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م�شــــــــرع 4 عمـــال اأجــــــانب يف حادث مـــرور بورقلـــــــة

16دعت الدول اإىل فح�ص �سجالت حاالت االلتهاب الرئوي غري املحدد يف اأواخر 2019

16

يف انتظار الف�سل يف �سيناريو اإنهاء املو�سم الدرا�سي االأحد القادم
15 دج   1993   •  الثمـــــن  •  العــــدد   الثامنــــة    : www.altahrironline.com• االإربعاء  06 مـــاي 2020 م املوافــق لـ  13 رم�سان  1441 هـ     •  ال�سنة  االإلكرتوين  • املوقـع 

تطبيق الكرتوين جديد 
للم�شتثمرين لت�شهيل 

اختيار الزراعات الواجب 
تطويرها يف اجلنوب

تاأخري عملية ت�شجيل تالميذ التح�شريي والأوىل ابتدائي اإىل �شبتمرب  
16

الرئي�ص دعا اإىل تثمني ماليني الهكتارات من االأرا�سي ال�سحراوية

ال�شني ت�شتعد لإنتاج 100 
مليون جرعة من لقاح 
فاك" الواعد "كورونا 

املق�شيون من امل�شاعدات 
الرم�شانية يحتجون اأمام مقر 

بلدية �شيدي عقبة 

اأعوان الرقابــــة 
يحجــزون 117 كلغ 
من اللحوم الفا�شدة 

توقيف 5 اأ�شخا�ص 
وحجز كمية معتربة من 

الأقرا�ص املهلو�شة 

ب�سارتقرتب�سكرةالوادي

�ص 06�ص 06�ص 06

ال�شركة الوطنية للنقل 
بال�شكك احلديدية 
ت�شجل خ�شارة تقارب

 1 مليار دج

فيما مطار اجلزائر ُي�سجل خ�سائر 
بـ1.3 مليار دينار

16 02

قال أن التهافت غير المسبوق رفع عدد اإلصابات بكورونا ، رزيق:

• استعمال األقنعة الموجهة للسباحة أنقذ 75 مصابا بكورونا
• تسجيـــل 5 وفيات و190 إصابة جديدة  

• بن بوزيد لو يستعمل كل مواطن الكمامة ألمكن رفع الحجر
• رفع إنتاج »الكمامات البديلة« لتوفيرها لجميع المواطنين

احلكومـة �شت�شتعمل كل الو�شائــل الردعية 
�شد املخالفني لتجنيب اجلزائر الكارثة 

16/04/03
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جمعية الإح�شان بتغزوت 
تقــدم اأكرث من 40 لبا�شا 

واقيا لالأطقم الطبيــة 
05



االأربعاء 06 ماي 2020 م املوافق
لـ 13 رم�سان 1441 هـ - العــدد 1993

02احلدث

ال�شركة الوطنية للنقل بال�شكك احلديدية ت�شجل 
خ�شارة تقارب 1 مليار دج

حممد علي 
-----------------

"قيا�س  �أن  �لله  جاب  بن  و�أو�ضح 
�لتاأثري �لفعلي لوباء كورونا �مل�ضتجد 
ومد�خيل  �مل�ضافرين  حركة  على 
نوفمرب  ن��ه��اي��ة  �ضيتم  �ل�����رك��ة 
�ل�ضنوي  �لتقييم  �إجر�ء  لدى  �لقادم 

للن�ضاط".
�إجر�ء  على  حاليا  �ل�ركة  وتعكف 
فرتة  خالل  �مل�ضجلة  للخ�ضائر  تقييم 
�ل�ضهر  غاية  �إىل  �ل�ضحي  �حلظر 
من  �حلكومة,  �إىل  لتقدميه  �جل��اري 

�أجل �لتكفل بها.
وح�ضب نف�س �مل�ضدر فاإن "�إجر�ء هذ� 
�لأول  �لوزير  من  بطلب  مت  �لتقييم 
معرفة  �أجل  من  ج��ر�د,  �لعزيز  عبد 
خالل  �لوطنية  �ل�ركات  و�ضعية 
�إمكانيات  يف  و�لنظر  �لوباء  فرتة 
دعمها".ويقدر رقم �لأعمال �ل�ضنوي 
لل�ركة ح�ضب نف�س �مل�ضوؤول باأزيد 
نقل  من  حم�ضال  دج,  مليار   4 من 
5ر34 مليون  �أزيد من  �ل�ضلع ونقل 
قطار   240 مبعدل  �ل�ضنة  م�ضافر يف 
جاب  بن  �ل�ضيد  �ليوم.وح�ضب  يف 
تز�يد  "يف  �خل�ضارة  قيمة  فاإن  �لله 
عن  �لنظر  بغ�س  يوم"  كل  م�ضتمر 

�لتي  �ل�رقات  �لناجمة عن  �خل�ضائر 
وجتهيز�ت  من�ضاآت  لها  تعر�ضت 
�حلظر.وذكر  ف��رتة  خ��الل  �ل�ركة 
�ملتخذة  بالإجر�ء�ت  �لإطار  هذ�  يف 
للوقاية من فريو�س كورونا �مل�ضتجد 
نقل  حركة  وق��ف  ر�أ�ضها  على  و 
�إىل  �أدت  �لتي  و  باأنو�عه  �مل�ضافرين 
بال�ضكة  �مل�ضافرين  حركة  "وقف 
مقابل  باملائة   100 بن�ضبة  �حلديدية 
�ل�ضلع  نقل  ن�ضاط  على  �لإب��ق��اء 
غر�ر  على  �لإ�ضرت�تيجية  و�ملنتجات 
نقل �حلبوب و�حلديد وغريهما بن�ضبة 
نقل  جانب  �أي�ضا".و�إىل  باملائة   100
على  �ملوؤ�ض�ضة  ذ�ت  حتافظ  �ل�ضلع, 
و�لتي  �لبي�ضاء"  "�لقطار�ت  خدمة 

�ل�ضكة  ع��رب  رح���الت  يف  ت�ضري 
جناعتها  على  حفاظا  �حل��دي��دي��ة 
ولجناز مهام �ملر�قبة و�ل�ضيانة.كما 
�حلظر  وقت  حاليا  �ل�ركة  ت�ضتثمر 
وتهيئة  �لقطار�ت  �ضيانة  لإع��ادة 
جاهزة  لتكون  و�ملحطات  �لقاطر�ت 
للعودة �إىل �خلدمة مبا�رة بعد رفع 
�حلظر, ح�ضب بن جاب �لله.و توظف 
�أق�ضام  بني  عامل  �ألف   13 �ل�ركة 
�ملوكل  و�لعمال  و�ل�ضيانة  �لإد�رة 
�لقطار�ت  وت�ضيري  قيادة  مهام  لهم 
�أجورهم  يتقا�ضون  , و�لذين  و�لأمن 
�لعطلة  �إطار  يف  غيابهم  فرتة  طيلة 
على  �لأج��ر.و  مدفوعة  �ل�ضتثنائية 
��ضطرت  �ل�ركات,  باقي  غ��ر�ر 

�ل�ضحي  �لظرف  ظل  يف  �ل�ركة 
�حلايل �إىل منح عطلة ��ضتثنائية ل50 
باملائة من عمالها خا�ضة يف �لإد�رة 
مع �لإبقاء على �لعمال يف �لوظائف 
�لله.من  جاب  بن  ي�ضيف  �حليوية, 
�لأول  �مل�ضوؤول  ك�ضف  �أخرى,  جهة 
من�ضاآتها,  تعر�س  عن  �ل�ركة  عن 
�لأ���ض��الك  يف  ���رق��ات  ع��دة  �إىل 
�ملولد�ت  جانب  �إىل  �لكهربائية 
وطفايات  و�لبطاريات  �لكهربائية 
للعمال  �ملحمولة  و�لهو�تف  �حلر�ئق 
�ملناطق  يف  �لأج��ه��زة  من  وغريها 
وعنابة  وق�ضنطينة  باجلز�ئر  �جلهوية 

ووهر�ن .
و�أفاد باأن �ل�ركة كانت قد �ضطرت 
�ضمن برناجمها �ل�ضنوي �قتناء عدد 
من �لقطار�ت �إل �أن �لأزمة �ل�ضحية 
�ثر  �لعامل  دول  معظم  عرفتها  �لتي 
�ملعدة  �لرب�مج  على  مبا�ر  ب�ضكل 
فيها. �لنظر  �إعادة  ي�ضتدعي  ما  وهو 
وقال بن جاب �لله "�ضيتم بعد مرور 
�لو�ضع وتقييم ما  تقييم  �لوباء  فرتة 
ميكن �لقيام به .. نحن جمربون على 
كبرية  �خل�ضارة   , �لو�ضع  مع  �لتاأقلم 
خ�ضارة  هي  �لأكرب  �خل�ضارة  لكن   ,
�مل�ضافر �لذي ل ي�ضتطيع �لتنقل يف 

ظل هذ� �لظرف �ل�ضعب"

ب�شبب جائجة كورونا 

بلغت خ�شائر ال�شركة الوطنية للنقل بال�شكك احلديدية,  منذ بداية تعليق حركتها ب�شبب جائحة كورونا فريو�ص و حتى نهاية اأفريل املا�شي, قرابة 1 
مليار دج  اأي ما يقدر ب 50 باملائة من رقم اأعمال ال�شركة مقارنة بنف�ص الفرتة من 2019, ح�شبما اأفاد به املدير العام لل�شركة يا�شني بن جاب اهلل.

مطار اجلزائر ُي�شجل 
خ�شائر بـ 1.3 مليار دينار

قدرت  خ�ضائر  �جلز�ئر  مطار  موؤ�ض�ضة  �ضجلت 
مار�س  �ضهر  منت�ضف  منذ  دينار  مليار  ب�1.3 
 13 ح��و�يل  ميثل  ما  �ليوم  غاية  و�إىل  �ملا�ضي 
تفهم  عال�س  �لطاهر  �لعام  �ملدير  وثمن  باملائة. 
به  متر  �ل��ذي  �حل��ايل  �ل�ضحي  للو�ضع  �لعمال 
ودرج��ة  �إج���ر�ء�ت,  من  عنه  ترتب  وم��ا  �لبالد 
ما  ح�ضب  �ملوؤ�ض�ضة,  �إز�ء  به  حتلو  �لذي  �لوعي 
�ملتحدث  �جلز�ئرية.وح�ضب  �لأنباء  وكالة  ن�رته 
قطاع  على  �لعاملي  �ل�ضحي  �لو�ضع  �أث��ر  فقد 
تعليق  بعد  �لعامل   دول  من  �لعديد  يف  �لطري�ن 
�لرحالت �جلوية ومنها �جلز�ئر �لتي عرفت توقفا 
�لوطن.يذكر  مطار�ت  كل  عرب  �حلركة  يف  تاما 
22 من  �لدولية بد�ية من  �أنه مت تعليق �لرحالت 
من   19 يوم  �لد�خلية  و�لرحالت  �ملا�ضي  مار�س 
بع�س رحالت  �لإبقاء على  مقابل  �ل�ضهر,  نف�س 
نقل �ل�ضلع �ل�رورية مما �أثر �ضلبا على مد�خيل 

موؤ�ض�ضة ت�ضيري �ملطار�ت 
ق/و

م�شري جمهول لـ 1500 
موثق

�ضوؤ�ل  تغري�ضي  �لهو�ري  �لربملاين  �لنائب  قدم 
يف  �لتاأخر  �ضبب  فحو�ه  �لعدل  لوزير  كتابيا 
ترب�ضهم  �أن��ه��و�  �لذين  �جل��دد  �ملوثقني  تعيني 
ب�ضقيه �لنظري و�لكتابي منذ �أو�خر �ضهر فيفري 
�ملوثقني  من  عدد  �ضابق  وقت  يف  �ملن�رم.وعرب 
�لذي  �ملجهول  �مل�ضري  من  �نزعاجهم  عن  �جلدد 
�نتهو� �إليه وعدم و�ضع �لوز�رة �أي خريطة طريق 
ملو�عيد �أد�ء �ليمني ول �لتعيينات, خا�ضة مع تاأزم 
�ملرتب�ضني  كل  ��ضتقالة  نتيجة  �ملادي  و�ضعهم 
منذ  بطالة  يف  ودخولهم  �ل�ضابقة  منا�ضبهم  من 
جانفي 2019.وح�ضب �ملعنيني فاإن “وز�رة �لعدل 
منا�ضبهم  من  �مل�ضبقة  �ل�ضتقالة  على  �أجربتهم 
كاملة”,  �ضنة  د�م  �لذي  بالرتب�س  �للتحاق  قبل 
م�ضريين �إىل �أن هذه �لأخرية “�جتازوها دون �أجر 

ول تاأمني �ضحي طول هذه �ملدة”.
ق.و

ك�شف خمباأ لالأ�شلحة 
والذخرية يف البويرة

ك�ضفت مفرزة للجي�س �لوطني �ل�ضعبي, مبنطقة 
�لثعالبة, بلدية �لأخ�رية بولية �لبويرة بالناحية 
و�لذخرية  لالأ�ضلحة  خمباأ  �لأوىل,  �لع�ضكرية 
ر�ضا�ضة  م�ضد�ضات   )04( �أربعة  على  يحتوي 
 )55( �إىل  بالإ�ضافة  )04( خمازن ذخرية,  و�أربعة 
كيلوغر�م   )20( وع�رين  �ل�ضنع  تقليدية  قنبلة 
لوز�رة  بيان  به  �أفاد  ما  ح�ضب   ,TNT مادة  من 
“ويف  �أنه  �مل�ضدر  ذ�ت  �لوطني.و�أو�ضح  �لدفاع 
�إطار حماربة �جلرمية �ملنظمة, �أوقف عنا�ر �لدرك 
خالل  �جلمارك,  م�ضالح  مع  بالتن�ضيق  �لوطني 
وبرج  مترن��ضت  من  بكل  منف�ضلتني  عمليتني 
باجي خمتار بالناحية �لع�ضكرية �ل�ضاد�ضة, مهربا 
)01( و�ضبطو� �ضاحنتني )02( حمملتني ب� )48,3( 

طن من �ملو�د �لغذ�ئية.
ق/و

�لوطني  �جلي�س  �أرك��ان  رئي�س  ح��ّدد 
�ل�ضعيد  �ل��ل��و�ء  بالنيابة  �ل�ضعبي 
تويل  و����روط  �ضفات  �ضنقريحة 
�ل�ضعبي  �لوطني  �جلي�س  �إط���ار�ت 
لأ�ضمى �لوظائف و�مل�ضوؤوليات, م�ضدد� 
على �أن �ملرحلة �جلديدة تتطلب - خا�ضة 
من �لإطار�ت - �لتحلي ب�ضفات �لقائد 
يفر�س  �أن  عليه  يتعنّي  �لذي  �لناجح, 
�لكفاءة  عن  ف�ضال  �مليد�ن,  يف  وجوده 
و�لإخال�س  و�لنز�هة  و�جلدية  و�ملقدرة 
للجي�س وللوطن, مر�فعا على مو��ضلة 
�ضهر  خالل  �لقتايل  �لتح�ضري  �أعمال 
عبادة  �ل�ضوم  »�إن  قائال:  رم�ضان 

و�لعمل عبادة وكالهما يكّمل �لآخر«.
تقييم  معايري  �أه��م  �أن  �ضنقريحة  �أك��د 
�لتي  �لحرت�فية,  معيار  هو  �لإط��ار�ت 
جتعل من مبد�أ تقدي�س �لعمل و�لتفاين 
�ملر�تب  �أعلى  لبلوغ  �لوحيد  �ملنهج  فيه 
و�مل�ضوؤوليات,  �لوظائف  �أ�ضمى  وتقّلد 

و�جلدية  و�ملقدرة  �لكفاءة  عن  ف�ضال 
و�لنز�هة و�لإخال�س للجي�س وللوطن. 
وتفتي�س  عمل  زيارة  خالل  و�أ�ضاف, 
�لناحية  ووح����د�ت  ق��ط��اع��ات  �إىل 
�ملرحلة  �أن  بب�ضار,  �لثالثة  �لع�ضكرية 
�جلديدة تتطلب - خا�ضة من �لإطار�ت 
�لذي  �لناجح  �لقائد  ب�ضفات  �لتحلي   -
ب�ضفته  وجوده  يفر�س  �أن  عليه  يتعنّي 
لوحدته,  و�مل�ضري  و�مل��رب��ي  �مل���درب 
بقدرته  فالقائد  �مل��ي��د�ن.  يف  و�لقائد 
برتبته,  ولي�س  ملهنته  وحبه  وكفاءته 
يف  و�لتحكم  �لأد�ء,  ح�ضن  جانب  �إىل 
�مل�ضوؤولية,  بثقل  و�لوعي  �ل�ضالح, 
و�لقدرة على �أد�ء خمتلف �ملهام �مل�ضندة 
»هذه  �أن  و�أو�ضح  و�حرت�فية.  بنجاح 
�لحرت�فية, �لتي جتعل من مبد�أ تقدي�س 
�لوحيد  �ملنهج  فيه  و�لتفاين  �لعمل 
�ملر�تب  �أعلى  لبلوغ  �لأمنت  و�لو�ضيلة 
و�مل�ضوؤوليات,  �لوظائف  �أ�ضمى  وتقّلد 

و�جلدية  و�ملقدرة  �لكفاءة  عن  ف�ضال 
و�لنز�هة و�لإخال�س للجي�س وللوطن, 
�لأ�ضا�ضية عندي يف  �ملعايري  تلُكم هي 
خريطة  هي  وه��ذه  �لإط���ار�ت,  تقييم 
نعمل  �لتي  �جلديدة,  و�لنظرة  �لطريق 
تر�ضيخ  على  عليا,  كقيادة  جاهدين, 
كافة  م�����ض��وؤويل  �أذه���ان  يف  معاملها 
�لوطني  �جلي�س  ووح���د�ت  هيئات 
وّجه  مت�ضل,  �ضياق  ويف  �ل�ضعبي«. 
�لقطاع  م�ضتخدمي  �إىل  تهانيه  �للو�ء 
�جلي�س  �أف��ر�د  كافة  �إىل  خاللهم  ومن 
�ضهر  حلول  مبنا�ضبة  �ل�ضعبي,  �لوطني 
رم�ضان �ملبارك, مذكر� �إياهم باأن عبادة 
تتناق�س  �أن  �إطالقا  ميكنها  ل  �ل�ضوم 
ذلك  يف  متاأ�ضني  �لعمل,  عبادة  مع 
�لوطني,  �لتحرير  جي�س  يف  باأ�ضالفهم 
رم�ضان  �ضهر  من  يجعل  كان  �ل��ذي 
�لعدو, م�ضدد�  �ضهر �لنت�ضار�ت على 
باأعمال  �ل�ضيام  تتويج  »�رورة  على 

و�لوطن,  �جلي�س  بها  تفيدون  مثمرة, 
نحو  �أخ��رى  �أ�ضو�طا  بها  وتقطعون 
عربها  تفتحون  �لنجاحات,  من  �ملزيد 
�جلز�ئر  �أمام  و�ل�ضتقر�ر  �لأمل  �أبو�ب 
لقائه  لدى  �للو�ء,  و�أ�ضدى  �جلديدة«. 
�لعملياتي  �لقطاع  مقر  وحد�ت  باأفر�د 
�لتوجيهات  من  جملة  تندوف,  جنوبي 
وج��ه  ع��ل��ى  تتعلق  و�ل��ت��و���ض��ي��ات, 
�لأفر�د  حت�ضي�س  ب�رورة  �خل�ضو�س, 
كورونا  فريو�س  من  �لوقاية  بو�جب 
لتعليمات  �ل�ضارم  �لتطبيق  خالل  من 
و�لتقيد  �لإط����ار,  ه��ذ�  يف  �ل��ق��ي��ادة 
و�جلماعية,  �لفردية  �لنظافة  باإجر�ء�ت 
�لتح�ضري  �أعمال  مو��ضلة  على  عالوة 
�لقو�ت  حت�ضري  لتوجيه  وفقا  �لقتايل, 
يبلغ  �أن  �أج��ل  من   ,2020  -  2019
�ل�ضعبي  قو�م �ملعركة للجي�س �لوطني 

م�ضتوى �لمتياز يف كل �ملجالت.
ق/و

قال اإن املرحلة اجلديدة تتطلب التحلي ب�شفات القائد الناجح

�شنڤريحة يحّدد �شروط تويل اإطارات اجلي�ص اأ�شمى الوظائف وامل�شوؤوليات

و�أ�ضيب  حتفهم  �ضخ�ضا   14 لقي 
متفاوتة  ب��ج��روح  �آخ��ري��ن   667
مروريا  حادثا   564 يف  �خلطورة 
 26 من  �ملمتدة  �لفرتة  خالل  �ضجل 
ح�ضب  �جل��اري  ماي   2 �ىل  �أفريل 
مل�ضالح  ح�ضيلة  ب��ه  �أف���ادت  م��ا 
�مل�ضدر  �ملدنية.و�أو�ضح  �حلماية 

يف  �ضجلت  ح�ضيلة  �أثقل  �أن  ذ�ته 
و  �أ�ضخا�س   3 بوفاة  ب�ضكرة  ولية 
�إ�ضابة 14 �أخر� بجروح مت �إ�ضعافهم 
�ل�ضت�ضفائية  �ملر�كز  �إىل  وحتويلهم 
مرور. حو�دث   10 �إثر  على  وذلك 
وح��د�ت  قامت  �آخ��ر  جانب  وم��ن 
حريق   295 باإخماد  �ملدنية  �حلماية 

وحر�ئق  و�ضناعية  منزلية  منها 
�لعمليات  يخ�س  فيم��ا  خمتلفة.�أما 
�حلماية  عنا�ر  قامت  فقد  �ملختلفة 
نف�س  ف�ي  تدخل   4956 ب�  �ملدنية 
�لفرتة لتغطية 4486 عملية �إ�ضعاف 

و �إنقاذ �أ�ضخا�س يف خطر.
ق/و

خالل اأ�شبوع

وفاة 14 �شخ�شا واإ�شابة 667 اآخرين بجروح  
تعليمة يف حوادث املرور  �أي  �إ�ضد�رها  �لوطنية,  �لرتبية  وز�رة  نفت   

�ملتعاقدين  �لأ���ض��ات��ذة  ع��ق��ود  ف�ضخ  بخ�ضو�س 
�ملعلومة  تق�ضي  �رورة  على  موؤكدة  و�مل�ضتخلفني, 

�ل�ضحيحة من "م�ضدرها �لر�ضمي".
�لأ�ضاتذة  علم  �إىل  لها  بيان  يف  �ل���وز�رة  و�أن��ه��ت 
�لدر��ضية  �ل�ضنة  بعنو�ن  و�مل�ضتخلفني  �ملتعاقدين 
�جلارية �أن "ما ن�ر يف �إحدى �جلر�ئد �ليومية �ل�ضادرة 
عقود  ف�ضخ  بخ�ضو�س   2020 ماي   02 �ل�ضبت  يوم 

من  له  �أ�ضا�س  ل  و�مل�ضتخلفني  �ملتعاقدين  �لأ�ضاتذة 
تعليمة  �أي  قاطعا �ضدور  نفيا  "تنفي  و�أنها  �ل�ضحة" 

يف �ملو�ضوع بهذ� �خل�ضو�س".
باأن  �لوطنية  �لرتبية  وز�رة  ذكرت  �ل�ضدد,  هذ�  ويف 
م�ضدرها  من  يكون  �ل�ضحيحة  �ملعلومة  "تق�ضي 
موقعها  على  �ل��دوري  بالطالع  وذل��ك  �لر�ضمي, 
مو�قع  على  �لر�ضمية  و�ضفحاتها  �لإل��ك��رتوين 
�لتو��ضل �لجتماعي".                                      ق/و

وزارة الرتبية تنفي اإ�شدار تعليمة بخ�شو�ص ف�شخ 
عقود الأ�شاتذة املتعاقدين وامل�شتخلفني 



بن بوزيد يوؤكد اأن اجلزائر يف ا�شتقرار ن�شبي فيما يتعلق بتف�شي "كورونا"

لو ي�شتعمل كل مواطن الكمامة لأمكن رفع احلجر

لوؤي ي
-------------------

��ضتقر�ر  يف  �جلز�ئر  �أن  �لوزير  و�أ�ضاف 
كل  ج��ه��ود  ت��ك��اث��ف  بف�ضل  ن�ضبي 
ج��ز�ئ��ري  ك��ل  على  �لقطاعات,لكن 
�نت�ضار  �أجل �حلد من  �لكمامة من  و�ضع 
مو�طن  كل  ي�ضتعمل  لو  خا�ضة  �لوباء, 
و�أك��د  �حلجر.  رف��ع  فيمكننا  �لكمامة 
�لوباء  �ضتحارب  �جل��ز�ئ��ر  �أن  �ل��وزي��ر 
منظومة  بناء  يف  وننطلق  عليه  ونتغلب 
�ل�ضحة  وزير  جديدة.و�أ�ضاف  �ضحية 
�إن  �مل�ضت�ضفيات  و�إ�ضالح  و�ل�ضكان 
�أق��ره��ا  �ل��ت��ي  و�ل��ع��الوة  �خل��ط��ر  منحة 
م�ضتخدمي  لفائدة  �جلمهورية  رئي�س 
يف  �ملجندين  حق  من  �ل�ضحة,  قطاع 
فقط  كورونا  ملو�جهة  �لأوىل  �ل�ضفوف 
هذه  �أن  بوزيد  بن  غريهم.و�أ�ضاف  دون 
�ملعر�ضني  لالأ�ضخا�س  موجهة  �ملنحة 
�ل�ضفوف  يف  و�مل��ت��و�ج��دي��ن  للخطر 
�ل�ضياق  نف�س  يف  يقول  �لأوىل.وتابع 
�ملنحة  من  ي�ضتفيد  �أن  �ملعقول  غري  "من 
من مل يقم باأي �ضيء يف هذه �لظروف", 

هم  �مل�ضت�ضفيات  مدر�ء  �أن  �إىل  م�ضري� 
�لأ�ضخا�س  قائمة  و�ضع  عن  �مل�ضوؤولون 
�ملنحة.    من  �ل�ضتفادة  لهم  يحق  �لذين 
عبد  و�ل�ضكان  �ل�ضحة  وزير  و�أعطى 
لبعث  توجيهات  ب��وزي��د  ب��ن  رح��م��ن 
�إ�ضافة  �ل�ضحية  و�حلمالت  �لرب�مج 
ملحاربة  حاليا  �ملخ�ض�ضة  تلك  �إىل 
بيان  ك��ورون��ا.و�أف��اد  جائحة  تف�ضي 
�إطار�ت  مع  �جتمع  �لوزير  �أن  للوز�رة, 
�رورة  على  و�أك��د  �ملركزية,  �لإد�رة 
�لرب�مج  تنفيذ  على  �ضنة  ككل  �ل�ضهر 
�حلر  مبو�ضم  �ملتعلقة  �لتوعية  و�حلمالت 
�ل�ضتثنائية  �لظروف  هذه  خالل  �ضيما 
كورونا. فريو�س  تف�ضي  ميزها  �لتي 
متابعة  وج��وب  على  �ل��وزي��ر  و���ض��دد 
�لإ�ضابة  ملكافحة  �لوطنية  �حلملة 
بع�س  من  و�لوقاية  �لعقارب  بل�ضعات 
�ملياه  طريق  ع��ن  �ملتنقلة  �لأم��ر����س 
بارتفاع  �ملرتبطة  �لغذ�ئية  و�لت�ضممات 
بفئة  �أك��ر  و�لهتمام  �حل��ر�رة,  درج��ة 
�مل�ضابني  �ضيما  �مل�ضنني  �لأ�ضخا�س 

�ملزمنة. بالأمر��س 

�حلو�مل  بالن�ضاء  �لتكفل  وبخ�ضو�س 
�ل�ضحة  وزي��ر  �أك��د  �لفرتة  ه��ذه  خ��الل 
خالل  م��ن  �لتكفل  ه��ذ�  تعزيز  على 
�لعمومي  �لقطاعني  ب��ني  �لتن�ضيق 
�مل�ضابني  بفئة  يتعلق  و�خلا�س.وفيما 
على  �مل�ضوؤول  ذ�ت  �ضدد  بال�رطان 
�خل��ا���ض��ة  �ل�����ض��ب��ك��ة  رق��م��ن��ة  تفعيل 
مع  بالأ�ضعة  �لعالج  مو�عيد  بتحديد 
�ملتو�جدة  �مل�ضالح  بني  تو�زن  �إح��د�ث 
�لوطن  بجنوب  ونظريتها  بال�ضمال 
�ملنتمني  للمر�ضى  �ل�ضماح  �أج��ل  من 
بعيدة  مو�عد  تعرف  �لتي  للمناطق 
يقبل  ل  �لتي  بتلك  �لعالج  �أج��ل  من 
�أجل  من  �ملر�ضى  من  كبري  عدد  عليها 
�لوزير  �ملو�عيد.و�أكد  هذه  مدة  تقلي�س 
ن�ضاطات  بعث  �إع���ادة  ���رورة  على 
و�إعادة  ها  �جلو�رية  �ل�ضحة  �ملوؤ�ض�ضات 
�لتكفل  لتح�ضني  منها  �لبع�س  تاأهيل 
�جل���و�ري ب��امل��و�ط��ن��ني وت��ق��ري��ب �أك��ر 
�ل�ضغط  وتخفيف  �ملو�طن  من  �ل�ضحة 
�ملدن  يف  تقع  �لتي  �مل�ضت�ضفيات  على 

�لكربى. 

عدم  اأن  ال�شلف  لولية  زيارته  خالل  اأم�ص  بوزيد  بن  الرحمن  عبد  امل�شت�شفيات  واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة  وزير  ك�شف 
احرتام املواطنني لالإجراءات الوقائية جعل الدولة تقرر اإعادة غلق بع�ص الن�شاطات املت�شررة من احلجر.

تقلي�ص نفقات الت�شيري ل يخ�ص الأجور 
والتحويالت الجتماعية

مع اعتماد احلكومة �شرامة اأكرب يف قانون املالية التكميلي

��ضتبعدت �حلكومة �لتقلي�س من �لأجور و 
�لتحويالت �لجتماعية من �عتماد �ر�مة 
نفقات  تخفي�س  ق��ر�ر  بعد  �أك��رب  مالية 
بن�ضبة  �جلارية  بال�ضنة  �خلا�ضة  �لت�ضيري 
�لتي كانت مقررة  بتلك  باملئة مقارنة   50

مبدئيا يف قانون �ملالية �لتكميلي 2020 .
و�أ�ضحى �مل�ضعى �ملايل �روريا �أكر من 
�ل�ضحية  �لأزم��ة  نتيجة  م�ضى  وقت  �أي 
فريو�س  جائحة  ع��ن  �لناجمة  �لعاملية 
�نعكا�ضات  من  حتمله  ما  كل  و  كورونا 
 , �لنفط  �أ�ضعار  و�نهيار  ثقيلة  �قت�ضادية 
مدرج يف خمطط عمل �حلكومة �مل�ضادق 
عليه يف فرب�ير �ملن�رم . وح�ضب �لعر�س 
�لذي قدمه وزير �ملالية عبد �لرحمان ر�وية 
نفقات  تقلي�س  فان  �لوزر�ء  جمل�س  �أمام 
قانون  �إط��ار  يف  �ضيج�ضد  �لذي  �لت�ضيري 
نفقات  يخ�س   2020 �لتكميلي  �ملالية 
يخ�س  ل  بالتايل  و  موؤ�ض�ضاتها  و  �لدولة 

�لأجور و �لتحويالت �لجتماعية .
و�لأكر من ذلك و بالرغم من �ل�ضغوطات 
�لأجر  رفع  �ل��وزر�ء  جمل�س  قرر  �ملالية 
�لأدنى �لوطني �مل�ضمون �إىل 20.000 دج 
و�إعفاء كل دخل يقل �أو ي�ضاوي 30.000 
�لإجمايل  �لدخل  على  �ل�ريبة  من  دج 

�بتد�ء من �لفاحت يونيو �لقادم.
كان   ,2020 ل�ضنة  �لأوىل  �ملالية  قانون  و 
قد ��ضتثنى �ملهن �حلرة غري �لتجارية, �لتي 
يزيد م�ضتوى مد�خيلها عن 15.000.000 
لنظام  ليخ�ضعها  �جلز�يف,  �لنظام  دج, من 
�لربح �حلقيقي, من خالل �إعادة �إدخال نظام 
�أ�ضحاب  فان  بالتايل  �ملر�قب.و  �لت�ريح 
هذه �ملهن, �لتي كانت يف �ملا�ضي خا�ضعة 
�أ�ضبحو�  قد  �لوحيدة,  �جلز�فية  لل�ريبة 
يناير  �لفاحت  منذ  يدفعو�,  ب��ان  ملزمني 
�لإجمايل  �لدخل  على  �ل�ريبة  �لأخ��ري, 
ن�ضبي  مبعدل  �لتجارية,  غري  �لأرباح  على 
و  �ل�ريبة,  من  حم��ررة   % ب26  يقدر 
 2 بن�ضبة  �ملهني  �لن�ضاط  على  �لر�ضم 

على  �لر�ضم  و  �ملهنية  �ملد�خيل  على   %
 .%  19 �أو   %  09 بن�ضبة  �مل�ضافة  �لقيمة 
ومن خالل هذ� �لقر�ر �جلديد �ل�ضادر عن 
�حلرة  �ملهن  �إدر�ج  �ضيعاد  �لوزر�ء,  جمل�س 
�لنظام �جلز�يف.ويف �ملجال �جلبائي,  �ضمن 
فان �لربنامج �لرئا�ضي وكذ� خمطط عمل 
يف  �لنظر  "�إعادة  على  ير�هنان  �حلكومة, 
�لنظام �جلبائي من �جل �ل�ضتجابة ملعايري 
�لتناف�ضية  و  �ل�ضتقر�ر  و  �ل�ضت�ر�ف, 
��ضتد�مة  و  جهة,  من  �جلبائي,  �ملجال  يف 
�لجتماعي من  �لإن�ضاف  و  �لعمل  فر�س 
جهة ثانية, و ذلك من �جل �ضمان م�ضاهمة 
�ل�ر�ئب,  د�فعي  فئات  ملختلف  مت�ضاوية 

و مد�خيل متويل �لنفقات �لعمومية".
�أن  �إىل  كما ي�ضري خمطط عمل �حلكومة, 
هدف �ل�ضيا�ضة �جلبائية �جلديدة, يتمثل يف 
"زيادة �لعائد�ت �جلبائية, من خالل تو�ضيع 
خالل  من  لي�س  و  �لقت�ضادي,  �لن�ضاط 

�لرفع من م�ضتوى �ل�ر�ئب".
�أن  �إىل  �ل�ضدد,  هذ�  يف  �لإ�ضارة  وجتدر 
�لنخفا�س �لكبري لأ�ضعار �لنفط, �مل�ضجل 
يقل�س  �أن  �ضانه  من  �لنفطية,  �ل�ضوق  يف 
خالل  �جلز�ئر  �ضادر�ت  من  كبري  ب�ضكل 
�ملالية  قانون  م�روع  �ل�ضنة.ويتوقع  هذه 
لإير�د�ت  تر�جعا   ,2020 ل�ضنة  �لتكميلي 
�ملحروقات �إىل 6ر20 مليار دولر, مقابل 
قانون  يف  �ملتوقعة  دولر,  مليار  4ر37 

�ملالية �لأويل ل�ضنة 2020.
خمزون  فان  �لرت�جع,  هذ�  �إىل  بالنظر  و 
�لبالد من �حتياطي �ل�رف, �ملتوقع مبدئيا 
ب6ر51 مليار دولر, �ضي�ضجل �نخفا�ضا 

�إىل 2ر44 مليار دولر, يف نهاية 2020.
�إل �أن رئي�س �جلمهورية عبد �ملجيد تبون, 
قد �عترب خالل لقائه �لأخري مع م�ضوؤويل 
�لنفطية  �إعالم وطنية, بان �لأزمة  و�ضائل 
�لتي تعي�ضها �جلز�ئر وبقية �لبلد�ن �ملنتجة 

للنفط, ت�ضكل "�أزمة ظرفية و لي�ضت 
هيكلية".                                     لوؤي ي

