
تعافوا بالكلوروكني  للعالج  اخلا�ضعني  من  باملائة   90
ال�ضروع يف دفع منحة 10اآالف دينار على م�ضتوى مكاتب الربيد بالبلديات

16رئي�ض م�شلحة الأمرا�ض املعدية مب�شت�شفى بوفاريك يك�شف
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ملف التمويـــــــل 
االأجنبـــــي لو�ضائل 
االإعالم �ضيفتح بقوة 

وبدون ا�ضتثناء

وزير التجارة يتوعد باإحياء م�ضروع نقل حلوم اجلنوب اإىل ال�ضمال
16

بلحيمر يوؤكد:

البروفيسور الفرنسي ديدييه راوول المثير للجدل يتوقع زواله بعد شهر ويكشف:

موجة هبوط يف اأعداد امل�ضابني 
تنذر بقرب نهاية جائحة "كورونا"

ويوؤكد: احلذر  اإىل  يدعو  ال�ضحة  •وزير 

 �ضهر ال�ضيام فر�ضة من اأجل التغلب على كورونا

04/03

تكلفة اإنتاج البرتول 
بحقول حا�ضي م�ضعـــود

 5 دوالرات للربميل فقط

03

نائب رئي�س البلدية "م�ضعي اأحمد اإبراهيم" 
يك�ضف لـ "التحرير":

معـــــــــــوًزا   3615
ي�ضتفيدون من منحة 

رم�ضان ببلدية الـوادي

مدير التجارة يك�ضف للتحرير:

احلليب  من  لرت  األف   34
توزع يوميا بالوالية و�ضنعمل 

على الرفع من ح�ضة 
البودرة ملواجهة االأزمة 

املواطنون يهجـــــــرون 
االأ�ضواق ويلجوؤون اإىل 

الباعة املتجولون تخوفا من 
كورونــــــــا

قتيالن وجريح يف حادث 
مرور قرب مدينـــــــة 

حا�ضـــــــي لفحل  

الوادي

ورقلة

غرداية

تزامنا مع رم�شان واإجراءات احلجر ال�شحي

مواقيت جديدة للعمل 
باالإدارات يف واليات 

اجلنــــــــــوب

�ض 05

�ض 06

�ض 06

�ض 06

تهاوي اأ�شعار النفط مل يوؤثر على ن�شاط �شوناطراك، عرقاب يطماأن:

وزير ال�ضكن ياأمر 
باإعادة بعث ور�ضات 
التهيئة اخلارجية 
للم�ضاريع ال�ضكنية

قال اإنها ُتنجز يف الهواء الطلق حيث ل يوجد 
احتكاك
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04

02

اللحوم   من  دولر  مليون   140 قيمته  ما  �شنويا  ت�شتورد   • اجلزائر 
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02احلدث

امللف التمويل االأجنبي لو�ضائل االإعالم �ضيفتح بقوة 
وبدون ا�ضتثناء

حممد علي 
-----------------

ل�صحيفة  ب��ه  �أدىل  ح��دي��ث  ويف 
بلحيمر  عاد  �ل�صعودية,  "�لريا�ض" 
�لأجنبي  �لتمويل  م�صاألة  لتناول 
باأن  مذكر�  �لوطنية,  �لإعالم  لو�صائل 
رئا�صيا",  "�أمر�  يعد  �مللف  ه��ذ�  فتح 
وبدون  بقوة  "�صيفتح  فاإنه  وبالتايل, 
��صتثناء لأننا نعتربه �صكال من �أ�صكال 
�لتدخل �لأجنبي و�لتو�طوؤ �لد�خلي ول 
�أو  ت�صمح  �صيادة  ذ�ت  دولة  �أي  توجد 

تقبل بذلك".
وذكر وزير �لت�صال, �لناطق �لر�صمي 
�لأجنبية  �لتمويالت  ب��اأن  للحكومة 
�لوطنية باختالف و�صائطها  لل�صحافة 
"ممنوعة منعا باتا, مهما كانت طبيعتها 
�أو م�صدرها", وبالتايل فاإن ر�أ�ض مالها 
"وطنيا  يكون  �أن  يجب  �لجتماعي 
�لأم��و�ل  م�صدر  �إثبات  مع  خال�صا" 

�لتي يتم ��صتثمارها.
�لإعالم  قانون  �إىل  �ملنع  هذ�  وي�صتند 
وب�صكل   29 مادته  يف  يوؤكد  �ل��ذي 
�ملادي  �لدعم  "مينع  باأنه  ودقيق  و��صح 
عن  �ل�صادر  �ملبا�رش  وغ��ر  �ملبا�رش 
�لقانون  عن  ف�صال  �أجنبية",  جهة  �أي 

�ملتعلق بالن�صاط �ل�صمعي-�لب�رشي.
ك��ان��ت وز�رة  ذل���ك,  م��ن  و�ن��ط��الق��ا 
بيانات  ع��دة  �أ���ص��درت  قد  �لت�صال 
فعاليات  جميع  فيها  تدعو  �صابقة 
"�لحرت�م  �إىل  �لوطنية  �ل�صحافة 
مرحلة  يف  �ل�صارية  للقو�نني  �ل�صارم 

�لنتقال �حلالية", يتابع بلحيمر.
�لناطق  تطرق  مغاير,  �صعيد  وعلى 
�لو�صع  �إىل  للحكومة  �لر�صمي 
وباء  بتف�صي  �ملت�صم  �حلايل  �ل�صحي 
تعلق  �صوؤ�ل  على  رده  ففي  كورونا. 
مب���دى جن��اع��ة ب��روت��وك��ول �ل��ع��الج 
قد  �جلز�ئر  كانت  �لذي  "�لكلوروكني" 
قررت ��صتخد�مه ملعاجلة �مل�صابني بهذ� 
)�جلز�ئر(  باأنها  بلحيمر  ذكر  �لفرو�ض, 
�إىل ذلك, حتى قبل دول  كانت �صباقة 
عديدة ت�صبقها يف �لنمو و�لتطور, �أي 

�لغربية بوجه �أخ�ض.
حمليا  �ملنتج  �لدو�ء  هذ�  باأن  ذكر  كما 
�أعطى  �أي�صا,  ��صتر�ده  يجري  و�لذي 
نتائج "�إيجابية", م�صر� �إىل �أن �لباحثني 
�جلز�ئريني يعكفون على "�إيجاد �أف�صل 
بروتوكولت عالج, باإجر�ء �أبحاث تتم 
�لعامل,  يف  �أخرى  خمابر  مع  بالتن�صيق 
جهد�  يتطلب  عامليا  �لوباء  هذ�  لكون 

وتن�صيقا دوليا و��صعا".
�لعام  �ل�صحي  �لو�صع  وبخ�صو�ض 
�لفرو�ض,  �نت�صار  ظل  يف  باجلز�ئر 
ل�صان  على  ج��اء  م��ا  بلحيمر  ج��دد 
حتت  "�لو�صع  باأن  �جلمهورية  رئي�ض 
من  يقت�صي  �لذي  �لأم��ر  �ل�صيطرة", 
�ليومية  و�ملتابعة  �لر�صد  �ل�صلطات 
بها  تتكفل  �لتي  �ملهمة  وهي  للو�صع 
كفاء�ت  من  تت�صكل  خمت�صة  جلنة 
و�ملكانة  �مل�صتوى  رفيعة  جز�ئرية 

�لعلمية.
وتابع بلحيمر موؤكد� باأن �لوباء هو �لآن 
دون  للحيلولة  مدرو�ض  ح�صار  "حتت 
�نت�صاره", من خالل فر�ض حجر �صحي 
�أو  �لوليات,  من  عدد  طبق يف  جزئي 
حجر كلي, كان قد م�ض ولية �لبليدة, 
�أخرى  باإجر�ء�ت  مرفقا  كان  �أنه  غر 
�لتجهيز�ت  من  �أطنان  بتوفر  متعلقة 

�لطبية وو�صائل
�لوقاية, �إىل غر ذلك.

وقد جندت �لدولة يف �صبيل ذلك "كل 
للق�صاء  و�لب�رشية  �ملالية  �لإمكانيات 
و��صع  وطني  وبدعم  �لوباء,  هذ�  على 
�أطياف �ملجتمع �جلز�ئري",  من خمتلف 

يقول �لناطق �لر�صمي للحكومة.
على  بلحيمر  عرج  �أخ��رى,  جهة  ومن 
�لقت�صادي  �ل��و���ص��ع  م�صتجد�ت 
�نهيار�  موؤخر�  ي�صهد  �لذي  �لعاملي, 
لأ�صعار �لنفط تز�منا مع تف�صي جائحة 
�لتفاق  ع��ن  حت��دث  حيث  ك��ورون��ا, 
للنفط  �مل�صدرة  للدول  "�لتاريخي" 
حاليا  تر�أ�صها  �لتي  �لأوبك(  )جمموعة 
خطوة  يف  �نتاجها  بتخفي�ض  �جلز�ئر, 
و�لتو�زن  �ل�صتقر�ر  �إعادة  �إىل  ترمي 

ل�صوق �ملحروقات.
وقال بهذ� �خل�صو�ض "نعتقد �أن �جلز�ئر 
من  �نطالقا  تفعله,  �أن  يجب  مبا  قامت 
متانة عالقاتها مع �ل�رشكاء يف �ملنظمة, 
�ل�صعوديني  �لأ�صقاء  مع  خ�صو�صا 
�لرو�ض,  �لأ�صدقاء  مع  )�أوبك(  وخارج 
يف  �لأ�صا�صيتان  �لقوتان   )...( وهما 

�صوق �ملحروقات".
�خلطوة  هذه  باأن  �ل�صياق  هذ�  و�أكد يف 
خطو�ت  لحقا,  �صتليها  "�لإيجابية" 

�مل�صعى  هذ�  بتو�صيع  �رشورية,  �أخرى 
�إىل دول �أخرى خارج �لأوبك.

�جلز�ئر  بني  بالعالقة  يتعلق  وفيما 
و�ململكة �لعربية �ل�صعودية, �أكد �ل�صيد 
بلحيمر باأن هذه �لرو�بط "�لقوية" �لتي 
لالأمة  "�إ�صمنت  تعترب  بينهما  جتمع 
�ملجالت  كل  يف  وق�صاياها  �لعربية 

ومن كل �ملو�قع".
كما لفت �إىل �أن هذه �لعالقات �لثنائية 
زيارة  منذ  جديدة  �آف��اق  نحو  "ت�صر 
تبون  �ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�ض 
�إىل �ل�صعودية يف بد�ية توليه للحكم, 
وهي ر�صالة و��صحة وبليغة جد�".ويف 
�لر�صمي  �لناطق  �عترب  �ملنحى,  هذ� 
�لذي  "�لكبر"  �ل��دور  باأن  للحكومة 
)�أوبك(  بلد�ن  د�خل  �ل�صعودية  لعبته 
�لتن�صيق  �أي�صا  "يرتجم  وخارجها, 
و�لذي  و�ل�صعودية  �جلز�ئر  بني  �ملحكم 
�لنفط  �صعر  �رتفاع  عودة  �إىل  �أف�صى 
وبالتاأكيد, �صيتعزز يف جمالت �أخرى 

عديدة", يقول بلحيمر.
بلحيمر  ثمن  �صلة,  ذي  �صياق  ويف 
�ملكانة �لتي حتظى بها �ململكة �لعربية 
عن  يوما  تتخلف  "مل  �لتي  �ل�صعودية 
�تخاذ �ملو�قف �لكفيلة بخدمة �ل�صعوب 

�لعربية و�لأمة �لإ�صالمية".

بلحيمر يوؤكد:

اأكد وزير االت�ضال, الناطق الر�ضمي للحكومة عمار بلحيمر, اأن ملف التمويل االأجنبي لو�ضائل االإعالم الوطنية "�ضيفتح بقوة وبدون 
ا�ضتثناء", باعتباره اأحد اأ�ضكال التدخل االأجنبي.

اإعادة بعث م�ضاريع 
برنامج  “اأون�ضاج” عرب 

�ضتارت
�جتماعًا  جر�د,  �لعزيز  عبد  �لأول,  �لوزير  تر�أ�ض 
منها  م�صاريع  عدة  عر�ض  ت�صمن  للحكومة,  
A - �ل�صباب  ت�صغيل  دعم  جهاز  بعث  )إإعادة 

SEJ( من خالل برنامج “ر�صتارت”. و��صتمعت 
�لد�خلية  وزي��ر  قدمه  عر�ض  �إىل  �حلكومة 
يتعلق  �لعمر�نية  و�لتهيئة  �ل�محلية  و�جلماعات 
يحدد�ن  تنفيذيني  مر�صومني  م�رشوعي  بتقدمي 
بر  لبلديتي  �لبلدية  �ل�مندوبيات  وحدود  عدد 
م�رشوعا   ويهدف  وهر�ن(.  )ولية  وقديل  �جلر 
�تخذ�  �للذين  �لتنفيذيني,  �ل�مر�صومني  هذين 
�إىل  �لبلدية,  قانون  من   136 للمادة  تطبيقا 
�لنطاق  وكذ�  �لبلدية  �ل�مندوبيات  عدد  حتديد 
ولهذ�  وقديل.  �جل��ر  بر  لبلديتي  �لإقليمي 
�لغر�ض, �صتتوفر كل من بلدية بر �جلر  على 
خم�ض مندوبيات بلدية, وبلدية قديل على ثالث 

مندوبيات بلدية.
وزير  قدمه  عر�ض  �إىل  �حلكومة  و��صتمعت 
�ل�م�صت�صفيات  و�إ�صالح  و�ل�صكان  �ل�صحة 
يتعلق بتقدمي م�رشوع مر�صوم تنفيذي يت�صمن 
�ل�صوق  متوين  لت�صهيل  �ل�صتثنائية  �لتد�بر 
و�ل�م�صتلزمات  �ل�صيدلنية  بال�مو�د  �لوطنية 
جائحة  ل�مجابهة  �لك�صف  وجتهيز�ت  �لطبية 

فرو�ض كورونا)كوفيد 19(.
�لتنفيذي جملة من  �ل�مر�صوم  ويقرتح م�رشوع 
بتي�صر عمليات جمركة متوين  �لكفيلة  �لتد�بر 
بال�مو�د و�للو�زم و�لتجهيز�ت  �لوطنية  �ل�صوق 
فرو�ض  جائحة  م��ن  للوقاية  �ل�����رشوري��ة 
عن  ومكافحته.ف�صال   )19 كورونا)كوفيد 
ف�صيتم  �لر�هن,   �ل�صحي  للظرف  ونظر�  ذلك, 
با�صتر�د  �لقت�صاديني  لل�متعاملني  �لرتخي�ض 
�خلا�صة  ل�صتعمالتهم  �لفردية  �حلماية  و�صائل 
�ل�مو�د  وك��ذ�  �لو�قية(,  �لأقنعة  )مثل  فقط 
�لعمل.كما  �أماكن  لتطهر  �ل�رشورية  و�للو�زم 
قدمه  �إىل عر�ض  ذلك  �حلكومة عقب  ��صتمعت 
�خلا�صة  �لرقمية  �ل�منظومة  �لتجارة حول  وزير 
مبتابعة متوين وتاأطر �ل�صوق بال�مو�د �لأ�صا�صية 
�لأمر  �حلالية.ويتعلق  �ل�صحية  �لأزمة  ظل  يف 
متابعة  �إىل  يهدف  رقمي   معلوماتي  بنظام 
�لتي  �لغذ�ئية  بال�مو�د  �لوطنية  �ل�صوق  متوين 
ُتعد �أ�صا�صية  حت�صًبا حللول �صهر رم�صان �لذي 
يتز�من هذه �ل�صنة مع �لأزمة �ل�صحية “كوفيد 
19”.و��صتمعت �حلكومة �إىل عر�ض قدمه وزير 
�لنا�صئة  و�ل�موؤ�ص�صات  �ل�صغرة  �ل�موؤ�ص�صات 
�إعادة بعث جهاز دعم  �ّل�معرفة, حول  و�قت�صاد 
برنامج  خالل  من   )ANSEJ( �ل�صباب  ت�صغيل 

“ر�صتارت”.
ق/و

و  فال�صفة  قدمها  عاملية,  حمادثات  �إىل  كورونا  فرو�ض  حتول 
�أثرت  �لإ�صالمية,  �لفل�صفة  و  �لعلوم  تاريخ  باحثني يف  و  مفكرين 
�لر�صول  كان  كيف  و   la peste �لطاعون  حول  نقا�صات  خاللها  
على  �ملوت  �أو  �حلياة  تكون  عندما  خا�صة  �لأزم��ات,  مع  يتعامل  
�ملحك, يلجاأ �ملوؤمنون �إىل ر�صالة دينهم ليطلبو� منها �لتفكر يف ما 
يحدث وكيفية �لتعامل مع �لو�صع �لذي يعانونه, و �نتقد مفكرون 
�لت�صحية  ف�صل  �لذي  تر�مب  �لأمريكية  �لرئي�ض  خطب  غربيون 

باآلف �ملر�صى على �أن ت�صجل بلده ركود� �قت�صاديا
�أ�صتاذ   , ديان  ب�صر  �صليمان  �ل�صنغايل  �لفيل�صوف  و  �ملفكر  فهذ�    
و�لفل�صفة  �لعلوم  تاريخ  يف  متخ�ص�ض  كولومبيا  جامعة  يف 
�ملتعلقة  �لتقاليد   - للحديث  �ل�صيا�صية  �لدرو�ض  حلل   , �لإ�صالمية 
�لدول  �إد�رة  )�ض(  يف  نبينا حممد  �لإ�صالمية  �لأمة  باأفعال ر�صول 
بني  �جلمع  , من خالل  �لوباء  هذ�  �لتفكر  يف حتديات  و  لالأزمات 
معارف و�إبد�عات �ملثقفني و�لفنانني و�لكتاب من جميع �أنحاء �لعامل 
, �لذين ما فتئو� يطرحون �ل�صوؤ�ل :  "ماذ� يفعل �حلب�ض بنا؟" , فكانت 
هذه �ملحادثة �لعاملية عرب �لإنرتنت  ) عن بعد(  مقدما بلده �ل�صنغال 
كنموذٍج, , يرى هذ� �لباحث �أن هذ� �لتقليد �لنبوي �ملتمثل يف �حلديث 
مثل  يترى  �لإ�صالم كدين  يقدم  �لذي  �لتحيز  مع  يتناق�ض  �لنبوي 

�أنها حتمية ل مفر منها ولبد من تقبله فكر� و  هذه �لظو�هر على 
�إح�صا�صا.

  و من وجهة نظره هو فامل�صلمون يعي�صون حياة متناق�صة , حيث 
يربط بني دعوة �لإ�صالم �إىل �لتو��صل و �لتقارب  يف �يام �لرخاء, 
عن  بع�صهم  عن  �لإنف�صال  و  بالإبتعاد  يو�صيهم  �لأزمة  �أيام  ويف 
بع�ض ) �حلجر �ل�صحي(,  و �إن كان �حلجر ينظر �إليه بع�ض خ�صوم 
�لإ�صالم على �أنه قطع �صلة �لأرحام �لتي كان يدعو� �إليها �ف�صالم 
و يو�صي �مل�صلمني بها, �إل �أن هذ� �لفيل�صوف يرى �أن ق�صية �لإبتعاد 
و منع �ل�صالة د�خل بيوت �لعبادة مل تاأتي من رجال �لدين �مل�صلمني 
وحدهم , بل دعا �إليها رجال �لدين �لكاثوليك و �صّماها ب�: "�ملقاومة 
هذه  �صارت  فقد  علمانية  كدولة  �ل�صنيغال  كانت  �إن  و  �لدينية", 
�لأخرة على منهاج �لنبوة فكانت ترجمتها للظاهرة معا�رشة حلديث 
�أن  �لفيل�صوف  يكاد هذ�  �مل�صلمني,   نبيُّ  �لذي حتدث عنه  �لطاعون 
يخرج  ل  �مل�صلمني(   قر�آن   ( �لله  كتاب  �أن  �إميانية  حقيقة  �إىل  ي�صل 
عن �لفطرة �ل�صليمة و مهما تقدم �لعلم وجب �لعمل بحديث �لنتبي 

عن �لطاعون.
�لبلجيكي  �لفيل�صوف  يالحظ  بروك�صل,  من  عاملية  حمادثة  يف  و 
قدم  "�لتحدي"  حزب  ورئي�ض  فيدر�يل  نائب  �صميت  دي  فر�ن�صو� 

�جلميع  ي�صيب  �لفرو�ض  �أن   يرى  �إذ  للب�رشية,  يحدث  ملا  ق��ر�ءة 
�إىل  �لفردية لكن  �ل�صحية جتربنا على جتاوز  �لأزمة  متييز, و   دون 
يتت�صمن خطوًطا  �ملجهري  �لعدو  هذ�  �أن حماربة  درجة  �إىل  متى؟, 
�لتنظيم  على  وقدر�تها   , �لدول  بني  للمناف�صة  مقيا�ًصا  ومنحنيات, 
ورد �لفعل, �لإ�صكال �لو�قع يف مو�جهة �لوباء هو �أن �لدول كما يقول 
هو لي�صت على قدم �مل�صاو�ة عندما يتعلق �لأمر مبا تقوم به �لدول و 
�حلكومات حاليا, و قدم عينة ملا يجري يف فرن�صا و بلجيكا , �إذ يقول 
مثال  فرن�صا  يف  �ملجتمع  من  جزًء�  لي�صو�  �لذين  �لأفر�د  جمموع  �أن 
ع�صية �إجر�ء�ت �لحتو�ء, كانت  �ملر�فق �لعمومية )�حلد�ئق و�ملقاهي 
و�ملطاعم ( خالية من �لتهديد, لأن �لنا�ض يعتقدون �أن �لفرو�ض لن 
عليه  فر�صت  �لتي  �لقيود  هذه  �لبع�ض  تقبل  �إليهم يف وقت  ي�صل 
ويقدم   , �أ�رشهم  حماية  و  بالفرو�ض  �لإ�صابة  جتنب  �أجل  من  فجاأة 
روؤيته  و  �لإجنلو�صاك�صوين  �لعامل  عن  منوذجا  �صميت  دي  فر�ن�صو� 
�لقت�صاد  ت�صود على  �أن  �حلياة يجب  �أن  يفر�ض  �لذي  �لإجر�ء  لهذ� 
�لذي   تر�مب  منتقد�  خطاب  نف�صه,  لفر�ض  �لوقت  بع�ض  ��صتغرق 
يرى �أنه من �لأف�صل خ�صارة ع�رش�ت �لآلف من �ملر�صى بدًل من 
للكو�رث  بحاجة  �أننا  هي  �مل�صكلة  �لفيل�صوف   هذ�  يقول  �لركود, 

لتحقيق �لقيمة �مل�صافة لنا.

عيوب  ك�صفت  كورونا  �أزمة  �أن  يرى  فهو  ت�صوم�صكي  نعوم  �أما 
بناء  تعيد   �أن  �لإ�صتبد�دية  �لدول  على  و  �حلايل,  �لعاملي  �لنظام 
�إن�صانية, ل�صيما و �أن هناك �أزمات �أخرى بانتظار  �ملجتمع ب�رشوط 
�لحتبا�ض  و�أزمة  �لنووية  �حلرب  وهي  كلها,  �لب�رشية  تهدد  �لعامل 
�لنيوليرب�لية,  �ل�صيا�صات  �حلر�ري, و�لتي تتكثف تهديد�تها ب�صبب 
و�لتي �صتقود �إىل �أزمات �أخرى تنتج �صكال جديد� للعامل,  و�أ�صاف 
ولكن  باأخرى,  �أو  بطريقة  �نتعا�صا  �صي�صهد  كورونا  بعد  �لعامل  �أن 
�صتتبعها  �لتي  �لأزمات  جتاوز  و�صتجعل  �صديدة,  �صتكون  عو�قبه 
�أمر� �صعب �ملنال, �ل�صوؤ�ل �لذي طرحه هذ� �ملفكر هو �إن كان �لعامل  
�لحتياجات  على  يعتمد  عامل  خللق  نف�صه  تنظيم  يعيد  �أن  مبقدوره 
�لب�رشية �أكرث من �لربح, و�لذي �إن حتقق �صيمكننا من جتاوز �لأزمات 
�لأخرى مثل �حلرب �لنووية �أو �لكو�رث �لتي �صتنتج عن �لحتبا�ض 
�ل�صوق  �صيا�صيات  ف�صل  �أثبتت  �حلالية  �لأزمة  �أن  ويرى  �حلر�ري, 
�أزمة  �أن  موؤكد�  و�لقت�صادية,  �لجتماعية  �مل�صاكل  فاقمت  و�لتي 
جائحة كورونا ما هي �إل عالمة حتذير لتك�صف عن عيوب �لنظام 
�لعاملي �لذي نعي�صه و�خللل يف �لنو�حي �لجتماعي و�لقت�صادية و 

هو بذلك ي�صر على نهج من �صبوقه �لذين �نتقدو� �صيا�صة تر�مب.
علجية عي�ض

انتقادات حادة خلطب ترامب و تف�ضيله الربح على جناة مواطنيه

مفكرون غربيون يناق�ضون كيف تعامل االإ�ضالم مع االأوبئة



تهاوي اأ�ضعار النفط مل يوؤثر على ن�ضاط �ضوناطراك, عرقاب يطمئن:

تكلفة اإنتاج البرتول بحقول حا�ضي م�ضعود
 5 دوالرات للربميل فقط

لوؤي ي
----------------------

لها  �جل��ز�ئ��ر  �ن  �ل��ط��اق��ة,  وزي���ر  و�أك���د 
لتجاوز  �لالزمة  �مل��و�رد  و  �لإمكانيات 
على  وت��اأث��ره��ا  �لعاملية  �لنفط  �أزم���ة 
�أ�صعار  تهاوي  �أن  م�صيفا  �قت�صادها 
على  يوؤثر  مل  �لأخرة  �لفرتة  يف  �لربميل 

ن�صاط �صوناطر�ك .
للتلفزيون  ت�رشيحات  يف  عرقاب  قال  و 
تكلفة  حول  كثر  كالم  �لعمومي:"هناك 
و  بالند(  )�صحاري  �جلز�ئري  �خلام  �إنتاج 
�أزمة  مو�جهة  على  �جلز�ئر  قدرة  و  �صعره 
�لنفط, كالم لي�ض له �ي م�صد�قية ونقول 
�ن �جلز�ئر لديها مو�رد و �إمكانيات كافية 
‘‘منذ  ملو�جهة �لأزمة".و�أ�صاف �لوزير �نه 
يومني �نخف�ض �صعر برميل �خلام �جلز�ئري 
لكنه  و  دولر   12 و   14 م�صتويات  �إىل 
م�صيفا  دولر�‘‘   20 م�صتوى  �إىل  عاد 
�خلام  �إنتاج  تكلفة  معدل  "متو�صط  �ن 
ولكن  للربميل  دولر   14 هو  �جلز�ئري 
�لإنتاج �لرئي�صي متو�جد يف حقول حا�صي 
�إنتاج  تكلفة  متو�صط  يبلغ  �أين  م�صعود 
للربميل‘‘  دولر�ت   5 �جلز�ئري  �لبرتول 

فقط".

�لذي  �لرت�جع  �ن  قال  �ل�صياق,  ذ�ت  يف  و 
�لأخرة  �لفرتة  يف  �لنفط  �أ�صعار  عرفته 
�صوناطر�ك  �رشكة  ن�صاط  على  يوؤثر  "مل 
عادية  ب�صفة  ن�صاطها  �صتو��صل  �لتي 
�لو�صائل  كل  "لدينا  بالقول:  تابع  ‘‘.و 
يتعلق  �لأمر  �أن  مذكر�  �لأزمة"  لتجاوز 
على  �لطلب  تر�جع  لن  "ظرفية"  باأزمة 
وباء  تد�عيات  ب�صبب  هو  �لأ�صود  �لذهب 
�لعاملي  �لقت�صادي  �لن�صاط  كورونا على 
�لدول  �تخذتها  �لتي  �لإجر�ء�ت  من خالل 
حركة  كوقف  �ل��وب��اء  تف�صي  من  للحد 
�مل�صتهلكة  �ل�صناعية  �لن�صاطات  و  �لنقل 

للمحروقات و �ملو�د  �لبرتولية.
مبجموعة  �لوزير  ذك��ر  �أخ��رى,  جهة  من 
جمل�ض  �جتماع  خالل  �ملتخذة  �لإج��ر�ء�ت 
و  �ملن�رشم  مار�ض  يف  �ملنعقد  �ل���وزر�ء 
بتقلي�ض  يتعلق  �أويل  �إج��ر�ء  يف  �ملتمثلة 
ل�رشكات  �ل�صتثمار  و  �لت�صير  نفقات 
مليار   7 بتقلي�ض  �لأمر  يتعلق  �لطاقة.و 
��صتثمار  و  ت�صير  كنفقات  دولر 
ل�صوناطر�ك و �أكرث من 1 مليار دولر من 

�صونلغاز. نفقات 
�صي�صمح  �لأويل  �لإجر�ء  هذ�  �أن  �عترب  و 
�لقت�صاد  على  �لأزم��ة  ع��بء  بتخفيف 

�ملقل�ض  �لنفقات  حجم  �أن  معترب�  �لوطني 
تطرق  �لربميل".و  ل�صعر  "�إ�صافة  مبثابة 
�ل�صتد�نة  �إىل  �للجوء  ع��دم  خيار  �إىل 
فيه  و�صعت  �ل��ذي  �لوقت  يف  �خلارجية 
�لأزمة  لتجاوز  عمل  خمطط  �صوناطر�ك 
�لإمكانيات  و  �لإجر�ء�ت  هذه  "كل  قائال: 
�ملتاحة جتعلنا يف �أريحية لتجاوز �لأزمة‘‘.
عرب  �لعاملية,  �لنفط  �صوق  �أف��اق  وع��ن 
�لتو�زن  عودة  ب�صان  تفاوؤله  عن  عرقاب 
�لتدريجي  �لتح�صن  �ل�صوق من خالل  �إىل 
يونيو  و  مايو  �صهري  من  �بتد�ء  للطلب 
بالتخفي�صات  �للتز�م  �إىل  �إ�صافة  �ملقبلني 
و  �لأخر  �جتماعها  يف  �وبك  �أقرتها  �لتي 
�صهرين,  ملدة  و  �أوىل,  كمرحلة  �ملتعلقة 
بخف�ض قدره 7ر 9 مليون برميل يف �ليوم 
�أخرى على مد�ر �صنتني  تليها تخفي�صات 
�لتنفيذ  حيز  �صيدخل  �لذي  �لتفاق  هو  و 

يف 1 ماي �ملقبل.
ت��ر�ج��ع  �ن  �خل�����ص��و���ض  ب��ه��ذ�  وت��وق��ع 
�لنتعا�ض  مع  �ل�صني  يف  كورونا  وب��اء 
�لذي  و  �لبلد  لهذ�  �لتدريجي  �لقت�صادي 
�ملتحدة  �لوليات  و  �أوروبا  لدول  �صيمتد 
لالقت�صاد  تدريجي  بانتعا�ض  "�صي�صمح 
من  �لثاين  �ل�صد��صي  من  �بتد�ء  �لعاملي 

�ل�صنة �جلارية".
�لنتعا�ض  هذ�  �صي�صمح   ‘‘ بالقول  تابع  و 
�لتدريجي لالقت�صاد �لعاملي بعودة �أ�صعار 
�لنفط مل�صتوياتها �ملعهودة من خالل حترك 
عجلة �لتنمية �لتي تتمثل يف �لنقل �جلوي 
�أوبك  �تفاق  دخول  �إىل  �إ�صافة  �لبحري  و 

�لقا�صي بتخفي�ض �لإنتاج حيز �لتنفيذ".
�لنفط  �أ�صعار  م�صتويات  �أن  �أ�صاف  و 
"�ملعهودة" �ملق�صودة هي "�صعر 63 دولر 
�لر�بع  �لثالثي  نهاية  �مل�صجل يف  للربميل 
50 دولر للربميل  2019 و متو�صط  من 

�مل�صجل يف بد�ية 2020".

ك�ضف وزير الطاقة حممد عرقاب اأن معدل التكلفة بالن�ضبة ملجمل االإنتاج النفطي اجلزائري 14 دوالرا للربميل 
امل�ضدر  هي  املنطقة  حقول  اإن  م�ضيفا  للربميل  دوالرات   5 تتجاوز  ال  م�ضعود  حا�ضي  حقول  يف  االإنتاج  تكلفة  اأما 

الرئي�س الإنتاج اجلزائر اليومي من النفط.

موجة هبوطية يف اأعداد امل�ضابني تنذر 
بقرب نهاية "كورونا"

الربوفي�ضور الفرن�ضي ديدييه راوول املثري للجدل يتوقع زواله بعد 
�ضهر ويك�ضف:

قال مدير معهد م�صت�صفى جامعة مر�صيليا 
لالأمر��ض �ملعدية, �لربوفي�صور �لفرن�صي 
ديدييه ر�وول, �لذي �أ�صحى من �مل�صاهر 
�إنه  قليلة,  �أ�صابيع  فرن�صا يف غ�صون  يف 

يتفاءل خر� بقرب نهاية جائحة كورونا.
جديد  فيديو  مقطع  يف  ر�وول  و�أو�صح 
"لدينا  قوله:  يوتيوب  موقع  على  ن�رشه 
يف  م�صتمر  �نخفا�ض  مر�صيليا  يف  �لآن 
ولكن  ت�صخي�صها,  مت  �لتي  �حلالت  عدد 
�إدخالها  يتم  �لتي  �حلالت  عدد  يف  ا  �أي�صً
�إىل �مل�صت�صفى يف �لعناية �ملركزة, �أما من 
حيث عدد �لوفيات, فال ميكن �لتنبوؤ �لآن, 
�أكرث من  بعد  ميوتون  ما  غالبا  �لنا�ض  لأن 

�صهر من �لإ�صابة".
يو�صح �لربوفي�صور ر�وول, �لذي كان قد 
�لبيانات  يف  �نخفا�ض  �إىل  بالفعل  �أ�صار 
عامليا "لدينا نف�ض �لبيانات يف مناطق عدة 
�لن�صب  �لعامل, و�أحيانا كثرة تتعادل  عرب 

ب�صكل �أو باآخر ".
يف  �لبيانات  نف�ض  "لدينا  قائال  �أ�رش  ثم 
و�أمركا  �أوروبا  دول  معظم  ويف  فرن�صا, 

�ل�صمالية, �لوباء يف طريقه �إىل �لزو�ل".
وي�صتند ر�وول �إىل �لأرقام �لعاملية جلائحة 
كورونا, و�لتي تعطي �نطباعا عاما ببلوغ 
بد�ية  �لذروة, وقرب  �لدول مرحلة  �أغلب 
وبالتايل  �لإ�صابات  عدد  منحنى  هبوط 

�لوفيات.
ب�"�ملوجة  �ملعطيات  تلك  و�صف  ر�وول 
نهاية  بقرب  تنذر  �لتي  �لهبوطية" 
تنبوؤه  حقيقة  عن  �صئل  وعندما  �جلائحة. 
قال  �إليها,  ي�صتند  �لتي  �لعلمية  و�لأ�ص�ض 
ر�وول متحدثا لإحدى �ل�صحف �لفرن�صية 
"�أنا ل �أتوقع �مل�صتقبل, ولكن �إذ� ��صتمرت 
�لأمور على هذ� �لنحو, فلدينا �نطباع باأن 
يف  مو�صمي,  مر�ض  ك��اأي  �ملر�ض,  هذ� 
�ملحتمل  "من  وتابع  �لزو�ل".  �إىل  طريقه 
هناك  تكون  لن  �صهر  غ�صون  يف  �أن��ه 
معظم  يف  �لإط��الق  على  �أخ��رى  حالت 

�لدول ".
ولفت �لربوفي�صور ديدييه ر�وول �لأنظار 
�ل�صلطات  دعوته  �إثر  �صهرين,  نحو  قبل 
�لكلوروكني  دو�ء  �عتماد  �إىل  فرن�صا  يف 
كعالج لفرو�ض كورونا �مل�صتجد, ويقول 
يف  بذلك  ن�صح  من  �أول  �إنه  نف�صه  عن 
�لوليات  يف  �ل�صحة  خرب�ء  �لعامل.لكن 
مدير  بينهم  وم��ن  �لأمركية,  �ملتحدة 
و�لأمر��ض  للح�صا�صية  �لوطني  �ملعهد 
فاوت�صي, حذرو�  �أنتوين  �لدكتور  �ملعدية 
عالج  على  قادر  �لعقار  باأن  �لت�صليم  من 

كورونا, ودعو� �إىل مزيد من �لدر��صات.
�لربوفي�صور  �إىل  فرن�صيون  وينظر 
خارج  "يغرد  �أن��ه  على  ر�وول  ديدييه 
له  �ملنتقد�ت  �إحدى  علقت  كما  �ل�رشب" 
�إثر  �لجتماعي,  �لتو��صل  مو�قع  على 
�لعلمي  �ملجل�ض  يف  �مل�صاركة  رف�صه 
�لفرن�صي  للرئي�ض  �مل�صورة  يقدم  �لذي 
�إميانويل ماكرون ملكافحة فرو�ض كورونا 

�مل�صتجد.
يف  يعي�ض  ل  �لفرو�ض  �أمريكية:  در��صة 

درجات �حلر�رة �لعالية �أو بالرطوبة
در��صة  نتائج  بعد  ر�وول جاءت  توقعات 
�لد�خلي  �لأم��ن  وز�رة  �أجرتها  حديثة 
�لأمريكية �كت�صفت �أن �لفرو�ض �مل�صتجد 
ميكن تدمره باأ�صعة �ل�صم�ض �أو بالرطوبة 
�لتجارب  تلك  نتائج  ون�رشت   , �لعالية 
ميكن  ل  �لفرو�ض  �أن  �إىل  ت�صر  و�لتي 
�لعالية  �حل��ر�رة  درج��ات  يف  يعي�ض  �أن 
و�لرطوبة على �لأ�صطح �أو يف قطرة من 

�للعاب.
�إليها  تو�صلت  �لتي  �لنتائج  بعثت  وقد 
�لدر��صة بارقة �أمل يف نهاية �جلائحة �لتي 
ف�صل  مع حلول  �لأبو�ب  تكون على  قد 
وبح�صب  �لعامل,  دول  �أغلب  يف  �ل�صيف 
�لربيطانية, ك�صفت  �ل�صحيفة  ديلي ميل 
�أن حماكاة �صوء �ل�صم�ض قتلت  �لدر��صة 
�لفرو�ض ب�رشعة , يف حني بقي �لفرو�ض 
بدون  دقيقة   60 بعد  �حلياة  قيد  على 
�ل�صم�ض , وتو�صلت �لدر��صة �إىل �أن خطر 
به  �مللوثة  �لأ�صطح  من  �لفرو�ض  �نتقال 
�إىل �خلارج تكون �قل خالل �لنهار وحتت 
درجات حر�رة ورطوبة �أعلى , وبالنتيجة 
يدمر  �ل�صم�ض  "�صوء  �أن  �لدر��صة  �أثبتت 

�لفرو�ض ب�رشعة.
من  �لدر��صة  وفرته  �ل��ذي  �لوقت  ويف 
على  �لق�صاء  طريق  يف  جيدة  �أخ��ب��ار 
�لأمن  وز�رة  حذرت  �مل�صتجد,  �لفرو�ض 
من  �لنتائج  ب�صان  �لأمريكية  �لد�خلي 
�لأماكن �ملغلقة و�لتي تكون فيها �لرطوبة 
منخف�صة مثل كابينة �لطائرة, فمثل هذه 
�لأماكن قد تتطلب رعاية �إ�صافية لتقليل 

خماطر �نتقال �لعدوى.
�لأم��ن  وز�رة  رف�صت  جهتها  وم��ن 
�أ�صئلة  على  �لإجابة  �لأمريكي  �لد�خلي 
�إليها  تو�صلت  �لتي  بالنتائج  تتعلق 
��صتخال�ض  من  ب�صدة  وحذرت  در��صتها 
��صتنتاجات و�لبناء عليها بناء على بيانات 

غر من�صورة ر�صمًيا.
لوؤي ي

البنك الدويل يتوقع متو�ضط اأ�ضعار النفط 35 دوالرا للربميل يف 2020
حت�ضن �ضعر �ضلة "اأوبك" اإىل 15 دوالرا

�مل�صدرة  �لدول  منظمة  �صلة  �صعر  حت�صن 
�أمريكي  15.23 دولر  �إىل  )�أوبك(  للنفط 
يوم  دولر�  ب�12.22  مقارنة  للربميل 
لإح�صائيات  وفقا  �ملا�صي,  �لأرب��ع��اء 

�لأمانة �لعامة لالأوبك �لتي ن�رشت �أم�ض.
 وتعرف �صلة �لأوبك �أي�صا بال�صلة �ملرجعية 
للنفط �خلام, وهى متو�صط مرجح لأ�صعار 
�أع�صاء  ينتجها  �لتي  �لبرتولية  �خلامات 
كمقيا�ض  وت�صتخدم  �لعامل,  حول  �لأوبك 

مهم لأ�صعار �لنفط �خلام.
 13 �لنفط يف  �أ�صعار  �لآن متو�صط  ومتثل 
و�لكونغو  و�أنغول  �جلز�ئر  وهي  دول��ة, 
و�ل��ع��ر�ق  و�إي����ر�ن  و�ل��غ��اب��ون  وغينيا 
و�لعربية  ونيجريا  وليبيا  و�لكويت 
كانت  و  وفنزويال.  و�لإمار�ت  �ل�صعوّدية 
�ل�صهري  تقريرها  يف  �أوردت  قد  �ملنظمة 
خاماتها  �صلة  قيمة  متو�صط  �أن  �لأخ��ر 
�صهر  �نخفا�صا  حم�صو�صا خالل  قد عرف 
�ختاللت  ذلك يف ظل  و  �ملن�رشم  مار�ض 
�أ�صا�صيات �ل�صوق, حيث بلغ �صعر خامات 
�أوبك  92ر 33 دولر� للربميل  بانخفا�ض 

61ر 21 دولر� �أو  9ر 38 باملائة.

