
اأدنى ح�صيلة وفيات يومية وا�صتقرار يف اأعداد الإ�صابات بـ"كورونا"
ك�صف وتدمري 19 قنبلة تقليدية ال�صنع بتب�صة وخمباأ للجماعات الإرهابية باجللفة

02ت�شجيل 2 وفيات و174 �إ�شابة جديدة و62 حالة �شفاء 

02

بعد غلق �ملطار�ت ،�ل�شحر�ء �جلز�ئرية ظلت �ملالذ �لوحيد لرب�جمهم
15 دج   1992   •  �لثمـــــن  •  �لعــــدد   �لثامنــــة    : www.altahrironline.com• �لثالثاء  05 مـــاي 2020 م �ملو�فــق لـ  12 رم�شان  1441 هـ     •  �ل�شنة  �لإلكرتوين  • �ملوقـع 

اجلزائر اتخذت اآليات 
للتكفل بالفئات اله�صة 
وتقلي�ص اأُثار "كورونا" 

على القت�صاد

وكالت ال�صياحة و الأ�صفار قاب قو�صني من الإفال�ص
16

اإعادة غلق حمالت جتارية يف 
اجلنوب ب�صبب خرق اإجراءات 

الوقاية من "كورونا" 

رئي�س �جلمهورية خالل �أ�شغال �لقمة �لفرت��شية 
لروؤ�شاء دول وحكومات حركة عدم �لنحياز:

ع�صو "جمموعـــــة 22 
التاريخية" املجاهد عبد 

القادر العمودي يف ذمة اهلل

تراجع حم�صو�ص يف اأ�صعار 
اخل�صر والفواكه باأ�صواق 

الوليـــــــــــــة

ال�صميد بـ 20000 
دج للقنطــــــار 
بالوليـــــــــة 

ال�صرطــــة ت�صع اأكرث 
من 170 مركبة و دراجة 

ناريـــــــة باملح�صر 

التجـــــار ي�صتكون 
من و�صعيتهــــــم 

الجتماعية ال�صعبة 

ورقلةغرد�يةب�شكرة�لو�دي

�س 06�س 06�س 06�س 05

احلبوب و ال�صميد 
ت�صتنزف 31 % من 

فاتورة الواردات 
الغذائية

بقيمة 398.76 مليون دولر خالل 
�شهري جانفي و فيفري من 2020

02 03

عن عمر ناهز 95 �شنة �ثر �شكته قلبية

شخص من كل خمسة مصابين ال تظهر عليه أعراض كورونا

  خياطي ارجع ظهور بؤر جديدة لوباء كورونا بعدة واليات الستهتار المواطنين
  توقعات باللجوء لتطبيق إجراءات أكثر صرامة

• اتحاد التجار يؤيد قرار الوالة بغلق المحالت التجارية
• نحو مطالبة الحكومة بإعفاء التجار من الضرائب بسبب غلق المحالت

درا�صة خطيـــرة تك�صف كيف اأ�صاب 
الوباء مالييـــن الب�صـــر ؟!
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02�حلدث

اجلزائر اتخذت اآليات للتكفل بالفئات اله�صة وتقلي�ص اأُثار 
القت�صاد  "كورونا" على 

لوؤي ي
-----------------

وقال يف كلمة األقاها خالل اأ�شغال القمة 
وحكومات  دول  لروؤ�شاء  االفرتا�شية 
اجلزائر"و�شعت  اأن  االنحياز  عدم  حركة 
عدة اآليات ت�شامنية وا�شتعجالية للفئات 
خالل  من  الو�شع  هذا  ج��راء  املت�رضرة 
التام  للتكفل  مالية  م�شاعدات  ر�شد 
بالفئات اله�شة من املجتمع واعتماد خطة 
االقت�شاد  على  اجلائحة  اأُث��ار  لتقلي�ص 
ال�رضيعة  بالعودة  ي�شمح  مبا  الوطني 
عن  ف�شال  الطبيعية،  االإنتاج  وترية  اىل 
الإجالء  املتاحة  االإمكانيات  كافة  ت�شخري 
العامل  دول  خمتلف  يف  العالقني  الرعايا 
التدابري  تدعمه  مدرو�ص  خمطط  وفق 

االحرتازية ال�رضورية ."

اأن  االإط��ار  نف�ص  يف  الرئي�ص  واأو�شح 
اج��راءات  ع��دة  باتخاذ  "قامت  اجل��زائ��ر 
امل��وارد  من  املثلى  اال�شتفادة  لتحقيق 
اإذ  املتاحة"،  الوطنية  واملادية  الب�رضية 
اأ�شاف  --كما  �شنويا  اجلزائر  تخ�ش�ص 
للتنمية  عائداتها  ثلث  م��ن  --"اأكرث 
الب�رضية " وهو ما من �شانه امل�شاهمة يف 
تقلي�ص  ق�شد  الوطنية  القدرات  تدعيم 
من  واحل��د   19 كوفيد  جائحة  انت�شار 

تداعياتها".
وبعد اأن جدد "دعمه وامتنانه" لل�شفوف 
وكلل  هوادة  "بدون  تعمل  التي  االأوىل 
ذكر  اال�شتثنائي"،  التحدي  هذا  ملجابهة 
اوىل  ظهور  ومنذ  �رضعت  اجلزائر  بان 
ال�شحي  احلجر  تطبيق   " يف  االإ�شابات 
وتكثيف  الوقائية  االإج���راءات  وتعزيز 

املواطنني  جت��اه  التح�شي�شية  احلمالت 
ال�شحي  الوعي  م�شتوى  رفع  اجل  من 
يف  احلق   " --وان  قال  --كما  خا�شة   "
ال�شاملة  ال�شحية  والتغطية  ال�شحة 
قائم  د�شتوري  كحق  باجلزائر  مكر�ص 
ت�شمل  تطوعية  �شيا�شة  على  بناء  بذاته 

جميع الفئات دون متييز اأو ا�شتثناء " .
اجلزائر"حتذوها  اأن  املنا�شبة  بهذه  واأكد 
هذه  كل  تعزيز  ب�رضورة  را�شخة  قناعة 
اخرى  دولية  بتدابري  الوطنية  اجلهود 
 " اخل��رات  وتبادل  التعاون  على  قائمة 
اوا�رض  "تعزيز  يتيح  مبا  املجال،  هذا  يف 
وتوحيد  بلداننا  بني  والت�شامن  االأخ��وة 
اجلهود الدولية بني بلدان احلركة من جهة 
واملنظمات االقليمية واجلهوية والفاعلني 
الدوليني من جهة اخرى". كما اأبرز رئي�ص 

"ت�شتدعي  احلالية  االأزمة  اأن  اجلمهورية 
تعزيز التن�شيق والتعاون والت�شامن" بني 
ا�شتعجالية  تدابري  و"اتخاذ  احلركة   دول 
ما  هو   " الوخيمة  تداعياتها  من  للحد 
يتطلب --ح�شب   تبون-- من حركة عدم 
التكيف  على  قدرتها  تاأكيد   " االنحياز 

لتكون فاعال يف النظام الدويل".

رئي�ص اجلمهورية خالل اأ�صغال القمة الفرتا�صية لروؤ�صاء دول وحكومات حركة عدم النحياز:

اأكد رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون، اأن اجلزائر و�صعت عدة اآليات ت�صامنية "ا�صتعجالية" للتكفل التام بالفئات اله�صة من املجتمع 
واعتماد خطة لتقلي�ص اآثار جائحة كورونا على القت�صاد الوطني.

لبحث �صبل الت�صدي لتف�صي جائحة “كورونا” 
يف العامل

الرئي�ص تبون ي�صارك 
يف قمة دول عدم النحياز
قمة  يف   ، تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  �شارك 
لتف�شي  الت�شدي  �شبل  لبحث  املنحازة،  غري  البلدان 
بيان  به  اأف��اد  ح�شبما  العامل،  يف  “كورونا”  جائحة 
اأ�شغال  باأن  ذاته  امل�شدر  اجلمهورية.واأ�شار  لرئا�شة 
االأط��راف  لتعددية  ال��دويل  اليوم  �شتدر�ص  القمة 
والديبلوما�شية التي يحتفل به يف 24 اأفريل من كل 
�شنة.واأو�شح البيان باأن القمة التي ي�شارك بها رئي�ص 
اجلمهورية �شتعقد بوا�شطة تقنية االت�شال املرئي عن 

بعد.
ق/و

�شجلت 174 حالة اإ�شابة جديدة موؤكدة 
بفريو�ص كورونا لريتفع العدد االجمايل 
اإىل 4648 حالة فيما �شجلت 02 وفيات 
 465 اىل  االإجمايل  العدد  لي�شل  جديدة 
يف  املا�شية  �شاعة  ال�24  خ��الل  حالة 

اجلزائر.
للجنة  الر�شمي  الناطق  ام�ص  ك�شف  و 
ر�شد ومتابعة فريو�ص كورونا، الدكتور 
التي  احلاالت  عدد  اأن  اىل  فورار  جمال 
متاثلت لل�شفاء ارتفع اىل 1998 من بينها 

62 حالة خالل ال24 �شاعة املا�شية.
تقلي�ص  قرار  اأن  امل�شوؤول  ذات  واعتر 
ال�شحي  احل��ج��ر  ع��ن  ال��ق��ي��ود  بع�ص 
االجتماعية  االآث��ار  من  للتخفيف  اتخذ 

موؤكدا  املواطنني،  لفائدة  واالقت�شادية 
الوباء من واجب  اأن احلد من تف�شي هذا 
كل املواطنني وعر كل الواليات، حيث 
لقواعد  ال�شارم  االح���رتام  ي�شتدعي 
خا�شة  التباعد  وم�شافة  العامة  النظافة 

يف االأ�شواق واملحالت التجارية.
من  لل�شفاء  �شخ�شا   12 متاثل  باملوازاة 
)كوفيد19(  امل�شتجد  كورونا  فريو�ص 
ح�شبما  وتي�شم�شيلت،  بلعبا�ص  ب�شيدي 

اأفاد امل�شالح ال�شحة بالواليتني.
لن�شاء  �شفاء  حاالت  �شت  ت�شجيل  ومت 
م�شابات بفريو�ص كورونا على م�شتوى 
اال�شت�شفائية  العمومية  املوؤ�ش�شة 
"دحماين �شليمان" ل�شيدي بلعبا�ص، وفق 

اأ�شارت  التي  ال�شحية،  املوؤ�ش�شة  ذات 
ال�شتة  احل��االت  حتاليل  نتائج  اأن  اإىل 
جاءت �شلبية بعد خ�شوعها للعالج ملدة 

16 يوما.
التي  احل��االت  اأن  امل�شدر  ذات  وذك��ر 
�شفيت تعود لعائلة واحدة من بينها االأم 
الثامن واأختها  وابنتها احلامل يف ال�شهر 
عالقة  تربطهن  ن�شاء  ثالثة  جانب  اإىل 
التقطن  اأنهن  اإىل  م�شريا  بهن،  قرابة 
اأحد  جلنازة  ح�شورهن  بعد  ال��ع��دوى 

اأقربائهن.
اأ�شخا�ص  �شتة  غادر  ثانية،  جهة  ومن 
لثنية  اال�شت�شفائية  العمومية  املوؤ�ش�شة 
االثنني  ام�ص  تي�شم�شيلت(  )والية  احلد 

بعد متاثلهم لل�شفاء من فريو�ص كورونا، 
ا�شتنادا ملديرية ال�شحة وال�شكان.

امل�شت�شفى  املر�شى  ه��وؤالء  غ��ادر  وقد 
من  حتاليل  نتائج  و�شدور  تعافيهم  بعد 
والتي  بوهران  با�شتور  معهد  ملحقة 
كانت �شلبية، مثلما اأ�شاف نف�ص امل�شدر.
مغادرة  بعد  باأنه  املديرية  ذات  واأبرزت 
عدد  بذلك  يرتفع  االأ�شخا�ص  ه��وؤالء 
 35 اإىل  بالوالية  لل�شفاء  متاثلوا  الذين 
 20 بني  ما  اأعمارهم  ت��رتاوح  �شخ�ص 
يخ�شعون  كانوا  والذين  �شنة   88 اإىل 
هيدروك�شي  العالجي  للروتوكول 

كلوروكني.  
لوؤي ي

خالل 24 �صاعة الأخرية  

اأدنى ح�صيلة وفيات يومية وا�صتقرار يف اأعداد الإ�صابات بـ"كورونا"

قال اأن امتحان رمزي و �صكلي فقط و مل يعد 
معمول به يف جل دول العامل

برملاين يدعو للم�صادقة 
على تخرج الأطباء 
املقيمني دون اختبار

اأحمد  الوطني  ال�شعبي  املجل�ص  يف  النائب  دعا 
�شادوق، الوزير االأول عبد العزيز جراد للنظر يف 
و�شيديل  مقيم  طبيب   1000 من  اأزيد  و�شعية 

مقيم معنيني باالمتحان اال�شتدراكي.
االأطباء  ب��اأن  مرا�شلته  يف  �شادوق  اأو�شح  و 
خمتلف  يف  تكوينهم  اأنهوا  املقيمني  وال�شيادلة 
التخ�ش�شات و املعنيون باالنتظار على امل�شادقة 
النهائية على تخ�ش�شهم و التخرج، خا�شة و اأن 
خمتلف املوؤ�ش�شات واملراكز اال�شت�شفائية للوطن 
من  التجنيد  و  للم�شاهمة  اإليهم  احلاجة  اأم�ص  يف 
و  كوفيد19-  كورونا  فريو�ص  مكافحة  اأج��ل 

موؤازرة زمالئهم و تدعيم الطاقم الطبي.
الوزير  ال�شلم  النائب عن حركة جمتمع  و طالب 
االأول با�شتثناء 1000 طبيب و�شيديل مقيم يف 
ظل الظروف احلالية من عدم امل�شاركة يف امتحان 
و   )DEMS  ( املتخ�ش�شة  الطبية  الدرا�شات 
الذي يعد امتحان رمزيا و �شكليا فقط و مل يعد 

معموال به يف جل دول العامل.
ال  االمتحان  هذا  اأن  كما  املتحدث:”  اأ�شاف  و 
كفاءة  على  وال  التكوين  �شفافية  على  ال  يوؤثر 
اأن  حيث  تخ�ش�ص  اأي  يف  خمت�ص  طبيب  اأي 
 )DEMS التخ�ش�ص)  نهاية  امتحان  اجتاز  من 
امل�شادقة على  العادية قد متت  االأوىل  يف دورته 
يف  قبوله  و  جناحه  وعلى  كله  الدرا�شي  م�شاره 
جميع  يف  النجاح  و  التدرجية  ال�شنوات  جميع 

االمتحانات النظرية و التطبيقية
ق/و

لبعث اجلزائر اجلديدة بح�صبها

جبهة امل�صتقبل تقرتح 
تنظيم ندوة وطنية �صاملة

وطنية  ن��دوة  تنظيم  امل�شتقبل،  جبهة  اقرتحت 
جبهة  �شددت  و  اجلديدة.  اجلزائر  لبعث  مفتوحة 
الواجب  من  اأ�شبح  “اأنه  لها  بيان  يف  امل�شتقبل 
للجميع  مفتوحة  تكون  وطنية  جبهة  ت�شكيل 
تبذلها  التي  املجهودات  جانب  اإىل  للم�شاهمة 
ال�شيا�شية  الت�شكيلة  بيان  اأ�شار  الدولة”.و 
لغة  مل�شت  اأنها  بلعيد،  العزيز  عبد  يراأ�شها  التي 
ال�رضاحة واملكا�شفة من طرف رئي�ص اجلمهورية 
البالد، و يف  به  متر  الذي  املعا�ص  الواقع  بعر�شه 
ملواجهة  الالزمة  القرارات  و  االإج��راءات  اتخاذ 

االأزمة.
عديدة  حت��دي��ات  ب���اأن  ذات���ه،  امل�شدر  اأك���د  و 
زادتها  اجل��زائ��ري،  ال�شعب  اأم��ام  ماثلة  الزال��ت 
املجاالت  يف  ال�شيما  تعقيدا،  “كورونا”  اأزم��ة 
املبادرة  ت�شتدعي  واالجتماعية،  االقت�شادية 
الفورية جلميع الطاقات احلية والت�شدي الآثارها.
ق/و

الهيئات  ،كافة  الوطنية،  االإذاعة  كرمت 
الوطني  اجلي�ص  مقدمتها  يف  النظامية، 
يف  املعترة  م�شاهمتها  نظري  ال�شعبي، 
لهذه  الهادفة  االإعالمية  الر�شالة  اإي�شال 

املوؤ�ش�شة االإعالمية.
كما حظي بهذا التكرمي الذي اأقيم بالنادي 
الثقايف عي�شى م�شعودي احتفاال باليوم 
الدرك  قيادة   ، ال�شحافة  حلرية  العاملي 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  الوطني، 
مرافقتهم  نظري  املدنية،  احلماية  وك��ذا 
االإذاعة  به  تقوم  التي  االإعالمي  للعمل 
واالأحوال  الظروف   "كافة  يف  الوطنية 

باملعلومات  امل��واط��ن  تنوير  اأج��ل  من 
الوعي   "ن�رض  خالل  من  اأو  املو�شوعية" 
احل��وادث،  ملختلف  الوقائية"  والتدابري 
وباء  من  الوقاية  اأو  الطرقات  كحوادث 
املدير  به  اأفاد  ح�شبما  كورونا،  فريو�ص 
العام لالإذاعة الوطنية جمال �شنح�رضي.
املقدم  اأكد  املنا�شبة  بهذه  ت�رضيح  ويف 
االإع��الم  مديرية  من  م��راح  م�شطفى 
الدفاع  ب��وزارة  والتوجيه  واالإي�شال 
ال�شعبي  الوطني  اجلي�ص  ان  الوطني 
كافة  يف  لالإذاعة  �رضيك  بكونه  "فخور 
منذ  اجلزائر  حققتها  التي  االنت�شارات 

هذا  يومنا  اإىل   1962 �شنة  اال�شتقالل 
اإىل  بحاجة  هي  اليوم  البالد  اإن  "، مرزا 
جائحة  من  للتخل�ص  اجلميع  "جهود 
كورونا والتوجه نحو لبناء جزائر جديدة 

."
وهيبة  الرائد  نوهت  ال�شياق  نف�ص  ويف 
بومدين من قيادة الدرك الوطني باجلهود 
بكافة  الوطنية  االإذاع���ة  تبذلها  التي 
هذا  ر�شالة  اإي�شال  اجل  من  حمطاتها 
ال�شلك االأمني للمواطن خا�شة ما تعلق 
ما  وهو  املختلفة،  الوقائية  التدابري  بن�رض 
اأكده اأي�شا املالزم االأول لل�رضطة عربية 

عبد الرحمان .
عا�شور  فاروق  العقيد  اأبرز  جهته،  من 
املدنية  للحماية  العامة  املديرية  من 
االإذاع��ة  لعبته  ال��ذي   " الهام  ال��دور   "
االأزم��ات  خمتلف  ت�شيري  يف  الوطنية 
عرفتها"  التي  الطبيعية  وال��ك��وارث 
نف�ص  --ي�شيف  اآخرها  وك��ان   بالدنا، 
ك��ورون��ا،  وب��اء  جائحة   -- امل�����ش��وؤول 
اإي�شال  "حر�شها على  وذلك من  خالل 
املعلومة ال�شحيحة والدقيقة للمواطن".
ال�رضكاء  تكرمي  اأي�شا  باملنا�شبة  مت  كما 

االجتماعني لالإذاعة الوطنية.       ق/و

يف مقدمتها اجلي�ص الوطني ال�صعبي

الإذاعة الوطنية تكرم هيئات نظامية مل�صاهمتها يف اإي�صال الر�صالة الإعالمية الهادفة

اإعادة غلق حمالت جتارية يف اجلنوب ب�صبب خرق اجراءات الوقاية من "كورونا"

ك�شفت ودمرت مفرزة للجي�س �لوطني �ل�شعبي، بتب�شة، )19( 
قنبلة تقليدية �ل�شنع، يف حني ك�شفت ودمرت مفرزة �أخرى 
�أم�س  به  �أفاد  ح�شبما  باجللفة،  �لإرهابية  للجماعات  خمباأ 

�لثنني بيان لوز�رة �لدفاع �لوطني.
ك�شفت  �لإرهـــاب،  مكافحة  ــار  �إط و"يف  �أنــه  �لبيان  يف  وجــاء 
 ،2020 ماي   03 يوم  �ل�شعبي،  �لوطني  للجي�س  مفرزة  ودمرت 
ومت�شيط  بحث  عملية  خالل  �ل�شنع  تقليدية  قنبلة   )19(

بتب�شة بالناحية �لع�شكرية �خلام�شة، يف حني ك�شفت ودمرت 
مفرزة �أخرى خمباأ )01( للجماعات �لإرهابية وبندقية )01( 

�شيد باجللفة بالناحية �لع�شكرية �لأوىل".
ويف �إطار حماربة �لتهريب و�جلرمية �ملنظمة، �أوقف عنا�شر 
بالنعامة  من  بكل  منف�شلة  عمليات  خالل  �لوطني  �لــدرك 
خمــدر�ت  جتــار   )07( "�شبعة  وتلم�شان/ن.ع.2،  وغليز�ن 
حني  يف  �ملعالج"،  �لكيف  من  كيلوغر�م   )53،5( بحوزتهم 

�أوقفو� "تاجر )01( خمدر�ت بحوزته )10897( قر�س مهلو�س 
ب�شوق �أهر��س/ن.ع.5"،ي�شيف ذ�ت �مل�شدر.

من جهة �أخرى، �أوقفت مفرزة للجي�س �لوطني �ل�شعبي بربج 
�أ�شخا�س وحجزت )15(  "ثمانية )08(  باجي خمتار/ن.ع.6، 
طنا من �ملو�د �لغذ�ئية"، فيما مت توقيف ")12( مهاجر� غري 

�شرعي من جن�شيات خمتلفة بكل من تلم�شان وغرد�ية".
ق/و

مترن��شت  وليات  عرب  �لتجارية  �ملحالت  عديد  غلق  �أعيد 
و�إيليزي وتندوف، �أم�س  �لإثنني، لعدم �للتز�م بالإجر�ء�ت 
�نت�شار  من  للحد  �لعمومية،  �ل�شلطات  �أقرتها  �لتي  �لوقائية 
هذه  م�شالح  من  ��شتفيد  ح�شبما  �مل�شتجد  "كورونا"  فريو�س 

�لوليات.

�أ�شدرتها  لقر�ر�ت  تنفيذ�   ، �لوقائي  ــر�ء،  �لإج هذ�  ياأتي  و 
�أن �شجل  �ل�شلطات �ملحلية للحفاظ على �شحة �ملو�طنني بعد 
�لوقائية  �ل�شحية  بالتد�بري  �لتقيد  بخ�شو�س  تر�خي 
ملكافحة جائحة كورونا،.و �شملت تلك �لقر�ر�ت غلق حمالت 
�لأحذية  و  �لأقم�شة  و  �لألب�شة  لبيع  �لتجارية  �لأن�شطة 

�حللويات  و  �ملنزلية  �لأو�ين  و  �لكهرومنزلية  و�لأجــهــزة 
�لع�شرية و �لتقليدية، بالإ�شافة �إىل قاعات �حلالقة )رجال 

ون�شاء( وحمالت بيع م�شتح�شر�ت �لتجميل و �ملجوهر�ت.

ق/و

ح�صب بيان لوزارة الدفاع الوطني

ك�صف وتدمري 19 قنبلة تقليدية بتب�صة وخمباأ للجماعات الإرهابية باجللفة



خياطي اأرجع ظهور بوؤر جديدة للوباء بعدة وليات ل�صتهتار املواطنني

توقعات باللجوء لتطبيق اإجراءات اأكرث �صرامة   

لوؤي ي
-------------------

واأك�����د ال��روف��ي�����ش��ور خ��ي��اط��ي يف 
حترك  اأن  اأم�ص  �شحفية  ت�رضيحات 
التجار  مينع  لقرار  واإ�شدارهم  ال��والة 
م���ن مم��ار���ش��ة ب��ع�����ص ال��ن�����ش��اط��ات 
الوقت  يف  و�رضوري  �شائب  التجارية 
االإ�شابات  منحنى  واأن  الراهن،خا�شة 
االأ�شبوع  خالل  ارتفاعا  �شهد  بالوباء 
باإمكانية  ينباأ  ال��ذي  االأم��ر  املا�شي، 
على  م�����ش��ددا  ج��دي��دة،  ب���وؤر  ظ��ه��ور 
�شد  ب�رضامة  القانون  تطبيق  �رضورة 

ال�شحي  احلجر  الإج���راءات  املخالفني 
خطر  ي�شكل  بات  الو�شع  واأن  خا�شة 
رئي�ص  امل��واط��ن��ني.واأك��د  �شحة  على 
ال�شحة  ل��رتق��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
االإج��راء  اأن  العلمي،  البحث  وتطوير 
اأ�شبوع  قبل  احلكومة  اإليه  جلاأت  الذي 
التجارية  الن�شاط  بعودة  والقا�شي 
االأعباء  لتخفيف  يهدف  كان  تدريجيا 
قبل  من  يحرتم  مل  ،لكنه  االقت�شادية 
الوقت،  نف�ص  يف  والتجار  املواطنني 
للعدول  احلكومة  دف��ع  ال��ذي  االأم���ر 
الروفي�شور  القرار.وح�شب  هذا  عن 

التجار  جمعية  فاإن  خياطي  م�شطفى 
مهم  دور  بلعب  مطالبة  واحل��رف��ي��ني 
املحالت  واأ�شحاب  التجار  توعية  يف 
الأن  الوقاية  اإج��راءات  احرتام  اأجل  من 
عدو  اأم��ام  اليوم  هم  وال��ع��امل  اجل��زائ��ر 
واحل��ذر. احليطة  يتطلب  معروف  غري 
م�شطفى  الروفي�شور  توقع  باملقابل، 
لتطبيق  احلكومة  جلوء  اإمكانية  خياطي، 
ا�شتمر  حال  يف  �رضامة  اأكرث  اإجراءات 
بفريو�ص  امل�شابة  املوؤكدة  احلاالت  عدد 
خالل  االرتفاع  يف  امل�شتجد  "كورونا" 

املقبلة. القليلة  االأيام 

القانون  تطبيق  �صرورة  على  خياطي  م�صطفى  العلمي،  البحث  وتطوير  ال�صحة  لرتقية  الوطنية  الهيئة  رئي�ص  �صدد 
باأن ا�صتهتار املواطنني خالل الأ�صبوع الأول ل�صهر رم�صان وراء  اإجراءات احلجر ال�صحي، م�صريا  ب�صرامة �صد خمالفي 

انت�صار وباء كورونا وظهور بوؤر جديدة يف عدة وليات.

مطالب نقابية برفع احلد الأدنى لالأجر 
القاعدي واإعادة النظر يف �صيا�صة الأجور

من يتقا�صون راتبا اأقل من 50 األف دينار يعي�صون حتت عتبة الفقر 
"ال�صنتيو" ح�صب 

الرتبية  لعمال  الوطنية  النقابة  ثمنت 
االأدن��ى  احلد  رفع  ق��رار  "اال�شنتيو" 
�شنوات   8 منذ  االأوىل  للمرة  لالأجور 
على  البحت  لكن  دينار  األف   20 اإىل 
رفع احلد االأدنى لالأجور مع رفع احلد 
األف   30 اإىل  القاعدي  لالأجر  االأدنى 

جزائري. دينار 
الرتبية  لعمال  الوطنية  النقابة  اأكدت 
الدخل  على  ال�رضيبة  اإلغاء  قرار  اأن 
الذين  والعمال  للموظفني   ”IRG“
يقل  اأو  ي�شاوي  رات��ب��ا  يتقا�شون 
القدرة  يرفع  لن  دينار  األف   30 عن 
يح�شنها  ول��ن  للمواطن  ال�رضائية 

االإطالق. على 
اأن  لها  بيان  يف  االأ�شنتيو  واأو�شحت 
ال�شبب  هي  الت�شخم  ن�شبة  ارتفاع 
م�شددة  ال�رضائية،  القدرة  تدين  وراء 
يتقا�شون  الذين  املوظفني  اأن  على 
جزائري  دينار  األف   50 من  اأقل  راتبا 

الفقر. عتبة  حتت  يعي�شون 
النقابة  ذات  دع��ت  ال�شياق  ويف 
ومعاجلة  االأج���ور  �شبكة  مل��راج��ع��ة 
يزال  ما  ال��ذي  الت�شخم،  اختالالت 
  2014 م��ن��ذ  ت��ده��ور  و�شعية  يف 
غري  التمويل  اإقرار  حدة  زاده  والذي 

�شابق. وقت  يف  التقليدي 
فقد  لالأجور  االأدنى  احلد  قرار  وب�شاأن 
واأو�شحت  ذلك  “اال�شنتيو”  ثمنت 
اخلطوة  هذه  نثمن  البيان:”  ذات  يف 
للمرة  لالأجور  االأدن��ى  احلد  رفع  يف 
نحو  اإىل  ���ش��ن��وات   8 منذ  االأوىل 
 2000 بواقع  دوالرا   170 ح��وايل 
دينار  األ��ف   20 اإىل  لي�شل  دي��ن��ار 
عن  بعيدة  تبقى  ال��زي��ادة  ه��ذه  لكن 
قدرتهم  حت�شني  يف  العمال  طموحات 
ذاته  امل�شدر  املعي�شية”.واأ�شاف 
من  االأف�شل  ننتظر  كنا  كنقابة   ”:
بخ�شو�ص  الوزراء   جمل�ص  اجتماع 
رف��ع احل��د االأدن���ى ل��الأج��ور وجن��دد 
االأدنى  احلد  رفع  يف  واملتمثل  مطلبنا 
دينار  األف   30 اإىل  القاعدي  لالأجر 
ال�شيا�شة  النظر يف  اإعادة  مع  جزائري 

يف  النظر  ،واإع��ادة  لالأجور  الوطنية 
ورفعها  اال�شتداللية  النقطة  قيمة 

دينار جزائري”.  70 اإىل   45 من 
النقابة  ذات  دعت  اأخ��ر   �شياق  ويف 
لعدم  ج���راد  ال��ع��زي��ز  عبد  حكومة 
جتاه  االإق�شاء”  ”عقلية  مم��ار���ش��ة 
يتعلق  فيما  امل�شتقلة  ال��ن��ق��اب��ات 
ظل  يف  املقبل  الثالثية  باجتماع 
احلكومات  مثل  اجل��دي��دة  اجل��زائ��ر 
باالحتاد  تكتفى  كانت  التي  ال�شابقة، 
 ”UGTA” اجلزائريني  للعمال  العام 
كل  منها  لي�شتثنى  للعمال  كممثل   ،

للتفاو�ص. تفاديا  امل�شتقلة  النقابات 
حتت  ال��وزراء  جمل�ص  اجتماع  وكان 
رئي�ص  تبون  املجيد  عبد  رئا�شة  
للقوات  االأعلى  القائد  اجلمهورية 
الوطني  ال��دف��اع  وزي��ر  امل�شلحة، 
بعد  ع��ن  امل��رئ��ي  التوا�شل  بتقنية 
املالية  وزير  بعر�ص  اأ�شغاله  ا�شتهل 
لقانون  التمهيدي  بامل�رضوع  اخلا�ص 

اجلارية. لل�شنة  التكميلي  املالية 
جمل�ص  اأق���ر  ذل���ك،  ���ش��وء  وع��ل��ى 
ميزانية  تخفي�ص  رف��ع  ال����وزراء 
 ،%  50 اإىل   %  30 م��ن  الت�شيري 
الدولة  نفقات  التخفي�ص  وي�شمل 
واإلغاء  لها،  التابعة  واملوؤ�ش�شات 
اأو  تقل  التي  املداخيل  على  ال�رضيبة 
الفاحت  من  ابتداء  دج  األف   30 ت�شاوي 
الوطني  االأج��ر  ورفع  القادم،  جوان 
ل��ف��ي  االأدن����ى امل�����ش��م��ون ب��زي��ادة اأ
دج،  األ��ف   20 لي�شبح  دج   )2000 (
القادم،  جوان  الفاحت  من  ابتداء  وذلك 
املراقب  الت�رضيح  نظام  ل��غ��اء  اإ مع 
اقرتاحات  واعتماد  احلرة،  املهن  على 
املتعلقة  واملناجم  ال�شناعة  وزارة 

ال�شناعي. القطاع  باإنعا�ص 
ا�شتكمال  الرئي�ص  طلب   ذلك،  وبعد   
التكميلي  املالية  قانون  حول  النقا�ص 
يت�شنى  حتى  القادم،  االأ�شبوع  يف 
التمهيدي  امل�رضوع  وتعديل  ث��راء  اإ

ب�شكل 
اأف�شل.                                   لوؤي.ي

�حلدث �لثالثاء 05 ماي 2020 م �ملو�فق03
لـ 12 رم�شان 1441 هـ - �لعــدد 1992

مزايا قانون املحروقات اجلديد ي�صتقطب 
ال�صركة الرو�صية "لوكاأويل"

