
كورونا بفيـــرو�س  وفيات  و7  جديــــــــدة  �إ�صابة   135

تر�جع كبري يف �ل�صادر�ت �إىل 6.7 مليار دوالر �أغلبها حمروقات

ت�سجيل 50 حالة �سفاء خالل 24 �ساعة

عجز امليزان التجاري يتجاوز 1.23 مليار دوالر خالل �سهرين
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�إ�صرت�تيجية �خلروج 
من �حلجر �ل�صحـــي 
تدريجيـــــــا حمل 

در��صــــــة معمقـــة  

�لبي�صاء  �لدر��صية  �ل�صنة  "كورونا" لن تت�صبب يف خيار 
16

رغم ا�ستقرار حاالت االإ�سابات وال�فيات دعا اإىل احلذر، بن ب�زيد:

تاأجيل ق�صية كرمي 
طابــــو �إىل �لفاحت 
من جــو�ن �لقادم
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برنامج ثري الإحياء �صهر 
�لرت�ث بد�ر �لثقافة

�الأمن يوقف 768 خمالفا 
للحجر ويحجـــز �أكرث من 

تنقل و�صيلة   247

مطالب �صعبــــية برتميم 
م�صجد �لقبــة �خل�صـر�ء 

بتما�صيـــــــن 

توزيع �أكرث من 1000 
قفة لفائدـة �ملت�صرريـــن 

من كورونــــــــا 

مو�طنون ي�صتهينــــــــون 
ب�صــروط �لوقايـــــــة من 

فريو�س كورونا بالوالية

ال�ادي

احلك�مة ت�ستاأنف مناق�سة م�سروع 
قان�ن املالية التكميلي

تد�بري �ل�صريبة على 
�أرباح �لـ�صركات لفائدة 

�لـمد�خيل �لـمحققة
 يف �جلنوب

تقرت

ورقلة

اأدرار

�ص 05

�ص 05

�ص 06

�ص 06

�ص 06

�لتطبيـــق �ملبكــــــــر 
لربوتوكول �لعالج 

�جلديد جنب �جلز�ئر 
�لكارثـــــــــــة

بركاين اأكد ت�اجد 37 م�ساب فقط 
مب�سلحة االإنعا�ص ويك�سف:

03

03

بطلب من هيئة الدفاع عن املتهم

• اقرتاح تقلي�ص الف�سل الثالث اإىل 4 اأ�سابيع فقط يف حال رفع احلجر

مواعيد عبر الهاتف وارتداء الكمامات واستخدام جهاز قياس الحرارة عند البوابة

فر�س �صروط �صارمة على �حلالقني 
وحمالت �ملالب�س خالل مز�ولة ن�صاطهم
04
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02احلدث

�جلالية �جلز�ئرية يف ��صبانيا تطالب بحق 
�لعودة �إىل �لوطن

علجية عي�س
-----------------

و لي�ست ا�سبانيا البلد الوحيد الذي 
�سبقتها  بل  الأ�سلوب  هذا  ا�ستعمل 
اجلالية  م��ن  طلبت  ح��ن  فرن�سا 
اأرا�سيها  فوق  تقيم  التي  اجلزائرية 
و ل يحمل اأ�سحابها وثائق ر�سمية، 
مقابل  بلدانهم  اإىل  العودة  منهم 
جانحة  م�ست  قد  و  اأورو،   2500
القت�سادي  القطاع   19 كوفيد 
الأك��ر  ال���دول  ل�سيما  ال��ع��امل��ي 
بلغ  التي  كاإ�سبانيا   بالوباء  ت�رضرا 
اقت�سادها يف وقت كورونا م�ستوى 
اأكرب  من  اإ�سبانيا  وتعترب   ، الركود 
حيث  ال��وب��اء،  م�ّسها  التي  ال��دول 
اأن  ت�سجل يوميا حالت وفاة، رغم 
م�سوؤولوها  به  ي�رضح  كما  الو�سع 
اآخر  فيه،  متحكم  و  ال�سيطرة  حتت 
الوفايات  ن�سبة  اأن  ت�سري  الأرق��ام 
بفريو�س كورونا يف ا�سبانيا �سجلت 
انخفا�سا حيث ل يتعدى 10 باملائة 
اململكة  و  فرن�سا   ، ببلجيكا  مقارنة 
 ، ال�سن  لكبار  بالن�سبة  املتحدة،  
اهتمامها  الإ�سبانية  احلكومة  اأولت 
اإحاطتها  خالل  من  ال�رضيحة  بهذه 
خمتلف  م��ن  و  التامة  بالرعاية 
اجلوانب ل�سيما اجلانب ال�سحي، و 

اأحد  اإ�سبانيا  ال�سحة يف  قطاع  يعد 
اأنه  اإل  العامل،  يف  القطاعات  اأهم 
خلتل الأزمة املالية بداأ يعرف بع�س 
اأن  اإىل  تقارير  ت�سري  النتكا�سات، 
هناك توقعات بعودة احلياة الطبيعية 
اإىل اأ�سبانيا مع نهاية ال�سهر اجلاري، 
يخ�سع  ال��دول  بقية  غرار  على  و 
و  �سحي  حجر  حالة  اإىل  الإ�سبان 
الرقابة من قبل  هذا بف�سل ت�سديد 

ال�سلطات الإ�سبانية.
مواطنن  ت�ستقبل  ا�سبانيا  كانت  و 

و  خمتلفة،  جن�سية   150 م��ن 
يعي�سون يف اأجواء يطبعها التعاي�س 
اجلماعية  الهجرة  اأن  اإل  والت�سامح، 
للمغاربة خلقت نوعا من الفو�سى 
و البريوقراطية، ب�سبب عدم امتالك 
التي  اإث��ب��ات  لوثائق  املهاجرين 
من  و�سعيتهم  ت�سوية  تتم  مبوجبها 
احل�سول  و  الدائمة  الإقامة   حيث 
منها  م��ب��ادرة  يف  و  ع��م��ل،  على 
القادر  عبد  الأم��ري  جمعية  ت�سعى 
بع�س  يف  الإ�سبانية  ال�سلطات  مع 

م�ساكل  حل��ل  قانونية  اإج����راءات 
يف  املتمركزين  ل�سيما  املهاجرين، 
�سكانية  كثافة  ت�سهد  التي  املناطق 
من  غريها  و  فالن�سيا  و  بر�سلونة 
املناطق الإ�سبانية، اأما عن املهاجرين 
بها  قام  التي  فاملبادرة  اجلزائرين 
ه��ي و���س��ع رق��م��ا اأخ�����رضا على 
م�ستوى كل املندوبيات يف ا�سبانيا 
ال�سلطات  بن  و�سل  همزة  ليكون 
املهجر  اجلالية يف   بن  و  العمومية 

بغية التكفل بان�سغالتهم.

يف ظل ��صتمر�ر �نت�صار وباء كورونا

تعي�س �جلالية �جلز�ئرية يف ��صبانيا و�صعا �صيئا للغاية ب�صبب �نت�صار وباء كورونا كوفيد 19 و �رتفاع عدد �الإ�صابات  خا�صة 
و �أن �جلز�ئر حتتل �ملرتبة �لثانية من حيث عدد �ملهاجرين معظمهم يقيمون بطريقة غري �صرعية، و ذكرت م�صادر �ن تخّوف  
�جلالية من �لتعر�س خلطر �لوباء �أجربها على دفع �أمو�ل مقابل �لعودة، و�صلت �إىل حدود 05 �آالف �أورو، خا�صة بعد تعليق 

�الأن�صطة �القت�صادية ما جعل بع�س �جلز�ئريني يعيدون �لنظر يف وجودهم فوق �الأر��صي �الإ�صبانية، يف ظل �لظروف �الجتماعية 
و�القت�صادية و �ل�صعوبات �لتي تعرت�صهم هناك، بعد فر�س �حلكومة �الإ�صبانية قيود عدم �لبقاء فوق �أر��صيها، و و�صع �إطار 

قانوين خا�س للهجرة �لعربية منذ �ن�صمامها �إىل �الحتاد �الأوروبي، هي �إجر�ء�ت �عتربها مالحظون ��صتفز�زية، رغم ما يربط 
�جلز�ئر باإ�صبانيا من عالقات �صاربة  جذورها يف �لتاربخ.

 يف �إطار برنامج �لـ:ONCI  �خلا�س 
بليايل رم�صان 2020

 �لفاي�صبوك �لبديل 
عن ح�صور �لتظاهر�ت 

�لرم�صانية �أثناء 
�حلجر �ل�صحي

و�سع الديوان الوطني للثقافة و الإعالم برناجما 
خا�سا بليايل رم�سان، و هذا �سعيا منه يف اإيجاد 
اتخذ  حيث   ، ال�سحي  احلجر  فرتة  طيلة  البديل 
الديوان جملة من التدابري الوقائية املتخذة حلماية 
الإ�سابة  خلطر  التعر�س  من  الثقايف  اجلمهوري 
العائالت  مرافقة  بهدف  و  كوفيد19،  بفريو�س 
ذلك      ، املباركة  رم�سان  �سهرات  يف  اجلزائرية 
من خالل تعزيز ن�ساطاته الثقافية و الفنية على 
بغية  الجتماعي  التوا�سل  من�سات  خمتلف 
احلفاظ على عالقاته مع اجلمهور تزامنا مع فرتة 
الوطني  الديوان   حمل  قد  و   ، ال�سحي  احلجر 
و  الأرواح  "معارج  �سعار:  الإع��الم  و  للثقافة 
اأن  على   ، رم�سان"  رحاب  يف  الأفراح  مقامات 
خمتارات  فيه  تقدم  يوميا  احل�رضي  البث  يكون 
اأبدعوا  من عرو�س و حفالت  لفنانن جزائرين 
ال��رتاث  بها  يزخر  التي  الطبوع  خمتلف  يف 
و  تربوية  عرو�س  وك��ذا  الوطني،  املو�سيقي 

ترفيهية لالأطفال.
التوا�سل  اإىل مد ج�سور  و يهدف  هذا الربنامح 
الفرتا�سي  العامل  عرب  جمهوره  و  الفنان  بن 
الفنية    ال�سهرات  لبث  يومي  موعد  خالل  من 
على  لالأطفال  الظهرية  فرتة  اأ�سبوعي  وموعد 
الف�ساءات الرقمية الر�سمية للديوان  متمثلة يف 
التوا�سل  التابعة للديوان، موقع  اليوتيوب   قناة 
و  تويرت  على  الر�سمي  احل�ساب  الإجتماعي، 
التظاهرة  برنامج  يف  جاء  ح�سبما  و  اأن�ستغرام، 
اإىل  اأفريل   27 بن  الفرتة  يف  �سيتم  الرم�سانية 
الفردة  فرقة  عر�س  ال�سهر  نف�س  من   30 غاية 
و  امزاد  فرقة  و  تيكوباوين   فرقة  و  الب�سارية 
بادي للة، على اأن يتوا�سل الربنامح مع عرو�س 

جديدة .
علجية عي�س

لتدرب  ال��دول  معظم  فر�سته  اإج��راء  الوطنية  اخلدمة 
امل�سوؤولية،  و حتمل  الن�سباط  على  ال�سباب  من  اأبناءها 
اإن مل  ال�سباب  الوطن، لكن معظم  اأجل  الت�سحية من  و 
فما  الواجب،  هذا  لأداء  الذهاب  يرف�سون  غالبيتهم  نقل 
اأن يبلغ ال�ساب �سنة ال�: 18 اإل و يتملكه القلق  و حتى 
عائلته، و جتدهم متخوفون لدرجة اأن البع�س منهم يبتكر 
الأ�سباب و الأعذار، فهذا يحتج بالدرا�سة، و اآخر يقول اأنه 
وحيد والديه و اأنه م�سوؤول على رعايتهم، و الثالث يتيم 
و م�سوؤول كذلك على تربية اإخوته و ل يقدر على تركهم 
وحدهم بدون راٍع، و اآخرون يجدون يف املر�س �سببا كافًيا 
للتهرب و عدم الذهاب، اأو كما يقال  يتغطى بورقة توت، 
ما جعل الوزارة الو�سية ) الدفاع الوطني( ت�سع �رضوطا 
ل ي�ستطيع ال�ساب اأو العائلة التهرب منها و هي ا�سرتاط 
التوظيف،  ملف  يف  الوطنية  اخلدمة  من  الإعفاء  بطاقة 
عامل  نحو  عبور  تاأ�سرية  اإىل  البطاقة  هذه  حتولت  حيث 
ال�سغل، و هنا يجد ال�ساب نف�سه جمربا على اأداء اخلدمة 
الوطنية،علما اأن الدولة و�سعت يف ال�سنوات الأخرية و 
مدة  تقلي�س  مثل  الت�سهيالت  بع�س  الت�سجيع  باب  من 
لكل  �سهرية  منحة  تخ�سي�س  و  الوطنية،  اخلدمة  اأداء 

واحد.
التي و�سعتها  الع�سكرية  ال�سيا�سة  اأن  اأبدا  اأحد ي�سك  ل 
الدولة اجلزائرية يف جتنيد ال�سباب تدخل يف اإطار حتقيق 
وظيفة الدفاع عن �سيادتها وحدودها، و مواجهة التحديات 
الكبرية املتوقعة يف امل�ستقبل و يف اإطار حتديث املوؤ�س�سة 

الع�سكرية و بناء جي�س قوي يعتمد عليه، كون املجندون 
التقاعد  على  يحالون  ملّا  �سبقوهم  ملن  خلفا  �سيكونون 
التي  الظروف  اأن  اإل  الله،  قدر  ل  منهم  واحد  يتوفى  اأو 
ا  جدًّ قا�سية  الع�سكرية  الثكنات  داخل  ال�سباب  يعي�سها 
ح�سبما يرويه بع�س ال�سباب املنتهية مدته اأي العائد من 
اخلدمة، امل�ساألة ل تتعلق ب�سعوبة التدريب، و اإمنا طريقة 
املعاملة القا�سية التي يتلقونها، اأين يجد امل�سوؤولون على 
ال�سباب على  ُدوا  ُيَعوِّ تدريبهم  جمربون على ذلك حتى 
�سيء  "كل  �سعار:  الدول  بع�س  رفعت  قد  و  الن�سباط 
ان�سباط هو  يقال جي�س بال  بالن�سباط"، لأنه كما  يبداأ 
الإقدام يف  و  امة  ال�رضّ يدربونهم على  هم  لذا  و  �سريك، 
و  ال�رضاعات   ( الأزمات  وقت  يف  ال�سعوبات  مواجهة 
 ، الإرهابية  اجلماعات  مواجهة  باخل�سو�س  و  احل��روب( 
وفاة  و  ال�سوداء،  الع�رضية  خالل  اجلزائر  يف  حدث  مثلما 
يجد  هنا  و  التحويل،  طريقة  عن  ناهيك  منهم،  الكثري 
الذين  خا�سة  الو�سع،  مع  التاأقلم  يف  �سعوبة  ال�سباب 
حراء، و يتعذر عليه روؤية اأهاليهم لبعد  لون اإىل ال�سّ ُيَحوَّ
امل�سافة و ما اإىل ذلك، فنجد الأ�رضة ل تتقبل فكرة اأن ابنها 
عن  البحث  اإىل  تلجاأ  بحيث  الوطنية،  اخلدمة  اإىل  يذهب 

طريقة تنجيه منها للح�سول على بطاقة الإعفاء.
العالقات  تفقد   البع�س  �سهادات  ال�رضوط ح�سب  هذه   
بن اجلي�س واملجتمع، وتك�سف عن تغيريات يف اجلوهر، 
ولي�س فقط يف الأ�سلوب، بحيث جتعل البع�س ينظر اإىل 
من  هناك  حن  يف  خوف،  و  ت�ساوؤم   بنظرة  اجلي�س  اأفراد 

الع�سكري  بال�سلك  اللتحاق  له رغبة �سديدة يف  تكون 
عن  البحث  و  كالبطالة  اقت�سادية  منها  عديدة  لأ�سباب 
امل�ستوى الجتماعي الراقي، و اآخري اجتماعية )امل�ساكل 
العائلية(، و اخلدمة الوطنية تختلف عن اللتحاق بال�سلك 
ال�ساب  ينهي  اأن  فما  ق�سرية  مدتها  الأوىل  الع�سكري، 
مدته حتى يعود اإىل احلياة املدنية و يعي�س حياته ب�سكل 
عاٍد ماعدا يف احلالت الإ�ستثنائية  عندما تكون البالد يف 
حالة ل ا�ستقرار مثال فيعاد ا�ستدعاءهم من جديد، و هم 
ال�سباب  يرف�س  لهذا  les appelesو  ي�سمونهم   الذين  
من جهة  و  من جهة  حياته  على  حفاظا  الواجب  هذا  اأداء 
اأخرى لأنه يرى نف�سه لعب احتياط ، خا�سة و اأن الذين 
يتم ا�ستدعاوؤهم من جديد هم من اأبناء الطبقة الجتماعية 

الفقرية.
حياته،  يف  الإن�سان  يتخذه  قرار  مبثابة  فهي  الثانية  اأما   
لاللتحاق بال�سلك الع�سكري لالأ�سباب ال�سالفة الذكر، اإل 
اأن اجلهة املكلفة باختيار ال�سباب الذي تراه منا�سبا لهذه 
بالتعجيزية،  و دون  املهمة، ت�سع �رضوطا ميكن و�سفها 
احلديث عن ال�سحة البدنية التي يجب ان يتمتع بها املقبل 
البدن  اأن يكون �سليم  اأي  "املقاجية" كما ي�سمونها،  على 
الب�رض،  حاد  يكون  اأن  و  مزمنة،  اأمرا�س  من  يعاين  و ل 
يف  متورط  اأو  عدلية  �سوابق  كذلك  له   تكون  ل  اأن  و 
اإرهابية، جند بع�س ال�سباب الراغب يف اللتحاق  ق�سايا 
ي�سطدم اأمام بع�س ال�رضوط  التي يرون اأنها تعجيزية، و 
من هذه ال�رضوط رف�س"الو�سم"، فعندما يخ�سع ال�ساب 

النف�سي( و يالحظون  ) الع�سوى و  اإىل الفح�س الطبي 
وجود و�سم يف يده مثال يتم رف�سهم،  و كثري من ال�سباب 
الع�سكري مت رف�سهم لهذا  بال�سلك  رغبوا يف اللتحاق 
الإحباط رغم ح�سن  اأ�سابهم  و   ، الو�سم(  )وجود  ال�سبب 
الع�سكرية،  باملوؤ�س�سة  لاللتحاق  تعط�سهم  و  �سلوكهم  
دفع  ما   ، اأنف�سهم  الثقة يف  باهتزاز  ي�سعرون  اأ�سبحوا  و 
بالكثري من ال�سباب اجلزائري اإىل الهجرة الغري �رضعية ) 
احلرقة(، اأو الرمتاء يف اأح�سان الإدمان هروبا من واقعهم.

�سن  يف  فال�ساب  تعجيزية،  �رضوطا  اأ�سلفنا  كما  هي   
لي�ست  القانون  نظر  ب�سلوكات هي يف  يقوم  قد  املراهقة 
جرمية، فهل الو�سم جرمية؟ فقد كانت الن�ساء يف اجلزائر  يف 
خا�سة  معينة  لدوافع  الو�سم  بعملية  يقمن  م�سى  وقت 
يف مناطق ال�ساوية، ح�سب العادات و التقاليد التي داأب 
يبقى  الأ�سباب  اجلزائري، و مهما تعددت  املجتمع  عليها 
ال�سوؤال مطروحا ملاذا يرف�س ال�سباب اخلدمة الوطنية، يف 
وقت جند ن�ساًء التحقوا باجلي�س، و ارتقوا اإىل مراتب عليا، 
فنجد اليوم املراأة جرنال، و  بغ�س النظر عن موقعها يف 
فهذا  جرنال  برتبة  امراأة  تكون  اأن  اإىل  املحافظ،  املجتمع 
يف  نغر�س  كيف  ال�سوؤال  يبقى  للجزائر،  مفخرة  يعدُّ 
الع�سكرية، و نحفزه على اللتحاق  ال�سباب حب اخلدمة 
بهذا ال�سلك يف الوقت الذي ت�سهد املوؤ�س�سة الع�سكرية 
اإن�ساء  بعد  خا�سة  ملحوظا  تقدما  و  تطورا  اجلزائر  يف 

اأ�سبال الأّمة الذي يعترب خزان �سباط اجلي�س اجلزائري.

علجية عي�س 

�لو�صم ممنوع يف �جلي�س و بطاقة �الإعفاء من �خلدمة �لوطنية تاأ�صرية �لعبور نحو عامل �ل�صغل

ملاذ� يرف�س �ل�صباب �جلز�ئري �أد�ء و�جب �خلدمة �لوطنية؟



رغم ��صتقر�ر حاالت �ال�صابات و�لوفيات دعا �إىل �حلذر، بن بوزيد:

�إ�صرت�تيجية �خلروج من �حلجر �ل�صحي تدريجيا 
حمل در��صة معمقة 

لوؤي ي
----------------------

اجلزائر ا�سطرت  ان  واأو�سح بن بوزيد 
ال�سعبة،  و�سعيتها  م��ن  بالرغم  و 
مبكر  وق���ت  يف  ت��داب��ري  ات��خ��اذ  م��ن 
فريو�س  انت�سار  مكافحة  اج��ل  م��ن 
التدابري  هذه  باأن  مذكرا  "كوفيد19-"، 
منظمة  تو�سيات  اإط��ار  يف  ت��ن��درج 
مع  تكييفها  مت  و  العاملية  ال�سحة 
الوزير  البلد.واأ�سار  يف  الراهن  الو�سع 
من  ترجمتها  متت  التدابري  هذه  اأن  اإىل 
كل  و  للحكومة  كامل  جتند  خ��الل 
الفريو�س  مواجهة  جمال  يف  الفاعلن 
ال�سحة  موظفي  جميع  راأ�سهم  وعلى 
اأو�سح  خا�سة.و  حتية  لهم  وجه  الذين 
التي  الت�سدي  خطة  اأن  ب��وزي��د  ب��ن 
خ�سو�سا  ترتكز  احلكومة  اعتمدها 
الن�سطة  وامل��راق��ب��ة  ال��وق��اي��ة  ع��ل��ى 
"بي.�سي.اأر"  املبكر  والت�سخي�س 
طريق  عن  باحلالت  ال�رضيع  والتكفل 
و  بالكلوروكن  العالج  بروتوكول 

ال�سحي. احلجر 
الإ�سرتاتيجية  هذه  اأن  الوزير  واأك��د 

ال�سغط  بتجنب  �سمحت  الوطنية 
اأخ��رى  �سحة  اأن��ظ��م��ة  عرفته  ال��ذي 
ما  ال��و���س��ع  حتليل  �سيمكن  ،ح��ي��ث 
الك�سف  من  ذلك،  واأمتنى  الوباء،  بعد 
لهذا  املختلفة  الرتكيبة  �سبب  ع��ن 
انت�سار  ا�ستقرار  الوباء.وبخ�سو�س 
هذا  اأن  اإىل  بوزيد  بن  اأ�سار  الفريو�س، 
امل�سجلة  الأرق��ام  اإىل  ي�ستند  الأخ��ري 
اجتاها  تبن  التي  و  الأخ��رية  ي��ام  الأ يف 
احلالت  لعدد  بالن�سبة  م�ستقرا  عاما 
الوفيات. عدد  يخ�س  فيما  ومنخف�سا 
حذرين  "�سنبقى  قائال:  ح��ذر  لكنه 
�سيتم  التي  ال�ستنتاجات  ب�ساأن  للغاية 
الوباء  هذا  باأن  مذكرا  ا�ستخال�سها"، 
ويتحدى  يعود  اأن  ميكن  ن��ه  اأ "اأثبت 
اأن  اأخرى".واأ�ساف  مرة  ال�سحية  النظم 
اجلميع  احرتام  يف  اأي�سا  يتمثل  "احلذر 
ال�سخ�سية  والنظافة  احلجر  لإجراءات 
والتباعد  العامة  الأماكن  يف  واحلماية 

الجتماعي". 
املواطنن  رم�سان  �سهر  مبنا�سبة  داعيا 
يتعلق  فيما  كبريا  وعيا  "اأظهروا  الذين 
اإىل  واحلجر  الوقاية  تدابري  ب��اح��رتام 

�سهر  رم�سان  يف  جهودهم  موا�سلة 
والت�سامن".اأما  والتقوى  اخل�سوع 
يجب  التي  بالإ�سرتاتيجية  يتعلق  فيما 
احلجر،  من  للخروج  اجلزائر  تتبناها  اأن 
الإ�سرتاتيجية  هذه  اأن  الوزير  اأو�سح 
ملختلف  معمقة  درا�سة  حمل  حاليا  هي 
قبل  م��ن  املحتملة  ال�سيناريوهات 
حمل  تكون  �سوف  و  العلمية  اللجنة 
احلكومة. قبل  من  وا�سعة  م�ساورات 
يجب  الإ�سرتاتيجية  هذه  اأن  اإىل  واأ�سار 
الو�سع  مع  وتكييفها  تنظيمها  حتما 
املقابل  يف  مو�سيا  املحلي،  الوبائي 
التي  امل�سجعة  النتائج  على  باحلفاظ 
دعوته  حاليا.جمددا  اجلزائر  ت�سجلها 
ال��دوؤوب��ة  وامل��وا���س��ل��ة  اليقظة  اإىل 
و  الوقائية  للتدابري  ال�سارم  لالمتثال 

احلجر.
بروتوكول  با�ستخدام  يتعلق  وفيما 
بن  اأو�سح  اجلزائر،  يف  الكلوروكن 
ل  الوقت  ك��ان  ول��و  حتى  ن��ه  اأ بوزيد 
ب�ساأن  نتائج  ل�ستخال�س  مبكرا  يزال 
كلوروكوين-  هيدروك�سي  بروتوكول 
مت  التي  العنا�رض  "فاإن  اأزيرتومي�سن، 
يف  املمار�سن  لدى  ر�سا  تظهر  جمعها 
جهة  من  ذلك  على  يدل  كما  امليدان، 
لهذا  خ�سعوا  ال��ذي��ن  املر�سى  ع��دد 
الآن  حتى  يبلغ  وال��ذي  الربوتوكول 
املر�سى  عدد  اأخرى  جهة  ومن   ،  5433
يتزايد  ال��ذي  لل�سفاء  متاثلوا  الذين 
اأ�رضة  با�ستمرار والذي �ساعد يف حترير 
اإىل  التحويالت  وتقليل  امل�ست�سفيات 
ال�سغط  زيادة  جتنب  وبالتايل  الإنعا�س 
وليات  خمتلف  عرب  امل�ست�سفيات  على 

الوطن.

ك�صف وزير �ل�صحة و �ل�صكان و �إ�صالح �مل�صت�صفيات، عبد �لرحمان بن بوزيد يف حديث خ�س به جملة "لو بو�ن" 
�لفرن�صية �أن �الإ�صرت�تيجية �لتي تبنتها �جلز�ئر ملكافحة �نت�صار فريو�س كورونا �مل�صتجد "كوفيد19-" مكنتها من 

�حتو�ء �لو�صع وجتنب �صيناريوهات كارثية مثل �لتي �صهدتها بع�س �لبلد�ن.

تر�جع كبري يف �ل�صادر�ت �إىل 6.7 مليار 
دوالر �أغلبها حمروقات

عجز �مليز�ن �لتجاري يتجاوز 1.23 مليار دوالر خالل �صهرين

عجزا  اجلزائري  التجاري  امليزان  �سجل 
�سهرين  اأول  يف  دولر  مليار   1.23 ب� 
من عام 2020 ، مقابل 686.51 مليون 
 ،2019 م��ن  ال��ف��رتة  نف�س  يف  دولر 
 79.16 بن�سبة  زي��ادة  بذلك  م�سجال 

باملئة.
عن  ال�سادرة  املوؤقتة  البيانات  وتظهر 
ال�ست�رضاف  و  ال��درا���س��ات  مديرية 
ال�سادرات  قيمة  اأن  للجمارك  التابعة 
مليار دولر خالل   4.9 بلغت  اجلزائرية 
العام  م��ن  فيفري  و  جانفي  �سهري 
دولر  مليار   6.795 مقابل   ، اجل��اري 
يف نف�س الفرتة ل�2019، م�سجلة بذلك 

تراجعا بن�سبة 27.89 باملئة.
تكلفتها  بلغت  فقد  ال����واردات،  اأم��ا 
مقابل  دولر،  مليار   6،129 الإجمالية 
تقل�ست  حيث  دولر،  مليار   7.481

18.07باملئة. بن�سبة 
�سمحت  امل�سدر،فقد  لنف�س  ووفقا 
بتغطية  الفرتة  هذه  خالل  ال�سادرات 
79.94باملئة،  بن�سبة  الواردات  فاتورة 
الفرتة  نف�س  خالل  باملئة   90.28 مقابل 

من العام املا�سي.
املبيعات  اأهم  املحروقات  �سكلت  وقد 
الوطنية نحو اخلارج خالل اأول �سهرين 
من  باملئة   93.08 متثل  اذ   ،2020 من 
بلغت  حيث   ، الوطنية  ال�����س��ادرات 
قيمتها 4.56 مليار دولر، مقابل 6.35 
تراجعا  بذلك  م�سجلة  دولر،  مليار 

بواقع 28.17 باملئة.
وت��ظ��ل ق��ي��م��ة ال�������س���ادرات خ��ارج 
تتجاوز   مل  حيث  �سئيلة،  املحروقات 
 6.92 333.83 مليون دولر )ما يعادل 
باملئة من املبيعات اجلزائرية نحو اخلارج 
 445.23 مقابل  ال��ف��رتة(،  ه��ذه  خ��الل 
من  الفرتة  نف�س  خالل  دولر  مليون 
 23.89 بانخفا�س  اأي  املا�سي  العام 
كافة  الرتاجع  ه��ذا  م�س  قد  و  باملئة. 
عدا  ما  املحروقات  خ��ارج  املنتوجات 
الغذائية و كذا  املواد ال�ستهالكية غري 

املواد الغذائية.
وت�سكلت ال�سادرات خارج املحروقات 
بقيمة  امل�سنعة  ن�سف  امل���واد  م��ن 
 331.57 دولر)مقابل  مليون   240.59
 27.44 بن�سبة  مرتاجعة  دولر(  مليون 
ب71.66  الغذائية  املواد  وكذا  باملائة 
مليون   67،27 )مقابل  دولر  مليون 
باملائة   6،53 ق��دره  بارتفاع  دولر( 

مليون  ب10،06  ال�سناعي  والعتاد 
دولر(  مليون  )مقابل23،75  دولر 

باملائة. بانخفا�س ن�سبته57،67 
اأي�سا  ال�����س��ادرات  ه��ذه  وت�سكلت 
مليون   10،79 بقيمة  اخل��ام  امل��واد  من 
دولر  17.68مليون  مقابل  دولر 
ال�ستهالكية  وامل��واد  )38.97-باملئة( 
دولر  ب5.79مليون  الغذائية  غري 
 +20.80( دولر  مليون  مقابل4.79 

باملئة(.
تراجعت  فقد  ل��ل��واردات،  بالن�سبة 
من  �سبعة  اأ�سل  من  منتجات  خم�س 
تت�سمنها  التي  املنتوجات  جمموعات 

�سعبة ال�سترياد خالل جانفي.
العتاد  ف��ات��ورة  بلغت  فقد  بالفعل، 
من  باملئة   32 متثل  التي   ، ال�سناعي 
امل�ستوردة،  املنتوجات  جمموعات 
 2.782 مقابل  دولر  مليار   1.905
من  الفرتة  نف�س  خالل  دولر،  مليار 
بواقع  انخفا�سا  م�سجلة  املا�سي،  العام 

31.52 باملئة.
ن�سف  امل��واد  تكاليف  انخف�ست  كما 
بلغت  حيث  ب�31.51باملئة  امل�سنعة 
 1.821 مقابل  دولر،  مليار   1.247

مليار دولر.
و بلغت فاتورة املواد الغذائية امل�ستوردة 
 1.340 مقابل  دولر  مليار   1.293
مليار دولر، لت�سجل بذلك انخفا�سا ب� 

3.50باملئة، ح�سب اجلمارك.
غري  ال�ستهالكية  للمواد  بالن�سبة  اأما 
ب934.21مليون  قدرت  فقد  الغذائية 
دولر  مليار   1.002 مقابل  دولر 

)6.81-باملئة(.
الفالحي  العتاد  مواد  واردات  وبلغت 
 82.96 مقابل  دولر  مليون   35.70
بحوايل  يقدر  بانخفا�س  دولر  مليون 

57 باملئة.
يف املقابل، عرفت جمموعتن من �سعبة 

ال�سترياد ارتفاعا خالل فرتة املقارنة .
بلغت  التي  اخل��ام  باملواد  الأم��ر  يتعلق 
مقابل  دولر  مليون   374.34 فاتورتها 
متثل  بزيادة  اأي  دولر  مليون   324.16

15.48باملئة.
الطاقة  جمموعة  واردات  ارتفعت   و 
ب�165.81  )الوقود(  الت�سحيم  زيوت  و 
مليون   339.16 عند  لت�ستقر  باملئة 
دولر مقابل 127.60 مليون دولر .   
لوؤي ي

�لتطبيق �ملبكر لربوتوكول �لعالج �جلديد جنب �جلز�ئر �لكارثة
بركاين"  "بقاط  الربوفي�سور  اأك��د 
اللجنة  وع�سو  الأطباء  عمادة  رئي�س 
ومكافحة  ور�سد  ملتابعة  الوطنية 
"كورونا" اأم�س يف ت�رضيحات  فريو�س 
يتواجدون  فقط  �سخ�سا   37 اأن  اإذاعية 
الإنعا�س  م�سالح  م�ستوى  على  حاليا 
"كورونا"  بفريو�س  اإ�سابتهم  ج��راء 

