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خوفا من نقل العدوى لعائالتهم

رئي�س دائرة راأ�س العيـــون يوؤكد
 جتند جميع م�صاحله حل�صـر الفريو�س

اإطارات واأعوان وجها لوجـه
 مع فريو�س كورونا

قاي�س

عمال ال�صحة يطالبون 
بتوفري مراكز اإيواء

 لهم يف باتنـــة

احلماية املدنية بباتنة 
ت�صتنفر جميع وحداتها

بباتنة  درا�صات  مكتب   390
تواجه �صبح الإفــال�س

فتح حتقيق وبائي بعد 
ت�صجيل اإ�صابة بكورونا

 يف القيقبـة

ع�صابات ت�صطو
 على منازل قاطنوها 
حتت احلجر ال�صحي

اأعمدة الإنارة تتعر�س 
لل�صرقة بعني البي�صاء

عدة م�صاريع تنموية 
لفائدة �صكان املاء الأبي�س

اأم البواقي

خن�شلة
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�س 05

�س 05

باتنة

هددوا بالدخول يف اإ�صراب

جتار املواد الغذائية 
ب�صوق اجلملة يحتجون 
ب�صبب دوريات الرقابة

�شطيف

تب�شة

�س 05

باتنة يف  بتاخلمت  مرور  حادث  يف  وجريحان  قتيل  ال�صيارة  هوت  يف وادي بعد انقالبها

�س 24

ف�صل العديد من الأطباء اخلوا�ص مبختلف تخ�ص�صاتهم الركون اإىل الراحة واللجوء للحجر املنزيل على 
موا�صلة مهامهم النبيلة يف خدمة املر�صى وا�صت�صفائهم، وتفاجئ مواطنون بباتنة وحتى بولية خن�صلة بقيام 

العديد من الأطباء اخلوا�ص بغلق عياداتهم ودخولهم يف عطلة غري حمددة الآجال...

�أغلبهم هجرو� عياد�تهم وحجرو� على �أنف�ضهم باملنازل

�ص 04

بحث يف فائدة الأطباء اخلوا�ص!

اأمل مروانة

رغم التهديدات بالغلق الفوري و�سحب لرخ�سة املمار�سة للأطباء املخالفني غري اأن الكثري غري مبال

ا�ستنكر اأم�س، �سكان مدينة عني مليلة ت�سرف اأحد اأ�سحاب 
املحلت الكربى اخلا�سة ببيع املواد الغذائية، بعد اأن قام 

بجلب اأزيد من 800 كي�س دقيق بوزن 25 كلغ، والذي مت ابلغ 
املواطنني بان ال�سعر لن يتجاوز الـ 1000دج، اأين اأدى تدافع 

املواطنني بالقرب من حمله اىل ك�سر واجهة املحل، ما دفع 
تدافع املواطنني على ال�سميد اأخر عملية البيع اإىل اأوقات متاأخرة من الليل�ص 05ب�ساحب املحل ايل بيعه ليل...

بيع ال�صميد ليال
 يف اأم البواقي!

يف ظل �لندرة �لتي ت�ضهدها �ملادة 
و�لتهافت �لكبري عليها

�س 13

الطاقم الفني ي�صطر 
برناجما حت�صرييا مكثفا 

بعد ا�صتئناف البطولة

ا



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

كورونا"... خارطة العامل 
"اليكونومي-بوليتيكية" 

اجلديدة
فيما انح�سرت نظرة البع�س على التداعيات 
ال�سحية واالجتماعية لوباء كورونا امل�ستجد، 

توجه عديد املحللني االقت�ساديني وال�سيا�سيني 
اىل ان هذا الوباء الذي ارعب العامل وفر�س 

�سيطرته على كل �سرب فيه بغ�س النظر عن 
نظريات املوؤامرة املروج لها والتي تقودها الواليات 

املتحدة االمريكية، �سيغري الكثري من القوانني 
الدولية و�سيغري موازين القوى اإذ اأن خارطة 

العامل لن تظل كذلك بعد خروج هذا االخري من 
حجره الذي فر�سه عليه خملوق �سغري ال يرى 

بالعني املجردة مقارنة بجربوت متجربين وتكرب 
متكربين من دول تدعي العظمة والرقي.

وخا�سة بعد تنكر االحتاد االوروبي لبع�س 
الدول املت�سررة وعلى راأ�سها ايطاليا وقرار ار�سال 

رو�سيا جي�سها لدولة من اع�ساء حلف الناتو، 
وحترك ال�سني لتقدمي م�ساعدات جليلة للدولة 
التي مدت لها يد العون ليلة تعر�سها للوباء علما 

ان هذه الدولة التي نق�سد بها اجلزائر اثبتت 
اندفاعها للوقوف مع ال�سني ال�سعبية التي تربطها 

بها علقات جتارية واقت�سادية قدمية قدم 
اال�ستعمار الفرن�سي والع�سرية ال�سوداء يف وقت 

عانت فيه العزلة، لرتد االوىل اجلميل بعد زوال 
االم احلمى عنها مبا�سرة وا�سرتدادها جلزء من 

�سحتها رغم االنتقادات ال�سعبية التي طالت 
ذاك االندفاع يف وقت مل يتوقع العامل ان فريو�س 

كوفيد 19 �سينت�سر بهذه ال�سرعة ورمبا انه 
�سينح�سر يف ال�سني وحدها.

وكما يقال "يل دالك خبالك" فقد جاءت 
هذه امل�ساعدات التي ا�ستلمتها اجلزائر خلل 

اليومني املا�سيني من ال�سني يف وقتها، لت�سع 
كمامات حمكمة على افواه تطاولت على �سيا�سة 

خارجية كثريا ما اثبتت جناعتها وعلى اندفاعية 
خرية متيز كل جزائري منا، فيما �ست�سهد دول 

العامل االخرى تغريات كثرية �سواء على ال�سعيد 
االقت�سادي او ال�سيا�سي كما ان موازين القوى 

�ستتغري ال حمالة بعد انق�ساء االأزمة وقد تزيد 
قوة الطرف ال�سرقي من العامل و�ستزيد علقات 
اجلزائر بال�سني قوة، علما ان هذه االخرية قد 

حتكم قب�ستها االقت�سادية وملا ال ال�سيا�سية 
على العامل، بحكم متكنها من اخلروج من االزمة 
ب�سرعة اده�ست العامل، لرت�سم كورونا اخلارطة 

اجلديدة. بوليتيكية" للعامل  "االيكونومي- 
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يف عــز االأزمــة، ويف عز احلجــر املنزيل الــذي التزمت به 
اأغلبية �سكان والية باتنة عامة ومدينة باتنة خا�سة ورغم 
دعــوة ال�سلطات العليا يف البلد اإىل توفري جميع الت�سهيلت 
مــن اأجل �سمان جناح احلجــر تفاديا لتف�سي فريو�س كورونا، 
يعــاين �سكان مدينة باتنــة و�سكان العديد مــن البلديات من 
تذبــذب ويف اأحيان كثرية من �سعــف تدفق االأنرتنت و�سعف 
يف �سبكــة الهاتف النقال موبيلي�س، هــذا اإ�سافة اإىل انقطاع 
التيار الكهربائي مــرات عدة عن بع�س البلديات، فهل يتعلق 
االأمــر "بخلــل" مــا اأم اأن هناك مــن هو م�ستهــرت وغري مدرك 
ل�ســرورة احلر�ــس علــى �سمــان ا�ستمراريــة ال�ســري املثــايل 
ملختلــف املوؤ�س�سات  من اأكل متكني املواطــن من اال�ستفادة من 

خمتلف اخلدمات ب�سكل الئق؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: فوزي درار )مدير معهد با�ستور(
واحلجر  الوباء،  مرحلة  تدخل  مل  "اجلزائر   ...

املنزيل اأف�سل عمل لهزمية "كورونا".
عدد  ك��ان  لو  م��اذا  راج���ل...  يا  قلنا: 
�سيتغري  هل  اأكرب؟  اليومية  التحاليل 

كالمك؟

غفوة،  فــار�ــس  ولكل  كبوة  ــواد  ج لكل  اأن  يقال 
ويبدو اأن هذا القول قد انطبق على وزير التجارة 
وبالرغم  اأنــه  حيث  رزيق"،  "كمال  اجلــزائــري 
اأو�ساط  يف  احلــدود  كل  فاقت  التي  �سهرته  من 
به  يقوم  الذي  اجلبار  عمله  ب�سبب  اجلزائريني 
على راأ�س وزارته وكذا ن�ساطه املكثف عرب مواقع 
التوا�سل االجتماعي، اإال اأنه مل ي�سلم من االأخبار 

املغلوطة اإذ قام بنقل مو�سوع الإحدى ال�سفحات 
على موقع التوا�سل االجتماعي فاي�سبوك وقام 
باإعادة ن�سره على �سفحته الر�سمية، االأمر الذي 
املوا�سيع  �سحة  بتحري  خا�سة  �سفحة  �سارعت 
باأنه  التاأكيد  اإىل  الفاي�سبوك  على  املن�سورة 
مو�سوع عار من ال�سحة، ويتعلق االأمر بكلم ن�سب 

اإىل منظمة ال�سحة العاملية.

اتخذتها  التي  الوقاية  اإجراءات  جراء  منازلهم  داخل  الربيعية  عطلتهم  اجلزائر  اأطفال  غالبية  ق�سى 
ال�سلطات اجلزائرية بعد اأن منحتهم عطلة م�سبقة مع حر�س وت�سديد اأوليائهم على عدم اخلروج خوفا 
"كورونا" من جهة وتفاديا الإ�ساباتهم من االإمرا�س النف�سية املتعددة لهذه االأ�سباب فان  من عدوى وباء 
اأجهزة  �سا�سات  اأمام  جدا  طويلة  اأوقات  ا�ستغراق  يف  العادة  غري  على  اأطفالهم  مهمة  من  �سهلوا  االأولياء 

MINE CRAFT  االإعلم االآيل يف االألعاب االليكرتونية املتعددة والتي تعتمد على "اللعب اوالين
و PRO وخ�سو�سا العاب اال�سرتاتيجية احلربية مثل:

".....FREE FIRE3.PUB G T.FORTNITE.COUNTER-STRIKE" 

يبدو اأن حملت اخل�سر والفواكه املنت�سرة عرب كامل املحيط احل�سري ملدينة باتنة والتي ت�سمي نف�سها 
الذي  املرجعي  لل�سعر  تخ�سع  ال  العمومية  االأ�سواق  يف  املتواجدة  ال�سلعة  نف�س  "املاركة" وهي  تبيع  باأنها 
ت�سعى الذي ت�سعى اإليه م�سالح مراقبة املمار�سات التجارية: حيث اأن اأكرث من 90 باملئة من تلك املحلت 
االنتقال  من  لتعذرهم  اإليها  يلجوؤون  املواطنني  اأغلب  كون  املنزيل  واحلجر  العام  ال�سحي  الو�سع  ت�ستغل 
70 دج،  اإىل االأ�سواق البعيدة وهو االأمر الذي ا�ستغله التجار فالبطاطا �سبيحة اأم�س االأحد بلغ �سعرها 
الطماطم 130دج، واالأغرب يف �سعر الب�سل نوع "ال�سلوط" 90 د ج بينما االآخر 100 دج، هذا بدون االأخذ 

يف االعتبار الكماليات كاملوز والفراولة.
ويف ذات ال�سياق �سهدت االأ�سواق اجلوارية �سبيحة نف�س اليوم ازدحام غري عادي فل حجر والمرت وال هم 

يحزنون ..!!

كذب جنم املنتخب الوطني ريا�س حمرز، خرب منحه اجلزائر 4.5 مليون يورو، من اأجل الت�سدي النت�سار 
جائحة فريو�س "كورونا"يف البلد.واأجاب ريا�س حمرز على �سوؤال اأحد امل�سجعني يف ح�سابه على اإين�ستغرام، 

باأنه مل مينح اجلزائر املبلغ املذكور، عك�س ما حاول البع�س الرتويج له.

اأكــد تقريــر للحتــاد الدويل للنقــل اجلــوي "االياتــا" اأن اأكرث من 
"ثلــث حجــم اأ�سطــول الركاب العاملــي" االآن يف  8500 طائــرة ركاب 

املخازن ب�سبب تف�سي فريو�س "كورونا" كوفيد 19.
واأو�ســح تقريــر "االياتــا" اأنــه ب�سبــب الفريو�ــس �ستتاأثــر اإيرادات 
�ســركات الطريان وتنخف�س مبقدار 252 مليار دوالر ولكن الو�سع االآن 
ازداد وو�ســل اإىل مــا هو اأبعد مــن �سيناريو االنت�سار الوا�ســع الذي كان 
متوقعــا وزاد مــن ذلــك اأن احلكومات فر�ســت قيودا اأكــرث �سرامة على 
احلــدود واأعلنت �سركات الطريان يف وقت الحــق عن تخفي�سات حادة 

يف القدرات ا�ستجابة النخفا�س كبري يف الطلب على ال�سفر.

8500

يومية وطنية �إخبارية
ت�صدر عن م �س و ذ م م "�أور��س نيوز"
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تعترب �سركة "�سوناطراك" من اأكرب ال�سركات على 
امل�ستوى االإفريقي ولي�س على امل�ستوى الوطني وحده 

وهي من ال�سخامة بحيث توفر اجلزء االأهم من 
عائدات البلد من العملة ال�سعبة، وهي تنفرد بكونها 

منظومة اقت�سادية تن�سوي حتتها �سركات متعددة 
توزيعية و�سناعية اإنتاجية لتحتل بذلك مراتب 

متقدمة على م�ستوى العامل..
ورغم االأزمات التي مرت بها البلد على تعاقب 

االأجيال وال�سنوات اإال اأن املواطن اجلزائري مل يحظ 
مبا ميكن اأن يو�سف "م�ساعدات" عينية مبا�سرة من 

طرف هذه ال�سركة على غرار ال�سركات الكربى لدول 
العامل والتي ت�ساهم يف حل االأزمات واحتوائها و 

تقدمي م�ساعدات اإن�سانية �سخمة كثريا ما تتداولها 
و�سائل االإعلم وتثني على مبادراتها وهو ما اأك�سبها 

الثقة واالحرتام داخليا وخارجيا..
 ويف كل اأزمة تلوح بظللها على البلد يرتدد ال�سوؤال 

االأكرث اإحلاحا وقت احلاجة اإىل م�ساعدات ومبادرات 
خا�سة من طرف العامة الذين يعتقدون اأن البرتول 
ملكية عامة ولكل مواطن احلق يف اال�ستنفاع منه اأو 

به، وبغ�س النظر عن االأطر القانونية التي تنظم هذه 
الق�سية يف اجلزائر اإال اأننا نلحظ غيابا كليا لهذه 
ال�سركة يف وقت وجب عليها اأن تكون ال�سّباقة دون 

غريها من ال�سركات وامل�سانع ورجال املال واالأعمال..
وقد كرث اجلدل اليوم حول الدور الغائب الأكرب 

ال�سركات الوطنية يف ظل تف�سي وباء كورونا وحاجة 
البلد اإىل ترميم م�ست�سفيات وحماجر و معدات 

واأجهزة وو�سائل علجية ووقائية وك�سفية متطورة 
وتقنيات م�ستجدة مع هذا الفريو�س الذي �سرب 

العامل وما يزال ي�سرب ليتحول من مرتبة الوباء اإىل 
اجلائحة ومن دون ت�سجيل بوادر اإيجابية بخ�سو�س 

الق�ساء عليه كليا على االأقل يف املدى القريب..
وقد ت�ساءل اجلميع اأين �سوناطراك من اأزمة كورونا 

يف اجلزائر وكيف ب�سركة ذات راأ�سمال �سخم اأن 
ينح�سر دورها يف متويل فرق ريا�سية ال تكاد ُتذكر 

حتى ال نقول ما يثري غ�سب منا�سريها..بينما )ت�سرب 
النح( وتكتفي بر�سد االأو�ساع عن بعد كغريها من رجال 

االأعمال واالأثرياء وال�سركات وامل�سانع وما اأكرثهم يف 
بلدنا لكنهم يف عزلة تامة عن اأزمات الوطن اخلانقة 

ومعاناة الب�سطاء من هذا ال�سعب؟!.

زووووووم الأورا�س....

قمامة خا�سة بطبيب بيطري باإحدى املناطق بوالية باتنة....
كيف ال تنت�سر الفريو�سات؟

�صماح خميلي

القهوة من "املمنوعات"
الذي  احلجر  وب�سبب  اأنه  اإذ  اجلزائر،  يف  املمنوعات  قائمة  اإىل  موؤخرا  ان�سمت  قد  القهوة  اأن  يبدو 
اأغلقت  املواطنني،  ت�ستقطب  التي  العمومية  االأماكن  كل  غلق  وبالتايل  اجلزائريني  كل  على  فر�س 
اأ�سبحت  الرقابية، وبهذا فقد  اللجان  التي قد تفر�سها  العقوبات  اأبوابها خوفا من  ال�سعبية  املقاهي 
"خفية" وبطرق اأ�سبه بالتي ت�سوق بها املخدرات وغريها من املمنوعات، حيث اأظهرت  "القهوة" تباع 
�سور طريفة عرب مواقع التوا�سل االجتماعي كيف اأن البع�س من اأ�سحاب املقاهي قد جلاأوا اإىل طرق 
ت�سويقية للقهوة "من خلف �ستار" بعد اإ�سرار "مدمني القهوة" على احل�سول عليها ب�ستى الطرق حتى 

يف عز اأيام "الوباء".



اأمر الوزير االأول عبد العزيز جراد الوالة بو�صع يف اأجل اأق�صاه 31 مار�ص اجلاري تنظيم ''خا�ص'' مل�صاعدة ومرافقة املواطنني ق�صد 
تذليل االآثار االقت�صادية واالجتماعية لتدابري احلجر التي مت اإقرارها يف اإطار مكافحة تف�صي فريو�ص كورونا امل�صتجد باجلزائر.

نف�صها   التعليمة  يف  الأول  الوزير  واأمر 
وزي��ر  اإ���ص��راف  حت��ت  بالعمل  ''ال����ولة 
وتهيئة  املحلية  واجلماعات  الداخلية 
الإقليم  وحتت طابع ا�صتعجايل بتكليف 
روؤ�صاء املجال�ص ال�صعبية بالقيام  حتت 
اإ�صراف روؤ�صاء الدوائر والولة املنتدبني 
ح�صب احلالة بتنظيم وتاأطري الأحياء 

والقرى والتجمعات ال�صكانية''.
وح�صب التعليمة ''يجب اأن يتم �صمان 
ت��اأط��ري الأح���ي���اء  وال��ق��رى والأع��ي��ان 
واجلمعيات الولئية والبلدية النا�صطة 
املكاتب  ذلك  يف  مبا  الت�صامن  جمال  يف 
اجل��زائ��ري  الأح��م��ر  ل��ل��ه��ال  املحلية 

والك�صافة الإ�صامية''.
و�صيتم، ح�صب الوثيقة نف�صها، ''تعيني 
جتمع  اأو  وقرية  حي  كل  م�صتوى  على 
اأن  املف�صل  وم��ن  جلنة  م�صوؤول  �صكني 
م�صوؤويل  تعيني  الأولوية  باب  من  يتم 
ذلك  تعذر  وان  اأعاه  املذكور  الأحياء  
البلدي  ال�صعبي  املجل�ص  رئي�ص  يعني 
باحلي  يقيمون  مم��ن  امل��واط��ن��ني  اأح���د 
اأن  على  ال�صكني  التجمع  اأو  القرية  اأو 
الإ�صارة  مع  ال�صكان  ب��اح��رام  يحظى 
تاأطري  و�صع  يف   يتمثل  الهدف  ان  اإىل 
اأو  اأنف�صهم  املواطنون  ي�صمنه  �صعبي 

ممثلوهم''.
و�صتتمثل املهام الرئي�صية املنوطة بهذه 
اإح�صاء  �صيتم تن�صيبها يف  التي  اللجان 
اإىل  حتتاج  التي  وتلك  امل��ع��وزة  الأ���ص��ر 
ال�صحي،  احلجر  فرة  خال  م�صاعدة 
كل  �صورة  يف  املحلية  ال�صلطات  و�صع  و 
خال  واحتياجاتهم  ال�صكان  ان�صغالت 
ال�صلطات  م�����ص��اع��دة  و  احل��ج��ر  ف���رة 
العمومية على القيام بالعمليات املوجهة 

لل�صكان.
�صيدعو  العملية،  ه��ذه  تاأطري  وق�صد 
املحلية  واجل��م��اع��ات  الداخلية  وزي��ر 
املجال�ص  روؤ����ص���اء  الإق��ل��ي��م،  وتهيئة 
''خلية  تن�صيب  اإىل  البلدية  ال�صعبية 
فريو�ص  اأزم��ة  ومتابعة  لليقظة  بلدية 

اأن  يجب  اإذ  وت�صيريها''،   )19 )كوفيد 
الأزمة،  هذه  خايا  ن�صاط  تن�صيق  يتم 
روؤ�صاء  طرف  من  البلدي،  امل�صتوى  على 
امل��ن��ت��دب��ني، ح�صب  وال����ولة  ال���دوائ���ر 
و�صع  يتم  اأن  ينبغي  ح��ني  يف  احل��ال��ة، 
اخلايا  م�صتوى  على  للمتابعة  من��وذج 

الولئية املخ�ص�صة لذلك.
يخ�ص  فيما  ''اأم���ا  الوثيقة  واأ�صافت 
فاإنه  النظري،  منقطعة  وطنية  بتعبئة 
اأي�صا  يحافظوا  اأن  ال��ولة  على  يتعني 
على تعبئة كل املوارد الب�صرية املحلية 
النافعة يف هذه الظروف، وتاأطري العمل 
الأزمة  اأث��ار  تذليل  اأجل  من  التطوعي 
خ�صو�صا  الأمر  يتعلق  اإذ  املواطن،  على 
ب��ت��ع��ب��ئ��ة ج��م��ي��ع رج����ال الإن���ق���اذ من 
املتطوعني، ل �صيما منهم اأولئك املكونني 
للحماية  العامة  امل��دي��ري��ة  ط��رف  م��ن 
الذين  امل��ع��ل��م��ني  �صلك  وك���ذا  امل��دن��ي��ة 
ف��رة توقف  ال��ظ��رف يف  ي��وج��دون يف 
لتعليمات  طبقا  والعمل  الن�صاط،  عن 
اآلية  رئ��ي�����ص اجل��م��ه��وري��ة ع��ل��ى و���ص��ع 
الأطباء  بني  من  املتطوعني  لإح�صاء 
و�صبه الطبيني املتقاعدين بالتن�صيق مع 

املوؤ�ص�صات املحلية لل�صحة العمومية''.
احلب�ص من �صهرين اإىل �صتة اأ�صهر ملن 

يرف�ص العالج من كورونا
العزيز  عبد  الأول،  ال��وزي��ر  اأ���ص��در 
بع�ص  رف�ص  بخ�صو�ص  تعليمة  ج��راد 
العاج  لو�صفات  المتثال  الأ�صخا�ص 
اإط��ار  يف  ال�صحي  احلجر  ل��اإج��راء  اأو 
ال��وق��اي��ة م��ن وب����اء ك���ورون���ا ف��ريو���ص 

)كوفيد-19( ومكافحته.
وزي���ر  اإىل  ال��ت��ع��ل��ي��م��ة،  ه���ذه  ووج���ه���ت 
الأختام  حافظ  العدل  وزير  الداخلية، 

واإىل كافة ولة اجلمهورية.
واأمام هذه الو�صعية "يتعني على م�صالح 
ال�صحية  املوؤ�ص�صة  اأو  املخت�صة  الأم���ن 
اأو  الولية  وايل  ف��ورا  ت�صعر  اأن  املعنية 
املخت�صني  البلدي  ال�صعبي  املجل�ص  رئي�ص 
اإقليميا''،واأن تطلب بهذه ال�صفة ت�صخرية 
يف  جاء  ما  ح�صب  ال�صلطتني"،  هاتني  من 
اأنه  ت�صري  التي  الأول،  ال��وزي��ر  تعليمة 
مرفوقا  الت�صخرية  طلب  يكون  اأن  "يجب 
يعدهما  طبي  بتقرير  اأو  طبية  ب�صهادة 

الطبيب املعالج طبقا للقانون".
 فاإنه يكون بذلك على علم باأنه قد اأ�صبح 
اإىل  �صهرين  من  احلب�ص  لعقوبة  معر�صا 
للمادة  طبقا  مالية  وغرامة  اأ�صهر  �صتة 

العقوبات". قانون  من   187

ارتفاع عدد الإ�صابات 
بوباء كورونا يف اجلزائر 

اإىل 511 حالة 

اجلزائرية  الإ�صامية  الك�صافة  جندت 
الوطني  امل�صتوى  على  فوج   1500 من  اأزيد 
ل��ت��ق��دمي ع���دة ن�����ص��اط��ات وم�����ص��اع��دات يف 
ما  ح�صب  كورونا  فريو�ص  من  الوقاية  اإطار 
الرحمان  عبد  العام   قائدها  عنه  ك�صف 

حمزاوي.
لإ�صامية  الك�صافة  اأن  ح��م��زاوي  واأك���د 
يف  جتربتها  وبحكم  �صبطت  اجل��زائ��ري��ة 
عدة  وعلى  وا�صعا  برناجما  الأزم��ات  ت�صيري 
لظهور  الأي��ام  خ��ال  ب��ادرت  حيث  مراحل 
وحت�صي�صية  توعوية  بحمات  الفريو�ص 
الوطن  عرب  فوج   1500 من  اأزي��د  م�صخرة 

لهذه العملية.
القائد  ح�صب  اآخر  جانب  من  �صاهمت  كما 
ال�صلطات  جانب  اإىل  املنظمة-  لهذه  العام 
املدنية  احل��م��اي��ة  وع��ن��ا���ص��ر  ال��ع��م��وم��ي��ة 
واملوؤ�ص�صات  ال�����ص��وارع  تعقيم  عمليات  يف 
قيامها  ج��ان��ب  اإىل  واخل��ا���ص��ة  العمومية 

وال�صامة  الوقائية  الإج��راءات  مبختلف 
عرب القطر.

وك�صف من جانب اآخر عن جتنيد حوايل20 
ذات  املنظمة  ل��ه��ذه  تابعا  متطوعا  األ���ف 
تتمثل  م�صاعدات  لتقدمي  العامة  املنفعة 
يف توزيع مواد غذائية ومواد تنظيف تربع 
بها حم�صنني على املحتاجني �صيما باملناطق 

املعزولة.
وكعادتها  املنظمة  ه���ذه  ���ص��اع��دت  وق���د 
ال�صميد  م��ادة  توزيع  عملية  يف  البلديات 
مب�صافات  والتزاما  حفاظا  املناطق  ببع�ص 
الوقاية بني املواطنني  حماية من تعر�صهم 

اإىل الإ�صابة بفريو�ص كورونا.
 واأو�صح ذات امل�صوؤول الك�صفي باملنا�صبة اأن 
اأفواج الك�صافة قامت كذلك بتنظيم طوابري 
الربيد  مكاتب  على  املقبلني  الأ�صخا�ص 
ل�صتام رواتبهم �صيما فئة امل�صنني مما �صهل 

على عمال بريد اجلزائر هذه املهمة.

اأعلنت وزارة ال�صحة يف بيان لها م�صاء 
اأم�ص الأحد، عن ارتفاع عدد الإ�صابات 
املوؤكدة بفريو�ص كورونا يف اجلزائر اإىل 

ت�صجيل حالتي  مع  اإ�صابة جديدة   511
وفاة جديدتني خال ال�24 �صاعة 

املن�صرمة
وح�صب الناطق الر�صمي جلنة ر�صد 

ومتابعة فريو�ص كورونا جمال فورار، فاإن 
عدد الإ�صابات ارتفع اإىل 511 حالة 

بعد ت�صجيل 57 حالة جديدة ليبلغ 
العدد الإجمايل للم�صابني اإىل 511 

عرب 36 ولية، فيما ارتفع عدد الوفيات 
منذ تف�صي الفريو�ص اإىل 31 وفاة.

واأو�صح فورار، اأن حالة الوفاة الأوىل 
�صجلت بولية تيزي لرجل مغرب يبلغ 

من العمر 75 �صنة، والوفاة الثانية 
�صجلت عني الدفلى وهو رجل يبلغ من 

العمر 64 �صنة.
واأعلنت، جلنة املتابعة، يف حتديثها 
اليومي للح�صيلة امل�صجلة، اأن ولية 

البليدة �صجلت 220 حالة اإ�صابة منها 
وفيات.  9

ودعا نف�ص امل�صوؤول املواطنني اإىل 
�صرورة "احرام تو�صيات اخلرباء 

املتعلقة بقواعد النظافة ال�صخ�صية 
والبيئية بالإ�صافة اإىل �صروط احلجر 

ال�صحي لتفادي اأي عدوى بفريو�ص 
كورونا".

اأحمد  الأ�صبق  اخلارجية  وزي��ر  وج��ه 
لل�صعب  ن����داء  الإب���راه���ي���م���ي،  ط��ال��ب 
وباء  انت�صار  اأزمة  مع  تزامنا  للجزائري 

كورونا يف اجلزائر والعامل.
وقال الإبراهيمي: ''ها اأنا اليوم ومثلما 
عودتكم دوما بوقويف اإىل جانبكم حاما 
ومتبنيا  تطلعاتكم  عن  معربا  همومكم، 
م��واق��ف��ك��م ال��وط��ن��ي��ة ال�����ص��ادق��ة ب��دون 
اأه��داف  اأو  �صيقة  �صيا�صاوية  ح�صابات 
ال�صوداء  الع�صرية  خال  حم�صة،  اأنانية 
ع�صفت  التي  الأمنية  الأزم��ة  خ��ال  اأو 
ودفاعنا  الت�صعينات  يف  احلبيبة  ببادنا 
امل�صتميت عن احلوار وامل�صاحلة اأو خال 
ا�صتجابتي لنداءاتكم بالر�صح لرئا�صيات 
1999 وما تاها خال 20 �صنة الأخرية 
من تعبري عن املواقف التي احت�صنتموها 
ال�صخ�صي  بالتعبري  �صواء  وحمبة  ب�صدق 
ال�صخ�صيات  من  ثلة  رفقة  اجلماعي  اأو 
اأنا  ها  مبتغاها.  يف  ال�صادقة  الوطنية 
مبحبة  معكم  التوا�صل  يف  اأ�صتمر  اليوم 
وطنية منزهة عن كل �صيء يف ما بقي من 

عمري بقية''.
حمنة  يجتاز  الغايل  ''وطننا  وت��اب��ع: 
التي  الوباء  هذا  علينا  فر�صها  خطرية 
تعمل ال�صلطات العمومية بكل م�صتوياتها 
اأن  اإل  لنا  ولي�ص  بحكمة،  ت�صيريه  على 

نلتف حول اجلهود املبذولة يف القطاعني 
الوباء  ل��ه��ذا  للت�صدي  واخل��ا���ص  ال��ع��ام 

حفظنا هلل منه جميعا''.
واأ�صاف الإبراهيمي يقول ''الإجراءات 
الوقائية ل بديل عنها يف الوقت الراهن 
كاحلجر ال�صحي والعزل و التخفيف من 
والأخذ  التنقل،  من  التقليل  و  احلركة 
بالإر�صادات الطبية، كل ذلك يف روح من 
التاآخي و التاآزر و الهدوء و الن�صباط و 

الحت�صاب اإىل اهلل عز وجل''.
لعدم  اجل���زائ���ري���ني  امل��ت��ح��دث  ودع����ا 
الفتاك  ال��وب��اء  ب��اأخ��ط��ار  الإ���ص��ت��ه��ان��ة 
الجنرار   وع��دم  الب�صرية  على  اجلديد 
يف  ال��رع��ب  ت��زرع  التي  اخلطابات  وراء 
هلل،  املحت�صبة  الآمنة  املواطنني  نفو�ص 

الواثقة يف طاقات الأمة.
بل   ، ت��ه��وي��ل  ول  ت��ه��وي��ن  ''ل  وت��اب��ع: 
اليقظة واحليطة والوقاية وال�صرب التي 

ب�صرنا به اهلل كلما اأ�صابتنا م�صيبة''.
باأن   1999 لرئا�صيات  املر�صح  واأك���د 
اهلل  بف�صل  �صيتمكن  العزيز  ''وط��ن��ن��ا 
جتاوز  م��ن  ثانيا  رج��ال��ه  وع��زمي��ة  اأول، 
التي  املحن  من  فكم  ب�صام،  املحنة  هذه 
حتداها اآبائنا واأجدادنا على مر الع�صور 
وخرجوا بوحدة �صفهم واجتماع كلمتهم 

منت�صرين''.
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جراد ياأمر الولة باإح�صاء الأ�صر اله�صة وتقدمي امل�صاعدة لهم
الوطني

ق. و
ق. و

ق. و

ق. و

الدكتور اأحمد طالب الإبراهيمي يدعو اإىل 
الت�صامن والأخذ بتوجيهات ال�صلطات ال�صحية

جتنيد اأكرث من 1500 فوج للك�صافة 
الإ�صالمية لتقدمي امل�صاعدات

م�صالح  مع  بالتن�صيق  ال�صعبي  الوطني  للجي�ص  م�صركة  مفرزة  �صبطت 
اجلمارك باإن اأمنا�ص، كمية كبرية من الكيف املعالج تقدر ب� 513 كيلوغرام، 

ح�صبما اأفاد به لوزارة الدفاع الوطني.
باجلزائر  بتامنتفو�صت،  ال�صواحل  حرا�ص  وحدات  باأن  ذاته  امل�صدر  واأكد 
العا�صمة، �صبطت كمية اأخرى ُتقدر ب� 247،235 كيلوغرام من نف�ص املادة.

م�صالح  مع  بالتن�صيق  ال�صعبي  الوطني  للجي�ص  م�صركة  مفارز  واأوق��ف��ت 
اجلمارك تاجر خمدرات و�صبطت 136 كيلوغراما من الكيف املعالج بكل من 

تلم�صان ووهران بالناحية الع�صكرية الثانية.

حجز قرابة 9 قناطري خمدرات يف 4 وليات

الوطني  للتكتل  الر�صمي  الناطق  ق��ال 
ف��ي��زازي،  ب��غ��داد  والإغ���اث���ة،  للت�صامن 
املبدئية  موافقتها  اأعطت  احلكومة  اإن 
اأجل جمع  ''تيليطون'' وطني من  لتنظيم 
ال��ت��ربع��ات وامل�����ص��اع��دات مل��واج��ه��ة وب��اء 
الإعان  ومنذ  التكتل  باأن  م�صريا  كورونا، 
امل�صاعدات  من  الأطنان  جمع  مياده  عن 
الوليات  عرب  مل�صتحقيها  �صتوجه  التي 
وبالأخ�ص التي يطبق فيها اإجراء احلجر 

املنزيل.
على  القائمني  اأن  فيزازي  بغداد  وك�صف 
اجلمهورية  رئي�ص  مع  توا�صلوا  التكتل 
لتنظيم  موافقة  على  احل�صول  اأج��ل  من 
التربعات  جلمع  يخ�ص�ص  ''تيليطون'' 
واملت�صررة  الفقرية  للعائات  وامل�صاعدات 
م���ن احل��ج��ر ال�����ص��ح��ي امل���ف���رو����ص على 
موافقة  وج���ود  اإىل  م�����ص��ريا  ولي��ات��ه��م، 

مبدئية يف انتظار ال�صروع يف العملية.
وح�صب املتحدث فان امل�صكل الذي يواجهه 
الأ�صبوع  اإن�صاءه  عن  اأعلن  ال��ذي  التكتل 
املا�صي، ل يكمن يف جمع امل�صاعدات، واإمنا 
يف و�صولها اإىل م�صتحقيها، وهو الأمر الذي 
للتكتل  الر�صمي  الناطق  ح�صب  دفعهم 
لت�صهيل  الر�صمية  ب��اجل��ه��ات  لات�صال 
الت�صامن  بوزارة  م�صرحا:''ات�صلنا  املهمة 
الوطني والتجارة بهدف التن�صيق وت�صهيل 

و�صول امل�صاعدات للمحتاجني''.
وامل�صاعدات  الإعانات  م�صدر  وبخ�صو�ص 
لت�صامن  ال��وط��ن��ي  للتكتل  ت�صل  ال��ت��ي 
اإنها  الر�صمي،  الناطق  ق��ال  والإغ��اث��ة، 
تربعات قدمها مواطنون وجتار وجمعيات 
بالأطنان  وه��ي  اأع��م��ال،  ورج��ال  وطنية 
على حد تعبريه، وحتتاج فقط لت�صهيل من 

اجلهات الر�صمية.