�صوناطراك" وقعت مذكرة تعاون معها لال�صتثمار يف عمليات ال�صتك�صاف

وال�رضكة  "�شوناطراك"  �رضكة  وقعت 
تفاهم  مذكرة  "لوكاأويل"  الرو�شية 
ل��ب��دء امل��ن��اق�����ش��ات ب��ه��دف حت��دي��د 
لال�شتثمار  ال��ط��رف��ني  اإم��ك��ان��ي��ات 
اال�شتك�شاف  عمليات  يف  امل�شرتك 
واأكد  اجلزائر.  يف  املحروقات  واإنتاج 
للمحروقات  الوطنية  لل�رضكة  بيان 
املذكرة  توقيع  اأن  اأم�ص  "�شوناطراك" 
حملها  التي  التحفيزات  بف�شل  جاء 
اأن  م�شريا  اجلديد،  املحروقات  قانون 
فر�ص  حتديد  "فح�ص  ت�شمل  املذكرة 
بني  ال��دويل  االإنتاج  و  اال�شتك�شاف 

الطرفني".
مطلع  اتفقتا  قد  ال�رضكتان  كانت  و 
ال�رضاكات  تعزيز  على  اجل��اري  العام 
ال�رضكة  بينهما.وتعد  االإ�شرتاتيجية 
اأكر  من  واحدة  "لوكاأويل"  الرو�شية 
يف  املدرجة  والغاز  النفط  �رضكات 

العامل،  يف  عموديا  املتكاملة  البور�شة 
النفط  اإنتاج  من   2 من  اأكرث  متثل  حيث 
احتياطيات  من   1 وح��وايل  العاملي 
بيان  اأبرز  مثلما  املثبتة،  والغاز  النفط 
ال�رضكة  "�شوناطراك".وحتوز  �رضكة 
اإنتاج  يف  العمالقة  االأخرى  الرو�شية 
ح�ش�ص  على  "غازبروم"  النفط 
الغاز  حقول  ا�شتغالل  جمال  يف  هامة 
هناك  تتواجد  حيث  بركني،  حا�شي  يف 
امل�شاورات  كانت  و   ،2006 �شنة  منذ 
"لوكاأويل"  و  "�شوناطراك"  ب��ني 
ميدان  لدخولها  حت�شريا  ب��داأت  قد 
اجلزائر  يف  اال�شتغالل  و  اال�شتك�شاف 
يف  املوقعة  ال�رضاكة  اتفاقيات  مبوجب 
على  مو�شكو  الرو�شية  العا�شمة 
امل�شدرة  للدول  ال�21   املنتدى  هام�ص 

املا�شي. اأكتوبر  �شهر  للغاز 
لوؤي ي

قرو�ص بال فوائد للحفاظ على منا�صب ال�صغل باملوؤ�ص�صات املت�صررة
ك�����ش��ف رئ��ي�����ص م��ن��ت��دى روؤ����ش���اء 
يف  اأم�ص  عقلي  �شامي  املوؤ�ش�شات 
باملائة   80 اأن  اإذاع��ي��ة  ت�رضيحات 
م��ن ال�����رضك��ات ت�����رضرت م��ن اأزم��ة 
على  عقلي  �شامي  ك��ورون��ا.واأك��د 
لل�رضكات  البنوك  مرافقة  ���رضورة 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات امل��ت�����رضرة م��ن وب��اء 
قرو�ص  اعتماد  اإىل  دعا  كورونا،حيث 
منا�شب  على  للحفاظ  ف��وائ��د  ب��ال 
م�شددا  املوؤ�ش�شات،  بهذه  ال�شغل 
اىل  الذهاب  يف  االإ�رضاع  �رضورة  على 

. جديد  اقت�شادي  منوذج 

ورفع  اال�شتثمار  حترير  عر  وذل��ك 
القطاع  ورقمنة  البريوقراطية  قيود 
البنكية.وقال  املنظومة  واإ���ش��الح 
االآن  م��ط��ال��ب��ة  اجل��زائ��ر  اأن  اآك��ل��ي، 
املنظومة  اإ���ش��الح  يف  ب���االإ����رضاع 
النقدية  الكتلة  ال�شتقطاب  البنكية 
ما  قدرها  التي  املوازية  ال�شوق  من 
م�شيفا  دوالر،  مليار   80 اإىل   60 بني 
وفتح  اقت�شادية  ديناميكية  بعث  اأن 
االإ�شالمية  البنوك  �شبابيك  من  املزيد 
التي  الكتلة  هذه  ا�شتعادة  �شاأنها  من 
االقت�شاد  بتمويل  بدورها  �شت�شمح 

�شببها  ال��ت��ي  اأزم��ت��ه  م��ن  واإخ��راج��ه 
"كوفيد  ووب��اء  النفط  اأ�شعار  انهيار 
"االأف�شيو"  رئي�ص  ودعا  العاملي.   "19
ومرافقتها  اال�شتثمار  فر�ص  فتح  اإىل 
اإ�شالح  وت�رضيع  البريوقراطية  باإنهاء 
امتيازات  وت��ق��دمي  البنكية  املنظمة 
اجلزائرية  االأموال  لروؤو�ص  م�شتقطبة 
قدمت  منظمته  باأن  م�شيفا  واالأجنبية، 
اقت�شادي  من��وذج  لبعث  اق��رتاح��ا   30
جائحة  انتهاء  بعد  اجلزائر  يف  جديد 
والعامل  اجلزائر  تعرفها  التي  كورونا 
ككل.                                 لوؤي ي

ويقرتح:   املوازية  ال�صوق  من  دولر  مليار   80 ت�صتقطب  اإ�صالحات  اإىل  "الأف�صيو" يدعو 

احلبوب وال�صميد ت�صتنزف 31 % من فاتورة الواردات الغذائية
املنتجات  ا���ش��ت��رياد  ف��ات��ورة  بلغت 
مليار   1.293 اجل��زائ��ر،  يف  الغذائية 
من  االأول��ني  ال�شهرين  خ��الل  دوالر، 
مليار   1.340 مقابل   ،2020 �شنة 
ال�شنة  من  الفرتة  نف�ص  خالل  دوالر 
 46.87 ب� انخفا�شا  م�شجلة  املا�شية، 
 )%  3.50-( بن�شبة  اأي  دوالر،  مليون 
العامة  املديرية  اأكدته  ح�شبما  وذلك 

اجلزائرية. للجمارك 
الرتاجع  هذا  اأن  امل�شدر،  ذات  واأو�شح 
انخفا�ص  اإىل  اأ�شا�شي  ب�شكل  يعود 
اخل�رض  و  احل��ب��وب  م��ن  ال�����واردات 
ال�شناعات  ن��ف��اي��ات  و  خملفات  و 
و  ال�شاي  و  النب  واردات  و  الغذائية، 
الغذائية،  ال�شلع  واردات  التوابل.اأما 

�شلع  بعد  الثانية،  امل��رت��ب��ة  فتحتل 
هيكلية  �شمن  ال�شناعية،  التجهيزات 
 21.10 بن�شبة  اجل��زائ��ر،  واردات 
و  ال�شميد  و  احلبوب  قيمة  %.وبلغت 
فيفري  و  جانفي  �شهري  خالل  الدقيق 
و  دوالر،  مليون   398.76 االأخريين 
هيكلية  من   %  31 حوايل  متثل  بالتايل 
 435.84 مقابل  الغذائية،  ال��واردات 
من  الفرتة  نف�ص  خالل  دوالر  مليون 
يقدر  بانخفا�ص  اأي   ،2019 �شنة 
 –  8.51 اأي  دوالر  مليون   37.08 ب�
تراجعا  اخل�رض  واردات  عرفت  %.كما 
 68.36 لتبلغ   ،%  12.20 بن�شبة 
االأولني  ال�شهرين  خالل  دوالر،  مليون 
 77.86 مقابل  اجل��اري��ة،  ال�شنة  م��ن 

من  الفرتة  نف�ص  خالل  دوالر،  مليون 
هذا  ت�شجيل  مت  املنق�شية.و  ال�شنة 
اجلزائر  اقتناء  خالل  من  كذلك،  التوجه 
ال�شناعات  بقايا  و  ملخلفات  اخلارج  من 
و  ال�شويا  طحني  بينها  من  الغذائية 
بلغت  حيث  �شلبة،  اأخ��رى  خملفات 
مقابل  دوالر،  مليون   60.29 قيمتها 
بانخفا�ص  اأي  دوالر،  مليون   108.69
44.53 %.اأما واردات جمموعة  بن�شبة 
�شجلت  فقد  التوابل،  و  ال�شاي  و  النب 
 ،%  6.7 بحوايل  تراجعا  االأخ��رى  هي 
دوالر،  مليون   59.41 قيمتها  لتبلغ 
نف�ص  يف  دوالر  مليون   63.67 مقابل 

املا�شية. ال�شنة  من  الفرتة 
    لوؤي ي 

بقيمة 398.76 مليون دولر خالل �صهري جانفي و فيفري من 2020
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ن�صف م�صاكل القت�صاد الوطني �صببه غياب الإح�صائيات

حممد علي 
----------

م�شاكل  من  باملائة   50 واأن  خا�شة 
غياب  �شببه  ال��وط��ن��ي  االق��ت�����ش��اد 
اال�شتثمار  حول  دقيقة  اإح�شائيات 
حقيقة  و  الوطني  اال�شتهالك  وحجم 

اال�شترياد يف اجلزائر.
دعوة  اأن  عية  الرحمان  عبد  وي��رى 
بيانات  قاعدة  الإن�شاء  تبون  الرئي�ص 

ر�شمية اأ�شحت اأكرث من �رضورة بناء 
اأي  “اإن  لي�شرت�شل  حقيقي،  اقت�شاد 
يقوم على  العامل ال  ناجج يف  اقت�شاد 
التقديرات و اإمنا على اإح�شائيات دقيقة 
االقت�شاد  خ�شائر  ن�شف  اأن  ال�شيما 
ر�شمية  اأرق��ام  غياب  �شببه  الوطني 
و  احلقيقي  اال�شتهالك  حجم  ح��ول 
ملف ت�شخيم الفواتري و القيمة املالية 
اال�شترياد،  عملية  خالل  بها  امل�رضح 
وغريها  ال�شكن  ملف  اإىل  باالإ�شافة 

الرئي�ص  ذكرها  التي  الق�شايا  من 
بال�شحافة  جمعه  ال��ذي  اللقاء  يف 

الوطنية”.
االقت�شادي  اخلبري  ت�شاءل  باملقابل، 
التي  املالية  العوائد  م�شدر  عن 
متويل  يف  ال��دول��ة  عليها  �شتعتمد 
الرئي�ص تبون  التي تعهد  االلتزامات 
املالية  االإعانة  غرار  على  بتطبيقها 

املت�رضرة  العائالت  �شتعو�ص  التي 
اإلغاء  و  ال�شحي  احلجر  اإج��راءات  من 

الدخل  اأ���ش��ح��اب  على  ال�رضيبة 
تاأتي  اأي��ن  “من  م�رضحا:  ال�شعيف، 
هذه  لتغطية  املالية  بالنفقات  احلكومة 

رف�ص  الرئي�ص  اأن  و  �شيما  النفقات 
اال�شتدانة  و  النقود  لطباعة  اللجوء 

اخلارجية ؟”.

اأكد اخلبري القت�صادي، عبد الرحمان عية، اأن الإ�صرتاتيجية القت�صادية التي دعا اإليها رئي�ص 
اجلمهورية، عبد املجيد تبون و املبنية على �صرورة اإن�صاء قاعدة بيانات دقيقة لت�صهيل عملية التحكم 

يف القت�صاد �صرورية 

خبري اقت�صادي يوؤكد:

عن عمر ناهز 95 �صنة اثر �صكته قلبية

ع�صو "جمموعة 22 التاريخية" املجاهد عبد القادر العمودي 
يف ذمة اهلل

احتاد التجار يوؤيد قرار الولة بغلق املحالت التجارية

نحو مطالبة احلكومة باإعفاء التجار من ال�صرائب ب�صبب غلق املحالت

اأم�ص، باجلزائر العا�شمة، املجاهد عبد  تويف يوم 
اثر  �شنة   95 ناهز  عمر  عن  العمودي،  القادر 

�شكته قلبية، ح�شبما علم من اأقاربه. 
�شنة  املولود  العمودي  القادر  عبد  الراحل  ويعد 
جمموعة  اأع�شاء  اأح��د  �شوف،  ب��وادي   1925
اأول  ثورة  لتفجري  خّططت  التي  التاريخية،   22

نوفمر 1954.
وترعرع  العمودي   ن�شاأ  القادر  عبد  املجاهد 
بوادي �شوف اإىل   غاية انتقاله اإىل مدينة ب�شكرة 
ملوا�شلة التح�شيل العلمي   وكان زميله يف   نف�ص 
بني  من  مهيدي،  كان  العربي   بن  حممد  الق�شم 
بالوادي   يف   اأواخر   للثورة  املوؤ�ش�شني الأول خلية 

. 1944
م�شوؤويل   العمودي   اأحد  القادر  عبد  كان    كما 
 املنظمة ال�رضية بق�شنطينة،   وقد تكفلت املنظمة 
مل   احلزب،   كما  باأموال  االأ�شلحة  ب�رضاء  ال�رضية 
اال�شتعمارية،   ال�شلطات  قبل  من  مطلوبا   يكن 
 فقد مّكنه التنقل والتحرك بحرية كلما ا�شتدعت 
اأ�رضف  عندما  احلال  هو  ذلك،   مثلما  ال�رضورة 
العربي   بها  قام  زيارتني  ترتيب  العمودي   على 
 بن مهيدي   اإىل اأهله يف   الفرتة املمتدة من 1950    

 اإىل .1954    
العمودي   ن�شاطات  تعّددت  الفرتة  هذه   وخالل 

 وتنقله بني اجلزائر،   ب�شكرة،   �شطيف وغريها من 
مناطق الوطن لربط االإت�شال .  

وبعد تفجري الثورة بثالثة اأو اأربعة اأ�شهر،   التقى 
) �شي   احلوا�ص  (   الرزاق   عبد  بن  العمودي   اأحمد 
 بب�شكرة،   وعلم منه اأن م�شطفى بن بولعيد كّلفه 
االت�شال  ربط  ملحاولة  العا�شمة  اإىل  بالتوجه 
االأورا���ص  لتزويد  طريقة  واإي��ج��اد  والتن�شيق 

باالإعانات . 
ال�شفلى (  األقي   القب�ص  ) الق�شبة   ويف   العا�شمة  
على العمودي،   وبعد اال�شتنطاق والتعذيب اأودع 

�شجن �رضكاجي .  
�رضاحه،   واأطلق  حماكمته  ويف   �شنة   1956   متّت 
 وبعد خروجه من ال�شجن اّت�شل بجماعة الوالية 
التابعني  ال�شباط  اأحد  ح�رض  حيث  ال�شاد�شة، 
ل�شي   احلوا�ص هو نور الدين مناين   الذي   ات�شل 
مبحمد  االت�شال  له  ربط  االأخري  بالعمودي،   هذا 
العربي   بن مهيدي   من اأجل تو�شيح مهام الوالية 

ال�شاد�شة اجلديدة .  
وقف  اإىل   غاية  املنوال  هذا  على  ن�شاطه  وا�شل 
�شاهد  النار يف   19   مار�ص1962   ،   حيث  اإطالق 
واأزقة  �رضفات  على  ترفرف  الوطنية  االأع��الم 
اجلزائر وعا�ص اأفراح ال�شعب اجلزائري   با�شرتجاع 

ال�شيادة الوطنية . 

 ولال�شارة،   فقد َكّرم حزب جبهة التحرير الوطني  
 املجاهد عبد القادر لعمودي   �شنة 2018،   اأين قدم 
اجتماع  عن  مف�شال  لعمودي   عر�شا  املجاهد 
الفاحت  ث��ورة  تفجري  ال�22    ودواف��ع  جمموعة 
قال -  اأكر  نوفمر   1954   التي   تعد -    مثلما  من 
املا�شي .  كما  يف   القرن  التاريخ  �شهدها  ملحمة 
موا�شلة  اإىل  -اآن��ذاك-  العمودي   ال�شباب  دعا 
م�شرية ت�شييد اجلزائر وت�شخري كل طاقاتهم من 
ا�شرتجاع  من  الذي   متّكن  البلد  الرقي   بهذا  اأجل 
مريرين  وكفاح  ن�شال  بعد  الوطنية  �شيادته 

وت�شحيات ج�شام . 
منل�ي .ع

احلرفيني  و  للتجار  الوطنية  اجلمعية  اأّي���دت 
التجارية،  املحالت  بغلق  واّلة  قرار  اجلزائريني 
االإعفاء  طلب  احلكومة  اإىل  �شتقدم  اأنها  كا�شفة 
غلق  ب�شبب  الر�شوم،  و  ال�رضائب  من  اجلزئي 

املحالت بعد جائحة كورونا.
ن�شاطات  منع  اإعادة  قرار  اأن  اجلمعية  اأو�شحت 
التجارة و احلرف جاء بعد انت�شار مظاهر التهاون 
يف االلتزام ب�رضوط الوقاية من فريو�ص كورونا، 
�شارت،  وا  م�شتهلكني.  من  اأو  جّتار  من  �شواء 
اأن االأمور و�شلت اإىل م�شاداة  اإىل  يف بيان لها، 
يرف�شون  الذين  امل�شتهلكني  و  التجار  بني 
التباعد  ب�رضط  يلتزمون  وال  الكمامات،  لب�ص 
يزيد  و  امل�شاعب  بتفاقم  يهدد  ما  االجتماعي، 
الو�شع تاأّزما و يهّدد حياة املواطنني و املواطنات.
الو�شعية  اأمام  و  »لذلك  البيان  ذات  اأ�شاف  و 

و  االجتماعية  احلياة  بني  باملقارنة  و  ال�شعبة 
اإعطاء  يجب  النا�ص  اأرواح  بني  و  االقت�شادّية 
و  املواطنني  حياة  على  للمحافظة  االأول��وي��ة 
اأنه »رغم  اإىل  امل�شدر  اأ�شار ذات  و  املواطنات«، 
و  التجار  �شغار  على  الغلق  ق��رار  �شعوبة 
به رغم  االلتزام  احلرفيني خا�شة، يجب قبوله و 
اأن الغلق �شببه غالبا عدم التزام الزبائن ب�رضوط 
داخل  االجتماعي  للتباعد  رف�شهم  و  الوقاية 

املحالت وخارجها«.
اإىل  التقّدم  اأنها �شتعمل على  و وعدت اجلمعية 
احلكومة باقرتاحات اأخرى تخّفف على التجار و 
احلرفيني املت�رضرين كاالإعفاء اجلزئي من بع�ص 
بنك  اإن�شاء  يف  التفكري  و  الر�شوم،  و  ال�رضائب 
ن�شاطاتهم،  �شغرى«  »بقرو�ص  للتمويل  خا�ص 
من  اال�شتفادة  يف  االأولوية  منحهم  عن  ف�شال 

املحالت التابعة للقطاع العمومي.
احلرفيني  و  للتجار  الوطنية  اجلمعية  اأكدت  و   
حتّثهم  كما  مرافقتهم،  احلرفيني  و  التجار  جلميع 
و  الوباء،  هذا  من  الوقاية  ب�رضوط  التقّيد  على 
ن�شاطاتهم  يف  اجلهود  موا�شلة  اإىل  تدعوهم 

املهنية و التح�شي�شية و الت�شامنية.
من  ع��دد  ممار�شة  منع  والة  ع��دة  ق��رر  ق��د  و 
املتخذة  االإجراءات  اإطار  يف  التجارية  االأن�شطة 
من  كل  اتخذ  اأي��ن  كورونا،  فريو�ص  ملواجهة 
وايل ق�شنطينة، وهران، ورقلة ، تلم�شان، اجلزائر 
حالة  بعد  القرار  هذا  املدية  و  خن�شلة  العا�شمة، 
فور  التجارية  املحالت  �شهدتها  التي  الفو�شى، 
ن�شاطاتهم  مبزاولة  لهم  ال�شماح  و  فتحها،  اإعادة 

بعد حوايل �شهر
ق/و

اأ�صعار النفط ترتاجع
التعامالت  يف  النفط  اأ�شعار  تراجعت 
املبكرة، مما قل�ص مكا�شب االأ�شبوع املا�شي، 
املعرو�ص  ا�شتمرار وفرة  و�شط خماوف من 
التجاري  التوتر  يعرقل  قد  فيما  النفطي، 
التعايف  وال�شني  املتحدة  ال��والي��ات  بني 
اإجراءات  تخفيف  بدء  بعد  حتى  االقت�شادي 
امل�شتجد.و  كورونا  فريو�ص  الحتواء  العزل 
تراجعت العقود اجللة للخام االأمريكي غرب 

تك�شا�ص الو�شيط 1.46 دوالرا اأو 7،6 باملائة 
اإىل 18.27 دوالرا  للرميل.

وانخف�شت العقود االآجلة خلام برنت 90 �شنتا 
اأو 3،4 باملائة اإىل 25.54 دوالرا للرميل بعد 
اأن الم�شت 25.53 دوالرا. و كان خام برنت 
ارتفع االأ�شبوع املا�شي بنحو 23 باملائة بعد 

اأن تكبد خ�شائر ملدة ثالثة اأ�شابيع متتالية.
ق/و

الغرفة اجلزائرية للتجارة وال�صناعة 
تطلق مبادرة ملرافقة ال�صركات القت�صادية 

اأطلقت الغرفة اجلزائرية للتجارة وال�شناعة 
ال�����رضك��ات  مب��راف��ق��ة  تق�شي  م���ب���ادرة 
االقت�شادية من اأجل �شمان ا�شتمراريتها و 
ومداخيلها،  االإنتاجية  اأداتها  على  املحافظة 
تف�شي  ظل  يف  م�شتخدميها  اأجور  وعلى 
جائحة كورونا، ح�شب ما اأورده بيان للغرفة.
وجاء يف البيان : "تزامنا مع االأو�شاع التي 
ذلك  و  العامل  دول  كباقي  اجلزائر  تعي�شها 
الغرفة  ارت��اأت  ك��ورون��ا،  جائحة  ب�شبب 
ب�شفتها  وال�شناعة،  للتجارة  اجلزائرية 
موؤ�ش�شة ذات م�شوؤولية اجتماعية و بحكم 
اإىل   ، اجلزائرية  املوؤ�ش�شات  دعم  دورها يف 
اإطالق مبادرة من �شاأنها حت�شي�ص و مرافقة 
منهجية  يخ�ص  فيما  ال�شيما  ال�رضكات 
من  انتهاجها  الواجب  والت�شيري  االإدارة 

اأجل ر�شم  طرف املوؤ�ش�شة االقت�شادية من 
ورقة الطريق اخلا�شة بها، كونها �رضورية 
على  املحافظة  خالل  من  ال�شتمراريتها 
اأداتها لالإنتاج ومداخيلها، وبالتايل احلفاظ 
االإطار،  هذا  م�شتخدميها".ويف  اأجور  على 
و  ال�رضكات  م�شوؤويل  كل  الغرفة  دعت 
خالل  من  لالطالع  اجلزائرية  املوؤ�ش�شات 
موقع الغرفة الر�شمي على �شبكة االأنرتنت 
والفيديوهات  املقاالت  من  �شل�شلة  على 
التي يقرتحها خراء و اأخ�شائيون جزائريون 
املوؤ�ش�شة،  تهّم  التي  موا�شيع  عدة  حول 
االأزمة  خماطر  مواجهة  لها  يت�شنى  حتى 
ي�شيف  الراهنة،  واالقت�شادية  ال�شحية 

نف�ص امل�شدر.
ق/و

خالل تروؤ�صه  اجتماع ملجل�ص الوزراء

تبون يدعو اإىل تعميم الرقمنة للخروج 
من الإح�صاءات التقريبية

دعا رئي�ص اجلمهورية، ال�شيد عبد املجيد تبون 
اإىل  ال��وزراء،  ملجل�ص  اجتماع  تروؤ�شه   خالل 
ق�شد  القطاعات  جميع  على  الرقمنة  تعميم 
ال  التي  التقريبية  االإح�شاءات  من  اخل��روج 

ت�شاعد على خلق اقت�شاد قوي.
التجارة  وزير  قدمه  عر�ص  على  تعقيبه  يف  و 
اخلا�شة  الرقمية  املنظومة  حول  رزيق  كمال 
مبتابعة متوين ال�شوق باملواد الغذائية و الفالحية 
يف ظل تف�شي جائحة كورونا، و خا�شة خالل 
هذه  على  الرئي�ص  ال�شيد  اأثنى  رم�شان،  �شهر 
اأوىل  "خطوة  اإياها  معترا  الرقمية  املنظومة 
وطني  اقت�شاد  لبناء  ال�شحيح  الطريق  على 
جمل�ص  اجتماع  به  اأف��اد  ما  ح�شب  ع�رضي"، 

الوزراء.
هذه  "حتيني  على  احلر�ص  على  تبون  وح��ث 
عن  حقيقية  �شورة  تعطينا  حتى  املنظومة 
القطاع باالأرقام امل�شبوطة يف كل وقت"، داعيا 
اىل "تعميمها على كل القطاعات و يف عموم 

الرتاب الوطني".

و يف ذات ال�شياق، �شّدد رئي�ص اجلمهورية على 
اأ�شا�شيان  عامالن  اال�شت�رضاف  و  "الرقمنة  اأن 
للخروج من دائرة االإح�شائيات التقريبية التي 
ال ت�شاعد على خلق اقت�شاد قوي و حديث، و 
االقت�شادية"،  املعامالت  يف  ال�شفافية  على  ال 
بل اإنها ت�شكل، ح�شبه، "عرقلة حقيقية يف وجه 

التطور االقت�شادي وهدرا للجهد و املوارد".
للنهو�ص  "حتمية  الع�رضنة  اأن  على  األ��ح  و 
باقت�شاد وطني فعال كما ن�شبو اإليه وهي خيار 

ا�شرتاتيجي للدولة، والبد من تنفيذه حاال".
و يف عر�شه اأمام جمل�ص الوزراء، اأو�شح وزير 
التجارة اأن املنظومة الرقمية املج�شدة يف قطاعه 
تهدف اإىل خلق بنك معلومات لت�شخي�ص كل 
الفاعلني يف ميادين اإنتاج و توزيع املواد وا�شعة 
و  االإنتاجية  القدرات  حتديد  و  اال�شتهالك، 
دورية  متابعة  و �شمان  التوزيع،  نطاق  تنظيم 
الوطني  امل�شتوى  على  التخزين  مل�شتويات 

بالن�شبة للقطاعني العام و اخلا�ص.
ق/و

العرو�ص الرتويجية الرم�صانية 2020  

اأكرث" على  حتًما  �صتتح�صلون    PixXPro 2000 عر�ص  "مع 
و�ملوؤ�ش�شات  �ملحرتفني  زبائنه  �إ�شعاد  يف  يو��شل  موبيلي�س  م�شرتى"،  عر�س  لكل  مهدى  "عر�س  �شعار  حتت  د�ئما 

 .PixXPro 2000 باإطالق عر�شه �لرتويجي �لثاين
من   PixXPro عر�س  يف  �مل�شرتكون  و�ملوؤ�ش�شات  ،�لتجار  �حلرفيني  �لزبائن  �شي�شتفيد  �لف�شيل،  �ل�شهر  طيلة 

.PixXPro 2000 عر�شني �إ�شافيني جمانيني، عند ت�شغيل عر�س
 PixXPro 2000 �لرتويجي  �لعر�س  �شي�شمح  دج،   2000 ومقابل   ،*#600 �لقائمة  ��شتعمال  خالل  من  وعليه، 

للمجتمع �ملهني، من �لإ�شتفادة من عدة �متياز�ت �شخّية من �ملكاملات، �لر�شائل �لق�شرية و�لنرتنت:  
�إنرتنت  جيغا   105

�لوطنية �ل�شبكات  جميع  نحو  �شاحلة  مكاملات  دج   12000
مكاملات ور�شائل ق�شرية جمانية وغري حمدودة نحو موبيلي�س.

يعلم موبيلي�س، �أن �شالحية �لعر�س �ملهدى ينتهي يوم 31 ماي 2020.
 �إ�شتمتعو�! �شحة رم�شانكم
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تراجع حم�صو�ص يف اأ�صعار اخل�صر والفواكه 
باأ�صواق الولية

ي�صني حممد 
---------------- 

�شهدت  ال�����ش��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
اأغ��ل��ب��ي��ة اخل�����رض وال��ف��واك��ه 
الوادي  والية  وحمالت  باأ�شواق 
االأ�شعار  يف  حم�شو�ص  تراجع 
ارت��ي��اح  يف  ���ش��اه��م  م���ا  وه���و 
ذات  ال��ع��ائ��الت  م��ن  ال��ع��دي��د 
تعدت  اأن  بعد  املحدود،  الدخل 
بالن�شف  زيادة  اأ�شعارها  �شقف 
وح�شب  الف�شيل،  ال�شهر  مطلع 
بع�ص  من  امل�شت�شقاة  املعلومات 
بعا�شمة  ليبيا  ���ش��وق  جت���ار 

اخل�رض  اأغلبية  ف���اإن  ال��والي��ة، 
بن�شبة  انخف�شت  وال��ف��واك��ه 
الكليو  �شعر  بلغ  حيث  معترة، 
 35 الطماطم  من  الواحد  غرام 
يتجاوز  �شابقا  كان  حني  يف  دج، 
�شعرها  بلغ  والبطاطا  دج،   90
ما  اأ الواحد،  للكيلوغرام  دج   25
 300 وال��ث��وم  دج،   60 الب�شل 
 60 �شعرها  بلغ  والكو�شة  دج 
�شعره  و�شل  فقد  اجلزر  ما  اأ دج، 
�شعرها  ك��ان  بعدما  دج   40 ل� 
الفلفل  م���ا  اأ دج،   80 ي��ت��ع��دى 
 60 حار  والفلفل  دج   70 احللو 

فقد  ال�شالطة  وبخ�شو�ص  دج، 
انخفا�ص  االأخ���رى  ه��ي  عرفت 
الكيلوغرام  �شعر  بلغ  حم�شو�ص، 
كانت  بعدما  دج   35 منها  الواحد 
اأ�شعارها  وتبقى  دج،   70 ب 
مادة  ما  اأ النوعية،  فيها  تتحكم 

دج.  60 �شعرها  بلغ  فقد  اخليار 
فهي  ال��ف��واك��ه  وب��خ�����ش��و���ص 
���ش��ع��اره��ا  االأخ�����رى ت��ب��اي��ن��ت اأ
�شعر  بلغ  فقد   ، النوعية  ح�شب 
املوز  من  ال��واح��د  الكيلوغرام 
�شعره  ك��ان  بعدما  دج،   220
الفراولة  دج،   240 اإىل  ي�شل 

دج   170 اإىل  اأ�شعارها  بلغت 
انخف�ص  الرتقال  ما  اأ دج،  و250 
دج،   150 اإىل  دج   90 من  �شعره 
�شعرها  تراوح  التفاح  فاكهة  ما  اأ
250 دج و200 دج، ح�شب  مابني 

واجلودة. النوعية 
اخل�رض  اأ�شعار  انخفا�ص  وياأتي 
الثاين من  والفواكه يف االأ�شبوع 
الذي  الوقت  يف  الف�شيل  ال�شهر 
كمال  التجارة  وزي��ر  فيه  �شّدد 
امل�شاربني  حماربة  على  رزيق، 
وال��ف��واك��ه  اخل�����رض  ���ش��ع��ار  اأ يف 
خا�شة  الف�شيل،  ال�شهر  خالل 
الع�شوائية  بالزيادات  تعلق  ما 
ي��ة  اأ دون  ال��ت��ج��ار  ق��ره��ا  ال��ت��ي 
االأ�شواق  عرفت  كما  م��ررات، 
الثاين  ���ش��ب��وع  االأ ب��داي��ة  خ��الل 
كبري  نق�ص  الف�شيل  ال�شهر  من 
عليهم  ات�شمت  التي  اللهفة  يف 
من  االأول�����ني  ال��ي��وم��ني  خ���الل 
يف  �شاهم  ما  الف�شيل،  ال�شهر 

كبري. ب�شكل  االأ�شعار  ارتفاع 

بالأ�صبوع  مقارنة  حم�صو�ص  تراجع  الكرمي  رم�صان  �صهر  من  الثاين  الأ�صبوع  بداية  مع  والفواكه  اخل�صر  اأ�صعار  �صجلت 
يت�صاءلون عن  املخت�صني  ال�صائمني، وجعل  األهب جيوب  ارتفاع جنوين  الأ�صعار  �صهدت  اأين  ذاته،  ال�صهر  الأول من 

دينية على غرار  منا�صبة  الأ�صعار ع�صية حلول كل  زيادة  اإىل  ي�صارعون  الذين  امل�صاربني  فعالية خمطط احلكومة يف كبح 
الف�صيل. ال�صهر 

الثاين من رم�صان الأ�صبوع  بداية من 

الزاوية  وحمبي  ت��ب��اع  اأ ا�شتغل 
ذكرى  ال��وادي  بوالية  التجانية 
وف���اة امل��رح��وم امل��ج��اه��د جت��اين 
والذي   ، الله  رحمة  عليه  اأحممد 

