
والة يلزمون التجار وزبائنهم بارتداء 
الكمامـــات وغرامــات للمخالفيـــــن

اأكدوا على اإجبارية احرتام التباعد بني الأفراد للم�سافة الآمنة داخل املحالت
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موجة حر ت�سرب الواليات ال�سرقية والو�سطى بداية من اليوم

�سنة    65 اأعمارهم  تفوق  ملن  الوفاة  حاالت  من  باملئة   66

بالإ�سافة اإىل مناطق اجلنوب

كورونا بفريو�س  �سفاء  حالة   163 و  اإ�سابة   168 و  جديدة  وفيات   5
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تراجع اأ�سـعار اخل�ســـــــــر 
والفــواكــــه خالل االأ�سبوع 

الثاين من رم�سان 
اإىل  االأ�سبوعية  التجار  عطلة  اإلغاء   : • رزيق 

غاية نهاية �سهر ال�سيام

امل�ستفيدين على  �سكن  األف   450 ت�سليم  "كورونا" اأعاق 
16

الأمر الذي جعل املواطن يتنف�س ال�سعداء 

احلكومة تعتزم اإنتاج املواد 
االأولية ل�سناعة احلبوب 
وال�سكـــــــــــر والزيت

ثروة  من  باملائــــــة   70
النخيـل يف الطالب العربي 

مهّددة بالــــزوال

وفد من التقنيني ل�سيانة 
جهاز "ال�سكانيــــر" يحل 

مب�ست�سفى عمريات

ممثلو املجتمع املدين بقرية البور 
ببلدية اأنقو�سة يحتجون ب�سبب 
حتويل 250 قطعة من قريتهم 

نحو وجهة اأخرى

عمليات ت�سامنية وا�سعة 
تنظمها جمعيـــــات فاعلة 

يف املجتمــــــــع

توقيف 2570 خمالفا وحجز 
اأكرث من 659 و�سيلة تنقل 

منذ بداية احلجـــــر 

الوادي

تقرت

ورقلة

اإحباط حماوالت تهريب كميات معتربة من الوقود 
بربج باجي خمتار

تفكيك �سبكة للمتاجرة 
باملهلو�سات وحجز 900 

قر�ص بتمرنا�ست

�س 05

�س 06

�س 06

�س 05

�س 05

ا�ستخدام 90 باملئة 
من اجلزائرييــــن 

للكمامات �سرط 
لرفع احلجر

وزير ال�سحة يدعو الأ�سر اإىل خياطتها بنف�سها  

وزير الفالحة ك�سف عن ت�سهيالت للم�ستثمرين بالزراعة ال�سحراوية

03

بعدما تحولت إلى ثقب أسود التهم الماليير وتورط فيه عدة وزراء سابقين

• تأجيل محاكمة علي حداد ومراد عولمي في ملف تركيب السيارات إلى الـ15 من جوان المقبل  

نهاية كابو�ص م�سانع نفخ العجالت
03
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16
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02احلدث

تراجــع اأ�ســعار اخلــ�سر والفواكــه  خــالل االأ�سبــوع 
الثــاين من رمــ�سان 

حممد علي 
-----------------

�شهر  من  الثاين  الأ�شبوع  مّر 
على  و�شالما  ب��ردا  رم�شان 
ذوي  من  خا�شة  املواطنني، 
واملتو�شط.  ال�شعيف  الدخل 
ا�شتح�شنه  ال���ذي  الأم���ر   ،
اأن  ل�شيما  كثريا،  املواطنون 
للجزائريني  ال�رشائية  القدرة 
ال�شنوات  يف  كثريا  تراجعت 
اخل�رش  ف��اأ���ش��ع��ار  الأخ����رية. 
الفرتة  ه��ذه  خ��الل  والفواكه 
ملحوظا  ا�شتقرارا  عرفت 
مقارنة مع ال�شنوات املا�شية، 
هذه  اأ�شعار  بو�شة  كانت  اأين 
جنونيا  ارتفاعا  ت�شهد  امل��واد 
�شهر  من  الأول  اليوم  منذ 

ال�شيام.
 40 عند  البطاطا  �شعر  وثبت 
الواحد،  للكيلوغرام  دينارا 
من  الكيلوغرام  �شعر  وقدر 
فيما  دينارا،  ب�50  الطماطم 

 40 حدود  الب�شل  �شعر  بلغ 
ب�50  احللو  والفلفل  دينارا، 
ب�60  احل��ار  والفلفل  دي��ن��ارا 
دينارا  ب�80  والكو�شة   دينارا 
فيما  دينارا،  ب�70  وال�شلطة 
دينارا  ب�50  اجلزر  �شعر  حدد 
ب�150  والثوم  للكيلوغرام 
دينار، فيما بلغت عرفت اأ�شعار 
ا�شتقرارا  املو�شمية  الفواكه 
للكيلوغرام  دينار   100 عند 
و80  "امل�شيم�شة"  من  الواحد 
والبطيخ  ل�"الدلع"  دينارا 

ب�120 دينار.
التي  الأ���ش��ب��اب  وح�����ش��ب 
هذه  ا�شتقرار  يف  �شاهمت 
التجار  اأحد  لنا  اأكد  الأ�شعار، 
املنتوج  وفرة  ب�شببب  ذلك  اأن 
احلركة  ورك��ود  ال�شنة  ه��ذه 
الأ�شبوع  خ��الل  التجارية، 
الثاين من رم�شان، بالإ�شافة 
وغلق  ال�شحي،  احلجر  اإىل 
�شاعد  ال��ذي  الأم��ر  املطاعم، 

وزي����ادة  ت��ن��وع  ك��ث��ريا يف 
املعرو�ض من ال�شلع املختلفة، 
ثبات  يف  امل�شاهمة  ثم  ومن 

الأ�شعار.
رئي�ض  اأكد  ذاته،  ال�شدد  ويف 
للتجار  الوطنية  اجلمعية 
بولنوار  الطاهر  واحلرفيني 

والفواكه  اخل�رش  اأ�شعار  اأن 
عرفت انخفا�شا مبعدل 30 اإىل 
40 دينارا للكيلوغرام الواحد، 
للحوم  بالن�شبة  دينارا  و20 
متو�شط  بلغ  التي  البي�شاء 
 200 ح��دود  وطنيا  �شعرها 
دينار، م�شيفا اأن اأ�شعار املواد 

هي  عرفت  العامة  الغذائية 
وثباتا خالل  ا�شتقرار  الأخرى 
�شهر  من  الثاين  الأ�شبوع 
اإىل  ذل��ك  مرجعا  رم�شان، 
يف  وا�شتقرار  العر�ض  وفرة 
ال�شنوات  مع  مقارنة  الطلب 

املا�شية.

االأمر الذي جعل املواطن يتنف�ص ال�سعداء 

عرفت اأ�سعار اخل�سر والفواكه، خالل االأ�سبوع الثاين من �سهر رم�سان، ا�ستقرارا ب�سبب توفر ال�سلع وتنوعها، مقابل ركود احلركة التجارية 
مقارنة مع ال�سنوات املا�سية.

منظمة اأولياء التالميذ:

 تاأجيل امتحاين 
“البيام” 

و”البكالوريا” غري 
منطقي

لأولياء  الوطنية  املنظمة  رئي�ض  اأكد 
قرار  اأن  زينة،  بن  علي  التالميذ، 
بتاأجيل  القا�شي  ال���وزراء  جمل�ض 
التعليم  و�شهادة  البكالوريا  امتحاين 
“غري  �شبتمرب  �شهر  اإىل  املتو�شط 
باأن  زينة  بن  علي  املنطقي”.واأ�شار 
امتحان  اجتياز  املقبلني على  التالميذ 
ميكنهم  ل  املتو�شط  التعليم  �شهادة 
واملكت�شبات  باملعارف  الحتفاظ 
مهما  اأ�شهر،   6 من  لأزيد  املح�شلة 
اأو  ال��ف��ردي  التح�شري  حجم  ك��ان 
درو�ض الدعم، وهي نف�ض الإ�شكالية 
املقبلني  للتالميذ  بالن�شبة  املطروحة 
البكالوريا،  امتحان  اجتياز  على 
اإ�شافة اإىل انعكا�شات حجم ال�شغط 
النف�شي الذي تعر�ض له التالميذ يف 

كال الطورين وحميطهم العائلي.
اأولياء  منظمة  رئي�ض  ثمن  باملقابل، 
التي  ال���ق���رارات  ب��اق��ي  التالميذ 
املو�شم  ب�شاأن  الوزراء  اتخذها جمل�ض 
مقرتحات  �شمنتها  والتي  الدرا�شي 
ل��ل��وزارة  قدمتها  ال��ت��ي  املنظمة 
ال�شانكيام  امتحان  كاإلغاء  الو�شية، 
واحت�شاب الف�شلني الأول والثاين مع 
لالنتقال  القبول  معدلت  تخفي�ض 

ق/ولل�شنة املوالية.

رئي�ص اجلمهورية 
يعد بالتكفل 

بان�سغاالت الريا�سية 
اإيبو" "اإينا�ص 

 ، تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ض  وع��د 
اإيبو"  "اإينا�ض  التن�ض  الريا�شية اجلزائرية، ولعب 
من�شور  الرئي�ض، يف  واأكد  بان�شغالتها.  بالتكفل 
اأطلقه عرب �شفحاته الر�شمية يف مواقع التوا�شل  
هذه  ت�شيع  اأن  ميكن  ل  اجلزائر  باأن  الجتماعي، 

املوهبة.
وجاء يف ر�شالة تبون اإىل الريا�شية اإيبو "ل ميكن 
اإينا�ض  مثل  ريا�شيًة  موهبًة  ُت�شّيع  اأن  للجزائر 
يف  العطاء،  زهرة  و  العمر  مقتبِل  يف  وهي  اإيبو 
يربعون  جزائريني  ينجُب  ما  ن��ادًرا  اخت�شا�ٍض 
والريا�شة  ال�شباب  وزارة  �شتتكفل  فيه.عاجاًل، 
لك  ومتنياتي  وم�شاندتي   دعمي  كل  بان�شغالك. 
بالنجاح اإن �شاء الله"                                  ق/و

ا�ستمرار اأزمة ندرة حليب االأكيا�ص 
رغم تطمينات الديوان بوفرتها

جتار ميتنعون عن بيع املادة ل�سعف هام�ص الربح

الوطني  ال��دي��وان  تطمينات  رغ��م 
طيلة  الأكيا�ض  حليب  بوفرة  للحليب 
اأي  ت�شجيل  وع��دم  رم�شان،  �شهر 
اأنه  اإل  التوزيع  �شل�شلة  يف  تذبذب 
اأ�شبوعني  مرور  بعد  العك�ض  لوحظ 
يزال  ل  اأي��ن  الف�شيل،  ال�شهر  من 
احلليب  ندرة  من  ي�شتكون  املواطنون 
العا�شمة  بلديات  معظم  يف  املدعم 
و�شواحيها، الأمر الذي يطرح ت�شاوؤل 

عن �شبب اخللل امل�شجل.
اأن  اأك���دوا  الذين  التجار  وح�شب   
من  جدا  حم��دودة  بكميات  التموين 
الكبري  الطلب  تغطي  ل  احلليب 
تذمر.  من  يزيد  ما  يوميا،  للمواطنني 
العام  املدير  الرئي�ض  �رشح  وباملقابل، 
وم�شتقاته  للحليب  الوطني  للديوان 

اأن  املا�شي،  اخلمي�ض  �شواملية،  خالد 
التي  وم�شتقاته  احلليب  بيع  وحدات 
للحليب  العمومي  املجمع  اأن�شاأها 
خمتلف  عرب   ،2020 بداية  »جبيلي«، 
بلديات الوطن، تهدف اإىل التحكم يف 
املدعم  الأكيا�ض  حليب  توزيع  عملية 

وم�شتقات احلليب باأ�شعار معقولة.
موزعي  نقابة  ممثل  اأكد  �شياق،  ويف 
اأن   ، العا�شمة،  باجلزائر  �شعبة احلليب 
15 باملائة من موزعي احلليب توقفوا 
وزارة  رف�ض  ب�شبب  العمل  ع��ن 
ربحهم،  هام�ض  يف  الزيادة  التجارة 
الأمر الذي �شاهم بقوة يف وجود اأزمة 
وحمالت   املقاهي  غلق  رغ��م  حليب 

احللويات.                  
                         ق/و

املجاهد عمر بوداود يف ذمة اهلل
الرئي�ص ال�سابق لفيدرالية جبهة التحرير بفرن�سا

و  املجاهد  رب��ه  ج��وار  اإىل  انتقل 
جبهة  لفيدرالية  ال�شابق  الرئي�ض 
عمر  لفرن�شا  الوطني  التحرير 
�شابيل  ل  اك�ض  مبنطقة  ب���وداود 
�شنة   95 ناهز  عمر  عن  اأملانيا  يف 
اأق��رب��ائ��ه.ول��د  ل��دى  علم  ح�شبما 
رئي�ض  اآخر  كان  الذي  ب��وداود  عمر 
الوطني  التحرير  جبهة  لفيدرالية 
�شنة  يف   )1957-1962( لفرن�شا 
تيزي  بولية  اأزوب��ار  بقرية   1924
مدينة  من  قريبة  قرية  هي  و  وزو 
تيقزيرت.و قد انتقل والداه اإىل قرية 
على  ليتح�شل  در�ض  حيث  تاورقة 

التحق  الفالحة.  مهند�ض يف  �شهادة 
ال�شعب  بحزب  �شاب  وهو  الفقيد 
حتت  ين�شط  ك��ان  حيث  اجل��زائ��ري 
زروايل  الوطني  املنا�شل  اإ���رشاف 
�شنة  ال�شجن  زجه يف  و  توقيفه  .مت 
اأعمال  يف  م�شاركته  نظري   1945
اأطلق �رشاحه  ثم  القبائل  مترد مبنطقة 
1947 ب�شبب  ليعاد �شجنه يف �شنة 
ن�شاطاته يف املنظمة اخلا�شة .و بعد 
�شارك  التحريرية  الثورة  ان��دلع 
بوداود  من�شور  �شقيقه  جانب  اإىل 
قبل  باملغرب  الأ�شلحة  جمع  يف 
جبهة  فيدرالية  راأ���ض  على  تعيينه 

 1957 يف  لفرن�شا  الوطني  التحرير 
بف�شل  و  رم�شان  عبان  طرف  من 
بها  يتمتع  كان  التي  التنظيم  روح 
ا�شتمرارية  على  احلفاظ  من  متكن 
يف  الوطني  التحرير  جبهة  ن�شاط 
فرن�شا مدة خم�ض �شنوات من خالل 
التي  الثانية  باجلبهة  يعرف  ما  فتح 
الوطني  التحرير  جلي�ض  �شمحت 
على  الثورية  ن�شاطاته  بتنظيم 
تراب امل�شتعمر . و كان الفقيد اأي�شا 
 17 ملظاهرات  الرئي�شي  املخطط 

اأكتوبر 1961.
ق/و

توقيف 8 جتار 
خمدرات بتلم�سان 

وعني متو�سنت 
وغليزان

اأوقف عنا�سر الدرك الوطني خالل عمليات 
متو�سنت  وعني  تلم�سان  من  بكل  منف�سلة 
جتار   )08( ثمانية  وغليزان/ن.ع.2، 
من  كيلوغرام   )19،6( بحوزتهم  خمدرات 
احلدود  حر�ص  �سبط  فيما  املعالج،  الكيف 
)6680( قر�ص مهلو�ص بالطارف/ن.ع.5، 

ق/وح�سب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

تاأجيل دورة فرباير املا�سي اىل �سبتمرب يف قطاع 
التكوين املهني 

 فيما يتم افتتاح دورة تكوين جديدة منت�سف اأكتوبر

اجتماعه  يف  ال���وزراء  جمل�ض  ق��رر   
ال�شيد  اجلمهورية،  رئي�ض  برئا�شة 
النطالق  تاأجيل  تبون،  املجيد  عبد 
الفعلي للتكوين بالن�شبة للمرتب�شني 
فرباير  ل��دورة  امل�شجلني  واملتكونني 
القادم  �شبتمرب  دورة  اإىل  املا�شي 
للعام  جديدة  تكوين  دورة  وافتتاح 
منت�شف  من  ابتداء  املقبل  الدرا�شي 

�شهر اأكتوبر 2020.
اجلمهورية  لرئا�شة  بيان  يف  وج��اء 
اأنه  ال���وزراء،  جمل�ض  اجتماع  عقب 
التكوين  لقطاع  بالن�شبة  ت��ق��رر، 
النطالق  "تاأجيل  املهنيني،  والتعليم 
الفعلي للتكوين بالن�شبة للمرتب�شني 
فرباير  ل��دورة  امل�شجلني  واملتكونني 
القادم  �شبتمرب  دورة  اإىل  املا�شي 
للعام  جديدة  تكوين  دورة  وافتتاح 

منت�شف  من  ابتداء  القادم  الدرا�شي 
بالن�شبة  2020".اأما  اأكتوبر  �شهر 
ترب�ض  يف  امل��وج��ودي��ن  للمتمهنني 
باملوؤ�ش�شات  "اللتحاق  فيمكنهم 
اخلا�شة  اأو  ال��ع��ام��ة  القت�شادية 
ي�شتاأنف  عندما  فيها  امل�شجلني 

املناق�شة  "برجمة  تقرر  العمل".كما 
اخلا�شة باملتعلمني واملتكونني املعنيني 
بنهاية التكوين يف جوان 2020 خالل 
ال�شنة  من  و�شبتمرب  ج��وان  �شهري 

اجلارية"، ح�شب بيان جمل�ض الوزراء.
ق/و

القدرة ال�سرائية انخف�ست بـ50 
باملائة يف اجلزائر

اخلبري االقت�سادي هواري تيغر�سي يوؤكد:

وع�شو  القت�شادي  اخلبري  اأك��د 
ال�شعبي  باملجل�ض  املالية  جلنة 
اأن  تيغر�شي،  ه��واري  الوطني، 
اجل��زائ��ر  يف  ال�����رشائ��ي��ة  ال��ق��درة 
الع�رش  يف  باملائة  ب50  انخف�شت 

الأخرية. �شنوات 
حديثه  يف  تيغر�شي  هواري  ورحب 
"القناة  اجل��زائ��ري��ة  الإذاع����ة  م��ع 
جمل�ض  اجتماع  بقرارات  الأوىل"، 
ال��ق��درة  تخ�ض  ال��ت��ي  ال����وزراء 
كافية  غري  اإياها  معتربا  ال�رشائية، 
يف  ال�رشائية  ال��ق��درة  اأن  م��وؤك��دا 
باملائة   50 ب�  انخف�شت  اجل��زائ��ر 

داعيا  الأخ��رية  �شنوات  الع�رش  يف 
لالأجور  متحرك  �شلم  اعتماد  اإىل 
الت�شخم.  بن�شبة  اأ�شا�شا  يرتبط 
اإىل  القت�شادي،  اخلبري  دعا  كما 
حول  مو�شع  نقا�ض  فتح  ���رشورة 
و�شمان  والقت�شاد  املالية  ق�شايا 
،م�شددا على �رشورة  اأكرث  �شفافية 
يف  وال�رشكاء  املخت�شني  اإ���رشاك 
و�شفت  التي  القطاعات  حتديد 
من  امل�شتثناة  بالإ�شرتاتيجية 
و�شفه  ما  منتقدا   ،51/49 قاعدة 
والبريوقراطية  الإدارة  بتغول 
املعرقلة لال�شتثمار.                ق/و

موجة حر ت�سرب الواليات ال�سرقية 
والو�سطى بداية من اليوم 

على  لالرتفاع  �شتعود  احلرارة  درجات  اأّن  اجلوية،  الأر�شاد  م�شالح  اأفادت 
الوليات ال�رشقية والو�شطى بداية من اليوم الثالثاء. وح�شب ذات امل�شالح، 
قدوم  ب�شبب  حارة  �شتكون  والو�شطى  ال�رشقية  الوليات  على  الأجواء  فاإن 
هواء �شاخن من الواحات و�شمال ال�شحراء.و�شت�شل درجات احلرارة على هذه 
الأجواء على  اأن  اجلوية،  الأر�شاد  مئوية.واأكدت م�شالح  درجة   38 الوليات 
الوليات الغربية �شتبقى م�شتقرة مع درجات حرارة ف�شلية ترتاوح ما بني 20 
و25 درجة مئوية فقط.                                                                       ق/و



بعدما حتولت اإىل ثقب اأ�سود التهم املاليري وتورط فيه عدة وزراء �سابقني

العجــالت نفخ  م�سانع  كــابـو�ص  نهــايـة 

لوؤي ي
-------------------

اإع��ف��اءات  باإلغاء  القا�شي  وال��ق��رار 
تركيب  لقطاع  جمركية  و  �رشيبية 
احلكومات  كانت  ال�شيارات  جتميع  و 
بعدما  �شنوات  قبل  اأقرتها  ال�شابقة 
ال�شيارات  ا�شترياد   ،2013 اأوقفت عام 
ا�شتريادها  فاتورة  باأن  مربرة  اجلديدة، 