تعرفه   مبا  متاأثرة  �لنفط  �أ�صعار  وتبقى   
يف  �خ��ت��اللت  م��ن  �لبرتولية  �ل�صوق 
�لخر  هذ�  يعرف  حيث  �لطلب  و  �لعر�ض 
�لن�صاطات  توقف  ب�صبب  ح��اد�  تر�جعا 
�لبرتولية  للمو�د  �مل�صتهلكة  �لقت�صادية 
من  للحد  �تخذت  �لتي  �لتد�بر  ب�صبب 
�نت�صار وباء كوفيد19-.ويف ظل مو��صلة 
تهاوي �أ�صعار �لنفط تبقى دول �ملنظمة و 
م�صتمر,  ت�صاور  يف  خارجها  من  �رشكائها 
�ملن�رشم بع�ض  �لثالثاء   يوم  حيث عقدت 
�لتعاون  �إعالن  على  �ملوقعة  �لدول  وزر�ء 
ر�صمي  غر  �جتماعا   و�رشكائها  �أوب��ك 
�لنظر  وجهات  تبادل  خالله  مت   بعد   عن 
و�آفاقه  �لنفط  ل�صوق  �حلايل  �لو�صع  حول 
منظمة  �أع�صاء  �لق�صر.وكان  �ملدى  على 
قليلة  �أيام  منذ  �أعلنو�  قد  حلفائها  و  �أوبك 
7ر9  �لإنتاج بو�قع  �تفاق مهم خلف�ض  عن 
�أول  من  بد�ية  �ليوم  يف  برميل  مليون 
�ملقبل  يونيو   30 غاية  �إىل  �ملقبل  مايو 
تخفي�صات  تليها  �أن  على  �أوىل  كمرحلة 
 1 بني  �ليوم  يف  برميل  مليون   7 7ر  ب 
ب  تخفي�ض  ثم  دي�صمرب  نهاية  و  يوليو 

 16 ملدة  �ليوم  يف  برميل  مليون   5 8ر 
2021.ويذكر  يناير   1 من  �بتد�ء  �صهر� 
�أن �جتماعا �أخر لأع�صاء �أوبك و �رشكائها 
�ملقبل  يونيو   10 ي��وم  عقده  �ملقرر  من 
�لتو�زن  �إحد�ث  كيفية  لبحث  �صيخ�ص�ض 
�لبنك  ويتوقع  �لعاملية.  �لنفط  �صوق  يف 
�لنفط  �أ�صعار  متو�صط  �رتفاع  �ل��دويل 
35 دولر� للربميل يف �لأ�صهر  �إىل حدود 
بد�ية  دولر يف   40 من  �أكرث  و�إىل  �ملقبلة 
وجاء  للبنك.  بيان  �أورده  ح�صبما   ,2021
متو�صط  يبلغ  �أن  �ملتوقع  "من   : �لبيان  يف 
35 دولر� للربميل يف عام  �لنفط  �أ�صعار 
42 دولر�  2020, يليه �نتعا�ض �إىل حدود 
بكثر  �أقل  وهو   ,2021 عام  يف  للربميل 
من توقعاتنا يف �أكتوبر �ملا�صي �لبالغة 58 
دولًر� للربميل و59 دولر� للربميل".وقد 
�لنفط مكا�صبها لأكرث من  �أ�صعار  عززت 
وو�صط  �أم�ض  تعامالت  خالل  باملائة   30
�لأو�صط  �ل�رشق  يف  �لتوتر�ت  زي��ادة 
�أجل  �لإمد�د�ت من  �ملنتجني  و�آمال خف�ض 

�لتعامل مع �لنهيار يف �لطلب.
لوؤي ي
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04احلدث

�ضهر ال�ضيام فر�ضة للجزائريني من اأجل التغلب على كورونا
لوؤي ي

----------
�أ�صباب  �إىل  بوزيد  بن  �لوزير  و�أ�صار 
رفع �حلجر �ل�صحي �ل�صامل عن �لبليدة, 
�لأخرى  �لوليات  على  تخفيفه  وكذ� 
يف  و�أو���ص��ح  �لعا�صمة.  بينهم  م��ن 
�لعمومي  �لتلفزيون  مع  هاتفية  مكاملة 
تخفيف �حلجر �ل�صحي جاء بعد حت�صن 
�لو�صعية �ل�صحية, وكذ� �نخفا�ض عدد 
�لوزير  قال  �أخرى  جهة  ومن  �لوفيات. 
وباء  �صد  �حلرب  يك�صب  مل  �لعامل  �أن 
ولهذ�  بعد  عليه  يغلب  ومل  كورونا, 
�أن �صهر  �أ�صار �لوزير  وجب �حلذر. كما 
�أجل  من  للجز�ئريني  فر�صة  �ل�صيام 
�لتقيد  خالل  من  كورونا  على  �لتغلب 
قبل  من  �ملتخذة  �لوقائية  بالإجر�ء�ت 

�لدولة.
�ملطبق  �جلزئي  �حلجر  نظام  تخفيف  ومت 
وليات  ت�صع)9(  م�صتوى  على  حاليا 

�لثالثة   �ل�صاعة  من   �ملفعول  �ل�صاري 
)15:00( بعد �لزو�ل, لي�صبح هذ� �حلجر 
 )17:00( �خلام�صة  �ل�صاعة  من  مطبقا 
 )07:00( �ل�صابعة  �ل�صاعة  �إىل  م�صاء 
�ل�صامل  �حلجر  رفع  حني  يف  �صباحا, 
خا�صعة  �لبليدة,لت�صبح  ولي��ة  على 
لنظام �حلجر �جلزئي من �ل�صاعة �لثانية 
�ل�صابعة  غاية  �إىل  زو�ل   )14:00(
)07:00( �بتد�ء من �أول �أم�ض ح�صب ما 
جاء يف بيان �صادر عن م�صالح �لوزير 

�لأول.
بالن�صبة  �حل��ج��ر  م��و�ق��ي��ت  وت��ع��دي��ل 
للوليات �لت�صع )9( حيث يطبق �حلجر 
�خلام�صة  �ل�صاعة  من  �بتد�ء  �جلزئي 
�ل�صابعة  �ل�صاعة  �إىل  م�صاء   )17h00(
�لأم��ر  ويتعلق  �صباحا.   )07h00(
بوليات �جلز�ئر وعني �لدفلى و�ل�مدية, 
وزو,  وت��ي��زي  ووه����ر�ن,  و�صطيف, 

وتيبازة, وبجاية وتلم�صان.

�ل�مطبقة  �حلجر  مو�قيت  على  و�لإبقاء 
�ل�صاعة  من  �لبالد  وليات  باقي  على 
�ل�صاعة  �إىل  م�صاء   )19h00( �ل�صابعة 

�ل�صابعة )07h00( �صباحا.
وقد تقرر هذ� �لتخفيف لدعم مو�طنينا 
جمهود�  وبذلو�  باليقظة  حتلو�  �لذين 
�لثناء, من خالل تقيدهم, بكل  ي�صتحق 
بتد�بر  وجماعيا,  فرديا  م�صوؤولية, 
�ل�صلطات  �تخذتها  �ل��ت��ي  �ل��وق��اي��ة 
�ل�صاعة  حّد  �إىل  �صمح  مما  �لعمومية, 

باحتو�ء �لوباء و�حلد من �نت�صاره.
لالأ�صف  ت�صجل  ت��ز�ل  ل  ذل��ك,  وم��ع 
�لن�صباط  ع��دم  �صلوكيات  بع�ض 
�نطالقا  لها حد,  يو�صع  �أن  يتعني  �لتي 
من  ي��زي��د  ق��د  ����ص��ت��م��ر�ره��ا  �أن  م��ن 
�حتمالت �لعدوى فيتطور بالتايل عدد 
�ل�صت�صفاء�ت و�لوفيات ب�صكل خطر, 
�إىل  �لعمومية  بال�صلطات  يوؤدي  قد  مما 
�إعادة �لنظر يف هذه �لإجر�ء�ت �ل�مخففة؛ 

�ل�مو�طنني  باأمن  يتعلق  �لأم��ر  لأن 
�حلكومة  وج��ددت  باأ�رشها.  و�ل��ب��الد 
�إىل  وتدعوهم  �ل�مو�طنني  �إىل  ند�ء�تها 
ب�رش�مة  و�ل�صتمر�ر  يقظة  يف  �لبقاء 
يف �لمتثال لإجر�ء�ت �لنظافة و�لتباعد 
�أن�صب  تظل  �لتي  و�حلماية  �لجتماعي 

حّل لوقف زحف هذ� �لوباء.

�أن تعديل نظام �حلجر  بالإ�صارة  وجدير 
مدى  على  يتوقفان  عليه,  �لإبقاء  �أو 
وهكذ�,  �لوبائية.  �لو�صعية  تطور 
�أن  �صاأنه  من  �لو�صعية  ��صتقر�ر  فاإن 
باإقر�ر  �لعمومية  لل�صلطات  ي�صمح 
�حلجر  �إ�صافية خمففة يف جمال  تد�بر 

�ل�صحي".

قال وزير ال�ضحة وال�ضكان واإ�ضالح امل�ضت�ضفيات اأن �ضهر ال�ضيام فر�ضة للجزائريني من اأجل التغلب على كورونا من خالل التقيد باالإجراءات الوقائية املتخذة من قبل الدولة.

وزير ال�ضحة يدعو اإىل احلذر  ويوؤكد:

تزامنا مع رم�ضان واإجراءات احلجر ال�ضحي

مواقيت جديدة للعمل 
باالإدارات يف واليات اجلنوب

منظمة ال�ضحة العاملية حتذر املتعافني

ال اإثباتات على مناعة من 
�ضبق اأن اأ�ضيبوا بـ"كورونا"

العمومي  للوظيف  العامة  املديرية  اأفرجت 
اأم�ض عن مواقيت العمل اجلديدة يف املوؤ�ش�شات 
رم�شان  ب�شهر  اخلا�شة  العمومية،  والإدارات 
بع�ض  تعرفه  الــذي  ال�شحي  واحلجر  املبارك 
الوظيف  مديرية  الــوطــن.واأكــدت  ـــات  ولي
اجلديدة،  العمل  مواقيت  بخ�شو�ض  العمومي، 
اإليزي،  مترنا�شت،  اأدرار،  ــات  ولي من  كل  اأن 
ب�شكرة  ــة،  ــرداي غ ــة،  ــل ورق بــ�ــشــار،  ــدوف،  ــن ت
والوادي �شتكون فيها اأوقات العمل بني ال�شاعة 
ال�شابعة والن�شف �شباحا والثانية زوال طيلة 
البليدة،  لولية  بالن�شبة  الأ�شبوع.اأما  اأيــام 
ال�شاعة  من  ابتداء  العمل،  اأوقات  حتديد  فتم 
زوال.اأما  الواحدة  ال�شاعة  اإىل  �شباحا  الثامنة 
حددت  فقد  الوطن،  وليات  باقي  يخ�ض  فيما 
فيها  العمل  اأوقات  العمومي،  الوظيف  مديرية 
اإىل غاية  الثامنة �شباحا و  ال�شاعة  ابتداء من 

ال�شاعة الثالثة بعد الظهر.
لوؤي.ي

"ل  اإنــه  ام�ض  العاملية،  ال�شحة  منظمة  قالت 
مر�ض  مــن  املتعافني  اأن  على  حاليا  دليل" 
غري  م�شادة  اأج�شام  ولديهم  "كوفيد19-" 
كــورونــا  بــفــريو�ــض  ثانية  لــعــدوى  معر�شني 

امل�شتجد.
"جوازات  اإ�شدار  من  بيان  يف  املنظمة  وحذرت 
ملن  املخاطر"  من  اأمــان  "�شهادات  اأو  ح�شانة" 
اأ�شيبوا، وقالت اإن هذا الأمر قد يزيد من خطر 
النت�شار لأن هوؤلء الأ�شخا�ض رمبا يتجاهلون 

الإر�شادات.
وكان مدير برنامج الطوارئ يف منظمة ال�شحة 
اإنه  �شابق  وقت  يف  قال  رايــان،  مايك  العاملية، 
من غري املوؤكد اأن وجود اأج�شام م�شادة يف الدم 
بفريو�ض  الإ�شابة  من  كاملة  حماية  �شيعطي 

كورونا امل�شتجد.
وحتى ال�شاعات الأوىل من ام�ض ال�شبت، اأ�شاب 
العامل،  يف  األفا  و828  مليونني  من  اأكرث  كورونا 
تويف منهم اأكرث من 197 األفا، وتعافى اأكرث من 

األفا.  798
لوؤي.ي

قال اإنها ُتنجز يف الهواء الطلق حيث ال يوجد احتكاك

وزير ال�ضكن ياأمر باإعادة بعث ور�ضات التهيئة اخلارجية للم�ضاريع ال�ضكنية
كمال  و�ملدينة,  و�لعمر�ن  �ل�صكن  وزير  �أمر 
بعث  ب��اإع��ادة  �لقطاع  م�صوؤويل  ن��ا���رشي, 
�مل�صاريع  ملختلف  �خلارجية  �لتهيئة  ور�صات 
�أنها تنجز يف �لهو�ء �لطلق  �ل�صكنية, باعتبار 
�لعمال, م�صدد�  حيث ل يوجد �حتكاك ما بني 
�لوقائية  بالحتياطات  �لتقيد  �رشورة  على 
�لوزير  طالب  كما  كورونا,  وباء  تف�صي  �صد 
تاأثرت  �لذين  �ملقاولني  و�صعية  بت�صوية 

م�صاريعهم جر�ء �حلجر �ل�صحي.
تن�صيقي  �جتماع  خالل  �ل�صكن  وزي��ر  دعا 
�لتحا�رش  تقنية  طريق  عن  �لوز�رة  مبقر  نظم 
�ملركزية  �لإط���ار�ت  فيه  �صاركت  �مل��رئ��ي, 
�إىل  ولي��ة   48 ل�  �ل�صكن  وم��در�ء  للقطاع 

�لو�صاية,  حتت  �ملوؤ�ص�صات  م�صوؤويل  جانب 
�إىل دفع م�صتحقات موؤ�ص�صات �لإجناز خا�صة 
�لتي  و�ملتو�صطة  �ل�صغرة  �ملوؤ�ص�صات  منها 
حلقة  يف  �لأول  �لقت�صادي  �لن�صيج  تعترب 
وت�صوية  لدر��صة  تعليمات  وجه  كما  �لبناء, 
�مللفات �ملوجودة على م�صتوى جلان �ل�صفقات 

�لعمومية.
وتطرق �لوزير خالل �لجتماع �إىل �لعديد من 
مناطق  خمتلف  عرب  �جلارية  �لجناز  م�صاريع 
�صكنات  �مل�صاريع,  هذه  �صمن  ومن  �لوطن, 
�لرتحيل  عملية  ومتابعة  بجيجل  �مليلية 
�إىل  بالإ�صافة  "كورونا"  جائحة  جتاوز  بعد 
�لولية ومن  بهذه  "عدل"  م�صاريع  ��صتكمال 

كما  مبزعيطان,  �صكن   400 م�رشوع  �صمنها 
بعني  �صكن   500 م�رشوع  �إىل  �لوزير  تطرق 
�ىل  �مل�صوؤولني  دعا  حيث  باإليزي  �أمينا�ض 
موؤ�ص�صة  تعيني  مت  حيث  ب�رش�مة  متابعته 
ف�صال  �مل�رشوع  هذ�  من  جزء  يف  �صتنطلق 
عن ملف �جناز 250 وحدة �صكنية بعني قز�م 

بتمرن��صت.
بخ�صو�ض �مل�رشوع �ملتو�جد على م�صتوى و�د 
ن�صو, حا�صى قارة, و�ملنيعة بغرد�ية, �أمر �لوزير 
ل�صتكماله  �صونلغاز  موؤ�ص�صة  مع  بالتن�صيق 
مع �أخذ �لحتياطات �لالزمة للوقاية, كما ذكر 
�لوزير مب�رشوع 800 م�صكن "عدل" بب�صكرة, 
و�لذي عرف توقفا منذ 2018 بعد �أن مت �إلغاء 

�ل�صفقة مع �ملقاول �ملتقاع�ض د�عيا �إىل �إيجاد 
حلول م�صتعجلة لإعادة �إطالقه.

ببجاية,  غر  و�د  مب�رشوع  يتعلق  فيما  �أم��ا 
خ�صو�صا �لأ�صغال �خلا�صة بالتهيئة �خلارجية 
على  �لوزير  �صدد  م�صتمرة  ت��ز�ل  ما  �لتي 
�لوقاية  �إجر�ء�ت  �رشورة توخي �حلذر و�إتباع 
 300 توزيع  �صيتم  ورقلة  وبولية  �ل�صحية, 
مبا�رشة  بالإيجار,  �لبيع  ب�صيغة  جاهزة  وحدة 
بعد جتاوز هذه �لأزمة على غر�ر ما هو مربمج 
بعد  �ل�رشوع  يرتقب  حيث  �لبليدة  ولية  يف 
�إىل  ترحيل  عملية  يف  �لوباء  مرحلة  جت��اوز 

�صكنات �جتماعية جديدة.         
  ق/و

رئي�س م�ضلحة االأمرا�س املعدية مب�ضت�ضفى بوفاريك يك�ضف

تعافوا بالكلوروكني  للعالج  اخلا�ضعني  من  باملائة   90

بقاط بركاين ينتقد عدم احرتام املواطنني تدابري احلجر يف رم�ضان

حتذيرات من موجة ثانية من االإ�ضابات بوباء كورونا

�ملعدية  �لأمر��ض  م�صلحة  رئي�ض  ك�صف 
�لعمومية  �لإ�صت�صفائية  باملوؤ�ص�صة 
عن  يو�صفي  حممد  ببوفاريك,�لدكتور 
�ىل  خ�صعت  �لتي  للحالت  تامة  ��صتجابة 
كورونا  لفرو�ض  �مل�صاد  �جلديد  �لربتوكول 
�لكلوروكني. دو�ء  على  �أ�صا�صا  يعتمد  �لذي 
ت�رشيحات  يف  يو�صفي,  حممد  وق���ال, 
 2020 م��ار���ض   23 منذ  مت  �أن��ه  �صحفية, 
�إ�صابة  حالة   300 من  �أزي��د  ��صت�صفاء   ,

�ملوؤ�ص�صة  هذه  م�صتوى  على  بكوفيد19- 
منها  حالة   150 من  �أزي��د  غ��ادرت  ,حيث 
بعد  �لتام  لل�صفاء  �متثالها  بعد  �مل�صت�صفى 
�أو  بالكلوروكني  �صو�ء  للعالج  خ�صوعها 
�لفرو�صية. بامل�صاد�ت  �أخ��رى  ح��الت  يف 
�ملعدية  �لأم��ر����ض  م�صلحة  رئي�ض  و�أك��د 
باملوؤ�ص�صة �لإ�صت�صفائية �لعمومية ببوفاريك, 
�أن ن�صبة 90 باملائة من �حلالت �لتي خ�صعت 
لهذ�  �لتامة  ��صتجابتها  �ثبتت  �لعالج  لهذ� 

�ل�صحة  وز�رة  به  �أو�صت  �لذي  �لربتوكول 
دلت  كما  �مل�صت�صفيات  و�إ�صالح  و�ل�صكان 
�حل��الت  لهذه  �لأخ��رة  �ملخربية  �لتحاليل 
جهته  �لتاجي.من  �لفرو�ض  من  متاما  تعافيها 
�لعمومية,  �ل�صحة  ملعهد  �لعام  �ملدير  ك�صف 
تف�صي فرو�ض  بلجنة ر�صد ومتابعة  ع�صو 
�لعالج  بروتوكول  �أن  رحال,  ليا�ض  كورونا, 
معظم  لدى  جناعته  �ثبت  قد  بالكلوروكني, 
ت�رشيحات  يف  �لربوف�صور  �مل�صابني.و�أ�صار 

�لذين  �ملر�صى  ع��دد  �أن  �أم�����ض  �صحفية 
 24 منذ  بالكلوروكني  �لعالج  من  ��صتفادو� 
بلغ  �جلمعة,  يوم  غاية  �ىل  �ملا�صي,  مار�ض 
 21.3 ن�صبة  �أن  رحال  و�أو�صح  حالة.   5433
�لعالج   تلقو�  بكورونا,  �مل�صابني  من   ,%
 6 �ىل   5 بني  ما  تر�وحت  ملدة  بالكلوروكني 
�أيام, و1.8 باملائة فقط تلقت هذ� �لعالج ملدة 

تر�وحت بني يوم و�حد و5 �أيام.
لوؤي ي

ك�صف رئي�ض عمادة �لأطباء و ع�صو �للجنة 
كورونا  فرو�ض  تف�صي  لر�صد  �لعلمية 
كوفيد 19,بقاط بركاين ,�أن حالة �ل�صتقر�ر 
�لتي تعي�صها �جلز�ئر ل يعني �أنها خرجت من 
موجة  ت�صجيل  يتم  �أن  متوقعا  �خلطر  د�ئرة 

ثانية من �لإ�صابات.
على  تاأكيده  �إىل  �لتخوفات  هذه  ودفعت 
ما  �ىل  �ل�صحي  �حلجر  فرتة  متديد  ���رشورة 

بعد 29 �أفريل �لقادم لل�صيطرة على �لو�صع.
�خرت�ق  ب�صدة  �لأطباء  عمادة  رئي�ض  و�نتقد 
�لعديد من �ملو�طنني لإجر�ء�ت �حلجر �ل�صحي 
�لعمومية ملحا�رشة  �ل�صلطات  �لتي فر�صتها 
�صهر  من  �لأول  �ليوم  خ��الل  �ل��وب��اء  ه��ذ� 
�لعديد  غر�ر  على  متوقعا  �ملبارك  رم�صان 
من �لأطباء و�ملخت�صني د�خل �لوطن وخارجه 
�أن يتم ت�صجيل موجة ثانية من �لإ�صابات �ذ� 

�حلجر  باإجر�ء�ت  �ل�صتهز�ء  �ملو�طنني  و��صل 
�لكرة  �أن  �إىل  بركاين  بقاط  �ل�صحي.و�أ�صار 
�حلجر  لتد�بر  و�حرت�مهم  �ملو�طنني  يد  يف 
�ل�صحي �صيمكن من �ل�صيطرة على �لو�صع 
�أكرث.كما �أكد على �رشورة متديد فرتة �حلجر 
�ل�صحي �إىل ما بعد تاريخ �لتا�صع و�لع�رشين 
�أفريل �جلاري لأنه كما قال �لعديد من �لدول 
�صهرين. فاقت  ملدة  �صحيا  حجر�  و�صعت 

من جهة �أخرى ك�صف ع�صو �للجنة �لعلمية 
 ,19 كوفيد  فرو�ض  كورونا  تف�صي  لر�صد 
�ألف   300 يقارب  ملخزون  �جلز�ئر  توفر  عن 
يف  ��صتعمالها  يتم  �لكلوروكني  من  علبة 
عالج �مل�صابني موؤكد� �أن �ملخزون كايف �إىل 
حد �لآن مقارنة بعدد �مل�صابني بالفرو�ض يف 

�جلز�ئر.
لوؤي.ي

املياه املعدنية تعو�س امل�ضروبات الغازية فوق موائد اجلزائريني
ك�شف رئي�ض اجلمعية الوطنية ملنتجي امل�شروبات علي حماين، عن زيادة يف اإنتاج املياه املعدنية خالل �شهر رم�شان بن�شبة 30 باملائة مقارنة بامل�شروبات الغازية التي تراجع الطلب عنها منذ 

بداية وباء كورونا قائال:” املواطن اجلزائري غري من منط ا�شتهالكه ..والطلب على امل�شروبات الغازية تراجع مقارنة بال�شنوات املا�شية”.
وقال علي حماين ، اأن منتجي امل�شروبات الغازية تاأثروا جراء جائحة كورونا نتيجة تراجع الطلب على امل�شروبات الغازية مقارنة ب�شركات املياه املعدنية التي رفعت من قدرة اإنتاجها خا�شة 
مع بداية �شهر رم�شان اىل 30 باملائة نظرا لطلب املتزايد على هذه املادة.وح�شب رئي�ض اجلمعية الوطنية ملنتجي امل�شروبات، فاإن �شبب تراجع الطلب على هذه املادة التي تعد اأ�شا�شية يف موائد 
اجلزائريني خالل �شهر رم�شان مرده اىل تغري منط ا�شتهالك املواطن اجلزائري نتيجة وباء كورونا وتوجهه نحو اقتناء املواد وا�شعة ال�شتهالك.ومل يخف علي حماين تعر�ض منتجي امل�شروبات 
لعدة عراقيل خالل فرتة احلجر ال�شحي املفرو�ض ب�شب وباء كورونا على غرار م�شاألة التنقل بني الوليات الأمر الذي ا�شتدعى تدخل وزارة التجارة ملنح تراخي�ض ا�شتثنائية لنقل امل�شروبات 
مابني الوليات ونف�ض ال�شيء بالن�شبة للعمال الذين تاأثرت تنقالتهم اإىل امل�شانع ب�شب اإجراءات احلجر ال�شحي وتوقف النقل.وح�شب املتحدث فاإن العراقيل البريوقراطية هي الأخرى اأثرت 
على منتجي امل�شروبات خا�شة ب�شبب م�شاألة التعليب و�شعوبة احل�شول على املادة الأولية، م�شريا اإىل اأن امل�شوؤولني املحليني كان لهم دور يف ” تعطيل” عمل املنتجني م�شرحا:” لول تعليمة الوزير 

الأول اخلا�شة با�شتثناء الن�شاطات القت�شادية من اإجراءات احلجر ال�شحي ملا متكن هوؤلء من متوين ال�شوق باملنتجات الأ�شا�شية”.
ق/و
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رم�ضان  منحة  من  ي�ضتفيدون  معـوًزا   3615
ببلدية الـوادي

.ع منلـي 
---------------- 

�لبلدية  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  و�أو����ص���ح 
م�صالح  �أن  بر�هيم,  �إ �أحمد  م�صعي 
يف  �صباقة  ك��ان��ت  �ل���و�دي  بلدية 
�أن  خ��ا���ص��ة  للمنحة,  �لتح�صر 
��صتخد�م  طريق  عن  متت  �لعملية 
�ل�صنة  خالل  دقيق  معلوماتي  نظام 
�لعام  خالل  جمدد�  ُطبق  �ملنق�صية, 
على  �مل�صادقة  مت  حيث  �جل���اري, 
كانت  �لتي  دينار  �آلف   6 ميز�نية 
بعدها  لُيعقد  ل��ل��ت��وزي��ع,  ج��اه��زة 
�لبلدي,  �ل�صعبي  للمجل�ض  �جتماع 
دينار  �آلف   4 �إ�صافة  على  وي�صاَدق 
لُي�رشع  �جلمهورية,  رئي�ض  قر�ر  بعد 
فيما  �ملنحة,  و�صب  �لإج��ر�ء�ت  يف 
بالعمل  �لبلدية  رئي�ض  نائب  ن��ّوه 
�ملحليون  �ملنتخبون  به  ق��ام  �ل��ذي 
بريد  وم�����ص��ال��ح  �ل����و�دي  لبلدية 

ئر.  �جلز�

�أن  �لبلدية,  رئي�ض  نائب  و�أ�صاف 
فيها  �صاهمت  �مل��وزع��ة  �حل�ص�ض 
 3150 ب���  ميز�نيتها  م��ن  �لبلدية 
م�صاعدة  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ح�صة, 
وك��ذ�  ح�����ص��ة,   165 ب���  �ل���ولي���ة 
ب�  �لجتماعي  �لن�صاط  م�صاعدة 
�ملا�صي  �لعام  300 ح�صة, يف حني مت 
على  ح�صة   2867 من  �أزيد  توزيع 

ملعوزين. �

عدد  �أن  �مل��ت��ح��دث,  نف�ض  ���ص��ار  و�أ
فاق  بالبلدية  �ل�صنة  هذه  �مل�صجلني 
�أن رئي�ض  �إىل  �آلف طلب, م�صًر�   09
�لعيد  �لبلدي  �ل�صعبي  �ملجل�ض 
در��صة  ثناء  �أ �صّدد  قد  كان  زمايل, 
مت  حيث  �ل�صفافية,  على  �مللفات 
�لقائمة  ل�صبط  �مللفات  در����ص��ة 
جلنة  �ج��ت��م��اع��ات  خ��الل  �لنهائية 

و�ملندوبني.  �لجتماعية  �ل�صوؤون 

�إىل  و����ص��ت��ن��اًد�  �آخ���ر,  ج��ان��ب  م��ن 
�لبلدية  فاإن  بر�هيم,  �إ �أحمد  م�صعي 
�لعائالت  على  قفف  بتوزيع  �صتقوم 
�حلجر  من  ت�رشرت  �لتي  �ملعوزة, 
فرو�ض  �نت�صار  ب�صبب  �مل��ن��زيل 
من  �ل��ع��دي��د  خلف  �ل���ذي  ك��ورون��ا 
وهذ�  �لوطن,  وليات  يف  �ل�صحايا 
�لت�صامنية  �مل�صاعد�ت  �إط��ار  يف 
ل�صيما  �لبلدية,  برجمتها  �ل��ت��ي 
�صكانها  يعاين  �لتي  �لنائية  بالأحياء 
�أثرت  �لتي  �لعاملية  �جلائحة  ب�صبب 

�لجتماعية. حياتهم  على  �صلبا 
�صيتم  �لتي  �لقفف  ه��ذه  وحت��ت��وى 
ت��وزي��ع��ه��ا, ع��ل��ى خم��ت��ل��ف �مل���و�د 
�لو��صعة  ���ص��ا���ص��ي��ة  �لأ �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
�ل�صكر  �حلليب,  منها  �ل�صتهالك, 
و�ل�صميد  و�لفرينة  و�لقهوة  و�لزيت 
تر�وحت  حيث  �مل��و�د,  من  وغرها 
 6 �إىل   4 بني  ما  �ل�صلع  ه��ذه  قيمة 
�ملح�صنني. م�صاعد�ت  من  دج,  �آلف 

الربيد  مراكز  املنحة عرب  �ضحب  موؤخرا, يف  تبون,  املجيد  رئي�س اجلمهورية عبد  اأقرها  التي  �ضنتيم  مليون  منحة  من  امل�ضتفيدون  �ضرع 
دينار. اآالف   6 منحة  املنق�ضي من  العام  ا�ضتفادوا  كانوا  م�ضتفيدا,   3615 م�ضت  التي  العملية  الوادي, وهي  ببلدية 

"التحرير": لـ  اإبراهيم" يك�ضف  اأحمد  "م�ضعي  البلدية  رئي�س  نائب 

�لف�صيل  �ل�صهر  ح��ل��ول  مبنا�صبة 
�ل�صكينة  و  م����ن  �لأ ول�����ص��م��ان 
مو�جهة  �إط���ار  يف  و  �لعموميني 
�ن���ت�������ص���ار  ف���رو����ض ك���ورون���ا  
م�صالح  ���ص��ط��رت   , كوفيد19 
�م���ن ولي���ة �ل����و�دي ع��رب ك��ام��ل 
�منيا  خمططا  �لخت�صا�ض  قليم  �إ
�من  و  �صالمة  على  حفاظا  وقائي 
تامني  ي�صمل  ممتلكاتهم   و  �ملو�طنني 
حركية  ت�صهد  �ل��ت��ي  �ل��ف�����ص��اء�ت 
�لأ�صبوعية  كالأ�صو�ق  للمو�طنني 
�لتجارية  �مل��ح��الت   , �ليومية  و 
�ملرور  حركة  ت�صهيل  مع   , �لكربى 
�لرئي�صية,بالإ�صافة  �ملحاور  عرب 
و  �لتجارية  �مل��ح��الت  مر�قبة  �إىل 

