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ال ميكــــن �لتنبـــوؤ باأي 
�سيناريوهات النتهاء "كورونا"

�عتماد معدالت �الإنقاذ وتاأخري �لباك و�لبيام �إىل �سبتمرب �لقادم
04/03

�إيد�ع وكيل �جلمهورية 
�مل�ساعد لدى حمكمة عني 

مليلة �حلب�س �ملوؤقت

حتديد زكاة �لفطر 
بـ 120 دينار� لهذ� 

�لعام

منظمة ال�سحة العاملية تف�سل يف توقعات درا�سة 
�سنغافورية حول نهاية الوباء:

لوباء  ثانية  موجة  من  يحذر  • خياطي 

�مل�سابني  �إجمايل   3649
بكورونا و132 حالة و5 

وفيات جديدة

�إقبال مكثف للمو�طنني على �لت�سوق دون 
�حرت�م م�سافة �لتباعد و�إجر�ء�ت �لوقاية

�إنقاذ 3 �أطفال بعد 
�إ�سابتهم ب�سعقة كهربائية 

الواديالوادي غردايةالوادي

�ص 05�ص 05

وز�رة �ل�سكن تبحث 
�إعادة بعث ور�سات 

�لبناء تدريجيا

بعد درا�سة كل االقرتاحات التي 
03تقدم به ال�سريك االجتماعي

04

بن بوزيد اأكد جتنب اجلزائر كارثة خالفا ملا توقعه العلماء

ال�ساغل" �سغلنا  الوطنية  باالمتحانات  واملعنيون  التالميذ  "م�ستقبل  الرتبية:  • وزير 

شحات أكد تسبب الفيروس في تعطيل نظام تموين الجزائر بمحاصيل زراعية إستراتيجية

�حلكومة حت�سر ملا بعد "كوفيد19" با�ستغالل 250 
�ألف هكتار من �الأر��سي �جلبلية و�ل�سحر�وية
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02احلدث

مرموري يناق�س تد�بري �لتخفيف من �آثار 
�ل�سياحة قطاع  "كورونا" على 

حممد علي 
-----------------

اللقاء  باأن  للوزارة  بيان  وك�شف 
وتبادل  الت�شاور  اإطار  يف  يندرج، 
انعكا�شات  ح���ول  امل��ع��ل��وم��ات 
على  احلالية  ال�شّحية  الأزم���ة 
واقرتاح  جهة،  من  ال�شياحة  قطاع 
اآثارها على  بتخفيف  كفيلة  تدابري 
جهة  من  ال�شياحية  الن�شاطات 

اأخرى. 
واأو����ش���ح امل�����ش��در ذات����ه، ب��اأن 
من  جملة  ا�شتعر�شوا  احلا�رضين 
تاأثري  من  للتخفيف  الق��رتاح��ات 
مرحلة  يف  القطاع  على  الأزم��ة 
بعث  لإع���ادة  والتح�شري  اأوىل، 
الن�شاط ال�شياحي يف مرحلة ثانية.

اأن  ال���وزي���ر  ذك���ر  جهته  وم���ن 
توفري  على  جاهدة  تعمل  احلكومة 
ك��ل الإم��ك��ان��ي��ات ال�����رضوري��ة 
جهة  من  الوباء  ومكافحة  للوقاية 
بعث  واإعادة  الن�شاط  وا�شتمرارية 

القت�شاد من جهة اأخرى.
ان�����ش��غ��الت��ه��م  اأّن  اأّك�����د  ك��م��ا 
بكل  درا�شتها  �شيتّم  واقرتاحاتهم 
احلكومة  خمطط  اإط��ار  يف  جّدية 

املتعاملني  كّل  وم�شاعدة  مل�شاندة 
القت�شاديني ب�شفة عاّمة. 

اإىل  ال��وزي��ر  دع���ى  الأخ����ري  يف 
املتعاملني  طرف  من  اأو�شع  تعبئة 

مل�شتقبل  والتح�شري  واملهنيني، 
واعد مفعم بالأمل والتفاوؤل بعودة 
باإذن  الطبيعية  حالتها  اإىل  احلياة 

الله.

يف حمور لقاء مع مهنيي �لقطاع 

��ستقبل وزير �ل�سياحة، �ل�سناعة �لتقليدية و�لعمل �لعائلي ح�سن مرموري، مبقر �لوز�رة ممثلي كّل من �لفيدر�لية �لوطنية 
للوكاالت �ل�سياحية و�الأ�سفار، �لنقابة �لوطنية لوكاالت �ل�سياحة و�الأ�سفار، �لفيدر�لية �لوطنية مل�ستغلي �لفنادق.

فيما ��ستجاب معظمهم لند�ء�ت �لزبائن 
يف �ليوم �الأول

جتار يرتّيثون يف فتح 
حمالتهم خوفا من 

�مل�ساهمة يف �نت�سار كورونا
وا�شتقبال  حمالتهم  فتح  التجار  بع�ض  اأّج��ل 
زبائنهم، يف الوقت الراهن، خوفا من امل�شاهمة يف 
انت�شار فريو�ض كورونا. ياأتي هذا يف الوقت الذي 
التوقف  بعد �شهر من  اإىل ذلك  �شارع معظمهم 

عن ممار�شة ن�شاطاتهم. 
وعدم  حمالتهم  غلق  من  �شهر  من  اأك��ر  رغم 
الرتخي�ض  ق��رار  ورغ��م  لن�شاطهم،  مزاولتهم 
التجار  اأن بع�ض  اإل  لهم، منذ يومني،  الذي منح 
خوفا  الراهن  الوقت  يف  حمالتهم  فتح  رف�شوا 
نظام  انت�شار فريو�ض كورونا، وكذا كنقطة  من 
ت�شتدعي الرتيث قليال، قبل اإعادة بعث ن�شاطهم 
انت�رضت،  التي  والفيديوهات  ال�شور  تلك  اأمام 
موؤخرا، فيما يخ�ض التدافع الكبري على م�شتوى 
املحالت، خا�شة بالقرب من حمالت بيع املالب�ض 

و�شالونات احلالقة وكذا حمالت بيع الأواين.

بني �لتخّوف و�لرتّيث.. جتار 
يعّلقون ن�ساطهم

ال�شماح  عن  الإع��الن  ومنذ  التجار-  انق�شم 
والإج��راءات  املعايري  وفق  ن�شاطهم  مبزاولة  لهم 
بالفكرة  مرّحب  بني  ق�شمني،  اإىل   - ال�شحية 
يف  زبائنهم  وا�شتقبال  حمله  فتح  اإىل  �شارع 
والفو�شى  للتدافع  ياأبه  مل  ذلك،  من  يوم  اأول 
خالل  من  ذلك  من  اأبعد  راح  بل  حمله،  قرب 
ال�شماح لهم بالدخول يف وقت واحد دون اللتزام 
ال�شور  عديد  اأثبتته  ما  وهو  الوقائية،  باإجراءات 
والفيديوهات التي تداولها رواد مواقع التوا�شل 
الجتماعي يف اأول يوم من الإجراء، وبني راف�ض 
فتح حمالتهم  التجار  اأغلب  للفكرة حيث رف�ض 
يف املرحلة احلالية خوفا من امل�شاهمة يف انت�شار 
اإذاأّجل العديد منهم  اأكر فاأكر،  فريو�ض كورونا 
فتح حمالتهم وترّيثوا يف ذلك بداعي التح�شري 
اجليد لالنطالق، من خالل مطالبة زوار حمالتهم 
اإليها،  دعت  التي  الوقائية  بالإجراءات  بالتقيد 
اأم�ض، وزارة التجار خا�شة بالن�شبة ملحالت بيع 
احلالقة،  وقاعات  والأواين  والأحذية  املالب�ض 
 - يتطلب  ما  وهو  كبريا،  اإقبال  �شهدت  كونها 
ح�شب اأ�شحابها الراف�شني لفتحها حاليا - التقيد 
بالنظر  الإطالق،  على  فتحها  عدم  اأو  بال�رضوط 
رم�شان  اأيام  اأول  يف  فتحها  من  الهدف  اأن  اإىل 
الأمان ولي�ض  تفادي الحتكاك وترك م�شافة  هو 

العك�ض.

 .. و�لزبائن ي�سّجعونهم على 
�لفكرة

اإ�شعار  اإىل  وتاأجيلها  املحالت  فتح  عدم  فكرة 
لحق لقيت ترحيبا وا�شعا من قبل عديد الفئات 
ال�شواب،  عني  واعتربوها  اجلزائري  املجتمع  من 
املواطنون  اأدثها  التي  الفو�شى  بعد  خا�شة 
ال�شعبية  والأ���ش��واق  التجارية  املحالت  قرب 
الأمر  وهو  فتحها،  من  يوم  اأول  يف  وباملحالت، 
الذي راأى فيه البع�ض ت�رضعا كبريا �شيوؤدي اإىل 
عرب   - املواطنني  عديد  دعا  حيث  كربى،  كارثة 
ح�شاباتهم ال�شخ�شية - بع�ض التجار اإىل الرتّيث 
الأوىل،  الأيام  يف  الأقل  على  حمالتهم  فتح  يف 
بالإجراءات  واللتزام  التقيد  ب�رضورة  مطالبني 
تواجدهم  خالل  الزبائن  على  وفر�شها  ال�شحية 
الكمامات  بارتداء  تعلق  ما  خا�شة  باملحالت، 
املطالبة  جانب  اإىل  اأيديهم،  وتعقيم  والقفازات 
مبنعهم من جتريب باملالب�ض واإعادتها اإل يف حال 
التاأكد من �رضائها، نف�ض الإجراء يتعلق بالأحذية، 

نع مل�ض الأواين التي ل يتم اقتناوؤها. بينما يمُ
ق/و

القاب�شة  ال�����رضك��ة  ف���روع  �شاعفت   
الكيميائية  للتخ�ش�شات  اجل��زائ��ري��ة 
"ا.�شي.ا�ض" اإنتاجها لال�شتجابة للحاجيات 
التي فر�شتها جائحة وباء كورونا، ح�شبما 
العام لل�رضكة، عبد  املدير  الرئي�ض  اأفاد به 
لنق�ض  تاأ�شف  وال��ذي  بتقة،  بن  الغني 
لتلبية  الأول��ي��ة  امل���واد  م��ن  الإم����دادات 

الطلبيات.
مع  ح��وار  يف  بتقة  بن  ال�شيد  واأو�شح 
)واأج( اأن ال�رضكة القاب�شة ت�شاهم ب�شكل 
كامل يف مكافحة هذا الوباء والوقاية منه، 
الثالث  املوؤ�ش�شات  خالل  من  ول�شيما 
هذه  يف  مبا�رضة  وامل�شاركة  لها  التابعة 

العملية.
ويتعلق الأمر بكل من "�شوكوتيد"  والتي 
�شبه  املنتجات  وت�شويق  باإنتاج  تقوم 
املنتجات  لت�شويق  "اإندياد"،  ال�شيدلنية، 
�شيميكا"  "اإيناد  وك��ذا  ال�شيدلنية، 
لإنتاج املنظفات، مواد �شيانة بال�شيارات 
بالإ�شافة  ال�شخ�شية،  النظافة  ومنتجات 
فيها  متتلك  التي  غاز-اجلزائر"  "ليند  اإىل 
باملائة والتي   34 القاب�شة ح�شة  ال�رضكة 
موؤ�ش�شات  احتياجات  لتلبية  ت�شعى 
ال�شحة العمومية من الأوك�شجني الطبي 

وغازات خا�شة اأخرى.
بانتاج  قامت  فقد  "�شيميكا"  وبالن�شبة 
ال�شحية  الأزم���ة  بداية  منذ  وت�شوق 
اأ�شا�شية  منتجات  اأربعة  عن  يقل  ل  ما 
الهالم واملحلول  الوباء، وهي  للوقاية من 
امل�شاد  املطهر  وال�شابون  الكحوليني، 
ال�شطحية  وامل��ط��ه��رات  للبكترييا 

واملبي�شات )ماء جافيل(.
الهالم  م��ن  املوؤ�ش�شة  اإن��ت��اج  زاد  وق��د 
طن   6 اإىل  يوميا   طن   2 من  الكحويل 
قبل  اأي  العادية  بالفرتة  مقارنة  يوميا، 
الأزمة، ح�شب ال�شيد بن بتقة الذي ك�شف 
باأن معدل تغطية الطلبات املقدمة هو 60 

باملائة.وتخطط ال�رضكة لزيادة معدل اإنتاج 
 10 اإىل  لت�شل  قريبًا  الكحويل  الهالم 
القيام بال�شتثمارات  اأطنان يوميا ب�رضط 
ي�شيف  الأولية،  امل��واد  وتوفر  املنا�شبة 

امل�شوؤول.
امل�شاد  ال�شابون  ال�رضكة حالًيا  تنتج  كما 
وتغطي  يوميا   1،5 طن  مبعدل  للبكترييا 
92 باملائة من الطلبات املقدمة بينما ت�شل 
ال�شطحية  املطهرات  من  املنتجة  الكمية 

اإىل حوايل 20 طن يوميا.
ت�شنيع  يف  املتخ�ش�شة  "�شكوتيد"،  اأما 
ال�شيدلنية  �شبه  امل�����ش��ت��ح�����رضات 
ومنتجات النظافة ال�شحية للج�شم، فاإنها 
تقوم بت�شنيع منتجات الت�شميد والقطن 
الطبية  الال�شقة  والأ�رضطة  وال�شا�ض 
املركزية  ال�شيدلية  طلب  لتلبية  وغريها 
اجلامعية،  وامل�شت�شفيات  للم�شت�شفيات 
املتخ�ش�شة  ال�شت�شفائية  واملوؤ�ش�شات 
ال�شحة  قطاع  مع  التفاق  اإىل  بالإ�شافة 
)مديرية  الع�شكري  و�شبه  الع�شكري 
هذه  متت�ض  حيث  املدنية(  واحلماية  الأمن  

الهياكل 80 باملائة من الإنتاج.
ن�شبة  فاإن  العام  املدير  للرئي�ض  وفًقا  و 
خم�ش�شة  الإنتاج  من  املتبقية  باملائة   20
اخلا�شة  ال�شيدليات  العامة  لل�رضكات 

والعيادات اخلا�شة وجتار التجزئة.
فاإن  امل�شوؤول،  نف�ض  ت�رضيحات  وح�شب 
الواقية،  املواد  من  الطلبات  تلبية  معدل 
فريو�ض  انت�شار  من  احلد  ت�شاهم يف  التي 
املوؤ�ش�شات  قدمتها  ال��ت��ي  ك��ورون��ا، 
الزمة  بداية  منذ  العمومية  والهيئات 

ال�شحية، ل يتجاوز 8 باملائة.
املنتجات  اإىل عدم توفر هذه  ويرجع ذلك 
واإىل  ناحية،  من  الوطنية،  ال�شوق  يف 
هذه  ال�شحة على م�شنعي  وزارة  فر�ض 
املنتجات ت�شخري جميع خمزوناتهم لفائدة 

ال�شيدلية املركزية للم�شت�شفيات.

قبل  م��ن  املواجهة  "للعراقيل  نظرا  و 
امل�شنعني اخلوا�ض لالأقنعة الطبية لغياب 
حتاورت  العاملة،  اليد  و  الأولية  امل��واد 
معدات  اقتناء  حول  �شوكوتيد  موؤ�ش�شة 
الطبية  الأقنعة  لإنتاج  م�شنعة  ن�شف 
و  العامالت  الن�شاء  قبل  من  املنتجة 
ال�شحي"،  احلجر  ب�شبب  بالبيت  املاكثات 

ح�شبما افاد به نف�ض امل�شوؤول.
و �شت�شمح هذه العملية للموؤ�ش�شة بالرفع 
 10.000 اىل  الطبية  لالأقنعة  انتاجها  من 

وحدة اأي بزيادة 750 وحدة يوميا.
الوقاية الأخرى، بداأت  بالن�شبة ملعدات  و 
موؤ�ش�شة �شوكوتيد م�شاورات مع ممونني 
لإنتاج  خياطة  وحدات  و  الأولية  للمواد 
األب�شة  و  الغطاءات  خ�شو�شا  معداتها 
العمليات و املاآزر، ح�شب ال�شيد بن بتقة.

"اوناب"  موؤ�ش�شة  ط��ورت  جهتها،  من 
حملول مطهر �شد الكائنات احلية الدقيقة 
توفري  مت  وق��د  اجل��ام��دة  الأ�شطح  على 
و  املحلول  هذا  من  لرت   100.000 حوايل 
تقديه للحماية املدنية لتطهري املوؤ�ش�شات 

ال�شحية واملوؤ�ش�شات العمومية الأخرى.
و زيادة على هذه املوؤ�ش�شات، فاإن املجمع 
منخرط مبا�رضة يف مكافحة انت�شار وباء 
غاز  "ليند  موؤ�ش�شة  طريق  عن  كورونا 
املوؤ�ش�شات  متوين  ت�شمن  التي  اجلزائر" 
الطبي  الأك�شجني  و  بالغاز  ال�شت�شفائية 

بن�شبة 95 باملائة.
بالتعاون  املجمع  انطلق  اأخرى،  جهة  من 
�شفائح  ت�شنيع  يف  �شطيف  جامعة  مع 
البوليكاربونات لت�شنيع حماية  من مادة 
من  واأج��زاء  الطبي،  لال�شتخدام  الوجه 
البوليمر التقني لالأجهزة اجلهاز التنف�شي، 
البال�شتيكية  الأفالم  وكذلك يف �شناعة 

ل�شنع األب�شة العمليات و املاآزر الواقية.
و وفقا لل�شيد بن بتقة، فاإن العائق الأكرب 
التابعة  املوؤ�ش�شات  تطور  يكبح  ال��ذي 

للمجمع هو التموين باملواد الأولية �شواء 
املحلية او امل�شتوردة، خ�شو�شا الكحول، 

الذي هو �رضوري يف انتاج املعقمات.
واأ�شار اإىل اأن متطلبات الكحول بالن�شبة 
لرت   20.000 تقارب  "�شيميكا"  ملوؤ�ش�شة 
املوؤ�ش�شة  اأن  اىل  م�شريا  الأ�شبوع،  يف 
"ممونة حاليا ب�شفة منتظمة لكن بكميات 

غري كافية لتلبية احتياجات ال�شوق".
هذه  طرحت  املعقم،  الهالم  على  زيادة  و 
مطهرا  حم��ل��ول  ال�شوق  يف  ال�رضكة 
"له  البخاخ،  مع  زجاجة  يف  معباأً  كحوليا 
�شد  ومطهر  اجلراثيم  مبيد  فعالية  نف�ض 
بيعه  ويتم  الهالم  مثل  كورونا  فريو�ض 
الكحويل"،  الهالم  من  اأف�شل  ب�شعر 

ح�شب نف�ض امل�شوؤول.
ق/و

��ستجابة للحاجيات �لتي فر�ستها جائحة كورونا 

�ل�سركة �لقاب�سة للتخ�س�سات �لكيميائية ت�ساعف �إنتاجها لتلبية �لطلب

وفاة21 �سخ�سا 
يف حو�دث مرور 

وجرح 791 
�آخرين باأ�سبوع

م�رضعهم  �شخ�شا   21 ل��ق��ي 
يف  بجروح  اآخرين   791 واأ�شيب 
حوادث مرور خالل الفرتة املمتدة 
اجل��اري.  اأفريل  و25   19 بني  ما 
احلماية  م�شالح  �شجلت  حيث 
على  م��رور  ح��ادث   686 املدنية 

امل�شتوى الوطني. 
�شجلتها  ح�شيلة  اأثقل  وكانت 
بولية  املدنية  احلماية  م�شالح 
اأ�شخا�ض  ثالثة  بوفاة  �شطيف 

وجرح 41 اآخرين.
ق/و



هذه �ملقرتحات على طاولة و�جعوط

�عتماد معدالت �الإنقاذ وتاأخري �لبكالوريا و�لبيام 
�إىل �سبتمرب �لقادم

لوؤي ي
----------------------

رئي�ض  دزيري"  "�شادق  وك�����ش��ف 
الحت����اد ال��وط��ن��ي ل��ع��م��ال ال��رتب��ي��ة 
القرارات  جميع  اأن  "اأنباف"  والتكوين 
الدرا�شية  ال�شنة  ب�شاأن  �شتتخذ  التي 
بتطورات  مرهونة  تبقى  للتالميذ 
البالد.واأ�شاف  يف  ال�شحي  الو�شع 
ت�رضيحات  يف  دزيري"  "�شادق 
امل�شتبعد  من  اأنه  اأم�ض  بها  اأدىل  اإذاعية 
ال�  تاريخ  بعد  للدرا�شة  التالميذ  عودة 
تاريخ  مبثابة  هو  الذي  القادم  ماي   15
الو�شع  يف  الدرا�شي  املو�شم  نهاية 
املقرتحة  احللول  العادي.وبخ�شو�ض 
"�شادق  اقرتح  الدرا�شي  املو�شم  لإنقاذ 
الف�شلني  معدل  احت�شاب  دزيري" 
للطورين  بالن�شبة  وال��ث��اين  الأول 
معدل  وخف�ض  واملتو�شط  البتدائي 
لالبتدائي  بالن�شبة   4.5 اإىل  النتقال 
اإج��راء  دون  م��ن  للمتو�شط   9 واإىل 
اإج��راء  ت��اأخ��ري  يتم  فيما  ام��ت��ح��ان��ات، 
اإىل  البكالوريا  امتحان  اخ��ت��ب��ارات 
اأجل  من  املقبل  �شبتمرب  �شهر  اأواخ��ر 
للتح�شري  للتالميذ  فر�شة  اإع��ط��اء 
حال  يف  اإنه  دزي��ري،  واملراجعة.وقال 

املدار�ض  اإىل  بالعودة  ق��رار  اتخاذ  مت 
الأم��ر  يقت�رض  اأن  هنا  ن��ق��رتح  فاإننا 
والثانوي  املتو�شط  الطورين  على 
واحلذر  احليطة  تدابري  جميع  اأخ��ذ  مع 
والتباعد  املدار�ض  تعقيم  غ��رار  على 
نهاية  يف  الكمامات.واأ�شار  ولب�ض 
اأن  اإىل  بها  اأدىل  التي  الت�رضيحات 
الت�����ش��الت ب��ني الحت���اد وال���وزارة 
خالل  من  متوا�شلة  مازالت  الو�شية 
�شالح  يف  كلها  ت�شب  اقرتاحات  تقدمي 
خوف  ل  ب��اأن  اإياهم  مطمئنا  التالميذ 

الدرا�شي. م�شتقبلهم  على 
اأولياء  فيدرالية  اقرتحت  جانبها  من 
لوزير  احللول  من  جملة   ، التالميذ، 
ق�شد  واجعوط  حممد  الوطنية  الرتبية 

الدرا�شي. املو�شم  اإنقاذ 
خيار  جميلة  الفيدرالية  رئي�ض  وقالت 
الدرا�شي يف  املو�شم  اإنهاء  اقرتحت  اأنها 
معدلت  اعتماد  مع  اجلاري،  اأفريل   29
 4.5 اأو   4 معدل  باحت�شاب  اأي  الإنقاذ 
كل  يف  الأعلى  الق�شم  اإىل  بالنتقال 
والثالثة  والثانية  الأوىل  ال�شنوات  من 
امتحان  اإلغاء  مع  ابتدائي  والرابعة 
واحت�شاب  البتدائي  التعليم  �شهادة 
مع  وال��ث��اين،  الأول  الف�شل  معديل 
يف  الإنقاذ  معدل  على  اأي�شا  العتماد 

اأي�شا. املرحة  هذه 
 9 ب�  الإنقاذ  معدل  اعتماد  واقرتحت 
ل�شنوات  بالن�شبة   20 م��ن   9.5 اأو 
مع  متو�شط   والثالثة  والثانية  الأوىل 
الأول  الف�شلني  معدلت  احت�شاب 
�شهادة  ل��غ��اء  اإ اإىل  اإ�شافة  وال��ث��اين، 
معدلت  واحت�شاب  املتو�شط  التعليم 
الف�شلني الأول والثاين واعتماد الإنقاذ 
اأي�شا  املرحلة  لهذه  و9.5   9 مبعدل 
اقرتحت  الثانوي،  للتعليم  .وبالن�شبة 
بالن�شبة  الإنقاذ  معدل  اعتماد  خيار 
بعد  ثانوي  والثانية  الأوىل  ل�شنوات 
.و  والثاين  الأول  الف�شلني  احت�شاب 
وهذا  اقرتاحه  مت  الإنقاذ  معدل  اعتماد 
يف  ف�شلوا  الذين  للتالميذ  كم�شاعدة 
الف�شلني  يف  معدلت  على  ح�شول 

. لأ�شباب مربرة  والثاين  الأول 
�شهر  البكالوريا  تنظيم  اقرتاح  مت  كما 
مقرتح  قبول  عدم  حال  ويف  �شبتمرب 
المتحانات  كل  تنظيم  يتم  الغاءالبيام، 

. �شبتمرب  �شهر 
التالميذ  اأولياء  فيدرالية  اأي�شا  ودعت 
عطلتي  وتقلي�ض  اخلريف  عطلة  اإلغاء 
وهذا  فقط،  اأيام   5 اإىل  والربيع  ال�شتاء 
للمو�شم  اإ�شافتها  يتم  يوما   25 لربح 

الدرا�شي.

�إنهائه  بني  �لدر��سي  �ملو�سم  الإنقاذ  مقرتحات  عدة  و�جعوط  حممد  �لوزير  طاولة  على  �لرتبية  نقابات  و�سعت 
يوم 29 �فريل �جلاري و�عتماد معدالت �الإنقاذ مبختلف �الأطو�ر �لتعليمية وتاأجيل �لبكالوريا و�لبيام �إىل �سهر 

�لقادم. �سبتمرب 

�جلامعة �جلز�ئرّية مدعّوة ال�ستباق 
�الأحد�ث و�ال�ستعد�د ملا بعد وباء "كورونا"  

جر�د يدعو �ملجل�س �لوطني للبحث �لعلمي للعب دور فعال و�سيتور يوؤكد:

دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد اأم�ض 
الثالثاء املجل�ض الوطني للبحث العلمي 
فاعل  دور  لعب  اإىل  والتكنولوجيات 
الوطنية  ال�شيا�شة  لتحديد  اأ�شا�شي  و 

للبحث العلمي.
ون�شب جراد الربوفي�شور "حممد الطاهر 
الوطني  للمجل�ض  رئي�شا  عبادلية" 
والتكنولوجيات م�شددا  العلمي  للبحث 
على �رضورة اأن يلعب هذا املجل�ض دورا 
الوطنية  ال�شيا�شية  حتديد  يف  فاعال 
جرت  واجلامعي.وقد  العلمي  للبحث 
التعليم  وزارة  مبقر  التن�شيب  مرا�شم 
العايل والبحث العلمي بح�شور عدد من 
القطاع ويف  واإطارات  اأع�شاء احلكومة 
كلمة له باملنا�شبة اأكد جراد اأن تن�شيب 
رئي�ض املجل�ض يعترب حلظة م�شهودة لأن 
البحث  لرتقية  هامة  باأداة  يتعلق   الأمر 
القرار  �شنع  على  وامل�شاعدة  العلمي 
الوزير  و�شدد  الوطني  القت�شاد  ودعم 
للبحث  الوطني  املجل�ض  اأن  على  الأول 
العلمي والتكنولوجيات يجب اأن ي�شبح 
فاعال اأ�شا�شيا لتحديد ال�شيا�شة الوطنية 
وزير  �شدد  جهته  العلمي.من  للبحث 
�شم�ض  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 
اجلامعة  دور  اأن  على  �شيتور  الدين 
حم�شورا  يبقى  اأن  ينبغي  ل  اجلزائرية 
فقط يف ن�رض العلوم واملعارف، بل يجب 
واحدة  لت�شبح  طموحاتها  عن  تعرّب  اأن 
من الدعامات الكربى للنمو القت�شادي 
يف  �شيتور،  ال��وزي��ر  ال��ب��الد.وق��ال  يف 
تن�شيب  مرا�شيم  خ��الل  األقاها  كلمة 
العلمي  للبحث  الوطني  املجل�ض  رئي�ض 
الوزير  اإ���رضاف  حتت  والتكنولوجيات 
الو�شعية  جراد:"اإّن  العزيز  عبد  الأول، 
ظّل  يف  البالد  يف  احلالية  القت�شادية 
من  عنها  جنم  وم��ا  البرتولية،  الأزم��ة 
علينا  تفر�ض  للمداخيل،  رهيب  تقّل�ض 
بتكييف  متّر  ا�شتباقية،  اإج��راءات  اتخاذ 
التعليم والبحث يف بالدنا، مبا ي�شمح لنا، 
علمي  ذاتي  اكتفاء  حتقيق  من  خا�شة، 

يف ميدان التجهيز، والنخراط بقوة يف 
التنمية  نحو  الطاقوي  النتقال  م�شار 
امل�شتدامة".واأ�شاف املتحدث "اإّن النظام 
الدويل وال�شياق العاملي احلايل يفر�شان 
اقت�شادية  بوطنّية  التحّلي  اليوم  علينا 
فاإّن  ال�شدد  هذا  ويف  حقيقية.  وعلمية 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
العديدة  التحدّيات  عازمة على مواجهة 
التي يتعنّي جمابهتها على املدى الق�شري 
"لقد  لي�شرت�شل  والطويل"،  واملتو�شط 
الأزمة  اأثناء  اجلزائرية،  اجلامعة  اأثبتت 
جائحة  يف  واملتمثلة  العاملية  ال�شحية 
ال�شتجابة  با�شتطاعتها  اأّنه  "كوفيد19" 
امل�شتوى  على  عنه  املعرّب  للطلب  جزئيا 

الوطني.
التي  العمليات  اإىل  الوزير  اأ�شار  كما 
البحث  ومراكز  اجلامعات  بها  قامت 
ال�شوائل  �شنع  غ��رار  على  خمابره،  و 
املعقمة، والأقنعة، ومناذج اأجهزة التنف�ض 
للك�شف  مراكز  وفتح  ال�شطناعي، 
لدليل  جامعات،  ع�رضة  يف  والختبار 
كا�شف على هذه الديناميكية، دعما منها 
الفريو�ض  جمابهة  يف  املبذولة  للجهود 
�شيتور،  الدين  �شم�ض  �شدد  الفتاك.كما 
اإذا ما مت  قادرون،  اجلزائريني  الباحثني  اأن 
الهتمام بهم وتوفري املحيط املالئم، على 
التناف�ض بدون اأّية عقدّة، مع نظرائهم يف 
اجلامعة  "اإّن  قائال  الأجنبية،  اجلامعات 
فيه  جتري  عامل  يف  مدعّوة،  اجلزائرّية 
اإىل  جّدا،  �رضيعة  باإيقاعات  التحّولت 
اأن ت�شتبق الأحداث، واأن ت�شتعّد لظهور 
بع�شها  طابع  يكون  قد  جديدة  اأحداث 
ا، ذلك اأّننا ندرك جميعا اأّن العامل ما  ف�شّ
كما  يكون  لن  "كوفيد19"  جائحة  بعد 
وزير  تعهد  ال�شابق".كما  يف  عليه  كان 
التعليم العايل، بجعل موقع �شيدي عبد 
الله ف�شاًء للتعليم والبحث، تتمّكن فيه 
نخبة البالد من اإبراز طاقاتها ومواهبها، 
مبا يعّزز مكانة اجلزائر يف املجال العلمي.
لوؤي ي

خياطي يحذر من موجة ثانية لوباء "كورونا"
لرتقية  الوطنية  الهيئة  رئي�ض  اأك��د 
العلمي  البحث  وت��ط��وي��ر  ال�شحة 
ال��ذي  ال��ق��رار  اأن  خياطي  م�شطفى 
احلجر  فرتة  بتمديد  احلكومة  اتخذته 
ماي  �شهر  من   14 ال� غاية  اإىل  ال�شحي 
و�رضوريا  منطقيا  قرارا  يعترب  املقبل، 
يحذرون  العامل  يف  الأطباء  واأن  خا�شة 
مربرا  كورونا،  لوباء  ثانية  موجة  من 
بع�ض  ع��ودة  ق��رار  ال��وق��ت  نف�ض  يف 
ت��اأث��ر  ب�شبب  ال��ت��ج��اري��ة  ن�����ش��ط��ة  الأ

اليومي. الدخل  اأ�شحاب 
ت�رضيحات  يف  خ��ي��اط��ي  واأو����ش���ح 
متديد  قرار  اأن  اأم�ض  بها  اأدىل  �شحفية 
منت�شف  غاية  اإىل  ال�شحي  احلجر 
و�رضوري  منطقي  املقبل  ماي  �شهر 

خالل  بقوة  الن�شاط  عودة  مع  خا�شة 
الأم��ر  رم�شان  ل�شهر  الأوىل  ي��ام  الأ
املزيد  اأخذ  راأيه  ح�شب  ي�شتوجب  الذي 
نف�ض  يف  واللتزام  واحلذر  احليطة  من 
ال��وق��اي��ة، يف ظل  ب��اإج��راءات  ال��وق��ت 
وجود  اإمكانية  ب�شاأن  الأطباء  حتذير 
كورونا.ودافع  فريو�ض  من  ثانية  موجة 
ال�شحة  لرتقية  الوطنية  الهيئة  رئي�ض 
قرار  على  العلمي  البحث  وتطوير 
بعودة  بال�شماح  القا�شي  احلكومة 
تدريجيا،  التجارية  الأن�شطة  بع�ض 
دفعتها  موؤ�رضات  عدة  :"هناك  قائال 
بينها  من  القرارات”،  هذه  مثل  لتخاذ 
والأعمال  اليومي  الدخل  اأ�شحاب  تاأثر 
اإىل  اإ�شافة  ال�شحي،  احلجر  بقرار  احلرة 