احلدث االإربعاء 06 ماي 2020 م املوافق03
لـ 13 رم�سان 1441 هـ - العــدد 1993

اجلامعية  ال�شنة  تاأجيل  "الكنا�ص"مع 
  " يف حال ا�شتمرار جائحة "كورونا

اقرتحت �شهر �شبتمرب املقبل لإمتامها

�ملجل�س  لنقابة  �لوطني  �ملن�ضق  �ضدد 
عبد  �لعايل  �لتعليم  لأ�ضاتذة  �لوطني 
�إكمال  ���رورة  على  ميالط  �حلفيظ 
م�ضتبعد�  �جلامعية  �لدر��ضية  �ل�ضنة 
خالل  بي�ضاء  �ضنة  حدوث  �إمكانية  متاما 

�حلايل. �لدر��ضي  �ملو�ضم 
و�أ����ض���اف ع��ب��د �حل��ف��ي��ظ م��ي��الط يف 
�لطلبة  عودة  �أن  له  �إذ�عية  ت�ريحات 
�لو�ضع  بتطور�ت  مرهون  �جلامعة  �إىل 
 15 تاريخ  مقرتحا  �لبالد  يف  �ل�ضحي 
��ضتمر�ر  حالة  ويف  لذلك,  موعد�  ماي 
�إىل  �لتاريخ  هذ�  يوؤجل  �لوباء,  �نت�ضار 
يف  �لأخري  �لقر�ر  مرجعا  �ملقبل,  �ضبتمرب 
�إىل  �جلامعية  للدر��ضة  �لعودة  م�ضاألة 
�ملتحدث  نف�س  �جلمهورية.ودعا  رئي�س 
للعودة  �ل�ضتعد�د  �إىل  �جلز�ئرية  �جلامعة 
و�ضبعمائة  مليون  لنحو  �لتدريجية 
مر�حل  ث��الث  على  وذل��ك  طالب  �أل��ف 
لتفادي  معينة  در��ضية  ومب�ضتويات 
خطورة  من  عنه  ينجر  وما  �لكتظاظ 
مدة  �أن  �ل�ضحي.و�عترب  �لو�ضع  على 
للطلبة  كافية  ث��الث��ة  �إىل  �أ�ضبوعني 
ن�ضبة  لأن  �لمتحانات  �إىل  للذهاب 

�ملو�ضم  �أن  كما  متقدمة  �ل��درو���س 
عن  بعيد�  بالهدوء  متيز  �حلايل  �جلامعي 
تفعيل  م�ضاألة  �لإ�ر�بات.وبخ�ضو�س 
�خليار  هذ�  �ن  �عترب  �لرقمية  �لأر�ضية 
جاء يف مرحلة �أزمة متر بها �لبالد و�أنه "ل 
مع  للتعامل  �لكافية  �خلربة  لدينا  توجد 
هذه �لتقنية مما خلق نوعا من �لرتباك يف 
�جلز�ئرية  �جلامعة  �أن  �ل�ضاأن".و�أبرز  هذ� 
تتوفر على هياكل متطورة, بتو�جد 105 
غري  �لوطني,  �مل�ضتوى  على  جامعات 
�جلانب  يف  و��ضحا  نق�ضا  ت�ضجل  �أنها 
جعل  ما  وهو  و�لتكنولوجي,  �لب�ري 
�لأخرية  �ملر�تب  تتذيل  �جلز�ئرية  �جلامعة 
كما   ,26000 �ملرتبة  يف  بوجودها  دوليا 
�لعربي  �مل�ضتوى  على  م�ضنفة  غري  �أنها 
�لأخري  يف  ميالط  دعا  و�لإفريقي.كما 
ذهنيات  �جلذري يف  �لتغيري  �إىل �رورة 
و�لأ�ضتاذ  �لطالب  مع  و�لتعامل  �لت�ضيري 
�أن  ,خا�ضة  �ضو�ء  حد  على  �جلامعي, 
على  ر�ت��ب  �أدن��ى  يتقا�ضى  �لأخ��ري  هذ� 
وهو  �لر�هن  �لوقت  يف  �لعاملي  �مل�ضتوى 

م�ضتقبال. وتد�ركه  مر�جعته  يجب  ما 
لوؤي ي

رفع اإنتاج "الكمامات البديلة" لتوفريها جلميع املواطنني
بال�ضناعة  �ملكلف  �ملنتدب  �لوزير  �أكد 
باأحمد,  بن  لطفي  �لدكتور  �ل�ضيدلنية 
�لبديلة"  "�لكمامة  ب�  �ل�ضتعانة  �أن 
يف  �ضت�ضاهم  �لقما�س  من  �مل�ضنوعة 

�ملو�طنني. جلميع  توفريها 
لوكالة  ت�ريح  يف  باأحمد  بن  و�أو�ضح 
تف�ضي فريو�س  منذ  �أنه  �جلز�ئرية,  �لأنباء 
�لعامل  دول  من  �لعديد  �رعت  كورونا, 
ت�ضنيع  يف  �ل��وب��اء  م��ن  ت��ع��اين  �ل��ت��ي 
�إعادة  ميكن  قما�س  من  بديلة"  "كمامات 

مر�ت. عدة  و��ضتعمالها  غ�ضلها 
�رعت  باجلز�ئر,  �لفريو�س  تف�ضي  وبعد 
و�لتعليم  �لتكوين  وز�رة  م��ن  ك��ل 
و�ملناجم  �ل�ضناعة  وز�رة  وكذ�  �ملهنيني 
�لكمامات,  من  �لنوع  ه��ذ�  �إن��ت��اج  يف 
�خلو��س  �ل�ضيادلة  بع�س  �إىل  بالإ�ضافة 
هذه  توفري  على  عملو�  �لذين  و�حلرفيني 
كوفيد19-  �نت�ضار  من  �لو�قية  �مل��ادة 

�جلز�ئريني. كل  متناول  يف  جعلها  ق�ضد 
"�لكمامات  ميزة  �أن  باأحمد  بن  و�عترب 
�لت�ضنيع  "�ضهلة  �أنها  يف  تكمن  �لبديلة" 
مما  �ل�ضتعمال,  و�إع��ادة  للغ�ضل  وقابلة 

�ملجتمع,  �أفر�د  جميع  متناول  يف  يجعلها 
مو�ضم  خ��الل  ��ضتعمالها  ميكن  كما 
�لأنفلونز�  فريو�س  �نت�ضار  عند  �ل��ربد 

�ملو�ضمية".
�إل��ز�م  ف��اإن  �ملنتدب,  �ل��وزي��ر  وح�ضب 
من  �جلديد  �لنوع  هذ�  با�ضتعمال  �ملجتمع 
كورونا  فريو�س  من  للوقاية  �لكمامات 

�ملجتمع". ثقافة  "�ضمن  �ضيجعلها 
�ضيتم  �أنه  باأحمد  بن  لطفي  ك�ضف  كما 
�ل�ريعة  �ملخربية  �لكو��ضف  �إن��ت��اج 
من  بد�ية  كورونا  فريو�س  عن  للك�ضف 

ماي. �ضهر  من  �لثالث  �لأ�ضبوع 
�ضيتم  �أن��ه  �ملنتدب,  �ل��وزي��ر  و�أ���ض��اف 
�ملقبل  �لأ���ض��ب��وع  خ��الل  �جتماع  عقد 
�أجل  من  �لطبية  �لأقنعة  منتجي  مع 
�لإن��ت��اج. ��ضتئناف  على  م�ضاعدتهم 
�إذ�عي  ت�ريح  يف  باأحمد,  بن  وك�ضف 
�ملادة  من  منتظم  متوين  �ضمان  �ضيتم  �أنه 
�لذ�تي يف جمال  �لأولية وبلوغ �لكتفاء 
�أنه  باأحمد  بن  �لطبية.وك�ضف  �لأقنعة 
ت�ضدير  يف  ك��ذل��ك  �لتفكري  ي��ج��ري 
و  �لقفاز�ت  غر�ر  على  �أخرى  منتجات 

�ملطهرة  �ملحاليل  و  �ل�ريعة  �لكو��ضف 
جز�ئريا,  م�ضنعا   40 حاليا  ينتجها  �لتي 
�ل�ضيدلنية  �ل�ضناعة  و�أن  خا�ضة 
خالل  من  �ملوعد  يف  كانت  �جلز�ئرية 
للتجهيز�ت  �ملحلي  �لإن��ت��اج  تعزيز 

�لوباء. ملو�جهة  �ل�رورية  و�لأدوية 
�أن  �ل�ضياق,  ه��ذ�  يف  �ملتحدث  و�أك��د 
28 م�ضت�ضفى  متعامال جز�ئريا �ضيقدم ل� 
حو�يل مليون لرت من �لأك�ضجني �مل�ضنع 
وحدتني  خالل  من  جماين  ب�ضكل  حمليا 
�لأغ���و�ط. و  ورق��ل��ة  م��ن  بكل  تقعان 
�لك�ضوفات  �أج��ه��زة  يخ�س  فيما  �أم��ا 
ك�ضف  ل�ر�ئط  منتجني  فان  �لطبية, 
ن�ضاطهم  �ضيحولون  �لدم  يف  �جللوكوز 
و�أن  خا�ضة  �ل�ريعة,  �لكو��ضف  لإنتاج 
و�لوحد�ت  �ليوم  متوفرة  �لتكنولوجيا 
و�مل�ضتخدمني  م�ضتعدة  و�لآلت 
�ل�ركاء  قبل  م��ن  بعد  ع��ن  مكونني 
�لأ�ضبوع  خالل  و�ضيكونون  �ل�ضينيني 
�لإنتاج  طور  يف  ماي  �ضهر  من  �لثالث 

40000  كا�ضف. بطاقة 
لوؤي ي

وزير ال�شناعة ال�شيدلنية يدعو اإىل جعل ارتدائها �شمن ثقافة املجتمع
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الــدول  عــلى  "الــجزائر" تتفــوق  جعلــت  اأ�شبــاب   3
الكبــرى يف جمــابهة "كــورونــا" 

حممد علي 
----------

فما هو �لتف�ضري لهذ� �لو�ضع؟ وما هي �لعو�مل 
وكيف  �لوباء؟  �حتو�ء  من  �جلز�ئر  مكنت  �لتي 
تفوقت �جلز�ئر على تلكم �لبلد�ن �ملتقدمة يف �حلد 

من تف�ضي كورونا )كوفيد 19( بني مو�طنيها؟ 

ب�ضكل عام, ومن خالل قر�ءة عامة, ميكن �لقول 
�أن هنالك ثالثة �أ�ضباب كانت ور�ء �لأد�ء �ملتميز 
للجز�ئر يف مو�جهة جائحة كورونا )كوفيد 19(:
�أوًل, قوة �لنظام �ل�ضيا�ضي و�لقت�ضادي للدولة 
�أرهقها  �جلز�ئرية: فمقارنة بالدول �ملتقدمة �لتي 
�لنظام  يعترب   )19 )كوفيد  كورونا  فريو�س 
رحم  من  تولد  �لذي  �حلايل  �جلز�ئري  �ل�ضيا�ضي 
�حلر�ك �ل�ضعبي �لذي �ضهدته �لبالد خالل �لعام 
�لنظم  من  و��ضتقر�ر�ً  �ضالبة  �أك��ر  �ملا�ضي 
�لأوروب��ي��ة  �ل��دول  من  �لكثري  يف  �ل�ضيا�ضية 
و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية, وهو ما جعل من 
�حلكومة �جلز�ئرية يف تفرٍغ تاٍم ملجابهة �جلانحة, 
خا�ضة و�ل�ضبغة �لتكنوقر�طية و�ل�ضبابية �لتي 
للجمهورية؛  �حل��ايل  �لرئي�س  عليها  �أ�ضفاها 
�لتوجه  فاإن  ثانية  ناحية  ومن  ناحية,  من  هذ� 
تتبناه  و�لذي  فيه(  رجعة  ل  )�لذي  �لجتماعي 
�لقت�ضادي  دورها  من  جعل  �جلز�ئرية  �حلكومة 
و�لجتماعي �أعمق و�أكر تاأثري�ً, ومنحها فر�س 
تخفيف  خ��الل  من  �لوباء  يف  للتحكم  هائلة 
كان ميكن  �لتي  و�لجتماعية  �لقت�ضادية  �لآثار 
لقبول  �أ�ض�س  كما  �لوباء؛  جمابهة  تعرقل  �أن 
�ضعبي و��ضع لقر�ر�ت �حلكومة �ملتعلقة باإغالق 
باملنازل,  �ل�ضحي  �حلجر  �ملناطق,  �حلدود,عزل 
و�لإجر�ء�ت �ملر�فقة له من �لغلق �ملوؤقت للكثري 
من �ملحالت وجتميد غالبية �لن�ضاطات �لتجارية 
وتخفي�س  �لنقل  و�ضائل  وتعليق  و�لقت�ضادية, 

موظفي �لإد�ر�ت �لعمومية...�لخ.
�لإمكانيات  من  للمتاح  �لأمثل  ثانيًا,�ل�ضتغالل 
برغم  و�لب�رية:  �لتكنولوجية  �ملالية,  �ملادية, 
�لهائلة  و�للوج�ضتية  �لتكنولوجية  �لفجوة 
�متالك  حيث  من  �ملتقدمة  و�ل��دول  �جلز�ئر  بني 

يبقى  وعمليًا  علميًا  �أن��ه  �إل  �لإم��ك��ان��ي��ات, 
"�لمتالك  من  �أهم  للمتاح  �لأمثل"  "�ل�ضتغالل 
وبرغم  �ملتقدمة  فالدول  �لأكر"لالإمكانيات, 
�لتكنولوجيا  من  هائلة  لرت�ضانات  �متالكها 
�لغذ�ئية  و�ل�ضلع  و�ملو�رد  �لب�رية  و�لكفاء�ت 
و�لطبية �إل �أن تاأخرها يف ت�ضخري ذلك للم�ضلحة 
�ملقابل  يف  �ضحية,  كارثة  يف  �أقحمها  �لعامة 
�حلكومة  �نتهجته  �لذي  �ملبكر  �ل�ضتنفار  مكن 
�لذي  �لجتماعي  �لفكر  من  )�نطالقا  �جلز�ئرية 
برغم  بد�ياته,  يف  �لوباء  حما�رة  من  تعتنقه( 
�لتخلف �لن�ضبي ملنظومتها �ل�ضحة و�لقت�ضادية 
مقارنة بالدول �ملتقدمة. كما �أن �لت�ضيري �ملحكم 
مللف �لتمويل باملو�د �لغذ�ئية و�لأ�ضا�ضية وبقدر 
مكن  بقدر  �جتماعي,  غليان  �لبالد  جنب  ما 

�حلكومة من تطبيق �ضيا�ضاتها ملو�جهة �جلانحة.
�لجتماعي  و�لتالحم  �مل��دين  ثالثًا,�ملجتمع 
فيه  غادر  �لذي  �لوقت  �جلز�ئري:ففي  لل�ضعب 
�لكثري من مو�طني تلك �لدول �ملتقدمة مد�ئنهم 
�لعدوى,  من  هربًا  �أخرى  �أماكن  جتاه  وبلد�نهم 
�أنف�ضهم  منهم  �لبقية  فيه  حب�س  �لوقت  ويف 
مالذ�ت  �إىل  �لأعمال  رجال  و�ضافر  بيوتهم,  يف 
�جلز�ئري  �ل�ضعب  �رب  فقد  بعيدة,  �ضحية 
�ملال  ورج��ال  �لفقر�ء  و�ملغرتبني,  �ملقيمني  من 
مثاًل  ...�لخ  �ملدن  و�ضكان  �لبدو  �أهل  و�لأعمال, 
وروح  �لجتماعي  �لتكافل  يف  �لنظري  منقطع 
�ملدين  �ملجتمع  �نتف�س  فقد  �لوطنية,  �لوحدة 
لإ�ضرت�تيجية  ودعامة  ركيزة  م�ضكال  �جلز�ئري 
رجال  تز�حم  فقد  �لوباء,  يف  للتحكم  �لدولة 
�لب�ضيط  �ل�ضعب  �أبناء  وحتى  و�لأعمال  �ملال 
و�لعينية,  �ملادية  و�مل�ضاعد�ت  �لهبات  منح  يف 
بالأجهزة  و�مل�ضتو�ضفات  �مل�ضت�ضفيات  وتدعيم 

�لطبية و�ملتطوعني, �نطلقت قو�فل �مل�ضاعد�ت, 
و�إر�ضالها للمناطق �ملعزولة و�لعائالت �ملحرومة 
�أ�ضحاب �ملهن �ملت�ررة من �لتعليق  وتعوي�س 
�ملوؤقت للكثري من �لن�ضاطات �لقت�ضادية...�لخ؛ 
�إ�ضافة �إىل حمالت �لتعقيم و�لتوعية ...�لخ �لتي 
�أ�رفت عليها �جلمعيات وهيئات �ملجتمع �ملدين 
ح�ر  يف  كثري�  �ضاهمت  و�لتي  و�ملتطوعني 

�لوباء و��ضتقر�ر و�ضعه.
ملنظمة  �لدورية  �لإ�ضادة  �أن  نعتقد  �لأخري,  ويف 
�لتي  بالإجر�ء�ت  �لعامل  ودول  �لعاملية  �ل�ضحة 
مو�جهة  يف  �جلز�ئر  تتبعها  تز�ل  ول  �نتهجتها 
�لتي  �لهائلة  �لقدرة  على  دليل  �أهم  هي  �جلائحة 
وباء  مو�جهة  يف  وحكومة  �ضعبا  �جلز�ئر  �أبدتها 
ما  بقدر  �أنه  نرى  و�لذي   ,)19 )كوفيد  كورونا 
يف  �جلز�ئريني  و�ل�ضعب  �حلكومة  كاهل  �أثقل 
جديدة  جلز�ئر  يوؤ�ض�س  �ضوف  فاإنه  �لفرتة,  هذه 
و�لتقدم  �لجتماعية  بالعد�لة  �لكل  فيها  ينعم 

�لقت�ضادي. 

األزمة  إدارة  في  مهم  محدد  االقتصادية  للسياسة  االجتماعي  والبعد  للدولة  السياسي  ■النظام 
لإلمكانيات األكثر"  "االمتالك  من  أهم  قلته  برغم  للمتاح  األمثل"  ■"االستغالل 

الجائحة في  التحكم  في  الفاصل  كانت  الجزائري  للشعب  الوطنية  الوحدة  وروح  االجتماعي  ■التكافل 
 ■ يبقى الوعي الشعبي هو أهم ترياق للقضاء على الفيروس 

القادمة. المرحلة  خالل  العالم  لدول  إلهامًا  تشكل  وسوف  رائدة  الجزائرية  ■ التجربة 

الدكتور نور الدين جوادي يوؤكد لـ"التحرير:

قال اإن التهافت غري امل�شبوق رفع عدد الإ�شابات بكورونا رزيق:

احلكومة �شت�شتعمل كل الو�شائل 
الردعية لتجنيب اجلزائر الأزمة 

ال�شحية  
للمو�طنني  �مل�ضبوق  �لتهافت غري  �إّن  �لتجارة كمال رزيق  وزير  �أكد 
�إىل  �أدى  �لتجارية  �ملحالت  فتح  بعد  �لوقاية  �إج��ر�ء�ت  �حرت�م  دون 
لقو�عد  ميتثلو�  مل  �لتجار  بع�س  �أن  و�أ�ضاف  �لإ�ضابات,  عدد  �رتفاع 
�رتفاع  �إىل  يوؤدي  قد  مما  �ملو�طنني,  فعل  وكذلك  �لوقاية  و�روط 

�لإ�ضابات.
بينما ل  �ل�روط,  �لتي ل حترتم  �ملحالت  قر�ر غلق  �أّن  و�أكد رزيق 
يخ�ضع �ملو�طن �إىل �أي عقوبة, كما طالب رزيق من �ملو�طنني تكثيف 
من  قو�ضني  قاب  كانت  �لأزمة  �أّن  �إىل  م�ضري�  �لتح�ضي�ضي,  �لعمل 
�ل�ضلطات  �لنفر�ج يف وقت قريب, لكن ب�ضبب �ضلوكات �ملو�طنني 
�لنف�س  �أّن حفظ  باإغالق �ضبع ن�ضاطات.و�أكد رزيق  �لعمومية قامت 
�لب�رية ي�ضبق كل �ضيء موؤكد� باأّن �حلكومة �ضت�ضتعمل كل �لو�ضائل 
�لقانونية و�لردعية �لالزمة وهي م�ضتعدة لغلق �ألف �ملحالت.وطالب 
رزيق يف لقاء وطني حت�ضي�ضي مع �جلمعيات و�ملجتمع �ملدين تكثيف 
�لعمل �لتح�ضي�ضي, موؤكد� �أن �لأزمة كانت قاب قو�ضني من �لنفر�ج 
يف وقت قريب لكن ب�ضبب �ضلوكات �ملو�طنني �ل�ضلطات �لعمومية 

قامت باإغالق عدة ن�ضاطات.
لوؤي ي

رزيق يدعو رجال الأعمال العرب لال�شتثمار يف اجلزائر
لرجال  دعوة  رزيق  كمال  �لتجارة  وزير  وجه 
�لأعمال �لعرب من �أجل �لقدوم و�ل�ضتثمار يف 
�إز�لة  بعد  و�عدة  فر�ضا  توفر  باتت  �لتي  �جلز�ئر 
كل �لعقبات و�لعر�قيل خا�ضة بعد �إلغاء �لقاعدة 
49/51 من قانون �ل�ضتثمار و ح�رها فقط يف 

قطاعات حمددة.
“�لريا�س”  جريدة  مع  مقابلة  يف  �لوزير  و�أفاد 
�ليوم  تدعوهم  �جلديدة  “�جلز�ئر  �أن  �ل�ضعودية 
�ل�روط  كل  وفرنا  بعدما  و�ل�ضتثمار  للقدوم 
�أن  معترب�  و�لعر�قيل”,  �لعقبات  كل  و�أزحنا 
�جلز�ئر مبوقعها �ل�ضرت�تيجي و�متد�دها �لإفريقي 
تبقى �لبو�بة �لآمنة لل�ضوق �لإفريقية خا�ضة بعد 
�حلر  للتبادل  �لإفريقية  للمنطقة  �جلز�ئر  �ن�ضمام 
�لذي �ضيجعل منها ف�ضاء كبري� للتجارة �لقارية.
�جلز�ئري-  للمنتوج  رزي��ق  ح�ضب  و�ضيكون 
�آخر  -عربي  جز�ئري  منتوج  �أي  �أو  �ل�ضعودي 
مربز�  �لإفريقية,  لالأ�ضو�ق  �لولوج  �أول��وي��ة 
حتديات  عدة  �ليوم  يعي�س  �لتجارة  قطاع  �أن 
�لتنموية  �لرب�مج  تكثيف  ت�ضتهدف  �قت�ضادية 
�لتي �إلتزم بها رئي�س �جلمهورية عبد �ملجيد تبون 
من �أجل دعم وترقية �لقت�ضاد �لوطني وتر�ضيخ 
و�ضع  و  �ملحلية,  و�لتنمية  للتطور  متينة  قاعدة 

على  ترتكز  �لتجارة  قطاع  يف  جديدة  �آليات 
تر�ضيد �لو�رد�ت وتكثيف وتنويع �ل�ضادر�ت.

منتجات  ع��دة  متلك  �جل��ز�ئ��ر  �أن  �ل��وزي��ر  وق��ال 
�ملنتوجات  �إىل  �إ�ضافة  عالية  بجودة  �ضناعية 
�ملحا�ضيل  جني  مو��ضم  ت�ضبق  �لتي  �لفالحية 
يف  لها  و�لرتويج  بها  �لتعريف  �إىل  وت�ضعى 
�لأ�ضو�ق �لعاملية وتطوير �ملبادلت �لتجارية مع 

�ركائها.
لفتح  �مل�ضوؤول-  نف�س  �جلز�ئر-بح�ضب  وتطمح 
�لغذ�ئية  �ل�ضناعات  يف  خا�ضة  �ل�ضتثمار  باب 
و�لتحويلية وباقي �لقطاعات غري �لإ�ضرت�تيجية 
�ملتاحة لالأ�ضقاء �لعرب و�ل�ضعوديني دومنا قاعدة 
51/49, على غر�ر �ل�ضياحة, و�لطاقة �ل�ضم�ضية 
و�خلدمات  �لطبية  و�ملنتجات  �لورق  و�ضناعة 
�لتحويلية  و�ل�ضناعات  و�لفالحة  �ملعلوماتية 
�لتجارية  و�لو�جهات  و�مل�ضاحات  �لغذ�ئية 

�لكربى.
�ل�ضعودي  �ل�ضتثمار  �خذ  فقد  رزيق  وح�ضب 
لكن  �ضنو�ت  منذ  ت�ضاعديا  منحا  �جلز�ئر  يف 
�جلز�ئر  يف  �ل�ضعودية  �ل�ضتثمار�ت  قيمة  تبقى 
مثل  قطاعات  يف  دولر  1.5مليار  تتجاوز  ل 
و�لبرتوكيمياء  و�ل�ضحة  و�ل�ضكن  �ل�ضياحة 

و�لأدوية و�لأغذية, و�لتي ل تعك�س حقا قدر�ت 
�ل�ر�كة و �لتعاون بني �لبلدين.

“�ملر�عي”  جممع  م�����روع  �إىل  وبتطرقه 
بعث  �إع��ادة  �أن  �لوزير  قال  باجلز�ئر  �ل�ضعودي 
على  مبني  �جلز�ئر  يف  �ل�ضتثماري  �مل�روع 
قناعة �قت�ضادية بحتة وفقا ملبد�أ “ر�بح – ر�بح” 
�ملبا�ر  �ل�ضتثمار  �أن  �لطرفني من منطلق  لكال 
�حلليب  م��ادة  يف  خا�ضة  “�ملر�عي”  ل�ركة 
�لأ�ضا�ضية  �مل��ادة  ��ضتري�د  فاتورة  �ضيخف�س 
�لعمل  منا�ضب  عن  ناهيك  �جلز�ئري  للمو�طن 
وباملقابل  �ملبا�ر  �ل�ضتثمار  يوفرها  �لتي 
 45 ب�  حملية  �ضوقا  �ل�ضعودي  �جلانب  �ضيجد 
 1.2 باإجمايل  �إفريقية  و�ضوقا  م�ضتهلك  مليون 
�ل�ضوق  ولوج  عن  �حلديث  دون  م�ضتهلك  مليار 

�لأوروبية.
�لعربية  �ل��دول  نحو  �لت�ضدير  عمليات  وعن 
تعك�س  ول  حمت�ضمة  ز�لت  ما  �أنها  رزيق  قال 
�لقدر�ت �حلقيقية للبالد خا�ضة يف جمال �خل�ر 
دعم  على  حاليا  �لقطاع  يعمل  �أين  و�لفو�كه, 
لرتقية  ومر�فقتهم  �مل�ضدرين  مبادر�ت  وتاأطري 

�ل�ضادر�ت
ق/و

يف ظل الو�شعية الكارثية التي اآلت اإليها 
الكثري من البلدان املتقدمة ومرتفعة 
الدخل يف اأوروبا واأمريكا واآ�شيا ب�شبب 
فريو�ص كورونا )كوفيد 19(, بداأت 

هنالك حالة من ال�شتغراب والت�شاوؤل عن 
مكامن جناح اجلزائر يف التحكم يف انت�شار 

الوباء واحتواءه برغم �شعف املنظومة 
ال�شحية مقارنة بتلك الدول,ومن حيث 

التقدم التكنولوجي,اأو باملقارنة من حيث 
اجلانب اللوج�شتي والتمويلي يف قطاعاتها 
ال�شحية وم�شت�شفياتها وخمابر البحث فيها 

والرعاية ال�شحة عمومًا. ففي والوقت 
الذي ترتفع فيه حالت الإ�شابة والوفيات 
باملر�ص يف تلكم الدول املتقدمة والتي على 
راأ�شها الوليات املتحدة الأمريكية,وكل من 
اإيطاليا, اإ�شبانيا وفرن�شا واأملانيا وبريطانيا 
...الخ, ي�شهد الو�شع ال�شحي يف اجلزائر 
ا�شتقرارًا )بل وحت�شنا( فيما تعلق بتف�شي 

الوباء اأو عدد امل�شابني والوفيات به 
بح�شب بيانات وزارة ال�شحة ووفق الأرقام 

املتداولة يف قواعد البيانات العاملية.
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جمعية الإح�شان بتغزوت جت�شد روح الت�شامن 
والتكافل

ي�شني حممد 
---------------- 

�لف�ضيل,  �ل�ضهر  بد�ية  ومع 
مو�د  بتوزيع  �جلمعية  قامت 
عينية من خ�ر ومو�د غذ�ئية 
�لفقر�ء  على  تنظيف,  ومو�د 
من  و�ملت�ّررين  و�ملعوزين 
كوفيد19-  كورونا  جائحة 
مم���ن ت��وق��ف��ت ن�����ض��اط��ات��ه��م 
�ليومية,  و�أعمالهم  �لتجارية 
�لوقائية  �لتد�بري  خلفية  على 
على  �ملطبق  �ل�ضحي  و�حلجر 
كمية  توزيع  مت  كما  �لولية, 
كانت  �لتي  �لتمور  من  معتربة 
�ل�ضائمني  ف��ط��ار  لإ مربجمة 
بعد  �ل�ضبيل,  ع��اب��ري  م��ن 
بحكم  �ل�ضنة  ه��ذه  لغائها  �إ

�لبالد. بها  متر  �لتي  �لظروف 
قامت  �ضلة  ذي  �ضياق  ويف 
�جل��م��ع��ي��ة, م��وؤخ��ر�, ب��زي��ارة 
�جليالين  عمر  بن  مل�ضت�ضفى 
ب����ال����و�دي, ح��ي��ث �مل��رك��ز 

بامل�ضابني  �خلا�س  �لرئي�ضي 
خالل  ومّت  كورونا  بفريو�س 
ه���ذه �ل���زي���ارة ت��ق��دمي �أك��ر 
من  و�ق��ي��ا  ل��ب��ا���ض��ا   40 م��ن 
�لطبية  لالأطقم  �لفريو�ضات 

كمامة   200 ع��ن  يزيد  وم��ا 
علبة   100 من  و�أك��ر  طبية 
�ضتوجه  �ل��ت��ي  �ل��ت��م��ور  م��ن 
�خلا�س  �ل�ضحي  �حلجر  ملركز 
يف  �لعاملة  �لطبية  بالأطقم 

�مل�ضت�ضفى. ذ�ت 
�أن  �إىل  �����ض����ارة,  �لإ جت���در 
�خل��ريي��ة  �لإح�����ض��ان  جمعية 
�ل�ضباقة  ك��ان��ت  ب��ت��غ��زوت, 
بخطر  �ل��ت��وع��ي��ة  ن�����ر  يف 
با�رت  �أين  كورونا,  فريو�س 
�ملو�طنني,  بتوعية  ن�ضاطاتها 
�ل��وب��اء,  �نت�ضار  ب��د�ي��ة  منذ 
 20 �أك���ر م��ن  ت��ط��وع  ك��م��ا 
�لتعقيم,  بعملية  للقيام  �ضاب 
على  �مل��ط��وي��ات  وت���وزي���ع 

ملو�طنني. �

العمليات  بعديد  كورونا  وباء  منذ ظهور  الوادي,  بولية  تغزوت  ببلدية  مقرها  الكائن  الإح�شان اخلريية  بادرت جمعية 
العمومية  املوؤ�ش�شات  وكذا  املفتوحة  والف�شاءات  وال�شاحات  العامة  الأماكن  من  العديد  بتعقيم  بداأ  التطوعية, 

واخلا�شة.

