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فتح ور�سات ل�سناعة امل�ستلزمات 
الوقائية على م�ستوى بع�ض املراكــز

يف ظل  انت�سار فريو�ض كورونا

جلان ال�سكن مطالبة بالتعمق 
اأكثـر يف حتقيقاتها

املنطقة �سجلت حالة ا�سابة  موؤكدة
بفريو�ض كورونا

التكوين املهنـي يف جندة 
قطاع ال�صحــة بباتنـــة

نقابة النف�صانيني بباتنة 
تطالب بفتح خط اأخ�صر

اأ�صحــاب اأمــالك 
بعقود عرفية يزاحمون 

طالبي ال�صكــن

ا�صتهتار بنداءات 
احلجر املنزيل يف قاي�س

غلق مقر بلدية احلرملية 
لليوم الثالث

اأم البواقي

خن�شلة

�س 04

�س 04

�س 04

�س 05

�س 05

باتنة

للق�ساء على الطوابري اليومية

العودة لنظـام توزيع 
ال�صميد على املحالت

�شطيف

�س 05

م�سلحون يخرتقون حاجزين اأمنيني ويطلقون النــار على الدرك بخن�سلة درك تاوزيانت متكن من توقيفهم 
والقب�ض عليهم

�س 24

ارتفـع اأم�س، عّداد االإ�سابــات املوؤكدة بفريو�س كورونا امل�ستجد بوالية باتنة اإىل 7 حاالت، بعد ت�سجيل 4 حاالت جديدة، وتعود احلالة 
االأوىل لكهل يبلغ من العمر 51 �سنة من مدينة باتنة، اأما الثانية والثالثة فتعود ل�سخ�سني من عائلة امل�ساب االأول بثنية العابد، فيما مت 
ت�سجيل احلالة الرابعة ل�سخ�س ينحدر من بريكة، لت�سجل بذلك الواليـة 7 حاالت موؤكدة يف انتظار ظهور نتائج حتاليل احلاالت امل�ستبه 

بها خا�سة بعد فتح حتقيق وبائي للو�سول اإىل االأ�سخا�س الذين لهم احتكاك وتوا�سل مبا�ســر مع احلاالت املوؤكدة...

ت�ضجيل 4 اإ�ضابات جديدة وعّداد الإ�ضابات ي�ضل 7

�س 04

باتنة! يف  يزداد  "رعب" كورونا 

مولودية بريكة

رعب ي�سكن املواطنني مع ارتفاع عدد االإ�سابات املوؤكدة بفريو�س كورونا يف باتنة

مواطنون تائهون يف رحلة بحث عن طبيب ي�سكن اآالم �سر�سهم

اأطـباء الأ�صنــان 
بباتنة يف عطلة!
ا�ستاء الكثري من املواطنني بوالية باتنة، من قرار غلق 
اأطباء االأ�سنان لعياداتهم تاركني معظمهم يف حرية من 

اأمرهم، وخا�سة الذين مل يكملوا ح�س�سهم العالجية، اأما 
اأ�سحاب احلاالت امل�ستعجلة فدخلوا يف رحلة بحث عن 

طبيب ي�سكن اآالمهم، يف حني اأطباء االأ�سنان للقطاع العام ال 
�س 04ي�ستقبلون اإال حاالت احلوادث فقط...

�ضربوا تعليمات مديرية ال�ضحة عر�ض احلائط

الطاقـم الفني ي�صـدد 
على برنامـج التحـ�صري 

ومتخوف من توقف البطولة
�س 12

ُ
ا
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اإذا كان العــامل باأ�ســره متخوفا من انت�ســار فريو�س كورونا 
امل�ستجــد، واإذا كان بنــو الب�ســر متخوفــني مــن اأن ي�سيبهــم 
الفريو�ــس فــاإن بع�س بنــي الب�سر قد باتــوا فريو�سات يف حد 
ذاتهــم، اإذ اأنهــم ي�سكلــون خطــرا علــى البيئة، فخــالل فرتة 
احلجــر بواليــة باتنــة ف�سلــت بع�ــس العائــالت اأن تك�ســر 
الروتــني وتغــري اجلــو باخلــروج اإىل غابــات علــى اأطــراف 
مدينة باتنة، ومن املوؤ�سف اأن ت�سهم هذه العائالت يف انت�سار 
الف�ســالت بهذه الغابات ب�سكل ال يوحي باأن هناك وعيا لدى 
هاتــه العائالت، لي�ــس ذلك فقط بل اإنها قد ت�سببت يف حرق 
جــذوع بع�س االأ�سجــار بالنار التي ت�ستخدمهــا  لل�سواء، فاأي 

فريو�س اأخطر من هوؤالء امل�ستهرتين من اأعداء البيئة؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: بقاط بركاين 
)ع�صو اللجنة الوطنية لر�صد ومتابعة كورونا(

..."اختبار الك�صف ال�رسيع وتعميمه اأثبت عدم 
جناعته يف دول اأخرى"

عذر  ي�سمى  ما  هذا  راج��ل...  يا  قلنا: 
اأقبح من ذنب.

بعد املهازل االجتماعية التي بثتها خمتلف و�سائل 
من�سات  وتناقلتها  واملــرئــيــة  املكتوبة  االإعــــالم  
من  "احلرب"  بـ  يتعلق  فيما  االجتماعي  التوا�سل 
اأجل ال�سميد يف والية اأم البواقي، حتركت ب�سرعة 
امل�سالح املخت�سة يف هذا ال�ساأن معتربة اأن املـخـزون 
ينعدم  فقط  م�سـتمر  ال�سمـيد  ــاج  ــت واإن مـتوفـر 

جـديـدة  طـريق  ورقـة  اعتمدت  لذلك  التنظيم، 
�سـمـيد  بح�سـ�س  اجلـملـة  تـجار  متوين  يف  تتمثل 
اإ�سافية لتـوزع علـى تـجـار التجـزئـة فـي االأحـياء 
الـنـدي  اخلـتـم  و�ســع  �سـرورة  مـع  والـبلديـات 
واالإمـ�ساء علـى الكـمـية امل�سـتلمـة مـن طـرف تـاجـر 

التـجزئـة.

كاإجراء  ال�سحي،  احلجر  حتت  اجلوي  اأ�سطولها  و�سع  عن  اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط  �سركة  اأعلنت 
"توتري"،  احرتازي من انت�سار جائحة فريو�س"كورونا"، ون�سرت ال�سركة على ح�سابها الر�سمي عرب موقع 
اأم�س االثنني، �سورا للطائرات، وقالت اإنه حماية للطائرات، ال�سيما املحركات من االأج�سام الدخيلة، مت 

و�سع طائرات اجلوية اجلزائرية حتت احلجر مبطار اجلزائر الدويل "هواري بومدين".

يف مرا�سلة ملديرية ال�سحة وال�سكان لوالية خن�سلة طالبت فيها جميع العيادات اخلا�سة وكل املمار�سني 
الطبيني على اختالف اخت�سا�ساتهم وخمابرا لتحاليل الطبية اإىل االلتحاق باإعمالهم دون ا�ستثناء ودون 
تاأخري تلبية لنداء الواجب الوطني يف مكافحة وباء "كورونا"واأي غلق دون ت�سريح  مربر يعر�س �ساحبه 
الإجراءات ال�سحب الفوري لرخ�سة ممار�سة العمل. ياأتي اإقدام العيادات واالأطباء "الربيفي" على الغلق 

خوفا من انت�سار "وباء كورونا" اإىل درجة اأن معظم اأعلن ذلك �سراحة عرب مل�سقات على املداخل.

 ك�سف مدير املوارد املائّية والرّي لوالية تب�ّسة عن برنامج لتدعيم البلدّيات التي تعرف نق�سا يف التزّود 
الكهربائي، حيث  التيار  نق�س يف  ال�ّسريعة واحلمامات" ب�سبب  "بئر مقدم،  بلديات  ة  ال�ّسرب، خا�سّ مبياه 
يجري تدعيمها عن طريق ال�سهاريج، ع�سر �ساحنات بع�سرمرت مكّعب كمرحلة اأوىل يف انتظار تاأهيل حمّول 
ال�سريعة، من  اأربعة تنقيبات جديدة ببلدية  الّثانية، ويفيد بت�سخري  اأربعني لرت يف  " بخدمة  "اأم خالد 

�ساأنها تعزيز تزويد ال�ساكنة باملياه .

   مابني ال�ساعة ال�ساد�سة وال�سابعة م�ساء قبل دخول احلجر اجلزئي على والية باتنة تكاد حمالت املواد 
الغذائية تختنق بالزبائن ،رغم اأنها فارغة طيلة اليوم ،حيث  يقدم املواطنون من خمتلف االأعمار على 
امل�سروبات،  الع�ساء مع بع�س  الغذائية اخلا�سة بتح�سري وجبة  املواد  اإىل تلك املحالت  القتناء  التوجه 
التوقيت بع�س  اأخرى تعرف يف ذات  اإىل غاية دخول توقيت احلجر،ومن جهة  وذلك يف طوابري طويلة 
الطرق ازدحاما كبريا للمركبات على غرار مداخل حملة وبالقرب من امل�ست�سفى اجلامعي ،وهو الت�ساوؤل 
الذي حري الكثريين وباخل�سو�س ال�سلطات ال�ساهرة على تنفيذ احلجر املنزيل  وهو ملاذا ال يقدم املواطنون 

على اقتناء حاجياتهم طيلة النهار؟

ال�سنويــة ل2020  يعتــزم جممــع �سوناطــراك خف�ــس ميزانيتــه 
بحــوايل 50 باملائــة، مــع تاأجيــل امل�ساريع غــري اال�ستعجاليــة، ب�سبب 
تداعيــات تف�سي وبــاء "كوفيد-19" على اأ�سواق النفــط، ح�سبما اأفاد 
بــه الرئي�س املديــر العام للمجمع توفيق حكار، موؤكــدا اأنه فيما يخ�س 
م�ستــوى النفقــات اال�ستثماريــة والت�سغيليــة لهــذه ال�سنــة، وملواجهــة 
تداعيــات هــذه االأزمــة املزدوجــة يف الطلــب والعر�ــس، فاإننــا ب�سدد 
تقلي�ــس جميــع النفقــات التي ال توؤثر علــى م�ستوى االإنتــاج امل�ستقبلي 
ونهــدف اإىل تاأجيل بع�ــس امل�ساريع وخف�س تكاليــف الت�سغيل بحوايل 
30 باملائة مما �سي�سمح لنا ببلوغ الهدف املر�سوم وهو 7 مليارات دوالر 

اأي ما يعادل 50 باملائة من ميزانية �سوناطراك لهذه ال�سنة.

باملائة  50

يومية وطنية �إخبارية
ت�صدر عن م �س و ذ م م "�أور��س نيوز"

املدير العام
م�سوؤول الن�سر
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حتى ال نقول اأننا متفردون يف خلق االأزمات والعمل على 
�سيبويه على  "تعقيدها" )وليعذرين  "تاأزميها" و"تفقيمها" و 
اأي جتاوز لغوي اأو نحوي مق�سود (..فاإن العامل باأكمله يعي�س 

حالة من الذعر ب�سبب انهيار املنظومة ال�سحية يف الدول 
املتقدمة الكربى بفقدان االآالف من امل�سابني بفريو�س كورونا 

على اختالف معدالت اأعمارهم وطبقاتهم االجتماعية 
واأحوالهم ال�سحية يوميا.. وهو ما يعني نذير "�سوء" 

بالن�سبة لنا نحن �سعوب ال�سفة "اله�سة" من العامل حيث 
املعاناة اليومية يف امل�ست�سفيات واالنهيار الكلي لهذا القطاع 

احليوي من نق�س يف املعدات والتجهيزات وحتى الطواقم 
املخت�سة والعمال الب�سطاء..االأمر الذي دفع بالدولة اإىل 
ت�سريع اإجراءات احلجر املنزيل وال�سحي للحد من انت�سار 

الوباء وتف�سيه بني املواطنني ال قدر اهلل ومن ثّم الدخول يف 
مرحلة ي�سعب فيها التحكم بتعداد �سحايا "كوفيد 19"..

لكن ما ال ميكن فهمه ويف ظل اأزمة خانقة يف اأ�سا�سها ملاذا 
يعمد املواطنون اإىل خلق اأزمات مت�سعبة واإثارة البلبلة ون�سر 

االإ�ساعات و ترويجها يف اأو�ساط العامة واإ�سعاف مبادرات 
احلكومة من اأجل احتواء الو�سع..

وهو ما دفع بهم اإىل امل�سارعة اإىل اقتناء مهوو�س ملادة 
جهة  فمن  بخ�سو�سها..  مفهومة  غري  ندرة  "ال�سميد" وخلق 
املطاحن ال تتوقف على االإنتاج ومن جهة اأخرى امل�ستهلكون 

يقتنونها يوميا ومن جهة ثالثة م�ساهد الطوابري والتجمعات 
وال�سجارات ب�ساأنها  حتولت اإىل حدث يت�سدر و�سائل االإعالم 

وي�سغل بال ال�سلطات التي مل ت�ستطع �سبط الظاهرة 
واملواطنني الذين مل يكتفوا من ال�سراء بعد وفريو�س كورونا 

بات يتهدد اجلميع مع توفري الظروف املالئمة النت�ساره ون�سر 
عدواه..

وقد بداأ احلديث عن توقع حدوث اأزمة بخ�سو�س بقية 
املواد اال�ستهالكية بدعوى اأن كبار املوزعني والذين يتعر�سون 

للم�سايقات واملتابعات من طرف امل�سالح الرقابية �سيدخلون 
فيما ي�سبه االإ�سراب اأو االنقطاع عن ممار�سة عملهم يف ظل 

ظروف يعتربونها غري مريحة وهو ما �سيكون �سببا يف اختفاء 
بع�س املنتجات وندرة بع�سها االآخر من املخازن اإال اإذا قامت 

الدولة بالت�سهيالت الالزمة لهم خا�سة يف الوقت الراهن 
لتزويد جميع الواليات باملواد الغذائية واال�ستهالكية دون 

االإخالل بالنظام العام واإجراءات ال�سالمة املتخذة للحيلولة 
دون الوقوع يف اأزمة مت�سعبة �سيكون من ال�سعب احتواوؤها 
يف حال ا�ستمر ال�سعب يف "هو�سه" وخوفه من "املجاهيل" 

القادمة واختالقه مل�ساكل يومية واأزمات ما كانت لتكون لو 
حتّلى اجلميع باأق�سى درجات الوعي باأخذ العربة من الدول 

التي و�سلت اإىل درجة التعفن ب�سبب الالوعي الذي ق�سى 
عليها كليا و�سيق�سي علينا اإن مل نلتزم به؟!.

زووووووم الأورا�س....

ال�سورة من اأحد
 اأ�سواق اخل�سر 

مبدينة باتنة...
 اأين الوعي 

واأين م�سافة 
االأمان؟

�سماح خميلي

تعقيم حي خايل من ال�سكان
القطب  اجتماعي  �سكن   2000 م�سروع  تعقيم  عملية  على  ب�سكرة  لوالية  العقارية  الوكالة  اأقدمت 
�سكانية  مطالب  وتعالت  هذا  اجلديد.  احل�سري  القطب  اجتماعي  �سكن   1460 و  اجلديد  احل�سري 

اأخرى تطالب بحقها يف التعقيم على غرار التجمع ال�سكني
 بئر زعبوب.ويف ذات ال�سياق اأ�سادت االأغلبية باملجهودات املبذولة يف عمليات التعقيم بالوالية. 

عبد العايل بلحاج

ع�ساة هاربون
حرب  ولــكــل  رجـــال،  زمـــان  لكل  اأن  يــقــال 
جي�سها، ولقد اتفق اجلميع على اأن العاملني 
يف قطاع ال�سحة من امل�سعف اإىل الربوفي�سور 
هم اجلي�س الذي يعول عليه ملواجهة فريو�س 
يف  البيولوجية  احلـــرب  هـــذه  يف  ــا  ــورون ك
العامل، اإال اأن ما حدث هو اأن بع�س االأطباء 
اخلوا�س قد قرروا اأال يكونوا جنودا يف هذه 
ع�ساة  وباتوا  بل  متــردوا  اإنهم  بل  احلــرب، 
الذي  الوباء  عز  يف  احلــرب  خو�س  رف�سوا 
ي�سهده العامل، ويف الوقت الذي يفرت�س اأن 
يكون فيه كل من له عالقة مبيدان ال�سحة 
جمندا لتقدمي الدعم وتخفيف العبء على 
اأداروا  العمومية،  اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات 
اأبوابهم يف وجه املر�سى  ظهورهم واأو�سدوا 
والذين  مزمنة  باأمرا�س  امل�سابني  خا�سة 

يعانون من حاالت ت�ستلزم املتابعة.
مهنته  بــاأن  موؤمنا  الطبيب  يكون  عندما 
وعندما  االإن�سانية،  خلدمة  ت�سحية  عبارة 
فاإنه  الــطــب  بــاأخــالقــيــات  الطبيب  يــوؤمــن 
�سيكون م�ستعدا يف الوقت الذي تنت�سر فيه 
يكون  الأن  م�سى  وقت  اأي  من  اأكرث  االأوبئة 
لكن  الو�سع،  ملواجهة  االأمامية  ال�سفوف  يف 
اأن ين�سحب الطبيب يف عز الوباء فذلك ما 
يعني اأنه قد ا�ست�سلم وال ي�ست�سلم يف احلرب 
اأو املعركة اإال من لديه غاية اأو ق�سية اأ�سمى 
من  يفهم  فما  وبالتايل  املعركة،  خو�س  من 
اأن  رغم  اخلوا�س  االأطباء  بع�س  ان�سحاب 
درجة خطورة الو�سع يف العيادات اخلا�سة 
اأقل بكثري من درجة اخلطورة يف املوؤ�س�سات 
اأن  هو  احلالة  هذه  يف  يفهم  ما  العمومية، 
هناك ما هو اأ�سمى بالن�سبة لهوؤالء االأطباء 
ما  ذلــك  فــاإن  وبالتايل  املعركة،  خو�س  من 
اأجل  �سابقا قد كان من  اأن كل عملهم  يثبت 

املال ال من اأجل تقدمي خدمات ان�سانية.
ويطلب  �سخ�س  كــل  على  يــنــادى  عندما 
موقعه  من  كل  م�سوؤوليته  يتحمل  اأن  منه 
يلبي  وكل ح�سب تخ�س�سه واخت�سا�سه وال 
يوما  يفخر  اأال  به  احلري  من  فاإنه  النداء 
مبا  يطالب  اأال  بــه  احلـــري  ومــن  مبهنته، 
يطالب به من �سحوا ومن كانوا يف ال�سفوف 
االأوىل يف ميدان املعركة، وبالتايل فاإنه من 
املنطقي اأال يو�سع غدا طبيب عامل مبوؤ�س�سة 
مع  املرتبة  نف�س  يف  عمومية  ا�ست�سفائية 
يف  تت�ساوى  ال  االأو�سمة  الأن  خا�س،  طبيب 

�سدور ال�سجعان واجلبناء.

و�ضــوح بكل 



الدولة لن تتخلى عن املعوزين والفقراء، ح�صب الوزير الأول، الذي اعرتف بوجود ''اأزمة �صحية''، لكنه اأكد عدم وجود اأزمة غذائية 
اأو متوينية، فاحلكومة اتخذت ''كل الإجراءات ل�صمان التموين الدائم والكايف للأ�صواق مبختلف املنتجات الزراعية والغذائية''.

اأكد الوزير االأول، عبد العزيز جراد اأم�س 
''ترتك  لن  الــدولــة  اأن  بالبليدة،  االثنني 
هذه  يف  م�ساعدة''  بــدون  واحــدا  جزائريا 
الظروف التي متر بها اجلزائر ب�سبب تف�سي 

فريو�س كورونا.
قال  فانون  فرانز  مل�ست�سفى  زيــارة  وخــال 
جراد: ''نحن متاأكدون وكلنا ثقة اأن اآليات 
الت�سامن التي و�سعتها الدولة اإذا ما اأ�سفنا 
عنه  عرب  الذي  التلقائي  الت�سامن  هبة  لها 
كامل  وعــرب  البليدة  ــة  والي يف  املــواطــنــون 
واحدا  جزائريا  نرتك  لن  الوطني  الــرتاب 
الدولة  اأن  على  م�سددا  م�ساعدة''،  بــدون 
املالية  الظروف  من  و''بالرغم  اجلزائرية 
ال�سعبة التي تع�سف بالباد جراء تراجع 
اأ�سرة  اأي  عــن  نتخلى  لــن  النفط  اأ�ــســعــار 
اأو يف  جزائرية مهما كان مكانها يف اجلبال 

املدن اأو يف القرى اأو يف ال�سحراء''.
''اآليات  و�سع  مت  اأنه  االأول  الوزير  واأو�سح 
لا�ستجابة  املحلية  بفروعها  للت�سامن 
بكل  وللتكفل  املعزولة  االأ�سر  الحتياجات 
من  اليومي  قوتهم  ي�ستمدون  كانوا  الذين 
احلجر  منعهم  والذين  يومية  عمل  فر�س 
الــيــومــيــة''،  قــوتــهــم  مــ�ــســدر  حت�سيل  ــن  م
قائا: ''اإذا ما ح�سدنا اجلهود معا متحدين 
ومت�سامنني �سوف ي�سهل علينا مواجهة هذه 

االأزمة ال�سحية''.
االإ�ــســادة  على  جــراد  ال�سيد  حر�س  كما 
تبذلها  فتئت  مــا  الــتــي  الــكــبــرية  بــاجلــهــود 
االأطقم الطبية يف التكفل باملر�سى، متوقفا 
االإ�سعاف  �سيارة  �سائق  عند  االإطــار  هذا  يف 
�سحية  راح  ـــذي  ال بــوفــاريــك  مب�ست�سفى 
املهني  واجبه  يــوؤدي  وهــو  كــورونــا  فريو�س 
�سباح  تويف  الذي  احمد  �سي  والربوفي�سور 

اأم�س مب�ست�سفى فرانز فانون بالبليدة.

لبد من ا�صتعمال منتجات فلحية بديلة 
خللق التوازن بني خمتلف املنتجات

اأكد جراد،  تيبازة  اإىل والية  ولدى تنقله 
فاحية  منتجات  ا�ستعمال  �ــســرورة  على 
بديلة خللق التوازن بني خمتلف املنتجات. 
التخزين  ل�سوامع  تفقده  خــال  واأو�ــســح 

وحدة  للحبوب  املهني  اجلزائري  للديوان 
اجلمهورية  رئي�س  برنامج  اأن  العني،  اأحمر 
منتجات  ا�ــســتــعــمــال  �ــســرورة  عــلــى  ين�س 
ال�سكري  وال�سمندر  كالذرة  بديلة  فاحية 
نعيد  اأن  يجب  ولــذلــك  الزيتية  ــبــذور  وال
املنتجات  خمتلف  بــني  ــوازن  ــت ال مــن  نــوعــا 

الفاحية''.

�صرورة حماربة امل�صاربة بالو�صائل الأمنية
حماربة  �ــســرورة  على  بتيبازة  �سدد  كما 
وبا�سم  ــة  ــي ــن االأم بــالــو�ــســائــل  ــاربــة  املــ�ــس
تفقده  خال  جراد  ال�سيد  وقال  القانون. 
ل�سوامع التخزين للديوان اجلزائري املهني 
"حماربة  اأن  العني،  اأحمر  وحــدة  للحبوب 
االأمنية  بالو�سائل  تكون  اأن  يجب  امل�ساربة 
"اأعطينا توجيهات   القانون" م�سيفا  وبا�سم 
النقطة  هـــذه  يــخــ�ــس  فــيــمــا  وتــعــلــيــمــات 

بالذات''.
الثانية  الو�سيلة  اأن  االأول  الوزير  واأو�سح 
للمخزون  الــرجــوع  هــي  امل�ساربة  ملحاربة 
اإخراجنا  عند  فعلنا  مثلما  االإ�سرتاتيجي 
خمــــزون الــبــطــاطــا لــلــ�ــســوق عــنــدمــا قــام 

امل�ساربون برفع االأ�سعار.

الدعوة  اإىل ال�صتعانة بال�صباب املتطوع 
لتوزيع املواد الغذائية بطريقة �صفافة

بال�سباب  اال�ستعانة  اإىل  جــراد،  دعا  كما 
روؤ�ساء  و  البلديات  مع  بالتن�سيق  املتطوع 
بطريقة  الغذائية  املــواد  لتوزيع  الدوائر 
العائات  على  وعقانية  �سفافة  �سحيحة 
ال�سحي  احلجر  فرتة  خال  فعا  املحتاجة 

للوقاية من وباء كورونا امل�ستجد.
الــدميــقــراطــيــة  تــطــبــيــق  "يجب  وقــــال 
لنتعود  فر�سة  وهذه  امليدان  يف  الت�ساركية 
باأن  يح�سوا  حتى  املواطنني  اإ�ــســراك  على 
املحلية  االإدارة  وبــني  بينهم  ثقة  هناك 
اجلــزائــريــة  الــعــائــلــة  م�سلحة  يف  وهـــذا 

واملواطنني''.
عبد  االأول  الوزير  قال  اأخــرى  ناحية  من 
على  يتوجب  ــه  اأن بتيبازة،  ــراد  ج العزيز 
ربط  العاملية  كــورونــا  اأزمـــة  بعد  اجلــزائــر 
باأن  توؤمن  عادلة  دولية  بعاقات  م�سريها 

االأولية هي حماية االإن�سان كاإن�سان.
هناك  اأ�سبح  ــه  اأن االأول  الــوزيــر  واأ�ــســاف 
بعد  ما  والــعــامل  كــورونــا  قبل  ما  "العامل 
كورونا" ولهذا يجب التفكري يف البعد العاملي 
على  انعك�ست  التي  ال�ساملة  االأزمــة  لهذه 

اقت�سادات العامل.
ويرافق الوزير االأول خال هذه الزيارة كل 
من وزير الداخلية واجلماعات املحلية كمال 
واإ�ساح  وال�سكان  ال�سحة  وزيــر  و  بلجود 

امل�ست�سفيات عبد الرحمن بن بوزيد.

ال�صني تقرتح بناء 
م�صت�صفى يف اجلزائر

تف�سي  ومــتــابــعــة  ر�ــســد  جلــنــة  ع�سو  ـــد  اأك
فريو�س كورونا الدكتور حممد بقاط بركاين 
''هيدروك�سي  ــدواء  ل املر�سى  ا�ستجابة  اأن 
 10 بعد  اإال  نتائجها  تظهر  ال  كــلــوروكــني'' 

اأيام.
رئــيــ�ــس عمادة  بــقــاط  ــور  ــدكــت ال واأو�ـــســـح 
تف�سي  ومتابعة  ر�سد  جلنة  وع�سو  االأطباء 
اأن  جدا"  املبكر  "من  اأنــه  له  كورونا  فريو�س 
املر�سى  ا�ستجابة  مــدى  عــن  اللجنة  تعلن 

امل�ستفيدين من العاج.
واإ�ساح  وال�سكان  ال�سحة  وزارة  اأن  يذكر 
با�ستعمال  اأيــام   6 منذ  اأمــرت  امل�ست�سفيات 
ت�ستقبل  الــتــي  اال�ست�سفائية  املــوؤ�ــســ�ــســات 
"هيدروك�سي  امل�سابني بفريو�س كورونا لدواء 
كلوروكني" الذي اثبت جناعته على الت�سدي 

الأعرا�س الفريو�س يف الدول التي طبقته.
وح�سب ذات املخت�س يف االأمرا�س ال�سدرية 

العيادية  الــدواء  هــذا  نتائج  ماحظة  فــاإن 
�سحة  على  ايجابيا  وتــاأثــريه  والفريو�سية 
تظهر  ال   " العاج  لهذا  خ�سع  الــذي  املري�س 
اإال بعد 10 اأيام من تطبيقه ولي�س قبل هذه 

املدة ".
باأن  اآخــر  جانب  من  بقاط  الدكتور  وك�سف 
كورونا  فريو�س  تف�سي  ومتابعة  ر�سد  جلنة 
"هيدروك�سي   " دواء  و�سف  تعميم  قــررت 
بفريو�س  امل�سابني  جميع  كلوروكني"على 
باملر�سى  تتكفل  التي  امل�سالح  بكل  كــورونــا 
عك�س ما تقرر تطبيقه قبل اأ�سبوع اأي و�سفه 

للحاالت احلادة فقط.
ــــرى عن  اأخ مــن جــهــة  وعـــرب ذات اخلــبــري 
املركزية  ال�سيدلية  لتوفري  "ارتياحه" 
الكايف  ال�سروري  املخزون  على  للم�ست�سفيات 
لفائدة  كلوروكني"  "هيدروك�سي  ــادة  م مــن 

جميع املواطنني.

ك�سفت وكالة االأنباء ال�سينية 
''�سينخوا''، اأم�س االثنني، عن 

تقدمي احلكومة ال�سينية لعر�س 
بناء م�ست�سفى يف اجلزائر، يف اإطار 

امل�ساعدات التي تقدمها دعما ملكافحة 
انت�سار فريو�س ''كورونا'' امل�ستجد.

واأكدت الوكالة باأن امل�ست�سفى املنتظر 
ت�سييده يف اجلزائر، �سيكون عبارة عن 
�سراكة بني البلدين، و�سي�ستغل فيه 5 

اآالف عامل جزائري و4 اآالف عامل 
�سيني.

وذكر امل�سدر ذاته باأن التربعات 
ال�سينية التي و�سلت اجلزائر يوم 
اجلمعة املا�سي، ت�سمنت اإمدادات 

طبية، اإىل جانب طاقم طبي ي�سمل 
موظفني مهنيني وفنيني متخ�س�سني يف 

طب اجلهاز التنف�سي، والعناية املركزة، 
وطب القلب واالأوعية الدموية، 

والرعاية املتكاملة للطب ال�سيني 
التقليدي والطب الغربي، وال�سحة 

العامة والوقاية من االأوبئة، ف�سا عن 
جمموعة من 5 مايني قناع جراحي 
و50 األف قناع N95 و2000 بدلة 

وقائية طبية و10 اأجهزة تنف�س 
خا�سة بالعناية امل�سددة.

يقوم رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي بالنيابة، الّلواء ال�سعيد �سنڤريحة، اليوم 
الثاثاء، بزيارة عمل وتفتي�س اإىل الناحية الع�سكرية االأوىل.

بع�س  لتـفـقـد  �سانحة،  اللواء  زيــارة  �ست�سكل  الوطني،  الدفاع  وزارة  بيان  وح�سب 
الوحدات، وتروؤ�س اجتماع مع قيادة واإطارات الناحية.

يقوم رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي بالنيابة، الّلواء ال�سعيد �سنڤريحة، اليوم 
الثاثاء، بزيارة عمل وتفتي�س اإىل الناحية الع�سكرية االأوىل.

بع�س  لتـفـقـد  �سانحة،  اللواء  زيــارة  �ست�سكل  الوطني،  الدفاع  وزارة  بيان  وح�سب 
الوحدات، وتروؤ�س اجتماع مع قيادة واإطارات الناحية.
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الدولة لن تتخلى عن اأي اأ�صرة مهما كان مكانها 
الوطني

ق. وق. و

ق. و

ق. و

اللواء �صنقريحة يزور الناحية 
الع�صكرية الأوىل 

نتائج دواء ''كلوروكني'' ل تظهر 
على امل�صاب اإل بعد 10 اأيام

جديدة  اإ�سابة   73 ت�سجيل  عن  االثنني،  اأم�س  م�ساء  وال�سكان  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
بفريو�س كورونا وت�سجيل 4 وفيات خال الـ24 �ساعة املا�سية.

واأوردت جلنة ر�سد ومتابعة فريو�س كرونا، اأن عدد االإ�سابات ارتفع اإىل 584  حالة  فيما 
ارتفع عدد الوفيات منذ تف�سي الفريو�س اإىل 35 وفاة.

وتخ�س حالة الوفاة االأوىل لرجل من بجاية يبلغ من العمر 59 �سنة، واحلالة الثانية 
لرجل من والية البليدة يبلغ من العمر 69 �سنة، وحالتي وفاة من وهران، االأوىل لرجل 
يبلغ من العمر 65  �سنة وامراأة تبلغ من العمر 73 �سنة. فيما متاثل 37 م�سابا بفريو�س 

كروونا لل�سفاء وغادروا امل�ست�سفيات.

ال�صحي للحجر  يخ�صعون  الذين  امل�صافرين  لدى  كورونا  بفريو�س  اإ�صابات   8
بفريو�س  م�سابة  حاالت   8 اكت�ساف  عن  و�سياحة  فنندقة  جممع  اأعلن  اأخرى  جهة  من 
كورونا لدى الرعايا اجلزائريني الذين مت اإجائهم موؤخرا من عدة دول ويخ�سعون للحجر 
7.515 مواطنا جزائريا  ال�سحي باملوؤ�س�سات التابعة للمجمع. وقامت ال�سلطات باإجاء  
قدموا من عدة  عوا�سم ومدن عرب العامل نحو اجلزائر على مدار اأ�سبوع كامل عن طريق 
النقل اجلوي  والبحري والربي يف اإطار االإجراءات الوقائية املتخذة �سد انت�سار فريو�س 

كورونا  امل�ستجد.
ويخ�سع املعنيون للحجر ال�سحي لـ 14 يوما يف الفنادق العمومية يف عدة واليات باالإ�سافة 

اإىل مركبات �سياحية ميلكها املجمع و�سعت حتت ت�سرف الدولة.

املكلفة  الــوزاريــة  اللجنة  اأع�ساء  �سادق 
من  مالية  اإعانة  تخ�سي�س  على  بالزكاة، 
احل�ساب  يف  �سبها  يتم  الــزكــاة،  �سندوق 
الوطنية  اجلــهــود  لدعم  املــوجــه  اخلــريي 

ملكافحة كورونا.
اجتماع  االثــنــني،  اأمــ�ــس  يــوم  انعقد  وقــد 
ملناق�سة  بالزكاة،  املكلفة  الوزارية  اللجنة 
الوطني  اجلهد  يف  الزكاة  �سندوق  اإ�سهام 
للحد من انت�سار فريو�س كورونا ومكافحته، 
التي تعي�س حجرا �سحيا  املناطق  �سيما يف 

كليا اأو جزئيا.
كما مت تخ�سي�س مبلغ مايل من ال�سندوق 

اله�سة  لــلــفــئــات  دعــمــا  لــلــزكــاة  الــوطــنــي 
اأو  الكلي  احلــجــر  م�سها  الــتــي  بــالــواليــات 
اجلزئي عن طريق ح�سابات �سندوق الزكاة 

بهذه الواليات.
ــة  ــي ــوالئ ــة، الـــلـــجـــان ال ــن ــج ــل ودعـــــت ال
التنازل  اإىل  الزكاة  ل�سندوق  والقاعدية 
ل�سالح   %  10.5 بـــ  املــقــدرة  ن�سبتها  عــن 

الفقراء وامل�ساكني يف كل واليات الوطن.
كما ثمنت اللجنة، الهبة الت�سامنية لل�سعب 
اإىل  واملزكني  املح�سنني  داعية  اجلزائري، 
هذه  مع  والتكافل  العطاء  من  املزيد  بذل 

الفئات.

ارتفاع الإ�صابات بفريو�س كورونا
 يف اجلزائر اإىل584 حالة 

�صندوق الزكاة يخ�ص�س اإعانة مالية 
للم�صاهمة يف مواجهة الوباء

ق. و

ق. و



ارتفـع اأم�س، عّداد الإ�سابــات املوؤكدة بفريو�س كورونا امل�ستجد بولية باتنة اإىل 7 حالت، بعد ت�سجيل 4 حالت جديدة، وتعود احلالة الأوىل لكهل يبلغ من العمر 51 �سنة من 
مدينة باتنة، اأما الثانية والثالثة فتعود ل�سخ�سني من عائلة امل�ساب الأول بثنية العابد، فيما مت ت�سجيل احلالة الرابعة ل�سخ�س ينحدر من بريكة، لت�سجل بذلك الوليـة 7 حالت موؤكدة 

يف انتظار ظهور نتائج حتاليل احلالت امل�ستبه بها خا�سة بعد فتح حتقيق وبائي للو�سول اإىل الأ�سخا�س الذين لهم احتكاك وتوا�سل مبا�ســر مع احلالت املوؤكدة.

فتح ور�سات ل�سناعة امل�ستلزمات الوقائية على م�ستوى بع�ض املراكــز

جلان ال�سكن مطالبة بالتعمق اأكثـر يف حتقيقاتهم

�سربوا تعليمات مديرية ال�سحة عر�ض احلائط

اأكرث  كورونا  فريو�س  انت�سار  رعب  وازداد 
االإ�سابات  عدد  ارتفاع  مع  باتنة،  بوالية 
ـــال اأطــبــاء اأن  املـــوؤكـــدة بــالــفــريو�ــس، وق
ا�ستمرار ا�ستهتـار الكثريين وعدم التزامهم 
الباب  يفتح  اأن  �ساأنه  من  املنزيل  باحلجر 
وا�سعا اأمام الفريو�س الذي ُيعرف ب�سرعة 
�سجلت  باتنة  والية  اأن  والدليل  انت�ساره 
24 �ساعة فقط،  اإ�سابات موؤكدة خالل   4
تنتظر  احلــاالت  من  العديد  تبقى  فيما 
اخلطر  ورغـــم  التحاليل،  نتائج  ظهــور 
ــا  كــورون ــس  ــريو� ف ي�سكله  الــــذي  الــكــبــري 
اجلهات  كــل  مــن  املت�ساعدة  والــنــداءات 
اخلروج  وجتنب  البيوت  التزام  اأجــل  من 
ال�سلوكــات  مــن  الكثري  اإال  والتجمعات، 
تعلق  ما  خا�سة  �سائدة  تزال  ال  ال�سلبية 
تكون  اأن  �ساأنها  من  التي  ال�سميد  بطوابري 
اإىل كارثة �سحية حقيقية اإذا مل تتدخل 
توزيع  طريقة  يف  النظر  وتعيد  ال�سلطات 
عليها  ازداد  التي  الغذائية  املـــادة  هــذه 

الطلب منذ بداية االأزمــة ال�سحية.
�سجلت  باتنة،  واليــة  اأن  بالذكر  جدير 

يوم  كــورونــا  بفريو�س  مــوؤكــدة  حالة  اأول 
مغرتب  لطبيب  تعود  والتي  مار�س   24
ثاين  كانت  فيما  فرن�سا،  من  موؤخرا  عاد 
تون�س  عرب  باري�س  من  عاد  ل�ساب  اإ�سابة 
والذي يتواجد حاليا باملوؤ�س�سة العمومية 

الثالثة  احلالة  اأما  بباتنة،  اال�ست�سفائية 
القيقبة  بلدية  من  ينحدر  ل�ساب  فتعود 
البليدة،  واليــة  من  املا�سي  االأ�سبوع  عاد 
اأم�س  �سجلت  والتي  االإ�سابة  تعود  فيما 

لتاجر يبلغ من العمر 51 �سنة.

املــواطــنــني بوالية  ــن  م الــكــثــري  ا�ــســتــاء 
االأ�سنان  اأطــبــاء  غلق  قــرار  مــن  باتنة، 
حرية  يف  معظمهم  تــاركــني  لــعــيــاداتــهــم 
يكملوا  مل  الــذيــن  وخا�سة  اأمــرهــم،  مــن 
ح�س�سهم العالجية، اأما اأ�سحاب احلاالت 
عن  بحث  رحلة  يف  فدخلوا  امل�ستعجلة 
اأطباء  حــني  يف  اآالمــهــم،  ي�سكن  طبيب 
اإال  ي�ستقبلون  ال  العام  للقطاع  االأ�سنان 
حـــاالت احلــــوادث فــقــط، وذلـــك ب�سبب 
ناقلني  يكونوا  اأن  مــن  ال�سديد  خوفهم 
امل�سنفة يف  الفئة  كونهم  كورونا  لفريو�س 
وتعري�سا  االأكرث عر�سة  االأوىل  الدرجة 

خلطر االإ�سابة بالعدوى.
وخا�سة  املواطنني  من  العديد  واأعــرب 
االإقــبــال  على  املعتادين  املــر�ــســى  منهم 
لعيادات اأطباء االأ�سنان والذين مل يكملوا 
ا�ستياءهم  عــن  الــعــالجــيــة،  ح�س�سهم 
املفاجئ  الــغــلــق  ـــذا  ه جــــراء  الــ�ــســديــد 
املر�سى  بع�س  تاركني  االأ�سنان،  لعيادات 
يف منت�سف العالج، كما اأفادت �سيدة باأنها 
منذ  ــاالأمل  ب م�ساحبة  حرجة  حالة  يف 
اأيــام وقد وجلت يف رحلة بحث عن  عدة 

االأبواب  كل  ووجدت  اآالمها  ي�سكن  طبيب 
ال�سحة  مديرية  قــرار  �ساربني  مغلقة، 
�سرورة  ت�سمن  الـــذي  احلــائــط  عــر�ــس 
وا�ستقبال  االأ�ــســنــان  طــب  عــيــادات  فتح 
يف  وحالتني  فقط  امل�ستعجلة  احلـــاالت 
غرفة اال�ستقبال ال اأكرث مع توفري و�سائل 
احلماية والوقاية الالزمة �سواء للطبيب 
املكان  تعقيم  على  واحلر�س  املري�س  اأو 
دكتور  �سرح  ال�سياق،  ذات  ويف  جــيــدا،  
اأن عدم توفر و�سائل  خمت�س يف االأ�سنان 
للخطر،  عر�سة  اأكــرث  جتعلهم  احلماية 
وهو  مبا�سرة  اللعاب  مع  يتعاملون  كونهم 
اأطباء  اأ�سا�سي لفريو�س كورونا،  يعد ناقل 
ا�ستقبال  رفــ�ــســوا  اأيــ�ــســا  الــعــام  الــقــطــاع 
عدوى  مــن  متخوفني  الــعــاديــة  احلـــاالت 
19، وقد اقت�سرت تعامالتهم  مع  كوفيد 

حاالت احلوادث فقط، 
الو�سية  اجلــهــات  املعنيون  ونــا�ــســد  ــذا  ه
ب�سرورة توفري و�سائل الوقاية ليتمكنوا من 
زمالئهم  ل�سفوف  ولين�سموا  العيادات  فتح 
يف  بداأت  باتنة  والية  كون  الوباء  ملحاربة 

اإح�ساء امل�سابني بفريو�س كوفيد 19.     