ونف�ض  انخفا�ض  يف  الوفيات  معدل  اأن 
الإ�شابة  حل��الت  بالن�شبة  ال�شيء 
اأنه  املتحدث،  اأك��د  حني  وال�شفاء.يف 
الإعالم  و�شائل  على  ال�رضوري  من 
التح�شي�ض  ح��م��الت  م��ن  تكثف  اأن 
املواطنني  لدى  الوعي  م�شتوى  لرفع 
رم�شان  �شهر  يف  ون��ح��ن  خ��ا���ش��ة 
بني  والتوا�شل  الزدح���ام  يكر  اأي��ن 
رفع  ح��ال  يف  اأن��ه  م��وؤك��دا  املواطنني، 
ان  ي�شتوجب  فالأمر  ال�شحي  احلجر 
�شارمة  اأكر  باإجراءات  متبوع  يكون 
الكمامة  ارت��داء  اإجبارية  غ��رار  على 
على  واملداومة  الأمان  م�شافة  واحرتام 

اإجباري. ب�شكل  املعقمات  ا�شتعمال 
لوؤي ي

و�سف قر�ر متديد �إجر�ء�ت �حل�سر �ل�سحي باملنطقي و�ل�سائب

احلدث االإربعاء 29 اأفريل 2020 م املوافق03
لـ 06 رم�سان 1441 هـ - العــدد 1988

حتديد زكاة �لفطر بـ120 دينار لهذ� 
�لعام

وز�رة �ل�سوؤون �لدينية تو�سي باإخر�جها مبا�سرة مل�ستحقيها

الدينية  ال�����ش��وؤون  وزارة  ح���ددت 
ب�  العام  لهذا  الفطر  زكاة  والأوقاف 
 2 اأي  �شاع  قيمة  وهي  دينارا،   120
البالد.ودعت  ق��وت  غالب  من  كلغ 
اأم�ض،  لها  بيان  يف  الو�شية  الوزارة 
ومنحها  الزكاة  باإخراج  التكفل  اإىل 
لتعذر  بالنظر  مل�شتحقيها،  مبا�رضة 
تعليق  ب�شبب  امل�شاجد  يف  جمعها 
موؤكدة  الوطن،  ربوع  كل  يف  فتحها 
جمع  اآلية  اإىل  العودة  �رضورة  على 
زوال  بعد  امل�شاجد  يف  الفطر  زك��اة 

"كورونا". جائحة 
الفطر  زكاة  باأن  ذاته،  امل�شدر  وذكر 
وم�شلمة،  م�شلم  ك��ل  ع��ل��ى  جت��ب 
اإن  فقريا،  اأو  غنيا  كبريا،  اأو  �شغريا 
يومه  ق��وت  عن  يزيد  ما  يلك  ك��ان 
كل  وعن  نف�شه  عن  املكلف  يخرجه 
واأك��دت  كفالته.هذا  عليه  جتب  من 
اىل  ال��ع��ودة  ���رضورة  على  ال���وزارة 
امل�شاجد  يف  الفطر  زك��اة  جمع  اآلية 
وزير  كورونا.وكان  جائحة  زوال  بعد 

يو�شف  والأوق��اف  الدينية  ال�شوؤون 
ال���وزارة  مبقر  اأ����رضف  ق��د  بلمهدي 
اأجل  من  الإطارات  �شم  اجتماع  على 
برجمتها  التي  الن�شاطات  متابعة 
رم�شان. �شهر  املديريات خالل  بع�ض 
الدينية  ال�شوؤون  وزارة  واأو�شحت 
تخ�ض  املتابعة  هذه  باأن  لها  بيان  يف 
والتعليم  الديني  التوجيه  مديرية 
ال����ق����راآين، وم���دي���ري���ة ال��ت��ك��وي��ن 
الثقافة  ومديرية  امل�شتوى،  وحت�شني 
ذات��ه  امل�شدر  الإ���ش��الم��ي��ة.واأ���ش��ار 
امتدادا  يعد  الجتماع  ه��ذا  اأن  اإىل 
 15 ي��وم  ت��راأ���ش��ه  ال��ذي  لالجتماع 
لإع���داد  خ�ش�ض  وال���ذي  اف��ري��ل، 
يتما�شى  مبا  رم�شان  �شهر  برنامج 
تعي�شه  الذي  ال�شحي  احلجر  وظروف 
تنفيذه من خالل  والذي يكون  البالد، 
ومواقع  للوزارة  الإلكرتوين  املوقع 
ا�شتخدام  وكذا  الجتماعي  التوا�شل 

احلديثة. الت�شال  و�شائل 
                                        لوؤي ي
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واأ�شافت الوزيرة اأن هذه الآلية هي 
على  اإطالقه  مت  تطبيق  عن  عبارة 
يرمي  للوزارة،  الإلكرتوين  املوقع 
الت�رضفات  اإىل ر�شد ومتابعة كل 
و  امل�شنني،  فئة  ح��ق  يف  ال�شيئة 
اأو  التخلي  اأ�شكال  كل  حماربة 
تتعر�ض  قد  التي  املعاملة  �شوء 

التطبيق  يهدف  الفئة.كما  هذه  لها 
الالزمة  التدابري  اتخاذ  اإىل  كذلك 
جمال  يف  املنا�شبة  وال��رتات��ي��ب 
احلماية الجتماعية وت�شمح ب�شمان 
من  ال�رضيحة  بهذه  الناجع  التكفل 
مت  اأنه  الوزيرة،  اأف��ادت  املجتمع.و 
من  ال�شحة  وزارة  مع  التن�شيق 
اأجل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية 
على  للحفاظ  الطبية  التدابري  و 

يف  امل�شنني.و  الأ�شخا�ض  �شحة 
الوزيرة  ك�شفت  مت�شل،  �شياق 
عن م�رضوع اإبرام اتفاقيات لحقا 
على  وزاري��ة،  قطاعات  عدة  مع 
غرار قطاع ال�شياحة، ت�شمح لفئة 
امل�شنني ال�شتفادة من عدة تدابري 
وزارة  اتخذت  امتيازات.كما  و 
الت�شامن الوطني اإجراء بالتن�شيق 
يف مع وزارة ال�شوؤون الدينية ملرافقة  رم�شان  �شهر  خالل  حفظ القراآن الكرمي.امل�شنني 

�أكدت وزيرة �لت�سامن �لوطني كوثر كريكو، �أن �لوز�رة و�سعت �آلية للتبليغ عن �أي حالة �سوء معاملة 
�أو �إهمال يف حق �الأ�سخا�س �مل�سنني.جاء هذ� خالل لقاء نظمته �لوز�رة على �سرف �الأ�سخا�س �مل�سنني 
مبنا�سبة �إحياء �ليوم �لوطني للم�سنني �مل�سادف لـ 27 �أفريل من كل �سنة، و ح�سره عدد من �لوزر�ء.

وز�رة �لت�سامن تعلن عن �تفاق مع قطاع �ل�سياحة لفائدتهم

منظمة �ل�سحة �لعاملية تف�سل يف توقعات در��سة �سنغافورية حول 
نهاية �لوباء:

ال ميكن �لتنبوؤ باأي �سيناريوهات النتهاء "كورونا"
اإمكانية  العاملية  ال�شحة  منظمة  نفت 
التنبوؤ باأي �شيناريوهات ت�شت�رضف انتهاء 

اأزمة كورونا امل�شتجد عامليا.
املدير  املنظري،  اأحمد  الدكتور  وق��ال 
الإقليمي ل�منظمة ال�شحة العاملية ل�رضق 
املتو�شط، يف موؤمتر �شحفي بالقاهرة ام�ض 
اإنه يف حني ل يزال مر�ض كورونا ينت�رض 
انخفا�ض  ل  جِّ �شمُ الإقليم،  اأنحاء  جميع  يف 
عنها  ��غ  املمُ��ب��لَّ احل���الت  ع��دد  يف  طفيف 

اأ�شبوعًيا يف بع�ض البلدان.
البلدان  هذه  بع�ض  و�شعت  اأنه  واأ�شاف 
الراهن،  الو�شع  من  للخروج  ا�شرتاتيجية 
ذلك  يف  مب��ا  القيود،  رف��ع  يف  و���رضع��ت 

تخفيف حظر التجوال واإغالق املطارات.
تو�شيع  وع��دم  دق��ي��ق،  تخطيط  ودون 
العامة  ال�شحة  جمال  يف  القدرات  نطاق 
يوؤدي  اأن  املرجح  من  ال�رضيرية،  والرعاية 
تدابري  عن  لأوان��ه  ال�شابق  القيود  رفع 
مر�ض  ظهور  عودة  اإىل  البدين  التباعد 
مبا  ال�شيطرة  عن  وخروجه  كوفيد19- 
حالت  من  متفاقمة  ثانية  موجة  ي�شبب 

الإ�شابة.
اإذا  م��ا  ح��ول  ع��دي��دة  نقا�شات  وج��رت 
بالفريو�ض  اأمُ�شيبوا  الذين  املر�شى  كان 
حم�شنني الآن من الإ�شابة بالعدوى مرة 

اأخرى.
حمدودة  معلومات  اإل  لدينا  تتوافر  ول 
بالفريو�ض  امل�شاب  ر  يمُطوِّ اأن  اإمكانية  عن 
متى  واإىل  امل�شادة  لالأج�شام  ا�شتجابة 

اأي  يوجد  ل  كما  ال�شتجابة،  هذه  ت�شتمر 
باإمكانه  امل�شلي  الختبار  اأنَّ  على  دليل 
مر�ض  �شد  حم�شٌن  ال�شخ�ض  اأنَّ  اإثبات 
وتعافيه  باملر�ض  اإ�شابته  بعد  كوفيد19- 

منه.
 80 اأكر من  اأن هناك  اأحمد   قال الدكتور 
يتم تطويرها ملواجهة فريو�ض  لقاحا عامليا 

كورونا امل�شتجد.
التقييم  قيد  لقاحات   6 اأي�شا  يوجد  وتابع 
ال�رضيري حاليا، وعند الك�شف عن النتائج 

ودقتها �شيتم الإعالن عنها.
مدير  برنان  ريت�شارد  الدكتور  واأ�شاف 
ل  اأن��ه  الإقليمي،  ال�شحية  ال��ط��واري 
عقاقري  اأن  وا�شح  الآن  حتى  دليل  يوجد 
 19 كوفيد  موؤثرة يف عالج  الكلوروكني 
جتري  التي  الدرا�شات  من  عدد  وهناك 
حاليا و�شيتم الك�شف عن النتائج اخلا�شة 

بها خالل الفرتة املقبلة .
اما الدكتور ريت�شارد برنان مدير الطوارئ 
ال�شحية الإقليمى مبنظمة ال�شحة العاملية، 
�شيناريوهات  باأي  التنبوؤ  يكن  ل  اأنه  اأكد 
امل�شتجد  كورونا  اأزمة  انتهاء  ت�شت�رضف 

عامليا.
وقال ريت�شارد برنان،اإنه ل يكن اأن نتوقع 
موعد تنتهي هذه الأزمة ويكن التخل�ض 
الإج��راءات  من  مزيد  باإتباع  الوباء  من 

الحرتازية والوقائية ملنع انت�شار املر�ض.
لوؤي.ي

�نخفا�س �أ�سعار �لنفط بفعل تقل�س طاقة �لتخزين �لعاملية 
و�سعف �لطلب

انخف�شت اأ�شعار النفط، ، و�شط خماوف 
ب�شاأن ت�شاوؤل طاقة تخزين اخلام عامليا، و 
تنامي املخاوف من اأن ياأتي تعايف الطلب 
ال��دول  تخفيف  مع  بطيئا  الوقود  على 
احلياة  و  الأن�شطة  على  املفرو�شة  القيود 
كورونا.و  جائحة  لحتواء  الجتماعية 
الو�شيط  تك�شا�ض  غرب  خام  �شعر  نزل 
الأمريكي اإىل م�شتوى متدن عند 64ر10 
8ر12  هبوطا  و�شجل  للربميل،  دولر 
باملائة اأو 64ر1 دولر اإىل 14ر11 دولر 
بتوقيت   06.35 ال�شاعة  بحلول  للربميل 
 25 الأمريكي  اخلام  انخف�ض  و  غرينت�ض. 

باملائة اأول اأم�ض الثنني.و نزل خام القيا�ض 
يف  و  دولرا،  85ر18  اإىل  برنت  العاملي 
اأحدث تعامالت فقد 3ر4 باملائة ما يوازي 
و  للربميل.  دولرا  14ر19  اإىل  �شنتا   85
اأول  اأم�ض الثنني خ�رض خام القيا�ض 8ر6 
ت�شليم  اخلام  بعقد  العمل  وينتهي  باملائة 
مع  حتى  اأف��ري��ل.و   30 يف  يونيو  ج��وان 
للبرتول  امل�شدرة  البلدان  منظمة  اتفاق 
)اأوبك( و حلفاء بقيادة رو�شيا على خف�ض 
ع�رضة  بحوايل  النفط  لإن��ت��اج  قيا�شي 
ماي  اأول  من  بداية  يوميا  برميل  ماليني 
لتعوي�ض  كافيا  لي�ض  احلجم  فاإن  املقبل، 

برميل  مليون   30 بنحو  الطلب  انخفا�ض 
)كوفيد19-(.ونتيجة  قيود  ب�شبب  يوميا 
التخزين  طاقة  اأن  يمُقدر  الطلب،  انهيار 
باملائة   85 بن�شبة  امتالأت  العاملية  الربية 
يف الأ�شبوع املا�شي، وفق بيانات �رضكة 
على  موؤ�رض  )كبلر(.ويف  ال�شت�شارات 
بحثا  الطاقة  بقطاع  ا�شتبد  الذي  الياأ�ض 
اأماكن تخزين، قالت م�شادر مالحية  عن 
�شفن  ل�شتئجار  يلجوؤون  النفط  جتار  اإن 
البنزين  لتخزين  التكلفة  باهظة  اأمريكية 

اأو �شحن الوقود للخارج.
ق/و

 يف ر�سالة وجهتها للوزير �الأول..جبهة �لعد�لة و �لتنمية

�حلكومة مطالبة بتعوي�س ذوي �لدخل �ليومي عما حلق
 بهم من خ�سائر

جبهة  عن  النائب  خالف  بن  خل�رض  جدد 
الوزير  على  مقرتحه  والتنمية   العدالة 
الأول عبد العزيز جراد اأن تتكفل احلكومة 
واحلرفيني  احلرة  املهن  اأ�شحاب  بتعوي�ض 
وذوي الدخل اليومي وغريهم من �شائقي 
�شيارات الأجرة واأ�شحاب النقل العمومي  
الذين يعي�شون معاناة وظروف جد قا�شية 
و  كرونا  وباء  ب�شبب  ن�شاطهم  توقف  اإثر 
اأن�شطتهم للتوقف،   الذي ب�شبب تعر�شت 
ال�شلطات  ل�شمت  ا�شتيائه  عن  معربا 
العمومية يف عدم الإلتزام مبا تعهدت به، 
فال  �شيئ مت من هذا اإىل اليوم، ما تركهم 
فقدان  ب�شبب  حقيقية  معاناة  يعي�شون 

مداخيل رزقهم
الوخيمة  للنتائج  خالف  بن  خل�رض  نبه  و 
الوطني  القت�شاد  على  �شتعود  التي 
تعطل  و  ال��وب��اء  ا�شتمر  م��ا  ح��ال��ة  يف 

عليها  تعذر  التي  ال�رضيحة،  هذه  ن�شاط 
�شواء  م�شتخدميها  نحو  التزاماتها  اأداء 
 ، موؤ�ش�شات  اأ�شحاب  اأو  جت��ار  كانوا 
دفع  عن  عاجزين  اأنف�شهم  وجدوا  حيث  
ا�شرتاكاتهم  ودفع  ال�رضيبية  التزاماتهم 
القانونية ودفع م�شتحقات كراء حمالتهم 
من  ا�شتغاللها  تكاليف  ت�شديد  وك��ذا 
توقف  بعد  وه��ذا  ال���خ...  وكهرباء  م��اء 
عليها  يح�شلون  كانوا  التي  املداخيل 
كل  لتغطية  الوحيد  امل�شدر  تعترب  والتي 
اإدارة  ت�شدر  اأن  وعو�ض  التكاليف،  هذه 
و  كنا�ض   ( بفرعيها  الجتماعي  ال�شمان 
الغنب،  هذا  عنهم  يرفع  قرارا  كازنو�ض(  
عن  املرتتبة  ال�رضائب  واإلغاء  باإ�شقاط 
 ، العمل  عن  فيها  توقفوا  التي  الفرتة 
الدفع  اآج��ال  بتمديد  الأخ��رية  هذه  قامت 
اأي  الأجراء  للعمال  بالن�شبة  واحد   ب�شهر 

يكون الت�شديد خالل �شهر ماي و بثالثة  
عو�ض   2020 �شبتمرب  �شهر  اي  اأ�شهر 
�شهر جوان وهذا لغري الإجراء ، و ذّكر بن 
خالف  اأن هذه ال�شرتاكات مرتبطة باأجور 
تكون قد دفعت لأ�شحابها، و يف ظل  هذه 
الوزير  تدخل  فاإن   ، واملعاناة  التناق�شات 
الأول اأ�شبح اأكر من �رضوري -على حد 
قوله هو-  وذلك بالوفاء بالتزامات الدولة 
ب�شبب  املت�رضرين  ه��وؤلء  اإىل  وتقديها 
م�شاعدة  بتقدمي  وذال��ك  ن�شاطهم  توقف 
امل��ادي  ال�����رضر  تعو�ض  ل��ه��وؤلء  مالية 
واملعنوي الذي حلقهم واإ�شدار كذلك قرار 
ي�ض  ه��وؤلء  على  �رضيبي  بعفو  يق�شي 
تاريخ  من  ابتداء  العمل  التوقف عن  فرتة 
الوباء   اأن  ينق�شي  اإىل   2020 12 مار�ض 

وترجع الأمور اإىل و�شعها الطبيعي .
علجية عي�ض

 بعد در��سة كل �القرت�حات �لتي تقدم به �ل�سريك �الجتماعي

وز�رة �ل�سكن تبحث �إعادة بعث ور�سات �لبناء تدريجيا
َبحثت وزارة ال�شكن و العمران و املدينة، 
املتوقفة  البناء  ور�شات  بعث  اإعادة  �شبل 
تراأ�شه  لقاء  خالل  در�شت،  و  تدريجيا، 
ال�رضيك  مع  ن��ا���رضي،  كمال  ال��وزي��ر، 
الجتماعي، الآثار القت�شادية املرتتبة عن 
ال�شلطات  املتخذة من طرف  الحتياطات 

ال�شحية لتجاوز جائحة كورونا. 
ب�شدد  اإنها  اأم�ض،  ال�شكن،  وزارة  قالت 
ت�شلمتها،  التي  القرتاحات  كل  درا�شة 

كمال  الوزير  عقدها  لقاءات  عدة  بعد 
العمل،  اأرب��اب  منظمات  مع  نا�رضي، 
املوؤ�ش�شات  ممثلي  من  العمال،  نقابات 
العقاريني،  املرقني  واخلا�شة،  العمومية 
الدولة  ومهند�شي  املعماريني  املهند�شني 
الآثار  لدرا�شة  البناء،  قطاع  يف  العاملني 
الحتياطات  عن  املرتتبة  القت�شادية 
ال�شحية  ال�شلطات  طرف  من  املتخذة 
 ،COVID-19 كورونا  جائحة  لتجاوز 
البناء  ور���ش��ات  بعث  اإع���ادة  �شبل  و 
تدريجيا، مع املرافقة الدائمة للموؤ�ش�شات 
هذه  ح�رض  مت  قد  و  القطاع.  منت�شبي  و 
تلك  يف  البيان-  -ي�شيف  الق��رتاح��ات 
ل  كورونا  جائحة  لتخطي  تهدف  التي 
النقابة  ن�رضته  الذي  اخلرب  فندت  و  غري، 
يف  املعتمدين  للمهند�شني  الوطنية 
الهند�شة املدنية و البناء و املتعلق باإق�شاء 

العمومي  الطلب  من  الدرا�شات  مكاتب 
ذي ال�شلة املبا�رضة باملجال الهند�شي، اأي 
الطرق  ال�شاندة،  اجلدران  الرتبة،  انزلق 
وال�شبكات املختلفة، و تابع ذات امل�شدر، 
اأفريل   25 بتاريخ  ا�شتقبل  الوزير  اأن 
2020 هذه الهيئة كغريها من الهيئات، اإل 
اأن اللقاء متحور حول �شبل تخطي جائحة 

كورونا و اإعادة بعث ور�شات البناء.
وحيت وزارة ال�شكن و العمران و املدينة، 
ديناميكية  حتريك  �شاأنها  من  مبادرة  كل 
لتحقيق  امل�شرتكة  امل�شاعي  و  القطاع، 
هدف تلبية طلبات املواطنني باإمتام الربامج 
و  منها،  ا�شتكمل  ما  توزيع  و  ال�شكنية 
القرتاحات  من  العديد  اأن  اإىل  اأ�شارت 
بعث  اإع���ادة  �شياق  يف  ت�شب  البناءة 

م�شاريع القطاع.
ق/و

رئي�س جمعية �لعلماء �مل�سلمني ير��سل 
�لرئي�س تبون

امل�شلمني  العلماء  جمعية  رئي�ض  وجه 
ر�شالة  ق�شوم  الرزاق  عبد  اجلزائريني، 
املجيد  عبد  اجلمهورية  لرئي�ض  �شكر 
الرئي�ض  “اإن�شاف  تبون، عقب ما �شماه 
للتاريخ بعد ت�شحيحه لالأجيال دور اإبن 
بادي�ض و العلماء بعدما كان مطمو�شا”. 
كان  لقد   ”: الر�شالة  يف  ق�شوم  وكتب 
خالل  من  النبيل،  التاريخي  ملوقفكم 
العلم  يوم  مبنا�شبة  النبيلة  ر�شالتكم 
وبنات  اأبناء  نفو�ض  يف  الأث��ر  اأطيب 
وال�شعب  اجلزائريني،  العلماء  جمعية 

اجلزائري امل�شلم ب�شفة عامة”.
اأن�شفتم  لقد  املتحدث:”  اأ���ش��اف  و 

ف�شححتم  هذا،  اخلالد  مبوقفكم  التاريخ 
�شعبنا  ولكامل  وللموؤرخني  لالأجيال 
ظل  ال��ذي  والعلماء  بادي�ض  اإب��ن  دور 
اجلزائر  على  الله  من  حتى  مطمو�شا، 
ن�شابها،  اإىل  الأم��ور  فاأعدمت  بعهدكم 
التاريخ، و يذكره  وهو موقف �شيخلده 
تابع رئي�ض جمعية  املن�شفون”. و  لكم 
العلماء:” اإن مبادرتكم هذه، ت�شاف اإىل 
املواقف النبيلة التي ما فتئتم تتخذونها 
منذ و �شولكم ل�شدة احلكم، و ازدادت 
متيزا، يف هذه احلقبة احلرجة التي ير بها 

وطننا، ب�شبب معاناة وباء كورونا”.
ق/و

توزيع كر��س متحركة وم�ستلزمات طبية على �ملتقاعدين
اأعلن املدير العام لل�شندوق الوطني للتقاعد 
�شليمان ملوكة، عن تنظيم حملة ت�شامنية مع 
و  الوطني،  الرتاب  كافة  عرب  املتقاعدين  فئة 
هذا مبنا�شبة اليوم الوطني للم�شنني. وك�شف 

ملوكة،  اأن هذه احلملة الت�شامنية املعلنة عنها 
تتمثل يف توزيع كرا�شي متحركة وجمموعة 
من امل�شتلزمات الطبية. واأو�شح املتحدث اأن 
العملية  �شتتوا�شل اإىل غاية نهاية الأ�شبوع 

تندرج  اأنها  اإىل  م�شريا  ولية،   48 وت�شمل 
الجتماعية  امل�شاعدة  مهام  اإط��ار  يف  اأي�شا 

لل�شندوق الوطني للتقاعد.
ق/و
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�إقبال مكثف للمو�طنني على �لت�سوق دون 
�حرت�م م�سافة �لتباعد و�إجر�ء�ت �لوقاية

ي�سني حممد 
---------------- 

مواطنون  ا�شتح�شن  جهتهم،  من 
الن�شاطات  بع�ض  ا�شتئناف  ق��رار 
ال��ت��ج��اري��ة، ع��ل��ى غ���رار ق��اع��ات 
احل��الق��ة وحم���الت ب��ي��ع امل��الب�����ض 
والأجهزة  الطبخ  واأدوات  والأحذية 
بيع  وحم����الت  ال��ك��ه��روم��ن��زل��ي��ة 

احللويات.
خالل  "التحرير"  �شجلت  وباملقابل 
للمواطنني  مكثف  قبال  اإ جولتها 
بال�شوق  التجارية  املحالت  على 
بعث  اإع��ادة  بعد  بالوادي،  املركزي 
دون  التجارية  للمحالت  الن�شاط 
الجتماعي  التباعد  م�شافة  احرتام 

الوقاية. واإجراءات 
عا�شمة  ط��رق��ات  ���ش��ه��دت  ك��م��ا 
ال��ولي��ة ال����وادي، ح��رك��ة ع��ادي��ة 
اإعادة  قبل  عك�ض  على  لل�شيارات، 
ي��ن  اأ التجارية،  الن�شاطات  بعث 
يف  خالية،  �شبه  الطرقات  كانت 
ويتجمعون  يلتزموا  مل  اآخرون  حني 

اأط���راف  ل��ت��ب��ادل  جم��م��وع��ات  يف 
الأمان  م�شافة  احرتام  وعدم  احلديث 
بالحتكاك  �شمح  مما  املحالت.  اأمام 
ي�شكل  ق��د  م��ا  وه���و  ب��امل��واط��ن��ني 
فريو�ض  انت�شار  يف  وي�شاهم  خطرا 

جديد. من  كورونا 
املحالت  عرفت  ذاته،  ال�شياق  ويف 
للمواطنني  كبريا  توافدا  التجارية 
وحمالت  التجارية  املحالت  على 
وي�شتغل  وال��ف��واك��ه  اخل�����رض  بيع 

لق�شاء  ال�شباحية  الفرتة  املواطنون 
وهو  ال�شابعة  ال�شاعة  قبل  حاجاتهم 
جميع  فيه  تغلق  ال��ذي  التوقيت 
وفق  بيوتهم  النا�ض  ويلزم  املحالت 
و�شعته  الذي  اجلزئي،  احلجر  نظام 

للبالد. العليا  ال�شلطات 
ال�شهر  ه��ذا  ميز  مما  الرغم  وعلى 
فريو�ض  انت�شار  ظ��ل  يف  ال��ك��رمي 
وانقطاع  امل�شاجد  وغلق  كورونا 
امل�����ش��ل��ني ع��ن ���ش��الة ال��رتاوي��ح 

يفقد  مل  لكن  امل�شاجد،  ودرو����ض 
بل  ذوق��ه،  كل  الكرمي  ال�شهر  ه��ذا 
اللوز  القلب  بيع  مظاهر  �شمحت 
وال�����ش��ارب��ات وال��زلب��ي��ة، ب��ربوز 
عليها  تعود  التي  النكهات  بع�ض 
ال�شهر  ه��ذا  يف  �شابقا  ال�شكان 
يزول  اأن  املواطنون  واأمل  الف�شيل 
جديد  من  امل�شاجد  وتفتح  البالء  هذا 
يف  الله  بيت  اإىل  امل�شلون  ويعود 

الكرمي. ال�شهر  هذا 
ب�رضورة  ب��ال��وادي،  اأطباء  ون�شح 
اجلزئي  ال�شحي  باحلجر  الل��ت��زام 
على  ب��ق��اء  والإ الح��ت��ك��اك  وع���دم 
زي��ارة  وع��دم  الجتماعي  التباعد 
���رضورة  على  موؤكدين  ق���ارب،  الأ
ال�شحي،  باحلجر  املواطنني  التزام 
الفريو�ض  على  بالق�شاء  ي�شمح 
وعدم  التهاون  اأن  حني  يف  نهائيا، 
ع��ودة  ي�����ش��اه��م يف  ق��د  الل���ت���زام، 
اإىل  امل��واط��ن��ني  داع��ني  ال��ف��ريو���ض، 
التغلب  غاية  اإىل  ال�شرب،  من  مزيد 

نهائيا. كورونا  فريو�ض  على 

غلقها  �لتي مت  �لتجارية  �الأن�سطة  بع�س  و��ستئناف  فتح  الإعادة  �رتياحهم  �لتجارية عن  �ملحالت  و�أ�سحاب  �ملو�طنني  من  �لعديد  عرب 
و�لنظافة. �الجتماعي  �لتباعد  باإجر�ء�ت  �لتقيد  �سرورة  باملقابل  موؤكدين  كورونا،  فريو�س  تف�سي  جمابهة  �إطار  يف 

�الحتكاك  وتفادي  �جلزئي  باحلجر  �اللتز�م  ب�سرورة  ين�سحون  �الأطباء   •

�ل�سحية �الأزمة  قد تطيل  �لتي  �ملو�طنني  �سلوكات  من  �أطباء يحّذرون 

املوطنات  من  عدد  اأم�ض،  يوم  احتج، 
تون�ض  بدولة  املقيمات  اجلزائريات 
الوادي،  ولية  مقر  اأمام  ال�شقيقة، 
للجن�شية  احل��ام��ل��ني  ب��ن��ائ��ه��ن  اأ م��ع 
املزرية  الو�شعية  جراء  التون�شية، 
وقالت  يعي�شونها،  اأ�شبحوا  التي 
ظ��روف��ه��ن  اأن  امل��ح��ت��ج��ات  اإح����دى 
اإىل  ع��ودت��ه��م  وع���دم  الجتماعية 
لل�شغط  يحتجون  جعلهم  اأزواجهن 
لإعادتهن  العليا  ال�شلطات  على 
لهن"،  احل����دودي  امل��رك��ز  ف��ت��ح  او 
ننا  اأ نعلم  كانا  "ما  قائلة:  واأ�شافت 

ومنهن  الدرجة  ه��ذه  اإىل  �شن�شل 
التون�شية  للجن�شية  حاملة  هي  من 
ما  منذ  هنا  حم��ا���رضة  واجل��زائ��ري��ة 
وقع  من  ومنهن  �شهرين  على  يزيد 
اأمهاتهم  لن  ع�شبي  انهيار  بنائها  لأ
اأزواجهم"،  من  بالطالق  مهددات 
بالأخذ  العليا  ال�شلطات  وطالبوا 
التي  احل��الت  "هذه  العتبار  بعني 
هذه  ت��رح��م  اأن  الأع���ني،  لها  ت��دم��ع 
�شهر  يف  ونحن  خا�شة  العائالت 

ن. رم�شا
ي�شني  حممد 

الولئية  اجلزائرية  اجلمعية  عّو�شت 
ل��ذوي الإع��اق��ة ل��ولي��ة ال���وادي ، 
بع�ض   ، بالبيا�شة  البلدي  املكتب 
تعتمدها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ن�����ش��اط 
رم�شان  �شهر  خ��الل  الأخ����رية  
الأطعمة  طهي  �شورة  يف   ، الكرمي 
����رض  الأ بع�ض  ع��ل��ى  وت��وزي��ع��ه��ا 
وك��ذا  الت�شامن  ت�شتحق  ال��ت��ي 
اجلماعية  امل��وائ��د  يف  م�شاهمتها 
اجلهات  بع�ض  تعتمدها  كانت  التي 
 ، ال�شبيل  ع��اب��ري  اإط��ع��ام  لأج��ل 

بهذا  العمل  توقيف  ب�شبب  وه��ذا 
تف�شي  وراءه   يقف  الذي  الن�شاط 
توزيع  بوا�شطة  كورونا  فريو�ض 
اأحياء  ويف  اأخ��رى،   غذائية  طرود 
التوزيع  ي�شملها  مل  البلدية  من 
ال�شابقة  الت�شامنية  العمليات  يف 
قبل   ، اجلمعية  فراد  اأ بها  قام  التي 
علمنا  حيث   ، ال�شوم  يف  ال�رضوع 
بو�شبيع  اجلمعية  رئي�شة  قبل  من 
التي  الطرود  اأن عدد  براهيم عولء  اإ
امل��ّرة  ه��ذه  ن�شاطها  خ��الل  وزع��ت 

ت�شامنية  قفة   150 اإىل  و�شل 
الغذائية  امل��واد  جميع  من  تتكون 
���رض  ���ش��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي ت��ك��ون الأ الأ
ليها  اإ احل��اج��ة  م�����ض  اأ يف  املحتاجة 
والتي   �شومهم  ي��وم��ي��ات  خ��الل 
املحتاجني  ه���وؤلء  ارت��ي��اح  قبلها 
ب�شكل  ت�رضروا  نهم  اأ خ�شو�شا 
اليومي  ن�شاطهم  توقف  خالل  كبري 
اجلمعية  رئي�شة  نا�شدت  كما   ،
موا�شلة  والأع��م��ال  امل��ال  رج��ال 
مكتبها  مع  والتن�شيق  التوا�شل 

م�شاعدات  على  احل�شول  بغية 
تغطية  م��ن  متكنها  اأخ���رى  مالية 
لهذه  امل��ربجم��ة  املتطلبات  بع�ض 
م�شاعدة  برجمة  منها  ال�شائفة 
اأي�شا  والفتيات  ال�شباب  بع�ض 
عدم  ب�شبب  الزواج  تكاليف  على 
نف�شهم  باأ تغطيتها  على  قدرتهم 
وغ��ريه��ا م��ن الأع���م���ال اخل��ريي��ة 