الطبية لالأطقم  الفريو�شات  واقيا من  لبا�شا   40 اأكرث من  بتقدمي  قامت 

�لولئية  �ملحافظة  ب���ادرت 
���ض��الم��ي��ة  ل��ل��ك�����ض��اف��ة �لإ
و�لحتفال  تز�منا  بالو�دي, 
للعمال,  �ل��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 
من  ف���ئ���ات  ع����دة  ب��ت��ك��رمي 
�ضا�ضيا  �أ دور�  تلعب  �ملجتمع, 

كورونا لوباء  �لت�ضدي  يف 
بالورود  �لتكرميات  وكانت 
وبع�س  تقديرية  و�ضهاد�ت 
ن�����و�ع �حل���ل���وي���ات, ل��رف��ع  �أ
للتم�ضك  و�لدعوة  �ملعنويات 
بعد  �أف�ضل  غد  يف  ب��الأم��ل 

"كوفيد19-". وباء  جالء 
فاحتة  بقر�ءة  كانت,  �لبد�ية 
على  ترحم  ووقفة  �لكتاب 
عبد  �مل��ج��اه��د  �لفقيد  روح 
مقر  م��ام  �أ �لعمودي,  �لقادر 
و�فته  و�ل��ذي  �ل��رم��ال,  ف��وج 
م�����س,  �أ �أول  ي���وم  �مل��ن��ي��ة, 
يعد  كما  �لعا�ضمة,  باجلز�ئر 
�حلركة  موؤ�ض�ضي  ب��رز  �أ �أح��د 
مبعية  ب��ال��ولي��ة,  �لك�ضفية 

مهيدي. بن  �لعربي  �ل�ضهيد 

�ملعنويات,  رفع  بعدها  ليتم 
ببلدية  �ل��ن��ظ��اف��ة  لأع����و�ن 
يو�جهون  �ل��ذي��ن  �ل����و�دي, 
تطهري  �ضبيل  يف  يوميا  �خلطر 
من  �ل�ضاكنة  وحماية  �ملحيط 
و�لأو�ضاخ,  �لأوبئة  �نت�ضار 
ح��ي��ث ك��ان��ت ف��رح��ة �أع���و�ن 
لتذكرهم  ك��ب��رية,  �لنظافة 
�ل��ظ��روف  ظ��ل  يف  بالتكرمي 
و�ضط  فيها  يتخبطون  �لتي 
لالأوبئة  منبعا  يعترب  حميط 

�خلطرية.  و�لإ�ضابات 
يف  �لثانية  �ملحطة  لتكون 
�لك�ضفي  �ل��ف��وج  م�����ض��ار 
يتعامل  �لتي  �ملدنية  للحماية 
مع  يوميا  ي�����ض��ا  �أ �أع��و�ن��ه��ا 
ح����الت ك���ورون���ا, ���ض��و�ء 
فيهم,  �مل�ضتبه  �أو  �مل�ضابني 
للم�ضالح  نقلهم  خ��الل  من 
من  وغ��ريه��ا  �ل�ضت�ضفائية 
من  ت�ضلمو�  �ل��ت��ي  �مل��ه��ام 
مبقر  رم��زي��ا  ت��ك��رمي��ا  �أج��ل��ه��ا 

�لرئي�ضية. �لوحدة 

�لأم��ن  �أع��و�ن  تكرمي  مت  كما 
من  �مل��ي��د�ن  يف  �مل��وج��ودي��ن 
من  لي�س  �ملو�طن  حماية  �أجل 
حمايته  ولكن  وفقط  كورونا 
�لذين  ونف�ضه,  ممتلكاته  يف 
تكرميا  ي�����ض��ا  �أ ه��م  ت�ضلمو� 
رم��زي��ا ورف���ع �مل��ع��ن��وي��ات 
�ملبذولة  للمجهود�ت  تقدير� 
وقد  و�لعباد.  �لبالد  ل�ضالح 
�لك�ضافة. مبادرة  �جلميع  ثمن 
جّندت  ذ�ت��ه,  �ل�ضياق  ويف 
بالو�دي  �ل�ضالمية  �لك�ضافة 
خمتلف  ع��رب  متطوع   500
للم�ضاهمة  �لولية  بلديات 
فريو�س  �ضد  �لتح�ضي�س  يف 
و�حلد  "كوفيد19-"  كورونا 
�أو���ض��اط  يف  �ن��ت�����ض��اره  م��ن 
ل�  به  فاد  �أ ما  ح�ضب  �ملجتمع, 
�لولئي,  �ملحافظ  "�لتحرير" 

باخلري. منري 
نه  �أ ذ�ت��ه,  �ملتحدث  و�أو�ضح 
مت  �لعملية,  هذه  �إجناح  بهدف 
من  موؤهل  �ضاب   500 ت�ضخري 
متطوعون  �لك�ضافة  �ضباب 
�لعمليات,  ملختلف  وجاهزون 
 150 من  �أزيد  تنظيم  مت  كما 
خمتلف  عرب  غاية  �إىل  عملية 

�لولية. بلديات 

�لعملية  ه��ذه  �أن  و�أ���ض��اف 
عرب  جلان  بت�ضكيل  ��ضتهلت 
تكفلت,  �لبلديات  خمتلف 
�ل�ضلطات  م��ع  بالتن�ضيق 
بعمليات  بالقيام  �ملحلية, 
عرب  ووق��ائ��ي��ة  حت�ضي�ضية 
و�لأحياء  �لتجمعات  خمتلف 
�إىل  �لنا�س  �إر�ضاد  خالل  من 
با�ضتعمال  �ليدين  غ�ضل  طرق 
�مل���ط���ه���ر�ت م���ع ت���وزي���ع 
وحثهم  �إر���ض��ادي��ة  مطويات 
�لتجمعات  عن  �لبتعاد  على 
�ل�ضحة  بتعليمات  و�للتز�م 

ل�ضالمة. و�
بر�مج  وتنظيم  �إعد�د  مت  كما 
عرب  وت��رف��ي��ه��ي��ة  تعليمية 
�لجتماعي  �لتو��ضل  و�ضائل 
�لك�ضفية  ف���و�ج  �لأ ملختلف 
�لك�ضافة  بناء  �أ كل  مب�ضاركة 

و�ملو�طنني.
ك���م���ا ت��ع��م��ل �ل��ك�����ض��اف��ة 
على  ب��ال��و�دي  �ل���ض��الم��ي��ة 
�إع������د�د ب��رن��ام��ج ت��رب��وي 
�لأول��ي��اء  ي�ضاعد  للطفولة 
بنائهم  �أ �أوقات  ��ضتغالل  على 

�لبيوت. د�خل  وت�ضغيلهم 
ي�ضني حممد 

خالل  بعثت 
�ل���ي���وم���ني 
�لأخ���ريي���ن 
م���������������ن 
���ض��ب��وع  �لأ
�جل���������اري 
ج���م���ع���ي���ة 
����ض���ب���ي���ل 
�خل�������ري�ت 
�ل���ك���ائ���ن 
بحي  مقرها 

�لبيا�ضة  ببلدية  �لزده���ار 
ف���ر�د  �أ نفو�س  يف  �ل�����رور 
جديدة  معوزة  �أ�رة  خم�ضون 
�لغذ�ئية  �لطرود  جملة  بعد 
�ل��ت��ي وزع��ت��ه��ا ق��ب��ل ب��د�ي��ة 
���ض��ب��وع  و�لأ رم�ضان  �ضهر 
بو��ضطة   , �ل�ضيام  من  �لأول 
من  ي��ت��ك��ون  غ��ذ�ئ��ي  ط���رد 
�لغذ�ئية  �ملو�د  من  جمموعة 
�ل�ضميد  مادة  من  �ضا�ضية  �لأ
وحليب  وط��م��اط��م  وف��ري��ن��ة 
�مل��و�د  م��ن  وغ��ريه��ا  و�ضكر 
�مل�����ض��ت��ه��ل��ك��ة �ل��ت��ي ت��ك��ون 
خمتلف  يف  �ملعوزة  ���رة  �لأ
ما�ضة  حاجة  يف  �لبلدية  �أحياء 
رم�ضان  �ضهر  خ��الل  ليها  �إ
يف  علمنا  وقد  هذ�   , �لكرمي 
�أع�ضاء  بع�س  من  �لإطار  هذ� 
�لربنامج  �أن  �خلريية  �جلمعية 
توزيع  بو��ضطة  �ضيتو��ضل 
جم��م��وع��ة م��ن �مل�����ض��اع��د�ت 
�لأخرى  �لت�ضامنية  �لغذ�ئية 
�لقادمة  �لقو�ئم  ت�ضمل  حتى 
م�ضجلني  �آخ��ري��ن  معوزين 
مي�ضهم  مل  مفكرتها  �ضمن 
�ل��ت��وزي��ع �ل�����ض��اب��ق �ل��ذي 
من  م��ع��ت��رب  ع����دد�  ���ض��م��ل 

�ل��ع��ائ��الت �مل��ع��وزة  �لأك��ر 
ب�ضبب  خ�ضو�ضا  ت�����رر� 
�لن�ضاطات  �أغ��ل��ب  توقيف 
منها  ت��ق��ت��ات  ك��ان��ت  �ل��ت��ي 
ب�ضبب  �ملحتاجة  �لعائالت 
و�حلجر  �لوقائية  �لإج��ر�ء�ت 
�مل��ن��زيل ل��ت��ف��ادي �لإ���ض��اب��ة 
�أع�ضاء  ويفكر  هذ�   , بالوباء 
بع�س  جت�ضيد  يف  �جلمعية 
يف  �لأخ��رى  �خلريية  �لأعمال 
لأجل  �لعيد  ك�ضوة  �ضورة 
�لأط��ف��ال  ���ض��ع��اد  �إ مو��ضلة 
�مل�ضجلة  للعائالت  �ل�ضغار 
�ضت�ضتفيد  �لتي  ���ر  �لأ من 
�خلريية  �مل�ضاعد�ت  هذه  من 
من  �لأخ����رية  ي����ام  �لأ خ��الل 
عّو�ضت  بعدما  �ل�ضهر  هذ� 
�لن�ضاطات   بع�س  �جلمعية 
�ل�ضهر  يف  بها  تقوم  كانت 
توزيع  ���ض��ورة  يف  �ل��ك��رمي 
على  �ل�ضاخنة  �ل��وج��ب��ات  
غر�ر  على  �ل�ضبيل  عابري 
�ضهر  خالل  معمول  كان  ما 
�ضنة  ك���ل  م���ن  رم�����ض��ان 
�ل��ز�ئ��ري��ن  مهمة  لت�ضهيل 
عابري  من  وغريهم  للمدينة 

  . �ل�ضبيل 
زياد  بو  �أ

رغ���م �مل��ج��ه��ود�ت �جل��ب��ارة 
د�ئرة  �أمن  رجال  يبذلها  �لتي 
�رقي  �لو�قعة  خليفة  حا�ضي 
وكذ�  �لو�دي  ولية  عا�ضمة 
طريق  عن  �ملوجهة  �لند�ء�ت 
كل  �أن  �ل  �ملكتوب  �لإع��الم 
مت��رد  ���ض��ب��اب  مي��ن��ع  مل  ذل���ك 
�ملنزيل  �ل�ضحي  �حلجر  على 
على  جديد  من  �لظهور  من 
وهذ�  و�ل�ضو�رع  �لطرقات 
ح�ضب  ���ض��ك  دون  ر�ج����ع 
ت��ع��ب��ري ه�����وؤلء �مل��ت��اب��ع��ني 
�إىل  �ل�ضحي  �حلجر  ل�ضوؤون 
دوره��م  عن  �لأول��ي��اء  تخلي 
�هتمامهم  وع���دم  �ل��رتب��وي 
�لقاتل  �لوباء  هذ�  بخطورة 
�إىل  �مل�ضاغبني  بنائهم  لأ معني 
على  �ل�ضو�رع  يف  �لت�ضكع 
��ضتفز�ز�  نارية  در�جات  منت 
�حلجر  ولقو�نني  �لأمن  لرجال 
نف�س  يف  و�لر�دعة  �ل�ضارمة 
م�ضاهمة  باعتبارها  �لوقت 

�ل��ف��ريو���س  ه��ذ�  تف�ضي  يف 
كل  �لدولة  له  �ضخرت  �لذي 
و�لب�رية  �ملادية  �إمكانياتها 
يف  معتمدة  عليه  للتغلب 
�ملو�طنني  وع��ي  على  ذل��ك 
تقلي�س  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  يف 
�ملوؤ�ض�ضات  وع���ودة  م��دت��ه 
ن�ضاطها  �إىل  �لقت�ضادية 
هذه  �أف�ضدته  ما  لبناء  �ملعتاد 
�ملنرب  ه���ذ�  وم���ن  �جل���ارح���ة, 
ينا�ضد  �لتحرير  �لإع��الم��ي 
جديد  م��ن  �ملتابعون  ه��وؤلء 
�مل�ضاهمة  م����ور  �لأ �أول��ي��اء 
بنائهم  �أ ردع  يف  �ل��ف��ع��ال��ة 
�مل�����ض��اغ��ب��ني وك��ب��ح ج��م��اح 
�حلجر  ق��و�ن��ني  على  مت��رده��م 
ق���الع  و�لإ �مل��ن��زيل  �ل�ضحي 
به  يحلم  �ل��ذي  �لقت�ضادي 
يف  �ل�ضلمي  �حل���ر�ك  �ضعب 

جديدة. جز�ئر  بناء 
مبارك قدودة 

�ل��ولئ��ي��ة  �مل�ضلحة  متكنت 
ب��اأم��ن  �لق�ضائية  لل�رطة 
�ل�ضهر  نهاية  �ل��و�دي  ولي��ة 
مببحوث   �لإطاحة  من  �جلاري 
عا�ضمة  م��ن  ي��ن��ح��در  ع��ن��ه 
عديد  يف  م��ت��ورط  �ل��ولي��ة 
يف  �ضدر  �جلز�ئية  �لق�ضايا 

بالقب�س. �أو�مر  �ضتة   حقه 
وقائع �لق�ضية تعود �إىل ورود 
بتحركات  تفيد  معلومات 
ه���ذ� �لأخ����ري ب���اأح���د �أح��ي��اء 
لتبا�ر  �ل��ولي��ة,  عا�ضمة 
م�����ن ع��م��ل��ي��ات  ع��ن��ا���ر �لأ
بعد  و  �لأخ��ري  لهذ�  �لرت�ضد 

من  متكنت  وجيزة  زمنية  مدة 
من  �لتحقق  بعد  و   , توقيفه 
م�ضالح  لدى  تعريفه  و  هويته 
�لأخ��ري  ه��ذ�  �أن  تبني  م���ن  �لأ
 06 حمل  ف��رتة  منذ  مبحوث 
�أو�م����ر ب��ال��ق��ب�����س م��ن ع��دة 
بني  ق�ضاياها  تنوعت  وليات 

تكوين  باملخدر�ت,  �ملتاجرة 
و�ل�����رق��ة,  �����ر�ر  �أ جمعية 
�مل��زور  و��ضتعمال  �لتزوير 
ملف  �ضده  �جناز  ليتم  وغريها 
�جلهات  �أمام  تقدميه  و  جز�ئي 

�ملخت�ضة. �لق�ضائية 
ق.م

لرفع املعنويات والدعوة للتم�شك بالأمل يف غد اأف�شل

الك�شافة تكـّرم عنا�شر ال�شرطة واحلماية املدنية وعمال النظافة

تفكر بجدية يف ك�شوة العيد 

جمعية �شبيل اخلريات توزع عدد 50 
طردا غذائيا على املحتاجني بالبيا�شة 

رغم النداءات املتكررة

عودة الدراجات النارية لتك�شر 
احلجر ال�شحي املنزيل

م�شالح الأمن توقف مبحوثا عنه متورطا يف عديد الق�شايا اجلزائية    

اأخبار الوادي
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املق�شيون من امل�شاعدات الرم�شانية يحتجون 
اأمام مقر بلدية �شيدي عقبة بب�شكرة  

حريز حممد 
----------------   

�لبلدية  مقر  م��ام  �أ جتمعو�  حيث 
رئي�س  م��ع  �ل��ل��ق��اء  �ن��ت��ظ��ار  يف 
ت�ريحاتهم  بح�ضب  �لبلدية 
�ل�ضاعات  من  تباعا   جتمعو�  �ذ 
�لعمل  ي��وم  ب��د�ي��ة  م��ن  �لأوىل 
غر�ر  على  ب�ضكرة  بولية  �ملحدد 
�ل�ضاعة  م��ن  �جل��ن��وب  ولي���ات 
�إىل  ���ض��ا(   7:30 ( و�ل��ن�����ض��ف 
متجمعني   )14:00 ( ظهر�  �لثانية 
برد  �لظفر  لآج��ل  �لبلدية  م��ام  �أ
تربير  و  م�ضوؤوليها  من  �ضاف 
مما  ��ضتفادتهم  وعدم  �إق�ضائهم  
مبنحها  �لدولة  معهم  ت�ضامنت 
��ضتلمت  وقد  ,هذ�  �لرم�ضانية 
يف  حم��ررة  �ضكوى  "�لتحرير" 

 52 تت�ضمن  �ضفحات  ث��الث 
م��وق��ع��ا م��ن حم��ت��اج��ي �لإع��ان��ة 
وجهت  ومعاقني  ورج��ال  ن�ضاء 
كل  �إىل  �مل�����ض��م��ون,  ب��ال��ربي��د 
عقبة  �ضيدي  بلدية  رئي�س  من  
�لد�ئرة   ورئي�س  �ل��ولي��ة  و�يل 
ورئ��ي�����س �م��ن �ل��د�ئ��رة وق��ائ��د 
ب�ضيدي  �لوطني  �ل��درك  وح��دة 
�لإع���الم  و���ض��ائ��ل  و�ىل  عقبة 

و�ملكتوبة  �لب�رية   �ل�ضمعية 
�ل��وق��ت   ذ�ت  يف  ,���ض��اك��ري��ن 
�لبالغ  �هتمامها  على  �ل��دول��ة 
من  ,متاأ�ضفني  �له�ضة  بالفئات 
من  يعانونه  عما  �أخ���رى  جهة 
كبرية  ولمبالة  وحقرة  تع�ضف 
حالتهم  م��ل��ف��ات  در����ض��ة  يف 
من  طالبني  �حلالية,  �لجتماعية 
يف  �لنظر  �لولئية  �ل�ضلطات 

و�إن�ضافهم  ر�ضالتهم  م�ضمون 
.�لتي  �ن�ضغالتهم  على  و�ل��رد 
�لبلدية  مقر  �أمام  ليها   �إ ��ضتمعنا 
عن  بحثا  حينها   دخلناه  ,�ل��ذي 
نو�به   �حد  �أو  �لبلدية  رئي�س  رد 
�لبلدية  مو�طني  �ضكوى  على 
هو  من  جند  فلم   , �ملتجمهرين 
ع��د�   , علينا  �ل���رد  ل��ه  خم���ول 
�حلالة  وموظفو  �لعام  �لكاتب 
�ملكاتب  ببع�س  و�آخرين   �ملدنية 
�لكاتب  مكتب  م��ن  �ل��ق��ري��ب��ة 
�لبلدية  �أعو�ن  �حد  فدلنا   , �لعام 
�إىل  بالذهاب  �أروق��ت��ه��ا  و�ضط 
�لبعيدة  �لتقنية  �مل�ضلحة  مقر 
من  جند  علنا  �لبلدية   د�ر  عن 
�ملعوزين!   �ضكوى  عن  يجيب 
معلقة  تبقى  �ملتعففني  و�ضكوى 
                                                   . �إىل حني 
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حرمانهم  بتربير  ال�شلطات  يطالبون 

�لت�ضامنية  �ل��ه��ب��ة  �إط���ار  يف 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت�����ض��دي ل��وب��اء 
�مل�ضتجد   19 كوفيد  ك��ورون��ا 
�مل�ضماة  ل��ل��م��ب��ادرة  وت��ن��ف��ي��ذ� 
مركز  مع  وبالتن�ضيق  ت�ضابيت 
وبعد  بت�ضابيت  �ملهني  �لتكوين 
�لكمامات  من  كبري  عدد  �إعد�د 
�ملهني  �لتكوين  مركز  طرف  من 
�ملركز  ���رع  ت�ضابيت,  ب��د�ئ��ر 
يوم  منها  دفعة  �أول  توزيع  يف 
على  ماي   04 ل�  �ملو�فق  �لثنني 
ب��ال��د�ئ��رة,  �ملحلية  �ل�ضلطات 
بلدية  �لتوزيع   عملية  و�ضملت 
و�لعيادة  �أ�ضبع  وبلدية  ت�ضابيت 
وبع�س  طلحة  ب��ن  �جل���و�ري���ة 
باأ�ضبع  �لنا�ضطة  �جل��م��ع��ي��ات 
مكتب  ر�أ�ضهم  وعلى  وت�ضابيت 
عن  للدفاع  �لوطنية  �جلمعية 
ومكتب  �ل�ضغل  وت��رق��ي��ة  ح��ق 
ج��م��ع��ي��ة ن���ا����س �خل����ري وف���رق 
�لريا�ضي  و�ل��ن��ادي  �لك�ضافة 

�لعملية  وم�ضت  باأ�ضبع,  للهو�ة 
وفرقة  �لوطني  م���ن  �لأ كذلك 
�لربيد  ومكتب  �ملدنية  �حلماية 
تخ�ضي�س  ومت  ت�ضابيت,  بد�ئرة 
�لوطني  �ل���درك  لفرقة  ح�ضة 
�ضتتو��ضل  و  ���ض��ب��ع  �أ ببلدية 
طبية  عياد�ت  لتم�س  �لعملية 
�لربيد  ومكاتب  مالحق  و  �أخرى 
وف���روع م��ك��ات��ب �ل��ب��ل��دي��ات و 
بع�س  و  �مل��ح��الت  �أ���ض��ح��اب 
ذوي  منهم  خا�ضة  و  �ملو�طنني 
ويطالب  �مل��زم��ن��ة,  م���ر�����س  �لأ
على  �ملو�طنني  ويح�ض�س   �ملركز 
و�أخ��ذ  �جلهود  ت�ضافر  ���رورة 
�ضويا  و�لعمل  و�حل��ذر  �حليطة 
من  للحد  �لوقاية  تد�بري  بكل 
�ضاكنة  بني  �لفريو�س  �نت�ضار 
عامة  و�لولية  خا�ضة  �لد�ئرة 
�جلز�ئرية.                                                                                                     �لدولة  وعموم 
�لرحمن عبد  بلو�يف 

�جلز�ئر  بريد  م�ضالح  �رعت 
�لعمال  �أج��ور  دف��ع  يف  ب��ولي��ة 
حيث  عملهم,  مبقر�ت  و�ملوظفني 
ت��و�ري��خ  ح�ضب  ذل��ك  ب��رجم��ت 
و�ملوظفني  �لعمال  رو�تب  �ضب 
لة  �آ م�ضتخدمة  قطاع,  كل  ح�ضب 
ومكاتب  �ملحمولة  �لنقود  �ضحب 
�لبد�ية  وكانت  متنقلة,  بريدية 
مبوظفي  �جل��اري   م��اي   04 ي��وم 
�لوطني,  �لأم��ن  قطاع  وعمال 
بريديني  مكتبني  خ�ض�ضت  حيث 
حافلتني  ع��ن  ع��ب��ارة  متنقلني 
�أدر�ر  �لولية  بعا�ضمة  �إحد�هما 

د�ري���ة  �لإ باملقاطعة  و�لأخ���رى 
تنقل  �إىل  �إ���ض��اف��ة  تيميمون 
�أع���و�ن �ل��ربي��د مل��ق��ر�ت �لأم��ن 
م�ضالح  �أجور  ل�رف  �حل�ري 
و�ضط  �لعمل  م��اك��ن  ب��اأ م���ن  �لأ
�لعمال  ط��رف  من  كبري  جت��اوب 
من  �لتنقل  عملية  لتتو��ضل 
ل�رف  �ل��ربي��د  موظفي  ط��رف 
يف  �لقطاعات  ملختلف  �لأج��ور 
�لأجور  �ضب  بعد  �ملقبلة,  يام  �لأ
طرف  م��ن  و�مل��وظ��ف��ني  للعمال 
�مل�ضتخدمة.                       �لهيئات 
�لرحمن عبد  بلو�يف 

خرجاتها  �إط��ار  يف 
�ل��دوري��ة  �مليد�نية 
������ض�����و�ق و  ل�����الأ
بحر  متكن  �ملحالت 
���ض��ب��وع �أع���و�ن  �لأ
ف���رق���ة �ل���رق���اب���ة 
�ملنتدبة  باملديرية 
بتقرت  ل��ل��ت��ج��ارة 
رف���ق���ة �ل��ط��ب��ي��ب��ة 
مل�ضالح  �لبيطرية 

�أمن  وم�ضالح  بتقرت  �لفالحة 
تقدر  تقرت من حجز كمية  د�ئرة 
117 كغ من �للحوم �حلمر�ء  ب : 
�ل�����ض��ه��ادة  تفتقد  و�ل��ب��ي�����ض��اء 
�ضالمة  توؤكد  �لتي  �لبيطرية 
�لب�ري  لال�ضتهالك  �ملادة  هذه 
�أن   , �مل�ضالح  ذ�ت  من  وعلم   ,
ثناء  �أ متت  �لكمية  حجز  عملية 
�لتجارة  لأعو�ن  ميد�نية  خرجة 
مل��ر�ق��ب��ة �مل��ح��الت �ل��ت��ج��اري��ة , 
�ضاحلة  غري  حلوم  على  عر  حيث 

و  بي�ضاء  حلوم  منها  لال�ضتهالك 
و�إتالفها  نقلها  مت  حيث  حمر�ء 
�لقانونية  �لإجر�ء�ت  و��ضتكمال 
يف  �لعملية  تاأتي  و   , �لالزمة 
و  �لتح�ضي�ضي  �لعمل  �إط���ار 
�ملديرية  به  تقوم  �لذي  �لردعي 
تقرت  لولية  للتجارة  �ملنتدبة 
�لغ�س  قمع  �إىل   يهدف  و�ل��ذي 
جتنيد  خ��الل  م��ن  �مل�����ض��ارب��ة  و 
وقمع  �لقت�ضادية  �لرقابة  فرق 

. لغ�س �
�لتجاين  ق-  ن- 

ب�ضكرة  ولية  �من  م�ضالح  �أوقفت 
م��ن خ���الل �ل��ت��ج�����ض��ي��د �مل��ي��د�ين 
تفادي  من  وقاية  �ملنزيل  للحجر 
C - ك��ورون��ا  فريو�س  )ننت�ضار 
�أ�ضخا�س   م��ن   vid19( 1103
�إجر�ء  وخرق  خمالفة  يف  تورطو� 
مت  كما  �مل��ن��زيل,  �ل�ضحي  �حلجر 
در�جة  و151  مركبة    103 و�ضع 
تطبيقا   ه��ذ�  مت   , باملح�ر  ن��اري��ة 
�ملنتهج  �ل�ضتثنائي  للمخطط 

لالأمن  �لعامة  �ملديرية  طرف  من 
�لتطبيق  يف  ,�ملتمثل  �ل��وط��ن��ي 
�ل�ضحي   �حلجر  لإجر�ء�ت  �ل�ضارم 
وتو��ضل  رم�ضان,هذ�  �ضهر  خالل 
على  �لتام  �ل�ضهر  �مل�ضالح  ذ�ت 
رقم  �ل��ولي��ة  و�يل  ق��ر�ر  تطبيق 
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,�ل��ق��ا���ض��ي ب���اإع���ادة غ��ل��ق حم��ال 
بالعودة  �لدولة  لها  �ضمحت  جتارية 
نق�س  �أن  ,�إل  �لتجاري  لن�ضاطها 

جتار  ل��دى  �لوقائية  �حتياطاتها 
فيها  مبا  �ل��ولي��ة  مناطق  خمتلف 
�مل��و�د  متاجر  �أ�ضحاب   من  ع��دد 
�ملو�طنني  و��ضتهتار  �لغذ�ئية 
من  جعلت  �لوقائية,  بالتوجيهات 
يف  �لنظر  تعيد  �لولئية  �ل�ضلطات 
وتفر�س  �ل�ضحي  �حلجر  ظ��روف 
�لقر�ر  يف  ج��اء  ما  تطبيق  جم��دد� 
�لتجارية,منها  ن�ضطة  �لأ على 
و�لحذية  ,و�لب�ضة  �ملرطبات  بيع 

وقاعات  و�لزلبية  �لدوبارة  وطبق 
�ملنزلية  �لأو�ين  حمالت  �حلالقة, 
و�ل��ك��ه��روم��ن��زل��ي��ة و�ل���ب���از�ر�ت  
ق��م�����ض��ة و�خل��ي��اط��ة  وجت�����ارة �لأ
على  �لأك��رب  �ل��دور  ويبقى  ,ه��ذ� 
منازلهم  �لتز�مهم  يف  �ملو�طنني 
�ضائقة  من  �خل��روج  يف  لالإ�ر�ع 
و�لوطن  ب�ضكرة  ولية  عرب  �لوباء 

                          . عامة 
حريز    حممد 

ت�ضعى  �لأط���ر�ف  بع�س  لز�ل��ت 
�خلا�س  �ل��ظ��رف  ه��ذ�  ل�ضتغالل 
�لهيئات  جميع  جتند  ي�ضهد  �لذي 
ومكافحة  ملجابهة  و�ل��ف��اع��ل��ني 
 ,19 ك��وف��ي��د  ف���ريو����س  ج��ائ��ح��ة 
�لإجر�مية  ن�ضاطاتها  ملمار�ضة 
م����ن �ل��وط��ن��ي  �مل���ا����ض���ة ب����الأ
�لعمومية,  و�ل�ضحة  و�لقت�ضادي 
م��زي��د� من  ف��ر���س  �ل���ذي  م���ر  �لأ
ه��ذه  ملجابهة  م��ن��ي��ة  �لأ �ليقظة 
ت�ضعى  �لتي  �لإجر�مية  �ل�ضبكات 
معتربة  كميات  ومترير  تهريب  �إىل 
�خل�ضائ�س  ذ�ت  �لأدوي����ة  م��ن 
م��ر�ع��اة  دون  ع��ق��ل��ي��ا,  ث���رة  �مل���وؤ
يف  �مل��و�ط��ن��ني.  و�ضالمة  ل�ضحة 
تنفيذ  �إط���ار  ويف  �ل�����ض��اأن,  ه��ذ� 
ملكافحة  �ل��ر�م��ي��ة  �لل��ت��ز�م��ات 
متكنت  باملخدر�ت,  �لجتار  جر�ئم 
�جلهوية  للم�ضلحة  �ل�رطة  قو�ت 
�مل�����روع  غ��ري  �لجت���ار  ملكافحة 
�لعقلية  ث��ر�ت  و�مل��وؤ ب��امل��خ��در�ت 
�مل�ضالح  م��ع  بالتن�ضيق  بب�ضار 
�لعملياتي  للقطاع  �ملخت�ضة 
�لع�ضكرية  للناحية  �لع�ضكري 
نوعية,  عملية  يف  بب�ضار,  �لثالثة 
من  قر�ضا   953 كمية: حجز  من 

�خل�ضائ�س  ذ�  �لربيقابالني  دو�ء 
�أخ��رى  كمية  حجز  م��ع  �مل��خ��درة, 
�ملهلو�ضة  ق��ر����س  �لأ من  معتربة 
عددها  قدر  دومينو  �ك�ضتازي  نوع 

قر�ضا.  496 ب�:
ل�ضتغالل  تعود  �لق�ضية  وقائع 
�مل�����ض��ل��ح��ة �جل��ه��وي��ة مل��ك��اف��ح��ة 
مبحاولة  تفيد  ملعلومات  �ملخدر�ت 
�لعقلية  ثر�ت  �ملوؤ من  كمية  �إدخال 
�إحدى  من  �نطالقا  ب�ضار  مدينة  �إىل 
لغر�س  وهذ�  �ل�ضمالية  �لوليات 
�ل�ضباب,  �أو���ض��اط  يف  ترويجها 
بالتن�ضيق  حمكمة  خطة  �إعد�د  ليتم 
للقطاع  �ملخت�ضة  �مل�ضالح  م��ع 
 03 ع  ن  �لع�ضكري  �لعملياتي 
�مل�ضتبه  توقيف  من  مكنت  ب�ضار, 
مركبة  منت  على  �ضنة(   37 ( فيه 
نقطة  م�ضتوى  ع��ل��ى  �ضياحية 
طرف  من  ن�ضبها  مت  �أمنية  مر�قبة 
ملكافحة  �جلهوية  �مل�ضلحة  عنا�ر 
رقم  �لوطني  بالطريق  �ملخدر�ت 
�ضبط  مت  �ملركبة  وبتفتي�س   ,06
�لعقلية  ث���ر�ت  �مل���وؤ م��ن  ك��م��ي��ة 
نوعي  من  قر�ضا   1320 ب�: قدرت 

دومينو.   و�ك�ضتازي  بريقابالني 
فيه  �مل�ضتبه  مع  �ملعمق  �لتحري 

على  �لتعرف  من  مكن  �ملوقوف, 
كمية  ليه  �إ �ملوجهة  �ل�ضخ�س  هوية 
عليه,  �ملحجوزة,  �لعقلية  ثر�ت  �ملوؤ
�جلمهورية  وكيل  مع  وبالتن�ضيق 
توقيف  مت  ب�ضار,  حمكمة  ل��دى 
منزله  وتفتي�س  ف��ي��ه  �مل�ضتبه 
من  �لعملية  مكنت  �أين  �لعائلي, 
قر�ضا   76 كمية: وحجز  �ضبط 
م��ن ن���وع �ك�����ض��ت��ازي دوم��ي��ن��و, 
 0,35 بوزن: خم����در�ت  ق��ط��ع��ة 
�ضقيقه  بغرفة  �ضبط  كما  غر�ما, 
نوع  م��ن  قر�ضا   53 كمية: على 
توقيفه  مت  �لأخري  هذ�  بريقابالني, 
ب�ضار  مدينة  بو�ضط  �لآخ��ر  ه��و 
�قتيادهما  ليتم  �آخر,  �ضخ�س  رفقة 
معهما  للتحري  �مل�ضلحة  مقر  �إىل 

�لق�ضية. ب�ضاأن 
يف  �ملعلومات  لكافة  ��ضتغالل 
�لتو�ضل  مت  �لق�ضية,  ه��ذه  �ضاأن 
بهذه  �لرئي�ضي  �ملمون  هوية  �إىل 
�ضنة(,   33 ( �لعقلية  ث��ر�ت  �مل��وؤ
بتمديد  �إذن  ومبوجب  �لأخ��ري  هذ� 
�جلهات  ط��رف  م��ن  �لخت�ضا�س 
توقيفه  مت  �ملخت�ضة,  �لق�ضائية 
ع��ل��ى م�����ض��ت��وى م��دي��ن��ة وه���ر�ن 
�لأوىل  �ل��ف��رق��ة  م��ع  بالتن�ضيق 

لأم��ن  �لتابعة  و�لتدخل  للبحث 
  .)BRI 01 ( ولية وهر�ن 

حجز  من  �إجمال  مكنت  �لعملية 
 1449 ب�: ق��درت  معتربة  كمية 
ق��ر���ض��ا م��ن ن��وع��ي ب��ري��ق��اب��ال��ني 
و�ك�����ض��ت��ازي دوم��ي��ن��و. مب��وج��ب 
بيع  حيازة,  ق�ضائي:  �إج��ر�ء  ملف 
عقليا,  ثرة  موؤ مو�د  للبيع  وو�ضع 
لل�ر�ء  للبيع  وو�ضع  بيع  حيازة 
ثرة  موؤ م��و�د  ونقل  �لبيع  ق�ضد 
�إجر�مية  جماعة  �إط��ار  يف  عقليا 
با�ضتعمال  �ل��ت��ه��ري��ب  منظمة, 
درجة  على  �لتهريب  نقل,  و�ضيلة 
�لوطني  �لأمن  تهدد  �خلطورة  من 
�لعمومية,  و�ل�ضحة  و�لقت�ضادي 
و�لأمنية  د�رية  �لإ �ملر�قبة  خمالفة 
�أدوية  وحيازة  با�ضتعمال  و�لتقنية 
مت  عقلي,  ثر  موؤ خ�ضائ�س  ذ�ت 
وكيل  م��ام  �أ فيهم  �مل�ضتبه  تقدمي 
ب�ضار,  حمكمة  ل��دى  �جلمهورية 
�لتحقيق  قا�ضي  �أمام  �أحالهم  �لذي 
ي��د�ع  ب��اإ م��ر  ل��ي��اأ �ملحكمة,  ب��ذ�ت 
�ملوؤقت,  �حلب�س  فيهم  م�ضتبه  ثالثة 
�لآخَرْين  فيهما  �مل�ضتبه  وو�ضع 

�لق�ضائية.  �لرقابة  �إجر�ء  حتت 
�أ . د 

مركز التكوين املهني بدائرة ت�شابيت 

توزيع اأول دفعة من الكمامات واللبا�ص 
الواقي على ال�شلطات باأدرار

يف اإطار التدابري للحد من انت�شار فريو�ص كورونا 

بريد اجلزائر باأدرار ي�شرع يف دفع 
اأجور العمال يف مقرات عملهم

اأعوان الرقابة بتقرت حتجز 117 كلغ 
من اللحوم الفا�شدة 

وايل ب�شكرة يعيد غلق حمال جتارية بعد اإعادة فتحها اأيام 

ت�شجيل 1103 اأ�شخا�ص خمالفني للحجر و103 مركبات و151دراجة نارية

توقيف 5 اأ�شخا�ص وحجز كمية معتربة من الأقرا�ص املهلو�شة بب�شار 



رئي�ص م�شلحة علم الأوبئة والطب الوقائي مب�شت�شفى 
ق�شنطينة يحذر من الحتكاك اجلماعي 

عي�ص علجية 
-----------------

�مللحوظة  �لتطور�ت  ظل  ويف 
ولي��ة  �ضهدت  �ل��وب��اء   ل��ه��ذ� 
�لأخ��رية  �لفرتة  يف  ق�ضنطينة 
�لإ�ضابات  حالت  يف  �رتفاعا 
�مل�ضتجد,   ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
�لتد�بري  �ح���رت�م  ع��دم  ب�ضبب 
�ل�ضلطات  �أقرتها  �لتي  �لوقائية 
�لتز�م  لعدم  نظر�  و  �لعمومية 
�ل��ت��ج��ار ب�������روط �ل��وق��اي��ة 
�حرت�مها  يجب  �لتي  �ل�ضحية 
�لتعليمة  عليها  ن�ضت  �لتي  و 
�ملتعلقة  �مل�ضرتكة  �ل��وز�ري��ة 
بالتاأطري  �خل��ا���ض��ة  ب��ال��ت��د�ب��ري 
با�ضتئناف  �خل��ا���س  �ل�ضحي 
�لتجارية  ن�����ض��ط��ة  �لأ بع�س 
�ل��ق��ر�ر�ت  ه���ذه  ب��ني  م��ن  و   ,
غ��ل��ق �مل���ح���الت �ل��ت��ج��اري��ة 
و  �ملالب�س  بيع  يف  �ملتخ�ض�ضة 
بيع  حمالت  غلق  �لأحذية,  بيع 
,عرب  �أنو�عها  بجميع  �حللويات 
ق�ضنطينة  ولي��ة  �إقليم  كامل 
�ل��ق��ر�ر�ت  �إىل  ب��الإ���ض��اف��ة  و 
�لو�يل غلق حمالت  �لأوىل قرر 

�لقر�ر�ت  هذه  تاأتي  و  �حلالقة, 
ق�ضنطينة  ولية  �ضجلت  بعدما 

وفاة. حالة   14
يدعو  �ل��و�يل  ح�ضب  �لو�ضع 
تنبيه  و  �خلطر  ناقو�س  دق  �إىل 
�مل��و�ط��ن ب��خ��ط��ورة �ل��و���ض��ع , 
�ملف�ضل  �لعر�س  بعد  خا�ضة 
نذير  �لربوفي�ضور  قدمه  �لذي 
�للجنة  ع�����ض��و  ب��و�ل�����ض��وف 
و  ملتابعة  �لوطنية  �لعلمية 
و    19 كوفيد  فريو�س  ر�ضد 

و  �لأوبئة  علم  م�ضلحة  رئي�س 
�بن  مب�ضت�ضفى  �لوقائي  �لطب 
�لزيارة  خالل  �جلامعي  بادي�س 
عبد  �لأول  �لوزير  بها  قام  �لتي 
ولية  �إىل  موؤخر�  جر�د  �لعزيز 
على  فيها  وق��ف  ق�ضنطينة 
للم�ضت�ضفى  �حل��ايل  �لو�ضع 

بادي�س. �بن  �جلامعي 
ح�����ض��ب �لأرق�����ام �مل��دون��ة يف 
جمموع  فمن  �لتقنية,  �لبطاقة 
مت  �مل�ضت�ضفى  دخلت  حالة   205

موؤكدة,  حالت   104 ت�ضجيل 
منهم   13  , وفاة  حالة   14 منها 
حالة  و  �لإنعا�س  مب�ضلحة  توفو� 
كما   ,19 كوفيد  مب�ضلحة  و�حدة 
بني  تر�وحت  �لعمرية  �لفئة  �أن  
�حتلت  و  �ضنة    75 �إىل  عامني 
�لأوىل  �ملرتبة  ق�ضنطينة  بلدية 
حالة   25 ح��ال��ة,  بت�ضجيل49 
منجلي,  علي  مدينة  �ضجلتها 
 09 ب�:  بوزيان  بلدية حامة  تليها 
�لعلمية  �للجنة  عن  �أما  حالت, 
بو�ضوف  نذير  �أ�ضاف  �لوطنية 
عالجي  بروتوكول  يوجد  ن��ه  �أ
يبقى  ت��ط��ب��ي��ق��ه,  ب�����ض��دد  ه��و 
�لإ�ضابات  حتديد  يف  �مل�ضكل 
باملائة   80 �أن  م�ضري�  �مل��وؤك��دة 
بدون  هو   قال  كما  �حلالت  من 
�أن  �لإ���ض��ارة  جت��در   , �أع��ر����س 
يف  �ضخرت  �لولئية  �ل�ضلطات 
م�ضت�ضفى  �لوباء  ظهور  بد�ية 
فتح  �أعيد  ثم  �لبري  و  بادي�س  �بن 
�لتغطية  ل�ضمان  مر�د  ديدو�س 
بالوباء  للم�ضابني  �ل�ضاملة 
حما�رة  و  �لكلى  مر�ضى  من 

�لوباء.

