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يف ظل ن�شوب مياه البئر القدمي

مر�شى باتوا مهددين

ا�شتقال من من�شبه على خلفية 

ال�شراعات الداخلية

�شح حنفيات
 "دوار ق�شا�س" بال�شمرة 

يدخل �شهره الرابــع

�شباب اجلزار يطالبون 
بتدعيمهم مبواد التطهري

مفقــود  دواء   200
يف ال�شيدليات بباتنة

ر�شا�س  "مري" اأوالد 
يرمي املن�شفــــة

ت�شجيل ا�شابتني موؤكدتني 
بفريو�س "كـورونا"

يف اأم البواقـــي

اأم البواقي

خن�شلة

�س 04

�س 04

�س 04

�س 05

�س 05

�س 05

باتنة

وليـة �شطيف خ�ش�شت

 300 مليون �شنتيم 

من �شمنهم مناجري فريق كرة قدم 

عاد موؤخرا من اخلارج

"تيليطــون" 
لتوزيع امل�شاعــدات 

على مناطق الظـل

اإ�شابة  حاالت    07
موؤكدة بفريو�س كورونا

�شطيف

�س 05

ب��ات��ن��ة يف  ب���ك���ورون���ا  ج���دي���دة  �إ����ص���اب���ات  ال  بعد ظهور نتائج حتاليل

 4 م�شتبه بهم �شلبية

�س 24

مت اأمــ�س الأول، اإدانة �سخ�سني يبلغان من العمر 36 و47 �سنة بال�سجــن من 6 اأ�سهر اإىل �سنة مع الإفراج وذلك على 

خلفية توقيفهما من قبل عنا�سر الفرقة القت�سادية واملالية بالتن�سيق مع م�سالح مديرية التجارة لولية باتنة 

عن تهمة امل�ساربة غري ال�سرعية مبادة ال�سميد وعدم احرتام نظام الأ�سعار املقننة، حيث مت حجز 535 كي�س بوزن 

25 كلغ ليتم تقدميهما اأمام النيابة املحلية، اأين ا�سدر يف حق امل�ستبه به الأول 06 اأ�سهر حب�س نافذ مع الإفراج اأما 
امل�ستبه به الثاين اأ�سدر يف حقه عام حب�س نافذ مع الإفراج ...

ال�ضجن ل�ضخ�ضني بباتنة وحجز ع�ضرات القناطري من املواد الغذائية بال�ضرق

�س 04

التجار امل�ساربـون ي�سقطــون تباعــا

�شباب باتنة

اأحكام متفاوتة يف حق جتار عن تهمة امل�ساربة غري ال�سرعية مبادة ال�سميد 

تخوف لدى املواطنني من انت�سار الفريو�س ب�سبب ظهور حاالت جديدة

االإ�شاعات و"فوبيا" كورونا 
ُترعب املواطنيـن

اتخذت م�سالح مديرية ال�سحة بوالية خن�سلة، 

اإجراءات خا�سة للرفع من اليقظة من اأجل الت�سدي 

لفريو�س كورونا خا�سة بعد ت�سجيل حالة اإ�سابة 

بهذا الفريو�س وو�سع العديد حتت احلجر ال�سحي.

ومت اإن�ساء م�سالح للعزل ال�سحي باملوؤ�س�سات 

اال�ست�سفائية وكذا توفري التجهيزات الطبية 

�س 05الالزمة...

فيما اتخذت مديرية ال�ضحة عديد الإجراءات

 للرفع من اليقظة والت�ضدي للفريو�س

بعقد  "الكاب" مطالب 
جمعية عامة ا�شتثنائية 

للإ�شتفادة من اإعانة الوايل
�س 12

ا
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يبــدو اأن اأغلبيــة �ســكان حــي 1650 بحملــة 3 يف 

مدينــة باتنــة لي�سوا بحاجة ملــن يدفعهــم اإىل التقيد 

باالإجــراءات الوقائيــة مــن فريو�ــس كورونــا امل�ستجد 

ولي�سوا بحاجة ملن يذكرهــم ب�سرورة احلجر ال�سحي، 

ذلــك الأن احلــي يف االأ�ســل خم�س�ــس للحجــر ال ل�سيء 

اآخر ب�سبب عزلته وتهمي�س ال�سلطات املحلية له، حيث 

اأنــه منعزل عن املدينة ب�سبب انعــدام املحالت وانعدام 

اأدنــى ال�سروريــات خا�ســة بعــد توقــف خدمــة النقل 

العمومي، اأين بات ال�سكان يف عزلة تامة ال �سيما الذين 

ال ميلكون مركبات خا�سة، هذا وقد ا�ستكى ال�سكان من 

عــدم التفــات ال�سلطات اإليهــم على االأقــل فيما يخ�س 

توفري ح�سة من الدقيق لهم.

بطاقة حمـــــــــراء

حجر �سحي اأ�سلي

auresbook
قال: فوزي درار )مدير معهد با�ستور(

يف  جديدة  طرقا  �سينتهج  املعهد  "اأن   ...
تطبيق  ب��ع��د  ك��ورون��ا  ف��رو���س  ع��ن  الك�سف 

اإجراءات احلجر ال�سحي".

النا�س راهي متوت  يا راجل...  قلنا: 
وحنا مازلنا يف "�سوف".

املافيا نتاعهم واملافيا نتاعنا

يف وقت ال�سدة غابوا

هناك خلل

وزير يف النهار مواطن يف الليل

عرب  وا�ــســع  نطاق  على  تــداولــه  مت  مــا  ح�سب 

االجتماعي  التوا�سل  مــواقــع  على  �سفحات 

قامت  قد  باإيطاليا  املافيا  فرق  من  عددا  فاإن 

املواطنني  ل�سالح  ــدوالرات  ال مباليني  بالتربع 

ول�سالح  الــ�ــســحــي  احلــجــر  يف  ــتــواجــديــن  امل

امل�ست�سفيات، فاإذا كان اخلرب �سحيحا فاإن ذلك 

اأو  اأن االإن�سانية لي�ست خا�سعة لدين  ما يعني 

عقيدة بل الأخالق و�سمائر تظهر يف ال�سدائد 

اأن البع�س من التجار يف اجلزائر  واملحن، غري 

لرفع  فر�سة  املحنة  مــن  جعلوا  قــد  لالأ�سف 

املمر�سني  بع�س  اأما  اال�ستهالكية،  املواد  اأ�سعار 

واالأطباء والعاملني يف املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية 

الكمامات  على  للح�سول  مهنتهم  ا�ستغلوا   فقد 

وجهات  اإىل  وتهريبها  الطبية  والــقــفــازات 

جمهولة، فمن االأن�سب الأن نطلق عليه ت�سمية 

املافيا اليوم؟

يبدو اأنه قد �سدق ذلك املثل ال�سهري الذي كان وال زال يردده اأجدادنا حني قالوا "كرثوا �سحابي 

يف وقت ال�سدة غابوا"، وهذا بعد اأن غابت الكثري من اجلمعيات والهيئات يف والية باتنة والتي 

كانت تدعي زورا باأنها يف خدمة املجتمع واالإن�سانية والتي مالأت الدنيا �سراخا وعلى راأ�سها "جلان 

الهالل االأحمر اجلزائري" على م�ستوى كثري من مناطق الوالية عامة ويف مدينة باتنة خا�سة، 

ذلك بعد اأن غاب الهالل واختباأ خلف "الغيوم"، فهل هو احلجر ال�سحي من غيبه اأم اأن الظروف 

لي�ست منا�سبة "ملمار�سة اال�ستعرا�س واإقامة الن�ساطات"؟

يبدو اأن القائم على حتديث االإح�سائيات وامل�ستجدات املتعلقة بوباء فريو�س كورونا يف اجلزائر قد 

غابت عنه والية باتنة، فرغم اأن املوقع الذي خ�س�سته وزارة ال�سحة وال�سكان لتتبع م�ستجدات 

فريو�س كورونا باجلزائر  معد وم�سمم لتنوير الراأي العام يف اجلزائر باملعلومة ال�سحيحة لغلق 

الباب اأمام االإ�ساعات واملغالطات اإال اأنه مل يقم بت�سجيل حالة االإ�سابة بوالية باتنة يف الوقت 

املنا�سب، وبالتايل فهناك خلل، فاإما اأن املوقع غري فعال يف تتبع االإ�سابات بطريقة دقيقة واإما اأن 

ت�سجيل االإ�سابة بوالية باتنة "جمرد كالم"، فهل من تف�سري؟

اأكد وزير التجارة "كمال رزيق" على اأنه يخ�سع للحجر ب�سفته قاطنا مبدينة بوفاريك التي هي 

"في�س بوك"  التوا�سل االجتماعي  البليدة، حيث قال عرب �سفحته على موقع  جزء من والية 

باأنه يغادر منزله عند ال�ساعة ال�سابعة �سباحا اإىل الوزارة ثم يعود قبل ال�سابعة م�ساء ليخ�سع 

كغريه من املواطنني للحجر وذلك ليكون كقدوة لهم يف التقيد ملا هو اأن�سب اإىل االآن كحل وحيد 

"زالبية بوفاريك"  للحد من تف�سي وباء فريو�س كورونا، ومل ين�س الوزير دعوة اجلميع لتذوق 

بعد انق�ساع الغمة.

هو عــدد احلــاالت امل�ستبــه باإ�سابتهــا بفريو�س كورونــا التي 

خ�سعــت للتحليــل مــن طرف معهــد با�ستــور، حيث ك�ســف املدير 

العــام معهد با�ستور، فوزي درار، اأن املعهد �سينتهج طرقا جديدة 

يف الك�ســف عــن فريو�ــس كورونا بعــد تطبيق اإجــراءات احلجر 

ال�سحي على واليتي البليدة والعا�سمة، واأكد درار باأن اإجراءات 

تطبيق احلجر ال�سحــي على بع�س الواليات �سي�ساهم ال حمالة 

يف التخفي�ــس من انت�سار الوباء، مما �سيدفــع مبعهد با�ستور اإىل 

انتهــاج طــرق جديــدة يف الك�سف عــن الفريو�س وتركيــزه على 

احلاالت التي تظهر لديها اأعرا�س.
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لكل مقام مقال
اأحكم دارك؟!

من النكت ال�سائعة هذه االأيام بعد اإعالن �سرورة 

يف  اإال  باخلروج  وال�سماح  احلجر  املنزيل" اأو  "العزل 
احلاالت الطارئة اأو الأ�سحاب املهن الذين مل ي�ستفيدوا 

من االإعفاء املوؤقت من العمل اأن كثريا من اجلزائريني 

يخرجون اإىل ال�سارع ليتفقدوا وجود اخلارجني من 

عدمهم حتى ال يخرجوا هم اأي�سا..وبقدر حاجتنا 

اإىل روح النكتة والدعابة وحماولة جرب اخلواطر يف 

هذا الوقت الع�سيب..اإال اأن عدم االلتزام بالتعليمات 

اخلا�سة باحلجر املنزيل الذي ما يزال يف درجته 

االختيارية يف معظم واليات الوطن �سيوؤدي اإىل تفاقم 

الو�سع العام يف اجلزائر ما يعني االنتقال اإىل مرحلة 

االإجبار يف حال ال قدر اهلل �ساءت االأو�ساع بتزايد 

اأعداد امل�سابني بفريو�س كورونا �سديد العدوى..

وحتى ال ن�سل اإىل اأ�سواأ ما ُيحتمل من االأو�ساع اأو 

ما ُو�سف بالدرجة الرابعة..علينا جميعا اأن نلزم 

بيوتنا وهذا الت�سرف احل�ساري ال�سحي االإن�ساين 

يف اآن واحد هو ما �سيجعلنا ن�سمد اأمام "كورونا" 

هذا الفريو�س الذي قهر جميع الدول واأطاح بالدول 

العظمى واأذل كربياءها وجربوتها رغم اإمكانياتهم 

ال�سخمة وو�سائلهم املتطورة.. مقابل ما نعانيه من 

قطاع �سحي ه�س وغري مهياأ ال�ستيعاب اأعداد هائلة 

من امل�سابني ورعايتهم وتقدمي امل�ساعدات الطبية 

الالزمة على االأقل يف الوقت الراهن وقبل تطبيق 

�سل�سلة االإجراءات العاجلة فيما يتعلق با�سترياد عتاد 

طبي �سخم وو�سائل وقائية ملمار�سي ال�سحة للتمكن 

من الت�سدي لهذا الوباء وحماولة احتوائه يف مراحله 

االأوىل وقبل انتقاله اإىل مرحلة متقدمة..

لهذا بالعودة اإىل التجربة ال�سينية الواعدة يف 

احتواء الوباء فلي�س هناك من دواء اأجنع من املكوث 

يف البيت حتى ال يكون الفرد �سببا يف ن�سر العدوى 

وانتقالها اأو تلقيها من �سخ�س م�ساب ونقلها اإىل اأهله 

واأقاربه وكل مكان يذهب اإليه دون اأن ينتبه اأنه يوؤذي 

نف�سه واالآخرين با�ستهتاره و�سخريته من وباء مل ي�سهد 

العامل مثيال له على مر التاريخ..

اإذن احكم دارك..رغم اأن )احلالة �سامطة( كما 

يقول البع�س لكنها لن تكون مبثل فقدانك الأحبتك اأو 

فقدانهم لك..اأحكم دارك وال تقلل من اأهمية العزل 

املنزيل فاأنت ت�ساهم يف مد يد العون ملمار�سي ال�سحة 

ليقوموا بعملهم يف ف�سحة ودون �سغط االآالف من 

امل�سابني..اأحكم دارك وكن اأنت الدواء الذي ال يكلف 

بقدر ما �سيخّف�س من فاتورة التكلفة ال�سخمة؟!.

زووووووم الأورا�س....

هناك ما يدعو للفخر يف بالدنا، فرغم احلجر املفرو�س على اجلميع اإال اأن هذا 

ال�سخ�س مل يقم بحرمان غريه من خدمة نفخ العجالت "باملجان".

�سماح خميلي

حالة اأكرث غمو�سا من الوباء
عا�س �سكان بلدية ثنية العابد واملناطق املجاورة لها ليلة اأول اأم�س وخالل االأربع وع�سرين 

اأر�س  اإىل  عائد  مغرتب  باإ�سابة  يتعلق  فيما  والغمو�س  الرتقب  من  حالة  املا�سية  �ساعة 

الوطن من عدمها، حيث طغت االإ�ساعات وكالم املقاهي فا�ستنفر البع�س ب�سبب احتكاكهم 

امل�ساب  واأن  خا�سة  الر�سمية  للمعلومة  تام  غياب  يف  اخلرب  االآخر  البع�س  وكذب  بامل�ساب 

مل تظهر عليه اأعرا�س االإ�سابة ح�سب العديد من يعرفونه من اأقارب واأ�سدقاء وحتى من 

ممر�سني واأطباء مب�ست�سفى 120 �سرير ببلدية ثنية العابد، فاإىل متى �سيبقى التاأخر يف 

االإعالن عن النتائج االآنية  قائما ومكر�سا من طرف امل�سوؤولني خا�سة واأن االأمر  يفتح الباب 

اأمام "القيل والقال " واأمام التاأهويل والتهويل؟

عبد العايل بلحاج

جتمعوا على اخلري
يــ�ــســبــه حالة  فــيــمــا  ـــول  ـــدخ ال ــذ  مــن

فريو�س  من  تخوفا  اجلزائر  يف  ــوارئ  ط

اإال  اجلزائريني  من  الكثري  اأبى  كورونا، 

وبالتوجيهات  بالتعليمات  ي�سربوا  اأن 

للظفر  فقط  احلائط  عر�س  الوقائية 

ال�سميد،  اأكيا�س  من  ممكن  عــدد  باأكرث 

ظنا منهم اأن احلجر ال�سحي �سيت�سبب يف 

اأنه يقيهم من  وفاتهم جوعا وال يعلمون 

"الفريو�س" الذي يجتمعون لينقلوه اإىل 
اإن  بل  فقط،  ذلك  لي�س  البع�س،  بع�سهم 

التجمعات قد اأقيمت من اأجل االحتفال 

من  اأوىل  ـــزواج  ال وكـــاأن  "بالزيجات" 
"ال�سحة" وال يعلمون اأنه من اأجل "اإعمار 

دار" قد يت�سببون يف "خراب الديار".

كنا نتمنى اأن يكون االإقبال على التربع 

اللهفة  املواطنني بنف�س  بالدم من طرف 

وكنا  ال�سميد،  طوابري  على  االإقبال  يف 

مر�سى  حاجة  يف  التفكري  اأن  لو  نتمنى 

�سفائح  وكي�س  دم  كي�س  اإىل  ال�سرطان 

دموية قد كان بنف�س التفكري يف "�سكارة 

"ال�سميد  على  يتوفر  ال  من  الأن  دقيق"، 

يف بيته" قد ال ميوت جوعا، لكن مري�س 

هم  الذين  املر�سى  من  وغريه  ال�سرطان 

قد  الدموية  وال�سفائح  للدم  بحاجة 

ميوتون ب�سبب حرمانهم من الدم.

ال بد اأن يعلم اجلميع باأن بنوك الدم يف 

خمزونها،  تراجع  قد  البالد  م�ست�سفيات 

اأن  حدث  فقد  باتنة،  واليــة  يف  خا�سة 

بباتنة  الــدم  حقن  مركز  ي�ستقبل  مل 

االأيام  وخــالل  بل  يوم  خالل  متربع  اأي 

قد  مــا  ــذا  وه باأكملها  املا�سية  القليلة 

بحاجة  هم  من  حالة  يف  تدهورا  ي�سكل 

فمن  لذلك  الــدمــويــة،  ولل�سفائح  للدم 

ال�سروري اأن ي�سحي اجلميع من اأجل ملئ 

ي�سحي  التي  الطريقة  بنف�س  الدم  بنك 

بها من اأجل ملئ بيته بال�سميد واملوؤونة، 

فلنجتمع على اخلري ولنجتمع على اإنقاذ 

فيها  جنتمع  التي  اللهفة  بنف�س  االأرواح 

من اأجل "البطن".

و�ضــوح
بكل 



اأ�شاد بال�شلوك الإن�شاين لل�شعب اجلزائري يف اأوقات ال�شدة..

لتورطه يف ق�شايا ف�شاد..

فتوى حول جتهيز ودفن امليت امل�شاب مبر�ض كورونا:

املجيد  عبد  ال�سيد  اجلمهورية  رئي�س  اأ�ساد 

الوطني  بال�سلوك  الأربـــعـــاء،  تــبــون،اأمــ�ــس 

الإن�ساين الذي متيز به ال�سعب اجلزائري يف 

اأوقات ال�سدة التي تواجه فيه اجلزائر وباء 

فريو�س كورونا، وهو ال�سلوك الذي يك�سف عن 

"درجة عالية من روح املواطنة وامل�سوؤولية".
وحيا رئي�س اجلمهورية كل فاعلي اخلري من 

واخلــارج،  الداخل  يف  واملواطنات  املواطنني 

رغباتهم  عــن  التعبري  يف  يت�سابقون  الــذيــن 

الذين  واملــواطــنــني  امل�ست�سفيات،  مل�ساعدة 

وتقييد  الإجباري،  العزل  باإجراءات  تاأثروا 

فيها  تــواجــه  الــتــي  املحنة  ــذه  ه يف  التنقل 

اجلزائر وباء كورونا فريو�س.

الر�سمية  �سفحته  عرب  تبون  الرئي�س  وقال 

على في�سبوك: اأجدد �سكري لكّل الذين بادروا 

التنظيف  حمالت  اإىل  الأوىل  الأيـــام  منذ 

اأفـــرادا  الــوطــن،  عــرب  والتوعية  والتعقيم 

واأدعوا  حملية،  وجماعات  مدنية،  وجمعيات 

والتقّيد  الن�سباط  من  املزيد  اإىل  اجلميع 

ال�سارم باإجراءات الوقاية، ومنع الحتكاك، 

حفاظا على �سالمة الأمة. واأ�ساف يقول ''اإّن 

عن  يك�سف  الإن�ساين  الوطني  ال�سلوك  هذا 

وامل�سوؤولية،  املواطنة  روح  من  عالية  درجة 

يتميز  التي  والتكافل  الت�سامن  �سيم  ويعك�س 

بها �سعبنا خا�سة يف اأوقات ال�سّدة''.

وختم الرئي�س قائال فتحية تقدير واإجالل 

اأبنائه  يف  ي�سدق  الذي  العظيم  ال�سعب  لهذا 

عليه  اهلل  �سّلى  اهلل  ر�ــســول  قــول  وبــنــاتــه 

وتراحمهم  تواّدهم  يف  املوؤمنني  ''مثل  و�سّلم، 

ا�ستكى  اإذا  الواحد،  اجل�سد  مثل  وتعاطفهم 

بال�سهر  الأع�ساء  �سائر  له  تداعى  ع�سو  منه 

واحلمى''.

اأن  ــاء،  ــع اأمــ�ــس الأرب اأكـــدت وزارة التــ�ــســال، 

ــذار  ــالإن ل وطــنــيــة  علمية  جلــنــة  ا�ــســتــحــداث 

فريو�س  بخ�سو�س  والإعــالم  واملتابعة  العلمي 

اجلمهورية،  رئي�س  لن�سغال  ي�ستجيب  كورونا، 

يف  املتمثل  واحلكومة  تبون  املجيد  عبد  ال�سيد 

الت�سال "ال�سادق واملوثوق" يف جمال مكافحة 

انت�سار هذا الفريو�س.

"وجود هذه  اأن  لها  الوزارة يف بيان  واأو�سحت 

لن�سغال  ي�ستجيب  الوطنية  العلمية  اللجنة 

رئــيــ�ــس اجلــمــهــوريــة واحلــكــومــة املــتــمــثــل يف 

الأخبار  جمــال  يف  واملحكم  ال�سامل  الت�سال 

انت�سار  مكافحة  جمــال  يف  واملــوثــوق  ال�سادق 

"توخي  اأن  ـــار  الإط نف�س  يف  مــوؤكــدة  وباء"، 

ق�سوى  �سرورة  اأ�سبح  قد  وامل�سداقية  ال�سدق 

الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  عهد  يف  وملحة 

والتزوير  والتهويل  الت�سخيم  على  تعمل  التي 

واأرقام  والطم�س وذلك بن�سرها لأخبار كاذبة 

مزيفة التي من �ساأنها زرع اخلوف والقلق والأرق 

عرب الرتاب الوطني".

"تاأكد يف هذا  اأنه قد  واأ�سار نف�س امل�سدر اىل 

والتحريف  واملغالطة  الكذب  م�سادر  اأن  الباب 

والتالعب اخلبيث ت�سعى لإف�سال نظام التاأطري 

والإعالمي  والعلمي  الطبي  والعمل  واملرافقة 

�سد  امل�ستميت  للكفاح  الــدولــة  اأقامته  التي 

انت�سار وباء الكورونا".

العلمية  اللجنة  هــذه  اأن  الــــوزارة  واأبــــرزت 

طبقا  ــه  اأن مــذكــرة  مهامها،  توا�سل  الوطنية 

لتعليمات ال�سيد رئي�س اجلمهورية، مت تن�سيب 

واملتابعة  العلمي  لالإنذار  وطنية  علمية  جلنة 

وال�سكان  ال�سحة  وزارة  مقر  يف  ــــالم  والإع

 22 الأحــد  يــوم  وذلــك  امل�ست�سفيات  واإ�ــســالح 

ال�سحة  وزيــر  يرتاأ�سها   حيث   ،  2020 مار�س 

عبد  ال�سيد  امل�ست�سفيات  واإ�ــســالح  وال�سكان 

لق�سم  ال�سابق  الرئي�س  بوزيد،  بن  الرحمان 

جراحة العظام مب�ست�سفى بن عكنون املخت�س، 

للحكومة،  الر�سمي  الناطق  الت�سال  ــر  ووزي

بجامعة  احلقوق  اأ�ستاذ  بلحيمر  عمار  ال�سيد 

اجلزائر و�سحايف �سابق، وال�سيد عبد الرحمان 

لل�سناعة  املنتدب  الوزير  باحمد،  بن  لطفي 

ال�سيدلنية وال�سيدلين التكوين.

ح�سابني  فتح  املواطنني..  م�ساعدات  لتلقي 

ملجابهة ''كورونا''

ح�سابني  فتح  عن  الت�سال  وزارة  اأعلنت  كما 

العمومية  واخلــزيــنــة  ــر  ــزائ اجل بــريــد  لـــدى 

بالعملة  املواطنني  م�ساهمات  تلقي  اأجــل  من 

الوطنية  اجلــهــود  لــدعــم  املــوجــهــة  الوطنية 

ملكافحة فريو�س كورونا.

املواطنني  علم  اإىل  ''ننهي  البيان  ــح  واأو�ــس

مــ�ــســتــوى بريد  فــتــح حــ�ــســابــني عــلــى  اأنــــه مت 

تلقي  اأجــل  من  العمومية  واخلزينة  اجلزائر 

لدعم  املوجهة  الوطنية  بالعملة  م�ساهماتهم 

كورونا  فــريو�ــس  ملكافحة  الوطنية  اجلــهــود 

ي�سيف  للمواطنني،  وميكن  )كوفيد-19(''. 

البيان، اإر�سال م�ساهماتهم مبا�سرة يف اخلزينة 

العمومية على احل�ساب التايل  397-13737 

19 اجلزائر، اأو عرب احل�ساب الربيدي  كوفيد 

اجلزائر.   19 كوفيد   12 مفتاح   200 اجلاري 

فيمكن  ال�سعبة  بالعملة  امل�ساهمات  عن  اأمــا 

دفعها يف احل�سابات البنكية التالية:

بنك اجلزائر اخلارجي: كوفيد 19 اجلزائر

الأورو: 002001121123000001/46
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من اجل ات�شال "�شادق وموثوق"

ت�شجيل 38 حالة 
جديدة موؤكدة من 

بينها حالتي وفاة

اأ�سدرت جلنة الفتوى، لدى وزارة ال�سوؤون 

الدينية والأوقاف، بيانا حول جتهيز ودفن 

امليت امل�ساب مبر�س كورونا.

اأن وزارة  ''مبا  لها،  اللجنة يف بيان  وقالت 

التكفل بغ�سل  اأخذت على عاتقها  ال�سحة، 

املوتى امل�سابني بكورونا، وتكفينهم ودفنهم، 

الوقائية  الإجـــراءات  من  جملة  وو�سعت 

هذه  احــرتام  �سرعا  يجب  فاإنه  ال�سارمة، 

على  حفاظا  بها  ــزام  ــت والل ــــراءات  الإج

الأنف�س.

يف  اجلثة  و�سع  اإىل  الفتوى  جلنة  ودعت 

وتعيني  نقل،  عملية  اأية  قبل  مغلق  تابوت 

فرد اأو اثنني فقط من عائلة امليت حل�سور 

اجلنازة. كما اأفتت بعدم ال�سماح لأهل امليت 

بروؤيته اإل بعد جتهيزه مع منع مل�سه.

ــرورة  و�ـــســـددت جلــنــة الــفــتــوى عــلــى �ــس

يكون  التي  الأغــرا�ــس  وجتميع  ا�سرتجاع 

كالفرا�س  موته  قبل  امليت  ا�ستعملها  قد 

والألب�سة وو�سعها يف كي�س بغر�س حرقها.

تنظيف  على  الفتوى  جلنة  اأكـــدت  كما 

تعر�سها  يف  ي�سك  التي  وملحقاتها  الغرف 

امليت  اأغــرا�ــس  وتعقيم  تنظيف  للعدوى، 

التي ا�ستعملها مثل الأواين وغريها.

املكلفني  الأ�سخا�س  اأنه يجب على  واأكدت 

خا�سة،  قفازات  يرتادوا  اأن  اجلثة  بنقل 

مع �سرورة اإنزال اجلثة ب�سكل بطئ داخل 

القرب.

الذين  الأ�سخا�س  على  ''يجب  واأ�سافت 

اأن  اجلــثــة  ودفـــن  نقل  عملية  يف  �ــســاركــوا 

على  واحلــفــاظ  جــيــدا،  اأيــديــهــم  يغ�سلوا 

القيام  اأثــنــاء  مــرت  بنحو  ـــان  الأم م�سافة 

ب�سالة اجلنازة على امليت''.

على  العلماء  جمهور  اتفق  اللجنة  وقالت 

اأن غ�سل امليت من فرو�س الكفاية التي اإذا 

قام بها البع�س �سقطت عن الآخرين، لأمر 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بذلك.

اأعلن مدير الوقاية يف وزارة ال�سحة 

وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات، جمال 

فورار ت�سجيل 38 حالة اإ�سابة جديدة 

بفريو�س كورونا يف اجلزائر لريتفع  

عدد الإ�سابات اإىل 302 حالة، منها 

البليدة. بولية  موؤكدة  حالة   150
كما ذكر فورار يف الندوة ال�سحفية 

اليومية ت�سجيل وفاة �سخ�سني بفريو�س 

كورونا لريتفع عدد الوفيات اإىل 21، 

ويتعلق الأمر برجل من تيبازة يبلغ 

تبلغ  ق�سنطينة  من  و�سيدة  �سنة   42
العمر 58 �سنة عادت من فرن�سا يوم 14 

مار�س.

وبهذه احل�سيلة، ي�سل عدد الوفيات 

اإىل 21، ح�سب ذات املتحدث الذي 

اأ�ساف اأن من  بني 302 اإ�سابة موؤكدة 

ولية  م�ستوى  على  �سجلت  حالة   150
البليدة.

وذكر امل�سدر نف�سه عن ت�سجيل �سفاء 

24 حالة �سفاء من فريو�س كورونا غادر 
اأ�سحابها امل�ست�سفيات.

نطقت الغرفة اجلزائية الأوىل مبجل�س 

ق�ساء اجلزائر العا�سمة، اأم�س الأربعاء، 

الوزير  حق  يف   15 ملدة  بال�سجن  حكما 

الأول ال�سابق احمد  اويحيى و12 �سنة 

يف حق الوزير الأول ال�سابق عبد املالك 

حق  يف  اأي�سا  نــافــذة   �سنوات  و5  �سالل 

حمجوب  ال�سابقني  ال�سناعة  وزيـــري 

بدة ويو�سف يو�سفي، يف ق�سيتي تركيب  

للحملة  اخلــفــي  والــتــمــويــل  الــ�ــســيــارات 

النتخابية لرئا�سيات اأفريل 2019.

نف�س  يف  املــحــكــمــة  ذات  نــطــقــت  كــمــا 

 4 ملدة  النافذ  بال�سجن  اأحكاما  الق�سية 

ال�سابق  الرئي�س  من  كل  حق   يف  �سنوات 

و  حــداد  علي  املوؤ�س�سات  روؤ�ــســاء  ملنتدى 

رجال الأعمال ح�سان  عرباوي، واحمد 

نافذا  �سجنا  �سنوات  ثالث  وكذا  معزوز، 

بايري  حممد   الأعــمــال  ــال  رج حــق  يف 

ال�سناعة  بــوزارة  لالإطار  احلكم  ونف�س 

اآمني ترية.

�سنتني  ملــدة  بال�سجن  املحكمة  وق�ست 

مـــن وايل  كـــل  نـــافـــذة يف حـــق  حــبــ�ــس 

وجنل  زرهــوين  مينية  �سابقا   بومردا�س 

فيما  �سالل،  فار�س  ال�سابق  الأول  الوزير 

ا�ستفاد كل من وزير  النقل ال�سابق عبد 

ال�سابق  الــعــام  املــديــر  و  زعـــالن  الغني 

الوطني اجلزائري  عبود عا�سور  للبنك 

من حكم بالرباءة.

قد  املحكمة  لهذه  العام  النائب  كان  و 

التم�س يوم 5 مار�س الفارط حكم بـ 20 

الأولــني  الوزيرين  حق  يف  �سجنا  �سنة  

املالك  وعبد  اأويحيى  اأحمد  الأ�سبقني 

مبليون  تقدر  مالية  غــرامــة   مــع  �سالل 

دينار. 

نافذا  �سنة �سجنا   15 اأي�سا  التم�س  كما 

يو�سفي  يو�سف  الأ�سبقني  الوزيرين  �سد 

حق  يف  �سنوات   10 و  بــدة  حمــجــوب   و 

الغني زعالن و  الأ�سبقني عبد  الوزيرين 

الأعمال  رجال  و  زرهــوين   اأمينة  نورية 

حممد بايري و اأحمد معزوز و علي حداد 

و حاج مليك ال�سعيد.

�سنوات  ثماين  التما�س  اأي�سا  مت  كما 

�سجنا يف مدير البنك الوطني اجلزائري 

عبود  عا�سور و عرباوي ح�سان و فار�س 

الأ�سبق، وكذا  الأول  الوزير  �سالل، جنل 

ال�سناعة  ــوزارة  ب ال�سابقني  الإطــاريــن  

�سنوات  و5  اأمني  وترية  مقراوي  ح�سيبة 

احلملة  مال  اأمــني  اأحمد،   �سايد  حق  يف 

بوتفليقة،  ال�سابق  للرئي�س  النتخابية 

ـــوة  ـــذا ثـــالث �ــســنــوات يف حـــق  الإخ وك

�سماي.

و�سمل اللتما�س كذلك، فر�س غرامات 

مليون  بني   تــرتاوح  املتهمني  على  مالية 

جميع  م�سادرة  و  دينار  ماليني  ثالثة  و 

ممتلكاتهم املحجوزة.                      

العام  النائب  التم�س  ال�سياق،  ذات  يف  و 

تلك  مرات  بخم�س  تفوق  مالية  غرامة 

املقررة  يف حق الأ�سخا�س املعنوية.
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تبون يحيي كل فاعلي اخلري املت�شابقني للم�شاعدة �شد ''كورونا''

ا�شتحداث جلنة وطنية للإنذار العلمي واملتابعة واالإعلم 

الوطني

ق. و
ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

اأويحيى  حق  يف  �شجنا  �شنة   15
و 12 �شنة ل�شلل

ل ويدفن موتى كورونا يف اجلزائر هكذا يغ�شَّ
مدينة  يف  ال�سينية  اجلــالــيــة  تــربعــت 

األف   200 قيمتها  مب�ستلزمات  �سيانغتان 

فريو�س  جمابهة  يف  اجلزائر  لدعم  يــوان 

''كورونا'' املُ�ستجد.

للمغرتبني  التجارة  غرفة  رئي�س  ــام  وق

�سركة  رئــيــ�ــس  و  �سيانغتان  مــديــنــة  ــن  م

اجلاري  مار�س   23 يف  لالإنتاج،  �سنت�سولونغ 

كورونا  لفريو�س  كا�سف   2000 بـ  بالتربع 

�سيني  يـــوان  األـــف   200 بقيمة  اجلــديــد 

ل�سفارة اجلزائر لدى ال�سني لدعم اجلزائر 

يف مكافحة وباء كورونا.

امل�ساعدات  من  الدفعة  هذه  نقل  و�سيتم 

ثم  ومن  ال�سني  لدى  اجلزائر  �سفارة  اإىل 

نقلها مبا�سرة اإىل اجلزائر بطائرة خا�سة. 

امل�ساعدات  من  ثانية  دفعة  بجمع  ليقوم 

لدعم مكافحة الوباء يف اجلزائر.

متكنت مفرزة م�سرتكة للجي�س الوطني ال�سعبي بالتن�سيق مع م�سالح اجلمارك بالنعامة، 

 611 بـ  تقدر  املعالج  الكيف  من  كبرية  كمية  وحجز  خمــدرات  جتار  ثالثة  توقيف  من 

كيلوغرام، ح�سبما اأفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واأوقفت مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي بالتن�سيق مع عنا�سر الدرك الوطني ب�سطيف، 8 

جتار خمدرات و�سبطت 85290 قر�سا مهلو�سا واأربع 4 مركبات ومبلغ مايل قدره 4 ماليار 

�سنتيم، يف حني اأوقفت مفارز اأخرى للجي�س الوطني ال�سعبي، بكل من الطارف وق�سنطينة، 

ثماين  جتار خمدرات بحوزتهم 8076 قر�سا مهلو�سا.

ال�شني تر�شل 2000 كا�شف عن كورونا 
للجزائر كهبة

حجز اأزيد من 6 قناطري خمدرات
ق. و

ق. و

جمل�ض ق�شاء اجلزائر ي�شدر اأحكامه النهائية يف ق�شية 

تركيب ال�شيارات ومتويل حملة بوتفليقة

فريو�ض كورونا:



تعي�س اأغلب العائالت بدوار ق�سا�س ببلدية 

ال�سمرة يف والية باتنة، اأزمة عط�س حادة، 

�سهر  منذ  ال�سروب  باملاء  يتزودوا  مل  حيث 

العديد  ا�ستياء  اأثــار  ما  املن�سرم  نوفمرب 

امتعا�سهم  عن  عربوا  الذين  املواطنني،  من 

العميق من هذا القطع الع�سوائي طيلة هذه 

اجلهات  �سمت  هو  حرقة  زادهم  وما  املدة، 

املعنية عن هذا الو�سع.