ماي  �شهر  من  الثاين  ي�شادف 
جملة  ت��داول��وا  و  �شنة  كل  من 
خمتلف  يف  اجلميلة  �شوره  من 
يف  بها  احتفظوا  التي  ذكرياته 
من�شوراتهم  بوا�شطة  مذكراتهم  
ع���ل���ى ���ش��ب��ك��ة ال���ت���وا����ش���ل 
كما   ،  " الفاي�شبوك   " االجتماعي 
اأعماله  من  جملة  على  عرجوا 
هذا  بها  يتميز  كان  التي  اخلريية 
بقية  على  املخل�ص  الطيب  الرجل 
ال�شن  كبار  خ�شو�شا  اخلرييني 
الوادي  والية  بلديات  خمتلف  يف 
وياأتي   ، تعد  والتي ال حت�شى وال 
التي  اخلريية  اأعماله  مقدم  يف 
وفاته  قبل  الرجل  هذا  بها  اأ�شتهر 
عام  م��اي  �شهر  م��ن  ال��ث��اين  يف 

مناطق  من  حتى  املال  جمع   2009
والعمل  البالد  اأنحاء  من  اأخ��رى 
ع��ل��ى ت��وزي��ع��ه ع��ل��ى ال��ف��ق��راء 
واأرامل  مر�شى  من  واملحتاجني 
ب��رام  ب��اإ اأي�شا  ا�شتهاره  وك��ذا 
املتخا�شمة  العائالت  بني  ال�شلح 
يتذكرون  زالوا  ال  هوؤالء  اأن  دليل 
بعدما  اخلالفات  من  للعديد  فكه 
وامتدت  املحاكم  اأروق��ة  بلغت 
خ�شو�شا   ، طويلة  ل�شنوات 
الزوجية  باخلالفات  يتعلق  فيما 
كانت  التي  العقارية   والنزاعات 
عرف  كما   ، ال�شباق  يف  كثرية 
على  للمر�شى  مب�شاعدته  اأي�شا 
على  واملحتاجني  بالعالج  القيام 
ب�شبب  بيوتهم  ق��ام��ة  واإ البناء 

لندرة  االإجناز  على  قدرتهم  عدم 
الوقت  تلك  يف  امل��ادي  املدخول 
االأعمال  من  وغريها  خ�شو�شا 
بها  اأ�شتهر  التي  االأخرى  اخلريية 
ناهيك   ، حياته  طيلة  الرجل  هذا 
والكتابة  بالقراءة  االهتمام  على 
ال��ق��راآن  ت��دري�����ص  ���ش��ورة  يف 
�شامل  ب��ن  احل��اج  مب�شجد  ال��ك��رمي 
وفاته  بعد  ق��ر  ي��ن  اأ بالبيا�شة 
للزاوية  امل�شايخ  بع�ص  بجانب 
 ، التجانية  ال��زاوي��ة  م��ن  ل��ق��ادة 
من  الكثري  ي��ده  على  ختم  حيث 
اأحياء  من  و�شباب  املنطقة  ئمة  اأ
اليوم  ومدر�شني  البيا�شة  بلدية 

الكرمي. القراآن 
زياد    بو  اأ

لليوم  اإح���ي���اء 
حلرية  ال��ع��امل��ي 
ال����ت����ع����ب����ري، 
������ش�����ّط�����رت 
ذاع���ة اجل��زائ��ر  اإ
م���ن ال�����وادي، 
ثريا  ب��رن��اجًم��ا 
ل�����ل�����ذك�����رى 
ت���������ش����م����ن 

واأخ���رى  اإخ��ب��اري��ة  �ص  ح�شّ
امل�شتمعني،  مع  مفتوح  ف�شاء 
فر�شة  املنا�شبة  كانت  كما 
مع  بالتن�شيق  احتفالية  قامة  الإ
االإ�شالمية،  الك�شافة  قدماء 
واأمن  امل�شتهلك  حماية  جمعية 

الوادي. والية 

اأو���ش��ح  ذات���ه،  ال�شياق  ويف 
خ�شعي،  حممد  ذاع��ة  االإ مدير 
اأجل  من  جاءت  االحتفالية  اأن 
االإع��الم��ّي��ني،  ال��زم��الء  تكرمي 
ا�شتح�شنوا  ب��دوره��م  ال��ذي��ن 

املبادرة. هذه 
ي�شني حممد 

لل�شوؤون  متابعني  ح�شب  يبدو 
الوادي  والية  يف  الرم�شانية 
بع�ص  اأن  اأك�����دوا  ال���ذي���ن 
اهتماما  يولون  ال  ال�شائمني 
م�����ش��اك يف  ك��ث��ريا مل��وع��د االإ
ح���ددت  ح���ني  يف  رم�����ش��ان 
وزارة  عن  ال�شادرة  الرزنامة 
واالأوق��اف  الدينية  ال�شوؤون 
ال�شاعة  على  االإفطار  موعد 
يف  حددت  كما  دقيقة  و11   19
االإم�شاك  موعد  الوقت  ذات 
ودقيقة  الرابعة  ال�شاعة  على 
الفجر  ذان  اآ قبل  اأي  واح���دة 
ذات  ويف  دق���ائ���ق  ب��ع�����رضة 
التحرير  ا�شتجوبت  ال�شياق 
مبدينة  ال�شائمني  م��ن  جملة 

ت�شاربت  الذين  خليفة  حا�شي 
االإم�شاك  موعد  حول  مواقفهم 
معظم  اأن  النهاية  يف  ليتبني 
حددوا  امل�شتجوبني  من  الكثري 
ذان  اآ ع��ن��د  م�����ش��اك  االإ م��وع��د 
هذا  جت��اوز  موعد  وهو  الفجر 
ويعود  دق��ائ��ق   10 ب���  امل��وع��د 
ال�رضعية  بالقوانني  اجلهل  هذا 
قلة  اإىل  م�����ش��اك  االإ مل��واع��ي��د 
ه���ل ال��ذك��ر  ال��ت��وا���ش��ل م��ع اأ
امل�شاجد  غلق  بعد  والفتوى 
للرتاويح  امل�شلني  وج��ه  يف 
املنزيل  ال�شحي  احلجر  ب�شبب 
العدوى  ملنع  احرتازي  كاإجراء 

املجتمع. يف 
مبارك قدودة 

واأرام��ل   �شباب  من  ع��دد  عر 
الريفية  املنطقة  الأحياء  ينتمون 
حي  وه��ي  البيا�شة  ببلدية 
وحي  ال�����ش��وال��ح   ، ال��ع��م��اي��ره 
للطريقة  ارتياحهم  عن  الرتايكة 
احل�ش�ص  ب��ه��ا  وزع���ت  ال��ت��ي 
الريفية  ال�شكنات  من  االأخرية 
االأح��ي��اء  بها  ا�شتفادت  التي 
املالية  ال�شنة  يف  امل��ذك��ورة 
يف  م�شيفني   ، و2020   2019
القوائم  جملة  اأن  ت�رضيحاتهم  
مبا�رضة  ب�شفة  م�شت  االأخرية 
احلاجة  م�����ص  اأ يف  م�شتفيدين 
يف  ال�رضوري  املرفق  هذا  اإىل 
مقبل  �شباب  �شورة  يف   ، احلياة 
يقيمون  واآخ��رون  ال��زواج  عن 
م��ع اأول��ي��اءه��م وك���ذا اأرام���ل 
 ، �شغار  ب��اأط��ف��ال  متكفالت 
املتحدثني  ا�شتغلوا  وق��د  ه��ذا 
الفر�شة  ال��ت��ح��ري��ر  ل��ي��وم��ي��ة 
جتاه  بر�شائلهم   وبعثوا  كاملة 
املتمثلة  املحلية  ال�شلطات 
لتكثيف  البلدية  م�شالح  يف 

ال�����ش��اأن  ه���ذا  يف  م�شاعيهم 
حتى  الوالئية  ال�شلطات  جتاه 
التي  ال��ق��ادم��ة  احل�شة  تكون 
ومنها  البلدية  بها  �شت�شتفيد 
ح�شة  من  امل��ذك��ورة  لالأحياء 
مما  عددا  اأكر  الريفي  ال�شكن 
بعدما  منها  اال�شتفادة  �شبق 
يتعد  ال  االأخرية  احل�ش�ص  كانت 
�شكانية  وحدات  الع�رض  عددها 
مقارنة  قليل  ع��دد  وه��و  فقط 
عددها  ت�شاعف  التي  بالطلبات 
واأرام��ل  �شباب  وي�شم  االآن 
قامتهم  اإ مقر  غ��ريوا  واآخ���رون 
بالبلدية  جم���اورة  اأح��ي��اء  م��ن 
املنطقة  اأح��ي��اء  اإح����دى  ن��ح��و 
منها  اعتبارات  لعدة  الريفية 
ذويهم  من  االق��رتاب  يف  رغبة 
من  اال�شتفادة  الأج��ل  واآخ��رون 
بعدما  الريفي  ال�شكن  اأعانة 
من  ال�شابقة  اأحيائهم  يف  عانوا 
املرفق  هذا  من  اال�شتفادة  عدم 

. احلياة  يف  ال�رضوري 
زياد  بو  اأ

ت���ب���ذل ال�����ش��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة 
وج��م��ع��ي��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين 
لتطبيق  معترة  جهودا  بالوادي، 
من  الوقائية  العملية  االإج��راءات 
لقيت  حيث  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ص 
ا�شتجابة  امل���ب���ادرات  خم��ت��ل��ف 
بدوا  اأ الذين  املوطنني،  من  كلية 
خا�شة  الوعي،  من  كبرية  درجة 
ال�شحية  امل�شالح  ت�شجيل  مع 
حالة   40 م��ن  اأك���رث  ب��ال��والي��ة 
واإدراج��ه��ا  ال��وب��اء،  بهذا  اإ�شابة 
باحلجر  املعنية  الواليات  �شمن 
العملية  تتوا�شل  كما  اجلزئي. 

اله�شة  الفئات  مع  الت�شامنية 
لالأ�شبوع  املحتاجة  والعائالت 
و�شط  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى  ال��ث��اين 
يف  املبذولة  للجهود  كبري  ارتياح 

امليدان. 
الو�شعية  على  ال��وق��وف  ق�شد 
ال��ع��ام��ة ل��ل��م��دي��ن��ة، ر���ش��دت 
ملعاينة  خرجتها  يف  "التحرير" 
م���اك���ن ال��ع��م��وم��ي��ة  ب��ع�����ص االأ
على  ال��ت��ج��اري��ة  وال��ف�����ش��اءات 
مدى  الوالية،  عا�شمة  م�شتوى 
التح�شي�شية  احل��م��الت  ت��ق��دم 
كورونا،  فريو�ص  من  والوقائية 

الوالية  بلديات  اأغلب  قامت  ذ  اإ
ال�شكانية  الكثافة  ذات  خا�شة 
وا�شعة،  تعقيم  بعمليات  الكبرية، 
واالأحياء  ال�شوارع  خمتلف  م�شت 
مت  التي  العمومية،  والف�شاءات 
تطهري  وم��واد  مبعقمات  ر�شها 
وخمتلف  ال�شاحنات  با�شتعمال 
للخوا�ص،  التابعة  ال�شهاريج 
ا�شتعدادهم  كامل  ب��دوا  اأ الذين 
منع  اإطار  يف  العملية  هذه  الإجناح 

املعدي. الوباء  هذا  انت�شار 
املدنية  احل��م��اي��ة  ف���رق  وج��اب��ت 
م����ن ال��وط��ن��ي��نّي،  وال����درك واالأ

داعية  ال�شوت،  مبكرات  االأحياء 
بيوتهم  ل���زوم  اإىل  امل��واط��ن��ني 
املنزيل،  احلجر  بتدابري  والتقّيد 

احلكومة. قرارات  مع  موازاة 
الدرك  م�شالح  �شهرت  بدورها، 
على  االإط���ار،  ه��ذا  يف  الوطني 
اخت�شا�ص  يف  امل���ب���ادرة  ه���ذه 
ن�شاطها  كثفت  حيث  ن�شاطها، 
تطبيق  م��دى  مل��راق��ب��ة  ال���دوري 
التجار  قبل  من  التعليمات  هذه 
التجارية  امل��ح��الت  واأ���ش��ح��اب 

االأخرى. اخلدماتية  وامل�شالح 
ي�شني حممد 

 ا�صتغلوا ذكرى وفاته 

اأتباع الزاوية التجانية يتداولون ميزات املرحوم ال�صيخ اأحممد  

الإذاعة املحلية ت�صطر برناجما ثريا 
لإحياء اليوم العاملي حلرية التعبري

�صرورة احرتام موعد الإم�صاك
 يف رم�صان هذا العام

مرتاحون لطريقة التوزيع 

�صباب واأرامل املنطقة الريفية بالبيا�صة 
يطالبون بح�ص�ص اإ�صافية من ال�صكن 

الريفي    

تطبيق الإجراءات الوقائية.. ارتياح كبري للجهود املبذولة يف امليدان

�أخبار �لو�دي
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ال�صميد بـ 20000دج للقنطار بب�صكرة  

حريز حممد 
----------------   

ال�شميد  نوعية  تراجعت  كما 
حيث  ي����ام  االأ ه���ذه  امل��م��ت��از 
اأكيا�ص  يف  ال�شميد  يعر�ص 
ب  امل�شقف  امل��م��ت��از  ال��ن��وع 
حقيقته   يف  لكن  دج    1000
اأخر  نوع  للم�شتهلك  ي�شل 
اقتناه   الذي  غري  الدقيق  من 
ح��ي��ث ي���ج���ده ط���ح���ني  م��ن 
الثالثة  او   الثانية  الدرجة  
بني  ���ش��ع��ره  ي����رتاوح  ال���ذي 
لكي�ص  دج   900 اإىل  دج   870
قليل  ال��ن��وع  ،ه��ذا  كلغ   25
خبزه   يف  التحكم  ا�شتجابة 
عامة  اخلبازين  قول  حد  على 
ال�شخ�شوخة  )رقاق  وبخا�شة 

رخ�شا�ص  اأو  خمرية  ،مطلوع   ،
جديدة  اأكيا�ص  عر�شت  كما   )
غ��ري  ع��ل��ى  20كغ  ب�����وزن 
كغ.   25 و  اأ  10 ذات  لوفة  املاأ
بيعه  حمال  من  تقربنا  ولدى 
بحقيقة  الت�رضيح  عدم  ب��وا  اأ
،وبخا�شة  بال�شميد  املتاجرة 

فر�شت  التي  ي��ام  االأ هذه  يف 
االأ�شعار  احرتام  الدولة  فيها 
و�شع  والكمية  والنوعية 
املطاحن  ع��دي��د  جعل  ج��دي��د 
امل�شتقاة  االأ���ش��داء  ح�شب 
 ، وامل�شتهلكني  التجار  م��ن 
نتاجها  اإ ���ش��ل��وب  اأ م��ن  تغري 

يعود  الذي  منتوجها  وعر�ص 
بعدما  وبخا�شة  ربحية  باأكرث 
اإىل   25 كي�ص  تبيع  ك��ان��ت 
فر�ص  وبعد  دج   1500 حدود 
وزارة  م��ن  القانون  تطبيق 
ت�شيري  وت�����ش��دي��د  ال��ت��ج��ارة 
�شعره  اىل  تراجع   ، التوزيع 
اىل  دج   950 ب���ني   امل��دع��م 
من  الواحد  للكي�ص  دج   1000
هذا  م��ام  ،واأ املمتاز  ال�شميد 
ال�شميد  �شعر  يبقى  الو�شع 
ر�شا  بني  يتاأرجح  ونوعيته 
البطل  واملنتج  املرغم  الزبون 
والثمن  للنوعية  حتكمه  يف 
امل��دع��م م��ن ط���رف ال��دول��ة 
                                                  . ال�شما�رضة  وتالعب 

رم�صان   �صهر  يف  وبخا�صة  ال�صميد  ملادة  بكثافة   امل�صتهلكة  الب�صكرية  والأ�صر  التقليدية  احللويات  حمال  اأ�صحاب  ا�صتهجن 
اللوز  ،وقلب  "الهري�صة  حت�صري  يف  امل�صتخدم  )بلحر�ص(  باملنطقة  املعروف  اخل�صن  ال�صميد  �صعر  ارتفاع  ا�صتهجنوا  الف�صيل 
80 دج للكغ يف ذات ال�صهر  70 اىل  200 دج  للكيلوغرام الواحد بعدما كان يف حدون  " الذي بلغ  ،واملقرو�ص وغريها 

التي ارتفعت هي  التجارية  للقنطار كما اختفت خمرية احللويات من رفوف املحال  20000دج  بــ  اأي   ، العام املن�صرم  من 
10 غرام حيث ارتفع �صعرها لدى حمالت الولية بني  5 د ج لكي�ص  3.5دج اإىل  الأخرى حيث  كان يرتاوح ثمنها بني  

. كثرية  حمالت   لدى  �صحيح  وب�صكل  دج   15 بـ  الأيام  هذه  بال�صوق  طرحت  جديدة  نوعية  اأما  دج،  ال25   20

25 دج 10 غ من خمرية احللويات اإىل  فيما ارتفع كي�ص 

ورقلة  والية  وايل  قرار  لقي 
بو�شتة  ال�شديق  بكر  ب��و  اأ
التجارية  املحالت  غلق  باإعادة 
املواطنني  بع�ص  ا�شتح�شان 
هذه  �شوهد  بعدما  خا�شة 
عدد  يف  رهيبا  ارتفاعا  يام  االأ
كورونا  بفريو�ص  امل�شابني 
امل�شابني  ع��دد  ت��ع��دى  ي���ن  اأ
ب�شبب  بكورونا  م�شابا   78
للقواعد  البع�ص  اخ��ت��الل 
ال�����ش��ح��ي��ة والم��ب��االت��ه��م 

الوقائية.  بالتدابري 
م��دي��ر امل�����ش��ال��ح ال��ت��ج��اري��ة 
ويف  عموري  عيا�شي  حممد 
اأكد  التحرير  جلريدة  حديثه 
باإعادة   اأمر  الوالية  وايل  اأن 
الن�شاطات  بع�ص  تعليق 
بيع  ك��م��ح��الت  ال��ت��ج��اري��ة 
واالأواين  واالأحذية  لب�شة  االأ
والكهرومنزلية   امل��ن��زل��ي��ة 
حم��الت  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 

احل���ل���وي���ات واحل���ل���وي���ات 
الختالل  لوحظ  ملا  التقليدية 
الوقائية  االإج���راءات  جلميع 
وال��ت��داب��ري مل��ن��ع الن��ت�����ش��ار 

كورونا.  فريو�ص 
ال��وايل  ق��رار  اأن  اإيل  م�شريا 
من  جاء  املحالت  غلق  اإع��ادة 
�شحة  علي  املحافظة  اج��ل 
الذين  امل��واط��ن��ني  و���ش��الم��ة  
حجم  قدر  يكونون  اأن  يجب 
امل�����ش��وؤول��ي��ة ب��ت��ط��وي��ق ه��ذا 

ء.  لوبا ا
التجارية  املحالت  اأ�شحاب 
املالب�ص  بيع  حمالت  خا�شة 
ع�����روا ع����ن ا���ش��ت��ي��ائ��ه��م 
الذي  القرار  لهذا  وغ�شبهم 
�شائقة  من  يعانون  جعلهم 
ال��ظ��روف  ه���ذه  يف  م��ال��ي��ة 
البالد  تعي�شها  التي  ال�شعبة 

.
فا�شل  بن  يو�شف   

عائلة   500 زه���اء  تتخبط 
ب��ح��ي ح��ا���ش��ي ال��ب�����ش��ت��ان 
ورقلة،  لبلدية  داري��ا  اإ التابع 
�شا�شا  اأ ن��اجت��ة  م�شاكل  يف 
ن���ارة  االإ �شبكة  غ��ي��اب  ع��ن 
ال�شكاوى  رغم  و  العمومية، 
االحتجاجية  ال��ع��رائ�����ص  و 
املحلية  لل�شلطات  املرفوعة 
على  بقيت  االأو�شاع  اأن  اإال 

. حالها 
العائالت  من  ع�رضات  طالبت 
الب�شتان  حا�شي  بحي  القاطنة 
االلتفاتة  الواحات  بعا�شمة 
على  االطالع  اأجل  من  اليها 
تكابدها  التي  املعاناة  حجم 
من  ان��ت�����ش��ال��ه��ا  ث��م��ة  وم���ن 
اأ�شحى  الذي  الدام�ص  الظالم 
بذات  عائلة   500 على  يخيم 
ذلك  عن  ينجر  وما  ليال،  احلي 
برزها  اأ من  لعل  م�شاكل،  من 
التي  ال�شالة  الكالب  انت�شار 
مبجرد  للتجول  حظرا  تفر�ص 
غاية  اإىل  ال�شم�ص  غ��روب 
�شباح  من  االأوىل  ال�شاعات 
العديد  رفع  ورغم  يوم.  كل 
العرائ�ص  و  ال�شكاوى  من 
لل�شلطات  االح��ت��ج��اج��ي��ة 

م�شاكلها مل جتد  اأن  اإال  املحلية 
كتابة  حلد  احل��ل  نحو  طريقا 
مو�شوع  ويف  االأ�شطر.  هذه 
م��ت�����ش��ل، اأو����ش���ح ���ش��ك��ان 
املحليني  املنتخبني  اأن  احل��ي 
مع  �شوى  حيهم  ي��زورون  ال 
االنتخابات  م��وع��د  اق���رتاب 
ما  ���رضع��ان  وع���ود  ل��ت��ق��دمي 
ت��ت��ب��خ��ر مب��ج��رد و���ش��ول��ه��م 
جهة  من  امل�شوؤولية.  ملنا�شب 
ورقلة  وايل  ك�شف  ثانية، 
مليار   497 تخ�شي�ص  ع��ن 
املناطق  تهيئة  الإعادة  �شنتيم 
مبحا�شبة  توعد  كما  النائية، 
يثبت  منتخب  اأو  م�شوؤول  كل 
م�شار  ع��رق��ل��ة  يف  ت��ورط��ه 
تاأجيج  ثم  ومن  املحلية  التنمية 
االجتماعية  اجلبهة  غليان 
تدخل  انتظار  يف  .و  املحلية 
املعنية  امل�����ش��ال��ح  م��ن  ج���اد 
الب�شتان  حا�شي  حي  لدعم 
ن����ارة،  االإ ب�شبكة  ب��ورق��ل��ة 
على  يعي�شون  ال�شكان  يبقى 
التفات  و  مطلبهم  حتقق  اأمل 

. املرير  لو�شعهم  ال�شلطات 
ق/ج

م��وا���ش��ل��ة ل����الإج����راءات 
التي  امليدانية  االح��رتازي��ة 
م���ن  االأ م�����ش��ال��ح  ج�شدتها 
تف�شي  مل��واج��ه��ة  ال��وط��ن��ي، 
امل�شتجد ك��ورون��ا  ف��ريو���ص 
ما  خا�شة   ،  COVID19
على  بال�شهر  منها  تعلق 
التنفيذي  املر�شوم  تطبيق 
اجلزئي  احلجر  بتمديد  املتعلق 
الوطن  والي���ات  ك��اف��ة  ع��ر 
منذ  غرداية،  والي��ة  فيها  مبا 
 ،  2020 ف��ري��ل  اأ  05 ت��اري��خ 
ال�رضطة  م�شالح  اأح�����ش��ت 
خالل  غ��رداي��ة  والي��ة  ب��اأم��ن 
االأخ��رية،  ي��ام  اأ  )  10 ( ع�رضة 
 23 من  املمتدة  الفرتة  خالل 
 2020 م��اي   03 اإىل  ف��ري��ل  اأ
�شخ�شا   1616 م��راق��ب��ة   ،
دراج���ة  و  م��رك��ب��ة   797 و 
ن���اري���ة  خ����الل ع��م��ل��ي��ات 

ال��ت��دخ��ل ال��ي��وم��ي امل��وك��ل��ة 
من  ابتداء  العملياتية  للفرق 
ال�شابعة  اإىل  م�شاء  ال�شابعة 

. حا �شبا
ترافقها  ال��ت��ي  العمليات   
حت�شي�شية  خ��رج��ات  يوميا 
حتذير  بغية  ال��ن��ه��ار،  خ��الل 
املواطنني  على  التاأكيد  و 
باحلجر  االل��ت��زام  ب�����رضورة 
احرتام  ���رضورة  مع  اجلزئي، 
هذا  الأهمية  املحددة،  االآج��ال 
بالدرجة  يدخل  الذي  االإجراء 
حفاظا  و  ل�شالمتهم  االأوىل 
يف  العمومية،  ال�شحة  على 
العملية  من  الردعي  ال�شق 
ذات  اأوق��ف��ت   ، بدايتها  منذ 
كانوا  �شخ�ص   393 امل�شالح 
اجلزئي  للحجر  خ��رق  حم��ل 
اإج��م��ايل  م��ن  رخ�����ش��ة  دون 
مراقبتهم،  مت  �شخ�ص   1616

مركبة   76 و�شع  مت  حني  يف 
باملحا�رض  نارية  دراجة   96 و 
خالفوا  اأ�شحابها  البلدية  
املتعلق  املر�شوم  م�شمون 
مب��ن��ع ال��ت��ن��ق��ل خ��الل ال��ف��رتة 
دون  اجلزئي  للحجر  املحددة 
من  مقنع،  م��رر  اأو  رخ�شة 
 377 و  مركبة   420 جمموع 

مراقبة. نارية  دراجة 
امل�شالح  ذات  ت�شهر  و  هذا   
كافة  ت�شهيل  على  يوميا 
بتنقل  املتعلقة  االإج���راءات 
تلك  �شواء  اخلا�شة،  احلاالت 
احلائزين  بتنقالت  املتعلقة 
ممار�شي  اأو  رخ�����ص،  ع��ل��ى 
بالدرجة  املكلفني  و  ال�شحة 
االأوىل مبواجهة هذا الوباء، يف 
ت�شهر  النهارية  الفرتة  حني 
الفعاليات  م��ع  بالتن�شيق 
املخت�شة  امل�شالح  و  اجلعوية 

ميدانية  خرجات  تنظيم  على 
خا�شة  امل��واط��ن��ني،  ل��ف��ائ��دة 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى امل��ح��الت 
الوقوف  لغر�ص  التجارية 
االحتياطات  كافة  اتخاذ  على 
الالزمة. الوقائية  و  ال�شحية 
والية  اأم��ن  م�شالح  وتذكر 
اإىل  املواطنني،  كافة  غرداية 
بالفرتة  االل��ت��زام  ����رضورة 
يف  تبداأ  التي  للحجر   املحددة 
خا�شة   ، م�شاء  ال�شابعة  متام 
رم�شان  �شهر  و  تزامنها  مع 
املواطنني  داعية  الف�شيل، 
امل�����ش��اه��م��ة  ������رضورة  اإىل 
االإج��راءات،  هذه  يف  الفعالة 
التباعد  ثقافة  تر�شيخ  عر 
تف�شي  ملواجهة  االجتماعي 
الق�شاء  منه  و  ال��ف��ريو���ص 

نهائيا. عليه 
عامر.ع بن 

م���ن  م����ازال����ت م�����ش��ال��ح اأ
ن�شاطاتها  توا�شل  الوالية 
يف  التوعوية  التح�شي�شية 
من  للوقاية  الراهن  الظرف 
ع����دوى ان��ت�����ش��ار ف��ريو���ص 
خمتلف  با�شتغالل  كورونا، 
امل��ن��اب��ر  و  ال���ف�������ش���اءات 

مبا  االإعالمية، 
الف�شاء  فيها 
ذاع�����������ي  االإ
���ش��ب��وع��ي  االأ
م����ن والي���ة  الأ
االأغ�������واط " 
الوطني  االأمن 
خدمتكم  يف 
ق��ام  ي����ن  اأ  ،"
من  اإط��ارات  ال�شياق  هذا  يف 
الوالية  اأمن  م�شالح  خمتلف 
ر�شالة  ن�رض  و  ت��ق��دمي  على 
اإع��الم��ي��ة وق��ائ��ي��ة ل��ف��ائ��دة 
تقدمي  خاللها  مت  امل��واط��ن��ني، 
االإر����ش���ادات  و  ال��ن�����ش��ائ��ح 

للوقاية  الالزمة  ال�رضورية 
من  ال��ف��ريو���ص،  ع���دوى  م��ن 
االل��ت��زام  و  ال��ت��ق��ي��د  خ���الل 
االإج������راءات  و  ب��ال��ت��داب��ري 
الكفيلة  الوقائية  ال�شحية 
الوباء،  بهذا  االإ�شابة  بعدم 
بتدابري  منها  تعلق  ما  �شيما 
امل�شافة  احرتام  كذا  و  النظافة 
عالوة  االآمنة،  و  االجتماعية 
هذا  خ��الل  م��ن  و  ذل��ك  على 
فقد  الهادف  االإعالمي  املنر 
ب�رضورة  املواطنني  دع��وة  مت 
التي  م�شاكنهم  يف  املكوث 
اأمنا  و  منيعا  ح�شنا  تعتر 
ب�رضورة  تذكريهم  مع   لهم، 

اح�����رتام م���واق���ي���ت احل��ج��ر 
ال�����ش��ح��ي اجل��زئ��ي امل��ط��ب��ق 
���ش��الم��ة  و  ���ش��ح��ة  الأج����ل 
الف�شاء  هذا  اجلميع.ليختتم 
البعد  ذو  االت�شايل  اجلواري 
ال��ت��ح�����ش��ي�����ش��ي ال��ت��وع��وي، 
ب��ت��ث��م��ني خم��ت��ل��ف ال��دع��ائ��م 
العامة  للمديرية  االت�شالية 
املو�شوعة  الوطني  لالأمن 
خ��دم��ة  يف  و  ت�����رضف  حت��ت 
املجانية  كاالأرقام  املواطنني، 
االإلكرتونية  امل��واق��ع  ك��ذا  و 
ال��ت��وا���ش��ل  ���ش��ف��ح��ات  و 

الوطني.   لالأمن  االجتماعي 
ق/ج              

الوايل يقرر اإعادة غلق املحالت التجارية لعدم احرتام التدابري 
الوقايية من كورونا 

التجار ي�صتكون من و�صعيتهم 
الجتماعية ال�صعبة بورقلة

حا�صي الب�صتان يف ورقلة

�صبكة  غياب  من  تعاين  عائلة   500
الإنارة العمومية

مراقبة اأزيد من 1600 �صخ�ص وو�صع اأكرث من 170 مركبة ودراجة نارية باملح�صر 

�صرطة غرداية توا�صل اإجراءاتها لل�صهر على التطبيق ال�صارم للحجر اجلزئي

ن�صاطات حت�صي�صية توعوية متوا�صلة للوقاية من فريو�ص كورونا بالغواط 



�صكان دواوير اجلهة الغربية لبلدية واريزان  بغليزان 
خارج جمال التغطية

اأبو ع�صام
-----------------

املطامري  مكانها  حلت  والتي 
عن  عمقها  يزيد  التي  اليدوية 
م�شكل  على  زي��ادة  اأمتار   03
�شبكة  واهرتاء  الطبيعي  الغاز 
ال�شاحلة  املياه  وكذا  الطرقات 
عملية  تقل�شت  حيث  لل�رضب 
ال�����رضوب من  ب��امل��اء  ال��ت��زود 
واحدة  �شاعة  اإىل  �شاعات  ثالثة 
نظرهم  يف  كافية  غ��ري  وه��ي 
ب��واب  اأ على  ونحن  خ�شو�شا 
يكرث  ي���ن  اأ ال�����ش��ي��ف،  احليوي ف�����ش��ل  املورد  هذا  على  وايل الطلب  ينا�شدون  وهم  لل�شكان 

النت�شالهم  ال��ت��دخ��ل  ال��والي��ة 
التي  امل��زري��ة  الو�شعية  م��ن 
علم  وقد  هذا   . فيها  يتخبطون 
بلدية  حميط  من  م�شادر  من 
بطاقة  اإع���داد  مت  ان��ه  واري���زان 
ال�شالفة  الدواوير  لربط  تقنية 
العملية  وهي  ال�رضف  ب�شبكة 
 30 من  اأك��رث  لها  ر�شد  التي 
ال�شيء  ونف�ص  �شنتيم  مليار 
التي  الطرقات  ل�شبكة  بالن�شبة 
املياه  عودة  عقب  تهيئتها  �شيتم 
وهذا  الطبيعية  جماريها  اإىل 
كورونا. فريو�ص  انت�شار  ب�شبب 

ا�صتكى �صكان دواوير اجلهة الغربية لبلدية واريزان على غرار ال�صرارجة البخايتية املعاي�صية وغريها من تردي الأو�صاع الجتماعية 
نتيجة انعدام اأدنى ال�صروط ال�صرورية للحياة – ح�صبهم- منها انعدام �صبكة ال�صرف ال�صحي. 

