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برتاخي�س حلفر الآبار
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�س 05

باتن��ة يف  كورون��ا  بفريو���س  �إ�صاب��ة  �أول  ت�صجي��ل  احلالة امل�صجلة طبيب مغرتب من 
ثنية العابد يبلغ من العمر 31 �صنة

�س 24

ت�شببت اأزمة اختفاء مادة ال�شميـــد من خمتلف حمالت املواد الغذائيــة عرب عدد من الواليات ال�شرقية على غرار 
باتنة، خن�شلة، اأم البواقــي و�شطيف، يف خرق قرار منع التجمعات جتنبا لتف�شي فريو�س كورونا، وحتولت نقاط البيع 

اإىل حلبة �شراع يتناطح فيها الكبري وال�شغري من اأجل احل�شول على "�شكارة �شميــد" يف م�شهد ينم عن غياب الوعي 
وا�شتهتار الكثريين بفريو�س كورونا الذي ينت�شر عرب االحتكاك باالأ�شخا�س امل�شابني...

لهفة كبرية على هذه �ملادة و�ل�ضلطات مطالبة باإيجاد �حللول يف �أ�ضرع وقت

�س 04

اأزمة ال�ضميد تن�ضف قرار ح�ضر التجمعات!

كورونا

نقاط البيع ال�سميد حتولت اإىل حلبة �سراع للظفر بـ "�سكارة دقيق"

مر�سى مركز مكافحة ال�سرطان االأكرث حاجة لتوفري الدم

نفاذ خمزون الدم مب�ست�سفى 
باتنة ومر�سى مهددون باملوت
�سجل، خالل اليومني االأخريين، خمزون الدم باملركز اال�ست�سفائي 
اجلامعي باتنة تراجعا ملحوظا يف اأعداد املتربعني، وتزامن االأمر 

وتخوفات املواطنني من انتقال فريو�س كورونا، وجتنبا لالإ�سابة 
بهذا االأخري �سخرت امل�سالح املعنية ح�سبما ك�سفت عنه عتيقة 

بلغوار املكلفة باالإعالم لدى م�ست�سفى باتنة، املركز الوالئي حلقن 
الدم بحملة 2 ال�ستقبال الراغبني يف التربع، واأكدت ذات املتحدثة 
لـ"االأورا�س نيوز" اأنه مت اتخاذ كافة االإجراءات الالزمة الحتواء 

�س 05تف�سي فريو�س كورونا و�سمان �سالمة املواطنيــن...

�ملركز �لوالئي حلقن �لدم بحملة 2 يفتح �أبو�به

�س 13

يرعب اجلزائريني وال�سلطات 
توقف كل املناف�سات الريا�سية 

ا



nawara.boubire@gmail.com
نوارة بوبري

�ضعب مو�ضو�س بطبعه... 
وي�ضتهويه التو�ضوي�س

منذ اأن فر�ست ال�سلطات العليا يف البالد 
�سيا�سة التعتيم االعالمي التي باتت �سبيهة اىل 

حد بعيد ب�سيا�سة تقييد حرية قطاع ال�سمعي 
الب�سري من اجل حماية ال�سالح العام يف وقت 
م�سى وحقبة وّلت، زادت ن�سبة "التو�سوي�س" 
بني النا�س والتي تخللت الراأي العام مبختلف 

�سرائحه املثقفة واملتو�سطة الثقافة وحتى 
اجلاهلة، بعد ان كانت تعي�س حتت رحمة 

الو�سوا�س، والتي كانت �سيا�سة التعتيم تهدف 
اىل الق�ساء عليها ل�سكل نهائي بعد ان ا�ستفحلت 

و�سيطرت على عقول اجلزائريني ونف�سياتهم 
وو�سعتهم حتت رحمة احلرب النف�سية، وكادوا 
ميوتون خوفا بدل املوت على يد الداء اخلبيث 

الذي فر�س �سيطرته عاىل العامل اجمع بعد ان 
زحف على خارطته زحف الثعبان.

فال�سعب الذي كان قد عاي�س مرحلة �سعبة 
من الو�سوا�س ت�سببت فيها اندفاعية االعالم 

املن�ساق وراء االإ�ساعة واملنقاد من نا�سية غري 
م�سوؤولة قد ظل يحارب امرا�سا عديدة غري 

الكورونا على غرار "اخللعة" و�سغط الدم 
واحتمال اال�سابة بال�سكري، قد زادت ن�سبة 

"التو�سوي�س" عنده بعد ان اعلنت حكومته قرار 
التعتيم الذي ف�سره البع�س على انه حماولة 

الإخفاء معلومات كارثية واأرقام �سخمة من 
امل�سابني بالداء واقرتاب ازمة اكرب رغم اعالن 
نف�س اجلهة العتمادها بروتوكول دواء املالريا 

والروماتيزم لتحدي الكورونا يف ظل غياب 
دواء م�سخ�س لها مبا�سرة، يف حني يراه البع�س 

االخر جمرد متثيلية تقوم بها البالد من اجل 
اثارة خوف املواطنني حتى يظلوا ببيوتهم لفرتة 

اطول.
فلو �سدقت الثانية التخذت احلكومة 

اجراءات املرحلة الرابعة وا�ستخدمت ا�سلوب 
القوة حلظر التجول عرب اكرث من 20 والية، 

اما لو حقت الثانية فلماذا اعلنت احلكومة عن 
اعتماد دواء متوفر يف ال�سوق املحلية ومنتج 

حمليا، واأكدت انه اثبت جناعته يف امتثال 
املر�سى لل�سفاء عرب عدة دول من العامل، علما 

ان هذا القرار جاء بعد انت�سار فو�سى كبرية من 
التهافت على ن�سر االخبار املغلوطة واإثارة.. 
رعب بني النا�س بت�سخيم عدد اال�سابات ما 

يثبت اننا �سعب "مو�سو�س"  بطبعه وي�ستهويه 
"التو�سوي�س".

                                                              غيضض من فيضض 

الأورا�س بلو�س+الأربعاء 15  مغر�س 2970/ 25  مار�س 2020 املوافق لـ 30 رجب 021441

يبدو اأن ال�سلطات "االأمنية"  هذه االأيام يف منطقة حملة، 
خا�ســة حملة1 مبدينة باتنة قد ان�ســغلت بتح�سي�س النا�س 
ب�ســرورة مالزمــة بيوتهم وان�ســغلت بف�ــس التجمعات وطرد 
الباعة املتجولني كتج�سيد لالإجراءات الوقائية التي اأقرتها 
الدولة لتفادي تف�ســي فريو�س كورونا، وهذا ما �سمح لل�سو�س 
كوابل الهاتف واالأنرتنت الأن ي�ســتغلوا الفر�ســة ويجعلوا من 
منطقة حملة كما �سبقنا خا�سة حملة 1 بوؤرة اإجرام و�سرقة 
ويتالعبوا مب�ســري العديــد من املواطنني الذين ت�ســاءلوا عن 
دور االأمــن الذي مل يتمكن اإىل االآن ورغم ال�ســكاوى املتكررة 
من كبح ن�ســاط هذه الع�ســابة املجهولة والتي امتهنت �سرقة 
الكوابــل يف عز "الوباء" ويف الوقت الذي بات املواطنون فيه 

باأم�س احلاجة "لو�سائل التوا�سل".

بطاقة حمـــــــــراء

وباء عند قوم يف حملة فوائد

auresbook
قال: �شم�س الدين �شيتور 

)وزير التعليم العايل والبحث العلمي(
الدرو�س  توفري  موا�شلة  الأ�شاتذة  ..."على 

نرتنت". للطلبة عن طريق الأ
جماعة  م��ع  اه���در  راج����ل...  ي��ا  قلنا: 
توفر  ت��ق��در  اذا  اجل��زائ��ر  ات�����ص��االت 

االنرتنت.

االنرتنت تخل�س �ضهر وتكونيكتي بالزهر بباتنة

مراقبة وفح�س درجة احلرارة للمتقاعدين باأم البواقي 

اجلراد �ضيغزو اجلزائر

عدم بث القراآن الكرمي يف مكربات ال�ضوت

ممن  غ�سبهم  وثــار  باتنة  واليــة  مواطنو  ي�ستكي 
حالة  يف  وهــم  االنــرتنــت  خدمة  لديهم  انقطعت 
التي  االإجــراءات  ب�سدة  وانتقدوا  املنزيل،  احلجر 
اتخذتها ات�ساالت اجلزائر فيما يتعلق بعدم قطع 
 4 اأو  اأيــدوم  االنرتنت  �سيغاتها  مبختلف  االنرتنت 
اجلزائر  ات�ساالت  وان  اخل�سو�س،  وجــه  على  ج 
التعاليق  عــمــوم  ذهــبــت  حيث  بــوعــودهــا،  تــف  مل 
"الفاي�سبوك" يقولون اأنها بوا�سطة متعامل لهاتف 
�سهر   " اأن  موؤكدين  مبا�سر  ب�سكل  ت�ستهزئ  نقال، 
جتارية"  ل�سركة  بالن�سبة  م�ستحيل  اأمــر  جماين 
الزبائن  بخدمة  ات�سلوا  ممن  اآخــرون  ذهب  بينما 

االنرتنت  خدمة  ا�ستمرار  اأن  قالويل   " القول  اإىل 
مرتبطة اإ�سرتاكات الهاتف "" قالويل مكان�س منها 
اجتهت  ،بينما  ر�سمي"  بيان  حتى  ماو�سلنا  مــزال 
الظروف  يف  حتى  يحدث   ما  غــرار  على  االأغلبية 
العادية بانها مت�سي  "زهر"رغم انها "خال�سة" ملدة 
االنرتنت  و  مدفوع  اال�سرتاك  باأن  م�سرحني  �سهر 
مقطوع ،وتدفقها "مايحل�س حتى الفاي�سبوك" .ويف 
اخلوا�س  املتعاملني  احد  هوؤالء  �سكر  ال�سياق  ذات 
يف الهاتف النقال الذي �سخ لهم "كونك�سيون باطل 

ال�ستغاللها يف الفاي�سبوك وامل�سنجر فقط" .

الأجل  ال�سري احل�سن لتح�سيل معا�سات املتقاعدين قامت اأم�س املديرية الوالئية للحماية املدنية بوالية اأم 
البواقي بدورية ميدانية جابت خمتلف مكاتب الربيد من اأجل مراقبة وفح�س درجة احلرارة للمتقاعدين 
املوجودين على م�ستوى املكاتب عن طريق كا�سف احلرارة االإلكرتوين،وهذا بعد اأن �سبقتها عملية تعقيم 

وا�سعة لتلك املكاتب من قبل نف�س املديرية.

اأفاد م�سوؤول �سامي مبكتب منظمة التغذية و الزراعة "الفاو "باجلزائر باأن هذه االخرية ت�ستعد وجريانها 
من دول املنطقة املغاربية حلملة مكافحة مبكرة �سد اجتياح حمتمل للجراد ال�سحراوي ابتداء من اكتوبر 
القادم، وهو اجلراد لذي دمر املحا�سيل ب�سرق اأفريقيا، �سيغزو دول غرب افريقيا يف يونيو قبل اأن ي�سل اإىل 
دول �سمال اإفريقيا خالل اكتوبر، حمذرا من اأنه "اإذا مل تكن االأموال متاحة قبل و�سول االأ�سراب االأوىل 

من اجلراد، ف�ستكون التكلفة عالية جدا".

خرجت اللجنة التي ت�سم �سيوخ وعلماء اجلزائر، يف بيانها بجملة من القرارات والتو�سيات والفتاوى، 
فيما يتعلق بالتدابري االحرتازية.ويف هذا ال�ساأن دعا مديرو ال�سوؤون الدينية واالأوقاف الوالئيني، 
اأئمة امل�ساجد واملوظفني اإىل االلتحاق بامل�ساجد ومقرات العمل للبقاء يف مكاتبهم، للتدخل يف حال 
هو  كما  الدينية،  ال�سوؤون  لوزارة  الفتوى  وجلنة  الو�ساية  من  ال�سادرة  القرارات  وتنفيذ  ال�سرورة 
ال�ساأن للموؤذنني واملكلفني باالأذان ،كما دعتهم اإىل عدم بث القراآن الكرمي يف مكربات ال�سوت حتى ال 

ي�ستبه االأمر على املواطنني.

هــي قيمــة عجز امليــزان التجــاري اجلزائري خــالل جانفي 
مــن  الفــرتة  نف�ــس  يف  دوالر  مليــون   862،05 مقابــل   ،2020
وتظهــر   ،%  8،16 بن�ســبة  تراجعــا  بذلــك  م�ســجال   ،2019
البيانات املوؤقتة ال�ســادرة عن مديرية الدرا�سات واال�ست�سراف 
التابعة للجمارك اأن قيمة ال�سادرات اجلزائرية بلغت 2،305 
مليــار دوالر خــالل يناير من العام اجلــاري، مقابل3،070 مليار 
دوالر يف نف�س ال�ســهر لـ 2019، م�ســجلة بذلك تراجعا بن�ســبة 

.%24،91
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لكل مقام مقال
اأحكم دارك؟!

من النكت ال�سائعة هذه االأيام بعد اإعالن �سرورة 
يف  اإال  باخلروج  وال�سماح  احلجر  املنزيل" اأو  "العزل 

احلاالت الطارئة اأو الأ�سحاب املهن الذين مل ي�ستفيدوا 
من االإعفاء املوؤقت من العمل اأن كثريا من اجلزائريني 

يخرجون اإىل ال�سارع ليتفقدوا وجود اخلارجني من 
عدمهم حتى ال يخرجوا هم اأي�سا..وبقدر حاجتنا 

اإىل روح النكتة والدعابة وحماولة جرب اخلواطر يف 
هذا الوقت الع�سيب..اإال اأن عدم االلتزام بالتعليمات 

اخلا�سة باحلجر املنزيل الذي ما يزال يف درجته 
االختيارية يف معظم واليات الوطن �سيوؤدي اإىل تفاقم 

الو�سع العام يف اجلزائر ما يعني االنتقال اإىل مرحلة 
االإجبار يف حال ال قدر اهلل �ساءت االأو�ساع بتزايد 

اأعداد امل�سابني بفريو�س كورونا �سديد العدوى..
وحتى ال ن�سل اإىل اأ�سواأ ما ُيحتمل من االأو�ساع اأو 

ما ُو�سف بالدرجة الرابعة..علينا جميعا اأن نلزم 
بيوتنا وهذا الت�سرف احل�ساري ال�سحي االإن�ساين 
يف اآن واحد هو ما �سيجعلنا ن�سمد اأمام "كورونا" 

هذا الفريو�س الذي قهر جميع الدول واأطاح بالدول 
العظمى واأذل كربياءها وجربوتها رغم اإمكانياتهم 
ال�سخمة وو�سائلهم املتطورة.. مقابل ما نعانيه من 

قطاع �سحي ه�س وغري مهياأ ال�ستيعاب اأعداد هائلة 
من امل�سابني ورعايتهم وتقدمي امل�ساعدات الطبية 
الالزمة على االأقل يف الوقت الراهن وقبل تطبيق 

�سل�سلة االإجراءات العاجلة فيما يتعلق با�سترياد عتاد 
طبي �سخم وو�سائل وقائية ملمار�سي ال�سحة للتمكن 

من الت�سدي لهذا الوباء وحماولة احتوائه يف مراحله 
االأوىل وقبل انتقاله اإىل مرحلة متقدمة..

لهذا بالعودة اإىل التجربة ال�سينية الواعدة يف 
احتواء الوباء فلي�س هناك من دواء اأجنع من املكوث 

يف البيت حتى ال يكون الفرد �سببا يف ن�سر العدوى 
وانتقالها اأو تلقيها من �سخ�س م�ساب ونقلها اإىل اأهله 

واأقاربه وكل مكان يذهب اإليه دون اأن ينتبه اأنه يوؤذي 
نف�سه واالآخرين با�ستهتاره و�سخريته من وباء مل ي�سهد 

العامل مثيال له على مر التاريخ..
اإذن احكم دارك..رغم اأن )احلالة �سامطة( كما 

يقول البع�س لكنها لن تكون مبثل فقدانك الأحبتك اأو 
فقدانهم لك..اأحكم دارك وال تقلل من اأهمية العزل 
املنزيل فاأنت ت�ساهم يف مد يد العون ملمار�سي ال�سحة 

ليقوموا بعملهم يف ف�سحة ودون �سغط االآالف من 
امل�سابني..اأحكم دارك وكن اأنت الدواء الذي ال يكلف 

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

زووووووم الأورا�س....

حفرة اأمام كلية العلوم التكنولوجية Cub بو�سط مدينة باتنة، وهي الأنبوب 
مياه مك�سور والذي مل يتم اإ�سالحه منذ ما يقارب الع�سرة اأيام يف الوقت الذي 

يعاين فيه �سكان حي من االأحياء املجاورة انعدام مياه احلنفيات.

�شماح خميلي

املعنويات "الياوؤوت" لرفع 
 رد مواطنون على بيان �سركة دانون جرجرة اجلزائر الذي طماأنت  من خالله امل�ستهلكني، وكذلك 
900 مربي االأبقار الذين يزودونها بـ 150 األف لرت من احلليب يوميا، بان تعهد ها بامل�ساهمة ب�سكل 
"الزم  ن�ساطها  موا�سلة  خالل  من  املحنة  هذه  لتجاوز  اجلزائر  تخو�سها  التي  املعركة  يف  م�سوؤول 
يكون توزيع باطل على املواطنني" وباالأخ�س منتوج "الياوؤوت" على االأقل لرفع معنويات االأطفال 
لوزعت  الظروف  هذه  "املراعي" يف  كانت  لو  باأنه  القول  حد  اإىل  املنزيل،وذهبوا  احلجر  داخل  من 

منتوجاتها باملجان على غرار ما تفعله غداة مو�سم احلج.



لتورطه يف ق�صايا ف�صاد..

اأمر يوم اأم�س الثالثاء، قا�شي التحقيق مبحكمة تيارت باإيداع وكيل جمهورية امل�شاعد 
لدى ذات املحكمة، احلب�س املوؤقت على خلفية ت�شريبه ملعلومات وملفات ق�شائية اإىل 

�شخ�س متواجد باخلارج يدعى''ع. �س''، ح�شبما اأفاد التلفزيون العمومي.
قبل  امل�شاعد،  اجلمهورية  وكيل  ب�شاأن  حتقيقا  فتحت  الوطني  الدرك  م�شالح  وكانت 
واأودع  التحقيق،  اأحال ملفه على قا�شي  الذي  اأمام وكيل اجلمهورية  اأن يتم تقدميه 

ق. واحلب�س املوؤقت.

ال�سجن لوكيل اجلمهورية امل�ساعد مبحكمة تيارت 

وجه ر�صالة ل�صكان البليدة والعا�صمة..

عبد  ال�شيد  اجلمهورية،  رئي�س  ا�شتقبل 
جلنة  رئي�س  الثالثاء،  اأم�س  تبون،  املجيد 
اخلرباء املكلفة ب�شياغة مقرتحات مراجعة 
الــد�ــشــتــور، اال�ــشــتــاذ اأحــمــد لــعــرابــة، الذي 
التي  للتعديالت  التمهيدي  امل�شروع  له  �شلم 
بيان  به  اأفــاد  ما  ح�شب  اللجنة،  اقرتحتها 

لرئا�شة اجلمهورية.
وجاء يف البيان "ا�شتقبل رئي�س اجلمهورية، 
ال�شيد عبد املجيد تبون، �شباح الثالثاء 24 
اأحمد لعرابة رئي�س  2020، االأ�شتاذ  مار�س 
مقرتحات  ب�شياغة  املكلفة  اخلــرباء  جلنة 
مبقرر  مرفوقا  كان  الذي  الد�شتور،  مراجعة 

اللجنة الدكتور وليد عقون''.
رئي�س  "ت�شلم  ــة،  ــل ــاب ــق امل هـــذه  ــــالل  وخ
اجلمهورية امل�شروع التمهيدي للتعديالت التي 
ال�شبعة  املحاور  اإطــار  يف  اللجنة  اقرتحتها 
الواردة يف ر�شالة تكليفها بهذه املهمة، و�شكر 
اجلهود  كــل  على  االأعــ�ــشــاء  املنا�شبة  بهذه 
اإرادة  لرتجمة  �شهرين  طــوال  بذلوها  التي 
�شوف  د�شتورية  مــواد  يف  اجلذرية  التغيري 

ت�شكل اأ�شا�شا لبناء اجلمهورية اجلديدة بعد 
م�شادقة ال�شعب عليها يف �شيغتها التوافقية 

النهائية''.
وخل�س البيان اأنه "نظرا للظروف التي متر 
كورونا  وبــاء  حمنة  مواجهة  يف  البالد  بها 

فريو�س، فقد تاأجل توزيع هذه الوثيقة على 
االأحــزاب  وقيادات  الوطنية،  ال�شخ�شيات 
ومنظمات  وجمعيات  والنقابات  ال�شيا�شية 
حني  اإىل  ــالم،  االإع وو�شائل  املــدين  املجتمع 

حت�شن هذه الظروف''.

قال ع�شو اللجنة العلمية، بقاط بركاين، اإن 
وزير  عنه  ك�شف  الذي  العالجي  الربوتوكول 
ال�شحة يتمثل يف دواء ''هيدروك�شي كلوروكني'' 
وهو خم�ش�س لعالج مالريا وهو ينتج يف اجلزائر 
بالتعاون مع �شركة اأجنبية وي�شتعمل اأي�شا يف 

بع�س اأعرا�س مر�س املفا�شل.
وك�شف بقاط بركاين خالل نزوله �شيفا على 
''�شيف ال�شباح'' يف االإذاعة الوطنية، اأنه �شرع 
يف جتريب الدواء مع بع�س احلاالت اخلطرية 
يف م�شت�شفى القطار باجلزائر العا�شمة وننتظر 
النتائج باالإ�شافة اإىل متابعة تطورات الو�شع 
هذا  على  اعتمدت  التي  وال�شني  اأوروبــــا  يف 

الربوتوكول العالجي.
ا�شتعمال  اأن  االأطــبــاء،  عمادة  رئي�س  وذكــر 
''هيدروك�شي كلوروكني'' يف فرن�شا اأعطى نتائج 
بفريو�س  ا�شابة  حــاالت  يف  ال�شفاء  من  ونــوع 
كورونا والبحوث �شارية يف اأوروبا، وهو مبدئيا 
ويعطي  الــفــريو�ــشــات  عــدد  تــواجــد  مــن  يقلل 
على  التغلب  اأجــل  من  اجل�شد  ملناعة  اأ�شبقية 

الفريو�س والق�شاء عليه.
ــاين، بــاأن  ــرك مــن جهة اأخـــرى ذكــر بــقــاط ب
ون�شح   ا�شرتاتيجي  خمــزون  لديها  اجلــزائــر 
ـــــدواء  يف  ــن ال ــني عـــدم الــبــحــث ع ــري ــزائ اجل
امل�شت�شفيات  يف  للعالج  مينح  كونه  ال�شيدليات 

حتت الرقابة الطبية وباأوامر من خمت�شني.
واأو�شح اأحد اأع�شاء اللجنة، اأن الدواء الذي 
وا�شالح  وال�شكان  ال�شحة  ــر  وزي عنه  اأعــلــن 
االثنني  بوزيد  بن  الرحمان  عبد  امل�شت�شفيات، 
و�شفه  "يتم  كــورونــا،  فريو�س  لعالج  واملــوجــه 

امل�شت�شفيات  وداخـــل  فقط  احلـــادة  للحاالت 
مذكرا  الوباء".  بهذا  بامل�شابني  تتكفل  التي 
اأن الدواء ي�شتعمل يف اطار التجارب العيادية 

و التو�شيات الدولية.
اجلزائرية  اجلمعية  رئي�س  ذكــر  جهته  من 
لالأمرا�س املعدية، الربوف�شور ا�شماعيل م�شباح، 
يف  االنت�شار  وا�شع  "ا�شبح  كورونا  فريو�س  اأن 
عن  الك�شف  مــن  العلماء  يتمكن  ومل  الــعــامل 
اأدوية  ا�شتعمال  با�شتثناء  بعد  عالج  اأو  لقاح 
مت و�شفها لعالج املالريا منذ 70 �شنة وتو�شف 

اليوم للحاالت احلادة فقط".
مثل  يف  يبق  "مل  قائال  ال�شدد  هذا  يف  وتابع 
على  االعــتــمــاد  اإال  ال�شعبة  ــروف  ــظ ال هــذه 
االإجراءات الوقائية ك�شالح �شهل وناجع البد 

اأن يلتزم به اجلميع".
ودعا اإىل العمل باالإجراءات التي او�شت بها 
امل�شت�شفيات  وا�شالح  وال�شكان  ال�شحة  وزارة 
واملتمثلة يف غ�شل اليدين باملاء وال�شابون عدة 
مرات يف اليوم وملدة ع�شرين ثانية على االأقل 

اأو باملحلول الكحويل.
وحلماية ال�شخ�س وحميطه، �شدد على �شرورة 
"احرتام امل�شافة التي تف�شل بني االأ�شخا�س يف 

حالة اخلروج من املنزل لق�شاء بع�س احلاجات 
واحد  مبرت  احليوية  القطاعات  يف  للعمل  اأو 
على االأقل مع التحلي ب�شلوك ح�شاري وم�شوؤول 
ملواجهة هذا اخلطر الذي يهدد العامل اأجمع".

جلوانب  "ال�شارم"  التطبيق  على  ــد  اأك كما 
غ�شل  اىل  داعيا  احلاالت،  جميع  ويف  النظافة 
باالأيدي  مل�شها  يتم  التي  امل�شاحات  وتنظيف 
ا�شتعمالها  يتم  التي  االأ�شياء  خمتلف  وكــذا 
يوميا على غرار الهاتف واللوحات االإلكرتونية 

واحلا�شوب ومقاب�س االأبواب.
ويف حالة ال�شعال اأو العط�س، حث الربوف�شور 
ورقي  منديل  يف  بذلك  "القيام  على  م�شباح 
ال  مكان  يف  رميه  ويتم  ــدة  واح مــرة  ي�شتعمل 
هذا  غياب  حالة  ويف  ا�شتعماله  اعــادة  ميكن 
يف  وال�شعال  بالعط�س  ال�شخ�س  يقوم  املنديل 
حمله  حالة  يف  الــعــدى  نقل  لتفادي  مرفقه 

للفريو�س".
اجلهود  تــظــافــر  اأن  ـــر  اآخ جــانــب  ــن  م واأكــــد 
"ي�شاهم ب�شكل وا�شع يف احلد من انتقال خطر 
االت�شال  من  التخفي�س  خــالل  من  الفريو�س 
باالأيدي  الت�شافح  وتفادي  االأ�شخا�س  بني  ما 

والقبالت".

رئي�ض عمادة الأطباء: �صرعنا يف جتربة ''كلوروكني'' يف م�صت�صفى القطار

ارتفاع اإجمايل عدد 
الإ�سابات يف اجلزائر 

اإىل 264 حالة

ر�شالة  الــوطــنــي  الــــدرك  قــيــادة  وجــهــت 
بكافة  فيها  اأهــابــت  وحت�شي�س  تــوعــيــة 
املواطنني اجلزائريني خا�شة منهم املقيمني 
اأن  العا�شمة،  واجلزائر  البليدة  واليتي  يف 
من  الوطني  الــدرك  وحــدات  عمل  ي�شهلوا 
ال�شادرة  بالقرارات  الكامل  االإلتزام  خالل 
التدبري  اإطـــار  يف  اجلمهورية  رئي�س  عــن 
فريو�س  انت�شار  وقــف  اأجــل  من  الوقائية 

كورونا. 
البيوت  يف  التام  احلجر  الر�شالة  وخ�شت 
ملدة 10 اأيام قابلة للتمديد مع منع احلركة 
من واإىل والية البليدة واحلجر من ال�شاعة 
ال�شابعة م�شاء اإىل ال�شابعة �شباحا بوالية 

اجلزائر.
لديها  باأن  الوطني  الدرك  قيادة  و�شددت 
وحر�شهم  املواطنني  تفهم  يف  كاملة  ثقة 
بيان  وذكــر  اجلميع.  و�شحة  �شالمة  على 
�شيتم  باأنه  اأي�شا،  لالأمن  االأعلى  املجل�س 

متوين  ل�شمان  ا�شتثنائية  اجراءات  اتخاذ 
ـــواد  وامل الطبية  بامل�شتلزمات  الــ�ــشــكــان 

الغذائية.
واأوقفت الفرقة االإقليمية للدرك الوطني 
االإقليمية  للمجموعة  التابعة  بالدويرة، 
كانوا  م�شاربني  ثالثة  العا�شمة،  للجزائر 
حمملة  نفعية  �ــشــيــارات  ثـــالث  مــن  عــلــى 

بكمية معتربة من املواد الغذائية 
كافة  الوطني  الـــدرك  موؤ�ش�شة  وتــدعــو 
املواطنني اىل امل�شاركة الفعالة يف مكافحة 
االإبالغ  خالل  من  ــرام  االإج ــواع  اأن خمتلف 
احتكار  اأو  م�شاربة  عملية  كل  عن  الفوري 
اأو عن اأية خمالفة واإ�شرار بال�شالح العام.

وتذكر بالو�شائط التكنولوجية املو�شوعة 
حتت ت�شرف املواطن ويف خدمته، اأال وهي 
 10.55 الوطني  للدرك  االأخ�شر  اخلــط 
للدرك  االأقــــرب  بــالــوحــدة  االتــ�ــشــال  اأو 

الوطني.

اأعلن مدير الوقاية يف وزارة ال�شحة 
وال�شكان واإ�شالح امل�شت�شفيات، جمال 

فورار، م�شاء اأم�س الثالثاء، عن ت�شجيل 
يف  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�شابة   34

اجلزائر وحالتي وفاة جديدتني.
وقال فورار خالل الندوية ال�شحفية 

الدورية، اإن احلالة االأوىل للوفاة 
تخ�س �شخ�شا من تيزي وزو يبلغ من 

العمر 72 �شنة انتقلت اإليه العدوى من 
ابنته املغرتبة واحلالة الثانية تخ�س 
مغرتب يبلغ العمر 75 �شنة من والية 

بومردا�س. 
وح�شب املتحدث، و�شل عدد احلاالت 

التي امتثلت لل�شفاء اإىل 24، كلها 
غادرت امل�شت�شفيات.

وبهذا يرتفع اإجمايل عدد االإ�شابات 
اإىل 264 حالة والوفيات اإىل 19 وفاة.