عن  "ق�سا�س"،  دوار  �ــســكــان  وعـــرب  هـــذا 

اأزمة  اإزاء  ال�سديدين  وتذمرهم  ا�ستياءهم 

اأربعة  منذ  حنفياتهم  م�ست  التي  املــيــاه 

جراء  االأمــريــن  يعانون  جعلهم  ما  اأ�سهر، 

ال�سهاريج  جلب  خــالل  مــن  البحث  رحلة 

واقتناء مياه الينابيع، وما زاد من معاناتهم 

التي  املعدنية  واملياه  ال�سهاريج  تكاليف  هو 

كما  الــ�ــســرورة،  عند  القتنائها  ي�سطرون 

عاجزة  اأ�سبحت  باأنها  العائالت  �سرحت 

تتجاوز  بقيمة  دوريــا  اقتناءها  عن  ماديا 

حاجياتهم  تلبية  اأجــل  من  دينار،   600
اليومية، خا�سة واأن هذه االأيام قد تزامنت 

مع انت�سار فريو�س كورونا الذي يحتاج الكثري 

والتعقيم  للتنظيف  وذلــك  ــادة  امل هــذه  من 

امتعا�سهم  ال�سكان  ــدى  اأب حيث  امل�ستمـر، 

من  الوعود  �سيناريو  وتكرار  ا�ستمرار  اإزاء 

طرف اجلهات املعنية ولهذا فاإنهم يطالبون 

امل�سكل  لهذا  جذرية  حلول  اإيجاد  ب�سرورة 

التي  املــيــاه  �سهاريج  مــع  معاناتهم  واإنــهــاء 

كلفتهم اأثمانا باهظة واأثقلت كاهلهم.

املجل�س  رئي�س  �ــســرح  مت�سل  �سياق  ويف 

ال�سعبي البلدي لبلدية ال�سمرة، باأن م�سكل 

"ق�سا�س" يكمن يف تعطل  املاء بدوار  غياب 

كانت  الذي  القدمي  البئر  وجفاف  امل�سخة 

تتزود منه املنطقة، فيما اأكد املعني،على اأنه 

القدمي،  للبئر  حماذي  جديد  بئر  حفر  مت 

اأما باقي االإجــراءات  القانونية فتبقى من 

ا�ستفاء  انتظار  الري، يف  �سالحية مديرية 

كافة االإجراءات لتزويد ال�سكان باملاء.

مرمي. عمرمي. ع

مت اأمــ�س الأول، اإدانة �سخ�سني يبلغان من العمر 36 و47 �سنة بال�سجــن من 6 اأ�سهر اإىل �سنة مع الإفراج وذلك على 
خلفية توقيفهما من قبل عنا�سر الفرقة القت�سادية واملالية بالتن�سيق مع م�سالح مديرية التجارة لولية باتنة عن تهمة امل�ساربة 
غري ال�سرعية مبادة ال�سميد وعدم احرتام نظام الأ�سعار املقننة، حيث مت حجز 535 كي�س بوزن 25 كلغ ليتم تقدميهما اأمام 
النيابة املحلية، اأين ا�سدر يف حق امل�ستبه به الأول 06 اأ�سهر حب�س نافذ مع الإفراج اأما امل�ستبه به الثاين اأ�سدر يف حقه 

عام حب�س نافذ مع الإفراج .

تفاديا لنت�شار فريو�ض كورونا

اأم�س  اأول  متكنت  البواقي  اأم  واليــة  ويف 

ــني مــلــيــلــة، من  مــ�ــســالــح االأمــــن بـــدائـــرة ع

الغذائية  ــواد  امل من  معتربة  كميات  حجز 

ومنتهية  فا�سدة  الوا�سع  اال�ستهالك  ذات 

وجــاءت  للبيع،  موجهة  كانت  ال�سالحية 

العملية على اإثر معلومات تفيد بقيام �ساب 

"35 �سنة" مبدينة عني مليلة بعر�س كميات 
ا�ستهالكية  ومواد  ال�سميد  مادة  من  معتربة 

للبيع  ال�سالحية  ومنتهية  فا�سدة  ــرى  اأخ

وباأثمان عالية م�ستغال الظرف الذي متر به 

املواطنني من تف�سي فريو�س  البالد وتخوف 

كورونا، ليتم تفتي�س امل�ستودع حيث مت حجز 

اأزيد من 56 قنطار من مادة ال�سميد كلغ من 

لال�ستهالك  �سالح  غري  املختلفة  العجائن 

الب�سري، اإ�سافة لكميات من املواد الغذائية 

االأخرى ومواد التنظيف منتهية ال�سالحية، 

م�سالح  جلاأت  ال�سبيحي  ق�سر  بلدية  يف  اأما 

ا�ستعجالية  اإجــراءات  اتخاذ  اإىل  البلدية 

نقل  �ساأنها  مــن  الــتــي  التجمعات  لــتــفــادي 

العدوى ب�سكل كبري، حيث �سيقوم املواطنني 

على  اإقامتهم  ومــكــان  اأ�سمائهم  بت�سجيل 

مادة  اإي�سال  ليتم  البلدية،  امل�سالح  م�ستوى 

ال�سميد من قبل �ساحب املطحنة اإىل اأبواب 

منازلهم ب�سعر ال يتجاوز الـ900 دينار.

ــن  اأم م�سالح  قــامــت  تب�سة  ـــــة  واليـــ ويف 

قيمتها  قاربت  �سلع  بحجز  مر�سط  ــرة  دائ

جاءت  فيما  �سنتيم،  مليون   200 املالية 

قيام  مفادها  معلومات  ورود  بعد  العملية 

داخل  غذائية  مواد  بتخزين  التجار  اأحد 

خمزنه الكائن بو�سط مدينة مر�سط وعليه 

مراقبة  فرقة  رفقة  االأمــن  قــوات  حتركت 

التجارة  ملــديــريــة  الــتــجــاريــة  املــمــار�ــســات 

املخازن  مداهمة  مت  حيث  تب�سة  لــواليــة 

ليتم  �سنة   55 العمر  من  البالغ  ل�ساحبه 

العثور على كمية معتربة من املواد الغذائية 

الطماطم،  القهوة،  ال�سكر،  مادة  يف  تتمثل 

الغر�س،  مادة  االأنواع،  خمتلف  من  العجائن 

مواد التنظيف وامل�سروبات الغازية، قيمتها 

املالية تفوق 200 مليون �سنتيم، فيما كانت 

�سالمة  �سروط  فيه  تنعدم  مكان  خمزنة يف 

تخزين املواد الغذائية.

الفرقة  اأفراد  عالج  فقد  قاملة  بوالية  اأما 

االإقليمية للدرك الوطني بالن�سماية ق�سية 

ال�سميد  من  معتربة  كميات  بحيازة  تتعلق 

والفوترة  التجاري  ال�سجل  ــود  وج ــدون  ب

�سخ�س  توقيف  مت  حيث  امل�ساربة  ق�سد 

والية  من  ينحدر  �سنة   34 العمر  من  يبلغ 

معلومات  على  بناءا  العملية  ومتت  عنابة، 

للدرك  االإقليمية  الفرقة  اأفراد  اإىل  واردة 

كميات  بنقل  �سخ�س  قيام  مفادها  الوطني 

ليتم توقيفه على  ال�سميد  معتربة من مادة 

وبعد   21 رقــم  الوطني  الطريق  م�ستوى 

اأكيا�س �سميد   10 تفتي�س املركبة عرث على 

وزن 25 كلغ، و22 كي�س �سميد وزن 05 كلغ، 

كلغ  و60  قنطار  بـ03  يقدر  اجمايل  بوزن 

فيه  امل�ستبه  توقيف  ليتم  ال�سميد  مادة  من 

وموا�سلة  الدرك.  فرقة  مقر  اإىل  واقتياده 

للتحقيق تبني اأن املتورط ال يحوز على اأية 

الن�ساط،  هــذا  مبمار�سة  له  ت�سمح  وثيقة 

بحوزته  �سبطت  التي  ال�سميد  مادة  اأن  كما 

كانت موجهة للم�ساربة بوالية عنابة، بعد 

مت  الق�سائية  اجلهات  اأمام  املتورط  تقدمي 

اإيداعه احلب�س.

ال�ضجن ل�ضخ�ضني بباتنة وحجز ع�ضرات القناطري من املواد الغذائية بال�ضرق

يف ظل ن�ضوب مياه البئر القدمي

مر�ضى باتوا مهددين 

قاموا بتعقيم �ضوارع البلدية

التجار املُ�ساربـون ي�سقطــون تباعــا
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املهند�سني  لهيئة  املحلي  املجل�س  اأجل 

عملية  بــاتــنــة،  بــواليــة  املــعــمــاريــني 

موزعا  ق�سم   92 �ستم�س  التي  التو�سعة 

نظرا  بالوالية  املتو�سطات  عديد  على 

النت�سار فريو�س كورونا.

وحــ�ــســب مـــا مت تــاأكــيــده مـــن طــرف 

جاءت  التمديد  عملية  اأن  املجل�س، 

امل�سرفني  املهند�سني  طــرف  مــن  بطلب 

اأن املجل�س قدم  على هذه العملية، كما 

االأورا�ـــس  حتــوز  املعنية  للجهات  بيانا 

تاأجيل  مفاده  منه،  ن�سخة  على  نيوز 

�سل�سلة  اآخر يف ظل  اإ�سعار  اإىل  العملية 

فريو�س  ب�سبب  املتخذة  االإجـــــراءات 

كورونا امل�ستجد، ويف ذات ال�ساأن اأ�سافت 

لهيئة   املحلي  املجل�س  اأن  امل�سادر  ذات 

من  اأي�سا  طلب  املعماريني  املهند�سني  

تو�سعة  عملية  تاأجيل  اجلــهــات  ذات 

املدر�سية  التجمعات  بعديد  ق�سم   30
اأقــرت  اجلهات  ذات  اأن  اإال  بالوالية، 

عدم تاأجيل هذه العملية اأي اأن اأ�سغال 

هذه العملية �ستكون يف موعدها املحدد 

اأن الفريق امل�سرف عليها من قطاع  غري 

البناء على غرار املهند�سني وكذا مكاتب 

وقائية  اإجـــراءات  �سيتخذ  الدرا�سات 

اأجالها  يف  منها  االنــتــهــاء  ليتم  فقط 

املحددة.

الدرا�سية  املكاتب  اأن  بالذكر  جدير 

ــوا  وكـــذا املــهــنــد�ــســني املــعــمــاريــني اأجــل

العديد من امل�ساريع املوكلة اإليهم ب�سبب 

ظل  يف  الــبــالد  بها  متــر  التي  الــظــروف 

على  حفاظا  الدولية  ال�سحية  االأزمــة 

�سالمة كل العاملني يف هذا القطاع.

على  املتواجدة  ال�سيدليات  موؤخرا،  عرفت 

ملحوظا  نفاذًا  باتنة  واليــة  تــراب  م�ستوى 

منها  املتعلقة  ال�ــســيــمــا  ـــــة  االأدوي لــعــديــد 

باالأمرا�س املزمنة، وهو الو�سع الذي اأدخل 

بني  وتنقل  عنها  بحث  رحــلــة  يف  املر�سى 

اخلطرية  للم�ساعفات  تفاديا  ال�سيدليات 

البع�س  تناول  عن  االإمتناع  ي�سببها  التي 

منها.

تهافت  اإىل  ذلــك  ال�سيادلة  بع�س  ــع  واأرج

ـــة  االأدوي اإقــتــنــاء  على  االأ�ــســخــا�ــس  بع�س 

ب�سكل مبالغ فيه وذلك خوفا منهم على نفاذ 

ال�سيما  منها  امل�ستوردة  خ�سو�سا  اأدويتهم 

كورونا  ــاء  وب واإنت�سار  تــزامــن   االأمـــر  واأن 

التي  التجاري  التبادل  عمليات  وتوقيف 

ت�سهدها معظم دول العامل والتي األزمت على 

اإتخاذها كواحد من االإجراءات االإحرتازية 

لتف�سي هذا الفريو�س، واأ�ساف ال�سيادلة اأن 

امل�سابني  �سابق  وقت  يف  دفع  احلايل  الو�سع 

ملواجهة  االأدوية  لتخزين  خا�س  وجه  على 

الوباء  هذا  تطورات  اأحدثتها  التي  الندرة 

اأحدث بالفعل نفاذا ملحوظا على  وماهو ما 

م�ستوى العديد من ال�سيدليات.

من  قالئل  اأيـــام  قبل  الو�سع  هــذا  ويــاأتــي 

اإعالن النقابة الوطنية لل�سيادلة اخلوا�س 

عن ت�سجيل 200 دواء مفقود وهو ما اأدخل 

ال�سوق الوطنية يف تذبذب ملحوظ، وجاءت 

انقطاعا  تعرف  التي  االأدويــة  هذه  بني  من 

عدة  ا�سترياد  يتم  فيما  حمليا  منها  ينتج  ما 

اأ�سناف اأخرى.

الن�سطاء  عديد  اأخــذ  ذلــك  من  املقابل  يف 

االإجتماعي،  التوا�سل  مواقع  �سفحات  عرب 

لفائدة  االأدويــة  بع�س  توفري  عاتقهم  على 

املحتاجني، �سرط توفر و�سفات طبية تفاديا 

دفع  ما  وهــو  البع�س،  طــرف  من  لتخزينها 

بهم  اال�ستنجاد  باالأمرا�س  امل�سابني  عديد 

خمتلف  ت�سجلها  التي  الندرة  ظل  يف  وذلك 

ال�سيدليات، وهو البديل الذي وجده عديد 

االأ�سخا�س يف ظل الو�سع الراهن الذي بات 

يتخوف منهم الكثري من امل�سابني يف حال ما 

تهديدا  ي�سكل  الذي  النحو  هذا  اإ�ستمرعلى 

ل�سالمتهم وتدهور اأو�ساعهم ال�سحية.

بــلــديــة اجلــــزار بوالية  �ــســكــان  نــا�ــســد 

باتنة، خا�سة ال�سباب املتطوع يف حمالت 

البلدية  ملــرافــق  والتعقيم  التح�سي�س 

م�ساعدتهم  ب�سرورة  املحلية   ال�سلطات 

وتدعيمهم باملواد التي ت�ستعمل يف عملية 

التعقيم، الأنهم يعتمدون يف اقتناءها على 

التمويل الذاتي ومن تربعات املح�سنني.

التي  التعقيم  حمالت  اأن  املعنيني  ح�سب 

قام بها �سباب بلدية اجلزار كلها من مالهم 

اخلا�س وكذا املتربعني، حيث اأنهم قاموا 

والقفازات  التعقيم  مــواد  كافة  ب�سراء 

وذلك  املح�سنني  تربعات  من  والكمامات 

بغية حماية وقاية املنطقة من الفريو�س 

يكفي  ال  هــذا  لكن   ،19 كوفيد  امل�ستجد 

يتلقوا  مل  اأن  �ــســرحــوا،  كما  ح�سبهم، 

االأعــمــال  وكــل  ال�سلطات  مــن  دعــم  اأي 

التطوعية التي يقومون بها هي يف �سبيل 

حماية وقاية املواطنني.

ال�سباب  طــالــب  ــاق،  ــي ــس ــ� ال ذات  ويف 

التدخل  بــ�ــســرورة  املحلية  ال�سلطات 

وو�سائل  التعقيم  م�ستلزمات  لــتــوفــري 

واأن  خا�سة  املتطوع،  لل�سباب  احلماية 

من  احلملة  يف  امل�ساركني  ال�سباب  معظم 

فئة الدخل املحدود اأو حتى عاطلني عن 

العمل، فاإنهم ال ي�ستطيعون توفري كل هذه 

املواد والو�سائل ب�سفة يومية.

تاأجيل عمليات تو�سعة الأق�سام 
املدر�سية بباتنة

بباتنة ال�سيدليات  يف  مفقود  دواء   200

�سباب اجلزار يطالبون 
بتدعيمهم مبواد التطهري 

�سح حنفيات "دوار ق�سا�س" بال�سمرة يدخل �سهره الرابــع
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وليـة �ضطيف خ�ض�ضت 300 مليون �ضنتيم  

فيما تاأجلت زيارة الوفد الوزاري 

لوالية  املحلية  ال�سلطات  قـــررت 

م�ساعدات  قــوافــل  تنظيم  �سطيف 

والفقرية  النائية  املناطق  �ستجوب 

نهاية  ـــع  م الــــواليــــة  تـــــراب  عـــرب 

خمتلف  لتوزيع  اجلـــاري  االأ�ــســبــوع 

ال�سميد  غرار  على  ال�سرورية  املواد 

وهذا يف م�ساعي للتخفيف من معاناة 

فريو�س  انت�سار  ظل  يف  املناطق  هذه 

كورونا و�سعوبة احل�سول على املواد 

الغذائية ال�سرورية.

ــارك الــعــديــد رجـــال االأعــمــال  ــس و�

القوافل  هذه  يف  واملح�سنني  والتجار 

معتربة  م�ساعدات  تقدمي  خالل  من 

فيما  الغذائية  املـــواد  خمتلف  مــن 

�سطيف  واليــــة  مــ�ــســالــح  �ــســاهــمــت 

والــذي  �سنتيم  مليون   300 مببلغ 

املواد  خمتلف  ل�سراء  تخ�سي�سه  مت 

 28 القافلة  وت�سمل  الــ�ــســروريــة، 

من  العديد  عرب  موزعة  ظل  نقطة 

بلديات الوالية واالأكرث ت�سررا على 

غرار �سرج الغول، بابور، بي�ساء برج، 

عني اأزال والقلتة الزرقاء.

مــادة  تــوزيــع  عملية  وبخ�سو�س 

يف  انــفــراجــا  عــرفــت  فقد  ال�سميد 

م�ست  اأن  بعد  الــفــارطــة  ال�ساعات 

مع  بلدية   47 م�ست  التوزيع  عملية 

اأدنى  كحد  قنطار   100 تخ�سي�س 

الكثافة  مراعاة  مع  البلديات  لكل 

م�سالح  ــــدت  اأك فــيــمــا  الــ�ــســكــانــيــة، 

متعلقة  حــاالت  ر�سد  على  الوالية 

واليات  نحو  ال�سميد  مادة  بتحويل 

امل�ساربني  بع�س  ــرف  ط مــن  اأخـــرى 

فر�س  ا�ستدعى  الـــذي  االأمـــر  ــو  وه

هذه  حتويل  ملنع  م�سددة  اإجــراءات 

هذا  يف  خا�سة  م�ستحقيها  عن  املادة 

اإ�سراك  اإىل  اللجوء  ومت  الــوقــت، 

يف  االإ�ــســالمــيــة  الك�سافة  عنا�سر 

خمتلف  يف  املادة  هذه  توزيع  عملية 

كما  ال�سكنية،  والتجمعات  االأحياء 

من  املخزون  اأن  اأي�سا  الــوايل  ك�سف 

على  �سنة  ملــدة  كــاف  ال�سميد  ــادة  م

االأقل.

بلكاتب  حممد  �سطيف  وايل  ك�سف 

الـــوزاري  الــوفــد  زيـــارة  تاأجيل  عــن 

بالوالية  مرتقبا  كــان  ــذي  ال الهام 

ب�سبب  الن�سر  خالل احتفاالت عيد 

فريو�س  وتف�سي  الراهنة  االأو�ــســاع 

كورونا ليتم تاأجيل الزيارة اإىل غاية 

الفرتة  خــالل  االأو�ــســاع  يف  التحكم 

فاإن  بلكاتب  الــوايل  املقبلة،وح�سب 

تاأجيل زيارة الوفد الوزاري ت�سببت 

مبا�سرة يف اإلغاء قرار توزيع مفاتيح 

ال�سكن للم�ستفيدين من ح�سة 1100 

�سكن اجتماعي ببلدية �سطيف، ولو 

اأن امل�سوؤول االأول عن الوالية طماأن 

لهوؤالء  املفاتيح  ت�سليم  بخ�سو�س 

رم�سان  �سهر  حلول  قبل  امل�ستفيدين 

احل�سة  هـــذه  اأن  خــا�ــســة  ــارك  ــب امل

مكتملة من جميع اجلوانب. 

يجري  اأنـــه  �سطيف  وايل  وك�سف 

تناهز  اإ�سافية  قائمة  اإعداد  حاليا 

1000 م�ستفيد �سيتم �سيتم االإفراج 
من  معترب  عدد  وت�سمل  قريبا  عنها 

قاطني احلي الفو�سوي �سوف لكداد 

منحا  التي  الوعود  �سوء  على  وهذا 

الوايل لقطاين هذا احلي مع تاأكيده 

على ت�سوية و�سعية �سكان هذا احلي 

الراغبني يف البقاء يف م�ساكنهم دون 

الرتحيل.

عرب  ال�سكن  مبلف  مت�سل  �سياق  ويف 

عن  بلكاتب  ــوايل  ال ك�سف  الــواليــة 

االأولــيــة  القائمة  يف  حتقيق  فتح 

لل�سكن االجتماعي ببلدية عني اأرنات 

الطعون  ــة  درا�ــس حاليا  يتم  حيث 

�سيكون  القائمة  النهائي يف  والف�سل 

بعد  اال�ستفادات  بع�س  اإ�سقاط  بعد 

يف  م�سكوك  حـــاالت  على  ــوقــوف  ال

ا�ستفادتها وهذا عقب االحتجاجات 

احلال  وهــو  البلدية،  عرفتها  التي 

عني  و�ــســني،  بني  بلديات  مــع  ذاتــه 

حاليا  يتم  حيث  وحربيل،  الــروى 

درا�سة الطعون.

القائمة  ــار  ــه ــس اإ� بخ�سو�س  اأمــــا 

االجتماعي  ال�سكن  من  امل�ستفيدة 

الوالية  �سرق  العر�س  بئر  ببلدية 

الداخلية  وزير  اأن  الوايل  اأكد  فقد 

يف  الــقــوائــم  ن�سر  يف  الــرتيــث  طلب 

الوقت الراهن ب�سبب تف�سي ففريو�س 

كورونا، وبالتايل فاإن ن�سر القائمة لن 

يتم يف الوقت املحدد و�سيتم ن�سرها 

على  التاأكيد  مــع  الــوبــاء،  رفــع  بعد 

توزيع احل�س�س اجلاهزة بالبلديات 

االأخرى على غرار العلمة. 

 �سجل اأول اأم�س حالتني 

موؤكدتني لفريو�س كورونا 

بوالية اأم البواقي، ح�سب 

ما اأكدته نتائج التحاليل 

ال�سادرة عن معهد با�ستور 

باجلزائر العا�سمة، وتعود 

احلالة االأوىل ل�سيخ يبلغ من 

العمر 85 �سنة يقيم ببلدية 

الهن�سري تومغني، اأين �سجل 

دخوله مل�ست�سفى �سليمان 

عمريات مبدينة عني مليلة 

يوم 19 مار�س املا�سي، فيما 

كانت احلالة الثانية المراأة 

متزوجة  يف �سن الـ 28 �سنة 

تنحدر من والية باتنة، 

قدمت من فرن�سا رفقة زوجها 

البالغ من العمر 27 �سنة اإىل 

ومدينة اأم البواقي، والذين 

دخال مل�ست�سفى ابن �سينا 

مبدينة اأم البواقي يوم 19 

مار�س املا�سي، يف وقت  �سجل 

فرار املراأة رفقة زوجها نهاية 

االأ�سبوع املا�سي، بعد قيامهم 

ب�سرب الطبيبة املناوبة، 

ليتم اإرجاعهما للحجر 

ال�سحي من قبل م�سالح 

االأمن رفقة طاقم طبي من 

امل�ست�سفى، �سباح اليوم التايل 

ح�سب ما اأكدته م�سادر 

م�سوؤولة مب�ست�سفى ابن �سينا.

 ياأتي ذلك يف وقت با�سرت 

امل�سالح املخت�سة بالتن�سيق 

مع مديرية ال�سحة يف 

عملية الك�سف عن هوية 

جميع املحتكني باالإ�سابتني 

املوؤكدتني ليتم نقلهم للحجر 

ال�سحي قريبا، فيما ينتظر 

�سدور نتائج التحاليل 

اخلا�سة بـ 6 حاالت اأخرى، 

اأين �سيتم نقل احلاالت 

امل�ستبه بها اجلديدة للملحق 

اجلهوي ملعهد با�ستور مبدينة 

ق�سنطينة، للت�سريع من 

عملية الف�سل يف احلاالت 

امل�ستبه بها باالإ�سابة 

بالفريو�س من عدمه.

اتخذت م�سالح مديرية ال�سحة 

بـــواليـــة خــنــ�ــســلــة، اإجــــــراءات 

من  اليقظة  مــن  للرفع  خا�سة 

كورونا  لفريو�س  الت�سدي  اأجــل 

خا�سة بعد ت�سجيل حالة اإ�سابة 

العديد  وو�ــســع  الــفــريو�ــس  بهذا 

حتت احلجر ال�سحي.

ومت اإن�ساء م�سالح للعزل ال�سحي 

وكذا  اال�ست�سفائية  باملوؤ�س�سات 

الطبية  ــزات  ــي ــجــه ــت ال تـــوفـــري 

الالزمة، م�سالح مديرية ال�سحة 

اأن م�سلحة العزل ال�سحي  اأكدت 

اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  عــرب 

اأ�سرة والتي ترتاوح  حتتوي على 

من 10 اإىل 20 �سرير وهذا عرب 

اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  خمتلف 

�س�سار  م�ست�سفى  غــــرار  عــلــى 

وامل�ست�سفى  مــعــمــر  ــعــدي  ــ�ــس ال

م�ست�سفى  اإىل  اإ�سافة  اجلــديــد 

بن  احمد  وم�ست�سفى  بو�سحابة 

خن�سلة  الــواليــة  بعا�سمة  بلة 

وكذا م�ست�سفى قاي�س وم�ست�سفى 

اوالد  وم�ست�سفى  بــوحــمــامــة 

ر�سا�س

رقم  امل�سالح  ذات  و�سعت  وقــد 

املواطنني  ت�سرف  حتت   3030
وهو الرقم اخلا�س بخلية االأزمة 

و اليقظة ملجابهة داء كورونا على 

طرح  اأجــل  من  املديرية  م�ستوى 

ان�سغاالتهم واال�ستف�سار باأي اأمر 

وكيفية  كورونا  بفريو�س  يتعلق 

الوقاية منه، كما دعت املواطنني 

ــة،  ــي ــوؤول ــس ــ� ــي بـــــروح امل ــتــحــل ال

وااللتزام باالت�سال اإال لل�سرورة  

االت�ساالت  كــل  تــكــون  اأن  على 

جدية، الأن االأمر يتطلب تكاثف 

احلفاظ  اأجل  من  اجلميع  جهود 

وكذا  املواطنني،  كل  �سالمة  على 

من  ممكن  عــدد  الأكـــرب  ال�سماح 

لال�ستف�سار  باالت�سال  املواطنني 

وكيفية  الفريو�س  اأعــرا�ــس  عن 

ـــة مـــنـــه وغــــريهــــا من  ـــاي ـــوق ال

اإىل  كذلك  ودعــت  االن�سغاالت، 

ــرورة  مــن الــوقــايــة واحلجر  �ــس

املنزيل والنظافة وتعقيم اليدين 

واالأحذية   واملالب�س  واالأ�سطح 

من اأجل ت�سهيل �سري العملية.

ويف ذات ال�سياق طالب املواطنون 

مبنحهم  الوالئية  ال�سلطات  من 

تو�سيحات واأرقاما لعدد احلاالت 

بفريو�س  ــابــة  واملــ�ــس املــ�ــســجــلــة 

كورونا وذلك على خلفية انت�سار 

جــديــدة  ــة  ــال ح ت�سجيل  خـــرب 

غرب  كلم   22 قاي�س  ببلدية 

احلالة  وهــي  الــواليــة،  عا�سمة 

احلجر  ــت  حت و�سعها  مت  الــتــي 

اإخ�ساعها  ومت  اأيام  منذ  ال�سحي 

مرتني  اأعــيــدت  التي  للتحاليل 

لينت�سر  مقربة،  م�سادر  ح�سب 

اأم�س  يوم  االإ�سابة  تاأكيد  خرب 

من  حــالــة  املنطقة  عا�ست  اأيـــن 

تبني  اأن  بعد  واخلوف  اله�سترييا 

يجوب  كان  امل�ساب  ال�سخ�س  اأن 

�سوارع املدينة حرا طليقا.

م�سالح  اأثـــبـــتـــت  جــهــتــهــا  ـــن  م

ــ�ــس عــجــزهــا على  قــاي ــديــة  ــل ب

الوقاية  ومــواد  املنظفات  توفري 

املرافق  وتعقيم  البلدية  لتعقيم 

العمومية، ما دفع ببع�س قاطنيها 

مواقع  عــلــى  ــــداءات  ن رفـــع  اإىل 

اجل  من  االجتماعي  التوا�سل 

وتوفري  االأعــمــال  ــال  رج تدخل 

البلدية  عجزت  التي  املواد  هذه 

م�سادر  وح�سب  تــوفــريهــا،  على 

دعمت  فقد  امل�سالح  لذات  تابعة 

م�سالح الوالية بلدية قاي�س مبا 

املحاليل  من  لرت   9000 يقارب 

فيما  الو�سع،  لــتــدارك  املعقمة 

مناطق  اإىل  املواطنني  بع�س  جلاأ 

جماورة من اجل اقتناء املحاليل 

�سارت  التي  والكمامات  املعقمة 

مفقودة يف ال�سوق وال�سيدليات.

املجل�س  رئي�س  االأول،  اأم�س  قدم 

اأوالد  لبلدية  البلدي   ال�سعبي 

راأ�س  على  من  ا�ستقالته  اأر�سا�س 

عــلــى خلفية  املــجــلــ�ــس  ــة   ــس ــا� رئ

ال�سراعات ال�سيا�سوية بينه وبني 

تكتالت  لعدة  املمثلني  االأع�ساء 

حــزبــيــة بـــداخـــل املــجــلــ�ــس مما 

التنموي  الواقع  على  كثريا  اأثــر 

مبدا�سر البلدية.

ــد مـــن املــــرات  ــدي ــع وقــــام يف ال

للمجل�س  املــ�ــســكــلــون  ــاء  ــس ــ� االأع

الغالبية  وهــم  لــه  واملــعــار�ــســون 

والدخول  الرئي�س  مكتب  بغلق 

لرف�سهم  الطعام  عن  اإ�سراب  يف  

العمل معه ورغم دخول الو�ساية 

ممثلة يف الوايل ال�سابق يف حوار 

واإقناع  كل االأع�ساء اإال اأن التعنت 

على  اخلا�سة  امل�سلحة  وتغليب 

الوحيد  االأ�سلوب  هو  كان  العامة 

و�ساعت  ـــوؤالء  ه انتهجه  الـــذي 

هذا  بني  البلدية  ت�سيري  م�سالح 

هو  االأنـــــا  مــنــطــق  ــي  ــق وب وذاك 

ال�سيد وازداد  ال�سراع ويف خ�سم  

امل�سالح  وتــ�ــســارب  الــتــجــاذبــات  

خارج  من  اأخرى  اأطــراف  ودخول 

حلبة ال�سراع ولفرتة طويلة بني 

املري واأع�سائه وهو ما جعله يرمي 

املن�سفة ب�سبب االن�سداد احلا�سل 

ومنذ بداية عهدته .

فــنــادق   05 تــخــ�ــســيــ�ــس  مت 

ــطــيــف الإيــــــواء  ــس بــــواليــــة �

تعذر  الذين  االأجانب  الرعايا 

يف  بلدانهم  اإىل  العودة  عليهم 

الوقت املحدد بعد انت�سار وباء 

بعدد  االأمــر  ويتعلق  كــورونــا، 

والتون�سيني  الفرن�سيني  مــن 

الليبيني،  بــعــ�ــس  عــن  فــ�ــســال 

ال�سلطات  لهم  خ�س�ست  حيث 

الفنادق  من  جمموعة  املحلية 

فيها  لالإقامة  ت�سرفهم  حتت 

ــاع،  االأو�ــس حت�سن  غاية  اإىل 

الرعايا  بجميع  التكفل  ومت 

االأجانب يف الوالية.

ـــس الــــرعــــايــــا  ـــو� ـــس ـــ� ـــخ وب

اجلزائريني الذين مت ترحيلهم 

موؤخرا من تون�س فقد مت اأي�سا 

خمتلفة  فــنــادق  يف  اإيــواوؤهــم 

مدينة  مــن  فــنــادق   03 منها 

بالعلمة  وفــنــدقــني  �سطيف 

ف�سال عن مركز العالج بحمام 

تخ�سي�سه  مت  والــذي  قرقور 

العامل  الطبي  ال�سلك  الإيــواء 

�سمال  بــوقــاعــة  مب�ست�سفى 

اأجل تفادي  الوالية وهذا من 

انتقال العدوى. 

الإ�ساعات و"فوبيا" كورونا ُترعب املواطنيـن
"تيليطــون" لتوزيع 

امل�ساعــدات على مناطق الظـل 

ح�سة اإ�سافية من "ال�سو�سيال" 
وفتح حتقيق يف قائمة ال�سكن 

بعني اأرنات 

ت�سجيل ا�سابتني 
موؤكدتني بفريو�س 

"كـورونا"
يف اأم البواقـــي

املن�سفــــة يرمي  ر�سا�س  "مري" اأولد 

ب�سطيف  الأجانب  الرعايا  لإيواء  فنادق    05
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اإعداد: اأمني. بكورونا واحلجر ال�ضحي ي�ضاعفان من م�ضكالتها

عن كثب احلكومة مدعوة لإنقاذ ال�سحافة الورقية يف اجلزائر؟

ال�سحافة الورقية اأوىل �سحايا التكنولوجيا والأوبئة
وتوزيعها  الورقية  ال�سحف  اإ�سدار  الــدول  من  العديد  اأوقفت 

عرب االأك�ساك فيما اأغلقت دوال اأخرى االأك�ساك نف�سها يف اإطار 

اأن  حمالت احلجر واإغالق املحال التجارية وذلك حتت طائلة 

ال�سحف ميكن اأن تكون ناقال مبا�سرا للفريو�س من منطقة اإىل 

زرق  اأدلة علمية الأن  اأي  تثبتها  التي ال  الفر�سية  اأخرى، وهي 

به  يلت�سق  اأن  للفريو�س  ميكن  وال  �سلبا  ج�سما  لي�س  ال�سحف 

ال�سحف  موزعي  من  اأحد حامليه  كان  ل�ساعات طوال يف حالة 

لدرجات  املطبوع  ــورق  ال تعر�س  التي  املطابع  داخــل  حتى  اأو 

االأمر  فهذا  يكن  ومهما  الفريو�س،  يتحملها  ال  كبرية  ــرارة  ح

مرتوك للمتخ�س�سني يف هذا املجال حيث مل ت�سدر اأي تو�سية 

انت�سار فريو�س  ب�سبب  ال�سحف  اقتناء  العامل بعدم  يف كل دول 

وماتزال  الورقية  ال�سحف  كانت  وقت  يف  ذلك  ياأتي  كورونا.. 

متار�س  اأ�سبحت  خمتلفة  و�سائط  من  �سديدة  زحمة  من  تعاين 

نف�س عملها، وبالتايل حتولت اجلرائد اإىل جمرد تراث يجري 

ال�سحافة  اأفول  اأن  ورغم  خ�سو�سية،  من  له  ملا  عليه،  احلفاظ 

الرقمية،  التكنولوجية  الثورة  ظل  يف  عاملية  ظاهرة  الورقية 

اإال اأن االأزمة تتعمق ب�سكل اأكرب يف بلدان كثرية ومنها اجلزائر، 

حيث تو�سك ال�سحف هناك اأن ُيدك امل�سمار االأخري يف نع�سها.. 

ما يتطلب خططا حكومية الإنقاذها.

عر�س �ساحبة اجلاللة مهدد بالن�سف
يف  فقط  لي�س  بــالــزوال  مهددة  الورقية  ال�سحف  اأن  �سك  ال 

اجلزائر، واإمنا يف العامل باأكمله، وقد زالت بالفعل �سحف كثرية 

اأعرق ال�سحف، ومنها من غريت جلها وتكيفت  وكبرية وهي من 

غرار  على  اإلكرتونية  �سحيفة  اإىل  وحتولت  التكنولوجيا  مع 

اللبنانية، بعد االأدوار املهمة   االندبندنت الربيطانية وال�سفري 

واملجتمعات  وال�سعوب  الدول  حياة  يف  لعبتها  التي  والطليعية 

احلايل.  �سكلها  يف  انتظامها  من  قرن  من  اأكرث  منذ  االإن�سانية، 

ومما ال �سك فيه اأن االأنرتنت و�سبكات التوا�سل االجتماعي هي 

الف�سائية  القنوات  كانت  بعدما  لل�سحف   االأول  والعدو  املهدد 

والثورة الرقمية وانت�سار و�سائل االعالم اجلديدة، من االأ�سباب 

الرئي�سة التي اأدت اإىل تراجع وت�ساوؤل االقبال على املطبوعات 

االلكرتونية  املواقع  اإىل  النا�س  واجتذاب  الورقية،  وال�سحف 

مبا فيها مواقع الثقافة واالأدب، ومواقع االأخبار نظًرا ل�سرعتها 

يف نقل وتقدمي اخلرب واملعلومة بطريقة جذابة.

كبرية  ال�سدمة  فــاإن  بال�سحافة،  املعنيني  من  لعدد  بالن�سبة 

م�سدر  جمرد  لي�ست  فهي  باملهنة،  العاطفي  االرتباط  نتيجة 

يومية وطق�س من طقو�س  اإن�ساين وعادة  ولكنها جوهر  للرزق، 

احلياة ي�سعب التخلي عنه حتى يف حالة احلجر ال�سحي، لكنهم 

حقبة  نهاية  وتقبل  القاهرة  الظروف  مع  للتكيف  م�ستعدون 

امل�ستقبل  نحو  واالجتاه  ريا�سية،  روح  بكل  الورقية  ال�سحافة 

املتمثل يف ال�سحافة االإلكرتونية، خا�سة اإذا اعتربوها  �سناعة 

وانتهت كما تنتهي كل ال�سناعات التي عا�سها العامل منذ اخرتاع 

املطبعة، خا�سة اأن ال�سحافة الورقية مل تكن �سببا يف اندثارها 

فهي لي�ست جتارة كا�سدة، واإمنا يعود ال�سبب اإىل قوى خارجية 

قاهرة فر�سها االنفجار التكنولوجي الذي غري وجه احلياة.