اأكد الربوفي�شور نذير بوال�شوف رئي�ص م�شلحة علم الأوبئة و الطب الوقائي اأن الو�شع ميكن التحكم فيه باإتباع التدابري الوقائية, 
مرجعا �شبب النت�شار اإىل تراخي املواطن و عدم اإتباعه التعليمات التي ت�شدرها ال�شلطات العمومية ب�شرورة احلجر املنزيل و التباعد 
الجتماعي,  و قد اأ�شدر وايل ق�شنطينة �شا�شي اأحمد عبد احلفيظ عدة قرارات هامة  للحد من انت�شار فريو�ص كورونا و هذا بالنظر 

للو�شعية ال�شتثنائية التي متر بها ولية ق�شنطينة جراء تف�شي فريو�ص كورونا امل�شتجد.

اإىل جانب القرارات  ال�شادرة عن الوايل بغلق كل املنافذ التي متكن من انت�شار الوباء

للحماية  �لثانوية  �لوحدة  تدخلت 
�أجل  �ملدنية لد�ئرة �لربو�قية  من 
�أ�ضخا�س   04 و�إن��ق��اذ   �إ�ضعاف 
حي  �مل�ضمى  باملكان  خمتنقني 
 02 رقم  عمارة  م�ضكنا,   150
 , �ل��ربو�ق��ي��ة  ب��ل��دي��ة   02 ب��اب 
مابني   �أعمارهم  ترت�وح  �ل�ضحايا 
 ) �ضنة    28 و  �ضنو�ت   03  (
غثيان  حالة  يف  �أنثى  جن�س  من 
م�ضتوى  على  و�آلم  ق��يء  و 
جر�ء  بالختناق   �أ�ضيبو�  �لر�أ�س 
�أك�ضيد  �أحادي   لغاز  ��ضتن�ضاقهم 
م�ضخن  من  �ملنبعث  �لكربون 
�ملاء , مت �إ�ضعافهم  يف عني �ملكان 
�إىل  �ل�رعة   جناح  على  ونقلهم 
نوفمرب  �أول  �ل�ضحي  �لقطاع 

. �لد�ئرة  لذ�ت 
�لثانوية  �ل��وح��دة  وت��دخ��ل��ت   
تابالط  لد�ئرة  �ملدنية  للحماية 
 01 و�إن��ق��اذ   �إ�ضعاف  �أج��ل  من 
�مل�ضمى  باملكان  خمتنق  �ضخ�س 
تابالط  بلدية  م�ضكن   542 حي 
26 �ضنة   , �ل�ضحية هويته  ) م/م 
غثيان  حالة  �أنثى يف  جن�س  من   )
م�ضتوى  على  و�آلم  ق��يء  و 
جر�ء  بالختناق   �أ�ضيبت  �لر�أ�س 
�أك�ضيد  �أحادي   لغاز  ��ضتن�ضاقها 
م�ضخن  من  �ملنبعث  �لكربون 
�ملكان  �إ�ضعافها يف عني  مت   , �ملاء 
�إىل  �ل�رعة   جناح  على  ونقلهم 
. �لد�ئرة  لذ�ت  �ملدين  �مل�ضت�ضفى 
حممد.م

اإنقاذ 5 اأ�شخا�ص اختنقوا بغاز اأول 
اأوك�شيد الكربون باملدية 

خالل 48 �شاعة املا�شية

جواريات االإربعاء 06 ماي 2020 م املوافق07
لـ 13 رم�سان 1441 هـ - العــدد 1993

 06 �ل�ضلف  ولي���ة  �ضجلت 
�إ���ض��اب��ات ج��دي��دة م��وؤك��دة 
ما  ه��ذ�  و  ك��ورون��ا  بفريو�س 
�لر�ضمي  �ملوقع  خالل  من  ظهر 
كانت  قد  و   , �ل�ضحة  لوز�رة 
حالة  �أي  ت�ضجل  مل  �ل��ولي��ة 
لريتفع  متتالية  يوم   13 منذ 
ع���دد �حل�����الت �لإج��م��ال��ي��ة 
حالة  و  حالة   55 �إىل  بالولية 
و�يل  ك��ان  قد  و�ح���دة.و  وف��اة 
�لأول  �أم�س  ��ضدر  قد  ولية 
�لفوري  بالغلق  تتعلق  تعليمة 

ن�����ض��ط��ة ب��ع�����س �مل��ح��الت  لأ
فتحها  �أعيد  قد  �لتي  �لتجارية 
م��وؤخ��ر� ع��ل��ى غ���ر�ر حم��الت 
�لأح��ذي��ة و  �مل��الب�����س و  ب��ي��ع 
بيع  حمالت  و  �حلالقة  قاعات 
غريها  و  �لتقليدية  �حللويات 
يف  �لتعليمة  هذه  �أتت  قد  و   ,
�ملمنوحة  �ل�ضالحيات  �إط��ار 
ل��ل��ولة لت��خ��اذ �لإج����ر�ء�ت 
فريو�س  من  �لالزمة  �لوقائية 

�نت�ضاره. من  �حلد  و  كورونا 
�للطيف د.عبد   

ال�شلف ت�شجل 06 اإ�شابات جديدة 
بفريو�ص كورونا 

�إىل  �لر�مية  ملهامها  مو��ضلة 
�ملو�طنني,  �ضحة  على  �حلفاظ 
باأمن  �ل�رطة  ق��و�ت  متكنت 
من  بلعبا�س  �ضيدي  ولي���ة 
ق��ن��ط��ار من  �أك���ر م��ن  ح��ج��ز 
كمية  و  �لبي�ضاء        �للحوم 
من  �أخرى  وكمية  �لنقانق  من 
كانت  �لأحمر  �ملفروم  �للحم  
ل  مركبة  م��نت  على  حمملة 
�حلفظ,  ���روط  على  تتوفر 

ظروف  ويف  و�لنظافة  �لنقل 
من  م��ن��ا���ض��ب��ة  غ��ري  ���ض��ح��ي��ة 
ب�ضحة  �أ���ر�ر  �إحل��اق  �ضاأنها 
لغر�س  وموجهة  �مل�ضتهلك 
يتم  �أن  ق��ب��ل  فيها  �مل��ت��اج��رة 
ح��ج��زه��ا م���ن ط���رف �أف����ر�د 
�لق�ضية  حيثيات  �ل�رطة,  
ق��و�ت  ��ضتغالل  �إىل  ت��ع��ود 
�لولئية  بامل�ضلحة  �ل�رطة 
ملعلومات  �لعمومي  ل��الأم��ن 

حمملة  مركبة  ب��وج��ود  تفيد 
�لبي�ضاء  �للحوم  من  بكمية 
فيها  �ملتاجرة  لغر�س  موجهة 
تفتقر  ظروف  يف  نقلها  ويتم 
مل��ع��اي��ري و������روط  �حل��ف��ظ 
و�ضع  ليتم   , و�لنظافة  و�لنقل 
حيث   , لتوقيفه  حمكمة  خطة 
حمور  م�ضتوى  على  ذل��ك  مت 
�أين   , �أوت   20 بحي  �ل��دور�ن 
ن��وع  م��ن  م��رك��ب��ة  �ضبط  مت 

حمملة   Hyundai accent
�للحوم  من  قنطار  من  باأكر 
كمية  ع��ن  ناهيك  �لبي�ضاء 
من  �أخرى  وكمية  �لنقانق  من 
حيث  �لأحمر,  �ملفروم  �للحم  
ق�ضائي  ملف  و�إجناز  حجزها  مت 
نقل  تهمة  عن  �لأخري  هذ�  �ضد 
غري  مركبة  يف  بي�ضاء  حل��وم 

 . قانونيا  مهياأة 
                             .رم�ضاين

حجز اأكرث من قنطار من اللحوم البي�شاء الفا�شدة ببلعبا�ص
كانت تنقل يف ظروف غري �شحية وموجهة لال�شتهالك الب�شري

�لإع���الم  خلية  ب��ي��ان  ك�ضف 
بولية  �ملدنية  �حلماية  ملديرية 
�ل��ت��دخ��ل  ف��رق��ة  �أن  ت��ب�����ض��ة 
بالوحدة  �ل�ضحي  و�لإج���الء 
�ل��ت��اب��ع��ة ل��ل��ح��م��اي��ة �مل��دن��ي��ة 

تب�ضة,  غ���رب  ب��احل��م��ام��ات 
بتحويل  �لأول,  م�ضاء  قامت 
�لعمر  م��ن  يبلغ  �ضيخ  جثة 
���ض��ن��ة.وح�����ض��ب   63 ح����و�يل 
على  ع��ر  �مل��دن��ي��ة,  �حل��م��اي��ة 

�لأر�س  على  ملقى  �ل�ضحية 
بعني  �لعائلي  منزله  رو�ق  يف 
�لذهب.ومت  بئر  بلدية  �لف�ضة 
�ضيارة  منت  على  �جلثة  حتويل 
حفظ  م�ضلحة  �إىل  �لإ�ضعاف 

�ضالح  عاليا  مب�ضت�ضفى  �جلثث 
�لت�ريح  عملية  فجر�ء  بتب�ضة 
مالب�ضات  وحت��دي��د  �ل��ط��ب��ي 

�لوفاة.
�ضو�ضة �لزين  حممد 

العثور على �شيخ متوف يف بئر الذهب بتب�شة   

�ملحلية  �لإد�رة  مدير  ك�ضف 
ندوة  يف  ع��زون   �ضمري  �ل�ضيد 
مبقر  �أم�س  �أول  ن�ضطها  �ضحفية 
 13 توزيع  عن  غليز�ن  �لولية 
بلديات  على  غذ�ئي  طرد  �ألف 
منذ  و�لثالثون  �لثمانية  �لولية 
�لت�ضامنية  �حلمالت  �نطالق 
�ملت�ررة  �لأ���ر  لفائدة  وه��ذ� 
�حلجر  �أو  ك��ورون��ا  �أزم���ة  م��ن 
منها  و�لج��ت��م��اع��ي  �ل�ضحي 
�ضاهمت  طرد   4400 من  �أكر 

�لجتماعي  �لن�ضاط  مديرية  به 
وح�ضب  و�ل�ضناعة  و�لتجارة 
�مل��ب��ل��غ  ف���ان  �مل��ت��ح��دث  ذ�ت 
للعمليات  �ملر�ضود  �لإجمايل 
مليار  ب51  ق��در  �لت�ضامنية 
به  �ضاهم  �لذي  �ملبلغ  هو  �ضنتيم 
و�ل�ضمان  �لت�ضامن  �ضندوق 
وز�رة  وكذ�  �ملحلية  �جلماعات 
م�ضالح  على  ف�ضال  �لطاقة 
�لن�ضاط  وم��دي��ري��ة  �ل��ولي��ة 
�ل�ضناعة  وقطاع  �لجتماعي 

�لولية  و�يل  وكانت  و�لبلديات 
�أ�رفت  قد  �بر�هيمي  ن�ضرية 
�أكر  توزيع  على   �أم�س  �أول 
من  غ��ذ�ئ��ي  ط��رد   1500 م��ن 
�ل�ضتهالك  ذ�ت  �ملو�د  خمتلف 
�ملعوزة  �لعائالت  على  �لو��ضع 
وه��ذ�  بلدية   24 ع��رب  م��وزع��ة 
�لت�ضامنية  �لعملية  �إط��ار  يف 
�مل��ع��وزة خالل  �ل��ع��ائ��الت  م��ع 
�ل�ضحي  و�حلجر  رم�ضان  �ضهر 
ت�ضامنية  عملية  ر�ب��ع  وه��ي 

ف�ضال  �ملحلي  �مل�ضتوى  على 
�لت�ضامنيتني  �لعمليتني  على 
مع  �لبليدة  ولي��ة  �ضكان  مع 
عدة  �ضبقتها  �لعملية  �أن  �لعلم 
توزيع  خاللها  من  مت  عمليات 
غذ�ئي  ط��رد   3500 م��ن  �أك��ر 
و�ملعوزة  �ملحتاجة  �لأ�رة  على 
من  �ملت�ررة  �لعائالت  ل�ضيما 
ومناطق  �ل�ضحي  �حلجر  �أزم��ة 

�لظل.
                             �بو ع�ضام

توزيع 1500 طرد غذائي على املعوزين بغليزان 
فيما بلغ جمموع الطرود منذ انطالق احلملة باأكرث من 13 األف طرد

بعد 13 يوما من ال�شمود

للوقاية من انت�شار كورونا

لالأمن  �لإعالم  خلية  بيان  ك�ضف 
م�ضاحلها  �أن  بتب�ضة  �ل��ولئ��ي 
�لإج���ر�ء�ت  تطبيق  �إط��ار  ويف 
�خلا�ضة  ب��ال��ق��ر�ر�ت  �ملتعلقة 
�نت�ضار  م��ن  و�حل���د  ب��ال��وق��اي��ة 
وب����اء ك���ورون���ا و����ض��ت��ك��م��ال 
ل��ل��م��ج��ه��ود�ت �مل���ب���ذول���ة يف 
و�لأم��ن  �ل�ضحة  على  �حلفاظ 
�مل�ضالح  خمتلف  ,قامت  �لعام 
كل  تب�ضة  ولي��ة  لأم��ن  �لتابعة 
بالتكثيف  �خت�ضا�ضها  ح�ضب 
�ملتعلقة  �ل�رطية  �لعمليات  من 
خالل  م��ن  وذل��ك  �ل�ضاأن  بهذ� 
�رطي   2100 ح��و�يل  ت�ضخري 
لتغطية  مبا�رة  ب�ضفة  عامل 
تب�ضة  )مدينة  �لولية  �إقليم  كافة 
مع  خا�ضة  لها(  �لتابعة  و�لدو�ئر 
�ضهر  مع  �لإجر�ء�ت  هذه  تز�من 
وكاإجر�ء  حيث  �ملبارك  رم�ضان 
�من  م�ضالح  قامت  �ح���رت�زي 
حماربة  على  بالرتكيز  �لولية 
ت�ضاهم  قد  �لتي  �ملظاهر  خمتلف 
وخا�ضة  �ل��ع��دوى   �نت�ضار  يف 

�لفو�ضوية  بالتجارة  تعلق  ما 
عنها  يرتتب  وم��ا  �ملنظمة  غري 
عر�س  و  وطو�بري  �كتظاظ  من 
ظروف  يف  �ل�ضتهالكية  لل�ضلع 
عدة  بعد  ,وه���ذ�  �ضحية  غ��ري 
فاقت  وحت�ضي�س  توعية  عمليات  
�ملن�رم  �ل�ضهر  خالل  عملية   30
�لف�ضاء�ت  خمتلف  و�ضملت 
�لتي  و�خل��دم��ات��ي��ة  �ل��ت��ج��اري��ة 
على  للمو�طنني  �إقبال  ت�ضهد 
�ل�ضوق  و  �لربيد  مر�كز  غ��ر�ر 
لها  �ملجاورة  و�مل�ضاحات  �ملغطاة 
�أمنية  ت�ضكيالت  ت�ضخري  مت  ,كما 
�حلفاظ  على  ت�ضهر  للوقوف 
من  �لأم��اك��ن  ه��ذه  نظافة  على 
��ضتغالل  �أو  فو�ضوية  جتارة  �أي 
ن�ضاطات  ملمار�ضة  للم�ضاحات 
م�ضالح  وتبقى  مرخ�ضة  غري 
�ملو�طن  خدمة  يف  �لولية  �من 
�مل�ضخرة   �ملجانية   �لأرق��ام  عرب 
�لعامة  �ملديرية  ط������رف  من 

�لوطني. لالأم�ن 
                  �ضو�ضه حممد �لزين

ت�شخري2100 �شرطي و30 عملية 
لتنفيذ القرارات اخلا�شة بالوقاية 

بتب�شة
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د�ئما,  �إميانًا  �أ�ضاألك  �إين  �للهم 
و�أ�ضاألك  خا�ضعًا,  قلبًا  و�أ�ضاألك 
يقينًا  و�أ�ضاألك  نافعًا,  علمًا 

قيما,  دينا  و�أ�ضاألك  �ضادقًا, 
بلية,  كل  من  �لعافية  و�أ�ضاألك 
و�أ�ضاألك  �لعافية,  متام  و�أ�ضاألك 
�ل�ضكر  و�أ�ضاألك  �لعافية,  دو�م 
�لغنى  و�أ�ضاألك  �لعافية  على 

عن �لنا�س.

قراأ اإمام �شالة الرتاويح.. 
�شورة املائدة

معمر حبار
-------------

با�ضم  �ل�ضورة  �ضميت   .1
من  وكانت  "�ملائدة" 

�حلو�ريني  تثبيت  �أ�ضباب 
ودعما  �لإميان  على 

عليه  عي�ضى  ل�ضّيدنا 
�ملائدة.  مبعجزة  �ل�ّضالم 
�أح�ضن  �إذ�  �لطعام  �إذن 

�ّتخذ  من  �لّنا�س  وخري  �لكرمي.  �لقر�آن  عرب  �لدنيا  م�ضامع  على  يذكر  ظّل  ��ضتعماله 
لهم  �لّنا�س وكان  �لغنب عن  به  ويرفع  تعاىل  �لله  �إىل  بها  يتقّرب  و�ضيلة  �لطعام  من 

�أحو�لهم. ي�ضلح  فيما  و�ضند�  عونا 
و�أمتمت عليكم نعمتي ور�ضيت لكم �ل�ضالم  �أكملت لكم دينكم  "�ليوم  �آية  2. جاءت 
و�ملنخنقة  به  �لله  لغري  �آهّل  وما  �خلنزير  وحلم  و�لّدم  "�مليتة  حترمي  بعد   .4 �ملائدة  دينا" 
جاءت  �أي  �لّن�ضب".  على  ذبح  وما  �ل�ّضبع  �أكل  وما  و�لّنطيحة  و�ملرتّدية  و�ملوقوذة 
وطريقة  ونوعيته  للطعام  �أّن  على  مايدل  و�لطعام  �ملاأكلولت  حترمي  من  �ضل�ضلة  بعد 

�جلّد. ماأخذ  ويوؤخذ  به  �لتهاون  �أهمية لميكن  تقدميه 
نعمتي  عليكم  و�أمتمت  دينكم  لكم  �أكملت  "�ليوم  �آية  بعد  �لطعام  ذكر  جاء  3.وكذلك 
�أّن �ملرء ياأكل لوجه �لله تعاىل ومبا  4. مايدل على  ور�ضيت لكم �ل�ضالم دينا" �ملائدة 

كالبهيمة. �أ�ضبح  و�إّل  تعاىل  �لله  �أحّل 
�ضوءة  فاأور�ي  �لغر�ب  هذ�  مثل  مثل  �كون  �أن  �أعجزت  ياولتي  "قال  تعاىل:  4.قال 
�أعماه  �أخيه  �أقول: �حلقد و�لبغ�س و�لكره وقتل   .33 �لّنادمني" �ملائدة  فاأ�ضبح من  �أخي 
�لأمور  �أب�ضط  جهل  �جلرم  يف  توغّل  من  لأّنه  �أخيه  دفن  وهو  ب�ضيطا  �أمر�  يتعّلم  �أن 
�لأمور  �أب�ضط  فتجهل  �أبنائها  وظلم  �لف�ضاد  تتوّغل يف  �ملتخّلفة  �لدول  �ملفيدة وكذلك 

مبجتمعاتها. للنهو�س 
�أقول: �ليهود كانو� يف غاية   .66 "وقالت �ليهود يد �لله مغلولة" �ملائدة  5.قال تعاىل: 
يومها  �لله  لهم  ف�ضّ حيث  عليهم  �لله  لنعم  تنّكرو�  �أن  يكفهم  مل  لأّنهم  و�ل�ضغر  �لّلوؤم 
فيه  لي�س  مبا  تعاىل  �لله  �ّتهمو�  �أن  عليها  وز�دو�  و�لنعم  بالر�ضل  خلق  مّمن  كثري�  على 
�أن  �ضبحانه وتعاىل فال غر�بة  �لله  تّتهم  �لتي  و�لأّمة  ذلك علو� كبري�.  �لله عن  تعاىل 
�أمان  ول  عهد  ول  تعاىل  �لله  يّتهم  من  ماي�ضتحق  �إّل  لت�ضتحّق  ولذلك  غريها  تّتهم 

و�لأر�س. �ل�ّضمو�ت  ماد�مت  لها 
عليها  مرمي  �ضّيدتنا  تعاىل  �لله  و�ضف   .77 �ملائدة  �ضّديقة"  "و�أّمه  تعاىل:  قال   .6
حني  �ضدقت  لأّنها  �ضّديقة  �أّنها  �ل�ّضالم  عليه  عي�س  �ضّيدنا  ي�ضف  وهو  �ل�ّضالم 
�ضديقة  تكون  حني  و�لأم  �لله,  �بن  ولي�س  �بنها  �ل�ّضالم  عليه  عي�ضى  �ضّيدنا  �أّن  قالت 
�أّمه  عن  ويذود  عنه  ويد�فع  وبن�ضبها  بها  ويعرتف  لها  ليتنّكر  �ضديقة  �أّمة  �ضتنجب 

ديقة. ل�ضّ �
90. ليكفي �أكل �حلالل  7. قال �لله تعاىل: "وكلو� مّما رزقكم �لله حالل طّيبا" �ملائدة 
�أن  �لذي كان حالل وطيبا كما لينفع  �لّنافع هو  �لكامل  �أن يكون طّيبا و�لطعام  لبد 
�لطّيب  �حلالل  ياأكل  �أن  ماي�ضتطيع  قدر  �ملرء  وليحر�س  وحر�ما,  طّيبا  �لطعام  يكون 

�لطّيب. �حلالل  يقوم على  �لذي  ولذريته وملجتمع  له  �أنفع  ذلك  فاإّن 

القراآن �شالح �شد ال�شيطان

حدث يف
عمر  اخلليفة  و�سول   - هـ   15

بن اخلطاب اإىل ال�سام لي�ستلم 
مفاتيح بيت املقد�ص من البطريرك 

�سفرونيو�ص، بعد معارك �سارية جلنود االإ�سالم 
لفتح ديار ال�سام، وكتب عهًدا الأهلها يوؤمن 

اأرواحهم واأموالهم عرف با�سم العهدة العمرية.
احلجاز،  يف  وانت�ساره  الطاعون  ظهور   - هـ   67

و�ُسّمي »الطاعون اجلارف« الأنه كان يجرُف من 
يتعر�ص له وال يهرب منه وقد كان ذلك اأيام 

حكم عبد اهلل بن الزبري للحجاز. كان اإجمايل 
ما مات بذلك الطاعون حوايل مائتي األف �سخ�ص 

منهم ثمانون ولًدا لل�سحابي اأن�ص بن مالك.

الوجبات املحمولة وخدمة التو�شيل تعو�ص مطاعم 
الرحمة بال�شلف

علي حممد 
�إفطار  مو�ئد  �إقامة  منع  قر�ر  وجاء 
من  رم�ضان  �ضهر  خالل  �ل�ضائمني 
�إطار  يف  �لعليا  �ل�ضلطات  طرف 
دون  للحيلولة  �لوقائية  �لتد�بري 
�أن  غري  كورونا,  جائحة  �نت�ضار 
�ملتطوعني  وفرق  �جلمعيات  عديد 
مظاهر  �ضنع  على  عكفت  �لتي 
�لت�ضامن و�لتاآزر, �أبت �إل �أن ت�ضتمر 
وتكييف  �لت�ضامنية  �لعملية  يف 
هذ�  من  بالوقاية  ي�ضمح  مبا  ن�ضاطها 
�لعائالت  م�ضاعدة  وكذ�  �لوباء 

�ملعوزة.
جلمعية  �لتابع  �لرحمة  مطعم  وُيعد 
�أهم  �أحد  بال�ضلف  �خلري"  "نا�س 
�ل�ضائمني خالل �ضهر  �إفطار  مر�كز 
ما  �لعادة  يف  يقّدم  حيث  رم�ضان 
معّدله 700 وجبة, لذ� تقربت "و�أج" 
�لعاملني بهذ� �ملطعم  �ملتطوعني  من 
�لوقائية  �لتد�بري  على  للوقوف 
�ضري  وكيفية  باملنا�ضبة  �ملّتخذة 
�لعملية �لت�ضامنية يف ظل تد�عيات 

�أزمة كورونا.
�خلري"  "نا�س  جمعية  رئي�س  و�ّرح 
�إبر�هيم عبد �ملالك ل/و�أج,  بال�ضلف, 
�خلريي  �لتنظيم  هذ�  "عنا�ر  �أن 
�أبت  كورونا,  �أزمة  تد�عيات  ورغم 
�إل �أن ت�ضارك �ل�ضائمني وخ�ضو�ضا 
�لإفطار  فرحة  �ملعوزة  �لعائالت 

كعادة �ملو��ضم �ل�ضابقة".
و�أبرز يف هذ� �ل�ضياق �أنه "مت �للجوء 
�إىل تقدمي وجبات حممولة لكل من 

�لكائن  �ملطعم  من  �لتقرب  ميكنه 
ميكن  فيما  �ل�ضلف",  مدينة  و�ضط 
�أي�ضا ملن تعّذر عليه �لقدوم �إىل مقر 
�ملطعم , �لتو��ضل مع روؤ�ضاء وجلان 
بجلب  هم  يتكفلو�  �أن  على  �لأحياء 
تفاديا  عليهم,  وتوزيعها  �لوجبات 
تهدد  و�كتظاظ  �إزدحام  بوؤر  خللق 

بانت�ضار فريو�س كورونا.
وكحل بديل ثان, تقوم جمعية نا�س 
�خلري عرب و�ضائل �لنقل �خلا�ضة بها 
عدد  على  �لإفطار  وجبات  بتوزيع 
و�ملتو�جدة  �ملح�ضاة  �لعائالت  من 
ظل  يف  خا�ضة  �لنائية  باملناطق 
�أ�ضاف  مثلما  �ملو��ضالت,  �نعد�م 

�ل�ضّيد عبد �ملالك.
كوفيد19-,  فريو�س  �نت�ضار  ومع 
يعكف م�ضوؤولو هذ� �لتنظيم �خلريي 
�لتد�بري  من  جمموعة  �تخاذ  على 
�لتعقيم  عملية  خا�ضة  �لوقائية 
للمتطوعني  �حلماية  و�ضائل  وتوفري 
على غر�ر �لكمامات �لطبية وهالم 

�لتعقيم وكذ� �حرت�م م�ضافة �لتباعد 
بني �لأ�ضخا�س.

و�لن�ضاط  �حلركية  وتنطلق 
ت�ضل  حيث  باكر�,  �ملطعم  بهذ� 
حدود  يف  ومتطوعون  متطوعات 
�ضباحا  و�لن�ضف  �لثامنة  �ل�ضاعة 
وتعقيم  �لتنظيف  بعملية  للقيام 
عملية  مبا�رة  لتليها  �لطبخ,  �أو�ين 
حت�ضري خمتلف �لأطباق وتو�ضيبها 
من  �بتد�ء  توزيعها  يف  لل�روع 

منت�ضف �لنهار.
�إحدى  نورة"  "�حلاجة  وُتعترب 
ت�ضع  منذ  �عتدن  �لتي  �ملتطوعات 
�لن�ضاط  هذ�  يف  �مل�ضاهمة  �ضنو�ت 
�لقدوم  يف  ترتدد  ل  حيث  �خلريي, 
�لعملية  �ضري  على  و�لوقوف  يوميا 
�لعون  يد  وتقدمي  �لت�ضامنية 
يوؤكد  م�ضهد  يف  ل�ضديقاتها, 
قيم  لرت�ضيخ  ��ضتعد�دهن  على 
و�مل�ضاهمة,  �خلري  وفعل  �لت�ضامن 
جمابهة  يف  �خلا�ضة,  بطريقتها  كل 

و�لنت�ضار على وباء كورونا.
ل/و�أج  �ملتطوعة  ذ�ت  و�ّرحت 
يف  وزميالتها  م�ضاركتها  �أن 
من  نابعة  هي  �إمنا  �ل�ضائمني  �إفطار 
على  حتث  ت�ضامنية  وقيم  قناعات 
خالل  ل�ضيما  باملحتاج  �لتكفل 
�لظروف  �لف�ضيل, ويف ظل  �ل�ضهر 
�لبالد. بها  متر  �لتي  �ل�ضحية 
يف  متطوعات  "نحن  و��ضرت�ضلت: 
�ضبيل �لله وفعل �خلري منذ �ضنو�ت 
)..( جائحة كورونا ت�ضببت يف �أزمة 
�قت�ضادية و�جتماعية )..( �لعديد من 
وهي  دخل  بدون  باتت  �لعائالت 
ن�ضاطات  لهكذ�  ما�ضة  حاجة  يف 

ت�ضامنية".
ولوحظ خالل عملية توزيع وجبات 
�لتي  للعائالت  لفت  �إقبال  �لفطور 
�أزمة  تد�عيات  ب�ضبب  ت�ررت 
للعمال  بالن�ضبة  خا�ضة  كورونا 
هذه  ��ضتمر�ر  كان  فيما  �ليوميني, 
�لرحمة(  )مطعم  �لت�ضامنية  �ملبادرة 
من  كبري  لعدد  ورزق  خري  باب 
على  �رت�ضمت  �لذين  �ملحتاجني 
بتح�ضيل  �لرتياح  تعابري  وجوههم 
وجبة �لإفطار وفرحة �إفطار �ل�ضائم.
على  �لقائمني  من  علم  وح�ضبما 
مطعم  فاإن  �لت�ضامنية  �ملبادرة  هذه 
�أي�ضا  بتو�ضيل  يتكفل  �لرحمة هذ�, 
وجبات �ل�ّضحور �إىل كل من �أعو�ن 
�لأمنية  باحلو�جز  �لعاملني  �لأمن 
�ل�ضحة  قطاع  م�ضتخدمي  وكذ� 

�ملناوبني خالل �لفرتة �لليلية.

بني الإفطار وال�شحور... ماذا تختارون؟

 املقادير 
800 غر�م دجاج

2 ملعقه كبريه خل
4 �ر�ئح تو�ضت

1/2 كوب برت ميلك �و زبادي
2 ملعقه �ضغريه فلفل ��ضود

2 ملعقه �ضغريه بربيكا
ملح

طريقة العمل
نف�ضل �فخاذ �لدجاج و�ل�ضدر

ح�ضب  على  للجلد  وبالن�ضبه 
�لرغبه يرتك

�و ينزع
نبهر �لدجاج با�ضتخد�م ن�ضف 
كمية �لبهار و �مللح ونقلبه مع 

�خلل
مع  �لتو�ضت  �ر�ئح  ن�ضع 

ن�ضف كمية �لبهار
يف حم�رة �لطعام

حتى يتفتت وي�ضبح ناعما
درجه  على  �لفرن  ن�ضخن 

حر�ره 210 درجه
�لدجاج  قطع  ن�ضع  ذلك  بعد 

يف �لبرت ميلك
�و �لزبادي ثم ن�ضعه يف طبق 

�لتو�ضت ونقلبه
بالتو�ضت  يتغلف  حتى  فيه 

ن�ضعه يف �ضينية
ملدة �ضاعه و�ربعني دقيه

ثم نحمر �لوجه
�لتقدمي:

يقدم �ضاخنا مع �خلبز و�ل�ضلطه

الدجاج املغلف بالتو�شت 
مقرم�شا

الطبـــــق الرئي�شـــــي

�شلطة اخل�شار بالبي�ص 
واجلنب

مــــقبـــــــــــالت

املقادير
•فجل   /  2  - •بي�س    
مقّطع �إىل دو�ئر - 5 قطع 
مقّطع  �أخ�ر  /•ب�ضل 
كوب  ربع   - دو�ئر  �إىل 
مقّطعة  �ضفر�ء  /•فليفلة 

�إىل �ر�ئح �ضغرية - 1 
•خ�س �أجنبي - 10 �أور�ق /•ملفوف �أحمر مقّطع - ورقتان 

•جرجري - 20 ورقة /•طماطم كرزية مّقطعة �إىل ن�ضفني - 10 قطع 
•جنب موز�ريال مقّطع �إىل مكعبات �ضغرية - كوب 

•ملح - بح�ضب �لرغبة /•فلفل - بح�ضب �لرغبة 
 7  - زيتون  /•زيت  �ضغرية  مالعق   5  - •خّل  �ل�ضل�ضة:   •لتح�ضري 

مالعق كبرية 
طبخة:  �أطيب  من  �لّلذيذة  �ل�ضلطة  و�ضفات  من  �ملزبد  �إليك  ن�ضائح: 
�ضلطة �لبطاط�س و�خل�ر�و�ت, �ضلطة �لكابوريا و�لأفوكادو وو�ضفة 

�ضلطة �مللفوف �ل�ضهية.

طريقة العمل
10 دقائق. + 2 - �ضعي �لفيفلة و�خل�ّس  �لبي�س باملاء ملّدة  �أ�ضلقي   - 1

و�لفجل و�مللفوف و�لطماطم و�جلرجري و�لب�ضل يف وعاء.
ثّم  و�لفلفل  �مللح  عليه  �أنري  �أرباع,  �إىل  قّطعيه  �لبي�س,  ق�ّري   -  3

�ضعيه فوق �خل�ضار.+ 4 - وّزعي قطع �ملوز�ريال فوق �لوعاء.
5 - لتح�ضري �ل�ضل�ضة: �إمزجي �خلّل و�لزيت, �أ�ضكبي �ل�ضل�ضة فوق 

�ل�ضلطة وقّدميها فور�ً.

َجَبَل �لله – تبارك وتعاىل- �لإن�ضان يف هذه �حلياة �لدنيا 
�رتفاع  �لإميان بني  و�لنق�س, وجعل وترية  �لتق�ضري  على 
تبارك   – �لله  رحمة  ومن  ونق�س,  وزي��ادة  و�نخفا�س, 
ها بفر�س ومنا�ضبات؛  وتعاىل- بهذه �لأمة �ملباركة �أن �أمدَّ
لي�ضتعد  حاله  من  ويغري  تق�ضريه,  فيها  �لعبد  ي�ضتدرك 

لنهاية حياته �لدنيوية, وبد�ية م�ضريه �لأخروي.
ذلكم  �مل��ب��ارك,  رم�ضان  �ضهر  �ملنا�ضبات  ه��ذه  وم��ن 
�لعبد  فيها  يغريرِّ  �ضانحة  فر�ضة  �أعظم  هو  �لذي  �ل�ضهر 
قبل  لنف�ضه  د  وميهرِّ �أو�ضاعه,  من  ن  ويح�ضرِّ �أحو�له,  من 
بكامل  �لتنادي  ليوم  فيتزود  �لندم,  وكرة  �لقدم,  عرة 

�ل�ضتعد�د.
على  �ملوؤمن  فيها  يتدرب  تربوية  مدر�ضة  ورم�ضان 
�لوقوف عند حدود ربه يف كل �ضيء,  �لإر�دة يف  تقوية 
�أو�مره و�ريعته  و�لت�ضليم حلكمه يف كل �ضيء, وتنفيذ 
بدنه  �أو  دنياه  �أو  دينه  ي�ره يف  ما  وترك  �ضيء,  يف كل 
و�أحا�ضي�ضه جميًعا عن  لي�ضبط جو�رحه,  �ضيء؛  من كل 

كل ما ل ينبغي, ويح�ضل على تقوى �لله يف كل وقت 
وحني, و�أي حال ومكان.

