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حان �لوقت لتطهري قطاع �لإ�شهار من جذوره

عي�س  علجية 
-----------------

اجل��دي��دة  ال�سيا�سة  م��ع  اأن��ه  ي��ب��دو 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  تبناها  التي 
لإبطال  الوقت  حان   ، تبون  املجيد 
اأف�سده  ما  العطار  ي�سلح  ل  مقولة:  
اختار  تبون  املجيد  عبد  لأن   ، الدهر" 
على  اأق��دره��م  و  العطارين  اأف�سل 
احلديثة  الورقية  ال�سحف  اإن�ساف 
اأف�سدته  ما  اإ�سالح  و  املظلومة،  و 
ا�ستثمرت  التي  ال�سابقة  ال�سيا�سات 
يف الإعالم ل�ساحلها ، هم يف احلقيقة 
باملهنة  لهم  عالقة  ول  �سحافة،  جتار 
ال�سيا�سية  منا�سبهم  ا�ستغلوا  حيث 
،ك��د���س��وا  �سخ�سية  لأغ���را����س 
يف  العاملني  ح�ساب  على  ال��روات 
اأعطوه  و  القطاع  ف�سّوهوا    ، القطاع 
الذي  الوقت  يف  لئقة  غري  �سورة 
تقدما  الرقمي  الإع��الم  فيه  ي�سهد 
امل�ستويات.  كل  على  و  ملحوظا 
ال�سحفي  لقائه  يف  ونوغي  العربي 
الإعالمي  اللوبي  على  احلرب  اأعلن 
اإ�سالح  نحو  امل�سي  و  اجلزائر  يف 
تطهريا  تطهريه  و  للقطاع   ج��ذري 
ال�سابقة  ال�سيا�سات  وتغيري  كامال،  
الو�سع  تردي  يف  �سببا  كانت  التي 
اجلزائر،   يف  الإعالمية  ال�ساحة  داخل 
املدير  اأطلقها  التي  فالت�رصيحات 
و  لالت�سال  الوطنية  للوكالة  العام 
ونوغي  العربي  الإ�سهار  و  الن�رص 
لقاء  يف  يف"  تي  "احلياة  قناة  على 
كان  حنا�سي  هابت  الإعالمي  ن�سطه 
هزت  �سواريخ  بل  قنابل  عن  عبارة 
ب�سفة  اجل��زائ��ر  يف  الإع���الم  قطاع 
عامة و قطاع الإ�سهار باخل�سو�س و 
فئات  ل�سالح  الأخري  هذا   َ �ُسريرِّ كيف 
عالقة  ل  �سيا�سية  قوى  اإىل  تنتمي 
و  لنف�سها  فاحتكرته   ، باملهنة  لها 
يف  القطاع  يواليها،فاأغرقت   من 
غياب  ظل  يف  والف�ساد،  الفو�سى 
تراجع  اإىل  اأدت  التي  الت�رصيعات 

الأداء الإعالمي.
كالعربي  رجل  على  ا  جديد  ولي�س 
فقد   ، القطاع  رج��ل  هو  و  ونوغي 
يف  بجراأته  املهنة  اأ�سحاب  عهده 
يومية  راأ���س  على  ك��ان  مذ  الطرح 

للقطاع  التابعة  العريقة  الن�رص"   "
و  ال��ل��ق��اءات  خ��الل  م��ن  العمومي 
املوائد امل�ستديرة التي كان ينظمها، و 
معروفة  �سخ�سيات  فيها  ي�ست�سيف 
و�سائل  بح�سور  اأع��م��ال  رج��ال  و 
باع  له  و  النظام   ابن  فهو   ، الإعالم 
لذا  و  الإعالمية  ال�ساحة  يف  طويل 
يدير  كيف  يعرف  و  خباياه  يعرف  هو 
كفته و يوّجه كل الأ�رصعة مع التيار 
و يف اجتاه كل ريح،  و للمرة الأوىل 
اأ�رصار  اإعالمّي على  يك�سف م�سوؤول 
لطاملا تكتم عنها من �سبقوه يف اإدارة 
تداول  الذي  الإ�سهار  ت�سيري قطاع  و 
زال  ما  بع�سهم  م�سوؤولني  عدة  عليه 
العام  الراأي  ينتظر  و  احلياة،  قيد  على 
حول  وكافية  �سافية  اأجوبة   منهم 
الركود الذي بلغه قطاع الإ�سهار يف 
اجلزائر، بعدما حتول اإىل "كازما" كما 
ويفهم  ون��وغ��ي،    العربي  و�سفها 
قطاع  اأن  ت�رصيحاته   خ��الل  م��ن 
فيه  ع�ّس�س  اجل��زائ��ر  يف  الإ���س��ه��ار 
حان  و  روؤو���س��ه  اأينعت  و  الف�ساد 
عن  حت��دث  عندما  لقطفها،  الوقت 
با�رصتها  التي  الأمنية   التحقيقات 
اجلهات  و  الوطني  ال��درك  م�سالح 
�سبهات  ح��ول  الأخ����رى  الأم��ن��ي��ة 
ب��دًءا  مقننة،  بطريقة  مت��ت  ف�ساد  
حتولت  الع�سوائي،   التوظيف  من 
جمعية  اإىل  اأ�ساف  كما  "الأناب"  
�سندات  بال   ُ ُت�َسريرَّ حظرية  اأو  خريية 
الكفاءات،   فيها  اأق�سيت  قانونية،  
 ( �سنة   26 منذ  نظامها   اأن  بدليل 
زال  ما  و  اليوم  اإىل  يغري  مل   )1994
الكال�سيكية يف وقت  بالطريقة  يدار 
و  الرقمنة،  عهد  العامل  فيه  ي�سهد 
يف  غرق  الإع��الم  قطاع  اأن  النتيجة 
بحيث   ، الرقابة  لغياب  الفو�سى 
بالإعالم  لها  عالقة  ل  اأطرافا  جند  
توؤ�س�س  ال�سيا�سي  من�سبها  بحكم  و 
ت�سدر  اأ�سبوعيات  و  يومية،  جرائد 
اأخرى  و  الأ�سبوع،  يف  مرات  ثالث 
و  ال�سم،  بنف�س  جرائد  عدة  متتلك 
احلديث  دون  اأ�سال،  توزع  ل  �سحف 
�رصبت  التي  امل�ستعارة  الأ�سماء  عن 

احلائط. عر�س  املهنة  باأخالقية 

�إعالمية  غري  قوى  هناك 
قطاع  على  قب�شتها  �أحكمت 

باملال  وتالعبت  �لإ�شهار 
�لعام

بلغته  الذي  املايل  الف�ساد  و عن حجم 
ونوغي  العربي  قال  "الأناب"  وكالة 
يحتاج  و  املاليري  ب��اآلف  يقدر  اأن��ه 
هذه  اأن  قال  و  املالية،  يف  خرباء  اإىل 
�سورة  هي  القت�سادية  املوؤ�س�سة 
اأي  ال�سابقة  اجلزائر  ملرحلة  م�سغرة 
قوى  هناك  اأن  و  البرتول،  على  قائمة 
على  قب�ستها  اأحكمت  اإعالمية  غري 
بالإ�سهار  تالعبت  و  املوؤ�س�سة  هذه 
لدرجة  القوانني،  خرق  على  عملت  و 
على  تتح�سل  مل  ال�سحف  بع�س  اأن 
و  تاأ�سي�سها،  منذ  اإ�سهاري  �سفحة 
الورقية  لل�سحف  الدولة  دعم  عن 
املوؤ�س�سة  اأن  ونوغي  العربي  ذكر 
30 مليار دينار يف  اأزيد من  �سجلت  
لل�سحافة  الأخرية  الأربع  ال�سنوات 
املكتوبة وحدها ، و هذا  يوؤكد على اأن 
املقيا�س كان مقيا�س "الولء" ل غري، 
التي  ال�سحف  بع�س  عن   كا�سفا 
اأنها حت�سل على الإ�سهار   بالرغم من 
اأي  املطابع  م�ستحقات  ت�سدد  ل  فهي 
اأنها تطبع باملجان و ل تدفع ما عليها 
بالعدل  ت��وزع   ل  و  ���رصائ��ب،  من 
دون  ال�سحافيني،  و  العمال  رواتب 
التي  ال�سخمة  املبالغ  عن  احلديث 
طريق  عن  الف�سائية  للقنوات  متنح 
مثل  و  ال�سبون�سور(،   ( الرعاية 
وكالة  على  متر  ل  املعامالت  ه��ذه 
ل  هو   قوله  حد  على  و  الإ�سهار، 
فا�سدة  جلرائد  العام  املال  منح  ميكن 
اأن الإ�سهار منذ اليوم  يف الت�سيري، و 
و  مل�ستحقيه،  اإل  يذهب  لن  ف�ساعدا 
مل يعد يف الوكالة ما ن�سميه ب�: " بابا 
ونوغي  العربي  ك�سف  كما   ، نوال" 
قيمتها  قدرت  م�سبوهة  �سفقات  عن 

09 اآلف مليار �سنتيم . ب�:  
اأن  لالأناب  العام  املدير  ما ك�سف عنه 
اأموال  يحّولون  ال�سحف  هذه  ُماّلك 
ح�ساب   على  اخل��ارج  اإىل  الإ�سهار 
اأن  م�سيفا   ، ال�سحافيني  كد  و  تعب 

مبنية  كانت  ال�سابق  النظام  تعليمات 
العام،  باملال  التالعب  التحايل و  على 
الإعالم   قطاع  اأن  بالقول  ا�ستطرد  و 
عليه  لزاما  كان  و  حقيقية،  باأزمة  مير 
قطاع  ت�سيري  و  اإدارة  توليه  منذ 
و  للفو�سى  حدا  ي�سع  اأن  الإ�سهار 
حول  اللذان  الإعالميني  ال�سخب 
متييع  بوا�سطتها  مت  اأداة  اإىل  الإعالم 
موقفه  عن  معربا  ال�سحفي،  العمل 
تورطه  ثبت  من  مع  يت�سامح  لن  باأنه 
كان  لو  حتى  الإعالمي،  الف�ساد  يف 
اأنه  و  ال��ربمل��ان،  يف  نائبا  اأو  وزي��را 
املال  ا�ستعادة  على  يحر�س  �سوف 
على  حت�سل  طاملا  املنهوب،  العام  
الأول  القا�سي  من  الأخ�رص  ال�سوء 
الذي  تبون  املجيد  عبد  البالد  يف 
الد�ستور  م�سودة  تفا�سيل  عن  اأعلن 
فيه  الإع���الم  قطاع  حظ  و  اجلديد 
احل�سا�سة  القطاعات  من  واحدا  كونه 
العام،  ال��راأي  �سناعة  اإىل  الرامية 
احلياة  يف  ه��ام��ا  حم��ورا  ت�سكل  و 
ترقية  على  كذلك   تعمل  و  اليومية، 
بهدف  ه��ذا  و  الإع��الم��ي��ة،  ال�سوق 
الإعالمية  النمطية  على  الق�ساء 
ل  �سحفا  اأف��رزت  التي  اجلزائر،  يف 
�سبل  مناق�سة  عند  �سوى  تتقاطع 

الإ�سهاري. الريع  توزيع 
ونوغي  العربي  ك�سف  هذا  يف  و    
تتكفل  جل��ان  اأرب���ع  ت�سكيل  على 
العتبار  اإع��ادة  و  امل��ايل  بالتطهري 
الثالثة  اللجنة  و  الب�رصية،  للموارد 
جلنة  و  القطاع،  ع�رصنة  مهمتها 
مكلفة  الرابعة   اللجنة  هي  و  خا�سة 
التجاري وا�ستحداث مديرية  باجلانب 
و  املوؤ�س�سة،  م�ستوى  على  جتارية 
لإ�سناد  مقيا�سا    15 كذلك   حتديد 
املقايي�س  هذه  و  م�ستقبال  الإ�سهار 
تطهري  يتم  خاللها  من  معايري  مبثابة 
يف  البزن�سة  م��ن  احل��د  و  القطاع، 
ال�سجالت التجارية و اإعادة النظر يف 
طرق منح الإعتمادات، و عدد الن�سخ 
الك�سف عن عدد  و  �سحبها  يتم  التي 
ال�سري  اإط���ار  يف  ه��ذا  و  املبيعات، 
و  لل�سحافة،  الوطني  املجل�س  نحو 
القانون  من   65 باملادة  حاليا  العمل 
الإ�سهار  قانون  �سدور  انتظار  يف 
اجلارية  ال�سنة  نهاية  تكون  اأن  على 

�سنة   2021 اجلديدة  ال�سنة  بداية  اأو 
يتم  بعدما  اإعالميا  اجلديدة  اجلزائر 
الذهنيات  و  الروا�سب  على  الق�ساء 
الإعالمي  الريع  من  ا�ستفادت  التي 
على  �سلبا  اأثرت  تراكمات  خلفت  و 
و  اجل��زائ��ر،  يف  الإع��الم��ي  امل�سهد 
يف   لالإعالم  �سحي  موؤ�رص  هذا  لعل 
ترافق  �سيا�سية  اإرادة  بوجود  اجلزائر 
توجهاتهم.  تدعم  و  املهنة  اأ�سحاب 

العام. ال�سالح  خلدمة 

م�شروع  �جلنوب  جريدة   
�أقرب يف مهده

العربي  الإع���الم���ي  ي�ستثن  ومل 
اأن  يف  تي  احلياة  لقاء  يف  ونوغي 
متنى  لطاملا  م�����رصوع  ع��ن  يك�سف 
ورقية   جريدة  تاأ�سي�س  هو  و  حتقيقه 
على  التفاق  مت  و  اجلنوب،  مبنطقة 
ظروف الإعالن عنها،  و اختريت لها 
اأحداث  جميع  لتغطية  ورقلة  ولية 
طاقمها  تكوين  مت  بعدما  اجلنوب، 
عمر  الإعالمي   تعيني  و  ال�سحفي، 
�سحفي  هو  و  حترير،  مدير  �سابي  
حاليا  يدير  و  الن�رص،  بيومية  �سابق 
الإلكرتونية،  تاميز  الأطل�س  �سحيفة 
املقر  اجلريدة على  موؤ�س�سو  و حت�سل 
يكون  اإعالما  يبني  اأن  كان حلمه  و   ،
اجلنوب،  اأه��ل  ت�سور  م�ستوى  يف 
ق�سايا  يطرح  و  م�ساكلهم  يعالج 
خ�سو�سية  فيها  تراعى  خمتلفة، 
اآفاقا  لهم  تفتح  و  ال�سحراء  جمتمع 
ف�سيف�ساء  ت�سكيل  خالل  من  جديدة، 
من  اجل��ن��وب  اأه���ل  متكن  �سحفية 
ال�ساحة  يف  يحدث  ما  على  الإطالع 
ال�سيا�سية، خا�سة و اأن  معظم مناطق 
الورقية  اجلريدة  ت�سلهم  ل  ال�سحراء 
بقرار  ُجّمد  قال  كما  امل�رصوع  لكن   ،
التفا�سيل،  يف  يدخل  اأن  دون  فوقي، 
ر�سالة  ونوغي  العربي  وجه  قد  و 
عرقلته  يحاول  من  كل  اأو  خل�سومه 
من  �سعرة  مي�س  اأم  ميكنه  اأحد  ل  باأنه 
و  اأحد من �سده  يتمكن  لن   راأ�سه و 
الف�ساد و تطبيقه  توقيفه عن حماربة 
ما  و  اجلمهورية  رئي�س  تعليمات 

اجلديد. الد�ستور  يقره 

�لعربي ونوغي يعلن �حلرب على �للوبي �لإعالمي ويوؤكد: 

�أعلن �ملدير �لعام للوكالة �لوطنية لالت�شال و �لن�شر و �لإ�شهار �لعربي ونوغي م�شت�شار وزير �لت�شال عرب  قناة "�حلياة تي يف" 
عن �لجتماع �ملرتقب عقده بني �لأناب و مديرية �ل�شر�ئب و �لكنا�س و مفت�شية �لعمل لتد�ر�س �لو�شع د�خل �ل�شاحة �لإعالمية و 

خ�شو�س قطاع �لإ�شهار و �لوقوف على �ل�شلبيات و �إيجاد �حللول و هذ� يدخل كما قال هو يف �إطار ع�شرنة قطاع �لإ�شهار و تطهريه من بارونات �لف�شاد �لذين ل عالقة لهم مبهنة 
�ل�شحافة، موؤكد� �أن نهاية 2020 �أو بد�ية 2021 �شتكون بد�ية �جلز�ئر �جلديدة �إعالميا  يف �نتظار �شدور قانون �لإ�شهار و�لتوقيع على �تفاقية جماعية تكون يف خدمة 

�ل�شالح �لعام، فهل �شريفع �لونوغي �لتحدي ملو�جهة بارونات �لف�شاد �لإعالمي، �أو �للوبي �لإعالمي �إن �شح �لتعبري و ي�شع �لقطاع يف �شكتة �ل�شحيحة من جديد؟

الإعالمي الف�ضاد  يف  تورطه  ثبت  من  مع  اأت�ضامح  ■ لن 
 ■ 09 اآلف مليار �ضنتيم كلها ديون تعود اإىل �ضفقات م�ضبوهة 

تقا�ضمها �ضنتيم  مليار   4000 على  �ضنوات   4 خالل  حت�ضلت  املكتوبة  ■ ال�ضحافة 
 الفا�ضدون فيما بينهم

 ■ �ضن�ضرب بقوة للحد من البزن�ضة يف ال�ضجالت التجارية و اإعادة النظر يف طرق منح الإعتمادات 
ال�ضحيحة �ضكته  اإىل  اإعادته  و  الأناب  داخل  املايل  بالتطهري  تتكفل  جلان  اأربع  ■ �ضكلنا 

 ■ و�ضع 15 مقيا�ضا ل�ضبط قطاع الإ�ضهار و ع�ضرنته



دعم �لزر�عة �ل�شحر�وية باإن�شاء مد�ر�س تعتني بالتكوين و�لبحث �لتطبيقي

مبناطق  �لفالحي  �ملنتوج  قيمة  دينار  مليار   755
�ل�شحر�ء خالل �شنة و�حدة

لوؤي ي
-------------------

على  يعمل  قطاعه  اأن  الوزير  واأ�ساف 
القدرات  لتفعيل  خا�سة  اإ�سرتاتيجية 
و  الغذائي  الأم��ن  لتحدي  الإنتاجية 
امل��واد  بع�س  يف  ال���واردات  تر�سيد 
و  القمح  و  ال��زي��وت  من  ال�سناعية 
جتارب  هناك  اأنه  اإىل  .واأ�سار  ال��ذرى 
الطاقات  تفعيل  مت  لو  لالإنتاج  قابلة 
.وقال  الطبيعية  و  الب�رصية  الإنتاجية 
تقدر  ال�سحراوية  الزراعة  اأن  الوزير 
املنتوج  م��ن  ب��امل��ائ��ة   20 م��ن  ب��اأك��ر 
 2019 �سنة  اجل��زائ��ر  يف  ال��ف��الح��ي 
مبناطق  ال��ف��الح��ي  امل��ن��ت��وج  .وي��ق��در 
اأي  دينار  755 مليار  ال�سحراء بحوايل 

القيمة  .اأما  دولر  مليار   6.4 يعادل  ما 
فقد  باجلزائر  الفالحي  للمنتوج  الكلية 

قيمة  مليار دولر وهي   29.1 جتاوزت 
التثمني.و  و  للتح�سني  قابلة  و  هامة 
على  تعمل  م�ساحله  اأن  عماري  قال 
من  املنا�سبة  الآليات  و  ال�سيغ  اإيجاد 
للحد  ال�ستثمارات  ا�ستقطاب  اأج��ل 
مدر�سة  تاأ�سي�س  الواردات.و�سيتم  من 
بالتكوين  تعتني  �سحراوية  فالحية 
اأجل  من  التطبيقي  البحث  و  العايل 
ا���س��ت��غ��الل ال����روات وال���س��ت��غ��الل 
ال��ع��ق��الين ل��ل��م��ي��اه وه��ن��اك ط��اق��ات 
كالطاقة  ل�ستغاللها  بال�سحراء 
وزارته  اأن  الوزير  .واأ�ساف  ال�سم�سية 
الطاقات  ه��ذه  ا�ستغالل  من  جمندة 
ال�سحراوية  ال��زراع��ة.  لتو�سيع  و 

. م�ستقبال

�لإنتاجية  �لقدر�ت  ورفع  �لفالحة  قطاع  لع�شرنة  خمطط  وجود  عن  عماري  �شريف  �لفالحة  وزير  ك�شف 
به. �خلا�شة 

�لأ�شاتذة �ملق�شيون من �لرتقية 
ي�شتعجلون �إن�شافهم

حملو� وز�رة �لرتبية م�شوؤولية �لتخلف عن تنفيذ وعودها بت�شوية و�شعيتهم

لالأ�ساتذة  الوطنية  التن�سيقية  نا�سدت 
املق�سيني من الرتقية يف ر�سالة مفتوحة 
اجلمهورية،عبد  رئي�س  اإىل  وجهتها 
اإن�ساف  اجل  من  التدخل  تبون  املجيد 
املتو�سط  التعليم  اأ�ساتذة  من  الفئة  هذه 

البتدائي. والتعليم 
اإىل  الرتقية  من  اإق�ساوؤهم  مت  والذين 
قد  كانت  ان  بعد  مكون  اأ�ستاذ  رتبة 
احد  ل�سان  على  الرتبية  وزارة  وعدت 
قبل  و�سعيتهم  بت�سوية  م�سوؤوليها 
الأ�سهر  طيلة  وعدها  عن  تتخلف  اأن 
ر�سالتها  يف  التن�سيقية  املا�سية.وثمنت 
الرئي�س  اتخذها  التي  اجلريئة  القرارات 
اأجل  من  الكادحة  الطبقة  ل�سالح  تبون 
لهوؤلء  ال�رصائية  ال��ق��درة  من  الرفع 
ولتح�سني ظروفهم املعي�سية ، وحر�سه 
قبل  قطعها  التي  الوعود  تنفيذ  على 
اجلمهورية،  رئي�س  ملن�سب  توليه  وبعد 
التي  التن�سقية  ومن هذا املنطلق رفعت 
والتعليم  البتدائي  التعليم  اأ�ستاذة  متثل 
بحرمانهم  اخلا�س  ان�سغالهم  املتو�سط 
التن�سيقية  اأك��دت  الرتقيات.كما  من 
اإىل  امتثلنا  لقد  الأ�ساتذة،  ل�سان  على 
الرتبية  وزارة  �سطرته  الذي  التكوين 
الوطنية باتفاق مع وزارة التعليم العايل 
م�ستواهم  وحت�سني  الأ�ساتذة  لتكوين 
اأجندة  وفق  كان  التكوين  هذا  .طبعا 
اأمورا تقنية وهذا ما كان  زمنية تخ�س 
بداية  متتالية  دفعات  تخرج  يف  �سببا 
من 2008 اإىل غاية 2014.ومن  خالل 
الأ�سا�سي  القانون  مر�سوم  �سدور 
ملوظفي وعمال قطاع الرتبية رقم 240/ 
الر�سمية  اجلريدة  يف  ال�سادر   2012
كل  اإدم��اج  مت   2012/  06/  03 بتاريخ 
الأ�ساتذة الذين انهوا تكوينهم قبل هذا 
004 املوؤرخة يف  التاريخ وفق التعليمة 
رئي�سي  اأ�ستاذ  رتبة  يف   2014/07/06
يف  و  اأقدمية  �سنوات   10 له  من  لكل 
رتبة مكون ملن له 20 �سنة اأقدمية عند 

تاريخ 31 /12/ 2011 .
تفعيل  من  الإدم��اج  هذا  مكنهم  كما 

املادة 31 مكرر التي جتمع بني الأقدمية 
التن�سيقية  وال�سابقة.واأ�سافت  احلالية 
التاريخ  هذا  بعد  تكوينه  انهى  من  اأن  
ا�ستثنائية  ترقية  ترقيتهم  متت  فقد 
يف  امل���وؤرخ���ة   003 التعليمة  وف���ق 
ال�سابقة  الوترية  بنف�س   12/10/2015
لكل  رئي�سي  اأ�ستاذ  رتبة  اإىل  الذكر  
ملن  مكون  واأ�ستاذ  �سنوات   10 له  من 
 31 تاريخ  عند  اقدمية  �سنة   20 له  
ال�سديد  لالأ�سف  ولكنه   2014  /12/
���س��دت ك��ل الأب����واب يف وج��ه كل 
يف  احلظ  ي�سعفهم  مل  الذين  الأ�ساتذة 
الرتقية اإىل رتبة اأ�ستاذ مكون حتى من 
للم�ساركة  قليلة  اأ�سهر  ينق�سهم  كان 
غاية  اإىل   2016 بعنوان  التاأهيل  يف 
ينهوا  مل  اأنهم  بحجة  وذل��ك   2019
مقررات  ميلكون  وهم  بعد  تكوينهم 
لي�ست  اأنها  ،علما  اإدماج  ولي�ست  ترقية 
ترقية عادية يف امل�سار العادي للموظف 
باإجراءات  القيام  الأخري  هذا  تلزم  التي 
اإدارية وهذا مل يقوم به هوؤلء الأ�ساتذة 
الآيل  بالتحويل  ترقية  بل كانت  اإطالقا 
ملنا�سب املعنيني ، وعليه طرحوا �سوؤال 
العدل  من  "هل  مفاده  الأهمية  غاية  يف 
اأ�ستاذ  رتبة  اإىل  يرقى  اأن  والإن�ساف 
بالتعليم  العهد  حديثي  اأ�ساتذة  مكون 
زهرة  افنوا  اأ�ساتذة  ذلك  من  ويحرم 
الأج��ي��ال. وتربية  خدمة  يف  �سبابهم 
الأب���واب  ك��ل  املق�سيون  ط��رق  كما 
الوزارة  ومرا�سلة  النقابات  خالل  من 
بان  خريا  وا�ستب�رصوا  مرة  من  لأك��ر 
العاجل  القريب  يف  �ست�سوى  ق�سيتهم 
عرب  الب�رصية  املوارد  مدير  ل�سان  على 
�سهرين  من  لأك��ر  الإع���الم  و�سائل 
ما  ال�ساعة،وهو  حد  اإىل  جديد  ل  لكن 
جعل هوؤلء يلجوؤون اإىل منا�سدة رئي�س 
لإن�سافهم  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
وت�سوية و�سعيتهم التي قالوا اأنها غري 

مفهومة رغم اأن القانون اإىل جانبهم.
لوؤي ي

احلدث الأحد 10 ماي 2020 م املوافق03
لـ 17 رم�ضان 1441 هـ - العــدد 1995

دعو�ت لتاأجيل �لمتحانات �جلامعية
 �إىل غاية �شهر �شبتمرب

ب�شبب وجود تذبذب يف مردودية �أخذ �لدرو�س عرب �شبكة �لأنرتنت

الوطني للطلبة اجلزائريني  تاأ�سف الحتاد 
اللجنة  اجتماع  يف  م�ساركته  لعدم 
رئي�س  طرف  من  املعينة  ال�ست�سارية 
اجلمهورية لتقرير م�سري الطلبة وال�سنة 
للمكتب  بيان  به  اأفاد  ح�سبما  اجلامعية، 

الوطني. 
اأ�سحاب  الطلبة  تاأثر  الحت��اد  و�سجل 
�سلبا  والتقنية  التجريبية  الخت�سا�سات 
الذي يتطلب  ب�سبب طبيعة الخت�سا�س 
يف  تذبذب  اإىل  اإ�سافة  البدين،  احل�سور 
على  النت  عرب  الدرو�س  اأخذ  مردودية 
والخت�سا�سات  ال�سعب  باقي  م�ستوى 
يف  والتكوين  التمكن  ع��دم  ب�سبب 
طرف  من  �سواء  الطريقة  هذه  ا�ستعمال 
تقنيي بع�س اجلامعات اأو بع�س الأ�ساتذة.
كما اأن انعدام الإمكانيات وعدم و�سول 
على  �سعب  العنكبوتية  ال�سبكة  تغطية 
نف�س  –ي�سيف  الدرو�س  اأخ��ذ  الطلبة 
املعطيات طالبت  البيان-.وبناء على هذه 
غاية  اإىل  المتحانات  بتاأجيل  املنظمة 

اأكر  الظروف  �سهر �سبتمرب حيث تكون 
�سدد  وبيداغوجيا.كما  �سحيا  مالءمة 
التكوين  "ا�ستيفاء  �رصورة  على  البيان 
الخت�سا�سات  ذوو  للطلبة  البيداغوجي 
التجريبية والتقنية قبل اإجراء المتحانات 
وطريقة  يتما�سى  ب�سكل  الطلبة  وتقييم 
اأخذ الدرو�س حتى ل يكون هناك �سحايا 
لهذه العملية ال�سطرارية والتي ل ميلك 
الحت��اد،  ذنب".وحمل  اأي  الطلبة  فيها 
العايل  التعليم  لوزير  كاملة  امل�سوؤولية 
�سيتور،  الدين  �سم�س  العلمي،  والبحث 
كيفية  ق��رار  تبعات  من  يرتتب  قد  ملا 
الذي  اجل��اري  الدرا�سي  املو�سم  اإنهاء 
وي�سب  وعادل  من�سفا  يكون  ان  يجب 
املكتب  طالب،  الطلبة.كما  م�سلحة  يف 
تقييمه  بعد  اجلزائريني،  للطلبة  الوطني 
عملية  بتقييم  بعد،  عن  التعليم  لعملية 
موؤ�س�سة  كل  م�ستوى  على  الدرو�س 

جامعية ب�سكل فردي.
لوؤي ي

�لت�شريح باملمتلكات ومنع �جلمع بني �لوظيفة �لعمومية و�ملهن 
�حلرة

ركز امل�رصوع التمهيدي لتعديل الد�ستور 
يف �سياق حماية املال العام على �رصورة 
الوظيفة  بداية  يف  مبمتلكات  الت�رصيح 
يف  عليا  وظيفة  يف  يعني  ملن  العهدة  اأو 
الربملان  يف  معني  اأو  منتخب  اأو  الدولة 
جانب  اإىل  حملي  جمل�س  يف  منتخب  اأو 
ومنع  املحا�سبة  جمل�س  دور  مراجعة 
واملهن  العمومية  الوظائف  بني  اجلمع 

احلرة.
لتعديل  التمهيدي  امل�����رصوع  ي��رك��ز 
الد�ستور، الذي �رصعت رئا�سة اجلمهورية 
امل�سودة  توزيع  يف  املا�سي  اخلمي�س 
التي  البالغة"  "الأهمية  على  به،  اخلا�سة 
تكت�سيها اأخلقة احلياة العامة، خا�سة عند 
"النحرافات"  اإىل  بالنظر  العام،  ال��راأي 
التي عرفها ت�سيري ال�سوؤون العامة خالل 

ال�سنوات الأخرية.
بجمع  املكلفة  اخل���رباء  جلنة  واهتمت 
بالبحث  الد�ستور  ملراجعة  القرتاحات 
الد�ستوري  الن�س  يف  اإدراج  كيفية  عن 
العامة  الأم��وال  حلماية  اأك��ر  �سمانات 
من  للوقاية  فعالة  و���س��ائ��ل  واإي��ج��اد 

هذا  يف  مقرتحة  ومكافحته،  الف�ساد 
بالقواعد  الرقي  ت�ستهدف  اأحكاما  ال�ساأن 
الد�ستوري  امل�ستوى  اإىل  عليها  املتعارف 
و�سمان �سفافية اأكر يف ت�سيري ال�سوؤون 
الرا�سد كما  احلكم  مبادئ  باعتماد  العامة 

هو معمول به دوليا.
التي  تلك  هناك  املقرتحة  الأحكام  ومن 
تدعو اإىل د�سرتة ال�سلطة العليا لل�سفافية 
والوقاية من الف�ساد ومكافحته، واإدراجها 
متنع  التي  وتلك  الرقابية،  الهيئات  �سمن 
والن�ساطات  العامة  الوظائف  بني  اجلمع 
التي حتظر  وتلك  احلرة،  املهن  اأو  اخلا�سة 
باأي طلب  القيام  اأو  خلق وظيفة عمومية 
العامة،  للم�سلحة  ي�ستجيبان  ل  عمومي 
اأن  من  منع كل عون عمومي  جانب  اإىل 
امل�سالح يف  ت�سارب  و�سعية  يكون يف 
اللجنة  اإطار ممار�سة مهامه. كما اقرتحت 
بداية  يف  مبمتلكات  الت�رصيح  املخت�سة 
لكل  انتهائها  وعند  العهدة  اأو  الوظيفة 
الدولة  �سخ�س يعني يف وظيفة عليا يف 
اأو منتخب اأو معني يف الربملان اأو منتخب 
ال�سلطات  اإلزام  وكذا  حملي،  جمل�س  يف 

وفر�س  الرا�سد  احلكم  باحرتام  العمومية 
العمومية،  ال�سوؤون  ت�سيري  يف  احرتامه 

ومعاقبة القانون ل�ستغالل النفوذ.
يحتوي  األ  عام  بوجه  اللجنة  واقرتحت 
الت�رصيع على اأحكام من �ساأنها اأن توؤدي 
اإىل الف�ساد كالغلو يف ال�رصوط القانونية. 
كما اهتمت بالدور الذي ينبغي اأن يوؤديه 
رقابة  هيئة  باعتباره  املحا�سبة  جمل�س 
له،  املخ�س�سة  الأحكام  خالل  من  عليها 
اإعادة  الوقت،  نف�س  يف  تقرتح،  اأنها  غري 
و�سري  بتنظيم  املتعلق  القانون  يف  النظر 
هذا املجل�س وعمله لتعزيز دوره الرقابي.
متنح  اأن  اللجنة  اأخرى،ارتاأت  جهة  ومن 
لالنتخابات  امل�ستقلة  الوطنية  لل�سلطة 
طبيعة  بتحديد  د�ستوريا"  "مركزا 
ومتثيليتها،  ا�ستقاللها  ل�سمان  ت�سكيلتها 
ملجمل  تت�سع  التي  مهامها  حددت  كما 
اإىل  الإح��ال��ة  مع  النتخابية  العمليات 
بنظام  املتعلق  ال��ع�����س��وي  ال��ق��ان��ون 
تنظيمها  قواعد  لتحديد  النتخابات، 

