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بوا�سطة طائرات خفيفة  

اإ�سابات “كورونا” حول العامل و�سلت اإىل 3.7 مليون والوفيات 258 األفا 
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تعليمات باالنطالق يف 
اأ�ضغال التهيئة اخلارجية 

للم�ضاريع ال�ضكنية

تقل�س الن�ضاطات التجارية بن�ضبة 80 % منذ بداية انت�ضار "كورونا"
16

وزير ال�سكن اأكد اأن برامج ال�سكن �ستبقى متوا�سلة
 ولن تتاأثر ب�سيء

اأ�ضعار النفــــط 
تتعافـى وتقتـــرب 

من 30 دوالرا

م�ضاركة وا�ضعة يف م�ضابقة 
ال�ضوت الذهبي التي ينظمها 

ديوان موؤ�ض�ضات ال�ضباب 

االأطباء يحذرون من خطورة 
الو�ضع يف ظل التزايد 

الالفت للم�ضابني بـ"كورونا"

الوادياأدرارتقرت

�س 05�س 06

اإخفــــاء ال�ضفقات 
التجاريــــة غري 
املفوترة بلغ 6.2 

مليار دج

 خالل الثالثي االأول من العام اجلاري

تزامنا مع بدء دول قوية رفع قيود 
احلجر ال�سحي

03 03

لجنة التربية بمجلس األمة دعت لتأجيلها إلى غاية سبتمبر المقبل وتقترح:

بشرط دون حضور الجمهور وضمان التباعد بين األفراد
فتح أبواب الجامعات أمام مناقشة مذكرات التخرج

اإ�ضقاط املواد غري االأ�ضا�ضية من امتحان 
الباك واإلغاء "ال�ضانكيام" و"البيام"

04/03

02

الرائد التجاين قماري لـ "التحرير":

وحدة احلماية املدنية 
جاهزة بكل و�ضائلها املادية 

والب�ضرية ملجابهة الوباء

بعد االأمطار االأخرية

ارتفاع خمزون 
ال�ضدود باأكرث من 
م3  مليون   300 06

اجلزائر يف  "اأناداركو" االأمريكية  اأ�سول  على  اال�ستحواذ  يف  تف�سل  • "توتال" الفرن�سية 

بكورونا   جديدة  اإ�ضابة  و159  وفيات   6

حاالت التعايف ت�ضجل 
اأعلى ح�ضيلة يومية 
ب�ضفاء 130 م�ضابا
16 02
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ارتفاع خمزون ال�ضدود باأكرث من 300 مليون مرت مكعب 
حممد  علي 

-----------------
هام�ش  على  الوزير  اأو�ضح  و 
وق��وف��ه رف��ق��ة ك��ل م��ن وزي��ر 
كمال  ال��ع��م��ران،  و  ال�ضكن 
حممد  الطاقة،  ووزي��ر  نا�رصي، 
اأ�ضغال  عرقاب، على وترية تقدم 
ال�ضكنية  امل�ضاريع  م��ن  ع��دد 
اأن  ب��وي��ن��ان  اجل��دي��دة  باملدينة 
تهاطلت  التي  الغزيرة  "الأمطار 
خالل الأيام املا�ضية �ضاهمت يف 
باأكرث  ال�ضدود  الرفع من خمزون 
و  مكعب  مرت  مليون   300 من 

كذا تغذية طبقة املياه اجلوفية " .
من  بالرغم  اأنه  براقي  اأ�ضاف  و 
ال�ضنة  هذه  الأمطار  هطول  تاأخر 
ا�ضتهالك  ن�ضبة  ارتفاع  كذا  و 
للحد  املا�ضية  الفرتة  خالل  املياه 
كوفيد19-،  فريو�ش  تف�ضي  من 
اإل اأن ن�ضبة امتالء ال�ضدود تناهز 
الن�ضبة  وهي  باملائة  ال62  حاليا 

التي و�ضفها ب� "اجليدة".
و اأ�ضاف الوزير اأن حجم املخزون 
 4.2 ب  يقدر  املياه  من  الوطني 
مليار مكعب ي�ضاف اإىل خمزون 
التي  الكمية  و هي  اجلوفية  املياه 
احتياجات  تغطية  من  خالل �ضتمكن  اأريحية  بكل  ال�ضائفة املقبلة.املواطنني 

بعد االأمطار االأخرية

�ضاهمت االأمطار االأخرية التي تهاطلت على العديد من واليات الوطن يف الرفع من خمزون ال�ضدود باأكرث من 300 مليون مرت مكعب، ح�ضبما 
ك�ضف عنه وزير املوارد املائية، اأرزقي براقي.

تزامنا مع بدء دول قوية رفع قيود احلجر ال�ضحي

اأ�ضعار النفط تتعافى 
وتقرتب من 30 دوالرا

بف�ضل  اأم�ش،  جم��ددا،  النفط  اأ�ضعار  قفزت 
بع�ش  بدء  مع  الوقود  على  الطلب  تعايف  اآمال 
واآ�ضيوية  اأوروبية  ودول  الأمريكية  الوليات 
لحتواء  فر�ضتها  عام  عزل  اإج��راءات  تخفيف 

انت�ضار فريو�ش كورونا.
تك�ضا�ش  غرب  خلام  الآجلة  العقود  ارتفعت 
اأو 2.01  الو�ضيط الأمريكي بن�ضبة 9.9 باملائة 
تلك هي  و  للربميل،  22.40 دولرا  اإىل  دولر 
التي ي�ضهد فيها  التوايل  اخلام�ضة على  اجلل�ضة 

اخلام الأمريكي ارتفاعا.
بن�ضبة  برنت  خلام  الآجلة  العقود  ارتفعت  و 
 29.07 م�ضجلة  دولرا   1.87 اأو  باملائة   6.9
ال�ضاد�ضة  للجل�ضة  لت�ضعد  للربميل  دولرات 

على التوايل.
بدء  مع  الوقود  الطلب على  توقعات  وحت�ضنت 
و  اإيطاليا  منها:  دول  وعدة  اأمريكية  وليات 
بال�ضماح  تايالند  و  والهند  الربتغال  و  اإ�ضبانيا 
العمل يف  ا�ضتئناف  بالعودة لعملهم و  للبع�ش 
مواقع البناء و فتح اأبواب املتنزهات و املكتبات، 
لكن حمللني قالوا اإن الطلب العاملي على النفط 
تهاوى على الأرجح بنحو 30 باملائة يف اأفريل، 
و اإن التعايف من املرجح اأن يكون بطيئا خا�ضة 
عمليات  اأغلب  توقف  با�ضتمرار  توقعات  مع 

خطوط الطريان الدولية لأ�ضهر.
ال��دول  منظمة  تخف�ش  الت��ف��اق،  مبوجب  و 
امل�ضدرة للنفط »اأوبك« و�رصكاوؤها، منذ اجلمعة 
حتى اأواخر جوان، اإنتاج اخلام ب�9،7 مليون برميل 

يف اليوم، بهدف تثبيت الأ�ضعار.
ويهدف هذا التدبري ال�ضتثنائي الذي �ضيخفف، 
اعتبارا من جويلية، اإىل رفع ال�ضغط عن �ضوق 
تواجه فائ�ضا يف العر�ش وامتالء يف القدرات 
نتيجة  ال�ضتهالك  انخفا�ش  مع  التخزينية، 

لتف�ضي وباء كوفيد19-.
ق/و

جملة اجلي�س ترافع على 
جهود املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية 

للم�ضاهمة يف مواجهة كورونا
على  ال�ضعبي  الوطني  اجلي�ش  جملة  رافعت 
مواجهة  يف  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  م�ضاهمة 
حيث  املجالت،  من  العديد  عرب  كورونا  وباء 
اأكدت افتتاحيتها ل�ضهر ماي اأن قطاع ال�ضحة 
الع�ضكرية جاهز لن�رص العديد من امل�ضت�ضفيات 
املتطورة  جتهيزاتها  و  باأطقمها  امليدانية 
معلنة  ذل��ك،  العليا  ال�ضلطات  ق��ررت  متى 
وحداته  عرب  اإمكاناته  ن  جلزء  ت�ضخريها  عن 
لإنتاج  الع�ضكرية  ال�ضناعات  ملديرية  التابعة 
العديد من الأدوات والو�ضائل الطبية لتحقيق 
بربطها  املواد، مذكرة  الذاتي من هذه  الكتفاء 
للج�رص اجلوي مع ال�ضني جللب امل�ضتلزمات و 

املعدات الطبية.
ق/و

اجلي�ش  اأرك����ان  رئ��ي�����ش  وق���ف 
اللواء  بالنيابة  ال�ضعبي  الوطني 
جاهزية  على  �ضنقريحة  �ضعيد 
بالناحية  امل��ي��داين  امل�ضت�ضفى 
بتندوف،  الثالثة  الع�ضكرية 
التجهيزات  خمتلف  ومعاينة 
اإذا  للتدخل  يحوزها  التي  الطبية 
اأ���رصف  كما  ذل��ك،  الأم��ر  تطلب 
للقطاع  املناورات  مبيدان  اللواء 

على  تندوف،  جنوبي  العملياتي، 
بالذخرية  تكتيكي  مترين  تنفيذ 
احلية، حتت عنوان »الوفاء بالعهد« 
اإط��ار  يف  تنفيذه  ي��اأت��ي  ال���ذي 
برنامج  من  الثانية  املرحلة  تقييم 
 /  2019 ل�ضنة  القتايل  التح�ضري 

. 2020
�ضدد اللواء، خالل اليوم الثاين من 
زيارته للناحية الع�ضكرية الثالثة، 

على اأن التطور الفعلي والتح�ضن 
ي�ضتلزمان  للم�ضتوى  احلقيقي 
لتح�ضري  ق�ضوى  اأهمية  اإي��الء 
الختيارية  التمارين  واإج���راء 
املختلفة امل�ضتويات واخلطط، اأين 
ا�ضتمع  الّلواء رئي�ش اأركان اجلي�ش 
الوطني ال�ضعبي بالنيابة، مرفوقا 
قائد  ا�ضماعلي  م�ضطفى  بالّلواء 
اإىل  الثالثة،  الع�ضكرية  الناحية 
مدير  القطاع  قائد  قدمه  عر�ش 
التمرين  فكرة  ت�ضمن  التمرين، 
ليتابع  تنفيذه،  ومراحل  واأهدافه 
التمرين،  ه��ذا  جم��ري��ات  بعدها 
الوحدات  بتنفيذه  قامت  ال��ذي 
العملياتي  للقطاع  الع�ضوية 
ات�ضمت  حيث  ت��ن��دوف،  جنوب 
باحرتافية  القتالية  الأعمال  كافة 
عالية يف جميع مراحلها ومب�ضتوى 
يعك�ش  ممتاز  وعملياتي  تكتيكي 
لالأطقم  العالية  القتالية  القدرات 
امل�ضتويات،  كافة  يف  وال��ق��ادة 

خا�ضة ما تعلق منها بال�ضتغالل 
العايل  والتن�ضيق  للميدان  الأمثل 
الوحدات  خمتلف  بني  امل�ضتوى 
الكفاءة  يعك�ش  كما  امل�ضاركة، 
جمال  يف  ل��الإط��ارات  العالية 
الأعمال  خمتلف  واإدارة  تركيب 
الأفراد  وقدرة  ومهارة  القتالية، 
على التحكم يف ا�ضتعمال خمتلف 
الأ�ضلحة والتجهيزات  منظومات 
املوجودة يف احلوزة، وهو ما اأ�ضهم 
مر�ضية  ج��د  نتائج  حتقيق  يف 
مبختلف  الرمايات  دقة  ج�ضدتها 
التمرين،  نهاية  يف  الأ�ضلحة. 
الوحدات  ب��اأف��راد  ال��ّل��واء  التقى 
اإياهم على  املنفذة للتمرين، مهنئا 
يف  بذلوها  التي  امل�ضنية  اجلهود 
حت�ضري وتنفيذ هذا التمرين، الذي 
كلل بالنجاح التام. عقب ذلك، قام 
الّلواء بتفتي�ش الوحدات امل�ضاركة 

يف هذا التمرين
ق/و

اأ�ضرف على تنفيذ التمرين التكتيكي بالذخرية احلية "الوفاء بالعهد"

�ضنقريحة يقف على جاهزية امل�ضت�ضفى امليداين لتندوف ملواجهة كورونا

قالت ات�ضالت اجلزائر اإنها لن تقوم 
لزبائنها  الهاتفية  اخلطوط  بقطع 
حال  يف  املنزيل  احلجر  فرتة  طيلة 
انق�ضاء �ضالحية ال�ضرتاك، ح�ضب 

بيان للموؤ�ض�ضة.
اجلزائر"  "ات�ضالت  تطمئن  كما 
اأول��ئ��ك  ل�ضيما  زبائنها  ك��اف��ة 
القاطنني بولية البليدة باأن بطاقات 
م�ضتوى  على  "متوفرة"  التعبئة 
وكالتها  واأن  املعتادة  البيع  نقاط 
اأبوابها  فتح  "�ضتعيد  التجارية 

اإىل  ال�ضبت  من  خدماتها  ل�ضمان 
اخلمي�ش".

جانب  من  املوؤ�ض�ضة  بيان  واأو�ضح 
اأنه "وتفاديا لتنقل زبائنها  اآخر اإىل 
فان  ال��ت��ج��اري��ة،  ال��وك��الت  اإىل 
ت�ضل  هدايا  متنح  اجلزائر  ات�ضالت 
اإ�ضافية  انرتنت  اأيام   06 غاية  اإىل 
على التعبئات عن بعد و ذلك من 
خالل ا�ضتعمال بطاقات التعبئة عن 
من   1500 بالرقم  الت�ضال  طريق 
اأي خط هاتفي ثابت اأو حممول اأو 

با�ضتعمال خدمة الدفع اللكرتوين 
"الذهبية"  البطاقة  طريق  ع��ن 
عرب   "CIB" البنكية  البطاقة  اأو 
 https://ec.at.dz الزبون  ف�ضاء 

و التطبيق املحمول".
ميكن  فاإنه  امل�ضدر،  ذات  وح�ضب 
خدمتي  يف  امل�ضرتكني  للزبائن 
Idoom F Idoom ADSLL و -

ت�ضبيق  تفعيل  وقت،   اأي  bre يف 
اأي��ام(   04 )اأي  انرتنت  �ضاعة   96
خدمة  بف�ضل  �ضاعة   36 عو�ش 

 ،Idoomly الحتياطية   التعبئة 
عن  "متاحة"  اخلدمة  هذه  باأن  علما 
طريق ت�ضكيل الرقم 1500 واختيار 
Idoomly يف  التعبئة الحتياطية 

.Idoom ADSLL قائمة خدمات
اإطار  التدابري يف  وتندرج كل هذه 
كورونا  وب��اء  تف�ضي  "مكافحة 
وتعك�ش مدى الأهمية التي توليها 

ات�ضالت اجلزائر ل�ضالمة زبائنها.

ق/و

ات�ضاالت اجلزائر لن تقطع الهاتف طيلة احلجر املنزيل

اأكدت وزيرة الت�ضامن الوطني والأ�رصة 
باجلزائر  كريكو،  كوثر  امل��راأة،  ق�ضايا  و 
العا�ضمة، اأن دائرتها الوزارية ت�ضعى اإىل 
الأ�ضخا�ش  لفائدة  الجتماعي  الإدم��اج 
بدون ماأوى املتواجدين يف مراكز الإيواء 
يف  الوزيرة  للقطاع.واأو�ضحت  التابعة 
التي  الزيارة  خالل  لل�ضحافة  ت�رصيح 
لالأ�ضخا�ش  الإي��واء  مركز  اإىل  قادتها 
القطاع  اأن  ابراهيم  بدايل  م��اأوى  بدون 
ال�رصورية  اخلدمات  تقدمي  على  "ي�ضهر 

الطبية  املتابعة  اإىل  اإ�ضافة  املركز  بهذا 
كل  بتجنيد  ذلك  و  النف�ضية،  واملرافقة 
ال�ضعي  مع  والب�رصية  املادية  الو�ضائل 
لهذه  الجتماعي  الإدم���اج  حتقيق  اإىل 
امل��رك��ز،  م�ضتوى  ال�رصيحة".وعلى 
اطلعت الوزيرة على ظروف اإيواء هوؤلء 
�ضهر  خالل  بهم  التكفل  و  الأ�ضخا�ش 
الوقائية  التدابري  احرتام  ومدى  رم�ضان 
على غرار التباعد الجتماعي يف قاعات 
على  "ت�ضهر  الوزارة  اأن  الطعام، مربزة 

باملراكز  الحرتازية  التدابري  كل  توفري 
امل�ضنني  دور  غرار  على  للقطاع  التابعة 
ديار  اأو  امل�ضعفة  الطفولة  مراكز  اأو 
تعقيم  حمالت  بتنظيم  ذلك  و  الرحمة 
و  التطهري  وم��واد  الكمامات  وتوفري 
قد  هذا  قبل  الوزيرة  التعقيم".وكانت 
زارت املطبخ املركزي "فرحات �ضليحة" 
بري�ضكو  ملوؤ�ض�ضة  التابع  اأحممد  ب�ضيدي 
لولية اجلزائر، لالطالع على �ضري عملية 
مراكز  ل�ضالح  الإفطار  وجبات  توفري 

م�ضتوى  على  ماأوى  بدون  الأ�ضخا�ش 
العا�ضمة.

منذ  وفر  القطاع  اأن  كريكو  وك�ضفت 
األف   15 من  اأزيد  ال�ضحي  احلجر  بداية 
بدون  الأ�ضخا�ش  لفئة  غذائية  وجبة 
منوهة  العا�ضمة،  م�ضتوى  على  ماأوى 
املدين يف  املجتمع  بدور  اأخرى  جهة  من 
اله�ضة وبدون ماأوى.كما  الفئات  مرافقة 
اأكدت اأن قطاع الت�ضامن الوطني يدعم 
جمهودات اجلمعيات التي تن�ضط يف اإطار 

مربزة  عموما،  اله�ضة  بالفئات  التكفل 
بالأ�ضخا�ش  التكفل  جمال  اأن  باملقابل 
بدون ماأوى هي م�ضوؤولية املجتمع ككل.
اجلمعيات  الوزيرة  دعت  املنا�ضبة،  بهذه 
الت�ضامن  قطاع  اإب��الغ  اإىل  واملواطنني 
اأ�ضخا�ش  لوجود  حالة  اأي  عن  الوطني 
بدون ماأوى، و ذلك بغر�ش التكفل بهم 
خا�ضة يف هذه الظروف ال�ضتثنائية التي 

تعي�ضها البالد جراء وباء كورونا.
ق/و

قطاع الت�ضامن ي�ضعى اإىل االإدماج االجتماعي لالأ�ضخا�س بدون ماأوى



احلاالت عدد  بزيادة  ولي�س  الوفيات  عدد  برتاجع  يقا�س  كورونا  يف  •• التحكم 
••  عدد احلاالت بال�ضعودية واالإمارات تقلل من فر�ضية وجود عالقة بني ا�ضتمرار الفريو�س ودرجة احلرارة

تاأ�ضف لعدم توفر الكمامات لكل املواطنني الإجبار ارتدائها، بن بوزيد:

اجلزائر �ضتتعاي�س عدة اأ�ضهر اأخرى مع فريو�س 
"كورونا"

لوؤي ي
-------------------

واأ�ضار بن بوزيد يف مقابلة مع الإذاعة 
"الكرولوكني"  خمزون  اأن  اإىل  الوطنية 
من  �ضت�ضتورد  الأولية  واملادة  يكفي 
كما  الإجراءات  جميع  اتخاذ  ومت  الهند 
بالأخ�رصية. مب�ضنع  الدواء  هذا  �ضينتج 
قال  زيرتوماك�ش  دواء  وبخ�ضو�ش 
قدم  باجلزائر  خمربا  اأن  ال�ضحة  وزير 
وزير  .واأ���ض��اف  كهدية  علبة   1000
اأنه  بوزيد،  بن  الرحمان  عبد  ال�ضحة 
من  تعليمات  اإعطاء  �ضيتم  القريب  يف 
على  اجلراحية  العمليات  ا�ضتئناف  اأجل 
اأنه  اإىل  م�ضريا  امل�ضت�ضفيات،  م�ضتوى 
العمليات  لتوقيف  تعليمات  اإعطاء  مت 
حاليا  لكن  الوباء،  بداية  مع  اجلراحية 
الأ����رصة  وع���دد  م�ضت�ضفيات  ه��ن��اك 
با�ضتئناف  تعليمات  و�ضنعطي  يكفي 
الوزير،  اجلراحية.واأ�ضار  العمليات 
متحكم  والعدد  الوباء  و�ضع  اأن  اإىل 
طب  عمليات  يف  ال�رصوع  و�ضيتم  فيه 
هناك  واأن  خا�ضة  والكلى،  العيون 
بالكورونا  معنية  غري  اخت�ضا�ضات 
عن  تعليمة  و�ضتكون  بالعودة  عليها 

اجلراحية. العمليات  ل�ضتئناف  قريب 
ّن  اأ الوزير   ك�ضف  ذلك،  مع  وباملوازاة 
بفريو�ش  الإ�ضابة  حالت  عدد  ارتفاع 
املخابر.  عدد  ارتفاع  اإىل  راجع  كورونا 
رم�ضان  �ضهر  دخول  مع  اأنه  واأ�ضاف 
اإجراءات  من  واجلزائر  البليدة  خففنا يف 
زادت  احلركة  اأن  غري  ال�ضحي،  احلجر 
اأدت  التي  وهي  للمواطنني  بالن�ضبة 
بالقول  حمّذرا  احلالت،  عدد  تزايد  اإىل 
ما  اإف�ضاد  يجب  ول  خطر  هناك  اأن 
ّن  اأ ال��وزي��ر  اإليه".واأ�ضاف  و�ضلنا 
مع  �ضيزول  الوباء  اأن  قالوا  الكثريين 
درجات  وارتفاع  ال�ضيف  ف�ضل  قدوم 
احل��الت  ع��دد  ن��رى  ملا  ،لكن  احل��رارة 
درجة  التي  والإم���ارات  بال�ضعودية 
لي�ش  اأنه  نرى  عالية  جد  فيها  احلرارة 
الفريو�ش  ا�ضتمرار  بني  عالقة  هناك 
اأن  الوزير  اأك��د  احلرارة.كما  ودرج��ة 
اأخرى،  اأ�ضهر  لعدة  �ضي�ضتمر  الوباء 
على  للق�ضاء  طويلة  الفرتة  ومازالت 
هناك  �ضتكون  اإذا  نعلم  ول  الفريو�ش، 
الفريو�ضات  خرباء  فحتى  ثانية  موجة 
يعلمون  ل  العاملي  امل�ضتوى  على 
ذات  يف  الأمر.م�ضريا  هذا  عن  �ضيئا 

�ضتتعاي�ش  اجل��زائ��ر  اأن  اإىل  ال�ضياق 
بها  �ضنبقى  احلالة  نف�ش  لكن  معه 
مثل  ال��ت��و���ض��ي��ات.ويف  خ���الل  م��ن 
اأن  ال�ضحة  وزي��ر  متنى  الظروف  هذه 
و  و�ضع  اإج��ب��اري��ة  ع��ن  الإع���الن  يتم 
حديثه  تابع  الكمامات،حيث  ا�ضتعمال 
ت�ضبح  اأن  اأرج���و  قائال:"�ضخ�ضيا 
ال�ضيارة  يف  الأم��ان  كحزام  الكمامة 
غرامة".وتاأ�ضف  ي�ضعها  ل  من  يدفع 
من  الكايف  العدد  توفر  لعدم  الوزير 
اأجل  من  املواطنني  لكل  الكمامات 
من  �ضتقي  لأنها  ارتدائها،  اإجبارية 
الهوائية  العدوى  واأن  خا�ضة  الوباء، 
لذا  التنف�ش  اأو  بال�ضعال  تتغري  مل 
دون  ذلك  من  �ضيقي  الكمامة  و�ضع 

�ضك". اأدنى 
الو�ضع  اأن  على  ال�ضحة  وزير  و�ضدد 
حالة  ت�ضجل  اجل��زائ��ر  ول��ك��ن  مقلق 
امل�ضابني  ع��دد  اأن  كما  ا���ض��ت��ق��رار، 
عليه  ه��و  مم��ا  اأك���رث  يرتفع  اأن  ميكن 
اأ�ضخا�ش  هناك  اأن  اإىل  م�ضريا  اليوم، 
اإىل  يتوجهون  ول  الفريو�ش  يحملون 
اإن  امل�ضوؤول  ذات  امل�ضت�ضفيات.وقال 
بفريو�ش  الإ�ضابة  حالت  عدد  ارتفاع 
املخابر  عدد  ارتفاع  اإىل  راجع  كورونا 
مو�ضحا  ال���ولي���ات،  خم��ت��ل��ف  ع��رب 
زادت  رم�ضان  �ضهر  حلول  مع  ن��ه  اأ
زي��ادة  اإىل  اأدى  مما  املواطنني  حركة 
اإىل  بوزيد  بن  .واأ�ضار  احل��الت  عدد 
ذلك  ويتجلى  فيه  متحكم  الو�ضع  اأن 
وهذا  الوفيات  عدد  انخفا�ش  خالل  من 
فعال  املطبق  العالج  اأن  ح�ضبه  ي��دل 
يف  مو�ضحا  ج��ي��دة،  نتائج  واأع��ط��ى 
كورونا  يف  التحكم  :"اإن  ال�ضياق  هذا 
ولي�ش  الوفيات  ع��دد  برتاجع  يقا�ش 

املوؤكدة". احلالت  عدد  بزيادة 

اإن التعاي�س مع الفريو�س �ضي�ضتمر  قال وزير ال�ضحة وال�ضكان واإ�ضالح امل�ضت�ضفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، 
اأخرى.  ل�ضهور 

تعليمات باالنطالق يف اأ�ضغال التهيئة 
اخلارجية للم�ضاريع ال�ضكنية

وزير ال�ضكن اأكد اأن برامج ال�ضكن �ضتبقى متوا�ضلة ولن تتاأثر ب�ضيء

واملدينة،  والعمران  ال�ضكن  وزير  اأكد 
برامج  اأن  بالبليدة  ن��ا���رصي  كمال 
و�ضتتج�ضد  متوا�ضلة  �ضتبقى  ال�ضكن 
1ر1  اإح�ضاء  عن  معلنا  مراحل  على 
امل�ضتوى  على  �ضكنية  وحدة  مليون 

جديدة. معظمها  الوطني، 
زيارة  هام�ش  على  نا�رصي  واأو�ضح 
"برامج  اأن   -- للولية  قادته  عمل 
تتاأثر  ولن  متوا�ضلة  �ضتبقى  ال�ضكن 
على  الربامج  هذه  و�ضنوا�ضل  ب�ضيء 
الأوىل  "املرحلة  اأن  م�ضيفا  مراحل"، 
الربنامج  م��ن  الإن��ت��ه��اء  يف  تتمثل 
وحدة   900.000 ب  املقدر  اجل��اري 
اأي�ضا  لدينا  "ثم  �ضكنية".واأ�ضاف 
ق��ررن��اه  ال���ذي  اخلما�ضي  ال��ربن��ام��ج 
وحدة"،  مليون  حوايل  ي�ضمل  والذي 
بالتح�ضري  �ضنبداأ  "اأننا  اإىل  م�ضريا 

�ضيغه". مبختلف  الأخري  لهذا 
بناء  ور�ضات  ا�ضتئناف  وبخ�ضو�ش 
للحد  الكلي  توقيفها  بعد  ال�ضكنات 
ذكر  ك��ورون��ا،  فريو�ش  انت�ضار  من 
الأ�ضغال  انطالق  "اإعادة  اأن  الوزير 
لرنى  للبليدة  وجئنا  قبل  من  مت  قد 

امليدان". يف  الفعلي  النطالق 
تتعلق  تعليمة  "اآخر  اأن  اإىل  ولفت 
التهيئة  اأ���ض��غ��ال  يف  ب��الن��ط��الق 
التي  ال�ضكنية  للم�ضاريع  اخلارجية 
على  موؤكدا  الطلق"،  الهواء  يف  تنجز 
���رصورة  على  توؤكد  احلكومة  "اأن 
الالزمة  ال�ضالمة  اإجراءات  كل  اتخاذ 
يف  مازلنا  لأننا  الجتماعي  والتباعد 
امل�ضتجد  كورونا  فريو�ش  مع  حرب 
والرجوع  الرتاخي  علينا  يتوجب  ول 

اإىل ما مررنا به من قبل".
ال�ضكن  وزي��ر  قال  اأخ��رى،  جهة  من 
بخ�ضو�ش  لل�ضحافة  ت�رصيح  يف 
من  ال��رف��ع  اإىل  ال��داع��ي��ة  الطلبات 
خمتلف  يف  ال�ضكنية  احل�����ض�����ش 
املواطنني  طلبات  "كل  اأن  ال��ربام��ج 
�ضتدر�ش  الوطني  امل�ضتوى  على 
مع  بالتن�ضيق  وذلك  تقييمها  و�ضيتم 
اإجناز  �ضيتم  حيث  الداخلية،  وزارة 
الطلبات  لكل  ا�ضت�رصافية  درا�ضة 

فيها". بالتحقيق  والقيام 
احلكومة  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
ال�ضكنية  الربامج  تقييم  على  ين�ش 
كل  عن  والإبتعاد  عقالنية  ب�ضفة 
الطلبات،  هذه  ومراقبة  ال�ضغوطات 
"هناك  اأن  على  ال�ضدد  هذا  م�ضددا يف 
لتجرمي  العقوبات  قانون  يف  تعديل 
ال�ضتفادة  اأجل  من  الكاذب  الت�رصيح 
الدولة  من  م�ضاعدة  اأو  اإعانة  اأية  من 
العدالة  حتقيق  بغية  ال�ضكن  فيها  مبا 
التوزيع".  عمليات  يف  وامل�����ض��اواة 
اأن��ه  ال�ضدد  ه��ذا  يف  ن��ا���رصي  وق��ال 
الولية  وايل  لطلبات  ال�ضتماع  "مت 
بعني  اأخذها  و�ضيتم  ال�ضعب  وممثلي 
بت�ضليم  يتعلق  العتبار".وفيما 
عدل،  ملكتتبي  التخ�ضي�ش  �ضهادات 
"كانت  عدل  وكالة  اأن  الوزير  اأف��اد 
���ض��ه��ادات  ت�ضليم  يف  ���رصع��ت  ق��د 
ب�ضبب  توقيفها  مت  لكن  التخ�ضي�ش 
وليتني  املواطنني يف  بع�ش  ت�رصفات 
قاموا  حيث  عنهما(  الإف�ضاح  )رف�ش 
بعد  وانتقلوا  م�ضوؤولة  غري  بت�رصفات 
عدل  لوحدات  ال�ضهادات  ا�ضتخراجهم 

البناء". وور�ضات 
"خمالف  ال�ضلوك  هذا  اأن  على  و�ضدد 
قررنا  ول��ذل��ك  ال��وق��اي��ة  لإج����راءات 
لتجنب  ال�ضهادات  ت�ضليم  توقيف 
م�ضريا  العدوى"،  رق��ع��ة  تو�ضيع 
ال�ضهادات  كل  حت�ضري  مت  اأن��ه  اإىل 
 120.000 عددهم  والبالغ  للمكتتبني 
يف  ت�ضليمهم  �ضيتم  اأنه  غري  مكتتب 
قال  اآخ���ر،  �ضياق  لح���ق.ويف  وق��ت 
والت�ضيري  الرتقية  ديوان  اأن  نا�رصي 
وحدة  مليون  1ر1  يح�ضي  العقاري 
الوطني،  امل�ضتوى  على  �ضكنية 
القدمية  اأن  اإىل  معظمها جديدة، م�ضريا 

للمواطنني. بيعه  مت  ما  منها 
و�ضدد الوزير على اأنه "حان الوقت اأن 
بنف�ضه  ال�ضكنية  باأحيائه  املواطن  يهتم 
اأن  م�ضيفا  الدولة"،  على  يعتمد  ول 
ال�ضتمرار  ميكنها  ل  العمومية  اخلزينة 

الأحياء". تهيئة  اإعادة  عملية  يف 
 لوؤي ي
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اإخفاء ال�ضفقات التجارية غري املفوترة 
بلغ 6.2 مليار دج

 خالل الثالثي االأول من العام اجلاري

التجارة،  وزارة  م�ضالح  �ضجلت 
جتارية  خمالفة   42.000 من  اأزي��د 
ال�ضنة  م��ن  الأول  ال��ث��الث��ي  خ��الل 
�ضامي  اأك��ده  ح�ضبما  اجلارية.وذلك 
وتنظيم  ل�ضبط  العام  املدير  قلي، 
الأ���ض��واق ب���وزارة ال��ت��ج��ارة ال��ذي 
بالأ�ضهر  اخلا�ضة  احل�ضيلة  اأن  اأك��د 
اجلارية  ال�ضنة  من  الأوىل  الثالثة 
التجارة  وزارة  م�ضالح  �ضجلت 
عن  الك�ضف  مت  خمالفة.اأين   42104
تدخل   407000 اثر  املخالفات  هذه 
الرتاب  عرب  الرقابة  م�ضالح  به  قامت 
 33444 ب��اإع��داد  �ضمح  الوطني.مما 
و4020  ق�ضائية،  متابعات  حم�رص 
ح�ضب  خمتلفة  لأ�ضباب  اإداري  غلق 
رقم  امل�ضوؤول.وبخ�ضو�ش  نف�ش 
التجارية  لل�ضفقات  اخلفي  الأعمال 
مليار   6.2 بلغ  فقد  املفوترة،  غري 

حجز  مت  الفرتة.كما  نف�ش  خالل  دج 
مليار   8.2 قيمتها  خمتلفة  ب�ضائع 
اإط��الق  مت  الو�ضع،  ه��ذا  دج.واأم���ام 
اإىل  ي��ه��دف  م�����رصوع  ح���ول  ف��ك��رة 
انطالقا  للفوترة  منظومات  و�ضع 
ممثل  اأعلنه  ح�ضبما  الإنتاج  نقاط  من 
متوين  التجارة.وبخ�ضو�ش  وزارة 
الأ�ضا�ضية،  امل��واد  مبختلف  ال�ضوق 
كميات  امل�ضوؤول،اأن  ذات  اأك��د  فقد 
لال�ضتجابة  كافية  الغذائية  امل��واد 
فيما  امل�ضتهلكني.اأما  لحتياجات 
فقد  امل�ضاربة،  ظاهرة  مبكافحة  يتعلق 
املعمقة  املراجعة  عن  امل�ضوؤول،  اأعلن 
خمابر  ن�����ض��اء  اإ ع��رب  امل��راق��ب��ة  لنظام 
ب�ضكل  التحكم  اج��ل  من  خمت�ضة 
ت�رص  التي  الغ�ش  ظاهرة  يف  اأف�ضل 

