
تعليمات �شارمة لتطبيق �شروط الوقاية 
مع الغلق الفــوري للمحــالت املخالفـــة

احتاد التجار يرحب بعودة ن�ساطات جتارية وحماية امل�ستهلك تقرتح:
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احتياطي جزائري بـ 10 مليار برميل نفط ميتد لإنتـــاج 27 �شنة
خمت�ص يك�شف تفا�شيــل جديدة عن فعاليــــــة "الكلوروكيــــن" يف اجلزائر

 عرقاب يتوقع �سعود متو�سط �سعره اىل 35 دوالرا خالل ماي وجوان املقبلني  
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يدوم 3 اأيام حت�سبا لتمديد احلجر اأو رفعه
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وقف العمل بنظــــــام 
املزايدة يف اأ�شواق اجلملة

اخليارات املطروحة لنهاية املو�شم الدرا�شي على طاولة الوزارة 
03

وزارة التجارة جترب التجـــــــــــار على اإ�سهار 
االأ�سعار ملواجهـــــة امل�ساربة

اللحوم"  "مافيا  حتمل  املواليني  • فيدرالية 
م�سوؤولية التهاب االأ�سعار

رجحت سيطرة العالم بشكل كامل على الوباء في ديسمبر المقبل

درا�شة "متفائلـة" تتوقع 2 جويلية 
تاريخ نهاية جائحة كورونا يف اجلزائر

�ساعة  24 ظرف  يف  وفيات  و6  اإ�سابة   126 •
"كورونا" وباء  من  جديدة  حالة   29 منها   1508 • �سفاء 

16

اأمطار رعدية 
غزيـرة على 
وليــــات  8

02

مدير الرتبية : 

من  مكن  الأبي�ص  "اجلي�ص 
جتنيب الولية واأهلها الكثري 

مــــــــن املاآ�شي"

�شائقو �شيــــــارات الأجرة 
يطالبون باإجـــــــراءات 

ا�شتعجاليـــــــــة

هبة ت�شامنية  مكثفة باملقارين 
تزامنا مع الإجــــــــــراءات 

الوقائيـــــــة املتخذة

بالولية  كورونا  حالة   44
اأغلبها ب�شيــــدي عقبة بـ 13 

حالـــــــــة موؤكدة 

مراقبة 1700 �شخ�ص وو�شع 
اأكرث من 300 مركبة ودراجة 

ناريـــــــــــة باملح�شر

القب�ص على اإرهابي مبنطقة 
الدبـــــــداب احلدودية 

�شبط 5 قناطري و20 كغ من الكيف 

الوادي

تقرت

ب�سكرة

غرداية

اليزي

ب�سار

�ص 05

�ص 05

�ص 06

�ص 06

�ص 06

�ص 16

�ص 16

مطالــــب باإجراءات مالية 
وبنكيــــة و�شريبية حلماية 
املوؤ�ش�شـــــات ال�شغيـرة من 

الإفـــــــــــال�ص

وزارة املالية جتتمع مع اأرباب العمل لبحث 
خملفات اأزمة كورونا على االقت�ساد

03
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02احلدث

العمل عن بعد .. نعمة لدى البع�ص و نقمة لدى اآخرين

حممد علي 
-----------------

املوظفني يجدون  بع�ض  اأن  يف حني 
العمل عن بعد "مرهًقا"، يجد اآخرون 
وقتهم  اإدارة  يف  ي�ساعدهم  اأن��ه  

ب�سكل اأف�سل.
خلية  �سمن  موظفة  مدينة،  وتقول 
وزارية  دائرة  م�ستوى  على  ات�سال 
تواجد  يتطلب  الإداري  العمل  اإن   "
م�سرية   " عمله  مكان  يف  العامل 
يتم  مل  الإلكرتونية  الإدارة  اأن  اىل 
اجلزائر  يف  كاف  ب�سكل  تطويرها 
املر�سلة  الوثائق  ان  كدليل  مقدمة 
تعترب  ل  ال�سوئي  املا�سح  بوا�سطة 
الإلكرتوين مل  التوقيع  ر�سمية لأن 

يتم التعرف عليه.
اأن  مدينة  تعترب  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 
حتتية  بنى  حاليا  متلك  ل  الإدارات 

كافية ل�سمان العمل اللكرتوين.
كما اأو�سحت اأن "هناك ملفات يجب 
اإعدادها  يجب  تظاهرات  و  معاجلتها 
مع  بالت�ساور  ذلك  يتم  اأن  يجب  و 
غياب  يف  و   ، الزمالء  و  املديرين 
يكاد   ، بالفيديو  التداول  تطبيقات 
يكون العمل من املنزل م�ستحيال" .

ليندا،  اأك��دت  اأخ���رى،  جهة  من  و 
�سحيفة  م�ستوى  على  �سحفية 
يومية، اأن العمل عن بعد ي�سمح لها 
التوفيق  و  لوقتها  اأح�سن  با�ستغالل 

بني حياتها املهنية و العائلية.
كما اأ�سارت ال�سابة، اأم لطفلني، اإىل 
ت�سييع  مثل  عملها  اإىل  التنقل  اأن 

اأنها  خا�سة  ولطاقتها،  لوقتها  كبري 
ثالثني  من  اأك��ر  بعد  على  تقطن 
قائلة  عملها،  مكان  من  كيلومرًتا 
ال�سحي،  احلجر  بداية  "منذ  اإنها 
اأقل  و  م��ردودي��ة  اأك��ر  اأين  اأ�سعر 
توتراً ف�سال عن قيامي بالكثري من 
العمل من خالل اإيجاد الوقت لرعاية 

اأطفايل ب�سكل اأكرب".
خيار  ترك  يجب   ، لليندا  بالن�سبة 
انه  مبينة  للموظفني  باملنزل  العمل 
املنزل  من  العمل  املوظفني  باإمكان 
بدوام جزئي و الذهاب للعمل مرتني 
اإىل ثالث مرات يف الأ�سبوع ، املهم 

هو ان يكون العامل ذو فعالية".
اأما كرمية، مديرة اإدارية �سمن �رشكة 
ت�ستح�رش  فهي  خا�سة،  �سناعية 
عن  العمل  تعوق  التي  امل�ساكل 
�سعف  �سيما  ل  و  اجلزائر،  يف  بعد 
الإنرتنت  ب�سبكة  الت�سال  ج��ودة 
عملها  تقدمي  من  اأحياًنا  مينعها  الذي 
يف املوعد املحدد و كذلك الغمو�ض 

بالن�سبة حلجم وقت العمل عن بعد.
وعلى الرغم من هذه القيود، اأكدت 
لطاملا  املنزل  من  العمل  ان  كرمية 
يف  تاأمل  و  بل   ، لها  "رغبة"  كان 
احلجر  نهاية  بعد  ذلك  يتوا�سل  اأن 
عام،  ب�سكل   " انه  قائلة  ال�سحي، 
ن�سعر  امل��ن��زل،  م��ن  نعمل  عندما 
اأقل  و  ا�سرتخاًء  اأكر  و  اكرب  بحرية 
توتراً، ما ي�سمح لنا باأن نعمل باأكرب 

مردودية".
"العمل  اأن  توؤكد   ، ذلك  اإىل  اإ�سافة 

عن  تاًما  قطًعا  يعني  ل  بعد  عن 
الزمالء  لأن  نظًرا  املهنية"  البيئة 
على  الجتماع  فر�سة  دائًما  لديهم 

ال�سبكات الجتماعية للت�ساور.
الرغم  "على  انه  قائلة  نددت  كما 
يف  بعد  ع��ن  العمل  اعتماد  م��ن 
اجلزائر، ول �سيما من قبل �رشكات 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  و  الت�������س���الت 
املعلومات، فاإن العالقة بني اأ�سحاب 
الإطار مل  هذا  واملوظفني يف  العمل 

يتم تاأطريها بن�سو�ض قانونية".
انتهجت  ال��ت��ي  ���رشك��ت��ه��ا،  يف 
الظروف  ه��ذه  يف  بعد  عن  العمل 
تعمل  اأنها  اأ�سارت  ال�ستثنائية، 
ب�سبب  متاأخرة  �ساعات  اىل  اأحياًنا 
عدم حتديد �ساعات العمل يف املنزل.

الأزمة ال�شحية تدفع 
ال�شركات للتفكري يف اأهمية 

العمل عن بعد 
الأزم��ة  اأن  اخل���رباء  بع�ض  يعتقد 

قد  كورونا  بوباء  املتعلقة  ال�سحية 
من  للعديد  املهنية  العادات  غريت 
جعلتهم  مما   ، العامل  حول  ال�رشكات 

يدركون اأهمية العمل عن بعد.
مدير  يحيى،  علي  لعمر  بالن�سبة   
الكمبيوتر،  هند�سة  خدمات  �رشكة 
فاإن عامل الأعمال يف اجلزائر مير حاليا 
العمل  اأ�سبح  حيث  حمورية  بفرتة 
الوطنية  ال�رشكات  لبع�ض  بعد  عن 
"البديل الوحيد ل�سمان ا�ستدامتها". 
ال�سيد علي  اأخرى، اعرتف  من جهة 
يحي بنق�ض البنية التحتية لتبني و 
"لدينا  قائال  بعد  عن  العمل  تعميم 
و  التحتية  البنية  يف  نق�ض  بالفعل 

الدفع عرب الإنرتنت".
 لكن بالرغم من هذه القيود، اأكد اأنه 
من خالل "الو�سائل القليلة املتوفرة، 
عن  العمل  يف  ال�رشوع  املمكن  من 
مت  التي  التطبيقات  بف�سل  بعد 
الإنرتنت  على  ن�رشها  و  تطويرها 

جماًنا عرب ال�سبكة".

املفرو�ص ب�شبب وباء كورونا

اأ�شبح العمل عن بعد، الذي مل يكن منت�شرا من قبل يف اجلزائر، �شرورًيا للعديد من ال�شركات واملوؤ�ش�شات الإدارية ب�شبب تدابري 
احلجر ال�شحي املتخذة �شد تف�شي وباء كورونا، لكن يف وقت يعتربه البع�ص من العمال واملوظفني "نعمة" يجده اآخرون نقمة 

بالنظر اإىل تعقيداته.

نقابة الق�شاة تفتح النار 
على الوزارة و التلفزيون 

اجلزائري

تعجبها  عن  للق�ساة،  الوطنية  النقابة  عربت 
وزارة  م�سالح  طرف  من  اإ�رشاكها  عدم  ب�سبب 
العدل يف اإعداد م�رشوع تعديل قانون العقوبات 
و انفرادها بذلك، معتربة اأن “ما نتج عنه اعتماد 
مواده”. بع�ض  يف  مطاطة  و  ركيكة  �سياغة 
وو�سفت النقابة عدم  اإ�رشاكها يف اإعداد م�رشوع 
تعديل قانون العقوبات ب�”تعد فا�سح على مبداأ 
يقت�سي �رشورة حتديد  الذي  اجلنائية،  ال�رشعية 
الأفعال املجرمة ب�سفة دقيقة، �سونا للحريات و 
احلقوق الأ�سا�سية لالأفراد”.و اتهمت النقابة التي 
بالتحامل  العدل  “وزير  مربوك  ي�سعد  يقودها 
عليهم من  الت�سييق  و  ال�سغط  و  الق�ساة  على 
خالل توظيف املتابعات �سدهم و الإ�رشار على 
من  مبوقفهم  مرتبطة  انتقامية  لأ�سباب  حب�سهم 
الحتجاج الذي دعت اإليه النقابة يوم 26 اأكتوبر 
النقابة عن رفع  اأعلنت  اأخرى،  ″2019.من جهة 
العمومية  املوؤ�س�سة  �سد  ا�ستعجالية  دع��وى 
للتلفزيون لإلزامها ببث و ن�رش ت�سحيح، يتعلق 
بوكيل اجلمهورية امل�ساعد لدى حمكمة تيارت، 
مار�ض   24 يوم  املوؤقت  احلب�ض  اإيداعه  مت  الذي 
الفارط، م�سرية اإىل اأنها مار�ست بوا�سطة الدفاع 
مبا  حوله  املغلوطة  الأخبار  ت�سحيح  يف  حقها 
اإل  الرباءة،  لقرينة  خرقا  كرامته  و  �سمعته  مي�ض 
ال�سديد قد قوبل بالرف�ض  الرد ولالأ�سف  اأن حق 
اخلرب  اأن م�سدر  بذريعة  اجلزائري  التلفزيون  من 
موثوق”.و يف �سياق مغاير، اأعربت نقابة الق�ساة 
اجلمهورية  رئي�ض  �سكر  و  لتقدير  ارتياحها  عن 
لإ�سدار  جهود  من  به  يقومون  ما  على  للق�ساة 
الف�ساد،  و  الظلم  لالأمة من  اأحكام عادلة وواقية 
مثمنة هذه اللتفاتة الطيبة منه، و التي ترى فيها 
بادرة خري للقطاع، و بداية ال�ستجابة لندائها له 
يف بيانها املوؤرخ يف 27 مار�ض 2020.كما دعت 
الأعلى  املجل�ض  اجلمهورية رئي�ض  النقابة رئي�ض 
القا�سي،  ب�سخ�ض  اهتمامه  جت�سيد  اإىل  للق�ساء 
بهدف حمايته  م�ستعجلة  تدابري  اتخاذ  من خالل 
من جميع التع�سفات وال�سغوطات و التدخالت 
التي قد ت�رش باأداء مهامه و مت�ض نزاهة اأحكامه، 
اإىل  التي �سعت  و حتييد قوى ال�رش و ال�ستبداد 
م�سلحة  �سد  ب�سع  ب�سكل  الق�ساء  توظيف 

الوطن و املواطن
ق/و

اأمطار رعدية غزيرة 
على 8 وليات

اأ�سدرت م�سالح الأر�ساد اجلوية تنبيها من ت�ساقط 
تتعدى  قد  ال�رشقية،  املناطق  على  رعدية  اأمطار 
كميتها 25 ملم.و ح�سب ذات التنبيه،.الوليات املعنية 
�سوق  البواقي،  اأم  تب�سة،  قاملة،  الطارف،  عنابة،  هي: 

اأهرا�ض، باتنة و خن�سلة.
ق/و

للعمل  الر�سمي  الن��ط��الق  مت   
للوكالة   "3040" الأخ�رش  بالرقم 
الوطنية لتح�سني ال�سكن وتطويره 
"عدل" و ذلك لو�سعه حتت خدمة 
�سكناتها  وقاطني  مكتتبيها 
للتكفل بجميع ان�سغالتهم بهدف 
و  املواطنني  من  الإدارة  تقريب 

الق�ساء على البريوقراطية.
و قال املدير العام للوكالة الوطنية 
لتح�سني ال�سكن وتطويره، حممد 
ت�رشيح  يف  بلعريبي،  ط���ارق 
الهدف  اأن  باملنا�سبة  لل�سحافة 
الأخ�رش  اخل��ط  ه��ذا  و�سع  م��ن 
والتدخل  والإع��الم  الإ�سغاء  هو 
التي  الن�سغالت  بجميع  للتكفل 

يطرحها مكتتبو وقاطنو �سكنات 
الوطن،  وليات  خمتلف  يف  عدل 
م�سيفا اأنه �سيتم ت�سغيل هذا الرقم 
ال�سبت  من  رم�سان  �سهر  خالل 
التا�سعة  ال�ساعة  من  اخلمي�ض  اإىل 

�سباحا لغاية الرابعة م�ساء.
الأخ�رش  الرقم  ه��ذا  اأن  اأب��رز  و 
قاطني   و  مكتتبي  �سيمكن 
خمتلف  طرح  من  عدل  �سكنات 
الإدارة  اإىل  مبا�رشة  ان�سغالتهم 
دون احلاجة اإىل و�ساطة حتى وان 
اأو  امل�سعد  الأمر بعطب يف  تعلق 
م�سكل يف ملفات الكتتاب حيث 
�سيتم التكفل بهذه الن�سغالت و 

تبليغ املعنيني عن طريق الهاتف.

ت�سديد  اآج��ال  متديد  مت  اأنه  ذكر  و 
فاتورة الإيجار والأعباء ال�سهرية، 
اإ�سايف، ل�سالح قاطني  ملدة �سهر 
التدابري  اإط��ار  يف  عدل  �سكنات 

الوقائية �سد فريو�ض كورونا.
قاطني  بلعريبي  ط��م��اأن  كما 
هذه  ت�سديد  اأن"  ع��دل  �سكنات 
الديون �سيكون ب�سفة "تدريجية" 
على  يفر�ض  لن  اأنه"  مو�سحا 
يف  �سطرين  ت�سديد  املكتتبني 
دفعة واحدة بل �سيتم ذلك ب�سفة 
لت�سديد  جل��دول  وفقا  تدريجية 

امل�ستحقات".
و قال يف �سياق اآخر اأن" اإجراءات 
وب��اء  ب�سبب  ال�سحي  احل��ج��ر 
وترية  تقلي�ض  اإىل  اأدى  كورونا 

املدينة  �سكنات  م�رشوع  اأ�سغال 
التي  بالبليدة  ببوينان  اجلديدة 
بني  ما  بها  الجناز  ن�سبة  تراوحت 
بعد  انه"  "موؤكدا  باملائة   10 و   5
�ستكون  الإج���راءات  هذه  انتهاء 
من  النتهاء  بهدف  جيدة  الوترية 

هذا امل�رشوع".
و اأبرز يف ذات الإطار اأن اإجراءات 
اإىل  كذلك  اأدت  ال�سحي  احلجر 
تعطيل عمليات توزيع ال�سكنات 
ال�سنة  هذه  من  الأول  لل�سدا�سي 
اأو  ال�سكنات  عدد  يحدد  ان  دون 
اأو الوليات املعنية  مواقع الأحياء 
الإعالن  �سيتم  اأنه  بقوله  مكتفيا 

عنها يف الوقت املنا�سب.
ق/و

الرقم الأخ�شر"3040" لوكالة عدل يدخل اخلدمة للتكفل بان�شغالت املكتتبني

اأكد رئي�ض ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة 
لالنتخابات، حممد �رشيف، اأن اأع�ساء 
هذه الأخرية ومن�سقيها على م�ستوى 
�سهر  براتب  التربع  قرروا  الوليات 
�سندوق  يف  للم�ساهمة  ك��ام��ل، 

الت�سامن “كوفيد19”.
عرب  ُن�رش  فيديو  يف  ���رشيف  ق��ال  و 
على  لل�سلطة  الر�سمية  ال�سفحة 

ت�سامن  ع��ن  “اأُعلن  في�سبوك: 
مع  لالنتخابات  الوطنية  ال�سلطة 
هذه  يف  ال��ويف  اجل��زائ��ري  ال�سعب 
�سهر  براتب  بالتربع  ذلك  و  الأزمة، 
لرئي�سها و اأع�ساءها و كذا من�سقيها 
على م�ستوى الوليات يف �سندوق 

الت�سامن كوفيد 19
ق/و

اأع�شاء �شلطة النتخابات يتربعون 
براتب �شهر ملجابهة “كورونا”



يدوم 3 اأيام حت�شبا لتمديد احلجر اأو رفعه

اخليارات املطروحة لنهاية املو�شم الدرا�شي على 
طاولة اجتماع الوزارة مع النقابات

لوؤي ي
----------------------

ال��ذي  الج��ت��م��اع  ه��ذا  خ��الل  و�سيتم 
ح�سبما  نقابة  كل  عن  ممثل  �سيح�رشه 
"كمال  الرتبوي  النا�سط  عنه  ك�سف 
ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات  ع��ر���ض  نواري" 
الدرا�سية  ال�سنة  مع  للتعامل  املقرتحة 
.وك�سفت  ي���ام  اأ ث��الث��ة  م���دار  ع��ل��ى 
لها  من�سور  يف  "الكنابا�ست"  نقابة 
موقع  على  الر�سمية  �سفحتها  عرب 
 ، "فاي�سبوك"  الجتماعي  التوا�سل 

الإثنني  يوم  �سيكون  اجتماع  اأول  اأن 
يومي  2020،ليتجدد  اأف��ري��ل   27
اأفريل  و29   28 والأرب��ع��اء  الثالثاء 
ح�سب  العملية،  ه��ذه  وتاأتي   ،2020
الرتبية  وزارة  دع���وات  اأوردت���ه  م��ا 
الت�ساور  اإطار  يف  للنقابات،  املوجهة 
عمدت  الذي  الجتماعي  ال�رشيك  مع 

. الوزارة  اإليها 
الجتماع  يح�رش  اأن  اأي�سا  املنتظر  ومن 
وذلك  نقابة،  كل  عن  فقط  واحد  ممثل 
لتجنب  املتخذة  الإج���راءات  اإط��ار  يف 

امل�ستجد  "كورونا"  فريو�ض  تف�سي 
من  ال��ع��دي��د  "كوفيد19".وكانت 
الرتبية  قطاع  على  املح�سوبة  النقابات 
الرتبية  لعمال  الوطنية  النقابة  ومنها 
املقرتحات  م��ن  جملة  "الأ�سنتيو" 
املو�سم  بخ�سو�ض  الرتبية  ل���وزارة 
احلجر  جراء  املجمد،  اجلاري  الدرا�سي 
النقابة  ال�سحي.واقرتحت  امل��ن��زيل 
وزير  على  الرتبية،  لعمال  الوطنية 
الف�سلني  بح�ساب  الكتفاء  القطاع 
لالنتقال  والثاين  الأول  الدرا�سيني 
املتمدر�سني  واإعفاء  امل�ستويات،  جلميع 
التعليم  ���س��ه��ادت��ي  ام��ت��ح��اين  م��ن 
والتعليم  "ال�سانكيام"،  الب��ت��دائ��ي 
وتعوي�سهما  "البيام"،  املتو�سط 
وال��ث��اين،  الأول  الف�سلني  ب��ن��ق��اط 
ملعيار  يخ�سعان  اأنهما  اعتبار  على 
ال�سهادة،  يف  الإخفاق  حال  يف  النتقال 
�سهادة  امتحان  تاأجيل  اقرتحت  فيما 
بداية  اأو  اأوت  نهاية  اإىل  البكالوريا 
جراء  البالد  اأو�ساع  ح�سب  �سبتمرب، 
الدرو�ض  عتبة  و�سع  مع  الوباء،  هذا 
املقبلني  ثانوي  الثالثة  ال�سنة  لتالميذ 
 2020 دورة  البكالوريا  �سهادة  على 

حمددة. وب�رشوط  ا�ستثنائية  ب�سفة 

نهاية  اأعمال  ملناق�شة تنظيم  اليوم الثنني وزارة الرتبية الوطنية مبمثلي نقابات الرتبية،  اأن جتتمع  املقرر  من 
ال�شنة الدرا�شية والمتحانات املدر�شية حت�شبا لتمديد احلجر اأو رفعه.

فيدرالية املواليني حتمل "مافيا اللحوم" 
م�شوؤولية التهاب الأ�شعار

ردا على رزيق اعتربت �شعر 800 دينار للكيلو غرام الواحد من اللحم 
متاح لعدة اأ�شباب

الوطنية  الفيدرالية  ع�سو  وج��ه 
اأ�سابع  بوكربيلة"  "حممد  للموالني، 
اللحوم  مبافيا  و�سفهم  ملن  التهام 
ال�سوق  يف  امل��ادة  هذه  اأ�سعار  برفع 
موؤكدا  رم�سان،  �سهر  خالل  الوطنية 
اإمنا  امل�سوؤولية  يتحمل  ل  امل��وال  اأن 
ا�ستغلوا  الذين  والو�سطاء  امل�ساربني 
ال�رشيع. الربح  لتحقيق  املنا�سبة  هذه 

حتميل  بوكربيلة  حممد  ورف�����ض 
اأ�سعار  التهاب  م�سوؤولية  املوالني 
الف�سيل  ال�سهر  خالل  احلمراء  اللحوم 
ل��وزي��ر  تعليق  يف  ج��اء  م��ا  ح�سب 
اأن  م�سددا  رزي��ق،  كمال  التجارة، 
يلهبون  من  هم  التجار  من  امل�ساربني 
ال�رشيع  الربح  عن  بحثا  اللحوم  �سوق 
ع��ل��ى ح�����س��اب امل��واط��ن.واأو���س��ح 
 800 ال�سياق:"�سعر  هذا  يف  املتحدث 
اللحم  من  الواحد  غرام  للكيلو  دينار 
بها  يبيع  التي  الأ�سعار  ظل  يف  متاح 
وح�سب  الأغنام".  روؤو���ض  املوالون 
للموالني  الوطنية  الفيدرالية  ع�سو 
يف  ت�سبب  املا�سية  اأ�سواق  غلق  فاإن 
وارتفاعها.  الأ�سعار  ا�ستقرار  عدم 
امل�ساربون  ا�ستغله  ال��ذي  الأم���ر 
بعدما  �سواء  حد  على  وامل�ستوردون 
ل�رشاء  مبا�رشة  باملوال  ا�ستنجدوا 
منطقهم  ذلك  بعد  وفر�سوا  املا�سية 
ل  امل���وال  اأن  الأ���س��ع��ار.م��وؤك��دا  يف 
باأن  تاأكيدنا  وجندد  امل�سوؤولية  يتحمل 
 28 يقارب  ما  ولدينا  موجودة  الوفرة 
بوكاربيبة  يتوان  راأ���ض.ومل  مليون 
للحوم  الوطني  املجل�ض  اتهام  يف 
الرت��ف��اع  ه��ذا  با�ستغالل  احل��م��راء 
الذين  املوالني  الكرة يف مرمى  ورمي 
الكربى  للمدن  يتنقلون  ل  العادة  يف 
من  امل�ساربني  بل  ما�سيتهم  لبيع 
املوال  قائال:"  لي�سرت�سل  اإليهم  ياأتون 
الطبقة  م��ع  ويعي�ض  ال�سعب  اب��ن 
وقدرتهم  ظروفهم  ويعلم  املحتاجة 

اتهام  املعقول  غري  فمن  ال�رشائية 
الأ�سعار".من  اأزم��ة  بافتعال  امل��وال 
اجلزائرية  املنظمة  رئي�ض  دعا  جهته 
زبدي  م�سطفى  امل�ستهلك،  حلماية 
القوانني  جميع  يف  النظر  اإع��ادة  اإىل 
من  وه��ذا  الت�سوق،  مبجال  اخلا�سة 
ارتفاع  من  واحلد  امل�ساربة  منع  اأجل 
يف  �سيما  الغذائية  امل���واد  اأ���س��ع��ار 
يف  زبدي  الدينية.وطالب  املنا�سبات 
�سلوك  بتجرمي  �سحفية  ت�رشيحات 
اخليانة  بتهمة  وربطها  امل�ساربة 
ال�سياق  هذا  يف  مو�سحا  العظمى، 
وي�سعى  الب�سيط  املواطن  ي�رش  "من 
�سخ�ض  اإل  هو  ما  ال�رشيع  للربح 
اأنه  املتحدث  للوطن".واأكد  خائن 
بالفواتري  العمل  التجار  اإلزام  يجب 
الربح  هام�ض  ت�سقيف  وج��وب  مع 
لتفادي  الأ�سا�سية  املنتجات  لبع�ض 
اأ���س��ار  اأخ��ر  �سياق  ارت��ف��اع��ه��ا.ويف 
امل��واد  اقتناء  ظاهرة  اأن  اإىل  زب��دي 
رم�سان  �سهر  قبل  بلهفة  الغذائية 
بال�سنة  م��ق��ارن��ة  ت��راج��ع��ا  �سجلت 
ال�سحية  الأزم���ة  ب�سبب  الفارطة 
من  اأك��ر  منذ  البالد  ت�سهدها  التي 
رئي�ض  �سدد  الأ�سعار  �سهر.وب�ساأن 
امل�ستهلك  حلماية  اجلزائرية  املنظمة 
اأخرى  اإىل  ولية  من  متفاوتة  باأنها 
بع�ض  �سعر  يف  ثبات  ت�سجيل  مع 
رم�سان. �سهر  يف  ال�رشورية  املواد 
والفواكه  اخل�رش  ب��اأن  زب��دي  واأك��د 
كانت  التي  البليدة  ولية  يف  متوفرة 
قبل  �سامال  �سحيا  ح��ج��را  ت�سهد 
حتى  رفعه  م�سيفا:"  رم�سان،  بداية 
م�ساهدة  يعني  زوال  الثانية  ال�ساعة 
يوجب  ما  بكرة  الكتظاظ  �سور 
مع  خا�سة  احل��ذر  امل��واط��ن��ني  على 
"كورونا"  فريو�ض  انت�سار  توا�سل 

القاتل".
لوؤي ي

وقف العمل بنظام املزايدة يف اأ�شواق 
اجلملة

وزارة التجارة جترب التجار على اإ�شهار الأ�شعار ملواجهة الفو�شى وامل�شاربة

كمال  التجارة  وزي��ر  اأم�ض  اأ�سدى 
العمل  بوقف  للمراقبني  اأوامر  رزيق 
اجلملة  اأ���س��واق  يف  امل��زاي��دة  بنظام 
الأ�سعار  اإ�سهار  باإجبارية  وذل��ك 
اأ�سواق  فو�سى  ملواجهة  التجار  اأمام 

. جلملة ا
تتحكم  ل  م�ساحله  اأن  رزيق  واعرتف 
للخ�رش  بالن�سبة  التوزيع  �سعبة  يف 
وال��ف��واك��ه وك���ذا ال��ل��ح��وم احل��م��راء 
ميكانيزمات  و���س��ع  اإىل  م�����س��ريا 
اأن  الوزير  .وق��ال  الأ�سواق  ل�سبط 
عليه  العمل  يجري  ال��ذي  ال��ه��دف 
وزارات  ع��دة  مع  بالتن�سيق  حاليا 
مع  ال�سترياد  فاتورة  تقلي�ض  هو 
ل  التي  امل��واد  العتبار  بعني  الأخ��ذ 
اأ�سار  ال�سياق  حمليا.يف  اإنتاجها  ميكن 
كورونا  وباء  انت�سار  اأن  اإىل  رزيق 

يف  املتمثلة  بالوعود  الوفاء  دون  حال 
تكون  باأ�سعار  احلمراء  اللحوم  توفري 
وزي��ر  امل��واط��ن.واأك��د  م��ت��ن��اول  يف 
الغذائية  امل��واد  اأ�سعار  ّن  اأ التجارة، 
انطالق  مع  كبريا  ارتفاعا  ت�سهد  مل 
املواد  با�ستثناء  الكرمي  رم�سان  �سهر 
اإىل  م�سريا  اخل��ارج  من  امل�ستوردة 
املواطن  يحتاجها  التي  املواد  كل  اأن  
يف  رزي��ق  بوفرة.واأ�ساف  موجودة 
الطماطم  اأن  اإىل  اإذاع���ي  ت�رشيح 
ارتفاعا  �سجلت  من  فقط  والقرعة 
الف�سيل  ال�سهر  مع  تزامنا  ملحوظ 
هاتني  على  الكبري  الإق��ب��ال  ب�سبب 
م�ساربة  حمل  كانتا  اللتان  املادتني 
التجار  مبعاقبة  م�ساحله  اأمر  اأنه  لفتا 

امل�ساربني.
لوؤي ي

مطالب باإجراءات مالية وبنكية و�شريبية حلماية املوؤ�ش�شات 
ال�شغرية من الإفال�ص  

اجتماع  عقد  املالية  وزارة  ق��ررت 
العمل  اأرب����اب  م��ع  الأ���س��ب��وع  ه��ذا 
وباء  اأزمة  وخملفات  تداعيات  لبحث 
اأين  الوطني  القت�ساد  على  كورونا 
املوؤ�س�سات  مرافقة  �سبل  اللقاء  يبحث 

. الوباء  من  املت�رشرة  القت�سادية 
اخل��رباء  م��ن  جمموعة  ���س��ددت  وق��د 
الأول على �رشورة  اأم�ض  القت�ساديني 
للحكومة  وامل�ستعجل  القوي  التدخل 
اجلزائرية  املوؤ�س�سات  حماية  اأجل  من 
تو�سك  ال��ت��ي  احل���رة  امل��ه��ن  وب��ع�����ض 
انعكا�سات  ب�سبب  الن��دث��ار  على 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  انت�سار 
اأخ�سائيون  "كوفيد19-".و�سدد 
ندوة  يف  م�ساركتهم  لدى  جزائريون 
حول  بعد  عن  التحا�رش  تقنية  عرب 
يف  وامل��واط��ن  املوؤ�س�سة  م��و���س��وع 
نظمها  التي  "كوفيد19-"  مواجهة 
املوؤ�س�سة،  حول  والتفكري  احلركة  نادي 
ب�سكل  الدولة  تدخل  ���رشورة  على 
املوؤ�س�سات  حلماية  م�ستعجل  و  قوي 
املهن  وبع�ض  واملتو�سطة  ال�سغرية 
ال�سحية  الأزم��ة  من  املت�رشرة  احلرة 
كورونا. جائحة  انت�سار  جراء  احلالية 
ق��ال  ال��ن��دوة  خ���الل  ل��ه  ك��ل��م��ة  ويف 
املوؤ�س�سات  اإ�سرتاتيجية  يف  امل�ست�سار 
منح  اأن  لعقون"  "نذير  واملناجمنت، 
والتكفل  املر�ض  ملجابهة  الأول��وي��ة 
نحو  والتجند  العمومية  بال�سحة 
م��ق��دم��ي ال��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة اأم��ر 
اأن  اإل  ذل��ك،  يف  ول�سك  م�ستعجل 
حرج  موقف  مواجهة  ب�سدد  اقت�سادنا 