ومتابعة  ناحية  م��ن  �لغ�ض  قمع 
و�لتي  لل�صلع   �لتوزيع  و  �حلفظ 
م�صالح  مع  بالتن�صيق  �صتتو��صل 
على  �ل�صهر  م��ع  �لتجار  مديرية 
ب�صتى  �حل�����رشي��ة  �جل��رمي��ة  حم��ارب��ة 
�لدوريات  بتكثيف  وذلك  نو�عها  �أ
و  فيهم  �مل�صتبه  �لأ�صخا�ض  ومر�قبة 
�ل�صحي  �حلجر  �أوقات  ثناء  �أ خا�صة 
�مل�صالح  ذ�ت  تدعو  كما  �جل��زئ��ي. 
بالقو�عد  لاللتز�م  �ملو�طنني  كافة 
�ل�صحي  �جل��زئ��ي  باحلجر  �ملتعلقة 
ت�صع  و  �ل��وب��اء  �نت�صار  من  للحد 
�خل�����رش�ء  �لأرق���ام  ت�رشفهم  حت��ت 
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�ل�صحي  لل�صاأن  متتبعني  ح�صب  يبدو 
�أن  خليفة  حا�صي  يف  و�ملجتمعي 
�ل�صحي  باحلجر  �ملو�طنني  �ل��ت��ز�م 
�إىل  وحتولت  �أكله  ت��ى  �أ قد  �ملنزيل 
�خلروقات  بع�ض  رغم  �أ�صباح  مدينة 
يجوب  م�صاغب  ل�صباب  وهناك  هنا 
�ل�صيقة  و�صو�رع  �لوطني  �لطريق 
عن  �لف��الت  ي�صهل  حيث  لالأحباء 
على  �ل�صاهرة  �لأمن  عيون  مطاردة 
�لذي  �ملنزيل  �حلجر  عملية  �إجن��اح 
�ل�صحية  �لزمة  عمر  من  �صيقل�ض 
من  بالرغم  �ل��ب��الد  تعي�صها  �لتي 
�مل��ج��ه��ود�ت �مل��ب��ذول��ة م��ن ط��رف 
�ملوؤ�ص�صة  دور  �ن  ليال  �لد�ئرة  �أمن 
�ملتابعني  ه��وؤلء  ح�صب  �مل�صجدية 
�إىل  ي�����ص��ع��ى  ومل  م�����ص��ل��ول  ب��ق��ي 
�لنبيلة  مهامه  يف  �لم��ن  م�صاعدة 

�لتعليمة  وفق  �ملو�طنني  توعية  يف 
�ل�صوؤون  مديريات  جلميع  �ملوجهة 
يف  ل��ل��ولي��ات  و�لأوق����اف  �لدينية 
منا�صب  ع��ن  بع�صهم  غياب  ظ��ل 
�ل�صحي  �حلجر  �نطالق  منذ  عملهم 
��صتغلو�  متطوعني  وتكليف  �ملنزيل 
خطاب  ل��ق��اء  لإ �ل�صوت  م��ك��رب�ت 
ورد  م��ا  �إىل  مفهومه  يف  ي��رق  مل 
 229 رق��م  �ل��وز�ري��ة  �لتعليمة  يف 
�ملوجه  �خلطاب  معامل  ح��ددت  �لتي 
ل��ل��م��و�ط��ن��ني ب��خ�����ص��و���ض �حل��ج��ر 
�ل�صبيل  يبقى  �لذي  �ملنزيل  �ل�صحي 
�لأزم��ة  ه��ذه  م��ن  للخروج  �لوحيد 
و�لنطالق  عمرها  من  و�لتقلي�ض 
�لتي  �لبالد  �قت�صاديات  بناء  يف 

�لوباء. بهذ�  �صلبا  تاأثرت 
مبارك قدودة 

�جلرمية  ردع  و  مل��ح��ارب��ة  مو��صلة 
�جل��رمي��ة  ل�صيما  ن��و�ع��ه��ا  �أ ب�صتى 
م�صالح  ,مت��ك��ن��ت  منها  �حل�����رشي��ة 
�ل�����رشط��ة ب��اأم��ن د�ئ���رة �ل��رب��اح  و 
�لولئية  �مل�صلحة  م��ع  بالتن�صيق 
�لإط��اح��ة  م��ن  �لق�صائية  لل�رشطة 
�أربعة  من  تتكون  �إجر�مية  بجماعة 
�ملنطقة  م��ن   ينحدرون  �أ�صخا�ض 
على  �ل�صطو  و  �ل�رشقة  يحرتفون 

�لو�صعية  بذلك  م�صتغلني  �ملنازل 
باحلجر  �ملتعلقة  للبالد  �ل�صتثنائية 

�ل�صحي. �جلزئي 
تلقي  �ىل  ت��ع��ود  �لق�صية  وق��ائ��ع 
تتعلق  �صكاوى  لعدة  �مل�صلحة  ذ�ت 
م�صوغات  طالت  ممتلكاتهم  ب�رشقة 
منازلهم  د�خ��ل  من  مالية  مبالغ  و 
حتقيق  ف��ت��ح  �ل��ف��ور  ع��ل��ى  ل��ي��ت��م   ,
مت  فيهم  �مل�صتبه  هوية  حتديد  وبعد 

�عرتفو�  دلة  بالأ مو�جهتم  و  توقيفهم 
مت  حيث   , �ليهم  �ملن�صوب  ب��اجل��رم 
من  م��ع��ت��ربة  ج��د  كمية  ����ص��رتج��اع 
�لنفي�ض  �ملعدن  يف  متثلت  �مل�رشوقات 
مليون   350 ب���  قيمتها  �مل��ق��در  و 
مايل  مبلغ  �إىل  بالإ�صافة  �صنتيم, 
�صنتيم  مليون    16 من  ب�اكرث  قدر 
�لكرتونية  �جهزة  و  نقالة  هو�تف  و 

. منزيل  ثاث  �أ و 

�لتحقيق  �إجر�ء�ت  كافة  ��صتيفاء  بعد 
مت  و  �صدهم  ق�صائي  ملف  �جن��از  مت 
�لق�صائية  �جل��ه��ات  �م���ام  تقدميهم 
جناية  ج��رم  ع��ن  قليميا  �إ �ملخت�صة 
لغر�ض  �����رش�ر  �أ ج��م��ع��ي��ة  ت��ك��وي��ن 
�ل�رشقة  جناية  جل��ن��اي��ات,  �لإع���د�د 
و  ,�لت�صلق  �لليل  بظروف  �ملقرتنة 

�لتعدد. و  �لك�رش 
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االأمن ي�ضطر خمططا اأمنيا وقائيا 
مبنا�ضبة �ضهر رم�ضان املعظم

احلجر املنزيل يف اأوىل اأيام رم�ضان 
املعظم بحا�ضي خليفة

اأمن الرباح يطيح باأ�ضرار �ضطوا على املنازل وي�ضرتجع معادن نفي�ضة 

للحد من االآثار ال�ضلبية من فريو�س كورونا

اأ�ضاتذة اجلامعة يتربعون مببلغ مايل و�ضراء م�ضتلزمات التعقيم

�ضتبث يوميا قبل اآذان املغرب

م�ضجد اأن�س بن مالك بالبيا�ضة يربمج درو�ضا م�ضائية خالل رم�ضان 

توزيع اأزيد من 600 طرد غذائي 
ببلدية النخلة 

�ل�صهيد  ج��ام��ع��ة  ���ص��ات��ذة  �أ ت��ربع 
مببلغ  �ل��و�دي  بولية  خل�رش  حمه 
�صنتيم,  مليون   120 ق��دره  م��ايل 
�لت�صامن  �صندوق  ل�صالح  وذلك 
جائحة  ملو�جهة  �ملخ�ص�ض  �لوطني 
م�صاهمة  �إىل  �إ���ص��اف��ة  ك��ورون��ا, 
���رش�ء  يف  ����ص���ات���ذة  �لأ م��ن  ع���دد 
 50 قدره  مبلغ  �لتعقيم  م�صتلزمات 
�لعمليات  �إطار  يف  �صنتيم,  مليون 
عنه  ك�صف  ح�صبما  �لت�صامنية, 
عمر  �جلامعة  مدير  "�لتحرير"  ل� 

تي. فرحا

�صاتذة  �أ يو��صل  �آخ��ر,  جانب  من 
�صناعة  �لدقيقة,  �لعلوم  كلية 
على  لتوزيعها  �ملعقمة  �لكحول 
و�لهيئات  �ل�صحية  �ملوؤ�ص�صات 
يف  منهم  م�صاهمة  ذلك  �لعمومية, 
كورونا  فرو�ض  لنت�صار  �لت�صدي 
�ملرحلة  خ��الل  مت  حيث  �مل�صتجد, 
ق���ارورة  �ألف   5 �صنع  �لأوىل 
مدير  ب��ه  ف��اد  �أ ح�صبما  للمطهر, 

. معة جلا �
االجتماعية  الو�ضعية  تفقد 
االأجانب اجلامعّيني  للطلبة 

�لو�صعية  على  �لطمئنان  وبهدف 
�جلامعّيني  للطلبة  �لجتماعية 
جامعة  مدير  قام  �ملقيمني,  �لأجانب 
مدير  رفقة  فرحاتي  عمر  �ل��و�دي 
�جلامعة,  و�إطار  �جلامعية  �خلدمات 
�لأجانب  للطلبة  تفقدية  ب��زي��ارة 
مو�صاوي,  مربوك  �جلامعي  باحلي 
م�صتلزمات  ل��ه��م  ق��دم��ت  ح��ي��ث 
على  كورونا  فرو�ض  من  �لوقاية 
�لكحويل  و�لهالم  �لكمامات  غر�ر 
�لعلوم  كلية  طرف  من  �ملنتج  �ملعقم 
�مل�صوؤول  ذ�ت  و��صتمع  �لدقيقة 

حلول  مع  خا�صة  �ن�صغالتهم  �إىل 
و��صتناًد�  �ملعظم.  رم�صان  �صهر 
يقارب  ما  �أن  �جلامعة,  مدير  �إىل 
دول  ع��دة  من  جامعًيا  طالًبا   30
موريطانيا  �ليمن,  من  منهم  عربية 
�جلامعية  قامة  بالإ يقيمون  وت�صاد.. 
�لطلبة  ثنى  �أ كما  �لو�دي.   بولية 
قامتهم  �إ ظ���روف  ع��ل��ى  �ملقيمني 
قامة  �لإ د�رة  �إ وفرتها  �لتي  �جليدة 
�جل��ام��ع��ي��ة خ����الل ف����رتة �حل��ج��ر 

. ل�صحي �
.ع منل�ي 

ت�صير  ع��ل��ى  �ل�����ص��اه��رون  ب��رم��ج  
مالك  ب��ن  ن�����ض  �أ م�صجد  ���ص��وؤون 
بلدية  �ل�صو�لح  �لعمائرة  بحي 
خالل  م�صائية  درو���ص��ا  �لبيا�صة 
�صتبث  حيث   , �ملبارك  رم�صان  �صهر 
رفع  عن  دقيقة  ع�رشون  وقبل  يوميا 
�ملغرب  و�صالة  �لإفطار  موعد  ذ�ن  �أ
كانت  بعدما   , �ل�صوت    مكرب  عرب 
كل  �صالة  قبل  �مل�صجد  د�خل  تقام 
للدرو�ض  �ملخ�ص�ض  و�ليوم  جمعة 

خمتلف  يف  وكذ�  �لأ�صبوع   يام  �أ من 
يف  وت�صتقطب   �لدينية  �ملنا�صبات 
من  �مل�صلني  من  معترب  عدد  مّرة  كل 
�ملجاورة  �لأخرى  و�لأحياء  �حلي  �أهل 
�مل�صتمعون  �صي�صتفيدون  كما   , له 
�لتي  �ملربجمة  �مل�صائية  للدرو�ض 
يامها  �أ يف  �صك  دون  �صتنح�رش 
�ل�صوم  باأهمية  �لتذكر  على  �لأوىل 
ول  حت�ض  ل  �ل��ت��ي  ف��و�ئ��ده  وك��ذ� 
وللجانبني  ن�صان  �لإ �صيجنيها  تعد 

عن  �لإجابة  من  و�لديني  �ل�صحي  
من  �ل��ث��اين  �ل�صطر  يف  �صئلتهم  �أ
 , ل��ل��درو���ض  �ملخ�ص�ض  �لتوقيت 
ركنا  �مل�صجد  د�رة  �إ خ�ص�صت  بعدما 
عرب  �مل�صتمعني  �أ�صئلت  عن  لالإجابة 
حيث   , �لأخ��رى  هي  �ل�صوت  مكرب 
طرح  يف  �لر�غبني  قبل  من  تو�صع  
من  �ملثبت  �ل�صندوق  يف  �صئلتهم  �أ
من  �مل�صجد  ب��ج��د�ر  �جلمعية  قبل 
�ل�صمالية  �جلهة  من  �خلارجي  �لباب 

دون  �صي�صتغلها  فر�صة  وه��ي   ,
�مل��ج��اورة  �مل��ن��ازل  �أ���ص��ح��اب  �صك 
من  و�ل�صتفادة  �ن�صغالتهم  لطرح 
�لتي  �ملطروحة  �صئلة  لالأ �لأجوبة 
�أبختي  �مل�صجد  �إمام  عنها  �صيجيب 
�ل��ز�د  من  ميلك  �ل��ذي  �ل��ك��رمي   عبد 
رغبة  عند  �ل��ن��زول  �إىل  يوؤهله  ما 

   . �ملطروحة  �صئلة  �لأ �أ�صحاب 
بو زياد   �أ   

�لأ�صبوع  نهاية  وزعت 
�لنخلة  بلدية  �ملا�صي 
ط��رد   600 م��ن  �أزي���د 
من  ي��ت��ك��ون  غ��ذ�ئ��ي 
�لغذ�ئية  �ملو�د  خمتلف 
يكون  �لتي  �صا�صية  �لأ
م�����ض  �أ يف  ن�����ص��ان  �لإ
ل��ي��ه��ا خ��الل  �حل��اج��ة �إ
 , �ل��ك��رمي  �ل�صهر  ه��ذ� 
�لطماطم  ���ص��ورة  يف 

�مل��ع��ل��ب��ة وزي���ت �مل��ائ��دة وب��ط��اط��ا 
و�لفرينة  و�ل�صاي  و�لقهوة  و�ل�صكر 
�لكثرة  �ملو�د  من  وغرها  و�ل�صميد 
�لعملية  �صملت  وقد   , �ل�صتهالك 
من  �مل�صتفيدين  من  معترب�  ع��دد� 
مناطق  خمتلف  يف  �ل��رح��ل  �ل��ب��دو 
م��ع��وزي��ن عرب  و�آخ��ري��ن  �ل��ب��ل��دي��ة 
عملية  بعد  �لبلدية  �أحياء  خمتلف 
�ملجل�ض  ف��ر�د  �أ طرف  من  �إح�صائهم 
�لقائمة  و�صبط  �لبلدي  �ل�صعبي 
ت�صل  ح��ت��ى   , ج��ي��د�  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 
مل�صتحقيها  �لت�صامنية  �مل�صاعد�ت 
تفادي  وبالتايل  �ملجتمع  ف��ر�د  �أ من 
 , �جلهات  خمتلف  من  �لن��ت��ق��اد�ت 
مماثال  ع��دد�  �لبلدية  وزع��ت  بعدما 
به  �أ�صعدت  �صابقة  منا�صبات  يف 

ق��ادرة  غر  معوزة  عائالت  كثر� 
يف  خ�صو�صا  حاجياتها  تغطية  على 
�جلميع  يلتزم  حيث  �لّر�هن  �لوقت 
عن  �لتوقف  بعد  �مل��ن��زيل  باحلجر 
�لوقوع  لتفادي  مهنيهم  ممار�صة 
علمنا  وق��د   , �ل��وب��اء  خم��اط��ر  يف 
�ل�صعبي  �ملجل�ض  رئي�ض  قبل  من 
جملة  وب��ع��د  �لبلدية  �أن  �ل��ب��ل��دي 
جتاه  بها  قامت  �لتي  �خلرية  �لأعمال 
ملو��صلة  ت�صعى  �ملحتاجني  �صكانها 
حتى  �أخ��رى  ت�صامنية  هبات  جمع 
ت��وزع��ه��ا ع��ل��ى �مل��و�ط��ن��ني وت��زي��د 
�لبدو  �صو�ء  �مل�صتفيدين  ع��دد  يف 
�ملناطق  خمتلف  يف  �لقاطنني  �لرحل 
�أحياء  خمتلف  عرب  �أو  بال�صحر�ء 
رم�صان  �صهر  نهاية   قبل  �لبلدية 

. �لكرمي 
زياد  بو  �أ

اأخبار الوادي
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فا�ضل بن  يو�ضف 
---------------- 

ك�����ص��ف م���دي���ر �مل�����ص��ال��ح 
عموري  بورقلة  �لتجارية 
لقائه  خالل  �لعيا�صي  حممد 
م��ع ج��ري��دة �ل��ت��ح��ري��ر  ف��ان 
من  ف��رق   4 جندت  م�صاحله 
بعملية  للقيام  �لرقابة  �أعو�ن 
�لف�صاء�ت  خمتلف  مر�قبة 
�لتي  و�مل��ح��الت  �ل��ت��ج��اري��ة 
هد�  خ��الل  ن�صاطها  ن���ز�ول 
على  �ل��ف�����ص��ي��ل  �ل�����ص��ه��ر 
ين  �أ �لولية  ت��ر�ب  م�صتوى 
عملها  �لفرق  هذه  �صتمار�ض 
فيها  مبا  �لأ�صبوع  ي��ام  �أ طيلة 
ي��وم��ي �جل��م��ع��ة و�ل�����ص��ب��ت 

ليال. �لعمل  �إىل  بالإ�صافة 
ببع�ض  �ل�صماح  م��دى  وع��ن 
مبحالتها  �ملمار�صة  ن�صطة  �لأ
خالل  كبر�  طلبا  تعرف  �لتي 

غ��ر�ر  على  رم�����ص��ان  �صهر 
كالزلبية  �لتقليدية  �حللويات 
مل  �ن��ه  �لتجارة  مدير  ف��اأك��د 
فتح  ق����ر�ر�ت  تو�صيع  ي��ت��م 
�صتبقى  بل  ن�صطة,  �لأ بع�ض 
فيها  �لف�صل  غاية  �ىل  مغلقة 
�مل�صوؤولة  �جل��ه��ات  قبل  م��ن 

. ملخت�صة � و
�حلليب  �أزم��ة  يخ�ض  وفيما 
منها  ع��ان��ت  ل��ط��امل��ا  �ل��ت��ي 
حممد  �أك��د  �ل��ولي��ة,  �صكان 

�لولية  �ن  عموري  �لعيا�صي 
تقومان  ملبنتني  على  تتوفر 
لرت  ل��ف  �أ  25 ق��ر�ب��ة  ن��ت��اج  ب��اإ
كمية  �إىل  بالإ�صافة  يوميا 
من  جتلب  �لتي  لرت  ل��ف  �أ  14
كغرد�ية  �ملجاورة  �لوليات 
وعلى  وق�صنطينة  وب��ات��ن��ة 
و�يل  وبتدخل  �صا�ض  �لأ هذ� 
�ل�صديق  ب��وب��ك��ر  �ل��ولي��ة 
ح�صة  �إ�صافة  �صيتم  بو�صة 
�إىل  �ل���ب���ودرة  م���ن  �أخ����رى 

تغطية  ليتم  �مللبنتني,  هاتني 
ه��ذه  يف  �حل��ا���ص��ل  �ل��ع��ج��ز 
و�لكثرة  �صا�صية  �لأ �مل��ادة 
رم�صان  خ��الل  �ل�صتهالك 

�لأخرى. يام  و�لأ
و�خ��ت��ت��م م���دي���ر م�����ص��ال��ح 
نة  بطماأ ك��الم��ه  �ل��ت��ج��اري��ة 
�مل��و�د  بتوفر  ورقلة  �صاكنة 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة ع��ل��ى �خ��ت��الف 
على  ي��ج��ب  ف��ق��ط  ن��و�ع��ه��ا  �أ
�مل��و�ط��ن��ني �ل��ت��ح��ل��ي ب��روح 
عن  و�لب��ت��ع��اد  �مل�����ص��وؤول��ي��ة 
�ل��ل��ه��ف��ة وت��خ��زي��ن �مل����و�د 
�صانها  من  و�لتي  �لغذ�ئية 
�لنفو�ض  �أ�صحاب  م�صاعدة 
�إىل  �ل��ت��ج��ار  م��ن  �ل�صعيفة 
���ص��ع��ار  �مل�����ص��ارب��ة ورف��ع �لأ
�لعقالنية  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
م��ادة  تبذير  ع��ن  و�لب��ت��ع��اد 

 . �خلبز 

ملواجهة  والب�ضرية  املادية  االإمكانات  كل  ورقلة  لوالية  التجارة  مديرية  م�ضالح  جندت  الكرمي  رم�ضان  �ضهر  حللول  حت�ضبا 
االأيام  يف  خا�ضة  امل�ضارب  ق�ضد  لل�ضلع  املحتكرين  مراقبة  وكدا  بها  املعمول  للقوانني  واملخالفني  االأ�ضعار  يف  امل�ضاربني 

الكرمي ال�ضهر  االأوىل من حلول 

احلليب اأزمة  ملواجهة  البودرة  ح�ضة  من  الرفع  على  �ضنعمل   •

: التحرير  جلريدة  يك�ضف  التجارة  مدير 

تهاطلت  �لتي  �لأمطار  �صببت 
�ملقاطعة  على  ي��وم��ني  قبل 
بانهيار  تيميمون  د�ري���ة  �لإ
ل��ع��ائ��الت  طينية  م�����ص��اك��ن 
بحي  بالنهيار  مهددة  و�أخرى 
وق�رش  تزقاغة  وحي  �لق�رش 
وق�صور  بتيميمون  �لو�جدة 
�أولد  ببلدية  �ملقاطعة  ب�صمال 
�ملعاينة  وح�����ص��ب   , �صعيد 
غر  باتت  �ملنكوبة  للم�صاكن 
�لعائالت  ل�صتقر�ر  منا�صبة 
من  بع�صها  �إج��الء  مت  ي��ن  �أ  ,

�للجنة  �لأحمر  �لهالل  طرف 
مر�كز  �إىل  بتيميمون  �ملحلية 
�إىل  يو�ئهم  �إ ق�صد  ومد�ر�ض 
من  �ملعنيون  ويطالب   , حني 
ب�رشورة  �ملحلية  �ل�صلطات 
�لعتبار  بعني  معاناتهم  �أخذ 
م�صتعجلة  حلول  ي��ج��اد  ب��اإ  ,
بهم  تليق  م�صاكن  توفر  و 
بو�ب  �أ على  ونحن  خ�صو�صا 
وو�صط   , �لف�صيل  �ل�صهر 
. فرو�ض  كورونا  وباء  جائحة 
�أغالدي �لعزيز  عبد 

�خلمي�ض  ي���وم  م��ن��ذ  ���رشع��ت 
مكاتب  من  �لعديد  �ملا�صي 
دفع  يف  �أدر�ر  بولية  �لربيد 
�ملقدرة  رم�صان  قفة  منحة 
�آلف  ب��ع�����رشة  �ل�����ص��ن��ة  ه���ذه 
دي��ن��ار ج��ز�ئ��ري, وق��د ����رشف 
�لدفع  عملية  �ن��ط��الق  على 
حممد  �صيدي  بريد  مكتب  من 
رفقة  �أدر�ر  و�يل  بلكبر, 
للولية  �ملحلية  �ل�صلطات 
ومدير  و�لع�صكرية  �ملدنية 
بولية  �جل��ز�ئ��ر  ب��ري��د  وح��دة 
 82 ت�صخر  مت  حيث  �أدر�ر, 
للعملية  ثابت  بريدي  مكتب 
بريدي  مكتب  �إىل  بالإ�صافة 
بريدية  نقطة  و33  متنقل 
�لق�صور  �صكان  لفائدة  �أخرى 
لدفع  �مل��ع��زول��ة,  و�مل��ن��اط��ق 
مع  مل�صتحقيها  �ملنحة  ه��ذه 
�لكرمي,  رم�صان  �صهر  حلول 
كلمته  خ��الل  �ل���و�يل  و�أك���د 
تباع  �إ �رشورة  على  باملنا�صبة 

�ملتعلقة  �لوقائية  �لإج��ر�ء�ت 
ب��ف��رو���ض ك���ورون���ا وع��ل��ى 
للمو�طنني,   �حل�صن  �ل�صتقبال 
�لأول  �ل��ي��وم  خ��الل  مت  حيث 
�رشف  �لعملية  �ن��ط��الق  م��ن 
ه��ذه  م��ن  ب��امل��ائ��ة   50 ن�صبة 
�أ�صل  من  مل�صتحقيها  �ملنحة 
�إعانة,   30430 �لبالغ  �حل�صة 
وز�رة  �أدر�ر  و�يل  �صكر  كما 
�ل�صلكية  و�ملو��صالت  �لربيد 
�لعامة  �ملديرية  و  و�لال�صلكية 
  40 تن�صيب  ع��ل��ى  ل��ل��ربي��د 
على  د�ئمة  منا�صب  يف  �إطار� 
باأدر�ر,  �جلز�ئر  بريد  م�صتوى 
و���ص��ج��ع و���ص��ك��ر م��وظ��ف��ي 
على  بالولية  �لربيد  وعمال 
يف  يقدمونها  �لتي  �ملجهود�ت 
ظل  يف  و�ملوطن  �لوطن  خدمة 
�لبالد  بها  متر  �لتي  �لظروف 
وقال  كورونا,  فرو�ض  ب�صبب 
للجميع.                                          مبارك  رم�صان 
�لرحمن  عبد  بلو�يف 

لفائدة  غذ�ئية  م�صاعد�ت  وزعت 
بال�صمال  �لظل  مناطق  �صكان 
�ل��غ��رب��ي ل��ولي��ة �لأغ����و�ط يف 
�لت�صامنية  �مل��ب��ادر�ت  �إط���ار 
حلول  قبيل  �له�صة  �لفئات  مع 
و�ل��ذي  �ملعظم  رم�صان  �صهر 
�إجر�ء�ت  مع  �ل�صنة  هذه  يتز�من 
من  للحد  �جلزئي  �ل�صحي  �حلجر 
كورونا  فرو�ض  �نت�صار  خطر 

)كوفيد19-(. �مل�صتجد 
�لت�صامنية  �لقافلة  هذه  و�صملت 

ذ�ت  �مل����و�د  م��ن  �أط���ن���ان   10
�صاهم  �لتي  �لو��صع  �ل�صتهالك 
موجهة  وجمعيات  حم�صنون  بها 
معوزة  عائلة   100 حو�يل  لفائدة 
فلو  �آ مدينة  ب�صو�حي  مقيمة 
�ملو�د  �قتناء  عليها  تعذر  �لتي 
�ملدن  من  �صا�صية  �لأ �لغذ�ئية 
ح�صبما  �لتنقل,  �إمكانية  لعدم 
هذه  يف  �مل�صاهمني  �أحد  به  فاد  �أ
�لت�صامنية,�ل�صيد  �لعملية 

جريد�ن. �صوقي 

�لقافلة  ه��ذه  �صمن  جند  كما 
نف�صانيني  و�أخ�صائيني  �أط��ب��اء 
�أهمية  حول  �ملو�طنني  لتح�صي�ض 
�لل��ت��ز�م ب���اإج���ر�ء�ت �ل��وق��اي��ة 
و�ل��ن��ظ��اف��ة ل��ت��ف��ادي �لإ���ص��اب��ة 
و�أي�صا  كوفيد19-,  بفرو�ض 
للمر�صى  بفحو�صات  �لقيام 
���ص��ي��م��ا م��ن��ه��م �أول���ئ���ك �ل��ذي��ن 
مزمنة,  م��ر����ض  �أ م��ن  ي��ع��ان��ون 

جريد�ن. �ل�صيد  �رشح  مثلما 
ق/ج

حتفهما  ���ص��خ�����ص��ان  ل��ق��ي 
خطرة  بجروح  �آخر  و�أ�صيب 
قرب  وق��ع  م��رور  ح��ادث  ث��ر  �إ
 125 ( لفحل  حا�صي  مدينة 
ح�صبما  غرد�ية(,  جنوب  كلم 
ع��ل��م م��ن م�����ص��ال��ح �حل��م��اي��ة 

ملدنية. �
وق����د وق����ع �حل������ادث ع��ل��ى 

يف   3 رق��م  �لوطني  �لطريق 
مدينتي  بني  �ل��ر�ب��ط  �صطره 
بعد  على  و�ملنيعة  غ��رد�ي��ة 
ثر  �إ لفحل  حا�صي  من  كلم   3
�ن��ح��ر�ف و�ن��ق��الب ���ص��ي��ارة 
بعني  قتيلني  خملفا  �صياحية 
لنف�ض  وفقا  وج��ري��ح,  �ملكان 
نقل  مت  ن��ه  �أ م�صيفا  �مل�صدر, 

�لعيادة  �ىل  �ل�صحيتني  جثتي 
حلا�صي  �خل��دم��ات  م��ت��ع��ددة 
�جلريح. �أي�صا  نقل  حيث  لفحل 
وف��ت��ح��ت م�����ص��ال��ح �ل���درك 
لتحديد  حت��ق��ي��ق��ا  �ل��وط��ن��ي 
�حل��ادث,  ومالب�صات  ظ��روف 

ليه. �إ �صارة  �لإ مثلما 
ق/ج

ورقلة  ولي��ة  �صهدت  بعدما 
ع��دد  يف  ره��ي��ب��ا  �رت���ف���اع���ا 
ك��ورون��ا  ب��ف��رو���ض  �مل�صابني 
���ص��و�ق  ه��ج��ر �مل��و�ط��ن��ون �لأ
�نتقال  م��ن  تخوفا  �ل�صعبية 
لتتحول  �لقاتل  �لفرو�ض  هذ� 
�ملتجولني  �لباعة  �إىل  وجهتهم 
باأر�صفة  ل�صلعهم  �لعار�صني 
�لنوع  هذ�  لي�صبح  �لطرقات 
كبر�  قبال  �إ يعرف  �لتجارة  من 

�ملو�طنني. طرف  من 
�صبب  �أن  �أك���دو�  �مل��و�ط��ن��ون 
�ملتجولني  �لباعة  على  قبالهم  �إ
�لأر�صفة  على  و�لعار�صني 
����ص���ع���ار �ل�����ص��ل��ع  وت���و�ف���ق �أ
�لختالط  وغياب  �ملعرو�صة 
نهما  �صاأ من  �لذ�ن  و�لحتكاك 
من  �ل��وق��اي��ة  ق��و�ع��د  ك�����رش 
�لذي  �لأمر  وهو  كرونا  فرو�ض 

�لأ�صو�ق. يهجرون  جعلهم 

�ملتو�جدون  �لتجار  ومن جهتهم, 
بامنديل   �لطرق  مفرتق  بنقطة 
�ل�صلطات  نا�صدو�  بوعامر  
�لتدخل  ب�����رشورة  �ل��ولئ��ي��ة 
�أ�صبح  ملا  �ملكان  هذ�  وتنظيم 
لتو�جده  خطر  من  بهم  يحدق 
بها  تكرث  �لتي  �لطريق  بحافة 
باتت  و�لتي  �ملركبات,  حركة 
زبائنهم  وحياة  حياتهم  تهدد 
من  وعود�  تلقو�  نهم  �أ موؤكدين 

حياة  ل  لكن  �مل�صوؤولني,  طرف 
تنادي. مل 

وظ����ل جت���اه���ل �مل�����ص��وؤول��ني 
باملو�طنني  يحدق  �لذي  للخطر 
و�ل��ت��ج��ار �ل��ع��ار���ص��ني ب��ه��ذ� 
مهددة  حياتهم  تبقى   , �ملكان 
مال  وق��وع  ح��ني  �إىل  باخلطر 
ينفع  ل  و�صاعتها  عقباه  يحمد 

. �لندم 
فا�صل بن  يو�صف   

�صهر  ح��ل��ول  مب��ن��ا���ص��ب��ة 
 ( ل�صنة  �ملعظم  رم�صان 
�صطرت   ,)2020    1441-
�أدر�ر  ولية  �أمن  م�صالح 
م���ن���ي وق��ائ��ي  خم��ط��ط �أ
جمموعة  تفعيل  يت�صمن 
�لأمنية  �لإج�����ر�ء�ت  م��ن 
و�ل�����ص��ح��ي��ة م���ن خ��الل 
�مليد�ين  �لنت�صار  تعزيز 
�ل�رشطة  ل��ق��و�ت  �ملحكم 
�لدوريات  بتكثيف  وذلك 
وو�صع  و�لر�كبة  �لر�جلة 
جانب  �إىل  مر�قبة  نقاط 
����ص���م���ان �لن�����ص��ي��اب��ي��ة 
خمتلف  ع���رب  �مل����روري����ة 
مع  و�مل��ح��اور,  �ل��ط��رق��ات 
ح��ل��ول ���ص��ه��ر رم�����ص��ان 
و�لذي  �ل�صنة  لهذه  �لكرمي 
جد  �صحي  ظرف  يف  ياأتي 
بالوقاية  و�ملتعلق  خا�ض 

�لذي  كورونا  فرو�ض  من 
و  �ل��ع��امل  دول  يف  �أج��ت��اح 
ومتثلت  �جلز�ئر,  بينها  من 
�ملتخذة  �لأمنية  �لإجر�ء�ت 
ت�صخر  يف  �ل�صاأن   هذ�  يف 
و  �ملادية  �لإمكانيات  كافة 
�أمن  لدى  �ملتوفرة  �لب�رشية 
�لولية , حيث مت �إقحام �أكرث 
بهدف  ���رشط��ي   600 م��ن 
و�ل�صكينة  �لأم��ن  �صمان 
هذ�  يف  خا�صة   , �لعامة 
مع  يتز�من  �ل��ذي  �لظرف 
 , �ل�صحي  �حلجر  �إجر�ء�ت 
�ل�رشطة  قو�ت  �صت�صهر  و 
�لتعليمات  �ح���رت�م  على 
عن  �ل�����ص��ادرة  و�ل��ت��د�ب��ر 
للبالد  �لعليا  �ل�صلطات 
على  للق�صاء  تهدف  و�لتي 
كورونا,  فرو�ض  �نت�صار 
�تخاذ  مت  ذلك  على  عالوة 

�أي  مل��ح��ارب��ة  �لإج�����ر�ء�ت 
���ص��ك��ل ل��ل��م�����ص��ارب��ة يف 
م�صتوى  ع��ل��ى  �ل�����ص��ل��ع 
����ص���و�ق و  �مل��ح��الت و�لأ
�لطريق  تطهر  و  حماية 
�ل���ع���م���وم���ي وت��ن��ظ��ي��م 
برجمة  خالل  من  �لأ�صو�ق 
بالتن�صيق  تطهر  عمليات 
ملنع  �ملحلية  �ل�صلطات  مع 
�ل�رشعي  غ��ر  �ل�صتيالء 
قبل  من  �لعام  �لطريق  على 
�لباعة  و  �ملتجولني  �لتجار 
ردع  و  �ل�����رشع��ي��ني  غ��ر 
على  �لتجاوز�ت  خمتلف 
�ملعي�صي  �لإط��ار  و  �لبيئة 
ل��ل��م��و�ط��ن��ني خ��ا���ص��ة يف 
�ل�صارمة  �لإج��ر�ء�ت  ظل 
�نت�صار  من  للحد  �ملتخذة 
كورونا.                    فرو�ض 
�لرحمن عبد  بلو�يف 

بعد انهيار م�ضاكنهم الطينية ب�ضبب االأمطار 

اأزيد من 5 عائالت منكوبة بتيميمون 
تطالب ال�ضلطات باإيجاد حلول الإيوائها

على م�ضتوى مكاتب الربيد

ال�ضروع يف دفع منحة 10 اآالف دينار 
باأدرار

م�ضاعدات غذائية لفائدة �ضكان مناطق الظل بال�ضمال الغربي 
لالأغواط 

قتيالن وجريح يف حادث مرور قرب مدينة حا�ضي لفحل

خطر الطرقات يهدد جتار اخل�ضر والفواكه مفرتق الطرقات بامنديل بوعامر

مواطنون يهجرون االأ�ضواق ويلجوؤون اإىل الباعة املتجولني تخوفا من كورونا

يف ظل الوقاية من فريو�س كورونا

اأمن اأدرار يتخذ اإجراءات ميدانية لتاأمني
 �ضهر رم�ضان 



دوليكا,اأك�ضيدول ونفلومان.. املواد املخدرة االأكرث 
رواجا يف خن�ضلة

عي�س علجية 
-----------------

�ملعلوماتية  باجلرمية  يتعلق  ففيما 
�لتقرير  يف  جاء  ح�صبما  �لق�صية  
��صخ�ض �ىل مكتب  تقدم  �إثر  تعود 
�ملعلوماتية  �جلرمية  مكافحة  فرقة 
�أجل تر�صيم  باأمن ولية خن�صلة من 
تعر�صه  بخ�صو�ض  ���ص��ك��وى 
طريق  ع��ن  �لحتيال  و  للن�صب 
�إحدى  �صاحب  قبل  من  �لنرتنت 
موقع  عرب  �للكرتونية  �ل�صفحات 
فاي�صبوك  �لجتماعي  �لتو��صل 
لإح��دى  �مل�صتعار  لال�صم  �حلاملة 
�لر�ئدة  �لوطنية  �لتجارية  �لعالمات 
يف جمال �ل�صناعات �لكهرومنزلية 
, من خالل �إقد�مه على عر�ض للبيع 
كهرومنزلية  لأجهزة  بالتخفي�صات 
يف  �ملعروفة  �ل�رشكات  لإح���دى 
�ل�صحية  ق��ام  عليه  و   , �مل��ج��ال 
�ل�صفحة  م�صر  م��ع  بالتو��صل 
�للكرتونية  �ل�صفحة  �نها  باعتقاده 
و   , بال�رشكة  �خلا�صة  �لر�صمية 
قام  بعدما  �لوهمية  �ل�صفقة  متت 
هاتفيا  بالت�صال  �ل�صفحة  م�صر 
ح�صابه   رقم  له  �أر�صل  و  بال�صحية 
�ن  منه  طالبا  �جل���اري,  �ل��ربي��دي 
 83 يقارب  م��ايل  مبلغ  له  ير�صل 
�ألف دج قيمة �مل�صرتيات �ملتمثلة يف 
تلفاز و مكيف(  ) ثالجة, فرن غاز, 
 , �لتجارية  �لعالمة  لنف�ض  حاملة 
بعدما متت عملية �ل�رش�ء مع �صاحب 
�ملوقع , كما مت �لتفاق على طريقة 
�مل�صلم  �أن  و  �لب�صاعة,  ��صتالمه 
و  �أنه  �إل  �لربج   ولية  من  �صياأتي 
بعد حماولة �ل�صحية �لت�صال لعدة 