الوطني. والقت�ضاد  باملواطن 
لوؤي ي

فتح اأبواب اجلامعات اأمام مناق�ضة مذكرات التخرج
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اأفرجت 
م��دراء  اإىل  لها  برقية  يف  العلمي 
 471-2020 رق��م  حت��ت  اجل��ام��ع��ات 
نهاية  م�ضاريع  ي���داع  اإ بخ�ضو�ش 
النهائية  ال�ضنوات  طلبة  اأن  الدرا�ضة 
اأمت��وا  ال��ذي��ن  ال��ت��خ��رج  على  املقبلني 
نهاية  م�ضاريع  اإمت��ام  ب�ضدد  اأنهم  اأو 
مذكرات   ، ترب�ش  "تقارير  الدرا�ضة 
ميكنهم  املا�ضرت"  مذكرات   ، اللي�ضان�ش 
اإج��راءات  ومبا�رصة  اأعمالهم  ي��داع  اإ

لتخرج. ا
 وهذا ابتداء من تاريخ ن�رص هذا الإعالن 
 2020 ماي   04 بتاريخ  �ضدر  والذي 
املناق�ضات  وتكثيف  لت�ضجيع  وذلك 
من  الجن��ل��ي��زي��ة.و  باللغة  تتم  ال��ت��ي 
فانه  املناق�ضة  اإج��راءات  تب�ضيط  اجل 
النهائية  الن�ضخة  اإر�ضال  للطلبة  ميكن 
امل�رصف  الأ�ضتاذ  اإىل  الكرتونية  ب�ضيغة 
امل�ضوؤولني  اإىل  حتويلها  بدوره  ليتوىل 
بتح�ضري  املكلفني  ال��ب��ي��داغ��وج��ي��ني 

على  املناق�ضة  اإج���راءات 
ت�ضكيل  الأق�ضام  م�ضتوى 
الن�ضخ  اإر�ضال   ، اللجان 
املناق�ضة،  جلان  اأع�ضاء  اإىل 
وبرجمة  التقارير  ا�ضتالم 
يتم  اأن  املناق�ضات.على 
من  الورقية  الن�ضخ  تقدمي 
املناق�ضة  بعد  امل��ذك��رات 
وه���ذا ع��ل��ى اأم���ل ع��ودة 
والتوريق  الطباعة  اأعمال 

جديد. من  الن�ضاط  اإىل  والتجليد 
اإجراءات  تنظيم  اأن  اإىل  الإ�ضارة  جتدر 
اللتزام  اجلميع  من  يقت�ضي  املناق�ضة 
جاء  كما  والحرتاز  الوقاية  باإجراءات 
التعليم  وزارة  مرا�ضلة  م�ضمون  يف 
ح�ضور  دون  مناق�ضات  حول  العايل 
الأفراد  بني  التباعد  و�ضمان  اجلمهور 
ف�ضال   ، ال�ضحية  التدابري  من  وغريها 
الأط��ب��اء  واإر����ض���ادات  ن�ضائح  ع��ن 
الأي��دي  غ�ضل  م��ن  ال�ضحة  وخ��رباء 

وارتداء  امل�ضافحة  وجتنب  با�ضتمرار 
ال��وزارة   وغريها.وح�ضب  الكمامات 
بها  متر  التي  احل�ضا�ضة  الظروف  فان 
باقي  غ��رر  على  اجل��زائ��ري��ة  اجلامعة 
جائحة  بفعل  الأخ���رى  الن�ضاطات 
احلر�ش  من  متنع  اأن  يجب  ل  كورونا، 
خمتلف  حترتم  راقية  اأعمال  تقدمي  على 
والعلمية  واملنهجية  ال�ضكلية  اجلوانب 
بالن�ضبة  عليها  املتعارف  املعايري  وفق 

العليا. للدرا�ضات 
لوؤي ي

ب�ضرط دون ح�ضور اجلمهور و�ضمان التباعد بني االأفراد
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04احلدث

مقرتح باإ�ضقاط املواد غري االأ�ضا�ضية من امتحان البكالوريا 
واإلغاء ال�ضانكيام والبيام

لوؤي ي
----------

الأ�ضا�ضية  املواد غري  اإلغاء  اإىل  و دعت 
جلميع  البكالوريا  �ضهادة  امتحان  يف 
�ضهر  المتحان  اأن يكون  ال�ضعب على 
القرتاحات  املقبل.وت�ضمنت  �ضبتمرب 
"الإنقاذ"  معدل   على  العتماد  اأي�ضا 
للطور  بالن�ضبة   10 من  ب�4.5   املقدر 
للتعليم  بالن�ضبة   10 من  و9  البتدائي 
لل�ضنتني  بالن�ضبة  وك��ذا  املتو�ضط 
الأوىل والثانية من الطور الثانوي.كما 
ت�ضمنت القرتاحات اأي�ضا اإلغاء امتحان 
�ضهادة التعليم البتدائي "ال�ضانكيام" و 
النتقال مبعدل 4.5 من 20، اإ�ضافة اإىل 
اإلغاء امتحان �ضهادة التعليم املتو�ضط و 

الأول  الف�ضلني  معديل  على  العتماد 
الثانوي  التعليم  اإىل  لالنتقال  والثاين 
فاقرتحت  الثانوي  للطور  بالن�ضبة  .اأما 
نقاط  العتبار  بعني  يوؤخذ  اأن  اللجنة 
اعتماد  مع  الثاين  و  الأول  الف�ضلني 
امتحان  اق��رتح  مع   20 من   9 معدل 
و  �ضبتمرب   �ضهر  يف  البكالوريا 
والثاين. الأول  الف�ضلني  على  الرتكيز 
الّتن�ضيقية  اأفرجت  ال�ضياق  نف�ش  ويف 
الوطنية لأ�ضاتذة الّتعليم البتدائي عن 
نتائج ا�ضتفتاًء دام 3 اأيام �ضارك فيه 10 
مقرتح  معرفة  اأجل  من  م�ضوت  اآلف 
الّتالميذ  اأولياء  و  الأ�ضاتذة  اأغلبية 
الدرا�ضة  م�ضتقبل  مو�ضوع  ح��ول 
ك��ورون��ا.و  فريو�ش  انت�ضار  ظل  يف 

اإنهاء  عن  اأ�ضئلة  الدرا�ضة  �ضملت 
الف�ضلني  معدل  واحت�ضاب  الّدرا�ضة 
دورة  مع  لالنتقال  الثاين  و  الأول 
�ضهادة  امتحان  واإلغاء  ا�ضتدراكية 
التعليم البتدائي و املتو�ضط و تاأجيل 
ح�ضب  �ضبتمرب  �ضهر  اإىل  البكالوريا 
اأغلبية  اأن  اأك��دت  التي  التن�ضيقية 
الأ�ضوات ل متثل اإل اأ�ضحابها و هي 
مقرتحات قّدمها اأ�ضحابها عن طريق 
.و�ضوت  للجميع  مفتوح  ا�ضتفتاء 

خليار  باملائة   85.3 بن�ضبة  الأ�ضاتذة  
 14.2 �ضوت  حني  يف  الدرا�ضة،  اإنهاء 
يف  الثالث،  الف�ضل  لتقلي�ش  باملائة 
على  الأولياء  من   78.8 �ضوت  حني 
حني  يف  و"ال�ضنكيام"  "البيام"  اإلغاء 

على  امل�ضاركني  م��ن   17.1 �ضوت 
حني  يف  المتحانات،  كل  على  الإبقاء 
دعا 48.49 اإىل تنظيم دورة ا�ضتدراكية 
يتعلق  فيما  الف�ضلية.اأما  لالمتحانات 
 83.1 ف�ضوت  "البكالوريا"  ب�ضهادة 
اىل  تاأجيلها  امل�ضاركني على  باملائة من 

ومن  املقبل.هذا  �ضبتمرب  �ضهر  غاية 
املنتظر اأن يتم الف�ضل نهائيا يف م�ضري 
المتحانات  اجلارية و  الدرا�ضية  ال�ضنة 
املقبل  الأحد  يوم  الوطنية  الأ�ضا�ضية 
ح�ضبما اأكده بيان جمل�ش الوزراء الأحد 

الفارط.

جلنة الرتبية مبجل�س االأمة دعت لتاأجيلها اإىل غاية �ضبتمرب املقبل

اأمريكا تقدم م�ضاعدات بقيمة ن�ضف 
مليون دوالر للجزائر

جيم  الأمريكية،  اخلارجية  وزارة  يف  اخلارجية  امل�ضاعدات  مدير  اأعلن 
ريت�ضارد �ضون اأن بالده قدمت ما قيمته 500 األف دولر اإىل اجلزائر لدعم 
فيما يخ�ش جائحة كورونا.وقال  املجتمع  التوا�ضل مع �رصائح  عمليات 
جيم ريت�ضارد �ضون يف موؤمتر �ضحفي مع ممثلي و�ضائل اإعالم دولية: “لقد 
قدمنا بع�ش امل�ضاعدة للجزائر..حيث التزمنا حتى الآن ب�500 األف دولر 
من امل�ضاعدات للجزائر للم�ضاعدة يف التخفيف من التاأثري على املجتمع 
ومقاربات  املخاطر  ب�ضاأن  التوا�ضل  عمليات  زيادة  خالل  من  اجلزائري 
تطبقها  التي  وال�ضتجابة  اجلهوزية  خطط  �ضمن  املجتمعية  امل�ضاركة 
عن  العمل  موا�ضلة  اإىل  نتطلع  “كما  لي�ضرت�ضل  اجلزائرية”،  احلكومة 
كثب مع اجلزائر وخمتلف �رصكائنا الأفارقة الآخرين، وكذلك مع �رصكائنا 
يف خمتلف اأنحاء العامل”.ويذكر اأن ال�ضفري الأمريكي لدى اجلزائر، جون 
اإيف ديرو�رص تعهد الأ�ضبوع املا�ضي باأن بالده بتقدمي دعم مايل للجزائر 

ملواجهة انت�ضار فريو�ش كورونا امل�ضتجد.
ق/و

زرهوين  يوؤكد:

تاأثري جائحة كوفيد- 19 على االقت�ضاد العاملي �ضي�ضتمر
املقيم  اجلزائري  والباحث  الطبيب  اعترب 
اإليا�ش  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات 
زرهوين اأن تاأثري جائحة فريو�ش كورونا 
العاملي  القت�ضاد  على  )كوفيد19-( 
"�ضي�ضتمر" بالنظر ل�رصورة الإبقاء على 
اإجراءات الوقاية يف ظل غياب لقاح فعال 
الربوفي�ضور  للفريو�ش.واأو�ضح  م�ضاد 
خالل حما�رصة عن بعد، نظمها املجل�ش 
الوطني القت�ضادي والجتماعي، اأنه "ل 
اإجراء فعال  اأو  لقاح  يوجد يف يومنا هذا 
اأن  املحتمل  غري  من  واأن��ه  الوباء،  �ضد 
يكون ثمة لقاح يف العام املقبل. وبالتايل، 
وجب انتظار ردود اأفعال غري جمدية جتاه 
الوباء على مدار �ضنة اإىل �ضنة ون�ضف 
الأثر  اأن  الربوفي�ضور  الأقل".ويرى  على 
ع�ضية  "بني  يتوقف  لن  القت�ضادي 
و�ضحاها"، داعيا اإىل �رصورة التخطيط 
ب�ضكل  الق��ت�����ض��ادي  لال�ضتئناف 
ثالث  ثمة  اأنه  اخلبري  تدريجي.واأو�ضح 
العلمي.  املجتمع  يتوقعها  �ضيناريوهات 
�ضقوط  يف  يتمثل  الأول  فال�ضيناريو 
اأن  حني  يف  مفاجئ،  وانتعا�ش  مفاجئ 
�ضقوط  على  يعتمد  الثاين  ال�ضيناريو 
من  اعتبارا  تدريجي  وانتعا�ش  مفاجئ 
بداية �ضنة 2021 يف �ضكل حلقة. بينما 
يتوقع ال�ضيناريو الثالث انتكا�ضة مفاجئة 
وانتعا�ضا بف�ضل مفعول ف�ضل ال�ضيف 
اأكتوبر  �ضهري  يف  اأخ��ر  �ضقوط  م��ع 
ونوفمرب وبعدها انتعا�ضا على مدار �ضنة 
اأ�ضار  النقطة،  هذه  2021.وبخ�ضو�ش 
ال�ضيف  حرارة  اأن  اإىل  زرهوين  ال�ضيد 
كورونا،  فريو�ش  انت�ضار  من  �ضتخف�ش 
تاأثري  م��ن  متاأكدين  "ل�ضنا  م�ضيفا 
�ضيرتاجع  اأن��ه  نعتقد  ولكننا  ال�ضيف، 

الوباء خالل هذا الف�ضل".
الربوفي�ضور  يوؤكد  احل��الت،  كل  ويف 
يكون  لن  القت�ضادي  "النتعا�ش  اأن 
جهة  من  مو�ضيا،  الكافية"،  بال�رصعة 
بلد  كل  يف  مكيفة  با�ضتجابات  اأخرى، 

ح�ضب الواقع املعا�ش.
لكنه  عامليا  اأ�ضبح  "الوباء  اأن  اأك��د  و 

اأرج��اء  ع��رب  خمتلفة  ت��ط��ورات  يعرف 
تكييف  بالتايل  فينبغي  وعليه   ، العامل 
والجتماعية  القت�ضادية  الإ�ضرتاتيجية 
ال�ضياق  وح�ضب  التطورات  هذه  وفق 

الوطني".
خ�ضو�ضية  �ضجل  الإط���ار،  ه��ذا  ويف 
العزل  يفر�ش  الذي  ال�ضويدي  النموذج 
وامل�ضابني  امل�ضنني  لالأ�ضخا�ش  ال�ضحي 
مبر�ش مزمن و اإبقاء الن�ضاط القت�ضادي 
لباقي ال�ضكان �رصيطة احرتام الإجراءات 
النموذج  هذا  حتقيق  الوقائية.وي�ضتدعي 
ن�ضبة ترتاوح ما بني 85 و 90 باملائة من 
ال�ضفاء �ضمن الأ�ضخا�ش الذين اأ�ضيبوا 
بالفريو�ش، ي�ضري الربوفي�ضور زرهوين، 
هذا  العامة"  "املناعة  حل  باأن  مو�ضحا 
اخل�ضارة  من  كبري  ب�ضكل  باحلد  ي�ضمح 
للمنتوج  كبري  وت��راج��ع  القت�ضادية 
على  األح  اأخرى،  جهة  اخلام.من  الداخلي 
لالأزمة  الراهن  الظرف  ا�ضتغالل  اأهمية 
ال�ضحية جللب روؤو�ش الأموال الأجنبية 
اجلزائر.واأ�ضاف  يف  ا�ضتثمارات  ملبا�رصة 
تعبئة  الأ�ضهل  من  اأن��ه  الوا�ضح  "من 
بعد  ولي�ش  الراهن  الوقت  يف  الأم��وال 
�ضنتني )...( يجب جدولة احلاجيات املالية 
مناق�ضة  ويجب  القت�ضاد  بعث  لإعادة 
اأن  اإىل  م�ضريا  البعيد"،  املدى  على  ذلك 
الأمر ل يتعلق با�ضتدانة خارجية موجهة 
بقرو�ش  اإمن��ا  و  الداخلي  لال�ضتهالك 

موجهة لال�ضتثمار يف م�ضاريع مربحة.و 
بعد اأن تطرق اإىل اأثر الوباء على الأنظمة 
ال�ضحية، اعترب الربوفي�ضور زرهوين اأن 
قطاع البحث �ضي�ضهد �ضنوات "عجاف" 
�ضتكون  التي  املالية  ال�ضعوبات  ب�ضبب 
اإمكانيات  على  ت��اأث��ريات  كذلك  لها 

حت�ضني قدرات النظام.
لكن الوباء �ضي�ضمح بتعزيز فكرة اإن�ضاء 
نظام  ا�ضتحداث  على  �ضتعمل  هيئة 
لهذا  التح�ضري  و  الوقاية  و  للمراقبة 
�ضمان  خالل  من  الأمرا�ش،  من  النوع 
وجمع  العامل  بلدان  بني  ما  التن�ضيق 
اعترب  اآين.و  ب�ضكل  املحلية  املعطيات 
نظام  تطوير  باأن  زرهوين  الربوفي�ضور 
"من الوا�ضح  املراقبة هذا �رصوري لأنه 
اأننا �ضن�ضجل املزيد من الأوبئة بالنظر اإىل 
تزايد التبادل بني عامل الإن�ضان و احليوان 
العاملني". بني  البيئي  احلاجز  انك�ضار  و 
تطوير  اإمكانية  حول  �ضوؤال  على  وردا 
الربوفي�ضور  اأكد   ، خمربيا  الفريو�ضات 
موجودة  الطريقة  ه��ذه  ب��اأن  زره��وين 
بالفعل من خالل اإعادة ت�ضكيل احلم�ش 
العالجات  لتجريب  ل�ضيما  النووي، 
اجلديدة غري اأنه اأكد باأن فريو�ش كورونا 
و  طبيعيا  �ضك  اأدنى  بدون  هو  امل�ضتجد 

لي�ش ا�ضطناعيا.

ق/و

اقرتحت جلنة الرتبية و التكوين و التعليم العايل على م�ضتوى جمل�س االأمة على وزير الرتبية الوطنية "حممد 
واجعوط" جملة من املقرتحات ق�ضد  اإنقاذ املو�ضم الدرا�ضي اجلاري الذي تعرث ا�ضتئنافه من جديد حلد 

ال�ضاعة ب�ضبب ا�ضتمرار اإجراءات احلجر ال�ضحي للحد من انت�ضار فريو�س "كورونا" امل�ضتجد "كوفيد19".

ق�ضد مواجهة الطلب املتزايد يف رم�ضان

احلليب اإنتاج  "جيبلي" يرفع 
 اإىل 5.7 مليون لرت يوميا يف رم�ضان

رفع جممع »جيبلي« اإنتاج احلليب، يف �ضهر رم�ضان، بحوايل مليون لرت 
يوميا، ق�ضد دعم التموين وتلبية احتياجات ال�ضوق الوطنية التي تعرف 
مقراين  حممد  اأكده  ما  الفرتة.ح�ضب  هذه  خالل  املادة  هذه  على  ارتفاعا 
اإنتاج  حجم  فاإن  التجارة،  بوزارة  التموين  ومراقبة  ال�ضوق  تنظيم  مدير 
احلليب  �ضوق  ح�ض�ش  من   %  60 على  يحوز  الذي  »جيبلي«،  جممع 
املب�ضرت واملعباأ، ارتفع يف �ضهر رم�ضان الكرمي اإىل 5.7 مليون لرت يوميا 
بعد اأن كانت طاقته الإنتاجية تقدر ب�4.7 مليون لرت يوميا.وحتّدث ممثل 
وزارة التجارة عن تدعيم جمال اإنتاج احلليب، منذ بداية ال�ضهر الف�ضيل، 
بح�ضة معتربة من غربة احلليب واملقدرة ب�1500 طن تعكف الوزارة على 
تقدميها للمنتجني على ثالث دفعات خالل �ضهر رم�ضان مبعدل 500 طن 
كل 10 اأيام، حيث مت توزيع احل�ضة الأوىل، فيما �ضتوزع احل�ضة الثانية 
خالل الأيام القليلة.وقفزت ح�ضة جممع »جيبلي« - وفق حمدثنا - من 
8075 طن اإىل 9600 طن، كما متت مرافقة هذا الإجراء بتو�ضيع �ضبكة 
التوزيع والبيع املبا�رص للزبون من خالل �ضاحنات متنقلة عرب البلديات 
تقارير  على  بناء  التموين،  اأو �ضغطا يف  اختالل  تعرف  التي  واملناطق، 
فرق املراقبة امل�ضرتكة بني وزارة الفالحة ووزارة التجارة، ق�ضد �ضمان 
التدابري  هذه  اأن  اإىل  الإ�ضارة  جتدر  امل�ضاربة.  وجمابهة  التربيد  �ضل�ضلة 
الإ�ضافية جاءت لتدعم حوايل 70 نقطة بيع دائمة مفتوحة على امل�ضتوى 

الوطني تابعة ملجمع »جيبلي"
ق/و
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حقول زراعية تتعر�س لل�ضطو من قبل جمهولني 
يف خمتلف بلديات الوالية

اأبو زياد     
---------------- 

اأ���ض��ح��اب��ه��ا  غ��ي��اب  م�ضتغلني 
وان�����ض��غ��ال��ه��م م���ع ع��ائ��الت��ه��م 
للتعليمات  ال�ضارم  وتطبيقهم 
ال���ت���ي ج�����اءت ب��ه��ا ال���دول���ة 
البقاء  اإج��ب��اري��ة  يف  واملتمثلة 
احلجر  ل��زام��ي��ة  واإ ال��ب��ي��وت  يف 
فريو�ش  ع��دوى  لتفادي  املنزيل 
ال�ضبيل  يعد  ن���ه  لأ  ، ك��ورون��ا 
انت�ضاره  �ضبل  لغلق  ال��وح��ي��د 
طرف  م��ن  ال��ع��الج  تكثيف  م��ع 
فقدهم  مم��ا   ، للمر�ضى  ال��دول��ة 
حما�ضيل  م��ن  ه��ائ��ل��ة  ك��م��ي��ات 
اجلديد  املنتوج  وبع�ش  الزراعية 

وال��ف��ول  ال��ب��ط��اط��ا  ���ض��ورة  يف 
لال�ضتهالك  اجلاهزة  والطماطم 
املو�ضمية  ال��ف��واك��ه  وب��ع�����ش 
جنيها  لأجل  ويتاأهبون  الأخ��رى 
رم�ضان   �ضهر  خالل  وت�ضويقها 

. املبارك 
الذين  املجهولون  هوؤلء  ويقوم 

لكل  �ضاحلة  مبركبات  ي�ضتعينون 
وجود  عدم  وعربات  الأرا�ضي 
جميع  قبل  من  الكافية  املراقبة 
عن  البعيدة  خ�ضو�ضا  الأطراف 
خ�ضو�ضا   ، ال�ضكانية  املناطق 
الأمنية  الأجهزة  ان�ضغال  م��ام  اأ
املواطنني  حت��رك��ات  مراقبة  يف 

ال��ط��رق��ات  خم��ت��ل��ف  يف  ل��ي��ال 
التي  البلديات  مبختلف  والأحياء 
بالتعليمات  �ضبابها  يلتزم  مل 
وغريها  كالتجمعات  الوقائية 
ال��ع��دوى  يف  ت�ضاهم  ال��ت��ي  م��ن 
املكوث  على  لإج��ب��اره��م  وه��ذا 
هذا  خماطر  لتفادي  بيوتهم  يف 
هوؤلء  منا�ضدين   ، اخلطري  الوباء 
امل�ضوؤولة   اجلهات  من  الفالحني 
من  متكنهم  برتخي�ضات  مدهم 
حقولهم  مل��راق��ب��ة  ليال  التنقل 
الوحيد  ال�ضبيل  وهو  الزراعية  
الذين  النتهازيني  ه��وؤلء  م��ام  اأ
�ضباع  لإ و�ضيلة  الوباء  ا�ضتغلوا 

. املادية  رغباتهم 

العميق مما  ا�ضتيائهم  التحرير اجلزائرية عن  ليومية  الوادي  مناطق خمتلفة من مدينة  الفالحني من  عرب عدد من 
الليل. فرتة  يف  خ�ضو�ضا  جمهولني  قبل  من  لل�ضطو  الزراعية  حقولهم  تعر�س  بعد  خ�ضائر  من  حلقهم 

ليال ...  املنزيل  ا�ضتغلوا فرتة احلجر 

الوادي،  لولية  التجارة  مدير  اأكد 
���رصورة  على  اأوم���دور،  �رصيف 
التح�ضي�ضي  العمل  موا�ضلة 
اأجل  من  امل�ضتهلكني،  اجت��اه  يف 
مت  التي  ال�ضلوكات  بع�ش  جتنب 
م�ضتوى  على  موؤخرا  مالحظتها 
وال��ت��ي من  وامل��ت��اج��ر،  امل��ح��الت 
كورونا،  وباء  تف�ضي  زيادة  نها  �ضاأ
لتعليمات  تنفيذا  ذل��ك  ت��ي  وي��اأ

رزيق. كمال  التجارة  وزير 

ودع���ا م��دي��ر ال��ت��ج��ارة ل��ولي��ة 
للمحالت  تفقدها  خالل  ال��وادي، 
الرقابة  اأع��وان  مبعية  التجارية، 
وق���م���ع ال���ق�������ش، ال��ن��ا���ض��ط��ني 
وتكثيف  توحيد  اإىل  اجلمعويني 
لفائدة  التح�ضي�ضية  اأعمالهم 
تفادي  بهدف  امل�ضتهلك،  املواطن 
التي  املواطنني  ت�رصفات  بع�ش 
انت�ضار  تفاقم  يف  تت�ضبب  اأن  ميكن 

الوباء. هذا 

من  اأوم�����دور،  ���رصي��ف  واع��ت��رب 
ال���������رصوري ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل 
مدة  تقلي�ش  بغية  التح�ضي�ضي 
اأن  م��وؤك��دا  ال�ضحية،  الأزم����ة 
عليهم  يتوجب  امل��دين،  املجتمع 
حت�ضي�ش  يف  الهام  دوره��م  لعب 
تطبيق  حول  امل�ضتهلكني  وتوعية 
احلد  اأج��ل  من  الوقائية  التدابري 
عن  وذل��ك  ال��وب��اء  انت�ضار  م��ن 
و�ضائل  جممل  ا�ضتعمال  طريق 

املمكنة. الت�ضال 
لولية  التجارة  مدير  واأو���ض��ح 
ه��ذا  م��ن  ال��ه��دف  اأن  ال�����وادي، 
املواطنني  ح��ث  يف  يكمن  اجلهد 
امل�ضوؤولية  ب��روح  التحلي  على 
جتنب  مع  الوقاية  تدابري  وتطبيق 
فوق  والأ�ضخا�ش  الأطفال  خروج 
بدون  منازلهم  من  ال�ضتني  �ضن 

ملحة. �رصورة 
ي�ضني حممد 

م�ضوؤول  م�ضدر  قبل  من  بلغنا 
ي��ع��م��ل ب��ال��ع��ي��ادة امل��ت��ع��ددة 
باجلهة  الزده��ار  بحي  اخلدمات 
هذا  اأن  البلدية  من  ال�ضمالية 
يف  �ضي�رصع  ال�ضحي  امل��رف��ق 
اجلديدة  اخل��دم��ات  بع�ش  تقدمي 
القريبة  الأح��ي��اء  موطني  جت��اه 
الكوثر  ح��ي  ���ض��ورة  يف  م��ن��ه 
وال�ضالم  اأوت  و20  وال��ف��ت��ح 
الزائرين  من  وغريها  فرباير  و18 
بع�ش  يف  احل��اج��ة  ث��ن��اء  اأ ليها  اإ
م��ّرة  ولأول  اجل��دي��دة  اخل��دم��ات 
الأط��ف��ال  بتلقيح  القيام  منها 
الأ�ضبوع  من  انطالقا  ال�ضغار 
ال�ضاهرين  برمج  حيث   ، املقبل 
حتى  يومني  ت�ضيريه  �ضوؤون  على 
من  ق��در  اأك��رب  العملية  ت�ضمل 
الثنني  هما  ال�ضغار  الأط��ف��ال 
جناح  يقوم  اأن  على  والأرب��ع��اء 
ن�ضاء  واإ واملتابعة  احلمل  مراقبة 
للمولودين  ال�ضحية  الدفاتر 
واخلمي�ش  الث��ن��ني  ي��وم  اجل���دد 

املواطنني  مهمة  ت�ضهيل  لهدف 
اإىل  اللجوء  وع��دم  التنقل  يف 
عن  بعيدة  اأخرى  عالج  وحدات 
م�ضت�ضفى  �ضورة  يف  اأحيائهم 
الب�ضري  ب��الل  املجاهد  امل��رح��وم 
نوفمرب  ال��ف��احت  ب��ح��ي  ال��ك��ائ��ن 
ال�ضحية  امل��راف��ق  م��ن  غ��ريه  اأو 
البلدية  برتاب  املتواجدة  الأخرى 
تكون  وع��ل��ي��ه   ، خ��ارج��ه��ا  اأو 
يف  املتمثلة  املحلية  ال�ضلطات 
اأخرى  خدمة  وفرت  قد  البلدية 
قد  كانت  التي  اخلدمات  بني  من 
اجلهة  باأحياء  املقيمني  بها  وعدت 
فتح  ثناء  اأ البلدية  من  ال�ضمالية 
ترميمها  بعد  جديد  من  العيادة 
الآلت  ب��ب��ع�����ش  وجت��ه��ي��زه��ا 
اأف�ضل  خدمة  لتقدمي  اجل��دي��دة 
فتح  اإعادة  انتظار  يف  للمواطن 
نهائيا  للق�ضاء  بها  اأخرى  اأجنحة 
نحو  ���ض��خ��ا���ش  الأ تنقل  ع��ل��ى 

  . اأخرى  �ضحية  مرافق 
زياد  بو  اأ

لولية  الثقافة  مديرية  تقوم 
ال�ضهر  منت�ضف  منذ  الوادي، 
امل��ا���ض��ي، ب��ت��ن��ف��ي��ذ ب��رام��ج 
عرب  بثها  يتم  متنوعة،  ثقافية 
الجتماعي،  التوا�ضل  مواقع 
املديرية  �ضفحة  خ��الل  م��ن 
منها،  الهدف  الثقافة،  ودار 

املميز  الثقايف  الن�ضاط  تفعيل 
متنف�ضا  ل��ي��ك��ون  للمنطقة، 
وال��ف��ن��ي��ة،  ال��ث��ق��اف��ي��ة  لأذواق 
لهم  تو�ضل  اأن  منها  حم��اول��ة 
الظرف  تن�ضيهم  هادفة  ن�ضطة  اأ
البالد،  ت�ضهده  ال��ذي  ال�ضحي 
عوادي،  حممد  به  ف��اد  اأ ح�ضبما 
ال��وادي  ل��ولي��ة  الثقافة  مدير 
الربنامج  ه��ذا  تنظيم  ت��ي  وي��اأ  .
رم�ضان،  �ضهر  خ��الل  الثقايف 
يف  ال����رتاث،  �ضهر  وتن�ضيط 
"كورونا".  فريو�ش  تف�ضي  خ�ضم 
عر�ش  يف  الربامج،  هذه  وتتمثل 
وحم��ا���رصات  �ضعرية  ق�ضائد 

اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ث��ق��اف��ة،  ت���ربز 
فكلورية  وفرق  وثائقية  اأ�رصطة 
وغ��ريه��ا،  وم�����ض��اب��ق��ات  حملية 
ال��رتاث  ب��راز  اإ يف  فر�ضة  وه��ي 
التي  الرقمنة  زمن  يف  الثقايف 
من  الكثري  معها  يتجاوب  اأ�ضبح 
انت�ضار  ظل  يف  خا�ضة  النا�ش، 
ولد  ال��ذي  "كورونا"،  فريو�ش 
بوا�ضطة  بعد  عن  اأعمال  تقدمي 
ا���ض��ت��غ��الل م��واق��ع ال��ت��وا���ض��ل 
عليها  ي�����ض��ه��ر  الج��ت��م��اع��ي، 
والفنانني  ���ض��ت��اذة  الأ من  نخبة 

ء. ل�ضعرا وا
ي�ضني حممد 

بالوادي،  القلم  جمعية  اأطلقت، 
حممد  الثقافة  دار  مع  بالتن�ضيق 
ثقافية  مبادرة  العمودي،  الأمني 
نزيل"  ل��ك��ل  "كتاب  ب��ع��ن��وان 
بالولية،  العقابية  باملوؤ�ض�ضة 
املربمة  التفاقية  اإطار  يف  وذلك 
العامة  واملديرية  اجلمعية  بني  ما 
الإدماج،  واإعادة  ال�ضجون  دارة  لإ

رئي�ش  ن��ائ��ب  ب��ه  ف���اد  اأ ح�ضبما 
�ضيباين. علي  اجلمعية، 

اأن  امل��ت��ح��دث،  ذات  واأ����ض���اف 
�ضعار  حتمل  التي  املبادرة  هذه 
كتاب"،  ن��ام  الأ يف  جلي�ش  "خري 
والدفع  الروتني  ك�رص  اإىل  تهدف 
باأهمية  الوعي  ون�رص  باملقروئية، 
املعرفية  الثقافة  ون�رص  القراءة، 

القراءة. على  والت�ضجيع 
اجلمعية،  رئي�ش  نائب  ���ض��ار  واأ
هذه  خالل  تقوم  الأخرية  هذه  اأن 
انت�ضار  م��ع  الع�ضيبة،  ال��ف��رتة 
مبادرات  بعّدة  كورونا،  فريو�ش 
توزيع  منها  وتطوعية،  خريية 
عنا�رص  لفائدة  حممولة  وجبات 
ت�ضطري  اإىل  بالإ�ضافة  الأم��ن، 

لفائدة  حت�ضي�ضي  توعوي  برنامج 
معقمات  توزيع  وكذا  املواطنني، 
وغريها  ومطويات  وكمامات 
داأبت  التي  اخلريية  املبادرات  من 
منذ  اجلمعية  تنظيمها  ع��ل��ى 
بالتن�ضيق   ،2016 �ضنة  تها  ن�ضاأ

املعنية. اجلهات  خمتلف  مع 
.ق ف�وزي 

املخت�ضني،  الأطباء  من  عدد  حذر 
ب��ولي��ة ال����وادي، م��ن خ��ط��ورة 
التزايد  ب�ضبب  احل��ايل،  الو�ضع 
ال���الف���ت ل���ع���دد الإ����ض���اب���ات 
 ،"19 "كوفيد  كورونا  بفريو�ش 
بني  املنت�رصة  الالمبالة  ظل  يف 
الوباء  هذا  مع  التعامل  يف  النا�ش 
متقدمة  دول  اأدخل  الذي  اخلطري، 
دوامة  يف  �ضخمة،  وباإمكانيات 
اإىل  منها  تعاين  لزالت  واأزمات 

الآن.