"كوفيد19". امل�ستجد 
هذا  اأن  بركاين  الربوفي�سور  واعترب 
اأخرى  بدول  مقارنة  جدا  قليل  العدد 

على  وامل���ئ���ات  ال��ع�����رضات  حت�����س��ي 
الإنعا�س.واأ�ساف  م�سالح  م�ستوى 
مقارنة  اأي�سا  �سغري  الرقم  اأن  املتحدث 
التنف�س  واأجهزة  الإنعا�س  اأجهزة  بعدد 
اجل��زائ��ر. متلكها  التي  ال�سطناعي 
العدد  ب��رك��اين  الدكتور  ارج��ع  كما 
و�سلت  التي  الإ�سابة  حلالت  القليل 
املبكر  التطبيق  اإىل  الإنعا�س  ملرحلة 
الكلوروكن  بدواء  العالج  لربوتوكول 
التي  الأ�سباب  احد  ح�سبه  يكون  الذي 

املر�سى  حالت  عدد  تقليل  اإىل  اأدت 
يف  الإنعا�س  م�سالح  م�ستوى  على 
اأن  الأطباء،  عمادة  رئي�س  اجلزائر.واأفاد 
اأمرا  بات  ال�سحية  املنظومة  اإ�سالح 
اجلمهورية  رئي�س  قرار  مثمنا  حتميا، 
املوؤ�س�سات  بع�س  اإىل  زيارته  خالل 
ت�سورات  فيها  قدم  والتي  ال�سحية، 
جتاوز  عقب  �سحية"  "ثورة  بخ�سو�س 

"كورونا". وباء  اأزمة 
لوؤي ي

بركاين �أكد تو�جد 37 م�صابا فقط مب�صلحة �الإنعا�س ويك�صف:

احلدث الثالثاء 28 اأفريل 2020 م امل�افق03
لـ 05 رم�سان 1441 هـ - العــدد 1987

عامل فريو�صات �أملاين يك�صف مناعة 
COVID-19 فريدة ملقاومة

علماء  كبري  درو�سنت،  كري�ستيان  يعتقد 
 Charite م�ست�سفى  يف  الفريو�سات 
ميكن  ال�سكان  من  ق�سما  اأن  برلن،  يف 
 .COVID-19 �سد  مبناعة  يحظى  اأن 
اأ�سيبوا  اأن  لهم  �سبق  الذين  هم  وهوؤلء 

كورونا، فريو�سات  باأحد 
ال��درا���س��ات  اأن  اإىل  ال��ع��امل،  وي�سري 
مل  امل��ر���س��ى  م��ن   34% اأن  اأظ��ه��رت 
 ،  SARS-CoV-2 بفريو�س  ي�سابوا 
عندهم  القاتلة(  )اخلاليا   Т خاليا  ولكن 
لفريو�س  متوقع  غري  ب�سكل  ا�ستجابت 
درا�سات  اأن  ويذكر   .COVID-19
لعدد  اأن  ك�سفت   Charite م�ست�سفى 
لأمرا�س  امل�سببة  من فريو�سات كورونا 
ال��ن��ووي  احلم�س  يف  اأق�����س��ام  ال���ربد، 
النووي  للحم�س  م�سابهة  الريبوزي 

 COVID-19 لفريو�س  ال��ري��ب��وزي 
اخلاليا  ا�ستجابة  يحفز  بالذات  وه��ذا 
 .SARS-CoV-2 ملكافحة  التائية 
ت�سمح  ل  م��وؤك��دا،  العامل  وي�سيف   ،
باإ�ستنتاجات  باخلروج  الدرا�سات  نتائج 
ال�سكان  من   %  34 باأن  تفيد  �ساملة، 
كورونا  ف��ريو���س  �سد  مناعة  لديهم 
اأكد  الوقت  نف�س  يف  ولكنه  امل�ستجد. 
تف�رض  اأن  ميكن  الدرا�سة  هذه  اأن  على 
ظهور  عدم  اأو  اخلفيفة  الإ�سابة  اأ�سباب 
من  ق�سما  ان  يعني  وه��ذا  اأع��را���س. 
من  اأخرى  باأنواع  اأ�سيبوا  قد  ال�سكان 
لأول  اكت�سفت  التي  كورونا،  فريو�س 
ي�سمن  ل  هذا  اأن  مع   ،1965 عام  مرة 

�رضيعا. الوباء  انتهاء  اأبدا 
علي حممد 

تاأجيل ق�صية كرمي طابو �إىل �لفاحت من جو�ن �لقادم
الثنن  اأم�س  القليعة  حمكمة  اأجلت 
ال�سيا�سي  النا�سط  ق�سية  يف  النظر 
ج��وان   1 ت��اري��خ  اإىل  طابو"  "كرمي 
املحكمة  هيئة  ق���رار  2020.وجاء 
املتابع  طابو  ك��رمي  حماكمة  بتاأجيل 
اجلي�س"  معنويات  "اإ�سعاف  بتهمة 
بطلب  املا�سي،  �سبتمرب  �سهر  منذ 
تاأجيلها  مت  حيث  املتهم،  دفاع  هيئة  من 
جل�سة  بعد  التوايل  على  الثانية  للمرة 

اجلاري. افريل   6

تتعلق  احلالية  الق�سية  فاإن  لالإ�سارة 
فيها  ا�ستفاد  التي  الأوىل  بالق�سية 
جمل�س  لدى  الإفراج  من  طابو"  "كرمي 
توقيفه  يتم  اأن  قبل   ، تيبازة  ق�ساء 
اإ�سعاف  بتهمة  بعدها،  �ساعة   24
اأدانت  فقد  اجلي�س.للتذكري،  معنويات 
بالعا�سمة،  احممد  �سيدي  حمكمة 
ال�سيا�سي  النا�سط  مار�س،   11 بتاريخ 
اأ�سهر   6 منها  حب�سا  ب�سنة  طابو  كرمي 
جزائري  دي��ن��ار  األ��ف  و50  نافذ  غ��ري 

طابو  كرمي  تربئة  مت  مالية.كما  غرامة 
قد  طابو   التحري�س.وكان  جنحة  من 
�سبتمرب  �سهر  املوؤقت  احلب�س  اإيداعه  مت 
اأعمال  على  التحري�س  بتهم  املن�رضم 
ال��ع��ن��ف ق�����س��د الإ������رضار ب��ال��دف��اع 
ووح��دة  ب�سالمة  وامل�سا�س  الوطني 
فيديوهات  ون�����رض  واإع����داد  ال��وط��ن 
من  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على 

الوطنية. بالوحدة  الإ�رضار  �ساأنها 
لوؤي ي

بطلب من هيئة �لدفاع عن �ملتهم
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�جلز�ئر �الأوىل عربيا و�إفريقيا و�لـ 53 عامليا يف تقرير �أهد�ف 
�لتنمية �مل�صتد�مة

حممد علي 
----------

واأعد هذا التقرير منا�سفة بن املنظمة 
بريتلي�سمان  الأملانية  احلكومية  غري 
التنمية  حلول  و"�سبكة  �ستيفونغ" 
متابعة  اإطار  يف   )SDSN( امل�ستدامة 

تنفيذ اأهداف التنمية امل�ستدامة.
وت�سمن التقرير ترتيبا عامليا لآداءات 
البلدين يف جمال حتقيق اأهداف التنمية 

امل�ستدامة خالل �سنة 2019.
بلدا   162 الت�سنيف  هذا  م�س  وقد 
 0 بن  يرتاوح  موؤ�رض  على  بالعتماد 
100 والذي يعك�س درجة حتقيق  اإىل 
لي�ستخرج  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف 
املجهود  حول  موؤ�رضا  ذلك  بعد  منه 
الواجب بذله بالن�سبة لكل بلد لتحقيق 

هذه الأهداف.

�جلز�ئر تتح�صل على موؤ�صر 
100/71.7

اإجنازه  يف  التقرير  هذا  معدو  واعتمد 
امل�سادر  من  املتاأتية  املعطيات  على 
الر�سمية وغري الر�سمية الآتية خا�سة 
العاملي،  )البنك  الدولية  املنظمات  من 
منظمة التعاون القت�سادي والتنمية، 
منظمة  العاملية،  ال�سحة  منظمة 
الدولية  واملنظمة  والزراعة  الأغذية 
على  ع��الوة  واليوني�سيف(،  للعمل 
التحقيقات لدى الأ�رض )غالوب وولرد 
املجتمع  و�سبكات  ومنظمات  بول( 
جا�ستي�س  تاك�س  )اأوف���ام،  ال��دويل 
الدولية  املن�سورات  وكذا  نتوورك( 

املتخ�س�سة.
الطبعة  هذه  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
 478 يف  يقع  الذي  للتقرير  الرابعة 

�سفحة هي ثمرة عمل م�سرتك خلرباء 
اأملانية  حكومية  غري  ملنظمة  اأح��رار 
�سمعة  ذات  و   1977 �سنة  اأن�سئت 
حلول  �سبكة  برنامج  و  اأكيدة  دولية 
اخلبري  يقوده  الذي  امل�ستدامة  التنمية 
القت�سادي الأمريكي جيفري �سا�زش 

ذو ال�سهرة العاملية.
حر�س  التي  الوثيقة  خ�ست  وق��د 
و  باحلياد  تت�سم  جعلها  على  معدوها 
من  متحي�س  و  لتدقيق  املو�سوعية 
قبل مركز البحث امل�سرتك للمفو�سية 
الأوروبية التي تاأكدت من املفاهيم و 

الت�ساق الإح�سائي للموؤ�رض.
نتائج  اأن  التقرير  اأ�سحاب  وي��رى 
املتبعة  املنهجية  �سدادة  توؤكد  التدقيق 

يف اإعداده.
اإىل  التقرير  هذا  نتائج  حتليل  وي�سري 

ال�سحيح"  ال��درب  على  "اجلزائر  اأن 
الأول  امل�ستدامة  التنمية  هدف  لبلوغ 
الثاين  الهدف  و  الفقر(  )مكافحة 
و  املن�ساآت(  و  البتكار  و  )ال�سناعة 
فيما  معتدل  تقدم  اإح��راز  ب�سدد  هي 
يخ�س هدف التنمية امل�ستدامة الثالث 
اخلام�س  ال��ه��دف  ك��ذا  و  )ال�سحة( 
)امل�ساواة بن اجلن�سن( و ال�ساد�س )املاء 
ال�سابع  الهدف  و  التطهري(  و  النقي 

)الطاقة النظيفة بكلفة معقولة(.
للتذكري فان اجلزائر �سنفت يف الطبعة 
 83 املرتبة  يف  التقرير  لنف�س   2016
عامليا )اخلام�سة اإفريقيا والثامنة عربيا( 
 2017 طبعة  يف  عامليا   64 واملرتبة 
العربي(  العامل  و  افريقيا  يف  )الأوىل 
اجلزائر  فيه  احتلت  ال��ذي  الوقت  يف 
)الأوىل   2018 �سنة  عامليا   68 املرتبة 

اإفريقيا و الثانية عربيا(.

�حتلت �جلز�ئر �ملرتبة �الأوىل على �مل�صتويني �الإفريقي و�لعربي و�لـ 53 عامليا �صمن �لرتتيب �لعاملي يف 
جمال تنفيذ �أهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة، ح�صبما جاء يف تقرير "�لتنمية �مل�صتد�مة 2019".

ح�صب ما جاء يف تقرير "�لتنمية �مل�صتد�مة 2019

�صلوع �أحد �إطار�تها يف خالف تدر�صه �لعد�لة �للبنانية

�صوناطر�ك بيرتولوم كوربور�ي�صن 
تفند �خلرب 

ف��ن��دت ���س��ون��اط��راك ب��ي��رتول��وم 
الوطنية  ال�رضكة  فرع  كوربوراي�سن، 
"ب�سكل  �سوناطراك،  للمحروقات 
بع�س  تناقلته  ال��ذي  اخل��رب  قاطع" 
اإطارا  ب�سلوع  يفيد  والذي  ال�سحف 
تدر�سه  خالف  يف  ب�سوناطراك  �ساميا 
لذات  بيان  ح�سب  اللبنانية،  العدالة 

الفرع.
"�سوناطراك  اأن  ال��ب��ي��ان  يف  وج���اء 
متاما  تفند  كوربوراي�سن  بيرتولوم 
والكاذبة  ال�سحيحة  غري  الإدع��اءات 
ب�سوناطراك  �سام  اإط��ار  ت��ورط  حول 
ال�سخ�س  اأن  تعلم  و  الق�سية  هذه  يف 
الذي مت �سماعه يف العدالة اللبنانية هو 
حل�ساب  يعمل  م�ستقل  بحري  وكيل 

�سوناطراك بيرتولوم كوربوراي�سن ".
وتتعلق هذه الق�سية بخالف يعود اإىل 
اأعلمت  عندما  املن�رضم،  مار�س   30
كوربوراي�سن  بيرتولوم  �سوناطراك 
الكهرباء  وزارة  زبونها  ط��رف  من 
عملياتي  مب�سكل  اللبنانية  وامل��ي��اه 
لإحدى  النوعية  يف  عيب  بخ�سو�س 
امل�سلمة  للوقود  الأخ��رية  احلمولت 
الطابع  ذات  العمومية  للموؤ�س�سة 
لبنان  كهرباء  والتجاري  ال�سناعي 

بتاريخ 25 مار�س 2020".
�سوناطراك  "كانت  الفرتة،  تلك  ومنذ 
ال��وزارة  و  كوربوراي�سن  بيرتولوم 
حوار  يف  املياه  و  للكهرباء  اللبنانية 
يف  حل  اإيجاد  حماولة  ق�سد  م�ستمر 
الو�سعية  اأن  �سك  ول  وق��ت  اأق��رب 
عما  ن��ه��ائ��ي��ا  و  فعليا  �ست�سوى 
التي  املتميزة  للعالقات  قريب،نظرا 

تربط الطرفن".
وح�����س��ب ���س��ون��اط��راك ب��ي��رتول��وم 
كوربوراي�سن، جاءت هذه التو�سيحات 

بعد ن�رض مقالت �سحفية بخ�سو�س 
ت�سليم حمولة وقود لفائدة اأحد الزبائن 
ال�سرتاتيجين،  ال�رضكاء  و  القدامى 
كوربوراي�سن  بيرتولوم  �سوناطراك 
و  ت�سويقه  و  البرتول  بتجارة  املكلفة 

املتواجد مقرها بلندن.
للتذكري، قام فرع �سوناطراك برتوليوم 
كوربوراي�سن باإبرام عقد، �سهر نوفمرب 
للطاقة و  اللبنانية  الوزارة  2005، مع 
املياه )ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2006( 
زيت  و  الديزل  وقود  توفري  اجل  من 
لبنان  كهرباء  موؤ�س�سة  لفائدة  الوقود 
اإ�رضاف وزارة الطاقة  التي تعمل حتت 

و املياه اللبنانية.
العقد  جتديد  يتم   ،2005 �سنة  ومنذ 
مما  �سنوات  ثالث  كل  اأعاله  املذكور 
التجارية  العالقات  "جودة  يعك�س 
فرع  ب��ن  القائمة  والإ�سرتاتيجية 

�سوناطراك و الوزارة اللبنانية".
برتوليوم  �سوناطراك  ف��رع  ويعتمد 
من  ال��ع��دي��د  على  ك��ورب��وراي�����س��ن 
اجل  من  الدولية  التجارية  ال�رضكات 
اقتناء والقيام بعمليات الت�سليم لفائدة 
وفقا  هذا  و  لبنان  كهرباء  موؤ�س�سة 
و  �سوناطراك  فرع  بن  امل��ربم  للعقد 

الوزارة اللبنانية.
ومن جهة اأخرى، ذكر فرع �سوناطراك 
فيما  التعاقدية  التزاماته  يحرتم  انه 
يخ�س التموين اجتاه املوؤ�س�سة اللبنانية.
كوربوراي�سن  برتوليوم  "�سوناطراك 
واثقة جدا من نهاية هذه الق�سية و هذا 
التو�سل  من  الطرفن  متكن  اجل  من 
على  احل��ف��اظ  �ساأنه  م��ن  ات��ف��اق  اىل 
العالقة  تعزيز  و  املتبادلة  م�ساحلهما 
التجارية التي تربطهما منذ 15 �سنة".
ق/و

مو�عيد عرب �لهاتف و�رتد�ء �لكمامات و��صتخد�م جهاز قيا�س �حلر�رة عند �لبو�بة

فر�س �صروط �صارمة على �حلالقني وحمالت �ملالب�س خالل 
مز�ولة ن�صاطهم

اأعلنت ولية اجلزائر العا�سمة، عن جملة 
للتجار  اإتباعها  يجب  التي  ال�رضوط  من 
مزاولة  لهم  �سمح  التي  والن�ساطات 
يف  ال�سحي  احلجر  فرتة  خالل  ن�ساطهم 
الوزير  طرف  من  اإعالنها  بعد  البالد، 

الأول جراد.
فيه  دعت  بيانا  اجلزائر  ولية  واأ�سدرت 
والدقيق  ال�سارم  التقيد  ���رضورة  اإىل 
الجتماعي  والتباعد  النظافة  بقواعد 
بعد  وذلك  ال�سلطات،  طرف  من  املحدد 
الأول  الوزير  عن  ال�سادرة  التعليمة 
الأن�سطة  من  لعدد  ال�سماح  فيه  مت  الذي 

التجارية.
وبخ�سو�س ن�ساط قاعة احلالقة، فالعمل 
بربنامج  والعمل  مقفلة،  ب��اأب��واب  يتم 
والتكفل  الهاتف،  طريق  عن  مواعيد 
نف�س  يف  الأك��ر  على  فقط  بزبونن 
الواقي  القناع  ارت��داء  اإل��زام  مع  الوقت، 

والقفاز بالن�سبة للحالق.
���رضورة  على  التعليمة  �سددت  كما 
وتطهري  الواقي،  للقناع  الزبون  ارت��داء 
وتعقيم املحل يوميا، وكذا اأدوات العمل.

املالب�س  بيع  ن�ساط  بخ�سو�س  اأم��ا 
والأحذية، فاألزمت م�سالح ولية اجلزائر 
الأحذية  بتطهري  ال�سارم  بالتقيد  التجار 

قيا�س  جهاز  وا�ستعمال  املداخل،  عند 
اإلزام  مع  الدخول،  عند  اجل�سدية  احلرارة 

الباعة والزبائن بارتداء الأقنعة الواقية.
يحدد  الزبائن  عدد  اأن  اإىل  البيان  واأ�سار 
ثالثة  يفوق  األ  على  امل�ساحة  ح�سب 
على الأكر يف نف�س الوقت، مع جتريب 
ال�ستعمال،  باأكيا�س  الأحذية  وقيا�س 
على  وال�سهر  العمل،  م�ساحات  وتعقيم 
الزبائن  بن  التباعد  م�سافات  اح��رتام 

والبائعن.
واأثار قرار احلكومة الرتخي�س با�ستئناف 
جتارة  مثل  التجارية  الأن�سطة  بع�س 
احللويات،  بيع  وحمالت  الألب�سة،  بيع 
والأجهزة اللكرتونية وحمالت احلالقة، 
اأن  يعترب  من  بن  وا�سعا،  جدل  وغريها 
وبن  خطريا،  يكون  وقد  مت�رضع  القرار 
حتت  اإليه  جلاأت  احلكومة  اأن  يعتقد  من 
ولدتها  التي  القت�سادية  الأزمة  �سغط 

اأزمة فريو�س كورونا.
قد  العزيز جراد  الأول عبد  الوزير  وكان 
الأن�سطة  بع�س  با�ستئناف  قرارا  اأ�سدر 
ب�سبب  متوقفة  كانت  التي  التجارية 
من  احل���ّد  بغر�س  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س 
لالأزمة  والجتماعية  القت�سادية  الآثار 
البيان  يف  جاء  ما  ح�سب  على  ال�سحية، 

ال�سادر عن الوزارة الأوىل.
ن�ساط  بعودة  ال�سماح  القرار  وت�سمن 
"جتارة الأقم�سة واخلياطة وال�من�سوجات، 
جتارة  وال�ساعات،  ال�مجوهرات  جتارة 
جتارة  والعطور،  التجميل  م�ستح�رضات 
وال�مكتبات  ال�مكاتب،  واأثاث  الأثاث، 
اجلملة  وجتارة  ال�مدر�سية  اللوازم  وبيع 
والتجزئة ل�مواد البناء والأ�سغال العامة". 
ولكن بعد �سدور القرار بحوايل �ساعتن 
عادت احلكومة لت�ستثني �سيارات الأجرة 
ذلك  اأن  موؤكدة  الن�ساط،  ا�ستئناف  من 

موؤجل حتى وقت لحق.
وياأتي القرار، بعد اأيام من دعوة وجهتها 
جمعية التجار واحلرفين   لل�سلطات، من 
التجاري،  الن�ساط  بعودة  ال�سماح  اأجل 
ب�سبب الإفال�س الذي يهدد اآلف التجار .
�سدر  الأن�سطة  تلك  وقف  قرار  وكان 
تدابري  اإط��ار  يف  املا�سي،  مار�س  نهاية 

مواجهة فريو�س كورونا.
ق��رارا  ال�سلطات  اأ���س��درت  واجلمعة، 
 10 يف  ال�سحي  احلجر  تدابري  بتخفيف 
�ساعات  تقلي�س  ق��ررت  كما  ولي��ات، 
حظر التجوال يف 9 وليات منها، اإىل 14 

�ساعة بدل من 16.
لوؤي ي

قالو� عرب فيديو �أنهم  يعي�صون ظروفا مزرية

جز�ئريون عالقون يف و��صنطن ي�صتنجدون برئي�س �جلمهورية
العالقن  اجلزائرين  من  جمموعة  وجه 
م�ستعجال  نداء  الأمريكية،  بالعا�سمة 
يف  اإجالئهم  اأجل  من  اجلزائرية،  للرئا�سة 
العالقون،  املواطنون  وذكر  وقت.  اأقرب 
التوا�سل  و�سائل  على  لهم  فيديو  يف 
نيويورك  من  ف��روا  اأنهم  الجتماعي، 
نحو  بقوة،  كورونا  وباء  بها  انت�رض  التي 
بال�سفارة  ي�ستنجدوا  حتى  وا�سنطن 
امل�ساعدة  يجدوا  مل  لكنهم  اجلزائرية، 
يعي�سون  اأنهم  العالقون  الالزمة.واأبرز 

ظروفا مزرية بوا�سنطن املعروفة بغالئها 
الفاح�س، بعد اأن نفذ ما لديهم من اأموال، 
التي  الإعانات  على  فقط  يعي�سون  وهم 
اجلالية  من  املح�سنن  بع�س  لهم  يقدمها 
اجلزائرية هناك.ومع بداية �سهر رم�سان، 
خا�سة  اجلزائية  اجلالية  من  اأف��راد  نظم 
اأنف�سهم،  لوا�سنطن  املحاذية  فرجينيا  من 
العالقن  با�ستقبال  يقومون  بحيث 
تهدف  مبادرة  يف  واإفطارهم،  يوم  كل 
القا�سية  الظروف  وط��اأة  من  للتخفيف 

التي يعي�سها هوؤلء خا�سة اأن من بينهم 
حاليا  عائلته.ويوجد  مع  موجود  هو  من 
عالق   200 املتحدة، حوايل  الوليات  يف 
م�سريهم  معرفة  دون  الرتحيل،  يطلبون 
ب�سبب غمو�س موقف ال�سلطات التي مل 
اأن طلبت  اأي تاريخ حمدد بعد  تقدم لهم 
منهم الت�سجيل على املوقع الذي و�سعته 
يف  اجلزائرين  ت�رضف  حتت  اخلارجية 

اخلارج الراغبن يف العودة.
ق/و
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برنامج ثري الإحياء �صهر �لرت�ث يف �لـو�دي

.ع منلـي 
---------------- 

واأو����س���ح ج��م��ال ال��دي��ن 
ن��ه  اأ "التحرير"  ل���  ع��ب��ادي 
تنظم  ال��رتاث،  ل�سهر  اإحياء 
الأم��ن  حممد  الثقافة  دار 
ال��وادي،  لولية  العمودي 
يت�سمن  ث��ري��ا  ب��رن��اجم��ا 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ن�����س��اط��ات 
وامل�����س��اب��ق��ات امل��ت��ن��وع��ة 
خمتلف  ع��رب  ب��امل��ن��ا���س��ب��ة، 
ل��ك��رتون��ي��ة  الإ �سفحاتها 
ال��ث��ق��اف��ة  دار  )���س��ف��ح��ة 
الطفل  ف�����س��اء  ال��ث��ق��اف��ة، 
اجل���زائ���ري امل��ب��دع وع��دي��د 
ب�سبب  الأخرى(،  ال�سفحات 
خمتلف  تنظيم  تعليق  قرار 
ويف  بالقاعات  الن�ساطات 
وغريها  العمومية  ال�ساحات 
خ��وف��ا م��ن ان��ت�����س��ار وب��اء 
اأو�ساط  يف  القاتل  كورونا 

ملواطنن. ا
واأ����س���اف ج��م��ال ال��دي��ن 
تكيف  مت  ن��ه  ف��اإ ع���ب���ادي، 
مع  ال�سهر  بهذا  الحتفال 
التي  ال�ستثنائية  الظروف 
ب�سبب  ال��ب��الد،  تعي�سها 

�سهر  اأن  ومبا  كورونا،  جائحة 
�سنويا  تقليدا  اأ�سبح  الرتاث 
الثقافة  دار  عام  كل  حتييه 
م����ن ال��ع��م��ودي  حم��م��د الأ
باقي  غ��رار  على  ب��ال��وادي 
فيت�سمن  الوطن،  ولي��ات 
عدة  تنظيم  ال���رتاث  �سهر 
ن�����س��اط��ات وم�����س��اب��ق��ات 
بينها  من  املنا�سبة،  بنف�س 
للمخرج  الغوط  فيلم  عر�س 
بوغزالة،  يا�سن  والإعالمي 
للتعريف  بعد  عن  املتحف 

ث����ري����ة،  ب��امل��ق��ت��ن��ي��ات الأ
اإىل  بريك،  مرمي  �ستاذة  لالأ
وحما�رضات  درو���س  جانب 
خمت�سن  ين�سطها  وندوات 
ومهتمن  الثقايف  باملجال 
بهدف  امل��ح��ل��ي،  ب��ال��رتاث 
الولية  به  تزخر  ما  تثمن 
وتراثي،  تاريخي  ر�سيد  من 
ثرية  الأ باملعامل  والتعريف 
واحدة  تعترب  التي  العريقة 
احل�سارية  ال�����س��واه��د  م��ن 

. ملنطقة با

وي��ن�����س��ط ه����ذه ال��ف��ق��رة 
بن  ال�سالح  حممد  �ستاذ  الأ
ال��رتاث  يف  الباحث  ع��ل��ى، 
وال��ث��ق��اف��ات ال�����س��ع��ب��ي��ة، 
اأحمد  الربوفي�سور  وك��ذا 
امل��وروث  يف  الباحث  زغب 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�سعبي، 
���س��ات��ذة  ت��دخ��ل ب��ع�����س الأ
امل��خ��ت�����س��ن وال�����س��ع��راء 
وادي  ب��اأع��الم  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
خمتلف  ل���ق���اء  واإ ����س���وف، 
و�سور  الرتاثية،  الق�سائد 
ف���وت���وغ���راف���ي���ة ل��ل��ح��رف 
التقليدية،  وال�����س��ن��اع��ات 
التي  ث��ري��ة  الأ املعامل  ه��م  واأ
ل��ف  الأ مدينة  بها  ت�ستهر 

. قبة
ب����رز م��دي��ر  وب��امل��ن��ا���س��ب��ة اأ
ب��ال��ولي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دار 
�ستى  عبادي  الدين  جمال 
لإع��ادة  املحققة  املكا�سب 
الثقايف  ل��ل��رتاث  الع��ت��ب��ار 
امل��ب��ن��ي ب��ال��ولي��ة، وذل��ك 
عديد  ت�سنيف  خ��الل  م��ن 
التي  الثقافية  املمتلكات 
تاريخية  قيمة  تكت�سي 

وفنية. ومعمارية 

�إحياء  �إطار  �لو�دي، يف  �لعمودي لوالية  �لثقافة حممد �الأمني  �لف�صاء �الأزرق، تنظمه د�ر  يجري تن�صيط برنامج ثقايف متنوع عرب 
18 ماي، حتت �صعار :" �لرت�ث �لثقايف يف ظل �لرقمنة" ، ح�صبما �أفاد به مدير د�ر �لثقافة. 18 �أبريل  �صهر �لرت�ث 

�الجتماعي �لتو��صل  و�صائط  �صفحات  عرب  �لعمودي  �الأمني  حممد  �لثقافة  د�ر  تنظمه 

وحفظ  الوقاية  مكتب  �رضع 
البيا�سة  ببلدية  ال�سحة 
عملية  يف  ال���وادي  ولي���ة 
النامو�س   " ح�رضة  مكافحة 
الر�س  عملية  بوا�سطة   "
املغمورة  للغيطان  اليومي 
ج��دا من  وال��ق��ري��ب��ة  ب��امل��ي��اه 
ال��ن�����س��ي��ج ال���ع���م���راين يف 
التي  البلدية  اأحياء  خمتلف 
بعدما   ، العملية  بها  انطلقت 
البلدية  م�سالح  �سبطت 
التي  الأخ��رية  جل�ستها  يف 
امل�سالح  خمتلف  ح�رضتها 
ق��ائ��م��ة ال��غ��ي��ط��ان الأك���ر 
ال�سكان  حياة  على  خطرا 
ال�سن  كبار  فئة  خ�سو�سا 
ال�سغار  الأط���ف���ال  وك���ذا 
اأن  املنتظر  وم��ن   ، الر�سع 
العملية  تتوا�سل  ت�ستمر 
ب��ك��ل ج���دي���ة م���ن ط��رف 
بعملية  تقوم  التي  الفرقة 
املبيدات  بوا�سطة  ال��ر���س 

احل��رارة  ن�سبة  ارتفاع  قبل 
يكر  ح��ي��ث   ، املنطقة  يف 
ال�سارة  احل�رضة  هذه  انت�سار 
املغمورة  الغيطان  داخ���ل 
متاما  �ساحلة  والغري  باملياه 
ل��ال���س��ت��ع��م��ال وب��ال��ت��ايل 
نحو  زح��ف��ه��ا  ي��ت�����س��اع��ف 
، ويف  منها   القريبة  امل�ساكن 
خطر  اأي  ولتفادي  الإط��ار 
لالأماكن  امل��ج��اوري��ن  جت��اه 
املربجمة  اأو  معاجلتها  مت  التي 
القادمة  يام  الأ خالل  لر�سها 
القيام  على  ال�ساهرين  نا�سد 
الأولياء  جميع  عملية  بهذه 
مراقبة  ال��ب��ي��وت  واأرب����اب 
القرتاب  من  بناءهم  اأ ومنع 
ل  حتى  املعاجلة  الغيطان  من 
يكون  مكروه  باأي  ي�سابون 
لأمرا�س  عر�ستهم  يف  �سببا 

 . خطرية 
زياد   بو  اأ

خطر  ملواجهة  دوؤوب  ن�ساط 
كوفيد  جارحة  عدوى  تف�سي 
م�سوؤولية  وب���روح   ،  19
احلماية  رج��ال  ق��ام  عالية، 
خليفة  حا�سي  لوحدة  املدنية 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ولي��ة ال���وادي 
تطهري  عمليات  من  حملة 
واملحالت  الأر�سفة  وتعقيم 
واملرافق  العامة  وامل�ساحات 
ال�����س��ح��ي��ة ال��ت��ي ي��رت��اده��ا 
امل����واط����ن ح��ي��ث ج��ه��زت 
���س��ه��ري��ج��ا م�����زودا مب���واد 
ليجوب  والتطهري  التعقيم 
امل��دي��ن��ة ���س��م��ال وج��ن��وب��ا 
م�ستهدفا  وغ��رب��ا  و���رضق��ا 
كما  املواطنن،  جتمع  اأماكن 
عدة  من  املدينة  ا�ستفادت 
منذ  وتعقيم  تطهري  عمليات 

املنزيل  ال�سحي  احلجر  بداية 
منا  واإ �سيء  على  دل  اإن  وهذا 
امل�سوؤولية  روح  على  يدل 
الوقوف  يف  الرجال  لهوؤلء 
ال�سفوف  يف  جنب  اإىل  جنبا 
يف  الأط���ب���اء  م��ع  الأوىل 
الوباء  ه��ذا  خطر  مواجهة 
بحياة  اأودى  ال��ذي  القاتل 
ولي��ة  يف  ���س��خ��ا���س  اأ  08
 39 عن  الك�سف  مع  الوادي 
تاريخ  اإىل  موؤكدة  اإ�سابة 

. املو�سوع  هذا  كتابة 
مع  للتحرير  ح��دي��ث  ويف 
مدينة  يف  املواطنن  بع�س 
عربوا  حن   ، خليفة  حا�سي 
للهبة  ا�ستح�سانهم  ع��ن 
احلماية  لرجال  الت�سامنية 
الوطن  كامل  ع��رب  املدنية 

مع  واحدا  �سفا  الوقوف  يف 
هذه  ملواجهة  ال�سحة  عمال 
حاجزا  وقفت  التي  اجلارحة 
القت�سادي  ق��الع  الإ م��ام  اأ

يف  ال�سعب  م��ال  اآ لتحقيق 
جديدة. جزائر  بناء 

مبارك قدودة 

مكتب �لوقاية بالبيا�صة ي�صرع يف ر�س 
�ملبيد�ت ومكافحة ح�صرة"�لنامو�س"  