الر�شمي  الناطق  االت�شال  وزيــر  وجــه 
الثالثاء  اأم�س  بلحيمر  عمار  للحكومة، 
االإعــالم  و�شائل  خمتلف  اإىل  تعليمات 
ب�شاأن  خا�شة  اأو  عمومية  كانت  �شواء 
املتاأزمة التي تعي�شها  الو�شعية ال�شحية 
ــرار يف  ــم ــت ــش الـــبـــالد حــالــيــا قــ�ــشــد اال�
من  التنويري  ودورهــا  خدماتها  تقدمي 
املواطنني  ان�شغاالت  ونقل  ر�شد  خــالل 

ويومياتهم.
وجاء يف البيان، اأنه "اعتبارا للو�شعية 
بالدنا  تعي�شها  التي  املتاأزمة  ال�شحية 
الناطق  االتــ�ــشــال  وزيــر  يذكر  حاليا، 
الر�شمي للحكومة، بالطابع اال�شرتاتيجي 
وال�شحافة  االإعــــالم  و�ــشــائــل  ملختلف 
كخدمة  وخا�شة(  )عمومية  الوطنية 
قطاع  يف  الفاعلني  لــدور  وكــذا  عمومية 
االت�شال من �شحافة مكتوبة وم�شموعة 

ومرئية ومطابع واإ�شهار وتوزيع".
"الدور  كذلك  االت�شال  وزير  اأبرز  كما 
ال�شحافيون  ــه  ب يــقــوم  الـــذي  الــكــبــري 
مبا  اجلوارية  ال�شحافة  يف  واملرا�شلون 
ومرا�شلو  املحلية  االإذاعـــــات  ذلــك  يف 

الف�شائيات وال�شحف االلكرتونية".
الوطنية  الــ�ــشــحــافــة  ــــاإن  ف ــه،  ــي ــل وع
واجلوارية ي�شيف نف�س امل�شدر "مطالبة 

تقدمي  يف  دورها  اأداء  يف  باال�شتمرارية 
االإعالمي  ودورهــا  العمومية  خدماتها 
ان�شغاالت  ونــقــل  ر�ــشــد  مــن  الــتــنــويــري 
اخل�شو�س  وعلى  ويومياتهم  املواطنني 
ومرافقة  اال�شتثنائي  الــظــرف  هــذا  يف 
واالأمنية  ال�شحية  امل�شالح  خمتلف 
املحلية  وال�شلطات  املدنية  واحلماية 
كورونا  وبــاء  ملحا�شرة  ت�شامني  ب�شكل 
الوعي  بن�شر  تف�شيه،  دون  واحليلولة 

والتنبيه اإىل خمتلف املخاطر".
قطاع  يف  "العاملني  اأن  الوزير،  واأو�شح 
الظرف  ــذا  ه يف  ــــالم،  واالإع ال�شحافة 
يف  مبهمة  باأمر  مطالبون  اال�شتثنائي، 
تنقالتهم املهنية يف املواقيت التي حددها 
املر�شوم التنفيذي ب�شاأن احلجر ال�شحي 
واحلجر ال�شحي اجلزئي"، م�شريا اإىل اأن 
يكون  اأيام،  لـ10  ال�شالح  مبهمة،  "االأمر 
طبق  وبن�شخة  املعني  ب�شورة  مقرتنا 

االأ�شل لبطاقته املهنية''.
وت�شهيال لهذا االإجراء، وحر�شا على اأن 
فاإن م�شوؤويل  االأمور ب�شال�شة تامة،  تتم 
االإعالمية  املوؤ�ش�شات  ومــديــري  الن�شر 
باإعداد  مطالبون  واخلا�شة  العمومية 
واملجندين  املعنيني  االأ�شخا�س  قوائم 

للقيام مبهامهم ال�شحفية.
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رئي�س اجلمهورية يت�سلم امل�سروع التمهيدي للتعديالت الد�ستورية

الدواء اجلديد موجه للحالت احلادة فقط

الوطني

ق. وق. و

ق. و

ق. و

ق. و

العاملون بقطاع الإعالم مطالبون 
بال�ستمرار يف تنوير الراأي العام 

الدرك الوطني يوقف م�ساربني يف املواد الغذائية
العا�شمه  اجلزائر  ق�شاء  جمل�س  اأ�شدر 
 2020 24مار�س  الــثــالثــاء  اأمــ�ــس  ظــهــر 
النا�شط  حق  يف  نافذة  حب�س  ب�شنة  حكما 

ال�شيا�شي كرمي طابو.
تعلم  تكن  مل  انها  الــدفــاع،  هيئة  وقالت 
ومن  اأمــ�ــس،  �شباح   اال  املحاكمه  مبــوعــد 
ــادي،  ب الــغــاين  عبد  االأ�ــشــتــاذ  قــال  جهته 
هيئة  غياب  يف  املحاكمه،  رف�س  طابو  اأن 
ما  من  اأر�شًا  �شقط  انه  اأي�شا  وقال  الدفاع، 
جمل�س  وتابع  العيادة.  ايل  نقله  ا�شتوجب 
املتهم  ق�شاء اجلزائر املحاكمة رغم غياب 

اأعـــاله. وكانت  املــذكــور  ــدر احلــكــم  ــش ، واأ�
طابو،  كرمي  اأدانت  اأحممد  �شيدي  حمكمة 
قبل ا�شبوعني، بعام حب�شا منها 6 اأ�شهر غري 
نافذة وغرامة 50 األف دينار. واأدين كرمي 
الوطنية يف  امل�شا�س بالوحدة  طابو بتهمة 
حني متت تربئته من تهمة التحري�س على 

العنف. 
احلب�س  اإيداعه  مت  طابو  كرمي  اأن  يذكر 
املوؤقت يف 12�شبتمرب الفارط، وكان ُينتظر 

خروجه يوم غد اخلمي�س 26 مار�س.

عام حب�س نافذ لكرمي طابو

ق. و

وجه تعليمات اإىل خمتلف و�صائل الإعالم، بلحيمر:

جمل�ض ق�صاء اجلزائر:

بعد ت�صريبه ملفات للخارج..

ت�صجيل 34 اإ�صابة جديدة 
وحالتي وفاة 



بلديات  وقــرى  مل�ساتي  امل�سوؤولني  تهمي�س  اأدى 
موؤخرا  ا�سطلح  مــا  انت�سار  اإىل  باتنة  واليــة 
اأ�سبحت  اأن  بعد  الظل  مبناطق  ت�سميته  على 
الذين  امل�سوؤولني  اهتمامات  اآخــر  االأخــرية  هذه 
�سوى  يحتلونها  التي  املنا�سب  مــن  يــاأخــذوا  مل 
والتطور  التنمية  جت�سيد  تبقى  فيها  االألقاب، 
وت�سويفات  كاذبة،  وعودا  �سوى  املناطق  هذه  يف 
من  ــم  ــرغ ال عــلــى  تتحقق  ــن  ل ــا  ــه اأن جليا  بـــات 
ال�سكان  يوجهها  طاملا  التي  والنداءات  ال�سكاوى 
املهم�سون للم�سوؤولني علهم يولون بع�س االهتمام 
الن�سغاالت مواطنني �ساقت بهم حياتهم املعي�سية 
ب�سبب عديد النقائ�س التي حولت يومياتهم اإىل 

جحيم.
بلدية  م�ساتي  من  واحدة  "حنفوق" هي  م�ستة 
عني جا�سر التي غ�س عنها امل�سوؤولون النظر على 
رهينة  املنطقة  هذه  لتبقى  خلت  �سنوات  مــدار 
التخلف يف كافة القطاعات ب�سبب عدم تزويدها 
بامل�ساريع التنموية وحتى املواد احليوية االأولية 
اإىل  باالإ�سافة  لل�سرب،  ال�سالح  املاء  راأ�سها  على 
قاعة  تعجز  التي  ال�سحية  للخدمات  افتقارها 
العالج عن توفريها ب�سبب غياب املداومة اجلادة 

ونق�س املعدات والتجهيزات والطاقم الطبي.
بغياب  حنفوق  �سكان  نــدد  اأخـــرى  جهة  مــن 

الطرقات  تهيئة  وخا�سة  احل�سرية  التهيئة 
ب�سبب  كارثية  حالة  يف  تتواجد  التي  وامل�سالك 
م�ساريع  تخ�سي�س  وعــدم  لها  ال�سلطات  اإهمال 
يحتاج  ما  وتزفيت  و�سيانتها  تاأهيلها  الإعـــادة 
حالة  يف  كلها  اأ�سبحت  اأن  بعد  تزفيت  اإىل  منها 
فيها  واملطبات  احلفر  انت�سار  ب�سبب  مــرتديــة 
53 الرابط بني وادي املاء  خا�سة الطريق رقم 
منذ  ي�سهد  مل  الــذي  البي�ساء  ــة  وزان واحلا�سي 

�سنوات عمليات �سيانة واإعادة تهيئة.
فيما يبقى م�سكل انفجار قنوات ال�سرف ال�سحي 
وعدم متديد ال�سبكة يف كثري من اأحياء القرية 
حياة  اأرقــت  التي  التنموية  امل�ساكل  اأبــرز  من 
املتعفنة  املياه  م�ستنقعات  انت�سار  ب�سبب  ال�سكان 
وحيوانات  وقــوار�ــس  ح�سرات  مــن  حتمله  ومــا 
املعدية  والفريو�سات  لــالأمــرا�ــس  ناقلة  �سالة 
وذلك ما يتخوف منه �سكان املنطقة نظرا لرتدي 
ال�سكان  من  الكثري  وهــالك  العمومية  ال�سحة 
ب�سبب  تفاقمه  رجحوا  الذين  ال�سرطان  مبر�س 
اأن الوادي  التلوث البيئي الذي يعي�سونه خا�سة 
يتو�سط  ال�سحي  ال�سرف  مياه  فيها  ت�سب  الذي 

قريتهم.
لل�سلطات  بنداء  القرية  �سكان  يتوجه  ولذلك 
العاجل  التدخل  والــوالئــيــة  البلدية  املحلية 

منها  يــعــاين  الــتــي  النقائ�س  جملة  يف  للنظر 
القريب  يف  لها  حلول  اإيجاد  وحماولة  ال�سكان 

العاجل لتح�سني اأو�ساعهم املعي�سية.

عني جا�صــر

بلدية اجلزار

اإميان. ج

ت�شببت اأزمة اختفاء مادة ال�شميـــد من خمتلف حمالت املواد الغذائيــة عرب عدد من الواليات ال�شرقية على 
غرار باتنة، خن�شلة، اأم البواقــي و�شطيف، يف خرق قرار منع التجمعات جتنبا لتف�شي فريو�س كورونا، وحتولت 
نقاط البيع اإىل حلبة �شراع يتناطح فيها الكبري وال�شغري من اأجل احل�شول على "�شكارة �شميــد" يف م�شهد ينم 

عن غياب الوعي وا�شتهتار الكثريين بفريو�س كورونا الذي ينت�شر عرب االحتكاك باالأ�شخا�س امل�شابني.

املركز الولئي حلقن الدم بحملة 2 يفتح اأبوابه

خالل  حدة  ال�سميـــد  نــدرة  اأزمــة  وازدادت 
اأن الكثريين  هذه االأيام بوالية باتنة، حتى 
ت�سببه  الـــذي  بــالــرعــب  مبالني  غــري  بــاتــوا 
همهم  اأكــرب  واأ�سبح  كــورونــا  فريو�س  انت�سار 
عن  النظـر  بغ�س  �سميد  كي�س  على  احل�سول 
اخلطر الكبري الذي يحدق بهم عرب الدخول 
يف طوابري وجتمعات رغم ح�سرها من اجلهات 
كورونا،  فــريو�ــس  النت�سار  تفاديا  الو�سية 
املحلية  ال�سلطات  �سعي  الكثريون  وا�ستغرب 
بيوتهم  التزام  اأجل  من  املواطنني  حث  على 
التجمعات  جتــاه  �ساكنا  تتحرك  ال  فيما 
الوالية  التي باتت ت�سهدها عا�سمة  الكبرية 
وحتى العديد من البلديات االأخرى من اأجل 

اقتناء ال�سميد.
وقرى  مدا�سر  تعي�س  خن�سلة،  ــة  والي ويف 
حقيقة  اأزمـــة  االأيــــام  ــذه  ه �س�سار  بــلــديــات 
البوتان  ــاز  غ وقـــــارورات  ال�سميد  مـــادة  يف 
كبرية  �سعوبة  ال�سكان  من  الكثري  وجد  اأيــن 
اأ�سحت  اأن  بعد  ال�سميد  مـــادة  اقــتــنــاء  يف 
عدم  ب�سبب  منها  خاوية  التجارية  املحالت 
وهو  يوما   15 من  اأزيــد  منذ  بها  تزويدهم 
ــاوؤالت عــديــدة عــن االآلــيــات  مــا يــطــرح تــ�ــس
الظرف  هذا  يف  اتخاذها  مت  التي  والتدابري 
الع�سيب الذي متر به البالد لتزويد ال�سكان 
مبختلف ال�سروريات، واقرتح م�ستكون اإن�ساء 
اإح�ساء  مهمتها  القرى  بهذه  جوارية  خاليا 

املحتاجني وفتح نقاط للبيع ومتوين اأ�سحاب 
جرت  مثلما  الغذائية  املــادة  بهذه  املتاجر 
عليه العادة وتوفريها بكميات كبرية للق�ساء 

على الندرة.
توقيف بائع ال�شميد "الفا�شد" بعني مليلة

األقت اأم�س، م�سالح االأمن مبدينة عني مليلة، 
من  الــرابــع  العقد  يف  �سخ�س  على  القب�س 
ال�سالحية،  منتهية  مواد  بيع  بتهمة  العمر، 
موؤكدة  معلومات  بعد  العملية  هذه  وجــاءت 
بلغت م�سالح االأمن والتي مت مبوجبها اقتحام 
املحل واإيقاف املتهم وهو يف حالة تلب�س بينما 
كان يقوم بغربلة ال�سميد الفا�سد ليتم اإعادة 
بيعه جمددا، وكذا تغيري تواريخ ال�سالحية 
اإعــادة  ليتم  الغذائية  املنتجات  لع�سرات 
املدينة،  بو�سط  الكائن  حمله  داخــل  بيعها 
املواطنني  من  املئات  توافد  ي�سهد  كان  والذي 
وكيل  على  املتهم  عر�س  ويرتقب  هذا  يوميا، 
يف  للف�سل  مليلة  عني  مبحكمة  اجلمهورية 

ق�سيته. 
البلديات تو�شل ال�شميد اإىل منازل 

املوطنني ب�شطيف
توا�سلت اأزمة احل�سول على اأكيا�س ال�سميد 
ظل  يف  �سطيف  واليــة  بلديات  من  عدد  عرب 
طرف  مــن  املـــادة  هــذه  على  الكبري  الطلب 
املواطنني رغم قرار ال�سلطات املحلية بتوزيع 

خمتلف  على  املـــادة  هــذه  مــن  كبرية  كميات 
العمومية،  املطاحن  طريق  عــن  البلديات 
بقيت  الطوابري  اأن  اإال  االإجــراء  هذا  ورغــم 
االإ�سابة  مــن  الــتــحــذيــرات  ــم  رغ متوا�سلة 

بفريو�س كورونا.
البلديات  بع�س  جلاأت  الو�سعية  هذه  واأمام 
اإىل اإجراء اأخر يتمثل يف توزيع مادة ال�سميد 
لتفادي  وهذا  مبا�سرة  املواطنني  منازل  على 
تت�سبب  اأن  �ساأنها  من  التي  الطويلة  الطوابري 
الكبرية  عــني  بلدية  ففي  ــعــدوى،  ال نقل  يف 
ال�سروع  البلدية  �سالح  قررت  الوالية  �سمال 
منازل  على  �ساحنات  عرب  ال�سميد  توزيع  يف 
والتجمعات  االأحياء  خمتلف  عرب  املواطنني 
اجلمعيات  بع�س  ــع  م بالتن�سيق  والــقــرى 
قامت  التي  ذاته  االإجــراء  وهو  واملتطوعني، 
بقيت  فيما  عــدوان،  اأوالد  بلدية  م�سالح  به 
البلديات  مــن  عــدد  يف  متوا�سلة  الــطــوابــري 
على  الوالية  من  ال�سرقية  اجلهة  يف  خا�سة 

غرار بلدية بئر العر�س.
للوالية  املحلية  ال�سلطات  فاإن  جانبها  ومن 
مادة  مــن  كبرية  كميات  تــوزيــع  على  اأكـــدت 
االأ�سبوع  بداية  منذ  املواطنني  على  ال�سميد 
اجلاري حيث �سملت العملية جميع البلديات 
مع التاأكيد على وفرة االإنتاج من خالل وجود 

كميات كبرية وكافية خالل الوقت الراهن.

لهفة كبرية على هذه �ملادة و�ل�ضلطات مطالبة باإيجاد �حللول يف �أ�ضرع وقت

اأزمة ال�ضميد تن�ضف قرار ح�ضر التجمعـــات!
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�ــســجــل، خـــالل الــيــومــني االأخـــرييـــن، 
اال�ست�سفائي  بــاملــركــز  الـــدم  خمـــزون 
ملحوظا  تــراجــعــا  بــاتــنــة  اجلــامــعــي 
ــر  يف اأعــــداد املــتــربعــني، وتــزامــن االأم
وتـــخـــوفـــات املـــواطـــنـــني مـــن انــتــقــال 
لالإ�سابة  وجتــنــبــا  كـــورونـــا،  ــس  ــريو� ف
املعنية  امل�سالح  �سخرت  ــري  االأخ بهذا 
بلغوار  عتيقة  عنه  ك�سفت  ح�سبما 
باتنة،  م�ست�سفى  لدى  باالإعالم  املكلفة 
 2 بحملة  الــدم  حلقن  الــوالئــي  املركز 
واأكدت  التربع،  يف  الراغبني  ال�ستقبال 
اأنه  نيوز"  لـ"االأورا�س  املتحدثة  ذات 
الالزمة  االإجــــراءات  كافة  اتخاذ  مت 
الحتواء تف�سي فريو�س كورونا و�سمان 

�سالمة املواطنيــن.
املرفق  هــذا  اأبـــواب  فتح  اأن  واأ�سافت 
م�سكل  ــني  ــربع ــت امل لتجنيب  الــطــبــي 
وهو  بامل�ست�سفى  امل�سجل  االكــتــظــاظ 
االإجراء الذي من �ساأنه اأن يق�سي على 
واأ�سارت  الــوبــاء،  هــذا  انتقال  هاج�س 
بالنظر   2 حملة  مركز  اأبــواب  فتح  اأن 

دخل  الــذي  املرفق   هذا  جاهزية  اإىل 
على  يحتوى  بحيث  حديثا  اخلــدمــة 
كافة االإمكانيات املادية والب�سرية على 
غرار ات�ساع م�ساحته ما ي�سمن بالتايل 

�سري هذه العملية يف اأح�سن الظروف.
واأ�سارت املكلفة باالإعالم خالل حديثها 
عن حاجة املر�سى �سواء مبركز مكافحة 
مادة  اإىل  باتنة  م�ست�سفى  اأو  ال�سرطان 
ي�سجل  االأخــري  هذا  واأن  �سيما  ال  الــدم 
حوادث  ثــالث  اإىل  حادثني  من  يوميا 
املادة  هذه  توفري  �سرورة  ي�ستدعي  ما 
املر�سى  باقي  احتياجات  ــرار  غ على 
الطارئة  للحاالت  بالن�سبة  خ�سو�سا 
للتربع  العاجلة  والـــدعـــوات  مــــوازاة 
بالدم،  واأ�سافت ذات املتحدثة اإىل كون 
زمرة o+  اأكرث الزمرات الدموية التي 
�سح  اإىل  بالنظر  ملحوظا  نق�سا  ت�سجل 
يعرف  اأن  املتوقع  من  الذي  الدم  مركز 
ا�ستمر  مــا  اإذا  املــتــربعــني  يف  تــراجــعــا 
حياة  يهدد  اأن  باإمكانه  ما  وهو  الو�سع 

املر�سى ويعجل يف الق�ساء عليها.

لبلدية  اخلدمات  متعددة  العيادة  تتواجد 
كارثية   و�سعية  يف  باتنة،  بوالية  اجلــزار 
وذلك الفتقارها الأدنى ال�سروط ال�سرورية 
ال�سحية  اخلدمات  �سمان  �ساأنها  من  التي 
ــام  االأي هــذه  يف  خا�سة  ملواطنني،  الــالزمــة 
الرعب ب�سبب فريو�س  التي ت�سهد حالة من 
اأ�سبح املواطن متخوف اأكرث من  اأين  كورونا، 

االإقبال اإليها.
الذكر  ال�سالفة  البلدية  عــيــادة  وتــعــرف 
جمال  يف  التدهور  من  حالة  ال�سكان  ح�سب 
تخ�سع  مل  واأنها  للمواطنني،  الطبي  التكفل 
الأي جتهيز اأو ترميم منذ ت�سييدها، الو�سع 
الذي جعلها هيكال دون روح ب�سبب افتقارها 

العامة  باحلالة  بــدءا  ال�سروريات،  الأدنــى 
نوعية  اإىل  و�ــســوال  ال�سحي  املــرفــق  لــهــذا 
خا�س،  م�سدر  من  تاأكدنا  حيث  اخلدمات، 
اأ�سحت يف االآونة االأخرية �ساحلة لكل  اأنها 
�سيء ماعدا تقدمي العالج حيث يتم التكفل 
والباقي  فقط  م�ستعجلة  الغري  بــاحلــاالت 
امل�سدر،  واأ�ساف  املجاورة،  للمناطق  يحول 
العيادة ت�سكو من نق�س حاد يف االأدوية  اأن 
الطبيبات  واأن  الطبية،  واملعدات  واالأجهزة 
يعتمدن على خربتهن يف الفح�س، من جهته 
باأنها  التمري�س،  �ساأن قاعة  امل�سدر، يف  اأفاد 
�سواء  ا�سمها،  على  يدل  �سيء  على  تتوفر  ال 
تعتمد  فقد  معدات،  اأو  التعقيم  اأدويــة  من 
كما  فقط،  الكحول  مــادة  على  املمر�سات 
للتوجه  العيادة  على  املقبلني  معظم  ي�سطر 
كلم،   22 م�سافة  قاطعني  بريكة  مل�ست�سفى 
البلدية  لعيادة  الطبي  الطاقم  من  وباأمر 
يف  يدخلن  اللواتي  احلوامل  منهن  خا�سة 
رحلة بحث عن مكان ي�سعن فيه مواليدهن 
االأمر  بباتنة،  لعيادة  والتوليد  بريكة  بني 
ن�ساء يف عدة مرات ي�سعن  الذي جعل عدة 
طريقهن  يف  ــن  وه ال�سيارة  يف  مواليدهن 
فجوات  ك�سف  ما  هــذا  الــواليــة،  م�ست�سفى 

عدة يف النظام ال�سحي بالبلديات.
اإخطار  اأن  امل�سدر  اأ�سار  ال�سدد،  هــذا  ويف 
اجلهات املعنية بالو�سعية الكارثية للعيادة 
املواطنون  �سيئا، وطالب  الواقع  من  يغري  مل 
الحتواء  العاجل  التدخل  ذاتــه  الوقت  يف 
ـــرورة توفري  هـــذا املــ�ــســكــل املـــطـــروح، و�ـــس
االأجهزة واملعدات ال�سحية، ومواد التنظيف 
اخلدمات  ارتقاء  بدافع  ال�سحية  والتعقيم 
ال�سحية بالبلدية، و�سمان جو �سحي مالئم 
للمواطنني خ�سو�سا يف ظل انت�سار الفريو�س 

امل�ستجد بجل اأنحاء الوطن.

نفاذ خمزون الدم مب�ضت�ضفى باتنة 
ومر�ضى مهددون باملوت

العيادة متعددة اخلدمات ت�ضتغيث

م�ضتة "حنفوق" مق�ضية من التنمية 

مرمي. ع

نا�شر. م / حممد. ع / بن �شتول. �س/ عبد الهادي. ب

حفيظة. ب

خماطر  من  تيغامنني،  ببلدية  تاعمر  وتاغروت  مل�سارة  حي  من  كل  فالحو  تخوف 
يف  ت�سب  التي  ال�سحي  ال�سرف  مياه  اأن  املعنيون  وقال  املناطق،  لهذه  املحاذي  الوادي 
هذا االأخري باتت ت�سكل خطرا حقيقيا يحدق باأ�سحاب االأرا�سي الفالحية، وهو االأمر 
الذي يوؤدي ح�سبهم اإىل تلوث حما�سيلهم الزراعية ناهيك عن الروائح الكريهة التي 

تنذر بحدوث كارثة بيئية يتحمل نتائجها الوخيمة �ساكني هذه املناطق.
اأن  �ساأنه  من  االأوديــة  يف  ال�سحي  ال�سرف  مياه  �سب  ا�ستمرار  اأن  امل�ستكون،  واأ�ساف 
يهدد ال�سحة العمومية على غرار ما ميكن اأن ي�سببه ت�سرب املياه القذرة اإىل اأرا�سي 
الفالحني وتلوث حما�سيلهم، ويف ذات ال�سياق اأ�سار املعنيون اإىل �سكاويهم التي رفعوها 
اإيجاد حل �سريع الحتواء الو�سع وجتنب الفالحني خ�سائر  اأجل  للجهات املعنية من 

فادحة وذلك لتنبيه امل�سوؤولني خلطورة الوادي على اأرا�سيهم الفالحية.
واأ�سار املعنيون، اإىل كون منطقتهم فالحية بامتياز واإىل كون هذا الن�ساط م�سدر رزق 
لالأوبئة  جتنبا  االأمر  هذا  يف  العاجل  النظر  �سرورة  اإىل  م�سريين  ال�سكان  من  العديد 

واالأمرا�س التي من �ساأنها اأن حتدق ب�سحة ال�سكان عموما.

مياه ال�ضــرف ال�ضحي 
جتتاح املحا�ضيل الزراعية

حفيظة. ب

تيغامنني



يتو�جدون حتت �لعناية �ملركزة

الإنقاذ �ملو�ضم �لفالحي 

االأمــرا�ــس  م�سلحة  رئي�س  ك�سف 
املعدية بامل�ست�سفى اجلامعي �سعادنة 
عبد النور ب�سطيف الربوفي�سور عبد 
ر�سميا  ال�سروع  مت  اأنه  ل�سهب  املجيد 
كورونا  بفريو�س  م�سابني  عــالج  يف 
تعليمات  وفــق  "كلوروكني"  بـــدواء 
الدقيقة  املــتــابــعــة  ــع  م الــو�ــســايــة 
م�ساعفات  اأيــة  لتفادي  للمري�سني 

ناجمة عن ا�ستعمال هذا الدواء.
اأن  ل�سهب  الــربوفــيــ�ــســور  وكــ�ــســف 
"روؤول" الذي اكت�سف اأهمية  العامل 
به  عالج  والذي  الدواء  بهذا  العالج 
ال�سبعينيات  يف  املالريا  اجلزائريون 
معروف عنه امل�سداقية العلمية وهو 
ح�سر  واأنــه  خا�سة  �سخ�سيا  يعرفه 
للم�ساركة  �سطيف  اإىل   2007 �سنة 
الربوفي�سور  واأو�سح  طبي،  ملتقى  يف 
ظل  ويف  االأولية  النتائج  اأن  ل�سهب 
باإ�ستعمال  تن�سح  الــبــديــل  غــيــاب 
تاأكدت  الذين  للمر�سى  الدواء  هذا 

اإ�ساباتهم بهذا الفريو�س القاتل.

وعمال نفطال يطلبون تفادي 
الطوابري على قارورات غاز البوتان  

كبري  تزايد  الفارطة  االأيام  عرفت 
يف الطلب على قارورات غاز البوتان 
يف العديد من مناطق الوالية ال�سيما 
بالغاز  االآن  حلد  تزود  مل  التي  تلك 
االنخفا�س  مع  ومـــوازاة  الطبيعي، 
ف�سال  ــرارة  احل لدرجات  املح�سو�س 
ال�سحي  ــر  ــج احل اإجـــــــراءات  عـــن 
فقد  ــا  كــورون فــريو�ــس  مــن  للوقاية 
النائية  املناطق  من  العديد  عرفت 
اإقباال كبريا على قارورات  بالوالية 
ال�سدد  ـــذا  ه ويف  الـــبـــوتـــان،  ـــاز  غ
املواطنني  مــن  نفطال  عمال  طالب 
وكل  الــدواجــن  ومــربــي  والفالحني 
اإىل  الــبــوتــان  ــــارورات  ق م�ستعملي 
اإدخالها  قبل  القارورات  هذه  تعقيم 
اإىل حمطات اخلدمات وامل�ستودعات 
تفاديا النت�سار العدوى وحفاظا على 
العدوى  انتقال  من  العامة  ال�سالمة 

وكذا جتنب الطوابري الطويلة.

ــد من  ــدي ــع ال فـــالحـــون يف  طــالــب 
�سطيف  لوالية  اجلنوبية  البلديات 
من  اأزمة اجلفاف  من  والتي ت�سررت 
منحهم  �ــســرورة  املحلية  ال�سلطات 
واأنقاب  اأبـــار  حفر  بغية  ترخي�س 
من  وا�سعة  م�ساحات  ل�سقي  موجهة 
اأر�سيهم الفالحية بغية اإنقاذ املو�سم 
م�ساحات  ت�سرر  بعد  وهــذا  احلــايل 
املناطق اجلنوبية  وا�سعة خا�سة يف 
باي،  �سالح  غــرار  على  الوالية  من 
الر�سفة  حــــداد،  بــئــر  اأزال،  ــني  ع

وق�سر االأبطال.
االن�سغال  هذا  اأن  الفالحون  واأكــد 
على  منا�سبات  عدة  يف  طرحه  �سبق 
الوالية،  على  املتعاقبني  امل�سوؤولني 
حــدود  تتعد  مل  ــة  ــاب االإج اأن  غــري 
الـــوعـــود بــرفــع الــتــجــمــيــد، ويــاأمــل 
هــــوؤالء يف اإعــــادة الــنــظــر يف قــرار 
بحفر  اخلا�سة  الرتاخي�س  جتميد 
البلديات  ببع�س  واالأنــقــاب  االأبـــار 
وهذا اأجل الرفع من ن�سبة امل�ساحات 

ــة  ــزراع ال تــطــويــر  وكـــذا  امل�سقية 
تراجع  ت�سجيل  مع  خا�سة  امل�سقية 
الزراعية  املــ�ــســاحــات  يف  مــلــحــوظ 
الفارطة  ال�سنوات  خالل  املو�سمية 
مما  املــيــاه  من�سوب  تــراجــع  ب�سبب 
اأحــــال الــكــثــري مــن الــفــالحــني على 

البطالة.
ويف وقت �سابق من ال�سنة الفارطة 
على  التجميد  رفع  عن  ــالن  االإع مت 
منح رخ�س حفر االأبار بالوالية اإال 
اأن الكثري من الفالحني الذين و�سعوا 
القرار  هــذا  مــن  لال�ستفادة  ملفات 
على  جت�سيده  ينتظرون  مــازالــوا 
ال�سلطات  اأن  وقت  يف  الواقع،  اأر�ــس 
املعنية اأكدت يف وقت �سابق اأن قرار 
التجميد ناجم عن رغبة ال�سلطات يف 
احلفاظ على من�سوب املياه اجلوفية 
وهذا اإىل غاية دخول بع�س ال�سدود 
املقبلة  الفرتة  خالل  اخلدمة  حيز 

حلل هذا االإ�سكال. 

ا�ستفادت بلدية �سطح 
قنتي�س جنوب تب�سة من 

غالف مايل يعادل 26 مليـون 
دينار الإجناز خزان مائي 

وجتديد �سبكة توزيع مياه 
ال�سرب، ح�سبما علم من 

م�سالح الوالية، واأو�سحت 
ذات امل�سالح اأن م�سروع اإجناز 

خزان مائي ب�سعة 500 
مرت مكعب �سخر له مبلغ 

اأنه  اإىل  الفتا  دج،  مليون   15
مت تكثيف عمليات البحث 

عن موارد مائية جديدة 
باملنطقة خا�سة واأن املورد 
املائي املتوفر حاليا يعرف 
ارتفاعا يف ن�سبة امللوحة.

واأفادت باأن م�سروع جتديد 
�سبكة توزيع مياه ال�سرب 
واملندرج �سمن املخططات 

البلدية للتنمية ل�سنة 
غالف  له  خ�س�س   2020

مايل بـ11 مليون دج، الفتا 
اإىل اأن هذا امل�سروع �سيمكن 

من تخفيف معاناة �سكان هذه 
البلدية ال�سيما واأن هذه 

ال�سبكة ت�سهد حالة متقدمة 
من التدهور اأدت اإىل ت�سجيل 

ت�سربات للمياه بكميات 
كبرية، ويف اإطار ال�سعي 

لتح�سني ظروف متدر�س 
التالميذ املنحدرين من 

التجمعات ال�سكنية الثالثة 
التي ت�سمها هذه اجلماعة 

املحلية وهي ال�سطح وقنتي�س 
وعني غراب مت ت�سجيل 

عملية الإجناز قاعتني 
للتدري�س بابتدائية عوا�س 

ال�سادق بالتجمع ال�سكني 
عني غراب بهدف التقليل من 

االكتظاظ داخل االأق�سام.
 واأ�سار اإىل ت�سجيل م�سروع 
اإجناز ثانوية بذات البلدية 

يف انتظار احل�سول على 
االعتمادات املالية ال�سرورية 

بغية و�سع حد مل�سقة 
التالميذ الذين ي�سطرون 
للتنقل اإىل بلدية العقلة 

املجاورة من اأجل الدرا�سة.

