
اإعفاء جزئي من ال�سرائب وقرو�ض �سغرى واال�ستفادة من حمالت

الق�ساء على 3 اإرهابيني وتوقيف اآخر وتدمري 22 خمباأ لالإرهابييــن 

هذه مقرتحات جمعية التجار للتخفيف على الباعة واحلرفيني املت�ضررين

خالل اأفريل املن�ضرم

16

02

وزير االت�ضال عمار بلحيمر يك�ضف:
15 دج   1991   •  الثمـــــن  •  العــــدد   الثامنــــة    : www.altahrironline.com• االإثنني  04 مـــاي 2020 م املوافــق لـ  11 رم�ضان  1441 هـ     •  ال�ضنة  االإلكرتوين  • املوقـع 

تاأجيل حماكمة 
الهامل وبرا�سدي 
اإىل اأواخر ماي 

اجلـــاري

بعث ور�سات اإ�سالح قطاع االإعالم بعد انق�ساء وباء "كورونا"
16/04

لل�سفاء    املتماثلني  اإجمايل  حالة   1936

وفيات  و4  اإ�سابة   179
جديدة و64 متعاف من 

وباء "كورونا"

ب�ضبب رف�ض املتهمني املحاكمة عن بعد

�سفري االأغنيـــــة 
االمازيغيـــــــة الفنان 
اهلل  ذمة   "ايدير" يف 

ا على �سحة املواطنني م�سالح الوالية ُتقّرر غلق املحالت التجارية حر�سُ

توقيف خمالفني للحجر بحوزتهم اأ�سلحة 
بي�ساء وخمدرات يف رم�سان

امل�ست�سفيات ت�ستفيد من اأقنعة 
الغو�ض املعدلة ل�سرورتها يف 

عالج مر�سى كورونا

 مدير امل�سالح الفالحية بورقلة لـ التحرير":

امل�ساحة املعنية بحملة احل�ساد 
قدرت بـ2697 هكتارا 

تقرتالوادي ورقلة

�ض 06�ض 05 �ض 06

 اأ�سعار البتـــــرول 
تقفـــز الأول مـــرة 

من 4 اأ�سابيـع

رئي�ض موؤمتر "اأوبك" عرقاب اأكد مت�ضك 
املنتجني باالتفاق الكامل للتخفي�ضات

03 03

  "A Vava Inouva" ضاحب رائعة�

لعدم احترام شروط الوقاية من »كورونا«

• منح إعانات مالية للمهندسين المعماريين المتضررين من الحجر
• اتحادية سائقي سيارات األجرة:  ‘‘ نطالب بتعويض 2 مليون شهريا أو سلفة بـ3 ماليين سنتيم ‘‘

غلق جتـــارة احللويـات واملالب�ض 
واحلالقة جمددا يف عدة واليات
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"اأناب": "وزارة االت�ضال �ضتفتح حتقيقا يف منح بطاقة ال�ضحفي املحرتف" • مدير 
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02احلدث

اإجراء اأزيد من 600 عملية تعقيم عامة يف 48 �ساعة

حممد علي 
-----------------

اأو���ض��ح ذات  الإط���ار  ه��ذا  ويف 
البيان اأن "وحدات احلماية املدنية 
الوطني  الرتاب  كافة  يف  قامت 
ب 533 عملية حت�ضي�ضية لفائدة 
يف  اأي  ولية   33 عرب  املواطنني 
وتذكريهم  حلثهم     ، بلدية   326
قواعد  اح���رتام  ����رورة  على 
التباعد  وك��ذا  ال�ضحي  احلجر 
القيام  اإىل  بالإ�ضافة  الجتماعي، 
عرب  عامة  تعقيم  عملية   636 ب� 
بلدية(م�ضت   298( ولي��ة   38
عمومية  وهياكل  من�ضاآت  عدة 
ال�ضكنية  املجمعات  وخا�ضة 

وال�ضوارع ."
العامة  امل��دي��ري��ة  وخ�ض�ضت 
للحماية املدنية "لهتني العمليتني 
2670 عون حماية مدنية مبختلف 
�ضع  و  اإىل  بالإ�ضافة  الرتب، 

اأماكن   03 لتغطية  اأمنية  اأجهزة 
للإقامة  موجهة للحجر ال�ضحي 

عرب وليتي خن�ضلة و اجلزائر.
امل��رور  ح���وادث  وبخ�ضو�ص 
املدنية  احلماية  وح��دات  �ضجلت 
خلل نف�ص الفرتة املذكورة  �ضتة 
اآخرين   199 واإ�ضابة  وفيات 
اإىل  ونقلهم  اإ�ضعافهم  مت  بجروح 
اثر  على   املحلية  امل�ضت�ضفيات 
163 حادثا مروريا --كما  وقوع 

جاء يف ذات البيان.
احلماية  وح���دات  تدخلت  كما 
اإثر  على  وه��ران  لولية  املدنية 
 08 طوله  خارجي  جدار  انهيار 
اأمتار لبناية قدمية الكائنة ب�ضارع 
دون  وهران  ببلدية  حممد  �رار 

ت�ضجيل خ�ضائر يف الأرواح 
وح��دات  قامت  اأخ��رى  جهة  من 
احلماية املدنية "خلل نف�ص الفرتة 
على  ح�رية  حرائق   06 باإخماد 
وهران،  اجلزائر،  وليات  م�ضتوى 

ال�ضلف،  و  غ��رداي��ة  �ضعيدة، 
اأ�ضخا�ص   05 اإ�ضابة  ت�ضببت يف 
دخان  التنف�ص جراء  ب�ضعوبة يف 
من  م�ضنوع  مبرقد  �ضب  حريق 

بناء جاهز ببلدية بريان".
وهران  بولية  "ت�ضجيل  مت  كما 
اإ�ضابة 03 اأ�ضخا�ص )اأعوان حماية 
مدنية( بحروق من الدرجة الأوىل 
على اإثر عملية اإخماد حريق �ضب 

ب�ضارع  الكائن  للملب�ص  مبخزن 
مربي�ص عبد القادر ببلدية وهران، 
ال�ضحايا  جميع  اإ�ضعاف  مت  حيث 
اإىل  نقلهم  و  احلوادث،  مكان  يف 
امل�ضت�ضفيات املحلية، حيث �ضمح 
احلماية  لأعوان  ال�ريع  التدخل 
احلرائق  على  بال�ضيطرة  املدنية 
ذات  ي�ضيف  انت�ضارها"  ومنع 

امل�ضدر

عرب 38 والية

اأجرت وحدات احلماية املدنية خالل 48 �ساعة االأخرية عرب كافة الرتاب الوطني 636 عملية تعقيم عامة عرب 38 والية ) 298 بلدية( م�ست عدة من�ساآت 
وهياكل عمومية وخا�سة املجمعات ال�سكنية وال�سوارع  وذلك يف اإطار االإجراءات الوقائية للحد من انت�سار وباء كورونا )كوفيد19( --كما اأكده بيان من 

م�سالح احلماية املدنية .

بن فريحة تدعو 
املواطنني لاللتزام 
بالتدابري الوقائية

دعت وزيرة التكوين والتعليم املهنيني هيام 
�ضطيف  و  ق�ضنطينة  من  بكل  فريحة  بن 
الوقائية  بالتدابري  اللتزام  اإىل  املواطنني 
ملواجهة  اجلماعي  املجهود  يف  للم�ضاهمة 

جائحة كوفيد19-.
حملة  على  اإ�رافها  خلل  الوزيرة  واأبرزت 
كمامة  اآلف   5 توزيع  خللها  مت  توعوية 
واقية باملجان على مواطنني و جتار ب�ضوقي 
مدينة  بو�ضط  "بومزو"  و  الله"  عبد  "بطو 
يف  املواطنني  م�ضاهمة  اأهمية  ق�ضنطينة 

جمهود الوقاية من هذا الفريو�ص الفتاك.
على  التغلب  اأن  فريحة  بن  ال�ضيدة  واأفادت 
ت�ضافر  "ي�ضتوجب  امل�ضتجد  كورونا  جائحة 
قبل  مواطنني"  و  جت��ار  من  اجلميع  جهود 
"الوعي  اأهمية  على  ال�ضوء  ت�ضلط   اأن 
حال  يف  املحتملة  املخاطر  ب�ضاأن  اجلماعي" 
اللتزام  و  الوقائية  بالتدابري  التقيد  عدم 
غياب  ظل  يف  خا�ضة  الجتماعي،  بالتباعد 
الوعي لدى فئة معينة من املواطنني و عدم 
اإدراكهم خلطورة الو�ضعية .واأكدت الوزيرة 
عرب  فعال  ب�ضكل  و  �ضاهم  قد  قطاعها  اأن 
الواقية  الكمامات  اإنتاج  يف  الوطن  وليات 
و ذلك مببادرة من اأ�ضاتذة القطاع ومتطوعني 
هذا  اأن  اإىل  م�ضرية  امل��دين،  املجتمع  كذا  و 
يف  للعاملني  يوجه  امل�ضتلزمات  من  النوع 
على  كوفيد19-  ملواجهة  الأوىل  ال�ضفوف 
النظافة  اأعوان  و  ال�ضحة  غرار عمال قطاع 

و كذا الأ�ضلك الأمنية.
وباملنا�ضبة، اقرتحت على املواطنني اأن يبادروا 
للم�ضاهمة  باملنازل  وقائية  كمامات  بخياطة 
الفريو�ص  هذا  عدوى  انت�ضار  من  احلد  يف 
الفتاك مو�ضحة اأن خياطة الكمامات الواقية 
"لي�ضت بالعملية ال�ضعبة" و اأن املادة الأولية 

متوفرة يف الأ�ضواق.
و  املهني  التكوين  ملركز  زيارتها  ول��دى 
اجلميل  املنظر  بحي  عرفاوي  التمهني حممد 
فريحة  بن  ال�ضيدة  ثمنت  ق�ضنطينة،  ببلدية 
م�ضتخدمي  لدى  والتطوع  الت�ضامن  روح 
خلل  من  املهنيني  والتعليم  التكوين  قطاع 
اأجل  من  وعمال  ومكونني  اأ�ضاتذة  تطوع 
خياطة واإنتاج اآلف الكمامات الطبية املعقمة 
اإىل جانب األب�ضة واقية التي ت�ضتعملها الأطقم 

الطبية يف مواجهة فريو�ص كوفيد 19-.
وب�ضطيف، وزعت وزيرة التكوين و التعليم 
و  مواطنني  على  معقمة  كمامات  املهنيني 
 1400 بحي  الفواكه  و  اخل�ر  ب�ضوق  جتار 
�ضكن بعا�ضمة الولية و حثت التجار على 
دعوتها  الوقائية كما جددت  التدابري  احرتام 
كمامات  بخياطة  يبادروا  لكي  للمواطنني 
عند  ل�ضتعمالها  منازلهم  يف  باأنف�ضهم 

خروجهم اإىل الأ�ضواق و الأماكن العامة.
التي  الكتظاظ  لظاهرة  تاأ�ضفت  اأنها  غري 
اح��رتام  ع��دم  و  ال�ضوق  ه��ذا  يف  لحظتها 
التباعد الجتماعي الذي يعد اأ�ضا�ضيا للوقاية 

من هذه اجلائحة.
وبعد اأن ثمنت املجهودات اجلبارة التي تقوم 
كورونا  فريو�ص  مكافحة  يف  الدولة  بها 
املوارد  لكافة  ت�ضخريها  خلل  من  امل�ضتجد 
الب�رية و الو�ضائل املالية اللزمة، و انخراط 
هذا  يف  بفعالية  امل��دين  املجتمع  جمعيات 
الإطار و ذلك مببادرات ت�ضامنية و تطوعية، 
اأ�ضارت الوزيرة اإىل اأن عدم اللتزام بالتباعد 

الجتماعي قد يحد من مكافحة اجلائحة.

ق/و

الوطني  للجي�ص  م��ف��ارز  ق�ضت 
على  املن�رم  اأبريل  خلل  ال�ضعبي 
توقيف  مت  فيما   )3( ارهابيني  ثلثة 
دعم  عنا�ر   )5( وخم�ضة   )1( اأخ��ر 
اأفادت  ح�ضبما  الإرهابية،  للجماعات 
الوطني  به ح�ضيلة عملياتية للجي�ص 

ال�ضعبي.
اإط��ار  يف  "انه  احل�ضيلة  يف  وج��اء 
مفارز  ق�ضت  الإره����اب   حم��ارب��ة 
�ضهر  ال�ضعبي خلل  الوطني  للجي�ص 

افريل املن�رم على ثلثة )3( ارهابيني 
اإىل  بالإ�ضافة   )1( اإرهابي  وتوقيف 
دعم  عنا�ر   )5( خم�ضة  توقيف 
ك�ضف  مت  فيما  امل�ضلحة  للجماعات 

وتدمري 22 خمبئا للإرهابيني".
امل�ضرتجعة  الأ�ضلحة  يخ�ص  فيما  اأما 
اأ�ضلحة   )  04( اأربعة  ا�ضرتجاع  مت  فقد 
ور�ضا�ص  كل�ضينكوف  ن��وع  م��ن 
ع�ر  و�ضبعة   RPK نوع  من   )01(
الأ�ضناف  خمتلف  من  بندقية   )17(

بالإ�ضافة اإىل حجز م�ضد�ضات وثلث 
)03( نظارات ميدان.

ذخرية  من  املحجوزات  وبخ�ضو�ص 
 )09( ت�ضعة  حجز  مت  فقد  ومتفجرات 
خمازن من ذخرية ومتفجرات و 103 
وثلثة  العيارات  من خمتلف  طلقات 
�ضبعة  اإىل  بالإ�ضافة  ما�ضورة   )  03(
ع�رة )17( قنبلة تقليدية ال�ضنع منها 
قنبلة واحدة )01 ( يدوية وحجز اأي�ضا 
54 كلغ مادة من نوع  TNT وثماين 

)08 ( مفجرات.
باملخدرات  الجتار  حماربة  اإطار  ويف 
للمخدرات  ت��اج��را   98 توقيف  مت 
وبحوزتهم 54.27 قنطارا من الكيف 

املعالج و 65962 قر�ضا مهلو�ضا.
حماية  اإط��ار  ويف  اأخ��ر  جانب  وم��ن 
فانه  املنظمة  اجلرمية  وحماربة  احلدود 
ذات  ح�ضب  �ضخ�ضا   319 توقيف  مت 

احل�ضيلة ال�ضهرية.
ق/و

خالل اأفريل املن�سرم

الق�ساء على 3 اإرهابيني وتوقيف اآخر وتدمري 22 خمباأ 

والناطق  الت�ضال  وزي��ر  ك�ضف 
بلحيمر،  عمار  للحكومة،  الر�ضمي 
ال�رف  احتياطيات  اأن  الحد،  يوم 
وفقا  �ضتهبط،  للبلد  الأجنبي 
التكميلي  املالية  قانون  لتقديرات 
لعام 2020، اإىل 2ر44 مليار دولر 

بنهاية العام اجلاري.
ح�ضة  يف  �ضوؤال،  على  رده  ويف 
على اأمواج الإذاعية الوطنية، حول 
التاأثريات القت�ضادية لوباء كورونا 
على اجلزائر، اأو�ضح ال�ضيد بلحيمر 
ال�رف  احتياطيات  "من�ضوب  اأن 
�ضينخف�ص من 6ر51 مليار دولر، 
املالية  قانون  يف  حم��دد  هو  كما 
دولر يف  مليار  2ر44  اإىل  احلايل، 

قانون املالية التكميلي".
ويعادل هذا امل�ضتوى من احتياطيات 
ال�رف �ضنة كاملة من ال�ضترياد، 
ي�ضيف الناطق الر�ضمي للحكومة.

املحروقات،  قطاع  يخ�ص  وفيما 
فاإنه من املتوقع اأن يت�ضبب انح�ضار 
تقلي�ص  يف  العاملية  النفط  �ضوق 
اجل��اري  للعام  اجل��زائ��ر  ���ض��ادرات 
ال�ضيد  ح�ضب  باملائة،  5ر7  بن�ضبة 

بلحيمر.
احلكومة  فاإن  الأ�ضا�ص،  هذا  وعلى 
التكميلي  املالية  قانون  يف  تتوقع 
قطاع  مداخيل  انخفا�ص  ل2020، 
6ر20 مليار دولر  اإىل  املحروقات 
كانت  دولر  مليار  4ر37  مقابل 
الأويل  املالية  قانون  يف  متوقعة 

ل2020.
فاإن  املحروقات،  قطاع  با�ضتثناء  و 
بدورها  �ضتفقد  اجلبائية  القاعدة 
امل�ضاهمات  م��ن  اأ���ض��ه��ر  اأرب��ع��ة 
الأن�ضطة  تعطل  بفعل  ال�ريبية 
يونيو،  اإىل  مار�ص  من  القت�ضادية 

وفقا ل�روحات بلحيمر.
يتابع  الفلحي،  القطاع  ويبقى 

الركود  هذا  عن  مناأى  "يف  الوزير، 
ل  ان��ه  اإل  م��ا   نوعا  القت�ضادي 
للتح�ضيل  قليل  ال  يخ�ضع 

ال�ريبي".
الناطق  ذكر  ال�ضياق،  نف�ص  ويف 
بالأهداف  احلكومة  با�ضم  الر�ضمي 
رئي�ص  ح��دده��ا  ال��ت��ي  الأرب���ع���ة 
اجلمهورية، ال�ضيد عبد املجيد تبون، 
القت�ضادي  الجت���اه  بخ�ضو�ص 

للبلد يف ظل الوباء.
تقلي�ص  اله���داف  ه��ذه  وت�ضمل 
معترب"  "ب�ضكل  ال��واردات  فاتورة 
بالنظر لتقل�ص مداخيل املحروقات، 
الدولة  ت�ضري  ميزانية  تخفي�ص 
اكرب  اقت�ضاد  وافر"،  "بق�ضط 

اخلدمات  ف��ات��ورة  من  ممكن  ق��در 
ال�ضتغلل  نفقات  تخفي�ص  مع 
اخلا�ضة  ال�ضتثمارات  وتكاليف 
 7 اإىل   14 من  �ضوناطراك  مبجمع 

مليار دولر خلل ال�ضنة اجلارية.
فاإننا نقرتب  الإجراءات  و"مبثل هذه 
النفقات  م��ن  الدن����ى  احل���د  م��ن 
ح�ضب  لل�ضغط"،  القابلة  غ��ري 
الذي  بلحيمر  ال�ضيد  ت�ريحات 
عا�ص  الوطني  القت�ضاد  اأن  اأك��د 
1986 و1990  فرتات م�ضابهة يف 
العمومية  بال�ضلطات  اأدت  و1994 
الدنى  احلد  اىل  اللجوء  اإىل  حينها 

من النفقات غري القابلة لل�ضغط.
حممد علي

م�سروع قانون املالية التكميلي:

تراجع احتياطي ال�سرف اىل 2ر44 مليار دوالر بنهاية 2020

الأحد،  اأم�ص  ال��وزراء،  جمل�ص  يعقد 
تقنية  بوا�ضطة  ال��دوري  اجتماعه 
برئا�ضة  بعد،  عن  املرئي  التوا�ضل 
رئي�ص  تبون  املجيد  عبد  ال�ضيد 
للقوات  الأعلى  القائد  اجلمهورية 

امل�ضلحة وزير الدفاع الوطني.

اجتماع  اأع��م��ال  ج��دول  ويت�ضمن 
الدرا�ضة  خا�ضة  ب�ضفة  املجل�ص 
التمهيدي  امل�روع  على  وامل�ضادقة 
ل�ضنة  التكميلي  املالية  لقانون 
باإعادة  املتعلقة  والعرو�ص   2020
تنظيم نهاية ال�ضنة الدرا�ضية اجلارية 

متوين  ملتابعة  الرقمية  واملنظومة 
الأ�ضا�ضية  باملواد  ال�ضوق  وتاأطري 
اإعادة بعث جهاز دعم  اإىل  بالإ�ضافة 

ت�ضغيل ال�ضباب.

حممد علي

يت�سمن تنظيم نهاية ال�سنة الدرا�سية،متابعة متوين ال�سوق واإعادة بعث جهاز دعم ت�سغيل ال�سباب

الرئي�ض تبون يرتاأ�ض اجتماعا ملجل�ض الوزراء



لعدم احرتام �سروط الوقاية من "كورونا"

غلق جتارة احللويات واملالب�ض واحلالقة جمددا 
يف عدة واليات

لوؤي ي
-------------------

ادرار  ولي��ات،  من  بكل  الأم��ر  ويتعلق 
العا�ضمة،  اجل��زائ��ر  و   وق��امل��ة  ورق��ل��ة 
جيجل،  وه���ران،  ق�ضنطينة،  خن�ضلة، 
من  عدد  ممار�ضة  منع  مت  حيث  �ضكيكدة 
خلل  �ضهدت  التي  التجارية  الن�ضاطات 
املواطنني،  من  كبريا  اإقبال  الأخرية  الفرتة 
م��راع��اة  دون  ك��ب��رية  ب��اأع��داد  جتمع  و 
قبل  من  املطلوبة،  الوقائية  الإج��راءات 
،وهو  �ضواء  حد  على  املواطنني  و  التجار 

الإ�ضابات. ارتفاع عدد  ما كان وراء 
اجل��زائ��ر  ولي���ة  وايل  ق���رار  ح�ضب  و 
منع  مت  فقد  �رفة  يو�ضف  العا�ضمة 
يف  التجارية   الأن�ضطة  من  عدد  ممار�ضة 
فريو�ص  ملواجهة  املتخذة  الإجراءات  اإطار 

كورونا.
فاإنه   ، اجلزائر  ولية  مل�ضالح  بيان  ووفق 
املواطنني   �ضحة  �ضلمة  على  حر�ضا 
لتدابري  امل�ضتمر  التفعيل  اإط���ار  ويف 
امل�ضتمر  كورونا  فريو�ص  من  الوقاية 
بالحتياطات  اإخلل  ت�ضجيل  اإثر  وعلى 
على  �ضلبا  ت��وؤث��ر  اأن  �ضاأنها  م��ن  التي 
ال�ضحي  الو�ضع  على  املحققة  النتائج 
اإغلق  اجلزائر   ولية  وايل  قرر  والوبائي 

التجارية. الأن�ضطة  من  عدد 
غلق   تقرر  فقد  البيان  يف  جاء  ملا  ووقفا  
ق��اع��ات احل��لق��ة، حم��لت امل��رط��ب��ات و 
الأحذية  و  الألب�ضة  حملت  احللويات، 
و  الأواين  جتارة  الكهرومنزلية،   التجارة 
الأقم�ضة  جتارة  اإىل  بالإ�ضافة   ، الأدوات 
اإىل  بالإ�ضافة  املن�ضوجات  و  اخلياطة   و 

والعطور. التجميل  م�ضتح�رات  جتارة 
املجمعة  التجارة   اأن   البيان  اأك��د  كما 
 ، بالن�ضاط  لها  مرخ�ص  غري  "بازار" 
املواطنني  اإىل  العا�ضمة   وايل  وجه  كما 
م�ضتوى  على  الزدحام  تفادي  ب�رورة 
بيع  وحملت  والفواكه   اخل�ر  حملت 

الغذائية. املواد 
 11 من  تعليمة  اح��رتام  ع��دم  لوحظ  و 
الزبائن  مع  التعامل  �روط  حتدد  نقطة 
والوقائية  ال�ضحية  التدابري  اتخاذ  وكذا 
منها  كورونا،  فريو�ص  انتقال  احتمال  من 
املحلت  اإىل  واخل��روج  الدخول  تنظيم 
ل�روريات  ال�ضارم  الحرتام  مع  املغطاة 
خارج  النتظار  طوابري  وتنظيم  التباعد، 
خيط  بو�ضع  املفتوحة  البيع  حم��لت 
مكتوبة  لفتات  يحمل  اأم��ن  ح��زام  اأو 
باحرتام  الزبائن  التزام  وجوب  تت�ضمن 
املحل  اإىل  الولوج  واقت�ضار  التدبري،  هذا 
اأو ثلثة فقط على  التجاري على زبونني 

اأخرى  واإجراءات  الوقت  نف�ص  يف  الأكرث 
والتعقيم. النظافة  تخ�ص 

واأعقب القرار تعليمة اأخرى، يوم اخلمي�ص 
اأق��ل  الأط��ف��ال  منع  ت�ضمنت  املا�ضي، 
واأكد  املحلت،  دخول  من  �ضنة   16 من 
خمالفة  اأي  اأن  رزيق  كمال  التجارة  وزير 
�ضجله  ل�ضحب  �ضاحبها  تعر�ص  للتعليمة 

املحل. وغلق  احلرفية  بطاقته  اأو 
لل�روط  املحلت  اأغلب  ت�ضتجب  ومل 
�ضجلت  حيث  الن�ضاط  على  املفرو�ضة 
واغتنمت  للعائلت،  كبريا  اإقبال  املحلت 
قبل  العيد  ملب�ص  اقتناء  البيوت  ربات 
توقف  ب�ضبب  امل��ح��لت  م��ن  ن��ف��اده��ا 
يتم  التي  ال��دول  عديد  نحو  ال��رح��لت 

منها. الألب�ضة  ا�ضترياد 
احللويات  �ضناعة  حملت  �ضهدت  كما 
للزبائن،  وت��داف��ع��ا  ط��واب��ري  التقليدية 
الذين  املواطنني  ا�ضتهجان  لقي  ما  وهو 
فريو�ص  انتقال  اإمكانية  م��ن  تخوفوا 
احرتام  عدم  ب�ضبب  اأ�رع  ب�ضكل  كورونا 

الجتماعي. التباعد 
لقاء  يف  تبون  املجيد  عبد  الرئي�ص  وعلق 
الكتظاظ  على  العمومي،  التلفزيون  بثه 
اأنه  الوباء،  رغم  املحلت  �ضهدته  الذي 
املحلت  غلق  اإع��ادة  اإىل  اللجوء  يتم  قد 
با�ضتئناف  لها  �ضمح  التي  التجارية 
ما  اإذا  رم�ضان،  �ضهر  بداية  الن�ضاط 
وباء  تف�ضي  زي��ادة  يف  ن�ضاطها  ت�ضبب 

كورونا.
قد  جراد،  العزيز  عبد  الأول  الوزير  وكان 
ق�ضنطينة  وليتي  اإىل  زيارته  خلل  قال 
مبرحلة  مت��ر  "اجلزائر  اأن  و���ض��ط��ي��ف، 
كورونا،  فريو�ص  تف�ضي  ب�ضبب  �ضعبة 
اإج��راءات  اح��رتام  ع��دم  يف  وال�ضتمرار 
تراجع  اإىل  ���ض��ي��وؤدي  ال�ضحي  احل��ج��ر 

احلجر". من  التخفيف  قرار  عن  احلكومة 

تبنت عدة واليات قرارا يق�سي باإعادة غلق املحالت التجارية بعد مالحظة عدم احرتام تدابري ال�سحة والوقاية من 
فريو�ض كورونا واالإخالل بقواعد التباعد االجتماعي.

اأ�سعار البرتول تقفز الأول مرة   
اأ�سابيع  4 من 

 رئي�ض موؤمتر "اأوبك" عرقاب اأكد مت�سك املنتجني باالتفاق الكامل للتخفي�سات

الأمريكي  النفط  اأ�ضعار  ارتفعت 
 26 برنت  خ��ام  جت��اوز  حني  يف   ،5%
تعاملت  نهاية  يف  للربميل  دولرا 
اخلامني  كل  و�ضجل  اأم�ص،  الأ�ضبوع 
لهما  اأ�ضبوعية  زيادة  اأول  القيا�ضيني 
4 اأ�ضابيع، اإذ بداأت اأوبك وحلفاوؤها  يف 
ملواجهة  للإنتاج  قيا�ضية  تخفي�ضات 
فريو�ص  اأزمة  ب�ضبب  املعرو�ص  تخمة 

كورونا.
امل�ضدرة  ال���دول  منظمة  طالبت  و 
املنتجني  جميع  "اأوبك"  ل��ل��ب��رتول 
بالعمل  املنظمة وخارجها  الأع�ضاء يف 
على التنفيذ الكامل واملن�ضبط لتفاق 
اإليه  التو�ضل  مت  الذي  الإنتاج  تعديل 
افريل  يف  الوزاريني  الجتماعني  يف 

املا�ضي.
ونقل تقرير حديث للمنظمة عن حممد 
موؤمتر  ورئي�ص  الطاقة    وزير  عرقاب 
من  اإ���رارا  هناك  اإن  قوله  "اأوبك" 
الكامل  التنفيذ  على  املنتجني  قبل 
يف  اإليها  التو�ضل  مت  التي  للتفاقيات 
والعا�رة  التا�ضعة  "اأوبك"  اجتماعات 
الوزارية  والجتماعات  العادية  غري 
 9 يومي  بني  "اأوبك"  خارج  دول  مع 
و12 افريل املا�ضي عرب تقنية الفيديو.
اأن���ه يف م��واج��ه��ة  ال��ت��ق��ري��ر  وذك���ر 
تواجه  التي  امل�ضبوقة  غري  ال�ضعوبات 
الأهمية  م��ن  ي�ضبح  النفط  �ضوق 
املوقعة  الدول  تنفذ جميع  اأن  الق�ضوى 
الإن��ت��اج  خف�ص  اتفاقية  بالكامل 
هو  ال��ه��دف  اأن  اإىل  لفتا  الطوعي، 

100 يف املائة. �ضمان التوافق 
من  وع��دي��د  اجل��زائ��ر  ب��دء  اإىل  ولفت 
خف�ص  خطة  الأخ��رى  املنتجة  ال��دول 
والل��ت��زام  وا���ض��ع  ب�ضكل  الإن��ت��اج 
ماي  اأول  من  اعتبارا  للتفاقية  وفقا 
اجلاري، منوها اإىل اإعلن �ركة النفط 
عن  "�ضوكار"  الأذربيجانية  احلكومية 
النفط  اإنتاج  لتعديل  رئي�ضة  خطط 
كجزء  و2022  و2021   2020 لأعوام 
تعديل  باتفاق  اأذربيجان  التزامات  من 
التو�ضل  مت  ال��ذي  الطوعي  الإن��ت��اج 
املا�ضي.وتوقع  )اأبريل(  ني�ضان  يف  اإليه 
النفط  اإنتاج  خف�ص  يتم  اأن  التقرير 
األف   96 مبقدار  اأذربيجان  يف  اليومي 
وجوان  اجلاري  ماي  يف  يوميا  برميل 
للن�ضف  يوميا  برميل  األف  و63  املقبل 
و30   2020 اجل��اري  العام  من  الثاين 
جانفي  من  للفرتة  يوميا  برميل  األف 

.2022 2021 اإىل افريل 
وذكر التقرير اأن �ركة برتول اأبوظبي 
جانبها  من  اأبلغت  )اأدن��وك(  الوطنية 
خططها  ع��ن  ر���ض��ال��ة  يف  ع��م��لءه��ا 
طواعية  اخل��ام  النفط  اإنتاج  لتعديل 

اأن  اإىل  م�ضريا   2020 وجوان  ماي  يف 
 15 تبلغ  ماي  الطوعية يف  التعديلت 

يف املائة.
املخطط  التعديلت  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
الإمارات  دولة  التزام  مع  تتما�ضى  لها 
والتفاقيات  النفط  �ضوق  با�ضتقرار 
الجتماعني  يف  اإليها  التو�ضل  مت  التي 
اإىل  لفتا  املا�ضي،  ال�ضهر  الوزاريني 
للنفط  مهم  منتج  وهي  الرنويج  اأن 
خارج  ومن  اأوب��ك  منظمة  خ��ارج  من 
 "+ "اأوبك  لتحالف  التعاون"  "اإعلن 
بتنفيذ  اللتزام  على  بدورها  اأك��دت 
ال�ضتقرار  لدعم  اللزمة  التخفي�ضات 
وجتاوز  النفطية  ال�ضوق  يف  والتوازن 
الطلب  على  كورونا  جائحة  تداعيات 

العاملي.
والكويت  ال�ضعودية  اأن  التقرير  وذكر 
مبكرة  تخفي�ضات  ب��داأت  ونيجرييا 
ماي  �ضهر  بداية  حلول  قبل  للإنتاج 
علج  خطى  ت�ريع  بهدف  اجل��اري 
اخللل يف الأ�ضواق واحلد من التاأثريات 
الإم��دادات  لتخمة  الوا�ضعة  ال�ضلبية 

الأ�ضواق. النفطية يف 
بدوره توقع البنك الأمريكي غولدمان 
اأ�ضعار  يف  ملحوظا  حت�ضنا  �ضاك�ص 
بحيث  املقبلة  الأ�ضهر  يف  ال��ب��رتول 
 35.8 اإىل  برنت  �ضعر  متو�ضط  ي�ضل 
�ريع  تقل�ص  بفعل  للربميل  دولرات 
الوقت  يف  الطلب  وحت�ضن  للإمدادات 
الذي تتخفف فيه اإجراءات العزل العام 

تدريجيا.
وول  بور�ضة  يف  املدرج  البنك  ورفع 
يف  برنت  ل�ضعر  توقعاته  �ضرتيت 
25 دولرا  2020 اإىل  الربع الثاين من 
للربميل من 20 دولر �ضابقا، كما رفع 
باأكمله  للعام  توقعاته  ملحوظ  ب�ضكل 
من  للربميل  دولر   35.8 اإىل  لربنت 

35.2 دولر.
و قد بلغ متو�ضط برنت 64.16 دولرا 
تعديل  ف��اإن  لذا   ،2019 يف  للربميل 
 35.80 اإىل  بالرفع  توقعاته  غولدمان 
تراجع  على  ينطوي  �ضيظل  العام  لهذا 

باملئة.  44 بن�ضبة 
الرت��ف��اع  اأن  "نعتقد  البنك:  وق��ال 
ذلك  لأكرث من  ي�ضتمر  اأن  ميكن  الأخري 
التي  امل�ضتويات  اإىل  وتعود  مايو،  يف 
بالن�ضبة  دولرا   25( التكاليف  تغطي 

الو�ضيط(". تك�ضا�ص  خلام غرب 
يف  تخفي�ضات  اجلمعة  ي��وم  وب��داأت 
9.7 مليون برميل يوميا  الإنتاج مبقدار 
للبرتول  امل�ضدرة  البلدان  منظمة  من 
ما  اإطار  يف  اآخرين  ومنتجني  ورو�ضيا 