تعقيم وتطهري �الأر�صفة و�ملحالت و�ملو�قف �ل�صحية متو��صل بحا�صي خليفة

و�صيلة لتخفيف �مل�صاريف عن �الأولياء 

رم�صان فر�صة لالأطفال لك�صب م�صروف يومهم و�قتناء لبا�س �لعيد 

حي �ل�صو�لح بالبيا�صة لن يعاين
 من �صعف �لكهرباء خالل �ل�صيف 

�لقادم 

�أمن �لوالية يوقف 768 خمالفا للحجر 
ويحجز �أكرث من 247 و�صيلة تنقل

من  الأول  ي��ام  الأ �سهدت 
���س��ه��ر رم�����س��ان ال��ك��رمي 
بلديات  اأرج���اء  ومبختلف 
الأطفال  غزو  الوادي  ولية 
ال�ساحات  لبع�س  ال�سغار 
املجاورة  وك��ذا  العمومية 
واأمام  التجارية  للمحالت 
للطرق  املحاذية  امل�ساكن 
من  والفرعية  الرئي�سية 
ن�ساطاتهم  ممار�سة  اأج��ل 
بيع  ���س��ورة  يف  امل��رب��ح��ة، 
وامل��اأك��ولت  امل��واد  بع�س 
الأه��ايل  قبل  من  املطلوبة 

خ����الل ���س��ه��ر رم�����س��ان 
يتم  ل  وال���ت���ي  ال���ك���رمي 
على  ببيوتهم  حت�سريها 
خبز   ، امل��ل�����س��وق��ة  غ����رار 
الفلفل  قارورات   ، املطلوع 
قارورات   ، الفول   ، املرقد 
من  وغ��ريه��ا  ال������وزوازة  
ومن  مطلوبة  تكون  التي 
ال�سوافة   " موائد  اأولويات 
ال�����س��ه��ر  ي�����ام  اأ ط��ي��ل��ة   "
من  خ�سو�سا   ، الف�سيل 
ط����رف ال���ع���ائ���الت ال��ت��ي 
هذا  ممار�سة  ها  بناوؤ اأ اعتاد 

من  يهدف  ال��ذي  الن�ساط 
من  املال  بع�س  ربح  خالله 
حاجيتهم  ل�سد  بناء  الأ قبل 
منها  ال�ستفادة  اأو  اليومية 
الفطر  عيد  لبا�س  اقتناء   يف 
يف�سل  ح��ي��ث   ، امل��ب��ارك  
الظهور  الأط��ف��ال  ه���وؤلء 
ل��ب�����س��ة  وال���س��ت��م��ت��اع ب��اأ
اأو  حمليا  ال�سنع  ج��دي��دة 
دول  م��ن  ت�����س��ت��ورد  ال��ت��ي 
لل�سباب  بالن�سبة  اأخ��رى 
 ، ال�����س��ن  يف  امل��ت��ق��دم��ن 
الفر�سة  اأن  خ�سو�سا 

تتمثل  الآن  اأمامهم  متاحة 
تعليق  متديد  موا�سلة  يف 
اجل��اري  الدرا�سي  املو�سم 
ب�����س��ب��ب ع����دم ت��خ��ل�����س 
بعد  ك���ورون���ا  وب����اء  م��ن 
ن�سبة  م��ن  ���س��اع��ف  مم��ا   ،
الوقت  ل��ه��ذا  ا�ستغاللهم 
ي�ستفيدون  ح��ت��ى  ب���ذات 
عن  ب��ع��ي��دا  ف��اأك��ر  اأك���ر 
غري  ممار�سات  يف  التفكري 
ل��ه��وؤلء  بالن�سبة  مفيدة 

 . الأطفال 
زياد  بو  املكلفة اأ امل��ق��اول��ة  �ساعفت 

ب���اإجن���از ���س��ب��ك��ة ال��ك��ه��رب��اء 
اجلديد  ال�سكني  باحلي  اجلديدة 
التابعة  ال�سكنات   وك���ذا 
للمنطقة  امل���وؤدي  للطريق 
بلدية  ال�سوالح  حي  الريفية 
ال��ب��ي��ا���س��ة م��ن ع��م��ل��ه��ا يف 
تثبيت  اأنهت  بعدما   ، امليدان 
والفرعية  الرئي�سية  الأعمدة 
باإجنازه  املكلفة  امل�رضوع  من 
ي���ام  وام��ت��دت ال��ع��م��ل��ي��ة الأ
الربط  مرحلة  اإىل  الأخ���رية 
املزودة  الرئي�سة  بال�سبكات 
باحلي  الكهربائية  بالطبقة 
تلبية  يف  منها  رغبة  نف�سه 
يف  ال�سكان  ه��وؤلء  مطالب 
النزول  وك��ذا   الأول  املقام 
جتاوز  وعدم  التعليمات  عند 
اأعطيت  التي  امل��ح��ددة  امل��دة 
ال�سلطات  قبل  من  موؤخرا  لها 
احلر�س  يف  واملتمثل  املحلية 

قبل  امل�����رضوع  ن��ه��اء  اإ ع��ل��ى 
الذي  ال�سيف  ف�سل  حلول 
كبريا  ارتفاعا  دوم��ا   ي�سهد 
لقي  باملقابل   ، احلرارة  لدرجة 
امل�ساكن  اأ���س��ح��اب  ارت��ي��اح 
العملية  م��ن  امل�ستفيدين 
بعدما  خ�سو�سا  اجل��دي��دة 
جيدا  الأ�سغال  ن�سبة  تقدمت 
يعاين  ل��ن  اجلميع  اأن  ت��وؤك��د 
 " من  و�سيتخل�س  امل��ّرة  هذه 
منه  عانى  ال��ذي  الكابو�س" 
ال�سكني  ب��احل��ي  امل��ق��ي��م��ون 
املا�سية  ال�سائفة  اجل��دي��د 
مل�ساكنهم  ا�ستغاللهم  بعد 
دام  م��ا   ، بنائها   مت���ام  اإ بعد 
بيوتهم  رب���ط  ع��م��ل��ي��ة  اأن 
اجلديدة  الكهربائية  بال�سبكة 
كانوا  بعدما  موعدها،  اأقرتب 
من  ب��ال��ك��ه��رب��اء  ي���ت���زودون 

. بعيدة  م�ساكن 
زياد بو  اأ

املتخذة  الإجراءات  اإطار  يف 
م���ن ط����رف ام����ن ولي���ة 
لل�سهر  ال��ه��ادف��ة  ال����وادي 
ع��ل��ى اح�����رتام امل��واط��ن��ن 
التنظيمات  و  ل��ل��ق��وان��ن 
احلجر  بخ�سو�س  ال�سادرة 
املمتد  اجل��زئ��ي   ال�����س��ح��ي 
اإىل  م�����س��اء  ال�سابعة  م��ن 
عرب  �سباحا  ال�سابعة  غاية 
الخت�سا�س،   قطاع  كامل 
ثابتة  حواجز  و�سع  مت  حيث 
اأمنية  ت�سكيالت  ومتنقلة 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى م��ف��رتق��ات 
راكبة  دوريات   كذا  الطرق 

ه��ذه  م��ك��ن��ت    ، وراج���ل���ة 
 758 توقيف  من  العمليات 
التقيد  خالفوا  ممن  �سخ�سا 
ب��ت��داب��ري احل���ج���ر اجل��زئ��ي 
حما�رض  وحترير  ال�سحي  
مت  ك��ذا  و  �سدهم   ر�سمية 
تنقل  و�سيلة   247 و�سع 
امللفات   ، البلدي  باملح�رض 
مت  املخالفن  �سد  امل��ح��ررة 
الق�سائية  للجهات  اإر�سالها 
الإجراءات  لتخاذ  املخت�سة 

   . املنا�سبة 
ق.م

اأخبار ال�ادي
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06اأخبار اجلن�ب

مطالب �صعبية برتميم م�صجد �لقبة �خل�صر�ء 
بتما�صني بتقرت 

�لتجاين ن-ق- 
---------------- 

اخل�����رضاء  ال��ق��ب��ة  م�سجد  ي��ع��د 
على  بتما�سن  العتيق  بالق�رض 
بن  م��ن  تقرت  ولي��ة  م�ستوى 
بوليتي  التاريخية  املعامل  اأ�سهر 
تزال  ل  والتي  تقرت  و  ورقلة 
ق��رون  منذ  �ساخمة  و  ���س��اه��دة 
لدى  وفخر  اعتزاز  م�سدر  وميثل 
فنية  حتفة  وي�سكل  متا�سن  �سكان 
به  املحيطة  النخيل  غابات  و�سط 
تاريخ  يرجع   . الق�رض  �ساأن  نه  �ساأ
هجري   1359 �سنة  اإىل  تاأ�سي�سه 

..
ح��ي��ث ت��ع��ر���س ع��ل��ى ف���رتات 
ت�سققات  اإىل  تاريخه  من  خمتلفة 
وت�����س��دع��ات ب��ف��ع��ل ال��ع��وام��ل 
ومع  امل��ي��اه  و�سعود  الطبيعية 
امل�سجد  اأن  اإل   ، �سامدا  بقي  هذا 
حيث  اخل��ط��ورة  ل��درج��ة  و���س��ل 
)يف  املحلية  ال�سلطات  اتخذت 
ال�سابقة  النتخابية  العهدات 
 )  2007 اإىل   2002 �سنة  م��ن 

على  خلطورته  دخوله  بعدم  قرارا 
بداأت  الوقت  ذاك  ..ومنذ  امل�سلن 
ال�سلطات  طرف  من  التدخالت 
مل�سكل  احللول  ي��ج��اد  لإ املحلية 
القبة  م�����س��ج��د  ح��ال��ة  ت��ده��ور 
اأن  خمت�سن  وح�سب  اخل�رضاء، 
اأن  مبعنى   وطنيا  م�سّنف  امل�سجد 
دون  تتم  ل  التدخل  عمليات  كل 
الدرا�سات على وزارة  اأن متر هذه 
تدخل.. لأي  املوافقة  ملنح  الثقافة 

لهذه  م��ايل  مبلغ  وتخ�سي�س 
. الرتميمات 

ككل  مت��ا���س��ن  ق�����رض  اأن  ن��ذك��ر 
�سنوات  يف  ا���س��ت��ف��اد  امل��ع��امل، 
الرتميمات  بع�س  م��ن  �سابقة 
ت��دخ��الت  ه��ن��اك  ك��ان��ت  ح��ي��ث   ،
اإىل  للمئذنة..بالإ�سافة  ترميم 
الذين  نية  القراآ واملدر�سة  امل�سجد 
وتبليط  ترميمات  من  ا�ستفادا 
وتدخالت   ، الق�رض  مدخل  عند 

.. العتيق  امل�سجد  داخل  يف 
حت�سي  ورقلة  ولي��ة  اأن  يذكر 
معلما   50 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  حاليا 
بينها  من  تاريخيا  و  اثريا  موقعا 
تتمثل  وطينة  حمميات  خم�س 
و  متا�سن  و  ورق��ل��ة  ق�رضي  يف 
املتحف  و  ثرية  الأ �سدراتة  مدينة 
امل�سجد  و  ورق��ل��ة  ال�سحراوي 
انتظار  يف  ج��الب  لبني  العتيق 
املعامل  م��ن  اآخ��ر  ع��دد  ت�سنيف 
بت�سنيفها  املطالبة  متت  وان  �سبق 
لق�رض  احل��ال  هو  كما  ورعايتها 
قرية  و  تقرت  ببلدية  م�ستاوة 
فور  وبرج  املقارين  ببلدية  تالة 
م�سعود  حا�سي  ببلدية  لمل��ان 
على  ح��ي��ة  ���س��واه��د  ت��ع��د  ال��ت��ي 

.. بالولية  ن�ساين  الإ التاريخ 
وع��ل��ي��ه ي��ط��ال��ب امل��واط��ن��ون 
يف  النطالق  املعنية  ال�سلطات 
مل�سجد  �ساملة  تهيئة  عملية 
مب�ستوى  تليق  اخل�����رضاء  القبة 
ما  اإدراك  وحم��اول��ة  تطلعاتهم 

التاريخية. مالحمه  من  بقى 

�إعادة  ب�صرورة  �ملتعلقة  �ملتكررة  مطالبهم  جتاه  �لتماطل  �صيا�صة  تقرت  والية  م�صتوى  على  متا�صني  بلدية  مو�طنو  �نتقد   
من  ترميمه  يف  �لتقاع�س  هذ�  ور�ء  �حلقيقي  �ل�صبب  عن  �ل�صكان  وت�صاءل  �لعتيق  بالق�صر  �خل�صر�ء  �لقبة  مل�صجد  �العتبار 

طرف وز�رة �لثقافة ، مقارنة بعملية ترميم عني �لفو�رة ب�صطيف �لتي متت يف وقت وجيز ..

يف �إطار �صهر �لرت�ث

مو�سى  ع��ن  ���س��وق  ي�سهد 
بولية  خويلد  �سيدي  ببلدية 
الفواكه  و  للخ�رض  ورق��ل��ة 
و���س��ع��ي��ة م���زري���ة ب��ع��دم��ا 
اإىل  طرقاته  خمتلف  حتولت 
تعك�س  م��ت��ده��ورة  م�سالك 
لل�سوق  الكارثية  الو�سعية 
و  التنظيم  ���س��وء  ب�سبب   ،
غياب  عن  ف�سال  الفو�سى 
بالإ�سافة   ، للتهيئة  بوادر  اأي 
التي  الغبار  و  ت��رب��ة  الأ اإىل 
ال�سري  حركة  ت�سل  اأ�سبحت 
ال�سكان  وي��وؤك��د   ، داخ��ل��ه 
و  �سنوات  الأرب���ع  منذ  ن��ه  اأ
ي��ربح  مل  تهيئته  م�����رضوع 
و  التبيلغات  رغ��م   ، مكانه 
لل�ساكنة  العديدة  املرا�سالت 

كما   ، املحلية  ال�سلطات  اإىل 
و  الزبائن  توافد  يعرف  ن��ه  اأ
مناطق  خمتلف  من  الفالحن 
الزبائن  ه��وؤلء  اأن  اإل  ورقلة 
�ستى  مب�ساكل  ي�سطدمون 
الذي  الو�سع  اإزاء  ويتذمرون 
راجن  ال�سوق،  فيه  يتخبط 
عدم  املعنية  ال�سلطات  من 
عليه  ماهو  على  الو�سع  بقاء  اإ
من  ال�سوق  لأهمية  نظرا   ،
اأخرى  جهة  من  و�سهرته  جهة 
لذا   ، املحلين  ال�سكان  لدى 
رد  و  الطرقات  تهيئة  اأ�سبح 
�رضوريا- م��را  اأ له  العتبار 

. - ح�سبهم
التجاين ن-ق- 

الأوىل  تعد  خريية  مبادرة  يف 
م���ن ن��وع��ه��ا ق����ام امل��ك��ت��ب 
للتجار  العام   لحتاد  الولئي 
ورق��ل��ة  ب��ولي��ة  احل��رف��ي��ن  و 
من  اأك���ر  ت��وزي��ع  بعملية 
لفائدة  موجهة  قفة   1000
واأ�سحاب  واحلرفين  التجار 
املت�رضرين  احل�رضي  النقل 
من  ال��وق��ائ��ي��ة  ق����رارات  م��ن 

كورونا جائحة 
لأك��ر  ال��ع��ون  ي��د  م��د  ق�سد 
من  مت�رضر  األف  ثالثة  من 
علقت  ال��ذي  كورونا  جائحة 
وجتار  حرفين  من  ن�ساطاتهم 
احل�رضي   النقل  واأ���س��ح��اب 
و  للتجار  الولئي  املكتب  قام 
بالولية  النا�سطن  احلرفين 
التنفيذين  املدراء  وبح�سور 
و  ال��ت��ج��ارة  ق��ط��اع  م��ن  لكل 

اأعطيت  ين  اأ النقل،  و  ال�سياحة 
����س���ارة ان��ط��الق ال��ق��اف��ل��ة  اإ
�ستجوب  والتي  الت�سامنية 
غ��رار  على  املناطق  خمتلف 
ك�سف  حيث   ، النائية  املناطق 
العام  لالحتاد  الولئي  الأمن 
حممد  واحل��رف��ي��ن  ل��ل��ت��ج��ار 
املبادرة  ان  �سا�سي  بن  �سليم 
الفئة  لهذه  كالتفاتة  ج��اءت 
تعاين  باتت  التي  املجتمع  من 
علقت  ب��ع��دم��ا  ���س��م��ت  يف 
تزامن  مع  خا�سة  ن�ساطاتهم 
حلول  م��ع  ن�سطة  الأ تعليق 
خا�سة  الكرمي  رم�سان  �سهر 
واحلرفين  التجار  معظم  وان 
ال����ذي ع��ل��ق��ت ن�����س��اط��ات��ه��م 

. عائالت  اأرباب 
فا�سل بن  يو�سف   

امليداين  الربنامج  اإط��ار  يف 
امن  م�سالح  قبل  من  امل�سطر 
مكافحة  اإىل  الهادف  الولية 
ظ��اه��رة الإج����رام احل�����رضي 
�سمان  ���س��ك��ال��ه،  اأ مبختلف 
و  ال�سالمة  و  الأم��ن  توفري 
و  للمواطنن،  نينة  الطماأ
�سيما  املمتلكات  حماية  كذا 
عاجلت  ال��راه��ن،  الو�سع  يف 
م����ن احل�����رضي  م�����س��ال��ح الأ
الأ�سبوع  هذا  خالل  ال�سابع 
ق�سية  احل���ايل  ال�سهر  م��ن 
على  عر�س  ب�:جنحة  متعلقة 
بهدف  العقلية  ثرات  املوؤ غري 
ال�سخ�سي  ال���س��ت��ه��الك 
اإىل  تعود  الق�سية  حيثيات 
ذات  با�رضته  الذي  التحقيق 
متعلقة  ق�سية  يف  امل�سلحة 
يبلغ  �سخ�س  مع  بال�رضقة، 
ي�ستبه  �سنة   )31 ( العمر  من 
تبن  ي��ن  اأ فيها،  تورطه  يف 
قيامه  التحقيق  ه��ذا  خ��الل 
العقلية  ث��رات  امل��وؤ بعر�س 

���س��خ��ا���س  ع��ل��ى اأح�����د الأ
املحمول،  هاتفه  با�ستعمال 
التوا�سل  موقع  عرب  ذلك  و 
ب��وك،  الفاي�س  الجتماعي 
امل�سلحة  ذلك  ثر  اإ على  لتفتح 
احل���ال  ق�����س��ي��ة  يف  حت��ق��ي��ق��ا 
ا�ستيفاء  بعد  اإط���اره  يف  مت 
�سبط    القانونية  الإج��راءات 
م�سكن  م�ستوى  على  حجز  و 
الذكر  ال�سالف  فيه  امل�ستبه 
 30000.00 مبلغ مايل قدره )
ثرات  دج( من عائدات بيع املوؤ
ملف  ا�ستكمال  بعد  العقلية. 
لق�سية  اجلزائية  الإج��راءات 
فيه  امل�ستبه  تقدمي  مت  احل��ال، 
اجلمهورية  وكيل  ال�سيد  اأمام 
الذي  الأغواط،  حمكمة  لدى 
على  الق�سية  ملف  اأح���ال 
ج��ل�����س��ة امل���ث���ول ال���ف���وري، 
بعام  حكم  حقه  يف  لي�سدر 
يداع. 01( واحد حب�س مع الإ (
ق/ج

اجل��رائ��م  م��ك��اف��ح��ة  اإط�����ار  يف 
متكنت  نواعها،  اأ ب�ستى  احل�رضية 
لأمن  التابعة  ال�رضطة  عنا�رض 
مار�س  �سهر  خالل  تقرت  دائرة 
�سخ�سن  توقيف  من  ال��ف��ارط 
بيع  ق�سيتي  يف  ل�سلوعهما 
ب��دون  الكحولية  امل�����رضوب��ات 
حيازة  و  البيع  لغر�س  رخ�سة 
ال�سلطات  م��ن  رخ�سة  ب��دون 
من  حربي  لعتاد  قانونا  املوؤهلة 

الأول. ال�سنف 
ث��ر  اإ الق�سية  تفا�سيل  وت��ع��ود 
عنا�رض  اإىل  وردت  معلومات 

تقرت  دائ����رة  ب��اأم��ن  م�����س��ال��ح 
يقوم  �سخ�س  وج���ود  م��ف��اده��ا 
دون  الكحولية  امل�رضوبات  ببيع 
قليم  باإ الغابات  باأحد  ترخي�س 
املدعو)غ  ل�ساحبها  الخت�سا�س 
�سحة  م��ن  ال��ت��اأك��د  وب��ع��د  م( 
تنقلت  الفور  على  املعلومات 
املكان  عن  اإىل  ال�رضطة  عنا�رض 
امل�ستبه  توقيف  مت  اأين  ومداهمته 
املدعو  ب���  م���ر  الأ ويتعلق  فيه 
على  بحوزته  عر  ال��ذي  م(  )غ 
امل�رضوبات  م��ن  معتربة  كمية 
وحدة   1076 ب�  قدرت  الكحولية 

والأحجام  ن��واع  الأ خمتلف  من 
يقدر  مايل  مبلغ  اإىل  بالإ�سافة 
نها  اأ على  ترجح  دج   73000.00

البيع. عائدات  من 
على  وبناء  ال�سياق  نف�س  يف   
�سخ�س  بحيازة  تفيد  معلومات 
م�ستوى  على  ناري  ل�سالح  اآخر 
خطة  اإعداد  وبعد  الغابات،  اأحد 
اإىل  وحتويله  توقيفه  مت  حمكمة 
معه  التحقيق  لغر�س  امل�سلحة 

الق�سية. يف 
ب��ع��د ا���س��ت��ك��م��ال الإج�����راءات 
جزائي  ملف  اإجن��از  مت  القانونية 

م���ام  ���س��ده��م��ا ق��دم��ا مب��وج��ب��ه اأ
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�سيد 
�سد  �سدر  ي��ن  اأ تقرت  حمكمة 
 06 ب�  حكم  الأول  فيه  امل�ستبه 
ي��داع  الإ مع  نافذة  حب�س  اأ�سهر 
م�رضوبات  ح��ي��ازة  ق�سية  ع��ن 
لغر�س  رخ�سة  ب��دون  كحولية 
امل�ستبه  اأودع  ف��ي��م��ا  ال��ب��ي��ع. 
عن  ق��ت  امل��وؤ احلب�س  الثاين  فيه 
من  رخ�سة  بدون  حيازة  ق�سية 
لعتاد  قانونا  املوؤهلة  ال�سلطات 

الأول. ال�سنف  من  حربي 
التجاين  ن-ق- 

يف  اأدرار  ب��ولي��ة  ت��ت��وا���س��ل 
من  ال��وق��اي��ة  اإج����راءات  اإط���ار 
عمليات  ك���ورون���ا،  ف��ريو���س 
لل�ساحات  التعقيم  و  التطهري 
تتم  وال��ت��ي  ���س�����س��ات،  وامل��وؤ
الأم��ن  اأج��ه��زة  ب��ن  بالتن�سيق 
وال���درك ال��وط��ن��ي��ن واحل��م��اي��ة 
اجلمعيات  وم�ساركة  املدنية، 
���س�����س��ات  وامل��ن��ظ��م��ات وامل��وؤ
وبع�س  واخل��ا���س��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
املجتمع  يف  الفاعلن  املواطنن 
بناء  اأ من  اخلريين  وك��ذا  امل��دين 
املتطوعون،  ال��ولي��ة  وب��ن��ات 
ال�سدد  ذات  يف  تتوا�سل  كما 
حيث  الت�سامنية،   العماليات 

ت�سامنية  عملية  راب��ع  كانت 
انطالقها  على  ���رضف  اأ وال��ت��ي 
املحلية  ال�سلطات  رفقة  الوايل 
للولية،   والع�سكرية  املدنية 
املعوزين  لعائالت  وجهت  قد 
اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  من 
و�سملت  ال��ولي��ة،  مناطق  عرب 
ب��ي��ان  ح�����س��ب  ع��ائ��ل��ة   2800
من   20 ي��وم  ال�سادر  ال��ولي��ة 
حمولتها  وبلغت  اجلاري،  ال�سهر 
الغذائية  امل���واد  م��ن  330طنا 
هذا  الوا�سع،  ال�ستهالك  ذات 
التي  الأخرية  الأمطار  وت�سببت 
ت�سببت  رملية  عا�سفة  �سبقتها 
بع�س  يف  الكهرباء  انقطاع  يف 

الربك  بع�س  اإحداث  يف  املناطق 
ما  امل��ن��اط��ق  بع�س  يف  امل��ائ��ي��ة 
لدى  ا�ستنفار  عملية  اأح���دث 
�سارعت  التي  امل�سوؤولة  اجلهات 
ت�رضر  حن  يف  الو�سع،  لحتواء 
بع�س  يف  الأم��ط��ار  ه��ذه  م��ن 
مبنية  م�ساكنهم  الذي  املناطق 
هذا  منحدرات،  يف  اأو  بالطن 
بها  قام  التي  املبادرات  ولقيت 
اأوت   20 املهني  التكوين  مركز 
مب�ساهمته  واملتعلقة  ب����اأدرار 
للوقاية  لوازم  اإعداد  يف  الفاعلة 
الآلف  منها  كورونا  فريو�س  من 
و�سناديق  لب�سة  واأ قنعة  الأ من 
مركز  و�ساهم  تعقيم،  اأجهزة  و 

والتمهن  امل��ه��ن��ي  ال��ت��ك��وي��ن 
من��وذج  خ��ي��اط��ة  يف  ب��ت��ي��رنك��وك 
الفريو�س،  من  واقي  لبا�س  اأول 
املواطنن  بع�س  ي��زال  ل  لكن 
الوقاية  ب�����رضوط  م�ستهينن 
من  للحد  اتخاذها  يجب  التي 
واملتعلقة  ال��ف��ريو���س  انت�سار 
ب��ع��دم امل�����س��اف��ح��ة واح����رتام 
الأ�سخا�س  بن  م��ان  الأ م�سافة 
التجارية  واملحالت  بالأ�سواق 
بالبيوت  الل��ت��زام  ع��دم  وك��ذا 
قد  ال��ذي  م��ر  الأ لل�رضورة،  اإل 
على  وخيمة  عواقب  له  تكون 

ال�ساكنة. حياة 
                بلوايف عبد الرحمن

�صوق �خل�صر بعني مو�صى بورقلة يف حالة 
مزرية

توزيع �أكرث من 1000 قفة لفائدة 
�ملت�صررين من كورونا بورقلة 

مروج �ملوؤثر�ت �لعقلية عرب �لفاي�صبوك 
يف قب�صة �ل�صرطة باالأغو�ط 

مع ��صرتجاع �صالح ناري

�أمن تقرت يتمكن من �إلقاء �لقب�س على مروج �مل�صروبات �لكحولية 

�لعلميات �لت�صامنية و�لتطهري و�لتعقيم متو��صلة 

مو�طنون ي�صتهينون ب�صروط �لوقاية من فريو�س كورونا باأدر�ر



�رتفاع يف �ملخالفات �خلا�صة بتطبيق �حلجر �ل�صحي 
�جلزئي بخن�صلة

عي�س علجية 
-----------------

مت  �سخ�سا   321 بينهم  وم��ن 
حقهم  يف  ق�سائية  ملفات  اجناز 
الق�سائية  اجلهات  اإىل  واإر�سالها 
تواجدهم  ب�سبب  وذلك  فيها  للبت 
قانوين  مربر  دون  منازلهم  خارج 
ا�ستثنائية  لرخ�س  حيازتهم  ودون 
 56 مراقبة  مت��ت  كما   ، للتنقل 
 ، مركبة   53 بينها  من   ، مركبة 
مت   ، نارية  دراجات   07 مراقبة  و 
مبختلف  البلديات  ملحا�رض  حتويلها 
بالولية  احل�رضية  القطاعات 
 ، به  املعمول  للقانون  طبقا  وذلك 
احل�سيلة  بن  املقارنة  خالل  من  و 
الأ�سبوع  خالل  ت�سجيلها  مت  التي 
وبن  اأف��ري��ل  �سهر  م��ن  ال��ث��اين 
الفرتة  يف   اأي  الثالث  الأ�سبوع 
غاية  اإىل  اأفريل   19 من  املمتدة 
ارتفاع   لوحظ   2020 اأفريل   25
 ، امل�سجلة  احل�سيلة  يف  كبري 
ولية  اأمن  م�سالح  توا�سل  فيما 
احلجر  اإج��راءات  تطبيق  خن�سلة 

�رضامة،  بكل  اجلزئي  ال�سحي 
امل��واط��ن  ا�ستجابة  تثمن  كما 
اإجراءات  على  �سربه  و  اخلن�سلي 
املطبق  اجلزئي  ال�سحي  احلجر 
يف  ين�سب  ال���ذي   ، ب��ال��ولي��ة 

. اأجل �سحتهم  من  و  �ساحلهم 

وحجز �أزيد من قنطارين من 
�أح�صاء �لدجاج غري �ل�صاحلة 

لال�صتهالك
امل�ستهلك،  �سحة  على  للحفاظ  و 
بدائرة  املخت�سة  امل�سالح  توا�سل 
عرب  امليدانية  خرجاتها  قاي�س 

اأحد  على  وقفت  حيث  الأ�سواق 
ت�سويق  ب�����س��دد  وه��و  ال��ت��ج��ار 
اأثناء  هذا  و  فا�سد  دجاج  اأح�ساء 
نوع  من  للتربيد  �ساحنتن  توقيف 
من  كلغ   230 ب�:  حمملتن   ، كيا 
قوان�س  و  كبد   ( الدجاج  اأح�ساء 
لال�ستهالك  ال�����س��احل��ة  غ��ري   )
عليها  تظهر  ك��ان��ت  ال��ب�����رضي، 
باملدخل  ذلك  و  التعفن،   عالمات 
العثور  مت  كما  للمدينة،   ال�رضقي 
نف�س  و  الثانية   ال�ساحنة  داخل 
الثانية  لل�ساحنة  بالن�سبة  ال�سيء 
كلغ   147.7 بداخلها  كان  التي 

على  ليتم   ، الفا�سد  الدجاج  من 
و  ال�ساحنتن  حت��وي��ل  ال��ف��ور 
مقر  اإىل  التوايل  على  �سائقيهما 
ا�ستكمال  اأجل  من  الدائرة  اأمن 
ا�ستمرارا  و  التحقيق،  اإج��راءات 
ت�سخري  مت  املفتوح  التحقيق  يف 
ملكتب  التابعة  البيطرية  الطبيبة 
بعد   ، قاي�س  ببلدية  ال�سحة  حفظ 
حجزها  مت  التي  للكمية  معاينتها 
كلغ  ب�230.26  اإجمال  املقدرة  و 
باأنها  التاأكد  مت  الدجاج  اأح�ساء  من 
الب�رضي  لال�ستهالك  �ساحلة  غري 
مع  ال�رضعي  غري  الذبح  ب�سبب 
ع��دم اح���رتام ����رضوط احل��ف��ظ ، 
اجلمهورية  وكيل  اإخ��ط��ار  ليتم 
بالق�سية  قاي�س  حمكمة  ل��دى 
���رضوط  اح���رتام  بعدم  املتعلقة 
 ، ال�سحية  النظافة  و  النظافة 
املنا�سبة  احلرارة  عدم توفري درجة 
اأمر  ال��ذي    ، الغذائي   للمنتج 
غري  املادة  اإتالف  و  بحجز  بدوره 
مع  الب�رضي  لال�ستهالك  ال�ساحلة 

. النيابة  اإىل  امللف  اإر�سال 

ت�صهد والية خن�صلة �رتفاعا طفيفا يف ح�صيلة �ملخالفات �مل�صجلة من قبل م�صالح �أمن �لوالية يف جمال �حلجر �ل�صحي �جلزئي 
مما دفع بامل�صالح �الأمنية �إىل فر�س �لتد�بري �لوقائية من خالل متابعتها �ليومية للمخالفات �مل�صجلة يف جمال �حلجر �ل�صحي 

�أين متت مر�قبة 334 �صخ�صا .