تكتل الت�صامن والإغاثة ينتظر ال�صوء 
الأخ�صر لتنظيم ''تيليطون'' وطني

ق. و

ق. و



خوفا من نقل العدوى لعائالتهم

رئي�س دائرة راأ�س العيـــون يوؤكد
 جتند جميع م�صاحله حل�صـر الفريو�س 

اإطارات واأعوان وجها لوجـه مع فريو�س كورونا

يف ظل الأزمة ال�صحية وغياب امل�صاريع 

اخلــوا�ــس  االأطـــبـــاء  ــن  م الــعــديــد  ف�سل 
اإىل  ـــركـــون  ال تخ�س�ساتهم  مبــخــتــلــف 
على  املــنــزيل  للحجر  والــلــجــوء  الــراحــة 
موا�سلة مهامهم النبيلة يف خدمة املر�سى 
بباتنة  مواطنون  وتفاجئ  وا�ست�سفائهم، 
العديد  بقيام  خن�سلة  بــواليــة  وحــتــى 
عياداتهم  بغلق  اخلــوا�ــس  ــاء  االأطــب مــن 
االآجال  حمــددة  غري  عطلة  يف  ودخولهم 
كورونا  فــريو�ــس  تف�سي  خمـــاوف  ظــل  يف 

امل�ستجد.
وهددت مديرية ال�سحة بوالية خن�سلة، 
اأ�سحاب  اخلوا�س،  االأطباء  لها،  بيان  يف 
العيادات اخلا�سة واملخابر بالغلق الفوري 
مع  مــربر  ت�سريح  دون  الغلق  حــالــة  يف 
ال�سحب الفوري لرخ�سة املمار�سة، ودعت 
املعنيني اإىل االلتحاق باأماكن عملهم �سواء 
اأ�سحاب  االأ�سنان،  جراحي  اأطباء،  كانوا 
والنظارات،  الطبية  التحاليل  خمابر 
طواعية  عملهم  باأماكن  لللتحاق  دعتهم 
ودون تاأخري تلبية لنداء الواجب الوطني 
ــن طرف  ــود املــبــذولــة م ــه ولــتــدعــيــم اجل
ال�سحية  باملوؤ�س�سات  الطبية  االأطــقــم 

العامة ملحاربة الفريو�س امل�ستجد.

باتنة،  بوالية  ال�سحة  مديرية  وكانت 
كيفية  حول  االأ�سنان  اأطباء  را�سلت  قد 
�سروط  مــراعــاة  مــع  ن�ساطهم  مــزاولــة 
فريو�س  انت�سار  مــن  والــوقــايــة  احلماية 
يف  ال�سحة  مــديــريــة  ــددت  ــس و� كــورونــا، 

بيان لها على �سرورة من التطهري وتعقيم 
ح�سر  مراعاة  مع  م�ستمر  ب�سكل  االأدوات 
عدد املر�سى يف �سخ�سني فقد داخل قاعة 
انت�سار  اأي  اأجل جتنب  االنتظار وذلك من 

للعدوى يف حالة وجود �سخ�س م�ساب.

ك�سف رئي�س املجل�س املحلي لهيئة املهند�سني 
نيوز"  لـ"االأورا�س  باتنة،  بوالية  املعماريني 
للهند�سة  درا�ــســات  مكتب   390 من  اأزيــد  اأن 
وهــذا  ــس  ــل� االإف �سبح  مــن  يــعــاين  املعمارية 
راجع اأ�سا�سا لغياب امل�ساريع خا�سة يف االآونة 
البلد  بها  التي متر  االأخرية ب�سبب الظروف 

يف ظل االأزمة ال�سحية.
املحلي  املجل�س  اأن  املتحدث،  ذات  وح�سب 
�سنتيم  مليون   100 قدره  مايل  مبلغ  خ�س�س 
ميرون  الذين  املهند�سني  على  توزيعها  �سيتم 
الني  املالية  ال�سائقة  ب�سبب  �سعبة  بظروف 
هذه  كما  امل�ستجد،  كــورونــا  فريو�س  فر�سها 
على  بظللها  األقت  التي  ال�سعبة  الظروف 

زيادة  اإىل  اأي�سا  راجع  املعماريني  املهند�سني 
يف  م�سيفا  اجلدد،  املعماريني  املهند�سني  عدد 
ال�ساأن نف�سه اأن 60 باملائة  اإىل 70 باملائة من 
كون  قريبا  اإفل�سها  �ستعلن  الدرا�سات  مكاتب 
عدد  وزيــادة  اأ�سل  موجودة  غري  امل�ساريع  اأن 

املهند�سني املعماريني اأزم الو�سع اأكرث فاأكرث.
�ستقدم  التي  االإعــانــات  اأن  بالذكر  جدير 
لهم  �ستقدم  ــات  ــس ــدرا� ال مكاتب  الأ�ــســحــاب 
املهند�سني  لهيئة  املحلي  املجل�س  طــرف  من 
حفاظا  تامة  �سرية  يف  و�ستكون  املعماريني 
على هيبة املهند�س الذي يعاين من ال�سائقة 
املالية خا�سة واأن البلد متر بظروف �سعبة.

بوالية  املدنية  احلمـايـة  مديرية  و�سعت 
تراب  كامـل  عــرب  وحداتهـا  جميع  باتنة، 
الواليـة يف حالــة تهب ق�سوى ملواجهة انت�سـار 
لفريو�س كورونا امل�ستجد خا�سة ما تعلق بنقل 
نحو  بالفريو�س  اإ�سابتها  يف  امل�ستبه  احلاالت 

املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية.
اأعوانها  جتهيــز  على  املديريـة  وتعكف 
لنقل  الــتــدخــل  اأجـــل  مــن  معنويا  و�سحنهم 
غرار  على  املوؤكدة  وحتى  امل�سبوهة  احلاالت 
ما �سهدته اأم�س الوحدة الثانوية مبنعة، فيما 
تقوم مبهام اأخرى نبيلة وت�ستحق من اأجلها كل 
التقدير واالحرتام على غرار برجمة حملت 

املوؤ�س�سات  وحتى  وال�سوارع  االأحياء  لتعقيم 
منها  كم�ساهمة  للجمهور  امل�ستقبلة  العمومية 
واحلد  امل�ستجد  كورونا  فريو�سي  من  للوقاية 
تعمل  كما  الواليـة،  ربــوع  عــرب   تف�سيه  من 
توعية  حملت  برجمة  على  ال�سياق  ذات  يف 
للمواطنني  االأ�سا�س  يف  موجهة  وحت�سي�سة 
التجند وااللتزام ببيوتهم  وجتنب  اأجل  من 
اخلروج اإال يف ال�سرورة الق�سوى، حيث جابت 
من  العديد  املدنية  احلماية  اإ�سعاف  �سيارة 
اإىل  املواطنني  ودعــت  باتنة  مدينة  اأحياء 

جتنب اخلروج دون اأي �سبب.

�أغلبهم هجرو� عياد�تهم وحجرو� على �أنف�ضهم باملنازل 

بحث يف فائدة الأطبـــاء اخلوا�ص!

بباتنة درا�سات  مكتب   390
 يعاين من �سبح الإفال�ص

احلماية املدنية بباتنة 
ت�ستنفر جميع وحداتها
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ــاء  نــا�ــســد عــمــال قــطــاع الــ�ــســحــة مــن اأطــب
وممر�سني، ال�سلطات املحلية وعلى راأ�سها وايل 
الوالية، ب�سرورة توفري النقل واالإيواء، وهذا 
خوفا منهم على نقل فريو�س كورونا لعائلتهم 
هذه  مع  �سيعملون  من  خا�سة  منهم  واملقربني 
باحلاالت  اخلا�س  اجلناح  فتح  بعد  احلــاالت 

املوؤكدة وبعد ظهور اأول حالة بالوالية.
ال�سحة  قطاع  عمال  مــن  العديد  ـــرب  واأع
من  ال�سديد  خوفهم  عن  نيوز"،  لـ"االأورا�س 
نقل فريو�س كورونا الأهلهم وذويهم، خا�سة يف 
ظل عدم توفر كافة و�سائل احلماية املتطورة 
كاالألب�سة واالأقنعة الوقائية وكذا الكمامات 
م�ستمرة،  ب�سفة  بــالــفــريو�ــســات  اخلــا�ــســة 
الذين  بالن�سبة للأطباء واملمر�سني  خ�سو�سا 
هــم يف الــواجــهــة  ويــتــعــامــلــون مــع احلـــاالت 
امل�ستبه بها والتي قد تكون موؤكدة بعد ظهور 
هذا  �سلبية،  بباتنة  احلـــاالت  اأوىل  نتائج 
مديرية  تن�سيق  ب�سرورة  املعنيون  وطالب 
للنظر  املحلية  ال�سلطات  مع  للوالية  ال�سحة 
التمري�س  وطاقم  االأطباء  اإيواء  اإمكانية  يف 
امل�ستبه  احلاالت  مع  مبا�سرة  يتعاملون  الذين 
بها وكافة العاملني باجلناح املخ�س�س للحجر 
اأجل  من  كــورونــا،  فريو�س  ومر�سى  ال�سحي 
حمايتهم واأ�سرهم، ومن اأجل �سمان انخراط 
العملية  هـــذه  يف  ال�سحية  االأطــــر  جميع 
احلجر  هو  تعقيدا  االأمــر  زاد  وما  الوطنية، 
ال�سحي الذي ترتب عنه توقيف كافة و�سائل 
النهائي  احل�سر  ــل  اأج مــن  العمومي،  النقل 
لفريو�س كوفيد 19 و�سمان عدم ات�ساع رقعته 
من  املعنيون  طالب  هذا  على  وبناءا  وطنيا، 
اجلهات الو�سية ب�سرورة توفري كافة الظروف 
امللئمة لعمال قطاع ال�سحة من اأجل ت�سهيل 

فنادق  اأحد  بت�سخري  وذلك  امليداين،  عملهم 
الأنف�سهم  حماية  لهم  اإيــواء  كمركز  الوالية 

ولذويهم من عدوى فريو�س كورونا. 
هذا ودعا املعنيون يف ر�سالة موجهة ملديرية 
"االأورا�س  عرب  الوالية  وايل  وكــذا  ال�سحة 
احتياجاتهم  كافة  توفري  يف  باالإ�سراع  نيوز"، 
ملواجهة هذا اخلطر املحدق بهم، من كمامات 
وقائية  واألب�سة  واأقنعة  بالفريو�سات  خا�سة 
دائــمــة  ب�سفة  ــة  ــدوي ــي ال املــعــقــمــات  وكــــذا 
اأعوان  وم�ستمرة، وهي املعدات التي يفتقدها 
ليواجهوا  واالأطــبــاء  والتخدير  التمري�س 
يف  املمر�سني  بع�س  �سرح  حيث   ، الوباء  هذا 
ي�ستحون  اأ�سبحوا  اأنهم  اال�ستعجاالت  ق�سم 
من طلب هذه الو�سائل وذلك لرف�س اإعطائها 
لهم  ب�سفة دورية، واأنهم يح�سلون عليها مبا 
حالة  لديهم  �سكل  ما  بـ"ال�سدقة"  و�سفوه 

ا�ستياء.
ال�سحة  قطاع  عمال  اأكــد  ال�سياق  ذات  ويف 
باأن يقفوا مع  اأنف�سهم  اأنهم قطعوا عهدا على 
واليمني  الوباء  هذا  ملجابهة  واملواطن  الوطن 
اأدوه �ساهد على ذلك، لكن على الدولة  الذي 
تعري�س  وعـــدم  وحمايتهم  معهم  الــوقــوف 
يف  حتدث  التي  باللمباالة  للخطر  حياتهم 
امل�ست�سفى بعدم توفري اأدنى املتطلبات، خا�سة 
متتالية  حاالت  ثلثة  الوالية  ت�سجيل  بعد 
مع كرثة احلاالت امل�ستبه بها، من جهته طالب 
ب�سرورة  بباتنة،  ال�سحة  قطاع  عمال  تكتل 
توفري كافة و�سائل الوقاية واملعدات الكافية 
ملواجهة االأزمة ولت�سهيل عمل االأطقم الطبية 
وكذا املمر�سني والعمال املهنيني الذين اأثبتوا 

نيتهم حلماية الوطن.

بوالية  العيون  راأ�ــس  دائــرة  رئي�س  ك�سف 
باتنة "احلاج بن �سطة"، اتخاذ م�ساحله كافة 
التدابري الوقائية حت�سبا لت�سجيل اأي اإ�سابات 
الدائرة،  م�ستوى  على  كورونا  بفريو�س  اأخرى 
بـ"االأورا�س  ات�سال  يف  املــ�ــســوؤول  ذات  ــال  وق
التي  االإجــراءات  كافة  اتخاذ  مت  اأنه  نيــوز" 
ت�سجيل  عقب  وذلك  الراهن  والو�سع  تتما�سى 

اأول حالة تعود ل�ساب من بلدية القيقبة.
الو�سع  متابعة  اإىل  املــ�ــســوؤول  ذات  ــار  ــس واأ�
الأجل  وبائي  حتقيق  فتح  خــلل  من  ال�سحي 
باحلالة  احتكاك  لــه  مــن  كــل  اإىل  الــو�ــســول 
اأن  موؤكدا  الوباء،  املوؤكدة تفاديا النت�سار هذا 
كافة االإجراءات مت اتخاذها من قبل اجلهات 
املعنية التي التزمت بتطبيقها خلل االأ�سابيع 
املا�سية، م�سفيا يف ذات ال�ساأن اأن خلية االأزمة 
فيها  �ساركت  �سابق  وقت  يف  تن�سيبها  مت  التي 
على  دوري  ب�سكل  عكفت  اأيــن  امل�سالح  كافة 
باالإ�سافة  االأو�ساع،  لدرا�سة  اجتماعات  عقد 
والتح�سي�سية  التوعوية  الربامج  تنظيم  اإىل 
لتح�سي�سهم   جــاءت  والتي  املواطنني  لفائدة 
الوقائية  االحتياطات  اتخاذ  كيفية  حــول 
ف�سل  الفريو�س  هذا  لتف�سي  حت�سبا  اللزمة 
الرخ�س  مبنح  املتعلقة  التعليمة  تطبيق  عن 

كاإجراء  وذلك  االأ�سخا�س  لتنقل  اال�ستثنائية 
وقائي للحد من انت�سار فريو�س كوورنـا.

وقال رئي�س دائرة راأ�س العيون اأنه قد اأ�سند 
يف وقت �سابق املهام لروؤ�ساء البلديات وامل�سالح 
املتخذة  االإجـــراءات  اإجنــاح  اأجــل  من  املعنية 
مبا�سرة  متت  حيث  الو�سية  اجلهات  طرف  من 
االأحــيــاء  جميع  وتعقيم  التطهري  عمليات 
واملن�ساآت مبا فيها املرافق العمومية، كما �سملت 
العملية على غرار البلديات املدا�سر املتواجدة 
حث  مت  اأين  العيون  راأ�ــس  دائــرة  م�ستوى  على 
الأجل  الب�سيطة  االأدوات  اقتناء  على  ال�سكان 
التعقيم املحلي وذلك كاإجراء وقائي، من جانب 
اآخر اأكد رئي�س دائرة راأ�س العيون العمل على 
توفري املواد ال�سيدالنية واال�ستهلكية مبا فيها 
مادة ال�سميد ومواجهة اأزمة الندرة موازاة مع 

الطلب املتزايد على هذه االأخرية.
جتهيز  اإىل  امل�سوؤول  ذات  اأ�سار  االأخيـر  ويف 
بفريو�س  امل�سابني  الحت�سان  خا�سة  ف�ساءات 
كورونا امل�ستجد، مبديا ا�ستح�سانه يف اآن الوقت 
م�ستوى  االأوبئة على  اأخ�سائيني يف علم  توفر 
ال�سحة اجلوارية وهو ما من �ساأنه ح�سب ذات 
اخلدمات  يف  نوعية  اإ�سافة  تقدمي  املتحدث 

الطبية املقدمة.

عمال ال�سحة يطالبون بتوفري 
مركز اإيواء لهم يف باتنة

فتح حتقيق وبائي بعد ت�سجيل 
اإ�سابة بكورونا يف القيقبـة

مرمي. ع

حفيظة. ب �صميحة. ع

نا�صر. م 

نا�صر. م

اأوقفت خمتلف وحدات الدرك 
الوطني بباتنة، خلل قيامها 

بدوريات للتح�سي�س من خطر انت�سار 
فريو�س كورونا ومراقبة تطبيق 

احلجر ال�سحي اجلزئي، عدة 
اأ�سخا�س وهم يف حالة تلب�س للقيام 

بن�ساطات اإجرامية.
واأوقف اأفراد الدرك ب�سقانة، �ساب 

يبلغ من العمر 22 �سنة على منت 
دراجته النارية والذي حاول الفرار 
فور م�ساهدته الأفراد الدورية، حيث 

عرث بحوزته على قطعة خمدرات 
�سغرية وبقايا خمدرات ومبلغ مايل 
اأما مبروانة فقد مت توقيف ب�ساب 

يبلغ من العمر 28 �سنة يتاجر 
باالأقرا�س املهلو�سة واملخدرات، 

والذي عرث بحوزته على 11 قر�س 
مهلو�س وقطعة كيف معالج، كما مت 

توقيف �سريكه الذي يبلغ من العمر 
�سنة.  26

من جهة اأخرى قام اأفراد ف�سيلة 
االأمن والتدخل بعني ياقوت، بحجز 

قيامهم  اأثناء  معقم  قارورة   312
بدورية باإقليم بلدية جرمة، كانت 

حمملة على منت �سيارة رباعية 
الدفع على متنها اأربعة اأ�سخا�س، 

كانت قادمة من اجتاه بلدية 
�سريانة اإىل والية باتنة واملقتادة 

من طرف �ساب يبلغ من العمر 24 
�سنة، وبعد التفتي�س عرثوا على 13 
علبة كرتونية �سغرية احلجم يف كل 

علبة كرتونية 24 قارورة �سغرية 
�سعة 100 ملل من معقم اليدين، 

ومت رفع جنحة عدم امتلك ال�سجل 
التجاري وجنحة عدم الفوترة �سد 

مالك ال�سلعة، يف حني مت ت�سليم 
املحجوزات اإىل املوؤ�س�سة العمومية 

اال�ست�سفائية اجلوارية باملعــذر 
لل�ستغلل.

ع�سابات ت�ستغل 
احلجر ال�سحي 

لتنفيذ خمططاتها 
الإجرامية بباتنة

�لدرك يوقف عدة �أ�ضخــا�ض

ن. م



هددو� بالدخول يف �إ�ضر�ب 

و�ضط خماوف من �إنت�ضار �لفريو�ض 

تدخل يف �إطار �لتح�ضني �ملعي�ضي لل�ضكان

ـــواد  نــظــم الــعــ�ــســرات مــن جتـــار امل
الغذائية العاملني على م�ستوى �سوق 
الباطوار  بت�سمية  املعروف  اجلملة 
احتجاجية  وقفة  �سطيف  مبدينة 
وهذا ب�سبب ما و�سفوه بالت�سييق على 
الرقابة  اأعــوان  طرف  من  ن�ساطهم 
ملديرية  التابعني  الغ�س  ومكافحة 
التجارة خلل االأيام الفارطة وهذا 
من خلل كرثة الدوريات وال�سروط 
الرقابة  اأعوان  طرف  من  املفرو�سة 
التجار  رفــ�ــســه  الـــذي  االأمــــر  وهـــو 
كــيــات معتربة  بــعــد حــجــز  خــا�ــســة 
من  وكميات  املفوترة  غري  ال�سلع  من 
واأخرى  ال�سلحية  املنتهية  ال�سلع 

خمزنة يف م�ستودعات.
وهدد التجار املحتجون بالدخول يف 
والتوقف  العمل  عن  مفتوح  اإ�سراب 
االأ�سا�سية  باملواد  ال�سوق  تزويد  عن 
يف حال عدم توقف امل�سايقات التي 
و�سفهم  ــد  ح عــلــى  لــهــا  يتعر�سون 
مطالبني بتدخل وزير التجار للنظر 

يف مطالبهم التي يرون اأنها م�سروعة 
الو�سعية  باإنتهاز  متعلقة  ولي�ست 

احلالية.
وتزامنت هذه الوقفة االحتجاجية 
مع الظروف الراهن املتعلقة باإنت�سار 
على  الطلبة  وكــرثة  كورونا  فريو�س 
املواد الغذائية وهو االأمر الذي دفع 
باإدارة غرفة ال�سناعة والتجارة اإىل 
برجمة لقاء بني ممثلي التجار ووايل 
فتيل  لنزع  بلكاتب  حممد  �سطيف 
االإجتماع  هــذا  وخــلل  االحتجاج، 
ــراب جــاء يف  ــس اأكــد الـــوايل اأن االإ�
منا�سب  وغــري  جــدا  ح�سا�س  ظــرف 
العودة  منهم  طلب  حيث  اإطــلقــا، 
يف  ت�سهيلت  تقدمي  مع  العمل  اإىل 
املواد  القانون حتى يتم توزيع  اإطار 
الغذائية يف كامل اإقليم الوالية كما 
اأي  دون  االأزمة  قبل  به  معمول  كان 
يف  عملهم  تعيق  جديدة  اإجـــراءات 

هذه الظروف. 

اأعرب العديد من مواطني االأحياء 
يف  والريفية  احل�سرية  والتجمعات 
عن  �سطيف  واليــة  مناطق  من  عدد 
من  مناطقهم  اإق�ساء  من  تذمرهم 
ملحا�سرة  اجلارية  التعقيم  عمليات 
مت  حــيــث  كـــورونـــا،  فــريو�ــس  تف�سي 
دون  واملناطق  االأحياء  هذه  اإق�ساء 
من  الــكــبــرية  املـــخـــاوف  رغـــم  �سبب 

انت�سار هذا الفريو�س.
�سطيف  الـــواليـــة  عــا�ــســمــة  فــفــي 
من  م�سكن   1000 حي  �سكان  ا�ستكى 
بعملية  البلدية  م�سالح  قيام  عدم 
مرور  رغم  للحي  والنظافة  التعقيم 
العملية،  بداية  من  اأيام   10 قرابة 
وهو احلال ذاته يف بلدية العلمة يف 
�سكان  ا�ستكى  ال�سرقية حيث  اجلهة 
اجلهات  قيام  عــدم  من  بهلويل  حي 
ملختلف  التعقيم  بعمليات  املخت�سة 
فيها  تكرث  التي  واالأمــاكــن  ال�سوارع 

التجمعات.

ويف البلديات اجلنوبية من الوالية 
مت ا�ــســتــثــنــاء الــعــديــد مــن الــقــرى 
وهذا  التعقيم  عمليات  من  وامل�ساتي 
بالنظر لعدم قدرة م�سالح البلديات 
يف  امل�ساتي  كل  بتعقيم  القيام  على 
ظل قلة االإمكانيات، كما بررت عدة 
الفريو�س  بكون  القرار  هذا  بلديات 
تعرف  التي  املناطق  يف  اأكرث  ينت�سر 
جتمعات اأكرب كما هو احلال يف املدن 

ولي�س يف امل�ساتي والقرى.
العلمة  بلدية  م�سالح  جانبها  من 
توفيق  البلدية  رئي�س  ل�سان  وعلى 
اإنتهاء  قــرب  عــن  اأعــلــنــت  ح�ساين 
م�ست  اأن  بــعــد  التعقيم  عــمــلــيــات 
الــ�ــســوارع واالأحـــيـــاء الــكــربى من 
ت�سجيل  بعد  اأنــه  واأ�ــســاف  البلدية 
اإرتــفــاع يف حـــاالت االإ�ــســابــة بهذه 
عمليات  اإيقاف  تقرر  فقد  البلدية 
اأجل  مــن  املــنــازل  ــتــزام  واإل التعقيم 

الوقاية من هذا الفريو�س. 

االبي�س  املاء  بلدية  ا�ستفادت 
ال�سنة  مطلع  منذ  تب�سة  جنوب 
عــدة  ت�سجيل  مـــن  ـــة،  ـــاري اجل
لتح�سني  تــنــمــويــة  ــع  ــاري ــس ــ� م
خمتلف  ل�سكان  املعي�سي  االإطــار 
وامل�ساتي  ال�سكنية  التجمعات 
اأفاد به  املوزعة عربها، ح�سبما 

رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي. 
ــح نــور الــديــن مـــراح، اأن  واأو�ــس
�سمن  ا�ستفادت  البلدية  هــذه 
امل�ساريع البلدية للتنمية لل�سنة 
م�سروع  ت�سجيل  مــن  اجلــاريــة 
 7 م�سافة  على  طريق  الإجنـــاز 
كلم يربط بني الطريق الوالئي 
5 ومنطقة الكريز خ�س�س  رقم 
ـــادل 25  ـــع ـــه غــــلف مــــايل ي ل
ذات  �سمن  مت  كما  دج،  مليون 

مليون   12 تخ�سي�س  الربنامج، 
من  املياه  جر  قناة  لتجديد  دج 
حمطة �سخ مياه ال�سرب مبنطقة 
الغريرة  نحو خزان  احلمايدية 
بهدف حت�سني تزويد �سكان هذه 
ح�سبما  املــــورد،  بــهــذا  املــنــاطــق 
اأ�ساف ذات املنتخب، الذي اأردف 
 10 تخ�سي�س  اأيــ�ــســا  مت  بــاأنــه 
مليني دج الإجناز ال�سطر الثاين 
عبد  �سحراوي  حي  تهيئة  من 

احلفيظ.
 ويف ذات ال�سياق، ا�ستفادت ذات 
البلدية من ت�سجيل عدة م�ساريع 
العديلة  مناطق  �سكان  لربط 
وامل�سريية  البي�ساء  والــقــارة 
نوفمرب  و1  �سكن   137 وحيي 
1954 ب�سبكة الكهرباء، ح�سب 

باأنه  اأ�ساف  الــذي  امل�سدر،  ذات 
مت اأي�سا ت�سجيل عمليات اأخرى 
املرازقية  مناطق  �سكان  لربط 
والعوانية  والعديلة  وامل�سريية 
بهدف  الطبيعي  الــغــاز  ب�سبكة 
هذه  �سكان  معاناة  من  التخفيف 
املناطق ال�سيما يف ف�سل ال�ستاء.
ا�ستفادت  ال�سكن  قــطــاع  ويف   
بلدية املاء االأبي�س من حت�سي�س 
جديد ي�سم 212 قطعة اأر�سية 
الذاتي،  للبناء  وموجهة  مهياأة 
قيد  حتا�سي�س   3 اإىل  ي�ساف 
االأر�سية  القطع  �ستوزع  التهيئة 
امل�ستفيدين  على  بها  املتواجدة 
اأقــرب االآجــال، ح�سبما  منها يف 

خل�س اإليه ذات املنتخب.  

انطلقت �سبيحة يوم اأم�س 
قافلة ت�سامنية من والية 

ب�سكرة وبالتحديد من مقـر 
مديرية احلماية املدنية 
اإىل والية البليدة حتمل 

ال�سميـد  من  كي�س  اآالف   10

التي �سيتم تقدميها يف اإطار 
مد يد العون وامل�ساعدة 
للمت�سررين من احلجر 

الذي تعي�سه والية البليدة 
منذ ظهور وباء كورونا، وقد 

اأطلقت هذه املبادرة كل من 
مطاحن الربكة وموؤ�س�سة 

فرادي حتت ا�سراف 
ومتابعة وايل والية ب�سكرة 

عبد اهلل اأبي نوار، وقد 
ا�ستح�سن مواطنو الوالية 

هذا الدعم املادي واعتربوه 
واجبا تقت�سيه احلاجة 

التي تعاين منها بع�س 
واليات الوطن وخا�سة تلك 

التي �سجلت تزايدا كبريا 
يف عدد امل�سابني بوباء 

كورونا.

مدينة  �ــســكــان  اأمـــ�ـــس،  ا�ــســتــنــكــر 
اأ�سحاب  ــد  اأح ت�سرف  مليلة  عــني 
املحلت الكربى اخلا�سة ببيع املواد 
اأزيد  بجلب  قام  اأن  بعد  الغذائية، 
من 800 كي�س دقيق بوزن 25 كلغ، 
والذي مت ابلغ املواطنني بان ال�سعر 
اأدى  اأين  1000دج،  الـ  يتجاوز  لن 
حمله  من  بالقرب  املواطنني  تدافع 
عدم  ليعلن  املحل  واجهة  ك�سر  اىل 
بيعه لل�سميد، واأنه �سيقوم بتحويله 
ليتم   ،"sompac" م�سلحة  اإىل 

بيعه بالتن�سيق مع م�ساحله االأمن.
وقام �ساحب املحل با�ستغلل فرتة 
مت  التي  الكمية  ببيع  ليقوم  الليل 
�سكان  ا�ستياء  اأثــار  ما  وهو  جلبها، 
تدخل  ب�سرورة  مطالبني  املدينة، 
التجارة  مبديرية  الو�سية  امل�سالح 
ال�سميد  ــادة  م يف  امل�ساربني  ــردع  ل
املواطنني  حاجة  ا�ستغلوا  اللذين 
للبيع  بطرحها  لــيــقــومــوا  ــيــهــا،  اإل
املو�سوع،  ذات  يف  باه�سة،  باأثمان 
فو�سى  ال�سواحلية  بلدية  تعرف 

التجارية  املحلت  مبختلف  كبرية 
و�سلت  ال�سميد  مادة  ببيع  اخلا�سة 
املواطنني  مــن  الــعــ�ــســرات  لــتــعــدي 
بال�سرب على �ساحب اأحد املحلت 
ال�سميد  اأكيا�س  لبيع  رف�سه  بعد 
انتظار  يف  ــني.  ــن ــواط امل ــن  م لــعــدد 
لتنظيم  الو�سية  امل�سالح  تدخل 
املواطن  يبقى  ال�سميد،  يع  عملية 
الب�سيط يدفع ثمن ج�سع جتار مادة 

ال�سميد بوالية اأم البواقي.

�سهدت ليلة اأم�س، عمارات "الفاليتي" 
الواقعة بو�سط مدينة عني البي�ساء، 
اخلا�سة  للزجاجات  �سرقة  عملية 
الكهربائية،  االأعـــمـــدة  مب�سابيح 
الذي  العمومية  االإنــارة  م�سروع  وهو 
البي�ساء  عــني  مدينة  بــه  تدعمت 
 10 2019، والذي �سمل  خلل �سنة 
ا�ستغل  اأيــن  باملدينة،  كــربى  اأحياء 
وامل�سبوقني  املبحوثني  من  الع�سرات 
ق�سائيا فر�سة احلجر املنزيل جراء 
الظرف احل�سا�س الذي متر به البلد 
ملنع انت�سار فريو�س "كورونا"، ليقوموا 
بتنفيذ الع�سرات من عمليات ال�سطو 
ونــزع  الكهربائية،  ــدة  ــم االأع على 
الزجاجية،  ــفــة  واالأغــل امل�سابيح 

البي�ساء،  عني  مدينة  �سكان  وطالب 
ب�سرورة تدخل م�سالح االأمن لتوقيف 
تلف  �سجل  ــه  واأن خا�سة  الفاعلني، 

الكهربائية  االأعمدة  من  الع�سرات 
املتواجدة  االأحــيــاء  م�ستوى  على 

باملخرج ال�سمايل للمدينة.

ت�سهد مدينة قــاي�س 22 كم غرب 
هذه  خن�سلـة،  الــواليــة  عا�سمة 
على  ال�سطو  ظاهرة  عــودة  االأيــام 
ال�سقق  بع�س  تعر�ست  اأين  املنازل 
باحلجر  اأ�سحابها  يتواجد  التي 
ال�سحي لل�سرقة اأي وا�ستغلت هذه 
اأحد  خلو  االإجرامية  الع�سابات 
املنازل من اأ�سحابها وقامت ب�سرقة 
ــــاث الــبــيــت وهـــو ما  اأغـــرا�ـــس واأث
ان�سغالهم  يرفعون  املواطنون  جعل 
االأمن  م�سالح  وخا�سة  لل�سلطات 
من اأجل تكثيف الدوريات باملدينة 
خ�سو�سا يف هذا الظرف وباالأخ�س 
ي�ستغل  اأيــن   الليلية  الــفــرتات  يف 
احلركة  انعدام  املجرمون   هــوؤالء 

�سكناتهم  عــن  املــواطــنــني  وغــيــاب 
وهو  �سرقتهــا  بعمليات  ويقومون  
ما خلق  ذعرا  لدى �سكان  املدينة 

حد  بو�سع  اأخـــرى  مــرة  مطالبني 
ت�سكل  باتت  التي  الع�سابات  لهذه 

هاج�سا خميفا.

بيع ال�سميد ليال يف اأم البواقــي!

اأعمدة الإنارة تتعر�ص لل�سرقة بعني البي�ساء

جتار املواد الغذائية ب�سوق اجلملة 
يحتجون ب�سبب دوريات الرقابة 

اأحياء وقرى حمرومة 
من التعقيم والنظافة ب�سطيف 

عدة م�ساريع تنموية لفائدة �سكان املاء الأبي�ص

كيـ�ص  اآلف   10
من ال�سميد 

موجهة ل�سكان 
البليدة

ع�سابات ت�سطو على منازل قاطنوها حتت احلجر ال�سحي 
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منحرفون ��ضتغلو� فرتة �حلجر �ل�ضحي

قاي�ض بخن�ضلة

ب�سكرة

�سطيـــف
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يف مبادرة �أطلقتها مطاحن 
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وفجاأة ن�ستيقظ على �سعف وه�سا�سة دول كنا نعول عليها يف اإنقاذ العامل اإن هو تعر�ض اإىل غزو ف�سائي، فاإذا بها ت�سقط 
عند اأول امتحان، يكاد يهزمها فريو�ض عائلته معروفة و�سبق التعامل معه اأكرث من مرة. فريو�ض انبعث من رماد يحاول اأن 
ينتقم لعائلته التي ُقتلت على اأيدي علماء البيولوجيا منذ عقود، وكاأننا اأمام ثاأر �ساب �سقيّلي عاد لينتقم من مقتل كل اأفراد 

.Peaky Blinders  اأو م�سل�سل   The Godfather :عائلته على يد املافيا كما هو احلال يف فيلم

مل نك��ن نتوقع اأن اأمري��كا بهذا 
التحتي��ة  البني��ات  يف  ال�ص��عف 
حت��ى  جاه��زة  غ��ري  اأنه��ا  اأو 
بالأقنعة الواقي��ة، مل نتوقع اأن 
امل�ص��ماة "اإ�ص��رائيل" ق��د حتت��اج 
عربي��ة"  "دول��ة  اأجه��زة  اإىل 
للك�ص��ف ع��ن ح��رارة امل�ص��افرين 
اأن  ن�ص��دق  ومل  مطاراته��ا،  يف 
�صوي�ص��را ل يوج��د يف "جنته��ا" 
عدد اأ�ص��رة ا�صت�ص��فائية ي�صاوي 
حتى ن�صبة قليلة من �صكانها، واأن 
اأملانيا تفتقد العديد من ولياتها 
للتغطية ال�ص��حية الازمة واأنها 
قد تلج��اأ للفنادق اإذا ما تزايدت 

اإ�صابات مواطنيها...
م��ن كان منا يعتقد اأن بريطانيا 
ها  ُت�ص��ريرّ  � الدميقراطي��ة  مه��د   �
حكوم��ة به��ذا الف�ص��ل، وزيره��ا 
ة وال�ص��ذاجة،  الأول به��ذه اخلفرّ
ظل منتظرا الفريو���ص لكي يلرّقح 
قطيع��ه، قب��ل اأن ي�ص��تيقظ على 
وْق��ع الكارث��ة الت��ي قد تع�ص��ف 
ب��الآلف م��ن �ص��كان بل��ده؟ ه��ل 
توقعنا اإيطاليا بهذه ال�صيخوخة 
وبه��ذا ال�ص��عف يف كل �ص��يء، ل 
اإجراءات ا�صتباقية، ل عاجات 
كافي��ة، ول قدرة على حما�ص��رة 

الفريو�ص؟ 
ك��م اأذهلتن��ا ا�ص��بانيا باأنديتها 
الريا�ص��ية، وكم اأرعبت �ص��رطة 
ال�ص��ريني،  مهاجرين��ا  حدوده��ا 
نظ��ام  دون  م��ن  لاأ�ص��ف  لكنه��ا 
ق��درة  وم��ن غ��ري  فع��ال،  �ص��حي 
عل��ى الرقب، ل ه��ي ول جارتها 
الفرن�ص��ية التي انتظرت �ص��هورا 
حتى يعلن رئي�صها حالة التاأهب، 
وكاأن��ه كان يعتق��د اأن الفريو���ص 

تلزم��ه تاأ�ص��رية لدخول اأرا�ص��ي 
الفران�ص��ي�ص؟ وحتى كن��دا التي 
بالهج��رة،  ه��ي وجه��ة احلامل��ني 
اإىل حدود اأيام مل ت�صتطع اإجبار 
اخل�ص��وع  عل��ى  اإليه��ا  القادم��ني 
للحظر الإجباري واإمنا تن�صحهم 
بحظر اختياري ل يجد من يلجاأ 
اإلي��ه حت��ى عل��ب ال�ص��ردين لكي 

ت بها نف�صه! يقورّ
طامل��ا  الت��ي  ال�ص��ني  ه��ذه  اأم��ا 
بالري��ادة  العراف��ون  له��ا  تنب��اأ 
الي��وم  ُتعل��ن  والت��ي  العاملي��ة، 
قة مقول��ة  ُم�ص��ورّ اأنه��ا انت�ص��رت، 
التاري��خ "يكتبه املنت�ص��رون على 
الفريو�ص"، حتى هذه ال�ص��ني مل 
ت�ص��تطيع اأن حتا�ص��ر ع��دوى يف 
مكان �ص��غري رمبا نتج��ت عن اأكل 
ا���ص )ما الذي جعل الإن�ص��ان  خفرّ
ي��اأكل خفا�ص��ا ه��ل هو اجل��وع اأم 
اجلن��ون؟!(، اأو حتى اإذا �ص��دقنا 
نظري��ة رئي�ص��ها ك��ون الفريو���ص 
قد اأح�ص��ره اجلن��ود الأمريكان، 
فاأي��ن كانت كتائ��ب احلزب الذي 
يح�ص��ي اأنفا�ص مواطني��ه؟ وملاذا 
مل ت�ص��تطع احلكوم��ة حما�ص��رة 
الفريو���ص قب��ل اأن ي��اأكل الآلف 
م��ن مواطنيه��ا وي�ص��يب ح��وايل 
100 األف منهم؟ اأين هو وعيهم؟ 
اأي��ن ه��ي اإجراءاته��م؟ اأي��ن هي 
جاهزيته��م؟ يج��ب على ال�ص��ني 
اأن تتوقف عن ت�ص��ويق النت�صار 
ون�ص��ر الربوبوغن��دا الفارغة ما 
دام��ت مل حتا�ص��ر الفريو���ص يف 
مهده ومل تق�ص علي��ه كليا واإمنا 
ل زال��ت غارق��ة باآلف املر�ص��ى، 
ول زال��ت تنتظر الع��امل اأن ينتج 
لها لقاُح فريو�ٍص ن�ص��اأ بني اأح�صان 

�ص��عبها وه��ي الت��ي تت�ص��ابق على 
غزو الف�صاء!

