
�رتفاع يومي كبري يف �أعد�د �مل�صابني �إىل 199 حالة و7 وفيات

خالف على قطعة �أر�ض يوؤدي بحياة �صاب قبيل �لإفطار بالأغو�ط

16وزارة ال�صحة حتذر املواطنني من التهاون يف التباعد واحلجر املنزيل
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�لك�صف عن تفا�صيل در��صة 
تاأثري �صوء �ل�صم�ض على 

زو�ل "كورونــــــــــا"

�إجبارية تدري�ض �ملر�صحني للباك عرب �لتطبيقات �لإلكرتونية �ملتاحة
03

وزير �لفالحة �أكد ��صتقر�ر �لأ�صعار يف �لأ�صبوع �لأول من رم�صان

تخ�صي�ض 500 نقطـــــة بيع 
للخ�صـرو�ت و�لفو�كـــــه على 

�مل�صتـــــوى �ملـــــز�رع

ت�صدير �أكرث من 
من  طن   1000

�لتمور منذ بد�ية 
وباء كورونا

ترامب يثري اجلدل بعدما طرح اإمكانية اأن ي�صبح 
ال�صوء عالجا طبيا للفريو�س  

توقع �إنتاج ما يفوق 
من  قنطار  �ألف   374

�حلبوب بالو�دي

ّند  مديرية �لتجارة تجُ
�لغ�ض  لقمع  50 فرقة 

خالل �صهر رم�صان

�رتفاع م�صتمر لعدد �لإ�صابات 
ومدير �ل�صحة يجدد ند�ءه 

للمو�طنني بالتز�م �لوقاية

ب�صكرةالوادي

�س 06�س 05

�لدرك ي�صبط 26 
�ألف خمالف لإجر�ء�ت 

�حلجر �ل�صحــي

اإحالة اأكرث من 7800 �صيـــــارة 
على املح�صر

03 16

مدير امل�صالح الفالحية يك�صف لـ "التحرير":

صندوق التقاعد يسجل عجزا من سنة إلى أخرى ما لم يتم إدخال إصالحات هيكلية، وزير العمل:  

ل زياد�ت يف معا�صات �ملتقاعدين
16
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02احلدث

�لوزير �لأول يلغي حتويل �أر��ض فالحية 
�إىل من�صاآت عمر�نية

حممد علي 
-----------------

يتعلق  الأمر  اأن  اإىل  املر�سوم  واأ�سار 
 5 م�ستوى  على  فالحية  باأرا�سي 
اجلزائر،  “البليدة،  وه��ي  ولي��ات، 

املدية، عني تيمو�سنت وبومردا�س”.
الوزير  اأن  ذات��ه  امل�سدر  واأو�سح 
 24 من  اأزي��د  حتويل  األغى  الأول 
م�ستثمرات  من  �سحبت  قد  هكتار 
�سكنات  لإن�ساء  جماعية  فالحية 
مب�ساحة  اأر�سية  قطعة  اإىل  “عدل”، 
كانت  بوعينان  مبنطقة  هكتار   6
لت�سفية  حمطة  لإجن��از  خم�س�سة 

املياه امل�ستعملة.
حتويل  جراد  األغى  اجلزائر،  وبولية 
مناطق  عرب  هكتارا   83 من  اأزي��د 
�سطاوايل، عني طاية، ال�سحاولة، بئر 
توتة، املعاملة وزرالدة، كانت موجهة 
لإجناز من�ساآت عمرانية عمومية، من 
بينها مقر جديد لقيادة قوات الدفاع 
اجلوي عن الإقليم مبنطقة ال�سحاولة 
كانت  واأرا���س  هكتارا   13 مب�ساحة 

موجهة لإجناز برنامج �سكنات عدل 
ببئر توتة وزرالدة واملعاملة.

 25 ا�سرتجاع  مت  امل��دي��ة،  وب��ولي��ة 
لإجن��از  خم�س�سة  كانت  هكتارا 
�سيغة  اإط���ار  يف  �سكنا   1527
بالن�سبة  ال�ساأن  “عدل”، وكذلك هو 

عني  بولية  هكتارا   12 من  لأزي��د 
متو�سنت. اإىل جانب ولية بومردا�س، 
فالحية  اأرا���س  حتويل  اإلغاء  مت  اأين 
وولد  العامر  �سعبة  بودواو،  مبنطقة 
من�ساآت  لإجناز  موجهة  كانت  هداج 

تربوية.

حدود  لتعيني  الأول،  الوزير  ودعا 
املذكورة،  الفالحية  الأرا�سي  قطع 
 156 ب�  اإجماليا  م�ساحتها  واملقدرة 
طبقا  �سنتيار  و21  اآر  و19  هكتارا 
هذا  باأ�سل  امللحقة  للمخططات 

املر�سوم.

على م�صتوى خم�ض وليات 

�أمر �لوزير �لأول، عبد �لعزيز جر�د، باإلغاء ت�صنيف قطع �أر��ض فالحية مت حتويلها �إىل مناطق عمر�نية لإجناز �صكنات وتهيز�ت 
عمومية على م�صتوى عدة وليات، ح�صبما ورد يف �جلريدة �لر�صمية.

نقابة �لق�صاة توؤكد: 

�لنيابة �لعامة يف �أم 
�لبو�قي خرقت �صرية 

�لتحقيق
العامة  النيابة  اإ�سدار  الق�ساة  نقابة  ا�ستنكرت 
لدى جمل�س ق�ساء اأم البواقي بيانا لها بخ�سو�س 
حمكمة  لدى  امل�ساعد  اجلمهورية  وكيل  ق�سية 

عني مليلة واإيداعه احلب�س املوؤقت مرة ثانية.
وتاأ�سفت النقابة يف بيان لها، على ما و�سفته خرق 
النيابة ل�رسية التحقيق املن�سو�س عليه يف الفقرة 
طريق  عن  اأعاله،  املذكورة   11 املادة  من  الأوىل 

�رسد تفا�سيل امللف وعر�سها على اجلمهور.
وذكرت النقابة، اأن التجاوزات امل�سجلة  مل تتوقف 
اإىل  تعدته  بل  احلد  هذا  عند  ال�سحفي  البيان  يف 
من  الأخرية  للفقرة  خرقا  الرباءة  بقرينة  امل�سا�س 
نف�س املادة، من خالل عر�س الأعباء امل�ستقاة من 
تعد  تقييمها، يف  الزميل واخلو�س يف  امللف �سد 
لها  املخول  احلكم  جهة  اخت�سا�س  على  �سارخ 

ذلك. 
اخلروقات  عديد  ت�سجيل،  مت  باأنه  اأو�سحت  كما 
للنيابة  ال�سحفي  البيان  �سابت  التي  القانونية 
ل�سالحياته  البيان  بينها جتاوز حمرر  من  العامة، 
املادة  من  الثالثة  الفقرة  يف  املحددة  القانونية 
تخول  التي  اجلزائية،  الإج��راءات  قانون  من   11
بعنا�رس  العام  الراأي  اطالع  العامة  النيابة  ملمثل 
الق�سية،  اإج��راءات  من  م�ستخل�سة  مو�سوعية 
املتم�سك  اأي تقييم لالأعباء  اأن ل تت�سمن  ب�رسط 
اأن  جند  حني  يف  املتورطني،  الأ�سخا�س  �سد  بها 
من  الأعباء  بتقييم  قام  منه  اأجزاء  يف  البيان  ذات 
خالل توظيفه عبارة "اأثبتت التحريات اأن القا�سي 
"قرائن قوية �سد  املعني وراء كل ذلك." وعبارة 
يجعل  "وما  وعبارة  امل�ساعد"  اجلمهورية  وكيل 

الوقائع خطرية". 
وجاء يف رد النقابة "اأن امتناع النقابة عن التطرق 
منها،  ق�سد  عن  كان  الول  بيانها  يف  للوقائع 
وجتنبا  جهة،  من  التحقيق  �رسية  على  حفاظا 
للوقوع يف فخ مناق�سة قرارات الق�ساء وتقييمها 

من جهة اأخرى". 
اأفريل   25 يوم  عنها  ال�سادر  البيان  باأن  موؤكدة   
اجلاري، مل يت�سمن اأي معلومات مغلوطة، عك�س 
زعم بيان النيابة العامة، على اعتبار اأن بيان النقابة 
اأ�سار خلرب اإيداع الزميل من طرف قا�سي التحقيق 
من  اإ�سايف  لطلب  تبعا  البي�ساء  عني  مبحكمة 
اأفرج  اأن  بعد  تهمة جديدة، وذلك  يت�سمن  النيابة 
عنه �سابقا من طرف غرفة التهام مبجل�س ق�ساء 
اأم البواقي، ما يجعل املعلومات املقدمة �سحيحة. 
واأ�سافت اأنه، رفعا لأي لب�س، وجب التو�سيح اأن 
وقرارات  اأحكام  حترتم  للق�ساة  الوطنية  النقابة 
القانون،  فوق  لي�سوا  الق�ساة  اأن  وتوؤكد  الق�ساء، 
لكن  تف�سيل،  اأو  متييز  دون  له  خا�سعون  وهم 
ال�سفة  تلك  تتحول  اأن ل  ذلك يجب  باملقابل من 
�سببا خلرق حقوقهم، ل�سيما حقهم يف حماكمات 
والنتقاء  النتقام  اأ�سكال  كل  عن  بعيدا  عادلة 
والت�سفي لأغرا�س �سخ�سية �سيقة، ل ت�سب يف 

م�سلحة الوطن واملواطن. 
كان  بيانها  من  الغر�س  اأن  املقابل  يف  واأ�سارت 
ت�سليط ال�سوء على تكرار توظيف اجراء الطلب 
وف�سح  حتقيق،   لفتح  الق�ساة  �سد  الإ�سايف 
مرة  كل  يف  الق�ساء  على  املمار�سة  ال�سغوطات 
ق�سية  يف  حدث  كما  متابعة،  حمل  فيه  يكونون 
الزميل، اأين مت تنحية رئي�سة غرفة التهام واإدخال 
اإفراجها  عقب  مبا�رسة  ت�سكيلتها  على  تغيريات 
النيابة  بيان  ي�ستطع  مل  التي  النقطة  وهي  عنه، 

العامة تفنيدها. 
يف  ال�ستمرار  يف  عزمها  النقابة  اأب��رزت  كما 
م�ستقل،  حر  ق�ساء  تاأ�سي�س  اأج��ل  من  الن�سال 
يكون يف م�ستوى طموحات �سعبنا الأبي، جمددة 
التدخل  اأجل  من  اجلمهورية  لرئي�س  دعوتها  ويف 
ا�ستعدادها  له  وموؤكدة  الق�ساء،  على  الغنب  لرفع 
يف امل�ساهمة يف جت�سيد وعوده للجزائريني باإدخال 
اإ�سالحات عميقة على الق�ساء، يف اإطار م�رسوع 

اجلزائر اجلديدة.
ق/و

بديل  اإيجاد  اإىل  واملهنيون  املوالون  دعا 
اإن�ساء  و  امل��وا���س��ي  لأ���س��واق  م��وؤق��ت 
وجتار  املوالني  بني  للتوا�سل  ف�ساءات 
يف  ال�سفافية  توفر  والتجزئة  اجلملة 
امل�ساربة  منع  يف  وت�ساهم  املعامالت 
والتجزئة  باجلملة  البيع  م�ستوى  على 

للحوم احلمراء.
واأو�سح مهنيون ، اأن انت�سار وباء كوفيد 
اإج��راءات  يف  وال�رسوع  البالد  يف   -19
ن�ساط  على  اأث��ر  انت�ساره  من  الوقاية 
املوؤقت  الوقف  بفعل  والتجار  املوالني 
موؤكدين  املوا�سي،  اأ�سواق  لن�ساطات 
اإيجاد بديل لهذه الأ�سواق  على �رسورة 
من خالل خلق ف�ساء للتوا�سل بني املوال 
والتاجر يف ظل ال�سفافية  مما ي�ساهم يف 
امل�ساربة على م�ستوى جتار اجلملة  منع 

او التجزئة.
املجل�س  رئي�س  اأك��د  الإط��ار  ه��ذا  ويف 
اللحوم  ل�سعبة  املهن  بني  ما  الوطني 
بوعدي�س  الفالحي  املهند�س  احلمراء، 

ل  �سيوؤثر  الو�سع  "ا�ستمرار  اأن  ميلود، 
حمالة على الأ�سعار نظرا لغياب املناف�سة 
التي ت�سمح غالبا بتخفي�س الأ�سعار عند 

املوال ومنه عند باعة اجلملة".
وامل��وال  ال��ف��الح  اأن  بوعدي�س  وي��رى 
كميات  وتوفري  الإنتاج  على  ي�سهران 
الأغنام  روؤو�س  املخزونات من  هامة من 
الوطني  الطلب  لتغطية  تكفي  والأبقار 
"القيام   - ح�سبه   – يتطلب  ما  وه��و   ،
تنظيم عمل  من خالل  مرافقة  باإجراءات 
باإي�سال  املعنية  اجلهات  وتكفل  التجار 
متوين  ل�سمان  امل��ذاب��ح  اإىل  املوا�سي 

ال�سوق".
وقال اأن "املتعاملني اخلوا�س يقومون من 
اإىل  للتنقل  معتربة  مبجهودات  جهتهم 
املوا�سي  �رساء  و  الفالحية  امل�ستثمرات 
غلق  ظل  يف  الفالح  عند  من  مبا�رسة 
باعة   " اأن  اأكد  وعليه  املوا�سي"،  اأ�سواق 
اللحوم  اأ�سعار  اجلملة والتجزئة يحددون 

وفقا لهام�س الربح " .

اجلهات  بوعدي�س  دعا  الإطار،  هذا  و يف 
اإع��ادة  اإمكانية  يف  النظر  اإىل  املعنية 
مع  اجلملة  لأ���س��واق  التدريجي  الفتح 
انت�سار  من  الوقاية  اإجراءات  كافة  اتخاذ 
اجلملة  على جتار  الرقابة  فر�س  و  الوباء 
للحوم واإعادة تنظيمها، معتربا اأن "وقف 
ن�ساط التجار لي�س حال كونه �سيت�سبب 
يف وقف البيع وي�سبب ندرة يف ال�سوق 
اخلا�رسين  الفالح  امل�ستهلك  يجعل  مما 

الوحيدين".
و  لوزنها  وفقا  تباع  املوا�سي  اأن  علما 
من  اأ�سعارها  تختلف  و  و�سنها  نوعها 
التي  للم�ساريف  وفقا  اآخ��ر  اإىل  فالح 
وت�سمينها،  تربيتها  تكبدها خالل عملية 
اأن  اأو�سح  الذي  امل�سوؤول،  نف�س  بح�سب 
متو�سط ال�سعر يف املذبحة يقدر حاليا ب 

1150 دج للكلغ الواحد .
الوطنية  الفدرالية  رئي�س  اأفاد  جانبه  من 
اأن  ج��ي��اليل،  ع���زاوي  امل��وا���س��ي،  ملربي 
"متوفرة  احل��م��راء  واللحوم  املوا�سي 

باأ�سعار  الوطني  الطلب  كل  وتغطي 
الأخ��ذ  يجب  ل  اأن��ه  م��وؤك��دا  معقولة" 
فقط  الكربى  املدن  بع�س  يف  بالأ�سعار 

بل ح�ساب املتو�سط الوطني لالأ�سعار.
يوا�سلون  امل��وال��ني  اأن  ع��زاوي  ق��ال  و 
الو�سع  ظل  يف  الإنتاج  لدعم  جهودهم 
والظروف  البالد،  به  متر  الذي  ال�سحي 
التي عرفتها الأ�سواق يف الفرتة الأخرية .
نقا�س  فتح  اإىل  املخت�س  نف�س  ودع��ا 
ي�سمل كل املتعاملني يف �سعبتي املوالني 
تنظيم  اإىل  للو�سول  احلمراء  اللحوم  و 
جانب  اإىل  ال�سوق  لهذا  و�سامل  كلي 
املتوقفة  املوا�سي  لأ�سواق  بديل  اإيجاد 
حاليا ب�سبب انت�سار الوباء.و اأكد يف نف�س 
ال�سياق على اأهمية خلق ف�ساء للتوا�سل 
ال�سفافية  ظل  يف  والتجار  امل��وال  بني 
م�ستوى  على  امل�ساربة  منع  ق�سد 
يف  امل�ساهمة  و  التجزئة  او  اجلملة  جتار 
تخفي�س اأ�سعار اللحوم عند ال�ستهالك.
ق/و

يف �للحوم �حلمر�ء

دعوة لإن�صاء ف�صاء�ت بديلة للمو�لني و�لتجار لكبح �مل�صاربة 

ت�سجل وليات وهران ، م�ستغامن ، غليزان 
باملاء  التزويد  تذبذبا يف عملية  ومع�سكر 
ب�سبب ك�رس مفاجئ حدث على م�ستوى 
التحويل"املاو"  ل��رواق  الرئي�سية  القناة 
اأف��اد  ح�سبنا  ال�سلف،  �سد  من  القادمة 
لوهران  والتطهري  املياه  ل�رسكة  بيان  به 

"�سيور".
حدث  مفاجئا  "ك�رسا  اأن  البيان  واأ�سار 
ل��رواق  الرئي�سية  القناة  م�ستوى  على 
 2000 القطر  ذات  م��او،  امل��ي��اه  حتويل 
ملمرت، القادمة من �سد ال�سلف، وهذا على 
م�ستغامن"،  بولية  �سيادة  بلدية  م�ستوى 
اإىل تذبذب يف  اأدى  الك�رس  اأن هذا  مربزا 
لل�رسب  ال�ساحلة  باملياه  التموين  عملية 
وه��ران  ولي��ات  من  كل  م�ستوى  على 

وم�ستغامن وغليزان ومع�سكر.

العطب  هذا  اأن  امل�سدر  نف�س  واأ�ساف 
حتويل  ن�سبة  تخفي�س  اإىل  �سيوؤدي 
الوليات  لفائدة  لل�رسب  ال�ساحلة  املياه 
�سيحدث  مما  باملائة،   10 بن�سبة  املذكورة 
باملياه  التموين  البيان- يف  تذبذبا -ح�سب 
ال�ساحلة لل�رسب على غرار ولية وهران 
م�ستوى  على  احلدث  هذا  �سيم�سها  التي 
ال�سفلى  اجلهة  غ��رار  على  مناطق  عدة 

بقديل، وحي بوعمامة بحا�سي مف�سوخ.
ح��دوث  اإمكانية  اإىل  البيان  واأ���س��ار 
تذبذبات طفيفة على م�ستوى اأحياء اأخرى 
لأرزيو  العليا  واجلهة  بطيوة  غرار  على 
الب�سري وجزء  ل�سيدي  العمرانية  واملنطقة 
تليالت  وادي  وو�سط  النجمة  حي  من 

واجلهة الغربية من مدينة وهران.
باملياه  التزويد  فان  امل�سدر  نف�س  وح�سب 

عرب  حاليا  متوا�سل  لل�رسب  ال�ساحلة 
بالن�سبة  باملقطع  البحر  مياه  حتلية  حمطة 
حيث  مع�سكر،  وولي��ة  وه��ران  لولية 
ي�سجل "عجزا طفيفا" نتيجة العطب بقناة 
اإمكانيات  جتنيد  "يتم  اأنه  م�سيفا  "املاو"، 

ل�ستئناف  الك�رس  هذا  لإ�سالح  مهمة 
لل�رسب  ال�ساحلة  باملياه  التموين  عملية 
وقت  اأق��رب  يف  الطبيعي  و�سعها  اإىل 

ممكن.
ق/و

تذبذب يف �لتزويد باملياه يف 4 وليات بغرب �لوطن



يف مر��صلة تلقتها مديريات �لرتبية من �لوز�رة  

�إجبارية تدري�ض �ملر�صحني للبكالوريا عرب �لتطبيقات 
�لإلكرتونية �ملتاحة

لوؤي ي
----------------------

اأن  املديريات  من  ال���وزارة  وطالبت 
بالتالميذ  بالت�سال  اأ�ستاذ  كل  يقوم 
اخلا�سة  الإلكرتونية  املن�سات  عرب 
كل  ت�سجيل  رقم  با�ستعمال  وهذا  بهم، 
التطبيقات  عرب  الدرو�س  وتقدمي  تلميذ 
�سكايب  "ما�سنجر،  املتاحة  الإلكرتونية 
من  العديد  ���رسع��ت  فايرب".وقد  اأو 
ه��ذه  تطبيق  يف  ال��رتب��ي��ة  م��دي��ري��ات 
 40 ن�سبته  ما  حتقيق  مت  حيث  العملية، 
من  تفاوت  مع  ال�ستجابة  من  باملائة 
التذكري  يجدر  اأخ���رى.و  اإىل  مديرية 
قد  اخلا�سة  التعليمية  املوؤ�س�سات  اأّن 
من  اأكرث  منذ  العملية  هذه  يف  �رسعت 
التابعني  الأ�ساتذة  يعمل  حيث  يوما،   20
م�سبوط  زم��ن��ي  ج���دول  وف���ق  ل��ه��ا 

بعدما  وه��ذا  التالميذ  تدري�س  على 
�سكوى  بتقدمي  التالميذ  اأول��ي��اء  ق��دم 
دفعوا  اأنهم  باعتبار  املوؤ�س�سات  لهذه 
يدر�س  ومل  ف�سول،   3 م�ستحقات 

فقط. ف�سلني  �سوى  اأبناوؤهم 
الرتبية  عمال  نقابة  ذكرته  ما  ووف��ق 
وزارة  مع  م�ساورات  بعد  اجل��واري��ة 
م�ستعدة  الرتبوية  الأ�رسة  فاإن  الرتبية،  
احلايل  الدرا�سي  باملو�سم  للت�سحية 
واقرتحت  التالميذ،  باأرواح  لي�س  لكن، 

�سبتمرب. يف  التعليم  ا�ستئناف 
�سابخ عقب  النقابة فرحات  وقال رئي�س 
الرتبية  وزارة  عن  ممثلني  مع  اجتماع 
امل�ساورات حول  اإطار  عقد يف  الوطنية 
الدرا�سي،  العام  اإنقاذ  ب�ساأن  مقرتحات 
اجلاري  للعام  الدرا�سي  الربنامج  اإن 
�سهر  خ��الل  ا�ستكماله  يتم  اأن  يجب 

يف  البالد  دخ��ول  قبل  املقبل  �سبتمرب 
اجلديد. العام 

الر�سمية  المتحانات  اجتياز  اأن  واأكد 
هذه  يف  البكالوريا  امتحان  خا�سة 
توا�سل  ظل  يف  جدا  م�ستبعد  الفرتة 
كورونا.  بفريو�س  الإ�سابات  ت�سجيل 
ح�ساب  اقرتحت  النقابة  اأن  واأ���س��اف 
وال��ث��اين  الأول  الف�سلني  م��ع��دلت 
للمقبلني  فيها  مب��ا  امل�ستويات  لكل 
البتدائي  التعليم  نهاية  امتحان  على 
اأن  واأك��د  املتو�سط.  التعليم  و�سهادة 
لوزير  القرتاحات  هذه  قدمت  نقابته 
واأنه  واجعوط  حممد  الوطنية  الرتبية 
الرتبية  وزي��ر  اأك��د  ب��ه��ا.ب��دوره  رح��ب 
كل  اأن  واج��ع��وط  حم��م��د  ال��وط��ن��ي��ة 
ال�رسكاء  �سيقدمها  التي  القرتاحات 
العتبار،  بعني  �ستوؤخذ  الجتماعيون 
ذلك،  وبعد  وتقييمها.  درا�ستها  و�ستتم 
الق��رتاح��ات  بتقدمي  ال���وزارة  �ستقوم 
عدد  عليها  اتفق  التي  واقعية،  الأكرث 
اإىل  الجتماعيني،  ال�رسكاء  من  كبري 
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
النهائي  القرار  باإ�سدار  �سيقوم  الذي 
الر�سمية،  المتحانات  �سري  كيفية  حول 
اجلاري  الدرا�سيني  املو�سمني  وتنظيم 
يعترب  القرار  هذا  اأن  موؤكدا  واملقبل، 
اأجل  الأوىل، وهذا من  بالدرجة  �سيا�سيا 
وعمال  التالميذ  �سحة  على  احلفاظ 

الرتبية.

تلقت مديريات �لرتبية �ملوزعة عرب �لرت�ب �لوطني توجيهات من وز�رة �لرتبية �لوطنية، تدعوهم من خاللها 
بتكثيف عملية �لدرو�ض عن بعد ، خا�صة بالن�صبة للتالميذ �ملقبلني على �متحان �صهادة �لبكالوريا.

�لك�صف عن تفا�صيل در��صة تاأثري �صوء 
�ل�صم�ض على زو�ل "كورونا"

تر�مب يثري �جلدل بعدما طرح �إمكانية �أن ي�صبح �ل�صوء عالجا طبيا للفريو�ض  

ال��داخ��ل��ي  الأم���ن  وزارة  ك�سفت 
حول  جديدة  تفا�سيل  الأمريكية، 
تدمري  لطريقة  املرتقبة  درا�ستها 
لفريو�س  البنف�سجية  فوق  الأ�سعة 
جتربتها  اأن  موؤكدة  امل�ستجد،  كورونا 
الطبيعي  ال�سم�س  ���س��وء  حت��اك��ي 

كبرية. بدقة 
البحث  ه��ذا  ملخ�س  تقدمي  ج��رى  و 
الأبي�س،  البيت  يف  املا�سي  الأ�سبوع 
بالرتوي  العلماء  بع�س  مطالبة  رغم 

�سمول. اأكرث  تقرير  لن�رس 
دونالد  الأمريكي،  الرئي�س  ث��ار  واأ
ت�ساوؤلت  املا�سي  الأ�سبوع  ترامب، 
ي�سبح  اأن  اإمكانية  ط��رح  عندما 
ال�����س��وء ع��الج��ا ط��ب��ي��ا ل��ف��ريو���س 

كورونا.
وليام  ال��وزارة،  يف  امل�سوؤول  كان  و 
اإن  الإع��الم  لو�سائل  قال  قد  براين، 
غري  �سطح  على  ال��ف��ريو���س  كمية 
يف  الن�سف  مبقدار  تقل�ست  م�سامي 
ظل  يف  ال�سم�س،  �سوء  حتت  دقيقتني 
درجة  و24   21 بني  ما  حرارة  درجة 

.80% تبلغ  رطوبة  و  مئوية 
املعلقة  الفريو�س  كمية  اأن  واأ�ساف 
يف  الن�سف  اإىل  تقل�ست  الهواء  يف 
الرطوبة  كانت  عندما  دقيقة   1،5

الغرفة. حرارة  وبدرجة   20%
ة  م��ف��اج��اأ ال��ن��ت��ائ��ج  ه��ذه  �سكلت  و 
�سوء  من  الأكرب  اجلزء  لأن  للخرباء 
يف  املوجود  البنف�سجية  فوق  الأ�سعة 
اإىل  ينتمي  الطبيعي،  ال�سم�س  �سوء 
اإيه"، وهو  "يو يف  ي�سمى  فرعي  نوع 
وظهور  الب�رسة  ت�سمري  يف  يت�سبب 
يثبت  مل  لكنه  املبكرة،  التجاعيد 
الفريو�سات،  على  يق�سي  اأنه  ب��دا  اأ
مدير  ب��ري��ر  دي��ف��ي��د  ق��ال  م��ا  وف��ق 
كلية  يف  الإ�سعاعية  البحوث  مركز 

للطب. كولومبيا 
من  ج��زءا  اأن  يبدو  اأخ��رى،  جهة  من 
البنف�سجي  ف��وق  الإ���س��ع��اع  ه��ذا 
فعالية  يبدي  �سي"  يف  "يو  ي�سمى 
الوراثية  املواد  ت�سويه  يف  خ�سو�سا 
خل��الي��ا احل��ي��وان��ات وال��ف��ريو���س��ات 
يف  وا���س��ع  نطاق  على  وي�ستخدم 
فوق  )الأ���س��ع��ة  التعقيم  م�سابيح 
لكنه  للجراثيم(،  املبيدة  البنف�سجية 
لأن  ال�سم�س  �سوء  يف  موجود  غري 
و�سوله. مينع  لالأر�س  اجلوي  الغالف 
تفا�سيل  ع��ن  ���س��وؤال  على  وردا 
الأ�سعة  �سوء  ن��وع  ح��ول  اإ�سافية 
ا�ستخدامه،  مت  الذي  البنف�سجية  فوق 
قال لويد هاف، وهو عامل يف الوزارة 
طيف  "�سمم  الختبار:  على  ي�رسف 
ب�سكل  ا�ستخدامه  مت  الذي  ال�سوء 
الطبيعي  ال�سم�س  ل�سوء  جدا  م�سابه 
على  الظهر  عند  روؤيته  ميكن  الذي 
خطوط  موقع  يف  البحر  م�ستوى 
املثال  �سبيل  )على  الو�سطى  العر�س 
درجة   40 الأطل�سي  املحيط  و�سط 
�سمال( يف اليوم الأول من ال�سيف".
يف  بحثا  يجري  ال��ذي  برير  لكن 
فوق  الأ�سعة  طيف  من  اآخ��ر  جم��ال 
فوق  الأ�سعة  ي�سمى  البنف�سجية 

تقتل  ال��ت��ي  البعيدة  البنف�سجية 
اجللد  اخ���رتاق  دون  امل��ي��ك��روب��ات 
مل  ال��وزارة  نتائج  اإن  قال  الب�رسي، 

ال�سابقة. الأبحاث  مع  تتوافق 
بحثية  ورق��ة  "هناك  اأن  واأو���س��ح 
املطبوعات  قبل  من  مراجعتها  متت 
الأغ��ذي��ة  اإدارة  ع��ن  ال�����س��ادرة 
اأن  تظهر  الأم��ري��ك��ي��ة  وال��ع��ق��اق��ري 
ي�ستجب  مل  �سار�س-كوف  فريو�س 
البنف�سجية  ف��وق  الأ�سعة  ل�سوء 
يف  يو  ل�سوء  ا�ستجاب  ن��ه  اأ )رغ��م 

�سي(".
الفرتا�س  املنطقي  "من  اأنه  واأ�ساف 
ت�ستجيب  التاجية  الفريو�سات  كل  اأن 

لل�سوء". تقريبا  نف�سها  بالطريقة 
�ل�صباق ي�صتد لت�صنيع لقاح �صد 

�أ�صهر غ�صون  "كورونا" يف 
لتطوير  ال�سباق  ي�ستد  ب��امل��وازاة 
امل�ستجد  كورونا  فريو�س  �سد  لقاح 
الباحثون  توقعه  مما  اأ���رسع  ب�سكل 
ان�سمام  م��ع  الأدوي����ة،  و���رسك��ات 

اإليه. فايزر  الأدوية  �سناعة  عمالق 
اجلدول  عجلت  اإنها  ال�رسكة  وقالت 
ال��زم��ن��ي ل��الخ��ت��ب��ارات وت��وق��ع��ت 
لال�ستخدام  ل��ق��اح  ت��وف��ر  اح��ت��م��ال 
بح�سب  و  املقبل.  اخلريف  الطارئ 
�سرتيت  وول  �سحيفة  به  اأفادت  ما 
اأم�س  اأعلنت  ال�رسكة  فاإن  جورنال، 
التجريبي  لقاحها  اختبار  �ستبداأ  اأنها 
الأ���س��ب��وع  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  يف 

ملقبل. ا
التنفيذي  الرئي�س  األربت بورل  و قال 
مقرا  نيويورك  من  تتخذ  التي  لفايزر 
حاجة  وهناك  الآن،  اأزمة  "اإنها  لها، 
اجلميع".  قبل  م��ن  ح��ل  اإىل  ما�سة 
تقنية  على  قائم  امل��ذك��ور  اللقاح 
ريبوزي  نووي  حم�س  ت�سمى  جديدة 
من  تعليمات  حتمل  والتي  ر�سول 
اجل�سم  خاليا  اإىل  النووي  احلم�س 

معينة. بروتينات  اإنتاج  اأجل  من 
الأملانية  بيوتيك  مع  فايزر  تعمل  و 
بداأت  وقد  املحتمل.  اللقاح  لتقدمي 
على  ال�رسيرية  التجارب  بالفعل 
اأن  يتوقع  فيما  اأملانيا،  يف  متطوعني 
الأ�سبوع  اأمريكا  يف  التجارب  تبداأ 
الرقابية  اجلهات  �سمحت  اإذا  املقبل 
فقد  النتائج،  اأما  بورل.  وفق  بذلك، 
كما  املقبل  ال�سهر  يف  متوفرة  ت�سبح 

اأو�سح.
ث��ب��ت��ت  اأ ذا  اإ ن���ه  اأ ب���ورل  اأردف  و 
قد  فايزر  ف��اإن  جناحها  الختبارات 
اأ�سا�س  على  اللقاح  ت��وزي��ع  ت��ب��داأ 
ف�سل  يف  ال��ط��ارئ  ال���س��ت��خ��دام 
اإذن  على  حت�سل  وق��د   ، اخل��ري��ف 

العام. بنهاية  نطاقا  اأو�سع  لتوزيع 
تواجه  التجريبية  اللقاحات  تزال  ول 
من  للتاأكد  الختبارات  من  �سل�سلة 
اجلهود.  يعطل  اأن  ميكن  ما  �سالمتها، 
الأدوية  من  بالعديد  الأمر  ينتهي  و 
خالل  بالتعرث  اللقاحات  و  الواعدة 

الدرا�سة. جولت 
لوؤي/ي

تخ�صي�ض 500 نقطة بيع للخ�صرو�ت و�لفو�كه على �مل�صتوى 
�ملز�رع

�رسيف  الفالحة،  وزي��ر  اأم�����س  اأع��ل��ن 
بيع  نقطة   500 وج��ود  عن  ع��م��اري، 
كامل  ع��رب  امل���زارع،  م�ستوى  على 