بالولية،  الأطباء  هوؤلء  وو�ضف 
بالوادي  احلايل  ال�ضحي  الو�ضع 
اح��رتام  ع��دم  ظ��ل  يف  باملقلق، 
من  ال�����ض��ح��ي  احل��ج��ر  ق��واع��د 
اح��رتام  وع��دم  ال�ضكان،  ط��رف 
الأ�ضخا�ش،  بني  الأمان  م�ضافات 
قواعد  اح��رتام  اأن  اعتربوا  كما 
حل  اأح�����ض��ن  ت��ب��ق��ى  ال��وق��اي��ة، 

. اجلائحة  هذه  ملجابهة 
ق .م

حتدثوا  ممن  احلرفّيني  بع�ش  ع��رّب 
الو�ضعية  ع��ن  "التحرير"،  اإىل 
اللتزام  منذ  فيها  يتخبطون  التي 
كونها  ال�ضحي،  احلجر  بتدابري 
نف�ضيا  عليهم  ث��رت  اأ جدا  �ضعبة 
عن  امل��رتت��ب��ة  اخل�����ض��ائ��ر  ب�����ض��ب��ب 
�ضهرين،  م��ن  لأزي����د  الإغ����الق 
ال�ضلطات  جهتهم،  من  مطالبني، 
العتبار،  بعني  بالنظر  املعنية 
�ضمن  واإدراجهم  و�ضعيتهم،  اإىل 
اإعانات  من  امل�ضتفيدة  ال�رصائح 
فهي  ���ض��ف��ت��ه��ا،  ك��ان��ت  ك��ي��ف��م��ا 

تعبريهم. حد  على  مقبولة، 
ودع���ا ع���دد م��ن ح��رف��ي��ي ولي��ة 
ال������وادي، وزارت������ّي ال��ت��ج��ارة 

التقليدية،  وال�ضناعة  وال�ضياحة 
احلال  اإىل  العتبار،  بعني  النظر  اإىل 
ب�ضبب  احلرفيني  جل  ليها  اإ اآل  التي 
ظل  يف  ال�ضحي  احلجر  ا�ضتمرار 
من  نهم  اأ معتربين  كورونا،  جائحة 
تدابري  من  املت�رصرة  ال�رصائح  بني 

ومعنويا. ماديا  احلجر 
قال  "التحرير"  ل�  حديثهم  ولدى 
جدا  �ضعب  ن��ه  اإ احلرفيني،  بع�ش 
ب�ضبب  واق��ت�����ض��ادي��ا  اج��ت��م��اع��ي��ا 
كورونا  فريو�ش  تف�ضي  ا�ضتمرار 
ال�ضحي.  احلجر  بتدابري  والتقيد 
ال��ع��دي��د  ك���ون  يف  ذل���ك  ي��ظ��ه��ر 
احل��الق��ني  ل�ضيما  احل��رف��ي��ني  م��ن 
والديكور  اخلزف  وفنيي  واخلياطني 

الأح��ذي��ة  ���ض��ان��ع��ي  ج��ان��ب  اإىل 
وال��ده��ان��ني واحل��دادي��ن وغ��ريه��م، 
كما  اليومي،  بالأجر  جلهم  يعمل 
حمالت  م�ضتاأجرو  اأغلبهم  اأن 
دام  الذي  والإغ��الق  خوا�ش،  عند 
للبع�ش  بالن�ضبة  �ضهرين  قرابة 
للبع�ش  بالن�ضبة  وامل��ت��وا���ض��ل 
ومبا�رص،  كبري  ب�ضكل  ثر  اأ الآخ��ر، 
القت�ضادية  و�ضعياتهم  على 

ال�ضواء. على  والجتماعية 
اأن  احل��رف��ي��ون،  ه���وؤلء  واأو���ض��ح 
ع�رصة  منحة  ت�ضملهم  مل  اأغلبهم 
ال�ضلطات  اأقرتها  التي  دينار  اآلف 
يجهلها،  لأ�ضباب  للبالد،  العليا 
الو�ضية  اجلهات  ينا�ضد  جعله  ما 

التجارة  وزارت��ي  راأ�ضها  وعلى 
التقليدية،  وال�ضناعة  وال�ضياحة 
الغنب  رف��ع  اأج���ل  م��ن  التن�ضيق 
ال�ضدد  ه��ذا  يف  مقرتحني  عنهم، 
اخل�ضائر  جزئيا-  ول��و  تعوي�ش- 
بدون  حم��الت  ك��راء  عن  املرتتبة 
وكذا  موؤخرا،  فيها  جتاري  ن�ضاط 
نواع  اأ كل  دفع  من  احلرفيني  اإعفاء 
ا���ض��رتاك��ات  فيها  مب��ا  ال�����رصائ��ب 
اإ�ضافة  "كا�ضنو�ش"،  �ضندوق 
�ضمن  احلرفيني  �رصيحة  اإدراج  اإىل 
امل�ضتفيدة  الجتماعية  ال�رصائح 
 10 الت�ضامنية  املالية  املنحة  من 

دينار. اآلف 
ي�ضني حممد 

مدير التجارة يدعو النا�ضطني اجلمعويني لتكثيف اأعمالهم

موا�ضلة حت�ضي�س امل�ضتهلكني بوجوب احرتام التدابري الوقائية

العمليات �ضتنطلق بداية من االأ�ضبوع القادم 

وحدة العالج بحي االزدهار بالبيا�ضة 
توفر التلقيح ومراقبة احلمل واملتابعة 

فر�ضة الإبراز الرتاث الثقايف يف زمن الرقمنة

برامج ثقافية متنوعة الإحياء �ضهر 
رم�ضان وتن�ضيط �ضهر الرتاث

حتمل �ضعار "خري جلي�س يف االأنام كتاب"

جمعية القلم تطلق مبادرة "كتاب لكل نزيل" باملوؤ�ض�ضة العقابية

يف ظل التزايد الالفت للم�ضابني بـ "كورونا"

اأطباء الـوادي يحذرون من خطورة 
الو�ضع

روا اقت�ضاديا واجتماعيا من جائحة كورونا ت�ضرَّ

حرفّيو الـوادي ينا�ضدون امل�ضوؤولني للنظر اإىل و�ضعياتهم

اأخبار الوادي
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06اأخبار اجلنوب

احلماية املدنية بتقرت جاهزة بكل و�ضائلها 
املادية والب�ضرية ملجابهة وباء كورونا

التجاين  القلوب  نزهة 
----------------   

احلماية  وح��دة  ق��ام��ت  حيث 
عدة  بو�ضع  بتقرت  املدنية 
التنفيذ  حيز  وتدابري  اإجراءات 
اأجهزتها  كافة  عرب  اتخذتها 

تقرت.. ولية  مبناطق 
اأن  ق��م��اري  ال��رائ��د  وك�ضف 
�ضهري  بني  �ضجلت  الوحدة 
 46 من  اأكرث  اأفريل  و  مار�ش 
من  للم�ضابني  اإج��الء  عملية 
منها   ، العزل  مقرات  واىل 
اإىل  اإجالء  عملية   20 حوايل 
عملية   26 ..و  العزل  مركز 
مركز  م��ن  امل�����ض��اب��ني  ن��ق��ل 
الت�ضوير  مراكز  اإىل  العزل 

.. بالأ�ضعة 
اأن  قماري  الرائد  اأو�ضح  و 
لالأعوان  اليومية  التدخالت 

ك��ورون��ا  بفريو�ش  املتعلقة 
حم���اور   3 اإىل  ت��ن��ق�����ض��م 
اإجالء  عمليات  اإىل  بالإ�ضافة 

امل�ضابني نقل  و 
للتعقيم  عملية   70  – �ضجلنا 
حيزا  �ضغلت  التي  التطهري  و 
احلماية  عمليات  يف  ك��ب��ريا 
ال�ضوارع  و  املوؤ�ض�ضات  م�ضت 
ال��ع��ام��ة  ال���ف�������ض���اءات  و 
للتح�ضي�ش  ع��م��ل��ي��ات  و9 
ه��ذه  وت��ت��م��ث��ل   ، وال��ت��وع��ي��ة 
خرجات  تنظيم  يف  الإجراءات 
ال�ضوارع  كل  جتوب  توعوية 
البقاء  على  امل��واط��ن��ني  حل��ث 
التباعد  احرتام  و  بيوتهم  يف 
وحت�ضي�ش   ، الج��ت��م��اع��ي 
اح��رتام  بكيفية  امل��واط��ن��ني 
اللتزام  و  النظافة  ���رصوط 

املنزيل. باحلجر 

النقاط  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  م��ع 
املتدخلني  حت�ضي�ش  التالية 
كذا  و  ال��وب��اء  خطورة  ح��ول 
م��ن��ي��ة  ج��م��ي��ع ال��ت��داب��ري الأ
ال���واج���ب ات���خ���اذه���ا خ��الل 
فيما  خ��ا���ض��ة   ، ال��ت��دخ��الت 
احلالت  مع  التعامل  يخ�ش 

.. املوؤكدة  و  بها  امل�ضتبه 
اأن  امل��ت��ح��دث  ذات  ق���ال  و 
م�����ض��احل��ن��ا ع��م��ل��ت ع��ل��ى 
ت���وف���ري ج��م��ي��ع و���ض��ائ��ل 
غرار  على  الفردية  احلماية 
الوقاية  بدلت  و  الكمامات 
بكورونا  اخل��ا���ش  القناع   ،
ال��ن��ظ��ارات   ، ال��ق��ف��ازات   ،
 ، الأح��ذي��ة  واق��ي   ، الوقائية 
وكل  املعقمات  اإىل  اإ�ضافة 

التطهري.. و�ضائل 
ننا  اأ قماري  الرائد  واأ�ضاف 

اليومية  احلياة  بتكييف  نهتم 
يتعاطون  ال��ذي��ن   ل��الأع��وان 
حيث  م���ن  امل�����ض��اب��ني  م���ع 
امل�ضافات  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
اإىل  بالإ�ضافة   ، النظافة   ،
حلرارتهم  ال��دوري��ة  املراقبة 
 .. الوحدة  اإىل  الدخول  عند 
اأن  امل�����ض��وؤول  ذات  وك�ضف 
بتقرت  املدنية  احلماية  وحدة 
جمهزة  اإ�ضعاف  �ضيارتي  متلك 
الوقائية  امل��ع��دات  ب��ك��ام��ل 
مب�ضابني  خ��ا���ض��ة  ال��الزم��ة 
بجميع  جتهيزها  مت  ك��ورون��ا 
يف  امل�ضتعملة  ال��و���ض��ائ��ل 
..بالإ�ضافة  املراقبة  و  الوقاية 
ال��ف��ردي��ة  ال��و���ض��ائ��ل  اإىل 
يف  جتعلهم  ال��ت��ي  ل��الأع��وان 
تعقيم  ي��ت��م  .ح��ي��ث  م���ن  م���اأ
مدخل  عند  الإ�ضعاف  �ضيارتي 
جميع  من  التخل�ش  و  الوحدة 
  ، ا�ضتعمالها  مت  التي  الو�ضائل 
املق�ضورة  تعقيم  عن  ف�ضال 
الإ�ضعاف  ل�ضيارة  الداخلية 
..وي�ضدد  خا�ش  تعقيم  بجهاز 
اللتزام  على  قماري  الرائد 
ال�ضحي  احل��ج��ر  ب��اإج��راءات 
عالج  له  لي�ش  فريو�ش  كونه 
الوقاية. فقط  خا�ش  لقاح  اأو 

لو�ضع  ا�ضتباقية  ب�ضفة  اإجراءات  اتخاذ  اأنه مت  بتقرت  املدنية  رئي�س وحدة احلماية  قماري  التجاين  الرائد  اأكد 
كورونا  وباء  ملجابهة  الب�ضرية  و  املادية  و�ضائلها  بكل  جاهزة  وهي  كورونا.  فريو�س  ملواجهة  �ضاملة  اإ�ضرتاتيجية 

"التحرير": لـ  قماري  التجاين  الرائد 

والتدابري  لالإجراءات  تطبيقا 
من  ل��ل��وق��اي��ة  الح���رتازي���ة 
ان��ت�����ض��ار وع���دوى ف��ريو���ش 
�ضطرت   19 كوفيد  كورونا 
ورقلة  ولي��ة  اأم��ن  م�ضالح 
و  لتعقيم  مكثفا  ب��رن��اجم��ا 
الف�ضاءات  خمتلف  تطهري 
بقطاع  العمومية  والأماكن 
الخ��ت�����ض��ا���ش، م���ن خ��الل 

ت�����ض��خ��ري ك��ل اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا 
والب�رصية،  املادية   وو�ضائلها 
املخطط  يف  للم�ضاهمة  هذا 
من  املعتمد  للولية  الوقائي 
للحد  الأمنية  اللجنة  ط��رف 
كورونا  فريو�ش  انت�ضار  من 

. مل�ضتجد ا

ق/ج

اإج��راءات  تطبيق  اإط��ار  يف 
احل��ج��ر ال�����ض��ح��ي اجل��زئ��ي 
ورقلة  ولي��ة  على  املطبق 
ولي��ات  باقي  غ��رار  على 
انت�ضار  من  للوقاية  الوطن 
كوفيد   " كورونا  فريو�ش 
م�ضالح  ���ض��ج��ل��ت   "  19
م���ن ولي���ة ورق��ل��ة خ��الل  اأ
تاريخ  م��ن  املمتدة  ال��ف��رتة 
احلجر  اإج�����راءات  تطبيق 
اخلام�ش  اجل��زئ��ي  ال�ضحي 
بها  املعمول  للقوانني  وفقا 
ال�ضابعة  ال�ضاعة  من  بدية 
غاية  اإىل  19و00د(  ( م�ضاء 
�ضباحا  ال�ضابعة  ال�ضاعة 
ال��ي��وم  م��ن  د(  07و00  (

املوايل.
ورق��ل��ة  ���رصط��ة  اأن  ك��م��ا    
اتخذت جملة من الإجراءات 
تزامنا  ال�ضارمة  امليدانية 
وح��ل��ول ���ض��ه��ر رم�����ض��ان 
املراقبة  خالل  من   ، املبارك 
جلميع  امل�����ض��ددة  م��ن��ي��ة  الأ
بقطاع  م��ن��ي��ة  الأ احل��واج��ز 
و�ضع  وك��ذا  الخت�ضا�ش 
على  ثابتة  مراقبة  نقاط 
الكربى  امل��ح��اور  م�ضتوى 
اإىل  بالإ�ضافة   ، للمدينة 
الراكبة  الدوريات  تكثيف 
للوقوف  املدينة  اأحياء  عرب 
الفعلي  التطبيق  مدى  على 
ل��ه��ذا الإج������راء ح��ي��ث مت 
املواطنني  بع�ش  ت�ضجيل 

الل��ت��زام  ل��ع��دم  املخالفني 
املنزيل  احل��ظ��ر  ب��اإج��راءات 
اجل���زئ���ي وال���ت���ي ت��ك��م��ن 

يلي: ما  يف  املخالفات   
البلدي  باملح�رص  و�ضع   -   
نارية. ودراجة  مركبة   490

ولية  امن  م�ضالح  اأن  كما 
ورق��ل��ة ق��ام��ت ب��اإخ�����ض��اع 
لتحقيق  ���ض��خ�����ض��ا   972
 472 حالة  ودرا�ضة  الهوية 
اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  �ضخ�ضا 
حمل  �ضخ�ضا   350 توقيف 
الأخري  ق�ضائية.يف  متابعة 
ولية  اأم��ن  م�ضالح  تدعو 
ورق��ل��ة ج��م��ي��ع امل��واط��ن��ني 
اأ�ضحاب  كذا  و  واملواطنات 
الولية  ربوع  عرب  املركبات 
بهذا  اللتزام  ���رصورة  اإىل 
نه  �ضاأ م��ن  ال��ذي  الإج���راء 
هذا  انت�ضار  م��ن  ال��وق��اي��ة 
البقاء  خالل  من  الفريو�ش، 
اخلروج  وعدم  منازلهم  يف 

الق�ضوى. لل�رصورة  اإل 
للم�ضاهمة  تدعوهم  كما   
يف  وامل�ضاركة  التوعية  يف 
من  الوقاية  تدابري  اح��رتام 
فريو�ش  وع��دوى  انت�ضار 
وا�ضعة  امل�ضتجد  كورونا 
حت��ت ال��ت�����رصف اأرق��ام��ه��ا 
وال��رق��م   1548 اخل�����رصاء 
النجدة  �رصطة  وخط   104

.17
ق/ج

امليدانية  للجهود  موا�ضلة 
اأمن  م�ضالح  قبل  من  املبذولة 
احل�رصية  اجلرمية  ملحاربة  الولية 
يف  �ضيما  اأ�ضكالها  مبختلف 
ا�ضتغالل  و  ال��راه��ن،  ال��ظ��رف 
م�ضتبه  بقيام  تفيد  ملعلومات 
�ضنة   )41 ( العمر  من  يبلغ  فيه 
التبغ  م��ادة  من  كمية  بحيازة 
ب��دون  للبيع  مهيئة  ال�ضمة 
لل�ضجل  حيازة  بدون  و  فواتري 
اأمنية  خطة  و�ضع  مت  التجاري، 
الأمن  م�ضالح  قبل  من  حمكمة 
���ض��ف��رت  احل�����رصي ال�����ض��اب��ع اأ

مع  الأخ���ري،  ه��ذا  توقيف  ع��ن 
املركبة  بداخل  حجز  و  �ضبط 
نوع  )م��ن  يقودها  ك��ان  ال��ت��ي 
مادة  من  كمية  كونغو(  رون��و 
وحدة   )3840 ( ب�  تقدر  ال�ضمة 
كما  ال��ع��الم��ات،  خمتلف  م��ن 
ب�ضبط  امل�ضلحة  ذات  قامت 
مادة  من  اأخ��رى  كمية  حجز  و 
وحدة   )44550 ( ب�  تقدر  ال�ضمة 
منتهية  وحدة   )40800 ( منها 
يف  خم��ب��اأة  كانت  ال�ضالحية، 
)و  ال��ذك��ر  ال�����ض��ال��ف  م�ضكن 
الإج���راءات  ا�ضتفاء  بعد  ذل��ك 

املعني  تقدمي  ليتم  القانونية(، 
اجلمهورية  وكيل  ال�ضيد  اأمام 
)بعد  الأغ���واط  حمكمة  ل��دى 
الإج����راءات  ملف  ا�ضتكمال 
و  حيازة  ق�ضية  عن  اجلزائية( 
ال�ضالحية،  منتهية  �ضلع  بيع 
دون  جت���اري  ن�ضاط  مم��ار���ض��ة 
التجاري،  ال�ضجل  يف  القيد 
خمالفة  الفوترة،  عدم  خمالفة 
عدم  امل��ن��ت��وج،  و�ضم  ل��زام��ي��ة  اإ
املنتوج.كما  �ضالمة  اح���رتام 
يف  و  امل�ضلحة  ذات  متكنت 
�ضبط  من  اأخ��ر  اأمني  ن�ضاط 

مادة  من  اأخ��رى  كمية  حجز  و 
من   )2550 ( ب�  تقدر  ال�ضمة 
منها  ج��زء  العالمات،  خمتلف 
مركبة  م��ن  ع��ل��ى  �ضبطه  مت 
اك�ضربي�ش(  رون��و  ن��وع  )م��ن 
العمر  من  يبلغ  �ضخ�ش  يقودها 
املتبقية  الكمية  و  �ضنة،   )36 (
حمل  م�ضتوى  على  �ضبطها  مت 
يبلغ  ل�ضخ�ش  ملك  التبغ  لبيع 
يف  ليتم  �ضنة،   )52 ( العمر  من 
ق�ضائي  ملف  اإجناز  الإطار  هذا 

فيهما  امل�ضتبه  �ضد 
ق/ج

البرتول  حقول  عن  بعيد  غري 
مب��ن��ط��ق��ة ح��ا���ض��ي م�����ض��ع��ود 
قاطني  من  الع�رصات  تتقا�ضم 
التابعة  الباقل  غ��ورد  قرية 
مظاهر  ك��ل  للربمة  قليميا  اإ
اأكرث  مناطق  واحلرمان  الياأ�ش 
الظل  مبناطق  عنها  يقال  مما 
والقائمة  كهرباء  ول  فالإماء 

يلة طو
غ��ورد  قرية  �ضكان  ي��زال  ل 
لبلدية  قليميا  اإ التابعة  الباقل 
منطقة  عن  تبعد  والتي  الربمة 

من  ب��اأك��رث  م�ضعود  حا�ضي 
الياأ�ش  مظاهر  كل  كلم   100
تعقيدا  زاد  معاناة  واحلرمان 
كورونا  فريو�ش  تف�ضي  بعد 
الأمرين. يعانون  اأ�ضبحوا  ين  اأ
مع  لقائهم  وخ��الل  ال�ضكان 
ج��ري��دة ال��ت��ح��ري��ر و���ض��ف��وا 
التي  اليومية  معاناتهم  لنا 
دون  �ضنني  مند  يتكبدونها 
للتكفل  امل�����ض��وؤول��ني  حت���رك 
جعلهم  الكهرباء  غياب  بهم 
ي�����ض��ت��ع��م��ل��ون ب��ال��و���ض��ائ��ل 

احل��ي��اة  اج��ل  م��ن  التقليدية 
مياه  اإل  املاء  غياب  عن  ناهيك 
لل�رصب  ت�ضلح  ل  التي  بار  الآ
دن��ى  اأ ان��ع��دام  اإىل  بالإ�ضافة 

الكرمية. احلياة  �رصوط 
اليد"  يف  "اليد  اأزم���ة  خلية 
مل��ح��ارب��ة ف��ريو���ش ك��ورون��ا  
مببادرة  قامت  خليفة  بحا�ضي 
من  جمموعة  بتقدمي  خ��ريي��ة 
م��واد  يف  املتمثلة  الع��ان��ات 
ال�ضتهالك  وا�ضعة  غذائية 
والفواكه  اخل�رص  خمتلف  و 

عليهم  املعاناة  بع�ش  لتخفيف 
الف�ضيل. ال�ضهر  هذا  خالل 

الأزمة  خلية  رئي�ش  اأكد  حيث 
ك��ورون��ا  �ضد  ال��ي��د  يف  ال��ي��د 
عمر  حنيفي  م�ضعود  بحا�ضي 
مهامها  ت��وا���ض��ل  اخللية  اأن 
خا�ضة  اخلريية  املبادرات  يف 
لطاملا  ال��ت��ي  ال��ظ��ل  مل��ن��اط��ق 
اجلمهورية  رئي�ش  بها  اأو�ضى 
ظلت  ورق��ل��ة  ب��ولي��ة  لكنها 

. امل�ضوؤولني  اأعني  عن  بعيدة 
فا�ضل بن  يو�ضف 

للوقاية من انت�ضار و عدوى فريو�س كورورنا كوفيد 19

تكثيف حمالت التعقيم والتطهري 
بالف�ضاءات العمومية يف ورقلة 

توقيف350 �ضخ�ضا حمل متابعة ق�ضائية 
بورقلة  

حجز كمية كبرية من ال�ضمة باالغواط 

خلية اأزمة "اليد يف اليد" ملحاربة كورونا  بحا�ضي م�ضعود تطلق قافلة خريية ملثل هذه املناطق

�ضكان قرية غورد الباقل بورقلة ق�ضة معاناة وتهمي�س دام لعقود من الزمن



حجز 2000 وحدة من املعقمات الكحولية �ضريعة التلف 
ومواد جتميل منتهية ال�ضالحية ب�ضطيف

عي�س علجية 
-----------------

اأط��رت��ه��ا   الأوىل  ال��ع��م��ل��ي��ة 
املالية  و  القت�ضادية  الفرقة 
لل�رصطة  الولئية  بامل�ضلحة 
�ضطيف،  ولية  باأمن  الق�ضائية 
معلومة  ا�ضتغالل  اإثر  وجاءت 
بعر�ش  �ضخ�ش  بقيام  تفيد 
للبيع   �ضيدلنية  �ضبه  م��واد 
دون  و  ال�ضم�ش  اأ�ضعة  حت��ت 
الالزمة  ال�رصوط  اأدنى  مراعاة 
من  ال��ن��وع  ه��ذا  وح��ف��ظ  لبيع 
�رصيعة  الكحولية  املطهرات 
الفور  على  التنقل  ليتم  التلف، 
ال�ضوق  ف�����ض��اءات  اأح���د  اإىل 
�ضطيف،  بدينة  الأ���ض��ب��وع��ي 
حجز  و  ذلك  من  التاأكد  مت  اأين 
من  اأزي��د  بلغت  التي  الكمية 
�ضاحبها  يحوز  ل  وحدة   2000
م�ضدرها،  تثبت  وثيقة  اأي 
الفرقة  حجزت  اآخر  جانب  من 
بامل�ضلحة  املالية  و  القت�ضادية 
الق�ضائية  لل�رصطة  الولئية 
 1000 م���ن   م��ع��ت��ربة  ك��م��ي��ة 
التجميل  م���واد  م��ن  وح���دة 
غري  و  ال�����ض��الح��ي��ة  منتهية 
 ، للبيع  تعر�ش  كانت  مفوترة 
املتورط  ال�ضخ�ش  توقيف  مع 
العملية  الق�ضية،  تلك  يف 

متت  رقابية  دوريات  اإثر  جاءت 
و  ب�ضطيف  الباطوار"   " بحي 
الدكاكني  عديد  يحوي  الذي  
�ضتى  ب��ي��ع  يف  املتخ�ض�ضة 
ال�ضتهالكية  امل���واد  ن���واع  اأ
والعطور  التنظيف  وم���واد 
تعرف  والتي  باجلملة،  وغريها 
وجب  وا�ضعة  حركية  و  ن�ضاطا 
و  ال�ضياق  ذات  .ويف  مراقبتها 
جمموعة  بها  قامت  مراقبة  اإثر 
بامل�ضلحة  النظافة  و  التطهري 
العمومي  ل��الأم��ن  ال��ولئ��ي��ة 
ال��ولي��ة متت  ال��ت��اب��ع��ة لأم���ن 

اجلنوبي  املخرج  م�ضتوى  على 
كمية  حجز  مت  اأي��ن  للمدينة 
التقليدية  العجائن  من  معتربة 
منتهية  قطايف(   و  ر�ضتة   (
وزنها  فاق  والتي  ال�ضالحية 
من  على  كانت  قناطري،   09
فيها  وتنعدم  مهياأة  غري  مركبة 
توؤهلها  قد  التي  ال�رصوط  اأدنى 
لنقل هذا النوع من املواد، حيث 
تعفن  عالمات  عليها  لوحظ 
جانب  اإىل  بها  فطريات  وظهور 
منها  كريهة  رائ��ح��ة  انبعاث 
�ضاحلة  غ��ري  باأنها  يوحي  م��ا 

عن  ف�ضال  لال�ضتهالك،   متاما 
من  وثيقة  لأية  ناقلها  انعدام 
اأو  م�ضدرها  تثبت  اأن  �ضاأنها 
بعد  و  لال�ضتهالك،  �ضالحيتها 
املخربية  املراقبة  على  عر�ضها 
اأنها  فعال  تبني  مالحظة  بعد 
قد  و  لال�ضتهالك،  �ضاحلة  غري 
الق�ضائية  ال�ضبطية  فتحت 
ه��ذه  م��الب�����ض��ات  يف  حتقيقا 
�ضد  واأع������دت  ال��ق�����ض��اي��ا، 
امل��خ��ال��ف��ني م��ل��ف��ات ج��زائ��ي��ة  
اجلهات  اأم��ام  مبوجبه  اأحيلوا 

فيها. للبث  الق�ضائية 

يف اإطار  م�ضاعيها الرامية اإىل الت�ضدي ملختلف اجلرائم و املمار�ضات غري ال�ضرعية و املخالفة للقوانني املعمول بها عاجلت م�ضالح اأمن 
�ضطيف عدة ق�ضايا اأهمها املتاجرة باملواد ال�ضيدالنية بدون فوترة، حيث مت �ضبط 2000 وحدة من املعقمات الكحولية كانت موجهة 

للم�ضتهلك بدون فوترة و حجز 1000 وحدة من مواد التجميل منتهية ال�ضالحية و غري مفوترة كانت تعر�س للبيع.

لل�ضرطة الق�ضائية بامل�ضلحة الوالئية  الفرقة االقت�ضادية واملالية 

حمام  دائرة  اأمن  م�ضالح  نظمت 
امل�ضيلة،  ولية  باأمن  ال�ضلعة 
فريو�ش  حول  حت�ضي�ضية  حملة 
مفت�ضي  مع  بالتن�ضيق  كورونا 
واأع����وان م��دي��ري��ة ال��ت��ج��ارة، 
تقدمي  خاللها  مت  ال�ضحة،  ممثل 
لفائدة  واإر����ض���ادات  ن�ضائح 
التجارية  امل��ح��الت  اأ�ضحاب 
بالتدابري  اللتزام  �رصورة  حول 

ه��ذا  تف�ضي  ���ض��د  ال��وق��ائ��ي��ة 
التوعوية  ال��ف��ريو���ش.احل��م��ل��ة 
بها  ق��ام  التي  والتح�ضي�ضية 
تدخل  ال�ضلعة  حمام  دائرة  امن 
التي �رصعت  اإطار  احلمالت  يف 
الوطني،  الأم��ن  م�ضالح  فيها 
جائحة  ان��ت�����ض��ار  ب��داي��ة  م��ع 

كورونا فريو�ش 
غربي  ر�ضيد 

حملة حت�ضي�ضية حول فريو�س كورونا 
بامل�ضيلة 

مب�ضاركة مديريتي ال�ضحة والتجارة
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ك�������ض���ف امل���ك���ل���ف 
الأمن  مبديرية  بالإعالم 
ال���ولئ���ي ل��ل�����رصط��ة 
اإطار  يف  اأنه  بتلم�ضان 
الإج�����راءات الأم��ن��ي��ة 
يف  املتخذة  والتدابري 
خالل  اجلرمية  مكافحة 
الكرمي  رم�ضان  �ضهر 

الأمنية  ال��ت��داب��ري  م��ع  تزامنا 
مبنا�ضبة  م�ضطرة  كانت  التي 
اإج��راءات  تطبيق  على  ال�ضهر 
متكنت   ، اجلزئي  ال�ضحي  احلجر 
الق�ضائية  ال�رصطة  عنا�رص 
التابعة  احلناية  دائ���رة  ب��اأم��ن 
على   ، تلم�ضان  ولي��ة  لأم��ن 
وردت  معلومات  ا�ضتغالل  اإثر 

مفادها  ال�رصطة  م�ضالح  اإىل 
فيهما  م�����ض��ت��ب��ه  ���ض��خ�����ض��ني 
و  للقمار  حمل  باإن�ضاء  يقومان 
املخدرات  ترويج  و  الينا�ضيب 
 ، باملحل  العقلية  ث��رات  وامل��وؤ
بالتفتي�ش  اإذن  ا�ضت�ضدار  وبعد 
ملداهمة  اجلمهورية  وكيل  من 

املكان.
ق/غ

توقيف 23 �ضخ�ضا تورطوا يف ق�ضايا 
اإجرامية بتلم�ضان 

بولية  الأمن  م�ضالح  توا�ضل 
احلجر  اإج��راءات  تطبيق  خن�ضلة 
 ، �رصامة  بكل  اجلزئي  ال�ضحي 
اللتزام  اإىل  املواطنني  تدعو  و 
مع  ال�ضحي  احلجر  ب��اإج��راءات 
اإل  اخل��روج  و  باملنازل  اللتزام 
الق�ضوى  ال�رصورة  حالت  يف 
تف�ضي  م��ن  الوقاية  اأج��ل  م��ن 
كوفيد  كورونا  فريو�ش  جائحة 
حماربة  اإىل  تهدف  العملية   ،19

اجلائحة انت�ضار 
ولي��ة  اأم��ن  م�ضالح  �ضجلت  
املمتدة  ال��ف��رتة  خ��الل  خن�ضلة 

اىل  اأف��ري��ل    26 ت��اري��خ  م��ن 
من  بداية   2020 ماي   02 غاية 
اإىل  م�ضاء  ال�ضابعة   ال�ضاعة 
�ضباحا  ال�ضابعة  ال�ضاعة  غاية 
الوقائية  ال��ت��داب��ري  فر�ش  م��ن 
اليومية  متابعتها  خ��الل  من   ،
جمال  يف  امل�ضجلة  للمخالفات 
مراقبة  مت  اأي��ن  ال�ضحي  احلجر 
ملفات  اجن��از  مت  �ضخ�ضا   695
واإر�ضالها  حقهم  يف  ق�ضائية 
للبث  الق�ضائية  اجل��ه��ات  اإىل 
تواجدهم  ب�ضبب  وذل��ك  فيها 
م��ربر  دون  م��ن��ازل��ه��م  خ���ارج 

لرخ�ش  حيازتهم  ودون  قانوين 
مت  كما   ، للتنقل  ا�ضتثنائية 
حتويلها  مت  مركبة   57 مراقبة 
وذلك  البلديات  ملحا�رص  مبا�رصة 
 ، ب��ه  امل��ع��م��ول  للقانون  طبقا 
مراقبة  ذلك  جانب  اإىل  مت  كما 
حتويلها  مت   ، نارية  دراج��ة   16
م��ب��ا���رصة مل��ح��ا���رص ال��ب��ل��دي��ات 

. القطاعات  مبختلف  املنت�رصة 
التي  احل�ضيلة  بني  باملقارنة  و 
ع��دد  ح��ي��ث  م��ن  ت�ضجيلها  مت 
مراقبتهم  متت  الذين  الأ�ضخا�ش 
خالل الأ�ضبوع الثالث بني الفرتة 

غاية  اإىل  اأفريل   19 من  املمتدة 
الفرتة  بني  و   2020 اأفريل   25
غاية  اإىل  اأفريل   26 من  املمتدة 
الأ�ضبوع  من  ماي2020   02
كبريا،  اإرتفاعا  لوحظ   ، الرابع 
�ضخ�ش   361 تقدر  بزيادة  اأي 
الثالث،  الأ�ضبوع  عن  مراقب 
كذلك يف  ارتفاع  اإىل  بالإ�ضافة 
الذين  الأ�ضخا�ش  عدد  ح�ضيلة 
يف  جزائية  اج���راءات  اتخاذ  مت 
اأي  الرابع  الأ�ضبوع  خالل  حقهم 
374 �ضخ�ش عن  بزيادة تقدر ب� 
عي�ش علجية  الثالث.   الأ�ضبوع 

توقيف 695 �ضخ�ضا خالفوا احلجر اجلزئي بخن�ضلة
ت�ضجيل ارتفاع كبري يف تك�ضري احلجر ال�ضحي

لولية  الأم��ن  م�ضالح  ت�ضعى 
املهني  وجودها  خالل  من  بجاية 
املواطنني  حماية  اإىل  امليدان  يف 
وفر�ش  وممتلكاتهم  اأموالهم  يف 
�ضاهم  مما  اجلميع  على  القانون 
الجتماعي  ال�ضتقرار  توفري  يف 
هذه  خ�ضم  ويف  املجتمع  يف 
ت�ضلمت  املبذولة  امل��ج��ه��ودات 