ال�رشكات  اآلف  اإفال�ض  يكمن يف خطر 
جلنة  بت�سكيل  اأو�سى  ال�سغرية.واإذ 
فرقة  �سكل  يف  تعمل  وطنية  تقنية 
�سدد  لدعم عمل احلكومة،  عمل خا�سة 
اإجراءات  و�سع  �رشورة  على  لعقون 
طابع  ذات  و�رشيبية  وبنكية  مالية 
ن�ساط  على  احلفاظ  ق�سد  ا�ستعجايل 
باإجراءات  املتاأثرة  واملهن  ال�رشكات 
ج��راء  ات��خ��ذت  التي  ال�سحي  احلجر 
اخل�سو�ض،  بهذا  اجلائحة.و  تف�سي 
فوائد  بدون  بنكية  قرو�ض  منح  اقرتح 
امل�ستحقات  ودفع  ال�رشائب  وتخفيف 
لدى  اخلا�سة  ال�رشكات  حتوزها  التي 
املحلية  واجلماعات  الدولة  موؤ�س�سات 
العمومية.واأردف  ال�رشكات  وكربى 
من  لبد  ا�ستثنائية،  ظروف  "يف  قائال: 
فاإن  لذا  اأي�سا.  ا�ستثنائية  تدابري  اتخاذ 
باتت  للدولة  و�رشيعة  قوية  ق��رارات 
ل�سمان عودة �رشيعة  فائقة  اأهمية  ذات 
احلجر  انتهاء  بعد  القت�سادي  للن�ساط 
البنك  ال�سياق  ذات  يف  داعيا  ال�سحي، 
الفائدة  معدلت  لتخفي�ض  اجلزائري 
ال�سياق  الأخ���رى.ويف  البنوك  لدعم 
مولود  القت�سادي  املحلل  اأ�سار  نف�سه، 
التي  امل�رشفية  الإجراءات  اأن  اإىل  حدير 
ل�سيما  موؤخراً،  اجلزائر  بنك  اتخذها 
دي��ون  ج��دول��ة  ب��اإع��ادة  املتعلقة  تلك 
القرو�ض  �سداد  وتاأجيل  املوؤ�س�سات 
اأخ��رى  باأحكام  دعمها  يجب  وال��ت��ي 
على  باحلفاظ  ت�سمح  اأن  �ساأنها  من 
من  املاليني  ومدخول  ال�سغل  منا�سب 
حاليا. العمل  عن  العاطلني  املوظفني 

والعمال  املوؤ�س�سات  اإن  حدير  وق��ال 
الوباء.م�سيفا  عن  م�سوؤولني  لي�سوا 
تو�سف  اأزم���ة  ت��واج��ه  احل��ك��وم��ة  اإن 
اتخاذ  ح�سبه  تتطلب  جدا  بال�سعبة 
عليها.ومن  للتغلب  عاجلة  ق��رارات 
املدير  قدمها  ال��ت��ي  امل��ق��رتح��ات  ب��ني 
اخلارجية  للتجارة  ال�سابق  ال��ع��ام 
خا�ض  دخ��ل  اإن�ساء  التجارة  ب��وزارة 
دينار  اآلف   10 بقيمة  بكوفيد19- 
 5 ل�سالح  اأ�سهر  ثالثة  على  موزعة 
امل���وازي  ال��ق��ط��اع  م��الي��ني ع��ام��ل يف 
البطالة.واعترب  اإعانة  يتلقون  ل  ممن 
ب�  تقدر  العملية  هذه  ميزانية  اأن  حدير 
الغالف  هذا  اأن  موؤكداً  دج،  مليار   150
مبيزانية  مقارنة  متوا�سعًا  يبقى  املايل 
خ�س�ستها  التي  دج  مليار   2.200
املوظفني.كما  روات��ب  لدفع  ال��دول��ة 
التمويل  اإىل  للعودة  تاأييده  ب��دى  اأ
اأجل  من  النقود(  )طبع  التقليدي  غري 
م�سدًدا  احلالية،  الأزم��ة  على  التغلب 
مليار  األف  اأن  على  ال�سياق  ذات  يف 
الأوروبي عرب  اأورو قد ح�سدها الحتاد 
القارة  موؤ�س�سات  لدعم  النقود  طبع 
يف  الع�سو  تطرق  جانبه،  العجوز.من 
املوؤ�س�سة،  حول  والتفكري  احلركة  نادي 
هذه  اأعمال  اأدار  الذي  عثماين  �سليم 
ال�سك  حالة  اإىل  اللكرتونية  الندوة 
موؤكدا  الأعمال  عامل  على  تخيم  التي 
خطرية  باأزمة  فعال  متر  املوؤ�س�سة  اأن 
اأ�سعار  انهارت  عندما   2014 عام  منذ 

ملحوظ. ب�سكل  النفط 
لوؤي ي

 وزارة املالية جتتمع مع اأرباب العمل لبحث خملفات اأزمة كورونا على القت�شاد
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04احلدث

احتياطي جزائري بـ10 مليار برميل نفط ميتد لإنتاج 27 �شنة

لوؤي ي
----------

و قال الوزير حممد عرقاب، يف مقابلة 
النفط  اأ�سعار  اأن  الوطنية  الإذاعة  مع 

املقبلني  وجوان  ماي  خالل  �ست�سعد 
للربميل،  دولرا   35 متو�سط  اإىل 
خلف�ض  ات��ف��اق  تنفيذ  م��ع  بالتزامن 

الإنتاج.
و اأ�سار وزير الطاقة، اإىل اأن الأ�سواق 

خالل  اإيجابية  اإ�سارات  باإعطاء  بداأت 
الرتاجع  بعد  املا�سية،  الأخرية  الأيام 

الكبري منت�سف الأ�سبوع املا�سي.
تعايف  ببداية  توقعاته  عرقاب  برر  و 
خف�ض  اتفاق  جانب  اإىل  الأ�سعار، 
احلجر  تعليق  ب��اإج��راءات  الإن��ت��اج، 
لدى  كورونا،  فريو�ض  جراء  ال�سحي 

عدة دول منها ال�سني و اأوروبا.
الدورية  الرئا�سة  اجلزائر  ت�سغل  و 
اأوبك،  للنفط  امل�سدرة  الدول  ملنظمة 
قبل  و  املقبل.  دي�سمرب  نهاية  حتى 
على  )اأوبك+(  حتالف  اتفق  اأ�سبوعني، 
خف�ض اإنتاج النفط مبقدار 9.7 ماليني 
مايو  من  اعتبارا  يبداأ  يوميا،  برميل 
املقبل وملدة �سهرين، يف اتفاق و�سف 

باأنه اأكرب خف�ض تاريخي لالإنتاج.
اإىل  الإنتاج  خف�ض  تقلي�ض  �سيتم  و 

يوميا،  برميل  ماليني   8 متو�سط 
نهاية  حتى  املقبل  جويلية  من  اعتبارا 
خف�ض  بتقلي�ض  اتفاق  يتبعه   ،2020
يوميا،  برميل  ماليني   6 اإىل  الإنتاج 

يبداأ مطلع 2021 حتى افريل 2022.
وزي��ر  ط��م��اأن   ، اآخ��ر  مو�سوع  ويف 
من  احتياطي  اجلزائر  بامتالك  الطاقة، 
املحروقات ميتد اإىل 27 �سنة  حيث بلغ 

1340 مليون طن.
النفط  احتياطي  اأن  عرقاب  اأو�سح  و 
مليار   10 ميثل  اجلزائر،  متتلكه  الذي 

برميل نفط لإنتاج ميتد ل� 27 �سنة.
املوؤكد  البالد  احتياط  يخ�ض  فيما  و 
من الغاز، فيبلغ ح�سب ت�رشيح وزير 
الطاقة، 2368 مليار مرت مكعب، فيما 
من  طن  مليون   260 اجلزائر  متتلك 

املكثفات.

و لالإ�سارة، فقد توقع البنك التجاري 
تتعافى  اأن  بنك”  “كومرت�ض  الأملاين 
بت�سجيل   2020 نهاية  النفط  اأ�سعار 

الربنت 40 دولر للربميل.
توؤدي  اأن  الأمل��اين  البنك  توقع  كما 
تخفي�سات الإنتاج م�سحوبة بانتعا�ض 
النفط  �سوق  توازن  اإعادة  اإىل  الطلب 

يف ال�سدا�سي الثاين من 2020.
تقلب  ا�ستمرار  اإىل  البنك  اأ�ساف  و 
الأ�سعار حاليا و توقع ت�سجيل اأ�سعار 

الربنت بني 15 و25 دولر للربميل.
 21.91 الربنت  خام  اأ�سعار  �سجلت  و 
اإىل  انهيارها  بعد  للربميل  دولر 
املا�سي.  الأ�سبوع  م�ستوياتها  اأدنى 
الأمريكي  اخل��ام  اأ�سعار  عرفت  كما 
دولر   17.19 ح��دود  يف  ا�ستقرارا 

للربميل.

قال رئي�ص منظمة اأوبك، وزير الطاقة حممد عرقاب، اإن املنظمة تتوقع م�شتوى اأ�شعار النفط عند 40 
دولرا للربميل بحلول الن�شف الثاين من العام اجلاري.

 عرقاب يتوقع �شعود متو�شط �شعره اإىل 35 دولرا خالل ماي وجوان املقبلني  

خالل  املدنية  للحماية  تدخال    5323
الأ�شبوع املا�شي

املدنية  احل��م��اي��ة  وح���دات  �سجلت 
5323 تدخل يف عدة مناطق خمتلفة 
مكاملات  تلقي  اإث���ر  ال��وط��ن،  م��ن 
امل��واط��ن��ني. ط��رف  م��ن  ال�ستغاثة 
احل�سيلة  ح�سب  التدخالت  و�سملت 
خمتلف  املدنية،  للحماية  الأ�سبوعية 
جمالت اأن�سطة احلماي�ة املدنية �سواء 
احل��وادث  امل��رور،  بحوادث  املتعلقة 
اإخماد  ال�سحي،  الإج���الء  املنزلية، 
فيما  لأمنية.اأما  والأج��ه��زة  احلرائق 
بالوقاية  املتعلقة  الن�ساطات  يخ�ض 
قامت  كورونا،  فريو�ض  انت�سار  من 
وحدات احلماية املدنية نهاية الأ�سبوع 
املا�سي عرب كافة الرتاب الوطني 582  
عملية حت�سي�سية لفائدة املواطنني عرب  
على  وتذكرهم  حتثهم  ولي���ة،   44
�رشورة احرتام قواعد احلجر ال�سحي 
بالإ�سافة  الجتماعي،  التباعد  وكذا 
602 عملية تعقيم عامة  اإىل القيام ب� 
44  ولية، م�ست عدة من�سئات  عرب 
املجمعات  وهياكل عمومية و خا�سة 
خ�س�ست  اأين  ال�سوارع،  و  ال�سكنية 
لهتني  املدنية  للحماية  العامة  املديرية 
مدنية  حماية  عون   3600 العمليتني 
البيان-.كما  -ي�سيف  الرتب  مبختلف 
خالل  املدنية  احلماية  وحدات  تدخلت 
حادث   162 اإث��ر  على  الفرتة  نف�ض 
اأ�سخا�ض   04 وف��اة  اإىل  اأدت  م��رور 
يف  اإ�سعافهم  مت  اآخرين   216 واإ�سابة 
للم�ست�سفيات  نقلهم  ثم   ، املكان  عني 
بولية  �سجلت  ح�سيلة  اأثقل  املحلية. 
واإ�سابة  �سخ�سني   02 بوفاة  غرداية 
انقالب  اإث��ر  على  بجروح  اأخ��ر   01
 01 رق��م  الوطني  بالطريق  �سيارة 

بدائرة من�سورة وبلدية حا�سي لفحل.
كما تدخلت م�سالح احلماية املدنية من 
ل�43  الأولية  الإ�سعافات  تقدمي  اأجل 
ا�ستن�ساقهم  جراء  خمتنقني  اأ�سخا�ض 
  CO الكربون  اأك�سيد  اأح��ادي  غاز 
و�سخان  املدفئة  جهاز  من  املنبعث 
من  بكل  م�ساكنهم  داخ���ل   ، امل���اء 
ولية  امل�سيلة 10  اأ�سخا�ض، غليزان 
اأ�سخا�ض،   06 تب�سة  اأ�سخا�ض،   06
 04 �سطيف  اأ�سخا�ض،   05 �سكيكدة 
اأ�سخا�ض، �سعيدة 03 اأ�سخا�ض، باتنة 
03 اأ�سخا�ض، الأغواط 02 �سخ�سني، 
ولي��ات  من  كل  يف   01 و�سخ�ض 
وتي�سم�سيلت،  النعامة  جيجل،  عنابة، 
التدخل ال�رشيع لأعوان احلماية املدنية 
عني  يف  اإ�سعافهم  و  باإنقاذهم  �سمح 
مقبولة  حالة  يف  حتويلهم  ثم  املكان 
املحلية.وقامت  ال�سحية  املراكز  اإىل 
  05 باإخماد  املدنية  احلماية  وح��دات 
من  بكل  وخمتلفة  ح�رشية  حرائق 
اأم  البويرة،  الأغواط،  ميلة،  وليات: 
خلفت  احلرائق  هذه  واجللفة،  البواقي 
اإ�سابة 02 امراأتني بحروق من الدرجة 
حريق  اإثر  على  البواقي  باأم  الأوىل 
م�سكن   50 بحي  منزل  بغرفة  �سب 
بولية  اأم��ا  النعمان،  �سوق  ببلدية 
اجللفة مت ت�سجيل اإ�سابة 08 اأ�سخا�ض 
حريق  اإث��ر  على  التنف�ض  يف  ب�سيق 
الثالث  بالطابق  الكائن  مبنزل  �سب 
اجللفة،  ببلدية  بربيح،  بحي  لعمارة 
ال�سحايا مت اإ�سعافهم يف عني املكان ثم 
املراكز  اإىل  مقبولة  حالة  يف  حتويلهم 

ال�سحية املحلية.
ق/و

على م�شتوى �شركات التاأمني 

ارتفاع بـ 10 باملائة يف التعوي�شات عن الأ�شرار يف 2019
امل�رشح  الأ���رشار  تعوي�سات  ارتفعت 
بها على م�ستوى �رشكات التاأمني بن�سبة 
 2018 مقارنة ب   ،2019 باملائة يف   10
لهذه  الإجمايل  املبلغ  ارتفع  وقت  يف 
ح�سب  باملائة   20 من  باأكر  الأ���رشار 
الوطني  للمجل�ض  ال�سنوية  احل�سيلة 
التعوي�سات  اإجمايل  بلغ  للتاأمينات.و 
عن الأ�رشار  نحو 2ر73 مليار دج نهاية 
مقارنة  باملائة  1ر10  ب  بزيادة   ،  2019
التعوي�سات  قيمة  وبلغت   .  2018 ب 
امل�رشح بها نهاية 2019 مبلغ 82 مليار 
 2018 يف  دج  مليار  9ر67  مقابل  دج 
باملائة.و  7ر20  ن�سبته  بارتفاع   اأي 
الأ�رشار  احلادة يف حجم  الزيادة  "ب�سبب 
الزيادة  من  الرغم  وعلى  بها  امل�رشح 
ملفات  خم��زون  ف��اإن  التعوي�سات  يف 
الإ�رشار  يتزايد مبعدل اأبطاأ ب� 4ر3باملائة 
مقارنة بنهاية عام 2018 عند 80 مليار 
ملفات  ت�سوية  معدل  بلغ  دج.وبذلك 
الأ�رشار 1ر45 باملائة يف عام 2019  اأي 
بعام  مقارنة  باملائة   12 قدره  بانخفا�ض 

.2018
التاأمني  ل�رشكات  الت�سوية  معدل  بلغ  و 
بانخفا�ض  باملائة،   42 الأ���رشار  على 
من   .2018 بعام  مقارنة  باملائة  5ر13 
الت�سوية  معدل  ارتفع  اأخ��رى  ناحية 
املالحظ يف "التاأمني ال�سخ�سي" بن�سبة 

3ر11 باملائة لي�سل اإىل8ر89 باملائة .

ارتفاع بـ 17 باملائة يف ملفات 
اأ�شرار ال�شيارات امل�شرح بها

تظهر  الأ���رشار  �سد  للتاأمني  بالن�سبة 
الأرقام امل�رشح بها  زيادة بن�سبة 05ر20 
باملائة مببلغ 77.5 مليار دج. وجاءت هذه 
"ال�سيارات"  بفرعي  مدفوعة  الزيادة 
بلغت  تطور  مبعدلت  "القرو�ض"  و 
من  باملائة.  5ر250  و  باملائة  8ر16 
"النقل"  ف��رع  م��ردود  انخف�ض  جانبه 
بن�سبة 8ر34 باملائة .و بلغت تعوي�سات 
 68.7 الأ���رشار  �سد  التاأمني  �رشكات 
مقارنة  باملائة  7ر8  بزيادة  دج  مليار 
ت�سوية  ح�سة  تزال  ال�سابق.ول  بالعام 
امللفات اخلا�سة باأ�رشار ال�سيارات قوية 
مليار   47.4 مببلغ  باملائة   68 9ر  بن�سبة 
بعام  مقارنة  باملائة  7ر3  بزيادة  دينار 
التامني  2018.من جانبها �سجلت �سعبة 
تطورا  املختلفة  الأخطار  و  احلرائق  �سد 
ب� 4ر42 باملائة تبعا لت�سوية عدة ملفات 

اأ�رشار كبرية .
و  و"القرو�ض"  �سعب"النقل"  ت�سري  و 
"الفالحة " يف اجتاه تنازيل مبعدلت 33 
باملائة و9ر17 باملائة و4ر12 باملائة على 

التوايل.
الأ�رشار  حجم  ارتفع  ذلك  غ�سون  يف 

ذلك  ويرجع  باملائة  1ر3  بن�سبة  املوؤجلة 
ب�سكل رئي�سي اإىل الزيادة امللحوظة يف 
فروع "القرو�ض" و"الفالحة " و التاأمني 
�سد احلرائق و الأخطار املختلفة مع زيادة 
و4ر3  باملائة  3ر42  و  منها9ر391  كل 
باملائة. يف املقابل انخف�ض تاأمني "النقل" 

بن�سبة 4ر10 باملائة مقارنة بعام 2018.
ارتفع  ال�سخ�سي  بالتاأمني  يتعلق  وفيما 
يف  ت�سويتها  متت  التي  الأ���رشار  عدد 
بعام  مقارنة  باملائة  3ر5  بن�سبة   2019
ب�سكل  خم�س�سة  زي��ادة  وهي   2018
"املر�ض".  و  "احلوادث"  لفرعي  رئي�سي 
من  التعوي�سات  حجم  ارت��ف��ع  كما 
والتاأمني  احلياة  على  التاأمني  �رشكات 
ويقدر  باملائة  بن�سبة8ر35  ال�سحي 

باأكر من 4.4 مليار دج.
"التوفري  قام  ميثل  باملائة،  8ر72  وبن�سبة 
مليار   3.3 تقارب   بت�سويات  اجلماعي" 
امل�ستحقة  الأ�رشار  ارتفعت  وبذلك  دج. 
الدفع يف نهاية عام 2019 بن�سبة 2ر11 
مليار  6ر3   باأكر من  يقدر  مببلغ  باملائة 
الأ���رشار  عدد  انخف�ض  ذلك  ومع  دج. 
بن�سبة 25 باملائة وهذا ما يف�رش من خالل 
يف  املتاأخرة  للت�رشيحات  الكبري  العدد 

"التوفري اجلماعي" لل�سنة املالية 2018.

ق/و 

خمت�ص يك�شف تفا�شيل جديدة عن فعالية “الكلوروكني” يف اجلزائر
الأم��را���ض  م�سلحة  رئي�ض  ك�سف 
الإ�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة  املعدية 
يو�سفي،  حممد  ببوفاريك  العمومية 
حالة   300 من  اأزيد  ا�ست�سفاء  مت  اأنه 
اإ�سابة بكوفيد19- على م�ستوى هذه 
املوؤ�س�سة غادرت اأزيد من 150 حالة 
لل�سفاء  امتثالها  بعد  امل�ست�سفى  منها 
�سواء  للعالج  خ�سوعها  بعد  “التام” 
اأخرى  اأو يف حالت  “الكلوروكني  ب� 

بامل�سادات الفريو�سية”.
و اأو�سح يو�سفي اأن ن�سبة 90 باملائة 
لهذا  خ�سعت  ال��ت��ي  احل���الت  م��ن 
العالج اأثبتت “ا�ستجابتها التامة لهذا 
وزارة  به  اأو�ست  الذي  الربتوكول 

و  ال�سكان  و  ال�سحة 
امل�ست�سفيات  اإ�سالح 
التحاليل  دل��ت  كما 
لهذه  الأخ��رية  املخربية 
متاما  تعافيها  احل��الت 
الفريو�ض”.و  م���ن 
اأنه  اإىل  املتحدث  اأ�سار 
العالج  م��ن  اإع��ف��اء  مت 
احلالت  بالكلوروكني 

و  القلب  اأم��را���ض  من  تعاين  التي 
لهذا  قابليتها  عدم  ثبتت  التي  تلك 
مل�ساعفات  تعر�سها  نتيجة  العالج 
جانبية حيث مت خ�سوعها اإىل العالج 
ت�ستعمل  التي  الفريو�سية  بامل�سادات 

املكت�سبة  املناعة  فقدان  ع��الج  يف 
الأخ��رية  ه��ذه  اأعطت  قد  و  )�سيدا( 
بالن�سبة  جدا  مر�سية  “نتائج  بدورها 

لهذه الفئة من املر�سى” كما اأ�ساف.

ق/و
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مدير الرتبية : اجلي�ص الأبي�ص مكن من جتنيب 
الوادي واأهلها الكثري من املاآ�شي

املولدي.ق
---------------- 

ثرة  موؤ كلمة  يف  الرتبية  مدير  وقال 
اجلي�ض  ورج���الت  ن�ساء  اإن  ج��دا 
احل�سن  البالء  ابلوا  الذين  بي�ض  الأ

ممن  الكثري  اأرواح  ن��ق��اذ  اإ اأج��ل  من 
امل�سايف  ه��ذه  مثل  اإىل  حتويلهم  مت 
واملجاهدات  املجاهدين  مبثابة  يعدون 
خا�سة  الوطنية   التحرير  حروب  يف 
هذه  مبثل  متكنت  قد  الفرق  هذه  واأن 

الوادي  جتنب  اأن  الطيبة  الإرادات 
اأن  بعد  املاآ�سي  من  الكثري  واأهلها 
واأوقفت  اجلائحة  هذه  على  تغلبت 
وقرى  م��دن  خمتلف  يف  انت�سارها 

الوادي. 

اللفتة  هذه  اإن  الرتبية  مدير  وق��ال 
����رشة  الأ ف��ق��ط  مت��ث��ل  ل  ال��ك��رمي��ة  
لوحدها  ال���وادي  ب��ولي��ة  الرتبوية 
من  طيبة  اأخوية  ر�سالة  هي  ما  بقدر 
بنف�ض  قاموا  الذين  اجلزائريني  كافة 
مدن  خمتلف  يف  تقريبا  امل��ب��ادرة 
طواقم  منهم  بال�سكر  واأخ�ض  البالد 
اأروع  �رشبوا  الذين  البليدة  ولية 

. والوفاء  الت�سحية  يف  الأمثلة 
هذه  يف  مرفوقا  الرتبية  مدير  وكان 
مكتب  من  باأع�ساء  ن�سانية  الإ اللفتة 
املكملة  لالأعمال  الولئية  الحتادية 
الجتماعيني  وال�رشكاء  للمدر�سة 
مدير  ا�ستقبالهم  يف  ك��ان  والذين 
ال��ذي  م�سري  الكامل  امل�ست�سفى 
الطبية  ب��ال��ط��واق��م  م��رف��وق��ا  ك��ان 
والذين  املر�سى  راحة  على  ال�ساهرة 
التي  املبادرة  هذه  مثل  ا�ستح�سنوا 

. معنوياتهم  من  كثريا  رفعت 
قد  الرتبوية  ���رشة  الأ اأن  �سارة  لالإ
والأع���وان  الأط��ب��اء  بتكرمي  قامت 
جميلة  ورد  بباقات  الطببة  والأطقم 

. وحمبة  وعرفان  �سكر  عربون 

عمر  بن  ال�شهيد  مب�شت�شفى  العاملة  ال�شحية  الطواقم  ملختلف  وم�شاندة  دعم  زيارة  اأم�ص  يوم  الوادي  لولية  الرتبية  مدير  اأدى 
التي بذلت من طرفهم جميعا  املهني واجلهود الكربى  الأداء  الأ�شرة الرتبوية مب�شتوى  اأع�شاء  اجليالين وذلك اعرتافا من كافة 

كورونا. وباء  للتخفيف من حدة 

ال�شحية للطواقم  الورود  باإهداء  قام  اإن�شانية  لفتة  يف 

البلديات  من  العديد  �سكان  ينتظر 
يف  الرحمة،  ���س��واق  اأ فتح  ب��ال��وادي 
املجال�ض  م�سالح  فيه  ترتقب  وقت 
امل�����س��ت��ج��دات  ال��ب��ل��دي��ة  ال�سعبية 
الكورونا  وب��اء  بانت�سار  املتعلقة 
حيز  دخولها  اإمكانية  يحدد  ال��ذي 

عدمه.  من  اخلدمة 
ذوو  املواطنني  من  العديد  ويت�ساءل 
فتح  حول  والب�سيط  املتو�سط  الدخل 
عدمه،  من  الرحمة  ���س��واق  اأ ب��واب  اأ
الأوىل  وجهتهم  كانت  نها  واأ خا�سة 

الغذائية  امل�ستلزمات  بكل  للتزود 
ال�سهر  خ���الل  م��ع��ق��ول��ة  ���س��ع��ار  ب��اأ
خالل  هوؤلء  اعتربها  حيث  الف�سيل، 
ليه  اإ ي��ف��رون  ملجاأ  ط��وال  �سنوات 
الفواكه  اخل�ض،  اأ�سعار  التهاب  من 
وامل�ساحات  ���س��واق  ب��الأ وال��ل��ح��وم 
الكورونا  جائحة  اأن  اإل  التجارية، 
الأوراق  ك��ل  خلطت  ال�سنة  ه��ذه 
من  العديد  وجعلت  املوازين،  وقلبت 
والقت�سادية  التجارية  التظاهرات 

النور.  ترى  ل 

التطوعية  امل���ب���ادرات  ت��و���س��ع��ت 
خل��ي��اط��ة ال��ك��م��ام��ات وت��وزي��ع��ه��ا 
الهيئات  خمتلف  ع��ل��ى  ب��امل��ج��ان، 
الواجهة  يف  امل��وج��ودة  وامل�سالح 
ب��ال��وادي،  ك��ورون��ا  وب��اء  ملجابهة 
من  املبذولة  املجهودات  خالل  من 
مراكز  خمتلف  على  القائمني  طرف 
على  ب��ال��ولي��ة،  املهني  التكوين 
الطالب  قمار،  بلديات  مراكز  غرار 
والعديد  الدبيلة  ال��وادي،  العربي، 

الواجب  ميليه  ملا  الأخرى،  املراكز  من 
الظرف  ه��ذا  يف  خا�سة  ال��وط��ن��ي، 

بالذات.
���س��ات��ذة  م���ازال���ت جم���ه���ودات الأ
واملتطوعات  املرتب�سات  وبع�ض 
وتعقيمها  ال��ك��م��ام��ات  خل��ي��اط��ة 
توزيعها  يتم  اأن  قبل  متوا�سلة، 
غرار  على  املعنية،  امل�سالح  على 
امل�����س��ال��ح ال�����س��ح��ي��ة، ول��ع��ل اآخ��ر 
والثناء،  التقدير  ت�ستحق  مبادرة 

بقمار،  امل��ه��ن��ي  ال��ت��ك��وي��ن  مب��رك��ز 
يف  كمامة،  اآلف   5 حوايل  بخياطة 
من  الهائل  الكم  اإىل  ت�ساف  مبادرة 
التي  الواقية  لب�سة  والأ الكمامات 
�سمن  كورونا  وباء  ملواجهة  اأجنزت 
مراكز  خمتلف  �سملت  التي  املبادرة 

الولية.
على  تقت�رش  مل  التطوعية  العملية 
قام  بل  فقط،  املهني  التكوين  مراكز 
املتطوعني  من  عدد  اأخرى،  جهة  من 

الكمامات  بخياطة  واملتطوعات 
مع  بالتن�سيق  احلرفية،  املحالت  يف 
عملية  يف  واحلرفني،  التجار  احت��اد 
كما  احلرفيات.  منازل  احت�سنتها 
بنف�ض  اجلمعيات  بع�ض  ب���ادرت 
عدد  خلياطة  التطوعية،  امل��ب��ادرة 
من  الطبية  ال��ك��م��ام��ات  م��ن  اآخ���ر 
 "19 "كوفيد  فريو�ض  مواجهة  اأجل 

. مل�ستجد ا
ي�سني حممد 

يف وقت حال فيه انت�شار الوباء دون ذلك

مواطنون ينتظرون ب�شغف فتح اأ�شواق 
الرحمة

ملجابهة وباء كورونا بالولية

مراكز التكوين املهني توا�شل حملتها خلياطة الكمامات

من اأجل اإعالة عائالتهم وم�شاعدتهم على حتمل التبعات القت�شادية ال�شعبة

لتفادي ملختلف احلوادث خالل �شهر رم�شان�شائقو �شيارات الأجرة يطالبون باإجراءات ا�شتعجالية

م�شالح احلماية املدنية تدعـو املوطنني 
اإىل احلذر واحرتام احلجر املنزيل

يف ظل هذه الظروف ال�شحية ال�شتثنائية التي متر بها البالد

م�شاعدات غذائية لفائدة العائالت 
املعوزة

بلدية اميه ون�شة تبادر بفتح �شوق 
الرحمة

يف اأول ن�شاط لها بعد التاأ�شي�ص 

بالبيا�شة  رم�شان  طيلة  عائالت   10 بـ  وتتكفل  قفة   155 اخلري"  توزع  " اأيادي 

بولية  الأجرة  �سيارات  �سائقو  عرب 
لتوقف  ���س��ف��ه��م  ت��اأ ع��ن  ال�����وادي، 
الأخ���رية  ي����ام  الأ م��ن��ذ  ن�ساطاتهم 
ب�سبب  املا�سي،  مار�ض  �سهر  من 
تف�سي  من  الوقاية  بتدابري  اللتزام 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  وب���اء 
حركتهم  اختفت  حيث  "كوفيد19-"، 
احل�رشي  الن�سيج  داخ��ل  املعتادة، 
ما  وحتى  الولية،  داخل  املدن  وبني 

الوليات. بني 

ل��ن��ق��ل  ب��ع�����س��ه��م  اإىل  حت���دث���ن���ا 
ببع�ض  م��ط��ال��ب��ني  ان�����س��غ��الت��ه��م، 
على  ال�ستعجالية،  الإج����راءات 
التي  املنحة  من  ال�ستفادة  غ��رار 
واملتعلقة  موؤخرا  ال��دول��ة،  قررتها 
احلجر  انعكا�سات  من  باملت�رشرين 
 10 ب�  املقدرة  املنحة  وهي  ال�سحي، 
عائالتهم  اإعالة  اأجل  من  دج،  اآلف 
التبعات  حتمل  على  وم�ساعدتهم 
وجدوا  التي  ال�سعبة  القت�سادية 

خ�سو�سا  مواجهتها،  يف  نف�سهم  اأ
املعظم. رم�سان  �سهر  يف 

تخفيف  اقرتحوا  ال�سياق،  نف�ض  يف 
بالعمل،  لهم  بال�سماح  عنهم  احلجر 
مع  الأحياء،  بني  ما  املدن  داخل  ولو 
من  اأكر  ا�سطحاب  بعدم  اللتزام 
العدوى  لتفادي  راكبني  اأو  راك��ب 
بالعمل،  بها  امل�سموح  الفرتة  يف 
الحتياجات  ب�����س��ط  اأ يلبوا  حتى 
���س��ه��ا ت��اأم��ني ال�����س��ي��ارة  وع��ل��ى راأ

وا�سرتاكات  الرخ�سة  وم�ساريف 
الجتماعية  التاأمينات  �سندوق 
هم  ملن  خا�سة  الأجراء،  غري  للعمال 

دفعها.  على  مواظبني 
اأمدها  طال  ذا  اإ م��ور  الأ اأن  واأك��دوا 
معظم  لأن  عليهم،  اأك��ر  ثر  �ستوؤ
ولي�ض  ����رشا  اأ يعيلون  ال�سائقني 
اليومي  العمل  غري  مداخيل  لهم 