وعملها.
لوؤي ي 

�شو�بط جديدة ت�شمنها م�شروع تعديل �لد�شتور حلماية �أمو�ل �لدولة من �لتبديد

اأحمد  �سا�سي  ق�سنطينة  وايل  اأ�سدر 
عبد احلفيظ قرارا مبعاقبة كل من يخالف 
مالية  غرامة  بدفع  الوقائية  الإج��راءات 
20 األف دج  و لتفادي  10 اآلف اإىل  بني 
بلدية  قامت   ، الفريو�س  انت�سار  �رصعة 
وقائية  كمامات  بتوزيع  اأم�س  ق�سنطينة 
م�ستوى  على  التجار  و  املواطنني  على 
كل من ) �سوق الع�رص، �سوق بومزو، و 

�سوق بطو و ابناوؤه(. 
العملية متت بالتن�سيق مع اأفراد الك�سافة 

الإ�سالمية
للمواطنني  ر���س��ال��ة  ال���وايل  وج��ه  و   
هي  طاملا  بالتعليمات  التقيد  ب�رصورة 
التجار  الر�سالة  �سملت  و  �ساحلهم  يف 
الإدارية   امل�سالح  و  املحالت  اأ�سحاب  و 

ارت��داء  املتوافدين   املواطنني  ب��اإل��زام 
الأمر  باأن  اإقناعهم  و  الواقية  الكمامات 
املتوافدين  يجربوا  باأن  اأن   و  اإجباري، 
ي�سمح  ل  اإما  و  الكمامات  هذه  ارت��داء 
لأ�سحاب  بالن�سبة  ب��ال��دخ��ول،  لهم 
ت�سل   التجارية  امل��راك��ز  و  امل��ح��الت 
الإجراءات حد الغلق و املتابعة الق�سائية 
، و توا�سل ال�سلطات الولئية يف تعبئة 
الوطني  اجلهد  يف  للم�ساهمة  املواطنني 
كورونا  فريو�س  انت�سار  من  للوقاية 
و  التدابري  اإتباع  خ��الل  من  امل�ستجد، 
انت�سار  من  للحد  الحرتازية  الإجراءات 
ظل  يف  القرارات   هذه  تاأتي  الفريو�س. 
بفريو�س  لالإ�سابات  املتزايد  انت�سار 
م�ستوى  على    19 كوفيد  ك��ورون��ا 

نتائج  عنه  ت�سفر  ما  و  ق�سنطينة  ولية 
بالوعي  الإلتزام  ي�ستوجب  مما  التحاليل، 
و  للفريو�س  املبا�رصة  الكبرية  باملخاطر 
حالت  من  احلد  اأجل  من  انتقاله   �رصعة 
الولئية  ال�سلطات  تتابع  و  الإ�سابة، 
ال�سحي  ال��وع��ي  و  �سديد  باهتمام 
امللحقة  مع  بالتن�سيق  هذا  و  بالولية 
مدى  ملعرفة  با�ستور  ملعهد  اجلهوية 
التي  التحاليل  خالل  من  الوباء  انت�سار 
بني  جتري   الأخرية  هذه  امللحقة،  جتريها 
حيث  اليوم،  يف  حتليال   100 اإىل   80
تدعمت موؤخرا بعتاد طبي حديث  مكنها 
كانت  بعدما  ال�سعوبات  جت��اوز  من 

طويلة. �ساعات  ت�ستغرق  التحاليل 
عي�س علجية 

عقوبات مالية بني 10 �آلف �إىل 20 �ألف دج لكل من يخالف 
�لإجر�ء�ت �لوقائية

بالتن�شيق مع �لك�شافة �لإ�شالمية بلدية ق�شنطينة توزع كمامات على �ملو�طنني و �لتجار وحتذر:
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م�شودة تعديل �لد�شتور م�شاألة تتعلق �أ�شا�شا 
باختيار نظام �حلكم �لذي يريده �ل�شعب

علجية عي�س
----------

اجلزائري  الد�ستور  م�سودة  واأحدثت 
كذا   و  ال�سيا�سية  الطبقة  فعل  ردود 
الأ�سعدة  ك��ل  على  الإع��الم��ي��ني  
العربية و املحلية كونها تربز تطلعات 
متنف�سا  اإعطائه  و  اجلزائري  ال�سعب 
�سناعة  يف  اإ�رصاكه  خالل  من  جديدا 
ما  على  اطالعه  يعني  هذا  و  القرار 
مبداأ  اإط��ار  يف  و  ال�ساحة  يف  يحدث 
حني  يف  ال�سعبية،  الإرادة  اح���رتام 
ال��واردة  املقرتحات  اأن  البع�س  يرى 
ال�ستبداد  ثقافة  تكر�س  امل�سودة  يف 
التي ت�سببت يف الو�سع الذي تعي�سه 
اإىل  اأدت  التي  و  �سنوات  منذ  البالد 
�سلمية  م�سريات  يف  ال�سعب  خروج 
لعل  و  التغيري،  باإحداث  املطالبة  و 
اأن�ست  اجلزائري  الد�ستور  م�سودة 
خا�سة  كورونا،  فريو�س  اجلزائريني 
حّولوا  الذين  الإعالم  لرجال  بالن�سبة 
و  اجلديد  الد�ستور  مل�رصوع  اأنظارهم 
هذا   يف  و  مقرتحات،  من  به  جاء  ما 
يرى الإعالمي عمر �سابي مدير حترير 

تاميز"  "اأطل�س  الإلكرتونية  اجلريدة 
م�ساألة  الد�ستور  تعديل  م�سودة  اأن 
احلكم  نظام  باختيار  اأ�سا�سا  تتعلق 
اجلزائريات،  و  اجلزائريون  يريده  الذي 
عام  طيلة  �سلمية  بثورة  قيامهم  بعد 
كامل و ل تزال م�ستمرة بطرق اأخرى، 
بالتايل  و  كورونا،  وباء  ظهور  بعد 
فال�سعب اجلزائري الذي خرج بطريقة 
حلم  لإ�سقاط  ح�سارية  و  �سلمية 
منع  و  ال�ستمرار  يف  ال�سابق  النظام 
مهزلة العهدة اخلام�سة لرئي�س مري�س 
نف�س  بقاء  يحتمل  يعد  مل  مقعد،  و 
كعنوان  بالتغيري  يطالب  و  النظام 
و  التفا�سيل  يف  اختالفات  مع  عام، 
الأولويات بني مكونات ال�سعب الذي 
�سار برمته تقريبا يف �سفوف احلراك، 
جاء  الذي  احلراك  نف�س  باملنا�سبة  هو 
الذي  و  تبون،  املجيد  عبد  بالرئي�س 
اأدبيات  يف  املبارك"  ب�"احلراك  يو�سف 

"اجلزائر اجلديدة".
�سابي  عمر  الإع��الم��ي  ي��رى  كما    
رئي�س  بها  وع��د  التي  ال��وع��ود  اأن 
النتخابية  حملته  يف  اجلمهورية 
و  الد�ستور  تعديل  ملف  ل�سيما 

يف  متوفر  اأك��ر  ل  لعهدتني  العودة 
م�سودة املقرتحات التي قدمتها رئا�سة 
اجلمهورية لالأحزاب و ال�سخ�سيات و 
يراها  كما  املقرتحات  هذه  ال�سحافة،  
للنظام  اجلديدة  الروح  مع  تن�سجم  هو 
املا�سي  اأخطاء  الذي يريد عدم تكرار 
مدة  حتديد  بخ�سو�س  اأم��ا  القريب، 
العهدة الربملانية  بفرتتني ل اأكر، يقول 
منا�سب  غري  قرار  هكذا  اأن  املتحدث 
يف نظام �سيا�سي دميقراطي يقوم على 
النتخاب املبا�رص لأع�ساء الربملان،  و 
يربر موقفه باأنه اإذا رغب �سكان دائرة 
الثقة يف  انتخابية معينة  مثال جتديد 
ممثليهم  داخل الربملان، و كانوا را�سني 
اأدائهم فلي�س هناك ما مينعهم من  على 
حقهم الد�ستوري يف اختيار من يتوىل 
ذلك، اإل اأن امل�ساألة اجلوهرية كما يراها 
هو  ل تزال تنتظر النقا�س احلقيقي و 
العميق بني مكونات الطبقة ال�سيا�سية 
و حتى لدى الراأي العام الوطني، فهي 
ح�سب راأيه مغيبة، و هي الف�سل التام 
و  التنفيذية  ال�سلطات  بني  احلقيقي  و 

الت�رصيعية و الق�سائية.
مع  التفاعل  اأن  �سابي  عمر  يعتقد  و   

خا�سة  �سعيفا  زال  ما  امل�ساألة   هذه 
مل  امل�سودة  لأن  احل��ايل  ال��وق��ت  يف 
تطرح للنقا�س اإل منذ يومني، و هناك 
كثريون ل يزالون غري مطلعني عليها 
بن�سها الكامل و الأ�سلي، و بع�سهم 
و  الأمازيغية  و  الهوية  عناوين  اأخذ 
�سن حربا على اخل�سوم ال�سيا�سيني، و 
قد  تبون  الرئي�س  اعترب حتى  بع�سهم 
تنكر ملوؤيديه بجعل الهوية الأمازيغية 
بها،  امل�سا�س  ميكن  ل  �سماء،  م��ادة 
ي�سيف  كما  اعتقاده  يف  هذا  كل  و 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائط  حديث 
�سارت  كورونا  وب��اء  ب�سبب  التي 
ف�ساء نقا�س �سيا�سي حاد بني الفرقاء،  
اإىل  ت�سري  املقرتحات  يف  بوادر  هناك 
التجاوب  اإىل  امل�سودة  معدي  �سعي 
الذي عربت عنه  ال�سعبي  املطلب  مع 
كاملة،  �سنة  طوال  احل��راك  م�سريات 
رف�سوا  و  العدالة  حترير  فيها  طلبوا 
عدالة التيليفون و طلبوا اأي�سا بتحرير 
"يا  يهتفون  كانوا  بعدما  ال�سحافة، 
ال�سياطني  اأو  ال�سياتني"  يا  ال�سحافة 

ح�سب وجهة نظر البع�س.
 كما و�سعت امل�سودة بع�س املقرتحات 

عدم  منها  الق�ساء،  حترير  �سبيل  يف 
ع�سوية وزير العدل للمجل�س الأعلى 
لكن  و  ح�سن،  موؤ�رص  هذا  و  للق�ساء، 
هو  اجلمهورية  رئي�س  ف��اإن  باملقابل 
الأعلى  املجل�س  رئي�س  يعني  م��ن 
ب�سفة  يحتفظ  اأنه  كما  ذاته،  للق�ساء 
اأن  لو  و  البالد،  يف  الأول  القا�سي 
بالدرجة  رم��زي  و  طبيعي  اأم��ر  ذلك 
عمر  الإعالمي   يرى  لذا  و  الأوىل، 
اآخر  اأنه وجب النتباه اإىل خطر  �سابي 
ال�سقوط  جتنب  هو  و  املجال،  هذا  يف 
هذا  لأن  الق�ساة"،  "جمهورية  فخ  يف 
تقدي�س  املبالغة يف  الو�سع من خالل 
قوّي  برملان  ب��دون  الق�ساء،  �سلطة 
و  ت�رصيعية  �سالحيات  ذي  فعال  و 
اجلهاز  على  رقابية  ب�سلطات  يتمتع 
موؤ�س�سات  �سري  على  و  التنفيذي 
من  نوع  اإيجاد  مبثابة  �سيكون  الدولة، 
"الأوليغار�سيا" الق�سائية التي ل ميكن 
معرفة توجهاتها و ل خلفيات حتركها 
ال�سيطرة،  عن  الأو�ساع  تخرج  قد  و 
التي  اإيطاليا  جتربة  ذلك  يف  مقدما 
بالرغم  امل�سكلة  هذه  من  كثريا  عانت 

من اأنها  دولة دميقراطية برملانية.

مدير جريدة �أطل�س تاميز �لإلكرتونية  يوؤكد:

خبري د�شتوري يوؤكد: 

 “�إمكانية م�شاركة �جلي�س خارج �حلدود فر�شتها �لظروف �لإقليمية”
اأن  لوراري،  ر�سيد  الد�ستوري،  اخلبري  اأكد 
م�سودة  ت�سمنتها  التي  التعديالت  جل 
املتغريات  لتواكب  جاءت  الد�ستور  تعديل 
غرار  على  موؤخرا  اجلزائر  عرفتها  التي 
وال�سماح  الرئي�س  نائب  ا�ستحداث من�سب 
للجي�س الوطني ال�سعبي، بامل�ساركة خارج 
احلدود الإقليمية وهذا لأول مرة يف تاريخه.
تعديل  م�سودة  اأن  لوراري  ر�سيد  ويتوقع 
لالأحزاب  �سلمت  التي  اجلديد  الد�ستور 
ت�سهد  ل  املدين  املجتمع  وممثلي  ال�سيا�سية 
وهذا  الن�سو�س  يف  التغيريات  من  الكثري 
والإ�سافات  التعديالت  لنوع  بالنظر 
تواكب  بعد  اجلديدة،  الن�سخة  حملتها  التي 
بعد  �سيما  اجلزائر  عرفتها  التي  املتغريات 
ا�ستحداث  باأن  م�سريا  فيفري،   22 حراك 

الأو�ساع  فر�ستها  الرئي�س  نائب  من�سب 
حكم  ف��رتة  خ��الل  اجل��زائ��ر  �سهدتها  التي 
اأين  بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�سابق  الرئي�س 
طرحت اإ�سكالية من يخلف الرئي�س، ومدى 
�رصعية رئي�س جمل�س الأمة، لي�سرت�سل: “مت 
الد�ستور  يف  الرئي�س  نائب  من�سب  اقرتاح 
الدولة  ���س��وؤون  يتوىل  وال���ذي  اجل��دي��د، 
الرئي�س  عجز  حال  يف  انتقالية  كمرحلة 
اأداء مهامه يف مدة 45 يوما، ويف حال  عن 
الرئي�س  عن  النائب  ينوب  ال�سغور  ا�ستمر 

وذلك وفقا ل�رصوط حمددة د�ستوريا”.
الوثيقة  ف��اإن  الد�ستوري  اخلبري  وح�سب 
ت�سمنت  ال�سيا�سية  لالأحزاب  �سلمت  التي 
غرار  على  للجدل  املثرية  النقاط  بع�س 
اإر�سال وحدات من اجلي�س الوطني ال�سعبي 

الذي  املقرتح  وهو  مرة  لأول  الوطن  خارج 
املوؤ�س�سة  عقيدة  يف  تغيريا  البع�س  اعتربه 
الع�سكرية، لي�سيف: “هذا املقرتح مل ينطلق 
متغريات  على  بناء  جاء  بل  فراغات  من 
ما  غرار  على  واملنطقة،  املرحلة  فر�ستها 
�سبيل  على  كليبيا  اجلوار  دول  يف  يحدث 
عرب  املنت�رصة  الإرهابية  واملجموعات  املثال 

حدودنا”.
اأن  ميكن  ل  املقرتح  هذا  اأن  لوراري  واعترب 
موافقة  على  الرئي�س  ح�سول  دون  ُيطبق 
الربملان بالأغلبية، كما اأن هذا التدخل يكون 
طلب  على  بناء  اأو  املتحدة  الأمم  اإط��ار  يف 
اجلامعة  غرار  على  الإقليمة  املنظمات  من 

العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية.
ق/و

قال �لإعالمي عمر �شابي مدير حترير �جلريدة �لإلكرتونية " �أطلي�س تاميز �أن هناك بو�در يف �ملقرتحات �خلا�شة بالتعديل �لد�شتوري  ت�شري 
�إىل �شعي معدي �مل�شودة �إىل �لتجاوب مع �ملطلب �ل�شعبي �لذي عربت عنه م�شري�ت �حلر�ك طو�ل �شنة كاملة، طلبو� فيها حترير �لعد�لة و رف�شو� 

عد�لة �لتيليفون و طلبو� �أي�شا بتحرير �ل�شحافة و كذلك جهاز �لق�شاء، �إل �أنه حذر من مغبة �ل�شقوط يف فخ جمهورية �لق�شاة، لأن �ملبالغة يف 
تقدي�س �لق�شاة �شيوؤدي ل حمالة �إىل ما ي�شمى بـ:"�لأوليغار�شيا" �لق�شائية

�جلز�ئر ت�شحب ت�شيري "ميرتو 
�جلز�ئر" من �ل�شركة �لفرن�شية

قررت ال�سلطات اجلزائرية �سحب ت�سيري �رصكة مرتو اجلزائر من ال�رصكة 
اأيام  اإىل  اجلزائر  ميرتو  اإن�ساء  ويعود م�رصوع   ،RATP DEV الفرن�سية  
بهدف   ،  )1970  ( ال�سبعينات  بداية  يف  بومدين،  هواري  الراحل  الرئي�س 
اجلماعي  النقل  ومتطلبات  العا�سمة  للجزائر  ال�سكاين  النفجار  مواجهة 
احل�رصي ، و انطلقت الأ�سغال به يف 1980  حيث يربط 19 حمطة حتت 
العزيز  الرئي�س عبد  ليتم تد�سينه يف عهد  18 كلم  الأر�س  بطول يفوق 
بوتفليقة، و يعد هذا املرفق من اأهم و�سائل النقل التي �سهدتها العا�سمة 

اجلزائرية، لتخفيف ال�سغط على حركة تنقل املواطنني.
اجلزائرية  ال�سلطات  قرار  حول  معلومات  ورود  بعد  القرار  هذا  وياأتي 
بالتوقف عن التعامل مع ال�رصكة الفرن�سية بعد م�سي 09 �سنوات تعاون، 
عجز  منها  عديدة  لأ�سباب  هذا  و   ، معها  العقد  جتديد  عدم  قررت  حيث 
ال�رصكة الفرن�سية و عدم متكنها من ال�ستمرار يف ت�سيري امليرتو م�ستقبال 
و ذلك بداية من نهاية اأكتوبر املقبل، تزامن هذا القرار مع اإعالن ال�سلطات 
اجلزائرية عن اإن�ساء �رصكة جزائرية تتوىل ت�سيري هذا املرفق احليوي، بتقنيات 
جزائرية و باإطارات جزائرية، و ح�سبما جاء يف بع�س املواقع الإخبارية فاإن 
وزارة النقل قامت بتكوين اإطاراتها يف هذا املجال، و باإمكانهم الآن التكفل 
بعملية الت�سيري باأنف�سهم، للعلم اأن قرار  اإلغاء العقد مع ال�رصكة الفرن�سية 

كان مقررا الإعالن عنه ال�سنة املا�سية.
ت�سيري  بتطوير عملية  اهتمامها  اجلزائرية  ال�سلطات  اأولت  فقد   ولأهميته 
امليرتو لي�ستجيب ملتطلبات الع�رص، كونه ي�ساهم يف رفع النمو القت�سادي 
ال�سلطات  كانت  اإن  ت�ساوؤلت  عدة  وراءه  خلف  القرار  هذا  اأن  اإل  للبالد، 
اجلزائرية �ستوقف �رصاكتها مع ال�رصيك الفرن�سي، يف جمال تطوير البني 
الآن  قائم   هو  مثلما  الإ�سباين  ال�رصيك  اإىل  تعامالتها  حتويل  و  التحتية 
املكلفة  اليكنور  واأ�سينيا  األ�سيا  روفر  �رصكات  مثل  ا�سبانية  �رصكات  مع 
اجلزائري  الطرفية  بني  هناك خالفات  اأن  و  خا�سة  ورقلة،  ترامواي  باإجناز 
رئي�س  اجلزائر،  اىل  اخلا�س  الفرن�سي  املبعوث  �رصح  مثلما  الفرن�سي،  و 
الوزراء الأ�سبق جان بيار رافاران يف وقت �سابق بوجود خالفات ن�سبت 
ب�سبب تاأخر ت�سليم امل�رصوع الذي لقي انتقادات املواطنني يف عهدة رئي�س 
احلكومة ال�سابق  اأحمد اأويحي الذي كان يف كل مرة يرد تاأخر امل�رصوع اإىل 

الظرف الذي عا�سته اجلزائر يف بداية الت�سعينات.
علجية عي�س

القضاة” “جمهورية  فخ  في  السقوط  خطر  من  يحذرون  ■إعالميون 

�شفارة فرن�شا ترد على مزدوجي �جلن�شية �لر�غبني يف مغادرة �جلز�ئر
دعت �سفارة فرن�سا لدى اجلزائر مزدوجي اجلن�سية، ممن ي�سغطون على قن�سلياتها للرجوع اإىل فرن�سا، لتفهم الو�سع املتاأزم 

اإثر جائحة كورونا.
وردت ال�سفارة الفرن�سية، يف بيان ن�رصته على موقعها الإلكرتوين ردا على اآلف الحتجاجات التي تلقتها ممثلياتها الدبلوما�سية 
بالتن�سيق مع  املبذولة  املجهودات  6099 �سخ�سا نحو فرن�سا، بف�سل  اإجالء  17 مار�س مت  تاريخ  “اإنه منذ  قائلة:  اجلزائر،  يف 
ال�سلطات اجلزائرية، فال ال�سفارة ول القن�سليات العامة تخلت عن مهامها يف هذه الأزمة ال�سحية، رغم حمدودية عدد املوظفني 
الذي يوجد منهم من هو عالق بعيدا عن عائلته واآخرون ي�ستغلون من منازلهم، فقد مت الرد على اأزيد من 15 األف مكاملة و60 
األف ر�سالة اإلكرتونية منذ 17 مار�س .. ول ينبغي اإنكار ذلك”، لت�سرت�سل: “عليكم بالتحلي بامل�سوؤولية فاأنتم يف بلد متلكون 
الرد على الن�سغالت يف  الدبلوما�سية، تكمن يف  املمثليات  اأن مهمة  اإىل  جن�سيته ول�ستم معزولني”.واأ�سار امل�سدر نف�سه، 
الأو�ساع الطارئة، ل�سيما الرعايا الذين �سجلت لديهم اأعرا�س الوباء، حيث مت نقلهم اإىل فرن�سا بالتن�سيق مع اخلطوط اجلوية 
الفرن�سية، التي تاأخذهم كاأولوية.كما طالب البيان املحتجني التحلي بال�سرب ل�سيما واأنهم ل يواجهون م�ساكل �سحية تفر�س 

عودتهم العاجلة اإىل فرن�سا، م�سددة باأن التن�سيق م�ستمر بني وزارة اأوروبا وال�سوؤون اخلارجية ونظريتها اجلزائرية.
ق/و
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غرفة �لتجارة و�ل�شناعة تطالب باإعادة فتح 
�لن�شاطات �لتجارية

ي�شني حممد 
---------------- 

وح�����س��ب ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��غ��رف��ة، 
فتح  اإع��ادة  ���رصورة  على  اأك��د  فقد 
اإج��راءات  مع  التجارية  الن�ساطات 
فتح  اإىل  م�سريا  �سارمة،  وقائية 
يوم  باملناوبة،  التجارية  املحالت 
والأح��ذي��ة  املالب�س  حم��الت  تفتح 
اأقم�سة  اأط���ف���ال(  رج���ال  )ن�����س��اء 
بقية  وي��وم  اخلياطة،  م�ستلزمات 
ارتداء  اإجبارية  التجارية،  الن�سطات 
ال��ك��م��ام��ات لأ���س��ح��اب امل��ح��الت، 
للزبائن  الكمامات  ارتداء  اإجبارية 
الزبون  دخول  باتا  منعا  مينع  بحيث 

النقاب،  ا�ستعمال  او  كمامة  بدون 
اأو  ال��ك��م��ام��ات  ارت����داء  اإج��ب��اري��ة 
يجب  الأ�سواق،  دخول  عند  النقاب 

يف  العاملني  و  اأ الباعة  عدد  يقل  األ 
اثنان  يكون  بحيث  ثالثة  على  املحل 
البوابة  عن  والثالث  املحل  داخ��ل 

واأن  الزبائن،  دخ��ول  حركة  ينظم 
خم�سة  من  اأكر  بدخول  ي�سمح  ل 
للمحل،  واح���د  وق���ت  يف  زب��ائ��ن 
اإل  الأطفال  با�سطحاب  ولي�سمح 
مع  الأط��ف��ال  مالب�س  حم��الت  يف 
ال�سماح  ال�سالمة،  ب�رصوط  التقيد 
مبزاولة  احل�رصي  النقل  لأ�سحاب 
الكمامات  اإج��ب��اري��ة  م��ع  الن�ساط 
مينع  ب��ح��ي��ث  وال���زب���ون  ل��ل�����س��ائ��ق 
او  كمامة  ب��دون  زب��ون  اأي  رك��وب 
ال�سارم  التطبيق  يفر�س  نقاب، 
املخالف  يتعر�س  وقد  ل��الإج��راءات 
املركبة،  حجز  او  والغلق  للعقاب 
الغرفة. رئي�س  نائب  به  فاد  اأ ح�سبما 

�لآثار  من  للتخفيف  �لو�شية،  لل�شلطات  �لقرت�حات  من  جملة  �لو�دي،  "�شوف" بولية  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  قدمت 
�لر�هنة. �لقت�شادية 

م�شددة وقائية  �إجر�ء�ت  على  �لتاأكيد  مع  �ملعنية  �جلهات  ر��شلت 

املدا�رص  �ساكني  م��ن  العديد  ع��رب 
غرار  على  ال��وادي  بولية  النائية 
لدائرة  احل��دودي  ال�رصيط  مدا�رص 
تون�س  ال�سقيقة  مع  العربي  الطالب 
بحثا  ال��رتح��ال  اخ��ت��اروا  وال��ذي��ن 
لأغنامهم  وامل��رع��ى  الفالحة  على 
م�����س��در ع��ي�����س��ه��م ح��ي��ث ع���ربوا 
من  ال�سديد  ا�ستيائهم  عن  للتحرير 
يعي�سونها  التي  املزرية  الأو�ساع 
ج��راء  م��ت��الح��ق��ة  اأزم����ات  ظ��ل  يف 
لن��ع��دام  امل��ن��زيل  ال�سحي  احل��ج��ر 
ظرفية  اأ�سواق  وانعدام  املوا�سالت 
الغنب  رف���ع  يف  ت�����س��اه��م  ق��ت��ة  م��وؤ
منتجاتهم  ب��ي��ع  ح��ي��ث  م��ن  عنهم 
الأ�سواق  يف  ببيعها  يقوموا  التي 
املجاورة  ال��دوائ��ر  يف  الأ�سبوعية 
جاءت  مبا  منهم  الكثري  اكتفى  حيث 
الهبة  �سمن  اخلريية  اجلمعيات  به 
والإح�سان  الرب  لذوي  الت�سامنية 

للتحرير  حديث  ويف  الولية  عرب 
هذه  ب�سوؤون  املهتمني  بع�س  م��ع 
يباركون  انهم  املواطنني  من  الفئة 
يف  املتمثل  امل�����رصوع  ه��ذا  ب��ح��ث 
جتعلهم  ق��ت��ة  م��وؤ ج��واري��ة  ���س��واق  اأ
ول  املواطنة  يف  بحقهم  ي�سعرون 
يف  امل��واط��ن��ني  وب��ني  بينهم  ف��رق 
بالعي�س  يتمتعون  الذين  احل�سارة 
كما  احل��ج��ر  ه���ذا  ظ��ل  يف  ال��ك��رمي 
على  اخلريية  اجلمعيات  بدور  اأهابوا 
التي  وتوجيهاتها  م�سابها  اختالف 
ومدى  ال�سويف  املواطن  تاآزر  تربز 
خا�سة  وجدوا  حيث  اهاليه  تكافله 
وليات  كباقي  تعي�س  الولية  واأن 
تعهد  منزليا  �سحيا  حجرا  الوطن 
تقلي�س  على  بالعمل  املواطنون 

الأزمة. هذه  عمر 
مبارك قدودة 

لولية  امل��دين  املجتمع  فعاليات  ثمنت 
طرف  من  املبذولة  املجهودات  ال��وادي، 
لوباء  للت�سدي  املدنية  احلماية  م�سالح 

. كورنا
اأن  امل��دين،  املجتمع  تن�سيقية  وذك��رت 
ال��وادي  لولية  املدنية  احلماية  "قطاع 
نوعية  نقلة  الأخ��رية  الفرتة  خالل  عرف 
ومهنية  ورق��ي  العملياتي  داء  الأ يف 
خدمة  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  يف  ع��ال��ي��ة 
حيويا  ن�ساطا  واأي�سا  والعباد،  للبالد 
الإ�سعاف  يف  املواطنني  تكوين  اإطار  يف 
يف  والتح�سي�سية  التوعوية  واحلمالت 

تعلق  ما  خا�سة  اخلطرة  املجالت  كل 
الولية  يف  ك��ورون��ا  فريو�س  مبكافحة 
املدنية  احلماية  وح��دات  اأظهرت  حيث 
عالية  جاهزية  ال��ولي��ة  ت��راب  كل  عرب 
واحلد  الأزمات  احتواء  على  وقدرة  جدا 
نوعية  مالحظة  مع  املحدقة،  املخاطر  من 
من  التنفيذ  يف  وال�رصعة  التدخالت 
احلوادث  يف  املدنية  احلماية  اأعوان  طرف 

. " مل�سجلة ا
 ، املدين  املجتمع  تن�سيقية  اإىل  وا�ستنادا 
لولية  املدنية  احلماية  قطاع  "عرف  فقد 
الولية  قليم  لإ وا�سعة  تغطية  ال��وادي 

عمق  ويف  وجنوبا  و�سمال  وغربا  �رصقا 
خالل  من  ال�رصقي،  احل��دودي  ال�رصيط 
املواطن  خلدمة  جمهزة  وحدة   14 ت�سخري 

وال�سنة". اليوم  مدار  على 
"احلماية  فاإن  التن�سيقية،  ذات  وح�سب 
جلميع  مفخرة  اأ�سبحت  بالوادي  املدنية 
تاأتي  مل  املجهودات  هذه  وكل  املواطنني 
طرف  من  وجمهودات  ورائها  بل  �سدفة 
اجلنوب،  ابن  اأحمد  بااأدجي  الولئي  املدير 
امليدان  يف  عالية  م��ه��ارات  ميلك  ال��ذي 
التدخالت". م�ستوى  على  رفيعة  وخربة 
.ع منل�ي 

بو�سبيع  املجاهد  اأم�س  يوم  تويف 
زوجته  رفقة  الكرمي  عبد  براهيم  اإ
تعر�سا  ليم  اأ م��رور  ح��ادث  ث��ر  اإ  ،
املدينة  من  �سفرهما  ث��ن��اء  اأ لهما 
مدينة  �سواحي  يف  وبال�سبط  
يق�سدونها  ك��ان��وا  ال��ت��ي  عنابة 
اأ�رصتهما  من  اآخرين  ف��راد  اأ رفقة 
لأجل   ، �سخ�سية  �سيارة  منت  على 
اأحد  زيارة  يف  يتمثل  الواجب  داء  اأ
تعر�سه  بعد  بامل�ست�سفى  الأقارب 

املا�سي  الأ�سبوع  نهاية  الآخر  هو 
زال  ل  حني  يف   ، ليم  اأ مهني  حلادث 
املروع ممن  احلادث  هذا  ممن جنوا من 
فراد  اأ من  ال�سيارة  منت  على  كانوا 
تداعياته  م��ن  يعانون  عائلتهما 
اأي�سا  هم  اأ�سيبوا  بعدما  ليمة  الأ
واأرغمهم  اخلطورة  متفاوتة  بجروح 
امل�ست�سفى  يف  امل��ك��وث  ع��ل��ى 
لتفادي  والعناية  العالج  ملوا�سلة 
وق��د  ه���ذا   ، اإ���س��اب��ت��ه��م  ت��ف��اق��م 

�سبيحة  الفقيدين  جنازة  �سيعت 
احل��اج  مب��ق��ربة  ال�سبت  م�����س  اأ ي��وم 
و�سط  البيا�سة  ببلدية  البكري 
���رصة  الأ م��ن  غفري  جمع  ح�سور 
قاربهما  اأ ثر  وتاأ بالبلدية  الثورية 
وج��ريان��ه��م��ا مم��ن ي��ع��رف��ون��ه��م��ا ، 
حياتهما  ثناء  اأ عرفا  نهما  واأ ل�سيما 
بالبلدية  الكوثر  بحي  قامتهما  واإ
م��ان��ة  الأ داء  واأ والثقة  بال�سدق 
ال�سرب  على  دوم��ا  حثهما  وك��ذا 

اأعمالهما  من  وغريها  اخلري  وفعل 
بها  ي�سهد  التي  ال�ساحلة  اخلريية 
�ست�سهد  وال��ت��ي  اجل��م��ي��ع   لهما 
احل�����س��اب  ي���وم  ���س��ك  دون  ل��ه��م��ا 

اأرحمهما  ف��ال��ه��م 
ف�سيح  واأ�سكنهما 
ج��ن��ان��ك ي��ا اأرح���م 

. الراحمني 
زياد      بو  اأ

ال�رصقية  حي  اإىل  قادتنا  زيارة  يف 
الواقعة  خليفة  حا�سي  لبلدية  التابع 
ين  اأ ال��وادي  ولية  عا�سمة  �رصقي 
الذين  احل��ي  ه���ل  اأ ببع�س  التقنا 
وا�ستيائهم  اأ�سفهم  عن  لها  عربوا 
ال�سلطات  متاطل  م��ن  ال�سديدين 
مع  اليجابي  التفاعل  يف  املحلية 
بخو�س  ل��ه��ا  امل��وج��ه��ة  ال��ط��ل��ب��ات 
لل�سقوط  ي��ل��ة  الآ امل��ن��ازل  ج���دران 
ال�سقوط  اإىل  ب��دوره  ي��ل  اآ ومنزل 
املنحرفني  بع�س  ي�ستعمله  حني  يف 
ك���م���اأوى ل��ل��رذي��ل��ة وا���س��ت��ه��الك 
الأم��ن  اأع��ني  عن  بعيدا  امل��خ��درات 
الأوك��ار  هذه  يطارد  فتئ  ما  الذي 
يعرف  والذي  بالذات  احلي  هذا  يف 
بخ�سو�س  ال�سباب  اأو�ساع  تردي 

ق��را���س  والأ امل��خ��درات  ا�ستهالك 
بع�س  لح��ظ��ن��ا  ك��م��ا  امل��ه��ل��و���س��ة، 
جتميع  �سكل  يف  ال�سوداء  النقاط 
ق��ل��ق��ت راح��ة  ل��ل��ن��ف��اي��ات وال��ت��ي اأ
عمال  يبذله  م��ا  رغ��م  ال�ساكنني 
الف�سالت  لهذه  رفع  من  النظافة 