ت�ضجيل حالة اإ�ضابة جديدة وا�ضتهتار املواطنني يتوا�ضل

باتنــة  يف  يزداد  "رعب" كــورونـا 

اأطباء الأ�سنــان بباتنة يف عطلــة!
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بوالية  املهني  التكوين  قطــاع  بـــادر 
م�ستوى  على  ور�ــســات  فتح  اإىل  باتنة، 
بع�س مراكزه املوزعة عرب تراب الواليـة 
واالألب�سة  الكمامات  خياطة  ــل  اأج مــن 
املوؤ�س�سات  لتوزيعها على  ال�سحية متهيدا 
هذه  يف  نق�سا  تعاين  التي  اال�ست�سفائية 

امل�ستلزمات الطبية الوقائية.
مركز  م�ستوى  على  ــات  ــس ور� فتح  ومت 
باتنة اإناث، مراكز التكوين املهني بكل من 
مروانة، ال�سمرة، تاخلمت ونقاو�س، حيث 
بلغ عدد الور�سات املفتوحة �سبعة وذلك 
بهدف الو�سول اإىل اإنتاج 40 األف كمامة 
بال�سلك  خا�س  لبا�س  اآالف  و3  طبية 
توزيع  �سيتم  حيث  واملمر�سني،  الطبي 
وامل�سنوعة  الطبية  امل�ستلزمات  ــذه  ه
وفق املعايري ال�سحية على قطاع ال�سحة 
املهني  التكوين  قطاع  قبل  من  كم�ساهمة 

لتدارك العجز امل�سجل على م�ستوى بع�س 
املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية خا�سة مع انت�سار 
الطبي  ال�سلك  وتخوف  كورونا  فريو�س 
يزاولون  وهم  اإليهم  العدوى  انتقال  من 

مهامهم النبيلة يف خدمة املر�سى.
هذه  و�ــســنــاعــة  خــيــاطــة  عــلــى  وي�سهر 
امل�ستلزمات الوقائية اأ�ستاذات ومرتب�سات 
يف املراكز ال�سالفة الذكــر، حيث من �ساأن 
امل�سجل يف  النق�س  ت�سد  اأن  العملية  هذه 
اأخرى  قطاعات  اأن  خا�سة  املجال،  هذا 
ما  غرار  على  مماثلة  مبادرات  لها  كانت 
1 حيث مت اأم�س  قامت به جامعة باتنة 
واقي  طبي  قناع   1100 ت�سليم  االأول 
ملديرية ال�سحة يف دفعة اأوىل �ست�ستفيد 
منها 22 موؤ�س�سة ا�ست�سفائية على م�ستوى 

اإقليم الواليــة.

حـرم املئـات من اأ�سحاب املمتلكات التي 
عرفية  بعقود  اأ�سحابها  عليها  يحوز 
من  واملُ�سـردين  املحتاجني  من  الع�سرات 
مزاحمتهم  بعد  االجتماعـي،  ال�سكــن 
لهوؤالء على الرغم من حيازتهم ملمتلكات 
تغنيهم عن اال�ستفادة من هذه ال�سيغة 
لالأ�سخا�س  اأ�سا�سا  املوجهة  ال�سكنات  من 
املن�سو�س  ال�سروط  فيهم  تتوفر  الذين 
عليها يف القانون وعلى راأ�سها عدم حيازة 
ملكية عقار موجه لل�سكن اأو ملكية اأر�س 

موجهة للبناء.
باتنة  بــواليــة  املــواطــنــني  مــن  الكثري 
تفاجئوا باأن ال�سكنات االجتماعية اآلت 
الأ�سحاب املمتلكات بعقود عرفية عو�س 
الفعليون  امل�ستحقون  منها  ي�ستفيد  اأن 
ميتلكون  ال  الــذيــن  اله�سة  الفئات  مــن 
دفع  مــا  وذلـــك  عــقــاريــة،  ملكيات  اأيـــة 
بتن�سيب  ال�سلطات  ملطالبة  بالكثريين 
يف  التحقيق  �ساأنها  مــن  مراقبة  جلــان 
عمليات  تعميم  اإىل  باالإ�سافة  املو�سوع، 
من  للتاأكد  باتنة  االأرا�سي بوالية  م�سح 
عرفية  بعقود  الأمالك  املواطنني  ملكية 
ر�سمية  بعقود  توثيقها  على  واإجبارهم 
االنتهازيني  لبع�س  يت�سنى  ال  حــتــى 

مزاحمة الفقراء وامل�سردين على ال�سكن 
االجتماعي.

من جهة اأخرى اأدى ا�ستفادة املئات من 
اإىل  االجتماعي  لل�سكـن  امل�ستحقني  غري 
والغري  الع�سوائي  الكراء  ظاهرة  ظهور 
الكثري  يف  االجتماعية  لل�سكنات  موثق 
غرار  على  وبلدياتها  باتنة  اأحياء  من 
من  وغريها  حملة  وحــي  بـــوزوران  حي 
م�ساريع  ت�سييد  فيها  مت  التي  االأحياء 
الــذي  االأمـــر  االجتماعية،  ال�سكنات 
اإعادة  وي�ستلزم  للقانون  خمالفا  يعترب 
التي  ال�سكنات  جميع  يف  حتقيقات  فتح 
وزعت بطريقة تخلو من ال�سفافية ومن 
ا�ستفادة  ذلــك  على  والدليل  النزاهة 
وعــقــارات  ــازل  مــن ميتلكون  اأ�ــســخــا�ــس 
ال�سكنات  ــري  ــاأج ــت ب حــالــيــا  ــون  ــوم ــق ي
عن  عليها  حت�سلوا  التي  االجتماعية 
باأثمان مرتفعة  التوائية  ج�سع وبطرق 
15000 دينـار، يف حني مت  ال تقل عن 
ي�ستحق  التي  امللفات  من  املئات  تهمي�س 
ال�سكن  على  احل�سول  بالفعل  اأ�سحابها 
يتخبطون  التي  املزرية  االأو�ساع  ب�سبب 
ال�سكن  وغياب  جهة  من  الفقر  بني  فيها 

من جهة اأخرى.

التكوين املهنـي يف جندة 
قطاع ال�سحــة بباتنة

اأ�سحاب اأمالك بعقود عرفية 
يزاحمون طالبي ال�سكن 

نا�سر. م

اميان. ج

مرمي. ع

نا�سر. م

تطالب النقابة الوطنية 
للنف�سانيني مكتب باتنة، ب�سرورة 

فتح رقم هاتف اخ�سر خا�س بهذه 
الفئة ق�سد تقدمي االإ�ست�سارات 

النف�سية �سيما واأن هذا بحد ذاته 
اأ�سلوب من اأ�ساليب الوقاية.

وح�سب بيان االإقرتاح الذي مت 
تقدميه من طرف رئي�س املكتب 

ملدير ال�سحة وتلقت االأورا�س نيوز  
ن�سخة منه اأنه من ال�سروري فتح 
رقم اأخ�سر خا�س بكل املوؤ�س�سات 

ال�سحية مع االإعالن امل�سبق  ليت�سنى 
اإنت�سار املعلومة وحتويل املكاملة اإىل 

النف�سانيني لالإجابة عن ت�ساوؤالت 
املواطنني، كما جاء يف ذات البيان 

اأن املرافقة النف�سية و�سمان الدعم 
النف�سي وامل�ساندة للطاقم العامل 

باملوؤ�س�سات ال�سحية، باالإ�سافة 
اإىل اأن املرافقة النف�سية للحاالت 

املو�سوعة حتت احلجر ال�سحي 
وهذا ليتم عن طريق توفري لوازم 

احلماية والوقاية للنف�ساين 
للدخول يف ات�سال مبا�سر مع 

احلاالت اأو اإمكانية توفري هاتف 
بالقاعة املخ�س�سة للحجر للتوا�سل 

مع احلاالت.
وقال رئي�س املكتب النقابي يف اأن 

اأ�سلوب التفريغ من خالل االإت�سال 
بالنف�ساين �سياأتي بثماره يف ظل 

احلجر ال�سحي.

نقابة النف�سانيني 
بباتنة تطالب بفتح 

خط اأخ�سر 

يف ظل  انت�ضار فريو�ض كورونا

�سميحة. ع
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للق�ضاء على الطوابري اليومية

و�ضط خماوف املواطنني 

بلدية قجال 

لوالية  املحلية  ال�سلطات  قـــررت 
�سطيف العودة اإىل النظام القدمي يف 
ال�سميد وهذا من خالل  مادة  توزيع 
اأكيا�س  توزيع  عملية  عن  التوقف 
املواطنني  اإىل  املطاحن  من  ال�سميد 
كبرية  طوابري  ت�سكل  ظل  يف  وهــذا 
خالل االأيام الفارطة للح�سول على 
اأكيا�س من هذه املادة، وتقرر العودة 
على  احلــ�ــســ�ــس  ــع  ــوزي ت نــظــام  اإىل 
املحالت املخ�س�سة لبيع مادة ال�سميد 
مع  الريفية  والتجمعات  املــدن  عرب 
اأي  لتفادي  رقــابــة  ـــات  دوري فر�س 
اأ�سحاب  طرف  من  االأ�سعار  يف  زيادة 

املحالت التجارية.
االأوىل  هي  العلمة  بلدية  وكانت 
عادت  والتي  الوالية  م�ستوى  على 
االأمر  وهــو  القدمي  بالنظام  للعمل 
الذي خلق اإرتياح كبري لدى املوطنني 
الطوابري  مــن  التخل�س  ــالل  خ مــن 
اليومية التي كانت م�سكلة يف خمتلف 

االأحياء ونقاط البيع للح�سول على 
ال�سروع  اإنتظار  يف  وهذا  املادة،  هذه 
باقي  يف  الطريقة  بنف�س  العمل  يف 
ال�سلطات  موافقة  بعد  البلديات 
على  التاأكيد  مت  ــت  وق يف  املحلية 
�سرورة اإي�سال هذه املادة اإىل �سكان 
والتي  الــنــائــيــة  واملــنــاطــق  ــرى  ــق ال
ندرة  اأزمة  من  االأكرب  املت�سرر  تبقى 

ال�سميد.
اأ�سعار  عــرفــت  اأخـــرى  جــانــب  ــن  وم
�سطيف  باأ�سواق  والفواكه  اخل�سر 
ال�ساعات  خــالل  حم�سو�سا  تراجعا 
اأرجعه  الــذي  االأمــر  وهــو  الفارطة 
ب�سورة  التموين  عــودة  اإىل  التجار 
عادية مبختلف املحا�سيل على غرار 
وغريها  البطاطا  الطماطم،  اخل�س، 
العديد  عودة  عن  ف�سال  اخل�سر  من 
توقفهم  بعد  العمل  اإىل  التجار  من 
عن الن�ساط خالل الفرتة الفارطة. 

بوالية  الــبــلــديــات  روؤ�ـــســـاء  �ــســرع 
املواطنني  مع  ات�ساالت  يف  �سطيف 
الـــوزارة  بيان  �ــســدور  بعد  مبا�سرة 
تــاأطــري  بــعــمــلــيــة  املــتــعــلــق  االأوىل 
والتجمعات  ـــاء  ـــي االأح وتــنــظــيــم 
اأجل  مــن  وهــذا  والــقــرى  ال�سكانية 
ما  لتنفيذ  الالزمة  الرتتيبات  و�سع 
الذي  االأول  الوزير  تعليمة  يف  جاء 
فو�س االأميــار من اأجل االإ�سراف على 
عملية ت�سكيل جلان حملية الإح�ساء 
العائالت املعوزة من اأجل م�ساعدتها 

خالل فرتة احلجر ال�سحي.
ـــوزاريـــة  ال الــتــعــلــيــمــة  اأن  ــــم  ورغ
وا�سحة اإال اأن تنفيذها يف ظرف 48 
للجميع،  كبري  حتــدي  يعترب  �ساعة 
ــددي من  ــع وهـــذا يف وقــت اأبـــدى ال
جلوء  من  الكبري  تخوفهم  املواطنني 
بع�س االأميار كالعادة ال�ستغالل هذا 
اأ�سحاب  اإق�ساء  يف  ال�سعب  الظرف 
ــن يف االأحــيــاء  ــريي املـــبـــادرات واخل

الأ�سحاب  الــلــجــوء  ـــذا  وك والــقــرى 
احلا�سية  مــن  واملــقــربــني  الــــوالءات 
ال�سيا�سية والعائلية وهو االأمر الذي 
من �ساأنه ح�سب املواطنني اأن يقلل من 
يف  الت�سامنية  املبادرة  جناح  فر�س 

هذا الظرف احل�سا�س.
الظل  مناطق  مــن  الكثري  وتنتظر 
بـــواليـــة �ــســطــيــف و�ـــســـول قــوافــل 
ظل  يف  وهــذا  الغذائية  امل�ساعدات 
�سعوبة احل�سول على خمتلف املواد 
الفارطة  الفرتة  اال�ستهالكية خالل 
ب�سبب ندرتها يف املحالت واالأ�سواق، 
للوالية  املحلية  ال�سلطات  اأن  علما 
على  غذائية  اإعانات  توزيع  وا�سلت 
عدة مناطق حمرومة بالوالية منذ 
مت  اأن  بعد  اجلــاري  االأ�سبوع  بداية 
 300 يناهز  مايل  غالف  تخ�سي�س 
مليون �سنتيم لهذه العملية ف�سال عن 
تربعات املح�سنني ورجال االأعمال. 

روبة  قرية  �سكان  معاناة  تقرتب 
اجلهة  يف  قــجــال  ببلدية  الــطــيــب 
من  �سطيف  ـــة  والي مــن  اجلــنــوبــيــة 
البوتان  غــاز  قـــارورات  مع  االنتهاء 
وهـــذا يف ظــل انــتــهــاء اأ�ــســغــال ربط 
من  الطبيعي  الغاز  ب�سبكة  منازلهم 
باالأ�سغال  املكلفة  املــقــاولــة  ــرف  ط
التزويد  يف  ال�سروع  انتظار  يف  وهذا 
بهذه املادة احليوية خالل االأ�سابيع 
العدادات  على  احل�سول  بعد  املقبلة 

من طرف �سركة �سونلغاز.
واأعرب �سكان املنطقة عن ارتياحهم 
االأزمة  انفراج  قرب  ظل  يف  الكبري 
طويلة  ل�سنوات  منها  عــانــوا  الــتــي 
التي  الــكــبــرية  الــ�ــســعــوبــات  ب�سبب 
احل�سول  ــل  اأج مــن  يجدونها  كــانــوا 
على قارورات غاز البوتان ال�سيما يف 
جانب  ومن  اجلوية،  التقلبات  فرتة 

تخوفهم  عــن  ال�سكان  اأعـــرب  اأخــر 
على  احل�سول  ق�سية  تطول  اأن  من 
يف  ح�سل  ما  ظل  يف  وهذا  العدادات 
�سكانها  انتظر  والتي  اأخــرى  مناطق 
اأ�ــســهــر مــن اأجـــل حــل م�سكل  لــعــدة 

العدادات واآالت ال�سغط.
بلدية  رئي�س  طــمــاأن  جانبه  ومــن 
قــجــال مــواطــنــي مــوؤكــدا عــلــى حل 
يف  العاجل  القريب  يف  امل�سكل  هــذا 
م�سوؤويل  مع  الــدائــم  التوا�سل  ظل 
املعاناة  ــاء  ــه اإن وبــالــتــايل  �سونلغاز 
�سهر  حــلــول  قبل  الــقــريــة  هــذه  يف 
اأن  انتظار  يف  وهذا  املبارك،  رم�سان 
اأخرى  مناطق  الربط  عملية  مت�س 
اجلارية  ال�سنة  خالل  البلدية  من 
من  مــرتــفــعــة  ن�سب  اإىل  لــلــو�ــســول 

الرابط بالغاز الطبيعي. 

اأكد اأولياء تالميذ عديد 
املوؤ�س�سات الرتبوية بوالية 

خن�سلة على اأن عمليات 
التعقيم والتطهري التي �سهدتها 

بع�س البلديات مل ت�سمل 
املوؤ�س�سات الرتبوية التي 

تعد مرافقا هامة وح�سا�سة، 
رغم اأن العملية قد م�ست 

بع�س مراكز التكوين دون 
غريها متهمني بع�س املجال�س 
ال�سعبية البلدية بالتقاع�س 
يف هذه العملية بالذات وكذا 

"املح�سوبية".
و�سهد ح�سب بع�س �سكان 

بلدية بابار مركز التكوين 
املهني عملية تعقيم دون 

غريه من املوؤ�س�سات علما اأن 
م�سالح البلدية عانت خالل 
الثالثي املا�سي نق�سا فادحا 
يف مواد التنظيف ما ت�سبب 

يف عجز عن تزويد املوؤ�س�سات 
الرتبوية بهذه املواد الهامة 

ناهيك عن انعدام املاء ونق�سه 
يف بع�س منها ما ت�سبب يف غلق 

بع�س املطاعم لغياب عن�سر 
النظافة، كما اأكدت م�سادر 
مطلعة لـ"االأورا�س نيوز" اأن 
بلدية قاي�س وقفت عاجزة 

عن توفري مواد التنظيف 
والتعقيم من اأجل حملة 

التطهري والتعقيم التي انطلقت 
منذ قرابة اأ�سبوعني مبا�سرة 

بعد ت�سجيل حالة ا�سابة 
موؤكدة بداء كورونا على 

م�ستوى املوؤ�س�سة اال�ست�سفائية 
عبد املجيد حيحي، واملتعلقة 

مبغرتب عاد من فرن�سا منذ 
مدة تقارب ال�سهر كما اتهم 

املواطنون الذين رفعوا نداءا 
عرب فاي�سبوك لتزويد املنطقة 

مبواد التنظيف ذات امل�سالح 
تدخل  "باال�ستهتار" لوال 

م�سالح الوالية التي زودت 
البلدية بكمية كبرية من 

املعقمات.
وت�ساءل مديرو املوؤ�س�سات 

الرتبوية عن عدم اإدراج 
املدار�س يف اإطار حملة التعقيم 

رغم اأن هذه االأخرية تعد من 
االأماكن االأكرث عر�سة للعدوى 

بني تالميذ واأطفال ال ميكن 
تقييدهم بتعليمات االحتياط 

واالحرتاز يف حالة عودتهم 
ملقاعد الدرا�سة مطلع االأ�سبوع 
القادم، ما ي�سع هذه املوؤ�س�سات 

الهامة يف دائرة اخلطر علما 
اأنها ظلت تعاين من م�سكل 

غياب النظافة خالل الثالثي 
الثاين من ال�سنة الدرا�سية ما 

زاد من ا�ستياء اأولياء التالميذ 
الذين طالبوا امل�سالح املعنية 

بتعميم عملية التعقيم لتم�س 
كافة املوؤ�س�سات الرتبوية 

بالوالية.

حذر مدير ال�سحة بوالية خن�سلة، 
�سكان بلدية قاي�س من خطر تف�سي 
على  االأمـــور  وتعقد  ــا  كــورون وبـــاء 
وو�سع  واحد  حالة  ت�سجيل  خلفية 
احلجر  حتت  �سخ�س   25 من  اأكــرث 

ال�سحي.
وت�سهد املدينة ح�سب ذات امل�سوؤول 
التزام  لــعــدم  ـــر  االأم يف  ا�ستهتارا 

ــنــزيل رغم  املــواطــنــني بــاحلــجــر امل
االأمن  م�سالح  وتوجيهات  ــداءات  ن
حيث  واملتكررة،  اليومية  الوطني 
�سبه  حركة  القاي�سي  ال�سارع  ي�سهد 
عادية رغم الظروف ال�سعبة ما من 
�سانه تعقيد الو�سع علما اأن البلدية 
كما  كبرية،  �سكانية  بكثافة  تتميز 
لـ"االأورا�س  �سحية  م�سادر  ك�سفت 

على  امل�سجلة  ــة  ــال احل اأن  نيوز" 
عبد  ال�سحية  املوؤ�س�سة  م�ستوى 
قد  البلدية  ــذات  ب حيحي  املجيد 
و�سيتم  ملحوظا  حت�سانا  �سهدت 
حال  يف  التحاليل  ـــراء  اإج ـــادة  اإع
توجيه  �سيتم  �سلبية  نتائج  ظهور 
احلالة للتكفل بها �سحيا فيما يخ�س 

املر�س الذي تعاين منها م�سبقا.

لل�سمان  الــوطــنــي  ــنــدوق  الــ�ــس قـــام 
كنا�س  االإجـــراء  للعمال  االجتماعي 
خن�سلة باتخاذ عديد التدابري من اأجل 
مع  يتالئم  ب�سكل  باملواطنني  التكفل 
الظرف اال�ستثنائي الراهن، ومت متديد 
مدة �سالحية بطاقة ال�سفاء ملدة �سهر 
من  اال�ستفادة  عليهم  املــوؤمــن  ومتكني 
املتعاقدين  ال�سيادلة  لــدى  االأدويـــة 
�سرورة  اإىل  ال�سيادلة  ــت  دع وكـــذا 
اجلديد  واالإ�ــســدار  الربجمة  حتديث 
اإلغاء  اإىل  اإ�سافة  العملية،  لت�سهيل 
طلبات  لكل  القبلية  الطبية  الرقابة 

املنتهية  احلقوق  جلميع  وكــذا  االأداء 
اآجالها وكذا ال�سماح للموؤمن اجتماعيا 
اإخ�ساعها  دون  املر�سية  العطل  باإيداع 
لــلــرقــابــة ومــعــاجلــتــهــا عــلــى اأ�ــســا�ــس 
كنا�س  م�سالح  طماأنت  كما  الوثائق، 
خن�سلة املتقاعدين باأن رواتبهم �سيتم 
�سبها ب�سكل عادي يف ح�ساباتهم وكذا 
خالل  االلكرتوين  العمل  من  التكثيف 
بعد  عن  التعامل  اأجل  من  الفرتة  هذه 
للت�سريح  اخلدمات  خمتلف  وت�سهيل 
باال�سرتاكات وكذا وفتح املجال الأرباب 
العمل الإيداع ال�سكوك عن بعد وغريها 

من االأعمال االإلكرتونية.
كنا�س  بــوكــالــة  بـــاالإعـــالم  املــكــلــفــة 
اإن  نيوز"  لـ"االأورا�س  ــدت  اأك خن�سلة 
هـــذه االإجـــــــراءات جــــاءت مــن اأجــل 
امل�ساهمة يف بقاء املواطنني يف منازلهم 
وحماربة انت�سار فريو�س كورونا، حيث 
املنخرطني  املــواطــنــني  جميع  دعـــت 
منازلهم  يف  البقاء  اإىل  ال�سندوق  يف 
من�سات  عرب  �سواء  بعد  عن  والتعامل 
مــراكــز  اأو  ــمــاعــي  االجــت ــل  ــوا�ــس ــت ال
اخل�سراء  االأرقــــام  اأو  اال�ستعالمات 

املتاحة.

ممثلي  من  الع�سرات  اأمــ�ــس،  توجه 
اجلمعيات  وم�سوؤويل  املدين  املجتمع 
مبــديــنــة عــني فــكــرون بــواليــة اأم 
اأرغي�س  �سيدي  ملطاحن  الــبــواقــي، 
كميات  القتناء  البواقي،  اأم  مبدينة 
من اأكيا�س الدقيق ليتم توزيعها على 
رف�ست  االأخرية  هذه  لكن  املواطنني، 
التي  املعتربة  الكميات  ب�سبب  بيعهم، 
التجزئة  جتــار  قبل  من  �سحبها  مت 
التي  للدفعة  باالإ�سافة  باملدينة، 

لبلدية  البلدي  املجل�س  منها  ا�ستفاد 
 70 اإىل  ت�سل  والــتــي  فــكــرون  عــني 
توزع  مل  لكنها  الدقيق،  من  قنطار 
ما  ــو  وه بالبلدية،  املــواطــنــني  على 
مطالبني  البلدية،  �سكان  ا�ستنكره 
الو�سية  امل�سالح  تــدخــل  بــ�ــســرورة 
باملدينة،  الدقيق  اأكــيــا�ــس  لتوفري 
التجار  مــن  الع�سرات  ظهور  ظــل  يف 
اأزمة  خلق  �ساهموا  اللذين  امل�ساربني 

ال�سميد مبختلف بلديات الوالية.

املدينة  �سكان  طالب  فقد  لالإ�سارة، 
ردعية  اإجـــــراءات  و�ــســع  بــ�ــســرورة 
اللذين  امل�ساربني  حــق  يف  وفــوريــة 
على  الـــغـــن  ــــــادة  زي يف  �ــســاهــمــوا 
ال�سحي  احلــجــر  ظــل  يف  املــواطــنــني 
الوطن،  واليـــات  بجميع  املــفــرو�ــس 
وهو ما �ساهم يف قلة العائدات املالية 
ملئات املواطنني اللذين يعتمدون على 

املدخول اليومي ل�سد جوعهم.

بالرغم من التحذيرات التي �سنتها 
ومديرية  املدنية  احلماية  م�سالح 
مديرية  مــع  بالتن�سيق  ال�سحة 
عن  الناجمة  املخاطر  حول  االأمن، 
يف  �سخ�سني  مــن  ــرث  الأك التجمعات 
ع�سرات  اأن  اإال  احلــالــيــة،  الــفــرتة 
احلرملية  بــبــلــديــة  املـــواطـــنـــون 
جتاهلوا هذه النداءات، حيث قاموا 
الثالث  لليوم  البلدية  مقر  بغلق 
�سكان  اأعتربه  ما  وهو  التوايل،  على 
احل�سر  ظل  يف  باملجازفة،  املدينة  

ال�سحي املفرو�س على اأغلب واليات 
"كورونا"  فريو�س  تف�سي  ملنع  لوطن 

و�سط التجمعات.
هذا وقد طالب املحتجون، ب�سرورة 
اأم  بوالية  االأول  امل�سوؤول  تدخل 
البواقي، للنظر يف واقع قطاع املياه 
بالوالية، ب�سبب اأزمة العط�س الذي 
�سنوات  منذ  البلدية  منها  تعاين 
الكاذبة  الــوعــود  ظــل  يف  طــويــلــة، 
حول  البلدية  �سكان  تلقاها  التي 
ــة  اأزم اأنــقــاب جــديــدة لفك  اجنـــاز 

�سرعان  لكن  املنطقة،  عن  العط�س 
البلديات  لفائدة  حتويلها  يتم  ما 
م�سوؤولة  م�سادر  ك�سفت  و  املجارة، 
انتهاء  عــن  ــيــة،  احلــرمــل بــبــلــديــة 
مبناطق  اخلا�سة  االإح�ساء  عملية 
واملتوقع  البواقي،  اأم  بوالية  الظل 
بالربط  اخلا�سة  االأ�سغال  انطالق 
باملياه ال�ساحلة لل�سرب بعد انق�ساء 
فرتة احلجر ال�سحي املفرو�سة على 
جميع واليات الوطن على حد تعبري 

امل�سدر.

ا�ستهتار بنداءات احلجر املنزيل يف قاي�ض 

كنا�ض خن�سلة تتيح خدماتهــا عن بعد

العودة لنظـام توزيع ال�سميد على املحالت 

الأميــار ي�سرعون يف اختيار 
م�سوؤويل الأحياء 

معاناة �سكان قرية روبة 
تقرتب من النتهاء 

اإق�ساء املوؤ�س�سات 
الرتبوية بخن�سلة 

من حمالت 
التعقيم 

فكرون بعني  للبيع  تعر�ض  مل  ال�سميد  من  قنطار   70
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عن كثب

الدولة ل تعجز، لكنها تبدوا عاجزة
اإىل والية  اأم�س  العزيز جراد  االأول عبد  الوزير  زيارة  اأعادت 
الوعود  بعد  االأذهان  اإىل  االنتخابية  احلمالت  اأجواء  البليدة 
اأزمة  مواجهة  على  قادرة  الدولة  بكون  واملتعلقة  اأطلقها  التي 
كورونا وباأنها متتلك االإمكانيات واأنها �ستزود قطاع ال�سحة مبا 
الوزير  ل�سان  على  جرى  الكالم  هذا  م�ستلزمات..  من  يحتاجه 
االأول الذي كان يرتدي اللبا�س الوقائي، الذي لطاملا طالب به 
اأن توالت  اإىل  بالبليدة  مل�ست�سفى فراتنز فانون  الطبي  الطاقم 
�سي  الربوفي�سور  فقدان  واآخرها  العامل  الفريق  يف  الوفيات 
احمد الذي وافته املنية بعد اإ�سابته بفريو�س كورونا اأم�س بعد 

مدة ق�ساها يف االإنعا�س ال�سحي.
وبطبيعة احلال مل يكن االأمر ي�ستحق تدخال من اأعلى ال�سلطات 
الأن مطالب عمال امل�ست�سفيات هي يف االأ�سل حقوق لهم وواجبا 
من الدولة خا�سة واأنهم يف اجلبهة االأوىل ملكافحة الوباء، مع 
ذلك ما يزالون ميار�سون مهامهم ب�سدور عارية ويدفعون الثمن 
من �سحتهم و�سحة اأهاليهم النف�سية واجل�سدية، لكن احلكومة 
الذي  اجلزائر  جي�س  باأنهم  القطاع  عمال  رئي�سها  و�سف  التي 
ب�سن  لهذا اجلي�س ولو  اأي حتفيزات  يكافح كورونا مل تعلن عن 
وجتعله  اجلي�س  هذا  معنويات  ترفع  بالعدوى  خا�سة  منحة 

ي�ستعيد الثقة ويبذل املزيد من اجلهود.
 

متى �سيتحرك القطاع اخلا�س مل�ساعدة الدولة؟
الدول ويف كل االأزمات والكوارث تتظافر جهود خمتلف  يف كل 
املجتمع  يف  اله�سة  الفئات  على  تاأثريها  من  للتقليل  القطاعات 
املجهودات  هــذه  �سمن  وتــربز  للدولة،  التحتية  البنى  وعلى 
والقدرات  االإمكانيات،  ميتلك  الذي  اخلا�س  القطاع  م�ساهمات 
الدولة  ملجهودات  الدافع  املحرك  بذلك  ليكون  التنظيمية، 
التي تتوىل عادة توجيه العمليات وقيادتها فوفقا لهرم كارول 
Carroll للم�سوؤولية االجتماعية لل�سركات، ينطلق املفهوم من 
امل�سوؤولية االقت�سادية تليها امل�سوؤولية القانونية جتاه املجتمع 
االأفراد  حقوق  حتمي  التي  االأخالقية  امل�سوؤولية  ثم  والبيئة، 
امل�سوؤولية  تاأتي  الهرم  قمة  ويف  املقبلة،  واالأجــيــال  والبيئة 

التطوعية واخلريية.

ربراب  ي�سعد  االأعمال  رجل  ت�سريح  اجلميع  طالع  اجلزائر  يف 
لكن  ا�سطناعي،  تنف�س  اأجهزة  جلب  يف  للم�ساهمة  با�ستعداده 
ظل  يف  خا�سة  الت�سريح،  تبع  ما  وال  احلكومة  رد  �سمع  احد  ال 
احل�سا�سية التي يتميز بها هذا املو�سوع على خلفية �سجن املئات 
لي�س  ولذلك  بالف�ساد،  تتعلق  بتهم  واالأعــمــال  املــال  رجــال  من 
ورمبا  الطرفني،  بني  اجلديدة  العالقة  طبيعة  فهم  ال�سعب  من 
م�ساعدة  طلب  يف  اجلديد  العهد  حكومة  تــردد  �سبب  هو  هذا 
االأموال  �سب  فكرة  عرب  املواطنني  لعموم  وجلوئها  املال،  رجال 
ي�سمل  ال  احلكم  هذا  اأن  غري  بنكية..  ح�سابات  يف  وامل�ساعدات 
االأالف  ع�سرات  حت�سى  فاجلزائر  واالأعــمــال،  املــال  رجــال  كل 
واأ�سحاب  ال�سغار  املقاولني  عن  احلديث  ودون  امللياردارات،  من 
املنقولة  وغري  املنقولة  واال�ستثمارات  العقارات  ومالك  امل�سانع 
لدى  االإمكانيات  من  كبري  ر�سيد  اإذن  هناك  املجاالت..  كل  يف 
هوؤالء ميكنها يف حاالت ال�سرورة اأن ت�سبح �سندا ملجهود الدولة، 
التي مل تعلن حلد االآن رغبتها يف اال�ستعانة بهذا الر�سيد الذي 

يعترب خمزونا ا�سرتاتيجيا ينتظر االإ�سارة من احلكومة.

العمل اخلريي ياأخذ مكانه ب�سورة تلقائية
يف غياب رجال املال واالأعمال حتركت املبادرات ال�سغرية ون�سطت 
اجلمعيات اخلريية يف كل االجتاهات م�ستح�سرة جتارب رائدة 
حتركت  حيث  رم�سان،  �سهر  غرار  على  التطوعية  املنا�سبات  يف 
نف�سها  تلقاء  من  االأيتام  كفالة  وجمعيات  اخلريية  اجلمعيات 
وبداأت بالتكفل باحلاالت الطارئة للبطالة اجلزئية وم�ساعدة 
عملية  اإجناح  بهدف  الغذائية  املوارد  خا�سة  وجمع  املحتاجني 
احلجر ال�سحي، ويف انتظار حترك قطاع ال�سوؤون الدينية بكل 
التربعات  و�سناديق  الزكاة  �سندوق  مدخرات  لتوظيف  ثقله 
الوقاية  وم�ستلزمات  الغذائية  املواد  بتوفري  التكفل  اجتاه  يف 
الطبية، غري اأن كل هوؤالء �سيجدون �سعوبة يف الن�ساط ب�سبب 
خطورة الو�سع واحتمال تعر�س طواقمها للعدوى، ولذلك وجب 
املبادرات  هذه  احت�سان  املعنية  الهيئات  وكل  البلديات  على 
وتوجيهها وعقد دورات تكوينية الأ�سحابها مع �سرورة اإرفاقهم 
حمفوفة  العملية  الأن  الطبي،  ال�سلك  من  واأع�ساء  باأطباء 

باملخاطر وتتطلب اإجراءات خا�سة جدا.

بعــد يــوم واحد مل تظهر فيــه حاالت اإ�سابــة بباتنة، حمل 
بيــان واليــة باتنــة اأم�ــس احلالــة الرابعــة بتفا�سيلهــا، حيــث 
ت�ســارك املدونــون بيــان الواليــة عــرب ح�ساباتهــم و�سفحاتهم 
م�سرييــن اإىل ت�ساعــد االإ�سابــات يف غياب اأي موؤ�ســر على �سفاء 
اأي واحــد منهــا، ودعــا املغــردون اإىل �سرورة االلتــزام باحلجر 
ال�سحــي و�ســط اأجــواء تفيــد با�ستهتــار كبــري وعــودة احلركة 
�سبــه العاديــة اإىل ال�ســوارع، يكتب العلــوي معلقا علــى اخلرب " 
واهلل واهلل النا�ــس ال عالبالهــا خرجت اليوم ڤــاع برا ي�سم�سوو 
وجممعني وبزيــادة اخرين يقولو مكان�س منو هاذ لكورونا واهلل 
�سمعتــو بوذين ليوم �سي عجيب، ويــرد �سهيل بالقول "راين قلت 
�سحــال من مــرة هذا ال�سعب واعر وفاهم واحــد مايقدر عليه ال 
وبــاء والهم يحزنون، اأما ميليا فغــردت " ربي ي�سفي كل مري�س 
وربي يعافينا ويبعد البالء علينا .. نورماملو ميخليو�س ال�سخ�س 
en cachette يعلــم  النا�ــس مبعلومات عنه با�س على االأقل 
يديــروا ح�ساباتهــم ... ايــن احلجــر ال�سحــي للحفــاظ علــى 
�سالمــة املري�س واهله واملحيطني به...ربــي ي�سفي االمة.، كما 
طالــب املدونون ب�سرورة ذكــر مكان اإقامــة االأ�سخا�س امل�سابني 
مــن اأجل توخــي احليطة واحلــذر وكتب جابر " غنــا بال زريعة 
.. مدولنــا اال�ســم و اللقــب ووين �ساكن ماي�ــس متدولنا احلروف 

والعمر وين راح نعرفو حنا وين دار و وين ما دار�س ".

نعى اجلزائريون بعدد من الها�ستاقات فقيد القطاع ال�سحي 
الربوفي�ســور �ســي احمــد الــذي وافتــه اأم�ــس املنيــة مب�ست�سفى 
اأيــن كان ي�ستغــل متاأثــرا باإ�سابتــه بفريو�ــس  فران�ــس فانــون 
كورونــا، حيــث تناولت اأغلــب ال�سفحات هذا اخلــرب وتداولته، 
بعــد اإ�سعاريــن خاطئــني بالوفــاة ناجتــني عــن االإ�ساعــة التــي 
كذبتهــا العديد مــن امل�سادر، وقــد تاأثر املدونون بخــرب الوفاة، 
وكتبــوا ينعونــه بكلمات واأدعيــة حزينة، يقول عبــد العزيز : 
هــدا ي�ستحق االحرتام وتقدير للرجــال اهلل يرحمه برحمته 
الوا�سعــة وي�سكنه ف�سيح جناته ويجعــل قربه رو�سة من ريا�س 

اجلنة وانا اهلل و انا اليه راجعون.
اإىل ذلــك حظيــت زيــارة الوزيــر االأول اإىل واليــة البليــدة 
باملتابعــة بال�ســور والتعاليــق خا�ســة علــى الفاي�سبــوك حيث 
كتــب معتز تعليقا على ت�سريحاته مــن البليدة: الهدرة الهدرة 
غــري لهدرة نا�س رهــي تفعل مبقا�س وقت الهــدرة دوك يا تفعل 
يــا تروح مكا�ــس دول العظمة يل موالفني تتخبــاو موراها"، اأما 
قــادري فغــرد " كالب اخل�ســب مــاذا اأعلنــت احلكومــة يف �سالح 
املواطــن عدى فتــح ح�ساب تربعــات؟، وعلى نف�ــس املنوال كتب 
تواتــي "ا�سحــاب الدخــل اليومــي رانــا نعانــو خا�ســة ا�سحاب 
�سيارات االجرة �سوفو لينا �سوي".. وعن غلق العيادات الطبية 
اخلا�سة كنتب اأيهم " وين هم االطباء كلهم هربوا امل�ست�سفيات 
�سبــه فارغة االأطباء تع اجلزائر حبهــم دراهم ي�سوفو املري�س 
مبــاذا يحتجون باخلــوف. ما خفــي اأعظم ا�ســال الطبيب در�س 
لكــي يواجه امليكروبــات والفريو�سات ال لكي يواجــه �سيئ اآخر 
رٍّ َفــاَل َكا�ِسَف َلــُه اإِالاَّ ُهَو َواإِن  ُ ِب�سُ �َس�ْسَك اهللاَّ قــال تعــاىل "َواإِن مَيْ
يُب ِبِه َمــن َي�َساُء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو  ِلِه ُي�سِ ُيــِرْدَك ِبَخرْيٍ َفاَل َراداَّ ِلَف�سْ

ِحيُم". اْلَغُفوُر الراَّ

حظي اإعــالن ال�سلطات ال�سينية عــن احتمال انفجار 
موجــة ثانيــة مــن االإ�سابات بفريو�ــس كورونــا بتعليقات 
ون�سر وتــداول كبريين على تويــرت وفاي�سبوك، يف غمرة 
مواجهــة العــامل للموجــة االأوىل حيــث اأظهــرت درا�سة 
ن�سرتهــا جملــة The Lancet باأنــه اإذا ا�ستمر احل�سار 
يف ووهــان حتــى نهايــة اإبريل فقــد يوؤخر ظهــور املوجة 
الثانيــة من فريو�س كورونا حتــى نهاية اأكتوبر اأما اإذا مت 
رفع احل�سار االآن فقــد تتاأخر املوجة الثانية حتى نهاية 
اوت ولذلــك يتمنى العلمــاء ا�ستمرار احل�ســار ملنح مزيد 
مــن الوقــت للتعايف، غــردت اإميــان بقولها "نعــم �سبحانه 
اهلل �سرعــة انت�ساره يف اأوربا وامريكا اكرب بكثري من اآ�سيا 
واأفريقيــا خ�سو�ســا الــدول ال�سياحية يف اآ�سيــا كماليزيا 
وتايالنــد التي بداأ فيهــا يف جانفي ولكــن �سرعة انت�ساره 
يف مــدة ال تقل عــن �سهر يف اأوربــا مذهلة، اأمــا �سحراوي 
فقــال " طبيعــي الن الــربد �سيتحــول ايل جنــوب اخلــط 
اال�ستوائــي والفريو�س حتول مــن s ايل l واملتعايف ما زال 
يحمــل الفريو�ــس وهكــذا.." ، ويعلق عبد القــادر متهكما 
"ماتقولي�س برك رايحة اتزيد فاجلرعة، اماال اجلرعة 

االأوىل انتاعها ماهو�س انتاع ماريكان كيما ايقولوا". 