. ة ر ل�سيا با
ي�سني حممد 

لولية  املدنية  احلماية  م�سالح  دعت 
احليطة  اأخ��ذ  اإىل  املوطنني  ال���وادي 
للحجر  التام  التطبيق  واحرتام  واحلذر 
املبارك  رم�سان  �سهر  خالل  املنزيل 
كما  ل��ل�����رشورة،  اإل  اخل���روج  وع��دم 
والتدابري  الن�سائح  مبختلف  ذكرتهم 
اخلطرية  ال�سياقة  لتفادي  م��ن��ي��ة  الأ
ن�رشته  ح�سبما  ال�سهر،  ه��ذا  خ��الل 

املديرية. لذات  الإعالم  خلية 
ل�سهر  حت�سًبا  ن��ه  اأ امل�سدر  واأو�سح 
للو�سع  ون��ظ��ًرا  امل��ب��ارك  رم�����س��ان 
ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي ال���ذي مت��ر ب��ه ال��ب��الد 
كورونا،  جائحة  جراء  من  كله  والعامل 
كافة  املدنية  احلماية  مديرية  تدعوا 
وهذا  واحلذر  احليطة  لأخذ  املواطنني 
لتدابري  ال��ت��ام  والتطبيق  ب��اح��رتام 
املنزيل  احلجر  بالتزام  املتعلقة  الوقاية 

وعدم  منازلهم  يف  والبقاء  ال�سحي 
الق�سوى،  ل��ل�����رشورة  اإل  اخل���روج 
بغ�سل  النظافة  ���رشوط  اح��رتام  مع 
اح��رتام  ن�سيان  دون  دوري��ا  اليدين 
الحتكاك  بتفادي  الجتماعي  التباعد 
���س��خ��ا���ض وت��رك  والق����رتاب م��ن الأ
الأ�سخا�ض  بني  مرت   01 الأمان  م�سافة 
وعند  التجارية  املحالت  اأمام  خا�سة 
بالإ�سافة  اليومية،  احلاجيات  اقتناء 
 02 من  لأكر  التجمعات  تفادي  اإىل 

وغريها  �سخ�سني.. 
املدنية  احلماية  م�سالح  دع��ت  كما 
اإىل  ح��ادث  اأي  ح��ال��ة  يف  امل��واط��ن��ني 
 1021 الأخ�رش  الرقم  على  الت�سال 
طبيعة  حتديد  مع   14 النجدة  رقم  اأو 

بال�سبط. والعنوان  احلادث 
ي�سني حممد 

حلول  مع  اجلمعوية  احلركة  تعكف 
ي�سادف  الذي  املبارك  رم�سان  �سهر 
كورونا  فريو�ض  تف�سي  ال�سنة  هذه 
تكثيف  على  كوفيد19-،  امل�ستجد 
الفئات  لفائدة  الت�سامنية  ن�ساطاتها 
متطلباتها  تلبية  اأج��ل  من  امل��ع��وزة 
ال��ظ��روف  ه���ذه  ظ��ل  امل��ت��زاي��دة يف 
بها  متر  التي  ال�ستثنائية  ال�سحية 

لبالد. ا
يف  خريية  جمعيات  ع��دة  و���رشع��ت 
املختلفة  الت�سامن  عمليات  حت�سري 
الجتماعية  الفئات  ت�ستهدف  التي 
الفقرية  ���رش  الأ ذل��ك  يف  مبا  اله�سة، 
والأ�سخا�ض  وامل�رشدين  وامل��ع��وزة، 

الدخل  ذوي  وك��ذل��ك  م���اأوى،  دون 
ال�����س��ع��ي��ف، ع��ل��ى غ���رار احل��رف��ي��ني 
اإىل  ا�سطروا  الذين  التجار  و�سغار 
حمالتهم  وغ��ل��ق  ن�ساطهم  توقيف 
ال�سحي  احلجر  تدابري  تطبيق  ب�سبب 
هذه  مكافحة  اإىل  ال��رام��ي��ة  اجل��زئ��ي 
من  اأع�ساء  ���رشح  مثلما  اجلائحة، 

 . ت جلمعيا ا
�سا�سا  اأ الت�سامنية  ن�سطة  الأ وتتمثل 
تتكون  غذائية  طرود  تخ�سي�ض  يف 
ال�ستهالك  وا�سعة  غذائية  مواد  من 
وزي��ت  و�سكر  والفرينة  ال�سميد 

املعوزين لفائدة  وغريها  املائدة 
ي�سني حممد 

بخلق  ون�����س��ة  ام��ي��ه  ب��ل��دي��ة  ب���ادرت 
ين  اأ ال�ساأن  بهذا  الوحيد  ال�ستثناء 
تزامنا  الرحمة  �سوق  بواب  اأ افتتحت 
ال��ك��رمي  رم�����س��ان  �سهر  ح��ل��ول  م��ع 
انت�سار  يفر�سها  التي  الأزم��ة  وكذا 

فريو�ض.
م�سالح  اأو�سحت  ال�سدد  ذات  ويف 
املواد  �سيعر�ض  ال�سوق  باأن  البلدية 
ي�ستغني  اأن  ميكن  ل  التي  �سا�سية  الأ
كل  يف  واملتمثلة  املواطنني  عليها 
والب�سل  البطاطا  ال�سميد،  مادة  من 
يف  يجعلها  ما  اجلملة،  �سوق  باأ�سعار 

الب�سيط. املواطن  متناول 
اأن  امل�����س��ال��ح  ذات  اأو���س��ح��ت  ك��م��ا 
الوقاية  اإجراءات  كل  �سيحرتم  ال�سوق 
وذلك  كورونا،  فريو�ض  انت�سار  من 
مبعقمات  اأرجائه  كل  تزويد  خالل  من 
اإىل  اإ�سافة  املواطنني،  م��ام  اأ متاحة 
الذين  الأع��وان  من  كبري  عدد  توفري 
من  الطوابري  تنظيم  على  يعملون 
 1 عن  تقل  ل  م�سافة  �سمان  خالل 
مو�سى  احرتازي  كاإجراء  بينهم  مرت 

املخت�سني. طرف  من  به 
ي�سني حممد 

اخلري  ي��ادي  اأ اخلريية  اجلمعية  دخلت 
ببلدية  الكرامة  بحي  مقرها  الكائن 
بابه  من  اخلريي  عملها   ، البيا�سة 
الآون��ة  يف  تاأ�سي�سها  بعد  الوا�سع 
املحتاجني  م�ساعدة  لأج��ل  الأخ��رية 
هذا  يف  خ�سو�سا  املجتمع  فراد  اأ من 
هذا  يف  علمنا  وقد   ، بالذات  الظرف 
قفة   35 ع��دد  وزع��ت  نها  اأ الإط��ار 

الغذائية  املواد  خمتلف  على  حتتوي 
العائالت  بع�ض  على  �سا�سية  الأ
كورونا  وباء  ب�سبب  ت�رشرت  التي 
قامت  كما   ، ال�سحي  احلجر  وعملية 
عدد  بتوزيع  الأخري  الأ�سبوع  نهاية 
�سملت  اأخ��رى  ت�سامنية  قفة   120
مواكبة  ت�ستطيع  ل  معوزة  عائالت 
�سهر  خ��الل  ح��اج��ي��ات��ه��ا  وتغطية 

خمتلف  يف  وزعت  الكرمي  رم�سان 
من  علمنا  وقد  هذا   ، البلدية  اأحياء 
�سبط  مت  ن��ه  اأ اجلمعية  رئي�ض  قبل 
�سيتم  عائالت  ع�رش  بعدد  والتكفل 
الغذائية  امل���واد  بجميع  متويلها 
الكرمي  رم�سان  �سهر  طيلة  املطلوبة 
خالل  الن�ساط  يتوا�سل  اأن  على 
توزيع  بوا�سطة  ال��ق��ادم��ة  ي���ام  الأ

عائالت  على  اأخ��رى  غذائية  م��واد 
الت�سامنية  امل�ساعدة  ت�سملها  مل 
جميع  اأع�سائها  وينا�سد  ه��ذا    ،
تقدمي  املجتمع  ف��راد  اأ من  اخلرييني 
توا�سل  حتى  للجمعية  م�ساعداتهم 
املحتاجني  نفو�ض  يف  ال�رشور  بعث 

. البلدية  اأحياء  خمتلف  وعرب 
زياد  بو  اأ

اأخبار الوادي
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هبة ت�شامنية مكثفة باملقارين بتقرت

التجاين ن-ق- 
---------------- 

املجتمع  تن�سيقية  اأطلقت  حيث 
كورونا  وب��اء  ملكافحة  امل��دين 
حلول  م��ن��ذ  امل��ق��اري��ن  ب��ب��ل��دي��ة 
توزيع  عملية  الف�سيل  ال�سهر 
الإع����ان����ات ال��غ��ذائ��ي��ة )ق��ف��ة 
وذلك   ، مراحل  على  رم�سان( 
املحلية  ال�سلطات  بح�سور 
العملية   ، والع�سكرية  املدينة 
الأوىل  م��رح��ل��ت��ه��ا  يف  مت�����ض 
و  املعوزين  فئة  من  130عائلة 
احلجر  اإج��راءات  من  املت�رشرين 

هذه  وتزامنت   ، اجلزئي  ال�سحي 
م�سالح  ان��ط��الق  م��ع  العملية 
ت��وزي��ع  يف  امل��ق��اري��ن  ب��ل��دي��ة 
و  رم�سان  لقفة  الثانية  احل�سة 
جهتها  من   ، قفة  ب100  املقدرة 
بالتجمع  الت�سامن  خلية  قامت 

املقارين  ببلدية  غمرة  ال�سكني 
الت�سامن  جلنة  مع  بالتن�سيق 
املجتمع  لتن�سيقية  ال��ت��اب��ع��ة 
امل��دين مل��ح��ارب��ة وب��اء ك��ورون��ا 
توزيع  بعملية  املقارين  ببلدية 
املعوزة  الفئات  لفائدة  قفة   80

اإج����راءات  م��ن  امل��ت�����رشري��ن  و 
لت�ساف  اجلزئي  املنزيل  احلجر 
�سبقتها  ال��ت��ي  العملية  اإىل 
 54 توزيع  خاللها  من  مت  والتي 
طرف  من  مقدمة  كاإعانة  قفة 
املبادرات  هذه  وتاأتي  املح�سنني.، 
هذه  مل�ساعدة  اأي�سا  الت�سامنية 
يف  اله�سة  الجتماعية  الفئة 
ال�سحية  ال��ظ��روف  ه��ذه  مثل 
تلبية  ب��غ��ر���ض  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
بالتزامن  احتياجاتهم  بع�ض 
وال�سهر  احل��ظ��ر  اإج����راءات  م��ع 

. لف�سيل ا

الأمثل  التكفل  و  املتخذة  الوقائية  الإجراءات  مع  تزامنا  مكثفة  ت�شامنية  وقع هبة  تقرت على  اأقاليم ولية  تعي�ص خمتلف 
�شواء  واملح�شنني على حد  الهيئات واجلمعيات  العديد من  اإ�شهامات  �شهر رم�شان ذلك من خالل  املعوزة خالل  بالأ�شر 

املتخذة الوقائية  الإجراءات  مع  تزامنا 

اح��ت�����س��ن م��رك��ز ال��ب��ح��ث يف 
واحل�سارة  الإ�سالمية  العلوم 
امللتقى  فعاليات  ب��الأغ��واط، 
نوعه  م��ن  الأول  الل��ك��رتوين 
والوطني  املحلي  م�ستوى  على 
حول  عامة،واملو�سوم  ب�سفة 
املا�سي  يف  الأوبئة  "�سوؤالت 
حتت  امل�ستقبل"،  و  احلا�رش  و 
������رشاف رئ��ي�����س��ه ال��دك��ت��ور  اإ
ي�سغل  ال��ذي  حلبيب  بن  ب�سري 
باملركز  باحث  �ستاذ  اأ من�سب 
الثقايف  التاريخ  ق�سم  ورئي�ض 
با�ستعمال  ل��ل��ج��زائ��ر،وه��ذا 
�سارك  حيث  "زووم"  تطبيق 
من  �ساتذة  واأ دكاترة  امللتقى  يف 
للطرق  الوطن  جامعات  خمتلف 
لدرا�سة  والتدقيق  بالتمحي�ض 
والقت�سادية  الفقهية  اجلوانب 
لأزمة  وال�سيا�سية  والجتماعية 
امل�ستجد)كوفيد  كورنا  فريو�ض 
و  الوطني  ال�سعيد  19(على 
ا�ستجابة  طبعا  ال��دويل.وه��ذا 
ّم��ة  الأ ت�سهده  ال��ذي  للظرف 
ن�����س��ان��ي��ة  ���س��الم��ي��ة، والإ الإ
تف�سي  وه����و  األ  ج��م��ع��اء، 
يف  املتدخلون  تطرق  وباء،حيث 
هذه  لتثّمن  القّيمة  مداخالتهم 
اأملتها  العلمية،التي  امل��ب��ادرة 
به  مت��ّر  ال��ذي  ال��ظ��رف  ���رشورة 
وما  كورونا  جائحة  من  ّم��ة  الأ
ق�سايا  و  ن���وازل  م��ن  ف���رزه  اأ
م��ر ال��ذي  ف��ق��ه��ي��ة، م��ال��ي��ة،الأ
يف  الباحثني  دور  اأهمّية  يظهر 
انطالقا  الق�سايا،  هذه  معاجلة 
وفتاوى  الأواخر  اجتهادات  من 
عملي  فهم  اإىل  الأوائل،ا�ستنادا 
ع��ق��الين  ت���ن���اول  و  ل��ل��ّن�����ض، 
الأزم���ات.وع���ن  لفقه  عميق 
هذه  زم��ن  يف  املالية  ال��ن��وازل 
الربوفي�سور  حت��ّدث  اجلائحة، 
جامعة  من  ج��ّدي  ال��ق��ادر  عبد 
من  ق�ّسمها  ق�سنطينة،حيث 
نواع  اأ ثالثة  اإىل  طبيعتها  حيث 
وعّدد  دولية،  و  وعامة  خا�سة 
ال��ن��وازل  م��ن  جملة  �سمنها 
بني  ال��زك��اة  كتعجيل  امل��ال��ي��ة، 
�سوى  ح��ق  امل���ال  ف�����راد،يف  الأ
ي��ج��ارات  الإ تخفي�ض  ال��زك��اة، 
فردية(،ومنع  كنوازل  والديون) 
بع�ض  وت�����س��دي��ر  الح��ت��ك��ار 
ل��ة الإع��ف��اء  ال�����س��ل��ع،و م�����س��اأ
و  تاأخريها،  اأو  ال�رشائب  من 
)كنوازل  البنكية    القرو�ض 
بقوة  فيها  طرف  للدولة  عامة، 
الدولية  النوازل  ّما  القانون(،اأ
ف��ن��ذك��ر ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل��ث��ال 
التعاون  اأ���س��اب  ال��ذي  التلف 
يف  ال�سفافية  عدم  و  ال��دويل، 
على  ال�رشاء  و  التقارير،  اإعطاء 
البيع  على  البيع  و  ال�����رشاء، 
ج��ّدي  ال��ربوف��ي�����س��ور  خ��ت��م  ،و 
اإىل  يّت�سع  فقهنا  ّن  اأ بخال�سة 
و  العامة  و  اخلا�سة  امل�سائل 
للدكتور  ك��ان  ق��د  ال��دول��ي��ة،و 

جامعة  م��ن  ط��اه��ريي  ب��ل��خ��ري 
الظاهرة  يف  تف�سيل  وه���ران 
الإ�سالمي  للفقه  احل�سارية 
للم�ستجدات  م��واك��ب��ت��ه  يف 
اأو  العبادات  م�سائل  يف  �سواء 
الدكتور  اعترب  قد  و  املعامالت، 
على  بها  الله  نعم  اأ نعمة  اأكرب  ّن  اأ
الفقهية  القواعد  ّن  اأ العلماء 
املقا�سدية  و  الأ���س��ول��ي��ة  و 
ا���س��ت��وف��ت ك��ّل ن��وازل��ه��ا.ك��م��ا 
علي  بق�سي�ض  الدكتور  ع��رج 
م���ن ج��ام��ع��ة الغ������واط، يف 
ال�سيا�سية  للتداعيات  مداخلته 
كورونا  لأزم��ة  القت�سادية  و 
و  الوطنية  ال�سيا�سات  على 
مقارنة  يف  ال��ع��امل��ي،  ال��ن��ظ��ام 
ل���ه ب���ني ال��و���س��ع��ني ق��ب��ل و 
للجانب  الأزم��ة.وي��ب��ق��ى  بعد 
الج��ت��م��اع��ي ح�������س���وره يف 
تطّرق  ،حيث  امللتقى  مو�سوع 
ب��ودرب��ال��ة  م�سعود  ال��دك��ت��ور 
اإىل  ق�سنطينة  ج��ام��ع��ة  م��ن 
و  ال�سحة  من  املجتمع  موقف 
انروبولوجي،  بتف�سري  املر�ض 
ال�سعبية  الثقافة  تفرزه  ما  و 
من  ال��ت��ق��ال��ي��د  و  الأع����راف  و 
الأزم��ة.  ه��ذه  جت��اه  �سلوكيات 
بن  ب��ريان  الدكتور  عالج  كما 
���س��اع��ة م��ن ج��ام��ع��ة الغ���واط 
����س���اع���ات ع��ل��ى م��واق��ع  الإ
كظاهرة  الجتماعي  التوا�سل 
بالدرا�سات،  جديرة  اجتماعية 
الأزم��ة،  هذه  ظّل  يف  ثارها  اآ و 
معها.و  التعامل  يجدر  كيف  و 
الجتماعي  امل��ي��دان  نف�ض  يف 
ت���ط���ّرق ال��دك��ت��ور ب��وم��دي��ن 
تاأثري  م��و���س��وع  اإىل  ب���وداود 
امل�ستهلك  لدى  قناع  الإ مقاومة 
حمالت  فعالية  على  اجلزائري 
الوقائية  الجتماعية  التوعية 
قد  و  كوفيد19،  جائحة  ظل  يف 
التوعية  حمالت  جتربة  خ�ّض 
الذكية  الهواتف  عرب  ال�سحية 
اجلزائرية   APOCE ملنظمة 
و  امل�ستهلك  واإر�ساد  للحماية 
التدليل.و  و  بالدرا�سة  حميطه، 
�ستاذ  لالأ النهائية  املداخلة  قبل 
من  م��ع��ي��وف  ال���دي���ن  ج����الل 
ج��ام��ع��ة غ��رداي��ة ح��ول ت��ط��ّور 
الأوبئة  اأزم��ات  جتاوز  جاهزية 
كان  ���س��الم��ي،  الإ التاريخ  يف 
ال�سغري  ب��ن  اأح��م��د  للدكتور 
نائب  و  باملركز  باحث  �ستاذ  اأ
امل��دي��ر م��داخ��ل��ة ق��ّي��م��ة ح��ول 
يف  اجل��زائ��ر  علماء  توجيهات 
ل��ف��ات عرب  م��وؤ من���اذج  الأوب��ئ��ة 
املحا�رشون  خرج  التاريخ.وقد 
ب��ت��و���س��ي��ات ج��د ه��ام��ة ت��دور 
التعامل  كيفية  يف  جمملها 
بح�سب  العاملي  الوباء  هذا  مع 
فريحة"  "بوفاحت  ال��دك��ت��ورة 
امل��ك��ل��ف��ة ب��خ��ل��ي��ة الإع�����الم 

باملركز.  والت�سال 
ع.ق

افريل   25 ال�سبت  ه��ذا  ك�سف 
وال�سكان  ال�سحة  مدير  اجل��اري 
حممد  ال�����س��ي��د  ب�����س��ك��رة  ل��ولي��ة 
من  اجل���زائ���ر  )لذاع�����ة  ال��ع��اي��ب 
امل�سابني  عدد  بلوغ  عن  ب�سكرة( 
م�سابا   42 19كورونا بكوفيد  
موؤكدة   حالة  بينهم13  من  موؤكدا 
التي  وحدها   عقبة  �سيدي  بدائرة 
مدينة  ���رشق��ي  ك��م   18 ب���  تبعد 
التي  ال��ولي��ة  عا�سمة  ب�سكرة 
بالدائرة  املحليني   م�سوؤولوها  حترك 
من  لرفع  ال�سحة  وقطاع  والبلدية 
والتح�سي�ض  ال���س��ت��ع��داد  درج��ة 
حالة  ت�سجيل  بعد  ال��وب��اء  لهذا 
املا�سية  القليلة  ي��ام  الأ يف  وف��اة 

منت�رش  ك��ب��ري  ا���س��ت��ه��ت��ار  و���س��ط 
من  وبالرغم   ، املدينة  �سكان  بني 
على  املحلية  ال�سلطات  ن��داءات 
ودوري��ات  ال��ولي��ة  وايل  راأ�سها 
نفذتها  التي  والتطهري  التح�سي�ض 
الوطنيني  والأمن  الدرك   م�سالح 
ال�سحة  وم�سالح  املدنية  واحلماية 
وال��ك�����س��اف��ة وال���ه���الل الأح��م��ر 
ئ��م��ة  واأ �سباب  م��ن  وم��ت��ط��وع��ون 
ن�سطة  خريية  وجمعيات  الولية 
مدير  م��ن  جعل  ال��ع��دد  .ارت��ف��اع  
نداءاته  يجدد  وال�سكان   ال�سحة 
ب�سكرة  ولي��ة  ل�سكان  املتكررة 
بالوقاية  اجل��اد  ب��الل��ت��زام  ع��ام��ة  
اح��رتام  ع��ل��ى  م��وؤك��دا  ال�سحية 

وع��دم  ال�سحي  م���ان  الأ م�سافة 
العمومية  الأماكن  بكل  التزاحم 
وب��خ��ا���س��ة ب��امل��ح��ال ال��ت��ج��اري��ة 
وعدم  وال�سيدليات   واخلدماتية 
اأهمية  كانت  مهما  الزيارات  تبادل 
اإمام  جهته  من  �سدد  و   ، منا�سبتها 
ب�سكرة  ببلدية  الكبري  امل�سجد 
الذهاب  عدم  على  الزين  بن  ال�سيخ 
اتقاء  الظروف  هذه  يف  اجلنائز  اإىل 
اح��د  ع��ل��ى  ب��الع��ت��م��اد  للتهلكة 
اللتزام  مع  للمعزين  ممثال  فراد  الأ
اخلا�سة  الوقاية  بقواعد  القوي 
كل  عليها  توؤكد  التي  الوباء  بهذا 
الطبية   والأطقم  ال�سحية  امل�سالح 
اأو  م�ستمرة   ب�سفة  والإعالمية 

والو�سائط  بالهاتف  الك��ت��ف��اء 
املجاملة  ع��دم  اإىل  ودع��ا  املتاحة 
ال��ظ��روف  ه��ذه  م��ث��ل  واحل��ي��اء يف 
والعامة  ال��ف��ردي��ة  ال�سحة  لن 
ا�ستفادت  .وقد  ود   كل  من  اأوىل 
لل�سحة  العمومية  ���س�����س��ة  امل��وؤ
عدد  من  عقبة  ب�سيدي  اجلوارية 
اخلا�سة  الوقاية  و�سائل  من  هام 
واأحذية  لب�سة  اأ من  الطبية  بالأطقم 
على  ا�رشف  وكمامات  ونظارات 
زيارة  يف  ال�سحة  مدير  ت�سليمها 
م�سادر  بح�سب  ال�سحي  للقطاع 
اأ�سحاب  يعمل  اأن  لأجل  ،وهذا  منه 

جيدة ظروف  يف  البي�ساء  املاآزر 
حريز  حممد 

من  املتخذة  للن�ساطات  موا�سلة 
الأغواط  ولية  اأمن  م�سالح  قبل 
تدابري  بتنفيذ  اخلا�ض  �سقها  يف 
اجل��زئ��ي عرب  ال�����س��ح��ي  احل��ج��ر 
ذات  ،متكنت  الخت�سا�ض  قطاع 
الأول  الن�سف  خ��الل  امل�سالح 
 99 توقيف  من  ال�سهر  هذا  من 
احلجر  اإج��راءات  خالفوا  �سخ�سا 

حقهم  يف  اتخاذ  مت  ي��ن  اأ اجلزئي 
مت  كما   ، القانونية  الإج���راءات 
 55 للمح�رش  وحت��وي��ل  ح��ج��ز 
اإجراءات  اأ�سحابها  خالف  مركبة 
هذا  مع  وباملوازاة  اجلزئي،  احلجر 
الإمكانيات  كل  جتنيد  مت  الظرف 
اأمن  مل�سالح  الب�رشية  و  املادية 
تكثيف  و  مل��وا���س��ل��ه  ال��ولي��ة 

و  التح�سي�سية  ن�سطة  الأ خمتلف 
جممل  باتخاذ  اخلا�سة  التوعوية 
عدوى  لتفادي  الوقائية  الو�سائل 
ف��ريو���ض ك���ورون���ا، وامل��وج��ه��ة 
املحال  اأ�سحاب  وكذا  للمواطنني 
الغلق  من  امل�ستثناة  التجارية 
���رشورة  على  التاأكيد  مت  ي��ن  اأ
و  التجمعات  اأ�سكال  كل  تفادي 

حث  مع  الوقائية  امل�سافة  احرتام 
البقاء  ���رشورة  على  املواطنني 
وقائي  اإجراء  كاأهم  منازلهم  يف 
ح��ايل ب��اع��ت��ب��ار احل��ج��ر اجل��زئ��ي 

اأ�رشهم. ول�سالمة  ل�ساحلهم 
ع.ق

الحرتازية  لالإجراءات  موا�سلة 
م�سالح  ج�سدتها  التي  امليداينة 
تف�سي  ملواجهة  الوطني،  الأم��ن 
C - امل�ستج كورونا  دريريو�ض 
منها  تعلق  ما  خا�سة   ،  VID19
املر�سوم  تطبيق  على  بال�سهر 
احلجر  بتو�سيع  املتعلق  التنفيذي 
الوطن  وليات  كافة  عرب  اجلزئي 
تاريخ  منذ  غرداية،  ولية  فيها  مبا 
اأح�ست   ،  2020 ف��ري��ل  اأ  05
ولي��ة  ب��اأم��ن  ال�رشطة  م�سالح 
الأربعاء، مراقبة  اإىل غاية  غرداية 
مركبة   943 و  اأ�سخا�ض   1703
عمليات  خالل  نارية،  دراج��ة  و 
للفرق  املوكلة  اليومي  التدخل 

ال�ساعة  من  ابتداء  العملياتية 
ال�ساعة  اإىل  م�ساء  ال�سابعة 
ال�����س��اب��ع��ة ���س��ب��اح��ا م��ن ال��ي��وم 
ترافقها  التي  املوايل.العمليات 
خالل  حت�سي�سية  خرجات  يوميا 
التاأكيد  و  حتذير  بغية  النهار، 
اللتزام  ب�رشورة  املواطنني  على 
ب��احل��ج��ر اجل��زئ��ي، م��ع ����رشورة 
لأهمية  املحددة،  الآج��ال  اح��رتام 
بالدرجة  يدخل  الذي  الإجراء  هذا 
على  حفاظا  و  ل�سالمتهم  الأوىل 
ال�سق  يف  العمومية،  ال�سحة 
بدايتها  منذ  العملية  من  الردعي 
 457 امل�سالح  ذات  اأوق��ف��ت   ،
للحجر  خرق  حمل  كانوا  �سخ�سا 

اإجمايل  من  رخ�سة  دون  اجلزئي 
مراقبتهم،  مت  اأ�سخا�ض   1703
و  مركبة   217 و�سع  مت  حني  يف 
م�ستوى  على  نارية  دراج��ة   70
اأ�سحابها  ال��ب��ل��دي��ة،  امل��ح��ا���رش 
املتعلق  املر�سوم  م�سمون  خالفوا 
املحددة  الفرتة  خالل  التنقل  مبنع 
رخ�سة  دون  وهذا  اجلزئي  للحجر 
جمموع  م��ن  م��ق��ن��ع،  م���ربر  اأو 
دراج���ة   157 و  م��رك��ب��ة   786
ذات  ت�سهر  و  مراقبة.هذا  نارية 
ت�سهيل  على  يوميا  امل�سالح 
بتنقل  املتعلقة  الإج��راءات  كافة 
تلك  ���س��واء  اخل��ا���س��ة،  احل���الت 
على  احلائزين  بتنقالت  املتعلقة 

و  ال�سحة  ممار�سي  اأو  رخ�ض، 
مبواجهة  الأوىل  بالدرجة  املكلفني 
اأمن  م�سالح  تذكر  الوباء.و  هذا 
املواطنني،  كافة  غ��رداي��ة  ولي��ة 
بالفرتة  الل��ت��زام  ����رشورة  اإىل 
يف  تبداأ  التي  للحجر   امل��ح��ددة 
خا�سة   ، م�ساء  ال�سابعة  مت��ام 
رم�سان  و���س��ه��ر  ت��زام��ن��ه��ا  م��ع 
اإىل  املواطنني  داعية  الف�سيل، 
يف  الفعالة  امل�ساهمة  ���رشورة 
تر�سيخ  ع��رب  الإج����راءات،  ه��ذه 
ث��ق��اف��ة ال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي 
ومنه  الفريو�ض  تف�سي  ملواجهة 

نهائيا. عليه  الق�ساء 
عامر.ع بن 

من تنظيم مركز البحث يف العلوم الإ�شالمية واحل�شارة بالأغواط

ملتقى وطني با�شتعمال "تطبيق زووم" 
حول تداعيات اأزمة كورونا على الأمة 

الإ�شالمية

و�شط ارتفاع نداءات احرتام قواعد الوقاية ال�شحة من الوباء

موؤكدة  حالة   13 بـ  عقبة  ب�شيدي  اأغلبها  بب�شكرة  كورونا  حالة   44

باملوازاة مع و�شع 55 مركبة باملح�شر البلدي

اأمن الأغواط يوقف 99 �شخ�شا خالفوا اإجراءات احلجر اجلزئي

مراقبة 1700 �شخ�ص وو�شع 300 مركبة ودراجة نارية باملح�شر  

�شرطة غرداية توا�شل اإجراءاتها لل�شهر على التطبيق ال�شارم للحجر اجلزئي



اجلزائرية للمياه تعكف على تنظيف اخلزانات 
و مراقبة نوعية املياه  مبيلة

مهناوي   بوجمعة 
-----------------

اجلزائرية  تقوم  ال�سدد  هذا  ويف 
بتكثيف  ميلة  وح���دة  للمياه 
ع��م��ل��ي��ات امل��راق��ب��ة م��ن ط��رف 
تكلي�ض   ، بالنوعية  املكلفني 
عددها   والبالغ  اخلزانات  وتنظيف 
تعقيم  عن  ناهيك   ، خزانات   204
على  املن�ساآت  و  التجهيزات  كل 
التجارية  ال��وك��الت  م�ستوى 
اإقليم الولية ل�سيما  املوزعة عرب 
الح��ت��ك��اك  فيها  ي��ك��ون  ال��ت��ي 
و�سائل  توفري  مع  بالزبائن  مبا�رش 
كما   ، للعمال  احلماية  و  الوقاية 
التعقيم  يف  الوحدة  ذات  ت�سارك 
لبلديات  امل�ستمر  و  ال���دوري 
فريو�ض  تف�سي  من  للحد  الولية 
وايل  لتعليمات  تطبيقا  كورونا 

. الوهاب مولي  الولية عبد 
ط��م��اأن��ت  ذات����ه  ال�����س��ي��اق  ويف 

ميلة  وح���دة  للمياه  اجل��زائ��ري��ة 
بتوفر  لها  ب��ي��ان  يف  امل��واط��ن��ني 
اأ�سهر  اأربعة  ملدة  كايف  خم��زون 
و�سائل  وتدعيم  املعاجلة  مواد  من 
من  ال�����رشوب  للماء  التموين 
ال�رشورة.  عند  ال�سهاريج  خالل 

فرق  جندت  فقد  ذلك  عن  ف�سال 
الو�سائل  كل  بتوفري  ال�سيانة 
ال�رشيع  للتدخل  ال�����رشوري��ة 
عطب  اأو  خ��ل��ل  اأي  لإ���س��الح 
ال�سخ  حمطات  م�ستوى  على 
الفوري  التدخل   ، الري  ومن�ساآت 

بلغ  حيث  الت�رشبات  لإ���س��الح 
على  اإ�سالحها   مت  التي  العدد 
ت�رشبا   124 اجلر  قنوات  م�ستوى 
م�ستوى  على  ت�رشب  و600  
الف�سل  خ��الل  التوزيع  قنوات 

. ال�سنة  الأول من هذه 
لولية  للمياه  اجلزائرية  وح��دة 
ذات��ه  ال��ب��ي��ان  يف  اأك���دت  ميلة 
قطع  لعملية  امل��وؤق��ت  التوقف 
املتاأخرين  زبائنها  عن  التموين 
مراعاة  وذلك  ديونهم  ت�سديد  يف 

. البالد  بها  متر  التي  للظروف 
خدمة  ح�سن  ل�سمان  و  ه��ذا   
اجلزائرية  و�سعت   امل��واط��ن��ني 
ت�رشف  حتت  ميلة  وحدة  للمياه 
 1593 اأخ�����رش  رق���م  زب��ائ��ن��ه��ا 
هاتفني031473737  ورق��م��ني 
اأج���ل  م���ن  و031473838  
ال��ت��وا���س��ل م���ع ال���وك���ال���ة ، 
اإن�سغالتهم.   وطرح  لال�ستف�سار 

اتخذت اجلزائرية للمياه وحدة ميلة عدة تدابري و اإجراءات ل�شمان ا�شتمرارية اخلدمة العمومية ب�شكل منتظم فيما يخ�ص 
التموين باملاء ال�شروب من حيث الكم و النوع حت�شًبا ل�شهر رم�شان و ملو�شم ال�شطياف وكذلك للظروف ال�شعبة التي تعي�شها  

ولية ميلة على غرار باقي وليات الوطن جراء تف�شي وباء فريو�ص كورونا كوفيد 19. 