. ملجمعة ا
رئي�س  نا�سد  مت�سل  �سياق  ويف   
هذا  عرب  املحلية  ال�سلطات  احل��ي 
اجلدران  هذه  معاينة  الإعالمي  املنرب 
التدابري  اتخاذ  و  لل�سقوط  يلة  الآ
بنائها  لإعادة  اأ�سحابها  مع  الالزمة 
�سقوطها  وقبل  الأوان  فوات  قبل 
من  يتخذون  الذين  الأطفال  على 

للعب. مف�سال  مكانا  اأطاللها 
مبارك  قدودة 

املدنية  احلماية  مديرية  ب��ادرت، 
اإفطار  دبة  ماأ تنظيم  اإىل  بالوادي، 
املا�سي،  الأرب��ع��اء  ي��وم  جماعي، 
على  وذلك  الرئي�سية،  الوحدة  مبقر 
ملواجهة  املجندة  القطاعات  �رصف 
و�سط   ،19 كوفيد  كورونا  جائحة 

للحا�رصين. ا�ستح�سان 
الرئي�سية  الوحدة  مراكز  و�سهد 
م��ائ��دة  خ��الل  امل��دن��ي��ة،  للحماية 
فيها  ج��م��ع��ت  ال��ت��ي  ف���ط���ار،  الإ
الطبية  الأطقم  الأمنية،  الأ�سالك 
اجلمعوية،  واحل��رك��ة  وال�سحافة 
الت�سامن  ي�سودها  عائلية  اأج��واء 

عرب  كما  بينهم.  فيما  وال��ت��اآخ��ي 
فرحتهم،  م��دى  ع��ن  احل��ا���رصون 
قبل  من  املقامة  امل��ب��ادرة  مثمنني 
والتي  املدنية  احلماية  م�سالح 
امل��ع��ن��وي��ات  رف���ع  يف  ���س��اه��م��ت 
روح  غ���ر����س  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل 
اأن  ع��ل��ى  م��وؤك��دي��ن  ال��ت�����س��ام��ن، 
ل  ميدانيا  امل��ب��ذول��ة  امل��ج��ه��ودات 
بني  التنا�سق  كون  بها،  ي�ستهان 
ملجابهة  اإ�سافة  ق��دم  القطاعات 

كورونا. جائحة 
مدير  ح�سب  املبادرة،  هذه  وتندرج 
ال��وادي،  ل��ولي��ة  املدنية  احلماية 

اإط��ار  ب��ااأدج��ي، يف  اأح��م��د  ال��رائ��د 
وتعزيز  الأخ���وة  رواب���ط  تقوية 
املتبادل  وال��ت��اآزر  الت�سامن  روح 
وامل�سالح  الهيئات  خمتلف  ب��ني 
الأوىل  ال�سفوف  يف  املجندين 

ال�ستثنائي  الظرف  هذا  ملواجهة 
كورونا  وب��اء  جائحة  عن  الناجم 
مماثلة  م��ب��ادرات  تنظيم  وتعتزم 

املعنويات. لرفع 
.ع منل�ي 

�إن�شاء �أ�شو�ق جو�رية ظرفية مطلب 
�ملد��شر �لنائية بالولية

خا�شة ما تعلق مبكافحة فريو�س كورونا يف �لولية

�ملجتمع �ملدين يثمن جهود �حلماية �ملدنية للت�شدي للوباء 

فيما �أ�شيب بقية �لأفر�د بجروح 

وفاة �ملجاهد بو�شبيع �إبر�هيم عبد �لكرمي وزوجته يف حادث مرور �أليم بعنابة 

احلجر  ل�����س��وؤون  م��ت��اب��ع��ون 
ال�����س��ح��ي امل���ن���زيل ال���ذي 
بوترية  بدايته  منذ  انطلق 
حا�سي  مدينة  حولت  جيدة 
خ��ل��ي��ف��ة ال���واق���ع���ة ���رصق��ي 
اإىل  ال��وادي  ولي��ة  عا�سمة 
حلركة  ث��ر  اأ ل  اأ�سباح  مدينة 
���س��خ��ا���س  ال�����س��ي��ارات والأ
هذه  لت�سهد  �سوارعها  يف 
الت�سيب  م��ن  ن���وع  ي����ام  الأ
بقرب  ي��وح��ي  ن��ه  ك��اأ امل���رن 
ت�سري  ح��ني  يف  احل��ج��ر  رف��ع 
عن  الإح�����س��ائ��ي��ات  بع�س 
الوباء  بهذا  امل�سابني  تزايد 
املركزية  ال�سلطات  دفع  مما 
داري���ة  والإ منها  ال�سحية 
ف����راج عن  الإ ع��ن  ال��رتاج��ع 

ال�سماح  م��ع  امل��ه��ن  بع�س 
مزاولة  من  املحالت  لبع�س 
لكن  ال��ت��ج��اري  ن�����س��اط��ه��م 
هذا  ع��دوى  تف�سي  ظ��روف 
للواقع  منافية  جاءت  الوباء 
الت�سيب  ه���ذا  ك���ان  ح��ي��ث 
بتنقل  ال�سماح  مبثابة  الأمني 
كما  اإحراج  دون  الأ�سخا�س 
امل��خ��درات  مل��روج��ي  �سمح 
مزاولة  املهلو�سة  والأقرا�س 
والراء  الرتويجي  ن�ساطهم 
من  ب��ري��اء  الأ جماجم  على 
التابع  ال�رصقية  حي  �سباب 
اأ�سبح  حيث  البلدية  ل��ذات 
بذات  التطهري  حمطة  حميط 
هذه  ل��رتوي��ج  م�رصحا  احل��ي 
متاأخرة  �ساعة  اإىل  ال�سموم 

تعبري  ح�����س��ب  ال��ل��ي��ل  م���ن 
طالبوا  الذين  املتابعني  هوؤلء 
الوقوف  الأمنية  ال�سلطات 
املجرمني  ه��وؤلء  �سد  بحزم 
املواطنني  اأمن  يهم  ل  الذين 
تقلي�س  ول  �سحتهم  ول 
ع��م��ر الأزم������ة ال�����س��ح��ي��ة 
يهمهم  م���ا  ب��ق��در  ل��ل��ب��الد 
برياء  الأ جماجم  على  ال��راء 
الذي  امل�ساغب  ال�سباب  من 
رجال  ل�ستفزاز  بقوة  ع��اد 
ال�سحي  احلجر  بك�رص  الأمن 
قيادة  جرم  بارتكابهم  املنزيل 
بكل  ال��ن��اري��ة  ال���دراج���ات 
يتاأزم  الو�سع  جعل  ت�سدي 
باخلري. يب�رص  ل  م�سارا  وياأخذ 
مبارك   قدودة 

غياب دوريات �لأمن لفرت�ت متقدمة من �لليل 
طماأن �ملو�طن باخلروج وك�شر �حلجر

جدر�ن �آيلة لل�شقوط ومنازل ماأوى 
للمنحرفني على و�شك وقوع �لكارثة

جمعت فيها �لأ�شالك �لأمنية، �لأطقم �لطبية و�ل�شحافة

مائدة �إفطار جماعي على �شرف �لقطاعات �ملو�جهة لكورونا

اأخبار الوادي
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مر�شى   �ل�شيلياك   بتقرت يطالبون بتوفريط 
�لدو�ء و �لغذ�ء 

�لتجاين  ن-ق- 
---------------- 

يزداد  مر�سى   ال�سيلياك   هاج�س 
عديدة  نقائ�س    ، يوم  بعد  يوما 
بحرمانهم  ب��دءا  متناهية  غ��ري 
هي  التى    ، العادية  الأطعمة  من 
ذ   يتوجب  اجلميع  اإ متناول  يف 
غذائي  برنامج  ت��ب��اع  اإ عليهم 
اخلالية  الأطعمة  وتناول  خا�س 
والتي   ت�سهد  الغلوتني  مادة  من 
الأح��ي��ان  م��ن  يف   كثري  ال��ن��درة 
عليهم  ما   يتوجب   ، بالأ�سواق 
وال�سيف  ال�ستاء  برحلة  القيام 
عليها  واحل�سول  عنها  للبحث 
ظل  يف  ال��ث��م��ن  ك��ل��ف  م��ه��م��ا 
امل�ساب  ذا كان  اإ ، خا�سة  ندرتها 
  ، ال�سعيف  ال��دخ��ل  ذوي  م��ن 
 ، جحيم  اإىل  حياته  تتحول  اأين 
دائم  ���رصاع  يف  تقرت  مر�سى 

املنتجات  على  احل�سول  اأجل  من 
م��ر  الأ ،   ول   يقت�رص  الغذائية    
اخلالية  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���واد  على 
اإىل  الغلوتني،   بل   ميتد  مادة  من 
ومرتفعة  ّمنة  املوؤ الأدوي��ة   غري 

وال��ت��ي   يعجز  اأي�سا  ���س��ع��ار  الأ
كثري  يف  توفريها  عن  املر�سى 
تتفاقم  و  ه��ذا   ، الأح��ي��ان  م��ن 
م��ر���س��ى   ال�سيلياك   م��ع��ان��اة 
وخطورته  مر�سهم   ل�سعوبة 

عناية  ذ   يتطلب  ،   اإ وتعقيداته 
ما   وهو  خا�سة  وحمية   غذائية 
ذ   يحرمون  املر�سى،   اإ  يواجهه 
ما  الأغ��ذي��ة وك��ل  اأغ��ل��ب  م��ن 
كل  اأن  الطبيعة   غري  به  جت��ود 
ليعي�سوا  لهم  مل   ي�سفع  ذل��ك 
فيها  ت��ت��وف��ر  ط��ب��ي��ع��ي��ة  ح��ي��اة 
التي   ت�سد  احتياجاتهم  جميع 
بها  التي   يتخبطون  النقائ�س 
توفر  خمابز  انعدام  على   غرار 
الغلوتني  مادة  اخلايل   من  اخلبز 
ال����ذي   ي��ت��م��ا���س��ى ون��ظ��ام��ه��م 
يوجد  ن��ه  اأ �سارة  لالإ الغذائي،  
مر�سى   ال�سيلياك   من  الع�رصات 
الت�رصيح  عن  ميتنعون   بتقرت 
بهذا  م�سابون  نهم  اأ والعرتاف 
مر�سى   معاناة  وتبقى  املر�سى 
لغاية  قائمة   ال�سيلياك   بتقرت 

ال�سطور. هاته  كتابة 

�لغذ�ء و�لعرت�ف  و  �لدو�ء  بتوفري  �لو�شية  35 مري�شا �جلهات  و�لبالغ عددهم حو�يل  نا�شد مر�شى   �ل�شيلياك   بتقرت 
�لتى  و�ملاأ�شاة  للمعاناة  �لو�قع وو�شع حد  �أر�س  لهم على  �إيجاد حلول  �لعمل على  ، ف�شال عن  مبر�شهم كمر�س مزمن 

توفر. �إن  و  �لغذ�ء وغالئه  هذ�  �شح  �أهمها  �لتي   تو�جههم  �لكثرية  �ل�شعوبات  ،   ب�شبب  يوميا  يعي�شونها 

مزمن  كمر�س  مبر�شهم  �لعرت�ف  �أهمها 

القطاع  وح��دة  عنا�رص  تدخلت 
م��دع��وم��ة ب��ع��ن��ا���رص ال��وح��دة 
لأجل   ، الأم�س  �سبيحة  الرئ�سية 
�سخ�س  ده�س  يف  متمثل  حادث 
�ساحنة  ق��ب��ل  م��ن  احل��ائ��ط  م��ع 
لغ�سل  م���راآب  داخ���ل  ���س��غ��رية 
احلاج  بحي  ال�سيارات  وت�سحيم 
غرداية  مدينة  و�سط  م�سعود 
 60 العمر  من  يبلغ  ال�سحية   ،

من  اإ�سعافه  مت  ذكر  جن�س  �سنة 
املدنية   احل��م��اي��ة  م�سالح  قبل 
اإىل  ال�رصعة  جناح  على  ونقله 
تري�سني  ال��دك��ت��ور  م�ست�سفى 
الأخرية  نفا�سه  اأ ليلفظ  براهيم  اإ
داخ�����ل امل�����س��ت�����س��ف��ى ح�����س��ب 
 ، الإ�ستعجالت  طبيب  تاأكيد 

الوطني. الأمن  احلا�رصون 
عامر ع.بن 

املبذولة  امل��ج��ه��ودات  اإط��ار  يف 
م���ن ط����رف ق����وات ال�����رصط��ة 
حماربة  يف  اأدرار  ولي��ة  باأمن 
�سالمة  على  واحل��ف��اظ  اجل��رمي��ة 
متكنت  وممتلكاتهم  امل��واط��ن��ني 
التابعة  الق�سائية  ال�رصطة  فرقة 
بالولية  الأول  احل�رصي  لالأمن 
حمالت  ل�سارق  حد  و�سع  من 
و�سط  م�ستوى  على  جت��اري��ة 
وقائع  تعود  حيث  اأدرار،  مدينة 
املن�رصم،  اأفريل   23 اإىل  الق�سية 
ر�سمية  ���س��ك��وى  ع��ل��ى  ب��ن��اءا 
مفادها  املواطنني  اأحد  بها  تقدم 
ت��ع��ر���س��ه ل��ل�����رصق��ة م��ن داخ��ل 
ال�رصطة  قوات  التجاري،  حمله 
با�رصت  ال�سكوى  تلقيها  ف��ور 

ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ح��ث وال��ت��ح��ري 
ل��ل��و���س��ول ل��ل��ف��اع��ل��ني، وال��ت��ي 
على  ال��ت��ع��رف  مت  خ��الل��ه��ا  م��ن 
وقامت  فيه،  امل�ستبه  ال�سخ�س 
خطة  بو�سع  ال�����رصط��ة  ق���وات 
اإىل  وحتويله  لتوقيفه  حمكمة 
التحقيق  ل�ستكمال  الأمن  مقر 
التحقيق  ا�ستكمال  وبعد  معه، 
وكيل  ال�سيد  م���ام  اأ تقدميه  مت 
اأدرار  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
جل�سة  م��ام  اأ امللف  اأح��ال  ال��ذي 
حقه  يف  و�سدر  الفوري  املثول 
 500 و  نافذة  حب�سا  �سنوات   03
مالية. غرامة  جزائري  دينار  األف 
الرحمن عبد  بلوايف 

من  امل��ب��ذول��ة  امل��ج��ه��ودات  اإط���ار  يف 
ولي��ة  ب��اأم��ن  ال�رصطة  ق��وات  ط��رف 
اأ�سكال  كل  مبحاربة  املتعلقة  اأدرار 
املوجهة  ال�سلع  يف  والغ�س  امل�ساربة 
�سهر  ظ��ل  يف  خا�سة  لال�ستهالك 
رم�����س��ان ال���ك���رمي، مت��ك��ن��ت ق��وات 
اأول��ف  دائ��رة  لأم��ن  التابعة  ال�رصطة 
حجز  من  املا�سي  اأفريل   21 بتاريخ 
ب�  تقدر  احل��م��راء  اللحوم  من  كمية 
عملية  مت��ت  جلمل  ت��ع��ود  كلغ   160
يف  و  البيطرية،  الرقابة  خارج  ذبحه 
القوات  ذات   متكنت  ال�سياق  نف�س 
اإحباط  من  ال�سهر  نف�س  من   27 يوم 

قابلة  غري  حلوم  ت�سويق  حماولة 
متثلت  ال��ب�����رصي  ل��ال���س��ت��ه��الك 
موجهة  ك��ان��ت  ج��م��ل  ج��ث��ة  يف 
توقيف  م��ع  م��وت��ه  بعد  للذبح 
ومبا�رصة  فيه،  امل�ستبه  واقتياد 
التابع  البيطري  الطبيب  ورفقة 
عملية  متت  الفالحية  للم�سالح 
الطرق  وفق  اجلمل  جلثة  الإتالف 

هذا  الالزمة،  القانونية  والإج��راءات 
تبقى  ال�رصطة  ق��وات  ف��اإن  ولتذكري 
جمندة يف جميع الأوقات و على مدار 
لنداءات  لال�ستجابة  �ساعة   24/24
و  بان�سغالتهم  التكفل  و  املواطنني 

قد  خطر  اأي  عن  الإبالغ  اإيل  تدعوهم 
طريق  عن  ممتلكاتهم  و  حياتهم  يهدد 
امل�سخرة  املجانية  بالأرقام  الت�سال 
الوط لالأمن  العامة  املديرية  قبل  من 
                                                                                  .)1548-17-104 ين)
الرحمن عبد  بلوايف 

بولية  اجل��زائ��ر  ب��ري��د  فتح 
ب��ري��دي��ة  ���س��ب��اب��ي��ك  اأدرار 
البلديات  مبختلف  ملحقة 
تدخل  وال��ت��ي  ال��ولي��ة  ع��رب 
اخلدمات  تقريب  اإط��ار  يف 
ال��ربي��دي��ة م��ن امل��واط��ن��ني 
ورف������ع ع���ن���اء ال��ت��ن��ق��ل 
يف  ن  ال��ربي��دي��ة  للمكاتب 
النقل  خ��دم��ات  توقف  ظ��ل 
ال�ستثنائية  للظروف  نظرا 
ال���ت���ي ت��ع��ي�����س��ه��ا ال��ب��الد 
من  ب��ال��وق��اي��ة  وامل��ت��ع��ل��ق��ة 
 19 كوفيد  كورونا  فريو�س 

ال�سبابيك  تقدم  و  امل�ستجد، 
خمتلف  امللحقة  ال��ربي��دي��ة 
الربيدي�������ة  العملي���ات 
ي���داع  واإ ب�سحب  املتعلقة 
م��وال، ودف��ع احل��والت ،  الأ
وتخلي�س   ، الطوابع  وبيع 
ال���ف���وات���ري وغ���ريه���ا م��ن 
التي  ال��ربي��دي��ة  اخل��دم��ات 
الربيدية  املكاتب  تقدمها 
ال���ع���ادي���ة، وال��ع��م��ل��ي��ة يف 
م�ست  الأوىل  م��رح��ل��ت��ه��ا 
فتح  مت  حيث  اأول���ف  دوائ���ر 
بلدية  بقرع  بريدي  �سباك 

ب���زاوي���ة ح��ي��ن��ون واأخ����ر 
بتقراف،  املغيلي   بابتدائية 
بلدية  برفع  بريدي  و�سباك 
احل��اج،    اأولد  بق�رص  متقطن 
مبلحقة  واحد  رقان  وبدائرة 
ال��ب��ل��دي��ة ب��زاوي��ة ال��رق��اين 
والآخ����ر مب��ل��ح��ق��ة ال��ب��ل��دي��ة 
وزاوي��ة  وب��دائ��رة   بتورير، 
بزاجلو  البلدية  مبلحقة  كنتة 
على  العملية  تعمم  وث��م 
يف  ال��ولي��ة  بلديات  جميع 
القادمة.                                                                                                    يام  الأ
الرحمن عبد  بلوايف 

من  املتخذة  للن�ساطات  موا�سلة 
الأغواط  ولية  اأمن  م�سالح  قبل 
احلجر  ت��داب��ري  ن��ف��اذ  ب��اإ اخل��ا���س��ة 
اأم��ن  م�سالح  ال�سحي،متكنت 
من  الأول  الن�سف  خالل  الولية 
توقيف  من  الكرمي  رم�سان  �سهر 
اإجراءات  خالفوا  اأ�سخا�س   403
حقهم  يف  مت  اجلزئي،اأين  احلجر 
القانونية،كما  الإجراءات  اتخاذ 
حجز  ال��ف��رتة  ن��ف�����س  خ���الل  مت 
للمح�رص52مركبة  وحت��وي��ل 
و131دراج������ة ن���اري���ة، خ��ال��ف 
اأ���س��ح��اب��ه��ا اإج������راءات احل��ج��ر 
مع  ب��امل��وازاة  اجل��زئ��ي،  امل��ن��زيل 
الإمكانيات  كل  جتنيد  مت  ذل��ك 
اأمن  مل�سالح  والب�رصية  املادية 
وتكثيف  مل��وا���س��ل��ة  ال���ولي���ة 

التح�سي�سية  ن�سطة  الأ خمتلف 
من  وال��وق��ائ��ي��ة  ال��ت��وع��وي��ة  و 
كورونا،املوجهة  فريو�س  عدوى 
ل���ل���م���واط���ن���ني واأ����س���ح���اب 
امل�ستثناة  التجارية  امل��ح��الت 
تقدمي  خ���الل  م��ن  ال��غ��ل��ق،  م��ن 
وتوزيع  والإر�سادات  الن�سائح 
للتقيد  التح�سي�سية  املطويات 
الوقائية  بالتدابري  والل��ت��زام  
املواطنني  دعوة  اجلائحة،مع  من 
اإجراء  كاأهم  منازلهم  يف  للبقاء 
مواقيت  واحرتام  �سحي  وقائي 
املتخذ  اجل��زئ��ي  امل��ن��زيل  احل��ج��ر 
و�سالمة  و�سالمتهم  ل�ساحلهم 

          . اأ�رصهم 
بو�رصيط القادر  عبد 

والتدخل  البحث  فرقة  توا�سل 
عملياتها  ب�سار،  ولي��ة  ب��اأم��ن 
الجتار  جرائم  ملكافحة  امليدانية 
غ���ري امل�������رصوع ب���امل���خ���درات 
متّكنت  حيث  العقلية،  ثرات  واملوؤ
الفرقة،  ل��ذات  ال�رصطة  ق��وات 
وو�سع  ق�سيتني  معاجلة  م��ن 
مع  فيهما،  م�ستبه  لن�ساط  حد 
املعالج  الكيف  من  كميات  حجز 

العقلية. ثرات  واملوؤ
على  مت��ت  الأوىل  ال��ق�����س��ي��ة   
تفيد  معلومات  ا�ستغالل  ث��ر  اإ
بتخزين  ف��ي��ه  م�ستبه  ب��ق��ي��ام 
ثرات  واملوؤ املعالج  الكيف  وبيع 
منزله  ذلك  يف  م�ستغال  العقلية، 
مع  وبالتن�سيق  عليه  العائلي، 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
الإجراءات  كافة  اتخاذ  مت  ب�س�ار، 
توقيف  مت  اأين  الالزمة،  القانونية 
من  الثاين  العقد  يف  فيه  امل�ستبه 
تفتي�س  اإج��راء  ومبا�رصة  العمر، 

العملية  ك��ل��ل��ت  ي���ن  اأ امل��ن��زل، 
املعالج  الكيف  من  كمية  بحجز 
غراما،   30،06 ب�: وزن��ه��ا  ق��در 
بريقابلني  دواء  من  قر�سا   20
لتني  اآ امل��خ��درة،  اخل�سائ�س  ذا 
خم�س�ستان  )ك��ي��ت��ار(  ح��ادت��ني 
قارورة  املخدرات،  قطع  لتهيئة 
ث���ر ع��ق��ل��ي ن��وع  حم���ل���ول م���وؤ
�سالحني  م��ل��غ،   40 ي��زوب��ت��ي��ل  اإ
مايل  ومبلغ  )�سكينان(  بي�سني  اأ
ك��ع��ائ��دات  دج   8700 ب�: ق��در 
اإجراءات  ا�ستيفاء  بعد  ترويجها. 
ومبوجب  الق�سية،  يف  التحري 
يحمل  ق�����س��ائ��ي  اإج����راء  م��ل��ف 
)كيف  املخدرات  حيازة  و�سف 
العقلية  ث���رات  وامل���وؤ م��ع��ال��ج( 
اأ�سلحة  حمل  مع  البيع  لغر�س 
مت  �رصعي،  م��ربر  ب��دون  بي�ساء 
ال�سيد  م��ام  اأ فيه  امل�ستبه  تقدمي 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
املثول  لإجراء  اأحاله  الذي  ب�سار، 

اأمر  حقه  يف  �سدر  اأين  الفوري، 
يداع. اإ

اأخ��رى،  ق�سية  ويف  ذل��ك،  اإىل 
معلومات  ا�ستغالل  ث��ر  اإ وعلى 
بتخزين  فيه  م�ستبه  بقيام  تفيد 
من  ان��ط��الق��ا  امل��خ��درات  وب��ي��ع 
م��ن��زل��ه ال��ع��ائ��ل��ي، ع��ل��ى ال��ف��ور 
حمكمة  اأمنية  خطة  اعتماد  مت 
وات���خ���اذ ك���اف���ة الإج������راءات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ال����الزم����ة حت��ت 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ���رصاف  اإ
مكنت  ي���ن  اأ ب�����س�����ار،  حمكمة 
العائلي  املنزل  تفتي�س  عملية 
وحجز  �سبط  من  فيه  للم�ستبه 
الكيف  مادة  من  غراما   25 كمية:
)كيتار(  حادتني  لتني  اآ املعالج، 
دج   32.000 قدره  مايل  ومبلغ 
اقتياد  ليتم  ترويجها،  كعائدات 
الفرقة  مقر  اإىل  فيه  امل�ستبه 
الق�سية،  ب�ساأن  معه  للتحري 
املادة،  لهذه  ملكيته  اأنكر  الذي 

�سقيقه  ت��ق��دم  ال��ي��وم  وبنف�س 
املخدرات  كمية  مبلكية  معرتفا 
ملف  ومبوجب  عليه  املحجوزة. 
املخدرات  حيازة  ق�سائي  اإجراء 
مت  البيع،  لغر�س  معالج(  )كيف 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  تقدميهما 
اأحال  الذي  ب�سار،  حمكمة  لدى 
املثول  لإج���راء  الق�سية  ملف 
حق  يف  ���س��در  ي���ن  اأ ال��ف��وري، 
اعرتف  )الذي  الثاين  فيه  امل�ستبه 
باحلب�س  اأمرا  للمخدرات(  مبلكيته 
مالية  وغرامة  نافذة  �سنوات   04
حني  يف  دج،   100.000 قدرها 

الرباءة.       من  �سقيقه  ا�ستفاد 
ولية  لأمن  ال�رصطة  قوات  تبقى 
اللتزامات  اإطار  ب�سار جمندة يف 
الأ�سخا�س  اأمن  ل�سمان  الرامية 
�ستى  ومكافحة  واملمتلكات 
كل  يف  احل�رصي  الإجرام  اأ�سكال 

والأحوال.  الظروف 
اأ . د 

وفاة كهل متاأثر� باإ�شابته بغرد�ية

و�شع حد ل�شارق حمالت جتارية و�شط 
�ملدينة باأدر�ر 

�إحباط حماولة ذبح وت�شويق حلوم غري �شاحلة لال�شتهالك �لب�شري 
باأولف باأدر�ر 

وحدة �لربيد باأدر�ر تكثف من خدماتها للمو�طنني 
بفتح مكاتب بريدية

خالل �لن�شف �لأول من �شهر رم�شان

توقيف 403 �أ�شخا�س و183مركبة 
ودر�جة  بالغو�ط 

توقيف مروجني للمخدر�ت و�ملوؤثر�ت �لعقلية وحجز كميات منها بب�شار 



�لكالب �ملدربة تطيح بباروين �ملخدر�ت بعني �أعبيد 
و ق�شنطينة

عي�س علجية 
-----------------

اإث��ر  ج���اءت   الأوىل    الق�سية 
�سخ�س  قيام  مفادها  معلومات 
عبيد  ع��ني  مدينة  م��ن  ينحدر 
و�سع  ليتم   ، املخدرات  برتويج 
اأث��م��رت  حمكمة  مهنية  خطة 
رونو  ن��وع   من  مركبة  بتوقيف 
19  على م�ستوى حمور الدوران 
على  عبيد  ع��ني  بلدية  مب��دخ��ل 
و  املعنيان  فيهما،  م�ستبه  متنها 
باإخ�ساعهما رفقة املركبة لعملية 
�سبط  مت  القانونية  التفتي�س 
املخدرات  من  كمية  بحوزتهما 
حتويلهما  ليتم  غ   242 ب�  قدرت 
رفقة املحجوزات اإىل مقر الفرقة 

ل�ستكمال كافة الإجراءات، و يف 
اأحد  قيام  اإثر  و   ، م�سابهة  ق�سية 
املخدرات  برتويج  الأ�سخا�س 
على م�ستوى اإحدى عمارات حي 
مدينة  بو�سط  �سعدان  ف�سيلة 
الأبحاث  تكثيف  مت   ، ق�سنطينة 
حتركات  ر�سد  مع  التحريات  و 
ليتم مداهمة م�سكنه  امل�ستبه فيه 

من  بدعم  امل��ك��ان  تطويق  بعد 
املدربة(  )الكالب  الأنياب  فرقة 
بتفتي�س  و  املعني  توقيف  و 
من  �سفيحتني  حجز  مت  امل�سكن 
 160 ب�  وزنهما  يقدر  املخدرات 
بوزن  خم��درات  قطعة   11  ، غ 
كب�سولة   177 اإىل  اإ�سافة  غ   47
العقلية و  املوؤثرات  من الأدوية و 

عبارة  اأبي�س حمظور  �سالح  كذا 
عن �سكني من نوع اوبينال 12 و 
اأنه من عائدات  مبلغ مايل يرجح 
الرتويج . ليتم حتويل امل�ستبه فيه 
رفقة املحجوزات اإىل مقر الفرقة 
الإج����راءات  ك��اف��ة  ل�ستكمال 
التي  املنف�سلتان  العمليتان   ،
و  البحث  فرقة  من  كل  قادتهما 
التدخل و الفرقة املتنقلة لل�رصطة 
الق�سائية باملا مكنتا من حجز500 
غ من املخدرات، 177 قر�س من 
 ، العقلية  امل��وؤث��رات  و  الأدوي���ة 
 ،   19 رون��و  ن��وع   م��ن  مركبة 
مبلغ  و  حمظورة  بي�ساء  اأ�سلحة 
مايل، بعد النتهاء من اجناز ملف 
اإجراءات جزائية يف حق املعنيني مت 

تقدميهم اأمام النيابة املحلية.