�صاحب  و  بال�صحن  باملكلف  مر�ة 
�ل�صفحة �لإلكرتونية وجد هاتفهما 
خالل  م��ن  ليتم  مغلقان,  �لنقال 
�ل�صحية  �ملقدمة من قبل  �ل�صكوى 
فتح حتقيق معمق يف �لق�صية, �لتي 
�أف�صت يف وقت وجيز من  �لتو�صل 
تبني  كما  منه,  �مل�صكو  هوية  �ىل 
�لوليات  عديد  يف  بحث  حمل  �نه 
�لن�صب  بامتهانه عملية �لحتيال و 
�أوقفت  جهتها,  �لنرتنت.من  عرب 
يف  �صخ�صا  �ملخت�صة  �مل�صالح  
�ل�صنف  من  ذخ��رة  حيازة  ق�صية 
�ل�صلطة  من  رخ�صة  دون  �خلام�ض 
عقلية  موؤثر�ت  و  قانونا  �ملوؤهلة 
م�صتوى  على  بيعها  ب�صدد  ك��ان 
مقر �إقامته بحي �حلد�ئق خن�صلة �أين 
م�صكن  بتفتي�ض  �إذن  ��صت�صد�ر  مت 
وكيل  ع��ن  ���ص��ادر  فيه  �مل�صتبه 
خن�صلة,  حمكمة  لدى  �جلمهورية 
مت  �لتفتي�ض  عملية  مبا�رشة  عند 
�ألف   40 يقارب  مايل  مبلغ  �صبط 
دينار كانت بحوزة �مل�صتبه فيه متثل 
�صبط  كما  �لرتويج,  عائد�ت  يف 
باإحدى غرف �ملنزل على 05 �أقر��ض 
من دو�ء م�صنف كموؤثر عقلي من 

عرث  كما  ملغ,   20 ريفوتريل  نوع 
علبة  على  �ل�صتقبال  بغرفة  �أي�صا 
م�صحوق  على  حتتوي  بال�صتيكية 
بوزن  �للون  �أ�صود  �لبارود  ب��ودرة 
�لأ�صياء  حجز  ليتم  غ���ر�م,   180
فيه  �مل�صتبه  حتويل  و  �مل�صبوطة 
�إج��ر�ء�ت  ل�صتكمال  �لفرقة  ملقر 
عنا�رش  �أوق��ف��ت  كما  �لتحقيق, 
بامل�صلحة  �ملخدر�ت  مكافحة  فرقة 
 03 �لق�صائية  لل�رشطة  �لولئية 
و  �حل��ي��ازة  ق�صية  يف  �أ�صخا�ض 
كان  و  خمدرة,  مو�د  للبيع  �لعر�ض 
م�صتوى  على  يبيعونها  �لثالثة 
طريق  �جل��دي��د  �لعمر�ين  �لقطب 
�ىل  �لتنقل  بعد  خن�صلة,  �ل��ع��ز�ر 
�مل�صتبه  توقيف  �ملكان حيث مت  عني 
�لعمار�ت,  �إحدى  من  بالقرب  فيهم 
و  �مل�صبوطة  �لأ�صياء  حجز  ليتم 
دينار  �ألف   22 يقارب  مايل  مبلغ 
مع  حتويل �مل�صتبه فيهم ملقر �لفرقة 

ل�صتكمال �إجر�ء�ت �لتحقيق.
فرقة  بها  قامت  �لعملية  نف�ض    
�أوقفت  عندما  �ملخدر�ت  مكافحة 
�صخ�صني يف ق�صية �ملمار�صة �لغر 
�رشعية ملهنة �ل�صحة من خالل بيع 

عمومية  �أماكن  يف  �أدوية  توفر  و 
حمظور  �أب��ي�����ض  ���ص��الح  حمل  و 
دون  �ل�صاد�ض  �ل�صنف  من  )خنجر( 
كانا  فيهما  �مل�صتبه  �رشعي,  �صند 
�لعمار�ت  �إح��دى  قبو  ي�صتغالن 
يف  خن�صلة  بابار  بطريق  �ملتو�جدة 
يف  �صيدلنية  �أدوية  بيع  و  تخزين 
طريق  عن  و  �لعمومي,  �لطريق 
توقيف  و  �لقبو  مد�همة  مت  خطة 
�إخ�صاعهما  عند  و  فيهما  �مل�صتبه 
�جل�صدي مت �صبط  �لتفتي�ض  لعملية 
من  كب�صولت   06 به  دو�ء  م�صط 
نوع دوليكا 150 ملغ و مبلغ مايل 
يقدر ب��: 10 �آلف دج متثل عائد�ت 
حمظور  �بي�ض  �صالح  �ل��رتوي��ج, 
�صكني من نوع �وكابي 3 جنوم من 
�ل�صنف �ل�صاد�ض,  كما عرث باملكان 
على �أم�صاط فارغة لأدوية خمتلفة 
على  يحتوي  )م�صط  يف  متمثلة 
نوع  من  لدو�ء  فارغة  �أقر��ض   10
, م�صط يحتوي  20 ملغ  فيزيولون 
لدو�ء  فارغة  كب�صولت   10 على 
من نوع �ك�صيدول 600 ملغ ,م�صط 
كب�صولت   07 به  جزئيا  مقطع 
فارغة لدو�ء من نوع نفلومان(, ليتم 
حتويل  و  �مل�صبوطة  �لأ�صياء  حجز 
�مل�صتبه فيهما ملقر �لفرقة ل�صتكمال 
�إجر�ء�ت �لتحقيق, قدم �مل�صتبه فيهم 
�مام وكيل �جلمهورية لدى حمكمة 
�لغر  �ملمار�صة  ق�صية  يف  خن�صلة 
توفر  و  بيع  �ل�صحة  ملهنة  �رشعية 
حمل  و  عمومية  �أماكن  يف  �أدوي��ة 
من  ذخ��ائ��ر  و  حم��ظ��ورة  �أ�صلحة 
�ل�صنف �ل�صاد�ض دون �صند �رشعي 

و غرها.

عاجلت م�ضالح امن خن�ضلة عدة ق�ضايا تتعلق  باجلرمية املعلوماتية و املتاجرة باملخدرات و حيازة ذخرية من ال�ضنف اخلام�س, و تاأتي هذه 
العمليات يف اإطار ن�ضاطاتها املكثفة من اأجل حماربة اجلرمية ب�ضتى اأنواعها,  مع حتديد هوية املتورطني  و ا�ضرتجاع املواد املخدرة و املبالغ 

املالية ال�ضادرة من  عمليات الرتويج, و تبني من خالل التقرير اأن دواء "دوليكا, اأك�ضيدول و نفلومان" املواد االأكرث رواجا يف املنطقة.

ا�ضرتجاع ذخرية من ال�ضنف اخلام�س و اأ�ضلحة حمظورة و حجز خمدرات

�ملو�طنني  م��ن  �ل��ع�����رش�ت  �أب���دى 
وتذمرهم  ��صتياءهم  جديوية  ببلدية 
من  حرمانهم  ج���ر�ء  �ل�صديدين 
حمملني  �جلاري  رم�صان  قفة  منحة 
�لبلدية  ���ص��وؤون  على  �لقائمني 
ب�صبب  �لأو�صاع  تردي  م�صوؤولية 
�ل�صيا�صة �ملنتهجة �أو �لكيل مبكيالني 
�مل�صوؤول  بتدخل  طالبو�  �ملحتجون   ,
�لتنفيذي  �جلهاز  ر�أ���ض  على  �لأول 
�لقائمة  يف  للتحقيق  جلنة  �إيفاد  مع 
منحة  من  للم�صتفيدين  �ل�صمية 
�إجر�ء  من  كذلك   , و�ملق�صيني  �لقفة 
�مل�صتفيدين  بع�ض  ب��ني  مقارنة 
ح�صبهم  يتبني  حتى   , و�ملق�صيني 
�لأ�صود,  �خليط  من  �لأبي�ض  �خليط 
حال  يف  بالت�صعيد  ه���ددو�  كما 
خا�صة  حرمانهم  على  �لإ����رش�ر 
 , �لدخل  عدمية  ��رش  �أرب��اب  و�أنهم 

مب�صالح  �ت�صالها  ول��دى  �جل��ري��دة 
لدى  علم  حيث  ن  جديوية  �لبلدية 
�ل�صمية  �لقائمة  �أن  �لأخ��رة,  هاته 
�أع��دت   , �ملنحة  من  للم�صتفيدين 
بها  �ملعمول  و�ملعاير  �ملقايي�ض  على 
ووفق �رشوط �ل�صتفادة كل ح�صب 
�حتياجاته فما هي �لفائدة �لتي جننيها 
كان  �صخ�ض  �أي  �إق�صاء  ومن خالل 
بالبلدية  م�صوؤول  يقول   , ترى  يا 
وكانت  ��صمه  عن  �لك�صف  رف�ض 
 1878 �أح�صت  قد  جديوية  بلدية 
منحة  من  ومعنية  معوزة  عائلة 
 1.7 عن  تزيد  مالية  بقيمة  �لقفة 
�ملنحة  �رشف  مت  وقد  �صنتيم  مليار 
بح�صابات �لعائالت �ملعوزة, �أما فيما 
�لت�صامن فان م�صالح  يخ�ض منحة 
�لبلدية تقوم بدر��صة وغربلة �مللفات 
.                                   �أبو ع�صام

املق�ضيون من منحة قفة رم�ضان 
يتجمهرون اأمام بلدية جديوية بغليزان 

لأمن  �ل�رشطة  م�صالح  �صطرت 
�صهر  حلول  مبنا�صبة  بجاية  ولي��ة 
�أمنيا  خمططا  �ملعظم   رم�صان 
�لإمكانيات  كل  ت�صخر  يت�صمن 
�ملادية و�لب�رشية وو�صعها يف خدمة 
�صالمته  على  حفاظا  وهذ�  �ملو�طن 
�لطماأنينة  ول�صمان  وممتلكاته 
يف  �لعظيم  رم�صان  �صهر  لق�صاء 
هذ�  مالئمة.ولتحقيق  �أمنية  ظروف 
�رشطي   2051 ت�صخر  مت  �مل�صعى 
كافة  �إقحام  مع  �لرتب,  خمتلف  من 
م�صالح  من  �لعملياتية  �مل�صالح 
�ل�رشطة �لق�صائية, �لأمن �لعمومي, 
�أمن �حلو��رش, وكذ� �أمن �لدو�ئر, هذه 
�لت�صكيالت �لأمنية �ملختلفة �ملقحمة 
ملخطط  وفقا  تعمل  �ملهام  متعددة 
�أمني بو�صع حو�جز �أمنية ثابتة عرب 
�ملد�خل �لكربى للمدن ملر�قبة حركة 
كذلك  �ملركبات,  وخ��روج  دخ��ول 
كامل  جتوب  ر�كبة  دوريات  تعيني 
ملدينة  �لرئي�صية  و�ل�صو�رع  �ملحاور 
بدوريات ر�جلة  بجاية مع تدعيمها 
و�لتي  للمدينة  �ملختلفة  �لنقاط  عرب 
للوقوف  وهذ�  كثيفة  حركة  ت�صهد 
�ملرور  قانون  و�ح��رت�م  تطبيق  على 
�لع�صو�ئية  �لتوقفات  وحم��ارب��ة 
ل�صمان �ل�صيولة �ملرورية خا�صة يف 
�لأوقات �لتي �صوف يتو�فد �ملو�طنني 
لق�صاء حاجياتهم, كما مت تخ�صي�ض 

دوريات ر�جلة ور�كبة للوقوف على 
�ل�صحي  �حلجر  تد�بر  �حرت�م  مدى 
�ملتعلق  لل�صق  بالن�صبة  هذ�  �جلزئي, 
�ملتعلق  �ل�صق  �أما  �لعمومي,  بالأمن 
�صخرت  �لق�صائية  �ل�رشطة  مبجال 
بالزي  تعمل  متحركة  ق��وة  ل��ه 
�لر�صمي و�ملدين ملحاربة كل �أ�صكال 
�صالمة  على  �حلفاظ  وك��ذ�  �جلرمية 
�ملو�طنني وممتلكاتهم, بالإ�صافة �إىل 
�ملحالت  وغلق  فتح  �أوقات  مر�قبة 
�لتجارية �ملرخ�صة لتموين �ملو�طنني 
ظل  ويف  �ل�رشورية.  باحلاجيات 
تو��صل  كورونا  فرو�ض  �نت�صار 
�لوقائي  عملها  �ل�رشطة  م�صالح 
�لتوعوي للحد من عدوى هذ� �لوباء 
�ملوؤ�ص�صات  خمتلف  م�صتوى  على 
�ل��ع��م��وم��ي��ة, �مل��ر�ك��ز و�مل��ح��الت 
�لعمومية  �ل�صاحات  �لتجارية, وكذ� 
�مل�صافة  �حرت�م  على  �ملو�طنني  حلث 
�ق��رت�ب  مع  �لجتماعية,  �لأمنية 
مو�قيت �حلجر �ل�صحي �جلزئي تقوم 
حت�صي�ض  بعملية  �ل�رشطة  م�صالح 
�ملو�طنني وكذ� م�صتعملي �ملركبات 
�حرت�م  على  �ل�صوت  مكرب�ت  عرب 
مو�قيت حظر �لتجو�ل �جلزئي و�لذي 
يبد�أ من �ل�صاعة �خلام�صة م�صاء� �إىل 
من  �صباحا  �ل�صابعة  �ل�صاعة  غاية 

�ليوم �ملو�يل
ك . ت

ت�ضخري 2051 �ضرطيا مبنا�ضبة �ضهر 
رم�ضان الف�ضيل ببجاية

فيما مت حجز 570 كب�ضولة من دواء بريغابلني 150 ملغ كانت موجهة للرتويج

ولية  باأمن  �جلنائية  �لفرقة  متكنت 
ق�صنطينة , من و�صع حد جلماعات 
عمليات  �إث��ر  ذل��ك  و  �إج��ر�م��ي��ة  
و�صط  ���ص��و�رع  م�صت  مد�همة 
�ملدينة ,  حيث مت توقيف يف جمملها 
09 �أ�صخا�ض منهم من لهم �صو�بق 
 23 بني  �أعمارهم  ت��رت�وح  عدلية, 
ق�صايا  يف  تورطو�  �صنة,    55 و 
رخ�صة  دون  باإن�صاء حظرة  تتعلق 
و كذ� حيازة �ملخدر�ت و كذ� �ملو�د 
بيعها  و  رخ�صة  دون  �ل�صيدلنية 
�لعملية  �رشعية,      غر  بطريقة 
�ملخطط  جت�صيد  �إط��ار   يف  تدخل 
�ل��ف��رق  ذ�ت  ق��ب��ل  م��ن  �مل�صطر 
�أ�صكالها  مبختلف  �جلرمية  ملكافحة 
بهدف �ملحافظة على �لأ�صخا�ض و 
�ملمتلكات و كذ� �لنظام و�ل�صكينة 

�لعامة.
ملعلومات  تعود  �لأوىل  �لق�صية   
�لر�صمية  �ل�صفحة  على  و�ردة 
ق�صنطينة  ولية  لأمن  "فاي�صبوك" 
من  جمموعة  قيام  بخ�صو�ض   ,
�أخذ  و  �لنا�ض  بابتز�ز  �لأ�صخا�ض 

دج   400 و   200 بني  مالية  مبالغ 
خارج  من  �لو�فدين  خا�صة  منهم 
عليهم,  �لع��ت��د�ء  ك��ذ�  و  �ل��ولي��ة 
عملية  ب��رجم��ة  مت  �ل��ف��ور  وع��ل��ى 
و�صط  م�صتوى  على  م��د�ه��م��ة 
�ملدينة بالتن�صيق مع فرقة مكافحة 
�لولئية  بامل�صلحة  �مل��خ��در�ت 
م�صت  حيث    , �لق�صائية  لل�رشطة 
مهيدي  بن  �لعربي  �صارع  من  كل 
بوجريو,  �صارع  �ل�صمار,  �صاحة   ,
حديقة �ل�صكو�ر, و مكنت �لعملية 
عن  �أ�صخا�ض   04 توقيف  م��ن 
رخ�صة  دون  حظرة  �إن�صاء  ق�صية 
و�صخ�ض خام�ض عن ق�صية حيازة 
�لعمليات  مكنت  كما   , �ملخدر�ت 
من توقيف م�صتبه �آخر, و باإخ�صاع 
مت  �لتفتي�ض  عملية  �إىل  �لأخر  هذ� 
من  كب�صولة   48 بحوزته  �صبط 
مهياأة  ملغ   150 بريغابلني  دو�ء 
 06 �ملجموع  لي�صبح   , للرتويج 
حتويلهم  ليتم  متورطني  ��صخا�ض 
�خلام�ض  �حل�رشي  �لأم��ن  مقر  �إىل 
ملفات  �صدهم  �أجن��زت  �أي��ن  ع�رش 

فككت  كما  ج��ز�ئ��ي��ة,  �إج����ر�ء�ت 
�لق�صائية  لل�رشطة  �ملتنقلة  �لفرقة 
�صبكة  ق�صنطينة  ولية  باأمن  باملا 
�أ�صخا�ض   03 من  تتكون  �إجر�مية  
�حدهم م�صبوق ق�صائيا , متورطني 
�رشعية  �لغر  �ملمار�صة  ق�صية  يف 
و  نقل   , بحيازة  �ل�صحة  ملهنة 
موجهة  �صيدلنية  �أدوي��ة  توزيع 
رخ�صة  دون  �لب�رشي  لال�صتهالك 

يف �إطار جماعة �إجر�مية منظمة.
نقطة  و�صع  بعد  مت��ت  �لعملية   
مدخل  م�صتوى  ع��ل��ى  م��ر�ق��ب��ة 
�إثر  هذ�  و  باملا  �ل�صناعية  �ملنطقة 
ورود معلومات للفرقة مفادها قيام 
بنقل  يقومون  م�صبوهني  �أ�صخا�ض 
توزيع و ترويج �لأدوية �ل�صيدلنية 
ذهابا و �إياب من مدينة عني ��صمارة 
�إىل غاية �ملدخل �لغربي بق�صنطينة, 
�ل�صتغالل  و  �لأبحاث  بتكثيف  و 
عليها  �ملتح�صل  للمعلومات  �جليد 
�مل�صتغلة  �ملركبة   هوية  حتديد  مت 
�لتي  و   , �ل�صبكة  عنا�رش  قبل  من 
متنها  على  و  بتوقيفها  �أث��م��رت 

بعد  �إخ�صاعها  بعد  �أ�صخا�ض,   03
�لتفتي�ض �لدقيق عرث بها على كي�ض 
دو�ء  من  علبة   19 به  بال�صتيكي 
علبة  كل  يف  ملغ   150 بريغابلني 
حتوي 30 كب�صولة خمباأة بالكر�صي 
�لعثور بحوزة  , كما مت  لها  �خللفي 
مبليون  يقدر  م��ايل   مبلغ  �حدهم 
مقر  �إىل  حتويلهم  ليتم   , �صنتيم 
ل�صتكمال  �ملركبة  رفقة  �لفرقة 
�ل��الزم��ة,  �لقانونية  �لإج����ر�ء�ت 
�ملتنقلة  �لفرقة  قادتها  �لتي  �لعملية 
من  مكنت  باملا  �لق�صائية  لل�رشطة 
حجز 570 كب�صولة  بالإ�صافة �إىل 
بعد  �ل��رتوي��ج,  عائد�ت  من  مبلغ 
�إج��ر�ء�ت  ملف  �جناز  من  �لنتهاء 
تقدميهم  مت  �ملعنيني  حق  يف  جز�ئية 
�لعمل  �ملحلية, و يبقى  �لنيابة  �أمام 
�مليد�ين للفرق �لعملياتية متو��صال 
�أنو�عها  ب�صتى  �جلرمية  حماربة  يف 
�لأماكن خا�صة  �لتي مت�ض جميع  و 
تردد  تعرف  �لتي  �ل�صود�ء  �لنقاط 

لبع�ض �مل�صبوقني ق�صائيا.
علجية عي�ض

توقيف 9 اأ�ضخا�س يف ق�ضايا اإجرامية واإن�ضاء  حظرية دون رخ�ضة بق�ضنطينة

متكن �أول �أم�ض �أفر�د  �لفرقة �لإقليمية 
بوحجر  حمام  ببلدية  �لوطني  �لدرك 
�صخ�صني  توقيف  من  متو�صنت  بعني 
من  ر�أ�صا   30 نحو  ب�رشقة  قاما    02
�ملا�صية باأحد �ملز�رع ببلدية �ل�صنتوف 
�إج��ر�ء�ت  تطبيق  فر�صة  مغتنمني   ,
�حلجر �ل�صحي �ملطبق باإقلي�م �لولية 
�أحد   �إثر  �صكوى من  ,�لعملية جاءت 
زريبته,من  مد�همة  حول  �لفالحني 
�غنامه,  �رشقة  و  جمهولني  ط��رف 
بعد �أن قامو� بتك�صر �أبو�ب �لزريبة, 
على �لفور مت �لتنقل �ىل عني �ملكان و 
�لقيام باملعاينات �لالزمة مع مبا�رشة 
�لق�صية,  يف  �لتحقيق  و  �لتحري 
يف  �ملتورطني  �إىل  �لو�صول  مت  �أين  

مع  تلب�ض,  حالة  يف   وهما  �لق�صية 
�ملا�صية  روؤو����ض  جميع  ��صرتجاع 

كاملة .
حمام  بلدية  من  ينحدرون  �ملوقوفان 
ق�صائيا   م�صبوقني  هما  و  بوحجر 
 50 و  �صنة   47 �أعمارهم بني  ترت�وح 
�أم��ام  تقدميهما   مت  وق��د  ه��ذ�  �صنة,  
بتهمة  �ملخت�صة  �لق�صائية  �جلهات 
�ل�رشقة  و  �أ����رش�ر  جماعة  تكوين 
�حلجر  �ح��رت�م  وع��دم   , �ملو�صوفة 
و  �لقر�ر�ت  تنفيذ  وع��دم  �ل�صحي 
من  �ل�صادرة  و�لقو�نني  �ملر��صيم 
�أودعو� �حلب�ض  �أين  �لإد�رية,  �ل�صلطة 

باملوؤ�ص�صة �لعقابية ب�صيدي بن عدة 
عبد �لكرمي تلم�صاين

الدرك ي�ضرتجع 30 راأ�ضا 
من املا�ضية بتلم�ضان
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ف�ضل تعليم القراآن

  ح. نورة
------------------

طريق  تعلمنا  �مل�صطفى  �صنة  هى  هذه  
هذه  بني  �لختبار  ومعانى  �لختيار 
�لب�رشية  �لنف�ض  تعي�صها  �لتى  �للغات 
تفهم  �نها  حتى  بفرح  ت�صرب  �لتى 
�لتمر  رطبات  من  �ملوجود�ت  قيمة 

ت�صكنها  وهى  �ملاء   من  ح�صو�ت  �ىل 
حدود  من  حدود  فال  �لعطاء  �صعادة 
هذه  عن  �مل�صلم  �لن�صان  تبعد  �لر�ض 
�مل�صلم  يغو�ض  بينا   , �لربانية  �لنفحات 
قدرت  �لتى  �مللذ�ت  ترف  يف  �ليوم 
معر�ض  يف  تكون  �ن  �للهية  �لعناية 
�صيئا  �مل�صلم  ين�صى  �لدنيوية  حياته 

يعي�صها  �لتى  �لربكات  هذه  ف�صيئا 
�ل�رشيف  �حلديث  هذ�  �ن   , �لميان  �هل 
�لقليل  �ن  تعلمنا  تثقيفية  لغة  فيه 
�حلقيقية  �ل�صعادة  حلظة  يف  يكفى 
�ل�صكينة  لن  بربه  �لعبد  تربط  �لتى 
�حلقيقي  �جلمال  هى  بها  ي�صعر  �لتى 
�ليادى  رفع  وحلظة  �لفطار  حلظة  يف 
�لر�صى  و  �ملغفرة   لطلب  لل�صمو�ت 
وهو  �ملق�صد  هو  و�جلل  عز  �لله  من 
لل�صائم  �لله  عطاء  هو  فالإفطار  �لهدف 
يعلمه  بل  �لنعم  عنه  يحجب  ل  �لله  بان 
�ن  يجب  ل  �لذى  �ملادى  �لعامل  قيمة 
�لذى  �لروحى  �لعامل  على  يطغى 
ر�صالة  هى  هذه  �حلقيقي   منبعه  هو 
ممزوجة  تهذيب  ر�صالة  �نها  �ل�رشيعة 
تنف�صل  ل  بالتعليم  ومربوطة  باحلكمة 
يعلم  فالله  بع�صها  عن  �لطر  هذه 
عالقة  �لكرمي  ر�صوله  خالل  من  عباده 
يف  �رش�ئع  من  به  يتعامل  مبا  �لن�صان 
�ىل  �مل�صلم  �لن�صان  تو�صل  ر�قية  لغة  
�ن�صان  كل  غاية  هى  �لتى  �ملر�تب  �رقى 

. �لر�ض   عاقل على وجه 

اإ�ضراقـــــــــات نورانيــــــة

�صهر  رم�صان  بلغنا  �لذي  لله  �حلمد 
�لكرمي  �ل�صهر  هذ�  و�لغفر�ن,  �لرحمة 
�جلنان  �أبو�ب  فيه  تفتح  �لذي  �جلميل 
وت�صل�صل  �لنر�ن  �أبو�ب  فيه  وتغلق 
فيه �ل�صياطني, هذ� �ل�صهر �جلميل �لذي 
)يا  فيقول:  ليلة  كل  مناٍد  فيه  ينادي 
باغي �خلر �أقبل ويا باغي �ل�رش �أق�رش(.
من �لذنوب و�لآثام �لتي ذّمها �لله يف 
نهًيا مبا�رًش�  �لعزيز ونهانا عنها  كتابه 
�رشيًحا: �لتبذير و�لإ�رش�ف, ملا ي�صببانه 
�لله  لِنَعم  و�حرت�م  تقدير  عدم  من 
و�إنفاق  جدوى,  ودون  هباء  و�إهد�رها 
يخالف  وفيما  طاعة  غر  يف  �ملال 

�ل�رشيعة �لإ�صالمية.
َوُكُلو�   : �لعزيز  كتابه  يف  تعاىل  فقال 
ُيِحُبّ  َل  �إَِنُّه  ِ ُفو�  ُت�رشرْ َوَل  َ ُبو�  َو��رشرْ

ِ ِفنَي)�لأعر�ف: 31(. ُ�رشرْ �ملرْ
َمرَ   ثرْ �أَ َذ�  �إِ َثَمرِ ِه  ِمن  ُكُلو�  ا:  �أي�صً وقال 
ِ ُفو� �إَِنُّه  اِدِه َوَل ُت�رشرْ َم َح�صَ ُه َيورْ َو�آُتو� َحَقّ

ِ ِفنَي )�لأنعام:141(. ُ�رشرْ َل ُيِحُبّ �ملرْ
من  �مل�صلمني  حمّذًر�  �صاأنه  جل  وقال 
ِكنَي  ِ�صرْ َو�ملرْ ُه  َحَقّ ُقررْ َبى  �لرْ َذ�  �لتبذير:َو�آِت 
�إَِنّ   , ِذيرً �  َتبرْ ررْ   ُتَبِذّ َوَل  ِبيِل  �ل�َصّ َن  َو�برْ
َوَكاَن  َياِطنِي  �ل�َصّ َو�َن  �إِخرْ َكاُنو�  رِ يَن  َُبِذّ �ملرْ
26- َكُفورً �.)�لإ�رش�ء:  ِلرَ ِبِّه  َطاُن  يرْ �ل�َصّ

.)27
ورغم �أن �صهر رم�صان �لف�صيل �صهر 
و�لرحمة  و�لإح�صان  و�لرّب  �لتقوى 
و�ملغفرة و�لر�صو�ن, �إل �أن �لكثر من 
�إ�رش�فهم وتبذيرهم يف  �مل�صلمني يزد�د 
هذ� �ل�صهر بخالف باقي �صهور �ل�صنة, 
وطاب  لَذّ  ما  �رش�ء  يف  يبالغون  �إذ 
و�حللوى  و�لأ�رشبة  �لأطعمة  من 
مو�صم  رم�صان  وكاأن  و�مل�صليات 
لالأكل و�لتباهي, فياأكلون �لقليل منها 
و�لِرمي  لالإتالف  يتبقى  ما  ويتعر�ض 
يف  وذلك  �لقمامة  حاويات  يف 

�لأ�رش  من  �لعديد  تعاين  �لذي  �لوقت 
من �جلوع و�صيق ذ�ت �ليد ول جتد من 

يعطف عليها وي�صد رمقها.
رم�صان  يف  �لإ�رش�ف  يقت�رش  فال 
بل  فقط,  �حلال  �ملي�صورة  �لأ�رش  على 
غالبية   - �ل�صديد  ولالأ�صف   - ي�صمل 
و�لفئات  �لطبقات  خمتلف  من  �لأ�رش 
ا يف �لولئم  غنّيها وفقرها - خ�صو�صً
�لرم�صانية �لتي يكون �لتفاخر بها هو 

�صيد �ملوقف .
�لرب  �صهر  رم�صان,  �صهر  يف  ونحن 
و�لر�صو�ن,  �ملغفرة  �صهر  و�لإح�صان, 
على  نحر�ض  �أن  يجب  �لتقوى  �صهر 
�صلى   - �مل�صطفى  بهدى  �للتز�م 
�أثر  �لله عليه و�صلم - باأن يظهر علينا 
- ولكن  وتعاىل  �صبحانه   - �لله  نعمة 
عليه  �لله  �صلى  يقول  �رشف,  دون 
و�صلم يف �حلديث �لذي رو�ه �لبخاري: 
وت�صدقو�  و�لب�صو�  و��رشبو�  كلو� 
�لله  فاإن  �رشف,  ول  خميلة  غر  من 
عبده,  على  نعمته  �أثر  يرى  �أن  يحب 
عنهما  �لله  ر�صي   - عبا�ض  �بن  وعن 
�صئت  ما  و�لب�ض  �صئت  ما  كل  قال: 
وخيلة,  �رشف  خ�صلتان:  �أخطاك  ما 
�أن  �إىل  �ل�صهر  هذ�  يف  �أحوجنا  وما 
�أمور  من  عليه  نحن  ما  �إىل  نلتفت 
فنتقي  حياتنا,  يف  وخاطئة  �صلبية 
منطلقًا  رم�صان  �صهر  وليكن  �لله, 
نحر�ض  و�أن  �لأخطاء  هذه  لت�صحيح 
على عدم �لإ�رش�ف و�لتبذير, و�أن نبدل 
ح�صنة,  عادة  �إىل  �ل�صيئة  �لعادة  هذه 
ويطبخ,  يطهى  كان  ما  على  فنبقى 
�مل�صتحقني من  بتوزيعه على  نقوم  ثم 
�أو  �إهد�ء �جلر�ن  �أو  �لفقر�ء و�مل�صاكني, 
�مل�صاركة يف �إطعام و�إفطار �ل�صائمني 

يف �مل�صاجد و�جلمعيات.           

ال جتعلوا رم�ضان حلقة لالإ�ضراف 
والتبذير

�أ�رشف  من  وتعليمه  �لقر�آن  تعلم  اأوال: 
�صلى  �لنبي  لقول  ؛  و�أف�صلها  �لأعمال 
َتَعَلَّم  َمنرْ  َخُرُكم   (  : و�صلم  عليه  �لله 

�لبخاري  ( رو�ه  َوَعَلَّمُه  �آَن  �لُقررْ
َر�ُصول  عن  �لَباِهِلِيّ  �أَُماَمَة  �أَِبي  وَعنرْ 
 : قال  �أنه  َم  َو�َصَلّ ِه  َعَليرْ ُه  �لَلّ َلّى  �صَ �لَلِّه 
ِلي  َكَف�صرْ َعاِبِد  �لرْ َعَلى  َعامِلِ  �لرْ ُل  َف�صرْ  (
َل  هرْ َو�أَ َوَماَلِئَكَتُه  َه  �لَلّ �إَِنّ   , َناُكمرْ  �أَدرْ َعَلى 
يِف  َلَة  مرْ �لَنّ َحَتّى  نَي  َر�صِ أَ َو�لرْ َمَو�ِت  �ل�َصّ
َعَلى  ُلّوَن  َلُي�صَ ُوَت  �حلرْ َوَحَتّى  ِرَها  ُجحرْ

َ ( رو�ه �لرتمذي  "  َررْ ا�ِض �خلرْ ِم �لَنّ ُمَعِلّ
يعلم  �لقر�آن  �لنا�ض  معلم  �أن  �صك  ول 
�لنا�ض �خلر , بل يفتح لهم �أعظم �أبو�ب 

�خلر 
فاإن   , �لقر�آن فر�ض كفاية  تعليم  ثانيا: 
�لقر�آن  �لنا�ض  يعلم  من  بلدك  يف  كان 
ف�صل  فاتك  ولكن   , عليك  �إثم  فال   ,

عظيم 
�إل  �لنا�ض  يعلم  من  هناك  يكن  مل  و�إن 
مل  فاإن   , تعليمهم  عليك  وجب   : �أنت 
قال  �لتوبة  وعليك   , �أثمت  فقد  تفعل 

�لله  رحمه  �لنووي 
فاإن  ؛  كفاية  فر�ض  �ملتعلمني  تعليم   "
 , تعني  و�حد  �إل  ي�صلح  من  يكن  مل 
�لتعليم  يح�صل  جماعة  هناك  كان  و�إن 
 , �أثمو�  كلهم  �متنعو�  فاإن   : ببع�صهم 
عن  �حلرج  �صقط  بع�صهم  به  قام  و�إن 
 , و�متنع  �أحدهم  من  ُطِلب  و�إن   , �لباقني 
, لكن يكره  ياأثم  �أنه ل  �لوجهني  فاأظهر 

له ذلك , �إن مل يكن عذر " 
حملة  �آد�ب  يف  "�لتبيان  من  �نتهى 

�لقر�آن" 
من  �لباب  ذلك  يف  ر�غبا  كنت  فاإن 
�لنا�ض  ياأتيك  حتى  جتل�ض  فال   , �خلر 
�إليهم  �أنت  �ذهب  , ولكن  فيتعلمو� منك 
وحثهم   , و�حلفظ  �لتعلم  �إىل  و�دعهم 
فاإن  ؛  و�رشفه  ف�صله  ببيان  ذلك  على 
و�أعون لك على   , �أزكى لك ولهم  ذلك 
�ل�صبية  �إل  جتد  مل  ولو   , �لن�صيان  عدم 
�إحدى  عن  �لبحث  وباإمكانك   , �ل�صغار 

يف  �لتحفيظ  حلقات  �أو  �لتحفيظ  دور 
بها  و�للتحاق  �مل�صاجد 

يتميز  �أن  �لقر�آن  حلافظ  ينبغي  ثالثا: 
هذ�  �إىل  �لله  وفقه  فمن   , غره  عن  به 
 , ويرتقي  به  يرتفع  �أن  بد  ل  �لف�صل 
و�إل ملا كان هناك فرق بينه وبني �صو�ه , 
ون�رشد جملة من �لآد�ب �لتي ينبغي �أن 
يتحلى بها حافظ كاتب �لله , فمن ذلك 
حفظه  يف  لله  �لنية  يخل�ض  �أن   -

وتعليمه  وتالوته 
ل  حتى  باملر�جعة  �لقر�آن  يتعاهد  �أن   -

منه  �صيئا  ين�صى  �أو  ين�صاه 
غر�ض  �إىل  تو�صال  به  يق�صد  ل  �أن   -
ريا�صة  �أو  مال  من   , �لدنيا  �أغر��ض  من 
�أو   , �أقر�نه  على  �رتفاع  �أو   , وجاهة  �أو 
�لنا�ض  وجوه  �رشف  �أو  �لنا�ض  عند  ثناء 

�إليه , �أو نحو ذلك 
- �أن يحر�ض على �أن يكون خلقه �لقر�آن 

و�صلم  عليه  �لله  بالنبي �صلى  �قتد�ء   ,
 , للنا�ض  تعليمه  على  يحر�ض  �أن   -
 , �إياه  وحتفيظهم  �إليه  �لنا�ض  ودعوة 

و�آد�به  �أخالقه  �إىل  وتوجيههم 
به  يرحب  و�أن  عليه  يقر�أ  مبن  يرفق  �أن   -

�إليه  ويح�صن 
�أحكامه  يخالف  ول  بالقر�آن  يعمل  �أن   -
يكون ممن حفظ حروفه  , ول  و�رش�ئعه 

�صلى  �لنبي  قال  وقد   , حدوده  و�صيع 
ورْ  ٌة َلَك �أَ �آُن ُحَجّ ُقررْ �لله عليه و�صلم : ) َو�لرْ

 ) َك ( رو�ه م�صلم  َعَليرْ
كاَن   " قال:  م�صعود,  �بن  عن  و�صح 
مل  �آياٍت  َع�رشرْ  تعَلّم  �إذ�  ا  ِمَنّ �لرجل 
 , معانيُهَنّ  يعرف  حتى  يجاوزُهّن 
"تف�صر  من  �نتهى   " بهَنّ  و�لعمَل 

�لطربي" ( 
 "  : �ل�صلمي  �لرحمن  عبد  �أبو  وقال 
كانو�  �أنهم  ُيقِرئوننا:  كانو�  �لذين  حدثنا 
عليه  �لله  �صلى  �لنبي  من  ي�صتقِرئون 
و�صلم , فكانو� �إذ� تعَلّمو� َع�رشرْ �آيات مل 
يخِلّفوها حتى يعملو� مبا فيها من �لعمل 
, فتعَلّمنا �لقر�آن و�لعمل جميًعا " �نتهى 

�لطربي"  "تف�صر  من 
 , �لنا�ض  ليل  عن  ليله  به  يتميز  �أن   -
يي�رش  ما  قدر  �لليل  ل�صالة  به  فيقوم 
من  �لقر�آن  �أهل  فاإن  ؛  ذلك  من  له  �لله 
 , �لليل  قيام  �أهل  هم  كانو�  �ل�صلف 
ونن�صحك  بالأ�صحار  �لله  ومناجاة 
هذ�  يف  جليلني  عظيمني  كتابني  باقتناء 
�لقر�آن"  حملة  �أخالق   "  : �لأول   : �لباب 
 "  : و�لثاين   , �لله  �لآجري رحمه  لالإمام 
لالإمام  �لقر�آن"  حملة  �آد�ب  يف  �لتبيان 
 , عليهما  فاحر�ض  ؛  �لله  رحمه  �لنووي 

. فيهما  مبا  و�نتفع   , وطالعهما 

 ْ اإِْن ملمَ لِّيمَ فمَ ْبلمَ اأمَْن ُي�ضمَ اٍت قمَ بمَ لمَى ُرطمَ لَّممَ ُيْفِطُر عمَ �ضمَ لمَْيِه ومَ ُ عمَ لَّى اللَّ ِ �ضمَ �ُضوُل اللَّ انمَ رمَ اِلٍك ر�ضي الل عنه قال : » كمَ �ِس ْبِن ممَ عن اأمَنمَ
اٍء » رواه اأحمد. اٍت ِمْن ممَ ومَ �ضمَ ا حمَ �ضمَ ُكْن حمَ ْ تمَ اإِْن ملمَ اٍت فمَ رمَ مَ لمَى تمَ عمَ اٌت فمَ بمَ ُكْن ُرطمَ تمَ

رم�ضان �ضيم�ضي 
ويعود .. اأّما نحن اإذا 

م�ضينا فلن نعود ؟!