التموين ب�شكل منتظم  ل�شمان 

الجتماعي  الن�ساط  مديرية  نظمت 
ت�سامنية  عمليات  ق�سنطينة  بولية 
لفائدة العائالت املعوزة و التي تعي�ض 
عرب  ج��دا،  قا�سية  اجتماعية  ظ��روف 
مرافقتهم  ق�سد  الولية  بلديات  كافة 
يف فرتة احلجر ال�سحي، وحملت هذه 
العمليات الت�سامنية  �سعار : ج�سور 
املحبة و الت�سامن، حيث جاءت جت�سيدا 
لتعليمات وزارة الت�سامن الوطني و 
الأ�رشة و ق�سايا املراأة،  و هذا يف ظل 
البالد  ت�سهدها  التي  ال�سحية  الأزمة 
منذ ظهور الوباء و انت�ساره، و قدرت 

 13 عن  يزيد  ما  مل�سجلة  امل�ساعدات 
من  طرد   4000 يف  متثلت  اإعانة  األف 
مواد  و  لوازم   2823  ، الغذائية  املواد 
من  وح��دة   300 تطهري،  و  تنظيف 
وحدة   6696 الأغطية،  و  الأفر�سة 
 03 ال�سغار،  و  للكبار  احلفاظات  من 
متحركة  كرا�سي   02 و  تنف�ض  اأجهزة 
اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي  لفائدة 
طرف  من  اإعانة   1600 اإليها  ت�ساف 
لتم�ض  العملية  تتوا�سل  و  املح�سنني 
و  ق�سنطينة  بلديتي  من  عائلة   400
اخلروب.                       علجية عي�ض

ا�شتالم اأزيد من 13 األف اإعانة لفائدة 
العائالت املعوزة بق�شنطينة

مديرية الن�شاط الجتماعي و الت�شامن

عمي  حمكمة  الأخرية  جل�ستها  يف 
متهمني   05 باإدانة  تق�سي  مو�سى 
�سهرا  ال18  مابني  احلب�ض  بعقوبة 
نافذا و03 �سنوات نافذة حيث اأدين 
�سنوات   03 بعقوبة  متهمني   04
يف  نافذة  �سهرا  و18  نافذة  حب�سا 
حق املتهم اخلام�ض يف حني يبقى 12 
الق�سية   ، فرار  حالة  اأخر يف  متهما 
يعود تاريخها اإىل الأ�سبوع املا�سي 

ال�سغب  تنقل عنا�رش مكافحة  حني 
�سوق  بلدية  اإىل  الوطني  للدرك 
احلد من اجل اإعادة فتح مقر البلدية 
طرف  من  اأ�سابيع  عدة  منذ  املغلق 
مكنت  العملية  املواطنني  ع�رشات 
 05 توقيف  م��ن  ال���درك  عنا�رش 
مقر  واإغ��الق  بالتجمهر  متهمني 
اأثناء  نظامية  هيئة  واهانة  البلدية 
تاأدية مهامها.                 اأبو ع�سام

اإدانة 5 متهمني باحلب�ص مابني 18 
�شهرا و3 �شنوات حب�شا نافذة بغليزان 

من �شاأنها دعم ال�شوق الوطنية مبادتي الفرينة و ال�شميد

ببلدية  امل�ستثمرين  اأح��د  نا�سد 
مدري�سة بولية تيارت ب�رشورة 
و  للبالد  العليا  ال�سلطات  تدخل 
بعد جتاهل  ال�سناعة  مديرية  كذا 
تيارت  لولية  املحلية  ال�سلطات 
املنتظر  من  كانت  التي  للمطحنة 
اأربعة  منذ  اخلدمة  حيز  تدخل  اأن 
تهمي�ض  اأن  غري  تقريبا  �سنوات 
غاية  اإىل  ينتظر  جعله  �ساحبها 

له  ال�سماح  اأجل  من  اللحظة  هذه 
املطحنة  ن�ساط  ببدء  الرتخي�ض  و 
و هي مطحنة ع�رشية من �ساأنها 
مبادة  املحلية  ال�سوق  تدعم  اأن 
�سكان  نا�سد  جهتهم  .من  الفرينة 
ال�سلطات  بتدخل  مدري�سة  بلدية 
املطحنة  اأن  كون  بالبالد  العليا 
من �ساأنها اأن تخلق فر�سا جديدة 
البطال  ال�سباب  لفائدة  للعمل 

ال�سوق  تدعم  اأن  �ساأنها  من  كما 
الفرينة  مبادتي  الوطنية  و  املحلية 
ندرة  ي�سهد  الذي  و  ال�سميد  و 
حيث   . الفرتة  هذه  خالل  كبرية 
اجلمهورية  رئي�ض  امل�ستثمر  نا�سد 
بالتدخل  تبون  املجيد  عبد  ال�سيد 
املطحنة  عمل  ببدء  الرتخي�ض  و 
طائلة  اأموال  عليها  �رشفت  التي 
الظروف  ه��ذه  ظ��ل  يف  خا�سة 

البالد  تعي�سها  التي  ال�ستثنائية 
تيارت  ولية  �سكان  اأن  حتى   ،
طالبوا  لها  املجاورة  الوليات  و 
الفرينة  و  ال�سميد  مادتي  بتوفري 
فادح  نق�ض  ت�سجيل  بعد  هذا  و 
تعاين  التي  ال�سحية  الأزمة  مع 
باقي دول  البالد على غرار  منها 

العامل .
 اأمني لوز

مطحنة ع�شرية تنتظر الرتخي�ص لنطالقها ببلدية مدري�شة بتيارت
للمجموعة  ال���درك  م�سالح  متكنت 
ولية  �رشق  ر�سا�ض  اأولد  القليمية 
اللحوم  م��ن  كمية  بحجز  خن�سلة 
من  ب11قنطارا  وامل��ق��درة  البي�ساء 
بغر�ض  تروج  كانت  البي�ساء  اللحوم 
بالقرية  امل��وازي��ة  الأ���س��واق  يف  البيع 
على  للم�ساربة  التجارية  واملحالت 
تليق  ل  هونداي   نوع  من  �ساحنة  منت 
النظافة   ���رشوط  كل  وخ��ارج  بالبيع 
ال�ساحنة  ح��ج��ز  مت  اأي���ن  وال�����س��ح��ة 

�ساحبها  وتوقيف  امل�سوقة   والب�ساعة 
مديرية  من  املعنية  امل�سالح  قامت  ثم 
املحجوزات  باإتالف  وال��درك  التجارة 
للردم  التقنية  امل�سالح  م�ستوى  على 
الطبية  املعاينة  بعد  جاء  الإجراء  ، وهذا 
من طرف طبيب بيطري وحترير حم�رش 
حيث  وال�ستهالك  �سالحيتها   بعدم 
طرف  من  ق�سائي  حم�رش  حترير  مت 
م�سالح الدرك لالإقليم اإىل غاية مثوله 
اأمام اجلهات الق�سائية .          ر�سيد ب

حجز11 قنطارا من اللحوم البي�شاء 
ببلدية اأولد ر�شا�ص بخن�شلة 

جواريات االإثنني 27 اأفريل 2020 م املوافق07
لـ 04 رم�سان 1441 هـ - العــدد 1986

ب�شبب ك�شر احلجر اجلزئي

ولي��ة  اأم���ن  م�سالح  �سجلت 
اخت�سا�سها  قطاع  يف  ق�سنطينة 
املر�سومني  تطبيق  اإط���ار  يف  و 
 20/70 و   20/69 التنفيذيني 
مار�ض   24 و   21 يف  امل��وؤرخ��ني 
2020 على التوايل النا�سني على 
مي�ض  الذي  اجلزئي  احلجر  اإجراءات 
 28 تاريخ  منذ  ق�سنطينة  ولية 

م�ساًء  ال�سابعة  )من   2020 مار�ض 
اليوم  من  �سباحا  ال�سابعة  اإىل 
لهاته  خمالفات  ع��دة  امل���وايل(، 
 28 منذ  �سجل  اأي��ن  الإج���راءات، 
�سبيحة  غاية  اإىل  املن�رشم  مار�ض 
 3000 يقارب   ما  اجلمعة   اأم�ض 
لأ�سخا�ض   1719 منها  خمالفة 
1038 �سائقي مركبات،  راجلني و 

دراجة   16 و  خمالفا،  حمال  و11 
ع�سية  ت�سجيل  مت  كما  ن��اري��ة، 
من  خمالفا   58 الف�سيل  ال�سهر 
خمالفة  مركبات   06 و  الراجلني، 
واحدة  نارية  لدراجة  بالإ�سافة 
اتخاذ  مت  حيث  واح���د،  حم��ل  و 
املرافقة  القانونية  الإج����راءات 
مع  بالتن�سيق  خم��ال��ف��ة  ل��ك��ل 

توقيف  ذلك  اإىل  ي�ساف  النيابة 
مت  الفرتة  ذات  يف  �سخ�سا   24
جزائية  ق�سايا  �سدهم  ت�سجيل 
و  بال�سجارات  معظمها  تتعلق 
املحظورة  البي�ساء  الأ�سلحة  حمل 
و كذا حيازة املخدرات و املوؤثرات 

العقلية.
عي�ض علجية 

ت�شجيل 3000 خمالفة و24 �شخ�شا متابعا يف ق�شايا جزائية بق�شنطينة

ولي��ة  اأم���ن  م�����س��ال��ح  �سجلت 
املخطط  خالل  من  و   ق�سنطينة 
وحدة  األف   150 من  اأزيد  امل�سطر 
كموؤثرات  امل�سنفة  الأدوي��ة  من 
اخل�سائ�ض  ذات  ك��ذا  و  عقلية 
يف  ح��ج��زه��ا  مت  عقليا،  امل���وؤث���رة 
غاية  اإىل  ج��ان��ف��ي  ب��ني  ال��ف��رتة 
ومكنت  اجل���اري،  اأف��ري��ل  �سهر 
من  جمملها  يف  العمليات   هاته 
من  معترب  عدد  لن�ساط  حد  و�سع 
البارونات  و  الإجرامية  ال�سبكات 
املهلو�سات  ترويج  يف  النا�سطة 
�سواء عرب اإقليم الولية اأو وليات 
الرتاب  عرب  حتى  و  الوطن،  �رشق 
اجلزائر  تعي�سه  ما  الوطني يف ظل 

كورونا  فريو�ض  تف�سي  ب�سبب 
اأم���ن ولي��ة  ، ق��ام��ت م�����س��ال��ح 
نوعية  عمليات  بعدة  ق�سنطينة 
البحث  فرقة  قادتها  امل��ج��ال  يف 
حد  و�سع  من  مكنت  التدخل  و 
ل�سبكة وطنية �سمت عنا�رش من 
اجلن�سني  كما جاء يف بيانها، حيث 
األف   14 اأزيد من  مكنت من حجز 
ذو  بريغابالني  دواء  من  كب�سولة 
�سبقتها  عقليا،  املوؤثرة  اخل�سائ�ض 
حجز  الفرقة  لذات  اأخ��رى  عملية 
من خاللها قرابة 5000 قر�ض من 
ذات الدواء و �سجل اأمن دائرة ابن 
كانت  كب�سولة   7000 قرابة  زياد 
ب�سفة  البيع  و  للرتويج  موجهة 

غري  قانونية ، ي�ساف لها عمليات 
اأخرى لكل الفرق املتنقلة لل�رشطة 
مكافحة  فرقة  كذا  و   ، الق�سائية 
الولئية  بامل�سلحة  امل��خ��درات 
تزال   ل  و  الق�سائية،  لل�رشطة 
م�سالح اأمن ولية ق�سنطينة ترفع 
من ن�سق جمهوداتها ملحاربة �ستى 

هذا  يف  خا�سة  اجل��رائ��م  اأ�سكال 
الظرف اخلا�ض و ذلك وفق خمطط 
الوقوف  مي�ض  �سامل  و  مدرو�ض 
على تطبيق احلجر ال�سحي اجلزئي 
ممتلكاته  و  املواطن  اأمن  حماية  و 

خا�سة مع حلول ال�سهر الف�سيل.
عي�ض علجية 

حجز اأزيد من 150 األف وحدة مهلو�شات يف ظرف 3 اأ�شهر بق�شنطينة

اتهموا بالتجمهر واهانة هيئة نظامية

مع  الت�سامنية  العمليات  اإطار  يف 
الفئات املعوزة خالل �سهر رم�سان 
اأزمة  من  املت�رشرة  العائالت  وكذا 
جلمعية  البلدي  املكتب  قام  كورونا 
اجلزائرية  الإ���س��الح  و  الإر���س��اد 
بتوزيع  غليزان  الولية  بعا�سمة 
املواد  من خمتلف  غذائي  طرد   300
الوا�سع  ال�ستهالك  ذات  ل�سيما 
 300 و  فرينة  كي�ض   300 منها 
اخل�رش  من  قفة   50 و  بي�ض  بالطو 
على الأيتام، الأرامل و املعوزين من 
اأحياء غليزان، برمادية و ال�سياميطال 
و الذين ت�رشروا من احلجر ال�سحي 
القفف  اإي�سال  مت  حيث  امل��ن��زيل  
طريق  عن  بيوتهم  يف  للم�ستفيدين 

م�سئويل اجلمعية يف كل حي و هذا 
حيث  كرامتهن،  و  لكرامتهم  حفظا 
مازالت  و  مراحل  ثالث  على  متت 
رم�سان  �سهر  خ��الل  متوا�سلة 
نظرا  و  اأخ��رى  جهة  من  و  الكرمي، 
و  بيننا  حال  ال��ذي  احلجر  لتوقيت 
كانت  التي  الطريق  وجبات  بني 
يف  للم�سافرين  اجلمعية  تقدمها 
الطريق  عرب  الكرمي  رم�سان  �سهر 
و  �سويد"  "اأولد  مبنطقة  الوطني 
مت  اأين  �رشق-غرب  ال�سيار  الطريق 
اللحوم  و  للخ�رش  بقفف  ا�ستبدالها 
من  عائلة   50 ل�  اأ�سبوع  تعطى كل 

عائالت غليزان.
اأبو ع�سام

جمعية الر�شاد وال�شالح توزع 300 
طرد غذائي وقفف للخ�شر بغليزان

توزيع قرابة 2500 قفة على الأ�شر املعوزة بتي�شم�شيلت 
تي�سم�سيلت  ب��ولي��ة  انطلقت 
املوجهة  الت�سامنية  القافلة 
وتلك  املعوزة  الأ���رش  مل�ساعدة 
احلجر  اإج���راءات  من  املت�رشرة 
بها  التكفل  ل�سمان  ال�سحي 

حيث   ، العظيم  ال�سهر  هذا  يف 
بلديات  جميع  العملية  �ستم�ض 
يف  تتمثل  والتي   22 ال�  الولية 
مواد  على  حتتوى  قفة   2140
على  ف�سال  اأ�سا�سية  غذائية 

للعائالت  قفة   180 تخ�سي�ض 
الحتياجات  بذوى  تتكفل  التي 
وايل  اأ����رشف  وق��د   ، اخل��ا���س��ة 
زكريفة  حمفوظ  تي�سم�سيلت 
انطالق  اإ���س��ارة  اإع��ط��اء  على 

على  ي�����رشف  ال��ت��ي  العملية 
الأزمة  خلية  وت�سيريها  تنظيمها 
تف�سي  ومتابعة  لر�سد  الولئية 

كورونا   جائحة 
حميد  زغارية 
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تفاعل مع هموم جمتمعه دون اأن يفقد كل مبادئه ويذوب يف م�شاحله 

قويدر عبد الوهاب .. 
رمز الت�شحية الذي 

�شيظل قدوة لالآخرين !
عمر ذيب

----------
اأن  اأو  للقراء  اأُقّدمه  اأن  جدا  �سعب 
بب�ساطة  لكنني   ، مالحمه  لهم  اأر�سم 
واأحيانا  جدا  عاد  اإن�سان  اإنه  اأقول 
متناق�سة  حالت  تلب�سه  جدا  مزاجي 
والأمان  القلق  من  واحلزن  الفرح  من 
كاملاء  �سفافا  احلالت  كل  يف  لكنه   ،
منذ   ، �سيفية  وك�سماء  كالزجاج 
النب�ض  ومنذ  الأوىل  �سبابه  �سنوات 
مدينته  خدمة  على  ا�ستيقظ  الباكر 
م�سعد بولية اجللفة واأهلها ، وارتكب 
وهي  الإطالق  على  جرمية  اأكرب 
العطاء  درب  يف  الأول  م�سواره   ! وعليها  فيها  ُولد  التي  الأر�ض  وحب  البلد  حب 
التي منحها  اجلميلة  الأ�سياء  يزال متوا�سال رغم غزارة  والت�سحية والإخال�ض ل 
طوال ربيع عمره يف كل امليادين واملجالت ، ولكل ال�سباب الذين عاي�سوا �سنوات 
املدينة  بالوفاء لهذه  ، كان ول يزال يحاول �سبط خطواته   التاريخية  الثمانينيات 
التي �سكنته و�سيطرت على اأنفا�سه وم�ساعره ، رغم جحود وق�ساوة قلوب العديد 
نف�سه  ي�ساأل  كان   ! اجلميل  ورد  اخلري  نكران  تكّبد  على  اأرغموه  الذين  اأبنائها  من 
دوما كيف حتّولت م�سعد احل�سناء اإىل مدينة مليئة بالأ�سباح وم�سا�سي الدماء ؟! 
لكنه يف كل مرة يخرج باإجابة واحدة وكاأنها الإميان املطلق ومفادها اأن م�سعد قدره 
اأو ملن هذا العمل ؟ هذا ل يهمه الذي فهمه  ، فهو اليوم ل ي�ساأل نف�سه ملاذا يعمل 
اأن يوا�سل ت�سحياته التي ت�سعره بالفرحة النف�سية والرتياح الداخلي  بغ�ض  هو 
الكثري وعمل  بالكثري وخالط  احتّك   ، الآخرين  الإعجاب والهتمام من  النظر عن 
مع الكثري واكت�سف عواملهم اجلميلة وال�سيئة ، ومع ذلك ظل وفيا لقناعاته ومبادئه 
التي مل تنازل عنها حلظة ، مل تهمه الأ�سواء يوما ومل يع�سق حب الظهور يوما كما 
يفعل الكثري من الب�رش يف املا�سي واحلا�رش ، ورغم الأفكار الراقية التي �سنعت 
منه اإن�سانا متميزا يف نظر كل الذين عرفوه ، اإل اأنه مل يتنّب اأغلب جناحات التظاهرات 
وبرغم   ، وهناك  هنا  ُتقام  كانت  التي  والريا�سية  والثقافية  وال�سيا�سية  الجتماعية 
احليز الكبري من الركود والرداءة اإل اأنه يرى اأن الواقع امل�سعدي ُيب�رّش باخلري ، ويوحي  
بو�سع �سيكون جميال ومميزا اإذا تكاثفت جهود اأبناء املدينة وفتحوا �سفحة جديدة 
اجلميلة  يف  الأ�سياء  �سّوهت  التي  ال�سوداء  ال�سور  لكل  بن�سيانهم   ، امل�ستقبل  مع 
ال�سنوات الأخرية ، طموحاته امل�ستقبلية تبقى اأحالما ي�سعى اإىل حتقيقها فالأحالم 
امل�سعدي  ال�ساب   " الوهاب  عبد  قويدر   " هو  هذا   ، ُتلغى  ل  اأبدا  لكنها  توؤجل  قد 
الذي حاول بكل ما ميلك من اإ�رشار وقوة واإخال�ض وحب خدمة الأر�ض التي ُولد 
اأ�سلوبه ال�سّفاف والبتعاد عن  فيها وترعرع فيها وجعلت منه رجال حقيقيا ، لكن 
تظاهرات املنا�سبات املبنية على امل�سلحة واجلهوية وا�ستفحال داء الرداءة والزكارة 
يف اأو�ساط املجتمع ، اأرغموه على اختيار طريق التحّفظ  والتفرغ للعائلة ،والبقاء 
 ، والرياء  الإ�سهار  من  اخلالية  الأماكن  يف  الواجب  تقدمي  يخ�ض  فيما  العهد  على 
وعليه فمن غري املعقول اأن ي�سمح اأهل م�سعد ال�رشفاء لأنف�سهم بالتنكر واجلحود ملا 
قدمه ويقدمه هذا الرجل ،  الذي كان ول يزال رمزا  للت�سحيات ومثال جادا للعمل 
الدوؤوب وقدوة ح�سنة لالآخرين ، اأدامه الله ابنا بارا ملدينة العلم والعلماء ، كما نتمنى 
له �سحة جيدة طول العمر وهناء دائم والله يرعاه ويحفظه ما دام قلبه ينب�ض بحب 

اخلري والإن�سانية 

عليها  يحافظ  الر�شول  كان  اأ�شياء   7
يف رم�شان

عالقتك  اقطع  رم�سان  يف 
واترك  والع�سيان  الف�سق  بقنوات 

م�ساهدتها بكل عزم وجد .
يف رم�سان كن �ساحب القلب الكبري 

الذي ل يحمل الغل ول احل�سد .
ال�سياِم  اأحكام  وتعلم  الآن  من  ابداأ 
و�سائَل  اأن  لله  واحلمد   ، والقيام 
عرب  �سهلة،  اأ�سبحت  العلوِم  حت�سيِل 
 ، الإ�سالمية  القنوات  عرب   ، جوالك 
ومن   ، املوثوقة  النرتنت  مواقع  عرب 
وعرب   ، املحا�رشات  ح�سور  خالل 
اللقاء باأهل العلم ، ومن خالل القراءة 

يف الر�سائل والكتب املتاحة .
يجهل  من  جتَد  اأن  العجِب  من  اإن 
قدرته  مع  ال�سيام  م�سائِل  اأب�سط 

على التعلم والتفقه يف الدين.
اإن ال�سيام من اأحب الأعمال اإىل الله 
فهو الركن الرابع من اأركان الإ�سالم 
الأمم  وعلى  علينا  الله  اأوجبه  وقد   ،
الذين  اأيها  يا   " تعاىل  فقال  ال�سابقة 
كتب  كما  ال�سيام  عليكم  كتب  اآمنوا 
تتقون  لعلكم  قبلكم  من  الذين  على 
ببيان  الن�سو�ض  تواترِت  ".ولقد 

: ف�سله ومكانته 
اإميانًا واحت�سابًا  من �سام رم�سان   "  -
غفر له ماتقدم من ذنبه " متفق عليه 
ل�سغائر  هنا  باملغفرة  واملق�سود   .

الذنوب .
ويف احلديث ال�سحيح :

�َسْهِر  ِمْن  َلْيَلٍة  ُل  اأَوَّ َكاَن  اإَِذا   "  -
َوَمَرَدُة  َياِطنُي،  ال�سَّ َدِت  فِّ �سُ اَن  َرَم�سَ
ُيْفَتح   َفَلْم  اِر،  النَّ اأَْبَواُب  َوُغلَِّقْت   ، اجِلنِّ
ِة،  اجَلنَّ اأَْبَواُب  َحْت  َوُفتِّ َباٌب،  ِمْنَها 
ُمَناٍد:  َوُيَناِدي  َباٌب،  ِمْنَها  ُيْغَلْق  َفَلْم 
 ِّ ال�رشَّ َباِغَي  َوَيا  اأَْقِبْل،  اخَلرْيِ  َباِغَي  َيا 
َوَذلَك  اِر،  النَّ ِمَن  ُعَتَقاُء  ِه  َوِللَّ  ، ْ اأَْق�رشِ

ُكلُّ َلْيَلٍة " .
 " البخاري   رواه  الذي  احلديث  ويف 
باعد  الله  �سبيل  يف  يومًا  �سام  من 
الله بينه وبني النار �سبعني خريفًا " .

عليه  الله  �سلى  الر�سول  واأخرب   -
كل   " ال�سيام  عن  قال  الله  اأن  و�سلم 
يل  فاإنه  ال�سيام  اإل  له  اآدم  ابن  عمَل 

واأنا اأجزي به ".
ال�سياُم   : ال�سحيح   احلديث  ويف 
القيامة  يوم  للعبد  ي�سفعان  والقراآُن 
الطعام  منعته  رب  اأي  ال�سيام  يقول 
فيه  ف�سفعني  بالنهار  وال�سهوات 
بالليل  النوم  منعته  القراآن  ويقول    ،
اأحمد  ". رواه  في�سفعان  فيه  ف�سفعني 
كثرية  موا�سَم  رم�سان  �سهر  يف   .
نت�سابق  اأن  بنا  فحري   ، الإميان  لزيادة 

اإليها .
عظيٌم  باٌب  الرتاويح  �سالُة  فهذه 
احلديث  ويف   ، الرحمن  من  للقرب 
اإميانًا  رم�سان  قام  من   " عليه  املتفق 

واحت�سابًا غفر له ماتقدم من ذنبه ".
ت�سلي  اأن  على  الله  ياعبد  فاحر�ض   
تلك الليايل لكي تتمتع ب�سماع كالم 
والت�سويف  الك�سل  واحذر   ، الرحمن 

عن تلك ال�سالة .
 ، عليها  املداومِة  على  نف�سك  وجاهد 
واعلم اأنها ليايل معدودة وتذهب كما 

ذهبت �سنواٌت من عمرك .
واعلموا رحمكم الله اأنه يجوز للمراأة 
اأن ت�سلي مع النا�ض يف قيام رم�سان 
ولكن بال�سوابط ال�رشعية ، ولتحذر 
تلك الأخت الكرمية من العباءات ذات 
الزينة وكل مظاهر التربج وال�سفور.

�سهر  اأنه  رم�سان  �سهر  مزايا  ومن   -
القراآن " �سهر رم�سان الذي اأنزل فيه 

القراآن ".

وم�شلت رم�شانية

ورد عن النبي �سلى الله عليه و�سلم اأنه 
كان يحر�ض يف رم�سان على الإكثار من 
العبادة وال�سدقة، وكان اأكر ما ورد عنه 

)�ض( 7 اأ�سياء كان يحر�ض عليها هي:
1 � كان النبي يطيل يف رم�سان من قيام 

الليل يناجي ربه ويدعوه وي�سكره.
اأثناء  الدعاء  من  يكر  النبي  كان   �  2

ال�سيام وعند الإفطار.
يف  ال�سدقة  من  يكر  النبي  كان   �  3
يف  ي��ك��ون  م��ا  اأج���ود  ف��ك��ان  رم�سان" 

رم�سان".

4 � كان النبي يكر من قراءة القراآن يف 
معه  فرياجع  جربيل  ياأتيه  حني  رم�سان، 

القراآن.
5 � كان النبي يحب التعجل يف الإفطار.. 
يف  يعجلوا  م��ا  بخري  النا�ض  ي��زال  ل 

الإفطار.
6 � كان النبي يحب ال�سحور.. "ت�سحروا 

فاإن يف ال�سحور بركة"
7 � كان النبي يجتهد يف العبادة اأكر يف 
 " القدر..  ليلة  عن  بحثًا  الأواخ��ر،  الع�رش 

ليلة القدر خري من األف �سهر".

اَن الَِّذي اأُنِزَل ِفيِه اْلُقْراآُن ]البقرة:185[ هناك عالقة وطيدة بني ال�شيام والقراآن، فاهلل -�شبحانه وتعاىل- قال: �َشْهُر َرَم�شَ
اجلامع)3882([ �شحيح  يف  الألباين  و�شححه   )6626( ]اأحمد  القيامِة  يوَم  للعبِد  ي�شفعاِن  والقراآُن  ال�شياُم   : وقال 

والآيات والأحاديث كثرية.فما هي هذه العالقة؟

العالقة بني ال�شيام والقراآن

املنهج  ه��و  ال���ق���راآن  ب��داي��ة 
اإىل  وال��ه��ادي  وال��د���س��ت��ور، 
فيه  امل�ستقيم،  ال��ل��ه  ���رشاط 
����س���الح ال���ف���رد، و���س��الح 
الكون  و�سالح  بل  املجتمع، 
وذلت  الأم��ة  �سلت  وما  كله، 
والله  القراآن،  عن  بالتخلي  اإل 
فيه  جعل  وتعاىل-  -�سبحانه 
كما  جميعًا،  للنا�ض  ال��ه��دى 
اْل��ُق��ْراآُن  ِفيِه  ن��ِزَل  اأُ ��ِذي  الَّ ق��ال: 
]البقرة:185[  ا�ِض  لِّلنَّ ُه��ًدى 
لفئة  الفالح  فيه  جعل  ولكن 
�سورة  اأول  قال يف  كما  معينة؛ 
ِمْن  ُهًدى  َعَلى  اأُوَلِئَك  البقرة: 
امْلُْفِلُحوَن  ُهُم  َواأُوَل��ِئ��َك  َربِِّهْم 
والفالح غريالنجاح،  ]البقرة:5[ 
والآخرة،  الدنيا  يف  الفالح  لأن 
باجلنة  الدنيا، وفوز  ف�سعادة يف 
يف الآخرة، ن�ساأل الله اأن نكون 

منهم.
ه��وؤلء،  املفلحني  من  نكون  حتى  ولكن 
ذكرها  بها،  نتحلى  اأن  يجب  �سفات  هناك 
الله -�سبحانه وتعاىل- يف الآيات ال�سابقة 
ِذيَن  الَّ هي:  ال�سفات  وه��ذه  الآي��ة،  لهذه 
َومِمَّا  اَلَة  ال�سَّ َوُيِقيُموَن  ِباْلَغْيِب  ُيوؤِْمُنوَن 
مِبَا  ُيوؤِْمُنوَن  ِذيَن  َوالَّ   ″ ُيْنِفُقوَن  َرَزْقَناُهْم 
َوِباْلآِخَرِة  َقْبِلَك  ِمْن  اأُْنِزَل  َوَما  اإَِلْيَك  اأُْنِزَل 
بالغيب،  الإميان  ]البقرة:3-4[  ُيوِقُنوَن  ُهْم 
واإقامة ال�سالة، والإنفاق، والإميان بالقراآن، 

الآخر. باليوم  والإميان  ال�سابقة،  والكتب 
عليها  يدربنا  جميعها  ال�سفات  وه��ذه 
اأن  عليها  يدربنا  �سفة  فاأهم  ال�سيام، 
�سائم  ي�ستطيع  فال  املخل�سني،  من  نكون 
عن  غاب  ولو  حتى  ي�رشب،  اأو  ياأكل  اأن 
يراقبه،  الله  اأن  يعلم  لأن��ه  النا�ض؛  اأع��ني 
وما  بالغيب،  اإمياننا  يقوي  هذا  والإخال�ض 

اإمياننا  ويقوي  وعقاب،  ثواب  من  الله  عند 
على  ال�سيام  يدربنا  كذلك  الآخر،  باليوم 
الفري�سة  ثواب  اأن  فنجد  ال�سالة،  اإقامة 
فنجد  النافلة،  ثواب  واأي�سًا  يت�ساعف، 
بيوت  وعلى  ال�سالة،  على  مقبلني  النا�ض 

الله ب�سكل غري م�سبوق، وغري معهود.
َكَما  قال:  الله  اأن  نالحظ  ال�سيام  اآية  وفى 
]البقرة:183[  َقْبِلُكْم  ِمن  ِذيَن  الَّ َعَلى  ُكِتَب 
اإمي��ان  لديهم  ال�سائمني  اأن  يعني:  وه��ذا 
على  �سابقة  كتب  من  الله  اأنزل  مبا  كامل 
ر�سول  اإن  ثم  قبل،  من  واملر�سلني  الأنبياء 
اأن  دلنا على  الله عليه و�سلم-  الله -�سلى 
فكان  ال�سهر،  هذا  يف  املنفقني  من  نكون 
وال�سالم-،  ال�سالة  -عليه  النا�ض  اأج��ود 
رم�سان،  �سهر  يف  يكون  ما  اأجود  وكان 
ل  التي  الفطر؛  زك��اة  فري�سة  واأي�سًا 
احلث  وكذلك  بها،  اإل  ال�سيام  يكتمل 
اإفطار امل�سلمني، كل هذا تدريب على  على 

مق�سوراً  لي�ض  الإنفاق.والإنفاق 
من  كثري  يفهمه  كما  امل��ال،  على 
اإياه  الله  رزقك  ما  كل  بل  النا�ض، 
و�سحة،  ووقت،  وعلم،  مال،  من 
اأن  ي�ستحب  احل��ي��اة،  وكماليات 
الزكاة  بخالف  وهذا  منها،  تنفق 

املفرو�سة.
�رشوطًا  الله  و�سع  اأق��ول:  وهنا 
هذه  الكرمي،  القراآن  من  لال�ستفادة 
عليها  يدربنا  جميعها  ال�رشوط 
اإميانًا  كان  ما  اإذا  وخا�سة  ال�سيام، 
وحينما  وجل-،  -عز  لله  واحت�سابًا 
ال�سفات  لهذه  ال�سابقة  الآية  نقراأ 
َل  اْلِكَتاُب  َذِل��َك  يقول:  الله  جند 
]البقرة:2[  ِقنَي  ِلْلُمتَّ ُهًدى  ِفيِه  َرْيَب 
ال�سيام  علينا  الله  فر�ض  وعندما 
اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  اأَيُّ َيا  �سبحانه:  قال 
ُكِتَب  َكَما  َياُم  ال�سِّ َعَلْيُكُم  ُكِتَب 
ُكْم  َلَعلَّ َقْبِلُكْم  ِم��ْن  ِذيَن  الَّ َعَلى 
ال�سيام  من  فالهدف  ]البقرة:183[  ُقوَن  َتتَّ
لنكون  التقوى  ونحقق  التقوى،  نحقق  اأن 
الكرمي، ونكون على  القراآن  على هدى من 
امل�ستقيم،  ال�����رشاط  على  لنكون  ه��دى 
قلبًا  امل�ستقيم ليكون  ال�رشاط  ون�سري على 
ن�سل  وبذلك  الأمرا�ض؛  من  خاليًا  �سليمًا 
َل  َيْوَم  الله:  قال  وقد  ال�سليم،  القلب  اإىل 
َه ِبَقْلٍب  َينَفُع َماٌل َوَل َبُنوَن ″  اإِلَّ َمْن اأََتى اللَّ

]ال�سعراء:87-88[. �َسِليٍم 
جديدة،  بروح  رم�سان  �سهر  على  َفاأَْقِبُلوا 
والإ���س��الح؛  للتغيري  م�ستعد  وبقلب 
ال�سهر،  هذا  يف  الله  نفحات  من  لي�ستفيد 
قراءة  تدبر، ل  قراءة  للقراآن  قراءتنا  ولتكن 
يف  الله  ولنعاهد  القراآن،  ختم  يف  ت�سارع 
من  نكون  واأن  ن�ستقيم،  اأن  ال�سهر  هذا 
اإىل  ينظر  اأن  الله  لعل  ال�ساحلني،  عباده 

والهداية. لالإ�سالم  في�رشحها  �سدورنا، 

اللهم  دائما  تردد  اأن  تن�سى  ل  �سائم..  واأنت 
اإين �سائم..