نتيجة انعدام اأدنى ال�صروط ال�صرورية 

اإج���راءات  لتطبيق  موا�شلة   
املطبق   اجلزئي  ال�شحي  احلجر 
مواجهة  اأج��ل  من  ميلة  بوالية 
اأوقفت  كورونا،  فريو�ص  انت�شار 
خالل  ميلة  والية  اأمن  م�شالح 
�رضيان  م��ن  ال��راب��ع  االأ���ش��ب��وع 
اجلزئي  ال�شحي  احلجر  تطبيق 
ال�شاد�ص  االأحد  ليلة  من  املمتد 
اإىل  اأفريل  �شهر  من  والع�رضين 
ال�شهر  من  الثاين  اليوم  غاية 
خمالفا  �شخ�شا   642 اجل��اري  
الإجراءات احلجر ال�شحي اجلزئي 
خالل  منازلهم  خارج  لتواجدهم 
مرر  دون  ال�شحي  احلجر  فرتة 
لرخ�ص  حيازتهم  ودون  قانوين 
متت  حيث  للتنقل،  ا�شتثنائية 

القانونية  االإج��راءات  مبا�رضة  
اجلهات  مع   بالتن�شيق  حقهم  يف 
الفرق  اأوقفت  كما  الق�شائية 
�شيارة    39 بامليدان  العاملة 
حتويلها  مت  نارية  دراج��ة   12 و 
مبختلف  للبلدية  للمحا�رض 
بالوالية  احل�رضية  القطاعات 

به.  املعمول  القانون  وفق 
ت��وا���ش��ل  ال�����ش��اأن  ه���ذا  يف  و 
ميلة  ال��والي��ة  اأم���ن  م�شالح 
ال�شحي  احلجر  اإجراءات  تطبيق 
تفهم  تثمن  اجلزئي ب�رضامة، كما 
و�شرهم  امل��واط��ن��ني  وت��ع��اون 
ي�شب  ال��ذي  االإج��راء  هذا  على 
�شحتهم. اأجل  ومن  �شاحلهم  يف 
مهناوي بوجمعة   

توقيف 642 خمالفا لإجراءات احلجر 
ال�صحي اجلزئي مبيلة

خالل الأ�صبوع الرابع  من بداية �صريان تطبيقه 

جو�ريات �لثالثاء 05 ماي 2020 م �ملو�فق07
لـ 12 رم�شان 1441 هـ - �لعــدد 1992

التكنولوجيا  كلية  اأ�شاتذة  اأقدم 
عملية  على  �شعيدة  بجامعة 
لفائدة  املطهر  املعقم  ت�شنيع 
،حيث  بالوالية  ال�شحة  قطاع 
بوع�رضية   ال��دك��ت��ورة  اأ���ش��ارت 
التكنولوجيا  كلية  عميدة  فاطمة 
الطاهر  موالي  الدكتور  بجامعة 
من  جمموعة  ان   اإىل  ب�شعيدة 
ذوي  من  �شعيدة  جامعة  اأ�شاتذة 
،قاموا  املجال  يف  االخت�شا�شات 
على  احل�شنة  امل���ب���ادرة   ب��ه��ذه 
وكليات  جامعات  من  عدد  غرار 
يف  واملتمثلة  ال��وط��ن  والي���ات 
لليدين  املطهر  املحلول  �شناعة 

احت�شنتها  املبادرة  ان  ،م�شرية 
اأفادت ان  التكنولوجيا ،كما  كلية 
جمانا  �شيكون  امل�شنع  املحلول 
و�شيتم توزيعه على كافة املراكز 
االإ�شت�شفائية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
اأك��دت  .ك��م��ا  �شعيدة  ب��والي��ة 
العملية  هذه  اأن  الدكتورة  ذات 
م�شت�شفى  منها  �شي�شتفيد  التي 
الوالية  بعا�شمة  مدغري  احمد 
بختة  حمدان  االأمومة  وموؤ�ش�شة 
و�شتليها  االأوىل  الدفعة  تعد 
املوؤ�ش�شات  لباقي  اأخرى  عمليات 

�شت�شفائية. االإ
�شباعي  عامر 

اإنتاج نوعني من املعقم املطهر لفائدة 
قطاع ال�صحة بجامعة �صعيدة

على  خن�شلة  والي��ة  وايل  اأق��دم 
خلية  بيان  ح�شب  بيان  ا���ش��دار 
االإعالم واالت�شال  بغلق املحالت 
واملتاجر وقاعات احلالقة وحمالت 
التقليدية  واحللويات  املرطبات 
وكذلك حمالت االألب�شة واالأحذية 
الكهرومنزلية  االأدوات  وجت��ارة 
واملن�شوجات  واخلياطة  واالأقم�شة 
والعطور  التجميل  وحم���الت 
احرتام  بعدم  ه��وؤالء  اأق��دم  بعدما 
مبحالتهم  ال��وق��ائ��ي��ة  ال��ت��داب��ري 
اإقبال  وظهور  املختلفة  التجارية 

من  امل��واط��ن��ني   ط��رف  م��ن  كبري 
ون�شاء  رجاال  املختلفني  اجلن�شني 
وو�شل االأمر بجلب حتى االأطفال 
املحالت  بهذه  والتجول  ال�شغار 
مما اأدى باكتظاظ وتزاحم ب�شوارع 
لهوؤالء  حماية  دون  املحالت  هذه 
املواطنني   اأو  التجار  من  �شواء 
غالبا،  الكمامات  ارت��داء  بعدم 
ب�شيداليات  امل���وج���ودة  وغ���ري 
�شد  التعقيم  واأدوات  ال��والي��ة  
و�رضيع  اخلطري  كورونا  فريو�ص 
امل�شابني  االأ�شخا�ص  بني  االنتقال 

للجهاز  نظرا  للفريو�ص  واحلاملني 
منهم   البع�ص  عند  القوى  املناعة  
الذي  بالوالية  للم�شابني  ونظرا 
موؤكدة  حالة   47 عددهم  و�شل 
عر  املنت�رضين  بالوباء  وم�شابة 
والناجتة  الوالية   بلديات  بع�ص  
االإج���راءات  اح��رتام  ع��دم  ب�شبب 
ال�شلطات  اتخذتها  التي  الوقائية 
القرار  هذا  جاء  الوالئية  او  العليا 
امل��ن��ا���ش��ب م��ن اج��ل  ال��وق��ت  يف 
اإال  خن�شلة  والي��ة  �شكان  حماية 
اأن البع�ص منهم علق عليه متاأخرا 

فريو�ص  تف�شي  لوقف  الوقائي 
البع�ص  19الن  كوفيد  كورونا 
يحرتموا  مل  التجار  ه���وؤالء  م��ن 
النظافة  التدابري  اأع��اله  جاء  كما 
اإط��ار  يف  االجتماعي  والتباعد 
بغلق  املتعلقة  احلكومة  تعليمات 
غاية  اإىل  التجارية  املحالت  هذه 
من  والتقليل  ال��وب��اء  حم��ا���رضة 
املواطنني  بوعي  منه  االنت�شار 
واحل��ج��ر امل��ن��زيل واخل����روج اال 
حاالت  ويف  الق�شوى  ل�رضورة 
ال�رضورية فقط.         ر�شيد . ب

غلق املحالت التجارية املختلفة للحالقة واملرطبات والأحذية واملالب�ص 
بخن�صلة

مت��ك��ن��ت امل�����ش��ل��ح��ة ال��والئ��ي��ة 
والية  باأمن  الق�شائية  لل�رضطة 
من  اأف��ري��ل  �شهر  خ��الل  بجاية 
 72 م��ع��اجل��ة  م��ن   2020 �شنة 
تتعلق  ق�شية   13 منها  ق�شية، 
املمتلكات  �شد  واجلنح  باجلنايات 
22 �شخ�شا،  تورط فيها ما عدده 
 04 ح��ق  يف  �شدر  اإث��ره��ا  على 
متكنت  كما  اإيداع،  اأمر  اأ�شخا�ص 
تتعلق  ق�شية   26 معاجلة  م��ن 
االأف��راد  �شد  واجلنح  باجلنايات 
على  �شخ�شا،   36 فيها  ت��ورط 
اإثرها �شدر يف حق �شخ�شني اأمر 

نف�ص  خالل  عاجلت  كما  اإي��داع، 
مبكافحة  تتعلق  ق�شية   12 الفرتة 
العقلية،  وامل��وؤث��رات  امل��خ��درات 
و�شدر  �شخ�ص،   18 فيها  تورط 
اأما  اإيداع،  اأمر  منهم   05 حق  يف 
عاجلت  فقد  االقت�شادية  الق�شايا 
 19 فيها  ت���ورط  ق�شية   18
ت�شجيل  اإىل  باالإ�شافة  �شخ�ص، 
ب��اجل��رائ��م  تتعلق  ق�شايا   03
ا�شتكمال  وبعد  االإلكرتونية، 
م��ل��ف��ات االإج�����راءات اجل��زائ��ي��ة 
اجلهات  على  فيهم  امل�شتبه  اأحيل 
الق�شائية املخت�شة.          ك. ت 

معاجلة 72 ق�صية  خالل �صهر اأفريل 
ببجاية 

نظرا لنت�صار الفريو�ص عرب بع�ص بلديات الولية

باأمن  ال�رضطة  قوات  و�شعت   
حدا  بلعبا�ص  �شيدي  والي���ة 
خمت�ص  ور�شة  �شاحب  لن�شاط 
بطريقة  احللويات  �شناعة  يف 
بعد  متت  العملية  �رضعية،  غري 

بعمليات  ال�رضطة  قوات  قيام 
التجارية  للمحالت  مراقبة 
مبدينة  نقاط  عدة  م�شتوى  على 
�شبط  مت  اأين  بلعبا�ص،  �شيدي 
احل��ل��وي��ات  لت�شنيع  ور���ش��ة 
�رضعية  غري  بطريقة  التقليدية 
التجاري  ال�شجل  انعدام  يف ظل 
  ، النظافة  �رضوط  اأدنى  وغياب 
اإثر  على  متكنت  ال�رضطة  قوات 
من  معترة  كمية  حجز  من  ذلك 
�شنع  يف  ت�شتعمل  التي  املواد 
كي�شا   32 غرار  على  احللويات 
كلغ   25 وزن  ذات  ال�شكر  من 

الفرينة  من  كي�شا   18 للكي�ص 
للكي�ص،  كلغ   25 وزن  ذات 
 05 ب�شعة  الزيت  من  دالء   08
حجز  مت  كما   ، الواحد  للدلو  لرت 
�شناعة  يف  امل�شتعمل  العتاد 
اإت��الف  مت  حني  يف   ، احللويات 
امل�شتعمل  الزيت  من  لرتا    50
من  ون�����ش��ف  ب��رام��ي��ل   03  ،
لرتا   280 ب�شعة  الع�شل  مادة 
اإىل  باالإ�شافة  الواحد  للرميل 
املح�رض  العجني  من  كلغ   100
احللويات  ل�شناعة  واملخ�ش�ص 
اإطار   يف  تدخل  العملية  ،ه��ذه 

العامة  ال�شحة  على  احلفاظ 
التي  املرحلة  ه��ذه  يف  خا�شة 
كورونا  وب��اء  بتف�شي  تتميز 
اأم��ن  م�����ش��ال��ح  ت��دع��و  ك��م��ا   ،
جميع  بلعبا�ص  �شيدي  والي��ة 
معها  التوا�شل  اإىل  املواطنني 
االت�شال  و�شائط  خمتلف  عر 
املتواجدة  اخل�����رضاء  واالأرق���ام 
ال�شاعة  مدار  على  اخلدمة  يف 
هذه  مثل  عن  التبليغ  اأجل  من 
قانونية  ال��غ��ري  امل��م��ار���ش��ات 

العامة. بال�شحة  املا�شة 
م.رم�شاين

و�صع حد لن�صاط  ور�صة لت�صنيع الزلبية بطريقة غري �صرعية ببلعبا�ص 

عني  والي��ة  م�شالح  وا�شلت 
للتكفل  م�شاعيها  ال��دف��ل��ى 
املت�رضرة  و  املعوزة  بالعائالت 
م����ن ت����داع����ي����ات ف���ريو����ص 
�شة  خا ، )- 1 9 فيد كو ( نا و ر كو
النائية  و  الظل  مبناطق  القاطنة 
م�شاعدتها  خالل   ،من  بالوالية 
املحنة  جت��اوز  على  دعمها  و 
امل�شالح  واأ���ش��ارت  الوبائية، 
ذاتها  يف بيان لها،بان املبادرات 
بلديات   9 ،م�شت  الت�شامنية 
وعني  وتا�شتة  العبادية  منها 

و  وعريب  العامرة  و  بويحي 
زدين  و  الروينة  و  املخاطرية 
بجنوب  ال��واق��ع��ة  امل��اي��ن  و 
لفائدة  و   ، ال��والي��ة  عا�شمة 
هذه  من  م�شتفيدة  100عائلة  
بلدية   لكل  الت�شامنية  الهبة 
احتياجاتهم  تغطية  ب��ه��دف   ،
يف   ، الف�شيل  ال�شهر  خ��الل 
التي  اال�شتثنائية   الظروف  ظل 
جائحة  ج��راء  ال��ب��الد  تعي�شها 

 . كورونا 
                         خمتار برادع

توزيع 900 طرد غذائي مبناطق 
الظل يف 9 بلديات بعني الدفلى متكن فريق املخر املركزي للتحاليل 

اال�شت�شفائية  باملوؤ�ش�شة  الطبية 
ال�رضطان  مكافحة  املتخ�ش�شة يف 
الناقل  الو�شط  اإنتاج  من  بباتنة 
لعينات كوفيد19-، ح�شب ما اأكده 
لعور  كا�شح  اأحمد  املخر  رئي�ص 

املخت�ص يف علم امليكروبيولوجيا.
واأو�شح ذات املتحدث على هام�ص 
الر�شمي  االنطالق  اإ�شارة  اإعطاء 
للمخر من طرف وايل باتنة، توفيق 
مزهود، الإجراء حتاليل الك�شف عن 
هذا  اأن  امل�شتجد،  كورونا  فريو�ص 
من  ي�شتورد  ك��ان  ال��ذي  املحلول 

اخلارج وحمل طلب كبري،  قبل من 
اأ�شبح حاليا يح�رض باملخر.م�شيفا 
باأنه �رضوري لنقل عينات امل�شتبه 
وهو  امل�شتجد  بكورونا  باإ�شابتهم 
الفريو�ص  بقاء  على  يحافظ  الذي 
ت�رضيع  يف  ي�شاعد  وبالتايل  حيا 
االإ�شابات  وحتديد  الت�شخي�ص 
املوؤكدة ومن ثم اإخ�شاعها للعالج.
كما اأكد اأن املخر املركزي للتحاليل 
ال�رضطان  مكافحة  مبركز  الطبية 
وبكميات  املحلول  هذا  ينتج  بباتنة 
كوفيد19-  ل��ت��ح��ال��ي��ل  ت��ك��ف��ي 
املجاورة  الواليات  وبع�ص  بباتنة 

منه  كميات  حت�شري  وباالإمكان 
قد  املخر  وك��ان   . الطلب  ح�شب 
طرف  من  الرتخي�ص  على  حت�شل 
واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة  وزارة 
ب�شفة  اإدراج��ه  ليتم  امل�شت�شفيات 
الوطنية  ال�شبكة  �شمن  ر�شمية 
الت�شخي�ص  جتري  التي  للمخابر 
اأكده  ما  ح�شب  كوفيد19-،  لوباء 
وال�شكان  ال�شحة  مدير  جهته  من 
 . ال�شالم  عبد  ف��ري��د  ب��ال��والي��ة، 
اإجراء حوايل 30 حتليال مع  و�شيتم 
اإظهار نتائجه يوميا باملخر، ح�شب 
امل�رضفني عليه.                          ق/و

خمرب مركز مكافحة ال�صرطان بباتنة ينتج الو�صط 
الناقل لعينات كورونا

وفاة �صاب بربكة 
مائية باأولد 
ر�صا�ص خن�صلة

ت��دخ��ل��ت ال��وح��دة ال��ث��ان��وي��ة 
ر�شا�ص  باأوالد  املدنية  للحماية 
يف خن�شلة  م�شاء ال�شبت على 
غرق  11و55داأثر  ال�شاعة 
17�شنة  العمر  من  يبلغ  �شاب 
املاء  براأ�ص  كائنة  مائية  بركة 
�شكان  بعدة  ق��روي��ة  منطقة 
اأوالد  لدائرة  اإقليميا  التابعة 
اأي��ن  البلدية  نف�ص  ر�شا�ص 
اأع��وان  ط��رف  من  انت�شاله  مت 
على  وحتويله  املدنية  احلماية 
العيادة   اإىل  ال�رضعة  جناح 
ببلدية  املتواجدة  العالج  قاعة 
م�رضح  عن  كلم   03 بحوايل 
ال�شقوط  وبعد املعاينة الطبية 
اأن  ت��ب��ني  امل��ن��اوب  للطبيب 
فتحت  حيث  متوف،   ال�شاب 
يف  حتقيقا  االأم���ن  م�شالح 
احلادثة والوفاة .       ر�شبد ب
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دعــــــــــــــاء

ِبيِّ �شلى الله  ا�ٍص، َعِن النَّ عن ابن َعبَّ
عليه و اآله:

َو   َ رترْ ال�شِّ ِفيِه  ِني  ُزقرْ اررْ ُهمَّ  اللَّ  "

ِلَبا�َص  ِفيِه  ِني  ِب�شرْ اأَلرْ َو  َعَفاَف،  الرْ
مِمَّا  ِفيِه  ِني  جَنِّ َو  َكَفاِف،  الرْ َو  ُقُنوِع  الرْ
َمَة  َيا ِع�شرْ َمِتَك  ِبِع�شرْ اأََخاُف،  َو  َذُر  اأَحرْ

اِئِفنَي". َ اخلرْ
ثواب هذا الدعاء

َئاُتُه َح�َشَناٍت، َو  َلترْ �َشيِّ "َمنرْ َدَعا ِبِه ُبدِّ
َر". ِبِه َو َما َتاأَخَّ َم ِمنرْ َذنرْ ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

دعاء الأ�صحار يا من اأدرك رم�صان
على  فيه  يغدق  مبارك،  �شهر  هو  رم�شان  �شهر 
فيه  ليتناف�ص  واملكرمات،  بالف�شائل،  االإميان  اأهل 
على  فيه  ويعزمون  والقربات،  الطاعات،  اأهل 
ممن  امل�شلمني  من  الكثري  فرتى  ر�شيد،  كل  فعل 
بالطاعات،  فيه  يجتهد  رم�شان؛  نهار  ي�شوم 
-عز  لله  ذاكًرا  وحيًنا  للقراآن،  تالًيا  ترى  فحيًنا 
وفعل  بر،  يف  وتارة  وي�شتغفره،  يدعوه،  وجل– 

اإذا اقرتب موعد االإفطار. للخري، وال�شعي لتفطري ال�شائمني 
لكن  و�شالحه،  اإميانه  على  عالمة  وهو  العبد،  لهذا  -تعاىل-  الله  توفيق  من  هذا  وكل 
ا�شتدت  كلما  تتال�شى  ال�شاحلة  االأعمال  من  املظاهر  هذه  مثل  اأن  العجب  كل  العجب 
ثم  الرتاويح،  الع�شاء  بعد  ي�شلي  من  هو  احلري�ص  فتجد  �شدوله،  الليل  واأرخى  الظلمة، 

ماذا؟ هذا هو ال�شوؤال الذي نريد اأن نقف معه قلياًل يف هذا املقام.
عن  الكالم  فيه  كرث  الذي  القاتل  بال�شهر  رم�شان  ليايل  يقطعون  من  امل�شلمني  فمن 
اأُوِحَي  َما  ُل  اترْ يقول:  والله  فالن، وعالن،  وذكر  والتقاليد،  العادات،  واحلديث عن  الدنيا، 
َرُ  اأَكرْ ِه  اللَّ ُر  َوَلِذكرْ ُنَكِر  َواملرْ �َشاء  َفحرْ الرْ َعِن  َهى  َتنرْ اَلَة  ال�شَّ اإِنَّ  اَلَة  ال�شَّ ِقِم  َواأَ ِكَتاِب  الرْ ِمَن  َك  اإَِليرْ

]العنكبوت:45[. َنُعوَن  َت�شرْ َما  َلُم  َيعرْ ُه  َواللَّ
اإن ال�شاعات املتاأخرة من الليل هي �شاعات خم�شو�شة بف�شائل عظيمة يف كل وقت من 
-ملسو هيلع هللا ىلص-  النبي  يقول  كما  االإلهي  النزول  �شاعات  فهي  كانت يف رم�شان،  اإذا  فكيف  العام، 
اأبي هريرة -ر�شي الله عنه-: ينزل ربنا – تبارك  فيما عند البخاري، وم�شلم من حديث 
يدعوين  من  يقول:  االآخر،  الليل  ثلث  يبقى  حني  الدنيا  ال�شماء  اإىل  ليلة  كل   – وتعاىل 
البخاري:1145،  ]رواه  له  فاأغفر  ي�شتغفرين  من  فاأعطيه،  ي�شاألني  من  له،  فاأ�شتجيب 

م�شلم:758[.
اإنها �شاعات ا�شتجابة الدعاء، �شاعات االأعطيات، واملغفرة من رب الريات، اإنها �شاعات 

االأ�شحار.
ملسو هيلع هللا ىلص  َجُعوَن  َيهرْ َما  ِل  يرْ اللَّ َن  مِّ َقِلياًل  َكاُنوا  اإليها:  فبادروا  املتقون  علمها  التي  ال�شاعات 
اأ�شحاب  واأين  احلاجات؟  اأ�شحاب  فاأين   .]18 ]الذاريات:17،  ِفُروَن  َتغرْ َي�شرْ ُهمرْ  َحاِر  أَ�شرْ َوِباالرْ
هذه  ملثل  اأال  ي�شتيقظون،  اأال  الديون؟  واأ�شحاب  التائبون؟  اأين  واالأ�شقام؟  االأمرا�ص، 

يتنبهون! ال�شاعات 
لب�شت ثوب الرجا والنا�ص قد رقدوا 

                              وقمت اأ�شكو اإىل موالي ما اأجد
وقلت يا ُعدتي يف كل نائبة 

                            ومن عليه لك�شف ال�ش�ر اأعتمد
اأنت تعلمها  اأموًرا  اإليك  اأ�شكو 

                              ما يل على حملها �شٌر وال جلُد
ال  ل�شاعة  الليل  يف  اإن  يقول:  -ملسو هيلع هللا ىلص-  النبي  �شمعت  قال  عنه-  الله  -ر�شي  جابر  عن  جاء 
يوافقها رجل م�شلم ي�شاأل الله خرًيا من اأمر الدنيا، واالآخرة اإال اأعطاه اإياه، وذلك كل ليلة 

]رواه م�شلم:757[.
ِعَباِدي  �َشاأََلَك  َذا  َواإِ ال�شيام:  اآيات  بني  الكرمي  كتابه  يف   – �شاأنه  جل   – الله  يقل  اأمل 
ُهمرْ  َلَعلَّ ِبي  ِمُنوارْ  ُيوؤرْ َولرْ يِل  َتِجيُبوارْ  َي�شرْ َفلرْ َدَعاِن  اإَِذا  اِع  الدَّ ��َوَة  َدعرْ اأُِجيُب  َقِريٌب  َفاإِينِّ  َعنِّي 

�ُشُدوَن]البقرة:186[. َيررْ
ووفقنا  اأعمارنا،  يف  لنا  وبارك  اأعمالنا،  وتقبل  دعاءنا،  ا�شتجب  الدعاء  جميب  يا  اللهم 

لدعوة م�شتجابة تغفر بها ذنوبنا، وت�شلح بها قلوبنا، وتق�شي بها ديوننا .. اللهم اآمني.

ملـاذا رم�صـان �صهـر القرب مــن اللــه؟

حدث يف
�شحابته  يخرب  حممد  �لر�شول   - هـ   8

بال�شتعد�د للغزو دون �أن يخربهم 
باجلهة �لتي يق�شدها، وجنح 

�مل�شلمون بعد �أيام بقيادة �لر�شول يف فتح مكة.
�خلالفة  جي�س  بني  �لبويب  معركة  ن�شوب   - هـ   13

�لإ�شالمية و�جلي�س �ل�شا�شاين، و�نت�شر �مل�شلمون 
�نت�شار� عظيما فتح لهم �لدخول �إىل فار�س.

�لر�بع  تيودور  �لقي�شر  بقيادة  �لروم  جي�س   - هـ   238
يهاجم مدينة دمياط يف م�شر يف عهد خالفة �أبو 
�لف�شل جعفر �ملتوكل على �هلل، حيث قام �لروم 

بنهب �ملدينة ون�شرو� فيها �لف�شاد و�أحرقو� �مل�شاجد 
و�لدور و�ملخازن وقتلو� �لكثري من �لرجال و�لن�شاء، 

لكن �مل�شلمني هّبو� لرد �ملعتدين، �لذين عادو� �إىل 
�شفنهم يف �لبحر.

رم�صان اجلزائريني » حتت احلجر «... 

م�صاجد مغلقة ، وموائد اإفطار غائبة ، حماولت 
للتاأقلم ومت�صك بالتقاليد

يو�صف بن   . خل�صر   . اأ   / بقلم 
واجلزائر  العامل  م�شلمو  ا�شتقبل 
العام  هذا  رم�شان  خا�شة 
 ، خمتلف  نوع  من  با�شتعدادات 
وباء  من  الوقاية  تدابري  تراعي 
بعادات  وتتم�ّشك   ، كورونا 
قدر  الف�شيل  ال�شهر  وتقاليد 
ال�شهر  اأيام  اأول  جاء   ، االإمكان 
ليتبث  املبارك  رم�شان  االأعظم 
جميع التوقعات ، فاأول يوم جمعة 
يف ال�شهر الف�شيل بنكهة خمتلفة 
حيث  متوقعا  كان  ما  عن  جدا 
املعتادة  املتميزة  طقو�شه  من  خال 
وموائد  امل�شاجد،  يف  العبادة   :
تنظمها  التي  اجلماعية  االإفطار 
اجلمعيات بربوع مدن اجلزائر حيث 
تلزم القيود التي فر�شتها احلكومة 

امل�شاجد  اأبواب  باإبقاء  اجلزائرية  
مغلقة ، بينما ال ميكن تقا�شم وجبة 
االإفطار التي جتري عادة يف اأجواء 
اأو  الوا�شعة  العائلة  مع   ، احتفالية 
اجلريان ، ب�شبب حظر التجمعات...

�شّل  الذي  الوباء  �شلب  وبينما 
 ، الب�رضية  ن�شف  و»حجر«  العامل 

اأ�رضا كثرية من بهجة االجتماعات 
و�شلوات  العائلية  واللمات 
وال�شهرات  امل�شاجد  يف  الرتاويح 
اآناء  القراآن  وتالوة  الرم�شانية 
الليل واأطراف النهار يف بيوت الله 
مع  للتاأقلم  �شبال  كثريون  ابتكر   ،
 « البع�ص  فجّهز   ، اجلديد  واقعهم 

م�شّليات « منزلية ، وجدّول اآخرون 
 » افرتا�شية   « عائلية  اإفطارات 
الرحمن  موائد  ب�»  وا�شتبدلوا   ،
وم�شاعدات  غذائية  �شالال   »
فيما  املحتاجني  على  ُتوّزع  مالية 
الق�رضة  تنظيم  اإىل   اأخرون  جلاأ 
خا�شية  عر  االفرتا�شية  العائلية 
اجلماعية  االفرتا�شية  الدرد�شة 
داأبت  بينما  والاليف  الفي�شبوك 
العامل  اأرجاء  امل�شوؤولة يف  اجلهات 
املواطنني  تذكري  على  العربي 
ب�رضورة االلتزام بتدابري » التباعد 
جزءا  اأ�شبح  الذي   ،» االجتماعي 
املاليني  ممار�شات  من  اأ�شا�شيا 
اليومية ، �شعيا منهم اإىل حما�رضة 
ال  عدو  انت�شار  ووقف  العدوى 

نراه.

اأمرا�ص يعاجلها ال�صيام.. لن تتوقعوها
لل�شيام تاأثري مهم و اإيجابي على ال�شحة العامة من حيث عالج االأمرا�ص 
اأو الوقاية منها وهو ما اثبت علميا من خالل الدرا�شات و االأبحاث الطبية 
العلمية من كل دول العامل، جمعنا لكم كل االأمرا�ص التي يعاجلها ال�شيام 

و ي�شاعد يف ال�شيطرة عليها و التي يقي منها وهي:
االأمرا�ص التي يعاجلها ال�شيام:

- اأمرا�ص اجلهاز اله�شمي: حيث اأن ال�شيام ي�شاهم يف تن�شيط اإفرازات 
اجلهاز  اأع�شاء  تنظيف  على  يعمل  و  اله�شمية  االإفرازات  و  املعدة 

اله�شمي مما ي�شاهم يف حت�شني عملها مثل القولون .
الدهون  حرق  على  ي�شاعد  ال�شيام  الدم:  يف  الكولي�شرتول  ارتفاع   -
املرتاكمة يف ج�شم االإن�شان مما ي�شاهم يف �شبط م�شتويات الكولي�شرتول 

يف الدم.
- اأمرا�ص الكلى: لل�شيام تاأثري قوي على �شحة الكلى كما اأنه ي�شاهم 

يف عالج ح�شوات الكلى الأنه مينع الرت�شبات الكل�شية امل�شببة لتكون احل�شى.
- االأمرا�ص اجللدية: يعتر ال�شيام عالج مهم لالأمرا�ص اجللدية مثل ح�شا�شية اجللد واالأكزميا، و حب ال�شباب، كما اأن ال�شيام ي�شاهم يف حت�شني الب�رضة 

و نقائها. ويرجع ال�شبب يف ذلك اإىل اأن كمية املاء يف الدم تقل اأثناء ال�شيام مما يوؤدي اإىل انخفا�ص نفاذية اجللد للماء، وزيادة مقاومته للبكرتيا.
- االأمرا�ص الناجتة عن ال�شمنة: كمر�ص ت�شلب ال�رضايني، و�شغط الدم، وبع�ص اأمرا�ص القلب.

- اأمرا�ص الدورة الدموية: يعالج ال�شيام بع�ص اأمرا�ص الدورة الدموية الطرفية مثل: مر�ص الرينود ومر�ص برجرو مر�ص اإلتهاب املفا�شل املزمن ) 
الروماتويد (.

- ال�شموم املرتاكمة باجل�شم: ال�شوم مهم مل�شاعدة اجل�شم يف التخل�ص من ال�شموم املرتاكمة التي ت�شبب االأمرا�ص و تعيق عمل اأع�شاء اجل�شم.

كيف نتخّل�ص من اخلمول والك�صل يف نهار رم�صان؟

 املقادير 
 - ١كيلو دجاج مقطع.

ملعقة  ون�شف   ١  -
�شغرية ملح.

�شغرية  ٤/١ملعقة   -
فلفل اأ�شود.

�شغرية  ١ملعقة   -
بابريكا.

- ١ملعقة �شغرية اأوريجانو.
- ١ملعقة �شغرية فلفل احمر.

- ١ملعقة �شغرية كزبرة ناعمة.
- ١ملعقة �شغرية كمون.
- ١ملعقة �شغرية كركم.

- ٢حبة كبرية ب�شل .
- ن�شف كوب م�رضوم مقطع.

- ٦ف�ص ثوم .
- ١حبة متو�شطة �شومر �رضائح.

- ٢عود ب�شل اأخ�رض .
- ٢قرنفل اأخ�رض .

- ١حبة متو�شطة فلفل اأخ�رض حلو.
- ٢حبة متو�شطة جزر .

- ٦حبة متو�شطة بطاط�ص .
- ٢حبة كبرية طماطم .

- ٢قطعة ورق غار.
- ١كوب كرمية جوز الهند.

- ١كوب ماء.

طريقة العمل
الدجاج  وا�شع �شعي  - يف وعاء 
 ، والفلفل   ، امللح  اأ�شيفي  ثم   ،
 ، االحمر  والفلفل   ، واالبريكا 
والكركم   ، والكمون   ، والكزبرة 
ليتغطي  ال��دج��اج  قلبي  ث��م   ،

بالبهارات متامًا .
- يف مقالة وا�شعة �شعي مقدار 

ربع كوب من الزيت ، ثم �شعي 
املقالة علي النار.

على  الدقيق  من  قليل  اإنرثي   -
قطع الدجاج. �شعي قطع الدجاج 
وقلبيها  دفعات،  على  املقالة  يف 
بخفة اإىل اأن ت�شبح ذهبية اللون.