اإعداد: اأمني. ب
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ترند حملي

ترند وطني

ترند عاملي

اجلامعات  لطلبة  الربيع  عطلة  لتمديد  رويــدا  رويــدا  نتجه 
اأن  املنتظر  من  حيث  باأ�سبوع،  ت�سبيقها  بعد  املدار�س  وتالميذ 
بتمديد  قــرارا  التاليني  اليومني  يف  اجلمهورية  رئي�س  ي�سدر 
اأ�سبوعني اآخرين، يف انتظار ما �سي�سفر عنه  اأو  اأ�سبوعا  العطلة 
انح�سر  فــاإذا  مكافحته،  وجهود  كورونا  الفريو�س  انت�سار  م�سار 
فاإن  القادمني،  االأ�سبوعني  هذين  خالل  كبرية  ب�سفة  وتراجع 
االأ�سبوع  من  ابتداء  تدريجيا  طبيعتها  اإىل  تعود  قد  احلياة 
وت�ساعفت  االنت�سار  م�سار  انفجر  اإذا  اأما  اأفريل،  ل�سهر  الثالث 
الدول  من  كثري  يف  به  املعمول  ال�سيناريو  فاإن  االإ�سابة،  حاالت 
االأ�سواأ وهو  اإىل االحتمال   ونتجه  نف�سه يف اجلزائر  �سيفر�س 
على  كثريا  �سيوؤثر  وهــذا  مــاي  �سهر  غاية  اإىل  العطلة  متديد 
برجمة  على  و�سيوؤثر  الثالث  للثالثي  املتاح  ال�ساعي  احلجم 
االمتحانات الر�سمية، وما اإىل ذلك من املنا�سبات البيداغوجية 

كاالمتحانات الف�سلية وغريها.
اإىل  بالنظر  التحقق  اإىل  االأقــرب  �سيكون  ال�سيناريو  هذا  اإن 
جتارب الدول التي انت�سر فيها الوباء، لكن هذه الدول ا�ستعدت 
جيدا ومبكرا لهذا االحتمال بناء على معطيات وا�سحة ال تقبل 
التدري�س  ملوا�سلة  اآليات  البداية  منذ  برجمت  وبذلك  اجلدال 
النت�سار  الثاين  االأ�سبوع  منذ  بــداأت  مثال  ففرن�سا   ، اخلط  عرب 
الفريو�س يف اإر�سال الدرو�س اإىل االأولياء عرب االإمييل واألزمتهم 
املنزل وكذا  ال�سحي يف  اأثناء احلجر  اأبنائهم  ب�سرورة تدري�س 
القيام باالأعمال املوجهة واالإجابة على االأ�سئلة وحل التمارين، 
ا�ستمرار  حالة  يف  االمتحانات  اإجراء  الطريقة  بنف�س  و�سيتم 
الو�سع الوبائي.. ولن نتحدث عن اجلامعات التي فتحت مبكرا 
واأن  للتدري�س على اخلط وعن بعد، خا�سة  الرقمية  اأر�سياتها 

هذه االأر�سيات كانت �سغالة قبل االأزمة وبكفاءة عالية.
هل ميكن اأن نقتب�س هذه التجربة يف اجلزائر؟.. كل املوؤ�سرات 
تدل على اأننا بعيدون كل البعد عن هذا امل�ستوى الأننا ال منتلك 
االأدوات ال�سرورية بدءا مبعدل انت�سار االنرتنت يف املنازل وهو 
االنرتنت  نوعية  اإىل  النائية،  املناطق  يف  خا�سة  جدا  �سعيف 
املوجودة ووجود اأجهزة االإعالم االآيل لدى كل االأ�سر، وانت�سار 
املعلوماتية يف مناطق كثرية، ف�سال عن ق�سور االأر�سية  االأمية 
الرقمية لوزارة الرتبية عن اأداء هذه االأدوار، واإذا حتدثنا عن 
اجلامعات، فاالأمر قد يكون اأقل حدة يف ظل وجود بدائل كثرية 
للتدري�س عن بعد، لكن امل�سكلة يف مدى التزام الطلبة واالأ�ساتذة 
اجلميع  تلزم  ت�سريعات  اإ�سدار  ال�سروري  من  ولذلك  بالعملية، 

باإجناح العملية مرفوقة بنظام عقابي �سارم. 

التعليم 
عن بعد

اأطلقت ال�صلطات يف اجلزائر منذ اأ�صبوع مبادرة من اأجل التطوع موجهة للمواطنني وفتحت ح�صابات بنكية 
وبريدية من اأجل جمع تربعات هوؤلء، ومل يت�صح منذ ذلك الوقت اإن كانت هذه احل�صابات قد تلقت اأي دينار 
اإىل يومنا هذا، وحتى عملية الإ�صهار لهذه العملية كانت حمت�صمة، وكاأن ال�صلطات كانت تدرك باأن املبادرة 

جاءت يف وقت غري منا�صب متاما بالن�صبة لأغلبية اجلزائريني، رغم اأنه منا�صب بفعل و�صعية اخلزينة 
العمومية و�صدة انت�صار الفريو�س، وهو النطباع نف�صه الذي خرج به اأغلب املعلقني يف ف�صاءات التوا�صل 

الجتماعي، حيث ا�صتهجن كثريون هذه املبادرة، وطالبو ال�صلطات بال�صغط على اأ�صحاب الأموال املنهوبة 
ل�صرتجاعها فهذا هو وقتها.

تراجعــت العقــود االآجلة خلــام برنــت اأم�س بـــ 5.8 باملائة 
اأو 1.45 دوالر اإىل 23.48 دوالر للربميــل بعدمــا تراجعــت يف 
وقــت �سابــق اإىل 23.03 دوالر، وهو اأدنى م�ستــوى منذ نوفمرب 

.2002
ومــن املنتظــر اأن ت�ســل م�ستويات اأ�سعــار البــرتول اإىل اأدنى 
قيمة لها منذ ع�سرات ال�سنني اإذا ا�ستمر االإغالق العاملي وتوقف 
االآلــة االقت�ساديــة يف اأغلب دول العامل، وبذلــك تكون االأزمة 
املاليــة قــد ب�سطــت نفوذها على االأ�ســواق التي �ستعلــن اإفال�سها 
قريبا، وقد تلجاأ دول كثرية اإىل توقيف عملية الت�سدير نهائيا 
حتــى حتافظ على هذه الــرثوة االآيلة للــزوال، يحدث كل هذا 
واحلكومــة اجلزائريــة مازالت تنظر للمو�ســوع من خالل ثقب 
اإبــرة رغــم اأنها معنية اأكــرث من غريها ب�سبــب اعتماد اخلزينة 
العموميــة ب�سفة كليــة على عائدات النفــط، وبح�سب توقعات 
حمللني اقت�ساديني فاإن انخفا�س �سعر الربميل �سيتوا�سل طيلة 
املرحلــة احلالية اإىل غايــة منت�سف ف�سل ال�سيــف اأين �سيبداأ 
مو�ســم العقــود االآجلــة املتعلقة بال�ستــاء، لكنهم يعتقــدون باأن 

اأ�سعار الغاز �سرتتفع عك�س اأ�سعار اخلام من البرتول.
 اإن هــذا الو�ســع يحتــم على احلكومــة اجلزائــر التعامل مع 
االأمــر بكثــري مــن اجلديــة، علــى غــرار ال�ســروع مثــال يف �سراء 
كميات كبرية من هذا الذهب االأ�سود وتخزينه مادامت االأ�سعار 
منخف�ســة جدا، وهذا االأمر �سرعــت فيه الكثري من الدول حتى 
تلــك امل�ســدرة للبــرتول.. الأن اجلزائــر ت�ســدر الغــاز اأكــرث من 
البــرتول، كمــا اأنهــا ت�ستــورد م�ستقات البــرتول مببالــغ طائلة، 
ولذلــك يفرت�س اأن تعلن عن اآليات اقت�سادية معينة لال�ستثمار 
املربــح يف �سوق النفط كاالكتتاب مثــال لتجهيز خمازن عمالقة 
يف مناطــق خمتلفــة من الوطن، ثــم ال�سروع يف اقتنــاء البرتول 
باأ�سعــار زهيــدة وتخزينــه، اإىل غاية ارتفــاع االأ�سعــار واإعادة 
بيعــه.. اإن هــذه االآليــة تبــدوا غــري منطقيــة يف ظــل تراجــع 
من�ســوب العملة ال�سعبة يف اخلزينة العمومية وتفاقم االأزمات 
التموينيــة حاليــا، لكنهــا لي�ســت م�ستحيلــة خا�ســة اإذا فتحت 
للخوا�ــس مــن اأ�سحــاب االأمــوال، فالبــرتول �سيعــاود االرتفــاع 
جمــددا اإىل اأق�ســى قيمــة ممكنة عندمــا تنفرج اأزمــة فريو�س 

كورونا، واآنذاك ميكن لقانون ال�سوق اأن يفعل فعلته.    



لدى اجتماعه مع ممثلي جتار اجلملة للمواد الغذائية وم�ضوؤويل اأ�ضواق اخل�ضر والفواكه

حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم املتحدة "فاو" اأن العامل قد ي�صهد اأزمة غذائية ما مل 
تتخذ اإجراءات �صريعة للحفاظ على ا�صتمرار �صل�صل اإمدادات الغذاء العاملية التي ت�صررت جراء انت�صار 

فريو�س كورونا منذ بداية العام اجلاري وحماية الفئات الأكرث �صعفا.

تراأ�س وزير التجارة، كمال رزيق، اأول اأول باجلزائر، اجتماعني تن�صيقيني منف�صلني، مع ممثلي �صوق "ال�صمار" 
للمواد الغذائية باجلملة وكذا مدراء وم�صريي اأ�صواق اجلملة للخ�صر والفواكه، ح�صبما اأفاد به بيان للوزارة.

االأول،  اجــتــمــاعــه  الــوزيــر  وا�ــســتــهــل 
اجلمعية  رئي�س  بح�سور  جــرى  ــذي  ال
احلاج  واحلــرفــيــني،  للتجار  الوطنية 
الن�سغاالت  باال�ستماع  بولنوار،  الطاهر 
الغذائية  "ال�سمار" للمواد  �سوق  ممثلي 
التاجر  اأن  الوزير  اأكد  حيث  باجلملة، 
اجلميع  واأن  للوزارة  �سريك  هو  النزيه 
خا�سة  الوطن،  م�سلحة  الأجل  ي�ستغل 
تعي�سه  الـــــذي  احلـــــايل  الـــظـــرف  يف 
الوزير  ابرز  البيان، كما  الباد، ي�سيف 
منذ  العالقة  الق�سايا  من  العديد  اأن 
لقاءات  �سيتم االتفاق عليها يف  �سنوات 
هذه  انتهاء  بعد  م�ستقبا  ت�ساورية 

االأزمة ال�سحية و�سهر رم�سان املبارك.
اجلملة  جتار  ان�سغال  يخ�س  فيما  اأما 
ــات الــرقــابــة  ــي ــل ــم ــــول تــكــثــيــف ع ح
حا  الوزير  قدم  امل�ساربني،  وحماربة 
بجميع  الت�سريح  بــ�ــســرورة  للتجار 
وحمتوياتها  واملــ�ــســتــودعــات  ــازن  ــخ امل
التجارة  مديرية  مرا�سلة  طريق  عن 
�سيت�سنى  وبهذا  االخت�سا�س  اإقليم  يف 
من  االأمنية  وامل�سالح  الرقابة  مل�سالح 
النزهاء  التجار  الف�سل بني  التمكن من 
كما  امل�سدر،  ذات  ح�سب  وامل�ساربني، 
اأن  على  االأخــري  يف  رزيــق  ال�سيد  �سدد 
ما  حماتهم  بفتح  ملزمون  التجار  كل 
القرارات  ذلك  من  مينعهم  الذين  عدى 
وتقدمي  ال�سحي  بــاحلــجــر  اخلــا�ــســة 
جتاه  بها  امللزمني  العمومية  اخلدمة 

املواطن .
اأما يف اجتماعه مبدراء وم�سريي اأ�سواق 
للكالتيو�س  والفواكه  للخ�سر  اجلملة 
الذي  وحطاطبة،  وبوقرة  وبوفاريك 
جرى بح�سور االإطارات املركزية للوزارة 
وت�سيري  اجنــاز  ملوؤ�س�سة  العام  واملــديــر 

الوزير  ا�ستمع  "ماقرو"،  اأ�سواق اجلملة 
لاأ�سواق  التموين  و�سعية  حول  لعر�س 

وبع�س ال�سعوبات التي يواجهونها.
جملة  الــوزيــر  قــدم  ال�سدد،  هــذا  ويف 
حذف  منها  القرارات  و  التوجيهات  من 
التجاري  الن�ساط  ممار�سة  من  نهائي 
لكل من يتم التاأكد منه اأنه قام بعمليات 
اجلملة  �سوق  م�ستوى  على  امل�ساربة 
الن�ساط  ممار�سة  من  النهائي  واحلذف 
التجاري لوكاء اخل�سر والفواكه على 
رف�سوا  الذين  اجلملة  اأ�سواق  م�ستوى 
على  التجارية  مبربعاتهم  االلتحاق 
م�ستوى االأ�سواق بعد تبليغهم باإجبارية 

بذلك.
عمليات  �سرورة  على  الوزير  اأكد  كما 
باأخذ  للتجار  والتح�سي�س  التوعية 
والوقاية،  النظافة  احتياطات  جميع 
للم�سريين  �ــســارمــة  تعليمات  موجها 
ف�ساءات  وتعقيم  تطهري  اإلزامية  على 

الن�ساط التجاري ب�سكل دوري.
اللقاء بتعليماته  ال�سيد رزيق  واختتم 

املتجولني  البائعني  بتاأطري  للم�سريين 
الذين يقتنون ب�سائعهم من هذه االأ�سواق 
موؤكدا اأن م�سالح املركز الوطني لل�سجل 
بت�سهيل  تعليمات  تلقت  قد  التجاري 
عملية التقييد يف ال�سجل التجاري لهذه 

املهنة يف اأجل ال يتعدى 24 �ساعة.

الــدول  ملنظمة  الــعــامــة  االأمــانــة  اأكـــدت 
التزام  اأم�س،  اأول  "اأوبك"  للنفط  امل�سدرة 
غري  املنتجة  ــدول  ال مع  بــاحلــوار  املنظمة 
اخلف�س  اتفاقية  اأن  معتربة  االأعــ�ــســاء، 
تف�سي  اآثــار  ملواجهة  املثالية  الو�سيلة  هي 

فريو�س كورونا على االأ�سواق الدولية.
يف  للمنظمة  الــعــامــة  االأمـــانـــة  وكــتــبــت 
"على  لن�سرتها:  االأخــري  العدد  افتتاحية 
با�ستمرار  اأوبــك  اأثبتت  عــاًمــا،   60 ــدار  م
املعلومات  وتبادل  والتعاون  احلــوار  مزايا 
منوذج  اإنه  امل�سرتكة.  التحديات  ملواجهة 
�سنحتاجه  الـــذي  الـــدويل  الــتــعــاون  لــنــوع 
للتعايف من كوفيد-19 ولتخفيف االأ�سرار 
ال�سحة  ــات  الأزم واالقت�سادية  الب�سرية 

العامة يف امل�ستقبل".
االفتتاحية  ـــرت  ذك الــ�ــســدد  هـــذا  يف  و 
الـــدول  ــع  م "اأوبك"  منظمة  ــاون  ــع ت اأن 
ا�ستقرار  يف  �ساهم  للنفط  املنتجة  االأخرى 
ل�سالح  الــطــاقــة،  ـــــدادات  اإم وا�ــســتــدامــة 

العاملي،  واالقت�ساد  وامل�ستهلكني  املنتجني 
اأداة فعالة  التعاون ميثل  اإعان  اأن  موؤكدة 
الطوعي، م�سيفا  للتعاون  وموثوقة وقوية 
يعد  اخلف�س(  )اتفاق  التعاون  ميثاق  اأن 
اأر�سية مثالية لدرا�سة خماطر االأوبئة يف 
امل�ستقبل والعمل معا للحد من تاأثريها على 

ال�سوق.
على  الــفــريو�ــس  انت�سار  تــاأثــريات  وحــول 
االقت�سادي،  الن�ساط  قطاعات  خمتلف 
ــة  ــئ االأوب اأن  عــلــى  ــددت االفــتــتــاحــيــة  ــس �
تــزعــزع  كوفيد-19  مــثــل  الــرئــيــ�ــســيــة 
ب�سكل خا�س الأنها غري متوقعة  اال�ستقرار 
منح  ينبغي  كــان  واإذا  ومــدمــرة،  وخطرية 
االأولوية لل�سحة العامة، فلي�س من ال�سابق 
الأوانه البدء يف التفكري يف طرق للتخفيف 
تقول  امل�ستقبل  يف  اال�سطرابات  هذه  من 
حلظات  يف  انــــه  ـــدة  ـــوؤك م ــاحــيــة  ــت االفــت
والتعاون  املنتظم  احلوار  كهذه،  ا�ستثنائية 

وعاقات الثقة ت�سبح ذات قيمة بالغة.

واأو�سحت املنظمة يف تقرير على موقعها 
التي  اال�سطرابات  اأن  اأم�س،  االإلكرتوين 
اأن  متوقع  الغذائية  ــواد  امل ت�سهدها  قد 

حتدث خال �سهر اأفريل وماي املقبلني.
واأو�سحت اأن تف�سي فريو�س كورونا عامليا 
تــدابــري حجر  ـــدول  ال مــن  وفــر�ــس كثري 
�سل  يف  ت�سبب  انت�ساره  من  للحد  �سحي 
واأ�سر  الغذائية  املــواد  نقل  على  القدرة 
�سعف  ب�سبب  احليوانية  الــروة  بقطاع 
جانب  اإىل  العلف،  اإىل  الو�سول  اإمكانية 
كما  العمالة،  ونق�س  اللوجي�ستية  قيود 
اأ�سعار  ارتفاع  الفاو من احتماالت  حذرت 
من  وغــريهــا  اللحوم  مثل  غذائية  ــواد  م
ا�ستقرار  مقابل  للتلف  القابلة  ال�سلع 

املتوفر  االأ�سا�سية  ال�سلع  اأ�سعار  يف  ن�سبي 
لها خمزون كبري.

امل�ستجد  كورونا  فريو�س  ظهور  وت�سبب 
املــا�ــســي يف �سل  �ــســهــر ديــ�ــســمــرب  نــهــايــة 
التي  العاملية  االإمــــداد  �سل�سلة  حــركــة 
اأمام هذا النوع من  جتعلها طبيعتها ه�سة 
التكيف مبا يلزم  ال�سدمات، فا ت�ستطيع 
ل�سد اأي عجز قد يطراأ يف املواد اأو القوى 

العاملة.
غلق  اإىل  وامل�سانع  ال�سركات  ف�سارعت 
اأبوابها وتقلي�س العمالة بها والذي ياأتي 
قبل  من  املتبعة  االإجـــراءات  اإطــار  �سمن 
الفريو�س،  انت�سار  ملواجهة  احلــكــومــات 
اإ�سافة اإيل توقف حركة ال�سفر والنقل.

يوم  واملــنــاجــم  ال�سناعة  وزارة  قـــررت 
ــري  ــداب ــت االأحـــــد اتـــخـــاذ جــمــلــة مـــن ال
املنتظم  التموين  ل�سمان  اال�ستعجالية 
بينها  من  ال�سميد،  مبادة  الوطنية  لل�سوق 
للمجمع  التابعة  البيع  نقاط  جميع  فتح 
املبا�سر  والــبــيــع  العمومي"اأغروديف" 
للوزارة  بيان  به  اأفاد  ح�سبما  للم�ستهلكني 

.
واأ�ساف امل�سدر يف اإطار التدابري املتخذة 
اإنتاج  ل�سمان  ال�سناعي  القطاع  طرف  من 
الوا�سعة  للمنتوجات  اأفــ�ــســل  ــع  ــوزي وت
ال�سعبة،  الــظــروف  هــذه  يف  اال�ستهاك 
ال�سناعة واملناجم تعليمات  اأعطت وزارة 
"اأغروديف"  الغذائية  ال�سناعات  ملجمع 
�سمان  ق�سد  التدابري  من  جملة  التخاذ 
مبادة  ال�سيما  للمواطنني  م�ستمر  متوين 

ال�سميد.

الــــوزارة بفتح  اأمـــرت  الــ�ــســدد،  ــذا  ويف ه
املجمع  لهذا  التابعة  البيع  نقاط  جميع 
واليات  كافة  عرب  ا�ستثناء  دون  العمومي 
وغري  املبا�سر  البيع  اإىل  اإ�سافة  الوطن 
تو�سيات  احــرتام  مع  للم�ستهلكني  املبا�سر 
االأمــــن وقــواعــد الــنــظــافــة، كــمــا وجهت 
االإطــارات  نقل  �سمان  ب�سرورة  تعليمات 
املبا�سر  والبيع  باالإنتاج  املكلفني  واالأعوان 
بال�سعوبات  الـــوزارة  وتبليغ  للمواطنني 
التي قد تواجه املجمع بغر�س التكفل بها 

مع امل�سالح الوزارية املعنية.
نطاق  على  ال�سميد  مادة  توزيع  ول�سمان 
وا�سع، مت اأي�سا توجيه تعليمات اإىل جميع 
اللجوء  ق�سد  ال�سميد  وم�سانع  املطاحن 
يف  طرحه  يتم  الذي  املنتوج  تو�سيب  اإىل 
10 كلغ بدال  اأكيا�س يبلغ وزنها  ال�سوق يف 

من 25 كلغ، ح�سب نف�س امل�سدر.

اأدنى م�ستوى منذ  اإىل  اأم�س، حيث نزل خام برنت  النفط اخلام تراجعا قيا�سيا  اأ�سعار  عرفت 
نوفمرب 2002، ح�سبما اأفادت به وكالة رويرتز.

للربميل  دوالر   23.48 اإىل  دوالر   1.45 اأو  باملائة   5.8 برنت  خلام  االآجلة  العقود  وهبطت 
بحلول ال�ساعة 07:23  بتوقيت اجلزائر بعدما تراجعت يف وقت �سابق اإىل 23.03 دوالر، وهو 

اأدنى م�ستوى منذ نوفمرب 2002.
كما تراجعت العقود االآجلة خلام غرب تك�سا�س الو�سيط االأمريكي مبا ي�سل اإىل 19.92 دوالر، 
مقرتبة من اأدنى م�ستوى يف 18 عاما والذي �سجلته يف وقت �سابق من ال�سهر اجلاري، ونزلت يف 

اأحدث معامات بن�سبة 3.8 باملائة، اأو 0.82 دوالر، اإىل 20.69 للربميل.

اأ�صعار النفط 
توا�صل 
الرتاجع

اإقت�شادالثالثاء 21  مغر�س 2970/ 31  مار�س 2020 املوافق لـ 06 �شعبان 071441

نقلت م�سادر، عن جتار اأوروبيون قولها 
للحبوب  املهني  اجلزائري  الديوان  اإن 
طرح مناق�سة دولية ل�سراء قمح طحني 

من م�سادر خيارية.
املناق�سة  هذه  اأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
 50 قدرها  ا�سمية  كمية  ل�سراء  تهدف 
غالبا  اجلزائر  اأن  اإىل  م�سريا  طن،  األف 
ما ت�سرتي كميات اأكرب بكثري من الكمية 
مناق�ساتها،  يف  تطرحها  التي  اال�سمية 
واملوعد النهائي للمناق�سة هو 31 مار�س 
على اأن تظل العرو�س �سارية حتى يوم 

االأربعاء االأول من اأفريل 2020.
ل�سرائها  اجلزائر  ت�سعى  التي  والكمية 
الدول  من  فرتتني  على  �سحنها  مطلوب 
من  االأول  من  اأولهما  املــوردة  الرئي�سية 
ماي حتى 15 من ال�سهر نف�سه والثانية 

من 16 حتى 31 من نف�س ال�سهر.
بعد  متوقعة  جديدة  مناق�سة  وكانت 
�سغرية  كمية  ب�سراء  اجلزائر  قامت  اأن 
من  طــن  األـــف   240 نحو  بلغت  ن�سبيا 
25 مار�س  اآخر مناق�ساتها يف  القمح يف 
ال�سحن  فرتتي  نف�س  ا�ستهدفت  والتي 
التي وردت يف املناق�سة اجلديدة، ي�سري 

امل�سدر ذاته.



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

تعليق قرو�ضها امل�ضتحقة 
على البلدان الأ�ضد فقرا

الأمم املتحدة:

قدرت الأمم املتحدة، اأم�س، حجم اخل�سائر املتوقعة من جراء انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد)كوفيد-19(، يف الدول 
النامية باأكرث من 220 مليار دولر ف�سلاً عن فقدان ن�سف الوظائف يف بلدان القارة الأفريقية.

ــي دونــالــد  ــك ــري ــن الــرئــيــ�ــس االأم ــل اأع
فريو�س  �سد  التدابري  متديد  ترامب، 

كورونا حتى 30 اأtريل املقبل.
عقده  �سحفي  مــوؤمتــر  يف  ــك  ذل ــاء  ج
بالعا�سمة  االأبي�س  البيت  يف  ترامب 

وا�سنطن.
تقدما  ــــرزت  اأح ـــاده  ب اأن  واأ�ـــســـاف 
قائا  الــفــريو�ــس،  مكافحة  يف  بـــارزا 
الوفيات  ن�سبة  ت�سل  اأن  يتوقعون  اأنهم 
اأ�سبوعني،  خال  ذروتها  اإىل  بالوباء 
التح�سن  مرحلة  يدخلوا  اأن  وياأملون 
اأن  م�سددا  جـــوان،  مــن  االأول  بحلول 

اأهمية  يحمان  املقبلني  االأ�سبوعني 
كبرية، داعيا اإىل مراعاة مبداأ التباعد 

االجتماعي.

الكابو�س  هــذا  واأن  بــد  ال  ــه  اأن ــال  وق
قرار  اتخذنا  وقــد  مــا،  يوما  �سينتهي 
متديد تدابري كورونا حتى 30 اأفريل.

ووفـــــق اآخـــــر حمــ�ــســلــة و�ـــســـل عــدد 
 124 اإىل  كورونا  فريو�س  من  امل�سابني 
و  األــفــني  اإىل  والــوفــيــات  و686،  األــفــا 
جونز  جامعة  بيانات  بح�سب   ،  191

هوبكينز.
وحتى �سباح اأم�س، جتاوز عدد م�سابي 
تويف  األفا،   723 العامل  حــول  كورونا 
33 األفا، يف حني تعافى  منهم اأكر من 

من املر�س ما يزيد على 151 األفا.

الوطنية  ال�سحة  من�سق  نائبة  قالت 
عودة  اإن  هاري�س،  جيني  الربيطانية، 
فريو�س  بــعــد  طبيعتها  اإىل  ــاة  ــي احل

كورونا، �ست�ستغرق 6 اأ�سهر.
بها  ـــت  اأدل ت�سريحات  يف  واأ�ــســافــت 
اأول  اليومي،  ال�سحفي  املوؤمتر  خــال 
الوفيات  معدالت  انخفا�س  اأن  اأم�س، 
بنجاح  مرتبط  بكورونا،  واالإ�سابات 
و�سددت  ملكافحته،  املتخذة  التدابري 
اإىل  الــعــودة  ا�ستحالة  على  هاري�س 
ي�سهد  بلد  يف  فــورًا،  الطبيعية  احلياة 
اإن  اأنهم  متابعة  جزئيًا،  �سحيًا  حجرًا 
فاإن  املتخذة،  التدابري  عن  تراجعوا 
ي�سهدون  �سدى، وقد  �ستذهب  جهودهم 
موجة ثانية من الذروة )يف االإ�سابات 

املحتمل  مــن  ــه  اأن وزادت  والــوفــيــات(، 
 6 خال  طبيعتها  اإىل  احلياة  تعود  اأن 
 3 كل  الو�سع  تقييم  و�سيعيدون  اأ�سهر، 

اأ�سابيع.
حول  ــوؤال  �ــس على  ردهـــا  معر�س  ويف 
الوفيات  مــن  كبرية  اأعــــدادًا  توقعهم 
ب�سبب "كورونا"، اأجابت هاري�س: "نعم 

لاأ�سف"، مو�سحة اأن الوفيات �ستزداد 
خال االأ�سبوعني املقبلني ب�سكل خا�س، 
ومن ثم �ستتقل�س يف حال ا�ستمر العمل 

بالتدابري.
اأول  م�ساء  حتى  بريطانيا  و�سجلت 
اأم�س، األف و228 وفاة، و17 األف و89 

اإ�سابة بكورونا.
واإجمااًل اأ�ساب الفريو�س قرابة 717 
واأقاليم،  دولــة   199 يف  �سخ�س  األــف 
تويف منهم ما يزيد عن 33 األًفا، بينما 

تعافى اأكر من 150 األًفا.
وتت�سدر اإيطاليا دول العامل يف وفيات 
ثانيا  حتل  لكنها  اإ�سبانيا،  تليها  كورونا 
بعد الواليات املتحدة يف اإجمايل عدد 

االإ�سابات.

ـــدويل  ــة، املــجــتــمــع ال ــوم ــك ودعــــت احل
وجمل�س االأمن اإىل ال�سغط على ملي�سيات 
دون  الدعوة  لهذه  لا�ستجابة  احلوثي 
خروقاتها  واإيـــقـــاف  م�سبقة  ــروط  ــس �

وت�سعيدها امل�ستمرة.
غريفيث  جــدد  اأمــ�ــس،  �سابق  وقــت  ويف 
دعوة االأمني العام لاأمم املتحدة اأنطونيو 
لاأعمال  الفوري  الوقف  اإىل  غوتريي�س، 
لتحقيق  مواتية  بيئة  لتهيئة  العدائية؛ 
الباد،  م�ستوى  على  النار  الإطاق  وقف 
اليمنية  االأطـــراف  غريفيث،  حث  كما 
اأقرب  يف  املقبلة  اخلطوات  مناق�سة  على 

وقت، حتت رعاية االأمم املتحدة.
بفريو�س  اإ�سابات  اأي  اليمن  ي�سجل  ومل 
بح�سب  اأم�س،  اأول  م�ساء  حتى  كــورونــا، 

منظمة ال�سحة العاملية.
بني  متوا�سلة  معارك  تــدور  اأيــام  ومنذ 
يف  احلــكــومــيــة  والـــقـــوات  "احلوثيني" 

)�سرق(  مـــاأرب  حمافظتي  مــن  اأجــــزاء 
واجلـــوف )�ــســمــال(، اأ�ــســفــرت عــن مقتل 

واإ�سابة الع�سرات من الطرفني.
ي�سهد  الــتــوايل،  على  ال�ساد�س  وللعام 
ــيــة  ـــوات املــوال ـــق ــيــمــن حــربــا بـــني ال ال
املتهمني  احلــوثــي  وم�سلحي  للحكومة، 
على  وامل�سيطرين  اإيـــراين،  دعــم  بتلقي 

�سبتمرب  منذ  �سنعاء  بينها  حمافظات 
.2014

حتالف  يــدعــم   ،2015 مــار�ــس  ومــنــذ 
ع�سكري عربي تقوده ال�سعودية، القوات 
احلكومية يف مواجهة احلوثيني، يف حرب 
خلفت اأزمة اإن�سانية حادة هي االأ�سواأ يف 

العامل، وفقا لاأمم املتحدة.

برنامج  ــدره  ــس اأ� بــيــان  ــك يف  ذل ــاء  ج
البيان  املتحدة االمنائي، وحذر  االأمم 
من اأن اأزمة انت�سار فريو�س كورونا تهدد 
غري  ب�سكل  النامية  البلدان  ب�سرب 
متنا�سب، لي�س فقط كاأزمة �سحية على 
كاأزمة اجتماعية  الق�سري، ولكن  املدى 
االأ�سهر  مدى  على  مدمرة  واقت�سادية 
وال�سنوات القادمة، م�سيفا مو�سًحا اأنه 
الدخل  خ�سائر  تتجاوز  اأن  املتوقع  من 
النامية،  البلدان  يف  دوالر  مليار   220
جميع  ن�سف  من  يقرب  ما  فقدان  مع 
الوظائف يف اإفريقيا، كما اأو�سح البيان 
اأن ما يقدر بنحو 55 يف املائة من �سكان 
العامل حمرومون من خدمات احلماية 
االجتماعية، مما �سيوؤثر على خدمات 
اأ�سد  ويف  االإنــ�ــســان،  وحــقــوق  التعليم 

احلاالت، االأمن الغذائي االأ�سا�سي.
اأن  املرجح  من  كما  اأنــه  البيان  وتابع 
اإىل  تفتقر  التي  امل�ست�سفيات  تتوقف 
اله�سة،  ال�سحية  واالأنــظــمــة  املـــوارد 

ارتفاع  ب�سبب  االأمر  هذا  يتفاقم  وقد 
واأن  خا�سة  امل�سابة  احلــاالت  ــداد  اأع
اأقل  يف  املواطنني  من  املائة  يف   75
اإىل  الو�سول  يفتقدون  منــوًا  البلدان 
اإمكانية احل�سول على ال�سابون واملياه، 
االجتماعية  الــظــروف  مع  اأن  مردفا 
التخطيط  ــوء  ــس � مــثــل  ــة،  ــي ــاف ــس االإ�

يف  ال�سكاين  واالكــتــظــاظ  احلــ�ــســري 
التخل�س  خدمات  و�سعف  املدن،  بع�س 
من النفايات، وحتى االزدحام املروري 
مــرافــق  اإىل  ــول  ــس ــو� ال يــعــوق  الــــذي 
جميعها  توؤدي  قد  ال�سحية،  الرعاية 

اإىل زيادة عدد احلاالت.
االأمم  ــج  ــام ــرن ب اأن  ــان  ــي ــب ال واأكـــــد 

حاليا  بالفعل  يعمل  االإمنائي  املتحدة 
دول  يف  ال�سحية  االأنظمة  دعم  على 
وال�سني  والــهــر�ــســك  الــبــو�ــســنــة  مــثــل 
وجيبوتي وال�سلفادور واإريرتيا واإيران 
ونيجرييا  ومدغ�سقر  وقريغيز�ستان 
واأوكرانيا  و�سربيا  وبنما  وباراغواي 

وفيتنام،
ووجه برنامج االأمم املتحدة االإمنائي 
نداًء اإىل املجتمع الدويل للتفكري فيما 
يتجاوز االأثر املبا�سر لـفريو�س كورونا، 
اأهمية  على  ــي  االأمم الربنامج  و�سدد 
توفري  اأولوية:  ذات  اإجــراءات  ثاثة 
انت�سار  ــف  وق يف  للم�ساعدة  املــــوارد 
اأثناء  اال�ستجابة  ودعــم  الفريو�س، 
ملنع  ــــوارد  وامل  ، نف�سه  املــر�ــس  تف�سي 

االنهيار االقت�سادي للبلدان النامية.
واإجمااًل اأ�ساب الفريو�س قرابة 718 
واأقاليم،  دولــة   199 يف  �سخ�س  األــف 
تويف منهم ما يزيد عن 33 األًفا، بينما 

تعافى اأكر من 150 األًفا.

كوريا اجلنوبية: 
بيونغ يانغ اختربت 

�سواريخ ق�سرية 
املدى

اأعلنت كوريا اجلنوبية اأن 
التجربة ال�ساروخية التي اأجرتها 

جارتها ال�سمالية االأحد، يف بحر 
اليابان، كانت ل�سواريخ ق�سرية 

املدى.
ووفق م�سادر ع�سكرية كورية 
جنوبية، اأم�س، فاإن �ساروخني 

بالي�ستيني ق�سريي املدى، اأطلقتهما 
كوريا ال�سمالية، من مدينة 

وون�سان، حلقا بارتفاع بلغ 50 
كم كحد اأق�سى، و�سقطا يف البحر 

عقب قطع م�سافة 410 كم، 
ح�سبما اأوردته وكالة يونهاب 

)كورية جنوبية(.
وقال املتحدث با�سم رئا�سة اأركان 

اجلي�س الكوري اجلنوبي، كيم 
جون راك، اإن ال�سور التي بثتها 

كوريا ال�سمالية �سباح اأم�س، حول 
التجربة، تظهر انه مت اختبار 

راجمات ت�سبه منظومة قاذفات 
�سواريخ �سحمة، كانت اختربتها 

يف اأغ�سط�س 2019.
بدورها قالت كوريا ال�سمالية اإنها 

قامت بتجربة قاذفات �سواريخ 
متعددة "فائقة ال�سخامة".

واأول اأم�س، قالت رئا�سة اأركان 
كوريا اجلنوبية، اإن بيونغ 

يانغ اأجرت اختبارا ل�سواريخ 
مل يت�سن التاأكد من اأنواعها، 

بح�سب ما نقلته وكالة يونهاب 
الكورية اجلنوبية، وتخ�سع 

كوريا ال�سمالية ل�سل�سلة عقوبات 
اقت�سادية وجتارية وع�سكرية، 
مبوجب حزمة قرارات اتخذها 

جمل�س االأمن الدويل منذ 2006، 
ب�سبب براجمها لل�سواريخ 

البالي�ستية والنووية.
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هجومني  يف  واحد،  ومدين  اأفغاين  اأمن  عن�سر   20 قتل 
منف�سلني، مل�سلحي طالبان يف واليتي تخار وزابل.

ت�سريح  يف  اأ�سري،  خليل  تخار،  �سرطة  متحدث  وقال 
خوجاي  بلدة  على  هجوما  �سنوا  م�سلحني  اإن  لل�سحفيني، 
غار، بوالية تخار، مو�سحا اأن الهجوم اأ�سفر عن مقتل 14 
موؤكدا �سد  اأمنية،  5 عنا�سر  واإ�سابة  اأمن، ومدين،  عن�سر 

هجوم امل�سلحني.
ويف ال�سياق نف�سه، اأعلنت وزارة الدفاع االأفغانية، مقتل 6 
عنا�سر اأمن، يف هجوم مل�سلحي طالبان على خمفر ع�سكري 

يف بلدة اأرغنداب بوالية زابل.

�سجن  يف  متردا  "داع�س"،  لتنظيم  ينتمون  �سجناء  نفذ 
�سوريا،  �سرقي  كا" �سمال  كا  بي  ك/  ب  "ي  تنظيم  يديره 

احتجاجا على اأو�ساعهم يف ال�سجن.
�سجن  يف  وقع  التمرد  اأن  اأم�س،  حملية،  م�سادر  وذكرت 
تنظيم  يحتلها  التي  احل�سكة،  مدينة  يف  غويران  مبنطقة 

املا�سية. الليلة  ك" االإرهابي،  ب  "ي 
الظروف  على  احتجاجا  اندلع  الذي  التمرد  اإخماد  ومت 
للتحالف  تابعة  مروحيات  من  باإ�سناد  ال�سجن،  يف  ال�سيئة 

الدويل الذي تقوده الواليات املتحدة.

الفي�سانات  نتيجة  اآخر،  وُفقد  م�سرعهم  اأ�سخا�س   4 لقي 
واالأمطار الغزيرة التي ت�سهدها مناطق جنوب غربي اإيران.

ونقلت و�سائل اإعالمية، عن املتحدث با�سم منظمة الطوارئ 
غربي  جنوب  الغزيرة  االأمطار  اأن  اأم�س،  خالدي،  جمتبى 
اأ�سخا�س   4 مل�سرع  اأدت  في�سانات،  حدوث  يف  ت�سببت  البالد 
�سخ�س  فقدان  اإىل  م�سريا  وخوز�ستان،  فار�س  حمافظتي  يف 
نتيجة  خوز�ستان  ملحافظة  التابعة  "دزفول"  مدينة  يف 

الفي�سانات.
واالأ�سبوع املا�سي، ت�سببت الفي�سانات الناجمة عن االأمطار 
الغزيرة جنوب �سرقي اإيران مب�سرع 14 �سخ�سا، اإ�سافة اإىل 

ت�سرر االأرا�سي الزراعية والبنية التحتية.

يف  ب�سجن  مترد  اإخماد  من  االإيرانية  االأمن  قوات  متكنت 
مدينة �سرياز مركز حمافظة فار�س.

واأعلن مدعي عام املحافظة، �سيد كاظم مو�سوي، اأن قوات 
االأمن احتوت التمرد، الذي وقع م�ساء اأم�س، ح�سبما نقلت 
عنه وكالة اأنباء اإيرانية، مو�سحا اأن الع�سيان الذي قام به 
ال�ساعة  بداأ  اآباد"،  "عادل  �سجن  داخل  ق�سمني  يف  �سجناء 
يف  االأ�سرار  بع�س  ال�سجناء  اأحلق  حيث  م�ساء،  العا�سرة 

ال�سجن والكامريات املوجودة فيه.
التمرد  اأخمدت  االأمن  قوات  اأن  على  مو�سوي  و�سدد 

و�سيطرت على الو�سع.

تبادل  عملية  اإجراء  اليمن،  يف  احلوثي  جماعة  اأعلنت 
)مركزه  الغربي  ال�ساحل  يف  احلكومية  القوات  مع  اأ�سرى 

مدينة احلديدة(.
اجلماعة،  يف  االأ�سرى  ملف  مل�سوؤول  ت�سريح  يف  ذلك  جاء 
عبد القادر املرت�سى، ن�سرته وكالة تابعة للحوثي يف وقت 

متاأخر من م�ساء اأول اأم�س.
اجلي�س  اأ�سرى  من   4 حترير  مت  اأنه  املرت�سى  واأو�سح 
يف  تبادل  بعملية  م�سلحة(  )ت�سكيالت  ال�سعبية  واللجان 

ال�ساحل الغربي.