يف الوقت الذي ت�سهد فيه االأ�سواق 
الوقائية،  القفازات  يف  كبرية  ندرة 
ب�ساأنها  التجارة  وزيــر  �سرح  والتي 
اأن االأ�سواق تعاين من ندرتها واعدا 
مقابل  يف  ــه  اأن غري  االإ�ــســكــال،  بحل 
ذلك توجد مرا�سلة حتت رقم 375 
املركزية  ال�سيدلية  عــن  ــادرة  �ــس
مليلة  بعني  القفازات  مل�سنع  موجهة 
القفازات  توريد  توقيف  منه  تطلب 
كل  يحرم  مما  �سهر  ملدة  اجلراحية 
املرا�سلة  بح�سب  منها  امل�ست�سفيات 
على  نيوز"  "االأورا�س  حتــوز  التي 
اأن  اأكــد  امل�سنع  مدير  منها،  ن�سخة 
امل�سنع له خمزون يقدر بـ 10 ماليني 
باملخازن  مــوجــودة  جــراحــي  قــفــاز 
االإنــتــاج  واأن  الــتــ�ــســويــق،  تنتظر 
قفاز  األـــف   200 مبــعــدل  متوا�سل 
كبرية،  ن�سبة  وهــي  يومي  جراحي 
بوترية  يجري  االإنتاج  اأن  اأكــد  كما 
مليون   100 بـ  تربع  واأنــه  مرتفعة، 
والفئات  القطاعات  ملختلف  قفاز 
امل�سنع  مــن  م�ساهمة  واجلــمــعــيــات 
عملية  توقيف  مــع  االأزمـــة  حــل  يف 
الت�سدير التي كانت موجهة لفرن�سا 

واالأردن، كما اأكد اأنه مت و�سع عر�س 
لدى  من�سب   100 يــقــارب  ملــا  عمل 
وكالة الت�سغيل لكن الغريب وال اأحد 
ت�ستوجب  و�سعية  هي  للعمل  تقدم 
هذه  خالل  خا�سة  عندها  الوقوف 
من  ال�سوق  منه  يــعــاين  مــا  االأيــــام، 
نـــدرة الــقــفــازات اجلــراحــيــة، وهل 

وزير ال�سحة على �سواب اأم اأن قرار 
خلفيات  ورائه  املركزية  ال�سيدلية 
خمزون  معاينة  مت  الذي  الوقت  يف 
املحلي،  ال�سوق  بغر�س  يفي  ــذي  ال
االإجابة  تنتظر  التي  معادلة  وهي 

حال من طرف اجلهات املعنية.

البواقي  اأم  واليـــة  وايل  ك�سفت 
ر�سد  عن  تيبورتني"،  الدين  "زين 
 500 يتجاوز  مايل  لغالف  الوالية 
احلياة  ترقية  بهدف  �سنتيم  مليار 
االجتماعية وحتريك قطار التنمية 
على  موزعة  معزولة  قرية   264 بـ 

م�ستوى 29 بلدية.
عملية  ــهــاء  ــت ان بــعــد  ـــك  ذل يـــاأتـــي 
للقرى  اجنازها  مت  التي  االإح�ساء 
متطلبات  اأدنــى  انعدام  تعاين  التي 
امل�سالك  فتح  من  الب�سيطة  احلياة 

الريفية، واالإي�سال باملياه ال�ساحلة 
ال�سرف  قــنــوات  وجتــديــد  لل�سرب، 
منذ  اهرتائها  �سجل  التي  ال�سحي 
�سنوات، وكذا تزويد جميع املجمعات 
املرتامية  منها  خــا�ــســة  الــريــفــيــة 
االأطراف  بالكهرباء الريفية والغاز 
االنطالق  ويرتقب  هــذا  الطبيعي، 
انق�ساء  بــعــد  لــلــمــ�ــســاريــع  الــفــعــلــي 
الفرتة احل�سا�سة التي تواجها جميع 
تف�سي فريو�س  الوطن جراء  واليات 
"كورونا"، ليتم ا�ستئناف االإجراءات 

القانونية اخلا�سة بامل�ساريع املتعلقة 
القرى  لع�سرات  املحلية  بالتنمية 
الوالية،  بلديات  مبختلف  وامل�ساتي 
والتهمي�س  العزلة  من  عانت  والتي 
ر�سد  من  بالرغم  طويلة،  ل�سنوات 
املاليري  لع�سرات  الو�سية  ـــوزارة  ال
بع�سرات  التنمية  لتحقيق  �سنويا 
ينق�سي  مــا  ــرعــان  �ــس لــكــن  الــقــرى 
تنمية  اأي  دون  املـــايل  االعــتــمــاد 
ت�سجل على م�ستوى امل�ساتي النائية.

اأم  بوالية  الو�سية  اجلهات  تعكف 
القائمة  يف  التحقيق  على  البواقي، 
ح�سة  مــن  للم�ستفيدين  اال�سمية 
اأبرقت  حيث  اأر�سية،  قطعة   305
مديرية احلفظ العقاري وثيقة اإىل 
على  العقارين  املحافظني  خمتلف 
وعني  البواقي  اأم  بلديات  م�ستوى 
البي�ساء،  وعني  فكرون  وعني  مليلة 
بهدف التحقيق من القائمة والف�سل 

فيها قريبا.
يف  املواطنون  ا�ستنكرها  العملية 
ظل الظروف احل�سا�سة التي تعي�سها 
الوالية، خا�سة واأن القائمة احتوت 
ا�ستفادت  التي  االأ�ــســمــاء  ع�سرات 
ما  ح�سب  �سكنية  برامج  من  �سابقا 
اأكده املواطنون مبدينة اأم البواقي، 
اأن  م�سوؤولة  م�سادر  اأ�سارت  وقت  يف 
عملية توزيع القطع االأر�سية لن تتم 

�سوى على م�ستوى البلديات امل�سنفة 
حيث  العليا،  اله�ساب  برنامج  �سمن 
مندرجة  غري  البواقي  اأم  بلدية  اأن 
مت  اأنه  اإىل  م�سريا  الت�سنيف،  �سمن 
ب�سرورة  ا�ستعجالية  مطالب  رفــع 
�سم جميع بلديات والية اأم البواقي 
الف�سل  واملرتقب  الت�سنيف  �سمن 

فيه من قبل امل�سالح املخت�سة.

ال  مــا  تلقيح  خن�سلة  بــواليــة  مت 
ــس  راأ� و300  األـــف   152 عــن  يقل 
�سنها  يفوق  التي  واملاعز  الغنم  من 
الثالثة اأ�سهر �سد طاعون املجرتات 
التلقيح  اإطالق حملة  منذ  ال�سغرية 
منت�سف  يف  ـــداء  ال بــهــذا  اخلا�سة 
فيفري املن�سرم، ح�سبما ا�ستفيد من 
حممد  الــوالئــي،  البيطري  املفت�س 

اأو�سن. 
ا�ستغالل  ن�سبة  اأن  امل�سوؤول  واأو�سح 
املفت�سية  ا�ستلمتها  التي  اللقاحات 
امل�سالح  ملديرية  التابعة  البيطرية 
الفالحية بوالية خن�سلة من املخرب 
بق�سنطينة،  لــلــبــيــطــرة  اجلــهــوي 
من  العا�سر  تاريخ  غاية  اإىل  فاقت 
الـ25باملائة،  ــاري  اجل مار�س  �سهر 
األف   500 ا�ستالم  مت  باأنه  مذكرا 
من  بالوقاية  خا�سة  لقاح  جرعة 
داء املجرتات ال�سغرية، واأردف ذات 
بيطريا  طبيبا   60 بــاأن  املتحدث 
منذ  املــيــدان  يف  يتواجدون  خا�سا 

15 فيفري املن�سرم عرب 21 بلدية 
اأيام  طيلة  جمندون  وهم  بخن�سلة 
ت�سرف  حتت  ومو�سوعني  االأ�سبوع 
املوالني اإىل غاية 15 ماي املقبل من 

اأجل اإمتام عملية التلقيح.
 واأ�سار ذات امل�سدر اإىل اأنه يف �سياق 
بالتلقيح  اخلا�سة  الوطنية  احلملة 
�سد داءي احلمى القالعية والكلب، 
التي انطلقت منت�سف �سهر دي�سمرب 
راأ�س من   7500 تلقيح  املن�سرم، مت 

القالعية  احلمى  داء  �سد  االأبقار 
يزيد  بقرة   7200 عــن  يزيد  ومــا 
�سنها عن الـ6 اأ�سهر �سد داء الكلب. 
بوالية  احليوانية  الــرثوة  وتقدر 
األف   459 جمموعه  مبــا  خن�سلة، 
ـــرث مــن 73  ــام واأك ــن ـــس مــن االأغ راأ�
راأ�س  األف  راأ�س من املاعز و16  األف 
االإح�سائيات  ح�سب  االأبــقــار،  مــن 
االأخرية للمديرية املحلية للم�سالح 

الفالحية.

خمزنة جراحي  قفاز  ماليني   10
معاجلة م�ضابني بـ"كورونا"  مب�ضنع عني امليلة تنتظر الت�ضويق

بدواء "كلوروكني"

فالحون يطالبون برتاخي�س 
حلفر االآبـــار 

الإنهاء  مليـار   2.6
اأزمة العط�س 
ب�ضطح قنتي�س

ظل" "منطقة  بـ264  التنمية  قطار  لتحريك  مليار   500

اإ�ضرار على اإلغاء قائمة القطع االأر�ضية باأم البواقي

تلقيح 152 األف راأ�س من املا�ضية �ضد طاعون املجرتات
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تضضـم 305 قطعــة 

�حلملة بلغت ن�ضبة 25 باملائة

تب�سة

�سطيـــف

اأم البواقي

خن�سلة
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الإجناز خز�ن مائي
 وجتديد �ضبكة �ملياه

توفري �أزيد من 500 قنطار من �لبطاطا و300 قنطار طماطم يف يوم و�حد

التجارة  مديرية  م�سالح  طماأنت 
بتوفر  املــواطــنــني  ب�سكرة  لــواليــة 
اخل�سر  وكــــذا  الــغــذائــيــة  املـــــواد 
والفواكه على م�ستوى كافة اال�سواق 
املعنية، اين ركزت ذات اجلهات على 
م�ساعفة الكميات املوزعة من املواد 
اال�سا�سية وعلى راأ�سها مادة ال�سميد 
الذي زاد االقبال عليه منذ انطالق 
املنزيل،  ال�سحي  احلجر  عمليات 
كما ا�ستقبلت �سوق اخل�سر والفواكه 
 500 امل�سادر  يوم ام�س ح�سب ذات 
قنطار   300 و  البطاطا  من  قنطار 
من مادة الطماطم ومل يتجاوز �سعر 
35دج  البطاطا يف �سوق اجلملة ال 
كافة  املــ�ــســالــح  ذات  جــنــدت  كــمــا 

ح�سن  مــدى  على  للوقوف  اعوانها 
املــواد،  بهذه  التموين  عملية  �سري 
وقد ابدت مطاحن الوالية تعاونها 
اين  االزمــة  بوجه  للوقوف  الكبري 
املتواجد  الــربكــة  مطاحن  اعلنت 
عن  ــوادي  ال زريبة  بدائرة  مقرها 
ال�سميد  من  قنطار   1000 توزيع 

بزربية  البيع  نــقــاط  على  يوميا 
م�سالح  مــن  كــل  بح�سور  ــــوادي  ال
االأمن،  ومديرية  التجارة  مديرية 
الوالية  و500 قنطار على م�ستوى 
بال�سعر املقنن حتى ال يتجاوز �سعر 

الـ 25 كغ ال 1000 دج.

م�ضالح التجارة لوالية ب�ضكرة تتحدى
 وتفر�س هيبتها على ال�ضوق

�شهيلة. ب

ب�سكرة
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لدعم املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة

اتفاقية  اجلزائري  ال�شعبي  القر�س  اأبرم   
لدعم  اال�شتثمار  قرو�س  �شمان  �شندوق  مع 
واملوؤ�ش�شات  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات 
التمويل  اآلية  بتعزيز ودعم  امل�شغرة تق�شي 

املوجه لهذا الن�شيج من املوؤ�ش�شات.
واعترب املدير العام للبنك، حممد دحماين، 
من  متويل  اإىل  حتتاج  املوؤ�ش�شات  هــذه  اأن 
فان  بالتايل  و  املالية  والهيئات  البنوك  قبل 
متويل  اآلية  لتعزيز  املجال  تفتح  االتفاقية 
جانب  اإىل  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات 
لطاملا  التي  ال�شغر  يف  املتناهية  ال�شركات 
ال�شيد  ــوه  ون البنكي،  التمويل  مــن  حرمت 
دحماين بدور املوؤ�ش�شات ال�شغرية و امل�شغرة 
ملا لها  يف دفع اقت�شاديات الدول عرب العامل 
منا�شب  وا�شتحداث  الرثوة  خلق  يف  دور  من 

ال�شغل.
واأ�شاف ذات امل�شوؤول اأن هناك 1،3 اإىل 1،5 
مليون موؤ�ش�شة نا�شطة عرب الوطن، 95 باملئة 
وم�شغرة،  و�شغرية  متو�شطة  موؤ�ش�شات  منها 
ميول  اجلزائري  ال�شعبي  القر�س  اأن  موؤكدا 
اأي  املوؤ�ش�شات  من  الن�شيج  هذا  من  باملئة   20
ذات  واأ�ــشــار  موؤ�ش�شة،  األــف   100 يعادل  ما 
القرو�س  من  نــوع  ا�شتحداث  اإىل  امل�شوؤول 
املوؤ�ش�شات  مــن  الــنــوع  هــذا  لــدعــم  اخلا�شة 
�شيتكفل  الــذي  الــدويل  البنك  مع  بالتعاون 
بدعم هذه االآلية التمويلية لتطوير مردود 

املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة.
القر�س  بنك  اأن  اأ�ــشــار  الــ�ــشــدد،  هــذا  ويف 
خرباء  مع  عمله  ن�شق  اجلــزائــري  ال�شعبي 

موؤكدا  املــجــال،  هــذا  يف  الـــدويل  البنك  مــن 
وجود �شبعة وكاالت تابعة للبنك �شرعت يف 
من  املدعمة  القرو�س  من  النوع  هذا  ت�شويق 

طرف البنك الدويل.
اأن البنك  ويف ت�شريح، قال ال�شيد دحماين 
خالل  مــن  ــات  ــدم اخل تــقــدمي  يف  �شي�شتمر 
عرب  وكــالــة   150 عــددهــا  البالغ  وكــاالتــه 

الرتاب الوطني.
م�شتوى  عــلــى  اخلــدمــات  اأيــ�ــشــا  وت�شتمر 
التي تبقى تعمل على  املوزعات االلكرتونية 
بالعمليات  التكفل  ــذا  وك �شاعة   24 ــدار  م
يتعلق  وفيما  اجلــزائــر،  بنك  مــع  الــدولــيــة 
لالقرتا�س  بطلبات  تقدمت  التي  بال�شركات 

من البنك، اأو�شح ال�شيد دحماين اأن ملفاتها 
اأو  انقطاع  اأي  هناك  ولي�س  الدرا�شة  قيد 

جتميد يف هذا اجلانب.
لبنك  العام  املدير  اآخر، طماأن  وعلى �شعيد 
املوؤ�ش�شة  اأن  اجلــزائــري  ال�شعبي  القر�س 
م�شتمرة يف تقدمي خدماتها يف هذه الظروف 
وبــاء  بتف�شي  تــاأثــرت  الــتــي  اال�شتثنائية 

كورونا.
امل�شوؤول  ذات  قال  الوباء  هذا  من  وللوقاية 
ملواجهة  التدابري  من  جملة  اتخذ  البنك  اأن 
واملتمثلة  امل�شتجد  كــورونــا  فريو�س  انت�شار 
ال�شلطات  ــــرارات  وق تو�شيات  تطبيق  يف 

العمومية املتعلقة بالوقاية.

�شرعت املوؤ�ش�شة الوطنية لت�شويق املنتجات 
النفطية )نفطال( يف عملية تطهري وا�شعة 
ح�شبما  اخلدمات  حمطات  ال�شيما  ملحطاتها 
جمال  املوؤ�ش�شة  لذات  االت�شال  مدير  اأعلنه 
املــواد  ــرة  وف حــول  اأي�شا  مطمئنا  �ــشــردود، 

النفطية.
اإطــار  يف  انــه  املــتــحــدث  اكــد  ت�شريح  ويف 
االإجراءات الوقائية من انت�شار وباء كورونا 
ملحطاتهم  وا�شعة  تطهري  عملية  يف  �شرعوا 
اأن  اأو�شح  كما  الوطني،  الــرتاب  كامل  عرب 
هذه العملية تتم على م�شتوى جميع مراكز 
الوقاية  �شمان  اجل  من  والتوزيع  التخزين 
للعمال وكذا على م�شتوى حمطات اخلدمات 
وردا  وال�شكان،  للزبائن  الوقاية  ب�شمان 
على �شوؤال حول متوين ال�شوق وتوفري املواد 
غاز  وقــــارورات  الــوقــود  ال�شيما  النفطية 
اأن هذه العملية  ال�شيد �شردود  اأكد  البوتان 
نفطال  اأن  م�شيفا  التوزيع،  بتاتا  تعرقل  لن 
يف  عــادي  ب�شكل  ال�شوق  متوين  يف  �شت�شتمر 

هذا الظرف.
اخلدمات  حمــطــات  غلق  احــتــمــال  وحـــول 
اأن  مــوؤكــدا  اخلــيــار  ــذا  ه املــتــدخــل  ا�شتبعد 
نفطال الفرع التابع ملجمع �شوناطراك تعمل 
بالتن�شيق مع وزارة الطاقة و�شوناطراك وان 

هذا االحتمال مل يتم التطرق اإليه حاليا.

ومن جهة اأخرى طماأن ال�شيد �شردود يقول 
مناطق  اأو  واليــات  و�شع  حالة  يف  حتى  انه 
ال�شحي  احلــجــر  يف  نــفــطــال  حمــطــات  بــهــا 
ال�شركة  فان  ال�شحية  ال�شلطات  طرف  من 
باملنتجات  املعنيني  ال�شكان  بتزويد  �شتقوم 
البوتان(  غـــاز   ( الــ�ــشــروريــة  الــبــرتولــيــة 
بالتخزين  اخلا�شة  مراكزها  من  انطالقا 

والتوزيع املجاورة.
نفطال  اأن  املتدخل  اأو�شح  ال�شياق  هذا  يف 
املركزي  امل�شتوى  على  ــة  اأزم خلية  اأن�شاأت 
جتتمع  واأنها  املحلي  امل�شتوى  على  واأخــرى 
الفيديو  ندوات عن طريق  دائمة يف  ب�شفة 
املدراء  مع  بالتن�شيق  الو�شع  ت�شيري  بهدف 
تتخذ  وعليه  بالطاقة  املكلفني  الوالئيني 
مع  للتكيف  ال�شرورية  التدابري  ال�شركة 
لتوجيهات  وطبقا  املــواطــن  ل�شالح  الو�شع 

ال�شلطات العمومية.
الداخلي  امل�شتوى  وعلى  اأخــرى  جهة  من 
وتدابري  ــــراءات  اإج عــدة  نفطال  اتــخــذت 
غرار  على  وعمالها  عامالتها  �شحة  حلماية 
اإلغاء الدخول اإىل جميع مواقع ال�شركة على 
واالأ�شخا�س  ــزوار  وال واملمتهنني  املرتب�شني 
االأجانب اإىل اإ�شعار اآخر كما األزمت ال�شركة 
موؤ�ش�شة  األزمت  كما  اأيديهم،  بغ�شل  العمال 
االأك�شاك  على  القائمني  عمالها  كل  نفطال 

بغ�شل  لها  التابعة  اخلدمات  حمطات  عرب 
االأقنعة  ولب�س  الكحويل  باملحلول  االأيــدي 
ــور خــالل  ــة وخــفــ�ــس عـــدد احلــ�ــش ــي ــواق ال
اإىل  ــي  ــزام االإل الطابع  ذات  االجتماعات 

خم�س اأ�شخا�س على االأكرث.
كما �شجعت املوؤ�ش�شة عمالها على ا�شتخدام 
الــر�ــشــائــل االلــكــرتونــيــة بـــدل املــرا�ــشــالت 
اجتماعات  من  بالتقلي�س  واأمــرت  العادية 
العمل والتنقل ما بني املكاتب وامل�شالح و منع 
التجمعات مع توزيع ب�شفة م�شتعجلة عتاد 
الوقاية واحلماية ال�شخ�شية للطاقم الطبي 
موؤ�ش�شة  لها، كما علقت  التابع  الطبي  و�شبه 
االآيل  اثبات احل�شور  موؤقتا عمليات  نفطال 
بالب�شمة و خدمة االطعام تطبيقا لقرارات 
من  جلزء  عطلة  مبنح  العمومية  ال�شلطات 
اللواتي  و  احلوامل  الن�شاء  �شيما  ال  عمالها 
لديهن اأطفال يف �شن منخف�س وكذلك العمال 

الذين يعانون من اأمرا�س مزمنة.  
اأما بالن�شبة للحاالت امل�شتبه فيها )�شعوبة 
اكت�شافها  مت  الــتــي  واحلــمــى(  التنف�س  يف 
نفطال  قــررت  فقد  ال�شركة  مواقع  اأحــد  يف 
الطبيب  طرف  من  فورا  للمعاجلة  توجيههم 
عن  وحمايتهم  وعزلهم  املــوقــع  يف  املعالج 

طريق اأقنعة واقية.

�شيدار  ملــركــب  ــعــايل  ال ــفــرن  ال غــلــق  مت 
اأم�س،  اأول  ليلة  موؤقتة  ب�شفة  احلجار 
التي  االحرتازية  التدابري  اإطار  يف  وذلك 
اتخذت للوقاية من تف�شي فريو�س كورونا 
ح�شب ما نقل اأول اأم�س عن م�شوؤولة خلية 

االت�شال بذات املركب �شهيلة خالف.
التوقيف  اأن  املتحدثة  ذات  واأو�شحت 
ملركب  الــعــايل  بالفرن  للن�شاط  املــوؤقــت 
حوايل  ت�شريح  بعد  ياأتي  احلجار  �شيدار 
للتدابري  تنفيذا  ــك  وذل عامل  اآالف   4
االحرتازية املدرجة يف اإطار الوقاية من 

خطر تف�شي هذا الفريو�س.
العايل  بالفرن  الن�شاط  توقيف  وبعد 

�شل�شلة  توقيف  يتوقع  املفولدات  وكــذا 
ـــاج مــع نــهــايــة االأ�ــشــبــوع اجلـــاري  ـــت االإن
ليتوا�شل احلد االأدنى من الن�شاط ال�شيما 
ذلك املتعلق بالن�شاطات احليوية اخلا�شة 
الذي  امل�شدر  لنف�س  ا�شتنادا  باملركب، 
�شتتوا�شل  الت�شويق  عمليات  اأن  اأ�ــشــاف 
اإىل غاية ا�شتنفاذ املخزون الذي يتجاوز 
حاليا ال 50 األف طن من املواد احلديدية 

امل�شنعة القابلة للت�شويق.
يفوق  ما  احلجار  �شيدار  مركب  ي�شغل  و 
االإنتاجية  طاقته  وتقدر  عامل  اآالف   6
ال�شنوية بنحو 800 األف طن من منتجات 

احلديد وال�شلب.

اتفاقية بني القر�س ال�سعبي و�سندوق �سمان ال�ستثمار 

نفطال تطمئن بخ�سو�س وفرة الوقود

الغلق املوؤقت للفرن العايل مبركب 
احلجار ب�سبب "كورونا"

مليار   2.53 قيمته  ما  اجلزائر  ا�شتوردت 
ذلك  يف  مبا  ال�شياحية  ال�شيارات  من  دوالر 
نقل  و�ــشــيــارات  "اأ�س.كا.دي"  جمــمــوعــات 
 ،2019 �شنة  خالل  والب�شائع  االأ�شخا�س 
 ،2018 �شنة  دوالر  مليار   3.70 مقابل 
1.17 مليار دوالر،  م�شجلة انخفا�شا بقيمة 
من  عــلــم  ح�شبما  ــائــة،  بــامل  -31.43 اأي 

املديرية العامة للجمارك.
الــدرا�ــشــات  مــديــريــة  معطيات  يف  ـــاء  وج
الرتاجع  هــذا  اأن  للجمارك،  واال�شت�شراف 
بحوايل  انخفا�س  اإىل  اأ�شا�شي  ب�شكل  عائد 
ال�شياحية،  ال�شيارات  واردات  % من   38.6
املجموعات   38.21 بـــ  انــخــفــا�ــس  مــنــهــا 
ــا.دي(،  ــس.ك )اأ� تركيب  ل�شناعة  املوجهة 
االأ�شخا�س  لنقل  موجهة  اأخــرى  ومركبات 
من   )%0.37( بن�شبة  طفيف  ارتفاع  رغم 
الب�شائع،  لنقل  املوجهة  امل�شتوردة  املركبات 
الواردات من  اأن  اإىل  ذاته،  امل�شدر  اأ�شار  كما 
جمموعة  ذلك  يف  مبا  ال�شياحية  ال�شيارات 
خم�ش�شة  اأخــرى  ومركبات  "اأ�س.كا.دي" 
من   %  14.04 مثلت  التي  االأ�شخا�س  لنقل 
اأهم املنتجات من  هياكل الواردات التي تعد 
فئة "�شلع التجهيزات ال�شناعية"، فقد بلغت 
مقابل   ،2019 �شنة  يف  دوالر  مليار   1.85
ال�شنة  ــالل  خ دوالر  مليار   3.02 حـــوايل 
 1.16 بـ  انخفا�شا  م�شجلة  �شبقتها،  التي 
اأما   ،%  -38.59 ن�شبته  ما  اأي  دوالر  مليار 
املوجهة  "اأ�س.كا.دي"  جمموعات  ا�شترياد 
ل�شناعة الرتكيب التي احت�شبت مع ا�شترياد 
ال�شيارات ال�شياحية، فقد بلغت 1.82 مليار 
دوالر �شنة 2019، مقابل 2.95 مليار دوالر، 
% خالل نف�س   38.21 بـ  م�شجلة انخفا�شا 

الفرتة املرجعية.

واأ�شاف البيان ذاته، اأن املجموعات املوجهة 
مثلت  قد  )اأ�ــس.كــا.دي(  الرتكيب  ل�شناعة 
التي  الــــواردات  هيكلية  مــن   %  13.80
التجهيزات  "�شلع  لفئة  املنتجات  اأهــم  تعد 
يف  اأمــا  الفارطة،  ال�شنة  خالل  ال�شناعية" 
اجلمارك-  معطيات  -ت�شيف   2019 �شنة 
مثلت  التي  النفعية  ال�شيارات  واردات  فان 
التجهيزات  �شلع  فئة  مــن   %  5.2 قــرابــة 
مليون   682.11 بـ  قــدرت  فقد  ال�شناعية 
679.60 مليون دوالر يف �شنة  دوالر مقابل 
 0.37 بـ  ارتفاعا  بالتايل  م�شجلة   ،2018

.%
�شلع  جمــمــوعــة  اأن  اإىل  ـــارة  ـــش االإ� جتـــدر 
املرتبة  احتلت  قد  ال�شناعية  التجهيزات 
بح�شة  الكلية  الواردات  هيكلية  من  االأوىل 
تقدر بـ 31.48% بقيمة اإجمالية ت�شل اإىل 
13.20 مليار دوالر، خالل ال�شنة املنق�شية، 
التي  ال�شنة  يف  دوالر  مليار   16.48 مقابل 

�شبقتها، م�شجلة انخفا�شا بـ 19.92 %.
ا�شترياد  اأن  اجلزائرية  اجلمارك  واأ�شافت 
ب�شيانة  اخلا�شة  املركبات  وملحقات  اأجزاء 
املركبات القدمية قد بلغت 385.43 مليون 
374.88 مليون دوالر م�شجلة  دوالر مقابل 

ارتفاعا بـ 2.81 %.
من  ــواردات  ال فاتورة  بلغت  ال�شدد  هذا  يف 
مقابل  دوالر  مليون   221.24 اجلــــرارات 
266.16 مليون دوالر )16.88 - %( خالل 
االآالت  ا�شترياد  اأما  املرجعية،  الفرتة  نف�س 
احلبوب  وغربلة  وفــرز  بتنظيف  اخلا�شة 
اإىل  انخف�شا  �شجلت  فقد  اجلافة  اخل�شر  اأو 
مليون   67.59 مقابل  دوالر  مليون   21.07
دوالر، مرتاجعة بالتايل بن�شبة %68.83.

تراجع بـ 31 باملائة من الواردات يف 2019
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بينهم �ل�ضيناتور �ليهودي برين �ضاندرز �لذي قال �إن خطة تر�مب غري مقبولة و�ضتدمي �ل�ضر�ع

دوالر  مليار   150
من البنك الدويل 

للدول النامية 
ملكافحة كورونا

الهند تفرج عن رئي�س الوزراء ال�ضابق الإقليم جامو وك�ضمري
بعد �ضجنه 8 �أ�ضهر دعا �لبلد�ن �لد�ئنة �إىل 

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

 150 مبلغ  الــدويل  البنك  و�شع 
م�شاعدات  كحزمة  دوالر،  مليار 
يف  النامية،  للبلدان  وت�شهيالت 

مواجهة فريو�س كورونا.
البنك  اأ�شدره  بيان  يف  ذلك  جاء 
عقب  اأمــ�ــس،  اأول  م�شاء  ـــدويل  ال
وحمافظي  مالية  وزراء  اجتماع 
جمموعة  لدول  املركزية  البنوك 
اإدارة  حــول  للتباحث  الع�شرين، 
البنك  ــا  دع حيث  ــا،  ــورون ك اأزمـــة 
ــــدويل، الــبــلــدان الــدائــنــة اإىل  ال
على  امل�شتحقة  قرو�شها  تعليق 
ــد فــقــرا، الإتــاحــة  ــش الــبــلــدان االأ�
املجال لها ملواجهة الفريو�س، و�شخ 

االأموال يف اقت�شاداتها.
البنك  جمــمــوعــة  رئــيــ�ــس  وقـــال 
هذه  اأن  مالبا�س،  ديفيد  ــدويل  ال
ال  جميعا،  علينا  ع�شيبة  اأوقـــات 
و�شعفا،  فقرا  االأ�شد  البلدان  �شيما 
فوري  دعــم  تقدمي  االأول  هدفنا 
احتياجات  لتلبية  االأزمــة  خــالل 
على  يعكفون  اأنهم  م�شيفا  بلد،  اأي 
من  بلدا   49 يف  م�شروعات  اإعــداد 
للت�شهيالت  جديد  برنامج  خــالل 
ال�شريعة الدفع، ومن املتوقع اتخاذ 
قرارات ب�شاأن 16 برناجما االأ�شبوع 
مع  حــوار  يف  اأنهم  متابعا  ــاري،  اجل
ال�شني، �شمن جملة بلدان رئي�شية 
امل�شاعدة،  على  للح�شول  اأخـــرى 
وت�شليم  ت�شنيع  �ــشــرعــة  بــ�ــشــاأن 
ال�شحية،  االإمــــــدادات  مــن  كــثــري 
على  �شكرهم  خال�س  عن  ويعربون 

ا�شتجابتهم االإيجابية.
�شباح  حتى  الــفــريو�ــس  واأ�ــشــاب 
�شخ�س  األف   382 من  اأكرث  اأم�س، 
بالعامل، تويف منهم قرابة 16 األفا 
 102 اأكرث من  و600، فيما تعافى 

األف.
النقد  �شندوق  قــال  اأم�س،  واأول 
العاملي  االقــتــ�ــشــاد  اإن  الـــــدويل، 
العام  ركود عاملي خالل  مقبل على 
اجلاري، بنف�س الدرجة من ال�شوء 
االأزمـــة  اأثــنــاء  احلـــال  ــان  ك مثلما 
املالية العاملية، اأو اأ�شواأ، حيث تاأثر 
االقت�شاد العاملي منذ بداية فيفري 
املا�شي، بالتف�شي املت�شارع لفريو�س 
كورونا، ما دفع عديد االقت�شادات 
تنفيذ  اإىل  والنا�شئة  املتقدمة 
لتخفيف  اقت�شادي  اإنقاذ  برامج 

حدة االأزمة على اأ�شواقها.