واطرق   .. اأحقادك  مدن  اأغلق  �سائم..  واأنت 
اأبواب الرحمة والر�سا

وازرع  البعيد..  و���س��ل  القريب  ف��ارح��م 
واقلع  ح��ن��اي��اك  يف  البي�ساء  امل�����س��اح��ات 

ال�سخور ال�سوداء يف داخلك.
�سافح  نف�سك..  �سالح  ���س��ائ��م..  واأن���ت 
اأحزانك..  اأ�رش  واأطلق  لذاتك..  ابت�سم  قلبك.. 
عنك.واأنت  بعيدا  الطريان  همومك  وعّلم 
بقاياك  ومللم  نف�سك..  ترتيب  اأع��د  �سائم.. 
البعيدة..  اأحالمك  من  واق��رتب  املبعرة.. 
واهزم  داخلك..  يف  اخلري  مواطن  واكت�سف 
جاهد  �سائم..  بال�سوء..واأنت  الأّم�ارة  نف�سك 
واغ�سل  ج�سدك..  قبل  قلبك  وطهر  نف�سك.. 

واأمنع  يديك..  قبل  ل�سانك 
لإف�ساد  حماولتهم  ك��ل 
اأن تكون  �سيامك.. واحذر 
ينالهم  ل  الذين  اأولئك  من 
اجلوع  �سوى  �سيامهم  من 

والعط�ض..
واأن����ت ���س��ائ��م.. ���س��ارع 
ل����ل����خ����ريات.. وجت��ن��ب 
واملمنوعات..  املحرمات 
عن  ميينك  �سدقة  واخ��ف 
تفطر  ل  كي  الغيبة  عن  وامتنع  ي�س�ارك.. 

على حلم اأخيك ميتا..
اأو  النا�ض..  بالظن  �سوء  احذر  �سائم..  واأنت 
جميال  �سيئا  دّم��روا  الذين  لأولئك  الإ�ساءة 
يوم  ظلمات  فالظلم  والظلم  واإي��اك  فيك.. 

القيامة.
خمت�رشة  اعتذار  ر�سالة  اكتب  �سائم..  واأنت 
لأولئك الذين ينامون يف �سمريك.. ويقلقون 
نومك ويغر�سون خناجرهم يف اأح�ساء ذاكرتك
بع�ض  لهم  �سببت  يوم  ذات  باأنك  لإح�سا�سك 
مبفاتيح  املغلق  قلبك  افتح  واأنت �سائم..  الأمل. 
بينك  املغلقة  الأب��واب  واط��رق  الت�سامح.. 
وبينهم.. و�سع باقات زهورك على عتباتهم.. 
بينك  امل�سافات  تبقى  اأن  على  واح��ر���ض 

النقي. الثلج  وبينهم بلون 

ذات  كانوا  الذين  اأولئك  تذكر  �سائم..  واأنت 
رم�سان ميلوؤون عاملك ثم غيبتهم الأيام عنك 
متلوؤك  بقايا  خلفهم  تاركني  كالأحالم  ورحلوا 

باحلزن كلما مررت بها اأو مرت ذكراهم بك.
و�سافر  طويال..  نف�سك  حاور  �سائم..  واأنت 
اأو  لها  اعتذر  ذاتك..  ابحث عن  اأعماقك..  يف 

�ساعدها على الإعتذار لهم.
فال  احلزينة..  ذاكرتك  ام�سح  �سائم..  واأنت 
ول  ظهرك..  يف  الغدر  طعنات  تتح�س�ض 
ت�سجن  ول  معهم..  هزائمك  ع��دد  حت�ِض 
نف�سك  جتلد  ول  الأمل..  زنزانة  يف  نف�سك 
ب�سياط الندم.. واغفر للذين خذلوك.. والذين 
قتلوك..  والذين  �سوهوك..  والذين  �سيعوك.. 
والذين اغتابوك واأكلوا حلمك ميتا على غفلة 

منك ومل ي�سفع لك لديهم يدك املمدودة.
لتدرك  بعمق..  عينيك  اأغم�ض  �سائم..  واأنت 
وظلمة  القرب..  ولتتذكر  الب�رش..  نعمة  حجم 
تاركني  رحلوا  واأحبة  القرب..  ووح�سة  القرب.. 
خلفهم حزنا بامتداد الأر�ض.. وجراحا بات�ساع 
لحت  كلما  تقتلك  موؤملة  وبقايا  ال�سماء.. 
اأكل  جميلة  وذك��ري��ات  �سورهم..  بفكرك 
عن  عجزت  اإن  وتباكى  اأح�ساءها..  احل��زن 

البكاء.. لعل الله يغفر لك ولهم.
وح�سن  و�سكرك  ذك��رك  على  اأع��ّن��ا  اللهم 

عبادتك.

�شيــام بطعـم الر�شـا..

املقادير  
   

  •�سدر دجاج بدون جلد وعظام - 6 
•�سماق - ن�سف ملعقة كبرية 

•قرفة مطحونة - ربع ملعقة �سغرية 
•ملح - ن�سف ملعقة �سغرية 

•فلفل اأ�سود مطحون - ن�سف ملعقة �سغرية 
•ليمون حام�ض مع�سور - 1 

•ب�سل مقّطع اإىل �رشائح رفيعة - 1 
•زيت زيتون - 4 مالعق كبرية 

•ماء - 4 مالعق كبرية 
•خبز بيتا كبري احلجم - 2 

طريقة التح�شري 
مع  احلام�ض  الليمون  ع�سري  �سعي  وعاء،  يف 

والفلفل  وامللح  والقرفة  ال�سماق 
الأ�سود واخلطي املكونات.

-2 اأ�سيفي �سدور الدجاج واخلطيه 
مع التتبيلة.

اإىل  اأدخليه  ثّم  القدر  غّطي   3-
الثالجة ل�ساعتني على الأقل.

وقّلي  الزيت  حّمي  مقالة،  يف   4-
الب�سل حتى يذبل.

 175 حرارة  على  الفرن  حّمي   5-
درجة مئوية.

و�سعي  املاء  اأ�سكبي  قدر،  يف   6-
مزيج  فوقه  واأ�سيفي  املّتبل  الدجاج 
الب�سل والتتبيلة املتبقية يف الوعاء.

دقيقة   20 حواىل  املزيج  واتركي  القدر  غّطي   7-
حتى ين�سج.

اخلبز  �سعي  زبدة،  بورقة  مغّلفة  �سينية  يف   8-

العربي وفوقه الدجاج مع القليل من مرقه.
-9 اأدخلي ال�سينية اإىل الفرن حتى يتحّم�ض اخلبز.

-10 قّدمي امل�سخن فوراً. 

م�شخن الدجاج ال�شهي
الطبـــــق الرئي�ســـــي

اأ�شهى ملفوف حم�شي
مــــقبـــــــــــالت

املقادير
•ملفوف اأبي�ض كبري احلجم - 1 

•مرق دجاج ماجي - مكعب 
•حلم مفروم - 500 غرام 

فى جيداً - كوب  •اأرز ب�سمتي منقوع وم�سّ
•ب�سل مفروم فرمًا ناعمًا - 2 

•طماطم مفرومة معّلبة مع ع�سريها - علبة )اأي 

400 غرام( 
 - مفرومة  خ�رشاء  •كزبرة 

ن�سف كوب 
•فلفل اأ�سود - ملعقة كبرية 

•كمون - ملعقة كبرية 
•كزبرة جافة - ملعقة كبرية 

•ثوم مفروم - 4 ف�سو�ض 
•ملح - بح�سب الرغبة 

علبة   - طماطم  •�سل�سة 
)حواىل 225 غرام( 

ن�سائح
اأطباق  يف  جداً  لذيذ  امللفوف 
يف  اأبداً  ترتددي  ل  ال�سلطات، 

ا�ستخدامه. 

طريقة العمل
-1 اأزيلي عنق اأوراق امللفوف القا�سي.

-2 يف قدر، �سعي اأوراق امللفوف وغّميها باملاء.
واتركي  القدر  يف  املرق  مكعب  �سعي   3-

الوراق تن�سج على نار متو�سطة ل�35 دقيقة.
-4 يف مقالة، على نار متو�سطة، �سعي الب�سل 

والثوم والطماطم املقّطعة مع ع�سريها.
والكمون  وامللح  الأ�سود  بالفلفل  نّكهي   5-

والكزبرة اجلافة.
-6 اأتركي املزيج حتى يغلي ثّم �سعيه جانبًا.

الأرز،  املفروم،  اللحم  -7 يف وعاء كبري، �سعي 
مزيج الطماطم، الكزبرة اخل�رشاء وملح بح�سب 

الرغبة.
-8 اأخلطي املكونات جيداً بيديك حتى متتزج.

-9 خذي ورقة ملفوف وبوا�سطة �سكني اإ�سنعي 
فيها خد�سًا �سغرياً.

-10 �سعي مقدار ملعقتني كبريتني من احل�سوة 
يف و�سط الورقة.

الداخل  ال�سغرية نحو  الورقة  اأطراف  اإثني   11-
ثّم لّفيها على نف�سها.

-12 �سعي الورقة يف قدر بروية وتاأن.
-13 اأعيدي الكّرة لالإنتهاء من كّل الأوراق.

بع�سها  فوق  املح�سوة  الأوراق  �سّفي   14-
البع�ض داخل القدر بحذر.

ثم  القدر  فوق  الطماطم  ع�سري  اأ�سكبي   15-
مقداراً من املاء حتى تغّمي املحتوى.

ملنعها  املح�سوة  الأوراق  فوق  طبقًا  -16 �سعي 
من ال�سعود نحو الأعلى والتفكك.

نار  على  املحتوى  واتركي  القدر  غّطي   17-
متو�سطة ل�45 دقيقة حتى ين�سج. 

كيف ن�شتفيد من الوقت يف رم�شان؟

ب�سكل  الوقت  ق�ساء  نحاول  اأن  امل�ستح�سن  من 
اأول  من  بدءاً  رم�سان  �سهر  خالل  وفعال  مفيد 
نتمكن  حتى  منه،  الأواخر  للع�رشة  وو�سوًل  اأيامه 
ل  قد  ذلك،  ومع  للعبادة،  الوقت  بع�ض  تكري�ض  من 
اأو  نواجهها  التي  اليومية  امل�ساغل  ب�سبب  ن�ستطيع 

ب�سبب الأعمال التي يتوجب علينا القيام بها.
لذا "�سيدتي" تقدم لك بع�ض اخلطوات العملية التي 

�ست�ساعدك يف ال�ستفادة الق�سوى 
من الوقت برم�سان.

1. اإدارة الوقت
و�سع  هو  الوقت  اإدارة  مفتاح 
اإذا  والذي  منظم،  زمني  جدول 
توفري  اإىل  �سيوؤدي  به  اللتزام  مت 
اأق�سى ا�ستفادة من الوقت، فيجب 
الوقت  ُيحدد  اأن  �سخ�ض  على كل 
املخ�س�ض لأعمال العبادة املختلفة 
مثل تالوة القراآن والذكر وال�سالة، 
وحتديد الأهداف التي ت�سكل حتدًيا 

ولكنها قابلة للتحقيق.
2. ل تفوتي ال�سحور يف رم�سان

ال�سنة  فهذه  بال�سحور،  ال�سائم  يوم  يبداأ  اأن  يجب 
بالقوة  اأي�سًا  �ستمدك  ولكنها  فقط،  جمزية  لي�ست 
على  يجب  لذلك  ال�سوم،  عند  خا�سة  البدنية، 
دقيقة   15 ب�  ال�سحور  قبل  ي�ستيقظ  اأن  ال�سخ�ض 
كانت  واإن  حتى  التهجد  �سالة  اأجل  من  الأقل  على 

فقط ركعتني، كما يجب اأي�سا الإكثار من الدعاء يف 
هذا الوقت، لأن اجلزء الأخري من الليل هو وقت قبول 
الله، وينبغي لل�سخ�ض ا�ستغالل الوقت  باإذن  الدعاء 

بني ال�سحور والفجر لتالوة القراآن.
 3. خ�س�سي جزًء من وقتك للعبادة

وقت  اأو  الغداء  وقت  ت�ستغلي  اأن  امل�ستح�سن  من 
اأي�سًا فر�سة  اأداء ال�سالة، فهذا يوفر لك  راحتك يف 
بالنتعا�ض  ت�سعرين  يجعلِك  مما  العمل،  من  للراحة 
منطقة  تختاري  اأن  يف�سل  اليوم،  لبقية  والن�ساط 
العمل،  مكان  داخل  العبادات  لأداء  ومنا�سبة  هادئة 
ا،  اأي�سً ال�سالة  ح�سور  على  زميالتك  وت�سجيعني 
على  اأو  الكالم  يف  الفرتة  هذه  ت�سيعي  األ  يجب 

و�سائل التوا�سل الجتماعي.
4. امل�ساعدة يف اأعمال املنزل

لفرتة  ت�سرتيحي  اأن  ينبغي  املنزل،  اإىل  ت�سلني  حاملا 
ق�سرية وت�ساعدي يف حت�سري الإفطار، هناك الكثري 
من الأجر خالل القيام مبثل هذا الأمر، ويجب ت�سجيع 

بقية اأفراد الأ�رشة اأي�سا على فعل ال�سيء نف�سه.



اأ�شرى فل�شطينيون

بقلم: عي�شى قراقع
--------------------

 5000 م��وائ��د الإف��ط��ار ف��ارغ��ة م��ن 
يف  يقبعون  فل�سطينية  واأ�سرية  اأ�سري 
انهم  ال�رشائيلي،  الح��ت��الل  �سجون 
�سامدون  متعبدون  �سائمون  هناك، 
متمرت�سون بكل ما ملكوا من ذخرية يف 
قلوبهم وملح دمهم ، عائدون من ا�ستباك 
و�سلوا فيه اىل حافة املوت وانت�رشوا. 
الف�سيل  ال�سهر  هذا  يف  الإفطار  موائد 
ذهبوا   ، واأجملهم  النا�ض  اأعز  من  خالية 
اجل��دران  وبني  امل��وؤب��دات  يف  و�سكنوا 
اأهبة  على  وظلوا  الظلمات،  جوف  ويف 
الإياب، و�سلوا اىل الأبواب املغلقة اأكر 
مر�سى،  او  �سهداء  �سقطوا  مرة،  من 
يف  ومت��ردوا  وال�سال�سل  احلديد  خلعوا 
انهم  ي�سعرون  ودائما  والنهار،  الليل 
وال��ذاك��رة  البيت  هنا  و���س��ول،  على 
والبحرين  الذراعني  املفتوح  والوطن 

والعينني يعانق القادمني.
 ، خالية  مائدة  كل  على  الإفطار  موائد 
ينظرن  ال�سابرات  الرائعات  الأمهات 
�سور  يف  يحدقن  والقريب،  البعيد  اىل 
البيت، كل  املعلقة على جدران  اأبنائهن 
ال�سمت  هذا  الكالم،  عن  يغني  �سيء 
هذا  يجري،  ال��ذي  العمر  هذا   ، املوجع 
البيت  حو�ض  ال�سجرة يف  تلك  العذاب، 
جتدد اخ�رشها كل عام، يف قاع الأر�ض 
ينه�ض  من  احلياة  قاع  املاء، ويف  يجري 
هذه  على  ال��زف��اف.  ويعلن  امل��وت  من 
اأكون  ان  حاويل  لك،  ابنا  خذيني  املائدة 

رمبا  بي،  احللم  تكملي  اأن  ح��اويل  هو، 
هذه  من  ال��ربق  ويقدح  الأم��ل  يت�سع 
املفقود  من  �سيئا  اأعطيك  رمبا  العتمات، 
امي  لأن��ك  وحنانك  حبك  وتعطيني   ،
هذا  على  واملوجود.  الباقي  وهو  واأكر 
املائدة خذيني ابنا لك، اذهب معك اأينما 
اىل  الأحمر،  ال�سليب  مقر  اىل  �سئت، 
الكون  يف  نقطة  اآخر  اىل  املتحدة،  الأمم 
ال�سماء  اىل  الدافئة،  ال�سم�ض  اىل   ،
�سجنا   ، ال�سجون  بوابات  اىل   ، العالية 
على  معك  اأدق  زنزانة،  زنزانة  �سجنا، 
املفاتيح،  اأ�سابعك  مع  اأحرك  الأب��واب، 
اأموت معك،  اأ�سوم معك،  اأجوع معك، 
مرة  يقهروك  ان  لهم  ا�سمح  لن  ولكن 
عط�سك  من  ابنك  ينزعوا  وان  اأخ��رى، 
التاريخي ويدفنوه يف الغياب. على هذه 
ال�سعبة،  الأ�سئلة  كل  اأ�ساركك  املائدة 
اننا  اع��رف  لكني  عندي،  اإج��اب��ات  ل 
ا�رشي  اأولدن��ا،  هوؤلء  امي،  يا  متفقني 
يخلع  ان  ي�ستطيع  اأحد  اأحد ل  حرية، ل 
ونفو�سهم،  اأرواحهم  عن  احلرية  ثوب 
عروقهم  يف  يتدفق  حليبك  تخايف،  ل 
باحلياة  ميدهم  الدايفء  ال�ساخن  حليبك   ،
ول  الذهب  منلك  ل   ، تخايف  ل  والقوة، 
امي  يا  منلك  العباءات،  ول  ال�سيوف 
املائدة  هذه  على  الأغلى.  هي   ، الكرامة 
يف  ينت�رش  هو  ها   ، لك  ابنا  خذيني 
قريبا  كان   ، والكرامة  احلرية  اإ���رشاب 
هو  مرة،  من  اأكر  و�سلنا  منك،  قريبا 
هي  والدنيا،  املكان  مالأ  الذي  احل�سور 
الق�سية التي ل ي�ستطيع احد امل�ساومة 

ال�سيا�سة،  �سوق  يف  بيعها  او  عليها 
جنوع جنوع ون�رشب كاأ�ض العز باحلنظل 
، جنوع ومنوت ولكن ل نخ�سع ل�رشوط 
اجلالدين واملحتلني ومن �رشقوا منا ذهب 
الروح. على هذه املائدة خذيني ابنا لك، 
ل�سنا يا امي من يتاجر باأبنائه ويعر�سهم 
يبيع  اح��د  ل  امل�ساومات،  ميادين  يف 
عر�سه ودمه، ل احد يا امي، �سدقيني 
ل تبكي ول جتزعي مما ت�سمعني، قوتنا 
ان نبقى كما نحن موحدين اأ�سداء على 
الظاملني، قوتنا ان ل نتجرد مما تبقى فينا 
من اإميان ويقني، �سلي يا امي، �سلي فما 
عاليا  هادئا  رم�سان،  �سهر  اآذان  اأجمل 
املائدة  هذه  على  والرجاء.  بالدعاء  ممتلئا 
ابنا لك، لي�ض مهما كثريا ان ل  خذيني 
ياأت احد لزيارتك يف هذا ال�سهر او يف 
العيد، ل احد يطرق عليك الباب، لي�ض 
اأنت  امي،  يا  يخ�سونك  هم  كثريا،  مهما 
اخلارجة  قدميها  على  الواقفة  ال�سحية 
اجلميع.  على  ال�ساهدة  ودمها،  املها  من 
على هذه املائدة خذيني ابنا لك، مل نفقد 
رطوبة  امي  يا  نن�ض  مل  بعد،  الذاكرة 
الزنازين واإمرا�ض ال�سجون، مل نن�ض يا 
امي حفالت ال�رشب والتعذيب والقمع 
بالهراوات والغاز، جلودنا لزالت دامية 
، جروحنا مفتوحة، وقد كنت هناك، على 
يف  العت�سام،  خيمة  يف  ال�سجن،  باب 
تبحثني عن طريق �رشيع،  الباكر  الفجر 
وت�رشخني،  ت�رشخني  ه��ن��اك  وك��ن��ت 
و�سمعناك  ال�سجن،  يف  �سمعناك 
ل  امي،  يا  نن�ض  مل  ال�سهيد،  قرب  على 

عن  اأب��ع��دك  او  ن�سيك  من  ت�ستقبلي 
كلماتك الأوىل، عن �سوتك الذي توزع 
يف العاملني. على هذه املائدة خذيني ابنا 
للنا�ض  واأقول  لل�سوارع  و�ساأخرج  لك، 
يرتك  وم��ن  ام��ك��م،  ه��ي  تعذبوها،  ل 
ان  ي�ستحق  ل  الأ�سئلة  ف��راغ  يف  اأم��ه 
دمه  حمل  الذي  اجلندي  ام  هي  يعي�ض، 
الذي  الفدائي  ام  وهي  يحارب،  ولزال 
على  جميعا.  لأجلكم  احلرية  مع  تعانق 
و�ساحميني  لك،  ابنا  خذيني  املائدة  هذه 
على  الحتالل  هجمة  ا�سد  ان  حاولت 
بالهاربيني، حاولت  ال�رشى وو�سمهم 
ان ي�سغي العامل جيدا ليقتنع ان احتالل 
الإرهاب،  اإ�سكال  اعلى  هو  اآخر  �سعب 
نتعط�ض  �سعب  باننا  يفهموا  ان  حاولت 
ول  �سناعية  مناطق  نريد  ل  للحرية، 
ا�ستمرار  ظل  يف  اقت�سادية  حت�سينات 
ووكالء  �سما�رشة  نريد  ل  الحتالل، 
واإغراقنا  الحتالل  وجتميل  لتعميق 
بالرموز وال�سكليات، اأنت يا امي الرمز 
الوحيد. على هذه املائدة خذيني ابنا لك 
عنه  عرب  ما  �سدى  اردد  ابقى  �سوف   ،

ال�ساعر العربي امل دنقل:
حدقت يف ال�سخر، ويف الينبوع

راأيت وجهي يف �سمات اجلوع
حدقت يف غ�سب ال�سعوب
راأيتني ال�سليب وامل�سلوب
�رشخت اطلب احلرية والنور

كينونتي تبداأ من مهد امي
وحبلي ال�رشّي
حبلها املقطوع

على مائدة الإفطار ...خذيني ابنا لك

ال�شلطة الفل�شطينية تطالب بتدخل دويل لإنقاذ حياة اأ�شري 
م�شاب بـ»كورونا«

عن  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأع��رب��ت 
الأ���رشى  اأح��د  حياة  على  قلقها  بالغ 
الحتالل  �سجون  يف  الفل�سطينيني 
اأنه م�ساب  ال�سجون  اإدارة  اأعلنت  بعدما 
ب�رشورة  مطالبة  »كورونا«،  بفايرو�ض 
الأحمر  لل�سليب  الدولية  للجنة  ال�سماح 
بزيارته فوراً. وقال الوزير قدري اأبو بكر 
واملحررين  الأ���رشى  �سون  هيئة  رئي�ض 
»وزارة الأ�رشى �سابقًا« ل�»الروؤية«: »منذ 
اإعالن الحتالل عن اإ�سابة الأ�سري حممد 
ح�سن »21 عامًا« بفريو�ض كورونا اأم�ض 
من  اجلهات  كل  مع  نتابع  ونحن  اجلمعة 
الدولية  واللجنة  للمحامني  ال�سماح  اأجل 
لل�سليب الأحمر لزيارته والوقوف على 

حقيقة الأمر«.
واأ�ساف: »اإن نتيجة الفح�ض التي اأجريت 
بينت  الله  رام  مدينة  يف  الأ�سري  لعائلة 
الأ�سري  اأن  على  دليل  وهذا  �سلبية،  اأنها 
للتحقيق يف �سجن  اأ�سيب وهو يخ�سع 
م�سرياً  اعتقاله«،  قبل  ولي�ض  امل�سكوبية 
الأ�سري ح�سن يف �سجن  اأنه مت عزل  اإىل 
رميون وهو غري موؤهل لذلك. ومل ي�ستبعد 
الإعالن  يكون  اأن  الفل�سطيني  الوزير 
الأ�سري  اب��ت��زاز  حم��اول��ة  الإ���رشائ��ي��ل��ي 
واإيهامه اأنه م�ساب كي تنزع منه اعرتافًا 
مقابل عالجه قائاًل: كل �سيء متوقع من 
خوفًا  هناك  اأن  اإىل  م�سرياً  الح��ت��الل، 
الأ���رشى  كل  وحياة  حياته  على  كبرياً 
»نحاول  وق��ال:  الح��ت��الل.  �سجون  يف 

الدولية  واللجنة  املحامني  خ��الل  من 
الأ�سري  مع  التوا�سل  الأحمر  لل�سليب 
نعرف  حتى  �سخ�سي  ب�سكل  ح�سن 
بفح�سه،  نقم  مل  لأننا  بال�سبط،  حالته 
ومل نطلع على نتائج الفحو�سات، فقط 
اأُبلغنا من قبل الحتالل ب�سكل ر�سمي، 
بني  امل�سرتكة  الرتباط  جلنة  ومن خالل 
وهذا  م�ساب،  باأنه  والحتالل  ال�سلطة 
واملحامون  »الأهل  كاٍف«.واأ�ساف:  غري 
الزيارة،  من  ممنوعون  الأحمر  وال�سليب 
حالته«. حقيقة  نعرف  اأن  ممكن  فكيف 

الدولية  ال�سغوطات  كانت  اإن  وحول 
ممكن  ال�سلطة  جتريها  التي  والتحركات 
ل  اإ�رشائيل  اأن  اأكد  �سيء،  عن  تثمر  اأن 
�ستجيب لأي حتركات، فهي تعترب نف�سها 
اللجنة  �رش  اأمني  واعترب  القانون.  فوق 
الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
موا�سلة  عريقات  �سائب  الدكتور 
خرقًا  ح�سن  الأ�سري  اعتقال  الحتالل 
فا�سحًا للقانون الدويل. وطالب عريقات 
الدويل  املجتمع  له  ت�رشيح مكتوب  يف 
وال�سكرتري العام لالأمم املتحدة م�سوؤولية 
ح�سن  ���رشاح  باإطالق  اإ�رشائيل  اإل��زام 
واملخت�ض  اخلبري  قال  جهته،  ومن  فوراً. 
فروانة  عبدالنا�رش  الأ�رشى  �سوؤون  يف 
ل�»الروؤية«: »نحن ل نثق مطلقًا بالرواية 
دوم��ًا؛  �سك  حمل  فهي  الإ�رشائيلية، 
اأو  الفل�سطيني  للطرف  ت�سمح  مل  لطاملا 
املبا�رشة  بامل�ساركة  حمايد  دويل  لطرف 

حقيقة  على  والطالع  الفحو�سات  يف 
ذلك  »اأمام  والنتائج«.واأ�ساف:  الأو�ساع 
اأن  اإما  الأول  احتمالني،  اأمام  نحن  نكون 
يكون الأ�سري حممد ح�سن غري م�ساب، 
واأرادت املخابرات تخويفه والتلويح بهذه 
لالإدلء  وابتزازه  عليه  لل�سغط  الورقة 
العالج،  مقابل  وم�ساومته  باعرتافات 
الفحو�سات  نتائج  يقولون:  ثم  وم��ن 
كانت خاطئة، اأو اأنه تلقى العالج و�سفي، 
بالفعل، ونقل  اأن يكون م�سابًا  والثاين: 
اعتقلوه  الذين  اجلنود  من  الفريو�ض  اإليه 
ورج��ال  وال�سجانني  املحققني  عرب  اأو 
معه  وحققوا  خالطوه  الذين  املخابرات 
احلالتني،  كلتا  »يف  وع��ذب��وه«.وت��اب��ع: 
الكاملة  امل�سوؤولية  يتحمل  فالحتالل 
ونحن  ح�سن  املعتقل  وحياة  �سحة  عن 
للتدخل  حمايد  دويل  طرف  اإىل  بحاجة 
اأ�سري  وهو  فروانة  الأمر«.و�سكك  يف 
عالج  على  الحتالل  حر�ض  يف  حمرر 
�سجل  اأن  اإىل  م�سرياً  ح�سن،  الأ�سري 
الطبي  بالإهمال  حافل  ال�سجون  اإدارة 
وجرائم القتل الطبي البطيء، وا�ستخدام 
املختلفة.  الأدوي���ة  لتجارب  الأ����رشى 
يفتح  الأم��ر  هذا  اأن  اإىل  فروانة  واأ�سار 
يف  الحتالل  �سجون  يف  الأ���رشى  ملف 
�سيما  ل  »كورونا«  فريو�ض  انت�سار  ظل 
منذ  اأنه  موؤكداً  حديثًا،  اعتقالهم  يتم  من 
 400 العام اجلاري مت اعتقال قرابة  بداية 
والقد�ض  الغربية  ال�سفة  يف  فل�سطيني 

فح�ض  اإجراء  يتم  هل  مت�سائاًل:  املحتلة، 
لكل اأ�سري يتم اعتقاله. وكانت �سلطات 
طالب  وهو  ح�سن  اعتقلت  قد  الحتالل 
يف جامعة بري زيت يوم الأربعاء املا�سي، 
الفحو�سات  نتائج  اأن  اأعلنت  وبالأم�ض 
اإ�سابته بفريو�ض »كورونا«.ي�سار  اأثبتت 
نا�سط طالبي  الأ�سري ح�سن هو  اأن  اإىل 
»�سذى«  و�سقيقته  بريزيت  جامعة  يف 
معتقلة يف  وهي  نا�سطة طالبية  كذلك 
وتعتقل  اأ�سهر.   5 منذ  الحتالل  �سجون 
اإ�رشائيل يف �سجونها قرابة 5000 اأ�سري 
23 �سجنًا ومعتقاًل  قرابة  موزعني على 
طفاًل،   180 بينهم  من  توقيف،  ومركز 
و13  ن���واب،  و7  و�سيدة،  فتاة  و41 
»دون  اإداري��ا،  معتقاًل  و430  �سحافيًا، 
تهمة اأو حماكمة«، والع�رشات من كبار 

ال�سن.
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اأخبار فل�شطني

جلنة  رئي�ض  حذر 
احلكومية  املتابعة 
بقطاع غزة حممد 
عو�ض، من اأنه قد 
الو�ساع  ت�سل 
غ��زة  ق��ط��اع  يف 
�سعبة  مل��راح��ل 
منع  فيها  ُيفر�ض 

التحرك.
املجتمعية،  الفعاليات  مع  لقاء  خالل  و 
مدينة  يف  عقد  امل��ب��ادرات  واأ�سحاب 
ط��ال��ب عو�ض  الأح����د،  اأم�����ض  غ���زة 
والتباعد  بالكمامات  اخلروج  املواطنني 
فريو�ض  ملواجهة  وذل��ك  الجتماعي، 

"كورونا".
غزة  يف  احلكومية  اجل��ه��ات  وك��ان��ت 

الأو�ساع  اأن  الأخرية  الفرتة  يف  حذرت 
تف�سي  توا�سل  ظل  يف  خطرة  تزال  ل 
فريو�ض كورونا يف العامل، مطالبًة بعدم 

ال�ستهانة والرتاخي.
تطبيق  ���س��ت��وا���س��ل  اأن��ه��ا  واأك����دت 
الإجراءات الحرتازية التي اتخذتها منذ 
عامة  فل�سطني  اإىل  الوباء  بداية و�سول 

وقطاع غزة خا�سة.

