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ر�صميا.. تندوف اآخر والية 
ت�صجل بها 6 حاالت كورونا

توقع 3 �صيناريوهات لنهاية "كورونا" مع تطور"مناعة القطيع"
04

ا�صت�صالم 
اإرهابي يف 
مترنا�صت

بن بوزيد : الك�سف ال�سريع واعتماد كلوروكني 
خف�ض عدد الإ�سابات

خالل  جديدة  اإ�سابة  و141  وفيات   6  •
الأخرية �ساعة   24

تقليـ�ص احتياطـــي 
البنـوك ملواجهة اأزمة 

ال�صيولـــــــــة

عمليات تعقيــــم 
وتطهري وا�صعة للحد 

من انت�صار الوباء 

حملة للتربع بالدم لفائدة 
امل�صت�صفى نظمها التكتل 

الوطني للت�صامن واالإغاثة

بالربمة  عائلـــــة   160
وغورد الباقل ي�صتفيدون 

من الكهرباء الريفية 

مديرية ن�صاط االجتماعي 
توّزع 9000 طرد غذائي 

مبناطـــــــق الظل

تقرتالوادي ورقلة

�ض 06�ض 05 �ض 06 �ض 05

اجتمــــاع جمل�ص الوزراء 
يف�صل يف اإعادة تنظيم 
نهاية املو�صم الدرا�صي

اإعادة بعث جهاز دعم ت�سغيل ال�سباب وم�سروع 
قانون املالية التكميلي على الطاولة  

03 03

بنك اجلزائر يتدخل للمرة الثانية يف اأقل من �سهر

رئيس الجمهورية يعول على الفالحة الصحراوية لتقليص فاتورة االستيراد

• جراد يعلن عن تخصيص 130 مسكنا لفائدة الباحثين في المجال الصحي 
• جراد : على مدراء الجامعات أن يذهبوا بالجامعة الجزائرية نحو »العالمية«

• المواطنون مدعوون إلى تحمل مسؤولياتهم في مكافحة فيروس كورونا

اأوامر باإح�صاء دقيق للرثوات الطبيعة 
النادرة وغيـر امل�صتغلــة  

03/02
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02احلدث

على مدراء اجلامعات اأن يخرجوا "اجلامعة 
اجلزائرية"من التقوقع و الذهاب بها نحو "العاملية"

علجية عي�ص
-----------------

جراد  العزيز  عبد  الأول  الوزير  ثمن 
اأم�س  قادته  التي  الزيارة  هام�س  على 
الو�ضع  لتفقد  ق�ضنطينة  ولية  اإىل 
اجلامعي  امل�ضت�ضفى  م�ضتوى  على 
ابن بادي�س، القرارات التي ت�ضدر عن 
رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون  و 
التي قال اأنها نابعة من روؤية �ضمولية 
للو�ضع الذي متر به البالد جراء انت�ضار 
الطاقم  ين�ضى  اأن  دون     ، اجلانحة 
لتوفري  جاهدا  ي�ضعى  الذي  احلكومي 
كل ما يلزم من و�ضائل الوقاية و جعلها 
حتت ت�رصف املواطن اجلزائري  م�ضيدا 
بقدرات الأطباء و الباحثني يف املخابر 
اجلزائر  ا�ضتطاعت  خاللهم  من  الذين 
اخلبيث  املر�س  هذا  خطر  من  التقليل 
و  عاملي  م�ضتوى  على  انت�رص  ال��ذي 
قال  و  املتطورة،  ال��دول  حتى  م�س 
لتخاذ  يدفعنا  الوباء  اأن  الأول  الوزير 
املنظومة  اإ���ض��الح  اأج��ل  من  العربة 
ال�ضحية و اإعادة هيكلتها، مو�ضحا يف 
عند  يقف  الطبيب  دور  اأن  ال�ضاأن  هذا 
حدود عالج املري�س، اأما الوقاية فهي 
و  األأوىل  بالدرجة  املواطن  م�ضوؤولية 
املدين يف عمليات  املجتمع  م�ضوؤولية 
الذي  املحوران  هما  و   التح�ضي�س، 
العالج   ( الأول   الوزير  عليهما  ركز 
وفرت  الدولة  و  ل�ضيما  الوقاية(،  و 
كل الإمكانيات للخروج من الأزمة و 
الق�ضاء نهائيا على الوباء، بالرغم من 
باملقارنة  ن�ضبيا  امل�ضجل كان  العدد  اأن 
مع الدول الأخرى،  اإل اأنه كما اأ�ضاف 
وجب احلذر من خالل اإتباع التعليمات 
و  العمومية  ال�ضلطات  ت�ضدرها  التي 

تطبيق احلجر املنزيل و عدم الإحتكاك 
يف الأماكن العمومية.

الأول  الوزير  قدمها  التي  املالحظة 
احلو�ضلة  و  التقييم  من خالل  اأنه  هي 
ولية  اأن  لوحظ  اخل��رباء  ط��رف  من 
عدد  يف  ت�ضاعدا  ت�ضهد  ق�ضنطينة 
يدفع   ما  الوفيات،  حتى  و  اإ�ضابات 
الطبية  الأ�ضباب  على  التطلع  اإىل 
باتخاذ  ذلك  الوباء  ح�رص  اإمكانية  و 
لهذا  اإطار  و�ضع  و  �ضارمة  ق��رارات 
علما  يتطور،  و  يتو�ضع  ل  كي  الوباء 
اأن الولية �ضجلت 14 حالة وفاة منها 
عني  ببلدية   à2 ق�ضنطينة،  ببلدية   09
عبيد، حالة واحدة ببلدية عني ا�ضمارة 
ولية  من  ملواطن  تعود  وفاة  حالة  و 
طبي  فح�س  فجراء  جاء   ، �ضكيكدة 
بعدما اأخ�ضع لعملية جراحية ، و تبني 
احلالت  اأما  للفريو�س،  حامال  كان  اأنه 
104 حالة، من جمموع  املوؤكدة بلغت 
الوباء،  ظهور  منذ  �ضجلت  حالة   204

منها 50 منها مت عالجها و هي الآن يف 
اأ�ضار تقرير م�ضلحة  املنزيل، و  احلجر 
املر�ضى   من  باملائة   80 اأن  الأوب��ئ��ة 
ي�ضابون عن طريق الحتكاك، وخالل 
الزيارة وقف الوزير الأول على املركز 
البيوتكنولوجية  للبحوث  الوطني 
التحاليل  الواقع مبدينة علي منجلي و 
التي يجريها يف هذا ال�ضاأن، حيث وقف 
املف�ضل  العر�س  على  الأول  الوزير 
املخربية  مهامه  و  املركز  لن�ضاطات 
يف  و�ضعها  التي  الإ�ضرتاتيجية  و 
املتوا�ضل  التكوين  و  التاأطري  عملية 
املخربيني  و  الطبية  ل���الإط���ارات 
التكنولوجيات  اأح��دث  لكت�ضابهم 
الربامج  خمتلف  و  البحث  جمال  يف 
الوطني  املركز  اأن  للعلم  ال�ضحية، 
بولية  البيوتكنولوجية  للبحوث 
باحثا،   150 على  يتوفر  ق�ضنطينة 
خمابر   05 فتح  مت  ال�ضنة  ه��ذه  يف  و 
لتحويل  خم��ربا   11 جمموعة  م��ن 

فريق  املركز  يوؤطر  التكنولوجيات، 
يجرون  خمربيا   12 من  يتكون  عمل 

500 حتليل يف اليوم.
الطبية  الإط��ارات  اأم��ام   و يف كلمته 
اأكد الوزير الأول اأن ما اأجنز  يف جمال 
ت�ضهدها  نوعية  قفزة  لهو  البحث 
مو�ضحا  ال�ضحي،  املجال  يف  اجلزائر  
العلمية  البحوث   جمل�س  تاأ�ضي�س  اأن 
اإرادة   على  ي��دل  التكنولوجية   و 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
يف النهو�س بقطاع ال�ضحة و تدعيم 
البحث العلمي على كل امل�ضتويات  و 
حتى تكون اجلزائر يف م�ضتوى الدول 
لي�ضتطرد   ، رائدة  تكون  بل  املتقدمة 
الدول  هي  املتطورة  الدول  اأن  بالقول 
اأو  موؤهل  ب�رصي  بعن�رص  تتميز  التي 
و  تبحث  التي  بالطفرة  �ضماهم  كما 
تعمل على و�ضع الربامج و املخططات 
العلمية و تكون لها روؤية ا�ضت�رصافية 
حدوث  حالة  يف  حتى  للم�ضتقبل، 
الكوادر تكن على ا�ضتعداد ملواجهتها،  
و لذا وجب الإقتداء بهذه الدول  التي 
العلمي  التطور  من  م�ضتوى  بلغت 
بالرغم من اأنها ل متلك النفط ،  و قد 
دعا الوزير الأول اإىل ت�ضجيع الباحثني 
يف اجلامعة لرتقية البحث الأكادميي و 
بني  تكافاأ  هناك  يكون  اأن  و  امليداين 
الدرا�ضة النظرية  التحليلية و الدرا�ضة 
الواقعية اأي التطبيق يف امليدان ، و هذا 
ي�ضتدعي كنا قال �رصورة اإدماج ن�ضق 
على  التعرف  و  متكامل  وطني  بحث 
كوادر الدولة من اأطباء و خرباء لي�س 
يف  بل  فح�ضب  ال�ضحي  املجال  يف 
الوزير  وجه  قد  و  املجالت،  خمتلف 
اجلامعات  م��دراء  اإىل  ر�ضالته  الأول 
من  اجلزائرية  اجلامعة  يخرجوا  اأن  اإىل 
العاملية  نحو  بها  الذهاب  و  التقوقع 
البحث  و  الفكر  عوملة  اإىل  دعاهم  و   ،
التحديات  ك��ل  رف���ع  و  ال��ع��ل��م��ي، 
خا�ضة  العلمية،  النخبة  اإىل  للو�ضول 
اجلزائر  اأن  اثبت  احلايل  الظرف  اأن  و 
متلك طاقات ب�رصية لها قدرات علمية 
وجب  الطاقات   هذه  و  الوباء  حتدت 
ا�ضتغاللها و تدعيمها حتى تكون لها 

املكانة العلمية احلقيقية.

اأعلن عن تخ�صي�ص 130 م�صكنا لفائدة الباحثني يف املجال ال�صحي ، جراد يوؤكد:

قرر الوزير االأول عبد العزيز جراد تخ�صي�ص الـ: 130 �صكنا املحاذية للمركز الوطني للبحوث يف البيتكنولوجيا مبدينة علي منجل لفائدة االأطباء و 
الباحثني يف املجال ال�صحي نظريا للجهود التي يبذلونها و ت�صحياتهم اجل�صيمة من اأجل اإيجاد احللول لق�صاء على فريو�ص كورونا م�صيدا بامل�صروع الذي 

تطمح اجلزائر اإىل اإجنازه  مبقايي�ص عاملية و يكون  منوذج للمركز االأمريكي �صيليكون فايل و هذا الإبراز ما تو�صلت اإليه العبقرية اجلزائرية من بحوث ، و 
يف هذا وجه عبد العزيز جراد ر�صالة اإىل مدراء اجلامعات لكي يخرجوا اجلامعة اجلزائرية من التقوقع و الذهاب بها نحو العاملية.

يف اإنتاج االأنابيب احلديدية 

�صركة "تو�صيايل" تتح�صل 
على �صهادة مطابقة 

املعايري الدولية 
"تو�ضيايل"  وال�ضلب  احلديد  مركب  حت�ضل   
�ضهادة  على  وه��ران(  )���رصق  ببطيوة  الكائن 
الأنابيب  اإنتاج  يف  الدولية  املعايري  مطابقة 
ح�ضبما  املحروقات،  بقطاع  اخلا�ضة  احلديدية 
ومتابعة  اخلارجية  التجارة  مدير  بذلك  اأف��اد 
هذه  املركب.و�ضت�ضمح  ب��ذات  ال�ضتثمارات 
ال�ضهادة التي حت�ضلت عليها �رصكة "تو�ضيايل" 
باإنتاج  لالأنابيب  الأمريكي  املعهد  من  موؤخرا 
املوجهة  احلديدية  الأنابيب  من  الأحجام  خمتلف 
والبرتول  الغاز  من  املحروقات  م��واد  لنقل 
عزي  ل"واأج"  به  �رصح  ملا  وفقا  وم�ضتقاتها، 
ال�ضهادة معتمدة يف  اأن هذه  اإىل  رمزي، م�ضريا 
احلديدية  الأنابيب  لإنتاج  العامل  اأنحاء  جميع 
هذه  �ضتتيح  املحروقات.كما  بقطاع  اخلا�ضة 
يف  امل�ضاركة  فر�ضة  اأي�ضا  لل�رصكة  ال�ضهادة 
لقتناء  والدولية  الوطنية  املناق�ضات  عديد 
الأنابيب احلديدية يف خمتلف الأنواع والأحجام 
والبرتول(،  )الغاز  املحروقات  لقطاع  املوجهة 
ي�ضري نف�س امل�ضئول.و�ضي�ضاف هذا التخ�ض�س 
�رصكة  تنتجها  التي  الإنتاج  �ضل�ضلة  اإىل  اجلديد 
لبناء  املوجهة  الأنابيب  غرار  عل  "تو�ضيايل" 
اأر�ضفة املوانئ واأخرى موجهة لقطاع املواد املائية 
اإىل جانب اإنتاج الأنابيب احللزونية وحديد البناء 
احلديد  مركب  اإليه.ويطمح  اأ�ضري  وغريها،كما 
جت�ضيد  على  يعمل  الذي  "تو�ضيايل"  وال�ضلب 
ال�ضتثمار  تو�ضيع  جمال  يف  الدولة  �ضيا�ضة 
الحتياجات  تلبية  اإىل  املحروقات  قطاع  خارج 
يف  ت�ضتعمل  ج��ودة  ذات  مبنتوجات  الوطنية 
جت�ضيد العديد من امل�ضاريع مبا يف ذلك ال�ضكنية 
العمومية  والأ�ضغال  كال�ضدود  التحتية  والبني 
عمليات  من  ممكن  عدد  اأكرب  وحتقيق  وغريها 
الت�ضدير ملختلف اأنواع احلديد نحو عديد الدول 
الأجنبية، ي�ضري مدير التجارة اخلارجية ومتابعة 
اأن  بالذكر  ال�رصكة.اجلدير  بذات  ال�ضتثمارات 
دخل  الذي  "تو�ضيايل"  وال�ضلب  احلديد  مركب 
عملية  اإط��ار  يف   2013 يف  ال�ضتغالل  حيز 
ا�ضتثمارية ملتعامل تركي اأجنز وفق ثالث مراحل 
ليبلغ اإنتاج اإجمايل قدر بنحو 3 ماليني طن من 

منتوجات احلديد وم�ضتقاته خالل 2019.
ق/و

يف ظل احتكار ال�ضميد و امل�ضاربة يف هده املادة 
احليوية يف ظل ا�ضتمرار الوباء الذي تزامن مع 
اإىل  مواطكنون  ا�ضطر  رم�ضان،  �ضهر  حلول 
احل�ضول  يف  مل�ضاعدتهم  الربملان  نواب  تدخل 
على مادة ال�ضميد و هو قام به �ضكان الكوينال 
فطيمة  النائبة  تدخلت  اين  اخل��روب  ببلدية 
بو�ضمال عن الإحتاد من اأجل النه�ضة و العدالة 

و البناء حلل اأزمة ال�ضميد بالولية
اأجل  من  "الإحتاد  عن  النائبة  ك�ضفت        
بو�ضمال  فطيمة  البناء"  و  العدالة  و  النه�ضة 
بولية  ال�ضميد  م���ادة  ن���درة  ظ���روف  ع��ن 
اإىل  امليدانية   ق�ضنطينة و هذا خالل  زياراتها 
جممع بو�ضبع لإنتاج ال�ضميد من  اأجل التكفل 
بان�ضغالت املواطنني، يف ظل ا�ضتمرار انت�ضار 
الوباء الذي تعرفه البالد و املتمثل يف فريو�س 
حلول  مع  تزامن  الوباء  و  ل�ضيما  كورونا، 
الزيارة  هذه  خالل  من  و   ، الف�ضيل  ال�ضهر 

املواطنني  مطالب  تلبية  على  النائبة  حر�ضت 
على  ال��وق��وف  و  بالتدخل  طالبوها  الذين 
متكينهم  و   ، بالولية  ال�ضميد  توزيع  طريقة 
م�ضاهمة  لها  كانت  حيث  عليه،  احل�ضول  من 
على  الإ���رصاف  و  الفوري  التدخل  يف  كبرية 
توزيع 625 كي�س من ال�ضميد بوزن 25ك/غ، 
لفائدة �ضكان حي"الكومينال" ببلدية اخلروب 
اأ�ضافت مت  انتظار حيث  كما  وذلك بعد طول 
ت�ضديد ثمن الكمية منذ بداية �ضهر اأفريل يف 
التقني  املدير  ك�ضف  قد  و  احل��ي،   جلنة  اإط��ار 
التي تواجه املجمع يف  العراقيل  للمجمع  عن 
توفري كميات كافية من مادة ال�ضمني و تلبية  
الظرف  هذا  يف  ل�ضيما   ، امل�ضتهلك  حاجيات 
توقف  و  ال�ضحي  احلجر  فر�س  بعد  بالذات 
و�ضائل النقال العمومية و اخلا�س عن العمل، 
على  الطلب  زيادة   �ضهد  الو�ضع  اأن  م�ضيفا 
الظرف   �ضعوبة  اأمام  و  احل�ضا�ضة،  املادة  هذه 

تلبية  اأجل  من  الإنتاج  الأمر م�ضاعفة  تطلب  
طلبات الزبائن.

عن   املجمع  م�ضري  بو�ضبع  فوزي  ك�ضف   و 
الظروف ال�ضعبة التي يعمل فيها املجمع  على 
اعتبار زيادة الطلب على هذه املادة ، الأمر الذي 
تطلب م�ضاعفة الإنتاج من اأجل تلبية طلبات 
فطيمة  بالنائبة   لقائه  يف  م�ضريا  الزبائن، 
من  كايف  م��ردود  حتقيق  يتعذر  اأنه  بو�ضمال 
اأي   الأولية،  املادة  توفر  عدم  حالة  يف  ال�ضميد 
اإذا ما مل يتم احل�ضول على كميات كافية من 
القمح ، منبها اإىل غياب التن�ضيق  بني مديرية 
الأمر   ، ق�ضنطينة  بولية  املطاحن  و  التجارة 
يخ�س  فيما  تذبذب  حدوث  اإىل   اأدى  الذي 
التزود مبادة ال�ضميد، و يف بيان لها ن�رصته على 
�ضفحتها يف الفي�ضبوك ك�ضفت هذه النائبة اأن 
بعد لقاءها باملدير التقني لتعاونية اإنتاج احلبوب 
وم�ضتقاته الكائن مقرها ببلدية اخلروب تبني اأن 

تزويد املطاحن مبادة القمح الأ�ضا�ضية يف اإنتاج 
بالن�ضبة  عادلة  مرتبة  على  كان  ال�ضميد  مادة 
الكمية  زيادة  م�ضاألة  اأن  و  املطاحن،   لكافة 
لإنتاج  الوطني  الديوان  �ضالحيات  من  هي 
لي�س  و  العا�ضمة  باجلزائر  املتواجد  احلبوب 
من �ضالحيات التعاونية ، م�ضريا اأن التعاونية 
يف ال�ضابق اأي  قبل ظهور الوباء  كانت تنتج  
هذه  ت�ضاعفت  اأين  القمح  من  قنطار   2860
و  الأزمة،  ظهور  خالل  ال�ضعف  اإىل  الكمية 
بق�ضنطينة  احلبوب  اإنتاج  تعاونية  اأن  معلوم 
بالولية  الذاتي  الكتفاء  حتقيق  اإىل  اإ�ضافة 
فهي  تتكفل بوليات اأخرى تابعة لل�رصق على 
 ، باتنة   ، ورقلة  بجاية،  �ضطيف،   ( ولية  غرار 
ال�ضميد  مادة  ندرة  املتحدث  اأرجع  وقد  قاملة( 
باإعادة  امل�ضاربة  و  البيوت  يف  احتكارها  اإىل 

بيعها باأ�ضعار باهظة.
علجية عي�س

املجمع قام بتوزيع 625 كي�صا من ال�صميد بق�صنطينة منذ بداية اأفريل

م�صري جممع بو�صبع الإنتاج ال�صميد: "نحتاج لكميات اأوفر من القمح لالإنتاج اكرث"
بق�صنطينة ال�صميد  ندرة  ظروف  على  تقف  بو�صمال  فطيمة  •النائبة 



رئي�ص اجلمهورية يعول على الفالحة ال�صحراوية لتقلي�ص فاتورة اال�صترياد

اأوامر باإح�صاء دقيق للرثوات الطبيعة النادرة 
وغري امل�صتغلة  

لوؤي ي
-------------------

�ضحفية  مقابلة  يف  تبون  واأك��د 
بع�س  م�����ض��وؤويل  م��ع  اأج��راه��ا 
متلك  اجلزائر  اأن  الإع��الم  و�ضائل 
والب�رصية  املادية  الإمكانيات  من 
الأزم���ة  جت���اوز  م��ن  ميكنها  م��ا 
القت�ضادية التي متر بها وبتحقيق 

ن�ضب منو عالية بغ�ضون عامني.
واأو����ض���ح ال��رئ��ي�����س ت��ب��ون يف 
م�ضاء  بثت  التي  املقابلة  ه��ذه 
والإذاعة  التلفزيون  على  اجلمعة 

العموميني، اأن "القت�ضاد الوطني الذي ظل 
اأ�ضريا للمحروقات منذ اأزيد من ثالثني �ضنة، 

ميتلك حاليا قدرات كبرية جتعلنا متفائلني".
ال��ق��درات  ه��ذه  ع��ن  حديثه  معر�س  ويف 
الفالحة  قطاع  اإىل  خا�س  ب�ضكل  ،اأ�ضار 
اأي  دولر  مليار   25 يفوق  ما  تنتج  التي 
هذا  باأن  النفط.واعترب  مداخيل  يعادل  ما 
عالية  م�ضافة  قيمة  يولد  اأن  ميكنه  القطاع 
التحويلية مذكرا  ال�ضناعات  باإدماج  قام  اإذا 
الراغبني  امل�ضتثمرين  بدعم  القا�ضي  بقراره 
اأولية  مواد  على  تعتمد  م�ضاريع  اإجناز  يف 
باملائة   90 اإىل  حملية بقرو�س بنكية ت�ضل 

من قيمة امل�رصوع.
جهتها  من  ال�ضحراوية  للفالحة  ميكن  كما 
تقلي�س فاتورة الواردات ب�ضكل كبري ح�ضب 
تبون.ويف هذا الإطار، اأكد اأن وزارة الفالحة 
احلبوب  زراع��ة  تو�ضيع  على  حاليا  تعمل 
ورادات  تقلي�س  ق�ضد  اجلنوبية  املناطق  يف 
باملائة   30 اإىل  ب20  امل��ادة  هذه  من  البالد 
ال�ضنة  بنهاية  فعال  اإليه  �ضن�ضل  ما  و"هو 
املتوفرة  الإمكانيات  اإىل  لفت  اجلارية".كما 
يف جمال زراعة املواد الأولية امل�ضتخدمة يف 
اإنتاج الزيت وال�ضكر يف هذه املناطق ب�ضكل 

يلبي جميع الحتياجات الوطنية.
ثروات  وجود  اإىل  اأخ��رى  جهة  من  واأ�ضار 
املعادن  مثل  م�ضتغلة  غري  هائلة  طبيعية 
النادرة التي حتتل اجلزائر فيها املرتبة الثالثة 
الحتياطيات  حيث  من  عامليا  الرابعة  اأو 
واليورانيوم  والأملا�س  الذهب  اإىل  اإ�ضافة 
اأعلن  اخل�ضو�س،  وغريها.وبهذا  والنحا�س 
ا�ضتغالل  م�ضاريع  لإطالق  التح�ضري  عن 
ال�ضناعة  وزارة  اأمر  حيث  ال��روات  لهذه 

بالقيام باإح�ضاء دقيق لها وباإعداد دفرت اأعباء 
وبنوك اأعمال خا�ضة بها.

غري  املعادن  هذه  نحو  التوجه  باأن  واعترب 
لكون  بالنظر  ����رصورة  يعد  امل�ضتغلة 
يغذيه  وال��ذي  للطاقة  املحلي  ال�ضتهالك 
ينمو  البالد،  يف  املعي�ضة  ظ��روف  حت�ضن 
غري  النفطية  الروات  من  �ضتجعل  بوترية 
الوطنية يف غ�ضون  لتلبية احلاجيات  كافية 
�ضنوات.غري اأن الروة احلقيقة للبالد تكمن، 
املبتكر  �ضبابها  يف  تبون،  الرئي�س  ح�ضب 
الأزم��ة  ه��ذه  خ��الل  جدارته  اأثبت  وال��ذي 
ال�ضباب  هوؤلء  متكن  اإىل  م�ضريا  ال�ضحية، 
يف ب�ضع اأ�ضابيع من ت�ضنيع عدة جتهيزات 
طبية على غرار اأجهزة التنف�س ال�ضطناعي 
كورونا  لفريو�س  ال�رصيع  الختبار  واأجهزة 
والذي �ضي�رصع يف انتاجه يف غ�ضون ع�رصة 

ايام بولية البويرة.
الرتخي�ص للجامعات بفتح مكاتب 

درا�صات مبقابل مادي
اجلامعة  دور  على  �ضدد  ال�ضياق،  هذا  ويف 
يف دعم اقت�ضاد املعرفة وعلى اأهمية ربطها 
لوزير  تعليمات  وجه  باأنه  م�ضيفا  بال�ضوق 
للجامعات  بال�ضماح  تق�ضي  العايل  التعليم 
املتعاملني  متكن  درا���ض��ات  مكاتب  بفتح 
مبقابل  منها  ال�ضتفادة  من  القت�ضاديني 
بواعث  عن  حديثه  معر�س  يف  م���ادي.و 
احلالية،  الأزم��ة  جتاوز  بخ�ضو�س  التفاوؤل 
احتياطيات  اأن  اجلمهورية  رئي�س  اأو�ضح 
ا�ضتقرارا  تعرف  للبالد  الأجنبي  ال�رصف 
موؤكدا باأنها �ضت�ضتهلك بوترية اأقل �رصعة مما 
م�ضى بالنظر للق�ضاء على ظاهرة ت�ضخيم 
الفواتري عند ال�ضترياد وهو ما �ضيمكن من 
م�ضاريف  من  باملائة   30 ح��وايل  اقت�ضاد 

البالد من العملة ال�ضعبة.
اإج���راءات  م��ع  ذل��ك  و�ضيرتافق 
ل��ل��ح��د م��ن ال�������واردات، وه��ي 
قانون  �ضيت�ضمنها  التي  التدابري 
 .2020 لعام  التكميلي  املالية 
املالية  ق��ان��ون  �ضيت�ضمن  كما 
التكميلي تدابري ت�ضمح بالتخفيف 
وتر�ضيد  ال�رصيبي  ال�ضغط  من 
حتليله  العمومية.ويف  النفقات 
للو�ضع القت�ضادي الراهن، اعترب 
الأزم��ة  ب��اأن  اجلمهورية  رئي�س 
و  اجلزائر  تعرفها  التي  النفطية 
و  ظرفية"  "جد  للنفط  املنتجة  الدول  بقية 
لي�ضت اأزمة هيكلية معربا عن تفاوؤله بعودة 
مع  تدريجيا  ال�ضعود  اإىل  النفط  اأ�ضعار 
القت�ضادي يف خمتلف دول  الن�ضاط  عودة 
متر  التي  املالية  ال�ضعوبات  العامل.وملواجهة 
بها البالد، اكد اأن الدولة تف�ضل "القرتا�س 
من اجلزائريني" م�ضتبعدا خيارات ال�ضتدانة 
اخلارجية من �ضندوق النقد الدويل والبنك 
)طبع  التقليدي  غري  التمويل  وكذا  الدويل 
�ضتفرزها  التي  النتائج  اإىل  بالنظر  النقود( 

مثل هذه اخليارات.
التكفل باحلرفيني واملهن احلرة 

واأ�صحاب املداخيل اليومية املت�صررين 
من "كورونا"

واعرتف الرئي�س تبون بان وباء كورونا، قيد 
الإ�ضالحات  تطبيق  يف  ما  نوعا  م�ضاعيه 
ال�ضيا�ضية والقت�ضادية التي تعهد بها غري 
قائمة  زالت  ما  الور�ضات  هذه  بان  اأكد  اأنه 
فر�ضة  ت�ضكل  ال�ضحية  الأزمة  هذه  بان  و 

لتعميق التفكري حولها.
جديد  من  اجلمهورية  رئي�س  التزم  كما 
بالتكفل بال�ضناعيني والتجار الذين �ضجلوا 
ال�ضحي  احلجر  اإج����راءات  ج��راء  خ�ضائر 
"احلكومة تعكف على درا�ضة  بان  مو�ضحا 
تعمل  بحيث  مل�ضاعدتهم"،  حمكمة  �ضيا�ضة 
ل�ضيما  الفعليني  املت�رصرين  اإح�ضاء  على 
مع  وباملوازاة  ال�رصائب.  تخفيف  خالل  من 
واملهن  باحلرفيني  اأي�ضا  التكفل  �ضيتم  ذلك، 
احلرة واأ�ضحاب املداخيل اليومية املت�رصرين 
التزامه بان  الرئي�س تبون  من اجلائحة.وجدد 
حت�ضنا  �ضي�ضهد  اجلزائر  يف  الأعمال  مناخ 

كبريا بنهاية العام اجلاري.

املعدنية  للرثوات  دقيق  باإح�صاء  للقيام  ال�صناعة  لوزارة  اأوامر  ا�صدائه  عن  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  ك�صف 
غري امل�صتغلة يف اجلزائر وباإعداد دفرت اأعباء وبنوك اأعمال خا�صة بها موؤكدا تعويل ال�صلطات على الفالحة ال�صحراوية 

لتقلي�ص فاتورة الواردات.