اأوبك+. يعرف مبجموعة 
لوؤي ي

احلدث االإثنني 04 ماي 2020 م املوافق03
لـ 11 رم�ضان 1441 هـ - العــدد 1991

تاأجيل حماكمة الهامل وبرا�سدي اإىل اأواخر ماي اجلاري
الأح��د،  اأم�ص  البليدة  حمكمة  اأجلت 
حماكمة مراقب ال�رطة الأ�ضبق بولية 
واملدير  الدين،  نور  برا�ضدي  اجلزائر 
اللواء عبد  الوطني  للأمن  ال�ضابق  العام 
�ضهر  ال�31 من  تاريخ  اإىل  هامل،  الغني 
اإىل  التاأجيل  �ضبب  اجلاري.ويرجع  ماي 
بعد.كما  عن  املحاكمة  املتهمني  رف�ص 
بن  الإفراج عن  البليدة  رف�ضت حمكمة 

الدين. نور  را�ضدي 
الدين  نور  را�ضدي  بن  يواجه  للتذكري 
عمومية  اأم���وال  بتبديد  تتعلق  تهم 

ا�ضتغلل  واإ�ضاءة  النفوذ  وا�ضتغلل 
الأ�ضبق  العام  املدير  رفقة  الوظيفة 
هامل. الغني  عبد  الوطني  ل��لأم��ن 
وقت  ق��د يف  ال��دف��اع  وك���ان حم��ام��ي 
برا�ضدي  الدين  نور  املتهمني  اأن  �ضابق 
متابعان  هما  الذين  هامل،  الغني  عبد  و 
الوظيفة  ا���ض��ت��غ��لل  ���ض��وء  بجنحة 
غري  منافع  على  احل�����ض��ول  بغر�ص 
يف  تتمثل  مهني  طابع  ذات  م�ضتحقة 
للأمن  عام  مدير  من�ضب  على  املحافظة 
املادة  مبوجب  اأعلى  من�ضب  اأو  الوطني 

و  الف�ضاد  من  الوقاية  قانون  من   33
التو�ضيحات  مكافحتهما.وبح�ضب 
املتهم  فان  املحامي  ذات  قدمها  التي 
�ضوء  ق�ضية  يف  م��ت��اب��ع  ب��را���ض��دي 
اإي��ف��اده  خ��لل  م��ن  وظيفته  ا�ضتغلل 
العقارية  املحافظة  اإىل  �رطة  عنا�ر 
للح�ضول،  بالعا�ضمة  راي�ص  مراد  ببئر 
قائمة  تخ�ص  معلومات  على  اإذن  بدون 
بالعمارة  �ضققا  اقتنوا  الذين  الأ�ضخا�ص 

�ضيخي. كمال  ميلكها  التي 
لوؤي ي

ب�سبب رف�ض املتهمني املحاكمة عن بعد

منح اإعانات مالية للمهند�سني املعماريني املت�سررين من احلجر
وال��ع��م��ران  ال�����ض��ك��ن  وزارة  طلبت 
املعماريني  املهند�ضني  نقابة  من  واملدينة 
من  حاجة  يف  هم  من  باأ�ضماء  قائمة 
مبنح  املخولة  لل�ضلطات  حتويلها  ق�ضد 

املالية. الإعانات 
لها،  بيان  يف  ال�ضكن  وزارة  واأف��ادت 
من  ن�ره  مت  ال��ذي  للبيان  وتبعا  اأن��ه 
املعماريني  املهند�ضني  نقابة  ط��رف 

انعقاده  مت  ال��ذي  بالجتماع  واملتعلق 
الوزارة. مبقر   2020 اأفريل  بتاريخ21  
عن  املرتتبة  الآثار  درا�ضة  اإىل  والهادف 
للمهند�ضني  بالن�ضبة  ال�ضحي  احلجر 
لديهم.طلبت  املوظفني  وكذا  املعماريني 
من  باأ�ضماء  قائمة  النقابة  من  الوزارة 
امل�ضجلني  املوظفني  هم يف حاجة من فئة 
للتاأمينات  الوطني  ال�ضندوق  ل��دى 

"كنا�ص". الأجراء  للعمال  الجتماعية 
لل�ضلطات  حت��وي��ل��ه��ا  ق�����ض��د  وه���ذا 
ولي�ص  املالية  الإع��ان��ات  مبنح  املخولة 
عن  التوقف  فرتة  خلل  الأج��ور  بدفع 
الذي  ال�ضحي  احلجر  ب�ضبب  العمل 
فريو�ص  انت�ضار  من  للحد  البلد  تعرفه 

كورونا.
لوؤي ي

مت�ض فئة املوظفني امل�سجلني يف �سندوق كنا�ض
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04احلدث

وزارة االت�سال �ستفتح حتقيقا يف منح بطاقة ال�سحفي املحرتف

حممد علي 
----------

واأ�ضار ونوغي لدى نزوله �ضيفا على 
تبثه  الذي  ال�ضباح"  "�ضيف  برنامج 
القناة الإذاعية الأوىل، اأنه يف م�ضار 
ال�ضحافة  اأن  نرى  اجلديدة  اجلزائر 
اجلزائرية حتركت بقوة يف كل املواقع 
الواقع  اأن  اإىل  لفتا  احلراك،  بف�ضل 
لل�ضحفيني  الجتماعي  و  املهني 

بني  لأخ��رى  �ضحيفة  من  يتفاوت 
اجليد و املتو�ضط وال�ضيئي، و اأ�ضاف 
الحرتافية  نحو  اجلديد  التوجه  اأن 
يزعج البع�ص خ�ضو�ضا من �ضماهم 
م�ضريا  الإعلمية"،  غري  "القوى  ب� 
�ضجل  املوؤ�ض�ضاتي  الت�ضال  اأن  اإىل 

قفزة نوعية منذ 12 دي�ضمرب.
على  الدو�ص  اأن  ونوغي  واأو�ضح 
تواجد  عنه  ترتب  الإع��لم  قانون 

ال�ضحافة واأدى  لدخلء على مهنة 
على  اأث��ر  و  كبرية  انحرافات  اإىل 
لفتا  املحرتفني،  ال�ضحفيني  اأداء 
الت�ضال  وزارة  اأن  اإىل  باملنا�ضبة 
ق�ضية  يف  معمقا  حتقيقا  �ضتفتح 
املحرتف  ال�ضحفي  بطاقة  منح 
باملجال  لهم  علقة  ل  لأ�ضخا�ص 
احلل  اأن  ونوغي  يرى  الإعلمي.و 
باأخلقيات املهنةيف تقدمي املعلومة املوثوقة و اللتزام يكمن يف مدى احرتافية ال�ضحفيني 

اأكد الرئي�ض املدير العام للموؤ�س�سة الوطنية للن�سر و االإ�سهار، العربي ونوغي، اأن اجلزائر �سهدت و 
�ست�سهد م�ستقبال حركية اإعالمية، لكن يف ظل االلتزام باأخالقيات املهنة والتحلي باالحرتافية، معتربا 
اأن الو�سع الذي تعي�سه ال�سحافة يف الوقت الراهن مرده اإىل االنحرافات التي ت�سببت فيها جهات ال 

عالقة لها باملجال االإعالمي..

مدير "اأناب" يك�سف:

حركة البناء تقرتح اإحداث غرف ق�سائية متخ�س�سة بالبت
 يف ق�سايا االإعالم

اإن م�روع  البناء الوطني،   قالت حركة 
امتحان  اأم��ام  �ضيكون  اجلديدة  اجلزائر 
حقيقي لك�ضب رهان دولة احلق و القانون، 
التي  التعبري  وحرية  الدميقراطية  دولة  و 
يف  احلركة  جددت  و  ال�ضهداء.  بها  حلم 
بيان وقعه رئي�ضها عبد القادر بن قرينة 
و  الإعلمية  احلياة  اأخلقة  اإىل  الدعوة 
املهنية  ب�روط  الرتقاء  ،و  ال�ضيا�ضية 
امل�ضوؤولية  روح  تكري�ص  و  العلمية 
اأخطار  من  حمايتهم  و  اأ�ضحابها،  لدى 
التوظيفات املغر�ضة، و الخرتاق امل�ر 
و  احلقوق  مبنظومة  و  الوطن،  مب�ضلحة 

احلريات نف�ضها.
ال�ضيا�ضية  الت�ضكيلة  ذات  دعت  كما 

وا�ضع  حلوار  وطنية  ور�ضات  فتح  اإىل 
املكت�ضبات  �ضيانة  اإىل  يهدف  وعميق 
جديدة  ت�ضورات  و�ضع  الإعلمية،و 
حماية  �ضبل  و  املهنية،  للحرتافية 
و  املادية  ظروفهم  حت�ضني  و  ال�ضحفيني 
يف  النبيلة  مهمتهم  ي�ضهل  مبا  املعنوية 
اأجواء من الكرامة ال�ضخ�ضية و القتدار 

املهني.
“لن  اأن��ه  ال�ضياق  نف�ص  يف  اأ�ضافت  و 
اإ�ضلحات  مببا�رة  اإل  ذل��ك  يتحقق 
العالقة،  امللفات  كل  ت�ضوية  و  عميقة، 
حتكم  التي  القوانني  كل  مراجعات  و 
الد�ضتور  من  بداية  الإعلمية  املمار�ضة 
ثم القوانني الع�ضوية و غريها التي تنظم 

و  الب�ري  ال�ضمعي  قانون  و   ، الإعلم 
قانون الإ�ضهار”.

غرف  اإحداث  البناء  حركة  اقرتحت  كما 
يف  بالبت  مكلفة  متخ�ض�ضة  ق�ضائية 
يف  النظر  تتوىل  الإع��لم��ي��ة،  ق�ضايا 
ب�ضقيها،  الن�ر  و  املطبوعات  ق�ضايا 
“اأهمية  اأن  م�ضيفة  امل��دين،،  و  اجلزائي 
و  الإعلم  تكمن يف حماية  الإجراء  هذا 
حرية التعبري من الأخطاء الق�ضائية، من 
يف  متخ�ض�ضني  ق�ضاة  تكوين  خلل 
ي�ضتوعبون  و  يفهمون  الإعلمي  �ضاأن 
طبيعة العمل الإعلمي و م�ضكلته، و 

�ضعوباته.
ق/و

وزير التعليم العايل يوؤكد حتمية ترقية 
اجلامعة ملوؤهالتها

البحث  و  العايل  التعليم  وزي��ر  اأك��د 
على  �ضيتور  الدين  �ضم�ص  العلمي، 
طرف  من  جديدة  روؤية  اعتماد  حتمية 
املوؤهلت.و  ترقية  اإىل  ترمي  اجلامعة 
على  ت�ريح  يف  �ضيتور  اأو���ض��ح 
ملحقة  اإىل  تفقدية  زي���ارة  هام�ص 
“من  اأن��ه  بق�ضنطينة  با�ضتور  معهد 
اليوم  للجامعة  بالن�ضبة  ال�روري 
ي�ضمح  مبا  املوؤهلت  برتقية  تقوم  اأن 
للطلبة با�ضتحداث موؤ�ض�ضات و باإيجاد 
املجتمع يف خمتلف  حلول لن�ضغالت 
ال�ضياق:  هذا  يف  قال  القطاعات”.و 

اجلامعات  خريجي  من  باملائة   10 “مع 
اأطروحات  و  م�ضاريع  توجه  التي  و 
نهاية درا�ضتهم للمنفعة العامة للبلد، 
املر�ضحني  الآلف من  للجزائر  �ضيكون 
�ضنويا للموؤ�ض�ضات النا�ضئة و م�ضاريع 
وزير  اأك��د  ال�ضغرية”.و  املوؤ�ض�ضات 
اأي�ضا  العلمي  البحث  و  العايل  التعليم 
فيها  يتوجب  “مرحلة  يف  اجلزائر  اأن 
التعلم و ك�ضب املهارات و العمل على 
يف  ال�ضناعة  قطاع  تطوير  و  تنمية 

نف�ص الوقت”.
ق/و

للقوانني  عميق  لتغيري  “حم�ض” تدعو 
املتعلقة باحلقوق واحلريات

اإىل  ال�ضلم،  جمتمع  حركة  دع��ت 
القانونية  للمنظومة  عميق  تغيري 
و  باحلقوق  املتعلقة  الت�ريعية  و 
الإ�ضلحات  حزمة  مبنا�ضبة  احلريات 
ر�ضميا،  عنها  اأعلن  التي  املرتقبة 
فيها  احلريات  حمور  يعترب  التي  و 
الركن الأهم يف بناء انتقال دميقراطي 
حقيقي اأ�ضا�ضه �ضون احلريات حقيقة 

ل �ضعارات.
وقعه  بيان  يف  “حم�ص”  وج��ددت 
مبنا�ضبة  مقري  الرزاق  عبد  رئي�ضها 
ال�ضحافة  حل��ري��ة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 
حلفظ  الر�ضمية  ال�ضلطات  “دعوة 
و  ال�ضحفيني  و  الإعلميني  حقوق 
العاملني  بخا�ضة  و  كرامتهم  �ضون 
املتوقفة  الإعلمية  باملوؤ�ض�ضات 
و  مالية  �ضعوبات  ت�ضهد  التي  اأو 
م�ضتقبل  يهدد  مما  �ضعبة  اإداري���ة 
وذويهم  واأ�رهم  بها  العاملني  اآلف 
اإىل م�ضاعب معي�ضية ل  ويعر�ضهم 

حتمد عقباها”.

ال�ضيا�ضية  الت�ضكيلة  كما ثمنت ذات 
تهنئة  و  الإعلمية  الأ�رة  “ن�ضال 
بكل  الرابعة  ال�ضلطة  ن�ضاء  و  رجال 
كل  كذا  و  اأ�ضنافهم،  و  م�ضتوياتهم 
املنا�ضلني بالقلم و الكلمة معا يف هذا 
يكون  اأن  نتمناه  الذي  العاملي  اليوم 
انطلقة قوية للن�ضال من اأجل حماية 
بالد�ضتور و  امل�ضان مبدئيا  هذا احلق 
الدولية  املواثيق  و  الوطنية  القوانني 
�ضيف  و  الهيمنة  و  ال�ضطوة  م��ن 

الرقابة و ثقافة الت�ضييق”.
ال�ضلم  جمتمع  حركة  �ضددت  و  هذا 
القوانني  يف  النظر  “اإعادة  على 
يف  الإعلمية  للممار�ضة  الناظمة 
بقانون  الأم��ر  تعلق  �ضواء  اجلزائر 
الب�ري  ال�ضمعي  قانون  اأو  الإعلم 
وقانون  املهنة  اأخلقيات  وميثاق 
ي�ضمن  و  الت�ضييق  مينع  مبا  الإ�ضهار 
حرية اأكرب و ا�ضتقللية اأو�ضع للعمل 

الإعلمي”.
ق/و

�سوناطراك ت�ساهم بـ 420 مليون دينار كم�ساعدات غذائية
 خالل رم�سان

العمومي  النفطي  املجمع  ي�ضاهم 
دج  مليون    420 بنحو  �ضوناطراك 
ال�ضهر  خ��لل  غذائية  كم�ضاعدات 
الدولة  جهود  دعم  اإط��ار  يف  الف�ضيل 
الرامية  اإىل م�ضاعدة العائلت املعوزة، 
الرئي�ص   بالبليدة  عنه  ك�ضف  ح�ضبما 
توفيق حكار   ، املجمع  لهذا  العام  املدير 
عملية  هام�ص  على  حكار  اأو�ضح  .و 
توزيع 250 طنا من امل�ضاعدات الغذائية  
�ضوناطراك  جممع  طرف  من  املقدمة 
اجلزائريني،  للعمال  العام  الإحت���اد  و 
التي  البليدة  ولية  م�ضالح  ت�ضلمتها  
للحد  اجلزئي  ال�ضحي  للحجر  تخ�ضع 
اأن  كوفيد19-،  فريو�ص   تف�ضي  من 
"املجمع النفطي العمومي ي�ضاهم بنحو 
ت�ضامنية  كمبادرات   دج  مليون   420

الدولة  بها  تقوم  التي  اجلهود  لدعم 
�ضهر   خلل  املعوزة  العائلت  مل�ضاعدة 
العام  املدير  الرئي�ص  اأ�رف  رم�ضان".و 
هذه  ت�ضليم  على  �ضوناطراك  ملجمع 
امل�ضاعدات الغذائية  املقدرة ب� 250 طنا 
لل�ضلطات  الغذائية  املواد  خمتلف  من 
الولية،  وايل   راأ�ضها  على  الولئية 
العام  الأم���ني  رفقة  نوي�ر،  كمال 
�ضليم  اجلزائريني،   للعمال  العام  للإحتاد 
"هذه  اأن  املتحدث  اأ�ضاف  لعباط�ضة.و 
الهبة الت�ضامنية مقدمة من طرف عمال 
بيوم واحد  اأي�ضا  الذين  تربعوا  املجمع 
اإخوانهم  م�ضاعدة  بهدف  اأجورهم  من 
املت�ررين من هذه الأزمة  عرب خمتلف 
�ضيتم  اأنه  اإىل  م�ضريا  الوطن"،  ربوع 
هذا   معترب  م��ايل  مبلغ  عن  الك�ضف 

حكار  اأكد  ال�ضياق،  هذا  الأ�ضبوع.ويف 
اأوىل  من  ك��ان  �ضوناطراك  جممع  اأن 
اجلهد  يف  �ضاهمت  التي   املوؤ�ض�ضات 
الوطني ملكافحة هذه اجلائحة من خلل 
تقدميها مل�ضاعدات  للم�ضت�ضفيات وكذا 
معهد با�ضتور وهي الهبات التي �ضتتبع 
باأخرى خلل الأيام القادمة  بحيث �ضيتم 
مت  امل�ضت�ضفيات  على  معدات  توزيع 
اقتناوؤها موؤخرا.و بح�ضب ذات امل�ضوؤول 
عن  قبل  من  يك�ضف  مل  املجمع  ف��ان 
بداية  التي قدمها  منذ  امل�ضاعدات  هذه 
من  امل�ضتجد"  كورونا  فريو�ص  تف�ضي 
القيام   من  لبد  واج��ب  اعتبارها  مبداأ 
الأزم��ة  ه��ذه  �ضدة  م��ن  للتخفيف  ب��ه 

ال�ضحية".
ق/و

جمعية التجار تقدم مقرتحات جديدة للحكومة
للتجار  الوطنية  اجلمعية  ك�ضفت 
للحكومة  �ضتقدم  اأنها  احلرفيني،  و 
اقرتاحات جديدة للتخفيف على التجار 
اإعادة  قرار  من  املت�ررين  احلرفيني  و 
للجمعية  بيان  الن�ضاطات.وح�ضب  منع 
بولنوار  الطاهر  احل��اج  رئي�ضها  ن�ره 
عرب في�ضبوك فاإن القرتاحات تتمثل يف 
و  ال�رائب  بع�ص  من  اجلزئي  الإعفاء 
الر�ضوم و التفكري يف اإن�ضاء بنك خا�ص 
منحهم  عن  ف�ضل  ن�ضاطاتهم،  لتمويل 
ت  املحلاّ من  ال�ضتفادة  يف  الأولوية 

ذات  اأ�ضار  العمومي.و  للقطاع  التابعة 
امل�ضدر اإىل اأن قرار اإعادة منع ن�ضاطات 
التجارة و احلرف جاء بعد انت�ضار مظاهر 
التهاون يف اللتزام ب�روط الوقاية من 
من  اأو  جتار  من  �ضواء  كورونا  فريو�ص 

م�ضتهلكني.
و من جهة اأخرى ك�ضفت جمعية التجار 
 3 من  اأكرث  ت�ضويق  مت  اأنه  احلرفيني  و 
الفواكه  و  اخل�ر  من  قنطار  مليني 
اللحوم  من  طن   25.000 ح��وايل  و 
بنوعيها، خلل الأ�ضبوع الأول من �ضهر 

ط  متو�ضاّ اأن  اجلمعية  رم�ضان.واأكدت 
من  الفرتة  نف�ص  مع  باملقارنة  الأ�ضعار 
يتعلق  فيما  بلغ  قد  املا�ضية،  ال�ضنة 
ل 20 دج يف  باخل�ر والفواكه اأقلاّ مبعداّ
ط  املتو�ضاّ نف�ص  احلمراء  اللحوم  الكلغ، 
دج   80 ل  مبعداّ اأق��لاّ  البي�ضاء  واللحوم 
يف الكلغ الواحد.توقعت جمعية التجار 
انخفا�ص  بولنوار،  الطاهر  يراأ�ضها  التي 
اأ�ضعار اخل�ر و الفواكه املو�ضمياّة خلل 

الأ�ضبوع الثاّاين من �ضهر رم�ضان.
ق/و



االإثنني 04 ماي 2020 م املوافق05
لـ 11 رم�ضان 1441 هـ - العــدد 1991

توقيف خمالفني للحجر بحوزتهم اأ�سلحة بي�ساء 
واأنواع خمتلفة من املخدرات يف رم�سان

حممد علي /اأبو زياد / حممد ي�سني
---------------- 

ع�نا�ر  ب��ه��ا  ق��ام  العملية 
ورود  اث���ر  ع��ل��ى  ال�����رط��ة 
بتحركات  تفيد  معلومات 
ي��ن  اأ م�ضبوهني  لأ���ض��خ��ا���ص 
وعلى  امل��رك��ب��ة   ت��وق��ي��ف  مت 
ينحدرون  �ضباب   03 متنها 
التفتي�ص  وبعد  املنطقة  من 
ال�ضيارة  و  للموقوفني  الدقيق 

العثور مت 
حمظور  اأبي�ص  �ضلح  على 
اإىل   ب��الإ���ض��اف��ة  )���ض��ي��ف( 
ال�ضلبة  املخدرات  من  كمية 
غ   01 ب  ق��درت  )كوكايني( 
املعالج  الكيف  من  غ   1.4 و 
حبوب  اأق��را���ص   05 ك��ذا  و 
عن  ف�����ض��ل  ه���ذا  مهلو�ضة 
معترب  ج��د  م��ايل  مبلغ  حجز 
الإج��راءات  كافة  مت��ام  اإ بعد   ،
اإع�داد  مت  اللزمة  القانونية 
للمتورطني  ج��زائ��ي  م��ل��ف 
وت��ق��دمي��ه��م اأم�����ام اجل��ه��ات 

املخت�ضة.  الق�ضائية 

غلق  ُتقّرر  الوالية  م�ضالح 
ا  حر�ضُ التجارية  املحالت 

املواطنني �ضحة  على 

القادر  عبد  الوادي،  وايل  اأمر 
املحلت  بغلق  �ضعيد،  ب��ن 
احرتام  عدم  ب�ضبب  التجارية 
من  والوقاية  ال�ضحة  تدابري 
قرار  وجاء  كورونا.  فريو�ص 
واملتاجر،  املحلت  بع�ص  غلق 
و�ضلمة  �ضحة  على  حر�ضا 
لتدابري  وتفعيل  املواطنني، 
كورونا  فريو�ص  من  الوقاية 
انت�ضار،  من  واحل��د  امل�ضتجد 
ون��ت��ي��ج��ة ت�����ض��ج��ي��ل اإخ���لل 
ذات  والتدابري  بالحتياطات 
اأن  �ضاأنها  من  التي  ال�ضلة 
على  املحققة  النتائج  تبطل 

والوبائي. ال�ضحي  ال�ضعيد 
يف  الإج���راء  ه��ذا  يدخل  كما 
وباء  لنت�ضار  الت�ضدي  اإطار 
الأن�ضطة  ومتثلت  ك��ورون��ا، 
الغلق  ق���رار  �ضملها  ال��ت��ي 
والأح��ذي��ة،  الألب�ضة  حم��لت 
حم����لت ب���ي���ع احل���ل���وي���ات 
قاعات  واملرطبات،  التقليدية 
الأجهزة  بيع  حملت  احللقة، 
بيع  حملت  الكهرومنزلية، 
املنزلية،  والأواين  الأدوات 
م�ضتح�رات  بيع  حم��لت 
حملت  والعطور،  التجميل 
واملن�ضوجات،  الأقم�ضة  بيع 
الرتخي�ص  عدم  اإىل  بالإ�ضافة 

من  املجمعة  الن�ضاطات  بفتح 
اآخر.  اإ�ضعار  حتى  "بازار"  نوع 
الغلق  ق��رار  ف��ان  ول��لإ���ض��ارة 
���ض��ي��ك��ون ���ض��اري امل��ف��ع��ول 

الأحد. اأم�ص  يوم  من  ابتداء 
من  ال��ع��دي��د  اأن  ل��ل��ع��ل��م، 
نف�ص  تبنت  الأخرى  الوليات 
من  بكل  الأمر  ويتعلق  القرار 
العا�ضمة،  اجل��زائ��ر  ولي��ات 
وه��ران،  ق�ضنطينة،  خن�ضلة، 
�ضكيكدة  ورق��ل��ة،  ج��ي��ج��ل، 
وغ��ريه��ا،  ق��امل��ة  واأدرار، 
من  ع��دد  ممار�ضة  مبنع  وذل��ك 
التي  التجارية  الن�ضاطات 
الأخرية  الفرتة  خلل  �ضهدت 
املواطنني،  من  كبريا  ق��ب��ال  اإ
دون  كبرية  ب��اأع��داد  جتمع  و 
الوقائية  الإج���راءات  مراعاة 
التجار  قبل  م��ن  املطلوبة، 
�ضواء،  حد  على  واملواطنني 
ارتفاع عدد  وهو ما كان وراء 

�ضابات. الإ

توا�ضل  االأمن  وم�ضالح 
وحماربة  املطاردة 

املنزيل  احلجر  خمرتقي 
�ضة  لبيا با

يف  التحرير  يومية  وق��ف��ت 
�ضهر  م��ن  الأوىل  ي�����ام  الأ
العمل  عن  الكرمي  رم�ضان 
خمتلف  به  تقوم  الذي  اجلبار 
بالبلدية  الأم��ن��ي��ة  الأج��ه��زة 
بلدية  اأح��ي��اء  ج��م��ي��ع  وع���رب 
�ضعرت  بعدما   ، البيا�ضة 
الأ�ضخا�ص  بع�ص  مبالة  بعدم 
وم����ن خم��ت��ل��ف الأع���م���ار 
مب��خ��اط��ر ف��ريو���ص ك��ورون��ا 
تاأثريات  من  عنه  ينجم  وم��ا 
�ضحتهم  على  �ضواء  �ضلبية 
ف���راد  اأ ح��ي��اة  ع��ل��ى  ح��ت��ى  اأو 

على  دليل   ، الكرمية  اأ�رهم 
عرب  اليومية  تنقلتهم  ذل��ك 
الرئي�ضية  الطرقات  خمتلف 
وكذا  النهار  ثناء  اأ والفرعية 
من  الكثري  اأن  لإدراكهم  ليل 
على  يتنازلون  ل  امل�ضتهرتين 
بع�ص  مع  ال�ضهرة  �ضاعات 
والأقارب  والأ�ضدقاء  الزملء 
بوا�ضطة   ، اأي�ضا  واجل���ريان 
����ض���خ���ا����ص وك���ذا  ط����رد الأ
اأم��ام  م��ن  ال�ضيارات  تفريغ 
خلل  اأما   ، التجارية  املحلت 
على  ترددهم  فيكرث  ال�ضهرة 
وخمتلف  العمومية  ال�ضاحات 
بالأحياء  اجل��واري��ة  امل��لع��ب 
الأ�ضخا�ص  يق�ضدها  التي 
على  الرتفيه  يف  منهم  رغبة 
يف  ال��ت��ف��ك��ري  دون  ال��ن��ف�����ص 
خم��اط��ر اح��ت��ك��اك��ه��م وع��دم 
الإجراءات  لكل  اأهمية  اإعطاء 
الوباء  خماطر  من  الوقائية 
الأم���ان  م�ضافة  ���ض��ورة  يف 
العامل  وهو   ، جلو�ضهم  ثناء  اأ
الأمن  م�ضالح  ترف�ضه  الذي 
اليومي  عملها  ثناء  اأ ة  وب�ضداّ
ويف   ، البيا�ضة  بلدية  يف 
من  العقلء  نا�ضد  الإطار  هذا 
يف  واإط���ارات  م�ضاجد  اأئمة 
الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  خمتلف 
مراقبة  تكثيف  الأولياء  جميع 
خلل  حتركاتهم  ثناء  اأ بنائهم  اأ
ث��ن��اء  اأ اأو  ال��ن��ه��ار  ���ض��اع��ات 
لتفادي  الليلية  ال�ضهرات 
التجاوزات  هذه  يف  امل�ضاركة 
اأفراد  اأو  حياتهم  على  اخلطرية 
خ�ضو�ضا   ، ي�����ض��ا  اأ اأ���ره��م 
الكثري  اأن  جيدا  ندرك  ونحن 
م�ضنني  ف��راد  اأ بها  الأ���ر  من 
اأمرا�ص  من  يعانون  واآخ��رون 
ن�ضبة  اأن  يعني  مم��ا  مزمنة 

لديهم. ا  جداّ منخف�ص  املعانة 

، من  الليل  متاأخرة من  �ساعة  اليومني االأخريين ويف  املغري خالل  التابعني الأمن دائرة  الق�سائية  ال�سرطة  جنح عـنا�سر 
املخدرات. من  اأنواع خمتلفة  و  بي�ساء  اأ�سلحة  يحوزون  �سياحية  مركبة  للحجر على منت  توقيف ثالثة خمالفني 

عليهم   القب�ض  يف  تنجح  املغري  �سرطة 

م�ضادرنا  قبل  م��ن  علمنا 
ال�ضميد  م��ادة  اأن  املوثوقة 
ببلديات  متاما  متوفرة  غري 
عا�ضمة  من  اجلنوبية  اجلهة 
�ضورة  يف   ، ال��وادي  ولي��ة 
وال��رب��اح  البيا�ضة  بلدية 
حدث   ، والنخلة  والعقلة 
ه����ذا م��ن��ذ ت��ف�����ض��ي وب���اء 
دفع  الذي  كورونا  فريو�ص 
اإىل  ال�ضكان  م��ن  بالكثري 
����راء ب��اجل��م��ل��ة وت��خ��زي��ن  
ك��م��ي��ات م��ع��ت��ربة م��ن ه��ذه 
املواد  بني  من  تعد  التي  املادة 
���ض��ا���ض��ي��ة يف  ال��غ��ذائ��ي��ة الأ
ندرتها  عن  جنم  مما   ، املنازل 
الأحيان  اأغلب  يف  وفقدانها 
التجارية  باملحلت  �ضواء 

اأو  باجلملة  تتعامل  ال��ت��ي 
ه��ذا  ث���ار  اأ مم��ا   ، بالتجزئة 
وعدم  ا�ضتياء  حالة  ال�ضيء 
الذين  ال�ضكان  لدى  ر�ضاء 
خمتلف  خلل  من  يطالبون 
بتوفري  الآن  الإعلم  و�ضائل 
ال�����ض��وق  يف  امل�����ادة  ه���ذه 
مقربة  على  ونحن  خا�ضة  
املبارك  ال�ضهر  حلول  م��ن 
امل��ادة  وف��رت  يتطلب  ال��ذي 
امل��ذك��ورة امل��ف��ق��ودة وك��ذا 
الأخ��رى  �ضا�ضية  الأ امل��واد 
ه��ذا  م��ن  يتخل�ضوا  ح��ت��ى 
ن�ضبة  رف��ع  ال��ذي  امل�ضكل 
عدمه  من  توفره  حول  قلقهم 

 . القادمة  يام  الأ يف 
زياد  بو  اأ

�ضكان  قبال  اإ يتزايد 
اجل����ن����وب ع��م��وًم��ا 
ا،  خ�ضو�ضً وال��وادي 
ع�ضري  م�روب  على 
ال���لق���م���ي امل�����ض��ت��ق 
م���ن ل���ب ال��ن��خ��ي��ل، 
حلول  ع��ن��د  ل�ضيما 
نظرا  رم�ضان  �ضهر 
ل��ف��وائ��ده ال��ك��ث��رية، 

اجلوع  حتمل  ف��وائ��ده  من  ذ  اإ
من  يحتويه  مل��ا  والعط�ص 

عذبة.  ومياه  فيتامينات 
نه  فاإ اللقمي،  يعرف  ل  وملن 
ي�ضتخرج  طبيعي  م�روب 
م���ن ل���ب ال��ن��خ��ي��ل وي��ت��م 
ج��ذوع��ه  م��ن  ا�ضتخل�ضه 
النخيل  اأ�ضجار  من  خا�ضة 
 40 عمرها  ي��ت��ج��اوز  ال��ت��ي 

. �ضنة
ا�ضتخراجه  عميلة  وت��ب��داأ 
من  النخلة  جت��رد  اأن  ب��ع��د 
يرتك  ول  بالكامل  جريدها 
اجللو�ص  بغية  ���ض��يء  فيها 
ف���وق ال��ن��خ��ل��ة والن��ت��ق��ال 
يف  ويتم  ب�ضهولة،  فوقها 
الليف  ك�ضف  الوقت  نف�ص 
ما  اأو  اجل��م��ار،  يظهر  حتى 
وهو  النخيل،  ب�ضحم  يعرف 
البعري  �ضنام  عادة  ي�ضبه  ما 
بالربوتني. وغني  حلو  مذاقه 

حفر  ال��ف��لح��ون  وي��ح��اول 
اجل����م����ارة ح�����ول ح��و���ص 
حلقة  �ضكل  على  النخلة 
عمقها  ي��ك��ون  م�����ض��ت��دي��رة 
وعر�ضها  �ضنتمرتين  نحو 
ن��ح��و ذل���ك، وي��ن��ت��ه��ي ه��ذا 
احل��و���ص ب��ف��ت��ح��ة ���ض��غ��رية 
جموفة  ق�ضبة  فيها  يو�ضع 
النخلة  ����ص  راأ خ���ارج  اإىل 
اأعد  ناء  اإ يف  اللقمي  لي�ضب 
ال�راب  هذا  جمع  اأج��ل  من 
م���ذاق���ه ح��ل��و وط��ب��ي��ع��ي، 
غ��روب  وق��ب��ل  امل�����ض��اء  ويف 