اأعلن الناطق با�شم حكومة اإقليم جامو 
قان�شال،  روهيت  احلكم،  ذاتــي  وك�شمري 
عبد  عمر  عن  الهندية،  ال�شلطات  اإفراج 
اهلل، رئي�س الوزراء ال�شابق لالإقليم، بعد 

�شجنه 8 اأ�شهر.
ال�شيا�شي  اعتقلت  قــد  الهند  وكــانــت 
 ،2019 اأوت  من  الرابع  يف  الك�شمريي، 
عقب  العام"  "االأمن  قانون  اإطــار  �شمن 
"جامو  منطقة  يف  اخلا�س  الو�شع  اإلغاء 
عن  نيودلهي  اإفـــراج  ويــاأتــي  وك�شمري"، 
االإفـــراج  مــن  اأيـــام  بعد  اهلل،  عبد  عمر 
روؤ�شاء  اأحد  اهلل،  عبد  فاروق  والده  عن 
كان  الذي  االإقليم،  ال�شابقني يف  الوزراء 

قد اعتقل برفقة جنله يف اليوم نف�شه.
احلكومة  قـــررت  املــا�ــشــي،  اأوت   5 ويف 
الهندية اإلغاء الو�شع اخلا�س يف منطقة 
"جامو وك�شمري" وتق�شيمها اإىل اإقليمني، 
وفر�شت قيودا على التجوال واالت�شاالت 

فيهما، وحجبت خدمة االإنرتنت.

ويطلق ا�شم "جامو وك�شمري" على اجلزء 
اخلا�شع ل�شيطرة الهند من اإقليم ك�شمري، 
منذ  تكافح  مــقــاومــة  جــمــاعــات  وي�شم 
1989، �شد ما تعتربه "احتالال هنديا" 

ملناطقها.

الهند،  عن  باال�شتقالل  �شكانه  ويطالب 
ا�شتقالل  منذ  باك�شتان،  اإىل  واالن�شمام 
 ،1947 عـــام  بريطانيا  عــن  الــبــلــديــن 
االإقليم  ونيودلهي  اأبــاد  اإ�شالم  واقت�شام 

ذي االأغلبية امل�شلمة.

قال الرئي�س االإيراين ح�شن روحاين، 
اإن اأعداد وفيات فريو�س كورونا امل�شتجد 

يف اأنحاء البالد ت�شهد انخفا�شا.
تراأ�شه  خــالل  له  كلمة  يف  ذلــك  جــاء 
ملواجهة  الوطنية  للجنة  اجتماعا 
اأم�س،  طــهــران،  العا�شمة  يف  كــورونــا 
الداخلني  املر�شى  ــداد  اأع اأن  مو�شحا 
ب�شبب  والــوفــيــات  امل�شت�شفيات  اإىل 
فريو�س كورونا ت�شهد انخفا�شًا، وا�شفا 
االأمــــر بــاملــفــرح، واأكــــد عــلــى �ــشــرورة 
م�شوؤويل  تو�شيات  املواطنني  مراعاة 
ال�شحة من اأجل ال�شيطرة على تف�شي 

الفريو�س.
على  اللجنة  مــ�ــشــادقــة  اإىل  ولــفــت 
متديد القيود والتدابري املتخذة �شابقا 
املقبل،  اأفــريــل   3 لغاية  كــورونــا  �شد 
املوؤقت  االإفــراج  متديد  روحاين  واأ�شار 

عن بع�س ال�شجناء اإىل 19 اأفريل.
ويف وقت �شابق اأعلن م�شوؤول العالقات 
العامة بوزارة ال�شحة كيانو�س جيهان 

 1934 اإىل  كورونا  وفيات  ارتفاع  بور، 
وفاة  حالة   122 ت�شجيل  اإثر  �شخ�شًا 
جديدة خالل ال�شاعات الـ24 االأخرية، 
اإجمايل  ارتــفــاع  اإىل  بيان،  يف  م�شريا 
بعد  و811،  األــف   24 اإىل  االإ�شابات 

ت�شجيل 1762 حالة جديدة.
الفريو�س  اأ�ــشــاب  اأمــ�ــس،  ظهر  وحتى 
بالعامل،  �شخ�س  األــف   386 من  اأكــرث 
توفى منهم ما يزيد عن 16 األًفا، بينما 

تعافى اأكرث من 102 األف.

ق.د

ق.د

الأربعاء 15  مغر�س 2970/ 25  مار�س 2020 املوافق لـ 30 رجب 081441

عن�سرا   50 مقتل  اأم�س،  النيجريية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
العمليات  �سل�سلة من  االإرهابية يف  من جماعة بوكو حرام 

االأمنية للجي�س، �سمال �سرقي البالد.
جون  النيجريية،  الدفاع  وزارة  با�سم  املتحدث  وذكر 
خالل  �سّن  اجلي�س  اأّن  �سحفية  ت�سريحات  يف  اإنينت�سا، 
االأ�سبوع الفائت، عمليات اأمنية يف منطقتي كووزا ويامتيكا 
من  عن�سرا   50 مقتل  اإىل  م�سريا  بورنو،  لوالية  التابعتني 
جنود   4 اإ�سابة  مقابل  االأمنية،  العمليات  يف  االإرهابيني 

بجروح.
جماعة  نفذتها  عنف  اأعمال  اأ�سفرت   ،2009 عام  ومنذ 
يف  وت�سببت  األفا،   20 من  اأكرث  مقتل  عن  حرام"  "بوكو 

ت�سريد املاليني يف نيجرييا.

م�سلحو  �سنه  هجوم  جراء  ومدين  اأمن  عن�سري  ُقتل 
حركة "طالبان" على دورية اأمنية يف والية قندوز �سمايل 

اأفغان�ستان.
اأمن  مديرية  با�سم  املتحدث  اأكباري،  اهلل  هجرة  واأفاد 
الوالية، يف ت�سريح �سحفي اأم�س، اأن م�سلحو طالبان �سنوا 
م�سيفا  قندوز،  �سمايل  االأفغاين  لالأمن  دورية  على  هجوما 
اأن الهجوم امل�سلح اأ�سفر عن مقتل عن�سرين من قوات االأمن 
ومدين، اإ�سافة جلرح مدين اآخر، م�سريا اأن امل�سلحني الذوا 

بالفرار عقب الهجوم.

قتل جندي اأرميني يف ا�ستباكات اندلعت على خط اجلبهة 
بني اأذربيجان واأرمينيا، ب�سبب خرق اجلي�س االأرميني وقف 

اإطالق النار.
االأرميني  اجلي�س  اأن  اأم�س،  االأذرية  الدفاع  وزارة  وذكرت 
خرق وقف اإطالق النار على خط التما�س يف جهة مدينة 
غورانبوي، م�سريا البيان اإىل وقوع ا�ستباكات بني اجلانبني 
اإثر ا�ستفزازات اجلي�س االأرميني، اأ�سفرت عن مقتل جندي 
اأرميني، الفتة اإىل ا�ستمرار اال�ستباكات على خط اجلبهة، 
اخلط  يف  التوتر  عن  م�سوؤول  االأرمني  اجلانب  اأن  مبينا 

االأمامي.

اأفادت ال�سلطات ال�سحية ال�سوي�سرية، اأم�س، بت�سجيل 20 
حالة وفاة جديدة جراء تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد يف 

البالد، لريتفع اإجمايل الوفيات اإىل 86.
واأ�سار املكتب ال�سوي�سري الفدرايل لل�سحة العامة اإىل اأن 
عدد االإ�سابات ارتفع اإىل 8836 بعد اأن كان 8060 اأم�س 

االأول.
األف   381 من  اأكرث  الفريو�س  اأ�ساب  اأم�س،  �سباح  وحتى 
بينما  األفا،   16 عن  يزيد  ما  منهم  توفى  بالعامل،  �سخ�س 

تعافى اأكرث من 102 األف �سخ�س.

اأعلنت وزارة الدفاع يف اإ�سبانيا اأن ع�سكريني ممن ي�ساعدون 
دور  نزالء  على  عرثوا  كورونا،  وباء  انت�سار  مكافحة  يف 
على  موتى  واآخرين  يرعاهم،  من  بدون  املُ�سّنني  لرعاية 

اأ�سّرتهم.
ب�ساأن  حتقيق  فتح  مت  اإنه  اإ�سبانيا  يف  العام  االدعاء  وقال 

االأمر.
وا�ستدعت ال�سلطات اجلي�س للم�ساعدة يف تطهري وتعقيم 
الدول يف  اأكرث  اإحدى  اأ�سبانيا، وهي  امل�سنني يف  رعاية  دور 

اأوروبا ت�سررًا من فريو�س كورونا امل�ستجد.

مقتل عن�ضر اأمني ومدين يف هجوم 
لـ"طالبان" باأفغان�ضتان

مقتل جندي اأرميني يف ا�ضتباكات 
مع قوات اأذرية

ت�ضجيل 20 وفاة ونحو 800 
اإ�ضابة جديدة بكورونا يف �ضوي�ضرا

اجلي�س االإ�ضباين يعرث على نزالء دور 
لرعاية امل�ضنني "موتى يف اأ�ضّرتهم"

مقتل 50 اإرهابيا من "بوكو 
حرام" خالل اأ�ضبوع بنيجرييا

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
حذرت منظمة ال�سحة العاملية، اأم�س، من 
اإمكانية حتّول الواليات املتحدة اإىل بوؤرة 
يف  الكبري  الت�سارع  نتيجة  كورونا،  تف�سي 

حاالت االإ�سابة بالفريو�س.
اإعالم  و�سائل  نقلت  ما  بح�سب  ذلك  جاء 
اأمــريــكــيــة مــنــهــا وا�ــســنــطــن بــو�ــســت، عن 
املتحدثة با�سم املنظمة مارغريت هاري�س، 
ت�سارعا  ي�سهدون  اأنهم  هاري�س  قالت  حيث 
كبريا للغاية يف حاالت )االإ�سابة بكورونا( 
اإمكانية  هناك  لذلك  املتحدة،  بالواليات 

الأن تتحول اإىل بوؤرة تف�سي للفريو�س.
ويف وقت �سابق اأم�س، ك�سفت جامعة جونز 
وفيات  ارتفاع  عن  االأمريكية،  هوبكينز 

 ،593 اإىل  املتحدة  الــواليــات  يف  كــورونــا 
لتكون  و500،  األفا   46 اإىل  واالإ�ــســابــات 
بذلك ثالث اأكرب دولة مت�سررة بالفريو�س 

بعد ال�سني واإيطاليا.
من  اأكرث  كورونا  اأ�ساب  اأم�س،  ظهر  وحتى 
ما  منهم  تويف  بالعامل،  �سخ�س  األف   392
من  اأكرث  تعافى  فيما  األفا،   17 على  يزيد 
الفريو�س  انت�سار  اأجرب  حيث  اآالف،   103
دوال عديدة على اإغالق حدودها، وتعليق 
التجول،  حظر  وفر�س  اجلوية،  الرحالت 
عدة،  فعاليات  واإلغاء  الدرا�سة،  وتعطيل 
امل�ساجد  واإغالق  العامة،  التجمعات  ومنع 

والكنائ�س.

كورونا تف�ضي  لبوؤرة  تتحول  قد  املتحدة  الواليات  العاملية":  "ال�ضحة 

لبنان:
اأملانيا م�ضتعدة لدعمنا مبواجهة االأزمة االقت�ضادية

روحاين: وفيات كورونا ت�ضهد انخفا�ضا

اللبنانية،  اخلــارجــيــة  وزارة  اأعــلــنــت 
اأملانيا مل�شاعدة بريوت يف  اأم�س، ا�شتعداد 
اأزمتها االقت�شادية، وامل�شاهمة  مواجهة 

يف تخطي ال�شائقة املالية.
جاء ذلك يف ات�شال هاتفي تلقاه وزير 
من  حتي،  نا�شيف  اللبناين  اخلارجية 
بيان  وفــق  ما�س،  هايكو  االأملــاين  نظريه 
للخارجية اللبنانية، ووفق البيان، تعّهد 
االإ�شالح  تطبيق  يف  لبنان  بدعم  ما�س 
احلكومة  برنامج  يتبلور  اإن  ما  الهيكلي 
كما  ــو�ــس،  اخلــ�ــش ـــذا  ه يف  الــلــبــنــانــيــة 
التوا�شل  قنوات  باإبقاء  اأمله  عن  اأعرب 
ذات  االأمــــــور  مـــع حــتــي يف  مــفــتــوحــة 
تعزيز  �شاأنه  من  ملا  امل�شرتك،  االهتمام 
التعاون بني البلدين وم�شاعدة لبنان من 

اأجل اخلروج من اأزمته.
االأو�ــشــاع  حتي  ا�شتعر�س  جهته،  مــن 
االقت�شادية ال�شعبة التي مير بها لبنان، 
ومواجهة  االقت�شادية  ــة  االأزم نتيجة 
انت�شار فريو�س كورونا، وعرب عن اأمله يف 
ال  فقرا  االأكرث  لالأ�شر  امل�شاعدات  توفري 
�شيما تلك التي تقتات من عملها اليومي، 
ب�شدد  اللبنانية  احلكومة  اأن  م�شريا 
ملكافحة  خططا  تت�شمن  بــرامــج  و�شع 
يف  هيكلية  باإ�شالحات  والقيام  الف�شاد، 

اقت�شاده.
 267 لبنان  �شجل  اأم�س،  �شباح  وحتى 
اإ�شابة و4 وفيات جراء فريو�س كورونا، 

مقابل �شفاء 8 حاالت.
املــالــيــة  وزارة  قــالــت  ـــس،  ـــ� اأم واأول 

اللبنانية، اإنها �شتتوقف عن �شداد جميع 
بالدوالر  املقومة  ال�شيادية  البالد  ديون 
حماية  بهدف  اليوروبوند"،  "�شندات 

االحتياطي من العمالت االأجنبية.
مالية  اأزمــــة  لــبــنــان حــالــيــا،  ــاين  ــع وي
�شرف  �شعر  بلغ  اإذ  حــادة؛  واقت�شادية 
الدوالر الواحد يف ال�شوق ال�شوداء )غري 
 47 بــزيــادة  لـــرية،   2500 الر�شمية( 
باملئة للدوالر عن �شعر ال�شرف الر�شمي 
من  يــزيــد  ومـــا  لــــريات،   1508 الــبــالــغ 
�شعوبة االأو�شاع يف لبنان اأنه ي�شهد منذ 
�شعبية  احتجاجات  املا�شي،  اأكتوبر   17
واقت�شادية،  �شيا�شية  مطالب  تــرفــع 
اآخر  اإىل  اآن  من  فيها  م�شاركون  ويغلق 

طرقات رئي�شية وموؤ�ش�شات حكومية.
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التح�سري  يف  �سطيف  وفــاق  اإدارة  �سرعت 
خالل  مــن  وهـــذا  ــادم  ــق ال للمو�سم  مبكرا 
م�سريو  بها  يقوم  التي  الكثرية  التحركات 
الفريق وهذا من اأجل حل امل�ساكل االإدارية 
�سبط  خالل  من  الفريق  منها  يعاين  التي 
للنادي  العامة  اجلمعية  عقد  ترتيبات 
االإدارة  مهمة  اأن  بحكم  وهـــذا  ــاوي  ــه ال
زغال�س  جــابــر  بقيادة  احلالية  املــوؤقــتــة 
وعلى  اجلــــاري،  املــو�ــســم  نهاية  مــع  تنتهي 
املدير  بقاء  نحو  االأمــور  ت�سري  اأخر  �سعيد 
يف  حلفاية  فهد  التجارية  لل�سركة  العام 
من  اأكــرث  يف  املعني  تهديدات  رغم  من�سبه 
االإ�ستقالة  يف  رغبته  بخ�سو�س  منا�سبة 
وج�سد  اجلاري،  املو�سم  نهاية  بعد  مبا�سرة 
حلفاية رغبته يف البقاء من خالل ال�سروع 
يف االإجراءات املتعلقة بتمديد عقود بع�س 
عن  البحث  يف  رغبته  عن  ف�سال  الالعبني 
من�سب  تويل  اأجل  من  القانونية  الطريقة 
الرئي�س  وخالفة  االإدارة  جمل�س  رئي�س 
ظل  يف  ال�سيما  اأعـــراب  عزالدين  ــايل  احل
بع�س  طرف  من  اخلفاء  يف  حتركات  وجود 
اأجل تويل رئا�سة الفريق مع  االأطراف من 

نهاية املو�سم اجلاري مبا�سرة.
من  اأنه  حلفاية  العام  املدير  تاأكيد  ورغم 
املبكر الف�سل يف م�ستقبله مع الفريق يف ظل 
ب�سبب  البطولة  وتوقف  احلالية  االأو�ساع 
موؤ�سرات  اأعــطــى  ــه  اأن اإال  كــورونــا  فــريو�ــس 
بتحقيق  ربطها  والتي  بقائه  على  اإيجابية 
من  املو�سم  هذا  امل�سطرة  لالأهداف  الوفاق 
عن  ف�سال  الــبــوديــوم  يف  الــتــواجــد  خــالل 

مناف�سة  يف  ممكن  دور  اأبعد  اإىل  الــذهــاب 
اإحداث  على  عزمه  مع  اجلمهورية،  كاأ�س 
يف  االإداري  اجلانب  على  كبرية  تغيريات 
بقائه  على  املحلية  ال�سلطات  موافقة  حال 
وهذا يف ظل امل�ساكل الكثرية التي عانى منها 
النادي هذا املو�سم حيث يقت�سر العمل على 
اأعراب  ظهور  مع  وزغال�س  حلفاية  من  كل 
موؤخرا بعد تن�سيبه كناطق ر�سمي للفريق.

م�ساعيها  �سطيف  ــاق  وف اإدارة  وتوا�سل 
الفريق  حــقــوق  بــاإ�ــســرتجــاع  يتعلق  فيما 
االإن�سباط  جلنة  قـــرارات  بعد  ال�سائعة 
التي تخل�س لقاء الداربي اأمام اأهلي الربج، 
ويف تطور جديد قررت اإدارة الوفاق الطعن 
جلنة  وكــذا  االإن�سباط  جلنة  ت�سكيلة  يف 
وهذا  املحرتفة  للرابطة  التابعة  الطعون 
التجاوزات  من  العديد  على  الوقوف  بعد 

القانونية التي ح�سلت يف ت�سكيل اللجنتني، 
اإعتربت  الوفاق  اإدارة  اأن  ذلك  من  واالأكرث 
وكذا  االإن�سباط  للجنة  احلالية  الت�سكيلة 
الطعون غري قانونية وال تتوافق مع  جلنة 
عن  وال�سادرة  املفعولة  ال�سارية  القوانني 
وقف  التي  اخلروقات  ظل  يف  وهذا  الفيفا 
عليها امل�سريون بخ�سو�س تركيبة االأع�ساء 
اإدارة  وتف�سل  الــلــجــان،  لــهــذه  امل�سكلني 
الوفاق يف الوقت الراهن انتظار ما �سي�سدر 
الفيدرايل  املكتب  طــرف  مــن  قـــرارات  مــن 
العقوبات  الإلغاء  املقدم  الطعن  بخ�سو�س 
لقاء  اأحــداث  بعد  الوفاق  حق  يف  ال�سادرة 
اإىل  موجهة  االأنظار  تبقى  حيث  الداربي، 
قدم  اأن  بعد  خا�سة  املكتب  عن  �سي�سدر  ما 
اخلروقات  بخ�سو�س  متكامال  ملفا  الوفاق 

احلا�سلة يف اإ�سدار القرارات. 

التابعة  االن�سباط  جلنة  اإتــخــذت 
ــرارا  ــواة لــكــرة الــقــدم ق ــه لــرابــطــة ال
ياقوت  عــني  �سباب  بــحــرمــان  يق�سي 
غرامة  مــع  مقابلتني  يف  جمهوره  مــن 
على  �سنتيم  ماليني   5 بقيمة  مالية 
املباراة  تخللت  التي  االأحــداث  خلفية 
قاملة  ترجي  ال�سيف  اأمـــام  املــتــاأخــرة 
ال�سيئ  والتنظيم  ت�سرفاتهم  نظري 
اإىل  اأدى  ما  امليدان  اأر�سية  واإجتياح 
موؤقت يف عديد  ب�سكل  املباراة  توقيف 
االإملام بحيثيات  فاللجنة وبعد  املرات، 
ــى تــقــاريــر  ــل ــــــالع ع الــقــ�ــســيــة واالط
حملت  االأطــــراف،  وبقية  الر�سميني 
الفريق املحلي م�سوؤولية االأحداث التي 
عرفتها املباراة، خا�سة اجتياح امليدان 
وطبقت بذلك ن�س املادتني 47 و 131 

ومعلوم  للفاف  العامة  الــقــوانــني  مــن 
ملعب  احت�سنها  التي  املقابلة  هذه  اأن 
التعادل  بنتيجة  انتهت  ياقوت  عني 

نقاط  اأن  كــمــا   ،)1 ـ   1( االإيــجــابــي 
املواجهة لها اأهمية كبرية يف ح�سابات 

ال�سعود.

الريا�سية  االأ�ــســرة  فقدت 
اأر�ــســا�ــس  اأوالد  بــبــلــديــة 
ال�سعيد  ال�سابق  الرئي�س 
زوي  اأمـــل  لفريق  �سماعلي 
عن عمر ناهز 57 �سنة على 
ما  الليلة  قلبية  �سكتة  اإثــر 
اخلرب  ــذا  وه املا�سية،  قبل 
الوالية  اأرجــــاء  كــامــل  عــم 
معروف  الرجل  واأن  خا�سة 
بحيث  الريا�سي،  الو�سط  يف 
من�سب  يــتــقــلــد  اأن  قــبــل 
عهدات  لــثــالثــة  الــرئــا�ــســة 
�سابق  ــا  ــب الع ـــان  ك كــامــلــة 
ويحظى  االأمـــــل  ــق  ــري ف يف 
نظري  اجلــمــيــع  بــــاحــــرتام 
اأخالقه العالية وبعدما غادر 

االأعلى  بالرفيق  والــتــحــق 
كامل  احلـــزن  عــم  �سمت  يف 
اأر�سا�س،  اأوالد  اأرجاء بلدية 
الرئي�س  جــنــازة  وعــرفــت 
�سماعلي ال�سعيد ح�سور غفري 
الالعبني  وبع�س  للم�سيعني 
ال�سابقني وامل�سريين القدامى 
هذه  اإثــر  وعلى  واحلاليني، 
وعلى  االأمل  اإدارة  الفاجعة 
عا�سور  النادي  رئي�س  راأ�سها 
ــر  ــاأح ــون ب ــدم ــق ــت ـــد ي ـــازي ي
�سماعلي  لعائلة  الــتــعــازي 
املـــوىل  اإىل  ــرعــون  ــ�ــس ــت وي
الفقيد  يرحم  اأن  وجــل  عز 
ال�سرب  اأهله وعائلته  ويرزق 

وال�سلوان. 

ــة املــحــرتفــة لكرة  ــط ــراب وجـــه رئــيــ�ــس ال
العبي  اإىل  نداء  مــدوار  الكرمي  عبد  القدم 
اأجل توجيه  الرابطتني االأوىل والثانية من 
فريو�س  من  للمت�سررين  ملمو�س  مادي  دعم 
كورونا، وقال رئي�س الرابطة اأن هناك الكثري 
من املواطنني الذين فقدوا قوت يومهم ح�سب 
االأمر  وهو  الوباء  هذا  تف�سي  ب�سبب  تعبريه 
الذي جعل الالعبني واملدربني وكذا امل�سوؤولني 
عن االأندية مطالبني بخطوات فعلية لتقدمي 

الدعم الالزم لهوؤالء املت�سررين. 
املحرتفة  الرابطة  ا�ستعداد  مدوار  وك�سف 
املــبــادرات  اإجنـــاح  يف  وامل�ساهمة  للتن�سيق 
م�ساعدة  ـــالل  خ مـــن  وهــــذا  الــتــ�ــســامــنــيــة 

املبادرات  هــذه  مبثل  القيام  على  االأنــديــة 
اأن  على  اأمـــوال  الفرق  اإقــرا�ــس  طريق  عن 
حقوق  من  ح�ستها  من  الحقا  اقتطاعها  يتم 
الالعبني  من  عدد  وكان  التليفزيوين،  البث 
وحتى  االأجنبية  البطولة  يف  النا�سطني 
بعدد  تكفلهم  اإعالن  اإىل  بادروا  قد  املحلية 
مناطق  من  عدد  يف  املحتاجة  العائالت  من 
ربيعي  الــالعــب  مــع  هــو احلـــال  الــوطــن كما 
اأعلن  الــذي  اجلزائر  مولودية  يف  النا�سط 
نائية  عن تكفله بعدد من العائالت مبناطق 
بتلم�سان، فيما قامت باقي النوادي بتحويل 
هو  كما  ال�سحي  للحجر  مراكز  اإىل  مقراتها 

احلال مع �سبيبة القبائل واأهلي الربج.

العلمة خملوف  حتدث مهاجم مولودية 
التي  الهزمية  عن  احلــوار  هــذا  يف  كفي 
تلقاها الفريق يف اجلولة الفارطة وكذا 
روؤيته  واأي�سا  املتبقي  للم�سوار  نظرته 

لتوقف البطولة يف الوقت الراهن.
ماذا  تاجنانت،  دفاع  مباراة  اإىل  بالعودة 

كان ينق�س البابية لتحقيق الفوز؟
يف  خا�سة  فقط  ــظ  احل ينق�سنا  ــان  ك
فيه  لنا  اأتيحت  الــذي  االأول  ال�سوط 
كنا  رمبا  للت�سجيل،  �سانحة  فر�س  عدة 
الهدف  لكن  الفوز  حتقيق  على  قادرين 
الثاين الذي �سجله املناف�س جاء يف وقت 
ح�سا�س للغاية، ونعتذر لالأن�سار على هذه 

الهزمية التي مل تكن متوقعة متاما.
كثريا  تتاأثر  مل  الت�شكيلة  اأن  الحظنا 

للهزمية؟
للهزمية  تاأثرنا  �سرحاء  نكون  اأن  يجب 
كثريا بعد من نهاية املباراة خا�سة اأن من 
يعيد تذكر �سريط املقابلة يوؤكد اأننا كنا 

لكن  تامة،  ب�سهولة  الفوز  على  قادرين 
اأن  االأمــور ال يجب  القدم،  هذه هي كرة 
بقيت  االأخـــرية،  الهزمية  عند  تتوقف 
نح�سل  اأن  وعلينا  اأخرى  مقابالت  �سبعة 

منها اأكرب عدد ممكن من النقاط.
كيف تتعامل مع توقف البطولة يف الوقت 

الراهن؟
لتدرب  خا�سا  برناجما  منحنا  ــدرب  امل
تطبيق  وعــلــيــنــا  الـــفـــرتة  ـــذه  ه ـــالل  خ
على  للمحافظة  بــحــذافــريه  الــربنــامــج 
اللياقة البدنية، ونتمنى اأن يتم التحكم 
وقت  اأقرب  يف  كورونا  فريو�س  اإنت�سار  يف 
نداء  لتوجيه  الفر�سة  واأ�ستغل  ممكن 
واإتباع  احلــذر  توخي  اأجــل  من  للجميع 
هذا  من  للوقاية  والتوجيهات  الن�سائح 

الفريو�س.
كيف ترى املباراة التي تنتظر الفريق اأمام 

اأوملبي املدية؟
طبعا �ستكون املباراة �سعبة الأن املناف�س 
يهمنا  ال  هذا  لكن  االأوىل  املرتبة  يحتل 
كثريا  تهمنا  املــبــاراة  نقاط  الأن  كثريا 
ورقة  لعب  يف  حظوظنا  على  للحفاظ 
الهزمية  نــتــدارك  اأن  وعلينا  ال�سعود، 
االأخرية بتحقيق فوز باالأداء والنتيجة 

اأمام االأوملبي.
ماذا عن ق�شية امل�شتحقات املالية؟

اإ�سكال  اأي  يوجد  ال  الناحية  هذه  من 
ت�سوية  يف  االإدارة  يف  كبرية  ثقتنا  الأن 
املحدد  الوقت  يف  املتاأخرة  امل�ستحقات 
كالعبني  الأننا  النادي  اإمكانيات  وح�سب 
يعانى  الــذي  املــايل  بامل�سكل  درايــة  على 
منه الفريق يف الفرتة االأخرية، وكالعب 
ــة  ــروؤي ال تــكــون  اأن  ــى  ــن اأمت الــفــريــق  يف 

وا�سحة فقط من البداية. 

مدوار يدعو الالعبني مل�ساعدة 
املت�سررين من كورونا ماديا

الفريو�س  لتفادي  بالوقاية  "علينا 
وحظوظنا جد قائمة لتحقيق ال�سعود"

الإدارة ت�سرع يف التفكري مبكرا يف املو�سم القادم وحلفاية يف طريقه للبقاء 

رابطة الهواة تعاقب "ال�سيارباي" مبقابلتني من دون جمهور

الأ�سرة الريا�سية باأولد اأر�سا�س تفقد الرئي�س ال�سابق ال�سعيد �سماعلي 
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وال�سلطات توقف كل املناف�سات الريا�سية 
يرعب اجلزائريني 

امل�سارع عثمان تيجاين اأول ريا�سي جزائري ي�ساب بكورونا

املو�سم الريا�سي على كف عفريت!!