اجتماع جمل�ص الوزراء يف�صل يف اإعادة 
تنظيم نهاية املو�صم الدرا�صي

اإعادة بعث جهاز دعم ت�صغيل ال�صباب وم�صروع قانون املالية التكميلي على الطاولة  

اجتماعه  الأحد  اليوم  الوزراء  جمل�س  يعقد 
رئي�س  تبون،  املجيد  عبد  برئا�ضة  ال��دوري 
امل�ضلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  اجلمهورية 
وزير الدفاع الوطني، ح�ضب ما اأفاد به اأم�س 

ال�ضبت بيان لرئا�ضة اجلمهورية.
وجاء يف البيان: "يعقد جمل�س الوزراء �ضباح 
ال��دوري  اجتماعه   2020 م��اي   03 الأح��د 
اجلمهورية  رئي�س  تبون،  املجيد  عبد  برئا�ضة 
القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة، وزير الدفاع 
ب�ضفة  الأعمال  جدول  الوطني".ويت�ضمن 
امل�رصوع  على  وامل�ضادقة  الدرا�ضة  خا�ضة 
ل�ضنة  التكميلي  املالية  لقانون  التمهيدي 
تنظيم  باإعادة  املتعلقة  والعرو�س   ،2020
واملنظومة  اجلارية،  الدرا�ضية  ال�ضنة  نهاية 
ال�ضوق  وت��اأط��ري  متوين  ملتابعة  الرقمية 
بعث  اإعادة  اإىل  بالإ�ضافة  الأ�ضا�ضية،  باملواد 
رئي�س  ال�ضباب".وكان  ت�ضغيل  دعم  جهاز 
املالية  ق��ان��ون  اأن  ك�ضف  ق��د  اجلمهورية 
تخفي�ضا  �ضيت�ضمن   2020 لعام  التكميلي 
مع  اأخرى  اإلغاء �رصائب  و  ال�رصائب  لبع�س 
اخلارجية.كما  التجارة  على  الرقابة  ت�ضديد 
مع  �ضحفية  مقابلة  يف  تبون  الرئي�س  اأكد 
الوطنية  الإع��الم  و�ضائل  بع�س  م�ضوؤويل 
والإذاع��ة  التلفزيون  على  اجلمعة  يوم  بثت 
لن  التكميلي  املالية  "قانون  اأن  العموميني، 
�ضيقل�ضها".واأو�ضح  بل  ال�رصائب  من  يزيد 
اقت�ضادية  "لروؤية  ي�ضتجيب  القانون  هذا  بان 
تنمية"  "اأداة  امليزانية  من  جتعل  جديدة" 
جمرد  و"لي�س  احلوافز،  خالل  من  ل�ضيما 
الأ�ضا�س،  هذا  م�ضاريف".وعلى  و  ر�ضيد 
فاإن قانون املالية التكميلي �ضيعمل على رفع 
الوعاء  تو�ضيع  خالل  من  اجلبائية  املداخيل 
زيادة  ولي�س  ال�رصائب  وتخفيف  ال�رصيبي 

الرئي�س.ويف  �رصوحات  ح�ضب  ال�رصائب، 
هذا الإطار، �ضيتم "التخفيف من الر�ضم على 
ال�رصائب". بع�س  اإلغاء  و  امل�ضافة  القيمة 
واإىل جانب ذلك، فاإن قانون املالية التكميلي 
على  الرقابة  لت�ضديد  اإج��راءات  �ضيت�ضمن 
عمليات ال�ضترياد لتفادي ت�ضخيم الفواتري.
كما �ضيتم منع ا�ضترياد اأي منتج ميكن اإنتاجه 
اإل با�ضترياد املواد الأولية  حمليا ولن ي�ضمح 
امل�ضاريع  اأ�ضحاب  بوا�ضطتها  يقوم  التي 
باإنتاج مواد تكون فيها ن�ضبة الإدماج املحلي 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  ك�ضف  عالية.كما 
درا�ضية  �ضنة  تكون  لن  اأن��ه  تبون،  املجيد 
�ضهادة  امتحانات  واأن  املو�ضم،  هذا  بي�ضاء 
وفقا  �ضتكون  واإمن��ا  تلغى  لن  البكالوريا 
الرئي�س  البالد.وقال  بها  متر  التي  للظروف 
وفق  �ضتحدد  البكالوريا  امتحانات  اأن  تبون 
للبالد.واأ�ضاف:  ال�ضحي  الو�ضع  تطورات 
ي�ضيع�س..  ما  التلميذ  اأن  لنا  بالن�ضبة  "املهم 
على  نفر�ضها  ولن  بي�ضاء  �ضنة  تكون  ولن 
والأمر  حال  �ضنجد  لل�ضانكيام  بالن�ضبة  اأحد، 
“حاليا  قائال:  للبيام".وتابع  بالن�ضبة  نف�ضه 
نحن يف ظروف ا�ضتثنائية وهناك دولة خلقت 
�ضيجتاز  ال�ضنة،  هذه  و�ضتكون  البكالوريا 
تعي�ضها  التي  للظروف  وفقا  الباك  الطلبة 
احللول  �ضيجدون  اأن��ه  اأك��د  حاليا".و  البالد 
بفريو�س  الإ�ضابات  عدد  انخف�س  حال  يف 
كورونا، وحتى اإن مل تنخ�س على حد قوله، 
 15 يف  تنتهي  الدرا�ضية  ال�ضنة  اأن  م�ضيفا 
جوان والوقت ل يزال امامهم لإيجاد احللول.
العديد  بها  يطالب  التي  العتبة  وبخ�ضو�س 
من الطلبة، فقد اكد الرئي�س تبون اأن التالميذ 
در�ضوها  التي  بالدرو�س  الباك  �ضيجتازون 
خالل الفرتة املا�ضية.                            لوؤي ي
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الك�صف ال�صريع واعتماد كلوروكني خف�ص 
عدد االإ�صابات بكورونا

 بن بوزيد اأكد قلق احلكومة من ارتفاعها ب�صطيف ويو�صح

بوزيد  بن  الرحمن  عبد  ال�ضحة  وزير  اأكد 
يف ت�رصيحات �ضحفية اأدىل بها اأم�س على 
هام�س الزيارة التي قادته اإىل ولية �ضطيف 
الإ�ضابات بفريو�س كورونا بولية  اأن عدد 
وهو  للحكومة  بالن�ضبة  مقلقا  كان  �ضطيف 
جراد  العزيز  عبد  الأول  الوزير  جعل  ما 

يخ�ض�س زيارة للولية اأم�س.
اعتماد  اأن  امل�����ض��وؤول  ذات  واأ����ض���اف 
املعتمدة  الك�ضوفات  عدد  مع  الكلوروكني 
وحتاليل  وال�ضكانري  ال�رصيع  الك�ضف  مع 
الإ�ضابات  ن�ضبة  جعلت  "با�ضتور"  معهد 
ال�ضحة  ملديرة  ت�رصيح  تنخف�س.وح�ضب 
الأول  للوزير  حديثها  �ضطيف خالل  بولية 
عبد العزيز جراد فاإن عدد الإ�ضابات بولية 

 100 معاجلة  مت  حالة   233 بلغ  قد  �ضطيف 
حالة   28 ت�ضجيل  مت  فيما  ت�رصيحها  و  حالة 
68 �ضنة  معظمهم يعانون من  وفاة  مبعدل 
اأكدت  ذلك  مع  .ب��امل��وازاة  مزمنة  اأمرا�س 
املرتبة  يف  ت�ضنف  �ضطيف  اأن  املتحدثة 
الرابعة بعد ولية البليدة العا�ضمة ووهران 
الرقم يبقى مر�ضحا لالنخفا�س  ان هذا  كما 
الوقاية،  ومعايري  ���رصوط  اح��رتام  �رصيطة 
موؤكدة باأن اأعلى ن�ضبة اإ�ضابات مت ت�ضجيلها 
ببلدية �ضطيف تليها مدينة العلمة.وك�ضفت 
الولية  اأن  �ضطيف  لولية  ال�ضحة  مديرة 
35 �رصير  و  2900 �رصير طبي  تتوفر على 

خا�س بالإنعا�س.
                                                                 لوؤي ي

تندوف اآخر والية ت�صجل بها 6 حاالت بفريو�ص كورونا

6 وفيات و141 اإ�صابة جديدة خالل 24 �صاعة االأخرية
املتابعة  جلنة  با�ضم  الر�ضمي  الناطق  اأعلن 
جمال  اجلزائر،  يف  كورونا  فريو�س  ور�ضد 
جديدة  اإ�ضابة   141 ت�ضجيل  عن  ف��ورار، 
�ضاعة   24 خالل  كورونا  بفريو�س  موؤكدة 
اإ�ضابة  حالة   4295 اإىل  لريتفع  الأخ���رية، 
موؤكدة، كما مت ت�ضجيل 6 وفيات ليرتفع اىل 
فاإن  فورار  جمال  وح�ضب  وفاة.  حالة   459
متاثل 51 م�ضابا لل�ضفاء من فريو�س كورونا، 

ليكون اإجمايل املتعافني 1872.
ر�ضمًيا  تف�ضى  كورونا  وباء  فان  ولالإ�ضارة 
بعد  ولي��ة(،   48( الوطني  الرتاب  كامل  يف 

ولية  يف  ام�س  اول  ح��الت  �ضت  ت�ضجيل 
كورونا  فريو�س  تف�ضي  من  وللحد   . تندوف 
العزيز  عبد  الأول،  الوزير  تعهد  امل�ضتجد 
التجارية  الن�ضاطات  بع�س  ب�ضحب  ج��راد، 
املواطنني  ان�ضباط  لعدم  والت�ضهيالت 
ب�رصوط الوقاية من وباء كورونا.ويف زيارة 
قال  ق�ضنطينة  لولية  قادته  التي  العمل 
الإ�ضابة  حالت  منحى  ارتفاع  "عودة  جراد 
بع�س  ب�ضحب  اأتعهد  يجعلني  بكورونا 
التي  والت�ضهيالت  التجارية  الن�ضاطات 
�ضمحت بها موؤخرا لعدم ان�ضباط املواطنني". 

وايل  ق��رر  الح��رتازي��ة  الج���راءات  و�ضمن 
ق�ضنطينة، غلق حمالت بيع املالب�س والأحذية 
الولية،  اإقليم  م�ضتوى  على  واحللويات 
كورونا.  فريو�س  انت�ضار  من  للحد  احرتازيا، 
وجاء يف بيان لولية ق�ضنطينة، يتعر�س كل 
�ضاحب حمل جتاري خمالف للتدابري الوقائية 
اإىل العقوبات املن�ضو�س عليها �ضمن اأحكام 
اإىل  القرار،  هذا  ويهدف  العقوبات.  قانون 
و�ضع حيز التنفيذ، تدابري احرتازية، للحد من 

انت�ضار فريو�س كورونا.
                                                     لوؤي ي

واملحلول              الهالم  من  االإنتاجية  قدراته  من  "�صيميكا" يرفع 
                                   الكحويل واملطهرات

للتخ�ض�ضات  اجل��زائ��ري  املجمع  يعمل 
ف��روع��ه  خم��ت��ل��ف  ع��رب   ، الكيميائية 
الكيميائية،  ال�ضناعات  يف  املتخ�ض�ضة 
اإنتاجه للم�ضاهمة يف تلبية  على م�ضاعفة 

طلبات حمددة ناجمة عن جائحة كورونا.
وح�ضب بيان وزارة ال�ضناعة، ، فقد قامت 
اإنتاج  يف  املتخ�ض�ضة  "�ضيميكا"  �رصكة 
ال�ضخ�ضية،  النظافة  ومنتجات  املنظفات 
 6 اإىل  اليومية  الإنتاجية  قدرتها  بزيادة 
اأطنان من الهالم واملحلول املائي الكحويل، 
للبكترييا،  امل�ضاد  ال�ضابون  من  طن   1.5
طن  و26  الأ�ضطح  مطهرات  من  طن   26

من املطهرات واملبي�ضات.

 ، �ضوكيتيد  موؤ�ض�ضة  ت�ضاهم  ك��م��ا 
ال�ضيدلنية،  املواد  اإنتاج  يف  املتخ�ض�ضة 
امل��اآزر،  على  الطلب  من  ج��زء  تلبية  يف 
والبدلت  الألب�ضة  الكمامات،  الأقنعة، 
والألب�ضة  ال��ق��ف��ازات  ال��واق��ي��ة،  الطبية 
اجلراحية.وتقوم  للعمليات  املخ�ض�ضة 
ال�رصكة املختلطة  ليند غاز  بتلبية الطلبات 
املعرب عنها فيما يتعلق بالأك�ضجني الطبي 
ال��غ��ازي  الطبي  الأك�ضجني  ال�ضائل، 
اجلراحة،  يف  امل�ضتخدم  النيرتوز   واأك�ضيد 
 124.000 تعادل  يومية  اإنتاجية  بقدرات 

لرت، و 1.130 زجاجة و180 طن على 
التوايل.                                      لوؤي ي

للم�صاهمة يف تلبية طلبات حمددة ناجمة عن جائحة كورونا



الأحد 03 ماي 2020 م املوافق
لـ 10 رم�سان 1441 هـ - العــدد 1990

04احلدث

خرباء يتوقعون ثالث �صيناريوهات لنهاية "كورونا" مع تطور 
القطيع" "مناعة 

لوؤي ي
----------

اأدهانوم  تيدرو�س  املنظمة  مدير  وقال 
�ضحفي  موؤمتر  خالل   - غيربي�ضو�س 
بني  متفاوتا  ك��ان  كورونا  "تاأثري  اأن 
الدول"، م�ضيفا بالقول " الآن ل يوجد 
لدينا عالج اأو لقاح للفريو�س و�ضنعقد 
اجتماعا الأ�ضبوع املقبل لتمويل اأبحاث 
لإنتاج لقاح لكورونا". واأ�ضاف "نعمل 
مكافحة  لتمويل  الأوروبي  الحتاد  مع 
اإج��راءات  بتعديل  واأو�ضى  اجلائحة" 

ال�ضفر لإي�ضال الغذاء والدواء.
اأودى  امل�ضتجد  الفريو�س  اأن  يذكر 
�ضخ�س   233.176 بحياة  اليوم  حتى 
منذ  العامل  م�ضتوى  على  الأق��ل  على 
ظهور الوباء للمرة الأوىل بال�ضني يف 

دي�ضمرب املا�ضي .
اأبحاث  مركز  ن�رصه  تقرير  توقع  بدوره 
بجامعة  املعدية  الأمرا�س  و�ضيا�ضات 
جائحة   ، اأن  الأمريكية   " "ميني�ضوتا 
لعامني  ت�ضتمر  قد   ، كورونا  فريو�س 

على  بفعالية  ال�ضيطرة  تتطلب  وقد 
مناعة  العامل  �ضكان  ثلثي  لدى  املر�س 

�ضد الفريو�س.
موقع  ن�رصه  -ال���ذي  التقرير  وذك��ر 
اأنه  الأمريكي    الإخباري  )بلومربغ( 
على  ك��ورون��ا  فريو�س  لقدرة  نظرا 
التف�ضي بني الأ�ضخا�س الذين ل تظهر 
عليهم اأعرا�س الإ�ضابة، "قد يكون من 
اأكر  ال�ضيطرة على الفريو�س  ال�ضعب 

من الإنفلونزا اأو اأوبئة اأخرى".
واأو�ضح التقرير ، اأن امل�ضابني ميكن اأن 
العدوى  نقل  مراحل  اأ�ضد  يف  يكونوا 
املر�س،  اأعرا�س  عليهم  تظهر  اأن  قبل 
لوباء  �ضيناريوهات  ثالثة  متوقعا 
حدوث  ي�ضتمر  اأن  هو  الأول  كورونا، 
ملدة  كورونا  لفريو�س  �ضغرية  ذروات 
ترتاوح من عام اإىل عامني وتنتهي يف 
تكون  قد  املوجات  اأن  2021 رغم  عام 
يتنباأ  و  متفرقة،  مناطق  يف  خمتلفة 
اأكرب  موجة  بحدوث  الثاين  ال�ضيناريو 
�ضتاء  اأو  خريف  يف  كورونا  لفريو�س 

اأكر  ملوجات  يوؤدي  ما  اجل��اري،  العام 
يف عام 2021 ، اأما ال�ضيناريو الثالث ، 
فيتوقع اأن يلي املوجة الأوىل للفريو�س 
يف  تدريجيا  تباطوؤ  اجل��اري  العام  يف 
حالت الإ�ضابة احلالية بدون وجود منط 

وا�ضح للموجات".

وقال خرباء، اإنه "بناءا على تقييم ثمانية 
القرن  اأوائل  تف�ضت منذ  اأوبئة رئي�ضية 
الثامن ع�رص ونظرا لنق�س املناعة �ضد 
فقد   ، العامل  حول  "كورونا"  فريو�س 
ت�ضتمر جائحة كورونا على الأرجح ملدة 
ترتاوح بني 18 اإىل 24 �ضهرا، وذلك مع 

بني  تدريجيا  القطيع"  "مناعة  تطور 
الب�رص".

"عندما ي�ضبح  "مناعة القطيع  وحتدث 
مناعة  ال�ضكان  من  �ضخم  عدد  لدى 
اأو   ، التطعيم  من خالل  الفريو�س  �ضد 

التماثل لل�ضفاء من املر�س. 

اأكدت منظمة ال�صحة العاملية على اأن "جائحة كورونا ال تزال قائمة 
ومل تنته بعد" م�صيفة اأن "تاأثري كورونا كان متفاوتا بني الدول.

منظمة ال�صحة العاملية حتذر ببقاء خطر اجلائحة قائما  

الرئي�ص ال�صحراوي ي�صرح: 

اجلزائر تدافع دائما عن حق ال�صعوب يف الوجود
العربية  اجلمهورية  رئي�س  ا�ضتقبل 
جلبهة  ال��ع��ام  الأم���ني   ، ال�ضحراوية 
وزي��رة  غ��ايل  اإب��راه��ي��م  البولي�ضاريو 
وق�ضايا  والأ���رصة  الوطني  الت�ضامن 
مبقر  وذل���ك   ، ك��ري��ك��و  ك��وث��ر  امل����راأة 
احلافظ. بال�ضهيد  اجلمهورية  رئا�ضة 
فر�ضة  املنا�ضبة  غايل  اإبراهيم  واعترب 
لكل  الداعم  اجلزائري  املوقف  لتجديد 
ال��ع��امل  ع��رب  امل�ضطهدة  ال�����ض��ع��وب 
امل��وق��ف  ه���ذا  باخل�ضو�س  جم���ددا   ،
جتاه  و�ضعبا  حكومة  للجزائر  التاريخي 

العادلة. وق�ضيته  ال�ضحراوي  ال�ضعب 
العالقات  ال�ضحراوي  الرئي�س  واأ�ضاف 
وقوية   متينة  ال�ضحراوية   – اجلزائرية 
ال�ضحراوي  الرئي�س  ي�ضيف   – ونحن 
هذه  تعزيز  على  اإ�رصارنا  �ضنوا�ضل    –
وحتالف  و�ضداقة  اأخ��وة  من  العالقات 
املتحدث  اأ���ض��اد  ج��وار.ك��م��ا  وح�ضن 
يف  اجلزائر  تبذلها  التي  باملجهودات 
مواجهة وباء كورونا الذي يجتاح العامل 
بهذا  اأ�ضيبوا  الذي  للجزائريني  متمنيا   ،
الفريو�س ال�ضفاء العاجل.وحمل الرئي�س 

اإب��الغ  كريكو  ال��وزي��رة  ال�ضحراوي 
حتيات ال�ضعب ال�ضحراوي قيادة و�ضعبا 
لل�ضعب اجلزائري حكومة و�ضعبا وعلى 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  راأ�ضهم 

تبون.
من جهتها الوزيرة كريكو ويف كلمة لها 
ال�ضعبني  بني  الأخوي  الت�ضامن   ” قالت 
باجلديد،  لي�س  وال�ضحراوي  اجلزائري 
موؤكدة موا�ضلة الوقوف اجلزائري الدائم 
اإىل جانب الق�ضية ال�ضحراوية  العادلة”.
ق/و

نحو مراجعة اأ�صعار املياه املعدنية ومياه املنابع
اأكد وزير التجارة كمال رزيق اأّن قطاعه 
�ضين�ّضق مع وزارة املوارد املائية للنظر 
ومياه  املعدنية  املياه  اأ�ضعار  ق�ضية  يف 
لقيمتها  وفقا  بينهما  للف�ضل  املنبع 
النفعية ما ي�ضهم اأي�ضا يف احلفاظ على 

القدرة ال�رصائية للم�ضتهلك.
باملجل�س  �ضفوي  �ضوؤال  عن  رده  ويف 
ال�ضعبي الوطني، وعد رزيق بالتن�ضيق 
بني  للف�ضل  املائية  امل��وارد  قطاع  مع 

النوعني من املياه يف الأيام املقبلة.
النائب  ان�ضغالت  على  اإجابته  وخالل 
هذه  "تو�ضيم"  ب�رصورة  اأي�ضا  اخلا�ضة 
امل�ضتهلك،  �ضحة  على  للحفاظ  املياه 
اأّن وزارته تعمل حاليا على  اأفاد رزيق 

و�ضم جميع املواد الغذائية.

عمل  فريق  تن�ضيب  اإىل  رزيق  واأ�ضار 
ي�ضم ممثلني عن عدة قطاعات وزارية 
وقوانني  لن�ضو�س  التح�ضري  ب�ضدد 
تخ�س اجبارية و�ضم كل املواد مبا فيها 

امل�رصوبات واملياه املعبئة .
اإّنه وّجه تعليمات �ضارمة  وقال رزيق 
اجل  من  الولئية  التجارية  للم�ضالح 
ال�رصوط  حترتم  ل  �ضاحنة  كل  حجز 

اخلا�ضة بنقل املواد الغذائية.
التنظيمية  الن�ضو�س  اأّن  اأك��د  كما 
على  اأي�ضا  التجار  جترب  والقانونية 
امل��واد  وبيع  عر�س  ���رصوط  اح���رتام 
املياه  ق����ارورات  فيها  مب��ا  الغذائية 

وامل�رصوبات الغازية.
ق/و

اأ�صعار النفط ترتفع
ارتفعت اأ�ضعار النفط لتوا�ضل مكا�ضب 
بداأ  اإذ  ال�ضابقة،  اجلل�ضة  يف  حققتها 
منتجون كبار خف�س الإنتاج لتعوي�س 
تراجع يف الطلب على الوقود ناجم عن 
اأظهرت  بينما  كورونا  فريو�س  جائحة 
الأمريكية  النفط  اأن خمزونات  بيانات 
اأفادت  املتوقع، ح�ضبما  باأقل من  زادت 
به وكالة رويرتز.واأو�ضح امل�ضدر ذاته 
اأن الأ�ضعار تخلت عن بع�س املكا�ضب 
بداأ  اإذ  �ضابق،  وقت  يف  حققتها  التي 
�ضهر ماي مبزيد من التقلب الذي جعل 
تاريخ  يف  تقلبا  الأ�ضهر  اأك��ر  اأفريل 
العقود  ان��ه��ارت  حني  النفط،  جت��ارة 
املنطقة  اإىل  لتنزل  الآجلة  الأمريكية 
ال�ضلبية.وارتفع خام برنت للت�ضليم يف 
اأقرب  كعقد  التداول  بداأ  الذي  جوان، 
اإىل  باملئة   0.8 اأو  �ضنتا   22 ا�ضتحقاق، 
ال�ضاعة  26.70 دولر للربميل بحلول 
07:42 بتوقيت اجلزائر، وزاد برنت 12 
اأفريل  باملئة يف   11 نحو  وارتفع  باملئة 
لكن خام القيا�س العاملي هوى نحو 60 

اأثر  العام اجلاري بفعل  باملئة منذ بداية 
فريو�س كورونا.و�ضعد اخلام الأمريكي 
ت�ضليم جوان 34 �ضنتا اأو 1.8 باملئة اإىل 
19.18 دولر للربميل، بعد اأن ربح 25 
النفط  لكن  ال�ضابقة،  اجلل�ضة  باملئة يف 
على  الرابع  لل�ضهر  ن��زل  الأمريكي 
التوايل يف اأفريل وخ�رص 70 باملئة منذ 

بداية العام.
ق/و

بن قرينة يدعو لزيادة الدعم املوجه للعمال
القادر  عبد  الوطني،  البناء  حركة  رئي�س  دعا 
العمالية  املنظومة  يف  النظر  لإعادة  قرينة  بن 
الرفع  على  ايجابا  ينعك�س  مبا  اجل��زائ��ر،  يف 
اجلزائري،  للعامل  املوجه  الدعم  م�ضتوى  من 
العمل والإنتاج، لتح�ضني  وزيادة وعيه بروح 
العمالية.وقال  القوى  م�ضتقبل اجلزائر بح�ضن 
القت�ضادية  الأزمة  “اإن  له  بيان  قرينة يف  بن 
قدرات  من  قل�ضت  قد  بالدنا  بها  متر  التي 
الدولة املالية، ب�ضبب تقلبات القت�ضاد العاملي 
و انهيار اأ�ضعار النفط”، متابعا:” وهي اأو�ضاع 
واحدا،  نواجهها �ضفا  اأن  علينا  تفر�س  �ضعبة 

تتكامل فيه جهود الدولة ومقرتحات ال�رصكاء 
و  والجتماعيني،  القت�ضاديني  و  ال�ضيا�ضيني 
حقيقية  �رصاكة  ميثاق  اإطار  يف  الفاعلني،  كل 
واإ���رصاك  والتفاهم  الت�ضايف  من  اأج��واء  يف 
قوية”. دولة  اأجل  من  لالأمة  احلية  القوى  كل 
واأ�ضاف املتحدث:” اإن هذه الظروف ت�ضتوجب 
علينا جميعا اأن نكون على موعد مع التاريخ، 
لن�ضع خالفاتنا جانبا وُن�ضوب جهودنا اإىل ما 
يوحد اإراداتنا يف احلفاظ على وطننا ومقومات 
ثمرة  جاءت  التي  دولتنا  ومكت�ضبات  اأمتنا 
الرجل  بكاملها”.واأو�ضح  اأجيال  ت�ضحيات 

بالدنا جراء  اأو�ضاع  اأن  البناء  الأول يف حركة 
العمال  �ضتفر�س على كل  وباء كورونا  اأزمة 
يف بالدنا ويف كل العامل وعلى �ضوق عملهم 
روؤية  و�ضع  منا  يتطلب  مما  كبرية،  حتديات 
التحديات،  هذه  كل  مع  تتنا�ضب  عمقا  اأكر 
هذه  ل�ضتثنائية  تفهمنا  ورغ��م  لي�ضيف:” 
مع  التام  ت�ضامننا  ن�ضجل  اأننا  اإل  الظروف 
التداعيات  م��ن  املت�رصرين  العمال  كافة 
التي  كورونا  لأزمة  والجتماعية  القت�ضادية 
عطلت اأداء الكثري من املوؤ�ض�ضات القت�ضادية 
قرينة  بن  طالب  ال�ضياق  التجارية”.ويف  و 
بطرق  املالية  الإع��ان��ات  من  حزمة  ب��اإق��رار 
مل�ضاعدة  مبا�رصة،  غري  و  مبا�رصة  متعددة، 
دعم  و  اأزمتها  لتجاوز  املوؤ�ض�ضات  بع�س 
يفتقرون  الذين  فيهم  مبن  املت�رصرين،  العمال 
فئة  اأن  نعتقد  متابعا:”  الجتماعية،  للحماية 
الأ�ضا�ضية  الركيزة  هم  العامالت  و  العمال 
الزدهار  و  النمو  جزائر  اجلديدة،  اجلزائر  لبناء 
و الكرامة و العدالة الجتماعية”.و يف الأخري 
�ضدد املتحدث باأن التحرر القت�ضادي احلقيقي 
يقوم اأ�ضا�ضا على حترير الفئة العمالية من قيود 
املا�ضي وخملفات الف�ضاد والهيمنة والحتكار 

على موؤ�ض�ضات الإنتاج.
ق/و

تفكيك �صبكة اإجرامية خمت�صة يف �صرقة املحالت مبيلة     
متكن اأول اأم�س عنا�رص اأمن دائرة التالغمة مبيلة من تفكيك �ضبكة اإجرامية متكونة من ثالثة اأ�ضخا�س قاموا بال�ضطو على حملني جتاريني و�ضط مدينة 
التالغمة ، مع ا�ضرتجاع جميع امل�رصوقات ح�ضبما علم لدى م�ضالح اأمن الولية. اأو�ضح امل�ضدر ذاته اأن تفا�ضيل الق�ضية تعود اىل ت�ضجيل �ضكوى من 
طرف تاجر مواد غذائية واأخرى ل�ضاحب مكتبة وراقة جراء تعر�ضهما لل�رصقة من قبل جمهولني طالت حمليهما التجاريني املجاورين لبع�ضهما و�ضط 
مدينة التالغمة، مت ال�ضطو على املحل الأول با�ضتعمال مفاتيح مقلدة، ثم الدخول اإىل املحل الثاين عن طريق اإحداث ثقب يف اجلدار الفا�ضل بني املحلني 
اأنواع ال�ضجائر ، بطاقات تعبئة الر�ضيد ملختلف متعاملي الهاتف  ، حيث ا�ضتهدف فيها الل�ضو�س خمتلف ال�ضلع متثلت يف كمية معتربة من خمتلف 
النقال،بالإ�ضافة اإىل مبالغ مالية. عنا�رص ال�رصطة با�رصت حترياتها با�ضتغالل م�رصح اجلرمية و فيديو لكامريا مثبتة يف اأحد املحلني ،حيث اأف�ضت اإىل 
حتديد هوية امل�ضتبه فيه الرئي�س، البالغ من العمر 20 �ضنة و توقيفه . التحقيق املعمق مع امل�ضتبه فيه كلل بالعرتاف باقرتافه لفعل ال�رصقة رفقة �رصيكيه 
البالغني من العمر 19 و 21 �ضنة، حيث مت توقيفها تباعا. واأ�ضاف امل�ضدر اأنه بالتن�ضيق مع النيابة املخت�ضة مت تفتي�س م�ضكن اأحد امل�ضتبه فيهم حيث عر 

املحققون على �ضالحني اأبي�ضني )�ضيف و خنجر (،كما مت ا�ضرتجاع جميع امل�رصوقات التي قدرت قيمتها ب�حوايل 51 مليون �ضنتيم.
بعد  احلب�س  بو�ضعهم جميعا رهن  اأمرت  التي  العيد  �ضلغوم  املخت�ضة مبحكمة  النيابة  اأمام  الثالثة  فيهم  امل�ضتبه  قدم  التحقيق  اإجراءات  ا�ضتكمال  بعد 
اإخ�ضاعهم لإجراء املثول الفوري.                                                                                                                                                   بوجمعة مهناوي
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عمليات تعقيم وتطهري وا�صعة للحد من انت�صار 
وتف�صي الوباء 

ي�صني حممد 
---------------- 

ح�ضبما  العملية،  ه��ذه  ت��ي  وت��اأ
الغابات،  حمافظة  ليه  اإ اأ�ضارت 
تطهري  ل��ع��م��ل��ي��ات  م��وا���ض��ل��ة 
من  ال��ع��دي��د  م�����ض��ت  ���ض��اب��ق��ة 
وامل��راف��ق  املوؤ�ض�ضات  م��ق��رات 
جانب  اإىل  اخلدماتية،  العمومية 
العامة،  وامل�ضاحات  الف�ضاءات 
العملية  ه���ذه  اأن  م��و���ض��ح��ة 
وب�ضكل  متوا�ضلة  �ضتبقى 
روت��ي��ن��ي، ل�����ض��م��ان ال��وق��اي��ة 
ال����الزم����ة، وت���وف���ري ����رصوط 
بعدوى  الإ�ضابة  من  ال�ضالمة 
م�ضتوى  على  ال��ف��ريو���س  ه��ذا 
من  واحل��د  العمومية  دارات  الإ

 . ره نت�ضا ا
الغابات  حمافظة  واأو���ض��ح��ت 
ال�ضدد،  هذا  يف  الوادي،  لولية 
�ضملت  التعقيم  عملية  اأن 
منها  عمومية  دارات  اإ ع��دة 
امل�ضالح  مديرية  الولية،  مقر 

التكوين  م��دي��ري��ة  ال��ف��الح��ي��ة، 
مقرات  العدالة،  ق�رص  املهني، 
الربيدية،  وامل��رك��ز  البلديات 
م��دي��ري��ة ال��ربجم��ة وم��ت��اب��ع��ة 
الفالحية،  ال��غ��رف��ة  امل��ي��زان��ي��ة، 
امل���رك���ز احل������دودي ال��ط��ال��ب 
مديرية  ذاع��ة،  الإ مقر  العربي، 
املالية،  مركز  الأرا�ضي،  م�ضح 
للمياه،  اجل��زائ��ري��ة  موؤ�ض�ضة 

ال�ضندوق  ال��دوائ��ر،  م��ق��رات 
وغريها. للتقاعد  الوطني 

الغابات،  حمافظة  اأع��وان  وقام 
كافة  باتخاذ  الإط���ار،  ه��ذا  يف 
املادية  والو�ضائل  الرتتيبات 
ملبا�رصة  ال��الزم��ة،  وامل��ع��دات 
والتعقيم،  ال��ت��ط��ه��ري  عملية 
الداخلية  امل�ضاحات  كل  بر�س 
مبا  الذكر،  ال�ضالف  دارات  ل���الإ

وغريها،  واملخارج  املداخل  فيها 
امل�ضاحات  تطهري  ع��ن  ناهيك 

اخلارجية.
الغابات  حمافظة  �ضاركت  كما 
للتعقيم،  الكربى  العملية  يف 
الولية،  م�ضالح  نظمتها  التي 
العمومية  دارات  الإ جانب  اإىل 
ميثلون  اآخ���ري���ن  وم��ت��ط��وع��ني 
ه��ي��ئ��ات ك�����ض��ف��ي��ة وح��رك��ات 
مع  ب��ال��ت��ن�����ض��ي��ق  ج��م��ع��وي��ة، 
املجال�س  ومم��ث��ل��ي  م�����ض��وؤويل 
ال�����ض��ع��ب��ي��ة ال��ب��ل��دي��ة، ال��ذي��ن 
امل�ضاعدات  بتقدمي  �ضاهموا 
الت�ضهيالت  وك���ل  ال��الزم��ة 
املبادرة  بهذه  القيام  من  للتمكن 

وجه. واأح�ضن  اأكمل  على 
يف  الغابات،  حمافظة  واأ�ضارت 
املبادرة  ه��ذه  اأن  اإىل  ال�ضياق، 
�ضمن  ت���ن���درج  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
بعمليات  اخل��ا���س  ال��ربن��ام��ج 
يف  امل�ضطر  والتعقيم  التطهري 

امليدان.

