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�شاهمت ال�شلوكات ال�شلبية للعديد من املواطنني بوالية باتنة، يف خلق اأزمة متوين خانقة مبادة ال�شميد، وك�شف مدير 
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 من بلدية القيقبة دائرة را�س العيون
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يف كل اأزمــة يت�ســح لنــا اأن هنــاك مــن يرغــب يف ركــوب 
موجتهــا يف اجلزائــر، فبعــد االأزمــة ال�سيا�سيــة وحماولة 
العــام  ال�سعبيــة يف  ركــوب موجــة االنتفا�ســة  الكثرييــن 
املا�سي، حدث يف االآونة االأخرية اأن تف�ست ظاهرة جديدة 
وهــي تف�سي تلــك املبــادرات التي يحــاول اأ�سحابهــا ركوب 
اأزمــة فريو�ــس كورونا يف العامل عامــة ويف اجلزائر خا�سة 
لينتفعــوا مــن ممار�سة التبزني�ــس فيما يتعلــق بجلب مواد 
ا�ستهالكيــة و�سيدالنيــة بطريقــة غــري قانونيــة وبيعهــا 
باأ�سعــار غــري اأ�سعارهــا القانونية وكــذا لي�سهــروا بعائالت 
معوزة يقومون بتوفري املواد الغذائية لها مقابل "�سور تلف 
مواقع التوا�سل االجتماعي" اأين باتت الكثري من العائالت 
تتح�س�ــس من ن�سر �سورها بغــري اإذن اأكرث من ا�ستفادتها من 
االإعانة يف عز الوباء، فاإىل متى �سيبقى بع�س اجلزائريني 

متم�سكني بعقلية املتاجرة بكل �سيء حتى يف االأزمات؟

بطاقة حمـــــــــر�ء

auresbook

قال: �رشيف عوماري )وزير الفالحة(
..."املخزون الوطني من احلبوب كاٍف ول�سنا 

يف حاجة لال�سترياد"
قلنا: يا راجل... ماذا عن ال�سميد؟

جل  عليها  يتفق  يــكــاد  الــتــي  االأمــــور  ــني  ب ــن  م
جائحة  انت�سار  منذ  ـــام  االأي هــذه  اجلــزائــريــن 
و�سعبية،  ر�سمية  ب�سفة  باجلزائر  "كوفيد19" 
ووزيــر  اجلمهورية  رئي�س  ت�سريحات  اآخــرهــا 
الطواقم  لكل  املطلق  االعــــرتاف  هــو  ال�سحة 
العاملة يف قطاع ال�سحة على اختالف ت�سكيالتها 
الوباء،  حما�سرة  يف  جمهوداتهم  نظري  ورتبها 
باأنها  مــرة  والأول  اجلزائريني  فيها  راأى  حيث 
وعائالتهم،  ووقتهم  باأنف�سهم  كبرية  ت�سحية 
االأكرث  هو  القطاع  هذا  نف�س  كان  اأن  بعد  وهذا 
اأو  ميدانيا  �سواء  اجلزائريني  النتقادات  عر�سة 

عرب من�سات التوا�سل االجتماعي.
ب�سرورة  تنادي  اأ�سوات  تعالت  ال�سياق  هذا  ويف 

ال�سحة  م�ستخدمي  و�سعية  يف  النظر  اإعـــادة 
التي  امل�ساكل  اإىل  بالنظر  واالجتماعية،  املهنية 
اآذان  ظلت مطروحة منذ فرتة طويلة ومل جتد 
�ساغية من قبل امل�سوؤولني ال�ساهرين واملتعاقبني 
وامل�سرفني على �سحة املواطن، ومل يقت�سر االأمر 
اإىل  وا�سعة  اأطــراف  اجتهت  بل  احلــد  هــذا  اإىل 
وراحت  اأجورهم  تك�سف  رقمية  مقارنات  اإجراء 
بطولة  يف  القدم  كرة  العبي  اأجــور  مع  تقارنها 
احت�ساب  دون  �سهريا  املاليني  "منحرفة" مبئات 
وخمت�سون  اأطباء   املقابل  ويف  واملكافاآت،  املنح 
دون  وهذا  ب�سيط  موظف  راتب  يتلقون  مازالوا 
من  القا�سية  العمل  ظــروف  االعتبار  يف  االأخــذ 
حيث االإمكانيات ومنظومة العمل التي ت�سريهم.

املوؤ�س�سات  اىل  بوزيدي  علي  خن�سلة  واليــة  وايل  بها  يقوم  التي  املكثفة  امليدانية  الــزيــارات  خالل  من 
الرتتيبات  ملعاينة  طامزة  يابو�س،  تاوزيانت،  قاي�س،  بلديات  موؤ�س�سات  غرار  على  بالوالية  اال�ست�سفائية 
املتخذة والو�سائل املادية والب�سرية امل�سخرة باملوؤ�س�سات اال�ست�سفائية للت�سدي لوباء كورونا، وخ�سو�سا  
املوؤ�س�سة العمومية اال�ست�سفائية بقاي�س والق�سم املخ�س�س للحجر ال�سحي بها، وبالرغم من انه اأثنى فيها 
على املجهودات املبذولة من طرفهم ملواجهة هذا الوباء، اإال انه اأ�سيب من جهة اأخرى ب�سدمة كبرية للحالة 
الكارثية التي اآلت اإليها العيادة املتعددة اخلدمات القدمية بقاي�س واملهددة باالنهيار يف اأي حلظة  نتيجة 

ال�سق يف اجلدران، حيث  يقول مواطن "رمبا هذا الوباء �سيعيد �سكة قطاع ال�سحة اإىل امل�سار ال�سحيح".

اأم  يف الوقت الذي ثمن فيه الكثريين املبادرة احلميدة التي قامت بها مراكز التكوين والـتمهـني" لوالية 
البواقي بخ�سو�س عـمـلـية اإنـتـاج الكمـامات الـوقائية بكل من مراكز عيـن البي�ساء وم�سكيـانة وهـذا تلبـية 
لـنداء الوطن يف هذا الظرف، �ساحب ذلك انتقادات "ناقمة" تقول "يف الوقت املنا�سب الذي انتقلت فيه 
الواليات من �سنع الكمامات اإىل �سنع االألب�سة الواقية يف واليتنا يتحدثون عن نق�س القما�س الطبي... 

اللخرين". اأحنا  الوطنية  املبادرات  "حتى 
يف حني اآخرون ركزوا على ال�سعر معلقني "الكمامات بـ 300 دج خليوها عندكم درنا احلجر املنزيل بال�س 

وهو اأح�سن عالج اهلل يحفظنا".

هو املبلغ الذي �سيتم اقتطاعه من اأجرة النواب ملكافحة وباء كورونا، 
حيث اأعلن مكتب املجل�س ال�سعبي الوطني يف بيان له عن م�ساهمة نواب 
الغرفــة الت�سريعية ال�سفلى يف حملة مكافحــة انت�سار جائحة فريو�س 

واالإطارات. النواب  رواتب  من  االقتطاع  خالل  “كورونا” من 
 ويف هذا ال�سدد ثمن رئي�س الكتلة الربملانية حلزب جبهة امل�ستقبل 
احلاج بلغوثي خطوة املجل�س التي �سيكون لها اأثر ايجابي على خمطط 
مكافحة الفريو�س قبل انت�ساره اأكرث، وهذا يف ظل ارتفاع عدد امل�سابني 

به و�سحاياه.

ماليني  4
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ب�سعة اأيام فقط منذ ظهور اأول حالة كورونا يف 
اجلزائر اأقحمتنا يف ترقب يومي الأعداد متتابعة من 

امل�سابني واملوتى وم�سروع امل�سابني، خا�سة واأن االأ�سلوب 
)البدائي( الذي يعتمده معهد با�ستور يف الك�سف 

عن ت�سخي�س احلاالت املقدمة للتحليل، �سيبطئ من 
الو�سول اإىل التعداد الفعلي للم�سابني اأو حاملي 

الفريو�س والذين مل تظهر عليهم االأعرا�س النهائية 
كما هو احلال يف الدول التي اعتمدت الك�سف الفوري 

وبتقنيات يف متناول املواطنني ناهيك عن ممار�سي 
ال�سحة، وهذا ما يجعل تلك الدول تكّثف من جاهزيتها 

الحتواء وباء كورونا يف حاالته الب�سيطة وقبل 
انتقاله اإىل حمطته االأخرية املتقدمة والتي قد ت�سل 
ب�ساحبها اإىل الوفاة، ورغم اأن االإح�سائيات يف العامل 
بخ�سو�س هذا الوباء مرعبة للغاية اإال اأنها بالن�سبة 

للجزائريني الذين مل ي�سدقوا االأرقام الر�سمية 
املتداولة والتي تبدو ح�سب عامة ال�سعب هّينة 

باملقارنة مع كثري من الدول )املتقدمة(.. وهو ما دفع 
بهم اإىل الت�سكيك يف التعداد املعلن عنه واأن الدولة 
حتاول من خالل ذلك امت�سا�س حالة الهلع التي قد 

يدخل فيها املواطن اجلزائري يف حال تلقيه التعداد 
الفعلي للم�سابني وحاملي الفريو�س..

ورغم ذلك ال ميكن اإنكار ت�سارع وترية تزايد �سحايا 
وباء كرونا على قّلتها مقارنة بكثري من دول العامل 

وعلى م�ستوى بع�س املناطق من الرتاب الوطني خا�سة 
والية البليدة التي �ُسجلت منطقة منكوبة وموبوءة 
مع نق�س فادح يف اإمكانيات احتواء الوباء وحماربته 

والعالج منه..
 وما يبعث على التفاوؤل هو ا�ستعانة الدولة باخلربة 

ال�سينية من خالل اال�ستنجاد بطاقم طبي متكامل 
وجتربة واعدة يف الق�ساء على فريو�س كورونا 

وتبعاته يف وقت يعترب قيا�سيا لكون "كوفيد 19" 
�ساللة م�ستجدة من كورونا املعروف قبل �سنوات عديدة 

واملتمثل يف �سالح جرثومي يهدد الب�سرية جمعاء..
ويف ظل االأو�ساع الراهنة امل�سحونة بالتوتر واخلوف 

والرهبة من هذا العدو غري املرئي وت�سارب االأرقام 
الر�سمية مع تلك التي ُيروج لها عرب من�سات التوا�سل 

االجتماعي من طرف بع�س املت�سللني للم�ست�سفيات 
ومنها بكونها االأكرث دقة وواقعية وهو ما اعُترب من 

طرف اجلهات املعنية تهويال ومغالطات وال ميكن باأي 
حال اإال اعتماد االإعالن الر�سمي اليومي لالإح�سائيات 
وامل�ستجدات فما خفي هو اأعظم من تطمينات اجلهات 

الر�سمية وتهويالت اجلهات املوازية لها اإىل غاية ما 
يف�سح الواقع نف�سه بنف�سه؟!.

زووووووم الأورا�س....

هذه ال�سورة للعمارات 
املتواجدة بالقرب من 
احلي االإداري بو�سط 

مدينة باتنة، اإذ يقول 
ال�سكان باأنهم يعي�سون 

يف اأكرث االأحياء تهمي�سا 
فمتى �ستلتفت اإليه 

ال�سلطات على االأقل من 
اأجل اإعادة تهيئة الطريق 

وتعقيم العمارات يف عز 
وباء كورونا؟

�شماح خميلي

�ت�سالت �جلز�ئر "تخرط" على زبائنها؟!
"ات�ساالت اجلزائر" من ا�ستمرار العمل  بالقطع االآيل خلطوطهم  ا�ستكى عديد امل�سرتكني من زبائن 
الهاتفية ومن ثّم خدمة االأنرتنت، ويف وقت دعت ال�سركة املواطنني اإىل �سرورة التحلي بروح الت�سامن 
والتاآزر متا�سيا مع الظروف ال�سعبة التي تعي�سها اجلزائر والغريب اأن ال�سركة نف�سها مل تتحلى بهذه 

الروح التي دعت اإليها يف اإعالناتها االأخرية..
ورغم اإعالن وزير الربيد وتكنولوجيات االإعالم ابراهيم بومزار اأنه تقرر عدم قطع خطوط الهاتف 
ا�ستثنائيا يف ظل االأو�ساع احلرجة التي تعي�سها البالد ب�سبب ظهور وباء كورونا وتفادي تف�ّسيه من 
خالل التزاحم على �سبابيك الربيد من اأجل ت�سديد الفواتري وهو ما ُو�سف باالأمر اخلطري يف الو�سع 

الراهن على ل�سان الوزير..
ربت عر�س احلائط من خالل تطبيق القطع الفعلي خلدمة االأنرتنت  لكن يبدو اأن هذه التعليمات قد �سُ
والهاتف مبجرد انتهاء مدة اال�سرتاك دون مراعاة لقرارات احلكومة التي حر�ست على اإبقاء املواطنني 

يف منازلهم من خالل تخفيف اأعباء التنقل لدفع الفواتري وتاأجيلها مع ا�ستمرار اخلدمة.

عبد العايل بلحاج

�أ�سبوع �لإ�ساعة
االأ�سبوع  هــو  االأ�ــســبــوع  هــذا  �سيكون  رمبــا 
فريو�س  وبـــاء  تف�سي  منحنى  يف  احلــا�ــســم 
االأ�سبوع  هــذا  فخالل  اجلــزائــر،  يف  كورونا 
�ستظهر االأعرا�س على امل�سابني ولذلك فاإنه 
ميكن القول باأن االأ�سبوع الرابع هو االأ�سبوع 
احلجر  جناعة  على  املوؤ�سر  �سيكون  الــذي 
املنزيل للجزائريني يف الوقاية من الفريو�س 
من عدمها، وبالتايل فاإن قلت االإ�سابات بداأ 
للمحنة  اجلــزائــر  تخطي  يف  ــل  االأم موؤ�سر 
يت�ساعد اأما اإذا حدث العك�س فيمكن القول 
يف  الرئي�سي  ال�سبب  هي  ال�سميد  اأزمــة  باأن 

انتكا�س موؤ�سر االأمل يف اجلزائر.
ب�سكل  احلا�سم  �سيكون  االأ�سبوع  هذا  والأن 
اأي�سا،  دورهــا  �ستلعب  االإ�ساعة  ــاإن  ف كبري 
مبعنى اأن فر�س احلجر املنزيل قد ال ينجح 
وحده اإذا مل تنجح الدولة مبعية املواطنني 
من حظر االإ�ساعة ودحرها، فاأكرث ما ي�سيب 
املواطنني بالهلع هو تف�سي االإ�ساعات بن�سبة 
اأكرب من تف�سي الفريو�س، واإن متكنت اجلزائر 
من اأن تتخطى االأ�سبوع الثالث باإ�سابات ميكن 
القول اأنها قليلة مقارنة بعدد االإ�سابات يف 
دول اأخرى اإال اأن االإ�ساعة قد فعلت فعلتها 
اأي�سا وتف�ست العديد من االأخبار واملعلومات 
بامل�ست�سفيات  العاملني  اأربكت  التي  املغلوطة 
واأربكت املواطنني اأنف�سهم خا�س يف الفرتات 
امل�سائية بعد اإعالن وزارة ال�سحة واللجنة 
لنتائج  اجلزائر  يف  كورونا  لوباء  املتابعة 
اأي ابتداء من ال�ساعة  االإ�سابات اجلديدة، 

اخلام�سة م�ساء.
من اجليد لو ت�سدد الدولة العقوبات على 
الكاذبة  واالأخبار  لالإ�ساعات  يروجون  من 
اأو�ساط  يف  التخبط  بــث  �ساأنها  مــن  والــتــي 
العديد  فاإن  اأخرى  جهة  ومن  اجلزائريني، 
من  االأزمة  ا�ستغالل  وحماولة  املبادرات  من 
اأخرى  واأهــداف  �سيا�سية  اأهــداف  بلوغ  اأجل 
منها  الغاية  تكون  اأن   باإمكانها  جمهولة 
اإطالة اأمد االأزمة وبالتايل االإ�سهام يف ن�سر 
املواطن  جتعل  التي  االإ�ساعات  من  ميكن  ما 
وبزن�سة  احتيال  عملية  لكل  �سهلة  �سحية 
االأ�سبوع  فـــاإن  وبــهــذا  "الفريو�س"،  با�سم 
نرجو  بامتياز  ا�ساعة  اأ�سبوع  �سيكون  القادم 
االأ�سرار  باأقل  اجلزائريون  منه  يخرج  اأن 

على االأقل من الناحية النف�سية.

و�ضــوح بكل 



املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  كّلف 
عرقاب،  حممد  الــطــاقــة  وزيـــر  تــبــون، 
بتنظيم زيارة تفقدية اإىل والية البليدة 
بالوالية  الــعــام  الو�شع  على  للوقوف 
بالوالية  ت�شجيلها  مت  التي  والنقائ�س 
جراء  ال�شامل  احلجر  عليها  فر�س  التي 

انت�شار فريو�س كورونا.
ــر ذلـــك، �ــشــرع وزيـــر الطاقة  وعــلــى اث
ــس املـــديـــر الــعــام  ــ� ــي ــرئ ــال مـــرفـــوقـــا ب
زيارته  يف  حكار،  توفيق  ل�شونطراك، 
بال�شلطات  التقى  اأيـــن  الــبــلــيــدة،  اإىل 
املحلية، وعلى راأ�شها الوايل كمال نوي�شر 

و�شيناتورات عن الوالية.
العام  واملدير  الوزير  التزم  وباملنا�شبة، 
االحتياجات  كــل  بتوفري  ل�شونطراك 
ويف  البليدة  ت�شجلها  التي  والنقائ�س 
التموين  م�شكل  حل  وكذا  املجاالت،  كل 
من  بتعليمات  وذلك  باملنطقة،  بالوقود 
تبون. املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
ويف هذا ال�شياق، قام الوزير بفتح نقاط 

املواطن،  من  املنتج  لتقريب  اإ�شافية  بيع 
التنقل   رحالت  جتنبه  �شاأنه  من  والــذي 

اإىل حمطات اخلدمات.
توفر  عرقاب  اأكد  الوقود،  وبخ�شو�س 
مــ�ــشــتــوى جميع  املــنــتــجــات عــلــى  ـــذه  ه
حمطات اخلدمات التابعة ل�شركة نفطال 

الرئي�شية.
كما زار الوزير م�شتودع ال�شفة  للوقود، 
حيث �شاأل عن توفر املنتجات واإجراءات 
تتخذها  ــي  ــت ال والـــوقـــايـــة  الــ�ــشــالمــة 
املوظفني  �شحة  على  للحفاظ  ال�شركة 

وامل�شتخدمني

نتائج  باإر�شال  اجلزائر  با�شتور  معهد  يقوم 
حتــالــيــل املــ�ــشــابــني بــفــريو�ــس كـــورونـــا اإىل 
العموميتني  اال�شت�شفائيتني  املوؤ�ش�شتني 
االأمرا�س  يف  واملتخ�ش�شة  بوفريك  من  لكل 
باجلزائر  بالقطار  فلي�شي  الهادي  املعدية 

العا�شمة عرب �شبكة االنرتنيت .
من  حــمــادي  �شامية  ــورة  ــدكــت ال وك�شفت 
بوزارة  ال�شحة  وترقية  الوقاية  مديرية 
اأم�س  امل�شت�شفيات  واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة 
"لطريقة جديدة  ال�شبت عن انتهاج الوزارة 
كورونا  فريو�س  حــول  التحاليل  تنظيم  يف 
بوفريك  وموؤ�ش�شتي  با�شتور  ومعهد  بينها 
لعمال  واجلهد  للوقت  ربحا  وذلــك  والقطار 

القطاع واملر�شى".
اإيــداع  بعد  اأنــه  ذاتها  املتحدثة  واأ�شافت 
املعنية  املوؤ�ش�شات  طرف  من  التحاليل  عينة 
هذه  تقوم  العا�شمة  للجزائر  با�شتور  مبعهد 
فيها  امل�شتبه  للحاالت  ملفا  مبــلء  اخلبرية 
عرب �شبكة االإنرتنيت تر�شله اإىل املعهد الذي 
يقدم بدوره نتائج احلاالت املودعة لديه يف 

نف�س الوقت اإىل الوزارة وامل�شت�شفى يف "وقت 
اقل بكثري مما كانت عليه مدة نتائج التحاليل 

خالل ظهور احلاالت االأوىل للوباء".
كما �شيتم تعميم هذه العملية على م�شتوى 
دخلت  التي  با�شتور  معهد  ملحقات  خمتلف 
حيز اخلدمة خالل االأيام االأخرية بكل من 

وهران وتيزي وزو وق�شنطينة وورقلة .
ويذكر اأن معهد با�شتور قد اأجرى اإىل غاية 
3000 عينة حتليل  27 مار�س  يوم اجلمعة 
 409 ت�شجيل  اأثبتت  القطر  عرب  للفريو�س 
حالة موؤكدة ـ ح�شب ما اأكده مديره الدكتور 

فوزي درار.

�رتفاع عدد �مل�صابني 
بفريو�س كورونا

 يف �جلـز�ئر 
�إىل 454 حالة

الدفعة  اجلمعة  يــوم  اجلــزائــر  ا�شتلمت 
ال�شني  من  الطبية  امل�شاعدات  من  االأوىل 
امل�شتجد.  كــورونــا  وبــاء  انت�شار  ملكافحة 
الطبية  الت�شامنية  الهبة  هــذه  وتتمثل 
التنف�س  واأجهزة  الوقاية  م�شتلزمات  من 
الفريو�س  للت�شدي  املوجهة  اال�شطناعي 

واحلد من انت�شاره.
املكلف  املنتدب  الوزير  اعترب  وباملنا�شبة، 
جمال  لطفي  ال�شيدالنية،  بال�شناعة 
اأن  لل�شحافة،  ت�شريح  يف  بــاحــمــد،  بــن 
جمهورية  تقدمها  التي  امل�شاعدات  هــذه 
اآخر على  "دليل  ال�شعبية للجزائر  ال�شني 
واأوا�شر  الثنائية  العالقات  ومتانة  عمق 
عرب  التي  البلدين  �شعبي  بني  ال�شداقة 
اجلمهورية  رئي�س  منا�شبات  عدة  يف  عنها 

عبد املجيد تبون ونظريه ال�شيني".
م�شاعدة  ''�ــشــنــوا�ــشــل  الــ�ــشــني:  �ــشــفــري 

اجلزائر.. ردا للجميل''
من جانبه، جدد �شفري ال�شني باجلزائر،يل 
تقدمي  ملوا�شلة  بــالده  ا�شتعداد  ليانهي، 
ملواجهة  اجلــزائــري  للجانب  امل�شاعدات 
امتنانه  عـــن  "معربا  كـــورونـــا  فـــريو�ـــس 
قدمتها  التي  امل�شاعدات  للجزائرعلى 

لبالده الت�شدي هذا الوباء".
لل�شلطات  �شلمت  قــد  ــر  ــزائ اجل وكــانــت 
ال�شينية بداية �شهر فرباير املن�شرم هبة 
و20  قناع  500األف  من  تتكون  ت�شامنية 
األف   300 جانب  اإىل  وقائية  نظارة  األف 

قفاز مل�شاعدتها على مواجهة هذا الوباء.

اأعلن الناطق الر�شمي للجنة ر�شد 
ومتابعة وباء كورونا يف اجلزائر، 

جمال فورار، ت�شجيل 45 حالة اإ�شابة 
جديدة بفريو�س كورونا منها ثالثة 

وفيات لريتفع  عدد االإ�شابات اإىل 454  
حالة.

وبالن�شبة للوفيات فاإن االأمر يتعلق 
برجل يبلغ من العمر 65 عاما من 

والية اجلزائر عاد من العمرة والوفاة 
الثانية بوالية املدية لرجل يبلغ 84 
�شنة عم ال�شحية االأوىل التي �شجلت 

بالوالية نف�شها، اأما الوفاة الثالثة فقد 
�شجلت مب�شتغامن تخ�س رجل  يبلغ من 

العمر 45 عاما كان يف �شفر اإىل ا�شبانيا، 
وبذلك ارتفاع عدد الوفيات اإىل 29 

وفاة. كما متاثلت لل�شفاء 3 حاالت 
لريتفع العدد اإىل 31 م�شابا غادروا 

امل�شت�شفيات.

ــفــارة اجلـــزائـــر يف اأنــقــرة،  ــش طــمــاأنــت �
العالقني  اجلــزائــريــني  �شحة  بخ�شو�س 
حتويلهم  مت  الــذيــن  ا�شطنبول  مطار  يف 
مبدينة  الــكــائــن  اجلــامــعــي  احلــجــر  اإىل 

.''Karabük''
بيان  الــ�ــشــفــارة اجلــزائــريــة يف  واأكــــدت 
�شفحتها  على  ن�شرته  ال�شبت  اأمــ�ــس  لها 
اأن  ''فــايــ�ــشــبــوك''،  موقع  على  الر�شمية 
واإخواننا  الأخــواتــنــا  ال�شحية  ''احلــالــة 
الكائن  اجلــامــعــي  احلــي  يف  املــتــواجــديــن 
بوالية Karabük جيدة و احلمد هلل 
ويتم التكفل حاليا بو�شع عدد قليل منهم 

يحتاجون اإىل عناية خا�شة''.
يتعلق  فيما  ''اأمــا  نف�شه  البيان  واأ�ــشــاف 
عموما  كذلك  فهي  املعي�شية  بظروفهم 
جيدة ويف طريقها اإىل االأح�شن من خالل 
ال�شلطات  بني  مثمر  وتن�شيق  وثيق  تعاون 
ــالــح الــ�ــشــفــارة  ــة املــعــنــيــة ومــ�ــش ــي ــرتك ال

والقن�شلية العامة بغر�س جرد وتوفري كل 
اإقامتهم  مقر  يف  مواطنونا  اإليه  يحتاج  ما 

ب�شفة تدريجية''.
''عملية  بـــاأن  ذاتـــه  املــ�ــشــدر  �ــشــدد  كــمــا 
اجلزائريني  كــل  و�شع  ودرا�ــشــة  اإح�شاء 
و�شاق  قــدم  على  جــاريــة  هناك  املُقيمني 
ار�س  نحو  القيام برتحيلهم جميعا  بهدف 
الالزمة  ال�شروط  كل  توافر  عند  الوطن 
واتخاذ قرار الرتحيل من طرف ال�شلطات 

اجلزائرية''.
كل  اأنقرة  لدى  اجلزائر  �شفارة  ونا�شدت 
االأرا�شي  باقي  يف  املتواجدين  املواطنني 
اأن  اإح�شاءهم بعد  الرتكية الذين مل يتم 
العامة  القن�شلية  مب�شالح  فــورا  يت�شلوا 
اأو ال�شفارة باأنقرة  اجلزائرية با�شطنبول 
بو�شعيتهم  التكفل  مل�شاحلنا  يت�شنى  حتى 

واحتياجاتهم اخلا�شة.
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�صفارة �جلز�ئر باأنقرة ت�صدر بيانا 

�جلز�ئر ت�صتلم م�صاعد�ت طبية من �ل�صني

با�شرت 9 واليات جديدة ابتداء من م�شاء 
ال�شحي  احلجر  اإجــــراءات  ال�شبت  اأمــ�ــس 
االأوىل  ــوزارة  ال لقرار  ا�شتجابة  اجلزئي، 
اإليها  اجلزئي  احلجر  اإجـــراءات  بتو�شيع 
وذلك تنفيذا لتوجيهات رئي�س اجلمهورية 
من  للوقاية  التكميلية  للتدابري  وطبقا 

انت�شار وباء فريو�س كورونا ومكافحته.
وجاء يف بيان للوزارة االأوىل انه "تطبيقا 
لتوجيهات ال�شيد رئي�س اجلمهورية وطبقا 
املحدد   70  -20 رقم  التنفيذي  للمر�شوم 
للتدابري التكميلية للوقاية من انت�شار وباء 
ومكافحته،  )كوفيد-19(  كورونا  فريو�س 
عرب الرتاب الوطني"، ا�شدر الوزير االأول، 
 26 اخلمي�س  ــراد  ج العزيز  عبد  ال�شيد 
تو�شيع  يت�شمن  جــديــدا  مر�شوما  مــار�ــس 

اإجراءات احلجر اإىل بع�س الواليات".
املر�شوم  من   2 الـ  املادة  اأن  البيان  واأو�شح 

اإجــــراءات  تو�شيع  على"  تن�س  اجلــديــد 
التالية:  الــواليــات  اإىل  اجلــزئــي  احلجر 
ق�شنطينة،  �شطيف،  وزو،  تيزي  باتنة، 
ــــوادي  ـــديـــة، وهــــــران، بـــومـــردا�ـــس، ال امل

وتيبازة.
ــات  ــوالي ال يف  االإجـــــراء  هـــذا  و�شيطبق 
 28 ال�شبت  من  "ابتداء  املــذكــورة  الت�شع 
من  الزمنية  الفرتة  وتخ�س   2020 مار�س 
ال�شاعة الـ 19 اإىل غاية ال�شاعة ال�شابعة 

�شباحا".
ــا كــبــريا مبدى  واأبـــــدى املــواطــنــون وعــي
خطورة وباء كورونا مما �شاهدوه من التزام 
وان�شباط كبريين  بال�شني التي ا�شتطاعت 
التغلب على وفريو�س كورونا، واأجمعوا على 
الوقائية،  ــراءات  ــاالإج ب التقيد  �ــشــرورة 

فالوقاية خري من العالج يوؤكد املواطنون.

اأفراد  مع  بالتن�شيق  ال�شبت،  اأم�س  ال�شعبي،  الوطني  للجي�س  مفارز  اأوقفت 
الدرك الوطني وم�شالح اجلمارك بعني الدفلى والنعامة ثالثة جتار خمدرات، 
اجلنوب  باأق�شى  حجزت  كما  املعالج  الكيف  من  كيلوغرام   125.5 وحجزت 
ح�شبما  اأخرى  واأغرا�س  الزيت  من  لرت  واألف  الغذائية  املواد  من  طن   32

اأفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني
ال�شعبي بكل من مترنا�شت  الوطني  للجي�س  اأوقفت مفارز  ال�شياق،  نف�س  ويف 
و�شاحنتني  مركبات  خم�شة  وحجزت  اأ�شخا�س  ت�شعة  وتــنــدوف،  وادرار 
حمملتني بـ 32 طن من املواد الغذائية واألف لرت من زيت املائدة، و10 مطارق 

�شغط و6 مولدات كهربائية.
بحوزتهم  جمرمني  ثالثة  بوهران،  الوطني  الدرك  عنا�شر  اأوقف  حني  يف 
اأوراق نقدية مزورة بالعملة الوطنية تقدر بـ )4،5( مليار �شنتيم، وحجزت 

بندقيتني )02( تقليديتي ال�شنع بب�شكرة
وعنا�شر  ال�شعبي  الوطني  للجي�س  م�شرتكة  مفارز  اأحبطت  اأخرى،  جهة  من 
الدرك الوطني ح�شب نف�س امل�شدر حماوالت تهريب )9128( لرت من الوقود 

بكل من �شوق اأهرا�س، تب�شة والطارف واأدرار.

�إجر�ء�ت  تبا�صر  جديدة  واليات   9
�حلجر �ل�صحي �جلزئي 

�جلي�س يحجز 32 طنا من �ملو�د �لغذ�ئية 
و1000 لرت من �لزيت باأق�صى �جلنوب

ق. و

ق. و



بلدية �مدوكــال

بريـكة

�شاهمت ال�شلوكات ال�شلبية للعديد من املواطنني بوالية باتنة، يف خلق اأزمة متوين خانقة مبادة ال�شميد، وك�شف مدير التجارة 
لـ"االأورا�س نيــوز"، اأن مطحنة االأورا�س لوحدها تقوم يوميا بتوزيع 120 قنطــار من ال�شميد فيما ُتوزع باقي املطاحن االأخرى 

وعددها 14 مطحنة 1200 قنطار، لي�شل جمموع كمية ال�شميد التي توزع يوميا 1400 قنطـــار.

تفاديا للتجمعات وخرق �حلجر �ملنزيل

يف غياب تام للجدية يف �لتعامل مع �لأزمة

من  العديد  قيام  امل�سوؤول،  ذات  واأعــاب 
منازلها  يف  ال�سميد  بتكدي�س  العائالت 
حاجتها  ــوق  ــف ت بــكــمــيــات  واحـــتـــكـــاره 
اأن  م�سيفا  ــعــاف،  بــاأ�ــس اال�ــســتــهــالكــيــة 
من  اال�ستهالكية  املادة  هذه  وراء  اللهفة 
يف  كبري  ب�سكل  �ساهمت  املواطنني  قبل 
بال�سميد،  التموين  يف  احلا�سل  التذبذب 
للحد من هذه  املتخذة  االإجــراءات  وعن 
كارثة  بالوالية  تلحق  قد  التي  االأزمــة 
�سحية خا�سة يف ظل التعليمات املتعلقة 
االحتكاكات  وكـــل  التجمعات  بجنب 
امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  النت�سار  تفاديا 
الـــدوائـــر  روؤ�ــــســــاء  اأن  ــا  حمــدثــن اأكــــد 
وبالتن�سيق مع االأميـار هم من �سيحددون 
احتياجات مواطنيهم من ال�سميد على اأن 
املطاحن  قبل  من  مبا�سرة  متوينهم  يتم 
وفق االحتياجات احلقيقية، م�سيفا باأنه 
قام مبرا�سلة 14 مطحنة من اأجل متوين 
خمتلف البلديات وفق حاجة �سكانها اإىل 
هذه املادة اال�ستهالكية، فيما تتم عملية 
ــراف االأمــيـــــار وختم  ــس الــتــوزيــع حتــت اإ�
اأن  على  بالتاأكيد  حديثه  امل�سوؤول  ذات 
كل  مع  حديد  من  بيد  �ست�سرب  م�ساحله 

م�ساربة يف االأ�سعار من قبل التجار.

املتواجد  حممد  مهملي  حــي  �سكان  طــرح 
امل�ساكل  من  العديد  بريكة  اأمدوكال  بطريق 
التي يعانون منها جراء افتقار حيهم للعديد 
غرار  على  ال�سرورية  والهياكل  املرافق  من 
املدار�س االبتدائية واملتو�سطة نظرا للتعداد 
مثل  وجــود  يفر�س  الــذي  الكثيف  ال�سكاين 
احلي  اأطفال  متدر�س  ل�سمان  املوؤ�س�سات  هذه 

يف ظروف مواتية.
مبو�سوع  يتعلق  فيما  اأكــــدوا  ــي  احل �سكان 
اأن  غري  موجودة  امل�سروع  اأر�سية  اأن  املدار�س 
ر�سم  ما  وذلك  االآن  حتى  تنطلق  مل  االأ�سغال 
عالمة ا�ستفهام لدى ال�سكان الذين ا�ستغربوا 
امل�ساريع  يف  لل�سروع  امل�ستفز  ال�سلطات  تباطوؤ 

امللحة وال�سرورية للحي.
من جهة اأخرى طرح �سكان احلي م�سكل النقل 
بالعزلة  �سعورهم  وعزز  حياتهم  نغ�س  الذي 
حافالت  توفري  عدم  ب�سبب  العي�س  و�سعوبة 
اأن جل  اأكد هوؤالء  متر مبحاذاة حيهم حيث 
حيهم  عن  بعيدا  تعمل  املتوفرة  احلــافــالت 
وذلك ما عزز معاناتهم خا�سة اأنهم ي�سطرون 

اإيجاد  اأجل  من  طوال  �ساعات  االنتظار  اإىل 
وتقل  عملهم،  مقرات  اإىل  تقلهم  نقل  و�سيلة 
احلي،  عن  البعيدة  مدار�سهم  اإىل  اأطفالهم 
التي  املعاناة  نف�س  متكبدين  م�ساءا  والعودة 
البع�س  يتكبد  فيما  ال�سباح،  يف  يواجهونها 
 3 عــن  تــزيــد  مل�سافة  امل�سي  مــعــانــاة  ـــر  االآخ
كيلومرتات على االأقدام للو�سول اإىل وجهته، 
نظرا لعدم قدرتهم على اال�ستعانة ب�سيارات 
ما  اأ�سحابها  عليهم  يفر�س  التي  ـــرة  االأج
مقابل  االأحيان  بع�س  يف  دج   400 عن  يزيد 
عن  الكثريون  يعجز  الــذي  ــر  االأم تو�سيلهم 
من  هــم  ال�سكان  معظم  اأن  خا�سة  تــوفــريه 

اأ�سحاب الدخل املحدود.
كذلك  البلدية  ال�سلطات  طالبوا  ال�سكان 
بتوفري حاويات يف كل االأحياء وو�سع برنامج 
يف  لرتاكمها  جتنبا  القمامة  لرفع  منتظم 
املحيط ال�سكاين وانت�سار االأمرا�س واالأوبئة 
التي  العوامل  من  وغريها  ال�سالة  والكالب 

تهدد ال�سحة العمومية.

باتنة،  بوالية  بريكة  دائــرة  �سكان  طالب 
بفتح  الوالية،  وايل  وكــذا  ال�سحة  مديرية 
ب�سكرة  بطريق  الــواقــع  اجلديد  امل�ست�سفى 
للتوليد،  اأ�سا�س عيادة   اإجنازه على  الذي مت 
وذلك بتخ�سي�سه مكان للحجر ال�سحي كونه 
يقع بعيدا عن مركز املدينة وم�ست�سفى حممد 

بو�سياف و�سليمان عمريات.
انت�سار  �سكان بريكة عن تخوفهم من  اأعرب 
فريو�س كورونا باملنطقة خا�سة بعد ت�سجيل 
اأم�س احلالة الثالثة بوالية باتنة، وعلى هذا 
االأ�سا�س مت توجه نداء للجهات املعنية وذلك 
التي  اجلــديــدة  التوليد  عــيــادة  بتخ�سي�س 
للحجر  كمركز  ال�ساعة  حلد  اأبوبها  تفتح  مل 
امل�ستبه بها وكذا  ال�سحي وا�ستقبال احلاالت 
ـــدت، وهــذا  ـــاالت املــوؤكــدة اإن وج عــالج احل

بعيدا عن باقي م�ست�سفيات املدينة  و�سكانها، 
نوبات  وتفادي  العدوى  نقل  من  لهم  حماية 
اخلوف التي تر�سم على وجوه املواطنون كلما 
لتخفيف  وكــذا  ا�ستباه،  حالة  هناك  كانت 
الطبي  الــطــاقــم  عــمــل  وتــ�ــســهــيــل  الــ�ــســغــط 
واملمر�سني يف باقي امل�سالح، واأ�ساف املعنيون 
اأن هذا امل�ست�سفى يتميز باإيجابية وهو بعده 
من  ال�سكانية،  واملناطق  املدينة  و�سط  على 
االأمر  بهذا  ال�سحة  قطاع  عمال  رحب  جهته 
ودعوا �سكان للتكاتف من اأجل اإي�سال �سوتهم 

للجهات املخت�سة.
من  املعنيون  طــالــب  �سلة،  ذي  �سياق  ويف 
بعني  طلبهم  اأحذ  ب�سرورة  املعنية  ال�سلطات 
االعتبار ودرا�سته الأنه يخدم امل�سلحة العامة 

بالدرجة االأوىل.