،ثم  عميق  فرن  طبق  اأح�رضي   -
طبق  ايل  املحمرة  قطع  اأنقلي 

الفرن .
ايل  وقلبي  الب�شل  اأ�شيفي   -
ثم   ، فاحت  اأ�شفر  لونه  ي�شبح  ان 
اأ�شيفي الثوم ، ال�شومر ، الب�شل 
اخل�رض ، الفلفل الالأخ�رض واالأحمر 
، ثم قلبي اخل�رضوات ايل اأن تلني 
علي  اخل�رضوات  اأ�شيفي  ثم   ،

الدجاج يف طبق الفرن .
املقالة  نف�ص  ايل  اأ�شيفي   -
وامل�رضوم   ، والبطاط�ص   ، اجلزر 
قلبي   ، الغار  ورق  والطماطم   ،
اخل�رضوات ملدة دقيقة او دقيقتني 
ثم اأ�شيفي علي الدجاج يف الطبق 
، وزعي كرمية جوز الهند واملاء ، 
غطي طبق الفرن بالغطاء اخلا�ص 

اأو بقطعة من ورق االأملنيوم . 
- ثبتي الرف ال�شبكي يف و�شط 
ايل  الفرن  �شخني  ثم   ، الفرن 

درجة حرارة 180م .
الفرن  يف  الدجاج  �شعي  ثم   -
اأن يت�شبك ثم  ايل  45 دقيقة  ملدة 

قدمية 

�صينية الدجاج واخل�صروات 
مع جوز الهند وامل�صروم 

الطبـــــق الرئي�صـــــي

كرات اجلنب ال�صهية
مــــقبـــــــــــالت

املقادير
•اأرز ريزوتو م�شلوق - كوب 

•بي�ص - 2 
•جنب موزاريال طازجة - 6 قطع 

•بق�شماط - كوب 
•زيت نباتي للقلي - بح�شب احلاجة 

•ملح - بح�شب الرغبة 
•فلفل حلو - ر�شة 

•فلفل اأ�شود - ر�شة 
•خّل اأبي�ص - ملعقة �شغرية 
•زعرت اأخ�رض موّرق - كوب 

•ماء - بح�شب احلاجة 

طريقة العمل
احللو واخلل  والفلفل  االأ�شود  والفلفل  امللح  مع  البي�ص  اأخفقي   -  1

االأبي�ص بوا�شطة �شوكة واتركيه جانبًا.
االأرز  ثّم خذي كمية �شغرية من  املاء  بالقليل من  يديك  بّللي   -  2

وكّوريها على �شكل كرة.
الزعرت  من  بورقة  واح�شيها  الكرة  و�شط  يف  فجوة  اإحدثي   -  3

االأخ�رض وقطعة من اجلنب.
يها قلياًل بني يديك. 4 - اأغلقي الفجوة بتاأّن ور�شّ

5 - غّم�شي الكرة بالبي�ص ثّم بالبق�شماط.
6 - اأعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية.

7 - حّمي الزيت يف مقالة واقلي فيها كرات اجلنب حتى يتغرّي لونها 
من كل اجلهات.

يف  الله  رحمه  الغزايل  حامد  اأبو  االإمام  ق�شم 
ثالث  اإىل  ال�شيام  الدين(  علوم  )اإحياء  كتابه 

مراتب:
اأواًل: �شوم العموم:

فقط  ال�شهوات  عن  والفرج  البطن  كّف  وهو 
اأن ت�شوم اجلوارح والقلب، فرتى �شاحب  دون 
يف  يقع  ورمبا  املباحات  عن  ي�شوم  املرتبة  هذه 
والغيبة  الله  حرم  ما  اإىل  النظر  من  املحرمات 
من  وغريها  ال��زور  وقول  والكذب  والنميمة 

االآثام.
حتت  يدخلوا  اأن  املرتبة  هذه  اأ�شحاب  ويخ�شى 
ر�شول  اأن  عنه،  الله  ر�شي  هريرة  اأبي  حديث 

َياِمِه  �شِ ِم��نرْ  ُه  َحظُّ اِئٍم  �شَ ُربَّ  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  الله 
ِقَياِمِه  ِمنرْ  ُه  َحظُّ َقاِئٍم  َوُربَّ  َعَط�ُص،  َوالرْ ُوُع  اجلرْ
االألباين  و�شححه  اأحمد:8843،  ]رواه  َهُر  ال�شَّ
اأخرى:  رواية  ويف  اجلامع:3490[.  �شحيح  يف 
��وُع،  ُ اجلرْ الَّ  اإِ َياِمِه  �شِ ِمنرْ  َلُه  �َص  َليرْ اِئٍم  �شَ ُربَّ 
]رواه  َهُر  ال�شَّ اإِالَّ  ِقَياِمِه  ِمنرْ  َلُه  �َص  َليرْ َقاِئٍم  َوُربَّ 
و�شححه  ماجة:1690،  وابن  الن�شائي:3249، 

االألباين يف �شحيح اجلامع: 3488[.
فمن مل ت�شم جوارحه قبل بطنه وفرجه فلي�ص 
ُه  َي اللَّ َرَة َر�شِ لله حاجة يف �شومه، َعنرْ اأَِبي ُهَريرْ
َل  َقورْ َيَدعرْ  مَلرْ  َمنرْ  ملسو هيلع هللا ىلص:  ِه  اللَّ َر�ُشوُل  َقاَل  َقاَل:  ُه،  َعنرْ
َيَدَع  اأَنرْ  يِف  َحاَجٌة  ِه  ِللَّ �َص  َفَليرْ ِبِه،  َعَمَل  َوالرْ وِر  الزُّ

اَبُه ]رواه البخاري:1903[. َطَعاَمُه َو�رَضَ
ثانيًا: �شوم اخل�شو�ص:

وهو كّف البطن والفرج عن ال�شهوات، وكذلك 
وال�شمع  جل  والرِّ واليد  والل�شان  النظر  كف 

والب�رض و�شائر اجلوارح عن االآثام واملعا�شي.
 ثالثًا: �شوم خ�شو�ص اخل�شو�ص:

وكف  ال�شهوات،  عن  والفرج  البطن  كف  وهو 
القلب  و�شوم  واملعا�شي،  االآثام  عن  اجلوارح 
الله  عن  املُبِعَدة  واالأفكار  الدنيئة،  الهمم  عن 
بالُكلّية،  تعاىل  الله  �شوى  عما  وَكّفُه  تعاىل، 
اأن  م�شلم  كل  على  ينبغي  مرتبة  اأعلى  وهذه 

يحر�ص على حتقيقها.

مراتب ال�صيــام

يعظم امل�صلمون �صهر رم�صان املبارك ب�صبب نزول الوحي على النبي حممد �صلى اهلل عليه و�صلم فيه، ولأن فيه ليلة القدر التي هي خري 
من األف �صهر، ولأن اأبواب اجلنة وال�صماء تفتح فيه، وتغلق اأبواب النريان وت�صل�صل وت�صفد ال�صياطني، ولأن فيه احل�صنة بع�صرة اأمثالها 
اإىل �صبعني �صعفًا، فكاأنه مو�صم تنزيالت وعرو�ص مغرية فالقليل من الأعمال ال�صغرية والب�صيطة مقابل الكثري من احل�صنات والأجر، 

فلماذا كل هذه احل�صنات وما ملغزى والعمق والفل�صفة الرم�صانية احلقة؟
ولدة رم�صانية جديدة

يناق�شها  وغ��ريه��ا  ال��ف��ك��رة  ه��ذه 
يف  العمري  خريي  اأحمد  الدكتور 
حيث  بعد"  يولدوا  مل  "الذين  كتابه 
مبعناه  رم�شان  �شهر  لفهم  يدعو 
القرب  �شهر  هو  ومل��اذا  احلقيقي 
اأجل  من  لي�ص  ))فرم�شان  الله،  من 
بقية  اأج��ل  من  رم�شان  رم�شان، 
هو  فكما  ذاك؟!  كيف  ال�شنة((. 
املبارك  رم�شان  �شهر  باأن  معروف 
م�شاعفة  احل�شنات  فيه  تكون 
من  راح��ة  االن�شان  فيها  ويعطى 
ولكاأنها  حتى  ال�شيطان  و�شاو�ص 
اجازة منه بل من كل �شيء يعرقله 
عن الذهاب اإىل الله عزَّ وجل، ففي 
رم�شان تذلل الطرق للو�شول اإىل 
ذلك  كل  امل�شافات،  وتطوى  الله 
يقول  كما  التذوق  فر�شة  اأجل  من 
�شوفيًا  مفهومًا  ويطرح  الكاتب 
ومن  عرف  ذاق  من  بقوله:  عتيقًا 

عرف اغرتف!!
للقرب  تدعوك  املغريات  هذه  فكل 
من  القرب  حالوة  تتذوق  وعندما 
اأخر  �شخ�ص  باأنك  �شت�شعر  الله 
بالله،  اأقوى  باأنك  �شت�شعر  غريك، 
م�شاعب  مكابدة  على  قادر  وباأنك 
وحمبة،  را���ش��ي��ة  بنف�ص  احل��ي��اة 

مبا�رضة  لة  �شِ على  باأنك  �شت�شعر 
العزم  و�شتعقد  بالله،  معلٌق  وقلبك 
كل  اإىل  رم�شان  ت�شحب  اأن  وبقوة 
يقول  كما  فرم�شان  معك،  االأ�شهر 
رم�شان،  اأجل  من  ))لي�ص  الكاتب 

رم�شان من اأجل بقية ال�شنة((.
ال�صيام  اأجــل  من  لي�ص  رم�صان 
اإنه-قبل ذلك- من اأجل ال�صالة:

يقدمها رم�شان  التي  االأ�شياء  ومن 
لنغرتف  عليها  والتعرف  لتذوقها 
�شواء   ( الكاتب  يقول  كما  منها 
هي:  بعده  فيما  اأو  رم�شان  يف 
هو معروف  فرم�شان كما  ال�شالة، 
للعامة هو �شهر ال�شيام، لكن الذي 
نحو  يكون  اال�شتدراج  باأن  يحدث 

الفري�شة االأخرى: ال�شالة. فالنا�ص 
املعا�شي  اأ���ش��ح��اب  م��ن  ع��ام��ة 
ي�شلون  ال  الذين  اأولئك  والكبائر، 
اجلهة  من  بفخه  رم�شان  �شيجذبهم 
الأنهم  والعفو.  املغفرة  تهمهم:  التي 
عداد  ال��ع��داد،  ي�شفر  اأن  يريدون 
ورم�شان  واملعا�شي،  ال��ذن��وب 
م�شكلة  ال  فلينتهزوها.  فر�شة، 
�شي�شومون. ولكن، ومن  ذلك،  يف 
دون  متامًا،  الفر�شة  ت�شتغل  اأن  اأجل 
فاإنهم  ل�شياعها،  جم��ال  ي��رتك  اأن 
�شي�شلون. اإىل �شومهم:  باالإ�شافة 

من  احلقيقة-  هنا- هي يف  �شالتهم 
هي  هنا  �شالتهم  ال�شيام،  اأج��ل 
بطريقة عر�شية متامًا، غري مق�شودة 

من  رم�شان،  اأجل  من  اإنها  لذاتها: 
اأجل  من  رم�شان.  يحبط  اأال  اأجل 
�شي�شلون،  اإذاً،  الفر�شة.  ت�شيع  اأال 
ينفع �شيامه دون  اإنه رم�شان، وال 
من  لي�ص  فرم�شان  فيه.  ال�شالة 
من  ذلك-  اإنه-قبل  ال�شيام.  اأجل 

ال�شالة(. اأجل 
و يطرح الكاتب العديد من املفاهيم 
عن  �رضحها  يطول  التي  االأخ��رى 
ال�شحور  وت��اأخ��ري  الفجر  �شالة 
التفا�شيل  وكل  اجلماعة  و�شالة 
التي  ال�شهر،  ه��ذا  يف  املتعلقة 
ذنوبك  ال�شتدعاء  ك  �شت�شطر 
وتق�شريك فيما م�شى، بل �شتجعل 
من رم�شان وقت ت�شفية ح�شابات 
رم�شانك  ليكون  النف�ص  ومراجعة 
عن  طليقًا  ح��راً  لتعي�ص  فر�شة 
وعمل  عبادة  كل  ملعنى  تام  اقتناع 

امياين تقوم به.
فر�شة  رم�شان  �شهر  يعتر  فلذلك 
للتقرب اإىل الله من اأجل اأن نواظب 
ا�شتطعنا  اإن  التي  ال�شلة  هذه  على 
عليها  واملحافظة  لها  الو�شول 
بطريقة  حياتنا  لعي�ص  �شتقودنا 

�شحيحة. اإ�شالمية 
نن�شحك بقراءة هذا الكتاب لوالدة 

جديدة. رم�شانية 

ال�شهور  اأف�شل واأعظم  اإن �شهر رم�شان من 
نحر�ص  اأن  بد  ال  لذلك  والثواب،  االأجر  يف 
العمل  يف  نهاره  ا�شتغالل  على  احلر�ص  اأ�شدَّ 
ن�شعر  ال  حتى  فيها؛  اجلهد  وبذل  والطاعات، 

ب�شياع االأجر واالأيام.
من  العديد  يف  ُيحا�رضنا  قد  الك�شل  اأن  اإال 
ال  بالتايل  ن�رضب،  وال  ناأكل  ال  كوننا  االأيام؛ 
ن�شتمد الطاقة واحليوية، لذا تتحدث اأخ�شائية 
التثقيف النف�شي »�شارة العريني« حول العديد 
من االأمور التي ميكننا فعلها يف نهار رم�شان؛ 
لنتخّل�ص من م�شكلة الك�شل واخلمول، ومن 

تلك االأمور ما يلي:
مبكًرا • النوم 

النوم مبكًرا وعدم تعري�ص اجل�شم لل�شهر  اإن 
ن�شتيقظ  يجعلنا  الليل،  من  متاأخرة  ل�شاعات 
يف ال�شباح بكامل ن�شاطنا وحيويتنا، بالتايل 
يعرتينا  الذي  والك�شل  باخلمول  ن�شعر  لن 

خالل نهار رم�شان، واأثناء فرتة ال�شوم.
الريا�صة • ممار�صة 

اإن الريا�شة اخلفيفة كامل�شي ب�شكل بطيء، اأو 
ل يف احلديقة العامة، ت�شاعد على تال�شي  التنقُّ
جُتدد  احلركة  اأن  كما  متاًما،  والك�شل  اخلمول 
الدورة  وتنظم  اجل�شم  يف  والن�شاط  احليوية 

الدموية.
اخلفيف • ال�صحور 

�شحوًرا  تتناويل  اأال  ا�شتطاعتك  قدر  حاويل 
واالإرهاق  بالتعب  ت�شعري  ال  حتى  د�شًما؛ 
�شيجعلِك  التعب  هذا  الأن  ال�شوم؛  فرتة  اأثناء 
بك�شل  ُت�شابني  بالتايل  للفرا�ص،  ُمالزمة 

وخمول وا�شحنيرْ يف نهار رم�شان.
الأهل • حمادثة 

فرتة  تخ�شي�ص  ميكنِك  متزوجة،  كنِت  اإن 
والديك  على  االطمئنان  اأجل  من  النهار؛ 
وا�شاأيل  اأرحامك،  لي  �شِ اأو  اإخوتك،  وحمادثة 

عن اأحوالهم؛ حتى ت�شعري بالتجديد واحلركة.
املُقّننة • العبادات 

االإلزامي،  بالوقت  اأ�شبه  مبقدورِك حتديد وقت 
ال  التي  الب�شيطة  بالعبادات  فيه  تقومني 
االأطفال  اأحد  تعليم  اأو  القراآن  كقراءة  ُترهقك؛ 
القراآن  اآيات  يف  التدبُّر  اأو  القراآن،  من  �شورة 

الكرمي.
بالطهي • البدء 

متنوعة  اإفطار  مائدة  اإعداد  تودين  كنِت  اإن 
بطهو  تبدئي  اأن  جيد  وقت  فهذا  االأ�شناف، 
الوقت  الوجبات على ح�شب  الطعام وتق�شيم 

الذي يتالءم معها، ويتالءم مع وقت طهوها.
والطالع • القراءة 

هذا  وتخ�شي�ص  بالقراءة  تقومي  اأن  ميكنِك 
ت�شعرين  واأنت  فيه  ت�شتيقظني  الذي  الوقت 
ح  باخلمول، يف قراءة كتاب اأو رواية، اأو ت�شفُّ

االإنرتنت حول املوا�شيع التي ت�شتهويِك.



اأ�صرى  فل�صطينيون

بقلم :ح�صن عبادي
-------------------

�شجن   2020 اآذار   17 يوم  زرت 
اأ����رضى،  ث��الث��ة  ل��ل��ق��اء  ع�شقالن 
ف�شائنا؛  يف  يخّيم  الكورونا  و�شبح 
وجدته   ،"X" باالأ�شري  بدايُة  التقيت 
التي  الطّلة  بعك�ص  �شاحًبا  مرتبًكا 
اعتدتها مّمن التقيت من االأ�رضى يف 
�شبب  عن  �شاألته  االأخرية،  االأ�شهر 
من  ُخزعة  اأّنها  فاأجابني  �شحوبه 
ال�شجن،  يف  اأ�شنان  "مطّببة"  قبل 
تبنّي  عقب!  على  راأ�ًشا  حياته  قلبت 
له  �شّببت  اخلبيثة  اخُلزعة  تلك  اأّن 
من  يعاين  مهوو�ًشا،  وجعلته  خدًرا 
يف  خدر  واملعدة،  احللق  يف  اأوجاع 
ذلك  ورغم  الليل،  ينام  وال  اأطرافه 
امل�شّكنات  غري  عالج  اأّي  يتلقَّ  مل 
ُت�شمن وال تغني عن جوع.  التي ال 
ومل  يومًيا  ال�شجن  الإدارة  توّجه 
اليوم  حتى  خمت�ّص  طبيب  يفح�شه 
طبيب  يفح�شه  باأن  طلباته  وكّل 
بالف�شل.  باءت  ال�شجن  خارج  من 
اأ�رضه  ُقبيل  متمّيًزا  ريا�شًيا  كان 
يوم  من  ت�شوء  ال�شحّية  وحالته 
الظروف  انعدام  يل  �شكا  اآخر!  اإىل 
مّما  االأ�رض  داخل  املالئمة  ال�شحّية 
ظّل  يف  وقلقهم  خماوفهم  يزيد 
املباغتة  وزيارتها  كورونا  العّمة 
جمّدًدا  الزيارة  تلك  اآخذتني  لعاملنا. 
الرملة"؛  �شجن  م��ن  "اآهات  اإىل 
خّطها  "ق�ش�شّية"  جم��م��وع��ة 
عّدة  )اعتقل  لبادة  زه��ري  الراحل 
الزهور  مرج  اإىل  اإبعاده  ومت  مرات 
بف�شل  عاد   ،1992 عام  اأواخ��ر  يف 
فرتة  واأم�شى  ثانيًة  لُيعتقل  كلوّي 
�شجن  م�شت�شفى  يف  طويلة  اعتقال 

اأُفرج عنه بعد تدهور حالته  الرملة، 
اإىل  نقله  ال�شحية بحالة غيبوبة، مت 
م�شت�شفى  يف  املكّثفة  العناية  غرفة 
من  اأ�شبوع  بعد  ليموت  نابل�شّي 
رحلة  فيها  دّون  �رضاحه(؛  اإط��الق 
نتيجة  املر�شى  االأ����رضى  ع��ذاب 
الطبي.)يروي  االإه��م��ال  �شيا�شة 
�شفحة،   180 ة"،  "ق�شّ  14 الكتاب 
للن�رض  االأعالم  دار  مكتبة  اإ�شدار 
اأدب  ُيعنى  نابل�ص(.  وال��ت��وزي��ع، 
بت�شوير  الكال�شيكّي  ال�شجون 
يناق�ص  الق�شبان،  خلف  احل��ي��اة 
ال�شجناء،  له  يتعّر�ص  الذي  الظلم 
�شجناء  اأبطاله  �شجناء،  كتبه  اأدب 
ومو�شوعه  حموره  ال�شجن  وعامل 
بتدوين  �شجناء  يقوم  وم��اّدت��ه، 
به،  م��ّروا  ما  وتوثيق  يومّياتهم 
داخل  اأح��داث  من  وزمالئهم،  هم 
التعبري،  �شّح  اإذا  فهو  ال�شجن، 
وهذا  الذاتية"؛  ال�شرية  "رواية 
�شّور  ال��ذي  الكتاب  يف  ج��اء  ما 
االأ���رضى  ورفاقه  �شاحبه  ع��ذاب 
ال��دّوام��ة،  عنوَنها:  ف�شول  ع��ر 
االأوفياء،  اآخر  االآالم،  مفاجئة، رحلة 
االأ�شود،  والكلب  الرو�شية  اأ�رضف، 
ال�رض�شور،  ال�شامتة،  ال��زي��ارة 
احلمراء،  الوردة  ولكن....،  اإفراجات 
ال�شدور  وال��ذك��رى،  الكابو�ص 
حار�ص  و�شالح،  م��روك  املمزقة، 
�شعور  ي�شّور  "الدّوامة":  االأحالم. 
الغارات  �شور  ي�شاهد  حني  االأ�شري 
يف  باملئات  فتكت  التي  اجل��وّي��ة 
االأخبار  تتكّلم  املحا�رَض،  القطاع 
و���ش��ارع��ه  �شكناه  منطقة  ع��ن 
ق�شف  واأهله،  بيته  هدم  وعمارته، 
ال  متوّتر  والب�رض،  واحلجر  ال�شجر 

يرف�ص  وال�شّجان  م�شريهم،  يعرف 
لالطمئنان  باالت�شال  له  ال�شماح 
طريق  ي�شّور  "مفاجئة":  عليهم. 
لالأ�رضى،  العذاب  ورحلة  االآالم 
من  وتنّقلهم  املر�شى  ة  وخا�شّ
"�شاحنة  البو�شطة،  يف  الآخر  �شجن 
مقاعد  به  حديدي  �شندوق  حتمل 
�شفوف  اأرب��ع��ة  يف  ط��ول��ه  على 
يجل�ص  وكان  متقابلني،  اثنني  كل 
االأ������رضى االأم��ن��ي��ني وامل��دن��ي��ني 
منهك  اآدمي  تكتل  يف  واأمتعتهم، 
وم�شنده  احلديدي  املقعد  اأ�شناه 
جو  يف  ال�شفر  وط��ول  احل��دي��دي، 
اإىل  اآخ��ر  اإىل  �شجن  م��ن  خ��ان��ق، 
كانت  فالبو�شطة  التوقيف،  مراكز 

املحامل... جمل 
كاماًل  يوًما  اال�شري  يبقى  بحيث   
ويزيد  املرهقة،  احل�رضة  تلك  يف 
ال��ط��ني ب��ّل��ة امل��ر���ص واأ���ش��ح��اب 
الظهر  اآالم  ة؛  خا�شّ املزمنة  االآالم 
وال��رج��ل��ني وال��ب��وا���ش��ري ال��ت��ي ال 
ت�����رّضف��ات  ترحم")�ص.22(، 
ال�شادّية  وفرمالتهم  ال�شائقني 
ناهيك  التعذيب،  مب�شاهدة  ليتمّتعوا 
العرق  برائحة  اخلانق  جّوها  عن 
ق�شاء  االأ���رضى  ومنع  واالأح��ذي��ة، 

املاء. اأو �رضب  احلاجة 
معاناة  ي�شّور  االأوفياء":  "اآخر 
وت�شحيتها  االأ����ش���ري  زوج����ة 
ني�شاًنا  االأ�شري  بو�شع  و"تكتفي 
راأ�شها"  على  وتاًجا  �شدرها  على 
نهائي...  الال  حكمه  رغم  وتنتظره 
ريعان  يف  عرو�ًشا  يتزّوج  ورمّب��ا 
والكلب  "الرو�شية  ال�����ش��ب��ا!!  
االأ�رضى  تفتي�ص  ي�شّور  االأ�شود": 
امل�شت�شفى/امل�شلخ،  يف  املر�شى 

بالكالب  م�شتعينون  اأحياًنا،  عراة 
باأغرا�شهم  عابثون  اأخرى،  اأحياًنا 
احللوى  و"حبات  وخ�شو�شّياتهم... 
التي حفظناها ل�شغارنا يوم الزيارة 
اأن  بعد  باأقدامهم،  دا�شوها  املوعود، 
من  خلوها  من  ليتاأكدوا  فتحوها 
ال�شامتة":  املمنوعات"."الزيارة 
وداع،  دون  االأع��ّزة  لوفاة  و�شفه 
"كانت  يقول:  الوالدة  متوت  فحني 
و�شائجي  قطع  حاًدا  �شكيًنا  وفاتها 
وكانت  ال�شجن،  خارج  الدنيا  مع 
قبل  والدي  وفاة  االأوىل  ال�شكني 
وانقطاع   ،)93 �شنوات")�ص.  �شبع 
ب�شبب  ب��ه  االهتمام  ع��ن  االأخ���وة 
وقّلة  وم�شاحلهم  ان�شغاالتهم 
بعد  اأخ��وه  ي��زوره  وح��ني  وفائهم 
يبدو  عاًما،  �شبعة ع�رض  دام  انقطاع 
يف  في�شخر  يقرتب  حت��ري��ره  الأّن 
لتح�ّشن  اأتيت  اأنك  بد  "ال  وجهه: 
يوم  ني�شاًنا  لتزرعني  بي  عالقتك 
من  تلعق  اأن  تريد  بالفرج،  يل  ياأذن 
ت�شتحّقه... ال  فخًرا  حياتي  بقّية 
قر  وزرت  احل��ج  اإىل  ذهبت  لقد 
وتركت  ق��ري  ون�شيت  الر�شول 
"اإفراجات  زيارتي"!!)�ص.100(  
لدى  التوّتر  ي�شّور  ولكن...." 
�شفقات  مفاو�شات  فرتة  االأ�رضى 
مل  اأّنها  نف�شه  يف  ويحّز  التحرير، 
اجلهاد  اأو  حما�ص  اأ���رضى  ت�شمل 
الهوية  "حاملي  اأو  االإ���ش��الم��ي 
ي�شّور  احلمراء":  "الوردة  الزرقاء". 
منزلّية  زينة  نبات  �شتلة  تهريب 
يف  وزراعتها  ال�شجن  داخ��ل  اإىل 
م�شادرتها  مّت  حتى  �شغري  وع��اء 

واإعدامها.
..يتبع..

الرملــة �صجــن  اآهــــات من 

عبد النا�صر فروانة: دولة الحتالل تكبل ال�صحافة بالغالل 
وتقيد ال�صحفيني بال�صفاد

ال�����ش��ح��اف��ي��ني  ا����ش���ت���ه���داف  ان   
م�شى،  يوما  يتوقف  مل  الفل�شطينيني 
انتفا�شة  اندالع  منذ  ت�شاعد  لكنه 
وقد    ،، اكتوبر2015  يف  ال��ق��د���ص 
االنتهاكات  مئات  ووثقنا  ر�شدنا 
اعتقال، واعتداء  و  احتجاز  بحقهم من 
و اقتحام، واغالق موؤ�ش�شات اعالمية 
باالإ�شافة  واأجهزة،  معدات  وم�شادرة 
حركة  وتقييد  وا�شتدعاء  مالحقة  اىل 
اآخرين  ومنع  ال�شحفيني  من  الكثري 
طال  اال�شتهداف  هذا  ان  ال�شفر.  من 
الذين  "الفي�شبوك"  ن�شطاء  اأي�شًا 

كلمات  بب�شع  اآرائ��ه��م  ع��ن  ع��روا 
االإجتماعي،  التوا�شل  �شفحات  على 
منهم  واالنتقام  قمعهم  بهدف  وذلك 
وتكميم  نفو�شهم  يف  اخل��وف  وب��ث 
توجهاتهم  على  والتاأثري  اأفواههم، 
اأقالمهم  وحرف  اهتماماتهم،  وطبيعة 
تلتقطها  التي  احلقيقة  وحجب  احلرة 
اأو  وحتييدهم  كامرياتهم،  عد�شات 
مبهامهم  القيام  عن  ق�رضا  تغييبهم 
ن�شجل  ال��ذي  الوقت  ويف  املهنية. 
لكل  وتقديرنا  اح��رتام��ن��ا  ج��ل  فيه 
الوطني  بدورهم  ون�شيد  االعالميني، 

بجانب  ووق��وف��ه��م  ع���ام  ب�����ش��ك��ل 
فاننا  خا�ص  ب�شكل  اال���رضى  ق�شية 
ذات  الدولية  االحت��ادات  كافة  ندعو 
وال�شحافة  ب��االإع��الم  االخت�شا�ص 
االعالم  و�شائل  يف  العاملني  وكافة 
والتعبري  الراي  حرية  عن  واملدافعني 
زمالئهم  لن�رضة  اجل��اد  التحرك  اىل 
االإ�رضائيلية،  ال�شجون  يف  القابعني 
لل�شحفيني  احل���م���اي���ة  وت���وف���ري 
العاملني  ول��ك��ل  الفل�شطينيني 
يف  واالإع���الم  ال�شحافة  جم��ال  يف 

الفل�شطينية. االأرا�شي 
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واملحررين  االأ�رضى  �شوؤون  هيئة  طالبت 
ال��دويل  االحت��اد  عنها،  �شادر  تقرير  يف 
احلقوقية،  الدولية  واملنظمات  لل�شحفيني 

ال�شحفيني  االأ���رضى  حماية  على  بالعمل 
�شجون  يف  ال��ق��اب��ع��ني  الفل�شطينيني 
على  لل�شغط  اجلهود  وب��ذل  االح��ت��الل، 
�رضاحهم.  الإط���الق  االح��ت��الل  حكومة 
يف  اأن���ه  بيانها  يف  الهيئة  واأو���ش��ح��ت 
باملبادئ  اأجمع  العامل  يحتفي  الذي  اليوم 
ويكرم  ال�شحافة  حل��ري��ة  االأ���ش��ا���ش��ي��ة 
على  العامل  دول  خمتلف  يف  االإعالميني 
�شلطات  توا�شل  احلقيقة،  بنقل  جهودهم 
فل�شطينيًا  �شحفيًا   12 احتجاز  االحتالل 
واأ�شارت  للغاية.  �شعبة  اإعتقالية  بظروف 
والهبة  القد�ص  انتفا�شة  اندالع  منذ  اأنه 
ت�رضين  �شهر  خالل  الفل�شطينية  ال�شعبية 
�شعدت   ،2015 ع��ام  من  اأول/اأك��ت��وب��ر 
على  ال�رض�شة  هجمتها  االحتالل  �شلطات 

زالت  وال  الفل�شطينية،  االإع��الم  و�شائل 
�شدهم،  العنيفة  احلملة  بهذه  م�شتمره 
وردع��ه��م  �شوتهم  الإ���ش��ك��ات  وذل���ك 
وف�شح  احلقيقة  نقل  من  الطرق  ب�شتى 
وال�شوت  بال�شورة  االح��ت��الل  ج��رائ��م 
يكتف  ال  االحتالل  اأن  واأ�شافت  والكلمة. 
الفل�شطينيني  االإعالميني  مبالحقة  فقط 
ال�شحفي،  واجبهم  تاأدية  خالل  واعتقالهم 
اأي�شًا ت�شييق اخلناق عليهم بعد  بل يتعمد 
مبنعهم  وذلك  بال�شجون،  وزجهم  اعتقالهم 
زيارة  من  وحرمانهم  حماميهم  روؤية  من 
بحقهم.  مالية  غرامات  وفر�ص  ذويهم 
ال�شحفيني  بني  من  اأن  الهيئة  وذك��رت 
االحتالل،  معتقالت  يف  حاليًا  املحتجزين 
من  عي�شى  حممود  االأ���ش��ري  ال�شحفي 

واملعتقل  املحتلة  القد�ص  ق�شاء  عناتا  بلدة 
االأ����رضى  اأق���دم  وه��و   ،1993 ع��ام  منذ 
اأو�شلو،  اتفاقية  قبل  املعتقلني  ال�شحفيني 
االأ�رضى،  ال�شحفيني  بني  حكمًا  واالأعلى 
وال�شبح  والتعذيب  لل�رضب  تعر�ص  حيث 
دامت  والتي  معه  التحقيقات  فرتة  اأثناء 
بال�شجن  عليه  احلكم  قبل  طويلة  �شهوراً 
االأ�شرية  46 عامًا. كذلك  ثالثة موؤبدات و 
والتي  البرية  مدينة  من  الطويل  ب�رضى 
جرى اعتقالها عدة مرات وكان اآخر اعتقال 
بحقها  و�شدر   ،11/12/2019 بتاريخ  لها 
مرات،  عدة  جتديده  مت  اإداري  اعتقال  اأمر 
غو�ص  اأبو  مي�ص  االأ�شرية  اإىل  باال�شافة 
بري  بجامعة  االإعالم  كلية  يف  طالبة  وهي 
غو�ص  اأبو  االأ�شرية  تعر�شت  حيث  زيت، 

توقيف  مركز  يف  قا�ص  ع�شكري  لتحقيق 
طريقة  على  �شبح  تخلله  "امل�شكوبية"، 
اإىل  نقلها  يتم  اأن  قبل  )القرف�شاء واملوزة(، 
معتقل "الدامون". و�شددت الهيئة يف ختام 
حتقيق  جلان  اإر�شال  �رضورة  على  تقريرها 
بحق  املرتكبة  االنتهاكات  لتوثيق  دولية 
العاملة  االإعالمية  والطواقم  ال�شحفيني 
وحما�شبة  الفل�شطينية،  االأرا���ش��ي  يف 
ترتكبها  التي  اجلرائم  على  االحتالل  دولة 
املهني،  واجبهم  ميار�شون  وه��م  �شدهم 
مُتعن  تزال  ال  االحتالل  �شلطات  باأن  الفتة 
لتطبيق  �شعيًا منها  لهم وذلك  با�شتهدافها 
حرية  من  واحلد  االأفواه"  "تكميم  �شيا�شة 
املواثيق  كافة  كفلتها  التي  والتعبري  الراأي 

الدولية وقوانني حقوق االن�شان.