من  للحد  اتخذتها  التي  االإجراءات  اإطار  والتطهري، يف  التعقيم  الوادي، عمليات  لوالية  الغابات  توا�صل حمافظة 
قيامها  جانب  اإىل  العمومية،  االإدارات  معظم  اأ�صا�ص،  ب�صكل  ا�صتهدفت،  "كوفيد19-"،  كورونا  وباء  وتف�صي  انت�صار 

الرئي�صة. وال�صوارع  االأحياء  تعقيم  مبوا�صلة 

الغابات  حمافظة  اتخذتها  تدابري 

الفالح  ���ض��واق  ب��اأ ي��ذك��رن��ا  م�ضهد 
القرن  من  الثمانينات  �ضنوات  يف 
عند  امل��واط��ن��ني  وط��واب��ري  امل��ا���ض��ي 
الف�ضاء  ه��ذا  من  �ضلعة  اأي  اقتناء 
الوحيد  الف�ضاء  كان  الذي  التجاري 
اأزمة  املواطن يف ظل  ليه  اإ يعود  الذي 
اأن  كادت  فائقة  و�ضيا�ضية  اقت�ضادية 
ذاك  نا  اآ العميقة  الدولة  بكيان  توؤدي 
ا�ضتعادة  بعد  الآن  تغري  الأمر  لكن   ،
هذه  واق��ت�����ض��اء  لعافيتها  اجل��زائ��ر 
رم�ضان  يف  لتظهر  نهائيا  الطوابري 
ن��درة  ع��رف��ت  ح��ي��ث   ، ال��ع��ام  ه���ذا 
الواقعة  الدبيلة  مدينة  يف  احلليب 
���رصق��ي ع��ا���ض��م��ة ولي���ة ال���وادي 
لقتناء  امل��واط��ن��ني  �ضفوف  ع��ودة 
م�ضهد  يف  احلليب  من  اأكيا�س   05
ويف   ، و�ضفه  ع��ن  الل�ضان  يعجز 

املواطنني  بع�س  مع  للتحرير  حديث 
اأن   ، دوره��م  ينتظرون  كانوا  الذين 
�ضوء  اإىل  تعود  احلليب  م��ادة  ن��درة 
توفر  مل  التي  املوؤ�ض�ضة  داخل  ت�ضيري 
جميع  داخل  املادة  هذه  لبيع  حمالت 
املواطن  جعل  مما  ال��وط��ن،  بلديات 
اأتيحت  كلها  اقتنائها  اإىل  ي�ضعى 
الندرة  ه��ذه  اأح��دث  مما  الفر�ضة  له 
اأن  اآخرون  طالب  فيما  اأحيانا  املفتعلة 
على  التجار  وجميع  املوؤ�ض�ضة  تعمل 
احلليب  لبيع  خا�ضة  حم��الت  فتح 
التي  امل�ضاربة  من  امل�ضتهلك  حلماية 
التجارية  الرقابة  مهام  من  تبقى 
التجارة  ملديرية  التابعة  الغ�س  وقمع 
حماية  عن  الأول  امل�ضوؤول  للولية 

. مل�ضتهلك ا
مبارك قدودة 

ندرة مادة احلليب اأرقت املواطنني 
بالدبيلة

ب�صبب قلة متوين مطاحن الوادي

ندرة حادة يف مادتي ال�صميد 

عـودة احلركة اإىل املحالت التجارية 
بالـوالية على اجلمعيات التحري اأكرث اأثناء التوزيع 

الدوبارة اأ�صبحت قبلة لبع�ص االأ�صر املحتاجة  

لفائدة �صكان مناطق الظل

مديرية ن�صاط االجتماعي توّزع 9000 طرد غذائي

ولي��ة  بلديات  م��ن  الكثري  ت�ضهد 
ال�ضميد  مادة  يف  كبريا  نق�ضا  الوادي 
حفيظة  ث���ار  اأ ال���ذي  م���ر  الأ وه��و   ،

ملواطنني. ا
احل�ضول  ال�ضعب  م��ن  ب��ات  حيث 
ب�ضبب  ال�ضميد  مادة  من  كي�س  على 
تعرفها  اأ�ضبحت  التي  احلادة  الندرة 
يف  واأك���د  �ضا�ضية،  الأ امل���ادة  هاته 
املت�ضوقني،  من  العديد  ال�ضاأن  هذا 
�ضعوبة  ي��ج��دون  اأ���ض��ب��ح��وا  ن��ه��م  اأ
من  كي�س  على  احل�ضول  يف  كبرية 
ي��ام  الأ خ��الل  خ�ضو�ضا  ال�ضميد، 
من  الأوىل  يام  بالأ مقارنة  الأخ��رية 
حيث  بالولية،  كورونا  وباء  ظهور 
من  ع��دد  يف  متوفرة  امل���ادة  ك��ان��ت 
بعد  �ضيما  ل  التجارية،  امل��ح��الت 
خمتلف  به  قامت  الذي  الكبري  العمل 
الق�ضاء  يف  الوطني  الدرك  وحدات 
التجار،  عند  التخزين  ظاهرة  على 
ب��ه��دف امل�����ض��ارب��ة وحت��ق��ي��ق رب��ح 
املواطن  ح�ضاب  على  و�ضهل  �رصيع 

. لب�ضيط ا
تزويد  عملية  توقيف  مت  نه  اأ تاأكد  وقد 

التابعة  املبا�رص  البيع  نقاط  خمتلف 
املواطنون  قال  لأ�ضباب  للمطاحن، 
متاما. يعلمونها  ل  جمهولة  تبقى  نها  اإ
م�ضريي  اأحد  يقول  ال�ضدد،  هذا  ويف 
الأمر  اإن  بالوادي،  املطاحن  موؤ�ض�ضة 
منذ  انقطع  الذي  بالتموين  متعلق 
حت�ضل  ال��وادي  كانت  اأن  بعد  م��دة 
الآن  الن�ضاط  يبقى  فيما  عليه، 
التي  املطاحن  بع�س  على  مقت�رصا 
مل  الذي  الأمر  الطلب،  تلبي  تعد  مل 
ملختلف  ال�ضتجابة  ممكنا  معه  يعد 
ال��وق��ت  ه���ذا  ال��زب��ائ��ن يف  ط��ل��ب��ات 

بالذات.
الندرة  ظاهرة  فاإن  حمدثينا،  وح�ضب 
الطلب،  ك��رة  اإىل  ي��ع��ود  �ضببها 
خمتلف  م��ن  امل��ربر  غ��ري  والتخزين 
والفرينة،  ال�ضميد  ملادتي  العائالت، 
وزي��ادة  ال��ع��ر���س  نق�س  وب��ال��ت��ايل 
جعل  م��ا  ال��ك��ب��ري،  ب��احل��ج��م  ال��ط��ل��ب 
التغلب  ميكن  ل  واقعا  م��را  اأ الندرة 

الراهنة. الظروف  يف  عليه 
ي�ضن حممد 

والقت�ضادية  التجارية  احلركة  بداأت 
حمالت  اإىل  تدريجية  ع��ودة  تعرف 
والقطاعات  والأح��ذي��ة  املالب�س  بيع 
اخل��دم��ات��ي��ة الأخ����رى ب���ال���وادي، يف 
رم�ضان  ل�ضهر  ال��ث��اين  ���ض��ب��وع  الأ
فتح  اإع��ادة  ق��رار  مع  تزامنا  املبارك، 
من  ن�ضطة  والأ التجارية  امل��ح��الت 
غلقها  بعد  الر�ضمية،  اجلهات  طرف 
ملواجهة  املا�ضية  �ضابيع  اأ  5 طيلة 
على  بقاء  الإ مع  "كورونا"،  فريو�س 

اجلزئي. التجول  حظر 
تغيريا  الولية  بلديات  خمتلف  وعرفت 
على  العائالت  قبلت  اأ حيث  امل�ضهد،  يف 
ل�رصاء  لها  املرخ�س  التجارية  املحالت 
وم�ضتلزمات  والأح���ذي���ة  امل��الب�����س 
اهتمام  حم��ور  اأ�ضبحت  كما  اأخ��رى، 
احلظر  قرار  تطبيق  اأن  رغم  املواطنني، 
ال�ضابعة  من  املفعول  �ضاري  زال  ل 
كما  م�ضاء.   ال�ضابعة  اإىل  �ضباحا 

غري  حركة  اليومية  الأ�ضواق  �ضهدت 
مالب�س  ���رصاء  على  ق��ب��ال  واإ ع��ادي��ة 

لالأطفال. لب�ضة  الأ بيع  مبحالت  العيد 
املواطنني  من  جمموعة  اأبدت  واإن  حتى 
عدم  على  احلر�س  مع  للقرار،  ييدها  تاأ
الف�ضاءات  اأو  املحالت  داخل  التجمع 
التباعد  اإج��راءات  احرتام  مع  املغلقة، 
للتعر�س  جتنبا  املحالت  بوابات  عند 
العديد  ف���اإن  ب��ال��ع��دوى،  ل��الإ���ض��اب��ة 
على  جهتهم،  من  اأك��دوا  التجار  من 
الإج���راءات  بتنفيذ  التقيد  ���رصورة 
الح���رتازي���ة وال��ت��داب��ري ال��وق��ائ��ي��ة، 
عمليات  تنظيم  ع��ل��ى  والإ������رصار 
املت�ضوقني،  على  حفاظا  الت�ضوق 
ن�ضطة  الأ بع�س  بفتح  ال�ضماح  جراء 
ن�ضاطات،  عدة  وا�ضتمرار  التجارية 
من  للحد  املتبعة  ل��الإج��راءات  وفقا 

"كورونا". فريو�س  انت�ضار 
ي�ضني حممد 

م��ن  ال��ك��ث��ري  اأن  ���ض��ح��ي��ح 
العائالت  وبع�س  الأ�ضخا�س 
جميع  على  املحافظة  تف�ضل 
املنا�ضبات  ك��ل  يف  تقاليدها 
م��ن��ه��ا يف  ال��دي��ن��ي��ة  ح��ت��ى يف 
الكرمي  رم�ضان  �ضهر  �ضورة 
منهم  العديد  يف�ضل  حيث   ،
موائدهم  فوق  الأك��الت  تعدد 
 ، العظيم  ال�ضهر  ه��ذا  خ��الل 
اإىل  منهم  الكثري  يلجا   حيث 
ال�ضعبية  الأطباق  بع�س  اقتناء 
بيوتهم  على  بعيدا  تطهى  التي 
الدوبارة   " طبق  منها  نذكر   ،
من  الكثري  يف�ضله  ال��ذي   "
ال�ضعبية  امل���اأك���ولت  ب��اع��ة 
الأخ��رى  امل��اأك��ولت  بقية  عن 
لكرة  منها   يقتاتون  ال��ت��ي 
من  عليها  والتهافت  الطلب 

املحلية  �ضواء  العائالت  قبل 
اأخرى  جهات  من  املنحدرة  اأو 
امل��ّرة  ه��ذه  لكن   ، ال��وط��ن  م��ن 
اأي�ضا  ت��ردد  اأعيوننا  ر�ضدت 
وكذا  البيوت  اأرب���اب  بع�س 
اأعمارهم   خمتلف  من  �ضباب 
ع��ل��ى ب���اع���ي ه����ذه الأك���ل���ة 
الأوىل  ي��ام  الأ خالل  ال�ضعبية 
لأ�ضباب  لكن   ، ال�ضهر  هذا  من 
كما  واح���دة  خ��ان��ة  يف  ت�ضب 
ليومية  ت�رصيحاتهم  يف  ج��اء 
عدم  الأول  املقام  ويف  التحرير 
متطلبات  تغطية  على  القدرة 
املدخول  �ضعف  ب�ضبب  احلياة 
يقف  التي  الكبرية  لعائالتهم 
على  احل�ضول  ع��دم  وراءه���ا 
اأرب��اب  معاناة  اأو  ق��ار  عمل 
مزمنة  م��را���س  اأ م��ن  البيوت 

ال��ق��درة  ع��دم  على  اأج��ربت��ه��م 
ن�ضاطاتهم  م��وا���ض��ل��ة  ع��ل��ى 
كل  تلبية  وم��ن��ه��ا  ال��ي��وم��ي��ة 
 ، عناء  دون  احلياة  متطلبات 
اجلميع  يجرب  الذي  اجلانب  وهو 
ملختلف  حملية  �ضلطات  م��ن 
اجلمعيات  وك���ذا  ال��ب��ل��دي��ات 
امل��ج��ال  ه���ذا  يف  ال��ن��ا���ض��ط��ة 
���رص  ال��ت��ح��ري ج��ي��دا داخ���ل الأ
ح��ت��ى ي�����ض��اع��دون وي��رف��ع��ون 
ال���غ���ن ع��ل��ى ال���ع���دي���د م��ن 
للم�ضاعدة  املحتاجة  العائالت 
ال��غ��ذاء  جم��ال  يف  خ�ضو�ضا 
ن�ضان  الإ له  املحتاج  اليومي 
ملخاطر  عر�ضة  يكون  ل  حتى 
من  وغ��ريه��ا  ال��ت��غ��ذي��ة  ���ض��و 

 . اخلطرية  الأمرا�س 
زياد       بو  اأ

ا���ض��ت��ك��م��ل��ت م�����ض��ال��ح ولي��ة 
مديرية  مع  بالتن�ضيق  ال��وادي، 
ال��ن�����ض��اط الج��ت��م��اع��ي وك��ل 
عملية  ال���ولي���ات،  ب��ل��دي��ات 
الجتماعي  والتكافل  الت�ضامن 
مناطق  ك��ل  ���ض��ك��ان  ل��ف��ائ��دة 
منها  امل�ضنفة  خا�ضة  الولية، 
والفقراء  الظل  مناطق  �ضمن 
الذين  خ�ضو�ضا  واملحتاجني، 
ث����روا ب����اإج����راءات احل��ج��ر  ت����اأ
ال�����ض��ح��ي، م��ن خ���الل ف��ق��دان 

رزقهم.  م�ضادر 

الطرود  اإجمايل  بلغ  وقد   ، هذا 
توزيعها  مت  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة 
بلديات  كل  عرب  الآن  حد  اإىل 
األف   09 عن  يزيد  ما  الولية، 
املواد  كل  يحتوي  غذائي  طرد 
كال�ضميد،  ال�رصورية،  الغذائية 
الطماطم،  ال��زي��ت،  ال��ف��ري��ن��ة، 
ال��ع��ج��ائ��ن وغ��ريه��ا م��ن امل��واد 
�ضاهم  التي  الأخ��رى،  الغذائية 
املال  اأ�ضحاب  من  العديد  فيها 
والأع���م���ال، امل��ق��اول��ون وع��دة 
م�ضالح  اإىل  اإ�ضافة  جمعيات، 

رئي�س  به  فاد  اأ ح�ضبما  الولية، 
حممد  ال��ت�����ض��ام��ن،  م�ضلحة 

غباي�ضي. الب�ضري 
التدقيق  عملية  ا�ضتكمال  وبعد 
وامل���راق���ب���ة الأول���ي���ة مل��ل��ف��ات 
وحتيينها،  والفقراء  املعوزين 
املالية  الإع��ان��ة  �ضب  يف  ���رصع 
كل  عرب  �ضنتيم  مبليون  املقدرة 
 ،30 ال� ال��وادي  ولي��ة  بلديات 
العملية  هذه  من  ا�ضتفادت  حيث 
رئي�س  اأقرها  التي  الت�ضامنية 
األف   26 من  اأك��ر  اجلمهورية، 

املبلغ  معظمها  �ضحب  عائلة، 
اجلزائر.  بريد  من  املايل 

و���ض��ع��ت  الإط�������ار،  ه����ذا  يف 
اإجراءات  اجلزائر  بريد  موؤ�ض�ضة 
وت���داب���ري اح���رتازي���ة ل��ت��ف��ادي 
خا�ضة  والطوابري،  الكتظاظ 
حيث  كورونا،  وباء  انت�ضار  مع 
للتباعد  كبري  حيز  تخ�ضي�س  مت 
امل�ضافة  اإجبارية  مع  الجتماعي، 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��وق��ائ��ي��ة داخ��ل 

الربيد. مكاتب  وخارج 
ي�ضني حممد 

اأخبار الوادي

ت�صبب يف خ�صائر معتربة للمربي

احرتاق كلي لبيت 
بال�صتيكي خم�ص�ص 
لرتبية الدواجن 

باملقرن
للحماية  الثانوية  ال��وح��دة  تدخلت 
يوم  ال��وادي،  بولية  باملقرن  املدنية 
�ضباحا،   6:40 ال�ضاعة  على  اخلمي�س، 
من  خليفة  حا�ضي  وحدة  من  وبدعم 
اأج��ل اإخ��م��اد ح��ري��ق. ومت��ث��ل احل��ري��ق، 
اح��رتاق  يف  املدنية،  احلماية  ح�ضب 
خم�ض�س  بال�ضتيكي،  لبيت  كلي 
احلماية  ���ض��ارت  واأ ال��دواج��ن.  لرتبية 
احلريق  اأن  ال���وادي،  ل��ولي��ة  املدنية 

معتربة. مادية  خ�ضائر  خلف 
ق.م
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06اأخبار اجلنوب

وفرة العر�ص وقلة الطلب ب�صبب كورونا ُتنزل 
اأ�صعار التمور بورقلة  

 يو�صف بن فا�صل
---------------- 

بولية  التمور  اأ�ضعار  �ضهدت 
مع  مقارنة  كبريا  تراجعا  ورقلة 
انخف�ضت  اأين  املا�ضية  ال�ضنوات 
الأ�ضعار  عن  باملائة   50 بن�ضبة 
قبل  من  بها  تعر�س  كانت  التي 
عدد  اأرجعه  الذي  النخفا�س  وهو 
ب�ضوق  النا�ضطني  التمور  جتار  من 
قلة  ب�ضبب  ان��ه  بورقلة  التمور 
ب�ضبب  ي��ام  الأ ه��ذه  خ��الل  الطلب 
اأين  املوازين  قلب  كورونا،  جائحة 
الطلب  من  اأك��ر  العر�س  اأ�ضبح 

اأخد  عملية  توقف  اإىل  بالإ�ضافة 
املجاورة  ال��ولي��ات  اإىل  التمور 
فر�س  الذي  اجلزئي  احلجر  ب�ضبب 

. عليهم
جريدة  مع  لقائهم  وخالل  التجار 
ه��ذه   - ن��ه��م  اأ اأك����دوا  ال��ت��ح��ري��ر 

كبرية  خ�ضائر  تكبدوا  ال�ضنة- 
 ، ال�ضوق  عن  الزبون  غاب  بعدما 
طلب  دون  �ضلعهم  يعر�ضون  وهم 
ال�رصاء  على  قبال  الإ �ضهد  حيث 
الفرتة  بنف�س  قيا�ضيا  ت��راج��ع��ا 
تراجع  اإىل  اأدى  مما  املا�ضي  العام 

احلايل العام  هذا  خالل  الأ�ضعار 
ان  التجار  من  البع�س  واأ���ض��اف 
هذا  التمور  اأ�ضعار  يف  ال��رتاج��ع 
املنتوج  وف��رة  نتيجة  ج��اء  ال��ع��ام 
ع�ضفت  التي  كورونا  جائحة  واثر 
ت�ضقط  وج��ع��ل��ت��ه��ا  ���ض��ع��ار  ب��الأ

حرا  �ضقوطا 

ال�صهر  ال�صراء خالل  االإقبال على  بوالية ورقلة تراجعا كبريا يف  التمور  �صوق  �صهد  على خلقية تداعيات كورونا 
االأ�صعار انخفا�ص يف  معادلة جنم عنها  الطلب  وقلة  العر�ص  نتج عنه كرثة  ما  املا�صية وهو  ال�صنوات  الف�صيل عك�ص 

الف�صيل ال�صهر  خالل 

امل�ضوؤولية  اإطار  يف 
نظم  املجتمعية، 
الوطني  التكتل 
ل���ل���ت�������ض���ام���ن و 
مكتب  الإغ���اث���ة 
ت����ق����رت ح��م��ل��ة 
ل���ل���ت���ربع ب���ال���دم 
ع���ل���ى م�����ض��ت��وى 
م��رك��ز ح��ق��ن ال��دم  
م�ضت�ضفى  لفائدة 
وج���اءت   ، ت��ق��رت 

الفعاليات  �ضمن  احلملة  ه��ذه 
يتم  التي  ن�ضانية  الإ و  اخلريية 
تعزيز  يف  للم�ضاهمة  تنفيذها  
وثقافة  املجتمعية  امل�ضوؤولية 
ن�رص  خ��الل  م��ن  اخل��ريي  العمل 
بالدم  ال��ت��ربع  باأهمية  ال��وع��ي 
املر�ضى،  احتياجات  تلبية  و 
املواطنني   ت�ضجيع  اإىل  بالإ�ضافة 
 .. املجتمع.  وخدمة  العطاء  على 
كبرياً  ق��ب��اًل  اإ احلملة  �ضهدت  و 
اأحياء  خمتلف  من  املتربعني  من 

يحر�س  و   ... بلدياتها  و  تقرت 
الوطني  للتكتل  تقرت  مكتب 
تنظيم  على  الإغاثة  و  للت�ضامن 
الدائم  �ضعيه  �ضمن  احلملة  هذه 
الجتماعية  امل��ب��ادرات  لتبني 
و  الرتابط  مبادئ  تعك�س  التي 
املجتمع    يف  الجتماعي  التكافل 
ال�ضحي  الوعي  م�ضتوى  ورفع 
ل���دى ال�����ض��اك��ن��ة. خ��ا���ض��ة يف 

الوطن.. ي�ضهده  الذي  الظرف 
التجاين     ن-ق- 

عائلة   160 م��وؤخ��را  ا���ض��ت��ف��ادت   
وال��ربم��ة  ال��ب��اق��ل  غ���ورد  مبنطقتي 
للكهرباء  اإي�ضال  م��ن   ، احل��دودي��ة 
كيلومرت   7.6 م�ضافة  على  الريفية 
 3.4 التوتر و  ال�ضبكات متو�ضطة  من 
منخف�ضة  ال�ضبكات  من  كيلومرت 
خم�ضة  ناهزت  مالية  بتكلفة  التوتر 
ذلك  مع  م��وازاة  و   . �ضنتيم  ماليري 
ال�ضتثماري  الربنامج  اإطار  يف  و   ،
الغاز  و  الكهرباء  توزيع  لمتياز 
اجناز  عملية   216 برجمت   ، بورقلة 
مليار   82 جت��اوزت  مالية  بتكلفة 
تقوية  و  تدعيم  اج��ل  من   ، �ضنتيم 
الغازية  و  الكهربائية  ال�ضبكات 

العمليات  ه��ذه  تت�ضمن  بالولية، 
معدات  و  كهربائية  حمولت  ن�ضاء  اإ
منطلقات  ن�ضاء  اإ و  اخلدمات  حت�ضني 
ال��ت��وت��ر  م��ت��و���ض��ط��ة  و  منخف�ضة 
ال�ضبكات  تغيري  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
و  املنخف�ضة  ال��ق��دمي��ة  الأر���ض��ي��ة 
ال�ضبكات  تدعيم  و  التوتر  املتو�ضطة 
التيار  ل�ضعف  ت��ف��ادي��ا  ال��ه��وائ��ي��ة 
الزبائن  من  اكرب  عدد  ول�ضتيعاب 
اإدخ���ال  و  ن�����ض��اء  اإ مت  حيث   . اجل���دد 
و  متو�ضطا  كهربائيا  حم��ول   58
من  اخل��دم��ة  حيز  التوتر  منخف�س 
مربجما  كهربائيا  حمول   60 اأ�ضل 
تقدم  بن�ضبة   2020 ال�ضنة  لهذه 

لي�ضبح   ،97% جت��اوزت  لالأ�ضغال 
جم��م��وع امل���ح���ولت ح��ي��ز اخل��دم��ة 
مت  ،ك��م��ا  كهربائيا  حم��ول   5199
التوتر  منخف�س  منطلقا   50 اجن��از 
�ضيتم  فيما  اخلدمة،  حيز  اإدخالهم  مع 
كهربائية  منطلقات  خم�ضة  اجن��از 
بلغت  30كيلوفولط  التوتر  عالية 
عدد  لريتفع   50% اجن��ازه��م  ن�ضبة 
ويف   ، منطلقا   138 اإىل  املنطلقات 
كيلومرت   5 اجن��از  مت  الربنامج  ذات 
منخف�ضة  اجل��دي��دة  ال�ضبكات  م��ن 
من  كيلومرت   10 ا�ضتبدال  و   ، التوتر 
 30 الأر�ضية  الكهربائية  الكوابل 
و  املديرية  عملت  كما  كيلوفولط، 

 101 اإج��راء  على  الربنامج  ذات  يف 
ال�ضبكات  خمتلف  ل�ضيانة  عملية 
من   ،  .  90% اإجن��ازه��ا  ن�ضبة  فاقت 
املناطق  تلك  �ضاكنة  ثمن   ، ثانية  جهة 
للتكفل  املعنية  ال�ضلطات  ق��رار 
الريفية  بالكهرباء  وربطهم  بان�ضغال 
بان�ضغالتهم  التكفل  اإطار  يف  وذلك 
اجلمهورية  رئي�س  لتعليمات  تطبيقا 
باإح�ضاء  القا�ضية  تبون  املجيد  عبد 
التكفل  خلف  ال�ضعي  و  الظل  مناطق 
مبداأ  بتطبيق  �ضكانها  بان�ضغالت 
الإم��ك��ان��ات  و  الأول��وي��ات  ح�ضب 

حة ملتا ا
فا�ضل بن  يو�ضف 

املا�ضية  م��رب��ي  م��ن  جمموعة  ن��دد 
ب��ب��ل��دي��ة احل����اج امل�������رصي ���ض��م��ال 
من  بحرمانهم  الأغ����واط،  ولي���ة 
ال�ضعري  من  ح�ضتهم  من   ال�ضتفادة 
املا�ضية،التي  ملربي  املوجه  املدعم 
فرع  م��ن  عليها  يح�ضلون  ك��ان��وا 
والبقول  احل��ب��وب  لتعاونية  ف��ل��و  اأ
الولية  وايل  طالبوا  اجلافة،كما 
مديرية  م�ضالح  ل��دى  بالتدخل 
ق�ضيتهم  يف  ل��ل��ن��ظ��ر  ال��ف��الح��ة 
قرار  اأن   هوؤلء  واإن�ضافهم،واأعترب 
ق�����ض��اء ح��وايل  غ��رف��ة ال��ف��الح��ة ب��اإ

من  اأ�ضمائهم  واإ�ضقاط  م��وال   40
ال�ضعري  م��ن  امل�ضتفيدين  قائمة 
من  املا�ضية،  لعلف  املوجه  املدعم 
احل��اج  لبلدية  املخ�ض�ضة  احل�ضة 
بعد  حقهم،  يف  اإجحاف  هو  امل�رصي 
ثار  اأ ما  كاملة،وهو  ل�ضنة  انتظارهم 
وا�ضتنكارهم،واأ�ضاف  �ضخطهم 
امللفات  اأودع���وا  ن��ه��م  اأ املتحدثون 
ح�ضتهم  على  للح�ضول  املطلوبة 
لبلدية  ال��ف��الح��ة  م�ضلحة  ل���دى 
املحدد،  ال��وق��ت  يف  امل�����رصي  احل��اج 
للغرفة  مرا�ضلتها  لهم  اأكدت  والتي 

موا�ضيهم  ال��ف��الح��ي��ة،واأخ�����ض��ع��وا 
فالح  بطاقة  وبحوزتهم  للتلقيح 
ن��ه��م  اأ تثبت  بيطرية  و���ض��ه��ادات 
مي��ل��ك��ون ال���ع���دد امل�������رصح ب��ه،م��ا 
من  ال�ضتفادة  يف  احل��ق  يعطيهم 
ملوا�ضيهم  ال�����رصوري��ة  امل���ادة  ه��ذه 
ع��ل��ى غ���رار م��رب��ي امل��وا���ض��ي يف 
ا�ضتفادت  الأخرى،التي  البلديات 
احليوية،لكن  امل��ادة  ه��ذه  من  كلها 
واأ�ضقطت  اأق�ضتهم  املعنية  امل�ضالح 
ح��ق،ول��دى  وج��ه  دون  ���ض��م��اءه��م  اأ
الفالحة  غرفة  مب�ضوؤويل  ات�ضالهم 

ل��ولي��ة الأغ����واط، ك��ان ال��رد ب��اأن 
غلق  ومت  انتهت  قد  التوزيع  اآج��ال 
حرمهم  الذي  التوزيع،الأمر  مراكز 
املقدر  ملوا�ضيهم  العلف  توفري  من 
راأ�س   3000 بحوايل  ح�ضبهم  عددها 
ذلك  اأن  ه��وؤلء  الأغ��ن��ام،وق��ال  من 
احليوانية،نتيجة  ثروتهم  �ضيهدد 
ن��ق�����س ال�����ض��ع��ري وق��ل��ة الأم��ط��ار 
تعرفها  ال��ت��ي  اجل��ف��اف  وخم��ل��ف��ات 
املو�ضم،والتي  ه��ذا  خ��الل  املنطقة 
املوا�ضي.                                                                                                                                         ثروة  على  �ضلبا  انعك�ضت 
بو�رصيط  القادر  عبد 

ت���وا����ض���ل ف���رق���ة ال��ب��ح��ث و 
ب�ضار،  ولي���ة  ب��اأم��ن  ال��ت��دخ��ل 
ملكافحة  امل��ي��دان��ي��ة  عملياتها 
ج��رائ��م الجت���ار غ��ري امل�����رصوع 
العقلية،  ثرات  واملوؤ باملخدرات 
ال�رصطة  ق���وات  مت��ّك��ن��ت  ح��ي��ث 
عديد  معاجلة  من  الفرقة،  لذات 
و�ضع  و  الإج��رام��ي��ة  الق�ضايا 
مع  فيهم  م�ضتبه  لن�ضاط  ح��د 
املعالج  الكيف  من  كميات  حجز 
الق�ضية  العقلية.  ث��رات  امل��وؤ و 
ا�ضتغالل  ث��ر  اإ على  متت  الأوىل 
م�ضتبه  بتواجد  تفيد  معلومات 
يقوم  ب�ضار،  واد  مب��ح��اذاة  فيه 
الفور  على  املخدرات،  برتويج 
مكنت  حمكمة  خطة  اإع���داد  مت 
فيه  امل�ضتبه  توقيف  و  ر�ضد  من 
�ضبط  اأين  للفرار،  حماولته  بعد 
غراما   136،6 كمية: بحوزته 
ومبلغ  املعالج،  الكيف  مادة  من 
كعائدات  دج   3100 قدره: مايل 
م�ضتبه  توقيف  مت  كما  ترويجها، 
العثور  دون  املكان  بعني  ثان  فيه 
معاقب  �ضيء  اأي  على  بحوزته 
اإىل  حتويلهما  ليتم  قانونا،  عليه 
معهما  والتحري  الفرقة  مقر 
ا�ضتيفاء  وبعد  الق�ضية،  ب�ضاأن 
مت  القانونية،  الإج���راءات  كافة 
وكيل  ال�ضيد  م���ام  اأ تقدميهما 
ب�ضار  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
ق�ضائي  اإج����راء  م��ل��ف  مب��وج��ب 
معالج(  )كيف  املخدرات  حيازة 
اأحالهما  ال��ذي  البيع،  لغر�س 
�ضدر  ال��ف��وري،  املثول  لإج��راء 
الرئي�ضي  فيه  امل�ضتبه  حق  يف 
���ض��در  ح��ني  يف  ي�����داع،  اإ م����ر  اأ
بالو�ضع  م��را  ال��ث��اين،اأ ح��ق  يف 
الق�ضائية،  الرقابة  اإج��راء  حتت 
يف  ب��احل��ك��م  ال��ن��ط��ق  غ��اي��ة  اإىل 
يف  اأخ��رى  ق�ضية  ق�ضيتهما.يف 

احليازة  جرائم  مكافحة  �ضياق 
وت���روي���ج امل���خ���درات، ق��ام��ت 
البحث  لفرقة  ال�رصطة  ق��وات 
ا�ضتغالل  ث��ر  اإ على  التدخل  و 
م�ضتبه  بقيام  تفيد  معلومات 
العمر،  من  الثاين  العقد  يف  فيه 
املعالج  الكيف  بيع  و  بتخزين 
م�ضتغال  املهلو�ضة،  الأقرا�س  و 
عليه،  العائلي،  منزله  ذلك  يف 
وكيل  ال�ضيد  مع  بالتن�ضيق  و 
ب�ض�ار،  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
بتفتي�س  اإذن  ا���ض��ت�����ض��دار  مت 
كللت  اأين  الق�ضية،  حمل  املنزل 
امل�ضتبه  �ضقيق  ب�ضبط  العملية 
كمية  من  التخل�س  يحاول  فيه 
مت  معالج(،  )كيف  املخدرات  من 
وزنها  وق��در  وحجزها  �ضبطها 
من  وك��م��ي��ة  غ��رام��ا،   23،5 ب�:
 27 ب�: قدرت  املهلو�ضة  الأقرا�س 
كما  خمتلفني،  نوعني  من  قر�ضا 
اأ�ضلحة   05 وح��ج��ز  �ضبط  مت 
منجل  �ضكينني،  )�ضيف،  بي�ضاء 
)كيتار(  حادتني  لتني  اآ بو�ضية(،  و 
قطع  ل��ت��ه��ي��ئ��ة  خم�����ض�����ض��ت��ان 
 7300 مايل  ومبلغ  املخدرات، 
املخدرات  ترويج  كعائدات  دج 
مبوجب  احل�����رصي.  الو�ضط  يف 
احل��ي��ازة  ق�ضائي  اإج���راء  ملف 
معالج(  )كيف  املخدرات  وتخزين 
لغر�س  العقلية  ث���رات  وامل���وؤ
بي�ضاء  اأ�ضلحة  حيازة  مع  البيع، 
تقدميهما  مت  �رصعي،  مربر  بدون 
لدى  اجل��م��ه��وري��ة  وك��ي��ل  م���ام  اأ
ا�ضتيفاء  بعد  و  ب�ض�ار،  حمكمة 
يف  �ضدر  الفوري،  املثول  اإجراء 
اأمر  الرئي�ضي  فيه  امل�ضتبه  حق 
حق  يف  �ضدر  ح��ني  يف  ي���داع،  اإ
اإجراء  حتت  بالو�ضع  اأمرا  �ضقيقه 

الق�ضائية. الرقابة 
ا/د

بولية  دراية  اأحمد  جامعة  اأطلقت 
اليوتيوب  على  تعليمية  قناة  اأدرار 
ح�ضب  اأدرار  جامعة  وتعد  لطالبها، 
جامعة  اأول  لدينا  التي  املعلومات 
على  لطالبها  تعليمية  قناة  تطلق 
عن  للدرا�ضة  الوطني  امل�ضتوى 
الوقاية  اإج���راءات  اإط��ار  يف  بعد 
 ،19 كوفيد  كورونا  فريو�س  من 
على  در���ض��ا   85 ت�����ض��ج��ي��ل  ومت 
امل�ضاهدة  ت��ع��داد  وبلغت  ال��ق��ن��اة 

من  ل��ف  اأ وع�����رصون  واح��د  للقناة 
بثها،  مت  ال��ت��ي  ال��درو���س  خ��الل 
اإحداث  اإىل  القناة  اإطالق  ويهدف 
الطالب  بني  واآين  جتاوبي  ف�ضاء 
التعليم  دف���ع  ب��غ��ي��ة  ���ض��ت��اذ  والأ
عرب  باجلامعة  بعد  عن  الإلكرتوين 
احلديثة،  الإلكرتونيات  البوابات 
مت  ن���ه  اأ اجل��ام��ع��ة  م�ضئولو  وق���ال 
بعد  عن  التعليمية  املن�ضة  �ضبط 
من  كبري  قدر  يوفر  اأمن  نظام  على 

يف  املعلوماتيني  الأمانة  و  م��ان  الأ
والتطبيقية  النظرية  الدرو�س  بث 
التنظيمية  الهياكل  �ضتى  م��ن 
املفتوحة  ال�ضعب  وخمتلف  املعنية 
خالل  م��ن  و  املتنوعة،  مبيادينها 
عموما  بعد  عن  التعليم  من�ضة 
اأو  القناة  طريق  عن  ك��ان  �ضواء 
احل�ضول  �ضتاذ  اأ لكل  ميكن  غريها 
من  ميكنه  باملن�ضة  ر�ضيد  على 
يف  طلبته  م��ع  ال��ت��ف��اع��ل  خ��الل��ه 

يف  له  املمنوحة  ال�ضالحيات  حدود 
اأفواج  تنظيم  ذلك  يف  مبا  من�ضبه 
ال��درو���س،  ن�ضاء  اإ ك��ذا  و  الطلبة 
وتطبيقا  ت���اأط���ريا  وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا 
وم��ن��اق�����ض��ة ودع��م��ا ع��رب خ��دم��ة 
ومن  بالنظام،  املدجمة  املنتديات 
الو�ضول  يتم  ال��راب��ط  ه��ذا  خ��الل 
univ-adrar.dz/  : ل��ل��ق��ن��اة 