الوطني. الرتاب 
البيع  نقاط  ملعاينة  ميدانية  خرجة  ويف 
الوزير  اأو�سح  املزارع،  م�ستوى  على 
م�رسوع  لديها  العا�سمة  ولي��ة  اأن 
م�ستوى  على  بيع،  نقطة   55 يخ�س 

للطرقات،  املحاذية  خا�سة  امل��زارع، 
باأ�سعار  وف��ري  منتوج  عر�س  لأج��ل 
عالية.و�سهد  ج��ودة  وذات  مقبولة، 
رم�سان  �سهر  من  الأول  الأ�سبوع 
الفالحية،  املنتوجات  جميع  وف��رة 
م�سريا  واحلليب،  اللحوم  اإىل  بالإ�سافة 
بكثري  اأح�سن  احلالية،  ال�سنة  اأ�سعار  اأن 
اللحوم  يخ�س  املا�سي.وفيما  العام  من 

اأ�سار  العا�سمة،  وخا�سة  احل��م��راء، 
من  الأول  الأ�سبوع  اأن  الفالحة  وزير 
على  كبريا  طلبا  �سهد  رم�سان،  �سهر 
املوا�سي،  اأ�سواق  غلق  ظل  يف  اللحوم، 
وفري  العر�س  اأن  اإل  امل�سالخ،  وغياب 
العام  من  اأح�سن  م�ستقرة،  والأ�سعار 

ملا�سي.       ا
                        .                         لوؤي ي

وزير �لفالحة �أكد ��صتقر�ر �لأ�صعار يف �لأ�صبوع �لأول من رم�صان
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�جلز�ئر تتوفر على خمزون من �أدوية �لربوتوكول �لعالجي 
لكورونا

اأع���ل���ن���ت ال�����س��ي��دل��ي��ة امل��رك��زي��ة 
الكمية  على  توفرها  للم�ست�سفيات 
�سمن  املندرجة  الأدوي��ة  من  الكافية 
ال��ربوت��وك��ول ال��ع��الج��ي ل��ف��ريو���س 
دواء  يف  اأ�سا�سا  واملمثلة  ك��ورون��ا 
امل�سادات  بع�س  وكذا  "كلوروكني" 

اأزيرثومي�سني". مقدمتها  يف  احليوية 
العام  امل��دي��ر  جعبوب  ط��ارق  واأف���اد 
العام  املخزون  باأن  املركزية  لل�سيدلية 
كلوروكني  "ايدروك�سني  مبادة  املتعلق 
مليون  اإىل  ي�سل  والأزيرتومي�سني" 
بالنظر  جدا  كافية  كمية  وهي  علبة 
اإىل  امل�سجلة  العامة  احلالت  عدد  اإىل 
تقديرات  وفق  واملتوقعة  الآن  غاية 

. ملخت�سني ا

الإنتاج  ّن  اأ ذات��ه  امل�سوؤول  واأ���س��اف 
قبل  م��ن  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  ال��وط��ن��ي 
يف  يجعلنا  بالأخ�رسية  خا�س  م�سنع 
خا�سة  انقطاع،  اأو  ندرة  اأي  عن  ماأمن 
املادة  من  معتربة  ح�سة  ا�سترياد  مع 
لها. امل�سدرة  الدولة  الهند  من  الأولية 
قامت  الكميات  تلك  اإىل  وبالإ�سافة 
ح�س�س  با�سترياد  املركزية  ال�سيدلية 
لأي  حت�سبا  احتياجاتها  لتاأمني  اإ�سافية 

ال�ستثنائية. الظروف  هذه  يف  طارئ 
يف  الكمية  هذه  على  احل�سول  وياأتي 
هرم  اأعلى  يف  دبلوما�سي  عمل  اإطار 
ت�سدير  الهند  توقيف  بعد  ال�سلطة 

اأخرى. ومواد  الأولية  املادة  هذه 
احل�سول  م��ن  اجل��زائ��ر  متكنت  حيث   

امل��ح��ددة. الآج���ال  يف  طلبيتها  على 
وب��خ�����س��و���س امل�������س���اد احل��ي��وي 
يف  جميعها  تنتج  "ازيرتومي�سني" 
يف  متعاملني  ع��دة  ق��ام  وق��د  اجل��زائ��ر 
اإىل  بها  ب��ال��ت��ربع  ال�سيدلة  جم��ال 
هذه  جعل  م��ا  امل��رك��زي��ة،  ال�سيدلية 
اللجوء  دون  احتياجاتها  توؤمن  الأخرية 

ال�رساء. عمليات  اإىل 
الت�سامنية  الهبة  على  جعبوب  واأثنى 
مل��خ��ت��ل��ف ال��ف��اع��ل��ني الق��ت�����س��ادي��ني 
مبعدات  تربعوا  الذين  وال�سيدلنيني 
من  مّكنت  قيمة  �سحية  وم�ستلزمات 
املر�سى  حياة  واإنقاذ  الأزمة  مواجهة 

ال�سحة. قطاع  يف  املهنيني  وحماية 
                                          لوؤي ي

�ل�صيدلية �ملركزية للم�صت�صفيات تطمئن:
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04احلدث

�إطالق م�صروع "�صندوق دعم �ل�صتثمار" لدعم �لزر�عة و�ل�صناعات �لتحويلية

لوؤي ي
----------

و  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  وزي��ر  واأك��د 
و  النا�سئة  املوؤ�س�سات  و  املتو�سطة 
اقت�ساد املعرفة، اأن قطاعه رافق جهود 
وب��اء  تف�سي  مواجهة  يف  احلكومة 
اأدوات  و  م�ستلزمات  بت�سنيع  كورونا 
اأنه ي�ستعد  اإىل  التعقيم لفتا  الوقاية و 
على  للحفاظ  الوباء  بعد  ما  ملرحلة 

اأدوات الإنتاج الوطني و تطويرها.

اأن  اإذاع��ي  ت�رسيح  يف  جريدان  وق��ال 
قطاعه واكب تف�سي وباء كورونا منذ 
البداية عرب الإ�سهام يف �سناعة اأدوات 
التنف�س  واأج��ه��زة  والتعقيم  الوقاية 
املواد  حمالت  ورقمنة  ال�سطناعي 

الغذائية.
و حت�سبا ملواجهة مرحلة ما بعد كورونا 
هناك  �سيكون  اأن  اإىل  الوزير  اأ�سار 
تغيري يف  منط ال�ستهالك و املعامالت 
�ست�رسع  م�ساحله  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل 
كل  بيانات  جلمع  من�سة  و�سع  يف 

برقمنة  عالقة  لها  التي  املوؤ�س�سات 
املوؤ�س�سات  كل  بيانات  جلمع  الإدارة 

النا�سئة حتقيقا لهدف "�سفر ورق".
و يف ال�سياق ك�سف جريدان اأن هناك 
ال�ستثمار"  دعم  "�سندوق  م�رسوع 
البنوك  مع  بالتعاون  قريبا  �سيطلق 
اأنظمة  وهيكلة  خللق  يهدف  الوطنية 

امل��ن��اولت  دع��م  منها  ال��ه��دف  بيئية 
ي�سمل  ذل��ك  اأن  اإىل  لفتا  ال�سغرية 

الزراعة وال�سناعات التحويلية.
احلكومة  اأن  اأو���س��ح  اآخ��ر  جانب  من 

اأج��ل  م��ن  اقت�سادية  ح��زم  ر���س��دت 
وباء كورونا  تف�سي  اأثار  من  التخفيف 
حيث  القت�سادية  املوؤ�س�سات  على 
اأ�سهر  �ستة  مدته  تاأجيل  من  ا�ستفادت 

ا�سرتاكات  و  ال�رسائب  دفع  ي�سمل 
ال�سمان الجتماعي و الفوائد للبنوك و 
العقوبات املت�سلة بال�سفقات التجارية 

ودفع الفواتري و اإلغاء الغرامات.

ك�صف �أم�ض وزير �ملوؤ�ص�صات �ل�صغرية و �ملتو�صطة و �ملوؤ�ص�صات �لنا�صئة و �قت�صاد �ملعرفة، يا�صني 
جريد�ن عن �إطالق م�صروع "�صندوق دعم �ل�صتثمار" قريبا بالتعاون مع �لبنوك �لوطنية يهدف 

خللق وهيكلة �أنظمة بيئية �لهدف منها دعم �ملناولت �ل�صغرية لفتا �إىل �أن ذلك ي�صمل �لزر�عة و 
�ل�صناعات �لتحويلية.

�لتوجه لرقمنة جمع بيانات �ملوؤ�ص�صات حتقيقا لهدف "�صفر ورق"

ح�صب ما �صدر يف �لعدد �لأخري من �جلريدة �لر�صمية

�إنهاء مهام 7�صفر�ء فوق �لعادة 
وتكليفهم بوظائف �أخرى

اأنهى رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 
مهام �سبعة �سفراء فوق العادة مفو�سني 
للجمهورية اجلزائرية لتكليفهم بوظائف 
�سدر  ما  ح�سب  الأم��ر،  ويتعلق  اأخ��رى. 
الر�سمية  اجلريدة  من  الأخ��ري  العدد  يف 
بكينيا وعلي  فرن�سي�س  بكل من �سالح 
اإىل  بالإ�سافة  الدمنارك،  بن زرقة مبملكة 
بعمان  لعجوزي  �سالح  حممد  من  كل 

و�سالح لبديوي ببولندا.

املر�سوم  ح�سب  م��ه��ام،  اإن��ه��اء  مت  كما 
 18 يوم  تبون،  وقعه  ال��ذي  الرئا�سي، 
عبد  من  كل  مهام  اإنهاء  اجل��اري  اأفريل 
فوق  �سفريا  ب�سفته  عبداوي  احلميد 
عبد  اإىل  بالإ�سافة  بالكويت،  العادة 
يف  �سفريا  ب�سفته  ح��ج��ازي  ال��ق��ادر 
جمهورية اليمن وعزوز باعالل بالنيجر.

ق/و

يف مار�ض 2020

��صتقر�ر ن�صبة �لت�صخم عند 8ر1 باملائة على �أ�صا�ض �صنوي 
8ر1  باجلزائر  الت�سخم  ن�سبة  بلغت 
باملائة على اأ�سا�س �سنوي خالل �سهر 
التي  الن�سبة  اأي نف�س  الفارط  مار�س 
 ،2020 فرباير  �سهر  خالل  �سجلت 
الوطني  الديوان  لدى  علم  ح�سبما 

لالإح�سائيات.
ومتثل وترية تطور اأ�سعار ال�ستهالك 
�سهر  غاية  اإىل  �سنوي  اأ�سا�س  على 
معدل  م��ت��و���س��ط   2020 م��ار���س 
احت�سابه  يتم  الذي  ال�سنوي  الت�سخم 
�سهر  من  املمتدة  �سهرا  ل12  ا�ستنادا 
مار�س  �سهر  غاية  اإىل   2019 اإبريل 
2020 مقارنة بالفرتة املمتدة من �سهر 
مار�س  �سهر  غاية  اىل   2018 اأبريل 

.2019
اأم���ا امل��ت��غ��ري ال�����س��ه��ري لأ���س��ع��ار 
ال�سايف  املوؤ�رس  وه��و  ال�ستهالك، 
مار�س  ل�سهر  ال�ستهالك  لأ�سعار 
لنف�س  فيفري  ب�سهر  مقارنة   2020
ال�سنة، فقد عرف ارتفاعا بن�سبة 2ر1 

باملائة، وفقا ملعطيات الديوان.
ح�سب  ال�سهري  املُتغري  وبخ�سو�س 
ال�سلع  اأ�سعار  ارتفعت  املُنَتج،  فئة 
ارتفعت  كما   ،% 5ر2  ب  الغذائية 
الطازجة  الفالحية  املنتوجات  اأ�سعار 

بن�سبة 1ر5 باملئة.
الرتفاع  نحو  املنحى  ه��ذا  ويعود 
املنتجات  بع�س  اأ�سعار  ت�سجيل  اىل 

ارتفاعا على غرار حلم الدجاج )8+ر2 
باملائة(  )2+ر19  اخل�رسوات  و  باملائة( 

و البطاطا )9+ر12باملائة(
الغذائية  امل����واد  بخ�سو�س  اأم���ا 
فقد  الغذائية(،  )ال�سناعة  ال�سناعية 
عرفت اأ�سعارها ارتفاعا طفيفا  )1+ر0 
باملقارنة  مار�س  �سهر  خالل  باملائة( 
الديوان.  كما  مع �سهر فرباير ح�سب 
منوا  امل�سنعة  امل��واد  اأ�سعار  عرفت 
بن�سبة 5ر0 باملائة فيما عرفت ا�سعار 

اخلدمات ركودا.
وح�����س��ب جم��م��وع��ات ال�����س��ل��ع و 
ال�سحة  فئة  اأ�سعار  عرفت  اخلدمات، 
بن�سبة  ارتفاعا  اجل�سدية  والنظافة 
النقل  فئة   �سجلت  فيما  باملائة  2ر0 
نحو  متوجها  متغريا  املوا�سالت  و 
و�سنف  باملائة  4ر0  بن�سبة  الرتفاع 
باملائة.اأما  7+ر0  ن�سبة  املختلفة  املواد 
اخلدمات  و  ال�سلع  جمموعات  بقية 
او  معتدلة  بتغريات  اإم��ا  متيزت  فقد 
امل�سدر. ذات  ي�سيف  با�ستقرار، 
باجلزائر   الت�سخم  معدل  بلغ  للتذكري 

2 % يف �سنة 2019.

ق/و

ح�صبما �أفاد به �ملدير �لعام لفرع �ل�صحن باجلوية �جلز�ئرية، ر�بح ميدو:

ت�صدير �أكرث من 1000 طن من �لتمور �جلز�ئرية منذ بد�ية 
وباء كورونا

اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  توا�سل 
و  ال�سلع  ت�سدير  و  ا�سترياد  عمليات 
اجلزائرية  التمور  خ�سو�سا  الب�سائع، 
التي فاقت �سادراتها 1.000 طن منذ 
حركة  تعليق  و  كورونا  وب��اء  بداية 
ال��دول،  بني  والبحري  اجل��وي  النقل 
لفرع  العام  املدير  به  اأف��اد  ح�سبما 
ال�سحن باجلوية اجلزائرية، رابح ميدو.

عملية  هام�س  على  امل�سوؤول  قال  و 
ت�سدير ما يقارب 20 طنا من التمور 
من  انطالقا  فرن�سا  نحو  اجلزائرية 
مطار هواري بومدين الدويل باجلزائر 
العا�سمة اأن اخلطوط اجلوية اجلزائرية 
رفعت من قدرات عمليات ا�سترياد و 
ت�سدير ال�سلع و الب�سائع ليت�ساعف 
رحالت   6 اىل   5 من  الرحالت  عدد 

وباء  بداية  قبل  فرن�سا  نحو  اأ�سبوعيا 
كورونا اىل حوايل 20 رحلة اأ�سبوعيا 
حركة  تعليق  و  الوباء  انت�سار  منذ 

النقل اجلوي و البحري بني الدول.
و اأكد ميدو اأن نقل الب�سائع غري معني 
بالتعليق و ان اجلزائر التي قررت عدم 
ال�سلع  و  الإ�سرتاتيجية  املواد  ت�سدير 
التي  التمور  اإل  ال�ستهالك  وا�سعة 
قامت  قد  فائ�سها  بت�سدير  ي�سمح 
من  طن   1.000 من  اأك��رث  بت�سدير 
التمور اجلزائرية نحو فرن�سا منذ بداية 

وباء كورونا.
و اأ�سار امل�سوؤول اإىل اأن ال�سعة املتوفرة 
لدى اخلطوط اجلوية اجلزائرية هي من 
30 اإىل 50 طنا يوميا، م�سيفا انه يتم 
فرن�سا  نحو  اجلزائرية  التمور  ت�سدير 

مبعدل رحلتني اإىل ثالث رحالت يوميا 
و  باري�س  الفرن�سية  العا�سمة  باجتاه 
نحو  اأي  مر�سيليا،  و  ليون  مدينتي 
املدن التي تعرف تواجد كبري للجالية 
على  الطلب  تكرث  التي  و  اجلزائرية 

التمور خ�سو�سا يف �سهر رم�سان.
و  الت�سدير  عمليات  اأن  ي��ذك��ر 
طائرات   4 طريق  ع��ن  ال���س��ت��رياد 
للجوية  تابعة  لل�سحن  خم�س�سة 
التدابري  احرتام  ظل  يف  تتم  اجلزائرية 
فريو�س  �سد  الحرتازية  و  الوقائية 
كورونا و كذلك حتت مراقبة اأمنية و 
اأعوان  مع  مرافقة  متوا�سلة  جمركية 

اجلوية اجلزائرية.

ق/و

�أمري قطر ير�صل م�صاعد�ت طبية 
�إىل �جلز�ئر

اأمر ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري 
قطر باتخاذ خطوة جديدة جتاه اجلزائر.
ون�رست وكالة الأنباء القطرية "قنا"، 
اأن الأمري القطري اأمر باإر�سال �سحنة 
جديدة من امل�ساعدات الطبية املقدمة 
الوكالة  اجلزائر.واأكدت  اإىل  قطر  من 

اإطار  يف  تاأتي  امل�ساعدات  هذه  اأن 
تبذلها  التي  للجهود  قطر  دولة  دعم 
مكافحة  يف  اجل��زائ��ري��ة  احلكومة 
"كوفيد  امل�ستجد  كورونا  فريو�س 

."19
ق/و

يف �لعدد �لأخري من �جلريدة �لر�صمية

�نتد�ب روؤ�صاء للمحاكم �لع�صكرية 
و�إنهاء �نتد�ب �آخرين

�سدر يف العدد الأخري من اجلريدة الر�سمية 
عدد من املرا�سيم الوزارية امل�سرتكة، والتي 
ن�ست على انتداب ق�ساة مدنيني ب�سفتهم 
روؤ�ساء للمحاكم الع�سكرية واإنهاء انتداب 

ق�ساة اآخرين.
انتداب  مت  م�سرتك  وزاري  قرار  ومبوجب 
رئي�سا  قا�سيا  ب�سفته  �سخوم  رم�سان 
ملدة  بورقلة  الرابعة  الع�سكرية  للمحكمة 
�سنة واحدة ابتداًء من الأول من �سهر ماي 
املقبل،كما مت جتديد انتداب عبد الله �سوادر 

ب�سفته  قا�س رئي�سا للمحكمة الع�سكرية 
اخلام�سة  الع�سكرية  بالناحية  بق�سنطينة 

ملدة �سنة واحدة.
انتداب كما م�سباح ب�سفته  كما مت جتديد 
الع�سكرية  للمحكمة  رئي�سا  قا�سيا 
بالبليدة بالناحية الع�سكرية بالبليدة. كما مت 
اإنهاء انتداب  ها�سمي جبالحي لدى وزارة 
الدفاع ب�سفته رئي�سا للمحكمة الع�سكرية  

بورقلة  بالناحية الع�سكرية الرابعة.
ق/و

فيما مت توقيف عن�صر دعم

�إحباط عمليات تهريب 1.2 طن من �ملو�د �لغذ�ئية ب�صكيكدة
يف اإطار مكافحة الإرهاب وبف�سل ا�ستغالل املعلومات، اأوقفت مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي، عن�رس دعم للجماعات الإرهابية ب�سكيكدة بالناحية الع�سكرية اخلام�سة.

ويف اإطار حماربة التهريب واجلرمية املنظمة، اأوقفت مفارز للجي�س الوطني ال�سعبي 15 �سخ�سا وحجزت 09 �ساحنات ومركبتني رباعيتي الدفع و1،2 طن من املواد الغذائية )71200 
لرت من الوقود بالإ�سافة اإىل 21 مولدا كهربائيا و18 مطرقة �سغط وثالثة 03 اأجهزة ك�سف عن املعادن، وذلك خالل عمليات متفرقة بكل من مترا�ست وبرج باجي خمتار بالناحية 

الع�سكرية ال�ساد�سة.
من جهة اأخرى، �سبط عنا�رس الدرك الوطني 26 كيلوغراما من الكيف املعالج ب�سكيكدة بالناحية الع�سكرية اخلام�سة، فيما مت حجز اأربع بنادق �سيد بدون وثائق وكمية من اخلراطي�س 

بكل من اجللفة بالناحية الع�سكرية الأوىل وتب�سة بالناحية الع�سكرية اخلام�سة.
ق/و
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توقع �إنتاج ما يفوق 374 �ألف قنطار
 من �حلبوب

.ع منلـي 
---------------- 

اأن  امل�����س��وؤول،  ذات  واأو���س��ح 
املخ�س�سة  املزروعة  امل�ساحة 
األف   06 ب�  تقدر  ال�سلب  للقمح 
هكتار   08 جانب  اإىل  هكتار، 
هكتارا   2250 ال��ل��ني،  للقمح 
نواع  اأ من  وغريها  ال�سعري،  ملادة 
 8258 يفوق  مبجموع  احلبوب، 
اأن  م��ع��ت��ربا  م��زروع��ة،  ه��ك��ت��ار 
�ساهم  بجدية  الفالحني  ن�ساط 
وجعلهم  الزراعي،  الن�ساط  يف 
ي��ل��م��ون مب��خ��ت��ل��ف ال��ت��ق��ن��ي��ات 

. حلديثة ا

فاإن  القطاع،  مدير  اإىل  وا�ستنادا 
متتلك  احلدودية  ق�سة  بن  بلدية 
باملائة   80 تفوق  كبرية  ن�سبة 
مقارنة  امل��زروع��ة  للم�ساحة 
وغريهم  واملغري  جامعة  مبناطق 

الفالحية.  امل�ستثمرات  من 
الت�سميد  نظام  اأن  اإىل  �سار  واأ
به  ق���ام  ال����ذي  وال��ت��ع�����س��ي��ب، 
رفع  نه  �ساأ من  املزارعني،  بع�س 
بال�سنة  مقارنة  ن��ت��اج،  الإ حجم 
نتاج  الإ حم�سول  واأن  الفارطة، 
ب��ال��وادي،  احلبوب  خمتلف  من 
ل��ف  اأ  350 ح��دود  يف  �سيكون 
نتاج  الإ متو�سط  وهو  قنطار، 
ب��ه��ذه ال��ولي��ة ال�����س��ح��راوي��ة، 

ف�ساءات  باأن  القول  اإىل  وخل�س 
نها  �ساأ ومن  متوفرة،  التخزين 

املنتجني. حاجيات  تلبية 
مدير  اجل��دي��د،  ال��واف��د  واأك���د 
امل�����س��ال��ح ال��ف��الح��ي��ة ل��ولي��ة 
اأن  عي�سى،  درب���ايل  ال����وادي، 
لإجن��اح  ة  مهياأ ال��ظ��روف  جميع 
�رسيف  ال�سيد  اأن  مذكًرا  احلملة، 
والتنمية  الفالحة  وزير  عماري، 
بالغة  ه��م��ي��ة  اأ ي��ويل  ال��ري��ف��ي��ة، 
ال��ظ��روف،  ك��ل  تهيئة  لة  مل�ساأ
بغية  الو�سائل  جميع  وجتنيد 
والدر�س،  احل�ساد  عملية  جناح 
م��ب��ك��را، من  دائ��م��ا  ت��ب��داأ  ال��ت��ي 
ح�ساد  اآلت   10 توفري  خ��الل 

اآلت  و06  للتعاونية،  تابعة 
ح�����س��اد ت��اب��ع��ة ل��ل��خ��وا���س، 
وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ن��ق��ل، ف��ق��د مت 
�ساحنات،   10 من  اأكرث  ت�سخري 
التخزين  لعملية  �سخرت  كما 
املح�سول  ل�ستقبال  اإمكانيات 
والبقول  احلبوب  تعاونية  لدى 
يف  اخلوا�س  ���رساك  اإ مع  اجلافة، 

العملية. هذه 
الفالحية  امل�سالح  مدير  ون��وه 
عقده  اجتماع  خ��الل  بالولية، 
ال�رسكاء  خمتلف  م��ع   ، م��وؤخ��راً
بجهود  وال��ف��الح��ني،  امل��ع��ن��ّي��ني 
يف  ال��ف��الح��ي��ة  �����رسة  الأ ودور 
التي  احلبوب  بزراعة  الهتمام 
الوطن  مكت�سبات  م��ن  تعترب 
الأم��ن  ي��وف��ر  بها  اجل��ن��وب،  يف 

ئي.  لغذا ا
اإىل  بالوادي،  القطاع  مدير  ودعا 
ال�ستثمار  يف  العمل  من  املزيد 
الدعم  كل  اأن  موؤكدا  الفالحي، 
اإىل  م��وج��ودة،  والت�سهيالت 
يريد  فالح  لكل  مرافقة  جانب 
ب��ه��دف  امل���ي���دان،  يف  ال��ع��م��ل 
امل�سقية  امل�����س��اح��ات  تو�سعة 

وفري. نتاج  اإ واإعطاء 

�أن حملة �حل�صاد و�لدر�ض  "�لتحرير"،  لـ  �لو�دي، عي�صى دربايل، يف ت�صريح  لولية  �لفالحية  �مل�صالح  �أم�ض، مدير  ك�صف، يوم 
347.650 قنطار� من �حلبوب.  �إنتاج حو�يل  �إىل توقع  �لقادم، م�صري�  �أفريل   10 �صتنطلق يوم  للمو�صم �لفالحي �حلايل، 

"�لتحرير": لـ  يك�صف  �لـو�دي  لـولية  �لفالحية  �مل�صالح  مدير 

ت�سيري  على  ال�ساهرون  ا�ستغل 
كافل  اخلريية  اجلمعية  �سوؤون 
فر�سة  بالوادي  الولئية  اليتيم 
و�سلت  التي  املالية  الإع��ان��ة 
اجلاري  الأ�سبوع  بداية  مكتبها 
طرف  من  ت�سامنية  كم�ساعدة 
املنطقة  م��ن  اخل��ريي��ني  اأح���د 
مليون   98 ب��ع��دد  وامل���ق���درة 
بتوزيعها  قامت  حيث   ، �سنتيم 
اأرملة   70 عدد  على  مبا�رسة 
اجلمعية  قائمة  �سمن  م�سجلة 
امللفات  وت�سوية  درا�سة  بعد   ،
الذي  املنا�سب  العدد  واختيار 
هذه  م��ن  ال�ستفادة  ي�ستحق 
مع  خ�سو�سا   ، اجلديدة  املنحة 
الكرمي  رم�سان  �سهر  مطلع 
الفئة  هاته  فيه  تكون  ال��ذي 
امل�����س��اع��دات  ت�ستحق  ال��ت��ي 
نها  واأ ل�سيما   ، الت�سامنية 
ت�رسرت  التي  الفئات  من  تعد 
احلجر  بعملية  مبا�رس  ب�سكل 
بال�رسوط  والتزامها  املنزيل 
بها  ج���اءت  ال��ت��ي  ال��وق��ائ��ي��ة 
تفادي  لأج��ل  ال�سحة  وزارة 
ال��ف��ريو���س  ف��خ  يف  ال���وق���وع 

ه��ذا  ويف   ، ك��ورون��ا  اخل��ط��ري 
اجلمعية  رئي�س  نا�سد  الإط��ار 
ب��راه��ي��م كل  اإ ج��وي��دة حم��م��د 
املجتمع  ف���راد  اأ م��ن  اخل��ريي��ني 
���رساع  الإ م���وال  الأ واأ�سحاب 
جتاه  م�ساعداتهم  اإر���س��ال  يف 
مكتبها  اأو  اجلمعية  ح�ساب 
من  ال��ط��اق��م  ي��ت��م��ك��ن  ح��ت��ى 
ت�����س��وي��ة م��ل��ف��ات اأخ����رى مل 
هذه  من  ال�ستفادة  ت�سملها 
حلول  قبل  �سواء  امل�ساعدات 
ث��ن��اء  اأ و  اأ الف�سيل  ال�سهر 
اأ�سعد  ال��ذي  الأخ��ري  التوزيع 
اأن  خ�سو�سا   ، الأرام��ل  كثريا 
ل  �سغارا  اأطفال  يعلن  اأغلبهن 
نف�سهم  باأ التكفل  ي�ستطيعون 
الأخرى  الأ�سباب  على  ناهيك   ،
ومتطلبات  املعي�سة  غالء  منها 
حتتم  وال��ت��ي  امل��ت��ع��ددة  احل��ي��اة 
اأعمال  مواكبة  اخلرييني  على 
توا�سل  حتى  اجلمعية  واأ�سغال 
اخلريية  واأعمالها  م�ساهماتها 

 . اله�سة  الفئة  هذه  جتاه 
زياد       بو  اأ

على  املواطنني  من  الكثري  يقبل 
ب��ل��دي��ات ولي���ة ال����وادي، ه��ذه 
عن  ال�ستف�سار  اأجل  من  يام،  الأ
ميكنهم  خاللها  من  التي  الكيفية 
التي  امل��ن��ح��ة  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
العمومية  ال�سلطات  ق��رت��ه��ا  اأ
ل�سيما  امل��ح��ت��اج��ني،  ل��ف��ائ��دة 
خمتلف  من  املت�رسرين  اأولئك 
تف�سي  مبحاربة  املتعلقة  التدابري 

كورونا.  وباء 
بلديات  خمتلف  اأع��وان  يجد  مل 
على  ب��ه  ي����رّدون  م��ا  ال����وادي، 
املواطنني،  هوؤلء  ا�ستف�سارات 
من  يتنقلون  اأ�سبحوا  ال��ذي��ن 
معرفة  اأجل  من  اآخر  اإىل  مكان 

يداعه  اإ الواجب  امللف  حمتوى 
بعد  املنحة  هذه  على  للح�سول 
ل  بالكثري،  مل��ت  اأ التي  املحنة 
منهم  الكثريين  دخل  اأن  �سيما 
وقت  يف  م��ن��ع��دم،  اأو  �سعيف 
م�سطرين  ن��ف�����س��ه��م  اأ وج���دوا 
ب�سبب  ال��ع��م��ل  ع��ن  ل��ل��ت��وق��ف 
به  متر  ال��ذي  ال�سحي  الو�سع 

لبالد. ا
اأي  البلديات  م�سالح  جتد  ومل 
الفقراء  ملف  ت�سيري  يف  اإ�سكال 
من  اإدراجهم  مت  الذين  واملعوزين 
املقدرة  امل�ساعدات  اإطار  يف  قبل 
بع�س  ذكر  ذ  اإ دينار،  اآلف   10 ب� 
ه��ذا  يف  املحليني  امل�����س��وؤول��ني 

ب�سفة  تتم  العملية  اأن  الإط��ار، 
اإع��ادة  اإىل  اللجوء  ب��دون  لية  اآ
تاأكيد  مت  ح��ني  يف  ت�سجيلهم، 
ب�سكل  �سبطها  يتم  العملية  اأن 
اإىل  ال�ستفادة  تذهب  حتى  جيد 
ل�سيما  فعليا،  ي�ستحقها  من 
اأ�سحاب  من  املواطنني  عدد  اأن 
العمل،  عن  توقفوا  الذين  احلرف 
يتم  اإح�ساءهم  اإن  ذ  اإ جدا،  مرتفع 
متعددة  م�سالح  مع  بالتن�سيق 
الفعلية  القوائم  �سبط  يتم  حتى 
ن�سيان  بدون  املحددة  اآجالها  يف 

اأحد. اأي 
بها  �سيتم  التي  الكيفية  وعن 
�ساء  روؤ اأح��د  اأك��د  املنحة،  منح 

اأن  ال�رسوري  من  نه  اأ البلديات 
اجلارية  احل�سابات  يف  �سبها  يتم 
امل��واط��ن��ني  ملختلف  ال��ربي��دي��ة 
ح�سابا  ميلك  ل  وم��ن  املعنيني، 
يف  ال�رسوع  اإل  عليه  ما  بريديا 
الربيدية  امل�سالح  ل��دى  فتحه 
املنحة  على  احل�سول  اأج��ل  من 
اأن  ل�سيما  املحددة،  اآجالها  يف 
تعاين  ال��ب��ل��دي��ات  م��ن  ال��ك��ث��ري 
فيما  م��ال��ي��ا،  وع��ج��زا  نق�سا 
العمومية  ال�سلطات  �ستتكفل 
لأ�سحابها  الإعانات  هذه  ب�سب 

ح�ساباتهم. يف 
ي�سني حممد 

نا�صدت �ملح�صنني ل�صم م�صاعد�تهم 

�جلمعية �لولئية "كافل �ليتيم" بالو�دي 
توزع 70 �إعانة مالية على �أر�ملها 

ل�صيما �أولئك �ملت�صررين من �لتد�بري �ملتعلقة مبحاربة تف�صي وباء كورونا 

تو�فد كبري على �مل�صالح �لبلدية لال�صتف�صار عن منحة مليون 

فيما �أح�صت 338 تدخالاً و24 خمالفة

ّند 50 فرقة لقمع  مديرية �لتجارة تجُ
�لغ�ض خالل �صهر رم�صان 

طالبو� مبالحقتهم قانونيا

مو�طنون ينددون ببع�ض خروقات �ل�صباب للحجر �ل�صحي

بولية  التجارة  مديرية  جّندت 
من  متكونة  فرقة   50 الوادي 
ومراقبة  الغ�س  قمع  اأع���وان 
ال�سهر  اأج���ل  م��ن  ال��ن��وع��ي��ة، 
و�سمان  ال�سوق  مراقبة  على 
على  امل�����س��ت��ه��ل��ك  ���س��الم��ة 
ال��ولي��ة. ب��ل��دي��ات  م�ستوى 
ح��ي��ث ت���ق���وم ه����ذه ال��ف��رق 
من  يومًيا  ميدانية  ب��زي��ارات 
اأج����ل ال���وق���وف ع��ل��ى م��دى 
النظافة  �رسوط  التجار  احرتام 
خا�سة  الوقائية،  والإج��راءات 
تزامن  ال�سنة  هذه  رم�سان  اأن 
حيث  كورونا،  وباء  تف�سي  مع 
جديدة  ح��الت  ت�سجيل  يتم 
ي��وم��ي��ا ع��رب خم��ت��ل��ف رب��وع 