املطاحـــن من  يوميا  توزع  قنطـار   1400

باتنة!  يف  بال�سميد  متوين  �أزمة  "�للهفة" تخلق 

�سكان حي "مهملي حممد" 
خارج نطاق �لتنمية

مطالب بفتح عيادة �لتوليد
 وحتويلها �إىل مركز للحجر �ل�سحي 
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بومقر  لبلدية  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  قــام 
مبرا�سلة عدة مطاحن من اأجل تزويد مواطني 
بباتنة  االورا�ــس  مطاحن  غرار  على  البلدية 
ومطحنة بعني ازال بوالية �سطيف اإ�سافة اإىل 
مطحنة ببلدية القيقيبة،حيث تقوم البلدية 
اأربعة  كــل  ال�سميد  مــن  قنطار   100 بجلب 
املواطنني  على  وتوزيعه  بيعه  يتم  اأيــن  اأيــام 
بلدية  �سخرتها  التي  بال�ساحنة  باال�ستعانة 

بومقر لهذا الغر�س.
نقل  مل  اإن  نــدرة  نقاو�س  دائــرة  �سهدت  وقــد 
انعداما �سبه تام لل�سميد نتيجة لتكدي�سه من 
قاموا  الذين  املواطنني  من  كبري  عــدد  طــرف 
الغذائية  املــواد  وباقي  ال�سميد  على  باحلجر 
ليتجولوا  منها  الكمالية  وحتى  االأ�سا�سية 
ال�سوارع ناهيك عن  املن�سرمة يف  خالل االأيام 
االأ�سا�سية  ــادة  امل هــذه  طالت  التي  امل�ساربة 
خالل  جنونيا  ارتــفــاعــا  �سعرها  ــرف  ع الــتــي 

ببيع  التجار  بع�س  قــام  اذ  املا�سي  االأ�سبوع 
 2000 بـ  كغ   25 وزن  من  ال�سميد"  "�سكارة 
بلديات  مواطنوا  ويطالب  جــزائــري،  دينار 
بهذه  ال�سوق  باإغراق  و�سفيان  نقاو�س  بومقر 
املادة و تنظيم عملية بيعها لتفادي التجمعات 
كالمية  مناو�سات  يف  ت�سببت  التي  والطوابري 
"�سكارة  على  احل�سول  اأجــل  مــن  و�ــســجــارات 

الدقيق". 
قام  بومقر  بلدية  رئي�س  اأن  االإ�ــســارة  جتدر 
متوين  اأجل  من  املذكورة  للمطاحن  مبرا�سالت 
امل�ساربة  وتفادي  بال�سميد،  البلدية  مواطني 
و تنظيم عملية البيع والتوزيع وتقوم م�سالح 
بـمبلغ  الواحد  ال�سميد  كي�س  بييع  البلدية 
1000 دينار جزائري، من خالل �سبط قوائم 
تو�سيل  ويتم  م�سبقا  لديها  امل�سجلني  الزبائن 
اأكيا�س "ال�سميد" اإىل منازل املواطنني ل�سمان 

االلتزام باحلجر املنزيل وجتنب التجمعات.

باتنة  العابد جنوب والية  ثنية  بلدية  اأن  يبدو 
املثل  عليها  انطبق  قد  لها  املجاورة  املناطق  وبع�س 
فبعد  والريح"،  لهوا  زادلـــو  مليح  "عمي  القائل 
ت�سميتها  على  املنطقة  �سكان  من  الكثري  اتفق  اأن 
ح�سب  املمنهج  لتهمي�سها  نظرا  املحجوبة  باملنطقة 
قولهم من طرف ال�سلطات، حيث اأتت اأول اإ�سابة يف 
والية باتنة بفريو�س كورونا والتي �سجلت ببلدية 
عن  ال�ستار  لرتفع  مغرتب،  لطبيب  العابد  ثنية 
املزيد من احلقائق التي اأثبتت باأن املنطقة مهم�سة 
امل�سوؤولني  من  العديد  اأجــنــدة  عن  وبعيدة  فعال 

مبختلف رتبهم.
يتمكنوا  مل  قريب  وقت  واإىل  العابد  ثنية  �سكان 
من معرفة احلقيقة فيما اإذا كانت نتائج التحاليل 
فح�سب  اإيــجــابــيــة؟  اأم  �سلبية  املــغــرتب  للطبيب 
بحاجة  كان  قد  الطبيب  فاإن  امل�ستقاة،  املعلومات 
كي  فقط  اخلا�سة  ومعارفه  عالقاته  ي�ستعمل  الأن 
يتمكن من اإخ�ساع نف�سه للحجر ال�سحي مب�ست�سفى 
120 �سريرا ببلدية ثنية العابد، كاآخر حل بعد اأن 
جلاأ اإىل موؤ�س�سة ا�ست�سفائية مبدينة باتنة وهذا يف 
الوقت الذي كان يفرت�س اأن تقدم الت�سهيالت لكل 
من ي�سك يف اإ�سابته بالفريو�س تفاديا لتف�سيه على 
نطاق وا�سع والت�سبب يف اإ�سابة اآخرين، ومن جهة 
اأخرى فاإن متاطل مديرية ال�سحة يف الك�سف عن 
حقيقة ما اإذا كانت التحاليل �سلبية اأم اإيجابية يف 
اإ�سدار بيان اأو اإ�سعار تو�سح فيه ما يجب تو�سيحه 
ويف  عامة  باتنة  واليــة  يف  العام  لــلــراأي  كتنوير 
خا�سة  لها  املجاورة  واملناطق  العابد  ثنية  بلدية 
اهتمام،  وعـــدم  تق�سري  يــرونــه  ممــا  واحـــدة  لهي 
واملناطق  البلدية  �سكان  غ�سب  اأثــار  الــذي  االأمــر 
املجاورة لها، والتخبط الذي وقع فيه امل�سوؤولون يف 
خمتلف املوؤ�س�سات والذين مل يتمكنوا من التن�سيق 
من  االأمـــور  وترتيب  الو�سع  الحــتــواء  يجب  كما 
يف  امل�ستبه  بامل�ساب واحلاالت  االأمثل  التكفل  اأجل 
اإ�سابتها اأو احلاالت التي قد ي�ستبه يف اإ�سابتها يف 

قادم االأيام.
اأب�سط  اإىل  يفتقر  م�سادرنا  وبح�سب  فامل�ست�سفى 
حتى  بل  فقط  الكورونا  ملواجهة  لي�س  ال�سروريات 
اأو  الدم  �سغط  كارتفاع  ا�ستعجالية  حالة  ملواجهة 
متوفرا  يكن  مل  فهو  مري�س،  حرارة  درجة  ارتفاع 
حتى  مو�سوال  يكن  ومل  بــل  "مطعم"  على  حتى 
خا�سة  حرية  يف  اجلميع  اأدخل  الذي  االأمر  بالغاز 
اأن يقوموا  واأن املمر�سني واالأطباء الذين يفرت�س 
يف  امل�ستبه  واحلــــاالت  بامل�ساب  التكفل  مبهمة 
اإ�سابتها قد باتوا م�سطرين الأن يغادروا امل�ست�سفى 
يف  امل�ستبه  اأو  وللم�ساب  "وجبات" لهم  توفر  لعدم 
العدوى  نقل  يف  يت�سبب  قد  الذي  االأمر  اإ�سابتهم، 

امل�ست�سفى  اأو يت�سبب يف جعل  امل�ست�سفى  اإىل خارج 
بوؤرة وباء يف حد ذاته، واالأمر الغريب هو اأن بع�س 
امل�سوؤولني بامل�ست�سفى قد متل�سوا من كل م�سوؤولياتهم 
على  بامل�ستلزمات  امل�ست�سفى  جتهيز  مهمة  واألقوا 
عاتق م�سوؤولني "اآخرين" وفعاليات املجتمع املدين، 
كان  اإذا  عما  يت�ساءلوا  الأن  البلدية  �سكان  دفع  ما 
ي�سطر  حتى  اإدارة  وال  ميزانية  بــال  امل�ست�سفى 
ال�سحي  املركز  فحتى  واخلدمات؟  العتاد  لت�سول 
العابد قد ا�سطر الأن يت�سول  بو�سط مدينة ثنية 

فعاليات املجتمع املدين القتناء "مطهرات".
االأمر االآخر الذي اأثار �سخط ال�سكان هو طريقة 
ثنية  يف  الو�سع  مــع  الوالئية  ال�سلطات  تعاطي 
اعتربت  قد  ال�سلطات  خمتلف  اأن  حيث  العابد، 
تقدم  ومل  م�سوؤولياتها  عــن  خــارجــة  املنطقة 
يتعلق  فيما  حتى  الالئقة  بالطريقة  امل�ساعدة 
االأزمـــة  احــتــواء  اأجـــل  مــن  املمكنة  بالت�سهيالت 
واخلروج منها باأقل االأ�سرار، اأو على االأقل بتزويد 
مبعدات  العابد  بثنية  �سريرا   120 م�ست�سفى 
اأن  يفرت�س  واأنه  خا�سة  واأ�سرة  واأغطية  واأجهزة 
اأنه  امل�ست�سفى جمهزا حتى قبل الوباء طاملا  يكون 
معلومات  هناك  اأن  حيث  اخلدمة،  حيز  دخل  قد 
تفيد باأن اأجهزة ومعدات قد كان مقررا اأن ي�ستفيد 
منها ذات امل�ست�سفى لكنها حولت اإىل وجهة جمهولة 

وبطريقة جمهولة اأي�سا.
امل�ست�سفى  داخل  من  م�سادر  قالت  اآخر،  �سياق  يف 
املر�سى  خدمة  تقت�سر  "فندقا"  لي�س  االأخــري  اأن 
وامل�سابني باأمرا�س معدية فيه على توفري ال�سرير 
والطعام، بل اإن االأمر يتعلق ب�سرورة توفري اأطباء 
ا�سطناعي وغري  واأجهزة تنف�س  واأدوية  خمت�سني 
ذلك مما ميكن اأن تواجه به اأية حالة، وح�سب ذات 
امل�سدر فاإن الوباء الذي اأعجز دوال عظمى ال ميكن 
العابد  بثنية  �سرير   120 م�ست�سفى  يف  مواجهته 

باأ�سرة غري جمهزه، وبرتاخي امل�سوؤولني.
من جهتهم، فقد اأكد ال�سكان باأن ال�سلطات املحلية 
التي  بالطريقة  الو�سع  مع  تتفاعل  مل  باملنطقة 
من  للحد  الالزمة  التدابري  اتخاذ  اأجــل  من  يجب 
تف�سي الوباء، فكل ما مت القيام به هو االتفاق على 
املنطقة  اإىل  ال�سميد  جلب  بها  يتم  التي  الطريقة 

وتوزيعه وكاأن االأزمة متعلقة باملوؤونة فح�سب.
تكثيف  ــرورة  �ــس ال�سلطات  جتاهلت  ــد  وق ــذا  ه
اأجل  من  جدية  بكل  املعنية  اجلهات  مع  التن�سيق 
العابد  120 �سريرا ببلدية ثنية  متكني م�ست�سفى 
من احتواء االأزمة واحلد من تف�سي الفريو�س الذي 
االأزمة"   "وت�سيي�س  واال�ستهتار  الرتاخي  يكون  قد 
اإىل  باأكملها  منطقة  حتـــويل  يف  امل�سببات  اأكـــرث 

بوؤرة وباء.

بلدية "بومقر" توفر "�ل�سميد" ملو�طنيها

باتنة بولية  �مل�سوؤولني  "كورونا" تعري 

�شفيقة. �س

حمزه. ل اإميان. ج

مرمي. ع

نا�شر. م

ارتفع اأم�س، عدد احلاالت 
املوؤكدة لفريو�س كورونا امل�ستجد 

بوالية باتنة، اإىل ثالثة بعد 
ت�سجيل حالة جديدة تعود 

ل�ساب يبلغ من العمر 35 �سنة 
وينحدر من بلدية القيقبة 

بدائرة راأ�س العيون.
ال�ساب وح�سب بيان لوالية 

باتنة، عاد االأ�سبوع املا�سي من 
والية البليدة ومت ا�ست�سفاوؤه 
باملوؤ�س�سة اال�ست�سفائية بعني 

اآزال، حيث اأثبتت حتاليل معهد 
با�ستور بالعا�سمة اإ�سابته 
بالفريو�س، لت�سجل بذلك 

الوالية حالة اإ�سابة جديدة 
يف اأقل من 24 �ساعة وذلك بعد 

ت�سجيل اإ�سابة ثانية بالفريو�س 
اأم�س االأول والتي تعود ل�ساب 
يبلغ من العمر 27 �سنة وعاد 

موؤخرا من فرن�سا، وكانت والية 
باتنة، قد �سجلت اأول اإ�سابة 

موؤكدة بفريو�س كورونا االأ�سبوع 
املا�سي والتي تعود لطبيب 

مغرتب يبلغ من العمر 31 �سنة 
والذي يتواجد حاليا باملوؤ�س�سة 

العمومية اال�ست�سفائية ثنية 
العابد، حيث فتحت اجلهات 

الو�سية حتقيقا وبائيا من 
اأجل الو�سول اإىل كل من كان 

له احتكاك باحلاالت الثالثة 
املوؤكدة، خا�سة اأن هذا الفريو�س 

�سريع العدوى.

عد�د �لإ�سابـات 
بـ"كورونـا" يرتفع

 يف باتنــــة

ت�ضجيل ثالث اإ�ضابة موؤكدة 
ل�ضاب من بلدية القيقبة

نا�شر. م



ب�ضبب اأزمة العط�س

م�سوؤولة  مــ�ــســادر  اأمـــ�ـــس،  ك�سفت 
بوالية  "اأرغي�س"  �سيدي  مبطاحن 
اأم البواقي، اأن خمزون القمح بوالية 
يغطي  ما  الإنــتــاج  يكفي  البواقي  اأم 
بلديات  املواطنني مبختلف  حاجيات 
اأن  بعد  كاملة،  �سنة  ملــدة  الــواليــة 
االإنتاجية  الوحدة  عمل  متديد  مت 
طيلة اأيام االأ�سبوع وملدة 24 �ساعة، 
لـ  الوحدة  اإنتاج  طاقة  ت�سل  حيث 
600 قنطار من مادة ال�سميد يوميا، 
مــن خــالل تــزويــدهــا مبـــادة القمح 
التعاونيات  خمتلف  مــع  بالتن�سيق 

التابعة لوالية اأم البواقي.
التن�سيق  هذا وجتري حاليا عملية 
لتدعيم  املجاورة  الوحدات  ملختلف 
اإ�سافية  بكميات  البواقي  اأم  والية 
م�ستوى  عــلــى  وذلــــك  الــ�ــســمــيــد  مــن 
مبدينة  املتواجدة   االإنتاج  وحدات 
وب�سكرة  وتقرت  والعوينات  باتنة 
كبرية  ندرة  �سجل  ال�سياق،  ذات  ويف 
من  املئات  م�ستوى  على  ال�سميـد  ملادة 
بلديات  مبختلف  التجارية  املحالت 
للتوجه  باملواطنني  اأدى  ما  الوالية، 
على  الــتــوزيــع  نــقــاط  خمتلف  اإىل 

بالوالية  الكربى  البلديات  م�ستوى 
ظل  يف  �سميد  كي�س  اقتناء  اأجل  من 
التجار  ع�سرات  خلقها  التي  الندرة 
الظرف  ا�ستغلوا  الذين  االنتهازيني 
احل�سا�س الذي متر به البالد لتحقيق 

الربح ال�سريع.

عني مليلة

بن �شتول. �س

بن �شتول. �س

بن �شتول. �س

ممنوحة من طرف جمموعة من املح�ضنني

فيما مت الق�ضاء على الأزمة بالعلمة 

يف ظل عزوف مربي الدواجن 

فيما يتم اإنتاج 600 قنطار يوميا

�سعادنة  اجلامعي  امل�ست�سفى  تزود 
بتجهيزات  ب�سطيف  الــنــور  عبد 
طرف  من  ممنوحة  حديثة  طبية 
رجال  من  املح�سنني  من  جمموعة 
القيمة  وتفوق  والتجار،  االأعمال 
 1.5 مبلغ  التجهيزات  لهذه  املالية 
ت�سفية  جلهاز  ت�ساف  �سنتيم  مليار 
هو  تخ�سي�سه  مت  الــــذي  الــكــلــي 
الطبي،  االإنعا�س  مل�سلحة  االأخــر 
حيث �ستدخل هذه التجهيزات حيز 

اخلدمة بداية من يوم االأحد.
ــن  ــراه ـــرى يف الـــوقـــت ال كــمــا جت
كامل  خمرب  القتناء  التح�سريات 
جمــهــز بـــاأحـــدث الــتــجــهــيــزات من 
ـــدول االأوروبـــيـــة، وهــذا  اإحـــدى ال
الك�سوفات  بجميع  القيام  اأجل  من 
التدابري  و�ــســع  انــتــظــار  يف  وهـــذا 
مع  بالتن�سيق  القتنائه  اخلا�سة 
وت�سريع  لت�سهيل  الــدولــة  اأجــهــزة 
املح�سنون  ذات  يقوم  كما  العملية، 
هائلة  كميات  ال�سترياد  بالتح�سري 

القفازات،  الطبية،  الكمامات  من 
وحتى  الـــواقـــي  الــطــبــي  الــلــبــا�ــس 
من  الطبية  ــة  ــذي واالأح اجلـــوارب 
التي  الكميات  وهي  وال�سني،  الهند 
الوطني  القطر  لكل  كافية  �ستكون 
خالل  طبي  وال�سبه  الطبي  لل�سلك 

االأيام املقبلة.
بتزويد  اآخرون  كما قام حم�سنون 
بالعلمة  اخلثري  �سروب  م�ست�سفى 
للتنف�س اال�سطناعي بقيمة  بجهاز 
�سنتيم  مليون   250 تناهز  مالية 
وهــو رابـــع جــهــاز يتم تــوفــريه من 
يف  امل�ست�سفى  بهذا  املح�سنني  طرف 
لرجال  الت�سامنية  املبادرات  �سياق 
املعدات  لتوفري  واملح�سنني  االأعمال 
الطبية ال�سرورية للتكفل باملر�سى 
يف هذا الظرف اخلا�س، كما تربعت 
ال�سركة الوطنية للقيا�س واملراقبة 
القتناء  �سنتيم  مليون   100 مببلغ 
فريو�س  حــاالت  ملراقبة  جهازين 

كورونا.

بلدية  �سكان  من  الع�سرات  احتج 
من  اجلنوبية  اجلهة  يف  الر�سفة 
والية �سطيف على الكمية ال�سئيلة 
مواطني  عــلــى  تــوزيــعــهــا  مت  ــتــي  ال
طرف  مــن  اخلمي�س  ــوم  ي البلدية 
عملية  خـــالل  املحلية  ال�سلطات 
البلدي  بامللعب  جرت  التي  التوزيع 
36 قنطار فقط يف  حيث مت توزيع 
حني اأن البلدية ت�سم كثافة �سكانية 
ن�سمة  األــــف   20 نــحــو  اإىل  تــ�ــســل 
خ�سو�سا يف ظل الطلب املتزايد على 
احلالية  االأو�ساع  ب�سبب  املادة  هذه 

املرتبطة بتف�سي فريو�س كورونا.
وقام عدد من ال�سكان بالتنقل اإىل 
غاية مقر املطحنة املعنية بالتوزيع 
حيث  وملان  عني  ببلدية  واملتواجدة 
احل�سة  هذه  �سر  عن  اال�ستف�سار  مت 
على  لهم  التاأكيد  ليتم  ال�سئيلة 
متوا�سلة  تبقى  التوزيع  عملية  اأن 

مت�س  حتى  احلالية  الفرتة  طــوال 
ــن املــواطــنــني،  اأكـــرب عـــدد ممــكــن م
علما اأن امللعب البلدي عرف تواجد 
وتدافع  املواطنني  من  كبرية  اأعــداد 
كبري ويف غياب اأي تنظيم للح�سول 

على اأكيا�س ال�سميد.
اجلــهــة  يف  ــمــة  ــعــل ال ــة  ــدي ــل ب ويف 
ال�سرقية من الوالية اإقرتح املجل�س 
البلدي اإعادة توزيع كميات ال�سميد 
هذه  لبيع  املخ�س�سة  املحالت  على 
وهذا  االأحــيــاء  خمتلف  عرب  ــادة  امل
الندرة  على  الق�ساء  مت  اأن  بعد 
احل�سول  يف  حا�سلة  كــانــت  الــتــي 
اأع�ساء  ــد  اأك كما  املـــادة،  هــذه  على 
رقابة  فر�س  على  البلدي  املجل�س 
دورية على املحالت املخ�س�سة لبيع 
ال�سميد لتفادي اأي زيادة يف االأ�سعار 
طرف  من  م�ساربة  خلق  حماولة  اأو 

البائعني. 

اخلا�سة  الكتاكيت  منتجو  تكبد 
فادحة  خ�سائر  البي�ساء  باللحوم 
اأ�سابيع وهذا ب�سبب ك�ساد  منذ عدة 
عن  الدواجن  مربي  وعزوف  املنتوج 
اقتناء الكتاكيت ب�سبب التخوف من 
كورونا،  فريو�س  تف�سي  اأزمة  تبعات 
خ�سائر  يف  ت�سبب  الــذي  االأمــر  وهو 
املنتجني  ــوؤالء  ــه ل بــاملــاليــري  مــالــيــة 
الو�سعية  ا�ستمرار  مــن  املتخوفني 
احلالية لوقت اأطول، وامتدت االأزمة 
التفقي�س  بي�س  منتجي  اإىل  اأي�سا 
الذين ا�ستكوا من الو�سعية احلالية 
كميات  بت�سويق  يقومون  جعلهم  مما 
لال�ستهالك  البي�س  هــذا  من  كبرية 

بدال من وجهته االأ�سلية.
فاإنه  املنتجني  اأحد  قاله  وح�سبما 
األــف   200 نــحــو  رمـــي  اإىل  ا�ــســطــر 
البيع  عملية  تــوقــف  بعد  �سو�س 
االأيـــام  خـــالل  تــامــة  �سبه  ب�سفة 

امل�ساعي  مــن  الــرغــم  على  الفارطة 
مربي  الإقــنــاع  هــوؤالء  بها  قــام  التي 
ـــن مبــوا�ــســلــة الــعــمــل ولــو  ـــدواج ال
يرى  فيما  ــس،  ــرتا� االق طــريــق  عــن 
قد  الو�سعية  هـــذه  اأن  املــنــتــجــون 
اأ�سعار  ت�سبب يف زيادة �ساروخية يف 
اللحوم البي�ساء بعد نحو �سهرين من 
املنتجة يف  االآن يف ظل قلة احل�سة 

الوقت الراهن.
يف  البي�ساء  اللحوم  اأ�سعار  وتعرف 
مل  حيث  متاما  ا�ستقرارا  االأ�ــســواق 
يتجاوز  ال  حيث  زيـــادة  اأي  تعرف 
�سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج 
 200 مبلغ  الق�سابة  حمــالت  عند 
مربو  يرى  التي  االأ�سعار  وهي  دينار 
بالنظر  منطقية  ــا  ــه اأن الـــدواجـــن 
مقابل  يف  االإنتاج  من  فائ�س  لوجود 
خالل  الطلب  يف  حم�سو�س  تــراجــع 

الوقت الراهن. 

املقيمني  املواطنني  ع�سرات  قــام 
ببلدية احلرملية بغلق مقر البلدية، 
بالرحيل،  البلدي  املجل�س  مطالبني 
يف ظــل االنــ�ــســداد احلــا�ــســل داخــل 
احلوار  لغة  وغياب  البلدي  املجل�س 

بني املواطنني وامل�سوؤولني بالبلدية.
التنمية  م�سار  املواطنون  وا�ستنكر 

بالبلدية التي تكاد اأن تكون منعدمة، 
ب�سبب انعدام اأدنى متطلبات احلياة 
لها  التابعة  امل�ساتي  م�ستوى  على 
منه  تــعــاين  الـــذي  العط�س  ب�سبب 
اأغلب اأحياء البلدية، يف ظل حرمان 
خمتلف  من  اال�ستفادة  من  ال�سكان 
ــوارد  امل ملديرية  التابعة  امل�ساريع 

جماورة،  لبلديات  وحتويلها  املائية، 
املواطنني،  ا�ــســتــيــاء  اأثــــار  ــا  م وهـــو 
امل�سالح  تدخل  ب�سرورة  مطالبني 
التي  للو�سعية  لاللتفات  الوالئية 
ب�سبب  البلدية  �سكان  منها  يعاين 
قلة عمليات التزود باملياه ال�ساحلة 

لل�سرب.

ي�سهد "حي ال�سوناتيبا" مبدينة 
تخريب  عــمــلــيــات  مــلــيــلــة،  ــني  ع
حتت  للحي  اخلارجية  للتهيئة 
فيما  التهيئة"،  "اإعادة  م�سمى 
جديدة  اأ�ــســغــال  اأي  ي�سجل  مل 
عــلــى مــ�ــســتــوى احلـــي مــنــذ اأزيـــد 
تخريب  مت  اأن  بعد  �سهرين،  من 
االأر�سفة خا�سة ما بني العمارات 
ما جعل املواطنني املقيمني باحلي 
يطالبون بالتدخل العاجل لوايل 
التي  للو�سعية  للنظر  الــواليــة 
اأ�سحى  والـــذي  احلــي،  اإليها  اآل 
عمليات  ــن  م الــعــ�ــســرات  يــعــرف 
املقاوالت  قبل  من  "الربيكوالج" 

 ،" اخلارجية  "التهيئة  مب�سمى 
م�سادر  ك�سفت  ال�سياق،  ذات  ويف 
م�سوؤولة باملجل�س البلدي لبلدية 
حي  ا�ستفادت  عــن  مليلة،  عــني 
جتديد  اأ�سغال  مــن  ال�سوناتيبا 
فنوات املياه وكذا قنوات ال�سرف 
التنمية  برنامج  خــالل  ال�سحي 
ت�سجيل  مت  ــن  اأي  ،2020 ل�سنة 
ــن الــعــراقــيــل على  الــعــ�ــســرات م
ما  الــتــجــديــد  عمليات  م�ستوى 
التهيئة  اأ�سغال  تاأخر  ا�ستدعى 
املائية  املوارد  اإمتام م�سالح  حلني 
تعبري  حد  على  التجديد  اأ�سغال 

امل�سدر.

اأدانت حمكمة 
�س�سار االبتدائية، 

ترتاوح  اأ�سخا�س   03
اأعمارهم بني 25 و30 

�سنة بغرامة مالية  
قدرها 10 ماليني 

�سنتيم لكل واحد منهما 
وهذا على خلفية 

حتطيم زجاج عربة 
الدرك الوطني التابعة 

ملفرزة الدائرة بقرية 
�سيار خالل عملية 

توزيع مادة ال�سميد 
على مواطني القرية، 

اأين قام املعنيون بر�سق 
مركبة الدرك الوطني 
باحلجارة بينما كانت 

تراقب املكان وتنظيم  
عملية التوزيع.

توزيع  امتياز  مديرية  قامت 
الكهرباء والغاز لوالية خن�سلـة، 
لفائدة  خا�سة  تــدابــري  بو�سع 
كورونا  وباء  تف�سي  بعد  زبائنها 
وتــ�ــســجــيــل حــالــتــني مــوؤكــدتــني 
و�سع  ــــرار  غ عــلــى  بـــالـــواليـــة، 
اأجــل  مــن   3303 خــا�ــس  رقـــم 
ت�سيب  اأعطاب  اأي  على  التبليغ 
من  الــغــاز  اأو  الــكــهــربــاء  �سبكة 
جتنيد  مت  كما  �سكناهم،  مقر 
للتدخل  ونهار  ليال  خا�سة  فرق 

الفوري واإ�سالح االأعطاب.
ومع حلول موجة الربد وكذا مكوث 
جملة  اتخذت  مبنازلهم  املواطنني 
االأجنــع  لال�ستعمال  التدابري  مــن 
بغاز  الت�سمم  اإخطار  وتفادي  للغاز 
خالل  من  الكربون  اأك�سيد  اأحــادي 
مبراقبة  خا�سة  ن�سائح  تــقــدمي 

و�سيانة االأجهزة كاملدفئة وم�سخن 
املاء وتهوية املنازل وعدم �سد اأماكن 
التهوية وخروج الغازات املحروقة 
مــهــمــا كـــانـــت الــــظــــروف وجتــنــب 
ا�ستخدام اأجهزة الطبخ والطابونة 
اإىل  ــة  ــاف ــس اإ� للت�سخني،  كـــــاأداة 
كهربائي  منبع  اأي  ا�ستخدام  عدم 

حــدوث  ــاء  ــن اأث ــرارة  ــس � توليد  اأو 
انفجارات  لتفادي حدوث  ت�سربات 
وغلق  املكان  تهوية  واإمنا  وحرائق 
الغاز من ال�سمام واالت�سال مب�سالح 
امتياز  م�سالح  اأو  املدنية  احلماية 

توزيع الكهرباء والغاز.

املتعاملني  مـــن  ــد  ــدي ــع ال يــنــا�ــســد 
املطاحن  اأ�سحاب  من  االقت�ساديني 
التجارة  مــديــريــة  ــة،  قــامل بــواليــة 
من  يتمكنوا  حتى  ترخي�س  منحهم 
ال�سميد  بيع منتجوهم  خا�سة مادة 
املــرور  دون  امل�ستهلك  اإىل  مبا�سرة 
على جتار اجلملة، وذلك على خلفية 
منحهم  ــتــجــارة  ال مــديــريــة  رفــ�ــس 
ما  وهــو  منتوجهم   لبيع  الرتخي�س 

هذه  عــن  الباعة  عـــزوف  عنه  نتج 
املــنــتــوجــات خــوفــا مــن االإجــــراءات 
امل�سالح  فر�ستها  الــتــي  الــ�ــســارمــة 
االأمنية على كل من يثبت نقله لهذه 

املادة االأ�سا�سية.
التجارة  مــديــريــة  رفــ�ــس  واأمـــــام 
املطاحن  هــذه  الأ�سحاب  الت�سريح 
جتار  ورف�س  للموطن،  املبا�سر  للبيع 
املواطن  يبقى  معها،  التعامل  اجلملة 

القاملي يف رحلة م�ستمرة عن كي�س من 
ال�سميد ويبقى اأ�سحاب تلك املطاحن 
ملطحنة  تــوفــر  اأن  ت�ستطيع  الــتــي 
الواحدة على االأقل 40 قنطار يوميا 
اأي ما يعادل 120 كي�س وزن 25 كلغ 
املواطنني  وتوافد  �سمت  يف  يعانون 
كي�سا  ولو  اقتناء  بغية  يوميا  عليهم 
واحدا  من مادة ال�سميد، اإال اأنهم مل 
مديرية  م�سالح  رف�س  اأمام  يتمكنوا 

الأ�سحب  الرتخي�س  منح  الــتــجــارة 
تلك املطاحن للبيع مبا�سرة للمواطن 
املطاحن   تلك  باأ�سحاب  دفع  ما  وهو 
من  قاملة  واليــة  وايل  مرا�سلة  اإىل 
لبيع  لهم  والرتخي�س  التدخل  اأجل 
للمواطن ومن ثم  منتجوهم مبا�سرة 
هذه  ندرة  على  الق�ساء  يف  امل�ساهمة 
املادة وقطع الطريق اأمام امل�ساربني.  

والعمـران،  ال�سكن  وزيـــر  ــرر  ق
ــــادة مـــديـــر الــتــجــهــيــزات  ــــاإع ب
بعد  ملن�سبة  بخن�سلة  العمومية 
من  اأ�ــســابــيــع   منذ  مهامه  ــاء  ــه اإن
ــذا على  الــواليــة وه طــرف وايل 
يف  الق�سائية  املتابعة   خلفية 

فرعيا  م�سوؤوال  كان  حينما  حقه 
الوزير  ليقرر  امل�سيلة   بــواليــة 
ر�سمية   ب�سفة  ملن�سبه  اإعــادتــه 
جعلت  التي  االأ�سباب  جتهل  فيما 
فيما  اإعادته  املذكور  امل�سـوؤول  من 
ابــتــهــاج موظفي  عــرفــت عــودتــه 

والذين  املقاولني  وبع�س  ــه  اإدارت
دخلوا يف حركة احتجاجية �سلت 
�سدور   عقب  املــديــريــة  م�سالح  
قرار توقيفه من الوايل مطالبني 
نهاية  للعمل  وهو ما مت  بعودته  

هذا االأ�سبوع ب�سفة نهائية.

تد�بري لت�سجيع �ملو�طنني على �لتز�م منازلهم بخن�سلة

مطالب ببيع �ل�سميد مبا�سرة للمو�طنني بقاملة

تزويد �مل�ست�سفى �جلامعي 
بتجهيز�ت طبية حديثة 

مو�طنو �لر�سفة يحتجون 
على كميات �ل�سميد 

منتــجــو �لكتــاكــيت
 يتكبدون خ�سائر فادحـــة 

خمزون �لقمح يكفي ل�سنة
 كاملة باأم �لبو�قي

مو�طنون يغلقون مقر بلدية �حلرملية

ماليري ت�سرف 
على م�ساريع "�لربيكولج" 

تغرمي 3 �أ�سخا�ص 
قامو� بتك�سري 
زجاج مركبة 

�لدرك

�إعادة مدير �لتجهيز�ت �لعمومية ملن�سبه 
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دون املرور على جتار التجزئة
قاملة
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اإعداد: اأمني. ب

عن كثب

رئي�س  يتحرك  اأن  ــرى  واالأخ الفينة  بني  اجلزائريون  ينتظر 
ميدانية  بزيارة  ويقوم  االأقل  على  االأول  وزيره  اأو  اجلمهورية 
كورونا،  الفريو�س  ب�سبب  طوارئ  ت�سهد  التي  امل�ست�سفيات  الأحد 
احتجاجية  وقفة  نظموا  قد  البليدة  م�ست�سفى  طاقم  وكــان 
اأيام دعوا فيها رئي�س اجلمهورية لزيارتهم واالطالع على  منذ 
الظروف املاأ�ساوية التي ي�ستغلون فيها ب�سبب غياب االإمكانيات 
والوقائية  الطبية  امل�ستلزمات  توفر  ال  التي  االإدارة  وتع�سف 
ب�سبب  اأع�سائه  من  عــددا  فقد  الــذي  الطاقم  �سحة  يهدد  ما 
يف  يقبع  الذي  احمد  �سي  الربوفي�سور  ومنهم  الفريو�س،  عدوى 
البليدة  والية  يف  هذا  كل  يحدث  اأيــام..  منذ  املركزة  العناية 
باأربعني كلمرتا فقط، حيث  العا�سمة  والتي تبعد عن  املنكوبة 
والت�سامن ميدانيا مع  زيارتها  �سامي على  م�سوؤول  اأي  مل يتجراأ 
اأهلها ال�سيما م�سوؤويل قطاع ال�سحة وخا�سة الوزير الذي يبدوا 
انه اأكرث النا�س هلعا من انت�سار الفريو�س حتى وهو قابع مبكتبه 
ر�سالة  وجه  اجلمهورية  رئي�س  وكان  بالهاتف..  القطاع  ي�سري 
الكلي  واالإغــالق  للحجر  اخلا�سعني  الوالية  �سكان  اإىل  ت�سامن 
منذ ثالثة اأيام، اإال اأن الر�سالة املليئة بعبارات الت�سامن مل تلق 
االأثر املطلوب ب�سبب تخبط الوالية يف م�سكالت متوينية وعدم 
التزام ال�سكان باحلجر التام ب�سبب غياب األيات متوين حقيقة 

توفر حاجياتهم.

وزير التجارة.. ال�شجرة التي غطت الغابة 
اأحدث وزير التجارة كمال رزيق الذي ينحدر من والية البليدة 
الهروب  قاعدة  يف  خرقا  بجامعتها  اأ�ستاذا  ي�ستغل  كان  والذي 
اجلماعي للم�سوؤولني من مواجهة الفريو�س كورونا وذلك بقيامه 
بزيارات عديدة ويف اأوقات خمتلفة اإىل هذه الوالية واإظهاره 
الذي  اخلا�س  الظرف  مع  التعامل  يف  كبرية  وجمازفة  �سجاعة 
متر به، حيث زار م�ست�سفياتها واأ�سواقها ووجه تعليمات لقطاعه 
عدة  توا�سل  بينما  ذلك  يحدث  فيها،  احلياة  متطلبات  لتوفري 
�سباتها  الفريو�س  على  احلرب  يف  ت�سارك  اأن  يفرت�س  قطاعات 
ال�سباب  قطاع  غــرار  على  نهائيا  امل�سهد  عن  وتغيب  الربيعي، 
واالإعــالم  الثقافة  وقطاع  العايل  التعليم  وقطاع  والريا�سة 
من  نهائيا  تن�سلوا  القطاعات  هذه  فم�سوؤولو  وغريها..  والنقل 
الوطنية  احلملة  اإطــار  يف  �سيء  بــاأي  يــبــادروا  ومل  امل�سوؤولية 

ملكافحة انت�سار الفريو�س بكل الو�سائل والطرق املمكنة.
ورغم حترك عدد من الوزراء على غرار وزير ال�سوؤون الدينية 
غيب  الغلق  هذا  اأن  اإال  العبادة،  اأماكن  لغلق  تعليمات  باإ�سدار 
فيها  ال�سوت  مكربات  ت�ستغل  ومل  للم�ساجد  التوعوي  اجلانب 
لبث ح�س�س تقوية املعنويات واإر�ساد النا�س اإىل �سرورة الهدوء 
املختلفة  الن�سائح  اإ�سداء  الر�سمية وكذا  بالتعليمات  وااللتزام 
ملا تلقاه موؤ�س�سة امل�سجد من احرتام وثقة ال�سكان.. كما حترك 
اأي�سا وزير الفالحة واأمر باإخراج املخزونات لك�سر ظاهرة غالء 

يقنع  مل  هذا  كل  املختلفة..  الغذائية  املــواد  وتوفري  االأ�سعار 
يتطلب  ما  جانبه  اإىل  وم�سوؤوليها  احلكومة  بوجود  املواطنني 
ووالته  وزراءه  اإخــراج  جــراد  العزيز  عبد  االأول  الوزير  من 
االحتياطات  اأخذ  �سرورة  مع  امليدان  اإىل  الطوعي  احلجر  من 

ال�سرورية.   

الوالة.. من الزيارات امليدانية اإىل اإ�شدار البيانات
عاد الوالة اإىل مكاتبهم متاأ�سني بالوزراء حيث ال يعرف اإن كانت 
اأو بيوتهم يف  لهم تعليمات بلزوم مكاتبهم  احلكومة قد وجهت 
ظل الظروف الراهنة، فيما اكتفى كثري من الوالة بكتابة بيانات 
حول احلالة الوبائية لوالياتهم، هي يف احلقيقة من �سالحيات 
مديريات ال�سحة، كما ن�سر والة اآخرون ح�سائل عمل مديريات 
�سد  موازية  حربا  بدورها  تخو�س  التي  االأمن  وقوات  التجارة 
فاإن  احلكم  هذا  ودون  واملهربني،  وامل�ساربني  ال�سلع  حمتكري 
ن�ساطاتهم  وتراجعت  باحلجر،  التزموا  اجلمهورية  والة  اأغلب 
اال�ستعدادات  على  لالطالع  امل�ست�سفيات  يــزروا  ومل  امليدانية 
االأوىل  اجلبهة  جنود  الن�سغاالت  اال�ستماع  اأو  الوباء  ملواجهة 
بل  املطلوبة..  االإمكانيات  توفري  على  والعمل  الفريو�س  �سد 
االإذاعـــات  اإىل  للذهاب  اأنف�سهم  حتى  يكلفوا  مل  والة  هناك 
واأر�سلوا  اجلائحة  هذه  ب�ساأن  والياتهم  �سكان  ملخاطبة  املحلية 
ممثلني عنهم من اأجل رفع املعنويات واإثبات الوجود وبعث الثقة 

يف الدولة وحث النا�س على االلتزام بالتعليمات.

روؤ�شاء دول وم�شوؤولون اأ�شيبوا بالفريو�س اأثناء اأداء عملهم  
كرة  م�ساهري  وال  احلكومات  يف  امل�سوؤولني  الفريو�س  ي�ستثن  ومل 
التزامهم  وعدم  عملهم  طبيعة  ب�سبب  منهم  ونال  والفن  القدم 
بفريو�س  اأ�سيبت  التي  ال�سخ�سيات  بني  ومن  ال�سحي،  باحلجر 
م�سابني  اأ�سخا�سا  خالط  الذي  الفرن�سي  الثقافة  وزير  كورونا 
ت�سهد  التي  اإيــران  ويف  الربملان،  يف  وجــوده  اأثناء  الوباء  بهذا 
االأول  النائب  اأ�سيب  بالفريو�س  امل�سابني  تزايدا رهيبا يف عدد 
رفيعي  امل�سوؤولني  من  وعدد  روحــاين،  ح�سن  االإيــراين  للرئي�س 
رئي�س  زوجــة  اإ�سابة  الكندية  ال�سلطات  اأعلنت  كما  امل�ستوى 
النتائج  ظهور  بعد  بالفريو�س  غريغوار  �سويف  الكندي  الــوزراء 
االإيجابية، وطال الفريو�س وزيرة الدولة ل�سوؤون �سالمة املر�سى 
الوزراء جون�سون  اأ�سيب رئي�س  نادين دوري�س، كما  الربيطانية 
الطوعية.  العزلة  حالة  يف  الدخول  واأعلنا  لل�سحة  ووزيــره 
ملا  اأركان اجلي�س االيطايل  رئا�سة  “كورونا” اإىل  يف حني و�سل 
اأركان اجلي�س �سالفاتوري فارينا،  اأعلن عن اإ�سابة رئي�س هيئة 
اأعلن  حيث  الوزراء  عند  فقط  يتوقف  ومل  امل�ستجد  بالفريو�س 
اأن نتائج التحليل االأول، اأظهرت  “O Dia”  الربازيلي   موقع 
كورونا،  بفريو�س  بول�سورنارو،  جاير  الربازيل،  الرئي�س  اإ�سابة 

ليكون اأول رئي�س دولة م�ساب بهاذ الوباء العاملي.