. ال�شائفة  لهذه  امل�شطرة  الأخرى 
زياد    بو  اأ

�حتجو� �أمام مقر �لوالية

تون�سيات عالقات بالو�دي تطالنب 
بالعودة �إىل بلدهن

برجمت م�ساعدة �سباب على �لزو�ج   

�جلمعية �جلز�ئرية لذوي �الإعاقة مكتب �لبيا�سة يوزع 150 قفة ت�سامنية

عقالء يتهمون بع�س �الأولياء بامل�ساهمة 
يف عدم �لتز�م �أبنائهم باالإجر�ء�ت 

�لوقائية و�حلجر �ملنزيل 

م�سالح بلدية �لبيا�سة تتمكن من �سب 
م�ساعد�ت �ملحتاجني يف وقت وجيز

قر�ر يب�سر بقرب �نفر�ج �الأزمة �ل�سحية رغم متديد �حلجر �ل�سحي

بلدية �لنخلة توزع م�ساعد�ت على �ملعوزين 

املجتمع  فراد  اأ من  العقالء  بع�ض  وجه 
ولية  بلديات  من  خمتلفة  اأحياء  ومن 
وعدم  املتوا�شلة  الخرتاقات  الوادي 
ب��الإج��راءات  ال�شباب  بع�ض  التزام 
خماطر  يف  الوقوع  لتفادي  الوقائية 
اللتزام  عدم  وكذا   ، كورونا  فريو�ض 
للوقت  خ�شو�شا  امل��ن��زيل  باحلجر 
الدولة  طرف  من  املربمج  الر�شمي  
الفريو�ض  هذا  انت�شار  تزايد  لتفادي 
اأ�شبع  ن�شان  الإ حياة  على  جّدا  اخلطري 
البيوت  اأرب���اب  لبع�ض  اتهامهم 
منذ  بجدية  الأمور  ياأخذون  مل  الذين 
الن�شائح  يقدموا  ومل  الأوىل  الوهلة 
على  بنائهم  اأ اإجبار  حتى  اأو  الالزمة 
املطروحة  التو�شيات  بكل  التقيد 
ال�شحية  وزارة  بها  ج��اءت  والتي 
يف   ، اأ�رضهم  حلماية  ال�شاأن  ه��ذا  يف 
ل  حتى  املواطنني  وكذا  الأول  املقام 
الذي  الوباء  لهذا  �شحايا  يكونون 
خمتلف  يف  الأرواح  يح�شد  زال  ل 
ذل��ك  دل��ي��ل ع��ل��ى   ، ال��ع��امل  م��ن��اط��ق 
جت��ول��ه��م ل��ي��ال ب��وا���ش��ط��ة امل��رك��ب��ات 
ال��درج��ات  اأ�شحاب  اأك��رب  وبن�شبة 

بع�ض  بق�شاء  متحججني  ال��ن��اري��ة 
ل  والتي  التافهة  والأم��ور  امل�شالح 
الأول  املقام  يف  �شحتهم  بدا  اأ تخدم 
م�شاكل  خلقت  نها  اأ على  ناهيك   ،
ما  وهو   ، الأمنية  للم�شالح  كبرية 
والطيبني  العقالء  الرجال  ببع�ض  دفع 
املجتمع  ف��راد  اأ من  اأي�شا  واخلرييني 
املكلفة  امل�شالح  جميع  منا�شدة  اإىل 
امل�شوؤولية  بتحميل  ومطالباتها 
الإجراءات  جميع  وتطبيق  لأوليائهم 
خ�شو�شا  وال��ردع��ي��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
الذين  الق�رض  لل�شباب  بالن�شبة 
القانوين  لل�شن  اأعمارهم  ت�شل  مل 
م�شئولياتهم  حتمل  من  يكنهم  الذي 
ال��ظ��روف  ه��ذه  م��ث��ل  يف  نف�شهم  باأ
تدفعهم  اأن  نها  �شاأ من  التي  ال�شعبة 
يف  املتوا�شل  الرتفاع  اأمام  للتهلكة 
خمتلف  ويف  اليومي  الإ�شابات  عدد 
وراءها  يقف  والذي   ، البالد  مناطق 
ع���دم  ال��ت��زام ه���وؤلء رغ��م وق��وف 
لهم  خدمة  الأمنية  امل�شالح  خمتلف 

. اأي�شا  حياتهم  ومل�شتقبل 
زياد    بو  اأ

البيا�شة  بلدية  م�شالح  متكنت، 
ب���ال���وادي م��ن ���ش��ب م�����ش��اع��دات 
بقفة  املعنّيني  واملحتاجني  الفقراء 
وجيز.  وقت  يف  العام،  لهذا  رم�شان 
بلدية  فان  حملية،  م�شادر  وح�شب 
�شب  يف  البلدية  اأوىل  تعد  البيا�شة 
 10 ب�  امل��ق��درة  املالية  امل�شاعدات 
عائلة   846 زه��اء  لفائدة  دج  األف 
بلدية  م�شالح  جانبها،  من  معوزة. 
 400 توزيع  مت  عن  ك�شفت  البلدية، 

جانب  اإىل  مل�شتحقيها،  عينيه  قفة 
 50 لفائدة  وجهت  اأخرى  م�شاعدات 
بالبلدية،  النظافة  مب�شلحة  عمال 
 5000 ب�  يقدر  مايل  مبلغ  مبنحهم 

دج.
يجري  امل�شدر،  ذات  اإىل  وا�شتناًدا 
مل�شاعدة  قفة   100 اإع���داد  حالًيا 

املحدود. الدخل  ذوي  البلدية  عمال 
.ع منلي 

ا���ش��ت��ب�����رض امل��واط��ن��ون خ���ريا يف 
الوزير  ق��رار  بعد  ال��وادي  ولي��ة 
لأ�شحاب  ال�شماح  ج��راء  الأول 
ن�شاطهم  مبمار�شة  املهن  بع�ض 
اأ���ش��ح��اب  بع�ض  وك���ذا  امل��ع��ت��اد 
واخلياطة  الكهرباء  لوازم  حمالت  
وحم���الت امل��الب�����ض واحل��ل��وي��ات،  
مبمار�شة  ال��ق��رار  ه��ذا  �شمح  كما 
اأ����ش���ح���اب ال���ن���ق���ل احل�������رضي 

عطلة  ب��ع��د  امل��ع��ت��اد  لن�شاطهم 
احلجر  ج��راء  ال�شهر  قرابة  دام��ت 
املواطنني  لوقاية  املنزيل  ال�شحي 
ال��وب��اء  ه��ذا  ع���دوى  تف�شي  م��ن 
مع  للتحرير  حديث  ويف   ، القاتل 
خليفة  بحا�شي  املواطنني  بع�ض 
ولي��ة  عا�شمة  �رضقي  ال��واق��ع��ة 
لهم  تفاوؤ عن  عربوا  الذين  الوادي 
يف  ال�شحية  الأزمة  انفراج  بقرب 

املنتجة  املوؤ�ش�شات  وعودة  البالد 
ق��الع  ل��الإ امل��ع��ه��ود  ن�شاطها  اإىل 
الكثري  عانى  ال��ذي  القت�شادي 
�شل  الذي  ال�شحي  احلجر  هذا  من 
يف  القت�شادية  احلركة  دوال��ي��ب 
مداخيل  انخفا�ض  ظل  يف  البالد 
التي  امل��ح��روق��ات  م��ن  ال���دول���ة 
التخطيط  ميزانية  عليها  ت�شتند 
لل�شعب  الت�شامنية  الهبة  لتبقى 

اأكر من مرة هذا احلجر  الذي برهن 
جانب  اإىل  بالوقوف  جدير  نه  اأ على 
تبقى  فيما  الأزم��ات  ثناء  اأ دولته 
الوحيد  ال�شامن  الأمنية  املوؤ�ش�شة 
اإىل  مت��دي��ده  رغ��م  احلجر  جن��اح  يف 
ذا  اإ  2020 ماي  ع�رض  الرابع  غاية 
للمواطن  الكايف  الوعي  توفر  ما 

الوباء. هذا  بخطورة  ال�شويف 
مبارك قدودة 

املتمثل  الوطني  احلدث  النخلة  بلدية  واكبت 
الت�شامنية  امل�شاعدات  من  جملة  توزيع  يف 
من  كورونا  فريو�ض  وباء  من  املت�رضرين  جتاه 
يتقا�شون  الذين  الدخل  وحم��دودي  معوزين 
متطلباتهم  حتى  تغطي  ل  �شعيفة  اأج���رة 
هذا  ب�شبب  ن�شاطها  توقف  بعد  اليومية  
الدفعة  يف  امل�شتفيدين  عدد  بلغ  حيث   ، الوباء 

طرد  كل  يحتوي   ، غذائيا  طردا   250 الأوىل 
 ، ال�شميد  منها  �شا�شية  اأ غذائية  م��واد  على 
 ، والك�شك�ض  الزيت   ، الطماطم   ، البطاطا 
الإعانة  البلدية  م�شالح  �شخ  مبا�رضة  تالها 
ل�شهر  املعوزة   الفئة  لهاته  املخ�ش�شة  املالية 
 283 الأول  العدد  بلغ  حيث   ، الكرمي  رم�شان 
منها  امل�شتفيدين  قبل  من  �شحبها  مت   ، م�شتفيدا 

دفعة  ت�شتفيد  اأن  على   ، الربيد  م�شالح  من 
 300 بعدد  القادم حمددة  الأ�شبوع  اأخرى مطلع 
املقدرة  الأخرى  املالية  الإعانة  من   ، م�شتفيدا 
التو�شيات  بعد   ، جزائري  دينار   6000 مببلغ 
���رضاع  الإ اأج��ل  م��ن  ال��دول��ة  بها  ج��اءت  التي 
اأ�شحابها  منها  ي�شتفيد  حتى  اإر�شالها  يف 
هذا  ويف   ، رم�شان  �شهر  حلول  قبل  املعنيني 

م�شتوى  على  الأول  الرجل  �رّضح  دوما  الإطار 
ليومية  الله  عبد  حممد  جويدة  ال�شيد/  البلدية 
 400 عدد  لتوزيع  تتاأهب  م�شاحله  اأن  التحرير 
من  م�شاحلها  و�شل  بعدما   ، اأخرا  غذائيا  طردا 
عليها  حت�شلت  ح�شة   100  ، جهتني  ط��رف 
كان  حني  يف   ، الولية  م�شالح  قبل  من  البلدية 
طرف  من  كهيبة  قفة    300 اأي  الآخ��ر  العدد 

غذائية  مواد  عن  عبارة  واملح�شنني   اخلرييني 
لها  ما�شة  حاجة  يف  املعوزون  يكون  �شا�شية  اأ
اأهل  حمدثنا  نا�شد  كما   ، الف�شيل  ال�شهر  خالل 
م�شاعداتهم  تقدمي  يف  الإ�رضاع  والإح�شان  الرب 
املقبلة  التوزيع  عملية  ت�شمل  حتى  الت�شامنية 

. اجلدد  امل�شتفيدين  من  قدر  اأكرب 
زياد    بو  اأ

اأخبار الوادي
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06اأخبار اجلنوب

�نطالق در��سة لتهيئة ركام �لفحم قريبا 
بالقناد�سة بب�سار 

علي  حممد 
---------------- 

ل��دى  امل��ن��ت��دب  ال���وزي���ر  ب����رز  اأ و 
البيئة  قطاع  و�شعية  ا�شتعرا�شه 
حالة  على  معرجا  ال��ولي��ة  ب��ه��ذه 
من  "بات  نه  اأ للجو  امللوثة  الركام 
�شاملة  بدرا�شة  القيام  ال�رضوري 

البلدية". بهذه  الفحم  ركام  لتهيئة 
نه  اأ قائال  ال�شيخ  �شيد  اآل  اأ�شاف  و 
داة  اأ باعتبارها  الدرا�شة  هذه  "دون 
تهيئة  اأي  مبا�رضة  يكن  ل  تقنية 
ال�رضوري  فمن  لذا  الأماكن،  بهذه 
واأخ�شائيون  خرباء  الدرا�شة  يعد  اأن 
خمتلف  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  ب���ه���دف 
تهيئة  يف  اخلو�ض  قبل  املتغريات 

املواقع". هذه 
م�شوؤولون  قدمها  �رضوحات  وح�شب 
الفحم  ركام  فاإن  للقطاع،  حمليون 
ف��رتة  اإىل  ي��ع��ود  اإرث���ا  يعترب  ه��ذا 
لغام  الأ انفجار  عن  وناجم  الحتالل 
الفحم  لتعدين  ت�شتعمل  كانت  التي 
وي�شكل  ال��ق��ن��اد���ش��ة،  منطقة  يف 
تلوث  م��ام  اأ حقيقيا  م�شكال  اليوم 
جنوب  كل  وبالتايل  املنطقة  ه��ذه 
مبا  الأهمية  من  اأ�شبح  لذا  الولية، 

به. التكفل  كان 
ب�شار  ولي���ة  اأن  ال��ت��ذك��ري  ي��ج��در 
بعاد  اأ ذا  م�شابها  موقعا   48 متلك 
يف  ل�شيما  خمتلفة  وارت��ف��اع��ات 
بلدية  ك���ذا  و  ال��ق��ن��اد���ش��ة  ب��ل��دي��ة 

املواقع  اأحد  تهيئة  متت  حيث  ب�شار 
بني  بال�رضاكة  ذلك  و   ،2008 �شنة 
�شوناطراك  الوطنيتني  املوؤ�ش�شتني 
قيمتها  بلغت  بتكلفة  و�شونلغاز 

دج. مليون   700
باإجناز  نذاك  اآ العملية  �شمحت  وقد 
م�شاحات  و  لالأطفال  لعب  ف�شاءات 
تخ�شي�ض  وكذا  الريا�شة  ملمار�شة 
ت�شلية  و�شائل  و  خ�رضاء  م�شاحات 
 6.113 قدرها  م�شاحة  على  اأخرى 

مربع. مرت 
الفحم  رك��ام  موقع  بخ�شو�ض  و 
امل�شوؤولون  اقرتح  فقد  بالقناد�شة، 
بت�شجري  القيام  للقطاع  املحليون 
نباتية  ف�شائل  بوا�شطة  امل��ك��ان 

يف  ال�شائد  املناخ  وطبيعة  تتكيف 
املنطقة. هذه 

ال��وزي��ر  اغتنم  اآخ���ر،  �شياق  يف  و 
اجلديد  املقر  د�شن  ال��ذي  املنتدب 
بحيث  للبيئة  اجلهوية  للمديرية 
وجتهيزه  اإجن���ازه  تكاليف  ق��درت 
فر�شة  دج،  مليون   60 قيمته  مب��ا 
على  لالطالع  الولية  بهذه  تواجده 
فريو�ض  من  للوقاية  قطاعه  م�شاعي 
ظل  يف  وجمابهته  امل�شتجد  كورونا 
تعي�شها  ال��ت��ي  ال�شحية  الأزم���ة 
الأخرى  البلدان  غرار  على  اجلزائر 

العامل. يف 
لقطاع  امل��ح��ل��ي  امل�����ش��وؤول  وك���ان 
"منذ  نه  اأ اأكد  قد  البيئة، عزيز �رضيف 

اأكر  ت�شجيل  مت  املن�رضم،  مار�ض   14
لالأماكن  تطهري  عملية   200 من 
وذل��ك  العمومية،  ���ش�����ش��ات  وامل��وؤ
ف��ريو���ض  تف�شي  م��ن  احل��د  ب��ه��دف 
التي   21 ال�  البلديات  يف  كورونا 

الولية". حت�شيها 
مديرة  قبل  من  فادت  اأ جهتها،  ومن 
حمند  ن��اي��ت  ب��ب�����ش��ار،  البيئة  دار 
"�شنعت  منظومتها  اأن  �شيوخ 
 10.000 اإجمايل  من  كمامة   7000
بحيث  فربكتها،  اإىل  ت�شعى  كمامة 
على  منها  ك��ب��ري  ع��دد  ت��وزي��ع  مت 

جمانا". املواطنني 
ال��وزي��ر  اأن  اإىل  ����ش���ارة  الإ جت���در 
ال�شحراوية  بالبيئة  املكلف  املنتدب 
اإىل  وتفقد  عمل  زيارة  قادته  الذي 
قد  واحدا،  يوما  دامت  ب�شار  ولية 
لفائدة  لب�شة  الأ من  جمموعة  �شلم 
اإ�شافة  وال�شيانة،  النظافة  اأعوان 
غذائية  ومواد  التطهري  معدات  اإىل 

الولية. بذات  املحتاجة  للعائالت 
�شيد  اآل  حمزة  ال�شيد  وتوجه  هذا 
رفقة  زي��ارت��ه،  اآخ���ر  يف  ال�����ش��ي��خ، 
واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة  وزير 
بن  ال��رح��م��ان  عبد  امل�شت�شفيات، 
ببلدية  الفحم  ركام  اأحد  اإىل  بوزيد، 
كثب  ع��ن  اطلع  حيث  القناد�شة، 
تت�شبب  ال��ذي  التلوث  خطر  على 
�شكان  على  املواقع  هذه  مثل  فيه 

املجاورة. املناطق 

ركام  تهيئة  در��سة حول  �نطالق  بب�سار، عن  �ل�سيخ،  �سيد  �آل  �ل�سحر�وية، حمزة  بالبيئة  �ملكلف  �ملنتدب  �لوزير  �أعلن 
�لوالية. 18 كم جنوب  بعد  تقع على  �لتي  �لقناد�سة  �لفحم قريبا مبنطقة 

�لفحم لتعدين  ت�ستعمل  كانت  �لتي  �الألغام  �نفجار  ناجما عن  �إرثا  يعترب  �لفحم هذ�  ركام 
�لقناد�سة منطقة  يف   

اإطار احلفاظ على �شحة و�شالمة  يف 
الأمنية  امل�شالح  توا�شل  املواطنني  
التجارة  م��دي��ري��ة  م��ع  بالتن�شيق 
حمالت   واحلرفيني،   التجار  وجمعية 
كل  لفائدة  والتح�شي�ض  التوعية 
التجار  فئة  ول�شيما  امل��واط��ن��ني 
لهم  املرخ�ض  املحالت  واأ�شحاب 
ال�شحي  احلجر  فرتة  اثناء  بالن�شاط 
ن�شطة  الأ تو�شيع  بعد  وبخا�شة 
واحللويات  املرطبات  اأ�شحاب  اإىل 
حركة  اعاد  مما   ، وغريها  التقليدية 
ايل  امل����دن  ����ش���وارع  يف  ك��ب��رية 
التزاحم  ازدياد  مع  حيويتها  ازدادت 
على  والتجار  املت�شوقني  ولمبالة 
ب�رضورة  مبالني   غري  ال�شواء  حد 
الوباء  من  الوقاية  بعوامل  التقيد 

ال��ن��اجت عن  ال��و���ش��ع   وب��خ��ط��ورة 
ال��ت��ق��ارب الج��ت��م��اع��ي،ه��ذا وق��د 
م���ن  الأ م�����ش��ال��ح  خمتلف  حت��رك��ت 
التجارة  وم�شالح  الوطنيني  والدرك 
عمليات  ،لتكثيف  ن�شطة  وجمعيات 
ال��ن�����ش��ح والإر�����ش����اد ب�����رضورة 
التجارية   امل��ح��ال  اأ���ش��ح��اب  تقيد 
ال�شالمة  ليات  واآ بطرق  وتوعيتهم 
ن�شاطهم  م��زاول��ة  عند  ال�شحية 
كورونا  فريو�ض  انت�شار  من  للوقاية 
مدى  عن  اأخ��رى  مراقبة   توازيه   ،
املعرو�شة  املنتوجات  �شالحية  
واملحال  الأ�شواق  عرب  للم�شتهلكني 

 . ب�شكرة  ولية  قليم  باإ املختلفة 
حريز حممد 

لقوات  وردت  معلومات  على  بناءا 
عقبة  �شيدي  دائ��رة  باأمن  ال�رضطة 
 18 بنحو  ب�شكرة  مدينة  �رضقي 
يبلغان  �شخ�شني  قيام  مفادها  كم،  
بالرتويج  �شنة  و30   24 العمر  من 
يف  م�شتغلني  املهلو�شة  للحبوب 
 5 ن��وع  من  �شياحية  �شيارة  ذل��ك  
عمليات  تكثيف  مت  الفور  ،على   C
لهما  وبالرت�شد  والتحري  البحث 
لعملية  واإخ�شاعهما  توقيفهما  مت 
وبتفتي�ض  اجل�����ش��دي  ال��ت��ل��م�����ض 
من  كمية  على  بها  عر  ال�شيارة 
 219 ب���  تقدر  املهلو�شة  احل��ب��وب 
)برتكيز   ن��وع   من  مهلو�شا  قر�شا 
مبا�رضة  حجزها   مت  التي   ) 300ملغ 
عنا�رض  واقتاد  ثم   اكت�شافها  بعد 
بالإجراءات  للقيام  املوقوفني  الأمن 
و  بحيازة  تتعلق  التي  القانونية 
العقلية  ث��رات  امل��وؤ خمتلف  ترويج 
وبا�شتغالل  ال�شياق  نف�ض  يف  .و  

قيام  م��ف��اده��ا  اأخ����رى  م��ع��ل��وم��ات 
�شنة   45 العمر  من  يبلغ  �شخ�ض 
ب���ال���رتوي���ج ل��ل��م��خ��درات و���ش��ط 
عقبة  �شيدي  مبدينة   �شعبي  ح��ي 
الت�ش���ال  خلي��ة  ب��ي��ان  ح�شب 
لأم��ن  العام����ة  والعالق����ات 
ب��ان  اف���ان  ،ال���ذي  ب�شكرة  ولي���ة 
مداهمة  و  تر�شد  بعد  متت  العملية 
وايقافه  الأربعيني  تواجد  مكان 
التلم�ض  لعملية  وب��اإخ�����ش��اع��ه 
 18 على  ب��ح��وزت��ه  ع��ر  اجل�����ش��دي 
قطع   �شكل  على  خم��درات  قطعة 
قاطع  و  وال��رتوي��ج   للبيع  م��ع��دة 
املخدرات  لتقطيع  ي�شتعمل  اأوراق 
مت  دج   4340 ب�  يقدر  مايل  مبلغ  و 
مقر  اىل  وحتويله  امل��خ��درات  حجز 
خا�شة  ملفات  لإع���داد  امل�شلحة 
للف�شل  للعدالة  تقدم   بالعمليتني 

 . فيها 
حريز  حممد 

للو�شائل  الولئية  امل�شلحة  اأح�شت 
ولي��ة  ب��اأم��ن   )SWMT ( التقنية 
املن�رضم،  مار�ض  �شهر  خالل  ب�ش�ار، 
خمتلف  عرب  هاتفية  مكاملة   4295
خ��ط��وط��ه��ا ال��ه��ات��ف��ي��ة: اخل��ط��وط 
الهاتفية،  املوزعات  وكذا  اخل�رضاء 
الأخ�رض  اخلط  عرب  مكاملة(   1714 (
خط  عرب  مكاملة(   1192 (  ،1548
مكاملة(   36 (  ،17 والنجدة  التدّخل 

 )1353 ( و   104 الأخ�رض  الرقم  عرب 
من   .) الهاتفية  املوّزعات  عرب  مكاملة 
�شجلت  املح�شاة،  املكاملات  هذه  بني 
لطلبات  مكاملة   890 امل�شالح  ذات 
تقدمي  لطلبات  مكاملة   64 التدخل، 
ف�شال  والإغ���اث���ة،  امل�����ش��اع��دة  ي��د 
تتعلق  مكاملة   1170 ت�شجيل  عن 

والتوجيه. بال�شتعالم 
تثّمن  ب�ش�ار  ولي��ة  اأم��ن  م�شالح 

اّت�شالته  خالل  من  املواطن  تعاون 
احل����وادث  خم��ت��ل��ف  ع��ن  للتبليغ 
حماولت  اأو  حدوثها  ثناء  اأ واجلرائم 
الأ�شخا�ض  على  والعتداء  امل�شا�ض 
وامل��م��ت��ل��ك��ات ال��ع��ام��ة واخل��ا���ش��ة، 
لدى  التبليغ  ثقافة  لتعزيز  وتدعو 
م���ن امل��واط��ن  امل��واط��ن ل�����ش��م��ان اأ
التعاون  فهذا  ممتلكاته،  و�شالمة 
الأمني  الوعي  تنامي  ّكد  ويوؤ يربز 

ثقافة  بح�ض  وال��ت��م��ّي��ز  ج��ه��ة،  م��ن 
جهة  م��ن  امل��واط��ن��ني  ل��دى  الّتبليغ 
الأمن  لتعزيز  و�شيلة  ويمُعترب  اأخرى، 
احللقة  هو  املواطن  باعتبار  اجلواري، 
وتبقى  الأمنية،  املعادلة  يف  الأ�شا�ض 
 24 �شا/   24 جمّندة  امل�شالح  ذات 
اأمن  حتقيق  على  التام  لل�ّشهر  �شا 

ممتلكاته و�شالمة  املواطن 
اأ . د 

الأمن  عنا�رض  بان  يفيد  بيان  يف  جاء 
اأموال  �شالب  خيوط  فك  من  متكنت 
�شكوى  على  ،ب��ن��اءا  معارفه  اح��د 
خ��ارج  م��ن  �شخ�شان  ب��ه��ا  ت��ق��دم 
و   29 العمر  من  يبلغان  ال��ولي��ة  
بالأمن  ال�رضطة  لقوات  �شنة    41
تعر�شهما  مفادها  الثالث  احل�رضي 
ل��ع��م��ل��ي��ة ال��ن�����ش��ب والح��ت��ي��ال 
مركبتهما  داخ���ل  م��ن  وال�����رضق��ة  
يقدر  مايل  مبلغ  منهما  ا�شتهدفت 
وقائع  تعود  �شنتيم   مليون   130 ب� 
لولية  قدما  ال�شحيتني   ان  الق�شية 
احد  م��ن  �شيارة  ل�����رضاء  ب�شكرة  

بو�شع  قام  الأخ��ري  هذا  معارفهما 
اختيار  طريق  عن  ل�رضقتهما   خطة  
ال�شيارة   و�شع  و  اللتقاء  مكان 
يف  لل�شيارات  مب��راآب  البيع  حم��ل 
ب�شكرة    مدينة  و�شط  �شعبي  حي 
بح�شب  اللتقاء  مكان  من  بالقرب 
والعالق����ات  الت�ش���ال  خلي��ة 
 ، ب�شكرة  ولي��ة  لم��ن  العام����ة 
على  م�شيا  لالنتقال  وا�شتدرجهما 
حيث  ال�����ش��ي��ارة   ملعاينة  الأرج���ل 
ل�شيارتهما  بالذهاب  �رضيكه   قام 
وثيقة  م��ع   امل��ايل  املبلغ  و���رضق��ة  
عن  ال�شحية،وهذا  تخ�ض  هوية 

ال�شيارة  نافذة  زج��اج  ك�رض  طريق 
التحق  ال�رضقة   عملية  متام  اإ ومبجرد 
كورية  �شيارة  بوا�شطة  �رضيكه  به 
وجهة  ،اإىل  بالفرار  ولذا  ال�شناعة  
اإىل  النتقال  مت  الفور  على  جمهولة 
الق�شية  يف  حتقيق  وفتح  امل��ك��ان 
التي  باملوا�شفات  وبال�شتعانة 
مع   انطبقت  التي  ال�شحية  قدمها 
باملكان،  املوجودة  املراقبة   كامريات 
وبتوقيفه  املتورط  على  التعرف  مت 
توقيف  على  ا�شفر  معه  والتحقيق 
 30 عمرهما  يبلغ  اآخرين  �شخ�شني 
من  ج��زء  وا���ش��رتج��اع   �شنة   و33 

مليون   50 ب�  يقدر  امل�رضوق  املبلغ 
ال�شيارة  حجز  اإىل  بالإ�شافة  �شنتيم 
اأجنز  ال�رضقة  عملية  يف  امل�شتعملة 
مبو�شوع  جزائي  ملف  للموقوفني 
لغر�ض  �����رضار  اأ جمعية  ت��ك��وي��ن 
بالتعدد  ال�رضقة  جلناية  الإع���داد 
العدالة  م��ام  اأ وبتقديهم  والك�رض 
م��ر  اأ منهما  اث��ن��ني  ح��ق  يف  ���ش��در 
ال�شخ�ض  ا�شتفاد  حني  يف  يداع  بالإ
يف  للنظر  ق�شائية  رقابة  من  الثالث 
                      . العدالة  طرف  من  ق�شيتهم 

حريز  حممد 

مركز  املا�شي  الثنني  يوم  �رضع 
بدائرة  والتمهني  املهني  التكوين 
اإع��داد  يف  اأدرار،  ولي��ة  اأول���ف 
ل����وازم ل��ل��وق��اي��ة م���ن ف��ريو���ض 
وهذا   ،19 كوفيد  امل�شتجد  كورونا 
اجلمعيات  بع�ض  مع  بالتن�شيق 
واإر�شاد  حلماية  اجلزائرية  واملنظمة 
عنها  ممثل  حميطه  و  امل�شتهلك 
�رضحاين  الولئي  املكتب  ع�شو 
العملية  انطالقة  وكانت  ال�رضيف، 
بني  من  وكان  الكمامات  بخياطة 
خياطة  مب��واد  وائ���ل  الأ املتربعني 
املجل�ض  اأع�����ش��اء  ال��ك��م��ام��ات 
كمامة،  األف  اإىل  ي�شل  مبا  الولئي 
قدور  ميخاف  املركز  مدير  وح�شب 
ي�شل  ما  املركز  يجهز  اأن  يتوقع 
ذا  اإ ك��م��ام��ة  الآلف  ث��م��اين  اإىل 
طرف  من  معترب  التربعات  كانت 
املقاولني  و  التجار  من  املح�شنني 
املنطقة،  �شكان  وعامة  وغريهم 
ثانية   خطوة  يف  املركز  �شيقوم  كما 

خطوة  ويف  التعقيم،  ممرات  باإجناز 
الإمكانيات  ت��وف��رت  ذا  اإ ث��الث��ة 
هذا  الواقي،  اللبا�ض  خياطة  �شتتم 
املهني  التكوين  مركز  �رضع  وقد 
الوطنية  اللجنة  مب�شاهمة  بت�شابيت 
الوطنية  واجلمعية  للت�شامن 
ال�شغل،  وترقية  حق  عن  للدفاع 
منذ  واملح�شنني  البلدية  و�شلطات 
الكمامات  خياطة  يف  الأح��د  يوم 
ذلك  قبل  وكان  الواقي  واللبا�ض 
مركز  العمل  ه��ذا  يف  ���رضع   ق��د 
 20 والتمهني  املهني  التكوين 
اأدرار،  ال��ولي��ة  بعا�شمة  اأوت 
ذل��ك،  يف  ال�شبق  ل��ه  ك��ان  حيث 
بتيرنكوك  التكوين  مركز  و�شاهم 
على  وت�رضف  اللبا�ض  خياطة  يف 
مراكز  بها  تقوم  التي  العمليات 
مديرية  ال��ولي��ة  ع��رب  التكوين 
بالول والتمهني  املهني  التكوين 
                                                       . ية
الرحمن عبد  بلوايف   

وقاية من �نت�سار فريو�س كورونا مع تو�سع �الأن�سطة �لتجارية  

م�سالح �الأمن و�لدرك تو��سالن حمالت 
�لتوعية بب�سكرة

مروجو خمدر�ت وحبوب مهلو�سة بني 
يدي �لعد�لة ب�سيدي عقبة بب�سكرة 

يف ح�سيلتها ل�سهر مار�س 2020

�سرطة ب�سار ت�ستقبل 4295 مكاملة هاتفية عرب خمتلف خطوطها

توقيف �سارق 130مليون �سنتيم بب�سكرة 

مركز �لتكوين �ملهني باأولف باأدر�ر  
ي�سرع يف �أعد�د لو�زم �لوقاية من كورونا 



قرى �إيرجن بتيزي وزو جمندة من �أجل �حلجر 
�ل�سحي و�لت�سامن

حممد علي 
-----------------

بهذا  املبادرين  اأحد  جواهر  وذكر 
"فور  اأن���ه  الت�شامني  العمل 
املا�شي  مار�ض   17 يف  الإع��الن 
م�شكوك  حالة  اأول  اكت�شاف  عن 
ظهرت  وال��ت��ي  اإ���ش��اب��ت��ه��ا  يف 
بداأ  بعد،  فيما  �شلبية  نتيجتها 
�شفوفه  تنظيم  املدين يف  املجتمع 
ال�شحي  احلجر  ت�شيري  اأجل  من 
اجتمع  القرى".كما  وتعقيم 
البلدي  ال�شعبي  املجل�ض  رئي�ض 
يف  ل�شلو�ض،  عا�شور  لإيرجن، 
ممثلي  مع  ال��ف��ارط،  مار�ض   23
مكتبة  م�شتوى  على  القرى  جلان 
اإ�شرتاتيجية  معا  لو�شع  البلدية 
فريو�ض  انت�شار  �شد  وقائية 
ال�شدد  هذا  يف  19.ومت  كوفيد- 
بلدية،  م��راق��ب��ة  جلنة  تن�شيب 
اجتماعات  ع��دة  بعدها  لتعقد 
الأط��ق��م  فيها  ���ش��ارك��ت  اأخ���رى 
الأمنية.وخالل  وامل�شالح  الطبية 
مار�ض   31 يف  املنعقد  الجتماع 
هامة  ق��رارات  اتخذت  املا�شي، 
يف  اأزمة  خلية  تن�شيب  بينها  من 
املرور من واإىل  كل قرية وتنظيم 
الأ�شخا�ض  عدد  وحتديد  القرى 
الدفن. عمليات  يف  امل�شاركني 
تعقيم  ع��م��ل��ي��ات  ولإط������الق 
اللجنة  تلقت  والأحياء،  ال�شوارع 
من  تتكون  هبة  للمراقبة  البلدية 
التجار،  اأحد  من  تعقيم  جهاز   16
ال  القرى  جلان  على  توزيعها  مت 

جراراتهم  فالحون  �شخر  11.كما 
التعقيم  عمليات  يف  للم�شاركة 
مواد  املنطقة  جتار  وقدم  بالبلدية. 
اأو�شحه  ح�شبما  كهبة،  التعقيم 
زهري،  ون�شاك  جواهر  ال�شيدان 
جلنة  يف  ع�شو  اأي�شا  ب�شفته 
مت  اأنه  املتطوعان  املراقبة.واأ�شاف 
عملية  اإطالق  ذلك  مع  بالتوازي 
القرويني  اجت��اه  ال�شحي  احلجر 
ومراقبة  املركبات  تعقيم  ."يتم 

." ب�رضامة  القرى  مداخل 
ت�شامنا  �شلة،  ذي  �شياق  ويف 
�شكان  �رضع  الطبية،  الأطقم  مع 
ومالب�ض  اأقنعة  �شنع  يف  اإيرجن 
�شمان  اأجل  من  والتجند  حماية 
ال��ن��ق��ل ل��الأط��ب��اء وامل��م��ر���ش��ني 
ل  الذين  ال�شحة  قطاع  وعمال 
اأماكن  وتوفري  �شيارات  يلكون 
بعيدا.ومن  يقطنون  للذين  اإقامة 
بو�شع  جواهر  ال�شيد  قام  جهته 

ا�شتاأجرهما  قد  ك��ان  ور�شتني، 
ت�رضف  حتت  الوباء،  ظهور  قبل 
احلماية  و�شائل  ل�شنع  اخلياطات 
وفيما  احلماية.  بدلت  خ�شو�شا 
عملية  اأن  فقال،  بالأقنعة،  يتعلق 
الور�شتني  يف  ت��ت��م  تقطيعها 
متطوعات  ذل��ك  بعد  وتتكفل 

بيوتهن. يف  بخياطتها 

�لت�سامن ما بني �لقرويني 
�ساهم يف تقوية رو�بط 

�الأخوة
وجواهر،  ن�شاك  لل�شيدين  ووفقا   
هدف  حول  القرى  جلان  جتند  فاإن 
م�شاعدة  يف  يتمثل  م�����ش��رتك 
يف  ���ش��اه��م  ال��ب��ع�����ض،  بع�شهم 
�شكان  بني  الأخوة  روابط  تقوية 
الأخوة  "روابط  اأن  اإيرجن.واأكد 
القول  وباإمكاين  اأقوى  اأ�شبحت 
جناح  هو  الأزم��ة  هذه  ت�شيري  اأن 

الت�شامن،  هذا  لبلديتنا".وبف�شل 
على  غذائي  طرد   683 توزيع  مت 
قرى  كافة  عرب  املعوزة  العائالت 
كي�ض   4000 و�شلم  البلدية، 
تنظيم حمكم  للعائالت يف  �شميد 
جرت  كما  القرى،  جلان  طرف  من 
املتقاعدين  منح  �شحب  عملية 
التباعد  اإج��راءات  احرتام  ظل  يف 
يقول  املتطوعني،  جتند  بف�شل 

واأج. حمدثا 
420 بدلة حماية  ومت تقدمي حوايل 
 5000 وتوزيع  الطبية  لالأطقم 
موظفي  وعلى  عليهم  كمامة 
والتجار  الربيد  ومكاتب  البنوك 
من  ال�شكان  حلماية  القرى  وجلان 
ال�شيد  ح�شب  الفريو�ض،  انت�شار 
�رضورة  على  �شدد  الذي  جواهر 
حلماية  ال�شحي  احلجر  موا�شلة 

الوباء. هذا  من  البلدية 

ت�سرب قرية �إيرجن بد�ئرة �الأربعاء ناث �إير�ثن �لو�قعة على بعد 20 كلم جنوب �سرق تيزي وزو، مثاال يف �لتنظيم و�لت�سامن 
خالل فرتة �نت�سار فريو�س كورونا.و�أدركت جلان �لقرى �لـ 11 �ملكونة لهذه �لبلدية �لتي تتميز مبناظر طبيعية خالبة كونها 
تطل على �سد تاق�سبت، �أنه بدال من �أن تنظم كل و�حدة نف�سها على حدة، فاإن �لتعاون �جلماعي ومل �جلهود و�لو�سائل يعد 

�أكرث فعالية لتنظيم ن�ساطات �لوقاية �سد �نت�سار �لفريو�س و�لت�سامن مع �لعائالت �ملعوزة.