دولر. مليارات   6.5 بلغت 
اإعفاءات  املتعاقبة  احلكومات  وقدمت 
تركيب  مل�شانع  جمركية  و  �رشيبية 
هذه  لتوطني  ال�����ش��ي��ارات،  جتميع  و 
الإدم���اج  ن�شبة  رف��ع  و  ال�شناعة، 
اأج���زاء  و  ق��ط��ع  )���ش��ن��اع��ة  امل��ح��ل��ي 

حمليا(. ال�شيارات 
انتقادات  حينها  الإج��راء  هذا  ولق��ى 
امل�شانع  اأ�شحاب  لأن  خرباء،  من  حادة 
و  �رشيبية  اإع��ف��اءات  من  ا�شتفادوا 
يف  باملقابل  وف�شلوا  كبرية،  جمركية 

لل�شيارات. حملية  �شناعة  اإيجاد 
التحفيز  ق���رارات  ح��زم��ة  و�شمحت 
ا�شترياد  اإىل  بالعودة  القت�شادي 

اخلارج. من  اجلديدة  ال�شيارات 
التي  ال��ع��م��وم��ي��ة  اخل��زي��ن��ة  وك��ان��ت 
املتهمني  �شد  مدين  كطرف  تاأ�ش�شت 
ال�شيارات  تركيب  م�شانع  ملف  يف 
جراء  تكّبدتها  التي  اخل�شائر  ق��ّدرت 
التي  امل�����رشوع��ة  غ��ري  الم��ت��ي��ازات 
من  اأعمال  رجال  ثالثة  عليها  حت�شل 
مليار   12800 م��ن  ب��اأك��رث  املّتهمني 

. �شنتيم
جمل�ض  اج��ت��م��اع  خ���الل  ت��ق��رر  ك��م��ا 
 51/49 الوزراء اإعادة النظر يف قاعدة 
اخل��ا���ش��ة ب��ال�����رشاك��ة م��ع الأج��ان��ب، 

الإ�شرتاتيجية. القطاعات  با�شتثناء 
امل�شاريع  كافة  يف  اجلزائر  تطبق  و 
قاعدة  القت�شادية  ال��ق��ط��اع��ات  و 
منح  اأ�شا�ض  على  الأجنبية  لل�رشاكة 
 49 و  اجل��زائ��ري،  للطرف  باملئة   51

الأجنبية. للجهة  باملئة 
يف  القاعدة  ه��ذه  اجل��زائ��ر  واعتمدت 
ومن   ،2009 ل�شنة  امل��ال��ي��ة  ق��ان��ون 
ال�شفعة،  حق  اإلغاء  اجلديدة  التدابري 
"الرتخي�ض  ت�شمية  حملها  يحل  اأن  و 
دون  الأجنبية"،  لال�شتثمارات  امل�شبق 

اإ�شافية. تفا�شيل 
يف  اأُق���ر  ق��ان��ون  ه��و  ال�شفعة  ح��ق  و 

اأ�شول  بيع  منع  للدولة  يتيح  و   ،2009
جلهات  حملية  اأو  اأجنبية  ���رشك��ات 
مينح  و  خا�شة،  حملية  اأو  اأجنبية  اأخرى 

�رشائها. حق  الدولة 
حق  ا�شتعمال  يكون  باأن  تبون  وجه  و 
الأول،  الوزير  اخت�شا�ض  من  ال�شفعة 
خرباء،  طرف  من  عميقة  درا�شة  بعد 
تنازل  لأي  بالن�شبة  ال�شاأن  كذلك  و 
الأجنبية  ال�رشكات  بني  الأ�شهم  عن 

باجلزائر. النا�شطة 
على  الوزراء  اجتماع جمل�ض  �شادق  و 
اجلارية. لل�شنة  التكميلي  املالية  قانون 
اجلزائر  اإليه  تلجاأ  ما  عادة  القانون  و 
اإق���رار  اإىل  ي��ه��دف  احل��اج��ة،  ح�شب 
تغيري  اأو  جديدة  مالية  خم�ش�شات 
و  اأخرى  اإيجاد  اأو  ي��رادات  اإ تقديرات 

جديدة. بنفقات  الرتخي�ض 

اأنهت حزمة قرارات الرئي�ص عبد املجيد تبون للتحفيز االقت�سادي كابو�ص م�سانع تركيب ال�سيارات بعدما خلقت 
اأزمة اقتناء مركبة ب�سعر معقول.  

تاأجيل حماكمة علي حداد ومراد عوملي
 يف ملف تركيب ال�سيارات

اإىل تاريخ الـ15 من جوان املقبل  

اأم�ض  اأحممد  �شيدي  حمكمة  اأجلت 
و  الأع��م��ال  رج��ل  ق�شية  الث��ن��ني، 
و  حداد  علي  املايل  الكارتل  �شاحب 
"�شوفاك"  جممع  �شاحب  عوملي  مراد 
 15 ال� تاريخ  اإىل  ال�شيارات  لرتكيب 

املقبل. جوان  �شهر  من 
ال��ذي  الأول  امل��ل��ف  يت�شمن  و 
من  با�شتفادته  ح��داد  علي  يخ�ض 
جمركية  و  عقارية  امتيازات  عدة 
طلبيات  اح��ت��ك��ار  بنية  ومينائية 
  275 ب� الظفر  و  العمومية  الإدارة 
قر�ض   452 و  ع��م��وم��ي��ة  �شفقة 
على  ال�شتيالء  اإىل  بالإ�شافة  بنكي، 
ملجمع  التابع  الإ�شمنت  م�شنع  اأ�شهم 

غليزان. بولية  "جيكا" 
ف�شال عن احل�شول عن �شفقات غري 
ال�شيارات  تركيب  جمال  يف  قانونية 
انطلقت  العمومية.و  الأ�شغال  و 
العا�رشة  ال�شاعة  حدود  يف  اجلل�شة  
فيها  يتم  مل  التي  و  �شباحا،  ربع،  و 
لتعليمة  تطبيقا  املتهمني،  اإح�شار 
تقلي�ض  اإط���ار  يف  ال��ع��دل،  وزارة 
ال��ق��اع��ات  يف  الأ���ش��خ��ا���ض  جت��م��ع 
ملنع  اح��رتازي��ة  ك��اإج��راءات  املغلقة، 

"كورونا"  فريو�ض  ع��دوى  انت�شار 
يف  "كوفيد19".ويتابع  امل�شتجد 
علي  الأعمال  رجل  جانب  اإىل  امللف 
طلعي   ، اأويحي  اأحمد  من  كل  حداد، 
عبد  قا�شي   ، حمجوب  بدة  بوجمعة، 
ال�شالم  عبد  ب��و���ش��وارب   ، ال��ق��ادر 
عبد  زوخ  ال��ق��ادر،  عبد  بوعزقي   ،
ق�شية  يف  وه��ذا  اآخ��رون،  و  القادر 
و  عقارية  امتيازات  على  ح�شوله 
طلبيات  احتكار  بنية  و   جمركية 
ب�شفقات  والظفر  العمومية  الإدارة 

. مية عمو
الأعمال مراد عوملي،  اأما ق�شية رجل 
ال�شيارات،  تركيب  مبلف  تتعلق  فهي 
�شابقون  وزراء  فيه  يتابع  حيث 
بو�شوارب،  اأوي��ح��ي��ى،  غ��رار  على 
تاأجيل  مت  فقد  يو�شفي.لالإ�شارة  و 
ط��رف  م��ن  تلقائيا  ح���داد  ق�شية 
الق�شيتني  حت��ال  ريثما  املحكمة، 
حيث  اأحم��م��د،  �شيدي  حمكمة  اىل 
ال�شم  ق�شية  املحكمة  �شتناق�ض 
رجل  بق�شية  يتعلق  فيما  عدمه  من 
الأعمال الأخر حمي الدين طحكوت.
لوؤي ي
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والة يلزمون التجار وزبائنهم بارتداء 
الكمامات وغرامات للمخالفني

اأكدوا على اإجبارية احرتام التباعد بني االأفراد للم�سافة االآمنة داخل املحالت

قرارات  �شن  اإىل  وليات  عدة  جلاأت 
"كورونا"  وباء  تف�شي  متنع  احرتازية 
الزبائن  و  التجار  اإجبار  راأ�شها  على 
دخول  قبل  الكمامات  ارت��داء  على 
ورقلة،  ولية  وايل  املحالت.واأ�شدر 
تعليمات  بو�شتة،  ال�شديق  بكر  اأبو 
من  للحد  جديدة  احرتازية  واإجراءات 
تقرر  كورونا".بحيث   " وباء  انت�شار 
يف  الواقية  الكمامات  ارتداء  اإجبار 
و10  التجارية،  وامل��راك��ز  املحالت 

للمخالفني. غرامة  دينار  األف 
و  التجار  اجلزائر  ولية  اأعلمت  كما 
مبزاولة  لهم  �شمح  الذين  احلرفيني 
الأقنعة  ارت��داء  باإلزامية  جتارتهم 
كوفيد  كورونا  فريو�ض  من  الواقية 
على  حفاظا  البيان"  يف  19.وجاء 
تفعيل  اإطار  يف  و  املواطنني،  �شحة 
كورونا  فريو�ض  من  الوقاية  تدابري 
مكافحته،  و  )كوفيد19-(  امل�شتجد 
اإىل  اجل��زائ��ر   ولي��ة  م�شالح  تنهي 
الف�شاءات  و  املحالت  اأ�شحاب  علم 
مبمار�شة  لها  مرخ�ض  ال  التجارية 
هم  ملزمون  اأنهم  التجارية،  اأن�شطتها 
و  الكمامات  بارتداء  م�شتخدميهم  و 
كذا احرتام كافة التدابري ذات ال�شلة 

. الجتماعي"  التباعد  باحتياطات 

اجل��زائ��ر  ولي���ة  م�شالح  ختمت  و 
ب��ت��ح��ذي��ر ك���ل م���ن ي��خ��ال��ف ه��ذه 
اللجوء  عنها  �شيرتتب  الإج��راءات، 
و  املحالت  لهذه  الإداري  الغلق  اإىل 

الف�شاءات". 
ال�شلف  ولي��ة  وايل  ا�شدر  ب��دوره 
ل���زام ال��ت��ج��ار  ق����رارا ي��ق�����ش��ي ب���اإ
الزبائن  اإىل  اإ�شافة  وم�شتخدميهم 
ممار�شة  ث��ن��اء  اأ الكمامة  ب��ارت��داء 
مواجهة  تدابري  اإط��ار  يف  ن�شاطهم 
البيان  ك��ورون��ا.واأ���ش��ار  انت�شار 
اإجبارية  اإىل  ال��وايل،  عن  ال�شادر 
للم�شافة  الأفراد  بني  التباعد  احرتام 
املخت�شون  يقدرها  التي  و  الآمنة 
الزبائن  ب��ني  واح��د  م��رت  م��ن  ب��اأك��رث 
ذلك  و  امل��ح��الت  وع��م��ال  اأنف�شهم 
املحالت  داخ��ل  الزدح���ام  لتفادي 
ن�شاطها،  مت��ار���ض  م��ازال��ت  ال��ت��ي 
اإىل  بال�شلف  الأول  امل�شوؤول  وهدد 
اإىل  يتعر�شون  للقرار  املخالفني  اأن 
الغلق  منها  فورية  عقابية  اإجراءات 
اأن  املتوقع  للمحالت،ومن  الإداري 
جائحة  مبتابعة  املخت�شة  اللجنة  تقوم 
لتقييم  ميدانية  ب��زي��ارات  كورونا 
الإجراءات. لهذه  التجار  احرتام  مدى 
لوؤي ي

جمعية العلماء توؤكد:

يتوافق مع هوية اجلزائر اأن  الد�ستور يجب 
امل�شلمني  ال��ع��ل��م��اء  ج��م��ع��ي��ة  اأك�����دت 
�شتدر�ض  اأنها  الأح���د،  اجلزائريني،اأم�ض 
الد�شتور  م�شودة  يف  املقرتحة  التعديالت 
اجلديد مادة مادة، والنظر يف مدى موافقتها 
لهوية اجلزائر وتاريخها املجيد، وعدم جتاوز 
ف�شل  الذي  املجتمع  مل�رشوع  امل�شودة  هذه 

الإجماع  ميثل  الذي  نوفمرب  اأول  بيان  فيه 
الوطني.وقالت اجلمعية يف بيان ن�رشته عرب 
�شفحتها الر�شمية على في�شبوك اإن “الذين 
ي�شتعجلون موقف جمعية العلماء امل�شلمني 
تعديل  م�����ش��ّودة  وثيقة  م��ن  اجل��زائ��ري��ني 
لالإثراء  عنها  الإف���راج  مت  التي  الد�شتور 

جلمعية  اأن  يدركوا  اأن  نرجو   ، والنقا�ض 
مثل  يف  تنظر  وموؤ�ش�شات  هياكل  العلماء 
والتداول  املعّمقة  بالدرا�شة  الق�شايا  هذه 
التي  “اجلمعية  اأن  البيان  والت�شاور”.واأكد 
�شلمية  على  احلفاظ  يف  كبريا  بالء  اأبلت 
رغم   � واجباتها  واأدت   ، ال�شعبي  احل��راك 

الوطن  حماية  يف   � تلقتها  التي  ال�شهام 
احلل  على  بقوة  دافعت  و  يتهدده  كان  مما 
اختطاف  اأحدثها  التي  لالأزمة  الد�شتوري 
الدولة من طرف جماعة مل يهمها اأمر الوطن 
بقدر ما كان همها احل�شول على امتيازات 
�شعارها  م�رشوعة،  غ��ري  بطرق  وم��غ��امن 

وليذهب  الذاتية  امل�شلحة  حتقيق  ذلك  يف 
الوطن اإىل اجلحيم”. وتابع امل�شدر: “اإن هذه 
اجلمعية املباركة لن تخذل الوطن اليوم وهو 
ي�شري  الذي  الجتماعي  العقد  لإقرار  يتهياأ 
مبقت�شاه اأبناء وبنات الوطن حكاما وحمكو
مني”.                                                     ق/و

حممد  الوطنية،  الرتبية  وزير  ك�شف 
�شحفية،  ن���دوة  خ���الل  واج���ع���وط، 
للطور  بالن�شبة  النتقال  معدل  اأن 
فيما   4.5/10 �شيكون  الب��ت��دائ��ي 
للطورين  بالن�شبة  احت�شابه  �شيتم 

.9/10 املتو�شط  و  الثانوي 
الرئي�ض  قرار  واجعوط،  الوزير  ثمن  و 
امتحانات  تاأجيل  تبون،  املجيد  عبد 
الأ�شبوع  اإىل  الثانوي  التعليم  نهاية 
تاأجيل  و  �شبتمرب  �شهر  من  الثالث 
املتو�شط  التعليم  نهاية  امتحانات 
مت  فيما  منه،  ال��ث��اين  الأ���ش��ب��وع  اإىل 
التعليم  مرحلة  نهاية  امتحان  اإلغاء 

البتدائي.
اأن  الوطنية،  الرتبية  وزي��ر  اأك��د  و 
لفائدة  تقدميها  مت  ال��ت��ي  ال��درو���ض 
معنية  لي�شت  ب��ع��د،  ع��ن  التالميذ 
���رشورة  اإىل  م�شريا  بالمتحانات، 

التهيئة  و  للمراجعة  التالميذ  عودة 
اأوت. �شهر  نهاية 

جمل�ض  اج��ت��م��اع  خ���الل  ت��ق��رر  و 
الرتبية،  قطاع  بخ�شو�ض  ال���وزراء 
التعليم  مرحلة  نهاية  امتحان  اإلغاء 
امتحان  اإج��راء  تقرر  كما  البتدائي. 
الأ�شبوع  يف  املتو�شط  التعليم  �شهادة 

�شبتمرب. �شهر  من  الثاين 
���ش��ه��ادة  ام��ت��ح��ان  اإج����راء  �شيتم  و 
من  الثالث  الأ�شبوع  يف  البكالوريا، 
لالنتقال  بالن�شبة  اأما  �شبتمرب  �شهر 
و  املتو�شط  و  البتدائي  التعليم  يف 
�شيكون  اآخر،  اإىل  الثانوي من م�شتوى 
و  الأول  الف�شلني  معدل  باحت�شاب 

القبول. معدل  تخفي�ض  و  الثاين 
املدر�شي  الدخول  تاأجيل  تقرر  كما 
اإىل   ،-2021  2020 الدرا�شي  للعام 

اأكتوبر. �شهر  بداية 

هذه  تطبيق  اأن  الوزراء  جمل�ض  اأكد  و 
يظل  التعليم،  اأطوار  كل  يف  التدابري 
يف  ال�شحي  الو�شع  بتح�شن  مرهونا 

البالد.
اإط��الق  عن  تبون،  الرئي�ض  اأعلن  و 
عمومية  مو�شوعاتية  تلفزيونية  قناة 
عرب  تبث  بعد  عن  بالتعليم  خا�شة 
األكوم�شات  اجلزائري  ال�شناعي  القمر 

 .-1
يف  ال��درو���ض  بتقدمي  القناة،  تهتم  و 
كل  تالميذ  ل�شالح  التخ�ش�شات  كل 
المتحانات  اأق�شام  خا�شة  الأط��وار 

. ئية لنها ا
 19 ل�  املوافق  الطالب  يوم  حتديد  مت  و 
ملا  البث،  لبداية  موعدا   2020 ماي 
رمزية  دللة  من  التاريخ  هذا  يكت�شيه 

لبالدنا. بالن�شبة 
لوؤي ي

هذه تفا�سيل معدالت االنتقال الأطوار االبتدائي واملتو�سط 
والثانوي 

املقبلون على �سهادة التعليم املتو�سط والبكالوريا �سيلتحقون باملدار�ص نهاية اأوت
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04احلدث

اإلغاء عطلة التجار االأ�سبوعية اإىل غاية نهاية �سهر ال�سيام

لوؤي ي
----------

واأكد رزيق يف حوار مع وكالة الأنباء 
اإعادة  يعتزم  القطاع   " اأن  اجلزائرية، 
يف  املبارك  رم�شان  �شهر  بعد  النظر 
عدة اأمور )..( اتخذنا تدابري و اإجراءات 
يف  احلا�شلة  الفو�شى  على  للق�شاء 
بع�ض املجالت و عازمون على اأخلقة 

العمل التجاري يف جميع جوانبه".
حديثا  ن�شبت  وزاري��ة  جلنة  وتدر�ض 
حيث  التجاري  العمل  اأخلقة  م�شاألة 
تعكف على بحث وا�شتق�شاء اأ�شباب 
م�شتوى  على  امل�شجلة  الإ�شكالت 
التجارية،  والفروع  ال�شعب  بع�ض 

ي�شيف الوزير.
خالل  التجاري  للن�شاط  تقييمه  ويف 

املواطن   ": رزيق  قال  رم�شان  �شهر 
ال�شنة  هذه  رم�شان  اأن  متاما  ي��درك 
املا�شية  ال�شنوات  يف  كغريه  لي�ض 
جانفي  منذ  ب��داأت  التح�شريات   )..(
اللقاءات  خمتلف  خالل  من  املا�شي 
م�شتويات  على  تنظم  كانت  التي 
ذات  ال��وزاري��ة  ال��دوائ��ر  مع  متعددة 

ال�شلة والحتاديات والدواوين".
الإج����راءات  اأن  اإىل  رزي���ق  ول��ف��ت 
مع  بالتعاون  رم�شان  قبل  املتخذة 
الأمن  وم�شالح  اأخرى  وزارية  دوائر 
العملية  يف  اآخرين  متدخلني  وبف�شل 
بتحقيق  �شمحت  وجت��ار  فالحني  من 
ا���ش��ت��ق��رار وحم��ارب��ة امل�����ش��ارب��ة و 
الحتكار با�شتثناء ت�شجيل اختاللت 
والفرينة(  )ال�شميد  فقط   مادتني  يف 

ويف �شعبة اللحوم.

وقال الوزير اأن امل�شاربة وخ�شو�شا 
ظاهرة  باتت  املدعمة  املنتجات  يف 
تقت�رش  ول  �شنوات  منذ  ماألوفة 
الو�شع  لكن  فقط،  رم�شان  على 
ظهور  مع  تزامن  الذي  و  العام  هذا 
اتخاذ  ا�شتدعى  كوفيد19-  وب��اء 
اإجراءات �شارمة لردع املحتكرين و 

امل�شاربني.
األف   42 من  اكرث  القطاع  و�شجل 
الأول  ال��ث��الث��ي  خ��الل  مت  ت��دخ��ل 

اأعوان  طرف  من  اجلارية  ال�شنة  من 
رغم  مهامهم  اأجن��زوا  الذين  التجارة، 
احلجر  ف��رتة  خ��الل  النقل  �شعوبة 
ال�شحي بهدف حماربة مافيا التجارة.

وح�شب الوزير فاإن الإجراءات املتخذة 
كوفيد19-  وب��اء  انت�شار  من  للحد 
على  مبا�رش  ب�شكل  اأثرت  البالد  يف 

يرتقب  ك��ان  ال��ذي  ال���وزارة  برنامج 
كل  م�شتوى  على  معار�ض  تنظيم 
تفا�شلية  اأ�شعار  وتطبيق  ولي��ة 

وعرو�ض ترويجية.
لتنظيم  املتخذة  الإجراءات  اإطار  ويف 
رزيق  قال  رم�شان،  خالل  الأ�شواق 
التجار  اإلغاء عطلة  قررت  الوزارة  اأن 
�شهر  نهاية  غاية  اإىل  الأ�شبوعية 

يف  اخللل  اأن  اأك��دت  حيث   ، ال�شيام 
ارتفاع  �شاحبه  الذي  ال�شوق  متوين 
�شببه  كان  ال�شهر  بداية  الأ�شعار  يف 
خروج التجار يف عطلتهم الأ�شبوعية 
)اجلمعة و ال�شبت( مما اأدى اإىل ت�شجيل 
املنتجات  مبختلف  التموين  اختالل يف 
من  الأول  الأ���ش��ب��وع  ب��داي��ة  خ��الل 

رم�شان.