.  courses-online
الرحمن  عبد  بلوايف 

نظمها التكتل الوطني للت�صامن و االإغاثة

حملة للتربع بالدم لفائدة م�صت�صفى 
تقرت

يف اإطار تعميم و تزويد ال�صاكنة بالكهرباء و �صمن برنامج مناطق الظل

الريفية  الكهرباء  من  ي�صتفيدون  بورقلة  الباقل  وغورد  بالربمة  160عائلة 

بعد اإق�صائهم من اال�صتفادة من مادة ال�صعري ملوا�صيهم 

اأربعون مواال ببلدية احلاج امل�صري �صمال االأغواط  م�صتاوؤون 

توقيف مروجني للمخدرات واملوؤثرات 
العقلية بب�صار 

على امل�صتوى الوطني

جامعة اأدرار تطلق اأول قناة تعليمية لطالبها على اليوتيوب 



الوايل يف وقفة ت�صامنية مع عمال م�صت�صفى ابن بادي�ص 
ورجال احلماية املدنية

عي�ص علجية 
-----------------

بهذه  له  كلمة  يف  ال��وايل   وع��رّب 
تبذلها  التي  اجلهود  عن  املنا�ضبة 
من  املواطنني  حماية  يف  الدولة 
 ، الفريو�س  على  الق�ضاء  و  الوباء 
توفري  يف  األأيدي  تتوقف  مل  حيث 
للمواطنني  الالزمة  الإمكانيات 
من كمامات و كل ما يلزم و ثمن 
الولية  على  التنفيذي  امل�ضوؤول 
ال�ضبه  و  الطبية  الإط���ارات  كل 
املجندين  العمال  كذلك  و  طبية 
الأوىل  ال�ضفوف  يف  الواقفني  و 
اأجل  من  للموت  اأنف�ضهم  مقدمني 
يف  خا�ضة   ، مري�س  حياة  اإنقاذ 
جلهود  هذه  و  بالذات،  الظرف  هذا 
و  التقدير،  ت�ضتحق  اأ�ضاف،  كما 
وجهها  التي  الر�ضالة  نف�س  هي 
الإنقاذ من رجال  اإىل رجال  الوايل 
و ن�ضاء احلماية املدنية، الذي وقفوا 
مع  مت�ضامنني  واحد  رجل  وقفة 
ا�ضتعدادهم   عن  معربين  املواطنني، 
لأّي تدخل من اجل حماية املواطن، 
ال�ضحة  بالتن�ضيق مع قطاع  و هذا 
العمال  ا�ضتياء  اأث��ار  ما  بالولية، 
و  اجلامعي  باديب�س  ابن  مب�ضت�ضفى 
و  الوايل  كلمة  اإىل  ي�ضتمعون  هم 
ممثل العمال اأنهم مل يجدوا الفر�ضة 
م�ضاكلهم  و  ان�ضغالتهم  لطرح 
للمر�ضى  بالن�ضبة  ك��ذل��ك  و 
ال�ضحي  احلجر  بق�ضم  املتواجدين 

الذي  املعدية  الأمرا�س  مب�ضلحة 
بالتفاتة  الوايل  يقوم  اأن  انتظروا 
الت�ضامن  باب  من  هذا  و  نحوهم 
معهم لي�س اإل.و ذكر �ضا�ضي اأحمد 
الن�ضايل  بامل�ضار  احلفيظ  عبد 
للعمال  اجلزائريني يف مراحل كانت 
بها  متر  التي  املرحلة  من  اأ�ضعب 
اإلأى  منه  اليوم، يف غ�ضارة  اجلزار 
ال�ضعبة  الظروف  و  املناجم  عمال 
مربزا  فيها  يعملون  كانوا  التي 
الثورة   اي��ام  رافقتهم  التي  القيم 
اأثرا  ترك  الذي  العمال  اإ�رصاب  و 

ر�ضالة  هي  اجلزائريني  قلوب  يف 
ر�ضالة  ل�ضتكمال  اليوم  جيل  اإىل 
العمل   اأن  باعتبار  �ضبقوه،  من 
قوية  دول��ة  لبناء  مقد�ضة  خدمة 
امل�ضاكل  حل  على  ق��ادرة  تكون 
هو  ال��ذي  باملواطن،  النهو�س  و 
بالتحلي  اأي�ضا  ال��ي��وم  مطالب 
التعليمات  يطبق  هو  و  بال�ضرب 
ال��ت��ي ت�����ض��دره��ا ال�����ض��ل��ط��ات 
القواعد  احرتام  اأجل  من  العمومية 
التي  الهّبة  الوايل  الوقائية، و ثمن 
ال�رصكاء  كل  و  املواطنون  بها  قام 

اأن  املواطن  على  و  الجتماعيني، 
القواعد  هذه  مع  باإيجابية  يتجاوب 
جهته  من  �ضالمته،  على  حفاظا 
بولية  املدنية  اجلماية  مدير  اأكد 
عنا�رص  جتنيد  على  ق�ضنطينة 
و كجال  ك��لٌّ  الإج���الء  و  الإن��ق��اذ 
تدخله من اأجل م�ضاعدة املواطنني، 
التي  التعليمات  بكل  التزامهم  و 
و  املتخذة،  والإج���راءات  ت�ضدر  
ال�رصكاء  جميع  م��ع  ت�ضامنهم 
قطاع  م��ع  التن�ضيقي  العمل  و 

بالولية. ال�ضحة 

رغم الظروف التي مير بها العامل و منها اجلزائر جراء انت�صار فريو�ص كورونا و ما يح�صده من اأرواح الب�صر ، مل تفوت 
التنفيذي  امل�صوؤول  راأ�صهم  اإطارات ع�صكرية و على  و  املحلية بوالية ق�صنطينة من م�صوؤولني و نواب و منتخبني  ال�صلطات 
االأول على الوالية �صا�صي اأحمد عبد احلفيظ الذي كانت له اأم�ص وقفة ت�صامنية مع عمال و اإطارات امل�صت�صفى اجلامعي 
13  ترحما على  ابن بادي�ص و كذا رجال االإنقاذ يف اليوم العاملي لل�صغل اأين كانت له زيارة اإىل مقربة ال�صهداء بالكلم 

الطاهرة. اأرواحهم 

ن�صاء احلماية املدنية بق�صنطينة جمندات مل�صاعدة املواطنني

اأط��ل��ق��ت م�����ض��ال��ح م��دي��ري��ة 
الأوق��اف  و  الدينية  ال�����ض��وؤون 
ت�ضامنية  حملة  غليزان  لولية 
اخلريات  �ضبل  جمل�س  طريق  عن 
طرد  األف   04 من  اأكر  وزعت 
الولية  تراب  كامل  عرب  غذائي 
الغذائية  الطرود  اإي�ضال  مت  حيث 
حتت  وهذا  اأ�ضحابها  غاية  اإىل 
واللجان  امل�ضاجد  اأئمة  اإ���رصاف 
توزيع  على  ع��الوة  امل�ضجدية 
الفرينية  مادة  من  كي�س   3200
اإىل  اإ�ضافة  تنظيف  علبة   2700
م�ضالح  وكانت   ، كمامة   1500
لولية  الدينية  ال�ضوؤون  مديرية 
ح�ضيلة  وزع���ت  ق��د  غ��ل��ي��زان 
عائلة   1906 ع��ل��ى   ال��زك��اة 
دينار  األف   06 بقيمة  حمتاجة 
ال  يعادل  ما  عائلة  لكل  جزائري 

�ضنتيم. مليار   1.1
اإطار  ويف  ال�ضياق  نف�س  ويف   
الأ�رص  مع  الت�ضامنية  العمليات 
اأح�ضت  املحتاجة،  و  امل��ع��وزة 
اأك��ر  احلمادنة  دائ��رة  م�ضالح 

منها  قفة  اأو  اإعانة   4230 من 
قفة  منحة  اأو  اإع��ان��ة   3685
مب�ضاهمة  قفة  و550  رم�ضان 
الجتماعي  الن�ضاط  مديرية 
وادي  بلدية  وكانت  واملح�ضنني 
ا�ضتفادت  قد  لوحدها  اجلمعة 
منها  ق��ف��ة   2312 ح�ضة  م��ن 
قفة  منحة  من  م�ضتفيدا   1962
غذائيا  ط��ردا  و350  رم�ضان 
احلمادنة  بلدية  ا�ضتفادت  فيما 
منها  ح�ضة   1923 ح�ضة  من 
طرد  و200  القفة  منحة   1723
 550 توزيع  مت  حيث   ، غذائي 
املحتاجة  العائالت  على  قفة 
لفائدة  ال��ق��ف��ة  منحة  و���ض��ب 
بح�ضاباتهم  م�ضتفيدا   3685
املبلغ  ق���در  ح��ي��ث  ال��ربي��دي��ة، 
ال�ضنة  القفة  ملنحة  الإج��م��ايل 
مليار   3.6 من  باأكر  اجل��اري��ة 
مطلع  ج��رت  العملية  �ضنتيم، 
حتى  امل��ب��ارك  رم�����ض��ان  �ضهر 
يف  ا�ضتغاللها  لهم  يت�ضنى 
حاجيات البيت.          اأبو ع�ضام

دائرة احلمادنة  بغليزان حت�صي اأكرث 
من 3600 عائلة معنية مبنحة القفة

فيما ا�صتفاد 4 اآالف معوز من طرود غذائية

بعد االإعالن عن فتح املحالت التجارية

جواريات الأحد 03 ماي 2020 م املوافق07
لـ 10 رم�سان 1441 هـ - العــدد 1990

ال�����رصط��ة  ق�����وات  مت��ك��ن��ت   
لل�رصطة  الولئية  بامل�ضلحة 
ال��ق�����ض��ائ��ي��ة ب���اأم���ن ولي���ة 
حد  و���ض��ع  م��ن  تي�ضم�ضيلت 
على  اأ�ضخا�س  اأربعة  لن�ضاط 
ق�ضية  يف  ت��ورط��ه��م  خلفية 
لغر�س  عقلية  موؤثرات  حيازة 
الو�ضط  يف  والرتويج   املتاجرة 
بيان  ح�ضب  العملية   . احل�رصي 
على  ب��ن��اء  مت��ت  ال��ولي��ة  اأم���ن 
قيام   مفادها  معلومات  ا�ضتغالل 
ببيع  الأ�ضخا�س  من  جمموعة 
املهلو�ضة  الأق��را���س  وت��روي��ج 
البحث  فرقة  عنا�رص  لتقوم   ،
النيابة  مع  بالتن�ضيق  والتدخل 
 ، فيهم  امل�ضتبه  م�ضاكن  بتفتي�س 
املوؤثرات  اأين مت �ضبط كمية من 

قر�ضا   159 ب  قدرت  العقلية  
مايل  مبلغ  حجز  اإيل  اإ�ضافة 
عائدات  من  دج   4000 ب  قدر 
 ، العقلية   املوؤثرات  هذه  ترويج 
الق�ضية  يف  للتحقيق  وموا�ضلة 
حيث  الرئي�ضي  املمون  حتديد  مت 
ولية  مهدية  ببلدية  �ضبطه  مت 
لعملية  اإخ�ضاعه  وبعد  تيارت 
�ضبط  اجل�����ض��دي��ة  ال��ت��ل��م�����س 
مهلو�ضا  قر�ضا   49 بحوزته 
 5400 ب  مقدر   م��ايل  ومبلغ 
مبيعاته  حم�����ض��الت  م��ن  دج 
اإجناز  ومت  هذا  ال�ضموم    لهذه 
املتورطني  �ضد  ق�ضائية  ملفات 
اأم��ام   وتقدميهم   ، الق�ضية  يف 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
زغارية حميد      . تي�ضم�ضيلت   

حجز 208 اأقرا�ص من املوؤثرات 
العقلية وتوقيف 4 اأ�صخا�ص 

يف اإطار عمليات املتابعة واملراقبة 
 ، ال��وط��ن  رب��وع  ع��رب  التجارية 
لولية  التجارة  مديرية  جتندت 
فيديو  وقع  على  بلعبا�س  �ضيدي 
بعدما  ب��ال��ولي��ة  التمر  لتاجر  
التوا�ضل  مواقع  عرب  جدل  اأث��ار 
الجتماعي حول جودة التمر ، كما 
600 دج لل�ضندوق  روج له �ضعر 
تدخلت  حيث   ، ك��غ   12 ب���وزن 
الغ�س  وقمع  امل�ضتهلك  م�ضلحة 
ج��ودة  ح��ول  التحقيق  اأج��ل  م��ن 
التحقيق  وبعد  املباعة،  التمور 
الذي تبني من خالله اأن كل التمور 
لتقوم   ، لال�ضتهالك  �ضاحلة  غري 
30 �ضندوقا  بحجز  امل�ضلحة  ذات 
من التمر مبا يعادل 252 كلغ و 20 
بوزن  الفا�ضد  التفاح  من  �ضندوقا 
البطاطا  من  كمية  وحجز  كغ   84
بحوايل  لال�ضتهالك  ال�ضاحلة 
ملديرية  وجهت  والتي  قناطري   7.5
واإت��الف   ، الجتماعي  الت�ضامن 
الفا�ضد ، يف وقت  التمور والتفاح 

ق�ضائية  متابعة  حم�رص  حترير   مت 
على  حيازته  لعدم  املخالف  �ضد 
الن�ضاط  له  يخول  جتاري  �ضجل 
املنتوج  مطابقة  اإلزامية  وملخالفة 
التجارة  مديرية  تدعو  وعليه   ،
يف  وخا�ضة  رم�ضان  �ضهر  خالل 
الأزمة احلالية للبالد احلذر واتخاذ 
املادة  على  الوقائية  التدابري  كافة 

امل�ضتهلك. يقت�ضيها  التي 

321 كلغ  من  واإتالف 
�صري  الزالبية داخل حمل 

الربد عني  ببلدية 
التجارة   مديرية  م�ضالح  داهمت 
الإقليمية  م�ضالح  مع  بالتن�ضيق 
حمال  الربد  بعني  الوطني  للدرك 
تقليدية  حلويات  ل�ضناعة  �رصيا 
�رصعية  غري  بطريقة    " "الزلبية 
من  كلغ   321 حجز  مت  حيث   ،
ب�ضناعة   اخلا�س  والعتاد  الزلبية 
حجز  مت  كما  التقليدية،  احللويات 
البي�س والع�ضل  كمية معتربة من 

اأين   ، لال�ضتهالك  ال�ضالح  غري 
حني   يف  ال�ضلع،  ك��ل  اإت���الف  مت 
قمع  م�ضلحة  رئي�ضة  ك�ضفت 
لولية  التجارة  مبديرية  الغ�س 
"يا�ضمني  ال�ضيدة  بلعبا�س  �ضيدي 
�رصعي  غري  التاجر  اأن   " اأبركان 
كان ي�ضتعمل معدات غري مالئمة 
الأغ��ذي��ة  م��الءم��ة  يطابق  ل  مب��ا 
النظيفة  غري  الأواين  جانب  اإىل 
عن  خارج  البي�س  مادة  وتواجد 
بالطهي  البائع  يقوم  فيما  التربيد 
احلرارة  و�ضط  للمادة  ي�ضمح  ل  مبا 
اإىل  ه��ذا  اإتالفها  اإىل  ي��وؤدي  ما 
التي  امل�ضمئزة  الأر�ضية  جانب 
مو�ضوعة  ال�����ض��ن��ادي��ق  ك��ان��ت 

املتحدثة  اأ�ضارت  وك��ذا   ، عليها 
حري�ضة  ال��ت��ج��ارة  م��دي��ري��ة  اأن 
�ضارمة  تعليمات  تطبيق  على 
النظافة  ب�����رصوط  يتعلق  فيما 
نوعية  على  ال�ضهر  اإىل  بالإ�ضافة 
وحماية  للبيع  املعرو�ضة  ال�ضلعة 
منها  تعلق  ما  خا�ضة  امل�ضتهلك 
للبيع،  املعرو�ضة  ال�ضلعة  مبراقبة 
املحل  غلق  هذا  اإثر   على  مت  كما 
عني  ببلدية  ال�����رصي  ال��ت��ج��اري 
احرتام  عدم  ارتكابه  ب�ضبب  الربد 
حيازته  وع��دم  النظافة  ���رصوط 
�ضالمة  وع��دم  جت���اري   ل�ضجل 

                    . املنتوج 
                                    زنازل.ز

التمر بـ 600 دج لل�صندوق بوزن 12كغ  يثري جدال عرب �صبكات 
التوا�صل االجتماعي 

بريزينة  دائرة  اأمن  م�ضالح  متكنت 
من  كلغ   209 حجز  من  بالبي�س 
مذبوح  دجاج   – البي�ضاء  اللحوم 
كلغ   16 و   - روم���ي  دي���ك  و 
و�ضط  م�ضتوى  على  اأح�����ض��اء 
ج��اءت  .ح��ي��ث  بريزينة  مدينة 
�ضاحنة  م��راق��ب��ة  بعد  العملية 
و�ضط  م�ضتوى  على  م���ربدة  
�ضاحبها  ك��ان  بريزينة  مدينة  
ب�ضدد  �ضنة   25 العمر  من  البالغ 

اللحوم  من  املذكورة  الكمية  بيع 
اإىل  حت��وي��ل��ه  ل��ي��ت��م  ال��ب��ي�����ض��اء، 
بالتن�ضيق  و  ال��دائ��رة   اأم��ن  مقر 
التابع  البيطري  الطبيب  م��ع 
بربيزينة  الفالحية  للمقاطعة 
البي�ضاء  اللحوم  كمية  ملعاينة 
اأثبت  اأين  الأح�ضاء  و  املحجوزة 
لال�ضتهالك  �ضاحلة  غ��ري  ن��ه��ا  اأ

. الب�رصي  
ن��اجي   ل.

حجز قنطارين من اللحوم البي�صاء 
الفا�صدة بربيزينة بالبي�ص

مديرية التجارة ببلعبا�ص تتجند لقمع الغ�ص خالل �صهر رم�صان

حجز اأكرث من 4 اطنان من حلوم بي�صاء فا�صدة باملدية
 متكنت اأفراد الفرقة الإقليمية للدرك 
املدية،  �رصق  باحلو�ضني  الوطني 
الكائن  الثابت  ال�ضد  م�ضتوى  على 
 08 الوطنيني رقم  الطريقني  مبفرتق 

اإغراق  حماولة  اإحباط  من  و64ج 
الأ�ضواق الوطنية بكمية جد معتربة 
الفا�ضدة، حيث  من اللحوم البي�ضاء 
مت حجز4.5 طن من اللحوم البي�ضاء 

فا�ضدة )دجاج ، ديك رومي(، حمملة 
وعلى  �ضغرية  �ضاحنات   03 على 
املحجوزة  اللحوم  اإت��الف  مت  اإثرها 
بيطري  طبيب  على  عر�ضها  بعد 

فيهم  م�ضتبه  اأ�ضخا�س   03 وتقدمي 
اأمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 

تابالط.
م حممد 
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دعــــــــــــــاء

َباِطاًل  َهذا  َخَلْقَت  َما  َنا  )َربَّ
َنا  َربَّ اِر  النَّ َعَذاَب  َفِقَنا  �ُضْبَحاَنَك 
اأَْخَزْيَتُه  َفَقْد  اَر  النَّ ُتْدِخِل  َمن  َك  اإِنَّ

َنا  اإِنَّ َنا  بَّ رَّ اٍر  اأَن�ضَ ِمْن  امِلِنَي  ِللظَّ َوَما 
اأَْن  ِلالإِميَاِن  ُيَناِدي  ُمَناِدًيا  �َضِمْعَنا 
َلَنا  َفاْغِفْر  َنا  َربَّ ا  َفاآَمنَّ ِبَرِبُّكْم  اآِمُنوْا 
َنا  َوَتَوفَّ َئاِتَنا  �َضِيّ ا  َعنَّ ْر  َوَكِفّ ُذُنوَبَنا 
َنا  َوَعدتَّ َما  َواآِتَنا  َنا  َربَّ الأْبَراِر  َمَع 
َيْوَم  ُتْخِزَنا  َوَل  ُر�ُضِلَك  َعَلى 
   ) يَعادِ  امْلِ ُتْخِلُف  َل  َك  اإِنَّ اْلِقَياَمِة 

]اآل عمران/191-194[ 

فوائد من رم�صان 
جمال ال�صغري

-----------
اأكيد هدا �ضهر مبارك 
مطهر  ه��و  م��ا  مثل 
و�ضبب  ال���ذن���وب  
القلوب  ت�ضفية  يف 
�ضحية  ف��وائ��د  ل��ه   ،
وع��ل��م��ي��ة ودي��ن��ي��ة 
ربه  اإىل  العبد  تقرب 

اأولها دخول اجلّنة من   ، ال�ضنة والقراآن الكرمي   التي ذكرتها  الفوائد  ، وهناك كثريا من 
باب الريان، كما جاء يف قوله الكرمي عليه ال�ضالة وال�ضالم : ] اإن يف اجلنة بابًا يقال له 
الريان يدخل منه ال�ضائمون يوم القيامة ل يدخل منه اأحد غريهم، يقال: اأين ال�ضائمون؟ 

فيقومون ل يدخل منه اأحد غريهم فاإذا دخلوا اأغلق فلم يدخل منه اأحد [، "متفق َعَليِه".
 ال�ضيام �ضبب ملغفرة الله عّز وجّل لذنوب عباده.، وحديث النبي �ضلى الله عليم و�ضلم 
التي  الله  عزة  من  والقرتاب  الكون  خلالق  نف�س  هو وهب  ال�ضيام  لأن  دليل  الله خري 
تطمئن النفو�س ب�ضببها وت�ضفى القلوب ويكون هم القلب طاعة الله واجلوارح يكون 
لها ع�ضق العبادة للخالق ، ال�ضيام �ضبب ل�ضتجابة الله �ضبحانه وتعاىل للدعاء. يعّزز 
والمتثال  واخل�ضوع  اخل�ضوع  على  يبعث  فهو  وعال،  جّل  ورّبه  ال�ضائم  بني  ال�ضلة 
لأوامره �ضبحانه. يقّوي من عزمية امل�ضلم يف جهاد نف�ضه، وكبحها عن ال�ضهوات وامللذات 
الدنيوّية، مّما يجعله يف اإقبال دائم على الطاعات وبالتايل نيل ر�ضا الله عزوجل. ال�ضيام 

هو الذي يباعد بني ال�ضائم والنار.
 كما قال عليه ال�ضالة وال�ضالم : ]"ما من عبد ي�ضوم يومًا يف �ضبيل الَلّه اإل باعد الَلّه 
بذلك اليوم وجهه عن النار �ضبعني خريفا[. ال�ضيام �ضفيع ل�ضاحبه يوم القيامة، كما يف 
قوله عليه ال�ضالة وال�ضالم ]ال�ضيام والقراآن ي�ضفعان للعبد يوم القيامة يقول ال�ضيام: 
اأي رب منعته الطعام وال�ضهوة ف�ضّفعني فيه، ويقول القراآن منعته النوم بالليل ف�ضفعني 

فيه قال في�ضفعان[
الذي  ال�ضالح  تعني  فاجُلَنّة   .  " ُجَنّة  "وال�ضوم   : و�ضلم  عليه  الله  الر�ضول �ضلى  يقول 
املرء. وال�ضيام �ضالح ل يراه الآخرون ولكنه ميار�س عمله يف اخلفاء، فيقوم  ي�ضترت به 
بتدمري اخلاليا الهرمة وال�ضعيفة ويح�ضن ال�ضيام اأداء اأجهزة الدفاع لدى اجل�ضم ويقّوي 
نظام املناعة ، بالإ�ضافة اإىل اأنه يف الوقت نف�ضه يهاجم ال�ضموم يف خمابئها ويخرجها 

ويبعدها.
رم�ضان يربي النا�س على جتديد النية والحت�ضاب، وُيوؤخذ هذا من قوله �ضلى الله عليه 
و�ضلم: " من �ضام رم�ضان اإميانًا واحت�ضابًا " فجاء رم�ضان يوؤكد ق�ضية النية وجتديدها 
الأمور  يف  النية  جتديد  على  امل�ضلم  فيرتبى  الإفطار،  ويف  ال�ضحور  ويف  ال�ضيام  يف 
الإميانية والعبادات بل حتى يف الأمور العادية من اأكل و�رصب، ول يخفى اأثر النية على 

الأجر املرتتب على العمل وعلى النفع به يف الدنيا.
يف رم�ضان حث للنا�س وزرع لروح امل�ضابقة يف اخلريات وميادينها؛ ففي رم�ضان تفتح 
النا�س  على  فيبقى  اخلري،  اأبواب  وتكر  الإميانية،  امل�ضاريع  وميادين  اخلريات،  جمالت 
التناف�س وامل�ضابقة فاأهل الغنى باأموالهم، واأهل العلم بتعليمهم وفتاواهم، و�ضائر النا�س 
بعباداتهم وختمهم لكالم ربهم وقيامهم و�ضالتهم، حتى على م�ضتوى الأ�رصة يتناف�س 
اأكر البيوت ولله  الأفراد فيما بينهم على الت�ضابق على ختم القراآن كما هو ظاهر يف 

الفردية  الفروق  تنا�ضب  حتى  متعددة  الإميان  �ضعب  جعل  اأن  الله  ومن حكمة  احلمد، 
بني  النا�ضولي�ضت ميادين الأعمال ال�ضاحلة وتعددها خا�ضة يف رم�ضان بل احلياة 

ب�ضكل  رم�ضان  يف  لكنها  اخلريات،  يف  والت�ضابق  للتناف�س  جمال  كلها  الدنيا 

فــوائد فقهيـة فـي االعتكـاف 
 تعريفه:

وحب�س  ال�ضيء،  لزوم   : لغة  العتكاف 
النف�س عليه 

�ضخ�س  من  امل�ضجد  يف  املقام   : و�رصعًا 
خم�ضو�س على �ضفة خم�ضو�ضة .

حكمه:
على  اإل  اإجماعًا  بواجب  العتكاف  لي�س   -

من نذره.
العتكاف  اأن  على  العلماء  يختلف  مل   -

م�ضنون .

 م�صتحباته :
اعتكاف  ويرجح  رم�ضان  يف  العتكاف  ي�ضتحب   -

الع�رص الأخري .
كان  واإن  الأخري  بالع�رص  يخت�س  ل  العتكاف   -

العتكاف فيه اأف�ضل.

 �صرطه : ي�ضرتط امل�ضجد لالعتكاف ، وي�ضح يف 
امل�ضاجد كلها من غري تخ�ضي�س مب�ضجد دون م�ضجد 
يِف  َعاِكُفوَن  َواأَْنُتْم  وُهَنّ  ُتَبا�رِصُ َوَل   (( تعاىل  لقوله 
لو �ضح يف  اأنه   : الآية  الدللة من  امْلَ�َضاِجِد(( ووجه 
غري امل�ضجد مل يخت�س حترمي املبا�رصة به لأن اجلماع 
مناف لالعتكاف بالإجماع فعلم من ذكر امل�ضاجد اأن 

املراد اأن العتكاف ل يكون اإل فيها.
- ل ي�ضرتط ال�ضوم لالعتكاف .

 مدته :

ل ي�ضرتط لالعتكاف حد معني.

 مبداأ االعتكاف :
- مبداأ العتكاف من اأول النهار .

 اخلروج من االعتكاف :
- يجوز اخلروج من العتكاف بعد الدخول فيه ، ول 
يلزم بالنية ، ول بال�رصوع فيه ، وي�ضتنبط منه �ضائر 

التطوعات خالفًا ملن قال باللزوم .

 مب يف�صد االعتكاف :
- اتفق العلماء على ف�ضاد العتكاف باجلماع .

 ما يجوز يف االعتكاف وما ال يجوز :
- املبا�رصة املمنوعة للمعتكف هي اجلماع ومقدماته.

- يجوز التنظف والتطيب والغ�ضل واحللق و التزين 
و الرتجل للمعتكف .

- اتفق العلماء على ا�ضتثناء البول والغائط يف جواز 
فتو�ضاأ خارج   ، لهما  ولو خرج   ، للمعتكف  اخلروج 

القيء  بهما  ويلحق   ، يبطل  مل   ، امل�ضجد 
والف�ضد ملن احتاج اإليه.

- اجلمهور على اأنه ل يكره يف العتكاف 
اإل مايكره يف امل�ضجد ، وعن مالك : تكره 

فيه ال�ضنائع واحلرف حتى طلب العلم .
املباحة  بالأمور  املعتكف  ا�ضتغال  يجوز   -
من ت�ضييع زائره ، والقيام معه ، واحلديث 

مع غريه.
وزيارة   ، بالزوجة  املعتكف  خلوة  يباح   -

املراأة للمعتكف.

 اعتكاف املراأة :
- املراأة ل تعتكف حتى ت�ضتاأذن زوجها ، واإذا اعتكفت 
بغري اإذنه كان له اأن يخرجها ، واإن كان باإذنه فله اأن 

يرجع فيمنعها .
اأن  لها  ا�ضتحب  امل�ضجد  يف  اعتكفت  اإذا  املراأة   -
جتعل لها ماي�ضرتها ، وي�ضرتط اأن تكون اإقامتها يف 

مو�ضع ل ي�ضيق على امل�ضلني .

 متى يخرج املعتكف :
من اعتكف اأول ال�ضهر ، اأو و�ضطه ، فاإنه يخرج اإذا 

غابت ال�ضم�س من اآخر يوم من اعتكافه .

 اعتكاف الليل والنهار:
قبيل  يدخل  الأيام  دون  الليايل  اعتكاف  اأراد  من 

غروب ال�ضم�س ويخرج بعد طلوع الفجر
قبل  فيدخل  معًا  والليايل  الأيام  اعتكاف  اأراد  واإن 

غروب ال�ضم�س ويخرج بعد غروب ال�ضم�س .

رم�صان .. حق املراأة فـي روؤية الهالل و غريه

�ضاحب الورقة لن يتدخل يف م�ضائل فقهية، فهذا 
من  جملة  يطرح  لكنه  واأ�ضحابه،  اأهله  له  علم 
الأ�ضئلة، ويقف عند بع�س املالحظات، لعّلها تنري 
واإدراك   ، الفهم  تو�ضيع  يف  الفقيه  وت�ضاعد  القارئ 

حقيقة الواقع واملجتمع.
روؤية الهالل عملية ب�رصية تعتمد على دقة النظر، وكل من الرجل واملراأة يزداد ب�رصه 
اأي�ضا عرب الزمن، وكل معر�س ملا يعّطل الب�رص وي�ضعفه،  حّدة عرب الزمن، وينخف�س 
ويف هذا يت�ضاوى الرجل واملراأة. فباأّي حق ت�ضتثنى املراأة من روؤية الهالل، مبا اأن كليهما 

ي�ضتويان الدقة، واحلّدة، وال�ضعف، والتعطيل؟.
الرجل  يكون  وقد  وحّدته،  النظر  دقة  حيث  من  الرجل  من  حال  اأف�ضل  املراأة  تكون  قد 
ال�ضعيف،  بالرجل  يقبل  فكيف  ب�رصه.  تعّطل  عّلة  وبه  كبريا،  و�ضيخا  ب�رصا،  اأ�ضعف 
والهرم، واملري�س، وحترم املراأة ال�ضابة ذات الب�رص احلاد، وال�ضحيحة غري املري�ضة، ذات 

النظر ال�ضليم، دون عّلة متنعها من روؤية الهالل؟.
املراأة اليوم، عاملة فلك، ومديرة الأحوال اجلوية، وفقيهة، ومف�رصة للقراآن الكرمي، وخمرتعة 
لالآلت الروؤية، وم�ضرّية لها، وعارفة ب�ضوؤون روؤية الهالل املجردة. ويف املقابل قد يكون 
الرجل جاهل ب�ضوؤون الروؤية، غري عارف باأوقاتها واأماكنها الدقيقة جدا، غري موؤمن بالآت 
اجلاهل  الرجل  يقّدم  اأن  احلالة،  هذه  يف  يعقل  فكيف  لها.  وناكر  الروؤية  على  امل�ضاعدة 
واملنكر لف�ضائل اآلت الروؤية على العاملة، والفقيهة، واملف�رّصة، والعارفة املدركة حلقيقة 

روؤية هالل، لأنها بب�ضاطة اإمراأة.
اأت�ضاءل كيف يكون روؤية الهالل خا�س بالرجال دون الن�ضاء؟، ونحن نرى راأي  مازلت 

العني كيف مت ت�ضيي�س الروؤية من طرف الرجال..
فهذا ي�ضوم وفق الدولة ما وراء البحار التي يتبعها ويخ�ضع لها فكريا وعقديا، ويخالف 
يف ذلك روؤية 40 مليون ن�ضمة من جمتمعه الذي اأفتى فيه الرجال، باأن روؤية الهالل يوم 
كذا وكذا.ورجال دولة اأخرى، يتعمدون اأن ل ي�ضوموا مع جريانهم، لأنهم يختلفون معهم 

يف املواقف ال�ضيا�ضة. 
عطف  يربحوا  حتى  معها،  يفطروا  اأو  وي�ضوموا  اأخرى،  دول  يتملقون  اآخرون  ورجال 
طيلة  ظلوا  اآخرون،  وفكريا.ورجال  عقديا  الدولة  لتلك  ينتمون  الذين  الرجال  بع�س 
حياتهم يخالفون اجلميع يف روؤية هالل رم�ضان، لأنهم يتعاملون مع العامل اأجمع، على 
اأنهم الأح�ضن والأف�ضل، وروؤيتهم هي الأ�ضدق.فكيف يقبل ب�ضهادة مثل هوؤلء الرجال 
فيما يخ�س روؤية الهالل، وحترم املراأة لأنها امراأة، وقد تكون اأح�ضن منهم جميعا يف العلم 

،والورع، وال�ضدق، والإخال�س، وح�ضن الب�رص والب�ضرية؟.
هذه مالحظات ذكرت واأ�ضئلة طرحت، ب�ضاأن احتكار الرجل ظلما لروؤية هالل رم�ضان 
وغريه، وظلم الرجل للمراأة وحرمانها من قبول �ضهادتها فيما يخ�س روؤية هالل رم�ضان 
وغريه، وهي.. عاملة الفلك، ورائدة الف�ضاء، ومديرة الأحوال اجلوية، وخمرتعة اآلت روؤية 
الهالل، والوا�ضعة جلدول مواقيت ال�ضالة، ناهيك عن كونها رئي�ضة الدولة، والقا�ضية، 

والوزيرة، وال�ضفرية، واجلرنال، واللواء.