خواطر رم�ضانية 

�لفوز �أو �خل�صارة ول�صيء غر ذلك , كونو� �أكرث جر�أة و�إميان مهما كانت 
�أكرمو� �صيافتي  �ل�صرب و�لفرح يقول لكم  , �صهر  �ملغريات و�لتحديات 
نحن  جمهولون  روتينية  تقليدية  منا�صبة  ل  روحية  بدنية  مدر�صة   ,
قد ل  �لعامل   تقّدر بكنوز  , فر�صة ل  �جلميع  يعرفه  �لعمالق  ورم�صان 
ُتتاح لنا يف �صنة �أخرى , خ�صارة كبرة لكل �أولئك �لذين يجعلون �صهر 
�ل�صرب و�ل�صيام ف�صاء مقد�صا ملمار�صة عاد�ت وطقو�ض غريبة عن �أهد�ف 
�ملنا�صبة وعظمتها , ومتناق�صة مع قيمتها �لدينية �لإن�صانية �ملثلى , كيف 
ل وهوؤلء يحرمون �أنف�صهم من نعم �أيام رم�صان �ملبارك �لتي ل ُتعد ول 
 , و�للغو  و�للهو  �ملالهي  �لنوم ولياليه يف  نهاره يف  , ويق�صون  حت�صى 
ومي�صون على هذ� �لنهج طيلة �صاعات �صهر �لثو�ب و�ملغفرة و�لدعو�ت 
�ملبارك  �لفطر  عيد  يوم  �صبيحة  �لب�رش  لهوؤلء  �صعادة  فاأي   , �ل�صاحلات 
يبتهجون  �أم  ؟!  �لكرمي  �ل�صهر  �لكبر طو�ل  بتهريجهم  يفرحون  فهل  ؟!  
مبروره مرور �لكر�م عليهم ؟! فعال نحن يف غفلة ونعي�ض �لكو�رث ول 
قبل  ن�صتفيق  �أن  يجب   , و�حليلة  و�لفطنة  �حلكمة  غياب  ظل  يف  ندري 
فو�ت �لأو�ن وقبل �أن ياأخذ �لقوي �لعزيز �أمانته , يجب �أن جنعل رم�صان 
�لطيبة  �لأعمال  وممار�صة  �لعظيمة  باأخالقه  للتحّلي  فر�صة  �ل�صنة  هذه 
و�لت�صبيح و�ل�صتغفار  للذكر  �أوقاته  �أن جنعل  , يجب  و�ملتنوعة  �لكثرة 
وتالوة �لقر�ّن ليال ونهار� , يجب �أن ن�صتغل �إطاللته علينا يف مد �لعون 
لالآخرين وتقدمي �ل�صدقات و�لتربعات , يجب �أن ن�صتثمر مدته يف �لطاعة 
و�خل�صوع , يجب �أن ن�صتفيد من فرتته يف مل �ل�صمل و�لتعاون و�لت�صامن 
�ملادة  �لنو�يا وتوحيد �جلهود ,ف هل نحن قادرون على قهر حب  وتزيني 
�لتي  �ل�صهو�ت  هزم  على  قادرون  نحن  هل  ؟  قلوبنا  به  �بتليت  �لذي 
دّمرت �أفكارنا ؟ هل نحن قادرون على حتطيم �لظلم �لذي �صّتت وحدتنا 
و�ن�صجامنا ؟ هل نحن قادرون على مو�جهة �لغ�ض �لذي ن�صج عالقاتنا ؟  
حان �لوقت ملر�جعة �أنف�صنا كي ل نن�صى �أن رم�صان مدر�صة بدنية روحية 
عمالقة ُوجدت ل�صناعة �لأخالق �لفا�صلة وتهذيب �لت�رشفات وتطهر 
�لنفو�ض , حان �لوقت لنجّدد �إمياننا و�إخال�صنا ونرتقي بحياتنا , رم�صان 
يا �أحبتنا لي�ض عيد� للتفنن يف �لأكل و�ل�صوم عن �لو�جبات , فلنكن يف 
�لقادم  �لعام  و�صيعود  �صيم�صي  فهو  �لعمالق  �لكرمي  رم�صان  م�صتوى 

كعادته , لكن نحن �إذ� م�صينا لن  نعود !! 

من  �جل�صم  تنقية  على  �حلديثة  �لريجيم  �أنظمة  تعتمد 
وتنقية   ,  Detox diet �ل  ب  تعرف  كما  �أو  �ل�صموم 
�ل�صموم هي يف �لأ�صا�ض وظيفة �جل�صم �لطبيعية بينما 
�لوظيفة  هذه  على حت�صني  �لغذ�ئية  �لأنظمة  هذه  تعمل 
خا�صة  ب�صفة  و�لكبد  عامة  ب�صفة  �جل�صم  قدرة  لزيادة 

على �لتخل�ض من �ل�صموم و�لف�صالت بكفاءة.
�لتفاح و�لقرفة  �إليكِم طريقة عمل م�رشوب خل  ونقدم 
�ل�صحي خلف�ض �لوزن, و�حلفاظ على ن�صبة �ل�صكر يف 
�لدم, وخف�ض �ل�صغط �ملرتفع يف �صهر رم�صان �لكرمي.

�ملكونات:
كوب من �ملاء.

2 ملعقة كبرة من خل �لتفاح.

2 ملعقة كبرة من ع�صر �لليمون.
ملعقة �صغرة من �لقرفة.
ملعقة كبرة من �لع�صل.

الطريقة:
    تخلط �ملكونات با�صتخد�م �خلالط �لكهربي 

ملدة دقيقة حتى متتزج متامًا.
    تناويل كوب من هذ� �مل�رشوب  يوميًا, ول 
يف�صل تناوله على معدة خاوية نظر�ً لحتو�ئه 
قد  و�لتي  و�لليمون  و�لقرفة,  �لتفاح,  خل  على 
�ملعدة  وقرح  باحلمو�صة  �لإ�صابة  يف  تت�صبب 

عند تناولها على معدة خاوية.
فو�ئد م�رشوب خل �لتفاح و�لقرفة:

خل التفاح:
 acetic acid يحتوي خل �لتفاح على حم�ض �لأ�صيتيك
% لذ�   6 �لدم بن�صبة  و�لذي يعمل على خف�ض �صغط 
خل  يحتوي  كما  �لعايل.  �ل�صغط  ملر�صى  منا�صب  هو 
�لتفاح على �أنو�ع من �لبكتريا �ملفيدة للمعدة و�لأمعاء 

و�لتي ت�صاعد على تنظيم عملية �له�صم.
تعمل  �لتي  �ملو�د  من  �لتفاح  خل  �أن  بالذكر  و�جلدير 
على زيادة معدل حرق �ل�صكريات و�لكربوهيدر�ت مما 

ي�صاعد على تقليل م�صتوى �ل�صكر يف �لدم.

القرفة:
�لقرفة من �لتو�بل �ملرتبطة بخف�ض �لوزن, كما حتتوي 
على ن�صبة مرتفعة من م�صاد�ت �لأك�صدة وت�صاعد على 
�لتو�بل �لتي ين�صح  تن�صيط �لدورة �لدموية, وهي من 
على  �حلفاظ  على  ت�صاعد  حيث  �ل�صكر  ملر�صى  بها 

م�صتوى �ل�صكر يف �لدم.
الع�ضل:

ل  �لتي  �ل�صحية  بفو�ئده  �لقدم  منذ  معروف  �لع�صل 
ح�رش لها

و�لتي منها:
تنظيم م�صتوى �ل�صكر يف �لدم.

م�صاد حيوي طبيعي للتهابات �حللق.
حت�صني كفاءة �جلهاز �ملناعي.

تنظيم عملية �له�صم.
زيادة معدل �لأي�ض �أو �لتمثيل �لغذ�ئي.

تنقية �جل�صم من �ل�صموم.
الليمون:

يعمل �لليمون كم�صاد طبيعي لالأك�صدة نظر�ً لحتو�ئه 
من  �لكبد  تنقية  على  ي�صاعد  كما   ,C فيتامني  على 
حرق  معدل  وزيادة  �لكبد,  وظائف  وحت�صني  �ل�صموم 

�لدهون.

امل�ضروب ال�ضحي حلرق الدهون.. ودعوا زيادة الوزن
 يف �ضهر رم�ضان

�لفو�ئد  من  جمموعة  رم�صان,  ب�صيام  تت�صل 
�تباع  �ل�رشوري  من  لتح�صيلها  للج�صم؛  �ل�صحّية 
عن  بعيًد�  �لكرمي,  �ل�صهر  يف  متو�زن  حياة  �أ�صلوب 
�خلمول و�ملغالة يف �لأكل, �لأمور �لتي يعّززها �حلجر 
�لرجيم  �لن�صائح  "كوفيد_19".  من  �لوقائي  �ملنزيل 
�آتية �صهلة �لتطبيق, و�صتجعل متتبعها يتناول طعاًما 

ا, بدون عناء. �صحيًّ
 اإر�ضادات لوجبة االإفطار

�لنف�ض؛  وحتّدي  بالن�صباط  �ل�صيام  فري�صة  تتعّلق 
منّوعة  �أطعمة  لتناول  ممكن  جهد  كّل  يبذل  لذ� 
من  �لرئي�صة,  �لغذ�ئية  �ملجموعات  على  حتتوي 
�رشب  كما  و�لربوتني,  و�لألياف  �لكربوهيدر�ت 
�جل�صم.  لرتطيب  و�ل�صوربات  �ل�صو�ئل  من  �لكثر 
ية  �خت�صا�صّ من  �لإفطار,  وجبة  �إر�صاد�ت  ت�صمل 
�لتغذية مليكة �لقطان لقارئات "�صيدتي. نت", �لآتي:
ففي  �لإفطار,  على  �لطعام  تناول  لالإفر�ط يف  ل   •
�لوجبة �ملذكورة, �رشعان ما �صي�صعر �ل�صائم بال�صبع, 
و�لطبق  و�ل�صلطة  بال�صوربة  �لكتفاء  ل  ُيف�صّ لذ� 

�لرئي�ض, مع �ختيار �خليار�ت �ل�صحّية يف �لغذ�ء.
و�لأخر  عادًة,  بالتمر  �إفطاره  �ل�صائم  ي�صتهّل   •
بالبوتا�صيوم  غنّي  وهو  للطاقة,  ممتاًز�  م�صدًر�  مُيّثل 
�لع�صالت  ُي�صاعد  �لذي  و�ملنغنيز  و�لنحا�ض 
يحتوي  كما  جّيد.  ب�صكل  �لعمل  يف  و�لأع�صاب 
�لتمر على �لألياف, ما يقي من �لإم�صاك. لكن, يجدر 
باللتز�م بتناول ثالث حّبات منه, لأّنه غني بال�صّكر. 
�لفو�كه.  من  ة  ح�صّ تو�زي  �لثالث  �حلّبات  �أّن  علًما 
بعد تناول �لتمر, و�رشب كوب من �ملاء, يحني وقت 
�ل�صوربة )�أو كوب من �للنب �لر�ئب( لرتطيب �جل�صم, 
�حل�صول  �ل�صلطة  تناول  يحّقق  ثّم,  �ملعادن.  وجتديد 

على �لكايف من �لألياف, فالطبق �لرئي�ض.
هي  �لرم�صاين,  بالإفطار  �ملُتعّلقة  �لن�صائح  من   •
منه.  لقمة  بكّل  و�ل�صتمتاع  ببطء,  �لطعام  تناول 
ي�صتغرق  �لدماغ  باأّن  �لتذكر  ُيفيد  �لإطار,  هذ�  ويف 

ع�رشين  �إىل  دقيقة  ع�رشة  خم�ض  من 
منها, حّتى يعطي �إ�صارة �ل�صبع.

�لأطعمة  �صنوف  �إبعاد  ُي�صتح�صن   •
�ملخّلالت,  �لإفطار:  وجبة  عن  �لآتية 
�لدهنّية,  وتلك  �حلاّرة,  و�لأطعمة 
�لعط�ض,  تزيد  فهي  و�ملقلّية,  و�ملاحلة, 
ن�صبة  �رتفاع  يعاين من  �جل�صم  وجتعل 
كما  �له�صم,  وع�رش  �ملعدة,  حم�ض 
�ل�صنوف  ومن  �لنوم.  عند  تزعج  �أّنها 
�مل�رشوبات  �لوجبة:  يف  �ملرغوبة,  غر 
�لدين  وقمر  �لفو�كه  وع�صائر  �لغازّية 

و�جلاّلب.
�لزيوت  �ختيار  �ل�رشوري  من   •
�لنباتّية �ل�صحّية, �لتي حتتوي على ن�صبة عالية من 
زيت  )�أو  �لكانول  زيت  مثل:  �مل�صّبعة,  غر  �لدهون 

فول �ل�صويا( يف �لطهي, مع جتّنب �لزبدة و�ل�صمن.
�أو  �لبخار  على  �لطهي  طريقة  �تباع  ُي�صتح�صن   •

�ل�صّي.
بني �لإفطار و�ل�صحور

على  �صاعة  �نق�صاء  بعد  �حللويات,  بتناول  يو�صى 
جتّنب  مع  منه,  �صاعتني  �أو  �لإفطار  من  �لفر�غ 
و�ل�صّكر.  و�لزبدة  بالدهون  تعّج  �لتي  �ل�صنوف 
�لعربّية,  باحللويات  ��صتبد�ل  يفيد  �لإطار,  هذ�  ويف 
�ملثّلجة  �لفو�كه  "�صوربيه"  مثل:  �خلفيفة,  �حللويات 
�أّن �ملغالة يف تناول  و�ل�"كا�صرتد" و�ل�"جلو"... علًما 
�ل�صعور  يزيد  و�ل�صحور  �لإفطار  بني  �حللويات 
�ملغذيات  يوّفر  ول  �ل�صيام,  نهار  خالل  بالعط�ض 
�لكافية. باملقابل, هناك وجبات خفيفة �صحّية �أخرى, 
لتعزيز �لطاقة, مثل: �ملك�رّش�ت, و�لفو�كه, و�ملجّففة 

منها, و�لتمر.
من  و�فر  كّم  ب�رشب  �للتز�م  يحب  ثانيٍة,  جهٍة  من 
�لإفطار  بني  �ملاء(  من  �أكو�ب   8 )نحو  �ل�صو�ئل 
�أثناء  باجلفاف  �لإ�صابة  خطر  من  يحّد  ما  و�ل�صحور, 
�ل�صيام. علًما �أّن �رشب �لكثر من �ملاء دفعة و�حدة ل 
ي�صاعد, يف هذ� �لإطار. باملقابل, تفيد حماولة �رشب 
ومن  �صاعة.  �إىل  �صاعة  ن�صف  كّل  �ملاء  من  كوب 
�لتد�بر �ل�صحّية: �لتقنني يف �رشب �مل�رشوبات �لتي 
حتتوي على �لكافيني, مثل: �لقهوة و�ل�صاي و�لكول, 

لأّنها تعّزز فقد�ن �ل�صو�ئل من �جل�صم.
ال�ضحور

تدعو  لذ�  رم�صان,  يف  �رشورّية  وجبة  �ل�صحور 
�خت�صا�صّية �لتغذية �لقطان �إىل عدم تفويتها بحّجة 
من  �لوقاية  بالوجبة  تت�صل  �إذ  �لنوم,  يف  �لرغبة 
�لعط�ض و�لتعب خالل �ليوم �لتايل, كما �حلوؤول دون 

�ليوم  �لإفطار خالل  �أثناء  �لطعام  تناول  �لإفر�ط يف 
�لتايل. ت�صمل مكّونات وجبة �ل�صحور �ل�صحّية:

�مل�صنوع  كاخلبز  بالألياف,  �لغنّية  �لكربوهيدر�ت   •
�لكاملة,  �حلبوب  �أو  �ل�صوفان  �أو  �لكامل  �لقمح  من 
�لدم  يف  �ل�صّكر  ن�صبة  على  �حلفاظ  يف  ُي�صاعد  ما 

معتدلًة, يف �ليوم �لتايل.
�أو  �لبقول  �أو  �لبي�ض  مثل:  �لدهن,  قليل  �لربوتني   •
و�لأجبان  �لألبان  منتجات  �أو  �لدجاج  �أو  �لفا�صولياء 
�أن�صجة  وبناء  �إ�صالح  يف  ُي�صاعد  ما  �لد�صم,  قليلة 
�جل�صم وجهاز �ملناعة. كما ُي�صاعد ��صتهالك منتجات 
�حلفاظ  �ل�صحور, يف  بالكال�صيوم يف  �لغنّية  �لألبان 
ت�صكو من عدم حتّمل  �لتي  للفئة  �لعظام.  قّوة  على 
�حلليب  �ختيار  ميكن  ومنتجاته,  �حلليب  �لالكتوز يف 
�ملدّعم  �ل�صويا  فول  حليب  �أو  �لالكتوز  من  �خلايل 

بالكال�صيوم.
من  وتقي  بالمتالء,  ُت�صعر  و�خل�رشو�ت  �لفو�كه   •
و�ملعادن  �لفيتامينات  على  حتتوي  وهي  �لإم�صاك, 
و�ملو�د �لكيميائّية �لنباتّية �حليوّية �ل�رشورّية ل�صّحة 

جّيدة.
�لكربوهيدر�ت  بتجّنب  يو�صى  ثانيٍة,  جهٍة  من 
�ملكّررة, مثل: �خلبز �لأبي�ض �أو �لأرز �أو �ملعكرونة يف 
�ل�صحور. يف �لآتي, بع�ض �لأمثلة عن وجبة �ل�صحور 

�ل�صحّية:
قليل  �حلليب  مع  �ل�صوفان,  من  موؤّلفة  �ُصلطانية   .1
)�أو  �ملرغوبة  و�لفاكهة  �ليوناين(,  �للنب  )�أو  �لد�صم 

�ملك�رّش�ت �أو �لبذور(.
ا,  حُمّم�صً �لكامل,  �لقمح  خبز  من  "�صندوي�ض"   .2
�جلنب  �صندوي�ض  )�أو  �لد�صم  قليلة  باللبنة   � وحم�صوًّ
من   , ما  حّد  �إىل  جاّف  �خلبز  �أّن  مبا  �خل�رشو�ت(.  مع 

�ل�رشوري �رشب �لكثر من �ملاء.
 � حم�صوًّ �لكامل,  �لقمح  خبز  من  "�صندوي�ض"   .3

بالديك �لرومي و�جلنب �خلفيف, مع �صلطة جانبّية.
من  وكّم  �ل�صوفان,  خبز  مع  �مل�صلوق,  �لبي�ض   .4

�خل�رشو�ت.
تو�ضيات اللياقة البدنّية

لكن  رم�صان,  يف  هام  �لبدنية  للياقة  على  �حلفاظ 
�صّف  �إىل  �لن�صمام  يفيد  �خلروج,  يف  �لتقنني  مع 
�للياقة �لبدنّية عرب �لإنرتنت, فاإىل فو�ئد �لريا�صة يف 
تو��صل  على  �ل�صّف  متتبع  تبقي  هي  �جل�صم,  تليني 
�إىل  �أ�صف  و�لقلق.  �لتوتر  من  وحتّد  �لأ�صحاب,  مع 
�خلفيفة,  �لتمرينات  ببع�ض  �لقيام  �رشورة  تقّدم,  ما 
�أّما هو�ة رفع �لأثقال  قبل �صاعة من موعد �لإفطار. 
من  �لفر�غ  بعد  �صاعتني  ينتظرو�  �أن  فُي�صتح�صن 

�لإفطار للقيام بالتمرينات.

ن�ضائح رجيم يف رم�ضان



اأ�ضرى فل�ضطينيون

بقلم :  �ضري  القدوة
--------------------

�لحتالل  �صلطات  ممار�صات  �ن 
�دت  �لعامة  �ل�صجون  ومديرية 
�ل�صر  �ل�صهيد  و�إعد�م  قتل  �يل 
�بن  �لربغوثي  جابر  نور  �لبطل 
�ل��ذي  عاما  و�لع�رشين  �لثالثة 
�لحتالل  �صجون  يف  ��صت�صهد 
بارد  ب��دم  و�إع��د�م��ه  �ل�رش�ئيلي 
�مل�صوؤولية  تتحمل  بذلك  وه��ي 
�جلرمية  ه��ذه  تنفيذ  عن  �لكاملة 
�ل��ظ��روف  ك��ل  ت�صتغل  و�ل��ت��ي 
�مل��م��ك��ن��ة ل��ت��ن��ك��ي��ل ب���الأ����رشى 
وقتلهم  وتعذيبهم  وتعنيفهم 
�جلرمية  هذه  و�إن  �لطبي  بالإهمال 
�جلر�ئم  �صجل  �يل  ت�صاف  �لكبرة 
�لحتالل  نفذها  �لتي  �لب�صعة 
يف  �لفل�صطينيني  �ل���رشى  بحق 
�حتجازهم  يتم  و�لذين  �صجونه 
وخم��ال��ف  ق��ان��وين  غ��ر  ب�صكل 
�خلا�صة  و�ل��ق��و�ن��ني  �لقيم  لكل 
تلك  عن  ناهيك  �ل�رشى  مبعاملة 
�خلطرة  و�ملمار�صات  �ل�صيا�صة 
�ل��ت��ي ي��ت��ع��ر���ض ل���ه �ل����رشى 
�لحتالل  ق�صبان  خلف  �لبطال 
ومعاملة  متعمد  طبي  �إهمال  من 
من  �لأدن���ى  للحد  تفتقر  �صيئة 
�لن�����ص��ان��ي��ة وح��ق��وق �لأ����رشى 

�لدولية. و�ملعاهد�ت  و�ملو�ثيق 
عابود  بلدة  من  �لربغوثي  �لأ�صر 
منذ  معتقل  �لله  ر�م  غرب  �صمال 
�لنقب  �صجن  يف  �صنو�ت   4 نحو 
بال�صجن  وحمكوم  �ل�صحر�وي 
وك��ان  �صنو�ت   8 مل��دة  �لفعلي 
لالإغماء  تعر�ض  �ل�صهيد  �لأ�صر 
�حلمام  يف  تو�جده  �أثناء  �ل�صديد 
�لنقب  �صجن  يف   )25( ق�صم  يف 
�ملعتقل  �إد�رة  و�ن  �ل�صحر�وي 
بعد  و�إنعا�صه  نقله  يف  تاأخرت 
ما  ح�صب  للوعي  فقد�نه  حادثة 

ذكرت وز�رة �ل�رشى.
�لربغوثي,  �لأ�صر  وبا�صت�صهاد   
يرتفع عدد �صهد�ء �حلركة �لأ�صرة 
1967م  223 �صهيد�ً منذ عام  �إىل 
ول تز�ل �صلطات �لحتالل حتتجز 
�ل�صهد�ء,  �لأ�رشى  من  جثامني   5
��صت�صهد  �لذي  دولة  �أني�ض  وهم: 
 ,1980 عام  ع�صقالن  �صجن  يف 
��صت�صهد  �لذي  عوي�صات  وعزيز 
ب���ارود,  وف��ار���ض   ,2018 ع��ام 
�ل�صايح  وب�صام  طقاطقة  ون�صار 
وث��الث��ت��ه��م ����ص��ت�����ص��ه��دو� خ��الل 
�ىل  بالإ�صافة  هذ�  �ملا�صي  �لعام 
توفو�  �لذين  �ل�رشى  من  �ملئات 
بفرت�ت  �ل�صجن  من  حتررهم  بعد 
ورثوها  باأمر��ض  متاأثرين  ق�صرة 

�لتعذيب  ج���ر�ء  �ل�صجون  ع��ن 
ممار�صات  �إن  �لطبي.  و�لإه��م��ال 
�لإج��ر�م��ي��ة جتاه  �لح��ت��الل  دول��ة 
�مل�صتمر  و�ن��ت��ه��اك��ه��ا  �أ����رش�ن���ا 
�لقو�نني  يف  �ملكفولة  حلقوقهم 
قتل  حد  �إىل  و�صلت  �لتي  �لدولية 
طبيا  و�إهمالهم  مبا�رشة  �لأ�رشى 
رو�تبهم  خم�ص�صات  وخ�صم 
و��صتغالل  �ل�رش�ئب  عائد�ت  من 
م�صدر  �ىل  وحتويلها  معاناتهم 
دون  مت��ر  ل��ن  �لأم����و�ل  لك�صب 
قانونية  وم�����ص��اءل��ة  حم��ا���ص��ب��ة 
و�ملحافل  �ملحاكم  يف  و�صيا�صية 
يو�جه  �لذي  �لوقت  يف  �لدولية. 
ويكافح  كورونا  وباء  �لعامل  فيه 
جمعاء  �لب�رشية  �إن��ق��اذ  �ج��ل  من 
�صلطات  تو��صل  �خلطر  هذ�  من 
�ملتعمد  ��صتهتارها  �لح��ت��الل 
زنازينها  يف  �ل����رشى  ب��ح��ي��اة 
مقومات  لأدن���ى  تفتقر  �ل��ت��ي 
�ل�صتمر�ر  عرب  �لعامة  �ل�صحية 
بحقهم  �لتع�صفية  �إجر�ء�تها  يف 
هذه  ظل  يف  �متناعها  ذلك  يف  مبا 
�لج���ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  ع��ن  �جلائحة 
تطهر  ورف�صها  �لالزمة  �لوقائية 
�جر�ء  وجتاهلها  �ل�صجون  وتعقيم 
�خ��ت��ب��ار�ت ف��ح�����ض �ل��ف��رو���ض 
�لذي  �لكتظاظ  رغ��م  لالأ�رشى 

�ملئات  ووجود  �ل�صجون  ت�صهده 
و�لأطفال  �ملر�صى  �ل���رشى  من 
جتاوز  ممن  �ل�صن  وكبار  و�لن�صاء 

عامًا.  70 بع�صهم 
باإهمالها  �لحتالل  حكومة  �إن   
وم�صادرتها  لالأ�رشى  �ل�صحي 
و�نتهاجها  �حل��ري��ة  يف  ح��ق��ه��م 
مل��خ��ت��ل��ف �أ����ص���ك���ال �ل��ت��ع��ذي��ب 
تع�صفية  ق��و�ن��ني  وت�����رشي��ع��ه��ا 
للخطر  حياتهم  وتعري�ض  �صدهم 
فاأنها تنتهك �لأعر�ف و�لتفاقيات 
�تفاقيتا  ر�أ�صها  وعلى  �لدولية 
�صنة  و�ل��ر�ب��ع��ة  �لثالثة  جنيف 
وموؤمتر  فيينا  و�تفاقية   1949
�لأمم  وميثاق   1907 عام  له��اي 
عام  �لدولية  و�لقر�ر�ت  �ملتحدة 
عاجال  حتركا  ي�صتدعي  مما   1960
�م��ام  �لح��ت��الل  ���ص��ج��ون  لفتح 
�ل�صجون  �إد�رة  و�إخ�صاع  �لعامل 
و�لرقابة  للتفتي�ض  و�ملعتقالت 
�لدولية  �لقو�نني  تطبيق  و�صمان 
على �لأ�رشى و�إىل �لتدخل ب�صكل 
من  �لحتالل  على  لل�صغط  عاجل 
�لأ�رشى  جميع  عن  �لإف��ر�ج  �جل 
�رشط  �و  قيد  دون  �لفل�صطينيني 
�حلرجة  �لظروف  هذه  يف  خا�صة 
�نت�صار  خطر  فيها  يو�جهون  �لتي 

�صجونها. د�خل  كورونا  فرو�ض 

االحتالل يتحمل امل�ضوؤولية باإعدام اال�ضري الربغوثي
االأ�ضري ف�ضاء روؤوف 
اإبراهيم الزغيبي 

�لأ�صر يف �صطور ..
تروي �لزوجة �أم �لعبد , 
مبد�ر�ض  تعلم  ف�صاء  �أن 
 , كبر  بطموح  جنني 
قطع  �لح��ت��الل  ل��ك��ن 
عليه �لطريق وحرمه من 
�لثانوية  �متحان  تقدمي 
من  باعتقاله    , �لعامة 
جنني  يف  عائلته  منزل 
 /17/6 ت��اري��خ   ف��ج��ر 
1983 , فحرمه در��صته 
�لتي �أكملها بعد حترره , 

�نت�صب للمدر�صة �لعربية �خلا�صة وحقق �لنجاح يف �لثانوية 
" عندما كان ي�صتعد لاللتحاق باجلامعة  �لعامة , وت�صيف 
 ,  26/11/1986 بتاريخ   ثانية   مرة  �لحتالل  �عتقله   ,
يف  حت��رر  حتى  و�صمد  و�لتعذيب  للتحقيق  وتعر�ض 
20/9/1987 , و��صتاأنف حياته �لتعليمية , �نت�صب  جلامعة 
ملدة  در�ض   " وتكمل   ," �أ�صنان  �صناعة  تخ�ص�ض  بروت 
�عتقاله   فاأعاد   , باملر�صاد  له  كان  �لحتالل  لكن   , عامني 
يف 18/6/1990 لعدة �صهور , ثم �عتقل يف 12/9/1990 
�إكمال  من  يتمكن  ومل   ,  10/2/1991 يف  عنه  و�أف��رج 

در��صته ".
�عتقالت متكررة ..

وتفا�صيل  بتو�ريخ   ," �لعبد  �أم   " �لزوجة  ذ�كرة  حتتفظ   
رحلة �عتقال زوجها �لأ�صر ف�صاء , و�لذي كرر حماولت 
�إكمال در��صته �جلامعية , فانت�صب جلامعة �لقد�ض �ملفتوحة 
تخ�ص�ض �إد�رة �أعمال  , ولكنه مل يكمل ب�صبب �لعتقالت 
خطوة  �لتقدم  ف�صاء  حاول  كلما   " وتقول   , له  �ملتكررة 
طريقه  �لحتالل  يعرت�ض   , و�لدر��صية  �لعادية  حياته  يف 
22/1/1992  و�عتقل حتى  ,فقد  �قتحم منزل عائلته  يف 
�لتحقيق و�ل�صجون حتى تن�صم  �أقبية  21/5/1992, وتنقل 
ع�صنا   " , وت�صيف   14/1/1994 بتاريخ  �حلرية وتزوجنا   
وفرق  فرحتنا  �لحتالل  نغ�ض  حتى  ور�ئعة  �صعيدة  حياة 
  30/1/1995 يف  �د�ري��ًا   و�عتقاله  منزلنا  مبد�همة  �صملنا 
بحريته  فرحتنا  و�كتملت   ,  11/5/1995 يف  عنه  و�أفرج 
و�أكملنا �مل�صو�ر ورزقنا بثالثة  بنات ولد , �أكربهم  نر�ن 
عمرها حاليًا   23 عامًا و�أ�صغرهم حور 10 �صنو�ت  , وقد 
�لأخرى  تلو  باعتقال و�لدهم مرة  �لفر�ق  عاي�صوين جتارب 
" مل تعد متر منا�صبة وحمطة بني �لنتفا�صتني  " , وتكمل 
�أطفاله  حرمته  �لتي  وعذ�باته  لالعتقال   زوجي  ليتعر�ض 
�عتقاله  كان  �ملر�حل  جميع  , ويف  �ملنا�صبات  خا�صة خالل 
�لوحيدة  �ملرة   فهي   ,10/12/2011 فرتة   با�صتثناء  �إد�ري 
�صهور   8 ملدة   �لفعلي  بال�صجن  خاللها  عليه  حكم  �لتي 

بتهمة �لنتماء للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني ".
�لعتقال �لأخر ....

من  �لثانية  �ل�صاعة  حو�يل  يف   , �جلوي  �ملنخف�ض  خالل   
فجر تاريخ  24/1/ 2020 , ��صتيقظت عائلة �لزغيبي على 
منزلها  بو�بة  �جلنود  دمر  بعدما  �صديدة  �نفجار�ت  �صوت 
�لرئي�صي , وتقول " نه�صنا من نومنا مذعورين , لن�صاهد 
20 جنديًا د�خل منزلنا برفقة �لكالب �لبولي�صية  �أكرث من 
,  جمعونا وعزلونا  يف غرفة و�حدة و�صط حر��صة م�صددة 
وتخريب  بتفتي�ض  خاللها   قامو�  �صاعات   3 مد�ر  على 
حمتويات �ملنزل ب�صكل كبر جد�ً ", وت�صيف " قلبو� �أثاثنا 
بيننا  من  زوجي  �نتزعو�  ثم   , عقب  على  ر�أ�صًا  و�إغر��صنا 
بعدما �صادرو� هاتفه �خللوي وقيدوه  ونقلوه جلهة جمهولة 
, بينما تكررت �مامي حمطات �ملعاناة على مد�ر �صنو�ت 

�عتقاله �ل�صبعة بتهمة �لنتماء للجبهة �ل�صعبية".
كابو�ض و�صمود..

�لعبد  �م  , حرم �لحتالل    �ل�صابقة   يف حمطات �لعتقال 
�لعقاب  لنف�ض  تتعر�ض  ل  �أن  وتتمنى   , زوجها  زيارة  من 
�لتع�صفي , وتقول " عانينا ب�صبب �لرف�ض �لأمني , وقدمت 
للتو��صل  �نتظر  زلت  وما  ت�رشيح  على  للح�صول  طلبًا 
�لكابو�ض  من  نتخل�ض  حتى  زوج��ي  على  و�لطمئنان 
�لرهيب �لذي يطاردنا ", وت�صيف " منذ �صنو�ت , مل يرتكنا 
�إد�رية    �عتقالت  فيكفي   , �لنا�ض  كباقي  نعي�ض  �لحتالل 
بحجج و�هية دون تهمة لنبقى نتذوق �حلزن و�لمل ومر�رة 
�ل�صجون وعتمتها,ورغم ذلك,فنحن �صامدون يف وجه هذ� 
�ملحتل ولن يغلق �صجن على �أ�صر و�صيتحرر زوجي وكافة 

�ل�رشى باإذن �لله".