حتمي  بقاءها  اأن  يرون  املهنة  هذه  مب�ستقبل  املتفائلني  اأن  اإال 

ولكنها �ستنح�سر و�سط املناف�سة القوية فلكل نوع اإعالمي مكانته  

عند اجلمهور املتلقي، وال ميكن اأن يلغي الواحد منها االآخر، مثلما 

موت  يف  االنرتنت  اأو  املذياع،  انقرا�س  يف  التلفزيون  يت�سبب  مل 

التلفزيون ومثلما مل يوؤد ظهور ال�سينما اإىل موت امل�سرح، فقط 

االأ�ساليب  وفق  تبقى  وال  عملها  طرق  من  تغري  اأن  عليها  واإمنا   ،

التقليدية التي عرفتها منذ ن�ساأتها ال�سيما يف املحتوى، كما يقول 

ال�سحف  من  لعدد  ومديًرا  حمرًرا  عمل  الذي  ال�سحفي  الكاتب 

الورقية يف اأ�سرتاليا �سان رودجر.

ماذا �ستفعل احلكومة اإزاء هذا الأمر؟
رغم تراجع مبيعات ال�سحف الأكرث من الن�سف منذ حلول اأزمة 

كورونا امل�ستجد يف اجلزائر، فاإن ال�سحف اليومية واالأ�سبوعية 

بقيت تئن يف �سمت حتت وطاأة املرجتعات الكبرية و�سح اال�سهار 

وغياب  جهة  من  العمومية،  امل�ساريع  لتوقيف  اآليا  يعزى  الذي 

االإجــراءات  بعد  �سيما  ال  ثانية،  جهة  من  توزيعه  يف  العدالة 

اجلزائرية  ال�سحف  اأغلب  اأن  يعني  وهذا  االأخرية،  احلكومية 

�ستواجه قريبا م�سريا موؤ�سفا و�سيربمج موتها على املدى الق�سري 

جديدة  بطالة  خلق  �سيتم  ومعها  �سريعا،  االأزمة  تنفرج  مل  اإذا 

و�سط ال�سحفيني والذين يعدون باالآالف، ياأتي ذلك و�سط �سمت 

عددها  يف  مثال  اخلــرب  جريدة  ا�سطرت  فقد  مطبق،  حكومي 

اإطالق  اإىل  اجلزائر  يف  ال�سحف  اأكــرب  من  وهي  اأم�س  ال�سادر 

الهاتف  عرب  فاي�سبوك  يف  �سفحتها  على  املحمولة  الن�سخة 

املحمول الأول مرة منذ �سنوات، حتى ال تفقد قراءها و�سداها 

ب�سبب توقف التوزيع يف كثري من املناطق وب�سبب توقف عملية 

البيع ب�سبب غياب الزبون الذي دخل مرحلة احلجر ال�سحي.. 

بدائل  عن  للبحث  االآن  االت�سال  وزارة  ملعب  يف  اإذن  الكرة 

لتوفري االإ�سهار العمومي للجرائد ال�سيما تلك التي متتلك ن�سخا 

اإلكرتونية من اأجل �سمان بقاء اخلدمة العمومية خا�سة واأنها 

عن�سر هام يف احلملة الوطنية ملكافحة فريو�س كورونا.

على حافة ال�سيا�سة

بعــد الوفــاة التــي �سهدتهــا واليــة خن�سلــة خــالل االأيــام 

ال�سابقــة ب�سبب جائحة كورونا، حلت اأول اأم�س ويف نف�س اليوم 

هــذه االآفــة يف واليتــي باتنــة واأم الباقــي بعــد ثبــوت اإ�سابة 

اأفــراد من الواليتني ما اثــار ذعرا كبريا لدى ال�سكان وظهر هذا 

الذعــر على �سفحــات املدونني وال�سفحــات الناطقة با�سم هذه 

الواليــات، حيث احتل مو�سوع الكورونا �ســدة الرتند اإىل غاية 

كتابــة هذه االأ�سطر، يعلق كــرمي على اخلرب قائال"  نحن �سكان 

واليــة باتنــة نطلب من الــوايل اتخاذ تدابري فوريــة وقرارات 

حا�سمة و�سريعة الحتواء الفريو�س ونحن ندعمه

يجــب علــى الــوايل اتخاذ اأمــر الغلــق ب�سرعــة و كل املنافذ 

املوؤديــة لوالية باتنة الن جميع الواليات املجاورة منت�سر فيها 

الفريو�س حتــى نقدر التحكم يف الو�سع واحتواء الفريو�س واال 

ربــي يجيب اخلري، اأما فــاروق كغرد قائال: نطلــب من كل �سكان 

ثنيــة العابد التزام مب�ساكنهم وعــدم ال�سفر ب�سياراتهم خا�سة 

ونطلــب مــن كل من التقى بهــذا ال�سيد ان يت�ســل بامل�ست�سفى اذا 

مل تفعــل فانت �ستن�سر املر�س وتعــد جرمية حتا�سب عند اهلل، 

اإىل ذلــك توا�ســل احلديث عن طوابري ال�سميــد التي يخ�سى اأن 

تنتقــل فيهــا  الفريو�س.. كتب جمــال  النف�ــس الب�سرية تخرج 

مــن �سفة احل�سارة مبا�سرة بعد االح�سا�س بخطر املوت جوعا. 

يتعجــب اأحدهــم كيــف جليــل مل يعاي�ــس املجاعــة واحلــروب 

ويف نف�ــس الوقــت ي�ستح�ســر تلــك ال�ســورة ويطبقهــا يف �ســكل 

طوابــري واحتــكاك وتدافــع م�ســوب برعــب. النف�ــس الب�سرية 

تبقــى حبي�سة احا�سي�س هــا مهما كانت ن�سبــة ح�سارة املجتمع 

الــذي تعي�س فيــه. وراأينــا ذلــك يف الــدول االأوربية".اأما ر�سا 

فــرد "�ساهــل ماهلــة... تكلــف جمعيــات قفــة رم�ســان باملهمة 

و�سيقومــون باملهمة على اأكمل وجه مــع ت�سليم حما�سر مم�سية 

من العائالت التي ا�ستلمت الدقيق.

مايــزال مو�سوع العالقني يف مطــارات العامل من اجلزائريني 

يثــري املزيد من النقا�س يف ال�سبــكات االجتماعية ال�سيما االف 

من العالقني يف مطار اإ�سطنبول منذ اأ�سبوع كامل، ورغم التحرك 

املتاأخــر لل�سلطــات مــن اأجل اإيجــاد حل لهم فقد �ســب املغردون 

جــام غ�سبهم علــى وزارة اخلارجية و�سفارتنــا يف اأنقرة ب�سبب 

الغمو�ــس الذي اكتنف هــذه الق�سية يف غياب اأي رد ر�سمي على 

نــداءات اال�ستغاثة التي بثــت على �سبــكات التوا�سل من طرف 

العالقــني هنــاك.. كتــب يو�ســف يف املو�ســوع " اأبلغــوا و�سيــط 

اجلمهوريــة باأننا ن�سكره علــى دعوته لنا للبقاء يف منازلنا، واأن 

هنــاك 1200 مــن اإخواننا عالقــون يف �سالة الركــوب يف مطار 

ا�سطنبول منذ اأ�سبوع، ويحتاجون لو�ساطتك يف كل وقت. 

اإىل ذلــك مازالــت الدعــوات للحجر ال�سحــي يف املنزل حتت 

للبقــاء  تدعــو  كثــرية  وها�ستاقــات  #بيتك_حياتــك  و�ســم 

يف املنــزل وعــدم اخلــروج اإال يف حــاالت ال�ســرورة، بنمــا نالت 

املن�ســورات التي تت�سامن مع والية البليــدة الكثري من امل�ساركة 

واملتابعة بعد اإقرار عزل الوالية واإقرار احلجر االإجباري على 

�سكانها.

نــال خــرب االإعــالن عــن اإ�سابــة االأمــري ت�سارلــز ويل العهد 

الربيطاين بفريو�س كورونا الكثري من التعليقات وامل�ساركة عرب 

العامل، و�ســط ت�ساوؤالت عن احتمال اإ�سابــة امللكة الربيطانية 

اإليزابيــت وهــي والدته عــن عمر 92 �سنة، حيــث كتبت اأم قلم 

اللهم اك�سف  " امللكه م�سويه عزل لروحها و�ساطره و�ست بيت 
ال�ســر والبالء عــن االمه وا�سفي جميع مر�ســى امل�سلمني، وغرد 

ماجــد الفط�ســي علــى تويــرت " اأُعلــن قبــل قليــل عــن اإ�سابــة 

االأمــري ت�سارلز ويل عهد بريطانيا بفايرو�ــس كورونا، وتذكرت 

 Prince's" مبا�سرة قبل 13 يوم ح�سوره حلفل توزيع جائزة

اآخر حلظة  واأنتبه يف  Trust" وكان يريد م�سافحة احل�سور 
فاأمتنــع، ولكنــه كان قريب جدًا مــن احل�سور وقد يكــون اأنتقل 

لــه الفايرو�س عــرب اأحدهم..  اأمــا �ساملة فكتبت " ملــا تعرف اإن 

االأمــري ت�سارلــز ويل عهــد بريطانيا جالــه كورونــا.. بق�سره - 

بتعقيماتــه - بكحوالته - بكلوره -بديتولــه.. هرتوح فني انت 

يــا قرمــط بــازازة كحولك اللــي برت�س بيهــا دي.. وعلــى نف�س 

املنــوال غردت جنالء "خــدو بالكم النا�س دى يتــاكل بال�سوكة 

وال�سكينه وبروتكوالت وحتركات حم�سوبه، م�س زينا ينزل فى 

الزحمه وال يدخل يعمل �سوبينج والء مني يعط�س فى و�سه ايه 

اهوه لب�س كورونا".
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ترند حملي

ترند وطني

ترند عاملي

# كورووووونا

#اأنقذوا_العالقني

الأمري_ت�سارلز

على  املنغلقة  ال�سيا�سي  والنظم  املجتمعات  ت�ستهر 

اأي  ت�سدر  وال  تتحدث  ال  الل�سان  مقطوعة  باأنها  نف�سها 

اال�ستغال  تف�سل  فهي  االأزمات،  اأوقات  يف  خا�سة  �سوت 

والاليقني،  والعتمة  بال�سبابية  مــوبــوءة  اأجـــواء  يف 

تطلقها  وعــنــدمــا  بــالــكــذب  وتلوثها  املعلومة  حتتكر 

متاأخرة عن موعدها وبعد خراب مالطا  تطلقها ميتة، 

وزارة  مع  ح�سل  ما  ذلك  وغريها..  وكانبريا  و�سردينيا 

العالقني  ملف  مع  تعاملت  التي  اجلزائرية  اخلارجية 

ومهينة  مذلة  بطريقة  اإ�سطنبول  مطار  يف  اأ�سبوع  منذ 

�سخ�س  وال  اجلزائرية  الدولة  وال  ــوزارة  ال ت�سرف  ال 

اليومية  النداءات  ورغم  حيث  اللغات،  متعدد  الوزير 

وبالع�سرات من طرف �سحايا هذا الو�سع ال�سائك، ورغم 

اجلميع  نبهت  التي  والفاي�سبوكية  االإعالمية  احلمالت 

لهذا االأمر، اإال اأن الوزارة �سلت �سامتة، اإىل غاية مرور 

اأ�سبوع كامل واملعنيني حتت رحمة الربد واجلوع وخطر 

التعر�س لفريو�س كورونا.

كــثــري، تفتح جمـــددا ملف  ــة وغــريهــا  ــادث هـــذه احل

هيئات  قــدرة  ومــدى  اجلزائر  يف  املوؤ�س�ساتي  االت�سال 

الدولة على التوا�سل مع رعاياها �سواء يف الداخل اأو يف 

اخلارج، ويعيد اإىل االأذهان حالة ال�سمت الرهيب الذي 

طويلة  �سنوات  طيلة  اجلزائرية  الدبلوما�سية  طبع 

اإزاء ملفات اإقليمية واأخرى حملية تتعلق باجلزائريني 

يف  كاالأطر�س  اجلزائريون  يبقى  حيث  باالأ�سقاء  اأو 

الزفة يف عامل تتالطم فيه املعلومات وت�ساغ االأجندات 

وتخا�س فيها حروب كاملة االأركان، فت�سرئب االأعناق 

اإىل القنوات االأجنبية وتلعب االإ�ساعات دورها ال�سلبي 

النف�سي  وباأمننا  بنا  يفتك  �سالح  اإىل  تتحول  وبتايل 

واملعنوي.

اإن اأمننة الق�سايا املتعلقة باملعلومات ال�سيما املوجهة 

�سعار  حتت  للت�سفية  ميكانيزمات  اإىل  يحتاج  للجمهور 

د�ستوري  حق  املعلومة  يف  احلق  الأن  �سرار،  وال  �سرر  ال 

مكفول وعندما حتدث االأزمات يتحول اإىل �سالح دفاعي 

ت�سان بعد املعنويات وبه ت�ستعاد هيبة الدولة ويتمحور 

اللحمة  تت�ستت  غيابه  ويف  والرتكيز،  االهتمام  حولها 

قابال  املجتمع  وي�سبح  الداخل  من  وننهزم  الوطنية 

حرب  فاأكرب  م�سللة،  اإ�ساعة  انت�سار  مبجرد  لالنهيار 

معاقبة  ولي�س  املعلومة  اإعطاء  هي  االآن  خو�سها  وجب 

من يتداول االإ�ساعة.

منرب املدونني

البكم 
املوؤ�س�ساتي

ت�صررت الكثري من القطاعات من الأزمة احلالية يف العامل واجلزائر خا�صة، و�صتظهر قريبا اآثار اقت�صادية مدمرة 
عليها، وهناك مهن ون�صاطات قد تزول من الوجود اإذا ا�صتمر هذا الو�صع طيلة الأ�صابيع والأ�صهر املقبلة، من 
هذه الن�صاطات قطاع الإعالم عرب ال�صحافة املكتوبة الذي يعتمد على مبيعات ال�صحف اليومية والأ�صبوعية، 

وعلى الإعالنات التي يكون م�صدرها يف العادة الن�صاط القت�صادي للموؤ�ص�صات اخلا�صة اأو امل�صاريع العمومية 
بو�صاطة الوكالة الوطنية للن�صر والإ�صهار.

H �ســارع

اقت�ساد ال�سحة
يعترب القطاع ال�سحي يف اجلزائر من اأكرث القطاعات 

التــي يجمع اجلميع باأنه كارثي اإىل اأبعد احلدود، حيث 

يخ�ســى املر�سى مــن التوجه اإىل امل�ست�سفيــات العمومية 

تلــك  عــن  كثــريا  اخلا�ــس  القطــاع  يبتعــد  ال  حــني  يف 

الو�سعيــة، وهذا ما جعل الثقة يف هــذا القطاع ترتاجع 

اإىل احل�سي�ــس، مــا حمــل الكثــري مــن اجلزائريني وهم 

عــدد �سخم اإىل التوجه اإىل تون�س لال�ستطباب الأب�سط 

االأمرا�ــس والعمليــات اجلراحية، ورغــم اأن امل�ستوى يف 

الرعاية ال�سحية بــني البلدين ال يختلف كثريا خا�سة 

يف القطاع اخلا�س، اإال اأن االإ�سهار للخدمات ال�سحية يف 

تون�ــس جلــب لها اأمــواال طائلة من جيــوب اجلزائريني، 

ومنهــم كثــريون يذهبــون اإىل هنــاك القتنــاء اأدويــة 

مفقودة هنا يف اجلزائر.

االأمــر ال يقت�سر على تون�ــس فقط، واإمنا تركيا اأي�سا 

التــي ا�ستقطبــت الباحثــني عــن العافيــة مــن اجلزائر 

واأ�سبحت اأغلب الرحالت اإليها اأ�سحابها مر�سى ال�سيما 

مــا تعلق بالطب اجلراحــي، والتجميلي وخدمات اأخرى 

ت�ستنزف املئات من االألوف من الدوالرات �سهريا.

اليــوم هناك فر�سة �سانحة للجزائر للعودة من بعيد 

يف م�سهد التجارة املتعلقة بــاالأدوات الطبية واالأدوية، 

حيــث اأن املعلومــات التــي تتحــدث عــن �سالحيــة دواء 

للجزائــر  �ستتيــح  فريو�ــس  كورونــا  ملعاجلــة  بالكينيــل 

التــي تنتــج اأ�سال الــدواء اجلني�س لــه اأن ت�سبح م�سدرا 

لهــذا الــدواء واأن حتقــق االكتفــاء الذاتــي ثــم ت�سدر 

الفائ�ــس اإىل دول كثــرية حيــث اأن الطلب علــى الدواء 

�سي�سهــد ت�ساعفــا كلمــا ازداد انت�ســار الــداء، وبالتــايل 

وجــب ا�ستغالل الفر�ســة لالإ�سهــار لل�سناعــة الدوائية 

اجلزائريــة من اأجــل حتقيق ال�سبــق خا�ســة واأن وزير 

ال�سحة قد اأعلن بداأ ا�ستخدام الدواء حمليا.



وزير الفالحة يوؤكد:

حتقق مكا�ضب لليوم الثالث

فريو�س كورونا:

فريو�س كورونا: 

واجللود  للن�سيج  العمومي  املجمع  اأعلن 

اأطلق  اأنه  الأول،  اأم�س  يوم  )جيتاك�س(، 

كمامات  �سناعة  ــه  ــدات وح خمتلف  يف 

احلــمــايــة قــ�ــســد املــ�ــســاركــة يف اجلــهــود 

انت�سار جائحة فريو�س  ملواجهة  الوطنية 

كورونا، ح�سب بيان للمجمع.

وجاء يف البيان اأن املجمع ال�سناعي الذي 

اإدارتها فرعني  23 وحدة يتوليان  ميتلك 

من  مهمة  كمية  ب�سناعة  تلتزم  للمجمع، 

وحداتها  م�ستوى  على  احلماية  كمامات 

وغربه،  و�سرقه  البلد  و�سط  يف  الكائنة 

وذلك ق�سد امل�ساركة يف اجلهود الوطنية 

من  "ب�سالمة"  اخلــروج  من  البلد  لتمكني 

انت�سار  عــن  الناجمة  ال�سحية  الأزمـــة 

جائحة فريو�س كورونا.

العامة  املديرية  هناأت  الغر�س،  ولهذا 

عمال وحدات املجمع للتزامهم وتعبئتهم 

الإنــتــاج، ي�سيف  داخــل خمتلف وحــدات 

العامة  املديرية  اأكــدت  كما  امل�سدر،  ذات 

اإجراءات وتدابري  اتخاذ  اأنه مت  للمجمع 

داخــل  التعقيم  بعمليات  القيام  ق�سد 

�سناعة  ــات  ور�ــس وخمتلف  املجمع  مقر 

الأن�سجة.

 ،2015 �سنة  املوؤ�س�س  املجمع  اأن  ويذكر 

وخمت�س  اأجــري   8000 من  ــد  اأزي يوظف 

الن�سيجية  املنتوجات  وت�سويق  اإنتاج  يف 

ومنتجات  والقبعات  الألب�سة  و�سناعة 

اجللود والأحذية.

الريفية  والتنمية  الفالحة  وزيـــر  اأكـــد 

اأن  اأم�س،  عماري،  �سريف  البحري،  وال�سيد 

جميع املواد الغذائية الأ�سا�سية يف اجلزائر 

متوفرة.

ويف ت�سريح، قال الوزير اإن اجلزائر تتوفر 

احتياجات  لتلبية  وكاف  وفري  خمزون  على 

املواطنني، اإل اأن امل�سكل امل�سجل حاليا يكمن 

يف التوزيع.

ويف نف�س ال�سياق، اأكد املدير العام للديوان 

الرحمان  عبد  للحبوب  املهني  اجلــزائــري 

بو�سهدة �سبيحة اليوم الأربعاء، يف ت�سريح 

متوفرة  ال�سميد  مــادة  اأن  القناة،  لنف�س 

الوليات  بع�س  افتقار  يف  يكمن  اخللل  لكن 

�سيتدخل  الــديــوان  اأن  اأ�ــســار  اأيــن  ملطاحن، 

تفتقر  التي  بالوليات  ال�سميد  مادة  لتوفري 

الديوان  اأن  يقول  وتــابــع  املطاحن،  لتلك 

8 ماليني  الوطني للحبوب يوزع �سهريا نحو 

ربــوع  عــرب  والفرينة  ال�سميد  مــن  قنطار 

الوطن.

ـــادة والــلــجــوء اإىل  ــن احــتــمــال نــفــاذ امل وع

حلد  اجلزائر  اإن  املتحدث  قال  ال�سترياد، 

الذي كان وفريا  املحلي  القمح  ت�ستهلك  الآن 

يف املو�سم املا�سي، موؤكدا اأن الديوان الوطني 

لتوفري  ا�ستباقية  اإجــراءات  اتخذ  للحبوب 

لولية  لل�سميد  الأولية  املــادة  من  خمــزون 

اأن  اإىل  م�سريا  �سهر،  ــدة  مل يكفي  البليدة 

الولية تتوفر على اإمكانات حتويلية للمادة 

والعا�سمة  الولية  تكفي  لل�سميد  الأولية 

معا.

ويف �سياق اآخر، ك�سف بو�سهدة اأن اجلزائر 

واحلم�س،  العد�س  توزيع  يف  م�سكال  ت�سهد 

املا�سيني  املو�سمني  منتوج  اأن  ك�سف  حيث 

2018 و2019 ل يزال يف املخازن ما جعل 
بع�س الفالحني يعر�سون عن زراعتهما هذا 

العام.

اأم�س،  اأول  التجارة كمال رزيق  قام وزير 

الوزارة  م�ستوى  اأزمة على  بتن�سيب جلنة 

مكلفة مبهمة متابعة �سروط متوين ال�سوق 

على امل�ستوى الوطني يف هذا الظرف الذي 

امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  بتف�سي  يت�سم 

ح�سبما اأفاد به بيان للوزارة.

�سروط  مبتابعة  ــة  الأزم جلنة  وتتكفل 

الأ�سا�سية  باملواد  ل�سيما  الأ�سواق  متوين 

والتدخل الفوري عند حدوث اأي اختالل 

كل  واتـــخـــاذ  الــتــمــويــن  يف  تـــذبـــذب  اأو 

ا�ستقرار  اأجل  من  ال�سرورية  الإجــراءات 

ال�سوق، ي�سيف ذات امل�سدر.

توقع  على  تعمل  فهي  ــك،  ذل عــن  ف�سال 

اإىل  تـــوؤدي  قــد  التي  احلـــالت  وا�ستباق 

واتخاذ  ال�سوق  متوين  يف  ا�سطراب  اأي 

وال�ستعجالية  الــطــارئــة  الــتــدابــري  كــل 

وحتليل  وا�ستغالل  الــراهــن  الــظــرف  يف 

املديريات  قبل  من  الــواردة  املعطيات  كل 

املعنية.

اإلزامي  ب�سكل  الأزمـــة  جلنة  وجتتمع 

مف�سال  يوميا  تــقــريــرا  وتــقــدم  ــوم  ي كــل 

مفتوحة  اأ�سغالها  تبقى  كما  الوزير،  اإىل 

وتتكون  اإن�سائها،  اأ�سباب  زوال  غاية  اإىل 

العام  ــني  الأم يراأ�سها  التي  اللجنة  هــذه 

للوزارة من املدير العام ل�سبط الن�ساطات 

للرقابة  الـــعـــام  املـــديـــر  و  وتــنــظــيــمــهــا 

القت�سادية وقمع الغ�س و مدير درا�سات 

بالأمانة العامة، مدير ال�سوق والن�ساطات 

املمار�سات  مــراقــبــة  ومـــديـــرة  املــقــنــنــة 

التجارية امل�سادة للمناف�سة ومدير رقابة 

النوعية وقمع الغ�س.

وتــتــفــرع هـــذه الــلــجــنــة -يــ�ــســيــف ذات 

وهي:  فرعية  جلان  اأربعة  اإىل  امل�سدر- 

والتي  الو�سط  لوليات  الفرعية  اللجنة 

تتكون من املدير اجلهوي لناحية اجلزائر 

ومدراء  البليدة  لناحية  اجلهوي  واملدير 

جانب  اإىل  الناحيتني  لهاتني  الــتــجــارة 

والتي  الغرب  لوليات  الفرعية  اللجنة 

وهران  لناحية  اجلهوي  املدير  من  تتكون 

ومدراء  �سعيدة  لناحية  اجلهوي  واملدير 

التجارة لهاتني الناحيتني .

اأما اللجنة الفرعية لناحية ال�سرق فهي 

باتنة  لناحية  اجلهوي  املدير  من  تتكون 

واملدير  �سطيف  لناحية  اجلهوي  واملدير 

اجلهوي لناحية عنابة واملدراء الولئيني 

اللجنة  تتكون  فيما  ــالث،  ــث ال للجهات 

املدير  مــن  اجلــنــوب  ــات  ــولي ل الفرعية 

اجلهوي  واملدير  ورقلة  لناحية  اجلهوي 

لناحية ب�سار ومدراء التجارة للناحيتني، 

ي�سيف بيان الوزارة .

جممع جيتاك�س يطلق �شناعة كمامات حماية على م�شتوى وحداته الـ 23

اجلزائر متلك خمزونا كاف من املواد الغذائية وامل�شكل يف توزيعها

وزير التجارة ين�شب "جلنة اأزمة" مكلفة 
مبتابعة متوين االأ�شواق باملواد االأ�شا�شية

طماأنت املوؤ�س�سة الوطنية 

لـــتـــ�ـــســـويـــق املـــنـــتـــجـــات 

اأول  )نفطال(  النفطية 

فتح  بــخــ�ــســو�ــس  اأمـــ�ـــس، 

على  ــــوقــــود  ال ووفـــــــرة 

م�ستوى حمطات اخلدمات 

يف الرتاب الوطني، ح�سب 

مدير  اأم�س  اأول  اأكــده  ما 

الت�سال للموؤ�س�سة، جمال �سردود.

يف  �ستوا�سل  نفطال  اإن  �ــســردود  ال�سيد  وقــال   

حمطات  كافة  ان  اإذ  عادي،  ب�سكل  ال�سوق  متوين 

لتقدمي  مفتوحة  الوطني  الرتاب  عرب  اخلدمات 

منتجاتها البرتولية للمواطنني، ل �سيما الوقود، 

كما اأكد اإن غاز البوتان �سيكون متوفرا عرب جميع 

نقاط البيع التابعة للموؤ�س�سة مبا يف ذلك حمطات 

اخلدمات.

ا�ستبعد  اخلدمات  حمطات  غلق  احتمال  وحول 

الفرع  نفطال  ان  مــوؤكــدا  اخلــيــار  هــذا  املتدخل 

مع  بالتن�سيق  تعمل  �سوناطراك  ملجمع  التابع 

الحتمال  هذا  وان  و�سوناطراك  الطاقة  وزارة 

مل يتم التطرق اإليه حاليا، من جهة اأخرى، اأ�سار 

الوقائية  التدابري  اإطــار  يف  انــه  �سردود  ال�سيد 

اأطلقنا عملية تطهري  �سد تف�سي فريو�س كورونا، 

وا�سعة ملن�سئاتنا عرب الرتاب الوطني، كما اأو�سح 

مراكز  كافة  م�ستوى  على  تتم  العملية  هذه  اأن 

�سحة  على  احلفاظ  اأجل  من  والتوزيع  التخزين 

اخلدمات  حمطات  ت�ستهدف  كما  امل�ستخدمني، 

حفاظا على �سحة الزبائن وال�ساكنة، وبخ�سو�س 

املجل�س  بخ�سو�سها  اقــر  التي  البليدة  وليــة 

حجرا  لـــالأمـــن  ـــى  الأعـــل

ــام  اأي ع�سرة  ــدة  مل �سحيا 

اأو�سح  للتجديد  قابلة 

ال�سيد �سردود اأن حمطات 

ــة يف  ــل ــف ــق اخلـــــدمـــــات م

اأم�س  من  ابتداء  البليدة 

باأمر من الوايل.

ال�سيادلة  اإن  يــذكــر 

معنيني  غــري  الأكــ�ــســاك  واأ�ــســحــاب  اخلـــوا�ـــس 

اجلمهورية،  رئي�س  اأقرها  التي  الغلق  باإجراءات 

املجل�س  اجــتــمــاع  تــبــون يف خــتــام  املــجــيــد  عــبــد 

فريو�س  انت�سار  مواجهة  اأجــل  من  لالأمن  الأعلى 

من  م�سدر  ـــده  اأك مــا  ح�سب  ــبــالد،  ال يف  ــا  كــورون

اأن  نف�سه  امل�سدر  واأو�ــســح  اجلمهورية،  رئا�سة 

ل�سيما  �ست�سمح  ال�ستثنائية  الإجـــراءات  هذه 

ــتــزود بـــالأدويـــة، ولأ�ــســحــاب  لــلــمــواطــنــني بــال

بيع  ذلك  يف  مبا  ن�ساطاتهم،  مبمار�سة  الأك�ساك 

ال�سحف الوطنية.

ومن بني الإجراءات ال�ستثنائية ملجل�س الأعلى 

لالأمن، تقرر الرتخي�س لتجار املنتجات الغذائية 

املتنقلني مبمار�سة ن�ساطاتهم يف �سكل تناوبي على 

على  ال�سكان  ح�سول  لت�سهيل  الأحياء،  م�ستوى 

على  الت�سديد  مع  الطازجة،  الغذائية  املنتجات 

�سرورة جتنب التجمعات.

وكان رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون القائد 

الوطني  الــدفــاع  وزيــر  امل�سلحة  للقوات  الأعــلــى 

اجلمهورية،  رئا�سة  مبقر  الأول  اأم�س  تراأ�س،  قد 

اجتماعا للمجل�س الأعلى لالأمن، خ�س�س لدرا�سة 

ومتابعة تطور وباء فريو�س كورونا يف البالد.

للجل�سة  مكا�سبها  النفط  اأ�سعار  وا�سلت 

مع  جنب  اإىل  جنبا  لرتتفع  اأم�س،  الثالثة 

من  اإذ  املالية  لالأ�سواق  نطاقا  اأو�سع  �سعود 

حزمة  املتحدة  الــوليــات  تقر  اأن  املتوقع 

التاأثري  مــن  للتخفيف  �سخمة  م�ساعدة 

ح�سبما  كورونا،  فريو�س  لوباء  القت�سادي 

اأفادت به وكالة رويرتز.

و�سعد اخلام الأمريكي اإىل امل�ستوى املرتفع 

البالغ 25.24 دولر للربميل يف وقت مبكر 

للربميل،  دولر   24.86 وبلغ  اجلل�سة  من 

باملئة   3.5 يعادل  ما  اأو  �سنتا   85 بارتفاع 

بحلول ال�ساعة 08:32  بتوقيت اجلزائر.

يعادل  ما  اأو  �سنتا   65 برنت  خــام  و�سعد 

27.80 دولر للربميل بعد  2.4 باملئة اإىل 
اأن زاد يف وقت �سابق اإىل 28.29 دولر.

اأمريكيون وم�سوؤولون يف  وتو�سل م�سرعون 

اإدارة ترامب اإىل اتفاق ب�ساأن م�سروع قانون 

للتحفيز بقيمة تريليوين دولر من املتوقع 

اأن يتم اإقراره من الكوجنر�س يف وقت لحق 

يوم الأربعاء.

لكن الطلب على املنتجات النفطية، خا�سة 

العامل  اأنحاء  يف  ينخف�س  الطائرات،  وقود 

عمليات  عن  احلكومات  من  املزيد  تعلن  اإذ 

انت�سار  لكبح  الــدولــة  م�ستوى  على  ــزل  ع

اأ�سعار  فريو�س كورونا، مما يحد من مكا�سب 

النفط.

توقعه  اأم�س  باخلف�س  ــي  اآي.اإن.ج وعدل 

ل�سعر خام برنت للربع الثاين من العام اإىل 

ب�سبب  دولرا   33 من  للربميل  دولرا   20
فريو�س  تف�سي  عن  الناجمة  الطلب  �سدمة 

الإمــدادات من  املتوقع يف  كورونا والرتفاع 

ال�سعودية ورو�سيا يف اأبريل ني�سان.

يوا�سل  اأنه  مذكرة  يف  البنك  حمللو  وقال 

الطلب التدهور اإذ تفر�س املزيد من الدول 

على  �سرامة  اأكــر  وقيودا  اإغــالق  عمليات 

ال�سفر.

ونزلت اأ�سعار النفط 45 باملئة منذ بداية 

منظمة  اأخفقت  اأن  بعد  اجلـــاري  ال�سهر 

البلدان امل�سدرة للبرتول )اأوبك( ومنتجون 

اآخرون من بينهم رو�سيا، املجموعة املعروفة 

خلف�س  اتــفــاق  متــديــد  يف  اأوبــــك+،  با�سم 

الإنتاج ودعم الأ�سعار بعد نهاية مار�س.

اأ�شعار النفط توا�شل االرتفاع

حمطات اخلدمات تبقى مفتوحة عرب الرتاب الوطني حتكم �شريع
 يف الو�شع باأحد 

االأبار ل�شخ الغاز 
بحا�شي م�شعود 
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بعد ت�ضرب للغاز

وقع حادث دون خطورة مل يت�سبب يف 

اأي خ�سائر ب�سرية اأم�س الأول ب�سبب 

ت�سرب الغاز على م�ستوى بئر ل�سخ الغاز 

واقع بحا�سي م�سعود )ولية ورقلة( 

ومت التحكم �سريعا يف الو�سع، ح�سبما 

اأكدت ال�سركة العمومية �سوناطراك 

يف بيان لها.

واأو�سحت ال�سركة انه قبل ال�سروع 

يف الأ�سغال الروتينية على م�ستوى 

هذا البئر ل�سخ الغاز )ام دي 244( 

الواقع على بعد 15 كلم جنوب مدينة 

حا�سي م�سعود، عاينت فرق التدخل 

العملياتية ل�سوناطراك ت�سربا للغاز 

والذي اأدى اإىل ا�ستعال النار فيما بعد.

واأ�سافت ال�سركة الوطنية 

للمحروقات انه مت اتخاذ »جميع 

الرتتيبات التقنية والأمنية املتعلقة 

بهذا النوع من احلوادث ق�سد التحكم 

يف الو�سع" كما انه مل يتم ت�سجيل اأي 

خ�سائر ب�سرية".



بينهم ال�ضيناتور اليهودي برين �ضاندرز الذي قال اإن خطة ترامب غري مقبولة و�ضتدمي ال�ضراع

للطفولة  املــتــحــدة  الأمم  منظمة  قــالــت 

"يوني�سف"، اأم�س، اإن احلرب يف اليمن مزقت 
حياة عدد ل يح�سى من العائالت.

ح�سابه  عرب  باليمن  املنظمة  مكتب  ــاد  واأف

ا�ستمرت  اليمن  يف  ــرب  احل اأن  تــويــرت،  على 

على مدار اأعوام، مزقت حياة عدد ل يح�سى 

�سارة  عن  املكتب  ح�ساب  نقل  كما  الأ�سر،  من 

اليمن  يف  "يوني�سف"  ممثلة  نيانتي،  بي�سولو 

حياتهم  الأطفال  من  الكثري  خ�سر  اأنه  قولها 

اأعوام،  خم�سة  منذ  امل�ستمرة  احلرب  هذه  يف 

اهتمام  ي�ستحق  هنا  طفل  كــل  اأن  م�سيفة 

العامل، ويجب علينا كمجتمع دويل اأن ندرك 

قائلة:  م�ست  ثم  اليومية،  معاناتهم  حجم 

الأطفال  لهوؤلء  اأن  العامل  نذكر  اأن  "نريد 
نف�س احلقوق التي يتمتع بها اأي طفل يف اأي 

مكان".

عنيفة  حربا  ال�ساد�س  للعام  اليمن  وت�سهد 

الأزمـــات  ــواأ  اأ�ــس مــن  واحـــدة  خلق  اإىل  اأدت 

من   %80 بــات  حيث  بالعامل،  الإن�سانية 

اإن�سانية،  م�ساعدات  اإىل  بحاجة  ال�سكان 

ودفع ال�سراع املاليني اإىل حافة املجاعة.

اإىل  اأدى  ال�سراع  اإن  املتحدة  الأمم  وتقول 

قدرت  فيما  �سخ�س،  األــف   70 وجــرح  مقتل 

اإىل  اأدى  النزاع  اأن  �سابقة  حقوقية  تقارير 

مقتل ما ل يقل عن 100 األف ميني.

ويزيد من تعقيدات النزاع اأنه له امتدادات 

حتالف  ينفذ   2015 مار�س  فمنذ  اإقليمية، 

عمليات  ال�سعودية،  اجلــارة  بقيادة  عربي، 

ع�سكرية يف اليمن، دعًما للقوات احلكومية، 

اإيران،  من  املدعومني  يف مواجهة احلوثيني، 

بينها  حمافظات،  عــدة  على  وامل�سيطرين 

العا�سمة �سنعاء.