بقلم : معمر حبار

هالل  روؤية  اأركان  من  اأن  الكتاب،  �صاحب  الفقيه  عن  نقله  فيما  االإمام  قال  رم�صان،  در�ص  وخالل  البارحة 
رم�صان..الذكورية الأن روؤية الهالل خا�ص بالرجال دون الن�صاء، وبالتايل ال تقبل �صهادة املراأة، فيما يخ�ص 

روؤية هالل رم�صان وغريه.

حدث يف
خديجة ال�سيدة  • وفاة 
يف مثل هذا اليوم �سنة 

)3 ق. هـ( ــ وفاة ال�سيدة 
خديجة بنت خويلد: يف 10 رم�سان بعد ع�سر �سنني 
من البعثة النبوية )3 ق. هـ( املوافق 620م توفيت اأم 

املوؤمنني خديجة بنت خويلد زوجة الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم.

مكة لفتح  • التحرك 
يف مثل هذا اليوم �سنة هـ ــ بداية التحرك لفتح 

مكة: قام الر�سول –�سلى اهلل عليه و�سلم- واأ�سحابه 
بالتحرك لفتح مكة يف العام الثامن من الهجرة، الذي 

�ُسمي بعام الفتح، وكان هذا الفتح تتويًجا جلهود النبي 
ب�سيادة  واإيذاًنا  الدعوة،  يف  و�سلم-  عليه  اهلل  –�سلى 

الإ�سالم يف �سبه اجلزيرة العربية.

خواطر رم�ضانية
فر�سية ال�سيام:

اإىل  اأمثالها  بع�سر  احل�سنة  ي�ساعف  اأي  له  اآدم  ابن  عمل  كل  اإن  العلماء:  يقول 
�سبعمائة �سعف، اإىل اأ�سعاف كثرية، اإل ال�سوم فاإنه ل ينح�سر يف هذه امل�ساعفة، 
بل ي�ساعفه اهلل اأ�سعافًا كثرية، فال يدخل حتت احل�سر، و ذلك لكونه طاعة 
جماهدة  و  النف�ض،  �سهوات  عن  �سرباً  فيه  لأن  و  ربه،  بني  و  العبد  بني  خفية 
"�سهر ال�سرب")كما يف  لها و اإرغامًا لها على طاعة اهلل. و لهذا �سمي هذا ال�سهر: 
حديث �سلمان الطويل الذي اأخرجه ابن خزمية يف �سحيحه برقم )1887(. و 
اأحمد  اإ�سناده �سعيف ل�سعف علي بن زيد، قال  انظر الدر املنثور )1/184(. و 
بن حنبل: لي�ض بالقوي، و قال ابن معني: �سعيف(، و ال�سرب ثوابه اجلنة، قال 
الزمر:10(.  ح�ساب(()�سورة  بغري  اأجرهم  ال�سابرون  يوفى  ))اإمنا  تعاىل:  اهلل 

في�ساعف اأجرهم اإىل غري عدد، اإىل اأ�سعاف ل يعلمها اإل اهلل.

 عندما تكون املائدة .. اأكرب هّمنا !

ذيب عمر   / بقلم   
مل  بالأم�س  والأجداد  الآباء  جمتمع 
طباعنا   ، اليوم  جمتمعنا  نف�ضه  يعد 
بكثري  تختلف  ورغباتنا وطموحاتنا 
عن كل ما كانوا ميلكون من ب�ضاطة 
الطاعة  �ضهر   ! وحكمة  وقناعة 
يتحّول  والتعاون  والفرح  واحلب 
اإىل �ضهر الإبداع يف الأكل وال�ضهر 

واللهو ، رم�ضان العظيم
والرتّفع  واللتزام  العزمية  م�ضدر 
احلبيب  رم�ضان   ، التوافه  كل  عن 
املجال  تف�ضح  التي  العمالقة  القوة 
اأمام امل�ضلم للتخل�س من املمار�ضات 
الرديئة وال�ضلوكات القبيحة ، فكما 
ال�ضموم  من  اأج�ضامنا  تتخّل�س 
اأن  ال�ضنة ميكن  فيها طيلة  املرتاكمة 
ارة  تتخل�س اأنف�ضنا من العادات ال�ضّ
�ضباق  بها يف خ�ضّم  الت�ضقت  التي 
يكون  اأن  يجب  ما  هذا   ! احلاد  احلياة 
الكثريين  اأن  نالحظ  لالأ�ضف  لكن 
�ضهر  من  يجعلون  حولنا  من 
ال�ضجاعة  و  وال�ضرب  النت�ضارات 

الت�رصفات  بع�س  لرت�ضيخ  منا�ضبة 
التبذير  مقدمتها  ويف   ، ال�ّضاذة 
املاأكولت  �ضناعة  يف  والإفراط 
من  والإكثار  ال�ضهر  يف  واملبالغة 
ُيقّد�ضون  الذين  اأكر  وما   ، التدخني 
موائد الإفطار همهم الوحيد جتميلها 
حرج  ول   ، الأطباق  واأ�ضهى  باأكر 
من  كبرية  كميات  رمي  يف  لديهم 
تلك  تفوق  القمامات  يف  الأطعمة 
ي�ضعرون  ول   ! ا�ضتهلكوها  التي 

من  كانوا  واإن  حتى  باحتياج غريهم 
يكادوا  ل  مّمن  اأقاربهم  اأو  جريانهم 
يف  رمقهم  به  ي�ضدون  ما  يجدون 
ظل كل الأزمات التي حُتيط بنا يف 
هذا الزمن من بطالة وغالء معي�ضة ، 
فاملعنى احلقيقي جلملة رم�ضان كرمي 
والكرم  للعطاء  منا�ضبة  اأنه  مبارك 
وفر�ضة    ، والت�ضامن  ال�ضدق  و 
كي  للم�ضلم  ّتتاح  بثمن  ُتقّدر  ل 

ي�ضتفيد ا�ضتفادة

�ضحيحة وكبرية من قيمة رم�ضان 
النف�ضية والروحية والبدنية ، ولي�س 

فر�ضة للج�ضع
الغرائز  وراء  والهرولة  والأنانية   
الفقراء  ون�ضيان   ، والف�ضاد 
هنا  يتواجدون  الذين  واملحتاجني 
تاأتي  التبذير  بعد  فحتما   ، وهناك 
مرحلة الغرق يف الديون والأمرا�س 
فهل نحن م�ضتعدون لدفع الثمن ؟!  
مواقف  يف  اأنف�ضنا  جند  اليوم  نحن 
الدنيا  ملذات  اأمام  و�ضياع  �ضعف 
جاذبية  قوة  ب�ضبب  لي�س  الزائلة 
تال�ضي  ب�ضبب  اإمنا   ، امللذات  هذه 
وعجزنا  تفكرينا  وفداحة  اإمياننا 
ما   ، املثلى  احلياة  حقيقة  فهم  عن 
بالرعب  ن�ضعر  يجعلنا  فيه  نحن 
عدة  طرق  لال�ضتفاقة   ، اآت  هو  مما 
متناولنا  يف  هي  متعددة  واأبواب 
ننتف�س  ، لكن متى  التكاليف  باأقل 
طال  التي  ال�ضتفاقة  تلك  ل�ضناعة 
الله  وتقّبل  لكم  هنيئا  ؟!  انتظارها 

ال�ضيام والقيام.

ُه ال ُيِحُبّ امْلُ�ْصِرِفنَي " ب�صم اهلل الرحمان الرحيم " َيا َبِني اآَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكِلّ َم�ْصِجٍد َوُكُلوا َوا�ْصَرُبوا َوال ُت�ْصِرُفوا اإَِنّ
اإىل اأين �صينتهي املطاف باأنف�صنا املري�صة العابدة للبطون وال�صهوات ؟! 

ن�صائح لتجنب ال�صداع اأثناء ال�صوم يف رم�صان
اأثبتت الدرا�ضات الطبية اأن الإ�ضابة بال�ضداع الن�ضفي يف �ضهر رم�ضان واأثناء ال�ضوم تزيد بن�ضبة اأعلى من املعدلت الطبيعية يف 
الأوقات العادية، ويرجع ذلك للتوقف عن بع�س العادات اخلاطئة التي ميار�ضها الإن�ضان كالتوقف عن تناول الكمية التي اعتاد عليها 
اجل�ضم من اجللوكوز، كما يعد اإدمان التدخني وتناول القهوة اأو ال�ضاي من اأ�ضباب الإ�ضابة بال�ضداع يف فرتة ال�ضوم وذلك لعتياد 
اجل�ضم على ن�ضبة معينة من النيكوتني يف الأوقات العادية، ولهذا ال�ضبب قد يكون ال�ضوم يف �ضهر رم�ضان �ضبًبا للتخلي عن 

بع�س العادات اخلطرية كالتدخني واإدمان القهوة وال�ضاي.
نقدم لكم بع�س الن�ضائح التي ت�ضاعدِك يف عالج م�ضكلة ال�ضداع يف �ضهر رم�ضان لت�ضتمتعي ب�ضوم �ضحي وخايل من 

ال�ضداع.
التعر�س لأ�ضعة ال�ضم�س

ل تقومي بالتعر�س لأ�ضعة ال�ضم�س اأثناء فرتة ال�ضوم حتى ل ت�ضابي باآلم ال�ضداع املزعجة وذلك نتيجة تاأثري اأ�ضعة 
ال�ضم�س، لذلك قومي بارتداء قبعة ونظارات �ضم�ضية يف حالة تعر�ضك لأ�ضعة ال�ضم�س لوقت طويل.

م�ضتوى ال�ضكر يف اجل�ضم
انخفا�س ن�ضبة ال�ضكر يف الدم قد يت�ضبب يف الإ�ضابة بال�ضداع اأثناء فرتة ال�ضوم لذلك قومي بتناول بع�س الأغذية 
التي تعرف با�ضم الكربوهيدرات البطيئة حتى حتافظي على م�ضتوى ال�ضكر يف الدم اأثناء فرتة ال�ضوم وذلك عن طريق اأخذ اجل�ضم بع�س الوقت ليمت�س هذه الأغذية 
ويه�ضمها، وتعد اخل�رصوات والفواكه اأحد اأهم الأغذية التي تو�ضع على قائمة الكربوهيدرات البطيئة فهي حتتوي على ن�ضبة عالية من الألياف النباتية التي ت�ضاعد 

على اتقاء �رص ال�ضداع اأثناء ال�ضوم والتخفيف من ال�ضعور باجلوع واحلاجة اإىل تناول الطعام.
القهوة وال�ضاي

اأثناء فرتة ال�ضوم، وذلك  النيكوتني كالقهوة وال�ضاي قد يكون �ضبًبا لالإ�ضابة بال�ضداع  التي حتتوي على ن�ضبة عالية من  اإدماننا على تناول بع�س امل�رصوبات 
لحتياج اأج�ضامنا ن�ضبة من النيكوتني فن�ضعر بال�ضداع نتيجة تنبيه اأج�ضامنا لحتياجها للن�ضبة التي اعتادت عليها قبل ال�ضوم، ولعالج هذا الأمر قومي بالتقليل 

من تناول القهوة وال�ضاي بعد ال�ضوم لتدريب ج�ضمك على تقبل ن�ضبة قليلة من النيكوتني.

خلطة الربدقو�ص للتخل�ص من الوزن الزائد
عديدة  �ضحية  فوائد  للربدقو�س 
الآلم  وت�ضكني  التطهري  منها 
كما  احلرارة،  درجة  وتخفي�س 
له فوائد جمالية وغذائية رائعة، 
ت�ضنيع  يف  يدخل  فالربدقو�س 
والتي  ال�ضمنة  عالج  حبوب 
ال�ضبع  من  التعزيز  على  ت�ضاعد 
وتقليل الرغبة يف تناول الطعام.
املقالة طريقة  نقدم لكم يف هذه 
الربدقو�س  خلطة  حت�ضري 
يف  ت�ضاعد  التي  ال�ضحرية 

الق�ضاء على الوزن الزائد بدون ريجيم.

املكونات:
•ملعقة بردقو�س

•ملعقة م�ضحوق قرفة
•ملعقة �ضومر
•ملعقة نعناع

طريقة التح�صري:•ع�ضري ليمونة
• قومي بغلي الربدقو�س والقرفة وال�ضومر والنعناع 

يف اإناء معدين مع كوبان من املياه.
املكونات  غلي  بعد  النار  على  من  الإناء  •ارفعي 

وانتظري حتى يربد.
•قومي بت�ضفية امل�رصوب جيًدا ثم �ضيفي له ع�ضري 

الليمونة وتناوليه قبل وجبة الفطور بن�ضف �ضاعة.

 املقادير 
    لتح�ضري الكباب:

    حلم بقر اأو �ضاأن مفروم - 500 غرام
    ب�ضل مفروم فرمًا ناعمًا - 1

    زجنبيل طازج - قطعة �ضغرية
    ثوم مهرو�س - 4 ف�ضو�س

    فلفل حار اأخ�رص مفروم - 2
    نعناع اأخ�رص - 6 اأوراق

    كزبرة طازجة مفرومة فرمًا ناعمًا - 
ملعقة �ضغرية

    بي�س - 1
    بق�ضماط - كوب ون�ضف

ملعقة  يف  منقوع  خيوط  زعفران      
كبرية من احلليب ال�ضائل الدافئ - 4

    ملح - بح�ضب الرغبة
ملعقة  ربع   - بودرة  حار  فلفل      

�ضغرية
    �ضمن اأو زيت زيتون - ملعقة كبرية

    كمون بذور - ملعقة �ضغرية
ان     ثوم كامل - ف�ضّ

    حبهان حّب - 4
ملعقة   - مب�ضورة  الطيب  جوزة      

�ضغرية
    قرفة - عود

    لتح�ضري �ضل�ضة الطماطم:
    زيت زيتون - ملعقتان كبريتان

    ب�ضل مفروم فرمًا ناعمًا - 1
 - ناعمًا  فرمًا  مفروم  بقدون�س      

ملعقتان كبريتان
    ثوم مهرو�س - ف�ّس

    حبق ياب�س - ملعقة �ضغرية
اإىل  ومقّطعة  مق�رّصة  طماطم      
الحتفاظ  مع  �ضغرية  مكعبات 

بع�ضريها - 500 غرام
    معجون طماطم - ملعقة �ضغرية

    ملح - بح�ضب الرغبة
ملعقة   - مطحون  اأ�ضود  فلفل      

�ضغرية

طريقة العمل
مقالة،  يف  الكباب:  لتح�ضري   -  1
حّم�ضي بذور الكمون، احلبهان، جوزة 
القرفة  وعود  الكامل  الثوم  الطيب، 

حلواىل الدقيقتني.
2 - اإطحني املزيج جيداً واتركيه جانبًا.
اإطحني  الكهربائي،  اخلالط  يف   -  3
النعناع،  الزجنبيل،  املهرو�س،  الثوم 
احلار  الأخ�رص  والفلفل  الكزبرة 

للح�ضول على مزيج خ�ضن.
جمدداً  واخلطي  البي�ضة  اأ�ضيفي   -  4

يف اخلالط.
5 - يف وعاء، �ضعي اللحم ثم اأ�ضيفي 
ومزيج  املفروم  الب�ضل  البق�ضماط، 

البهارات املو�ضوع جانبًا.
والفلفل  امللح  الزعفران،  اأ�ضيفي   -  6

احلار وادعكي املزيج جيداً بيديك.
الثالجة  الكباب يف  مزيج  - �ضعي   7

ل�6 �ضاعات اأو طوال الليل.
8 - �ضّكلي عجينة الكباب على �ضكل 

اأ�ضابع و�ضّكيها يف اأ�ضياخ خ�ضبّية.
حتى  الفحم  على  الكباب  اإ�ضوي   -  9

تن�ضج من كافة اجلهات.
الطماطم: يف  10 - لتح�ضري �ضل�ضة 
متو�ضطة  نار  على  الزيت  حّمي  قدر، 
واأ�ضيفي الب�ضل والبقدون�س وحّركي 

حتى يذبل الب�ضل.
11 - �ضعي الثوم وحّركي ل�30 ثانية.
ع�ضريها  مع  الطماطم  اأ�ضيفي   -  12

وحّركي حتى الغليان.
13 - �ضعي معجون الطماطم واحلبق 
الياب�س، نّكهي بامللح والفلفل الأ�ضود.

14 - حّركي املكّونات ثّم خّففي النار 
دقيقة حتى   15 املزيج حواىل  واتركي 

تكثف ال�ضل�ضة.
اأ�ضابع  التقدمي، �ضعي  - يف طبق   15
�ضل�ضة  فوقها  وا�ضكبي  الكباب 

الطماطم ثّم قّدميها �ضاخنة.

كباب اللحم امل�صوي ب�صل�صة 
الطماطم

الطبـــــق الرئي�صـــــي

خ�صار م�صوية
مــــقبـــــــــــالت

املقادير
    باذجنان مقّطع اإىل دوائر - 4/    كو�ضا مقّطع اإىل دوائر - 4

    فطر طازج مقّطع اإىل اأن�ضاف - كوب/    فلفل اأحمر مقّطع اإىل �رصائح �ضميكة - 4
    طماطم مقّطعة اإىل دوائر - 4/    ملح - بح�ضب الرغبة

    فلفل اأ�ضود مطحون طازج - بح�ضب الرغبة/    زيت زيتون - ملعقة كبرية
    زعرت ياب�س - ملعقة �ضغرية/    حبق ياب�س - ملعقة �ضغرية

    جوز مطحون طحنًا خ�ضنًا - ربع كوب/

طريقة العمل
1 - �ضعي اخل�ضار املقّطعة على ال�ضواية حتى ي�ضبح لونها بنيًا.

واخلطيها  واحلبق  الزعرت  الفلفل،  امللح،  واأ�ضيفي  الزيت  �ضعي  �ضغري،  وعاء  يف   -  2
جيداً.

والتوابل  الزيت  مزيج  عليها  اأ�ضكبي  التقدمي،  �ضحن  يف  امل�ضوية  اخل�ضار  �ضّفي   -  3
وزّينيها باجلوز املطحون.



اأ�صرى  فل�صطينيون

بقلم  :  �صري القدوة
-------------------

ال�ضهداء  عا�ضمة  القد�س  مدينة  اإن 
احل�ضارة  وم��ن��ارة  ال��روح  وقبلة 
رم�ضان  �ضهر  ت�ضتقبل  والتاريخ 
اأزمة كورونا ووباء  املبارك يف ظل 
و�ضيا�ضة  الإ�رصائيلي  الح��ت��الل 
وامل��ق��د���ض��ات  للقد�س  ال��ت��ه��وي��د 
العن�رصية  الحتالل  وممار�ضات 
عليها  ت��ف��ر���س  ال��ت��ي  القمعية 
ال�ضامل يف ظل خمططات  احل�ضار 
العدوانية  ال�ضم  وقرارات  التهويد 
الفل�ضطيني  �ضعبنا  اب��ن��اء  واإن 
ث��اب��ت��ون و���ض��اب��رون  ال��ق��د���س  يف 

وحمت�ضبون.
والقد�س تواجهه هذه التحديات يف 
الإ�رصائيلي  العن�رصية  حتالف  ظل 
م�ضتغلني  تهويدها  ايل  يهدف  الذي 
كورونا  حماربة  يف  العامل  ان�ضغال 
امل�ضلني  من  احل�ضود  وجود  وعدم 
لالعتداء  الف�ضيل  ال�ضهر  هذه  يف 
الق�ضى  امل�ضجد  ح��رم��ة  ع��ل��ى 
همجيته  من  زاد  والحتالل  املبارك 
بو�ضع  املحتلة  القد�س  مدينة  على 
يف  القدمية  البلدة  واقتحام  احلواجز 
بهدف  باهر  و�ضور  العي�ضاوية 
قبل  من  التطوعية  الأعمال  منع 

اأزمة كورونا. املقد�ضيني يف ظل 

وامل�ضجد  امل��ق��د���ض��ة  امل��دي��ن��ة  ان 
اإىل  ب��ح��اج��ة  امل��ب��ارك  الأق�����ض��ى 
ومو�ضوعية  حقيقة  اإميانية  وقفة 
وروح���ان���ي���ة حل��م��اي��ة الق�����ض��ى 
م���ن ���ض��ي��ا���ض��ة ال��ت��ه��وي��د ال��ت��ي 
مت��ار���ض��ه��ا ع�����ض��اب��ات الح��ت��الل 
عا�ضمة  ف��ال��ق��د���س  ال��ه��م��ج��ي 
تتعر�س  الفل�ضطينية  ال��دول��ة 
من  التهويد  م��وؤام��رات  لأب�ضع 
القمعية  الحتالل  �ضلطات  قبل 
القبلتني  اأوىل  الأق�ضى  وامل�ضجد 
وجنود  ق��وات  لنتهاك  يتعر�س 
حمايته  م�ضوؤولية  وان  امل�ضتوطنني 
جميعا  امل�ضلمني  عاتق  على  تقع 
اجلميع  ل��دى  عميقة  مكانته  لن 
ظل  ويف  الظروف  هذه  يف  ونحن 
نعي�ضها  التي  اخلطرية  املوؤامرات 
حماية  ايل  احلاجة  ام�س  يف  نكون 
عن  وال��دف��اع  الأق�����ض��ى  امل�ضجد 
الإرث  وهذا  الفل�ضطينية  احلقوق 
اأهمية   من  له  ملا  القد�س  يف  الديني 
املنورة  واملدينة  مكة  �ضاأن  �ضاأنها 
�ضاأن  �ضاأنه  الأق�ضى  وامل�ضجد 
النبوي  وامل�ضجد  احل��رام  امل�ضجد 
تكون  وان  بد  ل  فلذلك  ال�رصيف 

و�ضاملة. جماعية  هي  امل�ضوؤولية 
ق�ضية  ه��ي  ال��ق��د���س  ق�ضية  اأن 
اإ�ضالمية ودولية ويجب العمل على 

قبلة  عن  والدفاع  القد�س  حماية 
القد�س  ق�ضية  تكون  وان  ال��روح 
العامل  يف  واإ�ضرتاتيجية  �ضاملة 
على  والعمل  وامل�ضيحي  الإ�ضالمي 
والعربية  الإ�ضالمية  احلقوق  تدعيم 
ال�ضمود  بدعم  الهتمام  عرب  فيها 
ق�ضية  ورفع  والعربي  الفل�ضطيني 
واإىل  الدولية  املحافل  ايل  القد�س 
�ضهر  يف  اخلريية  امل�ضاريع  اأهمية 
لإقامة  وال�ضعى  املبارك  رم�ضان 
ل�ضمود  داعمة  مالية  امان  �ضبكة 
الإرث  على  واحلفاظ  القد�س  اأبناء 
يف  الإ�ضالمي  العربي  والتواجد 
ترك  خم��اط��ر  ال��ق��د���س.ان  مدينة 
الحتالل  ل�ضتفراد  وحيدة  القد�س 
يتمادى  ان  �ضانه  م��ن  بالقد�س 
للمدينة  وا�ضتهدافه  ح�ضاره  يف 
كورونا  اأزم��ة  م�ضتغال  املقد�ضة 
ا�ضتمراره  ايل  الحتالل  يدفع  وهذا 
خالل  م��ن  التهويد  م�ضاريع  يف 
وفر�س  املراقبة  الكامريات  زيادة 
ويخرج  يدخل  م��ن  على  ح�ضار 
امل�ضجد  حول  وخا�ضة   املدينة  من 
حكومة  اأه��داف  لتحقيق  الأق�ضى 
على  ال�ضيطرة  يف  امل�ضتوطنني 
هذا  و���رصق��ة  الأق�����ض��ى  امل�ضجد 

وتهويده. الرتاث 
تعزيز  و�����رصورة  اهمية  ول��ع��ل 

ال���ت���واج���د ل��ك��ل ال��ع��ام��ل��ني يف 
تركه  وع���دم  الأق�����ض��ى  امل�ضجد 
ودعم  الحتالل  ل�ضتفراد  وحيدا 
امل�ضجد  يف  امل��راب��ط��ني  ���ض��م��ود 
كبرية  اأهمية  يعك�س  الأق�����ض��ى 
الدينية  املكانة  على  احلفاظ  يف 
وحمايته  لالأق�ضى  والتاريخية 
وق���رارات  التهويد  خم��اط��ر  م��ن 
العن�رصية  الح��ت��الل  ح��ك��وم��ة 
من  للنيل  تهدف  التي  وم�ضاريعها 
يف  املرابطني  �ضعبنا  اأبناء  �ضمود 
ال�ضعب  ابناء  ال�رصيف.اإن  القد�س 
القد�س  مدينة  يف  الفل�ضطيني 
عن  ال�ضابقة  املراحل  خالل  عربوا 
تلك  اأم���ام  و�ضمودهم  قدرتهم 
العن�رصية  واملوؤامرات  الهجمات 
متر  ومل  لن  الحتالل  موؤامرة  وان 
القوية  واإرادتهم  ب�ضمودهم  وهم 
الحتالل  خمططات  �ضيحبطون 
الأق�ضى  للم�ضجد  التهويدية 
الح��ت��الل  حكومة  تتمكن  ول��ن 
التو�ضعية  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  م��ن 
بقوة  الن�ضال  م�ضرية  و�ضت�ضتمر 
والإميان  التحدي  واإرادة  ال�ضمود 
حتى  النت�ضار  بحتمية  املطلق 
دح��ر الح��ت��الل واإق��ام��ة ال��دول��ة 
وعا�ضمتها  امل�ضتقلة  الفل�ضطينية 

ال�رصيف. القد�س 

القد�ص عا�صمة ال�صهداء وقبلة الروح

ارتفاع اأعداد امل�صابني يف القد�ص لـ152 حالة وت�صجيل 
حاالت ت�صايف اإ�صافية

مدير  حامد  ابو  فوؤاد  الدكتور  اأعلن 
اأم�س  بالقد�س  �ضفافا  بينت  مركز 
ت�ضجيل  عن   2/5/2020 ال�ضبت 
املحتلة  القد�س  اإ�ضابتني جديدتني يف 
مدينة  يف  ال�ضابات  ع��دد  لريفع 
وفقا  اإ�ضابة   152 ل�  املحتلة  القد�س 
بلدية  قبل  من  عنه  الع��الن  مت  ملا 

. الحتالل 
وب��ني ال��دك��ت��ور اأب���و ح��ام��د خ��الل 
وكالة"  تابعتها  اذاعية  ت�رصيحات 
ان  الخبارية"  ال��ي��وم  فل�ضطني 
اأ�ضبحت  القد�س  مدينة  يف  احلالت 

طفيف  انخفا�س  وهناك   ، مطمئة 
ارتفاع  بعد  ال���ض��اب��ات  �ضهم  يف 
خالل  ال�ضابات  عدد  يف  مت�ضارع 

. املا�ضي  ال�ضبوع 
حالة   50 هناك  ان  حامد  اأب��و  وب��ني 
حيث   ، امل�ضابني  قبل  من  ت�ضايف 
فنادق  يف  امل�ضابني  ع��زل  يتم  ان��ه 
التزام كامل من قبل  ، وهناك  خا�ضة 
رم�ضان  �ضهر  اأجواء  رغم  املواطنني 

. املبارك 
وي�ضار اىل ان مدينة القد�س �ضهدت 
يف  ارتفاعًا  املا�ضية  الفرتة  تكتم خ��الل  و���ض��ط   ، امل�����ض��اب��ني  اأع����داد 

"ال�رصائيلي"  الح��ت��الل  قبل  م��ن 
ملكافحة  ك��اف��ي��ة  غ��ري  واج�����راءات 

كورونا". "تف�ضي 
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اأخبار فل�صطني

يقبع  احلايل  رم�ضان  �ضهر  حلول  مع 
اآلف  خم�ضة  م��ن  اك��ر  الأ����رص  يف 
وكبار  اأطفال  واأ�رصى  واأ�ضرية  اأ�ضري 
عزلة  ويعي�ضون  ومر�ضى،  ال�ضن  يف 
"كورونا". جائحة  ب�ضبب  عزلة،  فوق 
لالأ�رصى  يكون  رم�ضان  �ضهر  قبل 
من  الف�ضيل  بال�ضهر  خا�س  برنامج 
ال�ضحور  وقت  الطعام  موائد  حيث 
يتعلق  اآخ��ر  وا���ض��ت��ع��داد  والإف��ط��ار 

التعبدي. باجلانب 
رم�ضان  اأج���واء  ي�ضفون  حم��ررون 
بني  املقارنة  تكون  وكيف  الأَ�رص،  يف 
عائالتهم  وموائد  الب�ضيطة  موائدهم 

�ضنوات  مع  ذكريات  اأ�ضبحت  التي 
عبد  نا�رص  د.  املحرر  الطويلة.  الأ�رص 
�رصيط  ي�رصد  �ضلفيت  م��ن  اجل���واد 
عن  زادت  التي  الأ�رص  داخل  ذكرياته 
عامًا   12 منها  عامًا،  ع�رص  ال�ضبعة 
كيف  "نتذكر  ويقول:  واح��دة،  م��رة 
ونحن  رم�ضان  �ضهر  علينا  يحل  كان 
باإدارة  ال�ضجون  كانت  اإبان  الأ�رص  يف 
الآن من  اجلي�س، ولي�س كما هي عليه 
قبل اإدارة ال�ضجون احلالية التي طبقت 
اإحراءات اأمنية عن�رصية للنيل من كل 
العتقالية".وي�ضيف:  احلياة  تفا�ضيل 
�ضبه  فيها  املوائد  كانت  ال�ضابق  "يف 

واحد  وكل  عائالتنا،  موائد  من  كبري 
"�ضاق  يقول  الإفطار  قبل  كان  فينا 
فتفا�ضيل  بيتنا"،  موائد  على  الله 
بالعادة  تكون  الأ�رصى  موائد عائالت 
خ�ضو�ضًا  الأ�رص،  مائدة  اأمام  حا�رصة 
بامية وملوخية  ال�ضعبية من  الأكالت 
اإليها  يحن  فهذه  ومفتول،  ومن�ضف 
�ضيء  فكل  احلرية،  كحنني  الأ���رصى 
خمتلف".ويتابع:  طعم  له  احلرية  يف 
فالأ�رصى  اأُخرى،  ق�ضة  لها  "احللويات 
ي�ضنعونها من مواد خام تثري ال�ضحك 
ف��امل��واد  عنها،  ي�ضمع  م��ن  ك��ل  يف 
واملربى  وال�ضكر  اخلبز  من  حم��دودة 
النور  على  وتخرج  املعلبات،  من 
كاأنها كنافة و�ضعريية ومنورة وغريها 
املحرر  احللويات".ويقول  اأ�ضناف  من 
جرب  عقبة  خميم  من  عمارة،  �ضاكر 
الع�رص  قرابة  اأم�ضى  الذي  اأريحا،  يف 
الأ�رصى  "موائد  الأ���رص:  يف  �ضنوات 
تكون  احلرمان،  �ضدة  من  رم�ضان  يف 
فكل  عاملية،  وجبات  كاأنها  لديهم 
اآخر،  وقع  له  يكون  احلرمان  �ضيء يف 
وبعد الإفطار تكون جل�ضات الأ�رصى 

وكيف  عائالتهم،  موائد  تفا�ضيل  عن 
الأكالت  وزوجاتهم  اأمهات  ت�ضنع 
طعامًا  ي�ضنعون  وه��م  ال��ل��ذي��ذة، 
واحلظر،  باملنع  ال�ضجن  اإدارة  حا�رصته 
زي��ارة  خ��الل  طعام  اأي  يدخل  ف��ال 
كل  ال�ضابق  يف  تدخل  وكانت  الأهل، 
والبامية  النا�ضفة  امللوخية  الأكالت 
يدخل،  كان  املفتول  وحتى  املجففة، 
كانت  ال�ضجون  اإدارة  �ضيا�ضة  ولكن 
من  الأ����رصى  ح��رم��ان  يف  وا�ضحة 
الأ�رص،  داخل  عائالتهم  طعام  رائحة 
الذكريات".ويتذكر  اإل  يبق  ومل 
اأك��الت  ن��زال  م�ضلح  حممد  املحرر 
ال�ضحراوي  النقب  �ضجن  يف  ال�ضجن 
يف  وقتها  "كنت  قائاًل:   2003 عام 
العتقال الإداري، ومت اإح�ضار اأكالت 
الزيارة،  العائالت يف  قبل  �ضعبية من 
الطعام،  اإدخال  م�ضموحًا  وقتها  وكان 
كانت  الأ���رص  داخل  �ضناعتها  وعند 
اإىل  ترحل  وقلوبهم  الأ���رصى  عقول 
من  جزءا  عا�ضوا  عندما  احلرية،  ف�ضاء 
بيوت  يف  رم�ضان  مائدة  تفا�ضيل 

عائالتهم".