ال�����ض��م�����ص ب��ع��د ان��خ��ف��ا���ص 
�ضاعة  بنحو  احل��رارة  درج��ة 
العليا  ال��ق�����رة  زال���ة  اإ يتم 
وعقب  اجل��م��ارة  ف���وق  م��ن 
ناء  الإ يو�ضع  الق�رة  ق�ضط 
حتى  نبوب  الأ حتت  مبا�رة 
ن��اء  ل��لإ ال��لق��م��ي  يت�ضبب 

. لة ب�ضهو
با�ضتخراج  الفلح  لي�ضارع 
ال��لق��م��ي ب��ج��م��ع��ه واأخ���ذه 
ل  حتى  الثلجة  اإىل  ب�رعة 

م�ضكر. اإىل  يتحول 
وي���ع���ر����ص ال���لق���م���ي يف 
الأوىل  ال�ضباح  ���ض��اع��ات 
هذه  تلقى  اأين  الأ�ضواق  يف 
طرف  من  كبريا  قبال  اإ املادة 
�ضهر  يف  خا�ضة  املواطنني 

ن. رم�ضا
وي���لح���ظ ي��وم��ي��ا ط��واب��ري 
ومنهم  اللقمي  باعة  حول 
تبعد  ق��رى  اإىل  يتنقل  م��ن 
املناطق  عن  كلم   20 بنحو 
احل�����ري��ة ق�����ض��د اق��ت��ن��اء 
حيث  ال��لق��م��ي،  م�����روب 
دج.  200 اللرت  �ضعر  يتجاوز 
التجارة  وزارتي  اأن  ومعلوم 
اأك��رث  يف  ح��ذرت��ا  وال�ضحة 
مغبة  م���ن  م��ن��ا���ض��ب��ة  م���ن 
الوقائية  �ضاليب  الأ جتاهل 
م�����روب  ا���ض��ت��خ��ل���ص  يف 
ال��لق��م��ي ك��ون��ه م�����روب��ا 
اإىل  ي��ت��ح��ول  م���ا  ����رع���ان 
�ضاعة   72 خ���لل  م�ضكر 

ال�ضيف. فرتة  يف  خا�ضة 
.ق ف�وزي 

املتقاعدين  م��ن  ع��دد  ع��رب 
ولية  بلديات  خمتلف  من 
يف  العمل  لهم  �ضبق  الوادي 
التابعة  املوؤ�ض�ضات  خمتلف 
خا�ضة  واأخ����رى  ل��ل��دول��ة  
اإزاء  ال�ضديد  قلقهم  ع��ن 
قائمة  �ضمن  اإدراجهم  عدم 
املنحة  م��ن  امل�����ض��ت��ف��ي��دي��ن 
للمت�ررين  املخ�ض�ضة 
م��ن وب���اء احل��ج��ر امل��ن��زيل ، 
ف��ريو���ص  ان��ت�����ض��ار  ب�ضبب 
لتقا�ضيهم  نظرا  ك��ورون��ا 
يكفي  ل  ���ض��ه��ري��ا  م��رت��ب��ا 
�ضا�ضية  الأ متطلبات  تغطية 
هذا  يف  خ�ضو�ضا   ، لبيوتهم 

ب�ضبب  ال�ضتثنائي  الوقت 
وارت��ف��اع  املعي�ضة  غ���لء 
الغذائية  املواد  اأ�ضعار  بع�ص 
الكرمي  رم�ضان  �ضهر  خلل 
بع�ص  فيه  اأ�ضتغل  بعدما   ،
ال��ب��اع��ة ف��ر���ض��ة ت��ه��اف��ت 
حملتهم  على  امل�ضتهلكني 
الغذائية  للمواد  التجارية 
الأ�ضعار  يف  زيادتهم  ومنها 
من  بكرثة  املطلوبة  للمواد 
حيث   ، امل�ضتهلكني  ق��ب��ل 
املعنية  اجل��ه��ات  ن��ا���ض��دوا 
���ض��ورة  يف  ن�����ض��اف��ه��م  اإ
القوائم  اإعداد  على  القائمني 
الولية  بلديات  خمتلف  يف 

الفئة  �ضمن  واإدراج���ه���م  
املنحة   من  �ضت�ضتفيد  التي 
الدولة  ط��رف  من  املربجمة 
اأ���راره��م  تعوي�ص  لأج��ل 
ن�ضبة  ت��غ��ط��ي��ة  وب��ال��ت��ايل 
اليومية  متطلباتهم  م��ن 
مل  ال��ع��دي��د  اأن  خ�ضو�ضا 
اليومي  ن�ضاطه  ي�ضتاأنف 
وا�ضتمرار  موا�ضلة  ب�ضبب 
التي  ن�ضطة  الأ بع�ص  تعليق 
عائلتهم  ف���راد  اأ ي��ع��ول��ون 
ع��ل��ى  ن���اه���ي���ك   ، م��ن��ه��ا 
الأخرى  اليومية  املتطلبات 
اإجبارية  ت�ضديد  غرار  على 
ت�����ض��دي��د ب��ع�����ص ال��ر���ض��وم 

والكهرباء  املاء  من  الأخرى 
ور���ض��م ال��ن��ظ��اف��ة وغ��ريه��ا 
على  جم��ربون  هم  التي  من 
وت�ضديدها  تاأجيلها  ع��دم 
لذالك  املحددة  الأوقات  يف 
اإ����راره���م  يف  زاد  مم��ا   ،
املنحة  بهذه  املطالبة  على 
لإن�ضافهم  ال�ضتثنائية 
اإعداد  من  اإق�ضائهم  وعدم 
التي  امل�ضتفيدين  قائمة 
يف  ���ض��ك  دون  �ضت�ضاهم 
وبالتايل  حاجياتهم  تلبية 
معاناتهم  ة  حداّ من  التقليل 
   . الف�ضيل  ال�ضهر  هذه  يف 

زياد  بو  اأ

حدث هذا منذ حلول فريو�ض كورونا ...

مادة ال�سميد مقطوعة يف بلديات اجلهة 
اجلنوبية بالوالية 

ي�ستخرج من لب النخيل

الالقمي.. م�سروب �سحري يقاوم 
عط�ض رم�سان

ب�سبب �سعف املعا�ض الذي يتقا�سونه

متقاعدون يطالبون باإدراجهم �سمن امل�ستفيدون من منحة �سرر احلجر املنزيل    

اأخبار الوادي
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06اأخبار اجلنوب

غنب وتهمي�ض وحلول موؤجلة بقرية دزيوة 
بالعالية يف ورقلة

 يو�سف بن فا�سل
---------------- 

ن��ه��ا حم�����ض��وب��ة من  اأ م��ن  ب��ال��رغ��م 
�ضكان  ت��ك��ف  مل  ال��ظ��ل  م��ن��اط��ق 
الأمرين  ليعانوا  املعزولة  املنطقة 
لتدري�ص  اأق�ضام  اجناز  تاأخر  ب�ضبب 
الدرا�ضة  من  حرموا  والتي  بنائهم  اأ
الذي  امل�روع  اجن��از  تاأخر  ب�ضبب 
جمهولة  ���ض��ب��اب  لأ متوقفا  ي��ظ��ل 
ل��ذا  ل��ل��م�����ض��وؤول��ني  ت���ام   غ��ي��اب  و 
العاجل  التدخل  ال��وايل  ينا�ضدون 

�ضارمة اإجراءات  واتخاذ 
�ضناع  من  جاد  تدخل  انتظار  ويف   .
رئي�ص  لتعليمات  تنفيذا  ال��ق��رار 
اجل��م��ه��وري��ة ع��ب��د امل��ج��ي��د ت��ب��ون 

الظل  مناطق  باإح�ضاء  القا�ضية 
�ضكانها  ب��ان�����ض��غ��الت  وال��ت��ك��ف��ل 
الأول��وي��ات  ح�ضب  م��ب��داأ  بتطبيق 

توعد  وقد   . املتاحة  الإمكانات  و 
���ض��ك��ان اجل��ه��ة ���ض��ال��ف ذك��ره��ا 
الحتجاجات  لهجة  من  بالت�ضعيد 

ذان��ا  اأ مطالبهم  جتد  مل  ما  حالة  يف 
الولية  وايل  مطالبني   ، �ضاغية 
على  للوقوف  ميدانية  زيارة  بربجمة 
 ، يكابدونها  التي  امل�ضاكل  اأمهات 
هو  حمدثينا  نفو�ص  يف  يحز  ومم��ا 
املر�ضودة  ال�ضخمة  املالية  الأغلفة 
ل��ل��ت��ك��ف��ل ب��ان�����ض��غ��الت اجل��ب��ه��ة 
الأول��وي��ات  ح�ضب  الج��ت��م��اع��ي��ة 
بعدها  ،ليذهب  املتاحة  والإمكانات 
اإىل  حم��دث��ن��ا  م��ن  الأخ���ر  البع�ص 
بان  اأك���دوا  عندما  ذل��ك  م��ن  ابعد 
قريتهم  يعرفون  ل  املنتخبني  قوافل 
اأين  النتخابية،  املواعيد  يف  �ضوى 
�رعان  ع�ضلية  وعودا  لهم  يقدمون 

. تتل�ضى  ما 

ب�سفته  بو�ستة  ال�سديق  بكر  اأبو  العالية وايل والية ورقلة  بلدية  120 كلم عن مقر  الواقعة  �سكان قرية دزيوة  نا�سد 
املمنهج.  واالإق�ساء  التهمي�ض  لرفع  التنفيذية  الهيئة  على  االأول  امل�سوؤول 

املحلية ال�سلطات  ال�سمت غري املربر من طرف  يف ظل 

الر�ضمية  ال�ضفحة  يف  ورد  ما  ح�ضب 
ب��وك  الفي�ص  ع��ل��ى  اأدرار  ل��ولي��ة 
للولية  الإع��لم  خلية  تديرها  التي 
اأم�ص  اأول  ليلة  من  متاأخر  وقت  يف 
�ضابق  وق��ت  يف  ال��وايل  ق��ال  والتي 
قرر  للمعلومات،  م�ضدر  تعترب  نها  اأ
التجارية  املحلت  غلق  اأدرار  وايل 
املحلت  وهي  موؤخرا  فتحها  مت  التي 
الأحذية،  لب�ضة،  بالأ املتعلقة  التي 
التجميل  م�����ض��ت��ل��زم��ات  حم���لت 
وال��ع��ط��ور، ���ض��ال��ون��ات احل��لق��ة، 
الإلكرتونية  الأج��ه��زة  بيع  حم��لت 
بيع  حم���لت  ال��ك��ه��روم��ن��زل��ي��ة،  و 
ال��ق��رار  ه��ذه  ت��ي  وي��اأ  ... احل��ل��وي��ات 
بهلويل  ال��وايل  عليها  ق��دم  اأ ال��ذي 
املواطنني  حماية  اإط��ار  يف  العربي 
 19 كوفيد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  م��ن 
املواطنني  تهافت  بعد  وهذا  امل�ضتجد، 
كانت  التي  التجارية  املحلت  على 
للتخفيف  موؤخرا  فتحها  ومت  مغلقة 
لتمكني  امل��ت��خ��ذة  الإج�����راءات  م��ن 
حاجياتهم،   بع�ص  اقتناء  من  ال�ضاكنة 
املحلت  اإىل  املواطنني  �ضارع  حيث 

احلائط  عر�ص  �ضاربني  كبرية  باإعداد 
الذي  الفريو�ص  من  الوقاية  �روط 
به  الإ�ضابة  ارت��ف��اع  تزايد  لوحظ 
الأخ���رية،  ي���ام  الأ يف  ال�ضكان  ب��ني 
وق���د ث��م��ن ال��ع��دي��د م��ن مم��ار���ض��ي 
بخطر  الواعني  املواطنني  و  ال�ضحة 
من  املتخذ  الإج���راء  الفريو�ص  ه��ذا 
من  بع�ص  وكان  هذا  ال��وايل،  طرف 
غري  املحلت  فتح  قبل  حتى  املواطنني 
ين�ضح  التي  الوقاية  ب�روط  مبالني 
العارفني  من  وغريهم  الأط��ب��اء  بها 
من  الفريو�ص  انتقال  وط��رق  بخطر 
يف  اأ�ضخا�ص  لعدة  اأو  لأخر  �ضخ�ص 
ت�ضبب  قد  ال��ذي  م��ر  الأ واح��د،  وقت 
بالولية،  الإ�ضابات  عدد  ارتفاع  يف 
الوقاية  ���روط  من  ف��اإن  وللتذكري 
امل�ضافحة  ع��دم  الفريو�ص  ه��ذا  من 
الأ�ضخا�ص  بني  امل�ضافة  يف  والتباعد 
الكمامات  وارت���داء  اللتقاء،  عند 
املحلت  وتعقيم   الواقية  والقفزات 
املعقمات.                                                                                           وا�ضتعمال 
الرحمن    عبد  بلوايف 

ق���ام���ت ج��م��ع��ي��ة ال��ن�����ض��اط��ات 
ال��ري��ا���ض��ي  ل��ل��م��رك��ب  ال�ضبانية 
الدلعة  حا�ضي  لبلدية  اجل��واري 
الطبيب  مب�����ض��ارك��ة   ، ب���الأغ���واط 
م�ضلحة  رئي�ص  ر�ضيد  وا�ضيني 
ع��ل��م الأوب���ئ���ة وال��ط��ب ال��وق��ائ��ي 
لل�ضحة  العمومية  باملوؤ�ض�ضة 
جنوب  الدلعة  بحا�ضي  اجلوارية 
حت�ضي�ضية  حملة  باإطلق  الأغواط، 
الوباء  تف�ضي  خطر  توعوية،حول 
عرب  م��ن��ه،وذل��ك  الوقاية  وكيفية 

ب��ث ف��ي��دي��و م��ب��ا���ر م��ن ال��ع��ي��ادة 
امل��ت��ع��ددة اخل��دم��ات،م�����ض��ت��غ��ل��ني 
فيديو  بن�ر  الف��رتا���ض��ي  ال��ع��امل 
التوا�ضل  مواقع  عرب  مبا�ر  بث 
بح�ضب  تهدف  الجتماعي،احلملة 
قرقاب  ال�ضيد  اجلمعية  رئي�ص 
الوقاية  ثقافة  ن�ر  اإىل  م�ضعود 
تف�ضى  "كورونا"الذي  وب��اء  من 
ه��ذه  لقيت  ره��ي��ب،وق��د  ب�ضكل 
لدى  كبريا  وتفاعل  جتاوبا  املبادرة 
الجتماعي،  التوا�ضل  مواقع  رواد 

الطبيب  خ��لل��ه  م��ن  ق��دم  وال���ذي 
كيفية  ع��ن  واإر���ض��ادات  ن�ضائح 
الذي  بالفريو�ص  الإ�ضابة  تفادي 
العامل،حاثا  عرب  بالآلف  يفتك  بات 
قواعد  احرتام  �رورة  على  اجلميع 
حديثه  يف  واأ�ضار  ال�ضحي،  احلجر 
هذا  ك��ون  ج��اءت  احلملة  اأن  اإىل 
ي�ضكل  ب���ات  اخل��ط��ري  ال��ف��ريو���ص 
من  ولعل  والعباد،  للبلد  تهديدا 
هو  امل��واط��ن��ني  ب��ه  ن�ضح  م��ا  ب���رز  اأ
بالأ�ضواق  التجمعات  عن  البتعاد 

وامل��خ��اب��ز وامل��ح��لت ال��ت��ج��اري��ة 
الربيد  مكاتب  وك���ذا  املختلفة، 
ل�ضحب  امل��واط��ن��ون  يتوافد  حيث 
الت�ضامنية  املنح  وخمتلف  رواتبهم 
تكون  كبرية  ط��واب��ري  ي�ضكل  مم��ا 
ال��ع��دوى،ك��م��ا  ان��ت��ق��ال  يف   �ضببا 
امل��واط��ن��ني  ر���ض��ي��د  الطبيب  دع��ا 
مع  والزدح��ام  التدافع  جتنب  اإىل 
ل�ضمان  بيوتهم  يف  بقائهم  وجوب 

اأ�رهم. و�ضلمة  �ضلمتهم 
بو�ريط    القادر  عبد 

الفلحية  امل�����ض��ال��ح  م��دي��ر  ك�ضف 
اأن   ، الزاوي  بن  �ضليم  ورقلة  لولية 
الإمكانيات  كافة  �ضبطت  م�ضاحله 
لإجن��اح  ال��لزم��ة  والب�رية  امل��ادي��ة 
 2020  –  2019 ملو�ضم  احل�ضاد  حملة 
اإعطاء  ينتظر  التي  ورق��ل��ة  ب��ولي��ة 
الأ�ضبوع  خ��لل  انطلقها  ���ض��ارة  اإ
مدير  الزاوي  بن  �ضليم  اأكد   . اجلاري 
ورقلة  ل��ولي��ة  الفلحية  امل�ضالح 
احل�ضاد  بحملة  املعنية  امل�ضاحة  اأن 
يف  �ضتنطلق  ال��ت��ي   2019-2020
اجلاري  ماي  �ضهر  من  الأول  الأ�ضبوع 
منها  هكتارا   2697 بحوايل  قدرت 
اإ�ضافة  ال�ضلب  للقمح  هكتارا   2122
للقمح  خم�ض�ضا  هكتارا   385 ل��� 
من   . لل�ضعري  هكتار   190 وكذا  اللني 
الأول  امل�ضوؤول  اأكد  فقد  ثانية  جهة 
ورقلة  بولية  الفلحية  امل�ضالح  على 
قنطار  100األف  ن��ت��اج  اإ ت��وق��ع  ع��ن 
قنطارا   35 الهكتار  يف  نتاج  الإ مبعدل 
احل�ضاد،  حملة  لإجناح  منهم  و�ضعيا   ،
ت�ضخري  عن  ال��زاوي  بن  اأو�ضح  فقد 
�ضاحنة   30 ل� اإ�ضافة   ، ح�ضادة   12
غرف  ع��ن  ناهيك   ، ج���رارات   10 و 
ق��درت  ا�ضتيعاب  بطاقة  التخزين 

قطاع  اأن  ومعلوم  قنطار.   األف   140 ب�
ال��ف��لح��ة ب��ولي��ة ورق��ل��ة امل��ع��روف��ة 
للجنوب  امل��رك��زي��ة  ب��ال��ع��ا���ض��م��ة 
وطنيا  عليها  امل��ع��م��ول  ال�����رق��ي 
ا�ضتجابة  النوعية  النقلة  لتحقيق 
بهدف  ال��دول��ة  عمل  لإ�ضرتاتيجية 
بهدف  الوطني  الدخل  م�ضادر  تنويع 
املحروقات  لقطاع  التبعية  ن��ه��اء  اإ
البور�ضات  يف  اأ�ضعاره  تهاوت  الذي 
ذهب  فقد  اآخر  �ضعيد  وعلى   . العاملية 
معنا  حديثه  خ�ضم  يف  امل�ضوؤول  نف�ص 
ي�ضهر  اأن  موؤكد   ، ذلك  من  ابعد  اإىل 
ن�ضاط  �ضريورة  �ضمان  على  جاهدا 
اخت�ضا�ضه  قليم  لإ التابعة  امل�ضالح 
من  له  روج  ما  تف�ضيل  و  جملة  نافيا 
اجلميع  دعوة  موؤكدا  الإطراف،   بع�ص 
موؤ�ض�ضات  م�ضالح  خلف  لللتفاف 
لتبقى   . العام  ل�ضالح  خدمة  الدولة 
و  بورقلة  املحلية  ال�ضلطات  م��ال  اأ
على  معلقة  بالعا�ضمة  امل��رك��زي��ة 
�ضواء  نتاجية  الإ و  نتاج  الإ م�ضاعفة 
امل�ضتثمرين  اأو  الفلحني  طرف  من 
ال��ب��لد من  مت��ك��ني  ب��ه��دف  اخل��وا���ص 
التي  ال�ضعبة  املالية  الظروف  جتاوز 

. بها  فا�ضلمتر  بن  يو�ضف 

من  ورقلة  ولي��ة  ت�ضهده  ملا  نظرا 
بتدابري  الل���ت���زام  ع���دم  ت�ضجيل 
التباعد  وقواعد  ال�ضحية  الوقاية 
الج��ت��م��اع��ي مل��ن��ع ت��ف�����ض��ي وب���اء 
يهدد �ضحة  اأن  نه  �ضاأ ما من  كورونا، 
وايل  ق��رر   .. امل��واط��ن��ني  و���ض��لم��ة 
�ضتة  بو  بكر  بو  ال�ضيد  ورقلة  ولية 
التجارية  ن�ضطة  الأ بع�ص  تعليق 
من  ابتداء  موؤخرا  لها  رخ�ضت  التي 
ارتفاع  ت�ضجيل  ب�ضبب   ، الأحد  يوم 
بكورونا  الإ�ضابة  حالت  عدد  يف 
ب�����ض��ب��ب ع���دم اح�����رتام ال��ت��داب��ري 
ال�ضلطات  اأقرتها  التي  الوقائية 
قليم  اإ كامل  عرب  ذلك  و  العمومية 
.ومن  اآخر  اإ�ضعار  اإىل  ورقلة  ولية 
 : الغلق  قرار  طالها  التي  ن�ضطة  الأ
يف  املتخ�ض�ضة  التجارية  املحلت 
الأحذية  بيع  حملت   ، امللب�ص  بيع 

بجميع  احل��ل��وي��ات  ب��ي��ع  حم��لت   ،
التجارة   ، احللقة  قاعات   ، نواعها  اأ
م�ضتح�رات  جتارة   ، الكهرومزلية 
جاء  القرار   ، العطور  و  التجميل 
كورونا  فريو�ص  انت�ضار  من  للحد 
�ضجلت  ورق��ل��ة  ولي��ة  اأن  نذكر   ،
الإ�ضابات  عدد  يف  ملحوظا  ارتفاعا 
�ضاب  لفظ  كما   ، اإ�ضابة   67 بلغ 
مب�ضت�ضفى  نفا�ضه  اأ العمر  مقتبل  يف 
اإ�ضابته  ج���راء  ب��و���ض��ي��اف  حم��م��د 
وايل  ي��ج��دد  و  ه��ذا   ، ب��ال��ف��ريو���ص 
التحلي  اإىل  املواطنني  دعوة  الولية 
واحرتام  واليقظة  امل�ضوؤولية  بروح 
على  وال��وق��اي��ة  ال�ضلمة  ق��واع��د 
والنظافة  الجتماعي  التباعد  غرار 
ل��ل�����رورة  اإل  اخل����روج  وجت��ن��ب 

.. الق�ضوى  
التجاين ن-ق- 

ت��ع��زي��زا ل����لإج����راءات امل��ت��خ��ذة 
انت�ضار  من  والوقاية  للتح�ضي�ص 
على  للمحافظة   ،19 كوفيد  فريو�ص 
العامة،  وال�ضحة  املواطنني  �ضلمة 
اأمن دائرة بني ونيف  بادرت م�ضالح 
املوؤ�ض�ضة  م��ع  بالتن�ضيق  بب�ضار 
اإىل  اجل��واري��ة،  لل�ضحة  العمومية 
لفائدة  حت�ضي�ضية  حملت  تن�ضيط 
رقم  الوطني  الطريق  م�ضتعملي 
بني  والرابط  للمدينة،  العابر   06
الأخ��رى  وال��ولي��ات  ب�ضار  ولي��ة 
للمركبات،  معتربة  حركية  ويعرف 
املراقبة  نقطة  م�ضتوى  على  مت  اأين 
حت�ضي�ص  الغر�ص،  لذات  املن�ضوبة 
امل��رك��ب��ات  م�ضتعملي  وت��وع��ي��ة 
والن�ضائح  الإر�ضادات  من  بجملة 
الطبي،  الفريق  طرف  من  التوعوية 
من  للحد  بها  لللتزام  ودعوتهم 
�ضملت  العملية  الوباء.  هذا  انت�ضار 

�ضحية  م�ضتلزمات  توزيع  اأي�ضا 
عن  ف�ضل  والكمامات  كالقفازات 
ن�ضائح  تت�ضمن  مطويات  توزيع 

�ضحية.   واإر�ضادات 
 ،19 كوفيد  جائحة  ظ��ه��ور  وم��ع 
للبلد  العليا  ال�ضلطات  وات��خ��اذ 
وال��ت��داب��ري  الإج����راءات  م��ن  جلملة 
العمومية  ال�ضحة  حلماية  الوقائية 
م�ضالح  بادرت  املواطنني،  و�ضحة 
اعتماد  اإىل  ب�ض�ار،  ولي���ة  م���ن  اأ
اإىل  ي��ه��دف  وق��ائ��ي  م��ن��ي  اأ خمطط 
خا�ضة  التجار  وتوعية  حت�ضي�ص 
الذين  الغذائية،  امل��واد  جتار  منهم 
الن�ضاطات  تعليق  قرار  ي�ضملهم  مل 
املخطط  اإط��ار  يف  وه��ذا  التجارية، 
الت�����ض��ايل امل��ن��ت��ه��ج م���ن ط��رف 
الوطني  ل��لأم��ن  العامة  امل��دي��ري��ة 
خماطر  من  والتح�ضي�ص  للتوعية 

الوباء. هذا  انت�ضار 

املبارك،  رم�ضان  �ضهر  حلول  مع 
وامل���ت���زام���ن م���ع ه����ذا ال��ظ��رف 
م�ضالح  ع��م��دت  ال���ض��ت��ث��ن��ائ��ي، 
فرقها  مبختلف  ب�ض�ار  ولي��ة  اأم��ن 
ووح���دات���ه���ا ال��ع��ام��ل��ة م��ي��دان��ي��ا، 
اأمن  م�ضتوى  على  وبامتداداتها 
ال��ع��م��ل  ت��ك��ث��ي��ف  اإىل  ال���دوائ���ر، 
لفائدة  وال��ت��وع��وي  التح�ضي�ضي 
حت�ضي�ضهم  مع  الغذائية،  املواد  جتار 
ب�������رورة ال��ت��ق��ي��د والل���ت���زام 
الوقائية  وال��ت��داب��ري  ب���الإج���راءات 
ال�ضحية  امل�ضالح  ق��رت��ه��ا  اأ ال��ت��ي 
حالت  ت�ضجيل  بعد  وهذا  املخت�ضة، 
م��ن ال��لم��ب��الة وع���دم الك���رتاث 
يتم  ي��ن  اأ الزبائن،  بع�ص  طرف  من 
م�ضافة  احرتام  ل�رورة  حت�ضي�ضهم 
هذا  من  للوقاية  بينهم  فيما  التباعد 

ء. لوبا ا
املنتهج  التح�ضي�ضي  امل��خ��ط��ط 

ي�����ض��ا ت��ن��ظ��ي��م ح��م��لت  ي�����ض��م��ل اأ
مركبات  �ضواق  لفائدة  حت�ضي�ضية 
امل��واد  منها  خا�ضة  الب�ضائع  نقل 
ب�روط  توعيتهم  م��ع  الغذائية، 
ال�ريعة  خا�ضة  ال�ضلع  ونقل  حفظ 
واللحوم،  احلليب  كم�ضتقات  التلف 
الرخ�ص  ع��ل��ى  احل��ي��ازة  ����رورة 
املعنية  اجلهات  طرف  من  اللزمة 
يف  بالتنقل  ل��ه��م  ت�ضمح  وال��ت��ي 
عن  ف�ضل  اجل��زئ��ي،  احلجر  اأوق��ات 
تفادي  ل�رورة  ال�ضواق  حت�ضي�ص 
الظروف  كل  يف  املرورية  املخالفات 
والأح����وال ل��ل��وق��اي��ة م��ن ح��وادث 
الحتياطات  اأخ���ذ  وك���ذا  امل���رور، 
املق�ضودة  الوجهة  لبلوغ  اللزمة 
ق��ب��ل دخ���ول وق��ت احل��ج��ر اجل��زئ��ي 
الأ�ضخا�ص  حركة  فيه  متنع  ال��ذي 

. واملركبات.    
اأ . د 

الت�ضامنية  العمليات  اإط��ار  يف 
مع  ال���وب���اء  ان��ت�����ض��ار  مل��ك��اف��ح��ة 
ال��و���ض��ع��ي��ة ال�����ض��ح��ي��ة ال��راه��ن��ة 
كورونا  فريو�ص  بانت�ضار  املرتبطة 
..ا���ض��ت��ف��ادت   )COVID-19 (
م�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات ت��ق��رت امل��ك��ل��ف��ة 
كل  ك��ورون��ا  مر�ضى  با�ضت�ضفاء 
عمريات  �ضليمان  )م�ضت�ضفى  من 

الطيبات  م�ضت�ضفى   ، ب��ت��ق��رت 
التربع   من  احلجرية(  وم�ضت�ضفى 
املعدلة  الغو�ص  قنعة  اأ من  بعدد 
ب��روت��وك��ول  يف  امل�����ض��ت��ع��م��ل��ة   ،
 VNI التنف�ص  ع��ل��ى  امل�����ض��اع��دة 
ملر�ضى  احلايل  الوقت  يف  املوجهة 
ثبتت  اأ والتي   ،  covid-19 فريو�ص 
املر�ضى  جتنيب  يف  الكبرية  فائدتها 

نقاذ  واإ التنبيب  مرحلة  اإىل  الو�ضول 
امل��در���ض��ة  ب��ه��ا  ت��ربع��ت   ، حياتهم 
ال�ضناعية  للتكنلوجيات  العليا 
للهبة(،  الرئي�ضي  )امل�ضدر  بعنابة 
الطباعة  يف  خمت�ضني  متطوعني  و 
رفعوا  الذين   ،3D بعاد  الأ ثلثية 
الرقمي  الت�ضميم  لإعادة  التحدي 
 Charlotte ال��ت��ع��دي��ل  ل��ق��ط��ع 

الغو�ص  قنعة  اأ مع  لتتنا�ضب   valve
مع  خ�ضو�ضا  اجلزائر،  يف  املتوفرة 
ف�ضل   ،.Decathlon قنعة  اأ ندرة 
، جت��در  ت��ق��رت  م��ن  م��ت��ربع  ع��ن 
املتوفر  الكلي  العدد  اأن  اإىل  �ضارة  الإ
 9 هو  تقرت  م�ضت�ضفيات  يف  حاليا 
احلرجة. للحالت  ت�ضتعمل   ، قنعة  اأ
التجاين ن-ق- 

لعدم التزام املواطنني �سروط الوقاية من كورونا 

وايل اأدرار يقرر غلق املحالت التجارية 
التي مت فتحها موؤخرا 

جمعية الن�ساطات ال�سبانية للمركب الريا�سي لبلدية حا�سي الدالعة 

تنظيم حملة حت�سي�سية للوقاية من فريو�ض كورونا باالأغواط 

 مدير امل�سالح الفالحية بورقلة �سليم بن الزاوي لـ التحرير":

 امل�ساحة املعنية بحملة احل�ساد قدرت 
بـ2697 هكتار 

ورقلة تفر�ض غلق املحالت التي رخ�ض 
لها �سابقا 

حمالت لتح�سي�ض التجار واأخرى ت�ستهدف �سواق املركبات

ن�ساطات حت�سي�سية لفائدة م�ستعملي الطريق الوطني ببني ونيف بب�سار 

ل�سرورتها يف عالج مر�سى كورونا

م�ست�سفيات تقرت ت�ستفيد من اأقنعة الغو�ض املعدلة 



ال�سحفي رجل ميدان و ح�سوره �سروريٌّ لتحقيق 
التنمية امل�ستدامة

عي�ض علجية 
-----------------

و  باجلهود  احلفيظ  عبد  اأحمد  �ضا�ضي  اأ�ضاد 
اجلزائرية  ال�ضحافة  تقدمها  التي  الت�ضحيات 
�ضعيا منها بلوغ م�ضتوى الرتقاء و الحرتافية 
وهي تغطي الأحداث اليومية و نقل ان�ضغالت 
عن  تعرب  و  ال�ضلطات  اإىل  اجلزائري  املواطن 
الذي  بالذات  الظرف  هذا  يف  ل�ضيما  اآماله 
ي�ضهد العامل و اجلزائر باخل�ضو�ص حتولت على 
كل الأ�ضعدة، جراء انت�ضار فريو�ص كورونا ، و 
قد حمل �ضعار هذه ال�ضنة : "�ضحافة بل خوف 
و بل تهاون"،  م�ضريا اأن دور ال�ضحافة يتجلى 
ال�ضوء  ت�ضليط  و  املواطن  ان�ضغالت  نقل  يف 
على تطلعاته اليومية يف برامج عمل احلكومة، 
حتقيق  يف  فعال  �ريكا  تعد  ق��ال  كما  فهي 

التنمية  امل�ضتدامة.

تواجد  اأن  املنا�ضبة  هذه  يف  ال��وايل  اأ�ضاف  و   
اأنواعها  مبختلف  ال�ضحافة  و  الإع��لم  رج��ال 
ال�ضحافة  فيها  مبا  املكتوبة  امل�ضموعة،  )املرئية، 

اأكرث  و  جدا  اليوم �روري  بات  الإلكرتونية(  
الو�ضع  على  الوقوف  اأج��ل  من  قبل  ذي  من 
املر�ضية،  الأزم��ة  هذه  يف  البلد  به  متر  ال��ذي 
التي  امل�ضوؤولية  باأهمية  كلمته  يف  ر  ذكاّ كما 
الروؤى  توحيد  يف   ، ال�ضحايف  عاتق  على  تقع 
نقلها  و  احلقيقة  عن  البحث  و  الواقع  ر�ضم  و 
متييع،  اأو  حتريف  دون  الأ�ضلي  م�ضدرها  من 
اأن يظل ال�ضحايف يف اجلزائر  جمدد دعوته اإىل 
مرافقا للمواطن اجلزائري الذي يعلق اآماله على 
مظاهر  لتحقيق  �ضعيهم  ال�ضحافة يف  و  الدولة 
يف  الدوة  مكت�ضبات  على  احلفاظ  و  الإزده��ار 
املجل�ص  لرئي�ص  كان  و   ، احلرية  و  العزة  ظل 
باملنا�ضبة هناأ فيها ا�رة  الولئي كلمة  ال�ضعبي 
ال�ضحافة الوطنية و املحلية  معربا عن ارتياحه 
�ضواء  ال�ضحفي  يوؤديها  التي  املهنية  للر�ضالة 
كان حامل قلما اأو كامريا ، طاملا الإثنان يوؤديان 

ر�ضالة مقد�ضة.