مديرية �الأمن �لوالئي

ك��ان��وا  اأ���س��خ��ا���س   5 غ�����ادر 
م�����س��اب��ن ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا، 
بولية  خالد"  "ا�سعد  م�ست�سفى 
لل�سفاء  متاثلهم  بعد  مع�سكر، 
ك�سفته  ح�سبما  الفريو�س،  من 

الولئية. امل�سالح 
الر�سمية  ال�سفحة  وذك���رت 
لها  بيان  يف  مع�سكر،  ل��ولي��ة 
تطورات  متابعة  اإط��ار  "يف  ن��ه  اأ

امل�ستجد   19 كوفيد  كورونا  وباء 
 5 خالد  ا�سعد  م�ست�سفى  غادر  
بهذا  م�سابن  كانوا  اأ�سخا�س 
ذاته،  امل�سدر  الفريو�س"واأو�سح 
متاثلت  ال��ت��ي  احل���الت  ع��دد  اأن 
ارتفع  مع�سكر  بولية  لل�سفاء 
نتائج  انتظار  يف  حالة،   12 اإىل 
امل�سابن لبقية  النهائية  التحاليل 
ق/و

يغادرون  بكورونا  م�صابني  �أ�صخا�س   5
�مل�صت�صفى مبع�صكر 

بعد متاثلهم لل�صفاء

واأ�سيب  �سنة(   23( �سخ�س  هلك 
اآخر )26 �سنة( يف حادث ا�سطدام 
ناريتن  ودراج��ت��ن  �ساحنة  ب��ن 
بولية  ملطاعي  ت�سالة  ببلدية 
املديرية  ذك��رت��ه  ح�سبما  ميلة، 

املدنية. للحماية  املحلية 
احل��ادث  ب��اأن  امل�سدر،  واأو���س��ح 
الطريق  على  ال�سبت  م�ساء  وقع 
بن  ال��راب��ط   105 رق��م  الوطني 
م�ستة  عند  وجيجل  ميلة  وليتي 
ملطاعي. ت�سالة  ببلدية  "بورجوان" 
املتدخلة  الوحدة  اأعوان  �سجل  وقد 

احل��ادث  يف  �سخ�سن  اإ���س��اب��ة 
فيما  للمكان  بعن  متوفى  اأحدهما 
طفيفة  لإ�سابات  الثاين  تعر�س 

والظهر. الكتف  م�ستوى  على 
م�سلحة  اإىل  ن��ق��ل��ه��م��ا  ل��ي��ت��م 
املتعددة  للعيادة  ال�ستعجالت 
وفقا  النجاء  وادي  ببلدية  اخلدمات 

للم�سدر.
امل�سالح  فتحت  ج��ه��ت��ه��ا،  م��ن 
حتقيقا  اإقليميا  املخت�سة  الأمنية 

احلادث. اأ�سباب  لتحديد 
ق/و

هالك �صخ�س و�إ�صابة �آخر يف 
��صطد�م بني �صاحنة ودر�جتني 

ناريتني مبيلة

باأمن  ال�رضطة  م�سالح  حجزت 
كمية  بلعبا�س  ���س��ي��دي  ولي���ة 
ممثلة  احلمراء  اللحوم  من  معتربة 
مذبوحة  كانت  اأخرفة  هياكل  يف 
غري  كونها  قانونية  غري  بطريقة 
الإجمايل  وزنها  بلغ  خمتومة،حيث 
لغر�س  موجهة  وكانت  كلغ   138

املتاجرة.
قيام  اإىل  ترجع  الق�سية  تفا�سيل 
الولئية  بامل�سلحة  ال�رضطة  قوات 
مراقبة  بدوريات  العمومي  لالأمن 
م�ستبه  مركبة  اإنتباههم  لفت  اأين 
تبن  تفتي�سها  بعد   ، اأم��ره��ا  يف 
اأخرفة  هياكل   07 ب�  حمملة  اأنها 
الإجمايل      وزنها  قدر  م�سلوخة  
فح�س  وب��ع��د   ، ك��ل��غ   138 ب��� 
الطبيب  ط��رف  من  اللحوم  ه��ذه 

البلدي  للمكتب  التابع  البيطري 
مذبوحة  اأنها  تبن  ال�سحة  حلفظ 
غري  كونها  قانونية  غري  بطريقة 
منت  على  تنقل  كانت  و  خمتومة 
���رضوط  على  تتوفر  ل  مركبة 
ويف  والنظافة  النقل   ، احلفظ 
منا�سبة  غ��ري  �سحية  ظ���روف 
ب�سحة  اأ���رضار  اإحلاق  �ساأنها  من 
يف  تدخل  العملية  هذه  امل�ستهلك.  
على عمليات  الرقابة  ت�سديد  اإطار 
مبختلف  اللحوم  وت�سويق  نقل 
ال�رضيعة  الغذائية  واملواد  اأنواعها 
م�سالح  تبا�رضها  التي  التلف، 
حفاظا  بلعبا�س  �سيدي  ولية  اأمن 
و�سالمة  العامة  ال�سحة  على 

. مل�ستهلكن ا
ن.زنازل

�أمن بلعبا�س بحجز 07 هياكل �أخرفة 
مذبوحة بطريقة غري قانونية 
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 مب�صاهمة �جلمعية �لثقافية �لف�صيف�صاء 

ن��ظ��م��ت اجل��م��ع��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
مليانة   بخمي�س  الف�سيف�ساء 
تطوعية  ت�سامنية   ح��م��الت  
حتت  كورونا   فريو�س  وباء  �سد 
كوفيد19-،و  �سد  معا  �سعار" 
انت�سار هذا  ذلك يف اطار احلد من 
خا�س  ت�رضيح  يف  و  الفريو�س 
من  اجلزائرية"  ليومية"التحرير 
الثقافية  اجلمعية  رئي�سة  ط��رف 
التقليدية  لل�سناعة  الف�سيف�ساء 
كانت  هالل"  "عائ�سة  احل��رف  و 
الفارط  21مار�س  بتاريخ  البداية 

عدد  الأول  الأ�سبوع  بتح�سري 
ه��ائ��ل م��ن ال��ك��م��ام��ات وزع��ت 
لبلدية  النظافة  عمال  على  اأولها 
عمال  وع��ل��ى  مليانة  خمي�س 
توا�سلت  و  للمياه،  اجل��زائ��ري��ة 
احل��م��ل��ة الأ���س��ب��وع ال��ث��اين من 
من  كمامات  خياطة  يف  التطوع 
لتعليمات  تطبيقا  الثقافة  قطاع 
ولية  وايل  املبارك  البار  لل�سيد 
بدلت  خياطة  اإىل   ، الدفلى  عن 
بحيث  الوباء  �سد  وقائية  خا�سة 
700كمامة  اأجنزت يف هذا ال�سدد 

م��ن ل��ون ب��رت��ق��ايل، ودائ��م��ا يف 
اجلمعية  عكفت  ال�سياق  نف�س 
يف  حملتها  الثالث  ال�سبوع  يف 
الوداد  اخلريية  اجلمعية  م�ساعدة 
الألب�سة  و  الكمامات  خياطة  يف 
الن�ساط  مديرية  لفائدة  الوقائية 
تنوع  و  �ساهمت  ،كما  الجتماعي 
حمدثتنا  ت�سيف  اجلمعية  ن�ساط 
اللب�سة  و  الكمامات   خياطة  من 
الوقائية اإىل "واقي الوجه"  لفائدة 
و   . ال��ع��ي��ادات  و  امل�ست�سفيات 
و  م�ساريف  ان  بالذكر  اجلدير 

بها  �ساهمت  التي  الأعمال  لوازم 
على  الف�سيف�ساء  الثقافية  اجلمعية 
قما�س  من  اجلمعية  رئي�سة  عاتق 
ل�سق  �سمع  و  اإ�سفنج  و  التغليف 
املنوال.  نف�س  يف  �سفاف.  وورق 
الت�سامنية  احلمالت  اإط��ار  ويف 
�رضعت اأي�سا الكثري من اجلمعيات 
وجلان الأحياء يف تطهري ال�سوارع 
الطرقات  و  ال�سعبية  والإح��ي��اء 
العمومية  ال�ساحات  و  الرئي�سية 
فريو�س  انت�سار  ن�سبة  من  للتقليل 
كورونا.                   خمتار برادع

حملة ت�صامنية  �صد وباء كورونا بعني �لدفلى 

ك�����س��ف م�����س��در م��ن م��دي��ري��ة 
هذه  اأن  بجاية  لولية  التجارة 
من  فرقة   38 �سخرت  الأخ���رية 
اجلودة  ومراقبة  الغ�س  قمع  اأعوان 
التجاري  الن�ساط  ملراقبة  وذلك 
الولية خالل  اأرجاء  على م�ستوى 
تتكون  فرقة  وكل  الف�سيل،  �سهر 
على  موزعة  وهي  عن�رضين  من 
بالولية،  املديرية  ملحقات  كامل 

به  تقوم  الذي  املهام  اإىل  اإ�سافة 
املتواجدة  الرئي�سية  املفت�سيات 
 ، عي�س  �سيدي   ، اقبو  من  كل  يف 
ذات  وح�سب   ، خراطة  و  اأميزور 
�ست�سمل  العملية  ف��اإن  امل�سدر 
الن�ساطات  خمتلف  م��راق��ب��ة  
التجارية مع الرتكيز على حماربة 
الأعمال  وكل  وامل�ساربة  الغ�س 
امل�ستهلك  اإىل  ت�����س��يء  ال��ت��ي 

ال��ذي��ن  وج����ه  يف  وال����وق����وف 
ولالإ�سارة   ، بالأ�سعار  يتالعبون 
تعرف  وال��ف��واك��ه   اخل�رض  ف��اإن  
يف  حم�سو�سا  ارتفاعا  الأيام  هذه 
�سهر  حلول  مع  تزامنا  الأ�سعار 
الرتفاع  وهذا   ، الكرمي  رم�سان 
ال�سعيف  الدخل  بالفئة ذات  ي�رض 
اإىل  �سف   ، التحديد  وج��ه  على 
متر  الذي  املح�سو�س  الظرف  ذلك 

ال�سحية  الأزمة  نتيجة  البالد   به 
، يف  جائحة كورونا  اأفرزتها  التي 
الأمر   فيه  يقت�سي   الذي  الوقت 
للتخفيف   . اجلميع  جهود  ت�سافر 
التي تثقل  الأعباء الجتماعية  عن 
التي  والأ����رض  العائالت  كاهل 
يف  ال�سيام  �سهر  لق�ساء  ت�سعى 

وال�سكينة.   الهدوء  ي�سوده  جو 
ك . ت

ت�صخري 38 فرقة ملر�قبة �لن�صاط �لتجاري ببجاية خالل رم�صان 

ق�سنطينة  اأم��ن  م�سالح  قامت 
مع  تزامنا  ا�ستباقية  بعمليات 
مراقبة  خالل  من  الف�سيل  ال�سهر 
التجارية  الن�ساطات  خمتلف 
ل�سيما  للم�ستهلك،  املوجهة 
اللحوم  حفظ  و  بنقل  يتعلق  ما 
يف  خا�سة  للم�ستهلك  بيعها  و 
ال��وق��ائ��ي��ة من  ظ��ل الإج�����راءات 
حيث   ، كورونا  فريو�س  انت�سار 
للم�سلحة  ال�رضطة  قوات  متكنت 
خالل  العمومي،  لالأمن  الولئية 
و  نقل  ن�ساط  م��راق��ب��ة  عملية 
املوجهة  و  احلمراء  اللحوم  توزيع 
املعروفة  ال�سعبية  الأ�سواق  لأحد 
اأم�س   �سبيحة  املدينة  بو�سط 

اللحوم  من  كلغ   180 حجز  من  
لال�ستهالك  �ساحلة  غري  احلمراء 
مركبة  داخل  كانت خمباأة  الب�رضي 
مهياأة  غري  كونغو  رونو  نوع  من 
اإخ�ساعها  وعند   ، الن�ساط  لهذا 
البيطري  املفت�س  قبل  من  للمراقبة 
لال�ستهالك  �سالحيتها  عدم  تبن 
التربيد  و  النقل  �رضوط  لنعدام 
و  ال��غ��ذائ��ي��ة  ل��ل��م��واد  ال�سحية 
�سالمتها ، مع عدم احرتام �رضوط 
عر�س  و  ال��ن��ظ��اف��ة  و  ال�سحة 
لال�ستهالك  قابلة  غري  منتوجات 
البلدي  للمذبح  ف��ورا  نقلها  مت   ،

اإتالفها. مت  اأين  ق�سنطينة  لبلدية 
علجية عي�س

حجز 180  كغ من �للحوم �حلمر�ء 
بق�صنطينة

للنقل  ال�سناعية  ال�رضكة  تربعت 
يف  النا�سطة  "�سيتال"   اجلزائري 
الرتامواي ب300  قاطرات  جتميع 
لل�سلطات  غذائية  مواد  من  قفة 
لفائدة  عنابة  ل��ولي��ة  املحلية 
التي  تلك  و  امل��ع��وزة  العائالت 
فريو�س  وباء  جراء  ماليا  ت�رضرت 
بيان  يف  ورد  ح�سبما  ك��ورون��ا، 

�س�سة. للموؤ
و ح�سب امل�سدر نف�سه " مت تقدمي، 

الف�سيل،  رم�سان  �سهر  ع�سية 
الغذائية  املواد  300 قفة من  قرابة 
عنابة  لولية  املحلية  لل�سلطات 
ل��ف��ائ��دة ال��ع��ائ��الت امل��ع��وزة و 
ماليا  ت�رضرت  التي  العائالت 

ال�سحية". الأزمة  جراء 
هبة  �سمن  امل�سعى  هذا  ويندرج   
الذي  امل�ستمر  الوطني  الت�سامن 
امل�سدر  بالدنا،ي�سيف  ت�سهدها 

. نف�سه

اإىل  البيان،  ي�سيف  يرمي،  كما 
بتدابري  التقيد  ا�ستمرار  �سمان 
مكافحة  لأج��ل  ال��الزم��ة  احلجر 
كورونا  فريو�س  جائحة  تف�سي 

)كوفيد19-(". امل�ستجد 
�سيتال،  رئ��ي�����س��ة  اأ����س���ارت  و 
قائلة  باملنا�سبة  �سعاب  وحيدة 
امل��واد  م��ن  الهبة  بهاته  نقوم   "
يف  امل�ساهمة  بغر�س  الغذائية 
الن�ساط  مديرية  م�سالح  تزويد 

الذين  فهم  للولية.  الجتماعي 
لفائدة  التوزيع  على  ي�رضفون 
املعونة  ه��ذه  م��ن  امل�ستفيدين 
رم�سان  �سهر  حلول  مع  الغذائية. 
العمل   يغطي  اأن  ناأمل  املعظم، 
احلاجات   من  جزءا  هذا  الت�سامني 
ملواطنينا  ال�رضورية  الغذائية  
هذه  يف  يدعمهم  و  فقرا  الأ�سد 

الفرتة".
ق/و

موؤ�ص�صة �صيتال تتربع ب 300 قفة من �ملو�د غذ�ئية لوالية عنابة
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حممد حميدة " رئي�س حي  �لنو�ورة مب�صعد باجللفة 

علينا جميعا �لتجّند 
لتجاوز �ملحنة .. وحتية 
حة  خا�صة لفر�صان �ل�صّ

عمر ذيب
----------

لنف�سه  والعافية  اخلري  اأراد  من 
اأكر  فليكن  وملجتمعه  ولأهله 
ومن   ، وم�سوؤولية  وحكمة  وعيا 
املروءة  من  فقط  القليل  ميلك 
احلّقة  املواطنة  وروح  والعاطفة 
امل�ساغل  كل  خلفه  فليرتك 
التي  الهام�سية  والرتباطات 
الهتمام  �رضورة  ت�ستدعي  ل 
والتحرك ، وليلزم بيته وي�ستجيب 

حي املنزيل بكل �رضوطه ومتطلباته .. هذا الكالم للنا�سط الجتماعي  لنداء احلجر ال�سّ
الو�سع  اأن  يرى  الذي   " حممد حميدة   " باجللفة  مبدينة م�سعد  النواورة  رئي�س حي 
الراهن املُخيف جّراء تف�ّسي وباء كورونا يتطلب من اجلميع كامل احلر�س واليقظة ، 
والتخّلي عن الت�رضفات التافهة التي ل تزيد الأمور اإل تعقيدا ، فالالمبالة بنداءات 
ودعوات احلجر ال�سحي هي طبية اأ�سحاب العقول ال�ساذة والنفو�س املري�سة ، التي 
ل ُتعطي لالأخالق قيمة ول للمنفعة العامة اأهمية ، ويرى "  ذات املتحدث " اأن العبث 
بقرارات وتوجيهات احلجر هو عبارة عن ا�ستفزاز لكل م�سالح الدولة وجنودها من 
ر�سمين ومدنين ، الذين يجاهدون ليال ونهارا يف ظروف حرجة للخروج من هذه 
مع  حديثه  امل�سعدي يف  اأ�ساف حممد  كما   ، واملادية  الب�رضية  اخل�سائر  باأقل  املحنة 
ال�سكر والثناء والتحية  اأكر من ي�ستحق  القطاع الطبي هم  " التحرير" اأن فر�سان 
كونهم يتواجدون يف قلب اخلطر والإرهاق ، واعترب الكثري من هوؤلء الذين يتمتعون 
، وقال يف  يلزم وينبغي  تثمينه وتعزيزه كما  اأكرب مك�سب يجب  بالكفاءة واخلربة 
ختام تدخله " على اجلميع احرتام �سوابط وتعليمات احلجر ال�سحي ، والوثوق يف 
الوحدة يف  باأن  الرا�سخ  والإميان   ، واإمكاناتهم وتطلعاتهم  براجمهم  م�سوؤولينا ويف 

الأقوال والأفعال حتمية ل مفر منها لتحقيق القوة وال�ستقرار والرتقاء "

�ملقادير  
   

4 طماطم، مق�رَضة ومقَطعة �رضائح
1 حبه ب�سل كبري، مقطعة �رضائح

1 ف�س ثوم مفروم
2⁄1 كوب جنب الفيتا

2⁄1 كوب بقدون�س مفروم
2 ملعقة كبرية ريحان مفروم

3 ملعقة كبرية بق�سماط
2 ملعقة كبرية زيت زيتون

فلفل اأ�سود، ملح 'ح�سب الرغبة'.

�لطريقة:
بزيت  والثوم  الب�سل  يقَلى   1-

الزيتون ثم يو�سع يف �سينية.
-2 ت�ساف الطماطم وير�س امللح 
والفلفل الأ�سود ثم ي�ساف اجلنب 

الفيتا.
والريحان  البقدون�س  ي�ساف   3-
البق�سماط  فوقها  وير�س 

املطحون.
�سينية  فى  اخلليط  ي�سب   4-
عن  تزيد  ل  مدة  الفرن  وتدخل 

درجة   200 حرارة  درجة  على  دقيقة   25

مئوية.
-5 يقدم الطبق �ساخنًا.

طريقة عمل طماطم م�صوية باجلنب
الطبـــــق الرئي�ســـــي

�صوربة �جلزر و�لزجنبيل
مــــقبـــــــــــالت

�ملقادير
زبدة كبرية  مالعق   3

6 جزر�ت حجم متو�صط مق�صرة ومقطعة حلقات
ملعقة �صغرية زجنبيل طازج مفروم

خ�صار مرقة  �أكو�ب   6

ملح وفلفل بح�صب �لرغبة
كوبا ع�صري برتقال

طريقة �لتح�صري:
تذّوب �لزبدة على نار متو�ّصطة �حلر�رة، ي�صاف 
�جلزر ويقلَّب يف �لزبدة قلياًل ثم ت�صاف �ملرقة 
�خلليط  يبد�أ  عندما  بامللح،  ويتّبل  و�لزجنبيل 
ف �حلر�رة وُيرتك حتى ين�صج  يف �لغليان ُتخفَّ
�جلزر، تق�ّصم �ل�صوربة �أجز�ء وت�صرب يف خاّلط 
ع�صري  ي�صاف  �لتقدمي  قبل  �صائلة،  ت�صري  حتى 
�لع�صري  خلط  يجب  ت�صخينها،  ويعاد  �لربتقال 
�الأقّل  على  ب�صاعتني  تقدميها  قبل  و�ل�صوربة 
باردة  تقّدم  �أن  ميكن  �ملكّونات،  تتجان�س  حتى 
وورق  �لكرمية  من  بقليل  ل  وجتمَّ د�فئة،  �أو 
�لنعناع �لطازج �إذ� تو�فر، كما ميكن حفظ هذه 

�ل�صوربة بالفريزر ملدة ثالثة �أ�صهر.
قبل  بالثلج  مملوء  كي�س  يف  �للحم  �صر�ئح  �صع 
حــر�رة  ــة  درج فخف�س  �صاعة  بن�صف  طهيها 
�حلــر�رة  توزيع  من  ي�صهل  �لد�خلية  �للحوم 

�أثناء �لطهي

فو�ئد �لفو�كه �ملجففة يف رم�صان عظيمة

اأم�سيات �سهر  اأبرز ت�سايل  اإحدى  الفواكه املجففة 
رم�سان. لكن ما هي فوائد هذه الفواكه؟ وهل ميكن 

تناول القدر الذي نريده منها؟
عيادة  من  رجيلي،  اأبو  عبري  التغذية  اخت�سا�سية 
يف  ال�سوؤال  عن  جتيب   ،Diet of the Town

ال�سطور الآتية:
الفواكه املجففة نق�سد بها امل�سم�س، اخلوخ املجفف، 
ثمَّ  الأ�سا�سيات،  من  تعترب  التي  والزبيب،  التمر، 
الكيوي،  الأنانا�س،  اأخرى عديدة؛ مثل  اأنواع  هناك 

املانغو، وغريها.
فقر  ملكافحة  مثالية  املجففة  الفاكهة  تعترب 
احلديد،  مبعدن  لغناها  نظراً  الأنيميا  اأو  الدم 
�سهر  يف  باعتدال  بتناولها  نن�سحك  لذلك 

رم�سان.
حتتوي الفواكه املجففة على ن�سب عالية من 
خ�سو�سًا  ال�رضورية،  املتنوعة  الفيتامينات 
يف اأثناء ال�سيام. ومن اأبرز الفيتامينات نذكر 
الفيتامن �سي C، الذي يعترب اأ�سهر م�سادات 
وبدوره  احلّرة،  اجلذور  حتارب  التي  الأك�سدة 
اأي�سًا ي�ساعد على امت�سا�س اجل�سم للحديد، 

ويقي من فقر الدم.
الفواكه  ت�ساهم  الغذائية،  بالألياف  غناها  بف�سل 
تتفاقم  التي  الإم�ساك،  م�سكلة  عالج  يف  املجففة 
امل�سم�س  بتناول  وُين�سح  غالبًا يف �سهر رم�سان. 

واخلوخ املجفف خ�سو�سًا.
فوائد الفواكه املجففة الأكر ا�ستعماًل يف رم�سان:
لالألياف  مهمًا  م�سدراً  التمر  يعترب  التمر:   -

ملكًا  التمر  يعترب  واحلديد.  والبوتا�سيوم  الغذائية 
لحتوائه  ن�سبًة  جميعها؛  املجففة  الفواكه  على 
على م�سادات الأك�سدة التي حتارب اجلذور احلّرة 

واأمرا�س �سّتى.
يعترب  املجفف،  بالعنب  ُيعرف  ما  وهو  الزبيب:   -
الغذائية،  والألياف  للبوتا�سيوم  مهمًا  م�سدراً 
على  القدرة  له  اأن  العلمية  الأبحاث  وجدت  وقد 
تخفي�س م�ستوى الكول�سرتول يف اجل�سم، ناهيك 
ال�سهية،  و�سبط  بال�سبع،  ال�سعور  زيادة  عن 

والتقليل من فر�س الإ�سابة باأمرا�س القلب.
- امل�سم�س املجفف: يحتوي على الفيتامينن A و
C . قادر على خف�س �سغط الدم املرتفع، واحلفاظ 

على م�ستوى جّيد من الكول�سرتول يف الدم.
تركيبة  يف  يدخل  لذا  اجللد،  �سيخوخة  يحارب 

العديد من م�ستح�رضات التجميل.
مثل  املعادن  من  كبري  عدد  على  امل�سم�س  يحتوي 
اإنتاج  احلديد والنحا�س، اللذْين ي�ساهمان يف حتفيز 

"هيموغلوبن" الدم.

َعَلْيُكُم  ُك��ِت��َب  وع��ال-:  -ج��ل  يقول 
مبعنى:  ُكتب  ]البقرة:183[  َياُم  ال�سِّ
وجل-،  -عز  الله  هو  والكاتب  ُفر�س، 
ما  وُيوجب  ي�ساء،  ما  يفر�س  الذي  هو 
ي�ساء، وُيحرم ما ي�ساء، ويبيح ما ي�ساء، 
فال  و�رضعًا،  كونًا  عباده  يف  احلكم  له 

ُمعقب حلكمه، وهو ال�سميع العليم.
لله  التعبد  هو  ال�رضع:  يف  وال�سيام 
املفطرات،  عن  بالإم�ساك  وجل-،  -عز 
من طلوع الفجر، اإىل غروب ال�سم�س، 
هذا هو ال�سيام، فهل ميكن اأن نبدل هذا 
بقولنا: من اأذان الفجر اإىل اأذان املغرب؟ 
الوقت،  قبل  للفجر  ُيوؤذن  قد  لأنه  ل؛ 
وكذلك  الوقت،  بعد  اإل  ُيوؤذن  ل  وقد 
الوقت، وقد  ُيوؤذن قبل  املغرب، قد  يف 
على  فاملدار  الوقت،  بعد  اإل  ُيوؤذن  ل 
ال�سم�س؛  غروب  وعلى  الفجر،  طلوع 
لكن ملا كان النا�س يف بيوتهم �ساروا 
كان  اإذا  امل��وؤذن��ن،  على  يعتمدون 
"اأن  حديث:  هذا  ودليل  ثقاة،  املوؤذنون 
بالًل كان يوؤذن بليل، فقال ر�سول الله 
اأم  ابن  يوؤذن  -ملسو هيلع هللا ىلص-: كلوا وا�رضبوا حتى 
مكتوم، فاإنه ل يوؤذن حتى يطلع الفجر 
]البخاري )1918( واأ�سله متفق عليه[ 
يف  لله  التعبد  هو  �رضعًا:  اإذاً  فال�سيام 
طلوع  من  املفطرات  عن  الإم�ساك 

الفجر اإىل غروب ال�سم�س.
َعَلى  ُكِتَب  َكَما  وج��ل-:  -عز  وقوله 
فيه  ]البقرة:183[  َقْبِلُكْم  ِمْن  ِذيَن  الَّ

فائدتان عظيمتان:
الفائدة الأوىل:

ملاذا  نقول:  الأمة، حتى ل  لهذه  ت�سلية 
ُفر�س علينا ال�سوم دون غرينا؟ فقال: 
اإن ال�سوم مفرو�س على الأمم ال�سابقة.

الفائدة الثانية:
لأن  ال�سابقة؛  الأمم  ف�سائل  ا�ستكمال 
لت ف�سائل الأمم ال�سابقة،  هذه الأمة كمَّ
فكل ف�سائل الأمم ال�سابقة موجودة يف 

هذه الأمة، وما كان من نق�س فاإنه كمل 
بهذه الأمة؛ ولهذا روي عن النبي -ملسو هيلع هللا ىلص- 
اأنه قال: اإمنا بعثُت لأمتم �سالح الأخالق 
يف  الألباين  و�سححه   )8952( ]اأحمد 

�سحيح اجلامع )2349([.
و�سح عنه -ملسو هيلع هللا ىلص- اأنه مثَّل نف�سه بالن�سبة 
بنى ق�رضاً  برجٍل  الأنبياء  قبله من  ملن 
يطوفون  النا�س  فكان  عظيمًا،  م�سيداً 
ما  ويقولون:  منه،  ويتعجبون  ب��ه، 
هذه  مو�سع  اإل  الق�رض!  هذا  اأح�سن 
فاأنا  لبنة ما مت- قال:  اللبنة -يف مكان 
ل الله به البناء ]البخاري  اللبنة اأي: كمَّ

)3535(وم�سلم )2286([.
اإخ��واين!  يا  الأمم  يف  اخل��ريات  فكل 
احلمد،  ولله  الأم��ة،  هذه  يف  موجودة 
-عز  الله  ع�ست  اإذا  الأم��ة  هذه  لكن 
مع�سية  بل  بها،  ُيباىل  ل  فاإنه  وجل- 
التي  اأ�سد من مع�سية الأمم  هذه الأمة 
قبلها؛ ملاذا؟ لأن الف�سائل اإذا ا�ستكملت 
اأ�سد لومًا، لكن مع  املفرط فيها  �سار 
مع  الأم��ة،  ه��ذه  عن  الله  خّفف  ذل��ك 
غرينا،  من  باللوم  اأح��ق  نحن  كوننا 
تعاىل  الله  قال  عنا،  خّفف  الله  لكن 
َياأُْمُرُهْم  -ملسو هيلع هللا ىلص-:  حممد  نبينا  و�سف  يف 
َوُيِحلُّ  امْلُْنَكِر  َعِن  َوَيْنَهاُهْم  ِبامْلَْعُروِف 
َباِئَث  اخْلَ َعَلْيِهُم  ُم  َوُيَحرِّ َباِت  يِّ الطَّ َلُهُم 
ِتي  الَّ َواْلأَْغالَل  ُهْم  َ اإِ�رضْ َعْنُهْم  ُع  َوَي�سَ
بني  يف  ]الأعراف:157[  َعَلْيِهْم  َكاَنْت 
ذنبًا  منهم  الإن�سان  فعل  اإذا  اإ�رضائيل 
وبن  بينه  فيما  يتوب  اأن  يكفيه  ل 
بابه  على  مكتوبًا  ذنبه  يكون  الله، 
الأمة  هذه  اأما  -ف�سيحة-  ال�سباح  يف 

فذنوبها م�ستورة، ولله احلمد.
يفعل الإن�سان الذنوب، ثم يتوب فيما 

بينه وبن الله، فتبقى م�ستورة.
عيوبنا،  ي�سرت  اأن  تعاىل  الله  ن�ساأل 

ويغفر ذنوبنا.

وقفة مع قوله تعاىل:
َياُم" رم�صان �صهر �لربكة و�خلري وحمبة  و�لتقوى،من منا ال يحب رم�صان،من منا ال ي�صتهي �صماع �لقر�آن يوميا  وقر�ءته  " ُكِتَب َعَلْيُكُم �ل�صِّ

، من منا ال مي�صك زمان �لتوبة ويجد �ال�صتقامة ،من منا ال تطمئن نف�صه وي�صفى قلبه،�إنه �صهر �أيام معدودة حتمل 
�خلري�ت لالأمة �الإ�صالمية ،عن �أبي هريرة ر�صي �هلل عنه �أن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم قال: ]�إذ� جاء رم�صان 

ّفدت �ل�صياطني[رو�ه م�صلم. ُفّتحت �أبو�ب �جلنة، وُغّلقت �أبو�ب �لنار، و�صُ

كالم عن �صهر �خلري و�لتقوى رم�صان �ملبارك

والبتعاد   ، امل�سلم  غاية  هي  اجلنة  اأبواب 
احلياة   ، م�سلم  كل  دعاء  هي   النار  عن 
اإىل  اخلا�سع  املوؤمن  فيها  يجد  لن  كلها 
 ، املبارك  ال�سهر  ه��ذا  من  اأف�سل  رب��ه 
ال�سهر  هذا  اإىل  يت�سابقون  ال�سلف  كان 
وعدم  تقوى  وجتديد  بتوبة  الف�سيل 
اإىل  وامل�سارعة   ، الكرمي  القراآن  هجرة 
اليتيم  وم�ساعدة  وال�سدقة   اخل��ريات 
والرحمة بن قلوبهم  فكان  اأمري املوؤمنن 
يقول  عنه  الله  ر�سي  اخلطاب  بن  عمر 
وكان     ] الذنوب  من  مبطهرنا   مرحبا   [  :
اأبي طالب ر�سي  املوؤمنن  علي بن  اأمري 
الله عنه يقول :] من كان همه  ما يدخل 
 ] عنه  يخرج  ما  قيمته  كانت  جوفة   اإىل 
املب�رضين باجلنة  اخللفاء الرا�سدين ر�سي 
الله عنهم  كان يفرحون بقدومه وها هو 
بن اخلطاب ماذا كان يقول مرحبا مبطهرنا 
وعزة  وهمة  توا�سع  اأي   ، الذنوب  من 
ما  والله  ال�سالح،  ال�سلف  ميلكونها   كان 
وهمته  الله  ب�رضائع  بتم�سك  اإل  عزتهم 
وفرحتهم  وال�سنة  بالكتاب  باللتزام 

رم�سان الدائم واملطهر من الذنوب .
�سمعت  قال  اأبيه  عن  اأ�سلم  بن  زيد  روى 
يقول:  عنه  الله  ر�سي  اخلطاب  بن  عمر 
و�سلم  عليه  الله  �سلى  الله  ر�سول  اأمرنا 
عندي،  م��ال  ذل��ك  وواف��ق  نت�سدق  اأن 
�سبقته  اإن  بكر  اأب��ا  اأ�سبق  اليوم  فقلت 
يل  فقال  مايل،  بن�سف  فجئت  قال  يومًا، 
] ما   : الله عليه و�سلم  الله �سلى  ر�سول 
واأتى  مثله،  فقلت  قال:   ] لأهلك  اأبقيت 
الله  ر�سول  فقال  عنده  ما  بكل  بكر  اأبو 
لهم؟[   اأبقيت  :]ما  و�سلم  عليه  الله  �سلى 
ل  قلت:  ور�سوله،  الله  لهم  اأبقيت  قال: 

اأبداً. اأ�سابقك اإىل �سيٍء 
ال�سوم  لي�س   [  : اجلوزي  اإن  الإمام  يقول 
ال�سوم  واإمنا   ، الطعام  عن  جماعة  �سوم 
الآث���ام، و�سمت   اجل���وراح ع��ن  ���س��وم  
وغ�س   ، الكالم   ف�سول  عن  الل�سان 
العن عن النظر اإىل احلرام ، وكف الكف 
قبيح  الأقدام عن  ، ومنع  اخلطام  اأخذ  عن 

الإقدام [
مثل  دينه  عن  القاب�س  زمننا  اأن  �سحيح 

لكنه   ، النار  من  جمرة  على  القاب�س 
اأ�سبح  لقوم  �سعب  واختيار  امتحان 
الإ�سالم مي�سي يف اأو�ساطهم فقط ، بدون 
ت�سوم  ول  ي�سوم  البطن  اأ�سبح  عملهم 
ول�سان  احلرام  اإىل  تنظر  ،والعن  اجلوراح 
اأمة   ، الكالم  اجلرح  و�سب  ل يكفوا عن 
البع�س  مطلب  بن  الله  عبد  بن  حممد 
منها لالأ�سف ي�سيع �سهر مطهر الذنوب 
، وي�ستغل مر�س القلوب  ول يعرف من 
واخلمول  والك�سل  ن��وم   اإىل  رم�سان 
ال�سالة  على  حي  قال  موؤذن  من  فكم   ،
رم�سان  خطبة  خطب  اإم��ام  م��ن  وك��م 
 ، يفعل  ما  يدري  نائم ول  البع�س  ولكن 
:  ] احلمد  كان املحببن لرم�سان يقولون 
اخلرب  موا�سم  لنا  فاأوجد  اأحيانا   ال��ذي 
 : واأنتم  رم�سان   وكل  لالإميان  ونفخات 
اأجد عمال و اأكرب اأمال واأمل �سمال  وا�سعد 
حال و اأوفر حالل واريح بال  واأكر فاأل 

واإىل  اأقرب منال [ 
و�سمع  خ�سوع  اأكر  امل�سلم  اأخي  فكن 
خطبة  اأي  ت�سيع  ول  امل�سموع   للقراآن 
رم�سان  لعظمة  وابكي  مو�سوع   اأو 
بالدموع  ول ت�سيع اأي �سجود اأو ركوع  
ول  كامل�رضوع   التقوى  بتجديد  واب��داأ 
تكن للذنوب م�سنوع  فهي تبعدك  عن 
احلبيب  يقول  ماذا  واإعلم   ، والربوع  الله 
عن  و�سلم  عليه  الله  �سلى  م�سطفى 
النبي  اأن  عنه  الله  ر�سي  مالك  بن  اأن�س 
]ث��الث  ق��ال:  و�سلم  عليه  الله  �سلى 
دع��وات ل ت��رد: دع��وة ال��وال��د، ودع��وة 

امل�سافر[  ودعوة  ال�سائم، 
يف  وال�سياء  "ال�سنن"،  يف  البيهقي  رواه 

ح�سن.  واإ�سناده  املختارة"،  "الأحاديث 

ما يرتتب على �الإفطار
اأمور  خم�سة  الإفطار  على  ويرتتب 
الق�ساء والإم�ساك والكفارة والإطعام 
على  ويجب  الق�ساء  التتابع.   وقطع 
اقت�سى  عذر  له  ح�سل  الذي  ال�سائم 
عدم �سحة  اقت�سى  اأو  كاملر�س  فطره 
من  ركن  اختل  اأو  كاحلي�س  ال�سوم 
غلبة  اأو  �سهوا  اأو  ال�سوم عمدا  ركني 
نوى  ب��اأن  ليال  اأو  نهارا  النية  كرفع 
للنية  رافعا  وا�ستمر  الغد  �سوم  عدم 
مائع  ب�سب  اختل  اأو  الفجر  طلع  حتى 
اأو بجماع �سخ�س  نائم  يف حلق �سائم 
للنائم اأو بتناول مفطر من اأكل اأو غريه 
�ساكا يف طلوع الفجر اأو يف الغروب اأو 
اأكل و�رضب معتقدا  باأن  ال�سك  بطروء 
طراأ  ثم  ال�سم�س  غروب  اأو  الليل  بقاء 
له ال�سك هل ح�سل ذلك بعد الفجر اأو 
قبله اأو بعد الغروب اأو قبله، لأن طروء 
والق�ساء  الإم�ساك،  بركن  ال�سك خمل 
عليه واجب مطلقا �سواء اأفطر عمدا اأو 
�سهوا اأو غلبة �سواء كان الإفطار جائزا 
كالفطر يف ال�سفر اأو حراما كمن اأفطر 
كمن  واجبا  اأو  ال�سهر  حرمة  منتهكا 
اأفطر خلوفه على نف�سه الهالك و�سواء 
كان الفر�س رم�سان اأو غريه كالكفارة 

الق�ساء  من  وي�ستثنى  التمتع،  و�سوم 
اأو  ملر�س  فيه  اأفطر  الذي  املعن  النذر 
لعذر مانع من �سحة ال�سوم كاحلي�س 
والنفا�س والإغماء واجلنون فال يق�سي 
فاإن زال عذره وبقي منه  لفوات وقته 
�سيء وجب �سومه فاإن اأفطر فيه لغري 
عذر معترب باأن اأفطر لن�سيان اأو اإكراه اأو 
الأربعاء يظنه  الوقت ك�سوم  خطاأ يف 
اخلمي�س املنذور وجب عليه الق�ساء مع 
امل�سمون  النذر  اأما  اليوم  بقية  اإم�ساك 
من  بد  فال  ونحوه  ملر�س  فيه  اأفطر  اإذا 
اإذا  كله  هذا  وقته  تعين  لعدم  ق�سائه 
ال�سوم  كان  فاإن  فر�سا.  ال�سوم  كان 
نفال فال يق�سى اإل الفطر العمد احلرام، 
له  يجوز  فال  اإن�سان  عليه  حلف  واإن 
مل  اإذا  واأوىل  ق�سى،  اأفطر  فاإن  الفطر 
يحلف عليه اأحد، ول يجب عليه ق�ساء 
اأفطر  باأن  احلرام  الغري  العمد  النفل يف 
عمدا  اأو  مكرها  اأو  غلبة  اأو  نا�سيا  فيه 
اأو  والده  اأمره  كمن  بحرام  لي�س  لكنه 
�سيخ  اأمره  اأو  عليه  �سفقة  بالفطر  اأمه 
ل  اأن  العهد  نف�سه  على  اأخ��ذ  �سالح 
العلم  �سيوخ  م��ن  �سيخ  اأو  يخالفه 

ال�رضعي. اخلال�سة الفقهية .
.                                                                     ..يتبع.