ومنظم��ة  املتح��دة  الأمم  اأم��ا 
�ص��حتها العاملية، فهي مل ت�صتطع 
م��ا  بخط��ورة  الع��امل  تن��ذر  اأن 
الدع��م  به��ا، ومل جتل��ب  يحي��ق 
الازم لل�صني عندما كانت تعاين 
وحده��ا، بينما ظ��ل العامل يغني 
ويرق�ص ويت�ص��ارع ح��ول مواقع 

ع�صكرية هنا وهناك!
اعتق��دت اإي��ران اأن خرافاته��ا 
وثوريتها ومهدويته��ا قادرة على 
جمابه��ة الفريو�ص، ظل��ت منكرة 
ل��ه اإل اأن اقتحم م�ص��اجع اآياتها 
�ص��يوخها  جتاهل��ه  العظم��ى، 
الأ�ص��رحة  لع��ق  يف  وا�ص��تمروا 
ورف��ع الدعاء �ص��د الكفار اإىل اأن 
ح��اق به��م املر�ص م��ن كل جانب، 
زي��ادة  �ص��كر  املتدين��ون  تعام��ل 
يف اإي��ران وغريه��ا م��ع الفريو�ص 
يواجه��ون  وكاأنه��م  بانتحاري��ة 

عدوا مرئيا!
علين��ا اأن ل نع��ول عل��ى اأح��د، 
لق��د اأظهر هذا الوب��اء اأن الدول 
مت�صاوية يف ال�صعف، واأن التخلف 
والتقدم م�ص��األة ن�صبية جدا، بل 
اإن دول تو�ص��ف بكونه��ا متخلفة 
ا�صتطاعت باإجراءات حازمة اأن 
تقلرّ��ب من انت�ص��ار الع��دوى ومنها 
فحت��ى  لل�ص��ني،  جم��اورة  دول 
و�ص��فناها  طامل��ا  الت��ي  ال�ص��عوب 
تك��ن  مل  والتم��دن  بالتح�ص��ر 
بالتمدن املفر�ص واإمنا ات�ص��مت 
والامب��اة  باجله��ل  اأحيان��ا 
مانح��ة الفر�ص��ة للفريو���ص ك��ي 
ينت�صر، �ص��عوب اأ�صابها الهلع منذ 
اأول وهل��ة، �ص��اهدنا عل��ى مواقع 

كي��ف  الجتماع��ي  التوا�ص��ل 
تت�صابق من اأجل ورق املرحا�ص!

يف اإمكاننا اأن نحقق نه�ص��تنا من 
دون التعويل على اأحد، من خال 
العناية بالعلم والعلماء، وتطوير 
ال�ص��ناعة،  وت�ص��جيع  الزراع��ة، 
واحرام حقوق الن�صان وتنمية 
املوارد الب�صرية، و�صمان امل�صاواة 
يف الو�ص��ول اإىل احلق، وتر�ص��يخ 
الدميقراطي��ة، ونب��ذ الحت��كار 

والريع والر�صوة...
اأخ��ذت من��ا الأزم��ة الكث��ري من 
الأمور اجلميلة يف حياتنا، لكنها 
علمتن��ا كمواطن��ني الع��ودة اإىل 
املطبخ لكي ن�ص��نع خبزنا ونغ�صل 
عل��ى  وجباتن��ا  ونطب��خ  اأوانين��ا 
نار هادئ��ة ونلع��ن اآلف الأكات 
ال�ص��ريعة الت��ي ا�ص��تهلكنا فيم��ا 
�ص��بق، واأن نغلي ماء ال�صرب بدل 
الوق��وع �ص��حية ج�ص��ع �ص��ركات 
كتبن��ا  اإىل  نع��ود  واأن  توزيع��ه، 
وبراجمن��ا الثقافي��ة، واأن نبتكر 
م��ا نزجي به الوقت بدل قتله يف 
اأم��ور تافهة واجللو�ص ال�ص��اعات 
الطوال يف املقاهي يراقب بع�صنا 
د اإنفاقنا ونلعن  البع�ص، واأن نر�صرّ
والتفاخ��ر  ��ِره  ال�صرّ ال�ص��تهاك 
واأن��واع  واحلل��ي  بالأث��واب 
اأن  ال��دول  وعل��ى  ال�ص��يارات... 
تتعل��م العتم��اد على ال��ذات يف 
م��ا جتيده وتوف��ره له��ا طبيعتها 
ومناخه��ا واأن ُتب��اِدل ب��ه ما لدى 
الآخري��ن بن��اء عل��ى الندية يف 
املعامات ل بناء على الأعطيات 

والتو�صات واخل�صوع لاأوامر.
ك��م اأن��ت واهن��ة اأيته��ا ال��دول 
اأن��ت ُمفرط��ة  "العظم��ى"، وك��م 

اأيتها الدول "املتخلفة"!

بريطانيا ـ مهد الدميقراطية 
ـ ُت�سرّيها حكومة ميكنك 

و�سفها بالفا�سلة، وزيرها 
الأول وب�سذاجة، ظل منتظرا 

الفريو�ض لكي يّلقح قطيعه

ال�سني التي طاملا تنباأ لها 
العرافون بالريادة العاملية، 

والتي ُتعلن اليوم اأنها 
انت�سرت، ُم�سّوقة مقولة 

التاريخ "يكتبه املنت�سرون 
على الفريو�ض"، حتى 

هذه ال�سني مل ت�ستطيع 
اأن حتا�سر عدوى يف مكان 
�سغري رمبا نتجت عن اأكل 

خّفا�ض

اأمريكا بهذا ال�سعف يف 
البنيات التحتية اأو اأنها غري 
جاهزة حتى بالأقنعة الواقية

فرن�سا التي انتظرت �سهورا 
حتى يعلن رئي�سها حالة 

التاأهب، وكاأنه كان يعتقد 
اأن الفريو�ض تلزمه تاأ�سرية 

لدخول اأرا�سي الفران�سي�ض؟

�سوي�سرا ل يوجد يف 
اأ�سرة  "جنتها" عدد 

ا�ست�سفائية ي�ساوي حتى 
ن�سبة قليلة من �سكانها

عبد الرحيم العلم
اأ�ستاذ جامعي ـ املغرب

املقاالت املن�سورة يف ال�سفحة ال تعرب اإال عن اآراء اأ�سحابها

الكورونا يعري العامل املتح�صر !!

ا�صبانيا باأنديتها 
الريا�صية، 

و�صرطة حدودها 
التي اأرعب 

مهاجرينا 
ال�صريني، لالأ�صف 

من دون نظام 
�صحي فعال

اإيطاليا بهذه 
ال�صيخوخة 

وبهذا ال�صعف 
يف كل �صيء، 

ال اإجراءات 
ا�صتباقية، 
ال عالجات 

كافية، وال قدرة 
على حما�صرة 

الفريو�ص؟ 
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با�صر منتدى روؤ�صاء املوؤ�ص�صات عدة اأعمال من اأجل الت�صدي لفريو�ص كورونا منها م�صاعفة قدرات اإنتاج 
املوؤ�ص�صات الع�صوة وتخفي�ص اأ�صعار منتوجاتها، ح�صبما �صرح به رئي�ص املنتدى �صامي عقلي اأول اأم�ص.

�إىل غاية �ضهر فيفري 2020

قام وزير الطاقة حممد عرقاب، اأول اأم�ص، بزيارة عمل وتفتي�ص لوالية البليدة، حيث تق�صى توفر املنتجات البرتولية 
يف هذه الوالية التي تخ�صع للحجر ال�صحي �صد فريو�ص كورونا، ح�صب بيان للوزارة.

بلغت ن�صبة الت�صخم يف اجلزائر 1.8 % على اأ�صا�ص �صنوي اإىل غاية فيفري 2020، ح�صبما نقل اأول اأم�ص 
الديوان الوطني لالإح�صائيات.

فريو�س كورونا:

فريو�س كورونا:

وراف������ق ع���رق���اب وف����د من 
ال��ط��اق��ة، مب��ا يف ذلك  ق��ط��اع 
ل�صركة  العام  املدير  الرئي�ص 
�صوناطراك وم�صوؤولون ل�صركة 
نفطال، وا�صتهل الوزير زيارته 
ورئي�ص  البليدة  وايل  برفقة 
وال�صلطات  ال��ولئ��ي  املجل�ص 
ال�صلطات  جانب  اإىل  الولئي 
رئي�ص  وب���رف���ق���ة  امل��ح��ل��ي��ة، 
تفقد  حيث  الولئي،  املجل�ص 
لتخزين  العيد  بو  بن  م�صتودع 
ال���غ���از امل�����ص��ال ح��ي��ث لح��ظ 
بكميات  امل�����ادة  ه���ذه  وف����رة 
البيان،  اأكده  ما  كافية، ح�صب 
بن  م�صتودع  اأن  اأو���ص��ح  ال��ذي 
بولعيد ميكن اأن ي�صمن اكتفاء 
يوما،   12 مل��دة  للولية  ذات��ي 
من  اأنه  ذات��ه،  امل�صدر  واأ�صاف 
امل�صتمر  الإم��داد  �صمان  اأج��ل 
ب��ق��ارورات  الأح���ي���اء  جلميع 

13كيلوكغ، زادت  الغاز بكمية 
توزيع  دورات  عدد  من  نفطال 

�صاحناتها.
ويف هذا ال�صياق، اأطلق ال�صيد 
عرقاب، خال زيارته، عملية 
اإمداد عدة م�صتودعات للبوتان 
اإ�صافية  بيع  نقاط  بافتتاح 
امل��واط��ن  م��ن  امل��ن��ت��ج  لتقريب 

اإىل  التنقل  جتنبه  وبالتايل 
حمطات اخلدمة.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ال���وق���ود ، 
هذه  توفر  اإىل  ال��وزي��ر  اأ���ص��ار 
خدمة  حمطات  يف  املنتجات 

نفطال الرئي�صية.
م�صتودع  ال���وزي���ر  زار  ك��م��ا 
ا�صتف�صر  حيث  للوقود  ال�صفة 

عن توفر املنتجات واإجراءات 
التي  وال���وق���اي���ة  ال�����ص��ام��ة 
حلماية  ال�����ص��رك��ة  تتخذها 
�صحة املوظفني وامل�صتخدمني، 
بجميع  عرقاب  ال�صيد  واأ�صاد 
املوظفني وبالتزامهم وتفانيهم 
ا�صتمرارية  �صمان  اج��ل  م��ن 
ووق��وف  العمومية  اخل��دم��ة 
مواطنيهم  جانب  اإىل  العمال 

يف هذه الأوقات ال�صعبة.
ال��وزي��ر،  ه��ن��اأ  ويف اخل���ت���ام، 
اجلمهورية،  رئي�ص  عن  نيابة 
الطاقة  قطاع  �صركات  عمال 
)������ص�����ون�����اط�����راك، ن��ف��ط��ال 
اجلهود  جميع  على  �صونالغاز( 
بالتعاون  ي��ب��ذل��ون��ه��ا،  ال��ت��ي 
م��ع ال�����ص��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة، من 
ب�صكل  ال���ص��ت��ج��اب��ة  اأج�����ل 
لحتياجات  وم�صتمر  منتظم 

املواطنني.

ال�صتهاك  اأ�صعار  تطور  وت��رية  ومتثل 
جانفي  �صهر  غاية  اإىل  �صنوي  اأ�صا�ص  على 
ال�صنوي  الت�صخم  معدل  متو�صط   2020
�صهرا  ل�12  ا�صتنادا  احت�صابه  يتم  الذي 
غاية  اإىل   2019 مار�ص  �صهر  من  املمتدة 
بالفرة  م��ق��ارن��ة   2020 ف��ي��ف��ري  �صهر 
غاية  اإىل   2018 مار�ص  �صهر  من  املمتدة 
ال�صهري  املتغري  اأما   ،2019 فيفري  �صهر 
ال�صايف  املوؤ�صر  وهو  ال�صتهاك،  لأ�صعار 
 2020 فيفري  ل�صهر  ال�صتهاك  لأ�صعار 
فقد  ال�صنة،  لنف�ص  جانفي  ب�صهر  مقارنة 
وفقا   )%0.6-( طفيفا  تراجعا  ع��رف 

ملعطيات الديوان.
فئة  ح�صب  ال�صهري  املُتغري  وبخ�صو�ص 
الغذائية  ال�صلع  اأ�صعار  انخف�صت  املُنَتج، 
املنتوجات  اأ�صعار  انخف�صت  كما  ب�%1.6، 
باملئة،   3.2 بن�صبة  الطازجة  الفاحية 
وعاوة على اخل�صر والفواكه التي �صجلت 
و5.7  باملئة   7.3 بن�صبة  �صلبية  متغريات 
املنتجات  �صجلت  فقد  التوايل،  على  باملئة 
الدواجن  حلم  �صيما  ل  انخفا�صا  الأخرى 
 12.5-( وال��ب��ط��اط��ا  ب��امل��ئ��ة(   3.6-(

باملئة(.
الغذائية  امل����واد  اأ���ص��ع��ار  وب��خ�����ص��و���ص 

فقد  الغذائية(،  )ال�صناعة  ال�صناعية 
فيفري  �صهر  خ��ال  ن�صبيا  رك��ودا  عرفت 
 ،2020 جانفي  ب�صهر  ومقارنة  املن�صرم 
ح�صب ذات امل�صدر، كما مت ت�صجيل تراجع 
امل��واد  اأ�صعار  يف   )%0.1-( بلغ  طفيف 
اخلدمات  اأ�صعار  يف  زيادة  مقابل  املُ�صنعة، 
جمموعات  وح�صب  باملئة،   0.8+ بن�صبة 
الأ�صعار  تراجع  م�ص  واخل��دم��ات،  ال�صلع 
 0.8-( والأح��ذي��ة  اللبا�ص  فئة  اأ�صا�صا 
الأثاث  فئة  الأ�صعار  ارتفاع  وم�ص  باملئة( 
فئة  وك���ذا   )%0.1+( التاأثيث  وم���واد 

 ،)%0.2+( والرفيه  والثقافة  الربية 
نحو  توجها  املختلفة  امل��واد  �صنف  و�صهد 

الرتفاع بن�صبة %0.8.
كما �صجل الديوان ارتفاع الأ�صعار بن�صبة 
ال�صكن  ملجموعة  بالن�صبة  باملئة   0.9
 1.2( بن�صبة  ارتفاعا  وك��ذا  والأع��ب��اء 
باملئة( فيما يخ�ص فئة ال�صحة والنظافة 
اجل�صدية، كما مت ت�صجيل ركود بالن�صبة 

لفئة النقل واملوا�صات.
اجلزائر  يف  الت�صخم  ن�صبة  فان  للتذكري 

كانت قد بلغت 2% �صنة 2019.

للت�صامن  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ك��ت��ل  ��ر  ي��ح�����صرّ
وا�صعة  وطنية  حملة  لتنظيم  والإغاثة 
"تيليطون"  جلمع التربعات وامل�صاعدات 

لفائدة املت�صررين من فريو�ص كورونا.
ويتكون التكتل من الكنفدرالية الوطنية 
لأرباب العمل واملنظمة الوطنية حلماية 
اجلزائري  الأح��م��ر  وال��ه��ال  امل�صتهلك 
والك�صافة الإ�صامية وبع�ص ال�صخ�صيات 
واملجتمع  اخل���ريي  امل��ج��ال  يف  الفاعلة 

املدين.
التقى  امل�����ص��روع  ه��ذا  جت�صيد  وق�صد 
اأع�صاء التكتل وزير التجارة كمال رزيق 
الر�صمي  الناطق  الت�صال  وزي��ر  وك��ذا 
التطرق  ومت  بلحيمر،  عمار  للحكومة 
خا�صة  التكتل،  هذا  م�صاعدة  �صبل  اإىل 
ال�صحي  ب��احل��ج��ر  املعنية  ب��ال��ولي��ات 

الإج��راءات  وت�صهيل  واجلزئي،  الكامل 
لرجال  بالن�صبة  العملية  لهذه  املرافقة 

الأعمال.
وقالت �صعيدة نغزة رئي�صة الكنفدرالية 
اإجراء  ب�صدد  اإنهم  للموؤ�ص�صات  العامة 
تعقيدات  لأي  حت�صبا  الأوىل،  اخلطوات 
فريو�ص  انت�صار  ب�صبب  للو�صع،  ت��اأزم  اأو 
كورونا وتاأثري ذلك على بع�ص الن�صاطات 
القت�صادية واأ�صحابها خا�صة واأن �صهر 

رم�صان على الأرّبواب.
القطاعات  من  كثريا  اأنرّ  نغزة  ���دت  واأكرّ
ب�صكل  رت  تاأثرّ والتجارية  القت�صادية 
اأ�صحابها  ووج��د  ال�صحي  باحلجر  ت��ام 
انهيار  اإىل  اأدى  ح��رج  و�صع  يف  اأنف�صهم 
التيليطون  فاإن  لذا  ال�صرائية،  قدرتهم 
ب�صيط  ب�صكل  ول��و  امل�صاعدة  �صاأنه  من 

يف  املتخذة  احلكومية  التدابري  يدعم 
هذا ال�صدد.

رئي�ص  زب��دي  م�صطفى  اأو���ص��ح  وب���دوره 
اأن  امل�صتهلك  حلماية  الوطنية  املنظمة 
ال�صلطات وامل�صوؤولني اأبدوا جتاوبا كبريا 
من  التكتل  ب��ه  تقدم  ال��ذي  الطلب  م��ع 
الأيام  خال  "التيليطون"  تنظيم  اأجل 

املقبلة.
وقال زبدي اأنرّ التيليطون �صي�صتفيد منه 
اأ�صحاب الن�صاطات  �صحايا اجلائحة من 
الفئات  وك��ذا  ك��ورون��ا  ب�صبب  املتوقفة 
الدخل  واأ�صحاب  والفقرية  املحرومة 
الباب  املتحدث  وفتح  امل��ح��دود،  اليومي 
وا�صعا اأمام جميع الراغبني يف الن�صمام 
ومد يد امل�صاعدة من قبل رجال الأعمال 

والتجار.

اأن  امل�����ص��وؤول  نف�ص  اأك��د  ال�صدد  ه��ذا  يف 
املوؤ�ص�صات املعنية بهذه الإجراءات تن�صط 
وال�صيدلة  الفندقة  ق��ط��اع  يف  ل�صيما 
وال�صناعات  الكيميائية  وال�صناعات 
والعتاد  والتجهيزات  والن�صيج  الغذائية 

الطبي والنقل وغريها.
الغذائية،  ال�صناعات  لقطاع  فبالن�صبة 
اأ�صار امل�صوؤول اأن املوؤ�ص�صات التابعة ملنظمة 
من  جهودها  م��ن  �صاعفت  العمل  اأرب���اب 
اأجل تلبية احلاجيات الأ�صا�صية لل�صكان، 
قامت  كما  وال�صميد  الطحني  غ��رار  على 
منتوجاتها،  خمتلف  اأ���ص��ع��ار  بتخفي�ص 
موؤ�ص�صاتهم  من  عدد  اأن  قائا  عقلي  واأكد 
احلال  هو  مثلما  الأ�صعار  بتخفي�ص  قامت 
بالن�صبة ملنتجي ال�صميد الذي يباع ما بني 
900 و950 دج لكي�ص ال25 كلغ، وهذا يف 
جتاوز  اأن  بعد  الوطن  وليات  من  العديد 

�صعره 1100 دج.
اأما يف قطاع الفندقة، ذكر املتحدث بان 
حوايل ع�صرة فنادق خا�صة تابعة لرجال 
ت�صرف  حتت  و�صعت  املنتدى  من  اأعمال 
من  الوطن  ولي��ات  من  العديد  يف  الدولة 
للرعايا  ال�صحي  للحجر  تخ�صي�صها  اجل 
اإج��ائ��ه��م من  ال��ذي��ن مت  اجل��زائ��ري��ني 
اخلارج، اإذ مت تزويد هذه الهياكل بو�صائل 
اإىل  وي�صاف  خمتلفة،  وتطهري  تنظيف 
كمامة   300000 ل  خا�ص  اإن��ت��اج  ذل��ك 
على م�صتوى ولية بجاية التي �صتزيد يف 
اإنتاج هذه الكمامات لت�صل 1 مليون كمامة 
بف�صل التن�صيق مع خمتلف املراكز املعنية 

ح�صب قوله.
كما �صمح العمل الت�صامني الذي با�صرته 
قدرت  هبات  بجمع  العمل  اأرب��اب  منظمة 

مبايني دج.
يف ه���ذا اخل�����ص��و���ص ج��م��ع امل��ن��ت��دى 20 
وه��ران  ولي���ة  م�صتوى  على  دج  مليون 
اأن  اإىل  اأ���ص��ار  ال��ذي  عقلي  ال�صيد  ح�صب 

خمتلف  �صراء  يف  ا�صتهلكت  الأم��وال  هذه 
امل���واد  ل�صيما  امل�صت�صفيات  ح��اج��ي��ات 
امل�صاركة  اإىل  اإ�صافة  والتطهري  الغذائية 

يف حملة تطهري هذه املوؤ�ص�صات.
وردا على �صوؤال حول الإجراءات املتخذة 
حماية  بغية  اخلا�ص  القطاع  ط��رف  من 
العمال من الإ�صابة بهذا الفريو�ص ل�صيما 
اأكد  املوظفني،  من  عدد  ت�صريح  خال  من 
رئي�ص منتدى روؤ�صاء املوؤ�ص�صات اأن اأغلبية 
املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة ل ت�صتطيع 
لل�صعوبات  نظرا  الإج���راء  ه��ذا  تطبيق 
والتي   2019 منذ  تواجهها  التي  املالية 
على  ال��وب��اء  انعكا�صات  نتيجة  تفاقمت 
الذين  للموظفني  وبالن�صبة  القت�صاد، 
حمفوظة  اأجورهم  فان  بعد  عن  يعملون 
غري اأن امل�صكل املطروح يتمثل يف كون 95 
تعترب  التي  اخلا�صة  املوؤ�ص�صات  من  باملئة 
ومتو�صطة  �صغرية  موؤ�ص�صات  اأغلبيتها 
تعاين من �صعوبات مالية ل ميكنها �صمان 
يعمل  اأن  دون  �صهرين  اأو  ل�صهر  الأج���ور 

هوؤلء، يقول ال�صيد عقلي.
اأغلبية  فان  املوظفني  لت�صريح  وبالن�صبة 
موؤ�ص�صات املنتدى اختارت العطل املدفوعة 

الأجر والعطل امل�صبقة ح�صب قوله.
وبهذه املنا�صبة دعا رئي�ص منتدى روؤ�صاء 
من  ال��درو���ص  ا�صتخا�ص  اإىل  املوؤ�ص�صات 
وال�صتعداد  احلالية  القت�صادية  الأزمة 
اإىل مرحلة ما بعد كوفيد-19 بهدف بناء 
ا�صر�صل  كما  حقيقي،  اقت�صادي  من��وذج 
اأن يتغري اقت�صادنا ب�صكل  اأنه يجب  قائا 
هم  ال��ي��وم  امل��راب��ط��ون  اأن  علما  ج���ذري 
الأطباء وم�صتخدمي ال�صلك الطبي الذين 
ملرحلة  امل��راب��ط��ني  لكن  ب��دوره��م  ن�صيد 
موؤ�ص�صات  يف  يتمثلون  كوفيد19  بعد  ما 
اأن  م�صيفا  قوله  ح�صب  اخلا�ص،  القطاع 
�صت�صن معركة �صد الأزمة  املوؤ�ص�صات  هذه 

القت�صادية.

تراجع �صعر �صلة خامات اوبك اإىل 04ر 26 دولر يف نهاية الأ�صبوع ، ح�صب البيانات التي 
اأوردتها منظمة الدول امل�صدرة للنفط على موقعها اللكروين اأم�ص .

ح�صب    ، دولر   26 و   24 بني  الفارط  الأ�صبوع  خال  تراوح  قد  اخلامات  هذه  �صعر  وكان 
امل�صدر ذاته، وت�صم �صلة خامات اأوبك التي تعد مرجعا يف قيا�ص م�صتوى الإنتاج 14 نوعا 
وهي خام  �صحاري اجلزائري، واخلام العربي اخلفيف ال�صعودي، وخام الت�صدير الكويتي، 
وخام  مربان الإماراتي، واليراين الثقيل، والب�صرة اخلفيف العراقي، وخام ال�صدر الليبي، 
اخلفيف  ورابي  النغويل،  �صول  وجريا  الفنزويلي،  مريايات  وخام  النيجريي،  بوين  وخام 

الغابوين، واأورينت الكوادوري، وزافريو لغينيا ال�صتوائية، وجينو الكونغويل.
وكان خام برنت ت�صليم ماي قد اأنهى جل�صة اجلمعة عند 93ر 24 دولر بلندن  بانخفا�ص 
35ر5 باملائة يف حني تهاوى الو�صيط الأمريكي ب 84ر4 باملائة ليغلق  اجلل�صة عند 51ر21 

دولر.
وتبقى اأ�صعار الذهب الأ�صود متاأثرة براجع كبري على النفط العاملي جراء  تداعيات وباء 
كورونا على الن�صاط القت�صادي والطلب على الوقود اإىل جانب ما  خلفته حرب الأ�صعار 
التي اندلعت غداة عدم تو�صل اوبك وحلفائها اإىل اتفاق بخ�صو�ص  خف�ص جديد لاإنتاج.

وي�صاف اإىل ذلك عدم احرام ت�صقيف الإنتاج بداية من �صهر افريل املقبل الذي اأدى اإىل 
انخفا�ص بن�صبة 50 باملائة لاأ�صعار يف مار�ص مقارنة بتلك امل�صجلة يف �صهر جانفي املا�صي.
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بينهم �ل�ضيناتور �ليهودي برين �ضاندرز �لذي قال �إن خطة تر�مب غري مقبولة و�ضتدمي �ل�ضر�ع
دعا �لبلد�ن �لد�ئنة �إىل 

تعليق قرو�ضها �مل�ضتحقة 
على �لبلد�ن �لأ�ضد فقر�

اإدوارد  الفرن�صي  ال��وزراء  رئي�ص  حذر 
من  الأوىل  ال�15  الأي��ام  اأنرّ  من  فيليب 
اأفريل املقبل �صتكون اأكرث �صعوبة لباده 

من �صابقتها، مكافحة فريو�ص كورونا.
اأول  عقده  �صحفي  موؤمتر  يف  ذلك  جاء 

اأم�ص، يف العا�صمة باري�ص.
غري  اأزم���ة  ت��واج��ه  فرن�صا  اأن  واأ���ص��اف 
لفتًا  الأخ���ري،  ال��ق��رن  خ��ال  م�صبوقة 
بيوتهم  يلزمون  العامل  ن�صف  قرابة  اأن 
يحدث  الو�صع  وهذا  الراهن،  الوقت  يف 
"الكفاح  اأردف بالقول  للمرة الأوىل، ثم 
يبداأ للتو، الأيام ال� 15 الأوىل من ني�صان 
ال�15  الأي��ام  من  �صعوبة  اأك��رث  �صتكون 
كورونا  فريو�ص  اأن  اإىل  ولفت  املا�صية"، 
اأن  مبينًا  فرن�صا،  يف  �صريع  ب�صكل  ينت�صر 
كل  يت�صاعف  الباد  يف  الإ�صابات  عدد 
اإيطاليا  اأيام، واأن فرن�صا تلحق بركب   3

واإ�صبانيا يف اأعداد الوفيات والإ�صابات.
يف  ك��ورون��ا  وف��ي��ات  ح�صيلة  وارتفعت 
ت�صجيل  اإثر  و314،  األفني  اإىل  فرن�صا 
�صاعة  ال�24  خ���ال  ح���ال���ة،   319

الأخرية.

عن  �صادر  بيان  اأف��اد  �صابق،  وق��ت  ويف 
اأن  الفرن�صية،  املجتمع  �صحة  موؤ�ص�صة 
 37 اإىل  ارتفعت  بالفريو�ص  الإ�صابات 
األفا و575، عقب ت�صجيل 4 اآلف و611 
حالة جديدة، مو�صحا اأن عدد املتعافني 
وذكر  و624،  اآلف   6 بلغ  الفريو�ص،  من 
اأن 4 اآلف و273 م�صابا بكورونا يرقدون 

بوحدات العناية املركزة.

قالت رئا�سة الوزراء الربيطانية، اإن رئي�ض احلكومة بوري�ض جون�سون يعتزم اإر�سال ر�سائل بخ�سو�ض فريو�ض كورونا، اإىل 
اأ�سابيع.  4 اأق�ساها  مدة  خالل  البالد،  عموم  يف  منزل  مليون   30

يقول يف ر�ضالته: - �لأو�ضاع �ملتعلقة بفريو�ض كورونا، �ضتزد�د �ضوء�ً قبل �أن تبد�أ بالتح�ضن

رئي�س وزراء فرن�صا: 

يف �ملنازل وعرب من�ضات �لتو��ضل.. 

الحتاد الأوروبي يدعو لهدنة �ساملة
 يف �سوريا ب�سبب كورونا

ن�سف العامل يف �سجن "كورونا" 
وننتظر الأ�سواأ

للجماهري  العليا  املتابعة  جلنة  اأعلنت 
ل�"يوم  ال�44  الذكرى  اإحياء  العربية 
عرب  اأم�������ص،  الفل�صطيني"،  الأر������ص 
التوا�صل  ومن�صات  منزلية  تظاهرات 
اإط�����ار الإج������راءات  الج��ت��م��اع��ي، يف 
الحرازية من تف�صي فريو�ص"كورونا".

�صتقام  اأن���ه  ب��ي��ان  يف  اللجنة  وق��ال��ت 
يف  التوا�صل(  )من�صات  رقمية  تظاهرة 
اليوم  ظهر  بعد  من  اخلام�صة  ال�صاعة 
وتواجد  وطنية،  اأنا�صيد  مع  الث��ن��ني، 
النوافذ،  على  اأو  امل��ن��ازل،  اأ�صطح  على 
اإمكانية  م��ع  عائلي  بن�صاط  وال��ق��ي��ام 
العنكبوتية  ال�����ص��ب��ك��ة  ع��ل��ى  ح��ي  ب��ث 
التي  اللجنة،  دع��ت  كما  )الإن��رن��ت(، 
للفل�صطينيني  متثيلية  جلنة  اأعلى  تعد 
ككل،  الفل�صطيني  ال�صعب  ال��داخ��ل،  يف 
ن�صاطات  ب�صل�صلة  الأر���ص،  يوم  لإحياء 
رق��م��ي��ة وم��ن��زل��ي��ة، ب�����ص��ب��ب ال��ظ��روف 
النا�صئة يف  القاهرة،  ال�صحية اخلطرية 
اأجل  من  كورونا،  فريو�ص  انت�صار  اأعقاب 
الذكرى  اإح��ي��اء  دميومة  على  احلفاظ 
الوقت  ذات  ويف  الأر���ص،  ليوم  اخلالدة 

احلفاظ على �صامة اجلمهور العام.
اإحياًء  ياأتي  الفل�صطيني،  الأر�ص  ويوم 
ال�صتة  الفل�صطينيني  ال�صهداء  لذكرى 

ال�صرطة  ب��ر���ص��ا���ص  ���ص��ق��ط��وا  ال���ذي���ن 
الإ�صرائيلية داخل اأرا�صي 1948، يف 29 
على  احتجاجات  خال   ،1976 مار�ص 
الإ�صرائيلي  الحتال  �صلطات  م�صادرة 
ويختلف  اأرا�صيهم،  من  وا�صعة  م�صاحات 
ي�صادف  ال��ذي  العاملي  الأر����ص  ي��وم  عن 
الوعي  لن�صر  يهدف  والذي  اأفريل،   22
لكوكب  الطبيعية  بالبيئة  والهتمام 

الأر�ص.
اإ�صابة   97 اأم�ص، �صجلت فل�صطني  واأول 
بالفريو�ص تعافى منهم 18، فيما �صجلت 
لرتفع  جديدة  اإ�صابة   584 اإ�صرائيل 
و89  وف����اة،   12 بينهم  اإىل  3619، 

تعافوا.
يتم  التي  الأوىل  امل��رة  ه��ذه  و�صتكون 
اأو  الأر�ص رقميا  اإحياء ذكرى يوم  فيها 
من اأ�صطح املنازل وعرب النوافذ، اإذ عادة 
 ما تنظم م�صرية مركزية يف اإحدى املدن 
اآلف  فيها  ي�صارك  الداخل،  يف  العربية 
كني�صت  نواب  بينهم  من  الفل�صطينيني، 

عرب.
اإحياء  خ��ال  الفل�صطينيون  وي���ردد 
الأر���ص من كل عام، هتافات متجد  يوم 
يرفعون  كما  الفل�صطينيني،  ال�صهداء 
توؤكد  ولف��ت��ات  فل�صطينية،  اأع��اًم��ا 

مت�صكهم باأر�صهم.

دع��ا الحت���اد الأوروب����ي، اأم�����ص، اإىل 
اإعان وقف اإطاق نار فوري يف �صوريا، 

ب�صبب فريو�ص كورونا اجلديد.
جاء ذلك يف بيان �صادر عن مكتب املمثل 
اخلارجية  وال�صيا�صة  لاأمن  الأعلى 
بوريل،  جوزيب  الأوروب��ي،  الحتاد  يف 
النار  اإطاق  وقف  ه�صا�صة  اإىل  م�صريا 
اأنه  م�صيفا  اإدل��ب،  حمافظة  يف  املعلن 
يف  الهدنة  على  احلفاظ  الواجب  من 
الباد،  �صائر  على  وتعميمها  املحافظة 
تعميم  الواجب  من  اأنه  البيان  واأ�صاف 
�صائر الأرا�صي  النار على  اإطاق  وقف 
ال�صورية، ب�صبب فريو�ص كورونا، لفتا 
اإىل اأن الحتاد الأوروبي يدعم دعوة 

املبعوث الأممي اخلا�ص اإىل �صوريا غري 
بيدر�صون، لوقف اإطاق النار يف عموم 

الباد.
ال�صوري  ال��ن��ظ��ام  ال��ب��ي��ان  دع���ا  ك��م��ا 
يف  املعتقلني  كافة  �صبيل  اإخ���اء  اإىل 

�صجونه.
وحتى �صباح اأم�ص، جتاوز عدد م�صابي 
تويف  األفا،   664 العامل  حول  كورونا 
منهم اأكرث من 30 األفا، يف حني تعافى 

من املر�ص ما يزيد على 142 األفا.
وتت�صدر اإيطاليا دول العامل يف وفيات 
كورونا تليها اإ�صبانيا، لكنها حتل ثانية 
بعد الوليات املتحدة يف اإجمايل عدد 

الإ�صابات.

اأن  اأم�����ص،  ال���وزراء  رئا�صة  واأو�صحت 
يف  الربيطانية  الأ�صر  �صيبلغ  جون�صون 
بفريو�ص  املتعلقة  الأو�صاع  اأن  ر�صالته، 
تبداأ  اأن  قبل  ���ص��وءًا  �صتزداد  ك��ورون��ا، 
بالتح�صن، م�صيفة اأن جون�صون �صيدعو 
ال�صعب اإىل التزام املنازل بهدف م�صاعدة 
بنجاح  بعملها  للقيام  الطبية  الكوادر 
�صي�صرد  كما  الأرواح،  من  مزيد  واإنقاذ 
مكافحة  كيفية  ر�صالته  يف  جون�صون 
والتدابري  ك��ورون��ا  لفريو�ص  حكومته 

املتخذة لدعم العاملني وال�صركات.
م��ن ج��ان��ب اآخ����ر، ق���ال م��دي��ر الطب 
الربوف�صور  املتحدة  اململكة  يف  الوطني 
ظلت  ح��ال  يف  اإن���ه  ب��اوي�����ص،  �صتيفان 
حالت الوفيات يف الباد ب�صبب كورونا 

دون 20 األف، فهذا اأمر جيد.
الربيطاين  ال�صعب  ب��اوي�����ص  وط��ال��ب 

املنازل  وال��ت��زام  ب��واج��ب��ات��ه  بالقيام 
وت��ط��ب��ي��ق ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�����ص��ادرة عن 

احلكومة.
بوري�ص  ال�����وزراء  رئ��ي�����ص  اأن  ي��ذك��ر 
الربيطاين  ال�صحة  ووزي���ر  جون�صون 
اإ�صابتهما بفريو�ص  اأعلنا  مات هانكوك، 
ك���ورون���ا، ك��م��ا ب��ل��غ ع���دد ال��وف��ي��ات يف 
و19  األ��ف��ًا  ك��ورون��ا،  ب�صبب  بريطانيا 

حالة.
وحتى �صباح اأم�ص، جتاوز عدد م�صابي 
تويف  األ��ف��ا،   664 العامل  ح��ول  ك��ورون��ا 
األفا، يف حني تعافى   30 اأكرث من  منهم 

من املر�ص ما يزيد على 142 األفا.
وتت�صدر اإيطاليا دول العامل يف وفيات 
ثانيا  حتل  لكنها  اإ�صبانيا،  تليها  كورونا 
اإجمايل عدد  املتحدة يف  الوليات  بعد 

الإ�صابات.