اإلغاء البطولت اخلم�س الكربى يكبد خ�سائر مالية فادحة

كورونا

جتندت جميع الهيئات واملنظمات ملجابهة 
ال�سباب  وزارة  وكانت  اخلطري  الوباء  هذا 
الثالثاء  اأعلنت  قد  بلدنا  يف  الريا�سة  و 
املا�سي يف بيان لها، عن قرار اإجراء جميع 
ح�سور  دون  الوطنية  الريا�سية  املناف�سات 
تاأجيل  مع  ر�سميا  اإيقافها  قبل  اجلمهور 
يف  الــدولــيــة  الريا�سية  الــتــظــاهــرات  كــل 
بالوقاية  املتعلق  احلكومة  خمطط  اإطــار 
وحماربة وباء كورونا  يف الوقت الذي   �سيتم 
الريا�سية  االحتاديات  جميع  اإ�سعار  فيه 

التظاهرات  بتاأجيل  والدولية  الوطنية 
الريا�سية املقررة باجلزائر با�ستثناء تلك 
القارية  اأو  العاملية  املحافل  اإىل  املوؤهلة 
فقط  ال�سماح  �سيتم  باملقابل  اجلهوية  اأو 
يف  امل�ساركة  ــل  اأج من  الريا�سيني  بتنقل 
اأن  �ساأنها  مــن  الــتــي    الدولية  املناف�سات 
تعر�س الدولة اجلزائرية يف حال الغياب 
التاأهل  اأو جتريدها من  اإىل عقوبات  عنها 
اإىل اأحداث ريا�سية عاملية،   يف   حني �سيتم 
اإخ�ساع الريا�سيني العائدين من املناف�سات 

املطبقة  الطبية  التدابري  اإىل  الدولية 
موجهة  وتوعوية  حت�سي�سية  حملة  ويف 
للجماهري اأطلق ريا�سيون جزائريون بهدف 
يف  تف�سى  الــذي  كورونا  وبــاء  من  الوقاية 
خمتلف دول العامل منها اجلزائر على ن�سر 
فيديوهات على مواقع التوا�سل االجتماعي 
كيفية  الريا�سيون  هـــوؤالء  عر�س  حيث 
بات  الـــذي  بالفريو�س  االإ�ــســابــة  تــفــادي 
العامل  عرب  االأرواح  اآالف  بل  مبئات  يفتك 
وهم ي�سرحون كيفية غ�سل اليدين تفاديا 

اأخرى  ن�سائح  وكــذا  بالفريو�س  لالإ�سابة 
اإال  اخلــروج  كتفادي  الريا�سيون  وجهها 
لل�سرورة وجتنب االحتكاك باالآخرين كما 
مل ترتك بع�س االحتاديات الريا�سية هذه 
اإطالق  اأجل  من  الكرام  مرور  متر  الفر�سة 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب  حمالت 
للتح�سي�س والتوعية من خطورة الو�سع مع 
العاملي  الوباء  هذا  تفادي  كيفية  تو�سيح 

الذي مل ينت�سر ب�سفة رهيبة.
والريا�سة  ال�سباب  وزيـــر  طــمــاأن  هـــذاو 

واجلمهور  الريا�سيني  خالدي  علي  �سيد 
الريا�سي يف اجلزائر  باأن االإجراءات التي 
املناف�سات  جميع  بتاأجيل  الوزارة  اتخذتها 
التظاهرات  وكــل  الوطنية  الريا�سية 
ــررة بــاجلــزائــر  مــا هــي اإال  ــق الــدولــيــة امل
منها  الهدف  واحــرتازيــة  ظرفية  تدابري 
هو الوقاية وحماية �سحة املواطن موجها 
باملنا�سبة دعوة اإىل كل الفاعلني يف العائلة 
اليقظة  بـــروح  التحلي  اإىل  الريا�سية 

واالنخراط يف هذا امل�سعى .

اأ�شبح حديث العامل يف الوقت 
الراهن هو الوباء اجلديد الذي يهدد 

حياة اجلميع دون اإ�شتثناء وهو 
فريو�س كورونا "كوفيد-19" حيث 
طغى النقا�س كثريا عليه خ�شو�شا 

واأنه فر�س ح�شارا كبريا على اجلميع 
فال حديث يذكر خالل هذه االأيام 
يف جميع اأنحاء العامل �شوى عن 

تف�شي فريو�س كورونا و تاأثريه على 
جميع االأن�شطة على غرار الريا�شية 
منها، حيث توقفت جميع البطوالت 
واملناف�شات يف �شتى االخت�شا�شات 

اجلماعية والفردية ونظرا لهذه االأزمة 
التي متر بها املعمورة...

خري  اجلــزائــري  االحتـــاد  رئي�س  رجــح 
املو�سم  متديد  احتمالية  زط�سي  الدين 
تعي�سها  التي  الظروف  ب�سبب  ــايل،  احل
بفريو�س  الــعــدوى  تف�سي  جــراء  البالد 
االإحتادية  تاأمل  حيث  امل�ستجد  كورونا 
التاأخري،  بع�س  مع  ولو  املو�سم  اإنهاء  يف 
مو�سحا اأنه مل يتبقى الكثري من اجلوالت 
ومن املهم اإنهاء املو�سم لعدة اأ�سباب، اإذ ال 
املتوجة  االأنــديــة  هوية  معرفة  من  بد 
امل�سابقات  يف  امل�ساركات  لها  يحق  والتي 
رئي�س  اأ�سار  كما  املقبل  املو�سم  القارية 
ــديــة  االأن �سي�ست�سري  ـــه  اأن االإحتـــاديـــة 

هو  اجلزائري  االإحتــاد  لكن  والروؤ�ساء، 
و�سيدر�س  النهاية  يف  القرار  �سيتخذ  من 
متديد  اأن  يعتقد  لكن  االحتماالت،  كل 
املو�سم احلايل هو احلل االأن�سب للو�سعية 
االإحتــاديــة  رئي�س  ــا  ودع نعي�سها  التي 
امل�سطر  الربنامج  احــرتام  اإىل  الالعبني 
على  يحافظوا  حتى  مدربيهم،  قبل  من 
املناف�سة  ال�ستئناف  ا�ستعداًدا  لياقتهم 
يف 4 اأفريل اإن مل تظهر م�ستجدات تقر 
بتمديد هذه الفرتة اإىل وقت الحق وكل 
�سيء �سيتقرر على �سوء االإجتماع الذي 

�سينعقد يف نهاية هذا ال�سهر. 

ـــــة  ـــــادي ــــت االحت ــــن اأعــــل
عن  للجيدو،  اجلــزائــريــة 
ــق،  ــب ــس ــــاة املــ�ــســارع االأ� وف
ب�سبب   تــيــجــاين  ــمــان  عــث
ح�سبما  كـــورونـــا،  فــريو�ــس 
لها  بيان  يف  الهيئة  اأوردتــه 
الر�سمية  �سفحتها  عــلــى 
"مت  اأنه  االحتادية  وكتبت 
يف  وفاة  حالة  اأول  ت�سجيل 
اجلزائري  اجليدو  عائلة 
ب�سبب  الريا�سية  واالأ�سرة 
داء كورونا )كوفيد-19( واملتمثلة يف عثمان تيجاين وكان �ساحب الـ47 عاما، قد خ�سع 

اإىل احلجر ال�سحي بعد تاأكد اإ�سابته بهذا الوباء قبل اأيام قليلة".

�ُسّلت  التي  املــجــاالت  خمتلف  ــرار  غ على 
"فريو�س  انت�سار  تداعيات  ــر  اإث حركتها 
كورونا" عرب العامل، يواجه املو�سم الكروي 
يف اجلزائر م�ستقباًل جمهواًل، بعدما توقفت 
اأ�سبوع  من  اأكــرث  منذ  ــدوران  ال عن  عجلته 
م�سوؤويل  يعجز  حيث  احلايل،  الو�سع  اأمام 
املو�سم  مل�ستقبل  ت�سور  و�سع  عن  الريا�سة 
"املجهول"  ظل  يف  اجلــزائــر،  يف  الريا�سي 
تطورات  اأمام  والعامل  البالد  ينتظر  الذي 
احتماالت  ثالثة  فهناك  الــوبــاء،  انت�سار 
ــوالت  ــط ــب بــخــ�ــســو�ــس مــ�ــســري الـــكـــرة وال
حول  املرتقبة  امل�ستجدات  ح�سب  املحلية، 
القليلة  واالأ�سابيع  االأيام  يف  "الفريو�س" 
املقبلة فاأول اإحتمال هو مو�سم اأبي�س ففي 
حال اإ�ستمر الوباء يف االنت�سار داخل البالد 
خطورة  االأكرث  املراحل  اإىل  االنتقال  ومت 
اأمام  التعامل معه، �سيكون اخليار االأول  يف 
فروعها  مبختلف  اجلزائرية  االإحتاديات 
واتخاذ  اجلاري،  الكروي  املو�سم  اإلغاء  هو 

اإىل  ا�ستنادًا  وجريئة،  ا�ستثنائية  قرارات 
تو�سيات االحتادات الدولية، الذي �سي�سهل 
من خالل توجيهاته، كيفية حتديد طبيعة 
متهيدًا  ال�ستار  اإ�ــســدال  و�سيغ  املناف�سات 

النطالق املو�سم املقبل.
اأمـــا االإحــتــمــال الــثــاين يف حــال جنحت 
الدولة يف حما�سرة الوباء خالل االأ�سابيع 
القليلة املقبلة، ميكن لالإحتاديات اأن تتخذ 
ب�سروط  املحلية  املناف�سات  ا�ستئناف  قرار 
�سارمة، منها فر�س "الويكلو" على املباريات 
يف  املــوجــوديــن  عــدد  وح�سر  واملناف�سات، 
املالعب، مع اعتماد برجمة قيا�سية بينما 
يف  يكون  ــذي  وال ــري  االأخ االإحتمال  يكون 
حال لزم ال�سعب بيته وا�ستجاب لتو�سيات 
على  الــدولــة  وانت�سرت  بدقة  امل�سوؤولني 
"كورونا"، �ستعود االأمور اإىل ن�سابها ب�سكل 
ب�سكل  الكروي  املو�سم  وي�ستاأنف  طبيعي، 
عدا  �سروط،  اأو  ا�ستثناءات  اأي  دون  عــاٍد 

تاأخري موعد نهاية املو�سم.

اآخر جتد البطوالت الوطنية  على �سعيد 
القدم  لكرة  الــكــربى  اخلم�س  ــة  ــي االأوروب
نف�سها اأمام اإمكانية خ�سارة قد تبلغ اأربعة 
كورونا  فريو�س  اأطــاح  بحال  يورو  مليارات 
باأكمله،حيث  الــكــروي  باملو�سم  امل�ستجد 
الكربى  اخلم�س  البطوالت  اأندية  تواجه 
فرن�سا  اإيطاليا  واإ�سبانيا  اأجنلرتا  �سورة  يف 
من  يــورو  مليارات  اأربــعــة  خ�سائر  واأملانيا 

ــدات  ــائ ــع ــبــث الــتــلــفــزيــوين وال حــقــوق ال
التجارية والت�سويقية، بحال مل تتمكن من 
خو�س املباريات املقررة حتى نهاية املو�سم 
وباتت البطوالت الوطنية اخلم�س الكربى 
يف القارة العجوز معلقة حتى مطلع اأفريل 
على االأقل، بعد القيود الكبرية التي فر�سها 
"كوفيد-19"، واالإجراءات  تف�سي فريو�س 
ال�سارمة املعتمدة للحد من انت�سار الوباء.  

اإعداد: اأحمد اأمني بوخنوفة

�سعوبة كبرية تواجه املو�سم الكروي يف اجلزائر.. املبادرات اخلريية االحتادية اجلزائرية لكرة القدم تقر باحتمالية متديد املو�سم الكروي 
ملحاربة الوباء غائبة متاما 

يف االأو�ساط الريا�سية 
جتندت جميع الهيئات 

واملنظمات الدولية ملجابهة 
هذا الوباء اخلطري من خالل 

القيام مببادرات خريية 
رفعت من خاللها حمالت 

تربعات و توعية باإ�ستثناء 
اجلزائر التي مل تعرف 

مثل هذا النوع من املبادرات 
باإ�ستثناء الفيديوهات على 

مواقع التوا�سل االإجتماعي 
"اليوتوب"  "فاي�سبوك" اأو 

لالعبي خمتلف االأندية 
اجلزائرية يف حني كان 

االإ�ستثناء الوحيد هو 
القيمة املالية تربع بها 

فريق �سباب بلوزداد حيث 
قام اأع�ساء النادي من بينهم 
الالعبون منح ن�سبة 25 % 

من رواتبهم اإىل �سندوق 
الت�سامن الوطني ملحاربة 

وباء كورونا فالو�سعية 
احلالية تتطلب حذو باقي 

املوؤ�س�سات الوطنية واخلا�سة 
و املجمعات االإقت�سادية 

لي�ساهموا يف حماربة هذا 
الوباء وامل�ساهمة يف هذه 

احلملة الت�سامنية.

ق�سد  فردي  عمل  برنامج  لالعبيهم  البدنيني  واملح�سرين  املدربني  معظم  اأر�سل  اأن  بعد 
اتباعه خالل الفرتة احلالية التي ت�سهد جتميد جميع املناف�سات الر�سمية وغلق املن�ساآت 
الريا�سية، بهدف احلد من انت�سار فريو�س »كورونا« الذي بات يهّدد �سالمة اجلميع، فاإن ذلك 
مل مينع معظم الفرق واالإحتاديات على �سرورة احرتامه والتحّلي باجلدية الالزمة خالل 
هذه الفرتة، من اأجل احلفاظ على لياقتهم البدنية، الأن ذلك �سي�ساعده لتجهيزهم اأكرث 
بعد العودة اإىل اأجواء التدريبات، وما يبقى يثري املخاوف هو اإمكانية تخاذل الريا�سيني يف 

تطبيق هذه الربامج ولذا ت�سدد على اأهمية التحلي باجلدية يف هذا الظرف.

الأندية الريا�سية 
تطالب بتطبيق الربامج 

الفردية للحفاظ
 على اللياقة البدنية



ــيــة  ــبــان �ــســلــطــت الــ�ــســحــف االإ�ــس
مدريد  ريــال  رغبة  على  ال�سوء  ام�س،  ال�سادرة 
بورو�سيا  مهاجم  هاالند  اإيرلينغ  بخدمات  الظفر  يف 
دورمتوند االأملاين، لتدعيم خطه الهجومي، وتاأثر بر�سلونة 

بفريو�س كورونا.
عن  �سيبحث  مدريد  "ريال  "ماركا":  �سحيفة  وعنونت 

مهاجم �سريح".
واأ�سافت: "هاالند هو املر�سح املُف�سل للعودة مل�سار 
التهديف، وزيدان ال يثق يف ماريانو دياز، وهناك 

�سكوك حول يوفيت�س".
وتابعت: "هناك حالة من القلق، نظًرا الأن الفريق 

�سجل فقط 49 هدًفا خالل 27 مباراة يف الليغا".
"موندو  �سحيفة  تــريــنــكــاو  تــ�ــســريــح  ــدر  ــس ــ� وت

ديبورتيفو" بعنوان: "اأود اللعب بجانب مي�سي".
بر�سلونة  اإىل  لو�سوله  جــًدا  متحم�س  "الربتغايل  واأ�سافت: 
رويز  اآبيل  مع  ال�سحي  احلجر  حالًيا  ويق�سي  القادم،  ال�سيف 
ُمثري  ي�ساري  العــب  )ترينكاو  ــز:  روي و�سرح  املــنــزل،  نف�س  يف 

لالهتمام(".
ــارو  الوت مــع  للتعاقد  بر�سلونة  عر�س  يرف�س  "االإنرت  وتابعت: 

مارتينيز، والذي ي�سمل 70 مليون يورو باالإ�سافة اإىل �سيميدو وفيدال".
وعلى ال�سفحة الرئي�سية ل�سحيفة "�سبورت": "هزة كرة القدم".

واأ�سافت: "بر�سلونة ي�ستعد لتخفي�س رواتب الالعبني بدعم من رابطة الليغا، 
واالحتاد والليغا يوافقان على تعليق الدوري حتى ت�سمح احلكومة بالعودة".

على  يوؤثر  والفريو�س  االأبطال،  دوري  نهائي  يوؤجل  االأوروبــي  "االحتاد  وتابعت: 
األينيا،  كوتينيو،  املُعارين  عــودة  ن�سهد  قد  لذلك  ـــارة،  االإع عمليات 

وكوكوريال، ُمبكًرا".

�ضحف اإيطاليا 
تن�ضغل ب�ضراع 

ال�ضدارة 
وهدايف 
الكالت�ضيو

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

ريا�سة 14
نوايا  اجنليزية،  �شحفية  تقارير  ك�شفت 
�شان  باري�س  رغبة  حــول  �شيتي  مان�ش�شرت 
اجلزائري  النجم  مع  التعاقد  يف  جرمان 

ريا�س حمرز.
�شيتي  اأن  �شن"،  "ذا  �شحيفة  وذكــــرت 
النادي  اأن  �شيعار�س فكرة بيع حمرز، رغم 
النادي  �شروط  لتلبية  م�شتعد  الفرن�شي 

االإجنليزي املالية حيال هذا االأمر.
�شيتي  مان�ش�شرت  اأن  ال�شحيفة،  واأ�شافت 
جو�شيب  ـــاين  ـــب ـــش االإ� املــــــدرب  بـــقـــيـــادة 
خططه  �شمن  حمـــرز  ي�شع  ـــوال،  غـــواردي

االأ�شا�شية للمو�شم املقبل.
على  منفتح  حمــرز  اأن  اإىل  اأي�شا  واأ�ــشــارت 
اإمكانية متديد بقائه، رغم اأن عقده احلايل 
لن ينتهي قبل 3 اأعوام، وهو يتقا�شى حاليا 
لكن  اأ�شبوعيا،  اإ�شرتليني  جنيه  األف   180
باب  فتح  قبل  اإ�شافيا  عاما  �شينتظر  �شيتي 

التفاو�س بهذا ال�شاأن.
وذكر م�شدر يف مان�ش�شرت �شيتي لـ"ذا �شن": 
نوايا  لدينا  توجد  ال  لكن  اهتمام،  "هناك 

اأنه  بيب  اأخرب  لقد  يرحل،  حمرز  ندع  الأن 
�شعيد جدا وي�شعر اأخريا اأنه وجد مكانا له 
املتكرر  وخروجه  دخوله  رغم  الفريق،  يف 

من الت�شكيلة االأ�شا�شية". 
واأ�شاف: "نحن جميعا مرتاحون من الو�شع 
ولن نناق�س عقدا جديدا حتى العام املقبل 

على اأقل تقدير". 
حاليا  حمرز  قيمة  �شيتي  مان�ش�شرت  ويقدر 
بزيادة  اأي  اإ�شرتليني،  جنيه  مليون  بـ80 
20 مليون جنيه اإ�شرتليني عن املبلغ الذي 
لي�شرت  مــن  الــالعــب  ل�شراء  الــنــادي  دفعه 

�شيتي قبل عامني.

هولندا،  منتخب  مــدرب  كومان  رونالد  يتوقع 
الدولية  القدم  كرة  مباريات  اإلغاء 

قرب نهاية ماي وبداية جوان 
بــ�ــشــبــب فـــريو�ـــس كـــورونـــا، 

ين�شب  تركيزه  و�شيجعل 
منتظرة  مباريات  على 

يف �شبتمرب.
قيود  ـــود  وج ــل  ظ ويف 
ملحاولة  ال�شفر  عــلــى 

كورونا،  فريو�س  احتواء 
هولندا  مباراتي  اإلغاء  مت 

ــــام الــواليــات  ــني اأم ــت ــودي ال
تاأجلت  بينما  واإ�شبانيا  املتحدة 

بطولة اأوروبا 2020 اإىل العام املقبل.
اإقامة  اأي�شا  املرجح  غري  من  اإنه  كومان  وقال 
ماي   28 يف  اليونان  اأمــام  دوليتني  مباراتني 

وويلز يف ال�شاد�س من جويلية.
داغبالد(  )األغيمني  �شحيفة  كــومــان  واأبــلــغ 
م�شابقة  ا�شتئناف  يجب  "اأوال  الهولندية  

اإقامة  اإمكانية  �شنعرف  ذلــك  وبعد  الـــدوري 
املباريات الدولية". 

هناك  تــــزال  "ال  واأ�ــــشــــاف 
لقاءات  خلــو�ــس  م�شاحة 
ــع  ــش ــا� ــت وال االأول  ـــني  ب
ــــوان يف جـــدول  مـــن ج
املباريات الدولية لكني 
لن  اأنــهــا  على  اأتــعــامــل 

تقام".
يتوقع  اأنه  كومان  واأكــد 
املنتخبات  اأغلب  تبداأ  اأن 
عن  ــوارهــا  ــش مــ� ــــــا  اأوروب يف 
دوري  مناف�شات  خو�س  طريق 

االأمم يف �شبتمرب اأكتوبر ونوفمرب.
من  االأوىل  املجموعة  يف  هــولــنــدا  و�شتلعب 
البو�شنة  مــع  االأمم  لـــدوري  االأول  امل�شتوى 

واإيطاليا وبولندا.
على  م�شوارها  هولندا  تبداأ  اأن  املفرت�س  ومن 

اأر�شها اأمام بولندا يف التا�شع من �شبتمرب.

مــودجــي، وكــيــل ت�شريو  األــيــ�ــشــانــدرو  يــدعــي 
يزال  ال  نابويل  اأن  الت�شيو،  مهاجم  اإميوبيلي، 
معجًبا باملهاجم االإيطايل، كما اأن اإنرت وميالن 

اأرادا �شمه قبل عام.
الـــدوري  هـــدايف  ترتيب  اإميوبيلي  ويت�شدر 
االإيطايل، بر�شيد 27 هدًفا، وبفارق 6 اأهداف 
جنم  رونالدو،  كري�شتيانو  مناف�شيه  اأقرب  عن 

يوفنتو�س.
"توتو  ل�شحيفة  ت�شريحات  يف  مودجي  وقال 
يف  �شك  هناك  "لي�س  االإيطالية:  �شبورت" 
الريا�شي  )املــديــر  جونتويل  كري�شتيانو  اأن 
اأراد  حيث  اإميوبيلي،  بــاأداء  معجب  لنابويل(، 

�شمه لفريقه قبل انتقاله اإىل الت�شيو".
معجًبا  و�شيظل  معجًبا  كان  "جونتويل  واأكــد: 
باإميوبيلي، نظًرا ملا قدمه يف ال�شنوات اخلم�س 

املا�شية".
واأو�شح: "لديه عقد حتى عام 2023، اإذا كان 
هناك فريق مهتم به حًقا، ف�شيتعني عليه طرق 

اأبواب الت�شيو، باالإ�شافة اإىل باب الالعب".
عن  احلــديــث  الأوانــــه  ال�شابق  "من  ــع:  ــاب وت
هناك  ــان  ك مثلما  ولــكــن  االآن،  بــه  االهــتــمــام 
قبل  وال�شني  وميالن  اإنرت  من  اهتمام  بالفعل 
هذا  يحدث  ذلك  نرى  اأن  الطبيعي  فمن  عــام، 

املو�شم".
واأكمل: "يقال اأن اأركاديو�س ميليك قيمته 40 
�شنة واحدة على  �شوى  مليون يورو، ومل يتبق 

نهاية عقده".
تبلغ  ال�شالحية،  منتهي  بعقد  "اإذًا  وختم: 
تبلغ  كــم  اأخـــربوين  يـــورو،  مليون   40 قيمته 

قيمة اإميوبيلي".

الرنويجي  اإن  اإ�شباين،  �شحفي  تقرير  قــال 
دورمتوند،  بورو�شيا  مهاجم  هاالند،  اإيرلينغ 
هو هدف ريال مدريد االأول يف ال�شيف املقبل.

وبح�شب �شحيفة "ماركا" االإ�شبانية، فاإن ريال 
مدريد يبحث عن مهاجم جديد خلالفة كرمي 
لوكا  ال�شربي  تقدمي  عــدم  ظــل  يف  بنزميا، 

يوفيت�س للم�شتويات املنتظرة منه.
واأ�شارت اإىل اأن اأف�شل �شيء بالن�شبة ليوفيت�س 
�شبيل  على  خــروجــه  هــو  املقبل،  ال�شيف  يف 
كان  التي  امل�شتويات  تقدمي  يف  اأماًل  االإعــارة، 

يقدمها مع فرانكفورت.
من  يقرب  ما  عاًما(   19( هاالند  قيمة  وتبلغ 
75 مليون يورو، ولكن يف ظل التوقف احلايل 
التي  املالية  ـــات  واالأزم الــقــدم،  كــرة  لن�شاط 
�شربت االأندية ب�شبب اأزمة كورونا، من املتوقع 

اأن تنخف�س قيمته عن هذا الرقم.

ملوهبته  ــظــًرا  ن ــد  هــاالن يف  التفكري  ويــاأتــي 
بعده  ومـــن  ــالــزبــورغ  �ــش بقمي�س  املــتــفــجــرة 
دوري  يف  ملحوظ  ب�شكل  وتاألقه  دورمتــونــد، 
�شنه، وقدرته على  اإىل جانب �شغر  االأبطال، 

قيادة هجوم الريال ل�شنوات طويلة.
من  الــرغــم  فعلى  ـــاز،  دي ملــاريــانــو  وبالن�شبة 
هدفه القاتل يف �شباك بر�شلونة، لكنه ما زال 
مر�شًحا بقوة للرحيل يف ال�شيف، رغم مت�شكه 

باال�شتمرار.
باري�س  جنم  مبابي،  كيليان  يخ�س  فيما  اأمــا 
�شان جريمان، فاإن هدف ريال مدريد هو �شمه 
يف �شيف 2021، اأي قبل نهاية عقده مبو�شم 

واحد فقط، حتى يح�شل عليه بقيمة قليلة.
وفيما يخ�س نيمار، فمازال يحظى باالإعجاب 
�شلوكه ال  اأن  لكنهم يرون  ريال مدريد،  داخل 

ينا�شب غرفة املالب�س.
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باري�س �ضان جريمان مهتم مبحرز وال�ضيتي يتخذ القرار

كومان يوؤجل حلم الرحيل لرب�ضلونة

وكيل اإميوبيلي يف�ضح 
عن رغبة نابويل يف �ضمه

هاالند يت�ضدر قائمة اهتمامات ريال مدريد

ميالن  اأ�ــشــطــورة  مالديني  بــاولــو  ــه  وج
اإىل  ر�ــشــالــة  لــلــنــادي،  التقني  ــر  ــدي وامل
اإ�شابته  عــقــب  ــاقــه،  وعــ�ــش جــمــاهــريه 

بفريو�س كورونا.
واأ�شدر ميالن، بياًنا ر�شمًيا ال�شبت املا�شي، 
وجنله  مالديني  اإ�ــشــابــة  خــاللــه  اأعــلــن 
بالنادي،  ال�شباب  فريق  مهاجم  دانييل 

بالفريو�س.
وقال مالديني، خالل مقطع فيديو ن�شره 
"اإن�شتغرام":  على  الر�شمي  ح�شابه  عرب 
هذا  خالل  من  اأريــد  باجلميع،  "مرحًبا 
الذين  االأ�ــشــخــا�ــس  اأ�شكر  اأن  الفيديو 
ابني  و�شحة  �شحتي  على  قلقهم  اأبــدوا 
على و�شائل التوا�شل االجتماعي، ونحن 

بخري".
لكنني  عاطفتكم،  على  "�شكًرا  واأ�شاف: 
اأريد اأن اأ�شكر جميع االأطباء واملمر�شني 

وحماية  الــ�ــشــحــة  مبــجــال  والــعــامــلــني 
ــة  االأزم هــذه  يواجهون  ــذي  ال املدنيني، 

باأق�شى قدر من االحرتاف وال�شجاعة".
وختم: "مرة اأخرى جعلونا ن�شعر بالفخر 
لكوننا اإيطاليني، �شكًرا لكم مرة اأخرى".

مالديني يتحدث الأول مرة
 عقب اإ�ضابته بكورونا

ت�شدر االأرجنتيني دييغو 
�شيميوين املدير الفني الأتلتيكو 

مدريد االإ�شباين قائمة اأعلى 
املدربني دخال.

ووفقا لتقرير جملة "فران�س 
فوتبول" يف عددها ال�شادر 

ام�س  فاإن �شيميوين تفوق على 
االإيطايل اأنطونيو كونتي مدرب 
اإنرت ميالن االإيطايل واالإ�شباين 
بيب غوارديوال مدرب مان�ش�شرت 

�شيتي االإجنليزي يف قائمة اأعلى 
املدربني ح�شوال على املال.

واأ�شارت املجلة اإىل اأن �شيميوين 
�شيتقا�شى 40 مليون يورو خالل 
املو�شم احلايل مقابل 30 مليون 
يورو لكونتي و27 مليون و500 

األف يورو لغوارديوال.

�ضيميوين 
اأعلى املدربني 
دخال يف العامل



جنح اأع�ساء خمرب ال�سيدلة بجامعة فرحات 
من  معقم  هالم  �سناعة  يف   ،1 �سطيف  عبا�س 
االإ�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  على  توزيعه  اأجــل 
املنتجة  االأوىل  الكمية  اأن  حيث  بالوالية، 
امل�ساهمة  �سياق  يف  وهذا  يوما   15 ملدة  تكفي 
لفريو�س  للت�سدي  املــبــذولــة  املــجــهــودات  يف 
املخرب  هذا  يف  الباحثون  متكن  حيث  كرونا، 
من التو�سل الإنتاج هذا الهالم يف ظرف قيا�سي 
داخل  الفريو�س  تف�سي  بداية  بعد  مبا�سرة 

الوطن.
طرف  من  املعقم  الهالم  هــذا  جتربة  ومتــت 

يف  جناعته  اأثــبــت  ـــذي  وال ال�سيدلة  خمــرب 
على  املنتجة  الكمية  تــوزيــع  ليتم  التعقيم 
يف  خا�سة  بالوالية  االإ�ست�سفائية  املوؤ�س�سات 
هذه  يف  وا�سح  نق�س  وجود  عن  احلديث  ظل 
يف  عليها  الطلب  كرثة  ظل  مع  املعقمة  املــواد 
التي  اخلطوة  هــذه  وجــاءت  الــراهــن،  الوقت 
قام بها الباحثون يف خمرب ال�سيدلة بجامعة 
يف  اجلامعة  م�ساهمة  على  لتوؤكد   01 �سطيف 
�سد حاجيات املوؤ�س�سات ال�سحية املتزايدة يف 

هذا الظرف بهذه املادة ال�سرورية.

والتوعوية  التح�سي�سية  احلمالت  تتوا�سل 
االأحياء  العمومية  االأمــاكــن  خمتلف  لتعقيم 
من  ــك  وذل خن�سلة  ــة  والي بلديات  كامل  عــرب 
طرف خمتلف الفاعلني يف املجتمع من موؤ�س�سات 

ومتطوعني وهيئات ر�سمية.
رفقة  بخن�سلة  للمياه  اجلزائرية  قامت  حيث 
ــوارد  امل ومديرية  للتطهري  الوطني  الــديــوان 
دور  مــن  كــل  وتعقيم  تطهري  بحملة  املــائــيــة، 
العجزة وامل�سالح اال�ست�سفائية ببلدية خن�سلة 
اخلدمات  متعددة  والعيادة  والبكم  ال�سم  ودور 
الوطني  الديوان  ومقرات  بو�سوارب"  "حمو 
للتطهري ومقرات اجلزائرية للمياه ومقر االأمن 
خمتلف  تقوم  كما  وغــريهــا،  الثالث  احل�سري 
البلديات  خمتلف  عرب  واملنظمات  اجلمعيات 
الــ�ــســوارع  وتــطــهــري  لتعقيم  يــومــيــة  بــحــمــالت 
اجلزائرية  الــرابــطــة  غـــرار  على  واالأحــيــاء 
و�س�سار،  بخن�سلة  االإن�سان  حقوق  عن  للدفاع 

جزائريون  اخلريية  الوطنية  اجلمعية  وكــذا 
مكافحة  وجمعية  املحمل  مكتب  االأمــل  �سناع 
من  متطوع  �سباب  وكــذا  االجتماعية  االآفـــات 

بلدية بغاي وغريها من بلديات الوالية.
ويف مبادرة اأخرى، قام �سباب متطوع من والية 
الإ�ستقبال  الــربيــد  مكاتب  بتنظيم  خن�سلة 
من  وذلــك  رواتبهم  �سب  اأجــل  من  املتقاعدين 
وكذا  قانونية  مب�سافات  كرا�سي  و�سع  خــالل 
تعقيم هذه املكاتب حماية للوافدين عليها من 
عمال واداريني ومتقاعدين، حيث ت�ستمر هذه 
الوالية  تــراب  كامل  عرب  اخلريية  املــبــادرات 
خا�سة مع ت�سجيل حالة وفاة بفريو�س كورونا 
باملنطقة، اأين جتند اجلميع من �سباب وموؤ�س�سات 
خا�سة وم�سالح بلدية ووالئية من اأجل تنظيف 
واملناطق  االأحياء  من  اأكرب عدد ممكن  وتعقيم 

العامة واملوؤ�س�سات العمومية.