هيئة الأ�صرى تطالب املنظمات احلقوقية بالعمل على حماية الأ�صرى ال�صحفيني واإطالق �صراحهم

الأ�صرياأن�ص جرادات

عامًا و35  موؤبدًا   35
اأن�ص غالب ح�شن جرادات، من بلدة �شيلة احلارثية 
يف  در�ص   ،17-5-1981 يف  ولد  جنني،  ق�شاء 
االأول  �شهادة  على  وح�شل  القرية  مدار�ص 
العمل  ل�شوق  وانتقل  الدرا�شة  ترك  ثم  االإعدادي 
 7 منهم  فردا،   13 من  تتكون  اأ�رضة  من  وهو  احلر، 
اأما والده  اأخوات،  تعر�شوا جميعهم لالعتقال، و4 
6 �شنوات. حمكوم بال�شجن املوؤبد  فقد تويف منذ 
35 مرة باالإ�شافة اإىل 35 عاًما، اعتقل بتاريخ -11
2003-5، بتهمة االنتماء اإىل �رضايا القد�ص اجلناح 
والتخطيط  االإ�شالمي  اجلهاد  حلركة  الع�شكري 
لتنفيذ عمليات، كان منها عمليتي كركور وجمدو 
الالتي اأ�شفرتا عن مقتل واحد وثالثني جنديًا، وقد 
"اأم  اأمه  ت�شفه  اعتقاله.  قبل  بيته  اإ�رضائيل  هدمت 
براء": "كتوم ب�شكل كبري ومن �شدة ذلك مل نعرف 
منزلنا  االحتالل  قوات  اقتحمت  حتى  �شيئا  عنه 
ينتمي  اأن�ص  باأن  زوجي  املخابرات  �شابط  واأخر 
للجهاد االإ�شالمي، وهو مطلوب لالعتقال". يعاين 
ال�شجون  اإدارة  علم  ورغم  الكبد،  �شفار  من  اأن�ص 
بذلك، فهي ترف�ص تقدمي العالج، بل وقامت بعزله 
اإىل  2016. ونقل بعدها  يف �شجن جمدو يف مايو 
�شجن ع�شقالن، ثم اإىل زنازين عزل �شجن هدارمي. 
رغم  االأ�رضى  مع  احلايل  االإ�رضاب  اأن�ص  يخو�ص 
اإحدى عينيه  اآالم يف  اأنه يعاين من  مر�شه، ورغم 
اإدارة  مع  اأثناء م�شكلة حدثت  نتيجة �رضبه عليها 
ال�شجون، مقداد جرادات �شقيق اأن�ص، قال اإن مدير 
�شجن ع�شقالن اأبلغ �شقيقه اأن�ص اأنه م�شاب مبر�ص 
منذ  معزول  اأن�ص  واأن  عام،  منذ  بالكبد"  "�شفار 
من  عائلته  االحتالل  �شلطات  ومتنع  اأ�شهر،  ت�شعة 
زيارته منذ اأكرث من عامني متوا�شلني، واأن زنزانته 
احلياة.وقد  مقومات  الأدنى  وتفتقر  املرت  تتجاوز  ال 
داأبت اإدارة ال�شجون على اإ�شدار قرارات متنع اأن�ص 
املدة،  انتهت  وكلما  اأ�شهر،  ثالثة  ملدة  الزيارة  من 

قاموا بتجديدها لدواعي اأمنية.
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 ومع ا�شتمرار ت�شدر الواليات املتحدة 
بالوباء  ت�رضرا  االأك��رث  ال��دول  قائمة 
اإ�شابة،  األ��ف  ومئتي  مليون  بنحو 
األف  و�شتني  ثمانية  فاق  وفيات  وعدد 
االأمريكية  اخلارجية  وزارة  قالت  حالة، 
ووهان  مدينة  يف  ن�شاأ  الفريو�ص  اأن 

ال�شينية.
وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأم��ريك��ي، 
على  كثرية  اأدلة  بومبيو:"توجد  مايك 
مبدينة  خمتر  يف  ب��داأ  الفريو�ص  اأّن 
ن�رض  من  تاريخ  ال�شني  لدى  ووه��ان. 
املخترات  وادارة  العامل  يف  العدوى 
جهاز  الالزمة.  باملوا�شفات  تتمتع  ال 
وحني  عمله،  يوا�شل  اال�شتخبارات 
حا�شمة  ا�شتنتاجات  اإىل  يتو�شل 

�شنخركم".
اأمريكية  ا�شتخباراتية  تقارير  واتهمت 
ح�شا�شة عن  معلومات  باإخفاء  ال�شني 
الفريو�ص يف بداية انت�شاره اأوائل �شهر 
تتعلق  املا�شي  الثاين  كانون  يناير/ 
بحجم تف�شيه ومدى كونه معديا، حتى 
االإمدادات  على  احل�شول  من  تتمكن 
وتخزينها.  اخلارج  من  الالزمة  الطبية 
ذل��ك يف وق��ت ذك��رت �شحيفة  ج��اء 
االأ�شرتالية  تيليغراف"  "�شاترداي 
دّم��رت  اأو  عمداً  حجبت  ال�شني  اأّن 
ب��دوره  ال��وب��اء.  تف�شي  ب�شاأن  االأدل��ة 
ترامب  دونالد  االمريكي  الرئي�ص  جدد 
الوفيات  اإّن عدد  لل�شني، وقال  اتهامه 
الف  مئة  نحو  اىل  يرتفع  قد  بالده  يف 
�شخ�ص، لكنه توّقع التو�شل اىل لقاح 
خالل هذا العام. وقال ترامب:"�شنخ�رض 
اإىل  اأي حال من خم�شة و�شبعني  على 
اأمر  هذا  �شخ�ص.  األف  مئة  اإىل  ثمانني 
فظيع. كان من املمكن وقف الفريو�ص 
يف م�شدره لكن اأعتقد اأننا �شنح�شل 

على لقاح بحلول نهاية هذا العام.

يف املقابل، و�شف "معهد ووهان لعلم 
غري  باأنها  االتهامات  الفريو�شات" 
ممكنة. كما نفى الدبلوما�شي ال�شيني 
االتهامات  ت�شينغ  ي��وان  يل  ال�شابق 
االتهامات  هذه  اإّن  وقال  االأمريكية، 
جمرد  واعترها  مرات،  عدة  تكررت 
�شمعة  ت�شويه  اىل  تهدف  اك��اذي��ب 
بتقدمي  االأمريكيني  وطالب  ال�شني، 

االأدلة.
ن�شاط  ال�شتعادة  منها  م�شعى  ويف 
�رضكة  اأع��ل��ن��ت  اجل���وي���ة،  احل��رك��ة 
اأكر  اإحدى  اإيرالينز"،  "�شاوثوي�شت 
ال�شفر  اأّن  االأمريكية  الطريان  �رضكات 
بات اآمنا، وقالت اإنها �شتتخذ عددا من 
احتياطات ال�شالمة، معترة اأّن االأ�شواأ 

بالن�شبة لقطاع الطريان قد مّت جتاوزه.

كورونا يجد �أر�شية خ�شبة يف 
�ل�شجون �لأمريكية �ملكتظة

بفريو�ص  اإ�شابات  موجة  اجتاحت 
االأمريكية  ال�شجون  امل�شتجّد  كورونا 
ال�شجناء  من  ع��دد  اأك��ر  ت��اأوي  التي 
مكتظة  زن��زان��ات  و�شط  العامل،  يف 
تفوق  مهاما  ي��واج��ه��ون  وموظفني 
يعانون  ما  غالبا  ومعتقلني  قدراتهم 
اأمرا�ص تزيد من خطر انتقال وباء  من 

كوفيد19- اإليهم.
بوالية  ماريون  يف  �شجن  وي�شجل 
بني  اإ�شابات  ح�شيلة  اأعلى  اأوهايو 
ت�رضرا  االأكرث  االأمريكية  املوؤ�ش�شات 
امل�شنني،  دور  ذلك  يف  مبا  الوباء،  جراء 
يف   80 اإ�شابة  فحو�ص  ك�شفت  حيث 
عددهم  البالغ  فيه  املعتقلني  من  املائة 
البالغ عددهم  2500 وموظفيه  حواىل 
175 بفريو�ص كورونا امل�شتجد. وحذر 
براين  ال�شجن  يف  االأمن  عنا�رض  اأحد 
خالل  ليتكلم  ق��واه  م�شتجمعا  ميلر 
تعافيه من املر�ص، باأنه ال ميكن يف ظل 

املوظفني،  بني  املرتفع  االإ�شابات  عدد 
املعتقلني  مراقبة  وال  املن�شاآت  اإدارة 
عر  مقابلة  خالل  وق��ال  ينبغي.  كما 
الو�شع  "تخطى  االأ�شبوع  هذا  الهاتف 
نقطة االنهيار يف هذا ال�شجن" م�شيفا 
"حاليا، اإنه اجلحيم". واإذ قدمت ال�شجون 
يف  دوالر   1.85 بقيمة  خماطر  عالوة 
براين  انتقد  فيها،  للعاملني  ال�شاعة 
ميلر هذا املبلغ م�شريا اإىل اأنه "اأدنى مما 
تزايد  �شتارباك�ص". ومع  متنحه مقاهي 
ال�شجون االأمريكية،  الوفيات يف  عدد 
اإطالق  اإىل  تدعو  اأ�شوات  ارتفعت 
جلرائم  عليها  املحكوم  املعتقلني  �رضاح 
اكتظاظ  لتخفيف  �شعيا  عنيفة،  غري 
مليون   2.3 ت���وؤوي  التي  ال�شجون 
م�شريهم  على  ال�شوء  واألقي  معتقل. 
بري،  �شريكل  اأندريا  وفاة  عند  االأليم 
االأ�شليني  ال�شكان  من  اأمريكية  وهي 
امل��راأة  واأدخ��ل��ت  عاما.  ثالثني  عمرها 
وهي حامل �شجنا فدراليا يف تك�شا�ص 
و�رضعان  باملخدرات.  االجت��ار  بتهمة 
امل�شتجد  كورونا  بفريو�ص  اأ�شيبت  ما 
بجهاز  و�شلها  مت  حالتها،  تفاقم  ومع 
تنف�ص قبل اأن تخ�شع لعملية قي�رضية 
لتلد طفلها. وتوفيت الثالثاء. و�شهدت 
�شجون يف واليتي وا�شنطن وتك�شا�ص 
حركات مترد قام بها معتقلون احتجاجا 
وعلى  حماية  تدابري  اتخاذ  عدم  على 
حيال  التحرك  يف  ال�شلطات  ت��اأخ��ر 
االأزمة ال�شحية. ومل يبق العاملون يف 

ال�شجون مبناأى عن الوباء.
وكتب ديفيد كارتر الذي يعمل حار�شا 
يف �شجن منذ 15 عاما معلنا اخلمي�ص 
"مل  كن�شا�ص  يف  معتقل  من  رحيله 
بهذه  مرتبطا  اأبقى  اأن  ي�شعني  يعد 
موقوتة".  بقنبلة  االأ�شبه  املوؤ�ش�شة 
و�شجن ماريون يف والية اأوهايو لي�ص 
اجلليد.  جبل  من  الظاهر  الراأ�ص  �شوى 
وهي  داتا"،  بريزون  "كوفيد  واأف��ادت 
جمموعة باحثني جامعيني متخ�ش�شني 
الفحو�ص  اأن  اجلنائي،  القانون  يف 
معتقال   13436 اإ���ش��اب��ة  ك�شفت 
بفريو�ص  ال�شجون  يف  عامال  و5312 
الفحو�ص  امل�شتجد. لكن عدد  كورونا 
اأجريت كان �شئيال يف كثري من  التي 
الق�شم  على  ت�رضف  التي  ال��والي��ات 
ال�شجناء، كما على �شعيد  االأكر من 
واأدرج��ت  الفدرالية.  ال�شجون  اإدارة 
و�شعتها  قائمة  على  �شجون  ثمانية 

�شحيفة نيويورك تاميز موؤخرا للمواقع 
الع�رضة االأكرث اإ�شابة بوباء كوفيد19- 
طليعتها  ويف  املتحدة،  الواليات  يف 
املكتب  ور���ش��د  م���اري���ون.  �شجن 
 152 امل�رضف على  لل�شجون  الفدرايل 
يف  موظف  األ��ف  و36  معتقل  األ��ف 
للوباء  بوؤرا  املتحدة،  الواليات  اأنحاء 
 .122 ال�  �شجونه  ن�شف  من  اأكرث  يف 
لكن الفحو�ص اأجريت الأقل من ثالثة 
اآالف �شخ�ص، وجاءت نتائجها اإيجابية 
و343  معتقال   1842 ل���  بالن�شبة 
موظفا. وتويف 36 من هوؤالء املعتقلني 

نتيجة اإ�شابتهم بكوفيد19-.
يوم  لل�شجون  الفدرايل  املكتب  واأعلن 
اخلمي�ص وحده ثالث وفيات يف �شجن 
لو�ص  من  القريب  اآيالند"  "تريمينال 
يف   60 حواىل  اأ�شيب  حيث  اأجنلي�ص 
املائة من املعتقلني ال� 1050 بالفريو�ص.
مايكل  ال�شجون  مكتب  مدير  وق��ال 
باأن  االإمكانية  لدينا  "لي�ص  كارفاجال 
نختار اإغالق اأبوابنا اأو نختار من ياأتي 
ومتى"، منددا بقلة الفحو�ص و�شعوبة 
املكتظة يف  املن�شاآت  احلجر يف  فر�ص 

غالب االأحيان.
على  بعد  �شفافية  اأق���ل  وال��و���ش��ع 
بع�شها  كانت  فاإن  الواليات.  �شعيد 
اأ�رضع على  ب�شكل  تتقدم  اأوهايو  مثل 
االإ�شابات  ك�شف  فحو�ص  �شعيد 
على  ينطبق  ال  فهذا  بياناتها،  وتن�رض 
مدى  اإىل  موؤ�رض  ويف  اأخرى.  واليات 
"كور  �رضكة  اأج��رت  الوباء،  انت�شار 
ع�رضات  تدير  التي  اخلا�شة  �شيفيك" 
املتحدة،  ال��والي��ات  ع��ر  ال�شجون 
فحو�شا للمعتقلني ال� 2725 يف �شجن 
تيني�شي  بوالية  تورنر"  "تراو�شديل 
وخم�شني  معتقال   1299 اأن  فتبني 
تظهر  اأن  غري  من  م�شابون  موظفا 

على اأي منهم اأعرا�ص املر�ص.
جمعيات  ن��ددت  كهذا،  و�شع  ويف 
بذل  ب��ع��دم  املعتقلني  ع��ن  ل��ل��دف��اع 
الفدرايل  ال�شجون  ونظام  الواليات 
املعتقلني  �رضاح  الإطالق  اأكر  جهودا 
عنيفة  غري  جلرائم  عليهم  املحكوم 
ا�شتكمال  على  اأو�شكوا  الذين  اأو 

عقوباتهم.
من  اأنه  �شي�شنا  هيذر  املحامية  وقالت 
اأ�شل ع�رضة اآالف معتقل يف كن�شا�ص 
"وحدهم �شتة معتقلني اأطلق �رضاحهم".

كورونا  فريو�ص  تف�صي  م�صوؤولية  ال�صني  لتحميل  م�صاعيهم  الأمريكيون  امل�صوؤولون  يوا�صل  ال�صني،  �صد  من�صقة  حملة  يف 
يف دول العامل.

دويل

ميل"  "ديلي  ���ش��ح��ي��ف��ة  ق��ال��ت 
التي  االت��ه��ام��ات  اإن  الريطانية، 
بث  بقر�شنة  ال�شعودية  تواجهها 
القطرية  �شبورت�ص"  اإن  "بي  قنوات 
هيئة  ج��ه��ود  تعقيدات  م��ن  ت��زي��د 
نادي  ل�رضاء  باململكة  اال�شتثمار 
الدوري  يف  يلعب  الذي  "نيوكا�شل" 
االإجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از ل��ك��رة ال��ق��دم 
يف  ال�شحيفة  وذكرت  "برميريليج". 
بريطانيتني  �رضكتني  اأن  ال�شدد  هذا 
و�شبكة  تي"،  "بي  هما  لالت�شاالت؛ 
ر�شالة  خ��الل  طلبتا  "�شكاي"، 
املا�شي،  الثاين  يناير/كانون  يف 
معاقبة  االأمريكية  احلكومة  م��ن 
يف  ت��ورط��ه��ا  ب�شبب  ال�����ش��ع��ودي��ة 
وتتهم  برميريليج.  مباريات  قر�شنة 
امل�شوؤولة  اجلهة  نها  باأ ال�شعودية 
التي  كيو"  اأوت  "بي  ق��ن��اة  ع��ن 
"بي  جمموعة  من  املباريات  �رضقت 

القطرية. الريا�شية  �شبورت�ص"  اإن 
اإن  ال�رضكتني،  ر���ش��ال��ة  يف  وج��اء 
عر  كيو"  اأوت  "بي  ب��رام��ج  ب��ث 
منه  مت��ل��ك  ال���ذي  �شات"  "عرب 
توقفت،  قد   36% ن�شبة  ال�شعودية 
ا�شت�رضاء  من  "قلق  التحالف  لكن 
واأن  ال�����ش��ع��ودي��ة  يف  ال��ق��ر���ش��ن��ة 
تي  بروتوكول  )انرتنت  تطبيقات 
لكٍم  ت�شهيالت  توفر  ت��زال  ال  يف( 
ه��ائ��ل م��ن امل��ح��ت��وي��ات امل�����رضوق��ة 
تابع  القط  ماليني  لثالثة  وتوفريها 
يف  ت��ب��اع  ت��زال  ال  كيو  اأوت  لبي 

ال�شعودية". االأ�شواق 
على  احل�شول  �شخ�ص  الأي  وميكن 
 80 مببلغ  كيو"  اأوت  ل�"بي  القط 
لي�ص  وم�شاهدة  اإ�شرتلينيا،  جنيها 
الريا�شية  اإن"  "بي  حم��ت��وي��ات 
و"بي  "�شكاي"،  ب��ل  ف��ح�����ش��ب، 
وغ��ريه��ا.  �شي"،  ب��ي  و"بي  تي"، 
الريا�شية  اإن"  "بي  �شبكة  وقدمت 
يف  ال�شعودية  �شد  ق�شيًة  القطرية، 
وتطالب  العاملية  التجارة  منظمة 
على  دوالر  مليار  بقيمة  بتعوي�ص 
جمموعتها.  من  املباريات  قر�شنة 
ال�رضكتني  اأن  ال�شحيفة  وذك��رت 
مببلغ  عقدا  وقعتا  الريطانيتني، 
جنيه  م��ل��ي��ار   4.55 اإىل  ي�����ش��ل 
الدوري  مباريات  لبث  اإ�شرتليني 
اأن  ميل"  "ديلي  واأو�شحت  املمتاز. 

جزءا  كانتا  و"�شكاي"  تي"  "بي 
�شد  ب�����رضي  �شمعي  حت��ال��ف  م��ن 
احلكومة  على  �شغط  القر�شنة، 

اجلاري. العام  االأمريكية 
من  ال�شابق  التحالف  طلب  كما 
بقاء  االإ االأمريكية  التجارية  املمثلية 
قائمة  �شمن  اململكة  ا�شم  على 
مراقبة  باأولوية  حتظى  التي  الدول 

الفكرية. امللكية  ق�شايا  يف 
هيئة  اأن  ميل"  "ديلي  واأ���ش��اف��ت 
تعتر  ال��ت��ي  الريطانية  ذاع���ة  االإ
ا�شتكت  "برميريليج"  ���رضك��اء  م��ن 
حول  االأوروب���ي���ة  املفو�شية  اإىل 
ال�شعودية،  التليفزيونية  القر�شنة 
حقوق  ب�رضقة  ب��داأت  م�شكلة  يف 
ال��ري��ا���ش��ي��ة،  اإن"  "بي  جم��م��وع��ة 
من  عدد  على  االآن  ترتكز  ولكنها 
تزال  ال  التي  للمباريات  الالقطات 

ال�شعودية. يف  متوفرة 
ال�شكاوى  اأن  ال�شحيفة  وذك��رت 
تعقيدات  من  تزيد  ال�شغط  وجهود 
���رضاء  ال�شعودية  الهيئة  ع��ر���ص 
نيوكا�شل  ن��ادي  من   80% ن�شبة 
برميريليج  اأن  يعتقد  الذي  االإجنليزي 

االآن. بدرا�شته  يقوم 
فقد  بالرميريليج،  يتعلق  وفيما 
امل�شتمرة  القر�شنة  ق�شية  اأدت 
القادمة  احلقوق  قيمة  تخفي�ص  اإىل 

االأو�شط. ال�رضق  ل�شوق 
فيه  اع��رتف��ت  ال���ذي  ال��وق��ت  ويف 
بوقف  االأمريكية  التجارية  املمثلية 
"عرب  م��ن  كيو"  اأوت  "بي  ب��ث 
ال�شعودية  وحم����اوالت  �شات"، 
تبيع  التي  املحالت  من  عدد  مداهمة 
على  احلفاظ  قررت  لكنها  اللواقط، 
االأكرث  الدول  قائمة  يف  ال�شعودية 

بة. رقا
واأخ������ذت امل��م��ث��ل��ي��ة ال��ت��ج��اري��ة 
به  تقدمت  ما  قرارها  يف  االأمريكية 

وبرميريليج. و"�شكاي"  تي"  "بي 
"ال  االأربعاء:  يوم  لها  بيان  يف  وجاء 
من  قلقة  املتحدة  ال��والي��ات  ت��زال 
االإنرتنت  على  القر�شنة  م�شتويات 
بث  اأدوات  خا�شة  ال�شعودية،  يف 
اأ�شحاب  يقول  والتي  �رضعية  غري 
وا�شع  ب�شكل  متوفرة  نها  اإ احلقوق 

ال�شعودية". يف 
ق/د

ال�شينية  االإع��الم  و�شائل  ردت 
املتحدة  الواليات  على  الر�شمية 
دارة  اإ متهمة  االث��ن��ني،  ال��ي��وم 
م��ري��ك��ي دون��ال��د  ال��رئ��ي�����ص االأ
االنتباه  �رضف  مبحاولة  ترامب، 
خالل  من  كفاءتها”  “عدم  عن 
فريو�ص  انت�شار  ح��ول  امل��زاع��م 
ك���ورون���ا امل�����ش��ت��ج��د. وو���ش��ف 
�شحيفة  ن�رضته  الذي  التعليق، 
التي  ال�شينية  تاميز”  “جلوبال 
�شحيفة  رع��اي��ة  حت��ت  ت�����ش��در 
التابعة  ال��ي��وم��ي��ة  “ال�شعب” 
ال�شيني،  ال�شيوعي  للحزب 
اأن  ف��ي��ه��ا  ج���اء  ال��ت��ي  امل���زاع���م 
تف�شي  حجم  اأخفت  قد  ال�شني 
�شا�ص  اأ “ال  نها  باأ لديها  الفريو�ص 
وزير  مزاعم  اأن  واأ�شافت  لها”. 
بومبيو  مايك  االأمريكي  اخلارجية 
ا�شتخباراتية  وكاالت  هناك  باأن 
اإىل  ت�شري  “مهمة”  دل��ة  اأ تتابع 

يف  خمتر  من  جاء  الفريو�ص  اأن 
هي  ال�شينية،  ووه���ان  مدينة 

“خمادعة”. مزاعم 
هي  “احلقيقة  ال�شحيفة:  وكتبت 
دليل…  اأي  لديه  لي�ص  بومبيو  اأن 
دلة  اأ لديها  وا�شنطن  كانت  ذا  اإ
ملعاهد  ت�شمح  اأن  فعليها  قوية، 
بفح�شها  وال��ع��ل��م��اء  ال��ب��ح��وث 

منها”. والتحقق 
ه��دف  اأن  ال�شحيفة  وك��ت��ب��ت 
هو  املتحدة  ال��والي��ات  حكومة 
ب�شاأن  ال�شني  على  اللوم  لقاء  اإ
التالعب  اإىل  باال�شافة  الوباء، 
ب�  اتهامها  وجتنب  العام  بالراأي 

الوباء”. جتاه  الت�رضف  “ب�شوء 
االأمريكية  امل��خ��اب��رات  وك��ان��ت 
املا�شي  ���ش��ب��وع  االأ يف  خل�شت 
من  يكن  مل  ال��ف��ريو���ص  اأن  اإىل 

ن�شان. االإ �شنع 
ق/د

عون  مي�شال  اللبناين  الرئي�ص  اأكد 
نف�شه  مب�شاعدة  قرارا  اتخذ  لبنان  اأن 
دويل  دعم  على  احل�شول  متوقعا   ،
من  اخل��روج  يف  بالده  ي�شاند  مواز 

احلايل. النفق 
لوكالة  ح��دي��ث  يف   ، ع��ون  وق���ال 
ن�رضته  الرو�شية   ” “�شبوتنيك 
لبنان  اأزم���ة  اإن   ، االث��ن��ني  ال��ي��وم 
تركت  وج���وه،  ث��الث��ة  لها  احلالية 
على  ك��ارث��ي��ة  ت��داع��ي��ات  جميعها 
اإىل  باالإ�شافة  اللبناين،  ال��واق��ع 
اخلاطئة  االقت�شادية  ال�شيا�شات 
مع  مرتافقة  طويلة  فرتة  مدى  على 
داري،  اإ ترهل  و  ال�شلطة  يف  ف�شاد 
ثقته  اللبناين  امل��واط��ن  ف��ق��د  اأ مم��ا 

لدولة. با
وح���دد ال��رئ��ي�����ص ال��ل��ب��ن��اين وج��وه 
“اأزمة  يف   بالبالد  احلالية   االأزمة 
بكثافة  ال�شوريني  النازحني  وجود 

الفادحة  تاأثرياتها  مع  اأر�شه  على 
االأو�شاع  واأزم��ة  اقت�شادنا،  على 
تعمل  والتي  ال�شعبة  االقت�شادية 
مواجهتها،  على  جاهدة  احلكومة 
التي  كورونا  فريو�ص  وباء  واأزم��ة 
الو�شع  االأخرية   االأ�شهر  يف  ثقلت  اأ
اأ�شال”.  امل����رتدي  االق��ت�����ش��ادي 
حقبة  علينا  م��رت  “لقد  واأ���ش��اف 
االقت�شادية  ال�شيا�شات  من  طويلة 
على  ف�شاد  مع  املتواكبة  اخلاطئة، 
داري،  اإ وترهل  ال�شلطة،  م�شتوى 
ثقته  اللبناين  امل��واط��ن  وف��ق��دان 
املكونة  احلالية  احلكومة  بدولته، 
م�شيَّ�شني،  غ��ري  اإخ�����ش��ائ��ي��ني  م��ن 
برنامج  ع��ن  االإع����الن  ���ش��دد  يف 
ل��ب��ن��ان من  الن��ت�����ش��ال  اق��ت�����ش��ادي 
وتابع  ليه”.  اإ و�شل  الذي  االنهيار 
نهو�ص  بداية  اأن  متاما  ندرك  “نحن 
اأ�شقائه  من  دعم  اإىل  حتتاج  لبنان 

خطة  بانتظار  الكل  واأ�شدقائه، 
على  ليبني  وق��رارات��ه��ا  احلكومة 

مقت�شاه”. ال�شيء 
الرو�شي  ال��دع��م  اإم��ك��ان��ي��ة  وع��ن 
الرئي�ص  قال  الفرتة  هذه  يف  للبنان 
عظمى  كدولة  “رو�شيا  اللبناين: 
باإمكانها  للبنان،  تاريخية  و�شديقة 
اخلطوات  من  الكثري  يف  ت�شارك  اأن 
وافق  التي  النهو�ص  خطة  لدعم 
و�شنعمل  عليها  ال��وزراء  جمل�ص 

تطبيقها”. على 
ميكن  التي  امل�شاعدة  طبيعة  وعن 
قال  ل��ب��الده   رو�شيا  تقدمها  اأن 
ال�رضيع،  العمل  اإىل  :”نحتاج  عون 
ال�شعب  قدرة  الأن  الفوري،  والدعم 
ت�شاءلت  ال�شمود  على  اللبناين 
البطالة،  انت�شار  مع  كبري،  ب�شكل 
وتدهور  امل��ال��ي��ة،  االأزم���ة  وتفاقم 

الوطنية”. العملة  �رضف  �شعر 
ق/د

�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية:

قر�صنة ال�صعودية لقنوات ريا�صية 
يعرقل �صراءها نيوكا�صل الإجنليزي

ت�صف التهامات باأنها “خُمادعة ول اأ�صا�ص لها”

ال�صني تهاجم اإدارة ترامب وُتدافع
 عن ق�صية اإخفائها حجم تف�صي 

“كورونا”  قال اأن رو�صيا دولة �صديقة وننتظر منها امل�صاعدات القت�صادية، مي�صال عون:

اأزمة لبنان لها ثالث وجوه تركت تداعيات كارثية على الواقع 
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حممد بن �صعيد �صريفي اخلطاط اجلزائري الذي اأبدع يف ر�صم 
امل�صاحف ال�صريفة

 �صالح حممد
---------------- 

�رضيفي  حممد  اجلزائري  اخلطاط  ولد 
�رضيفي  �شعيد  العالمة  اب��ن  وه��و 
اأحد  ع��دون  ال�شيخ  با�شم  املعروف 
يف  با�شي  االإ املذهب  اأع��الم  اأ�شهر 
غرداية  بوالية  القرارة  مبدينة  اجلزائر 
التحق   ،1935 عام  جوان  الفاحت  يف 
فحفظ  االبتدائية،  احلياة  مبدر�شة 
العلوم  خمتلف  وتلقى  الكرمي  القراآن 
ال��ع��رب��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة ب��ه��ا، وا���ش��ل 
بعدها  ليتخرج  الدرا�شية  م�شريته 
مب�شقط  الثانوية  احلياة  معهد  من 
باخلط  ول��ع��ه  ���ش��دة  وم��ن  ���ش��ه،  راأ
م�رض  اإىل  انتقل  به  وافتتانه  العربي 
اجلميلة  الفنون  بكلية  التحق  ي��ن  اأ
ق�شى  حيث  بالقاهرة  احلفر(  )ق�شم 
�شهادة  بعدها  نال  اأعوام  خم�شة  بها 
ال��ب��ك��ال��وري��و���ص وك���ان م�����رضوع 
القاهرة"،  "م�شاجد  بعنوان  تخرجه 
على  الفرتة  تلك  خالل  حت�شل  كما 
حت�شني  مدر�شة  من  خطاط  �شهادة 
 ،1962 ع���ام  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ط��وط 
العربي  اخلط  يف  اإجازة  اإىل  اإ�شافة 
خالل  ب��راه��ي��م  اإ �شيد  ���ش��ت��اذ  االأ م��ن 
اإىل  ع��ودت��ه  ول���دى  ال��ع��ام،  نف�ص 
العربي  للخط  �شتاذا  اأ عني  اجلزائر 
عام  اجلميلة  للفنون  العليا  باملدر�شة 
من�شبه  يف  تثبيته  يتم  ومل  1964م. 
امتالكه  عدم  بحجة  م   1967 حتى 
اجلزائري،  باملنظور  اأكادميية  �شهادة 
من  خا�ص  حتد  اإىل  االأمر  فا�شتحال 
الطور  دكتوراه  يف  ف�شجل  طرفه 
االإ�شالمي  الفن  تاريخ  يف  الثالث 
بحث  على  وعمل  اجلزائر  بجامعة 
عند  امل�شاحف  )خ��ط��وط  ب��ع��ن��وان 
الرابع  القرن  من  واملغاربة  امل�شارقة 
منه  ا�شتغرق  الهجري(  العا�رض  اإىل 
اإىل  خاللها  تنقل  �شنوات  �شبع 
وفرن�شا  وا�شبانيا  وتون�ص  املغرب 

العربي. امل�رضق  ودول  وتركيا 
وتكرميات  ومنجزات  ـــازات  اإج  

وعربية حملية 
العديد  �رضيفي  حممد  ال�شيخ  قدم   
واالأعمال  والبحوث  الدرا�شات  من 
مكنته  �شادة،  واالإ الثناء  القت  التي 

ال��ع��دي��د من  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  م��ن 
اأثرى  التي  واالإج��ازات  ال�شهادات 
نهاية  نال  فقد  احلافل،  �شجله  بها 
�شتاذ  االأ من  اخلط  يف  اإجازة  1969م 
�شتانبول  باإ االآم��دي  حامد  الكبري 
�شهادة  على  ح�شل  كما  برتكيا، 
والتهذيب  اخلط  يف  التخ�ش�ص  يف 
بعدها  لينال   ،1970 عام  بالقاهرة 
من  احل��دي��ث  الفن  يف  دب��ل��وم  بعام 
من  به  احتفت  التي  اجلزائر،  جامعة 
دكتوراه  ل�شهادة  بها  نيله  خ��الل 
االإ�شالمي  الفن  ت��اري��خ  يف  دول��ة 
ب�)اللوحات  مو�شوم  ببحث  1997م 
املركبة  العربي،  الفن  يف  اخلطية 
طبع  مت  حيث  اجل��ل��ي(  الثلث  بخط 
ه��ات��ه االأط���روح���ة ب��ع��د ع���ام يف 