نقل جثمان وزير 
الدفاع ال�سوداين 

اإىل اخلرطوم 
متهيدا لت�سييعه

كورونا.. اإيطاليا ترفع الغرامات املالية على خمالفي احلجر املنزيل

نقل  ال�سودانية،  ال�سلطات  اأعلنت 

ــاع الــفــريــق اأول  ــدف ـــر ال جــثــمــان وزي

جمال الدين عمر، من عا�سمة اجلارة 

�سباح  بها  تويف  التي  جوبا  اجلنوبية 

اأم�س، اإىل اخلرطوم متهيدا لت�سييعه.

�سيتم  اأنــه  اإعالمية،  و�سائل  وذكــرت 

ت�سييع جثمان الوزير اإىل مقابر فاروق 

الواحدة  ال�ساعة  عند  باخلرطوم، 

ظهرا بالتوقيت املحلي.

ونعى جمل�س ال�سيادة، يف بيان ح�سلت 

الوزير  منه،  ن�سخة  على  الأنــا�ــســول 

فرتة  طيلة  الفقيد  ظــل  "لقد  قائال 

والعطاء  للبذل  مثال  العملية  حياته 

والــتــفــاين، مــن اأجـــل الــوطــن وعزته 

با�سم  املتحدث  اأعلن  فيما  ورفعته"، 

املفاو�س  ال�سودانية  احلكومة  وفــد 

حممد ح�سن التعاي�سي، يف بيان تعليق 

مفاو�سات �سالم ال�سودان يف جوبا ملدة 

اأ�سبوع، ابتداء من اأم�س.

و�سباح اأم�س، تويف عمر، اأثناء زيارة 

اإعالم  لدولة جنوب ال�سودان، بح�سب 

اأن  اأولــيــة  معلومات  ورجــحــت  حملي، 

ولد  �ــســدريــة،  ذبــحــة  الــوفــاة  �سبب 

الع�سل  حــجــر  منطقة  يف  الـــراحـــل 

ونال   ،1960 عام  النيل  نهر  بولية 

الكلية  من  الع�سكرية  العلوم  دبلوم 

احلربية ال�سودانية.

علوم  ماج�ستري  على  عــمــر،  ح�سل 

والأركـــان  القيادة  كلية  ع�سكرية/ 

امل�سرتكة ال�سودانية، ودبلوم الدرا�سات 

كينيا،  يف  نريوبي  جامعة  من  الدولية 

ال�ستخبارات  ل�سعبة  رئي�سا  وعمل 

لـــالإدارة  املــنــاطــق، ومــديــرا  بعدد مــن 

بـــوزارة  الــدولــيــة  للعالقات  الــعــامــة 

ال�ستخبارات  هيئة  ورئي�س  الدفاع، 

للوزارة،  الــعــام  والأمـــني  الع�سكرية، 

النتقايل،  الع�سكري  باملجل�س  وع�سوا 

ورئي�س جلنة الأمن والدفاع باملجل�س.

يف  الدفاع  وزيــر  من�سب  عمر،  و�سغل 

وم�سوؤول  حمدوك،  اهلل  عبد  حكومة 

يف  والع�سكرية  الأمنية  الرتتيبات 

مفاو�سات ال�سالم بجوبا.

اأعلن رئي�س الوزراء الإيطايل، جوزيبي 

اأم�س، عن قراره اخلا�س بزيادة  كونتي، 

احلجر  خمالفي  على  املالية  الغرامات 

املنزيل املفرو�س يف البالد، للحيلولة دون 

امل�ستجد)كوفيد- كورونا  فريو�س  تف�سي 

.)19
وقال كونتي عقب اجتماع للحكومة، اإن 

 206 م�ستوى  عند  كانت  التي  الغرامات 

اإىل  �ستزداد  ال�سابق  القرار  ح�سب  يورو 

ما بني 400 و3 اآلف يورو، وتعليقا على 

التي مت فر�سها  مدة �سريان الإجراءات 

اأكد  الفريو�س،  انت�سار  ملنع  اإيطاليا  يف 

الطوارئ  حالة  فر�س  قــرار  اأن  كونتي 

يعني  ل  املــقــبــل  جــويــلــيــة   31 حــتــى 

بال�سرورة اأن القيود �ستبقى قائمة حتى 

هذا املوعد، قائال اأنهم على قناعة باأنهم 

بكثري،  جويلية   31 قبل  القيود  �سرنفع 

الإمــدادات  ت�سمن  احلكومة  اأن  م�سيفا 

املوافقة  متت  كما  والــوقــود،  الغذائية 

ال�سلطات  اأن�سطة  لتنظيم  ت�سريع  على 

اخلا�سة بالإجراءات ملحاربة الفريو�س، 

تقريرا  مبوجبه  الــوزراء  رئي�س  �سيقدم 

"زيادة  بهدف  يوما   15 كل  الربملان  اإىل 

ال�سفافية".

ارتفاع  اإيطاليا،  اأعلنت  �سابق،  وقت  ويف 

بعد  و820،  اآلف   6 اإىل  كورونا  وفيات 

خالل  ــدة  ــدي ج حــالــة   743 ت�سجيل 

ال�ساعات الـ24 الأخرية.

ــا،  روم بالعا�سمة  �سحفي  مــوؤمتــر  ويف 

اأجنيلو  املــدين،  للدفاع  العام  املدير  قال 

و�سلت  بالفريو�س  الإ�سابات  اإن  بوريلي، 

اإىل 54 األفا و30، مو�سحا اأن عدد الذين 

اآلف   8 اإىل  ارتــفــع  املــر�ــس  مــن  تعافوا 

و326.

يف  عامليا  الأوىل  الدولة  اإيطاليا  وتعد 

على  متفوقة  بالفريو�س  الوفيات  تعداد 

ثانيا  حتل  لكنها  ال�سني،  وهي  املن�ساأ  بلد 

بعد بكني يف اإجمايل الإ�سابات.

كورونا  اأ�ساب  اأم�س،  اأول  م�ساء  وحتى 

بالعامل،  �سخ�س  اآلف   407 مــن  اأكــر 

فيما  األفا،   18 على  يزيد  ما  منهم  تويف 

اأجرب  حيث  اآلف،   104 من  اأكر  تعافى 

انت�سار الفريو�س دوًل عديدة على اإغالق 

حدودها، تعليق الرحالت اجلوية، فر�س 

اإلغاء  الدرا�سة،  تعطيل  التجول،  حظر 

العامة،  التجمعات  منع  فعاليات عديدة، 

واإغالق امل�ساجد والكنائ�س.

و�سوي�سرية،  اأملانية  م�ست�سفيات  ا�ستقبلت 

مدينة  مــن  كـــورونـــا  بــفــريو�ــس  مــ�ــســابــني 

لفتة  يف  احلدودية،  الفرن�سية  "مولوز" 
ت�سامنية ل�سد العجز الفرن�سي يف مواجهة 

الفريو�س بتلك املدينة.

 3 اأّن  اأمــ�ــس،  اإعــالمــيــة  ـــرت و�ــســائــل  وذك

�سوي�سرية  ـــرى  واأخ اأملــانــيــة  م�ست�سفيات 

من  بكورونا  م�سابني  اأمــام  اأبوابها  فتحت 

ت�سررا  الأكـــر  املنطقة  فرن�سا،  �سرقي 

بالفريو�س يف البالد، حيث جاءت اخلطوة 

فيه  اأغلقت  الــذي  الوقت  يف  الت�سامنية 

اأجل  من  حدودها  الأوروبــي  الحتاد  دول 

على  وال�سيطرة  كــورونــا،  انت�سار  حتجيم 

عمليات ال�سراء املفرطة العابرة للحدود.

وانت�سر كورونا يف مولوز، الذي ل يتجاوز 

فيفري  نهاية  ــف،  األ  100 �سكانها  تعداد 

املا�سي، على خلفية م�ساركة مئات املواطنني 

يف جتمع للكني�سة الإجنيلية.

وزارة  با�سم  املتحدث  قــالــت  جهته،  مــن 

جنوب  فورمتربغ،  بــادن  وليــة  يف  ال�سحة 

ت�ساعد  اأن  الطبيعي  من  اإنــه  اأملانيا  غربي 

امل�سدر  ح�سب  الفرن�سيني،  جريانها  بــالده 

طلبت  الأملانية  ال�سلطات  اأن  م�سيفا  ذاته، 

اأماكن  متتلك  التي  امل�ست�سفيات  جميع  من 

�ساغرة، با�ستقبال املر�سى الفرن�سيني.

بكورونا  الوفيات  عدد  اأم�س،  اأول  وارتفع، 

 22 اإىل  1100، والإ�سابات  اإىل  يف فرن�سا 

األفا و300.

وحتى م�ساء اأول اأم�س، اأ�ساب كورونا اأكر 

منهم  تويف  بالعامل،  �سخ�س  األف   417 من 

ما يزيد على 18 األفا، فيما تعافى اأكر من 

اآلف.  108
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قتل ثالثة مدنيني و�سرطي، اأم�س، جراء تعر�سهم لهجوم 

مزدوج يف والية "كابي�سا" �سمال �سرقي اأفغان�ستان.

ويف ت�سريح �سحفي، اأفاد مدير اأمن الوالية �سائق �سوري�س، 

"طالبان"  حركة  من  م�سلحون  اأطلقها  "هاون"  قذيفة  اأن 

�سقطت على �سيارة تقل مدنيني يف منطقة "اأال �ساي"، م�سيفا 

طفلني  واإ�سابة  مدنيني   3 مقتل  عن  اأ�سفرت  القذيفة  اأن 

بجروح، الفتا اإىل مقتل اأحد اأفراد ال�سرطة الذين ذهبوا 

اإىل املنطقة اإثر تعر�سهم الإطالق نار من قبل امل�سلحني.

من  متكنت  اأنها  اأم�س،  الليبية،  احلكومة  قوات  اأعلنت 

حفرت،  خليفة  ملي�سيات  عنا�سر  من  عدد  على  القب�س 

غربي  جنوب  اجلوية  الوطية  قاعدة  يف  مرتزقة،  بينهم 

طرابل�س.

اللواء  امل�سرتكة  العمليات  غرفة  الآمر  بيان  يف  ذلك  جاء 

"بركان  لعملية  االإعالمي  املركز  ن�سره  جويلي،  اأ�سامة 

الغ�سب"، دون حتديد جن�سيات املرتزقة.

املركز االإعالمي  با�سم  الناطق  اأم�س، قال  �سابق  ويف وقت 

لعملية "بركان الغ�سب" م�سطفى املجعي، اإن قواتهم اأطلقت 

عملية جديدة لدحر ملي�سيات حفرت من �سواحي طرابل�س، 

ردا على الق�سف املتوا�سل الأحياء العا�سمة، ونق�سهم املتكرر 

لوقف اإطالق النار.

اإحدى  بجانب  مزروع  لغم  تفجري  جراء  اأم�س،  مدنيني،   8 قتل 

الطرق يف والية هلمند جنوبي اأفغان�ستان.

ويف ت�سريح لل�سحفيني، قال املتحدث با�سم الوالية، عمر زواك، 

اإن لغما مزروعا على جانب طريق يف منطقة "رو�سان تاور" بق�ساء 

"مو�سى قلعة" انفجر اأثناء عبور �سيارة تقل مدنيني، مو�سحا اأن 
8 مدنيني، فيما اتهم امل�سوؤول احلكومي  اأ�سفر عن مقتل  االنفجار 

حركة "طالبان" بزرع اللغم يف املنطقة.

ومل تعلن اأي جهة م�سوؤوليتها عن احلادثة، كما مل ي�سدر تعقيب 

فوري من حركة طالبان حول ما اأورده متحدث الوالية.

قتل 11 �سخ�سا واأ�سيب اأكرث من 10 اآخرين يف هجوم انتحاري 

ا�ستهدف معبدا لل�سيخ يف العا�سمة االأفغانية كابل، بح�سب اإعالم 

حملي.

اإن  قوله،  ت�سمه(  )مل  اأمني  م�سدر  عن  اأفغانية،  قناة  ونقلت 

الهجوم اأ�سفر عن مقتل 11 �سخ�سا على االأقل، واإ�سابة اأكرث من 

اأن ثالثة مهاجمني ما يزالون  امل�سدر نف�سه  اآخرين، مو�سحا   11
ي�ستبكون مع قوات االأمن، ومت اإ�سابة واحد منهم.

بدوره، قال نائب الربملان ناريندار �سينغ خالي�سا، لل�سحفيني، اإن 

نحو 150 �سخ�سا كانوا متواجدين داخل املعبد. 

اأعلن الرئي�س الت�سادي اإدري�س ديبي، اأم�س، عن مقتل 92 جنديا 

خالل هجوم اإرهابي جلماعة بوكو حرام ا�ستهدف وحدة ع�سكرية 

يف مقاطعة البحرية غربي البالد، خالل ليل اأول اأم�س.

التي  املنطقة  من  الرئي�س،  بها  اأدىل  ت�سريحات  يف  ذلك  جاء 

تعر�ست للهجوم، بح�سب و�سائل اإعالم حملية.

جنودنا  من   92 خ�سرنا  "لقد  ت�سريحاته  يف  الرئي�س  وقال 

يف  اآخرين"   47 اإ�سابة  عن  ف�سال  ال�سف،  و�سباط  وال�سباط 

الهجوم الذي وقع ليل اأم�س االأول، م�سيفا: "اإنها املرة االأوىل التي 

نخ�سر فيها هذا العدد من العنا�سر".

قوات الوفاق تاأ�سر عنا�سر مللي�سيات 
حفرت بينهم مرتزقة بليبيا

مقتل 8 مدنيني يف انفجار لغم 
جنوبي اأفغان�ستان

مقتل 11 �سخ�سا يف هجوم 
"داع�س" على معبد لل�سيخ يف كابل

مقتل 92 جنديا يف هجوم لبوكو 
حرام غربي ت�ساد

مقتل 3 مدنيني و�سرطي بهجوم 
مزدوج باأفغان�ستان

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
اأفادت و�سائل اإعالم بريطانية، اأم�س، اأن 

االأمري ت�سارلز، ويل عهد اململكة املتحدة، 

اأ�سيب بفريو�س كورونا.

اإن  الربيطانية،  االإذاعــة  هئية  وقالت 

ت�سارلز )71 عاما( اأمري مقاطعة ويليز، 

تاأكدت اإ�سابته بالفريو�س "كوفيد 19"، 

خفيفة  اأعرا�سا  يواجه  ــه  اأن مو�سحة 

و�سحته جيدة.

للعر�س الربيطاين  وت�سارلز هو الوريث 

باعتباره االبن االأكرب للملكة الربيطانية 

اإليزابيث الثانية.

اأكرث  كورونا  اأ�ساب  اأم�س،  ظهر  وحتى 

من 428 األف �سخ�س بالعامل، تويف منهم 

اأكرث  األفا، فيما تعافى   19 ما يزيد على 

الفريو�س  انت�سار  واأجرب  اآالف،   109 من 

دواًل عديدة على اإغالق حدودها، تعليق 

الرحالت اجلوية، فر�س حظر التجول، 

تعطيل الدرا�سة، اإلغاء فعاليات عديدة، 

امل�ساجد  واإغالق  العامة،  التجمعات  منع 

والكنائ�س.

اإ�سابة ويل العهد الربيطاين الأمري ت�سارلز بـ "كورونا"

يوني�سف: احلرب مزقت حياة عدد ل يح�سى من الأ�سر يف اليمن

م�ست�سفيات اأملانية و�سوي�سرية ت�سد عجز فرن�سا يف مواجهة كورونا
ق.د
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عنوان واحد يجمعنا

العبي  على  �سطيف  وفــاق  اإدارة  عر�ست 

ال�سهرية  االأجــــرة  عــن  الــتــنــازل  الــفــريــق 

ب�سبب  وهذا  اجلاري  مار�س  ب�سهر  اخلا�سة 

ب�سبب  الراهن  الوقت  يف  املناف�سة  توقف 

تف�سي فريو�س كورونا، ويف نظر اإدارة الوفاق 

فاإن االأزمة املالية التي يعاين منها الفريق 

الالعبني  مطالبة  قرار  وراء  ال�سبب  كانت 

خا�سة  ال�سهرية  ـــرة  االأج عــن  بالتنازل 

املناف�سة  عن  بعيدا  الفريق  بقاء  ظل  يف 

على  املقبل  اأفريل   05 غاية  اإىل  الر�سمية 

الفريق  العبو  رف�س  جانبهم  ومن  االأقــل، 

الراهن  الوقت  يف  االإدارة  مطلب  على  الرد 

م�ساعدة  يف  رغبتهم  عــن  اإعــرابــهــم  ــم  رغ

الفريق يف الظرف الراهن.

ترب�س  اإقامة  نحو  الوفاق  اإدارة  وتتجه 

مع  املناف�سة  اإ�ستئناف  حــال  يف  حت�سريي 

املــدرب  يرغب  حيث  اأفــريــل،  �سهر  بــدايــة 

نبيل الكوكي يف برجمة الرتب�س يف منطقة 

بطاريات  �سحن  اأجــل  من  بورقيبة  حمام 

بقوة  املناف�سة  اإىل  والــعــودة  الــالعــبــني 

التوقف  �سلبيا بفرتة  الفريق  تاأثر  لتفادي 

احلالية خا�سة يف ظل عدم اإقتناع الطاقم 

الفني بفكرة تدرب كل العب على اإنفراد يف 

الوقت الراهن وهي اخلطوة التي من �ساأنها 

لياقتهم  على  باحلفاظ  لالعنب  ت�سمح  اأن 

فقط. 

املهاجم  اإ�ستدعاء  تقرر  اأخــر  جانب  ومن 

بخ�سو�س  ــاق  ــف االإت اأجـــل  مــن  بوقلمونة 

اإدارة  ترغب  حيث  الفريق  مــع  و�سعيته 

ــاق يف تــنــازل الــالعــب عــن جــزء من  ــوف ال

بعيدا  بقي  اأنــه  بحكم  املالية  م�ستحقاته 

عن املناف�سة لفرتة طويلة مع الوفاق ب�سبب 

الذي  االأمر  وهو  منها  يعاين  التي  االإ�سابة 

طرف  مــن  جتــاوبــا  يلقى  اأن  املفرت�س  مــن 

من  حمــدود  عــدد  يف  �سارك  الــذي  الالعب 

املنتظر  مــن  ــان  وك املو�سم،  هــذا  املــبــاريــات 

يف  االأمــ�ــس  نهار  الطعون  جلنة  تف�سل  اأن 

فيما  الوفاق  اإدارة  طرف  من  املقدم  الطعن 

الربج  اأهلي  اأمــام  الداربي  باأحداث  يتعلق 

و�سط  وهــذا  اجلمهورية  كاأ�س  مناف�سة  يف 

اإىل  الق�سية  يف  الف�سل  تاأجيل  عن  حديث 

نهاية  مع  الفيدرايل  املكتب  اإجتماع  غاية 

ال�سهر اجلاري.

امل�سري  املكتب  يف  االأول  امل�سوؤول  ل  ف�سّ

الأمل مروانة ح�سان �سحراوي الك�سف 

عن خمتلف امل�سائل التي تخ�س فريقه 

على �سوء اإفرازات هذا املو�سم التي اأدت 

باأ�سحاب اللونني االأ�سفر واالأ�سود اإىل 

ب�سكل  الرابطات  مابني  ق�سم  مغادرة 

اأدت  التي  االأ�سباب  اإىل  وتطرق  مبّكر، 

اإىل عدم جماراة متطلبات البطولة.

 واعترب باأن االأمل مير باأزمة حقيقية 

التاأخر  اإىل  االأوىل  بالدرجة  تعود 

للمو�سم  للتح�سري  ال�سروع  يف  املبكر 

يف  االأوىل  املواجهة  اأن  بدليل  اجلديد 

البطولة خ�سرها الفريق على الب�ساط 

خالل  للفريق  امل�سكل  التعداد  اأن  كما 

يكن  مل  البطولة  من  االأوىل  املرحلة 

اإىل  يعود  وهــذا  التطلعات  م�ستوى  يف 

اإنتقاء  خالل  من  املتاأخرة  االإنتدابات 

ومل  لو�سعيتهم  درا�سة  بــدون  العبني 

الوقت  مـــرور  بعد  اإال  تاأهيلهم  يتم 

الف�سل  ويعود  امللفات  لدفع  الر�سمي 

ال�سابق �سيودة الذي عمل  اإىل الوايل 

كما  الفريق  اإنقاذ  اأجــل  من  امل�ستحيل 

اأن ال�سبب الرئي�سي يف �سقوط الفريق 

امللعب  م�سكل  هو  متتاليني  وملو�سمني 

حيث اأن الفريق ي�ستقبل كل مواجهات 

البطولة خارج الديار ومواجهات داخل 

الديار تلعب يف ملعب "ق�سر بلزمة" اأو 

ملعب "راأ�س العيون" كل هذا حال دون 

بقاء الفريق يف هذا امل�ستوى مهما كانت 

قيمة اجلهود املبذولة.

ــاأن االأهـــم يف  ويف هــذا الــ�ــســاأن، اكــد ب

النظر  الــراهــن هــو �ــســرورة  ــوقــت  ال

يتم  حتى  ــودة  ــوج امل امل�ساكل  لــب  يف 

اإعادة  يف  التفكري  ميكن  وحينها  حلها 

كما  احلقيقي  م�ستواها  اإىل  "البيام" 
ال�سلبية  النتائج  اأن  حمدثنا  اأرجـــع 

اإىل  تعود  الفريق  قبل  مــن  امل�سجلة 

املــعــنــويــات املــحــبــطــة لــالعــبــيــه رغم 

املواعيد  خمتلف  يف  املقّدمة  اجلهود 

الكبرية  االأزمة  باأن  معتربا   ، الر�سمية 

كبري  دور  لها  كان  الفريق  بها  مر  التي 

من  القائمة  املناف�سة  مواكبة  عدم  يف 

تقدمي  ورف�س  ال�سعود،  �سمان  اأجــل 

انتقادات مبا�سرة الأي كان.

واعرتف �سحراوي باأن طبيعة امل�ساكل 

جتعل  الــنــادي  مّيزت  التي  املرتاكمة 

اأن ال�سقوط  حمّدثنا ي�سل اإىل نتيجة 

ال�سهل  من  ولي�س  حتمية،  �سبه  م�ساألة 

ال�سمود يف ظل االأزمة القائمة، وهو ما 

هذا  مغادرة  باأن  حمّدثنا  ح�سب  يعني 

الق�سم م�ساألة حتمية �سواء هذا املو�سم 

اإ�سقاطها  ميكن  واالأمثلة  يليه  الذي  اأو 

يف  جتد  التي  الفرق  من  العديد  على 

ما  البقاء،  �سمان  يف  �سعوبات  مرة  كل 

نهاية  يف  امل�ستوى  هــذا  تغادر  يجعلها 

�سحراوي  وح�س  فاإنه  لذلك  املطاف، 

دائما يجب التفكري يف طبيعة امل�ساكل 

ق�سد  الــنــادي  بها  مير  التي  العميقة 

ر�سم  قبل  املنا�سب  بال�سكل  ت�سويتها 

الطموحات التي تراود االأن�سار واأ�سرة 

يف  باأنه  حديثه  املعني  وجــدد  النادي 

فالفريق  البطولة  اإ�ستئناف  حــالــة 

عن  بعيدا  بنزاهة  امل�سوار  �سيوا�سل 

ي�سعى  فريقه  بــاأن  م�سيفا  املــزايــدات، 

اللعب  اأخــالقــيــات  على  احلــفــاظ  اإىل 

املجال،  هذا  يف  التهاون  يتم  لن  و�سوف 

تتطلب  ــادي  ــن ال �سمعة  واأن  خا�سة 

الظروف  كانت  مهما  عليها  احلــفــاظ 

ال�سائدة.

وخــتــم كــالمــه بـــاأن ر�ــســم االأهــــداف 

بامل�ستجدات  مـــرهـــون  امل�ستقبلية 

هذه  عن  احلديث  رف�س  كما  احلا�سلة 

امل�ساألة مرّبًرا ذلك بعدم ات�ساح الكثري 

عدة  عن  احلديث  وتــعــّدد  االأمـــور  من 

ر�سمي،  ب�سكل  اإقرارها  يتم  مل  م�سائل 

االإنتخابية  باجلمعية  املتعلقة  خا�سة 

للفريق  جديد  رئي�س  تعيني  خالل  من 

هو  مــن  كــل  على  مفتوحة  ــــواب  واالأب

مكانته  اإىل  الفريق  اإعــادة  على  قــادر 

الرتيث  يجعل  هـــذا  ــل  ك الطبيعية 

جديدة  اإفــــرازات  ح�سول  غاية  اإىل 

اإىل  ت�سعى  امل�سرّية  الهيئة  باأن  موؤكدا 

االأولوية  ومنح  النادي  م�سلحة  �سمان 

كانت  مهما  املطروحة  امل�ساكل  لت�سوية 

هذه  على  التغلب  يتم  وحني  طبيعتها، 

امل�ساألة ميكن احلديث عن اإمكانية ر�سم 

اأهداف طموحة تليق مبكانة ال�سفراء 

املروانية.

بو�سوف  الــ�ــســاب  االألـــعـــاب  �ــســانــع  حتـــدث 

اإ�سحاق عن يومياته يف ظل جتميد الن�ساط 

حيث  كورونا  وباء  اإنت�سار  ب�سبب  الريا�سي 

قال اإبن ميلة يف هذا ال�سدد :" اأنا يف احلجر 

الوباء،  اإنت�سار هذا  ب�سبب  منذ مدة  ال�سحي 

يتعلق  فيما  الفني  الطاقم  تعليمات  واأطبق 

عادي  ب�سكل  اأتـــدرب  حيث  بالتح�سريات 

ووفق الربنامج امل�سطر من اجل احلفاظ على 

اللياقة".

نظرته  عن  ال�ساعدة  املوهبة  حتــدث  كما 

حيث  منه  الوقاية  وكيفية  املنت�سر  للوباء 

 ": قائال  حديثه  الريا�سي  للجمهور  وجــه 

ت�سبب  اأن  بعد  خطري  مر�س  كورونا  فريو�س 

يف وفاة اأعداد كبرية من املواطنني يف العامل، 

اإتخاذ  من  والبــد  عليه  �سنتغلب  وبالوقاية 

وغرينا  اأنف�سنا  حلماية  الالزمة  االإجــراءات 

من هذا الفريو�س"، ورغم تواجده يف احلجر 

ال�سحي اإال اأن بو�سوف اأكد على اأنه يتوا�سل 

مع زمالئه يف الفريق ب�سورة عادية من خالل 

تاأكيده يف هذا ال�سدد :" اأتوا�سل مع زمالئي 

هاتفيا يوميا ملعرفة اأي جديد خا�سة اأننا مل 

نتلق منذ مدة، واأمتنى ا�ستئناف البطولة يف 

اأقرب وقت ممكن".

مزهود  تــوفــيــق  الــواليــة  وايل  و�ــســع 

اإجراءات غري م�سبوقة بالن�سبة للفريق 

مالية  اإعــانــة  مــن  االإ�ستفادة  ــل  اأج مــن 

قدرها 500 مليون والتي وعد بها يف اأخر 

اإىل ملعب �سفوحي على هام�س  له  زيارة 

تدريبات الفريق للداربي االأورا�سي اأمام 

االإجراءات  هذه  وت�سم  باتنة  مولودية 

باجلانب  خا�س  تقرير  اإعــداد  �سرورة 

املادي ل�سنة 2019 وت�سليمه للديجيا�س 

ت�سريح  يف  ال�سلطات  تــ�ــســرع  اأن  قــبــل 

وهو   2020 ل�سنة  اخلا�سة  االإعــانــات 

االإدارة  ح�سب  طويل  وقــت  يتطلب  مــا 

اأموال  اإىل  احلاجة  اأم�س  يف  تبقى  التي 

اأقرب وقت ممكن �سيما واأنه يقرتب  ويف 

اإ�سدال ال�ستار على البطولة.

الفريق  اإدارة  فاإن  الو�سعية  هذه  واأمام 

التقرير  اإعـــــداد  يف  �ــســريــعــا  �ست�سرع 

خالل  من   2019 ب�سنة  اخلا�س  املــايل 

ما  وهو  اإ�ستثنائية  عامة  جمعية  عقد 

بعد  ممكنة  فر�سة  اأقـــرب  يف  �سيحدث 

رفع احلجر ال�سحي كما اإن اإدارة الفريق 

خ�سو�سا  لذلك  كبريا  اإرتــيــاحــا  اأبـــدت 

لها  �سي�سمح  ما  وهو  البطولة  توقف  مع 

اأجل  بالتحرك يف جميع االإجتاهات من 

لها  ت�سمن  والتي  الالزمة  االأمــوال  جمع 

امل�ساكل  عن  بعيدا  مريحة  مو�سم  نهاية 

الفريق  حتقيق  دون  حتول  التي  املالية 

كما  املو�سم  بداية  مع  امل�سطرة  الأهدافه 

طرف  من  املخ�س�سة  الثانية  االإعانة  اأن 

بـ300  واملقدرة  البلدي  ال�سعبي  املجل�س 

مليون �ستدخل خزينة النادي بداية من 

�سهر اأفريل.  

مقربة  م�سادر  ك�سفت  اأخــر  �سياق  ويف 

من الفريق باأن العنا�سر امل�سابة �ستكون 

اإ�ستئناف  بعد  للميادين  للعودة  م�ستعدة 

و�سي�ستعيد  عــــادي  ب�سكل  الــبــطــولــة 

التقني املليلي �سيحة توفيق خدمات كل 

وهي  وماتيب  وعي�ساوي  براهمية  من 

االأ�سماء التي غابت عن املباريات االأخرية 

ب�سبب املعاناة من االإ�سابة والتي اأجربت 

جراحية  عملية  اإجــراء  على  براهمية 

الداربي  لقاء  منذ  ماتيب  غاب  وقت  يف 

يوا�سل  الذي  عي�ساوي  وكذلك  الباتني 

بخ�سو�س  اأمــا  املقدم  الربنامج  تطبيق 

الالعب دخينات تبقى و�سعيته غام�سة 

ـــه يــعــاين مــن مــر�ــس الزمـــه منذ  مبــا اأن

املو�سم الفارط ومل تتاأكد عودة الالعب 

بتقرير  اأ�سا�سا  متعلقة  وهي  عدمها  من 

الطبيب الذي يعالج عنده الالعب.

حلماية  اللزمة  االإجراءات  اإتخاذ  "علينا 
اأنف�شنا وغرينا من هذا الفريو�س"

عامة  جمعية  بعقد  "الكاب" مطالب 
ا�شتثنائية للإ�شتفادة من اإعانة الوايل 

االإدارة تعر�س على اللعبني فكرة التنازل عن اأجرة مار�س 
ب�شبب توقف املناف�شة 

ترتيب  من  والبد  الفريق  ب�شقوط  عجلت  م�شاكل  "عدة 
البيت �شريعا الإعادة البيام ملكانتها الطبيعية"

ريا�شة اخلمي�س 16  مغر�س 2970/ 26  مار�س 2020 املوافق لـ 01 �شعبان 121441
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الالعب اإ�شحاق بو�شوف :



ريا�شة اخلمي�س 16  مغر�س 2970/ 26  مار�س 2020 املوافق لـ 01 �شعبان 131441

مقرتحا  بــ�ــســكــرة  ــــاد  اإحت اإدارة  تــلــقــت 

ح�سني  لن�سر  ال�سابق  املدرب  مع  بالتعاقد 

خالفة  اأجل  من  وهذا  عجايل  خل�سر  داي 

املدرب ال�سابق نذير لكناوي، ويلقى عجايل 

مقارنة  ـــاد  االإحت بيت  يف  كبريا  اإجــمــاعــا 

وجود  رغم  جودي  اأيت  عزالدين  باملدرب 

املدرب  مع  التعاقد  تقرتح  كثرية  ــراف  اأط

يف  االإقرتاحات  هذه  وتاأتي  حوحو،  �سمري 

ظل تردد كبري من اإدارة االإحتاد للف�سل يف 

املناف�سة  اأن  خا�سة  اجلديد  املدرب  هوية 

متوقفة يف الوقت الراهن وهو االأمر الذي 

كل  ودرا�سة  الرتيث  تف�سل  االإدارة  جعل 

لقيادة  االأن�سب  املدرب  املقرتحات الإختيار 

الفريق فيما تبقى من املو�سم اجلاري حيث 

يبقى الرهان الرئي�سي هو تفادي الهبوط 

اإىل الرابطة الثانية.

وحتدثت بع�س امل�سادر املقربة من الفريق 

عن لقاء مرتقب بني رئي�س النادي وعجايل 

املعني  تويل  بخ�سو�س  التفاو�س  اأجل  من 

ملهمة تدريب الفريق يف حال االإتفاق على 

اجلوانب املالية.

وتوا�سل اإدارة اإحتاد ب�سكرة م�ساعيها من 

اأجل التخفيف من حدة االأزمة املالية التي 

يعاين منها الفريق، حيث يراهن امل�سريون 

بع�س  خالل  من  متويل  م�سادر  اإيجاد  على 

وخا�سة  عمومية  �سركات  مع  االت�ساالت 

لــلــحــ�ــســول عــلــى عــقــود متــويــل وهــــذا يف 

العمومية  االإعانات  من  االإ�ستفادة  اإنتظار 

العاجل بغية ت�سوية �سطر من  القريب  يف 

م�ستحقات الالعبني.

عجايل يف اأف�شل رواق لتدريب اخل�شراء 
واالإدارة تف�شل الرتيث 

اإحتاد ب�سكرة

وامل�شريين  �شرعي  غري  ليا�شمكا  "رئي�س 
احلاليني غري موؤهلني للإ�شراف على الفريق"

االإدارة ت�شرتط على �شبع حتقيق اأهداف هذا 
املو�شم مقابل البقاء ملو�شم اآخر

اإ�شابة املناجري جاب اهلل بفريو�س كورنا 

خن�سلة

مولودية العلمة

�سباب بئر العر�ش 

بـــدايـــة كــيــف يــقــ�ــســي املـــــدرب لــغــرور 

اجلديدة  الــتــطــورات  ظــل  يف  يومياته 

ونحن على غرار بقية العامل نعي�س وباء 

الع�سر كورونا ؟ 

العامل  بــه  ميــر  �سعب  ــر  اأم هــو  حقيقة 

واأنا  وقدره  اهلل  ق�ساء  اأمر  وهذا  باأ�سره 

احليطة  ـــذت  اأخ الــنــا�ــس  عــامــة  كبقية 

احلجر  والتزمت  العائلة  مبعية  واحلذر 

اإىل  اأخــرج  وال  التعبري  �سح  اإذ  املنزيل 

نادرا لق�ساء ال�سروريات.

اأحــوال  اإىل  لغرور  ــدرب  امل ينظر  كيف 

كرة القدم اجلزائرية ؟

�سعيف  جد  اجلزائرية  الكرة  م�ستوى   

املو�سوع  ــذا  ه ويف  االعــتــبــارات  لعديد 

القدم  كــرة  املهم  عنها  احلــديــث  يطول 

اجلزائرية يف احل�سي�س وال بد معاجلة 

ت�سري  اأ�سبحت  بحيث  الــنــقــاط  عــديــد 

اأ�سحاب  "البزن�سة"  اأ�سحاب  قبل  من 

"�سكارة"  واملثل هنا قريب عندنا نحن يف 
خن�سلة.

 هل من تو�سيح اأكرث لت�سعنا يف ال�سورة 

ليفهم القارئ اأكرث ؟ 

احلاليني  امل�سريين  قبل  من  ذكــرت  كما 

الكلمة  معنى  باأمت   " "بزنا�سة  معظمهم 

وحتى م�سريي احتاد خن�سلة غري موؤهلني 

على  م�سوؤول  واأنــا  بتاتا  الفريق  لت�سيري 

غري  احلايل  الرئي�س  وحتى  هذا،  كالمي 

لي�ست  خلفيات  ورائهم  وجــاوؤوا  �سرعي 

م�ساحلهم  خلدمة  بــل  الفريق  خلدمة 

ملواجهتهم  م�ستعد  ــــا  واأن ال�سخ�سية 

جميعا.

وما  "ليا�سمكا"  فريق  اأخبار  تتابع  هل 

ال�سعود  حتقيق  يف  الفريق  حظوظ  هي 

�سيغته  يف  الثاين  الوطني  الق�سم  اإىل 

اجلديدة؟

احتــاد  فــريــق  قليل  منذ  ــرت  ــس اأ� وكــمــا 

القليلة  املوا�سم  ال�سعود يف  خن�سلة �سيع 

وكــان  متتالية  مــوا�ــســم  ــالث  ث املا�سية 

جولة  اآخـــر  يف  املا�سي  املو�سم  اآخــرهــا 

تلك  يعرف  واجلميع  مروانة  اأمــل  ــام  اأم

اأحتدث  ودائما  حدثت،  التي  امل�سرحية 

هو  دائما  هو  يبقى  الت�سيري  �سوء  على 

اأ�سحاب  بقرار  الت�سيري  ومــادام  ال�سيد 

ظل  يف  �سيء  اآي  تنتظر  ال  "البزن�سة" 
واأمور  التكوين  اإىل  العودة  كذلك  غياب 

القدم  كرة  تطوير  تريد  ،وكيف  كثرية 

خن�سلة  اإدارة  مثل  امل�سريين  وبع�س 

اعتمدت على حم�سر بدين يدرب الفريق 

غري  اأمــر  هــذا  ال�سعود  على  يلعب  الــذي 

معقول متاما .