للمحافظة  فر�ضة  رم�ضان  من  �جعل  �ل��ك��رمي:  �أخ��ي 
لل�ضالة  �لله  وفقك  فقد  �لعظيمة,  �ل�ضالة  هذه  على 
فا�ضتعن  �مل�ضلمني,  جماعة  مع  �مل�ضجد  يف  �جلماعة,  مع 
بد�ية  �ملبارك  �ل�ضهر  �أن يكون هذ�  �لآن  بالله, و�عزم من 
من  لتكون  �إليها  و�لتبكري  �ل�ضالة,  على  للمحافظة 
ِذيَن  �لَّ و�ضفهم:  يف  -تعاىل-  �لله  يقول  �لذين  �ملوؤمنني 
َد�ِئُموَن ]�ملعارج:24[. ويقول �ضبحانه:  الِتِهْم  ُهْم َعَلى �ضَ
اٍت  َجنَّ يِف  �أُْوَلِئَك    ُيَحاِفُظوَن  الِتِهْم  �ضَ َعَلى  ُهْم  ِذيَن  َو�لَّ

.]35 ُمْكَرُموَن ]�ملعارج:34, 
فليجدد  له؛  هاجًر�  �لقر�آن,  قر�ءة  يف  مفرًطا  كان  ومن 
عهده بكتاب ربه, وليجعل له ورًد� يومًيا لقر�ءة جزء منه 
ل ينقطع عنه بحال, ولو كان هذ� �جلزء ي�ضرًي�, فاإن �أحب 
�لأعمال �إىل �لله �أدومها و�إن قلَّت, ومن �ملوؤ�ضف �أن فئاًما 
كبرية من �مل�ضلمني ل تعرف �لقر�آن �إل يف �ضهر رم�ضان.

ومن عا�س قاطًعا لأرحامه فعليه �أن يفتح �ضفحة جديدة 
 – �لنبي  يقول  وذوي��ه  �أقاربه  ويتعاهد  رحمه,  في�ضل 
�إذ�  �لذي  �لو��ضل  ولكن  باملكافئ,  �لو��ضل  لي�س   :-
�بتلى  �لبخاري:5991[.ومن  قطعت رحمه و�ضلها ]رو�ه 
ومنكر�ت؛  دخان  �أو  من خمر وخمدر�ت,  �حلر�م  بتعاطي 
فاإن رم�ضان فر�ضة لالإقالع عن ذلك كله, فالإر�دة �لتي 
ل  �ضاعة  ع�رة  ثنتي  من  لأكر  ت�ضوم  �أن  ��ضتطاعت 

�لإ�ضالحية؟ نظنها تعجز عن مو��ضلة م�ضريتها 
و�أين  �ل�ضاخمات؟  �جلبال  �أمامها  تقف  ل  �لتي  �لهمة  �أين 
تعاىل   – بالله  ��ضتعن  �لعاتيات!!  ت�ضدها  �لتي ل  �لعزمية 
و�لفرج  �ضاعة,  �ضرب  فالن�ر  �لبالء,  هذ�  ترك  على   –

قريب, و�إن �لله مع �ل�ضابرين.
.. �لتوبة .. فهي �ضعار �ملتقني .. ود�أب �ل�ضاحلني  فالتوبة 
�أيها  يا  يقول:   -- �لنبي  �ضمعت  �أما  �ملوؤمنني  وحلية   ..
�ليوم مائة  �لله يف  �إىل  �أتوب  فاإين  �لله  �إىل  �لنا�س توبو� 

مرة ]رو�ه م�ضلم:2702[.

رم�شان فر�شة للتغيري

ورد يف البخاري من حديث اأبي هريرة -ر�شي اهلل عنه- قال: "وكلني ر�شول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- بتمر ال�شدقة -جعله حار�شًا على متر ال�شدقة- 
فبينما اأنا جال�ص يف هجيع من الليل, اإذ راأيُت رجاًل يحمل مترًا يف حجره, فاأم�شكته, وقلُت: لأرفعنك اإىل ر�شول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص-, ف�شكا حاجة 

عياله, واأق�شم اأنه لن يعود.
هريرة  �أبي  حديث  من  �لبخاري  يف  ورد 
ر�ضول  "وكلني  قال:  عنه-  �لله  -ر�ضي 
حار�ضًا  -جعله  �ل�ضدقة  بتمر   -- �لله 
يف  جال�س  �أنا  فبينما  �ل�ضدقة-  متر  على 
هجيع من �لليل, �إذ ر�أيُت رجاًل يحمل متر�ً 
لأرفعنك  وقلُت:  فاأم�ضكته,  حجره,  يف 
حاجة  ف�ضكا   ,-- �لله  ر���ض��ول  �إىل 
فرتكته,  يعود.  لن  �أن��ه  و�أق�ضم  عياله, 
فعل  ما   :-- �لنبي  قال  �أ�ضبحُت,  فلما 
يا  فقلُت:  هريرة؟  �أبا  يا  �لبارحة  �ضاحبك 
و�أق�ضم  عياله,  حاجة  �ضكا  �لله!  ر�ضول 
فلما  و�ضيعود  كذبك  قال:  يعود,  لن  �أنه 
�لتمر,  يحثو  جاء  �لثانية  �لليلة  كانت 
فلما  �لفعل,  نف�س  وتكرر  فاأم�ضكته, 
�ضكا  فقلُت:   -- �لنبي  �ضاألني  �أ�ضبحُت 
قال:  يعود,  لن  �أنه  و�أق�ضم  عياله,  حاجة 
جاء  �لثالثة  �لليلة  ويف  و�ضيعود  كذبك 
هذه  �أما  وقلُت:  فاأم�ضكته,  �لتمر,  ليحثو 
ر�ضول  �إىل  ولأرفعنك  �أدعك,  فلن  �ملرة 
ينفعك  �ضيئًا  �أعلمك  �أل  فقال:   ,-- �لله 
�أويت  �إذ�  قال:  هو؟  وما  قلُت:  وترتكني؟! 
�إذ�  فاإنك  �لكر�ضي,  �آية  فاقر�أ  �إىل فر��ضك 
قر�أتها مل يزل عليك من �لله حافظًا حتى 

ت�ضبح" ]�لبخاري )2311([.
-�ضبحانه  �لله  تذكر  م�ضتيقظ  و�أنت  �أي: 
�ل�ضيطان,  �ضد  �ضالحك  وهو  وتعاىل-, 
�لأ�ضعري  مالك  �أب��ي  حديث  يف  كما 
زكريا  بن  يحيى  �أمر  �لله  �إنَّ  �أوله:  �لذي 

يحيى  قال  قال:  �أن  �إىل  كلمات  بخم�س 
�لله,  بذكر  و�آم��رك��م  �إ���ر�ئ��ي��ل:  لبني 
يذكر  م��ن  مثل  -�أي:  ذل��ك  مثل  و�إن 
�ر�عًا  �لعدو  طلبه  رجل  كمثل  �لله- 
فاحرتز  ح�ضينة,  مغارة  فاأتى  �أث��ره,  يف 
نف�ضه  يحرز  ل  �لعبد  فكذلك  منهم,  بها 
]�لرتمذي  �لله  بذكر  �إل  �ل�ضيطان  من 
�ضحيح  يف  �لألباين  و�ضححه   )2863(
�ضالح,  )2863([.فمعك  �لرتمذي  �ضنن 
و�أنت قادر على �أن تهزم �ضيطان �جلن يف 
�أعوذ بالله  �أول ما تقول:  �أول جولة, فاإنه 
�أما  �لأدبار,  يويل  �لرجيم,  �ل�ضيطان  من 
�لقر�آن  عليه  قر�أَت  فلو  �لإن�س,  �ضيطان 
فاأنت  قاعدون,  هنا  ها  �إنا  لك:  يقول  كله 
وهو  جولة,  �أول  من  �جلن  �ضيطان  تغلب 
مهزوم د�ئمًا؛ لأنك �إذ� ��ضتعذَت بالله منه 

فر وهرب.فاإذ� كنَت م�ضتيقظًا تذكر ربك 
وكلما  وت�ضتغفره,  وتعاىل-  -�ضبحانه 
�لله,  ذكرَت  �لكون  هذ�  يف  �ضيئًا  ر�أيَت 
حني  لكن  �ل�ضيطان,  منك  يقرتب  فلن 
�ضوف  عدوك  فاإن  �ضالحك,  وتلقي  تنام, 
يغتالك؛ لأنك قد �ألقيَت �ضالحك؛ ولذلك 
فاإن �لر�ضول -- علمنا عندما ناأتي لننام 
�إليك,  �إين وجهُت وجهي  �للهم  نقول:  �أن 
 )247( ]�لبخاري  �إليك  ظهري  و�أجل��اأُت 

.])2710( وم�ضلم 
تعطي  �أن  ميكن  ل  �جلملة!  هذه  �أجمل  ما 
تقول:  وحني  �أبد�ً,  خائن  لإن�ضان  ظهرك 
و�أجلاأُت ظهري �إليك, كاأنك تقول: يا رب! 

لن �أُوتى وقد �أجلاأُت ظهري �إليك �أبد�ً.
�ضالحي,  �ألقيُت  وقد  �ضاأنام,  �أنا  رب  يا 
حينما  و�أنا  حفظي,  �ضتتوىل  �لذي  فاأنت 

�أفرت  ول  �أذكرك  فاإنني  م�ضتيقظًا,  كنُت 
�إليك  ظهري  �أجل���اأُت  فقد  ذك��رك,  عن 

فاحمني.
لأنه  �إليك  وجهي  وجهُت  يقول:  وقبلها 
فوجهه  ميوت,  فقد  يقوم,  ولن  ينام  قد 
ذ�هب �إىل �لآخرة: �إِىَل َربرَِّك َيْوَمِئٍذ �مْلَ�َضاُق 
للحديث  ترجمة  وه��ذ�  ]�لقيامة:30[ 
فاغفر  نف�ضي  �أم�ضكت  �إن  �للهم  �لآخر: 
فاحفظها  �أر�ضلتها  و�إن  و�رحمها,  لها 
]�أحمد  �ل�ضاحلني  عبادكك  به  حتفظ  مبا 
"�إ�ضناده  �مل�ضند:  حمققو  وقال   )7811(
�أم�ضكت  �إن  م�ضلم"[  �ضحيح على �رط 
روحي  �أر�ضلت  و�إن  �إليك,  فهي  روحي 
يغتالني  ل  حتى  فاحمني  �أخ��رى  م��رة 

عدوي.
فيكون  تنام؛  �أن  قبل  �لقر�آن  �ضتقر�أ  فاأنت 
-ت��ب��ارك  �ل��ل��ه  �أن  �ل��ق��ر�ءة  عاقبة  م��ن 
�أن  �إىل  يحر�ضك  ملكًا  يوقف  وتعاىل- 

فتقروؤه. ت�ضتيقظ 
تنام  عندما  و�أنت  نومك,  حال  �أي:  نائمًا؛ 
من  �ح��رتزت  قد  تكون  �ل��ق��ر�آن  وت��ق��ر�أ 

عدوك من �جلن.
يجعل  �أن  وتعاىل-  -تبارك  �لله  ن�ضاأل 
ون��ور  قلوبنا,  ربيع  �لعظيم  �ل��ق��ر�آن 
وحزننا,  وغمنا  همنا  وجالء  �أب�ضارنا, 
يجزينا  �أن  وتعاىل-  -تبارك  �لله  ون�ضاأل 
ذلك,  ويل  �إنه  نعمل,  كنا  �لذي  باأح�ضن 

عليه. و�لقادر 

�لطعام  يف  �خلاطئة  �خليار�ت  �إىل  �لتوجه  �حذرو� 
تدمري  على  قادرة  فهي  و�ل�ضحور,  �لإفطار  بني 
توؤكد  �ل�ضيام,  فو�ئد  على  و�لق�ضاء  �أج�ضامكم 
خبرية �لتغذية بانني �ضاهني, يف "فيتن�س فري�ضت".

رئي�ضي  ب�ضكل  متعلق  "�لأمر  بد�ية:  بانني  وتقول 
كنت  فاإن  �لغذ�ئية,  بعاد�تك  �لتحكم  بكيفية 
�ل�ضحور  بني  �ل�ضحيح  بال�ضكل  وت�رب  تاأكل 
و�لإفطار, ف�ضتقدم جل�ضمك ما يحتاجه للتاأقلم مع 
�ل�ضيام و�ل�ضتمر�ر به بر�حة تاّمة �إىل موعد عيد 

�لفطر".
�ختيار �لعنا�ر �لغذ�ئية �ملالئمة

�لكربوهيدر�ت  من  �ملنا�ضبة  �لكميات  �ضتعطيك 
�لطاقة �لتي حتتاجها لكن تاأكد من �أنها غنية بالألياف 

وحتتوي على ن�ضب منخف�ضة من �ل�ضكر.
و�ل�ضوربات  �ل�ضلطات  "تناول  بانني  �خلبرية  وتقرتح 
على  �لكربوهيدر�ت  �قت�ضار  وعدم  �لوجبات  مع 
�إ�ضافة  ميكنك  �إذ  فقط,  و�ملعكرونة  و�خلبز  �لأرز 
عنا�ر غنية �إىل ح�ضائك كالبطاطا �حللوة و�ل�ضمندر 
و�لقرع و�لقرنبيط �أو �إ�ضافة �خل�ضار �لورقية �خل�ر�ء 

�ملختلفة �إىل �ل�ضلطة".
�نني بتق�ضيم وجبة �لطعام �لرئي�ضية �إىل ثالث �أو �أربع 
�لتقليدية  و�حللويات  �ملقلي  �لطعام  وجتّنب  ح�ض�س 

�ملقدمة يف رم�ضان.
ومع برنامج �لنوم غري �ملنتظم يعترب �ل�ضمك �مل�ضوي 
�أف�ضل م�ضدر للربوتني لكونه خفيًفا على �ملعدة وذ� 

�إن  لكن  �جليدة,  بالدهون  ومعزًز�  عالية  غذ�ئية  قيمة 
قبل  تناولها  من  فتاأكد  �حلمر�ء,  �للحوم  تناول  �أردت 
تو�جه م�ضاكل يف  قد  لأنك  �ضاعات,   6 –  4 ب�  �لنوم 
لأنك  م�ضاًء  نومك  ينتظم  مل  �إن  باأ�س  ل  �له�ضم. 
تناول  ت�ضتطيع  ل  لكنك  �لنهار,  �أثناء  �لنوم  ت�ضتطيع 
�أولوية لوجبات  �أعطاء  �لنهار لذ� عليك  �لطعام خالل 

�لطعام.
"هناك  بانني:  تقول  �لدهون,  تناول  من  �خلوف  وحول 
�أنو�ع مفيدة من �لدهون. ويجب على �لنا�س فهم قيمة 
�لنباتية  كالزيوت  �جل�ضم,  يف  �لدهون  وجود  وفو�ئد 
�إمنا ل للدهون �مل�ضبعة  و�ملك�ر�ت �لنيئة و�لأفوكادو. 
�ملوجودة يف �ملقايل �أو �حللويات �لغنية بال�ضكر �أي�ضًا."

�ل�ضحة �لنف�ضية لل�ضائم
"�لأمر  �ل�ضيام:  �أثناء  �لنف�ضية  �حلالة  حول  بانني  تقول 
يعتمد على طريقة تفكريك, �إن �أقنعت نف�ضك باأنَّ �لأمر 
�ضهل, ف�ضيكون �ضهاًل و�ضل�ًضا. بالطبع �ضيكون هناك 

�أن  فقط  عليك  لذ�  و�إخفاق,  جناح  حلظات  د�ئًما 
تعرف كيف تتوىل �لأمر.

ويجب على �ل�ضائمني �أن ل ين�ضو� �لهدف �حلقيقي 
من ور�ء �ل�ضوم, وهو "ن�ضوم حتى نذكر �أنف�ضنا 
ب�ضعور �جلوع �لذي يح�س به من لي�س لديه �ضيء 
ميوتون  �لنا�س  من  �لكثري  هناك  �أّن  , حيث  ياأكله" 
ِنعم  من  لدينا  ما  نقدر  �أن  علينا  لذ�  �جلوع  من 
�ل�ضيطرة  �ل�ضهل  من  ي�ضبح  ذلك  تذكر  ومبجرد 

على �لرغبة �ل�ضديدة بتناول �لطعام.
�لتحكم بكميات �لطعام

"بالن�ضبة للكثريين, �ضهر رم�ضان هو فرتة لتخفي�س 
�ل�ضهل  من  لكن  �لوزن,  و�إنقا�س  �حلر�رية  �ل�ضعر�ت 
على �لبع�س �لآخر �كت�ضاب �لوزن بعد مرور �ل�ضهر. 
هي  نر�ها  �لتي  �ل�ضائعة  �لعاد�ت  �أكر  من  وو�حدة 
تناول �لطعام غري �ل�ضحي ب�ضكل كبري كمكافاأة على 

�ل�ضوم.
ويعتقد �لنا�س �أنه ميكنهم �لتوقف عن مر�قبة ما ياأكلونه 
خالل �ل�ضيام, ويف حال متكنو� من فقد�ن بع�س �لوزن 

ي�ضتعيدونه فور حلول �لعيد", توؤكد بانني.
�رب �ملاء

باملاء و�رب كميات كافية منه,  �لرتطيب  رمبا يكون 
�لأمر �لأهم يف رم�ضان. وحول ذلك تقول بانني "يعاين 
�ل�ضيام  �أثناء  �له�ضم  يف  م�ضاكل  من  �لنا�س  بع�س 
�لالزم,  من  �أكر  �ملاء  �رب  �أّن  علمًا  �جلفاف.  ب�ضبب 
�ضيحّوله �إىل بول ول يتم �مت�ضا�ضه من قبل �جل�ضم".

 جلاأت العديد من مطاعم الرحمة بال�شلف هذه ال�شنة, بعد عدم الرتخي�ص لها باإقامة موائد الإفطار, ب�شبب التخوف من انت�شار 
ا�شتمرار  منها  ُيرجى  بادرة  املعوزين يف  منازل  لغاية  تو�شيلها  اإىل تقدمي وجبات حممولة وكذا  امل�شتجد,  عدوى فريو�ص كورونا 

الن�شاط الت�شامني واإعالة املحتاجني.



اأبو احلاج الدكتور فهد 

اأ�شرى  فل�شطينيون

بقلم :ح�شن عبادي
-------------------

�ل�ضغرية,  لأ�ضيائه  ي�ضتاق  �ل�ضجن  يف 
�لذي  �لإ�ضفلت  �إىل  ي�ضتاق  وبع�ضهم 
مل يد�ضه منذ ع�رين عاًما! ومنهم �إىل 
زهر �للوز و�آخر للُخ�رة فيزرع قطعة 
بر�عمها  ليتاأمل  ماء  كاأ�س  يف  جزرة 
�أبو  بنا�ر  للقائي  �أخ��ذين  �خل�ر�ء. 
�ضجن  يف   31.07.2019 يوم  �رور 
�لأ�ضود  �لثقب  عن  حتّدثنا  حني  هد�رمي 
حلمه  عن  حّدثني  �ملثقوبة,  و�لكتابات 
و�أور�ق  قهوة  وفنجان  وحديقة  ب�رفة 
ليكتب, فاأقنع نف�ضه باأن �ضّباك �ل�ضجن 
يتوّقف.  ومل  يكتب...  فبد�أ  �رفته 
"حار�س �لأحالم": ُرف�س طلب ت�ريح 
لة,  �أّنها ل مِتت له ب�ضِ �أّمه بحّجة  زيارة 
فحلم  �لت�ضعينّي,  �أبيه  طلب  وكذلك 
وتقبيل  بيتها  ب��اب  �إىل  بالو�ضول 
و�لده  حديقة  �إىل  بالت�ضّلل  حلم  يديها, 
باملر�ضاد  �أحالمه  وحار�س  يديه,  ولثم 
وحلمه �لأكرب "ويف حلم �آخر ��ضتطعت 
و�ضّمه".  و�ضّمه  �ل�ضغري  ولدي  �ضم 
حتى  يحلم  و�ضار  �أح��الم!!!  من  لها  يا 
جلنة  "بوجود  �للئيم  �حل��ار���س  �أبلغه 
و�أد  يف  متخ�ض�ضة  جديدة  حر��س 
يتناول    )180 �لكبرية".)�س.  �لأحالم 
و�أمر��ضهم؛  �لأ���رى  �أح��و�ل  �لكتاب 
تعّج �ضجون �لحتالل مبر�ضى ُمزمنني, 
�لف�ضل  بال�رطان,  �ملري�س  منهم 
�لكلى  لغ�ضيل  و�ل�ضطر�ر  �لكلوي 
�لقلب,  �أمر��س  �أ�ضبوعًيا,  مر�ت  ثالث 
هناك من يعاين �ضّل ن�ضفّي, �لبو��ضري, 
�لظهر,  وجع  �لر�أ�س,  �أمل  �لأ�ضنان,  �أمل 
م�ضاكل  �لعيون,  يف  عمليات  �لأزمة, 
حالتهم  وتتدهور  وغريها,  �لقولون 
َي�ضّبب  مّما  �ملتعّمد  �لطّبي  �لإهمال  نتاج 
�لإهمال  ظاهرة  �أودت  �لبطيء.  �ملوت 
�لفل�ضطينّيني  �لأ���رى  جت��اه  �لطبي 
بحياة عدد كبري منهم, وما ز�لت تهّدد 

حيو�ت �لع�ر�ت, و�ل�ضلطات تتجاهل 
�ضاربة بعر�س �حلائط �لقانون �لدويل.  
على  ليتعّرف  �لأ�ضري  رحلة  ي�ضّور 
�لبو�ضطة  عرب  �ل�ضليب  ووطنه  �أر�ضه 
رحلته  خالل  بها  مّر  �لتي  و�ل�ضجون 
�لرملة,  �جللمة,  تكفا,  بتاح  �لإعتقالّية؛ 
حرمون,  جم��ي��دو,  �جل��ل��ب��وع,  �ضّطة, 
يونا,  كفار  عتليت,  �لد�مون,  �ضلمون, 
ع�ضقالن,  رمونيم,  هد�رمي,  ه�ضارون, 
�لنقب  نفحة,  �ل�ضبع,  بئر  موند,  تل 
�ل�ضحر�وّي وغريها, وكاأيّن به مل يرتك 
بلقائي  وذّك��رين  عليه!!  يعتب  �ضجًنا 
�لأخري مع �لأ�ضري ح�ضام زهدي �ضاهني 
�ضجن  2020 يف  ثاين  كانون   15 يوم 
�للقاء  كان  �أن  بعد  �ل�ضحر�وي,  نفحة 
�لأّول يف �ضجن �جللبوع, و�للقاء �لثاين 
"هّياتك  وقوله:  "جميدو"  �ضجن  يف 
ب�ضببي تعّرفت على جغر�فية فل�ضطني 

مثل �أهلي, كّل زيارة مبحّل �آخر".
تناول م�ضاألة �أ�رى �لد�خل �لفل�ضطيني 
ولقائه بهم وتعّرفه عليهم؛ كونهم د�خل 
د�ئرة �لن�ضيان وخارج �حل�ضاب �لوطني, 
�ضمري  )�لأ�ضري  �ل�ضفقات  خارج  فُهم 
بال�ضجن  حوكم  �بطن,  �بن  �ر�ضاوي, 
مدّة ثالثني عاًما ولي�س خم�ضة و�أربعني 
يرق  مل    .)113 �ضفحة  يف  ورد  كما 
لعرب  وو�ضفه  �لكاتب  ت�ضوير  يل 
"جممعات فل�ضطينّية يف فل�ضطني 48" 
عظامه  �ل�ضموم  نخرت  جيل  وكاأّنه 
و�ضيطرت على  عقله,  وع�ضع�ضت يف 
بكل  �لإج���ر�م  ع��امل  ودخ��ل  تفكريه, 
24( وكاأّن غالبّيتنا جّتار  موبقاته")�س. 
يلجاأ  ول�ضو�س؟!؟  وقّو�دون  خمّدر�ت 
�ل�ضود�ء, ي�ضف  �ل�ضخرية  �إىل  �لكاتب 
"يقولها  يعاجله  �لذي  �لرو�ضي  �لطبيب 
مازًحا وهو يق�ضدها بكل تاأكيد, يجب 
�حلكم...ثم  تكمل  حتى  �لدو�ء  تاأخذ  �أن 
ي�ضحك بخبث, وحقيقة هذ� ما يفعله" 
)�س. 11( وجاءين ما حّدثني به �لأ�ضري 
وليد دّقة حني �لتقيته يف �ضجن هد�رمي 

�أمله  حول كاريكاتور ر�ضمه وعرّب عن 
حو�يل  �ل�ضلطات  لحتجاز  وح�رته 
جثمان  ومنها  فل�ضطينّية  جّثة  ثالثمائة 
�لذي تويّف خالل  �لأ�ضري فار�س بارود 
حمتَجزة  جّثته  ز�لت  وما  �ضجنه  فرتة 
�ضّجانه  بوجه  حمّدًقا  فار�س  وت�ضاءل 
�ضلطة  �ضتحتفظ  "هل  با�ضتهجان: 
فرتة  تنتهي  حّتى  بجّثتي  �ل�ضجون 
�ضخريته  لتحريرها؟؟",  حمكومّيتي 
حمام  خدمات  حرمانه  مع  �لتعامل  من 
من  ة  خا�ضّ تو�ضية  �أملك  "ل  فيقول 
مّما  و�لإن�ضانية"  �حلقوقّية  �جلمعيات 
�ل�ضيكل  حمامي  �إىل  �للجوء  ي�ضطّره 
�أهلي  يتابعو�  ومل  �ضوؤ�يل,  يتابعو�  "مل 
عن  ي�ضاألني  ه��دوء  وبكل  حايل  ول 
قلت  عندي...  وم��اذ�  و�ضحتي  حايل 
وعزل  وقهر  �ضجن  عندي...عندي  ما 
وحرمان, وعندي عذ�ب �حلرية ونق�س 
�أع��رف  ل  �لذين  �أهلي  عن  �لأخ��ب��ار 
ما  جاءين  وهنا   ,)18 )�س.  م�ضريهم" 
يف  خندقجي  با�ضم  �لأ�ضري  به  حّدثني 
لقائنا �لأخري: "قابلت قبل فرتة حمامي 
�إنت  �ضو  تقوّلك على  ب�ضوؤ�له:  باغتني 
)من  حالنا"  وبكيت  ف�رفته  موّقف؟ 
 2 يوم  �أُعتقل  با�ضم  �أّن  بالذكر  �جلدير 
2004, حكمت حمكمة  �لثاين  ت�رين 
يق�ضي  حكمًا  بحّقه  �لع�ضكرّية  �ضامل 
ومنه  م��ر�ت,  ث��الث  �ملوؤبد  بال�ضجن 
�ل�ضيكل!!(  "حمامي  م�ضطلح  �ضمعت 
�ضاعة  ي�ضّور  ح��ني  �أوج��ه��ا  وت�ضل 
من  عظمه  "رمبا  �ملُقعد  �أ�رف  �عتقال 
متفّجر  وحلمه  ب  �ملخ�ضّ �ليور�نيوم 
�لهو�م�س  ��ضتعمل  يدريّ".   ل  وهو 
�أ�ضفل  يف  بالن�س  �أحلقها  �لكتاب,  يف 
�لن�س  ت�ضهيل  �إىل  وتهدف  �ل�ضفحة 
"دوبري  ذلك:  يف  ��ق  وُوفرِّ �لقارئ  على 
"�لبو�ضطة  �ملعتقلني,  ممّثل   - �ل�ضجن" 
تنقل  �لتي  �ل�ضيارة  على  ُيطلق  "��ضم 
�ضجن  وم��ن  �ملحكمة  �إىل  �لأ����رى 
رحلة  على  ُيطلق  وكذلك  �آخ��ر  �إىل 

يو�ضع  ق�ضم  "�ملعبار"  نف�ضها,  �لنقل 
لتحديد  موؤقت  ب�ضكل  �لأ���رى  فيه 
)ولي�س  "همتناه"  لح��ًق��ا,  وجهتهم 
�لنتظار,  مكان  وه��ي  "�لأمتناه"( 
بني  للنقل  خا�ضة  فرقة  "�لنح�ضون" 
وتّت�ضف  �ملحاكم  و�إىل  �ل�ضجون 
�أ�ضبقّيات  ولها  و�ل�ر��ضة  بالقوة 
"كنتينا"  �لأ�رى,  مع  بالتعامل  موؤملة 
�لأ�رى,  منه  ي�ضرتي  �لذي  �ملق�ضف 
"مر��س" مركز طبي م�ضلحة �ل�ضجون, 
�ضة  متخ�ضّ خارجّية  ِوحدة  "مت�ضاد�" 
مكان  "�لرُب�س"  �ل�ضجون,  بتفتي�س 
�ضغرية  �ضاحة  و"�لفورة"  �لأ�ضري  نوم 
�ل�ضائكة,  و�لأ�ضالك  باجلدر�ن  حماطة 
يومًيا.   �ضاعة  �لأ���رى  �إليها  يخرج 
بقيت  بعد؛  حُتكى  مل  �أ���ر�ن��ا  ة  ق�ضّ
ت�ضجيل  ويجب  وُمغّيَبة  ُمهّم�َضة 
�أ�ر�نا  وحكايا  وق�ض�س  �ضهاد�ت 
للحركة  �ل�ضحيحة  �للوحة  لتكّون 
�ضاع  "لقد  �ملقّدمة  يف  جاء  �لأ�ضرية. 
جزء كبري من �لتاريخ �ل�ضفوي ل�ضعبنا 
�لنكبة  ويف  �لنكبة  قبل  �لفل�ضطيني, 
حيال  لتق�ضرينا  وذلك  �لنكبة,  وبعد 
�أو  �لعامل  ن�ضي  حتى  �لتاريخ,  ذلك 
هناك  �حلقيقي",  تاريخنا  تنا�ضى 
�ل�ضرب  ق�ض�س  �أروع  من  �لكثري 
�لأمل  ّن���ات  �أ كل  رغ��م  و�ل�ضمود 
و�حلنني  �لأح��ّب��ة  وف��ر�ق  و�مل��ر���س 
وغرف  �لتحقيق  �أقبية  غياهب  يف 
زن��ازي��ن  ويف  �لن��ف��ر�دي  �ل��ع��زل 
�لت�ريح  �أ�ّرة  وفوق  �ملظلمة  �لقرب 
م�ضت�ضفى  ُي�ضمى  ما  يف  مكّبلني 
�ل�ضهد�ء,  لالأحياء  �لرملة  �ضجن 
و�لق�ض�س  ة,  ق�ضّ �أ���ض��ري  ل��ك��ّل 
وهناك  ب��ع��د,  حُت���َك  مل  �لعظيمة 
ق�ض�س  لتوثيق  ملّحة  ���رورة 
على  و�لدليل  �ل�ضاهد  لأّنها  �أ�ر�نا 
وكذلك  جاّلدهم  وبط�س  ماأ�ضاتهم 

�مل�ضتمّرة. نكبتنا 
..�نتهى..

الرملــة �شجــن  اآهــــات من 

 جمعية نادي الأ�شري الفل�شطيني

الثابت الوحيد بنهج الحتالل هو العتماد على التغييب اجل�شدي لآلف الأ�شرى
طالب �لدكتور فهد �أبو �حلاج مدير عام 
مركز �أبو جهاد ل�ضوؤون �حلركة �لأ�ضرية 
�ل��دويل  �ملجتمع  �لقد�س  جامعة  يف 
على  �ل�ضغط  وزيادة  �جلهود  بتكثيف 
�مل�ضعورة  لوقف حملتها  �لحتالل  دولة 
�ل��ظ��امل��ة لآلف  �لع��ت��ق��الت  ووق���ف 
��ضتمر�ر  �إىل  م�ضري�  �لفل�ضطينيني, 
�لعقاب  �أ�ضلوب  �إتباع  �لحتالل  دولة 

خالل  من  �ضعبنا  �أبناء  بحق  �جلماعي 
 . ذر�ئ���ع   حتت  بالعتقالت  �ملبالغة 
م�ضيفا �أن �لثابت �لوحيد بنهج �لحتالل 
�جل�ضدي  �لتغييب  على  �لعتماد  هو 
نهج  على  و�لعتماد  �لأ���رى  لآلف 
�لو�ضطى  �لع�ضور  من  همجي  ث��اأري 
�جلماعي, لفتا  �لنتقام  مبد�أ  يقوم على 
مرة  كل  تثبت  �لحتالل  دول��ة  �أن  �إىل 

ف�ضلها يف مو�جهة �حلق �لفل�ضطيني فلو 
ر�أينا  ملا  ناجعة  �لعتقال  �ضيا�ضة  كانت 
��ضتمر�ر مقاومة �لحتالل من جيل �إىل 
باإجر�ء�ته  يتخبط  �لحتالل  و�أن  جيل, 
�أمام عجزه عن طم�س �حلق �لفل�ضطيني 
كاملة  �لوطنية  حقوقه  و�نتز�ع  باحلرية 
عن  �لدولية  �ملنظومة  عجز  �أن  مذكر�   .
�لحتالل  دول��ة  جتاه  بو�جباتها  �لقيام 

ب�ضيا�ضته  لال�ضتمر�ر  �لحتالل  يغري 
للمجتمع  �لأو�ن  �آن  قد  و�أنه  �لعن�رية, 
جتاه  تاريخي  موقف  يقف  �أن  �ل��دويل 
�ملمار�ضات  وف�ضح  �ملنا�ضل  �ضعبنا 
�لحتاللية كلها وب�ضكل خا�س ��ضتمر�ر 
مبا  و�لأ�ضري�ت  �لأ���رى  �آلف  �عتقال 
لكافة  فا�ضحة  ذلك من خمالفة  يحمله 

�لقو�نني و�لأعر�ف �لدولية .
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اأخبار فل�شطني

�إن تدهور�ً طر�أ على  �لأ�ضري  نادي  قال 
�ملُ�ضاب  للمحرر  �ل�ضحي  �لو�ضع 
ب�ضار�ت,  حممود  حممد  بال�رطان 
)42 عامًا( من بلدة طمون. وبني نادي 
�لأ�ضري يف بيان له, �أن ب�ضار�ت و�لذي 
�أُفرج عنه �لعام �ملا�ضي بعد �أن �أم�ضى 
عامًا,   )17( �لبالغة  حمكوميته  مدة 
من  �ضهور  ب�ضتة  حت��رره  قبل  ع��اين 
هذه  وخالل  خطرية,  �ضحية  �أعر��س 
�لحتالل  �ضجون  �إد�رة  ماطلت  �ملدة 
بنقله  و�كتفت  �ملر�س,  بت�ضخي�س 
و�إعطائه  �ل�ضجون,  لعياد�ت  �ملتكرر 
�لأطباء  �أحد  �أبلغه  �أن  �إىل  �مل�ضكنات, 

�لأع��ر����س  �أن  "جمدو"  �ضجن  يف 
�إ�ضابته  �إىل  ت�ضري  عليه  �لظاهرة 
�ضهرين  قبل  ذلك  وك��ان  بال�رطان 
�لإفر�ج  وبعد  عنه.  �لإفر�ج  موعد  من 
طر�أ   ,2019 ح��زي��ر�ن  �ضهر  يف  عنه 
�أجرى  حيث  و�ضعه,  على  حاد  تر�جع 
�لتي  �لطبية,  �لفحو�س  من  �ضل�ضلة 
�أكدت �إ�ضابته ب�رطان يف �لغدد, وبد�أ 
�ليوم,  حتى  متو��ضلة  عالج  برحلة 
على  جديد  تدهور  طر�أ  يومني  وقبل 
و�ضعه �ل�ضحي, حيث فقد وعيه ونقل 
وجود  وتبني  �مل�ضت�ضفى,  �إىل  جم��دد�ً 
�لرئي�ضية  �ل�ر�يني  �أحد  يف  م�ضكلة 

يف �لدماغ. ويف هذ� �ل�ضياق قال نادي 
�لأ�ضري �إن حالة �لأ�ضري ب�ضار�ت جتربة 
�لإهمال  جرمية  على  �ضاهدة  �أخ��رى 
يتعر�س  �لتي  �لبطيء(  )�لقتل  �لطبي 
�أدو�ت  من  تت�ضمنه  ومبا  �لأ�رى  لها 
�أنه  و�أ�ضاف  �ملماطلة.  �ضيا�ضة  �أبرزها 
عانى  �ملا�ضية,  �لعقود  م��د�ر  وعلى 
�أمر��س  من  �ملحررين  من  �لع�ر�ت 
عنهم,  �لإف��ر�ج  بعد  ر�فقتهم  خطرية 
�ُ�ضت�ضهدو�  �لذين  �لأ���رى  عن  فعد� 
لالإهمال  نتيجة  �لحتالل  �ضجون  يف 
�لطبي, فهناك عدد �آخر �ُ�ضت�ضهدو� بعد 
�لإفر�ج عنهم  بفرتة وجيزة من �لتحرر, 

و�ضيطان  زيد,  �أبو  هايل  منهم:  نذكر 
زي��د�ت,  وفايز  �جل���ولن,  من  �ل��ويل 
عي�ضى,  وزكريا  �ضاكوت,  �أبو  ومر�د 
وزهري لبادة, و�أ�رف �أبو ذريع, وجعفر 
نادي  وجدد  �ل�ضو�مرة.  ونعيم  عو�س, 
تدخل جدي  ب�رورة  مطالبته  �لأ�ضري 
�ملر�ضى, خا�ضة  �لأ�رى  بالإفر�ج عن 
ُي�ضار  �لوباء,  �نت�ضار  ��ضتمر�ر  مع 
�ضجون  يف  �أ�ضري   700 قر�بة  �أن  �إىل 
�أمر��س خمتلفة,  �لحتالل, يعانون من 
من  يعانون  �أ�رى  ع�رة  قر�بة  منهم 

�ل�رطان و�أور�م بدرجات متفاوتة. 