الكوفيد... والع�ضا
واأعــوان  ال�سرطة  رجــال  اأ�ــســوات  تكاد 
تعر�ست  فيما  تــبــح  املــدنــيــة  احلــمــايــة 
ويهتفون  ينادون  وهم  للجفاف  حلوقهم 
بيوتكم  يف  "ابقوا  ال�سوت  مــكــربات  يف 
يف  وكبار  باأطفال  مرة  كل  ليتفاجوؤوا   ،"
ال�سن ومراهقني واقفني اأمامهم جمتمعني 
وباء  م�ستجدات  يرتقبون  بع�سهم  مــع 
كورونا، ويتناق�سون فيما بينهم عن مدى 
الذي  اجلــزائــري  املجتمع  وتخلف  جهل 
من  احلد  اأجــل  من  بالتعليمات  يلتزم  مل 
بهذه  معنيني  غري  وكاأنهم  الوباء  انت�سار 
املالحظات، التي حولها البع�س االآخر اإىل 

نكتة ومبعث للهزل وال�سحك واملزاح.
ويف �سياق م�سابه، وبدولة يت�سابه �سعبها 
كثريا مع �سعبنا االأبي، خرج رجال ال�سرطة 
اإىل �سوارع املغرب ال�سقيقة ليعتمدوا على 
كانوا  مواطنني  الإجبار  ال�سرب  اأ�سلوب 
ال�سعبة  الــظــروف  رغــم  بيوتهم  خـــارج 
الطوارئ،  حــاالت  وفر�س  والتحذيرات 
ر�سالة  يف  منازلهم،  اإىل  الــدخــول  على 
ال�سعوب  من  النوع  هذا  اأن  توؤكد  �سمنية 
ا�ستخدام  اإىل  بحاجة  الذهنيات  وبهذه 
باالأوامر  يلتزموا  حتى  والقوة  "الع�سا" 
والقرارات التي تخ�س م�سلحتهم العامة 
ماليني  تفاجاأ  كما  العمومية،  و�سحتهم 
مغرتبني  رف�س  موقف  مــن  اجلــزائــريــني 
رغم  ال�سحي  باحلجر  للتقيد  جزائريني 
اأن الوباء قد دخل اإىل البالد عن طريق 

مثل هذه "الدخالت" والهّبات.
يحاول  املواطنني  من  النوع  هــذا  ــاأن  وك
كان  ـــا  اأي ــة  ــدول ال ــــرارات  ق يــتــحــدى  اأن 
املوت،  التي حتميه من  نوعها وحتى تلك 
ولو  ال�سحي  احلجر  اإجــراء  على  ليتمرد 
االأيام  من  يوم  يف  قررت  قد  احلكومة  اأن 
ليبقي  ال�سارع  اإىل  النا�س  كافة  ــراج  اإخ
لعقلية  منقادا  مناه�سا  معار�سا  مكانه  يف 
"كل ممنوع مرغوب"، ولكن اأي ممنوع هذا 
الذي يعر�س حياته وحياة افراد عائلته 
وجمتمعه واأمته للهالك �سيئا ف�سيئا رغم 
ادعاءه االإ�سالم، فبني اأداء �سالة اجلمعة 
امام حائط اأحد امل�ساجد والتدافع داخل 
املحالت التجارية ويف اال�سواق واخلروج 
بال  التنزه  اأجــل  من  العمومية  لالأماكن 
ــن ذلك  م واأكــــرث  وقـــايـــة،  او  احــتــيــاط 
املغني  فيها  يتحدى  زفاف  حفالت  اإقامة 
ال�سيا�ســـــــة  اأن  تبني  كـــــورونا،  وبــاء 
هي  بالدنا  يف  الوبـــاء  مـع  تتما�سى  التي 

�سيا�ســــة الع�ســا ملن ع�سى.
نوارةبوبري

خمت�صون يدعون لالبتعاد عن التهويل والقلق 

بريكةنقاو�سمروانةاآري�سعني التوتةباتنةالتاريخ

نا�شر عبد القادراالأربعاء  25  مار�س  2020
تاملي�شت ليندة�شريف حمزةحي ملباركية طريق تازولت مقابل CHU باتنة

خ�شام هارونبن حل�شن اآمالعنون �شمري033.34.31.80

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

غرار  على  باتنة  مدينة  �سكان  وا�ستجاب 
لدعوات  الوطن،  عرب  الواليات  جميع  �سكان 
املكوث يف املنازل وعدم مغادرتها اإال لل�سرورة 
اال�سابة  حاالت  ارتفاع  بعد  وذلك  الق�سوى 
بهذا الفريو�س الفتاك، والذي يدخل اأ�سبوعه 
الفرتة  هذه  تعترب  حيث  اجلزائر  يف  الثالث 
ال�سريع  االنت�سار  بحكم  للغاية  ح�سا�سة 
اأغلقت  اأيـــن  وخمتلفة،  عــديــدة  بــطــرق  لــه 
اختالف  على  التجارية  واملــراكــز  املــحــالت 
جمال جتارتها، كما اختفت عربات وطاوالت 
البيع الفو�سوي عرب الطرقات وال�سوارع بعد 
قرارات غلق امل�ساجد واملوؤ�س�سات االقت�سادية 
و�ستى املوؤ�س�سات واملحالت واالأماكن التي من 
�ساأنها اأن ت�ستقطب اأكرب قدر من النا�س وتلك 
واملرافق  املقاهي  مثل  جتمعات  تعرف  التي 
الثقافية واالجتماعية والرتفيهية وغريها، 
احلركة  مــن  للغاية  فــارغــة  املدينة  لتبدو 
والن�ساطات اليومية وحتى �سرخات االأطفال 
العجائز والكهول،  ال�سباب و�سحكات  وهتاف 
واختفت مظاهر التلوث اأي�سا وعديد االآفات 
الع�سوائي واالعتداءات  ال�سلبية مثل الرمي 

وامل�ساحنات وال�سجارات املتكررة يوميا.
احلجر  لقرارات  املواطنني  ا�ستجابة  وبعد 
ال�سحي يف منازلهم، رفع العديد من املخت�سني 
بهدف  واالر�سادات  التو�سيات  من  جمموعة 
واالبتعاد  ـــوف  اخل نــبــذ  عــلــى  م�ساعدتهم 

مع  بالتحدث  ــتــزام  واالل والقلق  الهلع  عــن 
الهاتف  خالل  من  �سواء  املقربني  اال�سخا�س 
جانب  اىل  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  او 
ال�سحي  ــغــذائــي  ال الــنــمــط  عــلــى  ــاظ  ــف احل
واالبتعاد  واال�سرتخاء  الريا�سة  وممار�سة 
بال�سحة، ف�سال  امل�سرة  التدخني  عن عادات 
وامل�سخمة  املهولة  االخبار  عن  االبتعاد  عن 

مع  معلومة  م�سادر  من  املعلومات  من  والتاأكد 
التقليل من متابعة الو�سائل التي تدفع للقلق 

والهلع.
هذا ودعا العديد من املخت�سني النف�سانيني، 
مثل  ــدة  ــدي ج تــقــنــيــات  عــلــى  الـــتـــدرب  اإىل 
الهوايات  وممــار�ــســة  واملــطــالــعــة  الـــقـــراءة 
املرغوبة واالبتعاد عن اال�ساعات ومتابعتها 

وممار�سة بع�س التمارين الذهنية مع متارين 
وغريها،  والتاأمل  اليوغا  مثل  اال�سرتخاء 
اجل�سم  يفيد  فيما  الــوقــت  لق�ساء  وذلـــك 
والهلع  اخلوف  عن  نهائيا  واالإبتعاد  والعقل 
الذي ت�سنعه االأخبار املتتالية حول فريو�س 

كورونا وخمتلف الكوارث حول العامل.

جدول املنــــــــاوبة لل�ضيادلة بوالية باتنة ل�ضهر فيفـــري 2020
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توقفت احلياة ب�شكل �شبه كامل يف ال�شوارع والطرقات واالأحياء والبلديات وحتى القرى واملدا�شر، بعد االجراءات االحرتازية الوا�شعة التي دعت لها خمتلف اجلهات الر�شمية 

من اأطباء وخمت�شني وم�شوؤولني وذلك جتنبا النتقال فريو�س كورونا امل�شتجد باملقارنة مع اخلطورة الكبرية التي ت�شكلها �شرعة انت�شاره الرهيبة.

الباتنيون ي�ضتجيبون لدعوات احلجر واحلياة تتوقف يف ال�ضوارع

راأ�س العيونبيطامجزار�شريانةعني جا�شرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�شمولال�شمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

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

بلحيواين فوزي
033321398

ملباركية خالد
033211834

مغ�شو�س عبد الكرمي
033268491

فرطا�س �شليمة
033326530

�شويف اليا�س
033349113

تاوليلت مفيدة
033201446

مرزوقي توفيق
033346258

بوزيتة عبد الفاحت
033333505

بن غزال عذراء 
كهينة

عبا�س نهيمة
033265114

زعرور توفيق
033895071

دري�س يو�شف
�شواملية كمال033898123

قيقبةق�شباتاأوالد �شي �شليمان �شفيانزانة البي�شاءاأوالد �شالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

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

براج حنان
عثماين خمتارخياري اأحمد033299190

غ�شام ر�شوان حب الدين تفاحة033340076
م�شطفى

عمران �شعاد
033334277

�ساعد العربي
ملليزي عبد الغاينيو�شف �شهام033289290

033375228
�شاكري �شهيلة

عيا�س منريبن من�شور فاروق033373332

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

فوزية. ق

معاوية. �س

عبد الهادي. ب
على  ـــريي  اخل الــعــمــل  يف  ن�سطاء  ــق،  ــل اأط
م�ستوى والية باتنة، حمالت وا�سعة جلمع 
من  املحتاجني  لفائدة  الغذائية  امل�ساعدات 
ال  الذين  املحدود  الدخل  اأ�سحاب  العمال 
احتياجات  كافة  بتغطية  ظروفهم  ت�سمح 
الو�سع  اأمـــام  ال�سيما  اليومية  عائالتهم 
انت�سار  مــع  الــبــالد  تعي�سه  الـــذي  الــراهــن 
فريو�س كورونا وت�سجيل ا�سابات جديدة، ما 
وقرارات  اجــراءات  التخاذ  الدولة  ا�سطر 
�سريعة تدعوا من خاللها املواطنني للمكوث 
النتقال  جتنبا  مغادرتها  وعدم  بيوتهم  يف 

عدوى هذا الفريو�س.
اجلمعيات  عــديــد  حر�ست  جهتها،  ــن  وم
اخلريية باالإ�سافة اإىل املجموعات ال�سبانية 
وذلك  للمحتاجني  امل�ساعدات  تقدمي  على 
الو�سول  ــل  الأج االأحــيــاء  جلــان  مب�ساعدة 
وم�ساعدتها  االإمكان  قدر  الفئة  هذه  اإىل 
اأو�ساع  من  تعي�سه  ما  لتجاوز  بالقليل  ولو 
تكبد  اأن  باإمكانها  واإقت�سادية  اإجتماعية 

اأ�سحابها الكثري، من جانبها مواقع التوا�سل 
احلث  يف  االأخــرى  هي  �ساهمت  االإجتماعي 
على م�ساركة املح�سنني، وهو ما عك�س بالفعل 
روح الت�سامن والتاآزر بني اأفراد املجتمع على 
رفع  من  امل�سهد  هذا  ي�سنعه  ملا  خا�س،  وجه 
يتمكنوا  حتى  املحتاجني  بع�س  على  الغنب 
العينية  التربعات  كافة  من  االإ�ستفادة  من 
اأي�سا  واملالية  الغذائية  ــواد  امل غــرار  على 

ال�سيما بالن�سبة للم�ستاأجرين.
اختالفها  عــلــى  احلــمــالت  هـــذه  وعــرفــت 
امل�ساعدة  ــد  ي لــتــقــدمي  ملحوظا  ــا  ــاوب جت
�سعف  مــن  يعانون  ممــن  لــهــوؤالء  بالن�سبة 
ــنــاء املـــواد  الـــقـــدرة الــ�ــســرائــيــة عــلــى اإقــت
من  �ساهم  مــا  وهــو  الــ�ــســروريــة،  الغذائية 
اخلروج  من  املواطنني  منع  يف  اآخــر  جانب 
تطبيق  على  اأي�سا  وم�ساعدتهم  بيوتهم  من 
التخفيف من وطاأة  االإلزامي الأجل  احلجر 
فيها  يتخبطون  التي  االإجتماعية  الظروف 

العمال حمدودي الدخل.

متطوعون يوفرون املعونات الغذائية 
للعائالت الفقرية بباتنة

خمرب ال�ضيدلة بجامعة �ضطيف
 ينجح يف �ضناعة هالم معقم 

�ضباب و جمعيات تتجند ملوا�ضلة عمليات 
التطهري والتعقيم بخن�ضلة

مهيئ ل�صتخدامه يف الوقاية من فريو�ض كوروناحت�صبا لتطبيق اإجراءات احلجر املنزيل ..

حفيظة. ب
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ك�شف تقرير ن�شرته �شحيفة "ديلي ميل" 
يف  حامل  امـــراأة  تعايف  عــن  الربيطانية 
فريو�س  من  والثالثني  اخلام�س  االأ�شبوع 
"كورونا"، بعد تلقيها العالج ملدة اأ�شبوعني 
"ووهان"  مبدينة  امل�شت�شفيات  اأحــد  يف 
واأفاد  الفريو�س،  تف�شي  بــوؤرة  ال�شينية، 
تتم  مل  التي  ال�شيدة،  هذه  بــاأن  التقرير 
يف  غادرت  "هو"،  لقبها  اإىل  �شوى  االإ�شارة 
وقت �شابق من االأ�شبوع اجلاري م�شت�شفى 
ميداين  م�شت�شفى  وهــو  "لي�شين�شان"، 
اإن�شاوؤه  متخ�ش�س يف حاالت الطوارئ، مت 
ا�شتجابة حلاالت االإ�شابة املتزايدة بعد 

تف�شي "كورونا".
العمر  مــن  البالغة  ال�شيدة،  هــذه  وتعد 
من  تتعافى  حامل  مري�شة  اأول  عاًما،   27
"كورونا" يف امل�شت�شفى الذي �ُشيد  فريو�س 

لهذا الغر�س.
امل�شت�شفى  اإىل  ُنقلت  قد  املري�شة  وكانت 
يف  بالفريو�س  اإ�شابتها  ت�شخي�س  بعد 
كانت  حيث  اجلـــاري،  مــار�ــس  مــن  التا�شع 
من  والثالثني  الثالث  االأ�شبوع  يف  اآنــذاك 

احلمل.
وقالت املري�شة يف ت�شريح لو�شائل اإعالم 
م�شرية  االأول،  طفلها  تنتظر  اإنها  حملية 
اأنها ميكن  اإطالًقا  اأنها مل تكن تتوقع  اإىل 
اأنها  على  واأكــدت  بالفريو�س؛  ت�شاب  اأن 
لكن  طفلها،  حيال  بالغ  بقلق  ت�شعر  كانت 
رفع  حاولوا  ال�شحية  الرعاية  م�شئويل 
ب�شكل  زيارتها  طريق  عن  املعنوية  روحها 
�شعورها  تقليل  يف  �شاهم  ما  وهــو  يومي، 

بالقلق.
العاملني  اإحــدى  عن  ميل"  "ديلي  ونقلت 
العالج  االأم  بها  تلقت  التي  بامل�شت�شفى 
على  حري�شني  كانوا  االأطــبــاء  اإن  قولها 
حلماية  ــة  ــالزم ال االحــتــيــاطــات  اتــخــاذ 
املري�شة  عــــالج  فــــرتة  خــــالل  اجلـــنـــني 
وخ�شوعها للفحو�شات الطبية، كما قاموا 
با�شت�شارة اأطباء توليد الإجراء فحو�شات 
ما قبل الوالدة لها، وبالفعل حت�شنت حالة 
املري�شة ب�شكل تدريجي بعد تلقيها رعاية 
على مدار ال�شاعة وعالج م�شاد للفريو�س 

ملدة اأ�شبوعني.
اإىل  ُنقلت  ال�شيدة  هذه  اأن  بالذكر  جدير 
وحدة حجر �شحي خم�ش�شة بعد تعافيها 

من الفريو�س.

واجهت امراأة حامل موقًفا ال حُت�شد عليه خالل 
جولة ت�شوق يف اأحد املحالت التجارية ال�شهرية 
"ميزوري"  واليــة  يف  "�شربينجفيلد"  مبدينة 
االأمريكية، حيث بداأت تعاين من اآالم الوالدة 
املمر  يف  طفلتها  واأجنــبــت  مفاجئ،  نحو  على 
من  اأقل  بعد  باملتجر  التواليت  لورق  املخ�ش�س 
�شاعة و�شط ده�شة و�شعادة زبائن املتجر، حيث 
تدخلت ممر�شة كانت متواجدة باملتجر اآنذاك 
مل�شاعدة هذه ال�شيدة، باالإ�شافة اإىل اأفراد من 
اإدارة االإطفاء املحلية، والذين حاولوا بدورهم 

تقدمي الرعاية لالأم حلني اإجناب طفلتها.
ميل"  "ديلي  �شحيفة  ن�شرته  تقرير  واأ�ــشــار 
يف  تــاأتــي  الــواقــعــة  هــذه  اأن  اإىل  الربيطانية 
يف  التجارية  املحالت  فيه  ت�شهد  الذي  الوقت 
دول عدة حول العامل اإقبااًل كثيًفا من الزبائن 
وامل�شتلزمات  ال�شلع  وتخزين  �شراء  اأجــل  من 
االأ�شا�شية، وب�شكل خا�س ورق التواليت، يف ظل 

اأزمة تف�شي فريو�س "كورونا".
اأو�شح التقرير اأن االأم، التي مل يتم الك�شف عن 
هويتها، طلبت امل�شاعدة من موظفي املتجر بعد 
اأن بداأت تعاين من اآالم الوالدة، حيث فوجئت 
اإجناب  و�شك  وعلى  املخا�س  مرحلة  يف  باأنها 

طفلتها داخل املتجر.
مديرة  عن  حملية  اإعــالم  و�شائل  نقلت  فيما 
تكن  مل  اإنها  قولها  هينكل"  "جي�شيكا  املتجر 
تدري ما ميكنها فعله اآنذاك، لكن حل�شن احلظ 
باأنها  واأخربتها  الزبائن  اإحــدى  اقرتبت  فقد 
ال�شيدة  مل�شاعدة  التدخل  وعر�شت  ممر�شة 

احلامل.
"هينكل" اأن املمر�شة كان يف حوزتها  واأ�شافت 

مع  للتعامل  م�شتعدة  وكانت  قــفــازات  بالفعل 
باملتجر  والعاملني  املمر�شة  وحاولت  الو�شع؛ 
قـــدر من  ــري  ــوف وت االأم  ــن  ــائــن ع ــزب ال اإبـــعـــاد 
اخل�شو�شية لها قدر االإمكان خالل ذلك الوقت 
الع�شيب؛ واأجنبت االأم طفلتها بعد حوايل 45 

دقيقة.
حالة  يف  وطفلتها  االأم  اأن  ال�شحيفة  ــدت  واأك

جيدة يف الوقت احلايل.

على  القب�س  االأمريكية  ال�شلطات  األقت 
قيامها  ب�شبب  "يوتا"،  ــة  والي مــن  �شيدة 
بعد  واأطــفــالــهــا  زوجــهــا  على  بــاالعــتــداء 
اإغالق  قرار  جراء  غ�شب  بنوبة  اإ�شابتها 
مدر�شة االأطفال يف ظل تف�شي اأزمة فريو�س 

"كورونا".
"جي�شيكا  الــ�ــشــيــدة  هـــذه  اأن  اإىل  يــ�ــشــار 
وقــت  �ــشــكــر  ــة  ــال ح يف  ــت  ــان ك كامرباي" 
االعتداء، وُي�شتبه يف تورطها يف عدة تهم 
وال�شكر  االأطفال  معاملة  اإ�شاءة  بينها  من 

والعنف املنزيل يف وجود طفل.
ميل"  "ديلي  �شحيفة  يف  ــاء  ج ملــا  ــا  ووفــًق
ال�شرطة  ا�شتدعاء  مت  فاإنه  الربيطانية، 
هذه  بــه  تقيم  ــذي  ال العائلة،  منزل  اإىل 
الثالثة،  واأطفالهما  زوجها  برفقة  ال�شيدة 
عاًما   12 بني  ما  اأعمارهم  تــرتاوح  الذين 
اأزمة  �شجار حول  ن�شب  اأن  بعد  اأعــوام،  و9 

الليل  متاأخر من  "كورونا" يف وقت  فريو�س 
نهاية االأ�شبوع املا�شي.

اأن  حملية  اإعــالم  و�شائل  تقارير  يف  وجاء 
على  واأقــدمــت  زوجها  دفعت  "كامرباي" 
خنقه، قبل اأن تركل اأحد اأطفالها وت�شيب 
م�شاعدة  حماولته  ــدى  ل ذراعـــه  يف  اآخـــر 

والده؛ وهي حالًيا قيد التحقيق.
اجلدير بالذكر اأنه �شبق اإدانة "كامرباي" 
 2007 عــامــي  يف  املــنــزيل  العنف  بتهمة 

و2011.
ظروف  ب�شبب  م�شتاءة  كانت  اأنها  وتبني 
ــل اأزمـــة  اإغــــالق مــدر�ــشــة اأطــفــالــهــا يف ظ
"كورونا"، ويف ذلك الوقت كان االأب برفقة 
االأطفال الثالثة يف غرفة نومهم، وتوجهت 
هي اإىل الغرفة، و�شرعت يف دفع زوجها بعد 
حدوث جدال، و�شرعان ما ت�شاعدت حدة 

االأمور، وتطلب الو�شع تدخل ال�شرطة.

يف واقعة غريبة، �شدر قرار بتغرمي �شاب 
خرق  على  اأقـــدم  اأن  بعد  متهور  اإ�ــشــبــاين 
والتي  ال�شحي يف بالده،  اإجــراءات احلجر 
فريو�س  تف�شي  ــة  اأزم مواجهة  اإىل  تهدف 
"كورونا"، فقط من اأجل ا�شطحاب "عنزة"، 
نزهة  يف  االأليف،  حيوانه  مبثابة  يعتربها 

يف الهواء الطلق.
"مريور"  �شحيفة  ن�شرته  تقرير  و�شلط 
الواقعة،  ال�شوء على تفا�شيل  الربيطانية 
الك�شف  يتم  مل  الــذي  ال�شاب،  اأن  مو�شًحا 
عن هويته، اعتقد اأن يف اإمكانه خرق حظر 
با�شطحاب  قيامه  ادعــى  حال  يف  التجول 

كلب األيف يف نزهة.
قوانني  يف  ا�شتثناء  بوجود  التقرير  واأفــاد 
حالة الطوارئ يف اإ�شبانيا ي�شمح للمواطنني 

بتنزيه الكالب، لكن ذلك ال ينطبق على اأي 
نوع اآخر من احليوانات، الفًتا اإىل اأن قوانني 
لالأ�شخا�س  كذلك  ت�شمح  الــطــوارئ  حالة 
باخلروج يف حال التوجه من اأو اإىل العمل، 
املحالت  اأو  البنوك  اإىل  الذهاب  بهدف  اأو 
التوجه  اأو  ال�شيدليات،  اأو  الــتــجــاريــة 

لرعاية �شخ�س م�شن.
حدثت  الواقعة  هذه  اأن  بالذكر  اجلدير 
تقرر  وقد  "جريونا" االإ�شبانية،  مدينة  يف 
تغرمي ذلك ال�شاب على اإثرها، لكن مل يتم 

الك�شف عن قيمة الغرامة حتديًدا.
اإجــراءات  خمالفات  عقوبة  اأن  اإىل  ي�شار 
اأن  ميكن  خطورة  ــرث  االأك ال�شحي  احلجر 

ت�شل اإىل غرامة قدرها 30 األف يورو.

ــب  ــي ــب تـــــــويف ط
�شيني يف التا�شعة 
من  والــعــ�ــشــريــن 
عــــمــــره جـــــراء 
ب�شكتة  اإ�شابته 
بعد  ـــة  ـــي ـــاغ دم
على  عـــمـــل  اأن 
فريو�س  مواجهة 
ملــدة  "كورونا" 
على  يــوًمــا   35
دون  الــــتــــوايل 

توقف.
ـــا ملـــا جــاء  ووفـــًق

ميل"  "ديلي  �شحيفة  ن�شرته  تقرير  يف 
طبيب  وفــاة  ــالن  اإع مت  فقد  الربيطانية، 
يف  مب�شت�شفى  تيان"  "دوجن  الــتــخــديــر 
يوم  �شباح  ال�شينية  "هوبي"  مقاطعة 

ال�شبت املا�شي.
واأكد التقرير اأن الطبيب عمل دون توقف 
اإىل  وُينقل  ينهار  اأن  قبل  �شهر،  من  الأكــرث 
ــاري،  اجل مــار�ــس  مــن  الثالث  يف  امل�شت�شفى 
حيث تلقى العالج يف وحدة العناية املركزة 
املطاف  نهاية  يف  تويف  لكنه  يوًما،   19 ملدة 
قبل اأ�شبوع من عيد ميالده الثالثني، تارًكا 

ــــه ووالـــــــده  ــــت زوج
واأقيمت  املــريــ�ــس؛ 
يف  جنازته  مرا�شم 
م�شقط راأ�شه مبدينة 
يف  "داجنياجن" 

مقاطعة "هوبي".
"تيان"،  اأن  يــذكــر 
يتوىل  كــــان  الــــذي 
رعــــــايــــــة والــــــــده 
قــد تطوع  املــريــ�ــس، 
العمل  اإىل  لــلــعــودة 
�شهر  اأواخـــــــــر  يف 
بعد  املــا�ــشــي  يناير 
تف�شي الفريو�س ب�شرعة هائلة يف مقاطعة 

"هوبي".
ح�شل  فرباير،  من  والع�شرين  التا�شع  ويف 
ملدة  عمل  اأن  بعد  ا�شرتاحة  على  الطبيب 
35 يوًما على التوايل، حيث ظل قيد العزل 
اأنه  اإال  ال�شحي،  احلجر  متطلبات  ب�شبب 
ب�شداع  اأ�شيب  اأن  بعد  امل�شت�شفى  اإىل  ُنقل 
التحدث  على  القدرة  يفقد  وبــداأ  مفاجئ 
خالل فرتة العزل، واأعلنت امل�شت�شفى التي 
باءت  اأن  بعد  موؤخًرا  وفاته  بها  يعمل  كان 

جهود اإنقاذه بالف�شل.

�ضجار عائلي ينتهي يف ق�ضم 
ال�ضرطة ب�ضبب اأزمة كورونا

�ضاب متهور يخرق اإجراءات احلجر ال�ضحي 

اأمريكية تنجب طفلتها خالل ت�ضوقها يف حمل جتاري �ضهري�ضكتة دماغية تنهى حياة طبيب �ضاب

تعايف امراأة حامل من فريو�س كورونا يف ووهان
بعد عالج ��ضتمر �أ�ضبوعني.. 

هكذ� كان عقابه و�لب�ضبب "عنزة".. 

بعد عمله 35 يوًما دون توقف ملو�جهة كورونا..

بعدما  رفاهيتها  الــتــزلــج  متعة  فــقــدت 
و�شحايا  املوتى  بجثث  اجلليد  اختلط 
اإ�شبانيا،  يف  امل�شتجد  كــورونــا  فــريو�ــس 
على  تزلج  �شالة  اأكــرب  حتويل  مت  حيث 
موؤقتة،  م�شرحة  اإىل  مدريد  يف  اجلليد 
امل�شاعدة  ا�شرتاك قوات اجلي�س يف  بعد 
على نقل اجلثث، اأ�شدرت حكومة مدريد 
داخل  املوتى  جثث  بحفظ  قــراًرا  اليوم 
هورتاليزا  يف  كربى  جتاري  مركز  حلبة 
متزلج   1800 لـــ  تت�شع  مــدريــد  �شمال 
اأكرث  مــن  واحـــدة  اإ�شبانيا  تعترب  حيث 
ت�شجيل  بعد  العامل  حول  ت�شرًرا  الدول 

462 يف 24 �شاعة فقط بفريو�س كورونا 
 2182 اإىل  فيها  الوفيات  عدد  لريتفع 
مما حد من قدرة املقابر على اال�شتيعاب 
فيما كانت هيئة املقابر العامة يف مدريد 
بر�س  فران�س  لوكالة  وفًقا  �شرحت  قد 
بعدم قدرتها على قبول املزيد من املوتى 
املعدات  توافر  لعدم  الـ14  مقابرها  يف 

الطبية والوقائية املنا�شبة لعمالها.
حلبة  ا�شتخدام  اأن  احلكومة  تــاأكــدت 
اإجراء  اإال  هو  ما  املوتى  حلفظ  التزلج 
ومن  امل�شت�شفيات  عن  للتخفيف  موؤقت 

معاناة اأ�شر ال�شحايا.

حلبة تزلج على اجلليد تتحول اإىل 
م�ضرحة حلفظ جثث كورونا يف اإ�ضبانيا

كانت الكويت واحدة من بني 
الدول التي �شعت وراء اخذ 

االحتياطات امل�شددة �شد 
فريو�س كورونا، حتى اأنها منحت 

اإجازة للعاملني حتى �شهر 
اأغ�شط�س املقبل، ولكن هناك 
من مل يتحمل االأو�شاع وقرر 

اأن يتخل�س من احلجر ال�شحي 
وحياته. 

مل ينتظر �شاب يقيم يف الكويت 
حتى ينتهي عمره ب�شبب فريو�س 
كورونا، وقرر االنتحار من نافذة 

حجرته باحلجر ال�شحي، 
بح�شب ما ن�شرت �شيفة "املر�شد" 

ال�شعودية.
وتداول رواد مواقع التوا�شل 

االجتماعي مقطع فيديو لل�شاب 
الذي مل ي�شتدل حتى االآن 

عن ا�شمه وبياناته ، وهو يقفز 
من نافذة بعمارة "الفروانية" 

املخ�ش�شة للعزل ال�شحي 
بالكويت.

وبني الفيديو ال�شاب وهو 
يقفز من الطابق اخلام�س 

جتاه ال�شارع، وقد التف حوله 
الع�شرات من املارة ورجال 

ال�شرطة الكويتية.

�ضاب ينتحر من 
نافذة احلجر 

ال�ضحي بالكويت



دخول  االأمريكية،  "اأبل"  �سركة  اأعلنت 
معركة  يف  "�سريي"،  ال�سوتي  م�ساعدها 

الق�ساء على فريو�س كورونا امل�ستجد.
وذكر موقع "ذا فريج" املتخ�س�س باالأخبار 
التقنية اأن "�سريي" �سيوفر املعلومات الطبية 
الوقائية الهامة حلاملي هواتف واأجهزة اأبل 
الذين يرغبون يف التعرف اأكرث على فريو�س 
كورونا، واأعرا�س االإ�سابة وطرق وخطوات 
االأ�سئلة  توجيه  خالل  من  وذلك  الوقاية، 

اإىل امل�ساعد ال�سوتي.
اأ�سئلة  �سماعه  عند  "�سريي"  و�سيعر�س 

باحلمى،  ت�سعر  هل  مثل  بالفريو�س،  تتعلق 
ال�سعور  عــن  مــاذا  جــاف،  �سعال  لديك  هــل 
ب�سيق يف التنف�س، ويعر�س ن�سائح وعناوين 

املراكز الطبية القريبة من امل�ستخدم.
و�سحة  االإجــابــات  بــدقــة  يتعلق  وفيما 
اأو�سحت  "�سريي"،  يقدمها  التي  املعلومات 
التي  واالإجــابــات  املعلومات  جميع  اأن  اأبــل، 
ال�سوتي،  م�ساعدها  خالل  من  عر�سها  يتم 
مدعومة من مركزي ال�سحة العامة ومراكز 
منها  والــوقــايــة  االأمــرا�ــس  على  ال�سيطرة 

داخل الواليات املتحدة.