�سجناء من داع�ض يتمردون 
يف �سجن باحل�سكة ال�سورية

م�سرع 4 اإثر في�سانات جنوب 
غربي اإيران

اإيران تعلن اإخماد مترد 
يف �سجن مبدينة �سرياز

مع  اأ�سرى  تبادل  "احلوثي" يعلن 
القوات احلكومية

مقتل 21 يف هجومني منف�سلني 
لطالبان باأفغان�ستان

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
 220 مليار دولر خ�سائر متوقعة لأزمة كورونا بالبلدان النامية

ترامب يعلن متديد تدابري كورونا حتى 30 اأقريل

احلكومة اليمنية ترحب بدعوة الأمم املتحدة لوقف اإطالق النار

م�سوؤولة بريطانية: 
احلياة لن تعود لطبيعتها قبل 6 اأ�سهر

ق.د



حتديثات تف�ّسي كورونا عامليًا..
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تــراجــع عـــدد الــوفــيــات اجلــديــدة 
ــس كــورونــا يف  ــريو� ــن ف الــنــاجــمــة ع
التوايل،  على  الثاين  لليوم  اإيطاليا 
يف وقت اأعلنت فيه ال�سحة ال�سينية 
الوافدة  االإ�سابات  عدد  تزايد  اأن 
احتمال  اأثـــــار  ـــا  كـــورون ــس  ــريو� ــف ب
ثانية  تف�ّس  ملوجة  البالد  تعر�س 
بعد “توقف فيه بوجه عام” انتقال 

العدوى حمليًا.
اإيطاليا  يف  املدنية  احلماية  هيئة 
ارتفع  الوفاة  حاالت  عدد  اإن  قالت 
الـ24 املا�سية  ال�ساعات  756 خالل 
لي�سبح 10779 حالة، وهو اأكرث من 
ب�سبب  الوفيات  عــدد  اإجمايل  ثلث 

الفريو�س على م�ستوى العامل.
اأمـــا عــن الــعــدد اجلــديــد فهو اأقــل 
133 عن عدد حاالت الوفاة  بفارق 
امل�سجلة، ال�سبت، ويبلغ 889، عندما 
تراجعت االأعداد من م�ستوى قيا�سي 
مرتفع �سجلته ال�سلطات يوم اجلمعة 

ويبلغ 919.

خماوف من موجة كورونا جديدة 
بال�سني 

املتحدث   قـــال  مــتــ�ــســل،  �ــســيــاق  يف 
بال�سني،  الوطنية  ال�سحة  با�سم 
اأول  �سهدت  التي  بالده،  اإن  فنغ،  مي 
ووهـــان،  مدينة  يف  للمر�س  ظــهــور 
احلاالت  من  تراكميًا  عــددًا  �سجلت 
 693 بلغ  البالد  خــارج  من  القادمة 
حالة، مما يعني اأن ''اإمكانية حدوث 

ــدة ال  ــدي مــوجــة تــفــ�ــس ج
تزال كبرية ن�سبيًا''، م�سريًا 
احلاالت  هــذه  ربــع  اأن  اإىل 

تقريبًا لوافدين يف بكني.
با�سم  املتحدث  قال   فيما 
لل�سحفيني:  بكني  حكومة 

بكني  العا�سمة  تـــزال  ''ال 
من  االأكــــرب  ــقــدر  ال تتحمل 

املخاطر''. ومعظم احلاالت القادمة 
من اخلارج هي ل�سينيني عائدين اإىل 

وطنهم.

بيانات  تــظــهــر  كــمــا 
خــالل  اأن  ــة  ــن ــج ــل ال
االأيام ال�سبعة املا�سية 
 313 ال�سني  �سجلت 
قادمة  اإ�سابة  حالة 
�ست  مقابل  اخلارج  من 
حــاالت عــدوى حملية 

فقط.
ب�سبب  الوفيات  عدد  اإجمايل  وبلغ 

ال�سيني  الرئي�سي  الرب  يف  الفريو�س 
عدد  بــلــغ  بينما  اإجـــمـــااًل   3300

االإ�سابات 81439.

اإجراءات احرتازية ملنع تف�سي 
الفريو�س 

اأوامر ل�سركات الطريان  كما �سدرت 
يف الــ�ــســني  بــتــقــلــيــ�ــس الـــرحـــالت 
الدولية ب�سكل كبري بدءًا من االأحد 
اأم�س  بــداأ  كما   .2020 مار�س   29
تطبيق قيود على االأجانب الوافدين 

اإىل البالد.
ال�سبت،  اأ�سخا�س،  خم�سة  ــويف  وت
عا�سمة  ووهــان،  مدينة  يف  جميعهم 
اأعلنت  املدينة  اأن  اإقليم هوبي. غري 
عــن ر�ــســد اإ�ــســابــة جــديــدة واحــدة 
االأيام  خالل  كورونا  بفريو�س  فقط 

الع�سرة املا�سية.
ال  التوايل  على  يوم  خام�س  ال�سبت 
اإ�سابات  اأي  اإقليم هوبي  ي�سجل فيه 
الوحيدة  واحلالة  موؤكدة.  جديدة 
حمليًا  ــدوى  ــع ال النــتــقــال  امل�سجلة 

ظهرت يف خنان املتاخم لهوبي.

ا�ستئناف العمل بووهان 
 29 االأحـــد  قــالــت،  هوبي  حكومة 
الر�سمي  ح�سابها  على   2020 مار�س 
مراكز  من  ــددًا  ع اإن  ويت�سات،  على 
�سي�سمح  ووهــان  يف  الت�سوق  و�سوارع 

لها با�ستئناف العمل يوم االثنني.
تعيد  تدريجيًا  ووهــان  بــداأت  فيما 
فتح احلدود وا�ستئناف ت�سغيل بع�س 
خدمات املوا�سالت مع رفع القيود على 
حركة املرور يف هوبي، كما ا�ستاأنفت 
كل املطارات يف هوبي بع�س الرحالت 
ووهان  با�ستثناء  االأحـــد،  املحلية، 
املحلية يف  الرحالت  �ست�ستاأنف  التي 
الثامن من اأبريل. وال زالت الرحالت 

بني هوبي وبكني معلقة.
ال�سبت،  ووهــان،  اإىل  قطار  وو�سل 
املدينة  اإغـــالق  منذ  االأوىل  للمرة 
قبل �سهرين٫ كما مت تخفيف القيود 
اإىل  العودة  يف  الراغبني  على  اأي�سًا 
العا�سمة، اإال اأن االإجراءات ال تزال 
اإذ يتعني تقدمي طلب  تبدو م�سددة، 

اأواًل واحل�سول على موافقة.
لكن مع تخفيف القيود على التنقل، 
زادت املخاوف من اأن عددًا كبريًا من 
احلاالت التي مل ت�سخ�س باالإ�سابة 
اأعرا�س  عليها  تظهر  ومل  باملر�س 

ميكن اأن تنقل العدوى.

اآخر تطورات الفريو�س 
قرابة  الفريو�س  اأ�ساب  واإجــمــااًل، 
دولة   199 يف  �سخ�س  األــف   718
على  يزيد  ما  منهم  تــويف  واإقليمًا، 
33 األفًا، بينما تعافى اأكرث من 150 

األفًا. 
يف  الــعــامل  دول  اإيطاليا  وتت�سدر 
لكنها  اإ�سبانيا،  تليها  كورونا  وفيات 
حتل ثانيًة بعد الواليات املتحدة يف 

اإجمايل عدد االإ�سابات.
كثرية  دواًل  الــفــريو�ــس  اأجـــرب  كما 
رحالت  وتعليق  حدودها،  غلق  على 
ـــريان، وفـــر�ـــس حــظــر جتـــول،  ـــط ال
فعاليات  واإلغاء  الدرا�سة،  وتعطيل 
العامة  التجمعات  ومــنــع  عــديــدة، 

واإغالق امل�ساجد والكنائ�س.

فيما يوا�صل فريو�س كورونا امل�صتجد تف�صيه على نطاق وا�صع يف اأمريكا وبلدان اأوروبية يف ظل ارتفاع اأعداد الإ�صابات والوفيات، تراجع عدد الوفيات 
اجلديدة الناجمة عن اجلائحة يف اإيطاليا لليوم الثاين على التوايل يوم الأحد. وتت�صدر الوليات املتحدة دول العامل من حيث اإ�صابات كورونا بـ142 األفًا و178 

اإ�صابة، تليها اإيطاليا بـ97 األفًا و689 اإ�صابة، وتاأتي ال�صني ثالثة بـ81 األفًا و470 اإ�صابة.

اإيطاليا ت�سجل تراجعًا يف عدد الوفيات 

حّذر مدير املعهد الوطني للح�سا�سية 
االأمريكي''اأنتوين  املعدية  واالأمرا�س 
املتحدة  الــواليــات  اأن  مــن  فــو�ــســي'' 
املوؤكدة  االإ�سابات  ماليني  �ستواجه 
ترتاوح  بــاأن  وتنباأ  كورونا،  بفريو�س 
تف�سي  عن  الناجمة  الوفيات  اأعــداد 
و200   100 بني  بــالده  يف  الفريو�س 
تت�سدر  بينما  وفــــاة،  ــة  حــال األــــف 
ــعــامل يف عدد  ال املــتــحــدة  الـــواليـــات 

االإ�سابات.
ال�سحة  وزارة  اإحــ�ــســاءات  وت�سري 
اإ�سابة  األـــف   124 اإىل  االأمــريكــيــة 
وقال  وفــاة.  حالة  و2100  مــوؤكــدة، 
فو�سي، خالل مقابلة على �سبكة "�سي 
اإن اإن"، اإنه يدعم خف�س القيود فقط 
توفرت  اإذا  تاأثًرا  االأقــل  املناطق  يف 

و�سائل االختبار لر�سد تلك املناطق.
دونالد  االأمريكي،  الرئي�س  وتوقع 
 ،2020 مــار�ــس   29 االأحـــد  تــرامــب، 
الواليات  يف  الوفّيات  معّدل  ي�سل  اأن 
اإىل  كــورونــا  فــريو�ــس  جـــّراء  املتحدة 
وقــرر  اأ�ــســبــوعــني،  غ�سون  يف  ذروتـــه 
املفرو�سة  الــطــارئــة  القيود  متديد 
دعا  بينما  الفريو�س،  تف�سي  من  للحد 
مرارًا  االأقنعة  ا�ستخدام  اإعــادة  اإىل 
اأثــار  مــا  عــددهــا  يف  النق�س  ب�سبب 

انتقادات.
اآخــر  عــن  ال�سحفي  مــوؤمتــره  ــالل  خ
اأمريكا،  يف  كورونا  فريو�س  تطورات 
قــال تــرامــب اإنـــه ''بــاال�ــســتــنــاد اإىل 
الوفيات  معّدل  ذروة  فاإن  التقديرات، 

ُيرّجح اأن حتدث يف غ�سون اأ�سبوعني''، 
مرحلة  اأمــريــكــا  تــدخــل  اأن  متوقعًا 
يونيو  مــن  االأول  بــحــلــول  التح�سن 

.2020
يف  اأنـــه  االأمــريــكــي  الرئي�س  اعــتــرب 
األــف   100 بـــالده  تــتــجــاوز  حــال مل 
كبريًا  اإجنـــازًا  ''�سيكون  فذلك  ــاة  وف
اأن  اإىل  الوقت  ذات  يف  م�سريًا  لــهــا''، 
بـ  املتعلقة  احلكومية  االإجـــــراءات 
احلد  بهدف  االجتماعي''  ''التباعد 
متديدها  �سيتم  الفريو�س  انت�سار  من 

حتى 30 اأبريل 2020.
جاءت ت�سريحات ترامب بعدما حّذر 
م�ست�سار  فاوت�سي،  اأنــتــوين  الطبيب 
االأوبئة  ل�سوؤون  االأمريكي  الرئي�س 
وخبري االأمرا�س املعدية، من اإمكانية 
بني  مــا  اأرواح  الــفــريو�ــس  يح�سد  اأن 
الواليات  يف  �سخ�س  األف  ومئتي  مئة 

املتحدة ومن احتمال اإ�سابة املاليني.
اأعلن  نف�سه،  ال�سحفي  املوؤمتر  خالل 
ال�ستخدام  غريب  اقرتاح  عن  ترامب 
من  تقي  قــد  التي  الطبية  االأقنعة 
ــا،  ــدوى بــفــريو�ــس كــورون ــع انــتــقــال ال
ا�ستخدام  اإعــــادة  اإىل  دعــا  عندما 

االأطباء لالأقنعة.
يف هذا ال�سدد قال ترامب: ''ملاذا ال 
ي�ستعملون هذه االأقنعة مرات ومرات، 
للغاية  قــويــة  االأقــنــعــة  هــذه  بع�س 
وهيئة  مرة   20 حتى  تعقيمها  وميكن 
اإىل  م�سريًا  تعلم''،  والدواء  االأغذية 
فارقًا  ''�سي�سنع  بذلك  ال�سماح  اأن 
كبريًا''، وفقًا ملا ذكرته قناة ''احلرة'' 

االأمريكية.
واليــة  ــم  ــاك ح اأن  تــرامــب  اأ�ـــســـاف 
�سركة  لديهم  بـــاأن  ـــربه  اأخ اأوهــايــو 
لتعقيم  موافقة  على  للح�سول  تعمل 

تعقيم  باالإمكان  اإنه  وقال  الكمامات، 
معتربًا  ـــرة،  م  20 حــتــى  الــكــمــامــات 
قناعًا،   20 على  احل�سول  ي�سبه  ذلك 

.Politicususa بح�سب موقع
اأثار ت�سريح ترامب انتقادًا من النائب 
ال�سابق للرئي�س االأمريكي، جو بايدن، 
الذي قال اإن ت�سريحات ترامب حول 

االأقنعة ''متهورة وجاهلة''. 
تتوقع واليتا نيويورك ونيو اأورليانز 
نفاد  اأخــرى  رئي�سية  اأمريكية  ومــدن 
واأجهزة  ال�سناعي  التنف�س  اأجــهــزة 
وقال  اأيـــام،  غ�سون  يف  ــرى  اأخ طبية 
بلدية  ــس  ــ� ــي رئ ــيــو  بــال�ــس دي  ــل  ــي ب
ثلث  �سي.اإن.اإن،''اإن  ل�سبكة  نيويورك 
من  اأخرى  مئات  اإىل  �ستحتاج  املدينة 
اأيام  خالل  ال�سناعي  التنف�س  اأجهزة 
واملزيد من االأقنعة واملالب�س الطبية 
اأخرى بحلول اخلام�س من  واإمــدادات 

اأبريل ''.
والية  حاكم  اإدواردز  بيل  جون  اأمــا 
التنف�س  ''اأجــهــزة  اإن  فقال  لويزيانا 
ال�سناعي يف نيو اأورليانز �ستنفد قرب 
امل�سوؤولون  يعلم  وال  اأبريل  من  الرابع 
اأي  �سيتلقون  كــانــوا  اإذا  الــواليــة  يف 
الوطني''،  املخزون  من  اأخرى  اأجهزة 

وفقًا لوكالة رويرتز.
لربنامج  ت�سريح  يف  اإدوارد،  اأ�ــســار 
�سي.بي.اإ�س  بقناة  احلقيقة(  )واجه 
التلفزيونية، اإىل اأن لويزيانا حاولت 
�سناعي  تنف�س  جهاز   12000 طلب 

من �سركات جتارية وتلقت 192.

ترامب يتوقع �سيناريو �سيئًا لبلده خالل اأيام
توقعات بوفاة 100 األف اأمريكي وماليني االإ�سابات بفريو�ض كورونا..



يف  ال�سخمة  ــادة  ــزي ال ــذه  ه اأن  الــالفــت  ــن  وم
يف  متزايًدا  �ُسًحا  واكبت  ال�سالح  على  االإنفاق 
النفط،  اأ�سعار  يف  �سديد  تدهور  فاقمه  املــوارد، 
ل  ثم جاء ''كوفيد 19'' ليزيد الطني بلة، وُيحمِّ

اخلزائن املرهقة مزيًدا من االأعباء.
ومقارنٌة بني اإنفاق العرب على قطاَعْي ال�سحة 
هذه  ا�ستعداد  مدى  ب�ساأن  القلق  تثري  والدفاع 
''جائحة كورونا''،  ملواجهة حتٍد بحجم  الدول 
امل�سلحة  الــنــزاعــات  على  اإطــاللــة  كــانــت  واإن 
اأنحاء ال�سرق االأو�سط  واملناف�سات املحتدمة يف 
توؤكد اأن حكومات ال�سرق االأو�سط ت�سع تكدي�س 
االأ�سلحة يف خمازنها على راأ�س اأولويات اإنفاقها 
ال�سنوي، ح�سبما يلفت بيرت وايزمان، الباحث يف 
معهد �ستوكهومل. والنتيجة اأن خم�سة من اأكرب 
خالل  العامل  يف  لالأ�سلحة  م�ستوردة  دول   10
الفرتة ما بني 2015 و2019 توجد يف ال�سرق 
االأو�سط، وهي: ال�سعودية التي ا�ستحوذت على 
املنطقة،  اإىل  االأ�سلحة  نقل  عمليات  35% من 
وم�سر )16%(، واالإمارات )9.7%(، والعراق 

)9.7%(، وقطر )%9.6(.
الدفاعي  االإنفاق  املطردة جعلت  الزيادة  هذه 
مليار   100 يتجاوز  االأو�ــســط  ال�سرق  دول  يف 
 »IHS Markit« دوالر، وفق اإح�ساءات �سركة
 »Deloitte« �سركة  تتوقع  بــل  اللندنية، 
للخدمات املهنية اأن يزيد االإنفاق الع�سكري يف 

املنطقة اأكرث من ذلك على مدى العقد املقبل.
املتكئة  اال�ستفهام  عالمات  من  املزيد  ي�سع  ما 
على عالمات تعجب هو اأن بع�س نفقات ال�سالح 
�س  التي تتحملها خزائن الدول العربية ال ُتكداَّ
دول  اإىل  ُتر�َسل  بل  الوطنية،  يف خمازنها  حتى 
�سبيل  على  فيها.  ال�سراعات  لتاأجيج  ــرى  اأخ
2015 و2019  املثال: يف الفرتة ما بني عامي 
ليبيا  يف  حفرت  خليفة  ــرال  اجل جي�س  ت�سلم 
مركبات مدرعة من االأردن واالإمارات، وطائرات 

مقاتلة من م�سر، بح�سب معهد �ستوكهومل. 

مقارنة بني الإنفاق الدفاعي وال�سحي يف اأكرث 
الدول اإنفاقاًا على �سراء ال�سلح 

الع�سكري  االإنــفــاق  ن�سبتي  بني  املقارنة  عند 
اإجمايل  مــن  ال�سحي  القطاع  على  ــاق  ــف واالإن
ت�ستحوذ  عربية  دول  خم�س  يف  املحلي  الناجت 
يف  الــ�ــســالح  واردات  مــن  االأ�ــســد  ن�سيب  عــلــى 
واالإمارات،  ال�سعودية،  وهي:  االأو�سط،  ال�سرق 
اأحدث  اإىل  ا�ستناًدا  وم�سر،  والــعــراق،  وقطر، 
االإح�ساءات املتوفرة على موقع البنك الدويل، 

جند ال�سورة رمبا اأخف وطاأة من احلقيقة.
امليزانيات  تفا�سيل  يف  اأكـــرث  بالغو�س  لكن 
عن  الدولية  امل�سادر  يف  والتنقيب  الوطنية، 
بع�س  عنه  تعلن  ال  التي  الدفاعي  االإنفاق  بند 
الع�سكري  االإنفاق  بيانات  وحتديث  احلكومات، 
وال�سحي يف اأبرز دول املنطقة، جند اأن ال�سورة 
هذه  نــقــارن  وحــني  ر�سمًيا،  املعلن  عــن  تختلف 
''كوفيد  فريو�س  تف�سي  بواقع  اال�ستنتاجات 
نواقي�س  ن�سمع  نــكــاد  ـــدول  ال تلك  يف   ''19 ـ 

اخلطر.

الع�سكري  االإنــفــاق  بني  مقارنة  ال�سعودية.. 
وال�سحي 

العربية  اململكة  كانت  الدفاعي  ال�سعيد  على 
يف  العامل  يف  لالأ�سلحة  م�ستورد  اأكرب  ال�سعودية 
الفرتة ما بني 2015 و2019، اإذ زادت وارداتها 
من االأ�سلحة الرئي�سية بن�سبة 130%، مقارنة 

وحدها  لت�ستحوذ  ال�سابقة،  اخلم�س  بال�سنوات 
يف  العاملية  االأ�سلحة  واردات  من   %12 على 
هذه الفرتة. ويف منت�سف دي�سمرب 2016 تلقت 
طائرات  ــع  اأرب من  االأوىل  الدفعة  ال�سعودية 
مقاتلة من طراز »15SA-Boeing F«، وهي 
ويف  تقدًما،   »Eagle  15-F« مقاتالت  اأكــرث 
املتحدة  الواليات  حكومة  اأ�سدرت   2019 عام 
موجهة  قنبلة  األف   59 حوايل  ببيع  ت�سريًحا 
 30 ال�سعودية  ت�سلمت  كما  ال�سعودية،  اإىل 
 154 اأ�سل  من   2019 عــام  يف  مقاتلة  طائرة 

طائرة طلبتها يف عام 2011.
االإح�ساءات  تقول  ال�سحي  ال�سعيد  وعلى 
املعلنة: اإن قطاع ال�سحة والتنمية االجتماعية 
ح�سل على ن�سيب االأ�سد من ميزانية ال�سعودية 
يف عام 2020 مببلغ 197 مليار ريال )52.47 
ريال  مليار   1.020 اإجمايل  من  دوالر(  مليار 
ثاين  وهي  دوالر(،  مليار   272 )نحو  �سعودي 
جاء  فيما  اململكة،  تاريخ  يف  ميزانية  اأ�سخم 
االإنفاق الع�سكري يف املرتبة الثالثة مببلغ 182 
ليرتاجع  دوالر(،  مليار   48.48( ريــال  مليار 

بن�سبة 18.3% عن العام املا�سي. 
جلوبال  موقع  على  املن�سورة  االإح�ساءات  لكن 
عاملًيا،  اجليو�س  بت�سنيفات  املخت�س  باور،  فاير 
تقدر االإنفاق الدفاعي ال�سعودي يف عام 2020 
بـ67 مليار و600 مليون دوالر، ما مينح االإنفاق 
اململكة،  ميزانية  االأ�سد من  ن�سيب  ال�سالح  على 
متجاوًزا قطاع ال�سحة بـ15.13 مليار دوالر، 

على خالف التقديرات الر�سمية املعلنة،

الإمارات.. مقارنة بني الإنفاق الع�سكري 
وال�سحي  

على ال�سعيد الدفاعي كانت االإمارات العربية 
يف  لالأ�سلحة  مــ�ــســتــورد  ـــرب  اأك ثــامــن  املــتــحــدة 
و2019،   2015 بني  ما  الفرتة  خــالل  العامل 
االأ�سلحة  واردات  من   %3.4 على  وا�ستحوذت 

العاملية خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية.
ـــارات  االإم خ�س�ست  ال�سحي  ال�سعيد  وعلى 
4.84 مليار درهم )1.42 مليار دوالر( للرعاية 
عام  ميزانية  يف  املجتمع  ووقــايــة  ال�سحية 
2020؛ ما ميثل 6.89% من اإجمايل امليزانية 
اأن  يعني  هذا  درهــم.  مليار   61.35 بلغت  التي 

اأقل من  كان   2020 لل�سحة يف  املخ�س�س  املبلغ 
املا�سي  العام  يف  ذاتــه  للقطاع  املخ�س�س  املبلغ 
وهذا  درهم.  مليار   5.213 بلغ  والذي   2019
ال�سحي، هو  القطاع  االإنفاق على  التخفي�س يف 
جائحٍة  مواجهة  يف  دولة  حتتاجه  قد  ما  اآخر 

بحجم ''كوفيد ـ 19''.
على  التقرير  هذا  يف  اعتمدنا  ذلك،  اأجل  من 
الدولية  االأبحاث  مراكز  يف  املن�سورة  التقارير 
ووجدنا  االإماراتي،  الع�سكري  االإنفاق  لتقدير 
ملياري  من  ارتفعت  القطاع  هذا  خم�س�سات  اأن 
دوالر يف عام 1995 حتى و�سلت اإىل 30 مليار 
املعهد  لتقديرات  وفًقا   ،2017 عــام  يف  دوالر 
الدويل للدرا�سات االإ�سرتاتيجية بلندن، ويبدو 
الدفاعي تراجع ب�سعة مليارات من  اأن االإنفاق 
22 مليار و755  2020 اإىل  الدوالرات يف عام 
مليون دوالر ح�سب تقديرات موقع جلوبال فاير 
باور، لكن هذا املبلغ على كل حال ال يزال اأكرب 

بكثري من احل�سة املخ�س�سة للقطاع ال�سحي.
يف  بالفريو�س  امل�سابة  احلاالت  عدد  كان  واإذا 
عدد  اإجمايل  من  حالة،   511 بلغ  ال�سعودية 
و169،  األــف  و218  مليون   34 البالغ  ال�سكان 
''كورونا''  بفريو�س  امل�سابني  اأعداد  ارتفاع  فاإن 
153 حالة، ال يعترب  امل�ستجّد يف االإمارات اإىل 
�سكان  عدد  اإجمايل  اأن  اإىل  بالنظر  قليال  رقًما 
االإمارات من مواطنني ووافدين مقيمني 9 مليون 
بح�سب   ،2017 عام  ن�سمة  و277  األف  و304 

الهيئة االحتادية للتناف�سية واالإح�ساء.

قطر.. مقارنة بني الإنفاق الع�سكري وال�سحي
االأ�سلحة  واردات  زادت  الدفاعي  ال�سعيد  على 
بني  ما  الفرتة  225% خالل  بن�سبة  القطرية 
عامي 2014 و2018 عما كانت عليه يف الفرتة 
2009 و2013. وزادت ح�سة قطر من  ما بني 
واردات اأ�سلحة ال�سرق االأو�سط خالل ال�سنوات 
631% مقارنة مبا كانت عليه  اخلم�س بن�سبة 
يف اخلم�س �سنوات ال�سابقة )2010 ـ 2014(، 
حتديًدا بعد تطورات مقاطعة جريانها، لتحجز 

لنف�سها مقعًدا للمرة االأوىل بني الدول الع�سرة 
االأكرث ا�سترياًدا لالأ�سلحة. 

حوايل  قطر  خ�س�ست  ال�سحي  ال�سعيد  وعلى 
لقطاع  دوالر(  مليار   6.21( ريال  مليار   22.6
2020 التي تقدر نفقاتها  ال�سحة من ميزانية 
بن�سبة  دوالر(،   57.81( ريال  مليار  بـ210.5 

تبلغ حوايل 11% من اإجمايل امليزانية.
ا يف  اأي�سً والأن بند االإنفاق الدفاعي ال يتوافر 
القطرية،  املالية  وزارة  تعلنها  التي  امليزانية 
لنجد  بـــاور،  فاير  جلوبال  موقع  اإىل  ذهبنا 
لقطاع  دوالر  مليارات   6 تخ�س�س  الدوحة  اأن 

الدفاع يف عام 2020.
هذا يعني تخ�سي�س ميزانية مت�ساوية تقريًبا 
لقطاعي الدفاع وال�سحة ـ اأو تزيد قلياًل ل�سالح 
االأخري ـ فهل يوؤدي ذلك اإىل كبح جماح فريو�س 
امل�سابني  عدد  ارتفع  الذي  امل�ستجد  ''كورونا'' 
ال�سحة  وزارة  بح�سب   ،494 اإىل  قطر  يف  به 

القطرية؟. 

م�سر.. مقارنة بني الإنفاق الع�سكري وال�سحي 
على ال�سعيد الدفاعي ت�ساعفت واردات م�سر 
من االأ�سلحة ثالثة اأ�سعاف خالل الفرتة ما بني 
عامي 2015 و2019 مقارنة  بوارداتها ما بني 
م�ستورد  اأكرب  ثالث  جعلها  ما  و2014،   2010
الفرتة. و�سكلت  العامل خالل هذه  لالأ�سلحة يف 
اإجمايل  مــن   %5.8 االأ�سلحة  مــن  وارداتــهــا 
 %212 ن�سبتها  بــزيــادة  العاملية،  الــــواردات 
 2010 عما كانت عليه يف الفرتة ما بني عامي 

و2014.
االإنفاق  ن�سبة  ارتفعت  ال�سحي  ال�سعيد  وعلى 
نف�سها  الفرتة  عن   %20 بنحو  ال�سحة  على 
من  املواطن''  ''ن�سخة  بح�سب  املا�سي،  العام  من 
 /  2020 املالية  لل�سنة  للدولة  العامة  املوازنة 
2019 ال�سادر عن وزارة املالية امل�سرية، لت�سل 
يف  دوالر(،  مليار   4.64( جنيه  مليار   73 اإىل 
امليزانية التي اأعلنت م�سر اأنها ''االأكرب يف تاريخ 
البالد'' اإذ تتجاوز م�سروفاتها 95 مليار دوالر.

جتاوز  التي  م�سر،  يف  ''كورونا''  تف�سي  وو�سع 
للقلق  مثري  ن�سمة،  مليون   100 �سكانها  عــدد 
يف  كــبــريان  �سابطان  ــويف  ت اإذ  خــا�ــس،  ب�سكل 
بفريو�س  اإ�سابتهما  جـــراء  املــ�ــســري  اجلي�س 
''كورونا«'' امل�ستجد، يف ظل ارتفاع اإجمايل عدد 
327 حالة،  اإىل  بالفريو�س يف م�سر  االإ�سابات 

من بينهم 14 وفاة.

ا من نفقات  ماذا لو وجهت الدول العربية جزءاً
ال�سلح اإىل القطاع ال�سحي؟ 

بع�س  اأ�سعار  تتبعنا  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 

تف�سي  ملواجهة  املطلوبة  ال�سحية  ال�سرورات 
''كورونا''  فريو�س  اختبار  وحتديًدا:  الوباء، 
لعزل  ميدانية  م�ست�سفيات  واإن�ساء  امل�ستجد، 
التي  العادية  الكمامات  اأ�سعار  وحتى  امل�سابني، 
القطاع  يتجاوز  وا�ــســع  نــطــاق  على  ت�ستخدم 
ال�سحي، وقارنا هذه االأ�سعار بتكلفة بع�س اأ�سهر 

االأ�سلحة التي ا�سرتتها الدول العربية.
''كورونا''  فريو�س  فحو�سات  �سعر  اأن  ووجدنا 
امل�ستجد حول العامل يتفاوت ما بني 180 دوالًرا 
اإذ يبلغ �سعر  يف برلني و64 دوالًرا يف القاهرة، 
االختبار الذي طورته مراكز مكافحة االأمرا�س 
دوالًرا  و51.33  دوالر،   35.92 منها  والوقاية 

لكل االختبارات التجارية االأخرى. 
ويف املنطقة العربية، يبلغ �سعر فح�س فريو�س 
ديــنــاًرا   55 االأردن  يف  امل�ستجد  ـــا''  ـــورون ''ك
ــدالب''  ــي ''م خمــتــربات  مــن  دوالر(   77.57(
والتي  االأردنــيــة،  ال�سحية  وزارة  من  املعتمدة 
�سعر  ويبلغ  ــاًرا.  ــن دي  70 مــن  ال�سعر  خف�ست 
فح�س ''كورونا'' يف م�ست�سفيات ال�سمان ال�سحي 
األف لرية. فيما حددت االإدارة   150 اللبنانية 
ال�سحة  لـــوزارة  التابعة  للمعامل  املــركــزيــة 
فريو�س  عــن  للك�سف  حتليل  �سعر  املــ�ــســريــة 
دوالًرا   64 )نحو  جنيه  باألف   ''19 ـ  ''كوفيد 
الإجراء  �سنعتمده  الذي  ال�سعر  وهو  اأمريكًيا(، 
ال�سابق.  ال�سوؤال  عن  لالإجابة  املقارنات  بع�س 
ك�سف  كيف  االأ�سلحة..  على  املليارات  ينفقون 

كورونا العامل املتقدم على حقيقته؟

ماذا لو خ�س�سنا ثمن طائرة F-15 ملواجهة 
كورونا؟

بوينغ  �سركة  من   15-F طائرة  �سعر  كان  اإذا 
على  املــدرجــة  الـــدول  مــن  وقطر  )ال�سعودية 
يبلغ  الطائرة(  ا�سرتوا  الذين  العمالء  قائمة 
طائرة  �سعر  اأن  يعني  فهذا  دوالر،  مليون   105
مليون  تكلفة  لتغطية  يكفي  واحــدة  اإف-16 
''كورونا''  لفريو�س  فح�س  و625  األــف  و640 

يف م�سر.

ماذا لو ا�سرتينا كمامات بدلاً عن طائرة 
F-15؟

واإذا كان ال�سعر الذي حددته �سعبة امل�ستلزمات 
مع  باالتفاق  القاهرة   جتــارة  بغرف  الطبية 
ثالثة  يبلغ  العادية  للكمامة  ال�سحة  وزارة 
ل�سراء  يكفي   15-F طائرة  �سعر  فاإن  جنيهات، 

ما يزيد عن 549 مليون كمامة.

الدفاعي  اإنفاقهم  ن�سف  العرب  ه  وجاَّ لو  ماذا 
لبناء م�ست�سفيات ميدانية؟

اإن�ساء م�ست�سفي ميداين موؤقت ت�سم  واإذا كان 
األف �سرير رعاية خمتلفة درجة الرتكيز يكلف 
و394  مليون   25( جنيه  مليون   400 حوايل 
املهند�س  تقديرات  بح�سب  دوالر(،  و729  األف 
ممدوح حمزة، فاإذا وجهت دول ال�سرق االأو�سط 
ن�سف اإنفاقها الدفاعي البالغ 100 مليار دوالر 
اإىل م�سروعات م�سابهة ال�ستطاعت بناء حوايل 
الواحدة  ت�سم  املوا�سفات،  بهذه  م�ست�سفى  األف 
�سرير  مــلــيــويَنْ  بــاإجــمــايل  �ــســريــر،  األـــف  منها 

تقريًبا.  
احلــروب  تاأجيج  عن  الــرعــاة  توقف  لو  مــاذا 

ووجهوا االأموال للجائحة؟
 INKAS'' وثمن املدرعة الواحدة من طراز 
التي  تلك  مثل   ،''TITAN-DS APC
يبلغ  ليبيا،  يف  حفرت  اإىل  االإمــــارات  اأر�سلتها 
350 األف دوالر، وهو املبلغ الذي يكفي لتغطية 
فح�س  و75  األـــف  و468  مليون   5 تكلفة 
م�ست�سفى  وبناء  م�سر،  يف  ''كــورونــا''  لفريو�س 
و�سراء  �سريًرا،   14 على  يحتوي  �سغري  ميداين 

عدد ال ح�سر له من الكمامات.
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''�صعوا حًدا ملر�س احلرب، وحاربوا املر�س الذي يع�صف بعاملنا. ويبداأ ذلك بوقف القتال يف كل مكان الآن، فهذا ما حتتاج اإليه اأ�صرتنا الب�صرية 
الآن اأكرث من اأي وقت م�صى. لقد حان الوقت لوقف النزاعات امل�صلحة والرتكيز مًعا على املعركة احلقيقية يف حياتنا''. هذه املنا�صدة التي اأطلقها 
الأمني العام لالأمم املتحدة، اأنطونيو جوتريي�س، ت�صطدم باأولويات متنافرة لدى حكومات دول ال�صرق الأو�صط التي زادت وارداتها من الأ�صلحة 

بن�صبة 61% خالل الفرتة ما بني عامي 2015 و2019 عما كانت عليه يف الفرتة ما بني 2010 و2014، لت�صكل 35% من اإجمايل واردات 
الأ�صلحة عاملًيا على مدى ال�صنوات اخلم�س املا�صية �صمن الزيادة الكبرية يف الإنفاق الع�صكري يف كل اأرجاء العامل.

  ماذا لو اأنفق العرب على ال�سحة بدًل عن ال�سالح؟

اإذا كان ال�صعر الذي حددته �صعبة امل�صتلزمات الطبية بغرف جتارة 
القاهرة  بالتفاق مع وزارة ال�صحة للكمامة العادية يبلغ ثالثة جنيهات، 

فاإن �صعر طائرة F-15 يكفي ل�صراء ما يزيد عن 549  مليون كمامة

مقارنٌة بني اإنفاق العرب 
على قطاَعْي ال�صحة 

والدفاع تثري القلق ب�صاأن 
مدى ا�صتعداد هذه الدول 

ملواجهة حتٍد بحجم ''جائحة 
كورونا''
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اأحمد اأمني. ب

�سطيف  وفــــــاق  اإدارة  ــبــطــت  �ــس
باإكمال  يتعلق  فيما  اإحــتــيــاجــاتــهــا 
ــم اجلــــاري وهــــذا عــلــى �سوء  املــو�ــس
لالعبني  العالقة  ال�سهرية  االأجـــور 
اأخر  ترب�س  اإقــامــة  اإمكانية  وكـــذا 
الر�سمية،  املناف�سة  اإ�ستئناف  بعد 
اإدارة  قدرتها  التي  االإحتياجات  وهي 
الوفاق بنحو 20 مليار �سنتيم الإكمال 
املو�سم يف اأف�سل الظروف من الناحية 
اخلانقة  املالية  االأزمة  واأمام  املالية، 
الــوقــت  يف  ــفــريــق  ال يعي�سها  ــي  ــت ال
املالية  االإعانات  قلة  ظل  يف  الراهن 
املــمــنــوحــة لــلــنــادي وتــركــم االأجـــور 
ال�سهرية لالعبني منذ مدة فاإن اإدارة 
فهد  العام  املدير  طريق  وعن  الوفاق 
حلفاية اأعلنت عن دق ناقو�س اخلطر 
ميثل  بات  التي  االإ�سكال  هذا  ب�سبب 
الوفاق  لطموحات  حقيقيا  تهديدا 
كاأ�س  وكذا  الوطنية  البطولة  نيل  يف 
اجلمهورية خا�سة اأن اأزمة امل�ستحقات 
من �ساأنها التاأثري على تركيز الالعبني 
املو�سم  من  املتبقية  املباريات  خــالل 

اجلاري. 
االإ�ستفادة  الــوفــاق  اإدارة  وتنتظر 
االإعــانــات  مــن  املقبلة  االأيـــام  ــالل  خ
املحلية  ال�سلطات  طرف  من  املمنوحة 
بقيمة  والــواليــة  البلدية  يف  ممثلة 
ماليري   06 مبلغ  تتجاوز  ال  اإجمالية 
�سنتيم وهي القيمة التي يراهن عليها 
ت�سوية جزء  اأجل  من  امل�سريون كثريا 
من االأجور ال�سهرية العالقة لالعبني 
قبل  االإعانات  ت�سريح  حال  يف  وهذا 
ــودة الإ�ــســتــئــنــاف املــنــافــ�ــســة، كما  ــع ال
على  احل�سول  الوفاق  اإدارة  تنتظر 

مع  التمويل  منعقد  املتبقي  ال�سطر 
بقيمة  اأوريــــدو  االإتــ�ــســاالت  �سركة 
�سنتيم،  مليون   500 تناهز  مالية 
معلومات  اأي  االأن  حلد  تت�سرب  ومل 
جتديد  يف  االإدارة  رغبة  بخ�سو�س 
متعامل  اإختيار  اأو  ال�سركة  مع  العقد 
اأخر لرعاية الوفاق بداية من املو�سم 

املقبل.
وتلقى العبو الوفاق ح�سب املعلومات 
املتوفرة 05 اأجور �سهرية منذ بداية 
اأنهم  يعني  مــا  ــو  وه اجلـــاري  املــو�ــســم 
مازالوا يدينون بنحو 05اأجور اأخرى 
وهو  اجلـــاري  املو�سم  مــن  تبقى  فيما 
اإدارة  يكلف  اأن  �ساأنه  من  الذي  االأمر 
لت�سوية  معتربة  مالية  قيمة  الوفاق 
رغبة  ظل  يف  خا�سة  االأجـــور  جميع 
اأف�سل  يف  الالعبني  و�سع  يف  امل�سريين 
لتحقيق  املالية  الناحية  من  الظروف 

االأهداف امل�سطرة.
التي  الكثرية  الوعود  بخ�سو�س  اأما 
اإدارة الن�سر االأ�سود باحل�سول  تلقتها 

من  �سنتيم  مــاليــري   08 مــبــلــغ  عــلــى 
عني  )اإ�سمنت  جيكا  االإ�سمنت  �سركة 
غام�سة  تبقى  االأمــور  فــاإن  الكبرية( 
ي�ستفد  مل  حيث  االأن  حلــد  ومبهمة 
الوفاق من هذه القيمة اإىل غاية نهار 
اليوم و�سط ت�ساوؤالت كبرية بخ�سو�س 
التي  ال�سركة  مع  املربم  التمويل  عقد 
خالل  الوفاق  لرعاية  مر�سحة  كانت 
 08 قيمة  لتبقى  اجلــــاري،  املــو�ــســم 
االأن،  �سنتيم يف خرب كان حلد  ماليري 
اإىل  مطالبها  الوفاق  اإدارة  وجــددت 
ال�سباب  العليا خا�سة وزارة  ال�سلطات 
ومنح  التدخل  ــل  اأج مــن  والريا�سة 
طرف  مــن  الرعاية  يف  حقه  الــوفــاق 
غرار  على  الوطنية  ال�سركات  اإحدى 
اإ�ستفادت  التي  الكبرية  االأندية  باقي 
الوفاق  اأن  خا�سة  االإمتياز،  هذا  من 
يعد من االأندية القليلة على امل�ستوى 
عقد  مــن  ت�ستفد  مل  والــتــي  الوطني 

الرعاية اخلا�س بال�سركات الكربى. 