االأ�صرى يف رم�صان.. موائدهم املتوا�صعة تفتح �صهية ذكريات موائد عائالتهم

االأ�صري املقد�صى 
جمدي زعرتي

حمكومًا بال�صجن 2327 �صنة
حني  يقال  اأن  ميكن  الذي  الكالم  من  الكثري  يوجد  ل 
�ضنوات...  عن  عبارة  الرقم  هذا  ويكون  رقمًا،  تقراأ 
�ضنة...   2327 بال�ضجن  حمكومًا  �ضخ�ضًا  فتخيلوا 
ولو عدنا اإىل الوراء بالزمن لنكت�ضف ما يعنيه الرقم، 
ف�ضنجد اأنه قبل هذا الوقت كانت الب�رصية ما تزال يف 
الكهوف  ي�ضكن  زال  ما  الإن�ضان  كان  ورمبا  بداياتها، 
وقمم الأ�ضجار عاريًا من املالب�س، ومل يكت�ضف النار 

بعد.
جمدي بركات عبد الغفار زعرتي من حي وادي اجلوز 
بتاريخ  اعتقل   ،-1978  7-8 مولود يف  القد�س...  يف 
13/9/2003، واأدين بامل�ضاركة يف نقل ال�ضت�ضهادي 
يف  عملية  نفذ  والذي  اخلليل،  مدينة  من  م�ضك  رائد 
 24 مقتل  اإىل  واأدت   19/8/2003 بتاريخ  القد�س 

اإ�رصائيلًيا.
عندما اندلعت النتفا�ضة الأوىل �ضارك يف امل�ضريات 
القدمية،  والبلدة  الأق�ضى  امل�ضجد  يف  واملواجهات 
الحتالل  مقاومة  يف  ن�ضاطي  "ب�ضبب  ويقول: 
يف  الدرا�ضة  مقاعد  على  واأنا  اعتقلت  وامل�ضريات 
طفولتي  يراعوا  ومل  البتدائي  ال�ضاد�س  ال�ضف 
ويف  �ضهرا،   12 ملدة  الفعلي  بال�ضجن  وحوكمت 
وانتمائي  والقد�س  لوطني  حبي  جتذر  �ضجني 
يف  الأوىل  لنتفا�ضة  زالت  وما  وخرجت  لفل�ضطني 

اأوجها فالتحقت ب�ضفوف حركة فتح"
اأ�ضيب جمدي بالر�ضا�س خالل مواجهات يف امل�ضجد 
الأق�ضى اأثناء اأحداث النفق، وتتالت عمليات العتقال 
الأق�ضى.  انتفا�ضة  اندلع  اإىل  و�ضول  ال�ضجون  يف 
اأ�ضبح من كوادر  التنظيمي،  خالل ذلك، وعرب دوره 
الن�ضال  يف  وا�ضتمر  القد�س،  يف  فتح  حركة  وقادة 
الأحداث  من  الع�رصات  وقاد  ال�ضعبية  واملقاومة 
الغربية  وال�ضفة  بالقد�س  الحتجاجية  وامل�ضريات 

واأ�ضيب عدة مرات يف اأحداث النتفا�ضة الثانية.
يقول: "دوما نعي�س ذكريات تلك املراحل التي حتدينا 
تنظيمية  وقاعدة  نواة  بناء  من  ومتكنا  الحتالل  فيها 
�ضكلت راأ�س حربة يف مقاومة الحتالل لتقود حركة 
انتفا�ضة  قبل وخالل  الحتالل  وجه  املعركة يف  فتح 
روح  تعزيز  يف  الف�ضل  له  يعود  والذي  الأق�ضى 
عا�ضمة  القد�س  عن  والدفاع  واملقاومة  ال�ضمود 
فل�ضطني الأبدية، لذلك اآمل اأن تعود احلركة كما كانت 
هذه  يف  ومب�ضوؤولياتها  بدورها  تقوم  وان  �ضابقا  عليه 
القد�س يف خطر ويجب حمايتها  الأيام الع�ضيبة لن 

واإنقاذها من خمططات الحتالل".
حكم بال�ضجن املوؤبد 23 مرة، وخم�ضني عامًا اإ�ضافية، 
ال�ضجون،  داخل  فتح  حركة  ن�ضطاء  من  ويعترب 
خلفية  على  مرة  من  اأكر  والعزل  للعقاب  وتعر�س 
مواقفه  وب�ضبب  ال�ضجون،  داخل  املقاوم  ن�ضاطه 

البطولية املوؤيدة حلقوق الأ�رصى.
وقد  و�ضالم،  عالء  لطفلني  اأب  و  متزوج  جمدي 
تعر�س ابنه عالء عام 2015 اإىل العتقال اأي�ضًا وهو 

يف اخلام�ضة ع�رصة.
جمدي هو ابن عم الأ�ضري ن�ضيم را�ضد الزعرتي الذي 
ب�ضبب  احلكم  بنف�س  وحمكوم  حما�س  حلركة  ينتمي 
مبوؤبداته  جمدي  اأجلها  من  حكم  التي  العملية  نف�س 

وع�رصين. الثالثة 
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االأزهر والفاتيكان يتفقان على يوم لل�صالة 
للتخل�ص من كورونا

قراءة / حممد علي
---------------- 

وت��دع��و ال��ل��ج��ن��ة ك��ل ال��ق��ي��ادات 
العامل  حول  النا�س  وجموع  الدينية 
ن�ضاين  الإ النداء  لهذا  لال�ضتجابة 
واحد  ب�ضوت  تعاىل  لله  والتوجه 
يوفقها  واأن  الب�رصية،  ليحفظ 
ليها  اإ ويعيد  اجل��ائ��ح��ة،  ل��ت��ج��اوز 
وال�ضحة  وال���ض��ت��ق��رار  م���ن  الأ
بعد  ع��امل��ن��ا  لي�ضبح  وال��ن��م��اء، 
ن�ضانية  اإ اأكر  اجلائحة  هذه  انق�ضاء 

. م�ضي  وقت  اأي  من  واأخوة 
يواجه  لها:  بيان  فى  اللجنة  وقالت 
كورونا  فريو�س  خطر  اليوم  عاملنا 
مياننا  اإ نوؤكد  ذ  اإ ننا  ،"واإ "كوفيد19 
العلمي  والبحث  الطب  دور  باأهمية 
ننا  فاإ الوباء،  لهذا  الت�ضدي  فى 
الله  اإىل  نتوجه  اأن  اأي�ضا  لنن�ضى 
الكبرية؛  الأزم��ة  ه��ذه  فى  اخلالق 
فى  النا�س،  كل  ندعو  ننا  فاإ ولذا 
يتوجهوا  اأن  العامل،  اأنحاء  جميع 
وال�����ض��وم  ب��ال�����ض��الة  ال��ل��ه  اإىل 
فرد  كل   ، اخلري  اأفعال  و  والدعاء 
اأو  دينه  ح�ضب  وعلى  مكانه،  فى 
اأن  اأج��ل  من  مذهبه؛  اأو  معتقده 
يغيثنا  واأن  الوباء،  هذا  الله  يرفع 
العلماء  يلهم  واأن  بتالء،  الإ هذا  من 
واأن  عليه،  يق�ضي  دواء  اكت�ضاف 
ال�ضحية  التبعات  من  العامل  ينقذ 
جراء  ن�ضانية  والإ والقت�ضادية 

اخلطري.  الوباء  هذا  انت�ضار 
بابا  فرن�ضي�س  البابا  اأن  ي��ذك��ر 
والدكتور  الكاثوليكية  الكني�ضة 
وقعا،  الأزه��ر  �ضيخ  الطيب  اأحمد 
فرباير  �ضهر  خ��الل  ب��وظ��ب��ي  اأ يف 
الأخ���وة  "وثيقة   -  2019 ع���ام 
اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ن�ضانية"  الإ
وبناء  ن�ضانية  الإ العالقات  تعزيز 
واملحبة  والتاآلف  التوا�ضل  ج�ضور 
الت�ضدي  بجانب  ال�ضعوب  ب��ني 
اأكر  بح�ضور  و�ضلبياته  للتطرف 
وممثلي  ق��ي��ادات  م��ن   400 م��ن 
ثقافية  و���ض��خ�����ض��ي��ات  دي����ان  الأ

العامل. دول  خمتلف  من  وفكرية 

م�صر تلجاأ للحجر املنزيل 

مل�صابي كورونا
اللجوء  امل�رصية  ال�ضلطات  اأعلنت 
كورونا  مل�ضابي  املنزيل  للحجر 
عليهم،  اأعرا�س  ظهور  عدم  حال 
وذلك  ب�ضيطة،  اأعرا�س  ظهور  اأو 
ب�ضكل  امل�ضابني  اأعداد  ارتفاع  بعد 

للبالد. الطبية  القدرات  يفوق 
امل�رصية،  ال�ضحة  وزارة  واأرجعت 
الطبيب  اإىل  املنزيل  العزل  ق��رار 
حقه  من  ن��ه  اإ قالت  التي  املعالج، 

منزليا. العزل  قرار  اتخاذ 
املعالج  الطبيب  الن�رصة  وطالبت 
ب�����رصح ق��واع��د ال��ع��زل امل��ن��زيل 
على  تدريبه  واأهمها  للم�ضاب، 
ك��ي��ف��ي��ة ق��ي��ا���س درج����ة احل����رارة 
ب����ط، م��ع اإع��ط��ائ��ه  م��ن حت��ت الإ
يف  العزل  اإر���ض��ادات  عن  ن�ضخة 
تطور  دليل  عن  ون�ضخة  املنزل، 
نه  اأ م�ضتطردة  املر�ضية،  الأعرا�س 
منف�ضل  حمام  تخ�ضي�س  "يف�ضل 
كل  بعد  تنظيفه  اأو  للم�ضاب، 

م". �ضتخدا ا
وح����ددت ال�����وزارة م���دة ال��ع��زل 
انتهاء  بعد  ي��وم��ا   14 ب� امل��ن��زيل 
�رصورة  على  م�ضددة  الأعرا�س، 
من  اخل��روج  بعدم  امل�ضاب  التزام 
وارتداء  احلمام،  لدخول  اإل  غرفته 
الغرفة،  من  اخل��روج  عند  كمامة 
وعدم  تهويتها،  على  احلفاظ  مع 

لل�ضقف. مروحة  ا�ضتخدام 
القرار  هذا  اتخذت  نها  اأ اإىل  ولفتت 
اأعداد  يف  املتزايد  لالرتفاع  نظرا 
قدرة  وعدم  بالفريو�س،  امل�ضابني 
للعزل  املخ�ض�ضة  امل�ضت�ضفيات 

ا�ضتيعابهم. على  املحافظات  يف 
اآلف   5 ر�ضميا،  م�رص  و�ضجلت 

تويف  ب�كورونا،  اإ�ضابة  و895 
ارت��ف��ع��ت  ح��ني  يف   ،406 م��ن��ه��ا 

و460. األف  اإىل  ال�ضفاء  حالت 

رو�صيا: ارتفاع حاد يف 
االإ�صابات بكورونا وتراجع يف 

الوفيات
الإ���ض��اب��ات  ح�ضيلة  ���ض��ه��دت 
ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا امل�����ض��ت��ج��د 
خالل  رو�ضيا  يف  "كوفيد19-" 
ارتفاعا  املا�ضية   24 ال� ال�ضاعات 
مع  ال��ت��وايل،  على  ثالثا  قيا�ضيا 
الوفيات  معدل  يف  ملمو�س  تراجع 

اجلديدة.
عن  نقال  تي  اآر  وكالة  واأعلنت 
مبحاربة  اخلا�ضة  العمليات  غرفة 
اليوم  رو�ضيا  يف  كورونا  تف�ضي 
 9623 ت�ضجيل  تقريرها،  ال�ضبت 
التاجي  بالفريو�س  جديدة  اإ�ضابة 
مع  )مقارنة  الأخ��ري  اليوم  خ��الل 
اخلمي�س  اإ�ضابة  و7933   7099
لي�ضحب  امل��ا���ض��ي��ني(،  واجل��م��ع��ة 
البالد  يف  الإ�ضابات  جمموع  بذلك 

.123054
من   50% م���ن  اأك����ر  وت���ع���ود 
اإ�ضابة(   5358 ( اجلديدة  الإ�ضابات 
التي  م��و���ض��ك��و  ال��ع��ا���ض��م��ة  اإىل 
كورونا  بوؤر  اأكرب  قائمة  تت�ضدر 
اإ�ضابة و695   62658 ب� يف رو�ضيا 
غرفة  واأو�ضحت  الآن،  حتى  وفاة 
احل��ادة  القفزة  ه��ذه  اأن  العمليات 
غ��ري ن��اج��م��ة ع��ن ت�����ض��ارع وت��رية 
عدد  زيادة  عن  بل  الوباء،  تف�ضي 
لت�ضخي�س  الفحو�ضات  و�رصعة 

الإ�ضابة. حالت 

ال�ضحية  ال�ضلطات  و�ضجلت 
 57 �ضاعة   24 اآخر  خالل  الرو�ضية 
مع  )مقارنة  الوباء  جراء  وفاة  حالة 
واجلمعة(،  اخلمي�س  وفاة  و96   101
الفريو�س  �ضحايا  ح�ضيلة  لرتتفع 
حالة   1222 اإىل  رو�ضيا  عموم  يف 

وفاة.
من  لل�ضفاء  مري�ضا   1793 ومتاثل 
اليوم  خالل  رو�ضيا  يف  الفريو�س 
الأخ����ري، وو���ض��ل اإج��م��ايل ع��دد 

�ضخ�ضا.  15013 اإىل  املتعافني 
مليون   4 نحو  رو���ض��ي��ا  واج���رت 
لتحتل  الن  حتى  لكورونا  فح�س 
ال��ولي��ات  بعد  ال��راب��ع��ة  امل��رت��ب��ة 

الفحو�ضات. عدد  يف  املتحدة 

ايران باملرتبة الثانية عامليا يف 
عالج مر�صى كورونا

عامليا  الثانية  املرتبة  اي��ران  حتتل 
كورونا  مر�ضى  ع��الج  جم��ال  يف 
لالإح�ضائيات  وفقا  منه  والتعايف 
الدولية  املنظمات  عن  ال�ضادرة 
اإح�ضائيات  على  وبناء  املعنية. 
حتتل  العاملية  ال�ضحة  منظمة 
ن�ضبة  يف  الثانية  املرتبة  اي��ران 
ال�ضني،  بعد  املر�س  من  املتعافني 
 79.79 نحو  ن�ضبته  ما  تعافى  اذ 
لغاية  ايران  يف  امل�ضابني  من  باملائة 
نها  لأ نظرا  لف��ت  رق��م  وه��و  الآن 
الأوىل   10 ال�  الدول  �ضمن  تاأتي 
العامل.  يف  امل�ضابني  عدد  حيث  من 
الأوىل  املرتبة  يف  ال�ضني  وتاأتي 
بلغت  اذ  املتعافني  عدد  حيث  من 

باملائة.  93.6 فيها  ن�ضبتهم 
وت��ت��ق��دم اي�����ران ع��ل��ى ال���دول 
العامل  يف  امل��ت��ط��ورة  ال�ضناعية 
عدد  حيث  م��ن  ملحوظة  بن�ضبة 
ملانيا  واأ �ضوي�رصا  عدا  ما  املتعافني 
عن  قليلة  ن�ضبة  تف�ضلها  التي 
النظام  كفاءة  اىل  كموؤ�رص  ايران، 
اي��ران  يف  وال��ع��الج��ي  ال�ضحي 
من  املبذولة  الوا�ضعة  واجل��ه��ود 
واملوؤ�ض�ضات  الأجهزة  خمتلف  قبل 
يف  ال�ضحي  للجهاز  ال��داع��م��ة 
ومعاجلة  كورونا  فريو�س  مكافحة 

به. امل�ضابني 

وال�صوم  لل�صالة  يوما  مايو   14 يوم اخلمي�ص  يكون  اأن  االإن�صانية  االأخوة  وثيقة  اأهداف  لتحقيق  العليا  اللجنة  اقرتحت 
االإن�صانية. اأجل  من  والدعاء 

دويل

ظ��ه��ر ال��زع��ي��م ال��ك��وري 
اأون  ي��وجن  كيم  ال�ضمايل 
ب�ضكل  الأوىل  ل��ل��م��رة 
ع��ل��ن��ي ب��ع��د اخ��ت��ف��ائ��ه 
ثالثة  مل��دة  ن��ظ��ار  الأ ع��ن 
ف��ادت  اأ ح�ضبما  �ضابيع،  اأ
ن���ب���اء ي��ون��ه��اب  وك��ال��ة اأ
وذلك  اجلنوبية،  الكورية 
���ض��ارت  ب��ع��د ت��ك��ه��ن��ات اأ
مري�ضا  يكون  رمبا  نه  اإ اإىل 
وق��ال��ت  ت��وف��ى.  ح��ت��ى  اأو 
و���ض��ائ��ل  اإن  ي��ون��ه��اب 

اأظهرت  ال�ضمالية  كوريا  يف  الإع��الم 
نهاء  اإ مبنا�ضبة  حفل  يف  ي�ضارك  وهو  كيم 
يف  لل�ضماد  م�ضنع  ن�ضاء  اإ يف  العمل 
�ضمال  مرتا(  كيلو   50 ( �ضون�ضون  مدينة 
الوكالة  وقالت  ي��اجن.  بيوجن  العا�ضمة 
جونغ  كيم  املحرتم  الأعلى  “الرئي�س  اإن 
كان  الذي  ال�رصيط  �ضخ�ضيا  قطع  اأون 
ي�ضدر  ومل  البناء”.  اأعمال  لنتهاء  يرمز 
الكوري  اجلانب  من  لهذا  م�ضتقل  تاأكيد 

. يل ل�ضما ا
اجلنوبية  كوريا  يف  تقرير  �ضدور  ومنذ 
كيم  اأن  عن  املا�ضي  بريل  ني�ضان/اأ يف 
اأعقاب  يف  القلب،  يف  جلراحة  خ�ضع 
الأح��داث  بع�س  ع��ن  الوا�ضح  غيابه 
الكوري  لل�ضاأن  املراقبون  كان  املهمة، 

م�ضريه. عن  يت�ضاءلون 
اأمام  ال�ضمالية  كوريا  زعيم  يظهر  ومل 
حينما  ب��ري��ل،  اأ  11 ي��وم  منذ  اجلمهور 

للجنة  ال�ضيا�ضي  للمكتب  اجتماعا  عقد 
ب�ضاأن  الكوري  العمال  حلزب  املركزية 

الداخلية. ال�ضيا�ضة 
اإ�ضابة  حول  اإعالمية  تقارير  وانت�رصت 
بعد  خطري”  ب�”مر�س  اأون  جونغ  كيم 
للمجل�س  ال�ضنوية  ال��دورة  عن  تغيبه 
خا�ضة  بريل،  اأ  12 يوم  لل�ضعب  الأعلى 
منذ  م��رة  ولأول  ح�ضوره،  ع��دم  بعد 
الر�ضمية  املرا�ضم  ال�ضلطة،  زمام  توليه 
ملوؤ�ض�س   108 ال� امليالد  بعيد  لالحتفال 
الدميقراطية  ك��وري��ا  جمهورية  دول��ة 

�ضونغ. اإل  كيم  ال�ضمالية، 
اإعالمية  تقارير  ورود  من  الرغم  وعلى 
اأون،  جونغ  كيم  “مر�س”  ح��ول  ع��دة 
اإل  وفاته،  حول  �ضائعات  مع  مرتافقة 
ب�ضكل  تعلق  مل  ال�ضمالية  كوريا  اأن 
احلالة  مو�ضوع  على  الآن  حتى  ر�ضمي 

البالد. لزعيم  ال�ضحية 
ق.د

ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  قال 
وفيات  ح�ضيلة  تظل  اأن  م��ل  ي��اأ ن��ه  اإ
اأقل  بالده  يف  امل�ضتجد  كورونا  فريو�س 
ما  على  ليعدل  �ضخ�س،  األف   100 من 
بع�رصات  رمبا  بالزيادة،  تقديراته  يبدو 

الآلف.
يف  الفعاليات  اإحدى  خالل  ترامب  وقال 
يظل  اأن  “ناأمل  اجلمعة  بي�س  الأ البيت 
�ضخ�س،  األف   100 من  اأقل  لدينا  العدد 
ذلك”.  من  الرغم  على  مروع  رقم  وهو 
من  ك��ان  م���روع.  م��ر  اأ نه  “اإ واأ���ض��اف 
وقفه  يتم  اأن  يجب  كان  وقفه.  املمكن 
ويوم  ذلك”.  يتم  مل  ولكن  امل�ضدر.  من 
يعتقد  نه  اإ ترامب  قال  املا�ضي،  الثنني 
األف  و700  األف   65 بني  يرتاوح  ما  اأن 
فريو�س  تف�ضي  ب�ضبب  حياتهم  �ضيفقدوا 
ك��ورون��ا، وه��و رق��م م��ع��دل ب��ال��زي��ادة 

ال�ضابقة. لتقديراته 
ا�ضتخدام  الأمريكيون  املنظمون  واأجاز 
لعالج  “رمدي�ضفري”  التجريبي  العقار 
يف  امل�ضتجّد  كورونا  بفريو�س  امل�ضابني 
الرئي�س  اأعلن  ما  وفق  الطارئة،  احلالت 

اجلمعة. ترامب  دونالد  الأمريكي 
اأظ��ه��رت  بعدما  الإع����الن،  ه��ذا  ت��ي  ي��اأ
امل�ضاّد  للعقار  ال�رصيرّية  التجارب 
“جلعاد  �رصكة  ُتنتجه  الذي  للفريو�ضات 
املر�ضى  تعايف  ُي�رّصع  نه  اأ �ضاين�ضي�س” 
احلالت،  بع�س  يف  بالفريو�س  امل�ضابني 
ّي  لأ فيها  يكون  التي  الأوىل  املّرة  وهي 

املر�س. �ضّد  مثبتة  فائدة  دواء 
حيث  بي�س  الأ البيت  يف  ترامب  واعترب 
الرئي�س  اأوداي،  دان��ي��ال  ل��ي��ه  اإ ان�ضّم 
الو�ضع  ّن  اأ جلعاد،  ل�رصكة  التنفيذي 
“ن�ضعر  فقال  اأوداي  ّما  اأ  .” حقًا “واعد 
اخلطوة  ه��ذه  حتقيق  ع��رب  بالتوا�ضع” 
ل  ّن  اأ من  ّكد  التاأ “نريد  م�ضيفًا  الأوىل، 
املر�ضى  هوؤلء  ح�ضول  �ضيعوق  �ضيء 
يف  ال�رصكة  واأع��ل��ن��ت  الدواء”.  على 
مليون   1،5 بنحو  �ضتترّبع  ّنها  اأ ال�ضابق 
األف   140 اإىل  ي�ضل  ما  اأي   ، جّمانًا جرعة 
مّدة  ّن  اأ اإىل  بال�ضتناد  عالجّية  دورة 

ّيام. اأ  10 العالج 
للمري�س  ُيعطى  ال��ذي  والرمدي�ضفري 
الأ���ض��ل  احل��ق��ن، ك��ان يف  ع��ن ط��ري��ق 
تطّوعوا  الذين  املر�ضى  لبع�س  متاحًا 
�ضعوا  للذين  اأو  ال�رصيرّية  للتجارب 
“ال�ضتعمال  �ضا�س  اأ على  ليه  اإ للح�ضول 
ال��ع��ق��ار  اإج����ازة  وت�����ض��م��ح  الرحيم”. 
بكثري  اأو���ض��ع  ن��ط��اق  على  بتوزيعه 
والأط��ف��ال  البالغني  م��ع  وا�ضتخدامه 
حاّد  �ضكٍل  من  ُيعانون  الذين  امل�ضابني 
والدواء  الغذاء  دارة  واإ  . كوفيد19-  من 
تقول  العقار،  على  املوافقة  ُتعطي  التي 
هي  وال��ط��ارئ��ة  ال�ضديدة  احل��الت  ّن  اإ
الأوك�ضجني  م�ضتويات  تكون  عندما 
عالجًا  ويتطّلب  منخف�ضة  املري�س  لدى 
مو�ضوًل  يكون  اأن  و  اأ بالأوك�ضجني 
واأعلن  ا�ضطناعي.  تنّف�س  جهاز  على 
للح�ضا�ضية  الأمريكي  الوطني  املعهد 
عن  الأرب���ع���اء  امل��ع��دي��ة  م���را����س  والأ
من  اأك��ر  �ضملت  التي  التجربة  نتائج 
التجارب  لت  وتو�ضّ �ضخ�س.   1000
�ضيق  ُيعانون  الذين  املر�ضى  ّن  اأ اإىل 
ب�ضكل  تعافوا  امل�ضت�ضفى  يف  تنّف�س 
عقاراً  تناولوا  الذين  اأولئك  من  اأ�رصع 
الذين  تعافى  فقد  دّق،  اأ وب�ضكل  وهمّيًا. 
 31 بن�ضبة  ���رصع  اأ رمدي�ضفري  تناولوا 
وق��ال  الآخ��ري��ن.  امل��ر���ض��ى  م��ن  باملئة 
الوطني  املعهد  مدير  فاوت�ضي  اأنطوين 
ل�ضبكة  املعدية  والأمرا�س  للح�ضا�ضية 
النتائج  ّن  اأ “رغم  اخلمي�س  �ضي”  بي  “ان 
وجهة  من  وا�ضح  ب�ضكل  اإيجابّية  كانت 
كانت  نها  اأ اإل  هامة،  اإح�ضائية  نظر 
جتربة  ّن  اأ فاوت�ضي  واعترب  متوا�ضعة”. 
الذي  للمفهوم”  ثبات  “اإ رمدي�ضفري 
اأف�ضل.  لعالجات  الطريق  ميّهد  اأن  ميكن 
جينوم  يف  نف�ضه  رمدي�ضفري  ويدمج 
تكاثره.  عملية  من  ويخفف  الفريو�س 
لعالج  م��ّرة  ّول  اأ العقار  تطوير  ومّت 
معدلت  يعّزز  مل  لكّنه  يبول،  اإ فريو�س 
اأخرى. اأدوية  مثل  احلياة  قيد  على  البقاء 
ق/د

دونالد  الأمريكي  الرئي�س  �ضاَند 
الدميقراطي  مناف�ضه  اجلمعة  ترامب 
املقبلة  الرئا�ضية  النتخابات  يف 
اّدع��اءات  يواجه  ال��ذي  بايدن  جو 
ة  ام��راأ على  اجلن�ضي  ب��الع��ت��داء 
اإىل  ّي��اه  اإ داعيًا  عقود،  ثالثة  قبل 

الّتهام. هذا  “حماربة” 
نف�ضه  هو  كان  الذي  ترامب  وقال 
�ضابقًا،  كهذه  لتهامات  عر�ضة 
املذيع  م��ع  ذاع��ّي��ة  اإ مقابلة  خ��الل 
فقط  “اأوّد  بونغينو  دان  اليميني 
اأخ��رج  فقط  بايدن:  جلو  ق��ول  اأ اأن 

)الّتهام(”. وحارب 
لكّني  م�ضكلته،  ّنها  “اإ واأ���ض��اف 
ذا مل  اإ نفي.  اأ اأن  و  اأ اأواجه  اأن  ل  اأف�ضّ
نفيه”،  عليك  �ضحيحًا،  الأمر  يكن 
“�ضحّية  ك��ان  ّن���ه  اأ اإىل  م�����ض��رياً 
معنى  ل  كهذه  مزّيفة  اّتهامات 

.” لها
تعليق  ّول  اأ هي  الن�ضيحة  وه��ذه 

منذ  الق�ضّية،  على  لرتامب  علني 
نها  ب�ضاأ �ضمته  ب��اي��دن  ك�رص  اأن 
يف  قاطع”  “ب�ضكل  ون���ف���ى 
الّتهام  اجلمعة  تلفزيونية  مقابلة 

اجلن�ضي. العتداء  بارتكابه 
ترامب  يتقّدم  الذي  بايدن  واأ�ضاف 
قبل  الراأي  ا�ضتطالعات  معظم  يف 
الثاين/يناير  ت�رصين  انتخابات 
ثارة  اإ تتّم  ملاذا  اأعرف  “ل  الرئا�ضية 
واّتهمت   .” عامًا  27 بعد  هذا  كّل 
لدى  ال�ضابقة  املوّظفة  ريد،  تارا 
ب��اي��دن ع��ن��دم��ا ك��ان ع�����ض��واً يف 
الرئا�ضي  املر�ّضَح  ال�ضيوخ،  جمل�س 
حائط  اإىل  بتثبيتها  الدميوقراطي 
 1993 ع��ام  ج�ضمها  ومالم�ضة 
التا�ضعة  يف  تزال  ل  كانت  عندما 
وال��ع�����رصي��ن م��ن ع��م��ره��ا. وك��ان 
عام  رئي�ضًا  انُتخب  ال��ذي  ترامب 
الّتهامات  ع�رصات  واجه   2016
ن�����ض��اء، راوح���ت بني  ج��ان��ب  م��ن 

وقبل  والغ��ت�����ض��اب.  ال��ت��ح��ّر���س 
فيديو  ت�ضجيل  ظهر  النتخابات، 
ُيظهر   2005 ع���ام  اإىل  ي��ع��ود 
التي  ب�ضهرته  يفاخر  وهو  ترامب 
الن�ضاء  ب�”مالم�ضة”  له  ت�ضمح 
مقابلته  ويف  يريد.  وق��ت  ّي  اأ يف 
بغ�ضب  ترامب  رّدد  بونغينو،  مع 
م��ا ي��ت��داول��ه امل��ح��اف��ظ��ون ال��ذي��ن 
بق�ضّية  املتعّلق  اجلدل  بني  ُيقارنون 
التي  ال�ضّجة  مقابل  يف  ب��اي��دن، 
التي  العتداء  ق�ضّية  حول  اأثريت 
تر�ضيح  بعد  كافانو  بريت  بها  اُتِهم 
العليا.  املحكمة  لرئا�ضة  له  ترامب 
فورد  بالزي  كري�ضتني  اّتهام  وكان 
عام  اغت�ضابها  حاول  ّنه  باأ لكافانو 
امل�ضادقة  عملّية  على  ّثر  اأ قد   1982
عام  للمحكمة  رئي�ضًا  تعيينه  على 
بايدن،  عن  دفاعه  ورغ��م   .2018
اّتهام  وَجَد  ّنه  اأ على  ترامب  �ضّدد 
كانت  مّم��ا  �ضالبًة  اأك��ر  ري��د  ت��ارا 

كافانو،  ق�ضّية  يف  احل��ال  عليه 
يت�ضاركها  ن��ظ��ر  وج��ه��ة  وه���ي 
على  اجلمهوري  املع�ضكر  اأن�ضار 

وا�ضع. نطاق 
ويبدو  تارا  “�ضاهدُت  ترامب  وقال 
كبرية”،  ب�ضدقّية  تتمّتع  ّن��ه��ا  اأ
اإىل  ي�����ض��ًا  اأ ا�ضتمع  ان��ه  م�ضيفًا 
الآن،  املتوفاة  لوالدتها،  مقابالت 
رَوت  تارا  ّن  اأ فيها  ذكروا  واآخرين 

�ضنوات. قبل  ة  الق�ضّ هذه 
ّن���ه  اأ “اأعتقد  ت��رام��ب  واأ����ض���اف 
ّنني  اإ القول  مُيكنكم  ما،  بطريقة 
ُمقِنعة  كانت  الأم  ولكّن  �ضانده،  اأ
و  اأ و�ضديقتها  بالتاأكيد،  للغاية 
جدا”.  مقنعني  كانوا  ا�ضدقاوؤها 
قناعًا  اإ اأكر  بالتاأكيد  “كانوا  وتابع 
الأمر  عليه  كان  مّما  بعيد  حّد  اىل 

كافانو”. بريت  اإىل  بالن�ضبة 
ق/د

 ي�صارك يف مرا�صم اختتام اأعمال بناء م�صنع الإنتاج االأ�صمدة 

زعيم كوريا ال�صمالية يظهر علنا الأول مرة 
منذ 20 يوما

بعدما اأجاز ا�صتخدام عقار رمدي�صفري 

ترامب: ناأمل اأن تظل وفيات كورونا اأقل 
من 100 األف 

ترامب ي�صاند بادين مناف�صه يف االنتخابات 

ين�صحه بعدم ال�صمت والرد على االتهام املوجه اإليه باالعتداء جن�صيا على 
امراأة
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عي�ص علجية  اجلزائر  من  حاورته 
---------------- 

الفكر  موؤ�ص�صة  تديرون  التحرير: 
اأن  للثقافة واالإعالم هل ميكن 

العربي عن جتربتكم  القارئ  حتدث 
االإعالمية؟

ال�ضحافة  مع  ال�ضخ�ضية  جتربتي  ب��داأت 
كورد�ضتان/العراق  قليم  اإ يف  كنُت  حينما 
يف  بالن�رص  املا�ضي  القرن  ثمانينات  يف 
جتربتي  لكن   ، العراقية  ال�ضحف  بع�س 
�ضنة  كندا  اإىل  و�ضلُت  حني  بداأت  احلقيقية 
هي  يل  جتربة  اأول  كانت  كندا  يف   ،1993
ميديا(  )جملة  با�ضم  ورقية  جملة  اإ�ضدار 
لأكر  ا�ضتمرت  والكردية  العربية  باللغتني 
عدد  فيها  ين�رص  وكان  �ضنوات  خم�س  من 
مع  القارات  اأغلب  من  الكتاب  من  كبري 
البلدان  من  عدد  يف  مرا�ضليها  من  تقارير 
الفرتة،  تلك  يف  العاملية  الأح��داث  ملواكبة 
اجلالية  ل�ضوؤون  اأخرى  جملة  املجلة  هذه  تلت 
هي  بها  اأعتز  التي  التجارب  من  كندا،  يف 
اأواخر  يف  عربية  كوردية  ذاعة  اإ اأول  افتتاح 
يف  �ضنوات  لب�ضع  ا�ضتمرت  الت�ضعينات 
من  توا�ضل  اأي  ن��ذاك  اآ فيه  يكن  مل  وقت 
�ضحف  هناك  تكن  ومل  الوطن  مع  اجلالية 
التوا�ضل  و�ضائل  من  وغريها  اإلكرتونية 
يف  ف��رتة  والجتماعي.عملُت  الإع��الم��ي 
اأحمد  �ضتاذ  الأ يراأ�ضها  التي  النور  مركز 
ويف  ال��ث��ق��ايف  للق�ضم  م��دي��راً  ال�����ض��ائ��غ 
ماجد  �ضتاذ  الأ يراأ�ضها  التي  املثقف  �ضحيفة 
وحوار،   ن�س  برنامج  خالل  من  الغرباوي 
ال�ضاعرة  مع  ن�ضاأت  اأ �ضنوات  �ضبع  منذ 
جاف  ال�رصيف  اأروى  الدكتورة  والإعالمية 
كندا  يف  والإعالم  للثقافة  الفكر  موؤ�ض�ضة 
وما  الإلكرتونية  الفكر  �ضحيفة  فكانت 
الفكر  �ضحيفة   ، اأعمالها  ب��رز  اأ من  ت��زال 
لتحريرها  برئا�ضتي  بال�ضدور  م�ضتمرة 
حياتي  �رصيكة  قبل  من  حتريرها  دارة  واإ

جاف. ال�رصيف  اأروى  ال�ضاعرة 
الفكر  موؤ�ص�صة  عاجلت  التحرير:كيف 
العربية  ال�صاحة  يف  ال�صيا�صي  امل�صهد 