رزيق يك�سف عن م�سعى اأخلقة العمل التجاري لتطهري ال�سوق من امل�ساربني

وزير ال�سحة يوؤكد: 

رفع احلجر ال�سحي مرهون بتح�سن الو�سعية الوبائية
واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة  وزي��ر  اأك��د 
اأن  بوزيد،  بن  الرحمان  عبد  امل�شت�شفيات، 
قرارا  يعد  ال�شحي  احلجر  اج��راءات  رفع 
العام  ال�شحي  بالو�شع  مرتبط  حكوميا 

يف اجلزائر، اإثر تف�شي فريو�ض “كورونا”.
و�شدد بن بوزيد خالل الزيارة امليدانية التي 
احلجر  رفع  �شيتم  اأنه   ، املدية  لولية  قادته 
ووفاة  اإ�شابة  اأي  ت�شجيل  يتم  مل  حال  يف 
بوباء كورونا، م�شريا اإىل اأن الوزارة تعتمد 

على ال�شفافية يف تقدمي الإح�شاءات.
ال�شحة  قطاع  يف  الأول  الرجل  وج��دد 
اجلزائريني خلياطة الكمامات يف  منازلهم، 
خا�شة واأن الكمامات التي ت�شتورد توجه 
بالدرجة  الأوىل  ال�شفوف  عمال  اإىل 

الأوىل.
الزيارات  اإن  املتحدث  قال  ال�شياق  ويف 
ل  الوليات  خمتلف  اإىل  بها  يقوم  التي 
للوقوف  واإمنا  ال�شابات  عدد  زيادة  تعني 

امل�شت�شفيات  خمتلف  عرب  الأو�شاع  على 
وتبادل الآراء بني عمال القطاع.

عدد  زيادة  حال  اأنه يف  اإىل  الوزير  واأ�شار 
مراكز الك�شف فاإنه �شيتم ت�شجيل ارتفاع 
يف عدد ال�شابات بكورونا، متابعا:” حتى 
بتعليمات  املواطنون  يلتزم  مل  ح��ال  يف 
لن  اليوم  اجنازه حلد  ما مت  فاإن كل  الوقاية 

يجدي نفعا”.
ق/و

اأكد وزير التجارة، كمال رزيق، اأن قطاعه �سي�سرع قريبا يف عملية تقييم �سامل واإعادة النظر يف العديد 
من امللفات املتعلقة بالن�ساطات حتت و�سايته، يف اإطار م�سعى "اأخلقة العمل التجاري" الذي يهدف اأ�سا�سا اإىل 

تطهري ال�سوق من امل�ساربني واملحتكرين واملتالعبني باالأ�سعار.

فيما مت �سبط 7290 بي�سة فا�سدة موجهة لال�ستهالك

حجز 5 قناطري حلوم حمراء منتهية 
ال�سالحية بعلي منجلي بق�سنطينة

متكنت قوات ال�رشطة بالأمن احل�رشي ال�شاد�ض علي منجلي رفقة فرقة 
ا�شتهداف  بعد  و  منجلي،   علي  دائرة  باأمن  التنظيم  و  العامة  ال�رشطة 
الأول  املحل  يف  �شبط  من   13 رقم  اجلوارية  بالوحدة  ق�شابة  حملي 
507 كلغ حلوم �شمنهم 20 كغ حلوم حمراء جممدة منتهية ال�شالحية 
بالإ�شافة اإىل 7290 بي�شة غري �شاحلة لال�شتهالك ، و �شبط يف املحل 
 ، لال�شتهالك  اأح�شاء غري �شاحلة  كغ   05 و  دجاج  37 كغ حلوم  الثاين 
الأ�شباب تعود اإىل عدم احرتام �رشوط التخزين و عدم �شالحية املنتوج 
، العملية متت بالتن�شيق مع اأعوان التجارة و البياطرة،  املخالفني مت اإجناز 
يف حقهم ملفات لتخاذ الإجراءات القانونية املنا�شبة �شدهم، و توا�شل 
�رشطة ق�شنطينة يف حماربتها اجلرمية القت�شادية من اجل احلفاظ على 
جائحة  انت�شار  ظل  يف  خ�شو�شا  امل�شتهلك  حماية  و  العامة  ال�شحة 

كورونا و تزامنا و �شهر رم�شان الف�شيل.
علجية عي�ض

مفو�سية �سوؤون الالجئني ت�سيد باإن�ساء اجلزائر مل�ست�سفى ميداين 
يف خميمات الالجئني ال�سحراويني

املتحدة  ال�شامية لالأمم  املفو�شية  اأ�شادت 
ل�شوؤون الالجئني، مببادرة اجلزائر لإن�شائها 
م�شت�شفى ميداين يف خميمات الالجئني 
الذي  الدور  على  موؤكدة  ال�شحراويني، 
توفري  يف  الن�شاين  العمل  هذا  �شيلعبه 

رعاية �شحية لل�شعب ال�شحراوي.

موقعها  ع��ل��ى  امل��ف��و���ش��ي��ة،  وح��ي��ت 
الذي  الن�شاين  العمل  هذا  اللكرتوين، 
الأزمة  من  الفرتة  خالل  ياأتي  اإنه  قالت 
وب��اء  انت�شار  ع��ن  الناجمة  ال�شحية 
الكبري  ال��دور  على  م��وؤك��دة  ك��ورون��ا، 
امليداين  امل�شت�شفى  هذا  �شيلعبه  الذي 

لل�شعب  اجلودة  من رعاية �شحية عالية 
الت�شامن  يوؤكد  ما  وهو  ال�شحراوي، 
ال�شعب  مع  اجلزائري  لل�شعب  القوي 
النباء  وكالة  نقلته  كما  ال�شحراوي، 

ال�شحراوية
ق/و

امل�سروع التمهيدي لقانون املالية التكميلي 2020

تعزيز القدرة ال�سرائية للمواطن وحت�سني املردود اجلبائي للدولة
املالية  لقانون  التمهيدي  امل�رشوع  يهدف   
2020 الذي �شادق عليه  التكميلي ل�شنة 
جمل�ض الوزراء ا اىل تعزيز القدرة ال�رشائية 
للمواطنني، وحت�شني املردود اجلبائي للدولة 
الأجنبية  ال�شتثمارات  على  والنفتاح 
لرئا�شة  بيان  ب��ه  اأف���اد  ح�شبما  اجل���ادة، 

اجلمهورية.
املالية  لقانون  التمهيدي  امل�رشوع  وينطلق 
عليه  �شادق  و  ناق�شه  ال��ذي  التكميلي 
ا�شتثنائي  اجتماع  خالل  ال��وزراء  جمل�ض 
املرئي،  التوا�شل  تقنية  طريق  عن  عقده 
تبون  املجيد  عبد  ال�شيد  رئا�شة  حت��ت 
رئي�ض اجلمهورية، من اإعادة �شبط بع�ض 
 ،2020 املالية  قانون  يف  املدرجة  الأحكام 
للمواطنني،  ال�رشائية  القدرة  "تعزيز  ق�شد 
والنفتاح  للدولة  اجلبائي  املردود  وحت�شني 

على ال�شتثمارات الأجنبية اجلاّدة".
ويف هذا ال�شدد ، وردت يف ن�ض امل�رشوع 
العمل  "متديد  بينها  من  اإج��راءات  عدة   ،
فائدة  من   50% ب�  املقدر  بالتخفي�ض 
اإىل  اجلنوب  مناطق  يف  املحققة  املداخيل 

واإعفاء   ،2025 غاية 
اأو  تقل  التي  الأج���ور 
ت�شاوي 30 األف دج من 
الدخل  على  ال�رشيبة 
الإج��م��ايل اب��ت��داء من 
فاحت جوان القادم، ورفع 
الوطني  الأج��ر  �شقف 
اإىل  امل�شمون  الأدن��ى 
من  ابتداء  دج  األف   20

فاحت جوان اأي�شا".
اأي�شا  الن�ض  يحث  كما 

على "ت�شجيع ومرافقة مبادرات الت�شامن 
الوطني"  القت�شاد  واإنعا�ض  الوطني، 
ال�رشكات  "اإن�شاء  على  اأ�شا�شا  بالرتكيز 
من  جملة  مبنحها  وتطويرها"  النا�شئة 
المتيازات اجلبائية وتنويع اأدوات التمويل 

املوجّهة لها.
اإجراءات  كما �شادق جمل�ض الوزراء على 
"مراجعة  ك�  اجلبائي  امل���ردود  لتح�شني 
وا�شتبدال  الوحيدة،  اجلزافية  ال�رشيبة 
على  بال�رشيبة  الأم��الك  على  ال�رشيبة 

الرثوة، واإخ�شاع ح�شابها ل�شّلم ت�شاعدي".
الت�رشيح  نظام  "اإلغاء  اي�شا  تقرر  كما 
و"اإخ�شاع  احلرة"،  للمهن  امل��راق��ب 
لتدابري  الأ�شهم  اأرب���اح  على  ال�رشيبة 
املنتوجات  على  الر�شوم  ومراجعة  جديدة، 
البرتولية، وال�شيارات اجلديدة" كما تطرق 
والهبات  للخ�شم  القابلة  الأع��ب��اء  اىل 
والإعانات لت�شجيع املتعاملني القت�شاديني 
الت�شامن  مبادرات  ومرافقة  تكثيف  على 

الوطني ملكافحة جائحة كورونا
ق/و

اإنهاء مهام 6 روؤ�ساء دوائر
رئا�شيان  مر�شومان  الر�شمية،  اجلريدة  من  الأخري  العدد  يف  �شدر 
وليات.  6 م�شتوى  على  دوائر  روؤ�شاء   6 مهام  اإنهاء  يت�شمنان 

ويتعلق الأمر باإنهاء مهام - ح�شب اجلريدة الر�شمية، كل من رئي�ض 
�شادق  اجللفة،  دائرة  رئي�ض  بوعلي،  �شالح  بب�شكرة،  الوطاية  دائرة 
خديري.بالإ�شافة  خرية  �شعيدة،  بولية  يوب  دائرة  ورئي�شة  حجار 
اإىل رئي�ض دائرة الغزوات بولية تلم�شان، بودربالة بن الزاير، رئي�ض 
دائرة تي�شم�شيلت،  علي مولي ورئي�ض دائرة �شيدي عمرة بولية 

تيبازة، ال�شيخ زرقاط.

ق/و

اإحباط حماوالت تهريب كميات معتربة 
من الوقود بربج باجي خمتار

بالناحية  خمتار  باجي  بربج  ال�شعبي،  الوطني  للجي�ض  مفارز  حجزت 
الع�شكرية ال�شاد�شة، خم�ض )05( �شاحنات و)05( مركبات رباعية الدفع 
و)81800( لرت من الوقود و)5،75( اأطنان من املواد الغذائية، ح�شب بيان 

لوزارة الدفاع الوطني.
وتفكيك �سبكة للمتاجرة باملهلو�سات وحجز 900 قر�ص 

بتمرنا�ست
اإجرامية،  �شبكة  مترنا�شت  ولية  لأمن  والتحري  البحث  فرقة  فككت 
لالأمن  العامة  للمديرية  من�شور  مهلو�ض، ح�شب  قر�ض   900 وحجزت 

الوطني.
ق/و
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العربي  الطالب  يف  النخيل  ثروة  من  باملائة   70
مهّددة بالزوال

ي�سني حممد 
---------------- 

باملنطقة  الفالحون  ويعاين 
العربي،  الطالب  احل��دودي��ة 
تف�شي  من  ال���وادي،  بولية 
"�شو�شة  وب���اء  وان��ت�����ش��ار 
عدد  يف  البي�شاء"  النخيل 

واحلقول. امل�شتثمرات  من 
ا�شتياءهم  الفالحون  ب��دى  واأ
ال�����ش��دي��د م��ن ان��ت�����ش��ار ه��ذا 
امل��ر���ض اخل��ط��ري ال���ذي ب��ات 
اإىل  م�شريين  نخيلهم،  يهّدد 
الرثوة  هذه  من  باملائة   70 اأن 
ينا�شد  حيث  بالزوال،  مهددة 
امل�شوؤولة  اجلهات  الفالحون 
ثروة  نقاذ  لإ العاجل  التدخل 
بعدما  الف�شاد،  من  التمور 
جذوع  ال�شو�شة  هذه  نخرت 

. لنخيل ا
من  خمت�شني  ف���اأن  وللعلم 
توجهوا  ال��ه��ي��ئ��ات  خمتلف 

حول  للتق�شي  املنطقة  اإىل 
املنت�رش،  املر�ض  هذا  طبيعة 
املحدقة  الأخ��ط��ار  ل��ت��ف��ادي 
�شكاوى  ورود  بعد  بالنخيل، 

الفالحني. من 
ح�شب  الفتاكة  احل�رشة  ه��ذه 
ا���ش��ت��ف��ح��ل  اإن  م���زارع���ني، 
على  �شتق�شي  وج���وده���ا 
النخيل  من  الأ�شجار  مئات 
من  و���ش��ت��ح��د  ب��امل��ن��ط��ق��ة، 

ق��ي��م��ة حم�����ش��ول ال��ت��م��ور، 
خ�شائر  ح�شول  ت��وق��ع  م��ع 
ك��ب��رية ل��ه��م، ك���ون ال��وب��اء 
ل  وا�شع  ب�شكل  انت�رش  اإن 
نه  لأ مطلقًا  مواجهته  ميكن 
وقلب  اجل��ذور  على  يق�شي 
على  ال��ق��درة  دون  النخلة، 
يف  عليه  الق�شاء  اأو  جمابهته 
قتل  دون  يحول  وجيز  ظرف 
تعقيد  من  يزيد  حيث  النخلة، 

من  عددا  اأن  الفالحني،  حالة 
وامل�شتعملة  املتوفرة  املبيدات 
على  الق�شاء  يف  ناجعة  غري 

املر�ض.
وق���د ن��ا���ش��د ف��الح��و اجل��ه��ة 
امل�����ذك�����ورة، امل���دي���ري���ات 
العاجل  التدخل  امل�شوؤولة 
من  ال��ت��م��ور،  ث���روة  ن��ق��اذ  لإ
خالل  من  بها،  املحدق  اخلطر 
الوقائية،  باملبيدات  دعمهم 
كل  اإىل  خمت�شة  جلان  يفاد  واإ

ا�شتثناء. دون  املزارع 
منطقة  ف����اإن  ول���ال����ش���ارة 
معروفة  ال��ع��رب��ي،  ال��ط��ال��ب 
خا�شة  ال��ف��الح��ي،  بطابعها 
وهو  املا�شية،  وتربية  الزراعة 
من  جديًا  تدخاًل  ي�شتدعي  ما 
للحيلولة  املعنية،  اجل��ه��ات 
بكافة  اأ����رشار  وق��وع  دون 

الوباء. هذا  جراء  املحا�شيل 

التي  اأو  القرن  الكبري خلنف�ساء وحيد  االنت�سار  من  الوادي،  بوالية  العربي احلدودية  الطالب  منطقة  ي�ستكي فالحو 
فقدت  فقد  املنطقة  فالحي  وح�سب  النخيل،  ثروة  كبري  ب�سكل  تهدد  التي  البي�ساء"،  النخيل  "�سو�سة  حملًيا  عنها  يطلق 

150 نخلة ب�سبب هذه االآفة. اأزيد من  الفالحة باجلهة 

الوقائية باملبيدات  الفالحني  دعم  النخيل" وغياب  "�سو�سة  انت�سار  ب�سبب 

منذ  ال����وادي  ولي���ة  ت�شهد 
عمليات  رم�شان،  �شهر  بداية 
ن�شطتها  وا�شعة  ت�شامنية 
ع���دة ج��م��ع��ي��ات ف��اع��ل��ة يف 
ج�شور  مد  خالل  من  املجتمع، 
ظل  يف  والتعاون  الت�شامن 
"كورونا"،  ف��ريو���ض  تف�شي 
من  التقليل  اإىل  منها  �شعيا 
تتكبدها  التي  اليومية  املعاناة 
بادرت  حيث  اله�شة،  الفئات 
ت��ل��ك اجل��م��ع��ي��ات ب��ال��ت��ع��اون 
اإىل  والتجار،  املح�شنني  مع 
مئات  ت��وزي��ع  يف  امل�شاهمة 
على  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال���ط���رود 
مبختلف  ال��ف��ق��رية  ال��ع��ائ��الت 
الأح���ي���اء وم��ن��اط��ق ال��ظ��ل، 
وت��وزي��ع  اإع����داد  ج��ان��ب  اإىل 
ال��ع�����رشات م���ن ال��وج��ب��ات 

ال�����ش��اخ��ن��ة ع��ل��ى ال��ع��ائ��الت 
ال�شبيل،  وع��اب��ري  امل��ع��وزة، 
���ش�����ش��ات ال��ع��م��وم��ي��ة  امل��وؤ
وامل�شت�شفيات  واخل��ا���ش��ة، 
خمتلف  من  القادمني  والتجار 
ال����ولي����ات جل��ل��ب اخل�����رش 

لفواكه. وا
حملية،  جمعية  ال�شاأن،  هذا  يف 
ال�شاف"  "مطعم  مع  بالتن�شيق 
 03 عن  يزيد  ما  اخلري،  ورجال 
ظرف  يف  �شاخنة  وجبة  األف 
ال�شهر  من  الأوىل  الأ�شبوعني 
مبادرة  اإط��ار  يف  الف�شيل، 
ال�شائمني،  لإفطار  ت�شامنية 
متطوعا   20 جتنيد  يتم  حيث 
الطهي،  بعمليات  ل��ل��ق��ي��ام 
الوجبات  م��ئ��ات  وتو�شيل 
ملختلف  ي��وم��ي��ا  امل��ح��م��ول��ة 

اجلهات.
تعك�ض  اأخ�����ر،  ج��ان��ب  م���ن 
العمومية  ال�شلطات  جهود 
اجلمعوية،  الفعاليات  وجتند 
املتطوع  ال�شباب  وجمموعات 
حجم  ال���راه���ن،  ال��ظ��رف  يف 
ال���ت���اآزر الج��ت��م��اع��ي ال��ذي 
�شا�شي،  اأ وب�شكل  ي�شتهدف 
احلجر  تداعيات  من  التخفيف 
الوقائية  والتدابري  ال�شحي 
"كورونا"  وب��اء  تفت�شي  من 
مبختلف  ال��ظ��ل  م��ن��اط��ق  ع��رب 

الوادي. ولية  بلديات 
الت�شامنية،  الهبة  هذه  وبرزت 
العديد  م�شاهمة  خ��الل  م��ن 
داري������ة  م���ن ال��ه��ي��ئ��ات الإ
القت�شادية  ���ش�����ش��ات  وامل��وؤ
واملح�شنني  املحلية  واجلمعيات 

انخرطوا  الذين  واملواطنني، 
والتكافل  الت�شامن  جهود  يف 
الج��ت��م��اع��ي م���ع ق��اط��ن��ي 
بالتن�شيق  املعزولة،  املناطق 
جلان  وم�شوؤويل  املنتخبني  مع 

بالبلديات. الأحياء 
وت�������ربز ه������ذه ال���ه���ب���ات 
ال��ت�����ش��ام��ن��ي��ة، ���ش��ي��م اجل��ود 
جيال  امل���ت���وارث���ة  وال���ك���رم 
وادي  �شكان  ب��ني  جيل  ع��ن 
عديد  ب��رزه  اأ ح�شبما  �شوف، 
عن  ع��ربوا  الذين  املواطنني، 
الت�شامن،  ب���روح  مت�شكهم 
تبذلها  التي  للجهود  ودعمهم 
اأجل  من  العمومية  ال�شلطات 
من  واخلروج  للوباء  الت�شدي 

الأزمة. هذه 
ي�شني حممد 

وق��ف��ت ي��وم��ي��ة ال��ت��ح��ري��ر 
خ����الل ا���ش��ت��ط��الع��ه��ا يف 
خم��ت��ل��ف ب��ل��دي��ات ولي���ة 
الن�شوة  اأن  على  ال���وادي 
الأك��رث  اأعمارهن  وملختلف 
ت��خ��وف��ا م��ن وب���اء ف��ريو���ض 
بالذكور  مقارنة   ، كورونا 
الكثري  ي��ب��ايل  ل  ح��ي��ث   ،
املمنوحة  بالتعليمات  منهم 
ال�شحة  وزارة  ق��ب��ل  م��ن 
اجلهات  بني  التنقل  بتفادي 
الأ�شخا�ض  مع  والحتكاك 