عو�ص: قطاع غزة معر�ص لو�شاع �شعبة قد ُيفر�ص فيها منع التحرك

الأ�شري يو�شف عواد 
حممد م�شاحله

1966 عام  مواليد  من 
الأ���رشى  من  وهو  احلياة  مدى  حمكوم   -
�سفقة  يف  ا�سمهم  يدرج  مل  الذين  القدامى 
بتاريخ  اأ�سرينا  اعتقل  حيث   ، الأحرار  وفاء 

24/5/1993
قرابة  ،اأم�سى  وبنت  ولد  وله  متزوج   -
ع�رش  منهم  ال�سجن  يف  عاما  الع�رشين 
معتقل  يف  النفرادي  العزل  يف  �سنوات 
نفحة  �سجن  يف  الآن  وه��و   ، ال�سبع  بئر 

"12 ،ق�سم" 
: العتقال 

على  اأو�سلو  اتفاقية  بعد  اليا�سني  ابا  اعتقل 
�سابط  اأحدهم  يهود  ع�سكريني  قتل  خلفية 
حيث   ، ال�رشائيلي  اجلي�ض  يف  وم�سوؤول 
منت�سف  يف  ن��ذاك  اآ منزله  حما�رشة  متت 
 ، الح��ت��الل  واجلي�ض  ب��امل��درع��ات  الليل 
جميع  م��ن  بالكامل  امل��ن��زل  ح��و���رش  ق��د 
مبكربات  الأ�سري  مناداة  ومتت  الجتاهات 
الأ�سري  وهاجموا  نف�سك  �سلم  اأن  ال�سوت 
وابنه  زوجته  اأم��ام  واعتقلوه  غرفته  يف 
العامني  يتجاوز  مل  الذي  ال�سغرييا�سني 
تعلقا  ب��ه  متعلقا  ك��ان  ال��ذي  العمر  م��ن 
تعي  تكن  فلم  ال�سغرية  ابنته  اأما   ، �سديدا 
حاولت   ، الولدة  حديثة  كانت  حيث  �سيئا 
دون  ولكن  اعتقاله  من  منعهم  الأ�سري  اأم 

جدوى.
ال�سحية احلالة 

ب�سبب  عديدة  �سحية  م�ساكل  من  يعاين   -
يعاين  فهو  الالاإن�سانية  العتقال  ظروف 
يف  و�سعف  بالرئتني،  مزمن  مر�ض  من 
يف  غ�رشوف  من  ويعاين  القلب،  عمليات 
ثقل  اىل  ادى  مما  واخلام�سة  الرابعة  الفقرى 
مري�ض  معاناة  يعلم  والكل  اليمنى  برجله 
اليا�سني  اب��و  مطالبة  ورغ��م  الغ�رشوف 
ادارة  من  م�ساحلة"  عواد  يو�سف  "الأ�سري 
جراء  يعاين  ملا  الفوري  بالعالج  ال�سجن 
ال�سجن  ادارة  ترف�ض  املفتعل  اله��م��ال 
بل  امللحة  ملطالبه  ت�ستجيب  ول  عالجه 
امتام  دون  فقط  م�سكنات  باعطاءه  تقوم 

املر�سية. حلالته  الالزم  الطبي  الفح�ض 
عز  اإن  تبايل  ول  الله  كفاك  اليا�سني  ابا 

معزا و  ن�سريا  الله  الن�سري...فكفاك 
اجلميلة  حكايتك  تنتهي  مل   .. اليا�سني  ابا 
لزلت  والعطاء  البطولة  معاين  تنتهى  ومل 
تغر�ض  علينا  ال�سخي  بكرمك  وجتود  جتود 

منا. كثري  عن  غاب  قد  �سيئا  فينا 
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منظمة ال�شحة ُتبدد اآمال الرهان على املناعة 
وحتذر من اخلطر القادم

قراءة / حممد علي
---------------- 

وخّلفت جائحة كوفيد19- ما ل يقّل 
اأنحاء  كّل  يف  وفاة   200،736 عن 
العامل منذ ظهور الفريو�ض يف كانون 
وفق  ال�سني،  يف  الأّول/دي�����س��م��رب 
بر�ض  فران�ض  وكالة  اأعّدتها  ح�سيلة 
اإىل م�سادر ر�سمّية ال�سبت  ا�ستناداً 
غرينت�ض.  بتوقيت   19،00 ال�ساعة 
يف  العامل  �سكان  ن�سف  ي��زال  ول 
املنازل. ويف اإ�سبانيا، ثالث دولة اأكر 
ت�رشرا يف العامل، �سُي�سمح لالأطفال 
الأوىل  للمرة  منازلهم  من  باخلروج 
البالد  وتخ�سع  اأ�سابيع.  �ستة  منذ 
عزل  لإج��راءات  اآذار/م���ار   14 منذ 
اأيار/مايو   9 حتى  م��ددت  م�سددة 
وكانت حتظر حتى الآن اخلروج على 
من تقل اأعمارهم عن 14 عاما حتى 

لو كانوا برفقة اأهاليهم.
اعتبارا من الأحد، �سيتمكن ال�سغار 
يف  اللعب  اأو  للتنزه  “اخلروج  من 
مدى  على  اليوم  يف  مرة  ال�سارع 
واحد  كيلومرت  حميط  ويف  �ساعة 

من منزلهم”.
العاملية  ال�سحة  منظمة  وب��ددت 
يراهنون  كانوا  الذين  اآمال  ال�سبت 
على مناعة حمتملة لدى الأ�سخا�ض 
وتعافوا،  بالفريو�ض  اأ�سيبوا  الذين 
برامج  ال���دول  بع�ض  ت�سع  فيما 
امل�سادة  الأج�سام  فحو�ض  لج��راء 

بهدف البدء برفع اجراءات العزل.

تهديد مبوجة ثانية

اأنه  من  ال�سحة  منظمة  وح��ذرت 
“لي�ض هناك حاليا اأي اإثبات على اأن 
لل�سفاء من  متاثلوا  الذين  الأ�سخا�ض 

م�سادة  اأج�سام  ولديهم  كوفيد19- 
الإ�سابة  تقيهم  مناعة  لديهم  باتت 
“حتى  اإن��ه  وقالت  ثانية”.  م��رة  به 
اأي  تقم  2020، مل  ني�سان/اأبريل   24
درا�سة بتقييم ما اإذا كان وجود اأج�سام 
�سار�ض-كوف2-  لفريو�ض  م�سادة 
مينح مناعة �سد العدوى لحقًا بهذا 
الب�رش”. وقد طرحت  الفريو�ض لدى 
اإ�سدار  فكرة  احلكومات  بع�ض 
الأفراد  بع�ض  ح�سانة  تثبت  وثائق 
م�سلية  اخ��ت��ب��ارات  اأ�سا�ض  على 
تك�سف عن وجود اأج�سام م�سادة يف 
الدم، وذلك لل�سماح لها باإنهاء العزل 
وبعودة هوؤلء اإىل العمل وا�ستئناف 
بداأ  توازيا،  القت�سادي.  الن�ساط 
بال  رم�سان  �سهر  الإ�سالمي  العامل 
اإفطار  �سلوات جماعية ول وجبات 
امل�ساجد مغلقة  تزال  اإذ ل  م�سرتكة، 

والتجمعات العائلية حمظورة.
بحياة  الوباء  اأودى  حيث  اي��ران  يف 
الرق��ام  بح�سب  �سخ�سا   5650
اأوج  يف  رم�سان  ب��داأ  الر�سمية، 
للوباء  جديدة  “طفرة”  من  خماوف 
الفتح  اعادة  بدء  اأ�سبوعني على  بعد 

اجلزئية للمتاجر.
مكافحة  حملة  من�سق  وان��ت��ق��د 
زايل  ر�سا  علي  طهران  يف  الوباء 
املراكز  فتح  اإع��ادة  يف  “الت�رشع” 
اأن  ميكن  “ذلك  اأن  وق��ّدر  واملتاجر، 
يف  للمر�ض  جديدة  موجات  يوّلد 

طهران ويعّقد احتواء الوباء”.
من جهته، قال مدير ق�سم الأمرا�ض 
حممد  ال�سحة  وزارة  يف  املعدية 
مهدي غويا للتلفزيون احلكومي اإنه 
جيالن  مثل  املحافظات،  بع�ض  “يف 
ومازنداران  )و�سط(  وقم  )�سمال( 
كبريا  جهودا  بذلنا  حيث  )�سمال(، 

نالحظ  ال��وب��اء،  على  لل�سيطرة 
جديدة”  طفرة  وجود  على  اإ�سارات 

يف عدد الإ�سابات.
تخفف  ال��دول  بع�ض  ب��داأت  وفيما 
ح�سيلة  ت��زال  ل  العزل،  اج��راءات 
�سحي  و�سع  اىل  ت�سري  الوفيات 
تاأخرت  التي  بريطانيا  ففي  كارثي، 
جتاوزت  العزل  اج��راءات  فر�ض  يف 
وفاة  األف  ع�رشين  ال�سبت  احل�سيلة 
ل  الرقم  وه��ذا  امل�ست�سفيات.  يف 
حيث  امل�سنني  رعاية  دور  ي�سمل 
اآلف  ان  القطاع  لهذا  ممثلون  يقول 

ال�سخا�ض قد يكونون توفوا.

كمامات اإلزامية

يرتافق تخفيف اإجراءات العزل الذي 
قواعد  مع  ال��دول  بع�ض  يف  تقرر 
افريقيا،  جنوب  ففي  للتنقل.  جديدة 
افريقيا  يف  ت�رشرا  الك��ر  الدولة 
الكمامات  بات و�سع  وفاة،   75 مع 
ايار/مايو،   1 من  اعتبارا  اإلزاميا 
اجراءات  فيه  �سُتخفف  الذي  املوعد 

العزل.
على  تخيم  اأخ��رى  اآف��ة  هناك  لكن 
حركة  توقف  فمع  الفريقية:  القارة 
النامو�سيات  توزيع  واإعاقة  النقل 
األف   400 نحو  يواجه  والأدوي���ة، 
ب�سبب  املوت  خطر  اإ�سافيني  اإن�سان 
ملنظمة  وفًقا  ال��ع��ام،  ه��ذا  امل��الري��ا 

ال�سحة العاملية.
الوفيات  عدد  اأن  املنظمة  وذك��رت 
جنوب  اإفريقيا  يف  املالريا  ب�سبب 
ال�سحراء الكربى قد ي�سل اإىل 770 
كان  ما  “�سعف  اأو  العام،  هذا  األفا 
عليه يف عام ″2018، بينما �سادف 
هذا  ملكافحة  العاملي  اليوم  ال�سبت 
كورونا  عك�ض  وعلى  الذي  املر�ض 
ب�سكل  الأطفال  ُي�سيب  امل�ستجد، 

خا�ض.

الربتغاليون اأمام النوافذ

الدولة  ايطاليا،  �ستبداأ  اأوروب��ا،  يف 
من  اأكر  مع  بالوباء  ت�رشرا  الأكر 
اأيار/مايو حملة   4 األف وفاة، يف   26
على  امل�سادة  لالأج�سام  اختبارات 
امل�ستوى  على  �سخ�ض  األ��ف   150
املزيد  ملعرفة  حماولة  يف  الوطني 

حول هذا الوباء.
لإيجاد  املختربات  بني  ال�سباق  وبداأ 

�ست  جت��ري  اإذ  املنا�سب،  العقار 
يف  خ�سو�سا  ���رشي��ري��ة  جت���ارب 
العام  الأمني  لكن  واأملانيا.  بريطانيا 
لالأمم املتحدة انطونيو غوتريي�ض قال 
اإن الرهان يتعلق بالتو�سل اإىل لقاح 
واآمنني  الكلفة  “مي�سوري  وعالج 
وفعالني” على اأن يتاحا “للجميع ويف 
كل مكان”، حمذرا من حل ي�ستثني 
الفقراء. وجتري هذه املبادرة مب�ساركة 
العديد من دول اأوروبا، القارة الأكر 
 120 من  اأكر  �سجلت  التي  ت�رشرا 
األف وفاة. لكن مل تكن ال�سني التي 
باملر�ض  اإ�سابة  اأول  فيها  ر�سدت 
الأول/دي�����س��م��رب، ول  ك��ان��ون  يف 
لدى  حا�رشتني  املتحدة  الوليات 
التي  املتحدة  الوليات  يف  طرحها. 
كغريها  ب�سدة  اقت�سادها  يعاين 
لحتواء  املفرو�سة  القيود  جراء  من 
ترامب  دونالد  الرئي�ض  وّقع  الوباء، 
قيمتها  تبلغ  جديدة  م�ساعدة  خطة 
للتخفيف  دولر  مليار   500 نحو 
وامل�ست�سفيات.  ال�رشكات  اأعباء  من 
الناجت  اإجمايل  لأن  ملّح  والو�سع 
 12 الداخلي للبالد �سيرتاجع بن�سبة 
البطالة  ومعدل  الف�سل،  هذا  باملئة 

�سريتفع بن�سبة 14 باملئة.
الرئي�ض  ُيتهم  حيث  ال��ربازي��ل،  يف 
بول�سونارو  جاير  املتطرف  اليميني 
قرر  الوباء،  ملواجهة  التحرك  بعدم 
الت�رشف  الفقرية  الأح��ي��اء  �سكان 
وهو  فريمينو،  تياغو  وقال  مبفردهم. 
 39 العمر  من  يبلغ  �سياحي  مر�سد 
عاًما تطوع لتطهري اأزقة حيه الفقري 
جانريو  دي  ري��و  يف  مارتا  �سانتا 
“يجب على احلي اأن يت�سلح بو�سائل 
اإذا انتظر احلكومة، فلن  احلماية لأنه 

ينجح يف ذلك”.
والتباعد  العزل  اج��راءات  وب�سبب 
الجتماعي، اأحيا الربتغاليون ال�سبت 
القرنفل  ل��ث��ورة  ال46  ال��ذك��رى 
بالغناء من �رشفات منازلهم. وخرج 
ال�رشفات  اإىل  بكثافة  الربتغاليون 
حاملني اأزهار قرنفل ليحيوا جريانهم 
فيال  “غراندول  اأغنية  وين�سدوا 
الع�سكري  النقالب  رمز  مورينا”، 
الذي   1974 ني�سان/ابريل   25 يف 
الديكتاتورية  من  عاما   48 اأنهى 
احل��روب  من  عاما  و13  الفا�سية 
الن�سيد  بعدها  وادوا  ال�ستعمارية، 

الوطني.

فكرة  حيال  حتفظات  العاملية  ال�شحة  منظمة  اأبدت  فيما  ال�شبت،  األف   200 عتبة  امل�شتجد  كورونا  بفريو�ص  الوفيات  ح�شيلة  تخطت 
العزل. ملواكبة رفع اجراءات  الدول  “جوازات مرور مناعية” عر�شتها بع�ص  اإ�شدار 

األف..   200 “كورونا” تتخطى  وفيات فريو�ص 

جديدة  اإ�سابة   1737 املانيا  �سجلت 
العدد  لريتفع  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ض 
و175  ل��ف��ا  اأ  154 اإىل  الإج��م��ايل 
حالة   140 �سجلت  كذلك  اإ�سابة 
وياأتي   .  5640 اىل  لريتفع  وف��اة 
من  قليلة  ي���ام  اأ بعد  ال��ت��ط��ور  ه��ذا 
ين�ض  مل��اين  الأ ال�سحة  وزير  اإع��الن 
فريو�ض  على  بالده  �سيطرة  �سبان، 
"جنحنا  ان��ن��ا  اك��د  ح��ي��ث  ك��ورون��ا، 
اإىل  حيوية  زي��ادة  من  النتقال  يف 

موقع  اف��اد  م�ستقرة"ح�سبما  زي��ادة 
اأن  الأملاين  الوزير  واأو�سح  الن�رشة. 
واختبارات  فحو�سا  اأج��رت  ب��الده 
كورونا  ب�فريو�ض  تتعلق  ت�سخي�سية 
�سخ�ض  مليون   1.7 حل��وايل  اجلديد 
�ستنتج  بالده  اأن  وك�سف  الآن،  حتى 
اأ�سبوعيا  واقية  كمامة  مليون   50

املقبل. اآب  من  اعتبارا 
ق/د

املتحدة  وال��ولي��ات  رو�سيا  اأحيت 
بني  تاريخي  لقاء  ذك��رى  ال�سبت 
م���ريك���ي���ة وال���ق���وات  ال���ق���وات الأ
العاملية  احل��رب  خ��الل  ال�سوفياتية 
“بناء  لكيفية  منوذجا  �سكل  الثانية 

البلدين. بني  والتعاون”  الثقة 
الأمريكية  القوات  بني  اللقاء  ويعترب 
يف  ل��ب��ه  اإ نهر  على  وال�سوفياتية 
 1945 ني�سان/ابريل   25 يف  املانيا 
العاملية  احلرب  يف  �سا�سية  اأ حمطة 
بهزمية  ي��ذان  اإ مبثابة  كانت  الثانية 

زية. لنا ا
الرئي�سني  عن  �سادر  بيان  ف��اد  واأ
والأمريكي  بوتني  فالدميري  الرو�سي 
ال75  ال��ذك��رى  يف  ترامب  دون��ال��د 
كيف  يثبت  اللقاء  هذا  اأن  لنعقاده 

معا. العمل  ميكنهما  البلدين  اأن 
الكرملني  ن�����رشه  ب��ي��ان  يف  وج���اء 

“مثال  ذل��ك  اأن  ب��ي�����ض  الأ والبيت 
من  ب��ل��دي��ن��ا  مت��ك��ن  ك��ي��ف��ي��ة  ع��ل��ى 
الثقة  وبناء  جانبا  اخلالفات  و�سع 

م�سرتك”. هدف  با�سم  والتعاون 
ملواجهة  اليوم  نعمل  “بينما  واأ�ساف 
احل��ادي  ال��ق��رن  يف  التحديات  ه��م  اأ
بب�سالة  ن�سيد  ننا  فاإ والع�رشين، 
من  معا  قاتلوا  الذين  كل  و�سجاعة 

الفا�سية”. هزمية  اأجل 
البطويل  عملهم  ين�سى  “لن  وتابع 

.” بدا اأ
تويرت،  على  ن�رش  فيديو  �رشيط  ويف 
رو�سيا  لدى  الأمريكي  ال�سفري  قال 
لبه  اإ يف  الجتماع  اإن  �سوليفان  جون 
نعمل  عندما  حتقيقه  ميكننا  ملا  “رمز 

م�سرتكة”. ق�سية  اأجل  من  �سويا 
ق/د

دون��ال��د  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  كتب 
مت��رات��ه  م��وؤ اأن  ت��وي��رت  على  ت��رام��ب 
فريو�ض  حول  اليومية  ال�سحافية 
باأن  ت�ستحق  ل  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
على  يومني  بعد  وقتا،  لها  ي�سخر 
لدى  العامل  يف  ث��اره  اأ ال��ذي  اجل��دل 
معقمة  مب��واد  اجل�سم  حقن  اقرتاحه 

كوفيد19-. ملكافحة 
“ما  اجل��م��ه��وري  ال��رئ��ي�����ض  وك��ت��ب 
�سحافية  موؤمترات  عقد  من  النفع 
يكون  ح��ني  ب��ي�����ض  الأ ال��ب��ي��ت  يف 
الإع��الم  و�سائل  ب��ه  تقوم  م��ا  ك��ل 
عدائية  �سئلة  اأ ط��رح  ه��و  املوجهة 
بدقة”.  الوقائع  نقل  لحقا  وترف�ض 
قيا�سية  متابعة  “ي�سجلون  وتابع 
ال�سعب  يح�سل  ول  اجلمهور  من 
كاذبة.  اأخبار  على  �سوى  الأمريكي 
اإ�ساعة  ول  العناء  ي�ستحق  ل  الأمر 
ت�رشيحات  اأن  الوقت!”.ويبدو 
لو�سائل  معلومات  توؤكد  ترامب 
ينوي  نه  اأ مفادها  الأمريكية  الإعالم 
حول  �سئلة  الأ من  ا�ستيائه  ب�سبب 
ال�سحية،  الأزم��ة  ملعاجلة  طريقته 
التي  ال�سحافية  مت��رات��ه  م��وؤ وق��ف 
وت�ستمر  تلفزيونية  قنوات  تنقلها 
وك��ان  �ساعتني.  م��ن  اأك��ر  اأح��ي��ان��ا 

البلد  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  رئي�ض 
كوفيد19-  وباء  من  ت�رشرا  الأكر 
ث��ار  اأ ل��ف وف��اة،  اأ  53 اأك��ر م��ن  م��ع 
اخل��م��ي�����ض ا���س��ت��غ��راب��ا خ���الل اأح��د 
“اأرى  واأعلن  ال�سحافية.  متراته  موؤ
)فريو�ض  عليه  تق�سي  املعقمات  اأن 
واحدة.  دقيقة  دقيقة.  يف  كورونا( 
ب�سيء  ل��ل��ق��ي��ام  ط��ري��ق��ة  م��ن  ه��ل 
اجل�سم(؟”.  )يف  حقنة  م��ع  مم��اث��ل 
من  التقليل  ح��اول  الرئي�ض  ان  ال 
انه  اجلمعة  واأك��د  ت�رشيحاته  �ساأن 
هذه  عن  “ب�سخرية”  يتحدث  كان 
موؤمتره  اأنهى  اجلمعة  وم�ساء  لة.  امل�ساأ
ورف�ض  دقيقة   20 بعد  ال�سحايف 
وال�سبت  ال.  �سوؤ اأي  على  الإجابة 
متر  موؤ اأي  بي�ض  الأ البيت  يعقد  مل 
مترا  موؤ  50 نظم  اأن  بعد  �سحايف 

�سهرين. خالل  �سحافيا 
ينوي  ال���ذي  ت��رام��ب  وا���س��ت��خ��دم 
ثانية  رئ��ا���س��ة  ل��ولي��ة  ال��رت���س��ح 
هذه  ال��ث��اين/ن��وف��م��رب،  ت�رشين  يف 
التي  بال�سيا�سات  للتباهي  املوؤمترات 
النتقادات،  ورف�ض  دارته  اإ تنتهجها 
والدميوقراطيني  ال�سني  مهاجمًا 

الأمريكيني. وال�سحافيني 
ق/د

اأملانيا ت�شجل 1737 اإ�شابة جديدة 
بكورونا و140 حالة وفاة

يف ذكرى لقاء خالل احلرب العاملية الثانية

ترامب وبوتني ي�شيدان بالتعاون 
و”الثقة” بني بلديهما 

بعد جدل وا�شع حول اقرتاحه ا�شتخدام “معقمات” ملكافحة “كورونا”

ترامب يرف�ص “اإ�شاعة الوقت” بعقد 
موؤمترات �شحافية 

ايران: املراكز الدينية �شتفتتح يف املناطق الأقل خطورة
اأن   ، روح��اين  ح�سن  الرئي�ض  قال   
بي�ساء  مناطق  اىل  �ستق�سم  البالد 
لنت�سار  طبقا  وح��م��راء  و�سفراء 
وزارة  ومقررات  كورونا  فريو�ض 
ال�����س��ح��ة، وب��ن��اء ع��ل��ى ذل���ك ف��ان 
و�سالة  املقد�سة  والعتبات  امل�ساجد 
ه��ذا  ع��ل��ى  ب��ن��اء  �ستفتح  اجل��م��ع��ة 

. لتق�سيم ا
ملكافحة  الوطني  املركز  جل�سة  ويف 
كورونا اليوم الأحد، قال روحاين اأن 
موعد  حتديد  حاليا  املمكن  غري  من 
التو�سل  ل��ع��دم  ك��ورون��ا  لنتهاء 
حا�سم  لقاح  اأو  دواء  اىل  الآن  حتى 
و�سع  ميكن  ل  وبالتايل   ، للفريو�ض 
. دقيقة  واجتماعية  اقت�سادية  ية  روؤ

حاليا  ال��وح��ي��د  احل��ل  اأن  واأ���س��اف 
الوقاية  �ساليب  باأ التم�سك  ه��و 
والل��ت��زام  الجتماعي  كالتباعد 

اأن  مو�سحا   ، ال�سحية  بالتعليمات 
بهذه  جيد  ب�سكل  التزموا  املواطنني 

مور. الأ
مناطق  اىل  البالد  تق�سيم  وب�ساأن 
والحمر  وال�سفر  البي�ض  باللون 
هذه  اأن  اجلمهورية  رئي�ض  ق��ال   ،
اجلغرافيا  على  لتعتمد  التق�سيمات 
ب��ل ���س��ي��ك��ون امل��ع��ي��ار ه��و م��دى 
وهذا  وتداعياته  كورونا  انت�سار 
على  ال�سحة،  وزارة  �ستحدده  ما 
املدن  اأحدى  �سهدت  اذا  املثال  �سبيل 
وانعدام  امل�ست�سفيات  مراجعة  عدم 
وزي��ادة  ك��ورون��ا  ب�سبب  الوفيات 
حدث  اذا   ، بالفريو�ض  املبتلني  �سفاء 
يف  وتكرر  ا�سبوع  مدى  على  هذا 
هذه  ف�سُت�سنف  الثاين  ال�سبوع 
وي�ستمر   ، بي�ساء  انها  على  املنطقة 
هناك  لتكون  املعيار  ه��ذا  تطبيق 

. وحمراء  �سفراء  مناطق 
ن��ه  اأ اجل��م��ه��وري��ة  رئي�ض  وا���س��اف 
ال�سحة  وزارة  اع��ل��ن��ت  ح��ال  يف 
�سيكون  البي�ساء  املناطق  ر�سميا 
يف  الدينية  املراكز  فتح  بالمكان 
القادم  مايو  ايار/  اأوائل  املناطق  هذه 
رم�سان  �سهر  منت�سف  يف  اأو 
التزام  �رشورة  على  م�سددا  املبارك، 
ال�سحية  بالتو�سيات  املواطنني 
كما  البي�ساء  املناطق  تبقى  لكي 
اىل  واحلمراء  ال�سفراء  وتتحول  هي 

اي�سا. بي�ساء 
تقدم  حديثه  م��ن  اآخ��ر  جانب  ويف 
مرة  والتقدير  بال�سكر  روح���اين 
وللعاملني  ال�سعب  ب��ن��اء  لأ اآخ��رى 
والقطاعات  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع  يف 
امل�سلحة  وال��ق��وات  احلكومية  غري 
يف  ه��وؤلء  كل  جهود  �سنعته  وم��ا 

انت�ساره  من  واحلد  كورونا  مواجهة 
الف�سائيات  يزعج  ما  هذا  وق��ال   ،

دية. ملعا ا
ينزعجون  الأع��داء  اأن  اإىل  �سار  واأ
جيد  و�سعنا  اأن  نعلن  عندما  جدا 
ودع��اه��م   ، ال���وب���اء  م��واج��ه��ة  يف 
لكي  ذانهم  اآ ي�سموا  اأن  اىل  بتهكم 
يران  اإ عن  اجليدة  الأخبار  لي�سمعوا 
املهمة  امل�ساريع  عن  وليعرفوا   ،
اخلمي�ض  يوم  اي��ران  افتتحتها  التي 
بكلفة  م�رشوع  بينها  ومن  املا�سي 

دولر. مليار 
ان  اىل  روح���اين  الرئي�ض  ���س��ار  واأ
املعقمات  نتاج  اإ زي��ادة  وبعد  ي��ران  اإ
على  ق����ادرة  ب��ات��ت  وامل��ط��ه��رات 
ال���دول  اإىل  امل���واد  ه���ذه  ت�����س��دي��ر 

الأخرى.
ق.د

دويل
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الثقايف 12امل�سهد 

�شرورة اإ�شراك املهنيني و احلرفيني يف ترميم 
املعامل الثقافية والدينية

علي  حممد 
و   ----------------  
بث  نقا�ض  يف  باللو-  اأو�سح 
العمومي-  التلفزيون  ع��رب 
اجلمهورية  رئي�ض  قرار  حول 
امل��ت��ع��ل��ق ب��رتم��ي��م امل�����س��اج��د 
اأن  اجل���زائ���ر،  يف  ال��ع��ت��ي��ق��ة 
من  املتخرجني  ال�سباب  اإ�رشاك 
متخ�س�سة  جزائرية  مدار�ض 
�سي�ساهم  الثقايف  الرتاث  يف 

ب�  امل�سعى  ه��ذا  جت�سيد  يف 
وطنية. �سبانية"  "خربة 

ق��رار  امل��ت��ح��دث  ذات  وث��م��ن 
من  ل��ه  مل��ا  اجل��ه��وري��ة  رئي�ض 
و  دينية  و  اجتماعية  بعاد  "اأ
ي�سمح  ك��ون��ه  اقت�سادية" 
���س�����س��ات  ل��ل��ك��ث��ري م���ن امل��وؤ
امل�ساركة  اجلزائرية  ال�سغرية 
و  ال���رتم���ي���م  ع��م��ل��ي��ات  يف 
التي  منها  خا�سة  ال�سيانة 

كما  "دورية".  ب�سفة  تقام 
اإ�رشاك  اأهمية  على  باللو  �سدد 
يف  املرمم  و  املخت�ض  املهند�ض 
خا�سة  امل�ساجد  ترميم  عملية 
معمارية  "قيمة  لها  التي  تلك 
تتميز  والتي  مهمة"  عمرانية 

منقو�ساتها. الأخرى  عن 
ال�سيانة  اأهمية  املدير  ابرز  و 
ترميم  مل�ساريع  املتابعة  و 
الثقافية  املن�ساآت  و  املعامل 

ور�سات  "بع�ض  اأن  ،مذكرا 
يف  ت��خ�����س��ع  مل  ال���رتم���ي���م 
املتابعة"  و  للدرا�سة  املا�سي 
و  "انهيارات"  اإىل  اأدى  م��ا 
عمليات  ب��ع��د  "ت�سوهات" 
امل�����س��وؤول  دع���ا  و  ال��رتم��ي��م. 
ال�ساأن  هذا  يف  الثقافة  بوزارة 
الرتميم  عمليات  �سناد  "اإ اإىل 
معماريني  م��ه��ن��د���س��ني  اإىل 
�سواهم  دون  خمت�سني"  و 
ل��ت��ح��دي��د ك��ي��ف��ي��ة ت��رم��ي��م و 
�سواء  املن�ساآت  ه��ذه  �سيانة 
اأو  ب�سيط  ترميم  طريق  عن 
درا�سات  مبكاتب  ال�ستعانة 
ذلك. املر  ا�ستدعى  ان  خمت�سة 
اإىل  اآخرون  متدخلون  تطرق  و 
ينبغي  التي  الرتميم  عمليات 
"اللم�سة  ع��ل��ى  حت��اف��ظ  اأن 
واملن�ساآت  للمعامل   " بداعية  الإ
البناء  "مواد  اأن  مو�سحني   ،
ت�ستعمل  اأن  ينبغي  ل  احلديثة 
حمل  الهياكل  لت�سحيح  اإل 
رئي�ض  اأمر  قد  كان  و  الرتميم". 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
العتيقة  امل�ساجد  جميع  برتميم 
مبنا�سبة  ذل��ك  و  اجل��زائ��ر  يف 
ل�  امل�سادف  العلم  يوم  اإحياء 

�سنة. كل  من  افريل   16

و  احلرفيني  و  املهنيني  اإ�شراك  اإىل  العا�شمة  باجلزائر  باللو  زهري  الثقافة  بوزارة  الرتاث  حفظ  و  الرتميم  مدير  دعا 
العتيقة. امل�شاجد  فيها  مبا  الدينية  و  الثقافية  املعامل  و  املن�شاآت  ترميم  عمليات  يف  اجلزائرية  اخلربات 

مدير الرتميم و حفظ الرتاث بوزارة الثقافة زهري باللو يوؤكد:

ا����س���ت���ع���ر����س���ت وزي�����رة 
دودة  ب��ن  مليكة  ال��ث��ق��اف��ة 
تفعيل  يف  اجل��زائ��ر  مقاربة 
العامل  عرب  الثقايف  الن�ساط 
تف�سي  ظل  يف  الفرتا�سي 

فريو�ض كورونا و ذلك خالل 
الجتماع  يف  م�ساركتها 
الأمم  منظمة  ليه  اإ دعت  الذي 
و  الثقافة  و  للرتبية  املتحدة 
عرب  "اليون�سكو"  العلوم 

بعد. عن  التحادث  تقنية 
ل��ل��وزارة  ب��ي��ان  اأو���س��ح  و 
وزي����رة  اأن  م�������ض  اأ ن�����رش 
عر�سها  يف  تطرقت  الثقافة 
تفعيل  يف  اجل��زائ��ر  ملقاربة 
العامل  عرب  الثقايف  الن�ساط 
الظروف  ظل  يف  الفرتا�سي 
و  الإج���راءات  ،اإىل  احلالية 
اتخاذها  مت  ال��ت��ي  ال��ت��داب��ري 
املت�رشرين  الفنانني  ملرافقة 
م����ن ال�����وب�����اء، وب���رجم���ة 
عرب  فنية  و  ثقافية  ن�ساطات 