خرباء يف االأمم املتحدة: على اإ�ضرائيل اإطالق �ضراح 
االأ�ضرى الفل�ضطينيني املعر�ضني للخطر

حقوق  خ��رب�ء  من  جمموعة  حثت 
�ملتحدة,  ل��الأمم  �لتابعني  �لإن�صان 
�صد  �لتمييز  عدم  على  �إ�رش�ئيل 
�لفل�صطينيني  �لأ�����رشى  �آلف 
�ل��ذي��ن ي��و�ج��ه��ون خ��ط��ر�ً ك��ب��ر�ً 
كورونا  فرو�ض  �نت�صار  ب�صبب 
���رش�ح  و�إط���الق  "كوفيد19-", 
خا�صة  �صعفًا,  �لأك���رث  �لفئات 
�ل�صن,  وكبار  و�لأط��ف��ال  �لن�صاء 
حالت  من  يعانون  �لذين  و�أولئك 

طبية موجودة من قبل.
من  �أكرث  حاليا  "يوجد  �خلرب�ء  وقال 
بينهم  فل�صطيني,  �أ�صر  �آلف   5
و700  �م����ر�أة  و43  طفال   183
طبية  ح��الت  من  يعانون  حمتجز 
�لإ�رش�ئيلية,  �ل�صجون  يف  �صابقة 
�أفرجت  �ملا�صي,  �ل�صهر  وخ��الل 
�ل�صجناء  م��ئ��ات  ع��ن  �إ���رش�ئ��ي��ل 
ومل  وقائية,  كخطوة  �لإ�رش�ئيليني 
�ل�صجناء  على  مماثلة  تد�بر  تطبق 
�إىل  ي�صر  وه��ذ�  �لفل�صطينيني, 

�نتهاكًا  ي�صكل  ما  متييزية,  معاملة 
�خلرب�ء  �لدويل".و�أ�صاف  للقانون 
يجب  �ل�صجناء  ���رش�ح  �ط��الق  �أن 
"�ملحتجزين  �أي�����ص��ا  ي�صمل  �أن 
�ملحاكمة,  قبل  و�حلب�ض  �د�ري���ا 
خطو�ت  تتخذ  �أن  �إ�رش�ئيل  وعلى 
لالإفر�ج عن �أولئك �لذين يو�جهون 
�لفئات  وكذلك  تع�صفية,  �إجر�ء�ت 
من  للحد  �صجونها  يف  �ل�صعيفة 
�لأدنى من  �لكتظاظ و�صمان �حلد 
�لفرو�ض". �نت�صار  ملنع  �لظروف 

منذ  �لزيار�ت  "منع  �إىل  و�أ�صارو� 
تقييد  جانب  �إىل  �لفرو�ض,  �نت�صار 
من  و�أن  لالأ�رشى,  �ملحامني  و�صول 
تد�بر  �أي  تكون  �أن  مبكان  �لأهمية 
و�إذ�  طبيا,  مربرة  �لقبيل  هذ�  من 
�إتاحة  فينبغي  كذلك,  �لأم��ر  كان 
تطبيق  لالت�صال,  بديلة  و�صائل 
ت��د�ب��ر خ��ا���ص��ة ع��ل��ى �لأط��ف��ال 
�خلرب�ء  للزيار�ت".و�أعرب  و�لن�صاء 
�لتقارير  �إز�ء  �لبالغ  قلقهم  عن 

�لحتالل  �صلطات  باأن  تفيد  �لتي 
�إىل مكافحة  �لر�مية  تعرقل �جلهود 
�لقد�ض  يف   COVID-19 �نت�صار 
ق��و�ت  د�ه��م��ت  حيث  �ل�����رشق��ي��ة, 
�لح��ت��الل م��وؤخ��ر� ع��ي��ادة يف حي 
�ل�صلطة  �أن  بحجة  �ملكتظ  �صلو�ن 
�ل��وط��ن��ي��ة ق��دم��ت جم��م��وع��ات 
كما  فح�ض(,  )�رش�ئح  �ختبار�ت 
�عتقلت �أطباء. وتابعو� �أن "من غر 
�ملت�صور, يف ظل �لظروف �لر�هنة, 
�إىل  �لفتقار  �صوء  يف  �صيما  ول 
وغرها  �لختبار�ت  جمموعات 
�إ�رش�ئيل  تقو�ض  �أن  �ملعد�ت,  من 
�ختبار جزء  ل�صمان  �لقائمة  �جلهود 
�لفل�صطينيني.  �ل�صكان  من  �أك��رب 
ب�صكل  مطلوبة  �جلهود  هذه  ومثل 
�لبيانات  ت�صر  ع��ن��دم��ا  خ��ا���ض 
C - م��ع��دلت �أن  �إىل   للأخ���رة 
كبر  ب�صكل  ز�دت  قد   VID-19

�ملحتلة". �ل�رشقية  �لقد�ض  يف 
للفل�صطينيني  تتاح  �أن  "ينبغي  كما 

ك�صكان  ل��الح��ت��الل,  �خلا�صعني 
�لإن�صاين  �لقانون  مبوجب  حمميني 
للح�صول  مت�صاوية  فر�صا  �لدويل, 
متييز,  دون  و�لختبار  �لعالج  على 
مثل  �لأعمال  هذه  ملثل  ميكن  ول 
�إل  �لفل�صطينية  �لعياد�ت  مد�همة 

�أن تقو�ض مثل هذه �جلهود".
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اأخبار فل�ضطني

ت�رشيح  عملية  تتم  �أن  �ملقرر  من 
جثمان �ل�صهيد �لأ�صر نور �لربغوثي 
�لعديل  �لطب  �لأحد يف معهد  �ليوم 
�بو كبر, بح�صور طبيب فل�صطيني, 

على  للوقوف  �لهيئة,  من  وحم��ام 
مالب�صات وظروف ��صت�صهاده.

�صوؤون  هيئة  با�صك  �لناطق  و�أك��د 
جهود�  �أن  ربه  عبد  ح�صن  �لأ���رشى 

حثيثة تبذل ل�صرتد�د جثمان �ل�صهيد 
�لربغوثي.

قد  �لربغوثي  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر 
ني�صان �جلاري,   21 بتاريخ  ��صت�صهد 
�ل�صديد  لالإغماء  تعر�صه  ج��ر�ء 
 "25" ق�صم  يف  بغرفته  وجوده  �أثناء 
وتاأخرت  �ل�صحر�وي,  �لنقب  مبعتقل 
عن  �لح��ت��الل  �صجون  �صلطات 
�صاعة  ن�صف  من  لأك��رث  �إنعا�صه 
منذ  معتقل  وه��و  متعمد,  ب�صكل 
�لنقب  �صجن  يف  �صنو�ت   4 نحو 
بال�صجن  وحمكوم  �ل�صحر�وي, 
�لفعلي ملدة 8 �صنو�ت, وبا�صت�صهاده 
�لأ�صرة  �حلركة  �صهد�ء  عدد  يرتفع 

�إىل 223 �صهيد�ً منذ عام 1967.
ي�صار �إىل �أن �لحتالل ما ز�ل يحتجز 
�ل�صهد�ء,  �لأ���رشى  من  جثامني   5
��صت�صهد  �ل��ذي  دول��ة  �أني�ض  وه��م: 
 ,1980 ع��ام  ع�صقالن  �صجن  يف 
��صت�صهد  �ل��ذي  عوي�صات  وعزيز 
ون�صار  بارود,  وفار�ض   ,2018 عام 
وثالثتهم  �ل�صايح  وب�صام  طقاطقة, 
�ملن�رشم.  �لعام  خالل  ��صت�صهدو� 
�لأ���رشى  عدد   67 �إىل  و�صل  فيما 
�إجر�ء�ت  عرب  �لحتالل  قتلهم  �لذين 
�لإهمال �لطبي �ملتعمد وهي جزء من 
منذ  وذلك  وممنهجة,  ثابتة  �صيا�صة 

�لعام 1967.

ت�ضريح جثمان االأ�ضري الربغوثي للوقوف على مالب�ضات ا�ضت�ضهاد
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 وفيات كورونا يف العامل تتخطى حاجز الـ200 
األف حالة

قراءة / حممد علي
---------------- 

�ملتحدة  ل���الأمم  �ل��ع��ام  م���ني  �لأ �أك���د 
�لوباء  دحر  �أن  غوتري�ض  �نطونيو 
 200 من  �أك��رث  بحياة  �أودى  �ل��ذي 
يتطلب  �ل��ع��امل  يف  �صخ�ض  ل���ف  �أ
يف  �لعامة  �ل�صحة  يف  جهد  "�أكرب 
�ملتحدة  �لأمم  وق��دم��ت  �لتاريخ". 
�لتابعة  �لدولية  �ل�صحة  ومنظمة 
ن��ت��اج  لإ "تاريخية"  م��ب��ادرة  ل��ه��ا 
�لناجم  كوفيد19-  لوباء  عالجات 

�مل�صتجد. كورونا  فرو�ض  عن 
لإيجاد  �ملخترب�ت  بني  �ل�صباق  وبد�أ 
�صت  جت��ري  �إذ  �مل��ن��ا���ص��ب,  �ل��ع��ق��ار 
جت���ارب ���رشي��ري��ة خ�����ص��و���ص��ا يف 
غوتري�ض  لكن  ملانيا.  و�أ بريطانيا 
�إىل  بالتو�صل  يتعلق  �لرهان  �إن  قال 
و�آمنني  معقول  "ب�صعر  وعالج  لقاح 
ويف  "للجميع  ومتوفرين  وفعالني" 
ي�صتثني  حل  من  حمذر�  مكان",  كل 
�ل��ف��ق��ر�ء. وجت���ري ه���ذه �مل��ب��ادرة 
�أوروب��ا,  دول  من  �لعديد  مب�صاركة 

�صجلت  �لتي  ت�رشر�  �لأكرث  �لقارة 
تن�صم  مل  لكن  وفاة.  �ألف   119 فيها 
فيها  ر�صدت  �لتي  �ل�صني  من  �أي 
كانون  يف  ب��امل��ر���ض  �إ���ص��اب��ة  �أول 
�ل��ولي��ات  ول  �لأول/دي�����ص��م��رب, 

�مل�رشوع. هذ�  عر�ض  �إىل  �ملتحدة 
وعجز ديون 

يعاين  �لتي  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف 
من  ك��غ��ره��ا  ب�����ص��دة  �ق��ت�����ص��اده��ا 
�ل��ب��ل��د�ن م��ن �ل��ق��ي��ود �مل��ف��رو���ص��ة 

خطة  تر�مب  وقع  �لوباء,  لحتو�ء 
نحو  قيمتها  تبلغ  جديدة  م�صاعدة 
من  للتخفيف  دولر  مليار   500
و�مل�صت�صفيات.  �ل�رشكات  �أع��ب��اء 
�لناجت  �إج��م��ايل  لأن  ملح  و�لو�صع 
 12 بن�صبة  �صيرت�جع  للبالد  �لد�خلي 
�لبطالة  ومعدل  �لف�صل,  هذ�  باملئة 
و�لو�صع  باملئة.   14 بن�صبة  �صرتع 
يتوقع  حيث  �أي�صا  �إيطاليا  يف  �صيء 
�لعام  و�ل��ع��ج��ز  �ل��دي��ن  يرتفع  �أن 

ويتوقع  خميفة.  م�صتويات  �إىل 
�لد�خلي  �لناجت  �إجمايل  يرت�جع  �أن 
�ليورو  منطقة  يف  �قت�صاد  لثالث 
يف  �ل��ع��ام.  ه��ذ�  ب��امل��ئ��ة   8 بن�صبة 
حتى  �لدول  تتو�صل  مل  حيث  �أوروبا 
نعا�ض  �إ خطة  لتمويل  تفاهم  �إىل  �لآن 
ب�رشعة.  �حلكومات  تعمل  و��صعة, 
بتقدمي  وه��ول��ن��د�  فرن�صا  ف��وع��دت 
ع�����رش�ت �مل��ل��ي��ار�ت م��ن �ل��ي��ورو 
�ل  "�يرفر�ن�ض-كا  �لطر�ن  ل�رشكة 
طائر�تها.  رحالت  توقفت  �لتي  �م" 
يهدد  �ل���ذي  �ل�صياحة  ق��ط��اع  يف 
مليون   75 �إىل  ي�صل  ما  فيه  �لوباء 
جمموعة  دول  ت��ع��ه��دت  وظ��ي��ف��ة, 
نعا�ض  �لإ "بدعم  �جلمعة  �لع�رشين 
يف  "�لتن�صيق  و�صمان  �لقت�صادي" 
�ل�صفر". على  �ملفرو�صة  �لقيود  رفع 

ثانية موجة 
�لعاملي  �ل��رك��ود  م��ن  �ل��رغ��م  على 
�ل��ق��اع��دة  �ل��ع��زل  يبقى  �مل��ت��وق��ع, 
�نت�صار  مل��ن��ع  �لأح��ي��ان  �أغ��ل��ب  يف 

ثانية. موجة  يف  �لفرو�ض. 

العامة  التعبئة  اإىل  املتحدة  االأمم  دعت  ال�ضبت,  األف  الـ200  تخطي  على  امل�ضتجد  كورونا  بفريو�س  الوفيات  ح�ضيلة  ت�ضارف  بينما 
العاملي. االقت�ضاد  يهز  وباء  لتطويق  الوحيد  الو�ضيلة  اأنها  معتربة  للجميع  يتوفر  لقاح  اإنتاج  لت�ضريع 

ت�����د�ول ن��ا���ص��ط��ون ع���رب م��و�ق��ع 
مقطع  �لج��ت��م��اع��ي,  �ل��ت��و����ص��ل 
�ملقتول  �ل�صعودي  لل�صحفي  فيديو 
عن  يتحدث  وهو  خا�صقجي,  جمال 
�لذي  �حلامد,  عبد  �حلقوقي  �لنا�صط 
�لطبي  �لإهمال  ثر  �إ �أم�ض,  يوم  توفى 
وحتدث  �ململكة.  �صجون  يف  �ملتعمد 
�ملاأخوذ  �مل�صور  �ملقطع  يف  خا�صقجي 
�صابقة,  تلفزيونية  مقابلة  م��ن 
للملكية  تدعو  حركة  ظهور  عن 
حتى  �ل�صعودية,  يف  �لد�صتورية 
مطلع  �لعربي  �لربيع  موجة  بدء  قبل 
خا�صقجي,  وو���ص��ف   .2011 ع��ام 
�ل�صعودية  �ل�صلطات  �غتالته  �لذي 
باإ�صطنبول  ب��الده  قن�صلية  د�خ��ل 
�حلامد  �لله  "عبد  �أن   ,2018 ع��ام 
جميع  د�ع��ي��ا  د�صتوري",  م��ب��دع 
�إىل  للدخول  �ل�صعوديني  �ملو�طنني 
قدمه  ما  مل�صاهدة  �حلامد,  �صفحة 

ب�����د�ع. وك��ان��ت ح�����ص��اب��ات  م��ن �إ
وفاة  �جلمعة,  فجر  �أكدت  �صعودية 
�لله  عبد  �ملعتقل  �ملعروف  �لأكادميي 
حالته  تدهور  من  يام  �أ بعد  �حلامد, 
يف  خا�صقجي  و�ع��ت��رب  �ل�صحية. 
هو  �حلامد  �أن  �لتلفزيونية,  مقابلته 
وهو  �خلال�صة,  �ل�صعودية  �لرتبة  من 
�إ�صالمية  وخلفيته  ومتعلم  مثقف 

�صخة. ر�
جمعية  ���ص�����ض  م��وؤ ه���و  و�حل���ام���د 
يف  و�ل�صيا�صية  �مل��دن��ي��ة  �حل��ق��وق 
�ل��وج��وه  ب���رز  �أ و�أح���د  �ل�صعودية, 
�أوقفته  باململكة,  لالإ�صالح  �لد�عية 
 ,2013 مار�ض  ذ�ر/  �آ يف  �ل�صلطات 
عاما,   11 بال�صجن  عليه  وحكمت 
وفق  �حل��ك��م,  �صبب  تو�صيح  دون 
ن�صان  �لإ حلقوق  �لق�صط  منظمة 

. ية د ل�صعو �
ق/د

�لفرتة  يف  �لإ�صبان  �لعلماء  تو�صل 
تفيد  علمية  حتليالت  �إىل  �لأخ��رة 
ب��ط��رق �ن��ت��ق��ال ف��رو���ض ك��ورون��ا 
�خل��ارج.  م��ن  �ل��ب��الد  �إىل  �مل�صتجد 
مت  �ل��ت��ي  �ل��در����ص��ة  �لعلماء  ون�����رش 
�لفرو�ض  �نتقال  ب�صاأن  لها  �لتو�صل 
نحو  هناك  �أن  م�صرين  �صبانيا,  �إ �إىل 
لكن  للفرو�ض,  �نتقال  طريقة   15
�ل�صني  �إدر�ج  يتم  مل  ن��ه  �أ ب���رز  �لأ
�لدول  قائمة  يف  �صا�صي  �أ كم�صدر 
�إىل  �ل��ف��رو���ض  منها  و���ص��ل  �ل��ت��ي 
�لأوروبية  �لدول  من  كان  بل  �صبانيا  �إ
م��ري��ك��ي��ة.  و�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �لأ
�لعلماء  ف��اإن  �ل��در����ص��ة  وبح�صب 
يف  ظ��ه��ر  �ل��ف��رو���ض  �أن  ي��ع��ت��ربون 
منت�صف  خالل  �لأوىل  للمرة  �صبانيا  �إ
بني  �ختالط  بعد  فرب�ير/�صباط  �صهر 
دول  من  مب�صابني  �صبان  �إ مو�طنني 

و�صينيني. �أوروبية 
من  عينات  �صبان  �لإ �لعلماء  و�أخ��ذ 
�لبالد  خمتلف  يف  �مل�صابني  �ملر�صى 

�أن  �ملخربي  �لتحليل  بعد  و�ت�صح 
عن  كليا  يختلف  �ل��ف��رو���ض  ن��وع 
يف  �ملكت�صف  �لفرو�ض  مكونات 
يدح�ض  ه���ذ�  وب��ال��ت��ايل  �ل�����ص��ني, 
من  �ل��ف��رو���ض  و���ص��ول  ف��ر���ص��ي��ة 
كما  مبا�رشة.  �صبانيا  �إ �إىل  �ل�صني 
م�صدر  عن  �ملخربي  �لتحليل  ك�صف 
يف  تتو�جد  دول  �صتة  وهي  �لفرو�ض 
�جلنوبية  و�أمريكا  �لأوروبية  �لقارة 

. لية ل�صما � و
و�نت�صار  تف�صي  �أن  �لعلماء  و�عترب 
عقب  بالفعل  ب��د�أ  كورونا  فرو�ض 
جمعت  �ل��ت��ي  �ل��ق��دم  ك��رة  م��ب��ار�ة 
�ليطايل  "�أتالنتا"  فريق  م��ن  ك��ل 
�إطار  �صمن  �لإ�صباين  و"فالن�صيا" 
حيث  �أوروب��ا,  �أبطال  دوري  بطولة 
�ألف  و���ص��ول  �مل���ب���ار�ة  ���ص��ه��دت 
�مل�صابني  ي��ط��ال��ي��ا  �إ م��ن  �جل��م��اه��ر 
�إ�صابة  �إىل  ذل��ك  و�أدى  بالفرو�ض 

�صبانية. �لإ �جلماهر  من  �لكثر 
ق/د

مبنع  �ملتعلقة  �لأخرة  للحو�دث  نظر� 
يف  بكورونا  �مل�صابني  �مل��وت  دف��ن 
�ملحلية  �لإعالم  و�صائل  �أعادت  م�رش 
�ملن�صو�ض  �لعقوبات  ذه��ان  �لأ �إىل 
بعرقلة  يتعلق  فيما  �لقانون  يف  عليها 

�ملوتى. دفن  وتعطيل 
 137 رقم  �لقانون  تعديالت  وحددت 
�لحتياطات  ب�صاأن   1908 ل�صنة 
م��ر����ض  �لأ م��ن  للوقاية  �ل�صحية 
دفن  منع  �أو  تعطيل  عقوبة  �ملعدية, 
وزر�ة  ومنح  �لأوبئة,  �صحايا  �ملوتى 
�ل�صحية  �لتد�بر  �تخاذ  حق  �ل�صحة 
�لقانون  م�رشوع  ون�ض  �ملوتي.  لدفن 

�لآتي: على 
منه  بقر�ر  �ل�صحة  وزي��ر  ي�صع   -  
�ل�صحية  و�لإج������ر�ء�ت  �ل��ق��و�ع��د 
�ل��وف��اة  ح���الت  لها  تخ�صع  �ل��ت��ي 
م��ر����ض  ب��الأ �لإ���ص��اب��ة  ع��ن  �لناجتة 
ذلك  يف  مب��ا  يحددها,  �لتي  �ملعدية 
بت�رشيح  �خل��ا���ص��ة  �ل���ص��رت�ط��ات 
�ملتوفى  غ�صل  متام  و�إ ومكانه,  �لدفن, 
ذلك  وغر  عليه  و�ل�صالة  وتكفينه 
لدفن  �ملتبعة  �لدينية  �لطقو�ض  من 

�ملوتى.
�حل��ال��ة حتت  �ل��دف��ن ف��ى ه��ذه  -ي��ت��م 
�������رش�ف �ل�����ص��ل��ط��ات �ل�����ص��ح��ي��ة  �إ

. ملخت�صة �
عن  تقل  ل  وبغر�مة  باحلب�ض  يعاقب   -

�آلف  تتجاوز ع�رشة  جنيه ول  �آلف   5
كل  �لعقوبتني,  هاتني  باإحدى  و  �أ جنيه 
�مليت  دفن  منع  �أو  عطل  �أو  �أعاق  من 
باملخالفة  �لدفن  طقو�ض  من  ي��ا  �أ و  �أ
يحددها  �لتي  و�لإج��ر�ء�ت  للقو�عد 
 )23 ( �ملادة  حلكم  وفقا  �ل�صحة  وزير 

�لقانون. هذ�  من 
�أو  �لعود  حالة  يف  �لعقوبة  -ت�صاعف 
يف  �لو�ردة  �لأفعال  من  �أي  �قرتن  ذ�  �إ
و  �أ �لعنف  با�صتخد�م  �ل�صابقة  �لفقرة 

�لقوة. با�صتخد�م  �لتهديد  و  �أ �لقوة, 
�صادت  �لغ�صب  من  حالة  �أن  يذكر 
�أه��ايل  حم��اول��ة  بعد  م��وؤخ��ر�,  م�رش 
دفن  منع  �لدقهلية  مبحافظة  قريتني 
خوفا  كورونا  بفرو�ض  توفيت  طبيبة 

�لعدوى. من 
حجر  فريق  مع  �أمنية  ق��وة  ومتكنت 
�جلثمان,  دفن  من  بالدقهلية  �صحي 
للتحقيق  �صخ�صا   15 �عتقال  مت  فيما 

. معهم
�لدكتور  �أ�صدر  �صابق,  وق��ت  ويف 
فتوى  م�رش  مفتي  ع��الم,  �صوقي 
بع�ض  رف�ض  ح��الت  تعدد  ب�صاأن 
موؤكد�  �لوباء,  �صحايا  دفن  �ملو�طنني 
�أخاه  يحرم  �أن  ن�صان  �إ لأي  �جلو�ز  عدم 
يف  �ملتمثل  �لإلهي  "�حلق  من  ن�صان  �لإ

�لدفن".
ق/د

ما قاله خا�ضقجي قبل اغتياله
 عن النا�ضط احلامد

علماء اإ�ضبان يك�ضفون كيف و�ضل 
فريو�س كورونا اإىل بالدهم

م�ضر.. احلب�س والغرامة عقوبة 
من مينع دفن موتى كورونا

و�ضط ذهول االأو�ضاط العلمية.. 

ترامب يدعو حلقن اجل�ضم مبواد معقمة ملحاربة كورونا يف دقيقة واحدة 

فيديو 'الري كينغ'.. ف�ضيحة ت�ضرب 'بايدن' قبل االنتخابات!

تر�مب  دونالد  ت�رشيحات  ث��ارت  �أ
مب��و�د  �جل�صم  حقن  ح��ول  �خلمي�ض 
كورونا  ف��رو���ض  ملحاربة  معقمة 
�لأو���ص��اط  يف  ذه���ول  �مل�����ص��ت��ج��د, 
من  ع����دد  �ت���ه���ام  م���ع  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
�لأم��رك��ي  �لرئي�ض  �لخ�صائيني 
�لقرت�ح  هذ�  لطرحه  �مل�صوؤولية  بعدم 
متر  �ملوؤ خالل  تر�مب  وقال  “�خلطر”. 
يف  �جلائحة  حول  �ليومي  �ل�صحايف 
�ملعقمات  �أن  “�أرى  بي�ض  �لأ �لبيت 
يف  كورونا(  )فرو�ض  عليه  تق�صي 
طريقة  من  هل  و�حدة.  دقيقة  دقيقة. 
حقنة)يف  مع  مماثل  ب�صيء  للقيام 
“فهو  ي��ق��ول  وم�����ص��ى  �جل�صم؟”. 
يدخل  ت��ع��رف��ون  كما  )�ل��ف��رو���ض( 
هائل.  ث��ر  �أ له  ويكون  �لرئتني  �إىل 
ذلك.  من  �لتحقق  مفيد�  يكون  وقد 
لكنه  لذلك  باأطباء  �ل�صتعانة  يجب 
ت�رشيحه  ثار  و�أ �لهتمام”.  يثر  �أمر 
�لعلماء.  �صفوف  يف  ��صتنكار  موجة 

خبر  غ��وب��ت��ا  ف��ني  �لطبيب  وق���ال 
بالرئتني  �ملتخ�ص�ض  �لعامة  �ل�صحة 
بي  “�ن  ملحطة  �ملركزية  و�لعناية 
�رشب  �أو  �جل�صم  حقن  “فكرة  �صي”, 
�ملنظفة غر  �ملو�د  نو�ع  �أ من  نوع  �أي 
يلجاأ  طريقة  نها  �إ وخطرة.  م�صوؤولة 
�لر�غبني  �لأ�صخا�ض  كثر�  ليها  �إ
���ص��ب��ك��ات  وع��ل��ى  بالنتحار”. 
من  عدد  ندد  �لجتماعي  �لتو��صل 
تر�مب.  بكالم  و�لعلماء  �لأط��ب��اء 
“مار�صاي  �لفرن�صي  �ملركز  وق��ال 
�لنار  “�إ�رش�م  ب�صخرية  �ميونوبول” 
مفيد�  بديال  حال  يكون  قد  باجل�صم 
�لو�صائل  �أن  على  م�صدد�  كذلك” 
�لأمركي  �لرئي�ض  �قرتحها  �لتي 
يف  و�ملر�صى  �لفرو�ض  “�صتقتل 

�آن!”
�ل�صابق  �ملدير  �صوب  و�ل��رت  وغ��رد 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة �ل���ف���در�ل���ي���ة �مل��ك��ل��ف��ة 
�ل��رئ��ي�����ض  ع��ه��د  يف  �لخ��الق��ي��ات 

�ل��دمي��وق��ر�ط��ي �ل�����ص��اب��ق ب���ار�ك 
متر�ته  موؤ بث  عن  “توقفو�  �أوب��ام��ا 
كورونا.  فرو�ض  حول  �ل�صحافية 
رجاء  للخطر.  �أرو�ح��ا  تعر�ض  فهي 
حتقنو�  ول  �ملعقمة  �ملو�د  ت�رشبو�  ل 
روب��رت  وق���ال  بها”.  نف�صهكم  �أ
عهد  يف  �ل�صابق  �لعمل  وزير  ريك 
“ت�صكل  كلينتون  بيل  �لرئي�ض 
خطر�  �ل�صحافية  تر�مب  موؤمتر�ت 
هذه  قاطعو�  �لعامة.  �ل�صحة  على 
�خل��رب�ء  �إىل  ��صتمعو�  �ل��دع��اي��ة. 
�ملعقمة”.  �مل��و�د  ت�رشبو�  ل  ورج��اء 
حت��دث  �مل��ع��ق��م��ات,  ج��ان��ب  و�إىل 
فوق  “�لأ�صعة  عن  �أي�صا  تر�مب 
ق��وي  “�صوء  و  �أ �لبنف�صجية” 
“د�خل  �إىل  توجيهه  ميكن  جد�” 
كورونا  فرو�ض  ملكافحة  �جل�صم” 
�لتو��صل  �صبكات  وعلى  �مل�صتجد. 
من  �لكثر  ��صتمتع  �لجتماعي, 
بد�  �لذي  بالحر�ج  �لنرتنت  رو�د 

ع�صو  برك�ض  ديبور�  �لطبيبة  على 
بي�ض  �لأ �لبيت  يف  �لأزم���ة  خلية 
ت�رشيحات  خالل  �لفرو�ض,  ب�صاأن 

. ئي�ض لر �
�لبي�ض  �لبيت  �تهم  ذلك,  على  رد� 
بتحريف  �لإع��الم  و�صائل  �جلمعة 
ت�����رشي��ح��ات �ل��رئ��ي�����ض �لأم��رك��ي 
حماربة  �إمكانية  حول  تر�مب  دونالد 
حقن  عرب  �مل�صتجد  كورونا  فرو�ض 
ثارت  �أ و�لتي  معقمة,  مبو�د  �جل�صم 

�لعلمية. �لأو�صاط  ذهول 
�لبي�ض  �لبيت  با�صم  �لناطقة  وقالت 
“�لرئي�ض  �إن  م��اك��ي��ن��اين,  كايلي 
على  ن��ه  �أ م��ر�ت  عدة  �أعلن  تر�مب 
�أطبائهم  مع  �لت�صاور  �لأمركيني 
�لعالجات  م��و���ص��وع  بخ�صو�ض 
وهي  �مل�صتجد,  كورونا  لفرو�ض 
خالل  �أخرى  مرة  عليها  �صدد  نقطة 

بالم�ض”. �ل�صحايف  �لت�رشيح 
ق/د

�ل�صهر  للمذيع  فيديو  مقطع  فجر 
ي��ع��ود   CNN ع��ل��ى  ك��ي��ن��غ  لري 
و��صعة  غ�صب  موجة   1993 لعام 
ها�صتاغ  �إىل  متحوًل  "تويرت"  على 
�أمركا,  د�خ��ل  "�لرتند"  �صعود  مع 
م��ز�ع��م  �صحة  �مل��ق��ط��ع  دع��م  ح��ي��ث 
تار�  �ل�صابقة  �لكونغر�ض  موظفة 
�حلزب  عن  �لرئا�صة  مر�صح  �صد  ريد 
ق�صية  يف  بايدن  جو  �لدميوقر�طي 
�ملقطع  ويظهر  �ل�صهرة.  �لتحر�ض 
 "Larry King Live" برنامج  من 
�لتي   - ريد  تار�  م  �أ  1993 عام  من 
�جلن�صي  بالعتد�ء  بايدن  جو  �تهمت 
 - �ل�صيوخ  مبجل�ض  عملها  ثناء  �أ عليها 
و�جهتها  �لتي  "�مل�صاكل"  �إىل  م�صرة 
يف  كموظفة  عملها  ث��ن��اء  �أ �بنتها 

�لكونغر�ض. مبنى 
�صبكة  م��ع  ه��ات��ف��ي��ة  م��ق��اب��ل��ة  ويف 
ليلة   ,Fox News نيوز"  "فوك�ض 
دعوة  متت  ن��ه  �أ ري��د  �أك��دت  �جلمعة, 
كينغ  لري  مع  �حللقة  �إىل  و�لدتها 
�لرئا�صية  بايدن  حملة  نفت  وقد   .
ميكن  ول��ك��ن  ري���د,  م��ز�ع��م  ب�����ص��دة 

يدعم  كدليل  بالفيديو  �ل�صت�صهاد 
�أن  م��ن  �ل��رغ��م  على   - ري��د  �دع���اء 
ت�صر  ل  �ملقطع,  يف  �لر�حلة,  و�لدتها 
�لعتد�ء  ��صم  �لتحديد  وج��ه  على 
Inte - موقع وع��ر���ض   جلجلن�صي. 
ل�صيدة  �لفيديو  �جلمعة  يوم   cept
�أوبي�صبو  لوي�ض  �صان  مقاطعة  من 
�أغ�صط�ض   11 يف  كاليفورنيا   ,
جتربة  �لربنامج  يف  وك�صفت   ,1993
يف  وقالت  هيل.  �لكابيتول  يف  �بنتها 
ت�صاءل  �أ نا  �أ مرحبا.  "نعم,  مكاملتها: 
��صتبعدنا  ذ�  �إ �ملوظف  �صيفعل  ماذ� 
و��صنطن؟  يف  �ل�صحافة  �إىل  �لذهاب 
هناك,  من  للتو  �بنتي  غ��ادرت  لقد 
بارز,  �صيناتور  مع  عملت  �أن  بعد 
على  م�صاكلها  جتاوز  من  تتمكن  ومل 
كان  �لذي  �لوحيد  و�ل�صيء  �لإطالق, 
�إىل  �لذهاب  هو  به  �لقيام  باإمكانها 
�لقيام  ع��دم  و�خ��ت��ارت  �ل�صحافة, 
كينغ  ل���رد  له".  �ح���رت�م���ًا  ب��ذل��ك 
كان  �أخ���رى,  "وبعبارة  م�صتف�رش� 
�حرت�ًما  ولكن  ترويها,  ق�صة  لديها 
مل  م��ع��ه,  عملت  �ل���ذي  لل�صخ�ض 

قبل  �صحيح  "هذ�  ة  �ملر�أ لرتد  تخربه؟" 
وقت  ويف  �ملكاملة.  كينغ  يقطع  �أن 
مركز  وج��د  �جلمعة,  ي��وم  من  لح��ق 
مطابًقا  �أر�صيفه  يف  �ملقطع  �لأبحاث 
"ذ�  موقع  قدمها  �لتي  للمعلومات 

.The Intercept �نرت�صيبت" 
"فوك�ض  �صبكة  �إىل  حديثها  يف 
�إىل  ريد  �أ�صارت  �جلمعة,  يوم  نيوز" 
�لفرتة  تلك  يف  "غا�صبة"  كانت  نها  �أ
"�صي  ب�صبكة  لت�صالها  و�لدتها  من 
�صاهدت  �أن  بعد   CNN �إن"  �إن 
عقب  م�صجل  �رشيط  على  �ملقطع 
يف  ترند  �إىل  �لفيديو  وحتول  �لبث. 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  د�خ��ل  "تويرت" 
 Larry# ها�صتاغ  حتت  �لأمركية, 

. king
�صد  �لأوىل  �لق�صية  تعترب  وفيما 
�حلزب  عن  تر�صحه  بعد  بايدن  جو 
�لرئا�صية  لالنتخابات  �لدميقر�طي 
ق��دم��ت   ,2020 ع���ام  �لأم��رك��ي��ة 
ري���د( يف  ت���ار�   ( ���ص��اب��ق��ة  م��وظ��ف��ة 
د�رة  �إ �إىل  جنائية  �صكوى  مكتبه 
بايدن  فيها  تتهم  و��صنطن,  �رشطة 

بها. بالتحر�ض 
ق��ال��ت  �ل���دع���وى,  ت��ف��ا���ص��ي��ل  ويف 
بها  حت��ر���ض  ب��اي��دن  �إن  ري���د,  ت���ار� 
وف��ق  �ل�����ص��ي��وخ,  جم��ل�����ض  مم���ر  يف 
 Newsweek "نيوزويك"  جملة 
�ملزعومة  �حلادثة  ووقعت  �لأمركية. 
يف  كموظفة  تعمل  ك��ان��ت  بينما 
قبل  بايدن  مبكتب  �ل�صيوخ  جمل�ض 

تقريبًا. عامًا   30
�صد  �صكوى  �أول  ري��د  قدمت  كما 
تغريدة,  ويف  �ملا�صي.  �ل�صهر  بايدن 
�صاعدوها  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك  �صكرت 
خ��ا���ص��ة  ب���ال���دع���وى,  �ل��ت��ق��دم  يف 
�ل��ذي��ن  �لبارزة"  "�ل�صخ�صيات 
�صار�ندون,  �صوز�ن  مثل  دعموها 
ماكجو�ن,  وروز  ك���وز�ك,  وج��ون 
ح��ول  �ل��ت��ق��ادم  ق��ان��ون  �أن  م��وؤك��دة 

مر. قد  بايدن  �صد  �لدعاوى 
�إىل  ت��ق��ري��ر�ً  ق��دم��ت  "لقد  وق��ال��ت: 
بال�صالمة  تتعلق  لأ�صباب  �ل�رشطة 
وقفو�  �لذين  جلميع  �لمتنان  فقط.. 