بريكة  مـــولـــوديـــة  فـــريـــق  يــطــمــح 
التوايل  على  �سعود  ثالث  لتحقيق 
فالفريق  ـــاري  اجل املــو�ــســم  نهاية  يف 
بعد خم�سة خطوات من جت�سيد  على 
يف  لــتــواجــده  بالنظر  الــرغــبــة  ــذه  ه
بطولة  مــن  لل�سعود  تقربه  مرتبة 
الــثــاين هواة  اإىل  الــرابــطــات  مــا بــني 
ــا املــرتــبــة  ــي ــال ــق يــحــتــل ح ــري ــف ــال ف
وهذا  نقطة،   37 بر�سيد  العا�سرة 
قبل خم�س مباريات من اإ�سدال ال�ستار 
قاب  باتت  فاملولودية  املناف�سة  على 
رغم  املــفــاجــاأة،  اإحـــداث  مــن  قو�سني 
ورغم  اخلربة  وقلة  االإمكانيات  نق�س 
اأول  يف  باهرة  نتائج  حققت  هذا  كل 
مو�سم لها يف بطولة ما بني الرابطات 
يف  ا�ستثنائيا  يعد  احلــايل  فاملو�سم 
تاريخ الفريق وكل هذا جت�سد بتالحم 
االأ�سرة الريا�سية يف بريكة والرغبة 
املنطقة  يف  ــة  ــس ــا� ــري ال اإعــــــادة  يف 
للواجهة وملا ال تكرار جتربة الفريق 
والذي  بريكة  اأمل  املنطقة  يف  االأول 
االأول  اجلهوي  بطولة  يف  حاليا  يقبع 

فح�سابات ال�سعود معقدة هذا املو�سم 
على  فــرق  ع�سرة  تناف�س  خــالل  مــن 
التاأ�سريات الثمانية على ال�سعود وكل 
ديناميكية  على  احلفاظ  يتطلب  هذا 
امل�سوار  ت�سيري  مع  االإيجابية  النتائج 
خطوة بخطوة وفق خملفات كل جولة 

الأن معطيات ال�سعود لي�ست ثابتة.
الفني  الطاقم  �سدد  اأخــر  �سياق  ويف 
على �سرورة التكيف مع الو�سع احلايل 
من  الفريق،  جاهزية  على  للحفاظ 
بالربنامج  الــالعــبــني  تــقــيــد  خـــالل 
التح�سريي الفردي، مو�سحا اأن اجلهاز 
اليومية  الــتــدريــبــات  يــتــابــع  الــفــنــي 
لرفقاء زيوار في�سل يف انتظار العودة 
التدريبات اجلماعية كما يراهن  اإىل 
بالنتائج  للخروج  الالعبني  وعي  على 
خا�سة  التح�سريات  هذه  من  املرجوة 
ــرة  دائ �سمن  يتواجد  الفريق  واأن 
اأنــه  ــم  رف لل�سعود  املر�سحة  الــفــرق 
توقف  تبعات  من  كبريا  تخوفا  اأبدى 
مع  تزامنا  االإ�سابات  مثل  البطولة 

الربجمة املكثفة.

عبد  للكاب  االأيــ�ــســر  ــع  ــداف امل �سيكون 
من  امل�ستفيدين  اأكــرب  براهمية  احلميد 
للحد  الر�سمية  املناف�سات  جتميد  قرار 
ذلك  الأن  »كــورونــا«،  فريو�س  انت�سار  من 
�سيحول دون ت�سييعه للمزيد من اللقاءات 
الر�سمية، وهو الذي غاب عن الفريق منذ 
مواجهة جيجل، جعلته يغيب عن مباراة 
التالغمة والت�سامن ال�سويف حلد االآن من 
عمر مرحلة العودة وما يزيد من حظوظ 
الالعب املذكور يف عدم ت�سييع املزيد من 
اللقاءات بعد رفع التجميد عن املناف�سة 
الر�سمية، هو اأنه كان قد �سرع يف اإعادة 
التاأهيل قبيل توقف البطولة، حيث كان 
يخ�سع لربنامج م�سطر من طرف الطاقم 
م�ستوى  على  باآالم  ي�سعر  اأن  دون  الطبي 
االإ�سابة التي يعاين منها كما اأن الالعب 
احلالية  الفرتة  ي�ستغل  يبقى  براهمية 
باأن  يعني  ما  وهذا  جّيدا،  نف�سه  لتجهيز 
حظوظه يف العودة اإىل اأجواء املناف�سة 
الـ  اجلولة  مباراة  من  انطالقا  الر�سمية 
مو�سى  فيالج  �سباب  �سد  املنتظرة   25

تبقى وفرية جدا.

بيت  يف  الــكــل  ـــاإن  ف الــ�ــســيــاق  هـــذا  ويف 
من  اأحـــر  وعــلــى  ينتظر  يبقى  ال�سباب 
ــواء  الأج االأي�سر  املــدافــع  ــودة  ع اجلمر 
وذلك  جــديــد،  مــن  الر�سمية  املناف�سة 
بها،  يتمتع  التي  االإمكانيات  اإىل  بالنظر 
يف  ذهــاب  مرحلة  قــدم  اأنــه  على  ناهيك 
امل�ستوى، بدليل اأنه اأنهاها من بني اأح�سن 
الالعبني يف من�سبه، اأ�سف اإىل ذلك اأنه 
واالأزرق  االأحمر  اللونني  ع�ساق  يــدرك 
باأن عودة الالعب �ستبعث املناف�سة على 
يكون  قد  ما  الي�سرى،  اجلهة  يف  اأ�سدها 
له اإنعكا�س اإيجابي على نتائج الفريق يف 

اجلوالت املتبقية من عمر البطولة.
�سفيان  رفــقــاء  مـــازال  اأخــر  �سياق  ويف 
اأجواء  اإىل  العودة  موعد  ينتظرون  لوز 
ب�سفة  والتخل�س  اجلماعية  التدريبات 
ينت�سر  بداأ  الذي  املر�س  هذا  من  نهائية 
اإىل  املياه  تعود  لكي  وهــذا  اجلزائر،  يف 
الر�سمية  مناف�سة  اإىل  والعودة  جماريها 
حلم  اإىل  والــو�ــســول  الــتــاألــق  ملوا�سلة 
االأن�سار مب�ساهدة الفريق املو�سم القادم 

يف الرابطة الثانية.

االأطراف  من  العديد  طالبت 
مولودية  بــيــت  يف  الــفــاعــلــة 
العلمة بعودة الرئي�س االأ�سبق 
ــذي يحظى  عــرا�ــس هـــرادة ال
وعلى  املحلية  ال�سلطات  بثقة 
اإىل  اإ�سافة  البلدية  راأ�سها 
االأن�سار،  من  معتربة  �سريحة 
من  مــقــربــة  ــادر  مــ�ــس اأن  اإال 
يف  رغبته  عــدم  ــدت  اأك املعني 
ب�سبب  امل�سوؤولية  زمــام  ت�سلم 
م�سكل الديون املرتاكمة والتي 
ويف�سل  كبرية  اأرقــامــا  بلغت 
م�ساعدة  يــوا�ــســل  اأن  املعني 
فعل  كــمــا  بعيد  ــن  م الــفــريــق 

املرتقب  ومن  الفارط،  املو�سم 
العامة  اجلمعية  عقد  يتم  اأن 
ال�سركة  وكذا  الهاوي  للنادي 
نهاية  بعد  مبا�سرة  التجارية 
ــار  ــي ــت املــو�ــســم اجلــــــاري الإخ
مهمة  اأن  بحكم  جديد  رئي�س 
"الديركتوار" تنتهي مع نهاية 
املو�سم اجلاري يف حني اأن مهمة 
�سالح  االإدارة  جمل�س  رئي�س 
ظل  يف  موؤقتة  تبقى  كراو�سي 
ت�سوية  من  املعني  متكن  عدم 

م�سكل ال�سجل التجاري.
ال�سركة  باأمور  يتعلق  وفيما 
امل�ساهمني  فــــاإن  الــتــجــاريــة 

عامة  جمعية  عــقــد  طــلــبــوا 
وقــت  اأقــــــرب  يف  ــركــة  ــ�ــس ــل ل
على  التعرف  اأجــل  من  ممكن 
للفريق  احلقيقية  الو�سعية 
وهذا  الــديــون  م�سكل  خا�سة 
لرئا�سة  ر�سميا  الرت�سح  قبل 
النادي، وهذا يف وقت تتعاىل 
ــل فتح  اأج مــن  ــوات  فيه االأ�ــس
التجارية  ال�سركة  مال  راأ�ــس 
االأعمال  ورجــال  التجار  اأمــام 
ــم  ــه ــس ـــراء االأ� ـــس ـــن اأجـــــل � م
داخــل  الع�سوية  واكــتــ�ــســاب 
اأن  عــلــمــا  االإدارة،  جمــلــ�ــس 
�سابق  اأكدوا يف وقت  امل�سريين 

بلوغ الديون لعتبة تفوق مبلغ 
الرقم  وهو  �سنتيم  مليار   20
الذي اأثار الكثري من االأقاويل 
خا�سة اأن االأمر �ستعلق بفريق 
املحرتف  بــطــولــة  يف  نــا�ــســط 
مو�سم  كل  يف  وي�سارع  الثاين 

على حتقيق البقاء.
للفريق  امل�سري  املكتب  ورف�س 
تعيني  ــــرار  ق عـــن  ـــع  ـــرتاج ال
من�سب  يف  اإيـــديـــر  املــنــاجــري 
وهــذا  لــلــنــادي  الــعــام  املن�سق 
يف  امل�سريين  لرغبة  بالنظر 
اأجل  للمعني من  الفر�سة  منح 
املتعلق  ــب  اجلــان يف  التحكم 
االإدارة،  مع  الالعبني  بعالقة 
االإدارة  جمل�س  رئي�س  وكــان 
�سالح كراو�سي قد اأعلن رف�سه 
الــتــي تعد يف  لــهــذه اخلــطــوة 
ل�سالحياته  جتــــاوزا  نــظــره 
م�ساندة  اأي  يجد  مل  ــه  اأن اإال 
ــاء،  ــن طـــرف بــاقــي االأعــ�ــس م
حيث  مهامه  يف  اإيدير  و�سرع 
على  الالعبني  طماأنة  حــاول 
تعذر  بعد  املالية  م�ستحقاتهم 
ت�سوية االأجور ال�سهرية خالل 
عدم  ب�سبب  الفارطة  االأيــام 
يف  العمومية  االإعانات  �سحب 

الوقت املحدد. 

براهمية يتعافى تدريجيا ويقرتب من 
العودة للميادين 

هرادة يف�صل امل�صاهمة من بعيد وامل�صاهمون
 يطالبون بتحديد قيمة الديون 

الإدارة حتدد 20 مليار �صنتيم كميزانية اإكمال
 املو�صم ومطالب ب�صركة وطنية

الطاقم الفني ي�صدد على برنامج 
التح�صري ومتخوف من توقف البطولة
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وفاق �سطيف 

مولودية بريكة

�سباب باتنة

مولودية العلمة

اأحمد اأمني. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب



كمال  عنابة  اإحتـــاد  مــدرب  ينتظر 
موا�سة ال�سروع يف اإ�ستئناف التدريبات 
بعد  ممكن  وقت  اأقــرب  يف  اجلماعية 
من  كورونا  فريو�س  اإنت�سار  يف  التحكم 
البالد،  يف  ال�سحية  ال�سلطات  طرف 
فرتة  تــطــول  ال  اأن  مــوا�ــســة  ويــاأمــل 
تاأكيده  رغــم  كثريا  البطولة  توقف 
اأوىل  تبقى  الالعبني  �سحة  اأن  على 
الفني  الطاقم  ويفكر  املناف�سة،  من 
مبركز  مغلق  ترب�س  يف  الــدخــول  يف 
ب�سرايدي  الوطنية  النخبة  حت�سري 
يف حال ال�سماح لالأندية بالعودة اإىل 
وهذا  املقبلة  االأيام  خالل  التدريبات 
من اأجل تدارك توقف املناف�سة خالل 
الإدارة  وبالن�سبة  الفارطة،  االأ�سابيع 
اإ�ستئناف  على  تراهن  فاإنها  الفريق 
ـــرب  اأق الــنــ�ــســاطــات الــريــا�ــســيــة يف 
اجلمعية  عقد  اجــل  مــن  وهــذا  وقــت 
الإختيار  الهاوي  للنادي  االإنتخابية 
حتى  وهـــذا  للفريق  جــديــد  رئــيــ�ــس 
االإعانات  �سحب  من  امل�سريون  يتمكن 
ت�سوية  ــم  ث ومـــن  املــجــمــدة  املــالــيــة 
املو�سم  الإنــهــاء  الالعبني  م�ستحقات 
باإرتياح ال�سيما يف ظل تقل�س حظوظ 

الفريق يف لعب ورقة ال�سعود.  
معيزة  عادل  املخ�سرم  املدافع  ودافع 
التي طالته  االإتهامات  نف�سه بعد  عن 
بخ�سو�س  االأن�سار  بع�س  طــرف  من 
ت�ساهله خالل مباراة مولودية العلمة 
ملعبه  على  االإحتـــاد  خ�سرها  والتي 
وقال  واحـــد،  هــدف  مقابل  بثالثية 
يفكر  مل  ــه  اأن ال�سدد  هــذا  يف  معيزة 
�سحى  الــذي  الفريق  خيانة  يف  اأبــدا 
كثريا من اأجله م�سيفا اأن هذه املباراة 
منذ  العنابي  للفريق  ــواأ  ــس االأ� كانت 

خ�سرها  الفريق  الأن  املو�سم  بداية 
الفريق  اأن  حيث  ثقيلة،  بنتيجة 
حتى  متاما  االإطــار  خارج  كان  ح�سبه 

حدث  مــاذا  يفهم  مل  �سخ�سيا  هو  اأنــه 
يتقبل  ومل  املواجهة  تلك  يف  للفريق 

اخل�سارة بتلك النتيجة. 
بدري.ع

بدري.ع
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مل ُيخف الكثري من العبي �سباب عني 
يف  احلا�سل  التاأخر  من  قلقهم  فكرون 
املتخلفة  املالية  امل�ستحقات  ت�سوية 
االإدارة  ــن  م املــقــدمــة  الـــوعـــود  رغـــم 
التي  االأخرية  امل�ساعي  مل حتمل  حيث 
بكو�س  ح�سان  االأول  امل�سوؤول  بها  قام 
هذا  لت�سوية  ملمو�سة  م�ستجدات 
يف  الالعبني  حفيظة  اأثــار  الذي  امللف 
اإيجابية لت�سوية  اإيجاد �سيغة  انتظار 
اإىل  الــعــودة  املــطــروح قبل  االإ�ــســكــال 
اجلميع  اأن  خا�سة  املناف�سة،  اأجـــواء 
املقبلة  املــواعــيــد  خــو�ــس  على  يــعــول 
تطرح  التي  املالية  امل�ساكل  عن  بعيدا 
اأ�سحاب  جعل  ما  وهو  باإحلاح،  نف�سها 
ينتظرون  واالأ�ــســود  االأبي�س  اللونني 
االأيام  هذه  غ�سون  يف  اإيجابي  فعل  رّد 
بكو�س  قدمها  التي  الوعود  �سوء  على 
قبل توقف البطولة ومل يقت�سر القلق 
على م�ستقبل امل�ستحقات على الالعبني 
بقدر ما تعدى اإىل الطاقم الفني، الذي 
الزال يدين مب�ستحقات عدة اأ�سهر ومل 
يتم ت�سويتها ما جعل االإ�سكال مطروحّا 
الفني  الطاقم  واأع�ساء  الالعبني  لدى 
ــواء، االأمــــر الـــذي جعل  ــس عــلــى حـــّد �
بحتمية  االإدارة  من  يطالب  اجلميع 
التحّرك و�سمان اخليارات التي ت�سمح 

بطي هذا االإ�سكال نهائيا.
املالية  الناحية  من  املطروح  فالتاأخر 
ا�ستقرار  عــلــى  مــبــا�ــســر  ب�سكل  اأثــــر 

التي  ــب  ــاع ــت امل بــدلــيــل  ــة،  ــوع ــم ــج امل
مهامه  اأداء  يف  الفني  الطاقم  يواجهها 
واجباتهم  بــاأداء  الالعبني  ومطالبته 
اأن  اإال  م�ستحقاتهم،  عن  احلديث  قبل 
املو�سم  بــدايــة  منذ  املتبع  ــّل  احل هــذا 
ملّحوا  الذين  الالعبني  بع�س  يقنع  مل 
التدريبات  مقاطعة  يف  رغبتهم  اإىل 
على  الفريق  توفر  عدم  ب�سبب  نهائيا 
يف  العمل  على  ت�سّجع  التي  االإمكانات 
ظروف جيدة وقد خفف رئي�س النادي 
طرحه  الذي  املايل  امل�سكل  من  بكو�س 

املــدة  يف  الفني  والــطــاقــم  الــالعــبــون 
ال�سباب  م�سكلة  اأن  م�سيفا  االأخـــرية، 
التي  املالية  االإعانات  تاأخر  يف  تكمن 
وتبقى  الو�سية  اجلــهــات  بها  وعـــدت 
تنتظر  قوله  ح�سب  امل�سرية  الهيئة 
التفاتة اإيجابية من ال�سلطات املحلية، 
حتى يت�سنى لها تلبية متطلبات الفريق 
الالعبني  وطماأن  االأولويات  �سلم  وفق 
التي  م�ستحقاتهم  م�ستقبل  بخ�سو�س 
اإيجاد  فور  اإيجابية  ت�سوية  �ستعرف 

احللول الالزمة.

الالعبون ينتظرون التفاتة من الإدارة 
لت�صوية اأجورهم

موا�صة ينتظر ا�صتئناف املناف�صة ومعيزة
 يترباأ من الإتهامات 

�سباب عني فكرون

اإحتاد عنابة 

مولودية ق�سنطينة 

الإدارة تلعب ورقة التحفيزات 
املالية لتحقيق ال�صعود 

دميغة يراهن على غربلة اجلمعية 
العامة وتقلي�س حجم الديون 

طماأنت اإدارة جمعية اخلروب العبيها 
العالقة  املالية  م�ستحقاتهم  بخ�سو�س 
�سينالونها  والتي  اجلاري  املو�سم  خالل 
اإىل  ال�سعود  حتقيق  ــال  ح يف  كاملة 
اأن  خا�سة  االأوىل  املحرتفة  الرابطة 
هذا  لتحقيق  جيد  رواق  يف  الفريق 
الهدف، وقررت اإدارة اجلمعية م�ساعفة 
الــقــادمــة من  املــبــاريــات  الــفــوز يف  منح 
حتقيق  على  الــالعــبــني  حتفيز  اأجـــل 
اإىل  االأمور  امل�سطر حيث تتجه  الهدف 
تخ�سي�س مبلغ 10 ماليني �سنتيم لفوز 
مليون   15 تخ�سي�س  مع  الديار  داخل 
يف  الت�سكيلة  جنــاح  حــال  يف  �سنتيم 
العودة بنقاط الفوز من خارج القواعد 
الرغبة  على  يوؤكد  الــذي  االأمــر  وهــو 
يف  ذيب  معمر  الرئي�س  الإدارة  الكبرية 
مع  ال�سعود  تــاأ�ــســريات  اإحـــدى  خطف 

نهاية املو�سم اجلاري.
ومن جانبه وعد رئي�س بلدية اخلروب 
دعم  بتقدمي  الالعبني  بورا�س  بوبكر 

يف  النجاح  حال  يف  للفريق  كبري  مايل 
تخ�سي�س  �سيتم  حيث  ال�سعود  حتقيق 
اإعانة مالية معتربة بقيمة 05 ماليري 
�سنتيم يف حال جناح الفريق يف حتقيق 
ال�سعود، وهي االإعانة التي تعول عليها 
كثريا اإدارة اجلمعية للتخفيف من حدة 
االأزمة املالية التي يعاين منها الفريق 
يف ظل االأحكام التي حت�سل عليها عدد 

من الدائنني للح�سول على اأموالهم
الفني  الطاقم  ينتظر  اأخر  جانب  من 
فيما  الفيدرايل  املكتب  قرارات  معرفة 
على  وهــذا  املناف�سة  مب�ستقبل  يتعلق 
اليوم  نهار  الفاف  اأع�ساء  اإجتماع  �سوء 
العودة  تاأجيل  نحو  االأمور  ت�سري  حيث 
غاية  اإىل  اجلماعية  التدريبات  اإىل 
فريو�س  اإنت�سار  يف  النهائي  التحكم 
منح  الفني  الطاقم  اأن  علما  كــورونــا، 
موا�سلة  بغية  لالعبني  اإ�سايف  برنامج 
توقف  فــرتة  يف  الفردية  التدريبات 

املناف�سة. 

عبد  ق�سنطينة  مولودية  رئي�س  �سرع 
هيكلة  الإعــادة  التح�سري  يف  دميغة  احلق 
وهــذا  االإداريـــــة  الناحية  مــن  الــفــريــق 
على  عــديــدة  تغيريات  الإحـــداث  حت�سبا 
الذي  للنادي  العامة  اجلمعية  تركيبة 
كبرية  بن�سبة  ال�سعود  �سمان  من  متكن 
جدا اإىل حظرية الق�سم الثاين املحرتف، 
ويراهن دميغة على اإعادة االإعتبار لعدد 
على  والــقــادريــن  القدامى  امل�سريين  مــن 
اإعطاء االإ�سافة الالزمة للفريق يف مقابل 
مل  الــذيــن  االأعــ�ــســاء  بع�س  عــن  التخلي 
يقدموا اأي اإ�سافة للنادي خالل ال�سنوات 
عقد  يــتــم  اأن  املنتظر  ومـــن  ــة،  ــارط ــف ال
جمعية عامة يف غ�سون الفرتة املقبلة من 
اأجل امل�سادقة على قرار اإق�ساء الروؤ�ساء 

من  اإ�ستقالتهم  قدموا  الذين  ال�سابقني 
رئا�سة النادي دون اإكمال العهدة االأوملبية 
وهو اإجراء قانوين يف نظر اإدارة املولودية 
التي تراهن على تطعيم اجلمعية العامة 

باأ�سماء جديدة و�سابة. 
التحقيق  يف  املولودية  اإدارة  �سرعت  كما 
اخلا�سة  املالية  التقارير  يف  والتدقيق 
الفريق  على  تعاقبوا  الذين  بالروؤ�ساء 
اأجل  من  وهــذا  الفارطة  ال�سنوات  خالل 
تقلي�س القيمة املالية للديون والتي تبقى 
�ساأنها  ومن  كثريا  مرتفعة  دميغة  نظر  يف 
اأن تعيق طموحات الفريق يف لعب االأدوار 
اأن  ال�سيما  القادمة  املو�سم  خالل  االأوىل 
االإعانات  من  كبري  ق�سط  حــول  الفريق 

العمومية لت�سوية هذه الديون. 

اأحمد اأمني.ب

عبد الهادي. ب

جمعية اخلروب 

"االأورا�س  عــلــمــت 
ــادر  مــ�ــس ـــن  م نيوز" 
الرئي�س  مــن  مقربة 

اأن  الطاهر  خالدي 
االأخـــري طالب  هــذا 
املحلية  ال�سلطات 

بفتح  تب�سة  لوالية 
معمق  مبدئي  حتقيق 

يف الو�سعية التي األ اإليها 
الوفاق موؤكدا باأن الدريكتوار الذي 
والريا�سة  ال�سباب  مديرية  عينته 

من  ــوى  ــس � يتمكن  مل 
وحيدة  نقطة  ح�سد 
االأمر  مباريات   7 يف 
الفريق  كلف  ــذي  ال
اإىل  مبا�سر  �سقوط 
وح�سب  ـــوي  ـــه اجل
تــ�ــســريــح خـــالـــدي 
اأن  ال�سروري  من  فاإنه 
املعنية  اجلهات  تتحرك 
ت�سيري  م�ساألة  يف  النظر  وتعيد 

الفريق.

خالدي يطالب بفتح حتقيق 
يف كيفية ت�صيري الوفاق 

وفاق تب�سة

عبا�سي. ع



الــدوري  يف  املناف�س  كــوبــي،  في�سيل  نــادي  اأكــد 
الياباين  مدافعه  اإ�سابة  القدم،  لكرة  الياباين 
لي�سبح  كورونا  بفريو�س  �ساكاي  جوتوكو  الدويل 
ت�سيبه  الــبــطــولــة  هـــذه  يف  العـــب  اأول  بــذلــك 

العدوى.
ولعب �ساكاي 42 مباراة دولية مع منتخب اليابان 

ويف البداية ا�ستكى من ارتفاع يف درجة احلرارة 
االأربعاء املا�سي.

حالته  �سخ�ست  التايل  اليوم  يف  امل�ست�سفى  ويف 
على اأنها التهاب حاد يف اجلزء االأعلى من اجلهاز 

التنف�سي.
�سريع  بالفريو�س  �ساكاي  اإ�سابة  اإن  النادي  وقال 

االنت�سار تاأكدت ام�س
واأكد كوبي اأن االأعرا�س مل تظهر على اأي العب 
يف الفريق الذي ي�سم االإ�سباين اأندري�س اإنيي�ستا 

الفائز بكاأ�س العامل.
وقال النادي يف بيان "يف الوقت احلايل مل تظهر 
اأعرا�س فريو�س كورونا على اأي العب اأو اأي ع�سو 

من اأفراد الطاقم فيما عدا جوتوكو �ساكاي".
لتعليمات  وطبقا  نعمل  "نحن  البيان  ــاف  واأ�ــس
معهم  تعامل  من  حتديد  على  ال�سحية  ال�سلطات 
التدريب  ــن  ــاك اأم وتعقيم  املــ�ــســاب(  ــب  ــاع )ال

اخلا�سة بالنادي ب�سكل كامل."
قادما  كوبي  اإىل  ان�سم  عاما(   29( �ساكاي  وكان 

من هامبورغ االأملاين يف املو�سم املا�سي.
بعد  الياباين  الــدوري  توقف  الفريو�س  وب�سبب 
اأول جولة من املو�سم والتي اأقيمت اأخر مبارياتها 

اأواخر فيفري املا�سي. بداأ يوفنتو�س االإيطايل، رحلة البحث 
عن التعاقد مع مهاجم جديد، يف ظل 
م�ستقبل  حــول  حتــوم  التي  ال�سكوك 
مع  هيغواين  غــونــزالــو  االأرجنتيني 

ال�سيدة العجوز.
"كالت�سيو مريكاتو"،  وبح�سب �سحيفة 
العمر  ــن  م الــبــالــغ  املــهــاجــم  يــعــد  مل 
مع  تعاقده  ميتد  والـــذي  عــاًمــا   32
�سامًنا   ،2021 حــتــى  يــوفــنــتــو�ــس 
مع  االأ�سا�سي،  الت�سكيل  يف  التواجد 
ا�ستعادة مواطنه باولو ديباال الأف�سل 
م�ستوياته قبل توقف الن�ساط احلايل 

ب�سبب تف�سي فريو�س كورونا.
ويبحث البيانكونريي عن تدعيم خط 
قادر  باعب  االإيطايل  الفريق  هجوم 
والنجم  ديــبــاال  بــاولــو  مناف�سة  على 
مثل  رونــالــدو،  كري�ستيانو  الربتغايل 

ماورو اإيكاردي.
وميثل عقد هيغواين اأزمة ليوفنتو�س، 
من  بالر�سا  االإدارة  ت�سعر  ال  حيث 
مدته اأو االأجر املتفق عليه، و�ستحاول 
بالثمن  االأرجــنــتــيــنــي  املــهــاجــم  بــيــع 

املنا�سب يف الفرتة املقبلة.

نقل ماركو�س را�سفورد، العب مان�س�سرت يونايتد، نباأ �سارا اإىل جماهري 
ال�سياطني احلمر ب�ساأن االإ�سابة التي يعاين منها يف الظهر منذ �سهر جانفي.

وقال را�سفورد يف ت�سريحات لهيئة االإذاعة الربيطانية "بي. بي. �سي": 
"االأمر يتعلق بال�سرب، عملت بجد يف الفرتة املا�سية بالتدرب على الدراجات 

وموا�سلة الربنامج املحدد من قبل النادي".
وتابع: "اأحر�س على لعب االألعاب االإلكرتونية وقراءة الكتب 

املختلفة، من املهم احلر�س على مرور الوقت ب�سورة اإيجابية 
واحلفاظ على االبت�سامة".

واأ�ساف: "اأتعامل مع االأمر يوم بيوم، لكني اأ�سعر بتح�سن 10 اأ�سعاف 
مما كان عليه الو�سع منذ �سهر ون�سف، وبالتايل االأمور ت�سري يف 

الطريق �سحيح، واآمل يف اأن اأكون م�ستعًدا للعب قريًبا".
ووا�سل: "االأمر �سعب للغاية، حتى عندما ال جتد اأي �سيء على 

�سا�سات التلفزيون، اأ�ساهد املباريات القدمية منذ �سنوات م�ست، اأعرف اأنني 
وكل العبي اليونايتد نفتقد كثرًيا لكرة القدم".

ريا�شة 14

نــادي  حمــامــي  غــرا�ــســاين،  ماتيا  ــاد  ــس اأ�
مع  التفاق  جوفنتو�س  بتو�سل  نابويل، 
املدرب ماوري�سيو �ساري، والعبي الفريق 
االأول حول تخفي�س رواتبهم عن الفرتة 
املتوقف،  احلـــايل  املو�سم  مــن  املتبقية 
اأن  يجب  الذي  باملثال  يوفنتو�س  معترًبا 

يحتذى به ب�ساأن االأجور.
الإذاعــة  ت�سريحات  يف  غرا�ساين  وقــال 
ــة:  ــي ــال ــط االإي  "1  Rai Radio"
يف  احلقائق  يــرتجــم  بـــداأ  "يوفنتو�س 
ال  والــذي  الــقــدم،  لكرة  احلــايل  الو�سع 
ميكن اإنقاذه �سوى بالت�سيحة من اجلميع، 
اأو التعامل مع الاعبني واملديرين الفنيني 

ب�سورة منفردة".
واأ�ساف: "من االأف�سل التعامل مع الو�سع 
بقاعدة عامة، وخا�سة يف الوقت احلايل 
الذي ال يلعب فيه الاعبون اأو يتدربون، 

�سيعني  فهذا  احللول،  يف  الت�سارك  يجب 
اإدارك كل املنظومة من االحتاد والدوري 
م�سكلة  متــثــل  االأجـــــور  اأن  ـــة  ـــدي واالأن

حقيقة".
املركب  مثل  اأ�سبحت  القدم  "كرة  واأمت: 
التي تبحر يف موج عاٍل بدون دفة وبدون 
قائد، ومن اأجل قيادتها لرب االأمان، عليك 
الرحيل ال  القوانني، وقبل  اإعادة كتابة 
االأجور فقط،  بند  اإعادة مراجعة  يجب 
حدث  فما  ككل،  القدم  كرة  م�ستقبل  بل 
هذا  امل�سكلة،  على  ال�سوء  �سلط  االآن 

القطاع يعتمد ب�سدة على حقوق البث".
اأغلب  يف  القدم  كرة  م�سابقات  اأن  يذكر 
دول العامل توقفت ب�سبب تف�سي فريو�س 
كورونا و�سط �سكوك حول موعد ا�ستئناف 
الن�ساط خا�سة اأن اإيطاليا من اأكر دول 

العامل ت�سررا بالوباء.

مان�س�سرت  اأن  بريطاين،  �سحفي  تقرير  ذكــر 
بخدمات  احتفاظه  اإمكانية  من  واثق  يونايتد 

العب الو�سط الفرن�سي بول بوغبا.
مان�س�سرت  اإن  "اإندبندنت"  �سحيفة  وقــالــت 
يونايتد يثق يف احتفاظه بخدمات بول بوغبا، 
لتف�سي  نتيجة  التعاقدات  ب�سبب تغري خريطة 

فريو�س كورونا امل�ستجد.
�سابق، رغبته يف خو�س  واأبدى بوغبا، يف وقت 
ناديه  جتربة جديدة مع ح�سوله على اهتمام 

ال�سابق يوفنتو�س اإ�سافة اإىل ريال مدريد.
التوقعات  مل�ستوى  االرتــقــاء  يف  بوغبا  وف�سل 
اإىل مان�س�سرت يونايتد، وعانى هذا  منذ عودته 
طويلة  فرتة  اأبعدته  التي  االإ�سابة  من  املو�سم 

عن املاعب.
ويف ظل الظروف االقت�سادية احلالية، �سيجد 
تقدمي  يف  �سعوبة  مــدريــد  وريـــال  يوفنتو�س 
عر�س منا�سب ملان�س�سرت يونايتد من اأجل التخلي 
عن بوغبا الذي انتقل اإىل ال�سياطني احلمر عام 

اإ�سرتليني. جنيه  مليون   89 مقابل   2016

حلول  ظــهــور  عــن  �سحفي  تــقــريــر  ك�سف 
مناف�سات  ــــودة  ع اإىل  ــدف  ــه ت جـــديـــدة 
املو�سم  ــاء  ــه واإن مــن جــديــد،  الــربميــريلــيــغ 

اجلاري.
وحتر�س االأندية الكربى على اإنهاء املو�سم 
املتبقية  املباريات  اأقيمت  لو  حتى  اجلاري، 
تف�سي  ب�سبب  جــمــاهــريي،  ح�سور  بـــدون 

فريو�س كورونا امل�ستجد.
نع  ميمُ ــا  رمب �سن"،  "ذا  �سحيفة  وبح�سب 
جنوم الربميريليغ من العودة اإىل منازلهم، 
اأجل عودة  واإجبارهم على العي�س مًعا، من 

كرة القدم من جديد يف جوان املقبل.
عي�س  اإىل  املثايل  االقـــرتاح  هــذا  ويهدف 
ــن  ــاك ــغ يف اأم ــي ــريل ــربمي ــي ال ــب جــمــيــع الع
خمتلفة مًعا، مع عدم وجود فر�سة للعودة 
اأجل  من  املو�سم،  اإنهاء  حتى  منازلهم  اإىل 
تف�سي  ملنع  واحــدة،  كوحدة  الفريق  عزل 

الفريو�س.

بالن�سبة  م�سكلة  احلـــل،  ــك  ذل ميثل  ــن  ول
يف  ــوا  ــارك ــس � واأن  �ــســبــق  الــذيــن  لــاعــبــني 
البطوالت الدولية من قبل، والذين اعتادوا 
على العي�س مًعا يف فندق واحد وال يرحلوا 

منه �سوى للتدريبات اأو خو�س املباريات.
 6 ملــدة  احلــل  هــذا  يطبق  اأن  املتوقع  ومــن 
املمتاز  االإجنليزي  الدوري  الإنهاء  اأ�سابيع، 

يوم 12 جويلية املقبل.

يونايتد  مان�س�سرت  م�سوؤويل  ثقة  ت�ساعفت 
اأتلتيكو  العب  مع  التعاقد  اإمكانية  ب�ساأن 
اإىل  ت�سل  قد  قيا�سية  �سفقة  يف  مدريد، 
135 مليون جنيه اإ�سرتليني، كي يحل حمل 

الفرن�سي بول بوغبا.
املعجبة  االأندية  اأبرز  من  اليونايتد  ويعد 
واأر�سل  نيغويز،  �ساوؤول  االإ�سباين  بخدمات 
يف  مل�ساهدته  الك�سافني  احلمر  ال�سياطني 
اإق�ساء ليفربول من دوري اأبطال اأوروبا، يف 

وقت �سابق من �سهر مار�س اجلاري.
�ستار" الربيطانية،  "ديلي  ل�سحيفة  ووفًقا 
ــدرب  م �سول�سكاير،  ــار  ــون ج اأويل  تلقى 
من  ممــيــًزا  تــقــريــًرا  يــونــايــتــد،  مان�س�سرت 
الك�سافني يوؤكد على اأن �ساوؤول هو ال�سفقة 

املنتظرة يف االنتقاالت املقبلة.
ومن املتوقع اأن يرحل بوغبا عن اليونايتد 
مدريد  ريال  اهتمام  مع  املقبلة،  ال�سهور  يف 
بالظفر بخدماته، ويبحث ال�سياطني احلمر 
مع  بالتعاقد  الفرن�سي،  اأمــوال  ا�ستثمار  يف 

االإ�سباين البالغ من العمر 25 عاًما.
ويوجد �سرط جزائي يف عقد �ساوؤول املمتد 
يبلغ   2026 عام  حتى  مدريد  اأتلتيكو  مع 

اإ�سرتليني. جنيه  مليون   135
اجلزائي  ال�سرط  بدفع  اليونايتد  ويرحب 

النادي،  تاريخ  يف  االأغلى  الاعب  لي�سبح 
انتقل  عندما  ال�سابق  بوغبا  رقم  ويحطم 
لقلعة االأولد ترافورد يف عام 2016 قادًما 
مليون   89 مقابل  جوفنتو�س  �سفوف  من 

جنيه اإ�سرتليني.
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را�سفورد 
ينقل نباأ �سارا 

جلماهري 
اليونايتد

غريزمان  اأنطوان  الفرن�سي  النجم  �سارك 
االألــعــاب على االإنــرتنــت، والتي  اإحــدى  يف 
اأ�سئلة  عــلــى  ـــرد  ال عــلــى  خــالــهــا  حــر�ــس 
وما  بر�سلونة  اإىل  انتقاله  ب�ساأن  متابعيه 

ترتب عنه توقف الن�ساط الريا�سي.
�سحيفة  نقلت  ما  بح�سب  غريزمان  وقال 
على  رًدا  االإ�سبانية  ديبورتيفو"  "موندو 
يف  "اأرغب  ــة:  ــل ــئ ــس االأ� اأحــــد 

ا�ستعادة القمي�س رقم "7".
حالًيا  الــفــرنــ�ــســي  ويـــرتـــدي 
القمي�س رقم 17 مع البلوغرانا، 
كوتينيو  فيليب  الربازيلي  كــان  حيث 
و�سول  عــنــد   ،7 رقـــم  القمي�س  يــرتــدي 

غريزمان اإىل بر�سلونة.
وعلى الرغم من رحيل كوتينيو اإىل بايرن 
ميونخ على �سبيل االإعارة، اإال اأنه مل يتمكن 
بعدما   ،7 رقم  القمي�س  على  احل�سول  من 

خا�س اأول مباراة يف الدوري يف ملعب "�سان 
مامي�س" بالقمي�س رقم 17.

االأ�سئلة:  على  ردوده  يف  غريزمان  وتابع 
اأفتقد  لكني  جيدة،  ب�سورة  ي�سري  "العزل 
ب�سدة لكرة القدم، ال اأملك فكرة عن موعد 
ا�ستئناف املناف�سة، وال اأعرف متى �ساأوا�سل 

التدريبات".
تاأجيل  مــن  اأمــلــه  خيبة  عــن  ـــرب  اأع كما 
املقبل ب�سبب تف�سي  للعام  اليورو  مناف�سات 
"اأ�سعر  قائا:  امل�ستجد،  كورونا  فريو�س 
كان  لكنه  التاأجيل،  ب�سبب  االأمــل  بخيبة 
من  العديد  من  معانتنا  ب�سبب  جيًدا  قراًرا 

االإ�سابات هذا املو�سم".
واأ�سار غريزمان اإىل فخره ال�سديد بالفرتة 
مدريد،  اأتلتيكو  بقمي�س  فيها  لعب  التي 
معترًبا مواجهة اآر�سنال والروخيبانكو�س 

هي املباراة االأف�سل التي �سارك بها.
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خبالك" دالك....  "يل 
مع بداية االأزمة الوبائية التي طالت العامل 
اأجمع وقبيل و�سولها للجزائر، وبدل الرتكيز 
الوقاية  تدابري  واتخاذ  املنزيل  احلجر  على 
واالإحرتاز من انت�سار وباء كورونا بني النا�س، 
على  وخا�سة  العام  الــراأي  انتقادات  توجهت 
امل�ساعدات  اإىل  االفرتا�سي  العامل  م�ستوى 
اجلزائرية  احلكومة  قدمتها  التي  االإن�سانية 
ظهور  بــوادر  منذ  ال�سعبية  ال�سني  جلمهورية 
االأخرية  هذه  ت�سجيل  وبعد  العامل  يف  الوباء 
�سحايا باأرقام كبرية وخطرية، وهي امل�ساعدات 
على  و�سيدالنية  طبية  اأدوات  ت�سمنت  التي 
اأن  على  الـــراأي  ذات  فريكز  الكمامات  غــرار 
املادة  ندرة مثل هذا  ت�سببت يف  هذه اخلطوة 
واختفاءها من  الراهنة  للجائحة  ال�سرورية 
ال�سوق نا�سية ج�سع الفرد نف�سه املتوا�سل على 
مواقع التوا�سل والتخفي حتت �سعارات واهية 

واأ�سماء م�ستعارة "باهية".
م�ساعفة  وبكميات  نف�سها  الكمامات  وهاهي 
اأفواها  لتغلق  ال�سني  مــن  تــعــود  مت�ساعفة 
اإىل  االإن�سانية  الق�سية  حولت  اأراء  وت�سكت 
اأن  علما  اجلــزائــري،  ال�سعب  حق  يف  جرمية 
عرفت  قد  ال�سينية  اجلزائرية  العالقات 
ــن على  ــزم ــن ال ــورا كــبــريا مــنــذ عــقــود م ــط ت
لي�ستنجد  ال�سحية  وحتى  االأ�سعدة  خمتلف 
القطاع املري�س كل مرة باالأطباء ال�سينني يف 
املوؤ�س�سات  م�ستوى  وعلى  التخ�س�سات  خمتلف 
الوقفة  هذه  لتزيد  العمومية،  اال�ست�سفائية 
الذي  الوقت  يف  العالقات  توطيد  من  بالذات 
مع  طارئة  تغريات  فيه  العامل  خارطة  ت�سهد 
التي  االقت�سادية  املوؤ�سرات  وتغري  اختالف 
ال�سيا�سي  الــواقــع  على  ا�سطراريا  �ستوؤثر 
للعامل كما �ستغري من موازين القوى لتلعب على 

الكفتني.
والتحليالت  الــدعــايــات  وراء  فاالن�سياق 
اإال  لن يزيد  بالذات  الظرف  املغلوطة يف هذا 
خرج  الذي  املجتمع  يف  املبلول  الطني  بلة  من 
ما  بال�سلطة،  ثقة  اأزمة  من  ق�سرية  مدة  منذ 
ي�ستدعي توخي اليقظة من خمتلف املعلومات 
قد  الــذي  الواحد  الفرد  عقل  يتلقاها  التي 
يوؤثر يف اجلماعة بعد تراكم اأفكار وتوجهات 
ال حتمل اإال نوايا خبيثة لها عالقة مبا نطلق 
واال�سرتاتيجيات  اخلــفــيــة،  االأيــــدي  عليه 
بخلق  املجتمع  اأوا�ــســر  تفكيك  اإىل  الرامية 
ــني هـــذا االأخـــري  ــرخ ب ــن والــتــ�ــســبــب يف �ــس ف
اإىل  تت�سلل  مازالت  قدمية  كاأهداف  و�سلطته 
خمتلف معاين املواطنة، ومنها الرتويج لف�سل 
يتيقن  اأن  املواطن  وعلى  اخلارجية  ال�سيا�سة 
بان لكل خطوة هدف مدرو�س و�سبب مد�سو�س 
وهو ما تبني من خالل �سيا�سة يل دالك خبالك 

يف العالقات اجلزائرية ال�سينية.
نوارةبوبري

ك�سف الدكتور نور الدين عدوان، عن ت�سليم نحو 1130 قناع لفائدة مديرية ال�سحة لولية باتنة موجهة لتوزيعها عرب خمتلف املراكز ال�ست�سفائية الطبية عرب 
الولية، حيث مت قبل اأيام قليلة ما�سية ت�سليم 30 قناع يف دفعة اأوىل لفائدة املوؤ�س�سة العمومية ال�ست�سفائية لثنية العابد، قبل اأن يتم يوم اأم�س الأول 
ت�سليم الدفعة الثانية لفائدة بقية املراكز حتت اإ�سراف رئي�س جامعة باتنة1 وبح�سور ممثلني عن مديرية ال�سحة حيث �ست�ستفيد منها 22 موؤ�س�سة ا�ست�سفائية 

عرب الولية حتت تاأطري املديرية املعنية بذلك.
عدوان،  الدكتور  اأكده  ما  وح�سب  هذا 
امل�سرف املبا�سر عن هذه العملية، ف�سيتم 
اليوم ت�سليم 3000 قناع بالتن�سيق بني 
جامعة باتنة1 واملديرية العامة للبحث 
لفائدة  التكنولوجي  والتطوير  العلمي 
والبليدة  العا�سمة  اجلــزائــر  واليــتــي 
لل�سيدلية  ت�سليمها  ــالل  خ مــن  وذلـــك 
املركزية التي �ستتكفل بتوزيعها للمراكز 
حاالت  با�ستقبال  املعنية  اال�ست�سفائية 
امل�ستجد،  كــورونــا  بفريو�س  االإ�ــســابــة 
خا�سة اأن والية البليدة تعرف ارتفاعا 
غياب  و�سط  االإ�سابات  عــدد  يف  وا�سعا 
للوقاية  الــالزمــة  الطبية  االإمكانيات 

واحلماية وحتى العالج.
من جهة اأخرى، اعترب الدكتور عدوان 
اأن  نيوز"،  "االأورا�س  ليومية  ت�سريح  يف 

 "PBA" فريق باتنة للوقاية والن�ساط
الذي يتكون من اأ�ساتذة وطلبة جامعيني، 
ــيــوا�ــســل نــ�ــســاطــاتــه وحتــ�ــســرياتــه  �ــس

بخ�سو�س ت�سنيع هذه االأقنعة الطبية 
م�سطر  ثاين  برنامج  خالل  من  الواقية 
االأيــام  خــالل  ال�سرق  واليـــات  لفائدة 

عمليات  �ستعرف  والتي  القادمة  القليلة 
ــات  ــوالي ال ــن  م لــعــدد  خمتلفة  ــع  ــوزي ت
الفريو�س،  هذا  انت�سار  جراء  املت�سررة 
يف حني ك�سف اأن الت�سليم يتم عن طريق 
عن  ولي�س  املعنية  الر�سمية  املديريات 
بعد  وذلـــك  معنويني  اأ�سخا�س  طــريــق 
من  تلقوها  التي  العديدة  االت�ساالت 
اأن  اأكـــد  حيث  االأطـــــراف،  عــديــد  قبل 
بتوزيع  املخولة  هي  ال�سحة  مديرية 
جــاءت  والــتــي  الطبية  االأقــنــعــة  ــذه  ه
التي  التطوعية  احلمالت  �سل�سلة  �سمن 
يقوم بها عديد االأ�ساتذة والطلبة عرب 
خمتلف جامعات الوطن من حت�سري ملعقم 
وكذا  طبية  الأقنعة  وت�سنيع  االأيـــدي 
واالألب�سة  للكمامات  خمتلفة  حت�سريات 

الواقية.