لوطن. ا
مدير  اأوم��دور  ال�رسيف  واأك��د 
نه  اأ ال��وادي،  بولية  التجارة 
املادية  الو�سائل  كل  جتنيد  مت 
ل�سمان  ال��الزم��ة  والب�رسية 
ال�سهر  خالل  امل�ستهلك  �سالمة 
فرقة   50 خ��الل  م��ن  ال��ك��رمي، 
الولية  بلديات  عرب  متنقلة 
الغ�س  لقمع  عون   100 ت�سم 
على  ت�سهر  النوعية،  ومراقبة 
خمتلف  اأ�سعار  احرتام  �سمان 
بالإ�سافة  ال��غ��ذائ��ي��ة،  امل���واد 
هذا  يف  والفواكه  اخل�رس  اإىل 
ظل  يف  خا�سة  الكرمي،  ال�سهر 
ال�سوق  متّيز  التي  امل�ساربة 
ب�سبب  ���س��اب��ي��ع  اأ ع���دة  م��ن��ذ 
اإن  حيث  كورونا،  وباء  تف�سي 
توزيعها  مت  التي  الفرق  ه��ذه 
بالعديد  املتواجدة  باملفت�سيات 
م���ن ال���ب���ل���دي���ات، ���س��ت��ق��وم 

ب��خ��رج��ات م��ي��دان��ي��ة ي��وم��ًي��ا 
تطبيق  م��دى  على  ل��ل��وق��وف 
يف  التجارة  مديرية  تعليمات 
النظافة،  ب�رسوط  يتعلق  ما 
واح�����رتام اإج������راءات احل��ج��ر 
البيع  عملية  وتنظيم  ال�سحي، 
التي  ال�رسوط  بع�س  خالل  من 
بالإ�سافة  �سابقا،  و�سعها  مت 
ن��وع��ي��ة  ع��ل��ى  ال�����س��ه��ر  اإىل 
امل�ستهلك  وحماية  ال�سلعة، 
مبراقبة  منها  تعلق  ما  خا�سة 

للبيع. املعرو�سة  ال�سلعة 
م�سالح  اأن  اإىل  �سارة،  الإ جتدر 
اأح�ست  بالوادي،  التجارة  مدير 
 338 رم�سان  �سهر  بداية  منذ 
بلديات  خمتلف  ع��رب  ت��دخ��ال 
 24 حترير  خاللها  مت  الولية، 
ارتكاب  ب�سبب  خمالفة  حم�رس 
احرتام  وعدم  ملخالفات  التجار 
التجارية،  املمار�سات  لقواعد 
بالفوترة  منها  تعلق  ما  خا�سة 
وغ��ي��اب ال�����س��ج��ل ال��ت��ج��اري 
���س��ع��ار  وع���دم الإع����الم ب��الأ

لتعريفات. وا
حمل  غلق  ثرها  اإ على  مت  كما 
عدم  ارت��ك��اب  ب�سبب  جت��اري 
وعدم  النظافة  �رسوط  احرتام 
وعدم  تاجري  ل�سجل  حيازة 
ذات  وك�سفت  املنتوج،  �سالمة 
اأن  ح�سيلتها،  يف  امل�سالح 
مليون   60 بلغت  احلجر  قيمة 
مليون   10 وك���ذا  ���س��ن��ت��ي��م، 
اإىل  ال��ف��وت��رة،  كعدم  �سنتيم 
من  قنطارا   24 حجر  ج��ان��ب 

لال�ستهالك. املوجهة  ال�سلع 
.ع منل�ي 

ع���رب ال��ع��دي��د م���ن امل��راق��ب��ني 
عن  امل��ن��زيل  ال�سحي  للحجر 
اأ�سبح  مب��ا  ال�سديد  ا�ستيائهم 
ي���وق ب��اخل��روق��ات ال�����س��ارخ��ة 
الذي  املت�رسف  ال�سباب  لبع�س 
 16 رقم  الوطني  الطريق  يجوب 
التابعة  ال�رسقية  حي  و�سوارع 
منت  على  خليفة  حا�سي  لبلدية 
تفلت  اأن  ميكنها  نارية  درج��ات 
نظرا  م���ن  الأ رج���ال  اأع���ني  ع��ن 
احلي  بهذا  البناءات  لفو�سى 

حيث  ال�سيقة  باأزقته  املعروف 
لهذه  الأم��ن  رج��ال  مطاردة  اأن 
م�ستحيلة. تكون  تكاد  ال�سباب 

وحتى   ، ال�����س��ي��اق  ذات  ويف 
من  الدائرة  اأم��ن  رج��ال  يتمكن 
التنقالت  حركة  على  ال�سيطرة 
خليفة  ح��ا���س��ي  م��دي��ن��ة  داخ���ل 
املنرب  ه���ذا  وم���ن   ، واأح��ي��ائ��ه��ا 
لهوؤلء  ي�سمع  ف��ال  الإع��الم��ي 
ندائهم  ت��وج��ي��ه  اإل  امل��راق��ب��ني 
م���ور ب��ذات احل��ي ،  لأول��ي��اء الأ

يف  جانبه  من  كل  ي�سعى  واأن 
امل�ساغب  ال�سباب  ه��وؤلء  حث 
امل��م��ار���س��ات  ه��ذه  ع��ن  للكف 
عمر  من  تزيد  التي  ال�سبيانية 
 ، ال��ب��الد  يف  ال�سحية  الأزم���ة 
يف  الأولياء  بدور  يهيبون  كما 
ال�سحي  احلجر  بقواعد  اللتزام 
الوقت  ذات  ويف   ، عائالتهم  يف 
ال�سوؤون  ملدير  نداءهم  وجهوا 
ال��دي��ن��ي��ة والأوق������اف ل��ولي��ة 
متابعة  اإىل  ي�سعى  اأن  ال��وادي 

 229 رقم  التعليمة  تطبيق  مدى 
والتي  ال���وزارة  عن  ال�سادرة 
اإىل  واملتطوعني  ئ��م��ة  الأ حت��ث 
اللجوء  ب��دل  بالتوعية  القيام 
�سلة  ل  م�سفرة  و�سائل  اإىل 
ل��ه��ا مب��و���س��وع احل��ج��ر امل��ن��زيل 
هذه  مبو�سوع  لها  عالقة  ول 
لها  ���س��خ��رت  ال��ت��ي  اجل���ارح���ة 
املادية  اإمكانياتها  كل  الدولة 

ملواجهتها. والب�رسية 
مبارك قدودة 

اأخبار الوادي
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مدير �ل�صحة و�ل�صكان يجدد ند�ءه ل�صكان 
�لولية بالتز�م �لوقاية

 حممد حريز
---------------- 

ال�سحة  م�����س��ال��ح  ب���ان  واك���د 
ب��ال��ولي��ة ب��ك��ل م��ن ب��ل��دي��ات  
اأولد  و  ،طولقة،  الوادي  زريبة 
احلكيم  م�ست�سفى  و  ج���الل 
عا�سمة  ب�سكرة  ببلدية  �سعدان 
باطقمها  ،م�ستعدة  ال��ولي��ة 
بامل�سالح  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
ال��وب��اء،  ل��ه��ذا  خ�س�ست  ال��ت��ي 
الذي  منهم  املتطوعني  �ساكرا 

عن  لل�سهر  نف�سهم  اأ ق��ح��م��وا  اأ
فح�س  و  امل�����س��اب��ني  ���س��ح��ة 
ف�سال   ، بها  امل�ستبه  احل��الت 
لل�سيدلية  التام  ال�ستعداد  عن 
ال�سحة  مل�ست�سفيات  اجلهوية 
مقرها  التي  باملنطقة  العمومية 
ذل��ك   يف  امل��واك��ب��ة  ب��ب�����س��ك��رة 
امل�ست�سفيات  طلب  مل�ستجدات 
الأطقم  وقاية  ب��اأدوات  املتعلق 
املخت�سة  وامل�����س��ال��ح  الطبية 
ومل   ، الولية  مر�سى  ومعاجلة 

ككل  الن�سح  توجيه  عن  يغفل 
ن���داءات���ه ال�����س��اب��ق��ة ب�����رسورة 
والتباعد  ال�سحي  احل�رس  التزام 
ن��واع  اأ كل  لغاء  اإ و  الجتماعي 
ال����زي����ارات وامل���ج���ام���الت يف 
الزيارت  و  ال�سهرات  و  اأ اجلنائز 
خا�سا   ن��داء  موجها   ، العائلية 
ولية  وقري  بلديات  كل  ل�سباب 
كل  وتنفيذ  بال�ستماع   ب�سكرة 
التي  ال�سحية  الح��ت��ي��اط��ات 
ق��در  ل  التهلكة  اإىل  ت����وؤدي 

و  الن�سياع  عدم  حال  يف  الله  
الظرف  هذا  يف  بها   الالمبالة  
ليلية  جولة  بعد  احلرج   ال�سحي 
املطبق  ال�سحي  احل�����رس  حل��ال 
م�ساء  ال�سابعة  من  الولية  على 
يام  اأ طيلة  �سباحا  ال�سابعة  اإىل 

. احلجر 
�سيدي  مدينة  دعت  و  قد  و  هذا 
مدينة  ���رسق��ي  ك��م   18 عقبة 
ب�����س��ك��رة م��ق��ر ال���ولي���ة  اح��د 
دفن  ال��ذي  ال��وب��اء  ه��ذا  �سحايا 
القانونية   الإج���راءات  بح�سب 
عليها  تن�س  التي  ال�سحية  و 
 11 امل��ذك��رة احل��ك��وم��ي��ة  رق��م 
 2020 مار�س   21 يف  امل��وؤرخ��ة 
ووباء  الدفن  باجراءات  املتعلقة 
خا�سة،  ب�سفة   19  – كوفيد 
م�سالح  به  اأفدتنا  ما  بح�سب 
مع   ، هذا  كتابة  ثناء  اأ ال�سحة  
توجيهات  ال��ت��زام  و  الح���رتاز 
وال�سلطات  ال�سحية  اجلهات 
ال��وم�����س��ات  و  ال��ع��م��وم��ي��ة 
                                       . التحذيرية  الإعالمية 

ب�صيدي  �ملوؤكدة مرتفع  " �أن عدد �لإ�صابات  ب�صكرة  "لإذ�عة �جلز�ئر من  �ل�صكان  �ل�صحة و  �لعايب مدير  ك�صف حممد 
52 حالة على م�صتوى ولية ب�صكرة متاأ�صفا يف ذ�ت �ل�صياق عن  2020 من بني  28 �فريل  21 حالة يف �ليوم  عقبة بـ 

خمتلف  قبل  من  �لتح�صي�صة  و�لعمليات  و�ل�صلطات  �ل�صحية  �مل�صالح  به  تنادي  ما  بكل  �ل�صكان   من  عدد  �لتز�م  عدم 
�ملدين . �ملجتمع  ن�صطاء  و  �ل�صرطة و�حلماية مدنية  و  �لدرك  �لر�صمية من  �لهيئات 

حالة  21 بـ  عقبة  ب�صيدي  �أغلبها  ب�صكرة  بولية  موؤكدة  52حالة 

اجلوارية  ن�سطة  لالأ موا�سلة 
بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  الت�����س��ال��ي��ة 
الأغ��واط  ولي��ة  اأم��ن  م�سالح 
ال��ت��ح�����س��ي�����س��ي  ال��ب��ع��د  ذات 
الظرف  يف  �سيما  ال��ت��وع��وي، 
و  بالتح�سي�س  املتعلقة  الراهن 
كورونا،  فريو�س  من  التوعية 
خمتلف  ا���س��ت��غ��الل  ق�����س��د  و 
امل��ن��ا���س��ب��ات وال��ف�����س��اءات 
الإع���الم���ي���ة ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف 
هذه  من  الوقائي  الوعي  ن�رس 
اأم��ن  اإط���ارات  عكف  اجلائحة، 
ذاع��ي��ة  الإ احل�سة  عرب  ال��ولي��ة 
خدمتكم  يف  الوطني  الأم��ن   "
ر�سالة  ن�رس  و  ت��ق��دمي  على   "
املواطنني  لفائدة  وقائية  اإعالمية 
و  الن�سائح  ت��ق��دمي  خاللها  مت 
الالزمة  ال�رسورية  الإر�سادات 
الفريو�س  ع��دوى  من  للوقاية 
اأ�سحاب  و  املواطنني  لفائدة 
امل�ستثناة  التجارية  امل��ح��الت 
و  التقيد  خالل  من  الغلق،  من 
الإجراءات  و  بالتدابري  اللتزام 
الكفيلة  ال��وق��ائ��ي��ة  ال�سحية 
ب��ع��دم الإ���س��اب��ة ب��ه��ذا ال��وب��اء، 

بتدابري  منها  تعلق  م��ا  �سيما 
امل�سافة  احرتام  كذا  و  النظافة 
مت  كما  م��ن��ة،  الآ و  الجتماعية 
دعوة  الإعالمي  املنرب  هذا  خالل 
امل��واط��ن��ني ب�����رسورة امل��ك��وث 
ح�سنا  باعتبارها  منازلهم  يف 
اللتزام  مع  لهم،  اأمنا  و  منيعا 
ذلك  و  اجلزئي  ال�سحي  باحلجر 
الإج��راء  ه��ذا  مواقيت  ب��اح��رتام 
�سحة  �سمان  اأجل  من  املطبق 

اجلميع. �سالمة  و 
هذا  يف  مت  فقد  ذلك  على  عالوة 
الأ�سبوعي  ذاع���ي  الإ الف�ساء 
اخلا�س  الأمني  املخطط  تثمني 
ل�سنة  املعظم  رم�سان  ب�سهر 
لأجله  الذي  2020م،  1441ه�/
من  ال��ت��ي  ال��ت��داب��ري  ات��خ��ذت 
الإج���راءات  ت��ع��زز  اأن  نها  �ساأ
من  للوقاية  املتخذة  �ستثنائية  الإ
كذا   و   ،19 كوفيد  كورونا  وباء 
الأ�سخا�س  اأم��ن  �سمان  لأج��ل 
ت�سخري  مع  املمتلكات،  وحماية 
هذا  لتج�سيد  هام  �رسطي  تعداد 

. ملخطط ا
ق.ج           

ف��ريو���س  م��ن  ال��وق��اي��ة  يف ظ��ل 
امل�ستجد،   19 كوفيد  ك��ورون��ا 

ال�سباب  من  العديد  لدى  ظهرت 
تفجرت  و  ب��داع��ات  اإ وغ��ريه��م 

كامنة  كانت  رمبا  طاقات  لديهم 
جائحة  ج��اءت  و  نفو�سهم،  يف 
الواقع،  اإىل  فاأخرجتها  كورونا 
اأحمد  ب��اع��الل  ال�ساب  يعد  ذ  اإ
ببلدية  النفي�س  منطقة  م��ن 
ال�سباب  من  اأدرار،  ولية  رقان 
ب���داع���ات  الإ و  امل��واه��ب  ذوي 
الفر�سة  لهم  اأتيحت  لو  الذين 
الإمكانيات  و  الدعم  ووج��دوا 
يتوقعه  ل  مما  العجائب  ل�سنعوا 
ال��ن��ا���س، ح��ي��ث ق���ام ال�����س��اب 
تعقيم  مم��ر  ب�سناعة  ب��اع��الل 
كورونا  ف��ريو���س  م��ن  للوقاية 

العمومية  للموؤ�س�سة  ه���داه  واأ
اأطلق  و  برقان  الإ�ست�سفائية 
ه��ذه   ،17 ب��اع��الل  ا���س��م  عليه 
املنطقة  �ساكنة  ح�سب  املبادرة 
و  الت�سجيع  عليها  ي�ستحق 
لدفعه  وامل��ادي  املعنوي  الدعم 
يف  اأخ���رى  ب��اب��ت��ك��ارات  للقيام 
ح�سب  ل��ل��ع��ل��م  و  امل�����س��ت��ق��ب��ل، 
عليها،   حت�سلنا  التي  املعلومات 
ابتكارات  له  باعالل  ال�ساب  فاإن 

اأخرى. يف جمالت 
الرحمن عبد  بلوايف 

م��وا���س��ل��ة ل��ل��ج��ه��ود امل��ي��دان��ي��ة 
اأمن  م�سالح  قبل  من  املبذولة 
اإىل  ال��رام��ي��ة  الأغ����واط  ولي���ة 
مبختلف  احل�رسية  اجلرمية  مكافحة 
ال�سعور  ت��ع��زي��ز  ���س��ك��ال��ه��ا،  اأ
للمواطنني  ال�سكينة  و  بالأمن 
ال���راه���ن،  ال���ظ���رف  يف  ���س��ي��م��ا 
احل�رسي  الأم��ن  م�سالح  متكنت 
ب�سبكة  الإط��اح��ة  م��ن  ال��راب��ع 
 )03 ( ثالثة  من  تتكون  اإجرامية 
���س��خ��ا���س ت���رتاوح اأع��م��اره��م  اأ
متورطة  �سنة،   )26-67 ( مابني 
جمعية  ق�����س��ي��ة:ت��ك��وي��ن  يف 
جلناية  الإع��داد  اأج��ل  من  ���رسار  اأ

مع  امل��زور  ا�ستعمال  و  التزوير 
لغر�س  مهلو�سة  اأقرا�س  حيازة 
الأمني  الن�ساط  حيثيات  املتاجرة 
معلومات  ا�ستغالل  اإىل  تعود 
قيام  ع��ن  امل�سلحة  اإىل  واردة 
 )32 ( العمر  من  يبلغ  �سخ�س 
ث��رات  امل��وؤ ����رساء  ب�سدد  �سنة 
ال�سيدليات  اإحدى  من  العقلية 
الخت�سا�س  بقطاع  املتواجدة 
مزورة،  طبية  و�سفة  با�ستعمال 
خطة  و���س��ع��ت  ذل��ك  اث��ر  ع��ل��ى 
���س��ف��رت عن  اأ م��ن��ي��ة حم��ك��م��ة  اأ
بحوزته  و  فيه  امل�ستبه  توقيف 
لتبا�رس  املزورة،  الطبية  الو�سفة 

الق�سية  يف  حتقيقها  امل�سلحة 
توقيف  الإط���ار  ه��ذا  يف  مت  ي��ن  اأ
�سخ�س  بينهما  من  م�ستبهني، 
يقوم  �سنة   )26 ( العمر  من  يبلغ 
طبية  ���س��ه��ادات  با�ستن�ساخ 
الأدوية  ا�ستخراج  لأجل  مزورة 
الأخري و  العقلية، هذا  ثرات  املوؤ و 
القانونية  الإجراءات  ا�ستفاء  بعد 
قر�س   57 على  مب�سكنه  �سبط  مت 
م�سط  و  علبة   )281 ( مهلو�سا، 
قارورتني  عقلية،  ثرات  ملوؤ فارغ 
بالإ�سافة  مهلو�س،  ملحلول   )02 (
جهازي  ون�سخ،  طباعة  لة  اآ اإىل 
257 و�سفة   اإعالم اإيل حممولني، 

132 و���س��ف��ة  ط��ب��ي��ة م�������زورة،
من  ن�سخ  للتزوير،  معدة  طبية 
و  بيومرتية  تعريف  ب��ط��اق��ات 
مبلغ  م���زورة،  �سفاء  بطاقات 
من  دج(   5460.00 ( قدره  مايل 
الإجرامي.بعد  الن�ساط  عائدات 
القانونية  الإج��راءات  ا�ستكمال 
امل�ستبه  تقدمي  مت  احل��ال  لق�سية 
اجلمهورية  وك��ي��ل  م���ام  اأ فيهم 
ال��ذي  الأغ����واط  حمكمة  ل��دى 
قا�سي  ال�سيد  على  املكلف  اأحال 
اأمر  ين  اأ املحكمة  بذات  التحقيق 

املوؤقت. احلب�س  يداعهم  باإ
ق/ج

اإط��ار  يف  و  طيبة،  ب���ادرة  يف 
خمتلف  م��ع  اجل��ه��ود  تن�سيق 
يف  ال��ف��اع��ل��ني  و  ال�������رسك���اء 
و�سع  يف  للم�ساهمة  امل��ي��دان 
فريو�س  انت�سار  ل�سل�سلة  حد 
اجلمعية  ق��ام��ت   ،19 ك��وف��ي��د 
ب�سمتك"،  "�سع  ال��ولئ��ي��ة 
ال��ذات��ي  للتعقيم  مم��ر  ب��اإجن��از 
الولية  اأمن  مقر  اأمام  وو�سعه 
الوافدين  تعقيم  يف  للم�ساهمة 
من  احل��د  و  ال��ولي��ة  م���ن  اأ اإىل 
ك��ورون��ا.مم��ر  ف��ريو���س  انت�سار 
ذات  طرف  من  املنجز  التعقيم 
اخلدمة  حيز  و�سعه  مت  اجلمعية 
الرئي�سي  املدخل  م�ستوى  على 
يف  ياأتي  و  ال��ولي��ة،  اأم��ن  ملقر 
التعاون  ج��ه��ود  تعزيز  اإط���ار 

اجلمعية  ه��ذه  م��ع  التن�سيق  و 
املنا�سبات،  خمتلف  يف  الفاعلة 
من  التح�سي�س  و  للتوعية 
و  الجتماعية  ف��ات  الآ خمتلف 
الأح���وال،  و  ال��ظ��روف  ك��ل  يف 
ب�س�ار  ولي��ة  اأم��ن  يثمن  كما 
التن�سيق  ه��ذا  و  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
"�سع  ال��ولئ��ي��ة  اجلمعية  م��ع 
واأن  �سبق  وال��ت��ي  ب�سمتك"، 
وو�سعه  للتعقيم  مم��را  اأجن��زت 
طب  م�ست�سفى  م�ستوى  على 
كوب�ا   - اجلزائر  �سداقة  العيون 
ل�ست�سفاء  كموؤ�س�سة  املعتمد 
ح���الت الإ���س��اب��ة ب��ف��ريو���س 
ولية  م�ستوى  على   19 كوفيد 

. ر ب�س�ا
اأ . د 

اإط��ار  يف  و  طيبة،  ب���ادرة  يف 
خمتلف  م��ع  اجل��ه��ود  تن�سيق 
يف  ال��ف��اع��ل��ني  و  ال�������رسك���اء 
و�سع  يف  للم�ساهمة  امل��ي��دان 
فريو�س  انت�سار  ل�سل�سلة  حد 
اجلمعية  ق��ام��ت   ،19 ك��وف��ي��د 
ب�سمتك"،  "�سع  ال��ولئ��ي��ة 
ال��ذات��ي  للتعقيم  مم��ر  ب��اإجن��از 
الولية  اأمن  مقر  اأمام  وو�سعه 
الوافدين  تعقيم  يف  للم�ساهمة 
من  احل��د  و  ال��ولي��ة  م���ن  اأ اإىل 
ك��ورون��ا.مم��ر  ف��ريو���س  انت�سار 
ذات  طرف  من  املنجز  التعقيم 
اخلدمة  حيز  و�سعه  مت  اجلمعية 
الرئي�سي  املدخل  م�ستوى  على 
يف  ياأتي  و  ال��ولي��ة،  اأم��ن  ملقر 
التعاون  ج��ه��ود  تعزيز  اإط���ار 

اجلمعية  ه��ذه  م��ع  التن�سيق  و 
املنا�سبات،  خمتلف  يف  الفاعلة 
من  التح�سي�س  و  للتوعية 
و  الجتماعية  ف��ات  الآ خمتلف 
الأح���وال،  و  ال��ظ��روف  ك��ل  يف 
ب�س�ار  ولي��ة  اأم��ن  يثمن  كما 
التن�سيق  ه��ذا  و  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
"�سع  ال��ولئ��ي��ة  اجلمعية  م��ع 
واأن  �سبق  وال��ت��ي  ب�سمتك"، 
وو�سعه  للتعقيم  مم��را  اأجن��زت 
طب  م�ست�سفى  م�ستوى  على 
كوب�ا   - اجلزائر  �سداقة  العيون 
ل�ست�سفاء  كموؤ�س�سة  املعتمد 
ح���الت الإ���س��اب��ة ب��ف��ريو���س 
ولية  م�ستوى  على   19 كوفيد 

. ر ب�س�ا
اأ . د 

�لف�صاء �لإذ�عي لأمن �لأغو�ط 
للتح�صي�ض و�لتوعية من فريو�ض كورونا

هديه مل�صت�صفى رقان �ل�صاب باعالل �أحمد باأدر�ر ي�صنع ممر تعقيم ويجُ

 مع حيازة �أقر��ض مهلو�صة لغر�ض �ملتاجرة

تكوين جمعية �أ�صر�ر من �أجل �لإعد�د للتزوير و��صتعمال �ملزور بالأغو�ط 

و�صع ممر للتعقيم مبدخل �أمن �لولية 
بب�صار 

و�صع ممر للتعقيم مبدخل �أمن �لولية 
بب�صار 



مر�صى �لق�صور �لكلوي مب�صت�صفى حممد بو�صياف 
مهددون بكورونا يف غليز�ن

 قا�صم �أمني
-----------------

هوؤلء   من  العديد  ك�سفه  ح�سبما  
اأ�سبح  ال��ذي  امل�سكل  هذا  املر�سى 
هاج�سهم الوحيد يف ظل ارتفاع عدد 
بولية  كورونا  بفريو�س  امل�سابني 
20 م�سابا  يف  اأكرث من  اإىل  غليزان 
ظل افتقار م�سلحة ت�سفية الدم اإىل 
النظافة  و  كالتعقيم  الوقاية  اأدوات 
اأثناء   القفازات  و  الكمامات  و غياب 
و  بامل�سلحة  الدم  ت�سفية  ح�س�س 
الوباء  انت�سار  خلطر  يعر�سهم  قد  مما 
كبريا  �سعفا  يعانون  لكونهم  نظرا 
املختلفة  الأم��را���س  من  املناعة  يف 
القاتل  الفريو�سي  الوباء  هذا  خا�سة 
لهم  خميفا  �سبحا  اأ�سحى  ال��ذي 
حيث   ، باجلزائر  له  ظهور  اأول  منذ 
ح�س�سها  تتابع  التي  الفئة  هذه  اأن 
مرات  ثالث  الدم  بت�سفية  اخلا�سة 
عر�سة  الأك���رث  ه��ي  الأ���س��ب��وع  يف 
نظرا  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ل��ع��دوى 
له�سا�سة مناعتهم ح�سب اأحد الأطباء 
الك�سف  رف�س  ال��ذي  الأخ�سائيني 
عن ا�سمه  ذكر  اأن  فريو�س كورونا 
الأج�سام  يهاجم   19 كوفيد  امل�ستجد 
اله�سة التي ل تتوفر على مناعة قوية 

وبالتايل هم معر�سون للموت يف اأية 
حلظة م�سيفا اأن املري�س الذي يتلقى 
يعاين  و  الكلوي  بالغ�سيل  العالج 
يكون  اأ�سا�سية  �سحية  م�ساكل  من 
بالفريو�س  الإ�سابة  خلطر  عر�سة 
الق�سور  ملر�سى  ن�سائح  وجه  كما 
الحتياطات  اإتباع  الكلوي من خالل 
و التوجيهات الوقائية املتبعة لتجنب 
غ�سل  منها  بالعدوى  الإ�سابة  خطر 

بال�سابون  متكرر  ب�سكل  اليدين 
ا�ستخدام  اأو  ثانية   20 مل��دة  وامل��اء 
واحلفاظ  الكحويل  اليدين  معقم 
من  خا�سة  و  مرت   2 م�سافة  على 
الأ�سخا�س الذين يعانون من العط�س 
و ال�سعال .هذا و نا�سد هوؤلء املر�سى 
وايل الولية ال�سيدة ن�سرية  براهيمي 
اإنقاذهم  اأج��ل  من  العاجل  التدخل 
بهم  برتب�س  اأ�سبح  الذي  املوت  من 

العالج  ف��رتة  خ��الل  حلظة  اأي���ة   يف 
و�سائل  بتوفري  ذل��ك  و  بامل�سلحة 
هذه  مثل  يف  بها  املتعامل  الوقاية 
كتوفري  ال�سعبة  ال�سحية  الظروف 
الكمامات  و  النظافة  و  التعقيم  مواد 
الطبي  والطاقم  للمر�سى  بالن�سبة 
ت�سفية  اأجهزة  ت�سري  على  امل�رسف 
خطر  من  اأنف�سهم  يحموا  حتى  الدم 
عدوى الوباء.                                         

طالب مر�صى �لعجز �لكلوي مب�صلحة ت�صفية �لدم باملوؤ�ص�صة �لعمومية �لإ�صت�صفائية حممد بو�صياف بغليز�ن �ل�صلطات �لولئية 
ومديرة �ل�صحة بالولية بالتدخل �لعاجل بعدما دقو�  ناقو�ض �خلطر جر�ء تخوفهم من �إ�صابتهم  بفريو�ض كورونا �لذي �أ�صبح  

يهدد حياتهم  يف �أية حلظة.