الكثري  ���رشح��ت  ح��ني  يف   ،
م��ن��ه��ن ل��ي��وم��ي��ة ال��ت��ح��ري��ر 
الكبري  اهتمامهن  اأن  على 
ومتابعتهن  ب��الإر���ش��ادات 
الأخ���ب���ار اجل���دي���دة ح��ول 
الوقوف  لأج��ل  ال��وب��اء  ه��ذا 
ليه  اإ و�شلت  ما  مدى  على 
منها  خ�شو�شا  العمليات 
املجتمع  ثمارها  يجني  التي 
اإىل  التعر�ض  م��ن  وتوقيه 
 ، املميت  الوباء  هذا  خماطر 
الأطفال  الأمر  هذا  جنب  وقد 

ال�شن  ���ش��غ��ار  خ�شو�شا 
التعليمات  تطبيق  ب��ع��د 
من  امل��م��ن��وح��ة  ال�����ش��ارم��ة 
ط����رف ال���دول���ة ال���وق���وع 
وفريو�شه  امل��ر���ض  ف��خ  يف 
اأنهن  على  ناهيك   ، القاتل 
ودعائه  لله  ت�رشعا  الأقرب 
من  للتخل�ض  ن��ه��ارا  ليال 
دون  ال��ق��ات��ل  ال��وب��اء  ه���ذا 
اخلريية  الأع��م��ال  احت�شاب 
بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  الأخ����رى 
ال��ك��ث��ري م��ن ال��ن�����ش��وة يف 

ال������وادي م��ن��ه��ا م���داوم���ة 
ال�����ش��دق��ات م��ت��م��ث��ل��ة يف 
ال�شعبية  املاأكولت  خمتلف 
نحو  املنطقة  بها  املعروفة 
وك��ذا  واملحتاجني  ال��ف��ق��راء 
للتقليل  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���واد 
خ�شو�شا  ال��وب��اء  ح��دة  من 
حيث   ، ال�شنة  يف  ال�شغار 
مثل  ع�شنا  واإن  ي�شبق  مل 
يف  اخلطرية  م��را���ض  الأ ه��ذه 

  . ال�شابق 
زياد  بو  اأ

ال�شكن  فرع  اأم�ض  يوم  �رشع 
ال�شهيد  مل��ق��ام  امل���ج���اور 
ا�شتالم  يف  البيا�شة  ببلدية 
من  امل�شتفيدين  م��ل��ف��ات 
لأرا�شيهم  املالية  الإع��ان��ة 
ا�شتفادوا  التي  ال�شكانية 
مليون  مبائة  وامل��ق��درة  بها 
ال��ق��ائ��م��ة  ،ووف����ق  �شنتيم 
عرب  عنها  الإع��الن  مت  التي 
الإع��الم  وخلية  املعلقات 
وذلك   ، بالبلدية  والت�شال 
البناء  رخ�ض  اإعداد  اأجل  من 
اخلا�ض  ال�����رشوط  وال��دف��رت 
من  �شيمكنهم  ال��ذي  بهم 
الن��ط��الق وب��داي��ة اإجن���از 
جميع  مت��ام  اإ بعد  �شكناتهم 
املعمول  دارية  الإ الإجراءات 
وعليه   ، ال�شاأن  هذا  يف  بها 
املجل�ض  رئ��ي�����ض  ي��ن��ا���ش��د 
بالبيا�شة   البلدي  ال�شعبي 
التقرب  امل�شتفيدين  جميع 
املمكنة  الآج��ال  ق��رب  اأ ويف 
ال��ذي  داري  الإ املبنى  م��ن 
ي��وج��د ب��ه م��ك��ت��ب ال��ف��رع 
امل���ذك���ور لأج���ل ال�����رشوع 
ل  حتى  ملفاتهم  اإع��داد  يف 
على  العملية  �شري  ث��ر  ي��وؤ
القادمني  امل�شتفيدين  بقية 

اجل��ه��ات  واأن  ل���ش��ي��م��ا   ،
اأعطت  قد  كانت  امل�شوؤولة 
اأجل  من  ال�شارمة  تعليماتها 
امل�شتفيد  املواطن  حت�شي�ض 
داري  الإ ملفه  ي�شّوي  حتى 
وينطلق  ال�شكني  ملرفقه 
الإجناز  عمليات  يف  ب�رشعة 
التح�شي�شات  ت�شوية  بعد 
الأخطاء  يف  الوقوع  لتفادي 
ل��غ��اء  داري������ة وم��ن��ه��ا اإ الإ
ع��دم  ح��ال��ة  ا���ش��ت��ف��ادت��ه يف 
املحدد  الوقت  يف  النطالق 
باملقابل   ، الأ�شغال  لبداية 
الذين  املواطنني  املري  نا�شد 
مالحظات  حقهم  يف  جاءت 
الأخ���رى  ه��ي  ن�����رشه��ا  ومت 
مت�����ام ب��ع�����ض ال��وث��ائ��ق  لإ
حتى  ت�شويتها  يف  الإ�رشاع 
ي���ام  الأ خ��الل  �شمهم  يتم 
ال��ق��ادم��ة ل��ل��ق��ائ��م��ة ال��ت��ي 
والتي  الدولة  اإعانة  �شملتها 
يف  النطالق  من  �شتمكنهم 
ومنها  ملفاتهم  ت�����ش��وي��ة 
لوحداتهم  الأ�شغال  بداية 
�شتخل�شهم  التي  ال�شكنية  
عا�شوها  التي  املعاناة  من 

 . طويلة  لفرتة 
زياد   بو  اأ

وم��رب��و  امل���َوال���ون  ي�شتكي 
الرحل  البدو  مبناطق  املوا�شي 
الأعالف  غالء  من  بالوادي، 
التي  الأزم���ة  ظ��ل  يف  وه��ذا 
انت�شار  جراء  البالد،  بها  متر 
هوؤلء  ويطالب  كورونا.  وباء 
ال��رح��ل،  ال��ب��دو  �شكان  م��ن 
ب�رشورة  املعنية  ال�شلطات 

���ش��ع��ار  اأ يف  ال��ن��ظ��ر  اإع����ادة 
ال�شعري  ل�شيما  الأع���الف 

وم�شتقاتهما. والتنب 
الأغلبية  اأن  املوالون،  ويرى 
على  قادرين  يعودوا  مل  منهم 
نظًرا  ب��ل،  والإ الأغنام  تربية 

الأعالف. لغالء 
ي�شني حممد 

املتخذة  الإج��راءات  اإط��ار  يف 
الوادي  ولية  امن  طرف  من 
ال���ه���ادف���ة ل��ل�����ش��ه��ر ع��ل��ى 
للقوانني  امل��واط��ن��ني  اح���رتام 
ال�����ش��ادرة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  و 
ال�شحي  احلجر  بخ�شو�ض 
ال�شابعة  من  املمتد  اجلزئي  
ال�شابعة  غ��اي��ة  اإىل  م�شاء 
قطاع  ك��ام��ل  ع��رب  �شباحا 
الخ��ت�����ش��ا���ض ���ش��ط��ر ام��ن 
ولي����ة ال������وادي ب��رن��اجم��ا 
ال��ت��زام  ل�شمان  عملياتيا 
ال�شحي  باحلجر  ال�شكان 
ت�شكيالت   و�شع  خالل  من 
م�شتوى  على  ومتنقلة  ثابتة 

م���ف���رتق���ات ال���ط���رق ك��ذا 
دوري����ات  راك��ب��ة وراج��ل��ة 
بلغ  الذين  املخالفني   ل��ردع 
اإىل  احلجر  بداية  منذ  عددهم 
�شخ�ض   2570 ه��ذا   يومنا 
بتدابري  التقيد  خالفوا  مم��ن 
اأين  ال�شحي   اجلزئي  احلجر 
ر�شمية  حم��ا���رش  حت��ري��ر  مت 
للجهات  اإر�شالها  و  �شدهم 
لتخاذ  املخت�شة  الق�شائية 
كما  املنا�شبة،   الإج���راءات 
و�شع  ال�شياق  نف�ض  يف  مت 
باملح�رش  تنقل  و�شيلة   659

لبلدي. ا
ق.م

من خالل مد ج�سور الت�سامن والتعاون يف ظل تف�سي فريو�ص "كورونا

عمليات ت�سامنية وا�سعة تنظمها جمعيات فاعلة يف املجتمع

هن االأكرث قلقا من الوباء ..

تخوف الن�سوة من كورونا يجنب االأطفال ال�سغار االإ�سابات 

على امل�ستفيدين التقرب من الفرع 

 فرع ال�سكن ي�سرع يف اإعداد رخ�ص 
البناء لعدد 189 م�ستفيدا من االإعانة 

املالية 

يف ظل االأزمة التي متر بها البالد

املَوالون ي�ستكـون غـالء االأعالف

من قبل م�سالح اأمن الوالية  

توقيف 2570 خمالفا و حجز اأكرث 
من 659 و�سيلة تنقل منذ بداية 

احلجر ال�سحي

اأخبار الوادي
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06اأخبار اجلنوب

ممثلو املجتمع املدين بقرية البور ببلدية اأنقو�سة 
بورقلة يحتجون 

فا�سل بن  يو�سف 
---------------- 

املجتمع  ممثلي  اأ�شوات  تعالت 
انقو�شة  ببلدية  بالبور  امل��دين 
احتجاجية   وقفة  يف  ورقلة  ولية 
انه   ، الدائرة  مقر  امام  نظموها 
حول  تو�شيحات  تقدمي  وج��ب 
 192 ح�شة  ت��وزي��ع  ���ش��ب��اب  اأ
حتويل  مت  فيما  اأر����ض  قطعة 
نحو  قطعة  و63   180 ح�شتي 
الذي  م��ر  الأ هذا   ، اأخ��رى  وجهة 
تذمر  و  ا�شتياء  مب��وج��ة  ق��وب��ل 
املنطقة  �شكان  طرف  من  كبرية 
بهبة  امل��ن��ادي  ال��ك��الم  ك��رث  و 
و  ظلم  هذا  اأن  باعتبار  �شعبية 
مبايل  ل  و  عقالين  غري  اإج��راء 

م�شريهم  و  املنطقة  باأ�شحاب 
اأح��ي��اء  كممثلي  خ��ول��ه��م  مم��ا 
الحتجاج  هذا  لكتابة  املنطقة 
مع  حدث  الذي  تف�شري  و  لتربير 

. حقه  ذي حق  اإرجاع كل 
ممثلو  �شدد  فقد  ثانية  جهة  من 
البور  بقرية  امل��دين  املجتمع 

الرد  يف  الإ�رشاع  �رشورة  على 
اأي  لتفادي  ت�شاوؤلتهم  على 
م�شلحة  تخدم  ل  ت�شعيدات 
ننا يف ظروف  اأ و  خا�شة  احد  اأي 
لنقل  التنقل  حتى  رمبا  تتحمل  ل 

. الن�شغال  هذا 
من  ج���اد  ت��دخ��ل  ان��ت��ظ��ار  ويف 

ال�����ش��ل��ط��ات امل��ع��ن��ي��ة ل��ت��ق��دمي 
قطع  م�شري  حول  تو�شيحات 
يبقى  البور  بقرية  الأرا���ش��ي 
و  عامة  املواطنني  على  لزاما 
معاي�شة  خا�شة  املدين  املجتمع 
م�شري  يكتنف  الذي  الغمو�ض 

. ال�شكنات  من  ال�شيغة  هذه 
التجزئات  ملف  اأن  وم��ع��ل��وم 
�شيغها  مب��خ��ت��ل��ف  ال��ع��ق��اري��ة 
و  ال��ت��ح��دي��ات  ب��ني  م��ن  يعترب 
اجلدولة  تنتظر  التي  الرهانات 
العادية  الدورات  اأ�شغال  �شمن 
ال��ولئ��ي  ال�شعبي  للمجل�ض 
تعرث  م�شببات  على  للوقوف 

ال�شكنات من  النمط  هذا 
 

قطعة   250 حتويل  حول  تو�سيحات  لتقدمي  العاجل  بالتدخل  انقو�سة  ببلدية  البور  بقرية  املدين  املجتمع  ممثلو  طالب 
البور نحو وجهة جمهولة . الريفي من قرية  للبناء  اأر�ص �ساحلة 

اأخرى 250 قطعة من قريتهم نحو وجهة  على قرار حتويل 

ي��ام  الأ يف  اأفلو  مدينة  اجتاحت 
تزكم  كريهة  روائ���ح  الأخ���رية 
ث���ار  ن��وف،ال�����ش��يء ال���ذي اأ الأ
و�شط  عارمة  ا�شتنكار  موجة 
هذه  م��ن  املت�رشرين  ال�شكان 
لها  امل��زع��ج��ة،وال��ت��ي  ال��روائ��ح 
واأخ��ط��ار  البيئة  على  اأ����رشار 
خا�شة  ال�شكان،  على  �شحية 
باجلهة  املتواجدة  الأحياء  قاطني 

م  كحي"اأ للمدينة   اجل��ن��وب��ي��ة 
الرحامنة"  وق���ري���ة  قرين" 
ال��ك��ا���ش��ط��ور  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
يف  املدينة،وذلك  و�شط  وحتى 
املعنية  للجهات  تدخل  اأي  غياب 
للحد  حملية  و�شلطات  دائرة  من 
تطرح  الظاهرة،التي  ه��ذه  م��ن 
ح��ول��ه��ا ال��ع��دي��د م��ن ع��الم��ات 
�شكان  ط��رف  م��ن  ال�شتفهام 

ت�شتهر  كانت  فلو،التي  اأ مدينة 
ب��ط��ق�����ش��ه��ا اجل��م��ي��ل وه��وائ��ه��ا 
�شيفا،ما  البارد  املنع�ض  النقي 
ب  ت�شميتها  اإىل  بالبع�ض  دفع 
الروائح  هذه  وحول  "�شوي�رشا" 
تنبعث  اأ�شبحت  التي  النتنة 
بع�ض  لنا  �رشح  يومي  ب�شكل 
يكون   قد  م�شدرها  اأن  ال�شكان 
ي�شتعملها  التي  الدجاج  ف�شالت 

مبزارعهم  كاأ�شمدة  الفالحون 
البطاطا،الأمر  زراعة  يف  خا�شة 
روائح  انت�شار  عنه  ترتب  الذي 
املدينة،   اأرج��اء  مبختلف  كريهة 
ال�شلطات  ال�����ش��ك��ان  ون��ا���ش��د 
باتخاذ  الدائرة  ورئي�ض  املحلية 
هذا  ملعاجلة  الالزمة  الإج��راءات 
مر.                                                                                                                                  الأ
بو�رشيط  القادر  عبد 

الوطني  م���ن  الأ عنا�رش  ق��ام 
ل����ولي����ة اجل���ل���ف���ة، ب��ح��م��ل��ة 
ال�شوق  يف  للتجار  حت�شي�شية 
اجللفة  مدينة  بو�شط  املغطاة 
تلك  اأخرى،خا�شة  نقاط  وعدة 
،حيث  الكتظاظ  ت�شهد  التي 
الوطني  الأمن  عنا�رش  ركزت 

ن�شائح  ،مقدمة  التجار  على 
وق��ائ��ي��ة ل��ل��ح��د م��ن ان��ت�����ش��ار 
واح���رتام  كالتعقيم  ال��وب��اء، 
الطوابري،  يف  التباعد  م�شافات 
ا�شتح�شن  ال�شياق  ذات  ويف 
هذه  التجار  وك��ذا  املواطنون 
جم��ه��ودات  ،مثمنني  امل��ب��ادرة 

م���ن ال��وط��ن��ي يف  ع��ن��ا���رش الأ
ال�شالمة  تعليمات  تطبيق 
املواطن  حماية  على  وال�شهر 

اجلزائري.
اأن  ي��ذك��ر  اأخ����رى  ج��ه��ة  م���ن 
باجللفة  الوطني  الأمن  مديرية 
فقيد  عائلة  اإىل  تعازيها  قدمت 

ل��ذي  اأ ن��ائ��ل  ع�شايل  ال��واج��ب 
قلبية  �شكتة  ث��ر  اإ املنية  وافته 
احلجر  يف  واجبه  دي��ة  ت��اأ ث��ن��اء  اأ
املجاهد  مب�شت�شفى  ال�شحي 
بعا�شمة  ال��ق��ادر  ع��ب��د  حم��اد 

الولية.
رقاد حممد 

م���ن ولي��ة  اأح�����ش��ت م�����ش��ال��ح اأ
�شهر  من  ي��وم  اأول  منذ  ب�ش�ار 
غاية  اإىل  و  امل��ب��ارك  رم�����ش��ان 
ال�شابعة  من  اجلزئي  احلجر  فرتة 
غاية  اإىل  ماي   09 يوم  من  م�شاء 
ماي   10 يوم  من  �شباحا  ال�شابعة 
�شخ�شا   1846 اأح�شت   ،2020
و  اجلزئي،  احلجر  لإج��راء  خمالفا 
عنها  يرتتب  التي  املخالفات  هي 
على  امل��خ��ال��ف��ني  ق����وال  اأ ���ش��م��اع 
و  ر�شمية  ق��وال  اأ �شماع  حما�رش 
الق�شائية  اجلهات  اإىل  اإر�شالها 
مت  ك��م��ا  ف��ي��ه��ا،  للبت  املخت�شة 
 109 الفرتة،  نف�ض  خالل  توقيف 
ن��اري��ة،  دراج���ة   143 و  ���ش��ي��ارة 
الو�شع  اإج���راءات  مبا�رشة  م��ع 
على  امل��رك��ب��ات  ل��ه��ذه  باملح�رش 
 08 ملدة  البلدي  املح�رش  م�شتوى 
هذه  فاإن  العود  حالة  يف  و  ي��ام،  اأ

ت�شاعف. املدة 
ويف  ب�ش�ار  ولي��ة  اأم��ن  م�شالح 
التزامات  تنفيذ  على  ال�شهر  اإطار 
على  اجل���زئ���ي  احل��ج��ر  ت��ط��ب��ي��ق 
عمدت  ب�ش�ار،  ولي��ة  م�شتوى 
خا�ض،  اأمني  خمطط  اتخاذ  اإىل 
رم�شان  �شهر  حلول  مع  خا�شة 
مزيدا  يفر�ض  الذي  الأمر  املبارك، 
على  لل�شهر  امليدان  يف  اجلهود  من 
الوقائي،  الإجراء  هذا  تطبيق  مدى 

ونقاط  الدوريات  بتكثيف  وهذا 
الليلية،  الفرتات  خالل  املراقبة 
اأو  للراجلني  حركة  اأي  لتفادي 
منهم  احلائزون  عدا  ما  املركبات، 
عن  ال�شادرة  التنقل  رخ�ض  على 

الر�شمية. اجلهات 
العمل  تفعيل  اإطار  ويف  ذلك  اإىل 
مت  وال��ت��وع��وي،  التح�شي�شي 
لفائدة  الن�شاطات  ه��ذه  تكثيف 
توعيتهم  مع  واملواطنني،  التجار 
ه��م��ي��ة ال��ت��ب��اع��د اجل�����ش��دي  ب��اأ
خا�شة  غريهم،  ووقاية  لوقايتهم 
امل��ب��ارك  رم�����ش��ان  ���ش��ه��ر  واأن 
بالظروف  مقارنة  حركية  ي�شهد 
احلر�ض  اإىل  الدعوة  مع  العادية، 
الوقائية  التعليمات  تطبيق  على 
توا�شل  كما  الالزمة،  ال�شحية 
ب�ش�ار،  ولي���ة  م���ن  اأ م�����ش��ال��ح 
يف  املتمثلة  م��ع��دات��ه��ا  ت�شخري 
املياه  ب��ق��اذف  امل���زودة  ال�شاحنة 
حلفظ   501 ل��ل��وح��دة  ال��ت��اب��ع��ة 
بعمليات  للقيام  بب�شار،  النظام 
م��اك��ن  ت��ط��ه��ري وت��ع��ق��ي��م ل��الأ
م�شتمر  ب�شكل  وهذا  العمومية 
هذا  انت�شار  ل�شل�شلة  حد  لو�شع 
هو  املواطنني  وعي  ليبقى  الوباء، 
هذا  على  للق�شاء  �شا�ض  الأ احللقة 

لوباء. ا
اأ . د 

ح���ل ب��ت��ق��رت جم��م��وع��ة م��ن 
���ش�����ش��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ني ت��اب��ع��ني مل��وؤ
الت�شوير  جهاز  ل�شيانة  خا�شة 
على   ) ال�شكانري   ( املقطعي 
العمومية  املوؤ�ش�شة  م�شتوى 
عمريات  �شليمان  الإ�شت�شفائية 
منذ  اخلدمة  عن  املتوقف  بتقرت 
اخلدمة  حّيز  اجلهاز  دخول   ، مدة 
يخفف  اأن  نه  �شاأ من  جديد  من 
يف  وذويهم  امل�شابني  معاناة  من 
بال�شكانري  الك�شف  ثمن  دف��ع 
من  و�شيعفيهم   ، جيوبهم  من 
اأخرى  عيادات  اإىل  التنقل  عناء 
طرف  من  كانت  حثيثة  م�شاع   ،
�شليم  بورقلة  الولئي  النائب 
الربملاين  النائب  و  بلح�رشوف 

�شاوي  طاهر  اجللفة  ولي��ة  عن 
بهذا  ال�شحة  وزارة  را�شل  الذي 
اىل  ن�شري  اأن  ويبقى   ، اخل�شو�ض 
مب�شت�شفى  ال�شكانري  جهاز  اأن 
قد  بتقرت  ع��م��ريات  �شليمان 
م���دة ط��وي��ل��ة من  م��ن��ذ  ع��ان��ى 
عن  توقفه  يف  ت�شبب  الأعطاب 
و  غ�شب  موجة  ث��ار  اأ مما  العمل 
دارة  لإ عارمة  انتقادات  و  �شخط 
�شاكنة  ط��رف  م��ن  امل�شت�شفى 
خدمة  يق�شدون  الذين  تقرت 
ولية  بلديات  خمتلف  من  اجلهاز 
امل�شلحة  يق�شد  حيث   ، تقرت 
لإجراء  يوميا  املر�شى  ع�رشات 
ف��ح��و���ش��ات »ال�����ش��ك��ان��ري« » 
مما  اجل��ه��از  بتعطل  وي�شدمون 

ي�����ش��ط��ره��م 
اإىل  ال��ت��وج��ه 
ال����ع����ي����ادات 
اخل����ا�����ش����ة ، 
م��ر  الأ ويتعلق 
ب������احل������الت 
لية  �شتعجا ل ا
وامل����ر�����ش����ى 
يتلقون  الذين 
ال�������ع�������الج 
ق���������ش����ام  ب����اأ
امل�����ش��ت�����ش��ف��ى 

و�شعيتهم  ت�شتدعي  وال��ذي��ن 
يف  الفح�ض  اإج���راء  ال�شحية 
الطبيب  من  بطلب  وقت  ق��رب  اأ
امل�شابني  عليهم  ي�شاف  املعالج. 