عن ق�شية املُحرر حممد ب�شارات املُ�شاب بال�شرطان

الأ�شريعزالدين 
حمامرة 

�أم�ضى  و�لذي  حمامرة  عز�لدين  �لفد�ئي  �لأ�ضري 
و�ملحكوم  �لغا�ضب  �ملحتل  �ضجون  يف  عاما   14

. بت�ضع موؤبد�ت 
جمدو  �ضجن  يف  للفد�ئي  �لعائلة  زيارة  بعد 
�لزيار�ت  عن  �نقطاع  وبعد   24.4.2018 بتاريخ 
�لعزل  ب�ضبب  ون�ضف  �ضهرين  من  لكر  د�م 
جنوب  �ضجون  بني  �لتع�ضفي  و�لتنقل  �لنفر�دي 

 - : �ل�ضفة و �ضمالها نود تو�ضيح مايلي 
�ضجن  من  حمامرة  عز�لدين  �لأ�ضري  نقل  :مت  �أول 
 7.3.18 بتاريخ  هد�رمي  �ضجن  �إىل   6 ق�ضم  رميون 
على  بناء  لي�س  تع�ضفي  نقل  �عتيادي  .ب�ضكل 
وترتيب  بتوديعه  �ل�ضباب  قام   ! �لأ�ضري  طلب 
و�أجهزة  وكتب  مالب�س  من  �أغر��ضه  كافة 
�حلذ�ء  على  �لتحفظ  مت  ولكن  كاملعتاد  كهربائية 
�لوحيد �لذي ميلكه �لأ�ضري وخرج من رميون حايف 
�إىل  . ثانيا :بعد �ن مت نقله  �أي حذ�ء  �لقدمني دون 
��ضتقبال  �ل�ضجن  �إد�رة  رف�ضت  هد�رمي  �ضجن 
مكان  وجود  بعدم  متعذرة  �لأق�ضام  يف  �لأ�ضري 

. �لأق�ضام ل�ضتقباله  يف 
دون  �لنفر�دي  �لعزل  زنازين  يف  و�ضعه  مت  مما 
�ضبب يذكر ,وقد مت تغرميه 250 �ضيكل , مايعادل 
نن�ضى  ول  تع�ضفي  ,ب�ضكل  �مريكى  دولر   80
�لعزل  من  نقله  ثالثا:مت  �لقدمني.  حايف  ماز�ل  �نه 
�لأ�ضري  ,رف�س  جلبوع  �ضجن  �إىل  هد�رمي  ب�ضجن 
�مل�ضافة  بعد  ب�ضبب  جلبوع  �ضجن  �إىل  �لدخول 
على و�لدته �أثناء �لزيارة وهي تعاين من �أمر��س 
�ضتكون  مما  بالظهر  غ�ضاريف  وخا�ضة  عدة 

 . �لزيارة �ضعبة جد� عليها 
�ضجن  يف  �لنفر�دي  �لعزل  يف  �لأ�ضري  و�ضع  مت 
حذ�ء  ودون  و�لأقد�م  �لأيدي  مكبل  وهو  جلبوع 
�لأيدي  مكبل  وهو  �لرب�س  على  ينام  ,وكان 
 .  2 �إىل   3 من  �لوجبات  تقلي�س  !مت  و�لأرجل 
�أم  �ضباحا  �لوقت  كان  �ذ�  �لأ�ضري  يعلم  يكن  مل 
,كان  �ل�ضالة  وقت  حتديد  من  حرمه  مما  م�ضاء 
وبعد  ليال   1 �ل�ضاعة  �أن  تخربه  �ل�رطة  ي�ضاأل 
,مل  ليال  �لعا�رة  �ل�ضاعة  �أن  تخربه  وجيزة  فرتة 
جلبوع  عزل  يف  ق�ضاها  �لتى  �ملدة  هي  كم  يعلم 
 . حذ�ء  دون  و  و�لأرجل  �لأيدي  مكبل  وهو 
�لنفر�دي  للعزل  جمدو  �ضجن  �إىل  نقله  ر�بعا:مت 
ول  �ل�ضجن  �إد�رة  من  عزل  ل  يذكر  �ضبب  دون 
�ل�ضاباك,و�إىل �لآن ل يعلم ما هو �ضبب  عزل من 
�لعزل �لنفر�دي له حتى تاريخ  �لعزل ومت جتديد 
من  �أكر  ومنذ  �لبطل  �لفد�ئي  �لآن  �إىل   .27.5
�لعزل  زنازين  ب  يقبع  وهو  ون�ضف  �ضهرين 
و�لقدمني  �ليدين  مكبل  �أح�ر  �لزيارة  ,�أثناء 
�لقدمني  حايف  �نه  �لأكرب  ,و�ل�ضدمة  بالكلب�ضات 
�لأ�ضري  عائلة  نحن  رميون.  �ضجن  من  خرج  منذ 
�لكاملة  �مل�ضوؤولية  نحمل  حمامرة  عز�لدين 
وظروف  تنكيل  من  له  بتعر�س  وما  حياته  عن 
مل�ضلحة  نحملها  �لعزل  د�خل  قا�ضية  معي�ضية 
�لوحيد  �مل�ضتفيد  فهي  �لإ�ر�ئيلية  �ل�ضجون 

�لفل�ضطيني. �لأ�ضري  يعانيه  مما  و�لأوحد 
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اأكرث من ربع مليون وفاة بفريو�ص “كورونا” حول العامل..

انح�شار الوباء ُيحفز على تخفيف القيود ودول 
تفر�ص تدابري جديدة للوقاية

قراءة/ حممد علي
---------------- 

�ليومية  �لوفيات  عدد  تر�جع  فقد   
ب�ضكل  �أوروبا  يف  �لأخرية  يام  �لأ يف 
على  �ل�ضلطات  دف��ع  ما  ملحوظ, 
على  �أبقت  لكنها  �لقيود.  بع�س  رفع 
وفر�ضت  �لجتماعي  �لتباعد  لزوم 
ت���د�ب���ري ج���دي���دة م��ث��ل �لرت�����د�ء 
�لنقل  و�ضائل  يف  للقناع  لز�مي  �لإ
�لعامة,  و�لأماكن  �ملتاجر  و  �أ �لعام 
ويف  جديدة.  �إ�ضابات  ملوجة  تفاديًا 
بع�س  ق��ررت  �ملتحدة,  �ل��ولي��ات 
�ل��ولي��ات ك��ذل��ك, رف��ع �إج���ر�ء�ت 
عدد  دن��ى  �أ �لبالد  و�ضجلت  �لعزل. 
مطلع  منذ  �لثنني  يومية  وفيات 
 1015 وف���اة  م��ع  ن��ي�����ض��ان/�ب��ري��ل, 
�لأخرية   24 �ل� �ل�ضاعات  يف  �ضخ�ضًا 
مع  بكوفيد19-,  �إ�ضابتهم  ج��ر�ء 
بالن�ضبة  مظلمة  �ل�ضورة  تبدو  ذلك 

�لبلد. لهذ� 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �ُضجل  فقد 
 68 بلغ  �لعامل  يف  وفيات  عدد  �أكرب 
تتجاوز  �أن  ويفرت�س  �لآن,  حتى  لفًا  �أ
حزير�ن/ من  �عتبار�ً  وفاة  �ألف  مئة 
�لنماذج  من  �لعديد  وف��ق  يونيو, 
توقفًا  تتوقع  ل  �ل��ت��ي  �ل��وب��ائ��ي��ة, 

م��ف��اج��ئ��ًا لن��ت��ق��ال �ل��ع��دوى خ��الل 
�لقيا�ضات  معهد  و�أع��اد  �ل�ضيف. 
مر�جعة  �لثنني  و�لتقييم  �ل�ضحية 
وهو  �ل��وب��اء,  تطور  ح��ول  من��وذج��ه 
�ل��ع��امل,  �لأك���رب يف  �ل��ن��م��اذج  �أح��د 
�ضخ�س  ل��ف  �أ  135 وف��اة  توقع  ذ  �إ
�آب/  4 بحلول  �لبالد  يف  بالوباء 
ذكر  كما  لفًا  �أ  72 ولي�س  �أغ�ضط�س, 
�لعزل  رف��ع  ب�ضبب  وذل��ك  �ضابقًا, 
يف  �ملناطق  بع�س  يف  لأو�نه  �ل�ضابق 

�ملتحدة. �لوليات 
�لف�ضلى فر�ضتنا 

ق���ر �ل��رئ��ي�����س �لأم��ريك��ي دون��ال��د  �أ
�ضتخ�ر  ب��الده  ب��اأن  �لأح��د  تر�مب 
ل��ف  �أ  100  , ل��ف��ًا �أ  80  , ل��ف��ًا �أ  75“
�ملفو�ضية  رئي�ضة  ور�أت  �ضخ�س”. 
لين  دير  فون  �أور�ضول  �لأوروبية 
هي  لقاح  �كت�ضاف  �أن  جهتها,  من 
لهزم  �لف�ضلى  �جلماعية  “فر�ضتنا 
�لتي  لين  دير  وقالت  �لفريو�س”. 
لهذ�  �لتربعات  جلمع  متر�ً  موؤ نظمت 
نتاجه,  و�إ تطويره,  “علينا  �لغر�س 
باأ�ضعار  �لعامل,  �أنحاء  كل  يف  ون�ره 
�لعاملي  �لتيليتون  وجمع  معقولة”. 
 7,4 قدره  مبلغًا  بالتربعات  �خلا�س 
متويل  �إىل  يهدف  ي��ورو  مليار�ت 

لقاح. عن  �لأبحاث  م�ضاريع 
�لعاملية  �ل�ضحة  منظمة  ي��د  وت��وؤ
�للقاح  وح��ده  ب��اأن  لي��ن  دي��ر  ر�أي 
ح��د�ً  ي�ضع  �أن  مي��ك��ن  �ل��ع��الج  و  �أ
�لنا�س  مليار�ت  �أجرب  �لذي  للوباء 
بيوتهم  يف  حمجورين  �لبقاء  على 
ب�ضّل  وت�ضبب  ع��دي��دة  ���ض��اب��ي��ع  لأ
�لعمل  ويجري  �لعاملي.  �لقت�ضاد 
م�ضاريع  مئات  على  �لعامل  ح��ول 
ع�رة  ح��و�ىل  دخ��ل��ت  �ل��ل��ق��اح��ات, 
�ل�ريري,  �لختبار  مرحلة  منها 
�ل�ضحة  حلفظ  لندن  “مدر�ضة  وفق 

�حلارة”. �ملناطق  وطب 
تدريجًا  �حلياة  تعود  ذلك,  بانتظار 
وتبد�أ  طبيعتها.  �إىل  �لعامل  ح��ول 
�أمريكية  ولي��ة  �أول  كاليفورنيا, 
بع�س  بتخفيف  عامًا,  ع��زًل  ق��رت  �أ
�أعلن  كما  �لأ�ضبوع,  نهاية  �لتد�بري 

نيو�ضوم. غافن  حاكمها 
من  “ماليني  ن��ي��و���ض��وم  وق����ال 
قو�عد  �حرتمو�  كاليفورنيا  بناء  �أ
قادرين  بتنا  وبف�ضلهم,  �ل��ع��زل, 
�لثانية”.  للمرحلة  �لنتقال  على 
�لدميقر�طي  �حلاكم  هذ�  ويتعر�س 
و�إعادة  �لعزل  لرفع  متز�يد  ل�ضغط 
�خلام�س  وليته,  �قت�ضاد  تن�ضيط 
�لناجت  �إجمايل  حيث  من  �لعامل  يف 
تتكرر  نف�ضها  و�ملع�ضلة  �ملحلي. 
�حل��ذر  ب��ني  �ل��ع��امل,  ن��ح��اء  �أ يف ك��ل 
و���رورة  �ل�ضحية  �لناحية  م��ن 
ثر  وتوؤ �لقت�ضادية.  �حلركة  �إع��ادة 
�ملتحدة  �لوليات  يف  �لعزل  تد�بري 
�لهايتيني  �لعمال  على  خ�ضو�ضا 
يد  وهي  �لدو�جن,  تربية  جمال  يف 
بلد  يف  حيوية  لكن  رخي�ضة  عاملة 
وقالت  �للحوم.  يف  �لنق�س  يخ�ضى 
م�ضنع  يف  �لعاملة  عامًا(   27 ( تينا 
ت��اون  ج��ورج  يف  �ل��دو�ج��ن  للحوم 
بر�س  فر�ن�س  لوكالة  ديالوير  يف 

يح�ضل  �أل  �لله  �أدع��و  ي��وم,  “كل 
�لبقاء  “�أريد  م�ضيفًة  �ضيء”,  يل 
لكن  �لثالثة,  �أولدي  مع  بيتي  يف 
علّي  تنهال  �لفو�تري  �أمامي,  خيار  ل 

.” وي�ضار�ً ميينًا 
ت طا حتيا �

نحو  خفف  هائلة,  �حتياطات  و�ضط 
بع�س  �لث��ن��ني  �أوروب��ي��ًا  ب��ل��د�ً   15
يف  �حلد�ئق  وفتحت  �لعزل.  تد�بري 
و�ملتاحف  �لعبادة  و�أماكن  �إيطاليا, 
طويلة  �ضفوف  وت�ضكلت  ملانيا,  �أ يف 
�ل�ضعر.  ت�ضفيف  �ضالونات  م��ام  �أ
يف  بروتوبابا�س  �ألك�ضي�س  وق��ال 
بفارغ  �نتظر  “كنت  م�رور�ً  ثينا  �أ
و��ضتعادة  �خلروج  �إمكانية  �ل�ضرب 
حليتي  وت�ضذيب  �جتماعية,  حياة 
�ليوم”.  بعد  �ل��دب  �ضبه  �أ ل  حتى 
يف  �حل��رك��ة  ع��ل��ى  �ل��ق��ي��ود  خففت 
و�لنم�ضا  وبلجيكا  و�ربيا  �لربتغال 
وتون�س  ونيجرييا  و�إ�ر�ئيل  وتركيا 
ويف  حمدود.  ب�ضكل  لكن  ولبنان, 
غانيو  �حلافلة  �ضائق  قال  لغو�س, 
من  �ضهر�ً  “قطعنا  ب�رور  يينال  �أ
�ملال  �ضاأك�ضب  �لآن  و�لعناء.  �جلوع 

عائلتي”. و�أطعم  جديد  من 
�أخ��رى  مناطق  يف  �لأم��ور  تختلف 
�ملتاجر  فتح  �أرجئ  فقد  �لعامل,  من 
للعدد  نظر�ً  لأ�ضبوع,  مونرتيال  يف 
يف  �ملتو�فرة  �لأ�رة  من  جد�ً  �لقليل 
يت�ضبب  �أن  وخطر  �مل�ضت�ضفيات, 
�حلالت  بارتفاع يف عدد  �لعزل  رفع 
�مل�ضت�ضفى.  �إىل  نقلها  يتوجب  �لتي 
يف  �لفرن�ضية  م��اي��وت  ج��زي��رة  يف 
�لعزل  رفع  �أرجئ  �لهندي,  �ملحيط 
يار/مايو  �أ  11 يف  مقرر�ً  كان  �لذي 
بحرية”,  يتحرك  “�لفريو�س  لأن 
�لفرن�ضي  �لوزر�ء  رئي�س  �أكد  كما 

فيليب. �إدو�ر 

اأكرث من ربع مليون �شخ�ص حول العامل منذ ظهوره يف كانون الأول/دي�شمرب يف  اأودى فريو�ص كورونا امل�شتجد بحياة 
اأوروبا,  للوباء يحفز املزيد من الدول, ل�شيما يف  اأن النح�شار الظاهر  اإل  ال�شني, وفق تعداد لوكالة فران�ص بر�ص, 

ال�شكان. على  املفرو�شة  القيود  تخفيف  على 

دويل

ي��ط��ايل     جوزيبي  �لإ �ل���وزر�ء  رئي�س  ق��ال 
�ل�ضيا�ضة  �إن  �ل��ث��الث��اء,  م�����س  �أ ك��ون��ت��ي, 
تلقت  �أن  بعد  تتغري  مل  ل��ب��الده  �خلارجية 
ورو�ضيا  �ل�ضني  م��ن  م�ضاعد�ت  �ل��ب��الد 
�مل�ضتجد.  كورونا  فريو�س  �أزمة  مع  للتعامل 
كونتي  عن  "ل�ضتامبا"  �ضحيفة  ونقلت 
�ضيا�ضتنا  �أن  وؤك���د  �أ �أن  "ميكنني  ق��ول��ه 
�لأم�س..  ل�ضيا�ضة  مطابقة  �ليوم  �خلارجية 

�لتي  �مل�ضاعد�ت  كل  ��ضتخدمت  �إيطاليا 
لدينا  �لعام  �لر�أي  جتاه  تامة,  ب�ضفافية  تلقتها 
�لدفاع  وزير  قال  جهته  من  حلفائنا".  وجتاه 
مقابلة  يف  ج��ريي��ن��ي,  ل��ورن��زو  ي��ط��ايل  �لإ
ريبوبليكا":  "ل  �ضحيفة  م��ع  منف�ضلة 
كانت  �أمننا  ركائز  لكن  �جلميع,  مع  "نتحدث 
و�لحت��اد  �لأطل�ضي  �ضمال  حلف  ت��ز�ل  ول 
من  م�ضاعدة  تلقت  �إيطاليا  �لأوروب����ي.. 

و�لوليات  �أوروبا  من  ذلك  مبا يف  دول,  عدة 
يغري  مل  هذ�  لكن  ورو�ضيا,  و�ل�ضني  �ملتحدة 
باملرجعية  �خلا�س  �لتقليدي  �إطارنا  حال  باأي 

لدولية". �
�لدفاع  ووزي��ر  كونتي  ت�ريحات  وتاأتي 
�لدفاع  وزي��ر  ت�ريحات  بعد  ي��ط��ايل  �لإ
�لتي  �لثنني  �أم�س  �إ�ضرب,  مارك  �لأمريكي 
ت�ضتغالن  و�ل�ضني  رو�ضيا  �إن  فيها,  ق��ال 

يف  م�ضاحلهما  لتعزيز  �لفريو�س  تف�ضي 
�ضمال  حلف  يف  �نق�ضامات  و"خلق  �أوروب��ا 

و�أوروبا". �لأطل�ضي 
دعما  و�ل�����ض��ني,  رو�ضيا  �ل��ب��ل��د�ن,  وق��دم 
طبية  ومعد�ت  �أطباء  �أر�ضال  حيث  لإيطاليا, 
من  �أول  كان  �لذي  �لبلد  هذ�  �إىل  وكمامات 
�أوروبا. يف  �ملر�س  تف�ضي  من  ب�ضدة  ت�رر 
ق/د

نيكول�س  �لفنزويل  �لرئي�ُس  ك�ضف 
�ملعتقلني  من  �أمريكَينْي  ّن  �أ مادورو 
�لفا�ضلة  �لن��ق��الب  حم��اول��ِة  يف 
ه��م��ا من  �مل��ا���ض��ي  �لأح����َد  ���ض��ده 
للرئي�س  �ل�ضخ�ضي  �حلر�ِس  فريِق 
��ضافًة  تر�مب,  دونالد  �لأمريكي 
�ركًة  ميلُك  خم�رم  ع�ضكرٍي  �ىل 
وثالثَة  فلوريد�,  ولي��ة  يف  �أمنية 
بالرهابيني.  َفُهم  و�ضَ مرتزقًا  ع�َر 
�ي�ضًا  �تهَم  �لفنزويلي  �لعام  �لدعاُء 
�ملدعوَم  غ��و�ي��دو  خ��و�ن  �ملعار�س 

بالتاآمر. �أمريكيًا 
ت�ضطدم  �لفنزويلية  �ل�ضخور  على 
�لرئي�س  �لم��ريك��ي��ة..  �لطموحات 
�كد  مادورو�  نيكول�س  �لفنزويلي 
�ثنني  �أمريكيَّني  �عتقلت  ب��الده  ّن  �أ
�ملرتزقة  م��ن  جمموعة  م��ع  ح��اول 
وعر�س  �لبحر.  من  فنزويال  غزو 
�ضفر  جل����و�ز�ت  ���ض��ور�  م����ادورو 
عالقتهم  تثبت  ووثائق  �لمريكيني 
�لم��ريك��ي��ة.  �مل�ضلحة  ب��ال��ق��و�ت 
�ملعتقالن  �ن  م����ادورو  و����ض��اف 
وثالثني  �ربعة  �لعمر  من  يبلغان 
و�و�ضح  عاما.  و�ربعني  وو�حد  عاما 
خم�ضة  ه��و  �مل��ع��ت��ق��ل��ني  ع���دد  �ن 
وزير  �ن  �ىل  لفتا  �ضخ�ضا.  ع�ر 
بومبيو  مايك  �لمريكي  �خلارجية 
ك��ان ي��ر�ه��ن ع��ل��ى ه��ذ� �ل��ه��ج��وم, 
باحلكومة  �ضيطيح  �ضينهي  و�ن��ه 

�لد�ضتور. وينهي  �لفنزيولية 
نيكول�س  �لفنزويلي  �لرئي�س  وقال 
مت  �لعملية  ه��ذه  يف  ن��ه  �أ  " م��ادورو 
من  وهو  بريي,  �إيرن  على  �لقب�س 
�ل��ولي��ات  يف  �ملحرتفني  �مل��رت��زق��ة 

ع�ضو�  �نه  بنف�ضه  و�أعلن  �ملتحدة 
دونالد  �لمريكي  �لرئي�س  �أمن  يف 
على  �ي�ضا  �لقب�س  ومت  ت��ر�م��ب, 
ا  �أي�ضً وهو  دينمان,  �ألك�ضندر  لوك 

تر�مب. �أمن  يف  ع�ضو 
�لفنزويلي,  �لعام  �لدعاء  �تهم  كما 
�ملدعوم  غ��و�ي��دو  خ��و�ن  �ملعار�س 
�ضابق  جندي  مع  بالتاآمر  �مريكيا, 
�لأم��ريك��ي��ة  �خل��ا���ض��ة  �ل��ق��و�ت  يف 
هجوم  �ضّن  بق�ضد  مرتزقة  لتجنيد 
وقالت  مادورو.  بالرئي�س  لالإطاحة 
�لأمريكيني  �ن  �عالمية  م�ضادر 
حمتجز�ن  �أنهما  ويعتقد  �ملعتقلني 
ل����دى �مل���خ���اب���ر�ت �ل��ع�����ض��ك��ري��ة 

. يلية و لفنز �
�لفنزيولية  �لد�خلية  وز�رة  و�علنت 
ن��ف��ذت  �مل�����ض��ل��ح��ة  �مل��ج��م��وع��ة  �ن 
�ضن  ب��ه��دف  �لبحر  ع��رب  �ل��ه��ج��وم 
و�غتيال  �لبالد  يف  �إرهابية  هجمات 
وتنفيذ  فنزويال  حكومة  زع��م��اء 
�أن  و��ضافت  �ل�ضلطة.  على  �نقالب 
�ملحاولة,  هذه  �أحبطت  �لأمن  قو�ت 
�ملجموعة  يف  �أع�����ض��اء  و�أ���ض��اب��ت 
�آخرين  و�أ�ضقطت  �لبحر,  يف  وهم 
مدينة  ميناء  قرب  �لرب,  على  نزلو� 
ع�رين  تبعد  �ل��ت��ي  غ��و�ي��ر�,  ل 
كر�كا�س.  �لعا�ضمة  عن  كيلومرت�ً 
عن  ي�ضفر  مل  �لهجوم  �ن  مو�ضحة 
�لوليات  وتو��ضل  �ضحايا.  وقوع 
�حلكومة  �ضد  �ضغوطاتها  �ملتحدة 
�لرئي�س  ��ضقاط  بهدف  �لفنزويلية 
وتعيني  مادورو  نيكول�س  �ل�رعي 

غو�يدو. خو�ن  حليفها 
ق/د

�لعاملية  �ل�ضحة  منظمة  ّك���دت  �أ
دلة  �أ �أي  تقّدم  مل  و��ضنطن  ّن  �أ �لثنني 
�لأمريكي  �لرئي�س  “تكّهنات”  تدعم 
فريو�س  م�ضدر  باأن  تر�مب  دونالد 
يف  خم��ت��رب  ه��و  �مل�ضتجّد  ك��ورون��ا 
بوؤرة  �أول  �ل�ضينية,  ووهان  مدينة 

�لعامل. يف  للوباء 
�ملنظمة  لدى  �لطو�رئ  مدير  وقال 
�ضحايف  موؤمتر  خالل  ر�ي��ان  مايكل 
جنيف  يف  مقّرها  من  �لإنرتنت  عرب 
�أو  معلومات  �أي  على  نح�ضل  “مل 
�لوليات  حكومة  من  حم��ددة  دل��ة  �أ
�ملزعوم  بامل�ضدر  �ضلة  على  �ملتحدة 
من  م��ر  �لأ ي��ز�ل  ل  ل��ذ�  للفريو�س, 

تكّهنات”. )جمّرد(  نظرنا  وجهة 
دونالد  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  وك��ان 
من  بالتقليل  بكني  �ت��ه��م  ت��ر�م��ب 
مبكر  وق��ت  يف  �لفريو�س  خطورة 
تام  ب�ضكل  �لتعاون  وعدم  �لعام  هذ� 
لتعري�س  ّدى  �أ مما  �لدوليني  �خلرب�ء  مع 
�أنحاء  جميع  يف  للخطر  �لنا�س  حياة 
“ر�ضوم  بفر�س  م��ت��وّع��د�ً  �ل��ع��امل, 

عليها. عقابية”  جمركية 
�لأمريكي مايك  �خلارجية  وجّدد وزير 
�لأح��د,  بكني  على  �حلملة  بومبيو 
من  هائل  “عدد  وجود  على  م�ضّدد�ً 

�لفريو�س  م�ضدر  ّن  �أ على  دلة”  �لأ
ووهان. مدينة  يف  خمترب  هو 

نها  �أ �إىل  �ل�ضحة  منظمة  ولفتت 
مز�عم  على  �مل��ادي  �لدليل  متلك  ل 
نها  �أ �إىل  م�ضرية  �لأمريكية,  د�رة  �لإ
�لعلمية  �لبيانات  �إىل  ح�ر�  ت�ضتند 

لديها. �ملتو�فرة 
قائمة  منظمة  كل  “مثل  ر�يان  وقال 
ّي  �أ تلّقي  فعاًل  ن��وّد  �لدليل,  على 
�لفريو�س  م�ضدر  ح��ول  معلومات 
�ل��ب��ي��ان��ات  ه���ذه  ك��ان��ت  ذ�  �إ  )…(
للحكومة  يعود  متو�فرة,  دّل��ة  و�لأ
كان  ذ�  �إ م��ا  ت��ق��ّرر  �أن  �لأم��ريك��ي��ة 
ميكنها  ومتى  تقا�ضمها  باإمكانها 
منظمة  على  �ل�ضعب  من  لكن  ذلك, 
غياب  يف  ر�أي  بد�ء  �إ �لعاملية  �ل�ضحة 

�لتهامات. هذه  تدعم  معلومات” 
دل��ة  �لأ على  نركز  “نحن  و�أ���ض��اف 
منلكها  �لتي  دلة  و�لأ لدينا,  �ملتو�فرة 
�جلينية  �خلارطة  تفكيك  من  �نطالقًا 
�إن  ت��ق��ول  لينا  �إ نقل  م��ا  ك��ّل  وم��ن 

.” �ملن�ضاأ طبيعّي  �لفريو�س 
يجب  “�لعلم  �أن  �مل�����ض��وؤول  ور�أى 
�ضيجد  �لعلم  �مل��ح��ور.  ي��ك��ون  �أن 

جوبة”. �لأ
ق/د

و�ضوؤون  �لهجرة  وز�رة  �أ���ض��درت 
على  تعليق  �أول  �خلارج  يف  �مل�ريني 
مع�ضكر�ت  �ضهدتها  �لتي  �لأحد�ث 
�لكويت.  يف  �ملخالفة  �لعمالة  يو�ء  �إ
وزير  مكرم,  نبيلة  �ل�ضفرية  وقالت 
�مل�ريني  و�ضوؤون  للهجرة  �لدولة 
تلفزيونية:  ت�ريحات  يف  �خلارج  يف 
ل  موؤ�ضفة  و���ض��ورة  م�ضهد  "هذ� 

�لطريقة". بتلك  تظهر  �أن  ينبغي 
"�لحتجاجات  قائلة  مكرم  وتابعت 
تكوينها  مت  جمموعات  على  بناء  متت 
�لجتماعي,  �لتو��ضل  مو�قع  على 
ثقة  وزع��زع��ة  مغر�ضة,  ه���د�ف  لأ
وتاأجيج  دولته,  يف  �مل�ري  �ملو�طن 
�جلانبني  م�ضاعر  ل�ضتنفار  �مل�ضاعر 

و�لكويتي". �مل�ري 
�لكويتية  �لد�خلية  وز�رة  وكانت 

�لتابعة  �لأم��ن  قو�ت  �أن  �أعلنت  قد 
عدد  به  قام  �ضغب,  بف�س  قامت  لها 
�ملوجودين  �مل�رية  �جلالية  فر�د  �أ من 
�ملخ�ض�ضة  ي�����و�ء  �لإ م��ر�ك��ز  يف 
�مل�رية  �ل�ضلطات  مطالبة  لهم, 
�إىل  عودتهم  لطلب  بال�ضتجابة 

بالدهم.
�لكويتية  نباء  �لأ وكالة  ذلك  ذكرت 
�لد�خلية  �أن  �إىل  م�ضرية  "كونا", 
�ضحفيا,  بيانا  �أ�ضدرت  �لكويتية 
"فور  ف��ي��ه:  ق��ال��ت  �لأح����د,  �ل��ي��وم 
تدخل  و�لفو�ضى  �ل�ضغب  ح��دوث 
منهم  عدد�  �ضبط  ومت  �لأمن  رجال 
�لخت�ضا�س  جهة  �إىل  حتويلهم  ومت 
لت��خ��اذ �لإج������ر�ء�ت �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
�لوزيرة  قالت  جانبها,  من  بحقهم". 
فر�د  �لأ م�ضاعر  تتفهم  نها  �إ �مل�رية 

�مل��وج��ودي��ن د�خ���ل م��ن��اط��ق �ل��ع��زل 
وخا�ضة  �لكويت,  خ�ض�ضتها  �لتي 
د�خل  ون�ضاء  �أطفال  وج��ود  ب�ضبب 
مكرم:  وق��ال��ت  �ل�ضاليهات.  ه��ذه 
يف  ر�ضدت  ولكن  �حلالة  تفهم  "�أ
تتعاىل  �لأ���ض��و�ت  �لتوقيت  نف�س 
�لدولة  حق  يف  �لتجاوز�ت  ببع�س 
وق��ال��ت  و�لكويتية".  �مل�����ري��ة 
"�ملو�طن  �إن  للهجرة  �لدولة  وزيرة 
يقع  و�أل  دول��ت��ه  يف  يثق  �أن  عليه 
تعمل  �ل��ت��ي  للمحاولت  فري�ضة 
و�أردف��ت  �لثقة".  هذه  زعزعة  على 
�لتي  �لعزل  مناطق  �أن  "تاأكدنا  قائلة 
عبارة  �لكويتية  �ل�ضلطات  وفرتها 
وكانت  مكيفة".  �ضاليهات  ع��ن 
قد  �لكويت  يف  �مل�رية  �ل�ضفارة 
فيه  قالت  �ضحفيا  بيانا  �أ���ض��درت 

�ملوؤ�ضفة.  �لأح��د�ث  تلك  تتابع  نها  �إ
"توؤكد  �مل�رية:  �ل�ضفارة  وقالت 
غري  �لت�رفات  ه��ذه  �أن  �ل�ضفارة 
�لأح���و�ل,  م��ن  ح��ال  ب���اأي  مقبولة 
تقديرها  ع��ن  �ل�����ض��ف��ارة  وت��ع��رب 
�لكويتية  �ل�ضلطات  تعامل  حل�ضن 
�ل�����ض��ف��ارة  وق��ال��ت  �ملوقف".  م��ع 
�مل�ضوؤولني  مع  تتابع  نها  �إ �مل�رية 
رحالت  ت�ضيري  ترتيبات  �لكويتني, 
قدمها  �لتي  قامة,  �لإ ملخالفي  طري�ن 
�لأ�ضبوع  نهاية  �لكويتي  �جلانب 
نه  �أ �إىل  �ل�ضفارة  ولفتت  �ملا�ضي. 
�لأ�ضبوع  هذ�  رحلتني  ت�ضيري  �ضيتم 
�ل�ضن,  وكبار  و�لأطفال  لل�ضيد�ت 
خالل  �أخ��رى  رح��الت  و�ضيتتبعها 

�ملقبلة. �لفرتة 
ق/د

اإيطاليا:�شيا�شتنا اخلارجية لن تتغري بعد اأن تلقينا م�شاعدات من ال�شني ورو�شيا

الرئي�ص الفنزويلي يك�شف عن �شر 
خطري حول منفذي عملية الغتيال!