قال وايل ق�سنطينة �سا�سي اأحمد عبد احلفيظ خالل االحتفال باليوم العاملي لل�سحافة امل�سادف للثالث من ماي من كل �سنة  اأن ال�سحافة 
�سبيل  يف  املنا�سل،  اجلزائري  ال�سعب  �سوت  اأ�سمعت  و  التحريرية،  الثورة  اأيام  منذ  تواجدت  فقد  اليوم،  وليدة  تكن  مل  اجلزائرية 
احلرية، و قد خ�ض الوايل بالذكر و هو ي�سارك ال�سحافيني عيدهم العاملي رجال االإعالم الذين دفعوا باأرواحهم ثمنا للحرية، و وقفوا 
يف وجه االإرهاب الهمجي اأيام الع�سرية ال�سوداء و هم يدافعون اأن البالد و موؤ�س�ساتها،االحتفال تخلله تكرمي اأ�سرة االإعالم بح�سور 

ال�سلطات املدنية و الع�سكرية و نواب الربملان بغرفتيه.

وايل ق�سنطينة يهنئ االأ�سرة االإعالمية يف عيدها العاملي  و يوؤكد:

الوقائية  ل���لإج���راءات  تنفيذا 
وباء  انت�ضار  من  للحد  املتخذة 
للمخطط  وتطبيقا  ك��ورون��ا 
على  لل�ضهر  امل�ضطر  الأم��ن��ي 
اجلزئي عرب  ال�ضحي  احلجر  احرتام 
ال�ضاعة  من  الخت�ضا�ص  قطاع 
ال�ضاعة  غاية  اإىل  م�ضاءا  ال�ضابعة 
املوايل  اليوم  من  �ضباحا  ال�ضابعة 
ولي��ة  اأم���ن  م�ضالح  اأوق��ف��ت   ،
الإج����راءات  اإط���ار  يف  مع�ضكر 
�ضد  الوقائية  والتدابري  القانونية 
لإج���راء  املخالفني  الأ���ض��خ��ا���ص 
بتاريخ  بدايته  منذ  ال�ضحي  احلجر 
نهاية  غاية  واإىل   05/04/2020
مت  �ضخ�ضا   944 اأف��ري��ل  �ضهر 
حقهم  يف  خمالفة  حما�ر  حترير 
فيما  ،اأما  العدالة  اإىل  توجيهها  و 
خلل  املركبات  بحركة  يتعلق 
و�ضع  فتم  ال�ضحي  احلجر  فرتة 

دراجة   64 كذا  و  مركبات   106
توا�ضل   كما   ، باملح�ر  ن��اري��ة 
مراقبة  ال��ولي��ة  اأم���ن  م�ضالح 
مع  التجارية  امل��ح��لت  ن�ضاط 
لأ�ضحابها  امل�ضتمر  التح�ضي�ص 
الإج��راءات  اح��رتام  على  لل�ضهر 
من  للحد  والوقائية  ال�ضحية 
تبقى  حيث   ، الوباء   هذا  انت�ضار 
املتعلقة  القوانني  و  الإج���راءات 
املفعول   �ضارية  ال�ضحي  باحلجر 
الولية  اأم��ن  م�ضالح  تثمن  كما 
طرف  من  الوا�ضعة  ال�ضتجابة 
ال�ضحي  الإج��راء  لهذا  املواطنني 
و�ضحة  �ضحتهم  على  حفاظا 
نداءها ب�رورة  ، وجتدد  عائلتهم 
التدابري  ك��ل  بتطبيق  الل��ت��زام 
تفاديا  املنازل  البقاء يف  و  الوقائية 
الوباء  بهذا  العدوى  اأ�ضكال  لكل 
القاتل .                        ن. مزادة

ت�سديد  االإجراءات الردعية �سد 
املخالفني الإجراء احلجر ال�سحي مبع�سكر  

 مع اإيداع 106 مركبات و64 دراجة باملح�سر 

جواريات االإثنني 04 ماي 2020 م املوافق07
لـ 11 رم�ضان 1441 هـ - العــدد 1991

ال�ضنوي  ال��ربن��ام��ج  اإط���ار  يف 
اجلمعية  ط���رف  م���ن  امل�����ض��ط��ر 
بن  لبئر  اليتيم  ك��اف��ل  اخل��ريي��ة 
حلملتها  وا�ضتكمال   ، ع��اب��د 
فئة  ل��ف��ائ��دة  امل��وج��ه��ة  اخل��ريي��ة 
ونحن  ل�ضيما  والأيتام   الأرامل 
الف�ضيل  ال�ضهر  ب���واب  اأ على 
اأع�ضاء  الأ���ض��ب��وع  نهاية  ق��ام 
على  قفة   50 بتوزيع   ، اجلمعية 
مت  كما   ، البلدية  ي��ت��ام  واأ اأرام��ل 
يف  الت�ضامنية  العملية  تو�ضيع 
جائحة  وجمابهة  التكافل  اإط��ار 
من  معوزا   50 لت�ضمل  كورونا 
رئي�ص  ح�ضب  القفة  املنطقة،  بناء  اأ
بودومة  الرحمان  عبد  اجلمعية 
من  املح�ضنني  اح��د  ب��ه��ا  ت��ربع 
احد  مع  بالتن�ضيق  الولية  خارج 
واحتوت  املنطقة  بناء  اأ من  الأئمة 
زيت  اأ�ضا�ضية،  غذائية  مواد  على 
توابل   حم�ص  �ربة  قهوة  �ضكر 

اإىل  بالإ�ضافة  طماطم  خمرية 
لكل  ودجاجة  والفرينة  ال�ضميد 
ا�ضتح�ضنها  هذه  املبادرة   ، عائلة 
ع�ضية  وات���ت  ال�ضكان  جميع 

الف�ضيل.   ال�ضهر  حلول 
ح�ضب  هذه  الت�ضامنية  العملية 
العديد  �ضبقتها  املتحدث  ذات 
يف   ، التطوعية  احل��م��لت  م��ن 
حيث  كورونا  وباء  حماربة  اإطار 
من  بالعديد  اجلمعية.  اأع�ضاء  قام 
وتوزيع  ال�ضوارع  تعقيم  عمليات 
والأرام��ل  الأيتام  على  قفة.   50
بالإ�ضافة  الفارط  مار�ص  �ضهر 
من  اأزي���د  وت��وزي��ع  خياطة  اإىل 
خمتلف  على  كمامة  اآلف   10
العمومية  وامل��راف��ق  امل�ضالح 
مب��ح��ي��ط ال��ب��ل��دي��ة وخ��ارج��ه��ا ، 
التطوعية  احل��م��لت  ولزال���ت 
على  الق�ضاء  حني  اإىل  م�ضتمرة 
هذا الوباء .                   حممد.م

باملدية  عابد  بن  اليتيم"ببئر  "كافل 
توزع 100 قفة على اأيتام ومعوزين

بق�ضنطينة  ج��دي��د  م��ن  �ضيتم 
واحللويات  املرطبات  جت��ارة  غلق 
والأحذية  امللب�ص  وكذا  التقليدية 

ح�ضبما   ، الوايل  من  بقرار  وذلك 
علم  من خلية الت�ضال للولية .

"بالنظر  اأنه  امل�ضدر  ذات  واأو�ضح 
بالولية  الوبائية  الو�ضعية  اإىل 
الأخرية  الآون��ة  يف  ات�ضمت  التي 
العدوى  حالت  عدد  يف  بارتفاع 
بفريو�ص كورونا الناجمة عن عدم 
التي  الوقائية  الإج��راءات  اح��رتام 
قرر  العمومية،  ال�ضلطات  اتخذتها 
اللطيف  عبد  الولية،اأحمد  وايل 
امللب�ص  بيع  حملت  غلق  �ضا�ضي 

املرطبات،  اأن��واع  وكل  والأحذية 
وذلك كاإجراء وقائي لوقف تف�ضي 
امل�ضدر  ذات  واأ�ضار  كوفيد19-". 
تدابري  يحرتموا  مل  "التجار  اأن  اإىل 
الجتماعي  والتباعد  النظافة 
تعليمات  اإط���ار  يف  املفرو�ضة 
احلكومة املتعلقة بتو�ضيع قطاعات 
الن�ضاط وفتح التجارة"، م�ضيفا اأن 
"القرار يخ�ص جميع اأنواع التجارة 
و�ضيبقى   ، الولية  م�ضتوى  على 
�ضاري املفعول حتى اإ�ضعار اآخر" .

العزيز  عبد  الأول،  الوزير  وكان 
جراد قد اأكد خلل زيارة قادته اإىل 
على  تعمل  الدولة  باأن  ق�ضنطينة 
كورونا  فريو�ص  انت�ضار  احتواء 
قدرات  تدعيم  خلل  من  امل�ضتجد 
التكفل بالأ�ضخا�ص امل�ضابني بهذا 
اإىل �رورة  املواطنني  الوباء داعيا 
وحتمل  اليقظة  من  مبزيد  التحلي 
حماربة  يف  ودورهم  م�ضوؤولياتهم 

هذه اجلائحة.
حممد علي 

غلق جتارة املرطبات واملالب�ض واالأحذية بق�سنطينة من جديد

ك�ضف بيان مديرية ال�ضحة بولية 
لل�ضحة  الولئي  املدير  اأن  تب�ضة 
�ضجلت  م�ضاحله  اأن  وال�ضكان 
بع�ص  ط��رف  من  متعمدا  حتايل 
الأطباء اخلوا�ص، من خلل التهرب 
غلق  اإىل  واللجوء  املناوبة،  اأداء  من 

العيادات والهواتف.

كافة  علم  اإىل  اأنهى  واأ���ض��اف:  
الأطباء املخت�ضني، واأنه �ضيتم اتخاذ 
والتاأديبية  القانونية  الإجراءات  كل 
اإىل  املخالفني والتي قد ت�ضل  �ضد 
حد الغلق الفوري والنهائي للعيادة 

ف�ضل على املتابعة الق�ضائية.
الزين  حممد  �ضو�ضة 

املتابعة الق�سائية و الغلق الفوري 
للعيادات اخلا�سة لرف�سهم املناوبة بتب�سة

بقرار من الوايل 

متكنت عنا�ر �رطة العمران وحماية 
بجاية  ولي��ة  لأم��ن  التابعة  البيئة 
يف  املا�ضي  الأ�ضبوع  نهاية  خ��لل 
للحفاظ  تبذلها   التي  امل�ضاعي  اإطار 
وحماية  العمومية  ال�ضحة  على 
امل�ضتهلك، من حجز كمية معتربة من 
�ضاحلة  غري  فا�ضدة  البي�ضاء  اللحوم 
 2648 ب�  تقدر  الب�ري  لل�ضتهلك 
بعد  ج��اءت  العملية  تفا�ضيل  كلغ، 
مراقبة  بعملية  ال�رطة  عنا�ر  قيام 

املجهزة  املركبات  ا�ضتهدفت  وتفتي�ص 
نقطة  م�ضتوى  على  التربيد  بغرف 
ال�ضومام  ج�ر  والتفتي�ص  املراقبة 
ببلدية   09 رق��م  الوطني  بالطريق 
بجاية، حيث مت توقيف اأربعة مركبات 
البي�ضاء  اللحوم  من  بكميات  معباأة 
غري مغلفة ول حتمل اأية تعريفة كما اأن 
اأ�ضحابها ل يحوزون على ال�ضهادات 
البيطري  الطبيب  مل�ضدرها،  الثبوتية 
للولية  الفلحية  مل�ضالح  التابع 

امل�ضبوطة  للكميات  معاينته  وبعد 
لل�ضتهلك  �ضاحلة  غري  باأنها  تبني 
الب�ري كونها غري خا�ضعة ل�روط 
الذبح ال�ضحي ومذبوحة خارج املذابح 
املعتمدة للدولة ليتم حجزها وحتويلها 
اإىل حم�ر احليوانات للبلدية واإتلفها 
املحجوزة  الكمية  وتقدر  اجلري،  مبادة 
ملفات  اأجن��زت  وقد  كلغ،   2648 ب� 
ق�ضائية �ضد املخالفني واأر�ضلت  للع
دالة.                                     كرمي .ت 

حجز ما يقارب 27 قنطارا من اللحوم البي�ساء 
الفا�سدة ببجاية 

متكنت فرقة ال�رطة الق�ضائية للأمن 
بجاية  ال�ضاد�ص لأمن ولية  احل�ري 
توقيف  م��ن  الأ���ض��ب��وع  ه��ذا  خ��لل 
 25 العمر  من  يبلغ  ق�ضائي  م�ضبوق 
�ضنة، تورط يف ق�ضية حماولة القتل 
تفا�ضيل  �ضكني.   با�ضتعمال  العمدي 
اإىل  وارد  بلغ  بعد  جاءت  الق�ضية 
اأحد  تعر�ص  مفاده  ال�رطة  م�ضالح 
الأ�ضخا�ص البالغ من العمر 31 �ضنة، 
خمتلف  يف  طعنات  بعدة  للعتداء 
اأبي�ص  �ضلح  بوا�ضطة  ج�ضمه  اأنحاء 
م�ضبوق  �ضخ�ص  طرف  من  �ضكني 

ق�ضائيا معروف لدى م�ضالح ال�رطة 
ب�ضوابقه العدلية وذلك على م�ضتوى 
املوقف النهائي للحافلت بقرية تيزي 
عنا�ر  انتقل  الفور  على  ببجاية، 
وجدوا  اأين  املكان  عني  اإىل  ال�رطة 
امل�ضت�ضفى  اإىل  نقلت  قد  ال�ضحية 
يف حالة حرجة، وبعد القيام بعمليات 
بحث وحتري �ريعة وفعالة مت حتديد 
مت  وال��ذي  فيه  امل�ضتبه  تواجد  مكان 
وهو  منزله  م�ضتوى  على  توقيفه 
اليمنى  رجله  م�ضتوى  على  م�ضاب 
يف  التحقيق  وبعد  ال�ضجار،  نتيجة 

الع��ت��داء  �ضبب  اأن  تبني  الق�ضية 
فيه  امل�ضتبه  بني  ن�ضب  خللف  راجع 
وال�ضحية يف �ضاعة متاأخرة من الليل 
، وهما يف حالة �ضكر اأين تبادل ال�ضب 
�ضجار  اإىل  الو�ضع  ليتطور  وال�ضتم 
اأين قام امل�ضتبه فيه باإخراج �ضكني من 
قاتلة  طعنات  �ضبعة  وتوجيه  معطفه 
ج�ضمه  اأنحاء  خمتلف  يف  لل�ضحية 
)على م�ضتوى الراأ�ص، الوجه، ال�ضدر( 
ثم تركه يتخبط يف دمائه ولذ بالفرار 

نحو وجهة جمهولة.                   
                                                ك. ت 

توقيف م�سبوق ق�سائيا تورط يف ق�سية حماولة القتل 
العمدي ببجاية

بها  ت��ق��دم  ���ض��ك��وى  اث���ر  ع��ل��ى 
�ضيدي  بلدية  من  ينحدر  مواطن 
تعر�ص  مفادها  علي  بن  احممد 
كانت  وال��ت��ي  لل�رقة  �ضاحنته 
عائلي  م�ضتودع  داخ��ل  مركونة 
ب��ن��ف�����ص ال��ب��ل��دي��ة وا���ض��ت��غ��لل 
عن�ر  تن�ضيط  وبعد  للمعلومات 
مكنت  وال��ت��ي  ال���ض��ت��ع��لم��ات 
ل��درك  الإقليمية  الفرقة  اأف���راد 

من  ع��ل��ي  ب��ن  احم��م��د  ب�ضيدي 
يف  متخ�ض�ضة  ب�ضبكة  الإطاحة 
 05 من  متكونة  املركبات  �رقة 
اأ�ضخا�ص   03 توقيف  مت  اأ�ضخا�ص 
حالة  منهم يف   02 بقي  فيما  منهم 
ال�ضاحنة  ا�ضرتجاع  مت  كما   ، فرار 
ال�رقة  100حمل  من  امل�روقة 

تلم�ضان. ولية  م�ضتوى  على 
اأبو ع�ضام

الدرك يفكك �سبكة ل�سرقة املركبات 
بغليزان 

توزيع 60 قفة 
رم�سانية على 

العائالت بتب�سة 
60 قفة رم�ضانية وثاين  مت توزيع 
عائلت  ل��ف��ائ��دة  ت���وزع  ح�ضة 
طرف  من  بتب�ضة  الإرهاب  �ضحايا 
الإره��اب  �ضحايا  منظمة  مكتب 
وذوي احلقوق ، تنقل ملنازلهم .ويف 
التربع  م�ضتثمر  بادر  ال�ضياق  ذات 
األف   300 ملخزون ولية تب�ضة، ب 
طبية  ب��دلت  و10  القفازات  من 
وقائية كاملة مل�ضت�ضفيات الولية، 
و600 كي�ص من ال�ضميد  للعائلت 

املعوزة.       
                      �ضو�ضه حممد الزين

هالك �ساب 
غرقا يف بركة 
مائية بخن�سلة

املدنية  احلماية  عنا�ر  انت�ضل 
بخن�ضلة  ر�ضا�ص  اأولد  لبلدية 
من  يبلغ  ل�ضاب  جثة  اأم�ص  �ضباح 
عرث  الذي  �ضنة   17 حوايل  العمر 
مبنطقة  مائية  بربكة  غريقا  عليه 
ر�ضا�ص  اأولد  ببلدية  امل��اء  راأ���ص 
اأفراد  قبل  من  نقله  ليتم   ، بخن�ضلة 
امل�ضت�ضفى،  نحو  املدنية  احلماية 
اأن  الطبية  املعاينة  بعد  ليتبني 
فتحت  حني  يف  متوف،  ال�ضحية 
املعنية  الأمنية  امل�ضالح  من جهتها 
حتقيقها يف ملب�ضات احلادثة .                                                                                
ونا�ص لزهاري
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دعــــــــــــــاء

َفاإِيِناّ  َعِناّي  ِعَباِدي  �َضاأََلَك  “َواإَِذا 
اإَِذا  اِع  الَداّ َدْعَوَة  اأُِجيُب  َقِريٌبۖ  

َدَعاِنۖ  َفْلَي�ْضَتِجيُبوا يِل َوْلُيوؤِْمُنوا 
ِبي َلَعَلاُّهْم َيْر�ُضُدوَن “.

ْب ِايَلَّ فيِه اْلإح�ضاَن ، َو  اَللاُّهمَّ َحبِّ
ْه فيِه اْلُف�ُضوَق َو الِع�ضياَن َو  َكرِّ
ْم َعَليَّ فيِه ال�َضَخَط َو الناّرياَن  َحرِّ

بَعْوِنَك ياغياَث املُ�ضَتغيثنَي .

اأقبلوا على القراآن يف هذه االأيام

جًدا،  كبرية  نعمة  ذاته  حد  يف  الأمر  فهذا  رم�ضان،  بلَّغنا  باأن  علينا  الله  منَّ  قد 
ُيبلِّغهم  باأن  اأ�ضهر كاملة  ة  الله �ضتَّ الله عليهم يدعون  ال�ضلف ر�ضوان  فقد كان 
اأملهم  فخانهم  ال�ضهر  هذا  ي�ضوموا  اأن  ياأملون  معنا  كانوا  ممن  فكم  رم�ضان، 

ف�ضاروا قبله اإىل ظلمة القرب.
�ضهر  الطيبة  والنفحات  والربكات  اخلري  �ضهر  الأحياء،  اأيها  اأنتم  اأتاكم  قد  وها 
زيادة الأجر بع�ر الأمثال، �ضهر رفع الدرجات ونيل القربات، وغفران ال�ضيئات.

اإنه �ضهر القراآن.لعلنا نتحدث عن ف�ضائل القراآن يف هذا ال�ضهر.
يقدم  وهو  للإن�ضان،  وجود  ومنهج  حياة  كتاب  فهو  عظيم،  القراآن  ف�ضل  اإنَّ 

للم�ضلم كل ما يحتاج يف الدنيا والآخرة، فهو الدواء وال�ضفاء.
َو�ِضَفاٌء  َرِباُّكْم  ِمْن  َمْوِعَظٌة  َجاَءْتُكْم  َقْد  ا�ُص  الَناّ َها  اأَُياّ َيا  تنزيله:  قال احلق يف حمكم 

ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة ِلْلُموؤِْمِننَي ]يون�ص:57[. مِلَا يِف ال�ضُاّ
وال�ضتكبار  واجلحود  ال�ضك  اأمرا�ص  من  لها  �ضفاٌء  ال�ضدور،  يف  ملا  �ضفاٌء  اإنه 
والعداوة  والبغ�ضاء  واحلقد  والغل  واحل�ضد  والنفاق  الرياء  من  �ضفاٌء  احلق،  عن 

للموؤمنني، �ضفاٌء من الهم والغم والقلق.
اإنه كتاب كرمي اأنزله الله تعاىل نوًرا ت�ضتب�رون به، وعلًما تهتدون به، ودليًل 
عز  الله  قال  واأخلقكم،كما  واأعمالكم  وعبادتكم  عقيدتكم  يف  اإليه  ت�ضتندون 

ِبيًنا  مُّ ُنوًرا  اإَِلْيُكْم  َواأَنَزْلَنا  بُِّكْم  رَّ ن  مِّ ُبْرَهاٌن  َجاَءُكم  َقْد  ا�ُص  النَّ َها  اأَيُّ َيا  وجل: 
ٍل  َوَف�ضْ ْنُه  مِّ َرْحَمٍة  َف�َضُيْدِخُلُهْم يِف  ِبِه  ُموا  َواْعَت�ضَ ِه  ِباللَّ اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َفاأَمَّ  

]الن�ضاء:174-175[. �ْضَتِقيًما  مُّ اًطا  َ اإَِلْيِه �رِ َوَيْهِديِهْم 
�ضفيًعا  القيامة  يوم  ياأتي  فاإنه  القراآن  اقروؤوا  م�ضلم:  �ضحيح  يف    قال 

804[.وعن ابن عبا�ص قال: بينما جربيُل قاعٌد عند  لأ�ضحابه ]رواه م�ضلم: 
ال�ضماِء  من  باٌب  هذا  فقال:  راأ�َضه،  فرفع  فوِقه،  من  ا  نقي�ضً �ضمع   ، النبيِّ 
اإىل  نزل  ملٌك  هذا  فقال:  ملٌك،  منُه  فنزل  اليوم،  اإل  قط  يفتح  اليوم، مل  ُفِتَح 
الأر�ِص، مل ينزل قط اإل اليوم، ف�ضلَّم وقال: اأب�ِرْ بنورٍيِن اأوتيتهما مل يوؤتهما 
اإل  منهما  بحرٍف  تقراأَ  لن  البقرِة،  �ضورِة  وخواتيُم  الكتاِب  فاحتُة  قبلك،  نبيٌّ 
الله  الله بن م�ضعود قال: قال ر�ضول  806[.وعن عبد  اأُعطيَته. ]رواه م�ضلم: 

اأقول  ل  اأمثالها،  بع�ر  واحل�ضنة  ح�ضنة،  به  فله  الله  كتاب  ِمن  حرًفا  قراأ  َمن   :
}اأمل{ حرف، ولكن اأِلف حرف، ولٌم حرف، وميٌم حرف.  ]رواه الرتمذي:2910، 

.]6469 و�ضححه الألباين يف �ضحيح اجلامع: 

�سالة الرتاويح بني بكاء االطفال واخل�سوع
جنة الأطفال منازلهم" عبارة دراأنا على كتابتها 
حفاظا  وذلك  الزفاف،  حفلت  بطاقات  داخل 
يت�ضبب  التي  الفو�ضى  من  احلفل  اأجواء  على 
منع  ن�ضتطيع  مل  للأ�ضف  لكن  ال�ضغار،  بها 
امل�ضلني  �ضفوف  داخل  الأطفال  هوؤلء  اإزعاج 
بامل�ضاجد، ل�ضيما �ضلة الرتاويح والتي حتر�ص 
امل�ضجد  يف  تاأديتها  على  املنازل  ربات  معظم 
ت�ضتت  يف  يت�ضبب  مما  اأطفالهم  م�ضطحبني 

امل�ضليات وعدم خ�ضوعهن.

امل�سجد  يف  الن�ساء  بني  م�ساجرة 
ب�سبب طفل!

�ضلة  اأداء  على  حتر�ص  التي  رويد  اأم  اأو�ضحت 
الرتاويح يف امل�ضجد خلل �ضهر رم�ضان اأن كثري من 
"اذكر  وقالت  للم�ضجد،  اأطفالهن  يح�رن  الأمهات 
ت�ضاجرت  الرتاويح،  �ضلة  يف  املواقف  اإحدى  يف 
من  يبلغ  الذي  طفلها  بكاء  ب�ضبب  اأخرى  مع  �ضيدة 
اأنه ظل طيلة الركعتني الأوىل يف  العمر �ضنة، حيث 
الرتاويح يبكي كثرياً وت�ضبب يف ازعجنا، لتقوم احدى 
امل�ضليات وتنهر على الأم وتطلب منها املغادرة، يف 
متخذات  جميعا  راأتنا  عندما  لكن  رف�ضت،  البداية 

ذات املوقف غادرت هي وطفلها على م�ض�ص!.

نبحث عن الطماأنينة يف امل�سجد:
�ضلة  لأداء  تذهب  عندما  اأنها  عقيل،  فاطمة  بينت 
اخل�ضوع  عن  تبحث  فاإنها  امل�ضجد  يف  الرتاويح 
"لكن ممار�ضات البع�ص تخرجنا  والطماأنينة، وقالت: 
طفلها  حت�ر  الأمهات  بع�ص  فنجد  اخل�ضوع،  عن 
ليلعب اأمام ال�ضفوف مما يوترنا، لذا اطلب من كل اأم 
ل جتد مكانًا ت�ضع اأطفالها فيه عند ذهابها للم�ضجد 
اأن ل توؤذي غريها با�ضطحابهم معها، فامل�ضاجد بيوت 

الله ولها حرمتها."

نفتقر ثقافة االأماكن العامة
ويف ال�ضياق ذاته تقول �ضماح عبد الرحمن، للأ�ضف 

الكثري منا يجهل ثقافة الأماكن العامة واآدابها، 
فامل�ضجد اأحد املرافق الدينية الهامة والتي يجب 
جند  للأ�ضف  لكن  اجلميع،  قبل  من  حترتم  اأن 
عدم  اأو  بجهل  ترتكب  خاطئة  كثرية  ممار�ضات 
وعي، كاأن جند من يتحدثون بني الأذان والإقامة 
دون مراعاة باأن هناك من تقراأ القراآن اأو ت�ضلي.

بع�ص احللول لحرتام ال�ضلة يف امل�ضجد
للم�ضجد عند  اطفالها  اإح�ضار  الأم عدم  *على 
باأداء  رغبت  واإن  الرتاويح،  �ضلة  لأداء  ذهابها 
فيه  ت�ضع  مكان  جتد  ومل  امل�ضجد  يف  ال�ضلة 
مع  بامل�ضجد  ال�ضلة  اأيام  فلتتقا�ضم  طفلها، 

زوجها يوم هي تذهب وهو مي�ضك الطفل والعك�ص.
*يجب اأن تعي املراأة اأن امل�ضجد لي�ص مكانًا للأحاديث 

والنقا�ص، بل هو مكان للعبادة واأداء ال�ضلة.
دون  الأطفال  دخول  متنع  امل�ضجد  يف  مراقبة  *و�ضع 
اأو  احد من جراء �راخهم  يتاأذى  4 �ضنوات حتى ل 

لعبهم.
بنظافتها  للم�ضجد  تاأتي  م�ضليه  كل  تهتم  *اأن 
منزلها  من  تاأتي  من  هناك  وللأ�ضف  ال�ضخ�ضية 
دون الهتمام بالنظافة فتجد الروائح وخا�ضة رائحة 

الطعام.

حدث يف
يتزوج  حممد  الر�ضول   - هـ   3

بزينب بنت خزمية امللقبة باأم 
امل�ضاكني.

الر�ضول  على  ثقيف  من  وفد  قدوم   - هـ  حممد 9 
فاأ�ضلموا. وكان �ضيدهم عروة بن م�ضعود قد جاء 

قباًل معلًنا اإ�ضالمه، ثم اأ�ضتاأذن الر�ضول يف الرجوع 
اإىل قومه ليدعوهم اإىل االإ�ضالم، فلما رجع اإليهم 

ودعاهم اإىل االإ�ضالم رموه بالنبل فقتلوه ثم ندموا. 
وراأوا اأنهم ال طاقة لهم بحرب امل�ضلمني فبعثوا وفدهم 

هذا اليوم معلنني اإ�ضالمهم، فقبل منهم الر�ضول ذلك 
وبعث معهم اأبا �ضفيان �ضخر بن حرب واملغرية بن 

�ضعبة لتحطيم اأ�ضنامهم.
بقيادة  خرا�ضان  يف  العبا�ض  بني  دعوة  ظهور   - هـ   129

اأبي م�ضلم اخلرا�ضاين.

وتاأتينا يا رم�سان بريئا !

ذيب عمر   / بقلم   
متحامل  اأكون  اأن  طبعا  ميكن  ل 
 ، اإليهم  اأنتمي  الذين  الرجال  على 
ون�ضاهده  ن�ضمعه  ما  اأغلب  ولكن 
يوؤكد بو�ضوح على اأن الكثري من 
ون بحالة قلق وا�ضطراب  الرجال ميراّ
جتعلهم   ، ال�ضيام  �ضاعات  كبرية 
�ضجارات  حدوث  يف  يت�ضباّبون 
تاأثري  بحجة  العائلي  الو�ضط  يف 
واأقوالهم  ت�رفاتهم  على  ال�ضيام 
فيظلمون بذلك زوجاتهم واأولدهم 
يرونها  ول  الأخطاء  فيهم  ويرون 
خ�ضارة  اأكرب  هذه   ، اأنف�ضهم  يف 
يف  الرجال  بع�ص  لها  �ص  يتعراّ
والفرح  والثواب  الطماأنينة  �ضهر 
ولكن  بال�رعة  ال�ضديد  فلي�ص   ،
عند  نف�ضه  ميتلك  من  ال�ضديد 
ر�ضولنا  حديث  هذا   ، الغ�ضب 
عليه  الله  �ضلى  حممد  الكرمي 

يعملون  الذين  هم  وقليل  و�ضلم 
عليه  النبي  يكون  اأن  ويرجون  به 
ال�ضلة وال�ضلم اأ�ضوتهم احل�ضنة ، 
ولكن للأ�ضف هناك من ل ميتلكون 
عن  الناجت  الغ�ضب  �ضاعة  اأنف�ضهم 
ل  ما  فيحدث  امل�ضاكل  اأو  التعب 

يكون خطر له على البال ، فكيف 
باأجواء  ينعم  عاقل  م�ضلم  لرجل 
املجتمعة يف  العمر  �ضاعات  اأعظم 
ف  ويت�راّ والأنوار  الربكات  �ضهر 
بغباء واندفاع كبريين دون تفكري 
ت�رفاته  فتقوده  ؟!  حكمة  اأو 

والعبث  �ضيامه  اإف�ضاد  اإىل  هذه 
مبراقبة  جميع  علينا   ، بح�ضناته  
�ضلوكاتنا يف رم�ضان ويف غريه ، 
تعاملنا  نوعية  اإىل  اأكرث  ننتبه  واأن 
مع الآخرين حتى ل تذهب ح�ضناتنا 
اإىل وجهة  خاطئة ، دقائق رم�ضان 
ا�ضتثمارها  ويجب  معدودة  املبارك 
وا�ضتنها�ص  طباعنا  تهذيب  يف 
هممنا ، والتخلاّ�ص من كل طقو�ص 
بحياتنا  للرتقاء  والقبح  العنف 
 ، واأرقى  اأف�ضل  م�ضتوى  اإىل 
خطايانا  كل  من  بريء  رم�ضان 
يف  ما�ص  حمتواه  يف  راق  لأنه 
وينبذ   ، املجتهدين  يجازي  طريقه 
ال�ضواذ املنحرفني الذين ل حظاّ لهم 
للمنا�ضبات  العملقة  الرثوة  من 
الدينية العظيمة ! اللهم اأجعل اأيامنا 
الرم�ضانية  مليئة باخلري وال�ضلح 
وعامرة بالثواب والطماأنينة ، تقباّل 

ام. يام والقياّ ا ومنكم ال�ضاّ الله مناّ

ال�سجارات العائلية الرم�سانية �سببها الرجال يف معظمها ، واأزهار النبل والتميز التي تغمرنا عند حلول رم�سان قتلها جفاف النفو�ض 
وجهلها ، ال�سيام مدر�سة فاأين نحن منها ؟! كن �سويا عاقال وقل اللهم اإين �سائم !! 

عالج رائحة الفم خالل �سهر رم�سان يف ب�سع خطوات
رائحة الفم الكريهة ميكن اأن تنتج ب�ضبب اجلفاف والآثار اجلانبية ال�ضائعة لل�ضيام، ولكن هناك بع�ص الإجراءات التي ميكن اتباعها للتخفيف من رائحة 

الفم خلل �ضهر رم�ضان.
ويف ما يلي ت�ضتعر�ص ولء �ضحادة، الأخ�ضائية يف جمال �ضحة الأ�ضنان يف عيادة الدكتور روز لطب الأ�ضنان يف دبي جمموعة من الن�ضائح املهمة 

للحفاظ على �ضحة ونظافة الفم خلل �ضهر رم�ضان، فتقول بداية:
"ميكن اأن توؤدي التغيريات يف العادات الروتينية اليومية وا�ضطرابات اأوقات النوم خلل فرتة ال�ضيام اإىل عدم الهتمام الكايف بنظافة الفم، وهذا 

ما ميكن اأن ي�رُّ ب�ضحة الأ�ضنان واملعاناة من م�ضاكل رائحة الفم الكريهة واأمرا�ص اللثة.
وينبغي على ال�ضائمني خلل هذا ال�ضهر الف�ضيل اتباع روتني يومي جديد، وتنظيف اأ�ضنانهم بعد الإفطار وال�ضحور ملنع تراكم البكترييا".
ة  واأو�ضت الأخ�ضائية ولء �ضحادة جميع ال�ضائمني ب�رب الكثري من املياه وتناول الفواكه واخل�روات والبتعاد عن تناول الأطعمة احلاراّ
واملاحلة اأثناء الإفطار وال�ضحور من اأجل جتناّب ح�ضول اجلفاف خلل �ضاعات ال�ضيام. وقدمت بع�ص الن�ضائح التي ت�ضهم يف احلفاظ على 

نظافة الفم خلل �ضهر ال�ضيام:
 تنظيف الأ�ضنان مرتني يف اليوم ملدة دقيقتني با�ضتخدام معجون الأ�ضنان بعد الإفطار وال�ضحور على حد �ضواء.