مكاملات  ــادة  زي عن  حديث،  تقرير  ك�سف 
بن�سبة  ما�سنجر  على  اجلماعية  الفيديو 
اأكرث  وقًتا  امل�ستخدمون  يق�سي  كما   ،%70
من املعتاد يف م�ساهدة الاليف على في�سبوك 
كورونا  فريو�س  جائحة  و�سط  واإن�ستغرام، 

اجلديد.
 ٪70 �سارك  املا�سي،  االأ�سبوع  نهاية  ويف 
جماعية  فيديو  مكاملات  يف  االأ�سخا�س  من 
تلو  اأ�سبوًعا  ما�سنجر  بوك  في�س  با�ستخدام 
االآخر، وت�ساعف الوقت امل�ستغرق يف مكاملات 

الفيديو اجلماعية على م�ستوى العامل.
وباملثل زادت مكاملات ال�سوت والفيديو على 
عام،  بعد  عاًما  ال�سعف  من  اأكرث  اآب،  وات�س 
يف االأماكن االأكرث تاأثًرا بالفريو�س، ح�سبما 

.CNETاأفادت
اأمــ�ــس عن  اأول  بـــوك  فــيــ�ــس  اأعــلــن  وقـــد 
ال�سحية  املــنــظــمــات  ملــ�ــســاعــدة  مــبــادرتــني 
الفريو�س  لتف�سي  ا�ستجابتها  فى  احلكومية 
اأنه  مو�سًحا  ما�سنجر،  با�ستخدام  التاجى 
احلكومية  ال�سحية  املنظمات  �سي�ساعد 
املتحد،ة  لــالأمم  التابعة  ال�سحة  ووكـــاالت 
املطورين  مــن  �سركائها  مــع  التوا�سل  على 

ما�سنجر  ا�ستخدام  يف  �سي�ساعدونهم  الذين 
ب�سكل اأكرث فاعلية لتو�سيع نطاق ا�ستجابتهم 

..19-COVID لـ
االجتماعية:  ال�سبكات  عــمــالق  وقـــال 

خدماتهم  املــطــورون  �ــســركــاوؤنــا  "�سيقدم 
املهمة  املنظمات  لهذه  ويو�سحون  جمــاًنــا، 
املعلومات  مل�ساركة  ما�سنجر  ا�ستخدام  كيفية 
املحلية  املجتمعات  مع  املنا�سب،  الوقت  يف 
ال�سائعة  االأ�سئلة  على  ردودهـــم  وت�سريع 

با�ستخدام اأدوات مثل الردود االآلية".
ا  اأي�سً �ستبداأ  اأنــهــا  ال�سركة  واأو�ــســحــت 
هاكاثون عرب االإنرتنت، وتدعو املطورين اإىل 
امل�سكالت  تعالج  التي  املرا�سلة  حلول  تطوير 
االبتعاد  مثل  التاجي  بالفريو�س  املتعلقة 

االجتماعي والو�سول اإىل معلومات دقيقة.
فريد  و�ــســول  على  امل�ساركون  و�سيح�سل 
املواد  وكذلك  واملحتوى  ما�سنجر  اأدوات  اإىل 
التعليمية من في�س بوك لدعم ابتكارهم، كما 
اأكد في�س بوك اأن الفائزين �سيح�سلون على 
التوجيه من مهند�سي في�سبوك للم�ساعدة يف 

حتويل فكرتهم اإىل حقيقة".
في�س  اإن  اأعلن  زوكربريغ  بالذكر،اأن  جدير 
الطبيعة،  االأقنعة  مباليني  �ستتربع  بــوك 
احتياطي  عن  �ستتخلى  ال�سركة  اأن  مو�سًحا 
للعاملني  قناع  ــف  األ  720 البالغ  الــطــوارئ 

ال�سحيني.

اآبل تخطط الإطالق منوذج  �سركة  اأن  ي�ساع 
هاتف اآيفون متميز بقيا�س �سا�سة 6.7 اإن�سات 
يف عام 2020، وقد اأ�سارت تقارير متعددة اإىل 
اأن الكامريا اخللفية للجهاز تاأتي بالعديد من 
اأكرب  ا�ست�سعار  اأجهزة  التح�سينات، من �سمنها 
اأف�سل  �سورة  جلودة  ال�سوء  من  املزيد  تلتقط 
ال�سورة  تثبيت  نظام  اإىل  التحول  جانب  اإىل 

امليكانيكي.
ال�سهري  املحلل  من  املعلومات  اأحــدث  وتاأتي 
الذي   ،Ming-Chi Kuo كو(  ت�سي  )مينغ 
اإن�سات،   6.7 بقيا�س  اآيــفــون  جهاز  اإن  قــال 
ال�سورة  تثبيت  نظام  على  ا  اأي�سً �سيحتوي 
امليكانيكي لتعوي�س اهتزاز اليد، كما اأن حجم 
امل�ست�سعر االأكرب ي�ساعد يف تقليل الت�سوي�س يف 

ال�سورة.

ويف حال كانت املعلومات �سحيحة، فاإن ذلك 
اآبل  اأجرتها  التي  التغيريات  اأهم  اأحد  ي�سكل 
الثانية  العد�سة  اأ�سافت  اأن  الكامريا منذ  على 
كو  وتوقع   ،)Plus  7  iPhone( هاتف  مع 
اأن التكنولوجيا �ست�سل اإىل  يف مذكرة بحثية 
يف  جديدة  اآيفون  منــاذج  ثالثة  اأو  منوذجني 

عام 2021.
ال�سورة  تثبيت  نظام  اآبل  �سركة  وت�ستخدم 
الب�سري، الذي ي�ستخدم حركة العد�سة بداًل 
من حركة امل�ست�سعر، لتعوي�س االهتزاز، وميكن 
اإىل  امليكانيكي  ال�سورة  تثبيت  نظام  يوؤدي  اأن 
ملحقات  مــع  اأفــ�ــســل  لقطات  على  احلــ�ــســول 

.)OlloClip( العد�سات املرفقة مثل
اإن�سات   6.7 بقيا�س  اآيفون  جهاز  اأن  وي�ساع 
باملقارنة  االإطــالق  على  �سا�سة  اأكرب  �سيمتلك 

اآيفون موجود حالًيا، كما تو�سح  اأي جهاز  مع 
 11  iPhone( اأنه اأطول قلياًل من املعلومات 

.)Pro Max
باأن  املحلل  تنباأ  فقد  خمتلف،  �سعيد  وعلى 
هواتف  من  االأقل  على  واحًدا  منوذًجا  هناك 
عد�سة  على  �سيحتوي   2022 لــعــام  اآيــفــون 
اأن ت�سمح بتكبري  )periscope(، التي ميكن 
 Huawei P30( مثل   5X بقدرة  ب�سري 
.10X اأو ت�سمح بتقريب ب�سري بقدرة )Pro
ومتتلك اأجهزة اآيفون احلالية ميزة التكبري 
والتكبري  اأق�سى  كحد   2X بقدرة  الب�سري 
ويحافظ  اأق�سى،  كحد   10X بقدرة  الرقمي 
عند  اللقطة  جــودة  على  الب�سري  التكبري 
التكبري، بينما ينتج عن التكبري الرقمي بع�س 

ال�سبابية.

تكنولوجياالأربعاء 15  مغر�س 2970/ 25  مار�س 2020 املوافق لـ 30 رجب 191441 ال�ضوتي  م�ضاعدها  "اأبل" تدخل 
كورونا  مكافحة  معركة  زيادة ا�ضتخدام مكاملات الفيديو اجلماعية على ما�ضنجر ب�ضنبة 70 % "�ضريي" يف 

 هاتف اآيفون القادم يح�ضل على م�ضت�ضعر كامريا اأكرب 

 ب�ضبب كورونا 

�ــســامــ�ــســونــغ على  ــة  ــرك ــس � ــت  ــوق ــف ت
�سركة  اأكــرب  ثالث  لت�سبح  اآبــل،  �سركة 
معاجلات يف العامل، وذلك بف�سل زيادة 
املتحدة،  والواليات  الهند  يف  املبيعات 
الذكية،  الهواتف  عن  النظر  وب�سرف 
من  العديد  ا  اأي�سً ت�سنع  �سام�سونغ  فاإن 
املكونات التي تدخل يف الهاتف الذكي، 
من �سمنها ال�سا�سات، ورقاقات التخزين 
الكامريا،  وم�ست�سعرات  ـــذاكـــرة،  وال

واملعاجلات.
تــقــريــر مــن �سركة  ــا الأحــــدث  ــًق ووف
 Counterpoint( ال�سوق  اأبــحــاث 
�سركة  امتلكت  فقد   ،)Research
ن�سبتها  بلغت  �سوقية  ح�سة  �سام�سونغ 
املعاجلات  �ــســوق  يف  املــائــة  يف   14.1
مما   ،2019 عــام  يف  العاملي  املحمولة 
عاملًيا،  الــثــالــث  ــركــز  امل حتــتــل  جعلها 
على  ح�سلت  التي  اآبــل،  على  متفوقة 
يف  ال�سوق  مــن  املــائــة  يف   13.1 ن�سبة 

العام املا�سي.
ال�سوقية  �سام�سونغ  ح�سة  وازدادت 
عام  مع  باملقارنة  املائة  يف   2.2 بن�سبة 
اآبل  ح�سة  انخف�ست  بينما   ،2018
ال�سوقية بن�سبة 0.5 يف املائة باملقارنة 

مع عام 2018.
و   Qualcomm )كوالكوم(  وتعد 
رائدتني   MediaTek )ميدياتيك( 
الذكية،  الهواتف  معاجلات  قطاع  يف 
 33.4 ال�سوقية  ح�ستهما  تبلغ  حيث 
يف املائة و 24.6 يف املائة على التوايل، 
واحــدة  �سركة  اأن  عــن  النظر  وبغ�س 
متتلك ثلث ال�سوق، اإال اأن االإح�سائيات 

تظهر اأن املعاجلات املحمولة اأكرث تنوًعا 
بكثري من معاجلات احلا�سب ال�سخ�سي.

ال�سكاوى االأخرية  وبالرغم من بع�س 
معالج  اأداء  بــ�ــســاأن  امل�ستخدمني  مــن 
قطاع  اأن  اإال   ،)990  Exynos(
ب�سكل  ينمو  �سام�سونغ  مــن  املعاجلات 
عالمات  خم�س  اأف�سل  بني  ومن  مطرد، 
جتارية ملعاجلات الهواتف الذكية، فقد 
اأظهرت �سام�سونغ وهواوي عالمات منو.

 System( وت�سنع الوحدة التجارية
الكورية  للعمالقة  التابعة   )LSI
الهواتف  معاجلات  �سرائح  اجلنوبية 
ــة الــتــجــاريــة  ــالم ــع ــة حتـــت ال ــي ــذك ال
)Exynos(، وتوجد هذه ال�سرائح يف 
الهواتف الذكية من �سام�سونغ و )ميزو( 

.Vivo )فيفو(  و   Meizu
الرائدة  �سام�سونغ  وت�ستخدم هواتف 
و   )Galaxy S20( وهــي  االأحـــدث، 
 Galaxy( و )Plus Galaxy S20(
معاجلاتها  اأحـــدث   ،)Ultra  S20
)Exynos 990(، بينما تبيع ال�سركة 
 Snapdragon( ا اإ�سدار مبعالج اأي�سً
تباع  اأنها  اإال  الهواتف،  هذه  من   )865
والواليات  اجلنوبية  وكوريا  ال�سني  يف 

املتحدة فقط.
العمالقة  هــواتــف  معظم  وتت�سمن 
الكورية اجلنوبية من الفئة املتو�سطة 
اأو   )9611  Exynos( مــعــاجلــات 
ت�ستخدم  حني  يف   ،)980  Exynos(
منـــــاذج قــلــيــلــة جـــــًدا مـــعـــاجلـــات من 

ميدياتيك اأو كوالكوم.

�ضام�ضونغ ت�ضبح ثالث اأكرب �ضركة 
معاجلـــات يف العـــامل 

اأطلقت ال�سني، يوم اأم�س الثالثاء، جمموعة 
لال�ست�سعار  اجلديدة  ال�سناعية  االأقمار  من 
من  وذلك  لها،  املحددة  املــدارات  اإىل  بعد  عن 
مركز )�سيت�سانغ( الإطالق االأقمار ال�سناعية 
يف مقاطعة )�سيت�سوان( جنوب غربي ال�سني.

 - ال�سينية  الوطنية  الف�ساء  اإدارة  وذكرت 
يف بيان لها - اأن جمموعة االأقمار ال�سناعية 
مت اإطالقها ال�ساعة 11:43 �سباحا بتوقيت 
الــ�ــســاروخ احلــامــل /لونغ  مــن  )بــكــني( على 
مار�س-2�سي/.. م�سرية اإىل اأن االأقمار دخلت 
املدارات املخططة لها، و�ست�ستخدم يف الك�سف 
واالختبارات  الكهرومغناطي�سية  البيئة  عن 

التكنولوجية ذات ال�سلة.
قمرا  ال�سني  اأطلقت  مــار�ــس،   10 ـــ  ال ويف 
وذلك  للمالحة،  بيدو  لنظام  جديدا  �سناعيا 
من مركز �سيت�سانغ الإطالق االأقمار ال�سناعية 
ال�سني،  غربي  جنوب  �سيت�سوان  مقاطعة  يف 
اأكادميية ال�سني لتكنولوجيا الف�ساء  وذكرت 
لتكنولوجيا  ال�سينية  واالأكادميية  )كا�ست( 
اأن   - م�سرتك  بيان  يف   - االإطـــالق  مركبات 
مت  "بيدو"  عائلة  من  الـ54  ال�سناعي  القمر 
�ساروخ  من  على  الثابت،  مداره  اإىل  اإطالقه 
واأن  بي"،  مار�س-3  "لونغ  ــراز  ط من  حامل 

ال�سني اأ�سبحت بهذا االإطالق على بعد خطوة 
للمالحة  العاملي  النظام  اإكــمــال  من  ــدة  واح

باأكمله.
وبداأت ال�سني يف بناء نظام املالحة اخلا�س 
ال�سيني  امل�سطلح  با�سم  �سمي  والـــذي  بها، 
القرن  ت�سعينيات  يف  ــرب،  االأك الــدب  لكوكبة 
املا�سي، وبداأت يف تقدمي اخلدمة يف منطقة 

اآ�سيا واملحيط الهادئ عام 2012.
اإطالقه،  مت  الــذي  ال�سناعي  القمر  ويعد 
الثابت  االأر�ــســي  املـــدار  يف  نوعه  مــن  الــثــاين 
بالن�سبة اإىل االأر�س لنظام "بي دي اإ�س-3"، 
النظام  هذا  يف  قمر  اآخر  اإطالق  املتوقع  ومن 

�سهر ماي املقبل.
م�سممي  كبري  قوي"  ت�سونغ  "ت�سن  ــال  وق
ال�سني  باأكادميية   "3- اإ�ــس  دي  "بي  اأقــمــار 
ال�سناعي  القمر  اإن  الف�ساء،  لتكنولوجيا 
اجلديد لديه وظائف واإ�سارات اأكرث، كما اأنه 
االأقمار  جميع  بني  عمرا  واأطول  حجما  اأكرب 
اأنه  ال�سناعية �سمن هذه الفئة.. م�سريا اإىل 
املالحة  بوظائف  ال�سناعي  القمر  جتهيز  مت 
حتديد  دقــة  ت�سل  اأن  وميكن  واالتــ�ــســاالت، 

املواقع الديناميكية اإىل م�ستوى الدي�سيمرت.

من  اإما  يعملون  االأ�سخا�س  من  املزيد  الأن  نظًرا 
املنزل،  يف  الرتفيه  عن  فقط  يبحثون  اأو  املنزل 
ُتعاين  اأوروبــا  يف  لالإنرتنت  التحتية  البنية  فــاإن 
االإحتــاد  يطلب  لذلك،  ونتيجة  كبري،  �سغط  من 
االأوروبي من ال�سركات املطورة خلدمات بث االأفالم 
االإنرتنت  بيانات  معدل  تقلي�س  والفيديوهات، 
الذي ت�ستخدمه تلك اخلدمات، واأحدث ال�سركات 
و   Facebook هي  املطالب  لهذه  ت�ستجيب  التي 

.Disney
�سيوؤثر هذا القرار على جودة الفيديوهات على 
الفي�سبوك وكذلك اإن�ستاغرام مبا اأنها مملوكة من 
قبل �سركة الفي�سبوك نف�سها، ياأتي هذا القرار بعد 
اأن قامت Netflix و YouTube بتخفي�س جودة 
 Amazon البث يف القارة العجوز، وكذلك فعلت

.Apple TV+و  Prime Video
هذا  ظــل  يف  ــا  اأيــ�ــسً  Disney �سركة  وقـــررت 
بث  خدمة  اإطــالق  تاأخري  حالًيا،  ال�سائد  الو�سع 
بناًء  فرن�سا،  يف  بها  اخلا�سة   Disney+ االأفــالم 
�سيتم  اأيــن  الفرن�سية،  احلكومة  مــن  طلب  على 
املتحدة  اململكة  يف   Disney+ خدمة  اإطـــالق 
واالأ�سواق االأخرى يف املوعد املحدد، ولكنها �ستبداأ 
ببث املحتوى بجودة اأقل، �سيتم تقلي�س معدل نقل 
البيانات بن�سبة 25 يف املائة على االأقل يف جميع 
ا  اأي�سً ت�سمل  والتي  اجلديدة،  االأوروبية  االأ�سواق 
اإيرلندا واأملانيا والنم�سا واإيطاليا وفرن�سا واإ�سبانيا 

و�سوي�سرا.
لالأ�سواق  االأوروبــــي  االإحتــــاد  مفو�س  ويــقــول 
اأن   Thierry Breton الــ�ــســيــد  ــيــة،  الــداخــل
االإ�سايف  البيانات  نقل  معدل  اإىل  حاجة  هناك 
اإىل  باالإ�سافة  ال�سحية  الرعاية  يف  الإ�ستخدامه 
طاملا  االإجــراءات  هذه  و�ست�ستمر  بعد،  عن  التعلم 
البنية  على  الــزائــد  ال�سغط  ب�ساأن  قلق  هناك 

التحتية.

ال�ضني تطلق اأقمارا �ضناعية جديدة 
لال�ضت�ضعار عن بعد 

فاي�ضبوك واإن�ضتغرام
 و +DISNEY �ضُتقل�س 

جودة البث يف اأوروبا 



بني اهمال احلرفيني وا�صتغالل امل�صوؤولني

نقطة فكر

اأدباء يف القمة ...
االجتماعي  التوا�شل  مواقع  من  ال�شباب  الكتاب  من  الكثري  يجد 
ماجادت  فين�شرون  ون�شو�شهم،  ولكتاباتهم  لهم  االآمن  املالذ  ذلك 
به اأناملهم لتتهاطل عليهم تلك التعليقات املجاملة لهم ول�شخ�شهم 
حني  املوا�شلة،يف  على  حتثهم  التي  الت�شجيعية  الكلمات  بع�س  و 
الذين  الكبار  االأدباء  طرف  من  االتهام  و  النقد  من  وابال  يتلقون 
ي�شعرونه اأنه ال حمل له من االإعراب يف ظل هذا ال�شرح االأدبي، و 
كاأنه فرد هجني اأو رمبا طفرة جينية وراثية المكان لها والعالقة 
ال�شاب مهزوز  الكاتب  ما يجعل  اأطيافه، وهو  باالأدب مبختلف  لها 
م�شتواه  لتح�شني  يتجه  اأين  واإىل  كيف  يعرف  فال  بنف�شه  الثقة 
فاإما  نف�شه،  على  يحكم  كي  القدرة  اأو  الثقة  له  فلي�س  واأ�شلوبه، 
الذين  اأولئك  طــرف  من  التوجيه  يطلب  اأو  وي�شت�شلم،  يرتاجع 
يعتربون اأنف�شهم"اأدباء و اأديبات القمة" مل اأقل كلهم بل معظمهم، 
اإال من رحم ربي، ال�شبيل االأخري الذي يطرق اأبوابه الكاتب ال�شاب 
الذي مل ي�شاأ الرتاجع بل اأ�شر على املواجهة والتقدم، لكنه ي�شدم 
بواقع اآخر، اإذ تقفل يف وجهه ال�شبابيك والنوافذ متحججني ب�شيق 
القمة  اأديب  اأنا  " اآ�شف  و االرتباطات،  الوقت وكرثة االن�شغاالت 
لي�س لدي الوقت االآن، اأمتنى لك التوفيق"، جمرد متنيات ال حاجة 
لنا بها يف هذا الوقت الراهن، فاالأقالم ال�شاعدة حتتاج للتوجيه 
بال�شاحة  وينه�س  �شاحبه  يخدم  الذي  البناء  والنقد  التقييم  و 
تنعت  �شارت  التي  الواجهة  حت�شني  من  هــوؤالء  ليتمكن  االأدبية 
موؤخرا بالرداءة و ت�شويق ما الي�شتحق الن�شر و ال�شلة له باالأدب، 
اأ�شبح االأدباء والكتاب الكبار االآن جمربون على امل�شاهمة يف دعم 
املواهب ال�شابة حتى ال ت�شكل فجوة كبرية يف املجال الثقايف، كل 
�شخ�س مثقف تقع عليه امل�شوؤولية لينه�س و يطور ويح�شن الو�شع 
والخري  تخ�ش�شه،  و  جماله  يف  متمكنا  اأ�شتاذا  يعد  فهو  الراهن، 
فيمن ال ينفع غريه وينري درب من يطلب دعمه وم�شاندته، االأديب 
الكبري هو الذي يكون قدوة ح�شنة لذوي االأقالم ال�شاعدة التي 
�شارت تواجه حتديات جتربها على الرتاجع، و املثقف و الروائي 
يتم  التي  امل�شوؤولية  هذه  من  جزءا  يتحمل  وال�شحفي  والكاتب 
وت�شليط  وال�شارخ  اجلارح  بالنقد  فيكتفون  عنوة،  منها  التو�شل 
ذلك  تعديل  حمــاولــة  يف  التفكري  دون  ال�شلبيات  على  ال�شوء 
االعوجاج و�شد الثغرات التي �شارت ت�شكل عبئا كبريا �شار يطفو 
على امل�شهد الثقايف، باإمكان اأي �شخ�س منا اأن يبادر ويقت�س ن�شف 
�شاعة فقط يحاول من خاللها و�شع ب�شمته و ي�شاهم بها يف �شحذ 
تلك االأقالم املتحم�شة واملبدعة، فال داعي الحتكار العلم واالأدب، 
فبع�شهم �شار يرى يف ذلك تذكرة لل�شهرة وال�شفر فقط، �شخ�شيا 
وجدت الدعم من بع�شهم وي�شتحيل يل ن�شيان ف�شلهم فمن بينهم 
اال�شتاذ م�شطفى بوغازي واالأ�شتاذ عبداهلل اليل اللذان اعتربهما 
من الركائز االأ�شا�شية التي ا�شتندت عليها يف بداياتي، لكن بع�شهم 

ودون ذكر االأ�شماء فيكتفون بعبارة" اأمتنى لك التوفيق".

بقلم: مليــــــــكة ها�شمي

خـــالل حــديــث خــا�ــس لــهــن مع 
عديد  ا�شتكت  نيوز"  "االورا�س 
 30 بــابــار  ببلدية  احلــرفــيــات 
من  خن�شلة  واليــة  جنوب  كلم 
م�شكل اهمال امل�شوؤولني حلرفتهن 
ــزرابــي  ال بن�شج  تتعلق  ــتــي  وال
املعروفة بزربية بابار التي متثل 
موروثا ماديا ا�شيال �شار معروفا 
وم�شهورا غلى ال�شعيدين الوطني 
داره  عقر  يف  ليعقر  والــعــاملــي، 
ويغتال على يد امل�شوؤولني الذين 
تقدميها  يتم  هدية  اىل  حولوه 
للوزراء وامل�شوؤولني لدى زيارتهم 
للمنطقة وكفى، وقد زادت حمنة 
ومــعــانــاة احلــرفــيــات مــنــذ غلق 
املركز البلدي الذي كان خم�ش�شا 
املعروف  الزرابي  هذه  ل�شناعة 
التقليدية  ال�شناعات  مبــركــز 
�شنوات  ثـــالث  مـــن  اأكــــرث  مــنــذ 
اىل  بــه  العامالت  حتويل  ليتم 
حتويلهن  ومت  املدر�شية  املطاعم 
ن�شني  حتى  نظافة  عامالت  اىل 
حرفتهن وتخلني عنها، وعددهن 
كن  ــة  ــي ــرف ح  45 جتـــــاوز  ـــد  ق
وح�شب  املذكور  للمركز  تابعات 
ما اكدته �س.ن احدى احلرفيات 
التي عملت مدة �شنتني يف املركز 
ال�شرح  هــذا  ا�شتغالل  مت  فقد 
يكن  ومل  البلدية  مل�شالح  فقط 
ن�شجها  يتم  التي  الزربية  م�شري 
يتقا�شني  حرفيات  ــدي  اي على 
يف تلك الفرتة منحة ال تتجاوز  
3000 دج بجهد جهيد معروفا، 
العملية تهاونا كبريا  كما عرفت 
حتى من طرف احلرفيات ب�شبب 
معمل  يف  وو�ــشــعــهــن  اهــمــالــهــن 
الثالجة  كبري  حــد  اىل  ي�شبه 
من  ليعانني  ال�شتاء،  ف�شل  خالل 
تركن  من  ومنهن  �شعبة  ظــروف 
اناملهن  ان  رغــم  مبكرا  العمل 

كانت قادرة عل  ن�شج زراٍب ذات 
بع�س  كما تقربت  جودة عاملية، 
مترير  الأجـــل  منهن  اجلمعيات 
على  للح�شول  فقط  م�شاحلها 
املحافل  يف  وامل�شاركة  الزربية 
الوطنية والدولية وكلها ظروف 
غلق  يتم  حتى  عليهن  �شغطت 
يف  معلوم  غــري  اجــل  اىل  املعمل 

انتظار حت�شينه وترميمه.
ــه الــعــامــالت  ــات ــــادت ه وقـــد ع
واإعـــادة  فتح  ــاإعــادة  ب لتطالنب 
ادماجهن باأماكنهن بدل اذاللهن 
بني املطاعم واملدار�س وكحار�شات 
اطار  يف  الرتبوية  للموؤ�ش�شات 
كما  املهنيني،  وال�شبكة  االدمــاج 
اكدت ذات امل�شدر ان نق�س املادة 
ال�شوف  يف  واملتمثلة  ــيــة  االول
التي  الــزرابــي  لن�شج  املخ�ش�شة 
يتم جلبها من والية ب�شكرة قد 
ركود  يف  وت�شبب  االزمــة  من  زاد 
كل  لت�شطر  املعمل،  هــذا  داخــل 
موهبتها  ا�شتكمال  اىل  ــدة  واح
من  ومــنــهــن  مبنزلها  وحــرفــتــهــا 
املادي  للنق�س  ذلــك  عن  توقف 
يف  ال�شعبة،  املالية  وظروفهن 

ــاب الـــدعـــم مـــن طــرف  ــي ظـــل غ
انه  او  ملثل هذه احلرفة  الدولة 
ين�شني  حتى  لهن"  "قيل  هكذا 
�شطر  كل  مع  يتلون  الذي  عاملهن 
التي  ــيــلــة  اال�ــش الــزربــيــة  مـــن 
واأحا�شي�شهن  م�شاعرهن  حتاكي 
اجلدات  ق�ش�س  من  امل�شتوحاة 
ذكريات االأمهات، كما ذكرت ذات 
ي�شم  كــان  املعمل  ان  املتحدثة 
�شنة   25 طيلة  به  عملن  ن�شاء 
وتقا�شني  الظروف  �شعوبة  رغم 
عملهن،  مقابل  ميتة  �شبه  منح 
يكونوا  مل  امل�شوؤولني  ان  حتى 
ليهتموا بان�شغاالتهن يف حني يتم 
طي الزربية املن�شوجة بعد تعب 
ل�شالح  اأ�شهروا�شتغاللها  عــدة 
الذين  م�شوؤوليها  او  البلدية 
كثريا ما تباهوا بتقدميها كهدية 
جعلوا  او  منهم،  اكــرب  مل�شوؤولني 
م�شاحلهم  لق�شاء  هــديــة  منها 

اخلا�شة.
تقول  احلــرفــيــات  مطالب  وعــن 
ــرث  �ـــــس.ن انـــهـــن مل يــطــلــنب اك
احلرفة  لهذه  االعــتــبــار  رد  مــن 
واإعادة فتح املركز وت�شغيلهن به 

كعامالت وموظفات ر�شميات دون 
ال�شرح  هذا  وتطوير  ا�شتغالل، 
ــكــايف  واإعــــطــــاءه االهـــتـــمـــام ال
واجلاد من طرف امل�شوؤولني وملا ال 
ف�شله عن م�شالح البلدية و�شمه 
التقليدية  ال�شناعات  مل�شالح 
حقها  حــريف  بطاقة  واإعــطــاء 
مبــنــح احلـــرفـــيـــني بــالــبــلــديــة 
باإدماجهم  فر�شا  ككل  والوالية 
حمط  �شارت  التي  جماالتهم  يف 
فزربية  ــغــالل،  ــت ــش وا� بــزنــ�ــشــة 
ــارت مــوروثــا  ــش املــامــ�ــشــة الــتــي �
والوطن  الــواليــة  ميثل  ثقافيا 
يف املحافل الدولية وقد �شاركت 
لل�شناعات  معار�س  يف  مــوؤخــرا 
مازالت  باوروبا ودبي  التقليدية 
مــ�ــشــطــهــدة يف مــ�ــشــقــط راأ�ــشــهــا 
�شورة  باأب�شع  م�شتغلة  من�شية 
يرفع  مهتم  م�شوؤول  عني  ترتقب 
ـــن احلــرفــيــات  ــنب وع ــغ عــنــهــا ال
وحتولن  اناملهن  اغتيلت  الالئي 
ـــات  ـــش ـــار� وح ـــات  ـــاخ ـــب ط اىل 
حرفة  لين�شني  نظافة  وعامالت 
ا�شيلة موروثة عن االأجداد فهل 

من مغيث؟؟.
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الب�شري  وال�شمعي  لل�شينما  الوطني  املركز  اأطلق 
الفيلم  "اأيام  ال�شينمائية  الثقافية  التظاهرة 
الفرتة  يف  وذلــك  للهواة"،  االفرتا�شي  الق�شري 

املمتدة من31 مار�س اىل 03 اأفريل 2020 .
الثقافة  وزارة  ن�شرته  الـــذي  البيان  وح�شب 
فالتظاهرة التي تعد فريدة من نوعها �شتقوم على 
فتح املجال لكل الهواة اجلزائريني للم�شاركة يف 
هذه الطبعة من خالل ار�شال اأفالمهم يف االمييل 
ال�شمعي  و  لل�شينما  الوطني  للمركز  اخلــا�ــس 
ال�شفحة  على  بعر�شها  املركز  ويقوم  الب�شري، 
و  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  به  اخلا�س 
على  امل�شاركة  االأفـــالم  تقدمي  خــالل  من  تكون 
االأح�شن من  الذي يقوم بدوره باختيار  اجلمهور 

خالل الت�شويت عن طريق �شرب االأراء .
خلق  اإىل  املنظمة  اجلهة  ح�شب  املبادرة  وتهدف 
وكذا  ال�شينما،  هواة  بني  افرتا�شي  �شينمائي  جو 
للعرو�س  بديل  للجمهور  �شينمائي  عمل  تنظيم 
اجلمهور  ــني  ب االحــتــكــاك  وجتــنــب  الــواقــعــيــة 
اجلزائر  بها  متر  التي  الفرتة  هذه  يف  خ�شو�شا 
)كوفيد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ب�شبب  والعامل 

تقاليد  خلق  اإىل  التظاهرة  تعمد  كما   ،)19-
عليها  واالإبقاء  املبادرة  هذه  خالل  من  جديدة 
مر�شم،  وطني  مهرجان  لت�شبح  جناحها  حالة  يف 
�شناع  بني  االفرتا�شي  التعارف  فر�شة  تتيح  كما 

وخمرجي االأفالم الق�شرية اخلا�شة بالهواة.
فاالأفالم  البيان،  فح�شب  امل�شابقة،  �شروط  وعن 
بدرا�شة  خمت�شة  جلنة  تقوم  املركز  ت�شل  التي 

اأن  على  االأفــالم،  من  معني  عدد  وتقبل  ــالم  االأف
يتم عر�شها على ال�شفحة الر�شمية للمركز على 
الفاي�شبوك للجمهور، كما �شيكرم اأ�شحاب اأح�شن 
عر�شها  خالل  من  املركز  مبقر  امل�شاركة  االأفــالم 
وتقدمي  باملركز  اخلا�س  ال�شينمائي  النادي  يف 

جوائز ت�شجيعية للفائزين.
اأن  للم�شاركني  اأنه ميكن  املنظمة  واأ�شافت اجلهة 
اأن تكون  اأي مو�شوع كما ال ت�شرتط  يخو�شوا يف 
اأنها لن تقبل االأفالم التي  جديدة، ونوهت اأي�شا 
الوطني  التحرير  ثــورة  اأو  االأديــان  اإىل  ت�شيء 
اإىل  اال�شتعمار،  جتمد  او  وتاريخها  ورمــوزهــا 
الكراهية  على  حتــر�ــس  الــتــي  االأفــــالم  جــانــب 
والعنف والتمييز العن�شر و االأفالم التي تت�شمن 
اأو  الوطنية  الوحدة  او  العام  بالنظام  امل�شا�س 

ح�شن االأداب.
اأح�شن  ثالثة  جائزة  على  التناف�س  و�شيتم  هذا 
االمييل  اىل  امل�شاركة  ا�شتمارات  وتر�شل  افــالم، 
على  cnca.alg@gmail.comـ  التايل 
اأن  اآخر اأجل الإر�شال االأفالم يكون قبل يوم 28 

مار�س 2020.