تو��شل �لفرقة �ملخت�شة يف مكافحة �ملخدر�ت يف حربها مع بارونات ترويج هذه �ل�شموم يف �لو�شط �ل�شباين رغم �لظرف �لذي متر به 
�لبالد ، و ذلك من خالل جهودها �لر�مية �ىل �لت�شدي للجرمية مبختلف �أ�شكالها ، خ�شو�شا ترويج �ملخدر�ت و �ملوؤثر�ت �لعقلية ،  و 
يف هذ� عاجلت فرقة �لبحث و �لتدخل  و �لفرقة �ملتنقلة لل�شرطة �لق�شائية باملا باأمن ولية ق�شنطينة عدة ق�شايا، متكنت من توقيف 

�لعقلية. �ملوؤثر�ت  و  �ملخدر�ت  ترويج  مهنة  يحرتفان  �شنة   40 و   23 بني  ما  �أعمارهم  ترت�وح  �أ�شخا�س   03

حجز ½ كلغ  من �ملخدر�ت ، 177 كب�شولة من �ملوؤثر�ت �لعقلية و �أ�شلحة حمظورة

قامت  مداهمة  عملية  اأ�سفرت 
عني  احل�رصي  الأمن  م�سالح  بها 
البلدية   م�سالح  رفقة  �سمارة 
بحجز 23 كلغ من احلوم الفا�سدة، 
و   ، الق�سابة  حم��الت  ب��اإح��دى 
اأنها  معاينتها  بعد  ات�سح  التي 
الب�رصي،  لال�ستهالك  قابلة  غري 
مراقبة حمل  اخلرجة  كما مت خالل 
ل�سناعة و حت�سري مواد التنظيف 
رخ�سة  على  يحوز  ل  اأن��ه  تبني 
كافة  اتخاذ  ليتم  املنتوج  ا�ستغالل 
الإجراءات القانونية �سد �ساحبه، 

للخطط  جت�سيدا  تاأتي  العملية 
قبل  م��ن  امل�سطرة  العملياتية 
يف  ق�سنطينة  ولية  امن  م�سالح 
امل�سا�س  �سانه  من  ما  كل  حماربة 
للم�ستهلك  العامة  بال�سحة 
فريو�س  انت�سار  ظل  يف  ل�سيما 
امل�ستجد   COVID-19 كورونا 
هذا  بخطورة  التح�سي�س  اأجل  من 
امل�ساحات  مراقبة  و  الفريو�س 
تعرف  التي  التجارية  الكربى 

اإقبال وا�سعا من قبل املواطنني.
عي�س علجية 

حجز 23 كلغ من �للحوم غري 
�ل�شاحلة لال�شتهالك بعني ��شمارة 

بق�شنطينة

خالل خرجة ميد�نية للتح�شي�س من �نت�شار عدوى كورونا 
و مر�قبة �ملحالت

فيما مت حجز قر�بة 130 غر�م كيف

جواريات الأحد 10 ماي 2020 م املوافق07
لـ 17 رم�ضان 1441 هـ - العــدد 1995

غليزان  ولية  امن  م�سالح  اأوقفت 
الأ�سبوع املا�سي 11 �سخ�سا وحجز 
اإىل  اإ�سافة  مهلو�سا،  قر�سا   269
129 غراما من الكيف املعالج  حجز 
ال�رصطة  م�سالح  عاجلتها  الق�سايا 
الق�سائية بكل من امن دوائر وادي 
علي  بن  اأحممد  و�سيدي  اأره��ي��و، 
توقيف  من  مكنتهم  والتي  ويلل 
معتربة  كمية  وحجز  11�سخ�سا، 
ق��درت  املهلو�سة  الأق��را���س  م��ن 
الق�سية  مهلو�سا  قر�سا    269 ب��� 
موؤكدة  معلومات  على  بناءا  جاءت 
وردت اإىل م�ساحلهم  مفادها وجود 
اأ�سخا�س يقوموا  برتويج الأقرا�س 
املهلو�سة ق�سد البيع ،مت اجناز ملف 
اإجراء ق�سائي يف حق �سالفي الذكر 
تهمة  عن  العدالة  اأم��ام  وتقدميهم 

ق�سد  املهلو�سة  الأق��را���س  حيازة 
البيع  ويف نف�س ال�سياق ويف اإطار 
مكافحة اجلرمية ب�ستى اأنواعها حيث 
املمثلة   ال�رصطة  م�سالح  متكنت 
وال��ت��دخ��ل،اأم��ن  البحث  فرقة  يف 
احل�رصي  ،الأمن  اأرهيو  وادي  دائرة 
توقيف  يلل،من  دائرة  اأمن   ، الأول 
معتربة   كمية  وحجز  اأ�سخا�س    04
من املخدرات  قدرت بوزن 129.4 
و  حتريات  على  بناءا  وه��ذا  غ��رام 
مما  للمعلومات  اجليد  ا�ستغالل 
فيهم  امل�ستبه  توقيف  عن  اأ�سفرت 
مت اجناز ملف اإجراء ق�سائي يف حق 
�سالفي الذكر وتقدميهم اأمام العدالة 
رتينج   املخدرات   حيازة  تهمة  عن 
القنب الهندي  لغر�س البيع.                         
                                   اأبو ع�سام

توقيف 11�شخ�شا وحجز 269 
قر�شا مهلو�شا بغليز�ن 

لالأمن  الإع��الم  خلية  بيان  ك�سف 
مكافحة  فرقة  اأن  بتب�سة  الولئي 
املخدرات لأمن ولية تب�سة متكنت 
من تفكيك �سبكة جهوية خمت�سة 
تن�سط  العقلية  املوؤثرات  ترويج  يف 
ت�ستعمل  البالد  �رصق  وليات  يف 
وتوقيف  م��زورة  طبية  و�سفات 
ترتاوح  الع�سابة   عنا�رص  من   04
�سنة.   32 و   27 ب��ني  اأع��م��اره��م 

من  م��ع��ت��ربة  كمية  وب��ح��وزت��ه��م 
كانت  العملية  املهلو�سة  الأقرا�س 
معلومات  على  احل�����س��ول  بعد 
ا�ستغالل  مت  ال�سبكة  اأف��راد  ح��ول 
بتحركات  تفيد  التي  للمعلومات 
مدينة  و�سط  اأحياء  داخل  م�سبوهة 
ولي��ات  م��ن  لأ���س��خ��ا���س  تب�سة 
مراقبة  نقاط  ن�سب  ليتم  جم��اورة 
اإىل  فيهم  امل�ستبه  حتركات  وتتبع 

غاية توقيفهم على منت مركبة باأحد 
ال�سوارع الرئي�سية وبحوزتهم قرابة 
اإىل  بالإ�سافة  250 قر�سا مهلو�سا 
اأكر من 14 و�سفة طبية �سحيتها 
بيان  ح�سب  اأخ�سائيني  اأطباء  عدة 
وتاأكد  تب�سة  ولي��ة  ام��ن  مديرية 
بعد  مزورة  اأنها  التحقيقات  خالل 
كانت  التي  اخل��ربة  على  عر�سها 
اإغراق  اجل  من  كو�سيلة  ت�ستعمل 

ال�سموم  بهذه  البالد  �رصق  �سوق 
بالتن�سيق  التحقيق  اكتمال  ،وبعد 
وتقدمي  اجلمهورية  وكيل  نيابة  مع 
حمكمة  لدى  العدالة  اأمام  املتهمني 
التحقيق  قا�سي  اأ�سدر  اأين  تب�سة 
بتهمة  املوؤقت  احلب�س  باإيداع  اأم��را 
وا�ستعمال  ب��امل��خ��درات  املتاجرة 
وانتحال  طبية  و�سفات  يف  املزور 
�سفة الغري.  �سو�سة حممد الزين 

تفكيك �شبكة جهوية ت�شتعمل 14 و�شفة طبية مزورة بتب�شة
بحوزتها 250 قر�شا مهلو�شا

واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار  يف 
م�سرتكة  مفرزة  حجزت  املنظمة، 
يوم  ال�سعبي،  الوطني  للجي�س 
ب�سكيكدة   2020 م���اي   06
 )37( اخلام�سة،  الع�سكرية  بالناحية 
املعالج،  الكيف  م��ن  كيلوغراما 
اأخرى  م�سرتكة  مفارز  اأوقفت  فيما 
�سبعة  ال�سعبي  الوطني  للجي�س 
و�سبطت  خم���درات  جت��ار   )07(
املادة  نف�س  من  كيلوغرام   )16،3(

�سياحية،  مركبات   )03( وث��الث 
وذلك اإثر عمليات متفرقة بكل من 
تلم�سان بالناحية الع�سكرية الثانية، 
الرابعة  الع�سكرية  بالناحية  ورڨلة 

واأدرار بالناحية الع�سكرية الثالثة
عنا�رص  متكن  مت�سل،  �سياق  يف 
بالناحية  مب�ستغامن  الوطني،  الدرك 
تفكيك  من  الثانية،  الع�سكرية 
اأربعة  من  مكونة  اإجرامية  �سبكة 
تزوير  يف  خمت�سة  اأ�سخا�س،   )04(

الوطنية  بالعملة  النقدية  الأوراق 
جزائري،  دينار   )2000( فئة  من 
مبلغ  حجز  عن  اأ�سفرت  العملية 
مليون   )620( ب�  يقدر  مزور  مايل 
�سنتيم، بالإ�سافة اإىل معدات اإعالم 

اآيل.
مفارز  اأوق��ف��ت  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
م�سرتكة للجي�س الوطني ال�سعبي، 
وعني  خمتار  باجي  برج  من  بكل 
ال�ساد�سة،  الع�سكرية  بالناحية  قزام 

ثماين  وحجزت   )02( �سخ�سني 
)08( مركبات رباعية الدفع حمملة 
الغذائية  امل��واد  من  اأطنان   )10( ب� 
التنظيف  م��واد  م��ن  ط��ن  و)1،7( 
اأحبط  حني  يف  للتهريب،  املوجهة 
ال�سواحل حماولة هجرة غري  حر�س 
�رصعية لت�سعة )09( اأ�سخا�س كانوا 
ال�سنع  تقليدي  ق��ارب  منت  على 
بالقالة بالناحية الع�سكرية اخلام�سة
عبد الكرمي تلم�ساين

�لإطاحة ب�شبكة ت�شم4 �أ�شخا�س ميار�شون تزوير �لعملة مب�شتغامن 

لدعم جهود مكافحة كورونا

مبديرية  األإعالم  خلية  بيان  ك�سف 
الرتبية بتب�سة اأن قطاع الرتبية قد 
تربع بحوايل مليار �سنتيم، وذلك 
املبذولة  اجلهود  دع��م  اإط��ار  يف 
منوها  كورونا،  جانحة  ملواجهة 
لعمال  الت�سامنية  بالهبة  وم�سيدا 
الذين  القطاع،  واإطارات واأ�ساتذة 
لتدعيم  امل�سعى،  هذا  انخرطوا يف 
وامل�ساهمة  الت�سامن،  �سندوق 
الهبة  هذه  يف  القطاعات  كباقي 
اأن  البيان،  الت�سامنية.واأو�سح 
ل�  والإداري  ال��رتب��وي  الإط���ار 

يف  �ساهم  تربوية  موؤ�س�سة   133
عدد  ت��راوح  كما  التربعات،  هذه 
واحد  يوم  بني  بها  املتربع  الأي��ام 
املبلغ  جت��اوز  فيما  ي��وم��ا،  و20 
مليون   832 به  املتربع  الإجمايل 
ذاته  ال�سياق  يف  مذكرا  �سنتيم، 
اأ�سبوعا،  دام���ت  العملية  ب���اأن 
اأن  على  الأربعاء،  يوم  واأغلقت 
�سهر  اأجرة  من  التربعات  تقتطع 
اخلزينة  طريق  عن   ،2020 ماي 

العمومية.
الزين حممد  �سو�سه 

موظفو133موؤ�ش�شة تربوية بتب�شة 
يتربعون بقر�بة �ملليار 

 فيما مت حجز 620 مليون �شنتيم مزورة

عاجلت امل�سلحة الولئية لل�رصطة 
وكذا  ميلة  ولية  باأمن  الق�سائية 
م�ستوى  على  املوزعة  فروعها 
اأمن الدوائر واحلوا�رص خالل �سهر 
اأفريل املن�رصم 278 ق�سية تورط 
منهم  اأودع  �سخ�سا   258 فيها 
288 �سخ�سا رهن احلب�س ح�سبما 

علم لدى ذات الهيئة الأمنية . 
من  اأن  ذات��ه  امل�سدر  واأو���س��ح 
ت�سجيل  مت  الق�سايا  ه��ذه  ب��ني 
بامل�سا�س  متعلقة  ق�سية   117
 97 فيها  ت���ورط  بالأ�سخا�س 
 81 ن�ساء،   10 بينهم  من  �سخ�سا 
ق�سية تخ�س امل�سا�س باملمتلكات 

من  �سخ�سا   58 فيها  ت���ورط 
م�سا�س  ق�سية   39 امراأتان،  بينهم 
فيها  تورط  العمومية  بالأ�سياء 
 03 بينهم  م��ن  �سخ�سا   45
اجلرائم  تخ�س  11ق�سية  ن�ساء، 
فيها  تورط  واملالية  القت�سادية 
ن�ساء،   03 بينهم  من  �سخ�سا   32
تخ�س  ق�سية   13 اإىل  بالإ�سافة 
اجلرائم املعلوماتية تورط فيها 04 
خمدرات  ق�سية  و17  اأ�سخا�س 
ويف  �سخ�سا.   25 فيها  ت��ورط 
اأمن  م�سالح  تكثف  ذاته  ال�سياق 
امليدانية  جمهوداتها  ميلة  ولي��ة 
اأ�سكال اجلرمية خا�سة  ملحاربة كل 

الف�سيل  رم�سان  �سهر  خ��الل 
باملوازاة مع تطبيق اإجراءات احلجر 

اجلزئي. 
بوجمعة مهناوي

�إيد�ع 288 �شخ�شا رهن �حلب�س متابعني يف ق�شايا خمتلفة مبيلة 
خالل �شهر �أفريل �ملن�شرم 

مع �إيد�ع 173 مركبة و 97 در�جة باملح�شر

توقيف 1982 �شخ�شا خمالفا لإجر�ء �حلجر �ل�شحي �جلزئي مبع�شكر
املتخذة  الوقائية  لالإجراءات  تنفيذا 
كورونا  وب��اء  انت�سار  م��ن  للحد 
امل�سطر  الأمني  للمخطط  وتطبيقا 
ال�سحي  احلجر  احرتام  لل�سهر على 
الخت�سا�س  قطاع  عرب  اجلزئي 
اإىل  م�ساءا  ال�سابعة  ال�ساعة  من 
من  �سباحا  ال�سابعة  ال�ساعة  غاية 
اأمن  اأوقفت م�سالح   ، املوايل  اليوم 

يف  �سخ�سا   1982 مع�سكر  ولية 
والتدابري  القانونية  الإجراءات  اإطار 
املخالفني  الأ�سخا�س  �سد  الوقائية 
بدايته  منذ  ال�سحي  احلجر  لإجراء 
يف  خمالفة  حما�رص  حترير  مت  حيث 
،اأما  العدالة  اإىل  توجيهها  و  حقهم 
خالل  املركبات  بحركة  يتعلق  فيما 
و�سع  فتم  ال�سحي  احلجر  ف��رتة 

173 مركبة و كذا 97 دراجة نارية 
م�سالح  توا�سل   كما   ، باملح�رص 
اأمن الولية مراقبة ن�ساط املحالت 
اح��رتام  على  لل�سهر  التجارية 
الإجراءات ال�سحية والوقائية للحد 
من انت�سار هذا الوباء  ، حيث تبقى 
الإجراءات و القوانني املتعلقة باحلجر 
ال�سحي �سارية املفعول  كما تثمن 

ال�ستجابة  الولية  اأم��ن  م�سالح 
لهذا  املواطنني  طرف  من  الوا�سعة 
على  حفاظا  ال�سحي  الإج����راء 
�سحتهم و�سحة عائالتهم ، وجتدد 
نداءها ب�رصورة اللتزام بتطبيق كل 
التدابري الوقائية و البقاء يف املنازل 
بهذا  العدوى  اأ�سكال  لكل  تفاديا 
الوباء القاتل .                  ن. مزادة
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حدث يف
بدر  غزوة  وقوع   - هـ   2

الكربى والتي متثل اأول حرب 
يف الإ�ضالم، والتي كان الن�ضر فيها 

حليف امل�ضلمني.
بن  الرحمن  عبد  اخلارجي   - هـ   40

ملجم يحاول اغتيال اخلليفة علي بن 
اأبي طالب بطعنه بخنجر م�ضموم اأثناء 

�ضالة الفجر.
على  الن�ضر  امل�ضلمني  حتقيق   - هـ   223
الدولة البيزنطية يف معركة عمورية 

بقيادة اخلليفة املعت�ضم العبا�ضي.

    حّتى تكون حياتنا .. �أجمل و�أحلى و�أرقى !

ذيب عمر 
الدين فوق كل �سيء والأخالق اأغلى 
من كل غال والقّيم ملن ا�ستطاع اإليها 
�سبيال ، العقالء وحدهم ّمن يوؤمنون 
يف  وال�سمو  والنجاة  اخلال�س  باأن 
منه  تتفّجر  الذي  اخلري  طريق  �سلك 
ينابيع الأرزاق والّنعم والعطايا ، هو 
يقود  الإطالق  على  �سبيل  اأف�سل 
يفتح   ، والفرح  الن�رص  اإىل  اجلميع 
لهم اأبواب الأمل والطموح ومعانقة 
البهجة وال�رصور ، وي�سمن التفوق 
اأو  للهزمية  جمال  يدع  ل  و  للجميع 
الظرفاء  اأن  يتبنّي  وبهذا   ، اخليبة 
ُوفقوا  بعدما  كذلك  �ساروا  النبالء 
الأمثل  احلياتي  املنهج  اختيار  يف 
التي  احلقيقية  ال�سعادة  ليحققوا   ،
اّتخذوا من  هم   ، الب�رص  يبتغيها كل 
والثقة  وال�سرب  والإميان  القناعة 
اأ�سلحة �سد الياأ�س والطمع واخلوف 
باأنف�سهم  ي�سلون  حتى   ، وال�سعف 
والطمئنان  الأمان  بر  اإىل  واأحبتهم 
ي�سنعه  لن  النجاح  اأن  ذلك   ،
ول  الغطر�سة  تبنيه  ولن  التعجرف 
والرتقيع  التخاذل  يف  ال�ستمرارية 

اإىل  كبرية  حاجة  نحن يف   ، والغ�س 
جت�سيد ما يف اأعماقنا من خري وجمال 
الدرو�س  بتوجيه  فقط  نكتفي  ول 
بالكالم  وغزوهم   ، لالآخرين 
والن�سائح  باملبادئ  العامر  املع�سول 
يوما  جنتهد  مل  التي  التحذيرات  و 
على  �سلوكات  اإىل  حتويلها  يف 
نتفنن  دوما  وبقينا   ، امليدان  اأر�سية 
حولنا  يعي�س  ّمن  لكل  تقدميها  يف 
عيوبنا  اأمام  ن�سمت  ل  اأن  يجب   ،
فاكت�ساف   ، ال�ساّذة  ت�رصفاتنا  و 

�رصوط  اأول  هو  احلياة  �سيطانية 
املعركة  ك�سب  ثم  الرهان  ك�سب 
احلقيقية التي نخو�سها وجها لوجه 
اأمام رداءة الواقع وتعفنه ، لو فعلنا 
النتائج  من  بالكثري  لظفرنا  هذا 
املذهلة والأرباح املده�سة ،  اإن درب 
فر�سانه  يختار  وُملهم  رائع  اللتزام 
وي�سعد باأبطاله ول يخيب اأن�ساره ، 
لأنه حقائق �ساطعة وخريات متدفقة 
و�سموع م�سيئة ، لذا اأن�سح نف�سي 
واأن�سحكم بعدم التهاون يف ق�سايا 

يف  الت�سامح  وعدم  اجلوهرية  احلياة 
اأداء الواجبات التي تهند�س اإن�سانيتنا 
ومثاليتنا ، واإذا كنا عر�سة للن�سيان 
وارتكاب الزلت والعرات من حني 
اإىل اآخر فال يجب اأن نتمادى يف ذلك 
الظروف  �سعوبة  بحجة  نغفل  واأن 
وقوة الأعذار ، لأن اليقني اأقوى من 
والثقة  واملُعوقات  و  الأزمات  كل 
واملُثبطات  العوا�سف  كل  من  اأكرب 
توؤمن  ل  عمالقة  قوة  والتحدي   ،
بالهزمية ، لقد اأحيا الله الغني احلميد 
فال   ، والإبداع  واحلب  بالنور  قلوبنا 
لتوافه  املُّبكر  لال�ست�سالم  داعي 
زائل  �سيء  فكل  ومغرياتها  الدنيا 
العظيمة  لالأعمال  اإل  بقاء  ول   ،
�ساهدة  خالدة  تبقى  التي  الراقية 
وت�سحياتهم  اأ�سحابها  متيز  على 
التي ُتخّلد على الأر�س وتكتب  يف 
اإ�رصاركم  اأحبتي  ا�ستمّدوا   ! ال�سماء 
على الفوز من ما متلكونه من اإرادة 
يوم  ذات  ُيقال  حتى  فقط   ، وكفاءة 
اللهم   ، كذلك  وماتوا  كبارا  كانوا 

ن�ساألك التوفيق و ال�سواب.

�م�شاكية رم�شان.. تاريخها و�شبب ت�شميتها

 �ملقادير 
•فخذ غنم - كيلوغرامان 
•بطاطا مق�رّصة ومقّطعة 
م�سلوقة  ثّم  دوائر  اإىل 

ن�سف �سلقة - 3 
•ثوم - 8 ف�سو�س 

•جزر م�سلوق ن�سف �سلقة - كوب 
ون�سف 

الزهرات  مف�سول  •بروكويل 
وم�سلوق ن�سف �سلقة - راأ�س 

•زبدة مذّوبة - كوب 
•زيت زيتون - 4 مالعق كبرية 

•ملح - بح�سب الرغبة 
•خردل ديجون - ملعقتان كبريتان 

•قرفة عيدان - 4 
•ورق غار - 4 

بح�سب   - اخل�سار  ل�سلق  •ماء 
احلاجة 

•اإكليل اجلبل طازج - 4 اأغ�سان 
•فلفل اأبي�س - ملعقة �سغرية 

•فلفل اأ�سود - ملعقتان �سغريتان 
ملعقة   - الغرفة  •زبدة على حرارة 

كبرية.

طريقة �لعمل
يف  الثقوب  بع�س  اإ�سنعي   -  1
فخذ الغنم ثّم اأدخلي فيها ف�سو�س 

الثوم.
الأبي�س  الفلفل  امللح،  ر�ّسي   -  2
من  الفخذ  على  الأ�سود  والفلفل 

كافة اجلوانب.
3 - يف قدر، حّمي الزيت ثّم اأ�سكبي 

فوقه الزبدة املذّوبة.

الغنم وقّلبي حتى  4 - �سعي فخذ 
يحّمر من كّل اجلوانب.

باأّي  مدهونة  فرن  �سينية  يف   5-  
مادة دهنّية، �سعي فخذ الغنم.

وورق  القرفة  عيدان  اأ�سيفي   -  6
الغار.

7 - نّكهي من جديد بامللح و�سعي 
اأغ�سان اإكليل اجلبل.

ال�سينية  فوق  املاء  اأ�سكبي   -  8
و�سعي قطعة زبدة.

 9 - غّطي ال�سينية بورقة ق�سدير 
حلواىل  حاٍم  فرن  اإىل  واأدخليها 
ال�ساعة والن�سف اأو ال�ساعتني حتى 
الفخذ  اإ�سلقي  الغنم.  فخذ  ين�سج 
يف  املوجود  باملرق  لآخر  وقت  من 

ال�سينية.
10 - قبل 15 دقيقة من وقت اإخراج 
اجلزر،  اأ�سيفي  الفرن،  من  الفخذ 
ال�سينية  اإىل  والبطاطا  الربوكويل 

وا�سقيها باملرق.
اأخلطي  �سغري،  وعاء  يف   -  11
خردل الديجون مع القليل من مرق 

اللحم املوجود يف ال�سينية.
بهذه  اللحم  فخذ  اإدهني   -  12
حتت  قلياًل  و�سعيه  ال�سل�سة 

ال�سواية ليحمّر.
مع  املحمّر  الغنم  فخذ  قّدمي   -  13

اخل�سار �ساخنًا.

فخذ �لغنم �ملحمر مع �خل�شار
�لطبـــــق �لرئي�شـــــي

طريقة عمل كر�ت 
�لتونا باجلبنة

مــــقبـــــــــــالت

�ملقادير
   2 كوب بطاط�س م�سلوقة ومهرو�سة/علبة كبريه تونه

1\2 كوب جزر مب�سور/1\2 كوب جنب �سيدر مب�سور
1\4 كوب بقدون�س مفروم خ�سن/2 ملعقه كبريه خل ابي�س

2 �سفار بي�س/ملح وفلفل ا�سود
كورن فليك�س او بق�سماط )فتات اخلبز( جمرو�س

طريقة �لعمل
- اخلطى البطاط�س والتونه واجلزر واجلنب والبقدون�س واخلل 

و�سفار البي�س والفلفل مع بع�س وقلبيهم جيدا.
-ق�سمى اخلليط اىل كرات متو�سطه احلجم ومت�ساويه.

- غم�سى الكرات فى بيا�س البي�س ثم فى الكورن فلك�س او 
البق�سماط ثم اإقليها بالزيت. 

التي  املبارك  رم�سان  �سهر  طقو�س  من 
ترافقنا ب�سكل �سنوي، هي الإم�ساكية التي 
حتتوي  فهي  لل�سائمني  املنبه  هي  تعترب 
مواقيت  مع  الف�سيل  ال�سهر  اأي��ام  على 
وبدء  الإفطار  وموعد  اخلم�س  ال�سلوات 

موعد ال�سيام.
تاريخ �م�شاكية رم�شان و�أ�شل 

�لت�شمية
رم�سان  ام�ساكية  ت�سمية  اأ�سل  ويرجع 
يف  الباحث  عفيفي  و�سيم  يقوله  ما  وفق 
تراثيات  موقع  حترير  رئي�س  و  ال��رتاث 
ا�ستقاقًا من الكلمة العربية اإم�ساك ؛ ويعني 
الإم�ساك توقف ال�سائم عن الأكل وال�رصب 
واجلماع يف نهار رم�سان من طلوع الفجر 

اإىل غروب ال�سم�س.
اأن  ويعود تاريخها لعهد حممد علي وقبل 
طريق  م�رص  عرفت  بعامني،  احلياة  يفارق 
هجري   1262 العام  يف  رم�سان  ام�ساكية 
ميالدي؛   1846 العام  من  �سبتمرب  املوافق 
وجاءت تلك الإم�ساكية من مطبعة بولق 

وكانت ُتْعَرف باإم�ساكية ويل النعم.
على  الفرن�سية  احلملة  اأثر  على  ذلك  جاء 
م�رص عام 1798 التي مهدت الطريق حيث 

اكت�سبت م�رص من وجود الفرن�سيني مميزات 
ومعارف كثرية فرغم قيام احلملة الفرن�سية 
ب�رصب الأزهر، فقد تاأ�س�س املجمع العلمي، 
تفا�سيل  الفرن�سيني  من  امل�رصيون  وعرف 
احل�سارة امل�رصية من حجر ر�سيد، وخربوا 
اأ�سول الكتابة والن�رص ليدخلوا يف الطباعة 

التي بداأها الفرن�سيون مبطبعتهم يف م�رص.

�أول �م�شاكية رم�شان 
�سفراء  ورق��ة  على  الإم�ساكية  طبعت 
وطول  �سنتيمرتاً   27 بعر�س  زخرفة  ذات 
يوم  اأول  اأعالها  يف  وكتب  �سنتيمرتاً   17
اجلنوب  يف  هالله  ويرى  الثنني،  رم�سان 
ومكثه  الرتفاع،  قليل  النور  كثري  ظاهراً 
خم�س وثالثون دقيقة ومرفق �سورة حممد 

علي با�سا.
وتواجد بالإم�ساكية جدول كبري به مواعيد 
�سهر  اأيام  من  يوم  لكل  وال�سيام  ال�سالة 
توزيع  ومت  العربي؛  بالتقومي  رم�سان 
دواوي��ن  من  دي��وان  كل  على  الإم�ساكية 
بعدم  املوظفني  لكل  اأم��ر  مع  احلكومة، 
الك�سل والإهمال يف العمل وعدم الرتاخي 

يف توزيعها.
تطور �م�شاكية رم�شان

من  رم�سان  ام�ساكية  ت��ط��ورت  وق��د 
القرن  يف  الأربعينيات  اإىل  الع�رصينيات 
واأغرا�س  واأ�سكال  �سور  على  الع�رصين 
توزيعها  يتم  ام�ساكية  اأول  فكانت  خمتلفة 
ام�ساكية  والإع��الن  الدعاية  �سبيل  على 
ل�ساحبها  امل�رصية  النه�سة  متثال  مطبعة 

بيرب�س  �سارع  يف  اإبراهيم  خليل  حممود 
 1347 العام  من  رم�سان  يف  احلمزاوي 
 1929 العام  من  فرباير  امل��واف��ق  هجري 

ميالدي.
عن:  الإم�ساكية  ه��ذه  يف  الع���الن  ومت 
ثم  الكتب  كافة  لطبع  املطبعة  ا�ستعداد 
عن  ال��ت��ج��اري  الإع���الن  ملرحلة  انتقلت 
الأعمال  يد رجل  والب�سائع على  املنتجات 
اأول  طبع  ال��ذي  عد�س،  داوود  اليهودي 
ام�ساكية ل�سل�سلة حمالته يف رم�سان �سنة 
العام  من  اأغ�سط�س  املوافق  هجرية   1364
1945، لكن اختلفت ام�ساكية داوود عد�س 
عن غريها كون اأنها كانت ام�ساكية مرفقة 
مبعلومات ال�سيام وف�سله واأ�سباب فر�سه؛ 
دعائي  اإعالن  املعلومات  هذه  كل  واأ�سفل 

ملحله وتوفر الب�سائع فيه.
التي طبعها  ام�ساكية رم�سان  تعترب  حيث 
داوود عد�س هي امللهمة لأغلب اإم�ساكيات 
طور  حيث  املتعدد  ال��ورق  ذات  رم�سان 
ام�ساكية ُطِبَعت من اأحد جتار العطارة �سنة 
العام  من  نوفمرب  املوافق  هجري   1356
ال�سيام  اأحكام  على  احتوت  والتي   1937
القراآنية واأذكار ال�سباح  والأدعية والآيات 
بالإ�سافة  الفطر  زك��اة  واأحكام  وامل�ساء 
ام�ساكية  �رص  ويكمن  واملواعيد؛  لالأجندة 
داوود  حم��الت  م��ن  املطبوعة  رم�سان 
يف  امل��ارة  على  ت��وزع  كانت  اأنها  عد�س، 
ال�سوارع وامل�سلني يف امل�ساجد، ف�ساًل عن 
عام  بعد  عامًا  و�سكلها  الإم�ساكية  تطور 

حتى و�سلت اإلينا بهذا ال�سكل.

�جعلو� �لإخال�س و�شيلة للتفاهم وُف�شحة للن�شر ، �أ�شعرو� بامل�شوؤولية ود�فعو� عن �لف�شيلة ، لن ُندرك �لنجاح ما مل 
ّمن  ، �حلكماء  �لوعي  �لذين  ميلكون موهبة م�شاحبة �حلكمة و�حرت�ف  �ملتميزون هم   ، �لتفكري و�لتج�شيد  نبدع يف 

يفقهون لغة �لب�شاطة وقر�ءة �لأفكار ، �حلياة باأ�شر�رها ورو�ئعها حتتاج �إىل مثابرة وكفاح وعمل د�ئم .
ي�شادف هذ� �ليوم 17 رم�شان �ليوم �لذي ر�شم فيه �مل�شلمني �أ�شمى ��شكال �لن�شر و كانت فيه �روع �ملعجز�ت و حقق �مل�شلمون ما قوى �شوكتهم ع�شكريا و �قت�شاديا...

غزوة بدر وُت�شمى �أي�شًا غزوَة بدٍر �لكربى وبدَر �لقتال ويوَم �لفرقان، هي غزوٌة وقعت يوَم �جلمعة 17 رم�شان يف �لعام �لثاين من �لهجرة، �ملو�فق 13 مار�س 624 م، بني �مل�شلمني 
بقيادة ر�شول �لإ�شالم حممد، وقبيلة قري�س ومن حالفها من �لعرب بقيادة عمرو بن ه�شام �ملخزومي �لقر�شي. وُتعد غزوُة بدر �أوَل معركٍة من معارك �لإ�شالم �لفا�شلة، وقد �شميت بهذ� 

ة و�ملدينة �ملنورة. �ل�شم ن�شبًة �إىل منطقة بدر �لتي وقعت �ملعركة فيها، وبدر بئٌر م�شهورٌة تقع بني مَكّ

غزوة بدر �لكربى يوم �لثالثاء 17 رم�شان من �ل�شنة �لثانية للهجرة

حممد .ع
---------------------------------

بداأت املعركة مبحاولة امل�سلمني اعرتا�َس عرٍي لقري�ٍس 
اأبو �سفيان بن  اإىل مكة يقودها  ال�سام  متوجهٍة من 
بالقافلة،  الفرار  من  متكن  �سفيان  اأبا  ولكن  حرب، 
واأر�سل ر�سوًل اإىل قري�س يطلب عونهم وجندتهم، 
فا�ستجابت قري�ٌس وخرجت لقتال امل�سلمني. كان عدُد 
امل�سلمني يف بدر ثالثمئة وب�سعة ع�رص رجاًل، معهم 
قري�س  جي�س  تعداُد  وكان  جماًل،  و�سبعون  َفَر�سان 
لون ثالثة  األَف رجٍل معهم مئتا فر�س، اأي كانوا ي�سِكّ

اأ�سعاف جي�س امل�سلمني من حيث العدد تقريبًا.
ال�سام  اإىل  اأن تذهب بتجارتها  كان من عادة قري�س 
بطريق  واإيابها  ذهابها  يف  فتمر  وت�سرتي  لتبيع 
الثانية  ال�سنة  الثانية من  املدينة، ففي �سهر جمادى 
للهجرة بعثت قري�س باأعظم جتارة لها اإىل ال�سام يف 
بالتجارة  اخلارج  الركب  ي�سمون  وهم   ( كبرية  عري 
ب�سعة  يف  حرب  بن  �سفيان  اأبو  بها  خرج   ) عريا 
وثالثني رجال من قري�س، فلما �سمع بهم ر�سول الله 
�سلى الله عليه و�سلم خرج اإليهم يف مائة وخم�سني 
رجال من املهاجرين فلم يدركهم، وت�سمى هذه غزوة 

) الع�سرية (، با�سم واد من ناحية بدر. 
اإليهم يف الع�رص  وملا علم برجوعهم من ال�سام خرج 
واأربعة  ثالثمائة  يف  رم�سان  �سهر  من  الأوائ��ل 
ع�رص رجال من املهاجرين والأن�سار، معهم فر�سان 
بالروحاء، وهو  و�سبعون بعريا، و�سار حتى ع�سكر 

مو�سع على بعد اأربعني ميال يف جنوب املدينة. 
وكان اأبو �سفيان حني قرب من احلجاز ي�سري حمرت�سا، 

فلما علم بخروج ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم 
ترك الطريق امل�سلوكة و�سار ب�ساحل البحر، ثم بعث 
حلفظ  وي�ستنفرهم  قري�سا  ليخرب  مكة  اإىل  رجال 
اأموالهم، فقام منهم ت�سعمائة وخم�سون رجال فيهم 
الله  ر�سول  علم  فلما  بعري،  و�سبعمائة  فار�س  مائة 
ا�ست�سار  اجلمع  هذا  بخروج  و�سلم  عليه  الله  �سلى 
حتى  بهم  فارحتل  ب��الإق��دام،  فاأ�ساروا  اأ�سحابه 
اأبا �سفيان قد  اأن  و�سل قريبا من وادي بدر، فبلغه 
اأبا جهل  الوادي، لأن  قري�سا وراء  واأن  بالتجارة  جنا 
يرجعوا  األ  العري  بنجاة  علموا  اأن  بعد  عليهم  اأ�سار 
حتى ي�سلوا بدراً فينحروا ويطعموا الطعام وي�سقوا 

اخلمور فت�سمع بهم العرب فتهابهم اأبدا.
ف�سار جي�س امل�رصكني حتى نزلوا بالعدوة الق�سوى 
و�سار  للوادي(،  البعيد  ال�ساطئ  )اأي  ال��وادي  من 
حتى  باأ�سحابه  و�سلم  عليه  الله  �سلى  الله  ر�سول 
ماء  بها  يكن  ومل  الوادي،  من  الدنيا  بالعدوة  نزلوا 
فاأر�سل الله تعاىل الغيث حتى �سال الوادي ف�رصب 
الأر�س  لهم  وتلبدت  اأ�سقيتهم،  وملئوا  امل�سلمون 
بها  كان  التي  اجلهة  اأما  فيها،  امل�سري  �سهل  حتى 
امل�رصكون فاإن املطر اأوحلها، فتقدم النبي �سلى الله 
عليه و�سلم بجي�سه حتى نزل باأقرب ماء من القوم، 
واأمر ببناء حو�س ميالأ ماء جلي�سه؛ كما اأمر باأن يغّور 
يف  امل�رصكني  اأمل  ينقطع  حتى  الآبار  من  وراءه  ما 
ال�رصب من وراء امل�سلمني، ثم اأذن لأ�سحابه اأن يبنوا 
له عري�سًا ياأوى اإليه، فبني له فوق تل م�رصف على 

ميدان القتال.
يوم  �سبيحة  يف  ذلك  وكان  اجلي�سان،  تراءى  فلما 

للهجرة  الثانية  ال�سنة  من  رم�سان   17 الثالثاء 
�سفوف  بتعديل  و�سلم  عليه  الله  �سلى  النبي  قام 
بنيان مر�سو�س، ونظر  كاأنهم  جي�سه حتى �ساروا 
بخيالئها  اأقبلت  قد  قري�س  هذه  اللهم  فقال:  لقري�س 
فن�رصك  اللهم  ر�سولك،  وتكّذب  حت��اّدك  وفخرها 

الذي وعدتني.
بن  عتبة  وهم  امل�رصكني،  ثالثة من �سفوف  برز  ثم 
واأخوه �سيبة وطلبوا من يخرج  الوليد  ربيعة وابنه 
اإليهم، فربز لهم ثالثة من الأن�سار، فقال امل�رصكون: 
 ،) القر�سيني  اأى   ( عمنا  بني  من  اأكفاءنا  نطلب  اإمنا 
فربز لهم حمزة بن عبد املطلب وعبيدة بن احلارث 
وعلّي بن اأبي طالب، فكان حمزة باإزاء �سيبة وكان 
عبيدة باإزاء عتبة وكان علّي باإزاء الوليد، فاأما حمزة 
وعلّي فقد اأجهز كل منهما على مبارزه، واأما عبيدة 
متته و�رصبه �ساحبه  فقد �رصب �ساحبه �رصبة مل 
مثلها، فجاء علي وحمزة فاأجهزا على مبارز عبيدة 
وحمال عبيدة وهو جريح اإىل �سفوف امل�سلمني، وقد 