 " التحرير   " يومية 
�ضجلت   اأي���ن   بيانا 
ف���ي���ه امل�����ض��ل��ح��ة 
للو�ضائل  ال��ولئ��ي��ة 
ولية  لأم��ن  التقنية 
ح�ضيلتها  يف  بجاية 
اخلا�ضة  ال�ضهرية 
  2020 ل�ضنة  اأفريل  ب�ضه�������ر 
فريو�ش  انت�ضار  مع  تزامنا  و 
كورونا الذي م�ش بالدنا حيث مت 
هاتفي  ات�ضال    5594 اإح�ضاء  
لالأمن  الأخ�����رص  ال��رق��م  على 
النجدة  ورقم   ،15-48 الوطني 
بالق�رص  اخلا�ش   104 والرقم   17

اأكرث  اأن  حيث  اله�ضة،  والفئات 
كان  هاتفي  ات�ضال   405 م��ن 
حوادث  ع�������ن  الإبالغ  ق�ضد 
التبليغ  اأو  وقوعها  اأثناء  وجرائم 
عن حماولت امل�ضا�ش والعتداء 
املمتلكات  و  الأ�ضخا�ش  على 
�ضجل���ت  كما  اخلا�ضة،  و  العامة 
ق�ضد  هاتفي  ات�ضال     3598
ط��ل��ب ال��ن��ج��دة وال��ت��دخ��ل من 
كافة  ع��رب  ال�����رصط��ة  م�ضالح 
طلب  اأو  الخت�ضا�ش  قط����اع 
اإح�ضاء  التوجيه  اأو  معلومات 
خا�ضة  مكاملة   1564 ع��دده  ما 
حول  ال�ضتف�ضار  و  التبليغ  عن 

(كما   COVID  19  ( فريو�ش 
هاتفي  ات�ضال   27 ت�ضجيل  مت 
ح���وادث  وق���وع  ع��ن  للتبليغ 
هذه  جثة،  اكت�ضاف  اأو  امل��رور 
تنامي  ت��وؤك��د  الإح�����ض��ائ��ي��ات 
املواطنني  لدى  الأمني  الوعي 
�ض��رورة  ح��ول  بجاية  بولية 
عن  ال�����رصط��ة  م�ضالح  اإب���الغ 
و  الإج��رام��ي��ة  الن�ضاطات  ك��ل 
من  ي�ضهل  ما  وه��ذا  امل�ضبوهة، 
ال�رصطة  ق�����وات  تدخل  مهمة 
و  الأ���ض��خ��ا���ش  ح��م��اي��ة  ق�ضد 

اخلا�ضة.  و  العامة  املمتلكات 
ك . ت

ت�ضجيل 405 ات�ضاالت هاتفية لالإبالغ عن اجلرائم والتجاوزات ببجاية

يف ح�ضيلة ن�ضاطات االأمن ل�ضهر افريل املن�ضرم

ق��دم��ت امل�����ض��ل��ح��ة ال��ولئ��ي��ة 
ولية  باأمن  الق�ضائية  لل�رصطة 
ميلة وكذا فروعها على م�ضتوى 
تقرير  واحلوا�رص   الدوائر  اأمن 
اأفريل  �ضهر  خ��الل  ن�ضاطاتها 
اأزي��د  ع��اجل��ت  حيث  امل��ن�����رصم، 
فيها  ت��ورط  ق�ضية   278 م��ن  
الق�ضايا  حتتل  و   ، �ضخ�ضا   258
بالأ�ضخا�ش  بامل�ضا�ش  املتعلقة 
 117 الأوىل،بت�ضجيل  املرتبة 
�ضخ�ضا   97 فيها  تورط  ق�ضية 
ق�ضية   81 ن�ضاء،   10 بينهم  من 
باملمتلكات  امل�ضا�ش  تخ�ش 
من  �ضخ�ضا   58 فيها  ت��ورط 
ق�ضية   39 ت���ان،  ام���راأ بينهم 
العمومية  بالأ�ضياء  م�ضا�ش 
من  �ضخ�ضا   45 فيها  ت��ورط 
11ق�ضية  ن�����ض��اء،   03 بينهم 

القت�ضادية  اجل��رائ��م  تخ�ش 
�ضخ�ضا   32 فيها  تورط  واملالية 
بالإ�ضافة  ن�ضاء،   03 بينهم  من 
اجلرائم  تخ�ش  ق�ضية   13 اإىل 
 04 فيها  ت��ورط  املعلوماتية 
خمدرات  ق�ضية  و17  اأ�ضخا�ش 
يف  و  �ضخ�ضا،   25 فيها  تورط 
م�ضالح  تكثف  ال�����ض��دد  ه��ذا 
جمهوداتها  ميلة  ولي��ة  اأم��ن 
اأ�ضكال  كل  ملحاربة  امليدانية 
�ضهر  خ���الل  خ��ا���ض��ة  اجل��رمي��ة 
مع  باملوازاة  الف�ضيل  رم�ضان 
اجلزئي،  احلجر  اإجراءات  تطبيق 
النيابة  اأم��ام  قدموا  املوقوفون 
 288 منهم  اأودع  و   ، املحلية 
يف  املوؤقت  احلب�ش  رهن  �ضخ�ضا 

املحاكمة. انتظار 
عي�ش علجية 

توقيف 258 متورطا من بينهم 18 
امراأة يف ق�ضايا اإجرامية مبيلة

الرئي�ضية  ال��وح��دة  ت��دخ��ل��ت 
�ضيدي  لولية  املدنية  للحماية 
مرور  حادث  اأجل  من  بلعبا�ش 
ثالجة  �ضاحنة  انقالب  يف  متثل 
حم��م��ل��ة ب��احل��ل��ي��ب ب��ال��ط��ري��ق 
�ضيدي  بلدية   07 رقم  الوطني 
اإ�ضابة  ت�ضجيل  مت   ، حل�ضن 
ال�ضائق يف  هو  و  واحد  �ضخ�ش 
العمر  البالغ من  حالة �ضدمة و 

�ضجلت  فقد  ،لالإ�ضارة  �ضنة   32
�ضيدي  لولية  املدنية  احلماية 
حوادث  يخ�ش  فيما  بلعبا�ش 
ما   2020 اأفريل  ل�ضهر  املرور 
عن  اأ�ضفرت  تدخال   52 يناهز 
بجروح  �ضخ�ضا   60 اإ�ضابة 
ع��دم  م��ع  اخل��ط��ورة  خمتلفة 

وفاة. حالة  اأي  ت�ضجيل 
م.رم�ضاين

انقالب �ضاحنة نقل احلليب وال�ضائق 
يف حالة �ضدمة ببلعبا�س 



09 رم�سانيات08
تقبل اهلل �صيامكم و قيامكم  اخلمي�س 07 ماي 2020 م 

املوافق  لـ 14 رم�سان 1441 هـ - العــدد 1994
اخلمي�س 07 ماي 2020 م 

املوافق  لـ 14 رم�سان 1441 هـ - العــدد 1994

دعــــــــــــــاء

ْذينيِ  ُتوؤَاخيِ َل  ُهمَّ  اللَّ  "
َو   ، اتيِ اْلَعرَثَ بيِ يهيِ  فيِ

َطاَيا  اخْلَ َن  ميِ يهيِ  فيِ ي  ْلنيِ اأَقيِ
َل  َو   ، اْلَهَفَواتيِ َو 
ْلَباَلَيا  ي َغَر�ضًا ليِ َعْلنيِ جَتْ
زَّ  َك َيا عيِ زِّ عيِ ، بيِ َو اْلآَفاتيِ

نَي". ميِ امْلُ�ْضليِ

اأخطاء بع�س ال�ضائمني :

1 - من النا�ش من يهتم باأحكام ال�ضيام من حالل وحرام وين�ضى اأن له اآداب يجب العمل به )كعدم 
ال�ضب والغيبة والغ�ش(

2 - الغفلة عن الدعاء قبيل الإفطار ، والن�ضغال عن متابعة الأذان بالكالم ، بل يجب عليه اأن يقول 
مثل ما يقول املوؤذن .

َك اأْفَطْرت( هذا احلديث �ضعيف رواه اأبو  ْزقيِ ْمُت َوَعَلى ريِ ُهمَّ َلَك �ضُ  3 - قول بع�ضهم عند الإفطار : )اللَّ
َماأُ َواْبَتلَّتيِ اْلُعُروُق َوَثَبَت اْلْجُر اإْن �َضاَء  داود)2359( )�ضعيف اجلامع4349( ، وال�ضحيح قول : )َذَهَب الظَّ

الله( رواه اأبو داود)2358( �ضححه الألباين يف �ضحيحه )2066(
4 - الهتمام الزائد يف اإعداد الفطور ، كاأن يزيد عن احلاجة .

الله  �ضلى  النبي  هدي  من  ولي�ش   ، خطاأ  فهذا   ، الأذان  من  النتهاء  بعد  يفطر  من  النا�ش  ومن   -  5
عليه و�ضلم.

6 - ومن اخلطاأ الإفطار على �ضيجارة بعد �ضماع الأذان .
7 - ومن اخلطاأ الإطالة يف تناول الإفطار بحيث تفوته �ضالة املغرب جماعة يف امل�ضجد ، وال�ضنة اأن 

تفطر على مترات وماء ثم ت�ضلي ، وبعد ال�ضالة تكمل بقية اإفطارك .
قراءة  اأو  وفوازير  وم�ضل�ضالت  اأفالم  من  الف�ضائية  القنوات  م�ضاهدة  يف  اإما   ، الوقت  اإ�ضاعة   -  8
املجالت الهابطة اأو �ضماع الأغاين اأو التجمع يف ال�ضوارع وغريها ، والله تبارك وتعاىل �ضي�ضاأل كل 

اإن�ضان عن وقته فيما اأفناه .
9 - ومن اخلطاأ الإ�رصاف يف اأكل ال�ضحور فيمالأ ال�ضائم بطنه بالطعام ، بل يجب عليه اأن ياأكل مبقدار 

، لأن كرثة الأكل تورث الك�ضل والفتور .
10 - بع�ش النا�ش ي�ضلي وتران يف اليوم والليلة ، فاإنه يوتر مع اإمامه يف �ضالة الرتاويح ، ويوتر 

اآخر الليل اجتهاداً منه وهذا خطاأ .
11 - كرثة اخلروج اإىل الأ�ضواق يف ليايل رم�ضان خا�ضة الن�ضاء ، وهذا خطاأ ل �ضيما اإذا مل يكن لهذا 

اخلروج �رصورة ملحة .
12 - هجر القراآن يف رم�ضان ، مير عند البع�ش ال�ضهر كله اأو بع�ضه ومل يتل فيه اآية من اآيات الله ، 

وهذا خطاأ كبري وغفلة �ضديدة.
 13 - العجلة يف قراءة القراآن ، فال يرتل بل يهذه كهذا  ال�ضعر ، فينبغي التاأين وعدم ال�ضتعجال 

والتاأثر مبا فيه .
 14 - منع بع�ش الآباء اأبنائهم من ال�ضيام ، بل يجب عليه اأن يحثهم وي�ضجعهم على ال�ضيام .

15 - اإ�رصار بع�ش املر�ضى على ال�ضيام مع امل�ضقة وهذا خطاأ ، فاإن الله رخ�ش للمري�ش اأن يفطر 
ويق�ضي فيما بعد .

اأو  النا�ش خا�ضة من لديهم �ضائق  به كثري من  ، وهذا خطاأ يقع  الكفار  اإىل  الفطر  اإخراج زكاة   16-
خادمة فيدفعون لهم وهذا ل يجوز .

17 - من النا�ش من ي�ضوم ول ي�ضلي ، فهذا �ضومه باطل ، وانه كافر كفراً خمرجًا عن امللة ، فعليه 
كافراً  كان  لأنه  الفائتة  ال�ضالة  ول  ال�ضوم  ق�ضاء  عليه  ولي�ش  ال�ضالة  وي�رصع يف  الله  اإىل  التوبة 

واأ�ضبح الآن م�ضلمًا .
18 - من اخلطاأ تقدمي �ضيام ال�ضت من �ضوال على ق�ضاء �ضيام رم�ضان ، فليبادر امل�ضلم على �ضيام 
الفر�ش الواجب عليه اأول كالق�ضاء على �ضيام ال�ضنة ، لأن الر�ضول �ضلى الله عليه و�ضلم قال: )َمْن 

( رواه م�ضلم ْهريِ َياميِ الدَّ اٍل. َكاَن َك�ضيِ ْن �َضوَّ ّتًا ميِ اَن َواأَْتَبَعُه �ضيِ اَم َرَم�ضَ �ضَ
19 - بع�ش الن�ضاء يخرجن اإىل الأ�ضواق متربجات متعطرات ، وهذا خطاأ عظيم .

20 - بع�ش الن�ضاء ي�ضلني الرتاويح يف امل�ضجد ول يلتزمن بالوقوف يف ال�ضف ، ورمبا �ضلت بنف�ضها 
خلف ال�ضف ، فهذا خطاأ ، وعلى هذا فاإذا �ضلت خلف ال�ضف وكان هناك مكان مت�ضع لها اأمامها بطلت 

ال�ضالة ، وال�ضف الأول خري لها من الثاين .

نافذة على احلقيقة

  الــفــهـم الــخــاطئ .. لالإ�ضــالم !

حدث يف
يفتحون  امل�سلمون   - هـ   264
مدينة �سرقو�سة يف �سقلية.

دم�سق  مدينة  يدخلون  العبا�سيون   - هـ   132
عا�سمة ااُلمويني حيث انهارت الدولة 

االأموية بعد عمر دام اأقل من قرن، وت�سلم 
بنو العبا�س الدولة ملدة زادت على خم�سة 

قرون، وكان اأولهم اأبا العبا�س ال�سفاح. وقد 
الحق العبا�سيون االأمويني، وقتلوا كل من 
ظفروا به منهم، ومل يفلت منهم اإال عبد 

الرحمن الداخل امللقب ب�سقر قري�س؛ حيث 
�س دولته باالأندل�س. هرب واأ�َسّ

عمل املراأة

متّرد على االأخالق والتقاليد .. اأم �ضجاعة 
ملواجهة واقع ال يرحم ؟

ذيب عمر 
 " الواقع  من  �ضاطعة  �ضورة  هي 
رجال يرف�ضون اجتياح املراأة مليدانهم 
ون�ضاء يرف�ضن البقاء داخل البيوت 
" يف زمن م�ضى كانت املراأة عندنا 
ل ُتفّرط يف حتقيق اأغلى حلم لديها 
نهارا ول  ليال  يراودها  الذي  احللم   ،
يفارق جممل تفكريها حتى جُت�ّضده 
على ميدان احلقيقة ، هذا احللم اأكيد 
زمن  لها  يختزل  بزوج  الظفر  هو 
عنها  وُيذيب  والرتقب  النتظار 
تبني  كي   ، والعزلة  الوحدة  ق�ضاوة 
احلياة  رحلة  معه  وت�ضق  اأ�رصة  معه 
املتبقية وُيخّل�ضها من العنو�ضة التي 
ويقيها   ، وزهوره  العمر  ربيع  تقتل 
واأحاديثهم  امل�ضمومة  النا�ش  نظرات 
ُتقّد�ضه  ! هذا فقط ما كانت  املدمرة 
عند  ان�ضغالتها  كامل  يف  املراأة 

لكن   ، الزواج  مرحلة  اإىل  و�ضولها 
يقولون  كما  املحال  من  احلال  دوام 
وطقو�ضه  خ�ضائ�ضه  زمن  ولكل 
الأمور  انقلبت  حيث   ، ووقائعه 
بالن�ضبة  الزمن  هذا  يف  واملفاهيم 
للمراأة التي اكت�ضحت معرتك ميدان 
واأ�ضبحت   ، الوا�ضع  بابه  العمل من 
و  للتحرك  عمالقة  م�ضاحة  متلك 
توظيف حريتها كما يحلو لها وكما 
الذي جعلها تتحّرر  ال�ضيء   ، ترغب 
ي�ضايقها  كان  الذي  احللم  ذلك  من 
اأن  لدرجة   ، يريحها  كان  مما  اأكرث 
ينزعجن  ل  اأ�ضبحن  بع�ضهن 
 ، ونتائجها  العنو�ضة  خطورة  من 
النجاح  على  تفكريهن  واأقت�رص 
عامل  و�ضط  لئقة  حياة  �ضمان  يف 
 ، مرعبا  قا�ضيا  بات  الذي  الرجال 
رغم اأن املادة وحدها غري كافية لنيل 
تغرّيت  لقد   ، ال�ضتقرار  و  الهناء 

الكثري من الأ�ضياء والأمور يف حياة 
امراأة هذا الزمن ، واأهم تلك الأ�ضياء 
والتحدي  اجلهد  عظيم  ُتنفق  اأنها 
حتى ُتثبت  باأنها اإن�ضانة قوية كباقي 
خادمة  جمرد  ولي�ضت  الب�رص  كل 
ُمطالبة بخدمة الرجل والتكفل بكل 
واملُرهقة  املُتعبة  املنزلية  الأعمال 
الرجال  يرف�ش  ذلك  مقابل  لكن   !!
اأن  على  ويوؤكدون  ال�ضمت  التزام 
عمل املراأة ي�ضلبها اأخالقها واأنوثتها 
اإىل  ومينحها حرية كربى قد تقودها 
نفق مظلم ! وقد يجّرها اإىل م�ضاكل 
�ضيئا  اأ�ضبح  الذي  بالطالق  تنتهي 
عاديا بالن�ضبة للمراأة العاملة القادرة 
على موا�ضلة حياتها مبفردها ، وحتى 
ل نن�ضى هناك الكثريات من الن�ضاء 
العمل  مزاولة  يف  اأبدا  ُيفكّرن  ل 
ومهما  م�ضتوى  من  بلغن  مهما 
اقتنعن  ، لأنهن  الظروف  �ضاعدتهن 

باأن مكان املراأة احلقيقي هو يف بيتها 
دورها  لأن  ذلك   لها غري  خيار  ول 
ولي�ش  اأ�رصتها  داخل  وي�ضمو  يكرب 
خارجها ، ولأنهن مقتنعن اأن املجتمع 
اأبدعن  ثورته �ضدهن مهما  �ضيعلن 
يف جمالهن !! وهكذا يبقى جمتمعنا 
ي�ضارع الختالف بني الرجل واملراأة 
املراأة  مغادرة  ب�ضدة  يرف�ش  هو   ،
ال�ضغل  ميدان  يف  ملزاحمته   البيت 
ومعانقة حرية خاطئة ، وهي ترف�ش 

البقاء
كربيائها  لقهر  البيت  اأ�ضوار  داخل 
وتغازل   ، واآفاقها  وطموحاتها 
الذات  اإثبات  اأجل  من  الوظيفة 
ومواجهة م�ضاعب احلياة ، وبني ذاك 
وهذا نبقى نحن يف انتظار وجهات 
كل  عن  البعيدة  احلقيقية  نظركم 

خلفيات اأو ح�ضابات �ضّيقة.

�ضحتك يف رم�ضان :

 املقادير 
احلجم  متو�ّضطة  بطاط�ش 

مق�رّصة ومفّرغة - كيلوغرام 
 + اأكواب   4  - نباتي  •زيت 

ملعقتان كبريتان 
•ب�ضل مفروم فرمًا ناعمًا - 2 

•حلم مفروم - 500 غرام 
•ملح - ن�ضف ملعقة �ضغرية 

ملعقة  ن�ضف   - اأ�ضود  •فلفل 
�ضغرية 

•لتح�ضري ال�ضل�ضة: 
•ثوم مهرو�ش - ف�ضان 

•زيت نباتي - ملعقتان كبريتان 
•مرق حلم - كوبان 

•طماطم مق�رّص ومقّطع - 3 
ملعقتان   - طماطم  •معجون 

كبريتان 
•فلفل اأ�ضود - بح�ضب الرغبة 

•ملح - بح�ضب الرغبة 
•للتقدمي: 

•اأرز مفلفل - بح�ضب الرغبة 

طريقة العمل
الزيت يف  من  اأكواب   4 حّمي   -  1
البطاط�ش  مقالة عميقة واقلي فيه 

حتى يتغرّي لونها.
2 - يف مقالة اأخرى، حّمي ملعقتني 
بها  وقّلي  الزيت  من  كبريتني 

الب�ضل حلواىل 3 دقائق.
بامللح  ونّكهي  اللحم  اأ�ضيفي   -  3

والفلفل الأ�ضود.
حتى  النار  على  املزيج  اأتركي   -  4
ين�ضج اللحم مع التقليب من وقت 

اإىل اآخر.
5 - اإرفعي القدر عن النار ووّزعي 
حبات  يف  بالت�ضاوي  احل�ضوة 

البطاط�ش.
حرارة  على  الفرن  حّمي   -  6

متو�ّضطة.
حّمي  ال�ضل�ضة،  لتح�ضري   -  7
يف  الزيت  من  كبريتان  ملعقتان 
وقّلي  متو�ّضطة  حرارة  على  قدر 

فيه الثوم.
واتركي  الطماطم  اأ�ضيفي   -  8

املزيج على النار حلواىل 5 دقائق.
9 - اأ�ضكبي مرق الدجاج ومعجون 
الطماطم ثّم نّكهي ال�ضل�ضة بامللح 

والفلفل الأ�ضود بح�ضب رغبتك.
البطاط�ش يف �ضينية  10 - �ضّفي 

فرن وا�ضكبي ال�ضل�ضة فوقها.
الفرن  اإىل  ال�ضينية  اأدخلي   -  11

حلواىل 25 دقيقة.
جانب  اإىل  البطاط�ش  قّدمي   -  12

الأرز املفلفل.

 بطاط�س حم�ضوة باللحم 
املفروم

الطبـــــق الرئي�ضـــــي راأي

فالفل �ضهلة
مــــقبـــــــــــالت

املقادير
 حّم�ش منقوع يف املاء قبل 12 �ضاعة على الأقل - 500 غرام

    ثوم - 3 ف�ضو�ش /    ب�ضل كبري احلجم - 1
    بطاط�ش - 2/    بهارات فالفل - ملعقة �ضغرية

    بقدون�ش - ربع رزمة/    ملح - بح�ضب الرغبة
    بيكاربونات ال�ضوديوم - ن�ضف ملعقة �ضغرية

طريقة العمل
- يف اخلالط الكهربائي، اإطحني طحنًا ناعمًا احلم�ش، الثوم، الب�ضل، 

البطاط�ش، البقدون�ش، بهارات الفالفل وامللح.
- بيديك، اإدعكي جيداً املزيج واأ�ضيفي اإليه بيكربونات ال�ضوديوم.

اخلا�ضة  الآلة  ا�ضتخدام  )ميكنك  كرات  هيئة  على  املزيج  �ضّكلي   -
بالفالفل اإذا كانت متّوفرة لديك(.

- يف قدر، حّمي زيتًا غزيراً.
- �ضعي قطع الفالفل يف الزيت وخففي النار قلياًل.

- اأتركي قطع الفالفل حتى تن�ضج متامًا وتتخذ لونًا ذهبيًا.
- اأخرجي الفالفل من الزيت و�ضعيها على حمارم ورقّية ثّم قّدميها.

مالك  بن  اأن�ش  عن  الرتمذي  وروى 
اإىل  رجٌل  جاَء  قال:  عنه  الله  ر�ضي 
َم  و�ضلَّ عليهيِ  ُه  اللَّ �ضلَّى  اللهيِ  ر�ضوليِ 
؟  اعةيِ فقاَل: يا ر�ضوَل اللهيِ متى قياُم ال�ضَّ
َم اإىل  ُه عليهيِ و�ضلَّ بيُّ �ضلَّى اللَّ فقاَم النَّ
"اأيَن  ا َق�ضى �ضالَته قاَل:  الةيِ فلمَّ ال�ضَّ
جُل  "، فقاَل: الرَّ اعةيِ ائُل عن قياميِ ال�ضَّ ال�ضَّ
هيِ قاَل: "ما اأعددَت َلها"  اأنا يا ر�ضوَل اللَّ
َلها  اأعددُت  ما  اللهيِ  ر�ضوَل  يا  قاَل: 
اأحبُّ  اأينِّ  اإلَّ  �ضوٍم  ول  �ضالٍة  كبرَي 
�ضلَّى  اللهيِ  ر�ضوُل  فقاَل  ور�ضوَله  َه  اللَّ
اأحبَّ  من  مَع  "املرُء  َم:  و�ضلَّ عليهيِ  ُه  اللَّ
فرَح  راأيُت  فما  اأحببَت"،  َمن  مَع  واأنَت 

هذا. امل�ضلموَن بعَد الإ�ضالميِ فرَحهم بيِ

االأكل وال�ضرب من قيام
َب  �رَصيِ اأنه  َعْنُه  ُه  اللَّ َي  َر�ضيِ ّي  َعليِ عن 

اأََحُدُهْم  َيْكَرُه  َنا�ًضا  اإيِنَّ   : َقاَل  ثم  ًما  َقائيِ
َراأَْيُت  ينِّ  َواإيِ ٌم،  َقائيِ َوُهَو  َب  َي�رْصَ اأَْن 
َفَعَل  َم  َو�َضلَّ َعَلْيهيِ  ُه  اللَّ لَّى  �ضَ يَّ  بيِ النَّ
البخاري  روى  َفَعْلُت.  َراأَْيُتُموينيِ  َكَما 
َي  ٍب َر�ضيِ ي َطاليِ يَّ ْبَن اأَبيِ )5615( عن َعليِ
ا�ُش  ًما، َفَنَظَر اإيَِلْيهيِ النَّ َب َقائيِ ُه َعْنُه �رَصيِ اللَّ
اإيِْن  َتْنُظُروَن!  َما  َفَقاَل:  اأَْنَكُروُه  ُهْم  َكاأَنَّ
ُه  لَّى اللَّ يَّ �ضَ بيِ ْيُت النَّ ًما َفَقْد َراأَ ْب َقائيِ اأَ�رْصَ
ْب  اأَ�رْصَ َواإيِْن  ًما،  َقائيِ ُب  َي�رْصَ َم  َو�َضلَّ َعَلْيهيِ 

ُه َعَلْيهيِ  لَّى اللَّ يَّ �ضَ بيِ ًدا َفَقْد َراأَْيُت النَّ َقاعيِ
وقال  اأحمد  رواه  ًدا.  َقاعيِ ُب  َي�رْصَ َم  َو�َضلَّ
اأحمد �ضاكر اإ�ضناده �ضحيح اه�َعْن اْبنيِ 
َناأُْكُل  ا  ُه َعْنُهما َقاَل: ُكنَّ َي اللَّ ُعَمَر َر�ضيِ
ُه َعَلْيهيِ  لَّى اللَّ هيِ �ضَ َعَلى َعْهديِ َر�ُضوليِ اللَّ
َوَنْحُن  ُب  َوَن�رْصَ ي،  مَنْ�ضيِ َوَنْحُن  َم  َو�َضلَّ
َياٌم. رواه الرتمذى ب�ضند �ضحيح وقد  قيِ
باأن  الأحاديث  هذه  بني  العلماء  جمع 
هو حممول  واإمنا  للتحرمي،  لي�ش  النهي 
على الإر�ضاد ، واأن الأف�ضل اأن ي�رصب 
لَّى  �ضَ النبي  �رصب  واأحاديث  جال�ضًا، 
قائمًا تدل على جواز  َم  َو�َضلَّ َعَلْيهيِ  ُه  اللَّ

ذلك والله اأعلم.

اأنــت مــع مــن اأحــببــت

ب�ضيطة  تبدو  كلمة   " اللتزام 
لكنها عمالقة يف تفا�ضريها 

ل  ك��ي��ف   " وم�����ض��ام��ي��ن��ه��ا 
ول  ثقيلة  الواقع  يف  واإفرازاتها 

ح�رص لها ؟؟!
الع��ت��دال  اإىل  ن��ط��م��ح  ك��ل��ن��ا 
وال�ضتقامة ونطلبهما من غرينا 
ديننا وجتاوبا مع  امتثال لطبيعة 

، حقيقة واأ�ضل عقيدتنا 
ف��ّم��ن م��ّن��ا ي��ح��ب الن��ح��الل 
الأخالقي والنزلق العقائدي ؟

يف  التطرف  يبتغي  مّنا  وّم��ن 
الأمور الدينية والدنيوية ؟

فطريق الُر�ضد وال�ضواب يلزمنا 
به الإ�ضالم ، وكل 

من  بتوفيق  اإل  يتحقق  ل  هذا 
عند الله عز وجل الهادي

من  ي�ضاء  من  الفالح  �ضبيل  اإىل 
عباده ، لكننا ن�ضعر 

وال�ضتغراب  بالده�ضة  اأحيانا 
تقابلنا  والأ�ضف عندما 

ح�ضبناها  التي  الوجوه  بع�ش 
تفقه حقيقة الأمور كما يجب

درب  واخ��ت��ارت   ، وينبغي   

الديني احلقيقي وطّلقت اللتزام 
 ، الدنيوية وفتنها  الأحداث   كل 

اأننا نتفاجاأ عندما غري 
لي�ش  ظاهرها  اأن  منها  نقرتب   

من الإ�ضالم يف �ضيء ! 
التي  الب�رصية  النماذج  هذه  جتد 

من ال�ضعب اأن حتكم 
بقية  مع  تتعامل  باطنها  على 

الب�رص  بتحفظ وكربياء 
من  ال��ك��ث��ري  فيها  وب��ن��ظ��رات 
 !. والتكرب  والتعايل  ال�ضخط 

ُيعلمنا اأهكذا 
الإ�ضالم ويحثنا ؟! طبعا الإ�ضالم 

العظيم بريء من كل هذه 
فالعمل   ، املنظمة  اخلزعبالت 
وطرقا  اأخالقا  يتطلب  لالإ�ضالم 

راقية 
لإ����ض���اءة ال��ق��ل��وب وت��وح��ي��د 

النفو�ش واإ�ضاعة اخلري ، لأن 
للعقائد  احلقيقي  اجل��اد  البناء 

احل�ضنة باملعاملة  يتم  وال�رصائع 
والتوا�ضل املثمر واحلوار املرن ، 

ال�ضحيح  الإ�ضالم  فهل 
ح�ضب  ال�ضالم  باإلقاء  ياأمرنا 

ين�ضحنا  الإ�ضالم  هل  ؟!  مزاجنا 
بالعزلة 

؟!  الب�رص  خمالطة  عن  والبتعاد 
هل الإ�ضالم يفر�ش علينا اأداء

نعرف  ؟!  الدينية وفقط  ال�ضعائر 
اأنا�ضا ما ذهبوا اإىل امل�ضجد 

عن  اأب�ضارهم  غ�ضوا  ل  يوما 
النظر حلظة ، لكنهم يبهرونك 

بلطفهم  وي�ضحرونك  مبعاملتهم 
وطيبتهم ، فيا اأنتم ل ت�ضوهوا 

الذي  احلقيقيني  امللتزمني  �ضورة 
النوايا وعقدوا العزم اأخل�ضوا 

 !! قومهم  اأف�ضد  ما  تغيري  على 
الإ�ضالم  �ضلوكات  اإىل  ع��ودوا 

احلقيقية 
اأو اأف�ضحوا الطريق للذين فهموا 

ووعوا ، والأكيد اأن للقراء 
اأراء  الكرام على اختالف فئاتهم 

ومواقف واجتهادات ول�ضنا 
لهذه  روؤي��ت��ن��ا  ف��ر���ش  ب�ضدد 
قا�ضما  هناك  فقط   ، الق�ضية 

م�ضرتكا 
يعرفون  الرجال  اأن  اجلميع  بني 

باحلق ل العك�ش ، ول�ضنا هنا 

واإمنا  اأح��دا  نهاجم  اأو  لنحا�ضب 
لنعاتب اأحبة لنا ون�ضلط ال�ضوء 
تفعل  اأن  �ضاأنها  من  ظاهرة  على 

ايجابيا  فعلتها يف واقعنا 
اأو �ضلبيا ، وما اأ�ضعب اأن تكون 

اإذا غابت عنك  ملتزما فعليا 
�ضاحبتك  اأو  املفهوم  هذا  ثقافة 
الفهم  لأن   ، حوله  غمو�ضات 

اخلاطئ
بقدا�ضته  امل�ضا�ش  �ضاأنه  من  له 
وغاياته املثلى ، وهذا ما نالحظه 

يف 
اللتزام  اأ�ضبح  حيث  جمتمعنا 

�ضحية العديد ممن ميثلونه ،
فاللتزام ممار�ضات ترتجم اأخالق 
يحتاجها  التي  الراقية  الإ�ضالم 

املجتمع 
واقعنا  اأن  بل   ، منها  ويتغذى 
نظرا لأزماته اخلا�ضة يحتاج اإىل 
الل��ت��زام ب��رج��ال ي��وؤم��ن��ون به 
تتعدى  التي  ل�ضبله  ومدركون 

الت�ضورات
ال�ضيقة جدا !! 

عمر ذيب 

يف  وخا�ضة  ال�ضكان  اأغلب  اإليها  يلجاأ  التي  اتها 
وعتق  ومغفرة  رحمة  �ضهر  رم�ضان  الله  جعل 
من النار ، وجعله اأي�ضا مو�ضما للعبادة يف �ضالة 
و�ضيام وتهجد وقراءة للقراآن وفوق هذا ذاك يلتزم 
فال   ، نبوية يف طعامه و�رصابه  باآداب  امل�ضلم  فيه 
ينال يف كل ركن من  بل   ، بدنه فح�ضب  ي�ضون 
الأجر واملثوبة  النبوي  ال�ضحي  النظام  اأركان هذا 

من الله .
1.عجل بالإفطار : فقد اأو�ضى ر�ضول الله �ضلى 
ل   ": فقال  بالإفطار  بالتعجيل  و�ضلم  عليه  الله 
 . " متفق عليه  النا�ش بخري ما عجلوا الفطر  يزال 
ووراء ذلك فوائد طبية واآثار �ضحية ونف�ضية هامة 
لل�ضائمني . فال�ضائم يف اأم�ش احلاجة اإىل ما يذهب 
. والتاأخري يف الإفطار يزيد  �ضعور الظماأ واجلوع 
انخفا�ش �ضكر الدم ويوؤدي اإىل ال�ضعور بالهبوط 
العام، وهو تعذيب نف�ضي تاأباه ال�رصيعة ال�ضمحاء .
 : وماء  مترات  ب�ضع  اأو  رطبات  على  افطر   .2
فال�ضائم يكون بحاجة اإىل م�ضدر �ضكري �رصيع 
اله�ضم ، يدفع عنه اجلوع ، مثلما يكون يف حاجة 
املواد  امت�ضا�ضا  الغذائية  املواد  واأ�رصع   . املاء  اإىل 
التي حتتوي على �ضكريات اأحادية اأو ثنائية . ولن 
حينما   ، املطهرة  ال�ضنة  به  جاءت  مما  اأف�ضل  جتد 

يفتتح ال�ضائم اإفطاره بالرطب واملاء .
3. افطر على مرحلتني : فمن �ضنن الر�ضول �ضلى 
ويعجل   ، فطره  يعجل  كان  اأنه  و�ضلم  عليه  الله 

على  يقدمها  كان  حيث   ، املغرب  �ضالة 
حكمة  ذلك  ويف   . فطره  طعام  اإكمال 
الطعام  من  ب�ضيطة  كمية  فدخول  بالغة 
طعام  اإدخال  دون  فرتة  تركها  ثم  للمعدة 
للمعدة  ب�ضيطا  منبها  يعد  عليها  اآخر 
نف�ضه  الوقت  يف  ويزيل   . والأمعاء 

ال�ضعور بالنهم وال�رصاهة .
4. جتنب النوم بعد الإفطار : فالإفراط يف الطعام 
ويدفع  واخلمول  الك�ضل  على  يبعث  ذكرنا  كما 
ال�ضائم اإىل النوم بعد الإفطار ، مما يحرم املري�ش 

من �ضالة الع�ضاء والرتوايح .
اأو�ضى  : فقد  ال�ضحور بركة  فاإن يف  5. ت�ضحروا 
بال�ضحور يف  الله عليه و�ضلم  الله �ضلى  ر�ضول 
حديثه امل�ضهور : " ت�ضحروا فاإن يف ال�ضحور بركة 
" . متفق عليه .ول �ضك اأن وجبة ال�ضحور - واإن 
اأو الإعياء  قلت - مفيدة يف منع حدوث ال�ضداع 
اأثناء النهار ، كما متنع ال�ضعور بالعط�ش ال�ضديد .