ا�شتكى  كما   .. كورونا  بفريو�ض 
امل�شالح  مبختلف  الأطباء  من  عدد 
الفادح  النق�ض  هذا  من  بدورهم 
ت�شهل  ال��ت��ي  الإم��ك��ان��ي��ات  يف 

... الت�شخي�ض 
التجاين  ن-ق- 

الحرتازية  لالإجراءات  موا�شلة 
م�شالح  ج�شدتها  التي  امليدانية 
تف�شي  ملواجهة  الوطني،  الأمن 
C - امل�شتج كورونا  دريريو�ض 
منها  تعلق  ما  خا�شة   ،  VID19
املر�شوم  تطبيق  على  بال�شهر 
احلجر  بتمديد  املتعلق  التنفيذي 
الوطن  وليات  كافة  عرب  اجلزئي 
تاريخ  منذ  غرداية،  ولية  فيها  مبا 
ينجر  ما  و   ،  2020 اأفريل   05
لالأ�شخا�ض  م��راق��ب��ة  م��ن  عنه 
�رشطة  اأح�����ش��ت  امل��رك��ب��ات،  و 
الأخري  الأ�شبوع  خالل  غرداية 
 10 اإىل   03 من  املمتدة  بالفرتة 
 1376 م��راق��ب��ة   ،  2020 م��اي 
دراجة  و  مركبة   696 و  �شخ�ض 
التدخل  عمليات  خ��الل  نارية  
املخ�ش�شة  ب��ال��ف��رتة  ال��ي��وم��ي 

      . للحجر
يوميا  ترافقها  التي  العمليات 
للتاأكيد  حت�شي�شية  خ��رج��ات 
اللتزام  ب�رشورة  املواطنني  على 
ب��احل��ج��ر اجل��زئ��ي، م��ع ���رشورة 
حيث  امل��ح��ددة،  الآج���ال  اح���رتام 
 307 امل�����ش��ال��ح  ذات  اأوق��ف��ت 
���ش��خ��ا���ض ك��ان��وا حم��ل خ��رق  اأ
رخ�شة  دون  اجل��زئ��ي  للحجر 
مت  �شخ�ض   1376 اإج��م��ايل  من 
و�شع  مت  ح��ني  يف  م��راق��ب��ت��ه��م، 

نارية  دراجة   49 و  مركبة   116
اأ�شحابها  البلدية،  باملحا�رش 
املتعلق  املر�شوم  م�شمون  خالفوا 
املحددة  الفرتة  خالل  التنقل  مبنع 
اأو  رخ�شة  دون  اجلزئي  للحجر 
 591 جمموع  من  مقنع،  م��ربر 
نارية  دراج���ة   105 و  مركبة 
بالفرتة  مقارنة  بزيادة  مراقبة، 
 02 اإىل  اأفريل   23 من  املمتدة 
و�شع  خ��الل��ه��ا  مت  ال��ت��ي  م���اي، 
نارية  دراج��ة   96 و  مركبة   76

. باملح�رش 
يوميا  امل�شالح  ذات  ت�شهر  و  هذا 
الإج��راءات  كافة  ت�شهيل  على 
اخلا�شة،  احلالت  بتنقل  املتعلقة 
بتنقالت  املتعلقة  تلك  ���ش��واء 
اأو  رخ�������ض،  ع��ل��ى  احل��ائ��زي��ن 
املكلفني  و  ال�شحة  مم��ار���ش��ي 
هذا  مبواجهة  الأوىل  بالدرجة 
النهارية  الفرتة  حني  يف  الوباء، 
امل�شالح  مع  بالتن�شيق  ت�شهر 
املجتمع  فعاليات  و  املخت�شة 
خ��رج��ات  تنظيم  ع��ل��ى  امل���دين 
م��ي��دان��ي��ة ل��ف��ائ��دة امل��واط��ن��ني 
ال��وق��وف  ل��غ��ر���ض  ال��ت��ج��ار،  و 
الحتياطات  كافة  اتخاذ  على 
مبا  الالزمة،  الوقائية  و  ال�شحية 
الكمامات. ارتداء  �رشورة  فيها 
عامر.ع بن   

تطرح حولها العديد من عالمات اال�ستفهام من طرف �سكان املدينة

روائح كريهة جتتاح مدينة اأفلو باالأغواط و�سط �سمت امل�سوؤولني

مبا فيها التعقيم واحرتام م�سافات التباعد يف الطوابري

االأمن باجللفة يقوم بحمالت حت�سي�سية للحد من انت�سار فريو�ص كورونا

خالل الن�سف االأول من ال�سهر الف�سيل 

االأمن يوقف 1846 �سخ�سا خمالفا 
الإجراء احلجر اجلزئي بب�سار

على م�ستوى املوؤ�س�سة العمومية االإ�ست�سفائية �سليمان عمريات 

وفد من التقنيني ل�سيانة جهاز ال�سكانري يحل مب�ست�سفى بتقرت

مراقبة اأزيد من 1300 �سخ�ص وو�سع 165 مركبة و دراجة نارية 
باملح�سر 

�سرطة غرداية توا�سل اإجراءاتها لل�سهر 
على احرتام احلجر املنزيل اجلزئي



دار ال�سباب اجلديدة بعني احلجل ت�سع ب�سماتها 
للتح�سي�ص مبخاطر الوباء 

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

نظمتها  التي   ، املبادرة  هذه  وتاأتي 
بالتن�شيق مع  اجلديدة  ال�شباب  دار 
امل�شتدامة  للتنمية  اأف��اق  جمعية 
اإط���ار  يف   ، ب��و���ش��ع��ادة  مكتب 
ال�شبانية  املوؤ�ش�شات  دور  جت�شيد 
التي  احلملة  يف  املدين  واملجتمع 
يف  اجلزائرية  ال�شلطات  بها  تقوم 
احلد والوقاية من فريو�ض كورونا.
املنظمون للحملة انخرطوا  مبرافقة 
الجتماعيني  وال�رشكاء  الفاعلني 
يف  املتطوعني  م��ن  ع��دد  وك���ذا 
التوعوية  التح�شي�شية  احلملة 
احلجل   عني  مدينة  �شاكنة  لفائدة 
التح�شي�شية  القافلة  جابت  اأي��ن 
وخمتلف  الأح���ي���اء  ال��ت��وع��وي��ة 
والف�شاءات  العامة  الأم��اك��ن 
بهدف   ، العمومية  واملوؤ�ش�شات 
�رشيحة  اأك��رب  ل��دى  الوعي  ن�رش 
توخي  ب�����رشورة  املواطنني  م��ن 
ال�شالمة  بقواعد  واللتزام  احلذر 
وعدم  باملنازل،  والبقاء   ، ال�شحية 
امللحة  ل��ل�����رشورة  اإل  اخل���روج 
التجمعات  تفادي   على  وحّثهم 
طريق  ع��ن  املبا�رش  والت�����ش��ال 
التاأكيد  ، مع  امل�شافحة  اأو  املعانقة 
ويتمثل  احل��ي��وي  اجل��ان��ب  على 
النظافة  عامل  على  احلفاظ  يف 
منها  مفر  ل  ال��زام��ي��ة  ب�شورة 
ت�شيب  التي  الأخ��ط��ار  لتفادي 

الإن�شان يف �شحته اجل�شدية جراء 
اجلائحة اخلطرية. هذه 

وع��رف��ت ه���ذه احل��م��ل��ة ت��وزي��ع 
جم��م��وع��ة م���ن امل���ط���وي���ات ، 
وكتيبات  ق�شا�شات   ، املل�شقات 
الوقاية من  بها ن�شائح هامة حول 
حول  املجتمع  توعية  و  الفريو�ض 
من�شورات  اإىل   بالإ�شافة  ذلك 

توعوية �شد وباء كورونا.
احلجل  عني  �شاكنة  وا�شتح�شنت 
فيها  انخرطت  التي  العملية  هذه 
وقدمت  املدين  املجتمع  فعاليات 
وتف�شريات  للمواطنني  �رشوحات 
فريو�ض  من  الوقاية  حول  طبية 
الأف���راد  حثت  وال��ت��ي  ك��ورون��ا، 

املنازل  يف  املكوث  �رشورة  على 
العاملي  الوباء  هذا  مرور  حني  اإىل 
لل�رشورة  اإل  اخل���روج  وع��دم   ،
ال��ق�����ش��وى م��ن اأج����ل اح��ت��واء 
�رشعة  من  والتقليل  الفريو�ض 

انتقاله.
املوؤ�ش�شة  طاقم  اأن  بالذكر  جدير 
كل  بتكرمي  القافلة   ختام  يف  قام 
العمليات  خمتلف  يف  امل�شاركني 
بداية  منذ  والتوعية  التطوعية 
غاية  اإىل  ال��ف��ريو���ض  تف�شي 
الإخال�ض  جمعيات   : هذا  يومنا 
خلدمة  اجلزائر   ، للم�رشح  روؤية   ،
 ، الفردو�ض   ، املجتمع  تنمية  و 
ن�شاطات  جمعية   ، اليتيم  كافل 

امل�شتدامة  للتنمية  اآفاق   ، ال�شباب 
اجلوارية  اخللية   ، بو�شعادة  مكتب 
 ، امل��دن��ي��ة  احل��م��اي��ة  للت�شامن،  
فرع   ، اخلدمات  املتعددة  العيادة 
الوطني  ل��ل��دي��وان  احل��ج��ل  ع��ني 
 ، الغابات  اإقليم   ،  ona للتطهري 
الأمن  ا،  الإعالم  و  للثقافة  �شدى 
الدرك   ، عبا�ض  ب��ورزق  النائب   ،
فوج   ، ال�شحة   مكتب   ، الوطني 
مراد   ، للك�شافة  والر�شاد  ال�شالم 
املطلب  عبد  اللهوم  عبد  نيقرو 
دورهم  ومثمنا  �شاكرا   ، نا�شطني 
املجتمع   داخل  اأهمية  من  لهم  وما 
ف��ه��م ع��ن�����رش ف��ع��ال و���رشي��ك 

اجتماعي.

بادرت دار ال�سباب اجلديدة بعني احلجل " املركز الثقايف " �سابقا مع عدد من ال�سركاء االجتماعيني والفاعلني املدنيني واجلمعويني 
، يف حملة حت�سي�سية للمواطنني مبخاطر فريو�ص كورونا امل�ستجد بعدد من اأحياء املدينة وف�ساءاتها العمومية.

ثمنت واأثنت على دور اجلمعيات يف ظل اجلائحة 
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امليدانية  ج��ه��وده��ا  اإط���ار  يف   
ال��ه��ادف��ة مل��ح��ارب��ة ال��ت��ج��ارة 
ل�شحة  وح��م��اي��ة  الفو�شوية 
عنا�رش  مت��ك��ن��ت  امل�����ش��ت��ه��ل��ك 
ح��م��اي��ة  و  ال��ع��م��ران  ���رشط��ة 
ال��ولئ��ي��ة  بامل�شلحة  البيئة 
مبع�شكر  ال��ع��م��وم��ي  ل��الأم��ن 
من  م��ع��ت��ربة  كمية  ح��ج��ز  م��ن 
�شاحلة  غري  ال��دواج��ن  اأح�شاء 
اثر دوريات  لال�شتهالك، و ذلك 
م�شتوى  عرب  الفرقة  لعنا�رش 
ب�"طريق  امل���ع���روف  امل���ك���ان 
لفت   ، املدينة  بو�شط  الواد" 
مركبة  ال�رشطة  عنا�رش  انتباه 
لغر�ض  توقيفها  ليتم   ، م�شبوهة 
حمملة  اأنها  تبني  حيث  مراقبتها 
اأح�����ش��اء  م��ن  م��ع��ت��ربة  بكمية 
ال��دج��اج ك��ان��ت م��ع��ب��اأة داخ��ل 

بيعها  لغر�ض   ، الدلء  من  عدد 
وزنها  ق��در   ، املذكور  باملكان 
 ، كلغ   12 و  ب�قنطار  الإجمايل 
 ، النظافة  �رشوط  مراعاة  دون 
�شجل  حيازة  عدم  اإىل  اإ�شافة 
هذا  مبمار�شة  ي�شمح  جت��اري 
املادة  هذه  نقل  كذا  و  الن�شاط 
مركبة  منت  على  التلف  �رشيعة 
�شحة  يعر�ض  مما   ، مهياأة  غري 
التن�شيق  ليتم   ، للخطر  املواطن 
لتخاذ  املخت�شة  امل�شالح  مع 
اإت��الف  ال��الزم��ة و  الإج���راءات 
حول  فيما   ، املحجوزة  الكمية 
كان  ال��ذي  املخالف  ال�شخ�ض 
اإىل  جم��اورة   ولي��ة  من  قادما 
م��ق��ر اأم����ن ال���ولي���ة لت��خ��اذ 
الالزمة  القانونية  الإج���راءات 
.      ن. مزادة للعدالة  وحتويلها 

حجز اأكرث من قنطار من اأح�ساء 
الدواجن مبع�سكر

على اثر بالغ تقدم به �سخ�ص تعر�ص حمله اإىل ال�سرقة من قبل 
جمهولني

كانت حت�سر يف ظروف �سحية غري منا�سبة وبطريقة غري قانونية

باأمن  ال�����رشط��ة  ق���وات  متكنت 
حجز  من  بلعبا�ض  �شيدي  ولية 
احللويات  م��ن  معتربة  كمية 
كانت  ال�شامية(  )مادة  التقليدية 
ويف  قانوية  غري  بطريقة  حت�رش 
من  منا�شبة  غري  �شحية  ظروف 
ب�شحة  ال�����رشر  اإحل��اق  �شاأنها 
ن�شاط  ممار�شة  مع   ، امل�شتهلك 
ال�شجل  مو�شوع  خارج  جتاري 
�رشوط  اأدن��ى  وغياب  التجاري 
ال�شحية  والنظافة  النظافة 
غلق  ق��رار  خمالفة  عن  ناهيك 
املخت�شة  التجارية  امل��ح��الت 
التقليدية  احللويات  �شنع  يف 
املحلية  ال�شلطات  عن  ال�شادر 
اإج�����راءات حم��ارب��ة  اإط����ار  يف 
حيثيات   ، كورونا  وباء  تف�شي 
ا�شتغالل  اإىل  تعود  الق�شية 
مفادها  ملعلومات  ال�رشطة  قوات 
ب�شناعة  يقوم  �شخ�ض  وج��ود 
بطريقة  التقليدية  احل��ل��وي��ات 
حي  م�شتوى  على  �رشعية  غري 
التنقل  مت  حيث  احلمراء،  ال�شاقية 
عني  اإىل  ال�رشعة  جناح  على 
�شاحب  �شبط  مت  اأي��ن  امل��ك��ان 
احللويات  ب�شناعة  يقوم  خمبزة 

منع  ل��ق��رار  خمالفا  التقليدية 
م���زاول���ة ب��ع�����ض الأن�����ش��ط��ة 
وباء  انت�شار  من  للحد  التجارية 
اإنعدام  اإىل  بالإ�شافة  كورونا، 
ال�شحية  والنظافة  النظافة 
�شحة  على  خطرا  ي�شكل  مم��ا 
اإثر  على  مت   حيث   ، امل�شتهلك 
ذلك حجز واإتالف  اأكرث من 110 
بالتن�شيق  ال�شامية  مادة  من  كلغ 
التجارة  مديرية  م�شالح  م��ع 
كما  بلعبا�ض،  �شيدي  ل��ولي��ة 
القانونية  الإج���راءات  اتخاذ  مت 
اخل�شو�ض  ه��ذا  يف  ال��الزم��ة 
اأمن  م�شالح  وتوا�شل  ه��ذا   ،
مهامها  بلعبا�ض  �شيدي  ولي��ة 
�شحة  على  احلفاظ  اإىل  الرامية 
املرحلة  هذه  خا�شة يف  امل�شتهلك 
كوفيد  وباء  بتف�شي  تتميز  التي 
املواطنني  جميع  تدعو  كما    ،19
خمتلف  عرب  معها  التوا�شل  اإىل 
الجتماعي  التوا�شل  و�شائط 
يف  املتواجدة  اخل�رشاء  والأرقام 
مثل  عن  التبليغ  اأجل  من  اخلدمة 
قانونية  الغري  املمار�شات  هذه 

العامة. بال�شحة  املا�شة 
م.رم�شاين

حجز اأكرث من 110 كلغ 
من احللويات التقليدية ببلعبا�ص

الذي  الأمني  للمخطط  تنفيذا 
ولي��ة  اأم���ن  م�شالح  ب��ا���رشت��ه 
عرب  قيامها  و  تزامنا  الطارف، 
بحمالت حت�شي�شية  الولية  اإقليم 
دعم   ووفقات  املواطنني،   لكافة 
الطبية  الأط��ق��م  لكل  حتفيز  و 
املجندين  وكل  النظافة،  وعمال 
تبعاتها  ملجابهة جائحة كورونا و 

بالولية. الأمنية 
اإىل  اأف��ري��ل   05 ت��اري��خ  وم��ن��ذ   
ن��ه��اي��ة الأ���ش��ب��وع ال��ث��اين من 
متكنت   امل��ب��ارك،  رم�شان  �شهر 
من  بالولية  ال�رشطة  عنا�رش 
يف  اأجن��ز  �شخ�ض،   793 توقيف 
ق�شائية،  ملفات  منهم   693 حق 
احلجر  ت��داب��ري  ب��خ��رق  متعلقة 
ال�شحي، مت على اإثر ذلك توقيف 

يف  تورطوا  �شخ�شا   27 وحب�ض 
و  العام،  بالنظام  ما�شة  ق�شايا 
احلجر  اإج���راءات  خرقوا  اآخ��رون 
اإخ�شاع  مت  و  اجلزئي،  ال�شحي 
على  حالة،  درا�شة  لنظام  البقية  
عرب  الأمنية  امل�شالح  م�شتوى 
توقيف  مت  كما  ال��ولي��ة.   اإقليم 
�شيارة   48 بينهما  57 مركبة من 
تعلى  و�شع  نارية  دراجات   9 و 
ب��ا���رشت  امل��ح�����رش.و  م�شتوى 
مبختلف  الطارف  اأم��ن  م�شالح 
رفقة  نوعية  عمليات  م�شاحلها 
بالولية  التجارة  قطاع  م�شالح 
ق�شية    36 تقييد  مت  ح��ي��ث   ،
الغ�ض،  قمع  و  بامل�شاربة  متعلقة 
حجز  من  العمليات  هذه  مكنت 
ال�شميد   مادتي  من  قنطارا   57

�شكر،  قنطار   2.2 والفرينة، 
مبختلف  العجائن  من  قنطارا   13
الزيت،  من  دلو   1594 اأنواعها، 
قنطار   26 حوايل  اىل  بالإ�شافة 
الغذائية.كما  امل��واد  خمتلف  من 
بالولية؛  ال�رشطة  عنا�رش  متكنت 
�شبه طبية متمثلة  من حجز مواد 
 3375 طبيا  قفازا    2180 يف: 
بطرق  �شوقت  تنظيف  وح��دة 
ور�شة  تفكيك  مع  �رشعية،  غري 
التنظيف. م��واد  لإن��ت��اج  �رشية 
 15 مبعاجلة  امل�شالح  ذات  وقامت 
�شاحلة  غري  مبواد  متعلقة  ق�شية، 
�شلع  و  و  الب�رشي  لال�شتهالك 
قدرت  امل�شدر،  جمهولة  اأخرى 
اللحوم  من  قناطري   4 بحوايل 
قنطار   3.5 واحلمراء،   البي�شاء  