مات من اآثار جراحه ر�سى الله عنه.
عليه  الله  �سلى  الله  ر�سول  فخرج  الهجوم  بداأ  ثم 
)�َسُيْهَزُم  ويقول:  النا�س  ي�سجع  العري�س  من  و�سلم 
ُبَر(، واأخذ من احل�سباء حفنة رمى  ْمُع َوُيَولُّوَن الدُّ اجْلَ
اأي:   ( الوجوه  �ساهت  قائال:  امل�رصكني  بها يف وجوه 
فحمى  عليهم.  �سدوا  لأ�سحابه:  قال  ثم  قبحت(، 
تعاىل  الله  واأم��د  القتال(.  ا�ستد  )اأي:  الوطي�س 
حتى  �ساعة  اإل  تك  فلم  الن�رص،  مبالئكة  امل�سلمني 
امل�سلمون  وتبعهم  الأدبار،  وولوا  امل�رصكون  انهزم 
يقتلون وياأ�رصون، فقتلوا منهم �سبعني رجال واأ�رصوا 

�سبعني، ومن بني القتلى كثريون من �سناديدهم.
وملا انتهت املوقعة اأمر عليه ال�سالة وال�سالم بدفن 
ال�سهداء من امل�سلمني، كما اأمر باإلقاء قتلى امل�رصكني 
�سوى  امل�سلمني  من  ي�ست�سهد  ومل  بدر،  قليب  يف 

اأربعة ع�رص رجال ر�سي الله عنهم.
بعد اأن انتهي القتال يف بدر ودفن ال�سهداء والقتلى؛ 
اأمر ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم بجمع الغنائم 
بالن�رص،  املدينة  اأهل  يب�رص  من  واأر�سل  فجمعت، 
والأ�رصى  بالغنائم  وال�سالم  ال�سالة  عليه  عاد  ثم 
ومن  املجاهدين  بني  الغنائم  فق�سم  املدينة،  اإىل 
لورثة  وحفظ  مل�سلحة،  املخلرَّفني  من  حكمهم  يف 
اأن  بعد  ف��راأى  الأ���رصى  واأم��ا  اأ�سهمهم،  ال�سهداء 
الفداء  ويقبل  ي�ستبقيهم  اأن  فيهم  اأ�سحابه  ا�ست�سار 
باملال  قري�س  فبعثت  فداءه،  تريد  ن  عمرَّ قري�س  من 
األف درهم اىل  اأ�رصاهم، فكان فداء الرجل من  لفداء 

اأربعة اآلف درهم بح�سب منزلته فيهم، ومن مل يكن 
معه فداء وهو يح�سن القراءة والكتابة اأعطوه ع�رصة 

من غلمان امل�سلمني يعلمهم، فكان ذلك فداءه.
وكان من الأ�رصى العبا�س بن عبد املطلب عم النبي 
�سلى الله عليه و�سلم فلم ُيعفه من الفداء مع اأنه اإمنا 
عقب  العبا�س  اأ�سلم  وقد  ُمْكَرها،  احلرب  لهذه  خرج 
فتح  قبيل  اإل  اإ�سالمه  يظهر  مل  ولكنه  بدر  غزوة 

مكة. 
وكان منهم اأي�سًا اأبو العا�س بن الربيع زوج زينب 
ابنة ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم، وقد افتدته 
وا�سرتط  اإليها،  ت  فُردرَّ بقالدتها  عنها  الله  ر�سى 
من  ميّكنها  اأن  و�سلم  عليه  الله  �سلى  النبي  عليه 
الهجرة اإىل املدينة فويف ب�رصطه، وقد اأ�سلم قبل فتح 
مكة، فرد اإليه النبي �سلى الله عليه و�سلم زوجته. 
و�سلم  عليه  الله  �سلى  النبي  عليه  منرَّ  من  ومنهم 
بغري فداء؛ كاأبي عزة اجلمحي الذي كان يثري ب�سعره 
قري�سًا �سد امل�سلمني، فطلب من ر�سول الله �سلى 
يعود  األ  الأ�رص على  يفكه من  اأن  و�سلم  عليه  الله 
ال�رصط، ولكنه مل يف  هذا  فاأطلقه على  ذلك،  ملثل 

بعهده بعد، وقتل بعد غزوة اأحد.
بن  واأمية  ه�سام،  بن  جهل  اأبو   : قري�س  قتلى  ومن 
اأبي  بن  وحنظلة  ربيعة،  ابنا  و�سيبة  وعتبة  خلف، 
اأبي عبيدة،  �سفيان، والوليد بن عتبة، واجلراح والد 

قتله ابنه اأبو عبيدة بعد اأن ابتعد عنه فلم يرجع.
من  �ستة  فمنهم  ع�رص  الأربعة  بدر  �سهداء  واأم��ا 

املهاجرين وثمانية من الأن�سار، 
اأبي  بن  وعمري  احلارث  بن  عبيدة   : املهاجرين  فمن 

وقا�س

اخلزرجيان،  ابنا عفراء  الأن�سار: عوف ومعّوذ  ومن 
خيثمة  بن  �سعد  ومنهم  جهل،  اأبا  قتال  اللذان  وهما 

الأو�سّي اأحد النقباء يف بيعة العقبة.
امل�سلمون  فيها  انت�رص  التي  الكربى  الغزوة  وهذه 
وُعددهم  َعددهم  قلة  مع  الباهر،  النت�سار  ذلك 
على  الكربى  الأدلة  من  وُعدده،  العدّو  َعدد  وكرة 
عناية الله تعاىل بامل�سلمني ال�سادقي العزمية املمتلئة 
على  وعدهم  مبا  وثقة  تعاىل  بالله  طماأنينة  قلوبهم 
الفوز  من  و�سلم  عليه  الله  �سلى  ر�سوله  ل�سان 

والن�رص.
العرب،  كافة  قلوب  يف  الرعب  ب�سببها  دخل  ولقد 
فكانت للم�سلمني عزاً وهيبة وقوة، واحلمد لله رب 

العاملني.
قري�س  على  امل�سلمني  بانت�سار  بدر  غزوة  انتهت 
ُقتل  من  عدد  وكان  ه�سام،  بن  عمرو  قائدهم  وقتل 
واأُ�رص منهم  بدر �سبعني رجاًل  من قري�س يف غزوة 
�سبعون اآخرون، اأما امل�سلمون فلم ُيقتل منهم �سوى 
اأربعة ع�رص رجاًل، �ستة منهم من املهاجرين وثمانية 
نتائج  عدة  بدر  غزوة  عن  �ست  متَخّ الأن�سار.  من 
نافعٍة بالن�سبة للم�سلمني، منها اأنهم اأ�سبحوا مهابني 
م�سدٌر  لدولتهم  واأ�سبح  جاورها،  وما  املدينة  يف 
جديٌد للدخل وهو غنائم املعارك، وبذلك حت�ّسن حاُل 

امل�سلمني املادّي والقت�سادّي واملعنوّي.
�سهيداوكانت  اأربعة ع�رص  امل�سلمني  من  وا�ست�سهد 
غزو ة بدر الكربى مبنطقة عني بدر على بعد حواىل 
150 كيلومرتا من املدينة املنورة بالقرب من �ساحل 
البحر الأحمر يوم اجلمعة 17 رم�سان �سنة 2 هجرية.



�أ�شرى  فل�شطينيون

بقلم عي�شى قر�قع
-------------------

ان  ب��ع��د  ا����رصائ���ي���ل  ان  ي���ب���دو 
الكولونيايل  م�رصوعها  ا�ستكملت 
ب��داأت  العن�رصي  ال�ستيطاين 
حياة  يف  التفا�سيل  تفا�سيل  ترتب 
طريق  على  الفل�سطيني  ال�سعب 
الوطنية  للهوية  التدمري  درام���ا 
التحرر  ومل�����رصوع  الفل�سطينية 
ال�سهيوين  التهديد  الفل�سطيني. 
يف  العاملة  البنوك  لقطاع  الأخ��ري 
واملالحقة  ب��الع��ت��ق��ال  فل�سطني 
لالأ�رصى  ح�سابات  فتحها  ب�سبب 
البنوك  وتهديد  واجلرحى  وال�سهداء 
اذا  ق�سائية  دعاوى  �ستواجه  باأنها 
ا�ستمرت يف �رصف رواتب الأ�رصى 
ف�سلت  اأن  بعد  ذلك  جاء  ذويهم،  اأو 
كل  م��دار  على  الإحتالل  �سلطات 
�سغوطاتها  يف  ال�سابقة  ال�سنوات 
الفل�سطينية  القيادة  على  امل�ستمرة 
وال�سهداء  الأ����رصى  عن  للتخلي 
الإره��اب  دعم  حجة  حتت  واجلرحى 
من  اأكر  مازن  اأبو  الرئي�س  وتاأكيد 
الأ�رصى وال�سهداء واجلرحى  اأن  مرة 
يتوفر  مبلغ  اأي  واأن  منلك  ما  اأغلى 
حتى  لهم  خم�س�سا  �سيكون  لدينا 
والأ�رصى  ال�سهداء  اأن  اجلميع  يفهم 
لدى  ما  واأ�رصف  اأعظم  هم  واجلرحى 
�سيا�سة  الرئي�س  راف�سا  �سعبنا 

البتزاز والقر�سنة الإ�رصائيلية.
الكني�ست  ���س��ادق  ان  و���س��ب��ق 
على   3/5/2018 بوم  الإ�رصائيلي 
ال�رصائب  اأم���وال  احتجاز  ق��ان��ون 

انها  ادع����اء  حت��ت  الفل�سطينية 
ال�رصى  لعائالت  كاإعانات  ت�رصف 
وال�سهداء واجلرحى هي اأكر ب�ساعة 
اأنها  نف�سها،  احلرب  اأخالقية من  ول 
حيا،  الفل�سطيني  ال�سعب  ت�سلخ 
فت�سع ت�رصيعات لي�ست �سوى اآليات 
القانون.  غطاء  حتت  الب�رص  لطحن 
اأكر  الإحتالل  �سلطات  قامت  لقد 
اأموال  باحتجاز  زالت  وما  مرة  من 
اأن  حجة  حتت  الفل�سطينية  املقا�سة 
لإعالة  يذهب  الأموال  هذه  من  جزء 
غوائل الأ�رصى وال�سهداء واجلرحى، 
وقامت يف الفرتة الأخرية بال�ستيالء 
اأ�سريا   35 م��ن  اأك��ر  اأم���وال  على 
الفل�سطيني  والداخل  القد�س  من 
واإغالق ح�ساباتهم ومداهمة منازلهم 
الأموال  هذه  اأن  الإدع��اء  نف�س  حتت 
اإ�سافة اىل حملة  هي دعم لالإرهاب 
الدويل  امل�ستوى  على  دبلوما�سية 
الوطنية  ال�سلطة  على  للتحري�س 
على  لإجبارها  الفل�سطينية  والقيادة 
الإ�رصائيلية.  لل�رصوط  اخل�سوع 
والمريكي  ال�رصائيلي  ال��ه��دف 
البتزاز  هذا  خالل  من  والوروب��ي 
وال�سغط على ال�سلطة الفل�سطينية 
والبنوك لي�س ماديا بقدر ما هو و�سع 
كل الن�سال الوطني الفل�سطيني يف 
اإطار الإرهاب واجلرمية، وان املقاومة 
والتي  الحتالل  �سد  الفل�سطينية 
واجلرحى  وال�سهداء  ال�رصى  ميثلها 
اأ�سبحت بال م�رصوعية وجمردة من 
ومن  والإن�سانية،  القانونية  اأ�س�سها 
لأي  اأجازت  التي  الدولية  ال�رصعية 

�سعب يخ�سع لالحتالل مبقاومة هذا 
وكرامته.  حريته  اجل  من  الحتالل 
على  ال��ع��دوان  ب�سنها  ا���رصائ��ي��ل 
عائالت ال�رصى وال�سهداء واجلرحى 
وبريئة وطاهرة  نقية  تخرج  ان  تريد 
واآلمنا  ونكباتنا  دمنا  من  ونظيفة 
ت�سبب  التي  امل�ستمرة  وكوارثنا 
ما  واإذا   ، ال�رصائيلي  الحتالل  بها 
لل�سغط  ور�سخنا  ذلك  يف  جنحت 
التوجه  فاإن  الأمريكي  ال�رصائيلي 
من  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اىل 
بعد  لل�سخرية  مدعاة  �سيكون  قبلنا 
كل  ان  وقبلنا  اعرتفنا  قد  نكون  ان 
اأ�سكال مقاومتنا لالحتالل هي جرائم 
حتدث  ان  تريد  ا�رصائيل  واإره��اب. 
الفل�سطيني  التاريخ  على  انقالب 
وكافة القرارات الدولية، فلي�س فقط 
ما ت�سعى اليه هو ن�سف ال�سخ�سية 
فل�سطني  لدولة  القانونية  واملكانة 
واأ�رصاها و�سهدائها بعد اعرتاف الأمم 
بالدولة  الدول  من  والعديد  املتحدة 
وبغطاء  التن�سل  واإمنا   ، الفل�سطينية 
م�سوؤولياتها  عن  ودويل  قانوين 
الإن�سانية والقانونية ب�سبب احتاللها 
لفل�سطني وا�ستكمال �سيا�سة ال�سم 
الفل�سطينية  لالأرا�سي  وال�ستيطان 
من  الفل�سطيني  ل�سعب  واإزاح���ة 
التدخل  بداأ  لقد  ال�سيا�سي.  الوجود 
لتفكيك  ال�رصائيلية  بالدعوات 
الالجئني،  ق�سية  و�سطب  الون��روا 
وو�سل التدخل اىل املناهج الدرا�سية 
النهب  �سيا�سة  واىل  الفل�سطينية، 
وال�رصقة والقر�سنة املك�سوفة لكل 

�رصقة  الفل�سطينيني،  حياة  يف  �سيء 
الراأي  وحرية  والهواء  واحلركة  املياه 
اأموال  و�رصقة  والأ�سجار،  والأر�س 
الع�سكرية  املحاكم  يف  ال����رصى 
ال���رصائ��ي��ل��ي��ة، وج��ب��اي��ة امل��الي��ني 
التعوي�سات  و�سيا�سة  بالغرامات 
الزمن  يف  ال�سحية  اأ�سبح  فقد   ،
للقاتل  تعوي�سا  يدفع  ال�سهيوين 
القيادة  موقف  على  بناءا  واجل��الد. 
الت�سدي  اأول:  يجب  الفل�سطينية 
ال�رصائيلي  للعدوان  وبقوة  ب�رصعة 
ل��الأ���رصى  ال��ق��ان��وين  امل��رك��ز  على 
وال�سهداء واجلرحى وملقاومة وكفاح 
فالإجراءات  الفل�سطيني،  ال�سعب 
لتفاق  ا�سا�سا  خمالفة  ال�رصائيلية 
اخلدمات  كافة  اأح��ال  ال��ذي  اأو�سلو 
ال�سلطة  اىل  والجتماعية  الإن�سانية 
الحتالل  ترك  ان  بعد  الفل�سطينية 
بيت  كل  يف  جمة  وفجائع  م�سائب 
 1994 عام  فال�سلطة   ، فل�سطيني 
وماأ�ساويا  مدمرا  جمتمعا  ا�ستلمت 

وكارثيا.
ثانيا: ان نربز احلقائق حول الإرهاب 
من  وامل��دع��وم  املنظم  ال��ي��ه��ودي 
تقوم  وما  ر�سميا،  الحتالل  دول��ة 
ب��ه ح��ك��وم��ة ا���رصائ��ي��ل م��ن دع��م 
للقتلة  وقانوين  واجتماعي  م��ايل 
عنهم  والدفاع  اليهود  والإرهابيني 
اإ�سافة اىل متويل   ، واإعانة عائالتهم 
منظمات الإرهاب ال�ستيطانية التي 
ترتكب القتل واحلرق واخلطف بحق 

اأبناء �سعبنا الفل�سطيني.
..يتبع..

�لهجمة �لإ�شر�ئيلية على ح�شابات �ل�شرى يف �لبنوك عدو�ن �شافر

هيئة �شوؤون �لأ�شرى و�ملحررين

لأكرث  �لرم�شانية  �ملو�ئد  عن  �ل�شر�ئيلية  �لحتالل  �شجون  غيبتهم  �أ�شري�   26
من 27 عاما

على  العائلة  جتتمع  رم�سان  اأي��ام  يف 
وروحانية  عائلية  طقو�س  عادتها،  غري 
الف�سيل،  ال�سهر  يف  اإل  تتكرر  ل 
على  الكرام  مرور  مير  ل  امل�سهد  وهذا 
بكل  ياأتي  بل  وعائالتهم،  الأ���رصى 
على  والدموع  والوجع  الأمل  م�ساعر 
والزوجة،  والبن  والبنة  والأب  الأم 
مكانا  له  ت��رك  من  كل  ج��رح  ويفتح 

من  ال�سيام.  �سهر  ح�رصة  يف  فارغا 
غيبتهم  فل�سطيني  اأ�سري   5000 بني 
 26 زال  ل  الإ�رصائيلية،  الظلم  �سجون 
مغيبني  قرن،  ربع  من  ولأك��ر  اأ�سريا 
اأقدمهم  عن موائد الإفطار الرم�ساين، 
يون�س  وماهر  يون�س  كرمي  الأ�سريين 
ال�سوم  �سهر  اأجواء  يعي�سا  مل  واللذان 
عاما   38 منذ  عائالتهم  ج��وار  اىل 

والغياب  الفقد  م�ساعر  متوا�سال. 
والعائلة  الزنزانة  يف  الأ�سري  يتجرعها 
كل  وال�سحور  الإفطار  طاولة  على 
يوم، ومن الأهل اأ�سخا�س فارقوا احلياة 
والعناق،  اللقاء  بلحظة  يحلمون  وهم 
ليت�ساركوا  معا،  املغرب  اأذان  وانتظار 
اأكالتهم املف�سلة ويلتئم جرحهم املرير. 
والأ�رصى  يون�س  كرمي  الأ�رصى  عميد 
وحممد  الربغوثي  ونائل  يون�س  ماهر 
مخ،  ابو  ور�سدي  واإبراهيم  الطو�س 
ووليد دقة وابراهيم بياد�سة واأحمد ابو 
داوود  وحممد  نعمة،  ابو  و�سمري  جابر 
وب�سري اخلطيب، جمعة اأدم وحممد فلنة 
ال�سعدي،  ورائد  خرابي�س  ابو  وحممود 
اغبارية،  ويحيى  وحممد  واإبراهيم 
ابو�رصور  ونا�رص  الفالوجي  �سياء 
عي�سى  وحممود  �رصور  ابو  وحممود 
اجل��واد  وعبد  وحممد  �سلهب  ونائل 
الكركي، مل يح�رصوا  �سما�سنة وعالء 
اأكر  منذ  وذويهم  اهلهم  بني  رم�سان 

من 27 عاما.

من  اأكر  ق�سوا  اأ�رصى  هناك  اأن  كما   
عنهم  واأف��رج  الأ�رص  يف  عاما  ع�رصين 
وزجهم  اعتقالهم  ليعاد  ق�سرية  لفرتة 
واإع���ادة  الح��ت��الل  معتقالت  داخ��ل 
الإحكام ال�سابقة بحقهم وحرمانهم من 
اأجواء هذا ال�سهر كحال الأ�رصى اللذين 
�ساليط، ومنهم  افرج عنهم يف �سفقة 
البازيان  وعالء  زلوم  ن�سال  الأ�سري 
و�سامر املحروم ونا�رص عبد ربه وجمال 
ابو �سالح وغريهم الع�رصات. ل ي�سعر 
والأ�سريات  الأ�رصى  كل  كحال  هوؤلء 
بطعم  الإ�رصائيلية،  القهر  �سجون  يف 
بلذة  اأو  الإميانية  وروحانياته  رم�سان 
بل  واحللوى،  ال�رصاب  وطيب  الأك��ل 
رم�سان  كل  يف  معاناتهم  تت�ساعف 
العزل  �سيا�سات  بفعل  ومي�سي،  ياأتي 
والتعذيب  والق��ت��ح��ام  واله���م���ال 
واحلرمان. فدعوا لهم وانتم على موائد 
وان  كربهم  الله  يفرج  ب��ان  الفطار 
بني  وهم  ال  القادم  رم�سان  ياتي  ل 

عائالتهم.

10 الأحد 10 ماي 2020 م املوافقعني على القد�ص
لـ 17 رم�ضان 1441 هـ - العــدد 1995

�أخبار فل�شطني

اف�����ادت ه��ي��ئ��ة ����س���وؤون الأ�����رصى 
باملحكمة  ت�سمى  ما  ان  واملحررين، 
ال��ع��ل��ي��ا ال���رصائ��ي��ل��ي��ة رف�����س��ت 
الطاقم  قبل  من  املقدمة  اللتما�سات 
العتقال  اوامر  �سد  بالهيئة  القانوين 
ال�سريين  بحق  ال�سادرة  الداري 

ولفتت  قطي�س.  وثائر  جنازرة  �سامي 
حممد  �سامي  الأ���س��ري  ان  الهيئة، 
خميم  من  )47عامًا(،  جنازرة  �سعبان 
قوات  كانت  اخلليل،  جنوب  الفوار 
اعتقاله  اأعادت  ال�رصائيلية  الحتالل 
اقتحام  بعد   ،16/9/2019 بتاريخ 

اعتقال  ق��رار  بحقه  و�سدر  منزله، 
قاربت  وحني  اأ�سهر،  اأربعة  ملدة  اإداري 
ملرة  الحتالل  له  جدد  النتهاء  على 
�سهور  لأربعة  الداري  اعتقاله  ثانية 
قطي�س  ثائر  ال�سري  ان  وقالت  اأخرى. 
من بلدة عتيل ق�ساء طولكرم، كان قد 

16/7/2019 من منزله  بتاريخ  اعتقل 
بعد ان داهمته قوات الحتالل وقامت 
بحقه  واأ�سدرت  حمتوياته،  بتحطيم 
اأ�سهر  ل�ستة  الإداري  بالعتقال  قرار 
لأربعة  بتجديده  قامت  ذل��ك  وبعد 

اأ�سهر اأخرى.

ترف�س �للتما�شات �ملقدمة �شد �لعتقال �لإد�ري لالأ�شريين جنازرة وقطي�س

�لأ�شري ثائر ح�شني 
ع�شاع�شة

حديثها  م�ستهل  يف  جنني،  مدينة  من  ثائر"،  "اأُم  قالت 
كان  الذي  ع�ساع�سة،  ح�سني  ثائر  الأ�سري  جنلها  عن 
من املقرر عقد جل�سة جديدة ملحاكمته الثنني املا�سي، 

ومل ت�سلها اأّي اأخبار عن م�سريه.
املحكمة  على  ُعر�س  اعتقاله،  "منذ  ثائر:  اأُم  وتقول 
الع�سكرية يف �سامل 15 مرة ، وكانت مقررة له جل�سة 
حتى  غيابيًا  وُمددت   ،24-3 بتاريخ  العزل  فرتة  خالل 
ت�سلنا  اأن  دون  من  باأكمله  اليوم  ومّر   ،5-5-2020
"اآخر  ابني".وت�سيف:  حماكمة  م�سري  عن  معلومات 
مرة �ساهدته فيها كانت خالل الزيارة يف 3/ 2 /2020، 
ب�سبب  واملحاكم  واملحامني  الزيارات  اإلغاء  مت  وبعدها 
يف  حياتهم  يتهدد  "اخلطر  كورونا".وتتابع:  فريو�س 
كل حلظة، وحياتنا وجع وعذاب م�ستمران ونحن نفكر 
�سحب  بعد  حياتهم  اأمور  ت�سري  وكيف  باأو�ساعهم، 
اأن يحميهم  العاملني  الكثري من حقوقهم، ون�سلي لرب 
عامًا يف   18 قبل  ثائر  ويحفظهم من كل مكروه".ُولد 
مدينة جنني، ن�ساأ وعا�س وتعلم مبدار�سها حتى ال�سف 
ثائر  فراق  على  حزين  "قلبي  والدته:  وتقول  العا�رص، 
وقد  واحلنون،  الطيب  القلب  �ساحب  والبار،  اخللوق 
لي�ساعدين  و�سحى  �سنه  �سغر  رغم  امل�سوؤولية  حتمل 
يكمل  مل  ال�سعبة  الظروف  فب�سبب  اأُ�رصتنا،  برعاية 

تعليمه، كرب قبل اأوانه وعمل يف مهن خمتلفة".
والتحقيق.. العتقال 

اأم ثائر اأن بكرها كان يكر�س  تروي الوالدة الأربعينية 
فجر  كبرية  �سدمة  عا�ست  التي  واأُ�رصته  لعمله  حياته 
جنود  من  الع�رصات  اقتحم  عندما   ،4-2-2019 تاريخ 
منزلها  حولوا  اأنهم  مو�سحًة  العائلة،  منزل  الحتالل 
ع اجلنود بني الغرف للتفتي�س  اإىل ثكنة ع�سكرية، وتوزرَّ
"اقتادوه  ثائر:  اأُم  ثائر. وتقول  والتخريب، وفجاأة عزلوا 
يديه  بتقييد  قاموا  �ساعة  وبعد  الغرف،  اإحدى  اإىل 
اأتوقع روؤيته بهذا  وانتزعوه من بيننا، فطول حياتي مل 

امل�سهد املوؤمل".
اأخباره  ننتظر  ونحن  كبري  باأمل  الأيام  "مرت  وت�سيف: 
يف  احُتجز  فيما  �سهرين،  مدار  على  عنا  املقطوعة 
للتحقيق  وتعر�س  اجللمة،  ب�سجن  التعذيب  زنازين 

وال�سغوط والعزل دون مراعاة �سغر �سنه".
املحاكم ورم�سان

اليدين والقدمني،  دمعت عيناها حلظة م�ساهدته مكبل 
�سامل،  يف  املحكمة  جل�سة  خالل  باجلنود  وحما�رصاً 
اإىل  بنقله  ، عندما علمت  "فرحت كثرياً  ثائر  اأم  وتقول 
موعد  وترقبت  التحقيق،  رحلة  وانتهاء  جمدو  �سجن 
منه  القرتاب  من  منعوين  اجلنود  لكن  حماكمته، 
حتى  ال�ساعة  عقارب  تتوقف  اأن  متنيت  اإليه،  واحلديث 
واأعادوه  بيننا،  ف�سلوا  لكنهم  ممكن،  وقت  اأطول  اأراه 

اإىل ال�سجن، وعدت اإىل منزيل حزينة".
ل  حلظة،  كل  يف  اأفتقده  حياتي،  كل  "ثائر  وت�سيف: 
بيننا  يكون  اأن  اأمتنى  كنت  املبارك،  ال�سهر  خالل  �سيما 
ومعنا لنفرح بال�سهر وطقو�سه، لكن الحتالل ما زال 

ميدد توقيفه وينتزع حريته".
حتى  توقيفه  ميددون  جل�سة  كل  "يف  ثائر:  اأُم  وُتكمل 

نعي�س على اأع�سابنا يف انتظار املحكمة التالية".
"الدعاء  بالقول:  ل�"القد�س"  حديثها  ثائر  اأُم  وتختتم 
العاملني  رب  ُيفرج  اأن  رم�سان  اأُردده يف  الذي  الوحيد 
ويعود  حياتنا،  من  ال�سوداء  الأيام  هذه  وتنتهي  كربه، 
ثائر اإىل اأح�ساين، وباقي الأ�رصى اإىل اأح�سان اأُمهاتهم، 
من  العاملني  رب  اأنقذنا  وقد  املقبل  العيد  ون�ستقبل 

"كورونا" والحتالل و�سجونه".

هيئة �لأ�شرى: " �لعليا �ل�شر�ئيلية" 
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تخوف من موجة �إ�شابات ثانية

دول �لعامل تخرج ببطء من �حلجر �ملنزيل و�شط 
غمو�س حول منحى وباء “كورونا” 

قر�ءة/ حممد علي
---------------- 

الوليات  يف  البطالة  ن�سبة  وبلغت 
بريل  ني�سان/اأ يف   14،7% املتحدة 
عليه  كانت  عما  نقاط  ع�رص  بزيادة 
الرئي�س  اأن  غري  فقط،  �سهر  قبل 
ثقته  على  بقي  ت��رام��ب  دون��ال��د 
بي�س  الأ البيت  من  فاأكد  بامل�ستقبل 
متوقعة  “كانت  الأرق���ام  ه��ذه  اأن 
“�سيختفي  الفريو�س  واأن  متاما” 
وبلغت  �سيختفي”.  لقاح،  ب��دون 
نتيجة  للوفيات  اليومية  احل�سيلة 
الوليات  يف  امل�ستجد  كورونا  وباء 
برتاجع  وفاة   1635 اجلمعة  املتحدة 
يرفع  ما  ال�سابقة،  احل�سيلة  عن 
ل��ف��ا  اأ  77 اإىل  الإج���م���ايل  ال��ع��دد 
العامل.  يف  الأع��ل��ى  وف��اة،  و718 
الوليات  حكام  من  لكل  ويعود 
رفع  ب�ساأن  قرار  اتخاذ  الأمريكية 
�رصكة  وتعتزم  وليته.  يف  احلجر 
مغتنمة  متاجرها  فتح  اإع��ادة  ب��ل  اآ
يداهو  اإ حكام  عن  ال�سادر  الإذن 
وك��ارولي��ن��ا اجل��ن��وب��ي��ة واألب��ام��ا 
مهند�سي  اأن  ول���و  واأل���س��ك��ا، 
للتكنولوجيا  العمالقة  املجموعة 
يوا�سلون  كاليفورنيا  يف  وقادتها 
من  ال��ع��م��ل  احل��ا���رص  ال��وق��ت  يف 
وتخطت  اآخر.  اإ�سعار  حتى  منازلهم 
قتيل  األف   270 العاملية  احل�سيلة 
التي  احل��الت  ع��دد  ي��ق��ارب  فيما 
اإ�سابة،  ماليني   3،9 ر�سدها  مت 
الفعلي  العدد  من  دن��ى  اأ رقم  وهو 
لك�سف  كافية  فحو�س  غياب  يف 
ال��ع��امل  يجمع  ول  الإ���س��اب��ات. 
جائحة  حيال  موحد  موقف  على 
يف  جت��ل��ى  م��ا  وه���و  كوفيد19-، 
ع��رق��ل��ة ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة يف 
على  الت�سويت  الأخ��رية  اللحظة 
املتحدة  الأمم  يف  ق���رار  م�����رصوع 
العدائية”  الأعمال  ب�”وقف  يطالب 
يوما”  ت�سعني  ملدة  ن�سانية  اإ و”هدنة 
لت�سهيل  اجل��اري��ة  ال��ن��زاع��ات  يف 
ال�سكان  اإىل  امل�ساعدات  اإي�سال 

معاناة. الأكر 
تون�س  قدمته  الذي  الن�س  اأن  وبدا 
بالإجماع  يحظى  ك��ان  وفرن�سا 
ب��ع��دم��ا اأع��ط��ت ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
اخلمي�س،  عليه  موافقتها  الأمريكية 
نه  اأ اجلمعة  بلغت  واأ عادت  نها  اأ غري 

القرار”. م�رصوع  دعم  ميكنها  “ل 
باك�ستان  يف  املتاجر  فتح  اإعادة 

يف  نف�سها  املتحدة  الوليات  جتد 
الأزم��ة  نتيجة  دبلوما�سية  عزلة 
رئي�سها  وك���ذل���ك  ال�����س��ح��ي��ة، 
اأن  ي��وؤك��د  ال���ذي  ت��رام��ب  دون��ال��د 
م�سدره  امل�ستجد  كورونا  فريو�س 
املر�س  ب��وؤرة  ووه���ان،  يف  خمترب 
جهاز  اأن  غري  ال�سني.  يف  الأوىل 
و�سف  مل���اين  الأ ال���س��ت��خ��ب��ارات 
التف�سريات  هذه  �رصي  تقرير  يف 
ل�”حتويل  ترامب  من  حماولة  نها  باأ
ارتكبها  التي  الأخطاء  عن  النتباه 
�سد  الأمريكيني  غ�سب  وتوجيه 
جملة  نقلت  ما  بح�سب  ال�سني”، 
موقعها  ع��ل��ى  �سبيغل”  “دير 
مبذكرة  م�ست�سهدة  ل��ك��رتوين  الإ
ال��دف��اع  وزي�����رة  اإىل  م��وج��ه��ة 
من  كارنباور.  كرامب  نيغريت  اأ
تعاملت  نها  اأ ال�سني  توؤكد  جهتها، 
ال�سحة  منظمة  مع  تامة  ب�سفافية 
ث��ب��ات  لإ منها  و�سعيا  ال��ع��امل��ي��ة. 
يد  توؤ ن��ه��ا  اأ اجلمعة  اأعلنت  ذل��ك، 
الأمم  ����رصاف  اإ حت��ت  جلنة  ت�سكيل 
من  الوباء”  انتهاء  “بعد  املتحدة 

العاملية”  “ال�ستجابة  تقييم  اأجل 
للفريو�س.  فقط  ال�سينية  ولي�س 
م��ذك��رة  يف  ال�����س��ني  و���س��م��ح��ت 
حم��ددة  ����رصوط  و�سمن  اجلمعة 
مثل  العامة  الأماكن  فتح  باإعادة 
ودور  واملطاعم  التجارية  املراكز 
الريا�سية  وامل��ن�����س��اآت  ال�سينما 
واملكتبات  ال�سياحية  وامل��واق��ع 
وغ���ريه���ا. وت��ب��ا���رص ب��اك�����س��ت��ان 
املفرو�سة،  القيود  تخفيف  ال�سبت 
���س��واق  الأ فتح  ب��اإع��ادة  ف�سمحت 
يتم  مل  نه  اأ رغم  ال�سغرية،  واملتاجر 
الدولة  هذه  يف  بعد  الوباء  احتواء 
من  العامل  يف  اخلام�سة  تعترب  التي 
كانت  واإن  �سكانها.  ع��دد  حيث 
باأكر  املقدرة  الإ�سابات  ح�سيلة 
البالغة  وال��وف��ي��ات  ل��ف��ا  اأ  26 م��ن 
تبدو  الر�سمية  الأرق��ام  وفق   599
ال�سكاين  للتعداد  بالن�سبة  متدنية 
فهي  ن�سمة،  مليون   220 البالغ 
الفعلية  الأرق��ام  من  بكثري  دن��ى  اأ
ا  تباطوؤ الوباء  انت�سار  ي�سجل  ومل 
عمران  ال��وزراء  رئي�س  واأقر  بعد. 
رفع  قرار  اأن  مو�سحا  بذلك،  خان 
لال�ستجابة  اتخذ  امل��ن��زيل  احلجر 
باملقام  اجتماعي  ط��ارئ  لو�سع 
ربع  ح��واىل  يعي�س  بلد  يف  الأول 
وف��ق  ال��ف��ق��ر  عتبة  دون  �سكانه 
اخلمي�س  خان  وقال  العاملي.  البنك 
يف  بالدنا  �سكان  لأن  بذلك  “نقوم 