خالل فرتة �نت�سار فريو�س كورونا

اإج����راءات  لتطبيق  م��وا���ش��ل��ة 
املطبق   اجلزئي  ال�شحي  احلجر 
مواجهة  اأج��ل  من  ميلة  بولية 
اأوقفت  كورونا،  فريو�ض  انت�شار 
خالل  ميلة  ولي��ة  اأم��ن  م�شالح 
�رضيان  م��ن  ال��ث��ال��ث  الأ���ش��ب��وع 
اجلزئي  ال�شحي  احلجر  تطبيق 
التا�شع  الأح��د  ليلة  من  املمتد 
غاية  اإىل  اأفريل  �شهر  من  ع�رض 
ال�شهر  من  والع�رضين  ال�شاد�ض 
خمالفا  �شخ�شا   462 اجل���اري 
اجلزئي  ال�شحي  احلجر  لإجراءات 
خالل  منازلهم  خارج  لتواجدهم 
مربر  دون  ال�شحي  احلجر  فرتة 
لرخ�ض  حيازتهم  ودون  قانوين 
متت  حيث  للتنقل،  ا�شتثنائية 

القانونية  الإج���راءات  مبا�رضة  
اجلهات  مع   بالتن�شيق  حقهم  يف 
الفرق  اأوق��ف��ت  كما  الق�شائية 
و  �شيارة  بامليدان53  العاملة 
حتويلها  مت  نارية  دراج���ات   04
مبختلف  ل��ل��ب��ل��دي��ة  ل��ل��م��ح��ا���رض 
بالولية  احل�رضية  القطاعات 
يف  و  به.  املعمول  القانون  وفق 
اأمن  م�شالح  توا�شل  ال�شاأن  هذا 
اإج��راءات  تطبيق  ميلة  ال��ولي��ة 
ب�رضامة،  اجلزئي  ال�شحي  احلجر 
املواطنني  تفهم وتعاون  تثمن  كما 
الذي  الإجراء  هذا  على  و�شربهم 
اأجل  من  و  �شاحلهم  يف  ي�شب 

 . �شحتهم
مهناوي بوجمعة 

توقيف 462 خمالفا الإجر�ء�ت �حلجر 
�ل�سحي �جلزئي مبيلة

خالل �الأ�سبوع �لثالث من بد�ية �سريان تطبيقه

الق�شائية  ال�رضطة  عنا�رض  متكنت 
الرابع  احل�رضي  لالأمن  التابعة 
من  متو�شنت  عني  ولي��ة  باأمن   ،
برتويج  ي��ق��وم  �شخ�ض  توقيف 
اأو���ش��اط  ب��ني  العقلية  امل��وؤث��رات 
قر�شا   11 حجز  م��ع  ال�شباب 

الأنواع.  خمتلف  من  مهلو�شا 
معلومات  اإث��ر  ج��اءت  العملية 
بوجود  تفيد  دقيقة  و  م��وؤك��دة 
���ش��خ�����ض ي��ق��وم ب���رتوي���ج ه��ذه 
خطة  و�شع  مت  عليه  و   ، ال�شموم 
توقيفه  عن  اأ�شفرت  حمكمة  اأمنية 
 26 ع  ق  باملدعو  الأم��ر  يتعلق   ،
للتلم�ض  اإخ�شاعه  عند  و  �شنة 
 11 على  بحوزته  عر  اجل�شدي 

خمتلف  م��ن  م��ه��ل��و���ض  ق��ر���ض 
اأبي�ض متمثل يف  الأنواع و �شالح 
 3505 قدره  مايل  مبلغ  و  بو�شية 
هذه  ترويج  عائدات  من  يعترب  دج 

ال�شموم.
النيابة  اأمام  تقديه  مت  فيه  امل�شتبه 
الفوري  املثول  ب��اإج��راءات  عمال 
حب�شا  �شنوات   03 حقه  يف  �شدر 
مالية  وغرامة  الإي��داع  مع  نافدة 
وكيل  ل�شيد  دج   200000 قدرها 
عني  حمكمة  ل��دى  اجل��م��ه��وري��ة 
املثول  اإىل  اأحالهم  الذي  متو�شنت 
حقهم  يف  �شدر  حيث   ، الفوري 

اإيداع . اأمر 
تلم�شاين الكرمي  عبد 

ملروج  نافذة  �سجنا  �سنو�ت   3
�الأقر��س �ملهلو�سة بتلم�سان 
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بجاية  ب��ولي��ة  امل��واط��ن��ون  ع��رّب 
قرار  عقب  الكبري  ارتياحهم  عن 
احلكومة القا�شي برتخي�ض بع�ض 
حلول  مع  التجارية   الن�شاطات 
�شهر رم�شان املعّظم للعودة جمددا 
ن�شاطها  تعليق  بعد  الواجهة  اإىل 
اأثرت  والتي  ال�شهر،  تفوق  ملدة 
الو�شعيتني  على  باآخر  اأو  ب�شكل 
حيث  والجتماعية،  القت�شادية 
يجدون  التجار  اأغلبية  جعلت 
،وذلك  ملزمة  بطالة   يف  اأنف�شهم 
التي   19 كوفيد  جائحة   ب�شبب 
اأن  ح��اول��ت  و  احل����دود  ع���ربت 
ت�شتوطن يف عديد وليات الوطن 

بالدرجة  �شحية  اأ�رضار  خملفة   ،
واجتماعية  اقت�شادية  ثم  الأوىل 
نداء  البجاوي  املجتمع  لبى  وقد   ،
للحجر  وا�شتجاب  احلكيم  الدولة 
اأمر  كان  ال��ذي  املنزيل  ال�شحي 
اإجراءات   جنباته  يف  يحمل  حتمي 
ووق��ائ��ي��ة  اح���رتازي���ة   �شحية 
و  الجتماعي  التباعد  بعنوان 
الذي  اجل��وه��ري  احل��ل  يثل  ال��ذي 
انت�شار  جماح  كبح  يف  ي�شاهم  
جدا  كبرية  بن�شبة  كورونا  وب��اء  
نتائج  ت�شجيل  مّت  ذلك  ونتيجة    ،
املحلية  ال�شاحة  على  ملمو�شة 
احل�شي  الوعي  بتنمية  واملتعلقة 

كما   ، الجتماعي  الو�شط  يف 
�شواء  الجتماعية    امل�شوؤولة  اأن 
من  عادت  قد  الفردية  و  اجلماعية 
مدى  واأظ��ه��رت  الوا�شع  الباب 
ال�شاأن  هذا  يف  احلا�شل  التطور 
التلقائية  ال�شتجابة  �شهل  مما   ،
اأقرتها  التي  العامة  التدابري  لكل 
ويف   ، املجتمع  ل�شالح  ال��دول��ة 
الإيجابية   التطورات  هذه  خ�شم 
تنفيذ  يف  املعنيون  التجار  �رضع 
الإج���راءات الأخ��رية وذل��ك بفتح  
وتوفري  للمواطنني  حمالتهم 
حاجيات العائالت من م�شتلزمات 
الذي  الأمر  ،وهو  الكرمي  رم�شان 

اإىل  وال�شكينة  الطماأنينة   اأع��اد 
نفو�ض   املواطنني مع عودة نكهة  
بالنفحات  املمزوجة  ال�شيام  
ال�شهر  ه��ذا  تزيد  التي  الربانية 
رونقا  مبعانيه ال�شامية ، تلكم هي 
املوؤ�رضات التي تبعث بالتفاوؤل واأن 
النت�شار على هذا الوباء  �شيكون 
قريبا بفعل جمهودات اجلميع التي 
العامة  امل�شلحة  بوتقة  يف  ت�شب 
هو  املجتمع  يحذو  الذي  والأمل   ،
عودة التالميذ اإىل مقاعد الدرا�شة 
من  الجتماعية  احلياة  وتنتع�ض 

جديد .
تقلميمت  . كرمي 

لالأمن ت�سجيل �رتياح كبري بعد عودة بع�س �لن�ساطات �لتجارية �إىل �لو�جهة ببجاية  الإعالم  خلية  بيان  ك�شف 
م�شالح  اأن  بتب�شة  ال��ولئ��ي 
�شهر  حلول  ومبنا�شبة   ، الأم��ن 
�شطرت  ال���ك���رمي،  رم�����ش��ان 
حماية  اإىل  يهدف  اأمنيا  خمططا 

. باملنطقة  وممتلكاتهم  املواطنني 
الف�شيل  ال�شهر  البيان،اأن  وذكر 
و�شع  يف  ال��ع��ام  ه���ذا  ي��اأت��ي 
وباء  انت�شار  ب�شبب  ح�شا�ض 
الولية  اأم��ن  �شطر  .و  كورونا 
خا�ض  عملياتي  امني  خمطط 
واملمتلكات  املواطنني  بتامني 
الوقوف  مع  ال�شهر  هذا  خالل 

املتعلقة  القرارات  تطبيق  على 
والإج����راءات  اجل��زئ��ي  باحلجر 
انت�شار  من  للوقاية  الحرتازية 
حوايل  ت�شخري  مت  .كما  الوباء 
ي��ع��م��ل��ون  ����رضط���ي   2100
وال��ت��ي  امل��خ��ط��ط  ه���ذا  �شمن 
النقاط  خمتلف  تغطية  ي�شمل 
التي  الثابتة  واملراكز  احل�شا�شة 
مع  امل��واط��ن��ني،  اإق��ب��ال  ت�شهد 
توعوي  حت�شي�شي  برنامج  اإعداد 
امل�شالح  خمتلف  مع  بالتن�شيق 
الولية. باإقليم  والأمنية  املحلية 

الزين  حممد  �شو�شة  

ت�سخري2100 �سرطي لتاأمني حياة 
�ملو�طنني و�ملمتلكات بتب�سة

اإىل  ال��رام��ي��ة  ملهامها  موا�شلة 
العامة،  ال�شحة  على  املحافظة 
وحم��ارب��ة ظ��اه��رة ال��ذب��ح غري 
ال�رضطة  قوات  متكنت   ، ال�رضعي 
من  بلعبا�ض  �شيدي  ولية  باأمن 
اللحوم  من  معتربة  كمية  حجز 
خرفان  هياكل  يف  ممثلة  احلمراء 
غري  بطريقة  م��ذب��وح��ة  ك��ان��ت 
بلغ  خمتومة،  غري  كونها  قانونية 

وزنها الإجمايل 138 كلغ وكانت 
موجهة لغر�ض املتاجرة.

قيام  اإىل  تعود  الق�شية  ف�شول 
قوات ال�رضطة بامل�شلحة الولئية 
مراقبة  بدوريات  العمومي  لالأمن 
م�شتبه  مركبة  انتباههم  لفت  اأين 
تبني  تفتي�شها  بعد   ، اأم��ره��ا  يف 
خرفان  هياكل   07 ب�  حمملة  اأنها 
الإجمايل      وزنها  قدر  م�شلوخة  

هذه  فح�ض  وبعد   ، كلغ   138 ب� 
اللحوم من طرف الطبيب البيطري 
حلفظ  البلدي  للمكتب  التابع 
ال�شحة تبني اأنها مذبوحة بطريقة 
خمتومة  غري  كونها  قانونية  غري 
و كانت تنقل على منت مركبة ل 
تتوفر على �رضوط احلفظ ، النقل 
والنظافة ويف ظروف �شحية غري 
اأ�رضار  اإحلاق  �شاأنها  من  منا�شبة 

العملية  هذه  امل�شتهلك،  ب�شحة 
الرقابة  ت�شديد  اإط��ار  يف  تدخل 
وت�شويق   نقل  عمليات  على 
وامل��واد  اأنواعها  مبختلف  اللحوم 
التي  التلف،  ال�رضيعة  الغذائية 
تبا�رضها م�شالح اأمن ولية �شيدي 
ال�شحة  على  حفاظا  بلعبا�ض 

العامة و�شالمة امل�شتهلكني.
م.رم�شاين

حجز7 هياكل خرفان مذبوحة بطريقة غري قانونية ببلعبا�س 
لقي اأم�ض طفل من بلدية طامزة 
اثر  غرقا  حتفه  خن�شلة  بولية 
حيث  مائي  حو�ض  يف  �شقوطه 
جثة  احل��و���ض  م��ن  انت�شاله  مت 
اإىل  احل��ني  يف  نقله  مت  ه��ام��دة 
مت  وق��د  اجلثث،  حفظ  م�شلحة 
امل�شالح  قبل  من  حتقيق  فتح 
مالب�شات  يف  املعنية  الأمنية 
عائلة  له  اهتزت  التي  احلادثة 

عموما  طامزة  واأهايل  ال�شحية 
احلادثة  هذه  قبل  اأن  ون�شري  هذا 
بيوم واحد فقط �شهدت  الأليمة 
لذات  قريب  طفل  هالك  البلدية 
حتفه  اللقب  نف�ض  ومن  العائلة 
وال��ده  مركبة  ده�شته  اأن  بعد 
م�رضعه  ليلقى  اخلطاأ  طريق  عن 

البليغة. باإ�شاباته  متاأثرا 
لزهاري  ونا�ض 

هالك طفل غرقا يف حو�س مائي 
بطامزة بخن�سلة 



09 رم�سانيات08
تقبل اهلل �صيامكم و قيامكم  2020 م  29 اأفريــــــــــل  االأربعاء 

املوافق  لـ 06 رم�سان 1441 هـ - العــدد 1988
2020 م  29 اأفريــــــــــل  االأربعاء 

املوافق  لـ 06 رم�سان 1441 هـ - العــدد 1988

عبد �هلل �سليليح 

�سانع �لرجال ........ 
�لذي ال ُين�سى !

عمر ذيب
----------

عن  والكتابة  احلديث  يف  ننطلق  عندما 
يف  عمرهم  ربيع  وهبوا  الذين  الرجال 
والرتقاء   ، والبالد  العباد  خدمة  �شبيل 
بالأجيال يف �شّتى جوانب احلياة وحقولها 
، حتما هنا  جند اأنف�شنا غارقني يف عاملهم 
املتميزة  واخل�شال  النبيلة  بالقّيم  الزاخر 
وامل�شاعر العميقة الدافئة ، والذي يعرف 
تاريخ وح�شارة عا�شمة اأولد نايل مدينة 
من  بالكثري  ذاكرته  يف  يحتفظ  م�شعد 
وا�شحة  ب�شماتها  تركت  التي  الأ�شماء 
تمُنا�شل  وظلت   ، احلياة  م�رضح  على 
وجتتهد بكل ما اأوتيت من كفاءة ورغبة 
الرتبوي  دورها  تمُوؤّدي  حتى    ، وحيوية 
والجتماعي واحل�شاري على اأكمل وجه ويف اأبهى �شورة ، دون انتظار اأي اإ�شادة 
اأو ثناء اأو تكرمي من اأي جهة كانت ، فقط من منطلق مروءتهم ونمُبلهم واإخال�شهم 
قّدمات  ومن باب القيام بالواجب الذي يدفعهم اإىل العطاء والت�شحية بال اأ�شباب وممُ
احلركة  م�شتوى  على  ورفعة  قيمة  لأنف�شهم  �شنعوا  الذين  الفاعلني  بني  ومن   ،
 ، والفخر  لالإعجاب  وجاذب  لالنتباه  ملفت  ب�شكل  اجللفاوية  والريا�شية  التعليمية 
جند ال�شيخ عبد الله �شليليح الذي نال ق�شطا وافرا من العرفان والتبجيل  من طرف 
اأحّبوا املدر�شة و�شوؤونها  ، فالرجل واحد مّمن  ال�رضفاء  العاملني  الذين يدركون قدر 
الأكفاء  الفر�شان  من  ليكون  حلظة  يرتدد  فلم   ، واأجوائه  الريا�شي  املجال  وع�شقوا 
ّول  �شخّي ، ومل تثنه املتاعب وال�شعاب والظروف  رّبي حقيقي وريا�شي فّذ ومممُ كممُ
عن جت�شيد اأفكاره وم�شاريعه كما يلزم وينبغي ، لأن حب العمل واإتقانه يجعل الفرد 
ال�ّشوي اأكر يقظة وحيوية ولو يف حلظات العجز واملر�ض ! لهذا يعترب �شانع الرجال 
قدوة لكل اأبناء جيل اليوم اإذا اأرادوا ال�شري على هدى ال�شدق والتفاين ، تطلمُعا اإىل 
حياة اأرقى واأ�شمى خالية من التخاذل والياأ�ض والرداءة ، والعديد من الذين مل يواكبوا 
وي�شايروا عهد ال�شيخ عبد الله يجهلون جوانب عديدة من �شخ�شيته العذبة ، التي 
تمُزّينها �شفات مثالية نفتقدها يف وقتنا الراهن ، وتكريه مبا يليق باإجنازاته وجديته 
وتوا�شعه هو �رضورة ل مفّر منها ، بل وقفة  لبد منها ولي�شت من باب املجاملة اأو 
التقليد فقط اإذا ما اأخذنا بعني العتبار ما اأ�شهم به يف كل املجالت طيلة ثالثني �شنة 
، وبالرغم من ابتعاده موؤخرا عن احلياة العامة والتفرغ ل�شوؤون الأهل ، اإل اأن ا�شمه ل 

يزال يرتّدد على األ�شنة تالمذته ومعارفه الذين اعتادوا على وجهه ومالحمه

�ملقادير  
   

•�شدر دجاج - 6 
•زيتون اأخ�رض - 12 حّبة 

•نعناع اأخ�رض طازج، مفروم - ربع كوب 
•زيت زيتون - 4 مالعق كبرية 

•ملح - ربع ملعقة �شغرية 
ن�شائح

املفلفل  الأرز  اإىل جانب  الدجاج  - يكنك تقدمي 
بدون �شعريية.

  طريقة �لعمل  
1 - يف وعاء كبري، اأخلطي جيداً زيت الزيتون 

وامللح والنعناع.
الدجاج  �شدور  �شعي   -  2
الوعاء  غّطي  ثّم  املزيج  يف 
الثالجة  اإىل  واأدخليه 

ل�شاعتني على الأقل.
نار  على  مقالة،  يف   -  3
قطع  اإ�شوي  متو�شطة، 
الدجاج حواىل 5 دقائق لكّل 
اللون  يختفي  حتى  اأو  جهة 

الزهرّي منها.
زيت  مزيج  اأ�شكبي   -  4
الزيتون فوق املقالة واتركي 

5 - �شعي قطع الدجاج يف طبق التقدمي ووّزعي الدجاج حتى ين�شج متامًا.
عليها الزيتون الأخ�رض ثّم قّدميها

�سدر �لدجاج بالنعناع و�لزيتون
الطبـــــق الرئي�ســـــي

�سوربة �خل�سار 
مــــقبـــــــــــالت

�ملقادير
حبات5 اجلزر

حبات4 البطاطا
حبات3 طماطم

حبات 4 الكو�شا
كوب من الفا�شوليا اخل�رضاء

كوب من الذرة احلب
حبة كبرية ب�شل
غ100 الكراف�ض

3 مالعق طعام زبدة
4 لرت من املاء اآو )مرق البقر(

البقدون�ض  اآو  ال�شومر  من  �شغرية  باقة 
املفروم ناعم

ملعقة طعام من �شل�شة الطماطم
ملح فلفل اآبي�ض ح�شب الرغبة

طريقة �لتح�سري
ب�شكل  قطع  قطعيها  ثم  اخل�شار  اإغ�شلي 
على  قدر  يف  �شعي   ، �شغرية  مكعبات 
النار كٍل من الزبدة مع الب�شل والكراف�ض 
دقيقتان  حوايل  حركيهم  ناعم  املفروم 
( وجميع  البقر  اآو مرق   ( املاء  اأ�شيفي  ثم 
اخل�رضاوات املقطعة و �شل�شة الطماطم 
حلوايل  النار  على  ودعيها  القدر  غطي   .
بحوايل  تن�شج  اآن  قبل  ثم  �شاعة  ن�شف 
5 دقائق اآ�شيفي الطماطم الطازج املقطع 
وع�شبة ال�شومر اآو البقدون�ض كي تعطي 

نكهة خا�شة

ن�سائح غذ�ئية لتقوية �جلهاز �ملناعي خالل رم�سان

يف �شهر رم�شان املبارك، معلوٌم اأّن النظام 
على  احلفاظ  يف  يمُ�شاعد  ال�شحّي  الغذائي 
نظام  ة  وبخا�شّ �شليمة،  العاّمة  ال�شّحة 
خماطر  من  يمُخّل�ض  ما  القوي،  املناعة 
جيدة  ب�شحٍة  للبقاء  بالعدوى.  الإ�شابة 
الن�شائح  تذكري  ال�شيام،  فرتة  خالل 
يف  الخت�شا�شية  من  الآتية،  الغذائّية 
التغذية اأر�شانا بادو يف "م�شت�شفى برجيل".
الطازجة،  الأطعمة  ا،  يوميًّ تناويل،   .1
الغنّية  واخل�رضوات  الفواكه  ت�شمل:  التي 
و"ه�"،  و"د"  و"ج"  "ب"  بالفيتامينات 

والكيوي  كالربتقال 
واملاجنو  والفراولة 
والربوكويل  واجلوافة 
الورقية  واخل�رضوات 
والفلفل  والفطر 
واليقطني  والطماطم 
والبطاطا  واجلزر 
وامللفوف  احللوة 
واجعلي  والقرنبيط. 
الغذائّية  ال�شنوف 
على  حتّل  الآتية 
الكاملة  واحلبوب  كالبقوليات  مائدتك، 
والذرة  وال�شوفان  البّني  والأرّز  )القمح 
بالربوتني  الغنّية  واملنتجات  والكينوا( 
والبي�ض  )الألبان  الدهون  من  واخلالية 

والدجاج وحلم ال�شمك( واملك�رضات النيئة.
والأطعمة  املعّلبة  املاأكولت  كّل  2. جتّنبي 

املحفوظة بامللح اأوال�شكر.
واحللويات،  املقلّية  بالأطعمة  ا�شتبديل   .3
طرق  واعتمدي  �شحية،  اأخرى  �شنوًفا 

الطهي ال�شحية على البخار، وال�شي.
4. قّللي من اإ�شافة امللح عند اإعداد الطعام، 

والليمون  والتوابل  الأع�شاب  ا�شتبديل  اأو 
والثوم.

5. انزعي الدهون من اللحم الأحمر والدجاج. 
جّيدة  بالربوتني  الغنّية  الأطعمة  اأن  علًما 
ت�شعرين  وال�شحور، فهي جتعلك  لالإفطار 
ا. بال�شبع، بالإ�شافة اإىل كونها خياًرا �شحيًّ

طويل،  لوقٍت  اخل�رضوات  ت�شلقي  ل   .6
الغذائية،  عنا�رضها  �شتفقد  بذا  لأنها 

ولونها، ونكهتها.
7. اأكري من �رضب املاء، ومنتجات الألبان 
والع�شائر  واللنب(،  )احلليب  الد�شم  قليلة 
امل�شاف، وماء  ال�شّكر  اخلالية من  الطازجة 
جوز الهند، و�شاي الأع�شاب، وال�شوربات 

لرتطيب ج�شمك.
8. تناويل وجبًة خفيفًة عبارة عن ثمرة من 
�شلطة  من  �شلطانية  اأو  الطازجة،  الفواكه 

اخل�رضوات، اأو حفنة من املك�رضات.
9. قومي باأداء ن�شاط ج�شدي، متى اأمكنك 
ذلك يف البيت، ويف هذا الإطار ينفع امل�شي 
اأو  ال�شالمل،  �شعود  اأو  ق�شرية،  مل�شافاٍت 
التمرينات الريا�شية اخلفيفة اأو اأّي نوٍع من 

اأن�شطة اللياقة البدنية.

تختلف  الإي���ان  ظ��الل  يف  احل��ي��اة  اإن 
و  و طهرا،   و جمال   ، ذوق��ا   و  طعما 
قناعة و �شربا ، و ر�شى و احت�شابا و 
قوة   و  ، �شعفا  و عطاء   اأخذا   ، �شكرا 
الإيان  غننا و فقرا عن حياة خالية من 
حيث    ، خا�ض  له طعم  امل�شلم  فاإيان    .
فيعمرها     ، بالإيجابية  احلياة  ي�شبغ  
بالتفاوؤل رغم الأمل ،رغم كل ما تفعله 
احلياة  ،  فحياة املوؤمن ت�شوغها القناعة 
مع   الر�شى  ي�شوغها   و   الفقر،  مع   
الهزات و ابتالءات   . هي هكذا �شحنة 
الإيان تفعل فعلتها اإذا  ما خالج �شدق 
ينري  حينها     ، امل�شلم     قلب  الإي��ان 
احلياة   فت�شبح   امل�شلم   قلب  الإي��ان  
نعود  حني   .اإننا  مطلقة   ب�شمة  كلها  
لطعم  احلقيقية  املعاين  ن�شتلهم  للهدى 
الإيان، فامل�شائب بعيون  املوؤمن غريها 
مثل  فالإيان     . املوؤمن  غري  حياة  يف 
فامل�شائب   . الأمل   يخفف   امل�شكنات 
جترب  و  اخلطايا  تخفف  املوؤمن  بعيون 
�شلى  فالنبي    . التق�شري  و  ال�شعف 
املوؤمن   حال  ي�شف  و�شلم  عليه  الله 
حني تالقيه  امل�شائب فيا �شبحان الله يا 
لها  من و�شفة �شحرية تفتت الهموم 
و�شلم  عليه  الله  �شلى  النبي  عن   ،
املوؤمن من ن�شب ول  قال:))ما ي�شيب 
هم ول حزن ول  و�شب- مر�ض- ول 
غم حتى ال�شوكة ي�شاكها اإل كفر الله 

بها من خطاياه((  
كما تطيب النف�ض بالإيان حني امل�رضات 
النعم  اأكر  فما  النعم  ا�شتقبال  عند  و 
دون  وهبت  عناء  دون  لنا  �شيقت  التي 
حتى  تعاىل  منه  منحا  فكانت  طلب 
�شاحب  فهو  ل�شواه  ف�شال  ن��رى  ل 
و  �شبحانه  منه  كال  العطاء  و  الف�شل 
و  ال�شمع  واأعطى  اخللق  خلق   تعاىل  
اأ�شال ال�رضع  الب�رض  واأخرج الزرع و 
اخللق  يف  اجلمال  وهب  القطر  اأن��زل  و 
و  ال��زوج  وهب  و  الكون  و  النف�ض  و 
اأحد  الإن�شان يف  الولد  حتى ل يطمع 
�شاحب  و  الف�شل  �شاحب  �شوى 
كل  الله  وهب  وما   الكاملة  الف�شائل 

و  العبد  نف�ض  لت�شتقر  اإل   النعم  هذه 
اإله  الف�شيح  الكون  هذا  يف  اأن  ت�شكن 
الطاعة  له  تقر  �شمد  فرد  اأحد  واحد 
مبفهومها  العبادة   نوجب    و   والولء 
  "   : تعاىل  لقوله  م�شداقا  ال�شامل 
    " وِن دمُ ِلَيْعبمُ اإِلَّ  َوالإِن�َض  اجِلنَّ  َخَلْقتمُ  َوَما 
ظالل  يف  احلياة  56[.اإن  ]ال��ذاري��ات: 
يكون  حتى  م�شتلزمات  لها  الإي��ان 
لالإيان  اأثر  يف نف�ض امل�شلم . فال اإيان 
بال ت�شديق   فكل ما اأخرب به الر�شول 
�شلى الله عليه و�شلم  عن ربه  يكون 
حمل ت�شديق  ، و ان الوعد  بن�رض الله 
للموؤمنني �شدق . و اأن من م�شتلزمات  
الذي  احلق  على  الثبات  اأي�شا   الإيان 
عرفناه   . ويف احلديث عنه: »ثالٌث من 
من   . الإياِن  حالوَة  بهَنّ  وجد  فيه  كَنّ 
ما  كان اللهمُ ور�شولمُه اأحَبّ اإليه مَمّا �شواهمُ
. واأْن  للِه  اإَلّ  ه  املرَء ل يحبمُّ . واأْن يحَبّ 
اأنقَذه  اأْن  بعد  الكفِر  يعوَد يف  اأْن  يكرَه 
اِر«  اللهمُ منه ، كما يكرهمُ اأْن يمُقَذَف يف الَنّ

)�شحيح م�شلم: ]43[(.  
التم�شك   الإيان  م�شتلزمات  من  وان   
بالأخالق الفا�شلة، فاخللق ثمرة الإيان 
فال اإيان بال خلق   و عن عائ�شة  ر�شي 
اأح�شن  اأحد  كان  ما   (: قالت  عنها  الله 
عليه  الله  �شلى  الله  ر�شول  من  خلقا 
ول  اأ�شحابه  من  اأحد  دعاه  ما  و�شلم 
فلذلك   ، لبيك   : قال  اإل  بيته  اأهل  من 
اأنزل الله عز وجل : ) واإنك لعلى خلق 
الإي��ان   م�شتلزمات  ومن      ) عظيم  
العمل  املنتج ، الذي يحقق الأرباح لأن 
الذي ي�شمد يف ا�شتكمال امل�شوار هو 
�شاحب النف�ض الطويل املتحمل للجهد 
و الأعباء ال�شاقة  و اأن عناية الله تدلل 

ال�شعاب و متهد العقبات  .  

�حلياة يف ظالل  
�الإميان               

�لق�ساء  عليهم  يجب  �لذين  �الأفر�د 
و�لكفارة

باجلماع  رم�شان  حلرمة  املنتهك   )1
اأدخل ح�شفته يف فرج مطيق ولو  باأن 
الكفارة  وجتب  ينزل  مل  واإن  بهيمة 

اإن بلغت على املراأة 
اأو  مب��ب��ا���رضة  للمني  وامل��خ��رج   )2  
اإن  نظر  اأو  فكر  باإدامة  واإن  غريها 
ا�شتدامتها  من  الإن��زال  عادته  كانت 
الإ�شتدامة  بعد  فينزل  عادته  ويخالف 
الكفارة  عليه  وقيل  عليه  كفارة  فال 
اأو  الفكر  مبجرد  اأمنى  اإذا  اأما  مطلقا 

النظر فال كفارة عليه 
اأو  نهارا  �شومه  نية  رفع  ومن   )3
حتى  ال�شوم  عدم  ناويا  وا�شتمر  ليال 
ال�شوم  اإبطال  نية  لأن  الفجر،  طلع 
بخالف  معتربة  الأثناء  يف  وال�شالة 
الفراغ منهما فال ي�رض  بعد  رف�شهما 
والعمرة يف  احلج  كما ل ي�رض رف�ض 

الفراغ منهما.  اأو بعد  الأثناء 
اأو  مائع  من  مفطرا  اأو�شل  ومن   )4

الفم.  للمعدة من خ�شو�ض  غريه 

الكفارة مع علمه  واجلاهل وجوب   )5
فاأفطر.  الفطر  بحرمة 

اأو  فابتلعه  القيء  اإخراج  واملتعمد   )6
�شيئا منه ولو غلبة.  ابتلع 

بجوزاء  الإ�شتياك  تعمد  وم��ن   )7
واجل��وزاء  غلبة  ولو  فابتلعها  نهارا 
الزيتون.  اأ�شول �شجر  ق�رض يتخذ من 
والتاأويل  بعيدا  تاأويال  تاأول  ومن   )8
ظاهره  خالف  على  اللفظ  حمل  هو 

ملوجب. 
والبعيد منه ما ا�شتند اإىل اأمر موهوم 
رم�شان  هالل  راأى  كمن  حمقق  غري 
الفطر  اإباحة  احلاكم �شهادته فظن  فرد 

فاأفطر. 
اأن  اأو حلي�ض ظن  اأفطر حلمى  9( ومن 
فعجل  اليوم  ذلك  يف  له  يقع  اأحدهما 

الفطر �شواء ح�شل ما ظنه اأم ل. 
10( ومن اأفطر لعزمه على ال�شفر يف 

ذلك اليوم ومل ي�شافر فيه. 
دون  الق�شاء  فعليه  فيه  �شافر  ف��اإن 
القريب  التاأويل  من  لأن��ه  الكفارة 
الفقهية                                                                    اخلال�شة  الآتي 
                                                                        ..يتبع

�أحكــام �ل�سوم

التي  ال��ع��ب��ادات  ال��رتاوي��ح م��ن  ���ش��الة 
الرم�شانية  الذكريات  من  الكثري  حتمل 
و�شماع  والوحدة  الجتماع  حيث  اجلميلة 
والت�رضع  والدعاء  ندية  باأ�شوات  القراآن 
الروحانية  العبادات  من  وكثري  والقنوت.. 