دخــل �ســكان الواليــات االأورا�سيــة يف مرحلــة جديــدة مــن 
التعامــل مــع فريو�ــس كورونا امل�ستجــد من خالل ر�ســد احلاالت 
امل�ستبــه بهــا واحلاالت املوؤكــدة و�سط انت�سار فظيــع لالإ�ساعات، 
حيث حتــول اأي �سخ�س اجته اإىل اأي عيادة �سحية الأي غر�س 
مــن االأغرا�ــس اإىل م�ستبــه بــه باالإ�سابــة بفريو�ــس كورونــا، 
ولذلك ن�سطت ال�سفحات واحل�سابات ال�سخ�سية يف تداول هذه 
املعلومــات التي يعتــرب اأغلبها غــري �سحيح، لكــن بع�س احلاالت 
املوؤكــدة اأ�سبحــت مقيا�سا لر�سم خارطة ذهنيــة النت�سار الوباء 
علــى كل االأل�سنــة، حيــث كتبــت كرميــة " احكمــوا دياااركــم 
احلــاالت راهــي تزيد وربــي ي�سرتنــا ن�سالــه"، اأما رمــزي فرد " 
ومــازال اللــي مــا ظهرو�ــس ..... ب�سح عــاله راهــم يطولو با�س 
يخرجو النتائج تقريب �سمانه با�س نرجع نتيجة واحد.......

ربي يجيب اخلري
اأمــا اأم نعمــة فكتبت "حنا ملــي حلينا عينينــا يف هذه الدنيا 
واإحنــا �ساديــن بيوتنــا اخلرجــة وال درجة نحن عندنــا املكوث 
يف البيــت عــادي جــدا، اأمــا الها�سمــي فكتــب علــى �سفحتــه يف 
الفاي�سبــوك " نرجو ال�سرب من حديد من كل اجلهات امل�سوؤولة 
ق�سد قطــع دابر امل�ستهرتين بحياة االأمة وامل�ساربني واحلد من 

انت�سار هذا الوباء اللعني".

تابع اجلزائرون باهتمام كبري و�سول اأول دفعة من االأطباء 
ال�سينيني اإىل اجلزائر حيث تباينت مواقفهم من هذه الباعثة 
وامل�ستالزنــات التــي جلبتها تقــول هيام "اول هــدف لهم �سيكون 
درا�ســة تطــور الفريو�ــس ومقارنته حاليــا وبداياتــه يف ال�سني 
ورفــع تقاريــر اىل بلدهــم ال�ستكمــال بحوثهــم .. امــا حكايــة 
ايــن �سيوزع ال�سناوة ال نفع لها حاليا ..اأكيد �سيقدمون خربتهم 
يف املجــال للطاقم الطبي اجلزائري �ســواء املدين او الع�سكري، 
وترد �سيماء "دورهم لي�س تدخال طبيا لعالج املر�سى بالدرجة 
االوىل يف راأيــي اأظــن ان دورهــم تكويني لالأطبــاء واال�ستفادة 
مــن خرباتهــم يف التعامل مــع الوبــاء. ويعلق وليــد "تبون بعث 
كونتونــار جابنــا بيها طائــرة �سحن التجــارة املربحــة لعقوبة 
للطائــرة املوريطانية" اأما برهوم فكتب على �سفحته "االطباء 
ال�سينــني ميجيو�س بخربة املخربيني تاع جامعة مولود معمري 
يل اكت�سفوا كيفية للك�سف ا�سرع من طريقة با�ستور وعن قريب 
ترقبــوا املفاجــاأة.." ويرد ملزي "يحب�ســو الفريو�س يف بالدهم 
ومــن بعد يجيونا مرحبا بهم... ويكتــب �سيف مازحا "ما نعرف 
ال�سلعــة ايل جابوهــا اأ�سليــة وال طايــوان كمــا ايل بعثوها اإىل 

اإ�سبانيا ورجعتهالهم، ال�سناوة ما يتامنو�س..".

اأثــار خــرب اإ�سابــة رئي الــوزراء الربيطــاين جون�سون 
الكثــري مــن االهتمام مــن قبــل رواد مواقــع التوا�سل اإىل 
درجــة اعتالء الرتنــد العاملــي يف عدة مــرات وذلك على 
خلفيــة ت�سريحــات �سابقــة للمعنــي، فحــني كانــت دول 
ال�سرق والغرب ت�ســارع باتخاذ اإجراءات طارئة ملكافحة 
هــذا الوبــاء امل�ست�سري وتغلــق املدار�س واملتاجــر وتن�سر 
جيو�سهــا يف ال�سوارع كانت حكومــة جون�سون تغرد خارج 
ال�سرب، وتطرح منهجهــا الفريد للتعامل مع االأزمة، وهو 
مناعة القطيــع التي تقول بتو�سيع دائــرة انت�سار املر�س 
حتــى تتكــون مناعــة جماعيــة لــدى ال�ســكان. ويف اأحد 
املوؤمتــرات ال�سحفية قال رئي�س الــوزراء الربيطاين اإنه 
ي�سافــح النا�س با�ستمرار، وتابع قائال "كنت يف م�ست�سفى 
الليلة املا�سيــة، واأعتقد اأن فيه بع�ــس امل�سابني بكورونا، 

وقد �سافحت اجلميع".
لذلــك كتــب مــربوك، لــن يكــون غريبــا اإذا تبــني اأن 
جون�ســون التقــط الفريو�ــس من ذلــك امل�ست�سفــى يف تلك 

الليلة التي كان ي�سافح النا�س فيها ب�سخاء.
اأمــا هيثــم فكتــب "اأنــا ال اأثــق يف اإ�سابــة �سخ�سيــات 
وازنــة جــدا يف اأي دولــة كانــت اإال اإدا مت االإعــالن عــن 
وفاتــه ب�سبــب كورونــا ومــع دالــك اأحتفــظ ب 75% من 
ال�ســك هــل فعال مــات اأم ال، اأحيانا تكون دوافــع �سيا�سية 
و ا�سرتاتيجيــة وراء اإعــالن زعفور م�ســاب، بالن�سبة يل 

االإ�سابات االأكيدة هي اإ�سابات املواطنني 
وكتبت لينــا " اأكيد انتا ه�سا تاخذ العالج ... امل تقل 
لل�سعــب الربيطاين .. اكت�سبوا مناعــة وا�ستعدوا لتوديع 
احبابكــم وكنــت راف�ســا مبــداأ حظــر التجــوال .. لهــذا 

ال�سبب عند ا�سابتك اعلنت احلظر .. !!!!!!
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�سوى  االأيام  الرعب يف قلوب اجلزائريني هذه  اأدخل  �سيء  ال 
امل�سكالت  حتالف  رغم  جوعا،  املوت  من  واخلوف  ال�سميد،  ندرة 
القلوب  بلغت  حتى  واجليولوجية  واالقت�سادية  الوبائية 
الواليات،  اأغلب  انت�سار فريو�س كورونا يف  احلناجر، ففي غمرة 
ويف  متفاوتة،  زلزالية  لهزات  ال�سرق  واليات  من  كثري  وتعر�س 
يفكر  ال  الهبوط..  يف  امل�ستمرة  االقت�سادية  املوؤ�سرات  خ�سم 
اخلوا�س  حمالت  يف  املفقود  ال�سميد  كي�س  يف  �سوى  اجلزائري 
ملعايري  وا�سح  حتد  يف  الطويلة  الطوابري  اأجله  من  تقام  والذي 
املتعارف عليها يف  ال�سالمة  الوقاية من فريو�س كورونا، ومعايري 

مثل هذه احلاالت.
لقد نال الرعب النا�سئ عن هواج�س غري حقيقية من النفو�س، 
انتظار  يف  الغذائية  املــواد  تخزين  اإىل  اهتمامها  كل  ف�سوبت 
بتخزين  قاموا  ال�سكان  اأن  اإىل  اجلميع  انتبه  حيث  املجهول، 
املواد الغذائية واحلجر عليها يف بيوتهم فيما رف�سوا هم احلجر 
ا�ستخدام  انتظار  يف  املتكررة  الــنــداءات  على  ومتــردوا  املنزيل 
و�سائل االإكراه ال�سرعي، لقد فعلوا ذلك وكاأن الفريو�س �سي�سيب 
العجيبة  املفارقة  حتدث  وهنا  االإن�سان  ولي�س  املخزنة  املــواد 
للدولة  التنظيمية  القدرة  يف  والثقة  الوعي  غياب  على  الدالة 
ت�سبب  حيث  الو�سع  هذا  اإزاء  حيلتها  قلة  بدورها  اأثبتت  التي 
وكاالت  اأمام  كبري  طوابري  يف  لل�سميد  املتخ�س�سة  املحالت  غلق 
قلة  ب�سبب  الفريو�س  لن�سر  بــوؤر  اإىل  يتحول  قد  ما  ال�سامباك 

التنظيم.
ملادة  النا�س  اختيار  يف  عليها  الوقوف  ميكن  االأخرى  املفارقة 
احلد  وت�سمن  ت�ستغل  �ستبقى  املخابز  اأن  علمهم  مع  ال�سميد 
ت�ستغل ب�سعف طاقتها،   التموين مبادة اخلبز، ورمبا  االأدنى من 
ال  ثقايف  معطى  هو  ال�سميد  مادة  تخزين  �سلوك  اأن  ندرك  وهنا 
عالقة له باحلالة االقت�سادية وال مبنطق االأزمات التموينية، 
ميلكون  ال  كانوا  املادة  هذه  يخزنون  كانوا  الذين  اأجدادنا  الأن 
غريها وكانت هي العمود الفقري للنظام الغذائي اآنذاك.. هذا 
النظام تغري كثريا لدى اجلزائريني لكنهم بقوا اأوفياء لذاكرتهم 
وللهلع خوفا من املوت جوعا.. فهناك مواد اأخرى ميكن تخزينها 
قيمة  ذات  وهــي  االأزمــــات  وقــت  الــغــذاء  يف  عليها  واالعــتــمــاد 
غذائية عالية جدا و�سعرها رخي�س.. نتكلم هنا عن مادة االأرز 
والفرينة مثال.. لكن ال اأحد يعريهما اأي اهتمام.. اإن ما يحدث 
ب�سبب اخلوف من نفاذ مادة ال�سميد يعطينا موؤ�سرات كثرية عن 
اجلاذبية القوية التي ت�سدنا للما�سي كلما ف�سلنا يف التوجه نحو 
امل�ستقبل، فال جرم اأن يحدث التهافت على ال�سميد عندنا يف حني 
اأغلب  يف  ال�سحي  الورق  مادة  على  ولكن  مماثلة  م�ساهد  حتدث 

الدول االأروبية وعند مقارنة هذه بتلك �سنفهم اأ�سياء كثرية.

�ل�سميدوفوبيا
تظهر ال�صورة اأدناه كبار امل�صوؤولني ال�صينيني وهم بلبا�س الوقاية يواجهون الفريو�س يف امليدان رفقة كوادر 
ال�صحة وباقي الهيئات املعنية، لتبني جانبا من جوانب جناح هذه الدولة يف مكافحة الفريو�س والتخل�س منه 
يف وقت قيا�صي، يف حني يقبع اأغلب م�صوؤولينا يف بيوتهم اأو يتمرت�صون مبكاتبهم يراقبون الو�صع من بعيد، 

بينما يبقى منت�صبي قطاع ال�صحة وحدهم يف مواجهة كل الأخطار ب�صبب قلة الإمكانيات و�صرا�صة الفريو�س.  

رفعت احلكومــة اجلزائرية العلم االأبي�س داللة على 
ا�ست�سالمها للو�سع امل�ستجد ب�سهولة ويف اأول منعرج، حيث 
بــادرت اإىل فتح ح�سابــات بنكية من اأجــل جمع تربعات 
املواطنــني ملواجهــة هــذه االأزمــة.. يحدث ذلــك يف وقت 
�سارعت كثري من الدول اإىل �سن �سيا�سات عمومية حمائية 
للفئــات اله�سة التي طالتهــا االأزمة ب�سبب توقف ن�ساطها 
االقت�سادي اأو تلك املعدمة التي ال متتلك مداخيل قارة، 
حيــث ر�ســدت اآالف املليــارات الإنقاذ املوؤ�س�ســات ال�سغرية 

والقطاعات التي م�سها احلجر.
لقــي حالــة  الو�سائــط  التــي بثتــه كل  النــداء  هــذا 
ا�ستهجان ورف�س مبدئي كبريين، لي�س الأن النا�س ال تريد 
التــربع وال الأن اإمكانياتهم ال تفي بالغر�س، فهناك عدد 
كبري جدا من اأغنياء الفرتة ال�سابقة ولكن الأن التاميينغ 
الذي جاءت فيه هذه الدعوة يت�سم بنوع من اخل�سو�سية 
على خلفية مطالبات كثرية با�ستعادة االأموال املنهوبة من 
طرف الع�سابة امل�سجونة، واأخرى تذكر الرئي�س بوعده 
اأثنــاء احلملــة االنتخابية وت�سريحه باأنــه يعرف مكان 
االأمــوال املنهوبة.. اليوم ي�ستح�سر النا�س هذا الت�سريح 
ويلحــون يف الطلب الأن الوقت حــان ال�سرتجاع ولو جزء 

ي�سري من تلك االأموال ل�سبها يف خزينة الدولة.. 
اإن الدولــة كانت قد مررت منذ اأيــام وبحجة جائحة 
كورونا قــرارات قا�سية جــدا عندما قل�ست مــن ميزانية 
مــا  اجلديــدة  والدرا�ســات  امل�ساريــع  واأوقفــت  الت�سيــري 
�سينعك�س مبا�ســرة على فر�س التوظيــف، وحتى الوعود 
املتعلقــة مبراجعــة ال�سريبة علــى الدخــل وامل�ساعدات 
االجتماعيــة االأخــرى �سكتت عنهــا، خا�ســة واأنها اأجلت 
م�سروع قانون املالية التكميلي ما يعني اأنها �ستدخل �سمن 
االأحكام العرفيــة قريبا يف ت�سيري ال�ساحة االقت�سادية 
و�ســط خمــاوف مــن تدحــرج قيمــة الربميــل اإىل اأدنــى 

م�ستوى بعد فقدانه اأكرث من 80 باملائة من قيمته.



حددت وزارتا التجارة وال�صناعة معايري املطابقة والرقابة على النوعية للمنتجات التجميلية والتنظيف البدين من 
اجل حماية امل�صتهلك من خمتلف املخاطر.

 بلغت فاتورة ا�صترياد املواد الغذائية يف اجلزائر 625،84 مليون دولر يف جانفي املا�صي مقابل 737،66 
حريق بئر ل�ضخ الغاز بحا�ضي م�ضعود: مليون دولر يف نف�س الفرتة من العام املا�صي، ح�صبما علمته واأج لدى املديرية العامة للجمارك اجلزائرية.

حماية امل�شتهلك: 

الر�شمية  اجلــريــدة  يف  ن�شر  مت  وعليه 
يت�شمن  م�شرتك  وزاري  قــرار   16 رقــم 
املعايري  يــحــدد  الـــذي  الــتــقــنــي  الــنــظــام 
املــيــكــروبــيــولــوجــيــة ملــــواد الــتــجــمــيــل و 
التنظيف البدين، حيث مي�س هذا القرار 
الدواء  با�شتثناء  مادة  اأو  م�شتح�شر  كل 
االأجــــزاء  خمتلف  يف  لال�شتعمال  مــعــد 
الب�شرة  مثل  االإن�شان  جل�شم  ال�شطحية 
واالأجفان  وال�شفاه  واال�شافر  وال�شعر 
اآو  تنظيفها  بهدف  واالأغ�شية  واالأ�شنان 
هيئتها  تعديل  اأو  �شالمتها  على  املحافظة 

اأو تعطريها اأو ت�شحيح رائحتها.
ـــواد على  امل ــذه  ه اأن ال حتــتــوي  ويــجــب 
)بكترييا  الــدقــيــقــة  احلــيــة  الــكــائــنــات 
ت�شكل  قد  بكميات  وغــريهــا(  وفطريات 
ــه،  ــن واأم امل�شتهلك  �شحة  عــلــى  خــطــرا 
بحيث يجب اأن ال تف�شد نوعيتها يف اإطار 
طبقا  املتوقع  اأو  لها  املخ�ش�س  ا�شتعمالها 
للمعايري امليكروبيولوجية املحددة يف هذا 
قبول  مدى  املعايري  هذه  وحتــدد  القرار، 
منتوج اأو ح�شة من مادة جتميل وتنظيف 
اأو وجود  اأ�شا�س انعدام   بدين وذلك على 

الكائنات احلية الدقيقة.
ويتعلق االأمر اأي�شا باحل�شول على نتائج 

التحاليل  اإجراء  اأو مقبولة عند  مر�شية 
القيم  التي ترتكز على  امليكروبيولوجية 
بعني  االأخـــذ  مــع  املعايري  لــهــذه  املــحــددة 
املتعلق  بــه  املــعــمــول  التنظيم  االعــتــبــار 
بكيفيات اقتطاع العيينات و�شري التحليل.

امل�شرتك  ــــوزاري  ال ــقــرار  ال ــذا  وحـــدد ه
نتائج  وتف�شري  بالتجربة  القيام  اإجــراء 
التحاليل امليكروبيولوجية ملواد التجميل 

هذا  يدخل  حيث  الــبــدين،  التنظيف  و 
املطابقة  على  الرقابة  ــار  اإط يف  الــقــرار 

للمنتجات امل�شنعة حمليا اأو امل�شتوردة.
التنفيذي  املر�شوم  لتطبيق  اأي�شا  وياأتي 
الت�شنيع  وكــيــفــيــات  لــ�ــشــروط  املــحــدد 
يف  والت�شويق  ــتــرياد  واال�ــش والتو�شيب 
التجميلية  للمنتجات  الوطني  ال�شوق 

والتنظيف البدين.

و�شجلت بذلك فاتورة الواردات الغذائية 
اأي  دوالر  مليون   111،82 ب  تــراجــعــا 
بيانات  حــ�ــشــب   ،  %  15،16 بن�شبة 
ب�شكل  االنخفا�س  هذا  ويرجع  اجلمارك، 
واردات  الذي عرفته  الهبوط  اإىل  رئي�شي 
وال�شكر  وم�شتقاته  واحلــلــيــب  احلــبــوب 

واخل�شر.
وبهذا اخل�شو�س، تظهر بيانات اجلمارك 
وال�شميد  ــوب  ــب واحل واردات  قيمة  اأن 
من   %  27 ــوايل  ح متثل  التي  والدقيق 
هيكل الواردات الغذائية، بلغت 167،96 
مليون دوالر مقابل 248،08 مليون دوالر 
بانخفا�س  اأي   2019 من  ال�شهر  نف�س  يف 
ن�شبته  ما  اأي  دوالر  مليون   80 من  باأكرث 
%، كما تراجعت واردات احلليب   32،30
دوالر  مليون   123،95 اإىل  وم�شتقاته 
نف�س  يف  دوالر  مليار   134،11 مقابل 
ال�شهر من العام املا�شي، بانخفا�س 10،16 

مليون دوالر )-7،58 %(.
وانخف�شت اأي�شا فاتورة م�شرتيات ال�شكر 
مليون   53،95 اإىل  اخلارج  من  وال�شكاكر 
دوالر مقابل 61،07 مليون دوالر قبل عام 

.)% 11،67-(
النزويل   املنحى  نف�س  ت�شجيل  مت  وقــد 
بالن�شبة للخ�شروات التي انخف�شت بن�شبة 
دوالر  مليون   45،33 % باإجمايل   4،47
نف�س  خالل  دوالر  مليون   47،45 مقابل 
اأي�شا  االنخفا�س  و�شمل  املقارنة،  فــرتة 
اأقل  ب�شكل  لكن  اأخــرى  غذائية  منتجات 
والتح�شريات  وال�شاي  القهوة  مثل  حدة،  

الغذائية املختلفة، وفقا لنف�س البيانات.
وال�شاي  الــقــهــوة  لـــــواردات  فبالن�شبة 
32،61 مليون دوالر  والتوابل، فقد بلغت 
بانخفا�س 4،87 % بينما هبطت الواردات 
املختلفة  الغذائية  التح�شريات  فئة  من 
 17،45-( دوالر  مليون   26،45 اإىل  
دوالر  مليون    16،77 اإىل  واللحوم   )%

.)% 9،48-(

وقائيا  خمــطــطــا  �ــشــونــلــغــاز  جمــمــع  طــبــق   
ملكافحة انت�شار وباء كورونا يف �شفوف عماله 
ح�شبما  خدماته،  ا�شتمرارية  على  موؤكدا 

اأفاد به بيان للمجمع.
اأوىل  ظهور  فــور  ــه  اأن امل�شدر  ذات  واأو�ــشــح 
الــذي  بــالــوبــاء  املتعلقة  ــــذار  االإن عــالمــات 
ال�شعيد  عــلــى  املــعــمــورة  ــل  ــام ك ــه  تــواجــه
اتخاذ  يف  �شباقا  �شونلغاز  جممع  كان  العاملي 
مواجهة  اإىل  الرامية  الوقائية  االإجــراءات 
فريو�س كورونا امل�شتجد )كوفيد-19( وهذا 
من  املــقــررة  ــراءات  ــالإج ل تبنيه  جانب  اإىل 
املر�شوم  مبوجب  العمومية  ال�شلطات  قبل 
التنفيذي رقم 20-69 ال�شادر يف 21 مار�س 

.2020
اأزمــة  خلية  تن�شيب  مت  االإطــــار  هــذا  يف 
للمجمع  ــعــام  ال املــديــر  الــرئــيــ�ــس  بــرئــا�ــشــة 

باإ�شراك كافة الفروع.
اجتماعات  اأوىل  خالل  اأنه  البيان  اأ�شاف  و 
تقرر  مار�س   23 اإىل   15 من  اللجنة  هــذه 
ويتعلق  اأوىل،  مرحلة  يف  تو�شية   28 اتخاذ 
مبكان  العمال  عــدد  بتقلي�س  اأ�شا�شا  االأمــر 
العمل  طـــب  لــتــو�ــشــيــات  مــطــابــقــة  الــعــمــل 
من  الب�شري  للراأ�شمال  التنفيذية  واملديرية 

و�شعهم  يعترب  الذين  العمال  ت�شريح  خالل 
الب�شري  االحــتــكــاك  اأمــــام  هــ�ــس  ال�شحي 
والن�شاء الالئي لديهن اأطفال �شغار والعمال 
الذين ميكن اال�شتغناء عن مهامهم يف الوقت 

الراهن.
الأكرث  اال�شتثنائي  الت�شريح  مت  ثــم  ومــن 
املطاعم  كل  غلق  مع  العمال  من   %50 من 
ـــــراءات خا�شة  اإج اتــخــاذ  مــع  اجلــمــاعــيــة 
جهة  من  مت  كما  احلياة،  لقواعد  بالن�شبة 
بالن�شبة  بعد  عــن  العمل  ت�شجيع  اأخـــرى 
الندوات  عقد  تف�شيل  مع  امل�شرحني  للعمال 
التن�شيق  الجتماعات  بالن�شبة  بعد  عــن 

وغريها من االجتماعات ال�شرورية.
العمال  بتحديد  االأزمــة  جلنة  اأو�شت  كما 
ا�شتغالل  ب�شمان  الكفيلة  االأ�شا�شية  واملهام 

خمططات  واإعـــداد  والــغــاز  الكهرباء  نظام 
الغاز  نقل  و  ــتــاج  اإن يخ�س  فيما  ا�شتغالل 
كل  ــداد  اإع جانب  اإىل  والتوزيع  والكهرباء 
ارتفاع  حال  يف  ا�شتعجايل  ملخطط  موؤ�ش�شة 
�شمان  على  احلر�س  مع  الوباء  تف�شي  ن�شبة 
تطور  متابعة  ول�شمان  اخلــدمــة،  ا�شتمرار 
الو�شع تقرر تن�شيب خلية اأزمة على م�شتوى 
كل موؤ�ش�شة والتن�شيق مع الوالة للتكفل باأي 

نق�س.
فقد  التجارية  ــاالت  ــوك ال بخ�شو�س  اأمـــا 
 08 ال�شاعة  من  بها  العمل  اأوقـــات  حــددت 
يف  جاء  ح�شبما  �شا،   14 ال�شاعة  غاية  اإىل 

البيان.
ل�شالح  �شونلغاز  وفـــرت  اأخـــرى  جهة  مــن 
)كمامات  الالزمة  الوقاية  اأدوات  موظفيها 
وقفازات ومعقمات...( مع التنظيف املنتظم 
للف�شاءات وم�شاعفة احلمالت التح�شي�شية.

ي�شريها  �شركة   16 �شونلغاز  ت�شم  للتذكري 
موؤ�ش�شة   18 اإىل  باالإ�شافة  مبا�شرة  املجمع 
م�شاركة  �شركات  و10  فروعه  مع  م�شاركة 
اأكــرب  مــن  �شونلغاز  جممع  ويــعــد  الــغــري،  مــع 
امل�شتخدمني يف املجال ال�شناعي ب 91.218 

عامال نهاية �شنة 2018. 

على  رزيــق  كمال  التجارة  وزيــر  اأ�ــشــرف 
من  التجارة  لــوزارة  مقدمة  هبات  حتويل 
اإىل  حتويلها  ق�شد  �شركات،   03 طــرف 
اجلهات التي هي يف حاجة اإليها، وذلك يف 

اإطار الت�شامن الوطني.
 sarl الهبة االأوىل قدمتها �شركة وفاء
االأمــن  م�شالح  اىل   wafa faile
يوم  �شت�شلم  ال�شحنة  بقية  اأمــا  الوطني 
الوطني  الدرك  املقبل اىل م�شالح  ال�شبت 
يف  ال�شحنة  وتتمثل  املدنية  واحلماية 
حتمل  مــقــطــورة  ن�شف  �ــشــاحــنــات  ثـــالث 
معطرة،  جيب  مــنــاديــل  علبة   8000
متو�شطة  وفـــاء  مناديل  علبة   3200
احلجم ، 4240 ورق �شحي ،252 اأغطية 

باملائدة  خا�س  ورق  حزمة  طبية،180 
،1920 حزمة ورق خا�س باملائدة حجم 

�شغري ،1440 مناديل مبللة .
طرف  من  هبة  التجارة  وزارة  تلقت  كما 
 40 يف  تتمثل   spa/imgsa �شركة 
لال�شتعمال  وحــدة   40000 بها  �شندوق 
م�شالح  اإىل  توجيهها  مت  والــتــي  الطبي 
احلماية املدنية،ال�شرطة، الدرك الوطني 

وم�شت�شفى بوفاريك .
النقابة  اأي�شا هبة من  الوزارة  كما تلقت 
الوطنية لل�شيادلة فرع البليدة متمثلة يف 
للبكترييا  امل�شاد  الهالم  من  4776 وحدة 
احلماية  مل�شالح  حتويلها  �شيتم  والــتــي 

املدنية، ال�شرطة والدرك الوطني .

منطقة  " يف   244 " اأم دي  الغاز  ل�شخ  ببئر  ن�شب  الذي  على احلريق  كليا  ال�شيطرة  متت 
اأي  يتم  اأنه مل  م�شيفا  اأم�س،  اأول  �شوناطراك،  بيان ملجمع  به  اأفاد  م�شعود، ح�شبما  حا�شي 

اأ�شرار ب�شرية.
وح�شب امل�شدر ذاته، مت االنتهاء من العملية خالل يوم اخلمي�س 26 مار�س، اأي 48 �شاعة  

بعد اندالع احلريق.
وتطمئن �شوناطراك اأن اأ�شغال التاأمني الكامل للبئر هي جارية بغر�س ا�شتئنافه يف اأقرب 

االآجال.
ويخل�س البيان اإىل االإ�شارة اإىل اأنه بف�شل جمهودات كافة الفرق املتخ�ش�شة ل�شوناطراك، 
متت ال�شيطرة بالكامل على احلريق، مما يدل على امل�شتوى الرفيع من التحكم و املهارة لهذه 

الفرق.

تراجعت اأ�شعار النفط خالل تعامالت اأول اأم�س، اإىل م�شتويات متدنية، حيث انخف�س 
مزيج “برنت” دون م�شتوى 26 دوالرا للربميل.

للربميل،  دوالر   25.98 م�شتوى  عند  اليوم  �شبيحة  “برنت”  مزيج  تداول  وجرى 
بانخفا�س ن�شبته 1.4% عن اإغالق اجلل�شة ال�شابقة، لكن املزيج العاملي عو�س بع�س 
دوالر   26.13 م�شتوى  عند  تداوله  جرى  حيث  دقائق  بخم�س  ذلك  عقب  اخل�شائر 

للربميل.
وجاء هبوط الربنت خالفا للخام االأمريكي، الذي �شعد و�شجل م�شتوى عند 22.78 

دوالر للربميل، اإذ ارتفع بن�شبة 0.8% عن اإغالق اجلل�شة ال�شابقة.
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بينهم ال�ضيناتور اليهودي برين �ضاندرز الذي قال اإن خطة ترامب غري مقبولة و�ضتدمي ال�ضراع

بعد ارتفاع وترية ال�ضتباكات يف البالد

عن  اأمــ�ــس،  املتحدة،  االأمم  اأعــربــت 
تفيد  تقارير  اإزاء  البالغ"  "قلقها 
املدنيني  �شفوف  يف  اخل�شائر  بتزايد 
ـــنـــزوح الــنــاجــمــة عن  وعــمــلــيــات ال
غربي  لال�شتباكات  االأخري  الت�شعيد 

ميامنار.
جاء ذلك خالل موؤمتر �شحفي عقده 
با�شم  املتحدث  دوجــاريــك،  �شتيفان 
اأنطونيو  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني 
تلفزيونية  دائــرة  عرب  غوتريي�س، 
املتحدة  االأمم  مبقر  ال�شحفيني  مع 
اإّن  دوجاريك  قال  حيث  بنيويورك، 
الالجئني،  ل�شئون  ال�شامية  املفو�شية 
اأعربت عن قلقها البالغ اإزاء التقارير 
التي حتدثت عن مقتل ما ال يقل عن 
اال�شتباكات  �شل�شلة  عقب  مدنيًا،   21
التي �شربت قراهم على طول احلدود 
وت�شني  ــان(  )اأراك راخني  واليتي  بني 
�شابق  وقــت  يف  ميامنار  يف  )غـــرب(، 
�شقوط  اأ�شبح  اأنه  م�شيفا  ال�شهر،  من 
اأمــرا  املدنيني  ال�شكان  بــني  �شحايا 

متكررا، وهو ما يوؤكد فداحة التكلفة 
لل�شراع  الثقيل  واالأثــــر  الب�شرية 

امل�شتمر على املجتمعات املحلية.
ا�شتمرار  اإىل  اأممية  تقارير  وت�شري 
امل�شلحة  ــــقــــوات  ال بــــني  الـــقـــتـــال 
اإنقاذ  "جي�س  وجماعة  امليامنارية 
ت�شاعد  مــنــذ  اأراكان"،  روهــنــغــيــا 

فيما   ،2018 عام  اأواخــر  التوترات 
لوحظ اجتاه ت�شاعدي حاد يف عدد 
ال�شحايا املدنيني منذ فيفري من هذا 

العام.
اأراكان"،  روهنغيا  اإنــقــاذ  و"جي�س 
عقب   ،2012 يف  تاأ�ش�شت  جماعة 
�شد  بــوذيــون  �شنها  بط�س  عمليات 

القوات  من  بدعم  الروهنغيا  م�شلمي 
امل�شلحة يف ميامنار، اأ�شفرت عن مقتل 
االآالف  عــ�ــشــرات  وت�شريد  االآالف 
تقول  حيث  اأراكـــان،  يف  امل�شلمني  من 
ــن حقوق  ــع ع ــداف ــا ت ــه اإن اجلــمــاعــة 
بينما  االإقليم،  يف  الروهنغيا  م�شلمي 

ت�شنفها ال�شلطات "اإرهابية".
القوات  2017، ت�شن  اأوت   25 ومنذ 
امل�شلحة يف ميامنار وملي�شيات بوذية 
حملة ع�شكرية وجمازر وح�شية �شد 
اأ�شفرت  حيث  ــان،  اأراك يف  الروهنغيا 
احلني  ذلــك  منذ  امل�شتمرة  اجلــرائــم 
بح�شب  الروهنغيني،  اآالف  مقتل  عن 
متطابقة،  ودولــيــة  حملية  م�شادر 
اإىل  مليون  قــرابــة  جلــوء  عــن  ف�شال 

بنغالد�س، وفق االأمم املتحدة.
الروهنغيا  ميامنار  حكومة  وتعترب 
من  نظاميني"  غـــري  "مهاجرين 
االأمم  ت�شنفهم  فيما  بــنــغــالد�ــس، 
املتحدة "االأقلية االأكرث ا�شطهادا يف 

العامل".

�جلي�ص �لأملاين يوظف 15 �ألف جندي للم�ساعدة
 بجهود مكافحة كورونا

فري(،  )بوندي�س  االأملاين  اجلي�س  اأعلن 
جندي  ــف  األ  15 تكليف  اعتزامه  عــن 
يف  االإقليمية  االإدارات  دعــم  اأجــل  من 
امل�شتجد  كــورونــا  لــفــريو�ــس  الــتــ�ــشــدي 

)كوفيد-19(.
عرب  اجلمعة  عقده  �شحفي  موؤمتر  ويف 
تقنية الفيديو-كونفران�س، قال الفريق 
االأ�شبوع  يعتزمون  اإنهم  �شليز،  مارتن 
 4 يف  تن�شيق  مـــراكـــز  اإقـــامـــة  املــقــبــل 
لطلبات  تلبيًة  بالبالد،  خمتلفة  مناطق 
املناطق  من  الــواردة  العاجلة  امل�شاعدة 
اجلنود  هـــوؤالء  اأن  مو�شحا  املختلفة، 
�شيتولون مهام عدة تكون االأولوية فيها 
لل�شوؤون الطبية مثل حماية امل�شتودعات 
املتنقلة،  امل�شت�شفيات  واإن�شاء  الطبية، 
الطارئة،  والفحو�شات  االإنقاذ،  ومراكز 

وتوزيع امل�شتلزمات املختلفة.
الوفيات  ح�شيلة  اأم�س،  اأول  وارتفعت، 
 ،270 اإىل  اأملانيا  يف  "كورونا"  بفريو�س 
خالل  جــديــدة  وفــاة   48 ت�شجيل  اإثــر 

الـ24 �شاعة املا�شية.
Coronavirus-" موقع  وبح�شب 

Monitor" االإلكرتوين، الذي يجمع 
ال�شحية  ال�شلطات  من  املعطيات  اأحدث 
اإىل  ــا  كــورون وفــيــات  ارتــفــعــت  املحلية، 
 439 و  األفا   44 اإىل  واالإ�شابات   ،270

حالة خالل الـ24 �شاعة املا�شية.
االأملانية  امل�شت�شارة  ا�شتبعدت  بدورها، 
املا�شي،  اخلمي�س  م�شاء  مريكل،  اأجنيال 
ال�شحي،  احلــجــر  اإجـــــراءات  تخفيف 
موؤكدة اأن االإ�شابات ا�شتمرت يف االرتفاع 

ب�شرعة خالل اليومني املا�شيني.

عدد  و�ــشــل  اأمــ�ــس،  اأول  م�شاء  وحــتــى 
قرابة  اإىل  العامل  حول  كورونا  م�شابي 
 27 نحو  منهم  العامل،  حول  األفا   577
األف وفاة، وحوايل 130 األفا تعافوا من 
املر�س، حيث اأجرب انت�شار الفريو�س دوال 
وتعليق  حــدودهــا،  ــالق  اإغ على  عديدة 
الرحالت اجلوية، وفر�س حظر التجول، 
وتعطيل الدرا�شة، واإلغاء فعاليات عدة، 
ومنع التجمعات العامة، واإغالق امل�شاجد 

والكنائ�س

وال�شيا�شة  لــالأمــن  االأعــلــى  املمثل  دعــا 
اخلارجية يف االحتاد االأوروبي، جوزيب 
�شبط  اإىل  الليبية  االأطــــراف  بــوريــل، 
اال�شتباكات  وترية  ارتفاع  بعد  النف�س، 

يف البالد.
بــيــان �ــشــادر عــن بوريل،  جــاء ذلــك يف 
ـــرب فيه عــن اأ�ــشــفــه الزديــــاد وتــرية  اأع
اال�شتباكات يف ليبيا يف االآونة االأخرية، 
مو�شحا اأن اال�شتباكات ازدادت يف ليبيا؛ 
لوقف  الــــدويل  املجتمع  دعــــوات  رغـــم 
اإطالق النار من اأجل منع انت�شار فريو�س 

كورونا يف ليبيا.
التحديات  اأن  ــي  االأوروب امل�شوؤول  واأكــد 
فر�شت  كورونا  فريو�س  مع  جــاءت  التي 

كافة  يف  اال�ــشــتــبــاكــات  وقـــف  �ـــشـــرورة 
يدينون  اأنهم  م�شيفا  الليبية،  االأرا�شي 
ــتــي تطال  ــكــال الــهــجــمــات ال ــش اأ� كــافــة 
املدنيني، ويحثون جميع اجلهات الفاعلة 
وجه  على  ال�شراع  وقــف  على  ليبيا  يف 
ال�شيا�شي  احلــل  جهود  ــم  ودع ال�شرعة 

الإنهاء االأزمة.

البنى  ــتــخــدام  ا�ــش بــوريــل  اأدان  كــمــا 
ع�شكرية،  الأغــرا�ــس  املدنية  التحتية 
اأن حترتم االأطراف  م�شددا على �شرورة 
ودعا  الــدويل،  والقانون  االإن�شان  حقوق 
بوريل الدول االأع�شاء يف االأمم املتحدة، 
اإىل  ال�شالح  توريد  حظر  احــرتام  اإىل 
ليبيا، وعدم اإر�شال مقاتلني اأجانب اإليها، 
وجتنب االأن�شطة التي من �شاأنها زعزعة 

الو�شع اله�س.
ليبيا  مــــوارد  �ـــشـــرورة حــمــايــة  واأكــــد 
ب�شكل عادل،  وارداتها  النفطية، وتوزيع 
م�شريا اإىل دعم االحتاد االأوروبي لكافة 
امل�شاعي التي تقودها االأمم املتحدة حلل 

االأزمة الليبية، مبا فيها م�شار برلني.

ق.د
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 "  Worldometers ميرتز/  "ورلدو  ملوقع  ووفقا 
املتعلقة بفريو�س  االإح�سائيات  اآخر  ر�سد  املتخ�س�س يف 
كورونا حول العامل، فاإن عدد امل�سابني بالفريو�س جتاوز 

حتى االآن اإىل 601 األف حالة.
اأعداد  حيث  من  املقدمة  يف  املتحدة  الواليات  وحلت 
بـ86  اإيطاليا  اآالف و256 حالة، تلتها  بـ104  امل�سابني 

األفا و498 حالة.
وحّلت ال�سني، موطن الفريو�س، باملرتبة الثالثة م�سجلة 
81 األفا و394 اإ�سابة، واإ�سبانيا رابعة بـ 65 األفا و719 
حالة، ثم اأملانيا بـ 53 األفا و340 حالة، وفرن�سا بـ 32 

األفا و964.
وو�سل عدد الوفيات حتى اللحظة اإىل 27 األف و441، 

ح�سب املوقع ذاته.