• ا�ضتخدام اخليط لتنظيف الأ�ضنان بانتظام لتجناّب تراكم البكترييا وخ�ضو�ضًا ما بني الأ�ضنان، لأنَّ فر�ضاة الأ�ضنان ل ت�ضتطيع الو�ضول اإليها.
• ا�ضتخدام غ�ضول الفم امل�ضاداّ للبكترييا ميكن اأن ي�ضاعد اأي�ضًا يف التخفيف من رائحة الفم الكريهة.

• ا�ضتخدام مك�ضطة لتنظيف الل�ضان للتخل�ص من البقايا البي�ضاء التي تغطي الل�ضان، وهذا ما ميكن اأن يكون يف كثري من الأحيان �ضببًا لرائحة الفم الكريهة.
• تنظيف الأ�ضنان مبا�رة بعد تناول ال�ضمك اأو احلليب خلل الإفطار اأو ال�ضحور، لأنها حتتوي على العديد من الربوتينات التي قد تت�ضبب برائحة الفم الكريهة.

• جتناّب الأطعمة مثل الثوم والب�ضل ملنع ح�ضول رائحة كريهة، حيث تتحلل هذه الأطعمة يف الفم ثم تنتقل اإىل اجلهاز اله�ضمي، ول يتمُّ التخل�ص من الرائحة حتى مير الطعام بالكامل 
عرب اجل�ضم.

• التوقف عن التدخني الذي ُيعرف باأنه من اأهم امل�ضببات للرائحة الكريهة وتلوث الأ�ضنان. ويعترب �ضهر رم�ضان املبارك الوقت املثايل للراغبني بالإقلع عن التدخني نهائيًا.

بجاية / ارتفاع االأ�سعار وتراجع القدرة ال�سرائية وتعومي 
قيمة الدينار ثالوث عّقد يوميات املواطن 

مل تعد احلياة الجتماعية حتمل اأخبار �ضارة لأفراد املجتمع نتيجة التعقيدات اليومية التي 
تتزايد يوما بعد يوم والتي ت�ضيق اخلناق على العائلت يف ماأكلها وملب�ضها ب�ضبب تراجع 
فقد  الرتفيه وو�ضائلها  اأما عن   ،.. الدينار  قيمة  الأ�ضعار وتعومي  وارتفاع  ال�رائية  القدرة 
غادرت ف�ضاء املواطن الب�ضيط منذ �ضنوات وغا�ضت يف اعماق الحلم وفقدت واقعها 
اليومية بحثا   اأ�ضري �ضوؤون حياته  املجتمع  واأ�ضبح   ، اإىل وقت قد ل يكون قريبا  امللم�ضي 
عن الرخاء وتوفري ما يحتاجه من �روريات ومغذيات اأ�ضا�ضية  التي تلبي حاجيات اأفراد 
العائلت التي تنتظر بزوغ �ضم�ص يف يوم جديد يحمل بني طياته ح�ضن اخلاطر والعي�ص 
الكرمي ، اإن الظروف الجتماعية ال�ضعبة ل تتيح لأي فئة كانت من الطبقة الكادحة وحتى 
احلديث  الع�ر  ب�روريات  وثيقا  ارتباطا  املرتبطان  واآمالها  اأحلمها  حتقق  اأن  املتو�ضطة 
املبني على ال�رعة والتكنولوجية و اللتان جتعلن  �ريحة ال�ضباب مولعة باملو�ضة والربح  
ال�ضهل وال�ريع ، مما يجعل الواقع اليوم ي�ضري يف اجتاه مت�ضابك يحتاج اإىل تدبري ودراية 
وح�ضن التفكري، والبحث عن ال�ضبل التي ت�ضاعد على تخفيف الأزمة و اإعادة  الأمل اإىل 
النفو�ص ، فاجلبهة الجتماعية يف الوقت الراهن وتزامنا مع انت�ضار جائحة كوفيد 19 ، تعاين 
من عدة جوانب  نف�ضية واجتماعية واقت�ضادية ،اما النف�ضية فهي متعلقة بالناحيتني الثانية 
اقتناء ما حتتاجه من م�ضتلزمات  ن ال�ر من  والثالثة ،كون الغلء يزيد من  �ضعوبة متكاّ
تقف  التي  العائلت  نف�ضية  �ضلبا على  توؤثر  بقوة   نف�ضها  تفر�ص  التي  فالأ�ضعار  يومية، 
حائرة جم�ضدة عليها ما يقال عن العني الب�ضرية واليد الق�ضرية ،واأما الناحية القت�ضادية 
ال�ضغل  منا�ضب  توفري  يتم  احلياة حيث من خللها  املجتمع يف  ا�ضتمرار  فتلك هي جوهر 

وعلى   . اأخرى  جهة  من  املجتمع  ال�ضاملة يف  التنمية  وت�ضاهم يف حتريك عجلة  جهة  من 
�ضوء هذه املعطيات تتجلى حقيقة اأن ع�ر التكال والتواكل قد وىل وانه قد حان الوقت 
للت�ضمري عن ال�ضواعد وتفعيل امللكات واملواهب وت�ضجيع العقول العاملة والذكية لتفجري 
قاعدة  القادمة  للأجيال  وت�ضمن  تلب�ص  ما  وت�ضنع  تاأكل  ما  تنتج  حتى  اخللقة  طاقاتها 
وعالية  الأر�ص  عمق  يف  جذورها  �ضاربة  �ضلبة  وباأوتاد  �ضليمة  اأ�ض�ص  وفق  مبنية  حياة 
يف ال�ضماء، وهذه الأمور بديهيا ل حتتاج اىل معجزة ول اإىل قوة خارقة .. بل تتطلب تثمني 
ل عليه ليقود  العمل واإعادة العتبار له وال�ضتثمار يف عن�ر ال�ضباب الذي يجب ان يعواّ
توجيهه  يتم  ان  والغايل، �ريطة  احلبيب  الوطن  هذا  بناء �رح  وي�ضارك يف  احلياة  قطار 
اإيجابية مقرونة بالإرادة  البناء والت�ضييد ب�ضورة  توجيها �ضليما يحمل يف جنباته ملمح 
التغريات  هذه  خ�ضم  ويف  والوفاء،  بالإخل�ص  املمزوجة  ال�ضامية  املعنوية  والروح  املتينة 
ال�ريعة ل تبدو الأمور معقدة اىل درجة التجميد والكبح عن التفكري والعمل. بل ان مثل 
العامة ك�ضبيل يحقق  بامل�ضلحة  تاأخذ  الأو�ضاع حتتاج اىل جمهودات جماعية هادفة  هذه 
الغايات املن�ضودة لو�ضع قطار التنمية على ال�ضكة ويف الجتاه الذي مي�ضي اىل تاأ�ضي�ص 
ح�ضارة اإن�ضانية راقية جتمع بني حتقيق عنا�ر القوة، ال�ضتقرار، الزدهار والتطور، تلك 
هي ملمح البناء امل�ضتقبلي التي يطمح اليها املجتمع لي�ضنع لواقع حياته عنوانا  �ضاطعا 
الب�رية وجتعل منها فل�ضفة حكيمة   بالأمل  واحلب وواجهة  متاألقة تنري درب احل�ضارة 

تقود �ضفينة احلياة اىل بر المان . 
كرمي تقلميمت   

 املقادير 
ملعقة كبرية بقدون�ص

ملعقة كبرية زجنبيل
ن�ضف كوب كزبرة

1/2 ملعقة �ضغرية كمون
مفروم  فليه  دجاج  جرام   500

ناعم
حبة واحدة ب�ضل مفرومة

ف�ضان ثوم مهرو�ص
ملح

فلفل اأ�ضود
بهارات ح�ضب الرغبة

بي�ضة
ملعقتان كبريتان  دقيق

�ضغرية

طريقة العمل
باملاء  جيدا   الدجاج  نظفى   -
والدقيق  اخل�ضن  وامللح  البارد 

ثم يفرم.
بالب�ضل  الدجاج  -اخلطى 
املهرو�ص  الثوم  و  املفروم 
الذوق  ح�ضب  البهارات   و  
والفلفل  وامللح  البقدون�ص  و 
والكمون  والكزبرة  والزجنبيل 
على  لنح�ضل  جيداً  بع�ص  مع  

خليط كباب الدجاج.
الكباب  و�ضبعى  �ضكلى   -
اإنتهاء  حتى  خ�ضبية  اأ�ضياخ  يف 

الكمية.
-  اإدهنى �ضينية الفرن بالزيت، 
اأ�ضياخ  داخلها  يف  تو�ضع 
ملدة  الفرن  تدخل  ثم  الكباب 
وياأخد  لي�ضتوي  �ضاعة  ن�ضف 

�ضكل التحمري.
الفرن  من  ال�ضينية  اخرجى   -
بالفرن  الدجاج  كباب  و�ضعى 
باأوراق  مفرو�ص  طبق  على 
الب�ضل  وحلقات  البقدون�ص 

والطماطم والفلفل الأخ�ر

كباب الدجاج امل�سوى 
بالفرن

الطبـــــق الرئي�ســـــي

الطماطم  ح�ساء  عمل  طريقة 
اأو البندورة مع ال�سكالوب

مــــقبـــــــــــالت

املقادير
الرغبة/ �ضكالوب/ ملح  ح�ضب  2 قطعة 
مفروم  ثوم  ف�ص  الرغبة/2  ح�ضب  فلفل 
ناعم/ملعقة �ضغرية �ضكر/2 كوب مرقة/ 
3 حبات طماطم مق�رة ومفرومة ناعم/
كبرية  ملعقة  ناعم/3  مفروم  ب�ضل  حبة 

ملعقة   2 طازج/  ريحان  كوب  ربع  طماطم/  �ضل�ضة  كبرية  ملعقة   2 زبدة/ 
كبرية زيت زيتون

طريقة العمل
- �ضخني الزبدة وا�ضيفي اإليها الب�ضل والثوم مع التقليب امل�ضتمر ملدة 5 دقائق 
املرقة،  ال�ضل�ضة،  الطماطم،  اأ�ضيفى  للذهبي+  حتى ي�ضبح لون اخلليط مائًل 
ال�ضكر، وقلبى اخلليط حتى تتجان�ص املكونات+ نكهي ال�ضوربة بامللح والفلفل 
 15 ملدة  واتركيها  النار  خففي  ثم  الغليان،  يف  تبداأ  حتى  النار  على  واتركيها 

دقيقة+ قطعي الريحان اإىل �رائح رفيعة واأ�ضيفيه لل�ضوربة.
- اتركي ال�ضوربة على النار ملدة 3 دقائق ثم ارفعيها واتركيها لتربد قليًل، ثم 

اخلطيها يف اخللط حتى ُت�ضبح خليطًا ناعمًا
- اأعيدي املزيج اإىل النار لت�ضخينه مع مراعاة عدم الغليان.

- �ضخني الزيت يف مقلة  ثم �ضعي �رائح ال�ضكالوب مع التقليب حتى يحمر 
من اجلهتني، ثم اتركيها ليربد قليًل وقطعيها اإىل �رائح.

وجه  على  ال�ضكالوب  �رائح  و�ضعي  التقدمي،  اأطباق  يف  ال�ضوربة  �ضبي   -
ال�ضوربة وزينيها باأوراق الريحان وقطع اخلبز املحم�ص. 

تعر�ص  ال��ذي  يو�ضف  الله  فنبي 
من  عظيم   اأذى  و  عظيم   لبلء 
و   ، لعتاب  يجنح  فلم    ، اإخوانه  
يف  تعرفون  ما  اإخوته  من  بد  قد 
خ�ضها  التي  القراآنية  ال�ضورة 
ال�ضديق  الله  نبي  اإن   ، لنبيه  الله 
و  العداوة  لق�ضة  ي�ر  مل  يو�ضف 
و  القتل   حماولة  و  الغرية  ق�ضة 
اأبيه  عن  ابعاده  لق�ضة  ي�ر   مل 

اأ�ضلوب  يف  راق��ي��ا  ك��ان  لقد   ،
الدعوة  رق��ي    ، للق�ضة  عر�ضه 
اأ�ضلوب  فكان   ،   ، يحملها   التي 
عر�ص  جتمل باأروع الأريحيات  ، 
بكلمات  الكرمي  القراآن  اأوجزه  فقد 
موحية معربة  يف غاية الإيجاز  و 
}َوَقْد   : تعاىل  قوله   يف  الإعجاز 
ْجِن  ال�ضِّ ِمَن  اأَْخَرَجِني  اإِْذ  َبي  اأَْح�َضَن 
اأَن  َبْعِد  ِمن  اْلَبْدِو  َن  مِّ ِبُكم  َوَجاء 
اإِْخَوِتي{  َوَبنْيَ  َبْيِني  ْيَطاُن  ال�ضَّ نَّزَغ 

]يو�ضف:100[
اأن          و كم يح�ضن بي و بكم 
املوجودة  الكلمات  نقف عند دللة 
اإِْخَوِتي{  َوَبنْيَ  }َبْيِني  قو�ضني  بني 
لنف�ضه   يبداأ  يو�ضف  الله  فنبي 
اأدب هذا   فاأي   ، باإخوته  ثم  معر�ضا 
، و اأي جمال خلق هذا ،  اإنه در�ص 
نتعلم   ليتنا    ، اخللق  نبل  يف  قيم 

منه خلق التغافر و العفو  .
من  نتعلمها  التي  ال��درو���ص  اإن   
اإىل  ال�ضرب  روائع الق�ضة  حاجتنا 

لكظم    حاجتنا   و    ، الأذى  على 
الغيظ   و كف  الأذى  ،  و الرتفع 
على الرد على الإ�ضاءة  ، و التجمل 
باحللم  ،  و املكافاأة  باملعروف  ، و 
،  فهذه هي   اللتفات  ملا هو مهم  
اأخ��لق  و  ال��دع��وة   حملة  اأخ��لق 

حملة الر�ضالة الهادية  . 
يف  راقيا  ال�ضعراء  ابداع  يبقى  و 
و  العفو  قيم  لف�ضائل  ال��دع��وة 
دللة    ذات  رقيقة  باأبيات  التغافر 
الأخذ  على  حتملكم  حتملني      ،
 ، التغافر  و  العفو  خلق  بجميل 
لنا  �ضاعرنا  يوجهها  دعوة  هي  و 
باأ�ضلوبه املرح لتاأ�ضي  بهذا  اخللق 

الإ�ضلمي و الن�ضاين الراقي .
الذي  احلديث  نطوى  بنا  تعالوا 

جرى
 ول �ضمع الوا�ضى بذاك ول درى 

تعالوا بنا حتى نعود اإىل الر�ضا 
وحتى كاأن العهد مل يتغريا 

لقد طال �رح القال والقيل بيننا

 وما طال ذاك ال�رح اإل ليق�را
من اليوم تاريخ املحبة بيننا 

الذي  العتاب  ذاك  عن  الله  عفا 
جرى 

خمبث  بقلب  ندعو  ان  اأحوجنا  ما   
يجمع  و  رابطتنا  ليوحد  الله  ندعو 

كلمتنا على احلق املبني       
القلوب  هذه  اأن  تعلم  اإنك  اللهم   "
والتقت  حمبتك  على  اجتمعت  قد 
على  وت��وح��دت   ، طاعتك  على 
ن�رة  على  وتعاهدت   ، دعوتك 
واأدم  رابطتها  الله  فوثق  �ريعتك 
واملأها   ، �ضبلها  واه��ده��ا  وده��ا 
وا���رح   ، يخبو  ل  ال��ذي  بنورك 
 ، ب��ك  الإمي���ان  بفي�ص  �ضدورها 
واأحيها   ، عليك  التوكل  وجميل 
ال�ضهادة  على  واأمتها   ، مبعرفتك 
املوىل ونعم  نعم  اإنك   ، �ضبيلك  يف 
اللهم  و�ضل  اآمني  اللهم   ، الن�ضري 
اآل��ه  وع��ل��ى  حممد  �ضيدنا  على 

و�ضلم و�ضحبه 

درو�ض و عرب قراآنية   :  خلق العفو  و التغافر           
ما اأروع الرتبية عند االأنبياء  ،  حق لهم ان يكونوا قدوة لنا  ، فما اأعظم خلق التغافر عندهم  ،  و قد وقفت   يف القراآن الكرمي على  

لوحة رائعة من روائع الدرو�ض يف تغافر  نبي اهلل يو�سف عليه ال�سالم مع اإخوته .

بقلم ح�ساين زغيدي



واملحررين االأ�سرى  ب�سوؤون  املخت�ض  فروانة،  النا�سر  عبد 

اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم االأ�سري اأ�سامة االأ�سقر
-------------------

داخ��ل  امل��ب��ارك  رم�����ض��ان  ل�ضهر 
يفكك  ل  م��ذاٌق  ال�ضجون  اأ�ضوار 
الوجع  هذا  كابد  من  اإل  مركباته 
بكثرٍي  امل��م��زوج  الإح�ضا�ص  فهذا 
ببع�ضها  املتداخلة  املنغ�ضات  من 
بحالة  الأ�ضري  من  جتعل  ل  البع�ص 
من  حترمه  فهي  طبيعية  اإن�ضانية 
احلياة  متطلبات  من  الأدن��ى  احلد 
�ضهر  رم�ضان  ف�ضهر  الآدم��ي��ة، 
الأ�ر  ظروف  يف  والعبادة  للعبادة 
بحقيقة  مرتبط  �ضكل  ذات  مركبة 
يتطلع  ال��ذي  الإن�ضاين  ال�ضعف 
الذات  هذه  من  اأك��رب  عظيم  ل��رٍب 
اللقاء  �ضهر  وهو  العاجزة  ال�ضعيفة 
والألفة والرتاحم بني الأهل والأحبة 
املوؤبدة  الأحكام  بينهم  فرقت  الذين 
الذي  الأمر  هذا  ال�ضنوات  لع�رات 
جرح  فعًل  واحل�رة  امل��رارة  يدخل 

جترعه  م��ن  اإل  طعمه  ي��ع��رف  ل 
و�ضنوات. ل�ضنواٍت 

ح�ص  ذا  اإن�ضانًا  تكون  اأن  معنى  اإن 
عليك  مها  حتراّ واأ�ضواق  وم�ضاعر 
ظروف ال�ضجن واأحكامه لهو املوت 
منك  يجعل  الذي  احلقيقي  الآدمي 
له  علقة  ل  ج�ضداً  فح�ضب  ج�ضداً 
وهموم  املتنوعة  الإن�ضان  بتطلعات 
يطلب  ل  فالأ�ضري  العادية  الب�ر 
اأدنى  يف  تقع  واحتياجاته  الكثري 
العادية  الب�ر  لحتياجات  ال�ضلم 
اأحبته  ي�ضارك  اأن  اإل  يطلب  ل  هو 
الإفطار ملرٍة واحدة يف حياته  مائدة 
يتعرف  ب��اأن  فقط  يحلم  فالأ�ضري 
اأ���ض��وار  خ��ارج  رم�ضان  ل�ضكل 
اأرب��ع��ون  مي�ضي  فمن  ال�ضجون 
مل  اأحبابه  اأعز  عن  بعيداً  رم�ضانًا 
تبقى  ما  حتمل  ذاكرته  قدرات  تعد 
من بع�ص �ضنوات ق�ضاها بني اأهله، 
ع�ر  الثامنة  يف  وهو  اأعتقل  ومن 
رم�ضانه  عليه  ويدخل  عمره  من 

يدرك  يكن  مل  بالأ�ر  الع�رين 
على  الأ�رة  لقاء  معنى  �ضباه  اأيام 
�ضنوات  حترمه  ومن  واحدة  مائدة 
ثلثني  من  لأكرث  الطويلة  الأ���ر 
واأحبته  باأهله  الجتماع  من  عامًا 
ل  حلم  له  بالن�ضبة  رم�ضان  اأ�ضبح 

كلها. الدنيا  هذه  يف  حلم  ي�ضاهيه 
يف  النا�ص  حلال  ننظر  ونحن  اليوم 
�ضعور  يح�رنا  الكورونا  زم��ن 
مليني  يعي�ضه  م��ا  ب���اأن  غ��ري��ب 
بن�ضخته  عاي�ضناه  النا�ص  من  الب�ر 
منذ  م����رارة  والأ����ض���د  الأق�����ض��ى 
الأ�رى  فاآلف  ال�ضنوات  ع�رات 
اأح�ضان  ع��ن  بعيدين  يق�ضون 
اأم��ه��ات��ه��م واأب��ن��ائ��ه��م وزوج��ات��ه��م 
كئيبًة  عليهم  متر  الأع��ي��اد  ملئات 
اإح�ضا�ص  يعادلها  ل  �ضوداء  قا�ضية 
يف  لرم�ضان  اإن  اآخ��ر  �ضعور  اأو 
ول  يندمل  ل  جرح  الأ�ضري  نف�ص 
مهما  العلجات  اأو  الأدوية  ت�ضفيه 
الأ�ضري  يق�ضي  فعندما  تنوعت 

مظلمة  زن��زان��ة  داخ��ل  رم�ضانه 
اأو  اليوم  ابتداأ  هل  فيها  يعرف  ل 
اأو  الفجر  موعد  هو  هل  اأو  انتهى 
ي�ضافر يف  الأثناء  الع�ضاء ويف ذات 
ظلل  بني  من  لريى  بعيداً  خميلته 
التاآلف  رم�ضان  ال�ضائكة  الأ�ضلك 
رم�ضان  ويرى  واجلريان  الأهل  بني 
ويرى  باحلياة  املفعمة  الأ���ض��واق 
ي�ضيق  املمتلئة  امل�ضاجد  رم�ضان 
اأ�ضًل  ال�ضيقة  زنزانته  مكان  به 
قاتلة  ت�ضبح  جدرانها  اأن  وي�ضعر 

ج�ضده. قبل  لروحه 
الأ�ضري مذاق  اإن لرم�ضان يف نف�ص 
اجلرح  هذا  كابد  من  اإل  يعلمه  ل 
على  الوطن  خارطة  بات�ضاع  املمتد 
بزوغ  مع  ويندمل  ي�ضيق  اأن  اأمل 
ول�ضعبنا  لنا  به  نحلم  فجر  اآخر  فجر 
امل�ضمى  ال��وب��اء  ه��ذا  من  لنتحرر 
جائحة كورونا عن  واندثار  احتلل 

جمعاء. والإن�ضانية  واأمتنا  �ضعبنا 

خلف اأ�سوار ال�سجون ال�سهيونية ت�سعة ع�سر رم�سان... وهناك املئات!!!

االحتالل اعتقل )8( مواطنني من غزة خالل �سهر ابريل واأفرج عنهم بعد �ساعات

املخت�ص  فروانة،  النا�ر  عبد  �ضكك 
ب�������ض���وؤون الأ�������رى وامل��ح��رري��ن 
الحتلل  قوات  نوايا  يف  الفل�ضطينيني 
عن  ال�ريع  الإف��راج  من  الإ�رائيلي 
حدود  عرب  الفل�ضطينيني  "املت�ضللني" 

قطاع غزة.
وقال فروانة: ان قوات الحتلل اعتقلت 
خلل  غزة  قطاع  من  فل�ضطينيني   )8(
وجميعهم  املن�رم،  ني�ضان/ابريل  �ضهر 
للحدود  اجتيازهم  بعد  اعتقالهم  مت 
باجتاه  غزة  لقطاع  وال�ضمالية  ال�رقية 

الأرا�ضي املحتلة عام 1948.
ال�ضبان  ع��دد  يرتفع  بذلك  واأ���ض��اف: 
قوات  اعتقلتهم  الذين  الفل�ضطينيني 
الحتلل بعد اجتيازهم للحدود ال�رقية 
ب�  ُيعرفوا  وما  غزة  لقطاع  ال�ضمالية  اأو 
)املت�ضللني(، منذ مطلع العام اجلاري، اإىل 
مت  ن�ضفهم  من  اأكرث  واأن  معتقًل،   25

اعتقالهم خلل ال�ضهرين املا�ضيني.
جي�ص  معاملة  اأن  ف��روان��ة  واأو���ض��ح 
الذين  الفل�ضطينيني  لل�ضبان  الحتلل 
�ضهر  خلل  غزة  ح��دود  على  اعتقلهم 

مت  حيث  خمتلفة،  كانت  املا�ضي  ابريل 
من  �ضاعات  ب�ضع  بعد  �ضبيلهم  اخلء 
والتحقيق  وال�ضتجواب  الحتجاز 
نقاط  ع��رب  ال��ق��ط��اع  اىل  واع��ادت��ه��م 
ثلثة  يف  ر�ضمية،  وغ��ري  ع�ضوائية 
ال�ضهر  خ��لل  ذات��ه  بال�ضياق  ح��وادث 
ال�ضبان  بحوزة  كان  اأنه  .بالرغم  املا�ص، 
وفق  حارقة،  ومواد  �ضكاكني  املت�ضللني 

متحدث با�ضم جي�ص الحتلل.
هذا  لتربير  حماولة  “يف  فروانة  وقال 
ال�ضلوك امل�ضتجد، ادعى جي�ص الحتلل 
تاأتي  ال�ريعة،  الإف��راج  عمليات  اأن 
الفل�ضطينيني  املعتقلني  يكون  اأن  خ�ضية 

م�ضابون بفريو�ص كورونا."
الإ�رائيلية،  النوايا  يف  فروانة  و�ضكك 
واأعرب عن خ�ضيته من اأن  تكون حماولة 
“كورونا”  فايرو�ص  لنقل  اإ�رائيلية 
بال�ضفة  يحدث  كما  غ��زة،  قطاع  اإىل 
حيث  املحتلتني  القد�ص  ومدينة  الغربية 
تعمد الحتلل ن�ر الفريو�ص هناك، ولو 
الفريو�ص  نقل  من  يخ�ضى  بالفعل  كان 
ال�ضفة  يف  اليومية  اعتقالته  لأوق��ف 

الغربية ومدينة القد�ص على حد قوله.
يف  تكمن  اخلطورة  ب��اأن  فروانة  واأك��د 
يتم  املت�ضللني  من  عنهم  يفرج  من  اأن 
اإعادتهم اىل القطاع  عرب احلدود ولي�ص 
كما كان يتم �ضابقا ب�ضكل ر�ضمي عرب 
"بيت  معرب  يف  الفل�ضطيني  الرتباط 

حانون" )ايرز( �ضمايل القطاع.
يكون  اأن  م��ن  ت��خ��وف  “هناك  وق���ال 
ال�ضبان  هوؤلء  مع  حققوا  الذين  اجلنود 
واختلطوا بهم هم م�ضابني بالفريو�ص ل 
�ضيما واأنه �ضجل يف موقع )كو�ضوفيم( 
املل�ضق لغزة اإ�ضابة عدد من اجلنود ومت 
اأعداد  منهم”.واأ�ضاف:  الع�رات  حجر 
�ضفوف  يف  الفريو�ص  يف  امل�ضابني 
اجلي�ص اأكرث بكثري من الأعداد املحدودة 
ال�ضحي  احلجر  يف  هي  والتي  غزة  يف 
ومل تدخل القطاع.ودعا فروانة الأجهزة 
بتكثف  غزة  يف  الفل�ضطينية  الأمنية 
الت�ضلل،  ملنع  احل��دود  على  تواجدها 
الذين  الأ�ضخا�ص  قيام  ب�رورة  منوها 
عادوا بعد اعتقالهم على احلدود بت�ضليم 
واجلهات  الأمنية  للأجهزة  اأنف�ضهم 

فح�ضهم  يتم  اأن  اأج��ل  من  املخت�ضة 
منطقة  من  قادمني  باعتبارهم  وحجرهم 
ب�رورة  بالعائلت  م��وب��وءة.واأه��اب 
اأي  تعر�ص  لو  املخت�ضة  اجلهات  اإبلغ 
احلدود  على  اعتقال  لأي  اأبناءهم  من 
الأمن  يت�ضلمه  اأن  البيت دون  اإىل  وعاد 
وذلك من اأجل �ضان �ضلمتهم و�ضلمة 

املجتمع.
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اأخبار فل�سطني

حمافظات  من  اأ���رى  ثمانية  دخ��ل 
الق�ضبان،  خلف  جديدة  اأعوامًا  خمتلفة 

والأ�رى هم:
 44( ج��اغ��وب  اأح��م��د  نعيم  وائ���ل   -
بال�ضجن  املحكوم  نابل�ص  من  عاًما( 
عام  منذ  ومعتقل  احلياة،  مدى  املوؤبد 
�ضجون  يف  عاًما   19 واأم�ضى   ،2001

الحتلل.

عثمان  اأك��رم  ال�ضقيقان  الأ�ضريان   -
�ضلواد  بلدة  من  حامد  عثمان  وراأفت 
دخل  وال��ب��رية،  ال��ل��ه  رام  مبحافظة 
�ضجون  ف��ى  ع�ر  ال�ضابع  عامهما 
فى  اعتقالهما  منذ  وذلك  الحتلل، 
2004، وهما  الثانى من �ضهر اأيار عام 
يف  باملوؤبدات  املحكومني  الأ�رى  من 
اأكرم  الأ�ضري  وولد  الحتلل،  �ضجون 

اأما   ،1979 الأول  كانون   6 بتاريخ 
ني�ضان   20 بتاريخ  فولد  راأفت  �ضقيقه 
الحتلل  �ضلطات  وحكمت   .1983
موؤبدات،  ثلثة  بال�ضجن  اأكرم  على 
بال�ضجن  راأف��ت  على  حكمت  فيما 
من  وحرمتهما  ع��ام��ًا(  و)12  امل��وؤب��د 

التعليمية". م�ضريتهما  موا�ضلة 
 38( ج��راد  �ضبحى  يو�ضف  ماجد   -
عامه  دخل  طولكرم،  مدينة  من  عاًما( 
�ضجون  التوايل يف  على  ع�ر  التا�ضع 
بتاريخ  اعتقاله  منذ  وذلك  الحتلل، 
بال�ضجن  حمكوم  وهو   ،2002  /5  /2

30 عامًا. ملدة 
 39( حماجنة  علي  �ضمارة  حممد   -
عامه  دخل  الفحم،  اأم  مدينة  من  عاًما( 
والأخري يف  التوايل  على  الثامن ع�ر 
اعتقاله  منذ  وذلك  الحتلل،  �ضجون 
حمكوم  وهو   ،2003  /5  /2 بتاريخ 

18 عامًا. بال�ضجن ملدة 
 38( جبارين  حممود  حممد  عي�ضى   -
عامه  دخل  الله،  رام  مدينة  من  عاًما( 
�ضجون  التوايل يف  على  التا�ضع ع�ر 
بتاريخ  اعتقاله  منذ  وذلك  الحتلل، 
بال�ضجن  حمكوم  وهو   ،2002  /5  /2

21 عامًا. ملدة 
 37( حجازي  خليل  اإبراهيم  رامي   -
عامه  دخ��ل  غ��زة،  قطاع  م��ن  ع��اًم��ا( 
�ضجون  التوايل يف  على  التا�ضع ع�ر 
بتاريخ  اعتقاله  منذ  وذلك  الحتلل، 
بال�ضجن  حمكوم  وهو   ،2002  /5  /2

20 عامًا. ملدة 
ح�ضني  علي  با�ضم  علي  الأ���ض��ري   -
املحكوم  قلقيلية،  م��ن  ع��اًم��ا(   38(
عام  منذ  ومعتقل  عاًما   22 بال�ضجن 
�ضجون  يف  عاًما   18 واأم�ضى   ،2002

الحتلل.