التوا�سل. من�سات 
ي�����س��ا  ك��م��ا ا���س��ت��ع��ر���س��ت اأ

ح�����س��ب ن��ف�����ض ال��ب��ي��ان 
ال��ن�����س��اط��ات ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
الأخ����رى م��ث��ل ال���زي���ارات 
الف���رتا����س���ي���ة ل��ل��م��واق��ع 
وغريها  ث��ري��ة  الأ واملتاحف 

الرقمية. املن�سات  عرب 
دودة  بن  ال�سيدة  قدمت  و 
اآراء  و  اقرتاحات  باملنا�سبة 
الثقافية  الأدوار  تفعيل  حول 
ل�سيما  ال�سعوب  حياة  يف 
ال���ظ���روف  ه����ذه  م��ث��ل  يف 

. ل�سعبة ا
ق/ث

»جارة  جانب  اإىل  ت��زال  ول  كانت 
اإح��دى  ف��ريوز-  -الفنانة  القمر« 
ج��روح  حملت  ال��ت��ي  الأ���س��وات 
تبكي  ح��ني  تئن  فنها،  يف  بلدها 
ت�سمد  ح��ني  وت�����س��دح  ب���ريوت 
من  فيها  ال�سفوف  وتتوحد  اجلرح 
ال�سيدة  تريد  ل  اجلميع.  خري  اأجل 
عن  تبتعد  اأن  ال��روم��ي  م��اج��دة 
وفيا  ظ��ل  ال��ذي  ال��وط��ن��ي  خطها 
مير  التي  الأزم��ة  عز  ويف  للبنان، 
حفل  هام�ض  وعلى  وطنها،  بها 
موؤخرا،  العربية  بالإمارات  اأحيته 
فيه  للجديد،  حت�سريها  عن  ك�سف 
اأن  موؤكدة  بحتة،  وطنية  نب�سات 
يف  العاطفية  لالأغاين  لي�ض  الوقت 
حاليا.  اللبنانيون  منه  يعاين  ما  ظل 
ماجدة  اللبنانية  الفنانة  ك�سفت 
املقبلة،  الفرتة  جديدها  عن  الرومي 
ق��ال��ت ال���روم���ي خ���الل ل��ق��اءات 
الأخري  حفلها  قبل  اأجرتها  �سحفية 
م�رشح  على  ظبي،  بو  باأ اأحيته  الذي 
جديدة  لق�سائد  تعد  نها  اإ دو،  ميدان 
بعد  الوطن  اآلم  ت�ستنطق  وطنية 
بها،  مير  التي  القت�سادية  الأزم��ة 
تقول  وقت  يف  الآلم  وتتوا�سل 
مهدد  لبنان  �سعب  اإن  املوؤ�رشات 

باجلوع.
واأو����س���ح���ت ���س��اح��ب��ة رائ��ع��ة 
�سعوبات  ه��ن��اك  اإن  »ك��ل��م��ات« 
الغنائي  ن��ت��اج  الإ ت��واج��ه  م��ادي��ة 
الو�سع  م��ام  اأ خ�سو�سًا  ال��ي��وم، 
لبنان،لكنها  يف  الق��ت�����س��ادي 
ج��دي��دة،  اأع��م��ال  ل��ت��ق��دمي  ت�سعى 
الوطن،  على  يهان  �سيء  كل  لكن 
الآخرين  حرب  رافق  الذي  ف�سوتها 
�سحذ  املرة  هذه  يريدة  بريوت،  على 
بكلمات  جديد  من  والغناء  الهمم 
مبادئ  على  وتثبت  ال�سف  توحد 

. طنية لو ا
:«ل  قالت  وال�سهرة  النجاح  عن 
اأن  املهم  والنجاح،  ال�سهرة  يهّم 
نقرن  واأن  عّنا،  را�سيًا  الله  يكون 
يذكرنا  واأن  واخلري  ميان  بالإ النجاح 
من  فكم  فينا.  ما  باأف�سل  التاريخ 
لكن  التاريخ،  ذكرها  �سخ�سيات 
ما  ميحو  اأن  ميكنه  اأحد  ول  بال�سوء 

التاريخ«. عنها  �سّجله 
ب�سعر  ال��روم��ي  ماجدة  ���س��ادت  واأ
وكيف  قباين  نزار  الكبري  الراحل 
حبها  اإىل  م�سرية  زم��ن��ه،  �سبق 
�سلمان  ن����ور  اأ ال���راح���ل  ل�����س��ع��ر 
روح  ق�سيدته  ففي  خا�ض،  ب�سكل 

. جداً مميز  وتعبري  وم�ساعر 
ما  ال��رم��ي ع��ن  م��اج��دة  وع��ّل��ق��ت 
واأ���س��اف��ت  حاليا  بلدها  ي�سهده 
على  اللبناين  لل�سعب  »اأنحني 
للظروف  ومواجهته  ت�سحياته 
اأن  م��ل  اآ بها.  مي��ّر  التي  ال�سعبة 
هذه  فيها  تنفرج  ي��وم  اىل  ن�سل 
ال�سعب  اع��ت��اد  ق��د  و  الأزم�����ة، 
على  العام1975  منذ  اللبناين 
كّل  يف  كان  و  املتتالية،  ال�رشبات 
كان  هكذا  ينه�ض.  ثم  ي�سمد  مرة 
باإذن  ن�ستطيع  ونحن  قدرنا،  دائمًا 
به  ننه�ض  اأن  بلبنان  مياننا  اإ و  الله 

جديد.« من 

يف  الرومي  ماجدة  الرائعة  ت�سبح 
�سوتها  الآخرين،  عن  بعيد  حميط 
ف��ري��دة  �سخ�سيتها  خم��ت��ل��ف��ة، 

خا�ض. طراز  من  وجمهورها 
مبعزل  اللبنانية  الفنانة  تعي�ض  ل 
ت��ت��وح��د مع  ف��ه��ي  ال��ن��ا���ض،  ع��ن 
يها  براأ وتبوح  واأفراحهم،  اآلمهم 
خوف  ب��ال  �سيا�سية  ق�سايا  يف 
حمبوها  منحها  لذا  ح�سابات،  اأو 
ال�سالم،  »جنمة  منها  كثرية  لقابًا  اأ
املثقفني«. ومطربة  الطرب،  ومالك 
 13 يف  الرومي  حليم  ماجدة  ولدت 
جنوب  �سيما  بكفر   1956 دي�سمرب 
الفن  تقد�ض  ���رشة  اأ و�سط  لبنان، 
املو�سيقار  هو  فوالدها  وت��ق��دره، 
والدتها  و  الرومي،  حليم  الكبري 

امل�رشية. لطفي  ماري  هي 
الغنائية  »م��اج��دة«  موهبة  ب��رزت 
وتاأثرت  عمرها  من  العا�رشة  يف 
كلثوم  اأم  اأمثال  الغناء  بعمالقة 
واأ�سمهان،  عبدالوهاب  وحممد 
على  والدها  اأن  الغريب  ال�سيء 
للمو�سيقى  ال�سديد  حبه  من  الرغم 
الفني  امل��ج��ال  دخ��ول��ه��ا  ع��ار���ض 
لها:  ق��ال  ذ  اإ ال��غ��ن��اء،  واح����رتاف 
قبل  واجلامعة  الفن  قبل  »العلم 

. ال�ستديو«
حليم  الأب  رف�����ض  ي�ستمر  م 
موقفه  تغري  ذ  اإ ك��ث��ريا،  ال��روم��ي 
ب��ع��دم��ا ���س��ارك��ت »م���اج���دة«يف 
 1974 عام  الفن«  »ا�ستديو  برنامج 
وراح  الأول،  املركز  على  وح�سلت 
لها  وحل��ن  املوهوبة  ابنته  ي�سجع 
اأول  قدمت   1975 عام  ويف  اأي�سا، 
بحلمك  »ع��م  بعنوان  لها  اأغنية 
�سعيد  كلمات  لبنان«  يا  حلم  يا 
الرحباين،  ليا�ض  اإ اأحلان  ومن  عقل 
وح��ق��ق��ت الأغ��ن��ي��ة جن��اح��ا لف��ت��ا 
املخرج  دف��ع  ال��ذي  م��ر  الأ للنظر، 
�ساهني  يو�سف  الكبري  امل�����رشي 
فيلم  يف  ب�«ماجدة«  ال�ستعانة  اإىل 

.)1976 ( ال�سال«  البن  »عودة 
لهذا  ن��ت��اج  الإ ���رشك��ات  حتم�ست 
املطربة  وراح��ت  ال��ري  ال�سوت 
ان��ت��ق��اء  يف  جت��ت��ه��د  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
ت�سنع  ك��ي  والأحل���ان  الكلمات 
فريدة  فنية  �سخ�سية  لنف�سها 
ترك  يف  جنحت  وبالفعل  وخمتلفة، 
غنائي  لبوم  اأ اأول  مع  الب�سمة  هذه 
و�سم  و�سورتها،  ا�سمها  حمل 
»يا  منها  املهمة  الأغنيات  من  عددا 
يخل�ض،  عم  �سيء  كل  املحبة،  نبع 
قلبي«. يف  مطرحك  بيعبي  حدا  ما 

التي  الإ�سدارات  ذلك  بعد  توالت 
لت�سل  الغنائي  اأر�سيفها  �سمها 
ب��رزه��ا  اأ ل��ب��وم��ا  اأ  13 ل� الآن  حتى 
الع�سفورة   ،1977 حبيبي  »خدين 
 ،1986 اأفكاري  �ساكن  يا   ،1983
ال�سماء  قيثارة   ،1991 كلمات 
 ،2006 ال��غ��رام  اعتزلت   ،2003
اإىل  بالإ�سافة  هذا   ،»2012 غزل 
التي  الأغ��ن��ي��ات  م��ن  ك��ب��ري  ع��دد 
»اآدم  مثل  لبومات  اأ يف  تطرح  مل 
جنمة  بلدنا،  يا  وقتي،  طاب  وحنان، 

احلب«. ن�سيد  ال�سالم، 
ق/ث

يف ظل تف�شي فريو�ص كورونا

وزيرة الثقافة ت�شتعر�ص تفعيل الن�شاط الثقايف عرب العامل الفرتا�شي

رافق �شوتها اأفراح واآلم بريوت منذ بداية م�شريتها الفنية

ماجدة الرومي ت�شتنطق لبنان
 يف األبومها اجلديد

وفاة الكاتب الت�شيلي لوي�ص �شيبولفيدا بفريو�ص كورونا
لوي�ض  الت�سيلي  الكاتب  تويف 
)�سمال  باأوفييدو  �سيبولفيدا 
 70 يناهز  عمر  عن  �سبانيا  اإ
بفريو�ض  اإ�سابته  جراء  عاما 

امل�ستجد. كورونا 
الإع���الم  و���س��ائ��ل  ن��ق��ل��ت  و 
ملجموعة  ب��ي��ان��ا  ���س��ب��ان��ي��ة  الإ
 ، يديتوري�ض  اإ تو�سكيت�ض 
واعتربت  �سيبولفيدا  نعت 

. كربى"  "خ�سارة  فقدانه 
�سيبولفيدا  لوي�ض  ك��ان  و 
اأواخ��ر  امل�ست�سفى  اإىل  اأُدخ��ل 

اأوف��ي��ي��دو  يف  ف��ي��ف��ري  �سهر 
حيث  ���س��ت��وري��ا���ض  اأ مبنطقة 
اإ�سابته  تاأكدت  اأن  بعد  يقيم 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�ض 
من  ع���ودت���ه  ب��ع��د  م��ب��ا���رشة 
فيه  ���س��ارك  دب���ي  اأ م��ه��رج��ان 

ل. لربتغا با
عام  ول��د  ال��ذي  �سيبولفيدا 
���س��م��ال  ب����اأوف����ايل   1949
�سانتياغو،  ال�سيلية  العا�سمة 
ابداعًيا  عماًل   20 قرابة  ميلك 
و  الق�سة  و  ال��رواي��ة  بني  ما 

ترجمت  ال��ق�����س��رية  الق�سة 
مبا  دول��ة  خم�سني  ح��وايل  يف 
مبيعا  الأك��ر  كتابه  ذلك  يف 

يقراأ  ال��ذي  العجوز  "الرجل 
احلب". ق�س�ض 

ق/ث
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موؤامراتيًا، قيل اإن الفريو�ض م�سَنّع خمتربيًا 
اإىل  ال�سيني،  اأمريكا ل�رشب القت�ساد  يف 
الوقت الذي و�سل فيه الفريو�ض الأرا�سي 
ي�سبه  ما  اإىل  املوؤامرة  فتحولت  الأمريكية، 
لريدد  �سيني  م�سوؤول  وخرج  الأ�سحوكة، 
اجلي�ض  متهمًا  اخلطرية،  الأفكار  هذه  مثل 
بكني  لكن  الفريو�ض،  ب�سناعة  الأمريكي 
قامت بالعمل ال�سائب عندما نفت اأنه ميثلها،
الفريو�ض هرب  اأن  اأخرى  موؤامرة   و�سمعنا 
على  للرد   ّ يح�رشِ كان  �سيني  خمترب  من 
فر�ستها  التي  ال�رشائب  بعد  الأمريكيني، 

اإدارة ترمب على الب�سائع ال�سينية.
وهالو�ض  خدع  جمرد  وهي  طويلة  قائمة 
ذهنية تزدهر يف مثل هذه الأوقات وتتحول 
عن  الأن��ظ��ار  للفت  ذريعة  اإىل  امل��وؤام��رة 
))الف�سل يف التعامل مع الوباء((، كما يفعل 
فيه  امل�سوؤولني  كبار  ردد  الذي  اإيران  نظام 
اأنها حرب بيولوجية ت�ستهدفهم، يف حماولة 
اأ�سل  عن  الأنظار  للفت  تفلح  مل  فا�سلة 
الأزمة، وهو التعامل مع ))كورونا(( بطريقة 

واقعية.
النا�ض، وحتى  من  ت�ساقط عدد كبري  حيث 
عن  العرق  مي�سحون  نراهم  امل�سوؤولون 
حرب  لأنها  لي�ض  وفاتهم،  وتعلن  جبينهم، 
مواجهته  يف  للرتاخي  ولكن  بيولوجية، 
اأداة  اإىل  خاطئة  بطريقة  الفريو�ض  وحتويل 
خرافية  اأفكار  ت��داول  مت  واأي�سًا  دعائية، 
طبقت  عقوبات  الفريو�ض  اأن  اعتبار  على 
اأين  الآثمة،  اأفعالهم  ب�سبب  ال�سينيني  على 
الفريو�ض  كان  حينما  اخلرافة  هذه  ترددت 
حم�سوراً يف مقاطعة ووهان، ولكنه تقريبا 
اختفى منها وانت�رش يف مناطق اأخرى حول 
واأعراقهم،  اأديانهم  يف  متييز  وبال  العامل، 

فكيف ميكن تف�سري هذه احلجة الآن؟.
جذورها  تعود  مفربكة  ادعاءات  هي  طبعًا 
�سادت  حينها  حيث  الو�سطى،  القرون  اإىل 
كل  ويف  العلمي،  العقل  وغاب  الأ�ساطري 
جرثومة  اأو  ت�سونامي  مثل  طبيعية،  كارثة 
تربز  الب�رش،  من  وا�سعة  قطاعات  ت�رشب 
فر�ض  تريد  التي  الدع����اءات  ه��ذه  مثل 
منطقها القدمي وت�سورها على العامل، حتى 
امل�ساملني  الفقراء  من  ))املعاَقبون((  كان  لو 
الذين مل يرتكبوا اأخطاء وحماقات تذكر يف 

حياتهم ت�ستحق العقاب.
ويجد الداعون للعزلة يف مثل هذه الظروف 
فر�سة لرفع اأ�سواتهم، موؤكدين اأن التقارب 
ف�سله،  اأثبت  قد  نظام  والعوملة  احل�ساري 
اأمام  �سعيف  اأنه  اأثبت  الب�رشي  العقل  واأن 
فريو�ض جمهري يف ا�ستغالل اأجواء اخلوف 
ال�سائدة، حيث يرتاجع �سوت العقل وت�سود 
العواطف القلقة، و الهدف من ذلك هو زرع 
ال�سك يف قدرة الإن�سان واكت�سافاته خالل 
غري  ال�ست�سالمي  الفكر  وتغليب  قرون، 
العلم  الذعر  رغم  علمية  اأ�س�ض  على  القائم 
الزمن  ي�سابق  الب�رشي  والعقل  ينت�رش، 

لخرتاع اللقاح ال�سايف.
دعوات العزلة والنق�سام غري �سحيحة، فقد 
ابتعد النا�ض باأج�سادهم بع�سهم عن بع�ض، 
م�سبوق  غري  اإن�سانيًا  تكاتفًا  هناك  ولكن 
 – ))كوفيد  الغام�ض  الفريو�ض  هذا  لهزمية 
العالج  لكت�ساف  العلماء  ويت�سابق   ،))19

من دون اأن يفكروا اإىل اأي دولة اأو طائفة اأو 
عرق ينتمي املري�ض الذي �سيتجرعه.

باأكملها  امل��دن  و  والأ���س��واق  امل��ط��ارات 
مزدحمة  قريبًا  �ستعود  ولكنها  الآن،  خالية 
فريو�ض  هزمية  تتم  اأن  بعد  باحلياة،  و�ساجة 
هزمية  متت  كما  امل�ستجد،  الفتاك((  ))كورونا 
اأمرا�ض معقدة �سابقا، يف تاأكيد جديد على 
يف  القوية  والرغبة  الب�رشي،  العقل  قوة 
واحل�ساري،  الإن�ساين  والتوا�سل  احلياة 
ت�سعد  الذين  امل�سككني  من  ال�سد  على 
جتب  ولهذا  املحن،  اأوق��ات  يف  اأ�سواتهم 
مكافحتها با�ستمرار حتى ل تك�سب مزيداً 
تهداأ  اأن  بعد  والأن�سار  املتعاطفني  من 

العا�سفة الهوجاء.
اإن حالة وباء فريو�ض كورونا اليوم، هي حالة 
ه�سترييا جماعية تعم املجتمعات الإن�سانية 
باأ�رشها الآن ف�سال عن الت�سخيم واملبالغة 
يف تهويل املر�ض وال�سائعات امل�ساحبة له، 

لو ت�ساءلنا ما هي اله�سترييا كحالة؟.
و ماهي الفوبيا "املخاوف املر�سية" كحالة؟.

واإمن��ا  بعينه،  ال���س��ط��راب  هنا  نعني  ل 
اله�سترييا كحالة ناجمة عن موقف، وكذلك 
الفوبيا "املخاوف" كحالة ناجمة عن موقف 
حالة،  يكون  حينما  القلق  هو  كما  بعينه، 
وحينما يكون ا�سطراًبا، وعلينا اأن نفرق بني 
المتحان  عن  ناجمة  كحالة  المتحان  قلق 
حالة  فهو  كا�سطراب  القلق  بينما  نف�سه، 
�سخ�سية  باأنها  ال�سخ�ض  تو�سم  م�ستمرة 
و�سدق  املر�سي،  بالقلق  وت�سنف  قلقة، 
)�سيجموند فرويد( حينما قال: )اأن القلق هي 

املادة اخلام لكل الأمرا�ض النف�سية(.
نعم يثري فريو�ض كورونا القلق لدى الن�سبة 
يف  الأر�سية،  الكرة  �سكان  من  الأعظم 
خربتنا  لنا  وتوؤكد  ومغاربها،  م�سارقها 
الطويلة يف هذا التخ�س�ض علم النف�ض وعلم 
النف�ض املر�سي بالتحديد اأن قلق )الكورونا( 
�سك  ل  تاأثرًيا  العامة  النا�ض  حياة  يف  يوؤثر 
الأف��راد  ي�سطرب  اأن  املحتمل  فمن  فيه، 
تقديرهم  ي�سطرب  كما  لنف�سهم  تقديرهم 
الفريو�ض  هذا  انتقال  اأن  �سيما  ل  لالآخرين، 

يكون �رشيًعا، وانت�ساره هائل.
مثل  ظواهر  بروز  على  نعرج  اأن  لبد  هنا 
القهرية، مثل  الو�سوا�سية  بع�ض الأعرا�ض 
غ�سل اليدين، مراًرا وتكراُرا بحجة التطهري 
يف  ولكن  وال��ق��اذورات،  امليكروبات  من 
اأخرى  اأوه��ام  الأغرا�ض  لهذه  اأن  احلقيقة 
تتحقق  خفية  ورغبات  مب�ساعر  مرتبطة 
عن  زادت  ما  اإذا  امل�ستمر  التطهري  بفعل 

حدودها.
يربوؤون  ل  الأ�سوياء  اأن  هنا  القول  ميكننا 
من اللب�ض بني ما يحمله التح�سني من هذا 
الفعلي،  الواقع  وهو  )الكورونا(  الفريو�ض 
كانت  رغبات  من  ذواتهم  حتمله  ما  وبني 
مكبوتة بفعل املجتمع اأو العيب، وهو الواقع 
الفرتا�ض  وهذا  ت�سميته،  �سح  اأن  الذاتي 
حمل  واإن  للنفي،  قابل  ورمبا  للقبول،  قابل 
بني حنايا النف�ض من رغبات غري معلنة، تًبا 
لعلم نف�ض الأعماق من حتليالت حمرجة لنا 
النف�ض  تذعن  هل  النهاية  ويف  ول�ساحبها، 

بقبول احلقيقة؟.
اأن  اإن�سان  كل  ي�ستطيع  معلومة  هي  وهل 

يجد لها �سدى يف نف�سه؟.
على  كورونا  فريو�ض  يرتكه  ال��ذي  وم��ا 

�سلوك الإن�سان؟.
حالة  يف  بل  ب��ه،  ي�ساب  حينما  اعني  ل 
مواجهة  يف  الفرد  يعي�سها  التي  التهيوؤ 
بعدم  ت�سري  الدلئل  وكل  الإ�سابة،  خطر 
هو  ما  وكل  لعالجه،  فعال  م�ساد  وج��ود 
�سائع تكهنات ب�رشورة احلذر منه، واتخاذ 

�سيما  ل  به  الإ�سابة  من  الالزمة  التدابري 
ذلك  عند  مرعب،  ورمب��ا  خميف  التحذير 
تظهر األوان اللب�ض �سافر وخا�سة اللب�ض بني 
الواقع واملتخيل، فاإذا كان الواقع طفيًفا، فاإن 
و�سائل الإعالم و�سفحات النت والتوا�سل 
باخلوف  اأبداننا  يهز  ما  لنا  تنقل  الجتماعي 
م�ساعر  نرى  منه  مفر  ل  فمما  والرعب، 
الفرد جتاه الفريو�ض تتبلور يف جمموعة من 
النفعالت ل يربرها املوقف الذي يكتنفها، 
املجهول  القاتل  هذا  اإزاء  الب�رش  حمنة  اإنها 
الذي يهدد وجودنا احلقيقي يف احلياة بدون 
القدرة على مواجهته بالعالج اأو التح�سني 

احلقيقي منه.
الكورونا املجال  نت�ساءل هل يف�سح مر�ض 
اأ�سا�ض لال�سطراب  نف�سه  لإطالق من يف 

النف�سي اأن ي�سطرب؟.
اإن جميع الأعرا�ض يف ال�سطراب النف�سي 
عن  تعبري  النف�سية  فالأمرا�ض  متهيئة، 
الواقع،  مقام  املري�ض  لدى  تقوم  تخيالت 
يوؤمنون  قوم  مثل  النف�سي  املري�ض  فمثل 
تعويذة  يقولوا  اأن  اإل  عليهم  فما  بال�سحر، 
رغبات،  من  ي�سمرون  ما  يتحقق  حتى 
النف�سي  ال�سطراب  اأن  اأخ��رى،  بعبارة 
اأ�سا�ض  على  يقومان  ال�سحري  والتفكري 
واحد، اأعني اأن اخليال يكافئ الواقع والنية 

ت�ساوي الفعل.
كحالة  الكورونا  مر�ض  انت�سار  ظاهرة  اأما 
ه�سترييا جماعية تعاين منها �سعوب الكرة 
زادتها  ه�سترييا  حالة  حًقا  فهي  الأر�سية 
عن  ف�سال  لها  امل�ساحبة  ال�سائعات  اأكر 
ال�سائعات  اأ�سكال  يلون  ال��ذي  الإي��ح��اء 
باأ�رشها  املجتمعات  اأن  وانت�سارها، ل �سيما 
امليتافيزيقية،  والتخيالت  باخلرافات  توؤمن 
ل ا�ستثني منها اأحد، �سواء كانت املجتمعات 
املجتمعات  اأو  باخلرافات،  املوغلة  ال�رشقية 
اأو  وتكنولوجًيا،  �سناعًيا  املتقدمة  الغربية 
اليابان،  اأو  ال�سني  ال�سناعية مثل  ال�رشقية 
من  )العون  بطلب  ال�سني  قادة  جلاأ  حينما 
خا�سة  �سالة  باإقامة  ال�سني  يف  امل�سلمني 

لنجاة الأمة ال�سينية من هذا الفريو�ض(.
التلقائي  الت�سكيل  يعني  اجلمعي  ال�سلوك 
جلمع من النا�ض على هيئة ح�سد، اأو جماعة، 
اأو �سعب، اأو اأمة يخ�سعون لقيم طارئة وهو 
ن�سبًيا غري منظم، وغري خمطط لت�سكيلته، 
التنبوؤ  ميكن  ول  تدهوره،  اأو  تطوره،  اأو 
امل�سرتكة  الإث��ارة  ح�سيلة  وهو  بنتائجه 
بع�سهم  يتاأثر  فالأفراد  فيه،  للم�ساركني 
الفعل  ردود  توؤثر  وكذلك  الآخر،  بالبع�ض 
فانت�سار  لذا  املجتمع،  اأع�ساء  امل�سرتكة يف 
وحالة  اجلمعي  الهلع  وحالة  ال�سائعات 
امل�ساحبة  واملخاوف  اجلمعية،  اله�سترييا 

لهذا املوقف الغام�ض اأمر بديهي يف م�سار 
فعل ال�سلوك اجلمعي وحيثياته.

منتظمة  مواقف غري  �سلوك ح�سد يف  لأنه 
ال�سائدة،  الجتماعية  املعايري  حتكمها  ول 
الطارئة  واملعايري  القيم  حتكمها  ما  بقدر 
من  �رشب  الوقت  بنف�ض  وهو  واملوؤقتة، 
اجلماعات  �سلوك  اأي  الجتماعي،  ال�سلوك 
التي ينتظم اأع�ساوؤها ب�سكل عفوي بتاأثري 
جو  عليها  وي�سيطر  م�سرتكة  عقلية  حالة 
نف�سي اجتماعي خا�ض، واأزاء ذلك ي�سعف 
يف  واجلمعي  الفردي  الجتماعي  الإدراك 
فتنت�رش  التنظيم  وانعدام  الفو�سى  زحمة 
التي  واملخاوف  الهلع،  وحالة  ال�سائعات 
حالة  عن  ف�سال  ال�سطرابات،  اإىل  توؤدي 

اله�سترييا اجلمعية.
يرى )غو�ستاف لوبون( وهو طبيب فرن�سي 
ال�رشقية  احل�سارة  بدرا�سة  اأهتم  وم��وؤرخ 
مو�سوع  يف  وقوله  املجتمعات  ودرا�سة 
التاأثري  حتت  الأفراد  يقع  والهيجان  الإثارة 
الت�سديق  �رشعة  يف  واملفاجئ  ال�رشيع 
وبث  الأ�ساطري  خلق  اإىل  ال�سبيل  ميهد  مما 
اأن  اإل  فائقة،  ب�سهولة  ون�رشها  ال�سائعات 
بعدم  يت�سف  العواطف  يف  الندفاع  هذا 

الثبات وال�ستقرار.
خال�سة ال�سطور التي عر�ست لها وجهات 
نظر نف�سية، اجتماعية هل يكون من املحتمل 
لل�سيا�سة  فداء  كب�ض  اأ�سبحت  الب�رشية  اأن 
اأجل  من  ال��دويل  وال�����رشاع  والقت�ساد 
ال�سيطرة التامة على الب�رشية دون ا�ستثناء، 
اأن كب�ض الفداء كظاهرة اجتماعية  ل �سيما 
اأو  واإدارتها،  املجتمعات  بكيان  عالقة  لها 
الكل  واقت�سادُيا،  �سيا�سًيا  عليها  ال�سيطرة 
اأط��راف  عن  موؤكدة  معلومة  اأي��ة  ميلك  ل 
والذي  القت�سادي  ال�سيا�سي،  ال�رشاع 
حتول اإىل �رشاع نف�سي فردي وجمعي عند 

�سكان العامل رغم حت�رشه وتقدمه؟.
�سارمة  تدابري  احلكومات  اتخذت  لقد 
فريو�ض  انت�سار  م��ن  للحد  ���رشوري��ة 
نتخذ  اأن  اأي�سًا  املهم  ))كورونا((، ولكن من 
من  للحد  امللحة  الأخ��رى  العقلية  التدابري 
ونزعات  واملتطرفة  العن�رشية  الأفكار 
التي  املوؤامرة  بنظريات  والإمي��ان  اخلرافة، 
تنتع�ض يف اأجواء اخلوف والذعر، وقد راأينا 
فرتة  خالل  �سبق  ما  كل  من  زاً  مرَكّ خليطًا 
الوباء  فيها  انت�رش  التي  املا�سيني  ال�سهرين 
ب�رشعة، ومن املتوقع اأن تزيد خالل الأ�سهر 
ميكن  ل  و  خطري  جد  ))الأم��ر  لأن:  القادمة 
من  اليوم  العامل  به مهما و�سل  ال�ستهزاء 
تقدم علمي و تكنولوجي، ل بدا من مواجهة 
اأمر الواقع بدون لف و دوران و البتعاد عن 
باأرواح  التالعب  و  ال�ستهزاء  و  ال�رشاع 

عند  مكرمة  معززة  الإن�سان  فروح  الب�رش، 
الله �سبحانه و تعاىل مهم كانت ديانتها((.

ها هي الآن منظمة ال�سحة العاملية تاأكد من 
قالت  بتناق�ض يف م�سداقيتها، حيث  جديد 
لفريو�ض  يتعر�سوا  اأن  ميكن  الأطفال  اأن 
الفريو�ض  اأن  فكرة  نافية  امل�ستجد،  كورونا 
ي�سيب كبار ال�سن فقط، وقال رئي�ض الفرع 
املتحدة  لالأمم  التابعة  للمنظمة  الأوروب��ي 
كوفيد19-  مر�ض  فكرة  اإن  كلوغ  هانز 
كبار  على  فقط  توؤثر  الفريو�ض  عن  الناجت 
اأنه  اإىل  واأ�سار  الواقع،  يف  "خاطئة  ال�سن 
ملراهقني وبالغني �سغار  ت�سجيل حالت  مت 
حالتهم  وتطلبت  الأخرية  الآونة  يف  ال�سن 

اأحيانا العناية املركزة.
وفاة  عن  �سابق  وقت  يف  اأعلن  قد  وك��ان 
ر�سيع يف م�ست�سفى بالوليات املتحدة مل 
يتجاوز عمره �ستة اأ�سابيع، و�سجلت اأوروبا 
 12 عمرها  لطفلة  باملر�ض  وف��اة  اأ�سغر 
بني  ما  اإن  املنظمة  بلجيكا، وقالت  عاما يف 
امل�سجلة  احلالت  من  املائة  يف   15 اإىل   10
كانت  عاما   50 �سن  حتت  للم�سابني  عامليا 
قال  امل�سوؤول  اخلطورة،  و�سديدة  متو�سطة 
عر�سة  اأقل  الأ�سحاء  الأ�سخا�ض  اإن  اأي�سا 
م�سريا  العمر،  يف  تقدموا  لو  حتى  للخطر 
اإىل حالت �سجلت موؤخرا لأ�سخا�ض جتاوزا 

ال�100 عام وتعافوا متاما من املر�ض.
علماء  اكت�سف  اأين  اأخرى،  اإ�سكالية  هناك 
بقي  حيث  ن��ادرة،  كورونا  حالة  �سينيون 
مما  قيا�سية،  لفرتة  العدوى  ينقل  �ساحبها 
ي�سري اإىل وجود �ساللة جديدة حمتملة من 
منت�سف  يف  وهو  الرجل  التاجي  الفريو�ض 
وقت  وهو  يوما   49 ملدة  معديا  كان  العمر 
قيا�سي مل يتم ت�سجيله من قبل ومع ذلك، 
الرجل  منها  عانى  التي  الأعرا�ض  كانت 
اأنه �سكل  اإنه يبدو  الباحثون  خفيفة وقال 
حيث  الفريو�ض،  مع  ديناميكيا"  "توازنا 
ت�سري احلالة اإىل �ساللة ميكن اأن تنت�رش بني 
النا�ض لأ�سابيع، حتى لو مل يظهر امل�سيف 

العديد من الأعرا�ض.
لكن مع ذلك عانى امل�ساب من �سعوبات 
واحتاج  ال��ف��ريو���ض،  م��ن  التخل�ض  يف 
اأخذت  م�سادة  باأج�سام  حقنه  اإىل  الأطباء 
من دم اأحد املتعافني من اأجل التعايف فقام 
الرجل ال�سيني، الذي مل يتم الك�سف عن 
ا�سمه، بزيارة م�ست�سفى يف ووهان لإجراء 
كورونا  فريو�ض  عن  الك�سف  اختبارات 
حينه  يف  وذك��ر  فرباير،   8 يف  امل�ستجد 
اأ�سبوع  ملدة  متقطعة  حمى  من  عانى  اأنه 
تقريبا، ولكن مل يكن لديه اأعرا�ض �سائعة 

اأخرى، مثل ال�سعال.
                                       ..يتبع..