نا�صدو� �لو�يل �لتدخل

اأ�سدر وايل ق�سنطينة �سا�سي اأحمد 
منها  ق���رارات  ع��دة  احلفيظ  عبد 
ديدو�س  م�ست�سفى  بفتح  ال�سماح 
اجل��دد  املر�سى  ل�ستقبال  م���راد 
بفريو�س كورونا و  حتويل مر�سى 
اإىل   19 بكوفيد  امل�سابني  الكلى 
امل�ست�سفى اجلامعي ابن بادي�س، كما  
مبنع  يق�سي  ق��رارا   ال��وايل  ا�سدر 
على  التنزه  باأماكن  العائالت  جتمع 
غرار غابة البعراوية ، جبل الوح�س، 
�سدد  و  املريج  غابة  و  �سطابة  غابة 
الوايل يف اجتماع  عقده اأم�س م�ساًء 
بح�سور ممثلي خلية اليقظة متعددة 
من  الوقاية  و  للمتابعة  القطاعات 
  " تف�سي فريو�س كورونا " كوفيد19
ال�سارم  التطبيق  على  م�ساًء  اأم�س 
ارتفاع  ظل  يف  الوقائية  لالإجراءات 
تكثيف  ب��ال��وب��اء،   امل�سابني  ع��دد 
املراكز  و  امل��ح��الت  على  الرقابة 
التجارية مع الزامية و�سع الكمامة 
، حتديد عدد املتواجدين داخل املحل 
الطوابري  تنظيم   ، اليدين  تعقيم   ،
اخلا�س ب�سبط  الن�ساط  اإ�سافة اىل 
الأ�سعار و حجز املواد ال�ستهالكية 
ا�ستمرارية  مع   ال�سالحية،  منتهية 

العمومية  اخلدمة  و  املعتاد  الن�ساط 
على م�ستوى املوؤ�س�سة ال�ست�سفائية 
و  البولية  امل�سالك  يف  املتخ�س�سة 
زراعة الكلى، كما �سدد الوايل على  
العمل التن�سيقي بني  املجتمع املدين 
و الإدارة  و ربط ج�سور الت�سامن 
فيه  يغر�س  اأن  اأجل  من  املواطن  مع 
الوعي  ب�رسورة  التعامل مع الوباء 
بال�رسوط  الأخ��ذ  و  واٍع   ب�سكٍل 
بالتباعد  اللتزام  من خالل  الوقائية 
 ، التجمعات  جتنب   ، الجتماعي 
خ�سو�سا  الكّمامات  ا�ستعمال 
ا�ستعمال   ، املغلقة  الأم��اك��ن  يف 
، و�سع مل�سقات  الكحويل  املطهر 
 ، املوؤ�س�سات  مداخل  عند  توعوية 
الإدارات ، اأماكن الت�سوق واملحالت 
العمومية،  الف�ساءات  خمتلف  و 
وجب  و  خطري  الو�سع  اأن  مو�سحا 
التحلي باليقظة و التطبيق ال�سارم 
للتعليمات التي ت�سدرها ال�سلطات 
الأم��ر  تطلب  لو  حتى  العمومية 
للمخالفني  الردعية  القوة  ا�ستعمال 
اأو لإجراءات  �سواء للحجر ال�سحي 

الوقاية.
عي�س علجية 

فتح م�صت�صفى ديدو�ض مر�د بق�صنطينة 
ل�صتقبال �ملر�صى �جلدد بكورونا

يف �جتماع عقده �لو�يل بخلية �ليقظة للمتابعة و �لوقاية من 
تف�صي �لوباء

بعد �لإعالن عن فتح �ملحالت �لتجارية

جواريات اخلمي�س 30 اأفريل 2020 م املوافق07
لـ 07 رم�صان 1441 هـ - العــدد 1989

�ملتورطون 7 �أ�صخا�ض و�لب�صاعة قدرت قيمتها مبليار و500 مليون �صنتيم

اأوقف عنا�رس الأمن احل�رسي التا�سع 
�سمن  ين�سطون  اأف��راد   07 �سطيف 
ال�سطو على  ع�سابة حترتف عمليات 
املحالت وذلك بعد �سطوها على حمل 
الأملانية  ال�سيارات  غيار  قطع  لبيع 
قيمتها  ق��درت  "مر�سيد�س"  ن��وع 
مليون   500 و  مليار  من  باأكرث  املالية 
امل�رسوقات  كل  ا�سرتجاع  مع  �سنتيم 
قيا�سي،   زمني  ظرف  يف  وتوقيفهم 
اأودعها  �سكوى  اإىل  تعود  الق�سية 

�ساحب حمل لبيع قطع غيار املركبات 
الواقع  حمله  تعر�س  اإثر  ولواحقها، 
بحي ح�سمي �سطيف اإىل عملية �سطو 
ا�ستغل مقرتفوها خلو احلي من النا�س، 
احلجر  �ساعات  خالل  متت  باأنها  علما 
معتربة  كمية  �سلبه  مت  اأين  ال�سحي، 
من قطع غيار ذات العالمة مر�سيد�س، 
على الفور مت اإطالق حتريات واأبحاث 
مو�سعة مكنت املحققني من الو�سول 
الواحد  وتوقيفهم  الع�سابة  اأفراد  اإىل 

زمني  ظ��رف  يف  ذل��ك  و  الآخ��ر  تلو 
اأفراد   07 عددهم  بلغ  حيث  قيا�سي، 
ال�رسقة  عملية  يف  تورطهم  ثبت 
الفاعلني  اأن  التحريات  اأثبتت  و  هذه، 
على �سلة ال�سحية، وهو الأمر الذي 
جعلهم يخططون جيدا لعملية ال�رسقة 
التي كانت  الغيار  مع �سلبه كل قطع 
باأزيد  قدرها  والتي  مبحله  معرو�سة 
ال�سبطية  �سنتيم،  مليار   01 م��ن  
كافة  ا�ستكمال  وبعد  الق�سائية 

الإجراءات القانونية الالزمة، مت اإعداد 
عن  املتورطني  �سد  جزائية  ملفات 
وال�رسقة  اأ�رسار  جمعية  تكوين  تهمة 
من داخل حمل جتاري املقرتنة بظروف 
وا�ستح�سار  والت�سلق  والتعدد  الليل 
عن  جزائيا  ملفا  �سدهما  اأعد  مركبة، 
دون  الكحولية  امل�رسوبات  نقل  تهمة 
مبوجبه  اأحيلوا  البيع،  لغر�س  رخ�سة 

اأمام اجلهات الق�سائية للبت فيه.
عي�س علجية 

�إحباط �صرقة قطع غيار �أملانية �ل�صنع من نوع مر�صيد�ض ب�صطيف
اجلزائرية  احلكومة  رخ�ست  بعدما 
على  التجارية  الأن�سطة  من  للعديد 
غرار حمالت احلالقة ومتاجر الألب�سة 
يف  املتمثلة  امل��ظ��اه��ر  تلك  ع���ادت 
الزدحام وعدم احرتام م�سافة الأمان 
الكمامات  ارت��داء  عدم  على  زي��ادة 
وغريها من الإجراءات مما قد ينجم عنه 
تف�سي داء كورونا خا�سة و اأن ولية 
تلم�سان عرفت منحنى ت�ساعديا يف 
ت�سجيل احلالت يف الآونة الأخرية اإذ 
بلغ عدد الإ�سابات اأكرث من 71حالة 
و  احليطة  يتطلب  الذي  الأمر  موؤكدة 
ال�سديد  لالأ�سف  وقفنا  قد  و  احلذر 
غري  ملواطنني  خطرية  جتاوزات  على 
غريهم  ب�سحة  ول  ب�سحتهم  مبالني 
حيث الفو�سى العارمة والتدافع اأمام 

باأ�سواق  كذا  و  الألب�سة  بيع  حمالت 
بدكاكني  حتى  و  الفواكه  و  اخل�رس 
قد  العارمة  الفو�سى  هذه  احلالقة 
املجتمع  تدخل  و  احل�سابات  تعيد 
التلم�ساين ب�سفة خا�سة  و اجلزائري 
ب�سفة عامة يف ح�سابات اأخرى علما 
ينتقل  الفتاك  و  اخلطري  ال��داء  اأن  و 
من  النقي�س  وعلى  فائقة  ب�رسعة 
الأطباء  ذلك فقد وجه عدد كبري من 
مب�سلحة  املتواجدين  ل�سيما  بالولية 
فعاليات  لكل  نداء  ال�سحي  احلجر 
وعدم  احلذر  لتوخي  املدين  املجتمع 
لوباء  املخيف  النت�سار  اأمام  التهور 
خمتلف  جهود  اأنهك  ال��ذي  كورونا 

دول العامل. 
بوتليتا�س ع 

فو�صى عارمة و �إخالل بقو�عد 
�لتباعد �لجتماعي بتلم�صان 

م�سبوقني  املحلية  النيابة  اأدان��ت 
عام  بني  متفاوتة  باأحكام  ق�سائيا 
و 07 �سنوات �سجنا نافذة تورطوا 
مكتب  طالت  �رسقة  لق�سية  يف 
و  حماماة  مكتب  و  طبية  عيادة 
كذا مكتب حمفظ ح�سابات متثلت 
مولدات  و  اإعالمية  اأج��ه��زة  يف 

كهربائية و اأغرا�س اأخرى.
عيادة  �ساحب  مكتب  تعر�س 
و  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  م��ن  طبية 
مكتب  ك��ذا  و  حم��ام��ي  مكتب 
بولية  لل�رسقة  حمافظ ح�سابات  
بعدما  جمهولني  قبل  من  ميلة  

فرتة  اأث��ن��اء  غيابهم  ا�ستغلوا  
ال�سحايا  تقدم  اأين  اجلزئي،  احلجر 
اأمام  اأم�س  اأول  ب�سكوى  الثالث 
الولئية  بامل�سلحة  اجلنائية  الفرقة 
الولية  باأمن  الق�سائية  لل�رسطة 
يف  الأخ��رية  هذه  با�رست  حيث   ،
بتوقيف  اأثمرت  التي  و  حترياتها 
م�سبوق  اأح��ده��م��ا  �سخ�سني، 
ق�����س��ائ��ي��ا، ي��ح��رتف��ان ال�����رسق��ة 
جميع  ا�سرتجاع  مع  ميلة،  مبدينة 
م�رسح  با�ستغالل  و  امل�رسوقات، 
ال�رسطة  عنا�رس  قبل  من  اجلرمية 
العلمية و املعاينة امليدانية والتقنية 

مت رفع الب�سمات والعينات، التي 
امل�ستبه  هوية  حتديد  اإىل  اأف�ست 
العمر  من  البالغ  و  الرئي�سي  فيه 
مبا�رسة  و  توقيفه  ليتم  �سنة،   21
مت  بوا�سطته  الذي  التحقيق،  معه 
وتوقيفه  �رسيكه  على  التعرف 
العملية  ام��ت��دت  و  الآخ���ر،  ه��و 
فيه  امل�ستبه  م�سكن  تفتي�س  اإىل 
الرئي�سي. حيث عرث املحققون على 
اأغرا�س م�رسوقة متثلت يف جهازي 
اإعالم اآيل بجميع لواحقها، اأحدهما 
حماماة  مكتب  داخ��ل  من  ���رسق 
طبية،  عيادة  داخ��ل  من  والثاين 

كهربائيني  مولدين  اإىل  بالإ�سافة 
يف  البنايات  اإح���دى  م��ن  �رسقا 
طور الإجناز. فيما مت التعرف على 
اأ�سحابها  قبل  من  امل�رسوقات 
فيهما  امل�ستبه  قدم  لهم،  و�سلمت 
التي  مبيلة  املخت�سة  النيابة  اأم��ام 
اأمرت بو�سعهما رهن احلب�س بعد 
الفوري  املثول  لإجراء  اإخ�ساعهما 
 07 اأحدهما  حق  يف  �سدر  حيث 
�سنوات نافدة و الآخر ب�سنة نافدة 
مليون   50 قدرها  مالية  وغرامة 

�سنتيم منا�سفة بينهما.
عي�س علجية 

�أحكام بني عام و7 �صنو�ت حب�صا نافذة مل�صبوقني يف ق�صايا �صرقة مبيلة  

ببلدية  �سكنا   50 حي  �سكان  يعي�س 
ال��ق��ادر ولي��ة  الأم���ري عبد  زم��ال��ة 
بالذات  احلرج  الوقت  هذا  يف  تيارت 
منذ  ال�رسوب  باملاء  التزود  يف  ندرة 
حوايل اأ�سبوع تقريبا ، اأين �رسح اأحد 
املواطنني اأنهم يعانون يف �سمت منذ 
مدة طويلة ب�سبب تذبذب بالتزود مبياه 
ال�رسب و تفاقم امل�سكل خالل الأيام 
ات�سالتهم  من  الرغم  على  الأخ��رية 
 ADE الو�سية  باجلهات  املتوا�سلة 
البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  و 
لكن ل يزال الأمر قائما ، حيث يرغم 
�ساحنات  كراء  و  جلب  على  البع�س 
ترتاوح  مببالغ  املائية  ال�سهاريج  ذات 
ما بني 1000 دج و 1200 دج بعدما 
ظل  يف  يحل  لن  امل�سكل  اأن  تاأكدوا 
ب�سكل  املحلية  ال�سلطات  حترك  عدم 

لنا  �رسح  بع�سهم  اأن  .للعلم  جدي  
اأخ��رى  باأحياء  املواطنني  بع�س  اأن 
املوجهة  ال�رسب  مياه  ي�ستعملون 
حما�سيلهم  �سقي  يف  للم�ستهلك 
الزراعية القريبة من مقر �سكناتهم ، 
و اأن اأحياءا ت�ستفيد من هذه املياه على 
تذبذب  اأي  تعاين  ل  و  ال�سنة  طوال 
يف ذلك و حترم اأحياء اأخرى من مياه 

ال�رسب  .
عبد  الأمري  زمالة  بلدية  اأن  لالإ�سارة 
بني  من  ن�سمة   25000 ذات  القادر 
تزخر  التي  تيارت  بولية  بلديات   5
و  اجلوفية  املياه  يف  هائل  باحتياطي 
معاناة  يعي�سون  �سكانها  بع�س  لكن 
كبرية يف التزود مبياه ال�رسب اإىل غاية 

اليوم.
اأمني لوز

�صكان حي 50 �صكنا بزمالة �لأمري عبد 
�لقادر بتيارت يطالبون باملاء �ل�صروب 

�ل�صحايا: طبيب وحمام وحمافظ ح�صابات

يف منطقة بها �حتياطي هائل من �ملياه �جلوفية 

الق�سائية  ال�رسطة  عنا�رس  متكنت 
توقيف  من  ارهيو  واد  دائرة  باأمن 
02 �سخ�سيني وحجز كمية معتربة 
بعد  جاءت  الق�سية  املخدرات،  من 
ورود معلومات اإىل ذات امل�سلحة، 
برتويج  يقوم  �سخ�س  بوجود  تفيد 

الإقليم  م�ستوى  على  املخدرات 
احل�رسي ، عليه مت و�سع خطة عمل 
نقطة  و�سع  طريق  عن  حمكمة 
�سخ�س  توقيف  مت  اأي��ن  مراقبة، 
التفتي�س  وبعد  مركبة،  منت  على 
من  ن�سف  و  �سفحتني  على   عرث 

خمباأة  املعالج(  املخدرات)الكيف 
كان  ال��ذي  التبان  داخ��ل  باإحكام 
232غ    ب���  وزن��ه��ا  ي��ق��در  يرتديه 
من  يعد  مايل  مبلغ  اإىل  بالإ�سافة 
ال�سموم،  تلك  ت��روي��ج  ع��ائ��دات 
�سبط   مت  م�سكنه  تفتي�س  وبعد 

ب�  تقدر  املخدرات  من  اأخرى  كمية 
22غ  بالإ�سافة اإىل املبلغ مايل من 
اإجراء  ملف  اجناز  مت  البيع  عائدات 
الذكر  ال�سالفي  حق  يف  ق�سائي 

وتقدميهما اأمام العدالة.
ع�سام اأبو 

توقيف �صخ�صني وبحوزتهما �أكرث من 230 غر�ما من �لكيف بغليز�ن 
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رم�صان �لأنيق 
يدعوكم �إىل �ل�صفاء .. 

فال ترف�صو� �لدعوة !

خو�طر رم�صانية 

تــد�بيــر منزليـــة

عمر ذيب
----------

اأمام عظمتك وقدا�ستك ، ال�سوم احلقيقي  اأغبياء  اأقزاما  املعذرة يا رم�سان �سنظل 
ّمن ميالأ القلوب خ�سوعا والأرواح انتعا�سا والأبدان قوة ، نحن يتامى وبخالء حتى 
ندرك �سحر ال�سيام واأ�رساره ونتذوق عذوبته ، فكل ّمن و�سل اإىل مل�س تدفقه  فهو 
ول�سك من املحظوظني ، كان ل�سهر رم�سان املبارك يف ديارنا ُمتعة ل مثيل لها ، 
حيث كان حب العائالت لبع�سها البع�س يت�ساعف عند حلول اأيام ال�سيام املده�سة 
، فالتعاون و الإخاء والت�سامن هم اأهم ال�سفات الإن�سانية النبيلة التي ُتزّين طباعتنا 
وت�رسفاتنا يف كل اللحظات الرم�سانية ، وتبادل الزيارات ووجبات الإفطار ميزتان 
ات�سفت بهما الأ�رّس اأيام املا�سي اجلميل ، فاأين نحن اليوم من تلك الأ�سياء الرائعة 
التي اندثرت وغابت بغياب �سانعيها ؟ وهل ميكن اأن نعود مرة اأخرى كتلة واحدة 
كما كّنا على الأقل قبل خم�س �سنوات ؟ امل�ساألة �سعبة جدا لكن يجب اأن ُنفكر يف 
تلك العودة ، م�سلولون نحن اليوم وعقولنا مزدحمة بالهموم واملتاعب ، ورغم ذلك 

يجب اأن نحاول يف حل م�ساكلنا
باأنف�سنا ونراعي واجباتنا الإ�سالمية التي ل يحق لنا التمّرد على اإق�سائها من حياتنا 
، كلنا نتمّنى حت�ّسن الأمور والأحوال كي ت�ساء دروبنا لكن لالأ�سف ل نّتحد من 
اأجل �سناعة الواقع الأمثل الذي نحلم به ، اأمل يحن الوقت لن�ستمع لبع�سنا البع�س 
ونفهم من بع�سنا البع�س ؟ واإن اأخطاأنا فلنعذر بع�سنا البع�س ، �سحيح كل طرف 

منا له روؤيته
وو�سائله وظروفه اخلا�سة ، لكن ل يجوز اأن ن�ستغل ذلك ونوّظفه يف اإعالن العداء 
البعد والغرتاب  نعي�س  لأننا  واحلرية  الأمل  تثري  العقيمة  حياتنا   ، لبع�سنا  الكره  و 
اإننا جميعا  النف�سي و كل جهة تعي�س يف عامل خا�س مليء بالو�ساو�س والأوهام ، 
نبحث عن الأمل والأمان  لكننا ل جنروؤ على الجتهاد لتحقيق ما ن�سبو اإليه مبواجهة 
و�سّتتها  التنافر  دّمرها  التي  الإن�سانية  روابطنا  وتوطيد  نزواتنا  ومقاومة  اأخطائنا 
وقهر  اخلالفات  وجتاوز  الأحقاد  لنبذ  يدعوكم  الكرمي  رم�سان  �سهر  هذا   ، الأنانية 
احلواجز ، رم�سان الظريف الأنيق ال�سامخ يدعوكم اإىل ال�سفاء والنقاء فال ترف�سوا 

يام والقّيام الدعوة ، تقّبل الله مّنا ومنكم ال�سّ

�صوربة �جلزر و�لزجنبيل
مــــقبـــــــــــالت

�ملقادير
3 مالعق كبرية زبدة

6 جزرات حجم متو�سط مق�رسة ومقطعة 

حلقات
ملعقة �سغرية زجنبيل طازج مفروم

6 اأكواب مرقة خ�سار
ملح وفلفل بح�سب الرغبة

كوبا ع�سري برتقال

طريقة �لتح�صري:
تذّوب الزبدة على نار متو�ّسطة احلرارة، 
ي�ساف اجلزر ويقلَّب يف الزبدة قلياًل ثم 
بامللح،  ويتّبل  والزجنبيل  املرقة  ت�ساف 
ف  ُتخفَّ الغليان  يف  اخلليط  يبداأ  عندما 
تق�ّسم  اجلزر،  ين�سج  حتى  وُيرتك  احلرارة 
اأجزاء وت�رسب يف خاّلط حتى  ال�سوربة 

ت�سري �سائلة، قبل التقدمي ي�ساف ع�سري 
خلط  يجب  ت�سخينها،  ويعاد  الربتقال 
الع�سري وال�سوربة قبل تقدميها ب�ساعتني 
على الأقّل حتى تتجان�س املكّونات، ميكن 
ل بقليل من  اأن تقّدم باردة اأو دافئة، وجتمَّ
توافر،  اإذا  الطازج  النعناع  وورق  الكرمية 
بالفريزر  ال�سوربة  هذه  حفظ  ميكن  كما 

ملدة ثالثة اأ�سهر.
بالثلج  اللحم يف كي�س مملوء  �سع �رسائح 
قبل طهيها بن�سف �ساعة فخف�س درجة 
حرارة اللحوم الداخلية ي�سهل من توزيع 

احلرارة اأثناء الطهي

فو�ئد �ل�صيام للجهاز �له�صمي

الذين  للمر�سى  جيدة  فر�سة  ال�سيام  ُيعد 
فالمتناع  اله�سمي،  اجلهاز  اآلم  من  يعانون 
عن تناول الطعام يوميًا لفرتة زمنية ت�سل اإىل 
اأكرث من 15 �ساعة، ُيحدث الكثري من التغريات 
لالإن�سان،  الغذائي  ال�سلوك  على  الهاّمة 
وي�ساعد يف التقليل من اأعرا�س اأمرا�س اجلهاز 
والتهابات  الع�سبي  القولون  مثل  اله�سمي، 

ارجتاع املريء وغريها.
فوائد  اأبرز  على  الآتية  ال�سطور  يف  تعّريف 
التي  والأطعمة  اله�سمي،  للجهاز  ال�سيام 
يجب جتّنبها خالل �سهر رم�سان للتخفيف من 

اأعرا�س اأمرا�س اجلهاز اله�سمي:
1 -عالج حمو�سة املعدة

اإىل  الطعام  يدخل  ل  ال�سيام،  �ساعات  خالل 
الدقيقة لفرتة طويلة، فيعمل  الأمعاء  اأو  املعدة 
اآخر  وامت�سا�س  ه�سم  يف  اله�سمي  اجلهاز 
باأنَّ  القول  ميكن  لذا  ال�سحور.  وهي  وجبة 
من  بالتخفيف  املعدة  حمو�سة  يعالج  ال�سيام 

اإنتاج اأحما�سها.
2 - حت�سني النظام الغذائي

الفرتة  خالل  الطعام  تناول  يف  العتدال  عند 
وجتّنب  وال�سحور،  الإفطار  بني  املمتدة 

املاأكولت الد�سمة والغنية بالتوابل واحللويات 
ال�سيام على حت�سني  ي�ساعد  بال�سكر،  املحّملة 
النظام الغذائي لل�سائم، وحت�سني و�سع اجلهاز 

اله�سمي لديه.
-3عالج ارجتاع املريء

ي�ساعد ال�سيام يف عالج ارجتاع املريء، الذي 
ارجتاع  ب�سبب  اله�سمي،  اجلهاز  على  يوؤثر 

احلم�س املعدي للمريء لزيادة اإفرازه.
الأطعمة  من  عدد  جتّنب  ال�رسوري  ومن 
وامل�رسوبات يف حالة الإ�سابة بارجتاع املريء، 
وال�ساي  والقهوة  الغازية  امل�رسوبات  مثل 
واللنب وال�سوكولتة، واملخلالت واحلم�سيات.
الأكل،  بعد  مبا�رسة  النوم  عدم  يجب  كما 
كل  ماء  )كوب  املاء  �رسب  من  والإكثار 

كبرية  كمية  تناول  عدم  وُيف�سل  �ساعتني(، 
من الطعام عند الإفطار، حتى ل يت�سبب يف 
زيادة فر�س الرجتاع، مع التوقف عن التدخني 

الذي يزيد من اأعرا�س ارجتاع املريء.
4 - تخفيف اأعرا�س القولون الع�سبي

الإكثار من ال�سوائل ال�سحية يف رم�سان
ي�ساعد ال�سيام على تخفيف اأعرا�س القولون 
به.  امل�سابني  الأ�سخا�س  لدى  الع�سبي 
الع�سبي  القولون  اأعرا�س  من  وللتخل�س 
وجبات  عدة  تناول  يجب  رم�سان،  �سهر  يف 
�سغرية مع �رسب كميات كافية من ال�سوائل، 

وممار�سة التمارين الريا�سية كامل�سي.

نظفي لوح �لتقطيع ب�صهولة 
اإّن لوح التقطيع هو من اأهّم الأدوات امل�ستخدمة 
البكترييا،  على  احتواًء  واأكرثها  املطبخ  يف 
بعد  وتطهريه  تنظيفه  ال�رسوري  من  لذلك 
طرق  عّدة  لك  نقّدم  هنا  من  ا�ستعمال.  كّل 

ت�ساعدك على حتقيق هذه الغاية:
باملاء  اخل�سبي  التقطيع  لوح  اإفركي   -  1
وجّففيه.  اغ�سليه  ثّم  وال�سابون  ال�ساخن 
جتّنبي نقع لوح التقطيع مطّوًل باملياه لأّنه 

قد يت�سّقق عندما يجّف.
ة اإن كان اأحد 2  - طّهري لوح التقطيع مب�سحه باخلّل الأبي�س. اإّنها طريقة جّيدة خا�سّ

اأفراد اأ�رستك ح�ّسا�سًا على املنّظفات الكيميائية .
3 - �سعي قلياًل من اأي حملول تبيي�س على لوح التقطيع واتركيه ملّدة دقائق قبل اأن تغ�سليه 

باملياه ثّم دعيه ليجّف مبفرده

�لأفر�د �لذين يجب عليهم �لق�صاء و�لكفارة
1( املنتهك حلرمة رم�سان باجلماع باأن اأدخل ح�سفته يف فرج 
اإن  مطيق ولو بهيمة واإن مل ينزل وجتب الكفارة على املراأة 
باإدامة فكر  اأو غريها واإن  2( واملخرج للمني مببا�رسة  بلغت  
اأو نظر اإن كانت عادته الإنزال من ا�ستدامتها ويخالف عادته 
الكفارة  عليه  وقيل  عليه  كفارة  فال  الإ�ستدامة  بعد  فينزل 

مطلقا اأما اإذا اأمنى مبجرد الفكر اأو النظر فال كفارة عليه 
عدم  ناويا  وا�ستمر  ليال  اأو  نهارا  �سومه  نية  رفع  ومن   )3
ال�سوم حتى طلع الفجر، لأن نية اإبطال ال�سوم وال�سالة يف 
الأثناء معتربة بخالف رف�سهما بعد الفراغ منهما فال ي�رس 
الفراغ  بعد  اأو  الأثناء  والعمرة يف  احلج  كما ل ي�رس رف�س 
اأو غريه للمعدة من  منهما. 4( ومن اأو�سل مفطرا من مائع 

خ�سو�س الفم. 
5( واجلاهل وجوب الكفارة مع علمه بحرمة الفطر فاأفطر. 

6( واملتعمد اإخراج القيء فابتلعه اأو ابتلع �سيئا منه ولو غلبة. 
غلبة  ولو  فابتلعها  نهارا  بجوزاء  الإ�ستياك  تعمد  ومن   )7

واجلوزاء ق�رس يتخذ من اأ�سول �سجر الزيتون. 
على  اللفظ  حمل  هو  والتاأويل  بعيدا  تاأويال  تاأول  ومن   )8

خالف ظاهره ملوجب. 
والبعيد منه ما ا�ستند اإىل اأمر موهوم غري حمقق كمن راأى 

هالل رم�سان فرد احلاكم �سهادته فظن اإباحة الفطر فاأفطر. 
9( ومن اأفطر حلمى اأو حلي�س ظن اأن اأحدهما يقع له يف ذلك 

اليوم فعجل الفطر �سواء ح�سل ما ظنه اأم ل. 
10( ومن اأفطر لعزمه على ال�سفر يف ذلك اليوم ومل ي�سافر 
من  لأنه  الكفارة  دون  الق�ساء  فعليه  فيه  �سافر  فاإن  فيه. 
التاأويل القريب الآتي اخلال�سة الفقهية                                                                   

                                                                        ..يتبع..

�أحكــام �ل�صوم

فيه،  البارزة  والَعالمة  �سهر رم�سان،  �سعار  القراآن 
منه جدوُل  َيخلو  يكاُد  ل  الذي  العظيم  العمل  وهو 
هر العظيم، واإنَّ من نافلة  اأعماِل اأيِّ امرئ يف هذا ال�سَّ
القول اأْن نوؤكد على اأهمية قراءة القراآن عمومًا، ويف 
هذا ال�سهر خ�سو�سًا يف �سوء قول الله -عز وجل-: 
َواأَنَفُقوا  اَلَة  ال�سَّ َواأََقاُموا  ِه  اللَّ ِكَتاَب  َيْتُلوَن  ِذيَن  الَّ اإِنَّ 
َتُبوَر  لَّن  اَرًة  جِتَ َيْرُجوَن  َوَعاَلِنَيًة  ا  �رِسًّ َرَزْقَناُهْم  مِمَّا 
َغُفوٌر  ُه  اإِنَّ ِلِه  َف�سْ ن  مِّ َوَيِزيَدُهم  اأُُجوَرُهْم  َيُهْم  ِلُيَوفِّ  
اقروؤوا   :-- النبي  وقول  ]فاطر:29-30[  �َسُكوٌر 
لأ�سحابه  �سفيعًا  القيامِة  يوَم  ياأتي  فاإنه  القراآَن، 

]م�سلم )1910([.
الله  -ر�سوان  الح  ال�سَّ لف  ال�سَّ كان  ولقد 
هذا  يف  العظيم،  الكتاب  بهذا  َيحتفلون  عليهم- 

ويف�سحون،  احتفال،  ا  اأميَّ غريه  ويف  العظيم،  هر  ال�سَّ
ليلهم  و�سواد  َنهارهم،  بيا�ِس  يف  له  �سون  وُيخ�سِّ
امل�ساحاِت ال�سا�سعَة الوا�سعة، حتَّى كانوا َيختمون فيه 

اخلتمات الكثرية ذوات العدد.
وقد نقل لنا الإماُم النَّووي يف كتابه )التبيان يف اآداب 
التي  اخلتمات  عدد  من  ُمده�سة  �سوراً  القراآن(  حملة 
لف ُيح�سيها يف قراءته للقراآن، فقال -رحمه  كان ال�سَّ
لف -ر�سي الله عنهم- لهم عاداٌت  الله-: "وكان ال�سَّ
اأبي داود  خُمتلفة يف قدر ما َيختمون فيه، فروى ابن 
كانوا  اأنَّهم  عنهم-  الله  -ر�سي  لف  ال�سَّ بع�ِس  عن 

َيختمون يف كل �سهرين ختمة واحدة، وعن بع�سهم 
يف كل �سهر ختمة، وعن بع�سهم يف كل ع�رس لياٍل 
ختمة، وعن بع�سهم يف كل ثمان لياٍل، وعن الأكرثين 
لياٍل، وعن بع�سهم يف كل �ست، وعن  يف كل �سبع 
اأربع،  كل  بع�سهم يف  وعن  بع�سهم يف كل خم�س، 
كل  يف  بع�سهم  وعن  ثالث،  كل  يف  كثريين  وعن 
ليلتني، وختم بع�سهم يف كل يوم وليلة ختمة، ومنهم 
من كان يختم يف كل يوم وليلة ختمتني، ومنهم من 
اأربعًا  ثماين ختمات:  بع�سهم  ثالثًا، وختم  يختم  كان 
بالليل، واأربعًا بالنهار" ]التبيان يف اآداب حملة القراآن 

)�س: 59([.

اأخباراً  الباب  هذا  يف  النَّووي  الإمام  لنا  �ساق  وقد   
عجيبة، اإ�سافًة اإىل ما نقلنا عنه؛ مما َيجعل الواحد منا 
عة؟  ال�رسرُّ هذه  ما  قائاًل:  نف�سه  ويكلم  م�سدوهًا،  يقف 
التي  قراءتهم  نوع  وما  اأولئك؟  الرجال  من  نوع  واأيرُّ 
جَتعل الواحد منهم َيختم كلَّ هذه اخلتمات، يف �ساعات 

َمعدودات، ل تتجاوز اأ�سابَع الكفِّ الواحدة؟
اإنَّ الله تعاىل قد بارك لأولئك الأفذاذ  ولعل اجلواَب: 
عباده،  من  ي�ساء  ملن  املكان  يطوي  كما  اأوقاتهم،  يف 
نا اأََجْلَنا النَّظَر يف موؤلفاتهم  حتَّى فعلوا ما فعلوا، ولو اأنَّ
عن  عاجزين  اأنف�سنا  لوجدنا  للنا�س،  اأخرجوها  التي 
تعدل  ف�ساعتهم  وكتابتها،  ن�سخها  بلعن  قراءتها، 
وعمرهم  �سنتنا،  و�سهرهم  �سهرنا،  ويومهم  يومنا، 
هذه  ي�سمع  وهو  املرء  لعل  واليوَم  اأعمارنا.  اأ�سعاف 
الأخبار عن �سلفنا ال�سالح تنه�س به هّمته، وين�سط 
بدنه لقراءة القراآن، فُيحاول اأْن ي�سنَع كالذي �سنعوا، 
فَيْجتِهد اأْن َيختم عدة ختمات يف رم�سان وغريه، فيقع 
لذاته  مطلوب  القراآن  ختم  اأنَّ  منه  ظّنًا  املحظور؛  يف 
قراءة  القراآَن  فيقراأ  فقط،  بعينه  ومق�سود  فح�سب، 
فاأكلها، وَبَخ�َس  اأتى على بع�س احلروف  ا  �رسيعة، رمبَّ
اأحكاَم التجويد حقها، وعطل العقل والقلَب عن فهم 

معاين ما َيقراأ، ولطائف ما َيتلو.
نَزْلَناُه اإَِلْيَك  والله -عز وجل- اأنزل القراآن لتدبره ِكَتاٌب اأَ
اْلأَْلَباِب ]�س:29[  اأُْوُلوا  َر  َوِلَيَتَذكَّ اآَياِتِه  ُروا  بَّ لَِّيدَّ ُمَباَرٌك 
ل للهذِّ فيه، والإ�رساع بقراءته؛ ولأْن تقراأ اآيًة اأو حزبًا، 
ة  ل وتفكر، خَلرٌي األَف َمرَّ اأو جزءاً، اأو �سورة بتدبر وتاأمرُّ

من اأْن َتختم القراآن كاماًل دون اأْن تعي مما تقراأ �سيئًا.
الله عنهما-  بن عمر -ر�سي  ولقد ورد عن عبدالله 
ه اأخذ يف حت�سيل �سورة واحدة -هي �سورة البقرة-  اأنَّ
يتعلمها  كان  كيف  لكن  َيتعلمها،  �سنوات  ثماين 
يف  حفظها  ا  رمبَّ اليوم  اأطفالنا  من  والطفل  اأَيحفظها، 
كان  بل  ل،  بها؟  اأيرتمن  ثالثة؟  اأو  �سهرين  اأو  �سهر 
يتعلق  ما  وكل  ومعانيها،  اأحكاَمها  ويتعلم  يحفظها، 
واجلهد،  الوقت  هذا  كل  منه  تاأخُذ  كانت  فلذلك  بها، 
ِذيَن  الَّ اأُْوَلِئَك  هذا  يف  بهم  ولنقتِد  العزم؛  فلنعقد  األ 
َهَدى الّلُه َفِبُهَداُهُم اْقَتِدْه ]الأنعام:90[ ولناأت�ِس بهم يف 

قراءتنا لكتاب ربنا كّمًا وكيفًا.
والله الهادي اإىل �سواء ال�سبيل.