كوريا ال�سمالية 
جتري اختبارات 

�ساروخية يف بحر 
اليابان

اأجرت كوريا ال�صمالية، اختبارا 
جديدا ل�صواريخ، يف بحر ال�صرق 

)بحر اليابان(.
وقالت رئا�صة اأركان كورويا 

اجلنوبية، اأم�ص، اإن بيونغ يانغ 
اأجرت اختبارا ل�صواريخ مل 

يت�صن التاأكد من اأنواعها، بح�صب 
ما نقلته وكالة كورية جنوبية، 

مو�صحة رئا�صة الأركان الكورية 
اجلنوبية، اأن بيونغ يانغ اأجرت 

اختبارات ل�3 �صواريخ.
وتخ�صع كوريا ال�صمالية ل�صل�صلة 

عقوبات اقت�صادية وجتارية 
وع�صكرية، مبوجب حزمة قرارات 
اتخذها جمل�ص الأمن الدويل منذ 

لل�صواريخ  2006، ب�صبب براجمها 
ق.دالبالي�صتية والنووية.
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حركة  مل�سلحي  هجوم  جراء  اأم�س،  اأمن،  عنا�سر   4 قتل 
طالبان، يف والية دايكندي و�سط اأفغان�ستان.

يف  اأورزغاين،  علي  حممد  دايكندي،  وايل  نائب  وقال 
على  هجوما  �سنوا  طالبان  م�سلحي  اإن  لل�سحفيني،  ت�سريح 
خمفر لل�سرطة يف بلدة كاجران، واأو�سح اأن الهجوم اأ�سفر 
عن مقتل 4 عنا�سر، واإ�سابة 8 اآخرين بجروح، م�سريا اإىل 

مقتل 4 م�سلحني لطالبان يف الهجوم، واإ�سابة 8 منهم.
ومل ت�سدر طالبان بعد بيانا حول الهجوم.

اأم�س،  4 بالر�سا�س املطاطي،  27 فل�سطينيا بينهم  اأ�سيب 
منطقتني  يف  االإ�سرائيلي  االحتلل  مع  مواجهات  اإثر 

بال�سفة الغربية املحتلة.
اخلليل  مبدينة  التوانة  منطقة  يف  جرت  اال�ستباكات 
�سمايل  قلقيلية  قرب  قدوم  كفر  بلدة  ويف  ال�سفة  جنوبي 

ال�سفة، وفق �سهود عيان.
التوانة  منطقة  يف  اندلعت  املواجهات  اأن  ال�سهود،  واأو�سح 
رعاة  بر�سق  وقيامهم  للمنطقة،  م�ستوطنني  اقتحام  عقب 

االأغنام باحلجارة، حتت حماية من اجلي�س االإ�سرائيلي.

ارتفعت وفيات كورونا يف اإيطاليا، اأول اأم�س، اإىل 10 اآالف 
ال�ساعات  خلل  جديدة،  وفاة   889 ت�سجيل  اإثر  و23، 

الـ24 االأخرية.
وقال املدير العام للدفاع املدين االإيطايل اأجنيلو بوريللي، 
يف موؤمتر �سحفي بالعا�سمة روما اأن اإ�سابات كورونا، و�سلت 
5 اآالف و974 اإ�سابة جديدة،  70 األفا و65 بعد ت�سجيل 
تعافى منهم 12 األفا و472، مردفا اأنهم �سجلوا 889 وفاة 
الوفيات  اإجمايل  لريتفع  االأخرية،  الـ24  ال�ساعات  خلل 

اإىل 10 اآالف و23.

اأدانت احلكومة اليمنية، اأم�س، باأ�سد العبارات، اإطلق جماعة 
م�ساء  ال�سعودية،  االأرا�سي  على  بالي�ستيني  �ساروخني  احلوثي 

اأول اأم�س.
اليمنية عرب  وزارة اخلارجية  ن�سرتها  جاء ذلك يف تغريدات 
باأ�سد  "ندين   : قالت  حيث  تويرت،  مبوقع  الر�سمي  ح�سابها 
احلوثيني  مللي�سيات  اجلبان  االإرهابي  اال�ستهداف  العبارات 
العربية  باململكة  وجازان  الريا�س  ملدينتي  بال�ستية  ب�سواريخ 

ال�سعودية ال�سقيقة م�ساء اأول اأم�س".
االأعمال من  مثل هذه  ا�ستمرار  اأن  بيانها  الوزارة يف  واعتربت 
بعد  خا�سة  اإيران،  من  املدعومة  )احلوثيني(  امللي�سيات  قبل 
اإعلنها قبول دعوة االأمني العام للأمم املتحدة للتهدئة ملواجهة 

كورونا، يدل على عدم رغبتها بال�سلم اأو امتلكها للقرار.

م�سرية  طائرة  اإ�سقاط  اأم�س،  ال�سوداين،  اجلي�س  اأعلن 
"درون" حلقت مبحيط منزل رئي�س جمل�س ال�سيادة، القائد 
االأعلى للقوات امل�سلحة، عبد الفتاح الربهان مبقر القيادة 

العامة للجي�س.
واأو�سح املتحدث الر�سمي با�سم اجلي�س، العميد عامر حممد 
احل�سن، اأن الطائرة امل�سرية اأطلقت ملراقبة حظر التجوال 
فريو�س  ملواجهة  االحرتازية  التدابري  اإطار  يف  الليلي، 
اخلرطوم،  والية  اأمن  جلنة  اأن  اإىل  احل�سن  واأ�سار  كورونا، 
اأجواء  ملراقبة  العادة  فوق  تقنية  و�سيلة  ا�ستخدام  اأرادت 

العا�سمة اخلرطوم، دون اإخطار ر�سمي للحر�س الرئا�سي.

الحتالل الإ�سرائيلي ي�سيب 27 
فل�سطينيا يف مواجهات بال�سفة

اإيطاليا ت�سجل ثاين اأعلى 
معدل وفيات يومي بكورونا

احلكومة اليمنية تدين ب�سدة 
ق�سف احلوثيني لل�سعودية

اإ�سقاط طائرة "درون" حلقت فوق 
منزل الربهان بال�سودان

مقتل 4 عنا�سر اأمن يف هجوم 
لطالبان باأفغان�ستان

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
جون�سون يعتزم بعث ر�سالة اإىل 30 مليون اأ�سرة حول كورونا

اإحياء يوم الأر�ص الفل�سطيني

ق.د

ق.د

ق.د

ق.د



دول تتهم اأخرى بالأنانية..
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عن  االأوروبـــي  االحتــاد  دول  تعجز 
م�سرتكة  مالية  خطة  على  االتفاق 
غري  �سحية  اأزمــة  مواجهة  يف  قوية، 
�سررًا  �ست�سبب  اأنها  يبدو  م�سبوقة، 
وفقًا  التكتل،  اقت�ساد  على  كــبــريًا 

لوكالة االأنباء الفرن�سية.
للمفو�سية  ــابــق  الــ�ــس فــالــرئــيــ�ــس 
اأن  من  حذر  دولــور،  جاك  االأوروبية 
روؤ�ساء  بني  �سائدًا  يبدو  الذي  ''املناخ 
الت�سامن  وغياب  واحلكومات،  الدول 
قاتًل  تــهــديــدا  ميــثــلن  االأوروبــــــي، 

للحتاد االأوروبي''.
الـــذي  عـــامـــًا(   94( دولـــــور  ـــرج  خ
االقت�ساد  وزيــر  من�سب  �سابقًا  �سغل 
الفرن�سي وتراأ�س املفو�سية االأوروبية 
�سمته،  عــن  و1995   1985 بــني 
عادت  ''اجلرثومة  حتذير  ــلق  الإط

من جديد''.
ــة  اأزم ــلل  خ ح�سل  مــا  غـــرار  فعلى 
اليورو،  منطقة  يف  ال�سيادية  الديون 
اأعقاب  يف   2010 عــام  بـــداأت  التي 
ال�سرخ  عــاد  املــالــيــة،   2008 ـــة  اأزم
القدمي للظهور بني دول ال�سمال، مثل 
اأملانيا وهولندا، التي لها �سيا�سة مالية 
اجلنوب  دول  وبني  �سليمة،  عمومية 
وحتى  واإ�سبانيا،  اإيطاليا  غرار  على 
فرن�سا التي تتهم بالرتاخي يف تطبيق 

القواعد ال�سابطة للموازنة.

ت�سريحات غا�سبة
 رئي�س احلكومة االإيطالية جوزيبي 
كونتي، الذي تعد بلده االأكرث ت�سررًا 
يف العامل من الفريو�س من حيث عدد 
الوفيات التي جتاوزت 10 اآالف، وّجه 
دعوة اإىل االحتاد االأوروبي ''لكي ال 

يرتكب اأخطاء ماأ�ساوية''.
جــريــدة  اإىل  تــ�ــســريــح  يف  اأ�ـــســـاف 
مار�س   28 ال�سبت   ،''24 �سويل  ''اإل 
يفقد  ــاأن  ب خطر  ''يــوجــد   :2020

االحتاد االأوروبي �سبب وجوده''.
الفرن�سي  الــرئــيــ�ــس  عـــرّب  ــك  ــذل ك
ذاتها،  عن اخل�سية  ماكرون  اإميانويل 
وقال يف ت�سريحات ل�سحف اإيطالية، 
اجلمعة 27 مار�س 2020: ''لن نتغلب 
على هذه االأزمة دون ت�سامن اأوروبي 
قوي على م�ستوى ال�سحة واملوازنة''.

ُيخت�سر  ''هل  ماكرون:  ت�ساءل  كما 
اليورو  ومنطقة  ـــي  االأوروب ــاد  االحت
قواعد  وجمموعة  مالية  مبوؤ�س�سة 
دولة  لكل  ت�سمح  ــة،  ــرون امل �سديدة 
اأم نت�سرف  اأحادي؟  بالت�سرف ب�سكل 
وحاجاتنا  م�سروفاتنا  لتمويل  معًا 

خلل هذه االأزمة امل�سريية؟''.
مــن جــانــبــه، نــقــل دبــلــومــا�ــســي عن 
لزعماء  حتذيره  الفرن�سي  الرئي�س 
اإن تف�سي  ـــي، وقــال  االحتــاد االأوروب
ـــا يــهــدد الــدعــائــم  ـــورون فـــريو�ـــس ك
منطقة  مــثــل  للتكتل،  االأ�ــســا�ــســيــة 
دول  ُتبِد  مل  اإذا  املفتوحة،  احلــدود 
وفقًا  االأزمة،  هذه  يف  ت�سامنًا  التكتل 

ملا ذكرته وكالة رويرتز.
الوكالة  تــذكــر  مل  الـــذي  املــ�ــســدر- 

قادة  اأبلغ  ماكرون  اأن  اأ�ساف  ا�سمه- 
خلل   ،26 عددهم  البالغ  االحتــاد 
الهاتف:  على  ُعقد  �سحفي  مــوؤمتــر 
''امل�سروع االأوروبي معر�س للخطر… 
الق�ساء  هو  نواجهه  الــذي  التهديد 

على منطقة ال�سنغن''.
كانت ت�سع دول اأوروبية بينها فرن�سا 
اإىل  املا�سي،  االأ�سبوع  دعت  واإيطاليا، 
دول  جلميع  م�سرتك  قر�س  اعتماد 
مكافحة  يــعــزز  االأوروبـــــي،  االحتـــاد 
امل�ستجد،  ــا  ــورون ك فــريو�ــس  انــتــ�ــســار 
املعار�سة  اأملانيا  على  ال�سغط  م�سددة 

الأي ت�سارك يف الديون.
اأنه  اإىل  الفرن�سية  الوكالة  ت�سري 
تطالب دول جنوب  طويل،  منذ وقت 
اإيطاليا،  غرار  على  املتدينة،  اأوروبــا 
بت�سارك الديون، لكنها تواَجه برف�س 
الدول  وتــواجــه  الــقــارة،  �سمال  دول 
يف  �سعوبة  ماليًا  اختلاًل  تعاين  التي 
يطالبها  اإذ  االأ�سواق،  من  االقرتا�س 
ا�سرتداد  على  القلقون  امل�ستثمرون 
ارتفاعًا  اأكرث  فائدة  بن�سب  اأموالهم 

الإقرا�سها.
اأجنيل  االأملــانــيــة  امل�ست�سارة  لكن 
الهولندي  احلكومة  ورئي�س  مريكل 
يف  البحث  يــريــدان  ال  روتـــي  مـــارك 

هــذان  و�سيخ�سع  حــالــيــًا،  املــو�ــســوع 
برملانيي  مــن  للم�ساءلة  املــ�ــســوؤوالن 
التي  االلتزامات  بخ�سو�س  بلديهما 
اأن  ويخ�سيان  االأزمــة،  خلل  قدماها 
يف  اجلنوب  دول  مع  الت�سامن  ي�سب 
ال�ساعدة  ال�سعبوية  االأحزاب  �سالح 

يف اأملانيا وهولندا.
اإىل  وروتـــي  مــريكــل  تــدعــو  كبديل، 
منطقة  اإنــقــاذ  �سندوق  اإىل  اللجوء 
االأوروبية(  اال�ستقرار  )اآلية  اليورو 
الذي ميكن اأن يوفر خط متويل للدول 

التي تواجه �سعوبات.

لكن اإيطاليا، الدولة االأكرث مديونية 
يف منطقة اليورو )130% من الناجت 
الداخلي اخلام( بعد اليونان، تعار�س 
ترتافق  ال�سندوق  ديـــون  الأن  ــك  ذل

عادة مع �سروط �سارمة.
اأن  رومــا  تخ�سى  اأخـــرى،  ناحية  من 
اإ�سارة  ال�سندوق  اإىل  اللجوء  ير�سل 
�سلبية للأ�سواق تعطيها انطباعًا باأنها 
االأثناء،  هــذه  ويف  م�ساعدة،  تتلقى 
وهولندا  اأملانيا  يف  االأ�سوات  تتزايد 

اأي�سًا الإظهار ت�سامن اأكرب.
''بيلد''  �سحيفة  مع  حــوار  فخلل 

االأملـــانـــيـــة، عـــرب وزيــــر اخلــارجــيــة 
ــابــق،  ــس ــ� ـــــــاين ال واالقـــتـــ�ـــســـاد االأمل
زيغمار  الــدميــقــراطــي  ــي  ــرتاك ــس اال�
يرى  اأن  مــن  خ�سيته  عــن  غابرييل، 
مل  ''اإن  واأ�ــســاف  تتفكك''،  ''اأوروبـــا 
نكن م�ستعدين االآن لتقا�سم ثروتنا ال 

اأعلم ماذا �سيح�سل الأوروبا''.
الهولندي  املركزي  البنك  رئي�س  اأما 
روتي  مارك  اإىل  فتوجه  نوت،  كل�س 
يــحــرتق. يجب بذل  ــنــزل  ''امل قــائــًل 

جميع اجلهود االآن الإخماد النار''.

بعد اأزمة املهاجرين ي�صع وباء كورونا وحدة الحتاد الأوروبي على 
املحك، اإذ تدين دول جنوب القارة ''اأنانية'' دول ال�صمال التي تهدد 

م�صتقبل اأوروبا، وانعك�س ذلك على ت�صريحات زعماء اأوروبيني حذروا 
من م�صتقبل قامت لالحتاد، عن نتيجة تبعات الفريو�س القاتل الذي 

يتف�صى بالقارة العجوز وبقية دول العامل.

كورونا يهدد م�سري الحتاد الأوروبي!!

جتاوز عدد امل�سابني بفريو�س كورونا 
�سباح  حتى  العربية  الدول  يف  املعلن 
اأم�س االأحد، 6300 م�سابًا، كما �سجل 
حني  يف  وفـــاة،   170 نحو  بينهم  مــن 
ليقرتب  يوميًا  املتعافني  عدد  يتزايد 

من 900 م�سابا حتى االآن.
امل�سابني  عــدد  ال�سعودية  وتت�سدر 
 8 بـ1299 م�سابني، ف�سًل عن  عربيًا 
التي  قطر  تليها   ،66 وتعايف  وفيات، 
وفاة  وحــالــة  م�سابًا،   590 �سجلت 
م�سر  ثم  م�سابًا،   45 وتعايف  واحــدة، 
وفاة،  و36  م�سابًا،   576 �سجلت  التي 

ف�سًل عن تعايف 121 م�سابًا.
الوفيات  اأعــــداد  ــعــراق  ال ويت�سدر 
 547 بـــني  مـــن  وفــــاة  بـ42  ــًا  ــي عــرب
اإ�سابة   41 ت�سجيل  بعد  م�سابني 
جديدة وتعايف 143 بعد ت�سجيل 12 
حالة �سفاء جديدة، و�سجل البحرين 
حتتل  لكنها  وفيات،  و4  م�سابًا،   476
ال�سدارة عربيا يف عدد املتعافني الذي 
ــارات  االإم و�سجلت  م�سابًا،   265 بلغ 
عن  ف�سًل  اثنني،  ووفاة  م�سابا،   468

تعايف 55 م�سابا.
اإ�سابة، و29   454 و�سجلت اجلزائر 
و�سجل  مــ�ــســابــًا،   31 وتــعــايف  وفـــاة، 
املغرب 437 م�سابًا، ووفاة 26، ف�سًل 

عن تعايف 12 م�سابًا.
الكويتية  ال�سحة  وزارة  واأعــلــنــت 
جديدة  اإ�سابة   20 ت�سجيل  االأحــد، 
مرتبطة  منها   7 ــا،  ــورون ك بفريو�س 
مل�سابني  خمــالــطــني  و13  بــالــ�ــســفــر، 
�سابقني، ليكون اإجمايل عدد امل�سابني 

م�سابا.  67 تعايف  عن  ف�سل   ،255

وك�سف املتحدث با�سم رئا�سة الوزراء 
االأحد،  ملحم،  اإبراهيم  الفل�سطينية، 
بفريو�س  االإ�سابات  عدد  ارتفاع  عن 
كورونا يف فل�سطني، اإىل 106 اإ�سابات، 
جديدة،  اإ�سابات  �ست  ت�سجيل  بعد 
لل�سفاء،  اإ�ــســابــة   18 متاثلت  فيما 
الفل�سطينية  احلــكــومــة  ــت  ــن ــل واأع
وفاة  حالة  اأول  عن  املا�سي،  االأ�سبوع 

بالفريو�س.
اجلديدة  االإ�سابات  اإن  ملحم  وقال 
القد�س،  غرب  �سمال  قطنة  بلدة  يف 
واحــدة،  عائلة  من  اأفــراد  لـ5  ومنها 
من  ع�سرة  الثانية  يف  طفلة  بينهم 

عمرها، واأن ال�سبب يف تلك االإ�سابات 
هو الزيارات العائلية.

اأما يف لبنان فقداأعلنت وزارة ال�سحة 
امل�سابني  عـــدد  ارتـــفـــاع  الــلــبــنــانــيــة 
بعد   438 اإىل  ـــا  كـــورون ــس  ــريو� ــف ب
ف�سل  جــديــدة،  اإ�سابة   26 ت�سجيل 
عن ت�سجيل حالتي وفاة لدى مري�سني 
وكلهما  مزمنة،  اأمرا�س  من  يعانيان 
يرفع  ما  العمر،  من  الثامن  العقد  يف 
ارتفع  كما  ع�سرة،  اإىل  الوفيات  عدد 

عدد املتعافني اإىل 30.
ال�سحة  وزارة  اأعــلــنــت  تون�س  ويف 
ال�سبت،  م�ساء  من  متاأخرة  �ساعة  يف 

ت�سجيل 51 اإ�سابة جديدة من جمموع 
العدد  لي�سبح  خمربيا  حتليل   724
االإجمايل للم�سابني 278، كما ارتفع 
اإخ�ساع  ومت   ،8 اإىل  الــوفــيــات  عــدد 

الذاتي. للحجر  �سخ�سا   18162
واأعلنت وزارة ال�سحة العمانية اأم�س 
جديدة  اإ�سابة   15 ت�سجيل  االأحــد، 
اإ�ــســابــات منها   5 ــا،  ــورون ك بــفــريو�ــس 
�سابقني،  مر�سى  مبخالطة  مرتبطة 
اإجمايل  ليكون  بال�سفر،  مرتبطة  و8 
تخ�سع  كما  م�سابًا،   167 االإ�سابات 
عن  ف�سًل  الوبائي،  للتق�سي  حالتان 

تعايف 23 م�سابًا.

التحديث اليومي لتف�ّسي كورونا عربيًا



ظلت حياة �لنا�ض لآلف �ل�ضنني حمكومة ب�ضروق �ل�ضم�ض وغروبها..

النف�سي  االأخ�سائي  ويتمان،  مــارك  يقول 
مبعهد "اأي جي بي بي" لعلم النف�س وال�سحة 
اأن  ال�سهل  من  لي�س  اإنــه  اأملانيا،  يف  النف�سية 
يرتبط  الأنه  بالوقت،  الفطري  الوعي  نفقد 

ارتباطا وثيقا باإح�سا�سنا بذواتنا.
على  ــت  ــوق ال ـــرور  مب اإحــ�ــســا�ــســنــا  ويعتمد 
حفل  يف  كنت  فــاإذا  واأح�سا�سينا.  م�ساعرنا 
اإح�سا�سك  اأو ت�ستمتع بوقتك �ستفقد  راق�س 
ــو كنت  ـــك ل بــالــوقــت وبـــذاتـــك، يف حــني اأن
مي�سي  الوقت  اأن  �ست�سعر  ممل  اجتماع  يف 

متثاقل.
داخلية  �ساعة  الب�سري  اجل�سم  وتنظم 
تن�سجم مع دورة الليل والنهار ت�سمى ال�ساعة 
كلر�سفيلد،  اأنــدريــه  ويقول  البيولوجية. 
املخت�س يف علم البيولوجيا الزمنية بجامعة 
باري�س للعلوم واالآداب، اإن معظم اخلليا يف 
اختل  واإذا  امل�ستقلة،  �ساعتها  متتلك  اجل�سم 
ان�سجام هذه ال�ساعات، قد نعاين من م�ساكل 

�سحية عديدة.
فل�سفة  يف  الباحثة  اأندر�سون،  هويل  وترى 
العلوم وما وراء الطبيعة بجامعة برينابي يف 
كولومبيا الربيطانية، اأن الهوية ال�سخ�سية 
الذكريات  طريق  عن  الوقت  مبرور  تت�سكل 

التي تختزن يف ذاكرتنا.
جميع  يف  اأ�ــســا�ــســيــا  دورا  ــت  ــوق ال ويــلــعــب 
العمليات الذهنية والتفاعلت االجتماعية، 
من فهم العلقات ال�سببية اإىل اللغات وفهم 
التلميحات واالإ�سارات االجتماعية وغريها.

ــتــيــل، الــبــاحــث يف  ــول فــالــتــريي اأر�ــس ــق وي
العوامل النف�سية والفل�سفية للوقت بجامعة 
�سميم  يف  يدخل  الوقت  اإن  بفنلندا،  توركو 
واملعرفية  الــبــيــولــوجــيــة  اأنــظــمــتــنــا  عــمــل 
يف  عنه  غنى  ال  فــالــوقــت  واالجــتــمــاعــيــة. 

حياتنا.
ابتكروا  من  اأول  هم  ال�سومريني  اإن  يقال 
طرقا لقيا�س الوقت، اإذ ق�سموا اليوم اإىل 12 
ملعرفة  املائية  ال�ساعات  وا�ستخدموا  وحدة 
امل�سلت  امل�سريون  ا�ستخدم  ثــم  الــوقــت. 
مت�ساوية.  وحــدة   12 اإىل  اليوم  لتق�سيم 
وهذه الوحدات كان يتفاوت طولها من ف�سل 
اأمنــاط حياتهم  الآخــر، الإحــداث توافق بني 

ومتطلبات التقومي الزراعي.
لقيا�س  دقة  اأكــرث  و�سائل  تطورت  وبعدها 
وال�ساعات  ال�سم�سية  املزولة  مثل  الوقت، 
امليكانيكية.  البندولية  وال�ساعات  ال�سمعية 
وبحلول القرن ال�سابع ع�سر، ابتكرت �ساعات 

اليد لقيا�س الوقت بدقة.
وفقا  الوقت  تنظيم  يف  النا�س  يفكر  ومل 
التا�سع  القرن  م�ستهل  يف  اإال  عاملية  ملعايري 
ال�سكك  خطوط  انت�سار  مع  تزامنا  ع�سر، 
وطبقت  املتحدة.  الــواليــات  يف  احلديدية 

الواليات املتحدة 300 توقيت �سم�سي.
لهذا  وفقا  القطارات  مواعيد  تنظيم  لكن 
ُق�ِسمت  ولهذا  م�ستحيل،  �سبه  كــان  النظام 
زمنية يف عام  اإىل مناطق  املتحدة  الواليات 
توقيت  و�سع  اللحق  العام  ويف   .1883

غرينيت�س، الذي اأ�سبح مرجعا زمنيا عامليا.
بابتكار  ــة  دق اأكـــرث  ال�ساعات  واأ�سبحت 

الذرية  ال�ساعات  وبعدها  الكوارتز،  �ساعات 
ــذري  ال التوقيت  ويعتمد  الــدقــة.  فائقة 
العاملي على 400 �ساعة ذرية يف معامل حول 
العامل ويجري تطوير �ساعات ذرية ب�سرية 
 15 ملــدة  واحــدة  ثانية  توؤخر  وال  تقدم  ال 
واأنظمة  املالية  اأ�سواقنا  وتعتمد  عام.  مليار 
على  االت�ساالت  و�سبكات  العاملية  التمو�سع 

�ساعات فائقة الدقة.
على  �سطوتها  تفر�س  مل  ال�ساعات  لكن 
اإال بعدما تفجرت الثورة ال�سناعية،  الب�سر 
جماعات  عمل  تنظم  عقاربها  كانت  حــني 

كبرية من الب�سر.
وتقول جودي واجمان، اأخ�سائية اجتماعية 
بكلية لندن للقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية، اإن 
حتول  نقطة  كــان  بال�ساعة  العمل  قيا�س 

كربى يف علقة الب�سر بال�ساعات.
تل  بجامعة  املـــوؤرخ  بـــاراك،  اأون  ويف�سر 
كانوا  قبلها  النا�س  اإن  بالقول  ذلــك  اأبيب، 
يف  املــرء  ينفقه  الــذي  للوقت  اأهمية  يولون 
تنفيذ املهمة، مثل حراثة االأر�س اأو قراءة 
احتاج  ال�سناعية،  الثورة  بعد  لكن  القراآن. 
مواعيد  لتنظيم  لو�سيلة  العمل  اأ�سحاب 
العمل بامل�سانع والتن�سيق بني مواعيد و�سول 
للإنتاج  االأمثل  املواد اخلام وحتقيق احلجم 

ووجدوا يف ال�ساعات �سالتهم املن�سودة.
ثم ا�ستغل العمال �سطوة ال�ساعات مل�سلحتهم 
حمددة  عمل  �ساعات  بتطبيق  باملطالبة 

عن  املــايل  والتعوي�س  العمل  يــوم  وتق�سري 
واأ�سبح  العمل.  يف  يق�سونها  التي  ال�ساعات 
الوقت مرادفا للمال يف مفردات اللغات التي 

نتداولها اليوم.
احلديدية  ال�سكك  عمال  اإن  باراك  ويقول 
م�ستهل  يف  ب�سرا�سة  عار�سوا  القاهرة  يف 
�ساعات  و�ــســع  حمـــاوالت  الع�سرين  الــقــرن 
مراحي�س  يف  )الكرونومرتات(  جدا  دقيقة 
العمال لتحديد الوقت الذي يق�سيه العامل 
املحاوالت  هذه  العمال  وقاوم  املرحا�س.  يف 
ال�سكة  خـــط  ــع  ــط وق ــاعــات  ــ�ــس ال بـــاإتـــلف 

احلديدية بني القاهرة وال�سعيد.
تطورت  التي  اأج�سامنا  اإجبار  يــوؤدي  وقد 
على  والــظــلم،  ال�سوء  اإيــقــاع  مــع  لتن�سجم 
االإيقاعات  تــراعــي  ال  مبواعيد  ــزام  ــت االل
ال  �سحية  م�ساكل  حــدوث  اإىل  الطبيعية، 

ح�سر لها.
على  الــدوريــات  بنظام  العمال  ي�ساب  فقد 
�سبيل املثال باأمرا�س بدنية ونف�سية عديدة 
واليقظة.  الــنــوم  مواعيد  اخــتــلل  ب�سبب 

الكهربائية  امل�سابيح  اإن  كلر�سفيلد  ويقول 
اال�سطرابات  من  الكثري  انت�سار  يف  اأ�سهمت 

ال�سحية، مثل ال�سمنة وا�سطرابات النوم.
التوقيت  تغيري  اأن  اإىل  درا�ــســات  واأ�ــســارت 
�ساعات  على  يــوؤثــر  و�ــســتــاء،  �سيفا  املحلي 
اجل�سم البيولوجية، ويوؤدي اإىل عدم كفاية 
املتوقع  العمر  وخف�س  االأداء  وتدين  النوم 

واالإ�سابة با�سطرابات معرفية.
جامعة  يف  مــــوؤرخ  ـــاجن،  غ ديــفــيــد  ــول  ــق وي
ال�ساعة  اإن  املتحدة،  باململكة  برمنغهام 
جتعلنا دائما غري منتبهني للعامل من حولنا 
التكنولوجية  االأجـــهـــزة  عــلــى  بــالــرتكــيــز 
بنموذج  وتربطنا  اليومي  العمل  وروتـــني 

االقت�ساد الراأ�سمايل.
ــام يف  ع ــدة  مل يعي�س  اأن  ــاجن  ــرر غ ق ولــهــذا 
كل  عن  ويتخلى  االأطل�سي  �سمال  يف  قــارب 
اأن  بعدها  ــظ  والح بالوقت،  علقة  له  ما 
ج�سمه اعتاد على االأمناط الطبيعية لل�سوء 
يف  الحــقــا  �سعوبة  واجـــه  لكنه  ــلم.  ــظ وال

العودة للحياة التي حتكمها ال�ساعات.
ب�سهولة  تتكيف  اأج�سامنا  اإن  غاجن  ويقول 
اأ�سهم  اإذ  الطبيعية،  ـــاط  االأمن مــع  فائقة 
يف  باحلياة  الناب�سة  الطبيعة  مع  التماهي 
تغيري حالته النف�سية وكان م�سدرا للإلهام. 
لكن هذا ال�سعور ما لبث اأن اختفى يف خ�سم 
عقارب  حتركها  التي  اليومية  احلياة  زحام 

ال�ساعة.
فاقمت  احلديثة  االإلــكــرتونــيــة  االأجــهــزة 
لها  يــتــعــر�ــس  ــي  ــت ال النف�سية  الــ�ــســغــوط 
التي حتكمها  العامة  املوا�سلت  املوظفون يف 

مواعيد �سارمة
االإلــكــرتونــيــة  االأجـــهـــزة  اأن حــلــت  ومــنــذ 
نعتمد  اأ�سبحنا  اليد،  �ساعات  احلديثة حمل 
واأجهزة  هواتفنا  على  رقمية  جــداول  على 

واأجرا�س  تنبيهات  لنا  تر�سل  الكمبيوتر، 
ومل  ال�ساعة،  مــدار  على  متيقظني  تبقينا 
نهاية  يف  العمل  عن  التوقف  باإمكاننا  يعد 
االإلــكــرتوين. الربيد  ر�سائل  ب�سبب  اليوم 
اإن التحرر من النظرة املادية  ويقول باراك 
الذهنية  طاقاتنا  تركيز  لنا  �سيتيح  للوقت 

والبدينة على االأهداف ال�سحيحة.
ال�ساعة،  �سطوة  مــن  للتحرر  طــرق  وثمة 
احلني  بني  الوقت  قيود  ك�سر  ي�ساعدك  فقد 
اأنك  ت�سعر  حينما  اال�ستيقاظ  مثل  واالآخر، 
ممار�سة  اأو  النوم  من  كفايتك  على  ح�سلت 
امل�سي حتى ت�سعر بالتعب، يف ا�ستعادة بع�س 

اإيقاعات اجل�سم الطبيعية.
للنف�س  العنان  اإطلق  اإن  اأندر�سون  ويقول 
20 دقيقة فقط  للت�سرف كما يحلو لها ملدة 
باللحظة  علقتك  ا�ستعادة  يف  ي�سهم  قــد 

االآنية.
على  ال�سحة  على  للحفاظ  اأي�سا  وُين�سح 
اإيقاع  بني  التزامن  بتحقيق  الطويل  املــدى 
ال�سوء  دورة  وبـــني  الــداخــلــيــة  الــ�ــســاعــة 
والنف�سية  البدنية  ال�سحة  وو�سع  والظلم، 
االجتماعية  والعلقات  بالذات  واالهتمام 
من  بــدال  اأولــويــاتــك  قائمة  �سمن  والبيئة 
ومن  فــقــط.  العمل  على  االهــتــمــام  تركيز 
احلياة  على  العمل  يطغى  اأال  اأي�سا  املهم 

ال�سخ�سية.
بقيود  تلتزم  ال  املجتمعات  بع�س  تزال  وال 
بع�س  يف  ــال  احل هــو  كما  ال�سارمة،  الــوقــت 
ال�سكان  يحدد  حيث  اإثيوبيا،  من  املناطق 

الوقت بناء على �سروق ال�سم�س.
لكن بالنظر اإىل االختلف يف �ساعات النهار 
جمديا  �سيكون  هــل  الآخـــر،  بلد  مــن  والليل 
تطبيق اأنظمة ملراقبة الوقت ت�سلح لكل بلد 

على حدة؟
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هل تتح�سن �سحتنا اإذا حتررنا من قيود الوقت؟

من  بدال  الوقت،  لقيا�ص  النظام  بنف�ص  اجلميع  يلتزم  حتى  القطارات  جداول  و�صعت 
حمرك  هي  ال�صاعة  عقارب  ترو�ص  اأن  �صك  ال  وغروبها،  ال�صم�ص  �صروق  على  االعتماد 
املجتمعات احلديثة، ولوالها ملا ح�صر املاليني من املوظفني اإىل اأعمالهم يف نف�ص الوقت 
وال نُ�صقت مواعيد الرحالت اجلوية اأو انتظمت حركة القطارات وغريها من و�صائل النقل 
على م�صتوى العامل. وتعتمد التعامالت املالية على مواعيد �صارمة، وقد ُيحدث كل جزء 
من الثانية فارقا كبريا. وتتحكم يف اأنظمة املالحة التي ن�صتخدمها يوميا �صاعات متناهية 

الدقة. لكن العجيب اأننا جميعا نعاين من �صيق الوقت. وكاأن �صاعات اليوم مل تعد كافية 
الإجناز اأهدافنا اأو الوفاء مبواعيد الت�صليم يف حينها. ولهذا نرك�ص طوال الوقت كرك�ص 
الفاأر يف املتاهة. وقد يدفعنا القلق من اأن يداهمنا الوقت اإىل الهرولة اأو القيادة ب�صرعة 
النف�صية و�صغوط العمل ويوؤثر على  اأدائنا، ورمبا ي�صاعف ال�صغوط  اأو يوؤدي اإىل تدين 
اختياراتنا الغذائية، ومن ثم ن�صبح عر�صة للم�صاكل ال�صحية. ولهذا بات معظمنا مي�صي 

�صارد الفكر، يعدو طوال الوقت وال ينتبه ملا يدور من حوله يف اللحظة االآنية.