بي�شة،   4000 الفريك  مادة  من 
ال�شمك  م��ادة  من  قنطار   1.2
امل��واد  م��ن  قناطري   4 وح���واىل 
ال�شتهالك،  وا�شعة  الغذائية 
التبغ  مادة  من  وحدة  األف  و33 
ذات  يف  و  امل�����ش��در.  جمهولة 
الوطنية  املنظمة  كرمت  ال�شياق 
امل���دين،  للمجتمع  اجل��زائ��ري��ة 
و  ال��ط��ارف،  ولي��ة  اأم��ن  رئي�ض 
ال�رشطة  عنا�رش  كل  عنه  نيابة 
للمجهودات  تثمينا  بالولية، 
التي  الأزمة  هذه  خالل  املبذولة 
يف  ربوعها،  بكل  بالبالد  بها  متر 
و  تزامنا  و  كورونا،  جائحة  ظل 
الأمنية  امل�شالح  عمل  تكثيف 

املبارك. خالل �شهر رم�شان 
بالل.ب 

بالطارف ال�سحي  احلجر  من  اأ�سابيع   4 خالل  ق�سائيا  ملفا   744

من  جمموعة  يقظة  بف�شل  مت  
حماولة  اإجها�ض  من  املواطنني 
بلدية  بريد  مركز  على  ال�شطو 
�شمال  ماكودة  بدائرة  بوجيمة 
ح�شب  و  وزو.  ت��ي��زي  ولي���ة 
�شخ�شني  ف��اإن  حملية  م�شادر 
بحوزتهم  و  الوجه  ملثمي  اثنني 
داخل  اإىل  ت�شلال  ناري  �شالح 
يفتح  اأن  قبل  ال��ربي��د  مكتب 
ال�شاعة  يف  التحديد  و  اأبوابه 

�شباحا،   الن�شف  و  الثامنة 
قاب�ض  اأرغ����ام  ع��ل��ى  ليقدما 
ال��ربي��د ع��ل��ى ف��ت��ح اخل��زي��ن��ة و 

معترب.  جد  مايل  مبلغ  �رشقة 
املواطنون  يتفطن  اأن  قبل  هذا 
فتح  ب�����ش��دد  ك���ان���وا  ال���ذي���ن 
العملية،  اإىل  اأبوابها  الوكالة 
تقدم  ع��رق��ل��ة  ع��ل��ى  ل��ي��ق��دم��وا 
على  ك��ان��ا  ال��ت��ي  ال�����ش��ي��ارة 
اإىل  حولها،  اللتفاف  و  متنها 

اإط��الق  على  اأحدهما  دف��ع  حد 
لإف�شاح  م�شد�شه  من  عيارين 
يقظة  اأن  اإل  اأمامها،  الطريق 
ح��ال  امل��واط��ن��ني،  ���ش��ج��اع��ة  و 
اإف�شال  ا�شتطاعوا  و  ذلك  دون 
احد  توقيف  مع  ال�رشقة  عملية 
ينحدران  اللذان  الفعل  مقرتيف 
ت�شليمه  و  بجاية،   ولي��ة  من 
ف�شال  الوطني،  الدرك  مل�شالح 
املبلغ  ك��اف��ة  ا���ش��رتج��اع  ع��ن 

 05 قيمته  تفوق  الذي  امل�رشوق 
دج. ماليني 

اأكدت  التي  امل�شادر  ذات  وفق   
البحث  عملية  اأن  على  اأي�شا 
لذا  ال��ذي  الثاين  العن�رش  عن 
املنطقة،  غابات  اجتاه  بالفرار  
م�شالح  ط��رف  من  متوا�شلة 
م�شالح  كذا  و  الوطني  الدرك 

الأمن.
ق/و

مواطنون يجه�سون حماولة ال�سطو على مكتب بريد بوجيمة بتيزي وزو

مت��ك��ن��ت ع��ن��ا���رش ال�����رشط��ة 
احل�����رشي  ب��الأم��ن  الق�شائية 
اجلمعة  وادي  ببلدية  اخلارجي 
بتهمة  اأ�شخا�ض   04 توقيف  من 
ال�رشقة،وهذا على اثر بالغ تقدم 
تعر�ض  مفاده  الأ�شخا�ض  اأحد  به 
ال�رشقة  اىل  ال��ت��ج��اري  حم��ل��ه 
طالت  اأي��ن  جمهولني،  قبل  من 
بطاقات  م��ايل،  مبلغ  ال�رشقة 
الهاتف  متعاملي  ملختلف  تعبئة 

الأبحاث  تكثيف  مت  اأين  النقال، 
هوية  حتديد  ق�شد  والتحريات 
التي  و  فيهم  امل�شتبه  الأ�شخا�ض 
اجناز  مت  توقيفهم،  عن  اأ�شفرت 
تهمة  عن  ق�شائي  اإج��راء  ملف 
اأ���رشار،  جمعية  تكوين  جناية 
قدم  املو�شوفة  ال�رشقة  جناية 
العدالة  اأم��ام  املعنيني  مبوجبه 

. كمتهم ملحا
ع�شام ابو 

توقيف 4 اأ�سخا�ص بتهمة ال�سرقة 
بغليزان 
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علمنـي رم�ســان
نرتقب  والدقائق،  الأيام  نعد  رم�شان،  بذكر  نتمتم  ونحن  �شهور  قبل  من 

يوميا دخول ال�شهر لنبداأ رحلة جديدة، رحلة مع �شهر رم�شان.
ال�شالة  رم�شان  والطهر،  العطر  رم�شان  والنور،  اخلري  رم�شان  هو  ها 

والذكر.
يدخل رم�شان فتغرد املاآذن باأعذب الأحلان، وت�شدو البالبل )اأئمة الرتاويح( 
باأجمل الأ�شوات، ولئن كنا نعي�ض يف كل ال�شهور للحياة فاإننا نعي�ض احلياة 

يف رم�شان، ولئن كان كل ال�شهور للج�شد فهذا ال�شهر للروح.
رم�شان الذي ينظر من كوته يرى ظالل واأفنانا وربى وجنانا.

الطفلة  �شال  يف  امل�شلني،  �شفوف  ويف  الذكر،  حلقات  يف  اأراه  رم�شان؛ 
اأطباق  وبني  القهوة  كوب  يف  رجلها،  اإىل  وي�شل  راأ�شها  على  تلف  وهي 
املدفع  رم�شان  العابرين،  غمغمات  وبني  امل�شلني  جموع  يف  الفطور، 
و�شوت الأطفال من بعييييد وهم يقولون اأذذذذذذذن ويطريون اإىل ال�شفرة 

اأع�شا�شها. كما احلمائم تطري اإىل 
ماينق�شي، ل  الود، و�رشعان  بريحان  احلب، ويفي�ض  بعبق  رم�شان ي�شوع 

جنده حتى نفقده، ول يكاد يبداأ حتى ينتهي.
هذا رم�شان �شهر احلب، �شهٌر تن�شوي فيه كل اأ�رشار احلياة، وكم علمنا هذا 
ال�شهر من اأ�رشار واأ�رشار، �شهر علمنا احلب، علمنا الود، علمنا كيف نغ�شل 
يعلمنا  ال�شهر  هذا  ولزال  التمر،  بحال  اأفواهنا  وجنمل  زمزم،  مباء  قلوبنا 
اأنها  يرى  كان  الفجر،  وخا�شة  بها  وليلتزم  ال�شلوات  ي�شيع  الكثري.كان 
ثقيلة كاجلبال، واأن لذة نومه لي�شت اإل يف تلك الدقائق فقط، ياأتي رم�شان 
فرتاه  ن�شاط؛  اإىل  الفتور  هذا  يتحول  الوهم،  هذا  يتبدد  الإن�شان،  هذا  ليتغري 

يف ال�شف الأول كل يوم!
ال�شيام وهكذا رم�شان يعلمنا. اإنها مدر�شة 

كان بكت الدخان ليفارق جيبه، يهرب من م�شكالت احلياة و�شغط الواقع 
اإىل نفثة م�شمومة يدخلها يف جوفه ويلوث بها جمال احلياة، ياأتي رم�شان 
�شاعة، والكثري منهم �شد  اأربع ع�رشة  التدخني  فيتغري كل �شيء مي�شك عن 
لأ�شحابه،  الوقت  يجد  يعلمنا.كان  رم�شان  هكذا  الدخان،  فرتك  عزميته 
اإل  املباريات؛  ومتابعات  الأولد،  مع  واجللو�ض  التوا�شل،  مواقع  وت�شفح 
طيلة  امل�شحف  طريق  ليعرف  كان  القراآن!  قراءة  عند  ب�شيقه  يتعذر  اأنه 
اأ�رشاره.. ويلتذ مبعانيه.. يلتزم  اإليه.. يكت�شف  العام، وياأتي رم�شان فيهتدي 

بقراءته كل يوم.. ويتزود منه يف كل حني.. وهكذا رم�شان يعلمنا.
اأذنيه  ي�شد  اأن  دون  ينام  اأن  لي�شتطيع   .. بها  و�شمال  ميينا  يتمايل  كان 
اأية اأغنية جديدة، وينتظر  بال�شماعات وي�شتمع اإىل مغنيه املف�شل، لتفوته 
على  يتعرف  بداأ  حتى  رم�شان  اأتى  اإن  ما  ولكن  األبوم..  اآخر  ال�شرب  بفارغ 
بالأغاين  النا�ض  اأعلم  كان  واأهله..  الغناء  عن  اأبعده  ما  فيه  ووجد  القراآن، 

اإنه رم�شان يعلمنا. و�شار اأجهل النا�ض بها واأبعد النا�ض عنها.. 
يجل�ض لينه�ض حلوم اإخوانه ليكاد ي�شلم منه اأحد، وحتى اأ�شدقاوؤه يتهربون 
نال  وقد  اإل  منه  ويقوم  الظهر، ليجل�ض جمل�ًشا  بالطعن يف  فقد عرف  منه 
من الكثري، ولكن جاء رم�شان فغريه! اأم�شك ل�شانه وحفظ اإخوانه، كلما هم 
رم�شان  وليزال  اجلوع(  اإل  �شيامه  من  له  لي�ض  �شائم  )رّب  تذكر  بالغيبة 

. يعلمنا
رم�شان  يف  دائما!  ال�شمال  على  �شفرا  نف�شه  يرى  الإنتاجية،  �شعيف  كان 
�شام ثالثني يوما .. �شلى كل ال�شلوات.. ماتخلف عن الرتاويح.. ت�شدق.. 
رم�شان. يعلمنا  وهكذا  املجد..  لها  ويهتف  الكون..  لها  ي�شفق  اإجنازات 
يتوب  الذي  رم�شان  الأزاهري،  برّيا  يعبق  الذي  رم�شان  رم�شان..  ويرحل 
فيه كل عا�ض، وت�شطع فيه اأنوار كل القلوب، ومتتلئ ال�شدور حمبة ور�شا.
بالقوة  ميدنا  منه  اكت�شبناه  الذي  الر�شيد  ذلك  يبقى  ولكن  رم�شان  يرحل 

كلما فرتنا اأو �شعفنا اأو حاول ال�شيطان اأن يقطع علينا الطريق.
اأن ن�شتمر مع كل  اإىل  يرحل رم�شان وتعلمنا منه الكثري وكم نحن بحاجة 

تعلمناها. التي  الدرو�ض 

ا�ســتم�ســك بلــذة طاعــة رم�ســان

حدث يف
يوؤم  طالب  اأبي  بن  علي  كان   - هـ   40

امل�سلمني يف �سالة الفجر يف م�سجد الكوفة، 
و يف اأثناء ال�سالة �سربه عبد الرحمن بن 

ملجم ب�سيف م�سموم على راأ�سه.
ال�سيطرة على �سمال  القائد طارق بن زياد ينجح يف   - 92 هـ 

اإ�سبانيا يف بداية الفتح الإ�سالمي ل�سبه جزيرة اأيبرييا.
ف�سل  بعد  قرطبة  من  الأندل�سيني  اآلف  رحيل   - هـ   202

ثورتهم �سد حكم الأمري احلكم بن ه�سام الذي بط�س 
بالثوار وهدم منازلهم و�سردهم يف الأندل�س فاجتهت 

جماعة منهم تبلغ ما يقارب 15 األف اإىل م�سر ثم ما لبثوا 
اأن غادروها اإىل جزيرة اأقريط�س �سنة 212 هـ - واأ�س�سوا بها 

اإمارة اأقريط�س التي ا�ستمرت زهاء قرن وثلث.

االإ�ســاءة للُمطــّلقات .. خطيئــة كــبرية تعــبث 
باحل�ســنات واملكــارم !

عمر ذيب 
------------

اإن  املطلقات  ارحموا  اأنتم  يا 
من  ذرة  قلوبكم  يف  بقيت 
ذنب  اإليهن  فالإ�شاءة   ، الإميان 
ل  اأخالقي  وجتاوز  �رشعي 
ول  التو�شيح  ي�شتحقان 
اأن  الربهان ، هجوم قذر يجب 
احلق  يكون  اأن  ولبد  يتوقف 
والعدل يف كل �شيء ، يا اأنتم 
انزعوا ثوب التفاهة وال�شذاجة 
واألب�شوا ثوب النبل وال�شمو ، 
حماقاتكم  بكم  تفتك  اأن  قبل 
�شيد   ! �شذوذكم  ويقهركم  
احلبيب  الأنبياء  واأ�رشف  اخللق 
و�شلم  عليه  الله  حممد �شلى 
اأنتم  فّمن   ، املطلقة  من  تزّوج 
بكرامتها  تعبثون  من  يا 
الب�رش  من  الأغبياء  ؟  و�رشفها 
هّمهم الأكرب اإغراق اجلميع يف 
ميوتون  حتى  امل�شتنقعات  قاع 
ونذالتهم  �شخافتهم  يف  غرقا 
، اإن املتتبع ملا يدور يف واقعنا 
تلك  انتباهه  تلفت  اليومي 
الظاهرة الإن�شانية الجتماعية 

التي ُيغّذي تواجدها وانت�شارها 
مل  الب�رش  من  فئة  الوا�شع 
النائمة  �شمائرها  ت�شتيقظ 
اأيقظها  الديني  اجلانب  فال   ،
فعلت  الإن�شانية  النزعة  ول 
ُمدعاة  اأ�شبحت  حّتى   ، ذلك 
للفخر عند �شانعيها واأبطالها 
، وجرميتهم هذه لي�شت الأوىل 
من نوعها و لن تكون الأخرية 
ي�شولون  ال�شواذ  بقي  طاملا 
 ، لهم  يحلو  كما  ويجولون 
من  املنهزمون  يتكاثر  وطاملا 
دعاة الياأ�ض وال�شعف واجلمود 
وا�شطهاد  اإذلل  اإنها ظاهرة   !
املطلقات بالأٌقوال اأو بالأفعال 
اأو بهما معا ، فما ذنب املطلقة 
بق�شاوة  اإليها  ينظرون  حتى 

وجفاء وحدة ؟ ملاذا 
يعاملونها كاملجرمة ويراقبون 
وت�رشفاتها  حتركاتها 
يرونها  كيف  ؟  واأنفا�شها 
وب�شاعة  وفري�شة  غنيمة 
؟  مروءة  اأو  حياء  اأدنى  دون 
اإّنهم ذئاب ارتدوا لبا�ض الب�رش 
وباطنهم  الوداعة  ظاهرهم 
وجدوا  هوؤلء   ، الب�شاعة 

�شالتهم يف واقع بائ�ض وقبيح 
املُقد�شة  الأ�شا�شية  حرفتهم 
ال�شعيفات  الن�شاء  مطاردة 
ال�شحيات ، اللواتي مل ي�شفق 
حبي�ض  جمتمعنا  عليهن 
الف�شاد وال�شذوذ " اإل ما رحم 
العديدات  هناك   " منه  ربي 
وانتهت  زواجهن  يف  ف�شلن 
النف�شال  اإىل  الظروف  بهم 
والطالق ، وهن اليوم يتحملن 
�شموم وعبث كثري من النا�ض 
مل  اأنهن  الوحيد  وذنبهن   ،
مل  اأي  زواجهن  يف  ينجحن 
طويال  عمرا  لزواجهن  ُيكتب 
ملاذا  هنا  املطروح  وال�شوؤال   ،

يعاملون املطلقة بال�شلبية
األي�شت  ؟!  ظاملة  يعتربونها  و 
اأختنا  اأو  اأُمنا  مثل  املراأة  هذه 
عّمتنا  اأو  خالتنا  اأو  ابنتنا  اأو 
�شحية  املراأة  هذه  األي�شت  ؟   ..
و  خادمة  جعلتها  اأخرى  عائلة 
لي�شت زوجة كرمية موؤمنة فلم 
تتحّمل ومل تطق ؟ األي�شت هذه 
زوجها  اأخالق  �شحية  امراأة 
فلم  املري�شة  واأفكاره  ال�شيئة 
فطلبت  ال�شرب  على  تقدر 

امراأة  هذه  األي�شت  ؟  الطالق 
يف  الوحيد  همه  رجل  �شحية 
اأكرب مقدار من  احلياة �شناعة 
مراعاة  دون  والنفوذ  الأموال 
؟  امل�رشوعة  زوجته  حقوق 
األي�شت هذه امراأة �شحية براءة 
اأو  معها  ولدت  التي  اأحالمها 

ارتفاع طموحاتها التي
هذه  األي�شت  ؟  حتقيقها  متّنت 
اقرتفته  خطاأ  �شحية  املراأة 
غ�شب  اأو  �شعف  حلظة  يف 
يخطئ  ل  الذي  �شبحان  و 
اأ�شباب  تهم  ل  ؟  ي�شهو  ول 
الو�شع  يهم  ما  بقدر  الطالق 
التكّيف  وكيفية  يخلفه  الذي 
معه بعقالنية وحكمة ، و�شع 
خميف يحتم علينا اإعادة ر�ّض 
التنافر  حالت  بعد  �شفوفنا 
والفو�شى التي عّمت حميطنا 

، ملناق�شة ومعاجلة ما يحدث
و  مهازل  من  ومعنا  بيننا 
يف  البقاء  ُتطيل  قد  كوارث 
اإنقاذ  يف  ف�شلنا  اإذا  اأجوائنا 
وال�شوؤم  البوؤ�ض  من  حياتنا 
تعدد  ظل  يف  وال�شقاء 

و�شفات الإنعا�ض والتداوي 

ما هي امل�سافة التي يجوز فيها االإفطار للم�سافر؟

 املقادير 
طحني   كوب(   1½( 200غ   
100-75 مل )⅓– ½كوب( 
ملعقة   1 ملح      ر�شة  ماء 
 1 بودرة      حليب  �شغرية 
نباتي  زيت  طعام  ملعقة 
غنم  حلم  150غ  احل�شوة: 
طعام  ملعقة  مطحون1 

كزبرة طازجة، مفرومة ب�شكل ناعم    1 
ف�ض ثوم مفروم    1 ملعقة طعام ب�شل، 
فلفل  ر�شة  ملح  ناعم  ب�شكل  مفروم 

اأبي�ض 
لنب  كوب(   2¼( 500غ  اللنب:  �شل�شة 
زبادي 2ملعقة �شغريةن�شاء الذرة ممزوج 
ملح      �شغرية  ملعقة   1 ماء  ½كوب  مع 
ملعقة   1 �شائلة  كرمية  )¼كوب(  50مل 

طعام �شنوبر حمم�ض 
طازجة،  كزبرة  طعام  ملعقة   2 الزينة: 

مفرومة ب�شكل ناعم   2 ف�ض ثوم

طريقة العمل
حت�شري ال�شي�ض برك:

باليد.  ونخلطها  معًا  املكونات  منزج كل   
حتى  العجينة  وندلك  الزيت  ن�شيف 
بع�ض  ن�شيف  امللم�ض.  ناعمة  ت�شبح 
بورق  العجينة  نغطي  احلاجة.  عند  املاء 
مدة  ترتاح  وندعها  �شفاف  بال�شتيكي 
ب�شماكة  لت�شبح  العجينة  دقائق.مند   5
�شغرية  دوائر  اإىل  العجينة  ملم.نقطع   2

بقطر 5 �شم.
وعاء  معًا يف  احل�شوة  منزج كل مكونات 
من  �شغرية  ملعقة   ½ ن�شيف  �شغري. 
احل�شوة يف منت�شف كل دائرة )من دوائر 

العجني(.
ون�شغط  اأن�شاف  اإىل  الدوائر  نطوي 

احلواف لإغالقها جيداً. نحمل كل قطعة 
بحيث  والإبهام  بال�شبابة  منت�شفها  من 
الأ�شفل.  نحو  املغلق  اجلانب  يكون 
الإبهام  فوق  املركز  نحو  احلافتني  نطوي 

ون�شغطها حتى تغلق جيداً.
الزيت ون�شع  ببع�ض  ندهن �شينية فرن 
دقائق   6 مدة  نخبز  فيها.  برك  ال�شي�ض 
 180 للدرجة  م�شبقًا  امل�شخن  الفرن  يف 
جيداً  اللنب  اللنب:نخفق  �شل�شة  مئوية. 
ذات  مب�شفاة  ن�شفيه  ثم  يتجان�ض  حتى 
حتى  بن�شاط  نخفقه  ثم  ناعمة،  ثقوب 
على  اللنب  نطهو  القوام.  ناعم  ي�شبح 
با�شتمرار.  التحريك  مع  متو�شطة،  نار 

ن�شيف امللح ون�شخن اللنب حتى يغلي.
ب�شكل  الذرة  ن�شاء  مع  املاء  ن�شيف   
ي�شبح  حتى  بن�شاط  اخلفق  مع  تدريجي 
مع  الكرميا  ن�شيف  �شميكًا.  املزيج 

التحريك ونطهو ملدة دقيقة واحدة.
الزينة:    ن�شخن الزيت يف مقالة ونقلي 

الكزبرة والثوم معًا.
اإىل  برك  ال�شي�ض  ن�شيف  الطبق:   جتهيز 
مع  دقائق،   6 مدة  ونطهو  املغلي  اللنب 
ن�شب  خ�شبية.  مبلعقة  بلطف  التحريك 
ال�شنوبر  ننرث  التقدمي،  طبق  يف  املزيج 
الطازجة على  الكزبرة  واأوراق  املحم�ض 

ال�شطح.
املحم�ض  بال�شنوبر  الطبق  نزين 

والكزبرة والثوم.