من  متكنت  اأنها  اأم�س،  الليبية،  احلكومة  قوات  اأعلنت 
حفرت،  خليفة  ملي�سيات  عنا�سر  من  عدد  على  القب�س 
بينهم مرتزقة، يف قاعدة الوطية اجلوية جنوب غربي 

طرابل�س.
جاء ذلك يف بيان الآمر غرفة العمليات امل�سرتكة اللواء 
"بركان  لعملية  االإعالمي  املركز  ن�سره  جويلي،  اأ�سامة 

الغ�سب"، دون حتديد جن�سيات املرتزقة.
ويف وقت �سابق اأم�س، قال الناطق با�سم املركز االإعالمي 
قواتهم  اإن  املجعي،  م�سطفى  الغ�سب"  "بركان  لعملية 
اأطلقت عملية جديدة لدحر ملي�سيات حفرت من �سواحي 
العا�سمة،  الأحياء  املتوا�سل  الق�سف  على  ردا  طرابل�س، 

ونق�سهم املتكرر لوقف اإطالق النار.

مبحافظة  �سجن  من  الهرب،  من  �سجينا   80 متكن 
متردا،  تنفيذهم  بعد  اإيران،  غربي  �سمال  كرد�ستان 

خوفا من االإ�سابة بفريو�س كورونا.
ووفقا لوكالة ايرانية، نفذ ال�سجناء يف �سجن "�ساقز"، 
متكن  اإليهم،  العدوى  انتقال  من  تخوفهم  ب�سبب  متردا 
اأن  الوكالة،  مو�سحة  الهرب،  من  �سجينا   80 ذلك  عقب 
واآخرون  املدينة،  داخل  اأثره  اختفى  الهاربني  بع�س 
اأوقفوا �سيارات كانت على الطريق و�سلبوها من اأ�سحابها 

ثم فروا بها.
اأكرث  عن  موؤقت  ب�سكل  اإيران  اأفرجت  �سابق،  وقت  ويف 
انت�سار فريو�س  اإطار تدابري منع  األف �سجني، يف   85 من 

كورونا يف البالد.

يف  موقعني  اأم�س،  اأول  االإ�سرائيلي،  االحتالل  ق�سف 
قطاع غزة، على خلفية اإطالق قذيفة من القطاع باجتاه 

امل�ستوطنات االإ�سرائيلية. 
تابعني  موقعني  طال  الق�سف  اأن  م�سادر،  واأفادت 
"حما�س"،  حلركة  امل�سلح  اجلناح  الق�سام"،  لـ"كتائب 
�سمايل القطاع، ومل يت�سبب الق�سف االإ�سرائيلي يف وقوع 

اإ�سابات، وفقا للم�سدر. 
طائرة  اإن  االإ�سرائيلي،  االحتالل  قال  جانبه،  من 
وبنية  ع�سكرية  مواقع  هاجمت  للجي�س  تابعة  ودبابة 
على  ردا  غزة،  قطاع  �سمال  يف  حلما�س  اأر�سية  حتت 

اإطالق �ساروخ يف وقت �سابق.

خفر �ل�سو�حل �لرتكي ينقذ 10 
من طالبي �للجوء غربي �لبالد

هروب 80 �سجينا ب�سبب 
كورونا باإير�ن

�لحتالل �لإ�سر�ئيلي يق�سف 
موقعني لـ"�لق�سام" يف غزة

م�سابو "كورونا" حول �لعامل 
يتجاوزون 600 �ألف

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
االأمريكية  "اأبوت"  �ــســركــة  ك�سفت 
ابتكار  عن  الطبية،  لالأجهزة  امل�سنعة 
االإ�ــســابــة  ت�سخي�س  ي�ستطيع  جــهــاز 
ـــا اجلـــديـــد خــــالل 5  ـــورون ــس ك ــريو� ــف ب

دقائق.
لها  بيان  االأمريكية، يف  ال�سركة  وقالت 
من  الالزم  االإذن  على  ح�سلت  اإنها  اأم�س، 
الواليات  يف  واالأدويـــة  االأغذية  اإدارة 

املتحدة لال�ستخدام ال�سريع للجهاز.
 Abbott ID" ا�سم  ال�سركة  واأطلقت 

اجلهاز  على   "19-NOW COVID

ا - وفق البيان - على حتديد  القادر اأي�سً
عــدم االإ�ــســابــة بــالــفــريو�ــس خــالل 13 
نحو  وزنه  اجلهاز  اأن  اإىل  الفتة  دقيقة، 
3 كيلوغرام ويعمل على اختبار ت�سل�سل 

اجلينوم لفريو�س كورونا.
واأّكدت ال�سركة اأنها �ستعمل اعتباًرا من 
االأ�سبوع القادم على اإنتاج 50 األف جهاز 

من اأجل القطاع ال�سحي االأمريكي.

�سركة �أمريكية تبتكر جهاًز� ي�سّخ�ص "كورونا" يف 5 دقائق

قلق �أممي من تز�يد �ل�سحايا �ملدنيني با�ستباكات غربي ميامنار

�لحتاد �لأوروبي يدعو �لأطر�ف �لليبية �إىل �سبط �لنف�ص
ق.د

ق.د

�سمال مقدونيا 
ترحب بان�سمامها 

�إىل حلف 
"�لناتو"

رحــبــت �ــشــمــال مــقــدونــيــا، اأمــ�ــس، 
�شمال  حــلــف  اإىل  بــانــ�ــشــمــامــهــا 
اأنها  واعــتــربت  "ناتو"،  االأطل�شي 

احتلت املوقع الذي يليق بها.
نيكوال  اخلــارجــيــة  ـــر  وزي ـــال  وق
اإن بالده  تــويــرت،  دميـــرتوف، عــرب 
ــا، املـــوقـــع الـــذي  ــمــي ــش ــت ر� ــل احــت
االأمم  عائلة  يف  بجدارة  ت�شتحقه 
"اعتبارا  وتابع:  االأورو-اأطل�شية، 
اأ�شبحنا  )اجلمعة(  اأم�س  اأول  من 
نقف  الــنــاتــو،  يف  ع�شوا  بــاعــتــزاز 
حلفائنا  مـــع  جــنــب  اإىل  جــنــبــا 

واأ�شدقائنا".
اأمني  اأعلن  اأم�س،  �شابق  وقت  ويف 
�شتولتنربغ،  ين�س  "الناتو"  عــام 
مقدونيا  �ــشــمــال  دولـــة  انــ�ــشــمــام 
الع�شو  لتكون  ر�شميا،  احللف  اإىل 

ق.دالثالثني فيه.
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�سركات  تــتــدافــع  بــريــطــانــيــا،  فــفــي 
اأجهزة  ــتــاج  الإن الــ�ــســيــارات  �سناعة 
و�سع  ويــجــري  ال�سناعي.  التنف�س 
امل�ست�سفيات  لبناء  للجي�س  خطط 
واالحتفاالت.  املــوؤمتــرات  مراكز  يف 
تفريغ  يجري  بكندا،  اأونتاريو  ويف 
وتو�سع  بامل�ست�سفيات،  االأجــنــحــة 
العدوى.  ــاذج  من وتفح�س  اخلطط، 
من  ال�سكان  من   %70 يحد  مل  واإذا 
بع�سهم  مــع  االجــتــمــاعــي  تفاعلهم 
ينجح  فلن   ،%70 بن�سبة  البع�س 
احلظر يف تقليل العدوى. ولذلك نرى 

االأع�ساب م�سدودة للغاية.

اإذاً كيف يا ترى الو�شع يف غزة؟ 
هذه  كــثــريًا  الــ�ــســوؤال  هــذا  ُي�سمع  مل 
من  الفل�سطينيني  اإ�سقاط  مع  االأيــام، 
اأو  كالجئني  اإمــا  الدولية،  االأجــنــدة 
يف  وبحقهم  بهم  معرتف  كاأ�سخا�س 

احلياة.
بالن�سبة  االحــتــمــاالت  مــا  بــراأيــك، 
تنف�س  جهاز   56 به  حما�سر  لقطاع 
املرّكزة  للعناية  �سريرًا  و40  �سناعي 

ل�سكان يبلغ عددهم مليوين ن�سمة؟ 
وفــقــًا الأرقــــام منظمة  وبــاملــقــارنــة، 
التعاون االقت�سادي والتنمية، يوجد 
29.2 وحدة عناية مركزة  اأملانيا  يف 
 22 بلجيكا  ويف  فرد،  األف   100 لكل 
لنف�س العدد؛ واإيطاليا بها 12.5؛ اأما 
األف   100 لكل   11.6 لديها  فرن�سا 
فرد اأي�سًا، واململكة املتحدة االأقل بني 
كبار اأوروبا بـ 6.5. لكن غزة لديها 2 

فقط لكل 100 األف فرد.
�سباح،  وكــل  العامل  يف  مكان  كل  يف 
كانوا  اإذا  ما  اأنف�سهم  االأطباء  ي�ساأل 
لكن  كورونا.  فريو�س  اأمام  �سينهزمون 
هذا ال�سوؤال ال ُي�ساأل يف غزة. النظام 
من  بالفعل،  هناك  منهزم  ال�سحي 
حيث الت�سميم واالإمكانيات والقدرة. 
اأو  مالحظة  دون  ميــر  االأمـــر  وهـــذا 
طبيعيًا.  اأ�سبح  الأنــه  حا�سمة  وقفة 
وال ميثل اأي جديد بالن�سبة لالأخبار 
الــقــادمــة مــن املــحــا�ــســريــن. وكــل ما 
يحاول املجتمع الدويل فعله هو و�سع 
�سمادات ال�سقة على اجلروح ال اأكرث 

وال اأقل.
13 �سنة. مل  هذه هي احلقيقة منذ 
فل�سطيني-اإ�سرائيلي  �سراع  اأي  ينتِه 
من  حتذير  دون  الــوقــت  ذلــك  خــالل 
اأن النظام ال�سحي يف غزة على و�سك 

االنهيار.
اجلــنــود  قــتــل   ،2018 ــيــو  يــون يف 
فل�سطينيًا   195 ــيــون  االإ�ــســرائــيــل
�سخ�س يف  األف   29 وجرحوا حوايل 
خرباء  قال  الكربى،  العودة  م�سرية 
ال�سحية  الرعاية  اإن  املتحدة  االأمم 
يف غزة ''و�سلت اإىل نقطة االنهيار''.

االأعمال الوح�شية ال تتوقف
كانت   ،2014 عـــام  حـــرب  اأثـــنـــاء 
م�ست�سفيات مثل االأق�سى يف دير البلح 
اأو الوفاء يف ال�سجاعية هدفًا للق�سف 
اإ�سرائيل  اأطلقت  كما  االإ�سرائيلي. 
االإ�سعاف.  �سيارات  على  عمدًا  النار 
ــذا هــو مــا يــحــدث يــومــًا بعد  ولــكــن ه

وح�سية،  ممار�سات  �سنوات:  منذ  يوم 
من  حُتدد  االأخبار،  عناوين  حتتل  ال 

يعي�س ومن ميوت يف غزة.
عند  عــو�ــس  ملنى  حــدث  فيما  فــّكــر 
املا�سي.  العام  من  مايو  يف  اإيرز  معرب 
عائ�سة  ابنتها  لت�سليم  ا�سطرت  فقد 
اإىل  �سنوات  خم�س  العمر  من  البالغة 
لتلقي  قبل  من  ــدًا  اأب ترها  مل  ــراأة  ام
ال�سرقية.  القد�س  يف  الطبي  العالج 
ب�سرطان  عائ�سة  اإ�سابة  و�ُسخ�ست 
ـــذي ال ميــكــن عــالجــه يف  الـــدمـــاغ، ال

امل�ست�سفى التخ�س�سي يف غزة.
مل ُي�سمح ملنى وال زوجها و�سام بال�سفر 
مع ابنتهما. حتى جدة عائ�سة، التي 
)ترف�س  عمرها  من  الـ75  يف  كانت 
�سن  حتــت  الن�ساء  ــول  دخ اإ�سرائيل 
ُرف�س    ،)55 �سن  حتت  والرجال   45

دخولها.
وكانت املرة التي ُتِرَكت فيها عائ�سة 
عــنــد مــعــرب بــيــت حــانــون هــي املــرة 
االأخرية التي تراها فيها والدتها وهي 
لعدة  الطفلة  خ�سعت  اإذ  وعيها.  يف 
لكنها  ال�سرقية  القد�س  يف  عمليات 
ت�ستفق  مل  بغيبويٍة  م�سابًة  عــادت 

منها، قبل اأن متوت يف غزة.
حالة  اأن  اإىل  هنا  االإ�ــســارة  وجتــدر 
هــــذه الــطــفــلــة لــيــ�ــســت فـــريـــدة من 
حلقوق  امليزان  مركز  ق  وَثّ اإذ  نوعها. 
االإن�سان يف قطاع غزة 25658 حالًة 
موا بطلباٍت من اأجل  لفل�سطينيني تقَدّ
عالٍج  لتلقي  ت�ساريح  على  احل�سول 
 .2018 عــام  يف  القطاع  خــارج  طبي 
ومن بني هذا العدد، بلغ عدد الطلبات 
االإ�سرائيلية  ال�سلطات  ــرت  اأَخّ التي 
النظر فيها اأو رف�ستها مبا�سرًة حوايل 

من   %38 حوايل  اأي  طلبًا،   9832
احلاالت.

معرفة  تريد  كنت  فـــاإذا   ، ـــَمّ َث ومــن 
يف  اجلماعي  للعقاب  �س  التعُرّ �سعور 
مبر�ٍس  ُت�ساب  اأن  ب  جــِرّ غزة،  قطاع 

ٍل طبي. يحتاج اإىل تدُخّ

انهياٌر طبي و�شيك وحمتمل
قطاع  يف  ال�سحة  وزارة  َدَعــت  لذلك 
اإجــبــار  اإىل  الــــدويل  املجتمع  غـــزة 

اإ�سرائيل على رفع احل�سار عن القطاع 
يف  حاد  نق�ٍس  من  يواجهه  ما  ظل  يف 
ة  واأ�ــســَرّ ال�سناعي  التنف�س  اأجــهــزة 
واملعدات  ــة  واالأدوي املركزة  العناية 

الوقائية. 
الــدويل  املجتمع  على  يجب  ولــهــذا 
القطاع.  �سكوى  اإىل  االآن  ت  ُين�سِ اأن 
بوزارة  الوقائي  الطب  مدير  قال  اإذ 
 Middle ملــوقــع  غـــزة،  يف  ال�سحة 
اأكرب  اإَنّ  الــربيــطــاين   East Eye

على  قدرتهم  هي  يواجهونها  �سعوبة 
يف  املركزة  العناية  ة  اأ�سَرّ عدد  زيادة 

القطاع.
القطاع  اأن  اإىل  هنا  االإ�سارة  وجتدر 
اإال على  الراهن ال يحتوي  الوقت  يف 
العناية  ة  اأ�سَرّ من  �ساغرًا  �سريرًا   26
فريو�س  انت�سار  مع  للتعامل  املركزة 

كوفيد-19.
عانى  غزة  قطاع  اإن  القول  ُخال�سة 
للمرء  مُيكن  وال  الكفاية.  فيه  مبــا 
تدهور  مبــ�ــســاهــدة  يكتفي  اأن  مــنــا 
ُيطَلب  اأن  يجب  لذا  هناك.  االأو�ساع 
ل  حتُمّ اأو  احل�سار  رفع  اإ�سرائيل  من 
التي  الــعــقــوبــات والــعــزلــة  عــواقــب 

تفر�سها على القطاع بنف�سها.
العديد  بني  من   - فاح�س  ُظلٌم  هذا 
ال�سرق  يف  الفاح�سة  املمار�سات  من 
حكومٍة  الأي  مُيــكــن  ال  ـــط-  ـــس االأو�

ل ا�ستمراره. غربية حتُمّ

ت�صتعد �مل�صت�صفيات يف �لعامل �لغربي ال�صتقبال ت�صونامي من 
�ملر�صى �لذين يعانون �صيق �لتنف�س و�حلمى �لناجتة عن �الإ�صابة 

بفريو�س كورونا.

وح�سية �إ�سر�ئيل جتعل غزة فري�سة �سهلة لكورونا

غادر اآالف من طالبي اللجوء احلدود 
دام  انتظار  بعد  اليونانية،  الرتكية 
البلدان  اإىل  التوجه  اأمــل  على  �سهرًا، 
اإىل  مهاجر   5600 ودخل  االأوروبية، 
مدن تركية، بعد طلب موظفي الهجرة 
العراء،  يف  البقاء  عدم  منهم  االأتراك 
فريو�س  انت�سار  ظل  يف  ذلــك  خلطورة 

كورونا.
اليوناين  الــــوزراء  رئي�س  ــن  اأعــل اإذ 
اجلمعة  ميت�سوتاكي�س،  كريياكو�س 
اللجوء  طالبي  اأن   ،2020 مار�س   27
الذين احت�سدوا منذ مطلع مار�س عند 
غــادروا  تركيا  مع  اليونانية  ــدود  احل
الداخلية  وزيــر  اأكــد  فيما  املنطقة، 
طالب   5600 نقلت  بــالده  اأن  الرتكي 
احلــدود  على  ينتظرون  كــانــوا  جلــوء 
اإىل االحتاد  للعبور  اليونانية  الرتكية 
ـــي اإىل مــدن داخــل الــبــالد، يف  االأوروب
فريو�س  انت�سار  ملنع  اإجــــراءات  اإطـــار 

كورونا.
فقد  الرتكية،  االإعــالم  و�سائل  ح�سب 
اللجوء  طالبي  الهجرة  موظفو  اأقنع 
خطرًا  ي�سكل  العراء  يف  بقاءهم  بــاأن 
عليهم من انت�سار فريو�س كورونا، حيث 
يف  يرغبون  اأنهم  اللجوء  طالبو  اأعلن 
لفقدانهم  احلدودية  املنطقة  مغادرة 

اليونانية  ال�سلطات  تفتح  اأن  يف  االأمل 
البلدان  اإىل  للتوجه  اأمامهم  احلــدود 

االأوروبية االأخرى.
فيما اأكدت نقلهم اإىل مراكز موؤقتة يف 
فرتة  �سينهون  حيث  تركية،  واليات   9
احلجر ال�سحي فيها، يف اإطار التدابري 

كورونا،  فريو�س  انت�سار  �سد  املتخذة 
ومن ثم �سينقلون اإىل املناطق املنا�سبة 

يف تركيا.
واحت�سد ع�سرات االآالف من املهاجرين 
 36 بنحو  اأعـــدادهـــم  ـــدرت  ق ــذيــن  ال
لدخول  حماولة  يف  احلدود،  على  األفًا 

االأوروبــي، منذ  اليونان، ع�سو االحتاد 
اإنها لن  28 فرباير،  اأن قالت تركيا يف 
تبقيهم على اأرا�سيها، وهو ما كان ين�س 
االحتــاد  مــع   2016 يف  اتــفــاق  عليه 
م�ساعدات  تلقيها  مقابل  االأوروبــــي 

اأوروبية لالجئني. 

�آلف �ملهاجرين على حدود تركيا و�ليونان يغادرون خوفًا من كورونا

كن للمرء �أن   �إن قطاع غزة عانى مبا فيه �لكفاية. وال يمُ
يكتفي مب�صاهدة تدهور �الأو�صاع هناك. لذ� يجب �أن 

ل عو�قب �لعقوبات  طَلب من �إ�صر�ئيل رفع �حل�صار �أو حتممُّ يمُ
و�لعزلة �لتي تفر�صها على �لقطاع بنف�صها



ر�سالة عاجلة من �لأ�سرى يف �سجون �لحتالل �لإ�سر�ئيلي
�إىل موؤ�س�سات حقوق �لإن�سان و�أحر�ر �لعامل

�لأ�سرى و�ملعتقلون فى �سجون �لحتالل

جلنة �لأ�سرى �لفل�سطينيني للدفاع 
عن حقوق �لإن�سان

وز�رة �خلارجية و�ملغرتبني �لفل�سطينية
تطالب بالإفر�ج �لفوري عن �لأ�سرى وتوفري 

�حلماية �ل�سحية لهم

�أنقذونا من كورونا حتى ل تتحول �سجوننا �إىل قبورنا

ــــــات ــــــغ ــــــل �ل وبـــــــــكـــــــــل  �لـــــــــــعـــــــــــامل  �ىل  �أ�ـــــــــــســـــــــــر�نـــــــــــا  ـــــــــوت  �ـــــــــس ــــــــــــر  ــــــــــــز�ئ �جل

ملف �سوت �لأ�سري �لفل�سطينى فى �ل�سجون �ل�سهيونية �لفا�سية 
�شوت فل�شطنيالأحد 19  مغر�س 2970/ 29  مار�س 2020 املوافق لـ 04 �شعبان 111441

اإننا ال ن�سمع من اإدارة ال�سجون �سوى القول 
ذر  اإال  ذلك  وما  االحتياطات  ناأخذ  باأننا 
مئات  مع وجود  العيون، خا�سة  الرماد يف 
م�ساكل  يعانون من  الذين  املر�سى  االأ�سرى 
عن  ناهيك  اخلطورة  بالغ  بع�سها  �سحية 
والقلب  التنف�س  �سيق  باأمرا�س  امل�سابني 
وارتفاع �سغط الدم وال�سكري وغريها من 

االأمرا�س املزمنة.
املعنيني  ولكل  للعامل  منا�سدتنا  نوجه 
ماذا  اإن�سان  كونه  ملجرد  االإن�سان  بحقوق 
تبقى لنا من حقوق واملر�س يهدد حياتنا 
حقيقية  اإجــــراءات  وال  ــوم،  ي بعد  يــومــًا 
فاالإهمال  منطقية،  ا�ستعدادات  حتى  اأو 
االأ�سري  يطارد  العالج  يف  والتاأخر  الطبي 
منا  والكثري  االإ�سرائيلية  ال�سجون  يف 
االإهــمــال  نتيجة  احلــيــاة  وفــــارق  ق�سى 
الطبي وال�سحي، وكل ذلك يف الوقت الذي 

ن�سمع فيه عن عدم قدرة اجلانب ال�سحي 
امل�سابني  ا�ستيعاب  يف  اأ�ساًل  االإ�سرائيلي 

بالفريو�س مع زيادة انت�ساره.
حماولة  يف  الوحيد  ــل  واالأم ال�سبيل  اإن 
احلر�س  هــو  املــر�ــس  هـــذا  تف�سي  ــقــاذ  ان
واإدارة  النظافة،  ـــراءات  واإج والوقاية 
تـــزودنـــا  ــة ال  ــي ــل ــي ــرائ ــس االإ� ــون  ــج ــس ــ� ال
وال  املطلوبة  التعقيم  واأدوات  مب�ستلزمات 
حتى الكمامات �سوى االإجراءات ال�سكلية 
اجراء  بدل  بالتهديدات  اأ�سبه  هي  والتي 
مع  االحــتــيــاطــات  اأخـــذ  اأو  الفحو�سات 
اإال  اخلارجي  بالعامل  نحتك  ال  اأننا  العلم 
يف  يبالون  ال  الذين  ال�سجانني  خالل  من 
لنا،  الفريو�س  نقلهم  ورمبــا   منا  اقرتابهم 
اأكرب  ب�سورة  ي�ستطيعون  املقابل  يف  وهم 
واحتياطاتهم  اجــراءاتــهــم  يــاأخــذوا  اأن 

باالبتعاد عن اجلمهور والعالج الالزم.

خلفها  ومــن  ال�سجون  اإدارة  نحمل  اإننا 
ال�سامتني عن  االإ�سرائيلية وكل  احلكومة 
ذلك يف هذا العامل والذين يدعون الدفاع 

عن حقوق االن�سان.
اإىل اأحرار العامل نقول: ال ترتكونا منوت 
اأ�سرتنا يف ال�سجون والعدوى تتف�سى  على 

دون اأن يعاجلها اأحد، اأو اأن يقينا منها.
فعل  كما  نفعل  اأن  منا  العامل  يطلب  فهل 
العامل  دول  بع�س  يف  ال�سجناء  من  عــددًا 
قبل  بالر�سا�س  علينا  وُيق�سى  نتمرد  باأن 

اأن تق�سي علينا بالكورونا؟!
هذه �سرخة للعامل باأ�سره، واإليكم منوذجًا 
املر�سية حتى  وعددًا ب�سيطًا من احلاالت 
يتاأكد من ي�ساء من �سوء اأو�ساعنا ال�سحية 
يف ال�سجون االإ�سرائيلية، علمًا باأن اأعداد 
املر�سى اأكرب بكثري لكنها عينة حتى يرى 

املعنيون �سوء حالنا.

وال  الــكــورونــا  مر�س  ين�سينا  لــن  اأمـــد/ 
غريه اإخوتنا اال�سرى االإبطال فى �سجون 
وال�ستات  الوطن  فى  و�سعبنا   . االحتالل 
وامتنا العربية تدرك حجم املعاناة التى 
جتاوزت  الذين  االأبطال  هــوؤالء  يعي�سها 
هذا  ويحل   . ال�سنني  ع�سرات  اأحكامهم 
العامل  فى  ال�سعوب  حياة  فيهدد  الوباء 
ومنهم اأبناء �سعبنا الفل�سطينى كما يهدد 
عرب  والأهلنا  فل�سطني  لوطننا  املحتلني 
مليون  ــان  ب نتنياهو  يــلــوح  وكــمــا  ال48 
ويهدد  الــوبــاء  بــهــذا  مــهــددون  �سهيونى 
�سجونهم  فى  البوا�سل  اأ�سرانا  الوباء  هذا 
لهذا  غريها  من  اأكــرث  واملعر�سة  املكتظة 
جتاه  به  نقوم  ان  علينا  فماذا   . الوباء 
زالوا  ومــا  عانوا  الذين  االأبــطــال  ــوؤالء  ه
حلقوقهم  وانتهاكات  اأمرا�س  من  يعانون 

ويتعر�سون للمر�س واملوت كل يوم .
تت�سافر  ان  املنا�سب  الوقت  انه   -: اأوال 
وموؤ�س�سات  وال�ستات  الوطن  فى  جهودنا 
املحامني  نقابة  وخا�سة  املدنى  املجتمع 
ــاون مـــع احتـــاد  ــع ــت ــال الــفــلــ�ــســطــيــنــيــني ب
احلقوقية  والنقابات  الــعــرب  املحامني 
الدولية  املحافل  اىل  وتتوجه  العربية 
االأمـــن  وجمــلــ�ــس  املــتــحــدة  االأمم  هيئة 
ــيــة وجلنة  ــدول ال ــايــات  وحمــكــمــة اجلــن
ال�سديقة  الــدول  ومعنا  االإن�سان  حقوق 

 77 وجمموعة  االنحياز  عــدم  دول  مثل 
نطالب  االفــريــقــى  واالحتــــاد  ال�سني   +
مع  والوقوف  �سعبنا  مب�ساندة  هــوؤالء  كل 
الكيان  ونحمل  ومعتقلينا  اأ�سرانا  حترير 
الوباء  هذا  انتقال  م�سوؤولية  ال�سهيونى 
مهددون  وهم  املكتظة  �سجونهم  فى  اليهم 
بهذا الوباء الذى يهدد الب�سرية جمعاء .

الفل�سطينية  احلكومة  تتوىل   -: ثانيا 
متابعة هذا امللف مع كافة الدول ال�سديقة 
عربية واأجنبية وتكون اجلامعة العربية 
هى املرجعية فى متابعة هذا امللف والطلب 
من االحتاد االوروبى تبنى هذا االأمر مع 
دوليه  عربية  فل�سطينية  �سعبية  حملة 

حتى نحقق حترير اأ�سرانا ومعتقلينا .
احتاد  فــى  فل�سطني  جلنة  ان   -: ثالثا 
االأمني  برعاية  م�سمولة  العرب  املحامني 
خا�سة  اأهمية  امللف  هــذا  �ستوىل  العام 
و�سبق ان كان هذا االأمر ومو�سوع اال�سرى 
املا�سية  ال�سنوات  فــى  اهتمامنا  حمــط 
املحامني  ــاد  الحت الــعــام  االأمـــني  برعاية 

العرب .
عن  باالإفراج  املطالبة  �ستكون   -: رابعا 
تكون  ان  وميكن  واملعتقلني  اال�سرى  كافة 
الــبــدايــة فــى االإفـــــراج عــن كــبــار ال�سن 
واملر�سى وممن زادت ال�سنوات التى ق�سوها 
فى ال�سجون االإ�سرائيلية تزيد عن ع�سر 

�سنوات . ثم يتواىل حترير بقية اال�سرى 
لتحرير  االأولوية  تعطى  كذلك   . �سريعا 
امل�سوؤولية  ونحمل   . واأطفالنا  اأ�سرياتنا 
للكيان ال�سهيونى فى حال تعر�س اأ�سرانا 

ومعتقلينا اىل هذا الوباء .
الفل�سطينية  الف�سائل  على   -: خام�سا 
وموؤ�س�سات املجتمع املدنى ان ت�سكل جلنة 
االأمر  هذا  تتابع  الفعاليات  كافة  ت�سم 
وفى  الهدف  هذا  حتقيق  من  نتمكن  حتى 
الفل�سطينية  احلكومة  على  الفرتة  هذه 
ان توفر كل اأنواع العالج الإخوتنا اال�سرى 
الوباء  هــذا  الي�سيبهم  حتى  واملعتقلني 
ان  ونالحظ  كبريه  ب�سرعة  ينت�سر  الذى 
اإخوتنا  ب�سحة  يعبا  ال  ال�سهيونى  العدو 

اال�سرى واملعتقلني .
ان �سعبنا الفل�سطينى يعترب ان هذا االأمر 

من اأولويات عملنا الن�ساىل .
ملعتقلينا  حتية  البوا�سل  ال�سرانا  حتية 
اأعطيتم  فقد  وعقولنا  قلوبنا  فى  انتم   .
ولن  اأعماركم  �سنوات  اغلي  الوطن  لهذا 
يبخل �سعبنا وال امتنا العربية باى جهد 
اأح�سان  اىل  لــتــعــودوا  حتــرركــم  يحقق 

االأهل والوطن.
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حتذر وزارة اخلارجية واملغرتبني من 
�سيا�سية االإهمال الطبي التي متار�سها 
�سجون االحتالل بحق  اإدارة  م�سلحة 
وباء  تف�سي  ظل  يف  خا�سة  االأ�ــســرى، 
�سيا�سة  اأن  الــــوزارة  تــوؤكــد  ــا.  كــورون
االإهمال التي متار�سها دولة االحتالل 
بحق االأ�سرى االإبطال تتناق�س متاما 
القانون  يفر�سها  التي  التزاماتها  مع 
ومبادئ  جنيف  واتفاقيات  الــدويل 
القوة  اإ�سرائيل،  على  االإن�سان  حقوق 
انتهاكا  وت�سكل  باالحتالل،  القائمة 
�سارخا للمواثيق الدولية ذات ال�سلة، 
ترتقي مل�ستوى اجلرائم. حتمل الوزارة 

امل�سوؤولية  االإ�سرائيلية  احلكومة 
و�سحة  حياة  عن  واملبا�سرة  الكاملة 
اال�سرى، وتوا�سل متابعتها الأو�ساعهم 
الوباء  هــذا  تف�سي  ظل  يف  ال�سحية 
املعنية، خا�سة  الدولية  االأطراف  مع 
تقوم  حيث  الدويل،  االأحمر  ال�سليب 
مبتابعة  با�ستمرار  جنيف  يف  بعثتنا 
درجات  اعلى  لتوفري  الهام  امللف  هذا 
تطالب  الأ�سرانا.  ال�سحية  احلماية 
مبمار�سة  الـــدويل  املجتمع  الــــوزارة 
االحتالل  دولة  على  ال�سغوط  كافة 
حماية  االأ�سرى  عن  الفوري  لالإفراج 

حلياتهم و�سحتهم.

�صعورنا باخلطر �حلقيقي على حياتنا يزد�د د�خل �ل�صجون �الإ�صر�ئيلية يومًا بعد يوم، و�صاعة بعد 
�صاعة مع تف�صي فريو�س كورونا، ذلك �لوباء �لعاملي �لذي يهدد �لعامل باأ�صره، ويف �لوقت �لذي ن�صمع 

فيه عن تعليمات يومية من �حلكومة �الإ�صر�ئيلية، ومن كل حكومات �لعامل ل�صعوبها للحيلولة دون 
�إزدياد تف�صي �لفريو�س، ال ن�صمع وال نرى �أي �إجر�ء�ت �جلدية جتيب على ت�صاوؤالتنا، ماذ� لو تف�صى 

�ملر�س يف �ل�صجون؟ ما هي �الإجر�ء�ت �لعملية �لقابلة للتنفيذ ب�صكل �إن�صاين من قبل �إد�رة �ل�صجون؟!

�جلز�ئر ت�سيُء �لزنازيَن يف فل�سطني
مركز �لدفاع عن �حلريات و�حلقوق �ملدنية "حريات"

هذه بع�ش �أ�سماء �لأ�سرى �ملر�سى:

غ�زى فخرى مرار



م�سري  فـــاإن  احلــالــيــة  املعطيات  ح�سب 
الكاب بات من املرتقب اأن يت�سح بحر هذا 
الفيدرايل  املكتب  اإجتماع  بعد  االأ�سبوع 
5 اأفريل القادم والذي من املمكن اأن  يوم 
املتعلقة  القرارات  من  مبجموعة  يخرج 
البطولة  ن�ساط  اإ�ستئناف  مبوعد  خا�سة 
بات  الــذي  االأكيد  وال�سيء  متديدها  اأو 
يدركه الطاقم الفني للكاب بقيادة املدرب 
املليلي توفيق �سيحة اأن برنامج املواجهات 
الثاين  الق�سم  بطولة  من  املتبقية  ال�ستة 
�سي�سل  �سيكون مكثف وفا�سل حيث  هواة 
مباريات  ثالثة  خو�س  غاية  اإىل  االأمــر 
ما  ــو  ـــام وه اأي مــن ع�سرة  اأقـــل  ــرف  يف ظ
لهذه  الالعبني  جاهزية  م�سكلة  يطرح 
الطاقم  يقلق  الذي  اجلانب  وهو  املرحلة 
الفني وكل هذا مرتبط بجدية الالعبني 
من  وهــم  اإنــفــراد  على  تدريباتهم  خــالل 
نهاية  يف  كاملة  امل�سوؤولية  �سيتحملون 

البدين  املح�سر  ي�سدد  ولــهــذا  املــطــاف 
رفقاء  حتلي  �سرورة  على  بلعيد  جماهد 
توقف  خــالل  الالزمة  باجلدية  عمران 
جميع  ت�ستفيد  اأن  املرتقب  ومن  البطولة 
مبختلف  اجلــزائــريــة  الــبــطــولــة  فـــرق 
حيث  الأ�سبوعني  متتد  فرتة  من  اأق�سامها 

تكون فر�سة �سانحة للمدربني والالعبني 
قبل  جديد  من  جيدا  التح�سري  اأجل  من 
اأن  بالذكر  واجلدير  البطولة  اإ�ستئناف 
�سيت�سح  االأورا�سية  االأندية  عميد  م�سري 
اأمام  القادمة  الثالثة  املواجهات  خالل 
ما  ــو  وه والــ�ــســاويــة  وبــوقــرانــة  الفيالج 
�سيك�سف بن�سبة كبرية حظوظ الكاب يف 

ال�سعود.
عن  زغينة  الرئي�س  حتــدث  وقــد  هــذا 
غري  اأنها  وقال  املالية  امل�ستحقات  م�سكلة 
مطروحة �سيما بعد اأن اإ�ستفاد الالعبون 
املنح  جميع  ت�سوية  مع  اأجــور  خم�سة  من 
�سواء  بها  فازوا  التي  باملباريات  اخلا�سة 
داخل اأو خارج الديار فاالإدارة غري ملزمة 
اأن  كما  مار�س  �سهر  اأجــرة  ت�سوية  على 
البطولة  باإ�ستئناف  متفائلة  الكاب  اأ�سرة 
بطولة  عن  الإعالن  جمال  ال  واأنه  قريبا 

بي�ساء مثلما ي�سري اإليه البع�س.

اأحكامها  بوعريريج  برج  حمكم  اأ�سدرت 
فيما يتعلق باالأن�سار املوقوفني منذ مباراة 
اأهلي الربج ووفاق �سطيف يف  الداربي بني 
حيث  اجلمهورية،  كاأ�س  نهائي  ربع  ذهــاب 
بال�سجن  الوفاق  من  منا�سرا   25 اإدانة  مت 
بقيمة  مالية  وغرامة  �سهرين  ملدة  النافذ 
تهمة  عن  منا�سر  لكل  �سنتيم  مليون   02
اأجل  من  االأمن  الأعــوان  العمدية  العرقلة 
باقي  اإ�ــســقــاط  مت  فيما  املـــبـــاراة،  ت�سري 
املمتلكات  حتطيم  غــرار  على  االإتــهــامــات 
ـــعـــامـــة، رمــــي املــقــذوفــات  اخلــا�ــســة وال
اأعمال  على  التحري�س  وكــذا  واحلــجــارة، 
رجال  على  التعدي  اإىل  باالإ�سافة  ال�سغب 
 04 تربئة  مع  بالعنف  العمومية  القوة 

منا�سرين ق�سر. 
النية  بــن  نبيل  الــوفــاق  حمــامــي  ـــان  وك
رف�س  ومت  املحاكمة،  جل�سة  يف  حا�سرا 
وكذا  والريا�سة  ال�سباب  مديرية  طلبات 
الربج  لوالية  العمومية  اخلزينة  طلبات 
التي  االأحــكــام  وهــي  االإخت�سا�س،  بعدم 
�ست�ساعد الوفاق ح�سب امل�سريين يف الطعن 
علما  الطعون،  جلنة  م�ستوى  على  املقدم 
للطعن،  قابلة  غري  الق�سائية  االأحكام  اأن 
بكل  حــاولــت  اأنــهــا  الــوفــاق  اإدارة  ـــدت  واأك
منذ  املوقوفني  االأن�سار  م�ساعدة  الطرق 
لقاء الداربي وهذا على اإعتبار اأن الغالبية 

وقعت  التي  لالأحداث  �سحية  كانوا  منهم 
اأي�سا  اأكد امل�سريون  بعد نهاية املباراة، كما 
املت�سررين  االأن�سار  تعوي�س  على  عزمهم 
للتك�سري  �سياراتهم  تعر�ست  الذين  خا�سة 

يف مدينة الربج. 
فكرة  اأن  للوفاق  الفني  الطاقم  واإعترب 
مار�س  �سهر  اأجـــرة  عــن  الالعبني  تــنــازل 
امل�سريين  مــن طــرف  اإقــرتاحــهــا  والــتــي مت 
ظل  يف  وهـــذا  االإداري،  باجلانب  تتعلق 
الالعبني  طــرف  من  االأفــعــال  ردود  تباين 
التي  الوفاق  اإدارة  من  املقدم  املقرتح  على 
منذ  البطولة  توقف  فكرة  اإىل  اإ�ستندت 
علما  كورونا  فريو�س  اإنت�سار  ب�سبب  مــدة 

بفكرة  معني  غري  يبقى  الفني  الطاقم  اأن 
التنازل عن االأجرة ال�سهرية. 

وتتوا�سل م�ساعي اإدارة الوفاق بخ�سو�س 
الإزالة  الطعون  جلنة  لدى  املقدم  الطعن 
العقوبة امل�سلطة على الفريق بعد اأحداث 
الوفاق  م�سريو  تلقى  حيث  الداربي  مباراة 
بدرا�سة  امل�سوؤولة  اجلهات  من  تطمينات 
تابعة  اللجنة  اأن  خا�سة  بجدية  الطعن 
وتاأمل  املحرتفة،  للرابطة  ولي�س  للفاف 
دون  اللعب  عقوبة  اإلغاء  يف  الوفاق  اإدارة 
جمهور ف�سال عن عقوبة تعوي�س االأ�سرار 

التي حلقت مبلعب 20 اأوت بالربج. 