والإيانية الرائعة.
القبول  الأعظم  العبادة  مق�شد  كان  وملا 
يف  ج��زاء  خري  اإىل  والتطلع  الرحمن  عند 
رحاب اجلنان حتتم على كل خمل�ض اأن يلم 
باأحكامها واآدابها رجاء نيل بركتها وعظيم 
ثوابها غري منقو�ض، وتخلي�شها من البدع 
بالكلية  بها  تع�شف  رمبا  التي  والآف��ات 

وي�شري تعبنا هباء منثورا.
امل�شائل  دقيق  من  اأجمع  اأن  راأي��ت  لذلك 
اإليه  مت�ض  ما  الفقهية  الأ���رضار  وغوام�ض 
امل�شلمني،  ولعموم  يل  النفع  راجيا  احلاجة 

والله امل�شتعان وعليه التكالن.
- عن جابر ر�شي الله عنهما ملا ذكر مواقيت 
 " الله عليه و�شلم قال:  النبي �شلى  �شالة 
اإذا  يعجل،  واأحيانًا  يوؤخرها،  اأحيانًا  والع�شاء 
اأخر  اأبطاأوا  راآهم  واإذا  عجل،  اجتمعوا  راآهم 
" ]البخاري 1/141 وم�شلم 646[ وقد اعتاد 
النا�ض يف بع�ض البالد تاأخري �شالة الع�شاء 
اأو نحواً من هذا  يف رم�شان ن�شف �شاعة 
عن اأول وقتها، حتى يفطر النا�ض على مهل 
وي�شتعدوا ل�شالة الع�شاء والرتاويح. وهذا 
الإمام  يوؤخر  األ  ب�رضط  به،  باأ�ض  ل  العمل 
املاأمومني.  على  ي�شق  حد  اإىل  ال�شالة 
امل�شجد،  اأهل  اإىل  الرجوع  هذا  والأوىل يف 
فهم  ال�شالة،  وقت  على  معهم  والتفاق 

اأعلم مبا ينا�شبهم.
ب�شالة  رم�شان  يف  الليل  قيام  �شمّي   -
اإذا  الله كانوا  ال�ّشلف رحمهم  الرتاويح لأّن 
�شّلوها ا�شرتاحوا بعد كّل ركعتني اأو اأربع 
اغتناما  ال�شالة  تطويل  يف  اجتهادهم  من 
الأجر  على  وحر�شا  العظيم  الأجر  ملو�شم 

و�شلم:  عليه  الله  �شلى  قوله  يف  املذكور 
َما  َلهمُ  ِفَر  َواْحِت�َشاًبا غمُ اإِيَاًنا  اَن  َقاَم َرَم�شَ )َمْن 

َم ِمْن َذْنِبِه( ]رواه البخاري[ َتَقدَّ
ال�شالة  بني  الرتاويح  �شالة  اأمر  دار  اإذا   -
اآخر  ال�شالة  وبني  اجلماعة،  مع  الليل  اأول 
الليل منفرداً، فال�شالة مع اجلماعة اأف�شل، 
لأنه يح�شب له قيام ليلة تامة. قال البهوتي 

يف "دقائق اأويل النهى" )1/2245(: 
همُ  لأَنَّ ِبَبْيٍت،  ِمْنَها  لمُ  اأَْف�شَ مِبَ�ْشِجٍد  اِويحمُ  َ َوالرتَّ
َعَلْيَها  ا�َض  النَّ َجَمَع  و�شلم  عليه  الله  �شلى 
، وقال  َتَواِلَيًة، َكَما َرَوْتهمُ َعاِئ�َشةمُ َثاَلَث َلَياٍل ممُ
�شلى الله عليه و�شلم: ) َمْن َقاَم َمَع الإَِماِم 

�ِشَب َلهمُ ِقَياممُ َلْيَلٍة (. َف حمُ ِ َحتَّى َيْن�رضَ
- ينبغي التنبيه على اأن من قال من الأئمة 
البيت  يف  الرتاويح  �شالة  يف  الإنفراد  باأن 
ملن  هو  اإمنا  امل�شجد  يف  اجلماعة  من  اأف�شل 
القراآن  اأو   – القراآن  من  �شيئًا  يحفظ  كان 
البيت ول  – ويقوى على ال�شالة يف  كله 
يخاف الك�شل فت�شيع عليه ال�شالة، واأن ل 
تنقطع اجلماعة يف امل�شجد بانقطاعه، وهذا 
اأن �شالة  �شك  فال  تتحقق  مل  اإن  ال�رضوط 
الرتاويح يف امل�شجد جماعة اأف�شل عندهم. 
وهناك �رضط خا�ض وهو اأن يكون امل�شلي 
اًل له على ال�شالة  يف بيته منفرداً - مف�شِّ

فالقادم  ؛  احلرمني  اأه��ل  من   - احلرمني  يف 
للمدينة  ال��ق��ادم  ومثله   – املكي  للحرم 
العمرة  النبوي - لأداء  لل�شالة يف امل�شجد 
ل ينطبق عليه اأف�شلية �شالة الرتاويح يف 

بيته.
رحمه   – املالكي  الد�شوقي  حممد  ق��ال 
م�رضوط  البيوت  يف  فعِلها  "نْدب   :- الله 
واأن  امل�شاجد،  تمُعطل  ل  اأن  ثالثة:  ب�رضوط 
غري  يكون  واأن  بيته،  يف  لفعلها  َين�شط 
اآفاقي باحلرمني، فاإن تخلف منها �رضط: كان 
فعلمُها يف امل�شجد اأف�شل"]حا�شية الد�شوقي 
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والإمام  وجئت  الع�شاء،  فاتتك �شالة  اإذا   -
خلفه  تدخل  اأن  فالأوىل  الرتاويح،  ي�شلي 
اأمتمت �شالتك، ول  فاإذا �شلم  الع�شاء،  بنية 
ت�شل منفردا، ول مع جماعة اأخرى، حتى ل 
تقام جماعتان يف وقت واحد فيح�شل بذلك 
ت�شوي�ض وتداخل يف الأ�شوات. لأن القول 
اأن ياأمّت املفرت�ض باملتنفل  اأنه يجوز  الراجح: 
بدليل حديث معاذ بن جبل ر�شي الله عنه 
عليه  الله  النبي �شلى  مع  ي�شلي  كان  اأنه 
اإىل  يرجع  ثم  الع�شاء  �شالة  و�شلم  واآل��ه 
له  هي  ال�شالة،  تلك  بهم  في�شلي  قومه 

نافلة ولهم فري�شة.

�سالة �لرت�ويح.. وقفات فقهية )1(

وم�سات �إميانية

قدوده مبارك
-------------------

يجوع  وهو  له،  مي�شورة  وهي 
ويظماأ  الغذاء،  طيب  ويجاوره 
عن  ويتنع  امل��اء،  بارد  واأمامه 
بجانبه  وهي  زوجته  مبا�رضة 
ال�شيجارة وعلبتها  يتناول  ول 
حقيقي  اختيار  اأن��ه  جيبه،  يف 
واإرادة  الإن�شان  اإي��ان  مل��دى 
ينجح  قطعا  واملوؤمن  الإن�شان 
يف الإمتحان ال�شعب، ويحقق 
الذي  الإختياري  ال�شتعالء 

تنت�رض  حني  الإن�شان  انت�شار  بحق  يثبت 
واحلماأ  وال�شل�شال  الطني  على  الروح  فيه 
ال�شاعدة  الروح  اأ�شواق  تنت�رض  امل�شنون، 
اإرادة  وتنت�رض  الهابطة  اجل�شم  غرايز  على 

الإن�شان على �شهوة احليوان.
الإن�شان  ب��ني  اجلوهرية  ال��ف��وارق  فمن 
يف  ي�شتهي  ما  يفعل  احليوان  اأن  واحليوان، 
اأي زمان ويف اأي مكان ويف اأي حال، لي�ض 
لديه عقل ينعه ول دين يردعه ول �شمري 
يحجزه. فاإذا اأراد اأن يبول بال يف الطريق اأو 
ياأكل  اأن  اأراد  واإذا  مكان،  اأي  يف  اأو  البيت 
واأمامه ما يوؤكل مل يزعه وازع عن الأكل، 
الإن�شان  اأما  له  حالل  مثله  ياأكله  ما  فكل 

الذي يتحكم يف غرايزه ويحكم عقله ودينه 
فيدع  باملالئكة  يت�شبه  حتى  اأفعاله  يف 
طوعا  الن�شاء  ومبا�رضة  وال�رضب  الأك��ل 
مرتفعا  وحده  الله  مثوبة  مبتغيا  واختيارا، 
لأج�شادهم  خدما  عا�شوا  الذين  حياة  عن 

وغرايزهم، اأ�شارى ل�شهواتهم.
القد�شي  الله تعاىل يف احلديث  لهذا ن�شب 
عمل  قال:"كل  حني  املقد�شة  لذاته  ال�شيام 
ابن اآدم له اإل ال�شوم فاإنه يل واأنا اأجزئ به، 
يدع طعامه من اأجلي ويدع �رضابه من اأجلى 
من  �شهوته  ويدع  اأجلى  من  زوجته  ويدع 

اأجلي".
فرم�شان اإذا �شهر التوبة من اأجل الله وحده، 
عنها  و�شام  و�شهواته  لذاته  الإن�شان  ترك 

�شهرا كامال من تبني الفجر اإىل 
غروب ال�شم�ض، اإيانا واحت�شابا، 
فكان هذا ال�شهر تطهريا له من 
تورط  رمبا  التي  ال�شيئات  دن�ض 
هذا  وك��ان  عامه،  ط��وال  فيها 
يغت�شل  روح��ي  حمام  ال�شيام 
خطاياه.  اأدراأت  من  �شنويا  فيه 
وهو  طاهرا  نظيفا  منه  فيخرج 
ما عرب عنه احلديث النبوي الذي 
قال فيه: "من �شام رم�شان اإيانا 
من  تقدم  ما  له  غفر  واحت�شابا 

ذنبه".
اأو  حماما  اخلم�ض  ال�شلوات  كانت  واإذا 
مغت�شال يوميا، يغت�شل فيه امل�شلم كل يوم 
مغت�شل  رم�شان  �شيام  فاإن  مرات  خم�ض 
�شنوي، يكمل ما تقوم به ال�شلوات اخلم�ض 
من تطهري.اإذا ف�شهر رم�شان اأعظم �شهور 
ال�شماوية بدءا  الله كتبه  انزل  ال�شنة، ففيه 
رم�شان  من  ليلة  اأول  اإبراهيم يف  ب�شحف 
رم�شان  من  م�شت  ل�شت  التوراة  واأنزلت 
من  م�شت  ع�رض  لثالث  الإجنيل  وان��زل 
رم�شان واأنزل الزبور لثمان ع�رض خلت من 
منه  القدر  ليلة  يف  القراآن  واأنزل  رم�شان 
القراآن  فيه  اأنزل  الذي  رم�شان  قال:"�شهر 

هدى للنا�ض وبينات من الهدى والفرقان".

رم�سان �أعظم �ساحات �جلهاد �لروحي لالن�سان
و�ل�سر�ب  �لطعام  عن  طوعا  �الن�سان  مي�سك  ففيه  �ال�سالم،  يف  لالن�سان  �لروحي  �جلهاد  �ساحات  �أعظم  من  �ل�سيام  يعترب 

وجميع �ل�سهو�ت �بتغاء وجه �هلل تعاىل، فهو ميتنع باإر�دته عن تناول هذه �الأ�سياء �لتي ي�ستهيها، وال ميد يده �إليها. 

بقلم ح�ساين زغيدي

�آنيتك  ملعان  على  �ملحافظة  تريدين 
�إناٍء  �أور�ق ق�سدير يف  �لف�سية؟ �سعي 
ياتك �مللّطخة.  كبري ثّم رّكزي فوقها ف�سّ
من  كوب  مع  �ساخنة  مياه  عليها  �أ�سكبي 
ملح.  ور�ّسة  �ل�سوديوم  بيكربونات 
�ستالحظني حينها �نتقال �لبقع من على 
ميكنك  �لق�سدير.  �أور�ق  �إىل  ة  �لف�سّ
مبعجون  �لف�سّية  �الأو�ين  فرك  ا  �أي�سً

�الأ�سنان ثّم غ�سلها باملاء.

�إحرتقت �الأطعمة د�خل �مليكرويف خالل طهيها 
�أخلطي  �لر�ئحة؟  من  �لتخّل�س  عن  وتعجزين 
ثّم  �ملياه  من  كوٍب  ن�سف  مع  �لنّب  من  ملعقتني 

�سعيه يف �مليكرويف لثالث دقائق و�ستزول ر�ئحة �حلريق

تــد�بيــر منزليـــة

حافظي على نظافة �الآنية �لف�سية 

�الأطعمة  ر�ئحة  من  تخّل�سي 
�ملحروقة د�خل �مليكرويف 



�الأ�سا�سية �لبلدية  �حتياجات  لدعم  د�عيًة 

�أ�سرى فل�سطينيون

بقلم: عماد �الإفرجني
-------------------

املقد�شة  املدينة  حتارب  كعادتها 
وح��ده��ا، جت��اب��ه ه��ذه امل���رة وب��اء 
تتوقف  مل  التي  وهي  "كورونا"، 
ع��ن جم��اب��ه��ة وب����اء الح��ت��الل 
�رضقة  ع��م��ل��ي��ات  يف  امل�شتمر 
العقارات،  وم�شادرة  الأر����ض 
وه���دم امل��ن��ازل وت�����رضي��ع وت��رية 
املقد�شات  وانتهاك  ال�شتيطان، 
واحل�شار  القد�ض،  معامل  وتغيري 
والجتماعي، وتهجري  القت�شادي 

الأ�شليني. الأر�ض  اأ�شحاب 
باهتمام  القد�ض  اأه��ل  يحَظ  مل 
جائحة  تف�شي  ملنع  حقيقي  �شحي 
الحتالل  وا�شل  بل  "كورونا"، 
للمقد�شيني،  الإه��م��ال  �شيا�شة 
اخلدمات  يف  العن�رضي  والتمييز 
والن�رضات  التوعوية  والن�شاطات 
ك��ان��ت فقط  ال��ت��ي  الإر���ش��ادي��ة 
العربية  وباللغة  لليهود  موجهة 
لل�شكان  الإهمال  وي��زداد  فقط، 
الف�شل  ج��دار  خلف  القاطنني 
يتبعون  اأن��ه��م  رغ��م  العن�رضي 
ويقوم  ال��ق��د���ض،  ملدينة  ����ا  اإداريًّ
املر�ض  بن�رض  خمتلفة  بو�شائل 
يعني  م��اذا  واإل  املقد�شيني،  بني 

يقومون  الذين  املتطوعني  اعتقال 
وتعقيم  املواطنني  توعية  بحمالت 

الأحياء؟
بالتمييز  يكتِف  مل  الح��ت��الل 
اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  يف  العن�رضي 
الأحياء  تعقيم  وع��دم  ال�شحية، 
مراكز  فتح  وع��دم  الفل�شطينية 
على  عمل  اإمن��ا  للمر�ض،  فح�ض 
املوؤ�ش�شات  وح�شار  مالحقة 
ال�����ش��ح��ي��ة امل��ق��د���ش��ي��ة، وم��ن��ع 
اللجان  وقمع  املحلية  املبادرات 
املقد�شيون  �شكلها  التي  ال�شعبية 
"كورونا"،  اأم��ام  اأنف�شهم  حلماية 
�شحية  عيادات  واأغلق  واقتحم 
�شلوان  بلدة  يف  ح��دث  ما  وه��و 
 65 قرابة  �شكانها  عدد  يبلغ  التي 
األف ن�شمة، ورغم ظهور ع�رضات 
الحتالل  م  يقمُ مل  فيها  الإ�شابات 
حقيقية  �شحية  خ��ط��وة  ب���اأي 

والعالج! للوقاية 
ال��ي��ه��ود  اأن  ك���ث���ريون  وي����رى 
بالفريو�ض  امل�شابني  املتدينني 
ا  يوميًّ �شلوان  يهاجمون  ال��ذي 
و�شيق  اأهلها،  اإىل  العدوى  نقلوا 
الح���ت���الل ع��ل��ى ع��م��ل ط��واق��م 
القد�ض  خميمات  يف  الأون����روا 
ملواجهة  �شعفاط  خميم  �شيما  ل 

م�شفى  يتهدد  حني  يف  "كورونا"، 
قالع  اأهم  اإحدى  اخلريية  املقا�شد 
نتيجة  الإغ���الق  �شبح  القد�ض 

بها. التي ير  املالية  ال�شائقة 
ال�����ش��ح��ة  وزارة  وت��ت��ع��م��د 
املعلومات حول  اإخفاء  الإ�رضائيلية 
�رضق  يف  "كورونا"  م�شابي  عدد 
بني  اخلوف  لإثارة  املحتلة  القد�ض 
ال��وب��اء،  تف�شي  يف  املقد�شيني 
عالجهم،  يف  اإهمالها  ولإخ��ف��اء 
ال�شحة  ملنظمة  ت�شمح  ل  كما 
ال�شحية  للجهات  اأو  العاملية 
وهو  هناك،  بالعمل  الفل�شطينية 
بتعمد  ا  �شيا�شيًّ تف�شريه  يكن  ما 
للفريو�ض  ال�شماح  الح��ت��الل 
املقد�شيني  ب��ع�����رضات  بالفتك 
بتحقيقه  حلم  لطاملا  هدف  لتحقيق 
وهو  منهم،  الأر���ض  اإف��راغ  وهو 
للجائحة،  خ��ب��ي��ث  ا���ش��ت��غ��الل 
احتالل–  –ب�شفته قوة  والحتالل 
مطالب  الدولية،  للقوانني  ووفًقا 
لأهل  الطبية  الحتياجات  بتوفري 
الفح�ض  اأج��ه��زة  �شواء  القد�ض 
العالج  تقدمي  اأو  للمر�ض  املخربي 
ال�شحي  احلجر  اأو  للم�شابني 
"كورونا"  جائحة  بهم.  للم�شتبه 
الحتالل،  وباء  انت�شار  توقف  مل 

العام  ال��راأي  ان�شغال  ا�شتغل  بل 
قب�شته  تعزيز  يف  بها  العاملي 
حركة  وتقييد  ال��ق��د���ض،  على 
ي�شميها  ما  على  وال�شيطرة  اأهلها، 
يف  ح��دث  كما  الغائبني  اأم���الك 
عمليات  وت�شعيد  الربابة،  وادي 
امل�شجد  تق�شم  وتر�شيخ  العتقال، 
ا كما حقق جناحات  الأق�شى مكانيًّ
ا، وينفذ م�شاريع  يف تق�شيمه زمانيًّ
ا�شتيطانية يف جبل املكرب، ويعمل 
للربط بني م�شتوطناته يف القد�ض 
للقطار  حديد  �شكة  خطة  عرب 
حقائق  فر�ض  ويحاول  اخلفيف، 
يف  ت�شب  وجميعها  الأر�ض  على 

القرن. تطبيق �شفقة  �شياق 
اإن�شانية  ك��ارث��ة  اأم���ام  القد�ض 
واأهلها،  وجودها  تهدد  و�شيا�شية 
يف  وت�����ش��ارع  �شيدة  وف��اة  بعد 
ع���دد الإ���ش��اب��ات، وك��ث��ري ممن 
التوجه  يخ�شى  باإ�شابته  ي�شك 
الإ���رضائ��ي��ل��ي��ة  للم�شت�شفيات 
باعتبارهم يف و�شع قانوين -وفق 
مثبت،  غري  الإ�رضائيلي-  املفهوم 
الحتالل  ي�شتغله  اأن  ما يكن  وهو 
امل�ض  اأو  القد�ض  ع��ن  لإب��ع��اده��م 
فاعلون  نحن  فماذا   ، بو�شعهم 

الوباءين؟! القد�ض من  لإنقاذ 

�لقد�س بني وباءين !!

بلديات غزة تقلِّ�س �خلدمات �الأ�سا�سية �ملقدمة للمو�طنني
اأعلنت بلديات قطاع غزة عن تقلي�ض 
الأ�شا�شية  ل��ل��خ��دم��ات  ت��دري��ج��ي 
لالنهيار،  جتنًبا  للمواطنني؛  املقدمة 
وتقدمي خدمة لأطول فرتة ممكنة وفق 

الإمكانيات املتاحة.
يحيى  البلديات  احت��اد  رئي�ض  وق��ال 
عقده  �شحفي  موؤمتر  خالل  ال�رضاج 
"مع  اإن��ه:  الثالثاء،  اأم�ض  غزة،  مبدينة 
بغزة  القت�شادية  احل��ي��اة  ت��ده��ور 
ب�شداد  امللتزمني  ن�شبة  وانخفا�ض 
فواتري خدمات البلديات؛ اتخذنا قراًرا 
الأ�شا�شية  اخلدمات  بتقنني  �شعًبا 

وم�رضوفات البلديات للحد الأدنى".
اأ�شف  وبكل  "نعلن  ال�رضاج  واأ�شاف 
للخدمات  تدريجي  تقلي�ض  ع��ن 
البلديات،  لنهيار  جتنًبا  املقدمة؛ 
فرتة  لأط��ول  اخلدمة  لتقدمي  و�شعًيا 

ممكنة وفق المكانيات املتاحة".
املحلية  املوؤ�ش�شات  ال�����رضاج  ودع��ا 
البلدية  احتياجات  لدعم  والدولية 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة، ول���ش��ي��م��ا ال��وق��ود 
فايرو�ض  مكافحة  وم�شتلزمات 
هذه  ا�شتمرار  اأن  م��وؤك��ًدا  ك��ورون��ا، 
ب�شكل  اخلدمات  وتقلي�ض  الأزم��ة 
كبرية  تداعيات  له  �شيكون  تدريجي 

على ال�شحة العامة و�شالمة البيئة.
ومن بني هذه التداعيات، وفق ال�رضاج، 
النفايات يف ال�شوارع والأحياء  تراكم 

اجلمع  عمليات  وت��اأخ��ر  الرئي�شية، 
والرتحيل، وحدوث ارتباك يف جداول 
ال�شخ  عمليات  وتاأخر  املياه  توزيع 
"من  اأنه  اإىل  املواطنني.واأ�شار  ملنازل 
ال�رضف  مبياه  طفح  ح��دوث  املحتمل 
ال�شحي يف ال�شوارع ومرافق ال�رضف 
اأمد  طال  حال  "ويف  ال�شحي".وتابع 
البلديات  ن�شطر  اأن  نخ�شى  الأزم��ة؛ 
جمربة اإىل �شخ مياه ال�رضف ال�شحي 
ح��دوث  ملنع  البحر  �شاطئ  ب��اجت��اه 
املدن".واأو�شح  داخل  �شحية  مكرهة 
لنت�شار  الأوىل  اللحظة  "منذ  اأن��ه 
فايرو�ض كورونا ول�شيما يف املناطق 
غزة  قطاع  بلديات  و�شعت  املحيطة، 
تقدمي  يف  لال�شتمرار  طارئة  خطًطا 
ال�شحة  على  واحل��ف��اظ  اخل��دم��ات 
دون  البلدي  العمل  واإدارة  العامة 
منطلق  "من  اأنه  اإىل  توقف".واأ�شار 
م�شوؤولياتنا كبلديات يف احلفاظ على 
ال�شحة العامة و�شالمة البيئة حر�شنا 
لأبناء  الأ�شا�شية  اخلدمات  تقدمي  على 
اجلائحة  بداية  منذ  واتخذنا  �شعبنا؛ 
قلة  رغم  واحرتازية  وقائية  اإج��راءات 

المكانيات و�شح املواد".
التي  الأ�شا�شية  اخلدمات  وا�شتعر�ض 
النفايات  كجمع  البلديات  قدمتها 
ال�شحي  احلجر  وخملفات  املنزلية 
ال�شحي  وال�����رضف  امل��ي��اه  و���ش��خ 

و���ش��ي��ان��ة ال��ط��رق وغ��ريه��ا.وذك��ر 
اأطلقت  القطاع  بلديات  اأن  ال�رضاج 
مع  بالتزامن  مكثفة،  توعية  برامج 
للتعقيم  العامة  الوقاية  نظام  تفعيل 
واملراجعني،  للموظفني  ال�شخ�شي 
املعنية  ال�شالمة  اإج���راءات  وتعزيز 
اأنه  للعمال والفرق امليدانية.ولفت اإىل 
البلديات  مقرات  جميع  تعقيم  جرى 
العامة والأ�شواق  واملرافق واملنتزهات 
يومي  ب�شكل  الرئي�شية،  وال�شوارع 
وتعزيز احلفاظ على النظافة بالتن�شيق 
الطوارئ  وجلان  املركزية  اللجنة  مع 
ذات  احلكومية  واجلهات  املحافظات 
العالقة.واأو�شح اأنه جرى تعقيم مراكز 
املحيطة،  واملناطق  ال�شحي  احلجر 
خملفاتها  م��ن  الآم���ن  والتخل�ض 
ي�شمن �شالمة  مبا  ال�شحية،  باملكبات 
وفق  احلجر،  مراكز  خ��ارج  املواطنني 

معايري منظمة ال�شحة العاملية ووزارة 
للوقوف  اجلميع  ال�رضاج  ال�شحة.ودعا 
الوقود  وتوفري  م�شوؤولياتهم،  عند 
اآليات  عمل  ا�شتمرار  ل�شمان  الالزم 
اآليات  ول�شيما  البلديات،  ومركبات 
اإىل  اإ�شافة  النفايات،  وترحيل  جمع 
واآب��ار  ال�شحي  ال�رضف  م�شخات 
يف  بامل�شاهمة  وغريها.وطالب  املياه 
والتي  البلديات  موظفي  رواتب  دفع 
لتوفري  الدنيا  حدودها  اإىل  تقل�شت 

متطلبات تقدمي اخلدمة للمواطنني.
بتحمل  الر�شمية  اجل��ه��ات  ونا�شد 
من  الأدنى  احلد  وتوفري  م�شوؤولياتها 
حاجة البلدية كمقا�شة من امل�شتحقات 
املرت�شدة ل�شالح هذه البلديات عليها؛ 
عملها  موا�شلة  م��ن  تتمكن  حتى 

وتوفري م�شتلزمات تقدمي اخلدمة.
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�أخبار فل�سطني

اأبدت وا�شنطن ا�شتعدادها لالعرتاف 
ب�شم  القا�شي  "اإ�رضائيل"  مب�رضوع 
الغربية  ال�شفة  من  كبرية  اأج��زاء 
يف  وا�شنطن  اإليها.ودعت  املحتلة 
الح��ت��الل  حكومة  ال�شياق  ذات 
القادمة(  الوطنية  الوحدة  )حكومة 
التفاو�ض  طاولة  على  للجلو�ض 
با�شم  الفل�شطينيني.متحدثة  مع 

قالت:  الأمريكية  اخلارجية  وزارة 
لالعرتاف  ا�شتعداد  على  "نحن 
تهدف  التي  الإ�رضائيلية  بالإجراءات 
القانون  وتطبيق  ال�شيادة  ب�شط  اإىل 
ال�شفة  من  مناطق  على  الإ�رضائيلي 
الغربية تعترب جزءاً من دولة اإ�رضائيل 
"اإّن  القرن(.واأ�شافت  ل� )�شفقة  وفًقا 
ال�شم  بهذا  الأم��ريك��ي  الع���رتاف 

احلكومة  موافقة  �شياق  يف  �شيتم 
مع  التفاو�ض  على  الإ�رضائيلية 
اخلطوط  اأ�شا�ض  على  الفل�شطينيني 
ترامب".�شم  �شفقة  حّددتها  التي 

ال�شفة  اأجزاء من 
دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  وك��ان 
الثاين  اأواخر كانون  اأعلن يف  ترامب 
من العام املا�شي 2019 عن "�شفقة 

"اإ�رضائيل"  فيها  منح  والتي  القرن" 
الأردن،  غور  ل�شم  الأخ�رض  ال�شوء 
م�شاحة  م��ن   30% ت�شّكل  التي 
وامل�شتوطنات  الغربية،  ال�شفة 
والقد�ض  الغربية  ال�شفة  يف  املبنية 
ال�شفقة  تلك  رف�ض  ومت  ال�رضقية، 

الفل�شطينيني. من  كامل  ب�شكل 

و��سنطن ُتبدي ��ستعد�دها لالعرت�ف ب�سم �أجز�ء من �ل�سفة لـ"�إ�سر�ئيل"

رزق علي خ�سر �سالح
خ��ل��ف ال��ق�����ش��ب��ان 
ي�����ش��ط��ر ال����ش���ري 
علي  رزق  الفتحاوي 
 49  ( �شالح  خ�رض 
من  �شفحات   ) عاما 
�شفر  تزين  البطولة 
الفل�شطيني  الن�شال 
ع�شق  عنيد  ملنا�شل 
الر�������ض ���ش��غ��ريا 
الوطن  رايات  فحمل 
الدرا�شة  مقاعد  على 
بتحدي  طريقه  وتابع 

عروقه  يف  ي�رضي  لدم  الع�شق  ذلك  حتول  بعدما  وا���رضار 
القائد  يد  على  ليتتلمذ  بغداد  يف  الثورة  قواعد  اىل  فت�شلل 
اجلهاز  يف  الن��خ��راط  بو�شام  فيحظى  جهاد  اب��و  ال�شهيد 
الع�شكري الذي جهزه ملعركته القادمة التي خطط لها ونفذها 
ب�رضية جم�شدا حبه للوطن على طريقة الفدائيني الذين غنى 
لهم وفخر ببطولتهم فا�شبح واحدا منهم ، ويف رحلة اعتقاله 
امل�شتمر وهو يدخل عامه الع�رضين يف ال�رض ما زال يقب�ض 
امل�شتمر  الحتالل  بعقاب  ال�شدمات  توايل  رغم  الراية  على 
اعتقل  انه  رغم  والفراجات  ال�شفقات  كل  من  ب�شطبه  له 
 " ريون  �شجنه  من  اعتقاله  ذكرى  يف  فيقول   ، او�شلو  قبل 
�شنبقى الوفياء للقيم واملباديء التي زرعها يف قلوبنا املعلم 
الول ال�شهيد الراحل ابو عمار والقائد الفذ ال�شهيد ابو جهاد 
، قد نتعذب ونعاين يف ال�رض ولكن لن نحيد عن الطريق فما 
زلنا نوؤمن مبقولة امام ال�شهداء ان يف نهاية النفق فجر حرية 
فل�شطني القادم لريفع طفل او زهرة علم فل�شطني فوق ماذن 

القد�ض وكنائ�شها ".
االعتقال

حفظ رزق ال�رض الكبري بعد تخرجه من مع�شكرات الفتح يف 
بغداد وعاد للوطن ليوا�شل حياته وم�شوار ن�شاله ، وتقول 
امنه “ مل نالحظ اأي �شيء على رزق الذي افتتح حمل خا�ض 
 25/6/1988 الرباويز يف قريتنا اخل�رض وتزوج يف  ل�شناعة 
وحر�شه  حبه ل�رضته  ورغم   ، ورمزي  احمد  بطفلني  ورزق 
تادية واجبه لن  عليها وتامني حياة كرية لها مل يتخلى عن 
“ نهاره كان  “، وت�شيف  النتفا�شة الوىل كانت يف اوجها 
ووطنه  لق�شيته  وليله  ول�رضته  والرزق  للعمل  يخ�ش�شه 
فكان يت�شلل متخفياحتت جنح الظالم ليقاوم الحتالل على 

طريقته ب�شمت و�رضية “.
بتفا�شيل  حتتفظ  امنة  زالت  ما   ، ال�شنوات  مرور  ورغم 
الليلة الخرية لرزق قبل اعتقاله فجر 1993-6-7 ، وتقول “ 
حا�رضت قوات الحتالل منزلنا واحتجزت جميع افراد العائلة 
وفت�شت املنزل ثم اقتادوا اخي الكرب ح�شني للدورية وعزلوه 
ممار�شاتهم  على  ابي  احتج  املعاناة  من  �شاعتني  وبعد  عنا 
 ،“ الحتجاز  من  ا�رضتنا  وحترير  ابنه  �شبيل  باخالء  وطالبهم 
وت�شيف “ �رضب احد اجلنود ابي مما ادى لك�رض يف قدمه ثم 
طلبوا من اخي رزق مرافقتهم وابلغوه انهم �شيتحدثون اليه 

خلم�ض دقائق لنه مثقف ومتعلم ويعود للمنزل “.
الدقائق  ماليني  م��رت   “ وتقول  رزق  �شور  امنه  تقبل 
وال�شاعات ومل يعود اخي الذي و�شعوه يف الدورية وفوجيء 
بهم ينقلونه اىل مع�شكر حتقيق يف اخلليل ، و�شبيحة اليوم 
التايل عاد اجلنود ملنزلنا واعتقلوا ابي ملدة يوم واطلقوا �رضاحه 
ب�شبب الك�رض ولكنهم اقتادوا رزق للتحقيق الع�شكري الذي 