ال�سي�ص برك
الطبـــــق الرئي�ســـــي

طريقة عمل املناقي�ص 
اللذيذة بالزعرت

مــــقبـــــــــــالت

املقادير
املكونات:

- 1/2 كيلو غرام طحني . - 1 ملعقة كبرية ملح .
- 1ملعقة كبرية �شكر . - 1كوب ون�شف ماء فاتر .

- خمرية فورية ح�شب رغبتِك . - 4 مالعق كبرية زعرت جمفف.
- 1/2 ملعقة �شغرية �شم�شم . - 1/2 كوب زيت زيتون .

طريقة العمل
لتح�شري العجني:

عجينة  على  احل�شول  حتى  واخلمرية  املاء  ال�شكر،  امللح،  الدقيق،  اخلطي   -
متما�شكة. - تو�شع العجينة يف وعاء كبري وتغطى مبن�شفة ، ثم يو�شع الوعاء 
يف مكان دافئ ملدة ن�شف �شاعة حتي تت�شخم . - ق�شمي العجينة ايل كرات 

متو�شطة احلجم ثم رقيها باإ�شتخدام ال�شوبك ايل دوائر �شماكتها 2�شم.
- ي�شخن الفرن علي درجة حرارة 250 درجة مئوية . - لتح�شري خلطة الزعرت ، 
قومي مبزج الزعرت مع ال�شم�شم يف وعاء �شغري ، ثم ا�شيفي اليهم زيت الزيتون 
اأدخليها ايل الفرن واتركيها حتي  . - ادهني دوائر العجني بخلطة الزعرت ، ثم 

يخمر اأ�شفلها . - قدميها مع الطماطم ، الزيتون ، النعناع وال�شاي .

الرحمة  اأن  ومعناه   ، باب  جمع  اأبواب 
ويف  متعددة  اأب��واب  لها  رم�شان  يف 
ببع�ض  نذكر  الله  �شاء  اإن  اخلطبة  هذه 

منها :
رم�شان  يف  الرحمة  اأبواب  اأعظم  اأما 
رم�شان  ف�شوم   ، ال�شيام  باب  فهو 
ومبانيه  الإ���ش��الم  اأرك���ان  من  رك��ن 
�شوم  ال��ل��ه  ف��ر���ض  فقد   ، ال��ع��ظ��ام 
جل  فقال  العزيز  كتابه  يف  رم�شان 
فيه  اأنزل  الذي  رم�شان  )�شهر   : وعال 
القراآن هدى للنا�ض وبينات من الهدى 
ال�شهر  منكم  �شهد  فمن  والفرقان 

) فلي�شمه
و�شلم  عليه  الله  �شلى  نبيه  ب�رش  و 
عز  ربه  عن  ي��روي  فقال  ال�شائمني 
وجل يف احلديث القد�شي ) قال الله عز 
اإل ال�شيام  اآدم له  وجل: كل عمل ابن 
جنة  وال�شيام  به.  اأجزي  واأنا  يل  فاإنه 
يرفث  فال  اأحدكم  �شوم  يوم  كان  فاإذا 
قاتله  اأو  اأحد  �شابه  فاإن  ي�شخب  ول 
نف�ض حممد  اإين �شائم. والذي  فليقل: 
عند  اأطيب  ال�شائم  فم  خللوف  بيده 
فرحتان  لل�شائم  امل�شك.  ريح  من  الله 
واإذا  بفطره  فرح  اأفطر  اإذا  يفرحهما: 
 ، عليه  متفق  ب�شومه(  فرح  ربه  لقى 
من   (  : و�شلم  عليه  الله  �شلى  وقال 
له  غفر  واحت�شابًا  اإميانًا  رم�شان  �شام 

ما تقدم من ذنبه ( متفق عليه .
ومن هنا فاإن امل�شلم اإذا �شام ي�شت�شعر 
العبادات  اأج��ل  من  عبادة  ي��وؤدي  اأن��ه 
من  وفري�شة  القربات  خري  من  وقربة 

اأعظم الفرائ�ض .
ثم من اأبواب الرحمة يف رم�شان باب 
 (  : الله عليه و�شلم  : قال �شلى  القيام 
من قام رم�شان اإميانًا واحت�شابًا غفر له 
ما تقدم من ذنبه ( متفق عليه ، فالقيام 
العظيمة  ال�شعائر  من  رم�شان  يف 
الله  �شلى   ، الله  ر�شول  �شنها  التي 
عليه و�شلم بقوله وفعله، ورّغب فيها.
يف  لل�شالة،  �شامل  رم�شان  وقيام 
قيام  واآخ���ره، وال��رتاوي��ح م��ن  اأول���ه 
عن  وغريها  ال�شنن  ففي  رم�شان، 
النبي  عن  عنه،  الله  ر�شي  ذر  اأب��ي 
من   ( قال:  اأنه  و�شلم  عليه  الله  �شلى 
له  كتب  ين�رشف  حتى  الإمام  مع  قام 
عليها،  احلر�ض  فينبغي   ،  ) ليلته  قيام 
وطلبًا  اخلري  يف  رغبة  بها،  والعتناء 

حتى  الإمام  مع  املرء  في�شلي  لالأجر، 
ين�رشف، ليح�شل له اأجر قيام ليلة .

باب  رم�شان  يف  الرحمة  اأب��واب  من 
 ، رم�شان  �شهر  يف  اأنزل  الذي  القراآن 
يقول الله تعاىل : )�شهر رم�شان الذي 
وبينات  للنا�ض  هدى  القراآن  فيه  اأنزل 

من الهدى والفرقان (
فهنا ميدح تعاىل �شهر ال�شيام من بني 
بينهن  من  اختاره  باأن   ، ال�شهور  �شائر 

لإنزال القراآن العظيم فيه .
 ، الله  رحمه  كثري  اب��ن  احلافظ  ق��ال 
من  وبينات  للنا�ض  هدى   (  : وقوله 
للقراآن  مدح  هذا   ) والفرقان  الهدى 
الذي اأنزله الله ) هدى ( لقلوب العباد 
ممن اآمن به و�شدقه واتبعه ) وبينات ( 
اأي : ودلئل وحجج بينة وا�شحة جلية 
ملن فهمها وتدبرها دالة على �شحة ما 
 ، لل�شالل  املنايف  الُهدى  من  به  جاء 
بني  ومفرقا   ، للغي  املخالف  والر�شد 
 ، واحل��رام   ، واحل��الل   ، والباطل  احلق 
يف  رم�شان  يف  بامل�شلم  ح��ري  ول��ذا 
تالوة  على  يحر�ض  اأن  القراآن  �شهر 
ومدار�شته  وتدبره  وتعاهده  القراآن 
 : الله  رحمه  البخاري  الإم��ام  روى   ،
قال  عنهما  الله  عبا�ض ر�شي  ابن  عن 
عليه  الله  الله-�شلى  ر�شول  كان   (  :
ما  اأج��ود  وكان  النا�ض  اأج��ود  و�شلم- 
جربيل  يلقاه  حني  رم�شان  يف  يكون 
رم�شان  من  ليلة  كل  يف  يلقاه  وكان 
-�شلى  الله  فلر�شول  القراآن  فيدار�شه 
من  باخلري  اأج��ود  و�شلم-  عليه  الله 

الريح املر�شلة (

ومن اأبواب الرحمة يف رم�سان 
باب الدعاء:

جاءات  التي  ال�شيام  لآيات  واملتاأمل 
ثناياها  يف  ج��اء   ، البقرة  �شورة  يف 

الآية التالية : )واإذا �شاألك عبادي عني 
فاإين قريب اأجيب دعوة الداع اإذا دعان 
لعلهم  بي  وليوؤمنوا  يل  فا�شتجيبوا 

.186 ير�شدون( البقرة 
ذكره  ويف   : التف�شري  اأه��ل  قال  ول��ذا 
الدعاء  على  الباعثة  الآية  هذه  تعاىل 
اإر�شاد   ، ال�شيام  اأحكام  بني  متخللة   ،
 ، الدعاء حال ال�شيام  اإىل الجتهاد يف 
اأحاديث  الفطر جلملة  ويتاأكد ذلك عند 
وقد   ، بع�شًا  بع�شها  يقوي  ذلك  يف 
بن  الله  عبد  اجلليل  ال�شحابي  كان 
اإذا  يقول  عنهما  الله  ر�شي  عمرو 
اأفطر : اللهم اإين اأ�شاألك برحمتك التي 

و�شعت كل �شيء اأن تغفر يل .
يف  ال��دع��اء  ع��ن  نتحدث  كنا  واإذ 
وال��ذي  ال�شحر  وق��ت  ف��اإن  رم�شان 
لل�شحور  النا�ض  ا�شتيقاظ  مظنة  هو 
الدعاء  فيه  ي�رشع  مبارك  وق��ت  هو 
 ، وال�شماء  الأر�ض  رب  اإىل  والتقرب 
قال �شلى الله عليه و�شلم: ) ينزل ربنا 
يبقى  حني  ليلة  كل  الدنيا  �شماء  اإىل 
يدعوين  من  فيقول  الآخر  الليل  ثلث 
فاأعطيه من  ي�شاألني  له من  فاأ�شتجيب 

ي�شتغفرين فاأغفر له ( متفق عليه . 
اأي�شًا يف رم�شان  اأبواب الرحمة  ومن 
اأو  طعام  ك��لُّ  وه��و   ، ال�شحور  ب��اب 
اأراد  من  الليل  اآخر  به  ى  يتغذَّ �رشاب 
وعون  نبوية  �شنة  وه��و   ، ال�شيام 
من  وب��رك��ة  ال�شيام  على  للم�شلم 
عنه  الله  ر�شي  اأن�ض  فعن  الربكات، 
و�شلم-  عليه  الله  -�شلى  النبي  عن 
قال: ) ت�شحروا فاإن يف ال�شحور بركة 

( متفق عليه . 

ومن اأبواب الرحمة يف رم�سان 
باب ال�سرب:

رم�شان  ويف  ال�شرب  �شهر  فرم�شان 

برتكه  ال�شرب  على  امل�شلم  يرتبى 
احلالل  وال�شهوة  وال�رشاب  للطعام 
يف  ال�شرب  على  امل�شلم  ويرتبى  نهاًرا. 
جماهدته لنف�شه يف القيام يف �شالتي 
ال�شائم  اإن  بل   ، والتهجد  الرتاويح 
لي�شرب  وب�شيامه  بنف�شه  ي�شمو 
احلديث  ففي  عليه  يخطئ  من  على 
ال�شحيح : )فاإذا كان يوم �شوم اأحدكم 
اأحد  �شابه  فاإن   ، يف�شق  ول  يرفث  فال 

اأو قاتله فليقل اإين �شائم( .
واإن من ال�شرب وجماهدة النف�ض اأي�شًا 
ال�شالة  على  احلر�ض  ال�شهر  هذا  يف 
اأوقاتها فال عذر �رشعي ملن يفرط  يف 
النوم  بحجة  واأوقاتها  ال�شلوات  يف 

وال�شهر .

ومن اأبواب الرحمة يف رم�سان 
باب ال�سدقات:

عليه  الله  -�شلى  نبينا  ك��ان  فقد 
ما  اأج��ود  وك��ان  كرميًا  ج��واًدا  و�شلم- 
جوداً  ي��زداد  اأي:  رم�شان  يف  يكون 
وعطاًء  ك��رم،  اإىل  وكرمًا  ج��ود،  اإىل 
،كان  �شخاء  اإىل  و�شخاًء  عطاء،  اإىل 
عطاء  يعطي  و�شلم  عليه  الله  �شلى 
العلم  اأهل  قال   . الفقر  يخ�شى  ل  من 
من  اأف�شل  رم�شان  يف  ال�شدقة   :

ال�شدقة يف غريه .
 ، الرحمة يف رم�شان كثرية  اأبواب  اإن 
ابن  ال�شيخ  �شماحة  منها  جملة  خل�ض 
له  و�شية  من  بجزء  الله  رحمه  باز 
لبلوغ رم�شان حيث  الله  يوفقه  فيمن 
 – الله  رحمكم   – فيه  فاأكرثوا   : قال 
من ال�شالة وال�شدقات وقراءة القراآن 
والت�شبيح  والتعقل  بالتدبر   ، الكرمي 
والتكبري  وال��ت��ه��ل��ي��ل  وال��ت��ح��م��ي��د 
ال�شالة  من  والإكثار   ، وال�شتغفار 
الله  �شلى  الله  ر�شول  على  وال�شالم 
الفقراء  اإىل  والإح�شان   ، و�شلم  عليه 
ر�شول  كان  وقد   ، والأيتام  وامل�شاكني 
الله �شلى الله عليه و�شلم اأجود النا�ض 
 ، رم�شان  يف  يكون  ما  اأجود  وكان   ،
م�شاعفة  يف  الله  رحمكم  به  فاقتدوا 
 ، رم�شان  �شهر  يف  والإح�شان  اجلود 
ال�شيام  الفقراء على  اإخوانكم  واأعينوا 
عند  ذلك  اأج��ر  واحت�شبوا   ، والقيام 
واحفظوا �شيامكم عما   ، العالم  امللك 
حرمه الله عليكم من الأوزار والآثام .

املخطط  ال�شفر  اأيام �شهر رم�شان من  تخلو  ل 
الإفطار  يجوز  ولكن هل  املفاجئ،  ال�شفر  اأو  له 

مبجرد ركوب الطائرة مثاًل، وما هي امل�شافة التي 
حددها ال�رشع التي جتيز الإفطار؟

الفقه  اأ�شتاذ   _ هواري  اأبو  حممد  الدكتور 
وال�رشيعة_ ي�شري اإىل ما يلي بهذا اخل�شو�ض:

اأن  للم�شافر  الإفطار  فيها  يجوز  التي  امل�شافة 
تزيد عن م�شافة 80 كيلومرت.

امل�شافة ب84  التي حددت  املذاهب  بع�ض  هناك 
كيلومرت.

كان  فقد  ولذلك  امل�شقة،  يعني  ال�شفر  ولكن 
ال�شحابة منهم من يفطر ومنهم من ي�شوم.

ق�رش  بخ�شو�ض  اأي�شًا  ال�شالة  الأمر  وي�شمل 
ال�شالة.

وقد قال ر�شول الله �شلى الله عليه و�شلم عن 
الإفطار يف ال�شفر: هي رخ�شة الله لك.

ت�شبب  ل  التي   احلديثة  النقل  و�شائل  ولكن   
امل�شقة ت�شيق حدود الفطر.

 على من يفطر ب�شبب م�شقة ال�شفر اأن يق�شي 
يومًا عن كل يوم اأفطره.

اإن من اأعظم خ�سائ�ص �سهر رم�سان اأنه �سهر تفتح فيه اأبواب الرحمة ، فعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه ، عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
: ) اإذا كان رم�سان فتحت اأبواب الرحمة ، وغلقت اأبواب جهنم ، و�سل�سلت ال�سياطني ( رواه م�سلم .

واقع ُمظلم اأ�ساب اأفكارنا بال�سلل وقلوبنا بالياأ�ص ، طال التعّفن وانت�سر اجلهل وت�ساعد االأمل وعجزنا عن اإيقاف النزيف ، املادة واملظهر 
ال ي�سنعان حياة راقية لو غابت االأخالق والقّيم واملبادئ ! الطالق  كلمة للتعبري عن الفراق واالنف�سال ال عن االهانة ونهاية احلياة ! 



اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم / �سري القدوة
-------------------------

معركة  ه��ي  معركتنا  ان  ي��ب��دو 
اليوم  وبات  واحد  اجتاه  يف  لي�شت 
من  اك��رث  علي  مفتوح  ال�����رشاع 
الفل�شطينية  القيادة  وان  جهة 
التنفيذية  اللجنة  راأ�شها  وعلى 
الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة 
جت���د ن��ف�����ش��ه��ا ام�����ام م�����ش��ري 
يتطلب  ه��ام  تاريخي  ومنعطف 
والكلمة  امل��وق��ف  وح���دة  ف��ي��ه 
الفل�شطينية  املوؤ�ش�شات  وتعزيز 
امل�شبق  التح�شري  علي  والعمل 
والت�رشيعية  الرئا�شة  لالنتخابات 
الخطاء  عن  القفز  يكفل  ب�شكل 
فل�شطني  وحدة  اجل  ومن  ال�شابقة 
و���ش��م��ان امل�������رشوع ال��وط��ن��ي 
بدماء  عمد  ال��ذي  الفل�شطيني 
طويلة  م�����ش��رية  ع��رب  ال�����ش��ه��داء 
حيث  والت�شحيات  الن�شال  من 
نكون  ان  ايل  ب��ح��اج��ة  ال��وط��ن 
وقرار  واحد  ووطن  واحد  �شعب 
فل�شطني  ي��ا  اجملك  وم��ا  واح��د 
ن����ت ت��ن��ت�����رشي��ن ل��ل�����ش��ه��داء  واأ
يقف  فل�شطني  بعلم  وتتزينني 
جم�شدين  متيز  دون  اجلميع  حتته 
يف  والتالحم  وال��ت��اآخ��ي  ال��وح��دة 
فيه  تت�شع  التي  الظروف  هذه  ظل 
للنيل  وتت�شعب  املوؤامرات  دائرة 

وا�شتمرار  الوطنية  ق�شيتنا  من 
الفل�شطينية  الر�����ض  ���رشق��ة 
الفل�شطينيني  ال���رشى  وحماربة 
اجمل  وما  �شمودهم  من  والنيل 
و�شعب  واح���د  وط��ن  ن��ك��ون  ان 
و�شلطة  واحد  قانون  حتت  واحد 
وم�شتقبل  واحدة  وحكومة  واحدة 
طرف  ولي�ض  كلنا  ن�شنعه  واحد 

واحد.
الت�شفية  موؤامرات  تكالب  يف ظل 
يتطلع  ال���رشائ��ي��ل��ي  وال��ع��دوان 
�رشورة  ايل  الحرار  وكل  اجلميع 
يف  الفل�شطيني  امل��وق��ف  وح��دة 
الفل�شطينية  التحرير  منظمة  اطار 
املهمة  املواقف  تلك  ت�شكل  حيث 
الرفيق  ال�شعبية  اجلبهة  عام  لمني 
احمد  الحتالل  �شجون  يف  ال�شري 
احل��وار  ايل  ودع��وت��ه  ���ش��ع��دات 
الوحدة  لتج�شيد  ال�شامل  الوطني 
يف  الفاعلة  وامل�شاركة  الوطنية 

الفل�شطيني. البيت  ترتيب  اإعادة 
وبات  حا�شمة  مرحلة  فى  منر  ننا  اإ
على  العمل  اجلميع  من  املطلوب 
ودرا���ش��ة  امل��رح��ل��ة  تقيم  اع���ادة 
والأو���ش��اع  للمواقف  معمقة 
الفل�شطينية  الق�شية  بها  متر  التي 
وال��دويل  العربي  ال�شعيد  على 
الحتالل  �شلطات  مع  والعالقة 
الهادفة  ال�شتيطانية  وخطواتها 

القرن  �شفقة  ي�شمى  ما  تطبق  ايل 
م�شاركة  و����رشورة  المريكية 
ا���ش��رتاجت��ي��ة  و���ش��ع  يف  اجل��م��ي��ع 
للدفاع  الوطني  والتكامل  البناء 
وتطبيق  الفل�شطينية  احلقوق  عن 
واملجل�ض  املركزي  املجل�ض  قرارات 
مما  ال��واق��ع  ار���ض  على  الوطني 
الوطنية  الوحدة  تعزيز  يف  ي�شاهم 
الكفاحية  امل�����ش��رية  وم��وا���ش��ل��ة 
ال�شعب  واإن  ال�شهداء  درب  على 
موقف  ايل  يتطلع  الفل�شطيني 
م�شتقبل  علي  حر�شا  اإيجابي 
هي  وه���ذه  الوطنية  ال��ع��الق��ات 
اأن  يجب  هامة  تاريخية  فر�شة 
اأج��ل  م��ن  اجلميع  فيها  ي�����ش��ارك 
الوطن  بناء  يف  امل�شوؤولية  حتمل 
الفل�شطينية  املوؤ�ش�شات  وحماية 