نظمت  الثقافية  ن�شاطاتها  اإطــار  يف 
املكتبة الرئي�شية للمطالعة العمومية 
االأن�شطة  عــديــد  خن�شلة  لــواليــة 
والرتفيهية  والتعليمية  الثقافية 
بــعــنــوان  الــكــتــاب والـــقـــراءة يف ظل 
هذه  ت�شتهدف  ايـــن  كـــورونـــا،  وبــــاء 
على  املجتمع  فئات  خمتلف  االأن�شطة 
ال�شن  وكبار  واالأطفال  ال�شباب  غرار 
والفئة املثقفة، حيث برجمت املكتبة 
م�شابقات متنوعة على غرار م�شابقات 
ت�شميم  اح�شن  يف  متمثلة  حت�شي�شية 
ت�شميم  اح�شن  حول  اإعالنية  حلملة 
كورونا  فريو�س  حول  اإعالنية  حلملة 
حول  مكتوب  مــو�ــشــوع  اح�شن  وكـــذا 
حول  مطوية  واحــ�ــشــن  ــاء  ــوب ال هــذا 
الوباء وامل�شاهمة اطباء وجميع فئات 
حول  م�شابقات  اإىل  اإ�شافة  املجتمع، 
اح�شن  غــرار  على  اإبداعية  ن�شاطات 
ق�شري  فيلم  ــن  م ــة  ــي ــداع اإب ــس  ــرو� ع
وفيديوهات وغريها وكذا اح�شن ر�شم 
القراءة  حول  ون�شاطات  كاريكاتوري 

�شوتي  ت�شجيل  اح�شن  منها  والكتابة 
حتت  ال�شغري  والكاتب  كتاب  لقراءة 
�شعار الق�شة البطولية اح�شن بطاقة 
من  وغريها  الــكــرتوين  كتاب  لــقــراءة 

االأن�شطة.
ــد  مــديــر املــكــتــبــة نــذيــر بــوثــريــد اأك
الن�شاطات  ــذه  ه اإن  نــيــوز  االأورا�ـــــس 
الوزيرة  تعليمات  على  بناء  ــاءت  ج
الثقايف  العمل  با�شتمرار  واملتعلقة 
الوباء  تف�شي  ــرف  ظ فـي  واالإبـــــداع 
ت�شطري  تــتــ�ــشــمــن  ـــي  ـــت وال الـــعـــاملـــي 
تواجد  بتعزيز  ُيعنى  وطني  برنامج 
با�شتعمال  بعد  عن  الثقايف  الن�شاط 
واالتــ�ــشــال،  االإعــــالم  تكنولوجيات 
الراهنة  للتكيف مع الظروف  كو�شيلة 
والعمل على ا�شتمرارية العمل الثقايف 
هذه  اأن  اكــد  كما  ال�شعاب،  وحتـــدي 
فـي  احلق  �شمان  اأجــل  من  الن�شاطات 
الثقافـة من جهة وا�شتمرارية خدمات 
الظروف من خالل مرافقة  املكتبة يف 

رواد املكتبة عن بعد.

اإطالق التظاهرة الثقافية "اأيام الفيلم الق�سري الفرتا�سي للهواة"
ن�ساطات ثقافية باملكتبة الرئي�سية 
للمطالعة العمومية عرب النرتنت 

لك�صر روتني احلجر املنزيل بعد تفي وباء كورونا 

معاوية. �سرقية. ل

نوارة. ب

خن�سلة

من 31 مار�ض اإىل 03 اأفريـل 2020

زربية النمام�سة اأو زربية بابار...
 موروث ثقايف يغتال يف عقر داره

كهدية ثمينة يتم تقييمها يف املنا�سبات وخالل الزيارات الوزارية فقط، وككنز باهظ الثمن ميثل البالد يف املحافل الدولية والوطنية، وكا�سم ارتبط ببلدية 
بابار ولية خن�سلة ظل املوروث الثقايف املادي املو�سوم بزربية النمان�سة او زريبة بابار مهانا ومغتال يف عقر داره ل�سبب او لآخر لي�سور مرياثا من�سيا يتم 
ا�ستذكراه عند احلاجة وكفى حتى  تخلت عنه النامل التي كانت تتفنن يف ن�سجه �سيئا ف�سيئا لتن�ساع وراء املطامع من جهة او لتخ�سع لل�سغوط وكل 

�سور ال�ستغالل والإهمال من جهة اأخرى فياأبى هذا املوروث الندثار رغم حماولت اغتياله املتكررة بقيادة وزعامة امل�سوؤولني املحليني.



حمظوظ
رجل ملياردير عمره 50 �شنه حب يحتفل بعيد ميالده 

واخذ  احلفلة  يف  يعرفهم  من  كل  ا�شتدعى   ،
ال�شباحة  حو�س  "يف   : وقــال  امليكرفون 

يوجد �شمكتي قر�س ومن ي�شبح من اأول 
احلو�س ويخرج من اآخره اأعطيه كل ما 

يتمناه
مل يتجراأ اأحد على ال�شباحة

فجاأة �شمعوا �شوت قفز يف املاء ..
و النا�س كامل اتلموا ي�شوفو من املجنون 

الذي قفز 
 �شافوا واحد جزائري ي�شبح وي�شبح

ياأكله  اأن  قبل  طلع  وبالقدرة  وب�شعوبة  وراه  والقر�س 
القر�س

قال �شاحب احلفلة : اأنا عند كلمتي .. مباذا تاأمرين يابطل، 
تاخذ  ام  ابنتي  تتزوج   ، �شيارتي   ، بيتي   : تتمناه  ما  اطلب 

ثروتي كلها؟!
اأخذ اجلزائري امليكرفون وهو يلهث من التعب وقال : الاأريد 

�شيارتك .. وال اأريد بيتك.. وال اأريد ابنتك 
راين حاب نعرف اأ�شكون اللي دزين؟!.

براءة
جات  ال�شيفة  واح  يف  ي�شوف  قاعد  �شغري  طفل 

عندهم
عمري  يا  بيك  وا�ــس  فيها..قاتلو  وحاير 

تخزر فيا؟
راين  خالتي  ــو  بــراءة..وال بكل  جاوبها 

نحو�س على وجهك الخر
قالت ماما "موالت زوج وجوه راهي جاية 

عندنا"؟!!.

غ�سبان
قالك واحد نــارفو بزاف )مقلق( يحكي مع مرتو

قاللها: نحكيلك حكاية �شراتلي اليوم
لكن من كـــرث ماهي غريبة عارفك ماكيـــ�س راح ت�شّدقيني

 و عالبايل راح تقولويل كّذاب.. لكن اآنا ماني�س كذاب!
 انت الكذابة، انت و اهلك و اهل والديك

و الغلطة فّيا اآنا عامّلك قيمة و نحكي معاك
 تعرفــي كيفاه؟.. اأنت طالق!!.

معلومات م�سلية

ال�سعر

اأمثال �سعبية

اأعلى غطاء قلم  • �سبب وجود الثقب يف 
اأنه ي�سمح ملن ابتلعه عن طريق  احلرب هو 
و�سول  حني  اإىل  موؤقتا  بالتنف�س  اخلطاأ 

امل�ساعدة.
من  ال�سغري  الطفل  على  املبالغ  • اخلوف 
اللعب لكي ال ت�سيبه ميكروبات اأو اأمرا�س 
جتعل مناعته �سعيفة يف امل�ستقبل ويكون 

معر�سا لالأمرا�س اأكرث من غريه.
غريب  وبــاء  حــدث   1518 العام  يف   •
امل�ساب  كان  حيث  الرق�س"  "وباء  ا�سمه 
اأيام   5 من  الأكرث  بالرق�س  يبداأ  باملر�س 

متوا�سلة بال راحة ثم ميوت.
بلون  كيميائية  مادة  هي  "لومينول"   •
يف  املــحــقــقــون  ي�ستخدمها  مــ�ــســع  اأزرق 
تنظيف  مت  التي  املناطق  لك�سف  اجلرائم 

الدماء منها وت�سيء.
�سنة   30 عمر  اإىل  تعي�س  النمل  • ملكة 
اإىل  �سنة  مــن  تعي�س  العاملة  والنملة 
فيعي�س  النمل  ذكــــــور  اأمـــا  �سنوات   3

الأ�سابيع فقط.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك على 
ال�سني وال�سني اإذا 
حال يبيا�س واإذا 

طال نح�سدوه 
بال حب

حدث يف مثل هذا اليوم
اخلام�س والع�شرون

 من �شهر مار�س
البندقية  مدينة  تاأ�سي�س   -  421
وفقا  ظــهــرا،  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  يف 

لالأ�سطورة.
يف  الرب�س  اأهــل  ثــورة  انــدالع   -  818

قرطبة �سد االأمري احلكم بن ه�سام.
ريت�سارد  اإجنلرتا  ملك  اإ�سابة   -  1199
لفرن�سا مما  اأثناء حماربته  وذلك  االأول 

اأدى لوفاته يف 6 اأفريل.
زحل،  اأقمار  اأكــرب  اكت�ساف   -  1655
كري�ستيان  قــبــل  ــن  م تــيــتــان،  وهـــو  اأال 

هوغن�س.
ا�ستقالل  عـــن  االإعــــــالن  ـ    1821

اليونان.
املدين  النظام  تطبيق  بداية  ـ   1870
�سنة من احلكم  اأربيعني  يف اجلزائر بعد 

الع�سكري املبا�سر.
الفدائيني  من  جمموعة  قامت  ـ   1960
الرابط  بعملية تخريب جل�سور الطريق 
اأعمدة  وكذا  وملان  وعني  باي  �سالح  بني 

الهاتف والكهرباء.
يف  يوؤكد  "ديغول"  ــرال  اجل ـ   1959
"اجلزائر  فــكــرة  عــن  �سحفية  نــــدوة 

فرن�سية".
تعرتف  ت�سيكو�سلوفاكيا  ـ    1961
ـــة لــلــجــمــهــوريــة  ـــت ـــوؤق بـــاحلـــكـــومـــة امل

اجلزائرية.
للت�سامن  �ــســنــدوق  اإنــ�ــســاء  ـ    1963

الوطني.
رئي�س  ــرب  جت ــرات  ــاه ــظ امل ـ    1969
اأيــــــوب خــــان على  ــد  ــم ــان حم ــت ــس ــاكــ� ب

اال�ستقالة.
االخـــرتاع  بـــراءة  ت�سجيل  ـ    1974
ـــد  الــبــطــاقــة الــذكــيــة بــوا�ــســطــة روالن

مورينو.
في�سل  ال�سعودية  ملك  اغتيال  ـ   1975
على  مكتبه  يف  �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن 
م�ساعد،  بن  في�سل  االأمــري  اأخيه  ابن  يد 
وويل العهد االأمري خالد بن عبد العزيز 

يتوىل احلكم خلفا له.
الوطنية  املوؤ�س�سة  اإن�ساء  ـ    1976

للنقل بال�سكك احلديدية.
باري�س  م�سجد  عميد  تعيني  ـ    1990
اأمينا  هــدام  تيجاين  ال�سيد  اجلــزائــري 
ــالم  ــس االإ� حـــول  التفكري  ملجل�س  عــامــا 

بفرن�سا.
على  يــحــط  هيغنز  م�سبار  ـ   2005

تيتان، وهو اأول م�سبار يحط فيه.
2015 - عاملا الريا�سيات جون فورب�س 
نا�س االبن ولوي�س نبريغ يفوزان بجائزة 
املعادالت  على  لعملهما  منا�سفة  اأبــيــل 

التفا�سلية اجلزئية.

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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دير الدراهم يف فم 
ال�شبع يقول بع

حكـــمة
د،  بني منطوق مل يُق�صَ

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

�ضورة م�ضحكة

ـ ما عالقة كورونا بارتفاع االأ�شعار 
يا �شي عالوة؟

و�شيم بن عبيد خن�شلة

باملوت  اإال  عــالقــة  لــكــورونــا  لي�س 
�شنع  من  ــات  االأزم باقي  واملــر�ــس..و 
عتبات  على  اإن�شانيتهم  فقدوا  ب�شر 

الطمع واجل�شع واالأنانية!؟.

يجيبوه  خلرب  يقولوا  عــالوة  �شي  ـ 
التواىل..فمن هم التواىل؟

منري. ف قاي�س

اأول �شحيفة يف الكون!!؟.

يف  ا�شتهرت  ريا�شة  اأكــرب  هي  ما  ـ 
اجلزائر هذه االأيام يا �شي عالوة؟

اليامني قوجيل باتنة
ــكــارة  �ــش وراء  اجلـــــري  ريـــا�ـــشـــة 

دقيق؟!.

ـ اإذا كان الواحد متغ�ش�س منك وا�س 
تقولوا يا �شي عالوة؟

جنوى معو�س �شطيف

خيارات..  زوج  لــه..لــديــك  اأقـــول 
طماطم  حــبــة  ونــ�ــس  ب�شل  وحــبــة 
وحبات  م�شر�شمة  بــطــاطــا  وحــبــة 

زيتون ديرهم �شالطة؟!.

اجلزائريون  يواجه  براأيك  ملــاذا  ـ 
الكوارث بروح الدعابة؟

رمزي.غ بابار
حتى ال ميوتون بروح القهر!؟.

هكذا مت�شح 
جد كورونا 

�شربة 
وحدة؟!



متكنت فرقة التطهري والنظافة 
بامل�شلحة الوالئية لالأمن العمومي 
التابعة الأمن والية �شطيف اإحدى 

دورياتها الرقابية التي باتت 
تتم بكثافة خالل االأيام القليلة 

املا�شية ويف كل وقت وحني، من 
حجز قرابة االألف وحدة من 

املطهرات غري املفوترة، وتندرج 
العملية يف اإطار جت�شيد تعليمات 
قيادة جهاز االأمن الوطني الذي 

يلح على �شرورة تكثيف جهود 
اأ�شحاب البذلة الزرقاء يف �شبيل 

حماربة امل�شاربة، التدلي�س، الغ�س 
وكل �شلوك م�شني قد يبادر به 

بع�س التجار االنتهازيني الذين ال 
هم لهم �شوى ربح االأموال حتى واإن 
كانت �شلوكاتهم جمرمة اأو تعر�س 
امل�شتهلك للخطر م�شتغلني الظرف 

الراهن الذي تعي�شه البالد.

حمكمة  لدى  التحقيق  قا�شي  ا�شدر 
امل�شلحة  رئي�س  بــاإيــداع  اأمــرا  قاملة، 
ــمــراقــبــة والــبــحــث  ــل ــيــة ل الــرئــيــ�ــش
احلب�س،  بقاملة  ال�شرائب  مبديرية 
االأمن   م�شالح  طرف  من  توقيفه  بعد 
هذه  وقائع  الر�شوة،  بتلقي  متلب�شا 
الفارط،  االأ�شبوع  نهاية  اإىل  الق�شية 
ال�شرائب  مديرية  م�شالح  تلقت  اأين 
بوجود  تفيد  جمهولة  ر�شالة  بقاملة 
اأحد املواطنني يقوم ببيع مواد البناء 
ببلدية جماز عمار دون �شجل جتاري، 
حتول  املديرية  م�شالح  جعل  ما  وهو 
الر�شالة اإىل امل�شالح املعنية بالتفتي�س 
باملركز اجلواري ببلدية هيليوبولي�س 
حيث  القانونية،  االإجــراءات  واتخاذ 
املعنية  امل�شلحة  على  امل�شرفون  قام 
وقيامهم  املــكــان  عــني  اإىل  بالتنقل 
املعاينة  اأثبتت  اأين  ميدانية  مبعاينة 
ــالــح قيام  ـــــذات  املــ�ــش ل املــيــدانــيــة  
ال�شخ�س املبلغ عنه ببيع مواد البناء 

اأين مت  حترير تقرير  بدون رخ�شة، 
قيمة  احت�شاب  مع  بالواقعة  مف�شل 
ذات  قدرتها  والتي  ال�شريبي  التهرب 
ما  وهو  �شنتيم  مليون  بـ177  امل�شالح 
جعل املتهم يف هذه الق�شية باالت�شال 
خدماته  عليه  عار�شا  املحل  ب�شاحب 
ماليني   5 مبلغ  ت�شليمه  يف  املتمثلة 
الغرامة  من  اإعفائه  مقابل  �شنتيم 
حيث  مليون،  بـ177  املقدرة  املالية 
العر�س  على  موافقته  التاجر  اأبــدى 
له  ت�شليم  تــاريــخ  على  االتــفــاق  ومت 
ملبلغ، لكن املتهم مل يكن يعلم انه �شوف 
يتم االإيقاع به، بعد اأن توجه التاجر 
اإىل امل�شالح االأمنية رافعا  �شده �شكوى 
الر�شوة،  بطلب  خاللها  مــن  يتهمه 
االأمنية  امل�شالح  الــفــور  على  لتقوم 
الالزمة  االإجــــراءات  جميع  باتخاذ 
اأين مت توقيفه متلب�شا، ليتم تقدميه 
اأمام اجلهات الق�شائية املخت�شة التي 

اأمرت باإيداعه احلب�س .

عالــج اأفــراد الفرقــة االإقليميــة للدرك 
الوطنــي بعني رقادة ق�ســية تتعلق بجناية 
القتــل العمــدي مــع �ســبق االإ�ســرار، وعدم 
�ســحيتها   راح  التــي  جنايــة  عــن  التبليــغ 
املدعو"�ــس.ل" البالــغ مــن العمر 60 �ســنة 
واملنحدر من والية اأم البواقي، حيث مت من 
خاللها توقيف �سخ�ســني يبلغــان من العمر 
22 و27 �سنة ينحدران من والية الوادي.
تاريــخ  اإىل  تعــود  الق�ســية  وقائــع 
اأيــن تلقى اأفراد الفرقة   2020/02/04
رقــادة  بعــني  الوطنــي  للــدرك  االإقليميــة 
مكاملــة هاتفيــة مفادهــا العثــور علــى جثة 
ل�ســخ�س علــى حافة الطريــق الوطني رقم 
20 باخلرجة الغربية لبلدية عني رقادة، 
علــى الفور مت ت�ســكيل دوريــة والتنقل اإىل 
عني املكان للقيام باملعاينات من طرف اأفراد 
ف�ســيلة ال�ســرطة التقنية باملجموعة، اأين 

عــرث علــى جثة �ســخ�س ملقى علــى االأر�س 
ليتــم االت�ســال مب�ســالح احلمايــة املدنيــة 
الطبيــب  وكــذا  الزناتــي  بــوادي  لبلديــة 
التابــع ملركــز العــالج لبلديــة عــني رقــادة 
ملعاينــة ال�ســخ�س املذكــور الــذي تبــني اأنه 
متــويف وتن�ســيطا لعن�ســر اال�ســتعالم تبني 
اأن ال�ســحية ميلــك �ســاحنة كان ي�ســتعملها 
يف تنقالتــه اأيــن مت ن�ســر االأبحــاث عنهــا 
ليتــم العثــور عليهــا ببلديــة عــني اعبيــد 
والية ق�ســنطينة، بعد متديد االخت�سا�س 
واحل�ســول علــى اإذن بالتفتي�ــس مت التنقل 
ا�ســرتجاع  ليتــم  ق�ســنطينة  واليــة  اإىل 
اخلا�ــس  النقــال  والهاتــف  ال�ســاحنة 
عائلته،وبعــد  اإىل  وت�ســليمهما  بال�ســحية 
تكثيف التحريات مت حتديد هوية امل�ستبه 
فيهمــا ويتعلق االأمر بكل من امل�ســمى "ع.م" 
و"ب.ب"، بعد متديد االخت�سا�س مت التنقل 

اإىل والية الوادي وتوقيف امل�ســتبه فيهما، 
مــن خــالل التحقيق للك�ســف عن مالب�ســات 
تعــود  الق�ســية  وقائــع  اأن  تبــني  الق�ســية 
ات�ســل  اأيــن   ،2020/02/03 تاريــخ  اإىل 
امل�ســتبه فيــه "ع.م" بال�ســحية واتفق معه 
علــى االلتقــاء ببلدية عني اعبيــد ليتنقال 
بعدها اإىل والية قاملة وعند و�ســولهما اإىل 
اخلرجــة الغربيــة لبلدية عــني رقادة قام 
بخنقه اإىل اأن فارق احلياة وقام باإخراجه 
مــن ال�ســيارة واإلقائــه على االأر�س ووا�ســل 
�ســريه تــاركا ال�ســحية وعنــد عودته �ســرد 
الوقائــع على امل�ســمى "ب.ب" والذي بدوره 
مل يبلغ امل�ســالح االأمنية عن اجلرمية.بعد 
تقــدمي املتورطني اأمــام اجلهات الق�ســائية 
مت اإيداع امل�ســمى "ع.م" احلب�س فيما و�ســع 

امل�سمى "ب.ب" حتت الرقابة الق�سائية.

ك�ســفت م�ســادر تابعة للم�ســالح �ســحية 
بوالية �سوق اأهرا�س عن توجه االإجراءات 
اإىل  كورونــا  فريو�ــس  ملكافحــة  املتخــذة 
اجلامعيــة  اخلدمــات  بهيــاكل  اال�ســتعانة 
وكــذا قطــاع ال�ســباب والريا�ســة وكذلــك 

بع�ــس الهيــاكل التابعــة للقطــاع اخلا�ــس 
وتخ�سي�سها ال�ســتقبال اي حاالت جديدة 
م�ســابة بالوبــاء ويف اإطــار عمليــة احلجر 
كمــا  لهــا،  احلاجــة  اقت�ســت  اإذا  ال�ســحي 
قامت مديرية ال�ســحة وال�ســكان واإ�ســالح 

اجلهــود  بتكثيــف  بالواليــة  امل�ست�ســفيات 
وتو�ســيع دائــرة االإجــراءات االحرتازيــة 
واالحتياطــات الداخلــة يف اإطــار مواجهة 

اأي طارئ قد يتم ت�سجيله بالوالية.
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�سوق اأهرا�س

�سي الأورا�سي..
ـــول مــنــتــظــرة مـــن جــمــهــوريــة  احلـــل
يــقــال ي�سدق اهلل  مــا  كــل  الــ�ــســني... 
غالب غافلني... اعالمنا مظلل وخمنا 
ع�س�س فيه التفنيني... راقدين ماكلني 
نقولو  الطامة  و�سلت  واإذا  �ساربني... 
االحتكار  يف  غري  مكتفني...  م�سلمني 

واال�ستغالل رانا فاحلني...

hamzalaribi005@gmail.com

توقيف قاتلي �ضيخ بعني رقادة

نحو حتويل االإقامات اجلامعية اإىل مراكز للحجر ال�ضحي

وجب الكالم

العامل  بلدان  و�سائر  وبالدنا  اليوم  حت�سرنا 
تعي�س و�سعا مزريا ب�سبب تف�سي "فريو�س كورونا" 
ق�سة هي مثال حي عن ال�سيد يف املياه العكرة، 
وهذه الق�سة تتحدث عن �سخ�س جعل من بيته 
ف�ساء "للقمار"، اأي اأنه فتح منزله ملدمني القمار، 
لي�س ذلك فقط بل جعل من خزنته "بنكا" اأ�سبه 
وعمل  بيته،  يف  للمقامرين  قــر�ــس  ب�سندوق 
حاجة  ا�ستغالل  يف  متمثال  كــان  ال�سخ�س  هــذا 
اخلا�سرين املا�سة للمال يف اللحظة التي يقررون 
فيها املقامرة مرة اأخرى ال�سرتجاع ما �ساع منهم 
ال�سابقة، ويقوم الرجل قبل تقدمي  يف املرحلة 
تدارك  يف  يرغب  خا�سر  �سخ�س  لكل  القر�س 
يتنازل  وثيقة  توقيع  على  باإجباره  خ�سارته 
اأمالكه فتارة �سيارة وتارة �سقة  فيها عن اإحدى 
ال�سيء  يكون  اأن  �سرط  اأخــرى،  ثمينة  واأ�سياء 
املمنوح،  القر�س  من  قيمة  اأكــرث  عنه  املتنازل 
وخزنته  منزله  ال�سخ�س  ي�ستغل  كــان  وهكذا 
وي�ستغل حاجة "العب القمار و�سكرته" يف �سلبه 
اأمالكه بطريقة ال ي�سعر فيها باأنه يخ�سر املزيد 

يف كل مرة اإال بعد اأن يخ�سر كل �سيء.
اأنه  ورغــم  املا�سيني  اليومني  يف  اأعــمــال  رجــل 
ما"  "لبلد  اقت�سادي  كان فيما م�سى خري حليف 
خزنته  فتح  وقرر  فجاأة  دبت  قد  نخوته  اأن  اإال 
ا�سترياد  يف  لي�ساعدها  اجلزائرية  الدولة  اأمام 
من  والكثري  كورونا،  فريو�س  ملواجهة  يلزمها  ما 
رجولة  االأمــر  اعتربوا  قد  لالأ�سف  اجلزائريني 
له  لي�س  االأمـــر  بــاأن  منهم  وعــي  دون  ـــروءة  وم
عالقة "بالرجولة" وال بالنخوة وال بالوطنية، 
بل اإن االأمر ال يتعدى كونه ا�ستغالال وا�ستمرارا 
يف "ا�ستغالل حمن" البلد من اأجل احل�سول على 
املزيد من االأموال بطريقة "تبدو �سرعية"، وال 
يتعدى كونه "بزن�س" يف زمن الكورونا، وال يتعدى 
كذلك كونه �سيا�سة جديدة لغ�سل االأموال التي 
اجلزائر  فيه  مــرت  زمــن  يف  عليها  احل�سول  مت 
مبحنة اأخرى وا�ستفاد منها من ي�سمون باأثرياء 

الربع ال�ساعة االأخري.
متر  كانت  واإن  البالد  باأن  جيدا  نعي  اأن  بد  ال 
باأزمة كغريها من بلدان العامل اإال اأن هناك من ال 
زال طاحما وطامعا يف ا�ستغالل كل حلظة �سعف 
من الدولة اأو اإحدى موؤ�س�ساتها لين�سب ويحتال 
"االأزمة"، وبالتايل فعلى الدولة اأن  عليها با�سم 
تعمل جاهدة لقطع الطريق اأمام كل من ميار�س 
"التبزني�س يف زمن الكورونا" واأمام كل من ي�ستغل 
من�سبه ليجعل من موؤ�س�سة من موؤ�س�سات الدولة 
املناعة  �سعيفة  �سحية  قطاعاتها  من  قطاع  اأو 

اأمام فريو�سات املال واالأعمال.

بزن�س يف زمن الكورونا
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حجز20  األف قنطار
 من مادة ال�ضميد

ت�ضجيل اأول اإ�ضابة 
بفريو�س كورونا يف باتنة

مرور  حادث  يف  جرحى   06
بالقرارم قوقة  

متكنت عنا�سر ال�سرطة التابعة للم�سلحة الوالئية 
لل�سرطة العامة والتنظيم باأمن والية قاملة موؤخرا 

بالتن�سيق مع م�سالح مديرية التجارة من توقيف 
�سخ�س يبلغ من العمر 47 �سنة مقيم بقاملة، اثر 
عملية التفتي�س واملراقبة ملحله التجاري الكائن 

بحي عقابي بقاملة، واأ�سفرت العملية عن �سبط 
وحجز ما يقارب 2980 كغ من مادة ال�سميد الفا�سد 

جمهولة امل�سدر املوجهة لال�ستهالك .
من جهة اأخرى اأ�سفرت هذه العمليات ال�سرطية 

الرقابية عن حجز و�سبط ما يقارب الطن )1 
طن( من املنتجات الغذائية املنتهية ال�سالحية غري 

ال�ساحلة لال�ستهالك، اأين كونت �سد املخالفني ملفات 
ق�سائية كما مت حجز 2500 كمامة، غري مطابقة 

للو�سم.

احلب�س املوؤقت يف حق رئي�س 
م�ضلحة مبديرية ال�ضرائب 

�ضبط 1000 وحدة 
من املطهرات 
غري املفوترة 

عالء. ع

عالء. ع
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مت اأم�س، ت�سجيل اأول اإ�سابة بفريو�س كورونا 
امل�ستجد بوالية باتنة، وتعود احلالة امل�سجلة اإىل 

طبيب "بيطري" مغرتب من ثنية العابد يبلغ من 
العمر 31 �سنة والذي عاد موؤخرا من فرن�سا، هذا 

ومت و�سع املعني حتت احلجر ال�سحي مب�ست�سفى ثنية 
العابد منذ يوم اخلمي�س املا�سي قبل تثبت التحاليل 

املر�سلة اليوم معهد با�ستور اأنه حامل للفريو�س. 
جدير بالذكر اأن وايل باتنة وجه اأم�س نداءا اإىل 
�سكان املنطقة وكل �ساكنة الوالية من اأجل التزام 

بيوتهم واتباع كل االجراءات املتعلقة بالوقاية 
من هذا الفريو�س خا�سة بعد ت�سجيل اأول حالة 

بالوالية.

ت�سبب ا�سطدام بني �سيارتني بالطريق الوطني رقم 
قوقة  القرارم  ببلدية  �سليم   غار  امل�سمى  باملكان   27

جنم عنه 06 م�سابني كلهم من جن�س ذكر ترتاوح 
اأعمارهم ما بني 14 و56 �سنة لهم اإ�سابات متفاوتة 

اخلطورة، ومت حتويلهم من طرف م�سالح احلماية 
املدنية اإىل م�سلحة اال�ستعجاالت القرارم قوقة، 

وبالن�سبة للخ�سائر املادية  حتطم كلي ملقدمة كلتا 
ال�سيارتني االأوىل من نوع "رونو ميغان" حتمل ترقيم 
والية اجلزائر العا�سمة والثانية من نوع "رونو 09" 

حتمل ترقيم والية برج بوعريريج. 
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