لالإحتادية  التابعة  الطعون  جلنة  قررت 
الف�سل  تاأجيل  الــقــدم  لكرة  اجلــزائــريــة 
االأهلي  اإدارة  طــرف  من  املقدم  الطعن  يف 
بخ�سو�س اأحداث لقاء الذهاب من مناف�سة 
اإىل غاية  ــاق  ــوف وال ــي  االأهــل بــني  الــكــاأ�ــس 
يتم  اأن  مقررا  كان  اأن  بعد  املقبل  االأربعاء 
وبررت  املقبل،  االأربــعــاء  يوم  فيها  الف�سل 
الراهنة  باالأو�ساع  التاأجيل  قرار  اللجنة 
واإ�ستحالة  كــورونــا  فريو�س  تف�سي  ظل  يف 
ومن  الفريقني،  من  املقدمة  الطعون  درا�سة 
يف  الف�سل  تاأجيل  يتم  اأن  امل�ستبعد  غــري 
الق�سية اإىل موعد اأخر يف حال عدم حت�سن 

االأو�ساع.
وعلى �سعيد اأخر ينتظر رئي�س االأهلي اأمري 
بن حمادي من م�سوؤويل الفاف اإطالع االأندية 
يف  وهذا  باملناف�سة  اخلا�سة  الو�سعية  على 
اإ�ستئناف  تاأجيل  عن  الدائر  احلديث  ظل 
املقبل  جـــوان  �سهر  غــايــة  اإىل  البطولة 
وبالن�سبة  كورونا،  فريو�س  الإنت�سار  بالنظر 
اإىل  املناف�سة  تاأجيل  فــاإن  االأهلي  الإدارة 
االأندية  مع  االإتفاق  ي�ستلزم  الفرتة  تلك 
بخ�سو�س امل�ستحقات املالية لالعبني وهذا 
على  تن�س  الالعبني  عقود  اأن  اإعتبار  على 
ماي  �سهر  غاية  اإىل  م�ستحقاتهم  منحهم 

فقط كما جرت عليه العادة خالل ال�سنوات 
تدخل  يف  االأهلي  اإدارة  وتاأمل  الفارطة، 
مع  تفاهم  �سيغة  اإيــجــاد  اأجــل  من  الفاف 
الالعبني للتنازل عن جزء من م�ستحقاتهم 
اإدارة  وتــراهــن  البطولة،  توقف  فــرتة  يف 
م�ستحقات  من  جــزء  ت�سوية  على  االأهــلــي 
اإنتعا�س  بعد  املقبلة  االأيام  خالل  الالعبني 

اخلزينة ببع�س االإعانات.
من  اإمتعا�سها  عن  االأهلي  اإدارة  واأعربت 
 20 ملعب  اأر�ــســيــة  �سيانة  اأ�ــســغــال  تــاأخــر 
ال�سروع  املقرر  من  كــان  حيث  بالربج  اأوت 
اأنها  اإال  الفارطة  االأيــام  خالل  االأ�سغال  يف 

مديرية  وعــود  رغــم  االأن  حلد  تنطلق  مل 
تاأخر  �سبب  يكون  وقد  والريا�سة،  ال�سباب 
فريو�س  تف�سي  ب�سبب  االأ�ــســغــال  اإنــطــالق 
ذلــك،  عــن  الناجمة  والـــقـــرارات  ــا  ــورون ك
كبرية  اأ�سرار  اإىل  20اأوت  ملعب  وتعر�س 
بعد  االأر�سية  وا�سعة من  اأجزاء  بعد حرق 
وتتجه  �سطيف  وفــاق  ــام  اأم الــداربــي  لقاء 
االأ�سغال  اإنتهاء  عدم  حال  يف  االأهلي  اإدارة 
على  االإ�ــســتــقــبــال  اإىل  املــحــدد  الــوقــت  يف 
املباريات  خالل  الوادي  راأ�س  ملعب  اأر�سية 

املتبقية من املو�سم اجلاري. 

"االأورا�س  جمع  ــوار  ح يف 
الدويل  بالالعب  نيوز" 

ــفــريــق  ــل الـــ�ـــســـابـــق ل
ــــاد  الـــوطـــنـــي واحت

املهاجم  خن�سلة 
ــمــي  نـــبـــيـــل قــا�ــس
الذي حتدث على 
النقاط  بــعــ�ــس 
كما  واالأمــــــــور، 
العودة  اأن  اأ�سار 
الــتــكــويــن  اإىل 
ـــس  ـــا� ـــس هــــو االأ�
�سرط  واعــتــربه 
مــــن الـــ�ـــســـروط 
التي ال مفر منها 
على  ـــف  ـــس وتـــاأ�
فريق  و�ــســعــيــة 
خن�سلة  احتـــاد 
ــــذي  ـــا ال ـــي حـــال
يعتمد  اأ�ــســبــح 
عـــلـــى العـــبـــني 

ال�سنوات  عك�س  خن�سلة  مدينة  خــارج 
موؤ�سف  جد  اعتربه  ما  ــذا  وه املا�سية 
املتعة  غابت  حاليا  اأنــه  اأي�سا  ،م�سريا 
لعدة  تطرق  كما  املالعب  يف  والفرجة 

نقاط اخرى وقال.. 

 يف البداية كيف يعي�س ويق�شي الالعب 
االأيام  هذه  خالل  يومياته  نبيل  قا�شمي 
البلدان  �شائر  بها  متر  التي  اال�شتثنائية 

العاملية ؟ 
على غرار بقية جميع النا�س كما ترى 
هذا  بداعي  ا�ستثنائية  ظروف  يف  نحن 
الوباء فريو�س كورونا الذي زرع حقيقة 
لي�س  وطبعا  العامل  اأنحاء  عرب  الرعب 
والدليل  االأمور  ن�ست�سغر  اأن  ال�سهل  من 
الدول القوية مثل اأملانيا فرن�سا وال�سني 
اأوامــر  نحرتم  اأن  ،علينا  الوباء  م�سهم 
جميع  ونطبق  واملــ�ــســوؤولــني  ال�سلطات 
واأنا  الوباء،  للوقاية من هذا  التعليمات 
بالتفا�سيل  االأخــبــار  كــل  اأتــابــع  اأي�سا 
�سخ�سيا  يل  خــا�ــس  بــرنــامــج  وو�ــســعــت 
اأوقاتي  معظم  واق�سي  العائلة  وكافة 
يف البيت مع االأهل واأتابع اأالأخبار على 
القراآن وهكذا واطلب من  التلفاز واقراأ 
جميع النا�س اأن يحرتموا التعليمات واأن 
هذا  عنا  يرفع  ربي  منازلهم  يف  ميكثوا 

الوباء اإن �ساء اهلل . 

املالعب  واأغلقت  توقفت  املناف�شات  كافة 
يراها  كيف  الريا�شية  املن�شاآت  وكافة 

قا�شمي ؟ 
وكل  ا�ستثنائية  لظروف  طبيعي  اأمــر 
ـــراءات وهي  ــدول اتخذت هــذه االإج ال
االأفـــراد  حياة  الأن  و�ــســواب  حــق  على 
اأغلى بكثري من اأي �سيء اآخر واأنا بدوري 
واأملي  ـــراأي  وال االختيار  هــذا  اأ�ساطر 

العودة ال�سريعة ملخلف البطوالت .

 يف راأيك ما هي املقارنة باجليل القدمي 
القدم  كرة  اإىل  تنظر  وكيف  واحلــايل 

احلالية ؟
كان  القدمي  اجليل  و�سا�سع  كبري  فرق 
ميتع وي�سنع الفرجة يف خمتلف املالعب 
والالعبني  ــات،  ــي ــان ــك االإم نق�س  رغـــم 
لكرة  �ــســورة الئقة  اأعــطــوا  الــقــدامــى  
وحب  ـــوان  االأل على  نلعب  وكنا  الــقــدم 
اجلزائرية  الفرق  وخمتلف  الفريق، 
املنتخب  ـــوان  األ حملوا  العبني  كونت 
اأجنبت  الفرق  معظم  كذلك  الوطني، 

كثريا من الالعبني املمتازين 
مــولــوديــة  �ـــســـورة  يف 
مولودية  اجلــزائــر، 
مولودية  ــــران،  وه
،احتاد  ق�سنطينة 
،ترجي  خن�سلة 
ومولودية  قامة 
باتنة  و�ــســبــاب 

وفرق كثرية .

ــع  ــاب ــت ـــف ت ـــي ك
"ليا�شمكا  اأخبار 
" وماهي حظوظ 
الفريق يف حتقيق 

ال�شعود ؟ 
ـــعـــم اأنـــــــا مــن  ن
ــــني  ــــع ــــب ــــت ــــت امل
ــق احتـــاد  ــري ــف ل
واأ�ساهد  خن�سلة 
رغم  ــقــابــالت  امل
ارتــــبــــاطــــاتــــي 
االأحوال  على  متاأ�سف  جد  واأنا  املهنية 
التي بلغها الفريق وغري معقول املدر�سة 
تعتمد  اأ�سبحت  اخلن�سلية  العريقة 
وهذا  خن�سلة  خارج  العبني  على  كثريا 
بعدما  واأتــاأ�ــســف كثريا  ــر جــد حمــري  اأم
واأكرث   15 من  باأكرث  ن�ستنجد  اأ�سبحنا 
من خارج والية خن�سلة حقيقة هذا اأمر 
جد خطري، ورغم اأن املاأمورية �سعبة يف 
ظل املناف�سة ال�سر�سة يف كوكبة املقدمة 
حتقيق  يف  قــائــمــة  حــظــوظــنــا  لــكــنــه 

ال�سعود 

وكيف ينظر الالعب قا�شمي اإىل هذا االأمر 
وهل من حل بنظرك اأنت ؟ 

 هناك حلول كثرية فقط البد من التفكري 
االخت�سا�س  اأ�ــســحــاب  اإىل  والــلــجــوء 
ــة احلــــوار دون  ــاول ــو�ــس عــلــى ط واجلــل
اإق�ساء ونحن كالعبني �سابقني ومدربني 
م�ستعدون للتعاون ونحن يف اخلدمة واأنا 
والبد  الــنــداء،  ال�ستجابة  ــني  االأول من 
مفتاح  هو  التكوين  اإىل  الــعــودة  علينا 
اإىل  اللجوء  واأي�سا  الفرق  لكل  النجاح 
كرة  يف  دورات  مــن  الــالعــبــني  انــتــقــاء 
القدم بني االأحياء والبداية من جميع 
اإىل غاية االأكابر وهذا لي�س  االأ�سناف 
م�ستحيال يف ظل كل �سيء متوفر حاليا 
نربمج  اأن  غريب  ولي�س  املا�سي،  عك�س 
بلدية   21 ت�سمل  القدم  كرة  يف  دورات 
ياأخذوا  اأن  واأرجو  الوالية  على م�ستوى 
م�ستعدون  اأي�سا  ،ونحن  هذه  بن�سيحتي 
اأن ن�ساعد باأموالنا اخلا�سة لنجاح هذه 
الفكرة فقط نطلب من اجلهات الو�سية 
بالكرات  مثال  الفرق  بتزويد  واملعنية 
النتيجة  �ستكون  الريا�سية  والبدالت 

ناجحة. 

كلمة اخرية..
مع  للوقوف  التام  اال�ستعداد  يف  نحن 
وكلنا  ــدا  وغ الــيــوم   " "ليا�سمكا  فريق 
ال�سعود  حتقيق  اأجل  من  االحتاد  وراء 
مكانة  الأن  الثاين  الوطني  الق�سم  اإىل 
اخلنا�سلة ق�سم الكبار وعيب كبري علينا 
فقط  خربتنا  بف�سل  الفريق  نبخل  اأن 
البع�س  لبع�سنا  ن�سمع  اأن  علينا  البــد 
من  واأمتنى  الغد  قبل  اليوم  نتوحد  واأن 
الأنه  االأق�سام  هذه  من  نخرج  اأن  قلبي 
العريقة  الفرق  مع  لنكون  االأوان  حان 
ال�ساحة  يف  كبري  "ا�سم  "ليا�سمكا  الأن 

الريا�سية.

والبد  �إجباري  �لتكوين  �إىل  "�لعودة 
من �للجوء النتقاء �ملو�هب من �الأحياء "

رزنامة جهنمية تنتظر �لكاب يف حال ��صتئناف �لبطولة 

�إد�نة �الأن�صار �ملوقوفني يف �لد�ربي بال�صجن �لنافذ ملدة �صهرين 

تاأجيل �لف�صل يف طعن ق�صية "�لد�ربي" �إىل �الأربعاء �ملقبل
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عبد الهادي. ب

حاوره/ العاي�س. �سعبد الهادي. ب

قا�سمي نبيل / لــــ "�لأور��ش نيوز"  
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فتح  يف  العلمة  مولودية  اإدارة  �سرعت 
حتقيقات معمقة فيما يتعلق باملبلغ الكبري 
حيث  الفريق،  عاتق  على  التي  للديون 
الديون  هــذه  يف  التدقيق  امل�سريون  قــرر 
�سنتيم  مليار   20 عتبة  جتـــاوزت  الــتــي 
كل  يف  جدد  دائنني  ظهور  ظل  يف  ال�سيما 
الفريق  اإدارة  الذي جعل  االأمر  مرة وهو 
ال�سخم  املبلغ  ــذا  ه لت�سوية  ورطـــة  يف 
الديون  اأغلب  اأن  علما  امل�سريين،  ح�سب 
تخ�س العبني ومدربني وموظفني �سابقني 
الــوكــاالت  بع�س  عــن  ف�سال  الــفــريــق  يف 
معها  تعامل  التي  والفنادق  ال�سياحية 
رابطة  مناف�سة  يف  امل�ساركة  منذ  الفريق 
من  موا�سم   05 قبل  االإفريقية  االأبطال 
مالية  خ�سائر  الفريق  تكبد  حيث  االأن 
املناف�سة  هذه  يف  امل�ساركة  جراء  فادحة 

رغم الو�سول اإىل دوري املجموعات.
منها  يعاين  التي  املالية  االأزمــة  ظل  ويف 
قررت  فقد  الــراهــن  الــوقــت  يف  الفريق 
ال�سطر  ت�سوية  تاأجيل  املولودية  اإدارة 
ال�سابق  الــالعــب  م�ستحقات  مــن  الــثــاين 
 500 بقيمة  املالك  عبد  عبا�س  للفريق 
مليون �سنتيم وهذا لكون خزينة الفريق 
عدم  نتيجة  الــراهــن  الــوقــت  يف  فــارغــة 
يف  العمومية  االإعــانــات  على  احل�سول 
عبا�س  الالعب  واأبـــدى  الــراهــن،  الوقت 

اأن تلقى يف  للو�سعية احلالية بعد  تفهما 
م�ستحقاته  من  االأول  ال�سطر  �سابق  وقت 
م�ستحقاته  يتلقى جميع  اأن  العالقة على 
�سنتيم  1.5 مليار  اإجمالية تناهز  بقيمة 
لتفادي  وهذا  اجلاري  املو�سم  نهاية  قبل 
"الفيفا"  اإىل  جمـــددا  ــب  ــالع ال جلـــوء 
املولودية  اإدارة  طالبت  اأن  �سبق  التي 
اإىل  املرور  اأو  الالعب  م�ستحقات  بت�سوية 
خ�سم  يف  املتمثلة  العقابية  االإجــراءات 

النقاط من ر�سيد الفريق.
اأملهم  خيبة  عن  الفريق  العبو  واأعــرب 
باإلتزاماتها  الفريق  اإدارة  وفاء  عدم  من 
ال�سهرية  اأجورهم  بت�سوية  يتعلق  فيما 
مثلما كان متفقا عليه من قبل وهو االأمر 

مرة  يهددون  الفريق  العبي  جعل  الذي 
جديدة  مقاطعة  يف  بــالــدخــول  ـــرى  اأخ
الفرتة  خالل  اإ�ستئنافها  عند  للتدريبات 
املقبلة وهذا بعد اأن ذاقوا ذرعا بالوعود 
يف  وهذا  النادي  اإدارة  طرف  من  الكاذبة 
اإيدير  العام  املن�سق  حــاول  الــذي  الوقت 
ال�سعبة  الو�سعية  بتفهم  الالعبني  اإقناع 
االأو�ــســاع  ب�سبب  الفريق  بها  ميــر  التي 
الراهنة موؤكدا على ت�سوية امل�سكل خالل 
الإ�ستئناف  العودة  وقبل  املقبلة  االأيــام 
الفريق  اأن  خا�سة  الر�سمية  املناف�سة 
تفوق  مهمة  مالية  اإعانات  من  �سي�ستفيد 
اإعانات  مــن  �سنتيم  ماليري   10 قيمتها 

ال�سلطات املحلية. 

�مل�صاركة ثمن  دفع  "�لبابية" تو��صل 
 يف ر�بطة �أبطال �إفريقيا 

مولودية العلمة 

�مل�صري جمهول و�الأزمة �ملالية
 تهدد م�صتقبل �لنادي 

" �لفريق  �أجماد  و��صتعادة  �ل�صعود  حتقيق  على  "نعمل  �ل�صارع �لريا�صي ينتظر قر�ر�ت �لفاف 
بخ�صو�س متديد توقف �لبطولة  

�لقادمة  �للقاء�ت  نز�هة  يف  ياأمل  و�صفيح  �ل�صعود  يف  حظوظها  "�ل�صا�س" ترهن 

جامعة باتنة

اإحتاد عني البي�شاء 

ملعب �شطيف 

باتنة  جامعة  فــريــق  يعي�س 
مع  يقبع  حيث  حرجة  و�سعية 
الفريق  وهو  املوؤخرة  اأ�سحاب 
مو�سم  كــل  يناف�س  ــان  ك الـــذي 
على تاأ�سرية ال�سعود والو�سعية 
حا�سل  حت�سيل  هــي  احلالية 
اأحد  اخلانقة  املالية  فاالأزمة 
اأبرز العوامل التي جعلت الفريق 
يف  يرف�سون  فالالعبني  يعاين 

الوقت احلايل القيام بالتدريبات على انفراد 
منذ  م�ستحقاتهم  من  اال�ستفادة  عدم  ظل  يف 
والطاقم  االإدارة  يجعل  ما  وهو  اأ�سهر،  عدة 
ال�سابة،  الــوجــوه  خلدمات  يلجوؤون  الفني 
والذي من �ساأنه اأن ي�ساعد على التخل�س من 
بع�س ال�سلبيات ويعطي الت�سكيلة اأكرث فعالية 
اأمام حب التاألق وطموح ال�سبان الباحثني عن 
االأمور  بقاء  وحتما  قدراتهم،  الإبــراز  ف�ساء 
على حالها �سيوؤدي بالفريق اإىل الهاوية قبل 
مفرتق  يف  يتواجد  فهو  البطولة  اإ�ستئناف 
به،  املحيطة  الظروف  لكل  بالنظر  الطرق 
وما يعانيه من م�ساكل كل هذه الظروف اأثرت 
الذي  وم�ستقبله،  الفريق  على  كبري  ب�سكل 

اأ�سبح غام�سا وجمهوال.

اأحـــــد حتــرك  اأنـــــه وال  كــمــا 
واجلـــمـــيـــع واقـــــف كــاملــتــفــرج 
تعني  ال  الفريق  �ــســوؤون  وكـــاأن 
اجلميع  على  يجب  ولهذا  اأحدا 
ــق،  ــري ــف الـــتـــحـــرك الإنــــقــــاذ ال
الو�سعية  هــذه  مــن  واإخــراجــه 
الكارثية، الأن بقاء االأمور على 
الفريق  �ستكلف  حتما  حالها 

غاليا.
متفائال  بدا  حفاظ  لزهر  الرئي�س  اأن  كما 
اإ�ــســتــغــالل فـــرتة الــراحــة التي  بــاإمــكــانــيــة 
حدة  من  التخفيف  ق�سد  البطولة  تعرفها 
ا�ستئناف  مع  جديد  بنف�س  والعودة  امل�ساكل 
ل�سوؤون  املتتبعني  من  الكثري  ويجمع  املناف�سة 
الهيئة  ت�سعى  الــتــي  الــفــكــرة  اأن  الــفــريــق 
اإعطاء  ــالل  خ مــن  جت�سيدها  اإىل  املــ�ــســرية 
يتم  لن  ذلك  اأن  اأكد  البع�س  اأن  اإال  �سمانات 
تفعليها  يتم  اأن  دون  املقرتحة  بال�سعارات 
التاأجيل  كرثة  اأن  خ�سو�سا  ميدانية،  ب�سفة 
املالية  االأزمة  �سي�ساهم يف متديد  يف نظرهم 
الذي  االأمر  وهو  الفريق،  فيها  يتخبط  التي 
مواعيد  تنتظره  الــذي  الفريق  يخدم  لــن 

حا�سمة ل�سمان البقاء.

على  املو�سم  هــذا  اأريــ�ــس  ترجي  فريق  يعمل 
حتقيق ال�سعود اإىل اجلهوي االأول وهذا للتخل�س 
ال�سائع  املجد  وا�ستعادة  املا�سي  انتكا�سات  من 
مع  الثالثي  مع  ال�سديدة  املناف�سة  للفريق رغم 
يحتل  وال�سعبة،حيث  وبو�سقرون  الــربج  جنم 
املرتبة الرابعة بر�سيد 41 نقطة قبل ثمانية 
اإ�سدال ال�ستار عن البطولة، ويوؤكد  جوالت من 
الطاقم الفني للفريق بقيادة اأمني بوخلوف اأن 
معتربا  للفريق،  االأ�سا�سي  الهدف  هو  ال�سعود 
جت�سيد هذه الرغبة يتطلب التجند من اجلميع، 
وياأمل املتحدث يف رفع التجميد على الن�ساطات 
الريا�سية وا�ستئناف البطولة، وبني باأن فريقه 
املتبقية  اللقاءات  جميع  نقاط  حل�سد  يتطلع 
على  اخلناق  لت�سييق  القواعد،  وخــارج  داخــل 
الرائد جنم الربج واإزاحته من ال�سدارة، م�سريا 
املهمة تبدو �سعبة ومعقدة، لكن رهانه  اأن  اإىل 
كبري وثقته اأكرب يف اإمكانيات وقدرات الالعبني 

والروح اجلماعية للفريق، لتحقيق ال�سعود.
الكبرية  التحديات  بــاأن  املتحدث  ذات  ويــرى 
والتجند  واحلذر  احليطة  ت�ستوجب  املنتظرة 
الكبري وراء الفريق، واأ�ساف قائال:" نحن ن�سعى 
الإعادة الفريق اإىل اجلهوي االأول بعد مو�سمني 
من مغادرته، واأنا على يقني من اأن التناف�س على 
حتى  املقدمة  رباعي  بني  �سيتوا�سل  ال�سعود 
اآخر جولة، حتى واإن كان فريقي ميلك حظوظا 
اأكرب، وميكن اال�ستثمار فيها منها خا�سة نوعية 
املباريات املتبقية وروح التحدي للمجموعة واأود 
اأن اأ�سري اإىل اأن توقف املناف�سات الر�سمية مكننا 

النقائ�س، من  من مراجعة احل�سابات ومعاجلة 
خالل �سبط برنامج خا�س للتح�سري".

اأن فريقه �سيحاول التاأقلم مع الو�سع   م�سيفا 
التي  االحرتازية  االإجــراءات  ظل  يف  احلــايل، 
لتف�سي  جتنبا  البالد،  يف  العليا  اجلهات  اأقرتها 
فريو�س كورونا كما اعترب باأن جتميد البطولة 
كبري  ب�سكل  �سيوؤثر  الريا�سية،  املن�سات  وغلق 

على جاهزية ولياقة الالعبني.

البي�ساء  الريا�سي يف عني  ال�سارع  ينتظر 
عــلــى اأحــــر مــن اجلــمــر الـــقـــرارات التي 
ب�ساأن  الثالثاء  هذا  االإحتادية  �ست�سدرها 
اأو  الــتــوقــف  فــرتة  متــديــد  اإمـــا  البطولة 
رئي�س  ت�سريح  من  الرغم  وعلى  اإلغائها 
الكروي  املــو�ــســم  اأن  على  �سابقا  الــفــاف 
�سي�ستكمل ب�سكل عادي فور حت�سن الو�سع 
ال�سحي لطاملا اأنه يتبقى من عمر البطولة 
يفّكرون  ال  باأنهم  موؤكدا  قليلة،  جــوالت 
فت�سريحات  اأبــيــ�ــس،  مو�سم  يف  اإطــالقــا 
لدى  كبري  اإرتياح  اأثارت  االإحتادية  رئي�س 
باأن  يدركون  الذين  وهم  احلراكتة،  اأ�سرة 
الفريق  �سالح  يف  �سيكون  املو�سم  ا�ستكمال 
الذي يبقى يناف�س من اأجل حتقيق البقاء 
يف بطولة الهواة، وبالتايل اجلميع متفائل 
الر�سمية  املناف�سة  اأجــواء  اإىل  بالعودة 
مع  بــقــوة  الــعــودة  على  ت�ساعدهم  لعلها 

اإ�ستئناف البطولة.
الفريق  العبو  يوا�سل  مت�سل  �سياق  ويف 
الطاقم  منحه  الــذي  الربنامج  تطبيق  يف 
البطولة،  توقيف  قــرار  عقب  لهم  الفني 
حيث انطلق الالعبون يف العمل وهذا ق�سد 
اأجواء  البدنية والبقاء يف  رفع اجلاهزية 
الالعبني  اأغلبية  ويــتــدرب  الــتــدريــبــات، 

لتفادي  وهذا  البيوت  يف  اأو  القاعة  داخل 
لعدم  واالأ�سخا�س  النا�س  مع  االحتكاك 
امل�سطر  للربنامج  وفقا  الــعــدوى،  انتقال 
حيث  للجميع،  الفني  الطاقم  اأر�سله  الذي 
اأح�سن  البقاء دائما يف  يعمل اجلميع على 
الع�سالت  تقوية  مع  ممكنة  بدنية  لياقة 
التح�سريات  ــــواء  اأج اإىل  الــعــودة  قــبــل 
جيجل  �سباب  ملوعد  حت�سريا  اجلماعية 
احلراكتة  بيت  يف  اجلميع  يوليها  التي 
مبا�سر  مناف�س  واأنه  خا�سة  كبرية  اأهمية 
موعد  بلقا�سي  زمـــالء  وينتظر  للفريق 
اجلماعية  التدريبات  اأجــواء  اإىل  العودة 

املر�س  هذا  من  نهائية  ب�سفة  والتخل�س 
لكي  وهــذا  اجلزائر،  يف  ينت�سر  بــداأ  الــذي 

تعود املياه اإىل جماريها.
مع  حديث  نيوز"  لـ"االأورا�س  وكــان  هــذا 
بع�س العبي الفريق الذين اأكدوا بدورهم 
على  حتما  �سيوؤثر  البطولة  توقف  اأن 
مردود الت�سكيلة، خا�سة واأن موعد العودة 
اإىل املناف�سة مل يحدد بعد، لكن عزميتهم 
من  املــزيــد  وح�سد  التاألق  موا�سلة  على 
التوقف،  هــذا  ب�سبب  يتاأثر  لن  النقاط 
واأن لديهم عزمية كبرية ل�سمان البقاء يف 

نهاية املو�سم.

امللعب  فـــريـــق  ــعــيــة  و�ــس ــدت  ــق ــع ت
يف  النا�سط  ال�سطايفي  االإفــريــقــي 
املجموعة  الرابطات  بني  ما  بطولة 
ظل  يف  وهـــذا  ال�سرقية  الــو�ــســطــى 
تراجع الفريق اإىل املرتبة العا�سرة 
 26 مـــرور  بعد  نقطة   38 بر�سيد 
الفريق  حظوظ  باتت  حيث  جولة، 
يف حتقيق ال�سعود اإىل حظرية الق�سم 
اجلديدة  ال�سيغة  ح�سب  الــثــالــث 
ال�سعوبة  غـــايـــة  يف  لــلــمــنــافــ�ــســة 

ومرهونة اأكرث بنتائج الفرق االأخرى 
التي ت�ستبق الت�سكيلة ال�سطايفية يف 
في�سل  املدرب  اأ�سبال  ودفع  الرتتيب، 
يف  العرجاء  االنطالقة  مــن  �سفيح 
الذي  االأمـــر  ــو  وه الــذهــاب  مرحلة 
كبرية  �سعوبات  يجد  الفريق  جعل 
العودة  رغــم  الرتتيب  يف  لالرتقاء 

القوية خالل مرحلة العودة.
العار�سة  عن  االأول  امل�سوؤول  واأكــد 
اأن  �سفيح  في�سل  للفريق  الفنية 

كثريا  تقل�ست  ــفــريــق  ال ــوظ  ــظ ح
نهاية  عــن  جـــوالت   04 بــقــاء  رغــم 
املظامل  اإىل  االأمــر  مرجعا  البطولة 
تعر�س  الــتــي  الكثرية  التحكيمية 
الت�سكيلة  جعل  ما  وهو  الفريق  لها 
منقو�سة  املباريات  اأغلب  يف  تدخل 
الالعبني  من  كبري  عدد  خدمات  من 
ف�سال عن ظاهرة العنف التي ظهرت 
اأمــام  الفريق  مــبــاراة  خــالل  للعيان 
�سبيبة عزازقة حيث تعر�س الفريق 

الأحداث موؤ�سفة واالأكرث من ذلك اأنه 
املقابلة  هــذه  بعد  للعقوبة  تعر�س 
ما  وهو  االن�سباط   جلنة  طرف  من 
بنك  من  الفريق  توجيه  من  حرمه 
ال�سابقة،  املباريات  خــالل  البدالء 
الفرق  جميع  حتلي  يف  �سفيح  وياأمل 
املتبقية  املباريات  خــالل  بالنزاهة 
من املو�سم اجلاري وهذا للحفاظ على 
ال�سعود  لتحقيق  ال�سئيل  الب�سي�س 

واإفتكاك اإحدى التاأ�سريات. 
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االإ�سبانية  ال�سحف  �سلطت 
ال�سادرة ام�س، ال�سوء على اتفاق بر�سلونة 
اإنرت  مهاجم  مارتينيز  الوتــارو  االأرجنتيني  مع 
ميالن االإيطايل، للظفر بخدماته يف ال�سيف املقبل.
اخلياطة  طريقة  "هذه  ماركا  �سحيفة  وعنونت 

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

الذهبية يف اأثينا 2004"

وخرجت �سحيفة موندو ديبورتيفو بعنوان 
اأوت". يف  "اأبطال 

اأن تنتهي الدوريات  "اخليار االأقرب حالًيا هو  واأ�سافت 
يف جويلية، ويبداأ املو�سم اجلديد يف اأكتوبر".

"حال جنحت الفكرة، ميكن لرب�سلونة ا�ستعادة  وتابعت 
لوي�س �سواريز وعثمان دميبلي يف دوري االأبطال".

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

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

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

رهان 
لوتارو يف 
قلب �سحف 

�إ�سبانيا

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض
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ك�شف تقرير �شحفي اإيطايل، عن تطور جديد 
مارتينيز  الوتــارو  االأرجنتيني  ارتباط  ب�شاأن 
�شفوف  اإىل  باالنتقال  مــيــالن،  اإنـــرت  مهاجم 

مان�ش�شرت �شيتي.
ووفًقا ل�شحيفة "توتو �شبورت" االإيطالية، فاإن 
التعاقد  �شباق  من  ين�شحب  لن  �شيتي  مان�ش�شرت 
اإىل  االنتقال  االأخري  مع الوتارو، رغم تف�شيل 

بر�شلونة.
واأ�شارت اإىل اأن موقف املان �شيتي يعود الإ�شرار 
هو  الوتـــارو  اأن  على  غــوارديــوال،  بيب  ــدرب  امل

يف  اأغــويــرو  �شريجيو  ملواطنه  املثايل  البديل 
هجوم ال�شماوي.

واأو�شحت اأن مان�ش�شرت �شيتي �شين�شحب من �شباق 
املحكمة  رف�س  حالة  يف  ــارو،  الوت مع  التعاقد 
الريا�شية ا�شتئناف النادي االإجنليزي، للعودة 

اإىل امل�شابقات االأوروبية من جديد.
حرمان  قـــرر  االأوروبــــــي  االحتــــاد  اأن  يــذكــر 
عامني  ملدة  قارًيا  امل�شاركة  من  �شيتي  مان�ش�شرت 
لقانون  االإجنــلــيــزي  الــنــادي  خمالفة  ب�شبب 

اللعب املايل النظيف.

نـــيـــمـــار دا  قـــــدم 
ـــا جنــم  ـــف ـــل ـــي ـــش �
بــــاريــــ�ــــس �ـــشـــان 
جريمان الفرن�شي، 
لــــفــــتــــة طــيــبــة 
الـــــربازيـــــل،  يف 
ملــ�ــشــاعــدة االأ�ــشــر 
الــــفــــقــــرية عــلــى 
فريو�س  حمــاربــة 

كورونا امل�شتجد.
ل�شحيفة  ووفــًقــا 
 " ت ر �شبو "

فاإن  االإ�شبانية، 
اإىل  انــ�ــشــم  نــيــمــار 

تعي�س  التي  االأ�ــشــر  مل�شاعدة  تربعات  حملة 
باالأحياء الفقرية يف �شاو باولو.

االجتماعي  التوا�شل  �شبكات  عرب  نيمار  وقال 
من  ــدوى  ع ــرث  اأك يكون  اأن  يجب  "الت�شامن 

الفريو�س امل�شتجد".

واأ�شارت ال�شحيفة 
اإىل اأن مدينة �شاو 
باولو اأكرث املناطق 
ــــــل  ــــــربازي ال يف 
خلطر  ـــا  تـــعـــر�ـــشً
ــا،  ــورون ــس ك ــريو� ف
بها  ــــويف  ت ــث  ــي ح
من  ا  �شخ�شً  68

اإجمايل 92 حالة 
الربازيل  يف  وفــاة 

باأكملها.
�شاو  يف  ظهر  كما 
 1223 ــــو،  ــــاول ب
حـــالـــة اإيــجــابــيــة 
3500 م�شاب خالل �شهر واحد يف  من حوايل 

الربازيل.
اإىل  بــاريــ�ــس عــائــًدا  ـــادر  نــيــمــار غ اأن  يــذكــر 
الربازيل، عقب توقف البطوالت، ب�شبب خطر 

تف�شي فريو�س كورونا.

ب�شاأن  تطور  عــن  اإ�ــشــبــاين،  �شحفي  تقرير  ك�شف 
ناديه  مع  جديد  عقد  على  رامو�س  �شريجيو  توقيع 

ريال مدريد.
ووفًقا ل�شحيفة "ماركا"، فاإن رامو�س يبلغ من العمر 
مع  احلايل  عقده  ينتهي  اأن  املقرر  ومن  عاًما،   34

ريال مدريد يف جوان 2021.
التمهيدية  املفاو�شات  اإجراء  مت  اأنه  اإىل  واأ�شارت 
وا�شًحا  مدريد  ريال  وكان  بالفعل،  التجديد  ب�شاأن 

باأنه ال يتعجل ح�شم االأمر.
واأو�شحت ال�شحيفة اأن اأزمة تف�شي فريو�س كورونا 
م�شتوى  على  الــكــرويــة  االأمـــور  مــن  الكثري  ــريت  غ
ا اإىل جتديد عقد  العامل باأكمله، وو�شل االأثر اأي�شً

رامو�س.
وقالت اإن رامو�س عرب دائًما عن رغبته يف االعتزال 
بني  نــزاع  اأي  هناك  يكون  ولــن  امللكي،  الــنــادي  مع 
الطرفني ب�شاأن الراتب، بل يتعلق االأمر فقط مبدة 

العقد.
وقدم ريال مدريد، ا�شتثناءات يف املا�شي ب�شاأن مدة 
تزيد  لالعبني  يجدد  ال  حالًيا  النادي  لكن  العقد، 

اأعمارهم عن 30 عاًما، اأكرث من مو�شم واحد.
�شيكون   ،2021 عام  بحلول  رامو�س  اأن  واأ�شافت 
عمره 35 عاًما، ورغم ذلك يريد التوقيع على عقد 
مدته تزيد عن عام واحد، الأنه ي�شارك بانتظام مع 

الفريق ويتمتع بحالة بدنية جيدة.
واأمتت ال�شحيفة تقريرها بالتاأكيد اأن اأزمة فريو�س 
تدهورت  حيث  الهواء،  يف  �شيء  بكل  األقت  كورونا 
قد  وهذا  االأندية،  جميع  يف  االقت�شادية  االأو�شاع 
يوؤثر على قرار ريال مدريد ب�شاأن ا�شتمرار رامو�س.

اأعرب الربازيلي ريكاردو كاكا جنم ميالن وريال 
مدريد ال�شابق، عن ا�شتيائه من املوقف ال�شعب 
الذي مير به رونالدينيو، مواطنه وزميله ال�شابق 
يف �شفوف الرو�شونريي، والذي يقبع بال�شجن يف 

باراغواي، بتهمة تزوير جواز �شفر.
"موندو  ل�شحيفة  ت�شريحات  يف  كاكا،  وقــال 
للغاية،  حمزن  "اأمر  االإ�شبانية:  ديبورتيفو" 
ولي�س لدينا املعلومات ملناق�شة و�شع رونالدينيو 

احلايل".
الذين  الالعبني  نحن  لنا،  "بالن�شبة  واأ�شاف: 
�شداقة  عالقة  ولدينا  رونالدينيو،  مع  عا�شوا 
وحققنا معا االإجنازات، فاإنه من املُحزن للغاية 

اأن نراه مير بهذه احلالة".
وتابع: "ناأمل اأن نراه كما نحب اأن نراه، يبت�شم 

ويلعب كرة القدم ويلهو".
خالل  بال�شجن  رونــالــديــنــيــو  مــوقــف  وتعقد 
االأ�شابيع االأخرية، حيث مت منعه من الزيارات، 
القدم  كرة  ويلعب  كورونا،  وبــاء  لتف�شي  نظرا 
النجارة؛  وحــدة  يف  �ــشــارك  كما  الــنــزالء،  مــع 

لال�شتفادة من وقت فراغه.

جنـــح جـــورجـــيـــو كــيــلــيــنــي مــدافــع 
يوفنتو�س، يف املهمة التي ُكلف بها من 
للتعامل  العجوز،  ال�شيدة  اإدارة  قبل 
فريو�س  عــن  الــنــاجتــة  اخل�شائر  مــع 

كورونا.
كيليني،  اإىل  اليويف،  اإدارة  واأ�شندت 
الفريق،  العبي  جميع  مناق�شة  مهمة 
هذا  الرواتب  خف�س  اإمكانية  ب�شاأن 

املو�شم.
فاإن  �شبورت"،  "توتو  ل�شحيفة  ووفًقا 
الالعبني  مع  املناق�شات  بــداأ  كيليني 
ــدو  ــال رون كري�شتيانو  وهـــم  الــكــبــار 

ــاردو  ــون ــي وجــيــانــلــويــجــي بــوفــون ول
موافقته  اجلميع  واأعطى  بونوت�شي، 

على االأمر.
بعد  انتقل  كيليني  اأن  اإىل  واأ�ــشــارت 
ــالء،  ــزم ال بقية  ــع  م لــلــتــحــدث  ذلـــك 

لكن  تنته،  مل  املــحــادثــات  اأن  ورغــم 
هناك موافقة من اجلميع على خف�س 

الرواتب.
مقدمتهم  ويف  الالعبني  اأن  واأو�شحت 
االأعلى  الراتب  �شاحب  كري�شتيانو 
باأنهم  ي�شعرون  يـــورو(  مليون   31(
للقيام  وم�شتعدون  النادي،  من  جزء 
االأزمــة  خــالل  امل�شاعدة  يف  بدورهم 

احلالية.
كري�شتيانو  اأن  ال�شحيفة  وك�شفت 
وافق على خف�س 3.8 مليون يورو من 

راتبه ال�شنوي مع ال�شيدة العجوز.