�أحكــام �ل�صوم اإذا  بال�سدقة  العبد  رتقي 
بها  يرُج  ومل  لله،  فيها  اأخل�س 
ثناء،  اأو  مكروب،  دعوة  نوال 
حت�سيل  اأو  �سهرة،  طلب  اأو 
احل��ي��اة،  زخ���رف  م��ن  مطمع 
فال  فقري،  على  ت�سدقَت  فاإذا 
يدعو  اأن  لأجل  عليه  تت�سدق 
ابتغاء  عليه  اأن��ف��ق  ب��ل  ل��ك، 
�سلك  يف  لتكن  الله،  مر�ساة 
تعاىل:  قوله  حتت  املنظومن 
َنْف�َسُه  ي  َي�رْضِ َمْن  ا�ِس  النَّ َوِمَن 
ُه  َواللَّ ِه  اللَّ اِة  َمْر�سَ اْبِتَغاَء 

]البقرة:207[. ِباْلِعَباِد  َرُءوٌف 
قوله  يف  الإ�سالم  �سيخ  قال 

َعاَم  الطَّ َوُيْطِعُموَن  تعاىل: 
َوَيِتيًما  ِم�ْسِكيًنا  ِه  ُحبِّ َعَلى 
ِلَوْجِه  ُنْطِعُمُكْم  َا  اإِمنَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َواأَ�ِسرًيا 
َوَل  َجَزاًء  ِمْنُكْم  ُنِريُد  َل  ِه  اللَّ
]الإن�سان:8-9[:  ��ُك��وًرا  ���سُ
ال��ف��ق��راء  م��ن  ط��ل��ب  "ومن 
الدعاء، اأو الثناء، خرج من هذه 
الذي  احلديث  يف  ف��اإن  الآي��ة، 
يف �سنن اأبي داود: منن اأ�سدى 
فاإن  فكافئوه،  معروفًا  اإليكم 
فادعوا  تكافئوه،  ما  جتدوا  مل 
قد  اأن��ك��م  تعلموا  حتى  ل��ه، 
 )5109( داود  ]اأب��و  كافاأمتوه 
و�سححه الألباين يف �سحيح 

]الفتاوى    ])6021( اجلامع 
.])111 /11(

اأر�سلت  اإذا  عائ�سة  "وكانت 
تقول  ب�����س��دق��ة،  ق���وم  اإىل 
يدعون  ما  ا�سمع  ملسو هيلع هللا ىلص:  للر�سول 
ندعو  حتى  لنا،  به 
دعوا  ما  مبثل  لهم 
اأجرنا  ويبقى  لنا، 
]قاعدة  الله"  على 
التو�سل  يف  جليلة 
والو�سيلة )1/ -67

.])68
عبد  بن  عون  وقال 
اأعطيَت  "اإذا  الله: 
امل�����س��ك��ن، ف��ق��ال: 
فيك،  ال��ل��ه  ب���ارك 
ف��ق��ل اأن���ت: ب��ارك 
]املنهاج  فيك"  الله 

 ])364  /2( الإمي��ان  �سعب  يف 
بالدعاء،  اأثابك  اإذا  اأن��ه  اأراد 
ل  حتى  ذل��ك،  مبثل  له  ف��ادُع 

�سيئًا. منه  اعت�ست  تكون 
اأي�سًا:  الإ�سالم  �سيخ  وق��ال 
ال��ع��ب��اد  م���ن  ط��ل��ب  "ومن 
اأو غري  اأو دعاء،  العو�س ثناًء، 
اإليهم  حم�سنًا  يكن  مل  ذل��ك، 

.])55 لله" ]الفتاوى )1/ 
اأن  الإ����س���الم:  �سيخ  ف��ب��نَّ 
ال��دع��اء  اأج���ل  م��ن  ال�سدقة 
قوله  يف  �ساحبها  يدخل  ل 
ِه  اللَّ ِلَوْجِه  ُنْطِعُمُكْم  َا  اإِمنَّ تعاىل: 
]الإن�سان:9[، فامل�سلم يت�سدق 
بها  يح�سل  وما  الله،  لوجه 
واإزال��ة  الكروب،  تفريج  من 
الهموم، فهي ثمرات من ثمار 

الله. لوجه  ال�سدقة 

ال تت�صدق على �لفقري ليدعو لك خلطة �ملوز و�لبايكنغ �صود� 
و�لع�صل للب�صرة �جلافة يف رم�صان

�ملكّونات:
 ½ موزة نا�سجة 

1 ملعقة �سغرية ع�سل
 1 ملعقة كبرية من البايكنغ �سودا

هذه اخللطة رائعة  لّلواتي يردن ترطيب وتق�سري ب�رضتهن. البايكنغ �سودا توّفر انتفاًخا لطيًفا، 
يف حن اأّن الع�سل مرطب طبيعي. هذا يعني اأّن الع�سل يرّطب الرطوبة من الهواء وينقلها اإىل 
اجللد لرتطيب عميق. يت�سّدر املوز هذه اخللطة لتوفريه جمموعة كبرية من الفيتامينات التي 

ترّطب الب�رضة وتفتحها.

�لطريقة :
هذه اخللطة تخلق �سعوراً بالراحة عند تطبيقها على الب�رضة. ملزيد من التق�سري، افركي القناع 
التاأثري  البايكنغ �سودا يف  تقوية مفعول  �ساأنه  اأثناء غ�سله. هذا من  اخللطة على وجهِك  او 
على ب�رضتِك، و�سي�ساعدِك يف التخّل�س من اأي خاليا جلد ميتة �سيئة. اتركي هذا اخللطة على  

ب�رضتِك ملدة ع�رض دقائق لتحقيق اأق�سى ترطيب.



�أ�صرى فل�صطينيون

بقلم:ح�صن اليف
-------------------

ت�سكيل  ع��ن  الإع����الن  ي��اأت��ي 
لينهي  �سهيونية  وحدة  حكومة 
احلكومي  ال�ستقرار  عدم  حالة 
ما  ا�ستمر  الذي  "اإ�رضائيل"  يف 
 3 وكلَّفها  يومًا،   484 يقارب 
مالية  ومبالغ  انتخابية،  عمليات 
عن  دولر  مليون   470 تقارب 
ناهيك  انتخابية،  عملية  ك��ل 
ما  موازنات،  اإق��رار  يف  بالتاأخر 
امل�ساريع  من  العديد  تنفيذ  اأعاق 
��ة،  ��ة ال���س��رتات��ي��ج��يَّ احل��ك��وم��يَّ
اجلي�س  تطوير  خّطة  وخ�سو�سًا 

." "تنوفا
ث���ريات���ه  وب����اء ك���ورون���ا، وت���اأ
ال�����س��ه��ي��وين،  امل��ج��ت��م��ع  يف 
على  ال�سلبية  وان��ع��ك��ا���س��ات��ه 
الأم���ن ال��ق��وم��ي الإ���رضائ��ي��ل��ي، 
حكومة  اإىل  ��ة  امل��ا���سّ واحل��اج��ة 
ال�سهيوين  ال��ك��ّل  فيها  يّتحد 
م��ن اأج���ل م��واج��ه��ة ال��ف��ريو���س، 
اأخفى  ال��ذي  القناع  اإل  لي�ست 
زعيم  نتنياهو  بنيامن  وراءه 
غانت�س  وبيني  "الليكود"،  حزب 
اأزرق"،  "اأبي�س  ح��زب  زع��ي��م 
الئ��ت��الف،  يف  و���رضك��اوؤه��م��ا 

والفئوية  ال�سخ�سية  م�ساحلهم 
حكومة  ت�سكيل  اإىل  دفعت  التي 

التوقيت. هذا  يف 
ب��ع��ي��داً م��ن ت��ف��ا���س��ي��ل ات��ف��اق 
مّت  ال���ذي  الئ��ت��الف احل��ك��وم��ي 
خال�سة  ف���اإنَّ  عليه،  التوقيع 
حكومة  ت�سكيل  على  التفاق 
ما  يف  متثلت  �سهيونية  وح��دة 

: يلي
فقد  نتنياهو،  جهة  م��ن  اأوًل، 
�سمان  يف  مبتغاه  على  ح�سل 
وتعزيز  ال�سيا�سي  م�ستقبله 
خالل  من  الق�ساء،  اأمام  موقفه 
وخ�سو�سًا  ق��رارات��ه،  حما�رضة 
اأمرين  بوا�سطة  العليا،  املحكمة 
ت�سفي  تعين  الأول  مهمن، 
ه����اوزر ���س��ك��رت��ريه ال�����س��اب��ق 
وال��ي��م��ي��ن��ي، رغ���م وج����وده يف 
�سابقًا،  اأزرق"  "اأبي�س  ائتالف 
جلنة  يف  للمعار�سة  كمندوب 
ا�ستمرار  مبعنى  الق�ساة،  تعين 
لليمن،  اللجنة  يف  الأغلبية  كون 
على  الفيتو  حق  نتنياهو  مينح  ما 

العليا. املحكمة  ق�ساة  تعين 
قطع  نتنياهو  اأن  الثاين،  الأم��ر 
للمحكمة  قرار  اأي  على  الطريق 
من�سب  من  با�ستبعاده  العليا 

من  حتى  اأو  ال����وزراء  رئي�س 
رئي�س  باأعمال  القائم  من�سب 
بهذا  قرار  اأي  اإنَّ  بحيث  الوزراء، 
الكني�ست  حّل  يعني  اخل�سو�س 
مبكرة  انتخابات  اإىل  والذهاب 

الئتاليف. التفاق  بح�سب 
نتنياهو  احلكومة  ات��ف��اق  مينح 
القدرة على احلفاظ على حتالفاته 
اليمن  مع�سكر  وتكتل  اليمينية 
اأرئيه  الداعم له، من خالل طماأنة 
"�سا�س"  ح��زب  زع��ي��م  درع���ي، 
بق�سايا  املتهم  ال�رضقي،  احلريدي 
حتى   ، وزيراً �سيبقى  باأنه  ف�ساد، 

�سده. اتهام  لئحة  تقدمي  مت  لو 
امل�ستوطنن  اإىل  بالن�سبة  اأم��ا 
فر�س  على  اتفاقه  فاإن  اليمينين، 
ال�سفة  من  اأرا�ٍس  على  ال�سيادة 
بح�سب  الأردن،  وغور  الغربية 
بعد  ال��ق��رن،  �سفقة  خ��ارط��ة 
احلكومة،  ت�سكيل  من  �سهرين 
امل�ستوطنن،  اأح���الم  ي��داع��ب 
اأن  املمكن  من  نتنياهو  اأن  رغم 
بقيادة  "ميينا"  ح��زب  ي�ستبعد 

احلكومة. من  بينت  نفتايل 
الآخر، كانت خيارات  املقلب  على 
معدومة،  �سبه  غانت�س  بيني 
على  ال�سيا�سي  وم�ستقبله 

ق  حقَّ احلكومة  فاتفاق  املحك، 
م�ستقبله  ينقذ  اأن  ميكن  ما  له 
اأن  من  �سَ لكونه  ال�سيا�سي، 
يف  ولو  للوزراء،  رئي�سًا  ي�سبح 
 ،2021 الأول  اأكتوبر/ت�رضين 
من  الكثري  فيه  ف�سل  الذي  الأمر 
يف  الإ�رضائيلية  املعار�سة  قادة 

الأخرية. الع�رض  ال�سنوات 
من  وحدة  على  حافظ  اأنه  والأهّم 
توزيع  خالل  من  حزبه،  من  بقي 
احلقائب  م��ن  قلياًل  لي�س  ع��دد 
حيث  حزبه،  قادة  على  الوزارية 
وزراء  عدد  ي�سل  اأن  املتوقع  من 
 ، وزيراً  36 اإىل  املقبلة  احلكومة 

وزير. نائب   16 اإىل  اإ�سافًة 
ت�سكيل  خال�سة  اأزال���ت   ، ذاً اإ
فكرة  �سهيونية  وحدة  حكومة 
خالل  م��ن  بنتنياهو  الإط��اح��ة 
ذلك  بات  حيث  العليا،  املحكمة 
ومن  جهة.  من  م�ستحيل  �سبه 
غانت�س  بيني  �سمن  اأخرى،  جهة 
يف  اأ�سا�سيًا  لع��ب��ًا  ي�سبح  اأن 
ال�سهيونية  ال�سيا�سية  احلياة 
بقاء  ف��رتة  ط���وال  الأق���ل  ع��ل��ى 
التال�سي،  م��ن  ب��دًل  احل��ك��وم��ة 
مع�سكر  قيادة  يف  ف�سل  اأن  بعد 

نتنياهو. �سد  املعار�سة 

كيف �صمن نتنياهو و غانت�س م�صاحلهما يف حكومة �لوحدة �ال�صر�ئيلية؟

م�صوؤول �ل�صعبية يف �ل�صجون يدعو �ل�صلطة الإنهاء نهج 
�لتفرد و�لهيمنة

فرع  م�سئول  اجل��اغ��وب  وائ��ل  وج��ه 
فل�سطن  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة 
"الإ�رضائيلي"  الحتالل  �سجون  يف 
انتقاد   ،27/4/2020 الثنن  اأم�س 
الفل�سطينية،  لل�سلطة  اللهجة  �سديد 
التفرد  نهج  �سيا�سة  يف  ل�ستمرارها 
والهيمنة، واتخاذ قرارات غري م�سبوقة 
بقطع املخ�س�سات عن عدد كبري من 
اأ�رض  وع��ن  ال�سجون  داخ��ل  الأ���رضى 

ال�سهداء واجلرحى.
اإىل  عاجل  بنداء  اجلاغوب  بعث  وقد 
اللتفاف  ب�����رضورة  �سعبنا  جماهري 
حول اجلبهة ال�سعبية يف معركتها التي 
والهيمنة  التفرد  نهج  �سد  تخو�سها 
والذي  املنظمة،  يف  املتنفذة  للقيادة 
واحلقوق  الثوابت  تقزمي  على  عمل 
الوطنية  املوؤ�س�سة  واإ�سعاف  الوطنية، 

اجلامعة.
�سحفي  ت�رضيح  يف  اجلاغوب  وق��ال 
":"اإن  بجلبوع  �سجنه  م��ن  ب  ����رضُ
وال�ستات  الوطن  يف  ال�سعبية  اجلبهة 
الآن  ت��خ��و���س  ال���ف���روع  ك��ل  ويف 
النهج  ه��ذا  �سد  دميقراطي  ا�ستباك 
الكارثة  هذه  اإىل  قادنا  الذي  املدمر، 
الداخلي  الو�سع  �سعيد  على  احلالية 
اأن  الفل�سطينية".واأ�ساف:  والق�سية 
وفر  املدمر  النهج  وهذا  اأو�سلو  اتفاقية 
م�رضوعه  لتمرير  لالحتالل  غ��ط��اًء 
اإىل  اأدى  الذي  التهويدي  ال�ستيطاين 
وا�سعة  م�ساحات  م�سادرة  من  املزيد 
ل�سالح  والقد�س  ال�سفة  اأرا�سي  من 

بل  ال�رضطانية،  ال�ستيطانية  البوؤر 
واأكر من ذلك خلقت بيئة على الأر�س 
وو�سعت  ال�ستيطان  من  اأكر  عززت 
من جرائم الحتالل وامل�ستوطنن، عرب 
واخل�سوع  الأمني  التن�سيق  ا�ستمرار 
التطبيعية. واللقاءات  القت�سادي، 
واأكد اجلاغوب يف بيانه اأن هذه القيادة 
احلالية مل تتعظ اأبداً من الدرو�س ومن 
يف  اأكر  متادت  بل  الكارثية،  جتربتها 
عن  الأ�سرية،  احلركة  لتطال  اإجراءاتها 
م�سبوقة  غري  ق��رارات  اتخاذ  طريق 
كبري  ع��دد  عن  املخ�س�سات  بقطع 
اأ�رض  من الأ�رضى داخل ال�سجون وعن 
هذه  �ًسكّلت  حيث  واجلرحى،  ال�سهداء 
�سعبنا  اأو�ساع  اإهمال  كما  الإجراءات 
ال�ستات وعلى  يف غزة ويف خميمات 
و�سوريا  لبنان  يف  اخل�سو�س  وج��ه 
ويف  �سعبنا،  خا�رضة  يف  غائراً  جرحًا 
املقدمة منه احلركة الأ�سرية التي تقود 
الحتالل،  يومية �سد  معركة مواجهة 
م�سرياً اإىل  اأن ل اأحد جتراأ على حقوق 
ال�سهداء والأ�رضى واجلرحى عرب تاريخ 

ن�سالنا اإل هذه القيادة ".
اأن  على  بيانه  يف  اجل��اغ��وب  و�سدد 
لغة  اإعالء  على  دومًا  حر�ست  اجلبهة 
الوحدة الوطنية يف عالقاتها مع جممل 
حركة  فيها  مبا  الوطني  العمل  ف�سائل 
الوطني،  القرار  على  امل�سيطرة  فتح 
وحاولت دومًا حتييد كل اأ�سكال اخلالف 
ال�سيا�سي والتناق�سات احلا�سلة بينها 
التناق�س  يف عدة ق�سايا، وتوجيه هذا 

القيادة  ه��ذه  اأن  اإل  الح��ت��الل،  نحو 
العالقات  كل  احلائط  بعر�س  �رضبت 
الوطني،  الإجماع  وقرارات  الوطنية، 
حماولة  عرب  مبمار�ساتها  فا�ستمرت 
الوطنية  للحركة  ال�سيا�سي  البتزاز 

ويف القلب منها اجلبهة ال�سعبية.
التي  اجلبهة  اأن   " اجلاغوب  واأ�ساف 
وثوابت  حقوق  على  يومًا  ت�ساوم  مل 
لأ�ساليب  اأب���داً  تخ�سع  لن  �سعبنا، 
ت�ستخدمها  الذي  ال�سيا�سي  البتزاز 
ال�سعبية لالنتقام  ال�سلطة �سد اجلبهة 
مواقفها  وعلى  مقاومتها  على  منها 
اجلذرية املعار�سة لهذا النهج، لفتًا اأن 
عميقة  جذورها  ممتدة  ال�سعبية  اجلبهة 
و�ساحبة  الفل�سطينية،  الأر���س  يف 
اأي  ي�ستطيع  ول  كبري،  ن�سايل  اإرث 

اأحد تركيعها ول ابتزازها.
يف  الأم��وال  اأن  اإىل  اجلاغوب  واأ�سار 
هي  الفل�سطيني  القومي  ال�سندوق 
ملك ل�سعبنا الفل�سطيني ولي�ست ملك 

لهذه  يجوز  ول  له،  اإرث  اأو  ل�سخ�س 
اأن توا�سل قر�سنتها على هذه  القيادة 
احلقوق.واأكد اجلاغوب على اأن املعركة 
وت�سدي  ال�سهيوين  ال��ع��دو  �سد 
راأ�سها  وعلى  الت�سوفية  املخططات 
للحركة  النت�سار  واأن  القرن،  �سفقة 
الأ�سرية يحتم على هذه القيادة املتنفذة 
املدمر،  النهج  هذا  عن  ف��وراً  الإق��الع 
قرارات  تنفيذ  يف  الفوري  وال�رضوع 
اإلغاء  مقدمتها  ويف  الوطني  الجماع 
الأمنية  والتزاماتها  اأو�سلو  اتفاقية 
و�سحب  والقت�سادية،  وال�سيا�سية 
العرتاف بالكيان، واإجراء حوار وطني 
اإجراء  اأعماله  �سامل ي�سع على جدول 
انتخابات جمل�س وطني توحيدي جديد 
�سعبنا  قطاعات  كافة  ي�سم  ومنتخب 
يف الوطن وال�ستات، ومن ابرز مهماته 
�سوغ ا�سرتاتيجية وطنية جديدة مبنية 
وخيار  بالثوابت  التم�سك  اأ�سا�س  على 

املقاومة.
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�أخبار فل�صطني

الثنن،  اأم�س  حملية،  م�سادر  اأفادت 
املحامي  اعتقلت  الحتالل  قوات  باأن 
عمرو زياد ال�سلعو�س من نابل�س، عند 
حاجز ع�سكري بالقرب من م�ستوطنة 
بيت اإيل املقامة على اأرا�سي املواطنن 
�سمال مدينة البرية. واأ�سارت امل�سادر 

لقوات  طيار  حاجز  اأن  اإىل  ذات��ه��ا، 
املحامي  مركبة  اأوق���ف  الح��ت��الل 
عمله  اإىل  توجهه  اأثناء  ال�سلعو�س 
تعتقله  اأن  قبل  الله،  رام  حمكمة  يف 
وحتتجز  جمهولة،  جهة  اإىل  وتقتاده 

مركبته ال�سخ�سية.

قو�ت �الحتالل تعتقل �ملحامي عمرو 
�ل�صلعو�س من نابل�س

حممود مو�صى عي�صى عي�صى
ن�ساأته وتعليمه:

ن�����س��اأ وت���رع���رع يف 
و�سواحيها،  القد�س 
جامعة  يف  ودر�����س 
ال���ق���د����س ب��ك��ل��ي��ة 
واأ���س��ول  ال�رضيعة 
الدين، وان�سم للكتلة 
فيها  الإ���س��الم��ي��ة 
الطالبي  -الط�����ار 
يكمل  ومل  حلما�س- 
ب�سبب  فيها  تعليمه 
الع�سكري  ن�ساطه 
الق�سام  كتائب  م��ع 
الحتالل  ومالحقة 

له. در�س اأي�سًا دبلوم خمتربات طبية. كان يعمل مدير مكتب 
جريدة �سوت احلق واحلرية بالقد�س التي كانت ت�سدر من اأم 

الفحم.
الحتالل  �سلطات  يا�سن:تتهم  اأحمد  لل�سيخ  الوفاء  عملية 
املقاومة  عملّيات  اأ�سهر  من  واح��دٍة  يف  بامل�ساركة  حممود 
الفل�سطينية، والتي اختطف خاللها مقاتلون من كتائب الق�سام 
الرقيب اأّول يف جي�س الحتالل ن�سيم توليدانو قرب مدينة اللد 
الحتالل  �سلطات  وطالبوا   ،13-12-1992 بتاريخ  املحتّلة 
حما�س-  حركة  -موؤ�ّس�س  يا�سن  اأحمد  ال�سيخ  �رضاح  باإطالق 
ملطلبهم  ت�ستجب  مل  الحتالل  دولة  لكّن  عنه،  الإفراج  مقابل 
عملّيًة  ذلك  اإثر  على  الحتالل  دولة  واأطلقت  توليدانو.  فُقِتل 
�رض�سًة �سّد حركة حما�س اأبعدت خاللها 415 من قادتها اإىل 
مرج الزهور يف اجلنوب اللبناين، واعتقلت الآلف من عنا�رضها 
يف ال�سّفة الغربّية وقطاع غّزة كان بينهم حممود عي�سى الذي 
اعُتَقل من منزله يف بلدته عناتا �سمال �رضق مدينة القد�س يف 

1993-6-3، ومل يتجاوز عمره اآنذاك 25 �سنة.]2[
اأبرز  من  حمموداً  تعترب  الحتالل  دولة  كانت  الأ�رض:ملّا  يف 
اإعتقاله ن�رضاً،  امل�ساركن يف عملّية الختطاف، فقد راأت يف 
كربيائها  ُي�سيب  اأن  ا�ستطاع  �سخ�ٍس  من  لالنتقام  وفر�سًة 
حيث  البيت  من   3/6/1993 يوم  حممود  اعتقل  ال�سميم.  يف 
ح�رضت قوات كبرية من جي�س و�رضطة وخمابرات الحتالل، 
اأحاطوا البيت من كل جانب ثم اعتقلوا حممود مع اإخوته الثالث 
بعد اأن قاموا بتكبيلهم ، اقتادوهم اإىل مركز حتقيق امل�سكوبية 
يف القد�س ، ويف اليوم التايل اأفرج عن اإخوته الثالث واأبقوه 

رهن العتقال.]3[
وهذا  ال�سغوط،  هذه  كّل  ال�سجن:حتت  من  الهروب  حماولة 
اأن ُيحاول  اأمام حممود �سوى  احلكم الأبدّي بال�سجن، مل يكن 
عدٍد  مع  حاول  فقد  وبالفعل  باأّي طريقٍة،  �سجنه  من  الإفالت 
بوح�سّية  -امل�سهور  ع�سقالن  �سجن  من  الإفالت  رفاقه  من 
اآنذاك-، لكّن �سلطات الحتالل اكت�سفت النفق الذي  حمّققيه 
بهم  واأم�سكت  عربه،  لُيغادروا  رفاقه  مع  يحفره  حممود  كان 
�سجنهم،  فرتة  بتمديد  عليهم  وحكمت  بع�سهم  عن  وفرقتهم 

ونقلهم اإىل العزل النفرادّي.
درا�سته  اإمتام  من  حممود  ال�سجن:منع  داخل  والكتب  لتعليم 
داخل الأ�رض ، حيث انت�سب للجامعة العربية عام 2000م وكان 
الإدارة من  �سيا�سية وبعد ف�سل درا�سي منعته  يدر�س علوم 
ال�ستمرار، رغم الطلبات والطعونات التي قدمها �سد الإدارة 
ولكن دون جدوى . الكتب من املواد املحظور اإدخالها اإليه بقرار 
من املحكمة وكاإجراء عقابي اإ�سايف لعقوبة وقرار العزل، تتم 
اإدخال باقي الأغرا�س والحتياجات اخلا�سة عن طريق  عملية 
يعطون  الحيان  من  كثري  يف  الأحمر،  ال�سليب  مع  التن�سيق 
اأغلبها.  يرجعون  اإدخالها  ويوم  الأغرا�س،  اإدخال  املوافقة على 
املالب�س  الأهل، يدخلون  املرات وح�سب �سهادة  ويف كثري من 
املالب�س  مثال  ملحمود  ي�سلموها  حتى  طويل  وقت  وي�ستغرق 
ال�سيفية تعطى له بداية ال�ستاء فال ميكن اأن ي�ستفيد منها، ول 
يدخل له اأي غر�س اإل اإذا اأخرج غر�س اأخر باملقابل. م�سموح 
ال�سرتاك يف �سحيفة عربية واحدة اأما ال�سحف العربية فهي 
�سحف  توجد  ول  اأ�سهر   4 ملدة  تنقطع  واأحيانا  منتظمة  غري 

اجنليزية، و املجالت ممنوعة اأي كان نوعها .
رف�س الفراج عنه يف �سفقة �ساليط: الكيان ال�سهيوين اأفرج 
عن كامل اأفراد جمموعته “خليته” التي اأ�رضت وقتلت اجلندي 
ومل  �ساليط(،  )�سفقة  الأح��رار  وفاء  �سفقة  يف  ال�سهيوين 
تفرج عنه وعن بع�س الأ�رضى الآخرين مثل الأ�سري عبد الله 
م�سنفون  لكونهم  ال�سيد،  وعبا�س  حامد  واإبراهيم  الربغوثي 
اأحد  قيادية.]7[  ب�سخ�سية وكاريزما  خطريين جداً، ويتمتعون 
اأ�رضى الدفعة الرابعة )الأ�رضى القدامى ما قبل اتفاقية اأو�سلو( 

الذين رف�س الحتالل الإفراج عنهم.
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�صيول حت�صم جدل �ل�صائعات �لتي حتوم حول 
�صحة كيم جونغ �أون  

قر�ءة / حممد علي
---------------- 

حول  الأخرية  يام  الأ يف  ال�سائعات  وتزايدت 
ذكرى  احتفالت  عن  غيابه  بعد  كيم  �سحة 
ال�سمايل  الكوري  النظام  موؤ�س�س  ميالد 
ني�سان/  15 يف  �سونغ  اإيل  كيم  الزعيم  وجد 
يف  �سيا�سية  منا�سبة  ب��رز  اأ وه��ي  اب��ري��ل، 
ين  �سونغ-اإ مون  امل�ست�سار  وق��ال  البالد. 
م�سيفًا  حازم”،  حكومتنا  “موقف  اإن 
“كيم  اأن  الأمريكية  اإن”  اإن  “�سي  لقناة 
يف  وتابع  جيدة”.  و�سحته  حي  اأون  جونغ 
الزعيم  اأن  ان”،  ان  “�سي  �سبكة  مع  مقابلة 
ني�سان/  13 منذ  يقيم  ال�سمايل  الكوري 

ال�رضقي  ال�ساحل  على  وون�سان  يف  ابريل 
ن�ساط  اأي  ير�سد  “مل  ن��ه  اأ موؤكداً  للبالد، 
للمرة  كيم  وظهر  ال�ساعة”.  حتى  م�سبوه 
اجتماع  خالل  ني�سان/ابريل   11 يف  الأخرية 
يف  ثم  احلاكم،  للحزب  ال�سيا�سي  للمكتب 
عنها  حتدثت  جوية،  لقاعدة  تفقدية  جولة 
ني�سان/ابريل.   12 يف  ر�سمية  اإعالم  و�سائل 
حول  اعالمية  تقارير  �سل�سلة  غيابه  ثار  واأ