 مل جتب على �سوؤال وحظوظ الفريق يف 

ال�سعود؟

اإىل   7 ظل  يف  قائما  االأمــل  يبقى  طبعا 

6 فرق �ست�سعد املو�سم املقبل اإىل الق�سم 
الوطني الثاين اأمتنى من كل اأعماق قلبي 

نهاية  عند  اآخــر  حديثا  ليكون  ال�سعود 

املو�سم .

بالذات  النقطة  هل من تو�سيح يف هذه 

ــا هــو احلــديــث الـــذي تــريــد التطرق  وم

اإليه؟

عند  اإليه  �ساأتطرق  وكثري  كبري  كالم   -

"املافيا  نهاية املو�سم اجلاري وال بد على 

عند  الكثري  و�ساأك�سف  جماعيا  "الرحيل 
الفريق  نحمي  اأن  بد  املنا�سب وال  الوقت 

�ساأك�سف  واأي�سا  االأ�سخا�س،   هــوؤالء  من 

م�ستعد  واأنــــا  االأخــــرى  االأمــــور  عــديــد 

ملواجهة اأي كان الأن فريق خن�سلة تعبوا 

عليه رجال نزهاء واليوم تاأتي جمموعة 

م�ساحلها  خــدمــة  بغية  فيه  تت�سرف 

ال�سخ�سية البد من املحا�سبة و�سرب بيد 

من حديد واأنا�سد من هذا املنرب التدخل 

املعنيني  وامل�سوؤولني  ال�سلطات  قبل  من 

والبد علينا اأن نحمي الفريق ون�سعه يف 

اأيادي اآمنة .

 كلمة اأخرية.. 

اال�ست�سافة  على  ثانية  مرة  لكم  �سكرا   

عنا  يرفع  اأن  وجل  عز  اهلل  من  ونرجوا 

جديد  من  احلياة  اإىل  والــعــودة  البالء 

واأمتنى من اأعماق قلبي اأن يحقق الفريق 

ال�سعود.

ارتاأت " الأورا�س نيوز " اأن ت�ست�سيف يف هذا احلوار اأحد اأعمدة احتاد خن�سلة �سابقا ويتعلق 
الأمر باملدافع القوي عبد الله لغرور والذي حمل األوان " ليا�سمكا "يف عديد املوا�سم وترك ب�سمته 
يف خمتلف املالعب التي جابها يف ال�سنوات اجلميلة مبعية ا�سماء تركت ب�سمتها واملقام ل 
الفرق يف �سورة  ال�سارمني يف عمله ودرب عديد  لغرور يعد من املدربني  ،اأي�سا  ي�سمح ذكرها 
احتاد خن�سلة، وفاق امل�سيلة، احتاد ال�ساوية، جمعية اخلروب وفرق اأخرى، كما �سجل ا�سمه 
ثور  بني  �سباب  فريق  مبعية   2000 �سنة  اجلمهورية  بكاأ�س  تتويجه  بعد  ذهب  من  باأحرف 

)ورقلة(، وفتح لغرور قلبه لـ"الأورا�س نيوز" متحدثا عن العديد من امل�سائل قائال...

بعد اأن كرث احلديث يف اأو�ساط مولودية 

�سبع  م�سطفى  املــدرب  م�سري  عن  العلمة 

املو�سم القادم واإمكانية بقائه من عدمها، 

احلديث  اأن  الفريق  اإدارة  من  م�سدر  اأكد 

خا�سة  مبكرا  يبقى  التقني  م�سري  عــن 

يف  مباريات  �سبعة  له  تبقت  الفريق  اأن 

عن  واحلــديــث  ـــاري،  اجل املو�سم  بطولة 

بعد  �سيكون  الفني احلايل  الطاقم  م�سري 

اإدارة  وكانت  مبا�سرة،  البطولة  نهاية 

الــفــريــق قــد اأكــــدت يف وقـــت �ــســابــق اأن 

التقني �سبع ملزم بتحقيق االأهداف التي 

اأ�سهر وهي   03 اأتى من اأجلها منذ قرابة 

اإبعاد الفريق عن منطقة اخلطر التي كان 

اإىل  اإ�سافة  الفرتة،  تلك  يف  منها  قريبا 

�سرورة اإنهاء البطولة يف مرتبة م�سرفة، 

االإدارة  و�سعتها  الــتــي  االأهــــداف  ــي  وه

جتديد  اأجــل  من  �سبع  للتقني  ك�سروط 

عقده مع الفريق املو�سم القادم.

وباإلقاء نظرة تقييم حل�سيلة املدرب �سبع 

منذ جميئه اإىل الفريق جند اأنه جنح يف 

قيادة الفريق اإىل حتقيق 04 اإنت�سارات، 

مولودية  اأمــام  الديار  داخل  منها  ثالثة 

�سعيدة، اإحتاد احلرا�س ومولودية بجاية، 

�سبيبة �سكيكدة وجمعية وهران واالأخر 

يف  تاجنانت  دفـــاع  ـــام  اأم ــار  ــدي ال داخـــل 

وبالتايل  زوغار،  مبلعب  ال�سابقة  اجلولة 

فاإن الطاقم الفني اجلديد جنح يف جمع 

وتبقى  ممكنة،   24 اأ�سل  من  نقطة   12
الفريق  مــع  �سبع  حققها  التي  النتائج 

اأح�سن مما  اإىل حد بعيد لكنها  متو�سطة 

مل  اأنها  اإال  ال�سابقني  املدربني  مع  حتقق 

تر�س الكثري من املتابعني الذين يرون اأن 

اأف�سل  نتائج  قادرا على حتقيق  كان  �سبع 

يف املباريات ال�سابقة.

من  �سبع  املــدرب  طلب  اأخــر  جانب  ومــن 

االحتياطات  اأخـــذ  ــرورة  ــس � الــالعــبــني 

االإ�سابة  لتفادي  ال�سرورية  االإحرتازية 

ــا وهـــذا يف ظــل اإرتــفــاع  بــفــريو�ــس كــورون

بالوالية  الفريو�س  بهذا  االإ�سابات  عدد 

اأن  بعد  خا�سة  الفارطة  ال�ساعات  خالل 

م�ست االإ�سابات بعد االأ�سماء الريا�سية، 

التدريبي  الربنامج  تطبيق  �سرورة  مع 

بـــحـــذافـــريه مـــن اأجـــــل احلـــفـــاظ على 

اجلاهزية. 

اأكد املناجري العام ل�سباب بئر العر�س 

بفريو�س  اإ�ــســابــتــه  اهلل  ــاب  ج جــمــال 

كورونا وهذا بعد �سدور نتائج التحاليل 

اإيجابية  با�ستور والتي كانت  من معهد 

احلايل  الوقت  يف  اهلل  جاب  ويتواجد 

مب�ست�سفى  ال�سحي  احلجر  جناح  يف 

وجه  حيث  بالعلمة،  اخلثري  �ــســروب 

من  له  بالدعاء  املواطنني  اإىل  نــداءا 

اأن  علما  الوباء،  هذا  من  التعايف  اأجل 

اأيام  منذ  الوطن  اأر�س  اإىل  عاد  املعني 

بعد  امل�ست�سفى  اإىل  نقله  ليتم  االإ�ستباه مبعاناته من هذا الفريو�س.قليلة 

من  اهلل  مــن  جــاب  املــنــاجــري  ويعترب 

لفريق  الكثري  قدمت  التي  االأطـــراف 

بطولة  يف  النا�سط  العر�س  بئر  �سباب 

الو�سطى  املجموعة  الرابطات  بني  ما 

بجانب  حا�سرا  بقي  حيث  ال�سرقية 

الفريق من اأجل حتقيق الهدف امل�سطر 

اإىل  ال�سعود  حتقيق  وهو  املو�سم  هذا 

املعني  كان  كما  الثالث،  الق�سم  حظرية 

يف  �ساهمت  الــتــي  االأطـــــراف  بــني  مــن 

�سعود ال�سباب قبل �سنوات اإىل حظرية 

ق�سم ما بني الرابطات. 
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ريا�شة 14
و�سط  جنــم  م�ستقبل  الــ�ــســكــوك  حتــا�ــســر 

مان�س�سرت يونايتد، بول بوغبا، يف ظل اهتمام 

يال مدريد، ويوفنتو�س بخدماته، لكن يبدو 

مغايرا  منعطفا  �سي�سهد  الفرن�سي  م�سري  اأنه 

خالل الأ�سابيع املقبلة.

يونايتد  مان�س�سرت  مع  بعقد  بوغبا  ويرتبط 

ــا زاد من  املــقــبــل، مم املــو�ــســم  نــهــايــة  حــتــى 

التكهنات حول رحيله بنهاية املو�سم اجلاري، 

لتحقيق عائد مادي جيد خلزينة ال�سياطني 

احلمر.

الأمريكية،   "ESPN" �سبكة  وبح�سب 

يف  يثقون  يونايتد  مان�س�سرت  م�سوؤويل  فــاإن 

حتقيق  على  وجوفنتو�س  الريال  قدرة  عدم 

مطالبهم ب�ساأن قيمة بوغبا حاليا.

القدم  كــرة  ن�ساط  توقف  اإىل  ذلــك  ويعود 

العامل، وبالتايل عدم ح�سول الأندية  حول 

على عوائد البث اأو ن�سبة الإعالنات.

اإىل  �سابق  وقٍت  اأ�سارت يف  تقارير قد  وكانت 

110 مليون يورو  اأن مان�س�سرت يونايتد حدد 

لبيع بوغبا يف ال�سيف املقبل، واأو�سح تقرير 

مان�س�سرت  تفعيل  هو  الأقرب  اأن   "ESPN"
ملو�سم  بوغبا  عقد  متــديــد  خــيــار  يونايتد 

اإ�سايف، لينتهي يف �سيف 2022.

اأحد  يف  عاما،   75 العمر  من  البالغ  غاتي،  هوغو  ال�سابق،  الأرجنتيني  املرمى  حار�س  احتجز 

كورونا  فريو�س  من  معاناته  الختبارات  اأكدت  بعدما  مدريد،  الإ�سبانية  العا�سمة  م�ست�سفيات 

امل�ستجد، الذي يع�سف بالعديد من دول العامل، وفقا ملا اأفاده جنله لوكا�س لو�سائل اإعالم حملية 

يف بالده.

و�سرح لوكا�س غاتي ل�سبكة )اإنفوابي( "اأبلغنا اأنه بحالة جيدة، لكنه م�ستاء من اإ�سابته باملر�س، 

ننتظر تعافيه قريبا واأن يوا�سل التح�سن، وناأمل اأن ينتهي هذا اجلنان".

ولعب غاتي يف �سفوف اأكرب الأندية الأرجنتينية من ال�ستينيات وحتى ثمانينيات القرن املا�سي 

مثل ريفر بليت وخيمنا�سيا ل بالتا واختتم م�سواره يف �سفوف بوكا جونيورز.

وبالأم�س �سجلت اإ�سبانيا اأعلى معدل وفيات ب�سبب الوباء، )514 حالة(، لي�سل اجمايل �سحايا 

كوفيد-19 يف البلد الأوروبي اإىل 2700 بينما ارتفع عدد امل�سابني ليناهز الـ40 األف حالة. 

يتاأهب  مدريد  ريــال  اإن  �سحفي،  تقرير  قــال 

على  بر�سلونة  مع  �سر�سة  مناف�سة  يف  للدخول 

لعب ليبزيغ الأملاين.

ليبزيغ  مدافع  اأوباميكانو،  دايــوت  وارتبط 

اأجــل  مــن  بر�سلونة  اإىل  بــالنــتــقــال  الأملــــاين 

تدعيم خط دفاعه، يف ظل الإ�سابات املتكررة 

ملواطنه �سامويل اأومتيتي منذ مونديال رو�سيال 

.2018
الفرن�سي،   "le10sport" موقع  وبح�سب 

فاإن ريال مدريد ي�سعى هو الآخر لتعزيز خط 

دفاعه، ويرى اأن اأوباميكانو ميتلك من املقومات 

التي جتعله قادًرا على ارتداء قمي�س املرينغي.

وي�سعى ريال مدريد ل�ستغالل عالقته الطيبة 

بوكيل دايوت، والذي ميثل اأي�سا الأملاين توين 

ال�سفقة  ح�سم  اأجــل  من  امللكي  لعب  كرو�س، 

ل�ساحله.

ويرغب ريال مدريد يف تقوية خط دفاعه بعد 

والتي  اجلاري،  املو�سم  منها  عانى  التي  امل�ساكل 

الأهداف  من  للعديد  مرماه  تلقيه  يف  ت�سببت 

املوؤثرة.

اأكد الإ�سباين �سي�سك فابريغا�س، جنم موناكو، اأن 

من  ممكن  هو  ما  كل  فعل  األون�سو  ت�سابي  مواطنه 

اأجل اللعب لآر�سنال، قبل انتقاله لريال مدريد.

وق�سى األون�سو 5 موا�سم مع ليفربول، قبل انتقاله 

اإىل ريال مدريد عام 2009.

�سحيفة  نقلتها  ت�سريحات  يف  فابريغا�س  وقــال 

على  "كنت  الإ�سبانية:  ديبورتيفو"  "موندو 
 ،2009 �سيف  طوال  األون�سو  ت�سابي  مع  الهاتف 

كاد اأن ميوت لياأتي اإىل اآر�سنال".

للذهاب  حرفًيا  اجلميع  ي�ستجدي  "كان  واأ�ساف: 

اإىل اآر�سنال، اأردت حًقا اأن ياأتي وقدمت كل ما يف 

و�سعي من اأجل ذلك".

القرار،  اأ�سحاب  كــل  مــع  حتدثت  "لقد  وتــابــع: 

لنا يف ذلك  رائعة  �سيكون �سفقة  باأنه  واأخربتهم 

الوقت".

اأعتقد  "لقد كان عدم قدومه عاًرا، لأنني  واأكد: 

اأنه كان �سيكون توقيًعا رائًعا للفريق".

ال�سفقة،  ح�سم  لعدم  بالإحباط  "�سعرت  واأمت: 

ال�سهل  فمن  القدوم،  يف  يرغب  الالعب  كان  اإذا 

جًدا اإنهاء ال�سفقة".

الفني  املدير  كانافارو  فابيو  الإيطايل  �سدد 

�سرورة  على  ال�سيني،  اإيفرغراند  لغوانغزو 

تف�سي  مواجهة  يف  ال�سني  جتربة  من  التعلم 

فريو�س كورونا.

لإذاعــة  ت�سريحاته  خــالل  كــانــافــارو،  وقــال 

نتعلم  اأن  "علينا  الإ�سبانية:  كوبي"  "كادينا 
الأ�سا�سي  وال�سيء  كورونا،  ملواجهة  ال�سني  من 

هو عدم حترك ال�سعب من املنزل".

�سديدة،  ب�سرعة  ينتقل  "الفريو�س  واأ�ساف: 

الطريقة  ــي  ه مــنــازلــهــم  يف  الــنــا�ــس  ــاء  ــق وب

الوحيدة ملنع انت�ساره".

وتابع جنم ريال مدريد ال�سابق: "خالل يومني 

العائدين  فكل  هنا،  ال�سحي  حجري  �سينتهي 

ـــارج يــقــومــون بــذلــك، والــفــريو�ــس يف  مــن اخل

غوانغزو حتت ال�سيطرة، وبداأت احلياة تعود 

لطبيعتها".

وقًتا  �سي�ستغرق  الأمــر  اأن  "اأعتقد  ووا�سل: 

اإيطاليا  يف  الــفــريو�ــس  ينتهي  حتى  طــويــال 

واإ�سبانيا، ويف اأقل من �سهر من غري املعروف ما 

الذي �سيحدث يف العامل".

"من ال�سعب جًدا اأن تعود مناف�سات  واختتم: 

كرة القدم يف اأوروبا قبل نهاية املو�سم".

ل يزال ال�سراع قائًما بني هانز فليك، مدرب بايرن 

الريا�سي  املدير  حميديت�س،  �سالح  وح�سن  ميونخ، 

الأملــاين، يف ظل رغبة كل طرف يف فر�س  للنادي 

�سطوته.

وك�سفت �سحيفة "�سبورت بيلد" عن توتر العالقة 

ظل  يف  ل�سيما  وحميديت�س،  الأملــاين  املــدرب  بني 

�سوق  يف  النادي  حتركات  حــول  اآرائهما  تعار�س 

النتقالت.

�سابق،  وقت  يف  فليك  ت�سريحات  اأن  اإىل  واأ�سارت 

اختيار  يف  املــدرب  دور  اأهمية  على  �سدد  حينما 

حق  فني  مدير  كل  مبنح  مطالًبا  فريقه،  �سفقات 

�سوق  يف  حتــرك  اأي  على  املوافقة  اأو  العــرتا�ــس 

النتقالت.

حميديت�س  غ�سب  يف  الت�سريحات  هذه  وت�سببت 

و�سائل  عــرب  عالنية  لنــتــقــاده  ليخرج  اآنــــذاك، 

الإعالم.

يف  فليك  رغبة  جاءت  اخلالفات،  تلك  راأ�س  وعلى 

الأملاين،  ليبزيغ  مهاجم  فرينر،  تيمو  مع  التعاقد 

لت�سعه يف �سدام جديد مع حميديت�س وطلب فليك 

باأنه  لإميانه  نظًرا  ــاين،  الأمل املهاجم  مع  التعاقد 

اأحد الالعبني الذين يتنا�سبون مع الفرق الكربى، 

اإل اأن حميديت�س رف�س التوقيع معه.

الريا�سي  بايرن  مدير  ــاين  الأمل املــدرب  و�سع  كما 

بعدما  ال�ستوي،  املريكاتو  يف  هائل  �سغط  حتــت 

ليعلن  الفريق،  قائمة  يف  البدائل  قلة  من  ا�ستكى 

رغبته يف اإبرام �سفقتني جديدتني.

اإعالن  ب�سبب  حميديت�س  غ�سب  اإىل  ذلــك  واأدى 

اأن  قبل  الإعـــالم،  و�سائل  ــام  اأم ــر  الأم هــذا  فليك 

الإ�سباين  بالظهري  الفريق  �سفوف  لدعم  يتحرك 

األفارو اأودريوزول، معاًرا من ريال مدريد.

من  فليك  ا�ستفادة  اإىل  ال�سحيفة  ــارت  اأ�ــس كما 

جتربة املدرب الكرواتي نيكو كوفات�س، الذي عانى 

ا�ستجابته  هو الآخر من تعنت حميديت�س، وعدم 

اأثناء  الأملــاين  ــدرب  امل لحظه  ما  وهــو  لطلباته، 

تواجده يف اجلهاز الفني قبل تعيينه مديًرا فنًيا.

حميديت�س،  اأمام  �سطوته  فر�س  يف  فليك  ويرغب 

ي�ستجب  مل  الذي  كوفات�س،  �سلفه  م�سري  لتفادي 

النهاية  يف  اأدى  مما  مطلًقا،  ملقرتحاته  البو�سني 

ليتم  الفريق،  نتائج  تراجع  م�سوؤولية  لتحمله 

الإطاحة به.
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منعطف جديد يوؤثر على م�ستقبل بوغبا

هوغو غاتي ي�ساب بكورونا يف اإ�سبانيا

ريال مدريد وبر�سلونة ينقالن �سراعهما اإىل اأملانيا

فابريغا�س: "األون�سو كاد اأن ميوت لياأتي اإىل اآر�سنال"

كانافارو: يجب التعلم من جتربة ال�سني 
ملواجهة كورونا

فليك ي�سعل فتيل احلرب يف بايرن ميونخ

ــلــونــة  قـــطـــع بــر�ــس

ــا كـــبـــرًيا يف  ــوًط ــس �

طريقه للتعاقد مع 

مارتينيز،  لوتــارو 

اإنرت ميالن،  مهاجم 

ــيــف املــقــبــل،  الــ�ــس

ــر  ــري ــق ــت وفـــــًقـــــا ل

�سحفي اإيطايل.

البار�سا  وا�ــســتــقــر 

ـــم  ـــي ـــدع عـــــلـــــى ت

بالوتارو،  هجومه 

وجود  عدم  ظل  يف 

البديل املنا�سب لالأوروغواياين املخ�سرم، 

لوي�س �سواريز

�سبورت"  "توتو  �سحيفة  وبــحــ�ــســب 

الإيطالية، فاإن النادي الكتالوين تو�سل 

ب�ساأن  الالعب  وكيل  مع  بالفعل  لتفاق 

على  يتعني  زال  ما  عقده.لكن  تفا�سيل 

التفاق  بر�سلونة 

مــــع اإنــــــرت مـــيـــالن، 

حول القيمة املالية 

وطريقة  لل�سفقة 

ال�سداد.

ــــــــــــــن يــــقــــبــــل  ول

ــنــرياتــزوري بــاأي  ال

عــــر�ــــس، بــقــيــمــة 

ال�سرط  مـــن  ــــل  اأق

عقد  يف  اجلـــزائـــي 

املهاجم الأرجنتيني 

عاًما  الـ22  �ساحب 

)111 مليون يورو.(

ولفت لوتارو الأنظار ب�سدة هذا املو�سم، 

حيث توهج ب�سكل كبري حتت قيادة املدرب 

اأو  الكالت�سيو  يف  �سواء  كونتي،  اأنطونيو 

دوري اأبطال اأوروبا.

بر�سلونة يتو�سل لتفاق مع لوتارو

عاد الربازيلي ويليان، جنم 

ت�سيل�سي، اإىل بالده خوفا من تف�سي 

فريو�س كورونا يف بريطانيا، ويف ظل 

توقف الن�ساط الريا�سي حاليا.

وبح�سب �سبكة "�سكاي �سبورت�س"، 

فقد �سمح النادي اللندين لويليان 

بالعودة اإىل زوجته واأطفاله، 

بعدما تقدم بطلب احل�سول على 

اإجازة.

وكان جنم ال�سامبا قد اأعلن يف وقت 

�سابق، اأنه طلب من ناديه ال�سماح له 

بال�سفر اإىل بالده، م�سبها الأجواء 

يف بريطانيا بـ"حالة احلرب".

وينتهي عقد ويليان )31 عاًما( مع 

ت�سيل�سي، بنهاية املو�سم اجلاري، 

ولي�س وا�سًحا ما اإذا كان �سي�ستمر يف 

�ستامفورد بريدج، اأم �سريحل بعد 7 

موا�سم ق�ساها بقيم�س البلوز.

وارتبط ا�سم ويليان بالنتقال اإىل 

اأكر من ناٍد، بنهاية املو�سم اجلاري، 

اأبرزهم "بر�سلونة، يوفنتو�س، 

اآر�سنال، توتنهام".

جدير بالذكر اأنه مت تعليق الدوري 

الإجنليزي املمتاز، حتى 30 اأفريل 

املقبل، على اأقل تقدير.

ت�سيل�سي يطلق 
�سراح ويليان



بعيون �مر�أة

�سكرا كورونا!!
اأخريا ا�ستطاعت االأ�سر اجلزائري اأن تتقارب 

بق�ساء اأفرادها وقتا اأطول مما �سبق مع بع�سهم 

البع�س ب�سبب احلجر املنزيل الذي ي�سفه اأهل 

ميكن  دواء  اأجنع  بكونه  واالخت�سا�س  اخلربة 

كورونا..خا�سة  فريو�س  وبني  بيننا  يباعد  اأن 

العدوى  طريق  عن  ينت�سر  االأخــري  هــذا  واأن 

اأي  الم�سها  التي  االأ�سطح  مالم�سة  اأو  املبا�سرة 

م�ساب بكورونا..

وتبادل  االآخــريــن  اجتناب  على  واحلــر�ــس 

ــطــراري اإىل  الـــزيـــارات واخلــــروج غــري اال�ــس

املتاحة  الوحيدة  الو�سيلة  يكون  قد  ال�سارع 

اليوم لتفادي االحتكاك بامل�سابني وخملفاتهم 

اعتربه  الــذي  الوباء  هذا  �سر  اتقاء  َثــّم  ومن 

ب�سبب  باأجمعه  للعامل  ربانيا  عقابا  البع�س 

انت�سار الف�ساد يف االأر�س على اأنواعه اأخالقيا 

وع�سكريا و�سيا�سيا واقت�ساديا وبيئيا والقائمة 

اأكرب من اأن حُت�سر..بينما البع�س مييل لكونه 

ا�ستهدفت  التي  اآثارها  رغم  جرثومية  حرب 

اخلطري.. االتهام  بهذا  املعنية  ــدول  ال حتى 

بالفر�سية  ــذ  االأخ ُيرجح  من  هناك  حني  يف 

الــقــائــلــة بــكــونــه جتــربــة عــن غـــاز خـــرج عن 

ال�سيطرة وا�ستهدف اجلميع دون ا�ستثناء..

تلك  كل  باأمر  ندقق  اأن  اليوم  علينا  ولي�س 

يقدم  لن  حيث  وال�سيناريوهات  االفرتا�سات 

فيه.. يوؤخر  اأو  �سيئا  واقعنا  يف  التدقيق  هذا 

بقدر ما يجب اأن ن�ستثمر يف مثل هذه اللحظات 

من  التقرب  وحماولة  حياتنا  من  اال�ستثنائية 

لتخرج  يكفي  مبا  ابتعدنا  الأننا  البع�س  بع�سنا 

املنزل  يف  ــده  وال يعهد  مل  �سغري  فم  من  نكتة 

اآن  يف  واملحزن  الــربيء  ب�سوؤاله  فبادره  دائما 

والده  الأن  معانا؟؟(  ت�سكن  تويّل  )راح  واحد 

بب�ساطة ال يرجع اإال ليال حيث يكون هو نائم 

ويخرج قبل اأن ي�ستيقظ..وقد ا�ستغرب مكوثه 

غري املعهود اليوم باأكمله..

االأ�سر  اأن  وهــي  فيها  مــراء  ال  حقيقة  وهــذه 

اأجوائها  عــن  البعد  كــل  بعيدة  اجلــزائــريــة 

العموم.. على  االأ�سرة  دفء  وعن  وحميميتها 

وباتت العالقات باردة �سقيعية..والكل ي�ستاق 

فعال  حمرومون  اأنهم  ينتبهوا  دون  الكل  اإىل 

االأ�سرة  اأفراد  بني  املُفرت�س  التالحم  ذاك  من 

يجمع  اأن  دافع  اأي  ي�ستطع  بينهم..ومل  وفيما 

�سمل االأ�سر بقدر دافع اخلوف من انت�سار وباء 

اأفراد  اأو امل�ساهمة يف انت�ساره..ووجود  كورونا 

االأ�سرة جمتمعني على غري العادة ولو مبقت�سى 

االإجبار يجب اأن يكون فر�سة للمودة والتقرب 

والتعاي�س  االبتكار  وحتى  والت�سلية  والتقارب 

مع اجلانب االإيجابي للحجر املنزيل بدل القلق 

ملراجعة  حاجتنا  يعك�سان  اللذين  والتذمر 

حياتنا وقد اآن اأوان املراجعة فعال؟!.

�سماح خميلي

التطبيقية  الطاقوية  الفيزياء  خمرب  يعكف 

املعمارية  الهند�سة  معهد  مــع  وبالتن�سيق 

عدد  ت�سنيع  على  باتنة1،  بجامعة  والعمران 

وا�سع من االأقنعة البال�ستيكية املوجهة لفائدة 

وذلك  اجلزائر  عرب  اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات 

املجندة  الوا�سعة  التطوعية  احلمالت  اطار  يف 

باجلزائر  امل�ستجد  كــورونــا  فــريو�ــس  ملجابهة 

فاقت  التي  حاالته  يف  ارتفاعا  �سجل  والــذي 

حالة.  300
هذا ويقوم املتطوعون بجامعة باتنة اأبرزهم 

زمورة،  الدين  وزين  عدوان  الدين  نور  الدكتور 

على ت�سنيع عدد هائل من هذه االأقنعة الواقية 

الكمامات  فوق  ارتداوؤها  يتم  –ح�سبهم-  التي 

العادية، مهمتها وقاية الوجه وحماية العينني 

رذاذ  مــن  اخلــارجــيــة  الــتــاأثــريات  خمتلف  مــن 

اأداء  على  االأطباء  وم�ساعدة  وغريها  ودمــاء 

منع  ت�ستطيع  انها  كما  وجه  اأكمل  على  مهامهم 

انتقال العدوى عن طريق االأنف اأو الفم ب�سبب 

ب�سكل  الوجه  يغطي  الــذي  الوا�سع  ت�سميمها 

اأنها م�سنوعة من البال�ستيك  كامل كما خا�سة 

الطبية  الن�ساطات  ملــزاولــة  ت�سمح  و�سفافة 

اأنهم  ــه،  ذات ال�سياق  يف  وقــالــوا  ــادي،  ع ب�سكل 

امل�ست�سفيات  كافة  عرب  توزيعها  على  �سيعملون 

حتديا  يواجهون  حيث  اجلزائري،  القطر  عرب 

�سعبا للغاية يف ظل غياب االمكانيات وامل�سانع 

اخلا�سة بت�سنيع مثل هذه االنواع من االأقنعة.

واملخابر  اجلامعات  من  العديد  وعرفت  هذا 

خالل  من  وا�سعة  ت�سامنية  هبة  الوطن،  عرب 

الن�ساطات التي تعكف من خاللها على حت�سري 

خطر  ومواجهة  لال�ستهالك  موجهة  منتوجات 

خالل  مــن  امل�ستجد  ــا  كــورون فــريو�ــس  انت�سار 

واقية  واقنعة  ومطهرات  تعقيم  مواد  ت�سنيع 

يبقى  الذي  االمكانيات  نق�س  ظل  يف  وغريها، 

العائق الوحيد اأمام تطور اجلامعة وتقدمها.

االأمنية  وامل�سالح  الهيئات  جميع  توا�سل 

املواطنني  حلث  جمهوداتها  واالجتماعية 

يف والية باتنة على املكوث يف املنازل وعدم 

فريو�س  عـــدوى  النتقال  تفاديا  مغادرتها 

امل�ساجد  من  العديد  اتخذت  فيما  كــورونــا، 

ال�سلوات  اآذان  فر�سة  باتنة  واليــة  عــرب 

اخلم�س لدعوة املواطنني للمكوث يف منازلهم 

والتحلي بال�سرب والثبات وجتنب االختالط 

ــعــة والــــزيــــارات غري  والــتــجــمــعــات الــوا�ــس

ال�سرورية.

التي  العديدة  الدعوات  اطار  يف  ذلك  ياأتي 

املدنية  احلماية  من  االمنية  امل�سالح  �سنتها 

املدين  املجتمع  وهيئات  ال�سرطة  وم�سالح 

ينتقل  الذي  كورونا  فريو�س  انت�سار  لتفادي 

بطرق عديدة ت�سل فرتة ح�سانته من يومني 

ال�سحي  احلجر  فــرتة  وهــي  يــومــا،   14 اإىل 

اي�سا  واالطــبــاء  املخت�سون  اليها  دعــا  التي 

انتقال  وتفادي  اجلديدة  اال�سابات  ملعرفة 

االأئمة  دعا  حيث  املواطنني،  لبقية  عدواها 

عرب مكربات ال�سوت جميع املواطنني اللتزام 

اهلل  لريفع  والدعاء  ال�سالة  واأداء  بيوتهم 

�سبحانه هذا البالء وتعود احلياة لطبيعتها، 

الذين  املواطنني  من  وا�سعة  ا�ستجابة  و�سط 

بامل�سوؤولية  التحلي  ــرورة  �ــس على  اأكــــدوا 

اختالطهم  وتــفــادي  البع�س  بع�سهم  جتــاه 

وجتمعاتهم حفاظا على �سالمتهم و�سحتهم.

بريكةنقاو�سمروانةاآري�سعني التوتةباتنةالتاريخ

اخلمي�س  26  مار�س  2020
مرمي فريدة

حي 82 م�سكن بوعقال 03
بلحاوي عبد احلكيمعابد لميةبن عوانة عبد القادرفورار حممد

�سيايف عبد اهلل

033.98.35.90

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

وقت  يف  املواطنني  عــادات  اأهــم  من  ولعل 

املقاهي  يف  ال�سباح  قهوة  تناول  هي  �سابق 

غلق  ب�سبب  موؤقتا  زالت  التي  العادة  وهي 

املقاهي بعد قرار ال�سلطات العمومية وهو 

االأمر الذي اأجرب الكثري من مدمني القهوة 

على تغيري عادتهم والعودة لتناول الكوب 

الكثري  املنازل، ويقول  القهوة يف  االأول من 

من ال�سباب اأنهم وجدوا �سعوبات كبرية يف 

ظل  يف  خا�سة  احلايل  الو�سع  على  التعود 

االإختالف امللحوظ يف ذوق القهوة اخلا�سة 

باملقاهي مقارنة بتلك املعدة يف املنزل.

ا�ستهالك  عــودة  اأي�سا  مالحظا  بات  كما 

مت  التي  الطبيعية  االأع�ساب  من  الكثري 

غرار  على  �سابق  وقــت  يف  عنها  التخلي 

النعناع، ال�سيح، الزعرت وهو ما يف�سر ندرة 

املواد يف حمالت بيع االأع�ساب خالل  هذه 

تغري  هو  اأي�سا  واملالحظ  الفارطة،  االأيام 

عن  التخلي  ــالل  خ مــن  الــغــذائــي  النمط 

ق�ست  حيث  اجلاهزة  ال�سريعة  الوجبات 

الإعــداد  العودة  العائالت  على  ال�سرورة 

خالل  بقوة  احلا�سرة  التقليدية  االأطباق 

هذه االأيام.

الــغــذائــي، تف�سل  وبــعــيــدا عــن اجلــانــب 

الوقت  يف  ال�سيام  الــعــائــالت  مــن  الكثري 

ان  املواطنني  من  الكثري  ويرى  بل  الراهن 

ل�سيام  جــدا  مواتية  احلالية  الفر�سة 

حلول  قبل  عليها  للتعود  االأيــــام  بع�س 

عنه  يف�سلنا  الــذي  املبارك  رم�سان  �سهر 

مواتية  الفر�سة  تبقى  حيث  �سهر  قرابة 

�سوم  خالل  من  والثواب  االأجــر  الإكت�ساب 

يومي االإثنني واخلمي�س، ف�سال عن تعويد 

االأطفال اأي�سا على التدرب على ال�سيام يف 

الراهن وهذا يف ظل بقائهم طوال  الوقت 

اليوم يف املنازل.

بع�س  فاإن  ملنازلها  الغالبية  اإلتزام  واأمام 

ومن  الواجهة  اإىل  عات  القدمية  العادات 

ذلك مطالعة الكتب وهذا بعد تراجع كبري 

املا�سية، حيث  ال�سنوات  للمقروئية خالل 

دفعت الظروف احلالية الكثري من ال�سباب 

ملطالعة  الــعــودة  اإىل  ال�سن  كــبــار  وحــتــى 

على  االإدمـــان  عــادة  تبقى  بينما  الكتب، 

بارزة  �سمة  االإجتماعي  التوا�سل  مواقع 

وهذا على الرغم من التذبذب احلا�سل يف 

تدفق االإنرتنيت. 

املنازل  باإلتزام  الكثرية  التو�سيات  ورغم 

اإال  الــوبــاء  ــذا  ه اإنت�سار  خمــاطــر  ب�سبب 

يتخلوا  مل  التف�سح  هــواة  من  البع�س  اأن 

املناطق  بــزيــارة  املتعلقة  عــاداتــهــم  عــن 

يف  والغابات  اجلبال  غرار  على  ال�سياحية 

الزيارات  هذه  كانت  واإن  �سطيف  بلديات 

خماطر،  الأي  جتنبا  فردية  ب�سفة  تتم 

الهروب  ال�سباب  من  العديد  يف�سل  حيث 

من خماطر الوباء املتف�سي وال�سغط الكبري 

ظل  يف  ال�سيما  ال�ساحرة  الطبيعة  اإىل 

عرب  الوباء  اإنتقال  عدم  على  التاأكيدات 

الهواء.

جدول املنــــــــاوبة لل�سيادلة بولية باتنة ل�سهر فيفـــري 2020
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احلجر ال�سحي يفر�س عادات جديدة على العائالت 
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االأ�سبوع من 03/19/ 2020 

اإىل 2020/03/25

بلحيواين فوزي

033321398
ملباركية خالد

033211834
مغ�سو�س عبد الكرمي

033268491
فرطا�س �سليمة

033326530
�سويف 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�سف

�سواملية كمال033898123

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

االأ�سبوع من 03/19/ 2020 

اإىل 2020/03/25

براج حنان

خياري اأحمد033299190
عثماين خمتار

حب الدين تفاحة033340076
غ�سام ر�سوان 

م�سطفى

عمران �سعاد

033334277
�ساعد العربي

يو�سف �سهام033289290
ملليزي عبد الغاين

033375228
�ساكري �سهيلة

عيا�س منريبن من�سور فاروق033373332

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

عبد الهادي. ب

فوزية. ق

فوزية. ق

اجلزائريون  اأبــدى 

التوا�سل  عرب مواقع 

ت�سامنا  االإجتماعي، 

ـــع �ــســكــان  مــطــلــقــا م

واليـــــــة الـــبـــلـــيـــدة 

حاالت  اإرتــفــاع  بعد 

بفريو�س  ــابــة  االإ�ــس

كــــــورونــــــا والــــــذي 

 54 يـــعـــادل نــ�ــســبــة 

االإ�سابات  من  باملئة 

عرب  ـــة  ـــي ـــال ـــم االإج

برئي�س  اأدى  ـــذي  ال االأمــــر  وهـــو  ــن،  ــوط ال

احلجر  قــــرار  ـــدار  اإ�ـــس اإىل  اجلــمــهــوريــة 

كما  بها  الوباء  انت�سار  بعد  عليها  ال�سامل 

حواجز  االأمنية  امل�سالح  خمتلف  ن�سبت 

منع  بهدف  املدينة  وخمــارج  مداخل  على 

اأي حركة اأو ن�ساط بها وهي القرارات التي 

ملنع  الحرتازية  االحتياطات  �سمن  تدخل 

انت�سار الفريو�س اأكرث.