منظمة ال�شحة توؤكد:

مل تت�شلم اأدلة من وا�شنطن حول 
ووهان”  خمترب  “تكهناتها” ب�شاأن 

اأول تعليق من وزيرة الهجرة امل�شرية على ما حدث يف الكويت
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الكتابة؟  مع  تِك  ق�شَّ التحرير:ما 
؟ عليها  عِك  �شجَّ وَمن 

بد�ية  �لأدب  م��ع   ب��د�ي��ت��ي   ك��ان��ت 
�إىل  ت��ط��رق  �أ مل  بحيث  حمت�ضمة 
بعد  �إل  �لرو�يات  و  �لق�ض�س  كتابة 
ت�ضجعت  ثم  من   , �لع�رين  �ضن 
�لتي  ف��ك��ار  �لأ ت��ل��ك  ك��ل  لأك��ت��ب 
لأ�ضدر  خميلتي  يف  تتد�خل  كانت 
بعنو�ن  يل  دب��ي  �أ مولود  �أول  �أخ��ري� 
�لف�ضل  �لأحمر  �ل�ضلطعون  مملكة 
عن  م���ا  �أ  ,  2019 ع��ام  يف  �لأول 
�ضدفة  حمل  فهو  ملوهبتي  �كت�ضايف 
�أعتقد  ولكن  كيف  حتديد�  �أذكر  ل   ,
�ملر�هقة  �ضن  �حل��ي��اة  �ضغوط  �أن 
يف  �ل�ضلبية  طاقتي  �ختزل  جعلتني 
كما  حينها   خرب�ضات  من  �أكتبه  ما 
يجعلك  يقتلك  ل  م��ا  �ملثل  يقول 
كان  من  كل  �أ�ضكر  لذلك   , ق��وى  �أ
نه  لأ حينها  حياتي  يف  �ضلبي  ثر  �أ له 
�ضاعدين  من  هو  باأخرى  و  �أ بطريقة 
حتقيق  و  موهبتي  �كت�ضاف  على 

�لأخرى. �لجناز�ت  جميع 
ولوجك  كان  التحرير:ملاذا 

الرواية  باب  للكتابة والإبداع من 
؟

بل  �ل��رو�ي��ة  ع��رب  �ل��ول��وج  يكن  مل 
�أول  لكن  و  �لق�ضرية  �لق�ض�س  عرب 
و  رو�ئيا,   عمال  كان  ن�رته  عمل 
 , ويِف  جمهور  ك�ضب  �أجل  من  هذ� 
دبية  �لأ �لرو�يات  باأن  �ضخ�ضيا  �أرى 
�ضحر  ذ�ت  و  رو�ج��ا  �لأك��ر  �للون 
بكتابة  بالك  فما  لقر�ءته  يجذبك 
نف�س  لديك  يكون  �أن  لب��د  رو�ي��ة 
�لعمل هذ�  متام  �إ ت�ضتطيع  حتى  طويل 

�شعوبات  تلقيت  التحرير:هل 
؟ وكيف جتاوزتها 

مما  ب���د�  �أ �ضهلة  �ل��ب��د�ي��ة  ت��ك��ن  مل 
�ل�ضهر  و  مليا  �لتفكري  �إىل  ��ضطرين 
�لكتابة  جتعل  طريقة  لإيجاد  ليال 
لي�س  و  ن�ضان  �لإ منه  ي�ضرتزق  �أمر� 

�لكتاب  يفعل  مثلما  موهبة  فقط 
يقبع  كان  �لتحدي   , بالعامل   �لكبار 
�أين  �مل�ضبوهة  �ل��ن��و�دي  قبية  �أ يف 
و  ليف�ضلو�  ويخططون  ي�ضهرون 
و�ضط  �ملثقفني  �لنا�س  على  يق�ضو� 
للرتويج  �ل��دع��وة  و  �ملجتمع  ه��ذ� 
على  ه��م  ي�ضيطرو�  حتى  ل��ل��رد�ءة 
دفعني  م��ا  ه��ذ�  و  �ملجتمع  عقول 
فقر  من  �لعقبات  تلك  كل  لتجاوز 
و  للن�ر  غ��الء  و  م��و�رد  نق�س  و 

لتوزيع �
�لأفكار  تلك  لأجل  فقط  ذلًك  كل 
للنه�ضة  �ل��دع��وة  و  �مل�����ض��م��وم��ة 
م�ضكل  لي�س  فامل�ضكل  �لثقافية 
م�ضكل  ببلدنا  �مل�ضكل  بل  �ضيا�ضي 

حم�س ثقايف 
الأول  عملك  بعد  التحرير: 

لك  �شدر   , الأحمر"  "ال�شلطعون 
" �شيزوفرينيا  بـ  مو�شوم  ثان  عمل 

" , حدثنا اأكرث عن  اآنا�شتازيا 
واإ�شدارك   , الإبداعية  جتربتك 
َتتناول روايتِك  اجلديد , ماذا 

ظروف  هي  " وما  " �شيزوفرينيا  
؟ كتابتها 

من  نا�ضتازيا  �آ �ضيزوفرينيا  رو�ي��ة 
كتابة  �أجهدتني  �لتي  �لرو�يات  �أكر 
�لعمل  هذ�  نهاء  �إ يكن  مل   , تفكري�  و 
مرة  من  كم  و  ب��د�  �أ �ل�ضهل  بالأمر 
بخ�ضو�س  فيها  �لتفكري  �أع���دت 
�نعكا�س  و  �لأول  �لف�ضل  و  �حلبكة 
�لثاين  �لف�ضل  على  �أحد�ثه  تطور 
حني  ب��ه  �ضعرت  ���ض��يء  ف�����ض��ل  �أ  ,
�ضخ�ضياتها  تقم�س  هو  كتابتها 
هذ�  و  منها  نثوية  �لأ حتى  جميعا 
�رتد�ء  �لكاتب  قدرة  عن  �إل  ينم  ل 
لأبطال  ي�ضممها  �لتي  �لأزياء  جميع 
مو�ضوعيته  على  �حلفاظ  مع  ق�ضته 
�ل�ضنني  طيلة  ق�ضيتها  ليال  و  ليال   ,
من  �لتطوير  فيها  �أح��اول  �ملا�ضية 
�مل�ضتوى  مع  ليتما�ضى  �أ�ضلوبي 
�أخ���ري�ً  و  �ل��ع��امل��ي  ل���الأدب  �ل��ع��ايل 
يحدث  ملخ�س  وهذ�  �لعمل  ي�ضدر 

بالرو�ية يدور  ما  عن 
هي  ما   : التحرير:�شيزوفرينيا  

املو�شوعات املطروحة يف هذا  اأهم 
الإ�شدار ؟

تاريخية  حقائق  و  معلومات  �ضتجد 
لغويا  قامو�ضا  و  �لتاريخ  غيبها 
�لقارئ  فكر  �ضقل  يف  ي�ضاهم  غنيا 
من  �لكم  هذ�  تلقي  على  تدريبه  و 
فالرو�ية  وجيز  وقت  يف  �ملعلومات 
ململكة  معمقة  در��ضة  على  قامت 
�لو�ضطى  بالع�ضور  وي�ضك�س 
نها  �أ �أي  789-765ميالدي  خ��الل 
زمني  �إطار  مع  معينة  ملنطقة  در��ضة 
�لأدب  طلبة  ي�ضجع  ما  هذ�   , حمدد 
كمحور  �عتمادها  على  �لجنليزي 
���ض��ا���ض��ي  خ��الل حت��ري��ر م��ذك��ر�ت  �أ
�لرو�ية  مو�ضوع  يعالج    . تخرجهم 
�لأجنلو�ضاك�ضونية  وي�ضك�س  مملكة 
ل   , �لعظيم  �لفريد  �مللك  عهد  يف 
�لجتماعية   ف���ات  �لآ ذك��ر  نن�ضى 
لز�لت  �لتي  و  �لرو�ية  عاجلتها  �لتي 

�لآن   جمتمعاتنا  و�ضط  ممار�ضاتها 
 , الزمان   , التحرير:املكان 

اأقاليم متعدد ة  الهموم , احلياة , 
, ماذا متثل لك ؟

�لو�ضط  يل  بالن�ضبة  يعترب  ذلك  كل 
�لزمان  ك��ان  ي��ا  �أ فيه  تعي�س  �ل��ذي 
�لكاتب  مهد  متثل  هي  و  �ملكان  �أو 
�ضخ�ضيته   �ضقل  بكيفية  تعنى  و 
نف�ضها  تفر�س  �حلال  بطبيعة  وهي 
عا�س  �لذي  �لكاتب  مثال  كتاباته  يف 
�أو  عنها  �ضيكتب  �حلرب  حقبة  خالل 
بدقة  و  �مل�ضاهد  تلك  من  م�ضهد  عن 
ميد�ن  و�ضط  كان  نه  باأ ت�ضك  حتى 
 , متاما  �ضحيح  �لعك�س  و  �ملعركة 
عنه  �لكتابة  يريد  �ضيئا  يع�س  مل  من 
�لكتابة  �ضيجيد  ما  بقدر  يجيده  فلن 
ن�ضاأ  و  عا�ضها  �لتي  �ملو��ضيع  عن 

خ�ضمها يف 
روايتك  �شخو�ص  التحرير:هل 

اأم ن�شج من اخليال ؟ واقعية 
جميعها  �ل���رو�ي���ة  ���ض��خ�����ض��ي��ات 
 , حقيقية  ت��اري��خ��ي��ة  �ضخ�ضيات 
هذ�  و  ث��الث  �أو  �ضخ�ضيتني  ع��د� 
�لتحكم  م��ن   �لكاتب  ميكن  حتى 
لي�س  و  �ل��رو�ي��ة  �ضخ�ضيات  يف 

به تتحكم  من  �لرو�ية  �ضخ�ضيات 
من  مطلوب  الدعم  التحرير:هل 
بنف�شه  املبدع  اأم  اأجل الإبداع 

قادر على اإثبات الذات ؟
�لكاتب  و  مهم  �أمر  �لدعم  �أن  �أعتقد 
يتم  ت�ضجيعه  عو�س  و  كثري�  يعاين 
�ملجتمع  و  �لن�ر  دور  قبل  من  نحره 
�لرتويج   يتم  ي��ن  �أ ���ض��و�ء  ح��د  على 
للكتابات  �لرتويج  لي�س  و  للرد�ءة 
ت�ضتحق  �لتي  �ملو��ضيع  و  �لر�قية 
�مل�ضاهد�ت  من  عدد  �أك��ر  تنال  �أن 
من  ن�ضاهده  ما  عك�س  �لإط��ر�ء  و 
مو�هب  ي�ضمونها  ���ض��ي��اء  لأ دع��م 

منحها  م��ع  لذلك  ترقى  ل  ه��ي  و 
يحظى  ل  �لكاتب  و  فنان  بطاقة 
ت�ضاهم  �أن  �ملفرو�س  من   , ب�ضيء 
�ضخ�س  لكل  جيدة  مبنحة  �ل��دول��ة 
ت�ضجعه  و  تدفعه  حتى  كتابا  يطبع 
قدما  �ل�ضتمر�ر  و  �مل�ضعل  برفع 
لي�س  و  تلك  �لنبيلة  ر�ضالته  حامال 
حدث  توك  تيك  فيديوهات  حامال 
لعر�يجي  حمزة  كل  على  حرج,  ول 
بنف�ضه  نف�ضه  يدعم  �لذي  �لنوع  من 
عز  �لله  توفيق  عد�  �ضيئا  ينتظر  ول 

ر�ضو�نه. و  وجل 
حال  ل�شان  التحرير:الكاتب 

املجتمع , من وجهة نظرك هْل 
ق�شايا  مع  الكاتِب  تفاعَل  َترى 

؟ واجًبا  جُمتَمعه 
ق�ضايا  م��ع  �ل��ك��ات��ب  ت��ف��اع��ل  �إن 
فيه  نقا�س  ل  و�ج��ب  م��ر  �أ جمتمعه 
للتاريخ  كاتب  ك��ل  على  يجب  و 
�لتي  للحقبة  �خل��ا���ض��ة  بطريقته 
�حلقائق  تزيف  ما  كثري�   , عا�ضها 
تبقى  و  �لأر���ض��ي��ف  ق��ب��ي��ة  �أ د�خ���ل 
لحقا  للموؤرخني  مالذ  �آخر  �لكتب 
مثال  كاملة  �حلقيقة  يتبينو�  حتى 
هيغو لفيكتور  �ضاء  �لبوؤ كتاب  ذلك 

الذين  الكتاب  التحرير:اأيُّ 
التَّاريخ  عرْب  الرواية  يكتبون 

؟ كتاباتهم  ت�شتهويك 
ت�ضتهويني  �ل��ذي��ن  �ل��ك��ت��اب  م��ن 
باولو  و  �ل�رقاوي  �أدهم  كتاباتهم 

يلو كو
اأنَّ الأدب  التحرير:األ َترى 
اأو  فل�شفيَّة  فكرة  ِمن  لَيخلو 
�شيا�شيَّة؟ اأو  ِدينيَّة  اأو  ة  فكريَّ

ر�ضالة  يحمل  عامة   ب�ضفة  �لأدب 

�لأفكار  تلًك  و  لونها  كان  يا  �أ معينة 
�لكتاب  ب��ت��د�ول   �إل  ت�ضتمر  ل 
�لع�ضور  مر  على  �ل��ق��ّر�ء  مع  لها 
يخ�ضون  ن�ضاين  �إ لإرث  كتو�رثهم 

ندثاره �
للجيل  تقول  التحرير:ماذا 

ب�شاأن  القادمة  والأجيال  احلايل 
العامِّ ؟ اأن  ال�شَّ الـُم�شاَركة يف 

ل  و  جمتمعك  على  نف�ضك  �فر�س 
عليك  نف�ضه  يفر�س  جمتمع  �أي  تدع 
ل   , فكرة  ...��ضرتي  كتابا  ��ضرتي   ,
�أحالمكم  عانقو�   , لربيكا   ت�ضرتي 
�أعمدة  تعانقو�  �أن  ِع��َو���س  ب��ق��وًة 

باحلارًة. �لكهرباء 
واأهدافك  التحرير:طموحاتك 
جديد  عمل  من  وهل  امل�شتقبلية 

قادم ؟
�ضاء  �إن  قادمة  �أعمال  جمموعًة  لدي 
فيهم  يا  �أ بعد  �أح��دد  مل  لكن  و  �لله 
يكتب  �لناجًح  فالكاتب  �أول  �ضين�ر 
ح�ضب  كتبه  ين�ر  ولكن  يريده  ما 

جمهوره. تطلعات 
للقراء  اأخرية  كلمة  التحرير: 

واجلريدة
�حل��و�ر  ه��ذ�  على  �جل��ري��دة  ���ض��ك��ر   �أ
بن  ���ض��ت��اذ  �لأ �أ�ضكر  كما  �ل�ضيق 
و�أمتنى  �ل�ضكر   جزيل  خل�ر  يو�ضف 
�جل��م��ه��ور  �أدع����و�  و  �ل��ت��وف��ي��ق  ل��ه 
يل  موؤلف  �آخ��ر  �قتناء  و  ملتابعتي 
نا�ضتازيا  و  �آ �ضيزوفرينيا  بعنو�ن 
جمهود  كل  على  �أي�ضا  �أ�ضكرهم 
خالل  �جلريدة  �قتناء  �أجل  من  بذلوه 
هذه  ق��ر�ءة  و  �لع�ضيبة  �لفرتة  هذه 
�جلزيل  �ضكري  و  �ملتو��ضعة  �ملقابلة 

. �لقر�ء  خدمة  يف  �ملتفاين  لطاقمها 
     

1994 بولية �شكيكدة , كاتب ملهم �شارك يف معر�ص الكتاب الدويل �شاحب رواية مملكة  30 �شبتمرب  ", من مواليد   21 بـ" بائع الكربيت   الأ�شتاذ حمزة لعرايجي املعروف 
ب�شي�ص  نادي  �شابق يف  , ع�شو  اإجنليزي عربي  باجي خمتار عنابة تخ�ش�ص ترجمة عربي  , خريج جامعة  و ورد  , وغد  بروديثي�ص  و ق�شة  اآنا�شتازيا  ,�شيزوفرينيا  الأحمر  ال�شلطعون 

و  املجتمع املدين  ال�شياحة يف منظمة  و  بالثقافة  , م�شوؤول مكلف  ال�شباب اجلزائري   الثقافية بجمعية  اللجنة  , رئي�ص  ب�شكيكدة   1955 اأوت   20 اللغات بجامعة   و  لكلية الآداب  الأمل 
الجتماعية   العدالة 

ل"التحرير": حوار  يف  لعرايجي  حمزة  الكاتب 

لتجويد  الإلكرتونية  امل�شابقة  يف  متناف�شا   87
القراآن وترتيله بوهران

ومتناف�ضة  متناف�ضا   87 �ضارك 
ل��ك��رتون��ي��ة  �لإ �مل�����ض��اب��ق��ة  يف 
)بدون  وترتيله  �لقر�آن  لتجويد 
مديرية  �أطلقتها  �لتي  حفظ( 
و�لأوق���اف  �لدينية  �ل�����ض��وؤون 
�أفريل  �ضهر  منت�ضف  لوهر�ن 
ل��دى  ع��ل��م  ح�ضبما  �مل��ا���ض��ي, 

. ملنظمني �
�لتي  �مل�ضابقة  ه��ذه  وت�ضمنت 
قر�ء  �لإ هيئة  مع  بالتن�ضيق  تنظم 
�مل��ذك��ورة  للمديرية  �ل��ت��اب��ع��ة 
للتالوة  فيديو  مقاطع  ت�ضجيل 
دق��ائ��ق   3 م��دت��ه��ا  ت��ت��ج��اوز  ل 
�لإلكرتوين  �لربيد  �إىل  و�إر�ضالها 
على  م��و�ق��ع��ه��ا  �أو  للمديرية 

�لجتماعي. �لتو��ضل  �ضبكة 
�أن  �ملت�ضابقني  يف  وي�����ض��رتط 
و40   16 بني  �أعمارهم  ت��رت�وح 
لأحكام  متقنني  ويكونون  �ضنة 

من  يكونو�  �أل  و  ور�س  رو�ي��ة 
يف  �لتالوة  وحم��رتيف  �مل�ضاهري 

و�ملنا�ضبات. �ملحافل 
م�ضكلة  حتكيم  جلنة  �ضتقوم  و 
ق��ر�ء  �لإ هيئة  م��ن  ���ض��ات��ذة  �أ م��ن 
�ملت�ضابقني  ترتيل  و  جتويد  بتقييم 
للمرحلة  ع�رة  منهم  يتاأهل  و 

 . �مل�ضابقة  من  و�لأخرية  �لثانية 
عن  �لتحكيم  جلنة  �ضتعلن  و 
���ض��م��اء �مل��ت��وج��ني �ل��ث��الث��ة يف  �أ
�لع�رة  يام  �لأ يف  �مل�ضابقة  هذه 
�لف�ضيل  �ل�ضهر  م��ن  �لأخ���رية 
ملديرية  �لإلكرتوين  �ملوقع  عرب 

و�لأوقاف. �لدينية  �ل�ضوؤون 
قيمة"   " جو�ئز  تخ�ضي�س  ومت 
�مل�ضابقة  ه���ذه  يف  ل��ل��ف��ائ��زي��ن 
نوعها  من  �لأوىل  �لإلكرتونية 

�مل�ضدر.  نف�س  ح�ضب  بوهر�ن, 
ق/�س
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يف حوار مع الفيل�شوف الأملاين ريت�شارد ديفيد بري�شت حول جائحة كورونا

••موقع اأمازون وعمالقة التجارة عرب الإنرتنت هم الرابحون الأكرب يف اأزمة كورونا

�شفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام, تتناول خمتلف الق�شايا الوطنية , العربية وحتى الدولية , الجتماعية منها , الثقافية وال�شيا�شية, فعلى كل  من يريد امل�شاهمة مبو�شوع , مقال, فكرة اأن ير�شلها لركن 
journalaltahrir@gmail.com   :م�شاهمات   على اميايل التحرير

قراءة علجية عي�ص
-----------------------

�أح��د�ث  ي��ق��ارن  �أن  ريت�ضارد  ح��اول 
عام  كبري  زل��ز�ل  هزها  عندما  ل�ضبونة 
بني  و  بينها  �لفكرة  لتقريب   ,1755
فريو�س  منها  �نطلق  �لتي  ووهان  مدينة 
�لبع�س  و�ضفها  �لتي  و   , ك��ورون��ا 
و�لع�رين,  �حل��ادي  �لقرن  بل�ضبونة 
�لعاملية  �لنظر  وجهات  فيها   �أ�ضبحت 
على �ملحك يف حو�ر له ن�رته �ضحيفة 
ترجم  و   Frankfurter Rundscha
يف  ن�ره  �أعيد  و  �لعربيية  �للغة  �إىل 
يحدث  ما  �ن  ق��ال  و  �ملثقف  �ضحيفة 
زلز�ل  مع  لأن��ه  مثرية!  عقل  لعبة  هو 
�لفل�ضفية  �لفكرة  �نهارت  ل�ضبونة, 
خلق  �لذي  �ل�ضالح  لالإله  و�لالهوتية 
نقطة  على   فاللعثور  �لعو�مل,   �أف�ضل 
يقود فريو�س  فقد  �حلا�ر,  للمقارنة مع 
من  �إن�ضانيتنا  يف  �لتفكري  �إىل  كورونا 
يف  كبري  ح��د  �إىل  ن�ضينا  لقد  ج��دي��د, 
بيولوجية,  كائنات  �أننا  �ليومية  �حلياة 
ملا  �ل�ضباب  خمطئ  بالقول:  ��ضتطرد  و 
�لذكية  بهو�تفه  �رتباطا  �أكر  �أنه  �عتقد 
فقط  �لآن  و�لنباتات,  �حليو�نات  من 
ح�ضا�ضون  ب�ري,  كجن�س  �أننا   �أدركنا 

كبري  ب�ضكل  ونعتمد  للغاية,  و�ضعفاء 
�أمًر�  �ضيكون  �لبيولوجية,  بيئتنا  على 
�أنف�ضنا  �إىل  جمدًد�  نظرنا  �إذ�  حًقا  جيًد� 
�أ�ضاف  و  �لطبيعة,  من  جزء  �أننا  على 
�لفريو�س  وظيفة  نفهم  ل  زلنا  ما  �ننا 
يتعلق  فعندما  عنه,  �لكثري  نعرف  ل  و 
ليوجد  �لإلكرتونية,  باملر�قبة  �لأم��ر 
��ضتخد�م  بني  عالقة  وجود  على  دليل 
�خل��رب�ء  يطرحها  �ل��ت��ي  �لتطبيقات 

�ملنخف�س. �لإ�ضابة  ومعدلت 
�مل�ضاكل  حل  ميكن  ل  ر�أي��ه  ح�ضب  و   
�ت�ضال  طريق  عن  بات�ضال  �أي  ُبْعد  عن 
, وبالتايل كيف يفرت�س -�إن مت ذلك- �أن 
�أن  يجب  وكيف  �لتتبع؟  برنامج  يعمل 
�لعملية؟  �ل�ضحي  �حلجر  �إج��ر�ء�ت  تتم 
يف  حتقيقها,  ميكنهم  ل  �لإجر�ء�ت  فهذه 
�لتي حتدث  يف �حلدود  ظل �لنتهاكات 
�لت�ضالت  حظر  و  �حلريات  تقييد  و 
�إىل  �ل��ط��و�رئ   حلالة  منا�ضبة  كونها 
من  �لطبيعية  �حلياة  �إىل  �لعودة  حني 
�ل�ضابقة,  �لأخطاء  �رتكاب   �إعادة  دون 
�لختبار  حتت  نف�ضه  ي�ضع  �لآن  �ملجتمع 
ولديه  ذ�ته  من  �ل�ضيء  بع�س  يقرتب  و 
�أنها  �أ�ضياء يفرت�س  �لفر�ضة للتفكري يف 
و  �ملال,  �أو  �لطاقة  �أو  �لوقت  �إىل  تفتقر 
بع�س  بري�ضت  ديفيد  ريت�ضارد  ينتقد 

فيها  مبا  �لعاملية  �لبنوك  �أو  �ل�ركات 
قال  و  باملقاِمرة,  و�ضفها  �لتي  �لأملانية 
ميكن  �ل�ر�ئب, كما  عليها  فر�س  وجب 
فر�س �ريبة على جتار �لإنرتنت �لكبار 
لدعم �لبيع بالتجزئة , و قدم على �ضبيل 
�لتجارة  وعمالقة  �أم��ازون  موقع  �ملثال 
�إنهم  ق��ال  و  �لإن��رتن��ت   عرب  �لآخ��ري��ن 
�لر�بحون �لأكرب يف �أزمة كورونا, �إذ� مت 
 25 فر�س �ريبة على مبيعاتهم بن�ضبة 
�ضندوًقا  باإن�ضاء  كفيل  فهذ�  �ملائة,  يف 
مالًيا �ضخًما, حيث ميكن من خالله دعم 
هذ�  و  �ملوؤهلة,  �مل�ضتقرة  �لتجزئة  جتارة 
من �أجل �حلفاظ على �لتنوع �لبيولوجي 
للمدن  �لكامل  �لت�ضحر  ومنع  لل�ضوق 

�حلجم. و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية 
ديفيد  ريت�ضارد  �لفيل�ضوف  يرى  كما 
كمفهوم  �ملفرد�ت  بع�س  �أن  بري�ضت 
behrrsc - بالأملانية لل�ضيطرة   اابلة 
تاأثري ُمهدئ و ير�د بها طماأنة  bar  لها 
�إل  �لعامل,  نهاية  ق�ضايا  ب�ضاأن  �لنا�س 
وماكرون  تر�مب  ُخطب  �أن   �أ�ضار  �أنه 
كان  ,فاإذ�  �لنا�س  قلوب  يف  �لرعب  تثري 
فهو  �لأزم��ة,  يف  ي�ضح  ل  �ضيء  هناك 
�لفيل�ضوف  يرى  و  �حلرب,  ��ضتعار�ت 
�لأملاين ريت�ضارد ديفيد بري�ضت �أن �لنظر 
كما  مو�جهته  وجب  كخ�ضم  �لوباء  �إىل 

لو �أننا يف معركة بطولية فكرة حمقاء 
بالعني  روؤيته  ميكن  ل  �خل�ضم  طاملا 
مفاهيم  هناك  �أن  �أو�ضح  و  �ملجردة, 
كمفهوم  لال�ضتعمال   �ضاحلة  تعد  مل 

فهي  ���ض��ارة,   كائنات  و  طفيليات 
نهاية  يف  ��ضتخد�مها  مت  عرفية  مفاهيم 
�لأوبئة,  عند ظهور  �لتا�ضع ع�ر  �لقرن 
�أقل  بعد  �لب�ر  على  تطبيقها  مت  ولكن 
طفيليات  لح��ق:  وق��ت  يف  جيلني  من 
�لت�ضويرية  �للغة  �ضارة,هذه  وكائنات 
هذه  مثل  �إن  �ضابق,  منوذج  �لوح�ضية هي 
جتعل  �لفيل�ضوف  هذ�  ي�ضيف  �لق�ضايا 
�لباحث و حتى �لإن�ضان �لعادي م�ضككا 
حدثت  �لتي  �ملالية  �ل�ضوق  �أزمة  مقدما 
�إثارتها  �لتي  و    2009 و   2008 بني 
�أ�ضحابها  كان  �لتي  �ملفتعلة  �مل�ضاربات 
يبحثون عن فر�س يف �لأزمات, ما تز�ل 
�آثارها �إىل �لآن , لأن �لنظام �لفا�ضد كله 
مبكان  �ل�ضعوبة  من  و  دهور,  حالة  يف 
كيفية  يف  �لتفكري  �لأزمة  بعد  و  �ليوم 

�لنظام من جديد. بناء 
ريت�ضارد  �لأمل��اين  �لفيل�ضوف  وي��رى   
تعد  مل  �لأفكار  هذه  �أن  بري�ضت  ديفيد 
�لرمزية  و�مل��ك��اف��اآت  للتخيل,  قابلة 
�لطويل,  �مل��دى  على  �لنظام  تغري  ل 
�لع�ريني  و  �لو�حد  �لقرن  فم�ضكلة 

لها  ح�ر  ل  وظائف  ه��ن��اك    �ن  هي 
تخلت  فاإذ�  �ملجتمع,  حركة  على  تعتمد 
فالنتيجة  �لنمو,   تنظيم  عن  �حلكومات 
عن  عاطلني  ا  �أ�ضخا�ضً �إن��ت��اج  تكون 
�لجتماعية  �لعو�قب  كل  مع  �لعمل 
و�ل�ضيا�ضية, و �إذ� مل يتم �خلروج من هذ� 
�لطبيعية  فاملو�رد  �لقت�ضادي,  �لقيد 
�لدمار  نهايتها  �ضيكون  �لكوكب  لهذ� 
�لكلي, و �خلروج  منها يف نهاية �ملطاف 
�لقت�ضاد  حتول  خالل  من  �إل  يكون  ل 
�ل�ضوق  �ق��ت�����ض��اد  �إىل  �لج��ت��م��اع��ي 
�ضعبة  عملية  تكون  قد  �مل�ضتد�م,  
�أ�ضاف  كما  �لآن  تز�ل  ما  لكن  ومعقدة, 
مثال  ير�ها  تغيري�ت  لإح��د�ث  فر�ضة 
للبقاء,  �رورية  �أنها  على  �ملناخ  باحثو 
بري�ضت  ديفيد  ريت�ضارد  و  �أن  لالإ�ضارة 
يف  مولود  �أملاين  وكاتب  فيل�ضوف  هو 
1964, يعمل �لآن  مدينة �ضولينغن عام 
لونبورغ,  جامعة  يف  حما�ر  كاأ�ضتاذ 
�إ�ضد�ره  بعد  عالية  �ضهرة  على  حاز 
�لأمر كذلك,  كان  و�إذ�   - �أنا  "من  كتاب 

فكم ؟".

الأنظمة يف حالة تدهور تام و اأزمة كورونا عامل م�شاعد على اإحداث التغيري

الناحية  من  لي�ص  التغيري,  على  م�شاعد  عامل  النف�شية  الناحية  من   19 كوةفيد  كورونا  اأزمة  اأن  بري�شت  ديفيد  ريت�شارد  الأملاين  الفيل�شوف  يرى 
القت�شادية فح�شب بل من كل النواحي الإجتماعية و النف�شية واتخاذ  تدابري �شيا�شية اقت�شادية م�شاألة خمتلفة متاًما لأن رغبة النا�ص يف اتباع طريق 
التغيري قد اأخذت بالنمو, ليو�شح اأن  نظام الرعاية ال�شحية اأ�شبح اأكرث تكلفة, و احلكومات ال�شعيفة ل ميكنها دفع اأجور اأف�شل ملوظفي الرعاية, و 

بالتايل ل ميكنها  جتهيز النظام ال�شحي ب�شكل اأف�شل عك�ص املجتمعات الغربية, و احلل ح�شبه هو اإعادة النظر يف ال�شرائب.

لإغر�ء�ت  �لقادر  عبد  �لأمري  1.تعّر�س 
من طرف �لعدو �لفرن�ضي ليرتك �ل�ّضالح 
�أن  للجز�ئريني  عهد�  �أعطى  لأّنه  فرف�س 

يحارب فرن�ضا �ملحتلة فوفى بعهده.
2.بعد ��ضت�ضالم �لأمري عبد �لقادر ودون 
وهي  فرن�ضا  من  و�ح��د�  فرنكا  ينال  �أن 
لنابليون  عهد�  �أعطى  تغريه,  ظّلت  �لتي 
ومن  �لأ���ر  من  �أخ��رج��ه  �ل��ذي  �لثالث 
حماربتها  بعدم  ولفرن�ضا  لمبو�ز  �ضجن 
�أّن  رغم  ملحاربتها  للجز�ئر  ليعود  و�أن 
وفيا  وظّل  ذلك.  منه  يطلب  مل  نابليون 
لقي  �أن  �إىل  لفرن�ضا  قطعه  �لذي  لعهده 

رّبه. 
ظّل  حني  �لثالث  لنابليون  وفيا  3.ظّل 
ميالدية  �ضنة  كّل  يف  �لتهاين  له  يقّدم 
للعر�س.  �عتالئه  مبنا�ضبة  �ضنة  كل  ويف 
هذ�  رف�س  �أو  قبول  عن  �لنظر  وبغ�س 
�لقادر.  عبد  �لأمري  من  �ل�ضادر  �ل�ضلوك 
و�ضخ�ضيا �أرى �أّنه بالغ وما كان له فعل 

ذلك.
نابليون  وفاة  بعد  لفرن�ضا  وفيا  4.ظّل 
�جلمهورية  رئي�س  يهنئ  ظّل  �لثالث حني 
�لفرن�ضية بكّل �ضنة ميالدية جديدة ويف 

كّل �ضنة باعتالئه للعر�س.
�لتعازي  قّدم  حني  لفرن�ضا  وفيا  5.ظّل 
زوجها.  وفاة  بعد  �لثالث  نابليون  لزوجة 
يف  �بنها  مقتل  بعد  �لتعازي  لها  وقّدم 

�إحدى �ملعارك.
يحّر�س  مل  حني  لفرن�ضا  وفيا  ظ��ّل   .6
�ضّد  خارجها  ول  �جلز�ئر  د�خل  من  �أحد� 

�لحتالل �لفرن�ضي باجلز�ئر.
"حتفة  كتاب  ح�ضب  ر�ضالة  ير�ضل  7.مل 
بن  حمّمد  لبنه  �لثاين"  �جل��زء  �لز�ئر- 
و�لقادة  نابليون  �إىل  �لقادر  عبد  �لأمري 
و�لعلماء  و�لفقهاء  و�لروؤ�ضاء  و�مللوك 
و�ل�ضعر�ء يطلب منهم �لوقوف �إىل جانب 
للعهد  لهم  �مل�ضاعدة  وتقدمي  �جلز�ئريني 
ولو  بالوفاء  وت�ضّبثه  لفرن�ضا  قّدمه  �لذي 

لعدو.
8.كان حّر� طليقا معّزز� مكّرما غنيا ميلك 
�حلماية يف دم�ضق وظّل وفيا للعهد �لذي 

قطعه لفرن�ضا وهو خارج �لديار.
بغريها  يتزوج  ومل  لزوجته  وفيا  9.ظّل 
�لأم��ري  وه��و  حياته  ط��و�ل  معها  وظ��ّل 

�حل��ر�ئ��ر  تتمناه  �ل���ذي  �مل��ك��ّرم  �مل��ع��ّزز 
و�ملكانة  و�ل���روة  �لغنى  و�أ���ض��ح��اب 
من  ذلك  ح  ويت�ضّ و�ل�رف.  و�حل�ضب 
لزوجته  ولو  �لعهد  على  حر�ضه  خالل 
له  ترف�س  ول  رّد�  له  ت�ضتطيع  ل  �لتي 

طلبا.
يحي  و�ملحّقق  و�ملوؤّرخ  �لأ�ضتاذ  10.قال 
"مع  كتابه:  يف  عليه  �لله  رحمة  بوعزيز 
�لوطنية  �مللتقيات  يف  �جل��ز�ئ��ر  تاريخ 
د�ر   ,2009 خا�ضة  طبعة  و�لدولية", 
�جلز�ئر,  �لعا�ضمة,  �جلز�ئر  �لب�ضائر, 
 ,)1991 �لأوىل �ضنة  �لطبعة  )وقد كانت 
حمي  �بنه  �لتحق  "وحني   :2854 �ضفحة 
�ضنة  �ندلعت  �لتي  �ملقر�ين  بثورة  �لدين 
�لقادر.  عبد  �لأم��ري  علم  ودون   1871
ور��ضل  �لقادر  عبد  �لأمري  عليه  فغ�ضب 
وطر�بل�س,  دم�ضق,  يف  فرن�ضا  قنا�ضل 
وطلب  تون�س,  وزر�ء  ور��ضل  وتون�س, 
�مل�رق,  �إىل  �بنه  يعيدو�  �أن  �جلميع  من 
وترب�أ منه, ومن عمله, وو�ضفه باملجنون, 
�لطيب  عمه  �بن  وكاتب  �لعاق,  وبالبن 
ليحث  مع�ضكر,  مدينة  يف  �ملختار  بن 

�لنا�س على مقاطعته وعدم �ّتباعه". 
�لقادر  عبد  �لأمري  �أّن:  �لأ�ضتاذ  11.يرى 
عار�س �بنه يف حماربة فرن�ضا لالأ�ضباب 

و�مل�ضري  �لأب���وي,  "بالعطف  �لّتالية: 
عليه  �لفرن�ضي  وبال�ضغط  �ملجهول, 

ب�ضورة خا�ضة". 
12.�أ�ضيف على ما ذكره �أ�ضتاذنا وكبرينا 
ت�ّرف  قائال:  بوعزيز  يحي  وموؤّرخنا 
�لذي  �لعهد  من  نابع  �لقادر  عبد  �لأمري 
قطعه لفرن�ضا ومن حر�ضه �ل�ضديد على 

�لتم�ّضك بالوفاء ولو مع عدو. 
�لأب��وي,  "�لعطف  م�ضاألة  13.�ضاأدع 
و�مل�ضري �ملجهول" جانبا. و�أناق�س م�ضاألة 
ب�ضورة  عليه  �لفرن�ضي  وبال�ضغط   "  :
فرن�ضا  ت�ضتطع  مل  و�أق���ول:  خا�ضة". 
�لقادر  عبد  �لأمري  على  �ل�ضغط  �ملحتلة 
ل�ضاحلها.  �لقوى  �حلرب وميز�ن  وهو يف 
يف  ح��ّر  وه��و  عليه"  "ت�ضغط  كيف 

�ضورية؟ 
�بنه  مع  �لقادر  عبد  �لأمري  14.ت�رف 
قطعه  �ل��ذي  بالعهد  مت�ّضكه  من  نابع 
بالتم�ّضك  �ملتمّثلة  وباأخالقه  لفرن�ضا 
عالقة  ول  لعدو  ول��و  بالعهد  بالوفاء 
و�لأمري  �ضغط.  �أّي  ول  فرن�ضا  ب�ضغط 
عبد �لقادر ل يخ�ضع لل�ضغوط من �أحد 
يخ�ضع  ول  �حلرب  �أو  �ل�ّضلم  يف  �ضو�ء 
له.  �أم��ام��ه  و�ضعت  وق��د  ل��الإغ��ر�ء�ت 
و�لذي ل ميكن �ر�وؤه يف �حلرب ل ميكن 

�ل�ضغط عليه يف �ل�ّضلم.
15.ل �أحتّدث يف هذ� �ملقال عن �ل�ضغط 
فهذ�  و�حلروب.  �ملعارك  �أثناء  �لع�ضكري 
�ملعارك  ت�ضيري  كيفية  يف  يدخل  �أم��ر 
و�حلروب. وقد تعّر�س �لأمري عبد �لقادر 
يف �أو�خر �أيامه من عّدة جهات و��ضت�ضلم 
حينئذ  يالم  ول   .1847 �ضنة  �إثرها  على 
ل�ضغوط  تعّر�س  �إذ�  �لع�ضكري  �لقائد 

ومل ي�ضتطع مو�جهتها.
مت�ّس  �لتي  �ل�ضغوط  عن  16.�أحتّدث 
كيان �ملرء وجوهر �أخالقه وعمق و�ضفاء 
�أن  �لقادر  عبد  لالأمري  ميكن  ول  عقيدته. 
جوهر  ول  كيانه  مت�ّس  ل�ضغوط  يخ�ضع 
عقيدته.  �ضفاء  ول  عمق  ول  �أخالقه 
و�لوفاء  بالعهد  متم�ّضكا  ظّل  و�لأم��ري 
له من كيانه  بالن�ضبة  و�لوفاء  �لعهد  لأّن 
عقيدته,  و�ضفاء  وعمق  �أخالقه  وجوهر 
كان  �أّي  من  �إغ��ر�ء  ول  �ضغط  ودون 

ومهما كان.
�أن  �لناقد  حّق  من  وهي:  نقطة  17.بقيت 
يجد  �أو  �أع��اله  �لأم��ري  ت�رفات  ينتقد 
من  لي�س  �أم��ر  فهذ�  لها,  م��ربر�ت  لها 
�إليه  يتطرق  ومل  �ملقال  هذ�  �ضالحيات 
يحرتم  �لوقت  نف�س  يف  .ويظّل  �ضاحبه 

من و�فقه �أو عار�ضه. 