   الأخطاء الب�شرية بني ال�شراع و ال�شتهزاء مبخاطر فريو�شات الأوبئة امل�شتجدة..           
    الأوبئة هي اأ�شواأ ما ميكن اأن يحدث و لو احتد الب�شر املختلفون على �شيء ف�شيتحدون للتخل�ص منها اليوم، �شيء هو ا�شغر من الإن�شان بخم�شة ماليني 
مرة �شيت�شبب باأكرب حجر �شحي يف تاريخ الب�شر، يحدث هذا يف املعمورة على اأكرث من واحد و ن�شف مليار اإن�شان، مدن حمظورة خاوية على عرو�شها، و 

وفيات قدرت بعدة األف و اإ�شابات جتاوزت املليون و ن�شف، اإنه وباء  فريو�ص كورونا الفتاك.

حممد الأمني غرنا�ص

اجلزء الثاين
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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.
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ميثاق �سرفنا االإعالمي اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية غرداية

 دائرة بونورة  
 بلدية بونورة

م�شلحة ال�شوؤون الإجتماعية والثقافية 
مكتب اجلمعيات

رقم .: 03/ م.ج/ 2020
و�شل اإ�شهار خا�ص بتاأ�شي�ص جمعية حملية 

ت" املراآة الثقافية بني يزقن بلدية بونورة .  امل�شماة : جمعية " ِت�شِ
كرمي    : اجلمعية  رئي�ص    2019 نوفمرب   14 بتاريـخ:  مللفها  املودعة 
باحلاج بن حممد . املولود بتاريخ: 10/04/1955 بـ : بني يزقن ) 
ولية غرداية( الكائــن مقــرها: املركز الثقايف املرحوم معروف احلاج 

حممد بني يزقن بلدية بونورة ولية غرداية .

االإثنني 27 اأفريل 2020 م املوافق
لـ 04 رم�سان 1441 هـ - العــدد 1986

14ت�سلية

1سجن كان رمزا للطغيان والظلم كان يوم اقتحامه 
يوم العيد الوطين حتتفل به فرنسا كل عام

2فراش )معكوسة( o مبعىن حديث باالجنليزية
3احد الوالدين o نابع عن الود واملحبة

4مزارع الربتقال يف فلسطني
5بناء حتيت أسفل البناء األساسي o نصف بلبل

6من أجل o نتبع هنجا o سقيا األرض
7أسم اشارة مثىن o غصن

8أعلى o يف هذا املكان
 o حرف جازم o )9ملؤه اإلباء والشرف )معكوسة

اليوم السابق
10حوار للتسلية o نبات يستخرج منه السكر

أفقــــــــــــــــــي

1زخرفة اسالمية o تضاريس حبرية 
حتتوي على املرجان

2دولة افريقية اسسها عبيد أمريكيون 
 o حمررون أرادو العودة إىل أفريقيا

يابسة
 o 3حفظ حق الوالدين واحترامهما

نصف رماد o نضوب وانتهاء
4لغة وضعت من األمم املتحدة لتكون 

دولية ولكنها فشلت فشال ذريعا
5اخلطاط الوزير واضع أسس خط الثلث 

يف الدولة العباسية
6تنتهي حياهتا o ثلثا هام

7عنصر من عناصر مياه البحر تداوى 
به اجلروح o غري ناضج وغري مشذب 

أو مهذب
8عنده o وصف يطلق على كل من لديه 

موهبة ميكن تطبيقها يف عمل ما
9كلمة أصلها فارسي تطلق على مواد 

التلفزيون أو اجلزء غري املرئي من 
قدرات الكمبيوتر

10مادة تفرزها البنكرياس حلرق السكر 
يف الدم o اذا جتاوز اثنني شاع

عمــــــــــــــودي 

 9 منها  واحد  كل  كبرية,داخل  مربعات   9 من  �سودوكو  لعبة  .تتاألف 

مربعات �سغرية لت�سكل ال�سبكة من 81 مربعا �سغريا.

وعليه: امالأ هذه املربعات ال�سغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�سرط :

 1.اأن اليتكرر الرقم داخل ال�سبكة اأفقيا وعموديا 

داخل اأي مربع من املربعات الت�سعة الكبرية رقم  اأي  اليتكرر  2.اأن 

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية الوادي

دائرة اأمية ون�شه
بلدية وادي العلندة

مكتب اجلمعيات
الرقم: 20/613

ا�شهار جتديد الهيئة القيادية جمعية ذات �شبغة حملية تخ�شع للقانون
رقم 06/12 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
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�صــورة و تعليــق

اإ�شعاف 
امراأة حامل 
و توليدها 

بنجاح داخل 
�شيارة اإ�شعاف 
بولية ال�شلف

برملاين 
بريطاين يقرر 

خو�ص جتربة 
ال�شيام 

ملدة اأ�شبوع
اأعلن النائب الربيطاين 

عن حزب املحافظني، باول بري�ستو، اجلمعة، 
اأنه �سي�سوم اأول اأ�سبوع من �سهر رم�سان 

املبارك، لفهم ماذا يعني هذا ال�سهر للم�سلمني.
ون�رش بري�ستو فيديو على ح�سابه يف موقع 

“تويرت”، قال فيه: “قررت �سوم اأول اأ�سبوع 
من رم�سان مل�ساركة امل�سلمني جتربة ال�سيام، 

ولفهم ماذا يعني رم�سان بالن�سبة لهم”، 
لي�سرت�سل “رم�سان وقت للتاأمل الروحي 

وحت�سني الذات والإكثار من العبادات”.واأ�ساف 
الربملاين الربيطاين “قررت ال�سوم خالل 

الأ�سبوع الأول من رم�سان رغم اأين ل�ست 
م�سلما، لكني اأ�سعر اأنه من املهم اأن اأ�سارك هذه 

التجربة مع نحو 20 األف م�سلم يعي�سون يف 
مدينتي بيرتبورو”.

الفاي�سبوكيون يتهكمون من الربامج 
الرم�سانية ويحنون اإىل "نا�س مالح" 

و"الطاك�سي املجنون"
خمتلف  بثتها  التي  ال��درام��ي��ة  والأع��م��ال  ال��ربام��ج  حتولت 

بني  لل�سخرية،  د�سمة  م��ادة  اإىل  اخلا�سة  القنوات 
تهكموا  الذين  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  رواد 

على  "الفاي�سبوكيون"  واأجمع  املقدمة.  الأعمال  على 
امل�ساهد  تطلعات  اإىل  ترق  مل  الرم�سانية  الربامج  اأن 
الرتفيه. حيث  من  ول  اجل��ودة  حيث  من  ل  اجل��زائ��ري، 
الوقوف  ب�سغف  انتظروا  باأنهم  الفاي�سبوك،  رواد  واأكد 

على ما �ستقدمه برامج رم�سان 2020، ل�سيما واأنهم يعتكفون 
مرير،  بواقع  ي�سطدموا  اأن  قبل  ال�سحي،  احلجر  ب�سبب  مبنازلهم 

وبرامج تخلو من الإثارة والرتفيه على حد �سواء.كما راح العديد من "الفاي�سبوكيون" 
يتداولون بع�ض من مقاطع الربامج ال�سابقة التي اأدخلت البت�سامة اإىل البيوت اجلزائرية 
على غرار "نا�ض مالح �سيتي" التي بثت اأول مرة �سنة 2002 وا�ستمرت اإىل رم�سان 
 2001 �سنة  بثها  مت  التي  املجنون"  "الطاك�سي  اخلفية  الكامريا  اإىل  بالإ�سافة   ،2006
اإ�سافة اإىل عدد من الأعمال التي بقيت را�سخة يف �سورة "اجلمعي فاميلي" و "عا�سور 
العا�رش."ويف املقابل، مل ترق "الكامريا كا�سي" اإىل تطلعات امل�ساهد اجلزائري يف اأول 
يوم من �سهر رم�سان، بعدما متيزت بالتكرار تارة والفو�سى تارة اأخرى، بينما ذكرت 
رواد الفاي�سبوك باأن معظم التجارب مفربكة، يف حني يرى البع�ض الآخر، باأن فريو�ض 
"كورونا" األقى بظالله على "الكامريا اخلفية" وجردها من طابعا الكوميدي والهزيل

اأبناء غزة يوا�شلون ر�شائلهم املعربة عن ع�شقهم للجزائر
يوا�سل ال�سعب الفل�سطيني يف خمتلف اأرجاء بالده , وبن�سبة اأكرب اأبناء مدينة غزة الفل�سطينية 

خ�سو�سا ر�سائلهم جتاه نظرائهم من بالدهم الثاين اجلزائر احلبيبة واملعربة على مدى حبهم وع�سقهم 
لبالدنا اجلزائر وهو ما وقفت عليه يومية التحرير خالل من�سورات عرب �سبكة التوا�سل االجتماعي , 
م�ستغلني بذلك جمموعة من ال�سباب الفالحني لالأر�ص املحتلة هذه املّرة مو�سم احل�ساد وفر�سة جنيي 

بع�ص اخل�سر والفواكه املو�سمية التي تزخر بها تلك االأر�ص , جت�سد هذا بوا�سطة ت�سميم الرايتني 
اجلزائرية والفل�سطينية جنبا اإىل جنب على االأر�ص , بعد نهاية عملية احل�ساد موؤكدين هوؤالء ال�سباب 

الذين يظهرون عن ال�سورة يف الوقت نف�سه على اإ�سرارهم للمحافظة على تقاليدهم وكذا بادئيهم 
بوا�سطة تبادل الر�سائل الهادفة التي حتمل من ورائها جملة من عبارات املحبة واالإخال�ص وغريهما من 

التي يع�سقها �سعبي البلدين فل�سطني واجلزائر.

و�شع حد جلماعة تن�شر 
معلومات بالفاي�شبوك مت�ص 

بامل�شلحة الوطنية 
 متكنت قوات ال�سرطة التابعة الأمن دائرة �سيدي عامر 

باأمن والية امل�سيلة من توقيف03 اأ�سخا�ص ترتاوح 
اأعمارهم مابني 28 و43 �سنة بغر�ص الدعاية ملن�سورات 

من �ساأنها امل�سا�ص بامل�سلحة الوطنية, واإهانة هيئة 
نظامية عرب مواقع التوا�سل االجتماعي

وقائع الق�سية بداأت على اإثر �سكوى تقدم بها املمثل 
القانوين الأحد االإدارات املحلية, مفادها قيام جمموعة 

من االأ�سخا�ص بن�سر معلومات مغلوطة عرب موقع التوا�سل 
االجتماعي "في�سبوك" ت�سيء اإىل اإدارته باالإ�سافة 

اإىل الت�سهري بهيئات عمومية وامل�سا�ص بها, وبا�ستعمال 
و�سائل التحري القانونية, متكنت ذات امل�سالح من توقيف 

امل�ستبه فيهم الثالثة واإجناز ملفات ق�سائية �سدهم 
وبعد ا�ستكمال كافة االإجراءات مت تقدميهم اأمام وكيل 

اجلمهورية لدى حمكمة بو�سعادة من اأجل جنحة عر�ص 
للجمهور من�سورات لغر�ص االإ�سرار بامل�سلحة الوطنية, 

جنحة اإهانة هيئة نظامية, الذي بدوره اأحالهم على 
جل�سة املثول الفوري اأين اأمر قا�سي اجلل�سة باإيداع 

اأحدهم مبوؤ�س�سة اإعادة الرتبية ببو�سعادة فيما ا�ستفاد 
امل�ستبه فيهما االآخران من ا�ستدعاء مبا�سر .

ا�ستغل الكثري من جنوم 
الكرة العاملية توقف 
مناف�سات كرة القدم 

ووجودهم باحلجر ال�سحي 
املنزيل، ب�سبب تف�سي 

فريو�ض كورونا اجلديد، 
ليدلوا باعرتافات 

مثرية متعلقة 
مب�سريتهم 

الكروية وحتى 
ال�سخ�سية.

وكان من بني 
هوؤلء بني 

ت�سيلويل، الظهري الأي�رش لنادي لي�سرت 
�سيتي ومنتخب اإجنلرتا، الذي حتدث يف 

مقابلة اإعالمية مع موقع "بلي�رش رابورت" 
عن العديد من الأمور، من بينها اعرتافه 

باجلودة التي يتميز بها زميله ال�سابق 
والنجم احلايل لنادي مان�س�سرت �سيتي، 

اجلزائري ريا�ض حمرز.
وك�سف بن ت�سيلويل اأن ريا�ض حمرز 

هو اأكر لعبي الأجنحة رعبا من الذين 
واجههم، وقال: "ريا�ض حمرز، اأ�سعب 
جناح قمت مبواجهته، اإنه لعب يرعبني 

للغاية". 

جنم منتخب 
اإجنلرتا، بني 

ت�شيلويل: 
حمرز  "مواجهة 
تثري الرعب"



تعليمات عاجلة بتطبيق �شروط الوقاية ال�شحية مع 
الغلق الفوري للمحالت املخالفة

احتاد التجار يرحب بعودة ن�ساطات جتارية وحماية امل�ستهلك تقرتح:

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

حلماية  اجلزائرية  املنظمة  قالت  و 
ــالن  الإع تبعا  لها  بــيــان  يف  امل�ستهلك 
تـــدابـــري  حـــــول  االأوىل  الـــــــــوزارة 
ـــدة لــعــديــد من  ـــدي الــرتخــيــ�ــص اجل
حمالت  �سيما  وال  التجارية,  االأن�سطة 
اأنها  اأكـــدت  ــة  ــذي واالأح املالب�ص  بيع 
باملطالبة  املــبــادريــن  اأول  مــن  كــانــت 
العاجلة  الوقائية  التدابري  باتخاذ 
بداأت  التي  و  الوباء,  انت�سار  من  للحد 
تعطي ثمارها اليوم رغم عدم االلتزام 
التجار  و  املواطنني  طرف  من  كلية  بها 

على حد ال�سواء.
الــ�ــســارم  الــتــقــيــد  اأن  اعــتــربت  كــمــا 
�ساأنه  من  الوقاية  و  احلجر  بتدابري 
خروج  و  اجلائحة  بانق�ساء  التعجيل 
البالد من هاته الو�سعية ال�سعبة التي 
املواطنني  م�سالح  كبري  ب�سكل  عطلت 

واملوؤ�س�سات لفرتة طويلة.
على  احلكومة  اإعــالن  اإن  اعتربت  كما 
جتارية  ن�ساطات  عــدة  فتح  اإعــــادة 
مــن مــوؤ�ــســرات انــفــراج االأزمـــــة,اإال اأن 
الوطني  الرتاب  كامل  عرب  الرتخي�ص 
لن�ساطات غري م�سبوطة و من ال�سعب 
ــص و  ــ� ــالب ــارة امل ــج ــت الــتــحــكــم فــيــهــا ك
االأحذية تزامنا مع دخول �سهر رم�سان 
بالذات ال يبعث يف اأنف�سنا الطماأنينة, 
اخلــروج  على  البالد  �سارفت  اأن  بعد 
الن�ساطات  هذه  كون  الوباء,  ذروة  من 
قد  وما  الفرتة  هاته  يف  اأوجها  تعرف 
الوقاية  لــ�ــســروط  ك�سر  مــن  ن�سهده 
و  االجــتــمــاعــي  كالتباعد  ال�سحية 

املالم�سة املتكررة ملنتوجات العر�ص.
احلكومي  الـــقـــرار  فـــاإن  ذلـــك  ورغـــم 
للوالة  ال�سالحيات  كامل  اأعطى  قد 
التخاذ التدابري الوقائية الالزمة على 

م�ستوى اإقليمهم.
املنظمة  فــاإن  تــقــدم,  مــا  على  بناء  و 

ــاء  ــط الإع اجلــمــهــوريــة  والة  تــنــا�ــســد 
بهدف  وعــاجــلــة  �ــســارمــة  تعليمات 
ال�سحية  الــوقــايــة  ــروط  ــس � تطبيق 
الــفــوري لكل  الــغــلــق  ــع  م  , بــ�ــســرامــة 
املخالفني, ومن بينها, منع دخول اأكرث 
من 3 زبائن اإىل املحل دفعة واحدة مع 
الطوابري  تنظيم  َتكُفل  و�سائل  و�سع 

ملنع االكتظاظ.
مطهر  با�ستخدام  الزبائن  اإلزام  واأي�سا 
اإىل  املحل  اإىل  الدخول  عند  اليدين 
الكمامات  ا�ستخدام  اإلــزامــيــة  جانب 
اإلزامية ا�ستعمال  قبل دخول املحل مع 
باملحل  عامل  كل  و  للبائع  الكمامات 
دخول  قبل  االأحذية  تعقيم  واإلزامية 

املحل.
قيا�ص  ا�ستعمال  اإىل  دعــت  املقابل  يف 
املحل  دخــول  قبل  اخلارجي  ــرارة  احل

م�سافة  احــــرتام  ــع  م ذلـــك  تــوفــر  اإن 
املحل  ـــزاء  اأج كافة  وتطهري  ـــان  االأم
املالب�ص  تغيري  غرف  وال�سيما  يوميا 

واملالب�ص امل�سرتجعة.
كما وجهت املنظمة نداء اإىل املواطنني 
التدابري  اإتباع  ب�سرورة  واملواطنات 
اأ�ــســحــاب  مهمة  وت�سهيل  الــوقــائــيــة 
حفاظا  وذلــك  الو�سع  وتفهم  املحالت 

على اأرواحهم واأرواح عائالتهم.
الوطنية  اجلمعّية  ثمنت  ــا  ــدوره ب
التي  الّتعليمة  احلرفيني  و  للتجار 
العزيز  عبد  االأّول  الــوزيــر  اأ�سدرها 
جراد و اخلا�سة بالرتخي�ص با�ستئناف 

عدة ن�ساطات جتارية.
وقالت اجلمعية اأن التعليمة لها ثالثة 
اأ�سحاب  على  الّتخفيف  وهي  ــداف  اأه
على  و  املذكورة  املت�سّررة  الّن�ساطات 

املتزايد  للّطلب  اال�ستجابة   , عّمالهم 
خالل  اخلــدمــات  و  ال�سلع  بع�ص  على 
�سهر رم�سان املبارك و كذا متكني بع�ص 
على  املحافظة  من  غرى  ال�سّ املوؤ�س�سات 

منا�سب �سغل عّمالها.
مبمار�سة  ال�سماح  اإّن  اجلمعية  قالت  و 
االلتزام  مع  ي�سّر  لن  الن�ساطات  هذه 
ب�سروط الوقاية و التباعد االجتماعي 
يفيد  لن  الن�ساطات  تلك  منع  اأّن  كما 
التباعد  و  الــوقــايــة  يف  الــتــهــاون  ــع  م

االجتماعي .
احلرفيني  و  للتجار  الوطنية  اجلمعّية 
و  الــّتــجــارة  ن�ساطات  اأ�ــســحــاب  ــت  دع
التقّيد  اإىل  مبزاولتها  امل�سموح  احلرف 
تنظيفا   ( الوقاية  ــراءات  ــاإج ب الــّتــام 
الّتباعد  على  احلر�ص  و   ) تعقيما  و 

االجتماعي بني الّزبائن !

رحبت منظمات و جمعيات حماية امل�شتهلك و التجار بالرتخي�ص ملزاولة عدة اأن�شطة جتارية وان دعت اإىل فر�ص �شروط �شارمة 
على املحالت التجارية املخالفة لإجراءات التباعد و الوقاية معتربة منع تلك الن�شاطات لن يفيد مع التهاون يف الوقاية.
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�شاعة  24 ظرف  يف  وفيات  و6  اإ�شابة   126

�شفاء 1508 منها 29 حالة 
جديدة من وباء "كورونا"

�شفري ال�شني باجلزائر:

ال�شني �شتبقى اإىل جانب 
اجلزائر وتدعمها ملواجهة 

كورونا

اإحباط حماولة هجرة 12 
عز  يف  "حراقا" بالطارف 

"كورونا" باأوروبا

رجحت �شيطرة العامل ب�شكل كامل على الوباء يف دي�شمرب املقبل

درا�شة "متفائلة" تتوقع 2 جويلية تاريخ نهاية جائحة كورونا يف اجلزائر

ح�شب بيان لوزارة الدفاع

اإلقاء القب�ص على اإرهابي مبنطقة الدبداب احلدودية 

ك�سفت وزارة ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات  
املوؤكدة  االإ�سابات  عــدد  ارتفاع  عن  ــد  االأح اأم�ص 
 3382 اإىل  اجلزائر  يف  امل�ستجد  "كورونا"  بفريو�ص 
حالة, وارتفاع عدد الوفيات اإىل 425 وفاة.وح�سب 
بيان لوزارة ال�سحة  فاإن م�ساحلها �سجلت 126 اإ�سابة 
جديدة خالل 24 �ساعة االأخرية.بينما مت ت�سجيل 
لريتفع  االأخرية  �ساعة   24 خالل  وفاة  حاالت   6
متاثلت  التي  احلاالت  وفاة.اأما   425 اإىل  االإجمايل 
اإجمايل  29 حالة, لريتفع  اإىل  لل�سفاء  فقد و�سلت 
احلاالت التي متاثلت لل�سفاء من  فريو�ص كورونا اإىل 
بالربوتوكول  للعالج  حالة   5863 خ�سوع  مع   1508
م�ساد  زائد  كلوروكني  هيدروك�سي  دواء  من  املتكون 
حماربة  �سياق  يف  زيرتومي�سني.ودائما  هو  حيوي 
احلماية  وحــدات  قامت  كــورونــا  فريو�ص  انت�سار 
عملية   259 بـ  االأخرية  �ساعة   24 الـ  خالل  املدنية 
فريو�ص  انت�سار  من  بالوقاية  متعلقة  حت�سي�سية 
كورونا كوفيد19- لفائدة مواطني 31 والية, اإ�سافة 
اإىل 161 عملية تعقيم عامة عرب 30 والية.و�سملت 
حث  خاللها  مت  بلدية,   137 التح�سي�سية  العمليات 
احلجر  قواعد  احرتام  ب�سرورة  املواطنني  وتذكري 
فيما  االجتماعي,  التباعد  قواعد  وكــذا  ال�سحي 
عمومية  وهياكل  من�ساآت  التعقيم  عملية  �سملت 
موزعة  والــ�ــســوارع  ال�سكنية  املجمعات  وخا�سة 
املدنية  احلماية  اأن  البيان  بلدية.واأورد   129 عرب 
خمتلف  من  عون   1150 العمليتني  لهاتني  خ�س�ست 
لتغطية  اأمنية  اأجهزة  �سع  و  اإىل  باالإ�سافة  الرتب, 
 03 عرب  ال�سحي  للحجر  موجهة  لالإقامة  اأماكن   7

واليات وهي  تيبازة, اجلزائر, خن�سلة.
لوؤي ي

اأن  لــيــان,  يل  بــاجلــزائــر  ال�سيني  ال�سفري  �ــســرح 
فريو�ص  �سد  وال�سني  للجزائر  امل�سرتكة  املكافحة 
كورونا توؤكد اأن البلدين ال�سقيقني تربطهما �سراكة 
ا�ستثنائية  �سداقة  على  تقوم  واإ�سرتاتيجية  �ساملة 

وثقة متبادلة.
يف  ن�سر  ــه  ل مــقــال  يف  ال�سيني,  ال�سفري  وكــتــب 
جانب  اإىل  �ستبقى  ال�سني  اأن  الوطنية,  ال�سحافة 
وامل�ساعدات  الدعم  تقدمي  �ستوا�سل  و  اجلــزائــر 

ح�سب اإمكانياتها.
اليوم  يوا�سالن  البلدين  اأن  ال�سيني,  ال�سفري  واأكد 
كوفيد19-,  مكافحة  اإطــار  يف  وتكافلهما  تعاونهما 
�ستخرج  اجلزائر  بــاأن  متيقنة  “ال�سني  اأن  م�سيفا 

منت�سرة من مكافحتها لهذا الوباء”.
اجلزائر  يف  الــوبــاء  تطور  اأن  املتحدث  اأ�ــســار  كما 
ــــراءات  االإج بف�سل  ايجابية  بتوجهات  يتميز 
املتخذة برعاية الرئي�ص عبد املجيد تبون واجلهود 
والت�سحيات اجل�سام لل�سعب اجلزائري وكذا للدعم 

القوي من البلدان ال�سديقة على غرار ال�سني
ق/و

�سرعية  غري  هجرة  حماولة  الدرك  عنا�سر  اأحبط 
لوزارة  بيان  ح�سب  بالطارف/ن.ع.5,  �سخ�سا   12 لـ 
ــار غري  ــح ــي حمــاولــة االإب ــاأت ــاع الــوطــنــي, وت ــدف ال
فيور�ص  تف�سي  عز  يف  اأوروبـــا  نحو  هــذه  ال�سرعي 
االأخرى. القارة  ودول  وفرن�سا  ا�سبانيا  "كورونا" يف 
ق/و

حجز ن�شف قنطار من الكيف بعني الدفلى

�شبط 5 قناطري و20 كغ من الكيف بب�شار
 5 بب�سار,  احلدودية  ونيف  بني  مبنطقة  احلــدود,  وحرا�ص  الوطني  الدرك  عنا�سر  �سبط 
 3 توقيف  مت  فقد  الوطني,  الدفاع  وزارة  بيان  املعالج.وح�سب  الكيف  من  كلغ  و20  قناطري 
جتار خمدرات, وحجز 89 كيلوغراما من نف�ص املادة, بتلم�سان.من جهة اأخرى, �سبطت مفارز 
للجي�ص الوطني ال�سعبي بكل من مترنا�ست وتندوف, مركبة  رباعية الدفع ومعدات التنقيب 

عن الذهب و840 لرتا من الوقود.
, من  الدفلى بالتن�سيق مع مفرزة للجي�ص  املهام للجمارك بعني  املتعددة  الفرقة  كما متكنت 

حجر 50 كلغ من الكيف املعالج, باالإ�سافة اإىل ثالثة �سيارات.                                                           ق/و

ـــة اأجنـــزتـــهـــا اإحــــدى  ـــس ــت درا� ــع ــوق ت
وبــاء  زوال  �سنغافورة,  يف  اجلامعات 
 100 بن�سبة  ــر  ــزائ اجل يف  "كورونا" 
و�سط  القادم  جويلية   2 بتاريخ  باملائة 
ت�سكيك من اخلرباء يف �سحة البيانات 

امل�ستخدمة للو�سول اىل النتيجة.
جامعة  اأعدتها  التي  الدرا�سة  واأ�سارت   
واعتمدت  للتكنولوجيا,  �سنغافورة 
حتليل  يف  ال�سناعي  ــاء  ــذك ال تقنية 
دول  من  املقدمة  الر�سمية  البيانات 
بفريو�ص  االإ�سابات  عدد  حول  العامل 
اأن  اإىل  )كوفيد19-(  امل�ستجد  كورونا 
الوباء يف اجلزائر يف مطلع  دورة حياة 
ال�سيطرة  ت�سل  فيما  القادم  جويلية 

عليه يف 14 ماي القادم بن�سبة 97 باملئة 
لكن  باملائة   99 بن�سبة  ــاي  م  26 ويف 
كامل  ب�سكل  العامل  ي�سيطر  اأن  رجحت 
املقبل,  دي�سمرب  يف  كورونا  وباء  على 
اخلـــرباء,  بع�ص  فيه  �سكك  مــا  وهــو 
بنهاية  التكّهن  ميكن  ال  اأنه  معتربين 
موجات  عن  احلديث  ظل  يف  االأزمـــة, 
جديدة للوباء يف ال�سني وبع�ص الدول 

االأخرى.
الوباء  ان  الدرا�سة  حددت  العامل  ففي 
دي�سمرب  من  الثامن  بحدود  �سينتهي 
العامل  اأن  اإىل  ــارت  ــس اأ� لكنها  املقبل, 
�سي�سيطر بن�سبة 97 يف املئة على الوباء 

مع نهاية �سهر ماي.

كما اأ�سارت اإىل اأن اأغلب الدول العربية 
الفريو�ص  على  الق�ساء  من  �ستتمكن 
ومنت�سف  مــاي  نهاية  بني  الفرتة  يف 

جويلية.
متباينة,  فعل  ردود  الدرا�سة  واأثــارت 
كـ”دليل” على  البع�ص  بها  رّحب  حيث 
اإمكانية الق�ساء على الفريو�ص القاتل, 
التي  ـــام  االأرق يف  اآخـــرون  �سكك  فيما 
عن  احلديث  ظل  يف  وخا�سة  اأوردتها, 

موجات جديدة للوباء.
ــي  ــك ــري وكــتــب عــــامل االأوبــــئــــة االأم
املعروف, الري بريليانت, على ح�سابه 
الــوبــاء  ينتهي  “ال  تــويــرت:  مــوقــع  يف 
عندما  بل  اللقاح,  اكت�ساف  يتم  عندما 

)قبل  عــاملــيــة.  تلقيح  حملة  ــداأ  ــب ت
لتو�سيل  اأنظمة  اإن�ساء  من  بد  ال  ذلك( 
اإىل  االأطفال  ب�سلل  اخلا�سة  اللقاحات 
يف  اإليها  الو�سول  ي�سعب  التي  املناطق 

العامل”.
اأكدت  العاملية  ال�سحة  منظمة  وكانت 
�سي�ستمر  كــورونــا  فريو�ص  اأن  ــريا  اأخ
اإىل  دعت  كما  العامل,  يف  طويلة  فرتة 
ال�سفر  حركة  اإعــادة  يف  الت�سّرع  عدم 
تف�سي  زيـــادة  مــن  حمـــّذرة  الــعــاملــيــة, 
الفريو�ص يف اأفريقيا واأمريكا الو�سطى 

واجلنوبية.
لوؤي ي

متكنت مفرزة للجي�ص الوطني ال�سعبي,  
)واليــة  احلــدوديــة  الــدبــداب  مبنطقة 

اإرهابي  على  القب�ص  اإلقاء  من  اإليزي(, 
قويدر  "يون�سي  ي�سمى  عنه  مبحوث 
باجلماعات  التحق  قد  كان  الــذي  و   "
اأفادت  ما  ح�سب   ,2012 �سنة  االإرهابية 
به وزارة الدفاع الوطني, يف بيان لها.و 
مكافحة  اإطــار  "يف  و  اأنه  البيان  يف  جاء 
املعلومات,  ا�ستغالل  وبف�سل  ــاب  االإره
متكنت مفرزة للجي�ص الوطني ال�سعبي, 
الدبداب  مبنطقة   2020 افريل   24 يوم 
من  اإيليزي/ن.ع.4,  بوالية  احلدودية 
املبحوث  االإرهــابــي  على  القب�ص  اإلقاء 
الــذي  قــويــدر(  )يون�سي  امل�سمى  عنه 
�سنة  االإرهــابــيــة  باجلماعات  التحق 

".2012
للجي�ص  م�سرتكة  مفرزة  حجزت  كما 

م�سالح  مع  بالتن�سيق  ال�سعبي,  الوطني 
بالناحية  بتلم�سان  الــوطــنــي  ـــن  االأم
من  كبرية  كمية  الثانية,  الع�سكرية 
قناطري  بـاأربعة  تقدر  املعالج  الكيف 
"�سبط عنا�سر  و)45( كيلوغرام", فيما 
من  كيلوغراما   )30( الوطني  الــدرك 
بالناحية  ب�سكيكدة  املـــــادة,  نف�ص 

الع�سكرية اخلام�سة".
بغليزان,  ــدرك  ال عنا�سر  "اأوقف  كما 
 )14( ــزوا  ــج وح ـــدرات  خم ــار  جت  )04(
حني  يف  املعالج",  الكيف  من  كيلوغرام 
للجي�ص  م�سرتكة  مــفــرزة  "�سبطت 
اجلــمــارك,  مــ�ــســالــح  مــع  بالتن�سيق 
بحوزة  كانت  مهلو�ص  قر�ص   )1500(
ــى منت  ــل ــــــدرات كـــانـــا ع ـــري خم ـــاج ت

من  و  مبع�سكر",  �سياحيتني  مركبتني 
للجي�ص  مفارز  "اأوقفت  اأخـــرى,  جهة 
خمتار  باجي  وبرج  مترنا�ست  من  بكل 
 )36( ال�ساد�سة,  الع�سكرية  بالناحية 
�سخ�سا و�سبطت �ساحنتني و09 مركبات 
املواد  من  اأطنان  و)4,3(  الدفع  رباعية 
باالإ�سافة  للتهريب,  املوجهة  الغذائية 
عرب  ات�سال  وجهاز  �سيد  بندقية  اإىل 
"اأحبطت  حني  يف  ال�سناعية",  االأقمار 
تهريب  حماوالت  للجي�ص  اأخرى  مفارز 
)12240( لرتا من الوقود بكل من تب�سة 
اأهرا�ص . و على �سعيد  والطارف و�سوق 
غري  مهاجرا   )93( توقيف  مت  اآخـــر, 

�سرعي من جن�سيات خمتلفــــــــــة 
بتمرنا�ست.                                                     ق/و
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