التوا�سل  مواقع  رواد  ــدى  اأب جهتهم،  من 

"الفاي�سبوك"،  فــيــهــم  ــا  مب االجــتــمــاعــي 

واأطلقوا  البليدة  �سكان  مع  وا�سعا  ت�سامنا 

دعمهم  عن  اعالنا  البليدة"،  "كلنا  ها�ستاغ 

التي  املحنة  ب�سبب  ملواطنيها  وم�ساعدتهم 

من  جيدة  بادرة  تكون  قد  والتي  يعي�سونها 

لتفادي  املــنــازل  يف  ال�سحي  احلجر  خــالل 

نــددوا  كما  لهم،  الفريو�س  ــدوى  ع انتقال 

حقهم  يف  واملتطرفة  العن�سرية  بال�سعارات 

ــــــي تــعــتــرب  ــــــت وال

هي  الــــواليــــة  اأن 

بـــوؤرة الــفــريو�ــس يف 

يف  وقالوا  اجلزائر، 

عديدة  مــنــ�ــســورات 

البليدة  واليـــة  اأن 

ــزاأ  ــج ــت ي ال  جـــــزء 

واأن  اجلـــزائـــر  مــن 

ي�سيبها  �ــســيء  اأي 

جميع  ي�سيب  فهو 

كما  اجلــزائــريــني، 

ها�ستاغات  عرب  الن�سطاء  من  العديد  دعا 

البليديني  مع  الت�سامن  �سرورة  خمتلفة، 

ما  وهو  لهم،  وامل�ساعدة  العون  يد  وتقدمي 

على  الر�سمية  اجلهات  عديد  عليه  وقفت 

بكميات  تربعت  التي  امل�سيلة  واليــة  غــرار 

معتربة من حليب العلب واأ�سياء اأخرى، ف�سال 

التي  املدين  املجتمع  وهيئات  متطوعني  عن 

لل�سكان  امل�ساعدة  لتقدمي  طاقتها  جندت 

الذين دخلوا يف حجر منزيل �سامل.

بليدة"  يــا  و"متا�سكي  البليدة"  "كلنا 
ملدينة  وجهت  عــديــدة،  اأخـــرى  و�ــســعــارات 

اأن  يف  والــتــفــاوؤل  االأمـــل  لها  لتعيد  الـــورود 

من  قليل  مــع  بكثري  اأفــ�ــســل  �سيكون  الــغــد 

ال�سرب والدعاء، لتزول هذه املحنة وينتهي 

يف  والهلع  اخلــوف  زرع  الــذي  الكابو�س  هذا 

قلوب اجلزائريني اأجمع.

حملة م�ساندة وا�سعة ل�سكان "البليدة" 
واجلزائريون متخوفون 

امل�ساجد تطالب 
باإلتزام البيوت 
لتفادي انت�سار 

وباء كورونا

ت�سنيع اأقنعة واقية للوجه لفائدة الأطباء 
جامعة باتنة تتبنى م�شروع الأقنعة البال�شتيكية الواقية ها�شتاغ "كلنا البليدة" يت�شدر مواقع التوا�شل الجتماعي 

من فريو�ض كورونا

فيما توا�شل امل�شالح املعنية 

نداءاتها للمواطنني بباتنة 

فوزية.ق



"َوَعَد  تــعــاىل:  اهلل  ــقــول  ي

َوَعِمُلوا  ِمْنُكْم  اآَمُنوا  الَِّذيَن   
ُ اهللَّ

يِف  ُهْم  َلَي�ْسَتْخِلَفنَّ ــاِت  ــاحِلَ الــ�ــسَّ

الَِّذيَن  ا�ْسَتْخَلَف  َكَما  اْلأَْر�ـــسِ 

ِديَنُهُم  َلُهْم  َنَّ  َوَلُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمْن 

ُهْم ِمْن  َلنَّ ى َلُهْم َوَلُيَبدِّ الَِّذي اْرَت�سَ

َل  َيْعُبُدوَنِني  اأَْمًنا  َخْوِفِهْم  َبْعِد 

ُي�ْسِرُكوَن ِبي �َسْيًئا َوَمْن َكَفَر َبْعَد 

اْلَفا�ِسُقون"  ُهــُم  َفــاأُوَلــِئــَك  ــَك  َذِل

وعد  اإنـــه   ،]55 ]الــنــور: 

"َوْعَد  احلق:  الوعد  وهو  اهلل، 

 ِ
اهللَّ ِمَن  ــَدُق  اأَ�ــسْ َوَمــْن  ا  َحقًّ  ِ

اهللَّ

وقال   ،]122 ِقيال" الن�ساء: 

- �سبحانه -: "َوَمْن اأَْوَفى ِبَعْهِدِه 

" ]التوبة: 111[،  ِ
ِمَن اهللَّ

وا  "َفِفرُّ  :- �سبحانه   - ويقول 

َنِذيٌر  ِمــْنــُه  َلــُكــْم  اإِينِّ   ِ
اهللَّ اإِىَل 

ُمِبنٌي" ]الذاريات: 50[.

موؤمل  اليوم  امل�سلمني  واقع  اإن 

يواجهون  لأنهم  الإيــالم؛  اأ�سد 

اأعداء  قبل  من  �سر�سة  هجمة 

اهلل الذين يتداعون عليهم كما 

ق�سعتها،  اإىل  الأكلة  تتداعى 

عليهم  العدوان  يف  ي�ستخدمون 

احل�سارة  اإليه  و�سلت  ما  اأحدث 

�سلكوا  وقد  و�سائل،  من  املادية 

لإخــراجــهــم  مـــزدوجـــا  �سبيال 

ي�ستعملون  فــهــم  ديــنــهــم؛  مــن 

الطائرات  من  الع�سكرية  القوة 

والأ�سلحة الفتاكة، وي�ستعملون 

اخللقي  الإفــ�ــســاد  ــرق  ط اأي�سا 

م�سداق  الإ�سالم،  يف  والت�سكيك 

ما اأخربنا به ربنا: "َوَل َيَزاُلوَن 

َعْن  وُكــْم  َيــُردُّ َحتَّى  ُيَقاِتُلوَنُكْم 

َوَمـــْن  ــَتــَطــاُعــوا  ا�ــسْ ِن  اإِ ــْم  ــُك ِديــِن

َفَيُمْت  ِديِنِه  َعْن  ِمْنُكْم  َيــْرَتــِدْد 

َحِبَطْت  ــَك  ــِئ ــاأُوَل َف ــٌر  ــاِف َك ـــَو  َوُه

َواْلآِخـــَرِة  ْنَيا  الدُّ يِف  اأَْعَماُلُهْم 

ِفيَها  ُهْم  اِر  النَّ َحاُب  �سْ
اأَ َواأُوَلِئَك 

 ،]217 ]البقرة:  َخاِلُدوَن 

واأثــاروا  ال�سبهات،  اأثــاروا  فلقد 

ـــرق بــالــغــة  ـــط ـــوات، ب ـــه ـــس ـــ� ال

التاأثري، مل  اخلطورة، وعظيمة 

قبل،  من  اأ�سالفهم  ميلكها  يكن 

وذلك عن طريق مناهج التعليم، 

ـــــالم املـــقـــروءة  ــل الإع ــائ ــس وو�

وامل�سموعة واملرئية.

كله  ذلـــــك  مــــن  ــــس  ــــال� واخل

اإىل  بـــالـــعـــودة  اإل  يـــكـــون  ل 

بالإميان  وال�ستم�ساك  اهلل، 

ال�سالح،  والــعــمــل  الــ�ــســحــيــح، 

ف�سل  ومن  ال�سادقة،  والتوبة 

حني  منذ  قامت  اأن  علينا  اهلل 

تعي  مباركة،  اإ�سالمية  �سحوة 

الـــواقـــع املـــــوؤمل، وتــعــمــل على 

من  النجاة  وعلى  منه  اخلال�س 

اهلل،  اإىل  بالعودة  وذلك  اآثاره؛ 

هذه  قــراأت  كلما  فاإين  هنا  ومن 

الآية ، اأ�سَرَق يف نف�سي اأمل كبري 

بالن�سرة والفوز.

وال�ــســتــخــالف  ــــــن  الأم اإن 

مبقت�سى  كــائــنــان  الأر�ـــــس  يف 

اإميانا  اآمــن  ملن  احلــق  اهلل  وعــد 

�سحيحا، وقام مبا يقت�سيه هذا 

الإميان من العمل ال�سالح.

بتحقيق  املــوؤمــن  ولي�ستب�سر 

والتمكني  الن�سر  من  اهلل  وْعــد 

ة الأعــــــداء؛  ــت قــــوَّ ــان مــهــمــا ك

اأكـــرب   - ــه  ــالل - جـــل ج فـــاهلل 

 * َكْيًدا  َيِكيُدوَن  اإِنَُّهْم  واأقــوى؛ 

اْلَكاِفِريَن  ِل  َفَمهِّ  * َكْيًدا  َواأَِكيُد 

ـــــًدا ]الــطــارق:  ــْم ُرَوْي ــُه ــْل ــِه اأَْم

اإِْن  تعاىل:  قال   ،]17  -  15
ْت  َوُيَثبِّ ْرُكْم  َيْن�سُ  

َ اهللَّ ُروا  َتْن�سُ

 ،]7 اأَْقـــَداَمـــُكـــْم ]حمــمــد: 

ُر  َن�سْ َعَلْيَنا  ا  َحقًّ ــاَن  َوَك وقــال: 

 ،]47 ــنَي ]الـــروم:  ــِن ــوؤِْم امْلُ

ُر�ُسَلَنا َوالَِّذيَن  ُر  َلَنْن�سُ اإِنَّا  وقال: 

ــْوَم  َوَي ْنَيا  الدُّ ــَيــاِة  احْلَ يِف  اآَمــُنــوا 

َيُقوُم اْلأَ�ْسَهاُد" غافر: 51[.

ومن  املــوؤمــنــني،  ويَلُّ  اهلل  اإن 

قوة،  تغلبه  ل  ــه  ولــيَّ اهلل  كــان 

امْلُوؤِْمِننَي  َويِلُّ   
ُ قال تعاىل: َواهللَّ

 ،]68 عـــــمـــــران:  ]اآل 

ــا  اأََن َلأَْغــِلــَنَّ   
ُ َكــَتــَب اهللَّ وقــال: 

 ،]21 ــِلــي]املــجــادلــة:  َوُر�ــسُ

َوَر�ُسوَلُه   
َ اهللَّ َيَتَولَّ  َوَمْن  وقال: 

ِ ُهُم 
َوالَِّذيَن اآَمُنوا َفاإِنَّ ِحْزَب اهللَّ

اْلَغاِلُبون ]املائدة: 56[.

اأما هذا الواقع املوؤمل، ف�سببه 

ت�سلط  من  نــرى  ما  اإن  الــذنــوب، 

امل�سلمني،  على  امل�سلمني  اأعــداء 

ومن التخلف يف جميع املجالت، 

اأيدي  ك�َسبْت  ما  ب�سبب  ذلك  اإن 

ــَر  ــَه ـــال تــعــاىل: َظ ــس؛ ق ــا� ــن ال

ا  مِبَ ــَبــْحــِر  َواْل ـــرَبِّ  اْل يِف  اْلَف�َساُد 

ِلُيِذيَقُهْم  ا�ِس  النَّ ــِدي  اأَْي َك�َسَبْت 

َلَعلَُّهْم  ــوا  ــُل ــِم َع ــــِذي  الَّ ــ�ــَس  ــْع َب

َيْرِجُعوَن ]الروم: 41[.

 :- �سبحانه   - قوله  ولنتاأمل 

َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن، اإن هذه امل�سائب 

يف  امل�ست�سري  الف�ساد  وذاك 

القت�سادية  احلــيــاة  جــوانــب 

كله  ذلـــك  اإن  والجــتــمــاعــيــة 

لالأمة؛  ــرات  ــذي وحت تنبيهات 

اإن  احلــــق،  اإىل  ــع  ــرج ت لعلها 

القلوب احلا�سرة الواعية لتعد 

اإيــقــاظــا وتــذكــريا فتكون  ذلــك 

وطريقا  منهاجا  بذلك  العودة 

للخال�س.
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 تعاىل 
َّ

عن اأبي هريرة ر�سي اهلل

: مم 
َّ

عنه قال: قلنا يا ر�سول اهلل

املاء  "من  قــال:  اجلــنــة؟  ُخلقت 

اجلنة؟  بناء  عن  اأخــربنــا  قلنا: 

ولبنة  ذهــــب  مـــن  لــبــنــة  قــــال: 

طينها،  اأي  ومالطها:  ف�سة  مــن 

الزعفران  وترابها  الأذفر  امل�سك 

وح�سباوؤها اللوؤلوؤ والياقوت، ومن 

ويخلد  يياأ�س،  ول  ينعم  يدخلها 

ول  ثــيــابــه  تبلى  ول  ميـــوت  ول 

يفنى �سبابه".

"اإذا  يقول:  حيث  اهلل  و�سدق 

وملكا  نــعــيــمــا  راأيـــــت  ثـــم  راأيـــــت 

عنا  اهلل  ــاه  ــف اأخ ومــا  كبريا".. 

ل  عظيم  �سيء  اجلنة  نعيم  مــن 

اإىل  ت�سل  ول  الــعــقــول،  تــدركــه 

كنهه الأفكار.

ــــــــواب اجلـــنـــة: ثــمــانــيــة،  واأب

تدخل  كما  املوؤمنون  منها  يدخل 

ي�سمى  الأبــواب  من  باب  املالئكة، 

بال�سائمني  خا�س  وهــو  الــريــان 

وهناك  غــريهــم  مــنــه  يــدخــل  ل 

وباب  ال�سالة،  من  للمكرين  باب 

للمجاهدين،  وباب  للمت�سدقني، 

اهلل  �سلى  الــر�ــســول  اأخـــرب  وقــد 

عليه و�سلم اأن الذي ينفق زوجني 

ــواب  اأب مــن  يدعى  اهلل  �سبيل  يف 

الذي  واأيــ�ــســا  الثمانية،  اجلنة 

يتو�ساأ فيح�سن الو�سوء، ثم يرفع 

اأ�سهد  ال�سماء فيقول:  اإىل  ب�سره 

اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك 

له، واأ�سهد اأن حممدا ر�سول اهلل، 

فتحت له اأبواب اجلنة الثمانية، 

يدخل من اأيها ي�ساء، وهناك باب 

ح�ساب  ل  ملن  تعاىل  اهلل  خ�سه 

الأميــن  بــاب اجلــنــة  وهــو  عليهم 

يف  كــافــة  اجلــنــة  اأبــــواب  وتفتح 

رم�سان، ويف الأحاديث ذكر اأن ما 

بني امل�سراعني من كل باب م�سرية 

اأربعني �سنة.

ونهار،  ليل  فيها  لي�س  واجلــنــة 

واإمنا هو نور دائم اأبدا ويقول ابن 

تيمية يف هذا املو�سوع اجلنة لي�س 

ليل ول  �سم�س ول قمر، ول  فيها 

والع�سية  البكرة  لكن تعرف  نهار، 

وريح  العر�س  بنور يظهر من قبل 

اجلنة عبقة زكية متالأ جنباتها، 

املوؤمنون  يجدها  الرائحة  وهذه 

من م�سرية اأربعني عاما ويف اجلنة 

�سجرة ي�سري الراكب يف ظلها مائة 

ذكرت  وهذه  املنتهى،  �سدرة  عام، 

يف حمكم التنزيل. 

�سجرة  وهذه  الطوبى:  و�سجرة 

اأهل  ثياب  ت�سنع  كبرية  عظيمة 

اجلنة و�سيد ريحان اجلنة احلناء 

و�سيقان اأ�سجار اجلنة من ذهب.

 عنه 
َّ

اأبي هريرة ر�سي اهلل وعن 

على  الكتاب  ــزل  اأن ــذي  وال قــال: 

اإن  و�سلم  عليه   
َّ

اهلل �سلى  حممد 

ـــيـــزدادون جمال  ل ـــل اجلــنــة  اأه

يف  يـــزدادون  كما  وح�سنا 

الدنيا هرما.

اآخــــر:  ـــرب  خ يف  وروى 

يــقــول  تـــعـــاىل   
َّ

اهلل اإن 

ـــوا  ـــم ـــع ـــه: اأط ـــت ـــك ـــالئ مل

باألوان  فيوؤتى  اأوليائي، 

لكل  فيجدون  الأطعمة 

لقمة لذة غري ما يجدون 

فاإذا فرغوا من  لالأخرى، 

 تعاىل 
َّ

الطعام يقول اهلل

ــادي،  ــقــوا عــب ــم: ا�ــس ــه ل

فيوؤتى باأ�سربة فيجدون 

بخالف  لــذة  نف�س  لكل 

فرغوا  ـــاإذا  ف الأخــــرى، 

لهم:  تعاىل   
َّ

اهلل يقول 

�سدقتكم  قد  ربكم  اأنــا 

ـــوين  ـــاأل ـــس وعـــــــدي فـــا�

ربنا  قـــالـــوا:  اأعــطــكــم؟ 

اأو ثالثا  ن�ساألك ر�سوانك مرتني 

ولدي  عنكم  ر�سيت  قد  فيقول: 

بكرامة  اأكــرمــكــم  الــيــوم  املــزيــد، 

فيك�سف  كــلــه  ـــك  ذل مــن  اأعــظــم 

�ساء  ما  اإليه  فينظرون  احلجاب 

اهلل، فيخرون له �سجدا فكانوا يف 

ال�سجود ما �ساء اهلل، ثم يقول لهم 

مو�سع  هذا  لي�س  روؤو�سكم  ارفعوا 

كانوا  نعمة  كل  فين�سون  عبادة، 

اإليهم  اأحــب  النظر  ويكون  فيها، 

يرجعون  ثــم  الــنــعــم،  جميع  مــن 

على  العر�س  حتت  من  ريح  فتهيج 

ذلك  فينر  اأبي�س  م�سك  من  تل 

خيولهم،  ونوا�سي  روؤو�سهم  على 

يرونهم  اأهليهم  اإىل  رجعوا  فــاإذا 

والبهاء  احلــ�ــســن  يف  ـــم  ـــه اأزواج

لهم  فيقول  تركوهن  مما  اأف�سل 

على  رجعتم  قد  اإنكم  اأزواجــهــم: 

اأح�سن ما كنتم.

اجلنة  ــــل  اأه ــة:  ــرم ــك ع ــــال  وق

كاأمثال اأولد ثالث وثالثني �سنة 

رجالهم ون�ساوؤهم، والقامة �ستون 

اآدم عليه  اأبيهم  ذراعا على قامة 

ال�سالة وال�سالم. 

وكان حقا علينا ن�سر املوؤمنني

ال�سبيل احلق

عن اأبي هريرة ر�صي الّله عنه قال، قال ر�صول 
اأن  قبل  تاب  " من  و�صلم:  عليه  الّله  �صلى  الله 
تطلع ال�صم�س ِمْن مغربها تاب الله عليه ". رواه 

م�صلم

اإن التوبة اإىل اهلل عز وجل لن تكون 

زمن  يف  العبد  من  تكون  حتى  مقبولة 

قبولها وهو ما قبل ح�سور الأجل وطلوع 

ال�سم�س من مغربها فاإن كانت التوبة بعد 

غري  فاإنها  املوت  ومعاينة  الأجل  ح�سور 

ْوَبُة  التَّ مقبولة لأن اهلل يقول )َوَلْي�َسِت 

َر  َح�سَ اإَِذا  َحتَّى  َئاِت  يِّ ال�سَّ َيْعَمُلوَن  ِللَِّذيَن 

اْلآَن(  ُتْبُت  اإِينِّ  َقــاَل  امْلـَــْوُت  اأََحــَدُهــُم 

)الن�ساء 1

واإذا كانت التوبة بعد طلوع ال�سم�س 

من مغربها مل تقبل لقوله تعاىل )َيْوَم 

َنْف�سًا  َيْنَفُع  ل  ــَك  َربِّ اآَيــاِت  َبْع�ُس  َياأِْتي 

اإِمَياُنَها مَلْ َتُكْن اآَمَنْت ِمْن َقْبُل اأَْو َك�َسَبْت 

يِف اإِمَياِنَها َخرْيًا ( )الأنعام 15.

واملراد بذلك طلوع ال�سم�س من مغربها 

فاإن ال�سم�س الآن ت�سري باأمر اهلل وتدور 

على الأر�س تطلع من امل�سرق وتغرب من 

فاإذا  وبارئها  وخالقها  ربها  باإذن  املغرب 

من  تطلع  فاإنها  ال�ساعة  قيام  قرب  كان 

حيث  من  ارجعي  لها  يقال  حني  مغربها 

�سئت فاإذا راآها النا�س طالعة منه اآمنوا 

تكن  مل  اإميانها  نف�سا  ينفع  فال  اأجمعون 

اأو ك�سبت يف اإميانها خريا  اآمنت من قبل 

اأن  العا�س  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  وعن 

ل   ( قــال  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 

ال�سم�س  تطلع  حتى  تقبل  التوبة  تزال 

من مغربها فاإذا طلعت طبع على كل قلب 

مبا فيه( وعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه 

اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال : ) 

من تاب قبل اأن تطلع ال�سم�س من مغربها 

تاب اهلل عليه (، وكما يقول العلماء فاإن 

التوبة قبل طلوع ال�سم�س من مغربها هو 

�سرط من �سروط قبول التوبة.

املبادرة بالتوبة
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

هذه ال�سفحة حتتوي على اأحاديث نبوية واآيات قراآنية فال تهينوها

الدعـــاء
اللهم اإنا ن�ساألك خ�سيتك يف الغـيب وال�سهادة ون�ساألك كلمة احلـق يف الغـ�سب والر�سا 

ون�ساألك القـ�سد يف الفقر والغـنى ون�ساألك نعـيما ل ينفـد ون�ساألك قرة عني ل تنقطع 

اإىل  وال�سوق  الكرمي  وجهك  اإىل  النظر  لذة  ون�ساألك  القـ�ساء  بعـد  الر�سا  ون�ساألك 

لقائك يف غـري �سراء م�سرة ول فـتنة م�سلة اللهم زينا بزينة الإميان..واجعـلنا هداة 

مهتدين. اآمني

ت�سمنه  الــذي  الإعــجــاز  ــه  اأوج من  اإن 

كتاب اهلل جل وعــال  ما حــواه من جمل 

قليلة املباين، عظيمة املعاين، يقراأ فيها 

اأو  كلمتني  مــن  املكونة  اجلملة  امل�سلم 

ثالث كلمات اأو اأربع، فاإذا به يجد حتتها 

كنوزًا من الهدايات العلمية، والإميانية، 

 : �سورة  على  جاءت  والتي   ، والرتبوية 

) قواعد قراآنية ( ملوؤلفه عمر عبد اهلل 

املقبل.

 : القواعد  هذه  مزايا  اأعظم  من  اإن  و 

�سمولها و�سعة معانيها، فلي�ست هي خا�سة 

العبادات  اأو  كالتوحيد  حمدد  مبو�سوع 

ولــغــريه من  لــهــذا  �ساملة  هــي  بــل  مــثــال، 

الأحوال التي يتقلب فيها العباد .

املكتبة الإ�سالمية

د. حممد بن لطفي 

من اأقوال 
ال�صاحلني

القراآن  فهم  " اإن 
وتدبره مواهب 

من الكرمي الوهاب 

يعطيها ملن �سدق يف 

طلبها و�سلك الأ�سباب 

املو�سلة اإليها بجد 

واجتهاد اأما املتكئ 

على اأريكته امل�ستغل 

ب�سهوات الدنيا ويريد 

فهم القراآن فهيهات 

هيهات ولو متنى 

على اهلل الأماين". 

خالد بن عبد الكرمي 

الالحم

كتاب قواعد قراآنية

اأُنا�ٍس  وعــن  م�سعود  ابــن  عن  ال�سدي  قــال 

 : و�سلم  عليه   
ّ

اهلل �سلى  النبي  اأ�سحاب  من 

الكفر  هو  الأر�ــس  يف  والف�ساد  املنافقون،  هم 

"ل  العالية:   اأبــو  وقــال  باملع�سية،  والعمل 

يف  تع�سوا  ل  يعني  الأر�س"  يف  تــفــ�ــســدوا 

، لأنه 
ّ

الأر�س، وكان ف�سادهم ذلك مع�سية اهلل

 يف الأر�س، اأو اأمر مبع�سيته فقد 
ّ

من ع�سى اهلل

وال�سماء  الأر�س  الأر�س، لأن �سالح  اأف�سد يف 

مع�سية  ركبوا  اإذا  جماهد:  وقال  بالطاعة، 

قالوا:  وكــذا  كذا  تفعلوا  ل  لهم:  فقيل   
ّ

اهلل

اإمنا نحن على الهدى م�سلحون. 

يف  مف�سدون  النفاق  فاأهل  جرير:  ابن  قال 

نهاهم  ما  وركوبهم  ربهم،  مبع�سيتهم  الأر�ــس 

يف  و�سكهم  فرائ�سه،  وت�سييعهم  ركوبه،  عن 

هم  ما  غري  بدعواهم  املوؤمنني  وكذبهم  دينه، 

مقيمون عليه من ال�سك والريب، ومظاهرتهم 

 وكتبه ور�سله على اأولياء 
ّ

اأهل التكذيب باهلل

 اإذا وجدوا اإىل ذلك �سبياًل، فذلك اإف�ساد 
ّ

اهلل

اأنهم  يح�سبون  ــم  وه الأر�ــــس،  يف  املنافقني 

بفعلهم ذلك م�سلحون فيها. 

فاملنافق ملا كان ظاهره الإميان ا�ستبه اأمره 

هم بقوله الذي ل حقيقة  على املوؤمنني، وغرَّ

اأنه  ولو  املوؤمنني،  على  الكافرين  وواىل  له، 

اأخف،  �سره  لكان  الأول  حاله  على  ا�ستمر 

"واإذا قيل لهم ل تف�سدوا  ولهذا قال تعاىل: 

يف الأر�س قالوا اإمنا نحن م�سلحون" اأي نريد 

والكافرين،  املوؤمنني  من  الفريقني  نداري  اأن 

عبا�س  ابن  قال  وهــوؤلء،  هوؤلء  مع  ون�سطلح 

الإ�سالح  نريد  اإمنا  م�سلحون" اأي  نحن  "اإمنا 
بني الفريقني من املوؤمنني واأهل الكتاب يقول 

ل  ولكن  املف�سدون  هم  اإنهم  "األ  تعاىل:   
ّ

اهلل

يزعمون  الذي  هذا  اإن  األ  يقول:  ي�سعرون" 

اأنه اإ�سالح هو عني الف�ساد، ولكن من جهلهم ل 

ي�سعرون بكونه ف�سادا.

قال اهلل تعاىل: 

َا َنْحُن ُمْصِلُحوَن{ سورة  }َوإَِذا ِقيَل َلُهْم َل ُتْفِسُدوا ِف اْلَرِْض َقاُلوا إِنمَّ
البقرة اآلية 11

قال اهلل تعاىل: 

اِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنمَُّهْم ِف اْلَرِْض َكَم اْسَتْخَلَف المَِّذيَن  ﴿َوَعَد اللمَُّه المَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصمَّ

َلنمَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا َيْعُبُدوَنِني  َننمَّ َلُهْم ِديَنُهُم المَِّذي ارَْتَض َلُهْم َوَلُيَبدِّ ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ

55 اآلية  النور  سورة  اْلَفاِسُقون﴾  ُهُم  َفُأوَلِئَك  َذِلَك  َبْعَد  َكَفَر  َوَمْن  َشْيًئا  ِب  ُيْشُِكوَن  َل 
بني يدي �آية
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كورونا امل�ستجد، حديث العامل بال منازع، فهو 

�سريع النت�سار وقد يوؤدي اإىل الوفاة، م�سببا 

الذعر ملاليني الب�سر، وخا�سة بعد اأن �سعدت 

منظمة ال�سحة العاملية ت�سنيفه من وباء اإىل 

جائحة.

ولــكــن كــمــا يــوؤكــد كــثــري مــن الأطـــبـــاء، فــاإن 

التاريخ  اإىل  فبالنظر  النهاية،  لي�ست  هــذه 

العاملي، جند اأن الب�سر قد ا�ستطاعوا النجاة 

وال�ستمرار بعد انت�سار اأوبئة فريو�سية اأكر 

�سرا�سة من كورونا، ولكنها بالتاأكيد غرّيت يف 

جمرى التاريخ.

الإنفلونزا الإ�صبانية
يكون  ولن  الأول  الوبائي  الفريو�س  هو  لي�س 

وبائية  فريو�سات  وتاله  �سبقه  فقد  الأخــري، 

على  �سرا�سة  اأكــرهــم  كــان  ولكنه  عــديــدة، 

يف  الإ�سبانية  الإنفلونزا  انت�سرت  الإطــالق. 

اأجزاء  وبع�س  اأوروبا  1918 يف  خريف عام 

كل  اإىل  ذلك  بعد  انتقلت  ثم  واآ�سيا،  اأمريكا 

اأنحاء الكرة الأر�سية تقريبا.

تت�سابه  الإ�سبانية  الإنفلونزا  اأعرا�س  كانت 

املو�سمية  الإنــفــلــونــزا  اأعـــرا�ـــس  مــع  كــثــريا 

املعتادة، اإل اأنها اأكر �سرا�سة واأ�سرع انت�سارا، 

 500 بنحو  قدر  بها  امل�سابني  رقم  اإن  حتى 

يــوازي  مــا  اأي  الــعــامل،  حــول  �سخ�س  مليون 

الوقت،  ذلك  يف  الأر�سية  الكرة  تعداد  ثلث 

 50 اإىل   20 من  يقرب  ما  وفــاة  يف  وت�سبب 

مليون �سخ�س، ولكن ل ميكن التاأكد من الرقم 

لأن الإح�سائيات مل تكن دقيقة، ح�سب موقع 

هي�سرتي.

هذا  �سرا�سة  يف  ال�سبب  وقتها  يــعــرف  مل 

الفريو�س الوبائي، غري اأنه كان �سهل العدوى، 

الناجت  ـــرذاذ  ال طريق  عــن  ينتقل  كــان  فقد 

الأفعال  من  وغريها  العط�س  اأو  التحدث  من 

العتيادية.

مل ي�ستطع العلماء وقتها تطوير لقاح للحماية 

وال�سفاء من الفريو�س، لكنه انتهى ككل دورات 

حياة الفريو�س يف العامل، ففي �سيف 1919 

انتهى الوباء دون اكت�ساف م�سل، وكل الذين 

اإما  موتى  اإمــا  ــر  الأم بهم  انتهى  به  اأ�سيبوا 

ملحاربة  م�سادة  اأج�ساما  كّونت  اأج�سامهم  اأن 

الفريو�س.

الإنفلونزا الآ�صيوية
)اأت�س2اأن2(  الآ�سيوية  الإنفلونزا  انت�سرت 

نهاية �ستاء عام 1957 يف ال�سني و�سرق اآ�سيا، 

ثم انتقل منها اإىل اأمريكا يف منت�سف ال�سيف، 

الإنفلونزا  حتّولت  قليلة  اأ�سهر  غ�سون  ويف 

اإىل مر�س وبائي ا�ستهدف الأطفال واحلوامل 

وكبار ال�سن، وبدخول ال�ستاء انت�سر الوباء يف 

الن�سف اجلنوبي من الكرة الأر�سية.

مع  الآ�سيوية  الإنفلونزا  اأعــرا�ــس  تت�سابه 

احلمى  مثل  الــعــاديــة  الإنــفــلــونــزا  ــس  ــرا� اأع

وتقدر  اأ�سر�س،  ولكنها  والكحة،  والرع�سة 

الوفيات ب�سبب هذه الإنفلونزا بنحو 2 مليون 

�سخ�س يف حوايل 18 �سهرا فقط انت�سر فيها 

املر�س حول العامل.

اأج�ساما  الإنفلونزا  هــذه  من  الناجون  كــون 

م�سادة للفريو�س، و�ساهم هذا بالإ�سافة اإىل 

حتجيم  يف  الفريو�س  هذا  �سد  للقاح  التو�سل 

واملتوفني  امل�سابني  عدد  من  واحلــد  انت�ساره 

جراء الإ�سابة به.

اإنفلونزا اخلنازير
فاجلميع  الــتــاريــخ،  يف  غــابــرا  وبــاء  يكن  مل 

"اأت�س1اأن1"، الذي  يتذكر الوباء الفريو�سي 

يف  ظهر  اخلــنــازيــر،  اإنفلونزا  با�سم  ا�ستهر 

2009، وانت�سر يف جميع اأنحاء العامل  العام 

م�سببا ذعرا عاملي النطاق، فقد كان الفريو�س 

الإنفلونزا  لأعرا�س  م�سابهة  اأعرا�سا  ي�سبب 

اأكر  ت�سبح  ولكنها  التقليدية،  املو�سمية 

�سرا�سة وت�سبب الوفاة بن�سبة اأكرب.

املك�سيك،  من   2009 ربيع  يف  النت�سار  بــداأ 

وانتقل منها اإىل الوليات املتحدة الأمريكية، 

خمتلف  يف  انت�سر  قليلة  اأ�سابيع  غ�سون  ويف 

دول العامل، لتعلن منظمة ال�سحة العاملية يف 

اأن الب�سر ب�سدد مواجهة وباء عاملي  ال�سيف 

 18 عن  يزيد  ما  الوفيات  عدد  وبلغ  جديد، 

األف �سخ�س يف اأنحاء العامل.

باملالحظة العلمية تبني اأن هذا الفريو�س ل 

يت�سبب يف تبعات مميتة لالأفراد الذين تعدى 

ج�سمهم  اأن  يعني  ما  وهو  عاما،   65 عمرهم 

كون مناعة طبيعية منه ب�سبب اإ�سابة قدمية 

احلديث،  املحور  بالفريو�س  �سبيه  بفريو�س 

اأحدا  املو�سمية مل متنع  الإنفلونزا  ولقاحات 

من الإ�سابة بهذا الفريو�س.

بالفريو�س تدريجيا  الإ�سابة  انخف�س معدل 

حتى اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية يف �سيف 

وباء  تعد  مل  بالفريو�س  الإ�سابة  اأن   2010
حتى  يزال  ل  الفــــــريو�س  اأن  رغـــــــم  عامليا، 

اأن  املمكـــــن  ومن  الكـــــــثريين  ي�ســــيب  الآن 

يت�ســـبب يف الوفاة.

وقت  يف  دولية  اإعالم  و�سائل  تقارير  ذكرت 

امل�ست�سارة  اأن  اجلـــاري  الأ�ــســبــوع  مــن  �سابق 

اخل�سوع  بــداأت  مريكل"  "اأجنيال  الأملانية 

حلجر �سحي يف منزلها اإثر خمالطتها مل�ساب 

نف�سها  عزل  قررت  حيث  "كورونا"،  بفريو�س 

الأحد  يــوم  علمت  اأن  بعد  وقائي  كــاإجــراء 

املا�سي باإ�سابة طبيب كان قد قام باإعطائها 

لقاح وقائي يوم اجلمعة.

�سايربت"  "�ستيفن  اأعلن  ذلــك،  اأعقاب  ويف 

تطورات  اآخــر  عن  "مريكل"  با�سم  املتحدث 

احلالة ال�سحية لها بعد اإجراء فح�س للك�سف 

عما اإذا كانت م�سابة بفريو�س "كورونا" اأم ل، 

الأملانية  امل�ست�سارة  اإن  لل�سحفيني  قال  حيث 

ما  لتحديد  الثاين  الختبار  نتيجة  تنتظر 

جاءت  اأن  بعد  باملر�س،  م�سابة  كانت  اإذا 

ما  بح�سب  �سلبية،  الأول  الختبار  نتيجة 

جاء يف تقرير لوكالة اأنباء "رويرتز".

�سكولز"،  "اأولف  الأملاين  املالية  وزير  واأكد 

الثنني، اأنها يف �سحة جيدة، لكنها تعمل من 

املنزل يف الوقت الراهن.

من  قائمة  اإىل  بــذلــك  "مريكل"  وان�سمت 

قيد  املتواجدين  العامليني  وامل�ساهري  القادة 

اإما ب�سبب  الذاتي،  العزل  اأو  ال�سحي  احلجر 

كاإجراء  اأو  بالفريو�س،  اإ�سابتهم  اكت�ساف 

من  البالغة  الأملانية،  امل�ست�سارة  مثل  وقائي 

العمر 65 عاًما.

وير�سد التقرير التايل اأبرز القادة وامل�ساهري 

املتواجدين قيد احلجر ال�سحي حول العامل، 

اأو  بالفريو�س،  اإ�سابتهم  ثبتت  اإمــا  والذين 

وقائي  كاإجراء  اخلطوة  هذه  على  اأقدموا 

اإثر خمالطتهم ل�سخ�س م�ساب:

اأولاً بالن�صبة للقادة وامل�صئولني:
اململكة املتحدة:

نيوز"  "فوك�س  �سبكة  ن�سرته  تقرير  اأو�سح 

اإ�سابة  ت�سخي�س  مت  قــد  اأنـــه  الأمــريــكــيــة 

دوري�س"  "نادين  الربيطانية  ال�سحة  وزيرة 

ال�سهر  من  �سابق  وقت  يف  "كورونا"  بفريو�س 

اململكة  يف  �سيا�سية  اأول  تعد  وهي  اجلــاري، 

اأنها  املتحدة ت�ساب باملر�س، ذلك اإىل جانب 

علمت باأنها نقلت العدوى، دون اأن تدرك، اإىل 

والدتها البالغة من العمر 84 عاًما.