اأ�صارت درا�صات اإىل اأن 
تغيري التوقيت املحلي �صيفا 

و�صتاء، يوؤثر على �صاعات 
اجل�صم البيولوجية، ويوؤدي 

اإىل عدم كفاية النوم وتدين 
الأداء وخف�س العمر املتوقع 

والإ�صابة با�صطرابات 
معرفية

ثمة طرق للتحرر من �صطوة ال�صاعة، فقد ي�صاعدك ك�صر قيود الوقت بني احلني 
والآخر، مثل ال�صتيقاظ حينما ت�صعر اأنك ح�صلت على كفايتك من النوم اأو 

ممار�صة امل�صي حتى ت�صعر بالتعب، يف ا�صتعادة بع�س اإيقاعات اجل�صم الطبيعية



ت�سل  اأن  �سطيف  وفاق  اإدارة  وتتوقع 
ميزانية املو�سم اجلاري اإىل مبلغ يناهز 
120 مليار �سنتيم وهذا بالنظر للكتلة 
اللعبني  الأجــور  املرتفعة  ال�سهرية 
القيمة  عــن  ف�سل  الفني  والــطــاقــم 
جزء  ت�سوية  عن  ناهيك  للمنح  املالية 
مرتفع من الديون التي كانت على عاتق 
القدامى  اللعبني  وتخ�س  الفريق 
وتــاأمــل  اأمـــــادا،  امللغا�سي  غـــرار  عــلــى 
اإعانات  على  احل�سول  يف  الوفاق  اإدارة 
م�ستعجلة خلل االأيام املقبلة من اأجل 
يعاين  التي  املالية  للأزمة  حد  و�سع 
التح�سري  يف  والــ�ــســروع  الفريق  منها 
منطقة  يف  اإقــامــتــه  املــزمــع  للرتب�س 
حمام بورقيبة التون�سية بعد اإ�ستئناف 
حيث  املقبلة  االأيــام  خلل  التدريبات 
مازال الطاقم الفني م�سرا على اإقامة 
لتدارك توقف  ترب�س مغلق يف تون�س 

املناف�سة لوقت طويل.
اأي  وجــــود  الـــوفـــاق  اإدارة  واأنـــفـــت 

اللعبني  فعل  برد  يتعلق  فيما  م�ساكل 
اأجــرة  عــن  التنازل  مطلب  بخ�سو�س 
يف  املناف�سة  توقف  ب�سبب  مار�س  �سهر 
امل�سريون  ــد  اأك حيث  الــراهــن،  الــوقــت 
على ترك حرية االإختيار للعبني من 
اأن  علما  املنا�سب،  املوقف  اإتخاذ  اأجل 
اإدارة الوفاق تواجه اإ�سكاال فيما يتعلق 
بنهاية عقود بع�س اللعبني مع نهاية 
اإىل  جتديدها  وعــدم  ــاري  اجل املو�سم 
الوقت الراهن وهو االأمر الذي يفر�س 
على امل�سريين ال�سروع يف مفاو�سات مع 
اقرب  يف  عقودهم  املنتهية  اللعبني 
وقـــت ممــكــن لــتــجــديــدهــا خــا�ــســة يف 
اإىل  العودة  تاأجيل  عن  احلديث  ظل 
املقبل  جوان  �سهر  غاية  اإىل  املناف�سة 

ب�سبب اإنت�سار فريو�س كورونا.
ملف  بتدعيم  الــوفــاق  اإدارة  وقامت 
الطعون  جلــنــة  اإىل  املــقــدم  الــطــعــن 
بخ�سو�س  املحرتفة  للرابطة  التابعة 
لقاء الداربي اأمام اأهلي الربج باالأحكام 

الربج  حمكمة  عن  ال�سادرة  الق�سائية 
على  كثريا  الوفاق  اإدارة  تركز  حيث 
التعوي�سات  برف�س  املتعلق  احلــكــم 
املالية مللعب 20 اأوت من طرف حمكمة 
القرار  يف  الطعن  بغية  وهــذا  الــربج 
املتعلق بتحميل اإدارة الوفاق م�سوؤولية 
تعوي�س اخل�سائر الناجمة عن اأحداث 
خا�سة  املــبــاراة،  عرفتها  التي  ال�سغب 
تعوي�س  قيمة  عن  يــدور  احلديث  اأن 
ال�سباب  مديرية  بها  تطالب  �سخمة 
ـــربج الإ�ــســلح  ــة ال ــوالي والــريــا�ــســة ل
املكلفة من  اللجنة  اأن  العلم  امللعب، مع 
تتنقل  مل  املحرتفة  الــرابــطــة  طــرف 
ملعاينة وح�سر االأ�سرار اإىل حد االأن، 
الطعن  يف  الف�سل  يتم  اأن  املنتظر  ومن 
على  الثلثاء  يــوم  الــوفــاق  من  املقدم 
اأو  الــفــدرايل  املكتب  اإجــتــمــاع  هام�س 
املخ�س�س  التاريخ  وهــو  االأربــعــاء  يــوم 

جلل�سات جلنة الطعون. 

هوية  يف  الف�سل  اأخـــرى  مــرة  تــاأجــل 
اإىل  ب�سكرة  الإحتـــاد  اجلــديــد  املـــدرب 
وقت الحق وهذا ب�سبب معاناة خزينة 
وعدم  املالية  الناحية  مــن  ـــاد  االإحت
وجود ال�سيولة املالية اللزمة للتعاقد 
ــذي  ـــدرب جــديــد وهـــو االأمــــر ال ــع م م
على  عي�سى  بــن  الــفــرق  رئي�س  اأجـــرب 
تاأجيل املفاو�سات التي كانت مقررة مع 
الحق  وقت  اإىل  عجايل  خل�سر  املدرب 
تعيني  يف  احلا�سل  التاأخري  اأن  خا�سة 
بحكم  الت�سكيلة  كثريا  ي�سر  لن  املدرب 
الراهن  الــوقــت  يف  املناف�سة  تــوقــف 
م�سادر  وكانت  كورونا،  فريو�س  ب�سبب 
حتدثت  ـــاد  االإحت غـــدارة  مــن  مقربة 
االإحتاد  اإدارة  بني  مبدئي  اإتفاق  عن 
جت�سيده  اإنتظار  يف  عجايل  واملـــدرب 
كتابيا خلل االأيام املقبلة بعد العودة 
ظل  يف  وهــذا  الر�سمية  املناف�سة  اإىل 
باالإمكانيات  االإحتـــاد  اإدارة  اإقتناع 
وقدرته  عجايل  ميلكها  التي  الكبرية 
البقاء  لتحقيق  االإحتـــاد  قيادة  على 
ح�سيلته  اأن  رغم  االأوىل  الرابطة  يف 
مع فريقه ال�سابق ن�سر ح�سني داي مل 
اأن�سار  فــاإن  جانبهم  ومن  موفقة،  تكن 
يف  قريبا  احل�سم  يف  ياأملون  االإحتـــاد 
ظل  يف  ال�سيما  اجلديد  املــدرب  هوية 
ــدرب  امل عـــودة  اإمكانية  عــن  احلــديــث 

عمله  الإ�ستناف  لكناوي  نذير  ال�سابق 
من جديد كما ح�سل مع نهاية مرحلة 

الذهاب.
يف  خل�ساري  املخ�سرم  املدافع  و�سرع 
التدريبات على اإنفراد بعد تعافيه من 
والتي  منها  يعاين  كان  التي  االإ�سابة 
املباريات  عــن  الغياب  على  اأجــربتــه 
�سطيف،  وفاق  اأمــام  للإحتاد  ال�سابقة 
على  ق�سنطينة  و�سباب  بوفاريك  وداد 
يف  للمناف�سة  جاهزا  اللعب  يكون  اأن 
املناف�سة  توقف  ورغم  املقبلة،  الفرتة 
بن  الرئي�س  حتركات  اأن  اإال  مدة  منذ 
اأجل البحث عن  عي�سى مل تتوقف من 
منها  يعاين  التي  املالية  للأزمة  خمرج 
من  كبريا  الرهان  يبقى  حيث  الفريق 

على  احلــ�ــســول  على  امل�سريين  طــرف 
املحلية  وال�سلطات  املمولني  اإعــانــات 
وهذا  املناف�سة  الإ�ستئناف  العودة  قبل 
من  جــديــد  �سطر  تــ�ــســويــة  اأجـــل  ــن  م
حتفيزهم  بغية  اللعبني  م�ستحقات 
على حتقيق الهدف امل�سطر هذا املو�سم 
اإىل  الذهاب  وكــذا  البقاء  �سمان  وهو 
كاأ�س  مناف�سة  مــن  ممكن  دور  اأبــعــد 
االإحتـــاد  �سيكون  حــيــث  اجلــمــهــوريــة 
معنيا مبواجهة وداد بوفاريك يف لقاء 
العودة من الدور ربع النهائي، وينتظر 
�سركة  اإعانة  من  االإ�ستفادة  امل�سريون 
"�سوناطراك" والتي من �ساأنها اأن متكن 
من  باإرتياح  املو�سم  اإكمال  من  االإحتاد 

اجلانب املايل. 

الكاب  مو�سم  اأن  املعطيات  كــل  ت�سري 
التي  الديون  من  املزيد  �سي�سجل  احلايل 
�سىء  كاأقل  �سنتيم  مليارين  تفوق  قد 
يف  م�سوؤول  م�سدر  به  �سرح  ما  وح�سب 
الفريق فاإن فريق �سباب باتنة �ستتزامن 
حالة  يف  الثانية  الرابطة  اإىل  عودته 
جلنة  ديــون  م�سكل  مع  ل�سعود  حتقيقه 
رئي�سها  اإدارة  خلفتها  التي  املــنــازعــات 
الــ�ــســابــق لـــلإ�ـــســـارة فــــاإن ديــــون جلنة 
�سباب  فريق  على  املح�سوبة  املنازعات 
باتنة بلغت قرابة خم�سة مليري ومتثل 
ال�سابقة  االإدارة  تقدم  مل  العبني  اأجور 
ت�سويتها  على  نزار  فريد  رئي�سها  بقيادة 
للجنة  ــوؤون  ــج ــل ي الــلعــبــني  جــعــل  مـــا 
وعلى  اأموالهم  على  للح�سول  املنازعات 
هذا  االأندية  من  الكثري  عا�سته  ما  غرار 
لق�سية  املماثلة  الق�سية  هذه  مع  املو�سم 
فريق �سباب باتنة فاإن ال�سلطات املحلية 
االإ�ستعداد  اأمت  على  تكون  باأن  مطالبة 
مل�ساعدة الفريق لت�سوية هذه االإ�سكالية 
يف  ــة  ــدي اأن عــدة  عرفته  مــا  غـــرار  على 

الرابطة املحرتفة االأوىل والثانية.

يواجه  قد  الفريق  اأن  التاأكيد  ويجب 
املو�سم  اللعبني  تاأهيل  عــدم  عقوبة 
حالة  يف  النقاط  خ�سم  وكــذا  الــقــادم 
عدم ت�سوية هذه الديون مثلما حدث مع 
بع�س الفرق ونخ�س بالذكر فريق �سباب 
اإىل  باالإ�سافة  غليزان  و�سريع  بلوزداد 
فرق اأخرى وهو �سيناريو قد ي�سدم ع�ساق 
ينتظرون  اللذين  االأورا�ــســيــة  الكتيبة 
عودة قوية لفريقهم بعيدا عن مثل هذه 
امل�ساكل التي دائما ما تنباأ مبو�سم �سعب 

وجتعل الفريق يعود اإىل اأدراجه.
مقرب  م�سدر  ك�سف  مت�سل  �سياق  ويف 
القدم  لــكــرة  الــوطــنــيــة  الــرابــطــة  ــن  م
ومبختلف  ــة  ــري ــزائ اجل الــبــطــولــة  اأن 
اأق�سامها �ستنهي املو�سم الريا�سي اجلاري 
نهائي  باإ�ستثناء  االأن�سار  ح�سور  بــدون 
اأخذ  بــاب  مــن  وهــذا  اجلمهورية  كــاأ�ــس 
االإحتياطات لتفادي اأي اإنت�سار لفريو�س 
�سدمة  �سك  دون  �سي�سكل  ما  وهو  كورونا 
لع�ساق الكاب اللذين قد ي�سهدون �سعود 

فريقهم خلف اأ�سوار امللعب.

الفني  الطاقم  يدر�س 
بقيادة  الــــربج  ــي  ــل الأه
ـــــدرب بــــلل دزيــــري  امل
مبــعــيــة رئــيــ�ــس الــنــدي 
فكرة  حمادي  بن  اأمــري 
ق�سري  تــربــ�ــس  ــة  ــام اإق
اإىل  الــــــعــــــودة  بـــعـــد 
الر�سمية  املــنــافــ�ــســة 
الوقوف  اأجل  من  وهذا 
جميع  جــاهــزيــة  عــلــى 
الإ�ستئناف  الــلعــبــني 

يتعر�س  قد  اإ�سابات  اأي  وتفادي  املناف�سة 
التوقف  فـــرتة  بــ�ــســبــب  الــلعــبــون  ــهــا  ل
عن  االأن  حلد  االإتفاق  يتم  ومل  الطويل، 
الفني  الطاقم  يحبذ  حيث  الرتب�س  مكان 
على  توفرها  ظل  يف  تون�س  بدولة  اإقامته 
كل �سروط التح�سري اجليد، ولو اأن رئي�س 
الفريق بن حمادي خاطب العبيه مبا�سرة 
الربنامج  اإتباع  ال�سروري  من  اأنه  بالقول 
التدريبي احلايل وهذا من اأجل املحافظة 

على لياقتهم باأي طريقة كانت.
وبدا رئي�س جمل�س االإدارة اأمري بن حمادي 
واثقا من اإ�ستئناف املناف�سة يف اأقرب وقت 
كورونا  فــريو�ــس  اإنت�سار  يف  التحكم  بعد 
بتوقيف  املتداولة  االإ�ساعات  عك�س  وهذا 
تقوم  الدولة  اأن  قائل  الريا�سي  الن�ساط 
التحكم يف  اأجـــل  مــن  مبــجــهــودات جــبــارة 
وهو  وقت  اأ�سرع  يف  الفريو�س  هذا  اإنت�سار 
العودة  يف  قائما  االأمل  يجعل  الذي  االأمر 
ب�سرط  قريبا  الريا�سي  الن�ساط  اإىل 

ـــافـــر جـــهـــود  تـــ�ـــس
ــتــزام  واالإل اجلميع 
بالتدابري والن�سائح 
الوقائية، ورف�س بن 
اإلغاء  فكرة  حمادي 
املناف�سة هذا املو�سم 
البطولة  وتوقيف 
هـــذه  اأن  ــــل  ــــائ ق
�سديدة  غري  الفكرة 
ــــى االإطـــــــــلق  عــــل
ـــه مـــازال  خــا�ــســة اأن
البطولة  ملوا�سلة  الوقت  من  مت�سع  هناك 
الرابطة  رئــيــ�ــس  ــدات  ــي ــاأك ت �ــســوء  عــلــى 
التحكم  فور  املناف�سة  باإ�ستئناف  املحرتفة 

يف الو�سعية احلالية.
وبخ�سو�س ق�سية االإ�ستقبال مبلعب راأ�س 
الوادي اإىل غاية نهاية املو�سم فاإن االأمور 
ب�سري  اأكرث  ومرتبطة  وا�سحة  غري  تبقى 
20 اأوت بالربج حيث  اأ�سغال �سيانة ملعب 
االأ�سغال  اإنطلق  يف  االأهلي  م�سريو  ياأمل 
التي  التطمينات  ظــل  يف  ال�سيما  قريبا 
االأ�سغال  مدة  بخ�سو�س  امل�سريون  تلقاها 
والتي لن تطول كثريا بحكم اأن االأمر يتعلق 
اإ�ستبدال  عملية  ولي�س  فقط  برتميمات 
فاإن  امللعب  غلق  حال  يف  وحتى  الب�ساط، 
للفريق بحكم  ي�سكل متاعب  االأمر ال  هذا 
اأن املباريات القادمة مربجمة دون ح�سور 
على  امل�سلطة  العقوبة  ب�سبب  اجلمهور 
يف  الطعن  نتائج  �سدور  انتظار  يف  الفريق 

قرار العقوبات. 

ديون جلنة املنازعات هاج�س 
يالحق الفريق يف الفرتة القادمة

بن حمادي :"فكرة توقيف البطولة
 غري �صديدة على الإطالق.. !"

امليزانية ت�صل اإىل 120 مليار �صنتيم 
والكوكي ي�صر على ترب�س تون�س 

تاأجيل الف�صل مع عجايل 
وحتركات مكثفة حلل امل�صاكل املالية 
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حقيقية  اأزمة  العلمة  مولودية  تواجه 
مع نهاية هذا املو�سم بعد قرار الكثري من 
اإىل  اللجوء  على  الفارط  املو�سم  العبي 
على  احل�سول  اأجل  من  املنازعات  جلنة 
ت�سريحهم  واأوراق  العالقة  م�ستحقاتهم 
مــن الــفــريــق، وتــكــمــن املــعــانــاة يف كون 
م�ستحقات  على  يتح�سلوا  مل  اللعبني 
وهذا  الفارط  املو�سم  عن  كاملة  اأ�سهر   6
ف�سل عن الديون التي على عاتق النادي 
)10 مليار �سنتيم( والتي متثل م�ستحقات 
هددوا  والــذيــن  الــفــارط  املو�سم  العبي 
ال�سائفة،  املوقف هذه  بدورهم بت�سعيد 
وجددت اإدارة مولودية العلمة رغبتها يف 
االإن�سحاب نهائيا من ت�سيري الفريق هذه 
االإ�ستجابة  عدم  ظل  يف  وهذا  ال�سائفة 
امل�سريين  قبل  مــن  املرفوعة  للمطالب 
مالية  اإعانات  على  باحل�سول  واملتعلقة 
اأجــل  مــن  املحلية  ال�سلطات  ــرف  ط مــن 
ال�سروع يف التح�سريات للمو�سم اجلديد.

املالية  االأزمة  اأن  الفريق  م�سريو  ويرى 
الوقت  يف  النادي  بها  مير  التي  اخلانقة 
الراهن حتتم على االإدارة القيام بت�سوية 
م�ستحقات اللعبني كاأولوية قبل التفرغ 
اأمال  اأن  ولو  العالقة،  الديون  لت�سوية 
اإعانة  امل�سريين تبقى معلقة على دخول 
اأجل  من  ممكن  وقــت  اأقــرب  يف  البلدية 

القول  وميكن  العالقة،  الديون  ت�سوية 
الرتتيب  يف  �سعبة  البابية  و�سعية  اأن 
الكوكبة  مع  يتواجد  الفريق  الأن  العام 
املهددة بال�سعود واأي تعرث اأخر من �ساأنه 
وبالتايل  الو�سعية  تعقد  من  يزيد  اأن 
عن  التخلي  بعدم  مطالبون  االأن�سار  فاإن 
حيث  ال�سعبة  الظرف  هــذا  يف  الفريق 
البابي�ست  عــلــى  ــروري  ــ�ــس ال مــن  يبقى 
نهاية  غاية  اإىل  الفريق  حول  االإلتفاف 
املو�سم، واأكد رئي�س بلدية العلمة طارق 
املكتب  اأع�ساء  يف  الكاملة  ثقته  ح�ساين 

الفريق  قيادة  اأجــل  من  احلــايل  املوؤقت 
اأن  علما  اجلــاري،  املو�سم  من  تبقى  فيما 
االإعانة  بت�سريح  وعــد  البلدية  رئي�س 

االأولية يف القريب العاجل.
وحتدث مدرب مولودية العلمة م�سطفى 
حتقيق  يف  الــفــريــق  حــظــوظ  عــن  �سبع 
قبل  االأوىل  الــرابــطــة  اإىل  الــ�ــســعــود 
اأن  قائل  املو�سم  �سبعة جوالت من ختام 
حظوظ البابية مرتفعة يف حتقيق هذا 
الهدف مقارنة باالأندية االأخرى رغم اأن 
اجلوالت  يف  خا�سة  �سهلة  تكون  لن  املهم 
كل  مواجهة  خــلل  من  املقبلة  الثلثة 
ووداد  غليزان  �سريع  املدية،  اأوملبي  من 
تلم�سان خارج الديار علما اأن هذه الفرق 
تتناف�س على حتقيق ال�سعود مع اإ�ستقبال 
البقاء  على  ي�سارع  الــذي  ــو  اأرزي اأوملبي 
�سيدافع  الفريق  اأن  بالقول  �سبع  واأردف 
عن حظوظه اإىل غاية اجلولة االأخرية 
و�سيحاول اأن يجمع اأكرب عدد ممكن من 
النقاط يف هذه اللقاءات لتحقيق الهدف 

امل�سطر هذا املو�سم. 

فتح املدافع عبد املالك تيغزة ابن مدينة 
بفريق  املو�سم  هذا  التحق  والذي  القليعة 
نيوز"  ـــس  االأورا�  " لـ  قلبه  خن�سلة  احتــاد 
،كما  نقاط  عدة  عن  فيه  حتدث  حــوار  يف 
بالعامل  حل  ما  على  حزين  بقلب  حتــدث 
االأمر بوباء فريو�س كورونا  باأ�سره ويتعلق 
اهلل  ق�ساء  اأمر  هو  خلله  من  اأكد  والــذي 
وقدره، واأي�سا اأكد اأن فريق احتاد خن�سلة 
ال�سعود  حتقيق  نحو  ثابتة  بخطى  ي�سري 
والبي�ساء  الكحلة  الأن�سار  ر�سالة  موجها 

الوقوف مع فريقهم يف الوقت الراهن...

كيف تق�سي يومياتك يف م�سقط راأ�سك 
مدينة القليعة �سيما مع الوقت الراهن الذي 

متر به البالد ؟ 
 طبعا كما ترى اجلزائر و�سائر دول بقية 
تف�سي  جــراء  �سعبة  مبرحلة  متر  العامل 
يكن  مل  الذي  كورونا  فريو�س  الع�سر  وباء 
الرغم  اأحدا من ينتظره، وهذا طبعا على 
ونحن  ــدره  وق اهلل  ق�ساء  هو  يقال  ما  كل 
ال�سحي  احلــجــر  نــحــرتم  الــنــا�ــس  كجميع 
ونلتزم بكل التعليمات للحفاظ على �سحتنا 
النا�س، كذلك هي فر�سة يل  و�سحة كافة 

للبقاء قرب العائلة . 

وهل حتافظ على التح�سريات والتدريبات 
كبقية الالعبني يف انتظار العودة اإىل امليادين 

؟ 
لتطبيق  �سعب  االمـــر  ان  رغــم  بالطبع 
التح�سريات ب�سفة جيدة يف ظل التعليمات 
من قبل ال�سلطات واملعنيني للبقاء يف املنازل 
امللعب  وكــل  ل�سرورة  اإال  اخلــروج  وعــدم 
مو�سدة حتى امللعب اجلوارية التي تبقى 
اأنا ومبوجبه اقطن  املتنف�س للجميع، لكنه 
ــدرب  واأت راحتي  وجــدت  الغاية  مبحاذاة 
بانتظام اإىل غاية ما �سيحدث من جديد يف 

االأيام املقبلة ونتمنى كل اخلري للبلد .

 ما هي حظوظ فريق احتاد خن�سلة يف حتقيق 
ال�سعود يف ظل ال�سراع املحتدم يف كوكبة 

املقدمة ؟
كبري  تناف�س  حقيقة  اأ�سرت  كما  بالطبع   
حظوظنا  وتــبــقــى  الــرتتــيــب  مــقــدمــة  يف 
قبل  من  امل�سطر  الهدف  حتقيق  يف  كبرية 
االإدارة، وطبعا ال�سعود باأيدينا فقط البد 
نادي  اأمــام  املقبلة  املباراة  يف  الفوز  علينا 
الق�سم  اإىل  العبور  مفتاح  وهــو  التلغمة 
يف  قدما  و�سعنا  قد  نكون  الثاين  الوطني 
اللقاءات  اإىل الفوز يف  اإ�سافة  الكبار  ق�سم 

الثلث املتبقية داخل ديارنا .

كلمة اأخرية..
اأن�سارنا  من  واأطلب  اأنا�سد  املنرب  هذا  من 
الوقوف معنا ونحن بدورنا نعدهم بتحقيق 

هذه  من  اخلــروج  االأوان  اآن  الأنــه  ال�سعود 
" وح�سب  " ليا�سمكا  االأق�سام وطبعا فريق 
ي�ستحق  فانه  تاريخه  تعرف  التي  النا�س 
انتظر  خلله  ومن  الكبار  ق�سم  يف  مكانة 
ب�سغف هذا اليوم الذي �ساأكون فيه �سعيدا 
�سجل  يف  ذهــب  من  بــاأحــرف  ا�سمي  الأكتب 
ال�سريعة  العودة  واأمتنى  خن�سلة،  احتــاد 

اإىل املناف�سة .

الأزمة خانقة.. والإدارة تهدد بالإ�صتقالة 
ب�صبب الديون املرتاكمة 

ال�صعود  لتحقيق  وفرية  "حظوظنا 
وننا�صد الأن�صار بالوقوف معنا "

مولودية �لعلمة 

توقف املناف�صة يقلق اجلميع
 وزاد من حدة الركود

الطاقم الفني ي�صطر برناجما 
حت�صرييا مكثفا بعد اإ�صتئناف البطولة

�إحتاد خن�سلة 

�أمل مرو�نة 

مل يت�سّن لفريق �سباب عني ياقوت العودة 
اإىل اأجواء املناف�سة ب�سبب قرار ال�سلطات 
ب�سبب  البطولة  باإيقاف  بالبلد  العليا 
وباء كورونا واالإكتفاء فقط بالتح�سريات 
الفردية وهو ما اأحدث نوعا من القلق لدى 
اللعبني  خا�سة  ال�سباب  بيت  يف  اجلميع 
الذين يريدون العودة اإىل اأجواء امليادين 
ق�سد  املو�سم  هــذا  جــوالت  اإنهاء  وباملرة 
يف  التفكري  قبل  ــة  ــراح ال اإىل  ــون  ــرك ال
يريدونه  كما  اجلديد  املو�سم  متطلبات 
هذا  بطولة  يف  ح�سل  ملا  م�سابها  يكون  اأن 
تاأ�سرية  ح�سد  من  يقرتب  فالفريق  العام، 
ال�سعود اإىل ق�سم الهواة من جانبه �سيكون 
فرتة  با�ستغلل  مطالبا  رمــا�ــس  التقني 
ترتيب  اإعــادة  ملحاولة  البطولة  توقف 
املقبلة  لل�ستحقاقات  حت�سبا  االأوراق، 
احلفاظ  اأراد  ما  اإذا  البطولة،  عند عودة 

على املك�سب املحقق. 

�سريف جدول: "توقف املناف�سة يقلقني ويجب 

اأن نح�سن ت�سيري الأمور مع ا�ستئناف البطولة"
مع  حديث  نيوز"  لـ"االأورا�س  وكــان  هذا 
اللعب املتاألق �سريف جدول عن و�سعية 
ب�سبب  البطولة  توقف  ظــل  يف  الفريق 
من  قلق  "اأنا  فقال:  كورونا  وبــاء  تف�سي 
على  �سينعك�س  ذلك  الأن  املناف�سة  غياب 
واأننا  خا�سة  البدنية  اللعبني  لياقة 
نخ�سع لتدريبات فردية من اأجل احلفاظ 
على اللياقة البدنية" ويف املقابل مل يخف 
الفريق  م�سرية  على  ذلــك  تاأثري  اللعب 
ال�سعود  نحو  ثابتة  بخطى  ي�سري  والــذي 
التي  الربجمة  من  قلقه  اأي�سا  يخف  ومل 
بعد  املقبلة  ــــام  االأي يف  فــريــقــه  تنتظر 
ال�سعب  "من  واأ�ساف:  البطولة  اإ�ستئناف 
ق�سري  وقــت  يف  مــبــاريــات  عــدة  تلعب  اأن 
ــن املــنــافــ�ــســة ومن  بــعــد تــوقــف طــويــل ع
جتد  تعود  وملا  كثريا  تلعب  ال  اأن  ال�سعب 
ماراطون من املباريات يف انتظارك وهذا ما 
يت�سّبب يف خملفات كبرية خا�سة املتعلقة 

باالإ�سابات".

بقيادة  للأمل  الفني  الطاقم  �سبط 
برنامج  �ــســبــط  اإىل  اأكــلــي  ــــدرب  امل
اإ�ستئناف  بــعــد  مــكــثــف  حتــ�ــســريي 
على  مبنية  جديدة  بروؤية  البطولة 
الهيئة  ر�سمتها  التي  االإ�سرتاتيجية 
الفني  الطاقم  مع  بالتن�سيق  امل�سرية 
حقيقة  على  الــوقــوف  اإىل  الرامية 
الذين  ال�سبان  الــلعــبــني  اإمــكــانــات 
االأكابر  �سنف  اإىل  ترقيتهم  متــت 
التح�سري يف هذا  بغية منحهم فر�س 
املتبقية  املباريات  وا�ستغلل  امل�ستوى 
من البطولة حتى يربهنوا على �سحة 
املدرب  ثقة  ك�سب  وباملرة  اإمكاناتهم 
اجلديد،  املو�سم  تعداد  يف  لو�سعهم 
القائمون  يريد  ال  التي  الفرتة  وهي 
مادامت  تفويتها  النادي  �سوؤون  على 
للفرتة  التح�سري  خانة  يف  ت�سنف 
القادمة يف ظل عدم جدوى موا�سلة 
امل�سوار بلعبي االأكابر الذين اأخفقوا 
يف حتقيق ال�سعود مع الفريق ويت�سح 
من خلل التحركات التي متّيز االإدارة 
اإتباع  على  م�سّممة  اأنــهــا  املــروانــيــة 
رهن  اأن  بعد  الت�سكيلة  ت�سبيب  خيار 
وهو  ال�سعود،  يف  حظوظه  الفريق 
يف  ت�سب  قناعة  اإىل  ي�سل  جعله  ما 

ال�سبان  ورقة  على  االعتماد  حتمية 
رفع  على  القادرة  الكروية  واملواهب 
التحدي من منطلق اإ�سفاء دم جديد 
من  التخفيف  اإىل  اإ�سافة  للت�سكيلة 
انتداب  اإمكانية  وعدم  االأزمــة  حدة 
حتقيق  دون  باهظة  باأموال  العبني 
اأزمة  ن�سيان  دون  املرجوة  ــداف  االأه
النظر  ــادة  اإع حتتم  التي  املديونية 
من  التقليل  مع  ت�سويتها  طريقة  يف 
مداخيل  غياب  اأمام  امل�ساريف  حجم 

بديلة.
العنا�سر  ــن  م الــعــديــد  تــخــف  ومل 
احلالية للأمل قلقها على م�ستقبلها مع 
الفريق يف ظل عدم ات�ساح الكثري من 
خا�سة  النادي،  يف  الت�سيريية  االأمور 
ال�سمت  ف�سلت  االإداريـــة  الهيئة  اأن 
وهو  اإ�سرتاتيجيتها  عن  تك�سف  ومل 
اأن  بحكم  مقبول  غــري  اعــتــربوه  مــا 
االأول  اجلهوي  اإىل  املبكر  ال�سقوط 
املو�سم  يف  التفكري  االآن  من  يتطلب 
اجلديد والتح�سري له ب�سورة فعالة، 
ر�سم  اللعبني  من  العديد  وا�سرتط 
ال�سعود كهدف رئي�سي مقابل موا�سلة 

امل�سوار اأو املغادرة مع نهاية املو�سم.

اأحمد اأمني.ب
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�صباب عني ياقوت



طلب م�صوؤولو مان�ص�صر �صيتي �صمانات �صحية 
ب�صاأن فريو�ص كورونا، قبل ا�صتئناف مباريات 

الدوري الإجنليزي املمتاز هذا املو�صم.
وقال م�صوؤول كبري يف جمل�ص اإدارة ال�صيتي، خال 
ت�صريحات ل�صحيفة "مريور": "اأي اقراح ب�صاأن 

اإننا نريد اإلغاء املو�صم احلايل مثري لل�صخرية".
واأ�صاف: "لكن �صحة لعبينا وموظفينا 

وم�صجعينا واأ�صرهم يجب اأن تكون لها الأولوية 
دائًما، وهذا يعني اأننا لن نعود خلو�ص املباريات، 

حتى يت�صح اأن تهديد فريو�ص كورونا انتهى متاًما".
واأكدت ال�صحيفة اأن هناك �صدمة يف اإدارة 

مان�ص�صر �صيتي، ب�صاأن طرح ا�صم النادي كاأحد 
الراغبني يف اإلغاء املو�صم احلايل.

وذكرت اأن موقف ال�صيتي �صيجعله يعار�ص اأي 
حماولة من قبل رابطة الربميريليغ اأو الحتاد 

الإجنليزي ب�صاأن ا�صتئناف املباريات خلف اأبواب 
مغلقة.و�صددت على اأن اأغلب اأندية الدوري 

الإجنليزي املمتاز توافق على موقف مان�ص�صر 
�صيتي ب�صاأن عودة املباريات

االإ�سبانية  ال�سحف  �سلطت 
اتفاق  على  الــ�ــســوء  امــ�ــس،  ــادرة  الــ�ــس
مارتينيز  الوتــارو  االأرجنتيني  مع  بر�سلونة 
بخدماته  للظفر  االإيطايل،  ميلن  اإنرت  مهاجم 

يف ال�سيف املقبل.
وعنونت �سحيفة ماركا "هذه طريقة اخلياطة 

احلالية يف اإ�سبانيا".
واأ�سافت "اإيكر مارتينيز البطل االأوملبي 
الطريقة  هــي  هــذه  الكمامات،  ي�سنع 
على  احلا�سل  البطل  بها  ي�ساعد  التي 

امليدالية الذهبية يف اأثينا 2004"

وخرجت �سحيفة موندو ديبورتيفو بعنوان "اأبطال يف اأوت".
ويبداأ  يف جويلية،  الدوريات  تنتهي  اأن  هو  حالًيا  االأقرب  "اخليار  واأ�سافت 

املو�سم اجلديد يف اأكتوبر".
�سواريز  لوي�س  ا�ستعادة  لرب�سلونة  ميكن  الفكرة،  جنحت  "حال  وتابعت 

وعثمان دميبلي يف دوري االأبطال".

على  ُيــراهــن  "الوتارو  العنوان  جــاء  �سبورت،  ل�سحيفة  الرئي�سية  ال�سفحة  وعلى 
البار�سا".

واأ�سافت "النادي الكتالوين ح�سل على موافقة اللعب، ويف انتظار االتفاق مع 
اإنرت ميلن".

وراء  مي�سي،  ليونيل  بجانب  واللعب  الريا�سي  "امل�سروع  وتابعت 
موافقة الوتارو".

رهان 
لوتارو يف 
قلب �سحف 

اإ�سبانيا

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض
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ك�صف الأملاين مارك اأندريه تري �صتيغن، حار�ص 
له مع مباريات كرة  بر�صلونة، عن موقف مثري 

القدم.
�صحيفة  اأبرزتها  ت�صريحات  يف  �صتيغن،  وقال 
من  الكثري  اأ�صاهد  "ل  الإ�صبانية:  "ماركا" 
على  فقط  اأحر�ص  حيث  القدم،  كرة  مباريات 
اأو  جيدة  مباريات  هناك  تكون  عندما  املتابعة 

يلعب �صديق يل".
ي�صاألونني  الأحيان  بع�ص  "يف  �صتيغن:  واأ�صاف 
عن ا�صم اأحد الاعبني، لكنني ل اأملك اأي فكرة 

عنه".
مع  اإ�صبانيا  يف  ا  اأي�صً يل  يحدث  "هذا  وتابع: 
لكن  اأعرفهم،  ل  اإنني  حيث  املناف�صني،  اأ�صماء 
الاعبني  على  اأتعرف  الفيديو  ي�صعون  عندما 
ي�صددون.  كيف  اأو  امللعب  يف  يتحركون  وكيف 

اإنه اأمر غريب بع�ص ال�صيء".
فريد  ملعب  اإن��ه  ن��و؟  "كامب  �صتيغن:  ووا�صل 
من نوعه، كما اأن هنا عقلية خمتلفة متاًما عن 
على  ويركزون  اأكرث  يغنون  اإنهم  حيث  اأملانيا، 

الفريق".
التفا�صيل  يقدرون  بر�صلونة  "م�صجعو  واأكمل: 
واأنا  خمتلف  هنا  الأم��ر  اأك��رب.  ب�صكل  الفردية 
اأحب ذلك.. على �صبيل املثال عندما يقوم دي 
بذلك  ي�صتمتع  اجلمهور  ف��اإن  م��ا،  ب�صيء  يونغ 

ويحتفلون به".
واأردف احلار�ص الأملاين: "املاعب التي جتذب 
النتباه؟ �صان باولو اإنه لي�ص ملعًبا حديًثا، لكن 
دوًرا  اجلماهري  فيه  وتلعب  مميز،  �صيء  لديه 

بيلباو  مواجهة  مثل  املباريات  هذه  اأحب  كبرًيا 
عندما يقف امل�صجعون خلف فريقهم".

منذ  حاولت  بر�صلونة؟  يف  "احلياة  وا�صتطرد: 
يف  ممكن  وقت  باأ�صرع  نف�صي  دمج  الأول  اليوم 
جعلوين  لقد  والكتالونية  الإ�صبانية  الثقافة 
امل�صتوى  على  �صواء  جيدة  بحالة  دائًما  اأ�صعر 

ال�صخ�صي اأو مع عائلتي".
مثل  اأحبها  هنا  اأ�صياء  "هناك  �صتيغن:  وزاد 
اأملك  زل��ت  ما  لكن  والبحر،  والطق�ص  الطعام 
يف  للغاية  دقيق  اإنني  مثل  جًدا  اأملانية  اأ�صياء 

املواعيد".
واأمت: "احلجر ال�صحي؟ اأنا هادئ للغاية. كرة 
يف  نكون  اأن  يجب  الآن.  اأولوية  لي�صت  القدم 

املنزل".