كم مرة تختم �لقر�آن يف رم�صان؟

بقلم �لأ�صتاذ/ ح�صاين زغيدي
---------------------------

لتوفري  امللهيات  ت�سخري  الأخر  اجلانب  من  بقابلها 
املختلفة  الربامج  فتعد    ، له  خا�سة  واأجواء  اأريحية 
اأفالم و م�رسحيات و م�سابقات  و�سهرات ليلية   من 
يعد  هذا  و  املبارك  رم�سان   �سهر  ل�سيوف  ناعمة 
اأن رم�سان  هوؤلء  ن�سى  و  احتفاء  و  و ف�سال  اإكراما 
تقويه  �سهر  رم�سان  اأن  هوؤلء  ن�سى  و  تربية   �سهر 
بها  تف�سل  خا�سة  مدر�سة  رم�سان  اإن  الر�سيد  

الرحمان لعباده 
،  �سهر نزول الوحي  القراآن  الكرمي  اإن رم�سان يف   
على احلبيب حممد ا �سلى الله عليه و �سلم ،  لنطالق 
لينري  لالأر�س،    طريقها   ت�سق  ال�سناء  من  الهداية 
درب ال�سائرين لله ،   و ت�سق طريقها للحيارة   من 

الإن�سانية  التائهة يف �سجون املاديات ،   بقراآن يقودها 
للهداية  يقوده ل�سعادة دائمة ،  ل ينقطع خريها  . فيه  
تتجلى قيمة ال�سهر الف�سيل املبارك  يقول الله تعاىل 
�َسْهُر   ". ال�سهر   هذا  ف�سل  مبينا  التنزيل  حمكم  يف 
َناٍت  َوَبيِّ ا�ِس  لِّلنَّ ُهًدى  اْلُقْراآُن  ِفيِه  اأُنِزَل  الَِّذي  اَن  َرَم�سَ
ْمُه  ْهَر َفْلَي�سُ َن الهدى َواْلُفْرَقاِن  َفَمن �َسِهَد ِمنُكُم ال�سَّ مِّ
اأَُخَر   اٍم  اأَيَّ ْن  مِّ ٌة  َفِعدَّ �َسَفٍر  على  اأَْو  ا  َمِري�سً َكاَن  َوَمن   ۖ
َوِلُتْكِمُلوا  اْلُع�رْسَ  ِبُكُم  ُيِريُد  َوَل  اْلُي�رْسَ  ِبُكُم  ُه  اللَّ ُيِريُد 
ُكْم َت�ْسُكُروَن  َه على  َما َهَداُكْم َوَلَعلَّ وا اللَّ ُ َة َوِلُتَكربِّ اْلِعدَّ

)185(  من �سورة البقرة الأية  185.   
 اإن �سهر رم�سان احبتي هو �سهر القراآن  الكرمي ،  هو 
�سهر الهداية  و هو  �سهر التي�سري و التخفيف،  و هو 
الله  من  القرب  و  البتهال  و  الدعاء  و  التكبري  �سهر 
على  تعاىل  لله  املطلق  ال�سكر  �سهر  رم�سان  اإن     ،
اأف�ساله ،  هذا هو رم�سان يا �سادة اإن رم�سان فر�سة 
و  مدار�سة  و  قراءة    ، الكرمي  بالقراآن  ال�سلة  لتجديد 
اقتداء ،  اإن رم�سان �سهر بذل اجلهد يف  طاعة  الله  
و الإقبال على اخلريات ،  اإن رم�سان  �سهر الت�سيري 
يف الإنفاق و تر�سيد ال�ستهالك  ،  اإن رم�سان  نتعلم   
  ، �سهوة  و  نزوة  كل   عن  النف�س  حب�س  و  ال�سرب 

فرم�سان �سهر العطاء  ل �سهر الغفلة و اخلمول  .
ال�سيام  هدي  الله  ر�سول  من  تتعلم  اأن  الأمة  على   
اأنواع  بكل  مليئة  عامرة  حياة  �سيامه   كان  فقد    ،
اخلريات  فعن  ابن عبا�س - ر�سي الله عنهما - قال: 

اأجود   - و�سلم  عليه  الله  �سلى   - الله  ر�سول  كان   "
يلقاه  حني  رم�سان  يف  يكون  ما  اأجود  وكان  النا�س 
جربيل، وكان يلقاه يف كل ليلة من رم�سان فيدار�سه 
القراآن فلر�سول الله - �سلى الله عليه و�سلم - اأجود 

باخلري من الريح املر�سلة   "  رواة البخاري  
لقد كان رم�سان لر�سول الله حمطة خا�سة  لالجتهاد 
يف الطاعة  .  وعن عائ�سة - ر�سي الله عنها - قالت: 
"كان النبي - �سلى الله عليه و�سلم - اإذا دخل الع�رس 
البخاري  رواه  اأهله"    واأيقظ  ليله  واأحيا  مئزره  �سد 

برقم)1920(؛ وم�سلم برقم)1174(.    
   اإن يف هذا احلديث لفتة  طيبة ،  نتعلمها من هدي 
يف  اأهله  امل�سلم  م�ساركة  ا�ستحان  نتعلم     ، النبوة  
الطاعة  ،  اقتداء بر�سول الله �سلى الله عليه و �سلم  
عبور  حمطة   امل�سلمة  لالأمة  رم�سان  �سكل  لقد   .
لنت�سارات كبرية عرفتها الأمة ،   ل ح�رس لنا لعدها  
تاأثريها على  فمن منا ل يذكر غزوة بدر الكربى  و 
الدعوة يف ال�سدر الأول ،   فقد كانت فتحا و ن�رسا 
بعد ذلة  ليتنا نتذكر فتح الأندل�س ،  و ليتنا نتذكر عني 
جلوت ،  و ليتنا نتذكر جهاد �سالح الدين يف حطني 
،  و ليتنا نتذكر جهاد اجلزائريني يف ثورة هزت العامل 
جهاد  نتذكر  ليتنا  و  القرن   ربع  و  لقرن  ببطولتها  
رم�سان  اإن     ، العادلة    ق�سيتهم  يف  الفل�سطينيني 

حمطة اأخرى غري التي نر�سمها  له يف حياتنا اليوم .

هـذ� هـو رم�صـان �ملبـارك
�أنه قبل حلول �ل�صهر �لف�صيل ،  تبد�أ عمليات �لتخطيط  �لعملي لإجناح �ل�صهر �لو�فد ،   بتفريغ �ملدخر�ت و �أجرة  من عاد�ت �لنا�ض 
�ل�صهور لقتناء كل �مل�صتلزمات و �ملعد�ت  ،  مع �إحد�ث نقلة نوعية للبيوت  �إ�صالحا و ترتيبا و تزيينا .  يح�صل  كل  هذ� ترجيبا بال�صهر 
�ملبارك فريتفع فيه معدل �ل�صرف ، في�صرف �لر�تب �أو �أجرة �صهور يف ن�صف �صهر،  بل يت�صاعف �لإنفاق فيه  كاأنها هي�صرتيا خ�ض  بها هذ� 

�ل�صهر ،  و �ملثري يفعل كل هذ� �حتفاء و ترحابا  ب�صهر رم�صان �ملبارك  .

        �لتوبة و�صروطها 

قول الله عز وجل: )يا اأيها الذين ءامنوا توبوا اإىل الله توبة 
ن�سوًحا( )�سورة التحرمي/ءاية Cool ويقول تعاىل: )وتوبوا 
اإىل الله جميًعا اأيها املوؤمنون لعلكم تفلحون( )�سورة النور/
ءاية 31( ويقول تعاىل: )وا�ستغفروا ربكم ثم توبوا اإليه اإّن 
ربي رحيم ودود( )�سورة هود/ءاية 90 ويقول تعاىل: )واإين 
لغفار ملن تاب وءامن وعمل �سا حًلا ثم اهتدى( )�سورة طه/
حممًدا  الر�سول  اأن  الله  رحمه  ماجه  ابن  وروى   .82 ءاية 
�سلى الله عليه و�سلم قال: »التائب من الذنب كمن ل ذنب 
ابن  اأنه �سمع روعن  الله عنه  اأبي هريرة ر�سي  له».وعن 
عبا�س واأن�س بن مالك ر�سي الله عنهما اأن الر�سول �سلى 
الله عليه و�سلم قال: »لو اأّن لبن ءادم وادًيا من ذهب اأحّب 
اأن يكون له واديان، ولن ميالأ فاه اإل ال���ت���راب، وي��ت��وب 

الله على من تاب» رواه البخاري وم�سلم.
ثم  ملا زنت وحملت وو�سعت  املراأة من جهينة  ويف ق�سة 
عليها  �سلى  ثم  فُرجمت  بها  اأمر  ثم  ثيابها  عليها  �ُسدت 
الله عليه و�سلم. فقال عمر: ت�سلي عليها يا  النبي �سلى 
ر�سول الله وقد زنت؟ قال: »لقد تابت توبة لو ُق�سمت بني 
�سبعني من اأهل املدينة لو�سعتهم، وهل وَجْدت اأف�سل من 

اأن جادت بنف�سها لله عز وجل» رواه م�سلم رحمه الله. 
وقد  فوًرا  و�سغرية  كبرية  ذنب  كل  من  واجبة  والتوبة 
تظاهرت دلئل الكتاب وال�سنة واإجماع الأمة على وجوب 
طاعته،  عن  الله  مبع�سية  الن�سغال  هي  التوبة.والغفلة 
اإىل  بزمامها  وياأخذ  نف�سه  يقّوم  الذي  هو  العاقل  فامل�سلم 
ما فيه مر�ساة الله تعاىل ور�سوله، واإن جنحت نف�سه يوًما 
املحرمة،  ال�سهوات  يف  والنهماك  املعا�سي  يف  للوقوع 
عن  ويعفو  التوب  يقبل  رحيم،  غفور  اخلالق  اأّن  يعلم 
اأ�رسف يف الذنوب ثم تاب منها فاإّن  ال�سيئات، واأنه مهما 
الذين  عبادي  يا  )قل  وجل:  عّز  لقوله  جميًعا.  يغفرها  الله 
اأ�رسفوا على اأنف�سهم ل تقنطوا من رحمة الله اإّن الله يغفر 
الزمر/ ءاية  الرحيم( )�سورة  الغفور  اإنه هو  الذنوب جميًعا 
نف�سه  املرء يف  اأن يجزم  الله هو  53( والقنوط من رحمة 
باأّن الله ل يرحمه ول يغفر له بل يعذبه، وهذا القنوط ذنب 

من الكبائر. 



�لت�صريعي و�ع�صاء  �لوزر�ء  مكافاآت  ببند  �خلا�ض 

�أ�صرى  فل�صطينيون

جدعون ليفي - هاآرت�ض
-------------------

حادثة  وقعت  الوباء  فرتة  بداية  يف 
باهتمام  يبدو، مل حتظ  كما  هام�سية 
باأنها  اأع��ل��ن��ت  اإ���رسائ��ي��ل  خ��ا���س: 
العمال  اآلف  لع�رسات  �ست�سمح 
بالبقاء  املناطق  من  الفل�سطينيني 
ملوا�سلة  اإ�رسائيل  داخ��ل  واملبيت 
وب��اء؟  اأي��ام  يف  حتى  فيها.  العمل 
اأين  نحتاجه،  عندما  ال�ساباك  اأين 
يحافظ  من  الأمن؟  واأذرع  ال�رسطة 
املوقوتة  القنابل  ع�رسات  من  علينا 
غرف  م��دخ��ل  على  �ستنام  ال��ت��ي 
ع�رسون  نومنا.  غرف  ويف  الأطفال 
ق��ات��ل.  خ���وف  منهم  خفنا  �سنة 
منذ  منهم،  حذرونا  �سنة  ع�رسون 
لهم  ن�سمح  مل  الثانية  النتفا�سة 
بالنوم هنا.. وفجاأة زال اخلطر وكاأنه 
ملن  م�سموحًا  اأ�سبح  فجاأة  يكن..  مل 
اأن ينام فيها. �سعرة من  يبني بالدنا 
نام   – ت�سقط  مل  الإ�رسائيليني  �سعر 
ت�سقط  ومل  هنا  الفل�سطينيون 
العتماد  بالطبع  ميكن  ال�سماء. 
الوباء،  انتهاء  عند  اإ�رسائيل:  على 
اأخرى  مرة  اإ�رسائيل  بناة  �سي�سطر 

اإىل املراوحة بني احلواجز يف الليل.
والأوب��ئ��ة  الفريو�سات  م��ن  كثري 
البحر  بني  احلني  ذلك  منذ  انت�رست 
اجتمعتا  وال�سلطة  اإ�رسائيل  والنهر. 
ال�سائقة  م��ن  ثقيل  غ��ط��اء  حت��ت 
الأ�سهر  هي  ه��ذه  كانت  واخل��وف. 
منذ  املنطقة  يف  ه����دوءاً  الأك���رث 
ومدنها  اإ�رسائيل  ح��دود  �سنوات. 

ومدن  الالجئني  وخميمات  وقراها؛ 
عرفت  جميعها  والقطاع،  ال�سفة 
زمن.  منذ  نعهده  مل  ن�سبيًا  ه��دوءاً 
والبالونات  النار  اأوقفت  خفية  يد 
وال�������س���واري���خ والع���ت���ق���الت 
وباء  ب�سبب  اأي�سًا.  والغتيالت 
كان هناك هدنة وما زالت م�ستمرة. 
مل  وكاأنها  و�ستنتهي  و�ستزول 

تكن. ورمبا ل.
جبهة  يف  وقف  نف�سه،  الوقت  يف 
وممر�سون  اأطباء  الوباء  مكافحة 
وعمال  نظافة  ورج��ال  و�سيادلة 
الإع��الم  و�سائل  ع��رب.  م�ساعدة 
يومًا،  ت�ساهدهم  مل  التي  اجلماهريية 
حت�سب  مل  والتي  �سعبهم،  اأبناء  ول 
العادية،  الأيام  يف  ح�ساب  اأي  لهم 
وتقدير.  ب��اح��رتام  معهم  تعاملت 
للمرة  ب�رساً  العرب  اأ�سبح  وفجاأة 
يف  اأخ�سائيون  حياتهم.  يف  الأوىل 
عربي  م�ست�سفى  مديرو  اأو  الأوبئة 
يكفي  مب��ا  خ��رباء  بعد  يعتربوا  مل 
يف  تخ�س�سهم  جمال  يف  للظهور 
تظهر  وف��ج��اأة،  الإع���الم..  و�سائل 
الأوىل  ال�سفحة  العرب على  �سور 
على  اأحرونوت"  "يديعوت  يف 
كنتم  هل  اإره��اب��ي��ني.  �سورة  غري 
�سي�سعلون  ممن  حتى  ت�سدقون؟ 
الح��ت��ف��الت  ق��م��ة  امل�����س��اع��ل يف 
�سيكون  الر�سمية،  ال�سهيونية 
للمرة  لي�س  ع��رب��ي،  متثيل  هناك 
ال�سنة  هذه  يف  لكنه  طبعًا،  الأوىل 
مل يكن هو العربي اجليد اأو العميل، 
اختري  طبي  طاقم  اأف���راد  اأح��د  ب��ل 

بف�سل  ولي�س  اإخال�سه  بف�سل 
ولئه.

ظ��اه��رة  ح��دث��ت  ه���ذا  ج��ان��ب  اإىل 
قيا�س  ال�سعب  من  زال  ما  مفاجئة 
تاريخ  يف  الأوىل  للمرة  ت�سجيلها: 
مب�ساعر  ���س��ع��روا  الإ���رسائ��ي��ل��ي��ني 
مع  لكن  حقًا،  لي�س  الفل�سطينيني. 
ذلك: اإغالق، وحظر جتول، وحواجز، 
لقد  مذهلة…  بكميات  وبطالة 
الهدف  واأن  موؤقت،  هذا  اأن  عرفوا 
مربر – خالفًا ملا يجري يف الحتالل 
طعم  ذاق���وا  ذل��ك،  م��ع  لكنهم   –
�سي�ساعدهم  احتالل �سغري. هل هذا 
التماهي  من  بالقليل  ال�سعور  يف 
هل  الفل�سطينيني؟  ال�سحايا  مع 
باأن ما خربوه  �سيدرك الإ�رسائيليون 
فاخرة،  ب�رسوط  �سهرين  طوال  هنا 
 50 من  اأك��رث  الفل�سطينيون  خربه 
ل  واإه��ان��ة  تنكيل  ب�����رسوط  �سنة 

ت�سدق؟ هناك �سك كبري، لكن رمبا
جاء  هل  البالد.  يف  �سوهدت  براعم 
�سك  هناك  اأي�سًا؟  العندليب  وقت 
نحو  ملليمرتاً  دفعتنا  كورونا  كبري. 
حل الدولة الواحدة الذي مل يبق اأي 
جداً  �سغرية  خطوة  غريه.  اآخر  حل 
لالإن�سانية.  خطوة  هي  لل�سخ�س 
للحظة  للرتاجع.  خطوة ه�سة وقابلة 
مثلنا،  كب�رس  اإ�رسائيل  عرب  ظهر 
ويواجهونه  اخلطر  لنف�س  يتعر�سون 
ل  احل���ظ،  حل�سن  وح��ت��ى  مثلنا، 
اأم��ل  مثلما  منا،  اأك��رث  ين�رسونه 
مات،  املناطق  يف  الإرهاب  البع�س. 
حتول  احل��دود  بجانبي  والن�سغال 

�سليمة،  دولة  يف  مثلما  مدين،  اإىل 
الطبية  امل�ساعدة  فتات  مع  حتى 
�سجنها،  يف  بقيت  غزة  وهناك.  هنا 
اأي  يفوتون  ل  الذين  وامل�ستوطنون 
الوباء،  اأم��ام  حتى  للعنف،  فر�سة 
من  اأكرث  و�رسقوا  ودم��روا  �رسبوا 
اإ�رسائيل  ببال  يخطر  مل  املتو�سط، 
نية يف فرتة  بادرة ح�سن  باأي  القيام 
�سجناء.  �رساح  اإطالق  مثل  كورونا 
ولكن وقف يف الأجواء ولو للحظة 

�سيء يبعث على الأمل.
الإ���رسائ��ي��ل��ي��ون  ي�ستخل�س  ه��ل 
ال���درو����س م��ن ه���ذه ال��ت��ط��ورات 
ب��ذرة  هنا  دف��ن��ت  ه��ل  ال�سغرية؟ 
امل�����س��ريي؟  ال��وع��ي  يف  للتغيري 
والذي  يوم،  اأي  الذي مل يحدث يف 
باأن  يدركون  الإ�رسائيليني  �سيجعل 
بال�سبط  ب�رس  هم  الفل�سطينيني 
احلقوق  الأح���الم  لديهم  مثلهم، 
لتوقعات  مكان  اأي  يوجد  ل  ذاتها؟ 
والكراهية  احل��روب  وكالء  كبرية. 
ما  املتطرفة  والقومية  والعن�رسية 
ذلك،  مع  كانوا.  مثلما  اأقوياء  زالوا 
واحدة.  دولة  واح��د،  وباء  �سعبان، 
فيها  يعي�س  التي  الواحدة  الدولة 
حكم،  اأنظمة  ثالثة  حتت  �سعبان 
الت�سلح  �سباق  عن  للحظة  توقفت 
كارثة  اإىل  نحتاج  املجنون.  وال��دم 
التغيري.  حت��دث  ك��ي  بكثري  اأك��رب 
ال�سغرية  بالكارثة  اأنف�سنا  �سنعزي 
كما  اأ�سعب،  تغيري  اإىل  اأدت  التي 
اأمر  كهذا  تغيري  �سينق�سي.  يبدو 

الفقراء. ي�سعد 

متى يفهم �لإ�صر�ئيليون �أن للفل�صطينيني حقوقااً كغريهم من �لب�صر؟

لغي �لتعديل �لذي �أقره ب�صاأن قانون �لتقاعد بعد حالة من �ل�صخط ...عبا�ض يجُ
اأ�سدره  الذي  التعديل  اأثار  ان  بعد 
ب�ساأن  عبا�س  حممود  ال�سلطة  رئي�س 
قانون التقاعد وحتديداً ما يتعلق ببند 
من  حالة  الوزراء  ورواتب  املكافاآت 
عبا�س  اأ�سدر   ، والغ�سب  ال�سخط 
الليلة  من  متاأخرة  �ساعة  يف  قررراً  

. التعديالت  تلك  باإلغاء   ، املا�سية 
اأكد  ال��وزراء  "رئي�س  ا�ستية  حممد 
باأن  بوك  الفي�س  على  �سفحته  على 
ا�ستجاب  عبا�س  حممود  الرئي�س 
التعديالت  ُحزمة  واألغى  م�سكورا 
بقانون  ب��ق��رار  املتعلقة  الأخ���رية 
تعديل  ب�ساأن  القرار  وحتديداً  التقاعد 

اأع�ساء  وروات��ب  مكافاآت  قانون 
بدرجة  هم  ومن  الت�رسيعي،  املجل�س 
ب�ساأن  وق���رار  وامل��ح��اف��ظ��ني  وزي���ر 
هم  ملن  العام  التقاعد  قانون  تعديل 

وزير." برتبة 
بقانون  القراران  اأن  ان  اىل  وي�سار 
اللذان   ،2020 ل�سنة  و12(   4( رقم 
الكثري  اأث��ارا  قد  الرئي�س،  األغاهما 
حالة  مع  متا�سيهما  لعدم  اجلدل،  من 
ال�سعب  يعي�سها  التي  التق�سف 
كورونا،  جائحة  ظل  يف  الفل�سطيني 
مالية  ام��ت��ي��ازات  مينحان  ولأنهما 
كبار  من  لفئة  اإ�سافية  مالية  وغري 

يحمالن  اأنهما  كما  الدولة،  موظفي 
ومي�سان  الأعباء،  من  مزيداً  امليزانية 
يف  التقاعد،  لهيئة  املايل  بالو�سع 

امل��وازن��ة  فيه  تعاين  ال��ذي  ال��وق��ت 
وعجزاً  خانقة  مالية  اأزم��ة  العامة 

. خطرياً
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�أخبار فل�صطني

فل�سطني  اأ������رسى  م��رك��ز  اأك����د 
اأن قوات  اأم�س الربعاء،  للدرا�سات، 

الح��ت��الل الإ���رسائ��ي��ل��ي 
�سهر  بداية  منُذ  اعتقلت 
املبارك،   2020 رم�سان 
ال�سفة  يف  م��واط��ًن��ا   40

. ملحتلة ا
با�سم  املتحدث  واأو���س��ح 
فل�سطني،  اأ����رسى  مركز 
ال��ق��وات  اأن  الأ���س��ق��ر،  ري��ا���س 

حياة  تعر�س  زالت  ل  الإ�رسائيلية 
للخطر  الفل�سطينيني  من  الآلف 
وزجهم  اعتقالهم  خالل  من  ال�سديد 
لأدن��ى  تفتقر  التي  ال�سجون  يف 
وال�سحية،  املعي�سية  متطلبات 

كورونا. فريو�س  تف�سي  مع  خا�سة 
خالل  اعتقل  الح��ت��الل  اأن  وب��ني 
القد�س  من  اأطفال  �ستة  رم�سان 

"م�سباح  ال�سهيد  وزوجة  املحتلة، 
من  ال���رسى  وباقي  �سبيح"،  اأب��و 

املحتلة. بال�سفة  خمتلفة  مدن 
وط��ال��ب الأ���س��ق��ر، امل��وؤ���س�����س��ات 
والدولية  والإن�سانية  احلقوقية 
الحتالل  حكومة  على  بال�سغط 
باجتاه  العن�رسية  �سيا�ستها  لوقف 

الأعزل. الفل�سطيني  ال�سعب 

قو�ت �لحتالل �عتقلت ع�صر�ت �لفل�صطينيني منذجُ بد�ية �صهر رم�صان

 نائل رفيق �بر�هيم 
�صلهب

الأ�رس يف  عاًما  ثالثون 
21- بتاريخ  �سلهب   اإبراهيم  رفيق  نائل  ولد 
ومكث   ،1993  –  9  –  27 واعتقل   ،9-1974
ثم  �سهور  ثالثة  قرابة  التحقيق  زنازين  يف 
امل�ساركة  تهمة  �سلهب  نائل  لالأ�سري  وجهت 
اإرميلة وفهد ال�سلودي  اأبو  مع جمموعة مروان 
يف  اإ�رسائيلي  جندي  قتل  يف  �سليمان  وتي�سري 
 30 ب�سجنه  يق�سي  حكًما  �سدر  ثم  بيتونيا، 
عاًما.  15 من  اأكرث  الآن  حتى  منها  ق�سى  عاًما 
هي   �سجون  ع��دة  ب��ني  نائل  الأ���س��ري  تنقل   
ع�سقالن،  جنيد،  اخلليل،  الله،  رام  امل�سكوبية، 
�سجن  يف  معتقل  الآن  وه��و  نفحة،  �سطة، 

نفحة. �سجن  بجوار  النقب  يف  رامون 
ال�سجن  يف  التوجيهي  نائل  الأ�سري  اأكمل 
العدادي  الثالث  ال�سف  اأنهى  اأن  بعد  وجنح 
القراآن  بحفظ  حالًيا  ويقوم  اإعتقاله،  قبل 

العربية. اللغة  ويتعلم  ال�سجن،  داخل  الكرمي 
وانتظار ماأ�ساة 

مزدوجة  ماأ�ساة  فهي  الزيارة  معاناة  عن  اأما 
الزيارة  قوانني  ب�سبب  والأهل  الأ�سري  يعي�سها 
الأوىل  الدرجة  من  لأهله  اإل  ت�سمح  ل  التي 
الدرجة  من  اأقاربه  جميع  بذلك  حارمة  بزيارته 
من  و�سقيقاته  اأ�سقائه  اأولد  حتى  الثانية 

يته. روؤ
بفارغ  زيارته  موعد  الأ�سري  وال��دة  تنتظر 
لق��رتاب  ���س��دي��د  ب��ت��وت��ر  وت�سعر  ال�����س��رب، 
هويتها  بتفقد  الزيارة  ليلة  تقوم  حيث  املوعد 
الهوية  ن�سيان  من  خوًفا  مرات  عدة  ال�سخ�سية 
ولدى  اإبنها،  زي��ارة  من  حرمانها  وبالتايل 
ل�ساعات  النتظار  من  تعاين  للزيارة  ذهابها 
منها  تفوح  التي  النتظار  قاعات  يف  طويلة 
بروؤية  لها  ي�سمح  حتى  والعفن  القذارة  رائحة 

زجاجي. جدار  وراء  من  اإبنها 
لأنني  قلبي  يتفطر  نائل:"  الأ�سري  والدة  تقول 
اإعتقاله  فرتة  فطوال  نائل،  امل�س  اأن  ا�ستطيع  ل 
خا�سة  زيارة  مرتني  فقط  اأزوره  اأن  ا�ستطعت 
حيث  نفحة،  يف  ورامون  ع�سقالن  �سجني  يف 
�سمحت  اأن  بعد  وتقبيله  يديه  مل�س  من  متكنت 

الزيارة". �سباك  بفتح  ال�سجن  اإدارة 
منذ   " فتقول:  الزيارة  معاناة  والدته  وت�سف 
تعاين  والعائلة  نائل  لإعتقال  الأوىل  اللحظة 
التي  ال�سجون  اإدارة  ت�رسفات  �سوء  م��ن 
الأحيان  من  كثري  يف  وترف�س  بالزيارة  تتحكم 
كما  له،  �سوفية  اأغطية  اأو  مالب�س  اأي  اإدخال 

روؤيته". من  مبنعنا  تقوم 
قوية  معنوياتي  اأن  اإل  املعاناة  رغم  واأ�سافت:" 
الذي  بيته  اإىل  �سيعود  نائل  اأن  اأمل  وعندي 

الزمن". طال  مهما  اإليه  ا�ستاق 

فريو�س  وفيات  ح�سيلة  ارتفعت 
اإىل  "اإ�رسائيل"  يف  امل�ستجد  كورونا 

وفاة. حالتي  ت�سجيل  بعد   212
ال�سحية  وزارة  اأع��ل��ن��ت  وق���د 
عن  الأرب��ع��اء،  اأم�س  الإ�رسائيلية، 
اإ�سابة  و54  وف��اة  حالتي  ت�سجيل 

امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
املا�سية،  ال�24  ال�ساعات  خ��الل 
اإىل  الإجمالية  احل�سيلة  لرتتفع 
 212 بينها  م��ن  اإ���س��اب��ة   15782

وفاة. حالت 
الإ�رسائيلية"  "ال�سحة  واأو�سحت 

الإ���س��اب��ات  ب��ني  م��ن  اأن 
حالة  و82  طفيفة،   7747
خطرية،  و120  متو�سطة، 
م��و���س��ول��ون   91 بينها 
ب����ج����ه����از ال��ت��ن��ف�����س 

ال�سطناعي.

�رتفاع ح�صيلة وفيات "كورونا" يف �إ�صر�ئيل �إىل 212
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ر�صالة من علماء �ل�صني: "فريو�ض كورونا قد 
ل يختفي �أبد�"

قر�ءة / حممد علي
---------------- 

يختفي  اأن  امل��رج��ح  غ��ري  وم��ن 
التي  بالطريقة  اجلديد  الفريو�س 
القدمية  ال�ساللة  بها  اختفت 
نه  لأ عاًما،   17 منذ  "�سار�س" 
دون  الأ�سخا�س  بع�س  ي�سيب 
وا�سحة  اأع��را���س  يف  الت�سبب 
وك��ال��ة  بح�سب  احل��م��ى،  م��ث��ل 
جمموعة  وقالت  "بلومبريغ". 
ال�سينيني  والباحثني  الأطباء  من 
خالل  ال��ف��ريو���س��ات،  جم��ال  يف 
يف  عقد  ال��ي��وم  �سحفى  مت��ر  م��وؤ
امل�سابني  جمموعة  اإن  ب��ك��ني، 
تظهر  ول  ل��ل��ع��دوى  احل��ام��ل��ني 
من  جت��ع��ل  الأع���را����س  عليهم 
املر�س  انتقال  احتواء  ال�سعب 
ن�رس  مي��ك��ن��ه��ا  ح��ي��ث  ب��ال��ك��ام��ل 

اكت�سافه. دون  الفريو�س 
اأ�سيب  �سار�س،  تف�سي  عندما 
مبجرد  لكن  خطري،  مبر�س  الآلف 
توقف  الآخ���ري���ن،  ع��ن  ع��زل��ه��م 
وعلى  النت�سار.  عن  الفريو�س 
زال��ت  م��ا  ذل���ك،  م��ن  النقي�س 
غري  احلالت  ع�رسات  جتد  ال�سني 
الفريو�س  باأعرا�س  امل�سحوبة 
من  الرغم  على  يوم  كل  اجلديد 

الوباء. على  ال�سيطرة  اإعالن 
معهد  م��دي��ر  ت�����س��ي،  ج��ني  ق��ال 
يف  املر�س  م�سببات  بيولوجيا 
وهي  الطبية،  العلوم  اأكادميية 
الطبية  للبحوث  موؤ�س�سة  اأكرب 
اأن  املحتمل  "من  ال�����س��ني:  يف 
مع  يتعاي�س  وب��اء  ه��ذا  ي��ك��ون 
وي�سبح  طويلة،  لفرتة  الب�رس 
الأج�سام  داخل  وي�ستمر  مو�سمًيا 

. لب�رسية" ا
كبار  بني  يت�سكل  اإجماع  هناك 
جميع  يف  واحلكومات  الباحثني 
غري  من  ن��ه  اأ على  العامل  اأنحاء 
الفريو�س،  على  الق�ساء  املحتمل 
املكلفة  الإغ��الق  عمليات  رغم 
كبري  جزء  تعطل  اإىل  اأدت  التي 
ويدعو  العاملي.  القت�ساد  من 
العامة  ال�سحة  خ��رباء  بع�س 
ال�����س��م��اح  اإىل  ال��ه��ن��د(  )م��ث��ل 
بطريقة  بالنت�سار  للفريو�س 
ال�سكان  خ��الل  م��ن  م�سبوطة 
اختارت  حني  يف  �سنا،  الأ�سغر 
تبني  ع��دم  ال�سويد  مثل  دول 
ال�سارمة.  الإغ���الق  اإج���راءات 
املعهد  مدير  فو�سي،  نتوين  اأ وقال 
للح�سا�سية  الأمريكي  الوطني 
ال�سهر  امل��ع��دي��ة،  م���را����س  والأ
 "19 "كوفيد  مر�س  اإن  املا�سي، 
ميكن  ال��ف��ريو���س،  ي�سببه  ال��ذي 
مو�سمًيا،  ��ا  م��ر���سً ي�سبح  اأن 

تظهر  التي  باحلالت  وا�ست�سهد 
اجلنوبي  الن�سف  بلدان  يف  الآن 
مع  تزامنا  الأر�سية  الكرة  من 

املناطق. هذه  يف  ال�ستاء  قرب 
كيف  ت�صرح  �صيناريوهات   4

كورونا.. �صينتهي 
املوؤكدة  الإ�سابات  عدد  جت��اوز 
ب��ال��ف��ريو���س ح��ت��ى ك��ت��اب��ة ه��ذه 
ووفيات  ماليني،  الثالثة  املدونة 
اأرقاٌم  �سخ�س؛  األف  مبئتي  ُتقدر 
ا  خ�سو�سً بجدية  ُتقلق  باتت 
الفريو�س  مع  كرٌث  تعامل  اأن  بعد 
ما  واأكرث  برد،  نزلة  نه  اأ لو  كما 
م��را���س  الأ ن��وع��ي��ة  يف  يخيف 
��ي  ���سّ الأ املنحنى  ه��و  ال�سارية 
الإ�سابات  فتزايد  لالإ�سابات؛ 
ق�سرية  فرتٍة  يف  وا�سع  نحو  على 
حتى  منه  تخاف  الذي  ال�سبح  هو 
العامل،  يف  ال�سحة  اأنظمة  اأعتى 
يف  ال�سحة  نظام  يف  حدث  وما 
�ساهٍد  خ��ري  يكون  ق��د  اإيطاليا 
الرابع  ال�سهر  دخلنا  ذلك.  على 
ن�سف  كورونا  مع  مواجهتنا  من 
منازلهم،  يف  الكوكب  �سكان 
توقفت،  وال�رسكات  وامل�سانع 
وحركة  حدودها،  اأغلقت  والدول 
م�ستوياتها،  دن��ى  اأ يف  امل��الح��ة 
جتوٍل  وحظر  �سارمة  وق��وان��ني 
هل  ول��ك��ن  ال����دول،  اأغ��ل��ب  يف 
التي  اجلائحة  �سينهي  م��ا  ه��ذا 
والنا�س  الإع���الم  حديث  باتت 
التكهن  ي��زال  م��ا   !2020 ع��ام 
م�ستمًرا  ال��وب��اء  م�سري  ح��ول 
برز  اأ ليكم  اإ ولكن  اليوم،  حتى 
لنتهاء  املحتملة  ال�سيناريوهات 

الوبا. هذا 
�لفريو�ض �لإغالق وعزل 

اأغ��ل��ب  يف  الأول  ال�سيناريو 
ُيفر�س  اأن  هو  اجلادة  املناق�سات 
اإغ�����الق ك��ام��ل ع��ل��ى ال���دول 
وا�سعة  بحملة  والبدء  قاليم  والأ
امل�سابني  وحتديد  للت�سخي�س 
توقف،  ودون  ب�رسعة  بالفريو�س 
يجب  ال�سيناريو  لهذا  وتبًعا 
لفرتة  حدودها  ال��دول  تغلق  اأن 
واإج���راء  بع�سها  م��ع  متزامنة 
فيما  وال��ت��ع��اون  الفحو�سات 