م�سوؤولون  قلل  اأن  و�سبق  ال�سحي  و�سعه 
وق��ال  اأهميتها.  م��ن  جنوبيون  ك��وري��ون 
بيان  يف  اجلنوبية  كوريا  يف  الرئا�سي  املكتب 
لنوؤكده  �سيء  لدينا  “لي�س  املا�سي  الأ�سبوع 
كوريا  داخل  خا�سة  حركة  اأي  ت�سجل  ومل 
الكوري  التوحيد  وزير  وكرر  ال�سمالية”. 
بالده  موقف  الثنن  يون-�سول  كيم  اجلنوبي 
ال�ستنتاجات  تلك  بان  “واثق”  ن��ه  اإ قائال 
معلومات  جلمع  معقدة  “عملية  اثر  �سدرت 
بعد  التعليقات  هذه  وتاأتي  ا�ستخباراتية”. 
الكوري  الرئي�س  بن  قمة  اأول  على  �سنتن 
يف  ال�سمايل  ال��ك��وري  والزعيم  اجلنوبي 
بن  الفا�سلة  ال�سالح  املنزوعة  املنطقة 

لكوريتن. ا
يف  بحفل  ال��ذك��رى  ه��ذه  �سيول  واأح��ي��ت 
البالد،  �سمال  اأق�سى  يف  القطار  حمطة 
احلديد  ال�سكك  مب�رضوع  التزامها  لتوؤكد 
الكوريتن  بن  العالقات  لكن  احلدود.  عرب 
تعر  مع  خ�سو�سا  كبري،  حد  اىل  جمدت 
يانغ،  وبيونغ  وا�سنطن  بن  املفاو�سات 
يف  احتفالت  على  اإ�سارات  اأي  هناك  ولي�س 

. ل ل�سما ا

كبري” “خطر 
يديره  الذي  كاي”  اأن  “دايلي  موقع  وكان 
اأن  ذك��ر  قد  من�سقون  �سماليون  كوريون 
ني�سان/ يف  خ�سع  ال�سمايل  الكوري  الزعيم 
من  معاناته  ب�سبب  جراحية  لعملية  ابريل 
فرتة  مي�سي  نه  واأ القلب،  �رضاين  يف  م�ساكل 

ال�سمال. يف  غان  بيون  حمافظة  يف  نقاهة 
يذكر  مل  �سمايل  كوري  م�سدر  عن  ونقاًل 
لعالج  خ�سع  كيم  اإن  املوقع  ق��ال  هويته، 
مرتبطة  م�ساكل  ب�سبب  ط��ارئ  ب�سكل 
كما  واإرهاقه”.  وبدانته  ال�سديد  “بتدخينه 
م�سوؤول  عن  اإن”  اإن  “�سي  �سبكة  نقلت 
“تدر�س  وا���س��ن��ط��ن  اإن  ق��ول��ه  اأم��ريك��ي 
“بحالة  اأون  جونغ  كيم  باأن  تفيد  معلومات” 
اأن  غري  جراحية”.  لعملية  نتيجة  كبري  خطر 
اعترب  قد  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
بتدهور  املتعلقة  املعلومات  اأن  اخلمي�س 
لكنه  “خاطئة”،  الأرج��ح  على  كيم  �سحة 
فيها.  معه  حتدث  مرة  اآخر  حتديد  عن  امتنع 
الكورية  الر�سمية  ال�سحيفة  ف���ادت  واأ
اأن  الثنن  �سينمون”  “رودونغ  ال�سمالية 
امل�رضوع  لعمال  �سكر  ر�سالة  اأر�سل  كيم 
ك��امل��ا.  وون�����س��ان  يف  ال�سخم  ال�سياحي 
�سل�سلة  بن  الأحدث  الر�سالة  تلك  وكانت 
حول  املا�سية  الي��ام  يف  �سدرت  بيانات 
مل  منها  ي��ا  اأ لكن  با�سمه،  او  لكيم  اأعمال 
الأقمار  �سور  واأظهرت  له.  �سورة  ين�رض 
 38“ موقع  عليها  اطلع  التي  ال�سطناعية 
قطارا  الأمريكي،  الدرا�سات  معهد  نورث”، 
حمطة  يف  متوقفا  كيم  الأرجح  على  يخ�س 

املا�سي. الأ�سبوع  وون�سان 
�سارة  اإ اأي  يعطي  “ل  القطار  وجود  اإن  وقال 
�سحة  يرجح  من��ا  واإ ال�سحي”  و�سعه  حول 
على  موجود  انه  اإىل  اأ�سارت  التي  التقارير 
ث��ار  اأ اأن  و�سبق  للبالد.  ال�رضقي  ال�ساحل 
املا�سي  يف  العامة  ال�ساحة  عن  كيم  غياب 
العام  ويف  ال�سحي.  و�سعه  حول  تكهنات 
قبل  �سابيع  اأ �ستة  حل��واىل  غ��اب   ،2014
على  متكئا  ي�سري  وه��و  جم��ددا  يظهر  ان 
وكالة  ف���ادت  اأ ال��ي��وم  ذل��ك  وغ��داة  ع�سا، 
خ�سع  انه  اجلنوبية  الكورية  ال�ستخبارات 

ركبته. يف  جراحية  لعملية 

�أون  �ل�صمايل كيم جونغ  �لكوري  �لزعيم  �أن  �لكوري �جلنوبي مون جاي-�إين  للرئي�س  �لقومي  لالأمن  �مل�صت�صار �خلا�س  �أكد 
�ل�صحية. حاله  حول  �صائعات  خطورة  من  مقلاًل  جيدة”،  وب�صحة  “حٌيّ 

“حّي وب�صحة جيدة”: �أنه  قالت 

اأن  "بلومربغ"  ل��وك��ال��ة  م�سدر  ك�سف 
النفطي  نتاجها  اإ بتقلي�س  بداأت  ال�سعودية 
خلف�س  "اأوبك+"  اتفاق  دخول  من  فرتة  قبل 
اأن  املفرت�س  من  والذي  التنفيذ،  حيز  نتاج  الإ

املقبل. مايو  يف  تطبيقه  يبداأ 
ال�سعودية  احلكومية  النفط  �رضكة  وتقوم 
مليون   12 من  نتاج  الإ بتخفي�س  "اأرامكو" 

برميل. مليون   8.5 اإىل  يوميا  برميل 
ميكنها  "اأرامكو"  ف��اإن  للم�سدر  ووف��ق��ا 
يوميا،  برميل  مليون   8.5 اإىل  الو�سول 

ليه  اإ الو�سول  امل�ستهدف  امل�ستوى  وه��و 
املقبل،  مايو   1 قبل  "اأوبك+"،  اتفاق  مبوجب 
نتاج. الإ تخفي�سات  تطبيق  بدء  موعد  وهو 

التو�سل  مت  الذي  "اأوبك+"،  اتفاق  ومبوجب 
ال��دول  ف��اإن  اجل���اري،  ب��ري��ل  اأ  12 ل��ي��ه يف  اإ
نتاجها  اإ �ستخف�س  التفاق  يف  امل�ساركة 
اجلاري  العام  من  ويونيو  مايو  �سهري  يف 

يوميا. برميل  مليون   9.7 بواقع 
تقول  "اأوبك+"،  اتفاق  اأهمية  على  وكموؤ�رض 
الزائد  النفط  نتاج  اإ ب�سبب  نه  اإ "بلومربغ" 

العاملية  اخل��ام  خمزونات  ف��اإن  الطلب  على 
برميل،  مليون   50 بواقع  اأ�سبوعيا  ت��زداد 
املخزونات  ف��اإن  هذا  الو�سع  ا�ستمر  ذا  واإ

املقبل. يونيو  بحلول  �ستمتلئ 
من  الوحيدة  الدولة  لي�ست  وال�سعودية 
بتطبيق  ب��داأت  التي  "اأوبك+"،  جمموعة 
املحدد،  موعدها  قبل  نتاج  الإ تخفي�سات 
ونيجرييا  واجل��زائ��ر  الكويت  حتدثت  حيث 

مماثلة. خطوة  اتخاذ  عن 
ق/د

القت�سادية  "بلومربغ"  جملة  ق��ال��ت 
اأ�سواأ  �ستواجه  ال�سعودية  اإن  الأمريكية 
انكما�س منذ عقدين، ب�سبب انهيار اأ�سعار 
مو�سع  تقرير  يف  املجلة  واأ�سافت  النفط. 
اأعده كل من فيفيا نريمي وفرييتي راتكليف 
اأن �سدمة الأ�سعار باتت الآن تهدد الكثري 
من مكا�سب احلكومة، وتزيد من �سعوبة 
 60 لأن  وال�ستثمارات  امل�ساريع  متويل 
من  كان  العام  لهذا  الإي��رادات  من  باملائة 
املفرو�س اأن تاأتي من النفط. وتنقل املجلة 
بانكما�س  توقعاته  اقت�سادي  خبري  عن 
 3 عن  تزيد  بن�سبة  الإجمايل  املحلي  الناجت 
انكما�س  اأول  يعترب  فيما  العام  هذا  باملائة 
الإطالق  على  والأكرب   –  2017 عام  منذ 
�سك  بدون  �سيوؤدي  ما  وهو   .1999 منذ 
اإذ جتد كثري من  البطالة  لرتفاع كبري يف 
اأدى  عائمة.  البقاء  يف  �سعوبة  ال�رضكات 
عقارب  اإع��ادة  اإىل  النفط  اأ�سواق  انهيار 
للمملكة  بالن�سبة  ال��وراء  اإىل  ال�ساعة 
العربية ال�سعودية، وو�سعها على الطريق 

نحو اأعمق انكما�س منذ عقدين.
بينما تخ�سع لإغالق �سامل ب�سبب تف�سي 
وباء فريو�س كورنا، ت�ستعد اململكة العربية 
يف  اخلام  للنفط  م�سدر  اأكرب  ال�سعودية، 
النفط  لرتاجع  الثاين  الأثر  ملواجهة  العامل، 
وخف�س الإنتاج الذي مت التو�سل اإليه بعد 
مفاو�سات اأجرتها اأوبيك وحلفاوؤها. �سوف 
يف  حاد  انخفا�س  اإىل  معًا  الثنان  ي��وؤدي 
اإيرادات احلكومة وبالتايل اإىل اإحباط خطة 

التعايف القت�سادي.
اإىل  الثالثاء  يوم  برنت  خام  �سعر  و�سل 
19 دولراً للربميل – وذلك ربع امل�ستوى 
ال�سعودية  العربية  اململكة  حتتاجه  الذي 
مما   – امليزانية  معادلة  من  تتمكن  حتى 
حم��دودة  خيارات  اأم��ام  امل�سوؤولن  ت��رك 
للتغلب على الأمل القت�سادي دون اإ�سابة 

املوؤ�س�سات العامة بال�سلل ماليًا.
القت�سادين  كبرية  مالك،  مونيكا  تقول 
ذلك  "لقد غري  التجاري:  اأبوظبي  بنك  يف 
كل �سيء. فاجلزء الأكرب من خطة التعايف 
يعتمد على اأن �سعر النفط كان يرتاوح ما 
بن 50 اإىل 60 دولراً للربميل، مما ي�ساند 
الن�ساط القت�سادي. ولكن تبدد ذلك الآن 

متامًا".
خيارات  عن  النتكا�سة  ه��ذه  متخ�ست 
�سلمان.  بن  العهد حممد  اأمام ويل  �سعبة 
النفط،  اأ�سعار  يف  ال�سابق  الهبوط  فبعد 
خطة  عن  اأعلن   ،2016 و   2014 بن  ما 
حقق  وبينما  القت�سادي.  للتحول  كبرية 
امل�سوؤولون تقدمًا كبرياً – من حيث تطوير 
الرتفيه  مثل  النا�سئة  القطاعات  بع�س 
ورفع الإيرادات غري النفطية عرب ال�رضائب 
القت�ساد مازال يعتمد  اأن  اإل   – والر�سوم 
ولذلك  اخلام،  النفط  على  اأ�سا�سي  ب�سكل 
فاإن �سدمة الأ�سعار باتت الآن تهدد الكثري 
من مكا�سب احلكومة، وتزيد من �سعوبة 
 60 لأن  وال�ستثمارات  امل�ساريع  متويل 
من  كان  العام  لهذا  الإي��رادات  من  باملائة 

املفرو�س اأن تاأتي من النفط.
القت�سادي  هاو�سمان،  ريكاردو  ق��ارن 
يواجه  الذي  الو�سع  هارفارد،  جامعة  يف 
اململكة العربية ال�سعودية مبا ي�سبه "احلرب 
الأقل"،  على  جبهتن  على  تخا�س  التي 
قدمه  عر�س  يف  ج��اء  ما  بح�سب  وذل��ك 
للم�سوؤولن ال�سعودين واطلع عليه موقع 
يف  القت�سادي  اخلبري  يبن  بلومبريغ. 
التي  املزدوجة  ال�رضبة  اآث��ار  ذاك  عر�سه 
اأ�سعار  الوباء واأزمة  اململكة ب�سبب  تلقتها 
النفط. كتب هاو�سمان يقول: "كل �سدمة 
تعقدان  معًا  وال�سدمتان  �سخمة.  لوحدها 

الأمور اأكر فاأكر."

اإجراءات �صارمة

حتى الآن، بلغت اململكة العربية ال�سعودية 
كوفيد  مبر�س  ال�سابات  من  األفًا   12 عن 
الإج���راءات  وت�سببت  املنطقة،  يف   19
انت�سار  من  للحد  اتخذت  التي  ال�سارمة 
�سا�سعة  قطاعات  اإغ��الق  اإىل  الفريو�س 

يقرب  مبا  قيمته  تقدر  الذي  القت�ساد  من 
و�سعت  عندما  دولر.  مليار   779 من 
احلكومة املدن الرئي�سية حتت حظر للتجول 
على مدى اليوم والليلة هذا ال�سهر، حت�سن 
ب�سكل كبري و�سع امل�رضوع التجاري الذي 
اأحد موؤ�س�سي واحد من  ال�سند،  اأمين  يديره 
اململكة،  يف  التو�سيل  تطبيقات  اأ�سهر 
�ساعات  اأربع  من  اأكر  ينام  يعد  مل  بحيث 
اخلدمات  على  الطلب  لزدي��اد  اليوم  يف 

التي تقدمها �رضكته مر�سول.
التو�سيل  عمال  من  املزيد  يوظف  فراح 
املتزايدة  الطلبات  تلبية  من  يتمكن  لكي 
يف  البقاء  على  اأرغ��م��وا  الذين  للنا�س 
ي�سيد  ذه��ب  بينما  حتى  ولكن  بيوتهم. 
اإل  ميلك  مل  لل�رضكات،  احلكومة  مب�ساعدة 
التي  النفط  اأزمة  اإزاء  قلقه  عن  يعرب  اأن 
تلوح يف الأفق. قال ال�سند حينها: "اجلميع 
حالة  ومن  كورونا  فريو�س  من  خائفون 
يتوقف  �سيء  كل  انظر،  ولكن،  الإغالق، 
انهارت  ما  اإذا  هنا.  النفط  اأ�سعار  على 
الأ�سعار فعليك اأن تتوقع تاأثرياً كبرياً على 
انهارت  حينما  التجارية."  امل�ساريع  جميع 
ما  اإىل  املتحدة  الوليات  النفط يف  اأ�سعار 
دون م�ستوى ال�سفر لأول مرة يف التاريخ، 
تبادل  عن  ال�سعودية  الهواتف  تتوقف  مل 
الر�سائل الن�سية والتغريدات التي تت�ساءل 
ما الذي يعنيه ذلك بالن�سبة للمملكة. لي�س 
مبا�رض  اأثر  تك�سا�س  خام  اأ�سعار  لنهيار 
ال�سعودية  العربية  اململكة  على  كبري 
نظراً لأنها تبيع فقط 10 باملائة من نفطها 
يرتبط  اململكة  م�سري  املتحدة.  للوليات 
برنت،  بخام  املرتبط  العاملي  بال�سعر  اأكر 
والذي انخف�س �سعره اأي�سًا، جزئيًا ب�سبب 
املتحدة.  الوليات  يف  الأ�سعار  انخفا�س 
وح��دة  رئي�س  واي��ن��ب��ريغ،  يوجن  يقول 
كومريزبانك:  م�رضف  يف  ال�سلع  اأبحاث 
بالأم�س  الكبري  الأ�سعار  انخفا�س  "كان 
مهمًا جداً من الناحية ال�سيكولوجية. ومن 
اإىل  النطباعات  ذلك  يغري  اأن  املحتمل 

الأبد".
يعزى الرتاجع الكبري يف الأ�سعار جزئيًا اإىل 
زيادة الإنتاج يف خ�سم حرب اأ�سعار مريرة 
 – ورو�سيا  ال�سعودية  العربية  اململكة  بن 
بفرتة  التخمينات  ذلك  وراء  يوجد  ولكن 
من  وزاد  الطلب،  فيها  يتقل�س  قادمة 
الرئي�س  اأ�سدره  الذي  التحذير  املخاوف 
ينظر  قد  باأنه  ترامب  دونالد  الأمريكي 
اململكة  من  اخلام  النفط  ا�سترياد  حظر  يف 

العربية ال�سعودية.

اإحباط التعايف

التجارية  امل�ساريع  اأ�سحاب  كان كثري من 
 2020 عام  اإىل  يتطلعون  ال�سعودية  يف 
ولكن  �سعبة.  �سنوات  بعدة  مروا  اأن  بعد 
عادوا  ما  اإنهم  الآن  القت�ساديون  يقول 
قادرين على التخمن ب�رضعة كافية. ميكن 
بن�سبة  ينكم�س  اأن  الإجمايل  املحلي  للناجت 
تزيد عن 3 باملائة هذا العام فيما يعترب اأول 
على  والأكرب   –  2017 عام  منذ  انكما�س 
تقوله  ما  بح�سب   –  1999 منذ  الإطالق 
مالك. ول مفر من توقع اأن يح�سل ارتفاع 
كبري يف البطالة اإذ جتد كثري من ال�رضكات 
�سعوبة يف البقاء عائمة. وقد يت�سع عجز 
من  باملائة   15 بن�سبة  احلكومة  ميزانية 
اأبو  حممد  يقول  كما  القت�سادي،  الناجت 
الكلي  القت�سادي  التحليل  رئي�س  با�سا، 
جي  اإف  اإي  م�رضف  يف  وال�ستثمار 
املايل  العجز  بلغ  القاهرة.  يف  هريمي�س 
كان  اأن  بعد  املا�سي  العام  يف  باملائة   4.5
عام  يف  باملائة   17 بلغت  ذروة  و�سل  قد 
النقد  �سندوق  يقوله  ما  بح�سب   2016
اأن  اإل  القامتة،  التوقعات  رغ��م  ال��دويل. 
بالمتنان  ي�سعرون  ال�سعودين  من  كثرياً 
للتجاوب الر�سمي ال�رضيع مع الوباء. يقول 
الإجراءات  اإن  التجارية  امل�ساريع  اأ�سحاب 
القت�ساد  لتن�سيط  اتخذتها احلكومة  التي 

اأنقذتهم من النهيار.
ق.د

بوري�س  الربيطاين  الوزراء  رئي�س  �رضح 
موؤ�رضات  هناك  ب��اأن  الثنن  جون�سون 
فريو�س  انت�سار  ذروة  جتاوز  على  حقيقية 
ظهور  اأول  يف  وذلك  بالده،  يف  كورونا 
بالفريو�س.  اإ�سابته  من  تعافيه  بعد  له 
داونينج   10 مقر  اأمام  من  كلمة،  وقال يف 
خمتلف  خم���اوف  يتفهم  ن���ه  اإ ���س��رتي��ت، 
ولكنه  الإغالق،  ا�ستمرار  من  القطاعات 
قد  الإغالق  رفع  يف  التعجل  اأن  من  حذر 
�ستكون  ثانية  تف�س  موجة  يف  يت�سبب 
اجلهود  “كل  و�ست�سيع  بكثري  اأ�سعب 
نه  اأ واأو�سح  ُبذلت.  التي  والت�سحيات” 

يتم  من  اأع��داد  “برتاجع  تقدم  حتقيق  مت 
اأعداد  وتراجع  للم�ست�سفيات،  اإدخالهم 
العناية  وح��دات  يف  الفريو�س  م�سابي 
ننا  اأ على  حقيقية  ���رضات  وم��وؤ امل��رك��زة، 

الذروة”. جتاوزنا 
هناك  �سيكون  نه  اأ :”اأعلم  جون�سون  وقال 
جناحنا  اإىل  ينظرون  ممن  النا�س  من  الكثري 
ذا  اإ عما  الت�ساوؤل  يف  ويبداأون  الوا�سح 
تدابري  لتخفيف  ح��ان  ق��د  ال��وق��ت  ك��ان 
من  حذر  ولكنه  الجتماعي”،  التباعد 
توؤدي  اأن  ميكن  ثانية  تف�س  ذروة  اأي  اأن 
اأن  واأ���س��اف  اقت�سادية”.  “كارثة  اإىل 

الوفيات  ع��دد  تقليل  ت��ري��د  احل��ك��وم��ة 
ال�سحية،  اخلدمات  وحماية  والإ�سابات، 
كورونا،  فريو�س  فحو�سات  وتو�سيع 
ال�سخ�سية  احل��م��اي��ة  م��ع��دات  وت��اأم��ن 
اأن  قبل  ال�سحي  امل��ج��ال  يف  للعاملن 
التعامل  من  الثانية”  “املرحلة  اإىل  تنتقل 

اجلائحة. مع 
“تدريجيا  ذلك  بعد  �ستبداأ  نها  اأ واأ�ساف 
الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ي��ود  ت��خ��ف��ي��ف  يف 
لت�سغيل  الآخر  تلو  واحدا  والجتماعية 
ال�سخم”. الربيطاين  القت�ساد  حمركات 
ق/د

�ل�صعودية تخف�س �إنتاج �لنفط قبل بدء تطبيق �صفقة '�أوبك+'

�نهيار �أ�صعار �لنفط ي�صبب �أ�صو�أ �نكما�س 
لل�صعودية منذ عقدين

جون�صون يف �أول ظهور بعد تعافيه من “كورونا”: 

لدينا موؤ�صر�ت على جتاوز ذروة �نت�صار �لفريو�س ونحذر من رفع �الإغالق

دويل
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�الأدب �الأفريقي..�لكنز �ملجهول.. دعو�ت �إىل �إثر�ئه و تاأريخه

بت�صرف عي�س  علجية  تعليق  و  قر�ءة 
---------------- 

درا�سة  كانت  كنموذج  الأفريقية  ال��رواي��ة 
املنا�سلة  و  ال�سحافية  الكاتبة   اأج��رت��ه��ا 
موقع  على  ن�رضت  التجاين  م��روة  احلقوقية 
احلوار  و   alantologia.com نتولوجيا   الأ
الباحثة  فيها  عّرفت   ahewar.org املتمدن 
عليه  اأجمع  ما  اإىل  اأ�سارت  و  الإفريقي  بالأدب 
و  بالقارة  املهتمن  فارقة  الأ دب��اء  الأ من  عدد 
جنوب  الواقعة  املناطق  اأدب  نه   باأ عرفوه  الذين 
العربية،  اللغة  جمال  وخارج  الكربى  ال�سحراء 
الأدب  على  القيود  تك�رض  اأن  اأرادت  كما 
من  كنوع  الرواية  ذلك  يف  مقدمة  الإفريقي  
الروائي  امل�سهد  غياب  ظل  يف  الأدب  ن��واع  اأ
كثافة  رغ��م  العربي  املتلقي  عند  الأفريقي 
تطرقت  وقد   ، الأفريقية  الرواية  يف  نتاج  الإ
الأفريقية  الرواية   كتابة  ظروف  اإىل  الكاتبة 
ب�سبب  انت�سارها  ع��دم  و  الأجنبية   باللغة 
لذلك  اإ�سافة   ، م  الأ للغات  ال�ستعماري  القمع 
ال�سمال  تربط  التي  الن�رض  دور  وغياب  �سعف 
ة  والعك�س  بع�سهما  مع  الأفريقي  وال�رضق 
الإجنليزية   اأفريقيا  غرب  كتابات  بن  قارنت 
 ، ال�ستعمار  جدلية  ع��ن  تعرب  كانت  التي 
ينادي  ك��ان  ال��ذي  الأفريقي  الغرب  اأدب  و 
دول   ت�ستثني  اأن  دون  واحل��ق��وق  بامل�ساواة 
فرانكفونية  �سبغة  ذات  كانت  التي  ال�سمال 
تون�س،،الخ(  و  املغرب  اجلزائر،   ، مايل   ( ك�: 
امل�سهد  يف  حا�رضة  الهجرة  م�ساكل  وكانت   ،
 " رواي���ة  مثل  احل��دي��ث  ف��ري��ق��ي  الأ ال��روائ��ي 

اأحمد. ال�سديق  اجلزائري  للكاتب  كامراد" 
النقاد  فعل  ردود  على  الباحثة  اعتمدت  كما 
التي  الإ�سكالية   ه��ذه  لتفكيك  حماولة  يف 
كما  منهم  البع�س  راء،  الآ حولها  انق�سمت 
والهوية  اللغة  حاجز  ق�سية  حلل  هي   تقول 
امل�ستعمر  ولغات  الأم  اللغات  بن  املتنازعة 
ال�سيا�سي  ث���ر  الأ ت��ن��اول  الآخ���ر  البع�س   ،
ف��رز  اأ ال��ذي  وال�سلطة  املثقف  بن  وال�����رضاع 
الرواية  انت�سار  من  قلل  مما  ومنع  رقابة  اأدوات 
انت�سار  اأن  ي��رى  اآخ��ر  وف��ري��ق    ، الأفريقية 
العامل  يف  واأجنح  اأ�رضع  كان  الأفريقية  الرواية 
واأو�سلوا  بلغتهم  خاطبوهم  نهم  لأ الغربي 
الأفريقي  الرتاثي  للموروث  الثقافية  الر�سالة 
والأجنلو�ساك�سونية  بالفرانكفونية  عرف  فيما 
بثورة  الأفريقية  ال��رواي��ة  انت�سار  وره��ن��وا 
من  نافدة  لفتح  املجال  فتحت  التي  املعلومات 
القارة،  تاريخ  �رضد  و  الإفريقي  الأدب  نوافذ 
ال�رضد  ت��ي��ارات  ب��ن  عالية  مكانة  واحتلت 
 ، الرتجمة  حركة  انت�سار  مع  خا�سة  العاملية 
والن�سال  امل�ستعمر  تاريخ  حتكي  روايات  هي 
بالعوامل  وت��زخ��ر   ، اليومية  العي�س  من���اط  واأ
 ، القدمي  والرتاث  املحلي  والفلكلور  الغرائبية 
عن  احلديث  يعني  الأفريقي  ال�رضد  ا�ستمرار  و 

املعا�رض. الثقايف  ومنتوجها  الأفريقية  الهوية 
ثالثة  التجاين  م��روة  قدمت  درا�ستها  يف  و   
اإركيال   ( اأفريقي  اجلنوب  للكاتب  الأول   : راء  اآ
امل�سلم  العربي  ال�سمال  اأن  مقولته  و   ) مافاليلي 
ن�سان  بالإ الثقافية  الناحية  من  له  عالقة  ل 
لحقا(  الفكرة  هذه  ‘ىل  �سنعود  و   ( الأفريقي 

و  كونيني   مازي�سي  لالأديب  الثاين  الراأي  و   ،
الأخري   هذا  يرى  نقي�س،  راأي  يبدو  ما  على  هو 
ي�سور  الذي  الأدب  هو  الأفريقي  الأدب  اأن 
بعاد  الأ وه��ذه  ب��ع��اده  اأ بجميع  ا  اأفريقيًّ واقعًا 
�ساحبة  ال��ق��وى  م��ع  ال��ن��زاع  ل���وان  اأ ت�سم  ل 
منا  واإ وح�سب  القارة  مع  ال�سابقة  ال�سيطرة 
داخل  دب��ي��ة  الأ الأ�سكال  جميع  اأي�سًا  ت�سم 
ال��راأي  مع  نقف  لعلنا  و   ، الأفريقية  القارة 
اأدب  يوجد  نه  اأ طبعا  اثنان  يختلف  فال  الثاين، 
اأدب  و  اأمازيغي،  اأدب  و  عربي  اأدب  و  افريقي، 
من  اأخرى  ن��واع  اأ و  ال�سجون،  اأدب  و  املهجر، 
�سحت  اإن  اجلن�س  اأدب  و  اأ الطابو  كاأدب  الأدب 
الأفريقية  الرواية  اأن  الكاتبة  تقول  ت�سميته،  
الهرمي  البناء  يف  الغربي  ال�سكل  طابع  اأخذت 
ق�سايا  م�سمون  يف  وظفت  و  ال�سكلية  للبنية 
اخلرافية  بالق�س�س  تزخر  اأفريقيا  و   ، اجتماعية 
تتناقلها  التي  ال�سعبية  واحلكايا  والأ�ساطري 
بعد،  تدوينها  يتم  ومل   ، جيل  بعد  جياًل  الأجيال 
الن�سيان  طي  يف  الأدب  من  النوع  هذا  وظل 
ف��ري��ق��ي��ة  الإ ال�����س��ع��وب  ت��ع��ر���س��ت  ح��ن  اإىل 
و  التحرر  حركات  بداية  مع  و  ال��غ��زو،  اإىل 
القارة  دول  معظم  يف  انطلقت  التي  ال�ستقالل 
برزت   ، املا�سي  القرن  من  اخلم�سينيات  يف 
بهذه  تكتب  عديدة  اأ�سماء  دبية  الأ ال�ساحة  يف 
باللغات  دون  ما  بع�س  لرتجمة  اإ�سافة  الأمناط 
النقاد  لدى  اهتمام  مو�سع  فكانت   ، املحلية 
يف  وذك��رت  واأمريكا،  اأوروب��ا  يف   الغربين  
الف�ساء  يف  جنمها  ملع  عديد  اأ�سماء  درا�ستها 

لذكرها املجال  يت�سع  ل  الأدبي 
. . تعلي������ق

موطنها  م��ن  انطلقت  الكاتبة  اأن  احلقيقة 
امرات   موؤ و  هزات  عّدة  عرف  الذي  ال�سودان 
بتاأجيجه  ال��ع��امل��ي  ال���س��ت��ع��م��ار  ل��ه��ا  خ��ط��ط 
عّينة  الدرا�سة  �ساحبة  قدمت  و  ال�رضاعات 
ال�سودان  دولة  تعانيها  التي  العوائق  هذه  من 
و  ل�سان   500 من  اأكر  يوجد  حيث  )موطنها( 
اأو  اأخرى  لهجات  اأو  لغات  اإىل  ترجمته  يتعذر 
طبعا  اجلميع  الأوروبية،  اللغات  عرب  تدوينه 
جن�سيتها  كانت  مهما  الرواية  اأن  على  يتفق 
م�سكلة  تطرح  كتابها  ل�سان  اختلف  مهما  و 
الأدب  كان  اإن  ما  ال حول  ال�سوؤ يبقى  "الهوية"، 

امل�ستعمر  بلغة  ثرا  متاأ يزال  ما  اأو  الإفريقي 
باللهجات  الكتابات  بع�س  وج��ود  ظ��ل  يف 
ال�سيا�سي  النظام  اإىل  يرجع  فهذا    ، املحلية 
ذا  اإ روائ��ي  كل  فيه  يعي�س  ال��ذي  الثقايف  و 
لل�سعوب  الثقايف  و  الفكري  الر�سيد  اأن  قلنا 
بعد   يدّون  مل  انه  اأي  �سفهي،  يزال  ما  الإفريقية 
جاء  ما  هو  و  التحليل  و  للدرا�سة  يخ�سع  مل  و 
الأدب  اأن  اإىل  اأ�سارت  عندما  الباحثة  كتاب  يف 
امل�ساحة  ميثل  املكتوب  غري  الأفريقي  ال�سفهي 
فارقة  الأ كتبه  ما  وج��وده  يف  ويفوق  الأك��رب 
هذا  و  اأخرى،  جهات  من  الباحثن  و  اأ نف�سهم  اأ
الرواية  على  التعرف  يف  عائقًا  ي�سكل  بدوره 
اللغات  تعدد  اأمام   ، كبرية  ب�سورة  الأفريقية 
احلقيقة  اأفريقيا،  يف  املحلية  اللهجات  تعدد  و 
تتطرق  مل  الدرا�سة،  يف  جاء  ما  نت�سفح  نحن  و 
و  ال�سودان،  يف  الثقافات  تعدد  اإىل  الباحثة 
ال�سودان،  جنوب  "الدينكا"  ثقافة  باخل�سو�س 
امتدت  التي  ال�سودانية  النوبية  مروى  ثقافة   و 
يتجاوزن  الروائين  بع�س  اأن  ثم  م�رض،  اإىل 
موقف  على  نقف  فعندما  "البديهيات"،  حدود 
الباحثة  )ذكرته  واثيونغو   نغوجي  الروائي  
الأوروبية  اللغات  اأن  قال  عندما  الكتاب(  يف 
اأمر  فهذا  اأفريقية،  لي�ست  الإجنليزية  �سيما 
تبقى  تعليل،  اأو  �رضح  اإىل  يحتاج  ل  و  بديهي 
حامد  دي���ب   الأ ق��ال  كما  فهي  اللغة  ق�سية 
خالله  من  ميكن  قوي  �سالح  غريه  و  بخيت  
فكرة  و   ، ال�سعوب  على  ال�سيطرة  للم�ستعمر 
كم�رضوع  اللغات  بعث  ح��ول   ) واثيونغو   (
عملية  متت  ما  ذا  اإ ثراء  اإ اإىل  يحتاج  متقدم  ثوري 
املمكن  من  واأ�سبح  الأفريقية  اللغات  تطوير 
يف  ا�ستخدامها  ذلك  بعد  ميكن  بحيث  كتابتها 
غري  الآخر  اإىل  نقلها  ثم  ومن  دبية  الأ الكتابة 