جدا”. �سعب  و�سع 

ال�سبت  ف�ستكتفي  رو�سيا،  م��ا  اأ
كان  مما  اأك��ر  حم��دودة  باحتفالت 
“يوم  مب��ن��ا���س��ب��ة  رئ��ي�����س��ه��ا  ي���وده 
احلجر  ظل  يف   ،1945 عام  الن�رص” 
العا�سمة  يف  امل��ف��رو���س  امل��ن��زيل 
ي��ار/م��اي��و،  اأ نهاية  حتى  مو�سكو 
الع�سكري  العر�س  و�سيقت�رص 
ع��ل��ى اجل���و، ف��ي��م��ا ح�����س��د ال��ق��ادة 
بوتني  فالدميري  كان  الذي  الأجانب 
اأمنية  �سوى  يعد  مل  جمعه  يف  ياأمل 

اخليال. باب  من 
�أوروبا متدد منع �لرحالت 

من �خلارج 
بخطى  ت�سري  اأوروب���ا  كانت  واإن 
احلجر،  رف��ع  اجت���اه  يف  تدريجية 
ذ  اإ مغلقة،  حدودها  تبقي  نها  اأ غري 
اجلمعة  الأوروبية  املفو�سية  دعت 
الأوروبي  الحتاد  يف   27 ال� الدول 
للرحالت  املوؤقت  املنع  متديد  اإىل 
حتى  اأرا�سيها  اإىل  ال�رصورية  غري 
نهاية  اآخر  وهذه  حزيران/يونيو.   15
ببطء  ال��ع��ودة  ب��دء  قبل  ���س��ب��وع  اأ
اإيطاليا  يف  طبيعية  اأو���س��اع  اإىل 
)با�ستثناء  ���س��ب��ان��ي��ا  واإ وف��رن�����س��ا 
م��دري��د(  وال��ع��ا���س��م��ة  بر�سلونة 
اأوروبية  ودول  واليونان  وبلجيكا 
اعتبارا  “احلياة  اأن  غ��ري  اأخ���رى. 
كما  تكون  لن  يار/مايو  اأ  11 من 
رئي�س  تعبري  بح�سب  قبله”،  من 
فيليب.  اإدوار  الفرن�سي  ال��وزراء 
باإعادة  ال�سماح  مع  جتلى  ما  وهذا 
لو�س  يف  ال�سغرية  املتاجر  فتح 
جاهزا  بع�سها  يكن  فلم  اأجنلي�س، 
قبال  الإ ك��ان  فيما  مغلقا،  وبقي 
وقت  يف  الآخ��ر،  بع�سها  يف  نادرا 
يف  بطيئة  احل��ي��اة  وت��رية  ت��زال  ل 
كاليفورنيا.  ولي��ة  م��دن  ك��ربى 
رفع  بعملية  كثرية  �سكوك  وحتيط 
على  تنطوي  فهل  املنزيل،  احلجر 
الواجب  اخلطوات  هي  وما  خماطر؟ 
حت�سل  وه��ل  حت��دي��دا؟  اعتمادها 

الإ�سابات؟ من  جديدة  موجة 

 تتقدم دول كثرية بحذر يف �جتاه رفع �حلجر �ملنزيل عن مو�طنيها و�شط خماوف من ح�شول موجة ثانية من �لإ�شابات 
منذ  م�شبوقة  غري  بطالة  ن�شبة  تو�جه  �لتي  �ملتحدة  �لوليات  خا�شة  ب�شورة  �لوباء  �شرب  فيما  �مل�شتجد،  كورونا  بفريو�س 

�ملا�شي. �لقرن  ثالثينات 

دويل

املنظمات  فيه  تدعو  الذي  الوقت  يف 
العقوبات  وقف  اإىل  كافة  الدولية 
بع�س  تفر�سها  التي  القت�سادية 
ما  كورونا،  انت�سار  ب�سبب  ال��دول 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  زالت 
على  ع��ق��وب��ات��ه��ا  تعليق  ت��رف�����س 
قاعدة  على  ن�رص،  بيان  ويف  �سوريا. 
ال�سجل  يف  الإلكرتونية  البيانات 
اأن  اأع��ل��ن  م��ري��ك��ي،  الأ ال��ف��ي��درايل 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
القت�سادية  العقوبات  متديد  قرار 
على  امل��ط��ب��ق��ة  اجل��ان��ب  الأح���ادي���ة 
مراقبون  وقال  اآخر.  عام  ملدة  �سوريا 
على  الأمريكية  العقوبات  “متديد  اإن 
ال�سيا�سة  ظل  يف  متوقع  �سوريا 
�سد  دائ��ًم��ا  تقف  التي  الأمريكية 
الداعمة  ال�سورية  احلكومة  �سيا�سة 
املنطقة،  يف  امل��ق��اوم��ة  حل��رك��ات 
الأمريكية  امل�ساريع  ترف�س  والتي 
القرن،  �سفقة  ومنها  والإ�رصائيلية، 
وي��ه��ودي��ة ال���دول���ة، وخم��ط��ط��ات 
وبلدان  و�سوريا  ال��ع��راق  تق�سيم 

الأو�سط”. ال�رصق 

�لعقوبات متديد 
العقوبات  هذه  اأن  اإىل  البيان  �سار  اأ
التقييدية  ال��ت��داب��ري  �سمن  ت��ي  ت��اأ
وا�سنطن  و�سعتها  التي  املختلفة 
عام  منذ  التوايل  على  دم�سق  �سد 
 10 وكانت   .2014 عام  اإىل   2012
يران  واإ وال�سني  رو�سيا  بينها  دول 
ر�سمية  ر�سالة  اأر�سلت  قد  و�سوريا 
حلقوق  ال�سامية  املفو�سية  اإىل 
بالعمل  فيها  ط��ال��ب��ت  ن�����س��ان  الإ
ال���ف���وري ع��ل��ى رف���ع ال��ع��ق��وب��ات 
الوليات  تفر�سها  التي  الأحادية 
امل��ت��ح��دة ع��ل��ى ال�����دول. وج���اءت 
جمموعة  وجّهتها  التي  الر�سالة 
العقوبات  م��ن  امل��ت�����رصرة  ال���دول 
التي  �سيما  ول  اجل��ان��ب  الأح��ادي��ة 
ب�سبب  املتحدة،  الوليات  تفر�سها 
مئات  على  اخلطرية  العقوبات  تاأثري 
الدول. هذه  يف  ال�سكان  من  املاليني 

وقعتها  التي  الر�سالة،  واأو�سحت 
ي��ران  واإ وال�سني  رو�سيا  م��ن  ك��ل 
وكوريا  وفنزويال  وكوبا  و�سوريا 
وكمبوديا  وزمي��ب��اب��وي  ال�سمالية 
هي  العقوبات  هذه  اأن  ونيكارغوا، 
الوليات  �سيا�سة  تر�سانة  يف  داة  اأ
�سارخ  انتهاك  يف  اخلارجية  املتحدة 
وميثاق  الدويل  للقانون  فقط  لي�س 
على  اأي�سًا  ولكن  املتحدة،  الأمم 
�سا�سية  الأ ن�سان  الإ حقوق  ح�ساب 
مبا يف ذلك احلق يف التنمية واحلق يف 
يف  وجاء  والغذاء.  وال�سحة  التعليم 
خلقت  كورونا  “جائحة  اأن  الر�سالة 
بالطبيعة  لالعرتاف  جديداً  زخمًا 
الق�رصية  للتدابري  التامة  ن�سانية  الالاإ
على  الفتاكة  وتاأثرياتها  النفرادية 
وتقو�س  امل��ت�����رصري��ن،  ال�����س��ك��ان 
للحد  الدويل  التعاون  خطري  ب�سكل 

املر�سى”. وعالج  الوباء  من 

جديد عدو�ن 
املحلل  دن���ورة،  ���س��ام��ة  اأ ال��دك��ت��ور 
والع�سو  وال�سرتاتيجي  ال�سيا�سي 
احل��ك��وم��ي  ال���وف���د  يف  ال�����س��اب��ق 
قال  جنيف،  يف  املفاو�س  ال�سوري 
ل  ال��ع��ام،  ال��دويل  امل�سهد  “يف  اإن 
�سالح  على  ترامب  دارة  اإ اتكاء  ميثل 
القت�سادية  والإجراءات  العقوبات 
منطق  يف  ج��دي��ًدا  اجل��ان��ب  اأح��ادي��ة 
تعتمد  التي  الق�رصية  ال�سيا�سات 
لتطويع  املتحدة  ال��ولي��ات  عليها 
واأ���س��اف  لهيمنتها”.  ال��ع��امل  دول 
اأن  “�سبوتنيك”،  ل�  ت�رصيحات  يف 
كًما  التكاء  زادت  ترامب  دارة  “اإ
اخلارجة  الإجراءات  هذه  على  وكيًفا 
�سمن  وذلك  الدولية،  ال�رصعية  عن 
لي�سل  العقوبات  يتعدى  �سياق 

من  ال��ع��دي��د  م��ن  الن�����س��ح��اب  اإىل 
الدولية،  واملعاهدات  التفاقيات 
بع�س  من  الن�سحاب  عن  ف�ساًل 
مالًيا،  ومعاقبتها  الدولية  املنظمات 
التي  العاملية  ال�سحة  منظمة  واآخرها 
ذروة  يف  التمويل  عنها  ترامب  قطع 
مواجهة  يف  لدورها  العاملية  احلاجة 
العقوبات  اأن  واأكد  كورونا”.  وباء 
قرار  باأي  مغطاة  لي�ست  �سوريا  �سد 
وا�ستغالل  الدولية،  ال�رصعية  من 
املنظومة  على  هيمنتها  وا�سنطن 
لي�س  اأعدائها  ملعاقبة  العاملية  املالية 
العدوان،  وجوه  من  جديد  وجه  اإل 
البتعاد  ترامب  دارة  اإ اأرادت  والذي 
اأن  ب��ع��د  ال��ع�����س��ك��ري،  وج��ه��ه  ع��ن 
املتعاقبة  دارات  الإ ا���س��ت��ن��ف��دت 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  ال��ق��درة 
جديد  م�ستنقع  يف  ال��ت��ورط  على 
و�سواهما. والعراق  اأفغان�ستان  بعد 

�شورية ��شرت�تيجية 
املتحدة  ال��ولي��ات  “تخبط  وتابع: 
الدولة  خيارات  حمدودية  دارة  اإ يف 
م�سهد  ذل���ك  يف  مب���ا  ال��ع��ظ��م��ى، 
يدفع  ال�سني،  مع  التجارية  احلرب 
باجتاه  متيل  لكي  الدول  من  العديد 
م�ستقبلي  اق��ت�����س��ادي  تخطيط 
القت�سادية  العجلة  عن  م�ستقل 
ل�سوريا  بالن�سبة  م��ر  والأ الغربية، 
الإطار”.  ه��ذا  عن  كثرًيا  يخرج  ل 
ي���ران  واإ “�سوريا  ق��ائ��اًل:  وم�سى 
للهيمنة  الراف�سة  القوى  وبع�س 
على  تاريخًيا  اعتادت  الأمريكية 
احل�سار  اأ�سكال  لكل  هدًفا  تكون  اأن 
الرغم  وعلى  والتجويع،  والعقوبات 
املت�ساعدة  العقوبات  هذه  اأن  من 
اإل  و���س��م��وًل،  ���س��دة  اأك���ر  ح��ال��ًي��ا 
ال��دول  جترب  اأخ��رى  ناحية  من  نها  اأ
على  �سوريا  فيها  مب��ا  امل�ستهدفة 
الرت��ب��اط  ع��ن  نف�سها  تفطم  اأن 
اأن  واأك��د  بالغرب”.  القت�سادي 
اأولهما  بعدان؛  ال�سرتاتيجية  “لهذه 
على  العتماد  بتعزيز  املتعلق  البعد 
�سيكون  الو�سع  هذا  ومثل  الذات، 
�سورة  من  للتحول  اإجبارًيا  معرًبا 
القت�ساد  نحو  الريعي  القت�ساد 
غالبية  من  �سوريا  فحرمان  املنتج، 
لالحتالل  نتيجة  النفطية  اإمكاناتها 
يفر�س  ال�رصقية  للمنطقة  الأمريكي 
نتاج”. الإ نحو  التحول  باجتاه  ال�سري 

�شيئة عالقة 
املحلل  يو�سف،  غ�سان  قال  جانبه  من 
“العقوبات  اإن  ال�سوري،  ال�سيا�سي 
الرئي�س  ق���ام  ال��ت��ي  م��ري��ك��ي��ة  الأ
بتمديدها  ترامب  دونالد  الأمريكي 
املتوقع  من  يكن  ومل  جديدة،  لي�ست 
عدم  اأو  بوقفها  وا�سنطن  تقوم  اأن 
ت�رصيحات  يف  واأ�ساف  جتديدها”. 
العقوبات  “هذه  اأن  ل�”�سبوتنيك”، 
حيث   ،2012 عام  اأمريكا  فر�ستها 
�سيئة  عالقة  على  وا�سنطن  كانت 
�سد  دائ��ًم��ا  وت��ق��ف  ���س��وري��ا،  م��ع 
الداعمة  ال�سورية  احلكومة  �سيا�سة 
املنطقة،  يف  امل��ق��اوم��ة  حل��رك��ات 
الأمريكية  امل�ساريع  ترف�س  والتي 
القرن،  �سفقة  ومنها  والإ�رصائيلية، 
وي��ه��ودي��ة ال���دول���ة، وخم��ط��ط��ات 
وبلدان  و�سوريا  ال��ع��راق  تق�سيم 
اأن  اإىل  �سار  واأ الأو�سط”.  ال�رصق 
األ  تتوقع  ك��ان��ت  ال���دول  “بع�س 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  تقوم 
انت�سار  وال�سبب  العقوبات،  بتجديد 
من  يتطلب  ال��ذي  كورونا  فريو�س 
و�رصورة  ن�ساين،  الإ التعاون  الدول 
على  احلظر  برفع  وا�سنطن  تقوم  اأن 
الطبية  الآلت  لت�ستورد  �سوريا 

كورونا”. ملحاربة 
ق/د

الأمري  ال�سعودية  ال�سلطات  اعتقلت 
"عبدا  الراحل  امللك  جنل  "في�سل"، 
العامل  عن  مبعزل  واحتجزته  لله"، 
رايت�س  "هيومن  وقالت  اخلارجي. 
ال�سلطات  اإن  ال�سبت،  ووت�س"، 
"في�سل"،  الأمري  اعتقلت  ال�سعودية 
راف�سة  املا�سي،  ذار  مار�س/اآ  27 يف 
و�سعه.  اأو  مكانه  ع��ن  الك�سف 
"في�سل"  م����ري  الأ ق�سية  وت��ع��د 
و"اختفاء  تع�سفي  احتجاز  اأح��دث 
�سعوديني  بحق  م��ع��روف  ق�رصي" 
العائلة  يف  ف��راد  اأ بينهم  ب��ارزي��ن، 

قانوين  اإج���راء  اأي  خ��ارج  املالكة، 
ووت�س".  "رايت�س  ح�سب  به،  معرتف 
الأمري  ال�سلطات  اعتقلت  اأن  و�سبق 
الثاين  نوفمرب/ت�رصين  يف  "في�سل"، 
من  اأك��ر  م��ع  واح��ت��ج��زت��ه   ،2017
البارزين،  الأعمال  رجال  من   300
وم�سوؤولني  املالكة،  العائلة  فراد  واأ
الريتز  "فندق  يف  و�سابقني  حاليني 

بالريا�س. كارلتون" 
للمنظمة،  واحل���دي���ث  وح��ي��ن��ه��ا، 
لت�سليم  عليهم  ال�سلطات  �سغطت 
ف����راج  اأ����س���ول م��ال��ي��ة م��ق��اب��ل الإ

اإج��راءات  اأي  خارج  واأي�سا  عنهم، 
بها.  معرتف  اأو  وا�سحة  قانونية 
عن  ب��ع��ده��ا  ال�سلطات  ف��رج��ت  واأ
دي�سمرب/ اأواخ��ر  "في�سل"  الأم��ري 

وافق  اأن  بعد   ،2017 الأول  كانون 
وعقب  الأ����س���ول.  ت�سليم  ع��ل��ى 
ال�سلطات  فر�ست  �رصاحه،  اإطالق 
الأم��ري  �سفر  على  تع�سفيا  حظرا 
مطلع  م�سدر  وك�سف  "في�سل". 
 27 يف  و�سلت  م���ن  الأ ق��وات  اأن 
جممع  اإىل   ،2020 ذار  م���ار����س/اآ
ع��ائ��ل��ي ���س��م��ال ���رصق��ي ال��ري��ا���س؛ 

يف  "في�سل"  م���ري  الأ ك���ان  ح��ي��ث 
فريو�س  ب�سبب  ذات��ي  �سحي  حجر 
الك�سف  دون  واحتجزته  "كورونا"، 
الأ�رصة  فراد  "اأ وتابع:  الأ�سباب.   عن 
عن  �سيء  اأي  معرفة  من  يتمكنوا  مل 
منذ  و�سعه  اأو  في�سل،  الأمري  موقع 
اإخفاًء  ي�سّكل  قد  ما  وهو  احلني،  ذلك 
�سا�س  اأ فاإن  امل�سدر،  ووفق  ق�رصيا". 
"غري  احلايل  "في�سل"  الأمري  احتجاز 

وا�سح".
ق/د

ال�سحة  بقطاع  كبري  م�سوؤول  �رصح 
ال��ب��الد  ب���اأن  ال�����س��ب��ت  ال�����س��ني  يف 
نظام  على  اإ���س��الح��ات  �ستجري 
وال�سيطرة  م��را���س  الأ من  الوقاية 
التي  ال�سعف  نقاط  ملعاجلة  عليها 

كورونا. فريو�س  تف�سي  ك�سفها 
انتقادات  واجهت  قد  ال�سني  وكانت 
يف  تباطاأت  نها  باأ وخارجيا  داخليا 
الذي  للوباء  الت�سدي  يف  البداية 
يف  كبري  نطاق  على  مرة  اأول  ظهر 

ثم  ال��ب��الد  بو�سط  ووه���ان  مدينة 
يقرب  ما  لي�سيب  العامل  يف  انت�رص 
وي��ودي  ن�سمة  ماليني  اأرب��ع��ة  م��ن 
يل  وق��ال  مليون.  رب��ع  نحو  بحياة 
امل�����س��وؤول عن  ال��وزي��ر  ن��ائ��ب  ب��ني 
لل�سحة  ال�سينية  الوطنية  اللجنة 
”جائحة  لل�سحفيني  ت�رصيحات  يف 
كبري  اختبار  هذه  كورونا  فريو�س 
والتحكم  دارة  الإ على  بلدنا  لقدرة 
كيفية  يف  ال�سعف  مكامن  وك�سفت 

اأنظمة  ويف  رئي�سية  جلائحة  معاجلتنا 
العامة“. ال�سحة 

ق��ام��ة  اإ ت��ع��ت��زم  ال��ل��ج��ن��ة  اإن  وق���ال 
للقيادة  وفعالة“  ”مركزية  �سل�سلة 
الوقاية  نظام  وحتديث  والإ�سالح 
عليها.  وال�سيطرة  م��را���س  الأ من 
لال�ستعانة  اأي�سا  اللجنة  وتهدف 
ال�سخمة  بالبيانات  اأكرب  ب�سورة 
واحلو�سبة  ال�سطناعي  وال��ذك��اء 
الأمرا�س  حتليل  اأجل  من  ال�سحابية 

امل��وارد  وت��وزي��ع  الفريو�س  وتتبع 
اللجنة  اإن  وقال  اأف�سل.  نحو  على 
يتعلق  فيما  البحث  تكثيف  تعتزم 
وحت�سني  �سا�سية  الأ بالتكنولوجيا 
توافر  و�سمان  ال�سحي  التاأمني 
ومل  اأك��رب.  ب�سورة  الطوارئ  مواد 
جديدة  وفيات  اأي  ال�سني  ت�سهد 
 24 منذ  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  نتيجة 

. يوما
ق/د

رغم كورونا ..تر�مب ميدد �لعقوبات 
على دم�شق؟ 

�ل�شعودية: �عتقال �لأمري 'في�شل' جنل �مللك عبد �هلل �لر�حل

�ل�شني جتري �إ�شالحات على نظام �لوقاية من �لأمر��س
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الثقايف 12امل�ضهد 
حتت �شعار "دوما منت�شرة"

ندو�ت تاريخية وعلمية مبنا�شبة �لذكرى �ل75 
ملجازر 8 ماي 1945

علي  حممد 
---------------- 

لهذه  لها  ك�سعار  منت�رصة"  "دوما 
املجاهدين  وزارة  نظمت  ال�سنة، 
من  جمموعة  اخلمي�س  م��ن  ب��داي��ة 
التاريخية  وال��ن��دوات  املحا�رصات 
اف��رتا���س��ي��ة ح���ول ه���ذه امل��ج��ازر، 
حية  ���س��ه��ادات  م��ن  م��ق��اط��ع  ب��ث 
اىل  اإ�سافة  امل��ج��ازر،  عاي�سوا  ملن 
للموؤ�س�سات  افرتا�سية  زي��ارات 
امل��ت��ح��ف��ي��ة ل��ل��م��ج��اه��د وت��ن��ظ��ي��م 
تن�رص  اأن  على  علمية  م�سابقات 
املوقع  عرب  املختلفة  الن�ساطات  هذه 
املجاهدين  ل����وزارة  الل��ك��رتوين 
على  الر�سمية  �سفحتها  وع��ل��ى 

بوك. الفاي�س 
على  الط��الع  للمواطن  ميكن  كما 
عرب  وحمتواها  الن�ساطات  برنامج 
بوك  بالفاي�س  الر�سمية  ال�سفحات 
املركز  للمجاهد،  الوطني  للمتحف 
يف  والبحث  للدرا�سات  الوطني 
نوفمرب  اأول  وثورة  الوطنية  احلركة 

ال�سفحات  اإىل  اإ���س��اف��ة   ،1954
املجاهدين  مل��دي��ري��ات  ال��ر���س��م��ي��ة 

اجلهوية. واملتاحف 
وزارة  ح�����رصت  ج��ان��ب��ه��ا  وم���ن 
لإح��ي��اء  برناجما  الوطني  ال��دف��اع 
توزيع  �سيما  ي�سم  ال��ذك��رى  ه��ذه 
بجميع  ت��اري��خ��ي��ة  حم���ا����رصات 
�سور  توزيع  الع�سكرية،  النواحي 
املنا�سبة  ومتجيد  احلدث  رمزية  حتمل 
التابعة  الإع��الم��ي��ة  الو�سائل  يف 

ال�سعبي. الوطني  للجي�س 
حول  الإعالمية  التقارير  ن�رص  ومت 
جملة  �سفحات  ع��رب  الن�ساطات 

احل�سة  اجل��ن��دي،  جم��ل��ة  اجل��ي�����س، 
العزم"  وع��ق��دن��ا   " التلفزيونية 

ال�سليل". ذاعية"  الإ واحل�سة 
الذكرى  اإحياء  ن�ساطات  ت�سمل  كما 
حم��ا���رصات ت��اري��خ��ي��ة وم��ع��ار���س 
املجاهدين  من  عدد  وتكرمي  لل�سور 
الأمن  ومتقاعدي  ال�سهداء  بناء  واأ
الداخلية  وزارة  قبل  من  الوطني 
ووزارة  امل��ح��ل��ي��ة  واجل���م���اع���ات 
مع  والأوق����اف  الدينية  ال�����س��وؤون 
املواقع  عرب  الن�ساطات  ه��ذه  ن�رص 
من�سات  عرب  للوزارتني  الر�سمية 

الجتماعي. التوا�سل 

و�سائل  كيفت  ل��ل��ذك��رى  واإح��ي��اء 
�سبكتها  ال��ع��م��وم��ي  الإع������الم 
التغطية  عرب  الذكرى  مع  الرباجمية 
ال��وا���س��ع��ة ل��ل��ن�����س��اط��ات امل��ق��ام��ة 
الأخ��ب��ار،  ن�����رصات  ال��وط��ن يف  ع��رب 
وتاريخية  وثائقية  ���رصط��ة  اأ ب��ث 
للحديث  م��وؤرخ��ني  وا���س��ت�����س��اف��ة 
حمتوى  و�ستن�رص  ال��ذك��رى  ع��ن 
ال�سفحات  عرب  الن�ساطات  تقارير 
ال��ر���س��م��ي��ة مب��ن�����س��ات ال��ت��وا���س��ل 
التلفزيون  ل��ق��ن��وات  الج��ت��م��اع��ي 
الوطنية  ذاع�����ات  الإ ال��ع��م��وم��ي، 

اجلزائرية. نباء  الإ ووكالة  واجلهوية 
الثقافة  وزارة  جهتها  من  و�ساهمت 
املهنيني،  والتعليم  التكوين  ووزارة 
وكذا  والريا�سة  ال�سباب  وزارة 
والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة 
ال��ذك��رى  ه��ذه  اإح��ي��اء  يف  العلمي 
���رصط��ة وحم��ا���رصات  ع��رب ن�����رص اأ
اأي�سا  �ستن�رص  افرتا�سية  ومعار�س 
ل��ل��وزارات  الر�سمية  امل��واق��ع  ع��رب 

الجتماعي. التوا�سل  مبن�سات 

 ،1945 8 ماي  للذكرى �ل75 ملجازر  �إحياء  �لوطنية،  �إحياء �لأيام و�لأعياد  �لوطنية لتح�شري حفالت  �للجنة   �شطرت 
�لتو��شل  ومو�قع  �للكرتونية  �ملو�قع  عرب  ن�شرها  يتم  وعلمية  تاريخية  وندو�ت  ن�شاطات  ي�شم  خا�شا  برناجما 

�ملجاهدين. لوز�رة  �لتابعة  للموؤ�ش�شات  �لجتماعي 

الفرتا�سية  ال�سباب  دار  اأطلقت 
"بلبل  م�سابقة  م��وؤخ��را  لتلم�سان 
لالأطفال،  موجهة  ذان  ل��الأ اجلزائر" 

املنظمني. من  علم  ح�سبما 
املكلف  يحي  بن  فو�سيل  واأو�سح  
���س�����س��ات  ب���الإع���الم ب���دي���وان م��وؤ
ال�سباب  دار  لها  تتبع  التي  ال�سباب 
امل�سابقة  اأن  لتلم�سان،  الفرتا�سية 
من  ال��ب��ال��غ��ني  ل��الأط��ف��ال  مفتوحة 
خمتلف  من  �سنة   15 من  اأقل  العمر 
اإر�سال  يتم  حيث  الوطن  ولي��ات 
طرف  من  ذان  الأ دية  تاأ فيديوهات 
ال�سباب  دار  موقع  عرب  امل�ساركني 
اأو���س��ح. ح�سبما  الف��رتا���س��ي��ة 

من  مكونة  حتكيم  جلنة  و�سكلت 
الأعمال  لتقييم  ومن�سدين  ئمة  اأ

امل�سدر. ذات  وفق  بها،  امل�سارك 
هذه  نتائج  ع��ن  الإع���الن  ويرتقب 
رم�سان  �سهر  اأواخ��ر  مع  امل�سابقة 
)الليلة  القدر  ليلة  مع  تزامنا  اجلاري 
�سيتم  فيما  رم�سان(  �سهر  من   27
اإىل  للفائزين  اجل��وائ��ز  تو�سيل 
مت  ن��ه  اأ يحي  بن  �سار  م�ساكنهم.واأ
على  لالأطفال  معترب  قبال  اإ ت�سجيل 
ال�سدد  هذا  يف  لفتا  امل�سابقة  هذه 
ال�سباب  لدار  الإلكرتوين  املوقع  اأن 

فيديوهات. عدة  تلقى  الفرتا�سية 
ق/ث

بن  مليكة  الثقافة  وزيرة  اجتمعت 
العمومية  املتاحف  مب��دي��ري  دودة 
املرئي  التحا�رص  تقنية  عرب  الوطنية 
بيان  يف  ج��اء  م��ا  ح�سب  بعد  ع��ن 
الر�سمية  �سفحتها  على  للوزارة 
مب��وق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي 

. ي�سبوك" فا "
ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة  ت���دار����س���ت  و 
العمومية  امل��ت��اح��ف  م��دي��ري  م��ع 
مركز  اإىل  اإ�سافة   ،22 ال� الوطنية 
التقليدي  للبا�س  املتحفي  التف�سري 
الن�ساطات  خمتلف  بتلم�سان، 
كاأعمال  الغلق  فرتة  ثناء  اأ املربجمة 
الزيارات  كذا  و  التعقيم  و  ال�سيانة 
لعر�س  ا�ستمعت  كما  الفرتا�سية 
كل  قدمه  العمومية  للمتاحف  حال 

للبيان. وفقا  حده  على  مدير 
ملديري  تعليماتها  دودة  بن  واأ�سدت 
باتخاذ  الوطنية  العمومية  املتاحف 
الإجراءات  و  الأمنية  التدابري  "كل 
�رصورة  مع  املتاحف  داخل  الوقائية" 
لكل  الداخلي"  الأمن  خمطط  "حتيني 
"حتديد  ب�رصورة  اأمرت  كما  متحف 
ال�سحية  الأزم���ة  بعد  مل��ا  برنامج 

" لراهنة. ا
الثقافة  وزي���رة  اج��ت��م��اع  ت��ي  ي��اأ و 
الوطنية  العمومية  املتاحف  مبديري 
الفرتا�سية  الجتماعات  اإطار  يف 
م�سئويل  و  مديري  مع  املتوا�سلة 
الو�ساية. حتت  الثقافية  املوؤ�س�سات 
ق/ث

ال�سهري  الفرن�سي  امل�سور  تويف 
ناهز  عمر  ع��ن  غ��اراجن��ي  م��ارك 
ب�سوره  ا�ستهر  ذ  اإ �سنة،   85 ال� 
لعام  ت��ع��ود  ج��زائ��ري��ات  لن�ساء 
ال�ستعمارية،  احلقبة  خالل   1960
ن�رصته  م��ق��ال  يف  ج��اء  ح�سبما 
ي��وم��ي��ة ال���وط���ن.ك���ان م���ارك 
 1935 �سنة  ولد  الذي  غاراجني 
خالل  بالت�سوير  مولعا  بليون 
ملا  و  املا�سي.  القرن  خم�سينيات 
داء  لأ الفرن�سي  باجلي�س  التحق 
تكليفه  مت  الع�سكرية  اخل��دم��ة 
جزائرية  ة  ام��راأ  2000 بت�سوير 
البويرة  ولية  اأرياف  يف  معظمها 
خا�سة( امل��ردود  و  ترزين  )ع��ني 

اإىل  ه��ن��اك  ه����ايل  الأ ن��ق��ل  ح��ي��ث 
دارة  الإ قررت  قد  املحت�سدات.و 
قاطني  اإح�����س��اء  ال�ستعمارية 

عليهم  �سيطرتها  لفر�س  القرى 
عنا�رص  على  اخل��ن��اق  وت�سييق 

الوطني. التحرير  جي�س 
مرة  لأول  ال�سور  هذه  وُعر�ست 
اُعتربت  حيث  �سوي�رصية  جملة  يف 
الح��ت��الل  همجية  ع��ل��ى  دل��ي��ال 
مت  ع��ن�����رصي��ت��ه.و  و  ال��ف��رن�����س��ي 
مبدن  ال�سور  نف�س  عر�س  بعدها 

فنلدندية. و  يونانية  و  فرن�سية 
على  غاروجني  م��ارك  حت�سل  و 
ال��ع��دي��د م��ن اجل��وائ��ز ال��دول��ي��ة 
للت�سوير  نيب�س  ج��ائ��زة  منها 
مهرجان  وجائزة   )1966 ( بفرن�سا 
 )2010 ( ب��ن��ي��وي��ورك  ال�����س��ورة 
ن��ظ��ري ت�����س��وي��ره ل��ل�����س��ع��وب و 
بقاع  خم��ت��ل��ف  يف  امل��ج��ت��م��ع��ات 

لعامل. ا
ق/ث

عبد  املخرج  و  املمثل  بق�سنطينة،  ت��ويف   
�سنة،   75 ناهز  عمر  عن  حباطي  احلميد 
امل�رصح  اأعلنه  ح�سبما  ع�سال،  مر�س  بعد 
مبوقع  �سفحته  على  بق�سنطينة،  اجلهوي 

. ك في�سبو
احلميد  عبد  الراحل  اأن  اإىل  �سارة،  الإ جتدر 
بق�سنطينة،   1945 �سنة  يف  املولود  حباطي، 
اخل�سبة  ركح  على  خطواته  اأوىل  و�سع  قد 
غ��داة  ال��ت��م��ث��ي��ل��ي.و  ال��ه��الل  جمعية  م��ع 
مع  "البهاليل"،  فرقة  ن�سا  اأ ال�ستقالل، 

ر�سيد  و  حممد،  بن  ب�سري  اأمثال  من  ممثلني 
مبعهد  تكوينه  يتابع  اأن  قبل  زغ��ي��م��ي، 
دورات  الراحل،  تابع  الدرامية.كما  الفنون 
بامل�رصح  يلتحق  اأن  قبل  باخلارج،  تكوينية 
�سنة  يف  حمرتف  كممثل  اجلزائري،  الوطني 
م�سطفي  قرر  الفرتة،  تلك  خالل  1965.و 
للم�رصح  مديرا  حينها  ك��ان  ال��ذي  كاتب 
على  لالإ�رصاف  يعينه  اأن  اجلزائري،  الوطني 
اجلهوي  بامل�رصج  التن�سيط،  و  التكوين 

. بق�سنطينة

عديد  يف  اأدوارا  مثل  و  الراحل  اخرج  قد  و 
"القانون  اخل�سو�س  على  منها  امل�رصحيات، 
احلومة"  "نا�س  و   ،)1978 ( النا�س"  و 
 ،)1983 ( يدوم"  ح��ال  "ل  و   ،)1980 (
اأي�سا  و  اأ  ،)1996 ( لعجب"  "ديوان  و 