الفريو�س. حاملي  لتحديد  بينها 
ول���ك���ن ه����ذا احل����ل ق���د ي���راه 
للتحقيق  ق��اب��ٍل  غ��ري  اآخ����رون 
ال��ك��ب��ري  الن��ت�����س��ار  ظ���ل  يف 
ال��دول  بع�س  واإح��ج��ام  للوباء 
منع  يف  وال��ت��ح��رك  للم�ساعدة 
اأن  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ان��ت�����س��اره، 
لقاح  تطوير  ياأخذه  الذي  الوقت 

طوياًل  يكون  اأن  ميكن  للفريو�س 
دعا  وق��د  ���س��ن��وات،  اإىل  ومي��ت��د 
واملواطنني  احلكومات  الباحثون 
من  يخففوا  اأن  وامل�ستثمرين 
اللقاح  ن��ت��اج  اإ ب�ساأن  لهم  تفاوؤ
ما  وه��و  م��ع��دودة،  ���س��ه��وٍر  يف 
اأي  ال��دول؛  بع�س  مبقدور  لي�س 
واإجراءات  بالإغالق  ال�ستمرار 
ال���ك�������س���وف وجم�������اراة ه���ذا 

. يو ر ل�سينا ا
ا�ستعدوا! �سهًرا..  ع�رس  ثمانية 

وعلى  ال��ث��اين  ال�سيناريو  يف 
اُتخذت  التي  ال�رسعة  عك�س 
يف  املفرو�سة  الإج���راءات  فيها 
جتول  حظر  من  كورونا  مواجهة 
حكومية  موؤ�س�سات  واإغ���الق 
وغريها،  اجتماعية  ومن�ساآت 
على  ال��وب��اء  زوال  ���س��ي��ك��ون 
�سهًرا  ل18  وي�ستمر  بطاأ  اأ نحو 
جولييت  عنه  اأعلنت  م��ا  وف��ق 
يف  الداخلي  الأمن  مديرة  كاييم 
الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات 
اللقاح  خلروج  الالزم  الوقت  وهو 
با�ستخدامه  والبدء  النور  اإىل 
فعاليته  يثبت  اأن  بعد  تدريجًيا 
مع  له  اجلانبي  ال�رسر  وُيقا�س 
معايري  من  وغريها  الإيجابيات 
احلل  ه��ذا  ال��ل��ق��اح��ات،  اإ���س��دار 
احتماليته  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
كاٍف،  بقدٍر  مثالًيا  لي�س  ولكنه 
دول  تعي�سه  ال��ذي  ف��الإغ��الق 
كوارث  يف  ي�ساهم  الآن  العامل 
ميكن  ل  واجتماعية  اقت�سادية 
وهو  الدول  بع�س  يف  احتمالها 
�سكاًل  م�ستقبلها  يف  ثر  يوؤ ما 
ون��ظ��اًم��ا. وق��ال��ت ك��اي��ي��م يف 
ذي  جملة  يف  ُن�رس  الذي  مقالها 
قد  "الأزمة  عنوان  حتت  اأتالنتك 
ا�ستعدوا"  �سهًرا..   18 ت�ستمر 
يريد  متكرران  الن  ���س��وؤ هناك 
على  ال��وق��ت  م��رور  م��ع  النا�س 
وهما:  عنهما،  الإج��اب��ة  معرفة 
ومتى  ال��وب��اء؟  �سينتهي  متى 
اإىل  ال��ع��ودة  ل��ه��م  �ستت�سنى 
واأو�سحت  الطبيعية؟  حياتهم 
الأخري  ال  ال�سوؤ عن  الإجابة  اأن 
اإىل  النا�س  عودة  مبوعد  املتعلق 
تخ�سع  ل  الطبيعية  حياتهم 
من��ا  واإ فح�سب،  العلم  ملعطيات 
ت��خ�����س��ع حل�����س��اب��ات اأخ��الق��ي��ة 
يف  الرغبة  اأحد  ميلك  ل  و�سيا�سية 
ال  ال�سوؤ عن  اأما  جهًرا،  نقا�سها 
يف  العلم  يحدده  ما  فهو  الأول 
ويف  وتوزيعه،  اللقاح  تطوير 
املدة  هذه  يف  اللقاح  ُينتج  مل  حال 

حممودة. غري  العواقب  �ستكون 
�لقطيع مناعة 

فبح�سب  الثالث  ال�سيناريو  ما  اأ
بلومربغ،  موقع  ن�رسها  درا�سة 
حينما  فقط  ال��وب��اء  �سينتهي 
اأي  القطيع"؛  مناعة  "تن�ساأ 
من  ك��اف  ع��دد  هناك  يكون  اأن 
مناعة  ط��وروا  ق��د  الأ�سخا�س 
���س��د ه����ذا امل���ر����س، وه��ن��اك 
هذه  اإىل  للو�سول  طريقتان 
هي  الأوىل  ف��ق��ط:  ال��ن��ت��ي��ج��ة 
عدد  اإىل  وتو�سيله  لقاح،  نتاج  اإ
–وهو  والثاين  الب�رس،  من  كاف 
اأن  �سوداوية–  والأكرث  الأ�رسع 
من  م��الي��ني  ال��ف��ريو���س  ي�سيب 
انهيار  اإىل  يوؤدي  قد  ما  النا�س، 
وازدي����اد  ال�سحية  ن��ظ��م��ة  الأ
كبرًيا،  ازدي���اًدا  الوفيات  ع��دد 
كاف  عدد  تطوير  اإىل  بالإ�سافة 
الفريو�س،  �سد  مناعة  الب�رس  من 
"مناعة  ع��ن  امل��داف��ع��ني  ل��ك��ن 
اإج��راءات  اإن  يقولون  القطيع" 
حاًل  لي�ست  الجتماعي  التباعد 
واإن  حتى  الوباء  ملكافحة  عملًيا 
الفريو�س،  انح�سار  اإىل  اأدت 
الإغ��الق  ه��ذا  اأن  ه��و  وال�سبب 
القت�ساد،  حركة  �سل  اإىل  يوؤدي 
يجدون  النا�س  من  كثرًيا  اإن  اأي 
للعي�س. موارد  اأي  بدون  نف�سهم  اأ
اإج����راءات  جن���اح  ح���ال  م���ا يف  اأ
كبح  يف  الج��ت��م��اع��ي  التباعد 
الفريو�س  ف��اإن  ال��وب��اء،  انت�سار 
جرى  ذا  اإ اأخ��رى،  م��رة  يعود  قد 
القطيع  فمناعة  القيود.  تخفيف 
ا،  اأي�سً العواقب  م��ن��ة  اآ لي�ست 
يف  ثمارها  ت��ت  اآ قد  كانت  ذا  ف��اإ
نه  فاإ ال�سويد،  مثل  متقدمة  دولة 
و�سع  عن  ت�سفر  اأن  نها  �ساأ من 
كارثي يف دول اأخرى ذات اأنظمة 
ورمبا  ال�سحية،  للرعاية  �سعيفة 
عاجزة  نف�سها  امل�ست�سفيات  جتد 
يف  املر�سى،  من  هائل  عدد  اأمام 
املفرو�سة  القيود  اأُزي��ل��ت  ح��ال 
ل  املخاطرة  وهذه  التنقل،  على 
يف  اأحد  تبعاتها  يتحمل  اأن  ميكن 

احلالة. تلك 
�صيوؤول خطة 

يتلخ�س  ال��راب��ع  ال�����س��ي��ن��اري��و 
ن��دب��ن��دن��ت  الإ ع��ل��ى  ت��ق��ري��ر  يف 
ال�سحفي  فيه  يحاول  اأونالين، 
خطة  جن��اح  تف�سري  م��ولين  تيم 
الوباء  جتاوز  يف  اجلنوبية  كوريا 
كربى  دوًل  اأن  حني  يف  ب�سال�سة 
الأمريكية  املتحدة  كالوليات 
يف  ح��ال��ة  اأول  اكت�سفت  ال��ت��ي 
اجلنوبية  كوريا  مع  نف�سه  اليوم 
التعامل  يف  ذريًعا  ف�ساًل  ف�سلت 
احلكومة  اإن  فيقول  كورونا،  مع 
م�سنعي  ا�ستدعت  ال��ك��وري��ة 
كلهم  الطبي  الختبار  اأدوات 
الثاين  ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون   27 ي��وم 
اختبار  تطوير  منهم  وطلبت 
���رسع  لك��ت�����س��اف ال��ف��ريو���س ب��اأ
فرباير/ من  ال��راب��ع  ويف  وق��ت. 
الكورية  اجلهات  وافقت  �سباط 
الفائز،  الختبار  على  املخت�سة 
ال��ف��ور،  على  الت�سنيع  وب���داأ 
برنامج  ال�سلطات  ل��دى  فبات 
على  ظلت  ث��م  مبكر،  اخ��ت��ب��ار 
���س��خ��ا���س ال��ذي��ن  ات�����س��ال ب��الأ
بالفريو�س،  اإ�سابتهم  اكت�سفت 
مبكًرا  عزلهم  م��ن  متكنت  ل��ذا 
الآخرين  اإىل  العدوى  نقل  قبل 

املقربني. وغري  املقربني 

للر�أي �لآخذ يف  �إ�صافة جديدة  ��صتئ�صاله من �لعامل، يف  �مل�صتجد قد ل يتم  �أن فريو�ض كورونا  حذر علماء �صينيون من 
�لأنفلونز�. ت�صبه  �لظهور على �لأرجح يف موجات  19" �صيعاود  "كوفيد  �مل�صبب ملر�ض  �لفريو�ض  �أن  �إىل  �لذي ي�صري  �لنت�صار 

دويل

الثقافة  الطيب،  اأحمد  الأزهر  �سيخ  هاجم 
تاريخيا  يتتبع  من  اإن  وق��ال  الغربية، 
هناك  اأن  يجد  الغربية،  احل�سارة  و�سع 
�سار  واأ اخلطرية.  النحرافات  من  الكثري 
املرتجمة،  الكتب  م��ن  الكثري  اأن  اإىل 
من  �سديد  خطر  وج��ود  اإىل  ���س��ارت  اأ
تنكرت  التي  احل�سارة  تلك  انحرافات 
فطر  فطرة  اأو  قيمة  ولكل  ديان  ولالأ لله 
الطيب  الإمام  واأكد  عليها.  النا�س  الله 
الثقايف  الغزو  يف  تكمن  امل�سكلة  اأن 
تلك  لفر�س  احلثيث  الغربي  وال�سعي 
وهو  ثقافتنا،  وت��دم��ري  علينا  الثقافة 
وبيان  عليها  للرد  دائما  بنا  يدفع  ما 
الإ�سالمية.  بثقافتنا  مت�سكنا  ���رسورة 
يف  ورد  ملا  م�سداقا  الأمر  هذا  باأن  ونوه 
حدود  يف  القائم  "مثل  الر�سول:  قول 
ا�ستهموا  قوم  كمثل  فيها  والواقع  الله 

اأعالها  بع�سهم  ف�سار  �سفينة  على 
من  ا�ستقوا  ذا  اإ اأ�سفلها،  وبع�سهم 
لو  فقالوا:  فوقهم،  من  على  مروا  املاء 
من  ذ  نوؤ مل  خرقا  ن�سيبنا  يف  خرقنا  نا  اأ
هلكوا  اأرادوا  وما  تركوهم  فاإن  فوقنا، 
جنوا  يديهم  اأ على  اأخ��ذوا  واإن  جميعا، 

جميعا". وجنوا 
ورد  ما  اأن  على  الطيب  م��ام  الإ و�سدد 
حدث  مما  موقفنا  يف�رس  احلديث  هذا  يف 
الدين  قيم  م��ن  ان�����س��الخ  م��ن  م��وؤخ��را 
املجتمعات،  من  العديد  يف  والأخ��الق 
منحها  ف��ر���س��ة  احل���ايل  ال��وب��اء  واأن 
خالقهم،  اإىل  ل��ي��ع��ودو  للب�رس  ال��ل��ه 
ال�ساذة  ال�سلوكيات  كل  عن  ويبتعدوا 
خلقنا  ما  مع  تتنافى  التي  والأخالقيات 

اأجله. من  الله 
ق/د

اأم�س  التون�سية  ال�سلطات  اأع��ل��ن��ت 
 4 من  اعتبارا  �ستبداأ  نها  اأ الأرب��ع��اء، 
للقيود  تدريجيا  تخفيفا  املقبل،  م��اي 
فريو�س  تف�سي  لحتواء  فر�ستها  التي 

. كورونا
املكلفة  الوزيرة  اجلريبي  لبنى  واأعلنت 
ب��امل�����س��اري��ع ال��ك��ربى، ع��ن اإج����راءات 
من  ق��ط��اع��ات  ع���دة  يف  ال��ت��خ��ف��ي��ف 
البناء  واأ�سغال  ال�سغرى  املهن  بينها 
للخدمات  اإ�سافة  الغذائية  وال�سناعات 
حمالت  اأن  واأ�سافت  العامة.  داري��ة  الإ

الكربى  التجارية  وامل��راك��ز  املالب�س 
واأ�سارت  مايو.   11 يف  بوابها  اأ �ستفتح 
التدريجي  التخفيف  اإج��راءات  اأن  اإىل 
مثل  املواطنني،  فئات  بع�س  ت�سمل  لن 
 65 من  اأكرث  اأعمارهم  الذين  الأ�سخا�س 
الأقل  والأطفال  احلوامل  والن�ساء  �سنة 
الأ�سخا�س  اإىل  بالإ�سافة  �سنة   15 من 
الأمرا�س  واأ�سحاب  املناعة  �سعيفي 
الفئات  ت��ل��ك  و���س��ت��وا���س��ل  امل��زم��ن��ة، 

ال�سامل. ال�سحي  باحلجر  اللتزام 
ق/د

الت�رسيعية  ال��ب��ح��وث  وك��ال��ة  ذك���رت 
الكورية  الوطنية  للجمعية  التابعة 
الكوري  الزعيم  اأن  الأربعاء  اجلنوبية 
خالفته  مينح  قد  جوجن-اأون  كيم  ال�سمايل 
الأول  النائب  يو-جوجن،  كيم  ل�سقيقته 
العمال.  حلزب  املركزية  اللجنة  لرئي�س 
ال�سادر  تقريرها  يف  الوكالة  وقالت 
يو-جوجن  كيم  انتخاب  اإعادة  اإن  اأم�س  
يف  ال�سيا�سي  للمكتب  مر�سحا  ع�سوا 
العمال  حلزب  ال�سيا�سي  املكتب  اجتماع 
“كيم”  عائلة  حكم  ق��اع��دة  ي��ع��زز  ق��د 
بيكدو”،  “�ساللة  ت�سمى  التي  احلاكمة 
نباء.  لالأ يونهاب  وكالة  نقلت  ح�سبما 
اجتماع  ال�سمالية  ك��وري��ا  وع��ق��دت 
واجلل�سة  العمال  حلزب  ال�سيا�سي  املكتب 
يومي  الأعلى  ال�سعب  ملجل�س  الربملانية 

على  اجل���اري  ال�����س��ه��ر  م��ن  و12   11
ن�سطة  اأ اأن  الوكالة  واأو�سحت  التوايل. 
العام  ه��ذا  مطلع  منذ  ي��و-ج��وجن  كيم 
املحادثات  ع��ن  ب��الإع��الن  القيام  مثل 
املتحدة،  والوليات  اجلنوبية  كوريا  مع 
احل��زب،  يف  مركزي  دور  مبثابة  كانت 
�سحة  تدهور  عن  ال�سائعات  “وازدادت 
كيم  اإىل  النظر  يلفت  مما  كيم،  الزعيم 
�سعوبات  هناك  باأن  فادت  واأ يو-جوجن”. 
توفرها  يتعني  وال��ق��ي��ادة  اخل��الف��ة  ملنح 
ع�سوا  تزال  ل  حيث  يو-جوجن  كيم  لدى 
واأ�سافت  ال�سيا�سي،  للمكتب  مر�سحا 
ر�سميا  اإجراء  يتطلب  ذلك  اأن  تعتقد  نها  اأ

كيم. الزعيم  عودة  بعد 
ق/د

ال�سابقة  الدميقراطية  املر�سحة  اأعلنت 
كلينتون،  هيالري  الأمريكية،  للرئا�سة 
املحتمل  املر�سح  حملة  دعم  الثالثاء، 
للبيت  للو�سول  ب��اي��دن  ج��و  احل���ايل، 
الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  ب��ي�����س  الأ
�سحفي  موؤمتر  يف  ذل��ك  ج��اء  املقبلة. 
مع  ال��ف��ي��دي��و  ع��رب  كلينتون  ع��ق��دت��ه 
وقالت  ال�سابق.  الرئي�س  نائب  بايدن، 
اأن  “اأريد  ت�رسيحاتها  يف  ه��ي��الري 
الذين  من  العديد  اإىل  �سوتي  اأ�سم 
واأ�سافت  رئي�سنا”.  لتكون  ي���دوك  اأ
دونالد  الرئي�س  اإىل  �سارة  اإ يف  كلينتون 
ما  يف  “فكروا  ب��اي��دن  خ�سم  ت��رم��ب 
حقيقي  رئي�س  لدينا  يكون  اأن  يعنيه 

رئي�س  دور  يلعب  �سخ�س  جمرد  لي�س 
وكانت  التلفزيون”.  �سا�سة  على 
�سابق  وقت  يف  قالت  قد  بايدن  حملة 
املر�سح  اإىل  �ستن�سم  كلينتون  اإن 
اجتماعات  يف  املفرت�س  الدميقراطي 
فريو�س  تاأثري  ملناق�سة  افرتا�سية  بلدية 
على  )كوفيد19-(  امل�ستجد  كورونا 
الرئا�سية  النتخابات  اأن  يذكر  الن�ساء. 
املقرر  من  املتحدة  الوليات  يف  املقبلة 
الثاين  نوفمرب/ت�رسين   3 يف  اإجراوؤها 
الأحزاب  تعلن  اأن  املنتظر  ومن  املقبل. 
الر�سميني  مر�سحيها  عن  الأمريكية 

املقبل. اأغ�سط�س/اآب  �سهر  يف 
ق/د

�صيخ �لأزهر يهاجم �لثقافة �لغربية ويدعو 
لال�صتفادة من �أزمة كورونا

تون�ض.. بدء تخفيف �لقيود يف عدة 
قطاعات �عتبار� من 4 ماي

لتعزيز قاعدة حكم �لعائلة للبالد.. 

ا ملنح  زعيم كوريا �ل�صمالية يتجه ر�صمياً
�خلالفة و�لقيادة ل�صقيقته

كلينتون تدعم بايدن للرئا�صة وتقول لالأمريكان: 

فكرو� برئي�ض حقيقي ولي�ض جمرد �صخ�ض 
يلعب دور رئي�ض على �لتلفزيون
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وعلمية   اأكادميية  حمطات  �سريتها  يف  ترت�سم 
البحث  يف  رحلتها  واكبت   ، بالعطاء  ناب�سة 
وامل�رسحي  والإع��الم��ي  الأك��ادمي��ي  العلمي 
طموحها   ، واإ����رسار  و���س��رب  ان�����س��غ��الت 
 ، ال�سعاب  حتت  من  انبعاثا  ينبعث  ك��ان 
خيوطها  ينتهج  مدر�سة  لنف�سها  اأ�س�ست 
القيم  م��در���س��ة  ه��ي  ؛  وحم��ب��وه��ا  طالبها 
امل�رسح  يف  وجدت  واحلياة  والبحث  والعلم 
�سعارها  فكان   ، واحلياة  الراحة  ليف  والتاأ
تقدم  فانربت   ، الالحمدود  والعطاء  ال�سرب 
الذي  باملجال  واملهتمني  للباحثني  لفاتها  موؤ
بغنى  �سخ�سيتها  �سقلت   .. فيه  ت��ب��دع 
العربية   اللغة  يف  وج��دت  ك��ب��ري،  ف��ك��ري 
�رسارات  منه  ا�ستقت  خ�سًبا  معينا  دبها  واأ
راٍق  ليف  تاأ بداعها  اإ لزم   ، ليفها  وتاأ بداعها  اإ
اأطاريح  على  دقيق  ����رساف  واإ امل�رسح  يف 
اأن  يعني  حتاورها  اأن  جامعية…  ور�سائل 
وت�سعر   ، حياتها  وكنوز  �سريتها  اإىل  تتعرف 
هي  فمن  يديك…  بني  حقيقية  رواي��ة  ب��اأن 

؟. عائ�سة   بن  ليلى  الدكتورة  �ستاذة  الأ
: �لذ�تية  �ل�صرية 

م�سوؤولّية  تعدرُّ  م��ا  �سخ�س  ع��ن  الكتابة 
ال�سخ�سّية  هذه  كانت  ذا  اإ فكيف   ، كبرية 
مليئة  حياتها   ، كبرية  وفكرية  علمية  قامة 
 ، ال�سنني  مّر  على  تبدع  زالت  ول   ، بالعطاء 
�ستاذة  اأ  ، عائ�سة  بن  ليلى  الدكتورة  �ستاذة  الأ
دابها  واآ العربية  اللغة  بق�سم  العايل  التعليم 
ملني  حممد  بجامعة  واللغات  الآداب  كلية 
ذاعة  بالإ �سابقا  مذيعة   ،.  2 �سطيف  دباغني 
والعربية(  الأمازيغية  )باللغتني  اجلزائرية 
ب�سفة   ) و�سطيف  باتنة  ذاعتي  )اإ  1995 منذ 
خربة  �سهادات  اأربع  على  حا�سلة   ، دائمة  
بالتن�سيق  والت�����س��ال  الإع���الم  جم��ال  يف 
اليون�سكو  ومنظمة  اجلزائرية  ذاع��ة  الإ بني 
���س��ت��اذة  اأ  ،  2000/2001/2002/1997
ميديا  وطنية  الإع��الم��ي  باملركز  م��وؤط��رة  
التلفزيونية  احل�س�س  من  جمموعة  لها   ،
املهرجان  جنم   - تقدميها  من  املركز  ذات  مع 
وبرنامج   )2019 الدولية  جميلة  )مهرجان 
اأدب  ماج�ستري  على  حا�سلة  خا�س  لقاء 
 ،1 ق�سنطينة  م��ن��ت��وري  ج��ام��ع��ة  ح��دي��ث 
الفنون  يف  الدكتوراه  �سهادة  على  حا�سلة 
 2011 وهران   ال�سانية  جامعة  من  الدرامية 
اللغة  يف  اللي�سان�س  �سهادة  على  ،  حا�سلة 
عبا�س  فرحات  جامعة   2011 الإجنليزية  
اإجنليزية  وح�سارة  اأدب   2 ما�سرت   ، �سطيف 

2017/2018

: �لبيد�غوجي  �لعلمي  �جلانب 
منذ  عائ�سة  بن  الدكتورة  وحا�رست  طبقت 
كانت  حيث  اجلزائرية  باجلامعة  التحاقها 
ثم  ق�سنطينة  منتوري  بجامعة  ال��ب��داي��ة 
التي  �سطيف2   دباغني  ملني  حممد  جامعة 
ومركز  باتنة   وجامعة    ، حاليا  بها  ت�ستغل 
التطري�س   : التالية  املقايي�س  يف  ميديا  وطنية 
املقارن  ل��الأدب  ،ومدخل  دبية  الأ ن��واع  والأ
وال�سيا�سة  الإعالم  لغة   ، الدكتوراه  طلبة 
 ، التخ�س�س(  )ل��غ��ات   2 امل��ا���س��رت  طلبة 
لغة  ما�سرت2   لطلبة  والآداب  الفنون  لغة 
والت�سال  الإع���الم  فنيات  التخ�س�س. 
)طلبة  البحث  منهجية   ،  1 ما�سرت  لطلبة  
املا�سرت  .طلبة  للم�رسح  الرتجمة  املا�سرت2(. 
طلبة   . لل�سينما  الرتجمة  ترجمة.  تخ�س�س 
النظام  م��ا  اأ ت��رج��م��ة.،  تخ�س�س  امل��ا���س��رت 
�سو�سيولوجيا  �ستاذة  اأ فكانت  الكال�سيكي 
امل�����رسح ون��ظ��ري��ة ال��ت��ل��ق��ي وامل�����س��اه��دة 
العليا  ال��درا���س��ات  لطلبة  امل�����رسح.  يف 
امل�رسحي  النقد   ، باتنة  جامعة  )ماج�ستري( 

جامعة  )ماج�ستري(  العليا  الدرا�سات  لطلبة 
وامل�رسح   ، امل�رسحي  والنقد   ،  2 �سطيف 
اأدب  تخ�س�س  ماج�ستري  لطلبة  اجلزائري  
املدار�س   ، املعا�رس  العربي  الأدب  جزائري. 
الأدب   ، اخلطاب  حتليل   ، املعا�رسة  النقدية 
مدخل   ، ال�سعبي  الأدب   ، احلديث  العربي 
اخلطاب  حتليل   ، والعاملي  املقارن  الأدب  اإىل 
عن  اأما   ، اللي�سان�س  لطلبة  احلديث...  ،النقد 
والت�سال:  الإع��الم  يف  اخلا�س  التكوين 
اجل�سد  لغة   ، والتلفزيوين  ذاعي  الإ التقدمي 
بني  اجلامعية  الر�سائل  من  العديد  ناق�ست   ،
ودكتوراه(  ولي�سان�س  وما�سرت  )ماج�ستري 
من  العديد  على  وت�����رسف  ���رسف��ت   اأ كما 
اللي�سان�س  م��رح��ل��ة  ال��ت��خ��رج  م��ذك��رات 

. والدكتوراه  واملا�سرت 
ع�سو  عائ�سة  بن  الدكتورة  وت�سيف  هذا 
العربي  والأدب  اللغة  لق�سم  العلمية  اللجنة 
اجلامعّي  الثقايّف  امل�سهد  اإىل   02 �سطيف 
من  العلمة  اجلهوي  امل�رسح  عرب  تعده  الذي 
 ، �سطيف  يف  الثقافّية  احلركة  تن�سيط  اأجل 
هذه  املنطقة  يف  اإيجابّي  ثقايّف  جّو  واإ�سفاء 
الباحثني  عند  طّيًبا  �سدًى  لق��ت  الفكرة 
من  الكثريين  وعند   ، �ساتذة  والأ والنقاد 
ذلك  جت��اوزت  ّنها  اأ حّتى   ، الولية  ط��الب 
معه  وجت��اوب   ، ال��وط��ن  ولي��ات  ك��ّل  اإىل 
واملبدعني   ، املتخ�س�سني  النقاد  من  الكثري 
اأ�سمل  الثقافّية  احلركة  لتكون   ، والباحثني   ،

. واأكمل 
العلمي  املجل�س  ع�سو  ليلى  الدكتورة  قامت 
 2 �سطيف  دباغني  ملني  حممد  بجامعة  )حاليا( 
ذاع��ي  الإ العمل  من  �سنوات   مدى  على   ،
الثقافّية  الندوات  من  بالعديد  وال�سحافة 
امل�رسحية   الأع���م���ال  لبع�س  حتليل  م��ن 
على  الإ�سدارات  من  معترب  عدد  ومناق�سة 
اإىل   ، املجال  هذا  يف  �سني  متخ�سّ دكاترة  يد 
 ، دولية  وموؤمترات    ، موؤمترات  يف  امل�ساركة 
ودعوة   ، الدرا�سية   يام  والأ الندوات  قامة  واإ
يف  للبحث  وم�رسحية  دب��ّي��ة  اأ �سخ�سيات 
رعاية  كذلك   ، ودرا�ستها  دبّية  الأ اأعمالهم 
 ، امل�رسحية  وخا�سة  دب��ّي��ة  الأ املن�سورات 
لدى  طيبة  واأ���س��داء  مريًحا  ج��ًوا  اأوج��د  مما 
الباب  وفتح   ، الثقايّف  بال�ساأن  املهتمني 
حتتاج  التي  الفكرية  تطلعاتهم  اأمام  وا�سًعا 
املثقف  في�سعر   ، خالله  من  تربز  منفذ  اإىل 
والنكران  التهمي�س  من  بدًل  بالحت�سان 
بالعلمة   اجلهوي  امل�رسح  جعل  م��ر  الأ ه��ذا 
التي  عائ�سة   بن  ليلى  الدكتورة  برئا�سة 
وتقدميا  اإع����دادا  �سخ�سيا  عليه  ت�����رسف 
يّت�سع  قلًبا   ، بالغة  بحكمة  وتديره  وتن�سيطا 
دون  من  اجلميع  جهود  وت��ق��ّدر   ، للجميع 
مثاًل  تكون  باأن  تكتفي  ل  فهي   ، ا�ستثناء 
كّل  من  جتعل  ّن  لأ ت�سعى  مّنا  واإ  ، به  يحتذى 
البي�ساء  يادي  الأ لها  كانت  ولذا   ، مثاًل  فرد 
 ، الالمعني  الأ�سخا�س  من  الكثريين  وراء 
واملتابعة  الدرا�سة  على  فرد  كّل  حتّث  وهي 
املتوّخاة  النتيجة  اإىل  ي�سل  كي  واملثابرة 
 ، ت�سّدها  اأحدهم  عزمية  ترتاخى  وعندما   ،
بناء  دائًما  والهدف   ، م��ام  الأ اإىل  وتدفعها 
و�سوًل   ، وثقافته  علمه  خالل  من  ن�سان  الإ
وجهة  ح�سب   ومتقّدم  واٍع  جمتمع  بناء  اإىل 

عائ�سة.  بن  �ستاذة  الأ نظر 
 : و�صفاتها  �أخالقها 

�سخ�سّية  متّيز  التي  ة  املُِهمَّ ال�سفات  من 
�سفة  عائ�سة   بن  ليلى  الدكتورة  �ستاذة  الأ
 ، واحلزم  ال�رسامة  مع  واجلدية  الن�سباط 
واملربية  املكونة  بروحّية  دائًما  تتعاطى  ذ  اإ
مثل  تعّدهم  الذين  طاّلبها  مع  وال��وال��دة 
وقد   ، م��ان  الأ بّر  اإىل  تاأخذهم  حّتى  بنائها  اأ
الكثري  على  الإ�رساف   – تزال  ول   – تولت 
التخرج  ومذكرات    ، الدكاترة  اأطاريح  من 

حّتى   ، واملا�سرت   ، اللي�سان�س   ، املاجي�سرت 
امل�رسفة  فكانت   ، يديها  حتت  من  تخّرجوا 
طاّلبها  م�سلحة  اإىل  دائ��ًم��ا  ت�سعى  التي 

املجتمع. ركيزة  تعّدهم  الذين 
ال�سرب  �سفتي  ع��ن  نغفل  اأن  ميكن  ول 
نافذة  كباحث  بهما  تتمّتع  اللتني  والإرادة 
والنقدّية   ، الأكادميية   فامل�سرية   ، الب�سرية 
هاتني  دون  من  تكتمل  اأن  ميكن  ل  امل�رسحية 
يف  املثابرة  م�ستوى  على  �سواء   ، ال�سفتني 
م�ستوى  على  اأو  الأبحاث  واإع��داد  القراءة 
ناجحة  كموّجهة  الأ�سخا�س  مع  التعامل 
من  كائن  الآخ��ر،  اأجل  من  الكثري  تتحّمل   ،
على  احل�سول  اأج��ل  من  الآخ��ر،  هذا  يكون 
 ، الهادئة  الن�سانة  ،ه��ي  النتائج   اأف�سل 
 ، املر�سدة   ، املعطاءة   ، املثابرة   ، ال�سبورة 
ويف  الآخر،  خدمة  ويف   ، عملها  يف  املتفانية 
لحمالة  �سترتك  التي  العلمّية  امل�سرية  خدمة 
ا  خ�سو�سّ  ، القادمة  لالأجيال  كبرًيا  رًثا  اإ فيها 
حّتى  يتبلور  مل  احلديث  امل�رسحي  النقد  ّن  اأ
الكثري  اإىل  ويحتاج   ، الكامل  ب�سكله  الآن 
النقاد  قبل  من  وال��دوؤوب  اجلاّد،  العمل  من 
 ، ينبغي  كما  اإع��داده  اأجل  من  واملخت�سني 
النقد  عامل  اإىل  م�سافة  قيمة  فالدكتورة 
علم  طالب  لكّل  وقدوة   ، احلديث  امل�رسحي 

به. ُيحتذى  واأمنوذج   ،
و�لتاأطري و�لندو�ت  �مللتقيات  تن�صيق 

كانت  عائ�سة   ب��ن  ليلى  ال��ربوف��ي�����س��ورة 
الثقافّية  احلركة  يف  ال��رّواد  من  زال��ت  وما 
تاأثري  لها  وكان   ، �سنني  عدة  منذ  بداعية   والإ
فهذه  واحل�سور،  داء  الأ م�ستوى  على  ممّيز 
�سطيف  ولية  وعلى   ، عموًما  ت�سفي  احلركة 
 ، باحليوية  مفعًما  ا  ثقافيًّ ج��ًوا  ا  خ�سو�سً
من  الكثري  رعت  احلركة  هذه  ّن  اأ خ�سو�سا 
ن�ساطاتها  اإىل  اإ�سافة   ، واملن�سورات  الكتب 
زال  وما  وكان   ، املنطقة  يف  والثقافّية  الفنية 
املنطقة  يف  الثقافّية  احلركة  يف  فّعاًل  دورها 
ال��ن��دوات  م��ن  الكثري  على  ���رسف��ت  اأ ي��ن  اأ
 : منها  امللتقيات  م��ن  مهم  ع��دد  وت��اأط��ري 
الأمازيغي  للم�رسح  العلمي  امللتقى  رئي�سة 
اإ�سكالية  �سياغة  على  وامل�رسفة  بباتنة 
املحاور(  اإىل  اإ�سافة  طبعاته   بكل  امللتقى 
 ،  2015/2014/2013/2012 دورات 
الدرامية  الكتابة  تقنيات  ور�سة  رئي�سة 
الدورة  اجلامعي  امل�رسح  مبهرجان  واأ�سولها 
العا�رسة  والدورة   ،2013 بامل�سيلة  التا�سعة 
اأ�س�س  لور�سة  م��وؤط��رة   ،  2014 ب��وه��ران 
يف  التكويني  الرتب�س  يف  الدرامية  الكتابة 
بالتن�سيق  اخلام�سة  الدرجة  الدرامية  الفنون 
وامل�رسح  الثقافية  للفنون  ني�س  اأ تعاونية  بني 
�سبتمرب   19 اإىل   15 من  بالعلمة   اجلهوي 
الوطني  للمهرجان  موؤ�س�س  ع�سو   ،  2018
املفتوح  الف�ساء  يف  الأمازيغي  للم�رسح 
لربنامج  وم��ع��دة  م�رسفة   ، بباتنة   2017
امل�رسح  م��ع  بالتن�سيق  ثقافية  منمنمات 