روى  فقد   : رم�ضان  يف  ال�ضواك  على  حافظ   .7
البخاري يف �ضحيحه عن عامر بن ربيعة قال : " 
راأيت النبي �ضلى الله عليه و�ضلم ي�ضتاك ، وهو 
�ضائم ما ل اأح�ضي ول اأعد " . ويف ال�ضواك فوائد 
العلم  اأثبت  ، وقد  والأ�ضنان  اللثة  ل�ضالمة  عديدة 
احلديث اأن هناك ثمان مواد كيميائية يف ال�ضواك ، 
تعمل يف تبيي�ش الأ�ضنان وتقوية اللثة وحماربة 

اجلراثيم واحلفاظ على رائحة زكية يف الفم .

ال�ضالة  فوائد  فمن    : الرتاويح  �ضالة  الزم   .8
ال�ضحية اأنها جمهود بدين ب�ضيط منتظم الإيقاع 
فاإن   . وال�ضجود  الركوع  حركات  وبخا�ضة   ،
فيحدث   ، والأمعاء  املعدة  على  ي�ضغط  امل�ضلي 
 ، اله�ضم  لعملية  وت�رصيع   ، حلركاتهما  تن�ضيط 
بالتخمة  الإح�ضا�ش  عن  بعيدا  بعدها  امل�ضلم  فينام 
وع�رص اله�ضم . ويف و�ضوء امل�ضلم و�ضالته يف 
جو رم�ضان �ضعور خا�ش براحة القلب ، و�ضكينة 
النف�ش ، والبعد عن القلق والتوتر الع�ضبي . ويف 
ذلك �ضفاء لالأمرا�ش الباطنية الناجمة عن اأ�ضباب 
نف�ضية .  قال ر�ضول الله �ضلى الله عليه و�ضلم : 
" لل�ضائم فرحتان : فرحة حني يفطر ، وفرحة حني 

يلقى ربه " رواه الرتمذي .
10. ا�ضاأل الله العافية : فال�ضحة تاج على روؤو�ش 
قا�ضى  ومهما   . املر�ضى  اإل  يراه  ل  الأ�ضحاء 
فاإن   ، ال�ضداع  اأو  والعط�ش  اجلوع  من  ال�ضائم 
اأخي  يا  وتذكر   ، حمدود  غري  الله  عند  ذلك  اأجر 
اأيام رم�ضان متر  اأن هناك مر�ضى يتح�رصون على 
العجز  عليهم وهم ل ي�ضتطيعون �ضومها ب�ضبب 

اأو املر�ش . 

قبل البدء كان هذا الت�ضاوؤل : هل �ضحيح اأن الوظيفة ت�ضلب املراأة اأنوثتها ومروءتها ؟! هل �ضحيح اأن مكان املراأة 
احلقيقي هو يف قلب بيتها ال خارجه ؟ 



اأ�ضرى  فل�ضطينيون

بقلم :االأ�ضري الفل�ضطيني -  
اأ�ضامة االأ�ضقر 

-------------------
للجزء  اإ���رصائ��ي��ل  اح��ت��الل  ب��ع��د 
التاريخية  فل�ضطني  من  الثاين 
ت�ضميتها  على  ا�ضطلح  والتي 
من  ب��رزت  العام76    اأرا���ض��ي 
ج��م��ل��ة ال��ه��م��وم ال��ت��ي اأف��رزه��ا 
�ضيا�ضية  ق�ضية  الح��ت��الل  ه��ذا 
وهي  واح���د  اآن  يف  ن�����ض��ان��ي��ة  واإ
الفل�ضطينيني  الأ����رصى  ق�ضية 
والذين  الإ�رصائيلية  ال�ضجون  يف 
جت���اوز ع��دده��م امل��ل��ي��ون اأ���ض��ري 
الآلف  مئات  اأم�ضوا  فل�ضطيني 
هذه  ق�ضبان  داخل  ال�ضنوات  من 
اأب�ضط  من  حمرومني  ال�ضجون 
التي  الإن�ضانية  احلياة  ���رصوط 
الدولية  املواثيق  عليها  ن�ضت 
العاملية،  الإن�ضان  حقوق  وهيئات 
العتقال  �ضيا�ضة  اإف��رازات  ومن 
الإهمال  ق�ضية  برزت  التع�ضفية 
ت�ضعى  وال��ذي  املتعمد  الطبي 
الأ�ضري  لقتل  خالله  من  اإ�رصائيل 

ب��ط��يء  ب�����ض��ك��ل  الفل�ضطيني 
حيث  للقتل  وا�ضحة  اأداة  وبدون 
بها  يو�ضع  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  اإن 
�ضتنتج  ال�ضجون  داخل  الأ���رصى 
املتابعة  وقلة  اأمرا�ش،   حمالة  ل 
النظافة  وانعدام  والتهوية  الطبية 
احلياة  و�رصوط  ال�ضحي  والطعام 
امل�ضتحيل  م��ن  جت��ع��ل  الأخ����رى 
من  لفرتة  الإن�ضان  ي�ضتمر  اأن 
واأن  خا�ضة  اأمرا�ش  دون  الزمن 
ع�رصات  يق�ضون  اأ���رصى  هناك 
ومنهم  ال�ضجون  بداخل  ال�ضنوات 
داخل  عامًا  لأربعني  و�ضل  من 
لأب�ضط  الفاقدة  ال�ضجون  ه��ذه 
هذا  الإن�ضانية  احل��ي��اة  ���رصوط 
اأكرث  ا�ضت�ضهاد  عنه  نتج  الأم��ر 
داخل  فل�ضطيني  اأ�ضري   220 من 
بني  م��ا  الإ���رصائ��ي��ل��ي��ة  ال�ضجون 
الطبي  والإه��م��ال  العمد  القتل 
مت  عديدة  حالت  فهناك  املتعمد 
ال�ضجانني  يد  على  بارد  بدم  قتلها 
وهناك  الإ�رصائيليني  واملحققني 
ب�ضحة  دخلوا  الذين  الع�رصات 
وبعد  ب�ضيطة  باإ�ضابة  اأو  جيدة 

با�ضت�ضهاده  اجلميع  يتفاجئ  اأيام 
اأن  عن  ناهيك  غام�ضة،  بظروف 
�ضهريًا  يعتقلون  الذين  املئات 
مزمنة   اأمرا�ش  بالأ�ضل  لديهم 
اأثناء  الأمرا�ش  بهذه  اأ�ضيبوا  اأو 
بحاجة  يجعلهم  مما  التحقيق  فرتة 
م�ضتمرة  طبية  ملتابعة  ما�ضة 
غري  وه��ذا  ال�ضاعة  م��دار  وعلى 
ما  واإذا  متوفر  وغري  به  م�ضموح 
الحتالل  �ضجون  اإدارة  ا�ضطرت 
تر�ضله  فاإنها  للعالج  الأ�ضري  لنقل 
بها  متوفر  غري  مغلقة  غرف  اإىل 
اأو  الطبية  الأجهزة  من  نوع  اأي 
من  الطبية  املراقبة  اأو  املتابعة  
عليه  يطلق  ما  وهذا  الأطباء  قبل 
املتواجد  الرملة  �ضجن  م�ضفى 
دائمة  حالة  ثالثني  من  اأك��رث  به 
مزمنة  اأمرا�ش  اأو  اإعاقة  بني  ما 
يف  وه��م  وغ��ريه  ال�رصطان  مثل 
للموت  م��ع��ر���ض��ون  ي���وم  ك��ل 
متابعتهم  ع��دم  ب�ضبب  البطيء 
املنا�ضبة.  العالجات  واإعطائهم 
الوباء  هذا  يعي�ش  والعامل  واليوم 
يتهدد  كورونا  امل�ضمى  القاتل 

خطر  الفل�ضطينيني  الأ�����رصى 
اإن�ضانية  كارثة  ي�ضكل  قد  دائم 
ب�ضبب  وذل��ك  احلقيقي  باملعنى 
ال�ضجون  داخل  الكتظاظ  طبيعة 
الح��ت��الل  �ضجون  اإدارة  ولأن 
بحياة  م��ع��ن��ي��ة  غ��ري  ب��الأ���ض��ل 
ي�ضكلون  الذين  املنا�ضلني  هوؤلء 
ال�ضلبة  النواة  الحتالل  بنظر 
والدفاع  مقاومته  على  القادرة 
ل�ضعب  امل�����رصوع��ة  احل��ق��وق  ع��ن 
هو   ال��ذي  الوباء  فهذا  فل�ضطني 
ي�رصب  ال���ذي  الأك���رب  اجل��ائ��ح��ة 
حقيقي  تهديد  ي�ضكل  ال��ع��امل 
الفل�ضطينيني  الأ�رصى  اآلف  حلياة  
حمايتهم  اإ�رصائيل  ترف�ش  الذين 
فقد  عنهم،  الإفراج  اأو  وعالجهم 
الأ�ضا�ضي  الهتمام  اأن  لوحظ 
اجلنائيني  الأ�رصى  على  تركز  قد 
اإ�رصائيليون  مواطنون  هم   الذين 
احتياجاتهم  كامل  توفري  حيث 
جزء  عن  الإفراج  فيها  مبا  الطبية 
الأ�رصى  عند  يتم  ما  بعك�ش  منهم 
بال  يرتكون  الذين  الفل�ضطينيني 

طبية. متابعة  اأو  رعاية 

االأ�ضرى الفل�ضطينيون ما بني االإهمال الطبي وكورونا

جمعية نادي االأ�ضري الفل�ضطيني

فريدمان يوؤكد ا�ضتعداد وا�ضنطن لالعرتاف ب�ضيادة 
املناطق هذه  "ا�ضرائيل" على 

لدى  الأم��ري��ك��ي  ال�ضفري  ب���دى  اأ
ف��ري��دم��ان  دي��ف��ي��د  اأبيب"  "تل 
ب��الده  ا�ضتعداد  الأرب��ع��اء  اأم�����ش 
ل���الع���رتاف ب�����ض��ي��ادة الح��ت��الل 

الأردن  غ��ور  على  الإ���رصائ��ي��ل��ي 
املحتلة،  بال�ضفة  وامل�ضتوطنات 
املقبلة.واأو�ضح  الأ�ضابيع  خالل 
الأمريكي  العرتاف  اأن  فريدمان 

الأردن  غور  على  ا�رصائيل  ب�ضيادة 
اأعلنت  حال  �ضيتم  وامل�ضتوطنات 
على  �ضيادتها  فر�ش  "اإ�رصائيل" 

املناطق. تلك 
مع  مقابلة  ج��اء  فريدمان  وق��ال 
هيوم"  "ي�رصائيل  ���ض��ح��ي��ف��ة 
اليوم  منها،  اأجزاًء  ن�رصت  العربية، 
العمليات  بع�ش  "هناك  الأربعاء: 
قرار  قبل  ا�ضتكمالها  يجب  التي 
ب�ضكل  تعتمد  وال��ت��ي  ال�����ض��م 
)اإ�رصائيل("واأو�ضح  على  اأ�ضا�ضي 
جديدة  �رصوط  هناك  تكون  لن  اأنه 

املتحدة. الوليات  جانب  من 
واأكد اأن "العن�رص الأكرث اأهمية هو 
الحتالل  حكومة  على  يجب  اأنه 

ال�ضيادة،  تعلن  اأن  الإ�رصائيلي 
على  نحن  ذلك  وبعد  نحن،  ولي�ش 

بها". لالعرتاف  ا�ضتعداد 
يف  البناء  بتجميد  يتعلق  وفيما 
القرن(،  )�ضفقة  وفق  امل�ضتوطنات 
يتعلق  الأمر  اأن  فريدمان  اأو�ضح 
امل�ضتوطنات،  تو�ضيع  مبنع  فقط 
ول��ك��ن ل��ي�����ش وق���ف ال��ب��ن��اء يف 
الرئي�ش  وك���ان  امل�����ض��ت��وط��ن��ات. 
يف  اأعلن  ترامب  دونالد  الأمريكي 
 ،2017 الأول  كانون  دي�ضمرب/   6
ب�ضطريها  ب��ال��ق��د���ش  الع����رتاف 
عا�ضمة  وال��غ��رب��ي  ال�����رصق��ي 
ال�ضفارة  نقل  ثم  ل�"اإ�رصائيل"، 

. ليها اإ
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اأخبار فل�ضطني

تقرير  ف��ى  الأ���ض��ري  ن���ادي  ق���ال 
الحتالل  ق��وات  اإن  عنه،  �ضادر 
مطلع  منذ  اعتقلت  الإ�رصائيلي، 
من  اأك��رث    ،2020 اجل��اري  العام 
خالل  مقد�ضيًا،   م��واط��ن��ًا   600
طالت  يومية  اعتقال  عمليات 
ومنها  ال��ف��ئ��ات،  ك��اف��ة  خ��الل��ه��ا 
نادي  واأ�ضاف  والفتية.  الأطفال 
اأنه ورغم ا�ضتمرار انت�ضار  الأ�ضري، 
الحتالل  �ضلطات  وا�ضلت  الوباء، 
وا�ضتهداف  الع��ت��ق��ال،  حمالت 

اأدوات  بكافة  املقد�ضي  املجتمع 
عمليات  ل���ض��ي��م��ا  ال��ت��ن��ك��ي��ل، 
وامل��ت��ك��ررة،  اليومية  الع��ت��ق��ال 
حيث  ال��ي��وم،  فجر  اآخ��ره��ا  وك��ان 
الإ�رصائيلي  الحتالل  قوات  �ضنت 
الأقل  على  طالت  اعتقالت،  حملة 
عام  اأمني  بينهم  من  مواطنًا،   )13 (
للقد�ش  الوطني  ال�ضعبي  املوؤمتر 
مكتبه  ومدير  النت�ضة،  بالل  اللواء 
اللواء  اإىل  اإ�ضافة  الأ�ضهب،  معاذ 
حملة  طالت  كما  عو�ش.  عماد 

والكاتبة  النا�ضطة  العتقالت، 
وم�ضطفى  حامت،  رانيا  املقد�ضية 
وال�ضحفي  الغول،  اأبو زهرة، وجاد 
اعتقال  جرى  كما  عبيدات،  تامر 
بلدة  من  اآخرين  مواطنني  ل�ضتة 
رم�ضان  حممود  وهم:  العي�ضاوية 
عبيد،  حم��م��د  وحم��م��ود  ع��ب��ي��د، 
عواد،  واأم��ري  عبيد،  اأمي��ن  و�ضياء 
وعبود  الك�ضواين،  علي  ويو�ضف 
درب��ا���ش. واأ���ض��ار ن��ادي الأ���ض��ري 
وا�ضل  العام  هذا  وخالل  اأنه  اإىل 

العتقال  عمليات  تنفيذ  الحتالل 
عدنان  القد�ش  ملحافظ  املتكررة 
فادي  القد�ش  �ضوؤون  ووزير  غيث، 
بداية  يف  اآخ��ره��ا  وك��ان  الهدمي 
اإىل  لفتًا  املا�ضي،  ني�ضان  �ضهر 
القد�ش  يف  العتقال  عمليات  اأن 
املحافظات  مع  مقارنة  الأعلى  هي 
منذ  ت��رك��زت  وال��ت��ي  الأخ����رى، 
بلدة  يف  املن�رصم  العام  منت�ضف 

وية. لعي�ضا ا

االحتالل اعتقل اأكرث من 600 مواطن مقد�ضي منذ مطلع العام اجلاري

االأ�ضري عبد اهلل 
الربغوثي

تاريخ  يف  حكم  �ضنةاأعلى   5200 و  موؤبدًا   67
الب�ضرية:

يف  املت�ضابكة  اأعوامه  الربغوثي  الله  عبد  يق�ضي 
املكتوب،  الب�رصية  تاريخ  الأعلى يف  هو  بحكم  ال�ضجن، 
مقتل  مل�ضوؤوليته عن  عام،   5200 اإىل  اإ�ضافة  موؤبداً   67
بني  نفذت  التي  العمليات  �ضل�ضلة من  اإ�رصائيليًا يف   66

عامي 2000، و2003.
الكويت يف  الربغوثي يف  الله  عبد  غالب  الله  عبد  ولد 
مدينة  �ضمال  رميا  بيت  بلدة  من  واأ�ضوله   ،1972 العام 
رام الله، �ضارك �ضد القوات الأمريكية يف حرب اخلليج 
الأوىل قبل اأن يكمل الثامنة ع�رصة، اعتقل لهذا ال�ضبب 
مليكانيكا  وفتح حماًل  الأردن،  اإىل  بعدها  عاد  �ضهر،  ملدة 
بداأ  التي  اجلودو  ريا�ضة  ممار�ضة  وا�ضتمر يف  ال�ضيارات، 
ف�ضافر  اأراد،  كما  ي�رص  مل  املحل  لكن  الكويت،  يف  بها 
اإىل كوريا اجلنوبية لدار�ضة الأدب الكوري، لكنه انتقل 
اللواقط  وت�ضنيع  "ت�ضميم  الألكرتونية  الهند�ضة  اإىل 
الف�ضائية"، لكنه مل يكمل درا�ضته هذه، وتزوج من فتاة 

كورية وق�ضى هناك خم�ش �ضنوات.
التدين، وعمل يف  اإىل  1998، واجته  اإىل عمان عام  عاد 
بعد  رميا  بيت  يف  وا�ضتقر  التلفزيونات،  لت�ضنيع  �رصكة 
الثانية، واأجنب �ضفاء وتال واأ�ضامة، ومل  اأن تزوج للمرة 
يكن يحمل بطاقة هوية فل�ضطينية، بل اأقام يف فل�ضطني 
"املحكوم  الربغوثي  ابن عمه بالل  بت�رصيح زيارة. علم 
عبد  ف�ضم  املتفجرات،  ت�ضنيع  على  بقدرته  موؤبداً"   16
من  �ضامة  مواد  فاأنتج  الق�ضام،  كتائب  �ضفوف  اإىل  الله 

حبات البطاطا، واأقام معماًل للت�ضنيع الع�ضكري.
عبد  عليها  اأ�رصف  التي  العمليات  يف  القتلى  جمموع 
500 جريح،  من  واأكرث  اإ�رصائيليًا   66 بلغ  الربغوثي  الله 
ومن اأبرز العمليات كانت عملية �ضبارو، وعملية اجلامعة 
يف  الليلي  والنادي  "مومنت"،  مقهى  وعملية  العربية، 
ري�ضون لت�ضيون.مت ر�ضده خالل بحثه عن �ضقة �ضكنية، 
ومت ا�ضتدراجه من خالل موعد اتفق عليه مل�ضاهدة احدى 
5-3- يوم  الله  عبد  وتوجه  البرية،  بلدية  بجوار  ال�ضقق 
موقف  اىل  فو�ضل  ابنته،  ملعاجلة  امل�ضت�ضفى  اإىل   2003
كلبان  هاجمه  حتى  تال  ابنته  يديه  وعلى  البرية  بلدية 
عليها  واأغلقها  ال�ضيارة  اىل  بابنته  فقذف  بولي�ضيان 
حماول الت�ضدي للكلبني اللذين قام احدهما بنه�ش قدمه 
والآخر بنه�ش ال�ضرتة ال�ضتوية الذي كان يرتديها، وقبل 
اأن يتمكن من التخل�ش منهما كانت جمموعة من اجلنود 
املتوا�ضل  وكبلوه.التحقيق  الأر�ش  على  فاألقوه  حتيط، 
 30-11-2003 ويف  اأ�ضهر،   5 عن  يزيد  ما  ا�ضتمر  معه 
اإ�ضافة  67 موؤبداً  ب�  نطقت املحكمة الإ�رصائيلية باحلكم، 
اخلا�ضة  التهام  ت�ضمنت لئحة  اأن  بعد  عام،   5200 اإىل 
109 بنود.و�ضع يف زنزانة انفرادية منذ اعتقاله، وخا�ش 
حتقيق  حتى  الطعام  عن  مفتوحا  اإ�رصابا   2012 عام  يف 
مطلبيه املتمثلني باخلروج من العزل النفرادي وال�ضماح 
التي  القيادات  �ضمن  من  الله  عبد  والديه.كان  بلقاء  له 
اأجرت مفاو�ضات مع اإ�رصائيل حول �ضفقة جلعاد �ضاليط.
الظل،  اأمري  منها:  ال�ضجن  يف  كتب  عدة  الله  عبد  األف 
واملقد�ضي  واملع�ضوق،  العا�ضقة  وفل�ضطني  واملاجدة، 

و�ضياطني الهيكل املزعوم، واملق�ضلة.
 ،2015 العزل النفرادي عام  اإىل  ال�ضجون  اإدارة  اأعادته 
بعد مكاملة له مع اإذاعة حملية يف غزة من داخل �ضجنه.
من  فوجئنا  لقد  احلقيقة  "يف  ب�ضخرية:  زوجته  تقول 
ب�67  حاكموه  لكنهم  موؤبداً،   66 نتوقع  كنا  احلكم، 

." موؤبداً

اأع���ل���ن���ت وزي�������رة ال�����ض��ح��ة 
اأم�ش  الكيلة،  مي  د.  الفل�ضطينية 
الأرب��ع��اء، ارت��ف��اع ع��دد ح��الت 
ال��ت��ع��ايف م��ن ف��ريو���ش ك��ورون��ا 
 222 اإىل  فل�ضطني  يف  امل�ضتجد 
 54 تعايف  ت�ضجيل  بعد  ح��ال��ة، 
ت�ضجيل  عدم  موؤكدًة  جديدة،  حالة 

جديدة. اإ�ضابات 
�ضحفي  بيان  يف  الكيلة  د.  وقالت 

التعايف  ح���الت  م��ن   47 :"اإن 
رام  حمافظات  يف  �ضجلت  اجلديدة 
حلم  وبيت  واخلليل  والبرية  الله 
حالت   7 �ضجلت  فيما  والقد�ش، 

القد�ش". مدينة  داخل  من 
ال�ضحة  وزارة  اأن  واأ���ض��اف��ت: 
اإ���ض��اب��ة  ح��ال��ة  اأي  ت�����ض��ج��ل  مل 
العدد  لي�ضتقر  بكورونا،  جديدة 
 ،543 عند  لالإ�ضابات  الإجمايل 

التعايف  حالت  ن�ضبة  اأن  مو�ضحًة 
حالت  جممل  من   %  40.8 بلغت 

بة. �ضا لإ ا
الرعاية  عام  مدير  قال  جهته،  من 
ك��م��ال  د.  الأول���ي���ة  ال�����ض��ح��ي��ة 
�ضهد  الأ�ضبوع  هذا  "اإن  ال�ضخرة 
تعاٍف  حالة   100 ح��وايل  ت�ضجل 

جديدة".
احلالة  اأن  ال�����ض��خ��رة،  واأ���ض��اف   

يف  امل�����ض��اب��ني  جلميع  ال�ضحية 
التابعة  وال��ع��الج  العزل  مراكز 
ول  م�ضتقرة،  ال�ضحة  ل���وزارة 
العناية  داخل  م�ضاب  اأي  يوجد 

. ملكثفة ا
جميع  اتباع  �رصورة  على  و�ضّدد 
ال�ضالمة  الإج���راءات  املواطنني 
انت�ضار  م��ن  ل��ل��ح��د  وال��وق��اي��ة 

لفريو�ش. ا

د. كيلة :ارتفاع عدد حاالت التعايف من فريو�س كورونا يف فل�ضطني اإىل 222 حالة
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اإ�ضابات “كورونا” حول العامل و�ضلت اإىل 7ر3 مليون والوفيات 258 األفا 

ر�ضمًيا .. �ضركة اأمريكية ُتطور لقاًحا جديًدا 
�ضد الفريو�س

قراءة/ حممد علي
---------------- 

“وورلد  من�ضة  بيانات  واأظهرت 
يف  املتخ�ض�ضة  الدولية  ميرت”، 
عدد  اإج��م��ايل  اأن  الإح�����ض��ائ��ي��ات، 
مليون  اإىل24ر1  ارتفع  املتعافني 
عدد  اأن  اإىل  اأي�ضا  واأ�ضارت  حالة. 
وتت�ضدر  لفا.  اأ  258 جتاوز  الوفيات 
ال��ع��امل  دول  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
الإ�ضابة  ح��الت  ع��دد  حيث  م��ن 
الإ�ضابات  حيث  من  تليها  والوفاة، 
املتحدة  واململكة  واإيطاليا  �ضبانيا  اإ
وتركيا  ورو�ضيا  ملانيا  واأ وفرن�ضا 

وال�ضني. يران  واإ والربازيل 
وجت�����اوز ع���دد الإ����ض���اب���ات يف 
و237  املليون  املتحدة  ال��ولي��ات 
األف   72 نحو  جانب  اإىل  اإ�ضابة  األف 
 250 نحو  �ضبانيا  اإ و�ضجلت  وفاة. 
وفاة.  األف   26 ونحو  اإ�ضابة  األف 
األف   213 نحو  اإيطاليا  و�ضجلت 
اأما  وف��اة.  ل��ف  اأ  29 ونحو  اإ�ضابة 
للفريو�ش،  الأوىل  البوؤرة  ال�ضني، 
اإ�ضابة   883 و  لفا  اأ  82 ف�ضجلت 

وفاة. و4633 
�رصكة  اأعلنت  ال�ضياق  ذات  ويف 
العمالقة  م��ري��ك��ي��ة  الأ الأدوي����ة 
يف  بداأت  نها  اأ الثالثاء،  “فايزر”، 

كورونا  ف��ريو���ش  لقاحات  جتربة 
عدد  على  امل�ضتجد)كوفيد19-( 
املتحدة.  بالوليات  املتطوعني  من 
عن  �ضادر  بيان  بح�ضب  ذلك  جاء 
يف  تعمل  التي  الأمريكية  ال�رصكة 
التكنولوجيا  �رصكة  مع  ال�ضدد  هذا 
لتقدمي  “بيونتيك”  ملانية  الأ احليوية 
ل��ق��اح��ه��م��ا امل��ح��ت��م��ل وامل�����ض��م��ى 

اأ�ضهر. غ�ضون  يف   BNT162
بها  امل��ذك��ورة  ملانية  الأ وال�رصكة 
هو  تركي  اأ�ضل  من  موؤ�ض�ش  ع�ضو 

�ضاهني. اأوغور  الربوفي�ضور، 

ذا  اإ ن���ه  اأ ف��اي��زر  ���رصك��ة  وذك���رت 
م���ن وف��ع��ال  ن���ه اآ ث��ب��ت ال��ل��ق��اح اأ اأ
اأن  املحتمل  فمن  ال��ت��ج��ارب،  يف 
يف  الوا�ضع  للتوزيع  جاهًزا  يكون 
نهاية  بحلول  املتحدة  ال��ولي��ات 
ال��ع��ام، مم��ا ي��ق��ل��ل ع���دة ���ض��ن��وات 
لتطوير  الزمني  اجلدول  يف  املعتادة 

لقاح. اأي 
التجارب  بالفعل  بداأت  قد  وكانت 
ملانيا  اأ يف  متطوعني  على  ال�رصيرية 
ب��داأت  فيما  امل��ا���ض��ي،  ���ض��ب��وع  الأ
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  ال��ت��ج��ارب 

الثالثاء. اأمريكيني  على 
رئي�ش  ب����ورل،  ل����ربت  لأ ووف��ق��ا 
التنفيذي  والرئي�ش  دارة  الإ جمل�ش 
امل�ضاركني  ف��اإن  ف��اي��زر،  ل�رصكة 
من  هم  الأوىل  املرحلة  يف  وائ��ل  الأ
اأعمارهم  تبلغ  الأ�ضحاء  البالغني 
النتقال  قبل  عاما،  و55   18 بني  ما 
ترتاوح  �ضنا  اأكرب  جمموعات  اإىل 
لحقة  مبرحلة  عاًما  و85   65 بني 
يف  تاأمل  نها  اأ ال�رصكة  واأ�ضارت   ،
ما  على  اللقاح  اختبار  جت��ري  اأن 
واأ�ضاف  �ضخ�ضا.   360 اإىل  ي�ضل 
الق�ضري  الزمني  “الإطار  اأن  بورل 
متكنا  اأ�ضهر  اأربعة  من  ق��ل  اأ وه��و 
الدرا�ضات  م��ن  النتقال  م��ن  يف 
الختبارات  اإىل  ال�رصيرية  قبل 

ا�ضتثنائيا”. اأمرا  يعترب  الب�رصية، 
الأمريكية  ال�رصكة  وا�ضتثمرت 
الأبحاث  يف  دولر  مليون   500
املر�ش  �ضد  عقار  اأو  بدواء  املتعلقة 
مليون   150 ج��ان��ب  اإىل  اجل��دي��د، 
قدراتها  لتجهيز  اأخ���رى  دولر 
من  تتمكن  ح��ت��ى  الت�ضنيعية 
اأدوي��ة  م��ن  كبرية  كميات  ن��ت��اج  اإ
مبا  ب�رصعة  للفريو�ضات  م�ضادة 
تخطي  من  متكن  ذا  اإ اللقاح  ذلك  يف 

الختبارات.