ُيوا�صل جو�صيب ماريا بارتوميو، رئي�ص بر�صلونة، 
مفاو�صاته مع لعبي الفريق الكتالوين، من اأجل 

التفاق على خف�ص الرواتب.
الرواتب  خف�ص  اأنَّ  اإ�صبانية،  تقارير  وذك��رت 
اخل�صائر  مع  للتعامل  الرئي�صي،  احل��ل  �صيكون 
امل�صابقات؛  توقف  ع��ن  الناجتة  القت�صادية 

ب�صبب تف�صي فريو�ص كورونا.
الاعبني  اإن  "ماركا" الإ�صبانية،  �صحيفة  وقالت 
والقبول  لا�صت�صام  اآجًا  اأم  �صي�صطرون عاجًا، 
بخف�ص الرواتب؛ لأنَّ �صورتهم و�صمعتهم �صتكون 
اأمام  اإيجابية  لفتة  يقدموا  مل  اإذا  املحك،  على 

هذه الأزمة العاملية.
املو�صم احلايل، قد  اإلغاء  اأنَّ  ال�صحيفة،  واأ�صافت 
كذلك  والأمر  يورو،  مليون   100 بر�صلونة  يكلف 

بالن�صبة لريال مدريد.
خف�ص  بر�صلونة،  لعبي  رف�ص  اأن  اإىل  واأ�صارت 
ذلك  اأن  ب�صاأن  �صكوك  ل��وج��ود  يعود  ال��روات��ب 
النادي  جمل�ص  قبل  من  ال�صيئة  الإدارة  �صببه 

الكتالوين.
مدريد  ريال  يجرب  مل  مدريد  ريال  اأنَّ  واأو�صحت 
يرغب  ل  ل��ذا  ال��روات��ب،  خف�ص  على  الاعبني 

جنوم بر�صلونة يف دفع ثمن اأخطاء الإدارة.
كان  اإذا  اأنه  بالتاأكيد  تقريرها  ال�صحيفة  واأمتت 
الأمر مروًكا لاعبني، فلن يقتطعوا من رواتبهم، 
لكن هذه �صتكون خطوة انتحارية يف اأعني بع�ص 
امل�صجعني الذين فقدوا وظائفهم وم�صادر دخلهم، 
فريو�ص  ب�صبب  ت��وف��وا  ال��ذي��ن  اأق��ارب��ه��م  وح��ت��ى 

كورونا.

نقل لعب كرة القدم الركي ال�صابق رو�صتو رت�صرب، حار�ص مرمى املنتخب الوطني ولعب 
امل�صت�صفى  اإىل  و2006،   2004 عامي  بني  اإ�صابته بر�صلونة  اإث���ر  امل��ا���ص��ي��ة  الليلة 

ملا ذكرته زوجته  امل�صتجد، وفقا  رت�صرب بفريو�ص كورونا  اإي�����ص��ي��ل 
عرب مواقع التوا�صل الجتماعي.

زوجي  اإدخ���ال  "مت  ال��اع��ب:  زوج��ة  وكتبت 
اإ�صابته  ت�صخي�ص  ومت  امل�صت�صفى،  اإىل  رو�صتو 

وفجاأة  طبيعيا  �صيء  ك��ل  ك��ان  بكوفيد-19. 
حالة  يف  زلنا  ما  ب�صرعة،  الأع��را���ص  عليه  ظهرت 

�صدمة".
�صلبية  جاءت  الختبارات  ولكن  للفح�ص  خ�صعوا  الأ�صرة  اأف��راد  جميع  اأن  واأ�صافت 

بالن�صبة لها ولطفليها.
ي�صار اإىل اأن رت�صرب )46 عاما( دافع عن قمي�ص املنتخب الركي من 1994 اإىل 2012.

وبعد اللعب ل�صالح بر�صلونة الإ�صباين، وقع مع فرنبخ�صة الركي واأخريا ب�صكتا�ص حيث 
اأنهى م�صريته يف 2012.

جنم  رون���ال���دو،  كري�صتيانو  ال��ربت��غ��ايل  ت��ع��ر���ص 
يوفنتو�ص، خل�صارة مالية تقدر ب�10 مايني يورو، 

ب�صبب فريو�ص كورونا.
فاإن  الإيطالية،  �صبورت"  "توتو  ل�صحيفة  ووفًقا 

يوفنتو�ص �صيوفر 90 مليون يورو يف ال�صنة املالية 
احلالية، عقب اإجراء خف�ص الرواتب.

تخ�ص  اخلف�ص  قيمة  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
العام  من  ج��وان  اىل  مار�ص  اأ�صهر  روات��ب 

احلايل.
اأكرب  �صيكون  كري�صتيانو  اأن  واأو�صحت 

مايني   10 �صيخ�صر  لأن��ه  املت�صررين 
مليون   31( البالغ  راتبه  من  ي��ورو 

يو(.
رونالدو  اأن  زعمت  تقارير  وكانت 
فقط،  ي��ورو  مليون   3.8 �صيخ�صر 
بياًنا،  يوفنتو�ص  ي�صدر  اأن  قبل 
اأعلن خاله  اأم�ص ال�صبت،  م�صاء 
ال��ت��و���ص��ل لت���ف���اق ن��ه��ائ��ي مع 
الرواتب  ب�صاأن خف�ص  الاعبني 

يف املو�صم احلايل.
اأن جورجيو كيليني، قائد يوفنتو�ص، هو من توىل مهمة مناق�صة  يذكر 

جميع لعبي الفريق، ب�صاأن اإمكانية خف�ص الرواتب هذا املو�صم.

تطور  ع��ن  اإ���ص��ب��اين،  �صحفي  تقرير  ك�صف 
كامافينغا،  اإدواردو  ارتباط  ب�صاأن  جديد 
لعب و�صط رين، بالنتقال اإىل ريال مدريد 

يف ال�صيف املقبل.
فاإن  الإ�صبانية،  "ماركا"  ل�صحيفة  ووف��ًق��ا 
كامافينغا ان�صم اإىل قائمة الاعبني املف�صلني 
للمرينغي يف املريكاتو ال�صيفي، ويرى م�صوؤولو 
اأن  يجب  الاعب  م�صتقبل  اأن  امللكي  النادي 

يكون يف "�صانتياغو برنابيو".
بول  عليه  يطلق  كامافينغا  اأن  اإىل  واأ�صارت 
اأنه  مدريد  يف  ويعتقدون  اجل��دي��د،  بوغبا 
و�صط  يف  كا�صيمريو  خلافة  مثايل  مر�صح 

امللعب.
بكل  ارت��ب��ط  كامافينغا  ا���ص��م  اأن  واأو���ص��ح 
املا�صي،  اوت  منذ  اأوروبا  يف  الكربى  الأندية 
اأوائ��ل  م��ن  ك��ان��وا  م��دري��د  ري��ال  ك�صافة  لكن 

املراقبني لكل خطوة لاعب.
يتابع  م��دري��د  ري���ال  اإن  "ماركا"  وق��ال��ت 
تاألقه،  ب�صبب  طفًا  كان  اأن  منذ  كامافينغا 
يورو  مليون  ب�80  قيمه  ناديه  اأن��ه  لدرجة 
يف وقت مبكر، ما جعل املرينغي يعود خطوة 

للخلف يف ال�صفقة.

واأ���ص��اف��ت اأن���ه رغ���م ت��راج��ع امل��رين��غ��ي عن 
الك�صافة  لكن  �صابق،  ال�صفقة يف وقت  اإبرام 
ا�صتمروا يف مراقبة الاعب، واإباغ التقارير 
التي  مدريد  ري��ال  لإدارة  عنه  الإيجابية 

عادت لاهتمام ب�صم كامافينغا مرة اأخرى.
واأمتت ال�صحيفة تقريرها بالتاأكيد اأنه بعد 

اأزمة فريو�ص كورونا، قد ن�صهد رحيل  انتهاء 
 100 م��ن  اأق��ل  مبقابل  ري��ن  ع��ن  كامافينغا 

مليون يورو.
اأن  موؤخًرا  اأكدت  اإ�صبانية  تقارير  اأن  يذكر 
كامافينغا،  �صفقة  م��ن  ان�صحب  بر�صلونة 

ب�صبب املغالة يف ال�صروط املالية
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نيوز"  لـ"االأورا�س  واأكـــــــدت 
النف�س  ــم  ــل ع يف  االأخــ�ــســائــيــة 
على  خليفة،  بن  اأميمة  العيادي 
اأهمية االبتعاد عن التلفاز ومواقع 
ت�سكله  ملــا  االإجتماعي  التوا�سل 
كبري  �سغط  من  املتداولة  االأخبار 
على املتابعني، واأ�سارت اإىل �سرورة 
خلق روتني يومي بعيدا عن و�سائل 
االإلكرتونية  واالأجــهــزة  االإعـــلم 
التي �سارت و�سائل متاحة للأطفال 
الت�سبب  �ساأنه  من  الذي  االأمر  وهو 
وفقدان  �سلوكية  م�سكلت  خلق  يف 
حلقة التوا�سل بني اأفراد االأ�سرة.

علم  يف  االأخــ�ــســائــيــة  ـــارت  ـــس واأ�
النف�س العيادي، اأن احلجر ال�سحي 
ــة الإعــــــادة الــعــلقــة  يــعــد فــر�ــس
وعلى  اجلــزائــريــة،  العائلت  بــني 
الوقائية  االإجــراءات  من  اإعتباره 
ــدوى  ع اإنــتــ�ــســار  لــتــفــادي  املتعبة 
متحدثة  تقول  كــوورنــا،  فــريور�ــس 
نتفهم  اأن  "علينا  نيوز"،  "االأورا�س 
ت�سيب  قد  التي  النف�سية  احلاالت 
نف�سية  اأزمــات  اأو  هلع  من  البع�س 
كذلك  �سديدين،  وقــلــق  تــوتــر  اأو 
اأو  اجل�سدي  �سواًء  العدوان  ظهور 
م�سوؤولية  يعترب  هذا  وكل  اللفظي 
التعاون  ي�ستدعي  مــا  اجتماعية 

لتجاوز هذه االأزمة". 
ال�سراعات  كــرثة  اأن  واأ�ــســافــت،   

مع  احلادة  النقا�سات  اأو  الزوجية 
الذين  املراهقني  خا�سة  االأبــنــاء 
ــال  ــث ــت ــوع واالم ــس ــ� يــرفــ�ــســون اخل
على  ت�ستوجب  ال�سحي  للحجر 
ــايل عـــن مــثــل هــذه  ــع ــت االآبــــــاء ال
وذلك  واليومية  الزوجية  امل�ساكل 
واأن  ال�سيما  ــاع  االأو�ــس حل�سا�سية 
فكرة البقاء يف البيت ملدة 24/24 
املجتمع  عليها  يتعود  مل  �ساعة 

اجلزائري.
خليفة  ــــن  ب ـــة  ـــم ـــي اأم ودعـــــــت 
النف�س  ــم  ــل ع يف  االأخــ�ــســائــيــة 
البقاء  ا�ــســتــغــلل  اإىل  ــعــيــادي،  ال

اإيجابية  فر�سة  كونه  املــنــزل  يف 
االأبناء  وبــقــاء  النف�سية  للخلوة 
للآباء  بالن�سبة  ال�سيما  اآبائهم  مع 
اأبنائهم  يــرون  ال  الذين  العاملني 
وجــود  ــدم  ع مــن  وي�ستكون  كــثــريا 
ال�سحي  احلجر  واإغتنام  الوقت، 
الكت�ساف  فر�سة  املتحدثة،  تقول 
وتوجيههم  االأبـــنـــاء  �سخ�سيات 
اأنه  اإىل  اإ�سافة  العائلة،  وتنظيم 
الوقت االأمثل ال�ستغلله يف تطوير 
النف�س وتغيري العادات ال�سلبية من 
خلل ممار�سة التمارين الريا�سية 
والعقلية واأي�سا االهتمام باجلانب 

ـــزام بــــدورة نوم  ـــت ــي واالإل ــروح ال
حمددة.

النف�سانية  االأخ�سائية  ولفتت 
خلل حديثها، اإىل اأهمية اإ�ستبدال 
ُتنمي ذكاء  باألعاب  و�سائل االإعلم 
الطفل ومهاراته كاالألعاب اليدوية 
من  يعد  الذي  ال�سطرجن  لعبة  مثل 
على  تعمل  التي  املفيدة  االألــعــاب 
وت�سمح  الــذاكــرة  وظائف  حت�سني 
اأكرث امل�سكلت تعقيدا،  للعقل بحل 
الفراغ  اأوقــات  اإ�ستغلل  غرار  على 
تنمي  التي  الطاولة  ورق  لعبة  يف 
مع  لعبها  ميكن  والتي  الطفل  ذكاء 
باالإ�سافة  �سنوات،   6 من  االأطفال 
اإىل لعبة البازل التي حتفز الدماغ 
املادة  وهــي  الدوبامني  اإنتاج  على 
امل�سوؤولة عن التعلم والذاكرة على 

غرار الر�سم والتلوين.
"االأورا�س  متحدثة  �سددت  كما 
نيوز" يف ختام حديثها اإىل �سرورة 
يعد  الــذي  ال�سحي  احلجر  التزام 
فر�سة متاحة لبداأ برنامج غذائي 
ال�سريع  االأكل  عن  واالإبتعاد  �سليم 
الريا�سية،  التمارين  وممــار�ــســة 
تغيري  يف  االإمكان  قدر  واإ�ستغلله 
ــــاء  ــــم االآب اأ�ــســلــوب احلـــيـــاة ودع
وقائي  اإجــراء  باعتباره  الأبنائهم 
ــى �ــســحــة و�ــســلمــة  ــل ــظ ع ــاف ــح ي

اجلميع.

حظر  لقرار  الباتنيون  ا�ستجاب 
جدا  وا�سع  ب�سكل  الليلي  التجول 
م�ساء  ال�سابعة  مــن  حــدد  والـــذي 
و�سط  �سباحا،  ال�سابعة  غاية  اإىل 
وجود بع�س التجمعات التي متكنت 
امل�سالح االأمنية من تفرقتها باحلث 
هذه  وتفادي  باملنازل  املكوث  على 
اللقاءات التي من �ساأنها اأن ت�ساهم 

يف انت�سار فريو�س كورونا للجميع.
ــاالت  ــك بعد عــديــد احل يــاأتــي ذل
امل�سجلة على م�ستوى والية باتنة 
هلعا  وخلفت  تخوفا  اأثــارت  والتي 
ـــدى الــبــاتــنــيــني الــذيــن  ــعــا ل ــس وا�
اأكدوا من خلل ا�ستجابتهم لقرار 
ــنــزل اأنــهــم  ــر واملـــكـــوث بــامل ــج احل
واعون بخطورة هذه العدوى التي 
عرب  االأرواح  من  االآالف  ح�سدت 
الطرقات  �سجلت  حيث  ــعــامل،  ال
الوا�سعة  ــوارع  ــس ــ� وال الرئي�سية 
غلقا  اأحيائها  مبختلف  بباتنة 
اأن�سطتها  مبختلف  للمحلت  كامل 
تعرف  التي  املحلت  راأ�سها  وعلى 
االأيــام  هــذه  مثل  يف  كبريا  اقباال 
التح�سري  خــللــهــا  يــتــم  الـــتـــي 
الكرمي، يف  �سهر رم�سان  ال�ستقبال 
حني ا�سبحت املدينة مبثابة قرية 
ب�سبب  ال�سباح  يف  خا�سة  لل�سباح 
العزوف عن اخلــروج واخلــوف من 
باجلميع  يرتب�س  ــذي  ال املجهول 

وال ي�ستثني اأحدا.
ومبا�سرة بعد قرار حظر التجول 

االأحــيــاء  عــديــد  �سجلت  الــلــيــلــي، 
برودة  مع  خا�سة  لذلك  ا�ستجابة 
يف  املنطقة،  ت�سهدها  التي  الطق�س 
هذا  ال�سباب  بع�س  جتاهل  وقــت 
القرار خا�سة يف حي بوعقال وحي 
اأفوراج وحي الزمالة بو�سط  بارك 
امل�سالح  اأجــــرب  ــا  م وهـــو  املــديــنــة 
واجبارهم  التدخل  على  االأمنية 
اخلطر  ب�سبب  ملنازلهم  العودة  على 
الــداهــم الـــذي يــرتبــ�ــس بــهــم، يف 

اأغلقت املحلت و�سدت جميع  حني 
االأبواب وعا�ست املدينة يف �سكينة 
التي  احلالة  وهي  كبريين  وهــدوء 
التخل�س  لغاية  م�ستمرة  �ستبقى 
ــاء عــلــى هـــذا الــفــريو�ــس  ــقــ�ــس وال
العامل  يف  احلياة  منحى  غري  الذي 

واجلزائر ب�سكل خا�س.
فالعديد  امل�سائية،  الفرتة  يف  اأما 
ــربــون هــذه  مـــن املـــواطـــنـــون يــ�ــس
القرارات عر�س احلائط خا�سة يف 

بع�س االأ�سواق التي ال تزال تعرف 
غــرار  على  عليها  رهيبا  ــدا  ــواف ت
باخل�سر  اخلــا�ــس  بــوعــقــال  �ــســوق 
جتاره  يحرتم  ال  والــذي  والفواكه 
وال مرتادوه اأدنى �سروط احلماية 
والوقاية وهو ما ي�ستوجب تدخل 
لف�س  االأمــنــيــة  لل�سلطات  عــاجــل 
على  وال�سيطرة  التجمعات  هــذه 

االأو�ساع قبل تفاقمها.

حفيظة. ب

ـــراءات  اإج عــدة  اتــخــاذ  على  احلكومة  عملت 
انت�سار  وتــفــادي  الــو�ــســع  يف  للتحكم  وقــائــيــة، 
ح�سابات  اأخلط  الذي  امل�ستجد،  كورونا  جائحة 
عدة دول قوية اإقت�ساديا و�سحيا وال يزال، ومن 
للمتابعة  جلنة  اإ�ستحداث  اخلطوات  هذه  اأبــرز 
اأي�سا  اأقدمت  كما  الفريو�س،  بخ�سو�س  واالإعلم 
املواطنني  م�ساهمات  لتلقي  ح�سابات  فتح  على 
املالية، لـ "دعم اجلهود الوطنية ملكافحة فريو�س 
ــوزارة  ل بيان  يف  ورد  مــا  ح�سب  ــك  وذل كورونا"، 
خطوة  وجـــاءت  املن�سرم،  االأربــعــاء  االإتــ�ــســال 
الوطن  م�ستوى  على  ح�سابني  بو�سع  احلكومة 
ال�ستقبال امل�ساهمات بالعملة الوطنية، باخلزينة 
 3 فتحت  فيما  اجلزائر،  بريد  وكــذا  العمومية، 
اخلارجي،  اجلــزائــر  بنك  لــدى  ــرى  اأخ ح�سابات 
لتلقي امل�ساهمات بالعملة ال�سعبة �سواء االأورو اأو 

الدوالر اأو الباوند.
واأثار القرار االأخري جدال وا�سعا و�سط املواطنني، 
حيث  ومعار�س،  موؤيد  بني  ا�ستقباله  تباين  اأين 
اأرجع البع�س القرار للظرف الطارئ الذي متر به 
البلد، داعني البقية لعدم الت�سكيك وتخوين كل 
مبادرات،  من  اإليه  تدعو  وما  الدولة  به  تقوم  ما 
اإخوته  م�ساعدة  يف  ي�ساهم  بالتربع  يقوم  فمن 
اأن  كما  حياتها،  على  واحلــفــاظ  اأرواح  واإنــقــاذ 
اأن يكون حل ينظم عملية جمع  االأمر ال يتعدى 
التربعات وتقنينها، خا�سة من قبل رجال االأعمال 
وامل�ساهري يف عامل الكرة امل�ستديرة والفن الذين 
اأبدوا رغبتهم يف تقدمي امل�ساعدة والتربع، وكذا 
ت�سهيل الو�سول اإىل االأموال و�سرفها، خا�سة واأن 
هذا االأمر لي�س ابتكارا وطنيا، بل هو قرار معمول 
اإليه  اجلزائر  و�سبقت  العاملي،  ال�سعيد  على  به 
ظل  يف  حتى،  والغنية  القوية  الدول  من  العديد 
الظرف ال�سحي الطارئ الذي فر�سه وباء كورونا 

كوفيد - 19 امل�ستجد.
هذا يف الوقت الذي �سّكل امل�ستغربون من القرار 

واملعار�سون له االأغلبية، معتربين اإياه غري معقول 
وغري منطقي، مقارنة مبا تعي�سه البلد و�ساكنتها 
للقدرة  وانخفا�س  اقت�سادي،  ا�ستقرار  عدم  من 
اأ�سعار  ال�سرائية الأغلبية املواطنني، وكذا ارتفاع 
املواد اال�ستهلكية وندرة االأكرث طلبا عليها، على 
منطقية  ال  ــور  اأم وهــي  واحلليب،  ال�سميد  غــرار 
مقارنة مبا �سرح به رئي�س اجلمهورية قبل، باأن 
"الو�سع حتت ال�سيطرة"، بعدما جعل من ال�سعب 
"غارقا يف الوحل"، فكيف ُيطلب من غريق يلهث 
وممن  االآخــريــن،  م�ساعدة  العي�س،  لقمة  خلف 
اإلتزام احلجر املنزيل اخلروج والتربع  ُطلب منه 
تو�سيع  يف  عــززت  نقاط  جيوبهم،  به  جتــود  مبا 
ال�سلطة  بــني  ردمــهــا  اجلميع  متنى  الــتــي  الــهــوة 
وال�سعب، وتعزيز الثقة والتقومي بينهما، خا�سة 
وما  ال�سعبي  احلراك  تلت  التي  االنتخابات  بعد 
الرئي�س  اجلميع  ذكر  اأيــن  مطالب،  من  به  نــودي 
بتج�سيد ما وعد به من ا�سرتجاع للأموال املنهوبة 
اأثناء حملته االنتخابية لرئا�سيات دي�سمرب، منذ 
والتكفل  االإماطة  �ساأنها  من  والتي  فقط،  �سهور 
الوباء  من  والــعــلج  الوقاية  بــاإجــراءات  ماديا 
اخليالية  املبالغ  حلجم  نظرا  وزيـــادة،  التاجي 
اأنه  املناوئني،  من  العديد  وراأى  خارجا،  املبعرثة 
كان من االأجدر بالدولة، التخفي�س من ميزانيات 
ي�سرف  فما  بع�سها،  عن  االإ�ستغناء  اأو  ــوزارات  ال
اإىل  نتائج، واللجوء  اأكرث مما توؤتي به من  عليها 
خا�سة  ـــوزراء،  وال النواب  رواتــب  من  االإقتطاع 
البع�س  يتنا�سى  مل  كما  الطارئ،  الظرف  هذا  مع 
التذكري مبا قدمه وما يعر�سه الرئي�س تبون من 
يف  اجلــوار  دول  ل�سالح  ومادية  مالية  م�ساعدات 
يف  بلده  بقيت  وقت  يف  وامل�ساعدة  التعاون  اإطار 

اأم�س احلاجة ملا يذهب خارجا.
�سبل  تبقى  احلا�سل،  ال�سجال  هذا  عن  وبعيدا 
فل  بالتج�سيد،  عليه  يريد؛  ومن  عديدة،  اخلري 
مثل  يف  م�ساعدة  اأو  خطوة  واأي  للإنتظار  وقــت 
مببالغ  بالك  فما  اإجنـــازا،  تعد  الــظــروف  هــذه 
وت�ساعد  عنه  وتخفف  الغري  كربة  تفك  مالية 
على القيام بعمله والتحكم يف الوباء اإىل غاية 
جتار  بع�س  به  قام  ما  غرار  على  منه،  التخل�س 
بينهم  فيما  تكاتفوا  الذين  ب�سطيف،  العلمة 
مل�ست�سفى  اإ�سطناعية  تنف�س  اأجــهــزة  ووفـــروا 
املنطقة، وهي من اأهم ما يحتاجه القطاع ال�سحي 
يف  الوطني  ال�سعبي  املجل�س  اأعلن،  فيما  حاليا، 
بيان له، تزامنا والقرار وكذا الظروف ال�سحية 
لذلك،  املنادية  االأ�سوات  مع  وجتاوبا  احلالية، 
واالإطـــارات،  الــنــواب  رواتــب  من  االإقتطاع  عن 
توزيعها  ليتم  ذلك،  على  االأحزاب  بع�س  لُتزايد 
ر من  �سمن االأطر املطروحة، وعلى راأ�سها ما �ُسخِّ
ح�سابات بريدية من قبل الهيئات املخت�سة، هذا 
وذهب نواب حركة البناء الوطني اإىل اأكرث من 
اإطار  يف  وذلك  كامل،  �سهر  براتب  بالتربع  ذلك 
كما  التاجي،  الوباء  ملواجهة  ت�سامنية  اأعمال 
املحمودة  االأمور  من  كلها  احلركة، وهي  �سرحت 
قطرات  توا�سل  �سبيل  يف  حدوثها،  وجب  التي 
االأو�ساع  هــذه  مثل  يف  خا�سة  والــدعــم،  الغيث 
االإ�ستثنائية، )ويف ذلك فليتناف�س املتناف�سون(.

بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ

�صما�ص ن�صيم طريق حملة حي ك�صيدة باتنةاالثنني  30  مار�س  2020
033233585

حداد حل�صن
033357347

اأو�صن فاطمة
033314329

خليفي عبد البا�صطلربارة عبد الكرميمدا�صي جناة
033391697

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

جدول املنــــــــاوبة لل�سيادلة بولية باتنة ل�سهر فيفـــري 2020
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دعا اأخ�سائيون يف علم النف�ض اإىل احلد من التعر�ض لو�سائل الإعالم ومتابعة الأخبار املتعلقة بفريو�ض كوورنا 

امل�ستجد، ملا لها من تداعيات على ال�سحة النف�سية.

�سجال التربعات ُيذهب هيبة املبادرة 

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

االأ�سبوع من 03/26/ 2020 
�صعدي م�صعودتابليلت نزيهةهادف �سعيدةاإىل 2020/04/01

033268527
اأو�صن ليلىبورزان لويزةبن عامر فاطمة

033201352
بلوني�ص �صمريمباركي فاطمة بوقبال ونا�صة

033245129
عبد ال�صام اأمينة
033265033

زردومي ن�صيمة
033895071

نوي�ص �صافية
033898460

خماري عمار
033370259

قيقبةق�صباتاأولد �صي �صليمان �صفيانزانة البي�صاءاأولد �صامتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

االأ�سبوع من 03/26/ 2020 
�صاحلي دورية مرزوقي عبد املومناإىل 2020/04/01

033985461
تيطاوين �صادية
033340498

يوبي مفيدة
033341572

بلعيد يا�صنيجمادبة هجرية
033334457

بورعية ربيع اأوني�س
033289135

قا�صي زوينة
033876271

عريوة يا�صني
033375332

بن مربي اأ�صماء
033373433

حوفاف فتيحة
033383008

داودي �صم�ص الدين

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

فوزية. ق

رحمة. م

ال�سحي  واحلجر  النف�سية  ال�سحة  على  خطر  "الإعالم 
فر�سة ل�ستعادة العالقات الأ�سرية"

باتنيون متخوفون وين�ساعون لقرار احلجر اجلزئي 

الأخ�صائية يف علم النف�س العيادي اأميمة بن خليفة لـ "الأورا�س نيوز":

بعد فتح ح�صابات مل�صاهمات املواطنني املالية ملواجهة "كورونا"

بعد قرار حظر التجول ليال بباتنة 

�صطيف
اإمتثال كبري لإجراءات العزل اجلزئي بولية �سطيف 

تطبيق  مـــن  االأول  الـــيـــوم  ــــرف،  ع
اإجراءات العزل اجلزئي املطبق ب�سبب 
اإنت�سار فريو�س كورونا بوالية �سطيف، 
غالبية  طــرف  مــن  وا�سعة  اإ�ستجابة 
ــزام  ــت ــني والـــذيـــن فــ�ــســلــوا اإل ــن ــواط امل
ت�ستمر  التي  العزل  فــرتة  يف  منازلهم 
ال�سابعة  غاية  اإىل  م�ساء  ال�سابعة  من 
خالية  ال�سوارع  بــدت  حيث  �سباحا، 
املركبات  اأو  ـــارة  امل حــركــة  مــن  متــامــا 
متعلقة  جدا  قليلة  حاالت  باإ�ستثناء 
بتنقلت الطواقم الطبية وكذا بع�س 
اأجل  من  التنقل  لهم  املرخ�س  التجار 
واخلدمات  بال�سلع  املواطنني  متوين 

ال�سرورية.
ـــني، عن  ـــن ـــواط واأعـــــــرب عـــديـــد امل

العمومية  ال�سلطات  لقرار  ا�ستح�سانهم 
القا�سي بتو�سيع اإجراء العزل اجلزئي 
العا�سمة  بعد  اأخــرى  09 واليــات  اإىل 
بها  �سبطت  التي  �سطيف  والية  ومنها 
االإجـــراءات  كل  العمومية  ال�سلطات 
يهدف  ــذي  ال االإجـــراء  هــذا  لتج�سيد 
الفريو�س،  هــذا  اإنت�سار  من  احلــد  اإىل 
ا�ستعدادهم  عن  املواطنون  اأعرب  كما 
الكامل للتقيد بهذا االإجراء مع دعوتهم 
لل�سلطات العمومية اإىل �سرورة توفري 
وكذا  والطبية  ال�سيدالنية  املناوبة 
خا�سة  الــغــذائــيــة  ــواد  ــامل ب الــتــمــويــن 
ال�سميد الذي يعرف ندرة كبرية ب�سبب 
اجل�سع وامل�ساربة و�سوء تنظيم عملية 
االإ�ستب�سار  من  الرغم  وعلى  التوزيع، 

اإال  لل�سفاء  عدة  حاالت  بتماثل  خريا 
�سطيف  بوالية  املــوؤكــدة  ــاالت  احل اأن 
املواطنني  نظر  يف  لــلــزيــادة  مر�سحة 
ما  ــو  وه ال�سكاين  بــالــتــعــداد  مــقــارنــة 
ي�ستدعي اأخذ االأمور بكثري من اجلدية 

واالإلتزام الكامل.
ومن جانبها، اأكدت م�سالح االأمن على 
اإتخذت  اأنــهــا  �سطيف  ــة  والي م�ستوى 
ال�سحي  العزل  لتطبيق  الرتتيبات  كل 
اجلزئي من ال�سابعة م�ساء اإىل ال�سابعة 
االت�سال  خلية  رئي�س  واأكــد  �سباحا، 
ال�سرطة،  حمافظ  العامة  والعلقات 
اأن م�سالح االأمن �ستاأخذ بعني االعتبار 
ال�سماح  دون  اال�ستثنائية  احلـــاالت 
بالفو�سى مع التاأكيد على ت�سهيل مهمة 

كل الذين يحملون الرخ�س ومرافقتهم 
من م�سالح ال�سحة العمومية واخلوا�س 
للعمل  امل�سخرة  االأخـــرى  ــزة  ــه واالأج
واحلـــاالت  الع�سيب  الــظــرف  ــذا  ه يف 
املر�سية املتعجلة وامل�ستعجلة واقتناء 
العيادات  وكل  وال�سيدليات،  ــدواء  ال
يف  يعملون  الــذيــن  االأ�ــســخــا�ــس  وكـــذا 
متوين ال�سوق مبختلف املواد الغذائية 
ودعا  واملتاجر،  املحلت  م�ستوى  على 
حمافظ ال�سرطة اإىل �سرورة االإ�ستناد 
ــول على  ـــلل احلــ�ــس لــلــقــانــون مـــن خ
الرخ�س املطلوبة حلركة ال�سري وحتى 
املهنية  والبطاقات  باملهمة  ـــر  االأوام

ح�سبه توؤخذ بالعناية املطلوبة.
عبد الهادي. ب
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احلنفية ال�سمحة

درء الظنون
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

الدعـــاء

املكتبة الإ�سالمية

من اأقوال 
ال�صاحلني

وقفات مع الإن�سان يف القراآن

قال اهلل تعاىل: 

قال اهلل تعاىل: 

بني يدي �آية
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املنزيل  العزل  ف��رة  خ��ال  الأم��ه��ات  تعاين 
�صواء  ينتهي  ل  ال��ذي  الأطفال  �صجيج  من 
رك�صهم  اأو  الألعاب  لبع�ص  ممار�صتهم  خال 
فكرت  لذلك  الغرفة،  داخ��ل  ال��ي��وم  ط��وال 
 ، ماكنولتي  مندي  تدعى  بريطانية  �صيدة 
يف  الأربعة  اأطفالها  ا�صتغال  يف  عاًما،   38
عمل �صيء مفيد باملنزل وهو جمع اجلوارب 
لهم  ال�صماح  ال�صائعة، يف وقت ق�صري مقابل 
 " ملا ذكره موقع  �صت�صني"، وفقًا  "باي  بلعب 

."  metro
قامت مندي باإفراغ كومة كبرية من اجلوارب 
وبالفعل  املنزل،  داخل  اأقرانهم  عن  للبحث 
جنح الأطفال باإقران اأكرث من 300 زوج من 
اجلوارب لأفراد الأ�صرة، مقا�صاتها واأ�صكالها 
جوارب   100 من  اأكرث  بينهم  ومن  خمتلفة، 
بي�صاء باأ�صكال خمتلفة، برغم ذلك مل يجد 
الأطفال �صعوبة يف جمع الأزواج ال�صائعة، 
اأرجاء غرف  بل حتم�صوا للبحث يف خمتلف 

املنزل للبحث عن اجلوارب .
ب�300  النهايةالفوز  يف  الأطفال  وا�صتطاع 
"باي  للعب  ���ص��اع��ات  خم�ص  اأي  دق��ي��ق��ة، 
�صتي�صن"، و�صاركت الأم جتربتها مع اأطفالها 
التوا�صل  مب��وق��ع  اخلا�صة  �صفحتها  على 
"الفي�ص بوك" والتي لقت اأكرث  الإجتماعي 

من 100 األف م�صاركة وردود فعل وتعليقات 
اإعجابًا بفكرتها.

واأ�صارت ال�صيدة الربيطانية، اإىل اإنها جلاأت 
الذي  ال�صو�صاء  من  للتخل�ص  الفكرة  لهذه 
ي�صببها اأطفالها طوال اليوم، كما اأنها ل حتب 
جمع اجلوارب ودائمًا تت�صبب في�صياعها عند 
اأطفالها  ا�صتغال  يف  فكرت  لذلك  الغ�صيل،  
مقابل  اجل����وارب  اأزواج  جمع  يف  الأرب��ع��ة 

اإعطائهم 5 �صاعات للعب "باي �صتي�صن".

اخلا�صة  �صفحتها  على  مندي  من�صور  واأث��ار 
مبواقع التوا�صل الجتماعي "الفي�ص بوك" 
ده�صة الكثري من اأ�صدقائها ورواد املوقع، من 
اإحتفاظها بالعديد من اجلوارب يف �صندوق، 
يف  ال�صخم  ال��ع��دد  ل��ه��ذا  ا�صتغالها  وع���دم 
اإىل  التعليقات  انق�صمت  كما  اأخ��رى،  اأ�صياء 
اإعجاب بالفكرة واأ�صئلة فكاهية، مثل �صوؤال 
عن �صبب الإحتفاظ بهذه الكمية من اأعداد 

اجلوارب باملنزل.

اكت�ساف اأول كائن يف العامل ل يتنف�ص حقيقة انت�سار 
فريو�ص كورونا 

عن طريق 
البعو�ص

مقابل لعب البالي�ستي�سن �سيدة ت�سرتط 
على اأطفالها جمع اجلوارب 

التحدي  حجم  اإىل  ي�صري  جديد  تطور  يف 
الذي يروع  ب�صاأن مواجهة فريو�ص كورونا 
جانريو،  دي  ري��و  �صلطات  قالت  ال��ع��امل، 
جممع  اإن  امل��ن�����ص��رم،  الأ���ص��ب��وع  ن��ه��اي��ة 
الذي  الربازيل،  يف  الريا�صي  "ماراكانا" 
ي�صم ما و�صف طويا باأكرب ملعب كرة قدم 
موؤقت  م�صت�صفى  اإىل  �صيتحول  العامل،  يف 

للم�صاعدة يف مكافحة فريو�ص كورونا.
الربازيل،  انت�صار حالت ال�صابة يف  ومع 
حالة،   2900 من  اأك��رث  عددها  بلغ  التي 
ريا�صية،  مبن�صاآت  ال�صلطات  ا�صتعانت 
وتويف  موؤقتة،  م�صت�صفيات  اإىل  وحولتها 
الحتاد  وق��رر  بالفريو�ص،  �صخ�صا   77
الربازيلي لكرة القدماإيقاف املو�صم املحلي 

ب�صبب تف�صي الفريو�ص.
كاأ�ص  نهائي  "ماراكانا"  ملعب  وا�صت�صاف 

وختام  افتتاح  وحفلي   ،2014 ال��ع��امل 
اأوملبياد ريو 2016.

كما �صهد العدد القيا�صي لعدد املتفرجني يف 
مباراة واحدة بتاريخ كاأ�ص العامل، والذي 
نهائي  يف  متفرج  األ��ف   200 م��ن  اق��رب 

ن�صخة 1950 بني الربازيل واأوروغواي.
ويوؤدي تف�صي فريو�ص كورونااإىل اإجراءات 
ا�صتثنائية ملواجهته حول العامل، من بينها 
اإىل  ريا�صيةو�صياحية  من�صاآت  حتويل 

م�صت�صفيامتوؤقتة.
مت  اإن��ه  اإ�صبان  م�صوؤولون  قال  اأي��ام  وقبل 
داخل  اجلليد  على  للتزلج  حلبة  حتويل 
م�صرحة  اإىل  م��دري��د  يف  جت���اري  م��رك��ز 
عدد  ارت��ف��اع  مع  للتعامل  وذل��ك  موؤقتة، 
الإ�صبانيةب�صبب  العا�صمة  يف  الوفيات 

الفريو�ص.