قال ريو فريديناند مدافع مان�ش�شرت يونايتد 
لن  بر�شلونة،  جنم  مع  التعاقد  اإن  ال�شابق، 

يح�شن من اأداء ال�شياطني احلمر.
ــرق الـــدوري  ووجـــه يــونــايــتــد، وغـــريه مــن ف
كوتينيو،  فيليب  نحو  اأنظارهم  االإجنليزي، 
اإعـــارة  يف  رغبته  بر�شلونة  اأعــلــن  اأن  بعد 
جمدًدا  ال�شابق،  ليفربول  و�شط  خط  العب 
لبايرن  اإعارته  انتهاء  بعد  املقبل  املو�شم  يف 

ميونخ.
اإىل  ليفربول  مــن  كوتينيو  انــتــقــال  ومــنــذ 
 142 بر�شلونة قبل عامني يف �شفقة قيمتها 
مليون جنيه اإ�شرتليني، اأخفق �شانع االألعاب 

الربازيلي يف تقدمي ما كان متوقعا منه.
اأ�شارت  "مريور" اأن توقعات  وذكرت �شحيفة 
اإىل عودة كوتينيو للدوري االإجنليزي املمتاز 
من جديد عقب انتهاء فرتة اإعارته اإىل بايرن 
وت�شيل�شي  باآر�شنال  ا�شمه  وارتبط  ميونخ، 

وتوتنهام وكذلك مان�ش�شرت يونايتد.
اإن�شتغرام  وقال فريديناند عرب ح�شابه على 
جمدًدا  االنتقال  هائلة،  موهبة  "كوتينيو 
جيًدا  اأمــًرا  �شيكون  االإجنليزي  الــدوري  اإىل 

له".

اأداء  حت�شني  ميكنه  ال  "كوتينيو  وتــابــع 
العبا  كان  ليفربول  يف  يونايتد.  مان�ش�شرت 
يكرر  مل  الريدز  عن  رحيله  منذ  لكن  رائعا، 

ذلك حتى االآن".
يف  واأخفق  بر�شلونة،  يف  تعرث  "لقد  واأ�شاف 
تقدمي  يف  اأخــفــق  ثــم  الفريق  مــع  التناغم 
اإىل  يحتاج  هو  بايرن.  مع  مذهلة  عرو�س 

االن�شمام للفريق املنا�شب".
يونايتد  مان�ش�شرت  ــاأقــول  ــش � "كنت  ونـــوه 

برونو  يظهر  اأن  قبل  املنا�شب  الفريق  هــو 
فرينانديز، لكن االآن لن اأقول هذا".

اآر�شنال  كان  اإذا  عما  فريديناند  �شوؤال  ولدى 
اإن  قال  االآن،  لكوتينيو  املنا�شب  الفريق  هو 

توتنهام هو االأن�شب لالعب الربازيلي.
نعم  توتنهام؟  اأداء  �شيح�شن  "هل  واأو�ــشــح 
هاري  مثل  العبون   .%100 بن�شبة  �شيفعل 
يطمحون  كلهم  و�ـــشـــون،  اآيل  ــي  ــل ودي ــني  ك

الن�شمام جنم مثله لل�شبريز".
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كاكا:

ك�شف تقرير �شحفي بريطاين، 
عن تطور جديد ب�شاأن م�شري 
الدوري االإجنليزي املمتاز يف 

املو�شم احلايل.
ووفًقا ل�شحيفة "ذا �شن"، فاإنه 

قد يتم حرمان اأندية الربميريليغ 
من امل�شاركة يف دوري اأبطال 

اأوروبا خالل املو�شم املقبل، اإذا 
اأعلن االحتاد االإجنليزي بطالن 
الن�شخة احلالية للدوري املحلي.

وكانت تقارير بريطانية قد 
زعمت، اأن هناك تزايد ملحوظ 
يف عدد اأندية الربميريليغ التي 

تطالب باإلغاء املو�شم احلايل، 
حتى لو ت�شبب االأمر يف حرمان 

ليفربول من ح�شد اللقب.
واأو�شحت ال�شحيفة اأن 

التهديدات �شتكون اأكرب على 
اأندية الربميريليغ، اإذا جنحت 

بلدان اأخرى يف ا�شتكمال بطوالت 
الدوري لديها.

وكان االحتاد االإجنليزي ورابطة 
الربميريليغ قد قررا متديد 

اإيقاف الدوري حتى نهاية �شهر 
اأفريل املقبل.



حفيظة. ب

لعديد  املطمئنة  ال�سيا�سية  اخلطابات  ولعل 
القطاع  عن  االأول  امل�سوؤول  فيهم  مبا  امل�سوؤولني 
تعمل  امكانيات  متلك  الدولة  اأن  ك�سف  والذي 
ه�سة  كانت  وانتقاله،  الفريو�س  حما�سرة  على 
برتبة  بطبيب  تــدفــع  الــتــي  ــة  ــدرج ال لتلك 
اىل  اجلامعي  باتنة  مب�ست�سفى  بروفي�سور 
واجلمعيات  املدنية  الهيئات  من  امل�ساعدة  طلب 
التوا�سل  و�ــســائــل  عــرب  املح�سنني  وخمــتــلــف 
االجتماعي بهدف جندتهم وتزويدهم باأب�سط 
هذه التجهيزات منها و�سائل الوقاية املنعدمة 
بعديد  احلــال  هو  ورمبــا  املوؤ�س�سة  بــذات  متاما 
املوؤ�س�سات عرب الوطن، من قفازات ومواد تعقيم 
ذات  وهــو  وغــريهــا،  واقية  واألب�سة  وكمامات 
ثنية  مب�ست�سفى  الطبي  الطاقم  رفعه  احلــال 
املنطقة،  ــذات  ب ا�سابة  ت�سجيل  بعد  العابد 
�سروريات  الأدنـــى  االأخـــري  هــذا  يفتقر  حيث 
املــــدين وبع�س  املــجــتــمــع  مــا جــعــل  ــة  ــاي ــوق ال
خمتلفة،  مناطق  عرب  واجلمعيات  املح�سنني 
يتجندون لتوفري ما يلزم من هذه الو�سائل التي 
تلقى  اأنها  غري  جدا  املنخف�سة  تكاليفها  ورغم 

نق�سا رهيبا يف املوؤ�س�سات ال�سحية عرب اجلزائر 
ككل.

اخلطابات  ه�سا�سة  عـــرت  ومثلما  االأزمــــة 
يتم  �ــســعــارات  ــرد  جم تبقى  الــتــي  ال�سيا�سية 
ــة،  االأزم باحتواء  ال�سعب  طماأنة  خاللها  من 
اخلري  وفاعلي  االأ�سخا�س  لعديد  فر�سة  كانت 
لالإ�سراع والتدخل وتوفري ما يلزم مثلما حدث 
من  جمموعة  جتند  بعدما  �سطيف  مبدينة 
التجار وقاموا باقتناء جهاز تنف�س ا�سطناعي 
لفائدة اإحدى امل�ست�سفيات، والأن الدولة ف�سلت 
انتقالها،  وحما�سرة  العدوى  احتواء  يف  فعال 
وطلبت  للتربع  ح�سابات  فتح  اإىل  عمدت  فقد 
من املواطنني امل�ساهمة يف ذلك، فهل فعال وقف 
امل�سوؤولون احلاليون على واقع القطاعات  االآن 
اأتوا  الذين  الع�سابة  اأزالم  وتركة  اجلزائر  يف 
اأي  يقدموا  مل  بينما  والياب�س  االأخ�سر  على 
خدمة لهذا الوطن متكن من اإنقاذه يف مثل هذه 
النداءات  هذه  تعني  وهل  ال�سعبة؟  االأوقــات 
اأننا نعي�س يف اأزمة اقت�سادية ومالية اأكرث منها 

�سحية بيولوجية ؟
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اخلطر  هــــذا  يــرتبــ�ــس  حــيــث 
كونهم  النظافة  بعمال  القائم 
اأكـــــرث عــر�ــســة ملـــ�ـــســـادر هــذا 
اإىل  بالنظر  ـــك  وذل الــفــريو�ــس 
ــر املــهــنــيــة والـــظـــروف  ــاط ــخ امل
بعد  يــومــا  تكرب  الــتــي  ال�سعبة 
العمال  ــوؤالء  ه اأن  خا�سة  يــوم، 
ــات طــويــلــة من  ــاع ــس يــقــ�ــســون �
لو�سائل  كلي  غياب  و�سط  العمل 
التي  احلماية  و�سروط  الوقاية 
خماطر  من  حتميهم  اأن  باإمكانها 
عن  ف�سال  القاتل،  الــوبــاء  هــذا 
لالأو�ساخ  املبا�سر  التعر�س  اآثــار 
ببع�سهم  واإحتكاكهم  والنفايات 
ت�سجيل  مت  ــث  ــي ح ــس،  ــ� ــع ــب ال
ـــاالة وا�ــســحــة وانـــعـــدام  ـــب الم
الب�سيطة  الفئة  بهذه  لالهتمام 
التي  ال�سخمة  املهام  من  بالرغم 
احل�سا�سة  الفرتة  هذه  يف  تقوم 
والعامل  اجلزائر  تعي�سها  التي 

ككل.
عديد  ويف  هــوؤالء  طالب  حيث 

ــبــات، بــ�ــســرورة اإيـــالء  ــس ــا� ــن امل
االهتمام  لبع�س  املعنية  اجلهات 
من  مينعوا  مل  اأنهم  خا�سة  بهم 
العمال  مــن  غريهم  مثل  العمل 
وطلبهم  الــقــطــاعــات،  بــاقــي  يف 
الوحيد هو توفري املناخ ال�سحي 
ب�سكل  مهنتهم  ملمار�سة  املالئم 
النقل  و�سائل  توفري  مــع  ــق،  الئ
بعد توقيف  اأثقلت كاهلهم  التي 
جميع و�سائل النقل عرب الوالية 
منهم  الع�سرات  ي�سطر  ما  وهــو 

بهدف  طويلة  م�سافات  لقطع 
و�سط  عملهم،  الأماكن  الو�سول 
ظروف قاهرة للغاية من انعدام 
الطبية  والــقــفــازات  للكمامات 
الوقاية  واألب�سة  التعقيم  ومواد 
وغريها، وهي ذات الو�سائل التي 
الطبية  القطاعات  لبع�س  توفر 
ال  الوظيفتني  كــال  ان  خــا�ــســة 
هذا  مــثــل  يف  مهامهما  تختلف 
يعرف  الـــذي  احل�سا�س  الــوقــت 
جميع  يف  كورونا  عــدوى  انت�سار 

انتقاله  يهدد  ما  وهــو  املناطق، 
لعائالت العمال واملحيطني بهم.

بتوفري  العمال  مطالب  وتاأتي 
بالوقاية،  اخلا�سة  التجهيزات 
تــ�ــســجــل  ـــــــذي  ال الـــــوقـــــت  يف 
نق�سا فادحا يف مثل  ال�سيدليات 
االإقبال  جـــراء  الو�سائل  ــذه  ه
بع�س  يقوم  حيث  عليها،  الوا�سع 
من  بتوفريها  النظافة  عــمــال 
ال  والــتــي  اخلا�سة  م�ساريفهم 
�سروريات  لتوفري  حتى  تكفي 
نا�سد  حيث  الــيــومــيــة،  احلــيــاة 
املجتمع  نا�سطي  جميع  هـــوؤالء 
على  مــ�ــســاعــدتــهــم  يف  املـــــدين 
احل�سول على بع�س هذه الو�سائل 
توزع  ا�سبحت  بعدما  الوقائية 
طرف  من  ال�سحي  القطاع  على 
لتفادي  وذلك  املتربعني،  هوؤالء 
لعمال  ا�سافية  حاالت  ت�سجيل 
لي�س لهم اأي ذنب �سوى التزامهم 
االأوقات  هذه  يف  واأدائه  بعملهم 

ال�سعبة واحلرجة.

وعلى  اجلــزائــري  املجتمع  �سهد 
فو�سى  الراهنة،  ــة  االأزم خلفية 
واأنانية  جتــار  ج�سع  بــني  عــارمــة 
ــتــهــتــار اآخـــريـــن،  ــني وا�ــس ــن ــواط م
الكثريين  على  االأمـــور  لتختلط 
على  املــ�ــســوؤولــة  اجلــهــات  خا�سة 
والفالحة  التجارة  وزارات  غرار 
من جانب التهافت على بع�س املواد 
وخلق  ال�سرورية  اال�ستهالكية 
هذه  توفر  رغــم  ال�سوق  يف  ــدرة  ن
االأخرية على احتياطي يكفي ملدة 
االإن�سانية  املبادرات  اأن  اإال  �سنة، 
التوجه  هذا  ك�سرت  قد  اخلريية 
خاوة"  "خاوة  ل�سعار  رفعها  بعد 
ال�سعبة  الظروف  لتحدي  جمددا 

واخلروج من االأزمة ب�سالم.
فقد �سهدت عديد واليات الوطن 
على  املــواطــنــني  تهافت  ومبقابل 
الــتــخــزيــن واالحــتــكــار وتــوجــه 
مبادرات  امل�ساربة،  نحو  التجار 
معنويات  ترفع  اإيجابية  اإن�سانية 
ــن رغــبــتــه يف  ــد م ــزي املـــواطـــن وت
تقدمي يد العون من اأجل اخلروج 
بادرت  اأيــن  الراهنة،  ــة  االأزم من 
عديد احلرفيات املخت�سات يف فن 
والية  بلديات  بعديد  اخلياطة 
خن�سلة بخياطة كمامات وتوزيعها 
خا�سة  ور�سة  �سهدت  حيث  جمانا 
غرب  كــلــم   22 قــايــ�ــس  بــبــلــديــة 
من  كبريا  تعاونا  الوالية  عا�سمة 
طرف املتطوعات من اأجل خياطة 
وتوزيعها  الــكــمــامــات  مــن  املــئــات 
يف  واملوظفني  العمال  على  جمانا 
وال�سيدليات،  بال�سوق  ندرتها  ظل 
املخت�سني  التجار  اأحــد  بــادر  كما 
يف بــيــع االقــمــ�ــســة واملــنــحــدر من 
القما�س  اقتناء  اإىل  بابار  بلدية 

هذه  ملثل  املخ�س�س  ال�سيدالين 
موؤ�س�سة  تزويد  ليتم  ال�سناعة 
التكوين املهني بذات البلدية ورفع 
خياطة  اأجل  من  ملتطوعات  نداء 
جمانا،  وتوزيعها  الكمامات  هــذه 
ونف�س املبادرة توجه اإليها املجل�س 
ب�سكرة  لوالية  الوالئي  ال�سعبي 
خياطة  ور�سة  باإن�ساء  قام  الذي 
حرفيات  مب�ساركة  الغر�س  لذات 
وحرفيني و�سناعيني لرفع حتدي 
املبالغ  واالأ�ــســعــار  "الندرة  ك�سر 
فيها" وتوفري هذه ال�سلعة املطلوبة 
حي  �سبان  متكن  كما  كبري،  ب�سكل 
اإطالق  من  بب�سكرة  غزال  �سيدي 
كمامة   3200 خياطة  م�سروع 
اال�سخا�س  على  توزيعها  �سيتم 
املنطقة  و�سكان  واملر�سى  امل�سنني 
التي  املبادرات  وهي  تعقيمها  بعد 
من  ومعنويا  مــاديــا  دعــمــا  تلقت 

طرف جميع الفئات .
يف حني وا�سل متطوعون واأع�ساء 
جــمــعــيــات مـــن املــجــتــمــع املـــدين 
امل�ساعدات  تقدمي  يف  مبادراتهم 
االإنــ�ــســانــيــة وكـــذا املــ�ــســاركــة يف 
وحملة  التح�سي�سية  احلــمــلــة 
عديد  مــ�ــســت  وتــنــظــيــف  تعقيم 
وال�سكنات  ــوارع  والــ�ــس ــاء  ــي االأح
العمومية  واملــرافــق  واملوؤ�س�سات 
عرب عديد بلديات والية ب�سكرة، 
الــوقــايــة من  اإىل  تــهــدف  والــتــي 
فريو�س كورونا واحلد من انت�ساره 
م�ساعدات  تــقــدمي  اإىل  اإ�ــســافــة 
واملعوزة  الفقرية  للعائالت  مادية 
بابار  ببلدية  حم�سنة  قامت  اأين 
مببلغ  اجلمعيات  ــدى  اإح بتزويد 
ـــايل مــعــتــرب مــن اأجــــل اإقــتــنــاء  م
وتوزيعها  اأ�سا�سية  غذائية  مواد 

املحتاجة،  العائالت  بع�س  على 
من  ــادرات  ــب امل هــذه  مثل  لتتمكن 
م�ست  التي  امل�سوهة  النظرة  ك�سر 

االأزمة  بداية  اجلزائري  املجتمع 
وتثبت اأن هذا ال�سعب حمب للخري 

جدول �ملنــــــــاوبة لل�سيادلة بولية باتنة ل�سهر فيفـــري 2020

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �شفر 161441 جمتمعالأحد 19  مغر�س 2970/ 29  مار�س 2020 املوافق لـ 04 �شعبان 151441
يزاول املئات من عمال النظافة عرب والية باتنة، مهامهم و�شط غياب كامل الأدنى و�شائل احلماية والوقاية من خطر فريو�س كورونا 
امل�شت�شري الذي بات يرت�شد باأرواح املواطنني موازاة مع تقيد اأغلبيتهم بجملة من االإجراءات االإحرتازية ت�شديا لهذا الوباء والتي 

جاءت من �شمنها ت�شريح عمال بع�س القطاعات مع االإحتفاظ مب�شتخدمي امل�شالح احليوية.

عرب  كورونا  وباء  تف�شي  بعد  االأخرية  االأ�شابيع  يف  اجلزائر  اأ�شابت  التي  االأزمة  ك�شفت 
عديد الواليات، عن منظومة �شحية متهالكة ب�شفة كبرية عرتها النداءات املتكررة لالأطباء 
بخ�شو�س متويل هذا  الوطن  الطبية يف  واملراكز  امل�شت�شفيات  واملخت�شني عرب خمتلف 

القطاع بالتجهيزات الطبية الالزمة من اأب�شطها اإىل اأكرثها تعقيدا.

�أطباء يتو�سلون �مل�ساعد�ت 
�لطبية من �ملجتمع �ملدين

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

االأ�سبوع من 03/26/ 2020 
�شعدي م�شعودتابليلت نزيهةهادف �سعيدةاإىل 2020/04/01

033268527
اأو�شن ليلىبورزان لويزةبن عامر فاطمة

033201352
بلوني�س �شمريمباركي فاطمة بوقبال ونا�شة

033245129
عبد ال�شالم اأمينة
033265033

زردومي ن�شيمة
033895071

نوي�س �شافية
033898460

خماري عمار
033370259

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

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

033985461
تيطاوين �شادية
033340498

يوبي مفيدة
033341572

بلعيد يا�شنيجمادبة هجرية
033334457

بورعية ربيع اأوني�س
033289135

قا�شي زوينة
033876271

عريوة يا�شني
033375332

بن مربي اأ�شماء
033373433

حوفاف فتيحة
033383008

داودي �شم�س الدين

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

فوزية. ق نوارة. ب

عمال �لنظافة يف مو�جهة مبا�سرة مع فريو�ص كورونا بباتنة

�جلائحة جتند �جلز�ئريني يف مبادر�ت �إن�سانية �إ�ستثنائية 

يف ظل غياب و�سائل �لنقل وعتاد �لوقاية و�حلماية

ور�سات خلياطة �لكمامات وتوزيعها وحمالت تنظيف وتعقيم و��سعة 

�أزمة كورونا تعري خطابات �مل�سوؤولني 

امل�ساب  مــن  مقربة  م�سادر  ك�سفت 
بفريو�س  باتنة  والية  يف  واحد  رقم 
حاليا  املاكث  بال�ساب  واملتعلق  كورونا 
احلجر  حتت  العابد  ثنية  مب�ست�سفى 
الــ�ــســحــي واملــتــابــعــة الــطــبــيــة، اأنــه 
للغاية  �سعبة  نف�سية  حالة  يعي�س 
حيث  بالعدوى  اإ�سابته  اكت�ساف  بعد 
واأبنائه  عائلته  ت�ساب  اأن  يخ�سى 

واأ�سدقاءه بهذا الوباء.
وح�سب ذات امل�سادر، فاإن املعني الذي 
يف  فرن�سا  من  والعائد  اجلزائر  دخل 
12 من مار�س اجلاري، كان قد توجه 
عدة مرات مل�سلحة االأمرا�س املعدية 
باأنه  مو�سحا  الك�سف  بباتنة الإجراء 
احلــرارة  درجــة  يف  ارتفاع  من  يعاين 
مل  اأنــه  غري  كورونا"،  "عندي  وقائال 
ــذي  وال هــنــاك  املعنيني  اهــتــمــام  يــرث 
ــس  ــرا� ــا جمـــرد اأع ــه ــه اأن ــوا ل ــح ــس اأو�

اإ�سراره  من  وبالرغم  للزكام،  عادية 
املتكرر عليهم غري اأنه قوبل بالمباالة 
وجتاهل وا�سعني دفعاه للعودة اأدراجه 
يقطن  حيث  العابد  ثنية  بلدية  اإىل 

ويوا�سل حياته ب�سكل عادي.
اإ�سابته  اكــتــ�ــســاف  بــعــد  ومــبــا�ــســرة 
التحاليل  وبــعــد  كـــورونـــا  بــفــريو�ــس 
يف  دخــل  ــا،  ــراءه اإج على  اأ�ــســر  التي 

على  خوفا  متاما  منهار  نف�سي  و�سع 
واأ�سدقائه  واأبــنــائــه  عائلته  حياة 
يف  �سابقا،  بهم  احتك  الذين  وجميع 
ال�سلبية  التعليقات  عليه  توالت  حني 
لو�سعه  والالمباالة  وال�ستم  بال�سب 
التوا�سل  موقع  رواد  قبل  من  ال�سحي 
والــذي  "الفاي�سبوك"  االجتماعي 
يتابع من خالله جميع ما يحدث، قبل 

اأن يقرر االأطباء االحتفاظ بالهاتف 
ال�سلبية  املوؤثرات  جميع  عن  واإبعاده 
مت  حني  يف  التعايف،  حلني  اخلارجية 
املا�سي  االأ�سبوع  نهاية  عائلته  و�سع 
حتت حجر �سحي يف ذات امل�سفى الذي 
يفتقد  والــذي  الغر�س  لهذا  خ�س�س 
من  واحلماية  الوقاية  �سروط  الأدنى 
مواد تعقيم وو�سائل وجتهيزات طبية 
اأفراد  بع�س  يحاول  وقت  يف  وغريها، 
املجتمع املدين توفري بع�س امل�ساعدات 
وامل�ساندة  الدعم  حمالت  خــالل  من 

التي يقومون بها.
للمري�س  ال�سحي  الو�سع  اأن  يذكر 
م�ستقر حاليا ويعاين فقط من ارتفاع 
مراقبة  و�ــســط  احلــــرارة،  درجـــة  يف 
من  اأفــراد   4 و�سع  مع  طبية  ومتابعة 
يف  �سحي  حجر  حتت  امل�ساب  عائلة 

فوزية. قم�ست�سفى ثنية العابد.

حالة نف�سية منهارة وغياب �لإمكانيات يقل�ص �لأمل 
بباتنة  كورونا  بفريو�ش  �لأوىل  �لإ�سابة  حالة  عند  نيوز" تقف  "�لأور��ش 



ذات  املناطق  بع�س  اأن  من  الرغم  على 
يف  تقع  التي  وتلك  اال�ستوائية  املناخات 
ن�سف الكرة اجلنوبي، التي تتمتع باأجواء 
بفريو�س  اإ�ــســابــات  عــن  اأبلغت  �سيفية، 
درجات  ذات  املناطق  تلك  اأن  اإال  كورونا، 
درجة   18 فــوق  اأي  املتو�سطة،  احلــرارة 
اأقل  اإ�سابات  االآن  حتى  �سجلت  مئوية، 
بنحو 6 يف املئة من احلاالت يف �ستى دول 

العامل.
اأع�ساء فريق  اأحد  ونقلت ال�سحيفة عن 
قوله:  بخاري  قا�سم  الدكتور  الدرا�سة، 
"عندما تكون درجات احلرارة منخف�سة، 
ـــذا ما  ـــاإن عـــدد احلــــاالت يــتــزايــد، وه ف
من  الرغم  على  اأوروبــا،  يف  الدول  ت�سهده 
بني  من  تعد  هناك  ال�سحية  الرعاية  اأن 

االأف�سل يف العامل''.
�سلوك  فـــاإن  االأوبــئــة  علماء  وبح�سب 
النمطي  ال�سلوك  ي�سبه  كورونا  فريو�س 

للفريو�سات االأخرى.
ع�سو  بريك�س،  ديبورا  الدكتورة  واأكــدت 
فريو�س  انت�سار  مــن  للحد  العمل  فــريــق 
خالل  ــة،  ــي ــريك االأم االإدارة  يف  ــا  ــورون ك
يف  االإنفلونزا  انت�سار  اأن  �سحفي،  موؤمتر 
عام  ب�سكل  يتبع  ال�سمايل،  الكرة  ن�سف 
منط االنت�سار خالل �سهري نوفمرب وحتى 
اأن االأنواع االأربعة  اأبريل، مما يعني  �سهر 
الربد  نزالت  ت�سبب  التي  كورونا  لفريو�س 

تتال�سى يف الطق�س الدافئ.
منط  اأن  اإىل  بريك�س  الدكتورة  واأ�سارت 
االنت�سار كان م�سابها لوباء �سار�س يف عام 
2003، لكنها �سددت على اأنه من ال�سعب 
التاجي  الــفــريو�ــس  كــان  اإذا  مــا  حتــديــد 
وال�سلوك  امل�سار  ذات  �سيتخذ  اجلــديــد 
الفريو�س  تف�سي  الأن  نظرا  االنت�سار،  يف 
وقت  يف  بداأ  اجلنوبية  وكوريا  ال�سني  يف 

الحق.
اإىل  االأقـــل  على  درا�ــســتــان  خل�ست  كما 
انت�سار  بنمط  يتعلق  فيما  ذاتها  النتائج 

فريو�س كورونا.
وك�سفت اإحدى الدرا�سات التحليلية التي 
اإىل  وفنلندا  اإ�سبانيا  يف  باحثون  اأجراها 
اأن البيئة االأمثل النت�سار الفريو�س هي يف 
البيئة اجلافة التي تبلغ درجات احلرارة 
درجات  و10  ال�سفر  حتت   2 بني  ما  فيها 

مئوية.
انت�سار  معدل  اأن  اأخرى  درا�سة  واأظهرت 
احلرارة  ذات  ال�سينية  املدن  الفريو�س يف 
كان  رطوبة  االأكــرث  والبيئات  املرتفعة 
ــنــاطــق االأخـــــرى ذات  امل مــنــه يف  اأبـــطـــاأ 
قبل  وذلــك  ــاردة  ــب وال اجلــافــة  الطبيعة 
ــــراءات  اإج ال�سينية  احلــكــومــة  فــر�ــس 

�سارمة للحد من انت�سار الوباء.
االإجـــراءات  اأن  بخاري  الدكتور  واأكــد 
الوقائية مثل و�سع قيود ال�سفر، والتباعد 
الــتــدابــري  ــي، والـــفـــروق يف  ــاع ــم ــت االج
مبكرا  الفحو�سات  اإجراء  مثل  احلكومية 
رمبا  للم�ست�سفيات  اال�ستيعابية  والطاقة 
عدد  يف  التباين  يف  الكبري  االأثــر  لها  كان 

االإ�سابات يف دول العامل.
على  ينبغي  ال  اأنه  اإىل  الدرا�سة  ونوهت 
�سناع القرار اأو حتى عامة النا�س التقليل 
من خماطر تف�سي الفريو�س اعتمادا على 
ارتباط مدى انت�سار وباء كورونا بدرجات 

احلرارة واملناخ.
"ما  بخاري:  الدكتور  قــال  ذلــك  وحــول 

احتياطات  ــاذ  ــخ ات اإىل  بــحــاجــة  زلــنــا 
العالية  اأن درجات احلرارة  قوية، فرغم 
اأقل  الفريو�س  هــذا  جعل  اإىل  ــوؤدي  ت قد 
فعالية، ولكن بطء انت�ساره ال يعني عدم 

تف�سيه''.
احلــرارة  درجــات  ارتفاع  اأن  اإىل  واأ�ــســار 
قد يجعل من ال�سعب على فريو�س كورونا 
اأو على االأ�سطح لفرتات  الهواء  البقاء يف 
تبقى  اأن  ميكن  ولكن  الزمن،  من  طويلة 
اأو  ل�ساعات  معدية  بيئة  االأ�سطح  تلك 
املو�سمية  الفريو�سات  فحتى  الأيــام،  حتى 
مثل االأنفلونزا العادية والفريو�سات التي 
ت�سبب نزالت الربد ال تختفي متاما خالل 
لكن  موجودة  تبقى  فهي  ال�سيف،  ف�سل 
مب�ستويات منخف�سة يف ج�سم االإن�سان ويف 
االأر�سية،  الكرة  مناطق  يف  اأخرى  بيئات 
اإىل اأن حتني الظروف املواتية النت�سارها 

مرة اأخرى.
واأكد م�ساعد مدير منظمة ال�سحة للدول 
االأمريكية التابع ملنظمة ال�سحة العاملية، 
اإن االأمر �سي�ستغرق اأربعة اإىل �ستة اأ�سابيع 
اأخرى قبل اأن يكون لدى م�سوؤويل ال�سحة 
�سورة اأو�سح ملعرفة كيفية تاأثري الظروف 

البيئية على �سلوك فريو�س كورونا.
وياأخذ �سلوك بع�س الفريو�سات االأخرى 
كورونا،  فريو�س  ل�سلوك  معاك�سا  منحى 
�سلل  فــريو�ــس  ينت�سر  املــثــال  �سبيل  فعلى 
االأكرث  االأجواء  يف  اأ�سرع  ب�سكل  االأطفال 

دفئا.

كيف تعرف اإذا كنت م�شابا بفريو�س كورونا 
امل�شتجد.. وماذا تفعل؟

عند  كــورونــا،  فريو�س  اأعــرا�ــس  تتفاوت 
بني  كــبــريا  اختالفا  بــاملــر�ــس،  االإ�ــســابــة 
من  الــعــديــد  اأن  يــعــنــي  وهــــذا  ــى،  ــس ــر� امل
االأ�سخا�س رمبا اأ�سيبوا به دون اأن يدركوا 

ذلك.
من  للعديد  االختبارات  نتائج  تاأتي  وقد 
الواقع  يف  لكنهم  "�سلبية"،  االأ�سخا�س 
رمبا اأ�سيبوا بالفعل باملر�س دون اأن تظهر 

ال�سوؤال:  ذلك  ليطرح  االأعرا�س،  عليهم 
هل من املمكن معرفة ذلك، وكيف يجب اأن 
اأ�سبت  رمبا  اأنك  تعتقد  كنت  اإذا  تت�سرف 

مبر�س كوفيد19-؟
من  اثنان  التالية  االأ�سئلة  على  يجيب 
املوؤ�س�س  الطبي  املــديــر  هما  اخلــــرباء، 
ملركز الرعاية االأولية واأ�ستاذ م�ساعد يف 
جامعة  يف  الطبي  باملركز  االأطفال  طب 
ديفيد  الــدكــتــور  اإيــرفــيــنــغ،  كــولــومــبــيــا 
امل�ساعد  بوت�سولز، وكذلك مدير االأطباء 
امل�سارك يف م�ست�سفى ما�سات�سو�ست�س العام، 

الدكتور ويليام هيلمان.

كان  اإذا  ما  ملعرفة  طريقة  هناك  هل   -
"كوفيد19-"  مبر�س  اأ�سيب  ما  �سخ�س 

�سابقا؟
لدينا  لي�س  املرحلة،  هــذه  يف  هيلمان: 
تطوير  على  نعمل  ذلــك.  ملعرفة  اختبار 
للتحقق  املــ�ــســادة  االأجــ�ــســام  اخــتــبــارات 
هذه  ولــكــن  �سابقة،  اإ�ــســابــة  وجـــود  مــن 
لال�ستخدام  جاهزة  لي�ست  االختبارات 

ال�سريري حتى االآن.
ملعرفة  الــوحــيــدة  النهائية  الطريقة 
حاليا،  ال،  اأم  اأ�سيب  قد  املرء  كان  اإذا  ما 
االإ�سابة  اأثناء  لالختبار  يخ�سع  اأن  هي 
االختبار  نتيجة  تــاأتــي  واأن  بالفريو�س 

اإيجابية.
م�سابا  ــــرء  امل ــون  ــك ي اأن  ميــكــن  هـــل   -

بالفريو�س لكن من دون اأعرا�س؟
يف  اجلــديــد  كــورونــا  لفريو�س  هيلمان: 
االأعــرا�ــس  مــن  كبرية  جمموعة  الــواقــع 
من  وتـــرتاوح  وخمتلفة،  متفاوتة  لكنها 
اأي  عليهم  تظهر  ال  الــذيــن  االأ�ــســخــا�ــس 

لديهم  يكون  ولن  االإطالق،  على  اأعرا�س 
باأ�سخا�س  مرورا  اإ�سابتهم،  عن  فكرة  اأي 
ت�سبه  جدا  خفيفة  اأعرا�س  من  يعانون 
اأعــرا�ــس االإ�ــســابــة بــنــزالت الـــربد، مثل 
�سيالن االأنف واالحتقان والتهاب احللق، 
اإىل االأ�سخا�س الذين يعانون من اأعرا�س 
كاحلمى  االأنفلونزا،  اأعرا�س  ت�سبه  اأكرث 
يف  و�سيق  الع�سلية  واالأوجـــاع  ال�سديدة 
باالأ�سخا�س  وانتهاء  وال�سعال،  التنف�س 
وهم  �سديد،  اأعرا�س  من  يعانون  الذين 
من  يعانون  امل�ست�سفى  يف  نراهم  الذين 
يتطلب  ممــا  التنف�سي،  اجلــهــاز  يف  ف�سل 

رعاية وحدة العناية املركزة.

للمر�س  للناقلني  املئوية  الن�شبة  ما هي   -
بدون اأعرا�س؟

ديفيد بوت�سولز: االآن نحن نخترب فقط 
يكونوا  الأن  احتماال  االأكــرث  االأ�سخا�س 
لذلك  اجلديد،  كورونا  بفريو�س  م�سابني 

لي�س لدينا فكرة حول هذا االأمر.
ومع ذلك، كانت هناك درا�سة يف اأي�سلندا، 
كبرية  �سريحة  على  اخــتــبــارات  اأجـــرت 
من  املــئــة  يف   50 اأن  وتــبــني  �سكانها،  مــن 
اإ�سابتهم وجاءت  االأ�سخا�س الذين ثبتت 
تظهر  مل  "اإيجابية"  اختباراتهم  نتائج 

عليهم اأي اأعرا�س للمر�س اأو االإ�سابة.

بدون  الذين  امل�سابني  االأ�سخا�س  هل   -
اأعرا�س ميكنهم الت�سبب بالعدوى اأي�سا؟

امل�سابني  ــن  م كــبــرية  ن�سبة  هــيــلــمــان: 
بالفريو�س الذين ال تظهر عليهم اأعرا�س 
لكننا  الوقت.  لبع�س  العدوى  نقل  ميكنهم 
ال نعرف )كم من الوقت( يف هذه املرحلة، 
الأنه لي�س لدينا هذا النوع من االختبارات 
غري  االإ�ـــســـابـــات  عــن  للك�سف  املــتــاحــة 

العر�سية.
باملر�س  ما  �سخ�س  ي�ساب  عندما  ولكن 
والــفــريو�ــس وتــظــهــر عــلــيــه االأعـــرا�ـــس 
بالتاأكيد،  لالآخرين  معديا  يكون  فــاإنــه 
ظهور  من  يومني  اأو  يوم  قبل  حتى  ورمبــا 

االأعرا�س.
الــفــريو�ــس ثــم يبداأ  ــا، يــرتاكــم  ــق والح
االأعرا�س،  تختفي  اأن  وبعد  بالرتاجع، 
لالآخرين  معديا  بالفريو�س  امل�ساب  يظل 

لب�سعة اأيام.
لدينا بع�س االأدلة على اأن ذروة الفريو�س 

االأعرا�س  تراجع  اأ�سبوعني  حتى  ت�ستمر 
املر�سية، غري اأنه من ال�سعب معرفة ما اإذا 
قادرا  يظل  الفعلي،  احلي  الفريو�س  كان 
اأن  اأو  بالعدوى  اآخر  �سخ�س  اإ�سابة  على 
يتخل�س  الذي  امليت  الفريو�س  هو  ال�سبب 

منه ج�سم املري�س.
ـــود طريقة  لــعــدم وج نــظــرا  هــيــلــمــان: 
يف  غـــريه  ــن  م املــ�ــســاب  ملــعــرفــة  حقيقية 
االأعرا�س،  ظهرت  اإذا  اإال  املرحلة،  هذه 
عينات  بــاأخــذ  الفح�س  اإجــــراء  فيجب 
وت�سخي�سها  املري�س  ــاط  وخم لعاب  مــن 
اأن  يجب  احلني  ذلك  وحتى  نهائي،  ب�سكل 
يت�سرف وكاأنه مل يكن م�سابا بها، ولكن مع 
يجب  التي  ال�سرورية  االإجــراءات  اإتباع 
وهي  املرحلة  هــذه  يف  جميعا  نفعلها  اأن 

اليدين". ونظافة  االجتماعي  "التباعد 

- اإذا كنت اأعتقد اأنني قد اأ�شبت بكوفيد19-، 
االأ�شخا�س  باإبالغ  اأخالقي  التزام  لدي  فهل 
حتى  �شخ�شي؟  ب�شكل  معهم  توا�شلت  الذين 

لو كان يف الواقع جمرد نزلة برد؟
ــم يف  ــي بــوتــ�ــســولــز: بــالــتــاأكــيــد. اأنــــا اأق
ــان الــفــريو�ــس موجود  ــد ك نــيــويــورك، وق
بالتاأكيد يف املجتمع قبل اأن نعرف ذلك.. 
لذلك، نعم، اأي اأفراد االأ�سرة واالأ�سدقاء 
بجواره،  تعمل  ما  �سخ�س  رمبا  املقربني، 
علما  �ساأحيطهم  �ساأنبههم  اأنني  اأعتقد 
 14 اآخــر  يف  ذلــك  كــان  اإذا  خا�سة  فقط، 
يوما،   14 مــن  ــرث  اأك مــر  اإذا  ولكن  يــومــا. 

لكانوا قد اأ�سيبوا باملر�س االآن.
ب�ساأن  فرد  لكل  مــرتوك  االأمــر  هيلمان: 
ت�سخي�س  مت  اإذا  حق.  على  اأنه  ي�سعر  ما 
فقد  كــورونــا،  فريو�س  بحالة  ما  �سخ�س 
اإخبار  عليه  يجب  اأنــه  اأكــرب  بقوة  اأ�سعر 
النا�س الأنه اإذا كان على ات�سال وثيق مع 
اآثار  له  يكون  فقد  �سحية،  رعاية  عامل 
عامل  يحتاجها  التي  االحتياطات  على 

الرعاية ال�سحية.

اأن  ميكن  فهل  بالفريو�س،  م�شابا  كنت  اإذا 
اأ�شاب به ثانية؟

اأن  على  دليل  اأي  يوجد  ال  بوت�سولز: 
اأ�سيب به اأكرث من مرة. ميكن  اأي �سخ�س 
مناعي  بــجــهــاز  يتمتع  ـــذي  ال لل�سخ�س 
وبالتايل  الفريو�س  مع  يتعامل  اأن  طبيعي 
الوقت، على االأقل  يكت�سب مناعة لبع�س 

ملدة عام، اإن مل يكن مدى احلياة.
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در��سة حديثة تك�سف �لعالقة بني �لطق�ص �لد�فئ و�نت�سار كورونا

ن�صرت �صحيفة "نيويورك تاميز" درا�صة حتليلية لفريق من العلماء يف معهد ما�صات�صو�صت�س للتكنولوجيا مفادها اأن املجتمعات التي تعي�س يف اأماكن اأكرث دفئا تتمتع مبيزة 
ن�صبية يف اإبطاء انتقال عدوى فريو�س كورونا، باملقارنة بالبيئات الأقل حرارة. واأظهرت الدرا�صة اأن معظم حالت انتقال فريو�س كورونا حدثت يف مناطق ذات درجات 

حرارة منخف�صة ترتاوح بني 3 و17 درجة مئوية.