اأن  "ميكنني  لها:  بيان  يف  "دوري�س"  وقالت 

كورونا..  بفريو�س  اإ�سابتي  ثبتت  اأنني  اأوؤكد 

الحتياطات  كافة  اأخــذت  اإخباري  مبجرد 

املو�سي بها وكنت اأعزل نف�سي يف املنزل".

كندا:
"�سويف  اإ�سابة  الكندية  ال�سلطات  اأعلنت 

الــوزراء  رئي�س  زوجــة  ترودو"،  جريجوار 

الكندي "جا�سنت ترودو"، بفريو�س "كورونا"، 

يف  اإيجابية  فحو�ساتها  نتيجة  جاءت  حيث 

الثاين ع�سر من مار�س بعد عودتها من رحلة 

اإىل اململكة املتحدة.

رئي�س  مكتب  عن  �سادر  ر�سمي  لبيان  ووفًقا 

الوزراء، فاإنه من املقرر اأن يظل رئي�س الوزراء 

وزوجته قيد العزل الذاتي ملدة 14 يوًما.

رئي�س  اأن  اإىل  نيوز"  "فوك�س  تقرير  واأ�سار 

الوزراء الكندي مل يخ�سع لفح�س "كورونا"، 

عن  عمله  مهام  كافة  يــوؤدي  اأن  املتوقع  ومن 

بعد.

فرن�صا:
اإ�سابة  ت�سخي�س  عن  الإعـــالن  مــوؤخــًرا  مت 

ري�سرت"  "فرانك  الفرن�سي  الثقافة  ــر  وزي

يف  وزيــر  اأول  لي�سبح  "كورونا"،  بفريو�س 

بح�سب  باملر�س،  ي�ساب  الفرن�سية  احلكومة 

 Foreign" ما جاء يف تقرير ملوقع جملة

Policy" الأمريكية.

اإمارة موناكو:
اأعلن ق�سر موناكو يف التا�سع ع�سر من مار�س 

اجلاري اإ�سابة الأمري "األبري الثاين"، العاهل 

الق�سر  واأكد  بـ"كورونا"؛  البالد،  يف  احلاكم 

اأن الأمري يف اإمكانه موا�سلة العمل من مقره 

"و�سعه ال�سحي  اأن  اخلا�س، مع الإ�سارة اإىل 

ل يثري اأي قلق".

اإ�صبانيا:
اأعلنت احلكومة الإ�سبانية اإ�سابة "بيجونيا 

الإ�سباين  الـــوزراء  رئي�س  زوجــة  جوميز"، 

يف  "كورونا"  بفريو�س  �سان�سيز"،  "بيدرو 
قيد  الآن  وهــي  ــس،  ــار� م مــن  ع�سر  ــع  ــراب ال

ــا مبــقــرهــمــا يف  ــه ــع زوج احلــجــر الــ�ــســحــي م

بالعا�سمة   "La Moncloa" ق�سر 

الإ�سبانية "مدريد"، وهما يتابعان با�ستمرار 

الإجراءات الوقائية التي حددتها ال�سلطات 

ال�سحية.

ثانياًا بالن�صبة للم�صاهري:
توم هانك�س وريتا ويل�صون:

يف احلادي ع�سر من �سهر مار�س، اأعلن املمثل 

مواقع  "توم هانك�س" عرب  ال�سهري  الأمريكي 

املمثلة  وزوجته  اأنــه  الجتماعي  التوا�سل 

"كورونا"  بفريو�س  اأ�سيبا  ويل�سون"  "ريتا 
اأثناء تواجدهما يف اأ�سرتاليا، وخ�سعا للعزل 

ال�سحي يف اأعقاب ذلك.

ع�سر  ال�ساد�س  يف  اإخبارية  تقارير  واأفــادت 

يف  ــام  اأي  5 ملــدة  اإقــامــة  بعد  باأنه  مار�س  من 

الأ�سرتالية،  "كوينزلند"  بولية  م�ست�سفى 

فاإن الزوجني يتعافيان الآن يف منزل م�ستاأجر 

باأ�سرتاليا، قيد احلجر ال�سحي الذاتي.

اإدري�س اإلبا:
"اإدري�س  الربيطاين  واملو�سيقي  املمثل  ك�سف 

اإلبا" عن اإ�سابته بـ"كورونا" يف مقطع فيديو 

موقع  عــلــى  ح�سابه  عــرب  مب�ساركته  قـــام 

مار�س. من  ع�سر  ال�ساد�س  "تويرت" يف 

كري�صتوفر هيفجو:
اأعلن  احلــايل،  ال�سهر  من  ع�سر  ال�ساد�س  يف 

هيفجو"،  "كري�ستوفر  الــرنويــجــي  املمثل 

ال�سهري  امل�سل�سل  يف  مب�ساركته  ا�ستهر  والذي 

"�سراع  اأو   "Game of Thrones"
عرب  بــالــفــريو�ــس  اإ�ــســابــتــه  عــن  العرو�س"، 

"اإن�ستجرام"،  موقع  على  الر�سمي  ح�سابه 

الذاتي  العزل  قيد  وعائلته  اأنه  اإىل  م�سرًيا 

باملنزل.

اأولغا كوريلنكو "جنمة جيم�س بوند":
املمثلة  اأعلنت  مار�س،  من  ع�سر  اخلام�س  يف 

الفرن�سية اأوكرانية املولد "اأوجلا كوريلنكو"، 

 Quantum of" فيلم  يف  �ساركت  التي 

"جيم�س  �سل�سلة  اأفــالم  اأحد   ،"Solace
الربيطاين  املمثل  ـــام  اأم الــ�ــســهــرية،  بوند" 

عرب  بالعدوى  اإ�سابتها  كريج"،  "دانيال 
وحثت  "اإن�ستجرام"،  على  الر�سمي  ح�سابها 

بجدية،  ــة  الأزم مع  التعامل  على  املتابعني 

الذاتي  العزل  قيد  كانت  اأنها  اإىل  واأ�سارت 

مبنزلها خالل فرتة تعافيها من املر�س.

اأجنيال مريكل وتوم هانك�س الأبرز

 اأوبئة جنت منها الب�سرية على مدى التاريخ
كورونا لي�س الأول..

قادة وم�ضاهري عامليني قيد احلجر ب�ضبب كورونا

يف الوقت الذي فيه تبدو ال�سني تتجه 

كورونا  فــريو�ــس  على  النت�سار  اإىل 

�سجلت  الــوبــاء،  واحــتــواء  امل�ستجد 

الــبــالد اإعــــادة ظــهــور فــريو�ــس اآخــر 

ومن  الفور،  على  مواطن  بحياة  اأودى 

املحتمل اأنه انت�سر بني الع�سرات.

تاميز"  "غلوبال  �سحيفة  وذكـــرت 

مقاطعة  مــن  مــواطــن  اأن  ال�سينية، 

يونان تويف اأثناء عودته اإىل مقاطعة 

�ساندونغ للعمل م�ستقاًل حافلة عامة 

يوم الثنني. بعد اإجراء الفحو�سات 

"هانتا"،  بفريو�س  اأ�سيب  اأنــه  تبني 

ا اآخر كانوا  وحالًيا يخ�سع 32 �سخ�سً

على منت احلافلة لالختبار.

على  ال�سيطرة  مــراكــز  هيئة  تقول 

الأمرا�س والوقاية منها يف الوليات 

ينت�سر  الفريو�س  هــذا  اإن  املتحدة، 

لكن  الــقــوار�ــس،  بــني  رئي�سي  ب�سكل 

اإمرا�س  يف  تت�سبب  اأن  ميكن  عــدواه 

ا يف جميع اأنحاء العامل. النا�س اأي�سً

مبختلف  "هانتا"  فريو�سات  وتت�سبب 

هانتا  مبتالزمة  يعرف  مبا  م�سمياتها 

الـــرئـــويـــة، واحلـــمـــى الــنــزفــيــة مع 

الفريو�س  وينت�سر  كلوية،  متالزمة 

ت�سربه  بعد  اجلــو  عــرب  النا�س  اإىل 

اللعاب،  اأو  الرباز  اأو  البول  خالل  من 

من  واللدغ  الع�س  طريق  عن  واأحياًنا 

قبل امل�سيف امل�ساب.

الفريو�س لي�س جديًدا، ووفًقا للمركز 

التكنولوجيا  ملــعــلــومــات  ــوطــنــي  ال

ي�سمل  فــاإنــه  اأمــريــكــا،  يف  احلــيــويــة 

ي�ساب  اأن  وميكن  نوًعا.   21 من  اأكر 

من  بــالــقــرب  يــتــواجــد  �سخ�س  اأي 

احلاملة  ال�سارة  والقوار�س  الفئران 

للفريو�س.

ت�سجيل  مت  املــتــحــدة،  ــات  ــولي ال يف 

الإ�سابة  مــن  مــوؤكــدة  حـــالت   10
بالفريو�س بني اأ�سخا�س زاروا حديقة 

عام  ويف   .2012 عام  كاليفورنيا  يف 

2017، حققت ال�سلطات ال�سحية يف 
ا  تف�سي العدوى جمدًدا بني 17 �سخ�سً

يف �سبع وليات.

قاتل  اآخر  فريو�س  "هانتا"... 
يبعث من جديد يف ال�سني



القادم  اجليل  لدعم  اآبــل  �سركة  ت�ستعد 

تثبيت  يف  بتح�سينات  االأيفون  هواتف  من 

املحلل   ن�سره  تقرير  اأكـــد  حيث  الــ�ــســورة، 

ال�سهري Ming Chi-Kuoموؤخرًا، اأن اآبل 

اجليل  كامرية  يف  حت�سينات  جللب  ت�ستعد 

القادم من هواتف االأيفون، ب�سكل خا�س يف 

تقنية تثبيت ال�سورة.

اأ�سار  الــهــنــدي،   GSM مــوقــع  وبح�سب 

Ming Chi-Kuoيف تقريره االأخري اإىل 
االأيفون  هاتف  املقبل  العام  تقدم  اآبــل  اأن 

مع  ال�سا�سة،  يف  بو�سة   6.7 بحجم  املميز 

فيما  امللحوظة  التح�سينات  من  جمموعة 

تقرير وبح�سب  الرئي�سية،  بالكامريا  يتعلق 

التثبيت  ميزة  تاأتي  اأن  املقرر  فمن    Kuo
لتثبيت   sensor-shiftمع ــاور  حم  5 يف 

ال�سورة يف الكامريا الرئي�سية وفقًا لتفا�سيل 

ن�سرت يف دي�سمرب املا�سي.

تقنية  ــي  ــاأت ت اأن  املــنــتــظــر  فــمــن  كــذلــك 

التثبيت اجلديدة يف كامريا هواتف االأيفون  

امل�ستقبلية، لت�ستبدل ميزة التثبيت الب�سري 

يدعم  كما  الرئي�سية،  الكامريا  يف  احلــايل 

اإلتقاط �سور دون اإهتزازات مع ملف تعريفي 

بحجم  الرئي�سي  امل�ست�سعر  وياأتي  اأنحف، 

.7P اإعدادات  مع   ،1.9/1
فيما اأ�سار تقرير اآخر اإىل اأن اآبل �ستطرح 

 Pro  12 و   ،Pro  12  iPhone هواتف 

وذلك  3D ToFجديد،  مب�ست�سعر   Max
وا�ستخدام   portrait و�سع  ت�سوير  لدعم 

لتوفري  اأعلى،  بكفاءة  املعزز  الواقع  تقنية 

مع  للم�ستخدمني  اأف�سل  ت�سوير  جتــربــة 

اجليل اجلديد من هواتف اأيفون.

هاتف  يــدعــم  اأن  املــتــوقــع  فــمــن  كــذلــك 

 120Hz معدل حتديث Pro 12 iPhone
كما   ،OLED �سا�سة  ProMotionيف 
 ،5G mmWaveيدعم االإت�سال ب�سبكات

رام  بايت  جيغا   8 ع�سوائية  ذاكــرة  وي�سم 

بح�سب    Bionic  A14 معالج  رقاقة  مع 

التقارير االأخرية امل�سربة.

ي�سعر خرباء االأمن بالقلق من اأن اال�ستخدام 

وباء  خالل  املراقبة  لتكنولوجيات  املتزايد 

امل�ستقبل،  يف  ا�ستغالله  ميكن  كورونا  فريو�س 

اإذ دخلت احلكومات و�سركات التكنولوجيا يف 

و�سول  لتوفري  االأخرية،  االأ�سابيع  يف  �سراكة 

الأغرا�س  العامة،  البيانات  اإىل  له  مثيل  ال 

مثل مراقبة التباعد االجتماعي.

ووفقا ملوقع "ديلي ميل" الربيطاين، تدر�س 

املوقع من تطبيقاتها  بيانات  م�ساركة  غوغل 

ــات  ــوالي املــخــتــلــفــة، ملــ�ــســاعــدة حــكــومــتــي ال

اإذا  املتحدة واململكة املتحدة على حتديد ما 

كان اجلمهور يتجنب التجمعات اجلماعية.

على   NHS تعمل  نــفــ�ــســه،  ــت  ــوق ال ويف 

-COVID عــدوى  انت�سار  يتتبع  تطبيق 

19 يف اململكة املتحدة، وخوارزمية مرتبطة 
االأ�سخا�س  حتدد  التي  ال�سحية  بالبيانات 

االأكرث عر�سة للخطر.

اإيطاليا  ذلــك  يف  مبا  اأخــرى،  دول  اأدخلت 

اخلا�سة  التتبع  تقنيات  وتــايــوان،  وال�سني 

انتهاكات  ملراقبة  احلكومة  اأقرتها  التي  بها 

االإغالق املحتملة.

اجلديدة،  االإجـــراءات  هذه  بع�س  تربط 

م�ستخدم  بهوية  مبا�سرة  احلركة  بيانات 

االآخر  البع�س  ي�سعى  بينما  الذكي،  الهاتف 

جمهولة  البيانات  من  جمموعة  جمع  اإىل 

الهوية، ملراقبة اجتاهات احلركة العامة.

كيفية  حــول  ال�سفافية  يف  نق�س  اأي  لكن 

انتهاء  بعد  التكنولوجيا  هــذه  ا�ستخدام 

جائحة فريو�س كورونا، ميكن اأن ميهد الطريق 

ملزيد من املراقبة يف احلياة اليومية.

امل�ستقل:  ـــن  االأم خبري  ــور  م جيك  وقـــال 

تخرج  ما  عــادة  االأوبــئــة،  ت�سيب  "عندما 
عندما  حتى   - النافذة  من  القواعد  دفاتر 

م�ساركة  وتــعــد  املــحــك،  على  االأمـــن  يــكــون 

يف  املــوقــف،  هــذا  يف  حيوًيا  ـــًرا  اأم البيانات 

تقدميها  ي�ساعد  اأن  وميكن  احلــايل،  الوقت 

من  خطر  هناك  و�سيكون  االأرواح،  اإنقاذ  يف 

ولكن  امل�ستقبل،  يف  البيانات  هذه  ا�ستغالل 

خروجنا  مبجرد  مراعاته  يجب  �سيء  هذا 

من هذه الفو�سى."

واأعلنت NHS Digital االأ�سبوع املا�سي، 

من  جــديــدة  قانونية  �سلطات  ُمنحت  اأنــهــا 

انت�سار  وقــف  يف  للم�ساعدة  احلكومة  قبل 

حيث  املتحدة،  اململكة  يف   19-COVID
يوم  حتى   335 وقتل  ا  �سخ�سً  6650 اأ�ساب 

االثنني.

للخدمات  التابع  البيانات  فرع  ك�سف  فيما 

منه  ُطلب  اأنــه  املتحدة،  باململكة  ال�سحية 

االأ�سخا�س  لتحديد  وحتليلها  البيانات  جمع 

املعر�سني ب�سكل خا�س للمر�س، وقال الدكتور 

لل�سجالت  التنفيذي  املــديــر  رابــا�ــس،  جيم 

 :NHS Digital يف  الرئي�سي  والبيانات 

والبيانات  ب�سرعة  يتحرك  الو�سع  هذا  "اإن 
هي املفتاح مل�ساعدتنا على فهم اأف�سل طريقة 

ومعرفة  للخطر،  املعر�سني  االأفــراد  حلماية 

حتت   NHS اأن  و�سمان  للمر�سى  يحدث  ما 

ال�سغط ميكن اأن تقدم ب�سكل فعال".

جديدة  ميزة  عن  اإن�ستغرام  من�سة  اأعلنت 

مع  التطبيق  بت�سفح  للم�ستخدمني  ت�سمح 

كو�سيلة  الفيديو  درد�ــســة  عرب  االأ�ــســدقــاء، 

فرتة  اأثناء  ات�سال  على  االأ�سخا�س  الإبقاء 

انت�سار  لــوقــف  املــنــزل  يف  ال�سحي  احلــجــر 

فريو�س كورونا امل�ستجد، الذي مينع الكثريين 

اأنحاء  جميع  يف  لوجه  وجــًهــا  التفاعل  مــن 

العامل.

امل�سرتكة  امل�ساهدة  املــيــزة  هــذه  وت�سمى 

)Co-Watching(، وت�سمح للم�ستخدمني 

املوجودين �سوًيا �سمن حمادثة االطالع على 

ال�سور ومقاطع الفيديو املحفوظة واملقرتحة 

اأثناء املحادثة املرئية.

عن  املـــيـــزة  هـــذه  اإىل  الــو�ــســول  ــن  ــك ومي

طــريــق بـــدء حمـــادثـــة فــيــديــو مـــن خــالل 

املبا�سرة  اإن�ستاغرام  ر�سائل  تبويب  عالمة 

على  والــنــقــر   )Instagram Direct(

اأيقونة ال�سورة يف اأ�سفل ي�سار �سا�سة حمادثة 

من  جــزًءا  اجلــديــدة  امليزة  وتعد  الفيديو، 

لدعم  االأو�سع  اإن�ستاغراموفي�سبوك  جهود 

جائحة  ــالل  خ وجمتمعاتهم  امل�ستخدمني 

فريو�س كورونا امل�ستجد.

وقال الرئي�س التنفيذي ل�سركة في�سبوك، 

 ،Mark Zuckerberg )مارك زوكربريغ(

اأن  ميكن  دور  اأكرب  “اإن  املا�سي:  االأ�سبوع  يف 

االأ�سخا�س  االآن، هو ت�سجيع  تلعبه في�سبوك 

االجتماعي  التباعد  اأوامــر  مع  التعامل  على 

بجدية”.

امل�سرتكة  امل�ساهدة  ميزة  اإىل  وباالإ�سافة 

ــنــت  اأعــل فــقــد   ،)Co-Watching(

كمية  لتو�سيع  خطط  عن  ا،  اأي�سً اإن�ستاغرام 

يف  التطبيق  يعر�سها  التي  التعليمية  املــوارد 

بالتربع  للم�ستخدمني  وال�سماح  البحث  نتائج 

للمنظمات غري الربحية ذات ال�سلة.

كما تعمل املن�سة على اإزالة حمتوى فريو�س 

قبل  مــن  ن�سره  يتم  مل  مــا  امل�ستجد  كــورونــا 

طرح  جانب  اإىل  موثوقة،  �سحية  منظمة 

مل�سقات تروج ملعلومات دقيقة، مثل تذكريات 

ميكن  االآخرين،  عن  واالبتعاد  اليدين  لغ�سل 

ن�سرها يف الق�س�س.

اإعطاء االأولوية  “نوا�سل  وقالت ال�سركة: 

لل�سالمة، وربط االأ�سخا�س مبعلومات دقيقة، 

فريو�س  تف�سي  تطور  مــع  الــدعــم  وت�سجيع 

كورونا امل�ستجد”.

ال�سركات  اأكرث  من  واحدة  في�سبوك  وتعد 

الفريو�س،  لتف�سي  اال�ستجابة  يف  ا�ستباقية 

حيث حظرت اإعالنات اأقنعة الوجه الطبية، 

ومعقم اليدين، ومناديل التعقيم، وجمموعات 

اختبار الفريو�س اخلادعة.

االجتماعي  التوا�سل  عمالقة  قدمت  كما 

من  الدعم،  من  متنوعة  جمموعة  للموظفني 

�سهر  ملدة  االأجر  مدفوعة  اإجازة  منح  �سمنها 

الأي موظف يحتاج اإىل رعاية قريب مري�س.
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اإن�ستغرام تتيح ت�سفح املن�سورات مع الأ�سدقاء عرب حمادثة الفيديو

تزامنا مع كورونا

ثغرات  اإكت�ساف  يتم  الآخــر،  حني  من 

ـــه ال  اأمــنــيــة يف الــربجمــيــات، هـــذا الأن

وخايل  مثايل  برنامج  بب�ساطة  يوجد 

ميكن  طرق  دائًما  فهناك  العيوب،  من 

وخ�سائ�س  ميزات  اإ�ستغالل  خاللها  من 

بالن�سبة  احلــــظ  لــ�ــســوء  ــة،  ــن ــي ــع م

فيبدو   ،10  Windows مل�ستخدمي 

نظام  يف  اأمنية  ثغرات  حالًيا  هناك  اأن 

اإ�ستغاللها  يــتــم   10  Windows
بن�ساط من قبل القرا�سنة.

كتبت �سركة مايكرو�سوفت يف موقعها 

الر�سمي على �سبكة االإنرتنت : ” تدرك 

حمدودة،  هجمات  وجود  مايكرو�سوفت 

الثغرات  ــن  م تــزيــد  اأن  ميــكــن  ــي  ــت وال

 Adobe االأمنية غري املرقعة يف مكتبة

 ،Type Manager Library
للم�ساعدة  التالية  االإر�سادات  وتهدف 

يف تقليل املخاطر التي تواجه العمالء 

اإىل حني اإطالق التحديث االأمني الذي 

من �ساأنه اإ�سالح اخللل “.

واأ�سافت : ” توجد ثغرتان ت�سمحان 

يف  بعد  عن  برجمية  تعليمات  بتنفيذ 

مكتبة  ُتعالج  عندما   Windows
 Windows Adobe Type

غري  ب�سكل   Manager Library
م�سمم  االأ�ــســ�ــس،  متعدد  خًطا  �سحيح 

 1  Adobe Type بتن�سيق  ا  خ�سي�سً

متعددة  طرق  وهناك   .PostScript
اإ�ستغالل  خاللها  مــن  للمهاجم  ميكن 

امل�ستخدم  اإقناع  مثل  االأمنية،  الثغرة 

ا اأو عر�سه يف  بفتح م�ستند معني خ�سي�سً

.“  Windows Preview pane
معظم الثغرات التي يتم االإبالغ عنها، 

عادة ما يتم ترقيعها من قبل ال�سركات 

عندما يتم اإكت�سافها من قبل الباحثني 

 Google Project وفريق  االأمنيني 

احل�سر.  ال  املثال  �سبيل  Zeroعلى 
ل�سوء احلظ يف هذه احلالة، يبدو اأنه ال 

اإ�سالح لهذه الثغرة االأمنية،  اأي  يوجد 

م�ستخدمي  من  كنت  اإذا  اأنــه  يعني  مما 

اأن  اإحتمال  فهناك   ،10  Windows
معر�س  بــك  اخلــا�ــس  احلــا�ــســوب  يكون 

للخطر.

تعمل  اأنها  اإىل  مايكرو�سوفت  اأ�سارت 

على حتديث من �ساأنه ترقيع هذه الثغرة 

االأمنية، وهو االأمر املنتظر اإطالقه من 

قبل ال�سركة لعامة امل�ستخدمني.

مايكرو�سوفت حتذر م�ستخدمي
 WINDOWS 10 من وجود ثغرة اأمنية 

اأعــــــلــــــنــــــت �ـــســـركـــة 

)Royole( ال�سينية عن 

هاتفها الثاين القابل للطي 

 RoyoleFlexPai (

تــخــطــط  الــــــــذي   ،)2
ــة الإطــــالقــــه يف  ــرك ــس ــ� ال

الثاين  الربع  يف  ما  وقــت 

مــن الــعــام احلـــايل، وتعد 

 –  )Royole( �ــســركــة 

 – التقنية  الناحية  مــن 

عن  تك�سف  �ــســركــة  اأول 

هاتف ذكي قابل للطي يف 

العامل،

 RoyoleFlexPai( ويــتــ�ــســابــه 

ــق  ــاب ــس ــ� ال ـــركـــة  الـــ�ـــس هــــاتــــف  ــــع  م  )2
حيث  مــن  متــاًمــا   )RoyoleFlexPai(

ال�سكل، لكنه ياأتي مبف�سل و�سا�سة حم�سنة، 

الثالث  ويحتوي اجلهاز اجلديد على اجليل 

 Cicada( من ال�سا�سة املرنة القابلة للطي

قطر  ون�سف  جتعد  لديها  التي   )Wing
انحناء اأ�سغر.

ميكن  اإن�سات   7.8 بقيا�س  ال�سا�سة  وتاأتي 

�سطوع  وتوفر  كهاتف،  ال�ستخدامها  طيها 

حم�سنة  عر�س  وزاوية  اأعلى  تباين  ون�سبة 

باجليل  مقارنة  اأ�ــســرع  ا�ستجابة  واأوقـــات 

اأكرث  ال�سا�سة  اأن  ال�سركة  وتدعي  ال�سابق، 

قادر  اجلهاز  واأن  م�سى،  وقت  اأي  من  ثباًتا 

عملية  مليون   2 من  اأكرث  بعد  ال�سمود  على 

طي لل�سا�سة دون حدوث جتعيد اأو تق�سري.

 Super( ــمــى  املــ�ــس ــل  املــفــ�ــس ــل  ــس ــ� وح

ا  اأي�سً  )Seamless&SteplessHinge
للتاآكل  االآن  مقاوم  اإنه  بحيث  ترقية،  على 

ومتني ميكانيكًيا وال يحتوي 

على فجوات ت�سمح بدخول 

والتاأثري  اإىل اجلهاز  الغبار 

على متانة الهاتف.

ب�سريحة  الهاتف  ويعمل 

 ،)865 Snapdragon(

ب�سبكات  االت�سال  ويدعم 

 )5G( اخلــامــ�ــس  اجلــيــل 

حـــول الــعــامل، مــع ذاكـــرة 

نوع  مــن  ع�سوائي  و�ــســول 

وم�ساحة   )LPDDR5(

نوع  مــن  داخــلــيــة  تخزين 

)UFS 3.0(، كما يحتوي 

اإىل  رباعية،  خلفية  كامريا  على  الهاتف 

جانب مكرب �سوت �سترييو مزدوج.

الرئي�س   ،Bill Liu ليو(  )بيل  واأعــلــن 

خالل   )Royole( ل�سركة  التنفيذي 

�سركة  مع  ا�سرتاتيجية  �سراكة  عن  احلدث 

مما  للهواتف،  امل�سنعة  ال�سينية   )ZTE(

امل�ستقبل  اإطالق )ZTE( يف  اإمكانية  يعني 

ت�ستخدم  للطي  قابلة  هــواتــف  الــقــريــب 

.)Royole( ال�سا�سات املرنة التي تنتجها

الإعالن عن هاتفROyOLEFLExPAI 2 القابل للطي

يتم اإ�ضتغاللها بن�ضاط



امل�ست�سري  الوباء  الفال�سفة على  الوقوف على بع�س تعليقات  املقام  نحاول يف هذا 

التاريخ  يف  يحدث  هاما  �سيئا  باأن  كبريا  �سعورا  ي�سيع  والــذي  االأيــام  هذه  العامل  يف 

الب�سري. 

"كورين  اخل�س   �سفوف  يف  واملنا�سلة  البيئة  ب�سوؤون  املهتمة  الفيل�سوف  تقول 

:Corine  Pelluchon  "بيلي�سون

ح�سارتنا.  وعن  اأنف�سنا  عن  الكثري   19-Covid كورونا  وباء  يعلمنا  اأن  ميكن   "
يجتهد  عامل  يف  العميق  الب�سري  بال�سعف  �سيء،  كل  وقبل  اأواًل  يذكرنا،  اأن  وميكنه 

حياتنا  اأمناط  ا�ستناد  اأن  هو  يحدث  ما  العميقة.  االإن�سان  ه�سا�سة  ن�سيان  اأجل  من 

ونظامنا االقت�سادي كليا على عبادة "االإفراط"، وعلى القدرة الكلية مع ن�سيان كل 

�سبيل  اإنه  بل  نظرية  حقيقة  جمرد  لي�ست  وهذه  اجل�سد،  حمدودية  مثل  اآخر  بعد 

البيولوجية  الظروف  على  واعتمادنا  لوجودنا  املادية  االأهمية  اعتبار  يف  للتفكري 

ال�سحة  لوجودنا:  ال�سروط احل�سرية  النهاية  التي هي يف  والبيئية واالجتماعية 

هي �سرط حريتنا.".

واالإن�سانية:  االإن�سان  القاعدية  املفاهيم  موازين  قلب  على  الفيل�سوفة  تدعونا  ثم 

نواجه  وخياراتنا،  باإرادتنا  �سيء  كل  قبل  تعريفنا  مت  اأنه  اعتقدنا  الذين  "نحن 
اليوم خطا هذا التحديد. وهذا يعني من خالل التغيري املحتمل للج�سم الذي ميكنه 

التعر�س لالأمرا�س واحلاجة اإىل الرعاية وغريها.".

اإىل  وامليال  اليومي،  العنف  ب�سو�سيولوجيا  املهتم  الفيل�سوف  جند  اأخــرى  يد  على 

 :Fabrice Midal ال�سرقيات والتاأمل والتجارب الروحية:  فابري�س ميدال

من  �سكل  االأ�سا�س  يف  هو  والراحة  االعتقال  اأ�سكال  من  �سكل  اأي  اأن  علمنا  "لقد 
�سور  والتقاط  احلركة!  با�ستمرار  تتعلق  ال  فاحلياة  الرمزي.  املوت  وحتى  الك�سل 

�سخ�سية. لقد �ساهدت جدتي نريان مدخنتها طوال امل�ساء اأو حدقت يف النجوم على 

هذه  على  الوقت!...والغالب  ذلك  يف  غريبا  �سيئا  ذلك  يكن  مل  حديقتها.  يف  مقعد 

جتربته  عن  متحدثا  فيدال  يقول  كما   ( مفاتيحها  اأحد  اأن  هو  املختلفة  التجارب 

ال�سخ�سية هو قراءة ال�سعراء: فالوحدة التي يقد�سها ال�سعراء هي فر�سة الإعادة 

على  الرتكيز  على  جهته  من  ي�ساعدنا  والتاأمل  عليه.  لالنفتاح  العامل.  مع  التوا�سل 

والمباالة  معينة  خفة  نهاية  جمعاء:  للب�سرية  موؤ�س�سة  جتربة  اإنها  االأ�سا�سيات. 

الذين  النا�س،  كارثًيا.  االقت�سادي  االنهيار  و�سيكون  اإهمالنا،  بالتاأكيد  �سنفقد  ما: 

يرك�سون �سد اأنف�سهم لفرتة طويلة، لن يكونوا كما كانوا مرة اأخرى.".

ويذهب ميدال اإىل االعتقاد باأن طول مدة هذه االأزمة قد يكون جالبا للخري اأكرث 

من �سرعة حلها. وهو راي �سديد رغم غرابة النطق به يف زمن يعرب كثريا عن القل 

من كل اأ�سناف اخلوف والنق�س الذي ي�سيب االأنف�س واالأموال والثمرات... وهو بهذا 

يقف عند عملية املراجعة العميقة التي يرى اأن جدل الطبقات املفكرة الفاعلة يف 

العامل قد ا�ستد و�سفا واأخذ ينتبه لل�سروري الأجل حتديده بدقة، وااللتفات اأكرث 

�سوب االأهم يف حياتنا: �سمان م�ستقبل اآمن للكوكب بدال من العمل على االنخراط 

والفوائد  الربح  الراأ�سمايل:  العقل  اإليه  يهدف  ما  اإىل  الهادف  امل�ستمر  ال�سباق  يف 

وامل�ساربة على كل �سيء. 

دوبوي"  "مي�سال  الفيل�سوف  علينا  يطل  البلجيكية  لوفان  بجافة  اأخرى  نافذة  من 

القانونية  وبامل�سائل  والبيواإيطيقا  االأخالقية  بامل�سائل  املهتم   Michel Dupuis
وال�سيا�سية يف امليدان الطبي.  وهو يربز على الفور ال�سعوبة املحددة التي غالبا ما 

يتم الوقوف عليها فيما يتعلق مبو�سوع مثل املر�س اأو الوباء. او املحلل هي تاموجتهة 

العامة واال�سكالية  للمواجهة  التي تقدم بعًدا هاًما  التمثيالت  للعديد من  املحرجة 

بني الذاتية الفردية واجلماعية.

حول  التاريخية   للحقائق  اجلماعية  الذاكرة  مبخزونات  م�سبعة  مواجهة  لكنها 

اخلا�س  اخلطر  حول  كذا  و  احلالة(  هذه  يف  وال�سار�س  االإ�سبانية  املوت)االإنفلونزا 

اأت من اجلميع وم�سوب �سوب اجلميع  اإىل موت خا�س جدا موت؛  الذي يحول املوت 

باحلركة  م�سبع  مــوت  الطبي.  اأو  ال�سو�سيولوجي  الت�سنيف  اإمكانيات  عن  بعيدا 

�سرورة  مع   . عديدة  واأخالقية  �سو�سيولوجية  خمرجات  تفر�س  التي  الع�سوائية 

االإحالة على ثقافة غربية تتميز بالعلم. لذلك نحن ل�سنا هنا يف معار�سة كال�سيكية 

بني احلقائق العلمية والتمثيالت الذاتية، ولكن يف مواجهة "�سيناريو" اأكرث تعقيًدا.

بالن�سبة ملي�سيل دوبوي، يذكرنا وباء الفريو�س التاجي )كورونا( هذا باأننا ت�سكيالت 

اإن و�سط  اجتماعية حميمة ومرتابطة رغم ولعنا بالفردانية والدفاع عن الذات . 

العدوى باملر�س - الهواء امل�سرتك - يتحدى متثيلنا للمجتمع كمقابل للهيئات امل�ستقلة 

باأننا  يذكرنا  اإذ  املناخ  ق�سية  مع  م�سرتك  الوباء  فاإن  النقطة،  هذه  "يف  واملنف�سلة. 

البقاء  الرغبة يف  فاإن  مًعا. وبالتايل  اإال  لنا  واأنه ال خال�س  القارب  نف�س  جميًعا يف 

درو�س  يف  تعلمنا  كما  الفرد  وعي  من  ال  املواطن  وعي  من  اأويل  �سكل  على  ت�ستيقظ 

ال�سيكولوجيا. "

من زاوية نظر اأخرى، يطرح مي�سيل دوبوي فر�سية اأكرث جراأة: اإذ يقول اإن الوباء 

التطور  مع  به  الت�سليم  يتم  الذي  العاملي  الرقمي"  "املعيار  من  نوع  تقوي�س  ب�سدد 

�سيء  كل  وقبل  اأواًل  هو  العامل  اأن  بحقيقة  ال�سعور  فقدان  ب�سدد  اأننا  اإذ  الرقمي، 

ملمو�س وواقعي. فهذا الوباء ب�سكل ما يعيد "الطبيعة" اإىل �سميم اللعبة. اإنه يذكرنا 

باأننا "اأرواح متغطر�سة " ميكنها اأن متوت " بغباء وب�ساطة" م�سدرهما الطبيعة. "

اأما الفيل�سوف االقت�سادي ال�سهري جزائري االأ�سل واملن�ساأ جاك اأطايل J. Attali؛ 

والذي يعد اأحد اأهم مفكري العوملة واملتاأملني يف الهند�سة احلالية للعامل الراأ�سمايل 

في�ستعيد ذكريات االأوبئة التي ظهرت يف ال�سنوات االأخرية، ويرى باأن طهور ما ميكن 

التي  االأخطار  من  اجلديدة  ال�سكال  هذه  لعالج  �سروري  العاملية  باحلكومة  ت�سبيهه 

تتهدد االإن�سانية. 

عن   اأ�سال  ويتحدث  احلــايل؛  النظام  يف  اجلــذري  التغيري  اإىل  با�ستمرار  يدعو  فهو 

ملذكرته  اأتايل  جاك  اأعطاه  الذي  العنوان  هو  هذا  و  وقائي".  كاإجراء  "التغيري 
مايو   3 يف  بتاريخ    billet d’humeur واملعنونة  اخلا�س  موقعه  على  الفكرية 

2009، عندما ظهر فريو�س اأنفلونزا اخلنازير. وقد و�سفته منظمة ال�سحة العاملية 
اأنه بلغ حد تدمري بع�س البلدان. يف ذلك الوقت،  اإذ  باأنه وباء،  الفريو�س بعد ذلك 

كان الكاتب قد نبه قائال : اإن " التاريخ يعلمنا اأن االإن�سانية ال تتطور ب�سكل ملحوظ 

اإال عندما تكون خائفة حًقا"، على حد قوله يف البداية، قبل حتديد جوهر فكرته: 

ت�سع االإن�سانية اأواًل اآليات دفاعية ال ميكن حتملها يف بع�س االأحيان ]...[ رغم 

كونها فعالة اأحياًنا ]...[ ثم مبجرد انتهاء االأزمة، حتول هذه االآليات جلعلها 

متوافقة مع احلرية الفردية، واإدراجها يف �سيا�سة �سحية دميقراطية ".