دم�شق. العا�شمة 
بالعطاء  احلافلة  امل�شرية  هاته  وخالل 
من  ال��ع��دي��د  على  ال�شيخ  ح�شل 
قدمه  ما  ن�شري  والتكرميات،  اجلوائز 
من  تقدير  �شهادة  فُمنح  اأعمال،  من 
عام  جديد  ب��ن  ال�����ش��اذيل  الرئي�ص 
تقديرية  �شهادة  ُمنح  كما  1987م 
االأول  العاملي  بغداد  مهرجان  من 
والزخرفة  العربي  للخط  والثاين 
و1993،   1988 عامي  االإ�شالمية 
م���ارات  االإ يف  تكرميه  جانبه  اإىل 
اآخرها  اأخرى،  عربية  ودول  العربية 
للثقافة  قابو�ص  ال�شلطان  جائزة 
عمان  ب�شلطنة  واالآداب  والفنون 
احلافل  �شجله  ليثمن   ،2015 ع��ام 
ب�"درع  مو�شومة  اأخ��رى  بجائزة 
امللتقى  هام�ص  على  الرثاث"  حمرة 
بجامعة  للمخطوط  الثالث  الوطني 
قدم  قد  ك��ان  والتي  اأدرار2016، 
مع  مب�شريته  خا�شة  حما�رضة  خاللها 
حاز  كما  امل�شحف،  وكتابة  اخل��ط 
لكونه  املالية  وزارة  من  اإ�شهاد  على 

الوطنية. العملة  خطاط 
التي  ال�رضفية  التكرميات  �شمن  ومن 
اخلطاط  الدكتور  ال�شيخ  بها  ح�شي 
تروؤ�شه  ال�رضيفي  �شعيد  بن  حممد 
الثقايف  امل��ه��رج��ان  حتكيم  للجنة 
واملنمنمات  العربي  للخط  الدويل 
 ،2016 ع��ام  ب��اجل��زائ��ر  وال��زخ��رف��ة 
يف  التحكيم  جلنة  �شمن  ُعني  كما 

العربي  للخط  الدولية  امل�شابقة 
اأهم  وهو  دورات،  ل�شت  باإ�شطنبول 
جانب  اإىل  العرب،  للخطاطني  موعد 
حتكيم  بلجنة  ال�رضفية  ع�شويته 
واالأبحاث  للتاريخ  مركز"اأر�شيكا" 
باإ�شطنبول  االإ�شالمية  والفنون 
االإ�شالمي  التعاون  ملنظمة  التابع 
التحكيم  بهيئة  ع�شويته  وك��ذا 

قطر. م�شحف  مل�شابقة 
كتب  مــن  واأول  متنوع  ـــداع  اإب  
بخط  املغرب  يف  م�صحفا  العربي 

ور�ص برواية  الن�صخ 
يده  بخط  �رضيفي  ال�شيخ  كتب 
متداولة  �رضيفة  م�شاحف  خم�ص 
عم  جزء  منها  عاما   43 حوايل  منذ 
وحزب  �شمع  قد  وجزء  مرتني  على 
واملعاين  املفردات  �رضح  مع  �شبّح 
كما  نافع،  عن  ور�ص  برواية  كلها 
�شنة  االأول  امل�شحف  بكتابة  ق��ام 
ور���ص،  ب��رواي��ة  بالقرارة  1398ه� 
امل�شحف  م���ا  اأ م���رات،  ع��دة  ُط��ب��ع 
باجلزائر  1403ه�  عام  فكتبه  الثاين 
قامت  ور����ص  ب��رواي��ة  العا�شمة 
���ش��الم��ي  االإ ال��غ��رب  دار  بطبعه 
كما  1408ه�،  ببريوت  اللبنانية 
عام  الثالث  امل�شحف  بكتابة  ق��ام 
عن  حف�ص  برواية  بالقرارة  1411ه� 
تولت  1416ه�  عام  ويف  عا�شم،  
�شوريا  دولتي  من  اأخرى  ن�رض  دور 
م�شحفه  ط��ب��اع��ة  ���رضف  ول��ب��ن��ان 
كثري  ابن  دار  مثل  مرات  عدة  الثاين 

ببريوت. القادري  ودار  بدم�شق 
بكتابة  �رضيفي  اخل��ط��اط  يقم  ومل 
درا�شة  بعد  اإال  ال�رضيف  امل�شحف 
بابا  بال�شيخ  وات�����ش��ال  معمقة 
اجل��زائ��ر  مفتي  ال��ل��ه  رح��م��ه  ع��م��ر 
ال�شيخ  وب��رع��اي��ة  ال�شتينات  يف 
باالإ�شافة  حماين  اأح��م��د  العالمة 
مب�رض  ال�رضيف  لالأزهر  مكاتبته  اإىل 
يجمع  م�شحف  اإ���ش��دار  اأج��ل  م��ن 
الن�شخ  وخ��ط  ور����ص  رواي���ة  ب��ني 
عم  جزء  كتابة  مت  م�شاورات  وبعد 
كتابته  غاية  اإىل  ذل��ك  يف  وت��درج 
اأول  بذلك  وه��و  كامال  للم�شحف 
يقوم  العربي  امل��غ��رب  يف  خطاط 
برواية  ال�رضيف  امل�شحف  بكتابة 
اأن  باعتبار  الن�شخ  بخط  ور���ص 
العربي  املغرب  يف  امل�شاحف  كافة 

املغربي. باخلط  مكتوبة 
الر�شمية  ال�����ش��ه��ادات  كتب  كما 
كراري�ص  وطبع  التعليم  قطاع  يف 
لتعليم  يده  بخط  اخلطوط  نواع  باأ
الثلث  خ��ط  منها  ال��ع��رب��ي  اخل��ط 
وال��ف��ار���ش��ي وال��ن�����ش��خ وال��رق��ع��ة 
بحوث  ع��دة  ل��ه  كما  وال��دي��واين، 
وفنونه  واأ�شالته  العربي  اخلط  يف 

الت�شكيلية. الفنون  ويف  وتاريخه 

العملة  على  بعمله  يتعلق  وفيما 
وتزيني  لر�شم  انتدب  فقد  اجلزائرية 
فقام  الوطنية   العمالت  من  عدد 
العربية  واحل��روف  اخلطوط  باإعداد 
لفئات  النقدية  االأوراق  حوتها  التي 
فئة  و  و50دج  و100دج  200دج  ال�
الثمانيات،  زمن  يف  20دج  10دج 
يف  1980م  ع���ام  يف  ب����دع  اأ ك��م��ا 
 5 فئة  م��ن  نقدية  قطعة  هند�شة 
دينية  دالل��ة  حتمل  وال��ت��ي  دي��ن��ار، 
بر�شم  قام  ي��ن  اأ عظيمة  وتاريخية 
امل�شجد  بني  جتمع  التي  القطعة  هاته 
وبينهما  النبوي  وامل�شجد  احل��رام 
ح���رف )ال���ه���اء( وت��ع��ن��ي ال��ه��ج��رة 
امل�شجدين،  بني  ال�شلة  ذات  النبوية 
حني  يف  للتوحيد  فريمز   1 الرقم  ما  اأ

ال�شالة  لفرائ�ص   5 ال��رق��م  يرمز 
وجمموع  اخلم�ص،  االإ�شالم  واأركان 
الهجري  للقرن  فريمز   15 الرقمني 
ية  االآ الر�شم  اأ�شفل  يف  كتب  اجلديد، 
واحدة"،  اأمة  اأمتكم  هذه  "اإن  الكرمية 
الع�رضة  عملة  ت�شميمه  جانب  اإىل 
ذات  النحا�شية  اجل��زائ��ري��ة  دن��ان��ري 

الع�رضة. االأ�شالع 
يوا�شل  الدكتور  ال�شيخ  ليبقى 
وكتابة  العربي  اخلط  يف  م�شريته 
للقراآن  خدمة  ال�رضيفة  امل�شاحف 
العمل  "باأن  ق���ال:  ال���ذي  ال��ك��رمي 
ال��ع��زي��ز ع��ل��ى ق��ل��ب��ه ه���و ك��ت��اب��ة 
اأن  يرجو  ال��ذي  ال�رضيف  امل�شحف 
ليقابله  الله  لوجه  خال�شا  يكون 

به".       

قرن  ن�صف  من  م�صرية حافلة لأكرث  ا�صمه عرب  اقرتن  الإ�صالمي،  وبالعامل  باجلزائر  العربي  املتاألقني يف جمال اخلط  اأبرز اخلطاطني  اأحد  �صريفي  �صعيد  بن  الدكتور حممد  ال�صيخ  ُيعد 
بال  اأنوعه  جميع  اأتقن  اأن  فكان  وتعليما  وكتابة  تعلما  العربي  اخلط  لفن  حياته  �صخر  التعليم،  قطاع  يف  الر�صمية  ال�صهادات  وكذا  النقدية  العمالت  وت�صميم  ال�صريفة  امل�صاحف  بكتابة 

ا�صتثناء.

النقدية العملة  ت�صميم  يف  متيز   •

الدكتوراه فنال  باجلزائر،  للفنون  العليا  املدر�صة  يف  كاأ�صتاذ  تثبيته  ُرف�ص 

املهرجان الفرتا�صي للفيلم املنزيل بعنابة

الفيلم ال�صوري "الأم" يتوج بجائزة 
الأروباز الذهبي

الق�شري  ال�����ش��وري  الفيلم  ت��وج 
بجائزة  �شل�ص  لنا�شيف  "االأم" 
عنابة  ملهرجان  الذهبي  االأروب��از 
الذي  املنزيل  للفيلم  االفرتا�شي 
الف�شاء  على  فعالياته  دارت 
ف��ري��ل  اأ  30 اىل   5 م��ن  االأزرق 
من  ع��ل��م  م���ا  ح�����ش��ب  امل��ن�����رضم 
بهذه  االت�����ش��ال  مل�����ش��وؤول  ب��ي��ان 
االف��رتا���ش��ي��ة  الفنية  ال��ت��ظ��اه��رة 
جائزتا  ع���ادت  ج��ب��ن��ون.و  حكيم 
لكل  والرونزي  الف�شي  االأروباز 
 " �شيكو  "كورونيات  فيلم  م��ن 
 " و  الكويت  من  فياليل  لو�شيلة 
م�شتور  لها�شمى   " يجوز  كل�ص 
اجلزائر  من  بوزيدي  ملني  حممد  و 
البيان  ذات  ح�شب  التوايل  على 
االإع���الن عن  ب��اأن  اأو���ش��ح  ال��ذي 
خالل  مت  املهرجان  بجوائز  املتوجني 
على  انتظمت  افرتا�شية  مرا�شم 
عر  للمهرجان  الر�شمية  ال�شفحة 
بجائزة  ف��ازت  الفاي�شبوك.كما 
املهرجان  يف  ن�شائي  دور  اأح�شن 
جمانة  املنزيل  للفيلم  االفرتا�شي 
يف  دورها  عن  اجلزائر  من  يو�شفي 
عادت  فيما   " املوؤقت  "احلجر  فيلم 
لن�رض  رج��ايل  دور  اأف�شل  جائزة 
فيلم  يف  دوره  عن  رجم  بن  الدين 
واعد  دور  اأح�شن  ما  اأ الكارما"   "
دورها  عن  قبي  ل�شحى  عاد  فقد 

"ديري�شيون." فيلم  يف 
املخرج  اجلمهور  بجائزة  وت��وج 
فيلمه  عن  غرادي  و�شيم  اجلزائري 
اأح�شن  جائزة  م��ا  اأ  " "كورونتينا 
لنا�شيف  ع��ادت  فقد  �شيناريو 
املتوج   " م  االأ  " فيلمه  عن  �شل�ص 
لهذا  الذهبي  االأورب���از  بجائزة 

ياأتي  الذي  و  االفرتا�شي  املهرجان 
ت�شنيف  ح�شب  االأوىل  املرتبة  يف 
لقائمة  امل��ه��رج��ان  حت��ك��ي��م  جل��ن��ة 
يف  م�شاركة  ف��الم  اأ ع�رضة  اأح�ص 
االأوىل  االفرتا�شية  الطبعة  هذه 
مت  ما  ح�شب  باجلزائر  نوعها  من 

. حه ي�شا اإ
جاء  فقد  امل�شدر  لذات  وا�شتنادا 
للفيلم  االفرتا�شي  املهرجان  تنظيم 
�شوء   " جمعية  من  مببادرة  املنزيل 
مع  بالتعاون  بعنابة   " املتو�شط 
وب�رضاكة  بالوالية  الثقافة  مديرية 
و  لل�شينما  اجل��زائ��ري  املركز  مع 
الهواة  ل�شينما  قليبية  مهرجان 
ال�شينمائية  دم�شق  يام  اأ و  بتون�ص 
الثقايف  امل�شهد  لتن�شيط  وذل��ك 
فرتة  خالل  االفرتا�شي  بالف�شاء 
تعي�شها  ال��ت��ي  ال�شحي  احل��ج��ر 
العامل  دول  باقي  غرار  على  اجلزائر 

كورونا. فريو�ص  جراء 
الثقافية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ول��ق��ي��ت 
ال�شابع  الفن  هواة  جتاوب  املبتكرة 
وخارج  داخل  من  العائالت  وكذا 
املهرجان  ا�شتقبل  بحيث  الوطن 
ق�شريا  �شينمائيا  فنيا  نتاجا  اإ  56

اأخرى. دول  و�شبعة  اجلزائر  من 
لقاءات  تن�شيط  املهرجان  وعرف 
مهن  يف  اف��رتا���ش��ي��ة  ت��ك��وي��ن��ي��ة 
تفاعل  اإىل  باالإ�شافة  ال�شينما 
مع  ال�شابع  الفن  حمرتيف  من  عدد 
خالل  من  املهرجان  يف  امل�شاركني 
لتمكينهم  التقنية  املرافقة  توفري 
ال�شينمائية  اأعمالهم  اإجن��از  من 
ذات  ح�شب  الق�شرية  املنزلية 

ن. لبيا ا
ق/ث



ماذا فعلت رم�شان
االل��ه  ن�شبك  ح��ت��ى 

علىال�شهور امريا.. 
وغدوت كما الطالو�ص 

متفاخرا
وك���ن���ت ع���ل���ى ك��ل 

ال�شهور كبريا.. 
وجتلت االيات والتزيل 
فيك عظيمة يف لياليك
�شدر  على  ينزلها   

حممدا جريال.. 
وغار حراء فيك مفاخر

اذ كنت على متنة حتمل التنزيال.. 
واملالئك �شاعدات ونازالت

بني يد ربك بنور والتهليل والتبجيال.. 
يارم�شان ماذا اقول وربك

اعطاك منزلة من لدون عامل
ا�رضار احلياة وال يوجد

لقول ربك حتويل وال تبديال.. 
بوركت يا�شهر ال�شيام لنا

وما انزل يف ليلة فيك
جل عظيمة هي خرياليايل

 باأ�رضها جملة كانت وتف�شيال.. 
ليلة القدر الذي انزلت

فيها املالئك والقران عظمها
على الف �شهر بال قال وال قيال… 

ومل تكن فيك اخلالئق اال
راكعات لربها بكرة وا�شيال… 

ف�شالم على لياليك  املميزات
باأ�رضها وعلى نبينا الهادي واله االطهار

وعظيم  ال�شالة على الهداة
وانعم التف�شيال.. 

قد كنت يارم�شان تاج �شهور
جميعها وكنت بامر ربك

فوق منت ال�شهورملكا
عظيما وكنت بحق

عليها قائدا و كنت لها باأمر االله    امريا… 

ماذا فعلت رم�صان

�أدب �لتحرير �لثالثاء 05 ماي 2020 م �ملو�فق13
لـ 12 رم�شان 1441 هـ - �لعــدد 1992

بقلم الكاتب الليبي/ حممد علي اأبورزيزه
مدينة لي�شت ككل املدن وع�شق �رضمديًا موغاًل 
كطائر  منتهى  اأو  مولداً  له  اأعلم  ال   ، القدم  يف 
الذي  النب�ص  وهي   ، الرماد  من  العائد  الفينيق 
�شبق �رضيانه الدماء يف العروق ، وهي الع�شق 
الذي متلك كل ماهو يف م�شاعرنا راقي ومرموق 
ترابه  حبات  على  حبونا  الذي  ال�شموخ  وهي   ،
اأج�شادنا  تفنى  اأن  اإىل  املهد  من  به  متعلقني 
وتبلى العروق ، اأيا �رضت اأمامك االأحرف تتجلى 
الكلمات يف  اأجمل معانيها وتت�شابق  لتتخريي 
و�شفك على نكران ما�شيها ، وبك تزهو �شنني 
العمر تباهيني وبطيب من�شلك يا�رضت اأباهيها : 

اأيا �رضت قد اأ�رضى اإليك النب�ص �شاكيًا...
هجران قلبي ال�شدر والدموع ماآقي

وكم طوى ليل لنف�شي مواجعًا ...
وهجعت فوق جمرها االأ�شواق

و�شلوت باأحاديث الهوى مت�شر ...
فوجدت موتي متلهفا لعناقي

ف�شاألت �شري : هل لديك بقية ...
من �شر اأيوب ي�شد وثاقي ؟

فاأجابني اأرداك الفراق ب�شمه ...
ف�شيف الهوى ال يقتل الع�شاق

واأ�شئل حبيبك اأن يجود بو�شله ...
فح�شن احلبيب جل�شدك ترياق

خلوت �شري وجدت بن�شحك ...
و�شوؤال نف�شي لربها اخلالق

اأال ليت عمري اأن يكون بقربك ...
قري،اإن كان قدري لي�ص فيه تالق

�صرت يا ريحانة القلب 

اعداد / ر�صا بوزيدي 
-------------------

- بطاقة تقنية حول الديوان 
- العنوان: ذلك الكنز املكنون   

- ق�شائد الديوان: ثمانية ع�رض ن�شًا 
- ال�شفحات: مئة وت�شع ع�رضة �شفحة 

-  دار الن�رض: مطبعة الرمال 
- موؤ�ش�شة الن�رض: اإحتاد الكتاب اجلزائريني 

-الفرع الوالئي بالوادي-
�شنة الن�رض: 2017   

لالإبداع  الذهبي  الكثيب  جائزة  اجلوائز: 
االأدبي بالوادي ) اجلائزة الثالثة(

قراءة يف الديوان:  
حمن�ص  �شمية  اجلزائرية  ال�شاعرة  �شمنت 
ثمانية  املكنون"  الكنز  "ذلك  ديوانها  يف 

ع�رض ن�شا وزعتهم على ثالثة ف�شول: 
 -1كنز احلب: ت�شمن ت�شع ق�شائد 
-2  كنز اجل�شد: وفيه خم�ص ق�شائد

-3  كنز الروح: وا�شتمل على اأربع ق�شائد 
ويف بداية درا�شتنا للديوان تواجهنا عتبتان 
وال��دالالت  ال�شفرات  فك  يف  مهمتان  
لن�شو�ص  العميقة  البنيات  يف  الكامنة 
العنوان  عتبة  ه��ي  االأوىل  املجموعة، 
والثانية  املكنون":  الكنز  "ذلك   " الرئي�ص 
" كنز  تتمثل يف عتبات الف�شول الثالث: 

احلب، كنز اجل�شد، كنز الروح" 
ا�شم  ي�شتخدم  الرئي�ص:  العنوان  عتبة 
اإىل  لالإ�شارة  اللغة  يف  ذل��ك   االإ���ش��ارة 
البعيد، وت�شري به ال�شاعرة هنا للكنز التي 
هي ب�شدد البحث عنه، اأما الكنز فهو املال 
الباهظة  باجلواهر  دائما  ويتعلق  وال��رثوة، 
بال�رضية  املكنون  كلمة  وتوحي  والثمينة، 
الكنز  قيمة  م��دل��ول  وتعمق  واخل��ف��ي��ة، 
للجميع، هو كنز  اأنه غري متاح  اإذ  الثمينة، 
فالكنز  النا�ص،  كل  اإليه  ي�شل  ال  م�شون 

بعيد،  كنز  اإذا  ال�شاعرة  عنه  تبحث  الذي 
ويف مكان خفي، وثمني جدا، ال ي�شل اإليه 
االإن�شاين  العرف  يف  الكنز  كان  واإذا  اأحد، 
الكنز  هذا  فاإن  املادي،  بالرثاء  دوما  يتعلق 
الروح  كنز  هو  ال�شاعرة  عنه  تبحث  الذي 
والوجدان اخلفي والبعيد عن الواقع املادي 
امل�شوه واملزيف، هو كنز االأنثى الكامن يف 

دواخلها. 
الداللة  ولتعميق  الف�شول:  عناوين  عتبة 
العنوان  دالل���ة  رب��ط  �شنحاول  اأك���رث 
ثم  الف�شول،  عناوين  بداللة  الرئي�ص 
عناوين  اأما  بعد،  فيما  الديوان  بن�شو�ص 
بكينونة  تعلقت  فقد  الثالثة  الف�شول 
احلب  كنز   " الوجدانية  ومبكوناتها  االأنثى 
والروحية  اجل�شد"  كنز   " واجل�شدية   "
عن  تبحث  اإذا  فال�شاعرة  الروح"،  "كنز 
االأنثوية  كينونتها  عن  فيها،  االأنوثة  كنز 
املفقودة هته الكينونة التي �شوهها الواقع 

واأفقدها خ�شو�شيتها االأنثوية
ن�شو�ص  تركيب  اإع��ادة  االآن  و�شنحاول 
بنيات ي�شكلن كينونة  الديوان عر ثالث 

االأنثى يف نظر ال�شاعرة �شمية حمن�ص: 
الوجدانية: و�شندر�ص �شمن  البنية   1
هته البنية الن�شو�ص التي ت�شمنها الف�شل 
وال��ذي  احلب"  "كنز  ال��دي��وان  من  االأول 
تيمات  جمموعة  ال�شاعرة  فيها  عاجلت 
الواقع  وتاأثري  االأنثوي  الوجدان  تخ�ص 
امل�شوهة باملاديات فيه، حيث ت�شري ال�شاعرة 
الق�شيدة"غربتها  حم��راب  "يف  ن�ص  يف 
الروحية يف هذا الواقع و�شعورها بالوحدة 
فيه، الأنه واقع يخالف كينونتها التي تبحث 

فيها وعنها فتقول: 
اأ�شلي..

فوق حمراب لظّلي
لي�ص يل غريي 

وغريي..
كلهم نحوي وحويل

روحية  غ��رب��ة  تعي�ص  اإذا،  فال�شاعرة 
ال  الذي  املادي،  الواقع  عامل  يف  ووجدانية 
يف  ق�شيدة"  فتقول  بالوجدانيات  يوؤمن 

مهب الن�شيان":
لقد راودت با�شم احلب اأ�شناما 

ومل اأدر 
وفيك ن�شدت درب احلب

يف اأ�شمى طريق يف مدار احلب 
حتى خلتني اأدري 

فلم اأدر..
اإىل حني ارتطام حقيقة باحللم 

قيمها  اأن  حقيقة  اإىل  ت�شل  اإذا  فال�شاعرة 
الرجل  واق��ع  تخالف  احل��ب  يف  االأنثوية 
املت�شلط واملت�شيد، هذا الواقع الذي جعلها 
حبي�شة الأفكاره ومعتقداته فتعلن الكاتبة 
يف  فتقول  الواقع،  بهذا  وكفرها  ردتها 

ق�شيدة "لكاأن �شيئا مل يكن": 
غادرت وقتَك
موتك امللتاَع

لعنتك التي.. 
يف ال�رض تطغى ثم تخفى للعلنرْ

وكفرت باالإميان فيك 
وردتي 

فر�ص تعزز بال�شننرْ
اإين خلقتك �شيدا 

واأنا قتلتك
مثل عبد مل يكنرْ

ال�شاعرة  كفر  اإىل  املقطع  ه��ذا  وي�شري 
الرجل  �شلطة  متثله  الذي  امل��ادي  بالواقع 
املت�شيد، الذي يحاول ممار�شة فحولته على 

الوجودية،  خ�شو�شيتها  واإفقادها  االأنثى 
فتحاول تغيري واقعها االأنثوي يف ق�شيدة 

" �شافر جتد عو�ص.." حيث تقول: 
�شافرت �شافرت لكن مل اأجد عو�شا 

�رضقت غربت اإذ اأخفيته انعر�شا 
مل اأ�شتزد من رحيل اجل�شم عن بلد

اإال مكوثا لقلب عابٍد وم�شا 
 لكن ال�شاعرة ال ت�شت�شلم لهذا الواقع، بل 
تذهب للبحث عن اأنوثتها املفقودة يف عامل 
االأنثوية،  كينونتها  ترميم  وحتاول  امل��ادة، 
عن  الباحثات  احلاملات  كل  با�شم  فتتحدث 
احلياة  واحلب وتقول يف ق�شيدة "اأ�شئلة يف 

الع�شق":
اأنا �شهرزاد 

وقد كنت �شوت الن�شاء اللواتي 
�شفكن 

اللواتي قتلنا 
اأنا �رضهن 
ولوعتهن 

ودمعتهن التي �شنعت منه.. 
رمز  املقطع  هذا  يف  ال�شاعرة  وظفت  وقد 
�شلطة  على حماربة  يدل  الذي  "�شهرزاد" 
الرجل املت�شيد، الذي يحاول ممار�شة �شلطته 
الذكورية على االأنثى، كما حتدثت ال�شاعر 
با�شم كل الن�شاء اللواتي قتل الرجل فيهن 
املوؤنث  جمع  �شمري  م�شتخدمة  اأنوثتهن 
الغائب "هن" لتمثل �شوت االأنثى الراغبة 
يف بناء عاملها الوجداين اخلا�ص، هذه االأنثى 
احلب  هذا  ال�شادق،  احلب  اإىل  حتتاج  التي 
الذي �شكل عن�رضا هاما يف بناء كينونتها 
ووجودها االأنثوي حيث تقول يف ق�شيدة: 

"بحث يف احلب"
ول�شوف اأبحث عنك 
بحث مريدة عط�شى 

�شرتوى..
يوم تهطل من �شماكرْ
واأقيم فيك وحجتي 

اأن لي�ص يل 
وطن �شواكرْ

فاحلب عند ال�شاعرة مكون اأ�شا�شي يف بناء 
وطنها االأنثوي اخلا�ص، هذا الوطن االأنثوي 
"اأنتيكة  ق�شيدة  يف  ت�شويره  حتاول  الذي 

اال�شتهاء":
فهن اللواتي باأعينهن 

حملن الوجود
 فظل فتيا 

وهن اللواتي باأعينهن 
ينام الريق

وي�شحو مليا 
وهن اللواتي باأعينهن 

اأرى كل �شيء 
يراين جليا 

حاولت  اإذا  الف�شل  ه��ذا  يف  فال�شاعرة 
عامل  بناء  واإع��ادة  امل��ادي  الواقع  تفكيك 
ال�شعرية  روؤيتها  وفق  الوجداين  االأنثى 
االأنثوية  وكينونتها  الوجودية  وفل�شفتها 
وقد  املت�شيد  الرجل  �شلطة  من  املتحررة 
الف�شل  اهتماما كبريا لهذا  ال�شاعرة  اأولت 
اأي ن�شف   ( الذي جاءت فيه ت�شع ق�شائد 
اجلانب  الأهمية  وذل��ك  ال��دي��وان(  ق�شائد 

الوجداين يف عامل االأنثى 
البنية  ه��ذه  ويف  اجل�صد:  بنية   :2
من  ال��ث��اين  الف�شل  ق�شائد  �شندر�ص 
حاولت  وال��ذي  اجل�شد"  كنز   " ال��دي��وان 
ال�شاعرة فيه بناء عامل االأنثى اخلارجي ويف 
ق�شيدة " بالدي" تتحدث ال�شاعرة عن اآالم 
املراأة واأحزانها، كما تبداأ يف ت�شكيل ج�شد 

االأنثى وما تقدمه لالإن�شان حيث تقول:
بالدي.. اأتر�شني االأذى غري اآبهة 
.. وقد �شاع يف االأحرار اأنك اآلههرْ
واأنك جود االأر�ص.. جنة عدنها 

اإذا جاع بطن.. كان �شدرك فاكههرْ
اأما يف ن�ص " �شحيح زرقاء اليمامة" فقد 
العربية  املراأة  ق�شة  ال�شاعرة  ا�شتح�رضت 
ال�شهرية "زرقاء اليمامة" التي متيزت بحدة 
نظرها حيث كانت ترى على م�شرية ثالثة 
الق�شة  هذه  الكاتبة  وا�شتح�رضت  اأي��ام، 
لتعر عن هموم املراأة العربية املظلومة عر 
حيث  بنبوءتها  الرجل  اإميان  وعدم  التاريخ 

تقول: 
اإين اأرى �شجرا مي�شي به ب�رض 

واالإثمد احلالك املقرون يف قَرين 
كاأنني منذ ذاك الوقت خالدة 

ما زلت اأب�رض دهرا لي�ص يب�رضين 
يف رفة العني..ماذا، اأين، كيف، ملا؟

تاأبى احلقيقة اإال اأن ت�شائلني 
ا�شمني  تكرر  الن�ص  ه��ذا  يف  وال��الف��ت 
واحل�شية  ل��ل��روؤي��ة  ب��ارزي��ن  لع�شوين 
 6( العني  هما  املراأة  ج�شد  يف  والوجدانية 
مرات( والقلب )5 مرات( واإذا كان الرجال 
قد فقوؤوا عني املراأة وكذبوا نبوءتها - من 
ما  فاإنها   ، اليمامة-  زرق��اء  ق�شة  خالل 
زالت تهتدي بقلبها لت�شكل عاملها اخلا�ص 

وتبعث نبوءتها االأنثوية وال�شعرية .
العتيق"  ال�شخر  "جدائل  ق�شيدة  ويف   
االأنثوية  م�شاعرها  ال�شاعرة  ت�شف 
ويف  الوطن  الأر���ص  حبها  من  امل�شتمدة 
هذا الق�شيدة حتدثت حمن�ص عن املحطات 
التاريخية البارزة التي �شاهمت يف ت�شكيل 
الثقافة اجلزائرية، كما حتدتث يف ق�شيدة " 
بالتاريخ  اعتزازها  عن  ا�شطنبول"  معارج 
بغداد"   " ق�شيدة  ويف  العريق  االإ�شالمي 
اللتني  واأ�شالتها  بعروبتها  تعلقها  اأبدت 
اجل�شدية  كينونتها  ت�شكيل  يف  ت�شاهمان 

والروحية والوجدانية 
3 بنية الروح: و�شنتحدث يف هذه البنية 

عن جانبني روحيني مهمني عند ال�شاعرة
ال�شاعرة  تغذي  الديني:  اجلانب   – اأ 
الرا�شخ  اإميانها  خ��الل  من  دينيا  روحها 
بالدين االإ�شالمي والر�شالة املحمدية ويف  
تخو�ص  وال�شفاعة"  احلب  "بردة  ق�شيدة 
ال�شاعرة رحلة �شوفية تعر فيها عن احلب 
عليه  الله  �شلى  بالنبي  والتعلق  االإلهي 

و�شلم حيث تقول: 
قد جاد باالأ�شواء حتى خلتني 

فوق الراق ويف ال�شماء اأجول 
اأ�شتك�شف املخفي من اأ�رضارها 

واأبدد املجهول حني اأ�شول 
رحلتها  الق�شيدة  باقي  يف  وتوا�شل 
ال�شوفية وتعريجها يف عوامل الروح لتعر 
الذي  البعد  هذا  لالأنثى  الديني  البعد  عن 

ي�شكل عن�رضا هاما يف بناء كينونتها 
اإىل  اإ�شافة  الإن�صاين:  اجلانب  ب/: 
غذائها  يف  ال�شاعرة  تعتمد  الديني  البعد 
الذي يوحد  االإن�شاين،  البعد  الروحي على 
ولغاتهم  اأديانهم  اختالف  رغ��م  النا�ص 

واأعراقهم.. 
تفكيك  ديوانها  يف  حاولت  اإذا  فال�شاعرة   
الواقع واإعادة بناء وجودها االأنثوي انطالقا 
مكوناتها الرئي�شية الثالث البعد الوجداين 
وحاولت  الروحي  والبعد  اجل�شدي  والبعد 
اكت�شاف كنزها الكامن فيها لت�شكل عاملها 

االأنثوي اخلا�ص.