الوفاء بالعهد لدى الأمري عبد القادر 
ملعرفة الأمري عبد القادر رحمة اهلل عليه يجب على املرء اأن يقف على معنى الوفاء بالعهد لديه وكيف يتعامل معه بالإ�شافة اإىل عوامل اأخرى:

بقلم /معمر حبـار



 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ص: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 �سرفنا االإعالمي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية الوادي

مديرية التجهيزات العمومية
رقم التعريف الجبائي : 001339019012644

عالن عن منح مؤقت
لطلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم: 2020/06

             
الصفقات  تنظيم  المتضمن   2015 سبتمبر   16 في  المؤرخ   247/15 رقم  الرئاسي  المرسوم  من   72 للمادة  طبقا     
العمومية و تفويضات المرفق العام ، تعلن مديرية التجهيزات العمومية لوالية الوادي عن المنح المؤقت المتعلقة بإنجاز 

20 حجرة دراسية موزعة موضوع طلب العروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم : 2020/06 .
آجال مبلغ العرضرقم التعريف الجبائيالمقاولةالمشروع

االنجاز
النقطة 

المتحصل 
عليها

عوامل 
االختيار

02 حجرات بمتوسطة شراحي 
مصباح بحاسي خليفة

مصباحي
 عبد الرزاق

1985391100903254,879.222.65
دج

03
اشهر

مؤهل 35
تقنيا

02 حجرات بمتوسطة حمامة 
العلمي بالوادي

198539010I19823 4 .581.169.18مريقة يعقوب
دج

03
اشهر

مؤهل 48
تقنيا

02 حجرات بمتوسطة محمود 
شريفي بالوادي

 4.662.602.90 198539060103728خزاني حمزة
دج

03
اشهر

مؤهل 46
تقنيا

02 حجرات بمتوسطة غندير 
عمر بالوادي

7.746.460.89  198239010341434باي علي
دج

03
اشهر

مؤهل 40
تقنيا

02 حجرات بمتوسطة باهي
 عبد الرزاق بالرقيبة

4.871.676.74 196539010086817زالسي جمال
دج

03
اشهر

مؤهل 48
تقنيا

02 حجرات بمتوسطة محمد 
بوضياف فرع العرفجي بالرقيبة

والبي
 نورالدين

197439080018527 5.397,695.53
دج

03
اشهر

مؤهل 45
تقنيا

02 حجرات بمتوسطة لسود 
خليفة بالدبيلة

لغدامسي 
جعفر

197439010190623 4.935.039.12
دج

03
اشهر

مؤهل 47
تقنيا

02 حجرات بمتوسطة أحمد 
خنوفة بالدبيلة

5.109.365.56 198639060010631 هالم عمار
دج

03
اشهر

مؤهل 45
تقنيا

02 حجرات بمتوسطة 15 جانفي 
بالرباح

زكور فرحات 
فرحات

198139020018730 4.807.409.01
دج

03
اشهر

مؤهل 40
تقنيا

02 حجرات بمتوسطة بلعبيدي 
السعيد بكوينين

1977390103800324.826.610.25 باقي ميداني
دج

03
اشهر

مؤهل 50
تقنيا

        طبقا للمادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم: 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، المتضمن تنظيم الصفقات 
العمومية و تفويضات المرفق العام . يمكن لكل متعهد يحتج على المنح المؤقت للصفقة في إطار طلب العروض ، أن 
يرفع طعنا لدى لجنة الصفقات الوالية يحتج في اجل عشرة أيام )10( ابتداء من تاريخ أول نشر االعالن للمنح المؤقت 
- للصفقة في أحد الصحف أو النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو بوابة الصفقات العمومية ، وإذا صادف 

هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية فإنه يمدد إلى غاية يوم العمل الموالي

  ANEP Nْ 2030000470      التحرير 2020/05/06 

االإربعاء 06 ماي 2020 م املوافق
لـ 13 رم�سان 1441 هـ - العــدد 1993 14الت�سلية

1مدينة روسية تعرضت لكارثة 
نووية o حيوان صغري يتحمل 

العطش أكثر من اجلمل
2له عالقة برأس الدولة o مكان 

ذو سقف خفيف التقاء الشمس
3دولة يف وسط آسيا فيها أطول 

سد يف العامل وأكثر من %80 من 
سكاهنا مسلمون

4اختالط األمر يف موضزع ما
5خصلة حسنة o توجد عادة 

يف بناء اجلامع واجلامعة وأحيانا 

الربملان
6توقف يف امليناء o مادة تدخل 

يف بياض األبنية
7جتدها يف البحر وقد حتتوي 

على ما يتخذ كمجوهرات
 o 8ارتفاع يف جانب الطريق

غشيم o عبودية
9ذو مكانة خاصة وذات احترام 

o متشاهبان
10مكان مفتوح حيوي حياة برية 

o قرص للمعلومات

أفقــــــــــــــــــي

1عسكري يف سلك تنظيم حركة السيارات 
يف املدينة

2شخصية نسائية إجرامية يف السينما 
املصرية o ياسني o من اخلروف

3مدينة من مدينتني يابانيتني القت عليها 
أمريكا قنبلة نووية

4اسلوب أو أداة لتحقيق غرض ما o بداية 
ضوء النهار

5كتاب صغري )مبعثرة( o كثري o خاص يب
6ما يتسابق عليه العاملون يف صناعة 

اإلعالم
7معاتبة o اقعد

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

9للسؤال o مسحوق متفجر استخدمه يف 
األصل الصينيون

10ذات حركة خفيفة ومجال o فعل 
مبعىن جتعله قويا

عمــــــــــــــودي 

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

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

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

 1.اأن اليتكرر الرقم داخل ال�سبكة اأفقيا وعموديا 

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

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  
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حدث يف مثل هذا اليوم
يدخلون  امل�شلمون   -  636

مدينة بعلبك بعد عقد ال�شلح 
بني اأهلها وقادة امل�شلمني اأبو 
عبيدة بن اجلراح وخالد بن 

الوليد.
اأمل  حركة  حتالف   -  2018

وحزب اهلل يت�شدر النتخابات 
الت�شريعية اللبنانية, بينما 

حركة النه�شة تت�شدر 
النتخابات البلدية التون�شية.
وقف  عن  الإعالن   -  2019

اإطالق النار بني اإ�شرائيل 
وحركة حما�ص بعد حوايل 4 
اٍم من الق�شف ال�شاروخي  اأَيّ
ى اإىل مقتل  املُتبادل الذي اأَدّ

ا وجرح  حوايل 31 �شخ�شً
ُقرابة 290 اآخرين.



االأربعاء 06 ماي 2020 م املوافق  لـ 13 رم�سان 1441 هـ - العــدد 1993

حدث وال حـرج
15

�صــورة و تعليــق
الفنان املغربي 
اإ�شماعيل ابن 
مدينة ا�شفي 

ير�شم لوحة فنية 
بامللح للفنان 

املرحوم اإيدير 
- رحمه اهلل-

علماء يك�شفون ارتباط 
كورونا بحالة غري 

طبيعية "مميتة" ت�شاهم 
يف زيادة الوفيات!

تو�ضلت در��ضة حديثة �إىل �أن �ملر�ضى �لذين يعانون من 
�حلالت �ل�ضديدة من "كوفيد19-" ي�ضهدون تخر دم غري 

طبيعي, ما �ضاهم يف بع�س �لوفيات. ووجدت �لدر��ضة 
�أن �ملر�ضى �لذين يعانون من م�ضتويات �أعلى من تخر 

�لدم, لديهم توقعات �أ�ضو�أ بكثري ويحتمل �أنهم بحاجة �إىل 
رعاية مكثفة. وقال علماء من �لكلية �مللكية للجر�حني يف 
�إيرلند� )RCSI( �إن نتائجهم تظهر �أن "كوفيد19-", يرتبط 

بنوع فريد من تخر �لدم. وُن�رت �لدر��ضة, �لتي �أجر�ها 
 )ICVB( ملركز �لإيرلندي لبيولوجيا �لأوعية �لدموية�

وم�ضت�ضفى �ضانت جيم�س يف دبلن, يف �ملجلة �لربيطانية 
لأمر��س �لدم )Haematology(. وجد �لباحثون �أن 

تخر �لدم غري طبيعي حدث لدى �ملر�ضى �لذين يعانون 
من عدوى "كوفيد19-" �ل�ضديدة, ما ت�ضبب يف حدوث 

جلطات دقيقة يف �لرئتني. وقال �لربوفي�ضور جيم�س 
�أودونيل, مدير ICVB: "ت�ضري نتائجنا �جلديدة �إىل �أن 

"كوفيد19-" مرتبط بنوع فريد من ��ضطر�بات تخر 
�لدم, يرتكز ب�ضكل �أ�ضا�ضي د�خل �لرئتني وي�ضاهم بال 

�ضك يف �رتفاع م�ضتويات �لوفيات بني مر�ضى فريو�س 
كورونا".

و�أو�ضح �لأ�ضتاذ �أودونيل, ��ضت�ضاري �أمر��س �لدم يف 
مركز �لتخر �لوطني يف م�ضت�ضفى �ضانت جيم�س, �أن هذ� 

�ل�ضيناريو ل ُيرى مع �أنو�ع �أخرى من عدوى �لرئة. 

وزير الربيد واملوا�شالت ي�شارك عمال بريد 
اجلزائر املداومني وجبة الإفطار

قام وزير الربيد واملوا�سالت ال�سلكية والال�سلكية، ابراهيم بومزار، بزيارة مقر املدير العامة لربيد اجلزائر، اأين 
تفقد مركز بيانات املوؤ�س�سة، اإ�سافة اإىل مركز تتبع ومراقبة خمتلف هياكل املوؤ�س�سة على امل�ستوى الوطني، واملركز 

الوطني ال�ستغالل ومعاجلة البيانات.
وح�سب ما اأورده بيان للوزارة فاإن الوزير بومزار الذي كان مرفوقا يف زيارته باملدير العام لربيد اجلزائر عبد 

الكرمي دحماين، �سارك العمال املداومون واأعوان االأمن، وجبة االإفطار.كما عرب الوزير للعمال عن كل التقدير 
والعرفان باجلهود املعتربة والت�سحيات الكبرية، خا�سة يف املرحلة اال�ستثنائية التي متر بها البالد، على غرار 

عمال املكاتب الربيدية، وذلك من اأجل �سمان ا�ستمرارية اخلدمة العمومية ومرافقة املواطنني يف جتاوز االأزمة.

�شنع جهاز ملحاكاة الطريان 
باجلزائر 

جنح ثالثة تقنيني جزائريني من والية 
اجللفة من �سنع جهاز ملحاكاة الطريان من مواد 

جزائرية 100/100 وهو اجلهاز الذي كان يكلف 
ا�سترياده 200 مليون دوالر وخطوتهم التالية 

هو العمل على �سناعة طائرات �سغرية احلجم 
لال�ستخدام الفالحي.

�أثار لغز مريب حول حالة غريبة ت�ضيب مر�ضى 
“كوفيد19-” حرية �لأطباء ودفعهم للت�ضكيك 

يف �ملبادئ �لأ�ضا�ضية لعلم �لأحياء.وتبني �أن بع�س 
مر�ضى كورونا ل يبدو �أنهم يف حمنة حقيقة, 

ولكن لديهم م�ضتويات منخف�ضة من �لأك�ضجني 
مبا يكفي لإحد�ث فقد�ن �لوعي, �أو حتى �ملوت.
وتثري هذه �لظاهرة, �لتي يعرفها �لبع�س با�ضم 

“نق�س �لأك�ضجة �ل�ضعيد” )يف�ضل �لبع�س 
م�ضطلح “�ضامت”(, �أ�ضئلة حول كيفية مهاجمة 

�لفريو�س للرئتني, وما �إذ� كان ميكن �أن تكون 
هناك طرق �أكر فعالية لعالج هوؤلء �ملر�ضى.
ومن �ملتوقع �أن يكون ت�ضبع �لأك�ضجني لدى 

�ل�ضخ�س �ل�ضليم بن�ضبة ٪95 على �لأقل. ولكن 
�لأطباء يبلغون عن �ملر�ضى �لذين يدخلون �لعناية 

�ملركزة مب�ضتويات ن�ضب �لأك�ضجني يف �لثمانينيات 
�أو �ل�ضبعينيات, مع بع�س �حلالت �حلادة �أقل 

من ٪50.وقال �لدكتور جوناثان بانارد �ضميث, 
وهو ��ضت�ضاري يف �لرعاية �حلرجة و�لتخدير يف 

م�ضت�ضفى مان�ض�ضرت �مللكي: “من �ملثري لالهتمام 
�أن نرى �إىل �أي مدى يعاين �لكثري من �لنا�س من 

نق�س �لأك�ضجني. نحن نرى ت�ضبع �لأك�ضجني 
منخف�س جد� ول يدركون ذلك. وعادة ل نرى 

هذه �لظاهرة يف �لأنفلونز� �أو �للتهاب �لرئوي. �إنه 
�أعمق بكثري ومثال على علم وظائف �لأع�ضاء غري 

�لطبيعي, �لذي يحدث �أمام �أعيننا”.

تاأثري غريب 
وغام�ص 

لفريو�ص كورونا 
يحرّي الأطباء!

ملوؤمترات  خدمتها  “غوغل” تتيح 
الفيديو باملجان

أتاحت شركة غوغل، خدمتها للمؤمترات التجارية عرب الفيديو جمانا جلميع 
املستخدمني، واليت كانت حمصورة للمشتركني يف رزمة “جي سويت” التجارية.

وقال نائب رئيس “جي سويت”، خافيري سولتارو، إن »غوغل ميت« ستكون 
متوفرة جلميع املستخدمني حول العامل، لتمكني الناس من كل ميادين احلياة من 

التواصل والتعاون والبقاء على اتصال بطريقة أكثر فعالية خالل الوباء.وشددت 
“غوغل” على امليزات اخلاصة بالسالمة واملوثوقية يف برجمية “ميت” املرتبطة 

خبدمات احلوسبة السحابية التابعة للمجموعة العمالقة، اليت تتخذ مقرا 
هلا يف كاليفورنيا.وسجل استخدام خدمات االتصال أو املؤمترات عرب الفيديو 
ارتفاعا صاروخيا يف األسابيع األخرية، يف ظل حاجة املستخدمني القابعني يف 

املنازل هلا من أجل العمل أو التعلم أو التواصل االجتماعي عن بعد خالل فترة 
احلجر ملكافحة تفشي وباء “كوفيد19-”.وأشارت “غوغل”، يف مدونة، إىل 

أهنا أمضت سنوات جلعل “ميت” آمنا وموثوقا لعقد مؤمترات بالفيديو، مبا ينال 
ثقة املدارس واحلكومات 

والشركات حول العامل.
ويتعني على املستخدمني 
إنشاء حسابات جمانية 

على “غوغل”؛ للمشاركة 
يف املؤمترات اليت ستكون 

حمصورة بـ60 دقيقة، 
اعتبارا من هناية سبتمرب، 

حبسب الشركة.



تطبيق الكرتوين جديد للم�شتثمرين لت�شهيل 
اختيار الزراعات الواجب تطويرها باجلنوب

الرئي�ص دعا اإىل �سرورة تثمني ماليني الهكتارات من االأرا�سي ال�سحراوية

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

اأ�سرف وزير الفالحة و التنمية الريفية، 
�سريف عماري، على درا�سة تطبيق ي�سمح 
بتحديد اأف�سل الختيار الزراعات الواجب 
يف  االإ�سرتاتيجية  منها  �سيما  تطويرها، 
ح�سبما  العليا،  واله�ساب  اجلنوب  مناطق 

اأفاد به بيان لذات الوزارة.
قد  ــاري  ــم ع اأن  الــبــيــان،  ذات  اأو�ــســح  و 
ــة و  ــزي ــرك ــع االإطــــــارات امل ا�ــســتــعــر�ــص م
ور�سة  خالل  األفالحي،  اال�ستثمار  خرباء 
اال�ستثمار  و  الرقمنة  مللف  خ�س�ست 
اله�ساب  و  اجلنوب  مناطق  يف  األفالحي 
متابعة  و  لت�سيري  رقميا  تطبيقا  العليا، 
الوطني  املكتب  طــوره  األفالحي،  العقار 
واأ�ساف  الريفية.  التنمية  يف  للدرا�سات 
ذات امل�سدر، اأن "هذا التطبيق االلكرتوين 
للم�ساحات  دقــيــق  بــتــحــديــد  يــ�ــســمــح 
و  امل�ستغلة  تلك  و  انطلقت  التي  الفالحية 

غري امل�ستغلة".
الو�سيلة،  هــذه  اأن  اإىل  الــوزيــر  اأ�ــســار  كما 
روؤية  على  احل�سول  يف  االإ�سهام  �سانها  من 
اأف�سل فيما يخ�ص ما هو موجود يف امليدان، 
الزراعات  اختيار  وكــذا  العقار  حيث  من 
االإ�سرتاتيجية  �سيما  للتطوير،  ال�ساحلة 

منها، ح�سب ذات البيان.
يخ�ص  هــذا،  التحديد  نظام  اأن  للتذكري 
اأوال مناطق اجلنوب و اله�ساب العليا، بغية 

للم�ساريع  موجهة  م�ساحات  تخ�سي�ص 
االأولــيــة  املـــواد  باإنتاج  املتعلقة  املهيكلة 
هــذا  ويــنــدرج  الــغــذائــيــة.  لل�سناعات 
�سمن  امل�سدر-  ذات  –ح�سيب  التطبيق 
اأطلقها  التي  التطبيقات  مــن  جمموعة 
احلكومة  عمل  خمطط  اإطــار  يف  القطاع، 

جميع  يف  الرقمنة  تعميم  اإىل  الــهــادف 
القطاعات.

هذه  ــص  ــراأ� ت ــد  ق ــاري  ــم ع اأن  للتذكري، 
املكلف  املنتدب  الــوزيــر  مبعية  الور�سة، 
فوؤاد  اجلبلية،  و  ال�سحراوية  بالفالحة 
هذا  اأن  اإىل  االإ�ــســارة،  جتــدر  كما  �سحات. 

اإطار تطبيق قرارات  االجتماع يندرج يف 
االأحــد،  يوم  عقد  الــذي  الـــوزراء،  جمل�ص 
اجلمهورية،  رئي�ص  خالله  اأكــد  الــذي  و 
من  الهكتارات  ماليني  تثمني  �سرورة  على 
تطوير  اجــل  من  ال�سحراوية،  االأرا�ــســي 

الفالحة ال�سناعية.
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دعت الدول اإىل فح�ص �شجالت حالت اللتهاب الرئوي غري املحدد يف اأواخر 2019

�شيء كل  تغري  قد  كورونا  عن  جديدة  معطيات  العاملية" تك�شف  "ال�شحة 

يف انتظار الف�شل يف �شيناريو اإنهاء املو�شم الدرا�شي الأحد القادم

تاأخري عملية ت�شجيل تالميذ التح�شريي و الأوىل ابتدائي اإىل �شبتمرب  

دخول خمرب للك�شف عن فريو�ص كورونا حيز اخلدمة ببومردا�ص

ال�شني ت�شتعد لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح "كورونا فاك" الواعد

ا�شتعمال الأقنعة املوجهة لل�شباحة اأنقذ 75 
م�شابا بكورونا

ت�شجيل 5 وفيات و190 اإ�شابة 
جديدة  

وزارة ال�شوؤون الدينية تطلق 
الإلكرتونية" "املقراأة 

م�شرع 4 عمال اأجانب يف حادث 
مرور بورقلة

توقيف 1473 خمالفا لقرار 
احلجر اجلزئي منذ بداية 

تطبيقه بب�شار

حت�شر وزارة الفالحة لإطالق تطبيق الكرتوين ي�شمح بتحديد دقيق للم�شاحات الفالحية يف اجلنوب التي انطلقت وتلك 
امل�شتغلة و غري امل�شتغلة.

اأم�ص  العاملية،  ال�سحة  منظمة  ــدت  اأك
حالة  باكت�ساف  يفيد  تقرير  ظهور  اأن 
 "19 "كوفيد  كورونا  بفريو�ص  اإ�سابة 
املا�سي لي�ص  يف فرن�سا يف �سهر دي�سمرب 

مفاجًئا.
املتحدث  ليندماير،  كري�ستيان  واأو�سح 
اإفادة  يف  العاملية  ال�سحة  منظمة  ِبا�سم 
اكت�ساف  اأن  جنيف،  يف  املتحدة  باالأمم 
جديدة  �سورة  يعطي  التقارير  تلك 
النتائج  اأن  واأ�ساف  �سيء،  كل  عن  متاًما 
املحتمل  االنــتــ�ــســار  فــهــم  يف  تــ�ــســاعــد 

كــورونــا  لفريو�ص  امل�سبب  للفريو�ص 
ظهور  احتمالية  وهناك  اأف�سل،  ب�سكل 
فح�ص  اإعــادة  مع  مبكرة  اأخــرى  حاالت 
م�سدر  ال�سني  كانت  اإذا  وعما  العينات. 
للغاية  املهم  "من  ليندماير:  رد  املن�ساأ، 
اإر�سال  يتطلب  وقــد  االأمــر،  هــذا  بحث 
ونحن  لل�سني  اأخـــرى  بعثات  اأو  بعثة 

نتطلع لذلك".
فح�ص  على  الـــدول  ليندماير،  وحــث 
ذات  الرئوي  االلتهاب  حــاالت  �سجالت 
 ،2019 اأواخـــر  يف  املحدد  غري  امل�سدر 

موؤكًدا على اأن تلك الفحو�سات �ستعطي 
اأكرث و�سوًحا عن  العامل �سورة جديدة 
وتو�سل  الــعــامل.  يف  الفريو�ص  تف�سي 
اأعاد فح�ص عينات  م�ست�سفى يف فرن�سا 
عالج  اأنه  اإىل  الرئوي  االلتهاب  ملر�سى 
 27 يف  كورونا  مبر�ص  م�ساًبا  كان  رجاًل 
دي�سمرب االأول قبل نحو �سهر من تاأكيد 
اأول حالة يف  الفرن�سية ظهور  احلكومة 

البالد.
امل�ستجد  ــا  ــورون ك فــريو�ــص  ويــوا�ــســل 
ت�سجيل االإ�سابات وح�سد الوفيات، منذ 

ظهوره االأول يف مدينة ووهان ال�سينية 
يف �سهر دي�سمرب من العام املا�سي 2019.

وبح�سب اآخر االإح�سائيات التي �سجلتها 
مت  ــه  ــاإن ف الــعــاملــيــة،  ال�سحة  منظمة 
اإ�سابة  مليون   3.6 عن  يزيد  ما  ت�سجيل 
العامل،  حــول  كــورونــا  فريو�ص  ب�سبب 
مليون  ربــع  ــاة  ــوف ال حـــاالت  وتخطت 
يف  منهم   85% عن  يزيد  ما  وفاة،  حالة 
الواليات املتحدة االأمريكية واأوروبا يف 
1.2 مليون  اأعداد املتعافني  حني تخطت 
متعاف.                                                          لوؤي ي

تاأخري  الوطنية   الرتبية  وزارة  قررت 
اأوىل  لل�سنة  التالميذ   ت�سجيل  عملية 
املقبل  املدر�سي  الــدخــول  مع  ابتدائي 
التي  العملية  تاأخري  مت  بعدما  وهــذا 
الفرتة  يف  م�سى  فيما  مربجمة  كانت 

املمتدة من 1 افريل اإىل 30 جوان.
بعملية  املعنيني  التالميذ  وبخ�سو�ص   
الت�سجيل يف اأق�سام ال�سنة اأوىل ابتدائي 

اأما   2014 �سنة  املولودين  اأولــئــك  فهم 
يف  ت�سجيلهم  يتم  ــن  ــذي ال الــتــالمــيــذ  
اأن  في�سرتط  التح�سريية  االأقــ�ــســام 
2015.واأكدت  �سنة  مولودين  يكونوا 
ح�سب  يــكــون  الت�سجيل  اأن  الـــــوزارة 
العمل،  مــكــان  اأو  اجلــغــرايف  الــقــطــاع 
والعمل  االإقامة  �سهادتي  باإظهار  وهذا 
ذو  للتلميذ  ي�سمح  كما  الــتــوايل،  على 

اأي  يف  ي�سجل  اأن  اخلا�سة  االحتياجات 
اأن  الوزارة  تنا�سبه.وا�سرتطت  مدر�سة 
تعليق  يف  الرتبوية  املوؤ�س�سات  ت�سرع 
متكني  ق�سد  مقراتها،  اأمــام  االإعالنات 
عليها  ـــالع  االط مــن  التالميذ  ــاء  ــي اأول
من  كل  تت�سمن  التي  امللفات  وحت�سري 
�سهادة امليالد ون�سخة من �سهادة التلقيح 
و�سل  اإىل  اإ�سافة  �سم�سيتني،  و�سورتني 

الكهرباء والغاز ق�سد جتنب االكتظاظ 
ا�سرتطت  التح�سريية.كما  االأق�سام  يف 
اأن  االبتدائيات  مديري  على  الـــوزارة 
يف  امل�سجلني  التالميذ  عدد  يتجاوز  ال 
وفقا  تلميذا،   25 التح�سريية  االأق�سام 
للمعايري البيداغوجية املعمول بها، كما 
ملف  مبتابعة  املواد  اإدارة  مفت�سي  اأمرت 
االأق�سام التح�سريية عن قرب.   لوؤي ي

مت اأم�ص  الثالثاء دخول املخرب اجلديد 
اخلدمة  حيز  ــا  ــورون ك وبـــاء  لتحليل 
بومردا�ص،  ــة  والي الثنية  مب�ست�سفى 
الر�سمية  ال�سفحة  عرب  جاء  ما  ح�سب 
وايل  توجه  للوالية.و  ال�سحة  ملديرية 
املجل�ص  رئي�ص  مبعية  بومردا�ص  والية 
بال�سلطات  مرفوقني  الوالئي  ال�سعبي 
االأمنية و املدنية للوالية اإىل م�ست�سفى 

خمرب  ت�سغيل  على  للوقوف  الثنية، 
جديد يف اإطار جهاز الوقاية من انت�سار 
الذي  19.املخرب  كوفيد  كــورونــا  ــاء  وب
اخلا�سة  التحاليل  و  بالو�سائل  جهز 
طريق  ــن  ع اجلــائــحــة  ــن  ع بالك�سف 
اإىل  اإخ�ساعه  مت  ت�سامنية،  عملية 
بدوره  والذي  با�ستور  معهد  من  اخلربة 
على  امل�سرف  الطاقم  بتكوين  تكفل 

العملية.و  بداية  يف  مرافقته  و  املخرب 
من  اأزيــد  املخرب  يجري  اأن  املنتظر  من 
�سيخفف  كانطالقة،  يومي  حتليل   40
يدعم  بــا�ــســتــور،  معهد  على  ال�سغط 
تعزيز  من  وميكن  الوقائية  املنظومة 
اخلبيث،  الفريو�ص  �سد  املناعي  اجلهاز 
كما ي�سمح لطواقم م�ست�سفيات الوالية 
وقت  يف  التحاليل  على  احل�سول  مــن 

وجيز، و بالتايل اتخاذ القرارات ب�سفة 
اأكرب.ومن  بفاعلية  للت�سدي  �سريعة 
للوالية  االأول  املــ�ــســوؤول  ثمن  جهته 
يف  بومردا�ص  ملح�سني  الت�سامنية  الهبة 
ب�سرورة  مذكرا  اجلائحة،  على  الق�ساء 
احــرتام  و  الوقاية  بــاإجــراءات  التقيد 

احلجر املنزيل.
ق/و

“�سينوفاك  خمترب  مــن  باحثون  اأكــد 
بكني  يف   Sinovac Biotech بيوتيك” 
ت�ستعد  ال�سركة  اإن  ال�سني،  عا�سمة 
لقاح  مــن  جــرعــة  مليون   100 الإنــتــاج 
بتجربته  ق�سرية  ــرتة  ف منذ  ـــداأت  ب
على  االختبار  يف  جناحه  بعد  ب�سريا 

 4 حاليا  ال�سركة  احلــيــوانــات.وجتــري 
ال  الــذي  اللقاح  على  كلينيكية  جتــارب 
ميليليرت  ن�سف  عــن  حجمه  يتجاوز 
الــقــردة. على  جناعته  اأثــبــت  اأن  بعد 
اللقاح  العبوات من  اآالف  وجرى تغليف 
توليد  عــلــى  وت�ستند  اأنــتــجــت  الــتــي 

تغليفها  وجرى  خامل،  طفيلي  عن�سر 
ا�سم  مــع  وبرتقالية  بي�ساء  بعبوات 
عليها.  )Coronavac( “كورونافاك” 
كبرية  دفعات  باإر�سال  ال�سركة  وقامت 
ال�سني  يف  الطبية  لل�سلطات  اللقاح  من 
اأن ال�سركة  اإال  للح�سول على املوافقات، 

على  اإنــتــاجــه  على  قـــادرة  اأنــهــا  تظهر 
نطاق وا�سع بكميات كبرية جدا.وكانت 
يرتك  مل  اللقاح  اأن  اأكدت  قد  ال�سركة 
اأي اآثار جانبية وا�سحة يف القردة، واأن 
 16 يف  الب�سر  على  التجارب  بداأ  املخترب 

اأفريل.                                                            ق/و

امل�ست�سفيات  واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزارة  �سجلت 
حالة   190 اجلــزائــر  يف  املا�سية  �ساعة  الـ24  خــالل 
اإ�سابة جديدة موؤكدة بفريو�ص كورونا لريتفع العدد 
وفيات  �سجلت05   وقت  حالة.يف   4838 اإىل  االإجمايل 

جديدة لي�سل العدد االإجمايل اإىل 470 حالة.
الر�سمي  الناطق  الثالثاء  اأم�ص  عنه  ك�سف  ما  وح�سب 
للجنة ر�سد ومتابعة فريو�ص كورونا، الدكتور جمال 
ارتفع  لل�سفاء  متاثلت  التي  احلاالت  عدد  فاأن  فورار 
�ساعة  الـ24  ــالل  خ حــالــة   69 بينها  مــن   2067 اإىل 
بع�ص  تقلي�ص  قرار  اأن  امل�سوؤول  ذات  املا�سية.واعترب 
االآثار  من  للتخفيف  اتخذ  ال�سحي  احلجر  عن  القيود 
موؤكدا  املواطنني،  لفائدة  واالقت�سادية  االجتماعية 
اأن احلد من تف�سي هذا الوباء من واجب كل املواطنني 
وعرب كل الواليات، حيث ي�ستدعي االحرتام ال�سارم 
يف  خا�سة  التباعد  وم�سافة  العامة  النظافة  لقواعد 
رئي�ص  اأكــد  جهته  التجارية.من  واملحالت  االأ�ــســواق 
ا�ستعمال  اأن  بالبليدة،  والتخدير  االإنعا�ص  م�سلحة 
للم�سابني  والغط�ص،  لل�سباحة  اأ�سا�سا  املوجه  االأقنعة 
واأورد  اإيجابية.  نتائج  اأعــطــت  كــورونــا،  بفريو�ص 
الوطنية،  لالإذاعة  ت�سريح  يف  �ساطر،  فاهد  الدكتور 
وخا�سة  كورونا،  مل�سابي  االأقنعة  تلك  ا�ستعمال  اأن 
منهم احلاالت التي تعاين من �سيق يف التنف�ص، �ساهم 
اأن  �ساطر،  فاهد  الدكتور  واأ�ساف  م�سابا.   75 اإنقاذ  يف 
اأن تعافوا دون  هوؤالء امل�سابني، غادروا امل�ست�سفى بعد 

خ�سوعهم  للتنف�ص اال�سطناعي.
لوؤي ي

اإطالق  عن  االأوقاف  و  الدينية  ال�سوؤون  وزارة  اأعلنت 
مقراأة الكرتونية با�ستخدام تطبيق �سكايب، و ذلك كل 
18:00 م�ساء.  اإىل غاية  9:00 �سباحا  التا�سعة  يوم من 
“على الراغبني يف ت�سحيح التالوة  وقالت الوزارة اإنه 
باأحد  واالت�سال  �سكايب  برنامج  تثبيت  الت�سميع،  اأو 
عناوين  املت�سمن  و  املرفق  الربنامج  ح�سب  ال�سيوخ 

املقرات املن�سور عرب موقعها االإلكرتوين“.
ق/و

مقطورة،  و�ساحنة  �سيارة  بني  مــروري  حادث  ت�سبب 
اأم�ص الثالثاء، يف وفاة 04 عمال اأجانب بوالية ورقلة. 
اأن  ورقلة،  لوالية  املدنية  احلماية  م�سالح  واأفــادت 
ا�سطدام  اإثر   10:11 الـ  ال�ساعة  على  تدخلت  وحدتها 
اجلنوبي  االجتنابي  بالطريق  و�ساحنة  �سيارة  بني 
اأربعة  وفاة  يف  ت�سبب  ما  الروي�سات،  ببلدية  احلدب 

رعايا اأجانب من اأ�سول اأ�سيوية.
اأعـــوان  قبل  مــن  احلـــادث  �سحايا  جثث  اإجـــالء  ومت 
مب�ست�سفى  اجلثث  حفظ  م�سلحة  اإىل  املدنية  احلماية 
اجلهة  فتحت  فيما  الوالية،  بعا�سمة  بو�سياف  حممد 

االأمنية املخت�سة حتقيقا لتحديد مالب�سات احلادث
ق/و

اإجــراء  دخــول  منذ  ب�سـار  واليــة  اأمــن  م�سالح  اوقفت 
احلجر اجلزئي حيز التطبيق 1473 �سخ�سا خمالفا لهذا 

االإجراء الوقائي الذي اأقرته ال�سلطات العليا للبالد.
توقيف  الفرتة  نف�ص  خالل  امل�سالح  ذات  اأح�ست  كما 
221 �سيارة، و169 دراجة نارية، مع مبا�سرة اإجراءات 

الو�سع باملح�سر ملدة 08 اأيام وفق ما هو حمدد قانونــا.
�سهر  حلول  ومــع  ب�سـار  ــة  والي ــن  اأم م�سالح  وبـــادرت 
التح�سي�سي  العمل  تكثيف  اإىل  ــارك  ــب امل رمــ�ــســان 
رم�سان  �سهر  واأن  خا�سة  املواطنني،  لفائدة  والتعوية 

املبارك ي�سهد حركية مقارنة بالظروف العادية.
يف  املتمثلة  معداتها  ب�سـار  والية  اأمن  م�سالح  و�سخرت 
 501 للوحدة  التابعة  املياه  بقاذف  املــزودة  ال�ساحنة 
حلفظ النظام بب�سار، للقيام بعمليات تطهري وتعقيم 

لالأماكن العمومية.
اإىل �سرورة  املواطنني  اأمن والية ب�سار  وتدعو م�سالح 
احللقة  هو  املواطن  فوعي  ال�سحي،  باحلجر  االلتزام 
املهمة واالأ�سا�ص يف �سمان جناعة اإجراء املحافظة على 

ال�سحة العامة.
ق/و
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