يف  الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  رواد  ت���داول 
�صرب  تظهر  فيديو،  لقطات  الأخ���رية  الأي���ام 
ال�صائد  الإغاق  اأمر  ملخرقي  الهندية  ال�صرطة 
يف الباد، لحتواء تف�صي فريو�ص كورونا، اإل اأن 
اتبعتها  التي  الوحيدة  الو�صيلة  يكن  مل  ال�صرب 

ال�صرطة.
فيها  ظهر  لقطات  التوا�صل  �صبكات  رواد  وتداول 
ي�صربون  وه��م  الهندية  ال�صرطة  م��ن  عنا�صر 
ويف  ظهورهم،  على  بالع�صي  الإغ���اق  خم��ريف 
على  الهند  يف  املواطنون  اأُج��رب  الأح��ي��ان،  بع�ص 
التمارين  من  وغريها  ال�صغط  متارين  ممار�صة 

الريا�صية لفرة من الزمن، ليتم اإخاء �صبيلهم.
ومل ي�صمح عنا�صر ال�صرطة اإل ملرور اأولئك الذين 

يعملون على تقدمي اخلدمات الأ�صا�صية.
وقالت �صحيفة "ذا اإنديان اإك�صرب�ص" الهندية، اإن 
�صرطيا كان يحمل ع�صا اأجرب 5 عمال خرقوا اأمر 
يف  القرف�صاء  و�صعية  يف  اجللو�ص  على  الإغاق، 

اأحد �صوارع ولية اأوتار برادي�ص �صمايل الهند.
وبعد انت�صار هذه ال�صورة، مت وقف ال�صرطي عن 
�صرطة  واأ�صدرت  التحقيق،  اإىل  واإحالته  العمل 

الولية اعتذارا عن ت�صرف ال�صرطي.
وبعد اأن علم بالنتهاكات التي مت ارتكابها، اأوعز 
لل�صرطة  مودي،  الهندي،ناريندرا  الوزراء  رئي�ص 
باأن تكون "اأكرث اإن�صانية" يف التعامل مع منتهكي 
�صحيفة  اأوردت  ما  ح�صب  التام"،  الإغ��اق  اأم��ر 

"تربيوناإنديا".
وك���ان م���ودي ق��د اأع��ل��ن ال��ث��اث��اء امل��ا���ص��ي، اأن 
احلكومة �صتفر�ص اإغاقا تاما يف الباد، اعتبار 
من منت�صف ليلة الثاثاء الأربعاء، ملدة 21 يوما، 

ملواجهة الفريو�ص.
"�صيكون  واأ�صاف مودي يف كلمة بثها التلفزيون: 
هناك حظر تام على اخلروج من منازلكم". وهذا 
 1.3 ي�صكنها  التي  الهند،  له  تخ�صع  اإغاق  اأكرب 

مليار ن�صمة، يف تاريخها.
وتقول وزارة ال�صحة الهندية يف اأحدث اأرقامها، 
اإىل  ارتفع  كورونا  بفريو�ص  الإ�صابات  عدد  اإن 

.17 اإىل  الوفيات  ارتفعت  فيما   ،724
قليلة،  تبدو  الأرق���ام  ه��ذه  اأن  من  الرغم  وعلى 
تف�صي  من  يخ�صون  نيودلهي  يف  امل�صوؤولني  اأن  اإل 

الفريو�ص وتدهور الأو�صاع.

"عليك اأن تاأكله، لتتغلب عليه"، هذه هي 
الذي  هانوي،  مدينة  طهاة  اأح��د  فل�صفة 
العا�صمة  يف  املعنوية  ال��روح  رفع  يحاول 
ال��ف��ي��ت��ن��ام��ي��ة م���ن خ����ال ب��ي��ع ال��ربغ��ر 
الفريو�صات  طابع  يحمل  الذي  الأخ�صر، 
 ،"19 "كوفيد  امل�صتجد  كورونا  التاجية 
الربغر  م��ن  ج��دي��دة  وجبة  ط��رح  حيث 
الأجواء  ظل  يف  البهجة  من  نوع  لإ�صافة 
املتوترة واخلوف ال�صائد ب�صبب الإ�صابات 
ب�صبب  العامل،  حول  املتزايدة  والوفيات 

الفريو�ص القاتل.
وفريقه  ه��وان��غ��ت��ون��غ  ال�صيف  وي�صخر 
حيث  العاملي،  الوباء  مواجهة  يف  وقتهم 
الع�صرات  ت�صكيل  يف  الآن  اأيامهم  يق�صون 
بال�صاي  امللون  الربغر  �صندويت�صات  من 
م�صنوعة  �صغرية  "تيجان"  مع  الأخ�صر، 
املجهرية  ال�����ص��ور  ت�صبه  ال��ع��ج��ني  م��ن 

متجر  من  تونغ،  وقال  القاتل،  للفريو�ص 
و�صط  فغ  ال�صريعة  للوجبات  هوم  بيتزا 
النكتة  ه���ذه  "لدينا  ه��ان��وي:  م��دي��ن��ة 
اإذا كنت خائًفا من �صيء ما،  القائلة باأنه 

يجب اأن تاأكله".
ف��ريو���ص  ي��ع��د  مل  "لهذا  ت���ون���غ:  وق����ال 
على  برغر  ت��ن��اول  بعد  خميًفا  التاجي 
التفكري  وطريقة  نف�صه..  الفريو�ص  �صكل 
هذا  خال  لاآخرين  ال�صعادة  تن�صر  هذه 
برغر   50 حوايل  املتجر  ويبيع  الوباء"، 
يف اليوم، على الرغم من الأعداد املتزايدة 
من ال�صركات يف فيتنام التي ا�صطرت اإىل 
ملا  وفًقا  وذلك  الفريو�ص،  ب�صبب  الإغ��اق 
."thejakartapost" ن�صره موقع

قالت  امل��ا���ص��ي،  ف��ي��ف��ري  منت�صف  وف���ى 
-COVID ح��الت  جميع  اإن  فيتنام، 
تعافت،  قد  الوقت  ذلك  يف  املعروفة   19

ولكن ذلك تغري بعد اأن جلب تدفق الزوار 
الأجانب واملواطنني الفيتناميني العائدين 
ال�صلطات يف  واأم��رت  زي��ادة يف احل��الت، 
باإغاق  منه،  ت�صي  هو  ومدينة  هانوي، 
على  ال�����ص��روري��ة  غ��ري  ال�صركات  جميع 
الرغم من اأن بع�ص منافذ بيع الطعام، مبا 
يف ذلك متجر الوجبات اجلاهزة فيتونغ، 

ل تزال مفتوحة.
اأر�صلت  قد  كانت  فيتنام،  اأن  اإىل  وي�صار 
اإىل  الأ���ص��خ��ا���ص  م��ن  الآلف  ع�����ص��رات 
نهاية  ال�����ص��ح��ي،  ل��ل��ح��ج��ر  م��ع�����ص��ك��رات 
الأ�صبوع املن�صرم، موازاة مع عودة اأعداد 
من  هربا  اخل��ارج  من  املواطنني  من  كبرية 
اأوروب��ا  يف  املنت�صر  ك��ورون��ا  فريو�ص  وب��اء 

والوليات املتحدة.
ف��ي��ت��ن��ام واح���دة  اأن  ال��رغ��م م��ن  وع��ل��ى 
فقد  اآ�صيا،  �صرق  جنوب  دول  اأف��ق��ر  م��ن 
التي  الفريو�ص،  ملكافحة  جهودها  �صمنت 
تقليل  ال��داخ��ل،  يف  ب��الإ���ص��ادة  حظيت 
من  بالعديد  مقارنة  بها  الإ�صابات  عدد 
الر�صمية  البيانات  واأظهرت  اجلوار،  دول 
املراكز  يف  عزلهم  مت  الذين  عدد  بلغ  اأنه 
�صخ�ص،   44955 اجلي�ص  يديرها  التي 
يوم  اأرق����ام  ع��ن   %15 نحو  بانخفا�ص 

ان��ت��ه��اء احلجر  م���ع  امل��ا���ص��ي،  الث���ن���ني 
الوطن  اإىل  ع��ادوا  ممن  لكثريين  ال�صحي 

يف بدايات مار�ص.
نوى  م��ط��ار  يف  طبي  م�����ص��وؤول  اأن  وي��ذك��ر 
لو�صائل  �صرح  قد  ك��ان  ه��ان��وي،  يف  ب��اي، 
الركاب  جميع  "يخ�صع  اإع��ام��ي��ة،ب��اأن��ه 
امل�صابني  ن��ق��ل  وي��ت��م  ���ص��ري��ع،  ل��ف��ح�����ص 
باأياأعرا�ص اإىل امل�صت�صفى واإر�صال الباقي 

اإىل مع�صكرات احلجر ال�صحي".
اأن  الفيتنامية،  ال�صحة  وزارة  وذك��رت 
ومل  الباد  يف  فقط  اإ�صابة   148 هناك 
حت��دث اأي وف��ي��ات، وم��ع��دل الإ���ص��اب��ة يف 
املنطقة  يف  دول���ة  اأي  م��ن  اأق���ل  فيتنام 
كانت  حيث  ولو����ص،  ميامنار  با�صتثناء 
تظهر  فيما  للغاية،  حمدودة  الختبارات 
اأن فيتنام فح�صت اأكرث  الأرقام الر�صمية 

من 30 األف �صخ�ص.

حيوانًا  دويل  علمي  بحثي  ف��ري��ق  اكت�صف 
واحليوانات  الأ�صماك  على  يتطفل  جمهريًا 
البحرية، ي�صتطيع العي�ص  دون احلاجة اإىل 
يف  نوعه  من  الأول  ليكون  التنف�ص،  عملية 

العامل.
م�صركة بني  يعترب عملية  التنف�ص  ان  ورغم 
الأ�صكال  وجميع  احل��ي��ة،  الكائنات  جميع 
 ، دونها  العي�ص  ت�صتطيع  ل  التي  احليوانية، 
 ، البحثي  الفريق  اإليها  تو�صل  درا�صة  اإن  اإل 
على  تتنف�ص  ل  جديدة  كائنات  وجود  اأكدت 

الإطاق.
حيوان  اكت�صاف  مت  ان��ه  ال��درا���ص��ة  وق��ال��ت 
النووي  "احلم�ص  على  يحتوي  ل  جمهري 
رئي�صي  موؤ�صر  يعترب  والذي  للميتوكوندريا"، 

لعملية التنف�ص عند احليوانات.
موؤ�صرا  النووي  احلم�ص  وج��ود  عدم  ويعترب 
اأنه  يوؤكد  مما  التنف�ص،  بعملية  القيام  لعدم 
احليوان الأول على الإطاق الذي ل يتنف�ص 

اأبدا.
التي  امل�صركة  ال�صمة  النتيجة  هذه  وتك�صر 
كان يعتقد العلماء اأنها جتمع بني احليوانات، 

والتي كان اإحداها عملية التنف�ص.
ي�صدقوا  ومل  كبرية،  ب�صدمة  العلماء  و�صعر 
ما راأوه عند معاينتهم الطفيلي املعروف با�صم 
يحتاج  ل  وال��ذي  �صاملينيكول"  "هينيغويا 
لهذا  التام  الغياب  لحظوا  حيث  للتنف�ص، 

احلم�ص النووي.
"تعود،  الكائنات  هذه  اأن  اإىل  الفريق  ون��وه 
اأن  ب��دل  البدائي  �صكلها  اإىل  الوقت،  مب��رور 

."livescience " تتطور" بح�صب
"تعترب  وال��ت��ي  "امليتوكوندريا"  وت��ت��واج��د 
احليوانات  خ��اي��ا  يف  متخ�ص�صة"  ب��ن��ي��ات 
م�صغل  مبثابة  وهي  والفطريات،  والنباتات 
خا�صة  جمموعات  على  وحتتوي  ككل  للكائن 
املنقو�صة  الريبوزية  النووية  الأحما�ص  من 

الأك�صجني.

انت�صرت �صائعات على مواقع التوا�صل 
الجتماعية، تدعي اأن فريو�ص كورونا 
ميكن اأن ينتقل عرب البعو�ص من اإن�صان 
لآخر؛ مما اأثار حالة كبرية من اخلوف 

واجلدل.
ال�صحة  منظمة  اأ�صدرت  جانبها،  من 
تلك  حقيقة  لتو�صيح  بيانا  العاملية، 
فريو�ص  اأن  فيه  واأك���دت  ال�صائعات، 
طريق  عن  ينتقل  اأن  ميكن  ل  كورونا 

لدغات البعو�ص واحل�صرات.
املنظمة  كتبته  من�صور  يف  وا�صتكملت 
عرب ح�صابها الر�صمي على "في�صبوك"، 
"ل تتوفر حتى الآن اأي معلومات  اأنه 
كورونا  فريو�ص  ب��اأن  توحي  دلئ��ل  اأو 

ميكن اأن ينتقل عرب البعو�ص".
واأكدت املنظمة، اأن اأبرز طرق انتقال 
التنف�صي  ال��رذاذ  هي  كورونا  فريو�ص 
اأثناء  وذل���ك  امل�����ص��اب  ي��ف��رزه  ال���ذي 
ال�صعال، العط�ص اأو عن طريق قطرات 

اللعاب اأو �صيان الأنف.
د�صنت  وال�صكان،  ال�صحة  وزارة  كانت 
خطني لتلقى ا�صتف�صارات املواطنني عن 
و15335   105 وهما  كورونا  فريو�ص 
اأخ���رى  اأرق�����ام  اأى  ل���ل���وزارة  ول��ي�����ص 

و�صرحت باأن الت�صال جماين.

ب�سبب كورونا.. ملعب كاأ�ص العامل 
م�ست�سفى اإىل  "القيا�سي" يتحول 

كورونا برغر..
 مطعم فيتنامي يبتكر �ساندويت�ص ب�سكل الفريو�ص التاجي

الهند تعاقب خمرتقي الإغالق 
بال�سرب والتمارين



و�سط عزلة كورونا

لينوفو تعلن عن حا�سوبها اللوحي اجلديد
LENOVO M10 PLUS 

للتقنية  �ستيفنز  معهد  يف  باحثون  طور 
حذاًء ذكًيا، ي�سمى �سبورت�س �سول، ي�ستخدم 
حركة  منط  لتحليل  اال�سطناعي  الذكاء 
يف  م�سروعهم  تفا�سيل  ون�سروا  مرتديه، 
اآي  دوريـــة  مــن  جانفي2020  �سهر  عــدد 
نيورال�سي�ستم اأوف  اإياإيرتان�ساأك�سنز  اإي 
وي�ساعد  زاآندريهابيليتي�سنزاإجننريجن. 
احلذاء االأبحاث ال�سريرية يف درا�سة منط 
اأو  امل�سابني با�سطرابات احلركة  امل�سي يف 
ا العبي  اإ�سابات ع�سلية، وقد ي�ساعد اأي�سً

األعاب القوى يف حت�سني طريقة رك�سهم.
ــو، رئــيــ�ــس خمترب  ــوت ــوزان ــان ــي وقــــال دم

يف  للرتداء  القابلة  الروبوتية  االأنظمة 
للدرا�سة  الرئي�س  واملوؤلف  �ستيفنز  معهد 
»يحلل هذا احلذاء الذكي حركة مرتديه 
اإعلم  و�سائل  تناقلته  ما  بح�سب  حلظًيا، 

عاملية.
على الرغم من اأن اخلطوة التي يخطوها 
ال�سخ�س تبدو ب�سيطة، لكن حتليلها وجمع 
البيانات عن منط امل�سي حلظًيا مّثل حتدًيا 
بع�س  حــالــًيــا  وتــوجــد  للباحثني،  كــبــرًيا 
مثل  احلركة،  منط  حتلل  التي  التقنيات 
اأنظمة ر�سد احلركة با�ستخدام الكامريات، 
�سوى  ت�ستخدم  وال  الثمن  باهظة  لكنها 

داخل املختربات ما يعوق ا�ستخدامها على 
نطاٍق وا�سع. 

الذكي  احلذاء  اأن  وفريقه،  زانوتو  ذكر 
خطوة  ــول  ط عــن  حلظية  بيانات  يــقــدم 
كبرية  بدقٍة  وقوتها  و�سرعتها  مرتديه 
وي�سعى  التقليدية،  االأنظمة  مع  باملقارنة 
اخرتاع  بــراءتــي  على  للح�سول  الفريق 
ــد، وتــتــابــع الــعــديــد من  ــدي لــلــحــذاء اجل

ال�سركات العاملية هذا امل�سروع عن كثب.
 

ت�سارع  مقايي�س  ـــذاء  احل وي�ستخدم 
وجري�سكوبات ملراقبة حركته واجتاهه، 
على  الــقــدم  �سغط  لقيا�س  وح�سا�سات 
قراءة   500 احلــذاء  ويلتقط  ــذاء،  احل

قدرة  اأ�سعاف  خم�سة  ميثل  ما  الثانية  يف 
االأجهزة التقليدية.

للتغلب  احلذاء  قــراءات  الفريق  وقل�س 
احل�سا�سات،  عن  ال�سادرة  ال�سو�ساء  على 
وتنتقل القراءات بعد ذلك اإىل خوارزمية 
منها  وت�ستخل�س  حتللها  ا�سطناعي  ذكاء 
تتفوق  وبذلك  حلظية،  ب�سورة  املعلومات 
تتطلب  التي  التقليدية  االأجــهــزة  على 

تخزين البيانات اأواًل قبل حتليلها.

ويعمل احلذاء خلل امل�سي والرك�س، 
اإىل  احلاجة  دون  دقيقة  قيا�سات  وينتج 
امل�ستخدمني املختلفني،  تعديله كي ينا�سب 
االأطفال  ينا�سب  اأنــه  التجارب  واأظــهــرت 
التوازن  يف  ا�سطرابات  من  يعانون  الذين 
احلذاء  وميتاز  ــوام،  اأع  3 عمر  من  بدايًة 
الذكي اإىل جانب دقته بانخفا�س تكلفته، 
تتخطى  ال  تكلفته  ــه  اأن الفريق  ذكــر  اإذ 
من  دقة  اأكرث  نتائجه  وكانت  دوالر   100

االأجهزة التقليدية التي تزيد تكلفتها عن 
دوالر.  1000

اختبار  على  يركز  اأنــه  الفريق  واأ�ساف 
ــتــخــدامــات الــ�ــســريــريــة،  احلـــــذاء لــل�ــس
للم�سابني  عـــلج  تــوفــري  يف  يــ�ــســاعــد  مــا 
بــا�ــســطــرابــات احلــركــة بــاالإ�ــســافــة اإىل 
على  العلجـات  بعــ�س  تاأثــري  مـراقــبة 

احلركة.

قالت �سركة في�سبوك، اإنها تعتزم على 
من  عدد  اإطــلق  املقبلة  االأ�سابيع  مدى 
النا�س  ل على مزيد من  ُت�سهِّ التي  املزايا 
اإجراء بث مبا�سر، وذلك يف ظل االنعزال 
)كوفيد-19(  فريو�س  ب�سبب  الــذاتــي 
كثريين  �سجع  ــذي  ال  19-COVID

على ا�ستخدام ال�سبكة االجتماعية.
واأو�سحت في�سبوك – التي متتلك اأكرب 
�سبكة للتوا�سل االجتماعي يف العامل – 
اأن املزايا اجلديدة ت�ستهدف امل�ستخدمني 
بيانات  مــن  يكفي  مــا  ميلكون  ال  الــذيــن 
اجلوال، كما اأنها �سُتتاح للم�ستخدمني يف 

جميع اأنحاء العامل.
و�سع  �ستدعم  اإنها  ال�سركة:  وقالت 
باالإ�سافة  فقط،  ال�سوتي  املبا�سر  البث 
ومن  تلقائًيا،  املغلقة  ال�سروحات  اإىل 
البث  م�ساهدة  دعم  ا،  اأي�سً املهمة  املزايا 
يكون  لن  اإذ  في�سبوك،  خارج  من  املبا�سر 
م�ساهدة  يف  الراغبني  على  الواجب  من 
اإىل  ــول  ــدخ ال ت�سجيل  املبا�سر  الــبــث 
فيها،  ح�ساب  امتلك  حتى  اأو  ال�سبكة، 
ويرافق ذلك دعم �سبكة الهاتف العامة، 
املبا�سر  ــبــث  ال ــحــاب  الأ�ــس ي�سمح  ــا  مم

ميكن  جمانية  هاتف  اأرقـــام  اإن�ساء  يف 
البث  اأثناء  بها  االت�سال  للم�ساهدين 

املبا�سر ال�سوتي.
اأخرى  مزايا  ا،  اأي�سً في�سبوك  واأطلقت 
موجهة ملن يجري بًثا مبا�سًرا، ومن ذلك 
– التي   Stars )النجوم(  ميزة  تو�سعة 
ت�سمح ملن�سئي املحتوى من ك�سب املال من 
واملوؤ�س�سات  املو�سيقيني،  لت�سمل   – البث 
الثقافية، مع االإ�سارة اإىل اأن امليزة كانت 

متاحًة يف ال�سابق للعبني فقط.

وقالت في�سبوك: اإنها �ستزود �سركاءها، 
والدينية،  التعليمية  املوؤ�س�سات  خا�سًة 
مبلحقات من الهواتف املحمولة لت�سهيل 
اإجراء البث املبا�سر، كما اأنها اأطلقت ميزة 
 Live Producer املبا�سر(  )املنتج 
للمزيد من االإعدادات االحرتافية التي 
ًزا برجمًيا.  تتطلب كامريا مت�سلة، وُمرمِّ
البث  اإدارة  �ستجعل  امليزة  اإن  وقالت: 
مثل:  اأدوات،  و�ست�سمل  اأ�سهل،  املبا�سر 

اعتدال التعليقات، والق�س.

تكنولوجياالإثنني 20  مغر�س 2970/ 30  مار�س 2020 املوافق لـ 05 �شعبان 191441 علماء يطورون حذاًء ي�ستخدم الذكاء 
ال�سطناعي لتحليل منط حركة مرتديه 

في�سبوك ُت�سّهل البث املبا�سر ملزيد من امل�ستخدمني 

اأعلنت �سركة لينوفونهاية االأ�سبوع املن�سرم، عن حا�سوبها 
 Lenovo M10 بل�س(  اإم10  )لينوفو  اجلديد  اللوحي 

Plusالذي ياأتي مبوا�سفات حم�سنة مقارنًة باحلا�سوب 
�سهر  اأواخــر  اأُطلق  الــذي   M10 )اإم10(  اللوحي 

جوان املا�سي.
الذي   – اجلديد  بل�س(  )اإم10  ويقدم 

ب�سماكة  ــي  ــاأت وي ــا  ــراًم غ  480 يــزن 
�سا�سة   – مــيــلــيــمــرتات   8.15

بقيا�س 10.3 بو�سات وبدقة 
1920×1200 بك�سل، كما 
يقدم ذاكرة و�سول ع�سوائي 

4 جيغابايت،  )رام( بحجم 
داخلية  تــخــزيــن  وذاكـــــرة 
اأو  جــيــغــابــايــت،   64 ب�سعة 

قابلة  وهي  جيغابايت،   128
بطاقات  ــق  ــري ط عـــن  لــلــتــو�ــســعــة 

دي(  اإ�س  )مايكرو  اخلارجية  الذاكرة 
.microSD

 13 بدقة  خلفية  كامريا  مع  اللوحي  احلا�سوب  وياأتي 
ميغابك�سل.   8 بدقة  واأمامية  ميغابك�سل، 
بنظام  اجلهاز  يعمل  وبرجمًيا، 

الت�سغيل اأندرويد 9 باي.
بل�س(  )مي10  ويــحــتــوي 
 7،000 بــ�ــســعــة  ــة  ــاري ــط ب
تدعم  ال�ساعة  اأمبري/  ميلي 
10 واط  ال�سحن با�ستطاعة 
 .USB-C منفذ  طريق  عن 
)دولبي  ال�سوت  تقنية  ويــدعــم 

.Dolby Atmos )اأمتو�س
ويدعم )مي10 بل�س( االت�سال ب�سبكات 
 ،LTE واي فاي، وكذلك �سبكات اجليل الرابع
وهو ياأتي مع دبابي�س POGO للت�سال مبلحقات 

اإ�سافية.
يعادل  وب�سعر  الرمادي فقط،  باللون  و�سيتوفر احلا�سوب 
225 دوالًرا اأمريكًيا، وهو االآن متاح للحجز يف ال�سني، فيما 

مل تتوفر معلومات عن موعد طرحه يف االأ�سواق العاملية.

ــن  مــــــع االإعــــــــــــلن ع
 Redmi الـــهـــاتـــفـــني 
 Redmi و   K20
�سهر  يف   Pro  K20
املا�سي،  الــعــام  مــن  مــايــو 
 Xiaomi �سركة  اأرادت 
” الهواتف  اإحياء  اإعادة 
الـــرائـــدة الــقــاتــلــة ” يف 
الذكية.  الهواتف  �سوق 
وبالتاأكيد حققت ال�سركة 
حيث  هدفها  ال�سينية 
حمور  الهاتفني  كل  كــان 
لعدة  الــنــا�ــس  اأحـــاديـــث 

اأ�سهر بعد اإطلقهما.
ر�سمًيا  االإعــلن  مت  اأ�سهر،  عدة  بعد  االآن 
 Redmi و   Redmi K30 الهاتفني  عن 
Pro K30، وبالتايل فقد حان الوقت لُتعلن 
�سل�سلة  اأداء  م�ستوى  عن   Xiaomi �سركة 
ووفقا   .Series  Redmi K20 هواتف 

فقد   ،Xiaomi ل�سركة 
اأكرث  بيع  مت  اأنــه  ذكــرت 
منذ  وحــدة  مليون   5 من 
ــام  ــع ــهــر مـــايـــو مـــن ال �ــس

املا�سي.
هواتف  �سل�سلة  جنــاح 
 Redmi K20
اأنحاء  Series يف جميع 
الده�سة،  يثري  ال  العامل 
فهذه الهواتف جتمع بني 
وال�سعر  املوا�سفات  قوة 
املـــعـــقـــول والــتــ�ــســمــيــم 
دعونا  االآن،  اجلــمــيــل. 
�سل�سلة  كانت  اإذا  ما  نرى 
قــادرة   Series  Redmi K30 هواتف 
االأ�سهر  يف  امل�ستوى  هذا  اإىل  االإرتقاء  على 
باأن  العلم  مع  توافرها  من  االأوىل  القليلة 
 1 حاجز  تخطت  ال�سل�سلة  هــذه  مبيعات 

مليون وحدة يف اأقل من ثلثة اأ�سهر.

مبيعات REDMI K20 SERIES تك�سر 
حاجز 5 مليون وحدة على ال�سعيد العاملي

اأداة  اإطــلق  عن  اآبــل،  �سركة  اأعلنت 
جديدة للفح�س، وجمموعة من املوارد 
مل�ساعدة النا�س على البقاء على اطلع، 
حلماية  املنا�سبة  اخلــطــوات  واتــخــاذ 
�سحتهم خلل انت�سار فريو�س )كوفيد-
بناًء  وذلـــك   ،19-COVID  )19
االأمريكي  املركز  اإر�سادات  اأحدث  على 

لل�سيطرة على االأمرا�س.
االأمريكية  التقنية  عملقة  وقالت 
اخلا�س  اجلديد  املوقع  تدوينة،اإن  يف 
املتوفر  التطبيق  وكذلك  بالفريو�س، 
على متجر )اآب �ستور( اأُن�سئ بال�سراكة 
االأمــرا�ــس،  على  ال�سيطرة  مركز  مــع 
يف  االأ�سخا�س  ح�سول  ت�سهيل  بهدف 
على  املتحدة  الــواليــات  اأنــحــاء  جميع 
يف  املوثوقة  واالإر�ـــســـادات  املعلومات، 
الوقت الذي ت�سعر فيه البلد بالعبء 

الثقيل جراء تف�سي )كوفيد-19(.
)كوفيد-19(  تــطــبــيــق  ويــ�ــســمــح 
على  باالإجابة  للم�ستخدمني  وموقعه 
عوامل  بــ�ــســاأن  االأ�ــســئــلــة  مــن  �سل�سلة 
ــس، واالأعــــرا�ــــس،  ــر� ــع ــت اخلـــطـــر، وال
املقابل،  ويف  الأحبائهم.  اأو  الأنف�سهم 
مكافحة  مراكز  من  تو�سيات  �سيتلقون 
ب�ساأن  مــنــهــا  والـــوقـــايـــة  االأمــــرا�ــــس 
التوجيهات  مثل:  التالية،  اخلطوات 
والعزل  االجتماعي،  التباعد  ب�ساأن 

االأعرا�س  مراقبة  وكيفية  الــذاتــي، 
اإجــراء  امل�ستح�سن  من  وهــل  كثب،  عن 
اختبار يف هذا الوقت اأم ال، ومتى يجب 

االت�سال مبقدم الرعاية الطبية.
الفح�س  اأداة  اأن  على  ــل  اآب واأكـــدت 
ممت لتكون مورًدا للأفراد،  اجلديدة �سُ
وال حتل حمل تعليمات مقدمي الرعاية 
ال�سحية اأو اإر�سادات ال�سلطات ال�سحية 
اأن  اإىل  ال�سركة  اأ�ــســارت  كما  املحلية، 
مليزة  ا�ستكمااًل  تاأتي  اجلديدة  االأداة 
ـــرية،  ــرتــهــا يف االآونــــة االأخ ـــرى وفَّ اأخ
امل�ساعدة  بطلب  للم�ستخدمني  وت�سمح 
الرقمي  امل�ساعد  ــوؤال  ــس � طــريــق  عــن 

.Siri)سريي�(
وحفاًظا على خ�سو�سية امل�ستخدمني، 
)كوفيد-19(  تطبيق  اإن  اآبــل:  قالت 
وموقعه االإلكرتوين ُبنيا للحفاظ على 
بامل�ستخدمني  اخلا�سة  البيانات  جميع 
تطلب  ال  اإنـــهـــا  اإذ  ــة،  ــس ــا� وخ اآمـــنـــة 
للدخول  ت�سجيًل  امل�ستخدمني  مــن 
.Apple ID )ف اآبل با�ستخدام )ُمعرِّ

اإنـــــه ميــكــن جلميع  اآبـــــل:  وقـــالـــت 
ممن  املتحدة  الواليات  يف  امل�ستخدمني 
تنزيل  اأكــرب  اأو  �سنة   18 عمر  يف  هم 
التطبيق من متجر اآب �ستور، اأو الذهاب 
apple. ـــرتوين:  ـــك االإل ــع  ــوق امل اإىل 

.com/covid19

اآبل تطلق تطبيًقا وموقًعا لفح�ص كورونا



�مل�ضرح كعن�ضر رئي�ضي لعالج �لأمر��ض

مب�صاركة خطاطني من داخل الوطن وخارجه 
باتنة

ب�صكرة

رقية. ل

التي  العربي  اخلط  فن  م�صابقة  �صهدت، 
اأطلقتها نهاية الأ�صبوع املن�صرم، جمعية 
عرب  باتنة  الولئية  الثقافية  البل�صم 
الفي�صبوك  على  الر�صمية  �صفحتها 
اخلطاطني  قبل  م��ن  ملحوظا  تفاعا 

�صواء من داخل الوطن اأو خارجه.
التي  الثقافية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وج���اءت 
تعليق  مع  م��وازاة  نوعها  من  الأوىل  تعد 
الفعاليات الثقافية ومتا�صيا مع الظروف 
الراهنة املتعلقة اأ�صا�صا باحلد من انت�صار 
على  الوقت  اآن  يف  والعمل  كورونا  وب��اء 
الف�صاء  ع��رب  ال��ث��ق��ايف  امل�صهد  تفعيل 
امل�صابقة  هذه  وا�صتهدفت  الإفرا�صي، 
التي جاءت حتت �صعار" خليك يف البيت 
العربي  اخل��ط  ع�صاق  اإبداعك"  وب��ني 
والعمل على اإبراز مواهبهم يف هذا املجال 

من الفنون وت�صجيعها على الإبداع.

تناول  الثقافية  البل�صم  جمعية  وح�صب 
خال  م��ن  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  املتناف�صون 
ل��وح��ات��ه��م امل�����ص��ارك ب��ه��ا ح��ي��ث عرفت 
امل�����ص��اب��ق��ة م��ن��اف�����ص��ة ق��وي��ة ف��ي��م��ا بني 
الوطن  ولي��ات  خمتلف  من  اخلطاطني 
م��ن خ��ارج  امل�����ص��ارك��ني  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
العربية  البلدان  غ��رار  على  اجل��زائ��ر 
قطر،  تون�ص،  م�صر،  فل�صطني،�صوريا، 
واليمن،  ال�����ص��ودان  ال�صعودية،  ع��م��ان، 
لي�صفر ختام هذه امل�صابقة اإىل فوز اأي�صر 
التميمي من فل�صطني وبكري جاد اهلل من 

اخلرطوم  يف املركز الأول.
م�صابقة اخلط العربي التي اأ�صرفت عليها 
جلنة حتكيم عرفت ا�صتح�صانا كبريا من 
بدورهم  اأعربوا  الذين  اخلطاطني  قبل 
عن مدى �صعادتهم باهتمام امل�صرفني بفن 

اخلط يف العامل العربي.

فتح  عن  بب�صكرة  اجلهوي  امل�صرح  اأعلن 
باب امل�صاركة يف امل�صابقة الوطنية للطفل 
التمثيل  جمالت  ي�صمل  والذي  املوهوب، 

والرق�ص التعبريي والتقليد.
وح�صب اجلهة املنظمة، فامل�صابقة تخ�ص 
الأطفال الذين تراوح اأعمارهم ما بني 3 
�صنوات اإىل 12 �صنة، على اأن يتم ت�صوير 
يتجاوز  ل  فيديو  يف  لأطفالهم  الأولياء 
الدقيقتني، يعرف خالها الطفل امل�صارك 

بنف�صه يف مدة ل تزيد عن 30 ثانية.
على  بب�صكرة  اجل��ه��وي  امل�صرح  ويعتزم 
اإىل   1 من  ابتداء  امل�صاركات  ي�صتقبل  اأن 
�صيتم  حيث  املقبل،  اأفريل  من   30 غاية 
ملواهب  اأ�صبوعي  ب�صكل  فيديوهات  بث 

طريق  ع��ن  عليها  للت�صويت  الأط��ف��ال 
فيديوهات  اأرب����ع  وان��ت��ق��اء  ال�����ص��ف��ح��ة، 
وتتويج  ت�صويت،  ن�صبة  اأعلى  ح�صدت 
اإدارة  الفائزين يف وقت لحق تعلن عنه 

امل�صرح.

الفنون" الأب  ب�صع  "الوباء...يوم 
افرا�صيا  بوخليفة  حبيب  ال��ن��اق��د  يجتمع 
وفنانني  خم��رج��ني  م��ن  الفاعلني  خمتلف  م��ع 
واأكادمييني م�صرحيني، حيث يقدم �صالة موجزة 
بهذه املنا�صبة بقوله: "لاأ�صف ال�صديد اأنه يوم 
بخطورة  الب�صرية  عرفته  وباء  اأب�صع  ي�صادف 
الفنانني  بكل  ونفتخر  نتذكر  ال�صريع،  انت�صاره 
والذين  ال��ذي��ن رح��ل��وا  وال��ع��رب  اجل��زائ��ري��ني 
وخمرجني  ممثلني  م��ن  ي���رزق���ون  اأح���ي���اء  ه��م 
دون  جميعا  وتقنيني،  و�صينوغرافيني  وموؤلفني 
ا�صتثناء، لقد اأعطوا الكثري للتجربة امل�صرحية 
اجل��زائ��ري��ة وال��ع��رب��ي��ة ع��م��وم��ا، ف��ق��د اأف��ن��وا 
اأجل  من  واجلمهور،  امل�صرح  حياة  يف  عمرهم 
واأحامه  م�صاكله  وت�صخي�ص  و���ص��روره  متعته 
و�صعابه الجتماعية والقت�صادية والعاطفية 
وال�صيا�صية، وقد عانوا الفقر واحلرمان، وهناك 

اأكرث من حكاية موؤملة".
ماآثر  ا�صتذكار  اإىل  بوخليفة  حبيب  يذهب 
ا�صتعر�ص  اأي��ن  الرابع،  الفن  فر�صان  وبطولت 
ال�صاحر  الفن  لهذا  وع�صقهم  وحبهم  �صمودهم 
كما يحلو له اأن ي�صميه، والذي قال عنه "الذي 
ميت�صك ول يفارقك اإل عندما تفارقه اإىل رحمة 
الفنانني  من  هنالك  اأن  بوخليفة  واأ�صار  اهلل"، 
اعتنقوا  ولكن  واأ�صابوا  واأخ��ط��وؤوا  اأبدعوا  من 
وا�صتطاعوا  و�صعابه،  ووديانه  وحقوله  طريقه 
مزهرة  امل�صرحية  اخل�صبة  لتبقى  قدما  ال�صري 
فرجوية  ب�صيطة  بعرو�ص  خمتلفة  بعرو�ص 
ح�صب  كل  مركبة،  حديثة  عرو�ص  اإىل  �صعبية 

ظروفه وطاقته وامكانياته.
الواجب  م��ن  الأك���رث  م��ن  ب���اأن  خليفة  وي�����ص��دد 
تكرميهم والحتفاظ بذاكرتهم اإىل يوم الدين 
بهم حتى  والهتمام  املادية  وحت�صني و�صعيتهم 
باملثال  م�صتدل  كالعادة  واجبنا  يف  نتاأخر  ل 
ال�صعبي ال�صهري "كي حي م�صتاق مترة و كي مات 
علقولوا عرجون"، متابعا �صرخته كفنان ع�صق 
ينخر  ال��ذي  الف�صاد  "وليتوقف  امل�صرح:  رك��ح 
العمومية،  املوؤ�ص�صات  م�صتوى  على  حقوقهم 
اأ�صقاءنا  امل�صرحيني  ولكل  جميعا  لكم  اأمتنى 
قلوبكم  تبقى  واأن  اخل��ري،  كل  وللعامل  العرب 
لن�صاهد  ال�صتار،  لفتح  الثاثة  بالدقات  تنب�ص 
تطلعا  واأبحاثكم  كتباتكم  ونطالع  ابداعاتكم 

ليوم م�صرحي اأف�صل".