. الأفريقي 
تر�ث  �الإفريقية...  �للغات  تر�ث 

عربي �أفريقي 
الإفريقي،  الأدب  يف  احلداثة  عن  حديثها  اأما 
اأن  القول  اإىل  التجاين  م��روة  الباحثة  ذهبت 
م�ستمرة  دميومة  يف  الأفريقية  الرواية  حداثة 
ن�س  اإىل  م��روي��ة  ح��ك��اي��ة  م��ن  حت��ول��ه��ا  م��ن��ذ 
يف  الغربي  ال�سكل  تقنية  ا�ستوعب  مكتوب 
اختلفت  فمهما   ، اأفريقية  موا�سيع  قوالب 

يف  احل��داث��ة  م��وق��ع  ح��ول  امل��واق��ف  و  الآراء 
عموما  الأفريقي  الأدب  اأو  الإفريقية  الرواية 
على  احلفاظ  الإفريقي  الأدب  ا�ستطاع  فقد    ،
�رضقها  من  الأفريقية  ال�سعوب  هوية  الهوية، 
كان  فقد  جنوبها،  اإىل  �سمالها  من  و  غربها  اإىل 
خمططات  ك�سف  يف  جلي  دور  الثوري  لالأدب 
ليه  اإ تتطرق  مل  ما  هم  و  الثقافية،  ال�ستعمار 
فكانت  الإفريقي(   الثوري  الأدب   ( الباحثة 
الثقايف  احلدث  �سنعت  اأفريقية   جتارب  هناك 
الج��ت��م��اع��ي،  ال��واق��ع  ت��ن��اول��ت  ال��ف��ك��ري  و 
ب�سجاعة  انتقدته  و  القت�سادي  و  ال�سيا�سي 
واجهوا  قادة  و  حكاما  اأو  كتابا  كانوا  �سواء 
طم�س  اإىل  �سعت  طاملا  التي  ال�ستعمارية  اليد 
اأن  يذكر  التاريخ  و  امل�ستعَمرة،  ال�سعوب  هوية 
ن�سال   خا�سوا  الع�رضين  القرن  يف  فارقة  الأ
و  �سورا  اتخذ  و  ال�ستقالل  اأجل  من  م�ستميتا 
ثورة  كان  بل  فح�سب  بال�سالح  لي�س  اإ�سكال، 
ظهرت  اأن  منذ  دباء  اأ و  كتاب  ر�سمها  بالقلم 
يف  حولها  النق�س  اأثري  "الأفريقانية"  الفكرة 
 1900 عامي  بن  التي  عقدت  ال�ست  املوؤمترات 
م��ام  اأ التعليم  فر�سة  اأتيحت  و   ،19945 و 

مثقفة. نخبة  بظهور  �سمح  الإفريقين  
العديد  اأن  هو  كذلك  الباحثة  ليه  اإ تتطرق  مل  ما 
الأدب  يف  اللغة  ق�سية  تناولت  الدرا�سات  من 
العرب  باتفاق  هذا  و  عامة  ب�سفة  الإفريقي 
الثقايف  املعهد  قامة  اإ خ��الل  من  ف��ارق��ة  الأ و 
بداية  يف  ه��ذا  و  م��ايل  يف  الأفريقي  العربي 
لتن�سيط  املا�سي،   القرن  من  الثمانينيات 
مثال  مايل  ففي  بينهما،  الثقافية  العالقات 
الإفريقي  العربي  ال��رتاث  كنز  )متبكتو(  تقع 
بابا  اأحمد  مركز  منها  و  التاريخية  مراكزه  و 
و  للوثائق  حيدرا  ماما  مركز  و  التمبكتي 
اللتقاء  تاريخ  اأي�سا  مايل  يف  و  املخطوطات، 
العظيمة  املمالك  و  ال�سيا�سي  و  الجتماعي 
الفرن�سيون  اأن  اإل  ق��واع��ده،  اأر���س��ت  التي 
املقام   بهم  ا�ستقر  عندما  املنطقة   هذه  غيبوا 
جعلوا  و  لإفريقيا  ال��غ��رب��ي  ال�ساحل  على 
ال�ستعمار  مع  الوافدة  احلداثة   مركز  داكار  
افيت�سطان  ي�ستطيعوا  مل  نهم  اأ كما  الغربي، 
التاريخي  ع�سبها  و  ال�سودان  بالد  قلب  يف 
موؤ�س�سات  ظلت  لذلك  مايل،  امرباطورية  يف 
 ، مايل  يف  بنكهتها  حمتفظة  الإفريقي  التاريخ 
التي يوجد  باماكو(  )متبكتو و يف جنى و يف  يف 
العلماء،  دور  و  �ساخمة  م�ساجد  و  جامعات  بها 
تراث  هو  موجودا  كان  ما  الدرا�سات،   ح�سب 
و  الرحالة،  نقله  ما  يف  ممثال  افريقيا،  عن  عربي 
بابا  اأحمد  كتابات  مثل  العربية   باللغة  كتب 
خا�ست  التي  الرتجمة  عملية  لول  و  التمبكتي، 
هذا  لظل  ع�رض  ال�سابع  القرن  منذ  العمل  هذا 
الأعمال  هذه  عن  حتدث  قد  و  مدفونا،  الرتاث 
n - ال�سهري  كتابه  يف   cooly كويل رواه   اا 
 1846 عام  املكتوب   ،gro land of arabs
كتاباته  متت  مبا  يهتموا  فلم  الأوروبيون  ما  اأ  ،
كانوا  كم�ستقن  نهم  لأ الأفريقية،  باللغات 
باحلرف  لده�ستهم   العربية  اللغة  يجيدون 
هي  و   Ajami بالعجمي  �سمي  ما  اأو  العربي 
غرب  يف   حتديدا  معظمها  لغة   20 من  اأكر 

مايل. امرباطورية  قلب  يف  و  اأفريقيا 

لغاتها  من  الأفريقية  الرواية  ترجمت  لقد  نعم  
توا�سل  حلقة  �سكل  مما  اأخرى  لغات  اإىل  املحلية 
دائرتها  وات�سعت   ، وخارجها  ال��ق��ارة  داخ��ل 
واملنابر  بداعية  الإ املناف�سات  جمال  ودخلت 
ت�ساف  قيمة  جوائز  كتابها  وح�سد  الفكرية 
ثراً  اأ وخلفت  الأفريقي  الروائي  الأدب  ملراتب 
روائيًا  دبًا  اأ تنتج  القارة  ومازالت  اأجيالها  بن 
املجتمعات  لق�سايا  مواكبته  يف  الريادة  له 
و  ال�ستعمار،  وبعد  ثناء  واأ قبل   ، الأفريقية 
الدكتور  احل�سا�سة  لة  امل�ساأ لهذه  تطرق  قد 
الإعالم  األعيب  ك�سف  عندما  �سعراوي  حلمي 
عن  احل��دي��ث  جم��رد  م��ن  رّوج  ال��ذي  الغربي 
"ال�سعوب  اأن  مقولة  الأفريقية  اللغات  كتابة 
عندما  و  الكتابة"  ت��ع��رف  مل  ف��ري��ق��ي��ة  الإ
الإفريقية  الن�سو�س  وجود  ثبوت  اأزعجتهم 
  " خرب�سات  " جمرد  اعتربوها  العربي،  باحلرف 
اأو  الن�سو�س  مرتبة  اإىل  ت��رق��ى  ل  دينية 
و  باحثن  لوجود  ا�سفة  عن  معربا  ال��رتاث، 
الآن  حتى  ذلك  يف  يعتقدون  فارقة  اأ مثقفن 
من  الأ�سل  بالعربية  معرفتهم  عدم  لتربير 
اأخرى،  جهة  من  احلداثة  يف  ا�ستغراقهم  و  جهة 
دور  لها  كان  الإ�سالمية  الفتوحات  اأن  رغم 
القارة  يف  العربية   اللغة  انت�سار  يف  كبري 
الهويات  جتاهل  خماطر  ي��درك��وا  اأن  دون   ،
الأفريقية  الثقافات  تعك�سها   التي  الوطنية 
تفتيت  يف  "العوملة"،  على  انعكا�ساتها  و 
و  هوياتها  طم�س  و  النامية  الدول  جمتمعات 
بعد  ما  اأفكار  �سيوع  بل  التاريخية  اإجنازاتها 
ق�سايا  يف  ثر  كموؤ احلداثة   بعد  ما  و  ال�ستعمار 

ال�سعوب. لدى  الرتاث  و  التاريخ  و  الهوية 
"�الأفريكانية" وكتابتها �للغة  جذور 

العربية  اللغة  اأن  هو  ليه  اإ �سارة  الإ ميكن  ما 
 ، ال��غ��رب��ي   ( كله  ال��ع��امل  يف  ب��ق��وة  ان��ت�����رضت 
امل��وؤرخ��ون  ذك��ر  قد  و  ف��ري��ق��ي(   الأ و  العربي 
جنوب  غاية  اإىل   العربية  اللغة  و�سلت  كيف 
الأفريكانية  اللغة   يكتبون  كانوا  و   ، افريقيا 
العربية،  باحلروف  الكتب(  بع�س  يف  جاء  كما   (
بعد  الثانية  اللغة  هي  الأفريكانية  اللغة  و 
بكرة  م�ستعملة  كانت  و  الإجنليزية،  اللغة 
تقول  افريقيا،  جنوب  اإىل  الإجنليز  و�سول  قبل 
الأ�سل  يف  الأفريكانية  اللغة  عماد  اأن  البحوث 
عنها  ابتعدت  لكنها  و  الهولندية،  اللغة  من 
اأدخلت  بحيث  عنها،  خمتلفة  اأ�سبحت  حتى 
ماليزية  و  حملية  تعبريات  و  مفردات   عليها 
و  الأوائل  الهولندين  بن  ما  الحتكاك  ثر  اأ من 
باحلروف  كتابتها  يف  ال�سبب  و  البالد،  �سكان 
لغة  تكن  مل  تها   ن�ساأ اول  يف  نها  لأ العربية 
خمتلفة،  طوائف  بن  ن�ساأت  نها  لأ كتابة  ذات 
كتابتها  اإىل  احتاج  من  اأول  امل�سلمون  كان  و 
بناء  اأ تعليم  اأجل  من  العربية  باحلروف  فكتبوها 

التوحيد. علوم  اأفريقيا 
ذلك../ يف  اأنظر 

ليف  تاأ قرن  اإىل  قرن  من  اأفريقيا  كتاب:      1-
�سعراوي حلمي 

العن�رضين  بالد  يف  م�ساهدات  كتاب:      2-
العبودي نا�رض  بن  حممد  بقلم 

�لعاملية و قد  �إىل م�صتوى  اِبَها  ُكتَّ و  �أن ت�صل  �صاأنها  �ل�صجون، و هذه �الأنو�ع �الأدبية من  �أدب  و  �ملهجر،  �أدب  و  �أمازيغي،  �أدب  و  �أدب عربي  و  �أدب �فريقي،  �أنه يوجد  �ثنان  ال يختلف 
تدرج كتاب و لغويون يف �حلدث عن �للغة �الأفريكانية و جذور ن�صاأتها و كيف كانت تكتب باحلروف �لعربية، و دور �لرتجمة �لتي خا�صت هذ� �لعمل منذ �لقرن �ل�صابع ع�صر، �إىل �أن 
�لثقافية  �لفكرية  �لق�صايا  �ل�صيا�صية و �الجتماعية و �القت�صادية و كذلك  �لق�صايا  �لنظر يف كل  لتقريب وجهات  �الإفريقي  و �الإحتاد  �الأفريقي يف مايل   �لعربي  �لثقايف  �ملعهد  تاأ�ص�س 

بالفكر �حل�صاري ما يتعلق  و �الأدبية و كل 

�لتجاين �ل�صود�نية مروى  �أجرتها �حلقوقية  �الإفريقية منوذجا قر�ءة يف در��صة  �لرو�ية   •
عربي �أفريقي  تر�ث  �الإفريقية...  �للغات  تر�ث  يف:  �ل�صعر�وي  حلمي  مع   •

"�الأفريكانية" و كتابتها در��صة ..  يف �حلديث عن جذور �للغة 
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�ل�صاعر: فرحان �خلطيب
�سّج الأ�سرُي ...و�ساقت  الأغالُل      

                   ما كلُّ  اأوجاِع  الأ�سرِي..  ُتقاُل
وجٌع لأّن  الأر�َس  يطعُن روَحها    

                          م�ستْعِمٌر .. ُمت�سهّنٌ  ..  قّتاُل
وجٌع على  وطٍن   ينزُّ     معاقاًل     

                         ويحتُّ  من  اأحالمِه   الرّتحاُل
ها         ُر  خدَّ َوجٌع   على    اأمٍّ    يحفِّ

                          دمٌع على ُمرِّ   النوى   هّطاُل
وجٌع ليبقى   �سامداً   .. متذكراً         

                          وطَن الّن�ساِل  كاأّنُه     الّرئباُل
ال�ساعرة : ماجدة اأبو �ساهن

ويعدُّ  عمراً �ساعنًا خلَف  ال�سنا         
                       ولُه  مَع احللِم  اجلميِل   �سوؤاُل

هْل ُيزهُر الليُل املُ�رّضُج بالأ�سى      
                            وتلمُّ   حزَن  جراحِه    الآماُل

ياقلُب  �سرباً  فالّرجاُل   مواقٌف        
                        ولكلِّ   فْتٍح   قادٌة      ورجاُل

لْن يقطَف الأغراُب يف ُي�رٍض دمي       
                       فاأنا  الُعقاُب  وغ�سبتي زلزاُل

اإْن  كاَن يف   رْغِد احلياِة   مذّلٌة          
                       فلت�سطرْم يف مرقدي  الأهواُل

ال�ساعر:حممد ب�سري دحدوح
َوَجٌع  ُي�سايف الّريَح ي�ساأُل    طفلُه       

                      هْل يف جيوِب قمي�سِه  مر�ساُل
ظمئت قرنفُل  روحِه   فتو�ساأْت          

                       بالبارقاِت   ُي�سيمهنَّ        الآُل
وعلى �سفاِه ال�ّسم�ِس يف     اآفاقه           

                       يب�سْت  اأغاٍن   واكتوى    مّواُل
عزفًا على الُق�سباِن يهم���ُس �سرَبُه      

                           ترنيمٌة    حّرى   وَثمَّ    �سوؤاُل
هْل  يف  �سمرِي ال�سجن وعٌد بازٌغ    

                              يف املرجتى اأْم اأّن ذاك  حُماُل؟
ال�ساعرة: �سمرية فرحات

يف فكرِه تبقى  الهموُم      غ�ساوة
         ً                وتناُم  فوَق   جبينِه     الأحماُل

قْد جاهدْت  اأوجاعُه  يف    �سعيها         
                          وكاأنها  عند  امل�ساِء       جباُل

وت�سّمرْت  يف  بع�سها    اأطرافُه          
                         وجتّمدْت    وكاأّنها         متثاُل

وا�ستاَق اأن يكوي  ال�سباُح جبينُه          
                      هيهاَت لو  اأّن  الّدعاَء      ُيناُل
يبقى العزاُء مبا  اأتى  من   عّزٍة          فب�سمتِه
                                   قْد   اأُوجزْت     اأقواُل

ال�ساعر:علو�س ع�ساف
خِب ال�ّسال�سِل �سابراً        يغفوعلى �سَ

                        ومبقلتيِه     تكّد�سْت        اآماُل
مت�سي اإىل  كل اجلهاِت  عروُقُه      

                       ما اأتعبْت      اأقداَمُه    الأغالُل
هَو والّر�سا�ُس تعانقا يف  حلظة

           ٍ          فتزلزلْت حتَت الّر�سا�ِس جباُل
عيناُه  منرُب اأُّمٍة  اإْن     اأ�رضقْت          

                       زاأرت ترمرُم عْزمها   الأبطاُل
..ل لي�َس ماأ�سوراً    كما         هَو اآ�رِضٌ

                      ظنَّ  العدوُّ  .. و�سّفَق  الأنذاُل
ال�ساعرة: رنا �سالح

وجُع الأ�سرِي حكايّة       مطويٌة         
                        ل�ستاِرها ..ل   ينبغي      اإ�سداُل

ل لْن  ترى  زنزانًة      ب�سمائِه      
                    اإّن  القيوَد  على  يديِه      هالُل

عرَب  الأ�سرُي خالَل  نع�ِس عدّوِه       
                 والعْتُم  كاَد   ي�سيئُه    ا�ستب�ساُل

ِة  ظلمهْم �سرَب  الأبيُّ  على اأ�سنَّ
رُب يف وجِه العدّو     نباُل                         وال�سّ

ربَح املبيُع اإذا ا�سرتيَت   كرامًة          َفَدُم ) 
                        الّن�سامى(  بالّثمِن    ُيكاُل

ال�ساعرة: ربيعة غامن
َوجٌم  يزجمُر يف �سموِخ عزميٍة        

                       �رضفًا..وذلُّ   الأكرمَن    حُماُل
�سطعْت على الَقيِداملدّمى �سم�ُسُه

                     وغلى   باأفئدِة    الّرجاِل   نزاُل
ليطّوَف البطُل  الأ�سرُي   غمامًة       

                       تعلو.. وميطُر  بالفداء    جماُل
ٌر    بدمائِه        �سجُر الأ�سرِي ..جتمُّ

                   
 وَتراُه يف جْمِر  الوفا    يختا ُل

ي�سموالأ�سرُيعلى الورى ب�سهامٍة        
                        وجميُل �سربِه  يف الإباِء  �سوؤاُل

ال�ساعر: �سامي عو�س الله
ناغتَك يف اأفِق ال�ّسجوِن   حمامٌة       

                    ويفكُّ  باأ�َس الَقيِد  فيَك    خياُل
اإْن  كاَن ج�سمَك مثقاًل     بقيودِه    

                  �سيظلُّ  �سدُرَك   ع�سُقُه  الآماُل
اإْن   حّلقْت  روح الأ�سرِي   اأبّيًة        

                      ما�سّدها  احُلّرا�ُس     والأغالُل
ياحامَل الأ�سفاِد يف ُجرح املدى     

                     ل لْن يدوَم  اإىل  الّطغاِة   احلاُل
ما انَت يو�سُف كي حتّررك الروؤى    

                   وروؤى  النبّوِة يف البلوغ  ن�ساُل
ال�ساعرة: زينب عبد الباقي

لكّنُه    رفَع     اجلبَن    بعّزٍة       
                       والعزُّ  يدرُك   قْدَرُه    الأبطاُل

ِل  ر�سُغُه        ماكاَن يف  القيِد  املُكبِّ
                         اأ�رْضٌ  لروٍح      زاَنها   التجواُل

.. اإْن منعَت �رضاَحُه         فاحلرُّ ..حرٌّ
                      هاجْت  �رضائُرُه    كما  الأ�سباُل

اإْن ماَت يف الأ�رضاملقيِت لنا فتًى    
                       اأر�سْت قواعَد   نهجِه   الأطفاُل

اأْوعا�َس..عا�َس حمّرراً يف �سجنِه       
                          وهَو الطريُق  ويف احلياة  مثاُل

ال�ساعر: �سامي مهّنا
والعْزُم خارطُة الّزماِن ..وروُحُه     

                      فال�ّسجُن َيثلُم .. والقلوُب  ن�ساُل
حّريُة    الأبطاِل ة يف  اأرواحهم     

                        والعزُم منطلٌق   ولي�َس    ُيطاُل
بيمينهم     ّحريٌة        وكرامٌة        وال�سجن

                                  ُ يف ُعْرِف الأ�سري�سماُل
يف الّروح ي�سطرم انعتاٌق واثٌق        فالّن�رُض 
                                    �سم�ٌس   والقيوُد ظالُل

�سيبّدُد  الّن�رُض املوؤّكُد    وهَمهم      
                          وطني خلوٌد  ..وال�ّسجوُن زواُل

يفي ال�ساعرة: مرمي ال�سّ

لَك يف القلوِب حمّبٌة  كم اأ�سدلْت      
                  اأ�ستاَر    دفٍء      ليَتُه    ينثاُل

وعلى غ�سون الّروِح فا�َس حنينها    
                     تلَك     احلمائم   والهموُم  ثقاُل

ناحْت   بقربَك   هّمها    متناثٌر       
                      ُتزجي    الّتحايا   باملنى   تنهاُل

نحُن  الُعراُة واأنَت تن�سُج  �سرَتنا       
                وب�سرِب روحَك    جمدنا   �َسُيطاُل

اإْن كاَن  هذا  اليومُ  يوَم   تغابٍن      
                  فغداً    يكوُن   الفتُح      والأنفاُل

ال�ساعر: ا�سماعيل ركاب
الأثري �سمعُت �سوتًا  هاتفًا        ِعرْبَ

                     اإنَّ   الأ�سرَي       قدا�سٌة    وجالُل
�ساقْت   بِه   زنزانٌة      لكّنُه        كال�سقِر   
                                   يف     جنباِتها    يختاُل

فتو�ّسعْت حّتى غدْت   وطنًا بِه       
                    تزهو   البيارُق  ، ُت�رضُق   الآماُل

وت�ساءلْت اوجاعُه      وكاأّنُه         
                       بَن     الأحّبِة    بيدٌر      وغالُل

ُقْم  لالأ�سرِي ..ووّفِه  حّقًا     لُه       
                        ففداوؤُه      الأرواُح     والأمواُل

ور ال�ساعرة: اآمال خ�سّ
عجبًا  ملن  يحويه �سجٌن �سّيٌق        

                    ومدى   البالِد     بقلبِه ةة   اأمياُل
اآه  لدامي اجل�سِم  ما اأبقوا    لُه       

                   من مو�سٍع  تقتاُت    منُه   ن�ساُل
اآٍه وجيَع  الّروِح  رْهَن ح�سا�سٍة         

                    ترقى    بها    نحو ال�ّسماء  جباُل
فتَك احلديُد    ب�ساعديَك    وفّلُه        

                      مْنَك     ا�سطباٌر   ما لُه   مكياُل
يا اّيها الّطود الذي  ما اْن   بدا         

                       حّتى      تقّزَم    حولُه     اأغواُل
ال�ساعرة: خلود قّدورة

قيُد الكرامِة    عّزٌة     وجالُل         

                ما قّيدْت        اأنواَرَك    الأغالُل
اطلْق جناحيَك ا�ستعاًل يف املدى       فال�سم�ُس 

يوقُد وهَجها      الأبطاُل
حاَك ال�ّسنا يف راحتيَك  اإزاَرُه        

                   حتدو خطاَك   ال�ساخماِت   ظالُل
اأدمى مبع�سمَك الّزماُن وجرحُه       

                  ورٌد    على  �سفة   الوجود   ُيقاُل
فتفي�ُس  اإميانًا   ووحَي    هدايٍة       

                 والكلُّ   حولَك    فتنٌة     و�سالُل
ال�ساعر: اإياد �سما�سنه

وقفواعلى جبِل الروؤى وا�ستب�رضوا      
                   جمداً وقْد رق�سْت  بنا    الأهواُل

فت�سابقوا زحفًا على كبِد    املدى        
                     وعلى خطاهم    قامت    الآماُل

ماَت  احلديُد  ف�ساَر  فيهم   هينًا       
                     اإّن  احلديَد  يهوُن    حَن   ُي�ساُل

خلقوا الكرامَة  حَن  ماتْت  اأّمٌة        
                     اأراأيَتها  من   دونهم        تختاُل

ُحّرا�ُس   تاريِخ الّرجولِة    اإّنهْم        
                   كتبوا  احلكايَة : ن�سوٌة     ورجاُل

ال�ساعر: �سمر اأحمد تغلبي
هذي القيوُد �سدْحَن ملَء كرامٍة       

                  ماخْطُب   مع�سمِه   وما  الأحواُل
تاأبى ال�ّسال�سُل  اأْن ت�سّفَدها يداً         

                  بيٍد ...    َفُتك�رُض   منهما   الأقفاُل
يا اأّيها املعجوُن  �سوقًا  للروؤى      

ُه      الإقباُل                   عجبًا   ل�سوٍط      قدَّ
ياأبى  باأْن  يهَب الكرمي  اإهانًة          

                    فيفتَّ   فوَق  اجلرِح    اإْذ   ينهاُل
اأنَت  ابُن ُحرٍّ يف زنازين العدا         

                    روٌح   حُتّلُق  واحلروُب    �سجاُل
ال�ساعر: حممد �رضمي

كُم   اأ�سارى    �سعبنا       لله     درُّ
                  كم  �رّضنا من    عزمكم    اإف�ساُل!

ملّا  رفعتْم   �سعلَة احلّق   التي        
                    مل  ُيخِبها  � يف  ذهنكم �  اإغفاُل

وبها  تتابَع   خطوُكم وم�سريكم     
                      وتوا�سَل      الإيقاُد    والإ�سعاُل

مل  ُيْثِنكْم عن  رفِعها    خفاقة       
                      َع�َسٌف    من   الأعداء   اأو اإذلُل

اأْو موقٌف   من خائر متخاذل      
                       اأو طعنة  وافى    بها     الأنذال
مع حتيات منرب اأدباء بالد ال�ّسام

) �صجَّ �الأ�صري و�صاقت �الأغالل (

�إلــى جميــع �الأقــــالم
طريق  عن  ...ر��صلونا  وم�صاهماتكم  مو��صيعكم   ال�صتقبال    ، �أرحب  ف�صاء�  لكم  تخلق  �لتحرير  جريدة  �الأدبية  م�صاهماتكم  لكل   
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 �أت�صاألني عن �أملي و �لليل حذر و حزين ؟ !
ليلى خالف

------------------------
ال�سوارع مذعورة ترك�س  فوق اأقدام ثابتة 
 ، �سامة  بعيون  حتدق   لآخر  حن  من  و   ،
���رضاخ  ���س��دى  ت���ردد  احل��ي��اة  و  ت�سمت 

ال�سمت ... !
القلوب  نب�سات   ، تنتحب  الأر���س��ف��ة 
يف  الراك�سة  الإ�سعاف  �سيارات  عويل 
م�سموعة  الال  الأ�سوات   ، مظلمة  �سوارع 

... تخاطبني و تناديني مبا تعجز عنه احلياة 
اأن كل  اأعي  الزمن و  اأ�سمع  دقات �ساعات 
يرك�س  ...اأمل��ي   خلظة  اآخر  تكون  قد  حلظة 

و  حلم  عن  ملجاأ  عن  اأفق  عن  يبحث  حافيا 
عن اأمل... !

اأحزان مبهمة تنمو بهدوء �سمتي من جديد  
خ�سونة  و  برعونة   لأخر   حن  من  تزحف 
تخر�س  اأ�سطوري  كخفا�س  فوقي  تهوم  ثم 
تنزلق   ، كلماتي  تتمرد  ذكرياتي...  اأمواج 
املنت�رضة  الأوراق  بن  عابثن  تقفز  عيناي 

هنا و هناك... !
هذيان  اأفهم  لأنني  اأخ��اف  لن  و  اأخ��اف  لن 

! اأظافري...  �سمتي منذ نعومة 
عار  لأنك   الأمل  اأيها  عنك  اأفت�س  و  اأنب�س 
كالكربياء  �سامخ  بريئ  كطفل  �سارخ  و 
هو    ، كال�سماء  �سخي  و  رح��ب  و  عظيم 

حت�سه  ما  هو   ، ملقاه  عند  به  �سعرت  ما 
تراه  ما  هو  متعة  الأرواح  و  الأج�سام حمنة 
حمبوبا  و تعرفه جمهول و ت�سمعه �سامتا 
قلبي  فتات  اأطعمته  و  اأحببته  طائر  اأملي   ،
�سلوعي   جعلت  و   اأحداقئ  نور  �سقيته  و 
و  ينمو  تركته  و  ع�سا  مهجتي  و  قف�سا  له 
اإىل  عروقه  متتد  الأ�ساطري  كاأ�سجار  ينمو 
اأعماق  اإىل  الأر�س و تت�ساعد فروعه  قلب 

الف�ساء
حقل  يف  املنفردة  نف�سي  �سجرة  وجعي 
بهم�س  ت�سخر   عا�سفة  و  الزمن  عن  بعيد 
�سدى  ت�رضق  اأن  اأ�رضت  كهوف  اأعماقيو 
قلب  يف  تن�سكب  دموع  ،و  اأوت��اري  رنات 

احلياة حن اأرى �سقاء اليتيم و اأنن اليائ�س و 
�رضاغ البائ�س ، دعني يالئمي ووحدتي... !
جلت  الدموع  و  ب�سريتي  فتح  الأمل  لأن 
لأنه   القلوب  لغة  علمني  احلزن  و  ب�رضي 
كغالف  بعواطفي  يحيط  بداخلي   يقطن 
و  مل�ساته  على  تعودت  لاأخ�ساه  �سفاف 
اأ�سواته  التى تن�سدها ال�سكينة  اهتزازته و 
اإنه ر�سيع قد  و ترددها الأحالم و الآمال... 
يجعل  يف باطني  الغم م�رضة ، و الياأ�س اأمال 
الويف  الرفيق  اإنه  �سعادة  و  نعيما  الوحدة  و 
و عدين بوهدة تفور بحمائم من ثلج دافئ، 
اإل  لوؤلوؤها  ، لن ت�سكب  بغيمة متطر بداخلي 
ان�سدها بخ�سوع و كربياء  يف بحرية حياتي 

عرب  الأمل  نور  يت�سلل  بعدما  كياين  اأمام 
يف  رحلته  ويوا�سل  الزجاجية  النوافذ  تلك 
�ساكن  كالفجر  �سا�سع  بحرنا  لأن  الدروب 
اإىل ال�ساطئ املن�سود لأن  لن ميوت �سي�سل 
و  اخلالدة  مبكنوناتها  �سعيدة   اأعماقه  مدن 
اإلهامها  �سحرية  باأنامل  املر�سعة  اأر�سها 
كعرو�س  معطاء   ، الأع��راق  طيبة  اأر���س 

خجلى...
ال�سمت  قدا�سة  يف  اإن  العزيز  الوطن  اأيها 
لأن  اأعماقنا  وح�سة  توؤن�س  احلقيقة  ن�سوة 
ل  اأننا  فيها  ما  اأجمل  و  جميلة  فيك  احلياة 

منوت اإل لنحيا من جديد.

�صاعرً� من  �صبعة ع�صر  �لفل�صطينيني و�لعرب و�صارك يف نظمها  لالأ�صرى  �أيام ن�صرة  " قبل  �ل�صام  �أدباء بالد  "منرب  �أعلن عنها  �مل�صرتكة" �لتي  �لعمودية  " �لق�صيدة 
كبار �صعر�ء "�ملنرب" ميثلون جميع �أقطار بالد �ل�صام ، وذلك باإ�صر�ف جلنة برئا�صة �ل�صاعر �أ. فرحان �خلطيب �لذي نظم مطلع �لق�صيدة �لتي تقرر باقرت�ح من �ملن�صق 
�لعام �أن يكون �ل�صطر �الأول من مطلعها عنو�نًا لها: "�صج �الأ�صري و�صاقت �الأغالل".وقد �صارك يف نظم هذه �لق�صيدة كل من �ل�صعر�ء: فرحان �خلطيب ، ماجدة 
�صاهني ، حممد ب�صري دحدوح ، �صمرية فرحات ، علو�س ع�صاف ، رنا �صالح ، ربيعة غامن ، �صامي عو�س �هلل ، زينب عبد �لباقي، �صامي مهنا ، مرمي �ل�صيفي ، �إ�صماعيل 

ركاب ، �آمال خ�صور، خلود قدورة ، �إياد �صما�صنة ، �صمر �أحمد تغلبي، وحممد �صرمي.

�صعر�ء "منرب �أدباء بالد �ل�صام" ين�صدون لالأ�صرى يف ق�صيدة عمودية م�صرتكة 
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الطباعة :
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 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

1 -جريدة التحرير منرب حر، يشجع على الكتابة 
وحرية التعبري. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا االإعالمي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية تمنراست
دائرة تمنراست
بلدية عين امقل

رقم التعريف الجبائي: 098411099021217

اعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا للمرة الثانية 
رقم 2019/04

        
      يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين امقل عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا من اجل:

- انجاز شبكة الصرف الصحي وان الشبي على مسافة 4200 مط
بإمكان المؤسسات المؤهلة والمهتمة بهذا االعالن سحب دفتر الشروط من مكتب التحصيل ببلدية عين امقل، مع دفع 

مستحقات السحب التي تقدر ب 3.000.00 دج
ترسل العروض الى السيد: رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين أمقل لدى أمانة الرئيس اظرفة منفصلة ومقفلة 
بإحكام تتضمن عبارة ملف الترشح او عرض مالي او عرض تقني توضع هذه االظرفة في ظرف خارجي مقفل بإحكام 

ومغفل ويحمل عبارة:
ال يفتح اال من طرف لجنة فتح االظرفة وتقييم العروض

مرفقين بالوثائق التالية:
ملف الترشح: ) ظرف “أ”(: مدون عليه عبارة ملف الترشح ويحتوي على:

- التصريح بالترشح ممضي ومختوم - التصريح بالنزاهة ممضي ومختوم
- القانون األساسي للشركات - الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام المؤسسة

- قدرات مهنية: شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين. - قدرات مالية: المراجع المصرفية
- قدرات تقنية: الوسائل البشرية والمادية والمراجع المهنية. - مذكرة التقنية التبريرية

العرض التقني: ) ظرف “ب”(: مدون عليه عبارة العرض التقني يحتوي على:
- التصريح باالكتتاب ممضي ومختوم

- كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني مذكرة تقنية وكل وثيقة مطلوبة والمحرر محتواها في دفتر الشروط
- الجدول الزمني لسير األشغال - دفتر الشروط يحتوي في أخر صفحته على عبارة “ قرئ وقبل “ مكتوبة بخط اليد.