7ر3 مليون حالة . اأظهرت البيانات املجمعة لعدد حاالت فريو�س كورونا حول العامل جتاوز عدد االإ�ضابات به 

دويل

دونالد  م��ري��ك��ي،  الأ الرئي�ش  ق��ال 
فريو�ش  تنتج  “مل  ال�ضني  اإن  ترامب، 
م�ضوؤولة  ولكنها   ،” عمداً كورونا 
واأ�ضاف  عاملية.  جلائحة  حتوله  عن 
البيت  م��ن  اأج���راه���ا  م��ق��اب��ل��ة  يف 
نيويورك  �ضحيفة  م��ع  ب��ي�����ش،  الأ
ال�ضتخباراتية  التقارير  اأن  تاميز، 
�ضيئة  �ضياء  اأ “حدوث  اإىل  ت�ضري 
تعبريه.  ح��د  ع��ل��ى  ال�ضني”،  يف 
الأمر،  هذا  نواجه  “دعونا  واأردف: 
اإل   ، عمداً كورونا  تنتج  مل  ال�ضني 
هناك  من  خ��رج  الفريو�ش  ه��ذا  اأن 

بطريقة  ال�ضينية(  ووه��ان  )مدينة 
ن��ه  اإ ت��رام��ب،  ق��ال  واجل��م��ع��ة،  ما”. 
كورونا  باأن  تفيد  دل��ة  اأ على  اطلع 
وحتى  ووه����ان.  خم��ت��رب  م�����ض��دره 
امل�ضابني  عدد  جتاوز  الثالثاء،  م�ضاء 
ماليني   3 العامل،  حول  بالفريو�ش 
 256 نحو  منهم  تويف  األف،  و710 
و235  مليون  من  اأكرث  وتعافى  لفا،  اأ
Worldo -“ موقع وف��ق  ل��ف��ا،   أأ
�ضحايا  بر�ضد  املتخ�ض�ش   ”eter

لفريو�ش. ا
ق/د

التجاريني  املفاو�ضني  كبري  اأك��د 
كليت  بي�ش،  الأ البيت  يف  ال�ضابقني 
بني  املتزايدة  التوترات  اأن  ويليمز، 
التي   - وال�ضني  املتحدة  الوليات 
ت��ف��اق��م��ت ب�����ض��ب��ب وب����اء ف��ريو���ش 
ب��اردة  ب��داي��ة ح��رب  ك��ورون��ا - ه��ي 

جديدة.
املجل�ش  مدير  نائب  ويليمز،  واأ�ضاف 
يف  ال�ضابق،  الوطني  القت�ضادي 
بي  اإن  "�ضي  ل�ضبكة  ت�رصيحات 
هي  "احلقيقة  الثالثاء:  م�ضاء  �ضي" 
املتحدة  الوليات  بني  التوترات  اأن 
ملحوظ  ب�ضكل  تت�ضاعد  وال�ضني 
"اأعرف  وتابع:  احلايل".  الوقت  يف 
بالرتياح  ي�ضعرون  ل  النا�ش  اأن 
اأعتقد  لكنني  امل�ضطلحات،  جت��اه 
واأن  �ضادقني  نكون  اأن  يجب  ننا  اأ
وهذه  عليه،  هي  مبا  الأم��ور  ن�ضمي 
مل  ذا  واإ جديدة  ب��اردة  ح��رب  بداية 
الأم��ور  ت�ضوء  فقد  ح��ذري��ن،  نكن 
الأخ��رية  اخلالفات  بني  من  كثرًيا". 
"اأ�ضل  ه��ي  وبكني  وا�ضنطن  ب��ني 
الذي  امل�ضتجد"،  كورونا  فريو�ش 
�ضخ�ش  ماليني   3 من  اأكرث  اأ�ضاب 
�ضخ�ش،  األف   250 من  اأكرث  وقتل 
جامعة  جمعتها  التي  للبيانات  وفًقا 
نه  اإ ويليمز،  وق��ال  هوبكنز.  جونز 
كانت  املتحدة،  الوليات  داخل  حتى 
ترامب  دارة  اإ خطاب  باأن  مزاعم  هناك 
الوباء  خالل  ت�ضاعد  ال�ضني  �ضد 
العثور  اإىل  بحاجة  الرئي�ش  لأن 
فيما  اللوم  ليه  اإ ليوجه  �ضخ�ش  على 
القت�ضادي  داء  الأ ب�ضعف  يتعلق 

النتخابي. ال�ضباق  خالل 
دونالد  الأمريكي،  الرئي�ش  وح��ث 
على  ال�����ض��ني  ال��ث��الث��اء  ت���رام���ب، 
تعرفه  م��ا  م��ع  ب�ضفافية  التعامل 
الذي  ك��ورون��ا  فريو�ش  من�ضاأ  عن 
ثم  ال�ضينية  ووهان  مدينة  يف  ظهر 

العامل. اأنحاء  يف  تف�ضى 
خ��ارج  لل�ضحفيني  ت��رام��ب  وق���ال 
يف  مغادرته  ل��دى  بي�ش  الأ البيت 
ال��ولي��ات  اإن  اأري��زون��ا،  اإىل  رحلة 

ال��ذي  تقريرها  �ضت�ضدر  املتحدة 
الفريو�ش  ملن�ضاأ  بالتف�ضيل  يعر�ش 

لذلك. موعدا  يحدد  اأن  دون 
يك�ضف  الكونغر�س  ع�ضو 

على  الرئي�ضي"  "التهديد 
مريكا اأ

واملر�ضح  الكونغر�ش  ع�ضو  ق��ال 
الوطنية  املخابرات  مدير  ملن�ضب 
اإن  رات��ك��ل��ي��ف  ج���ون  م��ري��ك��ي��ة  الأ
اإره��اب��ي  تهديد  اأك��رب  متثل  ال�ضني 
ح�ضب  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  ع��ل��ى 
"ديلي  ل�ضحيفة  ووف��ق��ا  ت��ع��ب��ريه. 
راتكليف:  عن  نقال  الربيطانية  ميل" 
التي  هي  ال��دول��ة  ه��ذه  اأن  "اأعتقد 
م�ضريا  علينا".  خطر  اأك��رب  ت�ضكل 
يتجلى  ل  ال��ت��ه��دي��د  ه��ذا  اأن  اإىل 
ف��ريو���ش  ع���دوى  تف�ضي  يف  ف��ق��ط 
الأمن  ق�ضايا  ا  اأي�ضً ولكن  كورونا، 

زعمه. ح�ضب  ال�ضيرباين، 
"اجلانب  اأن:  الكونغر�ش  ع�ضو  واأكد 
النظام  ي�ضع  اأن  يريد  ل  الأمريكي 
يف  قواعده  ال�ضتبدادي  ال�ضيني 
قال  املقابل  يف  العاملية".  ال�ضوق 
الأمريكي،  الأرك���ان  هيئة  رئي�ش 
ل  نه  اإ الثالثاء،  اأم�ش  ميلي،  مارك 
كان  ذا  اإ ما  املعروف  غري  من  ي��زال 
من  خرج  قد  التاجي  كورونا  فريو�ش 
اأي  و  اأ خمترباتها  اأو  ال�ضني  اأ�ضواق 

اآخر. مكان 
هذه  جاءت  �ضبوتنيك،  موقع  وح�ضب 
تقييم  مع  متناق�ضة  الت�رصيحات 
يوم  بومبيو،  مايك  اخلارجية  وزير 
كبري  "قدر  يوجد  نه  باأ املا�ضي،  الأحد 
التاجي  الفريو�ش  اأن  على  دلة"  الأ من 

�ضيني. خمترب  من  ظهر  اجلديد 
ال�ضحة  منظمة  لتقديرات  ووفًقا 
فريو�ش  وفيات  عدد  جتاوز  العاملية، 
عدد  تخطى  كما  لفا،  اأ  257 كورونا 
لفا  اأ و664  ماليني   3 به  امل�ضابني 
منهم  تعافى  العامل،  اأنحاء  جميع  يف 

الفا. و199  مليون  من  اأكرث 
ق/د

يف  ال�ضتخبارات  وكالة  رجحت 
تغيب  يكون  اأن  اجلنوبية  كوريا 
كيم  ال�ضمايل،  ال��ك��وري  الزعيم 
العامة  املنا�ضبات  عن  اأون،  جونغ 
برتتيب  مرتبطا  ط��وي��ل��ة،  ل��ف��رتة 
ب�ضبب  وك��ذل��ك  داخلية،  ���ض��وؤون 

التاجي. الفريو�ش 
عن  "يونهاب"  نباء  اأ وكالة  ونقلت 
املخابرات  جلنة  رئي�ش  لنائب  تقرير 
كيم  اجلنوبي،  الكوري  الربملان  يف 
موقف  عر�ش  ال��ذي  ك��ي،  بيونغ 
اأن  ال��ن��واب،  على  ال�ضتخبارات 
كيم  ال��زع��ي��م  ب��اأن  يعتقد  اجل��ه��از 
اجتماعات  بنف�ضه  "عقد  اأون  جونع 
وحكومية  حزبية  ق�ضايا  ب�ضاأن 
القوة  تعزيز  م�ضكالت  وح���ول 
مع  اأي�ضا  بالتداخل  الع�ضكرية، 
الفريو�ش  ع��دوى  ب�ضاأن  الو�ضع 
تقليل  مت  ولذلك  اجلديد،  التاجي 

ملحوظ". ب�ضكل  العام  ن�ضاطه 
الكورية  لال�ضتخبارات  ووف��ق��ا 
اأمام  اأون  جونغ  كيم  ظهر  اجلنوبية، 
بداية  منذ  فقط  مرة   17 مواطنيه 
تاريخ  يف  رق��م  دن��ى  اأ وه��و  العام، 
اأن  وراأت  ال�ضلطة.  يف  وج���وده 
يكون  اأن  بال�رصورة  يعني  ل  ذلك 

يعاين  ال�ضمايل  الكوري  الزعيم 
خطرية. �ضحية  م�ضاكل  من 

اأن  اأي�ضا  التقرير  ه��ذا  يف  وورد 
اجلنوبية  الكورية  ال�ضتخبارات 
يتم  مل  ق��ل  الأ على  ن��ه  ب��اأ "تعتقد 
عمليات  اأو  ع��الج��ات  اأي  اإج���راء 
بالقلب  متعلقة  لكيم  ج��راح��ي��ة 
الأمر  كان  ذا  اإ للخرباء،  فوفقا   ...
ال��ق��ل��ب،  يف  ب�����م�����ض��اك��ل  ي��ت��ع��ل��ق 
فمراقبة  �ضهولتها،  كانت  مهما 
الكوري  للزعيم  ال�ضحية  احلالة 
ت�ضتغرق  اأن  ينبغي  كان  ال�ضمايل 
حني  وحتى  �ضابيع...  اأ  4-5 حوايل 
بن�ضاط  اأون  ج��ون��غ  كيم  يقم  مل 
ع��ل��ن��ي، ك���ان مي��ار���ش ال�����ض��وؤون 

طبيعي". و�ضع  يف  احلكومية 
وذك������ر ن���ائ���ب رئ���ي�������ش جل��ن��ة 
اأن  اأي�ضا  الربملانية  ال�ضتخبارات 
ال�ضتخبارات  وكالة  معلومات 
اأن  اإىل  ت�ضري  اجلنوبية  الكورية 
اأمر  قد  ال�ضمايل  الكوري  الزعيم 
مكافحة  اإج��راءات  بتعزيز  موؤخرا 
تدابري  واإع��داد  التاجي،  الفريو�ش 
ورف��ع  ���ض��ع��ار،  الأ ارت��ف��اع  لكبح 

للجي�ش. املعنوية  الروح 
كوريا  تقارير  من  الرغم  وعلى 

البالد  خلو  عن  الر�ضمية  ال�ضمالية 
"كوفيد  بوباء  اإ�ضابة  حالت  من 
ال�ضتخبارات  اأن  اإل   ،"19  –
ت�ضتبعد  ل  اجلنوبية  ال��ك��وري��ة 
فعال،  موجودة  تكون  اأن  احتمال 
ن�ضاين  الإ التبادل  مل�ضتوى  نظرا 
اإغ��الق  توقيت  حتى  ال�ضني  م��ع 

يناير. نهاية  يف  احلدود 
يف  الن��خ��ف��ا���ش  اأدى  ب��امل��ق��اب��ل، 
مار�ش  بحلول  ال�ضني  مع  التجارة 
بالعام  مقارنة   ،90% من  باأكرث 
اأ�ضعار  يف  حادة  زيادة  اإىل  املا�ضي، 
يف  ق��ب��ال  والأ وال�ضكر  ال��ت��واب��ل 
ال�ضلع  ���رصاء  على  طيلة  طوابري 
بيونغ  العا�ضمة  يف  ال�ضتهالكية 
املن�ضقة  الإج���راءات  اأن  اإل  يانغ، 
العام،  الأم��ن  ووزارة  للحكومة 
تطبيع  يف  ع���ام  ب�ضكل  جن��ح��ت 

لو�ضع. ا
ال�ضتخباراتي  التقرير  ول��ف��ت 
"ا�ضتئناف  اأن  اإىل  اجلنوبي  الكوري 
ال��زع��ي��م ك��ي��م ل��ن�����ض��اط��ه ال��ع��ام 
يوما،  ع�رصين  مل��دة  غ��ي��اب  بعد 
م�ضنع  اف��ت��ت��اح  حفل  بح�ضوره 
ال��ذي  للفو�ضفات،  �ضونت�ضون 
�ضابق  وقت  يف  بنائه  على  اأ�رصف 

الأرجح  على  ي�ضري  العام،  هذا  من 
ب�ضاأن  ر�ضالة  توجيه  يف  رغبته  اإىل 
وي�ضتعر�ش  الغذاء،  م�ضاكل  حل 
اإحياء  على  القدرة  يف  الثقة  اأي�ضا 

الذاتية". بالإمكانيات  البالد 
الكورية  الإعالم  و�ضائل  واأعلنت 
اأول  ع��ن  م��اي��و،   2 يف  ال�ضمالية 
كيم  البالد،  لزعيم  علني  ظهور 
يوما،   20 فرتة  خالل  اأون،  جونغ 
و�ضائل  يف  حينها  انت�رصت  فيما 
الإع�����الم ال��غ��رب��ي��ة وال��ك��وري��ة 
�ضائعات  وال��ي��اب��ان��ي��ة،  اجلنوبية 
�ضحية  مل�ضاكل  كيم  تعر�ش  حول 
احتمال  عن  وحتدثت  بل  خطرية، 

ته. وفا
يف  ال�ضمايل  الكوري  الزعيم  وبدا 
خالل  الفيديو  ومقاطع  ال�ضور 
�ضونت�ضون  م�ضنع  افتتاح  مرا�ضم 
جيدة  وب�ضحة  مبتهجا  لالأ�ضمدة، 
اأن  اإل  املحيطني،  مع  حديثه  ثناء  اأ
نها  اأ زعمت  الإعالم  و�ضائل  بع�ش 
ثار  اآ على  ال�ضور  حتليل  بعد  عرثت 
كيم  ذراع  على  جراحية  لعملية 
اأخرى  وجدت  حني  يف  اأون،  جونغ 

الزعيم. �ضاق  يف  "العلة" 
ق/د

الرتكي  الرئي�ش  ق�ضد  عن  العديد  ت�ضاءل 
كلمة  يف  قوله  من  اأردوغ��ان،  طيب  رجب 
�ضتاأتي  جديدة"  �ضارة  "اأخبارا  اإن  متلفزة، 

قريبا. ليبيا  من 
وبني  اأردوغان  قاله  ما  بني  مغردون  وربط 
بعد   - تها  بداأ التي  الع�ضكرية  العملية 
قوات   - اأردوغ��ان  ت�رصيحات  من  �ضاعات 
املعرتف  الليبية  ال��وف��اق  حلكومة  موالية 
على  لل�ضيطرة  ع�ضكرية  عملية  دوليا  بها 
متثل  والتي  البالد،  غربي  "الوطية"  قاعدة 
املوالية  القوات  عليها  ت�ضيطر  قاعدة  اآخر 
يف  حفرت،  خليفة  الليبي  الع�ضكري  للقائد 
طرابل�ش  العا�ضمة  م��ن  املمتدة  املنطقة 
وك��ان  غ��رب��ا.  التون�ضية  احل���دود  وح��ت��ى 
اجتماع  عقب  متلفزة  كلمة  يف  قال  اأردوغان 

الله  "مب�ضيئة  الثنني:  يوم  الرتكية  للحكومة 
من  جديدة  �ضارة  نباء  اأ قريًبا  �ضرتدنا  تعاىل 
ورخاء  و�ضالمة  ليبيا  اأمن  اأن  حيث  ليبيا، 
كامل  يف  ال�ضتقرار  مفتاح  هما  �ضعبها 

املتو�ضط". والبحر  اإفريقيا  �ضمال  منطقة 
هذا  من  "انطالًقا  الرتكي:  الرئي�ش  واأ�ضاف 
اإىل  املنطقة  حتويل  على  عازمون  النهج، 
موا�ضلة  عرب  وذل��ك  جم��دًدا،  �ضالم  واح��ة 
ليبيا".  يف  ال�رصعية  للحكومة  الدعم  تقدمي 
الرتاجع  مرحلة  دخل  حفرت  اأن  على  و�ضدد 
احلكومة  اإىل  املقدم  الدعم  بف�ضل  موؤخًرا 

بها. املعرتف  ليبيا  يف  ال�رصعية 
الدول  جهود  تكفي  "لن  قائاًل:  وا�ضتطرد 
حمدود  غري  مالًيا  ودعًما  اأ�ضلحة  تقدم  التي 
ي��واج��ه م��ق��اوم��ة من  ال���ذي  ن��ق��اذ ح��ف��رت  لإ

كل  مع  يحتلها  التي  املناطق  يف  ال�ضعب 
يخطوها". خطوة 

 ،2019 الثاين  ت�رصين  نوفمرب/   27 ويف 
اأردوغان،  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�ش  وقع 
املجل�ش  رئ��ي�����ش  م��ع  ت��ف��اه��م  م��ذك��رت��ي 
فائز  الليبية،  الوفاق"  ل�"حكومة  الرئا�ضي 
الأمني  بالتعاون  تتعلق  الأوىل  ال�رصاج، 
مناطق  بتحديد  والثانية  والع�ضكري، 
حقوق  حماية  بهدف  البحرية،  ال�ضالحية 

الدويل. القانون  عن  املنبثقة  البلدين 
نافع"  بن  "عقبة  قاعدة  حماية  قوة  اآمر  وقتل 
ثناء  اأ الثالثاء،  يوم  اأم�ضيك،  �ضامة  اأ اجلوية، 
قوات  بني  وقعت  التي  العنيفة  ال�ضتباكات 
مبحيط  الليبي  واجلي�ش  الوفاق"  "حكومة 
و�ضائل  بح�ضب  اجلوية،  "الوطية"  قاعدة 

ليبية. اإعالم 
������ض�����ارت ع��م��ل��ي��ة  واأ
الغ�ضب"  "بركان 
التابعة  ال��ع�����ض��ك��ري��ة 
اإىل  ال���وف���اق  ل��ق��وات 
عن  اأ�ضفر  الهجوم  اأن 
ل��ي��ات  ت��دم��ري ع�����رصة اآ
وال�ضيطرة  ع�ضكرية 
ومقتل  اأخ����رى،  ع��ل��ى 
العنا�رص  من  فيها  من 

اأم�ضيك،  بينهم  العامة،  للقيادة  التابعني 
الليبي. الو�ضط  موقع  ن�رصه  بيان  ح�ضب 

موقع  ح�ضب  ليبية  اإعالم  و�ضائل  قالت  فيما 
حفرت  خلليفة  التابعة  القوات  اإن  �ضبوتنيك، 
نفذته  ال��ذي  الهجوم  اإح��ب��اط  م��ن  متكنت 

اإىل  م�ضرية  الثالثاء،  �ضباح  الوفاق  قوات 
تراجعت  الوفاق  لقوات  تابعة  ليات  اآ اأن 
ف�ضل  بعد  وطرابل�ش  زوارة  مدينة  اإىل 

 ." الهجوم.
ق/د

ترامب: ال�ضني م�ضوؤولة عن حتول 
كورونا جلائحة عاملية 

م�ضوؤول اأمريكي: هذه بداية حرب 
باردة واالأمور قد ت�ضوء اأكرث

ا�ضتخبارات �ضيئول تك�ضف عن "م�ضاغل" كيم خالل فرتة اختفائه

اأردوغان يثري الت�ضاوؤالت واجلدل بت�ضريح غام�س عن ليبيا
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معارج االأرواح ومقامات االأفراح يف رحاب رم�ضان

اأ . خل�ضر . بن يو�ضف
---------------- 

خلوف  الباحث  �ضتاذ  الأ ك��ان  و 
الفرتا�ضي  الربنامج  افتتح  قد 
يف  الرم�ضانية  ل��ل��م��ح��ا���رصات 
رم�ضان  �ضهر  من  الأول  الأ�ضبوع 
امل�رصحي  الناقد  ا�ضت�ضاف  ي��ن  اأ
من  ختالة  احلميد  عبد  �ضتاذ  الأ
 ، خن�ضلة  لغرور  عبا�ش  جامعة 
الثقافية  الظاهرة  تفعيل  اإطار  يف 
ّن  اأ لنا  ك�ضف  بحيث   ، باملنطقة 
�ضفحة  عرب  املبا�رصة  احل�ض�ش 
مبختلف  املتعلقة  و  الفاي�ضبوك 
�ضهر  خالل  بعد  عن  املحا�رصات 
غاية  اإىل  �ضتتوا�ضل  رم�ضان 
�ضاتذة  الأ لفائدة  ال�ضهر  نهاية 
ممن  املهتمني  والطلبة  والباحثني 
بيوتهم  يف  ي��ام  الأ ه��ذه  يقعدون 

. املنزيل  احلجر  طائل  حتت 
ح�����ض��ة ال���ع���دد ال���ث���اين ال��ت��ي 
جديدا  �ضيقا  فيها  ا�ضت�ضاف 
من  لعلى  �ضعادة  �ضتاذ  الأ وه��و 
 ، بب�ضكرة  خي�رص  حممد  جامعة 
ال�ضورة  حول  العدد  نقا�ش  وكان 
النبوي  احل��دي��ث  يف  امل�ضهدية 
خلوف  احل�ضة  مقدم   ، ال�رصيف 
اجلمايل  الفني  الت�ضوير  باأن  قال 
ال�����رصي��ف  ال��ن��ب��وي  احل��دي��ث  يف 
لأن  الأهمية   بالغة  مكانة  يحتل 
الفني  الت�ضويري  ���ض��ل��وب  الأ
ه���و ج��وه��ر احل���دي���ث ال�����رصي��ف 
واجل��م��ال��ي��ة  ال��ف��ن��ي��ة  وب���وؤرت���ه   ،
ال�����رصي��ف  احل���دي���ث  اأن  ك��م��ا   ،
ي�ضخر   ، بليغ  ت�ضويري  ب��داع  اإ
والتو�ضيل  للتبليغ  ال�����ض��ورة 
والبناء  والت�ضكيل  التعبري  ويف 
املتلقي  على  والتاأثري   ، جهة  من 
 ، اأخرى  جهة  من  اإيجابا  و  اأ �ضلبا 
واجلمالية  الفنية  لياتها  اآ بف�ضل 

يف  اجلمايل  الفني  فالأ�ضلوب   ،
ووا�ضع  رح��ب  نطاق  له  ال�ضنة  
مقايي�ش  اإىل  ي��ح��ت��ك��م  ول   ،
يف  ياأتي  بل   ، التقليدية  البالغة 
عز  الله  كتاب  بعد  الثانية  املرتبة 
اجلمالية  معايريه  لتعدد   ، وج��ل 
لياته  اآ ت�ضتوجب  التي  والو�ضفية 
والتو�ضيف  الفهم  يف  التحليل 

. لتف�ضري ا و
�ضعادة   الدكتور  ال��ع��دد  �ضيف 
 ، النبوي  باحلديث  ا�ضت�ضهد  لعلى 
ر�ضي  الأ�ضعري  مو�ضى  اأبي  عن 
الله  ر�ضول  قال   : قال  عنه  الله 
اإن   (( و�ضلم:  عليه  الله  �ضلى 
كقطع  فتنا  ال�ضاعة  ي��دي  ب��ني 
فيها  الرجل  ي�ضبح  املظلم،  الليل 
ومي�ضي   ، ك��اف��راً  ومي�ضي  منًا  موؤ
رواه   ))  ... كافراً وي�ضبح  منًا  موؤ

.. الرتميذي 
يدي  بني  اإن   - جملة  على  وركز 
املظلم  الليل  كقطع  فتنا  ال�ضاعة 
ب�ضيغة  ج��اءت  فتنا  فكلمة   –
ومعناها   ، فتنة  ومفردها  اجلمع 
والهموم  وامل�ضائب  النكبات 
ن�ضان  بالإ تنزل  التي  وال��ب��الي��ا 
 ، وحياته  وماله  نف�ضه  يف  فت�ضيبه 
وتاأتي   ، الليل  بقطع  الفن  �ضبه  ذ  اإ
كما  ومتتابعة  متالحقة  الفن  هذه 
تقدم  فكلما   ، الليل  اأج��زاء  تاأتي 
�ضورة  وهنا   ، الظالم  ا�ضتد  الليل 
احلركة  فيها  جت�ضدت  فنية  جمالية 
واملكان  الزمان  حركة   ، امل�ضهدية 
الذي  الروحي  الدافع  يف  وحركة 
ال�ضورة  ه��ذه  اأج��زاء  كل  يحرك 
ال�ضباح  بني  وتذبذبه  ميان  الإ وهو 
�ضكل  ذ  اإ  ، والعك�ش  وامل�����ض��اء 
لوحة  و�ضلم  عليه  الله  �ضل  النبي 
والزمان  املكان  بثنايا  م�ضهدية  
لهذه  املوؤدي  وال�ضخ�ش  واحلركة 

. احلركة 
عبد  خ��ت��ال��ة  امل�����رصح��ي  ال��ن��اق��د 
اإجابته  يف  �ضيء  كل  خل�ش  احلميد 
ال ال���ذي وج��ه ل��ه ،  ع��ن ال�����ض��وؤ
ال�ضورة  جلمالية  قراءتك  ماهي 
النبوي  احل��دي��ث  يف  امل�ضهدية 
امل�ضهدية  ال�ضورة  ب��اأن   : وق��ال 
يف  اجلمايل  الفني  الت�ضوير  و  اأ
ب�ضفة  ال�رصيف   النبوي  احلديث 
وعقلي  لغوي  ت�ضوير   ، عامة 
لكن   ، وح�ضي  وخيايل  وذهني 
امل�ضهدية  ال�ضورة  يف  م��ا  ه��م  اأ
اللغوية  طبيعتها  ه��و  النبوية 
وال��ف��ن��ي��ة واجل��م��ال��ي��ة اخل��ا���ض��ة ، 
وثرية  غنية  مبتخيالت  وارتباطها 
تعبريية  ليات  اآ لل�ضورة  اأن  كما   ،
البالغية  ال�����ض��ور  ت��ت��ج��اوز  ق��د 
�ضور  اإىل  التقليدية   العربية 
جتعل   ، مو�ضعة  ودرامية  �رصدية 
منفتحا  عاملا  ال�ضورة  مبحث  من 

. خ�ضبا و
)الت�ضوير  اعتماد  باأن  قال  ختالة 
ال��ن��ظ��ر  يف   ) اجل���م���ايل  ال��ف��ن��ي 
وظيفته  وال��ت��ح��ل��ي��ل  وامل��ع��اجل��ة 
اجلمالية  ل��ي��ات  الآ ع��ن  الك�ضف 
البالغي  ن��ت��اج  الإ يف  املتحكمة 
لكل  والو�ضفي  اجلمايل  والفني 
عليه  الله  �ضل  النبي  عن  ورد  ما 
لتقلي�ش  فعل  اأو  قول  من  و�ضلم 

امل�ضطنعة.  احلواجز 
مفهومها  يف  ال�ضورة  باأن  م�ضيفا 
اأو  ذه��ن��ي  م��رئ��ي  متثيل   ، ال��ع��ام 
للعامل  مبا�رص  اإدراك  و  اأ  ، ب�رصي 
جت�ضيدا  امل��و���ض��وع��ي  اخل��ارج��ي 
ه��ذا  ويت�ضم   ، ي����ة  وروؤ وح�����ض��ا 
والخت�ضار  بالختزال  التمثيل 
 ، جهة  من  والتحويل  والتخييل 
بالواقع  ال�ضورة  عالقة  لتكون 
مبا�رصة  حماكاة  عالقة  التمثيلي 
ال�ضورة  وتكون  متاثل  عالقة  اأو   ،
لغوية  �ضورة  النبوية  ال�ضنة  يف 
ب�رصية  مرئية  �ضورة  و   ، ت��ارة 
تكون  اآخر،  وبتعبري   ، اأخرى  تارة 
وحوارية  ولغوية  لفظية  ال�ضورة 
غري  ب�رصية  �ضورة  تكون  كما   ،
ذاته  الوقت  يف  موؤكدا   ، لفظية 
كبرية  اأهمية  م��ن  لل�ضورة  م��ا 
ب�ضكل  امل��و���ض��وع��ي  النقل  يف 
اأن  ذ  اإ  ، ي��ج��ازا  واإ اخت�ضارا  كلي 
من  اأو�ضع  امل�ضهدية   ال�ضورة 
والتي  القراآن  يف  جاءت  التي  تلك 

 . التكثيف  تعتمد 
اإىل  ����ض���ار  اأ امل�����رصح��ي  ال��ن��اق��د 
من  تتاألف  ن��ه��ا  اأ على  ال�ضورة 
ال�ضورة  اأي  ومرجع  ومدلول  دال 
وال�����ض��ورة  )ال����دال(  ال�ضمعية 
وبتداخلهما  )املدلول(  املفهومية 
 ، وات��ف��اق��ي  اعتباطي  ب�ضكل   ،
بال�ضورة  ي�ضمى  م��ا  يت�ضكل 
اأو  الل�ضاين  باملفهوم  العالمة  اأو 

. دو�ضو�ضري  عند  كما  ال�ضيميائي 
اإن  ق��ال  لعلى  �ضعادة  الدكتور 
على  قائمة  ا�ضتعارة  ال�ضورة 
الطرفني  بني  والت�ضابه  التماثل 
هو  فالت�ضبيه   ، به  وامل�ضبه  امل�ضبه 
عنها  يختلف  ن��ه  اأ اإل   ، ا�ضتعارة 
 " يقول  عندما  احلقيقة  ويف  قليال 
حديث  هو   " ال�ضاعة  يدي  بني  اإن 
مبختلف  ي�����ض��ور  ول��ك��ن  م��وج��ز 
ال�ضيغ  اأو  الو�ضائل  و  اأ الطرائق 
يف  ن�ضان  الإ يعي�ضها  التي  احلالة 
وهي   ، احلياة  هذه  من  معني  زمن 
الر�ضول  �ضبه  حيث  ا�ضتعارة  
ال�ضاعة  و�ضلم   عليه  الله  �ضل 
ورمز  به  امل�ضبه  فحذف  بالرجل 
على   " يدي   " لفظ  هو  ب�ضيء  له 
فمن  املكنية  ال�ضتعارة  �ضبيل 
كقطع  فتنا   " لفظ  اإىل  ال�ضتعارة 
�ضبه   ، ت�ضبيه  ف��ه��ذا    " الليل 
و�ضلم  عليه  الله  �ضل  الر�ضول 
كاهل  تثقل  التي  املتالحقة  الفن 
الليل  بقطع  احلياة  يف  ن�ضان  الإ
عند  بالليل  �ضبهها  اأي   ، املظلم  
ة   وطاأ ت�ضتد  اأو  �ضتائره  ي�ضدل  ما 
ب�ضوادها  ال��ف��ن  ه��ذه   ، ظ��الم��ه 
حياة  ع��ل��ى  ال�ضلبي  ث��ريه��ا  وت��اأ
ا�ضتداد  عند  الليل  ت�ضبه  ن�ضان  الإ
ي�ضري  ن�ضان  الإ يكاد  ل   ، �ضواده 
هو  البالغيني  عند  الت�ضبيه  وهذا 
 ، مف�ضل  واأي�ضا  مر�ضل   ت�ضبيه 
قد  الظلمة  وهو  ال�ضبه  وجه  لأن 
ذكرت فيه و متت الأركان ، وهناك 
عند  احلديث  يف  اآخر  ثيث  تاأ اأي�ضا 
قوله  ويف   " ومي�ضي  ي�ضبح   " لفظ 
ي�ضمى  ه��ذا   " وك��اف��را  موؤمنا   "
البالغيني   ع��رف  ويف  ال��ت��ق��اب��ل 
يكون  قد  كما   ، الطباق   ي�ضمى 
 " ومي�ضي  ي�ضبح   " الفعل  يف 
وكافرا  "موؤمنا  ال�ضم   يف  واأي�ضا 
ال��ذي  مثل  ولهن   " واحل���رف    "
فال�ضورة   " ب��امل��ع��روف  عليهن 
احلديث  يف  اخلطابية  اأو  البالغية 
على  ق��ائ��م��ة  ال�����رصي��ف  ال��ن��ب��وي 
وت�ضرتك   ، وال�ضتعارة  الت�ضبيه 
عن�رص  يف  م��ع��ا  ال�����ض��ورت��ان 
مبولد  وترتبط  والتماثل  امل�ضابهة 

. واخليال  والعقل  احل�ش 
ال�ضورة  باأن  اأكد  لعلى  �ضتاذ  الأ
تتجلى  النبوي  احلديث  يف  الفنية  
على  القائمة  امل�ضابهة  عالقة  يف 
دون   ، وال���ض��ت��ع��ارة  الت�ضبيه 
املجاورة  عالقة  على  الرت��ك��از 
التي  والكناية(  املر�ضل  )املجاز 
ت��ه��ي��م��ن ع��ل��ى ال��ن��رث وال�����رصد 
فال�ضورة   ، لالنتباه  لفت  ب�ضكل 
احل��دي��ث  يف  الفعلية  ال��ب��الغ��ي��ة 
 ، ناحية  م��ن  ب�ضيطة   ال��ن��ب��وي 
وحتديدها  ال�ضتخال�ش  و�ضهلة 
 ، اأخرى  ناحية  من  املتلقي  قبل  من 
�ضورة  هي  احلقيقية  ال�ضورة  اإذن 

 . بهة مل�ضا ا
هي  ال�����ض��ورة  اأن  ه���ذا  ي��ع��ن��ي 
وم�ضتعمل  ماألوف  هو  ملا  حتويل 
جم��ازي��ة  ل��غ��ة  اإىل  ال��ك��الم  م��ن 
هو  ملا  خارقة  وبالغية  وا�ضتعارية 
هي  فال�ضورة   ، ثم  ومن   ، عادي 
وتعوي�ش  وتغيري  حتويل  عملية 
املفاهيم  اأن  ذ  اإ  ، وا���ض��ت��ب��دال 
لل�ضورة  والنظرية  ال�ضطالحية 
والفهم  والتحليل   الو�ضف  هي  
هي  ف��ال�����ض��ورة   ،  ، والتف�ضري 
بطريقة  اإما  العامل  لنا  تنقل  التي 
بطريقة  م���ا  واإ م��ب��ا���رصة  حرفية 
قد  ف��ال�����ض��ورة   ، جمالية  فنية 
حال  هو  كما  بيانية  لغوية  تكون 
 ، ت�ضبيه  من  البالغية  ال�ضور 
تكون  وقد   ... وجماز،  وا�ضتعارة، 
 ، يقونية  اأ ب�رصية  ح�ضية  �ضورة 
�ضيميائية  ن�ضاق  اأ عن  عبارة  اأو 
جلي  ب�ضكل  تتج�ضد   ، لفظية  غري 
وامل�رصح  وال�ضينما  اجل�ضد  يف 
ف��ال�����ض��ورة   ، وال��ف��وت��وغ��راف��ي��ا 
م�ضتوى  على  الكلمة  من  اأف�ضل 
ف��ه��ام  والإ وال��ت��وا���ض��ل  التبليغ 
لنا  تنقل  ق��د  ال�ضورة  باعتبار 
قد  اأو  واخت�ضار،  واإيحاء  باإيجاز 
وجليا  وا�ضحا  مف�ضال  لنا  تنقل 

وح�ضيا. ومرئيا  ب�رصيا 
الباحث  ق��ال  ال�ضياق  نف�ش  يف 
ال�ضورة  ب��اأن  ختالة  امل�����رصح��ي 
لغوي  ت�ضوير  هي  مفهومها  يف 
تعرب   ، وتخييلي  وجمايل  وفني 
ن�ضاين  الإ بداع  والإ البتكار  عن 
ع��دة  ���ض��ي��اق��ات  م��ن  تت�ضكل  و 
 ، ولغوية   ، وذهنية   ، ن�ضية   :
القراآن  به  تفرد  ما  وهذا   ، وبالغية 
 ، ال�رصيفة  النبوية  وال�ضنة  الكرمي 
اأكانت  �ضواء   ، ال�ضورة  اأن  مبعنى 
لغوي  تعبري  هي   ، كلية  اأم  جزئية 
ثوابتها  لها  وبالغي  وتخييلي 
وطابعها   ، واجل��م��ال��ي��ة  احل�ضية 
الواقع  بني  والتمو�ضع   ، اخليايل 
م�ضريا   ، املتلقي  وذهن  اخلارجي 
تثري  ل  الفنية  ال�ضورة  اأن  اإىل 
ب�رصية  �ضورا  املتلقي  ذه��ن  يف 
لها  ���ض��ورا  تثري  ب��ل   ، فح�ضب 
املمكنة  الإح�ضا�ضات  بكل  �ضلة 
الإدراك  ن�ضيج  منها  يتكون  التي 
ب�ضفة  فال�ضورة   ، ذاته  ن�ضاين  الإ
من  جمموعة  هي   ، ح�ضبه  عامة 
بغية  والب�رصية  البالغية  ليات  الآ
ومتويه   ، قناع  والإ والإمتاع  التاأثري 
والت�ضبيه  التكرار،   : مثل   ، املتلقي 
والتقابل،   ، املر�ضل  وامل��ج��از   ،
وال�ضتعارة،  واجلنا�ش،  والت�ضاد، 
والتماثل،   ، والإيجاز،  واملبالغة 
اأن  الب�رصي…دون  والت�ضكيل 
التي  الأخ���رى  ل��ي��ات  الآ نن�ضى 
الن�ضو�ش  داخ��ل  من  ت�ضتنبط 