جانبي". �إىل 
ق/د

دويل
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بمَداأُت الكتابة عندما قررت االبتعاد عن هذا العامل 
املزيف

اأ. خل�ضر . بن يو�ضف
---------------- 

االهتمام  بداأت  التحرير:متى 
كانت  وكيف  بالكتابة 

البداية؟
قررت  عندما  �لكتابة  ب��د�أت   
�ملزيف  �لعامل  هد�  عن  �لبتعاد 
�لنفاق  �صوى  فيه  �أرى  مل  �لذي 
�أخلق  �أن  �أردت   , �لأك��اذي��ب  و 
عامل   , بي  خا�صا  عاملا  لنف�صي 
لقد  دف��رتي  و  �أقالمي  بني  نقي 
كانت   ... �ل��ك��ت��اب��ة  ع��امل  ك��ان 
�لثالث  �ل�صنو�ت  يف  �لبد�ية 
وج��دت  لأين  رمب��ا  �لثانوية  يف 
ك��ان��و�  ���ص��خ��ا���ض  �أ ل��ه��ام يف  �لإ
�لعي�ض  قررو�  كثر�  ي�صبهونني 
نور  من  ب��دل  �رشيح  ظ��الم  يف 
ملهما  كان  من  �أول  ولعل  كاذب 
�ملجال  ه��ذ�  يف  �صجعني  و  يل 
�ل��ذي  �صبانية  �لإ ���ص��ت��اذ  �أ ك��ان 
�لتوفيق  و  �خل��ر  ك��ل  ل��ه  مت��ن��ى  �أ
يف  ت��و���ص��ع��ت  ث��م  "بوجمعي" 
د�ئما  �أخرى  جو�نب  يف  �لكتابة 
لعدم  �ل��دع��وة   " ع��ن��و�ن  حت��ت 

" �لتفاوؤل  و  �لياأ�ض 
اأن  تعتقدين  التحرير:هل 
م�ضمى  حتت  تندرج  الكتابة 

اأم املوهبة ؟ الهواية 

تندرج  ي��ي  ر�أ يف  �لكتابة  طبعا 
�أول  �مل��وه��ب��ة  م�����ص��م��ى  حت���ت 
بها  يخ�ض  موهبة  هي  فالكتابة 
من  بع�صا  تعاىل  و  �صبحانه  �لله 
تكون  �أن  مينع  ل  هذ�  لكن  عباده 
يرتاح  من  �لكثر  فهناك  هو�ية 
ل  كتوم  بطبعه  نه  لأ يكتب  حني 
�لكتابة  فيف�صل  كثر�  يتحدث 
و  نف�صية  ر�ح���ة  ب��ذل��ك  وه��ي 

خو�طرنا  يف  يجول  ملا  �إخر�ج 
" خذ  التحرير:�ضدر لك كتاب 
", لو حتدثينا  اأنا معك  بيدي 

االإبداعية ؟ عن جتربتك 
نا  �أ " خد بيدي  �أول مولود يل هو 
ترك  �أ �أن  حلمي  كان  فقد    " معك 
�صيئا  ميثلني  �صيئا  ور�ئ��ي  من 
ب�صمة  ت���رك  �أ  , عني  يتحدث 
وج���ودي  ث��ب��ت  �أ و  ح��ي��ات��ي  يف 
ي�صعون  �ل��ذي��ن  ���ص��خ��ا���ض  ف��الأ
���رش�ح��ة  ف��ق��ط  �ل��ع��ي�����ض  ور�ء 
ب�رشي  ك��ائ��ن  جم��رد  �أع��ت��ربه��م 

�لب�رش مليار�ت  �صمن 
لت�ضمية  الدافع  التحرير:ما 

بيدي  با�ضم" خذ  كتابك 
اأنا معك", وهل خواطرك 

اأم من  الواقع  ون�ضو�ضك من 
ن�ضج اخليال ؟

لكتابة  �لأول  �ل��د�ف��ع  ك��ان  قد 

لحظته  م��ا  ه��و  �لإ���ص��د�ر  ه��ذ� 
ت�صبح  �أ�صبحت  �لتي  حياتنا  يف 
و  حزين  يائ�ض  �لكل   , �لآلم  يف 
�أقدم  �أن  �أردت   , مت�صائم  �لكل 
كد�فع  �ملتو��صع  كتابي  لهم 
���ض  فال  �ل��ي��اأ ل��ع��دم  حت��ف��ي��زي 
ي��دوم  ح��زن  ول  ت��دوم  �صعادة 
خد  و  فن�صدم  بو�حد  نتعلق  فلما 
للعنو�ن  �لقارئ  خالل  من  بيدي 
�أين  �صيفهم  �صطحية  بنظرة 
و  لكني  معينا  �صخ�صا  �أق�صد 
�أتكلم  كتاباتي  من  �لكثر  يف 
خد   , �لكل  لأق�صد  �لفرد  با�صم 
خد  و  بن�صائحي  خد  تعني  بيدي 
من  �خلروج  نحاول  حتى  باآر�ئي 
ذلك  �أو  �لفا�صلة  �لعالقة  تلك 
, فاحلزن  نف�صي  باأقل �رشر  �حلزن 
�صغر  ط��ف��ل  جم��رد  �إل  لي�ض 
 , معه  �لتعامل  نح�صن  �أن  يجب 
رمبا  بك  �أح�ض  نا  �أ تعني  معك  نا  �أ
توجعت  رمبا  و  مثلك  تاأملت  لأين 
خو�طري   , معك   نا  �أ لذ�  مثلك 
�ملجتمع  �صميم  من  ن�صو�صي  و 
و  مي�صني  �ملعا�ض  �لو�قع  من  و 
هي  فغايتي  �جلميع  مي�ض  و  مي�صك 
على  بل�صم  وو�صع  �صعادتهم 

�لعميقة جروحهم 
الن�ضر  دار  التحرير:ماهي 
اأول  التي تعاملت معها يف 
ما  اإبداعية لك,  جتربة 

, وماهي  االأ�ضباب والدوافع 
التي وجدتها يف  االمتيازات 

دار املثقف ؟
�لتي  �لن�رش  لد�ر  بالن�صبة  ما  �أ  
�ملثقف  د�ر  هي  معها  تعاملت 
�مل��ع��روف  �ل��ت��وزي��ع  و  للن�رش 
وهي  لل�صباب  د�عمة  نها  �أ عنها 
و  �ملمتازة  مبوؤهالتها  معروفة 
�لذين  �لكتاب  جميع  �صهادة 
يف  ج��د�  جميلة  معها  تعاملو� 
�مل�صتوى  يف  عملها  حتى  حقها 
يف  جميعهم  لها  �مل�صرين  و 
رحبو  �لرقي  و  �لح��رت�م  كامل 
�صببا  كانو�  و  بكتاباتي  و  بي 
من  فاأ�صكرهم  �أحالمي  لتحقيق 

�حلو�ر  هد�  باب 
التحرير:ما راأيك يف دور 

دور  واأي�ضا  باجلزائر  الن�ضر 
دعم  يف  العمومية  املكتبات 

؟ ال�ضباب 
�لأخرى  �لن�رش  لدور  بالن�صبة  ما  �أ
عنهم  كثرة  معلومات  يل  فلي�ض 
هي  �لتي  "يوتوبيا"  با�صتثناء 
ر�ئعة  �لكثرون  قال  كما  كذلك 
بالن�صبة  م��ا  �أ  , �مل�صتوى  يف  و 

�ل�صباب  دعم  يف  �ملكتبات  لدور 
�أحكم  �أجرب بعد حتى  �رش�حة مل 
يدعمو�  �أن  �أمتنى  ولكن  عليهم 
و�ملوهوب  �ل�صاعد  �ل�صباب  هذ� 
حتى  �لكتابة  حب  فيه  يرغبو�  و 
روح  �أكرث  و  �أكرث  بد�خله  تنمو 
وهي  �فتقدناها  �لتي  �ملطالعة 

�رش�حة  �لأ�صا�ض 
اإ�ضافات  هناك  التحرير:هل 

من  كتابتها  تودين  اأخرى 
خالل هذا احلوار ؟

هد�  خ��الل  م��ن  ق���ول  �أ �أن  �أري���د 
�حل����و�ر جل��م��ي��ع �ل��ي��ائ�����ص��ني و 
تلك  �إىل  ن���ظ���رو�  �أ �مل��ح��ب��ط��ني 
�لأ�صفل  تخرتق  �لتي  �ل���وردة 
يف  ترد  ر�ئحة  فتعطي  تنمو  ثم 
مهما  نه  �أ �علمو�   , �حلياة  �لنف�ض 
بنا  ��صتد  و  �لدنيا  بنا  �صاقت 
�لله فقد  نياأ�ض من رحمة  �لأمل ل 
مع  �إن    " تعاىل  و  �صبحانه  قال 
�أو  بعد  يقل  ومل    " ي�رش�  �لع�رش 
مرتبطان  و�لي�رش  فالع�رش  قبل 
تعي�صه  �أمل  كل  فور�ء  ببع�صهم 
فلما  �لطريق  يف  و�صعادة  �إل 
حق  علينا  هي  و  نف�صنا  �أ نتعب 
تكلفو�  ل  و  بب�صاطة  عي�صو� 
�أجمل  تعي�صو�  و  نف�صكم  �أ على 
�ك��ت��ئ��اب  و  ح���زن  يف  ي��ام��ك��م  �أ
ت�صتحق  ل  تافهة  ��صياء  ب�صبب 
ل  يذهب  فل  �لذهاب  �أر�د  من 
�إن  و  بالرجاء  ملطخا  �صيئا  نريد 

�حلياة  كانت 
التحرير:م�ضاريعك 

؟ وطموحاتك 
طموحي  و  مل�صاريعي  بالن�صبة 
تزيد  د�ئ��م��ا  تنتهي  ل  ف��ه��ي 
مرة  يوم يف كل  بعد  يوما  وتكرب 
و  بد�ياتي  يف  زلت  ل  �أين  �أح�ض 
�أن  نتمنى  بذلك  ي��زد�د  �صغفي 
يف  خطانا  ي�صدد  و  �لله  يوفقنا 

نخطوها  خطوة  كل 
للقراء  ختامية  التحرير:كلمة 

واجلريدة
و  للقر�ء  كلمة  �أوج��ه  �أن  �أود 
على  حافظو  لهم  �أقول  �لكتاب 
�لعامل  هو  ن��ه  لأ �جلميل  عاملكم 
 , �حلياة  هده  يف  �حلقيقي  �لوحيد 
�صيء  بكل  �صحو�  و  به  مت�صكو� 
�صكري  ق���دم  �أ ك��م��ا  �أج��ل��ه  م��ن 
خل�رش   " لق  �ملتاأ لل�صحفي  �لكبر 
هده  منحي  على   " يو�صف  بن 
�حلو�ر  هد�  معه  لأقدم  �لفر�صة 
حظا  لكم  �أقول  لن  �أخر  و  �لر�ئع 
��صنعو�  لكم  �صاأقول  بل  موفقا 

نف�صكم. باأ حظكم 

لهوؤالء  بالن�ضبة  اآخر , فهي  بالن�ضبة الآخرين هي عامل  اليومي , ولكن  الكتابة عبارة عن �ضيء روتيني تقوم به يف عملك  اأن تكون  ميكن 
"حليمة  الكتابة عند  اأن ن�ضف به  ما ن�ضتطيع  النف�س وكل ما يدور حولها , وهذا  للتعبري عن  اأكرث من جمرد هواية , هي �ضغف وو�ضيلة 

اأوىل  �ضنة  اأرواح حتمل معاين االإن�ضانية , طالبة  الكتابة وتبحث عن  , تتنف�س احلروف تعي�س  الكتابة وعامل الكتب  " غارقة يف  بن حل�ضن 
"حليمة بن  فـ   , اإىل واقع  , فقررت حتويل حلمها  فيها  نف�ضها  الكتابة ووجدت  اأحبت  �ضابة  كاتبة   , بتلم�ضان  االآداب والفنون  بكلية  جامعي 

اأحد كتبها يومًا ما , بجانب روايات الكتاب املعروفني  ُيو�ضع  اأن  " مثلها مثل الكثريين , حتلم  حل�ضن 

لـ"التحرير": حوار  يف  حل�ضن  بن  حليمة  جديدة الكاتبة  موؤلفات   6
خم�ض�ضة لل�ضيخ عبد 

احلميد بن بادي�س قيد 
الطبع بق�ضنطينة 

 6 ع��ن  يقل  ل  م��ا  طبع  حاليا  يجري 
عبد  لل�صيخ  خم�ص�صة  جديدة  لفات  موؤ
ما  ح�صب  و�أعماله  بادي�ض  بن  �حلميد 
عبد  بادي�ض  �بن  موؤ�ص�صة  رئي�ض  �أكده 

فياليل. �لعزيز 
من  "كان  نه  �أ �مل�صوؤول  ذ�ت  �أو�صح  و 
�لأعمال  ه��ذه  طبع  ��صتكمال  �ملزمع 
�لعلم  يوم  �إحياء  مبنا�صبة  توزيعها  و 
�صنة  كل  من  ب��ري��ل  �أ ل16  �مل�صادف 
فرو�ض  وتف�صي  ظهور  ظل  يف  لكن 
للت�صدي  �ملتخذة  �لتد�بر  و  كورونا 
هذه  �إ�صد�ر  �صيتم  �جلائحة  هذه  لنت�صار 
�لو�صعية  ت�صمح  �أن  مبجرد  لفات  �ملوؤ

. بذلك"  �ل�صحية 
�أن  �إىل  �ل�صدد  هذ�  �ملتحدث  �صار  و�أ
كل  يف  ت�صدر  بادي�ض  �بن  موؤ�ص�صة 
جديدة  ل��ف��ات  م��وؤ  7 �إىل   6 م��ن  �صنة 
عبد  لل�صيخ  �لإ�صالحي  �لفكر  حول 
بالعتماد  ذل��ك  و  بادي�ض  بن  �حلميد 
تربز  قبل  م��ن  تن�رش  مل  وث��ائ��ق  على 
�لعلماء  جمعية  ملوؤ�ص�ض  �لالمع  �مل�صار 

ن�صاطاته. و  �جلز�ئريني  �مل�صلمني 
بادي�ض  �ب��ن  "موؤ�ص�صة  �أن  و���رشح 
 2000 �صنة  ن�صائها  �إ منذ  ن�����رشت 
يت�صمنون  جديد�  لفا  موؤ  50 ح��و�يل 
�حلميد  عبد  حياة  حول  جديدة  معطيات 
�حلرية  خدمة  يف  ون�صاله  بادي�ض  بن 

ن�صانية". و�لإ و�لتقدم 
بعد  جيد  ب�صكل  ندر�ض  "مل  و�أ�صاف 
بادي�ض  بن  �حلميد  عبد  وحياة  �أعمال 
للحركة  �ل��رم��زي��ة  �ل�صخ�صية  تلك 
و  ب��اجل��ز�ئ��ر  �لإ�صالمية  �لإ�صالحية 
حب  �أج��ل  من  ب�صيء  يبخل  مل  �ل��ذي 
مبعار�صته  �لدين  و  �لأمة  نقذ  �أ و  وطنه 
خمططاته  و  �لفرن�صي  للم�صتعمر 

. �ملدمرة" 
موؤ�ص�صة  عن  �لأول  �مل�صوؤول  نوه  كما 
�جلمهورية  رئي�ض  قاله  مبا  بادي�ض  �بن 
بيوم  �لحتفال  ع�صية  تبون  �ملجيد  عبد 
�أمر  و�لذي  �جلاري  بريل  �أ  16 يف  �لعلم 
تاأهيل  ب��اإع��ادة  �خل�صو�ض  وج��ه  على 
ذلك  يف  مبا  باجلز�ئر  �لعتيقة  �مل�صاجد 
�لذي  بق�صنطينة  خل�رش  �صيدي  م�صجد 
بادي�ض  بن  �حلميد  عبد  �ل�صيخ  به  در�ض 
من  ق��دم��و�  لتالميذ  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن 

. �ملناطق  خمتلف 
�أ�صغال  توقف  على  تاأ�صف  �أن  وبعد 
�صنة  �نطلقت  �لتي  �مل�صجد  هذ�  ترميم 
�خلا�صة  �لتح�صر�ت  �إطار  يف   2014
�لثقافة  عا�صمة  ق�صنطينة  بتظاهرة 
�ل�صيد  ث��ن��ى  �أ  2015 ل��ع��ام  �لعربية 
�لذي  �جلمهورية  رئي�ض  على  فياليل 
�لعتبار  و�أع��اد  علمائنا  قيمة  "يقدر 

. لهم"
���ص�����ص��ة �ب��ن  ف����اد رئ��ي�����ض م��وؤ ك��م��ا �أ
جائحة  ب�صبب  نه  باأ �لأخر  يف  بادي�ض 
�لذي  �مللتقى  تنظيم  يتم  مل  كوفيد19- 
حول  �جلاري  بريل  �أ  16 يف  مزمعا  كان 
عبد  ع��ن��د  "�ل�صت�رش�ف  م��و���ص��وع 
هذ�  �أن  م�صيفا  بادي�ض"  ب��ن  �حلميد 
بزيارة  ذلك  مع  متيز  �لرمزي  �لتاريخ 
موؤ�ص�ض  روح  على  و�لرتحم  للمقربة 

�جلز�ئريني". �مل�صلمني  �لعلماء  جمعية 
ق/ث
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�إىل  �لأمم  تتعر�ض  �أن  �لله  �إر�دة  �صاءت 
و�صيطرت  �لفتاك,  كورونا  فرو�ض  وباء 
حالة من �خلوف و�لّرعب على �لكثر من 
�ل�صعوب, ب�صبب و�صول هذ� �لوباء �لفتاك 
�لعامل,  حول  �لدول  كل  يف  �لرحمة  عدمي 
و�نت�صار حتذير�ت وحظر �ل�صفر, و فر�ض 
�إجر�ء�ت �حلجر �ل�صحي يف جميع �لدول, 
و رغم �لتقدم �لطبي �ملذهل �ّلذي جنح يف 
�إيقاف مّد �لعديد من �لأوبئة �ّلتي �رشبت 
ما  �لأرو�ح,  �ملاليني من  �لب�رشية حا�صدة 
تز�ل بني �حلني و�لآخر تظهر �أجيال جديدة 
ما  وهذ�  �لعلم,  �أم��ام  ا  حتديًّ ت�صّكل  منها 
يح�صل �ليوم مع هذ� �لفرو�ض �لغام�ض.

نف�صه  �جلديد  كورونا  فرو�ض  فر�ض  لقد 
على جميع �أرجاء �ملعمورة, فبعد فرتة من 
و�لرتباك,  �لنتظار  بني  تر�وحت  �لرتقب 
لالأمر  �ملطاف  نهاية  يف  �لكل  ��صت�صلم 
�لو�قع, فكل هذه �ملخاطر تقع م�صوؤوليتها 
))�ملت�صبب  على عاتق �لإن�صان نف�صه فهو 
يف كل ما يحدث على كوكب �لأر�ض((, 
�أخ��ط��ار جتد  م��ن  يحدث  م��ا  ك��ل  م��ع  و 
يحدث,  ما  كل  من  ذمته  يربع  �لإن�صان 
كورونا,  فرو�ض  خرب  �نت�صار  عند  فمثال 
�أ�صابع  ك��رث  وّج��ه  �جل��دي��دة,  بن�صخته 
نف�صها  بال�رشعة  و  للخفافي�ض,  �لتهام 
�لفرو�ض  �لإن�صان �صحية  �لتي وقع فيها 
بري  )حيو�ن  �تهام  ��صت�صهل  �لعامل,  حول 

بامل�صوؤولية(.
�حليو�ن  هوية  حول  �لتكهنات  هذه  �إن   
�حلقيقي  �ل�صبب  متنعنا من روؤية  �مل�صوؤول 
علينا,  �لفرو�صية  �لهجمات  تتايل  ور�ء 
تقاربًا,  �أكرث  �أ�صبحت  زمنية  فرت�ت  يف 
�لطبيعية  للبيئات  �ملت�صارع  فالتدمر 
خالل  م��ن  �حل��ي��و�ن��ات,  لتلك  �حلا�صنة 
و�ق��ت��الع  للطبيعة  �لإن�����ص��ان  تخريب 
�ل�صبب  هو  �لغابات,  وتدمر  �لأ�صجار 
�لب�رش  �إل��ي��ه  و���ص��ل  م��ا  يف  �لرئي�صي 
فمنذ  �ل��ف��رو���ص��ات,  م��ع  �رش�عهم  يف 
نق�ض  فرو�ض  ظهور  كان  �لأربعينيات, 
�لإيبول  �إىل  و�صوًل  �لب�رشية  �ملناعة 
من  فرو�صات  �صببها  وغرها  وزيكا 
بع�صها  م�صدر  كان  و�إن  حيو�ين,  �أ�صل 
�حليو�نات �لد�جنة �ملعروفة, �إل �أن �أكرث من 

ثلثيها ياأتي من حيو�نات برية. 
لكل  تعاىل  و  �صبحانه  �لله  خلق  لقد 
غر  و  بها,  �خلا�صة  بيئتها  �ملخلوقات 
باعتبارها  �لربية  �حلياة  نت�صّور  �أن  ممكن 
�أن  لو  وكما  �مل��دم��رة,  لالأوبئة  منطلقًا 
�حليو�نات م�صابة باأمر��ض فتاكة وجاهزة 
جند  حيث  ذلك,  عك�ض  �لأمر  لنا,  لنقلها 
�أج�صام تلك  معظم �مليكروبات تعي�ض يف 
�حليو�نات دون �أن ت�رش بها, و �مل�صكلة هي 
يف مكان �آخر ))�إز�لة �لغابات, تو�صع رقعة 
�ل�صناعي  و�لتحول  �حل�رشية  �ملناطق 
�أمام  �لطريق  فتحت  �لتي  هي  �جلامح((, 

�مليكروبات للو�صول �إىل ج�صم �لإن�صان.
�لب�رش,  لغر  �لآم��ن��ة  �لبيئات  ت��دم��ر 

نحو  و�لنباتات  �حليو�نات  ببع�ض  �أودى 
�لنقر��ض, �أما من ��صتطاع �ل�صمود منها 
فكان من �لطبيعي �أن يزد�د �حتمال متا�صه 
هذ�  �حتلو� موطنه, ويف  �لذين  �لب�رش  مع 
�لتما�ض �لذي مل يكن من �ملفرت�ض �أن يتم 
وفق )قو�نني �لطبيعة, تتحول �مليكروبات 
من حميدة �إىل قاتلة(, و هذه �صنة �لله يف 

خلقه. 
خر مثال على ذلك, يقدمه منوذج �نت�صار 
�لإيبول يف �لقارة �لأفريقية, ففي در��صة 
م�صدره  �أن  تبنّي   2017 ع��ام  �أج��ري��ت 
�أ�صا�صي  ب�صكل  �نت�رش  لكنه  �خلفافي�ض, 
�لتي  وغربها  �أفريقيا  و�صط  مناطق  يف 
�إز�لة عدد كبر من �لأ�صجار يف  �صهدت 
غاباتها,  نقتلع  فحني  �ملا�صية,  �ل�صنو�ت 
�إىل  �لقدوم  على  �خلفافي�ض  جنرب  فاإننا 
�أ�صجار حد�ئقنا ومز�رعنا", بعد ذلك ميكننا 
تخّيل �خلامتة �لوخيمة بنتائج جد �صلبية و 
خطرة يف نف�ض �لوقت, حيث عندما يبتلع 
�إن�صان ثمرة ما �صيبتلع معها لعاب �خلفا�ض 
ُيبعده  �أن  يحاول  وحني  عليها,  حّط  �لذي 
�إىل  �أو يقتله �صتنتقل ميكروبات �خلفا�ض 

�أن�صجته".
هذ� ما ُي�صمى )عبور حاجز �لأنو�ع(, وهو 
�أن  �إل  و�ح��دة,  مرة  من  قاتاًل  يكن  مل  �إن 
با�صتيطان  للميكروبات  �صي�صمح  تكر�ره 
ب�صكل  نف�صها  وتطوير  �لب�رش  �أج�صاد 
حلاجز  �مليكروبات  عبور  و�صمن  قاتل, 
يف  �ملالريا  ظهور  عن  فمثال  �لأن���و�ع, 
بورنيو �ملاليزية عام 2002 م وقتها, �عتقد 
ينقلها  �لتي  �ملعتادة  �ملالريا  �أنها  �لباحثون 
مالري  طفيلي  �أنها  ليتبنّي  �لبعو�ض, 
�ملعروفة  �لذنب  طويلة  �ملكاك  قرود  من 
للب�رش  �نتقلت  وقد  �لقردية(,  ب�)�ملالريا 
�لقرود  بهوؤلء  �ملتز�يد  �حتكاكهم  نتيجة 
بعدما مّت نزع �لأ�صجار يف �ملنطقة ب�صكل 

كبر.
�لبعو�ض  على  نف�صها  �لدينامية  تنطبق 
�لب�رش  تقلي�ض  فمع  لالأمر��ض,  �لناقل 
�لبوؤر  بزيادة  �صاهمو�  �لغابات  لرقعة 
�حلامل  �لبعو�ض  فيها  يتجمع  �ل��ت��ي 
من  �لعارية  �لأر�ض  على  للميكروبات, 
و�لرو��صب  �ملياه  تتجمع  �أين  �أ�صجارها, 
�لأ�صجار,  توجد  حني  منها  �أكرب  ب�صهولة 
لتكاثر  جذب  نقاط  �لبوؤر  هذه  وت�صكل 
در��صة  ويف  �مل��الري��ا,  حامل  �لبعو�ض 
�لبعو�ض  �أنو�ع  فاإن  بلد,   12 �أُجريت على 
�حلاملة مل�صببات �لأمر��ض من فرو�صات 
يف  �ل�صعف  كانت  وطفيليات  وبكتريا 
�ملناطق �لتي مّت فيها �لتخل�ض من �لأ�صجار 
مي�صها  مل  �لتي  �خل�رش�ء  �ملناطق  يف  منها 

�لإن�صان.
ومعها  �ل��غ��اب��ة,  �صخونة  �زدي���اد  وم��ع 
هذ�  لكل  كنتيجة  ك��ك��ل,  �ل��ك��وك��ب 
�لت�صحر, �أ�صبح �لبعو�ض �أ�صعد, على ما 
كتب �لأ�صتاذ يف كلية �لطب يف )هارفرد( 
جوناثان  �لأوبئة(  )نهاية  كتاب  و�صاحب 

كويك, حيث يقول: 
يف  غابة  من  بالقرب  تعي�ض  كنت  ))�إذ� 
للرتكيز  �لوقت  لديك  وك��ان  �أفريقيا, 
على  بقائك  جمرد  من  �أكرث  هو  ما  على 
بع�ض  �أن  لحظت  تكون  قد  �حلياة,  قيد 
مبطاردتها  �ملعروفة  و�لطيور  �لربمائيات 
�أما  �نقر�صت,  لأنها  �ختفت  قد  للبعو�ض 
�إىل  هاجرت  فقد  تنقر�ض,  مل  �لتي  تلك 

جذبًا  �أكرث  �أ�صبحت  �صمالية  �أكرث  عو�مل 
ب�صبب تغّر �ملناخ �لعاملي((.

يف  يعي�ض  �ل��ذي  �ملحظوظ  فالإن�صان 
ما�صية,  �أو  بقر�ً  و��صرتى  نائية  منطقة 
للرعي,  مل�صاحات  بحاجة  �صيكون 
�أو  �لنار  لإ�صعال  �خل�صب  و�صي�صتخدم 
مبتطلبات  ُيقارن  ل  ذلك  كل  �ملنزل,  بناء 
ماليني  متحو  �لتي  �لزر�عية  �ل�صناعات 
�لغابات �حلرجية, وبني عامي  �لأفدنة من 
هذه  ��صتهلكت  مثاًل,  و2010   2000
�ل�صناعات حو�يل 13 مليون هكتار )130 
ك�صبب  �لأ�صجار  فاقتالع  كلم2(,  �ألف 
و�خلفافي�ض  �لربية  �حليو�نات  جعل  �لذي 
بالنا�ض,  وثيق  �ت�صال  على  و�لقو�ر�ض 
�لأمر��ض �خلطرة  وعّزز فر�ض م�صببات 

بدخول حياتهم بلقاء خمالف للطبيعة. 
�لهجمات  ت�����ص��ارع  �صبب  ي��ك��ن  مل 
ملو�ئل  �لإن�����ص��ان  ت��دم��ر  �لفرو�صية 
��صتغالله  طريقة  بل  وح�صب,  �حليو�نات 
ير�صي  كي  �لإن�صان  لأن  �ملناطق,  لتلك 
مما  تخّل�ض  �للحوم(,  ك���)�آك��ل  �صهوته 
�لأ�صجار,  من  �أفريقيا  م�صاحة  يعادل 
�ملخ�ص�صة  للحيو�نات  م��ز�رع  وجعلها 
للذبح, فبع�ض تلك �حليو�نات و�صلت �إىل 
�أ�صو�ق منها غر �رشعي من تلك �ملعروفة 
حيو�نات  تبيع  �لتي  �لرطبة(  ب�)�لأ�صو�ق 
على قيد �حلياة,و هناك �ختلطت ببع�صها 
بها  ُيفرت�ض  �أنو�ع من �حليو�نات مل يكن 
- وفق قو�نني �لطبيعة - �أن تلتقي, وهكذ� 

�نتقلت �مليكروبات باأريحية يف ما بينها.
�ل��ذي  �ل��ت��غ��ّر  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  �صمن 
و   2002 بني  ما  ُول��د  �لكوكب,  �صهده 
عن  �مل�صوؤول  �لتاجي  �لفرو�ض   2003
�حلاد  �لتنف�صي  �للتهاب  متالزمة  وباء 
فرو�ض  ور�ء  رمبا  يقف  �لذي  )�صار�ض( 
ويف  �ليوم,  يحا�رشنا  �ل��ذي  �لكورونا 
��صتح�صار  ميكن  للطبيعة,  �أخرى  خمالفة 
توجد  �ل��ذي  �لطيور  �أنفلونز�  فرو�ض 
�ملهاجرة,  �ملائية  �لطيور  يف  م�صبباته 
هذه  �ل���ربي,  �لبط  �أ�صا�صي  وب�صكل 
مز�رع,  تكدي�صها يف  يتم  �حليو�نات حني 
�أمر��ض  م�صببات  �إىل  �مليكروبات  تطور 
ليحّملها  �لإن�صان  ياأتي  ذلك,  بعد  فتاكة, 
م�صوؤولية �أمر��صه, فوقت �نت�صار �أنفلونز� 
من  �ملاليني  ع�رش�ت  �إع��د�م  مّت  �لطيور, 
يف  �صاهم  ما  �لنت�صار,  لوقف  �لدو�جن 
تغّر  كذلك  ك��ان  �مل�صكلة  م�صاعفة 
�للحم  تناول  �لغذ�ئية, فاحلد من  �لثقافات 

�لدو�جن,  على  لطلب  �صاعف  �لأحمر 
منذ  �أ�صعاف  �لأربعة  حو�يل  �زد�د  بحيث 

�ل�صبعينيات.
�ملتز�يدة  �لرغبة  �مل�صكلة,  هذه  ت��و�زي 
بالبتعاد عن �للحوم �ملجمدة, و)هذ� يخلق 
فرو�صية  ل�صاللت  �لفر�ض  من  ث��روة 
�لطبيعة  مع  و�لتكيف  لالنت�صار  جديدة 
�لب�رشية, فبدًل من زيارة ممر�ت �لأطعمة 
�لبقالة,  متاجر  يف  �ملعقمة  �ملجمدة 
�لدو�جن  �أ�صو�ق  يف  �ملت�صوقون  يحت�صد 
�حلية  للطيور  �أنف�صهم  ويعر�صون   ,
بالفرو�صات, وخلدمة  �ملحملة  وف�صالتها 
من  �لطيور  من  �ملزيد  ي�صافر  �لأ�صو�ق, 
ويبث  و�مل���دن,  �ل��ب��ل��د�ت  �إىل  �مل���ز�رع 

�لفرو�صات على طول �لطريق(,
خماطر  على  ترتكز  �لأنظار  )�أن  حني  يف 
�أعد�د  �رتفاع  فاإن  �ل�صكاين,  �لكتظاظ 
كوكب  يهدد  �لذي  هو  �ملز�رع  حيو�نات 

�لأر�ض(.
حيث جند �رتفاع ن�صبة �أعد�د �لب�رش بنحو 
�ملا�صية  �أعد�د  ترتفع  بينما  �صنويًا   1.2٪
 ,2050 عام  وبحلول  �صنويًا,   2.4٪ بنحو 
�لو�فدين  من  مليون   120 رفد  �صيتعنّي 
مليون  ب�400  �لأر�ض  كوكب  �إىل  �جلدد 
طن من حيو�نات �ملز�رع �لإ�صافية, و هنا 
�صُت�صتهلك  �لتي  �حلبوب  م�صكلة  تكون 
�صتزيد  �لإ�صافية  �حليو�نات  لإط��ع��ام 
عليها  يعتمدون  �لذين  �لفقر�ء  جوع  من 
مبحا�صيل  �حلبوب  وُت�صتكمل  )�حلبوب(, 
�ل�صويا,  فول  �صيما  ل  �إ�صافية,  زيتية 
و�ل�صافانا  �لغابات  �إز�لة  تتم  ذلك  ولأجل 
يف �أمريكا �جلنوبية مثاًل مبعدلت مروعة.

�أج�صام تلك  تعي�ض معظم �مليكروبات يف 
�مل�صكلة  بها,  ت�رش  �أن  دون  �حليو�نات 
�لغابات,  ))�إز�ل����ة  �آخ���ر:  مكان  يف  ه��ي 
و�لتحول  �حل�رشية  �ملناطق  رقعة  تو�صع 
�ل�صناعي �جلامح((, وهي ممار�صات فتحت 
�إىل  للو�صول  �مليكروبات  �أمام  �لطريق 
�ملو��صي  تربية  لي�صت  و  �لإن�صان,  ج�صم 
مو�ئل  تدمر  يف  �لرئي�صي  �ل�صبب  هي 
�ملفرت�صة  �حليو�نات  وقتل  �حليو�نات 
فح�صب, فنفاياتها تفوق قدرة �لعامل على 
�مل�صانع  م��ز�رع  توّلد  حيث  ��صتيعابها, 
مما  �صعفًا   13 مثاًل,  �ملتحدة  �لوليات  يف 
ُتنتج  �ملثال  �صبيل  وعلى  �ل�صكان,  ينتجه 
ولية  يف  مقاطعة  يف  �لأل��ب��ان  م��ز�رع 
ينتجه  ما  �أ�صعاف  خم�صة  كاليفورنيا 

�صكان مدينة نيويورك من ف�صالت.

حيث تخلق تربية �ملو��صي حو�يل ٪14 من 
وهي  �لعامل,  يف  �لدفيئة  �لغاز�ت  �نبعاث 
�ل�صيار�ت  �إنتاج  �أكرث بقليل من  �نبعاثات 
و�لقطار�ت  و�حل��اف��الت  و�ل�صاحنات 
وفوق  �لعامل,  يف  و�لطائر�ت  و�ل�صفن 
�ملتز�يد  �ملناخي  �لتغّر  كل ما �صبق, يهدد 
بذوبان �لثلوج يف �لقطب �ل�صمايل, ومن 
فتاكة"  "فرو�صات  �صتخرج  �لثلوج  هذه 
بقيت خمّزنة فيها من حقب �صحيقة, ور�ء 
�لإن�صان  كذلك  يقف  �ملناخي,  �لتغّر  هذ� 
�لطبيعة, و  �لوح�صية بحق  بكل ممار�صاته 
مفر  ل  �أمر  �لفرو�صات  )ظهور  فاإن  لهذ� 
منه , لكن لي�ض �لأوبئة(, و�حلد من تطور 
وعزمًا  م�صاعفًا  جهد�ً  يتطلب  �لأخ��رة 
حني  �لإن�صان  و�صعه  �ل��ذي  ذ�ك  ي�صبه 
برثو�ته  �لكوكب  ��صتغالل  على  �نكب 

�حليو�نية و�لنبات.
�رش�ع  يومًا  يختف  مل  �أن��ه  جند  كذلك 
�ل��دول,  ب��ني  �لبيولوجية  �حل��رب  �صبح 
و�إنتاج  تطوير  منع  معاهدة  بعد  حتى 
وتخزين �لأ�صلحة �لبكترية )�لبيولوجية( 
عليها  �صادقت  �لتي  �ل�صمية  و�لأ�صلحة 
بعد  ذلك  �أتى  حيث  م,   1975 عام  �لدول 
�لقائد  من  ��صتخد�مها,  من  طويل  تاريخ 
�ليوناين �صولون �لذي �صمم مياه خ�صومه 
للميالد,  �ل�صابع  �لقرن  يف  مميت  بع�صب 
�إىل جنكيزخان �لذي جّند طاعون �ملا�صية 
�إىل  دخلها,  �لتي  �لبلد�ن  حيو�نات  لقتل 
�لقبائل  روؤ�صاء  حاربت  �لتي  بريطانيا 
باأقم�صة حّملتها فرو�ض �جلدري,  �لهندية 
جنوده  بد�أ  �لذي  بيج  جاين  �ملغول  وقائد 
يقذف جثثهم  فر�ح  بالطاعون  يت�صاقطون 
بو��صطة منجنيق �إىل د�خل �أ�صو�ر �ملدينة 
�لتي كان يحا�رشها, و�صوًل �إىل ��صتخد�م 
و�لكولر�  �خلبيثة  للجمرة  �لأملاين  �جلي�ض 
وت�صميم  �لأوىل,  �لعاملية  �حل��رب  يف 
�ل�صينية  �ملياه  �آب��ار  لآلف  �ليابانيني 

بالكولر� و�لتيفوئيد.
هناك  كان  �لثانية,  �لعاملية  �حل��رب  ويف 
�ل�صني  جانب  من  باجلدية  تت�صم  �تهامات 
�ل�صمالية  وكوريا  �ل�صوفيتي  و�لحتاد 
كيميائية  �أ�صلحة  با�صتخد�م  لأمريكا 
ومع  �ل�صمالية,  كوريا  �صد  �حلرب  يف 
�حلرب  �صبطت  �ملذكورة  �ملعاهدة  �أن 
�صباق  ت�صبط  مل  لكنها  �لبيولوجية 
�أ�صيق  نطاق  وعلى  �لبيولوجي,  �لأمن 

من هذه �حلرب, يبقى �لب�رش ب�رش�ً.
                                       ..يتبع..

   االأخطاء الب�ضرية بني ال�ضراع و اال�ضتهزاء مبخاطر فريو�ضات االأوبئة امل�ضتجدة..           
    االأوبئة هي اأ�ضواأ ما ميكن اأن يحدث و لو احتد الب�ضر املختلفون على �ضيء ف�ضيتحدون للتخل�س منها اليوم, �ضيء هو ا�ضغر من االإن�ضان بخم�ضة ماليني 
مرة �ضيت�ضبب باأكرب حجر �ضحي يف تاريخ الب�ضر, يحدث هذا يف املعمورة على اأكرث من واحد و ن�ضف مليار اإن�ضان, مدن حمظورة خاوية على عرو�ضها, و 

وفيات قدرت بعدة اأالف و اإ�ضابات جتاوزت املليون و ن�ضف, اإنه وباء  فريو�س كورونا الفتاك.

حممد  االأمني غــــرنا�س

اجلزء االأول
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وحرية التعبري. 