يف ظل الثورات و االأوبئة؟
خالل  م��ن  الفكر  موؤ�ض�ضة  واك��ب��ت  لقد 
ال�ضاخنة  الأحداث  اأكرية  الفكر  �ضحيفة 
امل�رصية  الثورة  مثل  العربية  ال�ضاحة  يف 
يف  العربي  الربيع  ب��ث��ورات  ي�ضمى  وم��ا 
وتون�س  ليبيا  واأح���داث  و�ضوريا  م�رص 
واليمن  الغربية  وال�����ض��ح��راء  وال��ع��راق 
ال�ضحيفة  وكتبت  وغ��ريه��ا  وكرد�ضتان 
وتقارير  الأخبار  �رصيط  خالل  من  عنها 
وا�ضع،  ب�ضكل  كتابها  وكتابات  مرا�ضليها 
يف  احلراك  بتطورات  ال�ضحيفة  اهتمت  كما 
مقالت  ال�ضحيفة  ون�رصت  العزيزة  اجلزائر 
اجلزائر  لكتاب  دبية  اأ ون�ضو�س  واأخبار 
جائحة  ن��ت�����ض��ار  اإ بعد  اخل�����ض��و���س،  ب��ه��ذا 
الفكر  �ضحيفة  واكبت  كوفيد19  كورونا 
ومقالت  تقارير  ال�ضحيفة  ون�رصت  احلالة 
يف  يجول  ما  اإىل  بالإ�ضافة  الوباء  هذا  عن 
عرّبوا  وق�ضائد  ق�ض�س  من  دباء  الأ خاطر 
الوباء  ثر  اأ وكيف  اجلديد  الواقع  عن  فيها 

وج��دان  يف  وانعكا�ضاته  املجتمع  على 
دباء. والأ الكتاب 

االأقالم  تقيمون  التحرير:كيف 
املوؤ�ص�صة؟ يف  امل�صاركة 

كان  و  الفكر  �ضحيفة  اإىل  ان�ضمت  لقد 
العربي  الوطن  كتاب  كبار  ال�رصف  لها 
كتاب  من  الفكرية  الجتاهات  خمتلف  من 
كبار  �ضعراء  و  تقارير  و  كبار  مقالت 
اًبا  ُكتَّ ال�ضحيفة  ت�ضم  ال�ضحيفة،  بهم  تعتز 
معروفني  ومرتجمني  ونقاداً  �ضعراء  و  جادين 
نعتز  ال�ضباب  من  بع�ضهم  تقارير  اْب  وُكتَّ
الكتابة  جتربة  تخو�س  لزال��ت  و  بهم، 
الفكر  موؤ�ض�ضة  اأول��وي��ات  م��ن  كانت  و 
وهناك  الكتابة  على  ال�ضباب  ت�ضجع  اأن 
من  الكتابية  جتاربهم  اأوىل  خا�ضوا  كتاب 
من  �ضنوات  بعد  و  الفكر  �ضحيفة  خالل 
الكتاب  من  اأ�ضبحوا  الت�ضجيع  و  الكتابة 
�رصورنا،  و  اعتزازنا  حمل  هذا  و  الالمعني 
تن�رص  اأن  ال�ضحيفة  اأولويات  من  كان  لقد 
التعبري  بحرية  مياننا  اإ من  املختلفة  الآراء 
كتاب  للكل  منًا  اآ بيتًا  ال�ضحيفة  جعل  وهذا 
الآراء  لكل  متنف�ًضا  و  م�ضاحة  و  وكاتبات 

فكار. والأ
مهام  اإىل  ننظر  التحرير:عندما 

اإىل  ننظر  كاأننا  و  ال�صحيفة اجلاّدة 
ماذا  متكاملة  ثقافية  فكرية  موؤ�ص�صة 

تقولون يف ذلك؟
كل  يف  والآراء  الأفكار  منرب  هي  ال�ضحافة 
الفكرية  النا�س  لواقع  اإنعكا�س  و  جمتمع 
ما  و  النف�ضية  و  الثقافية  و  ال�ضيا�ضية  و 
�ضحيفة  تاريخية،  ك�ضريورة  فيه  يحدث 
منرًبا  تكون  اأن  الإمكان  قدر  حتاول  الفكر 
كتابها  يكتبه  ما  خالل  من  هذا  لكل  �ضادقَا 
الن�ضو�س  يف  تنوع  من  �ضفحاتها  على 
ال�ضيا�ضية   و  الفكرية  امل�ضارب  خمتلف  من 
تهمي�س،  اأو  اإق�ضاء  دون  دبية  الأ املدار�س  و 
يف  احلقيقة  هي  ال�ضحافة  اأن  اأي�ضًا  نوؤمن 
واحلق  واحل��ب  اخل��ري  وغر�س  اجلمال  اإط��ار 
له  ما  يعرف  واع  جمتمع  وبناء  والتنوير 
بخطى  ت�ضري  اليوم  فاملوؤ�ض�ضة  عليه،  وما 
له  �ضيكون  لدورها   ممار�ضتها  و   ، ثابتة 
املوؤ�ض�ضة  على  امللمو�س  الإيجابي  التاثري 
ال��ت��ط��ورات  م��واك��ب��ة  اإىل  ت�ضعى  ال��ت��ي 
�ضعيد  على  و  املجال  ه��ذا  يف  املتالحقة 
املواطن  بناء  يف  الإ�ضهام  و  املهني  داء  الأ
بل  ف��ق��ط  حم��ل��ي  م�ضتوى  ع��ل��ى  لي�س   ،
دعما  الأو�ضع  الدويل  الإطار  اإىل  امتدادها 
احل�ضارات  و  ال�ضعوب  بني  احلوار  جل�ضور 
تكون  اأن  ناأمل  لهذا  العامل،  امتداد  على 
املجتمع  عليه  ملا  املرجعية  هي  ال�ضحيفة 

الآن.
جالل  االأ�صتاذ  يرى  التحرير:كيف 

مع  باملقارنة  العربية  ال�صحافة 
بلغت  هل  االأخرى؟  العاملية  ال�صحف 

مثال؟ االإعالمي  التناف�ص  م�صتوى 
���ض�����س  والأ التقنية  ل��ي��ات  الآ اأن  ل���ض��ك 
خمتلفة  هي  الغربية  لل�ضحافة  الفكرية 
فهي  كبري،  ب�ضكل  العربية  ال�ضحافة  عن 

هي  و  الطويلة  جتربتها  تخو�س  �ضحافة 
املجتمع  يف  التفاعالت  تاأكيد  بكل  تعك�س 
حياتها  ماآلت  و  هموم  و  املنفتح  الراأ�ضمايل 
الورقية  لل�ضحافة  انح�ضار  هناك  اخلا�ضة، 
الإلكرتونية  للتقنيات  وا���ض��ح  وب���روز 
و  امل��ك��ت��وب  الإع����الم  و  ال�����ض��ح��اف��ة  يف 
حتاول  العربية  ال�ضحافة  املرئي،  الإع��الم 
لكن  الغربية  بال�ضحافة  تقنًيا  اللحاق 
عن  باآخر  و  اأ ب�ضكل  تعرب  م�ضمونها  يف 
تفاعالت  ع��ن  ت��ع��رب  ف��ك��ري��ة  ت�ضنجات 
الأوىل  اأطورها  يف  وخما�ضات  وث��ورات 
واحلديث  القدمي  �رصاعات  اإىل  بالإ�ضافة 

والفكرية. التقنية  اجلوانب  يف 
ال�صحافة  اأن  التحرير:نرى 

يف  مكانا  لها  �صنعت  االإلكرتونية 
روؤيتكم  ماهي  االإعالمي  امل�صهد 

لذلك؟
يف  ثورة  الإلكرتونية  ال�ضحافة  خلقت  لقد 
قدرة  من  لها  ملا  والإعالم  ال�ضحافة  عامل 
حلظتها،  يف  املعلومة  اإي�ضال  يف  فائقة 
الورقية  ال�ضحافة  بقاء  من  الرغم  على 
ال�ضحافة  اأن  اإل  منطقتنا  و  �رصقنا  يف 
الورقية  ال�ضحافة  ت��زي��ح  ل��ك��رتون��ي��ة  الإ
اللكرتونية  ال�ضحافة  تدريجي،  ب�ضكل 
�ضيوعًا  الأك��ر  ه��ي  ال�ضيا�ضية  اخل��ربي��ة 
مازالت   ، الأدب  و  الفكر  �ضحافة  م��ن 
باملقال  تهتم  التي  اللكرتونية  ال�ضحف 
مقارنة  قليلة  دبية  الأ الن�ضو�س  و  اجلاد 
ال�ضحافة  والدعائية،  وال�ضيا�ضية  باخلربية 
الذين  بيد  جديدة  داة  اأ اأ�ضبحت  اللكرتونية 
الإع��الم  مقابل  التعبري  بحرية  يوؤمنون 
جديدة  فر�ضة  نها  اأ اإىل  بالإ�ضافة  الر�ضمي 
التي  الر�ضمية  املوؤ�ض�ضة  خارج  من  للكتاب 

النتقائية. تعتمد 
الراأي  قيا�ص  اأن  التحرير:يقال 

و  للواقع  بالتحليل  يتم  العام 

اآخر؟ للخطاب، هل لكم راأي 
ما  هو  العام  ال��راأي  يكون  اأن  املفرو�س 
يقوله  ما  وحتليل  الواقع  عن  القلم  يقوله 
يتيح  احل��ري��ة  م��ن  مناخ  يف  عنه  اخل��ط��اب 
يعك�س  �ضحيحًا  خطابًا  يكون  اأن  للخطاب 
م�ضوهًا  يكون  العام  الراأي  فقيا�س   ، الواقع 
حتاول  التي  ال�ضتبدادية  الأنظمة  ظل  يف 

الواقع. عن  اأخرى  �ضورة  اإعطاء  دومًا 
بحرية  يحتفل  العامل  التحرير:و 

الراأي و التعبري يف راأيكم ماذا ميثل 
لك الثالث من ماي؟ و كيف ميكن 

�صبح  العربي من  االإعالم  اإنقاذ 
العوملة؟

الأول  يومها  منذ  الفكر  �ضحيفة  اهتمت 
الفكر  خطابات  يف  والتنوع  التعبري  بحرية 
حرية  فيها  لي�س  التي  املجتمعات  والأدب، 
وحما�رصة  مكبوتة  جمتمعات  هي  التعبري 
املجتمعي  الرت��ب��اك  م��ن  ح��الت  تعي�س 
عوامل  كل  داخلها  يف  وتعتمل  والنف�ضي 
ال��راأي  م��ازال  واملعانات،  والت�ضوه  القهر 
الن�رص  يف  قيود  هناك   ، حما�رصاً بالدنا  يف 
اأكرية  احل��ر،  واخلطاب  احل��ر  والقول  احل��ر 
اخلرب  على  ت�ضيطر  اأن  حت��اول  حكوماتنا 
حتارب  و  حتتكرها  و  واملعلومة  والكلمة 
ال�ضيا�ضية  باحاتها  خ��ارج  يف  ي��ق��ال  م��ا 
يقول  من  كل  اعتقال  يتم  واملوؤ�ض�ضاتية، 
من  كثرياً  وت�ضدر  الدولة  اإطار  خارج  �ضيئًا 
حريته  من  املواطن  لتحرم  اجلائرة  القوانني 
على  دولنا  بع�س  �ضيطرة  اأن  التعبري،  يف 
و�ضائل  على  والت�ضييق  الإع��الم  و�ضائل 
الحتقان  م��ن  ح��ال��ة  خلق  احل��رة  الإع���الم 
حت��اول  ال��دول��ة  واملجتمعي،  ال�ضيا�ضي 
منها  تخاف  نها  لأ احلقيقة  وتغطية  الت�ضويه 
�ضلبيات  لها  العوملة   ما  اأ تعريها،  نها  ولأ
و�ضائل  يف  احلديثة  فالتقنيات  واإيجابيات، 
يحاول  العوملة  نتاج  هي  والن�رص  الإع��الم 
اأو  ب�ضكل  منها  ال�ضتفادة  عاملنا  فيها 

الوا�ضح  جناحها  عدم  من  الرغم  على  باآخر 
الأنظمة  حاولت  لقد   ، ا�ضتخدامها  و�ضوء 
الإع��الم��ي  ال��زخ��م  اح��ت��واء  منطقتنا  يف 
اجلمهور  ذلك،  يف  تنجح  مل  لكنها  الغربي 
املعلومة  على  احل�ضول  يف  احلق  له  العربي 
وكبح  الإعالمي  الحتكار  ممار�ضة  ظل  يف 
حكوماته،  اأغلب  قبل  من  التعبري  حرية 
و�ضائل  اأن  يف  �ضك  ل   ، ال�ضلبيات  م��ا  اأ
كثرية  حالت  يف  تعمل  الأجنبية  الإع��الم 
قد  و�ضيا�ضات  ف��ك��ار  لأ ال��رتوي��ج  على 
وامل�ضالح  الثقافية  القيم  مع  تتعار�س 
ظل  يف  منطقتنا  يف  لل�ضعوب  ال�ضيا�ضية 
كانت  لو   ، واملنع  الرقابة  على  القدرة  عدم 
ملا  العربي  العامل  يف  للتعبري  حريات  هناك 
على  احل�ضول  حماولة  اإىل  املواطن  ا�ضطر 
املعلومة  تلك  ثالث،  ط��رف  من  املعلومة 

مغر�ضة. اأو  �ضادقة  تكون  قد  التي 
لها  املوؤ�ص�صة  اأن  التحرير:نالحظ 

الكتب،  اإ�صدار  ر�صيد هائل يف جمال 
ماهي اآفاقكم يف هذا املجال؟ و ما 
اأزمة  الن�صر حلل  ينتظر من دور 

و  العربي؟  الوطن  الكتاب يف  ت�صويق 
اأكرث يف طباعة  هل تطالبون بحرية 
الكتب و ت�صويقها يف ظل ما نراه من 

طائفية؟ �صراعات 
انت�ضار وا�ضع  الرغم من ما يالحظ من  على 
العربي  العامل  يف  ظاهريًا  الكتب  لإ�ضدار 
دون  كثرية  نتاجات  ن�رص  نالحظ  ننا  اأ ّل  اإ
هناك  ليه،  اإ نطمح  الذي  امل�ضموين  امل�ضتوى 
الن�رص  دور  بع�س  جانب  من  �ضدقية  عدم 
معار�س  و  التوزيع  و  الت�ضويق  ناحية  من 
بني  الوطنية  احلدود  م�ضكلة  هناك  الكتب، 
مع  بع�ضها  تعامل  عدم  و  العربية  الدول 
لأ�ضباب  الكتب  توزيع  جم��ال  يف  بع�س 
الدول  هذه  و�ضيا�ضات  عقائدية  و  �ضيا�ضية 
وال�ضيا�ضي.هناك  الفكري  الحتكار  يف 
ال��دول  بع�س  يف  فكري  حجر  و  احتكار 
ن�ضوء  وعقائدية.اأن  دينية  مذهبية  لأ�ضباب 
حمور  منها  كل  تتبع  �ضيا�ضية  تكتالت 
اأمام  عائقًا  اأ�ضبح  معني  مذهبي  �ضيا�ضي 
واملحاور  ال��دول  ح��دود  عرب  الكتب  رحلة 
يف  الفكر  �ضحيفة  قامت  لقد  املت�ضادة، 
الكتب  من  عدد  بن�رص  املا�ضية  ال�ضنوات 
الرتكيز  ون��ح��اول  والأدب  ال�ضيا�ضة  يف 
وحماولة  اللكرتونية  الكتب  ن�رص  على 
الإلكرتوين  الن�رص  ف�ضاءات  من  ال�ضتفادة 
الكتب  ن�رص  عاملية،  ظاهرة  اأ�ضبحت  التي 
و�رصيعًا  وا�ضعا  انت�ضارا  يخلق  الكرتونيًا 
يجابه  ال���ذي  ال��ورق��ي  ال��ك��ت��اب  عك�س 
على  اأع��اله  ذكرنا  التي  املختلفة  العوائق 
للكتاب  واحلنني  لفة  الأ خ�ضارة  من  الرغم 

عهدناه. الذي  الورقي 
االأخرية. التحرير:كلمتكم 

للثقافة  الفكر  موؤ�ض�ضة  لكم  وتتمنى  اأمتنى 
املنا�ضبة  بهذه  الفكر  و�ضحيفة  الإع��الم 
التحرير  جلريدة  و�ضكراً  بداع  والإ اخلري  كل 
ال�ضحة  للجميع  واأمتنى  املبادرة  هذه  على 

فية. لعا وا

التي  اجل�صام  املهام  تلك  لدينا  ي�صتدعي  هذا  و  العامل،  م�صت  التي  اجلانحة  و  العربية  الثورات  ظل  يف  خ�صو�صيته  و  رمزيته  له  ال�صنة  هذه  ال�صحافة  حلرية  العاملي  باليوم  االحتفال 
تتطلع  هي  و  اجلاّدة  حف  ال�صّ فم�صوؤولية  التقدم،  و  التنمية  ق�صايا  اأو  ال�صيا�صية   الظواهر  اأو  مل�صاكلها،  اال�صتجابة  و  للمجتمعات  بالن�صبة  توؤديها  اأن  موؤثرة  و  ملتزمة  �صحيفة  على  يجب 
تنوير  و  معارفه  لتجديد  حقيقية،  معرفة  به  يحيط  ما  و  العامل  ملعرفة  القارئ  حاجة  ال�صحيفة  تغطي  اأن  ميكن  َحدٍّ  اأّي  اإىل  لرتى  العامل  خريطة  اأمامها  ت�صع  اأن  االأخرى  العوامل  اإىل 
و  اآمال  مع  ذاته  الوقت  يف  يتفاعل  و  احلديثة  النه�صة  م�صرية  ثمار  من  يانعة  ثمرة  هو  العربي  االإعالم  اأن  جاف  جالل  االأ�صتاذ  يرى  والتهويل  املبالغة  عن  بعيدا  و  حتريره،  و  عقله 
ت�صت�صيف  اأن  اإال  اجلزائرية  التحرير  جريدة  اأبت  �صنة،  كل  من  ماي  للثالث  امل�صادف  ال�صحافة  حلرية  العاملي  اليوم  يف  عليها،  املتعارف  املبادئ  و  االأ�ص�ص  وفق  العربي  املواطن  تطلعات 
العربية و يواكبون احلدث االإعالمي و كل  الق�صايا  الر�صالة االإعالمية و كيف يعالج رجال االإعالم  للثقافة و االإعالم" ال�صاعر جالل جاف لتقف معه على قيمة  "الفكر  مدير موؤ�ص�صة 

ال�صيا�صية ال�صاحة  يف  يحدث  ما 

اأخرى عن الواقع اإعطاء �صورة  - االأنظمة اال�صتبدادية حتاول دومًا 
وحما�صرة مكبوتة  جمتمعات  هي  التعبري  حرية  فيها  لي�ص  التي  املجتمعات   -

ال�صاعر جالل جاف االإعالم  و  للثقافة  الفكر  موؤ�ص�صة  "التحرير" حتاور مدير  ال�صحافة،  العاملي حلرية  اليوم  يف 
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ال�ضعوب  لدى  كبرية  مكانة  الكرمي  ولل�ضهر 
الإ�ضالمية ب�ضفة عامة ولدى �ضكان منطقة 
العديد  اأدرار ب�ضفة خا�ضة، وهو مرتبط يف 
من الدول العربية بطقو�س دينية خمتلفة منها 
: �ضالة الرتاويح، قراءة القراآن، العتكاف يف 
امل�ضاجد ... ، بالإ�ضافة اإىل العديد من العادات 
مثل  اأخرى  اإىل  منطقة  من  تختلف  والتقاليد 
بع�س  م�ضاعدة  والأكالت،  الزيارات  تبادل 
املحتاجة،  العائالت  من  لنظرياتها  العائالت 
وقد كان �ضكان املنطقة على وجه اخل�ضو�س 
كل  من  الف�ضيل  رم�ضان  �ضهر  ي�ضتقبلون 
ح�رصوا  قد  كانوا  اأن  بعد  كبري  ب�ضغف  �ضنة 
له بداية من �ضهر �ضعبان كل ما باإ�ضتطاعتهم 
وبو�ضعهم )ح�ضب اإمكانات كل عائلة (، ومن 
يف  والأ�ضا�ضية  املطلوبة  التح�ضريات  بني 
التح�ضري لل�ضهر  : دقيق "زمبو" وهو طحني 
بقايا  الذي و�ضع يف   ( املحم�س  القمح  دقيق 
النار التي مت اإ�ضعالها بعد اأن اأ�ضبحت كاجلمر 
( وهذا بعد اإعداد لذلك بعد احل�ضاد مبا يعرف 
املرتامية  املنطقة  �ضكان  اأغلب  بال�ضواطة 
ماء  يف  املغلي  وال�ضعري  واإع��داد  الأط��راف 
وملح، ويخ�ض�س دقيق زمبو لإعداد احل�ضاء 
)احلريرة( وهي �ضيدة املائدة يف بيوت �ضكان 

املنطقة يف رم�ضان.
فرزه  بعد  التمر  مهرو�س  وهي  ال�صفوف:  
ونزع  كبري  خ�ضب  من  مهرا�س  يف  ودق��ه 
األقط  م�ضحوق  له  ي�ضاف  ثم  منه  النواة 
الذي  بالكليلة  ي�ضمى  ما  اأو  املجفف  )اجلن 
ال��دول  من  يجلبونها  املنطقة  �ضكان  ك��ان 
اجلنوبية املجاورة ومايل والنيجر ... ( وبع�س 
الأقاليم  باختالف  تختلف  التي  النباتية  املواد 
خا�س.  ذوق  عليها  لت�ضفي  وهذا  بالولية 
وهي  بكرة  املنطقة  يف  مطلوبة  وال�ضفوف 
من  وهي  البطن  وت�ضبع  اجلوع  ت�ضد  بدورها 
يف  امل�ضافرين  يحملها  التي  املاأكولت  بني 

زادهم قدميا واإىل الآن.
 :  ) املجفف  اللحم   ( القديد  اللحم 
واملجفف  والثوم  بامللح  املتبل  اللحم  وهو 
نظرا  جتفيفه  على  يحر�ضون  ال�ضكان  كان 
لعدم وجود اآلة تربيد يف الزمن القدمي ، ويتم 
)ت�ضمى  خيوط  �ضكل  على  اللحم  تقطيع 
اللحم( ويعلق على احلبل لكي يجف  ت�رصيح 
الطهي يجب نقعه يف  وقبل و�ضعه يف قدر 
الوقت وغ�ضله بعناية ثم طهيه.  املاء ملدة من 
يتبادلونه  اأو  ال�ضكان كانوا ي�ضرتونه  اأن  كما 
مع  والتمور  احلبوب  ببع�س  )مقاي�ضة( 
اإىل  وهناك  هنا  من  باملنطقة  املارة  القوافل 
منها  العائدة  اأو  الذكر  ال�ضالفة  اجلنوب  دول 

اإىل املناطق التي جاءت منها.
د�ضي�ضة  من  مكون  معجون  وهو  اخلتيم:  

طحني(  ب��ق��اي��ا   (
وجمموعة  زمبو 
جمففة  بقوليات 
وحليب  واأع�ضاب 
جتمع  امل��وا���ض��ي، 
املكونات  هذه  كل 
على  وت�����ض��ك��ل 
خبيزات  �ضكل 
ثم  �ضغرية  دائرية 
اأي��ام،  لعدة  جتفف 
اخلتيم  ي��دخ��ل  و 
احل�ضاء  طهي  يف 
)احل���ري���رة( وه��و 

اأ�ضا�ضي يف ذلك.
لفاح   ( التوابل: 
اأو  ال��ع��ط��ور  اأو 

اأ�ضا�ضيات  من  وهي  احلانوت)   راأ���س 
ال�ضتغناء  ميكن  ول  الأدراري  املطبخ 
ملجموعة  اأج���زاء  وه��ي  ب��ت��ات��ا،  عنها 
باحلرافة،  تتميز  ون��ب��ات��ات  اأع�����ض��اب 
مثل  رائحة طيبة  و  نكهة  ذات  م�ضهية 
الكمون،  الريحان،  الزجنبيل،  القرفة، 
املكونات  هذه  تنتقى  الق�ضرب...  بذور 
وتبقى  وتطحن  والنبتات  التوابل  من 
جاهزة لال�ضتعمال.  وتدخل التوابل يف 

تتبيل  وكذا  باملنطقة  الآكالت  طهي خمتلف 
اللحوم احلمراء والبي�ضاء.

بني  من  )البطانة(   التمر:  معجون 
البطانة  لتح�ضري  ت�ضلح  التي  التمور 
تينقربو�س،  تلم�ضو(،   ( احلمرية  مت��ور  هي 
من  نوع  اأي  يعجن  ت��زرزاي...  امل�ضعودية، 
منه  الرديء  من  اجليد  فرز  بعد  الأخرية  هذه 
من  ملدة  ويرتك  ال�ضاخن  املاء  عليه  ي�ضب  ثم 
الوقت ثم يو�ضع وي�ضغط يف كي�س من جلد 
املا�ضية مع تخليله ببع�س الأع�ضاب العطرية 
نكهة  لإ�ضفاء  اليزير(   ( اجلبل  اإكليل  مثل 
لأيام  �ضاخن  مكان  يف  يرتك  عليه.  خا�ضة 

وي�ضبح بعدها جاهز لالأكل.
اأو  احلــر  )دهـــن  الــبــلــدي  ال�صمن 

العرب(:
ال�ضياه  من  املحلوب  احلليب  من  ي�ضتخرج  و   
�ضكوة  يف  خ�س  بعد  ال�ضاأن   من  وغريهم 
من  غريها  اأو  الكبا�س  جلد  من  م�ضنوعة 
الكتل  منه  وتفرز  اإناء  يف  وي�ضب  ال�ضاأن، 
ال�ضكوة،  حتريك  بفعل  جتمعت  التي  احلليب 
الدهن  ينف�ضل  بحيث  النار  فوق  وتو�ضع 
الإع�ضاب  بع�س  له  وت�ضاف  الكتل،  عن 
مثل اإكليل اجلبل ) اليزيز(... وي�ضاف لبع�س 

ال�ضعبية. الآكالت 
بها  يقوم  وغريها  التح�ضريات  ه��ذه  كل 
ال�ضكان قبيل ال�ضهر الف�ضيل يف جو جماعي 
لهم  ال�ضغار  وحتى  والبهجة  بالفرحة  مليء 

حت�ضريات  توجد  انه  كما  ذلك،  من  ن�ضيب 
رم�ضان  �ضهر  اأي��ام  يف  ال�ضكان  بها  يقوم 
ذلك  به  يقتات  ما  وجود  لقلة  نظرا  الكرمي 
الزمن الغابر من جهة و لعدم وجود اآلة تربيد 

حلفظ ماأكولتهم اآنذاك من جهة اأخرى.
ت�ضلى  ال��ك��رمي  رم�ضان  �ضهر  وب��دخ��ول 
هالل  روؤي��ة  ثبوت  ليلة   ال��رتاوي��ح  �ضالة 
بع�ضهم  ال�ضكان  يهنئ  و  رم�ضان  �ضهر 
وعليكم  علينا  "مربوك   : بقولهم  بع�ضا 
باخلري  املعاودة  يجعل  الله  رم�ضان  �ضيدي 
ناحية  من  الكرمي  ال�ضهر  يف  احلياة  وت�ضري   "
من  زاد  ما  اإل  تقريبا،  الأيام  كباقي  الن�ضاط 
اأعمالهم  باملنطقة  �ضكان  ميار�س  و  العبادات، 
واملعتادة  املاألوفة 
ي�ضتيقظون  بحيث 
�ضالة  وبعد  باكرا 
ال��ف��ج��ر وب���داي���ة 
ال�ضم�س  ����رصوق 
ي��ت��ج��ه ال���رج���ال 
الن�ضوة  وب��ع�����س 
ال��ب�����ض��ات��ني  اإىل 
باأعمالهم  ليقومون 
غر�س  من  الفالحية 
وح�����ض��اد... وك��ذا 
مع  املا�ضية  رعاية 
ل  اأن  على  احلر�س 
يتاأخرون هناك نظرا 

تقريبا  رجوعهم  فيكون  باملنطقة  اجلو  حلرارة 
الن�ضوة  باقي  اأما  النهار.  ومنت�ضف  متزامن 
البيت  باأ�ضغال  للقيام  منازلهن  يف  فيبقني 
بعملية  تقوم  من  فمنهن  تنتهي،  ل  التي 
الك�ضك�ضى  بفتل  تقوم  من  ومنهن  الطحن 
اخلبز  تخبز  من  ومنهن  العي�س(  تربكي�س   (
يف اأنور ) اأنا دائري كبري م�ضنوع من الطني 
من  م�ضنوعة  كذلك  وهي  القلة  على  اأو    )
الطني وح�رصن وجبات الإفطار . اأما الأطفال 
ال�ضهر  قبيل دخول  فربناجمهم يكون م�ضطر 
الدخول واخلروج وما يقدم  اأوقات  يف حتديد 
ال�ضي   ( ال��ق��راآين  معلمهم  ط��رف  من  لهم 
قراءة  و  وحفظه  القران  قراءة  من  الطالب( 
مدائح   على  حتتوي  التي  ال�ضعرية  املتون 
كالهمزية والربدة والبغدادي... وكذا ح�ضور 
املحا�رصات والدرو�س للكبار وال�ضغار على 
حد �ضواء. بعد منت�ضف النهار والتي تنقطع 
فيها احلركة يف ال�ضارع نظرا حلرارة ال�ضم�س 
ما  رواق  يف  الن�ضوة  ويجتمع  تطاق  ل  التي 
ي�ضمى يف عرف املنطقة بزقاق، اأو يف م�ضاحة 
ت�ضمى  والتجمع  للجلو�س  خم�ض�ضة  كبرية 
الرواق  مدخل  يف  تنام  من  ومنهن  الرحبة، 
من  النابعة  الباردة  الهواء  بن�ضمات  لتنعم 
بالطوب  املبنية  الب�ضيطة  بيوتهم  بواطن 
ت�ضمى  التي  النخيل  باألياف  وامل�ضقفة  املحلي 
اجلو  ح��رارة  تك�رص  العوامل  ه��ذه  اخل�ضب، 
هذا  ويف  الأر���س،  باطن  من  برودة  وتعطي 
اجلو اللطيف تن�ضغل الن�ضوة كل واحدة منهن 

 ( ال�ضاللة  ب�ضناعة  تقوم  من  فمنهن  بعمل، 
يف  تن�ضج  والأخرى  النخيل(  ب�ضعف  الن�ضيج 
املن�ضج وغريها ت�ضنع اأواين الطني... وكلهن 
وجو  ال��ك��ون  ت�ضع  ب��ال  وراح���ة  فرحة  يف 
منهن  كل  يد  تخلو  ل  انه  كما  رائع،  جتمعي 
النخيل  �ضعف  من  م�ضنوعة  مروحة  من 
وكانوا  الظهرية،  يف  ال�ضاخن  اجلو  لتغيري 
حديثهن  واح��د  بقلب  واح��دة  اأ���رصة  كاأنهن 
والأمور  والقال  القيل  عن  البعد  كل  بعيدا 
يتمحور عموما  كان  لتعنيهن، حديثهن  التي 
وكيفية  ومعي�ضتهم  ال�ضكان  ظروف  حول 
اخلالق،  بعطاء  وقناعتهم  وجتلدهم  �ضربهم 
وحديثهن كان روايات ملواقف جميلة فكاهية 
كان  حديثهن  حياتهن؛  يف  معهن  �ضارت 
�ضيق ول يخلو من الفوائد التي ي�ضتخل�ضها 
اجلل�ضة  تلك  يف  لها  ا�ضتمتاعه  مبجرد  الفرد 
ال�ضيام  عناء  تن�ضي  والتي  اجلميلة  احلميمية 
كنا �ضغار  اأن  يوم  اذكر   ( اجلو  حرارة  و�ضدة 
الله  رحمهما  واجلد  اجلدة  لزيارة  نذهب  حني 
زيادة  لهما  بالن�ضبة  ومعلوم  �ضاق  يوم  كان 
على ال�ضيام ودرجة احلرارة كنا نقلق راحتهم 
اأن ي�ضاحمنا  بكرة احلركة واللعب ندعو الله 

على فعلنا.
اأما الرجال ونظرا ل�ضدة احلرارة باملنطقة فقد 
كانوا يعمدون اإىل جتاويف الفقارات ) الفقارة 
التي   ) ببع�ضها  مرتبطة  الآبار  من  �ضل�ضلة 
متتاز بربودة طبيعية اأف�ضل من برودة الآلت 
ومنهم  احلالية،  التربيد 
 ( دهليز  لديه  كان  من 
باملنزل(  عميق  مكان 
من  للتخفيف  فيه  ينام 
���ض��دة احل���رارة وط��ول 
وقبيل  ال�ضيام،  ي��وم 
ق�ضم  ما  يح�رص  الآذان 
باملوجود(  )اجل��ود  الله 

اأو  التمر  �ضيء  اأه��م 
اللن  ث��م  ال�����ض��ف��وف 
املغرب  �ضالة  وبعد 
من  م��ائ��دة  تخلو  ل 
من  العائالت  موائد 
بدقيق  احل��ري��رة  طبق 
احل�ضا  زلف��ة   ( زمبو 
لي�ضت  راح��ة  وبعد   .)
الرجال  يتهياأ  بالطويلة 
امل�ضاجد  اإىل  للذهاب 
الرتاويح  �ضالة  لأداء 
ي�ضلني  وال��ن�����ض��اء 

اإل الأقلية منهن من تذهب للم�ضجد،  بالبيت 
وبعد كل هذا ياأتي دور املتنف�س بحيث يتجه 
الرجال اإىل كثبان الرمال الباردة اأو م�ضاحات 
يجمع  و���ض��ط  يف  م�ضاكنهم  م��ن  قريبة 
موقد  يتو�ضطهم  واجلريان  والأقارب  العائلة 
ال�ضاي  براد  يحمل  اأن  ال�ضاأن  له  الذي  الفحم 
املحبوب واملعزز لدى ال�ضاكنة والذي يعطي 
يرد  وذوق  نكهة  الليلية  الرم�ضانية  اجلل�ضة 
الروح يف جو من الإن�ضة واحلكاوي تن�ضيهم 
م�ضقة ال�ضيام ودرجة احلرارة التي عاي�ضوها 
�ضباحا، و الن�ضوة ليال �ضانهن ك�ضاأن الرجال 
الزيارات  وتبادل  وال�ضتئنا�س  التجمع  يف 
ناهيك عن الأطفال الذين ليهداأ لهم بال وهم 
يف جو من اللعب واملرح العامل الذي يبقيهم 
دون  الليل  من  متاأخرة  ل�ضاعات  �ضاهرين 

�ضعورهم بامللل اأو التعب.
يكون  وال��ذي  ال�ضحور  وقت  ياأتي  بعدها 
املوجود  ح�ضب   ... التمر  اأو  بال�ضقوف  عادة 
ي�رصب  رجل   ( الدندون  دندنة  �ضماع  بعد 
على الدف يعلم النا�س بوقت ال�ضحور( اأو ما 
بتكركبة  باأدرار  املناطق  بع�س  يف  ي�ضمونه 
جل  يعمد  الأواخ��ر  الع�رص  ويف  الفتيح،  اأو 
اأجل  من  امل�ضاجد  العتكاف يف  اإىل  ال�ضكان 
جاء  ما  ح�ضب  اأكر  اإليه  والتقرب  الله  عبادة 

يف ال�ضنة النبوية.
الروحانية  الإميانية  اجلمالية  النفحات  بهذه 
والتقرب  الله  حب  عن  تنمو  التي  التعبريية 
الفرحة  ناهيك عن  بالطاعات والعبادات  اإليه 
�ضكان  يتعاي�س  الف�ضيل  بال�ضهر  الكبرية 
و�ضرب  حب  بكل  الأخ��ري  ه��ذا  مع  املنطقة 
ينهون  اأن  على  كبيييييري  واأمل  وجد  وحتمل 
وعافية  �ضحة  بكل  املبارك  العظيم  ال�ضهر 
و�ضيامهم  وعباداتهم  طاعاتهم  تقبل  وان 
العزيز  ال�ضهر  عليهم  يعود  وان  وقيامهم 
وال�ضحة  العمر  بطول  و�ضنوات  �ضنوات 
لل�ضهر  ويبقى  الله،  ب��اإذن  والعافية 
الكرمي من كل �ضنة واإىل اليوم نكهته 
قلوب  يف  الكبرية  ومكانته  اخلا�ضة 
ولدى  خ�ضو�ضا  باملنطقة  ال�ضكان 

ال�ضعوب الإ�ضالمية عموما.
تلكم هي يوميات ال�ضكان الرم�ضانية 
والتي  باملنطقة  اجلميل  الزمن  يف 
اجلميلة  نفحاتها  اليوم  اإىل  ت��زال  ل 
واملناطق  الق�ضور  بع�س  يف  اخلا�ضة 
مييزها  ما  واهم  اليوم،  اإىل  الدراري��ة 
برغم  الكرمي  بال�ضهر  والبهجة  الفرحة 
اجلو  ح��رارة  وبرغم  يقتات؛  ما  قلة 
التي  ال�ضعبة  املعي�ضية  الظروف  و 
كله  هذا  اأن  اإل  قدميا،  يعي�ضونها  كانوا 
املميز  ا�ضتقبالهم  اأمام  يقف  يكن  مل 

الكرمي. لل�ضهر 
والقيام  ال�ضيام  ومنكم  منا  الله  تقبل 

و�ضائر الأعمال ودمتم �ضاملني.