اجلهنمية"...  احلام�ص" و"البريوقراطية  "العنب 
م�صنقة االبداع

يقوم الناقد حبيب بوخليفة، الذي تفاعل معه 
العديد ممن يجيدون فتح �صهية لقاءات ثمينة 
حالة  بت�صخي�ص  امل�����ص��رح،  ع��ن  احل��دي��ث  عند 
ينفي  من  هناك  اأن  مو�صحا  اجلزائري،  امل�صرح 
كليا ما يزيد عن �صتني عاما من جتربة م�صرحية 
جزائرية فيها وعليها، دون احلديث على الفرة 
ما قبل ال�صتقال، ويعرف بوخليفة اأنه "كانت 
هناك عرو�ص جد متقدمة يف نوعها عرب فرات 
مع  ونتفق  موؤثرة،  ولكن  كثرية  لي�صت  خمتلفة 
كاملة  تكن  مل  الأر�صطية  جتربتنا  اأن  ال��راأي 
على  بناء  املتقدمة  املجتمعات  يف  حدث  مثلما 
بعد  خ�صو�صا  بالن�صو�ص  زاخر  م�صرحي  ر�صيد 
ع�صر النه�صة حيث كانت �صلطة الكاتب وبعدها 
�صلطة املخرج والآن عادوا من حيث بداأ امل�صرح 

اىل �صلطة املمثل، ونحن كنا فيها ولزلنا".
الع�صور  تلك  اإىل  بوخليفة  الناقد  ي��اأخ��ذن��ا 
وبريخت  م��ريوه��ول��د  احتكم  اأي���ن  امل�صرحية 
وروط��وف�����ص��ك��ي، ب��ي��ر ب���روك ب��ع��ده��ا واأري����ان 
املخرجني  من  كبري  وع��دد  كانطور  من�صوكني، 
ال�صرقية عموما  الثقافة  البحث يف  والكتاب يف 
والأفريقية،  باخل�صو�ص  العربية  والثقافة 
الدرامية  الأدبية  الأ�صكال  ح�صبه  ليتجاوزوا 
املعهودة والتي مل تعد توؤثر كثري يف اجلمهور..
للبع�ص �صفة  اأنه ينفي  الراأي  "نتفق مع  قائا: 
امللم  والكتاب  اجل��اد  املثقف  امل�صرحي  املمار�ص 
الأر�صطي  مبفهومها  امل�صرحية  املعرفة  باأمور 
الفعل  مع  جمتمعنا  عاقة  واإن  وقليلة،  ناق�صة 
باأن  مينع  مل  هذا  ولكن  ه�صة  عاقة  امل�صرحي 
التجارب  ببع�ص  م�صرحية  حركة  هناك  كانت 
املهمة يف بناء روابط وف�صول الفن امل�صرحي يف 

بادنا".
ما  اأرق��ى  من  كاكي  جتارب  اأن  بوخليفة  ويتابع 
وعبد  فقط  به  نهتم  مل  نحن  م�صرحنا  يف  قدم 
القادر علولة وكاتب ي�صني اأولئك نتحدث عنهم 
مل�صرحياتهم،  ومنتجني  وخم��رج��ني  كموؤلفني 
اهتموا  الذين  املخرجني  فيما يخ�ص  اأنه  مردفا 
ب��ت��ج��دي��د الأ���ص��ك��ال امل�����ص��رح��ي��ة ن��ذك��ر منهم 
بوقرموح مالك، وعرابية وبوبريوة وعز الدين 
عبار وحممد �صر�صال واآخرون، منوها "لي�ص من 
�صمويل  نظام  يف  امل�صرحي  الفن  ممار�صة  ال�صهل 

ا�صتبدادي مهراأ".
الناقد  يتحدث  امل�صرحية  الب�صر  طبيعة  وعن 
"لي�ص لنا الأدب الكايف والتنظري  حبيب قائا: 
اإىل  اأننا و�صلنا  نوؤكد  الوافر يف هذا املجال لكي 
لبد  ولكن  امل�صرحي،  املجال  يف  الروعة  منتهى 
جادين  وكتاب  ممار�صني  هناك  اأن  نعرف  اأن 
هذا  كل  مع  ال��ازم،  بالتقدير  يحظوا  مل  ولكن 
امل�صرحي  الفن  يف  التجديد  جنرب  اأن  مينع  ل 
املعرفة  على  مبني  التجديد  يكون  اأن  ب�صرط 
والقدرة الإبداعية، فاأ�صكالنا الفرجوية األهمت 
فيها  وجدوا  الأروبيني  املمار�صني  من  كبري  عدد 
اأن  فقط  يبقى  الن�صان،  يف  امل�صرحية  الطبيعة 
يتغري النظام املركزي الفا�صد لكي تفتح ف�صاءات 

الإبداع خارج البريوقراطية اجلهنمية".
جبارة  جهود  هنالك  اأن  املتحدث  ذات  واعترب 
من طرف البع�ص الذين يتنف�صون امل�صرح، فابد 
"العنب  ق�صة  ونتجاوز  حقهم  ح�صبه  نعطي  اأن 
احلام�ص" ونقوم بنقد مو�صوعي جدي لكي نفرز 
ومهم  جاد  هو  وما  انتهازي  بايل  ترقيعي  هو  ما 
اأو  خمربية  كانت  �صواء  جتاربنا  ت�صتمر  لكي 

جتديدية.

�صاعرية اللغة الدرامية امل�صرحية
اللغة  عن  بوخليفة  حبيب  الناقد  حتدث  كما 
فنية  مفردات  خلق  يف  ت�صاهم  التي  امل�صرحية 
الركح،  على   واملتعة  الده�صة  ت�صفي  �صاعرية 
امل�صرحية  اللغة  ف�صل  ميكن  "ل  قائا:  ويردف 
الفنية  مفرداته  بجميع  ال��رك��ح  مكونات  ع��ن 
الأخرى بعبارة اأخرى �صاعرية اللغة الدرامية 
الفنية  امل��ف��ردات  �صمن  تتاأ�ص�ص  امل�صرحية 
الذي  املمثل  اأولها  واحلركة،  الفعل  يف  الأخرى 
تفر�صه دللت وخ�صائ�ص ال�صخ�صية امل�صرحية 
يف ن�صق احلكاية وال�صراع �صواء كان عمودي اأو 
�صاعرية  اأ�صا�ص  هو  فالفعل  اأوفقي،  اأو  داخلي 
نحن  املركبة،  الروؤية  اطار  يف  امل�صرحية  اللغة 
الزمان  يف  يحدد  الذي  امل�صرحي  التاأليف  اأمام 

واملكان احلدث الذي يفجر املتعة امل�صرحية".
"نون"  م�صرحية  م��ن  بوخليفة  ال��ن��اق��د  ي��رى 
لحميدة العيا�صي)لقد �صعدت امل�صرحية مرتني 
وكتبت عنها يف بع�ص املجات الأروبية و العربية 
يف �صنة 2008 ( اأن لغة الن�ص �صاعرية بامتياز 
نوعها  يف  نرثا  اأو  ق�صة  اأو  �صعرا  ت�صبح  اأن  دون 
الأدبي، وقال اأن لغة الن�ص ا�صتطاعت اأن تخلق 
وال�صورة  والت�صخي�ص  الفعل  داخ��ل  �صاعرية 
وجمال  الن�ص  قوة  وت��زداد  املتحركة،  املرئية 
بوا�صطة  املوؤلف  املخرج  ي�صتح�صر  عندما  لغته 
مو�صحا:  الخ���رى،  الفنية  وامل��ف��ردات  املمثل 
�صاعريا  ن�صا م�صرحيا  لي�ص كل من كتب  "لذلك 

يكون قد رعى متطلبات الركح والفعل امل�صرحي 
ول ميكن حتليل اللغة امل�صرحية والعر�ص اإل من 
امل�صرح  مار�ص  العيا�صي  اأحميدة  العر�ص،  داخل 
املفاهيم  بني  اخللط  امل�صرح،  جوف  من  وينطلق 
وال�صيمونطيقية  و�صيميولوجية  الل�صانية 
واللغة  الن�ص  حتليل  يف  النقدية  والأدب��ي��ة 
امل�صرحية قد يزيد من ال�صباب يف فهم جماليات 

الكتابة امل�صرحية وممار�صتها الفعلية".
املوؤلف  اأن  م��وق��ف  بوخليفة  حبيب  ويتخذ 
افرا�صي،  وممثل  خم��رج  اأ�صا�صا  هو  امل�صرحي 
اللغة  �صاعرية  م��ن  الق�صد  "اأعتقد  م�صيفا 
امل�صرحية جمالها لي�ص اإل لذلك ل ميكن توظيف 
نف�ص الأدوات وامل�صطلحات الأدبية النقدية يف 
حتليل الن�ص امل�صرحي ولغته ال مبكونات اللغة 
امل�صرحية الناطقة التي يفرزها املمثل وقدرته 
الفذة على متثيل جمال تلك اللغة، وهنا تتدخل 
املمار�صاتية،  املفاهيم  امل�صطلحات  من  جملة 
والفيزيائية  ال��روح��ي��ة  ال��دائ��رة  ه��ذه  خ��ارج 
�صاعرية  اأو  جمال  هناك  لي�ص  املركبة  املرئية 

للغة م�صرحية مبفردها".

امل�صرح...عن�صرا رئي�صا يف عالج االأمرا�ص 
النف�صية واالأوبئة

الأ�صتاذ  قاله  ما  اىل  بوخليفة  النقاد  يقودنا 
"ممار�صة  ا�صكالية  ط��رح  يف  جمانا"  "يو�صف 
ملجتمعنا  العمل"  م�صدرعودة  بو�صفها  امل�صرح 
النف�صية  لاأمرا�ص  النف�صية  العاجات  حيث 
الدم،  ارتفاع �صغط  ال�صكري،  اأ�صا�صا مثل مر�ص 
ارتفاع احل�صا�صية، العدوانية، املعقدة النف�صية، 
.acool وعادات خمتلف العقاقري، ف�صا عن

"ميكن  بتدخله:  جمقان  يو�صف  ذل��ك  ي�صف 
من  املر�صى  ه��وؤلء  لإنقاذ  يتدخل  اأن  للم�صرح 
حمنة موؤكد اأحيانا ينتهي ب�صكل ماأ�صاوي، اللعبة 
ت�صبح عاج عاجي يف كثري من الأحيان يعطي 
بالن�صبة  الكامل تقريبا  لل�صفاء  ايجابية  نتائج 
 mimesis ينا�صبون  ال��ذي��ن  املر�صى  ملعظم 
ال�صعرية" ملحمة  "فن  يف  ار�صطو  ين�صب  الذين 
فن  اأي�صا،  الكوميديا  مثل  امل��اأ���ص��اوي،  وال�صعر 
الناي  ف��ن  ومعظمها   ،dithyrambe ال��� 
وال�صايثار، لها كل هذا م�صرك اأنهم متثيل. "غري 
اللعبة  نف�صه يف  العيادة ميثل  املري�ص  فاإن  ذلك 
وثقايف  اجتماعي  دور  بتحديد  حقيقي  "اأنا" 
لتجاوز  �صرورية  تبدو  قيمة  ويعطيها  به  مييز 
ويعطيها  النف�صية  ال�صطرابات  جمموعات 
جمردة  تعد  مل  العاطفة  ل،  ل،  بوجود  الر�صا 
تعطيه  التي  امل�صرحية  اللعبة  يف  توجه  ولكنها 
بعدا اجتماعي ونف�صية جديدة، ميكن اأن ن�صميه 
"الدراما النف�صية" اأو ما اأ�صميه �صخ�صيا بالعاج 
وجود،  يعيد  اأو  ادخالها  يعيد  الفن  النف�صي. 
نحن  جيد.  عمل  فهو  لذا  بالفعل،  موجود  �صيء 
نبني �صور حقيقية يف الف�صاء والوقت. املري�ص 
ي�صبح كوميدي، مغني، راق�ص. الدراما النف�صية 
املورينية م�صتوحاة من الكاثر�صي�ص. العديد من 
املراكز الطبية اليوم تعمل يف العامل حيث ي�صبح 
لهذه  العاجي  العاج  رئي�صيا يف  امل�صرح عن�صرا 
والأدوي��ة  العيادات  يف  جتد  ل  التي  الأمرا�ص 

الكيميائية نتائج ناجحة..".

يتحدث الناقد واملخرج امل�صرحي حبيب بوخليفة عن عديد التحديات وامل�صائل التي باتت ل�صيقة بامل�صرح اجلزائري مرورا مبختلف 
احلقب امل�صرحية، وياأتي ذلك تزامنا واليوم العاملي للم�صرح امل�صادف ل�  27 مار�ص من كل عام. الناقد واملخرج امل�صرحي 

حبيب بوخليفة يعد من اأهم االأ�صاتذة االأكادمييني يف اجلزائر ب�صفته خمرجا واأ�صتاذا حما�صرا يف الفنون الدرامية.

ثقافةالإثنني 20  مغر�س 2970/ 30  مار�س 2020 املوافق لـ 05 �شعبان 221441
جمعية البل�صم الثقافية الولئية 
تطلق م�صابقة افرتا�صية يف "فن 

اخلط العربي"

امل�صرح اجلهوي بب�صكرة يحت�صن 
امل�صابقة الوطنية للطفل املوهوب

امل�صرح  اأوجاع  "حبيب بوخليفة" يوقظ 
يف يوم ب�صع لأب الفنون

رقية حلمر

حفيظة. ب



�صوء فهم
وهزيت  دج   50 اعطيتلو  للحانوت  رحت 

باكي قاطو بيمو
وهز  معايا  �صاف  احلانوت  مول 

يدو وداريل عامة الن�صر
وبكل عفوية هزيت يدي حتى 
اأنا ودرت نف�ص ال�صعار وقلت لو 

حتيا اجلزائر
م����ن دزاي�����ر  ق�����ال يل وا�������ص 

تلعبهالي�ص  ما  األفني  زيد  تاعك 
مهبول؟!.

الرابعة تابعة
هذا واحد مزوج بثاث ن�صا 

�صق�صاتو وحدة قاتلو عاه مزوج بثاثة؟
 قالها الوىل بنت عمي اديتها على وجه بابا

 والثانية بنت خايل اديتها على وجه ماما

 والثالثة نحبها اديتها عل وجهي
اأنا  وتديني  متكمل�ص  وقاتلو  �صوي  �صكتت   

الرابعة على وجه ربي؟!!. 

فط�صئت ط�صاأة
فقال  طبيب  على  رج��ل  دخ��ل 
اأكلت  اإين  ب��ك  اهلل  اأم��ت��ع  ل��ه: 
البارحة من حلوم هذه اجلوازل 
وجع  فاأ�صابني  ط�صاأة  فط�صئت   ،
ما بني الوابلة اإىل داأية العنق فلم 
يزل يربو و ينمو حتى خالط اخللب و 

ال�صرا�صيف فهل عندك دواء يل؟
فقال الطبيب : نعم خذ خربقا و �صلفقا و �صربقا 

فزهزقه و ز�صزقه و اغ�صله و ا�صربه
قال الرجل : مل اأفهم ما قلت

قال الطبيب : يعني اأنا اللي فهمت مر�صك
اأ�صرب "دوليربان" و ا�صكت علينا!!.

معلومات م�سلية

ال�سالم

اأمثال �سعبية

• ح�سب اإح�سائية جديدة فاإن الرجال يقومون 
باأخذ �سور "�سيلفي" �سعف ما تقوم به الن�ساء.

 10 يبيع  اأمـــازون  موقع  كــان   1995 عــام   •
فاأمازون  الــيــوم  ــا  اأم �ساعة   24 خــلل  منتجات 

تبيع اأكرث من 300 منتج يف الثانية الواحدة.
لكي  فقط  ثوان  لـ7  العادي  االإن�سان  يحتاج   •
ير�سم االنطباع االأول عن ال�سخ�س الذي يقابله 

الأول مرة.
معا  يعي�سان  ال  القطبي  والــدب  البطريق   •
ال�سمايل،  القطب  القطبي يعي�س يف  اأبدا، فالدب 

والبطريق يف القطب اجلنوبي.
ياأكل  االإن�سان  اأن  توؤكد  الدرا�سات  اإحــدى   •
لذلك  قليل،  نومه  ي�سبح  الــذي  اليوم  يف  كثريا 
من  اأكرث  لل�سمنة  معر�سون  القليل  النوم  اأ�سحاب 

غريهم.
هارفرد  جامعة  يف  العلماء  من  جمموعة  • قام 
ومتكنوا  جتارب  فئران  على  االختبارات  ببع�س 

من جعلها ت�سغر يف العمر بدال من اأن تكرب.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على اللي راح 
ووىّل لينا يا 

جا قدنا يا زاد 
علينا

حدث يف مثل هذا اليوم
الثاثون من �صهر مار�ص
كروفورد   - االأمريكي  الطبيب  ـ   1842
العمليات  يف  املـــخـــدر  يــ�ــســتــعــمــل  لـــونـــغ- 

اجلراحية الأول مرة.
عن  �ساه  بهادر  ال�سلطان  عــزل  ـ   1858
�سلطني  اآخــــر  وكــــان  ــنــد،  ــه ال يف  ــم  ــك احل
الهند،  حكمت  الــتــي  االإ�ــســلمــيــة  الــدولــة 
الهند  يف  االإ�سلمي  احلكم  انتهى  وبعزله 
ون�سف  قــرون  ثمانية  فيها  ا�ستمر  اأن  بعد 

قرن.
من  اأال�سكا  والية  ت�سرتي  اأمريكا  ـ   1867
مليون   2.7 مببلغ  الرو�سية  االإمرباطورية 
 18 يف  امللكية  نقل  ــراءات  اإج ومتت  دوالر، 

اأكتوبر من العام نف�سه.
الد�ستور  يف  تعديل  اإجــــراء  ـ    1870
االأ�سود  الــرجــل  مبوجبه  منح  االأمــريــكــي 

حق الت�سويت.
يف  اإيفل  برج  بناء  من  االنتهاء  ـ   1889

العا�سمة الفرن�سية باري�س.
اأول  يف  الطائرات  اإنــتــاج  بــدء  ـ   1907
غابريال  االإخــوان  اأ�س�سه  فرن�سا  يف  م�سنع 

و�سارل فوازان يف عام 1906.
يو�سف"  "موالي  املــغــرب  ملك  ـ   1912

يعرتف باحلماية الفرن�سية على بلده.
اأول انقلب  الزعيم يقود  ـ ح�سني   1949
�سكري  حكومة  �سد  �ــســوريــا  يف  ع�سكري 

القوتلي.
رونالد  االأمريكي  الرئي�س  جناة  ـ   1981
اأطلق  اأن  بعد  اغتيال  حماولة  من  ريغان 
عليه  الر�سا�س  جونيور-  هينكلي  جون   -

واأدى ذلك اإىل اإ�سابته يف رئته.
1989 ـ الدورة الع�سرين للمجل�س الوطني 
اختيار  على  باالإجماع  توافق  الفل�سطيني 

يا�سر عرفات رئي�سا لدولة فل�سطني.
اأكرب  يف  متعمد  حريق  ا�ستعال  ـ   1990
ــي يف بــو�ــســطــن بــالــواليــات  ــلم ــس مــركــز اإ�

املتحدة.
يف  العن�سري  التمييز  اإلــغــاء  ـ   1991

جنوب اأفريقيا.
اجلزائر  با�ستور  معهد  حتويل  ـ   1994
�سناعي  طابع  ذات  عمومية  موؤ�س�سة  اإىل 

و جتاري.
الطريان  �سركة  تاأ�سي�س  اإعلن  ـ   1998
م�سروع  ــن خـــلل  م ـــز   ـــن اأرالي طــا�ــســيــلــي- 
ــونــاطــراك )51  ــني �ــســركــة �ــس مــ�ــســرتك ب
اجلوية  اخلطوط  و  املال(  راأ�س  من  باملائة 
هذه  اأ�سهم  �سراء  اأعيدت  لكن  اجلزائرية 
االأخرية يف عام 2007 من قبل �سوناطراك 

جلعلها تابعة ومملوكة بالكامل لها.
االنتخابات  اإجــــراء  ع�سية  ـ   2009
اأن عدد  الرئا�سية  وزارة الداخلية تك�سف 
 20  .595  .683 بـ  يقدر  الناخبة  الهيئة 

ناخبا.
ـ الك�سف عن ح�سيلة مهمة لقطاع   2010
مليار   8،11 بلغت  اجلزائر  يف  املحروقات 

دوالر كا�ستثمارات لعام 2009 .

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي علوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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لفمو  ب��ال��ل��ق��م��ة  اأن������ا 
لعيني ب���ال���ع���ود  وه�����و  حكـــمة

ال جتل�س بني النيام وال تنام 
بني اجلال�سني

�سورة م�سحكة

على  م��اج��ي��ت��ك��م  ح��اج��ي��ت��ك��م   �
الكفار  ب���اد  م��ن  ج���ات  غ��وول��ة 
وقعدتنا يف الدار ولب�صتلنا لعجار 
�صكون  ج��ار  على  ي�صلم  ما  وج��ار 

هيا؟
فاطمة بوعون خن�صلة
خ���ال���ت���ك ك�����ورون�����ا ي����ا لل���ة 

فطومة؟!.
� �صي عاوة وا�ص راك ت�صوف يف 

الدنيا؟
منال �صوار العلمة
يا  فيه  ندفعوا  يا  بنك  جم��رد 
فاعل  �صعدو  منو..ويا  نخرجوا 

اخلري؟!.
ر�صا�صة  عاوة..عندك  �صي   �
الكذب  الفقر  وق��دام��ك  وح���دة 

اخليانة  كورونا من تقتل؟
عبدالرحمان.ح باتنة

علينا  تبطل  با�ص  ان��ت  نقتلك 
اخلرطي هذا!؟.

راك  كيفا�ص  �صريعة  كلمة  يف   �
"ال�صتجابة"  م��دى  يف  ت�صوف 

للحجر املنزيل ؟
عمار بن زينة �صطيف

بففففففففففففففففف؟!.
اأن  ع��اوة  �صي  ي��ا  تعتقد  ه��ل   �

وباء كورونا عقاب رباين؟
�صهيب غامن ب�صكرة
ه��و م��ن جهة ع��ق��اب واإن����ذار..

ومن جهة اأخرى عملية تطهريية 
للكرة الأر�صية والغاف اجلوي..

ورب �صارة نافعة؟!.

من اآثار احلجر 
املنزيل..دون تعليق؟!



بعد متاثلها لل�صفاء

ميلة �صطيف

اأكدت م�سالح مديرية ال�سحة وال�سكان 
امل�سجلــة  احلالــة  اأن  ب�سكــرة،  لواليــة 
امل�سابــة بفريو�ــس كورونــا وهــي امــراأة 
قــد متاثلت لل�سفــاء وغــادرت امل�ست�سفى 
خــلل اليومــني املا�سيــني، فيمــا بقيــت 
حالة واحدة م�ستبه يف اإ�سابتها بالوباء 
كما اأكــدت اإدارة املوؤ�س�سة اال�ست�سفائية 
بعا�سمــة  �سعــدان  الدكتــور  العموميــة 
الواليــة وح�ســب بيــان تكذيبــي  لها مت 
ن�سره علــى �سفحة الفاي�سبوك اخلا�سة 
باملوؤ�س�ســة بــان مــا يتم الرتويــج له عرب 
مواقع التوا�سل االجتماعي من ت�سجيل 
�سوتــي مفــاده توا�ســل عمــال م�سلحــة 
احلجــر ال�سحــي اخلا�س بوبــاء كورونا 

ب�سكــل مبا�ســر مــع احلــاالت املتواجــدة 
بامل�سلحة جمــرد اإ�ساعــات مغر�سة يتم 

الرتويج لها الإثارة بلبلة وتهويل يف هذا 
الوقت والظرف احل�سا�س.

متكن عنا�صر اأمن دائرة التاغمة 
من توقيف �صخ�ص م�صبوق ق�صائيا 
مبدينة التاغمة وحجز كمية من 
املخدرات ومبالغ مالية من عائدات 

الرويج، بالإ�صافة اإىل �صاح 
اأبي�ص حمظور، وتعود تفا�صيل 

الق�صية اإىل معلومات حت�صل 
عليها عنا�صر اأمن دائرة التاغمة 

مفادها ن�صاط م�صبوه ل�صخ�ص يروج 
املخدرات واملوؤثرات العقلية على 

مت �صيارة �صياحية بو�صط مدينة 
التاغمة، وعلى اإثر ذلك مت و�صع 

خطة ميدانية كللت بتوقيف 
امل�صتبه فيه البالغ من العمر 28 
�صنة، وبعد تفتي�صه واملركبة مت 

العثور على كمية من املخدرات قدر 
وزنها نحو 86.6 غرام من املخدرات 

)كيف معالج( ومبلغ مايل من 
عائدات البيع، بالإ�صافة اإىل قاطع 

ورق ي�صتعمل يف تهيئة وتقطيع 
املخدرات، ليتم حتويله اإىل املقر 

ملبا�صرة اإجراءات التحقيق، وبعد 
ا�صتكمال الإجراءات القانونية مت 

تقدمي امل�صتبه فيه اأمام النيابة 
املخت�صة لدى حمكمة �صلغوم العيد 

التي اأمرت بو�صعه رهن احلب�ص. 

ال�صعيد  م�صت�صفى  غ���دارة  اأعلنت 
ع���وام���ري ب��وق��اع��ة ���ص��م��ال ولي��ة 
�صطيف عن تعايف اأول حالة م�صابة 
ويتعلق  بالولية  كورونا  بفريو�ص 
فرن�صا  من  قدم  مغرب  ب�صيخ  الأمر 
وينحدر  العمر  من  ال�صبعينات  ويف 
و���ص��ني يف اجلهة  ب��ن��ي  ب��ل��دي��ة  م��ن 
مكث  وال��ذي  الولية  من  ال�صمالية 
قبل  بامل�صت�صفى  اأ���ص��ب��وع��ني  ن��ح��و 

خروجه بعد تعافيه من املر�ص.

نتائج  اأك�����دت  اأخ����ر  ج��ان��ب  وم����ن 
ال��ت��ح��ال��ي��ل ال��ت��ي خ�����ص��ع ل��ه��ا 03 
اإ�صابتهم  يف  م�صتبه  اأ���ص��خ��ا���ص 
بالفريو�ص مب�صت�صفى �صروب اخلثري 
و�صلت  بينما  �صلبية،  اأنها  بالعلمة 
بولية  املوؤكدة  الإ�صابات  ح�صيلة 
 04 منها  ح��الت   10 اإىل  �صطيف 
بالعلمة  و03  اجلامعي  بامل�صت�صفى 
اأزال  ب��ع��ني  ح��ال��ت��ني  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

وحالة واحدة ببوقاعة.

�صيارتني  بني  اإ�صطدام  ح��ادث  اأودى 
الرابط   48 رق��م  الولئي  بالطريق 
ببلدية  ال�صهداء  وبئر  امل�صرية  بني 
ذكر  جن�ص  من  �صحية  بحياة  امل�صرية 
نقله  مت  وال����ذي  �صنة   42 )م/ي( 
بالعيادة  الإ�صتعجالت  م�صلحة  اإىل 
عند  ت��ويف  حيث  اخل��دم��ات  املتعددة 
اخلطرية،  بجروحه  متاأثرا  الو�صول 
مت  فقد  املادية  للخ�صائر  وبالن�صبة 
حتطم جزئي ملقدمة اجلهة اجلانبية 
الي�صرى لل�صيارة الأوىل من نوع "رونو 
ال�صدمات  واق��ي  وحتطم  �صامبول" 
اخللفية  العجلة  واإنف�صال  اخللفي 
نوع  م��ن  الثانية  لل�صيارة  الي�صرى 

لوقان". "دا�صيا 
�صاحنة  ب��ني  اإ���ص��ط��دام  ت�صبب  كما 

 27 رق��م  الوطني  بالطريق  و�صيارة 
لل�صرطة  الثابت  احلاجز  من  بالقرب 
 04 وق��وع  يف  قوقة  ال��ق��رارم  ببلدية 
تراوح  ذكر  جن�ص  من  كلهم  م�صابني 
60 �صنة، حيث  34 و  اأعمارهم مابني 
اخلطورة   متفاوتة  لإ�صابات  تعر�صوا 
ومت حتويلهم من طرف م�صالح احلماية 
الإ�صتعجالت  م�صلحة  اإىل  املدنية 
للخ�صائر  وبالن�صبة  قوقة،  بالقرارم 
املادية فقد مت ت�صجيل حتطم جزئي 
نوع  من  لل�صاحنة  ال�صدمات  لواقي 
ميلة  ولي��ة  ترقيم  حتمل  "رونو" 
وحتطم �صبه كلي لل�صيارة الثانية من 
ترقيم  حتمل  كروز"  "�صيفرويل  نوع 
�صبب  يبقى  فيما  خن�صلة،  ولي���ة 
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ب�صكرة

�سي الأورا�سي..
عاي�س  روحـــي  نلقى  خــايــف  راين 
متثيلية... من اخراج امريكا وتنفيذ 
مغلوب  واملمثلني  ال�سعبية..  ال�سني 
ل�سيا�سية  وعليا...�سحايا  عليهم 
وفغئران  دولية...  وا�سرتاتيجية 

جتارب لتمرير م�سالح خمفية...

hamzalaribi005@gmail.com

مغادرة م�سابة بـ"كورونا" امل�ست�سفى بب�سكرة
وجب الكالم

منظور  من  اليوم  العامل  يف  يحدث  ما  اإىل  ينظر  من 
غري الذي تنظر من خلله اإليه االأغلبية، ومن يفكر يف 
االأمر بطريقة بعيدة عن الهلع والفزع واعتبار االأمر 
ي�سهد  العامل  باأن  �سيتاأكد  ال�سيطرة  عن  خارجا  وباء 
�سلح،  بل  م�سترتة  حربا  لنقل  اأو  معلنة،  غري  حربا 
غري  حتالفات  اأ�سا�سها  على  تت�سكل  قد  حربا  ورمبــا 
تقليدية وحتالفات ال تخ�سع ال للحدود االإقليمية وال 
رمبا  بل  اأي�سا،  العرقية  للحدود  وال  الدينية  للحدود 
حتالفات قد تلغي كل االعتبارات ال�سابقة باأن هناك 
�سيد للعامل واأتباع، ولكي ال نبالغ يف التخمني فل بد اأن 
نقول باأن نتائج ما بعد "كورونا" هي من حتدد على اأي 

اأ�سا�س �ستت�سكل اخلريطة ال�سيا�سية يف العامل.
ال بد واأن نتفق على اأنه من غري املمكن اأن يكون وباء 
كورونا جمرد �سدفة ب�سبب فريو�س اأتى من العدم، فلو 
ق�سري  وقت  يف  االأزمــة  احتواء  لتم  كذلك  االأمــر  كان 
كل  فيها  يديل  موحدة  عاملية  اأزمــة  خلية  ولت�سكلت 
وهو  العامل  ينهزم  اأن  املعقول  غري  ومن  بدلوه،  العامل 
وعلوم  التكنولوجيا  يف  واالإزدهــار  التطور  اأوج  يعي�س 
حتما  فاالأمر  ولهذا  فريو�س،  اأمام  والبيولوجيا  الطب 
من  جمموعة  حتى  اأو  دولتني  اأو  دولة  ب�سلوع  يتعلق 
يتعدى  ال  نظرنا  يف  االأمر  فاإن  ولهذا  االأمر،  يف  الدول 
منها  والهدف  االأزمــات  من  كغريها  مفتعلة  اأزمة  كونه 
هذا  "املال"،  على  واحل�سول  جديد  من  النفوذ  ب�سط 
هو  احلــروب  من  االأوحـــد  الهدف  ــاأن  ب ت�سليما  طبعا 
االأمر  تعلق  �سواء  الرثوات،  على  واال�ستيلء  "املال" 
املائية،  بالرثوة  حتى  اأو  والــبــرتول  والغاز  باملعادن 
ا�ستمرار  اأو  ولهذا فاإن �سح تخميننا فاإن طول االأزمة 
الوباء يف العامل لي�س متعلقا بالعجز عن اإيجاد لقاح، 
مل  ال�سر  يف  مبفاو�سات  يتعلق  االأمــر  اإن  بل  علج،  اأو 
وحني  للجميع،  "مر�سية"  نتيجة  عنها  تتمخ�س 
اإعادة  على  تعكف  التي  املجهولة  ــراف  االأط تتو�سل 
تق�سيم "خريطة القوى" وخريطة النفوذ واالقت�ساد 
حتما  �سيختفي  ــوبــاء  ال فـــاإن  مر�سية  نتيجة  اإىل 
التي  الطريقة  من  غمو�سا  اأكــرث  مفاجئة  بطريقة 

انت�سر بها الفريو�س.
اأن تكون مبناأى  اليوم هو  ما يهمنا نحن يف اجلزائر 
عن تف�سي الفريو�س بالطريقة التي انت�سر بها يف بلدان 
يف  اجلزائر  موقع  هو  اأي�سا  ذلك  بعد  يهمنا  وما  عدة، 
اخلريطة اجلديدة، فاإذا ما �سلمنا باأن الطرف املت�سرر 
وقوة  نفوذا  االأكــرث  الطرف  نف�سه  هو  الفريو�س  من 
و�سطوة يف اخلريطة اجلديدة فباإمكاننا اأن نقول باأن 
اجلزائر قد اأح�سنت التموقع، الأن دبلوما�سية الدولة 
ــة  االأزم بــدايــة  يف  هاما  دورا  لعبت  قــد  اجلــزائــريــة 
الطرف  اجلزائر  اختارت  فهل  الوباء،  اأيام  اأوىل  ويف 

ال�سحيح  وهل اأح�سنت التموقع؟ �سرنى...

هل اأح�سنت 
اجلزائر التموقع؟

حمزه لعريبي

حجز مواد غذائية 
منتهية ال�سالحية 

قتيل وجريحان يف حادث مرور 
بتاخلمت

حجز قرابة 600 قنطار 
من ال�سميد بعني اأزال

حجز �سميد ومواد مطهرة 
موجهة للم�ساربة

قامت م�سالح الدرك الوطني بوالية خن�سلة، بحجز 
جمموعة من ال�سلع املنتهية ال�سلحية وكذا معاينة عديد 

املخلفات التجارية وامل�ساربة يف االأ�سعار وذلك خلل 
خرجاتها امليدانية بالتن�سيق مع م�سالح مديرية التجارة، 

اأين مت حجز 220 علبة قهوة منتهية ال�سلحية و260 
زبدة وكميات من العد�س منتهية ال�سلحية وكذا �ساحنة 

�سميد بها 48 كي�س وزن 25 كلغ و14 كي�س وزن 10 كلغ 
كانت موجهة للم�ساربة كانت تباع ب 1500 دج.

لقي �ساب يبلغ من العمر 27 �سنة واأ�سيب اإثنان اٱخران 
يف حادث مرور مميت وقع ع�سية اأم�س ببلدية تاخلمت، 

وجنم احلادث عن انقلب �سيارة �سياحية وا�ستقرارها يف 
وادي مب�ستة اأعوذي، حيث تدخلت عنا�سر احلماية املدنية 
وقامت باإ�سعاف اجلريحني البالغني من العمر 21 و28 �سنة 

اإىل م�ست�سفى علي النمر مبروانة.

متكنت م�سالح الدرك الوطني لوالية �سطيف يف عملية 
نوعية من حجز قرابة 600 قنطار من ال�سميد كانت 

موجودة على م�ستوى م�ستودعني لتاجر من بلدية عني اأزال 
كانت موجهة للم�ساربة واالحتكار، و�سنت م�سالح الدرك 
الوطني حملة لل�سرب بيد من حديد �سد الذين ا�ستغلوا 

الظروف احلالية من اأجل االحتكار وامل�ساربة يف االأ�سعار 
من خلل اإخفاء ال�سلع ذات اال�ستهلك الوا�سع من اأجل 

الربح عن طريق رفع االأ�سعار.

تعايف اأول م�ساب بفريو�ص كورنا 

قتيل و04 جرحى يف حادثي مرور 

توقيف م�سبوق وحجز 
�سفيحة من املخدرات 

بالتالغمة

بدري.ع

متكنت م�سالح اأمن دائرة املعذر، من توقيف �سخ�س يبلغ 
من العمر 37 �سنة كان على منت �ساحنة حمملة 240 كي�س 

بوزن 25 كلغ  من مادة ال�سميد، كما متكنت م�سالح اأمن 
دائرة بريكة من توقيف �سخ�سني يبلغان من العمر 27 

و35 �سنة وبعد تفتي�س حملهما مت العثور على 1065 علبة 
اأدوية �سيدالنية اأجنبية مهربة ومواد اأخرى مطهرة، كما 
اأوقفت الفرقة املتنقلة لل�سرطة الق�سائية 02 حملة، 03 

اأ�سخا�س ترتاوح اأعمارهم بني 33 و34 �سنة كانوا على 
منت مركبة بطريق تازولت اأين عرث بحوزتهم على 1500 
قر�س مهلو�س من دواء بريقابلني، يف نف�س ال�سياق اأوقفت 

فرقة البحث والتدخل، 04 اأ�سخا�س على منت مركبتني 
وحجزت منهم 324 وحدة مطهر نوع فلوك�س و130 األف 

وحدة من القفازات الطبية خمتلفة االأحجام.
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