ثمانية اأ�سرى يدخلون اأعوامًا جديدة فى �سجون االحتالل 

االأ�سريوليد دقة

ال�سجن داخل  من  وكاتب  مفكر 
باقة  يف   1961 عام  دقة  اأ�ضعد  منر  وليد  ولد 
 ،25-3-1986 منذ  معتقل  وهو  الغربية، 
اإىل  النتماء  بتهمة  املوؤبد  بال�ضجن  وحمكوم 
وقتل  وخطف  فل�ضطني،  لتحرير  ال�ضعبية  اجلبهة 
عام  اأوائل  نتانيا،  يف  متام"  "مو�ضيه  اجلندي 
25-1- منذ  النفرادي  العزل  يف  وهو   ،1985

.2017
اأن يكون ع�ضواً يف التجمع الوطني  اختار وليد 
الدميقراطي، وقد انتخب غيابيًا ع�ضواً يف اللجنة 
املقالة  يف  متمر�ص  كاتب  وهو  للتجمع،  املركزية 

والريا�ضة. املطالعة  ويهوى  ال�ضيا�ضية، 
وليد  عن  الإفراج  يتم  اأن  املفرو�ص  من  وكان 
اإ�رائيل  تراجعت  التي  الرابعة  الدفعة  �ضمن 

تنفيذها. عن 
�ضناء  وال�ضحفية  بالنا�ضطة  ارتبط  وليد 
 ،1996 عام  عليها  ف  تعراّ  ،1999 عام  �ضلمة 
الأ�رى  عن  لتكتب  �ضجنه  يف  زارته  حيث 
ل�ضحيفة  تكتب  كانت  كونها  ومعاناتهم 
عقدا  يافا،  مدينة  يف  ت�ضدر  والتي  ار  ال�ضباّ
10/8/1999، وقد تقدما بطلب  قرانهما يف يوم 
القران  عقد  مت  وفعًل  ال�ضجن،  يف  القران  لعقد 
تاريخ  يف  �ضابقة  �ضكل  والذي  ال�ضجن  داخل 

الأ�ضرية. احلركة 
حياته  يف  وا�ضعة  خرباٍت  وليد  اكت�ضب 
على  وح�ضل  عالية،  ثقافية  وقدراٍت  العتقالية 
ويعترب  ال�ضيا�ضية،  العلوم  يف  املاج�ضتري  �ضهادة 
احلركة  ومثقفي  مفكري  اأبرز  اأحد  الأ�ضري 
كتاب  اأبرزها  مهمة  موؤلفات  عدة  وله  الأ�ضرية، 

الوعي". "�ضهر 
ال�ضجون،  يف  التعذيب  عن  يتحدث  وليد  كتاب 
من  الأ�رى  له  يتعر�ص  ما  على  فيه  ركز 
ت�ضعر  اأن  دون  تعذيب  ومدرو�ص،  ممنهج  تعذيب 
ويقول:  التعذيب،  هذا  جراء  اأثرا  يظهر  اأو  بالأمل 
الإن�ضان  يعي�ص  اأن  من  واأق�ضى  ا�ضد  هناك  لي�ص 
قادراً  يكون  اأن  دون  والعذاب  بالقهر  اإح�ضا�ضا 
اإنه  وم�ضدره،  �ضببه  وحتديد  و�ضفه  على 
الإن�ضانية  الكرامة  وفقدان  بالعجز  ال�ضعور 

بالقهر. يقني  الل  يجتمع  عندما 
النا�ص  يهتم  ل  قد  كتابه:  يف  وليد  ي�ضيف 
داخل  جتري  التي  بالتفا�ضيل  الأ�ضوار  خارج 
التفا�ضيل  هذه  اأهمية  يدرك  من  لكن  ال�ضجون، 
يف  الفرد  على  والرتبوية  النف�ضية  وتداعياتها 
خطورة  يفهم  كال�ضجون  مغلقة  موؤ�ض�ضة  حياة 
وعي  �ضياغة  اإعادة  يف  الإ�رائيلي  امل�روع 
التفا�ضيل،  اأدق  يف  املنا�ضلني  هوؤلء  وتروي�ص 
مبثابة  هي  اليوم  الإ�رائيلية  ال�ضجون  اإن 
فل�ضطيني  جيل  لطحن  �ضخمة  موؤ�ض�ضات 
التاريخ  عرفها  موؤ�ض�ضة  اأ�ضخم  هي  بل  بكامله، 

املنا�ضلني. من  جليل  الوعي  �ضهر  لإعادة 

"املت�سللني" عرب  غزة  اىل  كورونا  فايرو�ض  االحتالل  نقل  من  •• خماوف 
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العام.. لل�ضالح 
نا�ص"  "اإ اأ�ضهر  منذ  دعت  وقد 
من  اجل���زائ���ر  وخ����رباء  ع��ل��م��اء 
فرق  لت�ضكيل  القارات  خمتلف 
خمتلف  يف  متخ�ض�ضة  عمل 
امل���ج���الت  ل��ك��ي ي��ك��ون��وا يف 
يكونوا  واأن  التحدي،  م�ضتوى 
للت�ضحية  ال�ضتعداد  اأهبة  على 
متى  ال���واج���ب  ل��ن��داء  ت��ل��ب��ي��ة 
جم��الت  يف  م��ت��ن��ا  اأ احتاجتهم 

منهم.. فرد  كل  خربات 
حمنة  ت�ضارع   واجلزائر  واليوم 
ت�ررا  الأكرث  تعد  ذ  اإ كورونا، 
ح�ضب  ال��ع��رب��ي��ة،  ال����دول  يف 
ر�ضميا..  املعلنة  الح�ضائيات 
كوكبة   �ضابيع  اأ منذ  ���رع��ت 
���ض��ات��ذة  خ��ريي��ة اأخ���رى م��ن الأ
والف�ضليات  الف�ضلء  والأطباء 
طبي  م�روع  لتنفيذ  اأوروبا  يف 
مراحله  اآخر  يف  الآن  وهم  حيوي 
نقاذ  اإ يف  للم�ضاهمة  التنفيذية 
اجل��زائ��ري��ني  ه��ال��ي��ه��م  اأ اأرواح 
ث����ار ه��ذا  داخ���ل ال��وط��ن م��ن اآ
اأ�ض�ضوا  وق��د  اخل��ط��ري،  ال��وب��اء 
كوفيد  با�ضم  فرن�ضا  يف  جمعية 
اأو  مت�ضامنون  جزائريون   19-

اجلزائريني   ت�ضامن 
 COVID 19 - Algériens

Solidaires
�����ص اجل���م���ع���ي���ة ط��ب��ي��ب  ي����راأ
الإ�ضتعجالت،  يف  متخ�ض�ص 
الفرن�ضية،  مار�ضيليا  مدينة  من 
ه��و ال��دك��ت��ور ج��م��ال زك��ري 
رف���ق���ة ال���دك���ت���ور حم��ف��وظ 
ح��م��ال  وال���دك���ت���ور  زاوي 
واجلمعية  واأخ��ري��ن..  ب��ورن��ان 
من  الوىل  ب��ال��درج��ة  مكونة 
خمتلف  م��ن  وطبيبات  اأط��ب��اء 
يف  وي�ضندهم  التخ�ض�ضات 
يف  ج��زائ��ري��ة  اإط����ارات  العمل 
اخلريي  والعمل  امل�ضاريع  ادارة 

وغريه.. الإعلمي  والت�ضويق 
لنا  م  ي��ق��داّ امل�رفني  اأح��د  وه��ذا 
ليه  اإ تو�ضلوا  ��ا  ع��ماّ خمت�را 
حول  ال�ضاعة،  حلد  اأجن��زوه  وما 

اخلريي،  ن�ضاين  الإ امل�روع  هذا 
مع  ���ض��ت�����ض��ارة  الإ بعد  قائل:" 
اأط��ب��اء ج��زائ��ري��ني ع��ام��ل��ني يف 
حول  فرن�ضا  يف  ال�ضحي  امليدان 
يف  اجلزائر  مل�ضاعدة  ال�ضبل  اأجنع 
على  تفاق  الإ مت  كورونا،  حماربة 
تنف�ضية  اأجهزة  لإر�ضال  العمل 
الطبية  ال��ط��واق��م  ت�ضتعملها 
الإ�ضتعجالت  يف  الفرن�ضية 

بو�ضينياك بحقيبة  تعرف 
Valise de Boussignac

اإيجابيات  بالتف�ضيل،  �ضارحا 
ه����ذا اجل���ه���از وخ���ف���ة وزن���ه 
�ضعره  اأن  م��وؤك��دا  وفعاليته، 
)يف  اأورو   400 ه���و  ال���ع���ام 
يكلف  الذي  الوقت  يف  فرن�ضا( 
الكبري  التنف�ضي  اجلهاز  فيها 
وا�ضتطاع  اأورو،   25000 حوايل 
امل�روع  على  امل�رفني  بع�ص 

ل�����راء  ح���ل  اإىل  ل��ل��ت��و���ض��ل 
بن�ضف  وت��رك��ي��ب��ه  م��ك��ون��ات��ه 
على  فقط"،  اأورو   200 ال�ضعر: 

تعبريه. حد 
ك���م���ا اأخ������ربت ال�����ض��ل��ط��ات 
بامل�روع  ر�ضميا  اجل��زائ��ري��ة 
لرئي�ص  ر�ضالة  اإر�ضال  مت  حيث 
هذا  حول  اجلزائرية  اجلمهورية 
ب��داأت  ال��ذي  التنف�ضي  اجلهاز 
م�ضت�ضفياتها  يف  تعتمده  فرن�ضا 

19 كوفيد  ملر�ضى 
موؤ�ض�ضات  مع  التوا�ضل  مت  كما 
معها  والتفاق  جزائرية  خريية 
الأج��ه��زة  ل�ضتقبال  ر�ضميا 
الأطباء  مع  بالتن�ضيق  وتوزيعها 

نعا�ص الإ يف  املتخ�ض�ضون 
���ض��ا���ض��ي  م��رح��ل��ي��ا ال��ه��دف الأ
هذا  الطبي  للم�روع  والويل 
تنف�ضي  جهاز   1000 اإر�ضال  هو 
يف  اجل��زائ��ري��ة،  للم�ضت�ضفيات 
الله،  �ضاء  اإن  العاجل  القريب 
الجمالية  امل�روع  تكلفة  وتبلغ 
و�ضلت  وقد  اأورو،    200000  :
يقارب  ما  اليوم  حلد  التربعات 
التربع  وق�ضد  اأورو..  األف   40
امل�������روع،  يف  وامل�����ض��اه��م��ة 
اجلمعية  و�ضعت  ليا  اآ و  مبا�رة 

التايل: الرابط 
https://www.topcollecte.
com/collecte/solidarite-

algerie-corona
اجلمعية،  بيان  تعبري  حد  على 
خري  املح�ضنني  ي��ج��ازي  وال��ل��ه 

اجلزاء.  

الغرب، مبجهودات كبرية  بالد  �سخ�سيات طبية وعلمية جزائرية مرموقة يف  اأكرث من �سعيد،  اأ�سهر، على  منذ  تقوم 
اأمريكا على  الوافدة، ففي  بالنا�ض يف املدة االأخرية من جائحة كورونا  اأمل  ما  معتربة لنجدة املر�سى واإ�سعافهم جراء 
مباركة  وم�ساريع  واإر�سادات  م�ساهمات  من  اأ�سول جزائرية  من  اأطباء وخرباء  به  يقوم  ما  وتابعنا  �سمعنا  املثال  �سبيل 

" اإنا�ض" لنجدة االآخرين، عرب منظمة 

دويل

املطلق  رف�ضها  عن  �ضورية  اأعربت 
الحتلل  وزراء  رئي�ص  لت�ريحات 
من  امل���زي���د  ب�����ض��م  ���رائ��ي��ل��ي  الإ
ال�ضفة  يف  الفل�ضطينية  الأرا�ضي 

املحتلة. الغربية 
ال�ضورية  اخلارجية  وزارة  وطالبت 
ام�����ص الأح�����د، امل��ج��ت��م��ع ال���دويل 
لل�ضلف  ح��د  ل��و���ض��ع  ب��ال��ت��ح��رك 
ال�رائيلي  الح��ت��لل  وال��ت��م��ادي 
الدولية،  ال�رعية  على  والأمريكي 
جديًا  تهديداً  ي�ضكل  ان��ه  معتربة 

املنطقة  يف  وال���ض��ت��ق��رار  ل��لأم��ن 
لعامل. وا

ال��ع��دوان  ان  اخل��ارج��ي��ة  وا���ض��اف��ت 
باأ�رها  الأمة  ي�ضتهدف  ال�رائيلي 
م�ضرية  ���روره.  من  مباأمن  اأحد  ول 
اجلميع  من  ي�ضتوجب  الم��ر  ان  اىل 
امل�ضوؤول  التاريخي  املوقف  اتخاذ 
وم�ضاحلها  الأمة  ق�ضايا  عن  للذود 
���ض��ك��ال  اأ م��ن  �ضكل  اأي  ورف�����ص 

الغا�ضب. الكيان  هذا  مع  التطبيع 
ق.د

اأع��ل��ن رئ��ي�����ص جل��ن��ة الن��ت��ف��ا���ض��ة 
التن�ضيقي  ب��امل��ج��ل�����ص  وال��ق��د���ص 
يوم  م�ضريات  ان  الإ�ضلمي،  للإعلم 
يف  العام  هذا  تقام  لن  العاملي  القد�ص 
و�ضيتم  كورونا  وب��اء  ب�ضبب  اي��ران 

خمتلفة. بطرق  املنا�ضبة  هذه  اإحياء 
يوم  حول  التن�ضيقي  الجتماع  ويف 
ام�ص  �ضباح  عقد  العاملي  القد�ص 
خمتلف  من  م�ضوؤولني  بح�ضور  الحد 
الثوري  احلر�ص  بينها  ومن  الأجهزة 
واخل��ارج��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  ووزارات 
�ريف  رم�ضان  ���رح  وال�ضحة، 
يف  والقد�ص:  النتفا�ضة  جلنة  رئي�ص 
لي�ضت  الراهنة  الظروف  فاأن  احلقيقة 

القد�ص  يوم  احياء  ميكننا  ول  طبيعية، 
املا�ضية. العوام  يف  كما 

من  العديد  تعطيل  مت  كما  وا�ضاف: 
حرج  فل  الدينية،  والأماكن  املرا�ضم 
م�ضرية  مرا�ضم  اأن  عن  الإع��لن  يف 
ي��وم ال��ق��د���ص ل��ن ت��ق��ام ه��ذا ال��ع��ام، 
املنا�ضبة  ه��ذه  اح��ي��اء  �ضيتم  ولكن 

خمتلفة. بطرق 
الثورة  حر�ص  با�ضم  املتحدث  واردف 
قلق  ي�ضاورنا  ل  قائل:  ال�ضلمية 
امل�ضرية  عن  العدو  يقوله  ما  ب�ضاأن 
تنظم  لن  نه  اأ ونوؤكد  القد�ص(،  )يوم 

املنا�ضبة. هذه  يف  م�ضريات 
ق.د

وزارة  ب��ا���ض��م  امل��ت��ح��دث  اع��ل��ن   
الطبي  والتعليم  والعلج  ال�ضحة 
الحد  اأم�ص  جهانبور"  "كيانو�ص 
فريو�ص  لنت�ضار  ح�ضيلة  اخر  ويف 
ان  ال��ب��لد،  �ضعيد  على  ك��ورون��ا 
الن  حلد  بلغ  امل�ضابني  عدد  اجمايل 
واملتوفون  ح��ال��ة،  و424  الفا   97
 47 ت�ضجيل  بعد  اأ�ضخا�ص   6203
ال�ضاعات  خلل  جديدة  وفاة  حالة 

املا�ضية.  24 ال� 
مت��ره  م��وؤ خ��لل  جهانبور  واو���ض��ح 
التقارير  ان  ال��ي��وم��ي،  ال�ضحفي 
العلوم  جامعات  وتقارير  املخربية 
 976 �ضجلت  اي���ران  يف  الطبية 
�ضاعة   24 مدى  على  جديدة  ا�ضابة 

ايار/  3 ( الحد  اليوم  ظهر  ولغاية 
امل�ضابني  عدد  اجمايل  لريتفع  مايو( 
 97 البلد  داخل  كورونا  بفريو�ص 

حالة. و424  الفا 
اأ�ضخا�ص   6203 املتوفني  عدد  وبلغ 
جديدة  وفاة  حالة   47 ت�ضجيل  بعد 

املا�ضية.  24 ال�  ال�ضاعات  خلل 
املتعافني  عدد  اجمايل  بلغ  وتابع، 
الفا   78 اي��ران  يف  ال��ف��ريو���ص  م��ن 

اليوم. حلد  �ضخ�ضا  و422 
 496 يبلغ  ما  اجراء  عن  اعلن  كما 
 126 لدى  طبيا  اختبارا  و273  الفا 
عن  للك�ضف  البلد  انحاء  يف  خمتربا 

كورونا. بفريو�ص  ال�ضابة  حالت 
ق.د

الت�ريعي  املجل�ص  رئا�ضة  رت  حذاّ
مع  التطبيع  م��ن  الفل�ضطيني، 
الأع��م��ال  ذل���ك  مب��ا يف  الح���ت���لل 
�ضيا�ضية  جرمية  ت��ه��ا  وع��داّ الفنية، 
وعدوانًا  تاريخية  وخطيئة  كربى 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  على  مبا�راً 
ُم�ضتنكرة  ال��وط��ن��ي��ة،  وق�ضيته 
واخل�ضوع  ال�ضت�ضلم  وُم��دي��َن��ة 

وخدمته. ال�ضهيوين  للم�روع 
انحراف  ن��ه  ب��اأ التطبيع  وو�ضفت 
العربية  م��ة  الأ وم�ضري  عقيدة  يف 
املجاهرة  اأن  ع��لوة  والإ�ضلمية، 
الأمة  ثوابت  على  تعدٍّ  هو  بالتطبيع 
نهى  الذي  تعاىل  الله  لأمر  وخمالفة 

اليهود. ولء  عن 
موؤمتر  يف  الت�ريعي  رئا�ضة  وقالت 
للقائم  الأح����د،  ال��ي��وم  ���ض��ح��ف��ي، 
الت�ريعي  املجل�ص  رئي�ص  باأعمال 
"حماولة  ناّ  اإ ال��زه��ار:  حم��م��ود  د. 
م��ة  الأ ح�ضون  اخ���رتاق  املطبعني 

ون�����ض��ي��ج��ه��ا امل��ن��ي��ع ع��رب ب��واب��ات 
والفن  والأمن  والقت�ضاد  ال�ضيا�ضة 
حماولت  هي  والإع��لم،  والثقافة 

بالف�ضل". عليها  حمكوم 
بع�ص  يف  ي��ق��دم  م��ا  اأن  واأ���ض��اف 
الهابطة  امل�ضل�ضلت  اأو  ال��ربام��ج 
الحتلل،  مع  ال�راع  حقائق  تقلب 
وتت�ضاوق  التاريخ،  وقائع  ه  وت�ضواّ
امل�ضللة  ال�ضهيونية  ال��رواي��ة  مع 
والهجمة  اخلطرية  التحديات  ظل  يف 
الق�ضية  تواجهها  التي  ال�ر�ضة 

يام. الأ هذه  الفل�ضطينية 
�ضقوط  على  الزهار  النائب  واأك��د 
القليلة  ب��ال��زم��رة  و���ض��ف��ه��م  م��ن 
واأدع��ي��اء  ال�ضا�ضة  من  وامل��ح��دودة 
نهم  واأ والإع���لم،  والثقافة  الفن 
عن  ومعزولة  �ضاذة  حالة  ي�ضكلون 
والثقايف  والفني  ال�ضيا�ضي  الو�ضط 

الأ�ضيل. العربي  ق.دوالإعلمي 

لغياب  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  اأدت 
م�ر،  يف  رم�ضان  �ضهر  بهجة 
ال��ت��ي  ق�������ر  الأ يف  وخ��ا���ض��ة 
حمافظات  من  غريها  عن  تتميز 
وامل�ضريات  بالحتفالت  ال�ضعيد 
رم�ضان  يف  تنطلق  كانت  التي 
احلجاج  ب��و  اأ م�ضجد  �ضاحة  م��ن 

ق�ري. الأ
ب����و احل��ج��اج  واأغ���ل���ق م�����ض��ج��د اأ
معبد  ي��ج��اور  ال��ذي  ق�����ري،  الأ
ن�ضائه  اإ منذ  مرة  لأول  الأق�ر، 

الكتفاء  ومت  ميلدي،   1286 عام 
ال��ذي  م��ر  الأ فقط،  ذان  الأ برفع 
باحلزن  عليه  امل��رتددي��ن  اأ���ض��اب 
مرة  لأول  و�ضاحته  امل�ضجد  لغلق 

عاما.  734 منذ 
الح��رتازي��ة  ل��لإج��راءات  ونتيجة 
ال��ت��ي و���ض��ع��ت��ه��ا ال�����ض��ل��ط��ات 
اإىل  ال�ضاحة  حت��ول��ت  امل�����ري��ة، 
بعد  التجمعات،  من  خ��ال  مكان 
�ضنوات  منذ  تخلو  ل  كانت  اأن 
وموائد  والأح��ب��اب  املريدين  من 

الثقافية  رم�ضان  وليايل  الرحمن، 
املتنوعة  ن�ضطة  والأ والدينية، 
ليايل  ط��وال  جت��ري  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

الكرمي. ال�ضهر 
عبد  املنعم  عبد  الباحث،  وق��ال 
الق�ر  مركز  رئي�ص  العظيم، 
الغنية  الأق�ر،  مدينة  اإن  للرتاث، 
الفرعونية،  وامل��ع��اب��د  ب��امل��ق��اب��ر 
املواكب  من  للكثري  مركزا  تعترب 
من  ت��ن��ط��ل��ق  ال��ت��ي  ال�����ض��ع��ب��ي��ة، 
وتطوف  ال�ضويف  القطب  �ضاحة 

احتفالية. مظاهر  يف  ال�ضوارع 
ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  اأن  واأو���ض��ح 
الليايل  قامة  اإ منع  احلظر  وفر�ص 
حتت�ضنها  كانت  التي  الرم�ضانية 
كانت  وال��ت��ي  امل�����ض��ج��د،  ���ض��اح��ة 
ال��ف��ق��رات  م��ن   35 ع��ل��ى  ت��زي��د 
الديني،  ن�ضاد  الإ من  املتنوعة، 
وال�ضعر،  البلدي،  واملزمار  الربابة 
والآلت  ال�ضعبية  الفنون  وفرق 

. �ضيقية ملو ا
ق.د

ومملكة  ُع��م��ان  �ضلطنة  اأع��ل��ن��ت 
ال��ب��ح��ري��ن والم������ارات وق��ط��ر، 
اليومية  ح�ضيلتهما  الأحد،  اأم�ص 
اخل��ا���ض��ة ب��اإ���ض��اب��ات ف��ريو���ص 
باأنحاء  املنت�ر  امل�ضتجد،  كورونا 
الكويت  ك�ضفت  حني  يف  العامل، 

جديدة. �ضفاء  حالت  عن 
الُعمانية  ال�ضحة  وزارة  وقالت 
اإ�ضابة   85 ت�ضجيل  مت  نه  اإ بيان  يف 
امل�ضابني  اإجمايل  لريتفع  جديدة، 
حالة.   2568 اإىل  ال�ضلطنة  يف 
اإ�ضابة   21 اأن  الوزارة  واأو�ضحت 
ملواطنني  تعود  اجلديدة  احلالت  من 
 64 �ضجلت  ح��ني  يف  ُع��م��ان��ي��ني، 
ُعمانيني.  غري  وافدين  لدى  اإ�ضابة 
حالت  عدد  اأن  الوزارة  بيان  وبنياّ 
حني  يف   ،750 ي��زال  ل  ال�ضفاء 
حالة   12 عند  الوفيات  عدد  ا�ضتقر 

. فقط
وزارة  �ضجلت  م����ارات،  الإ ويف 
من  جديدة  اإ�ضابة   564 ال�ضحة 
اإجرائها  بعد  خمتلفة،  جن�ضيات 
لرتتفع  فح�ص،  األف   26 من  اأكرث 
لفًا  اأ  14 اإىل  البلد  يف  احل�ضيلة 
 99 �ضفاء  واأعلنت  حالة.  و163 
وتعافيها  ج��دي��دة،  �ضفاء  ح��ال��ة 
ليكون  املر�ص،  اأعرا�ص  من  التام 
 2763 التعايف  ح��الت  جم��م��وع 
عن  ال���وزارة  اأعلنت  كما  ح��ال��ة. 
جن�ضيات  من  وف��اة  ح��الت  �ضبع 
الكلي  ال��ع��دد  لي�ضبح  خمتلفة، 
�ضابة  الإ عن  الناجمة  للوفيات 
م��ارات  الإ يف  التاجي  بالفريو�ص 

حالة.  126
الكويتي،  ال�ضحة  وزير  اأكد  بدوره 
حالة   73 �ضفاء  ال�ضباح،  با�ضل 

كورونا،  بفريو�ص  امل�ضابني  من 
التي  احل��الت  عدد  بذلك  لريتفع 
اإىل  ال��ب��لد  يف  لل�ضفاء  مت��اث��ل��ت 
يف  "ال�ضباح"  وقال  حالة.   1776
الكويتية  نباء  الأ لوكالة  ت�ريح 
والفحو�ص  "التحاليل  اإن  )كونا(: 
�ضفاء  ثبتت  اأ والإ�ضعاعية  املخربية 
احلالت من فريو�ص كورونا".  تلك 
اإىل  نقلها  "�ضيتم  قائًل:  واأكمل 
امل�ضت�ضفى  يف  التاأهيلي  اجلناح 
امل�ضابني  ل�ضتقبال  املخ�ض�ص 
خلل  خلروجها  متهيداً  بالفريو�ص 

املقبلني". اليومني 
ال�ضلطات  اأعلنت  البحرين،  ويف 
اإ�ضابة  حالة   72 ت�ضجيل  املخت�ضة 
لعمالة  ح��ال��ة   67 منها  ج��دي��دة، 
ملخالطني،  ح���الت  و5  واف����دة، 
 3356 اإىل  الإج���م���ايل  ل��ريت��ف��ع 

 149 تعايف  �ضجلت  كما  اإ�ضابة. 
الكلي  العدد  ليبلغ  اإ�ضافية،  حالة 
مل  حني  يف   ،1717 ال�ضفاء  حلالت 
الوفاة  حالت  على  تغيري  اأي  يطراأ 

.)8 (
ال�ضحة  وزارة  اعلنت  جانبها  من 
اإ�ضابة   679 ت�ضجيل  عن  القطرية 
لريتفع  كورونا  بفريو�ص  جديدة 

.15551 اإىل  الإجمايل  العدد 
بفريو�ص  امل�ضابني  ع��دد  وجت��اوز 
ل��ف  اأ و499  م��لي��ني   3 ك��ورون��ا، 
موقع  بح�ضب  العامل،  يف  �ضخ�ص 
نحو  تويف  حني  يف  "وورلدميرت"، 
مليون  من  اأكرث  وتعافى  لفًا  اأ  245
ملوقع  حتديث  اآخر  وفق  لفًا،  اأ و127 
مبتابعة  املتخ�ض�ص  ميرت"  "وورلد 

والوفيات. الإ�ضابات 
ق.د

دم�سق تدين ب�سدة ت�سريحات 'نتنياهو' 
ب�سم اأرا�سي ال�سفة

رئي�ض جلنة االنتفا�سة..

لن تقام هذا العام م�سريات يوم 
القد�ض العاملي

املتحدث با�سم وزارة ال�سحة والعالج والتعليم الطبي

تقدم كبري على �سعيد احتواء فريو�ض 
كورونا يف ايران

الفل�سطيني":  الت�سريعي  "املجل�ض 
التطبيع جرمية!

الأول مرة منذ 734 عاما..

مدينة "املقابر واملعابد الفرعونية" خالية ب�سهر رم�سان املبارك!

احل�سيلة اليومية لكورونا يف الدول اخلليجية
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الثقايف 12امل�ضهد 

ال�سعور بالر�سا رمبا يجعلني اأفقد ذلك احلما�ض الذي يدفعني الأقدم اأكرث

اأ . خل�سر . بن يو�سف 
---------------- 

الــتــحــريــر:كــيــف يــتــوا�ــســل بـــالل مع 
هل   ، يقراأ  هل   ، يكتب  هل   ، االآخرين 
يتاأّمل، هل يدّون مالحظاته اخلا�سة به 

يومياته؟ ي�سّجل  هل   ،
وقراءة  الفجر  ب�ضلة  نهاري  يبداأ 
ثم   ، ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  م��ن  تي�ر  م��ا 
والكتابة  القراءة  بني  وقتي  اأق�ضم 
بع�ص  ق���راأ  اأ ؛  اللغوي  والتدقيق 
واأحاول  انتباهي  تثري  التي  الروايات 
على  �ضواء  مراجعات  عنها  اأقدم  اأن 
بع�ص  �ضفحات  على  اأو  �ضفحتي 
يف  اجلمهورية  جريدة  مثل  اجلرائد 
عليه  ت�رف  الذي  دب��ي،   الأ ركنها 
بوخاري،  علياء  القديرة  الإعلمية 
خا�ضة  الكتاب  اأعمال  بع�ص  واأدقق 
اأ�ضتمتع  اأج��دين  ال��روائ��ي��ني،  منهم 
من  اأعمالهم  حتمله  ما  مبعرفة  جدا 
واأخ�ض�ص  الآخ��ري��ن،  قبل  ج��م��ال 
للم�ضتقبل  واأخطط  لأعمايل،  وقتا 
الآخرين  مع  توا�ضلي  عن  اأما  كثريا، 
و�ضائط  ع��رب  اأو  هاتفيا  فيكون 
عن  ���ض��األ  اأ الجتماعي،  التوا�ضل 
اأح����وال الأ���ض��دق��اء ���ض��واء داخ��ل 
ن�ضاط  تابع  اأ كما  خارجه،  اأو  الوطن 
مثل  اخلريية،  اجلمعيات  من  الكثري 
بوعريريج  بربج  اخلري  جزائر  جمعية 
حتية  اأع�ضائها  لكل  اأوج���ه  التي 
تعمل  نها  اأ ذ  اإ املنرب،  هذا  من  عطرة 
خ�ضم  يف  املحتاجني  م�ضاعدة  على 
مع  وتزامنا  الع�ضيبة  الأوقات  هذه 

الكرمي. رم�ضان 
الأعمالك  الباهر  النجاح  التحرير:بعد 
واأوجـــاع  معتقلة  ذاكـــرة   ، ال�سابقة 

هو  وما   ، الردود  تلقيت  كيف   ، الرجال 
تعاملت  وكيف   ، فيك  اأثر  الذي  الرد 

معه ؟
معتقلة  ذاكرة  روايتي  اأن  لله  احلمد 
وا�ضعا  قبال  اإ عرفتا  الرجال  واأوجاع 
م��ن ق��ب��ل ال��ق��راء الأع�����زاء، وه��ذا 
قرائي  اأغلب  رمبا   ، يل  كبري  �رف 
ل�ضت  لكنني   ، قدمته  عما  را�ضون 
رمبا  بالر�ضا  فال�ضعور   ، متاما  را�ص 
الذي  احلما�ص  ذلك  اأفقد  يجعلني 
اأح��اول  ن��ا  اأ اأك���رث،  ق���دم  لأ يدفعني 
امل�ضتوى  يف  دوما  اأك��ون  اأن  جاهدا 
مما  اأكرث  للقارئ  اأقدم  واأن   ، املطلوب 

 . ينتظر
ثرا  اأ ردين  تلقيت  نني  اأ القول  ميكن 
ي��ج��اب��ي وحم��زن  اإ يف ك��ث��ريا، واح��د 
اأن  اليجابي  ؛  ومفرح  �ضلبي  والآخر 
ر�ضالة  يل  ار�ضل  الأ�ضخا�ص  اأحد 
بف�ضل  نه  اأ اأخ��ربين  اأعرفه،  ل  ن��ا  واأ
ا�ضتطاع  معتقلة  ذاك��رة  رواي��ت��ي 
 ، فيها  ك��ان  نف�ضية  اأزم���ة  جت��اوز 
اأن  لها  قراءته  خلل  من  ا�ضتطاع 
يرى  اأن   ، له  عربة  اأحداثها  من  يتخذ 
وما  اآخر،  مبنظور  اأخرى،  بعني  الواقع 
نني  باأ اأخربين  نه  اأ ق�ضته  يف  اأحزنني 
عا�ضه  ما  كل  يف  ما�ضيه  يف  ذكرته 
الرد  م��ا  اأ النهاية..  يف  �ُضفي  لكنه 
مل  �ضخ�ص  هناك  اأن  ازعجني  الذي 
ت�ضويه  حاول  نه  اأ غري  بدا  اأ يل  يقراأ 
رواي��ت��ي  ع��ن  حت���دث   ، ���ض��ورت��ي 
قبل  �ضلبياتها  وذكر  الرجال  اأوجاع 
ا�ضتخل�ضت  وهنا   ، حتى  تن�ر  اأن 
بل  نقدا  تدفع  ل  النجاح  �ريبة  اأن 

 . . . حقدا
جذب  لديك  الروائي  التحرير:اخلطاب 
جعل  مما  املــرات  من  كثري  يف  االنتباه 

اإ�سداراتك  يتناولون  الباحثني  الطلبة 
مــذكــرات  يف  والتحليل  ــة  بــالــدرا�ــس
واأهم  بع�سها  لنا  تذكر  هال   ، تخرجهم  
الطلبة  خ�س�سها  الــتــي  ــات  ــس ــدرا� ال

؟ الروائية  ملدوناتك 
حظيت  ق��د  رواي���ت���ي  ل��ل��ه  احل��م��د 
الطلبة  قبل  من  مكثفة  بدرا�ضات 
وكذلك   ، مذكراتهم  يف  اجلامعيني 
املقالت  طريق  عن  الدكاترة  عند 
خمتلف  يف  النقدية  وال��ك��ت��اب��ات 
بع�ص  وه���ذه   ، ال��وط��ن  ج��ام��ع��ات 
ع��ن��اوي��ن امل���ذك���رات ال��ت��ي ات��خ��ذ 
اأ���ض��ح��اب��ه��ا م��ن رواي���ت���ي ذاك���رة 
لنيل  درا�ضتهم  يف  اأمنوذًجا  معتقلة 
م�ضتحقات  نيل  اأو  لي�ضان�ص  �ضهادة 
جامعات  خمتلف  عرب  املا�ضرت  �ضهادة 

لوطن: ا
ذاك��رة  رواي��ة  يف  الواقعي  الجت��اه 
جامعة  ل��ون��ي�����ص  ل��ب��لل  معتقلة 
التوثيق   ،   2 البليدة  علي  لوني�ضي 
ال�������ردي وح�����ض��ور ال��وع��ي يف 
برج  جامعة  معتقلة  ذاك��رة  رواي��ة 
يف  ال�����رد  مكونات   ، بوعريريج 
بن  جامعة  معتقلة  ذاك��رة  رواي��ة 
يف  اجل��دي��دة  التقنيات   ، عكنون 
امل�ضيلة  جامعة  معتقلة  ذاكرة  رواية 
اأوج��اع  رواي��ة  يف  ال�رد  تقنيات   ،
 ، بوعريريج  برج  جامعة  الرجال.. 
اأوجاع  رواي��ة  يف  اأ�ضلوبية  درا�ضة 
يف  غ��رمي��ا���ص  منظور  م��ن  ال��رج��ال 

الرجال... اأوجاع  رواية 
موؤّجلة  م�ساريع  دائًما  التحرير:توجد 
يف  الإجنــازهــا  وقًتا  يجد  ال  كاتب  لكل 
تتطّلب  الأنها  اليومية  احلياة  غمرة 
اأال  طويلة،  ـــام  واأي ل�ساعات  تفّرًغا 

ورغم  ال�سّحي  احلجر  اأوقــات  اأن  ترى 
الكّتاب  ال�ستغال  فر�سة  متّثل  ق�سوتها 
ــات  رواي مــن  املــرتوكــة  امل�ساريع  على 
االنغما�ض  اأو  ترجمات  اأو  تخّمرها  طال 
رفوف  يف  مّدة  منذ  املر�سوفة  الكتب  يف 
جديد  عمل  من  وهل   ، ة  اخلا�سّ املكتبات 
ميكننا اأن نرى به بالل يف قادم االأيام ؟
بع�ص  على  اأ�ضتغل  دوما  نا  اأ فعل 
الوقت  نتظر  واأ  ، املن�ضية  الأعمال 
للحياة  اأخ��رج��ه��ا  ح��ت��ى  امل��ن��ا���ض��ب 
تنقيحها  يف  وق��ت��ي  ���ض��ت��غ��ل  اأ  ،
امل��وج��ودة  النقائ�ص  معرفة  ويف 
اأطالع  ن��ا  اأ للقراءة  بالن�ضبة  فيها.. 
به  ن�����ض��ح  اأ م��ا  ب��ا���ض��ت��م��رار، وه���ذا 
ك��ل ك��ات��ب ���ض��اب ي��ري��د ال��ن��ج��اح 
�رورية  فاملطالعة  وال�ضتمرار، 
يقراأ  ول  يطالع  ل  بكاتب  وؤمن  اأ ول 
 ، ا�ضتثناء  دون  للجميع  ق��راأ  اأ ن��ا  اأ  ،
اقراأ   ، اجلميع  من  ا�ضتفيد  اأن  اأحاول 