ك�صفت �إحدى �لدر��صات 
�لتحليلية �لتي �أجر�ها 

باحثون يف �إ�صبانيا وفنلند� 
�إىل �أن �لبيئة �الأمثل النت�صار 

�لفريو�س هي يف �لبيئة 
�جلافة �لتي تبلغ درجات 

�حلر�رة فيها ما بني 2 حتت 
�ل�صفر و10 درجات مئوية

ياأخذ �صلوك بع�س �لفريو�صات �الأخرى منحى معاك�صا ل�صلوك 
فريو�س كورونا، فعلى �صبيل �ملثال ينت�صر فريو�س �صلل �الأطفال 

ب�صكل �أ�صرع يف �الأجو�ء �الأكرث دفئا



للوقاية من كورونا..
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عا�شت ال�شوارع امل�شرية اأم�س، اأول ليلة 
فى تطبيق حظر التجول اجلزئي بدءا 
من ال�شاعة 7 م�شاء حتى ال�شاعة 6 من 
التزاما  �شهد  الذي  االأمر  اليوم،  �شباح 
جميع  يف  املــواطــنــني  معظم  مــن  كبريا 
من  للوقاية  اجلــمــهــوريــة  حمــافــظــات 

فريو�س كورونا.
وفــر�ــشــت احلــكــومــة املــ�ــشــريــة حظر 
انت�شار  من  للحد  للمواطنني  التجول 
للوقاية  كــخــطــوة  كـــورونـــا  فـــريو�ـــس 
كما  االإ�شابة  من  املواطنني  وحماية 
وفر�شت  الـــعـــامل،  دول  كـــربى  فعلت 
خرق  على  عقوبة  امل�شرية  احلكومة 
4000 جنيه م�شري  احلظر وهي دفع 

وال�شجن اإذا تكرر اخلرق. 
اأغرب  �شنعر�س  التالية  ال�شطور  ويف 
بع�س  فر�شتها  التي  احلظر  عقوبات 

الدول حلماية املواطنني: 
اإيطاليا

مر�شوما  االإيطالية  ال�شلطات  اأ�شدرت 

تــرتاوح  ملــدة  ال�شجن  عقوبة  يفر�س 
اأعوام ملن يخرق  بني عام حتى خم�شة 
املنازل  يف  ــزامــي  االإل ال�شحي  احلجر 

لالأ�شخا�س امل�شابني بفريو�س كورونا.

الأردن 
اأن عقوبة  اأعلن وزير االإعالم االأردين 
ملدة  احلب�س  االأردن  يف  احلظر  خــرق 

عام. 

الإمارات 
باحلب�س  العقوبة  دبي  �شرطة  اأقــرت   

درهم  األــف   200 عن  تقل  ال  وغرامة 
اإحــدى  اأو  درهـــم،  مليون  تتجاوز  وال 
باأي  اأو حر�س  العقوبتني، لكل من دعا 
معلوماتية  و�شيلة  اأو  تقنية  طريقة 
واالأنظمة  القوانني  اإىل  االنقياد  لعدم 

املعمول بها يف الدولة.

العراق
جمدًدا  بغداد  عمليات  قيادة  حــذرت 
يف  املفرو�س  التجول  حظر  خــرق  من 
حمافظات  جانب  اإىل  بغداد  العا�شمة 
االعتقال  واأعــلــنــت   ، الــبــالد  يف  ــدة  ع

الفوري الأي �شخ�س يخرق احلظر. 

ال�صني 
حظر  فر�شها  ــاء  اأثــن ال�شني  اأعــلــنــت 
قا�شية  عقوبات  بالدها  يف  التجوال 
ــوال،  ــج ــت و�ـــشـــديـــدة خلــــرق حــظــر ال
ت�شل  ــى  ــت ح الــعــقــوبــات  وتـــدرجـــت 

لالإعدام.

حذر اخلرباء من الإفراط يف ا�صتخدام مطهر الأيدي 
للحيلولة من خماطر الإ�صابة بفريو�س كورونا، لأنه ميكن 

اأن يزيد بالفعل من خطر الإ�صابة.
اليدين  غ�شل  اأن  رغــم  »مـــريور«  موقع  وبح�شب 
يقلل  اأن  ميكن  اليدين  مطهر  وا�شتخدام  بانتظام 
كيودو  اإىل  حديثه  يف  لكن  الفريو�س،  انتقال  من 
للمنتجات  كاو  �شركة  با�شم  متحدث  اأو�شح  نيوز، 
منتجات  ا�شتخدام  يف  االإفـــراط  اأن  الكيماوية، 
اأن  ميكن  الكحول،  على  القائمة  ــدي  االأي تعقيم 
اجللد  تلطف  التي  الطبيعية  البكترييا  يزيل 

وتت�شدى مل�شببات االأمرا�س.
واأو�شح املتحدث الر�شمي: »بالطبع، من ال�شروري 
اليدين  تعقيم  منتجات  وا�شتخدام  اليدين  غ�شل 
انتقال  من  احلد  اأجل  من  الكحول؛  على  القائمة 
الفريو�س اجلديد، ولكن االإفراط يف ا�شتخدام اأي 

�شيء لي�س جيدًا«.
الكحول  على  اليدين  مطهرات  حتتوي  ما  عــادة 
االأيدي  اإبقاء  على  ي�شاعد  ما   ،٪95 اإىل   60 من 

خالية من البكترييا والفريو�شات.

اجلفاف 

قد ي�صاعد يف الإ�صابة بالبكترييا
من  الب�شرة  يحرم  الكحول  هــذا  فــاإن  ذلــك،  ومــع 
ب�شرة  اإىل  يــوؤدي  اأن  ميكن  والــذي  ــاء،  وامل الزيت 

جافة جدًا.
واأ�شاف املتحدث: »ميكن اأن ت�شبح الب�شرة اجلافة 
اأي�شًا  وتزيد  املر�شية،  للبكترييا  معقاًل  والتالفة 
من خطر دخول الفريو�شات اإىل اجل�شم من 

خالل جروح يف اجللد«.
ملنع االإ�شابة، من املهم للغاية غ�شل اليدين 
بكمية معتدلة من ال�شابون الأكرث من 30 ثانية 
عدة  اليدين  غ�شل  من  بــداًل  فعالة  بطريقة 
اليدين،  غ�شل  »وبــعــد  ــيــوم.  ال يف  مـــرات 
جتفيفها  مــن  الــتــاأكــد  اأيــ�ــشــًا  املهم  مــن 
ــه قــد يـــوؤدي تــرك اليد  متــامــًا، الأن

على  ي�شهل  ما  اجللد،  يف  ا�شطرابات  اإىل  الرطبة 
للمتحدث  وفقًا  باليدين،  الت�شبث  الفريو�شات 
الر�شمي. وب�شرف النظر عن احلفاظ على نظافة 
االأمرا�س  على  ال�شيطرة  مراكز  ن�شحت  اليدين، 
االأ�شطح  جميع  بتنظيف  اأي�شًا  منها  والوقاية 

عالية اللم�س بانتظام.
االإنــرتنــت:  عــلــى  موقعها  عــلــى  اأو�ــشــحــت  وقـــد 
واأجهزة  العدادات  اللم�س  االأ�شطح عالية  »ت�شمل 
احلمام  وتركيبات  واالأبواب  اللوحي  الكومبيوتر 
واملراحي�س والهواتف ولوحة املفاتيح واالأجهزة 

اللوحية وطاوالت ال�شرير«.
اأي�شًا، من ال�شروري القيام بتنظيف اأي اأ�شطح قد 

حتتوي على دم اأو براز اأو �شوائل يف اجل�شم.

�لعتقال يف �لعر�ق.. 
�أغرب عقوبات خرق حظر �لتجول حول �لعامل

يهودي متطرف ي�ستعني بالقر�آن 
�لكرمي د�خل متجره

فرط ��ستخد�م مطهر�ت �ليد ُتزيد 
من �حتمالية �لإ�سابة بكورونا

..baby shark على �أنغام

 �ل�سرطة �لإيطالية حتاول 
�لتخفيف عن �ملو�طنني..

بزيارة  زوجته  طلب  ثالثيني  �شاب  رف�س 
اأ�ــشــرتــهــا، وعــقــب ذلــك حــدث جتـــاذب يف 
احلوار بينهما، دقائق قليلة ورمبا حلظات 
الزوجة  بوفاة  كارثة  اإىل  احلــوار  تبدل 
ب�شكل مروع؛ حيث األقاها الزوج من الطابق 
العا�شر ف�شقطت على االأر�س جثة هامدة.

مبدينة  عــقــار  يف  كـــان  املــــروع  احلــــادث 
االإ�شكندرية؛ لتتبدل معه حالة الهدوء يف 
و�شكان  املارة  فاأ�شرع  ال�شجيج،  اإىل  ال�شارع 
حلني  ال�شيدة  جثمان  تغطية  يف  العقار 
لتبداأ  احلــادث  مكان  اإىل  ال�شرطة  و�شول 
والقب�س  احلــادث  معاينة  يف  عملها  مهام 

على الزوج املتهم.
»احلادث مرعب، وما حدث اأمر ال يحتمل، 
بحكمة  التعامل  ــزوج  ال على  يجب  وكــان 
بارد«  بدم  الدماء  �شفك  من  بــداًل  ورويــة 
�شهود  اأحد  رواية  من  جانب  الكلمات  تلك 
حم�شر  يف  قال  الذي  احلادث  على  العيان 
العايل  الزوجني  �شوت  �شمع  اإنه  ال�شرطة 
ارتطام  �شوت  تالها  التي  امل�شاجرة  خالل 
�شرفة  من  نظر  وعندما  بــاالأر�ــس،  �شديد 

�شقته وجد جثمان ال�شيدة على االأر�س.
متكنت  ال�شرطة  اإن  اأمنية  م�شادر  وقالت 
من اإلقاء القب�س على املتهم »وليد. ح« 31 
ح�شاره  من  العقار  �شكان  جنح  بعدما  �شنة 
ال�شرطة  و�شلت  حتى  الهروب  من  ومنعه 
�شبطه،  من  ومتكنت  احلـــادث،  مكان  اإىل 
الب�شاتني،  �شرطة  ق�شم  اإىل  اقتياده  ومت 
احلــادث،  بتفا�شيل  اعــرتف  ومبواجهته 
وطلباتها  زوجته  ت�شرفات  من  يئ�س  واأنه 
ــات  اأوق ق�شاء  يف  ترغب  واأنــهــا  املتكررة، 

كثرية يف منزل اأ�شرتها.
تفا�شيل  �شرح  املتهم  اأن  امل�شادر  واأ�شافت 
بدقائق  الواقعة  »قبل  بقوله:  ــادث  احل

زوجــتــي وقــفــت اأمــامــي واحــنــا اأمـــام باب 
منك،  تعبت  اأنا  طلقني  ليا  وقالت  ال�شقة 
حاولت  ومت�شي  البيت  ت�شيب  حاولت  وملا 
االإم�شاك بها ودفعتها ف�شقطت داخل منور 
العقار وماتت يف احلال«، وبانتقال مفت�شي 
البحث  اإدارة  و�شباط  العام  االأمــن  قطاع 
اجلنائي باأمن االإ�شكندرية ُعرث على جثة 
21 �شنة، وُنقل  املجني عليها »جنالء. ك« 
النيابة  وانتدبت  امل�شرحة،  اإىل  جثمانها 

الطب ال�شرعي لت�شريح جثمانها 
لـــبـــيـــان اأ�ـــشـــبـــاب 

الوفاة.

فريو�س  انت�شار  بداية  منذ  تاريخها  يف  اأيــام  اأ�شواأ  اإيطاليا  تعي�س 
كورونا،  وباء  انت�شار  بوؤرة  وال�شني،  هي  تتناف�س  حيث  بها،  كورونا 
يف  الدر�س  ا�شتوعبوا  ولكن  امل�شابني،  من  اأعــداد  اأكرب  يح�شد  اأيهما 

وقت الحق. 
بوك"  "في�س  عرب  فيديو  مقطع  االجتماعي  التوا�شل  رواد  وتــداول 
تواجدهم  اأثناء  املواطنني  عن  التخفيف  يحاولون  اإيطاليني  ل�شباط 

داخل احلجر ال�شحي بعد فر�س حظر التجول. 
بني  والتوتر  اخلــوف  حــدة  تخفيف  االإيطالية  ال�شرطة  دوريــات  ــررت  وق
 baby املواطنني يف ال�شارع، فقام ال�شباط بالرق�س على اأنغام اأغنية االأطفال

ال�شرفات.  يف  جتمعوا  الذين  املواطنني  اأمام  ال�شارع  يف   shark

جدير بالذكر اأن اإيطاليا �شجلت 7503 حاالت وفاة يف االأيام املا�شية،  فيما 
بلغ عدد امل�شابني بفريو�س كورونا يف اإيطاليا بالكامل 74.386

رواد  تـــــــــــــداول 
الـــــــتـــــــوا�ـــــــشـــــــل 
ـــــمـــــاعـــــي  االجـــــت
مــقــطــع فــيــديــو من 
املحال  اأحــد  داخــل 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة يف 
املحتلة،  ــي  االأرا�ــش
قــــــــام �ـــشـــاحـــبـــه 
من  ـــات  اآي بت�شغيل 

القراآن الكرمي. 
املـــقـــطـــع  يف  ظــــهــــر 

مواطن يهودي متطرف، واملده�س يف االأمر اأن 
املواطنني �شمعوا �شوت القراآن عند دخولهم 
للقراآن؛  ت�شغيله  �شبب  عن  و�شاألوه  للمحل 
اأي  بها  يتفوه  اأن  ميكن  اإجابة  اأغرب  بـ  فرد 

يهودي.

"للوقاية  وقال: 
من كورونا"، تلك 
ــة  ــاب كــانــت االإج
بــهــا  رد  ــــتــــي  ال
املتجر  �ــشــاحــب 
ـــوؤال  عـــلـــى الـــ�ـــش
ــه  ــرح الــــــذي ط
املواطنني  ـــد  اأح
مو�شحا  عــلــيــه، 
اأنه ي�شمع القراآن 
املنجي  يكون  لعله 

من فريو�س كورونا. 
بفريو�س  امل�شابني  اأعــداد  اأن  بالذكر  جدير 
كورونا يف اإ�شرائيل يف زيادة م�شتمرة وو�شلوا 
بو�شع  حالة   39 بينهم  حالة،   2396 اإىل 

خطري.

طلبت زيارة �أ�سرتها فاألقاها �لزوج 
من �لطابق �لعا�سر

يف واقعة غريبة، اأقدم مواطن م�سري على قتل اإبنته، بعد اأن رف�ست طلبه الغريب املتمثل يف البحث عن 
جواربه، وبح�سب ماذكرته ال�سحف امل�سرية فاإن الرجل قتل ابنته البالغة من العمر 14 عاما بعد رف�سها 
لفظت اأنفا�سها االأخرية.الطلب، وهو االأمر الذي اأتاره ودفعه لقتلها، حيث قام ب�سرب راأ�سها يف احلائط واالأر�س مرات عدة، حتى 

حيث تلقى ق�سم �سرطة مدينة ن�سر بالغا من االأهايل بعزبة الهجانة مبقتل طفلة على يد 
والدها، فيما انتقل رجال املباحث ملكان الواقعة وتبني وجود اآثار تعذيب باملجنى عليها . 

، مبديا ندمه على ما من ابتنه البحث له عن " جوارب احلذاء " فرف�ست االأمر الذي جعله يثور القت االأجهزة االأمنية القب�س على املتهم الذي اعرتف بجرميته مبينا اأنه طلب  اأع�سابه ويتعدى عليها بال�سرب  اقرتفت يداه يف حق فلذة كبده . ويفقد 

 طلبا غريبا له!�أب يقتل �بنته بعد �أن رف�ست



حتديثات لتعريفات معاجلات �لر�سوميات �ست�سل
 لعدد من هو�تف �سام�سوجن وجوجل

يف  خطواته  اأوىل  اال�سطناعي  الذكاء  يخطو 
العديد من املجاالت، واالكت�ساف املبكر لالأوبئة هو 
قامت  التي  ال�سركات  من  العديد  وتوجد  اأحدها. 
ببناء اأنظمة حتاول اأن تك�سف عن انت�سار االأوبئة 
يف العامل مبكرًا، ولكن هذه االأنظمة الأنها مازالت 
يف مراحلها االأولية كان لها دور �سغري يف مكافحة 

انت�سار وباء كورونا امل�ستجد.
اجلديد  العام  بداية  وقبل   2019 ــر  اواخ يف 
التابع   HealthMap نــظــام  تنبه  بــيــومــني 
رئوي  مر�س  لتف�سي  لالأطفال  بو�سطن  مل�ست�سفى 
جمهول يف مقاطعة ووهان ال�سينية، لكن امل�سوؤولني 
حممل  على  التنبيه  ياأخذوا  مل  النظام  هذا  عن 
 HealthMap اجلد اإال بعدها باأيام. ويبدو اأن 
الكندية   BlueDot ف�سركة  الوحيد،  يكن  مل 
باإ�سم  ثالثة  �سركة  اأن  كما  ال�سيء،  نف�س  الحظ 

اأي�سًا. املر�س  لتف�سي  تنبهت   Metabiota
قد تغ�سب وتت�ساءل عن �سبب تاأخر احلكومات 
املر�س رغم  الت�سدي النت�سار  العاملية يف  واجلهات 
كان  املبكر  الت�سرف  الأن  مبكرة،  تنبيهات  وجــود 
التي  اجلائحة  حالة  اإىل  الو�سول  من  �سيمنعنا 

اأعلنت عنها منظمة ال�سحة العاملية قبل فرتة.

كيف تعمل هذه االأنظمة؟
قراءة  على  االأنظمة  هــذه  من  العديد  تعتمد 
وال�سبكات  ـــع  ـــواق امل مـــن  ــات  ــوم ــل ــع امل وتــفــ�ــســري 
وهذا  الر�سمية،  االأخــبــار  وم�سادر  االجتماعية 

اأهمها  امل�ساكل  مــن  العديد  على  ينطوي  االأمـــر 
“جودة البيانات” ففي الكثري من االأحيان ي�سعب 
تقييم مدى جودة البيانات خ�سو�سا على ال�سبكات 
فما  الب�سر،  منها  يعاين  م�سكلة  االجتماعية، وهي 

بالكم باالآالت.
كلما  البيانات  حتليل  �سعوبة  م�ستوى  يـــزداد 
ال�سبكات  يف  واحلديث  االإعالمية  التغطية  زادت 
االجتماعية. الأننا ندخل وقتها يف مرحلة الهرج 
وجود  اإىل  االأنظمة  هــذه  حتتاج  ولــهــذا  واملـــرج، 
و�سلت  التي  النتائج  بتقييم  يقوم  ان�ساين  ا�سراف 
“كالم”  على  توقعها  بنت  االأنظمة  هذه  الأن  لها، 
للتاأكد  الب�سري  امل�سرف  يحتاج  قد  لذلك  النا�س، 
والوزارات  امل�ست�سفيات  مثل  اخلا�سة  م�سادره  من 

من اأجل التاأكد قبل اإ�سدار اأي حتذيرات ر�سمية.
حلول  يف  التفكري  اإىل  االأ�سباب  هــذه  تاأخذنا 
جمابهة  عــلــى  كــلــه  ــعــامل  ال ت�ساعد  م�ستقبلية 
توفري  عــرب  اأف�سل  ب�سكل  واالأوبــئــة  االأمــرا�ــس 
ــذكــاء  ال بــيــانــات ذات جــــودة عــالــيــة الأنــظــمــة 
اال�سطناعي، ولعل اأف�سل م�سدر لهذه البيانات هو 

“امل�ست�سفيات”.
فامل�ست�سفى هي املكان االأول الذي �سيتوجه له اأي 
مري�س يف اأي دولة حول العامل من اأجل احل�سول 
على العالج، ويف حالة فريو�س كورونا امل�ستجد فمن 
اإىل  توجهت  امل�سابني  من  كثرية  ن�سبة  اأن  املوؤكد 
لذلك  العالج،  على  احل�سول  اأجل  من  امل�ست�سفيات 
واالأدق  االأف�سل  امل�سدر  تكون  قد  امل�ست�سفى  فاإن 

هذه  لكن  مبكر،  ب�سكل  البيانات  على  للح�سول 
مع�سلة يف حد ذاتها.

م�شدر بيانات موثوق حول كورونا
ال�سريع  الــو�ــســول  �سعوبة  يف  امل�سكلة  تكمن 
لبيانات امل�ست�سفيات يف توفرها ب�سكل مفتوح، فكل 
م�ست�سفى تعمل بنظام خمتلف عن االخر، وبيانات 
لكن  امل�ست�سفيات  من  العديد  على  موزعة  املر�سى 
وجود  ورغــم  ـــر،  االآخ عــن  ومنعزل  مغلق  ب�سكل 
منذ   )EHR( االإلكرتوين  ال�سحي  ال�سجل  فكرة 
فرتة طويلة اإال اأن تطبيقه مل يتم اإال على نطاق 

حمدود، ويف بع�س الدول.
وتوفر  البيانات،  ع�سر  نعي�س  اأننا  الكل  يدرك 
�سرعة  يعني  اأ�ــســرع  ب�سكل  الدقيقة  البيانات 
التحليل وامل�ساعدة على اتخاذ القرار، وهذه كانت 
فالأن  املت�سجد،  كورونا  فريو�س  تف�سي  مع  امل�سكلة 
تعتمد  اال�سطناعي  الذكاء  �سركات  من  العديد 
على ال�سبكات االإجتماعية وبع�س امل�سادر االخرى 
بدقة  تقارن  ال  الدقة  ن�سبة  فــاإن  ال�سحف،  مثل 

البيانات لو اأتت من امل�ست�سفيات.
ب�سكل  البيانات  اإىل  الو�سول  اأحتنا  لو  لكننا 
يرتتب  قد  ذلــك  فــاإن  ال�سركات  هــذه  اإىل  مبا�سر 
للخ�سو�سية،  واخلــروقــات  امل�ساكل  بع�س  عليه 
ملثل  ت�سريعات  و�سع  اإىل  نحتاج  اأننا  يعني  وهــذا 
هذه االأمور، والأن الت�سريعات ال ت�ساير التقنية يف 

ال�سرعة فاإن االأمر �ساأخذ وقتًا طوياًل.

وزارة  مثل  حكومية  جهة  قامت  لــو  االأفــ�ــســل 
لت�سب  امل�ست�سفيات  جميع  ربــط  بتبني  ال�سحة 
بــيــانــات املــر�ــســى يف خمــزن بــيــانــات واحـــد تابع 
التي  لل�سركات  يتاح  الوقت  نف�س  ويف  للحكومة. 
مبالغ  دفــع  البيانات  هــذه  مــن  االإ�ستفادة  تريد 
ببع�س  وااللــتــزام  ا�ــســرتاكــات،  �سكل  على  معينة 
وهي  البلد،  خارج  البيانات  نقل  منع  مثل  القيود. 
حمليًا  �سيء  كل  بناء  على  ال�سركات  �ستجرب  قيود 
مما �سي�سهم يف بناء منظومة تقنية �سحية حملية 

وخلق �سوق وظائف جديدة اأي�سًا.
هناك  كانت  فلو  كورونا،  فريو�س  اإىل  عدنا  ولو 
ب�سكل  امل�ست�سفيات  جميع  بيانات  تقراأ  اأنظمة 
حلظي ف�سوف يتم تنبيه الوزارة وكل امل�ست�سفيات 
بــاأعــر�ــس معينة، وهــذا  عــن ظــهــور وبـــاء جــديــد 
التنبيه �سيذهب اإىل بع�س االأطباء من اأجل حتليل 
املوقف وو�سع االإجراءات املنا�سبة، وفرق احلجر 

الوباء،  فيها  يظهر  التي  االأمــاكــن  اإىل  �ستتوجه 
واملطارات �ستقوم بفح�س القادمني من اأماكن ظهور 
مبكرًا  �ستحدث  ال�سيناريوهات  هذه  وكل  املر�س، 
النا�س  من  االآالف  ع�سرات  ي�ساب  اأن  وبدل  جدًا 
الع�سرات  اأو  املئات  اإىل  ال�سرر  يقل  قد  بالعدوى 

فقط.
نعرف  اأن  يجب  اال�سطناعي،  الذكاء  اإىل  عودة 
االأول  املقام  يف  يعتمد  اال�سطناعي  الــذكــاء  اأن 
على البيانات، ودقة البيانات وم�سدرها مهم جدًا 
للقيام بالعمل باأكرب كفاءة ممكنة، الأن االأمر اأ�سبه 
بتعليم طفل �سغري، فلو كنت تلقن الطفل معلومات 
املغلوطة  املعلومات  مغلوطة �سوف ين�سئ على هذه 
ويتخذ قرارته بناءًا عليها، والذكاء اال�سطناعي 
مثل الطفل، لذلك يجب تزويده ببيانات �سحيحة 
احلدود  �سمن  ولكن  اأف�سل،  ب�سكل  منه  لن�ستفيد 

التي ن�سعها كي ال ي�ساء ا�ستغالل هذه البيانات.

االإنتظار  علينا  يتعني  يـــزال  ال  حــني  يف 
ن�سهد  اأن  قبل  االأقــل  على  اأ�سهر  �ستة  لنحو 
 12  iPhone هواتف  �سل�سلة  اإطــالق  على 
حول  ال�سائعات  ــاإن  ف اجلــديــدة،   Series
يف  بــداأت  اآبل  ل�سركة  املقبل  الرائد  الهاتف 
الــيــوم من  اأحـــدث ت�سريب وردنـــا  الــتــزايــد. 
التي  ال�سور  بع�س  ن�سر  الذي   Svetapple
 .Pro  12  iPhone للهاتف  اأنــهــا  يدعي 
القطع  اإختفاء  هو  املالحظ  االأكــرب  التغيري 
احلايل املوجود يف اجلزء االأو�سط العلوي من 
 iPhone ال�سا�سة والذي ظهر الأول مرة مع

.2017 العام  يف   X
ال�سور مت و�سع  الهاتف املج�سد يف هذه  يف 
القطع يف  املوجودة حالًيا يف  املكونات  جميع 
مبا  املكونات  جميع  لل�سا�سة.  العلوي  االإطار 
الثالثية   TrueDepth كــامــريا  ذلــك  يف 
االأبعاد ومكرب ال�سوت والكامريا االأمامية مت 
لل�سا�سة.  العلوي  االإطار  يف  جميًعا  تكدي�سها 
ا اأكرب من  يبدو االإطار اجلانبي وال�سفلي اأي�سً
iPhone احلالية،  ذلك املوجود يف هواتف 
ولكن نظًرا الأن هذا جمرد ت�سميم اأويل، فال 

ميكننا اإ�ستخال�س اأي اإ�ستنتاجات.
ا  اأي�سً اأخــر  منف�سل  تخطيطي  ر�سم  و�سح 
على  مــوجــودة  ـــزال  ت ال   SIM فتحة  اأن 
باأنه  اجلهاز  و�سف  مت  كما  االأميــن.  اجلانب 
ياأتي بجوانب م�سطحة مما يدعم ال�سائعات 

 12  iPhone �سائعات  ت�سري  ال�سابقة. 
و   Pro  12  iPhone اأن  اإىل  االأخــــرية 
�سيح�سالن على   Pro Max  12  iPhone
كامريات 3D ToF الثالثية االأبعاد لتعزيز 
الت�سوير  م�ستوى  على  الهاتفني  ـــدرات  ق
فهناك  ذلــك،  على  وعــالوة  املعزز.  والــواقــع 
قدوم  تدعي  التي  ال�سائعات  بع�س  ا  اأي�سً
اجلديدة   Series  12  iPhone هواتف 
ومع   ،120Hz ProMotion �سا�سات  مع 
الع�سوائية،  الذاكرة  6GB من  اإىل  ما ي�سل 

.5G ا مع مودمات واأي�سً
للتاأكد  طريقة  توجد  ال  احلــال،  بطبيعة 
ت�سريبها  مت  الــتــي  ال�سور  ــذه  ه �سحة  مــن 
من  تاأتي  اأن  الآوانه  ال�سابق  من  ويبدو  االآن، 
م�سدر ر�سمي. من املرجح اأنها تاأتي من م�سمم 
يتخيل كيف �سيكون ت�سميم هاتف اآبل املقبل 
اأو ت�ستند على معلومات من �سل�سلة التوريد. 
املزيد  ترتاكم  حتى  االنتظار  علينا  �سيتعني 
�ستدعم  كانت  اإذا  ما  ومعرفة  ال�سائعات  من 

هذه االإدعاءات.
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هل ميكن �أن يكون هذ� هو ت�سميم IPHONE 12 �ملنتظر؟

 Qualcomm ال�سنوي  موؤمترها  يف 
اأقيم  الذي   Snapdragon Summit
�سركة  اأعلنت  املا�سي،  دي�سمرب  �سهر  يف 
ملعاجلات  جديدة  تعريفات  عن  كوالكوم 
 Snapdragon الر�سوميات يف املعاجلني
اليوم،   .865  Snapdragon و   765
 Android اأداة  جوجل  �سركة  قدمت 
والتي  اجلــديــدة   GPU Inspector
الر�سوميات  معاجلات  ت�ستهدف  اأداة  هي 
يف الهواتف الذكية بحيث تتيح للمطورين 
والدفع  األعابهم  اأداء  وحت�سني  تعديل 
للم�ستخدمني  مبا�سرة  التح�سينات  بهذه 
الهواء من خالل  من خالل حتديثات عرب 

.Google Play Store متجر
مــعــاجلــات  ـــدة  ـــدي اجل االأداة  تـــدعـــم 
الر�سوميات Adreno و Mali و�ستعطي 
التحديثات  اإر�سال  على  القدرة  للمطورين 
املدعومة.  االأجـــهـــزة  اإىل  ــواء  ــه ال عــرب 

ــف  ــوات ــة االأولــــيــــة ه ــم ــائ ــق تــتــ�ــســمــن ال
وطرازات   Series  4  Google Pixel
من   Snapdragon و   Exynos
 .Galaxy S10 10 و   Galaxy Note
تعد �سركة جوجل بتقدمي الدعم للمزيد 

من االأجهزة قريًبا.
ووفقا ل�سركة كوالكوم، فيمكن اأن توؤدي 
التح�سينات اجلديدة اإىل تقلي�س ال�سغط 

على معالج الر�سوميات بن�سبة ت�سل اإىل 40 
يف املئة مع توفري معدل اإطارات اأ�سرع وعمر 
وكوالكوم  جوجل  تتعاون  اأطول.  بطارية 
اأ�ستوديوهات  مــن  الــعــديــد  مــع  بالفعل 
و   Gameloft ـــك  ذل يف  مبــا  ـــاب  ـــع االأل
ومن   ،Blizzard Entertainment
وقت  يف  التحديثات  اأوىل  و�سول  املتوقع 

الحق من هذا العام.

االأ�سبوع  يف  وردنــــا 
مفاده  تقرير  املا�سي 
تخطط  اليوتيوب  اأن 
هي   480p جلـــعـــل 
االإفرتا�سية  الــدقــة 
الفيديوهات  جلميع 
ــه يبدو  ـــا الأن اأوروب يف 
اخللوية  ال�سبكات  اأن 
الــعــجــوز  الــــقــــارة  يف 

جميع  مــع  بكفاءة  التعامل  ت�ستطيع  ال 
منازلهم  يف  يقيمون  الــذيــن  االأ�ــســخــا�ــس 
للرتفيه  االإنــرتنــت  �سبكة  وي�ستخدمون 
املتعلقة  احلركة  قيود  ب�سبب  اأنف�سهم  عن 

بتف�سي فريو�س كورونا.
على  ذلك  تطبيق  اليوتيوب  قررت  االآن، 
اأن  يعني  هذا  وبالتايل،  العاملي.  ال�سعيد 
العامل  اأنحاء  جميع  يف  امل�ستخدمني  جميع 
الدقة  اأنها  على   480p بروؤية  �سيبداأون 
االإفرتا�سية املعتمدة يف جميع الفيديوهات 

التي يقومون بت�سغيلها 
على  اليوتيوب،  على 
ومع  �سهر.  ملدة  االأقل 
اأن  ذلك، فمن الوا�سح 
هناك اإحتمال اأن يتم 
متديد ذلك بعد مرور 

ال�سهر املذكور.
ـــــك، عـــنـــدمـــا  ـــــذل ل
اأي  ت�سغيل  يف  ترغب 
يتم  ف�سوف  اليوتيوب،  على  فيديو  مقطع 
ولكن   ،480p بدقة  اإفرتا�سًيا  ت�سغيله 
يدوًيا  الدقة  اإختيار  باإمكانك  ــزال  ي ال 
عليك  مــا  كــل  ذلـــك.  يف  تــرغــب  كنت  اإذا 
تقوم  فيديو  كل  يف  بذلك  القيام  هو  فعله 
على  اليوتيوب  تراهن  لذلك،  مب�ساهدته. 
لن  الذين  االأ�سخا�س  من  الكثري  هناك  اأن 
هذه  فاإن  وبالتايل  االإجــراء،  بهذا  يقوموا 
مــزودي  على  ال�سغط  �ستخفف  اخلــطــوة 

خدمات االإنرتنت.

�ليوتيوب �سُتقل�ص �لدقة �لإفرت��سية 
للفيديوهات يف جميع �أنحاء �لعامل ملدة �سهر

تابعنا خالل الأ�صابيع املا�صية انت�صار فريو�س كورونا )COVID-19( الذي �صنف موؤخراً كجائحة عاملية ت�صتدعي اأخذ الحتياطات 
الالزمة. اأتى مع هذا املر�س الكثري من ال�صو�صاء واملعلومات املغلوطة التي زادت من ذعر النا�س اأكرث من اإفادتهم. لكن ال�صوؤال الأهم 

هو اأين هو دور التقنية يف مكافحة هذا املر�س؟ وبالذات الذكاء ال�صطناعي الذي ن�صمع عنه ليل نهار.

الرائدة  �سام�سوجن  �سركة  اأعلنت 
�سحنها  عن  عامليًا  الذواكر  �سناعة  يف 
نانومرت   10 ذاكرة  رقاقة  مليون  اأول 
األــرتا  تقنية  على  مبنية   DDR4

تعطي فولت؛ والتي من �ساأنها اأن 
على  ملحوظًا  حت�سنًا 

ذاكـــــــرة  اأداء 
الو�سول الع�سوائي 
ملمو�س  بــ�ــســكــل 

وواقعي.
يف  ال�سركة  وتــقــول 

عن  اأعلنت  حيث  مدونتها 
هذا النجاح اأنها وباإنتاج ذاكرة 

 DRAM الــعــ�ــســوائــي  الــو�ــســول 
 ،EUV املبنية على تقنية األرتا فولت
باالبتكار  اإلتزامها  مــدى  تــربز  فاإنها 
 DRAM ذواكـــر  حلول  يف  الــثــوري 
تكنولوجيا  جمال  يف  عمالئها  ودعــم 

املعلومات حول العامل.
تقنية  ـــاأن  ب �ــســامــ�ــســوجن  ــت  ــاف ــس واأ�
عملية  يف  حا�سرة  �ستكون   EUV

ذواكر  من  القادمة  االأجيال  ت�سنيع 
من  بــدايــة  امل�ستقبلية؛   DRAM
 10 �سمن  عنها  اأعلنت  الــتــي  الفئة 
D1a وتلك االأعلى منها فئة  نانومرت 

نانومرت.  14
االإنتاج  بــدء  ال�سركة  تتوقع  فيما 
ـــر  ـــذواك ـــع ل ـــس ـــو� امل
و   DDR5
 L P D D R 5
القادم  العام  خــالل 
القدرة  �ست�ساعف  حيث 
و�ستعزز  االإنتاجية 
تـــعـــاونـــهـــا مع  مــــن 
ــــا مـــن  ــــه ــــالئ ــــم ع
تكنولوجيا  رواد 
املــعــلــومــات ومــــوردي 
لزيادة  املو�سالت  اأ�سباه 
يف  القيا�سية  املــوا�ــســفــات  وحتــ�ــســني 
/DDR5 الـــقـــادم  ــل  ــي اجل رقــاقــة 

ال�سوق  يف  وتوفريهما    LPDDR5
بال�سرعة املطلوبة.

�سام�سوجن تنتج �أوىل ذو�كر DRAM فئة 
فولت �ألرت�  تقنية  مبنية على  نانو مرت   10



الكتابة،  عمر  مقتبل  يف  �صابة  مرمي  بيطام 
داخ��ل  ويف  ول���دت  اأن���ك  اأخ��م��ن  دعيني 
اح�صا�صا اأنك كاتبة، �صيء من لقائك الأول 

مع احلروف والكلمات؟
بعد  حياتي  يف  جــدا  مهم  جــزء  الكتابة 
اأن  منذ  الوحيد  ملجاأي  كانت  الــقــراءة 
لتعبري  الوحيدة  الطريقة  �شغرية؛  كنت 
عن  للتعبري  وقلبي،  عقلي  يجول  ما  عن 
كالنهر،  تدفق  التي  والكلمات  االحا�شي�س 
كانت  التي  املوهبة  هذه  على   اهلل  ال�شكر 
�شببا يف التغري اجليد لكثري من ال�شخ�شيات 
لكثري  مرهما  كانت  التي  احلــروف  ولهذه 
والروائي  الكاتب  قــال  كما  ــراح.  اجل من 
"ان توؤلف كتابا،  اإدري�س:  امل�شري يو�شف 
اأن يقتنيه غريب، يف مدينة ما، اأن يقراأه 
ليال، اأن يختلج قلبه ل�شطر ي�شبه حياته، 
تالم�س  عندما   . الكتابة  جمد  هو  ذلــك 
وعندما  الــقــراء  قلوب  ككاتب  حــروفــك 
عني،  ذلــك  عــرف  كيف  الــقــارئ  يت�شاءل 
رمبا مل اأكن اأعرف االإح�شا�س انني كاتبة 
من قبل اال بعد الر�شائل التي تلقيتها من 

قرائي.

 ،"It goes on " اأول مولد لك كان 
اأو لن�صتمر،  عن جرعات الأمل التي حاولت 

تقدميها يف الكتاب؟
 لت�شتمر عبارة عن فل�شفة احلياة، ن�شائح 
امل�شاعدة  عن  حتفيزية،  عــبــارات   وعــن 
عديدة  موا�شيع  اإىل  تطرقت  الذاتية. 
؛ عن  االإن�شان  بال كل   ت�شغل  و  تهم  التي 
وعن  معها  التعامل  وكيفية  ال�شعوبات 
لها.هو  بحاجة  نحن  التي   التحفيزات 
بحر التحديات وال�شراعات التي يواجهها 
�شفينة  حطام  من  الهارب  النجاة  قــارب 
قارب  والف�شل.  الياأ�س  اع�شار  اغرقها 
هدفه اأن ينجو  مبا فيه من ايجابيات من 
النف�س  يف  وثقة  وا�شرار  عزمية  من  اأمل، 
�شاطئ  االنت�شارات  وحتقيق  يف  لري�شو 

االأهداف لي�شتمر 
رائع  �شيء  االجنليزية،  باللغة  الرواية 
ثم  ـــر،  االآخ بلغة  تكتب  اأن  وملهم  جــدا 
باللغة  الكتابة  اخــرتت  ملا  اأ�شال  دعيني 

االجنليزية؟
ــهــا لغة  اخـــرتت الــلــغــة االإجنــلــيــزيــة الأن

لي�شل  اأطــمــح  والأنــنــي  ــة  ــي ودرام جميلة 
كتابي للعاملية زيادة على ذلك  اإنني در�شت 

االأدب اإجنليزي.

املخا�س،  من  الكتابة  حلظة  يف  تكونني  عندما 
ي�صتحق  تكتبينه  ما  اأن  ما  �صعور  يداهمك  هل 
حلطة  اأي��ة  ال��ق��ارئ،  ط��رف  من  ُيقراأ  اأن  فعال 

تتو�صدك اأثناء الكتابة؟
كتبته  ما  باالأحرى  اأو  اأكتبه  ما  كل  اأكيد 
ر�شالة  يحمل  الأنـــه  يــقــراأ؛  اأن  ي�شتحق 
بلغة  اجلزائر  يف  الأول  وجديدة  خمتلفة 

عاملية .