�صمية حمن�ص اأبعاد الكينونة الأنثوية يف ديوان ذلك الكنز املكنون  

اإلــى جميــع الأقــــالم
طريق  عن  ...را�صلونا  وم�صاهماتكم  موا�صيعكم   ل�صتقبال    ، اأرحب  ف�صاءا  لكم  تخلق  التحرير  جريدة  الأدبية  م�صاهماتكم  لكل   

journalaltahrir@gmail.com    الربيد اللكرتوين للجريدة

قراءة يف ديوان 

جزائرية  �صاعرة  حمن�ص:   �صمية   -
طالبة  باتنة،  وليــة  بربيكة  ولــدت 
وتعمل  العام"  القانون   " يف  دكتوراه 
وطنية  جوائز  بعدة  توجت  حمامية، 
رئي�ص  جائزة  اأبــرزهــا  من  وعربية 
فئة   – ال�صباب  للمبدعني  اجلمهورية 
الكثيب  جــائــزة   ،2012 ال�صعر- 
بالوادي)  الأدبــي  لالإبداع  الذهبي 
اجلائزة الثالثة( لها ديوانان: م�صقط 
املكنون  الكنز  ذلــك   2013- قلبي 
عدة  يف  ق�صائدها  ن�صرت   ،2017

�صحف وجمالت وطنية وعربية.

نبذة عن ال�صاعرة
بقلم/ د.عالوي ال�صمري 

/العراق
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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 لوكالة �لوطنية للن�شر و�لإ�شهار�

�لهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�س: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 �شرفنا �لإعالمي

�لثالثاء 05 ماي 2020 م �ملو�فق
لـ 12 رم�شان 1441 هـ - �لعــدد 1992 14�لت�شلية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية اأدرار
دائرة اأدرار
بلدية اأدرار

م�صلحة التنظيم وال�صوؤون العامة
مكتب اجلمعيات

الرقم:19/ م ج /2020.
و�صل ا�صتالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية

طبقا لأحكام املادة 18 من القانون  رقم 12 - 06 املوؤرخ يف 18 �صفر 1433 هـ املوافق لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم 
27 افريل 2020 ا�صتالم  مذكرة التعديالت املوؤرخة يف 06 فيفري 2020 بدون رقم  املتعلقة بتغيري ت�صكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية املحلية 
امل�صماة: . اجلمعية: جمعية حي اول ماي بلدية ادرار امل�صجلة حتت رقم: 53 بتاريخ 2015/12/07 املقيمة بـ: حي اول ماي- اأدرار  يرتاأ�صها 

ال�صيد )ة( :العربي �صاور .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية 
ولية ميلة

مديرية البيئة

اإن وايل ولية ميلة
باقرتاح من ال�صيدة مديرة البيئة يقرر

املادة الأوىل: يعلن عن فتح التحقيق العمومي املتعلق مبوجز التاثري على البيئة مل�صروع اإجناز غرف تربيد التابعة للموؤ�ص�صة ذات ال�صخ�ص الوحيد وذات 
امل�صوؤولية املحدودة جاد الأمني لال�صترياد والت�صدير الكائنة ببلدية بن يحي عبد الرحمان املادة 02 : يجري التحقيق العمومي على م�صتوى اإقليم بلدية 
بن يحي عبد الرحمان يف مدة ل تتجاوز خم�صة ع�صرة )15( يوم عمل اإبتداءا من تاريخ التعليق و يجب اأن يعلم اجلمهور بالقرار املت�صمن فتح التحقيق 
العمومي عن طريق تعليق العالن يف مقر امل�صروع مقر بلدية بن يحي عبد الرحمان و مقر بلدية ميلة مقر الولية و كذلك عن طريق ن�صر القرار الولئي 

يف جريدتني يومتني وطنيتني على اأن يتحمل �صاحب امل�صروع م�صاريف ذلك.
 املادة 03: يعني ال�صيد الربيع طبابخة مهند�ص دولة يف الت�صيري التقني واحل�صري ) ويف حالة غيابه ينوب عنه ال�صيد زكرياء قردة مهند�ص دولة يف ال�صكن 
والعمران( كمحافظ حمقق ببلدية بن يحي عبد الرحمان لهذا الغر�ص و عليه دعوة �صاحب امل�صروع لن�صر الإعالن يف اجلرائد الوطنية و القيام باإعداد 
حم�صر فتح التحقيق العمومي وفتح �صجل ذي خانتني ل�صتقبال اآراء و مالحظات اجلمهور �صواء املعار�صني منهم اأو املوافقني و يجب ان تكون املالحظات 

ال�صخ�صية م�صحوبة باإم�صاءات اأ�صحابها
املادة 04: يو�صع �صجل التحقيق العمومي يف مقر بلدية بن يحي عبد الرحمان كل يوم من ال�صاعة الثامنة �صباحا اإىل غاية ال�صاعة الرابعة و الن�صف 

م�صاءا ماعدا اأيام العطل .
املادة 05: يعلق الإعالن اجلمهور قبل ثمانية )08( اأيام على الأقل من ال�صروع يف التحقيق العمومي و بعد ن�صر القرار الولئي وذلك طيلة مدة امل�صروع 
بكيفية ت�صمن اإعالم اجلمهور اإعالما كامال و ي�صهد على وقوع هذا التعليق رئي�ص البلدية يجب اأن تكون حروف هذا الإعالن بارزة كما يجب اأن يبني طبيعة 
الن�صاط املراد ممار�صته و املوقع الذي يعتزم اأن يقام فيه، تاريخ ال�صروع يف التحقيق، ا�صم املحافظ املحقق، الأيام، ال�صاعات التي يتلقى فيها املحافظ 

املحقق مالحظات اجلمهور و املكان الذي ميكن فيه الإطالع على امللف.
املادة 06: يف نهاية التحقيق العمومي يغلق املحافظ املحقق �صجل التحقيق العمومي ويوقعه ويعد حم�صرا بذلك بالإ�صافة اإىل تقرير ي�صمل على جميع 
التحقيقات و املعلومات التكميلية التي جمعها مع اإعطاء راأي معلل اإىل ال�صيد الوايل )تدوين حم�صري الفتح والغلق و تقرير املحافظ املحقق يف �صجل التحقيق العمومي(. املادة 07: 

يف حالة ت�صجيل اعرتا�صات يف �صجل التحقيق العمومي يدعو ال�صيد الوايل �صاحب امل�صروع لتقدمي مذكرة جوابية يف اأجل ل يتعدى ع�صرة )10( اأيام.
 املادة 08 :ير�صل رئي�ص املجل�ص ال�صعبي البلدي ملف التحقيق العمومي مرفوقا برايه اإىل ال�صيد الوايل ) اأمانة اللجنة الولئية ملراقبة املوؤ�ص�صات امل�صنفة مديرية البيئة ( وذلك 

خالل الثمانية )8( اأيام التالية من نهاية مدة التحقيق العمومي
املادة 09: يكلف كل من ال�صيدات وال�صادة: الأمينة العامة للولية، مدير التقنني و ال�صوؤون العامة، مديرة البيئة، رئي�ص دائرة تاجنانت رئي�ص املجل�ص ال�صعبي البلدي لبلدية بن 

يحي عبد الرحمان، كل فيما يخ�صه بتنفيذ هذا القرار الذي �صين�صر يف ن�صرة 
القرارات الإدارية.

قرار رقم: 777 املوؤرخ يف 2020-04-21 يت�صمن ال�صروع يف التحقيق العمومي 
للموؤ�ص�صة  التابعة  تربيد  غرف  اإجناز  امل�صروع  البيئة  على  التاأثري  مبوجز  املتعلق 
ذات ال�صخ�ص الوحيد وذات امل�صوؤولية املحدودة "جاد الأمني لال�صترياد والت�صدير 

الكائنة ببلدية بن يحي عبد الرحمان

 التحرير 2020/05/05   

حدث يف مثل هذ� �ليوم
املجاهد  مقتل   -  1871

اجلزائري حممد املقراين 
يف �صاحة القتال بالقرب من 

مدينة البويرة.
�صوق  انهيار   -  1893

نيويورك لالأوراق املالية 
مما �صبب ك�صاد اقت�صادي 

كبري.
الوليات   -  1916

املتحدة تغزو جمهورية 
الدومنيكان.

تاأ�صي�ص   -  1931
جمعية العلماء امل�صلمني 

اجلزائريني.
الإيطالية  القوات   -  1936

حتتل اأدي�ص اأبابا.

1خمترع الساكسافون
2خمترع النايلون o ذو حال 

مزرية وثياب بالية
3اكثر لطفا o طيور كبرية ذات 

مناقري واسعة
4نصف طارت o بكاء بصوت عال
5رسام أسباين من القرن السابع 

عشر ُعِرف بدفء لوحاته 
وإنسانيتها o أوقع بكارثة

6سال دمه o حيوان حبري يصنع 

اللؤلؤ
7)ال (باالجنليزية o فيها تنمو 

حبوب القمح
8وزيرة اخلارجية األمريكية يف 

ادارة اوباما o خمترع طريقة 
القراءة للمكفوفني

9واضع قانون املقاومة الكهربائية 
o االشتياق الشديد

 o 10العيش يف هدوء وسكينة
ولدي o فاه

أفقــــــــــــــــــي

1األكثر تكرميا o أسّرة األطفال الرضع 
)مجع(

2عامل طبيعة اجنليزي ومؤسس علم الذرة 
احلديث o اجرب على انتظار شيء مرغوب 

بشدة
 o 3اقحم يف عمل بدون رغبة اآلخر

تقومي سنوي )فارسية األصل(
4طبق شعيب رئيسي يف مصر )معكوسة( 

o يغلي
5فريد ومتميز o سئم

6نقطة امدادا الغذاء والدم بني اجلنني 
وأمه o علو وأنفة )معكوسة( o اصدر 

صوتا نتيجة التأمل
7اصدر صوتا كالذباب o يتبع املذهب 

املتشدد
8االسم الثاين المرباطور فرنسي هزم يف 

معركة ووترلو
9مصمم الصاروخ الفضائي

10حيوان ماكر o كرة العني وحمجرها 
)معكوسة(

عمــــــــــــــودي 

 9 منها  و�حد  كل  كبرية،د�خل  مربعات   9 من  �شودوكو  لعبة  .تتاألف 

مربعات �شغرية لت�شكل �ل�شبكة من 81 مربعا �شغري�.

وعليه: �مالأ هذه �ملربعات �ل�شغرية باأرقام من 1�إىل 9 ب�شرط :

 1.�أن ليتكرر �لرقم د�خل �ل�شبكة �أفقيا وعموديا 

د�خل �أي مربع من �ملربعات �لت�شعة �لكبرية رقم  �أي  ليتكرر  2.�أن 

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  
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حدث وال حـرج
15

�صــورة و تعليــق
اأ�صتاذ الر�صم 

باملتو�صطة 
اجلديدة بواد 

املاء بباتنة ا�صتغل 
غياب التالميذ 

ب�صبب كورونا يف 
تزيني الأق�صام 

ليجعل منها حتفة 

عامل رو�صي يك�صف 
خدعة الإ�صابة 
بكورونا بدون 

اأعرا�ص
ك�شف كبري االأطباء يف 

م�شت�شفى االأمرا�ص 
املعدية مبدينة 

بطر�شبورغ، عن خطورة مر�ص كوفيد19- بدون اأعرا�ص، 
موؤكدا اأن هذا ال�شكل من املر�ص يحول املري�ص دون علمه اإىل 
م�شدر للعدوى بالفريو�ص التاجي. وقال الروفي�شور، ديني�ص 
غو�شيف، يف حالة عدم وجود اأعرا�ص، ميكن اأن يتحول املر�ص 

با�شتمرار من خفيف اإىل معتدل ومن ثم اإىل �شديد. واأو�شح 
الطبيب اأن”هذا االنتقال ميكن اأن ي�شتغرق من عدة اأيام اإىل يوم 
واحد اأو اأقل، من اأربع اإىل �شت �شاعات”. واأعلن اأي�شا اأن نقل 

عدوى الفريو�ص من حامله بدون اأعرا�ص، هو �شبب التف�شي 
الرئي�شي للمر�ص يف جميع البلدان.

واأ�شاف:” من ال�شعب ح�شاب مثل هذه احلامالت. كقاعدة 
عامة، يتم تقييم حامل الفريو�ص عدمي االأعرا�ص باأثر رجعي، اإي 
بعد اإ�شابته بالوباء، من خالل وجود االأج�شام امل�شادة للفريو�ص 

يف الدم.عالوة على ذلك، فاإن الت�شوير املقطعي املحو�شب 
)CT( كطريقة ت�شخي�شية اأ�شا�شية ل� COVID-19 غري 

منا�شبة وغري كافية لك�شفه، خا�شة بالن�شبة للمر�شى عدميي 
االأعرا�ص”.

احلماية املدنية تق�صي على اأفعى عرث عليها 
مبطبخ منزل بال�صلف 

متكن عنا�شر وحدة �حلماية �ملدنية بال�شطية، ولية �ل�شلف، من �لق�شاء علي 
�أفعى، عرث عليها مبطبخ �أحد �ملنازل. ياأتي هذ� على �إثر ند�ء �لإغاثة من طرف 

�أحد �ملو�طنني يف حدود �ل�شاعة �لو�حدة و�لن�شف من �شباح هذ� �ليوم، بوجود �أفعى 
مبطبخ متو�جد بالطابق �لأر�شي لعمارة بحي  300 م�شكن بال�شطية. وقد �أحدثت 

�لأفعى ذعر� كبري� لأفر�د

توقيف قا�صر متورط يف حماولة 
قتل �صديقه مبع�صكر 

�أوقفت عنا�شر فرقة 
حماية �لأ�شخا�س �له�شة 

بامل�شلحة �لولئية 
لل�شرطة �لق�شائية 

مبع�شكر، قا�شر� يبلغ 
يف  متورطا  عمره  من   17

حماولة قتل.�لعملية 
متت �إثر بالغ حول وجود �شخ�س م�شاب ملقى على �لأر�س بحي 

تعر�س  طفل  على  �لعثور  �لعا�شرة.ليتم  باملنطقة  م�شكن   300
لطعنات خمتلفة باأنحاء ج�شمه باأد�ة حادة مت نقله �إىل �مل�شالح 
�ل�شت�شفائية لتلقي �لإ�شعافات �لطبية.�أين با�شرت ذ�ت �مل�شالح 

�لتحقيقات يف �لق�شية لك�شف مالب�شاتها، حيث متكنت خالله 
من توقيف �مل�شتبه فيه وهو قا�شر.كما بني �لتحقيق يف �لق�شية 
�أن �شببها مناو�شات كالمية بني �لطرفني، تطورت �إىل �شجار وجه 
خالله �مل�شتبه فيه طعنات لل�شحية باأنحاء خمتلفة من ج�شمه.

و�أ�شتدعى �لأمر  نقله �إىل �مل�شالح �ل�شت�شفائية، �أين بقي حتت 
�لرعاية �لطبية.وعقب ��شتكمال �إجر�ء�ت �لتحقيق يف �لق�شية، 

�أجنز �إجر�ء ق�شائي �شد �مل�شتبه فيه وقدم �أمام �لعد�لة �لتي 
�أمرت بو�شعه رهن �حلب�س.

دفع احلجر ال�شحي ب�شبب وباء فريو�ص كورونا 
النا�ص ليعيدوا النظر يف العالقات مع االآخرين.

وقالت، هاين النك�شرت - جيم�ص، اخلبرية النف�شانية 
الريطانية التي عملت مديرة لرناجمي عر�ص 

الواقع "جزيرة احلب" و"االآخر االأكر" يف التلفزيون 
الريطاين قالت اإن فريقا واحدا من النا�ص يواجه عدوا 

واحدا يف بناية اأو غرفة مغلقة ي�شطر املقيمني اإىل 
اإعادة النظر يف العالقات.وقد تطلبت االإجراءات التي 

اتخذتها احلكومات يف خمتلف البلدان من النا�ص 
البقاء يف منازلهم وعدم مغادرتها ملدة طويلة. لذلك 

ميكن اأن تخل العزلة بتوازن العالقات بني الفريق 
وجريانه من جهة وداخل الفريق نف�شه من جهة اأخرى.

وتظهر لدى النا�ص املعزولني يف منازلهم حاجة 
للتوا�شل مع االآخرين. واإنهم جاهزون للتوا�شل حتى 
مع اجلريان الذين مل يتحدثوا معهم طيلة العام، اإال يف 

اأوقات االحتفاالت اأو االأعياد. ويبداأ النا�ص االهتمام 
باأحوالهم وحياتهم وذلك الأن عدوهم م�شرتك، وهو 
فريو�ص كورونا، الذي يدفعهم اإىل ت�شكيل حتالف 
موجه �شده. وهم يعرون عن ا�شتعدادهم ملواجهته 
معا.وقد تظهر تغريات حتى داخل العائلة الواحدة 

حيث ميكن اأن ت�شعل العزلة نارا جديدة يف العالقات 
الرومان�شية بني الزوج والزوجة.ويحدث ذلك دائما 

،ح�شب اخلبرية، يف اأوقات اخل�شائر واخلوف من اأخطار 
ما. ويجعل خطر االإ�شابة بفريو�ص كورونا النا�ص 

يقرتبون من بع�شهم البع�ص.

عاملة نف�ص توؤكد: 
النا�ص يعيدون 

النظر بعالقاتهم مع 
الآخرين يف احلجر 

ال�صحي

تعليمات وزارة ال�صوؤون الدينية 
بحا�صي خليفة يف الوادي يف مهب الريح

تنص تعليمة وزارة الشؤون الدينية واألوقاف على ضرورة مالزمة أئمة املساجد عرب 
الوطن مبناصب عملهم مع املؤذنني ملا تتطلبه هذه املرحلة العصيبة اليت يعيشها الشعب على 

ضوء تنامي ظاهرة العدوى لوباء كوفيد19)كوروال فريوس( ، لكن بعضهم اعترب نفسه يف 
عطلة تقنية مدفوعة األجر، كما جاء يف التعليمة بث القرآن الكرمي عرب مكربات الصوت 

يف أوقات معينة من اليوم حتددها سلطة اإلشراف مع تقدمي دروس تتناول خصوصيات 
املرحلة يف مواجهة هذا الوباء القاتل رغم املجهودات اجلبارة اليت تبذهلا املؤسسة 

األمنية إلجناح عملية احلجر الصحي املزنيل لتفادي أي عدوى من األشخاص، كما ورد 
يف تعليمة وزارة الشؤون الدينية واألوقاف دعم هذه املجهودات بإلقاء دروس خصوصية 

حول مالزمة املواطنني لبيوهتم مع توعيتهم خبطورة املرحلة اليت تعمل الدولة على 
ختطيها بأقل تكاليف مادية وبشرية، ويف سياق متصل يرى متابعون للشؤون الصحية يف 
حاسي خليفة الواقعة شرقي عاصمة والية الوادي أن غياب بعض األئمة عن مناصب 

عملهم وتكليف متطوعني كان له وقعه السليب يف مساعدة السلطات الصحية واألمنية يف 
مقاومة تفشي العدوى من املواطنني بواسطة توعيتهم وتزويدهم بثقافة صحية متكنهم 
من جتاوز هذه املرحلة العصيبة عن الدروس املقدمة ال عالقة هلا مبوضوع الوباء الذي 

ابتليت به اإلنسانية مجعاء مما 
يتطلب حسب تعبري هؤالء املتابعني 

تدخل الوصاية لتقنيني وتنظيم 
هذه االستعماالت ملكربات الصوت 

باملساجد خاصة بالنسبة للمساجد 
املتجاورة حىت ال تنحرف عن 

مسارها املقصود حسبهم. 



وكالت ال�صياحة والأ�صفار قاب قو�صني من الإفال�ص
بعد غلق �ملطار�ت،�ل�شحر�ء �جلز�ئرية ظلت �ملالذ �لوحيد لرب�جمهم

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

على  ــر  ــز�ئ �جل يف  �ل�شفر  ـــالت  وك تــو�جــه 
غر�ر باقي �لفاعلني يف �ل�شناعة �ل�شياحية 
كورونا  فــريو�ــس  ــاء  وب وطـــاأة  مــن  بالبالد، 
�لعامل،  �أنحاء  خمتلف  يف  �ملنت�شر  �مل�شتجد 
�إىل  �لــوكــالت  مــن  �لعديد  ��شطرت  حيث 
غلق �أبو�بها منذ �أكرث من �شهر و ن�شف، فيما 
طريقة  على  �لعثور  �أجل  من  �أخرى  تكافح 
�حلياة  ــادة  �إع و  ــر�ح،  �جل لت�شميد  منا�شبة 

للقطاع �ملنكوب.
طلبات  تــز�يــد  و  ــوز�ت  ــج �حل �إلــغــاء  يعد  و 
ــاع �ملــ�ــشــتــحــقــات عــو�مــل مــن بني  ــرتج ــش ��
�لأ�شفار  ــالت  وك فقط  لي�س  تقود  ــرى،  �أخ
�لفندقية  �لوحد�ت  �أي�شا  بل  �جلز�ئرية، 
ـــري�ن، مـــن �لــفــاعــلــني يف  ـــط ــات �ل ــرك ــش و �
ميكن  ل  طــريــق  نــحــو  �ل�شياحي  �لــقــطــاع 
يت�شم  مناخ  ظل  يف  خا�شة  بنهايته،  �لتكهن 
رم�شان،  �شهر  دخول  مع  ــر�د�ت  �لإي بهبوط 
فيه  تــرت�جــع  و  ــال  ــب �لإق ينخف�س  حيث 
�لعديد  بادرت  �لو�شع،  هذ�  �أمام  �لأ�شعار.و 
مقّر�تها  غلق  �إىل  �ل�شياحية،  �لوكالت  من 

عودة  حتى  �إجبارية  عطلة  يف  �لدخول  و 
كانت  �لوكالت  فبع�س  جماريها،  �إىل  �ملياه 
ت�شارع  مع  يطول.لكن  لن  �لأمــر  �أّن  تعتقد 
خمتلفة  مـــدن  يف  ــدة  ــدي ج ـــالت  ح ظــهــور 
�لــرحــالت  معظم  ــاء  ــغ �إل مت  ــر،  ــز�ئ �جل مــن 
و�لوفود �ل�شياحية �لتي كانت مربجمة نحو 
�أن  �ملفرت�س  من  �لتي  �جلز�ئرية  �ل�شحر�ء 
بعد  �لوكالت  و  لل�شّياح  �لوحيد  �ملالذ  تكون 
�خلارجية.وعلى  �لرحالت  و  �لأجو�ء  غلق 
من  �لعديد  قادها  �لتي  �ملحاولت  من  �لرغم 
�إنقاذ  حماولة  �أجل  من  �لوكالت  هذه  مالك 
ما ميكن �إنقاذه من وكالتهم من خالل و�شع 
�شهر  نهاية  �إىل  �أفريل  من  �لرحالت  برنامج 
رم�شان،  �شهر  عمرة  ذلك  يف  مبا  �ملقبل  �أوت 
باتت  و  خططهم  كل  �أ�شقطت  كورونا  �أن  �إل 
�لدخول  من  �أدنى  �أو  قو�شني  قاب  �شركاتهم  
�أن هذه �لوكالت مل  يف �شنة بي�شاء.خا�شة 
مار�س   10 منذ  و�حــدة  طــري�ن  تذكرة  تبع 
مطلع  منذ  �لفنادق  يف  حتجز  ومل  �ملا�شي، 
�لنبوي  �ملولد  عمرة  تعترب  نف�شه.و  �ل�شهر 
وكالت  لغالبية  بالن�شبة  رم�شان  وعمرة 
بل  �لأول،  �لرزق  م�شدر  �جلز�ئرية  �ل�شفر 

فقط،  بالعمرة  تخت�س  ــالت  وك هناك  �أّن 
لتجد نف�شها على حافة �لإفال�س و تدخل يف 
�لزبائن  مع  خا�شة  تنتهي  ل  �إد�رية  م�شاكل 
و  �أمو�لهم.   ��شتعادة  لطلب  �شارعو�  �لذين 
�جلز�ئرية  �لوطنية  �لنقابة  رئي�س  ك�شف 
�أّن  �شنو�شي  �إلــيــا�ــس  �ل�شياحة،  ــالت  ــوك ل
�لثالثة  �لأ�شهر  يف  تهاوت  �لوكالة  مبيعات 
على  �ملائة،  يف  �إىل80    60 بحدود  �لأخــرية 
تذ�كر  مبيعات  و  �ل�شياحي  �لقطاع  �شعيد 
�لطري�ن.و قال �شنو�شي �إنه يف ظل �لظروف 
على  �لطلب  ب�شاأن  �لتكهن  ميكن  ل  �حلالية 
�لإجاز�ت �ل�شيفية لق�شاء عطالت �شياحية 
منت�شف  يف  تظهر  قد  �ملبدئية  فاملوؤ�شر�ت 
�أ�شاف  تقدير.و  �أقل  على  �جلاري  ماي  �شهر 
�ل�شياحة  لوكالت  �لوطنية  �لنقابة  رئي�س 
�لتي  للتطور�ت  �لرتقب  من  حالة  هناك  �أن 
هناك  و�أن  �ملقبلة،  �لــفــرتة  يف  حتــدث  قــد 
يف  �لر�غبني  �لأ�شخا�س  مــن  كــبــري�ً  عـــدد�ً 
قر�ر�ت  على  يعتمد  ذلك  كل  �أن  �إل  �ل�شفر، 
�لتعليق يف دولة �ل�شفر �أو �لوجهة �ملق�شودة، 
�شتكون متبعة  �لتي  �لإجــر�ء�ت  مبا يف ذلك 
يف �ملطار�ت للتعامل مع �مل�شافرين �ملغادرين 

قائال  حديثه  �شنو�شي  تابع  �لقادمني.و  و 
ت�شامن  �شندوق  لفتح  مقرتحا  "رفعنا 
�لأ�ــشــر�ر  عــن  للتعوي�س  �ل�شفر  لــوكــالت 
�ملنتظر  �ملرحلة،ومن  هذه  يف  حلقتها  �لتي 
وكالة   1200 من  �أكرث  �إنقاذ  �آليات  ندر�س  �أن 
�شياحية تن�شط يف �جلز�ئر و تقوم بت�شكيل 

مئات �لعاملني".
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�إن كورونا در�س للب�شرية كتب �لكلمات دون خطها 
و �جربنا على �لتعامل معه وفق قو�نينه و�آلياته. 

�زد�دت �مل�شافة �لجتماعية يف تباعدها �لجتماعي 
بني ماليني �لب�شر يف �لبلد �لو�حد و بني مليار�ت 

عرب �لعامل، وفقدت �لب�شرية �حلركة �لجتماعية 
و هي �شل�شلة من �لد�ء�ت �ملتو��شلة و �لتي تقوم على 

�جلهد �لعام �ملنظم و�مل�شتمر وفق �لعمل على �لأحقية 
�لن�شطة �لتي نو�جه من خاللها ما نعي�شه و �نحنت 

لتهديدها �لوجودي و كيانها �لو�قعي، و�كتفى �لفاعلون 
عرب ت�شورهم �أن ع�شر �لرقمنة كفيل بت�شهيل �لأمور 

بل قد يلغي �لعزلة �لجتماعية و �ن ��شتخد�م �لهو�تف 
�لذكية و و�شائل �لتو��شل �لجتماعي و تكنولوجيا 

�ملعلومات قد يكون هو �ملخرج �ملتاح. و �حلقيقة �ن 
�حلركة �لجتماعية �لن�شطة هي ميد�نية �لفعل يف 

تنظيم �ل�شفوف و�لت�شامن �لجتماعي و خلق حركة 
�جتماعية و��شعة �لنطاق وفق �آليات �لتعاقد �ملكيف 

بني �ل�شلطة و فاعلي �حلركة �لجتماعية �لن�شطة 
و �لتي متكن �لنا�س من �لن�شمام و�ل�شتقطاب، 

�لتعاون و�لتن�شيق و�لت�شاور متجاوزين �لعو�ئق �لتي 
ُخلقت عرب �لتن�شئة �لجتماعية للمجتمعات و من 
ثمة تنتقل �حلركة �لجتماعية �لن�شطة للرتميم 

و �ل�شتمر�ر ل �لنك�شار و�لنح�شار، فهي متتلك 
�لإر�دة و�لوعي و يكفي �أل نفقد �لأمل باأن حركتنا 

�لجتماعية �لن�شطة ت�شتطيع حتقيق �لبقاء و لطاملا 
�أعاقت طريق �حلق و �لعد�لة و �مل�شاو�ة يف عمق �حلركة 
�لجتماعية �لن�شطة ذ�تها عرب تاريخ �لب�شرية �ملعا�شر 

وفق وعي مغيب و عجز عن �لتخل�س من �خل�شائ�س 
�ملختلة يف نظامه �لجتماعي �ن تعي�س �أف�شل بكثري 

من �أولئك �لذين يعي�شون حتت وطاأة تغريد�ت دونالد، 
فهم يو�جهون عو�ئق مفرطة �لتعاقدي وطرح بديل 

فعال لهذه �حلركة �لجتماعية �لتي ل تكتفي عرب 
فاعليها بالنقد �لعام و رجم �لغيب و ��شتح�شار غايات 

�لغد �ل�شيا�شية طموحا و �أحالما و �إمنا طرح بديل عاملي 
�إن�شاين يتمثل يف �حلركة �لجتماعية �لن�شطة �لتي 

جتعل للب�شرية قابلية للبقاء عرب طهر �أمنيات �لإن�شان 
لأخيه و ذ�ته.

بقلم: الأ�صتاذ رقيق عبد اهلل 

كورونا.. واحلركة 
الجتماعيـــــة

در��شة خطرية تك�شف كيف �أ�شاب �لوباء �ملاليني من �لب�شر
�شخ�س من كل خم�شة م�شابني ل تظهر عليه �أعر��س كورونا

�أظهرت در��شة �أجريت يف �إحدى بوؤر وباء كوفيد19- يف �أملانيا �أن �شخ�شا م�شابا من كل خم�شة ل ي�شاب باأي �أعر��س، وهذ� ما يف�شر �نت�شار 
�لعدوى بني �لآلف بدون �أن ي�شعرو� من �ل�شخ�س �لذي ل تظهر عليه �أعر��س.

�ألف ن�شمة يف منطقة   11 �لبالغ عدد �شكانها  �لباحثني يف جامعة بون در��شة معمقة على مر�شى يف مدينة غانغيلت  و�أجرى فريق من 
هاينزبرغ �إحدى بوؤر �ملر�س �لرئي�شية يف �أملانيا بعد م�شاركة زوجني م�شابني يف كرنفال.

و�شمحت �لدر��شة �لتي �أجريت على �أ�شا�س مقابالت وحتاليل و�شملت 919 �شخ�شا من 405 �أ�شر بتحديد معدل �لوفيات جر�ء �لإ�شابة. ويف 
�نغيلت �أ�شيب نحو %15 من �ل�شكان بالفريو�س. وبلغت ن�شبة �لوفيات بني �مل�شابني 0،37 %. وجاء يف �لدر��شة "�إذ� ما عممنا �لرقم على 
حو�يل 6700 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد19- يف �أملانيا، يقدر �أن يكون �إجمايل عدد �مل�شابني نحو 1،8 مليون، �أي �أكرث بع�شر مر�ت من �لعدد 

�لإجمايل للحالت �مل�شجلة ر�شميا". و�أ�شافت "يف غانغيلت مل تظهر �أي �أعر��س على %22 من �مل�شابني".
وقال �لطبيب، مارتن �ك�شرن، �أحد معدي �لدر��شة "يبدو �أن �إ�شابة من كل خم�س �إ�شابات تاأتي من دون �أي �أعر��س ما يدفع �إىل �لظن �أن 
�لأ�شخا�س �مل�شابني و�لذين قد ينقلون �لعدوى �إىل �آخرين ل ميكن ت�شخي�شهم ب�شكل موثوق به على �أ�شا�س �أعر��س �ملر�س �ملعروفة". 
ور�أى �أن هذ� �جلانب يوؤكد �أهمية �حرت�م �لتباعد �لجتماعي و�إجر�ء�ت �لنظافة. و�أ�شبحت منطقة هاين�شربغ بوؤرة ملر�س كوفيد19- 

ب�شبب �إقامة كرنفال فيها.
لوؤي.ي

ماكرون ينعي �إيدير :
�شوت فريد �نطفاأ و�شعر 

�أغانيه �شي�شتمر �شد�ه
�لفنان  ماكرون،  �إميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�س  عزى 
�إيدير،  �لأمازيغية  �لأغنية  و�أيقونة  �جلــز�ئــري 
قال  �ــشــد�ه.و  �شي�شتمر  �أغانيه  �شعر  ــاأن  ب مــوؤكــد� 
"�أفافا  ر�ئعة  �شاحب  بوفاة  �إنه  �لفرن�شي،  �لرئي�س 
�لذي  �ل�شعر  و�أن  �نطفاأ،  قد  فريد  :"�شوت  ينوفا" 
�ملتو�شط  �شفتي  بني  �شد�ه  �شي�شتمر  �أغانية  حتمله 
يف  ح�شابه  عــرب  لــه  تغريدة  يف  طويل."و  لوقت 
�أ�شوله  يغني  كان  �إيدير،  �إن  ماكرون،  قال  "تويرت" 
بني  �لأخــوة  عن  يد�فع  مغرتب  بحنني  �لقبائلية 
�ل�شعوب و باآمال �إن�شاين.                                                    ق/و
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