العرض المالي: ) ظرف “ج”(: مدون عليه عبارة العرض المالي ويحتوي على :
- رسالة التعهد ممضية و مختومة

- جدول األسعار بالوحدة ممضي و مختوم
- تفصيل كمي و تقديري ممضي و مختوم

- تحليل السعر اإلجمالي و الجزافي.
- الكشف الوصفي لتنفيذ األشغال

حدد آخر أجل لتسليم العروض ب10 يوم لمدة تحضير العروض ابتداء من تاريخ صدور اول اعالن في الجرائد الوطنية 
BOMOP أو النشرة الرسمية

- يتم ايداع العروض في اخر يوم لمدة تحضير العروض الى غاية الساعة ) 10.30 سا( |
- يتم فتح ملف الترشح االظرفة التقنية والمالية في جلسة علنية وذلك في نفس يوم ايداع العروض على الساعة 11:00 
ببلدية عين امقل يمكن للمتعهدين او ممثليهم الحضور ان ارادو ذلك اذا تصادف يوم ايداع العروض وفتح االظرفة مع 

يوم عطلة و راحة قانونية فان مدة تحضير العروض سوف تمدد الى يوم العمل الموالي.
 يبقى المتعهدين ملزمين بعروضهم لمدة تساوي ملة تحضير العروض + ثالثة اشهر

  ANEP Nْ 2030000550      التحرير 2020/04/28 

الثالثاء 28 اأفريل 2020 م امل�افق
لـ 05 رم�سان 1441 هـ - العــدد 1987

14ت�سلية

 o 1نبتة عشبية جبلية توضع لتزكية الشاي أو للعالج
قوام

2فضة سائلة o أرشد o نصف فارغ
3طائر اسطوري حييا بعد احتراق o كثري جدا

4إمارة عربية
5ماكنة حترك ما نركبه برا وحبرا وجوا

6اخنفاض درجة احلرارة o نصف راية o العزوة واملكانة 
العائلية

7احد الوالدين o صباحك مثله o يابسة
8نبات طيب يف السلطة o منطقة متنازع عليها يف جنوب 

مصر
9قبول حسن

10مثل عريب قدمي يقال يف توافق اثنني يف الشكل أو 
الشخصية

أفقــــــــــــــــــي

 o 1وحدة معلومات يف الكمبيوتر
نبات صحراوي

 o مسؤول o 2يؤوي ويعطي األمان
متشاهبان

 o )3عملة عربية )مجع ومعكوسة
دمر وقلب رأسا على عقب

4مؤنس o فول سوداين
5من اوالد آدم o ندرة )معكوسة(

6من االطراف o استحسنه
7تدعو للخجل o وزراء امللك 

وحاشيته
8جهنم )معكوسة( o وبخ

9توقف o من يعطي الناس دينا 
مقابل فائدة

10جمموعة )كلمتان(

عمــــــــــــــودي 

 9 منها  واحد  كل  كبرية،داخل  مربعات   9 من  �س�دوك�  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 وعم�ديا 

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

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  
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حدث يف مثل هذا الي�م
م�صطفى  بقيادة  �لعثمانيون   -  1700

د�ي ينت�صرون على �صلطان فا�س 
�إ�صماعيل �لكبري يف "معركة جدوية" 
و�لتي قتل من �لفا�صيني فيها 30 �ألًفا.

يف  م�صلم   108 مقتل   -  2004
مو�جهات بني قو�ت �الأمن و�إ�صالميني 

جنوب تايالند وذلك بعد �قتحام قو�ت 
�الأمن الأحد �مل�صاجد وقتلت 32 �صخ�س 
كانو� بد�خله مما ولد هذه �ملو�جهات.
بار�ك  �الأمريكي  �لرئي�س   -  2009

�أوباما يختار �لعامل �حلائز على جائزة 
نوبل �أحمد زويل �صمن جمل�صه 

�ال�صت�صاري للعلوم و�لتكنولوجيا.

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
والية �أدر�ر

د�ئرة فنوغيل
بلدية متنطيط

رقم : 09/ 2020
و�صل ت�صجيل �لت�صريح
بتاأ�صي�س جمعية حملية

مبقت�صى �لقانون رقم 06/12 �ملوؤرخ يف 18 �صفر عام 1433 هـ �ملو�فق ل: 
12 يناير 2012 و�ملتعلق باجلمعيات مت هذ� �ليوم 16 �أفريل 2020 ت�صليم 
و�صل ت�صجيل �لت�صريح بتاأ�صي�س �جلمعية �لبلدية �مل�صماة ��صم �جلمعية جمعية 

حي �لب�صاتني بق�صر �والد �حلاج �ملامون
والية �أدر�ر - د�ئرة فنوغيل - بلدية متنطيط 

مالحظة : رئي�س �جلمعية ملزم باجناز خامت يحمل �ملو�صفات �لتالية:
 1 -��صم �جلمعية

. �العتماد  وتاريخ  -رقم   2
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حدث وال حـرج
15

�صــورة و تعليــق
لـ مثل هذ� �ملنظر 
نهى �الإ�صالم عن 
قطع �ل�صجر .. 
قال �لنبي �صلى 

�هلل عليه و�صلم  : 
�صدرة  قطع  "من 
�صّوب �هلل ر�أ�صه 

يف �لنار"

�ل�صني تعتزم �إن�صاء 
�أول مطار لطائر�ت 

ركاب بال طيار 
اأعلنت �رضكة "اإي هانغ" ال�سينية الرائدة عامليا يف جمال 

من�سات تكنولوجيا املركبات اجلوية، عن عزمها على بناء 
اأول منفذ اإلكرتوين خلدمات الطائرات من دون طيار يف 

العامل
وقالت ال�رضكة، اإنها "�ستتعاون مع �رضيك حملي يف 

مدينة هيت�سو يف مقاطعة قوانغ�سو ال�سينية لبناء امليناء 
الإلكرتوين، مما �سي�رضع تاأدية خدمات ال�رضكة يف �سناعة 

ال�سياحة".
 ،EHang 216 وتت�سمن اخلطة ت�سليم 20 وحدة من طائرات

وهي مركبة طريان م�ستقلة للركاب ذات مقعدين، �سيتم 
ا�ستخدامها يف م�ساهدة املعامل من اجلو

ونفذت ال�رضكة �سابقا، اأوىل الرحالت التجريبية يف الوليات 
املتحدة ملركبات التاك�سي اجلوي من دون طيار، وح�سلت 

على ت�ساريح لختبار طائرات الركاب ذات املقعدين العاملة 
بالكهرباء يف الرنويج، لكنها تركز ب�سكل كبري على ال�سن.

يتكون مبنى املحطة الإلكرتونية اجلديد من ثالثة طوابق 
تغطي م�ساحة 2500 مرت مربع، وت�ستمل امليزات املعمارية 

على قاعة ا�ستقبال يف الطابق الأول، ومنطقة انتظار للركاب 
يف الطابق الثاين، ومنطقة مغادرة وو�سول يف الطابق 

الثالث.
و�سيتم و�سع اأربع من�سات هبوط على ال�سطح، مبا يتيح 

هبوط واإقالع اأربع طائرات يف وقت واحد.

متاحف العامل تطلق حتديا خميفا 
ين�شر الفزع عرب "تويرت"

بريطاين طريقة  متحف  ابتكر 
اجلمهور  عن  للرتفيه  فريدة 
اإغ��الق��ه جراء  اأث��ن��اء  امل��ع��زول 
ك��ورون��ا. ف��ريو���س  جائحة 
قيود  ب�سبب  اإغ��الق��ه  ومنذ 
متحف  اأطلق   ،Covid-19
ي���ورك  يف  ي��ورك�����س��اي��ر 
اأ���س��ب��وع��ي��ة عرب  حت��دي��ات 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
الأخ���رى  املتاحف  لتحدي 

املا�سية  اجلمعة  يوم  املتحف  معن.وبداأ  مو�سوع  حول  اأ�سياء  مل�ساركة  وال��زوار 
جمموعة  يف  عليها  العثور  ميكن  التي  رعبا  الأكر  الأ�سياء  مل�ساركة  جديدا  حتديا 
املتحف  #curatorbattle.وبداأ  ها�ستاغ  حتت  الأخرى  واملتاحف  يورك�ساير  متحف 
مع  الرابع  اأو  الثالث  القرن  يف  رومانية  امراأة  �سعر  كعكة  ب�سورة  اجلديد  التحدي 
اإ�سكتلندا  يف  الوطنية  املتاحف  احل��ن.وردت  ذلك  منذ  مكانها  يف  الدبابي�س  بقاء 
عرب  ما  و�رضعان  املتعفنة.   والأ�سنان  الوردي  اللون  ذات  البحر"  ل�"حورية  ب�سورة 
لعبة  بكندا،  اإدوارد  الأمري  جزيرة  يف  املتاحف  تقدمي  مع  الأطل�سي،  املحيط  التحدي 
155 عاما،  داخل جدران ق�رض عمره  اأنهم عروا عليها خمباأة  ادعوا  "ملعونة"  اأطفال 
لحقا. اآخر  مكان  يف  عليها  عروا  ثم  مكان  يف  و�سعوها  املتحف  موظفي  اإن  قائلن 

�لزعيم كيم جونغ �أون .. 
يف خطر!!

كيم ج�نغ اأون يعاين من اأمرا�ص 
يف اأوعية القلب الدم�ية ب�سبب 

ال�سمنة واالإرهاق، وال�سني تر�سل 
فريقًا طبيًا اإىل ك�ريا ال�سمالية 

ملتابعة �سحته.

عجوز ت�صتفيق بعد �أ�صابيع 
من �إعالن وفاتها

ا�ستعادت امراأة دخلت امل�ست�سفى يف غ�اياكيل باالإك�ادور، وعيها 
بعد 3 اأ�سابيع من الغيب�بة، لتجد نف�سها م�سجلة يف قائمة املت�فني 

ب�سبب لب�ص يف االأ�سماء.
ومت االإبالغ عن وفاة األبا ماروري، 74 عاما، يف 27 مار�ص بعد 

دخ�لها امل�ست�سفى ب�سبب احلمى و�سع�بات يف التنف�ص. وت�سلمت 
عائلتها بعد اأ�سب�ع على ذلك جثمانا مت حرقه من دون اأن 

يتعرف عليه اأحد من االأقارب.وقال ابن �سقيقتها خ�ان كارل��ص 
رامريي�ص عرب �سبكات الت�ا�سل االجتماعي، اإن ماروري "كانت 
يف غيب�بة مدة 3 اأ�سابيع ومع جن�ن ك�رونا يف امل�ست�سفى حدث 
خلط يف االأ�سماء واأعلنت وفاتها".وقد اأعطت املراأة ال�سبعينية 

التي ا�ستفاقت ي�م اخلمي�ص ا�سمها ورقم هاتف �سقيقتها اآورا 
لالت�سال بها.واأو�سح رامريي�ص "ت�جه االأطباء اإىل منزل خالتي 
اآورا للتحقق من اخلطاأ"، م�سيفا: "ال نزال جنهل ه�ية من و�سعنا 

رماده يف املنزل".واأكد اأن خالته "يف و�سع جيد"، واأن العائلة طلبت 
تع�ي�سات على كلفة حرق من امل�ست�سفى 

اجلثة "واالأمل واحلزن 
الناجمني عن ال�فاة" 

املفرت�سة.وقالت اآورا 
لل�سحافة: "�سقيقتي يف 

غرفة بامل�ست�سفى بانتظار 
اأن تخرج. لقد م�سى �سهر 

تقريبا على اإعالن وفاتها 
وكنت اأحتفظ ط�ال هذه 

املدة برماد �سخ�ص اآخر

 وجهت �سلطة �سبط ال�سمعي الب�رضي، اأم�س، 
اإنذارا لقناة »نوميديا TV »ب�سبب ما ت�سمنه 

برنامج الكامريا اخلفية بعنوان »اأنا وراجلي« الذي 
بثته اجلمعة، من خمالفات ج�سيمة م�ست بقواعد 
املهنة واأخالقياتها واأخلت مببادئ وقواعد النظام 

العام.
اأو�سحت �سلطة �سبط ال�سمعي الب�رضي، اأنه 

انطالقا من �سهر �سلطة �سبط ال�سمعي الب�رضي 
على احرتام مطابقة اأي برنامج �سمعي ب�رضي 

للقوانن والتنظيمات �سارية املفعول، وبعد متابعتنا 
حلقة برنامج الكامريا اخلفية بعنوان »اأنا وراجلي« 
الذي بثته القناة اخلا�سة »نوميديا TV »، يوم 24 

اأفريل، وبعد اطالعنا على ردود فعل املواطنن عرب 
خمتلف و�سائط التوا�سل الجتماعي، واأي�سا ردود 
ال�سحافة الوطنية على ما ت�سمنه هذا الربنامج من 
خمالفات ج�سيمة م�ست بقواعد املهنة واأخالقياتها، 
واأخلت مببادئ وقواعد النظام العام وامل�سا�س باحلياة 

اخلا�سة و�رضف و�سمعة الأ�سخا�س وعدم احرتام 
الكرامة الإن�سانية«، فاإن ذات الهيئة-ح�سب بيان 

لها-توجه اإنذارا لقناة »نوميديا TV » بعدم تكرار 
مثل هذه الأنواع من الربامج واللتزام الفوري 

بذلك وحتتفظ ال�سلطة باتخاذ اإجراءات اأخرى يف 
حالة متاديها يف ذلك.

ب�صبب �لكامري� �خلفية "�أنا 
ور�جلي" �ملهينة

�صلطة �صبط 
�ل�صمعي �لب�صري 

تنذر قناة 
"tv "نوميديا 

وفاة 3 �أ�صخا�س من عائلة 
و�حدة بعد ��صتن�صاقهم لغاز 

قارورة بوتان باجللفة 
تدخلت م�ؤخرا م�سالح احلماية املدنية بحا�سي بحبح يف حدود 

ال�ساعة 14 �سا 59 د مبنطقة امل�سران الأجل حادث يتمثل يف 
اختناق 03 �سحايا اثر ا�ستن�ساقهم للغاز املنبعث من قارورة 
الب�تان ، اأين اأ�سفر احلادث عن وفاة �سيخ عمره 78 وعج�ز 

عمرها 63 و�ساب عمره 18 �سنة، فيما مت  حت�يل جثتهم 
مل�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفى حا�سي بحبح.



تد�بري �ل�صريبة على �أرباح �لـ�صركات لفائدة 
�لـمد�خيل �لـمحققة يف �جلنوب

احلك�مة ت�ستاأنف مناق�سة م�سروع قان�ن املالية التكميلي

ي لـــــــــــ�ؤي 
----------------------

الرحمان  عبد  املــالــيــة  وزيـــر  وقـــدم 
تراأ�سه  للحك�مة  اجتماع  خالل  راوية 
ال�زير االأول، عبد العزيز جراد، عرب 
ح�ل  عر�سا  بعد  عن  التحا�سر  تقنية 
الـم�سروع  ت�سمنها  التي  املقرتحات 
التكميلي  الـمالية  لقان�ن  التمهيدي 
الـمرج�ة  االأهداف  وكذا   ،2020 ل�سنة 
املــ�ــســروع  لــدرا�ــســة  �ص  خ�سّ  ، مــنــهــا. 
التكميلي  الـمالية  لقان�ن  التمهيدي 

ل�سنة 2020.
االقت�سادية  االآثـــار  الــ�زيــر  وعر�ص 
والـمالية الناجمة عن االأزمة ال�سحية 
ك�رونا  فريو�ص  بجائحة  الـمتعلقة 
ال�س�ق  و�سعية  وكــذا   ،)19 )ك�فيد- 
ذات  ي�سيف  للمحروقات،  الــدولــيــة 

امل�سدر.
الـمالية  لقان�ن  التمهيدي  امل�سروع  و 
يف  ــدرج  ــن ي  ،2020 ل�سنة  التكميلي 
احلك�مة،  عمل  برنامج  تنفيذ  اإطــار 

ـــات الـــتـــي تــعــّهــدت  ـــزام ـــت وكـــــذا االل
بــهــا الــ�ــســلــطــات الــعــمــ�مــيــة يف جمــال 

من  االإجـــــراءات  وتب�سيط  تخفيف 
واإعـــادة  االأعــمــال  مناخ  حت�سني  ــل  اأج

الـم�ؤ�س�سات  وتط�ير  اال�ستثمار  بعث 
ك�رونا،  فريو�ص  مكافحة  و  النا�سئة 
للـم�اد  الـم�ؤقت  االإعــفــاء  خــالل  من 
ـــزة والــلــ�ازم  ـــه الــ�ــســيــدالنــيــة واالأج
الت�سدي  يف  الـم�ستعملة  الــطــبــيــة 
 ،)19 ك�رونا)ك�فيد  فريو�ص  جلائحة 
الـم�سافة  القيمة  على  ال�سريبة  من 

والر�س�م اجلمركية.
اإقــرار  االوىل  الــ�زارة  ح�سب  �سيتم  و 
ــ�ان اإنــعــا�ــص الــقــدرة  ــن ــع تـــدابـــري ب
جتديد  ــالل  خ مــن  لالأ�سر  ال�سرائية 
فيما  باملائة   50 بن�سبة  التخفي�ص 
يخ�ص ال�سريبة على الدخل االإجمايل 
اأربــــاح  ــى  ــل ع ــة  ــب ــري ــس ــ� وال  )IRG(
الـمداخيل  لفائدة   ،)  IBS( الـ�سركات 

الـمحققة يف مناطق اجلن�ب.  
"تاأجيل  قرر  اجلمه�رية  رئي�ص  وكان 
درا�سة م�سروع قان�ن املالية التكميلي" 
االإجراءات  انعكا�سات  تقييم  حني  اإىل 
احلك�مة  م�ست�ى  على  املتخذة  املالية 

وتط�ر ال��سع يف العامل.

��صتاأنفت �حلكومة مناق�صة م�صروع قانون �ملالية �لتكميلي �لذي ت�صمن �إقر�ر تد�بري فيما يخ�س �ل�صريبة على �لدخل �الإجمايل 
و�ل�صريبة على �أرباح �لـ�صركات لفائدة �لـمد�خيل �لـمحققة يف مناطق �جلنوب.
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ت�صجيل 50 حالة �صفاء خالل 24 �صاعة

و7  جديدة  �إ�صابة   135
وفيات بفريو�س كورونا

�إقالة �ملدير �لعام ملركب 
�حلجار

�قرت�ح تقلي�س �لف�صل �لثالث �إىل 4 �أ�صابيع فقط يف حال رفع �حلجر

�لبي�صاء   �لدر��صية  �ل�صنة  خيار  يف  تت�صبب  "كورونا" لن 

طعاما �أو نقد�  ..   جلنة �لفتوى جتيز �إخر�ج زكاة �لفطر بد�ية من �صهر رم�صان

حجز 18 قنطار� من �للحوم �حلمر�ء مهياأة للبيع بتب�صة

ر�بح ظريف يغادر �ل�صجن

ك�سفت وزارة ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات 
التي  امل�ستجدات  اآخـــر  ــ�ل  ح الــيــ�مــي  بيانها  يف 
امل�ستجد  ك�رونا  فريو�ص  انت�سار  بخ�س��ص  �سجلتها 
جديدة  اإ�ــســابــة  ت�سجيل135  عــن  "ك�فيد19" 
عدد  لريتفع  ــر  ــزائ اجل يف  "ك�رونا"  بــفــريو�ــص 

االإ�سابات اإىل 3517 حالة.
جديدة،  وفيات   07 ت�سجيل  البيان،  نف�ص  ــد  واأك
منذ  اجلزائر  يف  لل�فيات  االإجمايل  العدد  لريتفع 
الذي  ال�قت  يف  حالة.   432 اإىل  اجلائحة  بداية 
فريو�ص  وانت�سار  تف�سي  متابعة  جلنة  ك�سفت 
�سفاء  حالة  ت�سجيل50   عن  اجلــزائــر  يف  كــ�رونــا 
 1558 اإىل  ال�سفاء  حــاالت  عدد  لريتفع  جديدة، 
�سفيق  بــاجلــزائــر،  ت�ن�ص  �سفري  واأ�ــســرف  حــالــة. 
على  ب�مدين  هــ�اري  مبطار  االثنني،  اأم�ص  حجي 
من  ت�ن�سيا،  م�اطنا   160 يناهز  ما  اإجــالء  عملية 
يف  املقيمني  من  اأبنائهن  رفقة  جزائريات   4 بينهم 
ت�ن�ص،حيث متت عملية االإجالء على منت طائرة 

تابعة للخط�ط اجل�ية الت�ن�سية.
لالإ�سارة عملية االإجالء هي االأوىل ج�يا والرابعة 
مت  حيث  عم�ما،  ــالء  االإج عمليات  م�ست�ى  على 
املعرب  عــرب  جزائرية  ـــراأة  ام  134 اإجـــالء  �سابقا 
االلتحاق  من  متكينهن  ق�سد  ب��سبكة،  احلــدودي 
اأين خ�سع�ا للحجر ال�سحي  يف  باأزواجهن بت�ن�ص، 

فندق مبدينة ت�زر الت�ن�سية.
ل�ؤي ي

�سادقت اجلمعية العامة للمجمع ال�سناعي �سيدار، 
اأم�ص االثنني، على اإقالة املدير العام ملركب احلجار 
االإدارة.  جمل�ص  وتغيري  معطاهلل  الدين  �سم�ص 
ر�سا  النتخاب  العامة  اجلمعية  حم�سر  وت�سمن 
ملركب  عاما  مديرا  املجمع  اإطارات  اأحد  وه�  بلحاج 
اأع�ساء  حمله  الـــذي  معطاهلل  ليخلف  احلــجــار 
اجلمعية العامة م�س�ؤولية اخل�سائر ال�سلبية لل�سنة 
�سنتيم  مليار  بـ1400  قــدرت  والتي   ،2019 املالية 
كح�سيلة اأدخلت املركب يف عجز مايل و�سل اإىل حد 

عدم القدرة على �سب اأج�ر العمال.
ق/و

�لعرو�س �لرتويجية �لرم�صانية 2020 ملوبيلي�س

مع عرو�سPromo PixX 50  و Promo PixX  100 �صتح�صلون حتًما على �أكرث
الرتويجية  عرو�سه  اإطالق  عن  ويعلن  زبائنه،  مع  رم�سان  �سهر  بقدوم  يحتفي  م�بيلي�ص 
املُ�جهة لزبائن الدفع امل�سبق Mobtasim ،التي ت�سمح لهم من اال�ستفادة بعدة مزايا. اإبتداًءا 
من اأول ي�م واإىل غاية اأخر ي�م من ال�سهر الف�سيل، ،وبغر�ص اإبقاء زبائنه يف ات�سال مت�ا�سل 
 50Promo PixX     مع عائالتهم واأقاربهم، يقرتح م�بيلي�ص على زبائنه عر�سني ترويجيني
و 100Promo PixX ،بغر�ص احل�س�ل والتمتع مبزايا اأكرث.وعليه، با�ستعمال القائمة *600# 

اأو التطبيق MobiSpace اأو واجهة ال�اب MeetMob ،�سي�ستفيد الزبائن مما يلي:
م�بيلي�ص  �سبكة  نح�  حمدودة  غري  ق�سرية  ور�سائل  مكاملات   :Promo PixX  50 عر�ص   •
الفط�ر،  اىل  ال�سح�ر  من  �ساحلة  انرتنت  جيغا   1  + ال�طنية  ال�سبكات  جميع  نح�  دج   50  +

عر�ص �سالح ملدة 24 �ساعة.
 + م�بيلي�ص  �سبكة  نح�  حمدودة  غري  ق�سرية  ور�سائل  مكاملات   :Promo PixX  100 • عر�ص 
24 �ساعة.   ق.و  2 جيغا انرتنت، عر�ص �سالح ملدة  ال�سبكات ال�طنية +  200 دج نح� جميع 

"حممد  ال�طنية  الرتبية  وزيــر  اأزاح 
اعتماد  اإىل  اللج�ء  اأمــ�ــص  واجع�ط" 
امل��سم  خــالل  البي�ساء  ال�سنة  خيار 
الدرا�سي اجلاري ب�سبب احلجر ال�سحي 
ك�رونا.واأكد  وباء  من  للحد  املفرو�ص 
جمعه  ت�ساوري  لقاء  "واجع�ط" خالل 
ميكن  ال  اأنه  التالميذ  اأولياء  بجمعيات 
بي�ساء،  الدرا�سية  ال�سنة  هذه  اعتبار 
تنفيذ  يف  التقدم  م�ست�ى  اإىل  بالنظر 
الثالث  التعليمية  املراحل  يف  الربامج 
�سهر  مــن  الـ12  غاية  اإىل  دامــت  التي 
الرتبية  ــر  وزي املــا�ــســي.واأ�ــســار  مــار�ــص 

الدرا�سية  لل�سنة  الثالث  الف�سل  اأن  اإىل 
فقط  اأ�سابيع  باأربعة  حمــدد  اجلارية 
قد  ال�زير  تقدير.وكان  اأق�سى  على 
األح يف ر�سالة وجهها م�ؤخرا اإىل االأ�سرة 
مع  الت�ساور  �ــســرورة  على  الرتب�ية 
والتفكري  االجــتــمــاعــيــني  الــ�ــســركــاء 
تبقى  فيما  ت�قعه  ميكن  فيما  �س�يا 
وكيفية  اجلارية  الدرا�سية  ال�سنة  من 
كذلك  واالإطـــالع  االمتحانات  تنظيم 
على م�ست�ى التقدم يف تنفيذ الربامج 
حالة  يف  الثالث  التعليمية  املراحل  يف 
يف  اأو  ال�سحي  احلجر  ــراءات  اإج متديد 

مالئمة  ــــراءات  اإج ــق  وف رفعه  حالة 
التعليمي. الن�ساط  مبــزاولــة  ت�سمح 
اقرتاحات  اللقاء  هذا  يف  ال�زير  وقدم 
بت�س�ر  ــروج  اخل من  للتمكن  مبدئية 
حالة  يف  بديلة  حل�ال  يت�سمن  ت�افقي 
ا�ستئنافها  اأو  الدرا�سة  تعليق  م�ا�سلة 
يف امل�ؤ�س�سات الرتب�ية بعد رفع احلجر 
اإمكانية  واجــعــ�ط  ال�سحي.واقرتح 
اخلا�سة  الــزمــنــيــة  ــرتة  ــف ال تقلي�ص 
بالف�سل الثالث والتي على اأ�سا�سها ميكن 
التق�مي  واإجــراء  التدري�ص،  ا�ستئناف 
ــ�زارة  ال قدرتها  والتي  البيداغ�جي 

اأ�سابيع  اأربعة  اإىل  ثالثة  من  ال��سية 
باالعتماد على نظام تعديل التعلمات، 
اإىل جانب حتديد اآخر تاريخ ي�ستحيل 
حالة  يف  ــة  ــس ــدرا� ال ا�ستئناف  بــعــده 
اأعــرب  احلجر.كما  اإجــــراءات  متديد 
بعد  �سي�سل  باأنه  يقينه  عن  الــ�زيــر 
ال�سركاء  كافة  مع  امل�ساورات  ا�ستكمال 
التالميذ  تر�سي  بناءة  اقرتاحات  اإىل  
الرتب�ية  ــرة  ــس االأ� وكــافــة  واالأولــيــاء 

وتخدم امل�سلحة العليا لل�طن.

ل�ؤي ي

للفت�ى  ـــة  ـــ�زاري ال الــلــجــنــة  اأجـــــازت 
�سهر  بــدايــة  مــن  الفطر  زكــاة  ـــراج  اإخ
الفت�ى  اأع�ساء جلنة  رم�سان. واجتمع 
الــ�ــســ�ؤون  وزارة  مقر  يف  احلــا�ــســرون 
ــع بقية  الــتــ�ا�ــســل م بــعــد  الــديــنــيــة، 
الت�ا�سل  و�سائل  طريق  عن  االأع�ساء 

املتاحة.
واأو�سحت اللجنة ال�زارية للفت�ى، اأنه 

الفطر  زكــاة  تخرج  اأن  االأ�سل  كان  اإذا 
�سبيحة ي�م العيد قبل ال�سالة، ملا ثبت 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  ان 
قبل  ت�ؤدى  اأن  الفطر  زكاة  باإخراج  اأمر 
الفقهاء  النا�ص اىل ال�سالة، فاإن  خروج 
قيا�سا  اخراجها،  تعجيل  بج�از  قال�ا 
اأن  �سح  فقد  ــال،  امل زكــاة  تعجيل  على 
العبا�ص ر�سي اهلل عنه �ساأل النبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم يف تعجيل �سدقته قبل 
والأنها  ذلــك،  يف  له  فرخ�ص  حتــل،  اأن 
عنه،  والفطر  ال�س�م  ب�سبب  واجبة 
تعجيل  جاز  ال�سببني  اأحد  حتقق  فــاإذا 
الــ�زاريــة  اللجنة  وذكــرت  اخراجها. 
على  واجبة  الفطر  زكــاة  اأن  للفت�ى، 
ق�ت  من  اأكرث  ملك  وم�سلمة  م�سلم  كل 
ي�مه، يخرجها عن نف�سه وعمن تلزمه 

نفقته كالزوجة واالأوالد.
واأكدت جلنة الفت�ى اأنه اإذا كان اإخراج 
زكاة الفطر طعاما من غالب ق�ت البلد 
اأي�سا،  جائز  نقدا  اإخراجها  فاإن  جائزا، 
ال�س�ؤون  وزارة  حتددها  التي  بالقيمة 

الدينية واالأوقاف.
ل�ؤي.ي

متكنت   ، الرقابة  م�سالح  اأن  بتب�سة  التجارة  مبديرية  اأالإعالم  خلية  بيان  ك�سف 
18 قنطارا من  اللح�م احلمراء قدر وزنها ب  اأم�ص من حجز كمية �سخمة من  ي�م 
وعدم  ال�سرية،  امل�ست�دعات  اإحدى  يف  �سرعية  غري  بطريقة  ذبحها  خلفية  على   ،
�سالحية بع�سها، حيث وجهت الكميات ال�ساحلة ملديرية ال�سحة وال�سكان لت�زيع 

التابعة  امل�ؤ�س�سات،  على  االآخــر  بع�سها  وت�زيع  امل�ست�سفيات،  على  منها  ال�سالح 
ملديرية الن�ساط االجتماعي، على غرار دار العجزة ببكارية. يف ما فتحت امل�سالح 
قبل  املت�رطني  وكافة  ووجهتها  فيه  ذبحت  الذي  امل�ست�دع  ملعرفة  حتقيقا  اأالأمنية 
تقدمي ملفاتهم للجهات الق�سائية للف�سل فيه.                                        �س��سه حممد الزين

اأدانت الغرفة اجلزائرية مبجل�ص ق�ساء امل�سيلة مدير الثقافة االأ�سبق رابح ظريف 
بثالثة اأ�سهر حب�سا نافذا حيث �سيغادر املعني ال�سجن بعد ا�ستنفاذه العق�بة.

قا�سي  من  باأمر  جانفي   14 ي�م  امل�ؤقت  ال�سجن  دخل  الــذي  ظريف  رابــح  ويتابع 
التحقيق بتهمة امل�سا�ص بال�حدة ال�طنية على خلفية من�س�رات يف م�قع فاي�سب�ك 

تطرق فيها لل�سهيد عبان رم�سان.
وجتدر االإ�سارة اأن حمكمة م�سيلة اأدانت ظريف املقال من من�سبه بعد احلادثة بعام 

حب�ص نافذة يف نف�ص الق�سية.
ق/و

  

مل يفر�ص ك�رونا نف�سه على ج�سد العامل 
جمتمعه وذاته فح�سب، بل اقتحم جمم�ع 

القيم التعاقدية التي فر�ستها االإرادة العامة 
للمجتمعات واجلماعات الدول وامل�ؤ�س�سات و 

اأ�سندت �سل�كياتها اإىل مركزية الذات و فردانية 
مفككة تراعى فيها امل�سلحة الذاتية دون اأي 

اعتبار ل�سل�كيات مركزية االآخر وتعاقده 
اجلمعي خا�سة واالإن�ساين عامة. فك�رونا جعل 

من قادة دول تلغي تعاقدها القيمي مع ذاتها 
تاريخها واأغاين اأفالم عظمتها، فالعامل مل يعد 

كما كان، لقد تغريت منظ�مة االأخالق العامة من 
تعاقد وفق االإرادة االجتماعية اإىل منط تنت�سر 

فيه القيم الذاتية الفاقدة للمعايري االإن�سانية 
و اأ�سبح الن�ع االإن�ساين املقد�ص يخ�سع لق�انني 
تعالج ق�ساياه وفق تاريخ مرجعي اأقام تعاقده 

و تغنى بكل قيمه احلديثة لكي ال يع�د اإليه. 
لقد فر�ص ك�رونا منطقه، ق�انينه و حقائقه و 

جلب فكرة فناء القيم التعاقدية عرب اإرادتهم 
دولهم و م�ؤ�س�ساتهم املالك�ن لها واملغتنم�ن منها. 

ان املتنّدرين بال�سخرية من واقع كنا نعي�سه 
بعالقات دول و اإرادة جمتمعات يتغنى فيها من 

رفع يده بحق النق�ص "فيت�" اأكرث من ثالثة 
واأربعني مرة لكرامة ب�سر يقهرون، و ادعاوؤه 

انه ن�سري لقيم العدالة،احلرية وامل�ساواة .كم 
كان م�جعا اأملهم الذي اأ�سقطه ك�رونا كما ا�سقط 

قيمهم ومل يعرتف بها، و الهم املنتظر ال�ساكن 
بحريته بني الياأ�ص و الرجاء ان يدرك ذاته 

الفاعلة و مرجعية قيمه االإن�سانية و فق تعاقده 
االأزيل معها اأن باإمكانه ان يبني تعاقده اخلا�ص 

وفق اإرادته العامة منطلقا من مركزية �سل�كه 
الذاتي و احرتام �سل�كيات مركز االأخر واإنتاج 

وعي فاعل لكين�نته ووج�ده م�ستم�سكا باالإن�سان 
و حمبته قبل ك�رونا و بعده.

بقلم: �الأ�صتاذ رقيق عبد �هلل 

كورونا.. 
و�ملتنذرين 
بال�صخرية



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