يام اأ ثلثة  كل  كتاب  مبعدل 
رواي��ة  فهو  ال��ق��ادم  عملي  عن  م��ا  اأ
وهي  اأ�ضهر،  منذ  عليها  اأ�ضتغل 
الرجال  لأوج��اع  الثاين  اجل��زء  متثل 
مب��و���ض��وع��ات ج��دي��دة و���ض��ي��ق��ة ، 
ي�ضتطيع  القارئ  اأن  فيها  واجلميل 
اإىل  العودة  دون  منف�ضلة  قراءتها 

الرواية.  من  الأول  اجلزء 
واملثقفني  للكّتاب  ميكن  التحرير:ال 
متّر  املحنة  هذه  ي�ساهدوا  اأن  والقّراء 
مهّم  �سيء  يف  مالحمها  ا�ستثمار  دون 
موقفك  هو  كيف   ، اإن�سانًيا  ل  متاأ�سّ

؟ اإن�سانيا  معها  وتعاملك 
وو�ضحت  بياّنت  الأزمة  هذه  حقيقة 
كانت  ال��ت��ي  م����ور  الأ م��ن  ال��ك��ث��ري 
والبحبوحة،  ال��رخ��اء  ي��ام  اأ تخفيها 
�ضعوب  و�ضلبيات  اإيجابيات  بينت 
ال�ضعب  على  واأركز   ، ككل  العامل 

 ، الكرمي  فظهر   ، خا�ضة  اجلزائري 
ي�ضاعد  الذي  ن�ضايناّ  والإ وال�ضجاع 
الفا�ضد  كما ظهر   ، به  ويح�ص   ، غريه 
اأجل  من  الوباء   هذا  ا�ضتغل  الذي 
نف�ضي  عن  اأما   ، غريه  يف  ال�ضتثمار 
اأن  ا�ضتطاعت   ، كثريا  يف  اأثرت  فقد 
مهما  �ضعيف  ن�ضان  الإ باأن  يل  تثبت 
ق�ضوره  علت  ومهما  نه  �ضاأ ع��ل 
�ضوى  عليه  وما   ، جاهه  عل  ومها 
ال��ت��وا���ض��ع وت��ق��دمي امل�����ض��اع��دات 
ما  وهذا   ، لغريه  اخلريية  والأعمال 

دوما. فعله  اأحاول 
التي  والدعوة  الر�سالة  التحرير:ماهي 
وحمبيه  لقرائه  توجيهها  بــالل  يريد 
والتقيد  لــاللــتــزام   ، ال�سعب  وكــافــة 

باإجراءات احلجر املنزيل ؟
وعائلتي  وق��رائ��ي  متابعي  اأدع���و 
ل  اأو  يعرفني  من  وكل  واأ�ضدقائي  
نف�ضهم  اأ تعري�ص  عدم  اإىل  يعرفني 
وال��ت�����رف  للخطر،  وع��ائ��لت��ه��م 
فالو�ضع   ، ومب�ضوؤولية  كبري  بوعي 
فل  ال�ضتهتار،  ب��دا  اأ ي�ضتدعي  ل 
اأحبة  فقدان  من  الوجود  يف  اأق�ضى 
 ، احل��ي��اة  م��ائ��دة  بهم  جمعتنا  طاملا 
الأ�ضباب  جميع  اتخاذ  من  لبد  لذا 
الوباء  هذا  على  الق�ضاء  اأج��ل  من 
ثمنه  تدفعه  قد  اليوم  ا�ضتهزاوؤك   ،
تقتله  مل  اإن  فالفريو�ص  غدا،  غاليا 

با�ضتهتارك..  قتلك  بوعيك 
مبا  تف�سل  احلــوار،  ختام  التحرير:يف 
اأن ت�سيفه من كالم ، لك احلرية   تريد 
بالطاعات  مليئا  طيبا  رم�ضانا  اأمتنى 
لكل  ال�ضعيدة  والأوقات  والعبادات 
عز  الله  واأدع��و   ، الإ�ضلمية  الأمة 
تقدم  اأ  ، الوباء  هذا  عنا  يرفع  اأن  وجل 
خل�ر  �ضتاذ  الأ لك  اجلزيل  بال�ضكر 
كل   ، الرائعة  وجلريدتكم  يو�ضف  بن 

والحرتام.. احلب 

بالل  لوني�ض يلتزم باحلجر ال�سحي الذي فر�سته اجلائحة اأوال والدولة ثانيا ، وهذا من اأجل �سالمتي ، و�سالمة االأ�سخا�ض املحيطني بي ، ال بد اأن نكون على درجة كبرية من الوعي 
وال نوؤدي باأنف�سنا اإىل التهلكة،  ل�سنا ال�سعب الوحيد الذي يعاين من هذا الفريو�ض بل هو مر�ض ن�سب خمالبه يف جميع بلدان العامل ، و�سبيل الق�ساء عليه هو االلتزام باحلجر، وعدم 

والق�ساء عليه. به  الفتك  اأجل  من  �ُسطرت  التي  والقوانني  القواعد  خمالفة 

با�ستهتارك  قتلك  بوعيك  تقتله  فاإن مل   ، الوباء  للق�ساء على  االأ�سباب  اتخاذ جميع  البد من   -

لوني�ض يف حوار ل"التحرير": والروائي بالل  الكاتب 

ال��ذي  ال��راه��ن  ال��و���ض��ع  يف ظ��ل 
اأجمع  ال��ع��امل  و  ال��ب��لد  ت�ضهده 
 19 كوفيد  كورونا  وباء  بتف�ضي 
الثقافة  وزيرة  لتوجيهات  وتنفيذا 
يف  ال��ع��ائ��لت  اإىل  ال��و���ض��ول  يف 
ثقافية  ن�ضطة  اأ طريق  عن  بيوتهم 
فعاليات  �ضمن  ترفيهية  علمية 
رم�ضان  �ضهر  و  ال���رتاث  �ضهر 
ال��ث��ق��اف��ة  دار  ���ض��ط��رت  ال��ك��رمي 
برناجما  ب��ورق��ل��ة  زك��ري��ا  م��ف��دي 
 ،  ، هامة  ن�ضطة  باأ وثريا  طموحا 
ومن  الأزرق  الف�ضاء  عرب  ين�ر 
الربنامج  هذا  يت�ضمنه  ما  جملة 
دار  اإ���ض��دارات  ملختلف  معر�ص 
ورقلة  و�ضعراء  لكتاب  الثقافة 
تقليدية  معار�ص  اإىل  بالإ�ضافة 
ال�ضعر  من  مقاطع  لقاء  اإ و  تراثية 

امل��ل��ح��ون ف�����ض��ل ع��ن و���ض��لت 
..و  ال��ب��دوي  ال��غ��ن��اء  م��ن  طربية 
�ضعار  حتت  و  مت�ضل  �ضياق  يف 
م��ق��ام��ات  و  الأرواح  م���ع���ارج 
كيفت  رم�ضان  رحاب  يف  الأفراح 
الو�ضع  وفق  براجمها  الثقافة  دار 
م�ضابقات  خ���لل  م��ن  ال���راه���ن 
ذان  الأ و  الطبخ  ح��ول  ل��لأط��ف��ال 
م�ضابقة  و   ، الأزرق  الف�ضاء  عرب 
م�ضابقة   ، الكرمي  القراآن  حفظ  يف 
رم�ضانية  ق��ع��دات   ، للعائلت 
و  ع��ادات   ، حكايات   ، ترفيهية 
اأمثال  و  لغاز  اأ  ، رم�ضانية  تقاليد 
الن�ضاطات   ، حما�رات   ، �ضعبية 
ا�ضتح�ضانا  لق��ت  الف��رتا���ض��ي��ة 

العائلت  طرف  من  وا�ضعا 
التجاين  ن-ق- 

يف اطار �سهر الرتاث و�سهر رم�سان 

برنامج ثري �سطرته دار الثقافة بورقلة 
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هامت االأرواح، و�ّسَكنًّت 
االأَفراح

بعد اأن كانت الأر�ُص 
ِفُج،  ، وتاّ جُّ ُعُج، وتاّ�ضاّ تاّ
َتُوَهُج،  وتاّ وتاَّن�ضُج، 
���املُ���وِج  ������وُج كَّ ومتاّ
وتك�ضوها  باحلياة، 
والليايل  الأف����راح، 
�����وُر،  ُ امِلاّ�����لح، وحتاّ
وت�����دوُر ب���الأن���اِم 
الأح������لُم، واأح��ل��ي 
الأي�����اُم ت�����ض��رُي يف 

ُمتلوٍن،  والأح���وال!؛  الأط���ُواِر  غريٍب  ع��امِل  بني  رحاها 
تجُد  فيه  اأَهُل العدل، واخلري، والعطاء،  وُمتحوٍل، ومتغرٍي، فاّ
ن  مِماّ الأ���ِرار،  فيِه  تري  وباملقابل  وال�ضلم،  وال�ضخاء، 
الظلُم،  وجتد  واحلروب!؛  الأزماِت  ِتيل  فاّ �رارة   ي�ُضعلون 
والنزاعات،  وال�راعاُت،  واجلوُر،  والظاملني؛  والظلِم، 
والأياُم  للجميع،  ُمي�رة  احلياة   كانت   ذلك   كل  ورغم 
والأمل،  العمِل،  بني  ما  فيها  وْن  َحيُّ وياّ النا�ص،  يف  ت�ضرُي 
واللقاءاُت، والندواُت، واحلوارات، واملوؤمترات؛ واملُوؤامراِت 
كذلك!؛ وبني هذا، وذاك  كانت اأر�ُص تبلع، واأرحاُم تاّدفع، 
و يتواىل الليِل، بعد النهار، وتدور الأجنم  يف املَدار، وكنا 
نري بني الُوري، الأفراِح، والأتراح، وامل�راُت، والعرثات، 
والعرباِت والِعظاِت؛ والربكاُت، والُقبلُت، وال�ضحكات. 
رهيب خطرُي، حري  خفُي  جندُي عظيُم �ضغرٌي  جاء  وفجاأًة 
العامل اأجمع، و�ضل جميع قدراتهم، وقهرهم اإنُه: "فايرو�ص 
حَاها،  حاها، وال�ضم�ُص، و�ضُ كورونا"، َجاْء بني ع�ضيٍة و�ضُ
لها، ِفا�ضتمر  والقمُر يف �ضماها، حني تلها، والنهار ملا جاّ
ال�ضماء  رُب  الله  ُدرة   ِبقاّ غ�ضاها،  ملَا  الليل  يف  الوباء  هذا 
�ضواها،  التي  والنف�ص  التي طَحاها،  والأر�ص  بناها،  الذي 
ك�ضاعقًة  تلك  فكانت  وتقواها؛؛  فُجورها،  فاألهمها 
وتناهت،  وتاهت،  َفَهامت،  الأرواح،  يف  وحلت  حامْت 
اإيل  وخرجت  ا�ضت،  فاّ فاّ قواها،  وخارت  وحارت،  ومتاهت، 
والنا�ضطاِت  غرقًا،  النازعاِت  امللئكة  مع  منتهاها،  حيث 
فاملُدبراِت  �ضبقًا،  وال�ضابقاِت  �ضبحًا،  وال�ضابحاِت  ن�ضطًا، 
اأمراً، وارجتت الأر�ُص، ورجفت ووجلت القلوب واهتزت 
البلد،  احلافرة، وعم  الأج�ضاُد يف  واجفًة، خا�ضعًة، وارمتت 
الَعَماْر،  بعد  وامل��وت  اخل��راب،  وتف�ضي  الوباء،  والعباد 
والتجار،  الفجار،  جميعًا،  م�ضاكنُهم  النا�ص  ُجل  ولزم 
والزهاُد، والن�ضاُك، وامللوك واحلكام، والروؤ�ضاء، والوزراء، 
والأباطرُة، والقيا�رة، والنماريُد، وال�ضناديُد، و�ضياطنُي 
الطائرات يف مراب�ضها، و�ضكنت يف  �َضمرْت  الن�ص!؛ ومتاّ
�ضفن  اأكرب  و�ضلت  وامل�ضانع،  املدافع،  ووقفت  مهابِطها، 
من  و�ضار  النووية  وللأ�ضلحة  للطائرات  احلربية   العامل 
عليها يف خرب كان!؛ وخلت ال�ضوارع، وتوقف كل �ضيء!؛ 
ويف  بالأخرة،  تذكرنا  جميًعا  للإن�ضانية  ر�ضالة  وكاأنها 
اأُهواِل يوم القيامة، حني ينادي اجلبار �ضبحانُه، وتعايل ملن 
ذلك  ويف  اليوم؛  ظلم  ل  القهار،  الواحد  لله  اليوم؟  امللُك 
اليوم كرُة خا�رة للأرواح الفاجرة، يف ذلك الوقت، فعلينا 
اأن  الأج�ضاد  من  الأرواح  وخروج  والرحيل،  املغادرة،  قبل 
يكون ما يحدث عربُة لنا جميعًا، وخا�ضة ملن يخ�ضي؛؛ قال 
تعايل: "فاإذا جاءت الطامُة الكربى، يومئٍذ يتذكُر الن�ضاًنُ 
واأثر  طغي،  من  فاأما  يري،  ملن  اجلحيُم  وبرزت  �ضعي،  ما 
مقام  خاف  من  واأما  املاأوى،  هي  يم  اجَلحاّ فاإن  الدُنيا،  احلياة 
ربِه ونهى النف�ص عن الهوى، فاإن اجلنة هي املاأوى"؛ ومع 
األف الرواح يوميًا من الأج�ضاد  �ضماعِنا توا�ضل خروج 
يف كل البلد، وهذا الوباء الذي حل بالعباد، لنن�ر الأمل 
بَعدما هامت  باأن اخلري قادم، لأنُه لول الأمل لبطُل العمل؛ فاّ
املوؤمنني،  لكل  الأف��راح،  و�ضكنت  و�ضكتت،  الأرواح، 
واملتقني وال�ضاحلني يف كل بقاع الأر�ص، ل خوٌف عليُكم 
والزعرُت،  اللوز،  يزهُر  و�ضيعود  حتزنون،  اأنُتم  ول  اليوم، 
احلرية  و�ضم�ص  والليمون،  والزيتوِن   ، ال��ت��نِيِ واأزه���اُر 
املحتلون،  الغا�ضبون  يزُول  و�ضاّ فل�ضطني،  علي  �ضت�رق 
العامل  يف  والأطهار  الأح��رار،  اأرواح   ولكل  املجرمون؛  

الرحمة، وال�ضلم  خرٌي وهُو ِم�ُضك اخلتام.
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journalaltahrir@gmail.com   :م�ساهمات   على اميايل التحرير

هو  كما  اجل��دي��د  ال���دويل  النظام  و 
معروف هو اتفاق بني دول لها م�ضالح 
املتحدة  الوليات  ا�ضها  م�ضرتكة علىٍ 
الإنفراد  اإىل  ت�ضعى  التي  الأمريكية 
و  العامل،  على  الهيمنة  و  بال�ضلطة 
هو يف نظر خرباء �ضيا�ضيون ا�ضتعمار 
حتقيق  اإىل  ي�ضعى   ، يتجدد  ق��دمي 
اأو  �ضابقا  حتقيقها  يف  ف�ضل  اغرا�ص 
اف�ضتعمار  اإليها  ي�ضعى  كلن  التي 
و  الع�رنة  و  احلداثة  با�ضم  القدمي 
و  التكنولوجي،  و  العلمي  التطور 
من له العقل املدبر و املبدع ميكنه من 
الذي  ال�ضعيف  العن�ر  يف  التحكم 
ا�ضتهلك  و  الإ���ض��رتاد  على  يعتمد 
كما  و  ال��ق��وي،  العن�ر  ينتجه  ما 
النظام  ف��اإن  التقارير  بع�ص  يف  جاء 
يف  العيان  اإىل  ظهر  اجلديد  العاملي 
تعقدها  التي  املوؤمترات  و  الإجتماعات 
اأمنها   حلماية  القرار،  �ضاحبة  الدول 
الع�ضكري و ال�ضيا�ضي و الإقت�ضادي 
الأخ��رى،  ال�ضعوب  حلماية  لي�ص  و 
هذه  �ضبقت  التي  امل��وؤمت��رات   من  و 
للأمن  هل�ضينكي  موؤمتر  التحولت 
الأوروبي الذي انعقد يف فرلندا �ضنة 
1975 نظمته منظمة الأمن و التعاون 
 35 OSCE،  ح�ره ممثلو  يف اأوروبا 
تعزيز  بهدف  �رقية،  و  غربية  دولة 

و  النزاعات   فك  و  الإن�ضان  حقوق 
اإدارة الأزمات.

يف  جليا  دورا  املوؤمتر  هذا  لعب  قد  و   
احلوار بني ال�رق و الغرب خلل فرتة 
الوليات  فيه  برزت  الباردة،  احلرب 
املتحدة الأمريكية كاأقوى دول العامل، 
قوة  لها  كانت  اإذ  العامل،  �ضوؤون  تدير 
الدول  م�ضائر  يف  التحكم  و  القرار 
الثالث   العامل  دول  هي  و  ال�ضعيفة 
ال�ضوق،  باقت�ضاد  تعلق  ما  يف  خا�ضة 
هذه  على  ال�ضيطرة  متت  اأن  منذ  و 
جامعات  و  منظمات  تعر�ضت  الدول 
النظام  ظهور  قبل  هام  دور  لها  كان 
على  الرتاجع،   و  الف�ضل  اإىل  اجلديد 
غرار منظمة الوحدة الإفريقية ، حركة 
عدم الإنحياز و معها املوؤمتر الإ�ضلمي 
التي  العربية  الدول  جامعة  وكذلك  
ال�ضعوب  تتحرك  بف�ضلها  كانت 
تتخبط  اليوم  هي  التي  امل�ضت�ضعفة، 
اأهلية  حروب  و  ا�ضطرابات  حالة  يف 
خمطط  عن  ناجتة  الواقع  يف  هي   ،
اأمريكي �ضهيوين للهيمنة على العامل 
ال�رعية  لنف�ضها  تن�ضب  لكي  و  كله 
خدمة  الوباء يف  يكون  هكذا  العاملية، 
اللوبيات، يف وقت يغيب فيه التحدي 
ما  الأزم���ات،   مواجهة  يف  العربي 
هو  �ضيا�ضيون  حمللون  عليه  اأجمع 
مواجهة  يف  العربي  التخطيط  غياب 

ميكن  به  الذي  الأوبئة،  و  الكوارث 
حجم  من  اأقل  تكون  خ�ضائر  ت�ضجيل 
فيما  العامل،  �ضجلها  التي  اخل�ضائر 
اأ�ضا�ضا  توجه  الإتهام  ا�ضابع  راحت 
الأكرب  الغائب  العربية  الدول  جلامعة 

يف هذا الظرف بالذات؟
املتحدة  الوليات  اأن  تقارير  ت�ضري 
و  ال��ف��ريو���ص  ينق�ضي  متى  ت��درك 
جديد،  م��ن  ال�ضحي  لم  ال�ضاّ َي��ُع��مُّ 
و  قبل،  من  فريو�ضات  انق�ضت  كما 
و  النفط  على  حربها  تركز  هي  لذا 
املوارد املائية  يف الوقت الذي توا�ضل 
الوباء  حماربتها  يف  العربية  الأنظمة 
التعقيم،  و  ال�ضحي  احلجر  طريق  عن 
يف  اآت  هو  ملا  �ضفوفها  تنظم  مل  و 
بعد  ما  ملرحلة  اأو  القريب  امل�ضتقبل 
ذات  قطاعات  اأهملت  حيث  كورونا، 
كاأنها  و  امل�ضتقبل،  بها  تواجه  �ضيدة 
الوليات  و  �ضيا�ضيا،  فراغا  تعي�ص 
تريد  ترامب  بقيادة  اليوم  املتحدة 
دول  باإدخال  ا  اإماّ الوباء  با�ضتخدامها 
كما  الأم��ري��ك��ي  امل���دار  ج��دي��دة يف 
ا  اإماّ ،  و  اأنظمة عربية  اأدخلت من قبل 
عزلها عن �ضائر العامل، و ل �ضك من 
تغيريات  امل�ضتقبل  يف  �ضتحدث  اأنها 
العامل  جتاه  �ضيا�ضاتها  يف  منظومية 
املتنامية  اإطار حركتها  كله، و هذا يف 
التكتلت  خلل  من  الأ�ضواق  لعوملة 

بال�ضكل  التجارية  و  الإقت�ضادية 
على  يحافظ  و  م�ضاحلها  يلئم  الذي 
وجودها، و لإ�ضتكمال م�روع النظام 
يراها  كما  فاأمريكا  اجلديد،  العاملي 
املا�ضي  عن  ت�ضتغني   ل  امللحظون 
العرب(،   ( الآخ��ر  مع  �ضيا�ضتها  يف 
لتحقيق  الأوراق  كل  حت��رق  هي  و 
على  تعتمد  ان��ه��ا  اأي  م�ضاحلها، 
اأخطائهم، كما حدث مع اأبناء ال�ضاحل 
رفعوا  مل��ا  دم�ضق  يف  امل��وج��ودون 
الأمريكية  اللجنة  اإىل  عري�ضتهم 
الفرن�ضية  احلماية  فر�ص  يف  للنظر 
فيها  طالبوا  و  لبنان  و  �ضوريا  على 
عندما  و  لبنان،  و  �ضوريا  با�ضتقلل 
الق�ضية  امل�����ري  ال��وف��د  ع��ر���ص 
الأمريكي،  العام  الراأي  على  امل�رية 
املعروفة  والق�ضية  اجلزائر  و حتى يف 
الأهلية،  احل��رب  لوقف  روم��ا  بلقاء 
امل��ت��ح��دة حت��ر���ص على  ف��ال��ولي��ات 
مو�ضع  جتعلها  و  م��وارده��ا  حماية 
اهتمامها الكبري، لأنها تدرك اأن العامل 
غوربات�ضوف  ميخائيل  يقول  كما 
اإىل  اأي  كبرية،  برازيل  اإىل  �ضيتحول 
وجود  مع  اللم�ضاواة  ت�ضودها  دول 
الرثية،  النخب  ت�ضكنها  مقفلة  اأحياء 
و  الو�ضطى،  الطبقة  ت�ضمر  �ضوف  و 
وباء  انت�ضار  مع  الآن  يحدث  ما  هذا 

كورونا .

حمللون: النظام الدويل اجلديد ا�ستعمار قدمي يتجّدد

واإمكانية  اجلديد،  العاملي  النظام  عن  احلديث  عاد  العامل  يف  انت�ساره  �سرعة  و  كورونا  فريو�ض  ظهور  مع 
من  كل  معاقبة  و  ال�سعوب،  م�سري  بيده  و  قوة   ي�سكل  االأخري  هذا  �سيظل  ما  اإذا  و  تراجعه  من  ا�ستمراره 
يخرج عن اخلط الذي ر�سمته اأمريكا، التي ت�سف نف�سها اليوم باالأب احلنون الأنها ت�سعى اإىل اإنقاذ العامل 
من الوباء، فاأمريكا ال تلجاأ اإىل ال�سدام املبا�سر و اإمنا اإىل ا�سلوب الزحف الوئيد و خطب وّد ال�سعوب لزيادة 
و  االأوبئة،  و  الكوارث  مواجهة  يف  العربي  التخطيط  غياب  هو  �سيا�سيون  حمللون  عليه  اأجمع  ما  نفوذها،  
ت�سجيل على االأقل خ�سائر تكون اأقل من حجم اخل�سائر التي �سجلها العامل، فيما راحت ا�سابع االإتهام توجه 

اأ�سا�سا جلامعة الدول العربية.

 اإنقاذ ال�سنة الدرا�سية اأمرا ممكنا ولي�ض م�ستحيال ) جمرد راأي (

بقلم /  كرمي  تقلميمت
-----------------------

م�ضتقبل  على  الدولة  من  وحر�ضا 
التفكري  ج��اء  املتمدر�ضني   اأبنائها 
التكنولوجية  بالو�ضائل  بال�ضتعانة 
التلفزي  البث  طريق  ع��ن  احلديثة 
الر�ضمية  المتحانات  تلميذ  لفائدة 
الفيديو  و���ض��ائ��ط  وب��ا���ض��ت��خ��دام 
التعلم  كو�ضائل  الأخرى  للم�ضتويات 
من  املتبقية  املدة  واأمام  لذا   ، بعد  عن 
تزال  ما  التي  الدرا�ضية  ال�ضنة  عمر 
قائمة بكل اأركانها فاإنه  ميكن ا�ضتثمار 
التي  ال�ضانحة    املتبقية   الفرتة  هذه 
ت�ضمح بتدارك التاأخر امل�ضجل �ريطة 
ل�ضتكمال  الدرا�ضة  يف  ا�ضتغللها  
ت��واري��خ   ت��اأخ��ري  م��ع  امل��ق��رر  املنهاج 
الن�ضف  اإىل  الثالث  الف�ضل  اختبارات 
وهو  القادم  ج��وان  �ضهر  من  الأول  
الرتبوية   الناحية  من  جدا   ممكن  اأمر 
وبهذا   ، التنفيذ  وقابل  والبيداغوجية 
ا�ضتكمال  من  املتمدر�ضون  يتمكن 
اجلديدة  ال�ضنة  اإىل  والعبور  درو�ضهم 

ال�ضاأن  .ويف  واطمئنان   اأريحية  بكل 
على  التلميذ  اأولياء  يحر�ص  ذات��ه  
يف  درو�ضهم  مبتابعة  اأبنائهم  ال��زام 
املتاحة  الإمكانيات  ح�ضب  منازلهم 
درو�ص  مراجعة  على  بالرتكيز  وذلك 
ما  ه��ذا   و  والثاين  الأول  الف�ضلني 
لهم  يتيح  و  �ضك  ب���دون  يجعلهم 
للمعلومات  ا�ضتيعابهم   درجة  رفع 
لدرو�ص  الفكري  وتاأهليهم  املكت�ضبة 
الف�ضل  الثالث كونها مرتبطة ارتباطا 
وثيقا منهجيا ومعرفيا ، و هنا يتطلب 
التقنيات  ا�ضتخدام  الأ���ض��ات��ذة  من 
اأ�ضا�ضيات  على  والرتكيز   ، احلديثة 
بذوي  وال�ضتعانة  املعريف  التح�ضيل 
ال�ضادة  تاأطري  وحتت  امليدان  يف  اخلربة 
الغاية  حتقيق  ن  ميكاّ ،وهوما  املفت�ضني 
كما  وي�ر،  �ضل�ضة  بكل  املن�ضودة  
اأن ما تبقى من الف�ضل الثالث  املقرر 
على  ثقيل  لي�ص  الر�ضمية  املناهج  يف 
التخفيف  اجتاه  يف  ي�ضري  بل  التلميذ 
امل�ضامني  لنوعية  راجع  ذلك  لأن  عنه 
مع  تن�ضجم  التي  واملعرفية  العلمية 

املوؤ�رات  الواقع وتاأخذ باحل�ضبان كل 
الرتبوية التي توؤهله لأن يرفع م�ضتواه 
ين�ضجم  ب�ضكل  والثقايف  التعليمي 
ال�ضتيعاب  على  وقدرته  �ضنه  مع 
التلميذ  فاإن  وللإ�ضارة   ، والتح�ضيل 
جوهرية  حلقة  ل  ي�ضكاّ العاقل  الكائن 
وحمورية يف �ضل�ضلة التعلم له القدرة 
به  املحيط  الواقع  مع  التكياّف  على 
اأثبته  ما  وهذا  وتلقائي  عفوي  ب�ضكل 
عملية  فاإن  لذا   ، الرتبوي  النف�ص  علم 
هذه  مثل  يف  املتمدر�ضني  ا�ضتقطاب 
مهارة  اإىل  يحتاج  ل  الو�ضعيات 
و�ضع  اإىل  ب��ل  غ��ريه  اأو  دي��ك��ارت 
قابلة  حمكمة  تعلاّمية  ا�ضرتاتيجية  
التلميذ  واقع  معطيات  مع  للتكيف 
املعارف  املزيد من  املت�ضوق لكت�ضاب 
دربه  تنري  التي  العلمية  والأف��ك��ار 
الأ�ضاتذة  على  ،ويبقى   امل�ضتقبلي 
احلوارية  التفاعلية  جت�ضيد  واملعلمني  
ح�ضي  ب�ضكل  املتعلمني  واإ����راك 
مهاراتهم  تنمية  بامكانية  وملمو�ص 
ال�ريع  ال�ضتيعاب  على  وقدراتهم 

اأن  كما   ، تذكر  �ضعوبة  اأدن��ى  دون 
واملتلقن  امللقن  بني  البيني   التوا�ضل 
قد   املتبادلة  بالثقة  تتدعم  اأن  يجب 
تربية  منهجية   اإر���ض��اء  يف  ت�ضاهم 
بتذليل  اآليا  تتكفل  ت�ضاركية  حوارية 
التلميذ  من  ومتكن  التعلم  �ضعوبات 
على  والنفتاح  جهة  من  الن��دم��اج 
فالراحة   ، اأخ��رى  جهة  من  الآخ��ري��ن 
املتعلم حتقق  لدى  توفرت  اإن  النف�ضية 
والفت   . النجاح  من  كبرية  ن�ضبة  له  
النتباه هنا اأنني ل اأق�ضد المتحانات 
النهاية يف  الر�ضمية اخلا�ضة بالأق�ضام 
جميع الأطوار التي هي من اخت�ضا�ص 
ويف  ح�ري.  ب�ضكل  الرتبية  وزارة 
خ�ضم هذه املعركة التي تقودها الدولة 
كوفيد  جائحة  �ضد  الو�ضائل  ب�ضتى 
19، فاإنه يف الأخري �ضيكون النت�ضار 
اإىل  احلياة  يعيد  الذي  الوحيد  احلليف 
�ضتزول  وبالتايل  الطبيعي  جمراها 
خ�ضارة،  وباأدنى  تكلفة  باأقل  املحنة 
وراءه  التاريخ  �ضيرتكها  والآزم���ة 

مدونا جوانبها يف �ضفحاته اخلالدة.

14 مار�ض  كرث احلديث يف االأيام االأخرية حول م�سري ال�سنة الدرا�سية احلالية ب�سبب جائحة كورونا مما اأدى اإىل توقف ن�ساط املوؤ�س�سات الرتبوية منذ 
املن�سرم اإىل غاية اليوم وفر�ض واقع جديد على التالميذ ،حيث وجدوا اأنف�سهم حمرومون من موا�سلة درا�ستهم ب�سورة عادية وطبيعية .

••عندما يكون الوباء يف خدمة اللوبيات

 الدكتور/ جمال عبد النا�سر اإعداد/ علجية عي�ض
حممد  عبد اهلل اأبو نحل



 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

جريدة التحرير يومية جزائرية وطنية إخبارية شاملة، شعارها:”حنن مع 
احلق وحيثما مال احلق ملنا معه”. تفخر هبويتها الوطنية والعربية، وتناضل 
من أجل القيم اإلنسانية والعدالة االجتماعية. غايتها املسامهة يف التنوير ، 

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

تنبيه : جريدة التحرير تتربأ من كل فعل، أو مسامهة، اهلدف منها املحاباة أو تصفية احلسابات.

اإلدارة العامة : تلفاكس :  032.13.03.03
direction altahrir@gmail.com : الربيد اإللكتروين

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير من نحن ؟

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاريANEP الوكالة الوطنية للن�ضر واالإ�ضهار

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ض:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �ضرفنا االإعالمي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

والية ورقلة
مديرية التجهيزات العمومية

NIF 099830019000921

إعالن عن المنح المؤقت
          تطبيقا ألحكام المادة 82 من المرسوم الرئاسي 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 الخاص 
بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، تعلم مديرية التجهيزات العمومية لوالية ورقلة 
انه اثر تحليل العروض التقنية و المالية لطلب عروض وطني مفتوح بإشتراط قدرات رقم 2019/16 

والمعلن عنها بتاريخ: 2019/09/30 المتعلقة بـ: متابعة  ثانوية 200/600 وجبة بلدة عمر قوق
تقرر منح الحصة وفق الجدول المبين أدناه:

مدة المبلغ  )دج(رقم التعريف الجبائيالمكتبالحصة
المتابعة 

مالحظةالنقطة

متابعة  
ثانوية 

 200/600
وجبة بلدة 
عمر قوق

BET
SAZA099915010288127 12.960.000.00

دج

15
80.62شهرا

أحسن 
عرض

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

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

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

  ANEP Nْ 2030000559      التحرير 2020/05/04 

االإثنني 04 ماي 2020 م املوافق
لـ 11 رم�ضان 1441 هـ - العــدد 1991 14ت�ضلية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اأدرار
دائرة رقان
بلدية رقان

الرقم: 002 /2016
و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية

طبقا الأحكام املادة 18 من القانون  رقم 12 - 06 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 هـ املوافق 
لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم ا�ستالم

 مذكرة التعديالت املوؤرخة يف 05 فيفري 2015 املتعلق بتغيري ت�سكيلة الهيئة التنفيذية 
للجمعية البلدية امل�سماة: اجلمعية الدينية للمدر�سة القراآنية الرحيق املختوم- تيمادنني 
امل�سجلة حتت رقم: 0041 بتاريخ 2011/06/06 املقيمة بـ: املدر�سة القراآنية الرحيق 

املختوم - ق�سر تيمادنني يرتاأ�سها ال�سيد )ة( : فالين اأحممد بن حممد .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اأدرار
دائرة اأدرار
بلدية اأدرار

م�سلحة التنظيم وال�سوؤون العامة
مكتب اجلمعيات

الرقم:20/ م ج /2020.
و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية

طبقا الأحكام املادة 18 من القانون  رقم 12 - 06 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 هـ املوافق 
لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم 27 افريل 2020 ا�ستالم  مذكرة 
الهيئة  ت�سكيلة  بتغيري  املتعلقة  رقم   بدون   2020 فيفري   25 يف  املوؤرخة  التعديالت 
التنفيذية للجمعية البلدية امل�سماة: . اجلمعية: اجلمعية الدينية ملدر�سة الفتح احلاج 
حممد بن يحي ق�سر اأوالد او�سن امل�سجلة حتت رقم: 56 بتاريخ 1997/12/01 املقيمة 

بـ: ق�سر اأوالد اأو�سن - اأدرار  يرتاأ�سها ال�سيد )ة( : بن يحيى عبد الرزاق .