تتوا�سل عمليات التح�سي�س �سد وباء فريو�س 
كورونا عرب خمتلف بلديات والية خن�سلة، اين 
نظم جمموعة من �سباب وجمعيات بلدية قاي�س 
باملدينة،  بالفريو�س  اإ�سابة  اأول  ت�سجيل  بعد 
جميع  م�ست  وا�سعة  وتعقيم  حت�سي�س  حمالت 
وموؤ�س�سات  واأحياء  �سوارع  من  املدينة  اأرجــاء 
وغريها باإ�ستعمال اأجهزة واآالت التطهري ومواد 
بلدية  �سباب  من  جمموعة  ومب�ساركة  التعقيم 
م�سالح  جهتها  مــن  امل�ساعدة،  لتقدمي  �س�سار 
وا�سعة  تعقيم  حمالت  نظمت  املدنية  احلماية 
بلدية  عرب  الوحدات  خمتلف  مب�ساركة  وذلك 
�س�سار وبلدية قاي�س وعني الطويلة وغريها من 
الرئي�سية  ال�سوارع  ا�ستهدفت  والتي  البلديات 

التي تعرف حركة يومية للمواطنني.

ا�ستمرت  جهتها،  من 
التعقيم  ــات  ــي ــل ــم ع
التي  والــتــحــ�ــســيــ�ــس 
اأطــلــقــتــهــا الــرابــطــة 
للدفاع  اجلــزائــريــة 
االإن�سان  حــقــوق  عــن 
ـــب خــنــ�ــســلــة  ـــت ـــك -م
ومـــكـــتـــب �ــســ�ــســار-، 
تعقيم  �سهدت  والتي 

جمموعة من االأحياء والقرى على غرار قرية 
عمليات  وكـــذا  وغــريهــا  وتــاجــمــوت  تــربدقــة 
تقدمي امل�ساعدة وتوزيع قفف جمهزة مبختلف 
املواد الغذائية ومادة ال�سميد ومعقمات وغريها 
تتوا�سل  اأيــن  والفقرية  املعوزة  العائالت  على 

اإىل  العمليات  هـــذه 
على  الق�ساء  غــايــة 

هذا الفريو�س.
بلدية  جهتها،  ــن  م
الطويلة  وعني  بغاي 
االأخرى  هي  واملحمل 
ــات  ــي ــل ــم �ـــســـهـــدت ع
ومبادرات  حت�سي�سية 
خريية قام بها �سباب 
ال�سوارع  خمتلف  تعقيم  غـــرار  على  املدينة 
وجمعية  اأجيال  جمعية  قامت  اأين  واالأحياء، 
من  كــبــرية  جمموعة  تــوزيــع  ــادرة  مبــب ــريم  ــس اأ�
من  االأحياء  خمتلف  على  واحللويات  الق�س�س 
اأجل بقاء االأطفال يف البيت حيث وزعت حوايل 

جمموعة  توزيع  مت  كما  متنوعة،  ق�سة   300
وغريها  املحتاجة  العائالت  على  القفف  من 
قامت  حني  يف  االأخــرى،  اخلريية  املبادرات  من 
املحمل  لبلدية  االأمل  �سناع  اخلريية  اجلمعية 
بالتكفل مبجموعة من العائالت وذلك من خالل 
توزيع اأظرفة حتتوي على مبالغ مالية من اأجل 
فرتة  خالل  ال�سروريات  اإقتناء  يف  م�ساعدتهم 
مت  الطويلة  عــني  وببلدية  ال�سحي،  احلجر 
تنظيم حمالت حت�سي�سية وتوعية وكذا تعقيم 
خمتلف  مع  بالتن�سيق  البلدية  �سباب  طرف  من 
امل�سالح على راأ�سها احلماية املدنية وكذا توزيع 
على  البلدية  م�سالح  طــرف  من  ال�سميد  مــادة 

خمتلف العائالت بقرى البلدية.
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فوزية. ق

رعب و�سط ال�سكان وا�ستمرار احلمالت اخلريية بالولية 

ت�سليم اأزيد من 4100 قناع لفائدة املراكز الطبية على م�ستوى اجلزائر 

بعد ت�سجيل اإ�سابات بفريو�ض كورونا بالوالية 

يف هبة ت�سامنية من قبل املح�سنني..
�شطيفخن�شلة

جمعية كافل اليتيم تكثف ن�ساطاتها 
اخلريية لفائدة اليتامى واملعوزين

جتهيزات طبية جديدة لفائدة 
م�ست�سفيات �سطيف 

تف�سي  وبعد  اخلريية،  ن�ساطاتها  اإطار  يف 
وت�سجيل  اجلـــزائـــر  يف  كـــورونـــا  ــس  ــريو� ف
العديد  والــتــزام  خن�سلة  بوالية  حالتني 
خمتلف  وتــوقــف  بيوتهم  املــواطــنــني  مــن 
واخلا�سة،  العامة  باملوؤ�س�سات  االأن�سطة 
قامت جمعية كافل اليتيم املحلية خن�سلة 
وعدميي  للمعوزين  قــفــة   300 بــتــوزيــع 
وذلك  اليومية  االأعمال  واأ�سحاب  الدخل 
على  خن�سلة  واليــة  بلديات  خمتلف  عرب 
�س�سار وبابار وغريها، يف حني  بلدية  غرار 
اجلمعية  اأفراد  من  اأخرى  جمموعة  قامت 
القرى  يف  الــظــل  مــنــاطــق  اإىل  بــالــتــوجــه 
النائية من اأجل توزيع خمتلف امل�ساعدات 
عليهم، اين انطلقت 5 قوافل لقرى ومدا�سر 
ــن بــلــديــة بــغــاي ومــتــو�ــســطــة وعني  ــل م ك

الطويلة وان�سيغة.
كما مت توفري مادة ال�سميد من خالل توزيع 

130 كي�س لفائدة االأرامل واليتامى، حيث 
لالأرامل  املادة  لهذه  االأوىل  الدفعة  وجهت 
امل�سجلني باجلمعية يف حني توجه الدفعة 
جاءت  العملية  هــذه  للمعوزين،  الثانية 
بعد الندرة وامل�ساربة التي يتعمدها بع�س 
وكذا  الظرف  هذا  ا�ستغلوا  الذين  التجار 
ي�ستولون  الذين  املواطنني  لبع�س  اجل�سع 
على كميات من ال�سميد وال يرتكون الفر�سة 
لالآخرين للح�سول على كي�س �سميد واحد.

املحلية  اليتيم  كــافــل  جمعية  اأعــ�ــســاء 
خن�سلة، اأكدوا اأن العمل اخلريي والت�سامني 
االأزمة  هذه  ظل  يف  االأيــام  طيلة  متوا�سل 
املواطنني  ودعــــوا  ــبــالد  ال بــهــا  متــر  الــتــي 
وفاعلي اخلري اإىل تقدمي امل�ساعدة من اأجل 
الو�سول اإىل اأكرب عدد ممكن من املواطنني 
املعوزين والفقراء واليتامى واالأرامل الذين 

يعانون يف �سمت.

امل�ست�سفى اجلامعي �سعادنة  اإدارة  ا�ستلمت، 
النور ب�سطيف، هبة جديدة تتمثل يف  عبد 
للمراقبة  جهازين  منها  طبية،  اأجهزة  عدة 
 )paramètres  5  SCCOP( نــوع  من 
كمية  اإىل  اإ�سافة  الطبي  االإنعا�س  مل�سلحة 
جودة  ذات  الواقية  الطبية  االأقنعة  من 
ما  اأي�سا  امل�ست�سفى  �سي�ستفيد  كما  عالية، 
حملي  �سنع  مــن  كــمــامــة   24000 يــقــارب 
اإطار  يف  وهــذا  حملية  جزائرية  وبــاأيــادي 
فريو�س  انت�سار  ملواجهة  الت�سامني  العمل 

كورونا.
ونوهت اإدارة امل�ست�سفى اجلامعي بهذا العمل 
لكل  ال�سكر  توجيه  مــع  الكبري  الت�سامني 
كميات  بجمع  اأي�سا  قاموا  الذين  املح�سنني 
التي  االأ�سا�سية  الغذائية  املواد  من  معتربة 
توزيعها  اأجل  من  الوالئية  لل�سلطات  �سلمت 
كما  الظل،  ومناطق  املعزولة  املناطق  على 

مبا�سرة  غذائية  طرود  بتوزيع  هوؤالء،  قام 
على املحتاجني، وح�سب اإدارة امل�ست�سفى فاإن 
العملية �ستتوا�سل من خالل توفري االأجهزة 
الالزمة للم�ست�سفيات اأو امل�ساركة الفعالة يف 
املحلية  ال�سلطات  رفقة  الت�سامنية  العملية 
من اأجل تفريج الكرب عن العائالت الفقرية 
واملحتاجة يف هذا الظرف اخلا�س الذي متر 
به البالد نتيجة اإجراءات احلجر ال�سحي.

الت�سامنية  الــعــمــلــيــات  ــلــت  تــوا�ــس كــمــا 
مت  حيث  بالعلمة  اخلثري  �سروب  مب�ست�سفى 
ا�ستالم جهاز تنف�س ا�سطناعي جديد ي�ساف 
لالأجهزة التي مت تقدميها موؤخرا ف�سال عن 
جاهزين متنقلني مل�ساعدة الطواقم الطبية 
للمر�سى  ال�سرورية  اخلدمات  توفري  على 
خا�سة منهم امل�سابني بفريو�س كورونا، علما 
اأن امل�ست�سفى �ستلقى ب�سورة يومية م�ساعدات 

طبية من طرف املح�سنني.
عبد الهادي. ب

معاوية. �س

معاوية. �س



فريو�ض كورونا:

ــال على  االآم لكن خــرباء حــذروا من تعليق 
بالوباء  االإ�سابة  حاالت  تراجع  احتماالت 

يف ف�سل ال�سيف.
ال  كورونا،  فريو�س  اأن  اإىل  ذلك  يعزى  وقد 
اأدلة بعد توؤكد  اأية  يزال جديدا وال توجد 

اأنه يتاأثر بالتغريات املناخية املو�سمية.
لكن الدرا�سات التي اأجريت على الفريو�سات 
التنبوؤ  يف  ت�ساعدنا  قد  االأخـــرى  التاجية 
مبدى اإمكانية حتول فريو�س كورونا امل�ستجد 

اإىل مر�س مو�سمي.
النا�س يعلقون اآماال على اأن ترتاجع معدالت 
االإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد مع ارتفاع 

درجات احلرارة يف ن�سف الكرة ال�سمايل
واأجرت كيت تيمبلتون، من مركز االأمرا�س 
ع�سر  منذ  درا�سة  ــربه،  اإدن بجامعة  املعدية 
ــواع  اأن لثالثة  عينات  فيها  جمعت  �سنوات، 
اأمرا�سا  ت�سبب  التي  التاجية  الفريو�سات  من 
تنف�سية، من مر�سى بامل�ست�سفيات والعيادات 
الفريو�سات  هــذه  اأن  والحــظــت  اإدنــــربه،  يف 
معدالت  تــزداد  اإذ  ال�ستاء،  ف�سل  يف  تنت�سر 
و�سهر  دي�سمرب  �سهر  بني  الفرتة  يف  االإ�سابة 

اأبريل.
كورونا  فــريو�ــس  تف�سي  خــارطــة  تــدل  وقــد 
الفريو�س  هذا  اأن  على  العامل  حول  امل�ستجد 

يف�سل الطق�س البارد واجلاف.
 500 يف  الطق�س  ـــاالت  حل حتليل  ـــط  ورب
االإ�سابة  معدالت  بني  العامل  حول  منطقة 
و�سرعة  احلـــرارة  درجــات  وبــني  بالفريو�س 
الرياح والرطوبة الن�سبية. وخل�ست درا�سة 
ـــرارة  احل درجــــات  ارتــفــعــت  كلما  ـــه  اأن اإىل 

تراجعت حاالت االإ�سابة به.
باأن  بعد  تن�سر  مل  درا�سة  يف  باحثون  وتنباأ 
والبارد هي  املعتدل  املناخ  املناطق ذات  تكون 
االأكرث تاأثرا بتف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد 
الباحثون  ويرجح  القاحلة.  املناطق  وتليها 
املدارية  املناطق  تكون  اأن  الدرا�سة  هذه  يف 

هي االأقل تاأثرا بانت�سار الفريو�س.
على  الدرا�سات  هذه  يف  الباحثون  واعتمد 
باأمناط  للتنبوؤ  حا�سوبية  حمــاكــاة  منــاذج 

انت�سار الفريو�س امل�ستجد على مدار ال�سنة.
عن  تختلف  االأوبئة  انت�سار  اأمناط  اأن  غري 
اأمناط انت�سار الفريو�سات املتوطنة املو�سمية، 
بلغت  اإذ  طويل.  زمن  منذ  الب�سر  تالزم  التي 
حاالت االإ�سابة بعدوى االإنفلونزا االإ�سبانية 
ذورتها عام 1918، على �سبيل املثال، يف ف�سل 
ال�سيف، بينما تنت�سراالإنفلونزا املو�سمية يف 

الغالب يف ف�سل ال�ستاء.
وتقول جان اأبرت، اأ�ستاذة مكافحة االأمرا�س 
اإن  �ستوكهومل،  يف  كارولين�سكا  مبعهد  املعدية 
فريو�س كورونا امل�ستجد من املتوقع اأن ي�سبح 

مر�سا متوطنا ويف الغالب �سي�سبح مو�سميا.
اإىل االعتقاد  الباحثني  اأ�سباب قادت  وثمة 
ي�سبح  قــد  امل�ستجّد  ــا  ــورون ك فــريو�ــس  بـــاأن 
اإىل  كــورونــا  فريو�سات  تنتمي  اإذ  مو�سميا. 
الفريو�سات  ت�سمى  الفريو�سات  من  طائفة 
خارجي  بغ�ساء  مغطاة  اأنها  مبعنى  املغّلفة، 
الدهنية  الــطــبــقــة  بــا�ــســم  ــعــرف  ي دهــنــي، 
املزدوجة، وتربز منها نتوءات من الربوتينات 

ت�سبه اأطراف التاج، ولهذا �سميت بالفريو�سات 
التاجية.

وت�سري االأبحاث التي اأجريت على الفريو�سات 
يجعل  الدهني  الغ�ساء  هذا  اأن  اإىل  املغّلفة 
مقارنة  بــاحلــرارة  تــاأثــرا  ــرث  اأك الفريو�سات 
الدهنية  الطبقة  فهذه  املغلفة.  غري  بغريها 
الدهون  كتجُمد  البارد،  الطق�س  يف  تتجمد 
وتق�سو  تربيدها،  بعد  اللحم  من  املت�ساقطة 
لتحمي  ــاط  ــط امل ي�سبه  ــا  م اإىل  وتــتــحــول 
خارج  يكون  عندما  ــول  اأط لوقت  الفريو�س 
الفريو�سات  معظم  ت�ستجيب  ولهذا  اجل�سم 

املغلفة للتغريات املو�سمية.
كورونا  فــريو�ــس  اأن  اإىل  ــة  درا�ــس واأ�ــســارت 
امل�ستجد قد يبقى على قيد احلياة ملا ي�سل اإىل 
72 �ساعة على االأ�سطح ال�سلبة، كالبال�ستيك 
واحلديد، حتت درجة حرارة ترتاوح بني 21 
يف   40 ن�سبية  ورطوبة  مئوية  درجــة  و23 
اأبحاث اأجريت على فريو�سات  املئة. واأ�سارت 
تاجية اأخرى اإىل اأنها قد تعي�س ملا ي�سل اإىل 

مئوية. درجات  اأربع  حتت  يوما   28
امل�سبب  كــورونــا  فريو�س  اأن  اأي�سا  ولوحظ 
يف  اأطــول  لفرتات  يعي�س  "�سار�س"  ملتالزمة 
فريو�س  بقي  اإذ  ـــاف.  واجل الــبــارد  الطق�س 
كورونا على قيد احلياة ملا يزيد على خم�سة 
اأيام على االأ�سطح ال�سلبة حتت درجة حرارة 
ورطوبة  مئوية  درجة  و25   22 بني  ترتاوح 
وكلما  املئة.  يف  و50   40 بني  ترتاوح  ن�سبية 
�سعفت  والرطوبة  ــرارة  احل درجــة  ارتفعت 
نقل  ثــم  ومــن  البقاء  على  الــفــريو�ــس  قــدرة 

العدوى.
اآثــار  يدر�س  ــذي  ال اأراوهـــو،  ميغيل  ويقول 
احليوي  الــتــنــوع  عــلــى  البيئية  ــتــغــريات  ال
مدريد،  يف  الطبيعية  للعلوم  الوطني  باملعهد 
على  الفريو�س  قــدرة  على  يوؤثر  الطق�س  اإن 
البقاء عندما يخرج من اجل�سم عرب العط�س 

الفريو�س  بقاء  مدة  طالت  وكلما  وال�سعال. 
فر�س  زادت  البيئة،  يف  احلــيــاة  قيد  على 
انتقاله الأ�سخا�س اآخرين وحتوله اإىل وباء.

ويرى اأراوهو اأنه اإذا ثبت اأن فريو�س كورونا 
والرطوبة  احلرارة  بدرجات  يتاأثر  امل�ستجد 
ك�سائر الفريو�سات التاجية، فاإن ذروة تف�سي 

الفريو�س �ستختلف من بلد الآخر.
غري اأنه يقول اإن �سلوكيات الب�سر تلعب دورا 
عدد  زاد  فكلما  الفريو�س،  انت�سار  يف  كبريا 
ومن  التالم�س  زاد  واحد  مكان  يف  االأ�سخا�س 

ثم زادت احتماالت انتقال العدوى.
واأثبتت درا�سة اأجرتها جامعة مرييالند اأن 
انت�سارا يف  اأكرث  امل�ستجد كان  فريو�س كورونا 
املدن واملناطق التي تراوحت درجة احلرارة 
فيها بني خم�سة واإحدى ع�سرة درجة مئوية 

وكانت الرطوبة الن�سبية منخف�سة.
بجامعة  الطب  كلية  اأجرتها  درا�ــســة  لكن 
كورونا  فــريو�ــس  اأن  اإىل  خل�ست  هــارفــارد 
مما  بالطق�س  تاأثرا  اأقل  يكون  قد  امل�ستجد 
اإ�سابات  حاالت  ظهرت  اإذ  الكثريون؛  يتوقع 
درا�سات  اأن  رغم  املدارية  املناطق  يف  عديدة 
العدوى  انــتــقــال  مــعــدل  اأن  اأثــبــتــت  �سابقة 

يرتاجع يف البيئات الدافئة والرطبة.
درجات  ارتفاع  اأن  اإىل  الباحثون  وخل�س 
احلرارة والرطوبة يف ف�سلي الربيع وال�سيف 
ـــوؤدي بــالــ�ــســرورة اإىل تــراجــع حــاالت  لــن ي
مل  مــا  امل�ستجد  كــورونــا  بفريو�س  االإ�ــســابــة 
يقرتن بتدابري واإجراءات �سحية مو�سعة ملنع 

انتقال الفريو�س من �سخ�س الآخر.

على  يعتمد  الفريو�سات  انت�سار  الأن  وذلــك 
بقدر  الب�سر،  �سلوكيات  مثل  اأخــرى  عوامل 
التغريات  توؤدي  وقد  البيئة.  على  اعتماده 
املو�سمية يف �سلوكيات الب�سر اأي�سا اإىل تغيري 

معدالت انتقال العدوى.
ــابــة  االإ�ــس مــعــدالت  ارتـــفـــاع  يــتــزامــن  اإذ 
مع  املثال،  �سبيل  على  اأوروبـــا،  يف  باحل�سبة 
يف  وترتاجع  املــدار�ــس،  يف  التالميذ  انتظام 
بلد  من  ال�سينني  تنقالت  ولعبت  االأجــازات. 
القمرية  ال�سينية  ال�سنة  راأ�ــس  قبل  الآخــر 
كورونا  فريو�س  ن�سر  يف  كبريا  دورا  وبعدها 
يف  املــجــاورة  املــدن  اإىل  ــان  ووه من  امل�ستجد 

ال�سني ومنها اإىل اأنحاء العامل.
املناعي  جهازنا  اأي�سا  الطق�س  ي�سعف  وقد 
باالأمرا�س  لالإ�سابة  عر�سة  اأكرث  ويجعلنا 
م�ستويات  املثال،  �سبيل  اإذ تقل على  املعدية. 
فيتامني "د" يف اجل�سم يف ف�سل ال�ستاء ب�سبب 
قلة تعر�سنا الأ�سعة ال�سم�س. واأثبتت درا�سات 
اأن م�ستويات فيتامني "د" يف اجل�سم توؤثر على 

قدرتنا على مقاومة االأمرا�س املعدية.
اأن  اإىل  اأخـــرى  درا�ــســات  اأ�ــســارت  حــني  يف 
املناعية  اخلاليا  عدد  يزيد  البارد  الطق�س 
املعدية.  االأمــرا�ــس  من  اجل�سم  حتمي  التي 
واأثبتت درا�سة اأن الهواء اجلاف ي�سعف اآلية 
كمية  يقلل  اإذ  الهدبية،  املخاطية  الت�سفية 
طبيعية  دفــاع  كو�سيلة  يعمل  الــذي  املخاط 
�سد اجلراثيم والبكترييا امل�سببة لالأمرا�س.

وربطت درا�سة يف ال�سني، مل تن�سر بعد، بني 
بفريو�س  االإ�سابة  ــّراء  ج املــوت  احتماالت 
كورونا امل�ستجد وبني حالة الطق�س. اإذ بحث 
 2.300 بنحو  اخلا�سة  البيانات  يف  العلماء 
وبني  بينها  وقــارنــوا  ووهـــان،  يف  وفــاة  حالة 
م�ستويات التلوث والرطوبة ودرجة احلرارة 

يف اليوم الذي حدثت فيه االإ�سابة.
ارتفعت  كلما  ــه  اأن اإىل  الــدرا�ــســة  وخل�ست 
ــــات احلـــــرارة ومــ�ــســتــويــات الــرطــوبــة  درج
قلت  الــعــدوى،  فيها  انتقلت  التي  االأيـــام  يف 
بالفريو�س.  االإ�سابة  جراء  املوت  احتماالت 
واأ�سارت الدرا�سة اأي�سا اإىل اأن التفاوت الكبري 
بني درجات احلرارة العظمى وال�سغرى، يزيد 
الفتك  على  وقدرته  الفريو�س  خطورة  من 

بامل�ساب.

االأ�سخا�س  ــن  م قليل  عـــدد  ين�سر  كــيــف 
الفريو�سات؟

مناعة  الكثريون  يكت�سب  اأن  امل�ستبعد  ومن 
�سد فريو�س كورونا امل�ستجد ما مل ي�سابوا به 
ويتعافوا منه، وبعدها �سيتحول الفريو�س من 

وباء اإىل مر�س متوطن.
وتقول فيتوريا كوليزا، مديرة اأبحاث املعهد 
اإن  والطبية،  ال�سحية  لالأبحاث  الفرن�سي 
الرحالت  عرب  البداية  يف  انت�سر  الفريو�س 
اجلوية، لكنه مبجرد ما و�سل اإىل املجتمعات 
املخالطة  بوا�سطة  الآخــر  �سخ�س  من  انتقل 
بني  التالم�س  اإيقاف  ي�سهم  وقد  والتالم�س. 

النا�س يف تراجع معدالت االإ�سابة.
الوقت  يــزال  ال  اأنــه  من  حتــذر  كوليزا  لكن 
ـــــراءات  مــبــكــرا ملــعــرفــة مـــدى كــفــايــة االإج
من  للحد  احلكومات  فر�ستها  التي  اجلديدة 
تخف�س  قد  �سك  بال  لكنها  الفريو�س.  انت�سار 
من  ــد  ب�سبب احل ــعــدوى  ال انــتــقــال  مــعــدالت 

التالم�س.
يف  تراجع  اأي  اأن  اإىل  األــربت  منــوذج  وي�سري 
�سيكون  املقبلة،  االأ�سهر  يف  االإ�سابة  معدالت 
مرده عوامل عديدة، اأولها التدابري الوقائية 
املناعة  وارتفاع  العام،  واالإغالق  العزل  مثل 

لدى ال�سكان، والتغريات املناخية املو�سمية.
لكن بع�س االأدلة ت�سري اإىل اأنه من امل�ستبعد 
متاما  امل�ستجد  كــورونــا  فــريو�ــس  يختفي  اأن 
ي�ستجيب  كــان  لــو  حتى  ال�سيف،  اأ�سهر  يف 
تراجع  لكن  املو�سمية.  املناخية  للتغريات 
مزايا  �سيجلب  بالفريو�س  االإ�سابة  معدالت 

عديدة.
تتخذ  التي  ــــراءات  االإج اإن  األـــربت  يقول 
لتاأخري بلوغ معدالت انتقال الفريو�س ذروتها 
�سك،  دومنا  اقت�سادية  خ�سائر  البالد  تكلف 
الفريو�س  انت�سار  من  احلد  يف  �ست�سهم  لكنها 
اأن  اأمل  على  ال�سيف،  ف�سل  دخول  حني  اإىل 
معدل  على  املرتفعة  احلــرارة  درجــات  توؤثر 

انت�سار الفريو�س.
العامل  دول  فيه  تكافح  ــذي  ال الــوقــت  ويف 
فاإن  االإ�ــســابــة،  ــاالت  ح ارتــفــاع  مــع  للتعامل 
الرعاية  �سيوفر الأنظمة  الوباء  تاأخري ذروة 
ال�سحية الوقت الذي حتتاجه ب�سدة التخاذ 
للفريو�س  للت�سدي  الــالزمــة  اال�ستعدادات 

امل�ستجد عندما يعاود االنت�سار.
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هل تق�سي درجة احلرارة املرتفعة على الوباء؟

ت�صت�صري الكثري من الأمرا�س املعدية اأو تنح�صر يف موا�صم معينة من ال�صنة، اإذ تنت�صر 
الإنفلونزا وفريو�س نورو املعوي يف الأ�صهر الباردة، بينما تبلغ معدلت الإ�صابة بالتيفود 
ذروتها يف ف�صل ال�صيف. وترتاجع حالت الإ�صابة باحل�صبة يف ف�صل ال�صيف يف املناطق 
ذات الطق�س املعتدل، بينما ترتفع يف الف�صول اجلافة يف املناطق املدارية. قيا�صا على 
ذلك، يت�صاءل كثريون عن اإمكانية تراجع معدلت الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد عندما 

يحل ف�صل ال�صيف ك�صاأن �صائر الأمرا�س املعدية املو�صمية. ومنذ ظهوره يف منت�صف 
اإ�صابة  اأعلى حالت  لت  و�ُصجِّ العامل،  مت�صارعة حول  بوترية  الفريو�س  تف�صي  دي�صمرب، 
يف اأوروبا والوليات املتحدة. ولوحظ اأن املناطق الباردة كانت الأكرث تاأثرا بالفريو�س، 
انت�صار  منط  على  توؤثر  قد  املرتفعة  احلرارة  درجات  باأن  العتقاد  اإىل  البع�س  دفع  مما 

الفريو�س.

اأ�صارت درا�صة اإىل اأن 
فريو�س كورونا امل�صتجد 

قد يبقى على قيد احلياة 
ملا ي�صل اإىل 72 �صاعة 
على الأ�صطح ال�صلبة، 

كالبال�صتيك واحلديد، 
حتت درجة حرارة ترتاوح 
بني 21 و23 درجة مئوية 
ورطوبة ن�صبية 40 يف املئة 

تنباأ باحثون يف درا�صة مل تن�صر بعد باأن تكون املناطق ذات املناخ 
املعتدل والبارد هي الأكرث تاأثرا بتف�صي فريو�س كورونا امل�صتجد 

وتليها املناطق القاحلة. ويرجح الباحثون يف هذه الدرا�صة اأن تكون 
املناطق املدارية هي الأقل تاأثرا بانت�صار الفريو�س



والفنية االأكادميية  املعايري  وفق  املوا�سيع  وانتقاء  املبدعني  متابعة  على  له  مو�سول  اليل" وال�سكر  اهلل  "عبد  الناقد  عليها  "ردود" ي�سرف 
ردود

املبدعة رحلي اميان/ باتنة ون�ص "هلو�سة": 
ة كثريا لوال اأنه خال من  ": ن�ّس جميل جدا ا�ستحّق الّن�سر، يقرتب من الق�سّ

االأحداث والتفاعل احلّي بني ال�سخ�سّيات.

اأجول يف خواطري بحثا  املبدع "اأمين مراح"/ باتنة وم�ساركة " 
عنك":":ن�ّس ب�سيط جدا، فيه بع�س التكّلف، يحتاج �ساحبه اإىل القراءة بعمق، 

ومتتني ثقافته االأدبّية. واالعتناء بهمزة الو�سل والقطع. 

املبدعة �سارة توايتية/ �سوق اأهرا�ص وم�ساركة "مق�سلة احلب.... كورونا": ": ق�سة جّيدة مت ن�سرها هذا العدد، لكن لنا عليها مالحظتان، االأوىل خلّو الّن�س 
من الفوا�سل متاما، وحماولة اال�ستعا�سة عن ذلك بالنقاط املتتاية، ولي�س ذلك �سحيحا لغة، والثاين قول الكاتبة )فتهرول يل( و�سوابها ) اإيّل (. والفرق بينهما وا�سح. 

اأخــــفــــي بني  ـــت  وكـــن
حلمي  ال�سوداء  خيباتي 
على  اأخـــطـــو  الـــــــوردي، 
اإليك  اأ�ــســابــعــي  ــــس  روؤو�
حذرا من اآذان �سماء، قد 
ما  حــبــنــا...واإذا  تغتال 
اأخفيت  العامل  حاربني 
وتكورت  خلفك،  نف�سي 
داخل حلاف حبك يل... 
ب�سعفي  اختليت  ما  واإذا 

وع�سفت  غــرية  وثــرت  عيناك،  عاتبتني 
بي ريح حبك .... ا�ستقبلت جرعات القوة 
اأ�ست�سعرها  التي كنت تر�سلها عرب ذبذبات 

وحدي... 
ومل ي�سمح ا�ستيطاين اللذيذ لقلبك باأن 

يعرب فتات احلزن اإليك... 
وكنت اإذا ما �سعرت اأن اإحداهن تقرتب 
�سرت  ــدار..  ج خلف  من  ترقبك  اأو  منك 
نارا ملتهبة حترق كل �سيء.. مل اأعد اأرنبا 
حتى  اأو  منــرة  اأو  لبوؤة  �سرت  بل  لطيفة 
اأن ترا�سيني بعد  اإال بعد  بركانا ال يخمد 

املئة مرة مئة مرة اأخرى ...
بل  عنك...  بعيدا  رحلوين  والــيــوم... 
رحلوا بي بعيدا عن روحي... حني �سرخت 
وقالوا  �سحكوا  خلفتموين  مل  هناك  بهم 
جمنونة ت�ستعقل ... وليتهم يعلمون اأين ال 

اأريد عقال ال يراك..
"ما بال  منعتني منك مودعا تقول يل: 
دمعها  اليها  اأعيدي  الدموع،  حتب  عينيك 

فاأنا �ساأعود لها حني اأ�سفى.." 

اأعــاتــبــه قــلــت يل 
ذات يوم اأين �سفاوؤك 
�ــســمــك... تــريــاق  و 

وبـــهـــجـــتـــك واأنـــ�ـــس 
روحك. 

دعــــنــــي مـــعـــك.. 
لن  اأين  واأعـــــــــدك 
اأ�ستكني  ولــن  اأ�سعف 
ـــل  ـــع ـــت اأف ـــن ـــا ك ـــم ك

دائما..
يحمي  املــ�ــســاعــر  ــن  م جي�سا  ــاأكــون  ــس �  
�ساأكون  بـــه...  م�ساعري  واأوزع  ج�سدك 

كرياتك احلمراء وخالياك... 
اأموت  قد  ولكني  مر�سا  متــوت  لن  اأنــت 
اإليك...  �سكن  غريبا  ف�ساركني  عزلة.. 
يخف  كي  اأملك  �ساركيني  مرة  ذات  يل  قلت 

و�ساركيني فرحتك كي تكرب 
اأوؤمــن  ال  وداعـــا...  تقل  ال  تودعني  ال 
نف�سي...  حترمني  ال  باحلياة...  ــوداع  ب
اإذا ما �ساقت  اأحدنا عن روحه  هل يتخلى 

نف�سه...
بالعدوى...  �ست�سيبني  ــك  اأن يقولون 
فكيف  ــك...  ــكــل ب مــ�ــســابــة  اأين  وجــهــلــوا 

ت�ستاأ�سل قلبك حني متر�س... 
يقبلني التاريخ موا�سيا واأرف�س اأن اأنظر 
اأعدائي  احل�سور  كل  غيابك  يف  اإلــيــه... 
اأن  فاإما  ج�سمك...  ينخر  اأعــدائــي  ــذ  واأل
حبيبا  منه  اأجــعــل  اأو  اإلــيــك....  تــردين 
حــويل... يحوم  راأيته  كلما  منه  تغار  يل 

فتهرول اإيل مرا�سيا.