.)2003 ( "البوغي" 
والتن�سيط  بامل�رصح  ن�ساطه  على  عالوة  و 
الراحل  قدم  راأ�سه،  م�سقط  مبدينة  الثقايف 
ال�سينما  يف  عدة  اأعمال  حباطي،  احلميد  عبد 
"دورية  ف���الم  اأ يف  �سيما  التلفزيون،  و 

ال�رصق"  ن��ح��و 
لعمار   )1971 (
ال��ع�����س��ك��ري، و 
ال�سيد  "طاحونة 
 )1986 ( فابر" 
را�سدي،  لأحمد 
الأعمال  عديد  و 
ل���ل�������س���ا����س���ة 

. ة ل�سغري ا
ق/ث

الق�سم   ، الولئية  املحافظة  نظمت 
للك�سافة    " اجل��وال��ة   " ال��ولئ��ي 
فعاليات  اجل��زائ��ري��ة   ���س��الم��ي��ة  الإ
ذان  والآ بالقراآن  اخلا�سة  امل�سابقة 
 1441 لعام  املبارك  رم�سان  ل�سهر 
خالل  م��ن  وذل��ك  بعد  ع��ن  هجرية 
للحد  الإلكرتوين  التوا�سل  و�سائل 
 ( كرونا  فريو�س  جائحة  انت�سار  من 

.)19 كوفيد 
اأوقات  ا�ستغالل  اإىل  هدفت  امل�سابقة 
واملهتمني  املجتمع  فراد  اأ لدى  الفراغ 
خالل  ذان  والآ الكرمي  القراآن  مبجال 
اإطار  يف  وذلك  الف�سيل  ال�سهر  يام  اأ
باجلانب  الهتمام  الك�سافة  دور 
يف  املختلفة  وامل��واه��ب  ال��روح��اين 

. والربامج  الن�ساطات  عديد 
اأقيمت  ذان  والآ التجويد  م�سابقة 
البيت  م��ن  بعد  ع��ن  ال�سنة  ه��ذه 
م��ن خ���الل م��ن�����س��ات ال��ت��وا���س��ل 

�رصوطها  من   ، املتاحة  الإلكرتوين 
عرفت   ، الك�سفي  اللبا�س  لزامية  اإ
خمتلف  م��ن  ج��وال   25 م�ساركة 
ه��م  اأ اأح���د  ت��ع��د   ، ال��ولي��ة  م��ن��اط��ق 
الك�سافة  تطرحها  التي  ال��ربام��ج 
اإط��ار  اجل��زائ��ري��ة  يف  ���س��الم��ي��ة  الإ
روحانيات  مع  يتنا�سب  مبا  خطتها 
اإىل  والرامية  املبارك  رم�سان  �سهر 
بكتاب  ومنخرطيها  منت�سبيها  ربط 
اكت�ساف  عن  ف�سال  وجل  عز  الله 

. الديني  املجال  يف  مواهبهم 
يف  والتفرد  التميز  هو  بداع  الإ ولأن 
امليول  و�سنوف  جم��الت  خمتلف 
خلق  و   ، وامل��واه��ب  وال��ه��واي��ات 
به  وال��و���س��ول  ال��ع��دم  م��ن  النجاح 
كانت   ، التميز  درج��ات  اأعلى  اإىل 
ه��ذه  م��وع��د يف  احل��ج��ل ع��ل��ى  ع��ني 
مدينة  بناء  اأ دخلها  التي  امل�سابقة 
عزمية  بكل   ، وموهبة  موهبة  الألف 

كعبهم  علو  ثبات  اإ يف  رغبة  وقوة 
كيف   ، اخت�سا�سهم  يعد  جمال  يف 
ال�سارقة  من�سد  قدمت  التي  وهي  ل 
وهني  ورحماين   ، �سحراوي  علي 
احل��ج��ل  ع��ني   ، وغ��ريه��م  ون��ق��ب��ي��ل 
من  ومتكنت  وعر�سا  طول  �سيطرت 
التجويد  يف  الأوىل  املرتبة  ح�سد 
بوعافية  اجل��وال  اإىل  ع��ادت  والتي 
الثالثة  املرتبة  يف  ج��اء  و  ري��ا���س  
من  حممد   بغدادي  اجل��وال  زميلة 
الك�سفي   " ال�سالم   " الفوج  نف�س 
املرتبة  ع���ادت  و   ، احل��ج��ل   ل��ع��ني 
فوج  حنة   زكرياء  للجوال  الثانية 
ذان  الآ يف  اأما   ، عامر  �سيدي  الراية 
اجلوال  بف�سل  ن�سيب   حلجيلة  كان 
ال�سالم  ف��وج  م��ن  ب���ورزق  حممد 
املرتبة  عادت  فيما   ، ثانيا   بحلوله 
فوج  اأحمد  �سو�سة  بن  اإىل  الأوىل 
الثالثة  واملرتبة  ���رصور  بن  املنار 

. بانيو  الر�ساد  فوج  حممد  �سلماين 
فوج  ق��ائ��د  اأك��د  لنا  ت�رصيح  ويف 
التتويج  هذا  بعد  الك�سفي  ال�سالم 
دميومة  على  احلر�س  ينبغي   : قائال 
 ، بهم  والهتمام  والعناية  دعمهم 
امل�سجعة  والأج��واء  البيئة  وتوفري 
والتميز  ب���داع  الإ على  وامل��ح��ف��زة 
وال��دع��م  اله��ت��م��ام  يتوفر  ،عندما 
امل��واه��ب  لأ���س��ح��اب  والت�سجيع 
امل��ج��الت  ���س��ت��ى  يف  وامل��ب��دع��ني 
ينابيع  تتفجر  وال��ت��خ�����س�����س��ات 
التطور  ون�ساهد  والتميز  ب��داع  الإ

املجالت  خمتلف  يف 
�ستقدم  الفائزين  اأن  بالذكر  جدير 
ان��ت��ظ��ار  يف   ، ق��ي��م��ة  ج��وائ��ز  ل��ه��م 
 – ال��ث��اين  ال���دور  يف  م�ساركتهم 

يام  اأ بعد   – الوطني 
يو�سف بن   . خل�رص   . اأ 

�إطالق م�شابقة "بلبل �جلز�ئر" لالأذ�ن 
بتلم�شان 

وزيرة �لثقافة جتتمع مبديري �ملتاحف 
�لعمومية �لوطنية

وفاة �مل�شور �لفرن�شي مارك غار�جني

وفاة �ملمثل عبد �حلميد حباطي

�مل�شابقة �لرم�شانية يف �لقر�آن �لكرمي و�لآذ�ن �أقيمت عن بعد 

عني �حلجل .. �شرب من �شروب �لإبد�ع و�لتميز ، تاألق ووهج �إبد�عي وتتويج 
ثالثي
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طبيعة  تقت�سي  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
الكني�سة  تربط  التي  الوثيقة  العالقة 
وجه  على  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ةب��اأوروب��ا، 
نحاول  خ��ا���س��ة.  متابعًة  ال��ت��ح��دي��د، 
كتاب  ف��ح��وى  ت��ن��اول  خ��الل��ه��ا  م��ن 
الأوروبي"  واحللم  فرن�سي�س  "البابا 
من�سورات  عن  الذي�سدر  120�س(،  (
العام  خالل  بولونيا  مبدينة  ديهونيان 
اأقوال  مقتطفامتن  عربترجمة  اجل��اري، 
وعر�سها.يجمع  الكتاب  ّل��َف��ْي  م��وؤ
خطابات  ث��الث��ة  الأ���س��ل  الكتابفي 
بال�ساأن  تتعلق  فرن�سي�س  للبابا 
منهماعلى  اثنان  ل��ق��ي  اأُ الأوروب���ي. 
يف   2014 نوفمرب   25 يف  ال��ت��وايل، 
ال��ربمل��ان  م��ق��ّري  ���س��رتا���س��ب��ورغ، يف 
الأوروب�����ي وامل��ج��ل�����س الأوروب����ي، 
من  ال�ساد�س  اأُلقي يف  الثالث  واخلطاب 
جائزة  تلّقيالبابا  مبنا�سبة   2016 مايو 
اخلطابات  تلك  توىّل  العاملية.  �سارملان 
ال�سيا�سي  اخلبرُي  وال�رصح  بالتعليق 
ومدير  موؤ�س�س  كارات�سولو،  لوت�سو 
اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة،  "ليم�س"  جم��ل��ة 
لل�ساأن  املحللني  كبار  من  ُيعّد  ال��ذي 
املعا�رص  واملوؤرخالإيطايل  ال�سيا�سي؛ 
رئي�س  ري��ك��اردي،  ن��دري��ا  الأ���س��ت��اذاأ
اأقوى  بروما  اإيجيديو  �سانت  جمعية 
يف  والدائرة  تاأثريا،  الدينية  املنظمات 

الكاثوليكية. الكني�سة  فلك 
برغوليو  فرن�سي�س  ل�سخ�س  تناوله  يف 
لوت�سو  يقول  امل��ذك��ور،  الكتاب  يف 
اأوروبا  اإىل  البابا  ينظر  كارات�سولو: 
فرناندو  ال��ربت��غ��ايل  بعينْيالرحالة 
من  املطلرِّ  بعينْي  بالأحرى  اأو  ماجالن، 
الأطراف املت�سّوف اإىل املركز. ول �سك 
ما  تلتقط  لأنها  مفيدة،  النظرة  تلك  اأن 
ذلك  بالداخل.  املاكث  يراه  اأن  ميكن  ل 
حواراته  اإحدى  يف  برغوليو  �رصحه  ما 
يف  نتحرك  ل  نحن  الواقع  "يف  قائال: 
بالكامل.  عليها  ن�سيطر  ف�ساءات 
املركز  فيهعن  نناأى  الذي  الوقت  ففي 
مغايرة،  اأمورا  نكت�سف  قليال  ونبتعد 
املعطيات  اإىل  املركز،  اإىل  ننظر  وحني 
مواقع  من  اكت�سفناها،  التي  اجلديدة 
الواقع  ن��رى  الأط���راف،  م��ن  ج��دي��دة، 
املثال:  �سبيل  وعلى  مغاير.  ب�سكل 
خالل  مدريد  من  اأوروبا  اإىل  كانالنظر 
مغايرا،  اأم��را  ع�رص  ال�ساد�س  القرن 
املطاف  به  انتهى  حني  ماجالن  لكن 
�ساهَد  الأمريكية،  القارة  اأقا�سي  اإىل 
اأدرك  بلغها،  نائية  نقطة  من  اأوروب��ا 
ب�سكل  نراه  فالواقع  اآخر.  �سيئا  حينها 
املركز". مع  الأطراف ل من  اأف�سل من 
جمددا  الدخول  يت�سّنلماجالن  مل  ذلك 
اإىل اأوروبا،فقد ق�سى نحبه يف الفلبني. 
لفاتنا  بيغافيتا  اأنطونيو  الرحالة  ولول 
البابا  ُدعي  حني  يف  اأخباره.  من  كثري 
اأطراف  لاللتحاقباأوروبامن  برغوليو 

للكني�سة  خدمًة  الأرجنتني  من  العامل، 
الواقع  املركز  هذا  روما.  املركز، يف  يف 
يف  بدورها  الواقعة  اإيطاليا،  و�سط  يف 
ت�سل  التي  اإيطاليا  اأوروب���ا،  جنوب 
ذلك  تنفي  والتي  باملتو�سط  اأوروب��ا 

الآن. الرتباط يف 
الأوروم��ت��و���س��ط��ي  لل�سياق  وتبعا 
احل�����ايل، ت��ل��وح م���وج���ات ال��ه��ج��رة 
م�سرييًة  اليوم  املتو�سط  عرب  املتدفقة 
للبابا  اأوروب��ي��ة  ي���ة  روؤ ت�سكيل  يف 
فهو  اأرجنتينيا،  وبو�سفه  فرن�سي�س. 
عاطفي  ارتباط  نقّدر،اإىل  كما  يفتقر، 
من  اأ�سالفه  غرار  على  العتيقة  بالقارة 
البافاري،البابا  هنا  ونق�سد  البابوات. 
ع�رص  ال�ساد�س  بندكتو�س  الأ�سبق 
بول�س  يوحنا  البابا  البولندي  وكذلك 
حرجة  حل��ظ��ات  ع��ا���س  ال���ذي  ال��ث��اين 
بني  اأوروب��ا  انق�سام  ج��راء  حياته  من 
احلر�س  دف��ع��ه��اإىل  م��ا  مع�سكرين، 
اأوروب��ا  لإع��ادة  ا�سرتاتيجياته  �سمن 
-ال�رصق  برئتني"  التنف�س  "و�سع  اإىل 
فح�سب،  الروحي  مبعناه  لي�س  والغرب، 
اأي�سا-،وهو  اجليو�سيا�سي  مبعناه  بل 
وعلى  باملتابعة.  وجدير  واقعي  هدف 
رات�سينغر  جاء  فرن�سي�س،  البابا  خالف 
الأوروب��ي،  البيت  منداخل  وُووجتيال 
و�سط  من  املركز،  من  كالهما  َوف��َد 
حربان  اأنهكتها  بعداأن  فعاًل  اأوروب��ا 
لحقا.  ونخرتهاثالثةباردة  عامليتان 
برغوليو  ال��ب��اب��ا  م�سكلة  ولي�ست 
م�رصوع  �سمن  اأوروب���ا  توحيد  يف 
اإذ  فيها.  ال��روح  اإيقاظ  يف  بل  �سالم، 
اأوروب��ا  يف  الكني�سة  ح�سوُر  يتابع 
هذا  فرن�سي�س  ال��ب��اب��ا  منظور  م��ن 
الروح  نفخ  وهو  املفهوَمبال�سبط،األ 
مل  لعلها  اأو  اأوروبا،  فقدْته  م�رصوع  يف 

البتة. متلكه 
و����س���واء ُوج����د ذل���ك امل�����رصوع��اأو 
البابا  منظور  من  ناأوروبا  فاإ انتفى،  
�سريورة.  بل  �سيئًا  فرن�سي�سلي�ست 
الف�ساء  لأن  ف�ساء،  ولي�س  زمن  فيها 
املطروح:  وال�سوؤال  �سيطرة.  يقت�سي 
تاريخيا،  اأوروبا  عليه  كانت  الذي  ما 
قوى  منه  انطلقت  ف�ساء،  تكن  مل  اإن 
كربى واأخرى اأقّل باأ�سا يف غزو العامل؟ 
موجًة  جتابه  نف�سها  جتد  اأوروبا  هي  ها 
ال�ستعمارية  الأعمال  لتلك  ارتداديًة 
وافدين  رين  ومهجرَّ لجئني  �سكل  -يف 
�سبق  وقد  احل��روب  متزقها  اأرا���سٍ  من 
التي  احتلتها-  اأن  الأوروبية  للقوات 
بابا  ِقبل  من  ترحيبا  بالتاأكيد  جتد  ل 
�سابقة.  م�ستعَمرة  وافدمن  اأرجنتيني، 
ماأ�ساتنا  امل���اأزق  ه��ذا  يف  تتلخ�س 
كاأوروبيني  والروحية  اجليو�سيا�سية 
يكون  اأن  مزايا  من  وبالفعل  اليوم. 
ب�سكل  يعي  اأن  الأط���راف،  من  امل��رء 
اجل��ذوَر  اأوروب���ا  مواليد  م��ن  اأف�سل 
لعوامل  والبيولوجية  الدميغرافية 
الكربى  احلديقة  ميّثل  كان  ما  ت�سّحر 

. للكني�سة
يف  الطاعنني  قارٌةمن  نحن  وبالفعل 
بها  بلغ  ق��ارة  ق��ّل��ة.  اأطفالنا  ال�سن، 
بو�سعنا،  هل  الت�ساوؤل:  ح��ّد  املطاف 

يف  احلواجز  اإعالء  رفاهنا،  على  حفاظا 
نرف�س  اأن  لنا  هل  املهاجرين؟  وج��وه 
-بالطبع  ال�سابة  ال��ق��وى  احت�سان 
خ�سية  دجمهم-  الهنّي  من  لي�س  غرباء 
كثرية؟  مزايا  نفقد  اأن  العدوىوخ�سية 
قارة  باإمكان  هل  باخل�سو�س:  لكن 
طرح  على  تتجا�رص  اأن  ال�سيوخ  يعمرها 
مقت�سبة،  خال�سة  ويف  جديدة؟  اأفكار 
ن��ق��اذ  اإ بو�سعهم  ال�����س��ب��اب  وح��ده��م 
برغوليو.  البابا  اإىل  اأوروبابالن�سبة 
اأوروب��ا  بعودة  اإل  ذل��ك  يتي�رص  ول��ن 
جديد  جمتمع  وخلق  ال�سباب  األق  اإىل 
يقّدمه  الذي  الدر�س  يتلخ�س  متنوع. 
اأن  مفاده  ط��رح  يف  فرن�سي�س  البابا 
حيويته  يجد  لن  العامل  من  الق�سم  هذا 
ول  العامل.  باقي  على  بالنفتاح  �سوى 
املجاور  املتو�سطي  العامل  على  �سيما 
ثمة  الندثار،لذلك  اأو  الحتواء  اإنه  له. 
نعي  حتى  ماجالن  نظرة  اإىل  حاجة 
فيها  وقعت  التي  الورطَة  بّينة  على 

الالحقة. الأجيال  اإىل  واملمتّدة  اأوروبا 
يف  ريكاردي  اأندريا  يقول  جانبه  من 
برغوليو  فرن�سي�س  امل�سرتك:  املوؤلف 
امتداد  على  اأوروبيا،  لي�س  بابا  اأول  هو 
الكني�سة.  تاريخ  من  باأكملها  األفية 
ال��ب��اب��وات،ول  م��ن  العديد  ج��اء  فقد 
من  الأوىل  الع�رصة  القرون  يف  �سيما 
يف  املتو�سط.  من  امل�سيحي،  الع�رص 
اأول  فهو  برغوليو  فرن�سي�س  ح��ني 
بعيدا  اأوروب��ا،  خارج  وعا�س  ُولد  بابا 
الأ�رصية  جذوره  برغم  املتو�سط،  عن 
قريبا  جتعله  ال��ت��ي  -غ��ريال��ب��ع��ي��دة- 
مل  اإيطاليا.  ومن  بيمونته  اإقليم  من 
اأوروبا،  عن  برغوليو  يتغا�سفرن�سي�س 
اأوروب��ي��ا:  بو�سفه  اإليها  ينظر  ومل 
ولكن  واف��د،  نظرة  نظرته  اأن  ذل��ك 
القارة  عن  غريبا  لي�س  نف�سه  الآن  يف 
نظرة  فرن�سي�س  البابا  ميلك  اإذ  العتيقة. 
يف  ال�سائعة  تلك  ���س��ام��ي��ةلأوروب��ا، 
البابا  يخفي  ول  الأرجنتينية.  الثقافة 
يف  عادت  ما  التي  القارة  ح�رصتهب�ساأن 
مبدئي.  ان�سغال  اإنه  تاريخها.  م�ستوى 
مع  الإيديولوجيات،  فاقمتنهاية  فقد 
والعمل،  الفكر  على  القدرة  توفر  عدم 

ال�سياع. حّدة  من 
مّثلت  ذل���ك  م��ن  ال��ن��ق��ي�����س  وع��ل��ى 
امل��ارك�����س��ي��ة ن��ظ��رة ك���ربى ل��ل��ع��امل، 
الأوروب��ي��ة  الأو���س��اط  يف  تبلورت 
ومنذ  اخل��ارج.  اإىل  ت�سديرها  وج��رى 
حالة  باجتاه  ن�سري  نا  بداأ  1989 العام 
ج��راء  ال��ع��امل،  داخ��ل  لأوروب���ا  كمون 
فرن�سا  غرار  على  كربى  دول  تدهور 
وب��ري��ط��ان��ي��ا، ع���الوة ع��ل��ى الأزم���ة 
ومبوجب  ب��ل  املتفاقمة؛  الإي��ط��ال��ي��ة 
التي  اأوروب��ااأي�����س��ا،  ���رصق  دول  اأث��ر 
ا�ستعماريةوعازها  نظرة  افتقرتاإىل 
الأوروب��ي،ع��رب  املجال  خ��ارج  التطلع 
مرتكزة  غيابنظرة  ناهيكعن  التاريخ، 
لقد  الأوروب�����ي.  امل��ج��ال  يف  ل��دي��ه��ا 
وكاأنها  تبدو  عجوزا.  اأوروب��ا  اأم�ست 
مع  ال��ت��وا���س��ل  يف  ال��رغ��ب��ة  ف��ق��دت 
يف  امل�ساهمة  يف  حافزا  جتد  ول  العامل، 
الكربى،  الروؤى  انهارت  لقد  تغيريه. 

البريوقراطيون  "التكنوقراط  وبقي 
موؤ�س�ساتها".  اأمر  بت�سيري  املوكلون 
ال�ستغال  يغفلعن  ل  )وهو  البابا  يقول 
هذا  يقود  الأوروبية(:  للمجموعة  الآيل 
اإىل  يبدو �سائبا،  اأن  الذي ميكن  املوقف 
الذي  املفهوم  وهو  الالمبالة".  "عوملة 
يف  ملبيدوزا  جزيرة  من  برغوليو  اأطلقه 
يربط  اإذ  الوافدين.  باملهاجرين  لقائه 
ال�سيا�سية  اخل��ي��ارات  متنا�سٌق  خ��طٌّ 
ال��ف��ردي��ة  بال�سلوكات  الأوروب���ي���ة 
)ال�سخ�س- امل��ج��ال  ذل��ك  مل��واط��ن��ي 
اأك��ر  "دائما  ليبنتز  املونادامبفهوم 
الدائرة  الأخ��رى  باملونادات  لمبالة 
م�سافة  ثمة  املعنى  ب��ه��ذا  حوله"(. 
وروؤي��ة  الأوروب���ي  املعطى  بني  جلية 
ب��اب��ا روم���ا. وع��رب ال��ق��رن امل��ا���س��ي، 
تعدم  مل  قريب،  اأمد  منذ  غادرنا  وقد 
الأوروب��ي��ة  البلدان  بني  ال�رصاعات 

الكاثوليكية. والكني�سة 
التنوع،  اليومعن  احل��دي��ث  ينبغي 
ال�رصاعات.  اإىل  التطّرق  يفوق  مب��ا 
تنكم�س  ال��ذي  الوقت  يف  وبالفعل، 
الكر�سي  ي��وا���س��ل  اأوروب�����ا،  ف��ي��ه 
لي�س  ك��وين،  م�سار  ط��رق  الر�سويل 
على  عاملي  طابع  اإ�سفاء  خ��الل  من 
بالنفتاح  ولكن  فح�سب،  اأجهزته 
وقد  ال��ع��امل.  يف  ع��دة  جم��الت  على 
القرن  يف  للبابا  العاملي  الدفع  ترافق 
الأوروبي  بالنب�ساط  لي�س  الع�رصين 
من  العديد  بان�سمام  ب��ل  فح�سب؛ 
ين  املب�رصرِّ جحافل  اإىل  الأوروب��ي��ني 
على  الكني�سة  دعمًالعمل  العامل،  عرب 
م�ساركةلأفعالها  الأ�سعدة،  جميع 
الكر�سي  عّزز  فقد  اها.  وتقا�سمالروؤ
الأوروبيني  لكن  انفتاحه،  الر�سويل 

ل  اأو  بكثري  اأق��ل  اأنف�سهم  وج���دوا 
يحّث  ال�سياق.فالبابا  ه��ذا  يف  �سيء 
تاريخها.  م�ستوى  اإىل  لرتتقي  القارة 
ب�ساأن  مهمة  روؤي��ة  وميلكفرن�سي�س 
ال���دور والإم��ك��ان��ي��ات الأوروب���ي���ة، 
العامل  يف  اأوروب��ا  اإىل  احلاجة  وب�ساأن 
جديد.  انفتاح  باجتاه  يدفع  فهو  اأي�سا. 
لي�ست  فرن�سي�س  البابا  اإىل  وبالن�سبة 
لتاريخيا،  اأمرا  اأو  مفارقا  �سيئا  اجلذور 
ولي�س  ال��ذاك��رة.  تعني  "فاجلذور" 
وهي  ذاتها  تعي  اأن  اأوروب���ا  بو�سع 
من  عر�سةل�سل�سلة  اأو  احلا�رص،  رهينة 
"لبناء  ملّحة  ���رصورة  العواطف.ثمة 
وبهذا  بعمق.  التاريخ  ولقراءة  ذاكرة"، 
كربى،  خيارات  اتخاذ  ميكن  ل  املعنى 
القارة،  عرب  واقعية  �سيا�سات  وانتهاج 
دون العودة للثقافة التاريخية. مع ذلك 
الأوروبيةظهَرها،  ال�سيا�سة  اأدارت 
لعالقتها  الأخ����رية،  ال��ع��ق��ود  خ��الل 
ب��الأح��رى  ب��ل  التاريخية؛  بالثقافة 
احلديثة  اخليارات  من  العديد  ك�سفت 
وّلد  ما  وهو  ذاكرتها،  من  تن�سل  عن 
لعمقها  منافية  اجتماعية  �سلوكات 
الأطراف  اأزمة  ذلك يف  نرى  الإن�ساين. 
اأنا�س  لالإرهاب:  الت�سدي  وهن  ويف 
ذاك��رة،  ب��دون  ال�سياع،  يتمّلكهم 
للعواطف،  يرتهنون  فح�سب  لي�س 
من  خمتلفة  اأ�سكال  نحو  بلينقادون 
ينطبق  ذات��ه  والأم��ر  الراديكاليات. 
ذاكرة،  بدون  فهي  باأ�رصها،  بلدان  على 
التي  ال�سعبويات  رهينة  واأح��ي��ان��ا 
حما�سي،  اجلذوَرب�سكل  ت�ست�رصخ 
ينبغي  "اجلدران".  ب��اإع��الء  وتطالب 
دون  حائال  يقفوا  اأن  امل�سيحيني  على 

الغربي. ال�سمري  انطواء 

باملركز �لهام�س  عالقة  يف  و�أوروبا..  فرن�شي�س  �لبابا 
ل تز�ل �لعديد من �لأو�شاط يف �لغرب تذِعن لكني�شة روما، رغم ما دّب يف ن�شيجها �لجتماعي من "�ن�شالخ م�شيحي" مرفوٍقبفتور ديني حتت وطاأة 

موجات �لعلَمنة �ملتعددة. فاحلّج �إىل روما، وحتديد� �إىل حا�شرة �لفاتيكان، ماز�لد�أَب �شا�شة ومتنفذين كثريين، رغم مز�عم �لعلَمنة و�لف�شل بني 
�ل�شلطتني �لدنيوية و�لدينية. ومل ي�شلم من �لتوددللكني�شة حتى عتاة �لعلمانية و�ل�شيوعية. فمنذ فرتة، �ن�شحب رئي�س "حزب �إعادة �لتاأ�شي�س 

�شة للّذكور  �ل�شيوعي"�لإيطايل ورئي�س جمل�س �ل�شيوخالأ�شبق، فاو�شتو برتينوتي، يف خلوة روحية مع رهبان ب�شبه جزيرة مونتي �آثو�شباليونان، �ملخ�شّ
ح�شر� و�ملحّرمة على �لإناث، ب�شر� وطري� وحيو�نا، تعبري� عن ولئه ل�شمري �أوروبا �لديني.
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بالسرية،  ستحـاط  اجلريدة  تصل  اليت  واملواضيع 
كما أهنا  تصبح ملكا هلا، سواء نشرت أو مل تنشر. 

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

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

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �ضرفنا الإعالمي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية ورقلة

المقاطعة اإلدارية تقرت
دائرة تماسين

بلدية بلدة عمر
رقم التعريف الجبائي : 098430069124031

إعالن عن منح مؤقت لطلب عروض مفتوح
مع اشتراط قدرات دنيا رقم : 02/2019

                طبقا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم : 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن 
البلدي جميع  العام. ، يعلن رئيس المجلس الشعبي  تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 

المشاركين في طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم: 02 /2019 المتعلق بعملية :
*/ - انجاز تهيئة عمرانية بحي األمل و الحي القديم و التطوري بقوق

 و الذي تم نشره بجريدتي : التحرير و Horizons بتاريخ : 2019/03/19 .
قد تم المنح المؤقت للعملية للمؤسسة التالية:

المدةالمؤسسةالرقم
العرض 
التقني

رقم التعريف الجبائي 
للمتعهد

مبلغ العرض بكل 
الرسوم

01
محمدي أحمد 

مؤسسة
أشغال البناء

45
 يوم

 64.27
يوم

19653008015640 14.600.550.00
دج

         كما ندعو العارضين الراغبين في االطالع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية 
والمالية االتصال بمصالحنا في أجل أقصاه ثالثة )03( أيام إبتداءا من تاريخ صدور هذا اإلعالن

كما يمكن للمشاركين في هذه العملية المعترضين على اختيار المصلحة المتعاقدة تقديم طعن خالل 
عشرة )10( ايام ابتداء من تاريخ أول نشر للمنح المؤقت في إحدى الجرائد الوطنية أو في النشرة 

الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أمام لجنة البلدية للصفقات العمومية .

  ANEP Nْ 2030000582      التحرير 2020/05/10 
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
ولية �أدر�ر

د�ئر ة �أدر�ر
بلدية �أدر�ر

م�شلحة �لتنظيم و�ل�شوؤون �لعامة
مكتب �جلمعيات

�لرقم:22/م.ج/ 2020
و�شل ��شتالم �لتبليغ بتغيري �لهيئة �لتنفيذية

�شفر   18 يف   - �ملوؤرخ   06/12 رقم  �لقانون  من   18 �ملادة  لأحكام  طبقا 
ماي   04 �ليوم  هذ�  مت  باجلمعيات  �ملتعلق   2012 يناير   12 �ملو�فق   1433
رقم  بدون   2020 جانفي   15 يف  �ملوؤرخة  �لتعديالت  مذكرة  ��شتالم   2020
جمعية  �مل�شماة:  �ملحلية  للجمعية  �لتنفيذية  �لهيئة  ت�شكيلة  بتغيري  �ملتعلقة 
رقم  حتت  �مل�شجلة   . �أدر�ر   - �لتقليدية  و�ل�شناعات  و�لطرز  للخياطة  �لفتح 
2007 /03/05 : �ملقيمة ب : حي �لعربي بن �ملهيدي باأدر�ر -  33 بتاريخ 

يرت�أ�شها �ل�شيد )ة(: خليفي بدرة

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
ولية �أدر�ر

د�ئر ة �أولف
بلدية �أولف

�لرقم: 2020/06
و�شل ��شتالم مذكرة جتديد �لهيئة �لتنفيذية

طبقا لأحكام �ملادة 18 من �لقانون رقم 12/06 �ملوؤرخ يف 18 �شفر عام 1433 
 2020 ماي   05 �ليوم  هذ�  مت  باجلمعيات  �ملتعلق   2012 12يناير  �ملو�فق  هـ 
و�لتي  يف:2020/01/11  �ملوؤرخة  �لتنفيذية  �لهيئة  جتديد  مذكرة  ��شتالم 
جبايلي  �لثانوية  �لتالميذ  �أولياء  جمعية  �مل�شماة:-  �جلمعية  مكتب  على  �أدخلت 
  2015/03/08 بتاريخ   ،  2015/04 رقم:  حتت  �حلفيظ.�مل�شجلة  عبد 
�ملقيمة: ثانوية جبايلي عبد �حلفيظ، حي �ملجاهد ممو�س حممد ، بلدية �أولف، 

ولية �أدر�ر يرت�أ�شها �ل�شيد: فودو� عبد �لعزيز.

1ميني o اجلزء الذي يؤكل من نبات 
قصب السكر )معكوسة(

2بيت ليس فيه نوافذ أو أبواب 
)كلمتان(

3ألغاها االسالم وحرمها قبل 14 
قرنا

4حرفان من شاة o سقاية الزرع
5شركة نفط اماراتية )معكوسة( 

o خصم
 o 6يف وقت متأخر من هذا املساء

عضو يف الوجه
7شيء ترميه يف البحر كلما احتجت 

إليه )كلمتان( o نصف ساهر
8إجابة o مهم أو سار على غري هدى 

o نصف مبني
9يوصلك من بيتك إىل عملك 

وبالعكس دون أن يتحرك o غلى 
املاء

10نصف فرقة o - أشتريه مبايل و 
ال أدخله داري

أفقــــــــــــــــــي

1ميزان o توهج ونور يف الصباح
2فيض املاء o اللباس التقليدي 

الغريب
3ظالم )معكوسة( o أبو االمراء

4كلمة من 6 حروف ولكنها جتمع كل 
احلروف o نصف راشد

5للتمين o الصوت الذي يصدره 
احلصان

6قشطة o توزيع ماء الشرب على 
احلجاج )معكوسة(.

7علية القوم o سائل فيه سر احلياة
8نقطة ارتباط وانفصال األم عن 

وليدها o الة موسيقية جلدية o يف 
السلم املوسيقي

9شيء ال يسري إال إذا ضربته على 
رأسه عدة مرات

10إذا سخنته كثريا جتمد o - هلا 
عني واحدة ولكنها ال ترى

عمــــــــــــــودي 

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

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

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

 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�ضبكة اأفقيا وعموديا 

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

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

10     09     08     07     06     05     04     03     02     01

7  

2  8  

5  

2  

7  

6  

3  

9  

5  

1  

9  

3  

1  

6  

4  

7  

2  

9  

2  

5  

7  

5  

6  

9  8  2  

3  9  

7  

حدث يف مثل هذا اليوم
مانديال  نيل�شون  �لأفريقي  �لزعيم   -  1994

ي�شبح �أول رئي�س �أفريقي جلمهورية جنوب 
�أفريقيا.