.  2017  2018- / بالعلمة  اجلهوي 
�إبد�عات و�أعمال قيد   ، �إ�صد�ر�ت 

لن�صر   �
عائ�سة  ع�سو  بن  ليلى  الدكتورة  �ستاذة  الأ
نتاج  اإ لها  الأمازيغية  للغة  الأكادميي  املجمع 
، وكتبها  وامل�رسح  الأدب  م�ستوى  غزير على 
من  العديد  ولها   ، اجلامعات  يف  ت��دّر���س 
بحثّية  واأوراق   ، كتب  بينها  من   ، لَّفات  املوؤ
 ، والدراما   ، والنقد   ، وامل�رسح   ، الأدب  يف 
عن  كتاب  اأول  لها  �سدر   : ّلفاتها  موؤ من 
يف  التجريب  بعنوان  امل�رسح  يف  التجريب 
بالقاهرة  2005م  �سنة  حافظ  ال�سيد  م�رسح 
الدويل  متر  املوؤ كتاب  يف  درا�سة  �سدور   ،
م�رسح   : بعنوان   2015 ل�سنة  العربي  للغة 
م�سرتكة  درا���س��ة  وه��ي  امل��غ��ارب��ي  الطفل 

م�سطفى  جميلة  الدكتورة  �ستاذة  الأ مع 
�سدور   ، تيبازة  اجلامعي  املركز  من  الزقاي 
لك  الق�س�سية  املجموعة  يف  نقدية  درا�سة 
مركز   بالقاهرة   حافظ  لل�سيد  والبحر  النيل 
 2016 الأوىل   الطبعة  يا   روؤ العربي  الوطن 
درا�سة  �سدور   ، والبحر  النيل  لك   : بعنوان 
لعالمات  النقد  ية  روؤ بعنوان  نقدية يف كتاب 
الوطن  يف  الطفل  مل�رسح  امل�رسحي   الن�س 
مركز   عن  بالقاهرة  الثاين  اجل��زء  العربي 
 2018 الأوىل   الطبعة  يا   روؤ العربي  الوطن 
حافظ  ال�سيد  عند  الطفل  م�رسح   : بعنوان 
اخلطاب  تاأويل   : بعنوان  درا�سة  �سدور   ،
امل�رسحي  للن�س  تاأويلية  )مقاربة  امل�رسحي 
املطوقة  اجلثة  م�رسحية  اجلزائري  الثوري 
الب�رسة  فنون  مبجلة   . اأمنوذجا  يا�سني  لكاتب 
ال�سنة   16 ال��ع��دد  حمكمة  علمية  جملة 
لديها    ،  2018 جانفي   ع�رسة  اخلام�سة 
امل�رسحي  النقد  نقد  ع��ن  خمطوط  كتاب 
امل�رسحيني  النقاد  بع�س  جت��ارب  يف  ق��راءة 
ال�ساوية  اللهجة  بعنوان  خمطوط     ، العرب 
�ساليب  الأ يف  درا�سة  الأورا���س  منطقة  يف 
عن  البحث   : بعنوان  وخمطوط    ، والدللت 
من  عدد  لها    ، تاأويلية  مقاربة  احللم  امل�رسح 
والعربية  الأمازيغية  باللغتني  امل�رسحيات 
نوثة  اأ  2 ن�سوية  حماكمة   .1  .. الطبع  قيد 
نت�سذنان  ال�سوق   ، الن�ساء  �سوق   3 م�سادرة 
.مت  تينهينان   .5  ، تامنوكالت  م��غ��ار  اأ  4
الباقي  م  اأ اجلهوي  امل�رسح  قبل  من  نتاجها  اإ
مرزوق  بابا   ، �ساوند  بو�سعدية   .6  ،  2020
واقتب�ست  اأعدت    ،  2017 يف  نتاجها  اإ ومت   ..
من  والعاملية  العربية  الن�سو�س  من  عددا 
الله  لعبد  والوزير  ال�سلطان  لعبة  بينها 
 .. نزيدلك  زيدين  اأ�سمتها  والتي  البو�سريي 
امل�رسح  قبل  من  �سنة2015  يف  نتاجها  اإ ومت 
لالأمازيغية  حتويلها  ومت    ، باتنة  اجلهوي 
م�رسح  نتجها  اأ اأكيدرنيغ  وارنيد  بعنوان 
كما   ،  ،2014 �سنة  ..يف  اجل��ه��وي  باتنة 
عن  اإك��رف��ال��ن   / التقرير  م�رسحية  اأع��دت 
م�رسحية  واألفت   ، لت�سيكوف  �سنوية  ذكرى 
الزقاي.... جميلة  د  مبعية  �ساوند  بو�سعدية 
اإخراج  عون  تعاونية  قبل  من  اأنتجت  والتي 

.2018 نتاج  اإ علي   اآيت  تون�س 
و�مللتقيات  �مل�صاركات 

امل�رسحية  والناقدة  الدكتورة  �ستاذة  الأ حتمل 
متكاملة  مدر�سة  ب��ذور  عائ�سة  بن  ليلى 
ناقدة  فالباحثة   ، امل�رسحي  النقد  جمال  يف 
 ، املجال  ه��ذا  يف  متمّكنة   ، الباع  طويلة 
اإىل  يحتاج  احلديث  امل�رسحي  النقد  ولأن 
ت�سّكل  فهي   ، ومتمّكنة  متجّددة  نظرّيات 
امل�رسحي  النقد  اأعمدة  اأحد  علمها  بغزارة 
على  املبني  املتقن  عملها  بف�سل  احلديث 

املكتبة  ث��راء  اإ يف  �ساهمت   ، وا�سعة  خربة 
 ، املعريّف  الفكر  ون�رس   ، ا  ثقافيًّ اجلزائرية 
والتحليالت   ، الندوات  غمار  يف  والغو�س 
ولية  يف  والثقافّية  العلمية  احلرارة  لبث   ،
مكانتها  لها  لتكون   ، عامة  واجلزائر  �سطيف 
�ساهمت  ما  وهذا   ، واملعرفة  العلم  اأهل  بني 
اأن  دون  من   ، �سا�سية  واأ فعالة  م�ساهمة  فيه 
مكتفًية   ، الإجنازات  هذه  نف�سها  اإىل  تن�سب 
بالكبار  يليقان  وبتوا�سع  ب�سمت  بالعمل 
وهذه   ، عنهم  يتحدث  عملهم  يرتكون  الذين 
من  اأكرث  فاقت  التي  م�ساركاتها  من  بع�س 
يف  �ساركت   ، ودولية  وطنية  م�ساركة   50
من  عدد  ويف  الثقافية  الفعاليات  من  عدد 
يف  امل�ساركة  غرار  على  الدولية  امللتقيات 
التجريبي  للم�رسح  الدويل  القاهرة  مهرجان 
 2006 ،  2005 17،18 يف �سنتي  يف دورتيه 
املركز  نظمها  التي  وال��ن��دوة   ، بالقاهرة 
التجريب  حول  بالقاهرة  للم�رسح  القومي 
ال�سيد  امل�����رسي  الكاتب  ل��دى  امل�رسحي 
الدويل  امللتقى  يف  2005.وكذا  يف  حافظ 
مهرجان   يف  وكذا   2011 ببجاية  للم�رسح 
.22 دورتها يف  امل�رسحية  ال�سارقة  ي��ام  اأ
 2011 الطفل   اأدب  ملتقى   ،  2012 مار�س 
فار�س   يحي  جامعة  مع  بالتن�سيق  باملدية 
املحرتف  للم�رسح  الوطني  امللتقى   ، باملدية 
 ،2013 ،،2015 يف  العا�سمة  ب��اجل��زائ��ر 
اجلامعية  والدرا�سات  الأكادميية  )الأبحاث 
اإ�سرتاتيجية  )نحو  اجلزائري  امل�رسح  حول 
امللتقى   ،  2012،2011 لالأر�سفة( حمكمة 
الراحلة  دورة  الفكاهي  للم�رسح  الوطني 
القراءة  مهرجان  يف  امل�ساركة   ،2011 كلثوم 
اأم  الثقافة  مديرية  تنظيم  من  احتفال  يف 
 : بعنوان  2013،مبداخلة  دورة  ال��ب��واق��ي 
الطفويل  الفكر  لبناء  ح�ساري  فعل  القراءة 
ال��دويل  امللتقى  فعاليات  يف  امل�ساركة   ،
بريخت  ث���ر  )اأ ببجاية  امل��ح��رتف  للم�رسح 
يف  ق��راءة  العربية  امل�رسحية  التجارب  يف 
التنظريية  ب��ع��اد   والأ الفكرية  املنطلقات 
امللتقى  فعاليات  يف  امل�ساركة   ،   2012
مديرية  تن�سيق  من  والثورة   امل�رسح  العلمي 
يف  امل�ساركة   ،  2012 البواقي   م  اأ الثقافة 
ل��الأدب  الأول  الوطني  امللتقى  فعاليات 
ب��داع  الإ معامل  يف  ح��واء  رحلة   : الن�سوي 
 50 الن�سوي  دب��ي  الأ –احلراك  �سعار   حتت 
الثقافة  مديرية  تنظيم  من  التميز-  من  �سنة 
ماي    28،29،30 يام  اأ بوعريريج  برج  لولية 
 2 �سطيف  دباغني  ملني  حممد  بجامعة   2013
بداعية  الإ التجربة   "  : ب�  مو�سومة  مبداخلة 
بالإ�سافة   ...   " اجلزائري  امل�رسح  يف  للمراأة 
يت�سع  ل  التي  امل�ساركات  من  الكثري  اإىل 

. لذكرها  املقام 

�لعا�صمة �جلز�ئر  �إىل  ، من �صطيف  ، ول متّل  ، ول تكّل  ، فهي ل تهد�أ  �لتي ل ز�لت م�صتمّرة   ، �أمام عطاء�تها و�إجناز�تها  بالتق�صري  ن�صعر  رمّبا  ، بل  �ملجاملة  �حلديث عنها  ل يحتمل 
من  �لعديد  �إىل  �صافرت  فقد  ا،  ودولياًّ ووطنيًّا،  حمّليًّا،   � موؤمتراً  50 من  باأكرث  �صاركت  �لتي  وهي   ، جدت  وجُ حيثما  فارقة  ثقافّية  عالمة  لت�صّكل   ، مكان  �أّي  �إىل   ،  ... وغريها  باتنة  �إىل 
20 �صنة خربة يف �ملجال �لإعالمي . ا �إىل �أكرث من  �لدول حل�صور هذه �ملوؤمتر�ت منها : م�صر، �ملغرب ، �لبحرين ، قطر، �لكويت، �لأردن ، تون�ض ، �ل�صعودية ، لبنان ، وكل هذ� م�صافاً

�أجيال مثّقفة و�عية ، وقدوة يف تكوين  �مل�صرحي  �لنقد  نقاد: �لأ�صتاذة بن عائ�صة قامة كبرية يف   -

�لنقاد ماير�ها  بح�صب   02 �صطيف  جامعة  �مل�صرحي  �لنقد  �أ�صتاذة  عائ�صة  بن  ليلى  �لدكتورة  �لأ�صتاذة 
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وجمتمعنا  اأخالقنا  ويف  احلنني  الإ�سالمي  ديننا  يف 
جرت العادة اأننا نرتفع عن �سفا�سف  الأمور وف�سول 
النبيلة  للقيم  حفظا  البع�س  بع�سنا  وحترتم  الكالم 

ول�سالمة امل�سرية.
وديننا احلنني يقول: من كان يوؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خري اأو لي�سمت لأن ال�سمت اأحيانا ي�سهم يف 
اإنقاذ امل�سرية وبالتايل اإنقاذ الوطن وعدم العودة اإىل 
الوراء.ويف اجلزائر ح�سارة وعلم وفكر ون�سال وقيم، 
العامل  اأبهر  والذي  لل�سعب  ال�سلمي  احلراك  اأن  حتى 
وحقق  اأكله  اأتى  والذي  الفتداء  درجة  اإىل  ب�سلمية 
الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  من  ومرافقة  مبباركة  اأهدافه 
ماآ�سي  ول  دماء  دون  الوطني  التحرير  جي�س  �سليلة 
العربي  الربيع  دول  من  كثري  يف  ال�ساأن  كان  كما 
ماآ�سي حروب  يعي�س  يع�سها  يزال  الذي ل  املزعوم 
اجتازت  اجلزائر  اأن  الله  اأهلية وطائفية مقيتة. وحمد 
ب�سهادة  ونزيهة  �سفافة  رئا�سية  بانتخابات  املرحلة 
اأعتا دميقراطيات العامل ومت ت�سكيل حكومة يف وقت 
وجيز وانطلق اجلميع يف مرحلة البناء احلقيقي جلزائر 
ملحاربة  القريب  املا�سي  ممار�سات  عن  بعيدا  جديدة 
الف�ساد التي تقع حاليا يف ال�سجون، جزائر جديدة كما 
يحلم بها �سعب احلراك لكن جتري الرياح مبا ل ت�ستهي 
ال�سفن تفاجاأ العامل ومن بينه اجلزائر بوباء كوفيد 19 
الذي هز اقت�ساديات اأعتا الدول غنى ملواجهته رغم 
ما يتوفر لديها من اإمكانيات تكنولوجية وجتهيزات 
علمية متطورة ما دفع رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
اأثناء لقائه الأخري  اإىل طماأنة �سعبه يف اجلزائر  تبون 
املواطن  �سحة  اأن  ملوحا  الوطنية  ال�سحافة  مع 
احلكومة  مبعية  �سيعمل  وان��ه  بثمن  تقدر  ل  عنده 
املواطن يف  التي تعرت�س  املعوقات  تذليل كل  على 
وهناك  هنا  الناعقة  الأ�سوات  لكن  وغذائه  �سحته 
عرب �سبكات التوا�سل الجتماعي التي توخت تزوير 
�سعيا  م�سداقيتها  يف  والت�سكيك  احلقائق  وتزييف 
املجتمع  اأو�ساط  يف  والبلبلة  الفتنة  بث  اإىل  منها 
ال�سجنة  املوؤ�س�سة  حتى  مكرهم  من  ت�سلم  مل  حيث 
امل�سابني  ال�سجناء  عدد  عن  بالت�سرت  اتهمت  التي 
يكتفوا  منهم كما مل  املتوفني  الوباء وكذا عدد  بهذا 
عند هذا احلد بل راح بع�سهم بن�رس م�سودة الد�ستور 
عند  نزول  ال�سعب  اأو�ساط  يف  الفتنة  لإثارة  اجلديد 
رغبة اأعداء اجلزائر يف الداخل واخلارج وفق اأجندات 
اإذناب ع�سابة الف�ساد  منهجية ومدرو�سة من طرف 
الله(  اإىل  فيه  ترجعون  يوما  )اتقوا  لهوؤلء  اأقول  واأنا 

ول عا�س يف جزائر ال�سهداء من خانها.

�صفحة تفتحها �لتحرير لقر�ئها �لكر�م، تتناول خمتلف �لق�صايا �لوطنية ، �لعربية وحتى �لدولية ، �لجتماعية منها ، �لثقافية و�ل�صيا�صية، فعلى كل  من يريد �مل�صاهمة مبو�صوع ، مقال، فكرة �أن ير�صلها لركن 
journalaltahrir@gmail.com   :م�صاهمات   على �ميايل �لتحرير

جند الكثري من الطحن والقليل من الفعل. 
ملراجعة  �رسورة  باتت  ي�سار  تعبري  حتى 
التطور  ان  يبدو  لأنه  وتطويرها،  الفكرة 
الراأ�سمايل  النظام  باإطار  واجنز  نفذ  الذي 
باإطار  النجاح  بنف�س  ويتطور  ينفذ  مل 
انتجتها  التي  الرثوة  ال�سرتاكي.  النظام 
عما  كثرية  باأ�سعاف  تفوقت  الراأ�سمالية 
الفرد  ح�سة  ال�سرتاكي.  النظام  انتجه 
القومي  الناجت  من  ال�سرتاكي  النظام  يف 
مثيلتها  من   20% بحدود  كانت  الإجمايل 
التوزيعة  ل��ذا  ال��راأ���س��م��ايل.  ال��ع��امل  يف 
النظام  جت���اوزت  ل��ل��رثوة  الجتماعية 
هزم  الراأ�سمايل  والنظام  ال���س��رتاك��ي. 

النظام ال�سرتاكي باملناف�سة القت�سادية.
الدميوقراطي. حيث  التطبيق  ل احتدث عن 
متتع مواطني الأنظمة الراأ�سمالية بحرية ل 
من  ال�سرتاكي  النظام  �ساد  ما  مع  تقارن 
نفي  حيث  مثال  ال�سيبريي  )الغولغ  نفي 
مئات الألوف بتهم تافهة او كاذبة، وحتى 
اليوم مل يفتح هذا امللف الرهيب( وممار�سة 
للماليني بحجج  القمع والبادة  �سيا�سيات 
�سكلية.  ومبحاكمات  رقابة  وبال  واهية 
ال�سرتاكي  املجتمع  ان  ينفي  ل  هذا  طبعا 
قدم خدمات مل يكن �سبيه جماين لها يف 
النظام الراأ�سمايل. لكن بالتلخي�س الأخري 
مب�ستوى  ال�سرتاكي  املجتمع  يرقى  مل 
الرفاه واحلريات ال�سخ�سية واخلدمات اىل 
م�ستوى ما كانت عليه احلريات ال�سخ�سية 
بالنظام  احل��ي��اة  وم�ستوى  واخل��دم��ات 

الراأ�سمايل.
املارك�سية،  تطوير  ل�رسورة  روؤيتي  ان 
رف�س  منها  اق�سد  ل  التجربة،  وتطوير 
فل�سفة مارك�س، لكن ل ميكن البقاء داخل 
بالتحولت  يربطها  ما  هناك  يعد  مل  روؤية 

العا�سفة التي ي�سهدها عاملنا.
ماأ�ساة ال�سيوعية والي�سار عامة، يف ال�رسق 
وخمتلف  اأوروب��ا  ويف  خا�سة،  الأو�سط 
التجربة  انهيار  منذ  انها  عاملنا،  انحاء 
وفكريا  تنظيميا  ان��ه��اروا  ال�سرتاكية، 
من  مارك�سيون  مفكرون  هناك  وقيادات. 
انه  بو�سوح  يقولون  الأول،  امل�ستوى 
حتى قبل انهيار الحتاد ال�سوفييتي، بداأت 
رويدا  روي��دا  تغو�س  ال�سيوعية  احلركة 
والجرتار  والتكرار  اجلمود  م�ستنقع  يف 
الذين  والفال�سفة  الفل�سفة  وتكفري 
اأطلقوا عليهم ت�سمية الفل�سفة والفال�سفة 
مارك�س  فل�سفة  ان  بحجة  الربجوازييني، 

فل�سفة  اأي  تنجح  ومل  قبلها  م��ا  األ��غ��ت 
بتجاوز املارك�سية، متاما مثل الفكر الديني 
ال�سلفي، ورثوا نهجا وعادات من واقع مل 
يعد قائما، لكنهم ي�رسون ان يعيدوا عاملنا 
اأرى  �سخ�سيا  ال�سنني.انا  ع�رسات  للخلف 
تناق�ساتها،  رغم  �سامال  تراثا  بالفل�سفة 
كثقافة  قيمتها  لفقدت  تناق�ساتها  ولول 
للثقافة  الطبقي  التق�سيم  ان  تنويرية. 
للمنطق  يفتقد  انه  اثبت  خا�سة  والفل�سفة 
العقلي الب�سيط.ل بد ان انوه مل�ساألة هامة 
للفكر  مراجعاتنا  يف  نتناولها  ما  قليال 
الذي  ال�سوفييتي  النهج  ح�سب  املارك�سي 
املارك�سية  ال�سيوعية.  احلركة  كل  �ساد 
وبالتايل  م��رك��زي��ني.  بتيارين  ع��رف��ت 
فرتة  يف  املارك�سية  دار�سي  من  الكثريين 
الحتاد ال�سوفييتي الذهبية، وجدوا اأنف�سهم 
يف مواجهة �سدامية بني جبهتني نظريتني. 
وميكن ال�سارة ان ما يعرف ب "ال�سيوعية 
نتاج  كانت  احلرة(  )ال�سيوعية  الأوروبية" 

ذلك ال�رساع الفكري.
ت�سكلت جبهة ال�سيوعية احلرة من مفكرين 
املطلقة  ال�سيادة  فكر  رف�سوا  مارك�سيني 
بن�سال  وانطلقوا  ال�سوفييتية،  للدولة 
عنيد من اأجل "مارك�سية �سحيحة" ثورية 
�سهدتها  التي  الت�سويهات  �سد  اإن�سانية، 
املارك�سية يف ال�رسق والغرب. وبرز خالل 
املارك�سيني  املفكرين  من  العديد  �سنوات 
من خارج النهج ال�سوفييتي، اأمثال جيورغ 
لوكات�س )هنغاري( وكارل كور�س )اأملاين( 
وارن�ست  )ايطايل(  غرام�سي  وانطونيو 
)فرن�سي(  غاروديه  وروجي  اأملاين(   ( بلوخ 
يفهم  متى  ال�رسوري  وغريهم.ال�سوؤال 
قادة احلركات ال�سيوعية، والي�سار الوطني 
ع�رس  يف  اننا  الب�سيطة  احلقيقة  عامة، 
مواقف  طرح  املمكن  من  يعد  مل  العوملة 
واأفكار بعقلية القرن التا�سع ع�رس دون فهم 
ان بع�س الأطروحات جتاوزتها جمتمعاتنا 
�سحتها  تثبت  مل  او  الزمن،  عنها  وعفي 
)مو�سوع  مثال  اأوروب��ا  خ��ارج  تنت�رس  او 
كتابا  فتحوا  لو  كنموذج؟(.  الربوليتاريا 
اأو الفكر احلديث )حتى  واحدا يف الفل�سفة 
برجوازية  فل�سفة  �سفة  عليه  يطلقون  ما 
يوا�سلون  كانوا  هل  راأ�سمايل(  واقت�ساد 
العي�س بالوهم الذي ي�سيطر على تفكريهم 
�سدة  من  انه  وموؤ�سف  م�سحك  اليوم؟ 
كان،  الذي  الوهم  غياهب  يف  انغما�سهم 
اإعادة  انه ميكن  باأوهام  يتم�سكون  زالوا  ما 
القول  ميكن  ال��وراء.  اإىل  ال�ساعة  عقارب 

يفقهون  ل  �سلفيني  مارك�سيني  اأ�سحوا 
التحولت  ول  املارك�سية  النظرية  مبنى 
الراأ�سمايل  النظام  يف  جتري  التي  الثورية 
�سلطة  على  املبني  نهجه  بتغيري  وت�ساهم 
اجتماعية  قوة  ت�سوده  نهج  اىل  واقت�ساد. 
قوة  هي  هائلة  وعلمية  واإداري��ة  �سيا�سية 

املجتمع املدين!!
هناك عدة نقاط يجب ان توؤخذ باحل�ساب:

وايجابياته  ب�سلبياته  العوملة  ان ع�رس   -  1
على  يفر�س  م�سبوق  غري  تاريخي  واقع 

اجلميع اأن يتعاملوا معه بوعي كامل.
تعد  مل  ال��ع��امل  يف  التغيري  مهمة    -  2
التغريات  واأحزابها..  العاملة  الطبقة  مهمة 
�ستقود  كطبقة  دورها  اأفقدتها  العا�سفة 
حمليا  وال�سيا�سي  الجتماعي  التغيري 
اإىل  الهام  دورها  لها  طبقة  لكنها  وعامليا. 
جانب اأو�ساط وفئات اجتماعية وا�سعة جدا. 
واأنها كطبقة جرى ويجري تغيري وتطوير 
الجتماعية  ومكانتها  برتكيبتها  حا�سم 
وجتري  مبجتمعاتها،  والدارية  وال�سيا�سية 
على  لي�ست  وج��دي��دة  وا�سعة  حتالفات 
اأ�سا�س طبقي فقط.  -3نحن امام حتولت 
الراأ�سمايل،  النظام  مبنى  يف  عميقة 
الراأ�سمالية"،  بعد  ما  "نظام  ا�سميه  انا 
الراأ�سمالية قامت على قاعدتني مركزيتني، 
ال�سلطة والقت�ساد. اليوم فقط الأعمى ل 
يرى التطور يف مبنى املجتمع الراأ�سمايل. 
لتطور  نتيجة  ن�ساأت  جديدة  قوة  هناك 
الطبقة العاملة وتغيري م�سمونها اجلوهري، 
القت�سادي، الجتماعي، العلمي، الوظيفي 
"جمتمع مدين"  وال�سيا�سي، واأعني تطور 
فكرية  اأ�س�س  على  وا�سعة  �سبكة  من 
القدمية.  املفاهيم  من  متحررة  و�سيا�سية 
النظام  مبنى  يف  ثالثا  �سلعا  ت�سكل  باتت 
الراأ�سمايل. بحيث اأ�سبح دورها يف النظام 
الراأ�سمالية  بعد  ما  او  اجلديد،  الراأ�سمايل 
قواعد  ثالث  من  يت�سكل  الكال�سيكية 
مدين(.  -3جمتمع  -2اقت�ساد  )-1�سلطة 
ي�سكل املجتمع املدين قوة ل ميكن جتاهلها 
واجتماعيا،  �سيا�سيا  احلا�سم  وجتاهل وزنها 
اإدارة  يف  الراأ�سمايل،  النظام  اإط��ار  يف 
وكل  وال�سيا�سة  واملجتمع  القت�ساد 
املوؤ�س�سات الر�سمية ولي�س فقط ا�ستعمال 
املنجل وال�ساكو�س.  ومالحظة هامة تطور 
املجتمعات املدنية يف العامل قاد اىل ت�سفية 
وا�سمحاللها،  ال�سيا�سية  الأحزاب  مكانة 
التا�سع  بالقرن  تطورت  تنظيمات  هي 
واق��ت�����س��ادي  �سيا�سي  ب��واق��ع  ع�����رس 

و�سلطوي  وتنظيمي  وفكري  واجتماعي 
الب�رسية  يختلف متاما عن واقع املجتمعات 
يف  بروزا  اأكرث  نراه  التفكك  وهذا  اليوم.  
الأحزاب  �سائر  وطبعا  ال�سيوعية  الأحزاب 
ال�سابق  تاأثريها  تفقد  وب���داأت  ت��اأث��رت 
ا�سكال  من  �سكل  اىل  تنتقل  نراها  لذا 
تنظيمات  ولي�س  مدين،  ملجتمع  جتمعات 
اأي  قدميها:  على  منغلقة  اأيديولوجيا  ذات 
كما  واقت�ساد"  "�سلطة  على  مبني  نظام 
مفر  ل  لذا  الكال�سيكية،  الراأ�سمالية  يف 
روؤية  احلزبية جميعها من  التنظيمات  امام 
وبدء  املدين  للمجتمع  الهائلة  القوة  تنامي 
والتاأثري  الإدارة  ا�سكال  لكل  احتالله 
والوظيفي  الجتماعي  والوعي  ال�سيا�سي 
بالرثوة  م�سارك  قاعدة جمتمع مدين  على 
بتوزيعتها ولي�س على  الجتماعية ومقرر 
قاعدة اأيديولوجيا راأ�سمالية �رسف: �سلطة 
واقت�ساد. من هنا اأطلقت ت�سمية "نظام ما 
القت�ساديني  اأحد  ولعل  الراأ�سمالية".  بعد 
ان  اليوم  اأرى  ل  الأن�سب.   الت�سمية  يجد 
العربية  وغري  العربية  ال�سيوعية  الأحزاب 
مهم،  اجتماعي  اأو  �سيا�سي  ب��دور  تقوم 
ثوريا  فكرا  تعتمد  انها  اإنكار  ميكن  ل 
وجتربة  املارك�سي(  )الفكر  مب�سمونه  عاما 
طابعنا  غريت  حتولت  هناك  لكن  كبرية، 
توؤخذ  مل  اإذا  اأعاله،  بينت  كما  الجتماعي، 
�ساحة  اإىل  بالعودة  تنجح  لن  باحل�ساب 
القدماء  رفاقي  ُحلم  موؤثرة.  كقوة  الن�سال 
من خمتلف الأحزاب العربية، الذين اأحتدث 
اأحزابهم  تتمكن  اأن  هو  ب�رساحة  معهم 
ومكانتها  ال�سيا�سي  دورها  ا�ستعادة  من 
ف�سيئا  �سيئا  ت�ساءلت  التي  الجتماعية 
املا�سيني دون ان يثري ذلك  العقدين  خالل 
قادة  لدى  املبكرة  ال�رسورية  ال�سحوة 
يف  الهامة  مواقعهم  كل  فقدوا  الح��زاب. 
قواعد  حتى  عنهم  انف�ست  جمتمعاتهم، 
اأ�سباب  يف  فكروا  هل  املقربة.  اأحزابهم 
ال�سعارات،  بع�س  ال�رسبات؟طرحوا  هذه 
اجلميع  ال�سعارات!! طبعا  بعون  الله  ليكن 
من  قو�سني  ق��اب  احل��ل  ه��م.  اإل  متهمون 
جمتمع  تنظيمات  اىل  التحول  انوفهم: 
الربوليتاريا  فكر  من  والتخل�س  مدين، 
الذي مللنا �سماعه و�سماع تخريفاتهم عنه.
حماولة  ه��و  ال��ي��وم  ب��ه  يقومون  م��ا  ك��ل 
ينتقد  من  بكل  تهم  واإل�ساق  ذم  تهمي�س، 
�سلبياتهم، بينما هم يف حالة تهمي�س بالغة 
احزابهم  وعلى  عليهم  بنتائجها  اخلطورة 

ورمبا على جمتمعاتهم اأي�سا.

روؤية فل�صفية: �أزمة �لي�صار هي �أزمة ��صتيعاب �لتحولت �لعميقة بعاملنا �ملعا�صر

�أقول �ن بع�ض �لذين يطرحون  عاملنا ي�صهد حتولت عا�صفة، بع�صها مل يربز بعد بكل قوته ودوره، ويوؤ�صفني �ن 
�أنف�صهم كمارك�صيني هم �أقرب لل�صلفية �لدينية يف م�صتوى فهمهم للمارك�صية. بع�صهم متم�صكون باأفكار مل يعد هناك 
ما يربطها بالو�قع �لذي بد�أ يتبلور يف �لعقود �لأخرية وخا�صة منذ بد�ية �لألفية �جلديدة. ور�أيي �ن �مل�صكلة لي�صت 
بالنظرية �لفل�صفية و�لقت�صادية ملارك�ض بل باأ�صلوب تطبيقها �لذي �فرغها من م�صمونها ومل ي�صمح بتطويرها. من 
هنا روؤيتي �ن �لو�قع �لر�هن للي�صار عامة يربز عجزه عن نقد تربته و�إقر�ر م�صار جديد، وهذ� يربز بقوة يف و�قع 
�لأحز�ب �ل�صيوعية �لتي ل تز�ل عاجزة عن �إعادة �صياغة م�صروعها �ل�صيا�صي يف �لظروف �لتاريخية �جلديدة �لتي 

�أعقبت �نهيار �لتجربة �ل�صرت�كية. ما يجري هو تفكك تنظيماتها وفقد�نها قوتها �ل�صيا�صية. 

عن بعد
ب�ستى  بعد  عن  للتعليم  وداعم  موؤيد  اأنا  نعم 
من  طبق  على  التعليم  يقدم  والذي  اأ�سنافها 
ذهب واأنت خذ منه كما ت�ساء ، واأمتنى اأن يكون 
الدرا�سات  اإىل  وت�سل  البتدائية  املرحلة  من 
اجلامعية العليا ، واأ�سكر الله �سبحانه وتعاىل 
عقد  منذ  بعد  عن  التعليم  عن  كتبت  اأنني 
حينها  يف  املثقفة  النخب  وكانت  ون�سف 
من  "�رسبا  وتعتربه  املو�سوع  من  ت�ستغرب 

على  وحاز  بات مكت�سح  الآن  لكن   ، اخليال" 
اإعجاب اجلميع دون ا�ستثناء رغم اأننا ما زالنا 
هو  كثرية  دول  ويف  الأوىل  اخل��ط��وات  يف 

متوفر منذ ال�سبعينات .
،والكثري  املرحلة  �سعار  ب��ات   " بعد  "عن 
وعلى  الآن  الطريقة  بهذه  تتم  الوظائف  من 
يف  اأكرثها  وما  املكتبية  الوظائف  الأخ�س 
مبوظفني  مكتظة  احلكومية  ،دوائرنا  اأوطاننا 

ل ح�رس لهم عملهم الأ�سا�سي اإ�ستخراج هذا 
امل�ستند وال�ساق طابع على ذاك واإر�ساله اإىل 

تلك الدائرة اأو توقيع املدير امل�سوؤول .
بات  الجتماعي  التوا�سل  ال�سديد  لالأ�سف 
امل�ساعر  تتحول  اأن  �سد  ،واأنا  اأي�سا  بعد  عن 
غري  جافة  م�ساعر  اإىل  اجلميلة  الإن�سانية 
ل  الذي  الواقع  هو  هذا  لكن   ، باحلياة  مفعمة 

مهرب منه .