ـــــُل �ـــــسِ اأَ ال  و   ، ـــــــتـــــــاٌر  اأَْم بــــيــــَنــــِك  و   ، َبــــيــــِنــــي 

َيـــْحـــِمـــُلـــِنـــي و   ، وْجـــــــــــــَدايِن  ـــــــــالأُ  مْي ــــــوُر  ــــــنُّ ال

ــــا ــــَدًم َق يِل  ــــــــــــْرُت  اأخاَّ َمــــــا  اأْقــــــــــــِدُر  ــــُت  ــــْن ك ْلــــــو 

ـــَقــــُه َتــــَعــــلاَـّ قـــــْلـــــِبـــــي  َحـــــــَجـــــــٌر  يِل  ُهــــــــَنــــــــاَك 

واِرَدُه اهلُل  اأََحــــــــــــباَّ  اإْذ  ؛  ـــــُه  ـــــُت ـــــْب ـــــَب اأَح

اأْقـــــرَبـــــَهـــــا و   ، ــــــارًا  ــــــَت ــــــسْ اأ� اأَملـَــــــ�ـــــــسُ  وِدْدُت 

َزَعـــُمـــوا مـــا  "  ،و  " ُكـــــوُروَنـــــا  ـــــــُب  اأرُق ــــــْدُت  ُع مـــا 

َكـــْعـــبـــِتـــَهـــا َغــــــــــرْيُ  َمــــــــــايِل  ــــــَة  ــــــكاَّ َم اأَرْدُت 

َهــــْل و   ، احَلــــِبــــيــــَب  ُزْرَت  اإذا  ــــــــوُت  مَتُ َقـــــاُلـــــوا 

، َرُجـــــــــــــٌل  ــــــــِنــــــــي  اأناَّ اإالاَّ  ُزرُتـــــــــــــــَك  ربِّ  يــــــا 

ــْت ــَع ــَط ــسَ ــــــِذي � َهـــْبـــِنـــي َطــــَوافــــًا لـــــَدى الـــبـــَيـــِت الاَّ

؟ ـــُل  ـــَم ـــَع ال ــــا  َم ـــاُء  ـــَم ـــ�ـــسْ َع ــــا  َي  ، اهلِل  ـــَة  ـــعـــَب َك ـــا  ي

ـــُل ـــِث ــــ ـــَت مُمْ ــــوُر  ــــ�ــــسُّ ال َهـــــــَذا  و   ، اإلـــــيـــــِك  ـــــْوٌق  ـــــسَ �

ـــُل ـــِم ـــَت ـــْع ي ـــــــَو  ْه و   ، اِدِي  فــــــــــــــوؤَ ــــــرْكــــــُت  َت ال  و 

ــــُل  ــــَب ُق ال  و   ، مَلْـــــ�ـــــسٌ  ــــــَدُه  ــــــن ِع يِل  َلــــيــــ�ــــسَ  و 

ــــُل اأَ�ــــسِ ـــــال  َف اأْهــــــــــَوى   ـــــا  َم و   ، بـــيـــِنـــي  ِحــــيــــَل  و 

ـــُل  ـــ�ـــسِ ـــغـــَت َي ــــُب  ــــْل ــــق ال ــــُث  ــــي ــــَح ِب اأُذوَب  ــــى  حــــتاَّ

ـــــُل احُلـــــَل و   ، االأرَكــــــــــــــــاُن  يِلَ  ـــــــلاَّـــــــْت  جَتَ ــــــــا  اَّ مَل

ــبــُل الــ�ــسُّ ِّـــــــــــَي  َعـــنــــ ـــاَقـــْت  َفـــ�ـــسَ  ، اأبــــــَعــــــُدويِن  و 

؟ ــــِزُل  ــــَع ــــْن م ــــوُب  ــــُب ــــح املَ اإَذا  َيـــِطـــيـــُب  َعـــْيـــ�ـــسٌ 

ُجـــــُل ؟ ــــــاذا َيـــْفـــَعـــُل الـــــراَّ ـــْجـــِر ُعــــوِمــــَل ، َم ـــَه بـــال

االأَجـــــــُل ـــِر  لـــَيـــْحـــ�ـــسُ و   ، ــــــــــْت  اْلأَُم و   ، ــــــــــــواُرُه  اأْن

�ضعــر

اإعداد: رقية حلمر

نزوال لرغبة قراءنا االأعزاء لن�سر اأعمالهم االأدبية من )ق�سة ق�سرية، �سعر، خاطرة،  وحتى ن�سو�س م�سرحية ق�سرية ومقامة...( 
وغريها من االأنواع االأدبية، �سرعت جريدة االأورا�س نيوز بتخ�سي�س �سفحة اأ�سبوعية للمبدعني وهواة الكتابة من خالل "�سفحة اإبداع" 

املعنونة بـ "موا�سم البوح" والتي ي�سرف عليها خمت�سون يف املجال.
auresibdaa@gmail.com :ميكن ار�سال م�ساركاتكم عرب الربيد االلكرتوين التايل 

مالحظة: يتم ن�سر العدد كل يوم ثالثاء، ا�سافة اىل كون االأعمال التي مل يتم ن�سرها �سيكون هنالك �سببان: اأوال لكرثة املادة على اأن 
تن�سر يف العدد املوايل، والتي مل تن�سر �سرتفق برد من طرف الناقد عبد اهلل اليل، حظا موفقا للجميع

�سعد مردف/ الوادي

�سارة توايتية/ �سوق اأهرا�س

خاطرة 

ق�ضة
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الت�سحية،  الوطن  ؟  الوطن  تقولني 
اأو  ملك  لنا  مــا  بكل  ن�سحي  اأن  الــوطــن 

اإيجارا يف �سبيل اأن نبقى هنا ال غري.
حيث  ــن  ــوط ال دقــيــقــا،  ــه  ــن اأظ _ال 
اأحفظ  العني،  قريرة  اأنام  اأن  �سيمكنني 
لي�س  الوطن  والكرامة،  وعر�سي  دمــي 
حتديدا الرقعة اجلغرافية التي اأطلقت 
يف �سمائها �سرختي االأوىل، الوطن حيث 
وال  ُحرا  اأَكرُب  حيث  اأفرح،  حيث  اأجنح، 

اأخفي راأيي �ِسرا....
_ )يقاطعها متملمال( اإذا مل ت�سحي 

طواعية، لن حت�سلي على اأي من هذا. 
يحمل  ال  هــهــهــه،   !!! طــواعــيــة   _
اإال  املعركة  �ساحة  يف  �سالحه  اجلندي 

ُمكَرًها، وتريدين اأن اأومن بهذا ؟ 
يحمل  اجلــنــدي  حت�سبني  ــــاذا  _مل

�سالحه اليوم يا ترى ؟
ما  �سهر  كل  اآخــر  له  يدفعوا  _لكي 
يف  له  دفعوا  ولو  اأطفاله،  رمق  به  ي�سد 

غري ذلك ما �سحى اأبدا و ما مات . 
بهذه  تفكري  اأن  جــدا  يوؤ�سفني   _
خلفيات  متلكني  اأنك  ظننت   ، الطريقة 

اأرقى. 
_لكنها احلقيقة، اأحتدى اأن يجيبك 
 ، به  اأواجهك  ما  بخالف  واحــد  جندي 
حبيبته  عن  تخلى  الــذي  علمدار  مــراد 
ووالديه  الأجل عيون املخابرات، �سل�سلة 
تركية واالأغاين التي نت�سدق بها �سباَح 
بني  اأنــا  اأ�سع  و   . �ُسعراء  َخو�ُس  م�ساء 

يديك : احلقيقة.
ن�سحي  ال  اأن  _)يهاجمها(:هراء، 
اأن ننتمي لغري  اأن نخون،  طواعية يعني 

هذه الرقعة، خيانة كربى.
_اأِرقُّ لرف�سك ، الأن ما اأ�سارحك به 
وحقيقي،  �سادق  هو  ما  بقدر  جدا  ب�سع 

قوم   ، للب�ساعة  ننتمي  ال  قــوم  ونــحــن 
تر�سي  لــذيــذة   �سعارات  وراء  نختبئ 
�سعفاء،  نحن  الَوَهن،  وتن�سينا  �سعفنا 
ن�سحي  اأن  على  مرغمون  الأننا  �سعفاء 
اأن  اجلــنــدي  �سديقك  ُمــرغــم  هــو  كما   ،
اأنا   _ املعركة  �ساح  يف  ال�سالح  يحمل 

ل�ست �سعيفا، الت�سحية قوة . 
_هه قوة ! كالتي يف اأهازيج اجلنود 

َيتُلونها �سباحا م�ساء ؟
تقنعينني   ) وحزينا  _)م�ستنكرا 
 ! اأغانينا  ؟  به  اآمنا  ما  بكل  اأكفر  بــاأن 
َق�َسُم   ! الوفاء  عهود  و  ؟  الوطن  �سعر  و 

املوت ؟ 
الوطن  ُتــعــّرِف  اأن  اأريـــدك  اأبـــدا،   _
يعيه  " كما  اأجله  من  ت�سحي  اأن  " قبل 
عقلك فقط، بعيدا عما جعلوك حتفظ، 
واجلميع  واأنا  اأعلم   انتماًء،  حتتاج  اأنت 
اأبدا  تكن  مل  لكنها  الهوية،  نحتاج   ..
ت�ستيقظ  حيثما  الوطن   .. جغرافية 
يخرج  فيما  طعامك  لتعد  �سباحا  اأمــك 
املتجمد،  بالقطب  ولو  للعمل..  زوجها 
ب�سري  اأّي  نفوذ  ي�سع  ال  حيثما  الوطن 
الوطن  حقك،  يبَخ�سك  اأو  يظلمك  اأن 
حيث تربي �سغارك، الوطن لي�س ترابا، 
جمموعة   الوطن  اأنفا�س،  د  َتــردُّ الوطن 
 " " هذا  حيث  تهرب  اأنك  لو  اأ�سخا�س،  
َتِفي  اأن  مطالبا  ل�ست  اهـــرب،  الــوطــن، 

للرتاب. 
التعريف  اأبــدا،  هذا  يف  نتفق  لن   _

اأناين جدا 
لكنه  روعه،  من  تهدئ  اأن  اأرادت    ...
َفق الباب يف نغمة ناقمة  غادر غا�سبا، �سَ
التي  الوطنية  ملعاين  منها  يقت�س    ..

يعِرفها  .. ويعُبدها 

اجتاحت )كرونا( كّل مكان يف كوكبنا االأزرق، و�سغلت 
حياة الّنا�س وا�ستولت على اهتمامهم وحّركت قرائح 

ج فيها الق�سائُد  االأدباء وال�سعراء والكّتاب، وبداأت ُتَدباَّ
والق�س�ُس واملقاالت املختلفة، لكن الذين كانوا اأ�سرع 

تفاعال معها هم ال�سعراء. فنظر بع�سهم اإىل االأمر 
بعني ال�ّسخرية والُهْزِء، قال ال�ساعر حمّمد برحايل من 

ال�سريعة:  
ْهَو يف ُغـددي هواكم يفاَّ كاملَـــــــدد* *َي�سبُّ الزاَّ

فهاكم �سافحوا كّفــــي* *ولو)بالفي�س(عن ُبُعــــد
فهو ين�سح بالت�سافح عن بعد ولو من خالل الفاي�سبوك، 

ديق عبد القادر �سيد من ب�سكرة فقد قال  اأما ال�ساعر ال�سّ
ب�سخرية لطيفة، وفيها جمال التنا�س البديع:

قل للمليحة بالكمامة تغتدي* *ماذا فعلت بعا�سق 
متكمد ؟

قد كان ينوي للجمال خروجه* *حتى راآك فتاب 
دون تردد

وهذا َن�ْسٌج على منوال ق�سيدة: )قل للمليحة يف اخلمار 
االأ�سود( مل�سكني الدارمي، وهذا اأحد اأ�ساليب ال�سعراء 

يف معاجلة امل�سائب والهموم التي تتنّزل على االإن�سان، 
ويحاول التغّلب عليها بال�سخرية واال�ستهزاء حتى ال 
ي�ستّد عليه عبُئها وال تثقل عليه وطاأتها. لكّن �سعراء 
اآخرين ينظرون اإليها من زاوية اأخرى، ويقولون فيها 

قوال خمتلفا، ومنهم ال�ساعر عمر علوا�س من تيارت حيث 
يقول:

وقالـوا لــم َنـُعـْد نـلقــاَك اإالاَّ  *  * مِلَاًما هـل اأَ�َساأَْت ِبـَنا 
نوَنا الظُّ

َفُقـلُت لهم معاَذ اهلل لــكـْن *  * ِبَذا اأََمـرْت "ُكُروَنا" 
فاْعذرونا

ومن ال�سعراء اأي�سا حمّمد جربوعة الذي كتب نرثا 
هذه املّرة وعنون مقاله ب�سخرية بالغة )اأكورونا و�سوء 

كيل لغوّي؟ (، وهذا العنوان فيه تنا�س بنّيٌ مع ماأثور املثل 
العربي القائل: )اأح�سفا و�سوء كيلة..؟(، ومّما جاء يف 

املقال اأّن الذين �سموا ما ي�سعه الّرجل على فمه واأنفه 
اتقاء لداء كرونا ال ي�سّمى )كمامة(، واإمنا الكمامة عند 

العرب للدواب، وال�سواب اأن نقول )لثام(. ورّب �سارة 
نافعة كما اأّن احلروب والنوازل ينتج عنها اأدب يتفاعل 

معها نرثا و�سعرا، كذلك مع املر�س ينتج اأدب جديد، 
يتفاعل مع احلدث العظيم ويخّلده يف تاريخه االأدبي، كما 

خّلد املتنبي احلّمى قائال: 
وزاِئَرتي كاأَنّ ِبها َحياًء * *  َفلي�َس َتزوُر اإاّل يف الَظالِم 

َبذلُت لها املَطاِرَف واحل�سايا* *فعاَفتها وباَتت يف 
ِعظامي

مق�سلة احلب.... كورونا كرونا يف الأدب 

رحلي اإميان/ باتنة

هم�ضة

ه�����ل�����و������ش�����ة

عبد اهلل اليل

اأ�سواُق يف زَمن الُكُروَنا



للحفاظ على اللياقة يف زمن كورونا..

اأعلنت وكالة الف�ساء االأمريكية 
)نا�سا( موؤخرا، اأن امل�سبار 

الذي  "بري�سفرين�س" )املثابرة(، 
�سرت�سله الوكالة اإىل املريخ، �سيحمل 

على متنه اأكر من 10.9 مايني 
ا�سم اإىل الكوكب االأحمر.

وقالت الوكالة -يف بيان �سحفي- 
اإنها بعد اأن دعت الراغبني يف جميع 

اأنحاء العامل لتقدمي اأ�سمائهم 
ال�ستقال املركبة الف�سائية 

ع�سرة  تلقت  "بري�سيفران�س"؛ 
مايني و932 األفا و295 ردا.

ور�سمت االأ�سماء بوا�سطة �سعاع 
االإلكرتون على ثاث رقائق من 

ال�سيليكون بحجم اأظفر االإ�سبع، ثم 
اأرفقت بعد ذلك بلوحة اأملنيوم على 

منت املركبة الف�سائية.
ومن املقرر اإطاق امل�سبار من حمطة 

كيب كانافريال التابعة للقوات 
اجلوية االأمريكية يف فلوريدا ، يف 

جويلية اأو اأوت املقبلني، ليهبط على 
�سطح الكوكب االأحمر يف فيفري 

العام املقبل، وذلك اإذا مل توؤِد 
جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد 

)كوفيد-19( التي جتتاح العامل 
حاليا اإىل تاأجيل املهمة.

و�سمم امل�سبار -الذي يزن اأكر من 
األف كيلوغرام، للبحث عن عامات 

احلياة امليكروبية املا�سية على 
الكوكب االأحمر، كما �سيدر�س املناخ 

واجليولوجيا اخلا�سة باملريخ.

م�سبار ف�سائي 
يحمل 10 ماليني 

ا�سم اإىل املريخ

يف عيد ميالده 

طفل م�ساب بالتوحد يح�سل
 على 700 بطاقة تهنئةمن اأنحاء العامل

منوعاتالثالثاء 21  مغر�س 2970/ 31  مار�س 2020 املوافق لـ 06 �شعبان 181441
ناتا�سا  تدعى  بريطانية  �سيدة  نا�سدت 
واملتابعني  اأ�سدقاءها  عاًما،   33 جيم�س، 
التوا�سل  موقع  على  ال�سخ�سي  حل�سابها 
االجتماعي "في�س بوك" الإر�سال بطاقات 
وامل�ساب  االأ�ــســم  ــان  دي لطفلها  تهنئة 
التا�سع،  مياده  عيد  مبنا�سبة  بالتوحد، 
من�سورها  يلقى  اأن  تتوقع  مل  ولكنها 
الذين  االأ�سخا�س  من  الكثري  ا�ستجابات 
�سارعوا على الفور باإر�سال بطاقات تهنئة 

ملنزلها، لتتلقى جبًا من ر�سائل التهنئة.
مبوقع  ن�سر  تــقــريــر  يف  االأم  واأ�ـــســـارت 
الإخراج  ا�سطرت  انها  اإىل   ،"metro"
من  اأكر  منذ  مدر�سته  من  ديان،  طفلها 
بزمائه  االت�سال  فقد  وبالتايل  عــام، 
ــرتة عــاجــه باأحد  بــاملــدر�ــســة، طـــوال ف
م�ست�سفيات لندن وا�ستغرقت عدة اأ�سهر.

و�سعرت االأم باخلوف من اأن ي�سعر طفلها 
مري�س التوحد بالوحدة يف عيد مياده، 
كما  بزمائه،  االت�سال  فقد  اأنه  خا�سة 
لي�س لديه اأ�سدقاء وقد ال ي�ستطيع اأحد 
بعيد  احتفالها  م�ساركتها  جريانها  من 
مياد طفلها خا�سة يف ظل هذه الظروف 
الع�سيبة من تف�سي فريو�س كورونا، ومنع 
املنزيل  للعزل  ال�سعب  ودعوة  التجمعات 

للحد من انت�سار الفريو�س.
ففكرت ناتا�سا يف اأن تطلب من اأ�سدقائها 
ومتابعيها على ح�سابها ال�سخ�سي مبوقع 
تهنئة  بطاقات  باإر�سال  بوك"  "في�س 
ا�ستجابة  تتوقع  مل  ولكنها  لطفلها، 
حيث  لدعوتها  االأ�سخا�س  مــن  الكثري 
من  تهنئة  بطاقة   700 من  اأكر  تلقت  
وو�سل  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  غرباء 
العدد النهائي للبطاقات هو 714، والتي 
اأدخلت ال�سرور لقلب اأبنها ديان يف عيد 

مياده .
على  ناتا�سا  ح�ساب  متابعو  يكتف  ومل 
تهنئة  بطاقات  باإر�سال  بوك"  "في�س 
فقط، بل ظلوا ير�سلون هدايا ويرتكوها 
على عتبة باب منزلها، حتى حلول عيد 
يف  �سغري  �سابط  قام  كما  الطفل،  مياد 
با�سم بريين،  امللكية، واملعروف  البحرية 
واحلرف  الفنون  من  علبة  لها  بت�سليم 
جميع  من  مهداة  بطاقة  و55  اليدوية 

املجندين يف ثكنات البحرية.

كني�سة متاحة للتحويل لبيت
 فاخر يف بريطانيا 

معرو�سة للبيع ب�سعر خيايل

يعقوب  كــان  فــيــفــري،  �سهر  بــدايــة  منذ 
�سنوات،  خم�س  العمر  من  البالغ  ــارات  غ
االأ�سدقاء  من  ال�سوكوالطة  بي�س  يجمع 
 ،New Song Kids والعائلة واأع�ساء
بريطانيا،  يف  فيوارينغتون  كني�سة  وهى 
لكن يعقوب مل يكن يخزنها لنف�سه، واإمنا 
للتربع بكل بي�س ال�سوكوالطة الذي ميكنه 
جمعه لعمال ال�سحة، الذين يعملون على 

خط املواجهة لفريو�س كورونا امل�ستجد.
بي�سة   70 املا�سي  االأ�سبوع  يعقوب  و�سلم 
وكانت  فيانك�س،  وي�ستون  م�ست�سفى  اإىل 
 32 العمر  من  تبلغ  التي  �ــســارة،  والــدتــه 
عاما، فخورة جدا بطفلها على هذه اللفتة 
اللطيفة، وقالت "نحن فخورون به للغاية 

خا�سة اأنه ي�ساعد االآخرين".
وتابعت اأن العائلة تتربع بانتظام بعبوات 
الطعام  لبنك  فيها  مــرغــوب  غــري  طــعــام 
اأ�سئلة حول  يعقوب يف طرح  وبداأ  املحلي، 
�سغري  طفل  "اإنه  �سارة  واأ�سافت  ال�سبب، 
كل  يعرف  اأن  فقط  يريد  للغاية،  ف�سويل 

�سيء".
بع�س  اأن  لــه  �سرحت  "عندما  واأ�ــســافــت 

الطعام  ــراء  ــس � ي�ستطيعون  ال  الــنــا�ــس 
ويجب  اأ�ـــســـرهـــم،  الإطـــعـــام  ــاجــر  ــت امل يف 
الذين  االأ�سخا�س  على  االعتماد  عليهم 
يتربعون"، �ساأل عما اإذا كان ميكن للعائلة 

فتح بنك طعام اأو بنك األعاب.
الــكــثــري من  "لدى  لــ�ــســارة  يــعــقــوب  وقـــال 
األعاب؟"،  بنك  اإن�ساء  ميكننا  هل  االألعاب، 
بالبي�س  للتربع  جــاكــوب  خطط  بعدها 
يف  الف�سح  عيد  �سيق�سون  الذين  لاأطفال 
اأمهات  بع�س  يعمل  بينما  لكن  امل�ست�سفى، 
�سريديل  مــدر�ــســة  يف  اأ�ــســدقــائــه  ــــاء  واآب
قرر  احلــرجــة،  الرعاية  يف  االبتدائية 

م�ساركة بي�سه مع االأطباء واملمر�سات.
على  تعتاد  ال  العائلة  اإن  �ــســارة  وقــالــت 
دراية  على  لكنه  مًعا،  االأخبار  م�ساهدة 
املمر�سون  الــتــيــيــواجــهــهــا  بــالــتــحــديــات 

واالأطباء يومًيا.
التفا�سيل،  كل  يعرف  ال  "اإنه  واأو�سحت 
واملمر�سات  االأطـــبـــاء  اأن  يــعــرف  لكنه 
املواجهة  خط  على  بحياتهم  يخاطرون 
من  يعانون  الــذيــن  االأ�ــســخــا�ــس  لرعاية 

حالة �سيئة للغاية.

االإعان  منذ  العاملية  ال�سحة  منظمة  تتوقف  مل 
عن فريو�س كورونا وباء عامليا عن تقدمي الن�سائح 
للنا�س، خ�سو�سا الأولئك الذين يعي�سون يف احلجر 

ال�سحي.
ح�سابها  العامليةعلى  ال�سحة  منظمة  ون�سرت 
ملن  الــعــامل  لغات  مبختلف  ن�سيحة  في�سبوك  يف 
على  املحافظة  اأجل  ال�سحي،من  للحجر  يخ�سعون 

لياقتهم البدنية خال مكوثهم يف املنازل.
القيام  البالغني  االأ�سخا�س  من  املنظمة  وطلبت 
بن�ساط بدين ال يقل عن ن�سف �ساعة يوميا خال 
على  املحافظة  االأجـــل  مــن  البيت،  يف  وجــودهــم 

�سحتهم.
اأما بالن�سبة لاأطفال، فقد اأو�ست منظمة ال�سحة 
العاملية ب�سرورة اأن ميار�سوا ن�ساطا منزليا ال يقل 
عن ال�ساعة، وميكن اأن يكون ذلك مب�ساركة اأفراد 

العائلة.
يف  ح�سابها  على  تــدويــنــة  يف  املنظمة  وقــالــت 
على  للحفاظ  البيت  تلتزم  كنت  "اإذا  في�سبوك: 
ال�سروري  مــن  ــاإن  ف كــورونــا،  فــريو�ــس  مــن  نف�سك 
لك  ت�سنى  كلما  يوم  كل  بدين  بن�ساط  تقوم  اأن 

ذلك".
العامل  يف  النا�س  مايني  يلتزم  اأ�سابيع،  ومنذ 
كورونا،  بفريو�س  االإ�سابة  من  للوقاية  منازلهم 
الذي و�سل عدد �سحاياه من الوفيات حتى االآن 
جتاوزت  فيما  �سخ�س،  األــف   30 من  اأكــر  اإىل 

االإ�سابات 600 األف حالة.
بلدان  خمتلف  يف  احلكومات  من  العديد  وفر�ست 
�سكانها،  تنقل  على  احــرتازيــة  اإجـــراءات  العامل 
يف  للتجول  حظرا  وفر�ست  باأكملها،  مدنا  وعزلت 
حماولة ملنع تف�سي الوباء.

ال�سحة العاملية تقدم جمموعة من الن�سائح

طفل بريطاين يتربع بـ70 بي�سة 
من ال�سوكولطة لأطباء وممر�سات كورونا

مطرب يحرج رئي�ض الربازيل 
باأغنية "العزل ال�سحي"

�سوته  بيل،  اإم.يف  الربازيلي،  الــراب  مغني  �سم 
جايريبول�سونارو  للرئي�س  املنتقدة  لــاأ�ــســوات 
ال�ستهانته بخطورة وباء فريو�س كورونا امل�ستجد، 
وذلك يف اأغنية حث من خالها النا�س على حماية 

اأنف�سهم.
"العزل  ــوان  ــن ــع ب وهــــي  بــيــاأغــنــيــتــه  ــجــل  ــس و�
التوا�سل  و�سائل  على  ون�سرها  منزله  ال�سحي"يف 
االجتماعي،وحذر فيها من اأن العدوى قد تتف�سى 
حي  مثل  الربازيالفقرية  اأحــيــاء  يف  ب�سرا�سة 
)�سيتي اأوف جود(، الذي ولد به ويقع يف مدينة 
ريو دي جانريو، حيث ال تتوفر املياه يف بع�س تلك 

االأحياء.
اأغنيته  ا�ستلهم  اإنه  اإعامية،  لو�سائل  بيل  وقال 
من روؤية كثري من الربازيليني ومن بينهم الرئي�س 

ي�ستهينون بالفريو�س.

ال�سحة  "منظمة  واأو�ـــســـح 
العامليةحذرت وال�سعب مل يعر 
ورئي�س  يــذكــر،  اهتماما  ذلــك 

واأجـــل  ــر  ــاالأم ب ا�ستخف  ــة  ــدول ال
التحرك، لقد اأ�ساعوا وقتا يف اأمور ال تهم".

واأ�ساف اأن "كوفيد-19" لي�س "نزلة برد ب�سيطة" 
من  اأكرب  عدد  و�سي�ساب  بول�سونارو،  ادعى  مثلما 
الربازيليني بالفريو�س ب�سبب "جهل" و"غطر�سة" 

رئي�سهم.
وقال: "توخوا احلذر واحموا اأنف�سكم... لن يكون 

هناك مت�سع يف وحدات الرعاية املركزة".
حاالت  عــدد  زاد  فقد  ال�سحة،  ـــوزارة  ل وطبقا 
اأمثاله  لثاثة  الــربازيــل  يف  بكورونا  االإ�ــســابــة 
مع  املا�سي  االأ�ــســبــوع  خــال   3417 اإىل  وو�ــســل 

ت�سجيل 92 حالة وفاة حتى االآن

الروحية،  واالأماكن  املميزة،  االأماكن  ملحبي 
مت عر�س كني�سة ميكن حتويلها ملنزل فاخر 
مقابل  الربيطاين  ال�سوق  يف  للبيع  �سماوي، 

اإ�سرتليني. جنيه  األف   750
اإب�سلي،  يف  مارتن  القدي�س  كني�سة  توقفت 
العمل  عــن  املــتــحــدة  باململكة  هامب�ساير، 
60 عاًما، وفقا  كمكان للعبادة قبل اأكر من 

ل�سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
ـــني، مت  العقار ومــنــذ ذلـــك احل ا�ستخدام 

فني  كــمــعــر�ــس 

ــايل،  احل مالكه  قبل  مــن  زهـــور  واأ�ــســتــوديــو 
الذي قرر بيعه االآن، ب�سعر 750 األف جنيه 

اإ�سرتليني.
مت منح اإذن التخطيط �سابًقا يف عام 2014 
لتحويل املبنى الذي يبلغ طوله 2640 قدًما 
انتهى  هذا  ولكن  ال�سكني  لا�ستخدام  مربًعا 

االآن.
اإىل  التقدم  اجلــدد  �ساغليها  على  و�سيتعني 
�سواهد  الإزالــة  اإذن  على  للح�سول  االأ�سقف 

القبور املحيطة باملبنى.
كانت هناك كني�سة يف املوقع يف قرية اإب�سلي 
منذ عام 1654 ولكن املبنى احلايل يعود 
يف الغالب اإىل حوايل عام 1832 عندما 

اأعيد بناوؤه بعد حريق ن�سب فيه.
من  بالعديد  تفتخر  الكني�سة  تــزال  ال 
خط  ذلــك  يف  مبا  االأ�سلية  ميزاتها 
ع�سو  وهــو  ع�سر،  ال�ساد�س  القرن 
 1832 عام  يف  للكني�سة  منحه  مت 
ون�سب تذكاري ل�سخ�سية يورك�ساير 
يجب  وكلها  كون�ستابل،  جون  ال�سري 

اأن تبقى بغ�س النظر عن اأي حتويات.
هذا وتقع قرية اإب�سلي بالقرب من نهر اآفون، 
بعد  على  الق�س  من  ال�سطح  على  بار  ويوجد 
من  االأقــدام  على  �سرًيا  فقط  واحدة  دقيقة 

مكان االإقامة.
العقارات  ــاء  وك مــن  جوليك،  توبي  ــال  وق
احلايل  املــالــك  اأم�سى  "لقد  فــرانــك:  نايت 
فـــنًيا ومتجــر  ـــا  واأدار معر�سً الوقـــت  بع�س 
زهـــــور بالكــني�سة، كل هــــذا خمطط مفتوح 

ب�سقف مقبب".



برفع حدود البيانات على خدمات النطاق العري�ض للخط الثابت

كيف ميكنك زيادة �سرعة الإنرتنت يف املنزل؟

خطاأ  وجــود  مايكرو�سوفتمن  �سركة  حــذرت 
10يوؤثر  ويــنــدوز  الت�سغيل  نــظــام  يف  جــديــد 
امل�ستخدمني،  لبع�س  باالإنرتنت  االت�سال  على 
الــتــطــبــيــقــات  ــس احلـــــــاالت  ــ� ــع ب ـــع يف  وميـــن
365( و   Office( االإنتاجية الرئي�سية، مثل
 ،)Outlook( و   )Microsoft Teams(
ومت�سفحات  االأخرى  املهمة  العمل  وتطبيقات 
ــويــب مـــن الـــو�ـــســـول اإىل  ــل ــوفــت ل مــايــكــرو�ــس

االإنرتنت.
ويت�سبب هذا اخلطاأ مب�سكلة ملاليني املوظفني 

هذه  ا�ستخدام  يحاولون  الذين  العامل،  حول 
تف�سي  و�ــســط  املــنــزل  مــن  للعمل  التطبيقات 

فريو�س كورونا امل�ستجد.
الذين  اأولئك  على  امل�سكلة  توؤثر  اأن  وميكن 
ل�سهر   10 ـــنـــدوز  وي ــث  ــدي حت يــ�ــســتــخــدمــون 
ماي2019 اأو حتديث ويندوز 10 ل�سهر نوفمرب 
الرتاكمي  التحديث  اإىل  ذلك  ويرجع   ،2019
وهو  مايكرو�سوفت،  مــن   )KB4535996(
اأواخر  يف  ال�سركة  اأ�سدرته  اختياري  حتديث 

�سهر فيفري.

 )KB4535996( وجلب التحديث الرتاكمي
مل�سكلة  حل  �سمنها  من  االإ�سالحات،  من  عدًدا 
عدم عر�س مربع بحث ويندوز ب�سكل �سحيح، 
احلا�سب  الأجهزة  البطارية  اأداء  ح�سن  كما 

املحمولة يف و�سع اال�ستعداد احلديث.
برنامج  اأي  اأن  اإىل  مايكرو�سوفت  وت�سري 
 )WinInet( اأو )WinHTTP( ي�ستخدم
قد يواجه م�سكالت يف الو�سول اإىل االإنرتنت، 
هذه  مــن  املت�سررين  مــن  العديد  اأن  ويــبــدو 
اخلا�سة  ال�سبكات  ي�ستخدمون  امل�سكلة 
موارد  اإىل  للو�سول   )VPN( االفرتا�سية 

العمل.
االت�سال  عند  امل�سكلة  حتــدث  اأن  وميكن 
بها،  االتــ�ــســال  قطع  اأو   )VPN( ب�سبكة 
ات�سال  حالة  تظهر  ” قد  وتو�سحال�سركة: 

باالإنرتنت حمدودة اأو معدومة يف موؤ�سر حالة 
ات�سال ال�سبكة )NCSI( يف منطقة التنبيهات 
يدوًيا  وكياًل  ت�ستخدم  التي  لالأجهزة  بالن�سبة 
اأو وكياًل مت تكوينه تلقائًيا، خا�سة مع ال�سبكة 

.”)VPN( اخلا�سة االفرتا�سية
عمالقة  فــــاإن  بـــاالإ�ـــســـالح،  يتعلق  وفــيــمــا 
االأمر،  لهذا  كبرية  اأولوية  تعطي  الربجميات 
يف  امل�سكلة  لهذه  ت�سحيح  الإ�ــســدار  وتخطط 
اأوائل �سهر اأفريل، على اأن يتوفر التحديث من 

وتقول  مايكرو�سوفت،  حتديثات  قائمة  خالل 
ال�سركة اإن م�ستخدمي ويندوز 10 قد يتمكنون 
ت�سغيل  اإعــادة  طريق  عن  امل�سكلة  تخفيف  من 

اجلهاز.

 Chan زوكــربــريغ(  ت�سان  )مبادرة  اأعلنت 
املنظمة   –  Zuckerberg Initiative
اخلريية التي اأطلقها الرئي�س التنفيذي ل�سركة 
في�سبوك )مارك زوكربريغ( وزوجته )بري�سيال 
ت�سان( يف عام 2015 – نهاية االأ�سبوع املن�سرم 
ُم�سّرع  يف  دوالر  مليون   25 مببلغ  ت�ساهم  اأنها 
واالأدويــة  العالجات  لتطوير  جيت�س(  )بيل 

.19-COVID )19-لعالج فريو�س )كوفيد
اأن  بعد  وزوجته  زوكربريغ  م�ساهمة  وتاأتي 
 Bill & )اأطلقت )موؤ�س�سة بيل وميلينداغيت�س
Melinda Gates Foundationاخلريية 
 19-COVID كوفيد-19(  تداوي  )ُم�ّسرع 
وقت  يف   Therapeutics Accelerator
�سركة  اأن  كما  اجلــاري،  مار�س  �سهر  من  �سابق 
)ويلكوم( اخلريية  واملوؤ�س�سة  )ما�سرتكارد(، 
موؤ�س�سة  مع  �سراكة  عن  Wellcomeاأعلنتا 
من  جـــزًءا  بو�سفهما  وميلينداغيت�س  بيل 
 125 املبادرة، التي بداأت بتمويل اأويل بقيمة 

مليون دوالر عند اإطالقها.
وكان الهدف من امل�سروع هو تطوير عالجات 
لفريو�س )كوفيد-19( باأ�سعار معقولة، وميكن 
توزيعها على نطاق وا�سع، و�سيتوىل املُ�سرع مهمة 
ا�ستخدام  واإعـــادة  احلالية،  االأدويـــة  تقييم 
)كوفيد- مر�سى  لعالج  احلالية  اأغرا�سها 
19(، وُيوؤمل يف ا�ستخدام بحث امل�سرع ملكافحة 
على  االأخــرى  الفريو�سية  االأمــرا�ــس  م�سببات 

العالجي  امل�سرع  و�سيعمل  ا،  اأي�سً الطويل  املدى 
ا مع منظمة ال�سحة العاملية يف امل�سروع. اأي�سً

اأن  في�سبوك،  من�سوريف  يف  زوكــربــريغ  وكتب 
خا�سة  ب�سورة  مهم  احلالية  االأدويـــة  تقييم 
لتجارب  بالفعل  خ�سعت  اأنــهــا  اإىل  بالنظر 
ال�سالمة ال�سريرية، و�سيكون من االأ�سرع بكثري 
لقاح  تطوير  مــن  وا�ــســع  نطاق  على  اإتاحتها 

جديد.
العديدة  اجلهود  ــد  اأح االإعـــالن  هــذا  ويعد 
التي يبذلها عمالقة وادي ال�سليكون للتقنية يف 
حماولة للم�ساعدة يف مكافحة انت�سار الفريو�س 
التاجي، الذي اأودى حتى االآن بحياة ما يقرب 

العامل،  اأنحاء  جميع  يف  �سخ�س   25،000 من 
واأ�ساب اأكرث من ن�سف مليون �سخ�س.

يف  ومايكرو�سوفت  ــازون  اأم �سركتا  و�ساهمت 
2.5 مليون دوالر، لن�سر  �سندوق اإغاثة بقيمة 
املجتمعات  مع  تعمل  التي  املنظمات  اإىل  املوارد 
املت�سررة من تف�سي الفريو�س يف منطقة �سياتل 
بوالية وا�سنطن االأمريكية، واأطلقت في�سبوك 
ا برناجًما بقيمة 100 مليون دوالر مل�ساعدة  اأي�سً
ال�سركات ال�سغرية املت�سررة من الوباء، وقالت 
وقائي  قناع  ماليني   10 بـ  �ستتربع  اإنها  اآبــل: 

جلهود االإغاثة يف الواليات املتحدة.

تكنولوجياالثالثاء 21  مغر�س 2970/ 31  مار�س 2020 املوافق لـ 06 �شعبان 191441 ويندوز 10 يحتوي على خطاأ يوؤثر 
على العمل من املنزل

زوكربريغ ين�سم اإىل غيت�ض لتمويل اأبحاث عالج “كوفيد19-”

هذه  املنزل  من  االأ�سخا�س  من  الكثري  يعمل 
االإنرتنت  ات�سال  اأن  يكت�سفون  وقــد  االأيـــام، 
اإليها،  يحتاجون  التي  بال�سرعة  لي�س  لديهم 
مما يوؤثر على اأداء عملهم، لذلك فاإذا كنت غري 
ميكنك  لديك،  االإنرتنت  �سرعة  مدى  من  متاأكد 
اإجراء اختبار �سرعة للح�سول على اأرقام اأكرث 
مرات  عــدة  االختبار  ــراء  اإج اأن  وتذكر  دقــة، 
عن  اأف�سل  معلومات  �سيمنحك  اليوم  مدار  على 
�سنتعرف  يلي  االت�سال،وفيما  �سرعة  متو�سط 
على كيفية زيادة �سرعة ات�سال االإنرتنت اأثناء 

العمل من املنزل:

- اإعادة ت�سغيل جهاز التوجيه:
حل  التوجيه  جهاز  ت�سغيل  ــادة  اإع لك  يتيح 
كل  املنزلية،  لل�سبكة  امل�ساكل خا�سة  من  الكثري 
ما عليك فعله هو ف�سل جهاز التوجيه من جميع 
االأجهزة املت�سلة ثم من م�سدر الطاقة اخلا�س 
الإيقاف  تقريًبا  دقيقة  ــدة  مل واالنــتــظــار  ــه،  ب
اإعادة تو�سيل جهاز  ت�سغيل كل �سيء متاًما، ثم 

التوجيه مب�سدر الطاقة.
غري  ب�سكل  اجلهاز  بف�سل  تقوم  اأن  وجتنب 
ال�سبط  اإعـــادة  اأزرار  على  ال�سغط  اأو  �سحيح 
يوؤدي  قد  ذلــك  الأن  نف�سه،  التوجيه  جهاز  يف 
جميع  وم�سح  امل�سنع  �سبط  اإعــادة  تفعيل  اإىل 

اإعداداتك.
 

- �سبط قنوات الوايفاي:
التوجيه احلديثة تدعم ميزة  اأجهزة  معظم 
يعني  مما   ،Dual-Band املــزدوج(  )النطاق 
اأنها توفر ات�ساالت عرب كل من تردد 2.4 جيغا 

ثالثية  وبع�سها  هرتز،  ديغا   5 ــردد  وت هرتز 
اإ�سافًيا  نطاًقا  توفر  اأنها  يعني  مما  النطاق، 
ب�سكل  االت�ساالت  لتوزيع  هرتز  جيغا   5 برتدد 

اأكرب.
ات�ساالت  قــنــوات  تق�سيم  ميكنك  وبالتايل 
ال�سغط على قناة  ال�سبكة، وتقليل  اجلهاز عرب 
واحدة، وميكن لذلك اأن ي�ساهم يف زيادة �سرعة 
 2.5 النطاق  كان  اإذا  خا�سة  االإنرتنت  ات�سال 

جيغا هرتز مزدحم قلياًل. 
ميكنك القيام بذلك؛ باالنتقال اإىل اإعدادات 
)النطاق  ميزة  مــن  والــتــاأكــد  التوجيه،  جهاز 
املزدوج(، ثم تو�سيل كل جهاز على حدة بالقناة 

املنا�سبة.
 

- اإدارة الأجهزة املت�سلة بال�سبكة:
العادي  املنزيل  التوجيه  جلهاز  ميكن  نظرًيا 
ولكن  مت�ساًل،  جهاًزا   250 حــوايل  مع  التعامل 
ي�سغط  اأن  �ساأنه  من  هذا  العملية  الناحية  من 
يحدث  وبالتايل  الــرتددي  النطاق  عر�س  على 
االأجهزة  من  الكثري  هناك  كان  فــاإذا  التباطوؤ، 
والحظت  الوايفاي،  ب�سبكة  مت�سلة  اجلديدة 
البدء  االت�سال فيجب عليك  �سرعة  م�ساكل يف 

يف التقليل من االأجهزة املت�سلة. 
بالن�سبة اإىل اأجهزة التوجيه االأحدث، ميكنك 
االنتقال اإىل تطبيق جهاز التوجيه اخلا�س بك 
والبحث عن قائمة االأجهزة املت�سلة، وبالن�سبة 
 IP عنوان  ــل  اأدخ االأقـــدم،  التوجيه  الأجــهــزة 
ق�سم  ــن  ع ــث  ــح واب املت�سفح  يف  ــك  ب ــس  ــا� اخل
للتعرف  �سلة  ذو  ق�سم  اأي  اأو  االأجهزة(  )اإدارة 
على االأجهزة املت�سلة، كما ميكنك جتربة هذه 

اخليارات:

-ف�سل الأجهزة غري ال�سرورية: 
على  االأجهزة  بع�س  اإىل  بحاجة  تكن  مل  اإذا 
�سبكة  الخـــرتاق  حمـــاوالت  راأيـــت  اأو  �سبكتك 
اإيقاف ت�سغيل هذه االأجهزة،  الوايفاي، ميكنك 
 MAC والــبــحــث عــن خــيــار حلــظــر عــنــاويــن
مرور  كلمة  تغيري  من  والتاأكد  بهم،  اخلا�سة 

الوايفاي عند االنتهاء.
بع�س  لك  ت�سمح  ال�سرعة:  نطاق  يف  التحكم 
معينة  اتــ�ــســاالت  باختيار  التوجيه  اأجــهــزة 
الإبطاء �سرعاتها، وبهذه الطريقة، ميكنك توفري 
عر�س نطاق ترددي اأقل لالأجهزة التي تتطلب 
الرتددي  النطاق  عر�س  وزيــادة  ب�سيطة،  مهام 

لالأجهزة امل�ستخدمة لالألعاب وبث الفيديو.
 

- التبديل اإىل مت�سفح اأ�سرع:
االإنــرتنــت  اتــ�ــســال  �سرعة  تــبــاطــوؤ  كــان  اإذا 
يحدث عند فتح الكثري من عالمات التبويب يف 
املت�سفح الرئي�سي لديك، فجيب عليك التبديل 
ما  بتحميل  يــقــوم  �سرعة  اأكـــرث  مت�سفح  اإىل 
اأو  Brave مت�سفح  مثل:  فقط،  �ــســروري  هو 

االإعدادات  تخ�سي�س  لك  يتيح  Operaالذي 
كما ُتريد للح�سول على اأف�سل جتربة ت�سفح.

 
- ا�ستخدام خدمة VPN قوية:

ميزات   VPN خدمات  من  العديد  تت�سمن 
ميكن اأن ت�ساعد يف ت�سريع ات�سال االإنرتنت مثل: 
اإىل  باالإ�سافة  حماية،  وجــدار  اإعالنات،  مانع 

منع التتبع، والت�سفح بدون حدود لل�سرعة.

قـــالـــت احلــكــومــة 
اأم�س  الربيطانية، 
�سركات  اإن  االأحـــد، 
االتــــــ�ــــــســــــاالت يف 
الــبــالد وافــقــت على 
رفـــع كــافــة احلـــدود 
للبيانات  الــقــ�ــســوى 
النطاق  خدمات  على 

العري�س على اخلط الثابت، والتي اأ�سبحت 
منازلهم  يف  املعزولني  للنا�س  احلياة  �سريان 

خالل اأزمة فريو�س كورونا.
بي.تي  بينها  ومـــن  �ــســركــات  وتــعــهــدت 
بدعم  توك،  وتوك  و�سكاي  ميديا  وفرجني 
بعد  اجلائحة  خــالل  املتعاملني  وحماية 
مــع احلــكــومــة وهــيــئــة تنظيم  حمــادثــات 

االت�ساالت يف بريطانيا )اأوفكوم(.
م�ساعدة  ــرى،  االأخ االإجـــراءات  بني  ومن 
دفع  يف  �سعوبة  يــجــدون  الــذيــن  العمالء 
باقات  وحت�سني  اجلائحة،  نتيجة  الفواتري 

الــهــاتــف املــحــمــول 
ـــي،  واخلــــط االأر�ـــس
يظل  اأن  ــمــان  ــ�ــس ل
ات�سال  على  النا�س 
واإعـــطـــاء اأولـــويـــة 
الإ�ــــســــالح اأعـــطـــال 
الفئات ال�سعيفة من 

املتعاملني.
وقال اأوليفر دودن، وزير الثقافة يف بيان 
النا�س يف  اأن يظل  ال�سروري  "من  للحكومة 
الوطنية  ال�سحة  هيئة  حلماية  منازلهم 
واإنقاذ االأرواح، وهذه الباقة ت�ساعد النا�س 
اأثناء وجودهم يف  ات�سال  البقاء على  على 

املنزل".
خطوات  ال�سركات  من  العديد  واتخذت 
بــالــفــعــل لــدعــم الــعــمــالء خـــالل االأزمــــة، 
املعر�سني  النا�س  على  الت�سهيل  بينها  ومن 
التي  املــعــلــومــات  اإىل  الــو�ــســول  للمخاطر 

يحتاجونها.