ا�شتمر ملدة �شهرين “.
احلكم والعقاب

وتقول امنه " يف مركز التحقيق ابلغ اجلنود رزق انه العنوان 
وهدف احلملة اعتقاله وتعر�ض لكل ا�شكال التعذيب والعزل 
ا�شدرت  حتى  والقلق  اخلوف  وع�شنا  الزيارات  من  ومنع 
املوؤبد  بال�شجن  عليه  حكمها  الع�شكرية  الحتالل  حمكمة 
عبوتني  بزرع  متثلت  فدائية  عملية  تنفيذه  بتهمة  احلياة  مدى 
بيت  مبدينة  الإ�رضائيلي  الع�شكري  احلكم  نا�شفتني قرب مقر 
حلم وقد اأدى انفجار اإحداها اإىل مقتل جندي اإ�رضائيلي وجرح 
املحكمة  رزق يف  وقف  ب�شموخ   " وت�شيف   ،" اآخرين  اثنني 
املخابرات  تكتفي  فلم  الندم  واعالن  الرافة  طلب  ورف�ض 
باحلكم فعاقبته بكل ا�شكال العذاب العزل والنقل من �شجن 

لخر ولكنه �شمد وحتدى ورف�ض اخلنوع وال�شت�شالم ".
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�لعامل على فوهة بركان بني �لزالزل و كورونا 
و�حلكومات مطالبة بتغيري �سيا�ساتها �القت�سادية 

جتاه �ل�سعوب

عي�س علجية 
---------------- 

خرباء  قال  بالزلزل  يتعلق  ففيما   
زمني  برنامج  و�شع  لأحد  يكن  ل 
اأحد  يتلك  ل  كما  ه��زات،  لوقوع 
زلزال  وقوع  بقرب  تفيد  معلومات 
تتو�شل  مل  و   ، الله  �شوى  مدمر 
يومنا  حتى  العاملية  ال��درا���ش��ات 
وقوع  ومكان  زم��ان  حول  لنتيجة 
من  فكثري  ل��ذا  وق��وت��ه��ا،  ال��ه��زات 
زلزايل  ن�شاط  ت�شهد  التي  ال��دول 
ق��ادرة  ب��ن��ي��ة  اأ ن�����ش��اء  اإ على  تعمل 
من  ب���دًل  ال���زلزل  م��ق��اوم��ة  على 
ال��درا���ش��ات  على  م���وال  الأ ���رضف 
اأن  يذكر  و  النتائج،   دقيقة  الغري 
ال��ك��وارث  يف  املخت�شني  العلماء 
اإىل  الزلزل  قوة   ق�شموا  الطبيعية 
التالية:  املعايري  ح�شب  درجات   10
04 درجات ل حتدث اية  01 اإىل  من 
فقط،  به  الإح�شا�ض  يكن  اأي  ا�رضار 
06 درجات هو زلزال  اإىل   04 و من 
يلحق  ق��د  اأي  الأ����رضار  متو�شط 
درجة  من  و  باملنازل،  طفيفا  �رضرا 
الدرجة  هي  و  درجات   10 اإىل   07
مدينة  الزلزال  يدمر  قد   ، الق�شوى 

الأر�ض. حتت  اختفائها  و  باأكملها 
و  اأ ي���ران  اإ ك��ان��ت  التقرير  .ح�شب 
ل��ل��زلزل،  تعر�شت  ال��ت��ي  ال���دول 
 200 �شجلت  م   856 عام  ذلك  كان 
عام  يف  و  دامغان،  يف  �شحية  األف 
يف  �شحية  األف   150 �شجلت   893
�رضب   1138 ع��ام  يف  و  اأردب��ي��ل، 

�شجلت  التي  �شوريا  يف  قوي  زلزال 
حلب،  مدينة  يف  �شحية  األف   230
عنيفة،  زلزل  ال�شني  ع��رف��ت  و 
اأزيد   1556 عام   يف  �شجلت  حيث 
مدينة  يف  �شحية  ل��ف  اأ  830 م��ن 
اأح�شت   1920 عام  يف  و  �شين�شي، 
و  هاييوان  يف  �شحية  ل��ف  اأ  200
يف  وق��ع  للذي   1976 زل���زال   يف 
األف   255 �شحيته   راح  تانغ�شتان 
حتتل  بذلك  و  حتفهم،   لقوا  �شخ�ض 
عدد  حيث  من  األأوىل  املرتبة  ال�شني 
ما  اأ �شجلتها،  التي  الب�رضية  اخل�شائر 
 1923 عام  يف  �شجلت  فقد  اليابان 
مدينة  �شحية يف   142 عن  ليقل  ما 
عرفت   2004 من  بداية  و   ، كانتو 
قوية  زلزل  وق���وع  ن��دون��ي�����ش��ي��ا  اإ
 ، �شحية  األف   227 �شحيتها  راح 
األف   222 وفاة  هايتي  �شجلت  كما 
يف  وقع  الذي  الزلزال  يف  �شخ�ض 
ال��ق��رون  ب���داأت  ح��ني  يف   ،  2010
يف  انخفا�شا  ت�شهد  الأخرية  املا�شية 
 ، كالزلزل  طبيعية  كوارث  حدوث 
التقارير  ح�شب  فهي  وقعت  اإن  و 
عام  ففي   ، خفيفة  تكون  ما  غالبا 
طبيعية  كارثة  يران  اإ عا�شت   2017
�شحيتها  راح  الذهب  �رضب  بلدة  يف 
جريح   1600 و   قتيل   200 من  اأكر 
بالو  مدينة  �شجلت   2018 يف  و   ،
 384 وف���اة   ال��ب��ل��د   ندوني�شيا  باأ
واأ�شيب  م�رضعهم  لقوا  �شخ�شا 
عقبه  زل��زال  ج��ّراء  اآخ���رون  مئات 

. ت�شونامي 

فقد    )2020  ( ال�شنة  ه��ذه  م��ا  اأ   
العربية،  الدول  من  العديد  �شهدت 
ت�شجل  مل  نها  اأ اإىل  اأر�شية   هزات 
وقع  مثلما  تذكر،  ب�رضية  خ�شائر 
ال��رتك��ي��ة،  ال�����ش��وري��ة  احل����دود  يف 
و�شهدت  كيلومرتات   7 بلغ  وبعمق 
من  موجة  اأ�شبوع  نحو  قبل  البالد 
اخلفيفة  بني  تراوحت  التي  الهزات 
ال�شوري  ال�شاحل  على  واملتو�شطة 
كانت  ال��الذق��ي��ة  حم��اف��ظ��ة  وق���رب 
على  �شجلت4.7  ���ش��دة  اأع��اله��ا 
ما  ج��ان��ب  اإىل  و  ري��خ��رت،  مقيا�ض 
اأهلية  حرب  من  �شوريا  يف  يحدث 
اجلغرافيا  �شهدت  فقد   ح�شار،  و 
الأخ���رية،  ي���ام  الأ خ��الل  ال�شورية 
�شاحل  غرب  �شمال  مناطق  وحتديداً 
الهزات  م��ن  جمموعة  املتو�شط، 
ل�  عددها  و�شل  املتتالية  الأر�شية 
و�شعر  يومني،  ظرف   يف  هزة    14
ال�شاحلية  املناطق  �شكان  ببع�شها 
غري  الأر���ش��ي��ة  احل��رك��ة  خ��ا���ش��ة   ،
البع�ض  دفعت  والتي  الإعتيادية 
وقوع  بعد  منازلهم  من  للخروج 
املنطقتني  �شكان  بها  �شعر  ه��زة 
ال�شوريتني  وال�شاحلية  الو�شطى 
دمار،  اأو  خرابا  ت�شبب  مل  نها  اأ اإل   ،
هزة  وقوع  ال�شعودية  �شجلت  كما 
القنفذة  حمافظة  ���رضق  اأر���ش��ي��ة 
على  درج���ة   2.7 ق��وت��ه��ا  ب��ل��غ��ت 
و  كم    09 وعمقها  ريخرت  مقيا�ض 
فيها  ت�شهد  التي  الأوىل  املرة  لي�شت 
 ، اأر�شية  ه��زات  وق��وع  ال�شعودية 

متكرر  زلزايل  ن�شاط  يحدث  حيث 
�شهدت   و  متباعدة،  ف��رتات  وعلى 
نف�ض  من  افريل  �شهر  يف  العراق  
ه��زة  ح���دوث    )  2020  ( ال�شنة 
�شمايل  زاخو  مدينة  �رضبت  اأر�شية 
على  درج���ة   2.9 ب��ق��وة  ال��ع��راق 

ريخرت. مقيا�ض 
دول  خ�ض  التقرير  اأن  يالحظ  ما   
ا�شتثنى  و  �شيا  اآ و  الأو�شط   ال�رضق 
عانت  التي  الأخرى  العربية  الدول 
م��ن وي���الت ال���زلزل ع��ل��ى غ��رار 
من  كثري  يف  واجهت  التي  اجلزائر 
و  زلزل  من  طبيعية  كوارث  املرات 
الأ�شنام  زلزال  ل�شيما  في�شانات، 
ي��زال  ل  و  ال���واد،  ب��اب  في�شان  و 
الأحداث  هذه  يتذكرون  اجلزائريون 
لزلزال  بالن�شبة  خا�شة  اآلمها  و 
اأكتوبر  يف  وق��ع  ال��ذي  الأ���ش��ن��ام 
زل��زال  اأخ��ط��ر  يعترب  ه��و  و   1980
مدينة  ه��ّدم  كونه  اجل��زائ��ر  ���رضب  
الزلزال  قوة  بلغت  حيث  باأكملها، 
و  ري�شرت،  �شلم  على  درج��ات   7.3
 8369 واإ�شابة  قتيال،   2633 خلف 
 348 ت�شجيل  عن  ف�شال  �شخ�شا، 
ماليني   6 يناهز  ما  وت�رضيد  مفقودا، 
 1980 زل��زال   يكن  مل  و  �شخ�شا، 
الأ�شنام  مدينة  يف  وقع  الذي  الأزل 
ففي  بال�شلف،  اليوم  ت�شمى  التي 
املدينة  �رضب   1954 �شبتمرب   09
على  درجات   6.5 قوته  بلغت  زلزال 
 1234 م�رضع  خلف  ري�شرت،  �شلم 
 20 دمر  فيما  املئات،  وجرح  �شخ�شا 
في�شانات  ن�شيان  دون  م�شكنا،  األف 
�شنة  يف  وقعت  التي  ال��وادي  باب 
و  الأم��ط��ار  جرفت  عندما    2001
خلفت  و  الأخ�رض  و  الياب�ض  ال�شيول 
 270 من  باأزيد  قدرت  مادية  خ�شائر 
�شحية   700 مقتل  و   �شنتيم  مليار 

مفقود.   100 و 

بحيث وجب  �الإنهيار  و  بال�سقوط  مهددة   �الإن�سانية  و�الأوبئة يجعل  �حل�سار�ت  �لطبيعية  �لكو�ر  ب�سبب  بركان  فوهة  �ليوم على  �لعامل  يعي�س 
ترفعها  �لتي  �لتقارير  �إىل  فباالإ�سافة  �الأر�سية،  �لكرة  و حماية  �لب�سرية  الإنقاذ  وقائية  �أجند�ت  ت�سع  و  �سيا�ساتها  من  �أن تغري  على �حلكومات 

تاأثر� بالزالزل، ن�سرته قناة �لعامل و  �أكرث �لدول  19 ( عر�س تقرير  �حلكومات عن �حلاالت �مل�سجلة جر�ء �نت�سار وباء كورونا )كوفيد 
�لوباء  �لتي عرفت ظهور  �ل�سنة  �أما هذه  �ملا�سية،  �لقرون  �سجلتها خالل  �لتي  �الأوىل من حيث عدد �خل�سائر�لب�سرية  �ملرتبة  �ل�سني يف  جاءت 

ب�سرية تذكر ت�سجل خ�سائر  �أنها مل  �إال  �أر�سية  لهز�ت  تعر�سها  �أزمة خانقة جر�ء  �لعربية  �لدول  بع�س  عا�ست 

للزالزل و �الأوبئة �ملرتبة �الأوىل يف تعر�سها  �ل�سني �حتلت 

التطورات  ت��ق��روؤون  كيف  �ض1. 
يجري  ما  ظل  يف  ليبيا  يف  احلا�شلة 
و  ترهونة  يف  خا�شة  ؟  امليدان  على 

لطرابل�ض؟ الأخرى  املحاور 
ترهونة  اأن  تعلم  كما  طبعًا  ج1. 
بع�ض  قبل  من  لهجوم  تعر�شت 
اليومني  خالل  امل�شلحة  امللي�شيات 
قبل  من  الهجوم  �شد  ومت  املا�شني، 
املتواجدين  الليبي  اجلي�ض  عنا�رض 
تلك  تراجعت  حيث  ترهونة،  فى 
غربًا  القربوايل  مابعد  اىل  القوة 
باآخر  و  اأ ب�شكل  ي�شري  املوقف  وهذا 
لزال��ت  امليدانية  ال�شيطرة  ب��اأن 
وفيما  الليبي،  اجلي�ض  ل�شالح 
اأعتقد  الأخ���ري  امل��ح��اور  يخ�ض 
الدخول  على  م�شمم  اجلي�ض  اأن 
فى  طرابل�ض  العا�شمة  لو�شط 
ذلك  ي��وؤك��د  ومم��ا  الآج����ال،  ق���رب  اأ

حي  حم��اور  ف��ى  ال��ق��وة  تعزير  ه��و 
الذي  الدين  �شالح  وحي  بو�شليم 
ب�شع  العا�شمة  و�شط  عن  يبعد 
اأكر  وهما  زارة  وعني  كيلومرتات 

�شخونة. املحاور 
�شغوطات  �شتمار�ض  هل  �ض2. 
ال�شطرابات؟  هذه  نهاء  لإ دولية 
يف  الليبي  ال�شعب  م�شري  م��ا  و 
ر�شمتها  التي  الكربى  املعامل  ظل 
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ع��ل��ى اح��ت��م��ال 

جديدة؟ لهدنة  اجلنوح 
بجائحة  من�شغل  الآن  العامل  ج2. 
ي�����ش��ًا  واأ ك��ب��ري  ب�شكل  ك��ورون��ا 
بعد  وم��ا   ، القت�شادي  بال�رضاع 
القادمة  التحولت  ه��م  واأ كورونا 
الدول  اأو  العامل  مايقلق  اأهم  وهذه 
نه  اأ اأعتقد  ول  بالأخ�ض،  الكربى 
من  ه���م  اأ الليبي  امل��ل��ف  �شيكون 

�شي�شدر  اأو  وماي�شدر  هاتني 
للهدنة  كدعوة  بياناتهم  من 
بيانات  ع��ن  ع��ب��ارة  �شتكون 
ولن  فقط  اإعالمية  دع��وة  اأو 
ي��ج��اب��ي��ي  اإ ث���ر  اأ اي  ل��ه��ا  جت��د 
اعتقادي  ف��ى  الأر����ض  على 

ل�شخ�شي ا
طرفا  �شيتو�شل  كيف  �ض3. 
حمتملة،  ملفاو�شات  ال��ن��زاع 
امليدانية  املكا�شب  تعرب  هل  و 
طرف  ل��دى  �شغط  ق��وة  ع��ن 

الآخر؟ ح�شاب  على 
املفاو�شات  اأ�شتبعد  ن��ا  اأ ج3. 
حتتاج  املفاو�شات  لأن  حاليًا، 
بينها  ومن  خا�شة  ظروف  اإىل 

القبول  ل��ه  وق��وي  و�شيط  ط��رف 
الو�شيط  والطرف  الطرفني؛  بني 
املعطيات  بح�شب  متوفر  غري  ا  حاليًّ

فى  وبالتاأكيد  احلالية،  الدولية 
مك�شب  اأي  يعترب  املفاو�شات  حالة 

طرف. لأي  �شغط  قوة  هو  ميداين 
بالل قيطة  بن  حاوره 

 د . حممد �أبور��س �ل�سريف، متخ�س�س فى �سوؤون مكافحة �الرهاب. ليبيا

جرح ليبيا يتعمق و�لعامل من�سغل مبحاربة كورونا

دويل

اجلبهة  ت��ع��ر���ض  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  م��ن 
لئحة  فل�شطني  لتحرير  الديقراطية 
العربية  الدول  جامعة  على  مطالبها 
غد  بعد  يعقد  الذي  الإجتماع  خالل 
على   2020 ف��ري��ل  اأ  30 اخلمي�ض  
العرب  اخلارجية  وزراء  م�شتوى 
مع  التطبيع  ���ش��ك��ال  اأ ك��ل  ب��وق��ف 
كافة  يف  ومقاطعتها  الحتالل  دولة 
التزاًما  عزلها  على  والعمل  امليادين 
اأن  قالوا  و    ، العربية  القمم  بقرارات 
فنواتها  على  ال�شعودية  تعر�شه  ما 
ل�شيما  للتف�شخ،  دعوة  �شوى  هو  ما 
ت�رضب  التلفزيونية  امل�شاهد  هذه  و 
الفل�شطينية،  الق�شية  العمق  يف 
وليمة  فل�شطني  ت��ك��ون  اأن  ت��ري��د 
لالأكل،  النا�ض  لها  يدعى  ف��اخ��رة 
هذا  لإ�شتئ�شال  ال��وق��ت  حخان  و 
م��ة  الأ يف  املنت�رض  اخلبيث  امل��ر���ض 
و  التاريخية  الوقائع  ا�شتقراء  و 

. ت�شخي�شها
م�شاهد  ث���ارت  اأ اأخ���رى،  جهة  م��ن 
ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ���ش��خ��ط��ا ك��ب��ريا يف 
طالب  حيث  الفل�شطيني،  الو�شط 
ال�شعودية  القناة  الف�شطينيون 
امل�شل�شلني  بث  وقف  يف  بالإ�رضاع 
معتربين  هاورن"،  و"اأم   "7 "خمرج 
جمانية  خدمة  ي�شكل  التطبيع  اأن 
ل��الح��ت��الل مل��وا���ش��ل��ة ع���دوان���ه 
ال���ش��ت��ع��م��اري ع��ل��ى ال�����ش��ع��ب 
يف  طعنة  وي�شكل  الفل�شطيني، 
الفل�شطيني،  ال�����ش��ع��ب  خ��ا���رضة 
م���ا دف����ع ب��ل��ج��ان امل���ق���اوم���ة يف 
بها  يقوم  مبا  التنديد  اإىل  فل�شطني  
حم��اولت  من  ال�شهيوين  الكيان 
تدمري  يف   ا�شتمراره  و  ا�شتفزازية  
على  العربية  املقاومة  اأ�شكال  كل 
املطبعني  عرب  العربي  الوطن  امتداد 
العربية  ن��ظ��م��ة  الأ م��ن  ذن���اب���ه  واأ
جتميل  حت���اول  ال��ت��ي  ب���واق���ه���م  واأ
ب�شتى  ال�شهيوين  العدو  �شورة  
اأن  املقاومة  جلان  واأكدت  الو�شائل، 
عن  يخرج  ل  هارون"  "اأم  م�شل�شل 
حماولة  و  العدو   مع  التطبيع  حدود 
العربي  ال��وع��ي  لخ���رتاق  يائ�شة 
اأر�ض  اغت�شاب  مب�رضوعية  واقناعه 
اأح��رار  على  يجب  ن��ه  واأ فل�شطني 
م�شوؤولياتهم  م��ام  اأ الوقوف  م��ة  الأ
و  وجت��ري��ه،  التطبيع  ه��ذا  ل��وق��ف 
با�شم  الناطق  النهج  هذا  يف  ي�شي 
القانوع  اللطيف  عبد  حما�ض  حركة 
�شيبقى  ال�شهيوين  ال��ك��ي��ان  اأن 
ال�شعب  حلقوق  �شارق  ن��ه  لأ ع��دوا 
وقال  الأمة،  ومقد�شات  الفل�شطيني 
بث  على  معلًقا  تغريدة  يف  القانوع 
تدعو  التي  الرم�شانية  امل�شل�شالت 
العربية  الأ�شوات  كل  اأن  للتطبيع 
واأك��دت  غ��ردت  التي  وال�شالمية 
اأ�شوات  هي  ق�شيتنا  عدالة  على 
العربية  اأ�شالتها  تعك�ض  بية  واأ حرة 
بني  الكيان  دول��ة  خطورة  وت��درك 

اأمتنا. اأو�شاط 
حركة  متحدث  اعترب  جهته،  م��ن 
ال�شالم،  عبد  حممد  الله"  "اأن�شار 
اإىل  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال����دول  جل���وء  اأن 
لت�شويق  التلفزيونية  امل�شل�شالت 

خيانة  ال�شهيوين،  للكيان  ال��ولء 
ال�شالم،   عبد  حممد  ق��ال  ك��ربى.،  
م�شل�شل  على  معلقا  له   تغريدة  يف 
بي  الأم  قناة  على  عر�ض  �شعودي 
ال�شعودية  جلوء  اإن  ال�شعودية  �شي  
الولء  لت�شويق  الو�شائل  هذه  اإىل 
عن  والتخلي  الإ�رضائيلي  للكيان 
ل  و  لالأمة،  كربى  خيانة  فل�شطني، 
وف�شح،  تعرية  دون  متر  اأن  ينبغي 
للمطبعني  الت�شدي  اجلميع  وعلى 
وامل��ط��ب��ل��ني وخل����دام ال�����ش��ه��اي��ن��ة 
ال�شالم  ع��ب��د  واأرف����ق  امل��ج��رم��ني، 
"امل�شرية”  لقناة  بتقرير  تغردته 
عر�شت  م�شاهد  على  ال�شوء  �شلط 
وكويتي  �شعودي  م�شل�شلني  �شمن 
تتحدث  ال�شعودية،  القناة  انتاج  من 
ال�شعودي  ال�شباب  اأحد  �شداقة  عن 
الأمر  اأن  وكيف  ا�رضائيلي  اآخر  مع 
يجب  التي  الأم��ور  من  و  طبيعي 
ل�شيما  اجل��م��ي��ع،   بها  ي�شلم  اأن 
الق�شية  �رضبت  امل�شاهد  ه��ذه  و 
�شوهت  و  العمق،  يف  الفل�شطينة 
وهي  بفل�شطني،  �شله  له  ما  كل 
حتاول  التي  التطبيعية  الفكرة  ذات 
يف  تر�شيخها  اخلليجية  ال���دول 
التقرير  وعر�ض  العربية،  الذهنية 
كويتي  م�شل�شل  من  م�شاهد  اأي�شا 
القناة  انتاج  من  رم�شان،  يف  يبث 
حياة  تقدمي  يف  تخ�ش�ض  ال�شعودية 
قبل  العربية  اجل��زي��رة  يف  اليهود 
فيما  فل�شطني،  لحتالل  انتقالهم 
ناق�شته  كيف  اأي�شا  التقرير  عر�ض 
وتقديها  ال�شعودية  العربية  قناة 
على  ال�شعودي  ال�شعبي  ال�شخط 

و�شتزول. �شدمة  جمرد  اأنه 
عن  يتحدث  هارون  اأم  م�شل�شل  و 
اخلليج،  مبنطقة  مهمة  زمنية  حقبة 
دي��ان  ال��ت��ي ���ش��ه��دت ت��ن��وع��ا ب��الأ
من  البع�ض  واعتناق  ال�شماوية، 
امل�شيحية،  ل��ل��دي��ان��ة  اخل��ل��ي��ج��ي��ني 
لتدور  ن��ذاك،  اآ اليهودية  والديانة 
ة   امراأ وهي  العمل  بطلة  حول  اأحداثه 
ب�شبب  املتاعب  من  الكثري  تعاين 
 ( بالطولة  قام  اليهودية،  ديانتها 
العيدرو�شي،  حممد  الفهد،  حياة 
خمي�ض،  فخرية  اجل�شمي،  اأح��م��د 
فاطمة  النمر،  عبداملح�شن  �شعاد، 
العلوي،  حممد  علي،  اد  فوؤ ال�شفي، 
نواف  الهندي،  اآلء  مهدي،  روان 
اآلء  علي،  لهام  اإ ال�رضاف،  فرح  جنم، 
حممد  واأمل  اجل�شمي،  ماجد  �شاكر، 
ا�شتنفار  امل�شل�شل  لقيت  قد  و   )
التوا�شل  مواقع  رواد  ل��دى  كبري 
الأخطار  ر�شدوا   الذين  الجتماعي 
يف  عر�شها  مت  ال��ت��ي  التاريخية 
ام  م�شل�شل  م��ن  الأوىل  احللقات 
اجلدل  من  كثري  اثارت  حيث  هارون  
واإعالن   ، اإ�رضائيل  دولة  قيام  حول 
من  م��اي  يف  الربيطاين  الن��ت��داب 
على  ���رضائ��ي��ل  اإ قيام    1948 ع��ام 
فل�شطني،  ولي�ض  اإ�رضائيل  اأر���ض 
اأر���ض  هناك  وقتها  يكن  مل   ن��ه  لأ

اإ�رضائيل. ت�شمى 
عي�ض علجية 

�جلامعة �لعربية مطالبة  بوقف كل �أ�سكال �لتطبيع مع �لكيان �ل�سهيوين

م�سل�سل �أم هارون يفتح دفاتر 
�ليهود يف �خلليج

�جلبهة �لدميقر�طية لتحرير فل�سطني: "م�سل�سل �أم هارون 
دعوة �إىل �لتطبيع مع �لكيان �ل�سهيوين"

حو�ر
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عندما �نغم�س يف �لكتابة �أ�سعر �أن �لكلمات 
تت�سربني

بقلم / �أ . خل�سر . بن يو�سف
---------------- 

فاطمة  �ختارت  �لتحرير:ملاذ� 
و�أنت  متى  ومنذ  بال�سبط  �لكتابة 

؟  بالكتابة  مولعة 
يف  كنت  مذ  بالكتابة  مولعة  ن��ا  اأ
اأنك   ومبا  املتو�شط  التعليم  طور 
الكتابة  ِاختيار  �شبب  عن  لتني  �شاأ
القول  اأ���ش��دق��ك  دع��ن��ي  ب��ال��ذات 
عن  اأجيبك  كيف  حقا  اأع��رف  ل   :
نف�شي  وج��دت  فقط  ن��ا  اأ ه��ذا...!!! 
اأحت��ّل��ل ب��ع��م��ق ب��ني ال�����ش��ط��ور و 
ثم   ، الواقع  يف  اأغرق    ، الكلمات 
اأكتب  لرمبّا  و  الأفكار   بني  اأ�شبح 
اأكتب   ، ينا�شبني  عامل  عن  بحثا 
اأكتب   ، ل��ي��م  اأ واق��ع  على  مت���رد  لأ
 ، تعاجلني   ، تطهرين  الكتابة  ّن  لأ

توا�شيني. و  عني  تخفف 
؟  عليها  عِك  �سجَّ �لتحرير:َمن 

ر�شمتها  التي  اخلطوط  �شجعتني 
الطفولة  مرحلة  يف  الأوراق  على 
ال��ك��ل��م��ات   ت��ل��ك   ���ش��ج��ع��ت��ن��ي   ،
�شجعتني   ، ال�شطّور  بني  املتواجدة 
بينما  ي��وًم��ا  �شاأغيب  اأيّن  فكرة 
 ، ب��ًدا  اأ و  ب��ًدا  اأ ف��ك��اري  اأ �شتعي�ض 
التي  الر�شائل  تلك  �شجعتني 
و  يطالع  �شخ�ض  لكل  �شت�شل 
تبعَد  و  بعمق  كيانه  فتالم�ض  يقراأ  
و  في�شتفيق  عينيه  عن  الغ�شاوة 
اجلملة  تلك  اأكر  �شجعني  ما  رمبا 
حتملوا  ���ش��لمُ  ال��رمُ  " ت��ه��ا   ق��راأ التي 
و  دعوتهم  ن�رض  �شبيل  يف  الكثري 

الزمان" هذا  �شل  رمُ هم  الكتاب 
�سعوبات  تلقيت  �لتحرير:هل 

؟  وكيف جتاوزتها 

فهي  ال�شعوبات  عن  حتدثنا  اإن 
 : منها  نذكر  لها  لنهاية  كثرية 
�شعوبة   ، الباهظة  الن�رض  تكاليف 
م�شوؤولة  و  جيدة  ن�رض  دور  ِايجاد 
الهيئات  طرف  من  الدعم  نق�ض   ،
املبتدئ  الكاتب  يجعل  مما  املكلفة 
العنان  لإطالق  بفر�شة  يحظى  ل 
اأحد   اأي  به  ي�شمع  ول  بل  لكلماته 
اإل فئة  و ل ي�شل عمله لأي قارئ 

قليلة  
و�شائل   اأن  اأح��د  ع��ن  يخفى  ول 
التوا�شل  من�شات  كذا   و  الإعالم 
التي  ال��وح��ي��دة  ه��ي  الج��ت��م��اع��ي 
الفئة.   هذه  تدعم  و  ت�شاند  باتت 
ماديا  �شاندين  الذي  ال�شخ�ض  ما  اأ
بومدين  "خالد  اأخي  فهو  معنويا  و 

"
للكتابة  ولوجك  كان  �لتحرير:ملاذ� 

و�الإبد�ع من باب �لرو�ية ؟ 
باب  م��ن  للكتابة  ول��وج��ي  ك��ان 
�شيدة  نظري   يف  نها  لأ ال��رواي��ة 
نني  لأ و  اأول   بداعي  الإ احل�شور 
الوحيد  دب���ي  الأ اجلن�ض  اأعتربها 
احلياة  عن  التعبري  مبقدوره  ال��ذي 
بطريقة  الجتماعية  و  الواقعية 
ر�شالة   { هي  فالرواية  باأخرى   و  اأ

} �شامية  
لك  �إ�سد�ر  �أول   ، �لتحرير:�إيلياء 
، كيف �أتت فكرة هذه �لرو�ية  

 ، �لتي مت�س جانبًا يف حياتنا 
�لبحث  وق�سايا  �حلياة  وتر�سد 

عن �لذ�ت ؟ 
ثرة  متاأ واقعية  ن�شانة   اإ بطبعي  نا  اأ
الواقعية  الكال�شيكية   باملدر�شة 
اأن  ال��ق��ول  يكنني  ل��ذل��ك  ب�شدة 

يحاكي  ِن��َت��اْج  ه��ي  ه��ذه  رواي��ت��ي 
لواقع. ا

بطل  يعي�س  �لتحرير:كيف 
�لتاأثري �لغامق  �لرو�ية ، ما هو 

على روحه بعد هذه �لتجارب ، ما 
هو ر�أيه مبا كتبت ؟

 " يلياء  اإ  " ال��رواي��ة  بطلة  تعي�ض 
بحيث  اأمها  حلياة  م�شابهة  حياة 
من  نف�شه  امل�����ش��ري  ي��ت�����ش��ارك��ان 
و  اخليانة   ، ال��غ��در   ، الأمل  حيث 
بينهما  الفرق  لكّن    ، احلياة  توقف 
الأوىل  ا���ش��ت�����ش��الم  يف  ي��ك��م��ن 
)ايلياء  تتميز  بينما  �شنينة(  م  )الأ
الذكاء  و  بالقوة  ال�شغرى(  البنت 
كفيلتان  ال�شفتان  هاتان  و  الوقاد  
بطلة  تكون  ّن  اأ ت�شتحق  بجعلها 
بجزء  حتظى  مل  نها  اأ رغم  للرّواية 
الرواية  اأن  ومبا   . الرواية  من  كبري 
ّن  اأ اأظّن  فال  للواقع  حماكاة  جمرد 
هكذا  مثل  عاي�ض  الذي  ال�شخ�ض 
عملي  عن  را���ضٍ  �شيكون  و�شع 
عنها  تعرب  ل  اأم��ور  فهناك   ، هذا 

 . ت لكلما ا
�لفكرية  �ملرجعيات  �لتحرير:ما 

خلفية  ت�سكل  �لتي  و�الأدبية 
�الأثرية  و�ملو�سوعات  �إنتاجك، 

قلبك؟  على 
الذي  املرجع  هي  املطالعة  اأن  اأعتقد 
تكوين  يف  كبري  ب�شكل  �شاهم 
بالن�شبة  م��ا   اأ دب��ي��ة   الأ خلفيتي 
و  قلبي  ثرها  يوؤ التي  للموا�شيع 
�شبق  فقد  فيها  الكتابة  اأف�شل 
طفيفة  ���ش��ارات  اإ ليها  اإ ���رضت  اأ و 
املرتبطة  املوا�شيع  ك��ل  ه��ي   و 

قع لوا با
�لهموم   ، �لزمان   ، �لتحرير:�ملكان 
، �حلياة ،  �أقاليم متعددة ، ماذ� 

متثل لك ؟ 
و  اأ فر�شة  يل   بالن�شبة  احلياة  متثل 
امتحان   ، امتحان  نها  اأ اأقول  دعني 
وج��ود  اإىل  ي��ح��ت��اج  ج���داً  �شعب 
�شمود  و   ، ال��روح  بروز   ، العقل 
و  ال��زم��ان  و  امل��ك��ان  ّم���ا  اأ القلب 
فما  باختالفها  قاليم  الأ و  الهموم 
احلياة  تلك  لوان  اأ من  لّون  اإل  هي 
ت�شلبها  وقد  الرّوح  فينا  تبعث  قد 

. منا
كيف   ، �لرو�ية  �لتحرير:�سخو�س 

وظفتها ، هل هي من �لو�قع �أم 
ن�سج من �خليال ؟ 

ثم  اأول  الفكرة  بنيت  الواقع  يف 
ذلك  بعد  و  كمخطط  و�شعتها 
كل  بتمعن  ال�شخ�شيات  ِاخ��رتت 
 ، روح��ه  و  دوره  و  �شكله  ح�شب 
الواقع  من  ال��رواي��ة  تكن  مل  واإن 