 – o 1مكان البيع والشراء
Guitar أصل كلمة

Leo أصل كلمة o 2شيء قليل
3يصيح عليه طالبا إياه

4أصل كلمة Jar o أصل كلمة 
Jasmin

5ما يكتب به o ثالثة حروف 
من خسارة

6مسد وملس الثوب o اسم علم 
مبعىن الشخص الالمتهاون

7ينفخ باهلواء وذو ألوان o من 
اجلهات األربع

8أصل كلمة Loafa o صفة 
الطعم الذي ال يستسيغه 

البعض
9حزم ووضع يف قطعة من 

القماش o – أصل كلمة 
Sugar

 Chemistry o 10أصل كلمة
خروف كبري ضخم

أفقــــــــــــــــــي

Cable أصل كلمة o 1ضرس
2أصل كلمة Vezier o كلمة اجنليزية 

مبعىن ملاذا
3أصل كلمة Corner o كان السبب يف 
التمكن من إجناز فكرة املحرك البخاري

Coffee 4أصل كلمة
5أصل كلمة Candle o ثلثا كلمة صام

6أبو زوجيت )معكوسة( o مذكر مرأة
7بالعامية مبعىن صه أو اسكت o مقابل 

مادي لعمل ما
 Magazine o أصل كلمة o 8للتعريف

عملية صناعة النقود
9أرواء الزرع o يتعاىل عن الصغائر o رمز 

الكربيت يف الكيمياء
10عكس ذكورة )معكوسة o أصل كلمة 

Syrup )معكوسة

عمــــــــــــــودي 

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

مربعات �ضغرية لت�ضكل ال�ضبكة من 81 مربعا �ضغريا.

وعليه: امالأ هذه املربعات ال�ضغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�ضرط :

 1.اأن اليتكرر الرقم داخل ال�ضبكة اأفقيا وعموديا 

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

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غارداية

دائرة �ساية بن �سحوة
بلدية �ساية بن �سحوة

م�سلحة التقنني و ال�سوؤون العامة
و تن�سيط ال�سوؤون االإجتماعية و الثقافية

مكتب اجلمعيات
الرقم: 23/م. ت.�ض.ع / م.ج /2020

و�سل ا�سهار خا�ض بتغيري الهيئة التنفيذية جلمعية حملية
امل�سماة: جمعية اأولياء تالميذ متو�سطة ال�سهيد ل�سقع حممد �ساية بن �سحوة. امل�سجلة 
حتت رقم: 15/01 بتاريخ: 2015/02/09 . رئي�ض اجلمعية: بوحميدة حممد بن علي 
املولود بتاريخ: 1964/05/05 بغارداية.الكائن مقرها: متو�سطة ال�سهيد ل�سقع حممد 

�ساية بن �سحوة .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية
دائرة القرارة
بلدية القرارة

رقم: 009/م.�ض.اإ /2020
و�سل ا�سهار خا�ض بتجديد جمعية حملية

امل�سماة جمعية االأمل ملر�سى ال�سكري و�سغط الدموي ) دار ال�سكري(.
: حريز حممد  2020/01/13 .رئي�ض اجلمعية   : بتاريخ  املودعة   / القرارة   : بلدية 
1970 : القرارة / غرداية.الكائن مقرها : حي   / 06/06 بن احمد املولود بتاريخ: 

اينورار �ساحة النوادر / بلدية : القرارة .
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حدث وال حـرج
15

�صــورة و تعليــق

هروب “ثور” من اأحد مذابح الرويبة يف العا�سمة يثري 
الهلع  يف اأو�ساط املواطنني 

قطعة من 
القمر تعر�ض 

للبيع مببلغ 
2.5 مليون دوالر

بعر�ص اأحد اأكرب النيازك القمرية يف العامل للبيع يف دار 
كري�ضتي للمزادات ، بقيمة مليوين جنيه اإ�ضرتليني )2.49 

مليون دولر(وي�ضار اإىل اأن �ضخرة القمر، التي يزيد وزنها 
عن 13.5 كغ، رمبا ان�ضقت عن �ضطح القمر ب�ضبب ا�ضطدامها 
بكويكب اأو مذنب ثم �ضقطت على ال�ضحراء الكربى.وُيعرف 

با�ضم NWA 12691، ويعتقد اأنه خام�ص اأكرب قطعة من القمر 
عرث عليها على الأر�ص. ول يوجد �ضوى 650 كغ من �ضخور 

القمر املعروفة على الأر�ص.وقال جيم�ص هي�ضلوب، رئي�ص ق�ضم 
العلوم والتاريخ الطبيعي لدار كري�ضتي: "اإن جتربة الإم�ضاك 

بقطعة من عامل اآخر بني يديك اأمر لن تن�ضاه اأبدا".واأ�ضاف: "اإنها 
قطعة القمر الفعلية. اإنها بحجم كرة القدم، واأطول بقليل من 

ذلك". وعرث عليه يف ال�ضحراء بوا�ضطة مكت�ضف جمهول بعد 
اأن �ضافر النيزك نحو 240 األف ميل من القمر اإىل الأر�ص. ثم 
بداأت درا�ضته بعناية.واأ�ضبح العلماء متاأكدين من اأ�ضله بعد 

مقارنته بعينات �ضخرية اأعادتها بعثات الف�ضاء الأمريكية 
اأبولو اإىل الأر�ص من القمر.وقال هي�ضلوب: "يف ال�ضتينيات 

وال�ضبعينيات من القرن املا�ضي، اأعاد برنامج اأبولو نحو 400 
كغ من �ضخور القمر معهم ومتكن العلماء من حتليل الرتكيبات 

الكيميائية والنظريية لتلك ال�ضخور ووجدوا اأنها تتطابق 
مع بع�ص النيازك".واأ�ضاف: "نتوقع اهتماما دوليا كبريا بهذه 
القطعة من متاحف التاريخ الطبيعي ... اإنها كاأ�ص رائع لأي 

�ضخ�ص مهتم بتاريخ الف�ضاء اأو ا�ضتك�ضاف القمر

زيدان ين�سر ر�سالة تعزية م�ؤثرة بعد 
وفاة اإيدير

ن�ر اأ�ضطورة كرة القدم العاملية، زين الدين زيدان، 
ر�ضالة تعزية موؤثرة بعد وفاة الفنان اإيدير.

وقال مدرب ريال مدريد من على ح�ضابه الر�ضمي يف 
“اإن�ضتغرام” :”لقد تلقينا اليوم خربا حزينا بوفاة رجل 
نحبه كثريا”.ووا�ضل :”اإنه رجل �ضجاع ومثايل، لقد 
اأن�ضى  :”لن  اأثرا على طفولتي وعائلتي”.وختم  ترك 

اأبدا اللقاء الذي جمعني بك، اأرقد ب�ضلم”

اجلزائريون ي�سومون عن ال�سردين
ت�ضهد اأ�ضعار خمتلف اأنواع االأ�ضماك، عرب عدد من االأ�ضواق بالعا�ضمة، يف رم�ضان، 

ارتفاعا حم�ضو�ضا، حيث بلغ �ضعر الكيلوغرام من ال�ضردين 500 دج، يف حني اأن 
عدد طاوالت بيع االأ�ضماك تقل�ض ب�ضكل كبري موؤخرا. ليتجاوز �ضقف 250 دج 

و300 دج الذي تعّود عليه الزبون يف ف�ضل ال�ضيف. واأ�ضار الباعة اإىل اأن االأمر 
يتجاوزهم، واأن هذا االرتفاع يف االأ�ضعار جعل اجلزائريني يعزفون عن اقتناء 

االأ�ضماك. من جهتهم، قال بع�ض الزبائن اإنهم تفاجوؤوا، منذ ب�ضعة اأ�ضابيع، 
بتوا�ضل ارتفاع موؤ�ضر اأثمان االأ�ضماك مبختلف اأنواعها، كونها باتت بعيدة عن 

متناول العائالت ذات الدخل املحدود بعد اأن و�ضل �ضعر ال�ضردين اإىل 500 دج

امراأة ت�سع حدا حلياتها 
�سنقا ببلدية قلعة بو�سبع 

بقاملة
اهتز �ضكان والية قاملة على 
وقع حادثة موؤملة متثلت يف 

انتحار امراأة �ضنقا، حيث تدخلت 
م�ضالح احلماية املدنية، ، ببلدية 

قلعة بو�ضبع، اإثر و�ضول نداء 
يتعلق  بحالة �ضنق بوا�ضطة حبل 

مربوط يف دعامة اإ�ضمنتية، ، و يتعلق االأمر 
باملدعوة )ف ب( البالغة من العمر 44 �ضنة، حيث 
تنقلت م�ضالح احلماية املدنية اإىل مكان احلادث، 

و عند معاينة ال�ضحية تبني اأنها متوفية، ليتم 
نقل جثتها اإىل م�ضلحة حفظ اجلثث مب�ضت�ضفى 
احلكيم عقبي بقاملة، فيما با�ضرت م�ضالح االأمن 

املخت�ضة حتقيقاتها ملعرفة االأ�ضباب احلقيقية 
التي دفعت بال�ضحية لو�ضع حد حلياتها بهذه 

الطريقة الب�ضعة خا�ضة و نحن يف �ضهر رم�ضان 
املعظم..

ا�ضتنكرت جبهة العدالة والتنمية جملة 
التجاوزات امل�ضجلة خلل رم�ضان للقنوات 

اجلزائرية عرب �ضل�ضلة �ضبكاتها الرباجمية، م�ضرية 
اإىل العتداء اللفظي على اأم املوؤمنني خديجة 
بنت خويلد - ر�ضى الله عنها-.وجاء يف بيان 

للت�ضكيلة ال�ضيا�ضية التي يقودها عبد الله جاب 
الله: “ل تزال جتاوزات القنوات الف�ضائية يف 

�ضبكاتها الرباجمية ل�ضهر رم�ضان املعظم تتواىل 
فبعد برامج الكامريا اخلفية التي تلعبت مب�ضاعر 

النا�ص وا�ضتخدمت معاناتهم باأ�ضلوب مبتذل، 
نالت من اأم املوؤمنني خديجة ر�ضي الله عنها 

واأر�ضاها يف م�ضل�ضل اأحوال النا�ص الذي يعر�ص 
على عدد من القنوات”، لي�ضرت�ضل”ف�ضل عن 

امتناع جميعها عن بث اأذان الع�ضاء اجلمعة املا�ضي 
، كل هذا يتنافى مع طبيعة املجتمع اجلزائري 

املحافظة ويهني كرامته الغالية، وكذا يعتدي على 
املكانة التي يكنها ۖلل بيت ر�ضول الله واأ�ضحابه 

الكرام”.واأ�ضاف امل�ضدر ذاته “اإن اعتبار ما يحدث 
جمرد اأخطاء معزولة هو التفاف وا�ضح على 

اأ�ضل امل�ضكل، ول ميكن بذلك منع تكراره، لأن 
ما يعر�ص على ال�ضعب اجلزائري للم�ضاهدة يف 

هذا ال�ضهر املبارك يدل على درجة الإفل�ص الذي 
يعي�ضه الفن والثقافة وغياب الإبداع على جميع 
الأ�ضعدة الذي يقابله تو�ضع البتذال، ف�ضل عن 

غياب الرقابة”.كما �ضددت جبهة العدالة والتنمية، 
على �رورة اإيقاف “هذا العبث”، داعية اإىل 

فتح املجال اأمام الطاقات املبدعة واملهم�ضة التي 
باإمكانها النهو�ص بهذا القطاع.

العدالة والتنمية 
ت�ستنكر اإهانة زوجة 

الر�سول

هالك امراأة اثر �سقوطها من الطابق 
الرابع بخن�سلة

شهد حي عمارات  موسى رداح بعاصمة الوالية خنشلة 
حادثة هالك امرأة تبلغ من العمر حوايل 48 عاما اثر 

تعرضها للسقوط من الطابق الرابع إلحدى العمارات 
حيث تقيم الضحية اليت مت نقلها من قبل عناصر 

احلماية املدنية يف حالة حرجة جراء اإلصابات البليغة 
اليت تعرضت هلا بكامل أحناء جسمها  حنو استعجاالت 

مستشفى امحد بن بلة خبنشلة ليتبني بعد  املعاينة 
الطبية من طرف الطبيب املناوب أن الضحية متوفية.



بعث ور�ســات اإ�سالح قطــاع االإعــالم بعــد 
انق�ســـاء وبــاء "كورونــا"

وزير االت�ضال عمار بلحيمر يك�ضف:

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

و ك�ضف الوزير اأنه �ضيتم ال�ضروع مبجرد 
انق�ضاء فرتة احلجر ال�ضحي، يف العودة 
اإىل ور�ضات اإ�ضالح قطاع االإعالم" التي 
مت االإعالن عنها �ضهر جانفي املن�ضرم.

االإ�ضالحات  هذه  اأن  بلحيمر  واأو�ضح 
التي  االلــتــزامــات  �ضمن  تــنــدرج  التي 
عبد  اجلــمــهــوريــة  رئــيــ�ــض  بــهــا  تعهد 
مل�ضعى  طبقا  اأي�ضا  تاأتي  تبون  املجيد 
ذكر  الت�ضاحمي.و  و  الت�ضاركي  احلــوار 
املبادرة  اأن هذه  بلحيمر يف هذا االإطار 
�ضهر  مت  اأنــه  علما  ور�ضات  ع�ضر  ت�ضم 
خ�ض�ضت  ور�ضة  تنظيم  املا�ضي  فيفري 
االلكرتونية.و�ضتتطرق  بال�ضحافة 
االت�ضال  وزيــر  ح�ضب  االأوىل  الور�ضة 
احلــريــة  ــني  ب الــتــوفــيــق  مــو�ــضــوع  اإىل 
عنوان  حتت  االإعالمية.  وامل�ضوؤولية 
ممار�ضة  اأجــل  من  مفاهيمي  "اإجماع 
هادئة حلرية ال�ضحافة" �ضت�ضلط هذه 
"التوفيق  م�ضاألة  على  ال�ضوء  الور�ضة 
املمار�ضة  يف  امل�ضوؤولية  و  احلرية  بني 
التام باأخالقيات  التقيد  االإعالمية مع 
الثانية  الور�ضة  اأما  ال�ضحفي".  العمل 
احلق  "�ضمان  م�ضاألة  اىل  ف�ضتتطرق 
اأخلقة  و  تعددي  ــار  اإط يف  املعلومة  يف 
ا�ضتنادا  ال�ضحفية.وهذا  املمار�ضة 
الت�ضرفات  جترم  التي  العامة  لالأحكام 
عليها  املن�ضو�ض  و  للتعددية  املعادية 

و  املناف�ضة  قــانــوين  يف  خا�ض  ب�ضكل 
اإىل  اأي�ضا  الور�ضة  تهدف  العقوبات.و 
تناول م�ضاألة االحتكار حاالت التجميع 
االأ�ضماء  خماطر  حمــاربــة  و  جهة  مــن 
اأخرى.و �ضتخ�ض�ض  امل�ضتعارة من جهة 
القانوين  الفراغ  مل�ضكل  الثالثة  الور�ضة 
الـــذي يــعــاين منه قــطــاع االتــ�ــضــال و 
االإعالم عموما وهو االأمر الذي يتطلب 
ال�ضحافة  تنظيم  يف  النظر  اإعــــادة 
القنوات  ن�ضاط  االلكرتونية،  املكتوبة، 
وكاالت  تنظيم  اخلا�ضة،  التلفزيونية 
�ضبط  ــذا  وك االت�ضال  يف  اال�ضت�ضارة 
ال�ضحافة  االإ�ضهار.وبخ�ضو�ض  جمال 
�ضتوكل  اأنـــه  ــر  ــوزي ال ذكــر  املــكــتــوبــة، 
الوطني  املجل�ض  اإىل  �ضبطها  مهمة 
اأجــهــزة  ثــالثــة  ــالل  خ مــن  لل�ضحافة 
والو�ضاطة،  االأخــالقــيــات  جهاز  وهــي 
قيا�ض  وجهاز  املهنية  البطاقة  جهاز 
الثالثة  الور�ضة  �ضتتطرق  التاأثري.كما 
و�ضبكة  االلكرتونية  ال�ضحافة  اإىل 
الوزير  ح�ضب  اأ�ضبحت  التي  االنرتنت 
ف�ضاء مفتوحا ي�ضتغله اأ�ضحاب امل�ضالح 
واالأخالق  العدائية  واملواقف  ال�ضيقة 
�ضرف  و  بحرمة  للم�ضا�ض  ال�ضلبية 
االآخر و ب�ضيادة الدول من خالل جعله 
املعلومات  ن�ضر  و  القذف  ملمار�ضة  جماال 
و  العنف  على  التحري�ض  و  املغلوطة 
اأ�ضكالها. االعتداءات يف �ضتى �ضورها و 
ف�ضتخ�ض�ض  ــة  ــع ــراب ال ــة  ــض ــور� ال اأمـــا 

االنتقال  �ضرورة  و  الرقمي  لالت�ضال 
الــدويل  االحتـــاد  اأن  علما  لــه  النهائي 
لالت�ضاالت حدد تاريخ 17 جوان 2020 
كاأخر اأجل للتحول من النظام االإذاعي 
التماثلي اإىل النظام االإذاعي الرقمي.و 
ــر اإىل  ــوزي اأخـــر تــطــرق ال يف مــو�ــضــوع 
االأ�ضبوعيات  منها  تعاين  التي  امل�ضاكل 
و ال�ضحافة املتخ�ض�ضة املهددة بالزوال 

امل�ضاألة  وهــي  املالية  العراقيل  ــراء  ج
يف  االخت�ضا�ض  اأهــل  �ضيناق�ضها  التي 
اإنعا�ض  �ضتدر�ض  التي  العا�ضرة  الور�ضة 
الدوريات بالنظر اإىل الدور و اخلدمات 
البحث  التي توؤديها للجمعيات و خمابر 
و النوادي و هو ما يتطلب اإبالء العناية 
ال�ضحافة  مــن  ال�ضنف  لهذا  الكاملة 

املكتوبة.
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لل�سفاء    املتماثلني  اإجمايل  حالة   1936

ارتفاع يف عدد االإ�سابات اليومية و 4 وفيات جديدة بوباء "كورونا"

  "A Vava Inouva" ساحب رائعة�

�سفري االأغنية االمازيغية الفنان "ايدير" يف ذمة اهلل 

احتادية �سائقي �سيارات االأجرة:

نطالب بتعوي�ض 2 مليون �سهريا اأو �سلفة بـ3 ماليني �سنتيم

جلنة الفتوى تن�سح بعدم االن�سياق وراء 
اأ�سحاب االآراء ال�ساذة وتوؤكد:

من اأفطر بعد �سالة الفجر 
ف�سومه غري �سحيح ووجب 

عليه الق�ساء

هذه مقرتحات جمعية التجار للتخفيف على 
الباعة واحلرفيني املت�سررين

اإعفاء جزئي من ال�سرائب 
وقرو�ض �سغرى واال�ستفادة 

من حمالت

الرعايا الكنديون يغادرون 
اجلزائر عرب رحلة جوية 

جتارية

يف  املا�ضية  �ضاعة  الـ24  خــالل  �ضجلت 
مــوؤكــدة  اإ�ــضــابــة  179 حــالــة  ــر  ــزائ اجل
ـــا لــريتــفــع الــعــدد  ـــورون ــض ك ــريو� ــف ب
االإجمايل اإىل 4474 حالة، فيما �ضجلت 
اإجمايل  لي�ضل  جديدة  وفيات  اأربــع 

الوفيات اإىل 463 حالة.
الر�ضد  للجنة  الر�ضمي  الناطق  وح�ضب 
جمال  كــورونــا  لــفــريو�ــض  واملــتــابــعــة 
االإ�ضابات  عــدد  اإجــمــايل  ــاإن  ف فـــورار، 
وهذا  والية،   48 عرب   4447 اإىل  ارتفع 
موؤكدة  حالة   179 ت�ضجيل  مت  بعدما 
وارتــفــع  االأخــــرية.  �ضاعة   24 ــالل  خ
بعدما  وفـــاة،   463 اإىل  الوفيات  عــدد 
تويف 4 اأ�ضخا�ض بفريو�ض كورونا خالل 

متاثلت  حني  يف  ــرية.  االأخ �ضاعة   24
الفرتة،  نف�ض  خالل  حالة   64 لل�ضفاء 
التي  احلـــاالت  عــدد  اإجــمــايل  لريتفع 

متاثلت لل�ضفاء اإىل 1936.
تزايد  من  الوقاية  ـــراءات  اإج و�ضمن 
الواليات  عديد  اأقدمت  امل�ضابني  اأرقام 
التجارية  للمحالت  املوؤقت  الغلق  على 
التنفيذية  االأجهزة  روؤ�ضاء  من  باأمر 
املحلية لهذه الواليات بعد اأن مت ت�ضجيل 
تراخ يف تطبيق التدابري الوقائية التي 
من  للوقاية  العمومية  ال�ضلطات  اأقرتها 
عديد  قبل  من  كورونا  فريو�ض  تف�ضي 
ال�ضلطات  وبــررت  والتجار.  املواطنني 
املواطنني  ب�ضلوكيات  القرار  الوالئية 

التهاون  ت�ضجيل  بعد  امل�ضوؤولة  غري 
ال�ضلوكات  يف  املالحظني  والتق�ضري 
الوقائية من قبل الزبائن والعامة عقب 
االأن�ضطة   تلك  عن  امل�ضروط  االإفــراج 
حتفظي  م�ضعى  يف  اأ�ضبوع  ــاء  زه منذ 
االقت�ضادية  ال�ضائقة  من  للتخفيف 
ال�ضحي  احلجر  تدابري  اأفرزتها  التي 
من  االجتماعية  الفئات  بع�ض  على 

العمال والتجار.
اأن  باحثون  اكت�ضف  فقد  ولــالإ�ــضــارة 
فريو�ض كورونا املُ�ضتجد يعلق يف الهواء 
اأو  املزدحمة  باالأماكن  طويلة  لفرتات 
وجاء  التهوية،  اإىل  تفتقر  التي  الغرف 
الفكرة  تدعم  درا�ــضــة  اإطـــار  يف  ــك  ذل

الناجم  كوفيد19-  مر�ض  باأن  القائلة 
من  ينت�ضر  اأن  ميكن  الــفــريو�ــض  عــن 
املحمولة  الدقيقة  اجل�ضيمات  خــالل 
جوا، والتي تعرف با�ضم الهباء اجلوي. 
املادة  من  اأجــزاء  على  الباحثون  وعرث 
يف  تطفو  كــورونــا  لفريو�ض  الوراثية 
ويف  امل�ضت�ضفيات،  مراحي�ض  من  الهواء 
كبرية،  ح�ضوًدا  ت�ضم  داخلية  م�ضاحات 
الطاقم  فيها  يتخل�ض  غــرف  وداخـــل 
الواقية  واملعدات  الكمامات  من  الطبي 
امل�ضتعملة، داخل م�ضت�ضفيني يف ووهان 

بال�ضني.

لوؤي ي

االأغنية  �ضفري  ال�ضبت  م�ضاء  تــويف 
االأمازيغية حميد �ضريت، املعروف فنيا 
�ضنة.   71 يناهز  عمر  عن  "ايدير"  بـ 
ل�ضاحب  الر�ضمية  ال�ضفحة  واأعلنت 
"في�ضبوك"  عرب  ينوفا"  "اأفافا  رائعة 
ــدود  ح يف  ال�ضبت  مــ�ــضــاء  ــه  ــات وف ــن  ع
تفا�ضيل  ــر  ذك دون   ،21:30 ال�ضاعة 
اأكتوبر   25 يوم  "ايدير"  اأخــرى.وولــد 

حل�ضني  اآيـــت  بقرية   1949 �ضنة  مــن 
اجليولوجيا  علم  ــض  ودر� وزو،  بتيزي 
باإحدى  يلتحق  اأن  املفرت�ض  من  وكــان 
اأنه  اإال  اجلزائر،  يف  النفطية  املوؤ�ض�ضات 
يف  املغنيني  اأحــد  مكان   1973 عــام  حل 
لالأطفال. اأغنية  الأداء  اجلزائر  اإذاعة 
 A" ينوفا  اأفافا  اأغنية  �ضجل  ذلك  وبعد 
Vava Inouva" قبل التحاقه باخلدمة 
االأغنية  تلك  حققت  وقد  الع�ضكرية 
�ضهرة كبرية، وال يزال يرددها االأجيال 
العديد  اإىل  باالإ�ضافة  هذا،  يومنا  اإىل 
�ضرتافق  الــتــي  الــرائــعــة  االأغــــاين  مــن 
الــراحــل،  االأبــد.و�ــضــغــل  اإىل  االأجــيــال 
هو  الطبيعية  الــعــلــوم  اأ�ــضــتــاذ  من�ضب 
القيتار  على  والــعــزف  للفن  دفعه  من 

وعمره مل يتجاوز بعد التا�ضعة، لكن يف 
�ضنة  �ضبابه.ويف  بداية  وحتى  طفولته 
بكتابته  التجربة  اإيدير  اأعــاد   1979
األبومه  ت�ضمها  االأغـــاين  من  ملجموعة 
"اأيارا�ض  عــنــوان  حمل  والـــذي  الــثــاين 
بعمل  ايدير  عاد   1993 �ضنة  اإناغ".ويف 
مع  االحــرتافــيــة  عــامل  اأدخــلــه  جديد 
باإيقاعات  عمل  �ضيلفريي  بلو  فرقة 
الناي،  القيتارة،  اآلة  تت�ضمن  مو�ضيقية 
التي  الدربوكة  اإىل  اإ�ضافة  واالأورغ، 
تنفرد بخ�ضو�ضية عربية مائة باملائة.

عنوانه  �ضتيفان  اآالن  مع  ديو  و�ضجيل 
الوقوف  اإيدير  �ضمن  وبهذا  "ا�ضالتني" 
ثالثة  الباري�ضية  االأوملبيا  خ�ضبة  على 
اأيام على التوايل ليواجه العامل العربي 

اإيدير  حم�ض.الفنان  جــزائــري  بفن 
بني  مــن  يعد  حيث  ال�ضالم،  ــاة  دع مــن 
الفنية  للتظاهرات  املتحم�ضني  الفنانني 
والقومية. االإن�ضانية  للق�ضايا  امل�ضاندة 
22 جانفي  ا�ضرتك هو وال�ضاب خالد يف 
6000 �ضخ�ض من  1995 يف حفل ح�ضره 
حفل  يف  �ضارك  اجلن�ضيات.كما  خمتلف 
اغتيل  الــذي  الونا�ض  ملعطوب  تكرميي 
من  الراحل  الفنان  1998.وعانى  �ضنة 
ال�ضحية،  حالته  حول  االإ�ضاعات  كرثة 
ال�ضائعات،  تلك  ينفد  مرة  كل  يف  وكان 
دون  املبارك  ال�ضهر  يف  يغادرنا  اأن  قبل 
الفنية  ال�ضاحة  بذلك  لتفقد  رجعة، 
واحد ممن �ضنعـــــــــوا جمد االأغنيــــــة 

االمازيغية.                                                 ق/و

ـــم رئــيــ�ــض  ـــراه قــــال حــ�ــضــني اآيــــت اب
�ضيارات  ل�ضائقي   الوطنية  االحتادية 
االأجرة اأن  جائحة كورونا اأثرت كثريا 
حتى  يجدوا  مل  الذين  ال�ضائقني  على 

اليومية.  حاجياتهم  القتناء  مبلغا 
تطالب  االحتادية  اأن  املتحدث  واأ�ضاف 
ال�ضائقني  تعوي�ض  يتم  اأن  الدولة  من  
عن  مليون   2 مبلغ  االأقــل  على  مبنحهم 

احلجر  ب�ضبب  فيه  يعملوا  مل  �ضهر  كل 
تقدم  اأن  املتحدث  اقرتح  كما   . ال�ضحي 
االأجرة   �ضيارات  ل�ضائقي  �ضلفة  الدولة 
�ضائق  يتعهد  �ضنتيم   ماليني   3 بقيمة 

انتهاء  بعد  جزئيا  باإعادتها   االأجــرة 
احلجر ال�ضحي.

ق/و

دعت اأم�ض اللجنة الوزارية للفتوى اإىل التقيد بالوقت 
قائلة  الر�ضمية  الرزنامة  يف  املذكور  لل�ضالة  ال�ضرعي 
الوقت  يدخل  بدخوله  و  �ضحيح   التوقيت  هذا  اأنها 
املفطرات.  عن  االإم�ضاك  فيه  ويجب  لل�ضالة  ال�ضرعي 
من  اأن  لها  بيان  يف  للفتوى  الــوزاريــة  اللجنة  ــدت  واأك
�ضحيح  وغري  فا�ضد  ف�ضومه  الفجر  �ضالة  بعد  اأفطر 
وفق  الق�ضاء  عليه  ويرتتب  الق�ضاء،   عليه  ووجــب 

ال�ضروط املن�ضو�ض عليها يف الفقه.
ذات  قالت  دقائق  بع�ضر  االإم�ضاك  تقدمي  وبخ�ضو�ض 
وهوال  االحتياط   �ضبيل  على  جــاء  هــذا  اأن  اللجنة 
يتعار�ض مع ال�ضنة النبوية يف تاأخري ال�ضحور. ودعت 
�ضرورة  اإىل  ال�ضاذة  االآراء  باأ�ضحاب  اأ�ضمته  من  اللجنة 
اإليه جمهور العلماء، و اليكونوا �ضببا  التقيد مبا ذهب 

يف اإثارة البلبلة و الفو�ضى والت�ضوي�ض على النا�ض.
لوؤي ي

اأكـــــدت اجلــمــعــيــة 
للتجار  الــوطــنــيــة 
اأم�ض  واحلــرفــيــني 
ـــــا �ــضــتــقــدم  ـــــه اأن
جديدة  اقرتاحات 
اأجل  من  للحكومة 
ــف عــلــى  ــي ــف ــخ ــت ال
واحلرفيني  التجار 
من  املــتــ�ــضــرريــن 
ـــــــــادة  ـــــــــرار اإع ق
ــق الــنــ�ــضــاطــات  ــل غ
التجارية.واأو�ضح 

على  اخلا�ضة  �ضفحتها  عرب  ن�ضرته  للجمعية  بيان 
قرار  اأن  "فاي�ضبوك"،  االجتماعي  التوا�ضل  موقع 
بعد  ــاء  ج احلـــرف  و  الــتــجــارة  ن�ضاطات  منع  اإعــــادة 
الوقاية  ب�ضروط  االلتزام  يف  التهاون  مظاهر  انت�ضار 
من  اأو  التّجار  طــرف  مــن  �ــضــواء  كــورونــا  فــريو�ــض  مــن 
م�ضادات  اإىل  االأمـــور  و�ضلت  حيث  امل�ضتهلكني،  قبل 
الذين يرف�ضون لب�ض  التجار وامل�ضتهلكني  عديدة بني 
االجتماعي،  التباعد  ب�ضرط  يلتزمون  وال  الكمامات 
كما اأّن تلك املظاهر قد تفاقم امل�ضاعب و تزيد الو�ضع 
تاأّزما و تهّدد حياة املواطنني واملواطنات. لذلك و اأمام 
االجتماعية  احلياة  بني  وباملقارنة  عبة  ال�ضّ الو�ضعّية 
واالقت�ضادّية و بني اأرواح الّنا�ض يجب اإعطاء االأولوية 
رغم  و  واملواطنات،  املواطنني  حياة  على  للمحافظة 
واحلرفّيني  التجار  �ضغار  على  الغلق  قــرار  �ضعوبة 
ة فيجب قبوله وااللتزام به علما اأّن الغلق �ضببه  خا�ضّ
ورف�ضهم  الوقاية  ب�ضروط  الزبائن  التزام  عدم  غالبا 
وخارجها". ــاّلت  ــح امل داخـــل  االجتماعي  للتباعد 
واأ�ضاف ذات امل�ضدر،"اأن اجلمعية �ضتعمل على التقّدم 
التجار  على  تخّفف  اأخرى  باقرتاحات  احلكومة  اإىل 
بع�ض  من  اجلزئي  كاالإعفاء  املت�ضّررين  احلرفّيني  و 
خا�ض  بنك  اإن�ضاء  يف  التفكري  و  الر�ضوم  و  ال�ضرائب 
لتمويلهم بقرو�ض �ضغرى. ف�ضال على منحهم االأولوية 

يف اال�ضتفادة من املحاّلت التابعة للقطاع العام.
لوؤي ي

غادر ام�ض الرعايا الكنديون، من اجلزائر، عرب رحلة 
جوية جتارية.وح�ضب �ضفارة كندا لدى اجلزائر، تعد 
هذه الرحلة اجلوية اخلام�ضة واالأخرية، من اجلزائر 
عرب  غادر  فقد  كندا،  �ضفارة  مونرتيال.وح�ضب  اإىل 
�ضخ�ض.  1400 من  اأكــرث  اخلم�ضة  اجلوية  الرحالت 
اجلزائر،  يف  املتواجدين  رعاياها  كندا،  �ضفارة  ودعت 
وحظر  املحلي  ال�ضحي  احلجر  اإجــــراءات  الحـــرتام 

التجول ملنع انت�ضار فريو�ض كورونا.
ق/و

ك�سف وزير االت�سال الناطق الر�سمي للحكومة "عمار بلحيمر" يف حوار خ�ض به التلفزيون اجلزائري، مبنا�سبة اليوم العاملي حلرية ال�سحافة عن اإعادة 
بعث ور�سات اإ�سالح قطاع االإعالم مبجرد انق�ساء فرتة احلجر ال�سحي الذي قررته ال�سلطات العليا للبالد تفاديا لتف�سي وباء كورونا امل�ستجد.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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