�سركات اإنرتنت بريطانية تدعم املعزولني ببيوتهم 

تدخلت �سبكة من م�ستخدمي الطابعات 
امل�ست�سفيات  مل�ساعدة  االأبعاد،  الثالثية 
معدات  يف  احلاد  النق�س  من  تعاين  التي 
الطبية  االإمــدادات  من  وغريها  احلماية 
كورونا  فريو�س  جائحة  خــالل  احليوية 
طارئ  اإجــراء  اأنه  من  وبالرغم  امل�ستجد، 
العاملون  ا�ــســطــر  فــقــد  تــقــلــيــدي،  ــري  غ
االعتماد  اإىل  االأمــريــكــيــون  ال�سحيون 
عليه، حيث جتاوزت اأمريكا جميع الدول 

االأخرى يف اإجمايل احلاالت املوؤكدة.
القطاع  من  املوزعني  من  العديد  ــداأ  وب
و   Dyson ــون(  )دايــ�ــس مثل  اخلــا�ــس، 
اأجهزة  ت�سنيع  يف   ،Tesla )تي�سال( 
تنقذ  اأن  املــحــتــمــل  ــن  م الــتــي  الــتــهــويــة 
الوجه  باأقنعة  يتعلق  فيما  اأمــا  احلياة، 
انت�سار  للحد من  – وهي معدات �سرورية 
فقد   – ال�سحيني  للعاملني  الــفــريو�ــس 
�سنعها  اإىل  امل�ست�سفى  يف  العاملون  جلــاأ 
العدوى  بانتقال  املخاطرة  اأو  بنف�سهم، 
 )95-N( اأقنعة  ا�ستخدام  ــادة  اإع بعد 
الوقاية  معدات  يف  احلاد  النق�س  ب�سبب 

واإمدادات اأقنعة الوجه.
 Amy كو�سي�سكي(  ــي  )اإمي و�ساعدت 
يف  امل�ساعدة  االأ�ستاذة   ،Kuceyeski
كورنيل،  جامعة  يف  واالأ�سعة  الريا�سيات 
من  ا  �سخ�سً  50 من  يقرب  ما  جتميع  يف 
االأبعاد  الثالثية  الطابعات  م�ستخدمي 
يف كورنيل الراغبني بامل�ساعدة، مع وجود 

االأبعاد. ثالثية  طابعة   100
جلهودهم  االأوىل  الثمار  الفريق  وقدم 
ــورك،  ــوي ــي ن يف  �ــســحــيــني  مــرفــقــني  اإىل 
للوجه  درع   400 ت�سنيع  مــن  ومتكنوا 
ــعــاد،  االأب ثالثية  بطابعات  مطبوعني 
الوجه  اأقنعة  من  العديد  اإىل  باالإ�سافة 
الوقاية  ومعدات  وامل�سابك  البال�ستيكية 
الــدروع  هــذه  ا�ستخدام  وميكن  االأخـــرى، 
اأقنعة  مع  جنب  اإىل  جنًبا  البال�ستيكية 
الوجه )N-95( ملنع انتقال العدوى اإىل 

عمال امل�ست�سفيات.
اأيـــام  ب�سعة  املــجــمــوعــة  وا�ــســتــغــرقــت 
لكنها  املعدات،  من  الكمية  هذه  لت�سنيع 
اإىل   500 بني  ما  االإنتاج  لزيادة  تهدف 
واعتمدت  يومًيا،  للوجه  واقــي   1000
على  امل�ستلزمات  ت�سنيع  يف  املجموعة 
متت  ال�سويد  من  امل�سدر  مفتوح  ت�سميم 
مركز  يف  االأطباء  قبل  من  عليه  املوافقة 

ويل كورنيل الطبي.
يذكر اأن هذا اجلهد اجلماعي ال يقت�سر 
على نيويورك فقط، فقد بداأت جمموعات 
يف  واملــحــرتفــني  ــهــواة  ال مــن  ر�سمية  غــري 
وحول  اأمريكا  اأنــحــاء  جميع  يف  الظهور 
الثالثية  الطابعات  ال�ستخدام  العامل 
االأبعاد، لطباعة االإمدادات احليوية التي 
ت�ستد احلاجة اإليها من اأجل عالج مر�سى 
تعري�س  دون  امل�ستجد  كــورونــا  فــريو�ــس 

�سحة موظفي امل�ست�سفى للخطر.

امل�ست�سفيات تلجاأ اإىل الطباعة
 الثالثية الأبعاد لتاأمني املعدات



ال�صاحة الفنية تفقد اأحد رجالتها 
كورونا بفريو�س  ا�صابته  "نور الدين زيدوين" بعد 

ال�سينوعرايف  الفنية  ال�ساحة  فقدت 
ت�سجيل  بعد  زيدوين"  الدين  "نور 
االأ�سبوع  الكورونا  بفريو�س  ا�سابته 
املا�سي، اأين نعاه الع�سرات من الفنانني 
ال�سديد  حزنهم  عــن  عـــربوا  الــذيــن 

بفقدان اأحد رجاالت امل�سرح.
ينعي  �سيبة  حل�سن  الــفــنــان  وذهـــب 
عاملنا  ــن  ع "رحل  بــقــولــه:  الــفــنــان 
ال�سينوغراف  االأ�ــســتــاذ  �سديقنا 
الــديــن، جمعنا عمل يف  نــور  ــدوين  زي
من  االاأخرية"  الرق�سة   " م�سرحية 
متاأثرا  باتنة  اجلهوي  امل�سرح  انتاج 
امل�ستجد،  كورونا  بفريو�س  باإ�سابته 

لروحك ال�سام".
من جهته نعى الفنان �سوقي بوزيد من 
والية باتنة الفنان الراحل بعبارات 
اأمل،  " بكل  قائا:  واحلــزن،  املوا�ساة 
نورالدين  �سي  لرحيلك  اآ�سف  ل�ست 
وهل يل اأن اأعار�س الكتاب املوؤجل، ما 
يوؤمل اأنني ما �سمعت اأنك مري�س وال اإن 

كنت حمجور اأو حتى يف امل�سفى، عابر 
�سفحات ي�سادفني اخلرب، وت�ساألت ملا 
مل يكن قبل اخلرب نباأ، اأاإىل هذا احلد 
اجلزائر قارة تراها حتجب اخلرب، اأم 
اأو  بعد،  التوا�سل  نفقه  مل  الزلنا  اأننا 
واحلكومة  الورق  مر�سال  نعي�س  ترانا 
الفريو�س  عنا  لتحجب  الطرق  غلقت 
خرب،  با  ونحن  فري�سته  اأنت  وتكون 
مرهف  وحــ�ــس  فــن  اأهـــل  نــكــون  كيف 
ونحن ال خرب، رحلت االأول اإذا، تراك 
احلوا�س  فو�سى  مــن  كــعــادتــك  قلقا 
اأخر حمطة  ال�سجر،  واالرجتال وكل 
كانت يف املقر وقبلها باتنة كانت �سبه 
م�ستقر، �سحيح تذكرت اأننا اليوم كلنا 
�سنلتقي هناك  يف املحطة على عجل، 
التا�سى  نقطة  حــول  قليا  ندرد�س 
واخلطوط وحقيقة ال�سفر، تخيل يا 
من  اأخذتها  ال�سورة  حتى  نورالدين 
اأمر، رحلة موفقة  حائط �سديق واأنا 

عزيزي".

فناين  ـــرز  اأب مــن  "زيدوين"  ويعترب 
�سابق  اأ�ستاذ  وهو  باجلزائر،  امل�سرح 
الدرامية بربج  للفنون  العايل  باملعهد 
اإ�سهامات  عــدة  له  اأن  كما  الكيفان، 
مميزة يف اإجناز ت�ساميم �سينوغرافية 
"على  اأبــرزهــا  امل�سرحيات  لع�سرات 
جلان  عــدة  يف  و�سارك  الكبري"،  بابا 

حتكيمية باملهرجانات العربية.

املبادرة قدمتها دار علي بن زيد للن�سر والتوزيع

ة )عندما رفعت علم  قراءة يف ق�سّ
بقلم: عبد اهلل ليلبالدي  للّدكتور طارق البكري )لبنان(

laliabdella@yahoo.fr

قراءة  يف كتاب

رقية. ل

اأعلنت دار علي بن زيد للن�سر والتوزيع 
م�سابقتها  اإطــاق  على  ب�سكرة  بوالية 
يف  امل�سرحية"  "للكتابة  ال�سنوية 
الوطني،  امل�ستوى  على  االأوىل  طبعتها 

تزامنا واليوم العاملي للم�سرح.
�سعار  حتـــت  جــــاءت  الــتــي  الــطــبــعــة 
عنها  قــال  احلياة"  "امل�سرح...مراآة 
�ــســاحــب املـــبـــادرة حمــمــد الــكــامــل بن 
ال�ستقبال  مفتوحة  ــا  ــه اأن عــلــى  زيـــد 
خمطوطات املوؤلفني فيما يخ�س امل�سرح، 
منوها يف ذات ال�سياق اأن الفكرة جاءت 
من اأجل ت�سليط ال�سوء على اأب الفنون 
من  الــتــي  امل�سابقات  ــذه  ه مثل  بفتح 
االبداع  على  االأقــام  ت�سجع  اأن  �ساأنها 
الكتابة  يف  جتربته  من  انطاقا  فيه 
امل�سرحي  الفن  يجد  وحتى  امل�سرحية، 
تهتم  الــتــي  امل�سابقات  بــني  لــه  مكانا 
وال�سعري،  والق�س�سي  الروائي  باملجال 
امللحة  بــالــ�ــســرورة  ال�سعور  ونتيجة 
الكتابات  هــذه  مبثل  امل�سرح  بتعزيز 
اجلزائرية بعيدا عن االقتبا�س لكتاب 

عامليني.
ذات  فــاأو�ــســح  امل�سابقة  �ــســروط  وعــن 
مفتوحة  ــابــقــة  ــ�ــس امل اأن  املــتــحــدث 
خمتلف  من  واجلزائريات  للجزائريني 

�سن  يــكــون  اأن  عــلــى  ــن،  ــوط ال واليــــات 
�ساحب الن�س امل�سارك يفوق 18 �سنة، 

واأن يوجه الن�س لفئة الكبار.
الن�س  اأن  زيد  بن  الكامل  حممد  وقال 
ميكن  العربية  باللغة  �سيكون  ــذي  ال
بن�س  فيه  ي�ساركوا  اأن  للمت�سابقني 
اأو  ورقيا  من�سورا  يكون  ال  واأن  واحــد، 
ركحيا  مقدما  يكون  ال  واأن  الكرتونيا، 
اأو  �سواء على م�ستوى موؤ�س�سات الدولة 

اجلمعيات اأو خمتلف الهيئات.
حممد  الكاتب  نــوه  ال�سياق  ذات  ويف 
ال�ستقبال  اأجــل  اآخــر  اأن  على  الكامل 
 2020 مــاي   21 يــوم  حــدد  امل�ساركات 
على اأن يتم االإعان عن نتائج امل�سابقة 

يوم 1 �سبتمرب 2020.

ير�سلوا  اأن  املت�سابقني  وعــلــى  هـــذا 
اأعمالهم على الربيد اخلا�س بامل�سابقة 
حجمه  اأريــال  بخط   word ملف  يف 
املر�سل  وهوية  ببيانات  م�سحوبة   ،14
وال�سرية الذاتية، وي�سرف على امل�سابقة 

جلنة خمت�سة بالكتابة امل�سرحية.
اجلهة  فاأ�سافت  امل�سابقة  جوائز  وعن 
الن�س  طبع  �سيتم  ــه  اأن على  املنظمة 
ن�سخة   250 �ساحبه  وي�ستلم  الفائز 

من الكتاب املطبوع.
امل�سرحي  بالفن  املهتمون  ثمن  حني  يف 
عليها،  الــقــائــمــني  و�ــســجــعــوا  املـــبـــادرة 
خا�سة واأنه ال توجد م�سابقات موازية 

للكتابة امل�سرحية يف اجلزائر.

التوا�سل  مــواقــع  عــرب  مــوؤخــرا،  اأطــلــق، 
الفنانني  ــن  م جمــمــوعــة  االجــتــمــاعــي 
الوطن  ــات  والي خمتلف  من  والن�سطاء 
فريو�س  �سد  توعوي  حت�سي�سي  فيديو 
عديد  ــادرة  ــب امل ــذه  ه وحملت  ــا،  ــورون ك
كن  م�سوؤوال  كن  واعيا  كن  ال�سعارات" 
يف  ابــق  اأنف�سنا  نحمي  بالوعي  اإن�سانا 

الدار".
نيوز"  "االأورا�س  ليومية  حديثه  ويف 
�ساح  املبادرة  هذه  فكرة  �ساحب  اأ�سار 
وممثل  و�ساعر  كــاتــب  ميهوبي  الــديــن 
مرتب�س مب�سرح ق�سنطينة  اإىل م�ساركة 
االإعامية  ال�سخ�سيات  من  جمموعة 
الفيديو  هــــذا  تــقــدمي  يف  املـــعـــروفـــة 
 Bein الـ  قنوات  معلق  منها  التوعوي 
Sports الريا�سية عادل خلو وفنانني 
كرمي  واملخرج  املمثل  اأمثال  معروفني  
زاوي  طاهر  حممد  واملمثل  بود�سي�س 
باالإ�سافة اإىل م�ساركة روائيني معروفني 
على ال�ساحهة الوطنية منهم عبد املنعم 
وعبد  تيبايل  وما�سيني�سا  ال�سايح  بن 
املبدعني  من  وغريهم  طواهريه  الرزاق 
من  الفيديو  ت�سوير  مت  حيث  ال�سباب، 

 Fikra قبل عبد الهادي رميلي رئي�س 
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اأن  نيوز"  "االأورا�س  متحدث  واأ�ــســاف 
الفيديو الذي ح�سد االإعجاب امللحوظ 
ر�سائل توعوية  امل�ساهدين �سم  من قبل 
بيوتهم  يف  البقاء  على  املواطنني  حتث 
االإجـــراءات  خمتلف  ــرتام  اإح وتلزمهم 
انت�سار  تفادي  يف  الأهميتها  ملا  الوقائية 

هذا الفريو�س.
يف  ــعــروفــة  امل ال�سخ�سيات  دور  وعـــن 
ال�ساحة الثقافية والفنية يف احلث على 
ال�سحية،  االإر�ــســادات  واإتباع  التوعية 
املمثل  مــيــهــوبــي  الــديــن  ــاح  �ــس يــقــول 

�سوت  "اأن  ق�سنطينة  مب�سرح  املرتب�س 
تاأثري  له  �سيكون  والن�سطاء  الفنانني 
خا�س يف تغيري �سلوكيات االأفراد ملا لهم 
" الفن  القول  مردفا  اإيجابي،  تاأثري  من 
للظهور  فر�سة  يكون  اأن  قبل  ر�سالة  هو 
فلكل عمل فني هدف  لاإبداع  و�سيلة  اأو 
اجلزائر  تعي�سها  التي  الظروف  ــام  واأم
كــورونــا وجــب على  وبــاء  انت�سار  جــراء 
الفنانني والنا�سطني يف خمتلف املجاالت 

القيام بتوعية املواطنني".
كما اأ�سار ذات املتحدث اإىل اأهمية و�سائل 
التوا�سل االجتماعي التي اأ�سبحت على 
العامل اخلارجي  نافذة على  حد تعبريه 
احلا�سر  الوقت  يف  املتاحة  والو�سيلة 
واأنها  وال�سيما  االأعمال  بع�س  لرتويجها 
�ساهمت يف حتقيق �سهرة بع�س الفنانني، 
اأهمية  اإىل  حديثه  خــتــام  يف  م�سريا 
التوعية  عرب الف�ساء االإفرتا�سي الذي 
يعد بديا وذلك ملا يلعبه ح�سبما اأ�ساف 
االأعمال  لهذه  الرتويج   يف  دور كبري  من 
يف  الو�سول  باإمكانها  التي  التح�سي�سية 

وقت ق�سري اإىل كافة اأطياف املجتمع.
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ب�صكرة تطلق الطبعة الأوىل للكتابة 

امل�صرحية على امل�صتوى الوطني

نخبة من الفنانني والن�صطاء يطلقون 
فيديو توعوي حول "فريو�س كوورنا"

حفيظة. ب

رقية. ل



جماملة
وحدة عجوزة مت�سابية قالت لواحد

قداه تعطيني يف عمري
 25 يعطيك  ل�سعرك  ي�سوف  يل  قالها   

�سنة
ويل ي�سوف لعينيك يعطيك 20 �سنة
ويل ي�سوف ليديك يعطيك 30 �سنة

ويل ي�سوف لطولك يعطيك 10 �سنني
قالت لو من خّلر قداه يف عمري

قالها اجمعي وا�س قلتلك كامل؟!!.

حمجوز
مليح  ما رقدت�س  البارح   : االأبله قال ل�ساحبو  واحد 

يف القطار
قال لو �ساحبو : وعا�س؟

قال ليه االأبله: خلاطر كنت راقد يف البا�سة الفوقانية
البا�سة  مــول  مع  تبادلت�س  ما  وعا�س  �ساحبو:  لو  قــال 

التحتانية؟
قال لو: كانت فارغة و ماكان�س فيها حتى واحد با�س نتبادل 

معاه؟؟!.

تنومي
وحدة  �ساف  مرتو  على  يتزوج  حب  ــد  واح
قالهم  الثانية  عائلة  مع  تفاهم  وعجابتو 

باجلمعة اإن �ساء اهلل نفرو كل�س.
املهم اخلرب و�سل ملرتو 

دو�س  للدار  الراجل  دخل  نهاراخلمي�س 
و�ستيكا روحو و عطاها برقدة

 ال�سباح نا�س ولب�س وجد روحو و جا خارج 
عيطتلو مرتو و قاتلو وين م�سهل يا معلم 

قال لها رايح ن�سلي اجلمعة
قالتله : روووح روح ترقد وارتاح و رّيح بالك اليوم راهو 

االثنني
قالها ا�ستغفري موالك يا خملوقة اليوم اجلمعة

قالتلو هاد املرة حطيتلك دوا تاع رقاد و رقدت من اخلمي�س 
ليوم االثنني

ليوم  تنو�س�س  مــا  �سم  نحطلك  بــاهلل  اق�سم  اجلــايــة  ــرة  امل
الدين؟!.

معلومات م�سلية

القنفود

اأمثال �سعبية

يف  املــوجــود  احلــريــة  متثال  وزن  يبلغ   •
ذراعــه  طــول  ــا  اأم طــن  نحو225  نيويورك 
حوايل  فيبلغ  االأمــام  اإىل  املمدودة  اليمنى 

مرت.  14
قتلت  اإذا  �سنوات   10 ت�سجن  الهند  يف   •

بقرة. 
اأمرا  الكثريين  لدى  يعترب  • اأكل احل�سرات 
مقززا، هو اأمر �سحي ومفيد ح�سب )منظمة 
وتوؤكل  والزراعة(  لالأغذية  املتحدة  االأمم 

احل�سرات يف 113 بلدا حول العامل.
نومي  تو�سيكا  الياباين  العامل  الحــظ   •
ــادون  ج  A الـــدم  ف�سيلة  يحملون  مــن  اأن 
ومن يحملون  بالتفا�سيل  ويهتمون  وحذرون 

الف�سيلة O واقعيون ويع�سقون القيادة.
اأوىل  من  ر�سوب  يوجد  ال  اليابان  يف   •
متو�سط  ثالث  اأو  ثاين  تقريبا  اإىل  ابتدائي 

الأن الهدف الرتبية و لي�س التعليم.
• نافورة تريفي ال�سهرية يف روما )اإيطاليا( 
تقدر  نقدية  قطع  يوميا  النا�س  فيها  يلقي 
العتقادهم  وذلــك  تقريبا  يــورو   3000 بـ 
عند  ــه  اأن االأجــمــل  االأمــنــيــات،  حتقق  باأنها 
اإطعام  الأجل  ت�سرف  املبالغ  هذه  ا�ستخراج 

الفقراء وامل�ساكني.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 يا حجاك يا جماك 

ح�سبتو �سوك من 
اال�سواك ظهر حي 

فيه الروح وعلى 
رجليه جاك 

حدث يف مثل هذا اليوم
احلادي والثاثون 

من �سهر مار�س
االأوىل  اإيزابيال  اإ�سبانيا  ملكة  ـ   1492
اليهود  رعاياها  جميع  يتحول  باأن  تاأمر 
الدين  اإىل  األــف   150 عددهم  والبالغ 
اإ�سبانيا  عــن  يــرحــلــوا  اأن  اأو  امل�سيحي 

نهائًيا )مت تعوي�سهم يف 2012(.
1727 ـ وفاة العامل  الفيزيائي اإ�سحق 

نيوتن.
بباري�س. ايفل  برج  افتتاح  ـ   1889

للجي�س  االإرهــابــي  التنظيم  ـ   1961
بالن-  كامي   - يغتال  الفرن�سي  ال�سري 
تنظيمه  ب�سبب  اإيفيان  بلدية  رئي�س 

للمفاو�سات اجلزائرية- الفرن�سية.
راوول  الفرن�سي  ـــرال  اجل ـ   1962
ــ�ــس الــوطــنــي  ــىء املــجــل ـــاالن يــنــ�ــس ـــس �
ا�ستقالل  م�سار  توقيف  ق�سد  للمقاومة 

اجلزائر.
1964ـ  �سدور املر�سوم املتعلق بالتنظيم 

االإقليمي للنواحي الع�سكرية.
1979 ـ ان�سحاب اآخر جندي بريطاين 
ا�ستقالل  واإعـــالن  مالطة،  جــزيــرة  مــن 

اجلزيرة.
جديدة  نقدية  قطعة  �سدور  ـ   1983
ورقة  و  جــزائــري  ديــنــار  ــد  واح بقيمة 

نقدية بنكية جديدة بقيمة 200 دج.
على  ي�سادق  ــة  االأم جمل�س  ـ   2005
وعلى  املحروقات  حول  القانون  م�سروع 
االحتاد  و  اجلزائر  بني  ال�سراكة  اتفاق 

االأوروبي.
2008 ـ احلكومة ت�سادق على املر�سوم 
التنفيذي املتعلق باإن�ساء جهاز امل�ساعدة 

اخلا�س باالإدماج املهني.
الـــقـــوات  ــاب  ــح ــس ــ� ان بــــدء  ـ   2009
�ست  بعد  العراق  من  ر�سميا  الربيطانية 

�سنوات من تواجدها يف جنوب العراق.
االإ�ــســرائــيــلــيــة  ــة  ــوم ــك احل ـ   2009
على  حتــوز  نتنياهو  بنيامني  برئا�سة 

ثقة الكني�ست.
 120 يوفد  االأوروبي  االحتاد  ـ   2012
مراقبا اإىل اجلزائر ملراقبة االنتخابات 

الت�سريعية املقررة يف 10 ماي املقبل.
ديون  يقرراإلغاء  بوتفليقة  ـ   2012

منظمة املجاهدين.
 70 عــن  يــقــل  ال  مــا  وفـــاة   -  2014
غرب  يف  اإيبوال  وبــاء  تف�سي  يف  �سخ�سا 

اإفريقيا.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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ــــازو الــــواد  ـــل ه ـــراج ال
�سابة  العام  يقول  وهــو 

حكـــمة
كثريا ما خرجت �صداقات 
عظيمة من بدايات �صيئة

�سورة م�سحكة

الف�سل  اأن  عــاوة  �سي  يا  تــدري  هل  ـ 
التخطيط  اإىل  يــقــود  التخطيط  يف 

للف�سل؟
من�سف خري الدين ب�سكرة

هذا وين عرفت كر اهلل خريك؟!.
�سي  يا  قا�سي  ميــوت  هنا  نقول  متى  ـ 

عاوة؟
عبداهلل.ي باتنة

عندما ال يكون لقا�سي مركب للنجاة، 
اأو خمرج للنجدة!!.

املوت  اأم  ال�سريع  املوت  تف�سل  اأيهما  ـ 
البطيء؟

رفيق قتالة بئر العاتر
ال  ــا..اهلل  ــورون ــك ب منوت�س  مــا  املــهــم 

يبليك؟!.
ـ وحدة موؤمنة قالت اأمتنى اأن يتزوج 
يوم  يل  يكون  حتى  ن�ساء  ثاث  زوجــي 
يا  رايك  لربي..وا�س  وثاثة  لزوجي 

�سي عاوة؟

عاء زقرار عني مليلة
تّطلق  اللي  هــي  احلقيقية  املــوؤمــنــة 
وا�س  واّل  هلل   كامل  االأ�سبوع  وتخّلي 

رايك؟.
ـ الدنيا هاذي هم ي�سحك وهم يبكي؟
�سفيان .م باتنة
اإذا كان هناك هم ي�سحك فهذا يعني 
يف  ال�سعريية  ــاب  االأعــ�ــس يف  ــفــات  ان
املنطقة امل�سوؤولة على دغدغة االأع�ساء 
حم�سورة  منطقة  ودخــولــهــا  املـــخ  يف 
نف�سيا..الباقي عادي فعادة الهم يبكي 

وما اأكر همومنا امل�سحكة!!.  
ال�سحي  احلــجــر  يف  قــاعــد  ــــت  واأن ـ 
مهبلينك.. واأطفالك  ثقيلة  واالأنرتنت 

وا�س اّدير يا �سي عاوة؟
يا�سني بوعجاج قاي�س
يف  تنفع  الوجه  مبي�سات  اإذا  ن�سوف 
تبيي�س "الزهر مل�سود" واّل ما ينفع والو 

غري املوت قهرا قبل كورونا!؟.

احلجر 
املنزيل

 يف الهند؟!



ال�سحة  مــديــريــة  مــ�ــســالــح  ــت  طــمــاأن
لوالية  امل�ست�سفيات  وا�ساح  وال�سكان 
اأداء منا�سك  اأهرا�س املقبلني على  �سوق 
اخلا�سة  القرعة  يف  والفائزين  احلــج 
برنامج  بــاأن  الدينية  ال�سعرية  بهذه 
الــفــحــو�ــســات والــتــلــقــيــحــات اخلــا�ــس 
تطبيقه  �سيتم  م�سبقا  وامل�سطر  بهم 
اإىل  الفئة  ذات  دعت  كما  وا�ستكماله، 

للتلقيح  املخ�س�سة  باملراكز  االت�سال 
ــاذ االحــتــيــاطــات والــتــدابــري  ــخ ــع ات م
ـــة الـــازمـــة. ويـــاأتـــي هذا  ـــرتازي االح
التي  الت�ساوؤالت  خلفية  على  الت�سريح 
اأبداها املقبلون على اأداء فري�سة احلج 
برنامج  ا�ستمرارية  عــن  املو�سم  هــذا 
الفح�س والتلقيحات بعد ظهور وانت�سار 

وباء كورونا.

اأ�سفر حادث مرور مميت وقع ليلة اأم�س االأول، 
مبدينة عني فكرون اإىل وفاة �ساب يف �سن 23 �سنة 
وجرح اآخر مل يتجاوز �سن 15 �سنة بجروح، وذلك 

بعد ا�سطدام بني �سيارة ودراجة نارية على م�ستوى 
الطريق الوالئي رقم 3 الرابط بني مدينتي عني 

فكرون وبوغرارة ال�سعودي، م�سالح احلماية املدنية 
من جهتها تدخلت ونقلت ال�سحية واجلريح اإىل 

م�ست�سفى عني فكرون.

نوال.ب

معاوية. �س

درك تاوزيانت متكن من توقيفهم والقب�ض عليهم

بن �ستول.�س

�سجلت امل�سالح ال�سحية 
بوالية قاملة، اأم�س اإ�سابة 

جديد موؤكدة بفريو�س كورونا 
كوفيد 19، وح�سب م�سادر 

خا�سة، فاإن االأمر يتعلق 
ب�ساب يبلغ من العمر 32 �سنة، 
ينحدر من بلدية حمام ادباغ  

بوالية قاملة ويعمل بوالية 
البليدة، حيث مت اأخذ عينات 

الدم منه يوم 28 مار�س 
معهد  اإىل  لرت�سل   ،2020

با�ستور باجلزائر العا�سمة، 
قبل اأن يكت�سف �سبيحة يوم 
اأم�س اإ�سابته بالفريو�س بعد 

اأن جاءت نتائج التحاليل 
ايجابية، من جهتها دخلت 
امل�سالح ال�سحية بالوالية 

يف حالة ا�ستنفار ق�سوى اثر 
اكت�ساف احلالة وحتويلها 

اإىل املركب اال�ست�سفائي 
املتخ�س�س االأم والطفل بقاملة 

باعتباره امل�ست�سفى املرجعي 
بالوالية، فيما با�سرت امل�سالح 
ال�سحية املعنية بفتح حتقيق 
وبائي ملعرفة وحتديد هوية 

كل االأ�سخا�س الذين كانوا 
بات�سال مع امل�ساب.

�سطيف  واليـــة  اأمـــن  مــ�ــســالــح  متكنت 
وخــال  عمو�سة  ـــرة  دائ بــاأمــن  ممثلة 
حد  و�سع  من  منف�سلة  عمليات  ثــاث 
مواد  يعر�سان  كانا  تاجرين  ملمار�سات 
�سملت  ال�ساحية  منتهية  غــذائــيــة 
م�سروبات غازية، م�ستقات حليب ومواد 
اأخرى ناهزت 100 وحدة، مت حجزها 
مت  ثــانــيــة  عملية  وخـــال  ــا،  ــه ــاف واإت
البي�ساء  اللحوم  من  قنطار   20 حجز 
يف  حتقيق  فتح  التي  امل�سدر  جمهولة 
تندرج  ثالثة  عملية   ويف  ماب�ساتها، 
ما  حجز  مت  امل�ساربة  حماربة  اإطار  يف 
يفوق 200 قنطار من مادة البطاطا مع 
العامة،  املنفعة  ل�سالح  اأي�سا  حتويلها 
دوريـــات  اإثـــر  االأوىل  العملية  ومتــت 
وقائية قادت اأفراد اأمن دائرة عمو�سة 
باأحد االأحياء،  اإىل دكانني متواجدين 
ـــواد  حــيــث متـــت مــراقــبــة خمــتــلــف امل
املعرو�سة للبيع، وبتفقد �سريعة التلف 
اأفراد  تاأكد  الياغورت،  غرار  على  منها 
الدورية من تواجد عدد هام من املواد 

والتي  ال�ساحية  املنتهية  الغذائية 
حجزها  مت  اأيــن  ــدة،  وح  100 ناهزت 
�سد  جزائي  ملف  ــداد  اإع مع  واإتافها 

املخالف.
اأما العملية الثانية فكانت جراء عملية 
مراقبة حمولة �سيارة نفعية ثبت نقلها 
وزنها  امل�سدر،  جمهولة  بي�ساء  للحوم 
االإجمايل 20 قنطار، حيث مت عر�سها 
على املخت�سني الذين اأقروا اأنها �ساحلة 
حجزها  حيث مت  الب�سري،  لا�ستهاك 
وحتويلها اإىل املنفعة العامة مع ت�سكيل 
بينما  ــف،  ــال ــخ امل �ــســد  جــزائــي  مــلــف 
معلومات  اإثــر  جــاءت  الثالثة  العملية 
امل�سلحة  بذات  ال�سرطة  اأفــراد  اأكدها 
و�سهدت حجز 200 قنطار من البطاطا 
امل�ساربة،  بهدف  مكد�سة  كانت  التي 
ذمة  على  االأخــرى  هي  حجزت  والتي 
العامة  للمنفعة  توجيهها  مع  التحقيق، 
مل  باأنها  املخت�سة  امل�سالح  تاأكيد  فور 

حتفظ بهدف اإنتاج البذور اأو غريه.

قــام �سبيحــة اأم�ــس، جمهولـــون 
كانــوا علــى مــن مركبــة �سياحية 
من نــوع مر�سيد�س باخرتاق حاجز 
اأمني ببلدية احلامة واإطالق النــار 
على عنا�سر الدرك الوطني الذين 
كانــوا يقومــون بعمليــات املراقبة، 
كما متكن هوؤالء من اخرتاق حاجز 

تاوزيانــت  ببلديــة  ثــاين  اأمنــي 
وحماولــة الفرار مرة اأخرى اإال اأن 
اأفــراد الــدرك الوطنــي متكنوا من 
توقيفهــم والقب�ــس عليهــم ليتبني 
باأنهــم 03 اأفــراد اأحدهــم مقتول، 

ليتم فتح حتقيق معمق معهم.
ال�سيــارة  فــاإن  بالذكــر  جديــر 

حتمــل ترقيم واليــة �سطيف فيما 
هويــة  حــول  االأقــوال  ت�ساربــت 
هــوؤالء االأفراد التــي جتهل اأ�سباب 
قيامهم بهذا العمل ويرجح غالبية 
املواطنني اإىل قيــام هوؤالء بعملية 
قتــل ال�سخ�ــس الذي وجــد مقتوال 

معهم .
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خن�شلة

�شطيف

�شوق اأهرا�س

قاملة

�سي الأورا�سي..
ماحب�ستو�س...  كاين  الدقيق  قلنا 
وقلنا البطاطا متوفرة ماتخافو�س... 
با�س  رقـــابـــة  عــمــلــنــا  الــ�ــســوق  ويف 
خاطركم  يف  وم�سينا  ماتتخدعو�س.. 
املا�سينة وخدمنا كمامات مادارو�س... 
ويف االخري اثبتوا اننا نتعامل مع نوع 

غريب من الهووو�س...

hamzalaribi005@gmail.com

م�سلحون يخرتقون حاجزين اأمنيني ويطلقون النــار على الدرك
وجب الكالم

تف�سي  من  خوف  من  اليوم  العامل  بلدان  جل  تعي�سه  ما  اإن 
اأال تتفق،  فريو�س قد جعلها تتوحد وتتفق بعدما اتفقت على 
اأجمع  اأن يطيح بالعامل  اأن الفريو�س باإمكانه  جعلها تتفق على 
وعلماء  خرباء  عليه  يجمع  وقائي  بحل  العمل  يتم  مل  ما  اإذا 
العامل من غربه اإىل �سرقه ومن �سماله اإىل جنوبه، واحلديث 
عن احلجر املنزيل بالن�سبة ملن �سلم واحلجر ال�سحي ملن اأ�سيب 
اإ�سافة اإىل حتكيم الوعي واالبتعاد عن التهور الذي قد يوؤدي 
اإىل ات�ساع رقعة االإ�سابات يف كل بلد ويف كل منطقة وحتى يف 
كل مدينة وحي، ولهذا فاإن اأكرث اإجراء وقائي �سمانا اإىل حد 
املكابرة  وكبح  التهور  كبح  الفريو�س" هو  "�سر  لتفادي  ال�ساعة 

وكبح االختالط واملخالطة.
اجلزائر هي االأخرى لي�ست مبناأى عن تف�سي الفريو�س، فقد 
وفاة  يف  وت�سبب  حالة،  خم�سمائة  فيها  امل�سابني  عدد  جتاوز 
اعتمدت  قد  الدولة  كانت  هذا  وقبل  حالة،  ثالثني  من  اأكرث 
حجر  بفر�س  وذلك  عامليا  عليها  املتفق  اال�سرتاتيجية  نف�س 
ا�ستمرار  �سمان  اأجل  من  لهم  ت�سهيالت  املواطنني وتقدمي  على 
ــة حــجــرا تــامــا على  ــدول احلــجــر، غــري ذلـــك فــقــد فــر�ــســت ال
�سجلت  واليــة  اأكــرث  االآن  حد  اإىل  تعترب  التي  البليدة  واليــة 
الواليات  عديد  يف  للتجول  حظرا  وبعدها  االإ�ــســابــات،  بها 
اجلزائرية والتي ي�ستبه اأن تكون حاالت االإ�سابة بها معتربة، 
ومنها والية باتنة، لكن املالحظ ولالأ�سف، فقد �سرب البع�س 
عر�س  والن�سائح  التعليمات  وكــل  العامل  ا�سرتاتيجيات  كل 
بوالية  الغذائية  املــواد  حمالت  من  الكثري  زالت  فال  احلائط، 
باتنة ومدينة باتنة خا�سة غري مبالية بخطورة االأمر، حيث 
اأمام الع�سرات من الزبائن و�سمحت باختالطهم  اأبوابها  فتحت 
و�سمحت بت�سرفهم عمال مببداأ "اخلدمة الذاتية"، اأي اأن لكل 
�سربا  وهــذا  املحل  يف  الت�سرف  وحرية  اللم�س  حرية  زبــون 
املحل  �ساحب  على  تفر�س  التي  الوقائية  باالإجراءات  طبعا 
اأال ي�سمح بتحويل حمله اإىل "بوؤرة" وحتويل �سلعه اإىل و�سائل 
لنقل الفريو�س، وقد كان يفرت�س اأن يعمل كل تاجر على تنظيم 
حركة الزبائن وحتديد امل�سافة االآمنة يف املحل وتقدمي ال�سلع 
اأكرب عدد من  ال�سلع من طرف  للزبائن بنف�سه كي يتفادى مل�س 
الزبائن، ويفرت�س على كل تاجر اأي�سا اأن يعقم القطع النقدية 

يف كل مرة مثلما يفرت�س اأن يكون معموال به.
ما نالحظه يف والية باتنة عامة ومدينة باتنة خا�سة هو 
اأن املحالت ال زالت مراكز جتمع للزبائن، حتى اأن بع�س املحالت 
لك�سر  بي�س"  "ال�سي�س  ولعب  والرتفيه  للت�سلية  خ�س�ست  قد 
على  م�سرة  زالت  ال  التي  املقاهي  بع�س  عن  ناهيك  الروتني،  
اأن تفتح اأبوابها ليال يف بع�س املناطق والبلديات بوالية باتنة 
اأين يجد "اأعوان الدرك الوطني" حرجا يف التعامل مع الكثري 
من احلاالت اإذ اأنهم ال يرغبون يف كثري من االأحيان يف الت�سبب 
يف قطع رزق البع�س من التجار لكن االأمر قد زاد عن حده ومل 
غري  وباتوا  بل  ي�ستحون  املحالت  واأ�سحاب  التجار  بع�س  يعد 

م�سوؤولني وال يهمهم �سوى "الفلو�س".
من  ال�سالمة  بــاإجــراءات  التقيد  هو  اليوم  الوعي  كــان  اإن 
�سخ�س  كل  حتمل  هو  اليوم  الوعي  كان  واإن  �سخ�س،  كل  طرف 
توجب  قد  فاإنه  الفريو�س،  انت�سار  تفادي  يف  كاملة  امل�سوؤولية 
علينا �سراحة اأن نت�ساءل "اأين هذا الوعي"؟ فلم نره بعد �سوى 
يف قلة قليلة من املحالت التجارية، ومل نره بعد �سوى لدى قلة 
�سراحة  بكل  غائب  فالوعي  ذلك  عدا  وما  االأفــراد،  من  قليلة 
خا�سة اإذا علمنا باأن الفريو�س خالل هذه الفرتة �سيكون اأكرث 
�سرعة يف االنت�سار واأكرث قدرة على الفتك من ذي قبل بحكم 

قابليته لتطوير نف�سه يف كل بيئة ويف كل م�ستوى.
احكموا دياركم.

اأين الوعي؟

حمزه لعريبي

حجز 92 األف قفاز طبي 

حجز مواد تنظيف منتهية ال�سالحية 
بح�سرية بلدية اأولد ر�سا�ض

قتيل وجريح يف حادث مرور 
بعني فكرون

مرور  حوادث  يف  جريح    15

خالل اأ�سبوع 

متكنت م�سالح اأمن دائرة اأوالد ر�سا�س بخن�سلة، 
من �سبط قرابة 5000 وحدة تنظيف منتهية 

ال�سالحية خمزنة بحظرية بلدية اأوالد ر�سا�س، 
وذلك بعد معلومات تفيد اأن املكلف باملخزن على 

م�ستوى ح�سرية بلدية اأوالد ر�سا�س ب�سدد توزيع 
مواد تنظيف منتهية ال�سالحية لغر�س ا�ستعمالها 
يف تعقيم ال�سوارع واالأماكن العمومية على م�ستوى 

مدينة اأوالد ر�سا�س، وعقب اإن�ساء خلية اأزمة ملتابعة 
تطورات تف�سي وباء فريو�س كورونا، مت العثور على 

مواد تنظيف منتهية ال�سالحية.

متكنت الفرقة املتنقلة لل�سرطة الق�سائية 01 
باتنة، من توقيف �سخ�س يبلغ من العمر 66 �سنة 

بحي الزمالة باتنة كان ب�سدد امل�ساربة غري 
ال�سرعية مبواد �سبه �سيدالنية م�ستغال يف ذلك حمل 
جتاري، اأين مت حجز 92500 قفاز طبي من خمتلف 

االأنواع واالأحجام ليتم تقدمي ال�سالف الذكر اأمام 
النيابة املحلية.

حجز 200 قنطار من البطاطا 
و120 قنطار من اللحوم 

مديرية ال�سحة توؤكد ا�ستكمال برنامج 
الفحو�سات والتلقيحات اخلا�سة باحلج

ت�سجيل اإ�سابة 
جديدة بفريو�ض 

كورونا

ن.م

حممد. ع

عبد الهادي. ب

عالء.ع

�سجلت وحدات احلماية املدنية لوالية ميلة خالل 
الفرتة من 22 اإىل 28 مار�س اجلاري وقوع 15 

حادث مرور جنم عن ذلك اإ�سابة 15 �سخ�س بجروح 
متفاوتة اخلطورة قدمت لهم االإ�سعافات االأولية ومت 

نقلهم اإىل اأقرب م�ست�سفى كما قامت ذات الوحدات 
بنحو 196 عملية نقل للمر�سى واجلرحى اإىل ذات 

امل�ست�سفيات، مع ت�سجيل تدخلني الإخماد احلرائق 
بدري. عو202 عملية خمتلفة.