. نف�ضها

املحا�ضرات  من  مبجموعة  بالفي�ضبوك  �ضطيف  بالعلمة  اجلهوي  امل�ضرح  �ضفحة  عرب  بعد  عن  رم�ضانية  �ضهرات  برنامج  جت�ضيد  يف  رم�ضان  �ضهر  بداية  منذ  مفتاح  خلوف  الدكتور  وا�ضل 
اأّن حاجة اجلمهور  اإال  املقايي�س،  ما تعنيه هذه  بكل  منزليا  تباعدا اجتماعيا و حجرا  الذي يقت�ضي  املعي�ضة حاليا يف ظّل تف�ضي وباء كورونا  الظروف  اأملته  الربنامج االفرتا�ضي   ،

من  املعرب عنها من خالل بث جمموعة  تلبية احلاجة  اإىل  الرامية  الثقافية  الفقرات  من  بالعلمة مبجموعة  امل�ضرح اجلهوي  م�ضاهمة  االأخرى  تقت�ضي هي  الفني  و  الثقايف  للن�ضاط 
ال�ضنة. امل�ضرح على مدار  الرتّدد على  تعّود  الذي  و اجلمهور  للمتتبعني  الثقايف  الر�ضيد  اإثراء  اإىل  بادرة تهدف  والفن يف  والثقافة  بالفكر  املرتبطة  املحا�ضرات 

ريادي  واإعالمي  برنامج افرتا�ضي   ، النبوي  امل�ضهدية يف احلديث  ال�ضورة 

بالعلمة  اجلهوي  بامل�ضرح  افرتا�ضية  �ضهرات 
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عودة احلياة اإىل طبيعتها 
�ضاأن املواطن يف تقلي�س عمر 

االزمة ال�ضحية
يختلف  ل 
اث���ن���ان يف 
ان��ف��راج  اأن 
الأزم���������ة 
ال�����ض��ح��ي��ة 
امل��ن��زل��ي��ة 
اأقرتها  التي 
ال�����دول�����ة 
ح���ف���اظ���ا 
�ضحة  على 
امل��واط��ن��ني 
تف�ضي  م��ن 

�ضخرت  كما  بينهم  ك��ورون��ا  فريو�ش  ع��دوى 
والب�رصية  املادية  اإمكاناتها  كلي  العملية  لنجاح 
للت�ضدي لهذا الوباء القاتل رغم الظروف املادية 
التي تعي�ضها اخلزينة بعد النخفا�ش احلاد ل�ضعر 
املحروقات الذي ت�ضتند عليه ميزانية الدولة لكن 
اأوىل الأمر من ال�ضلطات و�ضعت �ضحة ال�ضعب 
كراأ�ش  عليه  واملحافظة  حمايته  اأحمر وجب  خط 
مال يجب العناية بعد فالإجراءات الأخرية لرئي�ش 
املهن  بع�ش  على  اأفرج  عندما  »جراد«  احلكومة 
باملالب�ش  اخلا�ضة  املحالت  بع�ش  وفتح  احل��رة 
التزام  مع  البناء  وم��واد  واحللويات  اجل��اه��زة 
باحلجر  اخلا�ضة  الوقائية  بالإجراءات  اأ�ضحابها 
املطهرات واملعقمات  ال�ضحي مبا يف ذلك توفري 
حديث  ويف  للمحالت  دخولهم  عند  للزبائن 
حا�ضي  مدينة  يف  املواطنني  بع�ش  مع  للتحرير 
الذين  ال��وادي  عا�ضمة  �رصقي  الواقعة  خليفة 
بقواعد  املحالت  اأ�ضحاب  بع�ش  التزام  اأك��دوا 
كورونا  فريو�ش  بعدوى  املرتبطة  ال�ضحية 
الدولة  رئي�ش  موقف  الوقت  ذات  يف  مثمنني 
مع  لقائه  اأثناء  �رصح  عندما  تبون  املجيد  عبد 
ال�ضحافة الوطنية باأن �ضحة املواطن اأهم واأوىل 
من القت�ضاد لكن ما يدعو اإىل اخلرابة ولالأ�ضف 
ال�ضحي  للو�ضع  املراقبني  هوؤلء  بع�ش  ح�ضب 
الع�ضري الذي  اأن ا�ضتغالل هذا الظرف  البالد  يف 
الإ�ضالم  حمرتيف  بع�ش  طرف  من  البالد  به  متر 
يف  م�ضتغلني  م�ضفرة  ر�ضائل  لتمرير  ال�ضيا�ضي 
والأوقاف  الدينية  ال�ضوؤون  وزارة  تعليمة  ذلك 
عرب امل�ضاجد التي اأمرت اأئمة امل�ضاجد عرب الوطن 
هذا  بخطورة  وحت�ضي�ش  طماأنة  ر�ضائل  لتوجية 
الوباء لكن اأحد املتطوعني خلالفة اإمام متغيب عن 
املنزيل  ال�ضحي  احلجر  بداية  منذ  عمله  من�ضب 
يتعار�ش  ما  للمجتمع  اأثناء خطاباته  تناول  حيث 
229 املحددة  الوزارية رقم  التعليمة  مع حمتوى 
املواطن  مل�ضاعر  م�ضتفزة  تاأتي  اأحيانا  بل  املعامل 
لطاعة  تطرق  حني  خطبه  اإحدى  يف  تناول  حيث 
الكرمية  الآي��ة  �رصد  حيث  الر�ضول  وطاعة  الله 
الر�ضول وحذف  الله واأطيعوا  اأطيعوا  التي تقول 
منكم  الأم��ر  اأويل  يذكر  ال��ذي  الأخ��ري  ال�ضطر 
الدفني  احلقد  من  الكثري  يعني  ال�ضطر  فحذف 
لل�ضلطة التي منحته هذا التكليف لدخول امل�ضجد 
�ضوتك  لإ�ضماع  ال�ضوت  مكرب  وا�ضتغالل 
خطابا وترتيال على مراأى وم�ضمع من ال�ضلطات 
الأمنية والإدارية املن�ضغلة يف مطاردة هذا الوباء 
القاتل مما دفع هوؤلء النتهازيني جتار الدين الذين 
ظل  يف  موؤ�ض�ضاتها  بوا�ضطة  الدولة  ي�رصبون 
قطاع  عرفها  التي  واخلروقات  القانوين  الت�ضيب 
القرن  من  الت�ضعينات  خالل  الدينية  ال�ضوؤون 
الت�ضييق  حمرتيف  بع�ش  يحاول  والذي  املا�ضي 
بحلة  عودتها  واجلماعية  الفردية  احلريات  على 
ال�ضلمي  ال�ضعبي  احلراك  بعد  امليدان  اإىل  جديدة 

وتبقى عودة احلياة اإىل طبيعتها �ضاأن املواطنني.
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اإرها�ضات كثرية جداً حتدث  لقد حتققت 
النبوية  وال�ضنة  الكرمي،  القراآن  عنها 
املا�ضي  ب�ضيغة  الآية  وجاءت  ابها،  رتيِ باقِّ
قال  امل�ضتقبل  يف  وق��وع��ه  لتحقيق، 
اْلَقَمُر"،  َوان�َضقَّ  اَعُة  ال�ضَّ َبتيِ  "اْقرَتَ تعايل: 
كله،  الكوين  للنظام  تدمري  و�ضيحدث، 
وهي  فيها،  ريب  ل  اأتيٌة  الزلزلة  واإن 
حُت�ضب  التي  ال�ضغرية  ل  كالزلزيِ لي�ضت 
كرثة  كان  واإن  "ريخرت"،  مقيا�ش  علي 
من  عالمة  هو  اليوم  ال��زلزل  ح��دوث 
وحُدوث  ال�ضاعة،  قيام  اقرتاب  عالمات 
اإذا  لآنها  وال�ضاخة،  الُكربى،  الطامُة 
زلزلت الأر�ش زلزالها باأمر ربها فيومئذيِ 
دكًة  الأر���ش  وُدّك���ْت  الواقعة،  وقعت 
الرادفة؛  تتبعها  الراجفة،  وجاءت  واحدة، 
القيامة  يوم  اق��رتاب  علي  الدل��ة  ومن 
ال�ضحيح  احلديث  النبوية  ال�ضنة  من 
قال:  عنه  الله  ر�ضي  كعب  بن  اأبي  عن 
"كان ر�ضول الله �ضلى الله عليه و�ضلم 
اأيها  "يا  فقال:  قام  الليل  ثلث  ذهب  اإذا 
َفُة َتْتَبُعَها  اجيِ النا�ش اذكروا الله، جاءت الرَّ
مبا  املوت  جاء  فيه،  مبا  املوت  جاء  َفُة،  اديِ الرَّ
�رصار  علي  اإل  ال�ضاعة  تقوم  "ول  فيه"، 
وُهجرت  ال�ضالة،  ُتركت  ف��اإن  اخللق"، 
امل�ضاجد، ومل يبقي علي وجه الأر�ش اإل 
الكفرة، والفجرة، واملجرمون وامل�رصكون 

عن  وجل  عز  الله  يقول  ال�ضاعة.  قامت 
َبْغَتًة"،  اإيِلَّ  يُكْم  َتاأْتيِ "َل  ال�ضاعة:  قيام 
زمنية  م��دة  واأق�رص  اأق��ل  هي  والبغتة 
اإيِلَّ  اَعةيِ  ال�ضَّ اأَْمُر  "َوَما  تعايل:  قال  ممكنة، 
اأ�رصع  اأي  اأَْقَرُب"،  ُهَو  اأَْو  يِ  اْلَب�رصَ َكَلْمحيِ 
َكَلْمٍح  َدٌة  َواحيِ اإيِلَّ  اأَْمُرَنا  )َوَما  ال�ضوء،  من 
وال�ضنة  الكرمي  القراآن  وبن�ش  (؛  يِ  اْلَب�رصَ بيِ
ال�رصيح  الوا�ضح  الدليل  نري  النبوية 
يقول  حيث  اقرتبت  قد  القيامة  قيام  باأن 
َنا  اأَ ْثُت  ُبعيِ الله عليه و�ضلم:"  النبي �ضلى 
َبَعْيهيِ  اإيِ�ضْ َبنْيَ  َوَيْقُرُن   ، َكَهاَتنْييِ  اَعُة  َوال�ضَّ
يبقي  ذلك  ورغم  َواْلُو�ْضَطى"؛  اَبةيِ  بَّ ال�ضَّ
الغيوب،  عالُم  عند  ُمطلقًا  غيبًا  علمها 
"؛  اَعةيِ ال�ضَّ ْلُم  عيِ نَدُه  عيِ َه  اللَّ "اإيِنَّ  تعايل:  قال 
مو�ضى  �ضيدنا  تعاىل  الله  كلم  وحينما 
اَعَة  ال�ضَّ "اإيِنَّ  �ضُبحانُه"  قال  ال�ضالم  عليه 
يَها"، وبعد ذلك بحوايل األف  ْخفيِ َيٌة اأََكاُد اأُ اآتيِ
زل القراآن الكرمي، قال تعاىل:  عام تقريبًا اأُّنيِ
َيُهم  َتاأْتيِ اأَن  اَعَة  ال�ضَّ اإيِلَّ  َينُظُروَن  "َفَهْل 
عالمات  ،اأول  اُطَها"،  اأَ�رْصَ َجاَء  َفَقْد  َبْغَتًة 
حممد  �ضيدنا  مبعث  هو  ال�ضاعة،  ُقرب 
القراآن  ون��زول  و�ضلم،  عليه  الله  �ضل 
قرًنا،  ع�رص  اأربعة  من  اأكرث  منذ  الكرمي 
اليوم  العامل  اأن  ُقربها  علي  الأدلة  ومن 
مرحلة  وو�ضلوا  �ضغرية،  قرية  اأ�ضبح 
واملعريف  العلمي  النفجار  من  كبرية 
وال�ضتكبار   والف�ضاد،  والعلو،  والتقني، 
وتف�ضي الزنا، والقتل، والربا، والظلم يف 
فايرو�ش كورونا"،  "وباء  ُفوقع  الأر�ش!؛ 
العامل كله، قال �ضبحانُه  اأعجز هذا  الذي 
َى اإيَِذا اأََخَذتيِ الأَْر�ُش ُزْخُرَفَها  وتعايل:" َحتَّ
َعَلْيَها  ُروَن  َقاديِ ُهْم  اأَنَّ اأَْهُلَها  َوَظنَّ  َنْت  يَّ َوازَّ
يًدا  اأََتاَها اأَْمُرَنا َلْياًل اأَْو َنَهاًرا َفَجَعْلَناَها َح�ضيِ
ُل  ُنَف�ضِّ َك  َكَذليِ الأَْم�شيِ  بيِ َتْغَن   ْ ملَّ َك��اأَن 
الآية  وك��اأن  ُروَن"؛  َيَتَفكَّ َقْوٍم  ليِ الآَي��اتيِ 

نعي�ضُه  الذي  الزمان  هذا  حُتاكي  الكرمية 
اليوم.

 واإن من عالمات ال�ضاعة ت�ضييع الأمانة 
اأبي  فعن  ؛  اأهله  غري  اإىل  الأم��ر  باإ�ضناد 
: قال ر�ضول  قال  الله عنه  هريرة ر�ضي 
:"اإذا �ضيعت  الله �ضلى الله عليه و�ضلم 
كيف   : ق��ال  ال�ضاعة،  فانتظر  الأم��ان��ة 
اأ�ضنَد  اإذا  قال:  الله؟  ر�ضول  يا  اإ�ضاعتها 
ال�ضاعة"؛  فانتظر  اأهله  غرييِ  اإىل  الأم��ُر 
الكا�ضيات  الن�ضاء  ومن عالماتها ظهور 
الله  ر�ضي  هريرة  اأبي  فعن  العاريات، 
الله  �ضلى  الله  ر�ضول  قال   : قال   ، عنه 
مل  النار  اأهل  من  "�ضنفان  و�ضلم:  عليه 
البقر،  كاأذناب  �ضياط  معهم  قوم  اأرهما، 
كا�ضيات  ون�ضاء  النا�ش،  بها  ي�رصبون 
روؤُو�ضهن  مائالت  مُميالت  ع��اري��ات 
اجلنة  يدخلن  ل  املائلة،  البخت  كاأ�ضنمة 
ليوجد  ريحها  واإن  ريحها  يجدن  ول 
العالمات  ومن  وكذا"،  كذا  م�ضرية  من 
خيط  ينفرط  كما  تباعًا  وتظهر  الكربى 
وال��دج��ال،  "الدُخان،  وه��ي:  امل�ضبحة 
النا�ش  تكلم  الأر���ش  من  دابة  وخ��روج 
مغربها  من  ال�ضم�ش  وخروج  وتعظهم، 
ال�ضالم،  عليه  عي�ضي  �ضيدنا  ون��زول 
وظُهور ياأجوج وماأجوج، واملهدي املنتظر 
خ�ضوف،  وثالثة  الله،  عبد  بن  حممد 
واآخرُها نار تخرج من اليمن تطرد النا�ش 
ال�ضحابي عوُف  وَيروي  هم"؛  اإيل حم�رّصيِ
َي اللُه قال: "عنه  بُن مالٍك الأ�ضجعي ر�ضيِ
يف  َم  و�ضلَّ عليه  اللُه  لَّى  �ضَ النبيَّ  اأََتْيُت 
َفقاَل:  اأََدٍم،  ن  ميِ ٍة  ُقبَّ يف  وهو  َتُبوَك  َغْزَوةيِ 
ُثمَّ  ي،  َمْوتيِ  : اَعةيِ ال�ضَّ َيَدييِ  بنْيَ  ا  تًّ �ضيِ "اْعُدْد 
يُكْم  فيِ َياأُْخُذ  ُمْوَتاٌن  ُثمَّ   ، �شيِ املَْقديِ َبْيتيِ  َفْتُح 
حتَّى  املَاليِ  ُة  َفا�ضَ ا�ْضتيِ ُثمَّ   ، الَغَنميِ َكُقَعا�شيِ 
ًطا، ُثمَّ  يَناٍر َفَيَظلُّ �َضاخيِ َئَة ديِ ُجُل ميِ ُيْعَطى الرَّ

َدَخَلْتُه،  اإلَّ  الَعَربيِ  َن  ميِ َبْيٌت  َيْبَقى  ْتَنٌة ل  فيِ
 ، َفريِ ي الأ�ضْ ُثمَّ ُهْدَنٌة َتُكوُن بْيَنُكْم وبنْيَ َبنيِ
َغاَيًة،  نَي  َثَمانيِ َت  حَتْ َفَياأُْتوَنُكْم  ُروَن  َفَيْغديِ

َت ُكلِّ َغاَيٍة اْثَنا َع�رَصَ اأَْلًفا". حَتْ
ونحن علي اأعتاب �ضهر الرحمة، واملغفرة 
�ضل  والنبي  وال�ضدقات،  واخل��ريات، 
جالله  جل  الله  اأُر�ضل  و�ضلم  عليه  الله 
رحمة لكل النا�ش، لذلك لبد من الدعوة 
بيننا  فيما  وال�ضالم  والتاأخي،  للرتاحم 
وخا�ضة يف ظل جائحة فايرو�ش كورونا، 
الب�رص؛  م��ن  ماليني  واإ���ض��اب��ة  وم��وت 
للجي�ش  للعاملني،  رحمة  نربقها  ر�ضالة 
الأبي�ش من الأطباء العرب امليامني الذين 
م�ضت�ضفيات  يف  ويعملون  يعي�ضون 
العظيمة  مهمتهم  وبجانب  الغرب،  بالد 
الن�ضانية، عليهم واجب اأن يلقنوا النا�ش 
يف  ولنا  ال�ضهادتني،  للنطق  موتهم  قبل 
اأَن�ٌش  فّعن  احل�ضنة؛  الأ�ضوة  الله  ر�ضول 
كان  ا  يهوديًّ غالًما  اأنَّ  عنه  الله  ر�ضي 
و�ضلَّم،  عليه  الله  �ضلَّى  بيَّ  النَّ يخُدُم 
�ضلَّى  بيُّ  النَّ فاأتاه  الغالُم،  هذا  �ش  فمريِ
فقَعد  وي��ُزوُره،  يُعوُده  و�ضلَّم  عليه  الله 
فنَظر  َم،  ُي�ضليِ اأن  منه  وطَلب  ه،  راأ�ضيِ عند 
اأبوه  فاأجابه  عنده،  وهو  اأبيه،  اإىل  الغالُم 
ميِ �ضلَّى الله عليه و�ضلَّم،  ْع اأبا القا�ضيِ اأن اأطيِ
الله  �ضلَّى  بيُّ  النَّ فخَرج  الغالُم،  فاأ�ضَلم 
احلمُد  يقوُل:  وهو  ه  عنديِ ن  ميِ و�ضلَّم  عليه 
ن  اه، بي ميِ للهيِ الَّذي اأنَقذه، اأي: خلَّ�ضه وجنَّ
بيُّ �ضلَّى الله عليه  ُب النَّ ار؛ وهنا ي�رصيِ النَّ
ه،  بخَدميِ حمةيِ  الرَّ يف  الأمثلةيِ  اأروَع  م  و�ضلَّ
ر�شيِ  واحليِ  ، الكتابيِ اأه��ليِ  ن  ميِ كانوا  واإْن 
فيجب  ؛  الإ���ض��الميِ اإىل  هم  دايتيِ هيِ على 
الهداية  اأن يكون فكرنا وهمنا هو  علينا 
اخلريات  وفعل  اأجمعني  للنا�ش  والرحمة 

وال�ضاحلات.

جـاءت الـراِجفـّــة ّتــتـَبعـَهــا الـَراِدّفـة
العامل من حولنا  �ضيء يف هذا  ُكل  اإن  ُيوؤجر؛  اآخيِه  ّتَبّ�َضَب�ْس يف وجه  ال�ضر  عبادة، ومن  ُقِوّلْكم  فالتفكر، وال�ضُمت عن  ُح�ضنًا"،  لِلّنا�ِس  وقولوُا 
َتّغري، وكاأن نهاية العامل، وفناء الُدنيا، وقيام القيامة قد بات و�ضيكًا؛ واهلل تعايل اأعلي، واأعلم، فال اأحد ي�ضتطيع اأن ُيجزم، اأو يعلم متي ُهْو  
رق، وخ�ضٌف باملَِغرْب، وِخ�ضٌف بجزيرة العرب، بني مكة  موعد قيامها  بال�ضبط، اإال اخلالق اهلل َجل َجاللُه، ونَّنتظر عالماٌت لها، منها خ�ضٌف باملَ�ضِ

وَن" الهيٌة قلوبهم يف الُدنيا!.  ْعِر�ضُ ا�ِس ِح�َضاُبُهْم َوُهْم يِف َغْفَلٍة مُّ َب ِللنَّ واملدينة، لقد "اْقرَتَ

بقلم / كرمي تقلميمت
فها هي اأزمة كورونا التي و�ضفها البع�ش 
يخّيم  وظالله  ال�رصق  من  القادم  بال�رص 
اأن  رغم  ا�ضتئذان،  دون  العامل  ن�ضف  على 
على  تهيّمن  اأ�ضبحت  التكنولوجية  الثورة 
يف  الإن�ضان  ي�ضتعملها  التي  الو�ضائط 
حياته اليومية ب�ضكل مبا�رص واآيل ،وتظهر 
الب�رصي  العقل  اإليه  و�ضل  مدى  اأي  اإىل 
الفريو�ش  قوة  اأن  اإل  وابتكار..،  ذكاء  من 
التجرب والهيمنة،  البع�ش من عر�ش  اأنزلت 
عن  بعيدا  وذاك  هذا  بني  ميّيز  ل  ب�ضورة 
تفر�ش  التي  العربة  اأنها  تذكر،  ت�ضمية  اأية 
نف�ضها ب�ضكل اأ�ضا�ضي وت�ضوق اإلينا و�ضفا 
ويف  ا�ضتطاع  كيف  جمهري  لكائن  بديعيا 
امل��وازي��ن  يقلب  كيف  ج��دا  ق�ضري  زم��ن 
الكوكب  هذا  على  الب�رصية  احلياة  ويعطل 
،ويبدل اأمناط احلياة من جنون وبذخ واإ�رصاف  
يف اأمور وجودية  ثمينة يف جوهرها كالتي 
تعر�ش  و  الب�رصية  ال��ذات  ح��دود  تتعدى 

عنوانني   حتت  وال���زوال  للفناء  الآخ��ري��ن 
لنف�ضه  ي�ضطنع  من  اإل  ت�ضلح  ل  كثرية 
ان  حيث   ، الزائل  والكربياء   الزائف  املجد 
مع هذا الفريو�ش ل تفلح معه  ل الأ�ضلحة 
الفتاكة و ل ال�ضواريخ العابرة للقارات ول 
..ول ..، اإنها املعجزة التي �ضنعتها الطبيعة 
عليه  تفر�ش  ر�ضده   اإىل  الإن�ضان  لتعيد  
واقعا جديدا و األيما ليعيد تفكريه من جديد 
النف�ضية   ميولته  يف  يتحكم  اأن  ويحاول 
به من معطيات  يحيط  مبا  ليب�رص  ال�ضلبية 
ماآلها  يدرك  يوما  يكن  مل  متغريات  حتمل 
نتاأمل  حينما   ،.. خطورتها  ورمبا  وغايتها 
يف املاآ�ضي التي خّلفها هذا الوباء من اأعداد 
والقائمة  وامل�ضابني  واملتوفني  املر�ضى 
نعي�ش    التي  احلياة  حقيقة  ندرك   ، طويلة 
فيها ومن اجلها ، ومما يتحتم على الب�رصية  
الأزمة  هذه  من  خمرج  لإيجاد  فيه  البحث 
نهائي  ب�ضكل  عليها  والق�ضاء  وتطويقها 
اأو يف  الآزم��ة  تكمن  يف  ل  امل�ضكلة  اإن   ،
�ضلبها  كما يعتقد البع�ش اأو يف خمارجها 

، لأن العقل ميلك قدرات فائقة ي�ضتطيع ان 
اأو  الزمن  ال�ضعاب مهما طال  يتغلب على 
اخلالق  اأودعها  ، وميثل جزء من طاقة  ق�رص 
الذي  الإن�ضان  هذا  ق��درات    مكامن  يف  
جعله خليفته على الأر�ش ، بل اجلوهر يف 
هذه املو�ضوع يكمن يف تلك احلكم اخلفية 
عقب  الب�رصي  العامل  اإليها  يتو�ضل  التي 
ان  التي علينا جميعا   و  الأزمة  انتهاء هذه 
الأخالقية   الثمينة  العرب  تلك  منها  ن�ضتلهم 
،الأدبية ،الرتبوية واملعامالتية اليومية التي 
الواقع  اأر�ش  على   الإن�ضان  �ضلوك  جت�ضد 
 ، والجتماعي  الثقايف  الكيان   له  لت�ضنع 
اأزمات �ضّجلها التاريخ  ورغم ما حدث من 
تارة  املوؤملة  و  تارة  النا�ضعة  �ضفحاته  يف 
الإن�ضانية مل تتوقف  اأن احل�ضارة  اإل  اأخرى 
بف�ضل  ون�ضجت  تطورت  بل  الأداء  عن 
مفعوله  بقي  الذي  الب�رصي  العقل  قدرات 
ال�ضوء  يف  ي�رصي ومي�ضي ب�رصعة �ضعاع 
نح�رص  اأن  يجب  ول   ، الكون  هذا  ف�ضاء 
يواجهها  ال��ت��ي  واملع�ضالت  امل�ضاكل 

الأزم��ن��ة  خمتلف  ويف  يوميا  الإن�����ض��ان 
 ، العامل  نهاية  متثل  اأنها  املتعددة  واملواطن 
وال�ضمود   ال�ضرب  تعلمنا  م�ضتمرة  فاحلياة  
قاب  ونهايتها  نهاية  اأزمة  ..ولكل  والثبات 
قو�ضني اأو اأدنى من اخلروج منها ، واحلكمة 
قوته  .وم�ضدر  الإن�����ض��ان  �ضالة  تبقى 
النف�ضية واجل�ضدية ، كما اأن الوعي ي�ضكل 
اأرقى واجهات الوقاية من كل داء  �ضلوكا 
اجلماعي  ال�ضلوك  عودة  اأن  كما   ، وعمال 
عاداته  ومن  الأ�ضيلة  بوتقته  من  املنبثق 
الف�ضيلة ومكارم الأخالق ، ومزايا التكافل 
والإن�ضاين  الأخوي  والت�ضامن  الجتماعي 
اإىل  اجلدل  بعيدة عن  ..يوؤدي حتما ب�ضورة 
متتني الروابط  ومد ج�ضور البناء الجتماعي 
 ، اأو�ضع واأرحب  اإىل ف�ضاء  لريتقي بظالله 
هذه املعادلة ل حتتمل تاأويالت ول توقعات 
املو�ضوعية  اإن  بل   .. �ضعوذة  ول  غوغائية 
والب�ضاطة  احلكمة  والر�ضاد يف  املعاجلة  يف 
دعم  يف  ت�ضاهم  عوامل  كلها  املعاملة.  يف 

ال�ضتقرار وال�ضلم الأبدي .

ا�ضتلهام العرب من اأزمة كورونا قد يفتح اأبوابا جديدة مل�ضتقبل اأف�ضل
ال يخالج اأحد ال�ضك اأن االأزمة تلد الهمة، واأن بعد الع�ضر ياأتي الي�ضر والفرج، وبعد كل مر�س يعقبه ال�ضفاء، وبعد كل مع�ضرة مي�ضرة، واحلا�ضر �ضنيع 
امل�ضتقبل، واحلياة ت�ضتمر يف امل�ضي قدما نحو اأفق بعيد، والنف�س الب�ضرية لي�س لها خيار غري املقاومة والت�ضدي لكل ال�ضعاب، والتحلي بال�ضرب الذي يبقى 

مفتاح كل باب يخرج منه قب�س من �ضعاع االأمل حلياة اأف�ضل تتكر�س فيه اأبجديات العي�س والرفاهية. 

بقلم / قدوده  مبارك
 الدكتور/ جمال عبد النا�ضر 

حممد  عبد اهلل اأبو نحل
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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�س:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا االإعالمي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية اإلدارة المحلية لوالية ورقلة

رقم التعريف الجبائي : 097530019110827

إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم :03/ 2020

تعلن مديرية اإلدارة المحلية لوالية ورقلة عن طلب عروض وطني ومفتوح مع اشتراط قدرات دنيا من أجل :
أشغال اعادة تهيئة قاعة االجتماعات القديمة )قاعة المجلس الشعبي سابقا(

المؤسسات المؤهلة في الميدان و المتحصلة على نشاط رئيسي كما هو موضح في دفتر الشروط في المادة 04 )يجب إجباريا أن 
يكون متحصل على شهادة التأهيل و التصنيف نشاط رئيسي في مجال اإلختصاص بناء، درجة 04 فما فوق كما يجب أن يكون قد 
أنجز على األقل 02 مشاريع مماثلة(. يمكنها سحب دفتر الشروط من أمانة مديرية اإلدارة المحلية مصلحة التنشيط المحلي والصفقات 

و البرامج بمقر والية ورقلة شارع سي الحواس.
ويتكون العرض من ملف الترشح، و العرض التقني و العرض المالي:

1. ملف الترشح: يحتوي على الوثائق المذكورة في المادة 12 من دفتر الشروط
2. العرض التقني: يحتوي على الوثائق المذكورة في المادة 12 من دفتر الشروط
3. العرض المالي: يحتوي على الوثائق المذكورة في المادة 12 من دفتر الشروط

تودع العروض محمولة لدى مديرية اإلدارة المحلية لوالية ورقلة
يوضع ملف الترشح داخل ظرف منفصل ومقفل بإحكام و ال يحمل إال المعلومات األتية

اسم المؤسسية :...............
طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم: .......... /2020

أشغال اعادة تهيئة قاعة االجتماعات القديمة )قاعة المجلس الشعبي سابقا(
ملف الترشح”

يوضع العرض التقني داخل ظرف منفصل ومقفل بإحكام وال يحمل إال المعلومات األتية
أسم المؤسسة : ............

طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم:............ /2020
أشغال اعادة تهيئة قاعة االجتماعات القديمة )قاعة المجلس الشعبي سابقا(

العرض التقني”
يوضع العرض المالي داخل ظرف منفصل ومقفل بإحكام وال يحمل اال المعلومات األتية
: اسم المؤسسة : ............................

طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم:......../2020
أشغال اعادة تهيئة قاعة االجتماعات القديمة )قاعة المجلس الشعبي سابقا(

العرض المالي”
وتوضع هذه الظروف الثالثة )ملف الترشح، العرض التقني، و العرض المالي في ظرف رابع مقفل باحكام و مغفل و يحمل العبارة:

»ال يفتح إال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض «
إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم:..... 2020
أشغال اعادة تهيئة قاعة االجتماعات القديمة )قاعة المجلس الشعبي سابقا(

حددت مدة تحضير العروض بـ 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر اإلعالن في الصحافة أو النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي 
BOMOP يوفق يوم إيداع العروض آخر يوم من مدة تحضير العروض إلى غاية الساعة 12:00 سا ، إذا صادف هذا اليوم يوم 
عطلة أو يوم راحة قانونية فإن مدة تحضير العروض تمدد ليوم العمل الموالي إلى غاية الساعة 12:00 سا . المتعهدون مدعوون 
لحضور عملية فتح األظرفة على الساعة الثانية و النصف مساءا 12:30 سا بمقر مديرية اإلدارة المحلية لوالية ورقلة من أخر يوم 
من مدة تحضير العروض، و إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية فإن تاريخ الفتح يمدد ليوم العمل المولي إلى غاية 

الساعة 12:30 سا يبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم لمدة تحضير العروض زائد 03 اشهر ابتداءا من تاريخ إيداع العروض.
في حالة المؤسسة الحائزة على الصفقة تمدة صالحية العروض بشهر إضافي تلقائيا.
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اخلمي�س 07 ماي 2020 م املوافق
لـ 14 رم�سان 1441 هـ - العــدد 1994 14ا�سهار

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
والية الوادي
دائرة املقرن

بلدية املقرن                        اإعالن باعداد �ضهادة احليازة
- طبقا للمر�ضوم التنفيذي رقم : 91/254 املوؤرخ يف: 1991/07/27 املحدد 
البلدي  ال�ضعبي  املجل�س  رئي�س  فاإن  ت�ضليمها  و  احليازة  �ضهادة  اإعداد  لكيفيات 
لبلدية املقرن يعلن اأن ال�ضيد )ة( : رقوطه ح�ضني بن عبد القادر .املولود )ة( 
بـ : الوادي بتاريخ 1980/12/14 ال�ضاكن )ة( ب : - �ضارع ال�ضهيد حنكه علي 
املقرن - بلدية املقرن قد اأودع ملفًا مب�ضالح البلدية طالبا ت�ضليمه �ضهادة احليازة 
للعقار الواقع بـ : املقرن - بلدية املقرن العقار عبارة عن : اأر�س حماطة و الذي 
م�ضاحته : 450.00 م2 و الذي حدوده كالتايل :من ال�ضمال: طريق معبد .من 
معبد .من  ال�ضرق طريق  . من  م�ضعودة  و زغيب  الغني  : رقوطه عبد  اجلنوب 
الغرب : رقوطه االأزهر . فعلى كل �ضخ�س له مطلب و اعرتا�ضات على حترير 
اأق�ضاها  مدة  يف  املقرن  بلدية  التعمري  مل�ضلحة  كتابة  يقدمها  اأن  ال�ضهادة  هذه 

�ضهرين من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن يف ال�ضحف الوطنية.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
والية الوادي
دائرة املقرن

بلدية املقرن                       اإعالن باعداد �ضهادة احليازة
- طبقا للمر�ضوم التنفيذي رقم : 91/254 املوؤرخ يف: 1991/07/27 املحدد 
البلدي  ال�ضعبي  املجل�س  رئي�س  فاإن  ت�ضليمها  و  احليازة  �ضهادة  اإعداد  لكيفيات 
لبلدية املقرن يعلن اأن ال�ضيد )ة( :تواين حمد عبد املالك بن ال�ضغري املولود 
املقرن -  ال�ضاكنة)ة( ب:   1938 بتاريخ :خالل  الوادي  العزازلة -  بـ:  )ة( 
احليازة  �ضهادة  ت�ضليمه  طالبا  البلدية  مب�ضالح  ملفًا  اأودع  قد  الوادي  بلدية 
للعقار الواقع بـ : املقرن - بلدية املقرن العقار عبارة عن: �ضكن عائلي قدمي 
، م�ضاحته : 304.40 م2 و الذي حدوده كالتايل:من ال�ضمال: �ضارع حاد.من 
اجلنوب : توان حمد يو�ضف .من ال�ضرق : �ضارع . من الغرب : تواتي حمد عبد 
املالك . . فعلى كل �ضخ�س له مطلب و اعرتا�ضات على حترير هذه ال�ضهادة اأن 
يقدمها كتابة مل�ضلحة التعمري بلدية املقرن يف مدة اأق�ضاها �ضهرين من تاريخ 

ن�ضر هذا االإعالن يف ال�ضحف الوطنية.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
والية الوادي
دائرة املقرن

بلدية املقرن                       اإعالن باعداد �ضهادة احليازة
 1991/07/27 يف:  املوؤرخ   91/254  : رقم  التنفيذي  للمر�ضوم  طبقا   -
ال�ضعبي  املجل�س  فاإن رئي�س  ت�ضليمها  و  �ضهادة احليازة  اإعداد  لكيفيات  املحدد 
البلدي لبلدية املقرن يعلن اأن ال�ضيد )ة( :تواتي حمد �ضعد بن عبد املالك 
 - املقرن   -  : بـ  ال�ضاكن)ة(   1985 بتاريخ:خالل  املقرن   : بـ  )ة(  .املولود 
احليازة  �ضهادة  ت�ضليمه  طالبا  البلدية  مب�ضالح  ملفًا  اأودع  قد  املقرن  بلدية 
للعقار الواقع بـ : املقرن - بلدية املقرن العقار عبارة عن : اأر�س حماطه و 
تواتي  ال�ضمال:  :من  كالتايل  حدوده  الذي  و  م2   623.88  : م�ضاحته  الذي 
حمد يا�ضني و تواتي حمد عبد املالك . من اجلنوب : طريق معبد .من ال�ضرق 
: �ضارع . من الغرب : كرو�س الب�ضري . فعلى كل �ضخ�س له مطلب و اعرتا�ضات 
يف  املقرن  بلدية  التعمري  مل�ضلحة  كتابة  يقدمها  اأن  ال�ضهادة  هذه  حترير  على 

مدة اأق�ضاها �ضهرين من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن يف ال�ضحف الوطنية.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
والية الوادي
دائرة املقرن

بلدية املقرن                        اإعالن باعداد �ضهادة احليازة
 1991/07/27 يف:  املوؤرخ   91/254  : رقم  التنفيذي  للمر�ضوم  طبقا   -
ال�ضعبي  املجل�س  فاإن رئي�س  ت�ضليمها  و  �ضهادة احليازة  اإعداد  لكيفيات  املحدد 
البلدي لبلدية املقرن يعلن اأن ال�ضيد )ة( :يو�ضفي ال�ضعيد بن احلبيب املولود 
 - املقرن  بـ  ال�ضاكنة)ة(   1976/01/01  : بتاريخ  الدبيلة  املقرن  بـ:  )ة( 
احليازة  �ضهادة  ت�ضليمه  طالبا  البلدية  مب�ضالح  ملفًا  اأودع  قد  املقرن  بلدية 
للعقار الواقع بـ : املقرن - بلدية املقرن العقار عبارة عن: اأر�س معدة للبناء 
و الذي م�ضاحته : 270.00 م2 و الذي حدوده كالتايل : من ال�ضمال: �ضارع.
من اجلنوب : يو�ضفي ال�ضعيد بن احلبيب .من ال�ضرق : م�ضعودي ال�ضايح .من 
هذه  حترير  على  اعرتا�ضات  و  مطلب  له  �ضخ�س  كل  .فعلى  �ضارع   : الغرب 
ال�ضهادة اأن يقدمها كتابة مل�ضلحة التعمري بلدية املقرن يف مدة اأق�ضاها �ضهرين 

من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن يف ال�ضحف الوطنية.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
والية  غرداية

دائرة  زلفانة
بلدية  زلفانة

مكتب  اجلمعيات
رقم: 78 /2020

و�ضل اإ�ضهار خا�س بتجديد جمعية حملية
زلفانة   الفالحية  اجلياليل  القادر  عبد  �ضيدي  جمعية  امل�ضماة: 
اأحمد  اأوالد علي  2020/01/22  رئي�س اجلمعية  بتاريخ  املودعة 
ب:  مقرها  الكائن  متليلي   ب:   1952/12/25 بتاريخ:  املولود 

م�ضتثمرة اأوالد علي اأحمد بزلفانة واد.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
والية : تي�ضم�ضيلت

دائرة : خمي�ضتي
بلدية : خمي�ضتي

مكتب : اجلمعيات
تاأ�ضي�س الهيئة القيادية

منوذج اإ�ضهاري
طبقا الأحكام القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 م املتعلق باجلمعيات وال �ضيما املادة 18 منه لقد مت تاأ�ضي�س الهيئة القيادية للجمعية 

امل�ضماة : اجلمعية الدينية الرباء بن مالك البلدية : خمي�ضتي املعتمدة حتت رقم : 02 بتاريخ 2020 /05/05
املقيمة ب: م�ضجد االمام ال�ضافعي ا�ضم ولقب الرئي�س :بن موخطار احمد

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

    وزارة السكن والعمران والمدينة
ديوان الترقية والتسيير العقاري

           والية عين تموشنت

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               
Référence : .........../OPGI/DJ / 2020  

                                                                                               

إعالن عن إلغاء اإلجراء
 2015 16 سبتمبر  المؤرخ في   247-15 الرئاسي رقم  المرسوم  73 من  للمادة                 طبقا 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ، يعلن ديوان الترقية و التسيير العقاري 

لعين تموشنت بموجب هذا اإلعالن عن إلغاء اإلجراءات الخاصة بانجاز األشغال لكل هياكل الدولة ل 

1490/400/190 مسكن عمومي ايجاري بين األربعاء بلدية سيدي الصافي والية عين تموشنت، في 

اطار البرنامج الموجه من أجل القضاء على السكن الهش.

  ANEP Nْ 2031003160      التحرير 2020/05/07 

MINISTERE DE L’HABITAT , DE  L’URBANISME DE LA VILLE
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE
WILAYA DE  AIN TEMOUCHENT

حدث يف مثل هذا اليوم
املحافظني  حزب   -  2010

بزعامة ديفيد كامريون يح�ضل 
على اأكرب عدد من االأ�ضوات 

يف االنتخابات الت�ضريعية 
الربيطانية بدون ح�ضولة على 
الغالبية املطلقة التي متكنه من 
ت�ضكيل احلكومة ب�ضكل تلقائي.

يوؤدي  بوتني  فالدميري   -  2012
اليمني رئي�ًضا لرو�ضيا االحتادية 
ليخلف دميرتي ميدفيديف يف 

املن�ضب.
عن  ُتعلن  ال�ضعودية   -  2016
اإعادة هيلكة لعدد من اأجهزة 

الدولة نتج عنها دمج عدد من 
الوزارات والهيئات وا�ضتحداث 

اأخرى.
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حدث وال حـرج
15

تعليــق�صــورة و 
�ضكان حي 

رفانة بوالية 
تب�ضة يطالبون 

ال�ضلطات 
التدخل من 
اأجل تهيئة 

احلي

حاول تنظيف النقود من 
الكورونا..فو�ضعها يف 

امليكروويف!

تلقي جائحة كورونا بظاللها على حياتنا اليومية وكثري 
من التعامالت التي نواجهها يف ظل الظروف اجلديدة. 

لكن الغريب اأن تلقي بظاللها اأي�ضا على املعامالت 
البنكية.حيث تفتق ذهن عميل اأحد البنوك عن تطهري 

اأوراق نقدية بو�ضعها يف فرن امليكروويف، ما ت�ضبب، 
بطبيعة احلال، يف حرقها، ثم جلاأ بعد ذلك اإىل البنك 

ل�ضتبدالها.وكان موظف اآخر باأحد البنوك، يدعى 
جيفري ديكر، قد ن�رص يف وقت �ضابق على "في�ضبوك"، 
�ضورة تو�ضح جمموعة من الأوراق النقدية املحروقة، 
التي قدمها عميل لإيداعها بالبنك، بعد اأن حاول اأي�ضا 

"تطهريها" يف امليكروويف.كتب ديكر، نقال عن العميل، 
اإنه طلب منه اإيداع "ما ميكن اإيداعه منها" حيث اأن بع�ضا 

منها مل يعد �ضاحلا لال�ضتخدام.

اأثار ارتفاع عدد �ضحايا فريو�ش كورونا 
لدى الرجال، مقارنة بعدد ال�ضحايا من 
الن�ضاء، اهتمام الباحثني واخلرباء، الذين 

تو�ضلوا اإىل عدة اأ�ضباب لذلك. وقال العامل 
الإ�ضباين يف جمال الأع�ضاب والبيولوجيا، 

ديغو ريدولر، اإن الرجال والن�ضاء عر�ضة 
لالإ�ضابة بالفريو�ش على ال�ضواء، لكن عادة 

ما يتعر�ش الرجال مل�ضاعفات توؤدي اإىل 
وفاتهم، حيث تفوق ن�ضبة وفيات الرجال 2.5 
مرة مقارنة بالن�ضاء، م�ضيفا اأن ذلك ل عالقة 

له بالعمر.ووفقا للتحاليل والدرا�ضات التي 
قام بها الباحث الإ�ضباين مع زميله يف جامعة 
"بوردو"، خافيري فا�ضكويز، فاإن معدل وفيات 

الرجال امل�ضابني بفريو�ش كورونا اأعلى يف 
اإ�ضبانيا منه بني الن�ضاء.وعزا ريدولر ذلك 

اإىل التدخني، نظرا لأن عدد املدخنني الذكور 
اأكرث بكثري من عدد الن�ضاء املدخنات. وتقول 

الدرا�ضة اإن الرجال الذين مت ت�ضخي�ش 
اإ�ضابتهم بكورونا "COVID-19" يعانون 

من اأمرا�ش القلب والأوعية الدموية اأكرث 
من الن�ضاء، وهي اأمرا�ش مرتبطة بالدرجة 

الأوىل بالتدخني.ويف اإ�ضبانيا يدخن %25 من 
الرجال و %18 من الن�ضاء، وقد مت اكت�ضاف 
اأمرا�ش القلب والأوعية الدموية لدى 30% 

من املر�ضى الذين توفوا ب�ضبب اإ�ضابتهم 
بفريو�ش كورونا.

فيروس كورونا 
أكثر فتكا بالذكور 

بسبب التدخين

قضت الدائرة الثانية مبحكمة القضاء اإلداري يف مصر برفض 
الدعاوى القضائية اليت تطالب بوقف بث برنامج “رامز جمنون 

رمسي” الذي تذيعه شبكة قنوات MBC خالل شهر رمضان
قضائيتني  دعوتني  األخرية  األيام  مدار  على  املحكمة  وتلقت 
تطالبان بإلزام كل من وزارة الدولة لإلعالم، 
واملجلس األعلى لتنظيم اإلعالم، وجمموعة 

قنوات “MBC”، بوقف بث الربنامج.
املحامي  من  املقامة  األوىل،  الدعوى  وذكرت 

هــذا  أن  هبــجــت،  الربنامج  يتم عرضه حاليا على األسرة املصرية، فهمي 
هابطة،  وألفاظ  غثة  ومعان  تنمر  من  يتضمنه  “وما  سات،  النايل  قمر  خالل  من 
وجرائم احتجاز وتعذيب وعنف وسادية، يعاقب عليها القانون وعرضها بشكل ساخر 
الذي ميثل حضا على  النحو  باملتعة والدعاية والضحك، على  وربط هذه اجلرائم 

ارتكاب هذه اجلرائم”.
أما الدعوى الثانية فأقامها 3 حمامني، وأكدوا فيها أن الربنامج املشار إليه “ال يليق 
بتاريخ مصر يف الفنون والثقافة، وأن األزمة ليست يف حمتوى الربنامج فقط، وإمنا 
من  ويزيد  النفسيني،  للمرضى  يسيئ  الذي  رمسي”،  جمنون  “رامز  امسه  يف  أيضا 
الدولة جاهدة منعه منذ إصدار  الذي حتاول  النفسي وصما، األمر  املرض  اعتبار 

قانون رعاية املريض النفسي رقم 71 لسنة 2009”.
وأضافت الدعوى، أن “برامج املقالب، ويف القلب منها هذا الربنامج، هلا تأثريات سلبية 
ونفسية ضارة على اجلمهور، وخاصة األطفال، بالنظر إىل ما حتتويه من مشاهد 

عنف وسخرية وألفاظ خارجة تذاع على األسر املصرية”.

الق�ضاء امل�ضري ي�ضدر قرارا 
بخ�ضو�س عر�س "رامز جمنون ر�ضمي"

ن�ضوب حريق مهول  مب�ضلحة 
الوالدة مب�ضت�ضفى حمام 

بوحجربتمو�ضنت 
�ضب حريق مهول مب�ضلحة الوالدة مب�ضت�ضفى �ضيدي عايد ببلدية حمام 
بو حجر  حيث تدخلت فورا م�ضالح احلماية املدنية و االأمن ومت اإخماد 
ت�ضجيل  فيما مت  بحروق  ي�ضيبوا  �ضحايا ومل  ت�ضجل  فيما مل  احلريق 
االأطقم  و  املر�ضى  لدى  كبري  هلع  وقوع  وكذا  معتربة  مادية  خ�ضائر 
من  االأوىل  املعطيات  من  جريدتنا   م�ضادر  رجحت  جهتها  من  الطبية 
ال�ضبب يعود ل�ضرارة كهربائية  اأن  �ضهادات م�ضتخدمي قطاع ال�ضحة، 
من جهتها فتحت م�ضالح االأمن حتقيقا معمقا للتعرف على حيثيات هذا 

الذي  و  االألــيــم  احلــادث 
اأعاد لالأذهان ما وقع قبل 
امل�ضلحة  بنف�س  6اأ�ضهر 
بواد �ضوف وكانت الكارثة 
الر�ضع  عــديــد  بــوفــاة 
ــبــب الـــنـــريان  ــ�ــض ب

واختناقهم.

لعـــمارة يف ح�ضــني  انهــيار طابقــني 
بالعــا�ضمــة داي 

انهار،اأم�س  االأربعاء، طابقان لعمارة يف بلدية ح�ضني داي يف اجلزائر العا�ضمة ح�ضب بيان ملديرية 
احلماية املدنية.  وح�ضب امل�ضدر،  فقد تدخلت وحدات احلماية ملدنية لوالية اجلزائر،اأم�س  االأربعاء 
 06 من  متكونة  لبناية  وال�ضاد�س  اخلام�س  الطابق  انهيار  اإثر  على  دقيقة   16 و   12 ال�ضاعة  على 
طوابق الكائنة بـ 64 �ضارع طرابل�س، ببلدية ح�ضني داي".وحتدث البيان عن عملية اإخراج �ضخ�ضني 

حم�ضورين بالبناية.



على  اال�ضتحواذ  يف  تف�ضل  "توتال" الفرن�ضية 
اأ�ضول "اأناداركو" االأمريكية باجلزائر

بعد تطبيق "�سوناطراك" قانون حق ال�سفعة  

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

يف  "توتال"  الفرن�سية  ال�سركة  ف�سلت 
اال�ستحواذ على اأ�سول �سركة "اأناداركو" 
اأعلن  اجلــزائــر،حــيــث  يف  االأمــريــكــيــة 
الفرن�سية  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
لن  اأنــهــا  بويانيه  بــاتــريــك  "توتال" 
احل�سول  من  املطاف  نهاية  يف  تتمكن 
االأمريكية  النفط  �سركة  ح�سة  على 
ُيعترب  ما  وهو  اجلزائر،  يف  "اأناداركو" 
لل�ساأن  املتابعني  مــن  الــعــديــد  ح�سب 
الوطنية  لل�سيادة  انت�سارا  الطاقوي 

االقت�سادية.
ل�سركة   التنفيذي  الرئي�س  وقـــال   
خا�س  موؤمتر  يف  الفرن�سية،  "توتال" 
باملحللني املاليني "اأخربنا الغرب ر�سميا 
االأ�سول  على  احل�سول  ن�ستطيع  ال  اأننا 
بعد  الــقــرار  هــذا  اجلزائرية".وياأتي 
يف  اأعلنت  قد  "توتال"  �سركة  كانت  اأن 
اتفاق  عن  املا�سي  العام  من  �سابق  وقت 
برتوليوم"  "اأوك�سيدنتال  �سركة  مع 
اأ�سول �سركة  االأمريكية من اأجل �سراء 
"اأناداركو" يف اجلزائر وغانا واملوزمبيق 
مليار   8.8 بقيمة  اجلنوبية  واإفريقيا 
اورو. مــلــيــار   7.8 ـــوايل  ح اأي  دوالر 
ال�سفقة  هذه  ارتبطت  فقد  للتذكري 
"اأناداركو"  �سركة  على  باال�ستحواذ 
برتوليوم"  "اأوك�سيدنتال  قبل  مــن 
اجلزائرية  ال�سلطات  عار�ست  فيما 

"توتال"  �سركة  ا�ستحواذ  قــرار  ب�سدة 
يف  االأمــريــكــيــة  ال�سركة  ــول  ــس اأ� على 
البالد،حيث ا�سطرت ال�سركة الوطنية 
"�سوناطراك" اإىل ممار�سة حق ال�سفعة 

خالل  مــن  الــقــانــون  لها  يكفله  الـــذي 
اأفادت  فقد  املحروقات.لالإ�سارة  قانون 
اأرباحها  اأن  الفرن�سية  "توتال"  �سركة 
ب�سبب   99% بن�سبة  تراجعت  الف�سلية 

عن  معلنًة  النفط،  اأ�ــســعــار  انخفا�س 
ا�ستجابًة  ال�ستثماراتها  خف�س  خطط 
الأزمة انهيار اأ�سعار النفط التي ي�سهدها 

ال�سوق العاملي.
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ركود اقت�ضادي كبري مل ت�ضهده منذ اال�ضتقالل ح�ضب منظمتي التجار وحماية امل�ضتهلك

الن�ضاطات التجارية تقل�ضت بن�ضبة 80 باملائة منذ بداية انت�ضار "كوونا"

كورونا   بفريو�س  موؤكدة  جديدة  اإ�ضابة  و159  وفيات   6

حاالت التعايف ت�ضجل اأعلى ح�ضيلة يومية ب�ضفاء 130 م�ضابا
الوباء بخ�ضو�س  متوقعة  �ضيناريوهات  ثالث  ير�ضد  زرهوين  • الربوفي�ضور 

بوا�ضطة طائرات خفيفة  

احلكومة تدر�س م�ضروع 
اجلوي" يف  "التاك�ضي 

اجلنوب واله�ضاب

ينظمها ديوان موؤ�ض�ضات ال�ضباب

م�ضاركة وا�ضعة
 يف م�ضابقة ال�ضوت 

الذهبي باأدرار

"بركني" بال�ضحراء حقل  يف  ال�ضراكة  عقد  اإطار  "اأناداركو" يف  اأعمال  وموا�ضلة  تتنافى  كانت  • ال�ضفقة 

اجلزائرية  املنظمة  رئي�س  اأم�س  ك�سف 
حميطه،  و  امل�ستهلك  واإر�ــســاد  حلماية 
الن�ساطات  تقل�س  عن  زبدي،  م�سطفى 
منذ  باملائة   80 تفوق  بن�سبة  التجارية 

بداية انت�سار الوباء يف اجلزائر.
وقال ال�سيد زبدي، خالل ندوة �سحفية 
العام  لالحتاد  العام  االأمني  مع  م�سرتكة 
للتجار و احلرفيني اجلزائريني، حزاب 
التجاري  ال�سوق  واقع  حول  �سهرة،  بن 
"ال�سوق  اإن  ــا،  ــورون ك جائحة  ظــل  يف 
مل  كبريا  ركــودا  حاليا  ت�سهد  الوطنية 
ان  م�سيفا  اال�ستقالل"،  منذ  ت�سهده 
بن�سبة  تقل�ست  التجارية  الن�ساطات 
انت�سار  بــدايــة  منذ  باملائة   80 تفوق 
تقت�سر  املتبقية  باملائة   20 ان  و  الوباء 
ــارة  جت مثل  فقط  الــ�ــســروريــات  على 
و  الغذائية  ــواد  امل و  الفواكه  و  اخل�سر 

خدمات االت�سال و الهاتف.
الطرفني،  مي�س  ال�سرر  اإن  زبدي  اأكد  و 
باإمكانه  لي�س  الــذي  امل�ستهلك  �ــســواء 
كذا  و  الظرف  هذا  يف  حاجياته  تلبية 
ن�ساطه  تقل�س  اأو  توقف  الذي  التاجر 

توقف  اىل  الواقع  هذا  يوؤدي  بالتايل  و 
اإىل ركود يف  التجاري و منه  الن�ساط  يف 
العجلة االقت�سادية و ما ينتج عنه من 
التي  امل�سانع  كــذا  و  االإنــتــاج  يف  توقف 
و  اإنتاجها  طاقات  من  حمالة  ال  تقل�س 

عمالها.
و يف هذا ال�سياق، اعترب زبدي ان التاأخر 
التجارة  جمال  يف  اجلزائر  تعرفه  الذي 
االإلكرتونية و الدفع االإلكرتوين، يزيد 
من تعقيد الو�سع التجاري و االقت�سادي 
اإىل  احلالية  احلكومة  داعيا  احلــايل، 
تعبئة  و  حل�سد  الظروف  هذه  ا�ستغالل 
و  التجارة  تعميم  و  تطوير  يف  جهودها 
التقلي�س  �ساأنه  ما  االإلكرتونيني  الدفع 

من االآثار االقت�سادية للوباء.
كما تاأ�سف زبدي على نق�س الوعي لدى 
التي  امل�سوؤولة  ال�سلوكات غري  و  البع�س 
االأن�سطة  بع�س  غلق  اإعـــادة  اإىل  اأدت 
و  بالفتح،  لها  رخ�س  التي  التجارية 
النف�سية  تداعياته  و  "الوباء  ان  مبا 
اىل  اال�ستمرار  ميكنها  االقت�سادية  و 
ح�سبه  يكمن  احلل  فــاإن  اأخرى"  �سهور 

الدفع  و  التجارة  اإىل  فورا  "االنتقال  يف 
انت�سار  من  للتقلي�س  االإلكرتونيني" 

الوباء و اإعادة بعث احلركة التجارية.
كما اقرتح زبدي اللجوء اإىل "اإجراءات 
حترتم  "ال  التي  الفئة  حق  يف  ردعية" 
التجار  من  �سواء  الوقائية  االإجــراءات 
�سرورة  اإىل  م�سريا  امل�ستهلكني"،  اأو 
و�سع  اإجبارية  و  ـــراد  االأف تنقل  كبح 
الكمامات و هذا باإعادة النظر و ت�سويب 
الوباء  هذا  من  الوقائية  االإ�سرتاتيجية 
و هذا بتطبيق "احلجر ال�سحي الكامل".

لالحتاد  العام  االأمــني  قــال  جهته،  من 
اجلزائريني،  احلرفيني  و  للتجار  العام 
الن�ساطات  بخ�سو�س  �سهرة  بن  حزاب 
املت�سررة  الن�ساطات  اأن  ت�سررا،  االأكرث 
قــاعــات  و  املــقــاهــي  ــي  ه كــبــري  ب�سكل 
الن�ساطات  كل  و  املطاعم  و  االنرتنت 
�سريع،  )اإطــعــام  ــام  ــع ــاالإط ب املتعلقة 
التجار  كذا  و  بيتزيريا(  خفيف،  اأكــل 
ـــواق  ـــس ــى مــ�ــســتــوى االأ� ــل املــتــنــقــلــني ع
احلرفيني  كل  و  اليومية  و  االأ�سبوعية 
)بنائني،  اليومي  باملدخول  العمال  و 

�سيارات  و  ــا�ــســني...(  ر�ــس ــني،  ــاري جن
و  ال�سياقة  تعليم  مــدار�ــس  و  ـــرة  االأج

حمالت االألب�سة.
متو�سط  ب�سكل  املت�سررة  الن�ساطات  اأما 
ـــال و  ـــم ، حــ�ــســبــه، فــهــي مــكــاتــب االأع
احلمامات  و  املــر�ــســات  اال�ــســتــ�ــســارات، 
قاعات  املعدنية،  احلمامات  فيها  مبــا 
رو�سات  االألعاب،  و  الت�سلية  و  الريا�سة 
ــرات  ــاه ــظ ــت ال خمــتــلــف  و  االأطــــفــــال 
م�سريا  ال�سغرى،  املعار�س  و  التجارية 
التجارة  وزارة  را�سل  االحتـــاد   ان  اىل 
الفئات  لتحديد  اخل�سو�س  هــذا  يف 

املت�سررة.
انه  �سهرة،  بن  قــال  ال�سدد،  هــذا  يف  و 
ال�سحية"  االأزمــة  جتــاوز  بعد  "�سيتم 
للنظر  املعنيني  كل  مع  م�ساورات  اإطالق 
املت�سررين  التجار  تعوي�س  كيفية  يف 
من اإجراءات احلجر ال�سحي، م�سريا اإىل 
اأن وعود ال�سلطات بالتعوي�س و كيفيات 

التعوي�س التي �سيحددها اخلرباء.

لوؤي ي

وال�سكان  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
ـــالح املــ�ــســتــ�ــســفــيــات اأمــ�ــس  ـــس واإ�
حالة   159 ت�سجيل  عن  االأربعاء 
بفريو�س  موؤكدة  جديدة  اإ�سابة 
االإجمايل  العدد  لريتفع  كورونا 
�سجلت  حــالــة.فــيــمــا   4497 اإىل 
العدد  لي�سل  جديدة  وفيات    06
حالة.ح�سبما   476 اإىل  االإجمايل 
ك�سف عنه الناطق الر�سمي للجنة 
كورونا،  فريو�س  ومتابعة  ر�سد 
ذات  فورار.واأ�سار  جمال  الدكتور 
ــاالت  احل ــدد  ع اأن  اإىل  املــتــحــدث 
اإىل  ارتفع  لل�سفاء  متاثلت  التي 
2197 من بينها 130 حالة جديدة 
املــا�ــســيــة. �ــســاعــة  الـ24  ـــالل  خ

قــرار  اأن  املــ�ــســوؤول  ذات  واعــتــرب 
احلجر  عن  القيود  بع�س  تقلي�س 
من  للتخفيف  ــذ  ــخ ات الــ�ــســحــي 
واالقت�سادية  االجتماعية  االآثار 
احلد  اأن  موؤكدا  املواطنني،  لفائدة 
واجب  من  الوباء  هذا  تف�سي  من 
كل املواطنني وعرب كل الواليات، 
حيث ي�ستدعي االحرتام ال�سارم 
وم�سافة  العامة  النظافة  لقواعد 
االأ�ـــســـواق  الــتــبــاعــد خــا�ــســة يف 
جهته  التجارية.من  واملــحــالت 
اجلزائري  والباحث  الطبيب  قال 
ــدة  ــح ــت املـــقـــيـــم بــــالــــواليــــات امل
اإن  ــوين،  زره اإليا�س  االأمريكية، 
من  �ستخف�س  ال�سيف  حــــرارة 

لكنه  "كورونا"،  فريو�س  انت�سار 
اجلائحة  تاأثري  ا�ستمرار  توقع 
ملحا  ــي،  ــامل ــع ال االقــتــ�ــســاد  عــلــى 
الظرف  ا�ستغالل  �ــســرورة  على 
جللب  ال�سحية  لــالأزمــة  الــراهــن 
ملبا�سرة  االأجنبية  االأموال  روؤو�س 
واأو�سح  اجلزائر.  يف  ا�ستثمارات 
حما�سرة  خـــالل  الــربوفــيــ�ــســور 
الوطني  املجل�س  نظمها  بعد،  عن 
اإنــه  واالجــتــمــاعــي،  االقت�سادي 
خالل  الوباء  يرتاجع  اأن  يعتقد 
االنتعا�س  لكن  ال�سيف،  ف�سل 
بال�سرعة  يكون  لن  االقت�سادي 
با�ستجابات  مو�سيا  الــكــافــيــة، 
الواقع  ح�سب  بلد  كل  يف  مكيفة 

اأ�سبح  الــوبــاء  اأن  واأكـــد  املعا�س. 
ــورات  ــط ــرف ت ــع عــاملــيــا لــكــنــه ي
خمتلفة عرب اأرجاء العامل، وعليه 
االإ�سرتاتيجية  تكييف  فينبغي 
وفق  واالجتماعية  االقت�سادية 
ال�سياق  وح�سب  التطورات  هــذه 
املناعة  حل  باأن  مو�سحا  الوطني. 
كبري  ب�سكل  باحلد  ي�سمح  العامة 
من اخل�سارة االقت�سادية وتراجع 
اخلــام.  الداخلي  للمنتوج  كبري 
اإنه  زرهــوين،  الربوفي�سور  وقال 
اأو  لقاح  هذا  يومنا  يف  يوجد  "ال 
من  واأنه  الوباء،  �سد  فعال  اإجراء 
لقاح  ثمة  يكون  اأن  املحتمل  غري 
وجب  وبالتايل،  املقبل،  العام  يف 

جمدية  غري  اأفعال  ردود  انتظار 
اإىل  �سنة  مــدار  على  الــوبــاء  جتــاه 
�سنة ون�سف على االأقل". وح�سب 
الطبيب اجلزائري املقيم باأمريكا، 
يتوقعها  �سيناريوهات  ثالث  فاإن 
يف  يتمثل  االأول  العلمي،  املجتمع 
مفاجئ،  وانتعا�س  مفاجئ  �سقوط 
والثاين يعتمد على �سقوط مفاجئ 
من  اعتبارا  تدريجي  وانتعا�س 
حلقة،  �سكل  يف   2021 �سنة  بداية 
الثالث  ال�سيناريو  يتوقع  بينما 
انتكا�سة مفاجئة وانتعا�سا بف�سل 
�سقوط  مع  ال�سيف  ف�سل  مفعول 
ونوفمرب  اأكتوبر  �سهري  يف  اأخــر 
�سنة  مــدار  على  انتعا�سا  وبعدها 

2021. ودعا الباحث، اجلزائر اإىل 
روؤو�ــس  جللب  الظروف  ا�ستغالل 
ــــوال االأجــنــبــيــة عــن طريق  االأم
"من  مــ�ــســرحــا:  ــارات،  ــم ــث ــت ــس اال�
الوقت  يف  االأمــوال  تعبئة  االأ�سهل 
�سنتني.يجب  بعد  ولي�س  الراهن 
الإعادة  املالية  احلاجيات  جدولة 
مناق�سة  ويجب  االقت�ساد  بعث 
م�سريا  البعيد،  ــدى  امل على  ذلــك 
با�ستدانة  يتعلق  ال  االأمــر  اأن  اإىل 
لال�ستهالك  مــوجــهــة  خــارجــيــة 
موجهة  بقرو�س  واإمنــا  الداخلي 

لال�ستثمار يف م�ساريع مربحة.

لوؤي ي

اقرتح وزير الـموؤ�س�سات ال�سغرية واملوؤ�س�سات النا�سئة 
م�سروعا  جـــريـــدان،  يــا�ــســني  الـــــمــعــرفــة،  واقــتــ�ــســاد 
بخ�سو�س اإطالق موؤ�س�سات �سغرية لدعم النقل اجلوي 
اله�ساب  م�ستوى  على  اجلوي"  "الطاك�سي  بـ  ي�سمى  ما 

العليا وجنوب البالد.
اأم�س  للحكومة  اجتماع  خالل  امل�سروع  الوزير  وقدم 
بعد،  عن  جــراد  العزيز  عبد  االأول  الوزير  برئا�سة 
وخل�س اإىل درا�سة العديد من امل�ساريع واال�ستماع اإىل 

عرو�س جديدة.
املوؤ�س�سات  وزيـــر  قــدمــه  الـــذي  الـم�سروع  ــدرج  ــن وي
تفعيل  اإطار  يف  املعرفة  واقت�ساد  والنا�سئة  ال�سغرية 
الن�ساط االقت�سادي واالجتماعي على م�ستوى مناطق 
اإىل تطوير  العليا واجلنوب، ويهدف خ�سو�سا  اله�ساب 
طائرات  بوا�سطة  اجلــوي  بالتاك�سي  النقل  ن�ساط 
ب�سعر  مقعدا،   11 و   6 بني  مقاعدها  تــرتاوح  خفيفة 
حول  تف�سيله  ويف  رقمية،  من�سة  طريق  عن  معقول 
على  اأثره  وكذا  جت�سيده  وكيفيات  الـم�سروع  ت�سميم 
الن�ساط االقت�سادي من خالل اإن�ساء موؤ�س�سات �سغرية 
درا�سة  ــرث  اأك تعميق  �ــســرورة  اإبـــراز  مت  ومتو�سطة، 

االإن�ساج هذا الـم�سروع.
لوؤي ي

تنظيم  يف  اأدرار  لوالية  ال�سباب  موؤ�س�سات  ديوان  �سرع 
اإطــار  يف  تدخل  الذهبي"والتي  ال�سوت   " م�سابقة 
با�سرتها  التى  والتدابري  االإجــــراءات  يف  امل�ساهمة 
الدولة للق�ساء على تف�سي جائحة كورونا، حيث تدوم 
العملية  التي انطلقت يف 21 ابريل املن�سرم �سهرا كامال، 
وتنظم  حتت �سعار : اأبقى يف دارك وعرب عن مواهبك 
وت�سمل 4 جماالت و هي : اأح�سن جتويد و اأح�سن تقدمي 
اإخباري و  اأح�سن تعليق ريا�سي و اأح�سن �سوت غنائي 
املرحلة  يف  يتم  مراحل،  ثالثة  من  امل�سابقة  وتتكون 
االأوىل وهي مرحلة الكا�ستينغ اإر�سال فيديو اإىل اإميل 
مدته  بامل�سابقة  املتعلقة  املجاالت  اإحدى  يف  الديوان 
الفائزين،  التحكيم  جلنة  تختار  و  دقيقتني  من  اقل 
جديدة  فيديوهات  عر�س  يتم  الثانية   املرحلة  ويف 
املقدمة من  امل�ساركني بعد االإر�سادات والتوجيهات  من 
معيارا  عليها  الت�سويت  ويكون  التحكيم  جلنة  طرف 
يتم  ثم  جمال،  كل  يف  االأوائل  الثالثة  اختيار  يف  هاما 
املرور اإىل املرحلة النهائية التي جترى بنف�س ال�سياق، 
ال�سباب  اأو�ساط  يف  وا�سعا  رواجــا  العملية  لقيت  وقد 
يف  �سارك  اإذ  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  م�ستوى  على 
عر�س  ومت  ال�سباب  من  املئات   " الكا�ستينغ   " مرحلة 
96 فيديو متت امل�سارك بهم على موقع ديوان ال�سباب 
انتقت جلنة التحكيم منهم 53 فيديو للمرحلة الثانية 
�سفحة  على  وتابعها  الفيديوهات  بهذه  اأعجب  وقد 
اأ�سبوع  ظــرف  يف  معجب  األــف   200 من  اأكــرث  الــديــوان 

واحد فقط.
بلوايف عبد الرحمن



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