�حلظر  رفع  تقرر  �ملتحدة  �ململكة   -  1995
�ملفرو�س على �ملحادثات �لوز�رية مع �جلناح 
�ل�شيا�شي للجي�س �جلمهوري �لإيرلندي / �شني 
فني �لذي يخو�س �شر�ًعا من �أجل ��شتقالل 

�أيرلند� �ل�شمالية عن �ململكة �ملتحدة.
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حدث وال حـرج
15

�صــورة و تعليــق
فل�شطينيون 

يف �لنم�شا 
ي�شنعون 
�لكمامات 
بتطريز 
�لكوفية 

�لفل�شطينية

�إمام يقف على تكرمي 
�ل�شرطة رفقة جمعيات 

ومو�طنني
بادرت نهاية �لأ�شبوع، جمعيات ومو�طنون وعلى ر�أ�شهم �إمام 
�لإ�شالمية  و�لك�شافة  بلعبا�س  �شيدي  بولية  �لأزهر  م�شجد 
وقفة  يف  �لإعالمية   و�لأ�شرة  �جلز�ئريات  �لن�شاء  و�حتاد 
�أجل  من  �ل�شرطة  قو�ت  فيها  ي�شكرون  �ل�شرطة  مقر  د�خل 
، و�لتي تعمل جاهد� يف  �لنبيلة  رفع معنوياتهم وفق مهامهم 
كانت فرحة  �ل�شاكنة، حيث  �لعبا�شي وحماية  �ملو�طن  خدمة 
م�شالح �لأمن كبرية ملثل هذ� �لت�شجيع �لذي ��شتهل من �أجل 
تكرميهم رمزيا تقدير� للمجهود�ت �ملبذولة، وقد ثمن هذه 
�ملبادرة �ل�شيد �لبدر�ين �أبو بكر �ل�شديق �إمام م�شجد �لأزهار 
تقدير� خلدمتهم ل�شالح �لبالد و�لعباد �أين كانت مد�خلته يف 
خطاب ي�شكر كل من ي�شهر على تاأدية مهامهم وخا�شة يف هذ� 
�لأمينة  ن�شرية  جليل  �ل�شيدة  �أي�شا  و�شجعت  �لر�هن  �لوقت 
مد�خلتها  يف  �جلز�ئريات  للن�شاء  �لن�شوي  لالحتاد  �لولئية 
تكرمي  مو��شلة  وكــذ�  �لأمــن  مل�شالح  و�لتكرمي  بالتحفيز 
يف  �لوطني  �لدرك  م�شالح  وكذ�  �لأبي�س  �جلي�س  وت�شجيع 

�لأيام �ملقبلة تثنينا جلهودهم وعملهم �ملتو��شل.

متكنت قوات ال�رصطة للم�سلحة 
اجلهوية ملكافحة الجتار غري امل�رصوع 

باملخدرات واملوؤثرات العقلية بب�سار من 
حجز كمية معتربة من القطع النقدية 
الأثرية تعود للحقبة الوندالية، قدرت 

ب�:475 قطعة.
العملية جاءت على اإثر التحريات التي 

با�رصتها امل�سلحة اجلهوية ملكافحة 
الجتار غري امل�رصوع باملخدرات 

واملوؤثرات العقلية بب�سار، يف ق�سية 
توقيف 05 اأ�سخا�س وحجز كمية 1449 
من الأقرا�س املهلو�سة نوعي بريقابالني 

Extasy Do - )ااإك�ستازي دومينو 
ino(، حيث ومن خالل عملية تفتي�س 
منزل اأحد امل�ستبه فيهم ال�سالعني يف 

هذه الق�سية مبوجب اإذن عن ال�سلطات 
الق�سائية املخت�سة، والذي كانت 

موجهة اإليه كمية املوؤثرات العقلية 
ِبَط مبنزله  املحجوزة،  اأين كان قد �سُ

على كمية:76 قر�سا من نوع اإك�ستازي 
دومينو  وقطعة خمدرات بوزن:0،35 
غراما، مكنت العملية اأي�سا من حجز 

عر�سيا:475 قطعة معدنية على �سكل 
نقود، وبالتن�سيق مع مديرية الثقافة 

لولية ب�س�ار، اأفاد تقرير اخلربة للتحف 
الأثرية، على اأن هذه القطع هي عملة 

ذات قيمة تراثية تعود للحقبة التاريخية 
الوندالية )الوندال(.

حجز قطع نقدية 
�أثرية تعود للحقبة 
�لوند�لية بب�شار .. 

م�شد�شها  ت�شهر  �شرطية 
حمافظ  زميلها  وجه  يف 

�شرطة �إثر مناو�شة 
�هتز �شباح �أم�س، مقر �أمن د�ئرة �شفيزف بولية �شيدي بلعبا�س ، 
على وقع طلقات ر�شا�س من �شرطية �جتاه زميلها حمافظ �شرطة رميا 
بالر�شا�س على م�شتوى �لرجلني ، وح�شب معلومات �أفادت �خلرب جاء 
هذ� �إثر �شغط �ل�شحية على �ل�شرطية باإرجاع �شلفة دين قد قر�شها 
�إياها من قبل، �إل �أن �شلفة �لدين ختمت بقطر�ت دماء د�خل مركز 
�لدين،  باإرجاع  ، بعدما �شغط عليها  �شفيزف  �ل�شرطة بد�ئرة  �من 
بو��شطة  بالر�شا�س  عليه  و�نهالت  �ل�شرطية  غ�شب  �أثار  ما  وهو 
م�شد�شها �خلا�س ، فيما مت نقل �ل�شحية �إىل �مل�شت�شفى �جلامعي عبد 
�لقادر ح�شاين ، يف حني فتحت م�شالح �لأمن حتقيقا حول �حلادث 
يف �نتظار تقدميها �أمام وكيل �جلمهورية حيث �شتكون يف مو�جهة 
جناية �لقتل مع �شبق �لإ�شر�ر و�لرت�شد ، ومن وجهتنا �ت�شلنا 
بخلية �لإعالم و�لت�شال على م�شتوى ولية بلعبا�س ملحاولة 

تو�شيح جمريات �لق�شية لكن دون جدوى .

مو�طن يعرث على طائر �أبابيل بال�شلف 
عرث �أحد �ملو�طنني بال�شلف على طائر ينتمي لف�شيلة �ل�شماميات �أو 
ما يعرف بطيور �لأبابيل، حيث قام بت�شليمه ملحافظة �لغابات �لتي 

عاينته وو�شعته حتت �حلماية.
"�أحد  �أن  بوغالية،  حممد  �مل�شالح،  بذ�ت  بالإعالم  �ملكلف  و�شرح 
�ل�شماميات،  ف�شيلة  من  طائر�  �لغابات  ملحافظة  �شلم  قد  �ملو�طنني 
عرث عليه ، حيث متت معاينته وو�شعه حتت �حلماية خا�شة �أن هذه 

�لف�شيلة تعد نادرة وجدير بالبحث و�لهتمام".
و�أبرز ذ�ت �ملتحدث �أن �لطائر �لذي مت معاينته من طرف �خلرب�ء 
�ملخت�شني يف حماية �أ�شناف �لطيور هو يف "حالة جيدة" يف حني مل 
وهو  �لأر�س  �شطح  على  �شقوطه  �إىل  �أدت  �لتي  �لأ�شباب  تعرف 

�لطائر �لذي يعي�س باملرتفعات و�لأعايل.
وثمن بوغالية "�لوعي �لبيئي لدى هذ� �ملو�طن"، �لذي �ت�شل مبا�شرة مب�شالح �لغابات وقام بت�شليمه �إليها، �آمال �أن تت�شافر جهود �جلميع يف �شبيل 
�ملحافظة على هكذ� �أ�شناف نادرة من �لطيور و�مل�شاهمة بذلك يف �حلفاظ على �لتو�زن �لإيكولوجي.من جانبه �أو�شح رئي�س م�شلحة حماية 
�لنباتات و�حليو�نات، حممد عرو�س، �أن "هذ� �لطائر من جن�س ذكر يبلغ طوله حو�يل 16 �شم ذو �أجنحة طويلة م�شرحة �إىل �خللف على 
�شكل هاليل ولديه خمالب، لونه بني مع م�شاحات رمادية وذيل مت�شعب وق�شري، وهي خ�شائ�س طري �لأبابيل �لذي ينتمي لف�شيلة 

�ل�شماميات".

ت�أبينية/

ودعت اجلزائر بحر هذا 
الأ�سبوع رجال، ل ميكن و�سفه 

اإل اإنه من طينة اأولئك الذين 
�سجلوا ماآثرهم املجيدة يف 

�سفحات التاريخ امل�رصق لالمة 
اجلزائرية املجيدة، هاته المة 

التي حباها ب�سفوة من اأبنائها 
الأبطال الربرة، الذين خرجوا 

من �سلب ال�سعب، حاملني لآلمه القا�سية وعذاباته القاهرة حتت 
نري ال�ستعمار البغي�س، لي�سقوا دروب الأهوال ويكابدوا امل�ساق، 

متطلعني اإىل فجر احلرية وال�ستقالل.
فعال هي كذلك حلظات ع�سيبة تهز وجدان الأمة اجلزائرية مبا 

حتتوي من اأ�سى واأمل، ممزوج بقيم الفخر والعتزاز، واجلزائر تودع 
رمزا من رموز الن�سال الوطني واأحد اأع�ساء جمموعة ال 22 

التاريخية، التي يح�سب لها تفجري الثورة التحريرية وخط بيان 
اأول نوفمرب، وامل�ساهمني باإتقان واإخال�س يف الإعداد لثورة غرة 

نوفمرب املظفرة، فعال هي حلظات موؤملة ونحن نطوي �سفحة 
من �سفحات جيل املالحم البطولية والت�سحيات اجل�سيمة، 
جيل الإقدام على حتمل امل�سوؤولية الوطنية يف بعث امل�سرية 

الن�سالية لالأمة من اأجل جزائر حرة اأبية، اإنه املجاهد الراحل احلاج 
عبد القادر العمودي، ذلك املنا�سل الفذ واملجاهد البطل، الذي 
ق�سى حياته منا�سال يف �سفوف احلركة الوطنية، ثم جماهدا 

يف �سبيل الله ويف �سبيل الق�سية الوطنية، من اأجل حترير هذا 
الوطن الغايل ومل يربح �ساحة الن�سال واجلهاد اإىل اأن حتقق له 

ال�ستقالل فتخل�ست بالدنا من عدو غا�سم وا�ستعادت �سيادتها 
على اأر�سها، ذلك ال�ساب الذي عرف نور احلياة �سنة 1925 

وترعرع يف اأح�سان اإحدى م�ساتل الوطنية، وادي �سوف العرين 
الأمني ومعقل الأبطال الثائرين، اأين تعلم القراآن يف كتابه ثم 
مدر�سته البتدائية اإىل غاية 1938 لينتقل بعدها اإىل مدينة 

ب�سكرة ملوا�سلة درا�سته فجمعته املدر�سة باأخيه حممد العربي 
بن مهيدي، حينها بداأت �سفحة الن�سال والتحق باأول خلية 

حلزب ال�سعب اجلزائري مبدينة الوادي، فكان من اأوائل املنا�سلني 
يف �سفوف احلركة الوطنية هناك، ثم ع�سوا ن�سيطا يف املنظمة 

ال�رصية L’OS يف مدينة ق�سنطينة، فكنت خمل�سا لق�سية 
وطنك فبذلت اجلهود تلو اجلهود لربط الت�سالت بني املنا�سلني 

بتنقالتك املتعددة بني اجلزائر وب�سكرة و�سطيف وغريها من 
مناطق الوطن، ف�ساهمت اأيها الفقيد املرحوم م�ساهمة جبارة يف 

التح�سري للثورة التحريرية من خالل جتنيد املنا�سلني يف املنظمة 
ال�رصية، وبعدها اأحد عظماء جمموعة 22 التي التقت يف 06 

جوان �سنة 1954 باملدنية، حيث اتخذت القرار احلا�سم لتح�سري 
تفجري الثورة املباركة  ثورة اأول نوفمرب العظيمة، اأين حتملت 
واإخوانك ال�سباب من اأبناء هذه الأمة م�سوؤوليتكم التاريخية، 
وفتحتم �سفحة جديدة يف مواجهة املحتل، �سفحة اأخذ فيها 

الر�سا�س اأولويته كو�سيلة مثلى ملخاطبة هذا العدو املتغطر�س، 
وا�سرتجاع احلقوق املغت�سبة منه وهكذا عبدمت الطريقة نحو 

احلرية وال�ستقالل، مبعية من تو�سحت معهم باملجد والكربياء 
والإباء وال�رصف، والهدف نحو ا�ستقالل اجلزائر وا�ستعادة 

�سيادتها.
واأخريا اآن لأحد فوار�س الثورة اجلزائرية العظام اأن يرتجل، 

ب�سمت، وبهدوء وكاأنه مل يرغب يف اأن يزعج اأبناء �سعبه، الذي 
يعي�س هاته الأيام وي�سطر مالحم وبطولت، ل تقل اأهمية عن 

تلك املالحم التي ر�سمها رفاق الراحل عبد القادر العمودي، 
يرتجل ونحن يف �سف املواجهة مع عدو جمهري وهو تف�سي 

فريو�س كورونا، الذي احتل الإن�سانية جمعاء مبا فيها تلك القوى 
املتغطر�سة ال�ستعمارية، التي كانت تظن اأنها مبناأى عن كل هاته 

املواجهات، ترجل الفار�س العمودي وم�سى بعيدا، مثلما ترجل 
قبله رفاق واإخوة له منحوا اأرواحهم وحياتهم و�سبابهم واأموالهم 
لتحرير وطنهم و�سعبهم من ال�ستعمار البغي�س ومن ال�ستعباد 
ومن القهر، رجال خدموا باإخال�س وا�ستم�سكوا بالعروة الوثقى 

يف كفاحهم من اأجل حترير الوطن ثم بنائه وت�سييد �رصحه، فكان 
ورفاقه منارة بحق جليلهم ولالأجيال الأخرى من بعدهم، وقدوة 

ح�سنة يقتدى بها يف الراأي املبداأ وال�سلوك، ف�سالم على العمودي 
يوم ولد ويوم ترجل ويوم يبعث حيا، وكل الفخر للعرين الأمني 

العامر بالعطاء الوطني، الذي اأجنب هذا املعدن من رجالت 
اجلزائر.

بقلم :عماره بن عبد الله

ود�عا "عبد �لقادر 
�لعمودي"... ود�عا يا 

فقيد �جلز�ئر...!!



  

تــزال  ل  ــن  ــّزم ال مــن  عــقــود  م�ضي  مــن  ــم  ــّرغ ال على 
يوميات  على  بظاللها  تلقي   1945 ماي  الثّامن  ذكرى 
الأبرار  ال�ّضهداء  بدماء  كتبت  �ضفحات  هي  احلا�ضر، 
وخّراطة  و�ضطيف  قاملة  يف  ــالآلف  ب قــربوا  الذين 
لتخليد  ذكرى  هي  اجلزائر،  ومدن  قرى  من  وغريها 
امل�ضتعمر،  كيان  هّزت  التي  نوفمرب  من  الفاحت  ثورة 
ع�ضو  مفجريها،  اأحــد  عّنا  ــل  رح فقط  فبالأم�ص 
اأ�ضيل  العمودي،  القادر  عبد  املجاهد   ،22 جمموعة 

وادي �ضوف، رحمه اهلل واأ�ضكنه ف�ضيح جنانه.
 واإن كنا قد احتفلنا قبل يوم اأول اأم�ص بهذه الذكرى 
الأليمة فالعربة ل تكمن يف الحتفال ال�ّضنوي بقدر 
م�ضتعمر  عاتق  على  بقي  مــا  با�ضرتجاع  تكون  مــا 
حيث  الوطنية،  ذاكرتنا  يخ�ّص  اأر�ضيف  من  الأم�ص 
وطم�ص  الــتــاريــخ  ـــراق  اإح على  الأخـــري  ــذا  ه عمل 
ال�ضعبية  املقاومة  زعماء  جماجم  من  فكم  احلقائق، 
يقارب  قد  الّرقم  طبعا  باري�ص؛  متاحف  يف  يزال  ل 
�ضاهدة  ــزال  ت ل  ماثلة  حقائق  من  وكــم  الّثالثني، 
للعيان؟ ولالأ�ضف، منذ عقود كانت هناك حالة تخّوف 
ونكران للمطالبة بالّتعوي�ضات، بل مل يذهب الكثري 
بهذه  بالعرتاف  حّتى  للمطالبة  ُقُدما  ال�ّضا�ضة  من 
اجلرائم التي طاملا نادى باعرتاف فرن�ضا بها املرحوم 
اآذانــا  نداءاته  جتد  ومل  اهلل،  رحمه  بومعزة  ب�ضري 

�ضاغية، كما اأجه�ص م�ضروعه من قبل الّزواف.
بل  علينا  تطّل  فحات  ال�ضّ هذه  تزال  ل  اليوم  وحلّد 
وتفر�ص نف�ضها،  تذّكرنا بت�ضحيات اأبناء اجلزائر يف 
ذلك  من  والأكــر  امل�ضتعمر،  ووح�ضية  همجية  وجه 
ملفات  من  الكثري  فتح  اإعــادة  ل�ضرورة  الّنكران  هو 

التي تتعّلق بتاريخنا املجيد.
 ل يزال العديد من اجلزائريني اليوم وغدا ينتظرون 
من امل�ضوؤولني عن هذا امللف خطوات عملية  وجريئة 
بعيدا عن ال�ضيا�ضات الرمزية واجلوفاء التي ل ت�ضمن 
و ل تغني من جوع، فدون ريب، تخ�ضي�ص يوم وطني 
الحتفاء  مرحلة  يتعدى  اأن  يجب  الــذكــرى  لهذه 
ا�ضرتجاع  خاللها  من  يتحقق  عملية،  خطوات  اإىل 

الذاكرة الوطنية وال�ضيادة احلقيقية.

بقلم: بيزيد يو�شف

يف ذكرى جمازر �لثامن ماي 1945

 متى ت�شرتجع �جلز�ئر 
جماجم قادة �ملقاومة ؟

خرب�ء ينهون در��شة جدوى �إنتاج �لزيت و�ل�شكر 
باجلنوب قبل نهاية ماي

جت�ضيد امل�ضروع من �ضاأنه التحكم يف اأ�ضعار املادتني

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

اأن ي�ضاهم هذا امل�ضروع يف  ومن املقرر 
الق�ضاء على احتكار هاتني املادتني من 
على  يعدون  متعاملني  ب�ضعة  طرف 
تخفي�ص  اأي�ضا  �ضاأنها  ومــن  الأ�ضابع 
كلما  ــذان  ــل ال وال�ضكر  ــت  ــزي ال �ضعر 
يبقيان  الدولية  ال�ضوق  يف  انخف�ضا 

مرتفعان يف ال�ضوق اجلزائرية.
القت�ضادي  الوطني  املنتدى  واأكــد 
لزراعة  ــربى  ك م�ضاريع  اإطـــالق  اأن 
الزيتية  والزراعات  ال�ضكري  الق�ضب 
يف ال�ضحراء واجلنوب من بني قرارات 
املجيد تبون،  رئي�ص اجلمهورية عبد 
القــتــ�ــضــادي  املــنــتــدى  جهته  ومـــن 
فريق  بتن�ضيب  �ضيقوم  الــوطــنــي 
املهند�ضني  اخلــرباء  من  مكون  عمل 
تقنية  بدرا�ضة  �ضيقومون  الزراعيني 
بها  البعث  �ضيتم  اقت�ضادية  جدوى  و 
لتزويدها  اجلمهورية  رئا�ضة  اإىل 
بالإح�ضائيات والأرقام الالزمة حول 
جناح  وفر�ص  وحجمه  الإنتاج  ن�ضبة 

امل�ضروع باجلنوب.
خالل  امللف  اإىل  التطرق  �ضيتم  كما 
اجتماع مع وزيري الفالحة والتنمية 
مبقر  الــثــالثــاء  والــتــجــارة  الريفية 
ال�ضادرات  لرتقية  الوطنية  الوكالة 
"اأجليك�ص" بالعا�ضمة بح�ضور خرباء 
ـــادة  اإع �ضيتم  حــيــث  واأخــ�ــضــائــيــني، 
بكافة  اخلا�ضة  الإح�ضائيات  تفعيل 
جمموعة  واإطــالق  الفالحية  الفروع 
لتطوير  اجلــديــدة  ــات  ــض ــدرا� ال ــن  م

ال�ضعب املتخ�ض�ضة.
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  وكان 

له  �ضحفي  حــوار  اأخــر  يف  قــال  تبون 
ما  ــر  ــزائ اجل يف  تنتج  "الزراعة  اأن 
25 مليار دولر اأمريكي،  يعادل قيمة 
ناأكل مما  اإيجابي جداً لأننا  اأمر  وهذا 
ننتج، وقد منعنا منعا باتا توريد اأية 
اأنه  كما  اجلــزائــر،  يف  تنتج  منتجات 
ولذلك  ما�ضية  راأ�ــص  مليون   27 لدينا 
اأنه  اإىل  لفتا  اللحوم"،  ن�ضتورد  لن 
حمليا  تنتح  اأن  اجلــزائــر  "باإمكان 
عرب  وال�ضكر  الــزيــت  مــن  حاجياتنا 
واثق  اأنــه  م�ضيفا  الزراعة"،  تطوير 

جدا من اإمكانيات اجلزائر "نحن البلد 
اأو الرابع يف العامل الذي ميلك  الثالث 
واجللد  كاليورانيوم  نـــادرة  ثـــروات 
اأمــرت وزارة  والــذهــب واملــا�ــص، وقــد 
اإح�ضاء  عملية  يف  بالبدء  ال�ضناعة 

دقيقة لروات البلد" .
ــن خطة  واأعــلــن الــرئــيــ�ــص تــبــون ع
ــات الــ�ــضــغــرية  ــض ــ� ــض ــوؤ� لــتــ�ــضــجــيــع امل
وامل�ضاريع الزراعية والبتكار، واإلزام 
البنوك بتمويل هذه امل�ضاريع. وثّمن 
تبون خمرجات اأزمة فريو�ص كورونا، 

 150 قدرات  باكت�ضاف  �ضمحت  والتي 
من  الكثري  وباإنتاج  ابتكار،  موؤ�ض�ضة 
ت�ضبح  اأيــام  ع�ضرة  "خالل  الأجهزة 
الفح�ص  اأجـــهـــزة  تــنــتــج  اجلـــزائـــر 
لكورونا ذاتيا، كما اأننا �ضاهدنا ت�ضامنا 
البع�ص  بع�ضهم  اإىل  اجلزائريني  اأعاد 
ال�ضيا�ضي،  الــ�ــضــد  ــن  م �ضنتني  بــعــد 
ب�ضغار  �ضتتكفل  احلكومة  باأن  وتعهد 
تكبدوا  الــذيــن  والــتــجــار  احلرفيني 
عرب  ـــــة  الأزم مــرحــلــة  يف  خــ�ــضــائــر 

تخفي�ص ال�ضرائب مثال.
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وزير �ل�شحة يدعو �ىل ��شتئناف �لعمل بامل�شت�شفيات مع ��شتقر�ر �لو�شع

كورونا بوباء  جديدة  وفيات  و6  �شفاء  حالة  و79  �إ�شابة   189

در��شة توؤكد �أن �لطق�س �لد�فئ لن يعيق �نت�شار �لوباء

حتذير�ت علمية من "م�شروب كورونا" رغم �عتماده يف عدة دول �إفريقية

نفيا ملا تروجه بع�س �ل�شفحات على "�لفاي�شبوك"

�شب منحة �ملردودية 
يف ح�شابات �لأ�شاتذة

 هذ� �ل�شهر

ك�شف �ملنتدى �لقت�شادي �لوطني عن تن�شيب فريق عمل لإعد�د در��شة جدوى حول �إمكانية �إنتاج �لزيت و�ل�شكر 
باجلنوب �جلز�ئري �شيتم �إيد�عها على طاولة رئي�س �جلمهورية عبد �ملجيد تبون قبل نهاية �شهر ماي �جلاري.

 189 املا�ضية  �ضاعة  الـ24  خالل  �ضجلت 
كورونا  بفريو�ص  موؤكدة  اإ�ضابة  حالة 
الجمايل  العدد  لريتفع  اجلــزائــر  يف 
اإىل 5585 حالة، فيما �ضجلت 06 وفيات 
 494 اإىل  الإجــمــايل  لي�ضل  جــديــدة 

حالة.
الر�ضمي  الناطق  عنه  ك�ضف  ما  وح�ضب 
كورونا،  فريو�ص  ومتابعة  ر�ضد  للجنة 
بالن�ضبة  فاأنه  فــورار  جمال  الدكتور 
الأ�ــضــخــا�ــص  ـــاإن  ف الــعــمــريــة،  للفئات 
البالغني ما بني 25 و 60 �ضنة ميثلون56 
الإ�ــضــابــة  حـــالت  جمــمــوع  مــن  باملئة 

امل�ضوؤول  ذات  وذكر  كورونا.  بفريو�ص 
بالإجراءات  يتقيدوا  مل  املواطنني  اأن 
ـــو خــطــري عــلــى �ضحة  الــوقــائــيــة وه
املــواطــنــني  ــرا  ــذك م املجتمع  و�ــضــالمــة 
والحرتام  الدائمة  اليقظة  ب�ضرورة 
ــارم لــقــواعــد الــنــظــافــة الــعــامــة  ــض ــ� ال

وم�ضافة التباعد واحلجر املنزيل.
دعم  اإن  ال�ضياق  ذات  يف  فــورار  ــال  وق
جمابهة  يف  الدولة  ملجهودات  املواطنني 
ــذا الــوبــاء واجـــب وطــنــي واأخــالقــي  ه
املجتمع  و�ضالمة  �ضحة  حماية  ي�ضمن 
الجتماعية  التداعيات  من  ويقل�ص 

ويف  الوباء".   لــهــذا  والقــتــ�ــضــاديــة 
الإعالمي  اللقاء  هام�ص  على  ت�ضريح 
الو�ضعية  لتطور  املخ�ض�ص  الــيــومــي 
قال  كوفيد19،  لفريو�ص  الــوبــاىيــة 
اأوجه   لذا  م�ضتقر  الو�ضع  الوزير"حاليا 
بامل�ضت�ضفيات  الــزمــالء  كــل  اإىل  ــداء  ن
ب�ضفة  الـــعـــادي  الــعــمــل  ل�ــضــتــئــنــاف 
تدريجية" مع ال�ضتمرار يف احرتام كل 
اإطار  يف  املقررة  الوقائية  الإجـــراءات 

مواجهة وباء كورونا.
واأ�ضار الوزير اإىل اأن العديد من املر�ضى 
تــاأثــروا  ا�ضتعجالية  حــــالت  مــنــهــم 

امل�ضالح  بع�ص  يف  العمل  توقف  ب�ضبب 
الطبية. وبعد اأن ذكر باأن قرار جتميد 
خا�ضة  امل�ضت�ضفيات  ببع�ص  العمل 
لتف�ضي  تفاديا  اجلراحية  العمليات 
حاليا  الو�ضع  ان  الوزير  اأو�ضح  الوباء 
التح�ضن"  يف  "بداأ  �ضهرين  مــرور   وبعد 
الوقائية  التعليمات  احــرتام  بف�ضل 
م�ضتوى  على  اخلــرباء  عمل  وبف�ضل 
اأ�ضاف  ولــذا،  واملتابعة.  الر�ضد  جلنة 
امل�ضت�ضفيات  كــل  مــن  "نطلب  الــقــول، 
ا�ضتئناف العمل لن العديد من املر�ضى 

يحتاجون عالج".                                لوؤي ي

من  م�ضتخل�ضا  عقارا  اأن  اإىل  علماء  نبه 
النبات، ويقال اإنه عالج للمر�ص الناجم 
)كوفيد  امل�ضتجد  كورونا  فريو�ص  عن 
على  كارثية  نتائج  اإىل  يوؤدي  قد   )19
وبح�ضب  اإفريقيا.  يف  ل�ضيما  ال�ضحة، 
“�ضاين�ص ماغ”، فاإن املحلول الذي  موقع 
و�ــضــار  مدغ�ضقر  يف  تــطــويــره  جـــرى 
يغري عددا من الدول، قد يجعل مر�ص 
املالريا م�ضادا لالأدوية.  واأو�ضح العلماء 
الأع�ضاب  من  امل�ضتخل�ص  العقار  هذا  اأن 
خمربية،  جتارب  يف  فعاليته  تثبت  مل 
ــرا  اأم يــزال  مــا  تناوله  فــاإن  وبــالــتــايل، 

حمفوفا باخلطر.
قبل  مــن  املــزعــوم  الــعــالج  تطوير  ومت 
التطبيقية،  للبحوث  مدغ�ضقر  معهد 
احللو؛  ال�ضيح  مــادة  مكوناته  وت�ضم 
غري  اجل�ضم  جتعل  اآ�ضيوية  نبتة  وهي 
املعتمدة  املالريا  عالجات  مع  متجاوب 
غ�ضون  “الأرتيمي�ضينني”.يف  مادة  على 
اأنــدري  امللغا�ضي،  الرئي�ص  دافــع  ذلــك، 
اجتاز  اإنه  قائال  العقار  على  راجولينا، 

ــة املـــراحـــل الــعــلــمــيــة املــطــلــوبــة،  ــاف ك
مر�ضى  عالج  على  قــادر  فهو  وبالتايل 

كوفيد 19 بح�ضب قوله.
واقعة  جزيرة  وهي  مدغ�ضقر،  و�ضجلت 
اإ�ضابة  حالة   151 الهندي،  املحيط  يف 
مل  لكنها  امل�ضتجد،  كــورونــا  بفريو�ص 
ناحيتها،  مــن  وفـــاة.  حالة  اأي  ت�ضهد 
يف  للطب،  مدغ�ضقر  اأكادميية  اأو�ضحت 
العقار  هــذا  فعالية  اأن  املا�ضي،  ال�ضهر 
اأورغانيك�ص”  “كوفيد  با�ضم  املعروف 
خماطر  اإىل  ونــبــهــت  بــعــد،  تثبت  مل 
ل�ضيما  ال�ضكان،  �ضحة  على  وخيمة 
التحذيرات،  ــذه  ه ورغـــم  الأطــفــال. 
هذا  جتاه  حما�ضا  اأفارقة  زعماء  يبدي 
العقار املزعوم، وقال الرئي�ص التنزاين، 
�ضرت�ضل  بـــالده  اإن  مــاغــوفــويل،  ــون  ج
“الدواء” حتى  هذا  جلب  لأجل  طائرة 
ي�ضتفيد منه املواطنون التنزانيون. ويف 
جمهورية  رئي�ص  اأعلن  نف�ضه،  املنحى 
اعتماد  نغي�ضو،  �ضا�ضو  ديني�ص  الكونغو، 
اأعرب علماء من خماوفهم  العقار، فيما 

ــد عــقــبــاهــا.   ــم مـــن مــ�ــضــاعــفــات ل حُت
ميل"  "الديلي  �ضحيفة  نقلت  باملوازاة 
من  اإنه  قولهم  علماء  عن  الربيطانية، 
الدافئ  الطق�ص  يبطئ  اأن  املرجح  غري 
اأو يعوق انت�ضار فريو�ص كورونا، حمطًما 

الآمال باأن يق�ضي ال�ضيف على الوباء.
وكان باحثون اأمريكيون وكنديون قالوا 
ينخف�ص  قد  العدوى  انتقال  خطر  اإن 
درجــة  لكل  املــائــة  يف   1.5 بنحو  فقط 
فهرنهايت فوق 77 درجة فهرنهايت 25 

درجة مئوية.

بفح�ص  قاموا  كندا،  يف  باحثون  اأن  اإل 
انت�ضار كوفيد19- حول العامل يف اأواخر 
خمتلفة  رطوبة  ذات  اأماكن  يف  مار�ص 
�ضحية  واإجـــــراءات  عــر�ــص  وخــطــوط 

عامة، مثل امل�ضافة الجتماعية.
جامعة  من  جونى،  بيرت  الدكتور  وقال 
تورنتو، اإن الفريق مل يجد �ضوى القليل 
ودرجة  العدوى  انت�ضار  بني  ال�ضلة  من 
ارتباط  اأو  العر�ص،  خط  اأو  احلـــرارة 

�ضعيف فقط بالرطوبة.
لوؤي ي

خمتلف  اإىل  تعليمات  الوطنية  الرتبية  وزارة  وجهت 
مديريات الرتبية تق�ضي ب�ضرورة �ضب املنحة اخلا�ضة 
باحت�ضاب  وهــذا  احلــايل،  ال�ضهر  اأجــر  مع  باملردودية 
يف  �ضنتيم  اأي  اإنقا�ص  /40،دون   40 اأي  الكاملة  العالمة 

املنحة التي ي�ضتفيد منها  الأ�ضاتذة كل ثالث اأ�ضهر.
القرار جاء من اأجل غلق باب التاأويالت ،التي فتحتها 
الجتماعي  التوا�ضل  من�ضات  على  ال�ضفحات  بع�ص 
والتي  �ضرعت منذ خروج الأ�ضاتذة يف عطلة �ضهر مار 
املردودية  منحة  اأن  تزعم   اأخبار  ن�ضر  ،يف  املا�ضي  �ص 
�ضيتم جتميدها ب�ضبب تواجد الأ�ضتاذة يف عطلة وهو 
اخلا�ضة  النقاط  فان  ،بالتايل  عمل  باأي  مكلف  غري  
يتم  ل  امللتقيات  يف  وامل�ضاركة  واملواظبة  بالغيابات 
ال�ضحي  احلجر  يف  موجود  الأ�ضتاذ  اأن  مبا  معرفتها 
يف  �ضبها  �ضيتم  ــة  ــردودي امل فــان  املعلومات   .وح�ضب 
ح�ضابات الأ�ضاتذة مبا اأنهم ا�ضتفادوا من اأجورهم كاملة 
على  التعليمة  تن�ص  ال�ضاأن  هذا  نق�ضان.ويف  اأي  دون 
�ضفر  حالة  يف  حتى  املوظفني  جميع  اإظهار  يجب  انه 
بالو�ضعية  التذكري  مع  يوم،  �ضفر  العمل  اأيام  عدد  اأو 
يف املالحظات.هذا وكان �ضلم تنقيط منحة املردودية  
يحت�ضب ح�ضب املواظبة من 0 اإىل 16 نقطة ، الغيابات 
12 نقطة  12 نقطة  عن كل غياب.وتخ�ضم  اإىل   0 من 
نقاط  من  ويحرم  ال�ضهر  يف  فاأكر  يومني  غياب  عن 
املواظبة 16 كل موظف ا�ضتفاد  من عطل مر�ضية يفوق 
للتكوين  بالن�ضبة  اأما  ال�ضهر.  يف  فاأكر   7 اأيامها  عدد 
فينقط  من 0 اإىل 12 نقطة موزعة على الندوات من 0 
اإىل 6 نقاط  ويحرم منها كل موظف يغيب عن ح�ضور 
الرتبوي  الن�ضاط   ال�ضهر.اأما  يف  واحدة  تربوية  ندوة  
موظف  كل  منها  وي�ضتفيد  نقاط   6 اإىل   0 من  فينقط 
املوؤ�ض�ضة  يف  الرتبوية   الن�ضاط  يف  م�ضاركته  يثبت 

والتح�ضري للدرو�ص.
لوؤي ي
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