حتاكيه. بالتاأكيد  فهي 
حال  ل�سان  �لتحرير:�لكاتب 

�ملجتمع ، من وجهة نظرك ، هل 
ق�سايا  مع  �لكاتِب  تفاعَل  َترين 

؟  و�جًبا  جُمتَمعه 
يتفاعل  اأن  الكاتب  واجب  من  نعم. 
عن  وخا�شة  جمتمعه  ق�شايا  مع 
الفكرية  ِابداعاته  و  اأعماله  طريق 
املنا�شبة  الكلمات  يختار  حيث 
هدف  ل��ه  ���ش��ادق��ا  ق��ال��ب��ًا   ليبني 
يوجهه  ثم    ، مادي  ولي�ض  معنوي 
تبقى   ذل��ك  وب��ع��د  ك��ك��ّل   م��ة  ل��الأ
كان  ���ش��واء  لها  الخ��ت��ي��ار  ح��ري��ة 

بقبولها. اأو  الر�شالة  هذه  برف�ض 
للجيل  تقولني  �لتحرير:ماذ� 

ب�ساأن  �لقادمة  و�الأجيال  �لـحايل 
؟  �لعامِّ  اأن  �ل�سَّ �لـُم�ساَركة يف 

جملة  تكفيني  الكثري  لهم  اأقول  لن 
ثبت  اأ  ، نف�شك  ثبت  اأ  " وهي  واحدة 
وؤن  �شوؤ من  �شاأن  كل  يف  وج��ودك 

 " احلياة 
يحبون  �سباب  �لتحرير:هناك 

كيف  يعرفون  ال  ولكنهم  �لكتابة 
�إىل �لنور،  ما  �أعمالهم  يظِهرو� 

؟  �إليهم   تقدمينها  �لتي  �لن�سيحة 
كثرية  الن�شائح  م��ر  الأ حقيقة  يف 
هذه  فقدت  ِاذا  تنفع  ل��ن  لكّنها 
و�شغفها  حبها   ، رغبتها   الفئة 
التي  ال�شعوبات  ب�شبب  بالكتابة 
لذلك  م���ر  الأ ب��ادئ  يف  تواجهها 
هي  عليها  وؤكد  �شاأ التي  الن�شيحة 
بواب  الأ كل  ودق  ال�شت�شالم  عدم 
جرائها   م��ن  لهم  ت��ت��اح  ق��د  ال��ت��ي 
حلروفهم  العنان  اإط��الق  فر�شة 
حلم  فالكتابة  تراجع   اأو  خجل  دون 
واحد   " ال�شعبي  املثل  يقول  كما  و 
 " ِلَيا�ْض  َڨَطْع  واحد  من  خري  يحلم 

م�ستقبال  �لتحرير:م�ساريعك 
؟  وطموحاتك 

 ، الكتابة  يف  منغم�شة  ن��ا  اأ حاليا 
تت�رضبني  الكلمات  اأن  واأح�ض  بل 
رواية  ن�رض  ب�شدد  اأين  كما  كلي  
اأخ����رى م��ك��م��ل��ة ل��ه��ذه ال��رواي��ة  
التي  و    ' �ش���م�����ّراء   ' بعنوان 
ل�  ال��ك��ربى  الأخ���ت  ع��ن  تتحدث 
يجعل  ما    ' ي����ل�����ي�����اء  اإ  '
تليها  ثنائية....ثم  العمل  هذا  من 
بعد   ن�رضها  اأقرر  مل  اأخرى  اأعمال 
عنها. تفا�شيل   اأي  اأذكر  لن  لذلك 
اأر  مل  ف��اإين  طموحاتي   ع��ن  م��ا  اأ
غري  �شيئ  باأي  اأفكر   يوًما  نف�شي 
و   ، خ�شو�شا  وبالرواية  الكتابة 
و  روائية  لأكون  ولدت  اأين  اأعتقد 

ذلك... على  �شاأموت   رمّبا 
للقر�ء  �أخرية  �لتحرير:كلمة 

و�جلريدة 
على  و  القراءة  ي�شتحق  عمل  كل 
اخلال�شة  حتياتي  اأوج��ه  ه��ذا  ِاث��ر 
و  ه��ذه   روايتي   ق��راأ  ق��ارئ  لكل 
م�شتقبال  �شيعرفني   اأو  عرفني 
جريدتكم  �شكر  ن�ّشى  اأ اأن  دون 
ن��ه��م ل  وك���ل ال��ع��ام��ل��ني ب��ه��ا لأ
للتقاط  فر�شة  اأي  ي�شيعون 

دعمها.  و  ال�شابة  املواهب 

لي�سان�س يف  �سهادة  1994 بد�ئرة فرندة والية تيارت حا�سلة على  20�أكتوبر  فاطمة بومدين كاتبة ورو�ئية من مو�ليد 
بنف�س �جلامعة ما�سرت تخ�س�س  حد�ثة ومعا�سرة  تيارت و طالبة  �بن خلدون  �الأدب من جامعة 

لـ"�لتحرير": حو�ر  يف  بومدين  فاطمة  �لكاتبة 

�شقرون  القادر  عبد  يعترب 
العريقة  تلم�شان  مدينة  ابن 
من  العا�شمة  اجلزائر  غرب 
بجمع  وال�شغوفني  املهتمني 
حيث  ال��ربي��دي��ة  ال��ط��واب��ع 
ك��ان��ت ب��داي��ة ه��ذا ال��ه��اوي 
تلميذا  كان  ،مذ    1984 �شنة 

البتدائي   ال�شف  يف 
يتعدى  ل  ن���ذاك   اآ عمره  و 

هذه  على  حافظ  و  �شنوات  الع�رض 
املجاهد  والده  من  بت�شجيع  الهواية 
امل��رح��وم احل���اج غ��وث��ي ���ش��ق��رون و 
يومنا  غاية  اإىل  حممد   الأكرب  اأخيه 
يكن  مل  الفرتة   تلك  يف  .بحيث  هذا 
الآيل  الإع��الم  تكنولوجيات  هناك  
التوا�شل  وم��واق��ع  الن��رتن��ت   و 
 ، حاليا  احلال  هو  مثلما  الجتماعي 
بريدي  طابع  على  احل�شول  كان  و 
الإرادة  بحكم  لكن   ، باملعجزة  �شبه  اأ
متكن  الآخ��ري��ن  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  و 
من  جمموعته  تدعيم  من  �شقرون 

. العامل  دول  ملختلف  الربيد  طوابع 
ال��ت��وا���ش��ل  ب���ني  م��ق��ارن��ت��ه   ويف 
طريق  ع��ن  ال��ق��دمي  يف  ال��ت��ق��ل��ي��دي 
ظل  يف  احلايل  والتوا�شل  الر�شائل 
حمدثنا  اأكد  الرقمي  التوا�شل  تطور 
تكنولوجيات  ت��ط��ورت  مهما  ن��ه  اأ
و  الورقية  الر�شالة  اأن  اإل  الت�شال، 
خا�شة  قيمة  و  ب�شمة  لها  املكتوبة 
امل�شافرة  الر�شالة  اأن  و  اأ�شباب  لعدة 
�شقرون  القادر  عبد  �شتاذ  الأ ح�شب  
خا�شة  هامة  طوابعية  وثيقة  تعترب 
قيمة  ذو  عليها  الذي  الطابع  كان  ذا  اإ
�شيء  هي  الر�شالة   اأن  اإىل  اإ�شافة   ،
للكتابة  اأحيانا  حتن  يجعلك  ملمو�ض 
بني  قراءتها  لإعادة  كذلك  ت�شتاق  و 
الزمن  بك  يعود  و  الأخرى  و  الفينة 
اأكد  ما�شية.�شقرون  �شنوات  اإىل 
دول  من  بر�شائل  يحتفظ  نه  اأ اأي�شا 
و  �شنة   30 من  اأك��ر  عمرها  اأخ��رى 

العامل. بلدان  خمتلف  من 
الهاوي  ك�شف  �شلة  ذو  �شياق  ويف 
كذلك  مولع  نه  اأ �شقرون  القادر  عبد 
هي  و  الفوتوغرايف  الت�شوير  بفن 
ومار�شها  اأحببها  التي  ال��ه��واي��ة  
تطور  مع  ن��ه  اأ اإل  الزمن  من  لفرتة 
يار�شها  اأ���ش��ب��ح  التكنولوجيات 
براز  اإ يف  ت�شاهم  نها  لأ �شغف  بكل 
للجزائر  الرتاثي  و  الثقايف  املوروث 
باكت�شاف  ت�شمح  الهواية  هذه  اأن  كما 
به  يزخر  مبا  والتعريف  الوطن  عمق 
لها  والرتويج  �شياحية  مناطق  من 
عن  تعرب  التي  ال�شورة  طريق  عن 
الطوابع  جمع  واقع  عن  اأما  نف�شها. 
حمدثنا  اأك��د  اجل��زائ��ر  يف  ال��ربي��دي��ة 
يبقى  الهواية  هذه  على  القبال  اأن 

�شعيف  نه  اأ نقل  مل  ذ  اإ جدا  متو�شط 
على  ال�شباب  ت�شجيع  حماولته  رغم 
ال�شبب  بذلك  مرجعا   ، الهواية  هذه 
يعترب  ال���ذي  امل���ادي  اجل��ان��ب  اإىل  
بحيث  ذلك  يف  الأ�شباب  ب��رز  اأ من 
الطوابع  م��ن  جمموعة  اقتناء  اأن 
معدات  عن   ناهيك  مكلف  الربيدية 
و  كاللبومات  ترتيبها  ل���وازم  و 
 ، غريها  و  املائية  العالمة  كا�شف 
الفوتوغرايف  الت�شوير  عك�ض  على 
مكثفا  و  متزايدا  قبال  اإ ي�شهد  الذي 
املوؤ�رضات  هذه  كل  نلم�ض  و  للغاية 
اخلا�شة  املعار�ض  و  ال�شالونات  يف 
لل�شورة  معر�ض  يف  جتد  حيث   ، بها 
اأزيد  و  م�شاركا   50 الفوتوغرافية 
الربيدية  الطوابع  يف  م��ا  اأ ذلك  من 
اأحيانا  و  م�شاركا   20 جت��د  ن��ك  ف��اإ
ذكرت  التي  لالأ�شباب  ذلك  من  اأقل 
 ، ���ش��ق��رون   ال��ق��ادر  ع��ب��د  ي�شيف 
�شارك  ن��ه  اأ ال�شدد  ه��ذا  يف  موؤكدا 
وطنية   ، حملية  تظاهرات  عدة  يف 
من  العديد  اأح��رز  و  دولية  حتى   و 
اجلوائز  و  امليداليات  و  الأو���ش��م��ة 
ال�شهادات  م��ن  الع�رضات  ن��ال   و 
وكذا  الربيدية  الطوابع  يف  ال�رضفية 
،كما   ال��ف��وت��وغ��رايف  الت�شوير  يف 
و  خ�شو�شا  تلم�شان  ولي��ة  مثل 
من  العديد  يف  عام  ب�شكل  اجلزائر 
 ، الدولية  و  العربية  ال�شالونات 
�شتاذ  الأ ����رضف   اأ ذل��ك  ع��ن  ف�شال 
الدورات  من  العديد  على  �شقرون 
وق��دم  املهتمني  لفائدة  التكوينية 
حول  مداخالت  و  حما�رضات  ع��دة 
امل����وروث ال��ث��ق��ايف اجل���زائ���ري يف 
خ��الل  م��ن  و  ال��ربي��دي��ة  ال��ط��واب��ع 
كما  كذلك.  الفوتوغرايف  الت�شوير 
�شقرون  القادر  عبد  الهاوي  اعترب  
الربيدية  الطوابع  جمع  هواية  اأن 
من  ال��ف��وت��وغ��رايف  ال��ت�����ش��وي��ر  و 
للفرد  يكن  التي  الهوايات  اأجمل 
و  ت�شلية  م��ن   لها  ملا  يار�شها  اأن 
الكثري  معرفة  على  ت�شاعد  و  متعة 
بثقافات  املتعلقة  �شواء  الأمور  من 
لها  التي  تلك  اأو  الأمم  و  ال�شعوب 
غريها  و  بخ�شو�شياتها  �شلة 
حميط  دائ��رة  تو�شيع  على  ناهيك 
و  داخل  من  الأ�شدقاء  مع  التعارف 

  . الوطن  خارج 
مهناوي بوجمعة 

�لهاوي عبد �لقادر �سقرون من مدينة تلم�سان :

جمع �لطو�بع �لربيدية و�لت�سوير 
�لفوتوغر�يف ي�ساهمان ب�سكل كبري

 يف �لتعريف بثقافات �ل�سعوب و �الأمم  



م�ساهمات االإربعاء 29 اأفريل 2020 م املوافق13
لـ 06 رم�سان 1441 هـ - العــدد 1988

نهاية ب�سبب كمامة
الكتب علمنا  يف بطون 
و�شعوب  اأمم  اأن  كيف 
ان���ت���ه���ت وت��ال���ش��ت 
فيما  النهايات  وتختلف 
ق�شت  من  هناك  بينها، 
على  املخيفة  املجاعة 
وبقت  �شكانها  اأغلب 
ا�شتطاعت  ناجية  فئة 
اأن  كما    ، ال�شمود  
�شعبني  بني  حرب  هناك 
حمددة  خالفات  ب�شبب 
 ، عرقية   اأو  كدينية 

جاثما  كان  الذي  لال�شتعمار  راف�شة  حروب  حدثت  كما 
على �شدرها ل�شنوات طويلة ، اأما احلرب احلالية هي " حرب 
كان  مهما  �شالح  اأي  فيها  ي�شتخدم  مل  والتي  الكمامات" 

. متوا�شعا 
دول تت�شابق لكي تغتنم اأكرب عدد ممكن من الكمامات مهما 
�شعيد  اأما   ، مزيد"  من  هل   " �شعار  يرفع  والكل  الثمن  كان 
احلظ من باإمكانه اإنتاج كمامات ذات موا�شفات طبية عالية 

كال�شني وتركيا فهوؤلء يدهم هي العليا فوق الآخرين .
طيلة  ال�شاعد  النجم  هو  الأمريكي  الرئي�ض  ترامب  دونالد 
على  يظهر  يوم  كل  ففي  اللعني  الوباء  هذا  تف�شي  فرتة 
الأمريكي  امل�شانع  ويطالب  ويتوعد  يهدد  الإعالم  و�شائل 
ودول العامل باأن توفر له الكمامات واإل �شوف يرفع بوجههم 
باأقرب  اأت�شل  اأنه  حتى  به  مهتم  حقيقة  اأحد  ل  ،لكن  الع�شا 
حتى  ملمو�ض  �شيء  اأي  على  منهم  يح�شل  مل  لكنه  حلفاءه 
عند  كلمته  ترد  ول  و�شلب  قوي  باأنه  �شعبه  اأم��ام  يظهر 

زعماء دول العامل  .
فاأرا" �شيل  "فتمخ�ض اجلبل فولد  اأما زعماء الحتاد الأوربي 
الدولة  هذه  بني  الكالمية  واحلرب  الت�رضيحات  من  جارف 
بات  والحتاد   ، يوميا  املئات  تودع  واأ�شبانيا  واإيطاليا  وتلك 

عاجزا ل يعرف ماذا يفعل لأع�شائه املختلفني فيما بينهم .
التاريخ �شوف يذكر كل �شيء وباخلط العري�ض وبالتف�شيل 
اأن  كيف  قريبا  يكتب  وقد   ، نق�شان  اأو  زيادة  دون  من  اململ 
بال�رضبة  �شقطت  قد  لالإمرباطوريات  م�شابهة  قوتها  دول 
تنقذ  لكي  كمامات  جلب  مقدرتها  عدم  ب�شبب  القا�شية 
النرية  والعقول  وال�شناعية  القت�شادية  والكيانات   ، نف�شها 

التي متلكها مل تفدها باأي �شيء .

�سفحة تفتحها �لتحرير لقر�ئها �لكر�م، تتناول خمتلف �لق�سايا �لوطنية ، �لعربية وحتى �لدولية ، �الجتماعية منها ، �لثقافية و�ل�سيا�سية، 
journalaltahrir@gmail.com   :فعلى كل  من يريد �مل�ساهمة مبو�سوع ، مقال، فكرة �أن ير�سلها لركن م�ساهمات   على �ميايل �لتحرير

بقلم �ال�ستاذة :جناة علي 
�سو�سة./ �جلز�ئر

-------------------
حيث اأن ال�شالم جنده قد حر�ض يف كل 
اأن يحافظ  توجيهاته يحث امل�شلم على 
القدر  بنف�ض  غريه  ،وعلى  نف�شه  على 
مراعاة  يف  وامل�شوؤولية   احلر�ض  من 
اأن  اإعتباره  يف  وا�شعا  العامة  املنفعة 
اإذا  الواحد  كاجل�شد  للم�شلم  امل�شلم 
�شائر  له  تداعى  ع�شو  منه  اإ�شتكى 
اجل�شم بال�شهر واحلمى وهذا ما نلم�شه 
اإنتقل  حيث  كورونا  وباء  يف  حقا  ليوم 
من  مرعب  عددا  لي�شمل  �شخ�ض  من 

امل�شابني عرب كل اقطار العامل
اأن  جند  النبوية  لل�شنة  رجعنا  واإذا 
ر�شولنا الكرمي �شل الله عليه و�شلم قد 
اأمر باملحافظة على �شحة اأفراد املجتمع 
يف  الرباز  الثالث  املالعن  فقال"اأتقوا 
حيث  الطريق،والظل،  املوارد،وقارعة 
اأثبت الطب احلديث  اأن الأماكن امللوثة 
وهذا  اجلراثيم   لتكاثر  مالئم  و�شط 
ال�شحية  الهيئات  خمتلف  ماحت�شيه 
عرب العامل يف تقاريرها من اأمرا�ض لها 
ويف  الأن�شان  �شحة  على  مدمر  تاثري 
غالبها تكون معدية تنتقل عرب الفراد 
واحليونات ولهذا اأمر امل�شلم باأن يحرتز 
من نقل العدوى اإىل اخيه امل�شلم للحد 

واحلاق  املعدية  المرا�ض  اإنت�شار  من 
�شبيل  وعلى  الن�شان  ب�شحة  املهالك 
الله  �شل  النبي  قول  احل�رض  ل  املثال 
عليه و�شلم عن مر�ض املجذوم "فر من 
املجذوم فرارك من ال�شد" وهذا لن هذا 
النوع من المرا�ض معدي ي�شيب اجللد 
العليا  للم�شالك  املخاطية  والغ�شية 
وبع�ض الع�شاب  حيث جند اىل جانب 
ذلك جلوؤ العديد من الدول التي عرفت 
هذا املر�ض اىل �شيا�شة احلجر ال�شحي 
المرا�ض  ومن  منه   وقائية  كو�شيلة 
�شل  النبي  اأم��ر  التي  كذلك  املعدية 
منها  الحتياط  باأخذ  و�شلم  عليه  الله 
مر�ض الطاعون فقد اأخرج البخاري يف 
�شحيحه اأن النبي �شل الله عليه و�شلم 
واأنتم  بار�ض  الطاعون  وقع  قال"اإذا 
واإذا  منه  ف��رارا  منها  تخرجوا  فال  بها 
او  تهبطوا  بها فال  ول�شتم  بار�ض  وقع 
تدخلواعليها" وهذه التوجيهات الوقائية 
الله عليه  الر�شول �شل  بها  اأمرنا  التي 
اأر�ض  اأثبتت على  و�شلم منذ الزل قد 
الواقع ونعاي�شها اليوم يف القرن الواحد 
ال�شحية  البحاث  واأكدتها  والع�رضون 
املتطورة  بتكنولوجياتها  الوقائية 
العزل  مبادئ  اأدق  تت�شمن  اأنها  حيث 
اليوم  عليه  مان�شطلح  او  ال�شحي 
�شل  فالنبي  ال�شحي  احلجر  ب�شيا�شة 
املجذوم  بتجنب  امرنا  و�شلم  عليه  الله 

مبر�ض  م�شاب  كل  يثل  الخ��ري  وه��ذا 
الطبية  ت�شنيفاته  كانت  مهما  معدى 
للحد من انتقال العدوى منه واىل غريه 
واأمر بعدم دخول البلد امل�شاب باي وباء 
اىل  باأنف�شنا  نلقي  ل  حتى  الوبئة  من 
حتى  البلد  هذا  من  نخرج  ول  التهلكة 
التهلكة على غرينا ولال�شف  ل جنلب 
ب�شنتنا  ون��ق��ت��دي  نلتزم  مل  عندما 
اوامرها  قوانينها.  نطبق  ومل  ال�شمحاء  
اجلوية  الرحالت  على  وابقي  ونواهيها 
والتنقالت بني الدول التي م�شها الوباء 
واجالء اجلاليات بها افلتت زمام المور 
العامل  ونكب  الكورونا  وباء  وانت�رض 
املعدية  اخلبيثة  والمرا�ض  ،والطاعون 
عليه  تعاقبة  واإمنا  اجلديد  باحلدث  لي�ض 
اختالف  بفارق  وعاي�شته  ال�شابقة  الأمم 
ت�شنيفاته الطبية وت�شمياته الفريو�شية 
انتقاله   وو�شائل  وم�شبباته   وظروفه 
وبت�شابه اأعر�شه حيث اننا جند فريو�ض 
اليوم  العامل  يتحدى  الذي  الكورونا 
ويهدده فاإنه ي�شبب التهاب �شديد بالرئة 
امل�شاب  ال�شخ�ض  من  ينتقل  معدي 
ال�شعال  او  الرذاذ  بوا�شطة  ال�شليم  اىل 
اأعرا�شه  بدايات  وتكون  التنف�ض   او 
ح�شب املخت�شني عادًة ما تكون اأعرا�ض 
�شبيهة  الكورونا  بفريو�ض  الإ�شابة 
يكن  العادية،  الإنفلونزا  اأو  الربد  بنزلة 
اأو  يومني  بعد  الأعرا�ض  هذه  تظهر  اأن 

اأيام من الإ�شابة بالفريو�ض كما  اأربعة 
تكون هذه الأعرا�ض يف غالب الأحيان 

خفيفة، ت�شمل:
العط�ض.

ال�شعال.التهاب رئوي حاد
�شيالن الأنف ب�شدة.

ال�شعور بالتعب.احلمى
الإ�شابة باحلمى يف حالت نادرة.

كان  ح��ال  يف  ال��رب��و  اأع��را���ض  تفاقم 
املري�ض م�شاب به.

عالية  حمى  احل��ل��ق  ج��ف��اف  ال�شعال 
و�شعوبة  وتقياأ  �شديد  بامل  و�شعور 
بهذا  امل�شابني  ويكون  التنف�ض   يف 
مامل  منهم  القرب  اخلطر  من  الفريو�ض 
يكن ال�شخ�ض ال�شليم ملتزما بالقواعد 
تتطلبها  التي  ال�شحيحة  والتوجيهات 

هذه النواع من المرا�ض الفتاكة
اىل  الركون  ال  ي�شعنا  ل  النهاية  ويف 
الت�شليم  يف  الكامنة  اللهية  احلقيقة 

املطلق بان الله هو  ير�ض وي�شفي
  فاإن �شاء �شلبها قواها فال توؤثر ب�شيئا 
ملا  فعال  فهو  فاأثرت   اأبقاها  �شاء  وان 
وان  انف�شنا  للوقاية  فلنحر�ض  يريد 
منتلك ثقافة الوعي الوقائي كل بح�شب 
���رضورة  مع  واو�شاطه  م�شوؤولياته 
ال�شليم والتم�شك  الوقائي  الوعي  ن�رض 
بال�شحة  احلنيف والعناية  ديننا  بتعاليم 

مما يوؤدي بها اىل املهالك.

ثقافة �لوعي �لوقائي من �الأوبئة يف �لت�سريع الإ�سالمي
)فريو�س كورونا(

�إن مو�سوع �لثقافة �لوقائية مبختلف فروعها و�سيغها من �أجل �ملو�سوعات �لتي �سغلت وماز�لت ت�سغل �لر�أي �لعام على �مل�ستوى �لعامل
#ومقالنا هذ� جاء كمحاولة مني ت�سليط �ل�سوء على بع�س جو�نب �لوعي �لوقائي لدى �لفرد و�ملجتمع بجميع فعالياته وقطاعاته 
يف ظل �لرهانات �جلديدة �لتي وجدت فيها دول �لعامل نف�سها يف جمابهة فريو�س كورونا �لقاتل ب�سكل مب�سط لي�س فيه �إيجاز خمل 

�أو �إ�سهاب ممل �إال �نه يحمل يف طياته بع�س مالمح �لوعي �لوقائي.

من �حتفل بيوم �لوفاة فقد �حتفل بالهزمية 

فلو اأردنا اليوم تر�شيم يوم للتاريخ يف اجلزائر 
ومعلم-  كرمز  املثال  �شبيل  -على  واختارنا 
نختار  فهل  الله،  �شعد  القا�شم  اأبو  الدكتور 
تاريخ ميالده الذي يجهله هو نف�شه وقد قدره 
نختار  اأو   ،1930 جويلية  ب�شهر  بالتقريب 
تاريخ وفاته الدقيق وهو 14 دي�شمرب 2013 
الأدب��اء  من  عدد  على  اأي�شا  ينطبق  وهذا  ؟ 
اجلزائريني  والعلماء  والفال�شفة  وال�شعراء 
بينما نعرف  الذين نعرف فقط عام ولدتهم، 
املعلومات املف�شلة عن �شجل وفاتهم. لذلك 
بال�شنة  الحتفال  الدول  من  العديد  تف�شل 
ابن  �شنة  مثل  باليوم  الحتفال  من  عو�شا 
خلدون، �شنة ابن ر�شد، �شنة �شك�شبري، �شنة 
رو�شو... احياء ملرور فرتة كاملة )ن�شف قرن/ 
اأو وفاته يف  قرن/ قرنني...( على ميالد العلم 

ذلك العام.
وخال�شة القول باملخت�رض املفيد: تاريخ امليالد 
الأمهات!".  اإل  تعرفه  ل  والدقيق  ال�شحيح 

وعليه، كانت الإجابة الّتالية:
�شّيدتنا  مبوت  يحتفل  البع�ض  اأن  قراأت     .1
الله  ور�شوان  عليها  الله  رحمة  عائ�شة  اأمنا 

وا�شت�شغارها  احتقارها  يف  اإمعانا  عليها 
اأن نحتفل مبوت  الآن  لنا  يراد  واإهانتها. كيف 

ال�شخ�شية الفالنية اأوالفالنية.
2.    الدول الأعداء حتتفل عمدا بيوم وفاة من 
تراهم اأعداء لتظهر لأبنائها اأّن هوؤلء اأعداوؤنا 
اإذن يف بالدنا  فاّتخذوهم عدوا. كيف يحتفل 

بيوم وفاة ال�شخ�شية الفالنية اأو الفالنية.
3.   اإذن، هذا تربير يف غري حمّله.

4.   لنفرت�ض اأّن : " امليالد ال�شحيح والدقيق 
من  لينع  فهذا  الأمهات!".  اإل  تعرفه  ل 
الأم��ة  تعرفها  التي  ب��الإجن��ازات  الحتفال 
اإجن��ازات  فلتكن  تلك.  اأو  ال�شخ�شية  لهذه 
وتفتخر  الأمة  بها  حتتفل  اأياما  ال�شخ�شيات 
من  بكثري  اأف�شل  وه��ذا  وباأ�شحابها.  بها 

الحتفال بيوم وفاة ال�شخ�شية املعنية.
5.   كتبت منذ �شنوات: حتتفل اجلزائر بوفاة 
الأ�شتاذ مالك بن نبي وهو تاريخ 31 اأكتوبر 
ظّل  يف  فين�شى  نوفمرب   1 ليلة  اأي   1973
اأ�شّد  من  وهذا  اجلزائرية.  بالثورة  الحتفال 
يف  نبي  بن  مالك  له  يتعّر�ض  ال��ذي  الظلم 
الحتفال  ب�شبب  اأّول  حمبيه  ومن  اجلزائر 

بوفاته.
اأن  ما�شية  �شنوات  يف  اقرتحت  قد  6.كنت 
اأو  الكرمي  القراآن  بختم  كتاب  باأول  نحتفل 
ع�شكري  اأو  علمي  عمل  اأّي  اأو  املوطاأ  ختم 
املنا�شبات  اأّن  مايعني  هند�شي.  اأو  طبي  اأو 

عديدة كثرية وهذا اأف�شل بكثري من الحتفال 
بالوفاة.

التاأريخ  ت�شتحق  الأعمال  بع�ض  هناك     .7
والحتفال ك�: يوم تف�شري القراآن الكرمي، يوم 
املعاهدة،  اإبرام  يوم  القادر،  عبد  الأمري  بيعة 
يوم  الوطن،  لأر�ض  ال�شخ�شية  رجوع  يوم 
ختم املوطاأ، يوم اإجراء عملية جراحية الوحيدة 
اخلالدة  الأعمال  من  ذلك  وغري  العامل،  يف 

النادرة.
الله  رحمة  الله  �شعد  لالأ�شتاذ  بالن�شبة     .8
لنحتفل  ميالده.  تاريخ  ليعرف  الذي  عليه 
لنحتفل  جملدات.   10 من  الثقايف  بالتاريخ 

بتاريخ احلركة الوطنية، وهكذا.
لي�شت  ال�شخ�شية  ميالد  معرفة  عدم     .9

حجة واإمنا تربيرا لالحتفال بوفاته.
رمبا-  -اأقول  رمبا  امليالد  م�شاألة  10.باملنا�شبة، 
تعد  مل  لكنها  ال�ّشابقني  مع  م�شكلة  كانت 
ميالده  تاريخ  يعرف  اجلميع  باعتبار  الآن 
%99 يعرفون تاريخ ميالدهم  اإذا �شئت  وقل 
اإن مل يكن %100. اإذن �شقط تربير القائلني 
بالحتفال بيوم وفاة ال�شخ�شيات ومل يعد له 

معنى.
11.لنرّبر لأخطاء ارتكبت ومل نكن �شهودا 
مقوماته  تعد  مل  لأخطاء  ن��رّبر  ول  يومها. 
اخلا�ض  التربير  هذا  ولنلغي  باقية.  حا�رضة 
م��ادام  ال�شخ�شيات  وف��اة  بيوم  بالحتفال 

وميالد  ميالدهم  تاريخ  الآن  يعرفون  النا�ض 
ال�شخ�شية املعنية بالحتفال.

اآ�شفني على  نادمني ول  12.مازلنا ننكر غري 
رحمة  احل�شني  �شّيدنا  بوفاة  يحتفلون  الذين 
اإذن  كيف  عليه.  الله  ور�شوان  عليه  الله 
ال�شخ�شيات.  بوفاة  الحتفال  يف  نقّلدهم 
���ش��وؤون  يف  لن��ت��دخ��ل  كعادتنا:  ون��ك��ّرر 

املجتمعات.
به  احتفال  املولود  على  نعّق  فقهنا  13.يف 
لأّننا  امليت  على  نعّق  ول  مبجيئه  و���رضورا 

لنحتفل بالوفاة.
�شلى  الله  ر�شول  �شّيدنا  مبيالد  14.نحتفل 
الله عليه و�شّلم ول نحتفل بالتحاقه بالرفيق 
الأعلى لأّن ذلك من �شوء الأدب وقّلة الأدب. 
فيها  اأ�شتنكر  مقال  �شنتني  منذ  كتبت  وقد 
على اإمام راح يحتفل بالتحاق �شّيدنا ر�شول 
يومها  ونحن  و�شّلم  عليه  الله  �شلى  الله 
الله  �شلى  الله  ر�شول  �شّيدنا  مبولد  نحتفل 
عليه و�شّلم. فكان الإمام يف غاية ال�شوء وقّلة 

الأدب.
وجتعلها  النت�شارات  باأيام  الأمم  15.حتتفل 
باأيام  اأبدا  حتتفل  ول  دوما  بها  يحتفل  عيدا 

الهزائم.
قادتها  ب��ان��ت�����ش��ارات  الأمم  16.حتتفل 
وتطويها  بهزائمهم  حتتفل  ول  الع�شكريني 

ول تذكرها اإّل نادرا.

مكة  وفتح  اأحد  بغزوة  امل�شلمون  17.يحتفل 
لأّنها تعرّب عن النت�شارات ول حتتفل بغزوة 
اأحد لأّنها لي�شت يف منزلة انت�شار غزوة بدر.
�شّيدنا  بانت�شارات  امل�شلمون  18.يحتفل 
ور�شوان  عليه  الله  رحمة  الوليد  بن  خالد 
الله عليه ول يحتفلون بالأ�رضار التي اأحلقها 

بجي�ض امل�شلمني   
وكّلها  العرب  باأيام  تعرف  اأيام  19.للعرب 
ويكفي  والنت�شارات.  بالبطولت  تتعّلق 
لنا  يوم ن�رض  لأّنه  الفيل  بيوم  نحتفل  اأّننا  اأّن 

وهزية لأبرهة.
20.الذين ليحتفلون مبولد �شّيدنا ر�شول الله 
املحتفلني  يحاربون  و�شّلم  عليه  الله  �شلى 
ر�شول  �شّيدنا  ولدة  يوم  يعرف  مل  بقولهم: 
حتتفلون  كيف  و�شّلم.  عليه  الله  �شلى  الله 
مبولده؟ ولذلك كانت الإجابة: نحتفل بال�شهر 
الله  �شلى  الله  ر�شول  �شّيدنا  فيه  ولد  الذي 
عليه و�شّلم. وبالأ�شبوع الذي ولد فيه �شّيدنا 
وال�شنة  و�شلم.  عليه  الله  �شلى  الله  ر�شول 
كّلها مولد �شّيدنا ر�شول الله �شلى الله عليه 

و�شّلم.
حني  احلبيبة  �شورية  من  اأ�شتاذ  21.اأعجبني 
امليالد. فال  التكرمي ولي�ض يوم  املهم هو  قال: 
وتكريها  بال�شخ�شية  الحتفال  يف  ي�شرتط 
اإمّنا  ال�شخ�شية  فيه  الذي ولدت  املحّدد  اليوم 

تكرمي ال�شخ�شية والحتفال مبناقبها.