لنعد للحديث عن ح�صدك لأكرث الكتب مبيعا يف 
للكتب  بالن�صبة  بباتنة  للكتاب  الوطني  املعر�س 
الثقافية،  ال�صروق  جمعية  بجناح  املعرو�صة 
كيف كانت جتربتك مع هذا املعر�س، وهل كنت 

تخمنني اأن الكتاب �صيح�صى بهذا القبال؟
ل�شماع  بــحــاجــة  مــنــا  الــكــثــري  ان  اأعــتــقــد 
ت�شمو  كلمة   ل�شماع  ؛  اليه  تطرقت  مــا 
وقيود  الركود  طــوق  من  وتخرجهم  بهم 
والنجاح  االأمـــل  �شماء  اإىل  االإحــبــاط 
لي�شل  يحفزه  ملن  بحاجة  اإن�شان  والثقة، 

الــعــامل  مليئ  دومـــا  اإلــيــه  ي�شعى  مــا  اإىل 
باالنتقادات وال�شلبية؛ نحن دوما بحاجة 
.اأنا  لن�شتمر  اإيجابية  حتفيزية  جلرعة 
فقط ارت اأن األهمهم للعي�س مهما بدت لهم 
ميكننا  �شيئا  دائما  هنالك  �شعبة  احلياة 

القيام به.
املو�شوم   كتابي  يح�شد  اأن  ال�شرف  يل    
فعاليات  يف  مبيعا  اكرث   it goes on
طبعته  يف  لــلــكــتــاب  الــوطــنــي  الــ�ــشــالــون 
جتربة  كــانــت  بــاتــنــة،   2020 الــرابــعــة 
رونقا  اأ�شافت  يل  جــدا  ومفيدة  ممتعة 

خا�شا مل�شريتي .

ماذا عن جديد مرمي يف عامل املوؤلفات، وهل 

التنمية  عن  بعيدا  اأخرى  كتب  لك  �صن�صهد 
الب�صرية وحتى باللغة العربية؟

يل  جــدا  ثرية  لغة  هــي  العربية  اللغة 
اإن  يل  �شيكون  وطبعا  بها  اأكتب  اأن  الفخر 
ومبوا�شيع  ال  ملا  اأخرى   موؤلفات  اهلل  �شاء 

خمتلف.

كلمة ختامية
لتنه�س،  املنا�شبة  اللحظة  هي  حلظة  كل 
كل �شاعة هي ال�شاعة املنا�شبة لتنجز، كل 
يوم هو اليوم املنا�شب لتحاول من جديد. 
يريد  �شخ�س  كل  اإىل  الكتاب  هذا  اأوجــه 
للنجاة  جبارة  بطريقة  ال�شخ�شي  التغري 

وامل�شي  نحو م�شتقبل مزهر .

حلمر رقـــيـــة  حـــــوار: 

ميلة اأم البواقي

اإ�صدار

مبارك  الثقافة  دار  على  القائمون  بــادر 
امليلي بوالية ميلة اإىل تنظيم العديد من 
بعد  الثقافية عن  والتظاهرات  الن�شاطات 
يف الفرتة احلالية التي ت�شهد توقف �شبه 
تام للن�شاطات نتيجة تف�شي فريو�س كورونا، 
ويف هذا ال�شدد قامت جمعية امل�شرح احلر 
الفنون  ور�شة  مع  بالتن�شيق   86 ميالف 
بفتح  امليلي  مبارك  الثقافة  دار  الدرامية 
باب امل�شاركة يف م�شابقة املمثل الواحد يف 
دارك  "من  �شعار  حتت  املونولوج،  تخ�ش�س 
لهواة  امل�شاركة  باب  فتح  تبدع" ومت  تقدر 
يت�شمن  فيديو  بت�شوير  وامللزمني  التمثيل 
على  دقــائــق(   10( فكاهي  �شغري  عر�س 
بالو�شع  ومتعلقا  هادفا  املو�شوع  يكون  اأن 
كــورونــا،  فــريو�ــس  تف�شي  ظــل  يف  الــراهــن 
ومعلومات  الفيديو  رابــط  ــال  ــش اإر� ويتم 

اجلمعية  �شفحة  على  تعليق  يف  امل�شارك 
اأجل للم�شاركة مت  على الفاي�شبوك واأخر 

حتديده بتاريخ 02 اأفريل القادم.
مع  وبالتن�شيق  اجلمعية  ذات  اأعلنت  كما 
الثقافة  لـــدار  الــدرامــيــة  الفنون  ور�ــشــة 
مبارك امليلي عن تنظيم م�شابقة لالأطفال 
ماكياج  باأجمل  تتعلق  �شنوات   5 من  اأقــل 
وتتم  ــال،  ــف االأط مهرج  �شخ�شية  يج�شد 
املهرج  ماكياج  و�شع  طريق  عن  امل�شاركة 
وا�شحة  تــكــون  لــالأطــفــال  ــورة  �ــش واأخـــذ 
اإ�شم امل�شارك ورقم  وو�شعها يف التعليق مع 
هاتف الوالد على �شفحة اجلمعية، وتكون 
اختيار  مع  اأفريل   02 يوم  امل�شاركة  نهاية 
يهدف  الــذي  الن�شاط  وهــو  فائزين   05
العطلة  ظل  يف  االأطفال  عن  الرتفيه  اإىل 

الربيعية احلالية.

مبارك  الثقافة  دار  اأطلقت  جانبها  ومــن 
�شغري  وكاتب  قارئ  اأف�شل  م�شابقة  امليلي 
من  لــالأطــفــال  املفتوحة  امل�شابقة  وهــي 
غاية  اإىل  وت�شتمر  �شنة   15 اإىل   07
خــالل  ـــال  ـــف االأط ويـــقـــوم  ـــل،  ـــري اأف  04
الق�ش�س  اإحــدى  باختيار  امل�شابقة  هــذه 
ميلة،  الثقافة  دار  �شفحة  على  املن�شورة 
مع  الق�شة  بتلخي�س  الطفل  يقوم  حيث 
طريق  عن  اأو  �شحيحة  بطريقة  اإلقاءها 
تاأليف ق�شة من وحي خيال الطفل، ويتم 
اأو �شوتي  اإر�شال الق�ش�س يف م�شجل مرئي 
ق�ش�س   03 اأح�شن  اختيار  ليتم  لل�شفحة، 
للت�شويت على �شفحة الفاي�شبوك، على اأن 
يتح�شل الفائزون االأوائل على جوائز كل 

اأ�شبوع ويتم ت�شليمها يف وقت الحق. 

ــر واملـــرتجـــم  ــاع ــش ــ� ــا ال ــث ــدي ــع ح ــم ج
"مازيغ  املكنى  ب�شري عجرود  االأمازيغي 
ــداران  االإ�ــش خن�شلة  ــة  والي مــن  يدر" 
حمررون"  "�شبكة  دار  عن  االأخـــريان 
"منري  ــور  ــت ــدك ال بــــــاإدارة  الــعــراقــيــة 
ليومية  حديثه  يف  وقــال  الكلداين"، 
الذي  االإ�ــشــدار  اأن  نيوز"  "االأورا�س 
منذ  االإلكرتونية  بال�شيغة  ن�شره  مت 
اإ�شدارين  يحوي  فيفري  �شهر  ــر  اأواخ
اأفــريــقــي  "ال�شمال  االأول  ويــ�ــشــمــل 
من  و�شاعرة  �شاعر   74 وال�شحراء" 
ـــدم لــلــديــوان  ــات  ق ــي ــراف ــغ ــاين ج ــم ث
ي�شارك  و  رزوق  اأمين  ال�شوري  ال�شاعر 
دكتوراه،  بدرجة  و�شاعر  �شاعرتان  به 

واأ�شاف املتحدث اأن  اجلزء الثاين �شمل 
الديوان "ال�شرق او�شطي وبالد فار�س" 
اختالف  على  بلد   13 من  �شاعر   108
قدم  حيث  العربية  الق�شيدة  ــول  ق
الطيب  اجلــزائــري  ال�شاعر  للديوان 
�شالح طهوري وي�شارك به 4 �شواعر و5 
�شعراء بدرجة دكتوراه، وقال ال�شاعر 
هما  اأنالديوانني  يدر"  "مازيغ  املكنى 
وال�شعراء  ال�شواعر  م�شاركات  جمموع 
الرتجمية  الــ�ــشــعــريــة  بــاملــ�ــشــافــحــات 
واملختلطة  و�شعراء  �شواعر  الثالثة 
"كتابات  ال�شادرة رقميا �شابقا عن دار 
الدكتور  ــــاإدارة  ب امل�شرية  جديدة" 

جمال اجلزيري �شنة2017. 

ومن املنتظر ح�شبما اأ�شار اإليه متحدث  
"االأورا�س نيوز" اإ�شدار ديوان ترجمي 
لغات  لعديد  حمررون"  "�شبكة  عــن 
اأدير  الذي  حدود  بال  الرتجمة  فريق 
فاي�شبوكيا مو�شوما بـ ّا"لديوان ال�شعري 
الرتجمي"  يف االأن�شنة وال�شالم العاملي 
�شفري  الكوردي  الدكتور  له  قدم  الذي 
ال�شالم العاملي ومدير جامعة االبجدية 
الوليد  "ابو  وال�شالم  للثقافة  الدولية 
م�شطفى الدو�شكي" واأ�شار اإىل كون اأهم 
العربية  للق�شيدة  فيه  الرتجمة  لغة 
ال�شاوي(  باملنطوق  االمازيغية  )اللغة 
الذي يعمل حاليا على تدويلها وعوملتها 

الأكرث من 7 �شنني من االآن.

"بيطام مرمي " تلقي جرعات الأمل

"It goes on"  يف كتابها 

اأعلنت املكتبة الرئي�صية للمطالعة العمومية مالك بن نبي وملحقاتها بولية اأم البواقي 
بيتك" عرب  من  و�صارك  "اقراأ  عنوان  حتت  جاءت  لالأطفال  ثقافية  م�صابقة  اإطالق  عن 
فريو�س  �صد  والوقائية  التوعوية  احلمالت  اطار  يف  امل�صابقة  وتاأتي  اخلا�صة،  �صفحتها 

الكورونا ومتا�صيا مع الأو�صاع الأنية.

اأرادت لكلماتها اأن ت�صبغ بزيجة الأمل، واأن تعطي للجميع جرعات من التفاءل والتحفيزات التي ت�صاعدهم على مواجهة ال�صعوبات 
والتحدي والتجديف بقارب العزمية والثقة لري�صو على �صاطئ النت�صارات وي�صتمر، هكذا اأرادت الكاتبة "بيطام مرمي" من ولية 
باتنة اأن يحوي كتابها "It goes on " باللغة الجنليزية اإىل مال نهاية من التجديد والتغيري، واأن ت�صل اىل العاملية، انطالقا 

من التنمية الب�صرية، والعديد من الأهداف يف هذا احلوار:
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املجيد  عبد  ال�شيد  املكتبة  مدير  ــال  وق
لالأطفال  موجهة  امل�شابقة  اأن  بــوديــار 
�شنوات   7 بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  الذين 
مفتوحة  ـــي  وه �ــشــنــة،   14 ــة  ــاي غ اإىل 
للمطالعة  الرئي�شية  باملكتبة  للمنخرطني 
ذات  يف  م�شريا  وملحقاتها،   العمومية 
الق�شة  فئة  �شت�شمل  امل�شابقة  اأن  ال�شياق 
وال�شعر واأح�شن تلخي�س لق�شة الكرتونية  
و�شفحة  مــوقــع  عــرب  ون�شرها  لــالأطــفــال 
امل�شابقة  مو�شوع  يكون  اأن  على  املكتبة، 

حول "داء الكورونا".
هذا و�شيتم ا�شتقبال امل�شاركات عرب الربيد 
االلكرتوين للمكتبة، على اأن يتم االإعالن 
�شفحة  عــرب  بامل�شابقة  الــفــائــزيــن  عــن 

املكتبة الرئي�شية للمطالعة العمومية باأم 
البواقي، وكذا الرد على الربيد االلكرتوين 
اخلا�س يهم، يف حني نوه املنظمون على اأن 
اآخر اأجل ال�شتالم امل�شاركات حدد يوم 12 
اأفريل املقبل، هذا و�شيتم تكرمي الفائزين 

يف وقت الحق �شتعلن عنه ذات املكتبة.
من جهته ثمن العديد من االأولياء امل�شابقة 
حول  ــال  ــف االأط توعية  �شاأنها  مــن  الــتــي 
واالإجــــراءات  الــكــورونــا  فــريو�ــس  خماطر 
الوقائية من خالل اطالعهم على خمتلف 
امل�شادر من اأجل كتابة ق�شة اأو �شعر وحتى 
تلخي�س ق�ش�س الكرتونية، واإيجاد ف�شاء 

لق�شاء وقتهم ملا فيها منفعة وفائدة.

�أم �لبو�قي تطلق م�صابقة 
بيتك" لالأطفال من  و�صارك  "�قر�أ 

م�صابقات ثقافية وترفيهية متنوعة للكبار و�ل�صغار 

"�ل�صمال �ملوؤلفني  يف  �ل�صعر�ء  ب�صري" يجمع  "عجرود 

 �أفريقي و�ل�صحر�ء" و"�ل�صرق �أو�صطي وبالد فار�س"

حفيظة. ب

عبد الهادي. ب

رقية. ل



خبث �صديد
�شيدة القات امل�شباح ال�شحري 

حكاتو طلعلها العفريت
كل  ب�شرط  لكن  لبيك  �شبيك  قالها   

 10 لراجلك  ما حت�شلي عليه يروح 
اأ�شعاف

قالت لو ما علي�س
حابة نكون اأجمل ن�شاء الكون

يكون  راح  راجلك  ب�شح  املــارد  قالها 
زين اعليك قالت لو ما علي�س

حابة نكون اأغنى ن�شاء الكون
قالها املارد راجلك راح يكون غني اعليك

قالت لو ما اعلي�س
حابة جتيني جلطة خفيفة يف القلب؟؟!.

حتفة
طيحها  و  عثمانية  مزهرية  حرك  متحف  دخل  مهبول 

تك�شرت

قالو م�شوؤول املتحف ...وا�س درت يا جدك
هادي راها من القرن الثامن ع�شر؟

رد عليه املهبول
ح�شبتها  اأنـــا  تربحك  ال  اهلل  خلعتني 

جديدة!!.

واأخريا ارتاح
كي  تــرتــاح  راح  يقولك  اجلــزائــر  يف 

تكبار
راح ترتاح غري تدي الباك

راح ترتاح كي تتخرج من اجلامعة
راح ترتاح كي تخدم

راح ترتاح كي تتزوج
راح ترتاح كي جتيب لوالد

راح ترتاح كي ت�شوفهم ناجحني
راح ترتاح كي ت�شوف اوالدهم

هلل  يقولك..احلمد  ميوت  تعبان..اأومبعد  مازالوا  وهو 
ارتاح!؟.

معلومات م�صلية

املغزل

اأمثال �صعبية

يف  �سخ�س  لكل  مرحبا  تقول  اأن  اأردت  اإذا   •
العامل �ستحتاج اأن تتعلم 2796 لغة جديدة.

ثم  ال�سحى  ثم  الغدوة  ثم  البكور  ثم  • ال�سروق 
ثم  الع�سر  ثم  ــرواح  ال ثم  الظهرية  ثم  الهاجرة 
هذه  الغروب..  ثم  الع�سي  ثم  االأ�سيل  ثم  الق�سر 

�ساعات النهار بالرتتيب.
)اإيطاليا(  رومــا  يف  ال�سهرية  تريفي  نافورة   •
بـ  تــقــدر  نقدية  قطع  يوميا  النا�س  فيها  يلقي 
باأنها  العتقادهم  ــك  وذل تقريبا  ــورو  ي  3000
هذه  ا�ستخراج  عند  اأنه  اجلميل  االأمنيات،  حتقق 

املبالغ ت�سرف الأجل اإطعام الفقراء وامل�ساكني.
فرن�سا  من  كل  بني  ن�سبت  �سنة  املائة  حرب   •

واإجنلرتا ودامت مدة مائة و�ستة ع�سر عاما.
م�سطلح  ا�سم  عليه  يطلع  ــاء  امل مــن  ــوف  اخل  •

الهيدروفيبيا.
ويفي�س  ال�سيف،  ف�سل  يف  النيل  نهر  يفي�س   •

نهر دجلة يف ف�سل الربيع.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك على 
جدي النو�سو 

معلق من 
خن�سو�سو

حدث يف مثل هذ� �ليوم
التا�شع والع�شرون

 من �شهر مار�س
1830 - ملك اإ�سبانيا فرديناند ال�سابع ي�سدر 

قانونا ي�سمح فيه للن�ساء بوراثة العر�س.
دولة  بقيام  ر�سميا  تعرتف  تركيا  ـ   1949

اإ�سرائيل.
" اأحمد  اجلزائري  االأديب  اإغتيال  ـ    1956
ر�سا حوحو " من قبل �سلطات االأمن الفرن�سية 
�سكيكدة  من  القطار  منت  على  طريقه  يف  وهو 

اإىل ق�سنطينة.
املنطقة  قائد  عمريو�س  العقيد  ـ    1959
الثالثة و �سي احلوا�س، قائد الوالية ال�ساد�سة 
جبل  معركة  خالل  ال�سرف  ميدان  يف  ي�سقطان 

تامر بالقرب من بو�سعادة.
املوؤقتة  باحلكومة  تعرتف  بلغاريا  ـ    1961

للجمهورية اجلزائرية.
اليوغ�سالفية  مليفيا"  �سفينة"  ر�سو  ـ   1961
مــدار�ــس   4 لــبــنــاء  ب�سحنة  حمملة  بتون�س 

لالجئني اجلزائريني.
ـ علماء الدين يف ال�سعودية ي�سدرون    1964
في�سل  االأمــري  العهد  ويل  يقوم  اأن  تبيح  فتوى 
اململكة  اأمــور  جميع  بت�سريف  العزيز  عبد  بن 
بن  �سعود  امللك  بوجود  واخلارجية  الداخلية 
اأو غيابه عنها  البالد  اآل �سعود يف  العزيز  عبد 

متهيدا لعزله نظرا لعدم كفاءته.
نووية  غوا�سة  اأول  تد�سن  فرن�سا  ـ    1967

لها.
لالإذاعة  اجلديدة  الــدار  تد�سني  ـ     1968
جهاز  و  بق�سنطينة  اجلــزائــري  والتلفزيون 

االإر�سال اجلديد بعني البي�ساء.
1973  ـ الواليات املتحدة تن�سحب من فيتنام 

بعد اأن فقدت نحو 50000 من جنودها.
ـ اغتيال عبد اهلل بن حممد االأهدل    1989
ـــني الــعــام لــرابــطــة الــعــامل االإ�ــســالمــي يف  االأم

بروك�سل على يد جمهول.
ذات  م�سروع  على  ت�سادق  احلكومة  ـ     1993
القيم  بور�سة  بتنظيم  يتعلق  ت�سريعي  طابع 

املنقولة.
للمراأة. الوطني  املجل�س  اإن�ساء  ـ    1997

الواليات  طــرف  من  العراق  غــزو  ـ    2003
حتت  ح�سني  �سدام  بنظام  لالإطاحة  املتحدة 

ذريعة امتالكه الأ�سلحة الدمار ال�سامل.
يف  الدورية  العربية  القمة  انعقاد  ـ    2008
متثيلها  مل�ستوى  دول   9 تخفي�س  و�سط  دم�سق 

بالقمة ومقاطعة لبنان.
اأنفاق  انتحاريان يف قطاري  ـ هجومان   2010
على  �سخ�سا   38 مقتل  اإىل  يوؤديان  مو�سكو  يف 

االأقل.
ملناه�سة  دولــيــة  م�سرية  تنظيم   -  2015
حوايل  مب�ساركة  العا�سمة  تون�س  يف  االإرهــاب 
متحف  هجوم  بعد  وذلك  العامل  قادة  من   30

باردو.
مل�سر  تــابــعــة  ــرة  ــائ ط اخــتــطــاف   -  2016

للطريان وهبوطها يف قرب�س.
بريطانيا  وزراء  رئي�سة  ماي  ترييزا   -  2017
املتحدة  اململكة  ان�سحاب  بتنفيذ  البدء  تطالب 
املادة  اإىل  ا�ستنادا  من االحتاد االأوروبي وذلك 
دونالد  اإىل  ر�سالة  يف  ل�سبونة  معاهدة  من   50

تو�سك رئي�س املجل�س االأوروبي.

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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ــــــــويل  ــــــــه ــــــــي ــــــــط اأع
ـــرا ق ال  اأهلل  فــــاهــــم 

حكـــمة
اأف�ضل الرجال من توا�ضع 
عن رفق، وزهد عن قدرة، 

واأن�ضف عن قوة

�سورة م�سحكة

الرجل  اأن  عالوة  �شي  يا  تعلم  هل  ـ 
ــاء  يـــنـــدم عــلــى نـــوعـــني مـــن الــنــ�ــش
مل  التي  وتلك  تزوجها  فقط..التي 

يتزوجها؟
هناء زعالين عنابة
وماذا عن تلك التي مل ي�شادفها �شوى 
يف اأحالمه...ما و�شعها االجتماعي يف 

هاذي اخلالوطة؟؟!.
ـ يقال اأن جمرد تفكريك يف كورونا..

يجعلك ت�شت�شعر عدواها؟
ع�شام بريك باتنة
اأن  نــ�ــشــوف  راين  ــا  م حــ�ــشــاب  عــلــى 
بنوع  �شيموتون  اجلــزائــريــني  ن�شف 
ي�شتهدف  ــو  وه الــكــورونــا  مــن  جــديــد 
على  ويعمل  للب�شر  النف�شية  اخلاليا 
ال  حتى  تفكر�س  ما  حتطيمها..غري 

تبداأ االأعرا�س؟!.

ـ متى ت�شبح �شي عالوة املو�شطا�س؟
م.غ باتنة
عندما اأكون �شي عالوة املو�شطا�س...
و�شرك هذا �شوؤال واّل ت�شريف لواقع 

واقع من االأ�شا�س؟!.
اأن املواطن م�شتهدف يا  ـ متى ت�شعر 

�شي عالوة؟
را�شية خليفي ب�شكرة
احلجر  تعليمات  يتجاهل  عندما 
احلجر  اإىل  راأ�ــشــا  فيتحول  املــنــزيل 
والتهكم  ال�شخرية  �شبق  مع  ال�شحي 

مبا قد تفعله كورونا بنا وبالوطن؟!.
يف  بالغ   2020 بللي  ح�شيت�س  ما  ـ 

كوارثه على الب�شرية يا �شي عالوة؟
نذير قري�شي اأم البواقي
يف  نف�شك  تخّيل   2021 انتظار  يف 

حياتك؟!. وعي�س   2019

هذا ما ي�شمى 
رفع درجة 
التاأهب؟!



خن�شلة

معاوية. �س
�سهيلة.ب

�سهيلة.ب

متكنت م�سالح ال�سرطة باأمن والية 
�سطيــف من حجز 41 األف وحدة من 
القفازات الطبية املوجهة للم�ساربة، 
التــي حت�سل عليها �ساحبها بطريقة 
غــري م�سروعــة كونه ال يحــوز �سجال 
جتاريــا يتيــح له بيــع هذا النــوع من 
ال�سلــع والتــي كــان بعر�سهــا داخــل 
حملــة التجاري املخ�س�ــس لبيع مواد 
اأخرى، ومتت العملية مبدينة العلمة 

بعــد مراقبة حمل جتــاري خم�س�س 
لبيــع مــواد التنظيــف، اأين تبــني اأن 

مــن  هامــة  كميــات  يحــوز  �ساحبــه 
القفــازات الطبية التي كانت خمزنة 
التجــاري  ملحلــه  جمــاور  مب�ستــودع 
والتــي قــدر عددهــا بنحــو 41000 
وحدة، بعد اأن اقتناها بطريقة غري 
�سرعيــة ق�سد امل�ساربــة يف اأ�سعارها، 
علــى  ال�سرطــة  م�سالــح  حمــل  ممــا 
امل�سالــح  اإىل  وحتويلهــا  م�سادرتهــا 

املخت�سة.

لقي �شبيحة يوم ام�س �شاب يبلغ من 
العمر 27 �شنة م�شرعه اثر اختناقه 

بغاز احادي اأك�شيد الكربون املنبعث من 
جهاز طابونة والتي كانت ت�شتغل بغاز 
البوتان بحي كو�شيدار بعا�شمة والية 

خن�شلة، اأين تدخلت م�شالح الوحدة 
الرئي�شية للحماية املدنية الجالء 

ال�شحية ومت نقل اجلثة مل�شلحة حفظ 
اجلثث مب�شت�شفى اأحمد بن بلة طريق 

باتنة.

متكنت م�شالح عنا�شر االأمن احل�شـري 
ال�شابع بخن�شلة، من حجز �شالح ناري 

تقليدي من ال�شنف الثامن دون رخ�شة، 
بعد قيامها بعمليات �شرطية على م�شتوى 
قطاع اخت�شا�س االأمن احل�شري، اأين مت 
توقيف مركبة �شياحية مبدينة خن�شلة 

�شبط بداخل املركبة �شالح ناري تقليدي 
ال�شنع نوع كرابيال وكذا مرود، ليتم 

حجزها وحتويل امل�شتبه فيه اإىل مقر 
ال�شرطة ال�شتكمال اإجراءات التحقيق 

الالزمـة.

لقيت امراأة يف اخلم�شينات من العمر حتفها رفقة ابنتها البالغة من العمر 04 �شنوات اختناقا بغاز 
اأحادي الكربون بحي اله�شاب مبدينة �شطيـف، فيما متكنت م�شالح احلماية املدنية بعد نداءات 
اجلامعي  امل�شت�شفى  اإىل  ال�شرعة  جناح  على  نقلها  مت  حامل  امراأة  الإنقاذ  التدخل  من  املواطنني 

لتلقي العالج بينما فتحت اجلهات االأمنية حتقيقا يف احلادثة.

داخل  اأنثى  جن�س  من  جثة  نقل  اأجل  من  بالتالغمة  املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  تدخلت 
من  البالغة  )م.ي(  باملدعوة  االأمر  ويتعلق  �شقان،  وادي  ببلدية  احلمالوية  الزاوية  مبقر  منزل 
العمر 88 �شنة لي�س عليها اأي اآثار عنف بج�شدها ومت حتويلها من طرف م�شالح احلماية املدنية 

اإىل م�شلحة حفظ اجلثث بالتالغمة.

اأ�شخا�س، بال�شطو على �شيارة من نوع   3 اأم�س، ع�شابة م�شلحة تتكون من  اأول  قامت ليلة 
"بو�س" كانت متوقفة باأحد املحالت بو�شط مدينة عني مليلة، اأين قامت الع�شابة بتهديد 
ويلوذا  عليها  باال�شتحواذ  ليقوموا  منها،  باخلروج  البي�شاء  باالأ�شلحة  ال�شيارة  �شاحب 

بالفرار، م�شالح االأمن من جهتها با�شرت حتقيقاتها املكثفة لتحديد هوية الفاعلني.

لل�شرطة  املتنقلة  الــفــرقــة  اأعـــــوان  متــكــن 
االأ�شبوع  ب�شكرة  ـــة  والي ــاأمــن  ب الق�شائية 
من  لرت   1500 عن  يزيد  ما  حجز  من  املا�شي 
مواد التنظيف امل�شنعة بطريقة غري �شرعية 
مداهمة  عملية  عقب  وذلــك  �شرية،  بور�شة 
غري  بطريقة  تنظيف  مواد  �شناعة  لور�شات 
مفادها  موؤكدة  معلومات  تلقي  وبعد  �شرعية 
قيام �شخ�س يبلغ من العمر 42 �شنة ب�شناعة 

بطريقة  تن�شط  ور�شة  داخــل  تنظيف  مــواد 
�شرية ويف بيئة تتنافى مع ال�شروط ال�شحية، 
مت  ــن  اأي املــواطــن،  �شحة  تهديد  �شانه  مــن  مــا 
توقيف �شاحب الور�شة وحجز الكمية املقدرة 
ب 1568 لرت من خمتلف اأنواع مواد التنظيف 
على غرار معطر اجلو، وغ�شول لليدين و�شابون 
كافة  واتخاذ  اأخرى  ومواد  وجافيل  مار�شيليا 

التدابري الالزمة.

ب�شنة  حكما  بب�شكرة،  اجلنح  حمكمة  اأ�شدرت 
دينار  األف   50 بـ  تقدر  مالية  وغرامة  حب�س 
مت  كمامة   27 بحوزته  وجــدت  تاجر  حق  يف 
الن�شاط  توقيف  مبخالفة  ومتابعته  توقيفه 
نيابة  ــدرت  ــش اأ� كما  الــ�ــشــوق،  يف  واملــ�ــشــاربــة 
الراأي  الإعــالم  �شحفيا  بيانا  ب�شكرة  حمكمة 
العام بالق�شايا اجلزائية التي تخ�س حماربة 
جرمية امل�شاربة غري امل�شروعة يف بع�س املواد 
ا�شتغالال  جاءت  التي  وال�شيدالنية  الغذائية 
منها  الــبــالد،  بــه  الــذي متــر  الــراهــن  للظرف 
الق�شية املذكورة اإ�شافة اإىل معاجلتها ق�شيتني 
تخ�شان بيع مواد التنظيف دون �شجل ووثائق 
املطبقة على ممار�شة  القواعد  ويف ظل غياب 

اأودع  اأحدهما  �شخ�شان  بهما  تورط  الن�شاط، 
الرقابة  حتــت  و�شع  واآخـــر  املــوؤقــت  احلب�س 
اإىل  اإ�شافة  حماكمته،  انتظار  يف  الق�شائية 
�شبط  جتــاري  حمل  �شاحب  حماكمة  ترقب 

بحوزته 30 قنطار من ال�شميد .

اأعلنت بلدية العلمة عن ت�شجيل حالة اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا ويتعلق االأمر بكهل )ع/ب( 
البالغ من العمر 59 �شنة والذي عاد موؤخرا من تركيا، حيث كانت نتائج التحاليل من معهد با�شتــور 
اإيجابية، لريتفع عدد امل�شابني ببلدية العلمة اإىل 03 حاالت و08 حاالت اإجماال بوالية �شطيف 

منها 04 بامل�شت�شفى اجلامعي وحالة واحدة مب�شت�شفى بوقاعة.

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب
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�شطيف

ب�شكرة

�سي الأورا�سي..
اأنا املواطن يل ا�سمي: على كر�سي 
نخلي نا�سي وعر�سي... نحجر نف�سي 
من املر�س ونداح�س يف املار�سي... 
نحكم  اجلد  ووقت  الثقافة  ندعي 
يف اخليط املر�سي... وين يقولويل 
كاين امل�سلحة ال�سخ�سية من�سي...

hamzalaribi005@gmail.com

حجز 41 �ألف وحدة من �لقفاز�ت �لطبية
وجب �لكالم

نطاق  على  تداولها  مت  باتنة  والية  وايل  اإىل  ر�سالة  يف 
"حمرتم"  نائب  من  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب  وا�سع 
بالربملان عن والية باتنة، دعا االأخري اإىل ا�ستحداث جلنة 
ملدة  تام  حجر  فر�س  ا�ستحداثها  قبل  منها  طلب  والئية 
حالة  ت�سجيل  ب�سبب  العابد  ثنية  بلدية  على  اأيام  ع�سرة 
حجر  فر�س  وكذا  امل�ستجد،  كورونا  بفريو�س  فيها  اإ�سابة 
من ال�ساعة ال�سابعة م�ساء اإىل ال�سابعة �سباحا يف املناطق 
التي كان فيها للم�ساب بفريو�س كورونا حتركات واحتكاك 

مع املواطنني.
خا�سة  االأورا�ــــس  منطقة  واأبــنــاء  عــامــة،  اجلــزائــريــون 
نخوة  واأ�سحاب  همة،  رجال  باأنهم  التاريخ  عرب  معروفون 
ينحدر  التي  املنطقة  اأبناء  اأن  حتى  ال�سدائد،  يف  وفزعة 
وفزعتهم  بكرمهم  مــعــروفــون  املحرتم"  "النائب  منها 
كل  جانب  اإىل  والــوقــوف  امللهوف  اإغــاثــة  اإىل  ومبادرتهم 
بلدية  و�سكان  ال�سدائد،  يف  جانبه  اإىل  الوقوف  يحتاج  من 
يف  عامة  عبدي  وادي  منطقة  و�سكان  خا�سة  العابد  ثنية 
"نخوة  واأ�سحاب  لرجال  احلاجة  باأم�س  كانوا  قد  حمنتهم 
على  ويدعموهم  وي�ساندوهم  جانبهم  اإىل  وفزعة" ليقفوا 
االأقل بلفت نظر ال�سلطات الوالئية وحتى ال�سلطات العليا 
للبالد من اأجل دعمهم مبعدات واأجهزة طبية اأو على االأقل 
يقف  ملن  احلاجة  باأم�س  وكانوا  وقائية،  وبدالت  بكمامات 
العليا  وال�سلطات  الوالئية  ال�سلطات  ويرا�سل  جانبهم  اإىل 
نتائج  على  للح�سول  ت�سهيالت  تقدمي  اأجــل  من  البالد  يف 
التحاليل يف وقتها للتمكن من احل�سول على العدد احلقيقي 
للم�سابني وح�سرهم من اأجل عدم تف�سي الفريو�س بني �سكان 
املنطقة، وكانوا باأم�س احلاجة ملن يرا�سل ال�سلطات الوالئية 
وال�سلطات العليا يف البالد على االأقل من اأجل دعم املنطقة 
مبا يكفي من مواد غذائية و�سميد وما اإىل ذلك من املبادرات 
التي  العبء عن كاهل فعاليات املجتمع املدين  التي تخفف 
ظلت وال زالت تنا�سل من اأجل احل�سول على "كمامات" ، اإال 
هذا  كل  عن  غفل  املحرتم" قد  "النائب  اأن  هو  حدث  ما  اأن 
وا�ستعجل املطالبة  باحلجر التام يف تعبري اأقل ما يقال عنه 

اأنه اإهانة واإ�ساءة لبلدية ثنية العابد.
منطقة  كاأبناء  نحن  يوؤ�سفنا  املحرتم"،  النائب  "�سعادة 
ال�سورة  على  نح�سل  اأن  اخل�سو�س  وجــه  على  االأورا�ــــس 
باتنة"  "والية  نــــواب  بــعــ�ــس  ــن  ع املــخــيــبــة  احلقيقية 
وم�سوؤوليها والذين كنا ننتظر اأن يقولوا "نحن لها" يف "وقت 
العبارة  �سالحية  مدة  باأن  نكت�سف  اأن  ويوؤ�سفنا  ال�سدة"، 
القائلة "الرجال يف ال�سدة" قد انتهت وباأن مفعول العبارة 
قد بطل، فقد ات�سح اأن خوف بع�س الرجال يف االأورا�س من 
"فريو�س" اأكرب من نخوتهم، وات�سح اأن االأولوية يف "املحن" 
عبارة  الرا�س" واأجلت  "تخطي  عبارة  ن�سيب  من  كانت  قد 
حتمل  اأن  العيب  ملن  واإنه  حني،  اإىل  ال�سدة"  يف  "الرجال 
وتربئ  تنكر  وحماولة  خوف  حمرتم" مالمح  "نائب  ر�سالة 
من بلدية هي جزء من منطقة االأورا�س الكبري عامة ووالية 
باتنة خا�سة ومنطقة جماهدة ولها تاريخ م�سرف وال حتمل 
معها مالمح نية يف اإغاثتها ودعوة لنجدتها ومالمح نخوة يف 
عز االأزمة، فما هكذا عهدنا رجال االأورا�س، وما هكذا عهدنا 
"ر�سائل الرجال اإىل ال�سلطات" وما هكذا عهدنا اأخالق اأبناء 
"منطقتكم"، وعلى ما يبدو فقد باتت النخوة امل�سطنعة يف 

احلمالت االنتخابية معطلة يف زمن الكورونا.

رد� على �لنائب "�ملحرتم"

حمزه لعريبي

توقيف �ساب متهم 
مبحاولة قتل �آخــر 

توقيف �سابني وحجز مو�د تعقيم

�إنقاذ عائلتني من �ملوت 
�ختناقا بالغاز

جمهولون يعتدون على ع�سو يف �لهالل 
�لأحمر كان يقوم بتوزيع �مل�ساعد�ت

قامت عنا�سر فرقة البحث والتدخل باأمن والية خن�سلة، من 
�سبط وحجز اأزيد من 100 كب�سولة �سبيهة باملوؤثرات العقلية 

مهياأة للبيع وكذا العثور على ملف قاعدي لطلب التاأ�سرية مزور، 
امل�ستبه فيه وبعد تنقيطه على م�ستوى امل�سالح ال�سرطية تبني 

باأنه حمل اأمر بالقب�س عن اجلهات الق�سائية بب�سكرة عن ق�سية 
حماولة القتل العمدي مع �سبق االإ�سرار والرت�سد.

 وجاءت العملية بعد ا�ستغالل معلومات دقيقة حول ن�ساط 
م�سبوق ق�سائيا يف عملية بيع وترويج املهلو�سات العقلية ليتم 
توقيفه يف حالة تلب�س بحمل قارورة م�سروب TNT فارغة 

من امل�سروب الغازي، بداخلها 17 كب�سولة، وبعد تفتي�س م�سكن 
امل�ستبه فيه مت �سبط كمية من االأدوية �سبيهة باملوؤثرات 

العقلية.

متكنت عا�سر ال�سرطة بالفرقة االقت�سادية واملالية بقاملة 
بالتن�سيق مع اأعوان املراقبة وقمع الغ�س ملديرية التجارة، من 
توقيف �سخ�سني م�ستبه فيهما ترتاوح اأعمارهما بني 29 و31 
�سن، العملية اأ�سفرت عن �سبط كمية معتربة من "اجلل املعقم 

�سد اجلراثيم"، معدة للت�سويق م�سنعة بطريقة غري قانونية، 
حيث فتح حتقيق يف الق�سية وكون �سدهما ملفا ق�سائيا وعلى 

اثر ذلك  قدم امل�ستبه فيهما اأمام حمكمة قاملـة اأين �سدر يف 
حقهما اأمر اإيداع.

وفاة �مر�أة و�بنتها �ختناقا بالغاز بحي �له�ساب 

�لعثور على جثة عجوز متوفاة بالز�وية �حلمالوية 

حجز مو�د تنظيف م�سنعة بطريقة غري قانونية 

عام حب�ص �سد تاجر �سبط بحوزته 27 كمامة 

م�سلحون ي�سطـون على �سيارة بعني مليلة

ت�سجيل ثامن حالة �إ�سابة بفريو�ص كورونا

هالك �ساب بعد �ختناقه 
بغاز �حادي �ك�سيد 

�لكربون بخن�سلة

حجز �سالح ناري تقليدي 
من �ل�سنف �لثامن 

عالء. ع

نوارة.ب

متكنت م�سالح احلماية املدنية بوالية باتنة منت�سف اأم�س 
االأول من اإنقاذ عائلتني كادتا تلقيان حتفهما اختناقا بغاز 

اأول اك�سيد الكاربون، حيث قامت ذات امل�سالح بالتدخل الإنقاذ 
العائلة االأوىل القاطنة ببلدية زانة البي�ساء واملتكونة من 05 
اأفراد والذين تراوحت اأعمارهم بني 03 و05 �سنوات، وح�سب 
م�سالح احلماية املدنية فاإن االختناق جنم عن ت�سرب غاز اأول 
اأك�سيد الكاربون من اآلة للطهي ت�ستغل بغاز البوتان اإ�سافة اإىل 

�سخان للماء، وقد مت نقل اأفراد العائلة املختنقني اإىل عيادة 
بلدية عني جا�سر لتلقي العالج الالزم، فيما تدخلت م�سالح 

احلماية املدنية الإنقاذ العائلة الثانية القاطنة بح�س 290 
م�سكن و�سط مدينة باتنة، اأين مت اإنقاذ امراأة تبلغ من العمر 49 
�سنة رفقة فتاة ال يتجاوز عمرها 14 �سنة من االختناق بغاز اأول 

اأوك�سيد الكاربون الذي ت�سرب من اآلة للطهي. 

كاد ليلة اأم�س االأول، رئي�س اللجنة املحلية للهالل االأحمر 
اجلزائري ببلدية كيمل "حكيم ثابت" اأن يفقد حياته بعد  

تعر�سه اإىل اعتداء خطري بينما كان يقوم بتوزيع امل�ساعدات 
على االأ�سر املعوزة بحي بارك اأفوراج، وح�سب م�سادرنا اأن املعني 

تعر�س العتداء عنيف من طرف جمهولني، ا�ستلزم دخوله 
امل�ست�سفى اجلامعي بباتنة لتلقي العالج.
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