ويذهب اإىل الدعاية لفكرة يحدث ان نن�ساها، فيقول : "اإن االإيثار هو احلل". مع 

االإ�سارة ال�سرورية بالن�سبة ملخت�س يف االقت�ساد واملالية اإىل العواقب املمكنة للوباء، 

 France" الفرن�سية  القناة  قبل  من  الفائت  مار�س   22 يف  االقت�سادي  �سئل  فقد 

Culture" عن الو�سع فقال: "يف الو�سع احلايل، هناك بداية للوعي باحلاجة اإىل 
االأنانية والربح"، كما  بال�سرورة على  الذي ال يرتكز  املجتمع  اأ�سكال  اآخر من  �سكل 

يقول، معترًبا اأن جمتمع الغد "يجب اأن يغري �سرعية �سلطته التي مل تعد دينية، اأو 

مرتبطة بالقوة، اأو اأحادية االجتاه، اأو حتى مالية كما تعودنا".

وباء الفال�سفة

عال" ب�شوت  "التفكري 

زاوية اأ�سبوعية 
يكتبهــــــا:

 في�سل الأحمر

الكتب  من  املزيد  حجز  القراء  يوا�سل 

م�سبق  علم  ـــدون  وب مكتباتهم،  داخـــل 

عليها،  يطلعون  حتى  اأو  �سيقرئونها  متى 

اجلميع  فاجاأ  الذي  الكورونا  وباء  ياأتي 

يخرجون  جعلهم  يف  بيوتهم  بــالــتــزام 

اأو  باقتنائها  قاموا  كتبهم" التي  "عولة 
املكتبات،  اأو  ال�سدقاء  من  ا�ستعارتها 

حيث  منها  كبرية  اأعداد  قراءة  ثم  ومن 

من  لهم  مت�سع  جعل  يف  الوقت  اأ�سعفهم 

الكتاب  اأفــكــار  ويف  فيها  الغو�س  اأجـــل 

ــول الــقــارئــة  ــق وتــوجــهــاتــهــم، حــيــث ت

"حقيقة كان لدي ع�سرات  "هاجر. م": 
اأردت  التي  املجالت  خمتلف  ويف  الكتب 

مل  منزل  وربة  عاملة  وكوين  ت�سفحها، 

فخالل  لقرائتها،  املنا�سب  الوقت  اأجــد 

اقتنيت  ل�سيال  الدويل  للمعر�س  زيارتي 

عديد العناوين املتنوعة، ووجدت الوقت 

الكاف لقرائتها، حتى اأنني قمت باخراج 

مل  التي  القدمية  الكتب  من  جمموعة 

حتظى بعد ب�سرف قرائتها، من اجليد اأن 

جند متنف�سا لقراءة كل هذه الكتب".

الأكادمييون  كما  الباحثون  جهته  من 

وجدوا من احلجر املنزيل فر�سة لهم من 

اأجل الطالع على خمتلف الدرا�سات التي 

الدكتور  يقول  ال�سدد  قدموها، ويف هذا 

الكتاب  كما  "الأكادمييون  ثابت:  طارق 

عن  بعيدا  املوقت  من  الكثري  �سيجدون 

روتني العمل و�سغطه من اأجل اأن يطلعوا 

قدموها  التي  القدمية  الدرا�سات  على 

الأفكار  بع�س  تنظيم  اأي�سا  اأجــل  ومــن 

وكتابة اجلديد كل وجماله، كما اأن هذه 

الأكادميني  من  للعديد  �ست�سمح  الفرتة 

علمية  درا�سية  وم�ساريع  برنامج  اعداد 

الواحدة،  الدرا�سة  جمال  حول  معمقة 

ومنها ال�ستثمار يف الفكر والبناء املعريف 

ـــي وحتـــويـــره وتــقــدميــه اإىل  ـــادمي الأك

الطالب".

يقدموا   اأن  اي�سا  النقاد  واعــتــزم  هــذا 

بع�س الدرا�سات النقدية لبع�س املوؤلفات 

يف قالب �سيق من الدرا�سات العتيدة التي 

يتمكن  وحتى  اإليها،  للو�سول  ي�سعون 

الواحد  بالعمل  الحــاطــة  مــن  الــقــارئ 

ككل.

وحتى  النا�سئون  منهم  �ــســواء  الكتاب 

املحافل  يف  لهم  األقابا  ح�سدوا  الذين 

يوا�سلوا  اأن  ارتــاأوا  والدولية،  الوطنية 

حني  يف  اجلــديــد،  ويوؤلفوا  كتاباتهامت 

امل�ستجدات  كتابة  اإىل  البع�س  ــب  ذه

منها  قوالب  بعدة  الكورونا  فريو�س  عن 

ال�سعرية،  وكــذا  وامل�سرحية  الروائية 

روايات  ال�سباب  لبع�س  موؤخرا  �سدر  اأين 

اختار  كما  "الكورونا"،  عــنــوان  حتمل 

التي  ملوؤلفاتهم  ف�سول  ينهوا  اأن  اآخــرون 

وباتوا  �ــســنــوات،  منذ  اأمكنتها  راوحـــت 

خمتلف  على  وا�سع  نطاق  على  ين�سرون 

ن�سائح  الجتماعي  التوا�سل  مــواقــع 

الفر�سة  الكتاب  ي�ستغل  اأن  مفادها  فيما 

اإىل  جديدة،  اأدبية  انتاجات  اأجــل  من 

ــد مــن الــكــتــب يف  جــانــب تــقــدمي اجلــدي

عامل الكتاب اللكرتوين الذي �ساهم هو 

املجانية  الكتب  على  احل�سول  يف  الآخر 

اأين  وحتميلها،  زر  بنقرة  عامليني  ولكتاب 

اعطاء  اأجــل  من  الو�سع  الكتاب  ا�ستغل 

قائمة لأهم الكتب التي ت�ستحق اأن يقراأ 

لها واأن يت�سفحها القارئ.

مالذ  اأ�سبحت  الــتــي  الكتب"  "عولة 
يف  وقتهم  لق�ساء  الــقــراء  مــن  العديد 

ظل الجـــراءات الحــرتازيــة من تف�س 

اإىل  ــودون  ــع ي اجلــمــيــع  جعلت  الـــوبـــاء، 

"خري جلي�س يف الأنام" ويعيدون ترتيب 
له  مــا  بكل  عقولهم  وتغذية  افكارهم 

وال�ستزادة  والتجربة  باخلربة  عالقة 

املجالت  واملعرفة ويف خمتلف  العلم  من 

املعايري  العلمية منها والأدبية، وبجميع 

املتاحة التي كانت يف وقت ما تنتظر اأن 

رقية حلمرينف�س الغبار عنها.

القراء يخرجون 
"عولة كتبهم" 

وينف�ضون الغبار عنها
يعود عديد القراء بعد الجراءات الحرتازية من تف�صي وباء الكورونا اإىل نف�س الغبار عن عديد الكتب التي كانت ديكورا على رفوف املكتبات، حيث 
بات اجلميع يبحث عن كيفية ق�صاء وقتهم يف احلجر املنزيل، وكانت الفر�صة مواتية لأن يجد هوؤلء، الكتب التي اكتنزوها من خالل خمتلف املعار�س 
على غرار املعر�س الدويل �صيال واملعر�س الوطني للكتاب، من اأجل قرائتها واعطاء برنامج ملختلف املوؤلفات التي مت ابتياعها، وهو الأمر الذي جعل 

العديد منهم يطلقون عرب �صفحات مواقع التوا�صل الجتماعي عناوينها التي قاموا �صواء ب�صرائها اأو ا�صتعارتها من متختلف املكتبات قبل غلقها.
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ك�سفت الفنانة فايزة ملي�سكي من ولية 

بــومــردا�ــس اإطــالقــهــا عــديــد الأعــمــال 

الــفــنــيــة الــتــي تــزامــنــت واحلــمــالت 

فريو�س  انت�سار  من  للحد  التح�سي�سية 

ليومية  حديثها  يف  ــارت  ــس واأ� كــورونــا، 

لتح�سي�س  جاءت  نيوز" باأنها  "الأورا�س 
امل�ساهدين باأهمية اتخاذهم الإجراءات 

الالزمة ملنع تف�سي هذا الوباء وذلك ملا 

يلعبه الفنان من دور كبري يف ن�سر الوعي 

ال�سحي ما بني اأو�ساط املواطنني.

فايزة  الفنانة  اأعــمــال  �سمن  وجــاءت 

مونولوج  مــن  مقطع  عــر�ــس  مليك�سي 

عديد  خالله  من  تناولت  كورونا"   "
الواجب  الطبية  والإر�سادات  الن�سائح 

هذا  انــتــ�ــســار  مــن  للحماية  اتــخــاذهــا 

الفريو�س.

املونولوج  اأن  املتحدثة  ذات  ــارت  واأ�ــس

قامت  حيث  واأدائــهــا،  تاأليفها  من  جاء 

ونال  اليوتيوب  موقع  على  باإطالقه 

املتابعني،  قبل  من  م�ساهدة  ن�سبة  اأعلى 

قائلة"  مليك�سي  فايزة  الفنانة  واأردفت 

لت�سجيع  ــاء  ج املــقــدم  العمل  ــذا  ه اأن 

امل�ساهدين على التعاون من اأجل الق�ساء 

على هذا الوباء الذي بات يح�سد عديد 

�سحاياه".

املتحدثة  ذات  ح�سب  املنتظر  ومـــن 

تظاهرات  يف  املــونــولــوج  كــامــل  عــر�ــس 

ثقافية، الفنانة فايزة مليك�سي وخالل 

حديثها اأ�سارت اإىل م�ساركتها يف اأن�سطة 

لفائدة  موجهة  توعوية  حت�سي�سية 

حت�سريها  اإىل  بــالإ�ــســافــة  ــال،  ــف الأط

ال�سعبي  ال�سعر  يف  �سعرية  ق�سائد 

على  كورونا  فريو�س  خاللها  من  تتناول 

�سمن  وطنية  اأغــنــيــة  تــاأديــتــهــا  غـــرار 

طرف  من  املنظمة  التح�سي�سية  احلملة 

مديرية الثقافة لولية بومردا�س.

والفنانة  ال�ساعرة  اأن  بالذكر  جدير 

�سبعة  لها   مليك�سي  فايزة  امل�سرحية 

الــدواويــن  بــني  مــا  تنوعت  اإ�ـــســـدارات 

كما  الغنائية،  ــات  ــوم ــب والأل �سعرية 

حتــ�ــســلــت عــلــى جـــوائـــز عـــدة ونــالــت 

تــكــرميــات  يف خمــتــلــف الــتــظــاهــرات 

الوطن  داخل  �سواء  والفنية  الثقافية 

اأو خارجه.

وعلى  باتنة  بولية  اجلهوي  امل�سرح  اعتزم 

اأعمال  تقدمي  الوطنية  امل�سارح  بع�س  غرار 

م�سرحية لفائدة اجلمهور املتتبع وذلك على 

وياأتي  الفاي�سبوك،  على  اخلا�سة  �سفحته 

ذلك بعد غلق امل�سرح اجلهوي بباتنة كاإجراء 

احرتازي من تف�سي وباء الكورونا، من خالل 

التي  لالأعمال  ومميز  ثــري  برنامج  تقدمي 

حلد  تزال  ول  كبريا  رواجا  وقتها  يف  �سهدت 

ل�ساعة ت�سنع الفرجة لدى متابعيها.

ارتاأت اإدارة امل�سرح اجلهوي اأن يكون جلمهورها 

ال�ساعة  عــلــى  يـــوم  كــل  افــرتا�ــســيــا  مــوعــدا 

الأعمال  خمتلف  بعر�س  م�ساء  ال�سابعة 

امل�سرحيات  خمتلف  يف  متثلت  املــربجمــة 

امل�سرحيات  الزمن اجلميل وكذا  التي عرفها 

مع  موعد  على  اجلمهور  كان  اأيــن  اجلديدة، 

"ع�سيق عوي�سة واحلراز" املقدمة  م�سرحية 

عام 1991 ن�س و اإخراج عمر فطمو�س، اإىل 

جانب عر�س م�سرحية "بوزنزل" للمخرجة 

اأم�س  اجلمهور  ا�ستمتع  حني  يف  عالق،  مرمي 

الذي  البعو�س"  "عامل  امل�سرحي  بالعر�س 

املرحوم  عنها  قال  والتي  العاملية  اىل  و�سل 

امل�سرح  اىل  انتقلت   " جمــوبــي  الــديــن  عــز 

كانت  حيث  وخمــرج  كمكون  باتنة  اجلهوي 

يل  ـــراج  اخ اول  البعو�س  ــامل  ع م�سرحية 

عر�سها  وقدمنا  العا�سمة  اجلــزائــر  خــارج 

1993 وهي جتربة  28 جانفي  ال�سريف يوم 

متميزة خ�ستها مع فرقة �سابة فتحت عيني 

على اأمور مل اأكن اأعرفها من قبل؛ ففي الفن 

واأنا  يختار  اأن  الن�سان  على  يجب  امل�سرحي 

اخرتت الواجب وامل�سرح مامل يخدم املجتمع، 

فاأنا ل اأعلم من �سيخدم ؟ ويف هذه امل�سرحية 

التي توجت يف مهرجان قرطاج امل�سرحي يف 

دور  باأح�سن   1993 �سنة  ال�ساد�سة  طبعتها 

�سي  )�سخ�سية  طيار  جمال  للممثل  رجــايل 

امكانيات  من  عندي  ما  كل  "قدمت  ح�سان( 

تقنية وفنية".

مع  الــيــوم  اجلمهور  يكون  اأن  املرتقب  ومــن 

جانب  اإىل  "الدالية"  امل�سرحي  الــعــر�ــس 

تقدمي العرو�س امل�سرحية "الدب" و"جزيرة 

النور لالأطفال" و"اخلطوة" و"عرو�س املطر" 

و"اأيام من زماننا"، حيث ثمن املخرجون كما 

الفنانون واجلمهور املتابع عر�س امل�سرحيات 

مع  جميلة  ذكــريــات  فتح  لهم  اأتــاحــت  التي 

مت  اأيـــن  بباتنة،  اجلــهــوي  امل�سرح  بــدايــات 

 23 من  املمتدة  الفرتة  يف  العرو�س  برجمت 

اإىل غاية 30 من مار�س اجلاري.

الفنانة "فايزة مليك�شي" تطلق اأعمال 
فنية للتح�شي�س بخطورة فريو�س كورونا

م�شرحية" بباتنة  "عرو�س 
تعيد اجلمهور اإىل الزمن اجلميل 

رقية. لحفيظة. ب

على غرار"عامل البعو�ض" و"ع�شيق عوي�شة واحلراز"قدمت مونولوج وزاوجت بني الألبومات الغنائية والق�شائد ال�شعبية



من اأثر كورونا
قال  املنزيل  باحلجر  ملتزم  الراجل  واحــد  هذا 

ملرتو

جيبي يل زوج كي�سان، واحد فيه املاء 

وواحد فارغ

قالت لو: اعال�س؟

ــقــدر ما  قـــال لــهــا: نــقــدر نــ�ــســرب ون

ن�سرب�س؟!.

كلب �صالح
مقابر  يف  كلبا  ــن  دف ــال  رج اأن  يــذكــر 

امل�سلمني

ف�سكاه النا�س اإىل القا�سي

فا�ستدعاه القا�سي ليتبني الأمر

فلما ح�سر اأمام القا�سي

�ساأله: هل دفنت كلبًا يف مقابر امل�سلمني ؟

فقال الرجل: نعم 

وقد اأو�ساين هو بذلك وقد نفذت و�سيته

مقابر  فــى  جن�سا  كلبا  تدفن  ويحك  القا�سي:  فقال 

امل�سلمني  ثم ت�ستهزئ بالقا�سي؟

فقال الرجل: وقد اأو�ساين الكلب اأي�سا اأن اأعطي 1000 

دينار للقا�سي

فقال القا�سي:  "رحم اهلل الكلب الفقيد"

فتعجب النا�س من القا�سي وكيف تغري 

يف احلال

فقال لهم القا�سي: 

هذا  اأمر  يف  تاأملت  ..فقد  لتتعجبوا 

ن�سل كلب  ال�سالح فوجدته من  الكلب 

اأ�سحاب الكهف؟!.

العجب العجاب
يقول اأحدهم وهو ي�ستمتع باحلجر املنزيل

اأنا ما قلقني�س لقعاد يف الدار

الأمر املقلق فعال

فتحت زوج �سا�سيات تاع عد�س بوكيلو 

وحدة لقيت فيها 10800 حبة

ووحدة لقيت فيها 10252 

الظاهرة هذا زمان وهوما ي�سرقوا فينا وحنا لخرب؟!.

معلومات م�سلية

املن�سج

اأمثال �سعبية

• �سبب كرثة اخليال واالأفكار قبل النوم هو 
اأن العقل يكون اأكرث ن�ساطا يف فرتة امل�ساء.

ولكن  ال�سيب،  ظهور  يف  يعجل  قد  • اخلوف 
يحدث  والتوتر  فاخلوف  حلظي،  ب�سكل  لي�س 

عن  امل�سوؤولة  امليالنني  مــادة  يف  ا�سطرابات 

تلون ال�سعر على املدى البعيد.

هي  االأ�ــســنــان  لتفري�س  طريقة  اأف�سل   •
االأعلى  من  عموديا  االأ�سنان  فر�ساة  بتمرير 

اإىل  اليمني  اأفقيا من  لالأ�سفل ولي�س متريرها 

الي�سار.

اإنقا�س  على  ت�ساعد  الربدقو�س  ع�سبة   •
ال�ساي  من  اأكرث  ال�سمنة  من  والتخل�س  وزنك 

فوائد  ولها  الــدم  �سغط  وخف�س  االأخــ�ــســر 

مذهلة.

خالل  م�سر  يف  االإن�سان  عمر  متو�سط  • كان 
ع�سر الفراعنة هو 30 �سنة فقط

• يزيد اإفراز اللعاب ب�سكل كبري جدا يف فم 
يحمي  حتى  وذلــك  اال�ستفراغ  قبل  االإن�سان 

التي  ــة  ــارق احل احلم�سية  املـــواد  مــن  الــفــم 

�ستخرج من املعدة.
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جواب 
املحاجية

حاجيتك على 

اللي ذبحتها ميا 

وميات مرة ما 

نوحت ما بكات ما 

�سال منها دم

حدث يف مثل هذا اليوم
ال�ساد�س والع�سرون

 من �سهر مار�س
قرطبة  مــديــنــة  ــقــوط  �ــس ـ   1091

االأندل�سية بيد دولة املرابطني.

الــعــمــال  حــــزب  ــيــ�ــس  تــاأ�ــس ـ   1900
الربيطاين.

1953 ـ العامل االأمريكي يونا�س �سولك 
يكت�سف م�سال �سد �سلل االأطفال.

فالنتينا  الــفــ�ــســاء  ــــدا  رائ ـ   1965
بزيارة  يقومان  نيكواليف  و  تريي�سكوفا 

اإىل اجلزائر.

االأطل�سي  �سمال  حلف  منظمة  ـ   1955
يف  الفرن�سية  احلــكــومــة  مــالــيــا  تــدعــم 

حربها غري ال�سرعية �سد اجلزائر.

ال�سري  اجلــيــ�ــس  مــنــظــمــة  ـ   1962
ب�سارع  هجوما  ت�سن  الفرن�سي  االإرهابي 

اإيزيل )العربي بن مهيدي حاليا( خلف 

و  اجلزائريني  املدنيني  من  �سهيدا   46
جريح.  200

اجلمهورية  قيام  عن  االإعالن  ـ   1976
ال�سحراء  يف  الــ�ــســحــراويــة  الــعــربــيــة 

املغرب  بــني  عليها  ــازع  ــن ــت امل الــغــربــيــة 

والبوليزاريو.

ال�سالم  معاهدة  على  التوقيع  ـ   1979
وا�سنطن  يف  االإ�ــســرائــيــلــيــة  املــ�ــســريــة 

الواليات  اإ�سراف  حتت  وذلك  العا�سمة 

اأنور  امل�سري  الرئي�س  وبح�سور  املتحدة، 

ال�سادات واالإ�سرائيلي مناحيم بيغني.

ثاين   - ميتريان  فران�سوا   - ـ   1987
رئــيــ�ــس فــرنــ�ــســي يــــزور اجلـــزائـــر بعد 

اال�ستقالل.

وال�ساعر  الكاتب  اغــتــيــال   ـ   1993
الطاهر جاووت.

االنتخابات  نتائج  اإعـــالن  ـ   2010
الربملانية العراقية .

حممد  االأول  التون�سي  الوزير  ـ   2011
حتت  من�سبه  مــن  ي�ستقيل  الغنو�سي 

االطاحة  اإثــر  التون�سي  ال�سارع  �سغط 

املوؤقت  اجلمهورية  ورئي�س  عــلــي،  بــنب 

ال�سب�سي  قائد  الباجي  يكلف  املبزع  فوؤاد 

برئا�سة احلكومة.

الــثــقــايف  املـــركـــز  ــني  ــس ــد� ت ـ   2012
االأمريكي باجلزائر العا�سمة.

يف  الع�سكري  التدخل  بــدء   -  2015
اليمن بقيادة ال�سعودية.

الوطني  الــوفــاق  حــكــومــة   -  2016
العا�سمة  تون�س  يف  عملها  تبداأ  الليبية 

برئا�سة فايز ال�سراج.

انتخاب  يف  تفوز  الم  كــاري   -  2017
 2017 كونغ  لهونغ  التنفيذي  الرئي�س 

من�سب  ت�سغل  امــراأة  اأول  ت�سبح  وبذلك 

الرئي�س التنفيذي لهونغ كونغ.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
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داري يا َم�ْسرَتْ عاري 

حكـــمة
للحياة حد�ن �أحدهما 

�لأمل و�لثاين �لأجل فبالأول 
بقاوؤها وبالثاين فناوؤها

�سورة م�سحكة

ـ اأقرر يف كل �سباح األ اأغ�سب واأن اأق�سي 

الأغبياء  ببع�س  األتقي  ثم  هــادئــا،  يومي 

الذين يجعلون ذلك م�ستحيال؟

منري بن �سامل خن�سلة

دارك.. ــم  ــك ــرج..اأح ــخ ت ــت  ــازل م عـــاله 

الزمن  بعد  ــا  مِل اأجلها  الأغــبــيــاء  وق�سية 

الكوروين اللعني هذا!؟.

ـ ملاذا ت�سمت لغة الأخالق عندما تتحدث 

لغة املال يا �سي عالوة؟

فوزية عرعار عني مليلة

التي  هي  )ال�سميد(  لغة  اأن  اأعتقد  اليوم 

اأخر�ست اجلميع و�سيطرت حيث ل ينفعك 

املال دون �سميد وّل وا�س رايك!؟.

اأمــو وهــو هــارب يل  اأنــا نحفرلو يف قرب  ـ 

بالفا�س من يكون يا �سي عالوة؟

علي عماري ب�سكرة

ــــا..ول �سيء  ــــورون ك واحــــد هــــارب مــن 

غريه!؟.

ـ قالك اإذا اأردت اأن تعد اأ�سدقاءك فاأعلن 

خرب اإفال�سك؟

خالد بوحجيلة امل�سيلة

كورونا  بفريو�س  اإ�سابتك  خرب  اأعلن  بل 

و�سوف من يجروؤ على ال�ستمرار معك!؟.

يف  تعجبك  ل  ظــاهــرة  اأكــــرب  هــي  مــا  ـ 

اجلزائريني يا �سي عالوة؟

فهيمة زغينة طولقة

اأن  امل�ستجدة..يقال  ال�سميد  ظــاهــرة 

عينة  مــنــه  اأخــــذوا  اأنــفــ�ــســهــم  ال�سينيني 

الــنــاجــع لوباء  الــــدواء  اأنـــه  لعــتــقــادهــم 

كورونا!؟.

اآخر ابتكارات 

التهريب يف 

اجلزائر؟!



ارتفع عدد احلاالت املوؤكدة بفريو�س 

كورونا بوالية �سطيف اإىل 07 حاالت 

�سطيــف حممــد  ح�سبمــا ك�ســف وايل 

ت�سجيــل  اإىل  اأ�ســار  والــذي  بلكاتــب 

حالتــني جديدتني مب�ست�سفــى �سروب 

اخلثري بالعلمة اإ�سافة اإىل 04 حاالت 

كاملــة بامل�ست�سفــى اجلامعــى �سعادنــة 

عبــد النور ب�سطيف ف�ســال عن احلالة 

االأوىل املكت�سفــة مب�ست�سفــى بوقاعــة 

�سمال الوالية، وتخ�ــس احلاالت التي 

مت اكت�سافهــا بالعلمــة كل مــن مناجري 

فريق كــرة قدم عاد موؤخــرا من خارج 

يف  مغــرتب  �سيــخ  عــن  ف�ســال  الوطــن 

ال�سبعينات من العمر.

متكنت م�سالح الدرك الوطني 

مبيلة كميات معتربة من الطماطم 

منتهية ال�سالحية داخل م�سنع 

لأحد اخلوا�س ب�سلغوم العيد 

وهذا اإثر معاينة قام بها اأعوان 

الدرك انتهت بحجز 2041 

برميل خا�س مبركز معجون 

الطماطم ب�سعة 245 كلغ 

للربميل بوزن اإجمايل 500 

طن، ف�سال عن 28 برميل مركز 

لب الفواكه بوزن اإجمايل قدره 

من  معتربة  كمية  مع  كلغ،   6860
علب معجون الطماطم املنتهية 

ال�سالحية واملوجهة لال�ستهالك، 

واأمر وكيل اجلمهورية لدى 

حمكمة �سلغوم العيد بفتح حتقيق 

معمق مع حجز الب�ساعة واإتالفها 

بالتن�سيق مع م�سالح التجارة 

وتقدمي امل�ستبه فيه للق�ساء.

يف  �سطيف  وليــة  اأمــن  م�سالح  متكنت 

ع�سابة  تفكيك  مــن  نوعية  عملية 

يحرتفون  اأفــــــراد    04 مـــن  تــتــكــون 

مدينة  و�ـــســـط  املــــخــــدرات  تـــرويـــج 

ما  بحجز  العملية  و�سمحت  �سطيف، 

يــفــوق 02 كــيــلــوغــرام مــن املــخــدرات 

مايل  مبلغ  وا�سرتجاع  معالج(،  )كيف 

 32 فــاق  الرتويج  عائدات  من  معترب 

اإثر  العلمية  ــاءت  وج �سنتيم،  مليون 

بقيام  تفيد  معلومات  ا�ستغالل  عمل 

املخدرات  برتويج  اأ�سخا�س  جمموعة 

�سطيف،  مدينة  و�سط  اأحياء  باأحد 

قبل  من  الق�سية  يف  حتقيق  فتح  ليتم 

عنا�سر فرقة البحث والتحري والذي 

امل�ستبه  هــويــة  حتــديــد  اإىل  اأفــ�ــســى 

فيهم.

وبعد عمليات التتبع والرت�سد لأفراد 

الع�سابة، مت توقيفهم يف حالة تلب�س 

املخدرات  من  اأولية  كمية  وبحوزتهم 

بوزن 99 غراما ومبلغ مايل فاق الـ 32 

مليون �سنتيم، وا�ستكمال للتحريات مت 

امل�ستبه  منازل  بتفتي�س  اإذن  ا�ست�سدار 

اجلمهورية  وكــيــل  عــن  ــادر  �ــس فيهم 

اأفراد  مكن  وهو  �سطيف،  حمكمة  لدى 

من  معتربة  كمية  حجز  من  ال�سرطة 

املخدرات قدرت بنحو 1.5 كيلوغرام. 

متكنــت امل�سالــح االأمنيــة بدائــرة عــني وملــان جنــوب واليــة 

�سطيــف من حجــز �ساحنة حتمل اأكرث 26 طن مــن خمتلف املواد 

اال�ستهالكيــة على غــرار ال�سميــد، والتي كانت قادمــة من والية 

تندوف، حيث تبني بعد التفتي�س اأن �ساحبها ال يحمل اأي وثائق، 

ليتــم حتويــل الكميــة اإىل م�ست�سفــى عني وملــان مع اإحالــة �سائق 

ال�ساحنة ومرافقيه على وكيل اجلمهورية للنظر يف الق�سية.
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ميلة

�سي الأورا�سي..
وقت  يف  امل�سوؤولية...  قد  مانا�س 

االنــانــيــة...  علينا  غلبت  ال�سح 

العقلية...  وقلبنا  ال�سوق  ف�سينا 

طوع  ــن  ع خــرجــنــا  االزمـــــات  ويف 

يانف�سي  يقول  واحد  كل  النية... 

ويحرق يف الزوالية...

hamzalaribi005@gmail.com

كورونا  بفريو�س  موؤكدة  اإ�سابة  حالت    07

حجز �ساحنة حمملة بنحو 26 طن من املواد ال�ستهالكية 

وجب الكالم

ثنية  ببلدية  �سريرا   120 م�ست�سفى  ــان  ك قــد 

عرب  اإليها  التطرق  مت  التي  املوا�سيع  اأكــرث  العابد 

وحتى  املكتوبة  املتاحة،  االإعـــالم  و�سائل  خمتلف 

اإليها  تطرقا  املوا�سيع  اأكرث  وكان  البديل،  االإعــالم 

وفعاليات  املواطنني  من  رفعت  التي  االن�سغاالت  يف 

امل�سوؤولني  اإىل  العابد  ثنية  مبنطقة  املدين  املجتمع 

مبختلف منا�سبهم ورتبهم وقطاعاتهم، ورغم انتهاء 

اخلدمة  حيز  للدخول  جاهزيته  ورغم  به  االأ�سغال 

اإال اأنه قد كان جمرد هيكل بال روح، وهذا بناء على 

اأن يتوفر عليه من معدات  عدم توفره على ما يجب 

ما  اآخــر  وكــان  اأي�سا،  طبية  ــوادر  وك طبية  واأجهزة 

ذلك  بعد  لت�سل  خمت�سة  طبيبة  غــادرت  اأن  حــدث 

امل�سلحة املتخ�س�سة الوحيدة به ويتحول اإىل اأ�سبه 

مب�سلحة ا�ستعجاالت ال غري.

مل  العابد  ثنية  ببلدية  �سريرا   120 م�ست�سفى 

من  تطور  اإنــه  بل  كم�ست�سفى  اخلدمة  حيز  يدخل 

�سحي  مركز  اإىل  املدينة  بو�سط  �سحي"  "مركز 
ال  املدينة،  عن  معزولة  غابة  يف  اأو�سع"  "مب�ساحة 
مببلغ  �سيارة  با�ستئجار  اإال  املواطنون  اإليه  ي�سل 

اأكرث من 150 دينارا، هذا من جهة، ومن جهة اأخرى 

امل�ساألة  ولي�ست   ، متوا�سعة  زالــت  ال  به  فاخلدمات 

بغياب  بل  واملمر�سني"  االأطــبــاء  "بتهاون  متعلقة 

اجلدية يف جت�سيد املعنى احلقيقي لكلمة "م�ست�سفى" 

وال ندر اأية جهة اأو اأي طرف قد اأ�سر وال زال ي�سر 

ثنية  ببلدية  �سريرا   120 م�ست�سفى  يكون  اأن  على 

العابد جمرد "قاعة عالج وا�سعة".

اإليه  تــطــرق  الـــذي  االأمـــر  لــهــذا  لنتطرق  كنا  مــا 

الع�سرات من  اإليه  العديد من الزمالء والذي تطرق 

�سكان منطقة وادي عبدي لوال اأن اأول حالة اإ�سابة 

بفريو�س "كورونا امل�ستجد" بوالية باتنة قد �سجلت 

التي  املعاناة  تتخيلوا  اأن  فلكم  امل�ست�سفى،  ــذات  ب

ظل  يف  واملمر�سون" بامل�ست�سفى  "االأطباء  �سي�سهدها 

النق�س الفادح للمعدات واالأجهزة بل وحتى يف اأب�سط 

وقائية  وبــدالت  وقفازات  كمامات  من  ال�سروريات 

حاالت  مــع  التعامل  يف  ممكنة  خــربة  اأدنـــى  وحتى 

كفريو�س كورونا يف غياب خمت�سني بامل�ست�سفى.

 120 م�ست�سفى  عجز  م�سوؤولية  اليوم  يتحمل  من 

�سريرا ببلدية ثنية العابد لو حدث واأن اأ�سبح يعج 

يتحمل  من  اهلل؟  �سمح  ال  كورونا  بفريو�س  بامل�سابني 

يتحمل  مــن  والــعــتــاد؟  ــزة  ــه االأج غــيــاب  م�سوؤولية 

منطقة  يف  ال�سحة  بقطاع  اال�ستهتار  م�سوؤولية 

وقراها  ببلدياتها  الوا�سعة  عبدي  وادي  كمنطقة 

م�سوؤولية  يتحمل  من  ل�سكانها؟  الهائل  والتعداد 

منطقة  على  ميار�س  زال  وال  مور�س  الذي  التهمي�س 

"التوظيف  م�سوؤولية  يتحمل  ومــن  عبدي؟  وادي 

الت�سيري  �سوء  م�سوؤولية  يتحمل  ومــن  باملعريفة" 

النقائ�س؟  عن  التبليغ  عدم  م�سوؤولية  يتحمل  ومن 

للوقاية  ال�سروريات  اأدنى  نق�س  عن  التبليغ  وعدم 

ننتظر  واملمر�سني؟  االأطباء  بني  العدوى  انت�سار  من 

بوؤرة  اإىل  عبدي  وادي  منطقة  حتول  قبل  االإجابة 

ال قدر اهلل.

مباذا �سنواجه؟

حمزه لعريبي

قاملة

تب�ضة

باتنة

تاأكيد اإ�سابة �سخ�سني
 بفريو�س كورونا

حجز مواد �سبه �سيدلنية 
جمهولة امل�سدر

ل اإ�سابات جديدة بكورونا 
يف باتنة وظهور نتائج حتاليل

 4 م�ستبه بهم �سلبية

تاأكدت "االأورا�س نيوز" من م�سادرها اخلا�سة، اأنه مت 

ت�سجيل اإ�سابتني موؤكدتني لفريو�س كورونا  بقاملة ويتعلق 

االأمر برجل وامراأة يبلغان من العمر 60 �سنة و71 �سنة 

على التوايل وينحدران من بلدية هليوبولي�س، حيث مت 

تاأكيد اإ�سابتهما بعد خروج نتيجة التحاليل التي كانت 

ايجابية وامل�ستلمة من معهد با�ستور بالعا�سمة، وح�سب 

ذات امل�سادر فاإن احلالتني امل�سجلتني، تلقتا العدوى من 

طرف ابنتهما املغرتبة التي زارتهما يف وقت �سابق ،قبل 

عودتها اإىل فرن�سا، اأين �سهدت امل�سالح ال�سحية بالوالية 

حالة ا�ستنفار ق�سوى اثر  اكت�ساف احلالتني حيث فتح 

حتقيق وبائي من طرف الهيئات املخت�سة ملعرفة وحتديد 

هوية كل االأ�سخا�س الذين كانوا على ات�سال بال�سحيتني، 

الذين مت حتويلهما على الفور اإىل املوؤ�س�سة العمومية 

املتخ�س�سة لالأم والطفل بقاملة.

تفكيك ع�سابة لرتويج املخدرات 
حجز 500 طن من وحجز 02 كلغ من الكيف ب�سطيف

الطماطم املنتهية 
ال�سالحية ب�سلغوم العيد 

عالء. ع

اأوقفت عنا�سر ال�سرطة التابعة الأمن دائرة ال�سريعة 

�ساب يبلغ من العمر 28 �سنة يقوم بعر�س منتوجات 

�سبه �سيدالنية دون رخ�سة يف الطريق العام، متمثلة 

يف كمامات م�سنعة بطريقة غري �سرعية وغري مطابقة 

للمعايري ال�سحية وجمهولة امل�سدر يقدر عددها بـ 46 

وحدة ليتم حجز املواد املعرو�سة للبيع وحتويل املعني اإىل 

مقر اأمن الدائرة و فتح حتقيق يف الق�سية حلني ا�ستكمال 

االإجراءات القانونية.

ك�سف م�سدر موثوق لـ" االأورا�س نيوز" اأنه واإىل حد 

ال�ساعة مت تاأكيد اإ�سابة واحدة فقط لفريو�س كورونا 

امل�ستجد بوالية باتنة والتي تعود لطبيب يخ�سع االٱن 

للعالج على م�ستوى م�ست�سفى ثنية العابد.

وك�سف ذات امل�سدر  عن ظهور نتائج حتاليل 4 م�ستبه 

بهم اأم�س والتي جاءت كلها �سلبية، فيما يجري التحقيق 

الوبائي على م�ستوى منطقة ثنية العابد والذي انطلق 

اأم�س من اأجل الو�سول اإىل كل من  له احتكاك بالطبيب 

امل�ساب بالفريو�س حيث مت حلد ال�ساعة و�سع 5 اأ�سخا�س 

من اأفراد عائلته حتت احلجر ال�سحي.

هذا وبدخول ملحق معهد با�ستور بق�سنطينة اخلدمة 

اليوم �ستكون نتائج حتاليل احلاالت امل�ستبه بها على 

م�ستوى واليات ال�سرق متاحة يف اأق�سر مدة ممكنة.

بدري. ع

عنرت. ح

ن. م