2 - اجلريدة تؤمن بأن حرية التعبري حق إنساين 
الضمانات  بكل  األفراد، جيب محايتها  لكل  طبيعي 

الدستورية.
راقية،  حضارية  رسالة  اإلعالم  بأن  وتؤمن   -  3
بيئة  يف  وتزدهر  املجتمعية.  املشاركة  على  تقوم 

تعتمد ثقافة الرأي  والرأي املخالف.
4 - التحرير تلتزم- كإعالم- بنقل نبض الواقع، 
ما  فجميع  ولذا  ومهنية.  وموضوعية  حيادية  بكل 
ينشر ال يعرب بالضرورة عن رأي وموقف اجلريدة.

من  كرامتها  تستمد   - كإعالم   - -التحرير   5
ارتباطها بضمري الشعب، ومن والئها للحق واحلقيقة، 
ومن متسكها بالثوابت الوطنية، يف ظل دولة القانون 

واملؤسسات. 
6 -وتؤمن بتحرير اإلعالم من كل أشكال السيطرة 
 ، واالقتصادي  السياسي   واالحتواء  والرقابة، 
فحرية اإلعالم من حرية الوطن، وااللتزام بالدفاع 

عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.
بأن  تؤمن  نظرها-  وجهة  من   - اجلريدة   -  7
حق  هو  ونشرها  املعلومات  تداول  حرية  ضمانات 
املعلومات  علي  الرقابة  تشجب  لــذا  جمتمعي. 

وعرقلة وصوهلا للرأي العام. 
الرسالة  استغالل  عدم  كإعالم-  وتؤكد-   -  8
أو  احلسابات  وتصفية  املجامالت  يف  اإلعالمية 
أو  الشخصية  ــاءة  اإلس أو  التشهري  أو  االبــتــزاز 
احلقائق خلدمة  تشويه  أو  بتر  من خالل  املعنوية 
غرض ما.وتؤكد على أن مجيع املستندات والوثائق 
بالسرية،  ستحـاط  اجلريدة  تصل  اليت  واملواضيع 
كما أهنا  تصبح ملكا هلا، سواء نشرت أو مل تنشر. 

تقتضى  اإلعــالم  حرية  أن  تؤمن  التحرير   -  9
وتقتضى  واحلضاري،  الثقايف  األمة  تراث  احترام 
وقواعد  السالم،  ومفاهيم  العدل  قيم  عن  الدفاع 
القانون الدويل، بني الدول والشعوب، دون حتريض 

أو تضليل أو كراهية أو تعصب.
10 - وتؤكد أن صيانة شرف املهنة وآداهبا وأدواهتا 
اإلعالمي  الشرف  ميثاق  أعناقنا،وإعمال  يف  أمانة 

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �شرفنا الإعالمي اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
والية :اأدرار 
دائرة: اأدرار
بلدية:اأدرار

م�ضلحة التنظيم وال�ضوؤون العامة
مكتب اجلمعيات

الرقم 13/ م ج /2020.
و�ضل ا�ضتالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية

 1433 �ضفر   18 يف  املوؤرخ  قر12/06  القانون  من   18 املادة  الأحكام  طبقا 
فيفري   25  : اليوم  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير  املوافق:12 
املتعلقة   01/02/  2020  : يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  2020.ا�ضتالم 
جمعية  اجلمعية:  امل�ضماة:  املحلية  للجمعية  التنفيذية  الهيئة  ت�ضكيلة  بتغيري 
ال�ضعادة احلرة للخياطة والطرز وال�ضناعة التقليدية - باأدرار .امل�ضجلة حتت 
رقم :18 بتاريخ : 2015 /18/06 .املقيمة : املركز التجاري مراد حمل رقم 

فاطنة. مطوي  ال�ضيد)ة(:  يرتاأ�ضها   .  . بادرار   -  04

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

والية ورقلة
مديرية السكن لوالية ورقلة

NIF : 001430019006650

اعالن عن المنح المؤقت
             

             طبقا ألحكام المادة 65 الفقرة 02 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

بإشتراط  مفتوح  العروض وطني  الطلب  في  المشاركين  المتعهدين  كافة  ورقلة  لوالية  السكن  مديرية  تعلم 
 )  Midi Libre (و النهار  بجريدتي   2020/02/01 : بتاريخ  المعلن عنه   2019/07 : رقم  دنيا  قدرات 
مسكن عمومي   750/ لمشروع 240  للشرب  الصالحة  والمياه  الصحي  الصرف  شبكة  :إنجاز  بـ  المتعلقة 

إيجاري حي المستقبل تقرت.
 أنه بعد تحليل العروض التقنية والمالية تقرر منح مؤقت لإلنجاز المشروع المذكور أعاله للمؤسسة م ذ ش 

و.م.م تي أش أسيد - تجاني الحاج علي-.

المبلغ الرقم التعريف الجبانيالمؤسسة
)دج( 

التنقيط
100/

مدة 
االنجاز

مالحظة

م ذ ش و.م.م تي
أش أسيد - تجاني 

الحاج علي-.

00183001256769332.280.895.0054.6
06

اشهر
اقل

عرض

        
            طبقا للمادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم 

الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
مديرية  من  التقرب  والمالية  التقنية  العروض  التقييم  نتائج  على  اإلطالع  في  الراغبين  للمتعهدين  يمكن   
السكن لوالية ورقلة خالل 03 أيام ابتداء من تاريخ أول نشر لإلعالن عن المنح المؤقت للصفقة ,كما يمكن 
للمتعهدين المحتجين الطعن أمام اللجنة الوالئية للصفقات العمومية لوالية ورقلة خالل عشرة ) 10 ( أيام 
ابتداء من تاريخ أول صدور المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمية للصفقات المتعامل العمومي أو في 
المحدد لرفع  التاريخ  العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية يمدد  اليوم  الوطنية وإذا تزامن  الصحف 

الطعن إلى يوم العمل الموالي.

  ANEP Nْ 2030000547      التحرير 2020/04/26 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
والية ادرار

دائرة : �ضرو ين
بلدية : طلمني

الرقم:003/ 2015
و�ضل ا�ضتالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية

طبقا الأحكام املادة 18 من القانون رقم -12 06 املوؤرخ يف 18 �ضفر
هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير  لـ12  املوافق   1433
 : يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  ا�ضتالم   2015/03/31 اليوم 
التنفيذية  الهيئة  ت�ضكيلة  بتغيري  رقم/املتعلقة  حتت   15/03/2015
بلدية  اللجام  لق�ضر  الريفي  املركز  جمعية   : امل�ضماة  البلدية  للجمعية 

طلمني امل�ضجلة حتت رقم : 011 بتاريخ 2014/03/11
املقيمة مبحل ال�ضيد : �ضودان حممد ق�ضر اللجام بلدية طلمني

يرتاأ�ضها ال�ضيد )ة(: بوربابا حممد.
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14ت�شلية

1أول من بدع مبدأ الطاولة املستديرة
2قطع من مكان إىل آخر o عملة عربية

3قاتل o نصف حويط
4موسيقى أمريكية )مبعثرة( o َقفل o من البترول

5هزم الصليبيني يف حطني
6للتأكيد واملخالفة يف الرأي o للتمين o صحيح

7نبالغ يف االنفاق أو التصرف o سالم
8أهال )مبعثرة( o تابع األرض

9كوميدي مصري
10أماكن الدراسة o تعلق لإلنارة

أفقــــــــــــــــــي

1يرى صديقه وعدوه بعني واحدة o من 
أشهر العيب الكرة االجنليز

2عقل o فاكهة مفضلة عند قدماء 
االرومان

3حيمل الرسائل o وكالة فضاء
4رقصة بدوية يف جنوب فلسطني تشبه 

الدبكة
5تعب وسعى o وجبة ما قبل الصوم 

o ياسني
6قاهلا أرمخيدس عندما توصل لقانون 

اإلزاحة o حالة انسانية قاتلها اهلل
 o حرامي o 7العدد عشرة فما فوق

موسيقى )معكوسة(
 o 8حرف عطف للترتيب والتراخي

أضف وأكثر o مصباح
9من أمساء السيف ومن يفصل بني احلق 

والباطل o ثلثا أنف
10سيدة الشاشة العربية

عمــــــــــــــودي 

 9 منها  واحد  كل  كبرية،داخل  مربعات   9 من  �شودوكو  لعبة  .تتاألف 

مربعات �شغرية لت�شكل ال�شبكة من 81 مربعا �شغريا.

وعليه: امالأ هذه املربعات ال�شغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�شرط :

 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�شبكة اأفقيا وعموديا 

داخل اأي مربع من املربعات الت�شعة الكبرية رقم  اأي  ليتكرر  2.اأن 

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
والية غرداية
دائرة غرداية
بلدية غرداية

مديرية التنظيم و ال�ضوؤون العامة
م�ضلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات

رقم: 2020/17
و�ضل ا�ضهار خا�س بتاأ�ضي�س جمعية حملية

امل�ضماة: جمعية نا�س احلومة حلي 240 م�ضكن بلغنم - بلدية غرداية .
املودعة بتاريخ: 2019/11/26 . 

رئي�س اجلمعية ال�ضيد: بن علي الطيب املولود بتاريخ: خالل 1972 ب: 
تو�ضنينة - تيارت . 

م�ضكن   240 حي  البلدي  املكتب  الن�ضائي  االحتاد  مقر  مقرها:  الكائن 
بلغنم- بلدية غرداية
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حدث وال حـرج
15

�صــورة و تعليــق
ال�ضوافة ي�ضنعون 

احلدث يف اأول 
اأيام رم�ضان, 

الطماطم باملجان 
, حتت �ضعار 

)خا�ضة للزوايل, 
هز بايك و اترك 

حق خوك(

 طاعون ال�ضلمندر.. 
فريو�س م�ضابه لكورونا 

يثري قلق اخلرباء

�نت�رش عامل ممر�ض جديد قادم من �آ�صيا يف منطقة 
حو�ض �لرور باأملانيا, مع ت�صابه مثر للقلق لفرو�ض 

 COVID-19 كورونا.وعلى �لرغم من �أن مر�ض
�ملميت و�صل �إىل معظم �أنحاء �لعامل, ما ت�صبب يف 
�أعد�د كبرة من �لإ�صابات و�لوفيات, �إل �أن هناك 

جانبا مريحا للعلماء, وهو �أنه ل يوؤثر على �حليو�نات. 
يف حني طاعون �ل�صلمندر ي�صكل تهديد� لها وميكن 
�أن يكون مميتا لبع�ض �حليو�نات.وفقا لوكالة �لأنباء 

�لأملانية  )dpa(, فاإن طاعون �ل�صلمندر, هو عبارة 
عن فطر جلدي مميت وينت�رش �لآن.وي�صبب �ملر�ض 
�ملعروف با�صم Bsal قلق �خلرب�ء لأنه قد يوؤدي �إىل 

"طاعون �ل�صلمندر", وي�صبب �نقر��صا جماعيا 
لالأنو�ع �مل�صابة.ويرى �خلرب�ء �أي�صا �لعديد من �أوجه 
�ل�صبه بني طاعون �ل�صلمندر وفرو�ض كورونا, كما 

ورد يف موقع RUHR24.de.وي�رشح هانز-ديرت 
�أوتربني, خبر رعاية �حليو�نات يف منظمة �أغارد 

حلماية �لطبيعة يف دورمتوند, �أن فطريات �جللد �أتت 
على �لأرجح من �آ�صيا, ولكن �ملنطقة �لدقيقة ل تز�ل 
غر و��صحة.وظهر �لعامل �ملمر�ض �خلطر لأول مرة 

يف �صمال �لر�ين, و�صتفاليا يف �صمال �إيفل, ولكنه 
�نت�رش بالفعل يف منطقة حو�ض �لرور وت�صبب يف 

�نخفا�ض كبر يف �أعد�د �ل�صلمندر �لناري هناك.
ووفقا ملجموعة �لعمل حول حماية �لربمائيات 

و�لزو�حف )Agard(, ل يوؤثر �لفطر على �أنو�ع 
�ل�صلمندر �لناري فح�صب, بل يوؤثر �أي�صا على نوع 

�آخر يعرف با�صم Northern crested newt, وهو 
�لنوع �لذي حتميه �أملانيا ب�رش�مة.

خبري يوؤكد: معظم 
االأمرا�س املعدية 

لالإن�ضان �ضببها احليوانات
�أعلنت �لدكتورة ماريا فورونت�صوفا, �مل�صاركة يف 

موؤمتر�ت �لأمم �ملتحدة يف جمال حماية �حليو�نات 
و�لتنوع �لبيولوجي, �أن ثالثة �أرباع �لأمر��ض �ملعدية 

�لتي ت�صيب �لإن�صان, ت�صببها �حليو�نات.وقالت 
�خلبرة يف ت�رشيح لوكالة نوفو�صتي �لرو�صية 

لالأنباء, منذ �أو�خر ت�صعينيات �لقرن �ملا�صي, 
�أ�صبح �لتفاو�ض ب�صاأن جتارة �حليو�نات �لربية, �أحد 

�لأ�صباب �لرئي�صية يف �ملفاو�صات وملاذ� مينع �لجتار 
بها. و�ل�صبب هو �أن هذه �حليو�نات حتمل �لفرو�صات 

و�جلر�ثيم و�لطفيليات. و�أن ثالثة �أرباع �لأمر��ض 
�ملعدية �لتي ت�صيب �لإن�صان هي �أمر��ض حيو�نية". 

و�أ�صافت مو�صحة, بد�أ �لعلماء منذ �صتينيات 
�لقرن �ملا�صي,  بتحديد �لأوبئة �لتي كان �صببها 

�حليو�نات- �لإيدز- من �ل�صمبانزي, �صار�ض- من 
�خلفافي�ض, مر�ض- من �جلمال. وتقول, "لدي ق�صة 
�صخ�صية ترتبط باحليو�نات �لربية و�لفرو�صات: 

حيث حجز رجال �جلمارك يف ت�صعينيات �لقرن 
�ملا�صي �ثنني من �ل�صمبانزي, �أر�صال فيما بعد �إىل 

حديقة �حليو�نات يف مو�صكو. ومن حتليل �لعينات 
�لتي �أخذناها من �ل�صمبانزي, �ت�صح �أن �أحدهما 

يحمل �أج�صاما م�صادة حلمى �إيبول. وبالطبع من 
�ل�صهل جد� ت�صور ما كان �صيح�صل يف �لبالد 

ب�صبب �صمبانزي مري�ض".وت�صر �خلبرة �إىل �أن 
"جتارة �حليو�نات �لربية جتري يف جميع �أنحاء �لعامل 

وتقدر ب� 60 مليار دولر �صنويا. وكالعادة ل �أحد 
يفكر مب�صاألة �لأمر��ض عند �إبر�م �ل�صفقة". وتنت�رش 

�أ�صو�ق جتارة �حليو�نات �لربية �إ�صافة �إىل �ل�صني يف 
بلد�ن جنوب - �رشق �آ�صيا وغرب �إفريقيا و�أمريكا 

�جلنوبية.

�مر�أة تتعر�ض لل�سعة 
عقرب حادة 

تبلغ  �م��ر�أة  �خلمي�ض  ليلة  تعر�صت 
و�أهايل  �صكان  من  �صنة  �لعمر68  من 
ر�صا�ض  �أولد  بد�ئرة  ��رشثيثن  منطقة 
عقرب  ل�صعة  �ثر  ت�صمم  �إىل  بخن�صلة 
حادة على م�صتوى �إحدى �أ�صابع يدها , 
وقد تدخلت م�صالح �حلماية �ملدنية يف 
حينها �أين مت �إ�صعافها وحتويلها مبا�رشة 
نحو قاعة �لعالج ببلدية �أولد ر�صا�ض 
�لالزمني    و�لعالج  �ل�صتطباب  لتلقي 

مراهق يقتل �ضقيقه ال�ضغري 
يف اأول يوم من رم�ضان

اهتزت �شباح اجلمعة بلدية عمي مو�شى الواقعة يف اجلهة ال�شرقية اجلنوبية لولية غليزان على وقع 
جرمية ب�شعة راح �شحيتها طفل يف الـ05 من العمر جراء تعر�شه لعدة طعنات خنجر على م�شتوى الرقبة 

على يد �شقيقه الأكرب البالغ من العمر 18�شنة والتي عجلت بوفاته ، وح�شب الروايات املتداولة فان 
اجلاين: ب م اآ البالغ من العمر 18�شنة ، وجه له عدة طعنات داخل م�شكن العائلة الكائن ب�شارع الرائد �شي 
علي مبركز مدينة عمي مو�شى ليتم حتويله جثة هامدة نحو م�شلحة حفظ اجلثث مب�شت�شفى عمي مو�شى 

لعر�شه على الطبيب ال�شرعي ، من جهتها امل�شالح الأمنية تدخلت واأوقفت اجلاين حيث يجري حاليا 
التحقيق معه على اإن يتم عر�شه على اأطباء نف�شانيني لتحديد �شالمة قواه العقلية.

عملية والدة ثانية داخل 
�ضيارة اإ�ضعاف بخن�ضلة

اأ�شعف اأعوان تدخل الوحدة الرئي�شية 
للحماية املدنية بخن�شلة نهار اخلمي�ض امراأة 

يف حالة ولدة اأين ا�شرفوا بكل احرتافية 
على عملية الولدة التي متت داخل �شيارة 
الإ�شعاف وهم يف طريقهم نحو امل�شفى وقد 

متت عملية التوليد والولدة يف ظروف جيدة 
�شواء للمولود الذي هو من جن�ض اأنثى اأو لأم 

املولودة يف حني وبعد تقدميهم لالإ�شعافات 
الطبية الالزمة خ�شو�شا ملثل هذه احلالت 

مت حتويل كل من املولودة والأم اإىل م�شت�شفى 
مدينة قاي�ض للرعاية الطبية .

لالإ�شارة ، فاإن عملية الولدة التي متت 
اخلمي�ض هي الثانية خالل اأ�شبوع. 

حل �صهر رم�صان �لف�صيل ومن �لعائالت من 
تفتقر بيوتها �ىل مادة �ل�صميد ما دفع �لكثر 
منها �ىل �للجوء كرها �ىل �قتناء مادة �لفرينة 

�لتي ��صبحت ملجاأ �لكثر خ�صو�صا �لتي 
��صتع�صى عليها �حل�صول على هذه �ملادة �و 

كما يطلق عليها بالدقيق يف �لو�صط �لعائلي 
حيث ومنذ جائحة �لوباء , هناك من �لعائالت 

ممن مل تتذوق طعم هذه �ملادة ومل تزر بيتها 
طويال لغيابها من بيوتها و�فتقارها لها من 
جهة, و�صعوبة �حل�صول عليها جر�ء �لندرة 

�لتي طالتها ب�صب �لو�صع �لذي نعي�صه �لناجت 
عن �لوباء وحجره �ملفرو�ض من جهة �أخرى 

فتعاي�صت مع �لو�صع و�عتادت عليه و�لفته 
بالقدر �مل�صتطاع باقتناء �خلبز من �ملخابز 

و��صتعمال �لفرينة منذ �لوباء وقبلت �لو�صع 
و�صلمت له غر �نه مع �ل�صهر �لف�صيل قد 

يختلف �لأمر كون هذه �ملادة من �ل�صميد تعد 
من �ل�رشوريات �لأ�صا�صية �لتي ت�صفي  جاذبية 

ونكهة كبرة لل�صائمني ف�صال عن ر�ئحتها 
�ملنع�صة حني تبد�أ ربة �لبيت وهي تعدها قبل 

دقائق من �لأذ�ن فت�صيف لها نكهة �أخرى, �ن 
�صهر رم�صان دون هذه �ملادة �لأ�صا�صية ودون 

�ن تو�صح مو�ئد �ل�صائمني بها وغيابها على 
مو�ئد �لإفطار و�صط بع�ض هذه �لعائالت �ىل 

حني دومنا �صك �صيبدو لها ناق�صا وبال نكهة 
�و جاذبية,فهل من حلول جادة تفي بالغر�ض 

وتوفر هذه �ملادة ذ�ت �ل�صتهالك �لو��صع 
و�ل�رشورية للم�صتهلك دون عناء �لنتظار 
ونحن يف �ل�صهر �لكرمي �صهر �خلر�ت و�لرب

كة...؟                                                  
  بقلم/ ونا�ض  لزهاري

جاذبية ال�ضميد
عمود



  

و�شعت جائحة كورونا ـCOVID 19  ـ الإن�شانية على 
حمك ت�شاوؤلت وجودية، وجتربة فل�شفية فريدة 

حول ماهية البقاء والاّليقني واخلوف من امل�شتقبل، 
وم�شري الإن�شانية حا�شرا وم�شتقبال، تنبع من اأفكار 

اخلوف كما الّتحدي، تتوّهج يف البدء من ذواتنا ُثّم 
حتدد م�شاراتنا، بل حتيلنا اإىل التاأّمل يف مدى عجز 

الإن�شان على �شمان البقاء اأمام كيان ميكرو�شكوبي، 
كذلك يظهر كوكب الأر�ض الذي ياأوي الإن�شان يف 
جمالت الف�شاء الكوين الالمتناهي  كذّرة ل ترى 

بالعني املجّردة بني املجّرات، فما بالنا بالإن�شان.
من بني اأهم هذه الّت�شاوؤلت، حول مدى ا�شتمرارية 

الإن�شانية يف نف�ض منحى ومنحنى عالقاتها 
الإن�شانية والّدولية، بذات املوازين يف القوى 

القت�شادية والع�شكرية، وبنف�ض منط الفردانية 
يف تف�شيل امل�شالح وتعزيز الّتفوق وال�ّشيطرة، 

وهل �شيتوجه العامل اإىل اأن�شنة عالقاته من خالل 
عاملية التحّديات ـ ل عوملتها ل�شالح القوى العظمى ـ 

باخلروج من دائرة ال�شراع القاتل وبراثن ال�شتغالل 
املفرط  واملتاجرة بالأرواح الب�شرية، بوا�شطة جتارة 

الأ�شلحة واحلروب البيولوجية والتجارية ؟ بل ما 
اأهمية الّن�شق الفكري والعلمي وجدواه يف حتليل 
ومعاجلة الق�شايا الفل�شفية والعلمية الّراهنة يف 
خ�شم ال�ّشياق املعريف احلايل، وما اإمكانية التمّرد 

عليه بانبثاق اب�شتمولوجيا جديدة وفل�شفة 
مغايرة تربز ل مع�شومية الّنمط الفكري، العلمي، 

القت�شادي وال�شيا�شي املتبع حاليا؟
فبعد اأن �شّلط بع�ض العلماء اأفكارهم حول  ما بعد 

كورونا، ومن بينهم املفكر والفيل�شوف الأمريكي 
نعوم ت�شوم�شكي، البالغ من العمر 91 �شنة، من خالل 

مقابالته ومقالته حول تداعيات كورونا منتقدا 
النهج والفل�شفة الغربية التي اأفرزت بع�شا من 

هذه التداعيات، ذهب اآخرون اإىل اعتبار اجلائحة 
اإرها�شات ل�شقوط نهم ونهج النيوليربالية، خ�شو�شا 
اأن العديد من املوؤ�شرات تنبئ بركود اقت�شادي متوقع 

يف الدول الليربالية بعد اإغالق القت�شاد، مما 
�شيوؤدي اإىل ك�شاد وما يتبعه من انهيار لقت�شاديات 

و�شيا�شات الدول الغربية.
بيد اأنه �شيكون من اخلطاأ العلمي التكّهن ب�شقوط 

اقت�شاديات وفل�شفة الّليربالية الآن رغم ما اأفرزته، 
لأن الك�شاد قد يولد النتعا�ض م�شتقبال، كما قد 

تقّدم مثل هذه املخاطر جتارب وفل�شفات جديدة 
للتعامل معها، وبالّتايل ل يزال من املبكر توقع اآثار 

ما بعد، وما بعد.. بعد كورونا، فكما قد توؤدي اإىل 
انهيار النيوليربالية  قد توؤدي  كذلك اإىل هيمنة 

جديدة لها. 

بقلم: بيزيد يو�ضف

ما بعد.. بعد كورونا !!

وزير التجارة يتوعــــــد باإحياء م�ضروع نقل حلوم 
اجلنوب اإىل ال�ضمال  

اتهم املوالني مبحاربته ملا طلب جلب اللحوم من تندوف ومترنا�شت واليزي

لـــــــــــوؤي ي
----------------------

 انتقد وزير التجارة كمال رزيق ب�شدة 
فيما  بخداعه  اإيــاهــم  متهما  املــوالــني 
اإىل  يخ�ض جلب حلوم منطقة اجلنوب 

ال�شمال.
الر�شمية  �شفحته  على  ــق  رزي وكتب 
اأيــن   .. حمــري  "�شوؤال  الفاي�شبوك  يف 
عنها  تكلم  التي  غنم  راأ�ض  مليون   28
اأين   .. ؟  ال�شعبة  هذه  ومهنيو  املوالون 
هذه  �شتبيعون  بــاأنــكــم  يل  ــم  ــودك وع

ال�شنة باأ�شعار معقولة؟".
ــاذا  مل عــرفــت  "الآن  الــوزيــر  واأ�ـــشـــاف 
بجلب  ال�شماح  طلبت  ملا  حاربتموين 
حلوم منطقة اجلنوب لوليات تندوف، 
 ، ال�شمال  اإىل  واليزي  مترنا�شت  اأدرار، 
بحجة اأنها مري�شة .. الظروف اخلا�شة 
جت�شيد  من  منعتني  الآن  نعي�شها  التي 

امل�شروع".
ملاذا  الآن:عرفت  "اأقولها  رزيق  وتابع 
حاربتموين ب�شبب مناداتي ب�شعر حلم 
معقول للزوايل يف �شهر رم�شان والأيام 
هذا  نهاية  بعد  اهلل  �شاء  اإن   ، بيننا 
حلوم  نقل  م�شروع  اأحيي  �شوف  الوباء 

اجلنوب اإىل ال�شمال من جديد".
التجار  وزيــر  توعد  ذاتــه  ال�شياق  ويف 
كمال رزيق بالبليدة ، التجار امل�شاربني 
اخل�شر  اأ�شعار  رفــع  يتعمدون  الذين 
بهدف  رم�شان  �شهر  خــالل  والفواكه 
بتطبيق  ــع  ــري ــش ــ� ال الـــربـــح  حتــقــيــق 

عقوبات رادعة يف حقهم.  
اإىل �شوق   فخالل زيارة فجائية قادته 
ببوفاريك  والفواكه  للخ�شر  اجلملة 
اأول يوم من �شهر  )�شمال( بالتزامن مع 
امل�شاربني  التجار  رزيق  خري  رم�شان، 

خالل  الأ�شعار  رفــع  يتعمدون  الذين 
تكون  بــاأ�ــشــعــار  عر�شها  بــني  املــوا�ــشــم 
حجز  اأو  الب�شيط  املــواطــن  متناول  يف 

�شلعهم.
فبنربة حادة اأمر رزيق التجار بعر�ض 
ال�شلع باأ�شعار معقولة خا�شة تلك التي 
يرتفع الطلب عليها خالل �شهر رم�شان 
ظرف  يف  اأ�شعارها  ت�شاعف  م�شتغربا 
اإىل  اإياهم  داعيا  الأ�شبوع،  يتجاوز  ل 
هذا  يف  الب�شيط  املــواطــن  يف  التفكري 

ال�شهر الف�شيل.
وكان الأمني العام لوزارة التجارة ك�شف 
اأن اجلزائر قامت با�شترياد 4 اآلف طن 
ــل،  ــربازي ــراء مــن ال ــم مــن الــلــحــوم احل
ــاف  ــش واأ� رمــ�ــشــان.  ل�شهر  ا�ــشــتــعــدادا 
و�شعت  احلــكــومــة  اأن  ذاتـــه  املــتــحــدث 
خمططا لإنزال اأكرث من 7 اآلف مراقب 
التي  امل�شاربة،  وكبح  الأ�شعار  ملراقبة 
اأ�شفرت عن �شحب 400 تاجر من ال�شجل 
�شلع  حجز  مت  بعدما  التجاري،  الوطني 

امل�شاربة.  بغر�ض  خمّزنة  كانت  لهم 
من  ر�شميا  طلبت  ــوزارة  ال اإن  قال  كما 
منتجي زيوت املائدة وال�شكر، تخفي�ض 
�شعر البيع خالل �شهر رم�شان، كخطوة 
الطلب  وهــو  املواطنني،  مع  ت�شامنية 
اأن اجلزائر  املنتجون. ي�شار  الذي قبله 
مليون   140 قيمته  ما  �شنويا  ت�شتورد 
والبي�شاء،  احلمراء  اللحوم  من  دولر 
للجزائر،  الأول  املمّون  الربازيل  وتعد 

قبل الأرجنتني والهند وال�شودان.

اللحوم   من  دوالر  مليون   140 قيمته  ما  �ضنويا  ت�ضتورد  • اجلزائر 
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انت�ضال جثة غريق  باملدية

يف انتظار عمليات ت�ضامنية اأخرى

توزيع 7800 طرد 
غذائي على العائالت 
املعوزة بعني الدفلى 

ال�ضحية امراأة كلفت �ضابني لتهيئة �ضقتها

القب�س على امراأة ا�ضتولت و�ضركاءها على م�ضوغات بـ 100 مليون بق�ضنطينة

الفريو�س من  لل�ضفاء  تاثلت  حالة   71

�ضاعة    24 خالل  بكورونا  جديدة  وفيات  و4  اإ�ضابة   129

العزيزية   لــدائــرة  املدنية  احلماية  تدخلت 
على  يطفو  كان  غريق   جثة  انت�شال  اأجل  من 
دائــرة  �شدراية  بلدية  البيا�شة  �شد  م�شتوى 
هويته  ذكر  جن�ض  من  ال�شحية  الكبري،  القلب 
الغريق   جثة  انت�شال  مت  �شنة(،   55 ع  )ط/ 
مب�شت�شفى  اجلثث  حفظ  م�شلحة  اإىل  وحتويلها 

بني �شليمان .
حممد م

جمموعة  الدفلى  عــني  ــة  ولي م�شالح  ــت  وزع
العائالت  لفائدة  املختلفة  الغذائية  ــواد  امل من 
الولية  تراب  بلديات  عرب  املحتاجة  و  املعوزة 
مبناطق  القاطنة  الت�شامنية  العمليات  اإطار  ،يف 
انت�شار  من  الوقائية  التدابري  يف  الظل،تندرج 
مكنت  كرونا)كوفيد19-(،العملية  فــريو�ــض 
مواد  من  ال�شتفادة  من  معوزة  عائلة   7800
ت�شامنية  عمليات  انتظار  ،يف  عامة   ا�شتهالكية 
العون  يــد  مــد  ،بغية  رمــ�ــشــان  �شهر  يف  ـــرى  اأخ
للفئات اله�شة،لتمكينها من جتاوز مرحلة احلجر 

ال�شحي وت�شهيل احل�شول على املوؤونة.
 خمتار برادع

لالأمن  الق�شائية  ال�شبطية  عاجلت   
وليــة  منجلي  علي  الــثــاين  احل�شري 
فيها  تورط  �شرقة  ق�شية  ق�شنط�شنة 
من  مكنت  حيث  امـــراأة،  و  �شبان   03
املعدن  من  احللي  من  جــزء  ا�شرتجاع 
يقارب  مايل  مبلغ  اىل  اإ�شافة  الأ�شفر 
بيع  عائدات  من  �شنتيم  مليون   100
م�شتعملة  اأدوات  ــذا  ك و  املــ�ــشــروقــات، 
م�شالح  متكنت  ال�شرقة   عملية  يف 
الأمن احل�شري الثاين بعلي منجلي من 
امــراأة  بينهم  من  اأ�شخا�ض   04 توقيف 

�شنة   41 و   21 بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح 
خيانة  و   ، �شرقة  ق�شية  يف  لتورطهم 
�شكوى  اىل  تــعــود  الق�شية   ، ــة  ــان الأم
تعر�ض  بخ�شو�ض  �شحية  بها  تقدمت 
علي  اجلديدة  باملدينة  الكائنة  �شقتها 
كلفت  عندما  ال�شرقة  فعل  اىل  منجلي 
اأ�شغال تهيئة �شقتها غري  �شابني لإمتام 
و   ، لل�شرقة  بتعر�شها  تفاجاأت  اأنــهــا 
معترب  مــايل  مبلغ  الفاعالن  ا�شتهدف 
باهظة  الأ�شفر  املعدن  من  م�شوغات  و 
الثمن ، و قد مكنت التحريات و الأبحاث 

للمعلومات  اجليد  ال�شتغالل  و  املكثفة 
املتح�شل عليها من توقيف اأحد امل�شتبه 
امل�شلحة  مــقــر  اإىل  حتــويــلــه  و  فيهما 
لتــخــاذ الإجـــــراءات الــالزمــة، و من 
خالل التحقيق معه مت توقيف م�شتبه 
بحوزته  و  ــروب  اخل مبدينة  اول  فيه 
يقدر  مايل  مبلغ  و  امل�شروقات  من  جزء 
وقت  يف  مت  كما   ، �شنتيم  مليون   67 بـ 
توقيف  الأبــحــاث  تكثيف  بعد  و  اأخــر 
امراأة  بينهما  من  اخرين  فيهما  م�شتبه 
مايل  مبلغ  بحوزتها  كان  الأخرية  هذه 

عائدات  من  �شنتيم  مليون   20 بـ  يقدر 
مقر  اىل  اقتيادهم  ليتم  امل�شوغات  بيع 
امل�شلحة ل�شتكمال اإجراءات التحقيق، 
مت  التحقيق  جمريات  من  النتهاء  بعد 
حق  يف  جزائية  اإجراءات  ملفات  اجناز 
وكيل  اأمـــام  مبوجبه  قــدمــوا  املعنيني 
عن  اخلــروب  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
ال�شرقة   ، اأ�شرار  جمعية  تكوين  تهمة 

املو�شوفة و اخفاء اأ�شياء م�شروقة.
علجية عي�ض

ال�شحة وال�شكان واإ�شالح  ك�شفت وزارة 
عدد  ارتــفــاع  عــن  اأمــ�ــض  امل�شت�شفيات 
كورونا  بفريو�ض  املــوؤكــدة  الإ�ــشــابــات 
حالة،   3256 اإىل  اجلزائر  يف  امل�شتجد 
وفاة.واأكد   419 اإىل  الوفيات  وارتفاع 
اأن  ال�شبت  اأمــ�ــض  ال�شحة  وزارة  بيان 
جديدة  اإ�شابة   129 �شجلت  م�شاحلها 
"كوفيد19"  امل�شتجد  كورونا  بفريو�ض 

باجلزائر. الأخرية  �شاعة  الـ24  خالل 
خالل  وفاة  حالت   4 ت�شجيل  مت  بينما 
اإجمايل  لريتفع  الأخـــرية  �شاعة   24
بداية  منذ  اجلزائر  يف  الوفيات  عــدد 
عرب  مــوزعــة  ــاة  وف  419 اىل  اجلائحة 
التي  للحالت  بالن�شبة  ولية.اأما   38
و�شلت  اأنها  البيان  فاأكد  لل�شفاء  متاثلت 
اإجمايل  لريتفع  حالة،   71 اإىل  اأم�ض 

احلالت التي �شفت من فريو�ض كورونا 
جهته  حالة.من   1479 اإىل  البالد  يف 
املــديــر  ــد،  ــوزي ب احلــكــيــم  عــبــد  ك�شف 
"�شي.بي.�ض  الأخ�شرية  مل�شنع  العام 
.فارما" وهو امل�شنع الوحيد املنتج ملادة 
�شيتم  باأنه  الوطن،  عرب  الكلوروكني 
يف  تدخل  التي  الأولــيــة  ــادة  امل ا�شتالم 
ــادة خــالل هــذه الأيــام  امل ت�شنيع هــذه 

كمرحلة  �شيتم  اأنه  املتحدث  .واأو�شح 
اأوىل اإنتاج قرابة 460 األف علبة خالل 
�شهر ماي القادم.واأ�شار مدير امل�شنع اأنه 
�شيتم اإنتاج 300 األف علبة خالل �شهري 
جويلية واأوت، لتتجاوز الكمية املنتجة 

حمليا اأزيد من 700 األف علبة.
لوؤي ي

العرو�س الرتويجية الرم�ضانية 2020 ملوبيلي�س:

مع عر�س PixXPro 1000 �ضتتح�ضلون حتًما على اأكرث
 PixXPro 1000 العر�ض الرتويجي  موبيلي�ض يحتفي بقدوم �شهر رم�شان مع زبائنه املحرتفني واملوؤ�ش�شات باإطالق 

حتت �شعار "عر�ض مهدى لكل عر�ض م�شرتى". 
اإبتداًءا من اأول يوم واإىل غاية اأخر يوم من ال�شهر الف�شيل، �شي�شتفيد الزبائن احلرفيني ،التجار واملوؤ�ش�شات امل�شرتكون 
يف عر�ض PixXPro من عر�ض اإ�شايف مماثل جماين، عند ت�شغيل عر�ض PixXPro 1000. وعليه، من خالل ا�شتعمال 
القائمة 600#*، ومقابل 1000 دج فقط، �شي�شمح العر�ض الرتويجي PixXPro 1000 للمجتمع املهني، من ال�شتفادة 

من عدة امتيازات �شخّية من املكاملات، الر�شائل الق�شرية والنرتنت:  
اإنرتنت  جيغا   30

الوطنية ال�شبكات  جميع  نحو  �شاحلة  مكاملات  دج   4000
مكاملات ور�شائل ق�شرية جمانية وغري حمدودة نحو موبيلي�ض. 

يعلم موبيلي�ض، اأن �شالحية العر�ض املهدى، ينتهي مع نهاية �شهر رم�شان.                                                                                         ق.و



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