تعود  �سوف  الأم��ور  اأن  يتوقعون  الكثريين 
كما يف ال�سابق بعد اأن يزول عنا هذا البتالء 
كنا  اأن  لكن   ، الب�رس  بني  كل  اأ�ساب  الذي 
نكره اأو نحب فالتقنية �سوف تفر�س نف�سها، 
التوا�سل  فيها  يلغى  ن�سهد جمالت  و�سوف 
املبا�رس ويتحول عن بعد لأ�سباب كثرية لي�س 
ب�سبب هذا الوباء وح�سب بل لتوفري النفقات 

والإ�رساع يف اإجناز اأي عمل مهما كان .

بقلم / قدوده  مبارك

••جمتمعنا �ليوم هو جمتمع "ما بعد �لر�أ�صمالية" يحتل فيه "�ملجتمع �ملدين" مكانا حا�صما

نبيل عودة

ح�صني علي غالب 
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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 �صرفنا الإعالمي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

والية ورقلة
مديرية التجهيزات العمومية

NIF 099830019000921

إعالن عن المنح المؤقت
          تطبيقا ألحكام المادة 82 من المرسوم الرئاسي 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 الخاص 
بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، تعلم مديرية التجهيزات العمومية لوالية ورقلة 
رقم  دنيا  قدرات  بإشتراط  مفتوح  وطني  عروض  لطلب  المالية  و  التقنية  العروض  تحليل  اثر  انه 
سرير   60 مستشفى  إنجاز  متابعة  بـ:  المتعلقة   2020/01/08 بتاريخ:  عنها  والمعلن   2019/23

بالرويسات
تقرر منح الحصة وفق الجدول المبين أدناه:

مدة المبلغ  )دج(رقم التعريف الجبائيالمكتبالحصة
الدراسة 

مالحظةالنقطة

متابعة إنجاز 
مستشفى 60 

سرير
 بالرويسات

SCPA
ARCHIMED 514990001504792 35.100.000.00

دج

20
81.50شهرا

أحسن 
عرض

             بإمكان المحتجين تقديم طعونهم محمولة أمام اللجنة الوالئية للصفقات العمومية لوالية 
ورقلة خالل عشرة )10( ايام ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا اإلعالن وذلك تطبيقا للمادة 82 الفقرة 
الثانية من المرسوم الرئاسي 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 الخاص بتنظيم الصفقات العمومية 
وتفويضات المرفق العام واذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أويوم راحة قانونية يمدد التاريخ 

المحدد لرفع الطعون إلى يوم العمل الموالي .
مديرية  من  التقرب  يمكنهم  والمالية  التقنية  التحليل  نتائج  على  االطالع  في  الراغبون  المتعهدون 
التجهيزات العمومية لوالية ورقلة وهذا خالل 03 أيام ابتداء من تاريخ اول نشر لإلعالن عن المنح 

المؤقت. وتقديم الطعون خالل 10 أيام إلى مدير التجهيزات العمومية.

  ANEP Nْ 2030000557      التحرير 2020/04/30 
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14ت�صلية

1بيض السمك o جمموعة جزر يف جنوب املحيط اهلادي 
استقلت عن بريطانيا 1970

2القارة اليت حتوي استراليا وما حوهلا من اجلزر
3متساو لآلخر يف القيمة أو الفضل )معكوسة( o نوع من 

الشجر القدمي الطيب ابرائحة
4حيوان منقرض يشبه الفيل o متشاهبان

5صفحات انترنتية متاحة ملن حيب تدوين أفكاره o خبت 
محاسته أو برد املاء بعد سخونة

6التحدث باإلشارة أو باإلمياء o من حاالت البحر
7مصادر التزود باألشياء

8معظم األراضي الروسية o اسم إشارة
9اسم جائزة سينمائية أمريكية

10بان o شخص يؤمن بالدولة اليت ال تنتمي لدين معني

أفقــــــــــــــــــي

1عاصمة صقلية o يف تسجل 
األمساء واألحداث

2جبل عظيم o عنيف فيه إراقة 
للدم

3سكنوا وقطنوا o مثار النخل
 o 4أمجل فترة وأكثرها تفتحا

لباس موحد
5هنايات o أخاف

6نقضي حنبا o توجهات لعمل شيء 
حنبه

7فم o أوقات تتكرر خالل السنة 
يربز فيها نشاط معني

8عكس عسر o تضحية o نصف 
كاسر

9يف أجسامنا مسؤولة عن صفاتنا 
الوراثية o حتد يف موضوع ما
10من أغنيات فريوز البديعة

عمــــــــــــــودي 

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

مربعات �صغرية لت�صكل ال�صبكة من 81 مربعا �صغريا.

وعليه: امالأ هذه املربعات ال�صغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�صرط :

 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�صبكة اأفقيا وعموديا 

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

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  
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حدث يف مثل هذا اليوم
�لفيتنامية  �لقو�ت   -  1975
�ل�صمالية ت�صتويل على مدينة 
�صايغون م�صدلة �ل�صتار على 

حرب فيتنام.
�لياباين  �لرحالة   -  1978

�أوميور� ناوؤمي ي�صل �إىل نقطة 
�لقطب �ل�صمايل لأول مرة يف 

�لتاريخ وذلك على عربات 
ترها �لكالب.

ملكة  جوليانا  �مللكة   -  1980
هولند� تتنازل عن �لعر�ض 
لبنتها �لأمرية بياتريك�ض، 
و�لتي �أ�صبحت تلقب بامللكة 

بياتريك�ض.
�تفاق  �أول  توقيع   -  1984

للتعاون �لقت�صادي بني �لوليات 
�ملتحدة و�ل�صني.

�لأوروبية  �ملنظمة   -  1992
للفيزياء تعلن �أن خدمة �لو�ب 
خالية من �لر�صوم وبا�صتطاعة 

�لكل ��صتخد�مها.
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حدث وال حـرج
15

�صــورة و تعليــق

بالرغم 
من كورونا 

خروج 
�لعائالت 
بقوة يف 

بوفاريك ؟! 

م�صوؤول رو�صي: �لعامل 
�صيو�جه وباء �أخطر 

من كورونا

حذر امل�سوؤول ال�سحي الرو�سي األك�سندر ميا�سنيكوف، 
من اأن العامل �سيواجه وباء عاما اأكرث فتكا من فريو�س 

كورونا.وقال ميا�سنيكوف، وهو طبيب م�سهور يف رو�سيا، 
ومتحدث با�سم مركز املعلومات اخلا�سة بفريو�س كورونا: 
“ل مفر من حدوث وباء ثان، هذا �سيح�سل بالتاأكيد. كلنا 

ننتظر وباء خطريا �سيبلغ درجة فتكه %35-30”.واأ�سار 
ميا�سنيكوف، الذي �سبق واأن اأعلن اأنه اأ�سيب بعدوى 

“COVID-19” وتعافى منه، اإىل اأن اخلربة الدولية يف 
مواجهة جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد من �ساأنها اأن 
ت�ساعد العامل يف ال�ستعداد ب�سكل اأف�سل لهذا الوباء 

اخلطري اجلديد.كما اأكد اأن الأماكن الأكرث خطورة يف الوقت 
احلايل يف ظل جائحة فريو�س كورونا هي امل�ست�سفيات 

لأنها تتميز باحتمال اأكرب لالإ�سابة..

ممثل �صهري يتربع بكيلو طحني لأ�صحاب 
احلاجة يف رم�صان

عن  ب��الإع��الن  خ��ان  عامر  امل�سهور  الهندي  املمثل  ق��ام 
اجلميع!  فا�ستغرب  احلاجة،  بكيلو طحني لأ�سحاب  التربع 
لهذا  بحق  املحتاجون  اإل  امل�ساعدات  لأخ��ذ  يح�رس  ومل 
وجدوا  الطحني،  لعلب  فتحهم  وحني  الطحني.  من  الكيلو 
 . م�سبقا  خباأها  قد  كان  روبية  األ��ف   15 مبلغ  بداخلها 
لأ�سحاب  حقا  امل�ساعدة  و�سلت  الطريقة،  وب��ه��ذه 
احل���اج���ة، ال���ذي���ن ل مي��ل��ك��ون ���س��ع��ر ك��ي��ل��و ط��ح��ني. 

خالف على قطعة �أر�ض يوؤدي بحياة �صاب قبيل �لإفطار 
خلف �صجار وقع بدقائق قبيل الإفطار مبنطقة تادمامة 
القريبة من بلدية �صبقاق الواقعة �صمال عا�صمة الولية 
الأغواط, مقتل �صاب يبلغ من العمر 39 �صنة على يد اأحد 

اأقاربه بح�صب املعلومات املتداولة, وهذا ب�صبب خالف 
ن�صب بينهما على قطعة اأر�س يف الوقت الذي تبقى فيه 

اأ�صباب و دوافع القتل جمهولة , وفتحت م�صالح الأمن 
حتقيقا يف الق�صية.

م�صرع طفل يف �خلام�صة 
�إثر �صقوطه من �لطابق 

�لثاين

ا�صتقبلت م�صلحة حفظ اجلثث مب�صت�صفى 
حممد بو�صياف جثة طفل يبلغ من العمر 

حادثة  يف  م�صرعه  لقي  والذي  �صنوات   05
�صقوطه من الطابق الثاين بعمارة تقع 

باإقامة جعفر بغليزان , من جهتها با�صرت 
امل�صالح الأمنية حتقيقا يف مالب�صات 

احلادث الأليم ملعرفة الأ�صباب احلقيقية 
وراء �صقوطه .

حث اأ�ستاذ يف طب الأ�سنان النا�س على تنظيف 
اأ�سنانهم قبل مغادرة املنزل يف حماولة ملنع 
انت�سار فريو�س كورونا. وقال مارتن اآدي، 

اأ�ستاذ طب الأ�سنان الفخري بجامعة بري�ستول، 
اإن معجون الأ�سنان ميكن اأن يقلل من فر�س 

الإ�سابة باملر�س اأو ن�رسه عن طريق الفم. ومع 
ذلك، حذر من اأن التاأثري امل�ساد للميكروبات 
ملعجون الأ�سنان ي�ستمر فقط من ثالث اإىل 
خم�س �ساعات. لذلك اقرتح اأن يقوم النا�س 

بتنظيف اأ�سنانهم قبل اخلروج للتاأكد من التاأثري 
الن�سط ملعجون الأ�سنان اإذا ما ات�سلوا باأ�سخا�س 
اآخرين. وكتب اآدي يف ر�سالة يف �سحيفة "تاميز": 

"اأكد العلماء، على دور قطرات اللعاب يف 
انت�سار Covid-19، من اأجل دعم اأغطية الفم 

والأنف. ومن املده�س، بالتايل، عدم التاأكيد على 
غ�سل الأ�سنان باملعجون كاإجراء فعال".

واأ�ساف: "يحتوي معجون الأ�سنان على نف�س 
املنظفات املوجودة يف جل غ�سول اليد املو�سى 

به �سد فريو�س كورونا. ويف الواقع، ي�ستمر 
تاأثري معجون الأ�سنان امل�ساد للميكروبات يف 

الفم ملدة ثالث اإىل خم�س �ساعات، وبالتايل، 
�سيقلل احلمل الفريو�سي يف اللعاب اأو الإ�سابة 
بالفريو�سات التي تدخل الفم". واأ�سار اآدي اإىل 

اأن الأ�سخا�س الذين يريدون زيادة التاأثريات 
الوقائية اإىل اأق�سى حد ميكنهم تنظيف اأ�سنانهم 
قبل مغادرة املنزل ملمار�سة الريا�سة والت�سوق 

وما اإىل ذلك. وتابع: "بالن�سبة لهوؤلء العاملني يف 
اخلدمات ال�سحية، يجب اأن يتم تنظيف الأ�سنان 

بالفر�ساة قبل ارتداء معدات احلماية". واأ�ساف 
اأنه ينبغي تعزيز ممار�سة نظافة الفم املو�سى بها 
بالفر�ساة مرتني يف اليوم ملدة دقيقتني. كما قال 
اآدي اإن العديد من اأولئك الذين ل يفعلون ذلك 
 ،Covid-19 هم من بني الأكرث عر�سة لعدوى

مثل كبار ال�سن.

ملاذ� حتتاج �إىل 
تنظيف �أ�صنانك قبل 
مغادرة �ملنزل يف ظل 

�أزمة كورونا؟

�لكامريون يف  ر�ئعة  رم�صانية  عادة 
حيرص املسلمون يف 

الكامريون على عدم غلق 
األبواب طوال شهر رمضان 
الستقبال أي صائم أدركه 
األذان قبل الوصول لبيته



ل زياد�ت يف معا�صات �ملتقاعديــن
�صندوق التقاعد ي�صجل عجزا من �صنة اإىل اأخرى ما مل يتم اإدخال اإ�صالحات هيكلية 

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

�صيتم  اأنه  لها  بيان  يف  الــوزارة  واأكــدت 
بقرار  الــوطــنــي  الــعــام  الــــراأي  ـــالم  اإع
يف  املتقاعدين  ومعا�صات  منح  تثمني 
القنوات  عرب  �صنة,  ككل  املحدد  وقته 
ــار.  الإط هــذا  يف  امل�صتعملة  الر�صمية 
للتقاعد  الوطني  ال�صندوق  ــرف  وع
عجزا ماليا كبريا ال�صنة املا�صية,حيث 
املئة  من  �صتة  بن�صبة  ارتفاعا  �صجل 
رغم  �صبقتها  التي  بال�صنة  مقارنة 
اإنقاذه  اأجل  من  ماليا  احلكومة  تدخل 
الأرقـــام  وك�صفت  اأكــيــد.  اإفــال�ــس  مــن 
املالية  ال�صنة  ح�صيلة  حول  الر�صمية 
عن  للتقاعد  الوطني  لل�صندوق   2019
من  لل�صندوق  املــايل  العجز  ا�صتمرار 
الن�صب  يف  ارتفاع  مع  اأخــرى  اإىل  �صنة 
�صتة  بلغت  مــتــفــاوتــة,اأيــن  بــ�ــصــورة 
هذا  ولتجاوز  املا�صي.  العام  املئة  من 
عبد  الأول,  الــوزيــر  اتخذ  الإ�ــصــكــال 
قــرارا  املا�صي  ال�صهر  جـــراد,  العزيز 
الت�صيري  يف  النظر  بــاإعــادة  يق�صي 
الإجتماعي  ال�صمان  ل�صناديق  احلايل 
ال�صفافية,  من  املزيد  اإدخال  خالل  من 

وع�صرنة  الــرقــمــنــة  اإىل  ــوء  ــج ــل وال
ـــا بــغــر�ــس احلـــد من  ـــه طــريــقــة اإدارت

تكاليف ت�صيريها.
ــة  ــص درا� تنظيم  احلــكــومــة  ــــررت  وق
للمنظومة  ال�صنوية  املالية  الو�صعية 
قبل  من  الجتماعي  لل�صمان  الوطنية 
اأداة قانونية  غرفتي الربملان بوا�صطة 
على  متزامن,  ب�صكل  والعمل,  منا�صبة 
حموري التقومي املقرتحني, واملتمثلني 
معامل  اإ�ــصــالحــات  اإدخـــال  يف  حتــديــدا 
متويل  ــوارد  م اإىل  واللجوء  املنظومة 

اإ�صافية.
فوج  تكوين  الإطــار  هذا  �صمن  وتقرر 
عمل وزاري م�صرتك من اأجل ا�صتكمال 
ب�صاأن  اقرتاحها  يتعني  التي  التدابري 
الوطنية  املنظومة  معامل  اإ�صالحات 
جمل�س  يف  للدرا�صة  وعر�صها  للتقاعد 
هذه  كل  مرافقة  مع  م�صرتك  وزاري 
ــري بــاإ�ــصــرتاتــيــجــيــة اتــ�ــصــال  ــداب ــت ال
حــول  ــام  ــع ال ــــراأي  ال جتـــاه  وحت�صي�س 
الوطنية  املنظومة  اإ�ــصــالح  �ــصــرورة 

لل�صمان الجتماعي.
ال�صندوق  ي�صهده  الذي  املزمن  والعجز 
�صنة  اىل  ــود  ــع ي لــلــتــقــاعــد  ــي  ــن ــوط ال

لدى  امل�صجل  العجز  يقدر  فيما   2013
مببلغ   ,2019 �صنة  بعنوان  ال�صندوق 
اإىل  ي�صل  �صوف  دينار,  مليار   601,11

ــاق  اآف يف  ديــنــار  مليار   1.093,4 مبلغ 
اإ�صالحات  اإجــراء  يتم  مل  ما   ,2030

هيكلية على املنظومة.

فندت �أم�ض وز�رة �لعمل و�لت�صغيل و�ل�صمان �لجتماعي ما مت تد�وله بخ�صو�ض زياد�ت ترت�وح بني 1و5 % يف معا�صات �ملتقاعدين.
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تخ�ض �لعاملني يف قطاع �ل�صحة

حتويل عقود �لأعو�ن 
�ملتعاقدين من �لتوقيت 

�جلزئي �إىل �لتوقيت �لكلي

رف�ض طلب �لإفر�ج عن 
حممد جميعي

�لأمن يطيح بع�صابة 
تتاجر باملخدر�ت د�خل 

كوخ بالب�صبا�ض يف �لطارف

  " وز�رة �ل�صحة تن�صح باإتباع طريقتني وحيدتني للحد من �نت�صار "كورونا

�رتفاع يومي كبري يف �أعد�د �مل�صابني �إىل 199 حالة و7 وفيات

�إحالة �أكرث من 7800 �صيارة على �ملح�صر

�لدرك ي�صبط 26 �ألف خمالف لإجر�ء�ت �حلجر �ل�صحي

وز�رة �ل�صوؤون �لدينية تطلق خدمة �لفتوى �لإلكرتونية

العمومية  للوظيفة  الــعــامــة  ــة  ــري ــدي امل وجــهــت 
الأول  الوزير  مل�صالح  التابعة  الإداري  والإ�ــصــالح 
برقية بتاريخ 28 اأفريل 2020 رقم 273, اإىل روؤ�صاء 
مفت�صيات الوظيفة العمومية, توؤكد من خاللها على 
ال�صحة  قطاع  يف  املتعاقدين  الأعوان  عقود  حتويل 
اأقرب  يف  الكلي  التوقيت  اإىل  اجلزئي  التوقيت  من 

الآجال.
الوزير  لتعليمة  طبقا  باأنه  الربقية,  واأو�صحت 
 13 يف  املــوؤرخــة   321 رقــم  املرا�صلة  مو�صوع  الأول 
فيفري 2020.وطبقا لالجتماع املنعقد على م�صتوى 
م�صالح الوظيفة العمومية بتاريخ 27 اأفريل 2020. 
وال�صكان  ال�صحة  ـــي  وزارت ممثلي  ح�صره  الـــذي 
خالله  تقرر  والذي  واملالية,  امل�صت�صفيات  واإ�صالح 
تغيري طبيعة العقود اخلا�صة بالأعوان املتعاقدين 
غري  امل�صالح  بعنوان  اجلزئي  بالتوقيت  العاملني 
وموؤ�ص�صات  لل�صحة  العمومية  واملوؤ�ص�صات  املركزة 
اإىل  ال�صحة  ــوزارة  ل التابعة  الطبي  �صبه  التكوين 
م�صالح  الــكــامــل.ودعــت  بالتوقيت  عمل  عــقــود 
الوظيفة  مفت�صيات  روؤ�ــصــاء  العمومية  الوظيفة 
العمومية, العمل بالتن�صيق مع امل�صالح املعنية على 
الآجــال,  اأقــرب  يف  وجت�صيده  ــراء  الإج هذا  تنفيذ 
املركزية  م�صاحلها  طرف  من  تبليغها  مبجرد  وذلك 
ـــوان  الأع ــدادات  ــع ت بــتــوزيــع  املتعلقة  ــداول  ــاجل ب
الوظيفة  م�صالح  اإخطار  �صرورة  مع  املتعاقدين. 
العمومية عند القت�صاء بكل ال�صعوبات التي ميكن 
على  الربقية  هــذه  وجت�صيد  تنفيذ  تعرت�س  ان 
اأر�س الواقع.كما اأكدت ذات امل�صالح على اأن مقررات 
تغيري طبيعة العقود هذه ي�صري مفعولها ابتداء من 

تاريخ التوقيع عليها.
الأعوان  اآلف  الإجــراء  هذا  مي�س  اأن  املنتظر  ومن 
والذين  اجلزئي  بالتوقيت  العاملني  املتعاقدين 
لتاأتي  النظام,  بهذا  العمل  يف  طويلة  �صنوات  ق�صوا 
ال�صحة  قطاع  وم�صاكل  اأزمات  لتحل   , كورونا  اأزمة 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  قرر  اأن  بعد 
ال�صحية  املنظومة  يف  جذري  وب�صكل  النظر  اإعادة 

يف اجلزائر.
لوؤي ي

طلب  اجلزائر  ق�صاء  مبجل�س  التهام  غرفة  اأف�صت 
التحرير  جبهة  حلــزب  العام  ــني  الأم عن  الإفـــراج 
الــدفــاع  هيئة  جميعي.وقدمت  حممد  الــوطــنــي 
املا�صي  الأ�صبوع  عنه  لالإفراج  مذكرة  جميعي  عن 
اأم�س  للمذكرة  رف�صها  التهام  غرفة  اأعلنت  وقد 
املوؤقت  احلب�س  يف  جميعي  الأربــعــاء.ويــتــواجــد 
قا�صي  من  باأمر  احلــرا�ــس  يف  العقابية  باملوؤ�ص�صة 
�صهر  منذ  اأحمــمــد  �صيدي  حمكمة  ــدى  ل التحقيق 

�صبتمرب املا�صي
ق/و

البحث  فــرقــة  تــر�ــصــد,  و  متابعة  عملية  بــعــد   
والتدخل BRI التابعة للم�صلحة الولئية لل�صرطة 
من  متكنت  الـــطـــارف,  وليـــة  لأمـــن  الق�صائية 
اأ�صخا�س   07 من  تتكون  اإجرامية  بع�صابة  الإطاحة 
اأعمارهم مابني العقد الثاين والثالث, ينحدرون من 
فيه  تن�صط  كوخ  مداهمة  مت   و  الب�صبا�س.  مدينة 
خالل  و  اأحدهم,  م�صكن  من  بالقرب  الع�صابة  هذه 
من  املخدرات  من  �صفيحة  حجز  مت  العملية  هذه 
حجز  مت  كما  90غ,  وزنها  قدر  املعالج   الكيف  نوع 
ال�صنع   تقليدية  �صيوف  عن  عبارة  بي�صاء  اأ�صلحة 
املتاجرة  عمليات  عائدات  من  يعد  هام  مايل  ومبلغ 

باملخدرات.
الإجرامية؛  املجموعة  هذه  اأن  التحريات  وبينت  
تن�صط �صمن ع�صابة اإجرامية خمت�صة يف املتاجرة 
الإجــــراءات  جميع  ا�صتكمال  وبعد  بــاملــخــدرات, 
جميعا  �صدهم  الأمنية  امل�صالح  اأجنزت  القانونية, 
ملفا ق�صائيا, عن ق�صية حيازة مواد خمدرة  لغر�س 
البيع وحيازة  اأ�صلحة بي�صاء , حيث �صدر يف حق 03 
منهم اأمر اإيداع, مع تاأجيل النظر يف ق�صية البقية 

اإىل جل�صة حماكمة لحقة.  
بالل.ب

اإجمايل  اأن  اأم�س  ال�صحة  وزارة  اأعلنت   
عدد الإ�صابات املوؤكدة ارتفع اإىل 3848 
 444 الوفيات  ــدد  وع مــوؤكــدة,  اإ�صابة 
اإ�صابة  حالة   199 و�صجلت  وفاة.  حالة 
يف  كــورونــا  بفريو�س  مــوؤكــدة  جديدة 
املا�صية  �صاعة  الـ24  ــالل  خ اجلــزائــر 
 3848 اإىل  الجــمــايل  الــعــدد  لريتفع 
وفيات   7 �صجلت  فيما  مــوؤكــدة,  حالة 
اإىل  الوفيات  اإجــمــايل  لي�صل  جديدة 
444 حالة, ح�صب ما ك�صف عنه الناطق 
فريو�س  ومتابعة  ر�صد  جلنة  با�صم 

كورونا الدكتور جمال فورار.
متاثلت  التي  احلـــالت  يخ�س  وفيما 
�صفاء  حالة   51 �صجلت  فقد  لل�صفاء, 
اإىل  الإجــمــايل  العدد  لي�صل  جديدة, 
فــورار.  ك�صفه  ح�صبما  حالة,   1702
انت�صار  منع  اأن  امل�صوؤول  ذات  واعترب 
الوطن  وعــرب  املجتمع  يف  كوفيد19- 
والحرتام  باليقظة  التحلي  ي�صتدعي 
وم�صافة  الــوقــايــة  لــقــواعــد  الــ�ــصــارم 
التباعد. وقد اثبت - ح�صبه- اأن البعد 
البدين واحلجر املنزيل هما الطريقتان 

الوحيدتان والفاعلتان للحد من انت�صار 
الوباء.

املناطق  جتنب  اإىل  باملنا�صبة  دعا  كما 
ال�صرورية  غري  والتجمعات  املزدحمة 
ــــد مـــن التــ�ــصــال بــالأ�ــصــخــا�ــس  واحل
كبار  غرار  على  اأعلى  خلطر  املعر�صني 
الأمــرا�ــس  مــن  يعانون  والــذيــن  ال�صن 
املزمنة مع احلفاظ على م�صافة ل تقل 
التخلي  دون  الآخرين  عن  مرتين  عن 
وغ�صل  التنف�صية  النظافة  قواعد  عن 

اليدين.
بفريو�س  بامل�صابني  التكفل  اإطــار  ويف 
ت�صفية  وحـــدة  خ�ص�صت  "كورونا" 
اجلامعي  ال�صت�صفائي  باملركز  الكلى 
ــتــقــبــال احلــــالت  لــقــ�ــصــنــطــيــنــة ل�ــص
التحاليل  اأكــدت  التي  اأو  بها  امل�صتبه 
كورونا  لفريو�س  اإ�صابتها  املخربية 
امل�صتجد من بني مر�صى الق�صور الكلوي 
يف  املتخ�ص�صة  ال�صت�صفائية  باملوؤ�ص�صة 
بحي  البولية  امل�صالك  و  الكلى  اأمرا�س 
الدق�صي.و اأفاد مدير ال�صحة و ال�صكان, 
حممد عديل دعا�س يف مداخلته خالل 
و  للمتابعة  اليقظة  خللية  اجتماع 
الوقاية من كوفيد19- اأن "هذه الوحدة 
التي تتوفر على ع�صرة اأجهزة لت�صفية 

الــظــرف  ـــذا  ه يف  �صتخ�ص�س  الــكــلــى 
الق�صور  مبر�صى  للتكفل  ال�صتثنائي 
بفريو�س  اأ�صيبوا  الــذيــن  مــن  الكلوي 
امل�صوؤول  ذات  امل�صتجد".و�صرح  كورونا 
ــد اتــخــذ يف اإطـــار  ــرار ق ــق ـــاأن هـــذا ال ب
و�صعها  مت  التي  التنظيمية  التدابري 
اأح�صن  تكفل  �صمان  اأجــل  مــن  حمليا 
بفريو�س  لالإ�صابة  املوؤكدة  باحلالت 
كورونا امل�صتجد, م�صريا اإىل خ�صو�صية 
املر�صى.واأ�صاف,  من  الفئة  هذه  عالج 
املتخ�ص�صة  ال�صت�صفائية  املوؤ�ص�صة  باأن 
البولية  امل�صالك  و  الكلى  اأمــرا�ــس  يف 
الو�صائل  على  تتوفر  ل  الدق�صي,  بحي 
الإ�ــصــابــة  ــالت  ــح ب للتكفل  ــة  ــالزم ال
املــوؤكــدة  امل�صتجد  ــا  ــورون ك بــفــريو�ــس 
من  الكلوي  الق�صور  مر�صى  اأو�صاط  يف 
الذين يخ�صعون لت�صفية الدم.ويف هذا 
ال�صدد, اأ�صدى الوايل, �صا�صي اأحمد عبد 
املحليني  للم�صوؤولني  تعليمات  احلفيظ 
بـ"الإ�صراع  تق�صي  ال�صحة  قطاع  عن 
ــرب خمتلف  ــرة كــافــيــة ع ــص اأ� بــتــوفــري 
الولية  عليها  تتوفر  التي  امل�صت�صفيات 
بانت�صار  يتعلق  طـــارئ  اأي  ملــواجــهــة 

فريو�س كورونا امل�صتجد".
لوؤي ي

�صمن  الوطني,  الــدرك  قيادة  اأح�صت 
األف   26 من  ــرث  اأك اخت�صا�صها,  اإقليم 
ال�صحي  احلــجــر  ـــــراءات  لإج خمــالــف 
اأزيد  واأَحالت  الوليات,  على  املفرو�س 
اإطار  اآلف �صيارة على املح�صر, يف   7 من 
احلجر  مواقيت  احـــرتام  على  ال�صهر 
والإجراءات املتخذة للوقاية واحلد من 
الرتاب  على  »كورونا«  فريو�س  تف�صي 

الوطني.
ـــــدرك الــوطــنــي  �ــصــبــطــت مــ�ــصــالــح ال
لإجـــراءات  خمالف  ــف  األ  26 مــن  ــرث  اأك
الوطني,  الــرتاب  عرب  ال�صحي  احلجر 
الغني  عبد  املقدم  عنه  ك�صف  ح�صبما 
يف  الأمني,  ال�صلك  ذات  من  بو�صنتوف 
خا�صة,  تلفزيونية  لقناة  ت�صريح 

اأزيد  اإحالة  متت  اأنه  املتحدث  واأ�صاف 
وقد  املح�صر.  على  مركبة   7800 مــن 
�صطرت م�صالح الدرك الوطني خمططا 
احلجر  اإجــراءات  تطبيق  ل�صمان  اأمنيا 
الوحدات  انت�صار  خــالل  من  ال�صحي, 
الأ�صخا�س  حتــركــات  على  لل�صيطرة 
الع�صوائية,  بتنقالتهم  ال�صماح  وعدم 
ــر  ــري ــني وحت ــف ــال ــخ ــف امل ــي ــوق وكــــذا ت
ال�صيارات  واإحــالــة  حقهم,  يف  حما�صر 
الظرف  ظل  يف  املح�صر,  على  امل�صبوطة 
جــراء  الــبــالد  بــه  متــر  الـــذي  ال�صحي 
امل�صتجد.  ــا«  ــورون »ك فــريو�ــس  تف�صي 
بني  يتنقل  ــن  م ــل  ك خمــالــفــا  ويــعــتــرب 
�صباحا  وال�صابعة  زوال  الثانية  ال�صاعة 
احلجر  عنها  رفع  التي  البليدة,  بولية 

رم�صان,  اأيام  اأول  مع  بالتزامن  ال�صامل 
برخ�صة  اخلا�صة  ــالت  احل با�صتثناء 
بالن�صبة  الأمر  ونف�س  رخ�صة,  دون  اأو 
م�صاء  اخلام�صة  بني  املواطنني  لتنقالت 
وثماين  بالعا�صمة  �صباحا  وال�صابعة 
م�صاء  ال�صابعة  وبــني  اأخـــرى,  وليــات 
وال�صابعة �صباحا على م�صتوى 38 ولية 
وجهها  تعليمة  اأن  اإىل  ي�صار  اأخـــرى. 
اإىل  ــراد  ج العزيز  عبد  الأول  الــوزيــر 
باأن  فيها  ذكر  املعنية,  والهيئات  الولة 
املواطن ملزم باحلجر املنزيل, ما عدا يف 
الن�صو�س  احلالت اخلا�صة املذكورة يف 
ببع�س  ت�صمح  ــي  ــت وال بــهــا,  املــعــمــول 
على  واأكد  دونها,  اأو  برخ�صة  التنقالت 
ي�صتوجب  الإجــراء  بهذا  اإخالل  كل  اأن 

املن�صو�س  اجلزائية  العقوبات  تطبيق 
ترتاوح  غرامات  اأي  القانون,  يف  عليها 
دينار  اآلف  �صتة  اإىل  اآلف  ثالثة  من 
التعليمة  لففت  كما  املخالفني.  كل  �صد 
اجلزائرية  الأنباء  وكالة  اأوردتها  التي 
عالوة  يتعر�صون,  قد  املخالفني  اأن  اإىل 
على الغرامات, اإىل احلب�س لـمدة ثالثة 
م�صالح  اأن  ومعلوم  الأكــرث.  على  ــام  اأي
الأمن الوطني �صبطت - بدورها - مئات 
احلجر  ملواقيت  املخالفني  الأ�صخا�س 
الوطن,  وليــات  م�صتوى  على  املطبق 
عددا  واأحالت  اخت�صا�صها.  اإقليم  �صمن 
على  امل�صبوطة  ال�صيارات  من  معتربا 

املح�صر.
ق/و

اأعلنت وزارة ال�صوؤون الدينية والأوقاف, عن اإطالق خدمة الفتوى الإلكرتونية عرب موقع الوزارة, لالإجابة على اأ�صئلة وا�صتف�صارات املواطنني مدار 24 �صاعة.واأفاد بيان 
للوزارة اأن ثلة من العلماء وم�صايخ اجلزائر  يتولون الإجابة على اأ�صئلة امل�صتف�صرين.وطالب امل�صدر نف�صه, الراغبني يف طرح اأ�صئلتهم وا�صتف�صاراتهم, الدخول اإىل موقع 

الوزارة “اأيقونة خدمة الفتوى”, وملء املعلومات املطلوبة, حيث �صت�صل الإجابة اإىل املعنيني, عن طريق الربيد الإلكرتوين.
ق/و



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