يوميات �صكان والية اأدرار خالل �صهر رم�صان الكرمي يف الزمن اجلميل
ي�صتقبل �صكان والية اأدرار ال�صهر الف�صيل من كل �صنة على غرار باقي مناطق واليات الوطن بابتهاج وفرحة وبكل ما حتمله الكلمة من معنى، كيف ال وهو ال�صهر الذي اأنزل فيه القراآن 
الكرمي م�صداقا لقوله تعاىل يف حمكم تنزيله بعد ب�صم اهلل الرحمن الرحيم: )�صهر رم�صان الذي انزل فيه القراآن هدى للنا�ص وبينات من الهدى والفرقان فمن �صهد منكم ال�صهر فلي�صمه 

ومن كان مري�صا اأو على �صفر فعدة من اأيام اآخر...( �صدق اهلل العظيم.  



حدث يف مثل هذا اليوم
بني  الوجلة  معركة  وقوع   -  633
الفر�ص وامل�صلمني بقيادة خالد بن 

الوليد، وقد وقعت اأحداثها يف 
مكان ي�صمى "الوجلة" يف العراق 
ولذا �صميت املعركة با�صم املكان، 

وقد انتهت بانت�صار امل�صلمني.
ب�صكل  ي�صتولون  الرو�ص   -  1736

مفاجئ على "قلعة اأزاق" من 
الدولة العثمانية، مما ت�صبب يف 
اإعالن العثمانيني احلرب على 
االإمرباطورية الرو�صية يف 16 

يونيو 1736.
خلطة  مبدئي  رف�ص   -  2004
اأرئيل �صارون ب�صحب القوات 
االإ�صرائيلية من قطاع غزة 
وتفكيك امل�صتوطنات فيها.

على  الدوحة  يف  التوقيع   -  2009
اتفاق م�صاحلة �صوداين / ت�صادي 

برعاية قطرية / ليبية.
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الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

دولة القانون واملؤسسات. 
أشكال  كل  من  اإلعــالم  بتحرير  -وتــؤمــن   6
السياسي   ــواء  ــت واالح والــرقــابــة،  السيطرة 
واالقتصادي ، فحرية اإلعالم من حرية الوطن، 
وطين  واجب  استقالليته  عن  بالدفاع  وااللتزام 

ومهين مقدس.
بأن  تؤمن  نظرها-  وجهة  من   - اجلريدة   -  7
املعلومات ونشرها هو حق  ضمانات حرية تداول 
املعلومات  علي  الرقابة  تشجب  لذا  جمتمعي. 

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

أو مل تنشر. 
تقتضى  اإلعالم  حرية  أن  تؤمن  التحرير   -  9
احترام تراث األمة الثقايف واحلضاري، وتقتضى 
وقواعد  السالم،  ومفاهيم  العدل  قيم  الدفاع عن 
دون  والشعوب،  ــدول  ال بني  الــدويل،  القانون 

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

اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي
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14ت�سلية

1مدينة روسية تعرضت لكارثة 
نووية o حيوان صغري يتحمل 

العطش أكثر من اجلمل
2له عالقة برأس الدولة o مكان ذو 

سقف خفيف التقاء الشمس
3دولة يف وسط آسيا فيها أطول سد 
يف العامل وأكثر من %80 من سكاهنا 

مسلمون
4اختالط األمر يف موضزع ما

5خصلة حسنة o توجد عادة 
يف بناء اجلامع واجلامعة وأحيانا 

الربملان
6توقف يف امليناء o مادة تدخل يف 

بياض األبنية
7جتدها يف البحر وقد حتتوي على 

ما يتخذ كمجوهرات
8ارتفاع يف جانب الطريق o غشيم 

o عبودية
9ذو مكانة خاصة وذات احترام 

o متشاهبان
 o 10مكان مفتوح حيوي حياة برية

قرص للمعلومات

أفقــــــــــــــــــي

1عسكري يف سلك تنظيم حركة 
السيارات يف املدينة

2شخصية نسائية إجرامية يف 
السينما املصرية o ياسني o من 

اخلروف
3مدينة من مدينتني يابانيتني القت 

عليها أمريكا قنبلة نووية
 o 4اسلوب أو أداة لتحقيق غرض ما

بداية ضوء النهار
 o كثري o )5كتاب صغري )مبعثرة

خاص يب
6ما يتسابق عليه العاملون يف 

صناعة اإلعالم
7معاتبة o اقعد

8حاسة من احلواس غري العادية يف 
معرفة ما خلف األشياء الظاهرة

9للسؤال o مسحوق متفجر 
استخدمه يف األصل الصينيون

10ذات حركة خفيفة ومجال o فعل 
مبعىن جتعله قويا

عمــــــــــــــودي 

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

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

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

 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�سبكة اأفقيا وعموديا 

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

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  

الكلمات ال�ّسهمية
التعريف: الدولة التي لها اأق�سر 

�ساطئ يف العامل
اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 
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ذكر طائرالبوم

نقي�ض خري

ثلثا ليت

ع�سري

عا�سمتها 
اأدي�ض اأبابا

اإح�سان

وقت املوت

الذنب و الإثم

�سقي

الغدة امل�سوؤلة 
عن افراز هرمون 

النمو يف اجل�سم

برهة من الزمن

اأ�سطر)مب(

ولية اأمريكية

دولة اأوربية

دق اجلر�ض
قذارة

غري متعلم

ريق
للتاأوه

يكره)م(
حذاء

مر�ض جلدي
ي�سبب البقع)ن(

للنداء

عطر يت�سخرج
من دم الغزال

اأطول اأنهاراأوربا

ح�سرة تعلق
بالدواب و متت�ض دمها

اأحرف متماثلة

للتخيري

من املك�سرات

1

نقي�ض ك�ساد
حرف جر

حرف ن�سب

يقال اأنها خري من 
العالج)مع(

اأطول الأنبياء
عمرا

اأهرب

اأ�سرع طائر
يف العامل

اأهز و اأحرك 
لال�ستثناء

للنهي
�سقيق

فاكهة �سيفية

ياب�ض

�سرير امليت

هل تعلم
 تعي�ض ال�ساللة 

"امليالنيزية" على جمموعة 
جزر بالقرب من ا�سرتاليا 
.. وهي ال�ساللة الب�سريـة 
الوحيدة التي متلك ب�سرة 

�سوداء و�سعر اأ�سقر !
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية النعامة

دائرة عني ال�صفراء
بلدية عني ال�صفراء

م�صلحة ال�صوؤون االجتماعية والثقافية والريا�صية
مكتب اجلمعيات

رقم:03/ 2020
و�صل ا�صتالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية

 18 يف  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون  من   18 املادة  الأحكام  طبقا 
مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 لـ  املوافق   1433 �صفر 
يف:  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  ا�صتالم   2020/01/29 اليوم  هذا 
الهيئة  ت�صكيلة  بتغيري  املتعلقة   2020// حتت   2020/01/04
قطعة   236 حلي  الكرامة  امل�صماة:جمعية  للجمعية  التنفيذية 
بتاريخ   13  : رقم  حتت  امل�صجلة  ال�صفراء  عني  بلدية  الريفي  للبناء 
عني  بلدية  الريفي  للبناء  قطعة  بحي:236  املقيمة   2016/08/17

ال�صفراء يرتاأ�صها ال�صيد : بوترعة امليلود.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية اجللفة

دائرة حا�صي بحبح
بلدية حا�صي بحبح
رقم: 03/ 2020

و�صل اإ�صعار بتجديد مكتب جمعية حملية
جانفي   12 يف  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون  مبقت�صى 
اجلمعية  حم�صر  على  وبناء  باجلمعيات،  املتعلق   2012
املتعلق   ،11/02/2020 بتاريخ:  املنعقد  العامة 
مار�ص   31 اليـــوم:  هذا  مت  املحلية،  اجلمعية  بتاأ�صي�ص 
املحلية  اجلمعية  مكتب  تاأ�صي�ص  على  امل�صادقة   2020
امل�صماة: اجلمعية الثقافية االجتماعية "ال�صحى" بحا�صي 
بحبح يراأ�صها ال�صيد: ربيحي علي الكائن مقرها بـ: احلي 

االإداري القدمي بحا�صي بحبح
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حدث وال حـرج
15

�ضــورة و تعليــق

ا�صتغلوا وقت احلجر ال�صحي لتغيري مدخل عمارتهم 
ال�صورة من والية قاملة

من يعانون من نق�ص 
فيتامني ال�صم�ص هم 

االأكرث عر�صة للموت 
COVID-19 بـ

وجدت درا�ضة اأولية اأدلة ت�ضري اإىل اأن امل�ضتويات املنخف�ضة من 
فيتامني D  قد جتعل الأ�ضخا�س اأكر عر�ضة للوفاة عند الإ�ضابة 

بفريو�س كورونا.وقارن البحث متو�ضط م�ضتويات فيتامني 
 COVID-19 �يف 20 دولة اأوروبية مع معدل الإ�ضابة ب D

والوفيات.وك�ضفت النتائج عن عالقة مقنعة حيث كانت البلدان 
ذات م�ضتويات فيتامني D منخف�ضة هي اأي�ضا البلدان ذات 

معدلت الوفيات والإ�ضابات الأعلى ب� COVID-19.ومل تتم 
مراجعة الدرا�ضة والتدقيق من قبل علماء اآخرين حتى الآن، ول 

ميكن اإثبات اأن فيتامني D هو ال�ضبب وراء هذا الرتباط.ومع ذلك، 
 Trust Foundation Hospital Trust يكتب العلماء من

وجامعة اإي�ضت اأجنليا يف درا�ضتهم: "نعتقد اأنه ميكننا تقدمي امل�ضورة 
.''SARS-CoV2 للحماية من عدوى D ملكمالت فيتامني

وا�ضتخدمت الدرا�ضة بيانات موجودة م�ضبقا حول م�ضتويات 
فيتامني D، مبا يف ذلك من درا�ضة �ضاملة اأجريت عام 2019 

بقيادة بول ليب�س، اأ�ضتاذ الطب الباطني يف جامعة فريجي 
باأم�ضرتدام، والتي جمعت بيانات �ضاملة عن م�ضتويات فيتامني 

D من ال�ضكان يف جميع اأنحاء اأوروبا وال�رصق الأو�ضط.ت�ضمنت 
الدرا�ضة ا�ضتخدام قيا�ضات فيتامني D لآلف الأفراد.وكان 

متو�ضط كمية فيتامني D يف العينات )56 نانومول/لرت(، مع 
اعتباراأن اأقل من 30 نانومول/لرت "نق�ضا حادا".واأخذت الدرا�ضة 
احلديثة قاعدة البيانات مل�ضتويات فيتامني D ووجدت م�ضتويات 
منخف�ضة ب�ضكل مثري للقلق من الفيتامني عند كبار ال�ضن، وهي 

الفئة الدميوغرافية الأكر عر�ضة للوفاة عند الإ�ضابة بفريو�س 
كورونا.

معوزون باجللفة م�سدومون ب�سبب 
تهمي�سهم من منحة رم�سان 

�ضدم العديد من الفقراء واملعوزين ببلدية اجللفة ،بعدم وجود منحة رم�ضان يف ح�ضاباتهم اجلارية،وعلى غري العادة يف 
ال�ضنوات الفارطة 

ومل يفهم هوؤلء اأ�ضباب اإق�ضائهم ،حيث اأنهم من ذوي احلقوق باملنحة ول ميلكون اأي دخل خا�ضة يف عز الوباء مع ال�ضهر 
اأحياء يف وقفات احتجاجية معربين عن  اأق�ضيو بها ، وخرج الكثري منهم يف عدة  الف�ضيل ومل يه�ضموا الطريقة التي 

�ضخطهم على املجل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية اجللفة
يف ذات ال�ضياق،يذكر اأن عملية الإح�ضاء األتي قامت بها جلان الأحياء ،�ضهدت فو�ضى عارمة خا�ضة مع منحة الوباء ،حيث 
تعقدت عملية الإح�ضاء واختلطت منحة رم�ضان مبنحة الوباء ليجد اللجان اأنف�ضهم يف موقف حمرج مع الطبقة املعوزة 

خا�ضة بعد علمهم باأن منحة الوباء مل ت�ضدر عنها اأي تعليمة من اجلهات الو�ضية .
كل هذا ليبقى املعوز يف بلدية اجللفة بني مطرقة الفقر و�ضندان املجل�س ال�ضعبي البلدي ،من اأجل احل�ضول على املنحة 
األتي تكفلها له الدولة اجلزائرية، والقانون اجلزائري األذي يحفظ كرامته وطالب املعوزين يف بلدية اجللفة من ال�ضلطات 

الو�ضية و�ضع حد لهذه التجاوزات ومنحهم حقهم 

�صحـــراء النمام�صــة بخن�صلــة     
يرتقب من مو�سم ح�ساد هذه ال�سنة اأن حتقق 

ال�سركة العمومية كو�سيدار اإنتاجا فالحيا باهرا 
عرب املنطقة اجلنوبية ب�سحراء النمام�سة ، و قد 

حتقق رقما قيا�سيا يف اإنتاج مادة القمح خ�سو�سا يف 
ظل تو�سعة م�ساحات ال�ستثمار عرب هذه املنطقة 

الفالحية بامتياز.

امراأة تقتل زوجها ب�صكني 
املطبخ ؟!
ك�سف بيان خلية 

الإعالم لالأمن 
الولئي بتب�سة 

اأن م�ساحلها وبعد التحقيقات الآمنية 
املكثفة متكنت من حتديد هوية اجلاين الذي 
قام بقتل ال�ساب الذي عرث عليه مقتول منذ 

120 �سكن مبدينة  اأيام يف رواق منزله بحي   4
تب�سة قبل الغروب واملتمثل يف زوجته. حيث 

فتحت م�سالح ال�سرطة الق�سائية حتقيقا 
بعد وفاة الزوج يف م�سلحة ال�ستعجالت 

بتب�سة مع جميع الأطراف.واأثبتت الدلئل 
اأن الزوجة هي القاتلة وهذا ب�سبب اخلالفات 

املتكررة بني الزوجني . وبعد ت�سليم ملف 
الق�سية للجهات الق�سائية اأمر قا�سي 

التحقيق باإيداع املتهمة احلب�ض املوؤقت 
بتهمة قتل زوجها .

حافظت جامعة حممد بو�ضياف بامل�ضيلة للمرة الثانية 
على التوايل على ت�ضدرها للرتتيب الوطني للجامعات 

اجلزائرية بعد ح�ضولها على املرتبة الأوىل وطنيا يف اأخر 
ت�ضنيف ملجلة موؤ�ض�ضة التاميز الربيطانية للتعليم العايل 

على م�ضتوى العامل، والذي ي�ضتند اإىل اأهداف التنمية 
امل�ضتدامة التابعة لالأمم املتحدة.وح�ضب هذا الت�ضنيف 
العاملي الذي يعتمد على جملة من املقايي�س واملعايري 
اجلديدة التي  تقي�س التاأثري امل�ضتدام للجامعة حيث مت 

ت�ضنيف جامعة امل�ضيلة رفقة جامعتي قاملة و بجاية 
يف نف�س املرتبة  من �ضمن 500 جامعة عاملية وفًقا 

لت�ضنيفات تاأثري التعليم العايل لعام 2020 وقد ك�ضفت  
موؤ�ض�ضة التاميز للتعليم العايل عن نتائجها الأخرية 

حيث  نالت جامعة امل�ضيلة املرتبة 401 عامليا  .ويعد هذا 
الت�ضنيف  العاملي الذي يتعلق اأ�ضا�ضا باأهداف التنمية 

امل�ضتدامة التابعة لالأمم املتحدة وي�ضمل املعلومات العامة 
للجامعة من اأ�ضاتذة وطلبة وم�ضتخدمني ثم التف�ضيل 

يف عدد الذكور والإناث وامل�ضاواة بني اجلن�ضني كما 
يحت�ضب الت�ضنيف عدد الأبحاث املن�ضورة يف جمال 

املحافظة على البيئة وال�ضتخدام الأمثل للطاقة بجميع 
اأنواعها ومدى اهتمام اجلامعة بفئة ذوي الحتياجات 
اخلا�ضة هذا بالإ�ضافة اإىل تر�ضيد نفقات اجلامعة يف 

خمتلف امليادين .وبعد حفاظ جامعة امل�ضيلة على 
ت�ضدرها للجامعات اجلزائرية يف هذا الت�ضنيف  اأكد  

الربوفي�ضور كمال بداري باأن اجلامعة تتوفر على 
اإمكانيات هائلة جتعلها قادرة على املناف�ضة وطنيا 

ودوليا وتر�ضحها لتح�ضني مقروئيتها اأكر بالرهان على 
الرقمنة م�ضريا اإىل  اأن  جامعة امل�ضيلة  تعمل على تنفيذ 
خمطط عمل احلكومة للتعليم العايل الذي �ضيبداأ تنفيذه 

هذه ال�ضنة وال�ضنة القادمة .ومن جهته اأو�ضح  نائب 
مدير اجلامعة للعالقات اخلارجية والتعاون والتن�ضيط 
والت�ضال والتظاهرات العلمية الدكتور الها�ضمي بن 

وا�ضح اأن جامعة امل�ضيلة �ضتكون �ضمن املراتب الثالثة 
الأوىل خالل الت�ضنيفات القادمة من بينها ت�ضنيف 

املوقع ال�ضباين ال�ضهري ويبومبرتيك�س.

يف اأخر ت�صنيف ملوؤ�ص�صة التاميز 
الربيطاين

جامعة امل�صيلة 
تت�صدر اجلامعات 
اجلزائرية للمرة 

الثانية على التوايل

�صحة  يف  وهي  توائم   3 ت�صع  �صيدة 
خا�صة  بعيادة  جيدة 

أجنبت سيدة تبلغ من العمر 25 سنة مؤخرا 03 توائم يف والدة طبيعية 
بإحدى العيادات اخلاصة بوالية غليزان ، السيدة اليت تنحدر من بلدية 

زمورة بقيت حتت املتابعة الطبية من قبل أخصائي يف أمراض النساء بالعيادة 
بعدما كانت تعاين من مشكل احلمل وكانت والية غليزان قد سجلت مطلع العام 

اجلاري إجناب سيدتني لثالثة توائم إحدامها بالعيادة املتعددة اخلدمات 
ببلدية احلمادنة والثانية بعيادة خاصة.



تقليــ�ص احتياطي البنــوك ملواجهــة اأزمــة ال�صيولـــة

حجز اأكرث من 73 طنا من املواد الغذائية املوجهة للتهريب باجلنوب

بنك اجلزائر يتدخل للمرة الثانية يف اأقل من �سهر

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

قرر بنك اجلزائر املركزي التدخل جمّدًدا 
اأقل  يف  الثانية  للمرة  النقدية  ال�سوق  يف 
وما  املالية  الأزمــة  تفاقم  بعد  �سهٍر،  من 
اإذ دفع  ترتب عليها من نق�ض يف ال�سيولة، 
البنوك  احتياطي  �سقف  مراجعة  نحو 
العمومية واخلا�سة بهدف توفري ال�سيولة 

املطلوبة لالأ�سواق.
النقدية  ال�سيا�سة  عمليات  جلنة  واتخذت 
الإجــــراءات  مــن  جملة  ــر  ــزائ اجل لبنك 
ال�سيولة  لــتــعــزيــز  ــة  ــي ــرام ال اجلـــديـــدة 

البنكية، ح�سب ما اأفاد به بيان للبنك.
اجتماع  خالل  التدابري  هذه  اتخاذ  ومت 
ــــن بن  عــقــدتــه الــلــجــنــة، بــرئــا�ــســة اأمي
اجلــزائــر  بنك  حمــافــظ  الــرحــمــان،  عبد 
وخ�س�ض ل�ستعرا�ض اأهم تطورات الو�سع 
الوطني  واملـــايل  الــنــقــدي  القــتــ�ــســادي، 
الق�سري  املدى  على  اآفاقه  وكذا  والــدويل 
بتطور  املتعلقة  تلك  خ�سو�سا  واملتو�سط، 
القر�ض  البنكية،  ال�سيولة  الت�سخم، 

والنمو القت�سادي، ح�سب البيان.
على  واآفاقها  التطورات  هــذه  �سوء  ويف 
عمليات  جلنة  ـــّررت  ق املــتــو�ــســط،  املـــدى 
املــعــدل  تخفي�ض  الــنــقــديــة  الــ�ــســيــا�ــســة 

ــادة  اإع عمليات  على  املطبق  التوجيهي 
اأ�سا�ض  نقطة  بـ25  الرئي�سية  التمويل 
 3،25 من  ــدًل  ب  3 عند  لتثبيته   )0،25(
وتخفي�ض معدل الحتياطيات الإجبارية 
من 8 اإىل 6 وهو ما �سي�سمح بـ "حترير مبلغ 

اإ�سايف هام لل�سيولة".
اإعادة  عتبات  رفع  الإطار  نف�ض  يف  وتقرر 
العمومية  لــالأوراق  اجلزائر  بنك  متويل 
 95 اإىل  باملائة   90 من  للتفاو�ض  القابلة 
املتبقية  لال�ستحقاقات  بالن�سبة  باملائة 
اأقل من �سنة ومن 80 باملائة اإىل 90 باملائة 
 1 مــن  املتبقية  لال�ستحقاقات  بالن�سبة 
باملائة   70 �سنوات ومن   5 اأقل من  اإىل  �سنة 
85 باملائة بالن�سبة ملدة ال�ستحقاقات  اإىل 

املتبقية اأكرب من اأو ت�ساوي 5 �سنوات.
عتبات  يف  الّرفع  اأن  اجلزائر  بنك  ــد  واأك
القابلة  العمومية  لالأوراق  التمويل  اإعادة 
مقابلة  كجهة  يقبلها  الــتــي  للتفاو�ض، 
"�ست�سمح  النقدية  ال�سيا�سة  عمليات  يف 
لــلــبــنــوك بـــزيـــادة قــدرتــهــا عــلــى اإعـــادة 

التمويل لدى بنك اجلزائر".
ــذا  ــذة يف ه ــخ ــت امل ــــرارات  ــــق ال ـــــاءت  وج
اجتماع  يف  املُتخذة  تلك  "لُتعّزز  الجتماع 
حترير  اأجل  من  وذلك   ،2020 مار�ض   10
امل�سريف،  للنظام  اإ�سافية  �سيولة  هوام�ض 

وبالتايل توفري للبنوك واملوؤ�س�سات املالية 
القت�ساد  لتمويل  اإ�سافية  دعــم  مــوارد 
الوطني بتكاليف معقولة"، ي�سيف البيان 
الإ�سافية  التدابري  هذه  اأن  اأو�سح  الذي 
التي قّررها بنك اجلزائر �ست�سمح بـ"دعم 

الن�ساط القت�سادي".
املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  البنك  ودعــا 
واإىل  القرارات"  هذه  مع  التام  لـ"التفاعل 
"اتخاذ جميع التدابري واملبادرات الالزمة 
من اأجل توفري عرو�ض قرو�ض للموؤ�س�سات 
ال�سغرية واملتو�سطة، وللموؤ�س�سات النا�سئة 
معقولة  بتكلفة  عام،  ب�سكل  واملُ�سَتثِمرة 
وبالتايل متكني تطّوير القت�ساد الوطني 
�سارم  التزام  خالل  من  جديدة  اآفاق  نحو 

اأداة  ع�سرنة  عملية  مبــواكــبــة  ـــوي  وق
الإنتاج الوطني".

ـــذه الــعــمــلــيــة، حــ�ــســب بنك  وتــعــتــرب ه
الواردات  لإحالل  املثلى  الو�سيلة  اجلزائر، 
الدولية  املعايري  وفق  الوطني  بالإنتاج 

املتعارف عليها.
عن  البيان  نف�ض  يف  املركزي  البنك  واأعلن 
الو�سع  لتطور  وفقًا  اأخرى  تدابري  "اتخاذ 
للتقييمات  ومــراعــاًة  للبالد  القت�سادي 
اجلــزائــر  بنك  م�سالح  �سُتجريها  الــتــي 
للتدابري التي اتخذتها البنوك واملوؤ�س�سات 
بنك  قّررها  التي  التدابري  لتنفيذ  املالية 
لدعم  الــهــادفــة  تلك  ل�سيما  اجلــزائــر، 

."Covid 19ال�سركات املت�سررة من اآثار

ال�ساد�سة،  الع�سكرية  ال�سعبي بكل من برج باجي خمتار وعني قزام بالناحية  اأوقفت مفارز للجي�ض الوطني 
املواد  من  طن   )73،5( اإىل  بالإ�سافة  الدفع،  رباعية  مركبات  و�ست  �ساحنات  اأربــع  وحجزت  اأ�سخا�ض  �ستة 
ح�سب  للتهريب،  املوجهة  التنظيف  مواد  من  اأطنان   )06( و�ستة  الإ�سمنت  مادة  من  طن  و)26،6(  الغذائية 
ل�سد  الهادفة  املتوا�سلة  العمليات  �سياق  ويف  اأنه  امل�سدر  ذات  واأو�سح  الوطني.  الدفاع  لوزارة  بيان  به  اأفاد  ما 
انت�سار ظاهرة الجتار باملخدرات ببالدنا، حجز حرا�ض احلدود )98( كيلوغراما من الكيف املعالج، وذلك اإثر 
دورية بحث قرب احلدود بالنعامة بالناحية الع�سكرية الثانية.كما متكنت وحدة حلرا�ض ال�سواحل، خالل 
عملية بحث واإنقاذ بحري قبالة �سواحل بوهارون، بولية تيبازة بالناحية الع�سكرية الأوىل، من اإنقاذ بحار 
)01( وانت�سال جثث اأربعة )04( اآخرين، وذلك اإثر غرق قارب ال�سيد الذي كان يقلهم، اأين مت اجالوؤهم اإىل 

م�ست�سفى م�سطفى با�سا باجلزائر العا�سمة.
ق/ج

ا�ست�سالم اإرهابي يف مترنا�ست
الع�سكرية  لل�سلطات  نف�سه،  "م.ط"  امل�سمى  ــي  ــاب الإره �ّسلم 
ام�ض  الوطني،  الدفاع  لوزارة  بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب  بتمرنا�ست، 
ال�سبت، واأفاد امل�سدر باأن املعني التحق باجلماعات الإرهابية �سنة 
2016، وكان بحوزته م�سد�ض ر�سا�ض من نوع كال�سنيكوف، وخمزن 

ذخرية.
ق/و
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اأقرت الأمم املتحدة  مثل هذا اليوم من الثالث  ماي من كل �سنة  يوم عاملي حلرية 
تكفله  الذي  الإن�ساين  احلق  هذا  اأهمية  على  منها  تاأكيدا  والتعبري،  ال�سحافة 
اأغلب  عليه  �سادقت  ما  الأقل  على  وهو  املعا�سرة،  والإن�سانية  الدولية  القوانني 
من  العديد  اأن  اإل  الدولية،  والتفاقيات  املعاهدات  خالل  من  الــدول  حكومات 
التقارير التي ت�سدرها املوؤ�س�سات واملنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية 
واقع  اأن  وموؤ�سرات  باأرقام  مرفقة  املعايري  من  جمموعة  خالل  من  تفيد  لتزال 
هذه احلريات ل يزال عك�ض ما هو متوقع وماأمول، بل ي�سهد جتاوزت وانتهاكات 
با�سم  اإن�ساين،  حق  هو  وما  �سلطوي  هو  ما  بني  اجلدلية  العالقة  نتيجة  عديدة 
املحافظة على الأمن القومي للدول وم�سميات عديدة تتناق�ض مع مبادئ حقوق 

وحريات الأفراد.
اأهمية  يــدرك  كان   " بالعقول  "املتالعبون  كتابه  �سللر"،  "هربرت  األــف  عندما 
الإعالم وال�سحافة لدى احلكومات وال�سعوب، يف املرحلة احلا�سمة، عندما يتحول 
تتم  حيث  حمددة،  وقــرارات  اجتاهات  اإىل  القطيع  تقود  ع�سا  اإىل  الإعــالم  فيها 
�سناعة الراأي العام وي�سهل التحكم يف الوجدان والعقول، وبالتايل تلجاأ ال�سلطات 
مبختلف اأ�سكالها ال�سيا�سية والدينية والجتماعية، وغريها اإىل التحكم يف هذه 
بع�ض  �سعت  ولذا  اجلماهري،  وح�سد  تعبئة  على  تعمل  التي  اخلطرية،  الو�سيلة 
الإعــالم،  و�سائل  ا�ستغالل  اإىل  الديكتاتورية  الأنظمة  يف  وخا�سة  احلكومات 
�سيا�سات  خالل  من  امل�سروعة،  وغري  امل�سروعة  الطرق  ب�ستى  واخلا�سة،  العامة 

الع�سا واجلزرة.
اإذ ل تزال العديد من اأ�سكال حرية التعبري منتهكة ح�سب اأرقام �سادرة موؤخرا عن 
منظمات حقوقية دولية، وقد توؤدي بال�سحفيني واأ�سحاب الراأي اإىل العتقال اأو 
الغتيال، وقد �سمل هذا الكثري منهم يف العديد من الدول، وخا�سة دول العامل 
الثالث، بل اإّن املفارقة تكمن يف اأنه على الرغم من تنوع اأ�سكال وو�سائل الإعالم 
التكنولوجيا  عامل  ظل  يف  الإعالم  و�سائط  بتعدد  التعبري،  واأ�سكال  وال�سحافة 
والو�سائط املتعددة، اإل اأنه باملقابل تطورت العديد من قوانني واأ�ساليب ال�سبط، 
ال�سنني  مّر  على   ، القائمة  من  ت�ستثن  مل  اجلزائر  طبعا  احلريات،  قمع  واأحيانا 
�سبه  مرحلة  يف  الآن  وهي  �سابقة،  حكم  بفرتة  مرت  اأنها   اعتبار  على  الفارطة، 
انتقالية، اإل اأن واقع حرية التعبري وال�سحافة ل يزال يالقي اإ�سكالت متعددة 

نتيجة املرحلة احلالية وما يرتتب عنها من خماطر تهدد اأمن الوطن برمته.
يف  �سيا�سي  هو  وما  وتعبري  راأي  حرية  هو  ما  بني  العالقة  تتقاطع  عامة  وب�سورة 
حتدده  الذي  ال�سيا�سي  والن�سق  الجتماعي  ال�سياق  داخل  القائمة  العالقات  ظل 
العالقات  طبيعة  حتكم  التي  والقوانني،  القيم  بوا�سطة  واجلماعات  احلكومات 
تناق�سا  ي�سكل  املغلقة  العلبة  هذه  عن  خــروج  وكل  واجلماعات،  الأفــراد  بني 
حتددها  التي  العامة  والقيم  ال�سيا�سية،  النخبة  اأو  اجلماعة   �سلطة  على  ومتردا 
ال�سلطات الر�سمية، حيث تبقى املفاهيم املتعلقة بحرية الراأي والتعبري متعددة 

اخل�سائ�ض والأ�سكال وحمل جدال.

بقلم: بيزيد يو�صف
يف اليوم العاملي حلرية ال�صحافة..

بالعقــــــول" "املتالعبـــون 



هذه الصحيفة تم تحميل 
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