ح�سني علي غالب 

و�سع زميلنا �الأديب ح�سني �سد�م �لبارحة حتت ت�سريف مقطعا لالأ�ستاذ مولود عومير. جاء فيه وباحلرف: "يف كل مرة �أ�سمع بع�س �لنا�س �أو �أقر�أ من�سور�ت تت�ساءل 
ملاذ� حتتفل �لدول ببع�س �أبطالها مبنا�سبة يوم وفاتهم ولي�س بيوم ميالدهم؟ �أقول �إن تاريخ �لوفاة �أدق من تاريخ �مليالد �لذي هو تقريبي يف غالب �الأحيان خا�سة 

قبل فر�س �لقانون �ملدين يف �ملدن و�حلو��سر و�لز�م �لعائلة بت�سجيل �ملولود يف �حلالة �ملدنية يف حدود 48 �ساعة �أو �لتعر�س للعقوبة.

بقلم /معمر حبـار
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الـتوزيـع : 
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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
وزارة السكن والعمران والمدينة

مديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء لوالية الوادي
الرقم الجبائى: 09983019000716  الرقم اإلحصائي: 0002.3901.60095.44

إعالن عن المنح المؤقت للصفقة
        

            تطبيقا ألحكام المواد 65 و 82 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2015/09/16 
والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، تعلم مديرية التعمير و الهندسة المعمارية 
دنيا  المفتوح مع إشتراط قدرات  العروض  المشاركين في طلب  المتعهدين  كافة  الوادي  لوالية  والبناء 
بجريدتكم اإلعالن رقم: 2020/08 والمتعلقة بانجاز المشروع المذكور في الجدول ادناه بأن نتائج المنح 

المؤقت بعد التقييم  هي كما يلي:

النقطة اآلجالالمقاولةالمشروع
المحصلة

المبلغ بكل الرسوم 
دج

رقم التعريف الجبائي
للمتعامل

عوامل 
االختيار

 الحصة 13: 
انجاز إنارة 
عمومية 
بالطريق

المزدوج المقابل 
دار الوالدة إلى 
غاية المقبرة 

بلدية قمار

ديفاندوس
الشركة 
المتعددة
الخدمات
لألشغال 
والبيئة
)حقي 
بشير(

30
1003.366.465.00يوم

دج
 000025006390348

أحسن 
عرض 
وفقا 
لدفتر 
الشروط

           وطبقا ألحكام المادة 82 من المرسوم المذكور أعاله كل متعهد محتج على اإلختيار الذي قامت 
به المصالح المتعاقد يمكنه أن يرفع طعنا أمام اللجنة الوالئية للصفقات العمومية لوالية الوادي ، و ذلك 
في أجل )10 أيام( إبتداءا من تاريخ أول صدور هذا اإلعالن في الجرائد الوطنية أو النشرة الرسمية 
لصفقات المتعامل العمومي، يمكن كذلك لكل متعهد شارك في طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات 
دنيا وراغب في اإلطالع على النتائج المفصلة لتقييم عرضه التقني و المالي أن يتصل بمصالح مديرية 
التعمير و الهندسة المعمارية و البناء في أجل أقصاه ثالثة )3( أيام إبتداءا من اليوم  األول من نشر 

إعالن المنح  المؤقت للصفقة.
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14ت�سلية

حدث يف مثل هذا اليوم
�لق�سبة  ق�سر  حادثة  وقوع   -  1827

حني لطم حاكم �جلز�ئر �لد�ي 
ح�سني قن�سل فرن�سا باملروحة، وعلى 

�إثر ذلك �حتلت فرن�سا �جلز�ئر، 
وقد عرفت �سبب �الحتالل با�سم 

حادثة �ملروحة.
�خلا�سة  �لدولية  �ملحكمة   -  2009
بلبنان تقرر �إطالق �سر�ح �ل�سباط 

�الأربعة �ملحتجزين يف ق�سية �غتيال 
رئي�س �لوزر�ء �الأ�سبق رفيق 

�حلريري.
�لقذ�يف يقود جر�فة  - معمر   1988

بنف�سه ويهدم نقطة �حلدود بني 
ليبيا وتون�س.

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
والية �لنعامة
د�ئرة �مل�سرية
بلدية �مل�سرية

م�سلحة �لتنظيم و�ل�سوؤون �لعامة
�لرقم: 2020/11

�إن�ساء جمعية حملية ذ�ت
 طابع �لقرى �الأحياء و�ملناطق �لريفية

طبقا الأحكام �لقانون رقم 12-06 �ملوؤرخ يف: 18 �سفر 1433 �ملو�فق 
لـ 12 يناير 2012 �ملتعلق باجلمعيات، لقد مت �إن�ساء �جلمعية �ملحلية 

�مل�سماة :
:11بتاريخ  رقم  حتت  �مل�سجلة  �مل�سرية  لبلدية  �ل�سالم  حي  جمعية   
2020/04/16 �لرئي�س : عيد�وي مر�د �ملقيمة، بحي �ل�سالم بلدية 

�مل�سرية.

1أعلى قمة يف أفريقيا
2يهتز o خيالء
3جسر على ماء

4خصوم اليونانيني يف قربص o حرف عطف
5حسام o ضعف لدرجة املرض

6حبرية يف أمريكا اجلنوبية األعلى يف العامل عن سطح 
البحر

7جدة )باللهجة املصرية( o مجع سرير )معكوسة(.
8الذهب البين o أشهر ملكة فرعونية امتاز عصرها 

باالستقرار
9يدهش o ارتفع يف السماء

10سلسلة قصص جتسس سينمائية كتبها إيان فلمنج

أفقــــــــــــــــــي

1امسها القدمي بيزنطة
2حيلو فيها السمر o عملة اليابان
3عكس حلو o تفنن o نصف أريج

4ماتت احليوانات o تقال للحبيبة 
أو احلبيب

 o )5اهلاتف أصدر صوتا )معكوسة
تلقى االهتمام

6ميلك األرض ومن عليها o ذو طباع 
حادة وغري حمبوب

7ضعيف وغري مقبول
8من الدواجن o املعلم اخلاص 

لالسكندر املقدوين
9دعاؤه جاء يف فيلم لقصة طه 

حسني
10عملة اوروبية o استعاد

عمــــــــــــــودي 

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

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

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

 1.اأن اليتكرر الرقم داخل ال�سبكة اأفقيا وعموديا 

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

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

10     09     08     07     06     05     04     03     02     01

2  

4  1  

2  

6  

6  

8  

5  

7  

9  

8  5  

6  

5  

1  

2  

1  

2  

3  

4  

8  

1  6  

3  

7  

4  



االأربعاء 29 اأفريل 2020 م املوافق  لـ 06 رم�سان 1441 هـ - العــدد 1988

حدث وال حـرج
15

�صــورة و تعليــق
�إذ� �أردت �ال�ستمتاع مبنظر 

طبيعي هادئ و�ل�سباحة عرب 
مياهه �لعذبة فما عليك 
�إال �أن ت�سد �لرحال �إىل 
قرية �سبلة حيث �سالالت 

�فلي بخري�ن بوالية خن�سلة 
كما تبينها هذه �ل�سورة 
بجمالية منظرها �خلالب 

�لذي ال ي�ساهيه يف جاذبيته 
وهدوئه مكان �آخر. 

تر�مب: �أنا �أكرث 
روؤ�ساء �أمريكا ن�ساطا

اعترب الرئي�ض الأمريكي 
دونالد ترامب، اأن من يعرفونه 

ويعرفون تاريخ الوليات 
املتحدة، يوؤكدون اأن “ترامب هو 

اأكر روؤ�شاء البالد 
ن�شاطا”.وكتب 

على ح�شابه يف 
“تويرت: “اأنا 

رئي�ض يتاز بالقدرة على املثابرة يف العمل، وما قمت 
به يف 3 �شنوات ون�شف، يفوق ما قام به اأي رئي�ض 

�شابق يف تاريخ اأمريكا. لكن و�شائل الإعالم املزيفة، 
تكره هذه احلقيقة”.

وتابع: “اأنا اأعمل من ال�شباح الباكر حتى �شاعات 
متاأخرة من الليل، ومل اأترك البيت الأبي�ض على مدى 
�شهور اإل لإطالق ال�شفينة “كمفورت” امل�شت�شفى 

العائم اخلا�ض بعالج م�شابي كورونا”.
واأ�شاف: “اأوا�شل العمل من اأجل اإبرام التفاقيات 

التجارية، واإعادة بناء اجلي�ض، ويف النهاية اأجد ق�شة 
مزيفة يف �شحيفة نيويورك تايز تتحدث عن جدول 

عملي وعاداتي يف تناول الطعام”.

ال�سعودية تقرر اإلغاء عقوبة اجللد 
وا�ستبدالها بعقوبتي ال�سجن اأو الغرامة

لوثيقة  وفقا  اجللد  عقوبة  األغت  ال�شلطات  ب��اأن  ال�شعودية  من  واردة  تقارير  اأف��ادت 
يف  العليا  املحكمة  اأن  الوثيقة  الإع��الم.واأو���ش��ح��ت  و���ش��ائ��ل  تداولتها  قانونية 
الغرامة. اأو  ال�شجن  عقوبتي  حملها  يحل  اأن  على  العقوبة  اإلغاء  ق��ررت  ال�شعودية 

نا�سط حقوقي �سعودي بارز "ميوت داخل �سجنه"
وقالت الوثيقة اأن القرار جاء ا�شتكمال "لالإ�شالحات والتطورات املتحققة يف جمال حقوق 
وباإ�رضاف  العزيز  عبد  بن  �شلمان  امللك  من  بتوجيهات  جاءت  التي  اململكة  يف  الإن�شان 
لل�شعودية  اإن  نا�شطون  �شلمان".ويقول  بن  الأمري حممد  العهد  ومتابعة مبا�رضتني من ويل 
اأ�شواأ �شجالت حقوق الإن�شان يف العامل، حيث يتهموها باأنها تقمع حرية التعبري  واحدا من 
ال�رضق  �شوؤون  حمرر  التع�شفي..ويقول  لالعتقال  فيها  النظام  معار�شو  ويخ�شع  بق�شوة 

بي  يف  عقوبة الأو�شط  فيها  برزت  مرة  اآخر  اإن  �شي  بي 
العامل  الرئي�شية حول  العناوين  اجللد يف 
كانت منذ �شنوات عدة يف ق�شية املدون 
عوقب  ال��ذي  ب��دوي  رائ��ف  ال�شعودي 
حالة  اإىل  اأدى  مما  العامة  اأم��ام  باجللد 
العامل. حول  والغ�شب  النتقادات  من 
ال�شعودية  ال�شلطات  وا�شتجابت 
بخا�شة  العقوبة  ت�شتكمل  ومل 
اجللد ج��راء  ي��وت  اأن  ك��اد  ب��دوي  اأن 

�أن�ساأ جمموعة على �لفاي�سبوك تتناول �لو�سع �ل�سيا�سي بطريقة هزلية

�إيد�ع �ملدون وليد ك�سيدة �حلب�س �ملوؤقت؟
اأمر قا�سي التحقيق لدى حمكمة �سطيف باإيداع املدون وليد ك�سيدة احلب�ص املوؤقت ب�سبب 

من�سورات على مواقع التوا�سل االجتماعي.ويتابع املعني باإهانة هيئة نظامية, اإهانة 
رئي�ص اجلمهورية واالإ�ساءة اإىل املعلوم من الدين, ح�سب ما ك�سف املحامي عبد املومن 

�سادي.وكان املدون قد اأن�ساأ جمموعة على الفاي�سبوك با�سم “حراك مميز” تتناول 
الو�سع ال�سيا�سي يف البالد بطريقة هزلية.

�مر�أة تعرث على زوجها 
مقتوال �أمام بو�بة 

�لعمارة بتب�سة

ك�سف بيان خلية االإعالم لالأمن الوالئي بتب�سة  اأن �سابا 
يبلغ من العمر 29 �سنة قد عرث عليه مقتوال اأمام بوابة 

العمارة التي يقيم بها بحي 600 �سكن بعا�سمة الوالية 
.وفور تلقيها اخلرب تنقلت فرقة من م�سالح ال�سرطة 

الق�سائية المن تب�سة وال�سرطة العلمية اإىل موقع اجلرمية 
ومبا�سرة

 التحقيقات. واال�ستماع لزوجته التي كانت اأول من عرثت 
عليه م�سروبا على م�ستوى الراأ�ص وال�سدر باآلة حادة 

.ومت حتويل اجلثة مل�ست�سفى عاليا �سالح الإجراء عملية 
الت�سريح الطبي لتحديد مالب�سات الوفاة.وفتحت حتقيقا 

لتحديد هوية املجرم. 

ك�شفت �شحيفة ذا �شن الربيطانية عن درا�شة 
بع�ض اخلرباء يف بريطانيا اإعطاء الرجال 

امل�شابني بفريو�ض كورونا امل�شتجد، الهرمونات 
اجلن�شية الأنثوية، ال�شرتوجني، وذلك عقب 

اإثبات اأن الن�شاء اأكر بقاء على قيد احلياة عقب 
الإ�شابة بكورونا.

وقالت ال�شحيفة اإن هذه اخلطوة تاأتي عقب 
اإظهار بع�ض الأبحاث باأن ال�شرتوجني الأنثوي، 

ي�شاعد يف حماربة فريو�ض كورونا امل�شتجد.
فيما اأفادت �شحيفة "نيويورك تايز" الأمريكية 

اأن م�شت�شفيني يف الوليات املتحدة ي�شعان الآن 
النظرية على املحك، مما ينح الرجال الهرمون 

لفرتة حمدودة ملعرفة ما اإذا كان يعزز اأنظمتهم 
املناعية �شد كورونا اأم ل.

وكانت وكالة اأبحاث ال�شحة العامة الإيطالية 
قالت اإن اأكر من %70 من وفيات البالد كانت 
من الرجال. يف ال�شهر الذي �شبقه ، قال املركز 

ال�شيني ملكافحة الأمرا�ض والوقاية منها اإن 
معدل الوفيات بني الرجال اأعلى بن�شبة 65% 

منه بني الن�شاء.
ويف نيويورك، وهي واحدة من اأكر الأماكن 

ت�رضرا يف العامل – وقعت اأكر من %60 من 
الوفيات بني الرجال.

�سحيفة ذ� �سن �لربيطانية تك�سف:

للعالج من 
كورونا..حقن 

�لرجال بالهرمونات 
�الأنثوية

�سالالت �فلي بخن�سلة ..جاذبية و�سحر



�حلكومة حت�سر ملا بعد "كوفيد19" با�ستغالل 250 �ألف 
هكتار من �الأر��سي �جلبلية و�ل�سحر�وية

�سحات اأكد ت�سبب الفريو�ص يف تعطيل نظام متوين اجلزائر مبحا�سيل اإ�سرتاتيجية

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

ـــر املــنــتــدب املــكــلــف  ـــوزي ــف ال ــس ــ� وك
فوؤاد  واجلبلية,  ال�سحراوية  بالفالحة 
اال�ستثنائي,  الو�سع  هذا  اأن   , �سحات 
حالة  يف  البالد  ي�سع  اأن  على  القادر 
 , "الكلي"  الغذائي  ــن  االأم انــعــدام  من 
بعد  ملــا  التح�سري  اإىل  احلكومة  دفــع 
التعجيل  خــالل  مــن   , "الكوفيد19" 
هذه  تطوير  �ــســرورة  يف  التفكري  يف 
ــات حمــلــًيــا. ــوج ــت ــن االأ�ــســنــاف مــن امل
املناطق  اأن  املــنــتــدب,  ــر  ــوزي ال واأفـــاد 
ال�سحراوية  قادرة على تطوير كميات 
املنتوجات  من  االأنواع  هذه  من  كبرية 
اأرا�ص  على  توفرها  بف�سل   , الزراعية 
عن  ف�سال   , �سريعا  ا�ستغاللها  ميكن 
ــار  ــس .واأ� كــبــرية  مائية  ـــوارد  م وجـــود 
التي  الدرا�سات  اأن  اإىل  املنتدب  الوزير 
 250.000 حـــوايل  حتــديــد  مــن  مكنت 

حتديدها  مت  قد  االأرا�سي  من  هكتار 
بالفعل على م�ستوى �سبع واليات , ومت 
اإنتاج  لتطوير  بها  م�ساحات  تخ�سي�ص 
احلبوب  بينها,  من  متنوعة,  حما�سيل 
الــبــذور  اأنــــواع  و  ال�سكري  والبنجر 
وبــذور  ال�سويا  فــول  مثل   , الزيتية 
اأجــل  الــ�ــســوداين.ومــن  والــفــول  اللفت 
املخ�س�سة  امل�ساحات  هــذه  ا�ستغالل 
الزراعية  املنتوجات  من  االأنواع  لهذه 
االألــبــان,  ما�سية  تربية  يف  ــا  واأيــ�ــسً  ,
بالفالحة  املكلف  املنتدب  الوزير  اأكد 
�ستتكون  اأنها  واجلبلية  ال�سحراوية 
املوا�سفات  اأن  موؤكدا  كبرية  مزارع  من 
و�سعها  مت  قد  للم�ستثمرين  املخ�س�سة 
من  الو�سية  ــوزارة  ال قبل  من  بالفعل 
الو�سول  يف  اأكــرث  فعالية  �سمان  اأجــل 
لتطوير  م�ستقبال  املرجوة  النتائج  اإىل 
يعول  التي  الفالحة  مــن  الــنــوع  ــذا  ه

عليها كثريا م�ستقبال.

�أكد �لوزير �ملنتدب �ملكلف بالفالحة �ل�سحر�وية و�جلبلية، فوؤ�د �سحات �أم�س يف ت�سريحات �إذ�عية �أن جائحة فريو�س كورونا، 
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بن بوزيد �أكد جتنب �جلز�ئر كارثة خالفا 
ملا توقعه �لعلماء

�مل�سابني  �إجمايل   3649
بكورونا و5 وفيات جديدة

�إنقاذ 3 �أطفال بعد 
�إ�سابتهم ب�سعقة كهربائية 

يف غرد�ية

�نت�سال جثة غريق من 
حو�س ��سطناعي بو�دي 

�لعثمانية يف ميلة

متديد تعليق �لدر��سة �إىل 14 ماي، وزير �لرتبية:

م�ستقبل �لتالميذ و �ملعنيني باالمتحانات �لوطنية �سغلنا �ل�ساغل

قريبا..�إن�ساء مركز للك�سف �ل�سريع عن فريو�س كورونا يف ب�سار

�إيد�ع وكيل �جلمهورية �مل�ساعد لدى حمكمة عني مليلة �حلب�س �ملوؤقت

واإ�ــســالح  وال�سكان  ال�سحة  وزارة  اأمــ�ــص  اأعلنت 
اإ�سابة جديدة بوباء   132 امل�ست�سفيات عن ت�سجيل 
و  حالة.   3649 اإىل  االإ�سابات  عدد  لريتفع  كورونا, 
05 وفيات جديدة, لريتفع  اأعلنت الوزارة ت�سجيل 
 93 اإىل  اإ�سافة  حالة   437 اإىل  الوفيات  عدد  بذلك 
حاالت  عدد  اإجمايل  ليكون  جديدة,  �سفاء  حالة 

ال�سفاء اإىل 1651 حالة
ملدينة  خالد"  "ي�سعد  م�ست�سفى  �سخ�سا   11 وغــادر 
فريو�ص  من  �سفائهم  بعد  الثالثاء  اأم�ص  مع�سكر 
امل�ستجد )كوفيد19-(, ح�سب بيان ملديرية  كورونا 

ال�سحة و ال�سكان للوالية.
اأكدت  با�ستور  معهد  حتاليل  اأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
ليتم  كورونا  فريو�ص  من  االأ�سخا�ص  هــوؤالء  �سفاء 
نف�ص  وح�سب  امل�ست�سفى.  مبــغــادرة  لهم  ال�سماح 
البيان فاإنه ينتظر �سدور نتائج التحاليل املخربية 
من  اآخـــر  عــدد  تخ�ص  ــي  ــت وال با�ستور  معهد  ــن  م
ميكن  وال  املر�ص  من  �سفائهم  مت  الذين  االأ�سخا�ص 
مغادرتهم امل�ست�سفى اإال بعد �سدور نتائج التحاليل 

املخربية للمعهد.
واإ�ــســالح  وال�سكان  ال�سحة  ــر  وزي قــال  ــوازاة,  ــامل ب
اأم�ص  بــوزيــد,  بــن  الــرحــمــان  عبد  امل�ست�سفيات, 
بخ�سو�ص  الوبائية  الو�سعية  اأن  بتندوف,  الثالثاء 
على  تبعث  وال  اجلــزائــر.  يف  م�ستقرة  كوفيد19- 
"االإمكانيات  اأن  ذاتــه  ال�سياق  يف  م�سيفا  القلق". 
الب�سرية واملادية املتوفرة اليوم باجلزائر من �ساأنها 
امل�ساعدة يف التحكم يف الو�سعية الوبائية لفريو�ص 

كورونا امل�ستجد".
اجلزائر,  با�ستور  ملعهد  العام  املدير  اأكد  جهته,  من 
مع  ال�سحة  وزير  لقاء  اأثناء  درار,  فوزي  الدكتور 
املدين  املجتمع  ممثلي  و  املنتخبني  و  الطبي  ال�سلك 
املحليني, اأن مركز الك�سف عن )كوفيد19-( اجلديد 
الت�سل�سلي  البوليمراز  تفاعل  بتكنولوجيات  �سيزود 
للك�سف  �سيخ�س�ص  و  "الفريو�سي"  اأو  )بي.�سي.اأر( 
ب�سرعة عن فريو�ص لدى االأ�سخا�ص امل�ستبه فيهم, 

كما �سي�ستجيب حلاجيات مهنيي ال�سحة و ال�سكان.
وخالل هذا اللقاء, اأكد بن بوزيد اأن البلد مل ي�سهد 
العلماء  توقعه  كما  كورونا  فريو�ص  ب�سبب  الكارثة 

ليوم 15 اأفريل بت�سجيل ذروة بع�سرات املوتى.
املنظم  اللقاء  بــهــذا  احلا�سرين  الــوزيــر  وطــمــاأن 
االأخــرية  االإح�سائيات  اأن  بب�سار  "قروز"  بفندق 
اأن  مو�سحا  اجلائحة,  النت�سار  "ا�ستقرارا"  تثبت 
تدابري املكافحة التي با�سرتها احلكومة وكذا التزام 
قد  ال�سحي  واحلجر  الوقاية  بتدابري  املواطنني 

اأعطوا نتائج جيدة".
لوؤي ي

حا�سي  ببلدية  املدنية  احلماية  عنا�سر  اأ�سعفت 
ل�سعقة  تعر�سهم  اإثر  اأطفال   03 غرداية,  يف  لفحل 
كهربائية و�سقوطهم من اأعلى عمود كهربائي.واأفاد 
ال�سحايا  اأُ�سيب  اأنه  املدنية,  احلماية  مل�سالح  بيان 
الثانية  الــدرجــة  من  اخلــطــورة  متفاوتة  بحروق 
والظهر  الــذراعــني  م�ستوى  على  خمتلفة  وك�سور 
وال�سدر كما مت اإ�سعافهم يف عني املكان ونقلهم على 
-ي�سيف  لفحل  حا�سي  عيادة  اإىل  ال�سرعة  جناح 

البيان-.
ق/و

املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  عنا�سر  انت�سل 
غريق  جثة  ميلة,  بوالية  العثمانية  وادي  ببلدية 
يبلغ من العمر 18�سنة من حو�ص ا�سطناعي باملكان 
املديرية  من  علم  ما  ح�سب  "اخل�سراوية",  امل�سمى 
امل�سدر, نقال  واأو�سح  النظامي.  ال�سلك  لهذا  املحلية 
النت�سال  التدخل  مت  باأنه  الوطنية,  االإذاعــة  عن 
اإىل  الفور  على  حتويلها  ليتم  اليوم  ظهر  بعد  اجلثة 
بوخ�سم  االإخــوة  مب�ست�سفى  اجلثث  حفظ  م�سلحة 
بوادي العثمانية. من جهتها فتحت امل�سالح االأمنية 
احلادث  اأ�سباب  لتحديد  حتقيقا  اإقليميا  املخت�سة 

بدقة.
ق/و

حممد  الوطنية,  الرتبية  وزيــر  اأكــد   
با�سرها  التي  الــلــقــاءات  اأن  واجــعــوط 
ال�سركاء  خمتلف  مع  االأول  اأم�ص  منذ 
"ما  اإىل  النهاية  يف  �ستف�سي  القطاع  يف 
ويطمئن  واالأولــيــاء  التالميذ  ير�سي 

جميع اأفراد االأ�سرة الرتبوية".
لقاء  خــالل  له  كلمه  يف  الوزير  وقــال 
النقابات  مــن  بعدد  جمعه  تــ�ــســاوري 
هنا  "نحن  الرتبية:  لقطاع  املعتمدة 
االقـــرتاحـــات  ــة  ــاف ك اإىل  ــغــاء  لــالإ�ــس
بعد  معا  �سن�سل  باأننا  يقني  على  واأنــا 

ال�سركاء  كافة  مع  امل�ساورات  ا�ستكمال 
الــتــالمــيــذ واالأولـــيـــاء  ــا يــر�ــســي  اىل م
ـــرة  ـــس ويــطــمــئــن جــمــيــع اأفــــــراد االأ�

الرتبوية".
"م�سلحة  مــراعــاة  اأهمية  على  و�سدد 
�سحته  و�ــســالمــة  والــتــلــمــيــذ  ــالد  ــب ال
م�ستخدمي  وجميع  االأ�ساتذة  و�سحة 
القطاع", مربزا اأن "م�ستقبل التالميذ, 
خا�سة املعنيني باالمتحانات الوطنية, 
ميكن  مــا  ــل  وك ال�ساغل  �سغلنا  يبقى 
التحديات  ظــل  يف  بــه  �سنقوم  فعله 

انت�سار  ظل  يف  اجلزائر  تواجهها  التي 
فريو�ص كورونا".

هذا  من  الهدف  اأن  واجعوط  اأكــد  كما 
ومناق�سة  "التفكري  ــو  ه االجــتــمــاع 
ال�سنة  مــن  تبقى  ملــا  توقعه  ميكن  مــا 
وتنظيم  درا�سة  من  اجلارية  الدرا�سية 
من  انطالقا  املدر�سية  لالمتحانات 
يف  الربامج  تنفيذ  يف  التقدم  م�ستوى 
حالة  يف  الــثــالث  التعليمية  املــراحــل 
او  ال�سحي  احلجر  اإجــــراءات  متديد 

رفعه".
ميكن  "ال  اأنــه  باملنا�سبة  الوزير  وذكــر 
اعتبار ال�سنة الدرا�سية بي�ساء بالنظر 
الربامج  تنفيذ  يف  التقدم  م�ستوى  اىل 
يف املراحل التعليمية الثالث اىل غاية 
واىل  جهة  من   2020 مار�ص   12 تاريخ 
الثالث  الف�سل  مــن  املتبقية  الــفــرتة 
واملحددة ما بني اأربعة وخم�سة ا�سابيع 
من الدرا�سة الفعلية على اأق�سى تقدير 

من جهة اخرى".
هذا  اأن  ــوط  ــع واج اأكـــد  وباملنا�سبة, 
على  بالتعرف  �سي�سمح  االجــتــمــاع 
يتعلق  ما  حول  طرف  كل  نظر  وجهة 
الدرا�سية  ال�سنة  من  تبقى  ما  بتنظيم 
اخل�سو�ص  وجــه  على  ومنها  اجلارية 
املخ�س�سة  الزمنية  الــفــرتة  تقلي�ص 
الوزارة  قدرتها  والتي  الثالث,  للف�سل 
من ثالثة اإىل اأربعة اأ�سابيع باالعتماد 

ــذا  وك التعلمات  تعديل  نــظــام  على 
بعده  ي�ستحيل  تــاريــخ  اآخـــر  حتــديــد 
متديد  حالة  يف  الــدرا�ــســة  ا�ستئناف 

اإجراءات احلجر ال�سحي.
الــرتبــيــة  وزارة  ــت  ــن ــل اأع بــــاملــــوازاة 
الدرا�سة  تعليق  متديد  عن  الوطنية, 
الرتبية  موؤ�س�سات  كافة  م�ستوى  على 
الثالث  التعليمية  للمراحل  والتعليم 
لفرتة اإ�سافية بداية من يوم اخلمي�ص 

اإىل غاية 14 ماي القادم.
هذا  اأن  ــوزارة  ال اأو�سحت  لها  بيان  ويف 
احـــرتازي  ك"اإجراء  ــاء  ج التمديد 
ووقائي من تف�سي وباء فريو�ص كورونا 
الوقائية  التدابري  كافة  ا�ستمرار  مع 
عن  التعليم  انقطاع  ملجابهة  املتخذة 

التالميذ".
ذات  ي�سيف  التدابري,  هاته  وتكمن 
منوذجية  درو�ــــص  "بث  يف  املــ�ــســدر, 
الدرا�سية  ال�سنة  من  الثالث  للف�سل 
التلفزيون  قنوات  عرب   2019-2020
املدر�سي  الدعم  جهاز  وكــذا  العمومي 
من�سة  ـــالل  خ مـــن  ـــت  ـــرتن االأن عـــرب 
والتكوين  للتعليم  الوطني  الــديــوان 
تالميذ  لفائدة  درو�ص  ون�سر  بعد  عن 
اليوتوب,  طريق  عن  امل�ستويات  جميع 
باالإ�سافة اإىل احل�س�ص الرتبوية التي 

تبثها االإذاعات اجلهوية".
لوؤي ي

اإ�سالح  و  ال�سكان  و  ال�سحة  وزير  اأعلن 
امل�ست�سفيات, عبد الرحمان بن بوزيد, 
عن  للك�سف  مركز  اإن�ساء  عن  بب�سار, 
كوفيد19- قريبا لفائدة هذه الوالية. 
وعلى هام�ص زيارته اإىل مركز مكافحة 
على  اطــلــع  حيث  بب�سار  الــ�ــســرطــان 
املتخ�س�سة  امل�سالح  و  الهياكل  خمتلف 

ال�سرطانية,  بــاالأمــرا�ــص  التكفل  يف 
تقني  بدعم  و  “�سنقوم  الوزير:  قال 
با�ستور-اجلزائر  معهد  من  ب�سري  و 
فريو�ص  عــن  للك�سف  مركز  باإن�ساء 
بوالية  )كوفيد19-(  امل�ستجد  كورونا 
ب�سكل  التكفل  بهدف  ذلــك  و  ب�سار, 
هذا  عــن  الك�سف  بــربوتــوكــول  اأمــثــل 

الوباء”.
ملعهد  الــعــام  املــديــر  اأكـــد  جهته,  مــن 
ــوزي  بــا�ــســتــور اجلـــزائـــر, الــدكــتــور ف
مع  ال�سحة  وزيــر  لقاء  اأثــنــاء  درار, 
ممثلي  و  املنتخبني  و  الطبي  ال�سلك 
مركز  اأن  املحليني,  املـــدين  املجتمع 
اجلــديــد  كوفيد19-  عـــن  الــكــ�ــســف 

ــات تــفــاعــل  ــي ــوج ــول ــن ــك ــت �ـــســـيـــزود ب
)بي.�سي.اأر(  الت�سل�سلي  البوليمراز 
للك�سف  �سيخ�س�ص  و  “الفريو�سي”  اأو 
االأ�سخا�ص  لدى  فريو�ص  عن  ب�سرعة 
�سي�ستجيب  كــمــا  فــيــهــم,  املــ�ــســتــبــه 

حلاجيات مهنيي ال�سحة و ال�سكان.
حممد علي 

لدى  امل�ساعد  اجلمهورية  وكيل  اأودع 
البواقي  اأم  بوالية  مليلة  عني  حمكمة 
احلب�ص املوؤقت بتهمة "جناية ا�ستعمال 
�سادر  بيان  يف  ورد  ما  ح�سب  املزور", 
اأم  ق�ساء  مبجل�ص  العامة  النيابة  عن 

البواقي.
اجلمهورية  وكيل  اأن  البيان  يف  وجــاء 
على  وبناء  البي�ساء  عني  حمكمة  لدى 
من   69 ــادة  امل لن�ص  طبقا  اإ�ــســايف  طلب 
قانون االإجراءات اجلزائية, قد التم�ص 

من قا�سي التحقيق اإيداع املتهم احلب�ص 
املوؤقت.

التهمة  ــذه  ه بـــاأن  الــبــيــان  ذات  واأفــــاد 
االفتتاحي  الطلب  يف  واردة  "غري 
ــم جــنــايــة  ــه ــــذي �ــســمــل ت االأ�ـــســـلـــي ال
بتحرير  قا�سي  طــرف  ــن  م الــتــزويــر 
ذلك  و  وظيفته  اأعــمــال  مــن  حمـــررات 
بطريق  وظروفها  جوهرها  بتزييف 
كاذبة  اأنها  يعلم  وقائع  بتقرير  الغ�ص 
وجناية  �سحيحة  ــع  ــائ وق ــورة  ــس � يف 

اأ�سلية  وعــقــودا  ن�سخا  عمدا  تخريب 
".وذكر  العمومية  ال�سلطة  عقود  من 
اأن  الق�سية,  حيثيات  بخ�سو�ص  البيان 
ميالد  عقد  يف  بـ"تعديل  يتعلق  االأمــر 
اجلمهورية  لوكيل  الثانية  الــزوجــة 
طريق  ــن  ع قــانــونــيــة  ــري  غ بطريقة 
االآيل  االإعـــالم  تطبيقة  اإىل  الــدخــول 
معلومات  ـــال  واإدخ باملحكمة  اخلا�سة 
غري �سحيحة تتمثل يف ا�ستحداث ملف 
واإحداث  املدنية  للحالة  اإداري  ت�سحيح 

تغيري يف ن�سب زوجته".وقد مت اإر�سال 
االأمر االإداري املزور لت�سحيح الن�سب يف 
عقد امليالد اإىل بلدية عني مليلة ق�سد 
يف  حمتواه  ــال  اإدخ مت  الــذي  و  التنفيذ 
قاعدة املعطيات للحالة املدنية اخلا�سة 
ا�ستعمال  مت  و  مليلة  ــني  ع ببلدية 
وكيل  زواج  عقد  ت�سحيح  يف  الوثيقة 
ق�سنطينة  ببلدية  امل�ساعد  اجلمهورية 

بطريقة غري قانونية .
ق/و



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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