ال�شهداء. بدماء  عمدت  التي 
�شاعت  النق�شام  ظ��ل  يف  اننا 
علي  قدرتنا  وافتقدنا  بو�شلتنا 
امل���ن���اورة وال��ت��ع��ب��ري ع��ن ام��اين 
ليعلو  ال��وق��ت  ف��ح��ان  �شعبنا 
الفل�شطيني  ال�شعب  ���ش��وت 
يف  ال����درب  رف���اق  ي��ك��ون  وان 
وم�شرية  الوطني  القرار  بوثقة 
كطليعة  الفل�شطيني  الن�شال 
وهامة  �شاملة  وطنية  ن�شالية 
�شياغة  يف  وت�����ش��ارك  ت��ع��م��ل 
والعبودية  للظلم  رف�شا  امل�شتقبل 

الت�شعيد  �شوء  ويف  وال�شتكبار 
�شلطات  وممار�شات  ال�رشائيلي 
ال�شتفادة  م��ن  ب��د  ل  الح��ت��الل 
النقاط  وو���ش��ع  ال��ت��ج��ارب  م��ن 
�شمن  وال��ع��م��ل  احل���روف  ع��ل��ي 
مرحلة  يف  مهمة  وطنية  ي��ة  روؤ
ال�شمويل  الوطني  البناء  اع��ادة 
مكانة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
الفل�شطيني  التحرير  منظمة 
امل�شهد  �شمن  والطبيعي  القيادي 
ومواجهة  الفل�شطيني  الوطني 
والتحديات  وال��واق��ع  احل��ق��ائ��ق 
الكربى  واملف�شلية  ال�شيا�شية 
بلورة  على  العمل  اهمية  م��ع 
للمقاومة  ال�شرتاجتية  ي��ة  ال��روؤ
يف  ال�����رشوع  وكيفية  ال�شعبية 
الوطني  الدور  وتعزيز  بناء  اإعادة 
العمل  موؤ�ش�شات  �شعيد  على 
والجتماعي  والنقابي  اجلماهريي 
لدور  �شاملة  ا�شتعادة  اإط��ار  يف 
الفل�شطينية  الوطنية  احل��رك��ة 
حد  وو�شع  لالنق�شام  والت�شدي 
حياة  يف  ال���ش��ود  التاريخ  لهذا 
الوقت  فحان  الفل�شطيني  ال�شعب 
من  احل��ر  ال�شعب  �شوت  ليعلو 
عن  والدفاع  وطننا  حماية  اجل 
الوطنية  الوحدة  وجت�شيد  حقوقنا 
امل�شرتك  الهدف  ا�شا�ض وحدة  علي 

الواحد. والدم  والتاريخ 

وحدة الهدف امل�سرتك والتاريخ والدم الواحد

املجل�ص الثوري حلركة "فتح"

القرار الع�سكري االإ�سرائيلي حول ح�سابات االأ�سرى انتهاك لالتفاقات 
و�سنتعامل معه كقرار حرب

"فتح"  حلركة  الثوري  املجل�ض  اأك��د 
الع�شكري  ال��ق��رار  املطلق  رف�شه 
الأ�رشى  ح�شابات  حول  الإ�رشائيلي 
واإنهاء  انتهاكًا  ُيعترب  كما  البنوك،  يف 
والقت�شادية،  ال�شيا�شية  لالتفاقات 
قرار حرب  باأنه  القرار  مع  و�شنتعامل 
يف  الوطنية  الق�شايا  اأق��د���ض  على 
وقال  الفل�شطيني.  والوجدان  الوعي 
عنه،  �شدر  بيان  يف  الثوري  املجل�ض 
م�شاءال�شبت: "اإن القرار اجلديد مقدمة 
وامل�شتوطنات  الأغ���وار  �شم  لقرار 
و�شعبنا  ال��ق��رن،  ل�شفقة  تطبيقًا 
لن  احلية  وق��واه  العظيم  الفل�شطيني 
القرارت  ه��ذه  مثل  بتطبيق  ت�شمح 
التي تعرب عن عقلية احتالل �شهيوين 
موقف  املجل�ض  جمرم".وثّمن  اإرهابي 
يوؤكد  ال��ذي  عبا�ض  حممود  الرئي�ض 
قر�ض  اإل  معنا  يتبقَّ  مل  "لو  اأنه  دومًا 
واحد فاإننا �شندفعه لعائالت ال�رشى، 
تعمل  التي  احلكومة  موقف  ثمن  كما 

رواتب  دفع  يف  ال�شتمرار  اأجل  من 
الكرمية  احل��ي��اة  وت��وف��ري  الأ�����رشى، 
لعائالتهم. واأ�شاد بالبنوك الفل�شطينية 
يف  مهمًا  اقت�شاديًا  قطاعًا  متثل  التي 
بالقرارات  التزامها  ثمن  كما  الوطن، 
وثمن  الر�شمية.  الفل�شطينية  الوطنية 
ال�رشيع  "التوا�شل  الثوري  املجل�ض 
القرار  هذا  لدرا�شة  امل�شكلة  للجنة 
حل  لإيجاد  ال�شهيوين،  الع�شكري 
حقوق  ت�شمن  معاجلة  واآل��ي��ة  ك��رمي 
ال��دويل  املجتمع  اأ�رشانا".وطالب 
مع  املوقعة  التفاقيات  رع��ى  ال��ذي 
يف  م�شوؤولياته  بتحمل  الح��ت��الل 
جائحة  ي�شتغل  ال��ذي  الحتالل  جلم 
ال�شيطانية  خمططاته  لتنفيذ  كورونا 
"الثوري" تعاون  بحق الأ�رشى. وثمن 
الفل�شطينية  الدبلوما�شية  ودور 
موؤ�ش�شات  مع  الكامل  بالتن�شيق 
للعمل  والهلية  الر�شمية  الأ���رشى 
الحت���اد  دول  م��ع  مكثف  ب�شكل 

الداعمة حلقوق  والأح��زاب  الأوروب��ي 
وموؤ�ش�شات  الفل�شطيني  ال�شعب 
اأن  التاأكيد  اأجل  من  ال��دويل  املجتمع 
حرب  اأ���رشى  الفل�شطينيني  الأ���رشى 
"فالحتالل  اإرهابيني،  ولي�شوا  وحرية 
ال�شهيوين منذ �شنوات يعمل ب�شكل 
جترمي  اأجل  من  العامل  دول  مع  مكثف 
بالرهاب". وو�شفه  �شعبنا  ن�شال 

ف�شائل  كافة  الثوري  املجل�ض  ودعا 
التي  واملوؤ�ش�شات  الوطني،  العمل 
وو�شائل  الأ����رشى،  مبو�شوع  ُتعنى 
كل  ب��ذل  اإىل  ال��وط��ن��ي��ة،  الإع����الم 
ال�شعب  حقوق  دعم  اأجل  من  اجلهود 
الحتالل،  مواجهة  يف  الفل�شطيني 
ويف  وت�شحياته،  ن�شاله  و�رشعية 

مقدمتهم ال�شهداء والأ�رشى.
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اأخبار فل�سطني

الوطني  العمل  وف�شائل  القوى  اأجمعت 
املحررين  والأ�رشى  الأ�رشى،  وموؤ�ش�شات 
وجود  ���رشورة  على  الأ���رشى،  وعائالت 
قرار  مواجهة  يف  وقاطع  وا�شح  ق��رار 
عائالت  خم�ش�شات  مبالحقة  الحتالل 
تهديد  �شيا�شة  عرب  واملحررين،  الأ���رشى 
اجتماعات  اأعقاب  يف  ذلك  جاء  البنوك، 
ملناق�شة  الفل�شطينية  املحافظات  يف  جرت 
تداعيات وخماطر القرار. واأكد املجتمعون 
ورف�ض  القرار  هذا  مواجهة  �رشورة  على 

من  كل  حد  وو�شع  كليًا،  معه  التعاطي 
الحتالل،  لقرار  اخل�شوع  نف�شه  له  تخول 
اأن  القانونية، خا�شة  امل�شوؤولية  حتت طائل 
ُيبقي  احل�شابات،  اإغالق  تنفيذ  جتميد  قرار 
املجتمعون  وثمن  اإغالقها.  لإع��ادة  جماًل 
التي  الفل�شطينية  القيادة  موقف  على 
املا�شية،  ال�شنوات  م��دار  على  التزمت 
الأ����رشى  اأ����رش  خم�ش�شات  ب�����رشف 
التي  الكبرية  ال�شغوط  رغم  وال�شهداء 
مع  الأ�شري  نادي  ملتابعة  ووفقًا  واجهتها. 

فقد  منهم،  واملحررين  الأ���رشى  عائالت 
مت  التي  احل�شابات  البنوك  بع�ض  فّعلت 
اأن  املعلومات  بع�ض  ترد  فيما  اإغالقها، 
عملية  توا�شل  ت��زال  ما  البنوك  بع�ض 
اإغالق احل�شابات رغم اإعالن احلكومة عن 
الأ�شري  نادي  و�شدد  القرار.  تنفيذ  جتميد 
قرار  هناك  يكون  اأن  �رشورة  على  جمدداً 
اأن  دون  الق�شية،  هذه  يف  وقاطع  وا�شح 
متثل احللول، خمرجًا، يحمل اأي خماطر على 
ال�شعب  وم�شري  الأ���رشى،  ق�شية  م�شري 

ق��رار  يفر�شه  مل��ا  الفل�شطيني، 
اأبرزها  الحتالل من خماطر كبرية، 
احتالل  اإع��ادة  �شابقًا،  اأكدنا  وكما 
وتقوي�ض  مبا�رشاً،  احتالًل  ال�شفة 
القرار الوطني الفل�شطيني. واعترب 
عرب  الحتالل  �شجون  يف  الأ�رشى 
ح�شابات  اإغ��الق  اأن  ر�شائل  عدة 
وخيانة  ع��ار  و�شمة  عائالتهم، 
رد  ب�����رشورة  مطالبني  عظمى، 

الذين  الأ���رشى  ولكل  للق�شية،  العتبار 
قرار  عرب  واأع��م��اره��م،  بحياتهم  �شحوا 

وطني وا�شح.  

نادي االأ�سري: اإجماع على  �سرورة وجود قرار وا�سح ملواجهة تهديدات االحتالل واحلذر من متريرها
يف �سوء متابعة تداعيات اإغالق احل�سابات البنكية لعائالت االأ�سرى واملحررين

االأ�سري تامر الرمياوي

ميت مع وقف التنفيذ
بال�شجن  املحكوم  الرمياوي  �شليم  را�شم  تامر 
يف  بتونيا  منطقة  يف  اعتقل  مرات،   3 املوؤبد 
وجرح  قتل  بتهمة   ،28-5-2003 يف  الله،  رام 
فدائية،  لعمليات  والإعداد  امل�شتوطنني،  من  عدد 
�شهداء  كتائب  يف  كقائد  تهمته  اإىل  اإ�شافة 

ق�شى. الأ
والدته  الرمياوي،  اجلابر  عبد  العزيز  عبد  فتحية 
اآلم  منها  كثرية  اأمرا�ض  من  يعاين  اأنه  تقول 
 2014 عام   8 �شهر  ويف  والركب  الظهر  يف 
على  امل�شكوبية  يف  بتعذيبه  الحتالل  قام 
راأ�شه،  يف  ك�رش  اإىل  اأدى  مما  العذاب،  كر�شي 
وغيبوبة  وعيه  فقدان  اإىل  اأدت  الك�شور  هذه 
فهو  له  الالزم  العالج  يقدموا  ومل  اأيام   3 ملدة 
من  يعاين  الآن  وهو  مق�شود  اإهمال  من  يعاين 
ميت  ]ولدي  الآن  حتى  الراأ�ض  يف  �شديدة  اآلم 

التنفيذ[. وقف  مع 
اإىل  تعر�ض   5/5/2013 بتاريخ  باأنه  يقول  تامر 
ما  الأر�ض،  اإىل  العلوي  �رشيره  عن  ال�شقوط 
بالأر�ض واإ�شابته بفقدان  ارتطام راأ�شه  اإىل  اأدى 
�شوروكا  م�شت�شفى  اإىل  نقل  وباأنه  الوعي، 
فحو�شات  له  وجرى  ال�شبع  بئر  يف  الإ�رشائيلي 

الفحو�شات. هذه  نتائج  يعرف  مل  ولكن  طبية 
العيادة  طبيب  مبراجعة  قام  عندما  اإنه  وقال 
ال�شحي  و�شعه  عن  اإجابة  اأي  يعطيه  اأن  رف�ض 
يوم  بعد  يوما  فيه و�شعه  ي�شوء  الذي  الوقت  يف 

له. املنا�شب  العالج  تقدمي  دون 
يومي  ب�شكل  ت�شيبه  الإغماء  حالة  اأن  واأ�شاف 
على  ي�شتيقظ  ل  واأحيانا  �شاعتني  اإىل  ت�شل  ملدة 

امل�شت�شفى. يف  وهو  اإل  نف�شه 
قبل  من  مالية  مطالبة  تلقيه  تامر  وا�شتغرب 
بدل  �شيقال   890 مببلغ  احلمراء  داوود  جنمة 
اإي�شل  �شجن  من  الإ�شعاف  ب�شيارة  نقله  اأجرة 
و�شعه  تدهور  بعد  �شوروكا  م�شت�شفى  اإىل 

. ل�شحي ا
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ح�سيلة “كورونا” حول العامل.. 

اإ�سابة  ماليني   4 من  واأكرث  وفاة  األف   280
وتعايف اأكرث من مليون م�ساب

قراءة/ حممد علي
---------------- 

 4070660 من  اأكرث  ر�شمّيًا  و�ُشّجلت 
ول  ومنطقة.  بلداً   195 يف  اإ�شابة 
من  ج��زءاً  ّل  اإ الإح�����ش��اءات  تعك�ض 
ّن  اإ ذ  اإ لالإ�شابات،  احلقيقي  العدد 
لك�شف  فحو�شا  جتري  ل  عّدة  دوًل 
وبني  الأخطر.  للحالت  اإل  الفريو�ض 
 1354100 تعايف  اأُعلن  احلالت،  هذه 

قّل. الأ على  م�شاب 

وم��ن��ذ الإح�����ش��اء ال���ذي اأُج���ري يف 
مّت  ت.غ،   19،00 ال�شاعة  م�����ض  الأ
اإ�شابة  و85519  وفاة   4247 اإح�شاء 
التي  وال����دول  ال��ع��امل.  يف  ج��دي��دة 
جديدة  وفّيات  ح�شيلة  اأعلى  �شّجلت 
تليها   )1314 ( املتحدة  الوليات  هي 

.)410 ( والكوادور   )730 ( الربازيل 
ظهر  التي  املتحدة  الوليات  و�شّجلت 
�شباط/فبارير،  بداية  ال��وب��اء  فيها 
للوفّيات  اإجمالّية  ح�شيلة  اأع��ل��ى 

 1321223 بني  من   79058 بلغت 
 212534 ت��ع��ايف  واأع��ِل��ن  اإ���ش��اب��ة. 

قّل. الأ على  �شخ�شًا 
الثانية  امل��رت��ب��ة  بريطانيا  وحت��ت��ّل 
بني  م��ن  وف��اة   31855 بت�شجيلها 
اإيطاليا  وتليها  اإ�شابة.   219183
اإ�شابة(.   219070 ( وفاة   30560 مع 
وفاة   26621 مع  رابعًة  �شبانيا  اإ وحتّل 
فرن�شا  ثّم  ومن  اإ�شابة(،   224390 (
اإ�شابة(.   176658 ( وفاة   26380 مع 
�شّجلت   ، ت�����رّشراً الأك��رث  ال��دول  بني 
مقارنة  وفّيات  ع��دد  اأعلى  بلجيكا 
لكّل  وف��اة   75 مع  ال�شّكان،  بعدد 
�شبانيا  اإ تليها  �شخ�ض،  ل��ف  اأ  100
واململكة   )51 ( ي��ط��ال��ي��ا  اإ ث��م   )57 (
وحّتى   .)40 ( وفرن�شا   )47 ( املتحدة 
ماكاو  )ب��دون  ال�شني  اأعلنت  اأم�ض، 
و82901  وفاة   4633 كونغ(  وهونغ 
 78120 ت��ع��اف��ى  ب��ي��ن��م��ا  اإ���ش��اب��ة، 

 156111 اأوروبا  و�شّجلت  �شخ�شا. 
ال��ف  و731  م��ل��ي��ون  ب��ني  م��ن  وف���اة 
عدد  وبلغ  الآن.  حّتى  اإ�شابة  و314 
املتحدة  الوليات  يف  املعلنة  الوفّيات 
مليون  بني  من   83868 معا  وكندا 

اإ�شابة. و226  لفًا  اأ و389 
والكاريبي  الالتينّية  اأمريكا  و�شّجلت 
ل��ف��ًا  اأ  361 ب��ني  م��ن  وف���اة   20167
 10576 ���ش��ي��ا  واآ اإ���ش��اب��ة،  و642 
وال�رشق  اإ�شابة(،   292561 ( وف��اة 
 225379 ( وف��اة   7585 الأو���ش��ط 
وف��اة   2161 ف��ري��ق��ي��ا  واإ اإ���ش��اب��ة(، 
 125 واأوقيانيا  اإ�شابة(،   62266 (

اإ�شابة(.  8276 ( وفاة 
اإىل  ا�شتناداً  احل�شيلة  ه��ذه  اأُع���ّدت 
بر�ض  فران�ض  مكاتب  جمعتها  بيانات 
ة  املخت�شّ الوطنية  ال�شلطات  م��ن 
منظمة  ن�رشتها  معلومات  واإىل 

العاملية. ال�شحة 

280693 �سخ�سًا حول العامل منذ ظهر يف ال�سني يف كانون االأّول/دي�سمرب،  باأكرث من  اأودى فريو�ص كورونا امل�ستجّد 
اإىل م�سادر ر�سمّية. ا�ستنادًا   2020 11 ماي  19،00 ت غ االأحد  ال�ساعة  اأعّدتها وكالة فران�ص بر�ص  ح�سب ح�سيلة 

دويل

باأن  تاميز”  “نيويورك  �شحيفة  اأفادت 
ووزارة  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب 
لإ�شدار  ي�شتعدان  الداخلي  الأم��ن 
والعمالء  القرا�شنة  اأكرث  اأن  من  حتذير 
�رشقة  على  يعملون  ال�شني  يف  مهارة 
لتطوير  اجلارية  الأمريكية  الأبحاث 

كورونا. لفريو�ض  وعالجات  لقاحات 
التحذير  م�شودة  اأن  ال�شحيفة  وذكرت 
من  نه  اإ امل�شوؤولون  يقول  الذي  العام، 
القادمة،  ي��ام  الأ يف  ي�شدر  اأن  املرجح 

للو�شول  ت�شعى  ال�شني  ب��اأن  تفيد 
بو�شائل  ال��ق��ي��م��ة  “البيانات  اإىل 
باللقاحات  تتعلق  م�����رشوع��ة  غ��ري 
وتركز  والختبارات”،  والعالجات 
والعمل  الإلكرتونية  ال�رشقة  على 
تقليديني”،  غري  “عمالء  طريق  عن 
للباحثني  �شارة  لالإ ملطف  تعبري  وهو 
نه  اإ ترامب  دارة  اإ تقول  الذين  والطالب 
من  البيانات  ل�رشقة  تن�شيطهم  جرى 

واخلا�شة. الأكادميية  املختربات  داخل 

م�شوؤولني  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت 
اإ�شدار  قرار  اأن  يرون  و�شابقني  حاليني 
القر�شنة  ف��رق  ���ش��د  حم��دد  ات��ه��ام 
من  جزء  “هو  ال�شينية  للدولة  التابعة 
فيها  ت�شارك  اأو�شع  رادعة  ا�شرتاتيجية 
ووكالة  الأمريكية  ال�شيربانية  القيادة 

القومي”. الأمن 
ال�شلطات  ظل  “يف  ن��ه  اأ واأو�شحت 
الرئي�ض  اأ���ش��دره��ا  ال��ت��ي  القانونية 
ت��رام��ب م��ن��ذ م��ا ي��ق��رب م��ن ع��ام��ني، 

يف  التعمق  على  القدرة  لديهم  ف��اإن 
ل�شن  وغ��ريه��ا  ال�شينية  ال�شبكات 

متنا�شبة”. م�شادة  هجمات 
غري  “من  ن���ه  اأ ال�����ش��ح��ي��ف��ة  ذك���رت 
الوليات  فعلته  ما  بال�شبط  الوا�شح 
فعلت  ك��ان��ت  م��ا  م��ا  ذا  اإ امل��ت��ح��دة، 
مماثلة  طلقة  بالفعل،لإر�شال  �شيئا 
القر�شنة  ملجموعات  ال��ه��دف  نحو 

. ” ل�شينية ا
ق/د

ا���ش��ت��ع��اد ع�������رشات امل���الي���ني م��ن 
اأم�ض  �شبانيا  واإ فرن�شا  يف  الأ�شخا�ض 
الكثري  رفع  مع  جزئية  حرية  الثنني 
لح��ت��واء  فر�شت  ال��ت��ي  ال��ق��ي��ود  م��ن 
يف  امل�شتجد.  كورونا  فريو�ض  تف�شي 
العزل  املتحدة  اململكة  مت��دد  املقابل، 
على  حزيران/يونيو  من  الأول  حتى 
اخل�شية  فيه  ترتفع  وق��ت  يف  ق��ل،  الأ
ت�شجيل  مع  الوباء  انت�شار  عودة  من 
فرن�شا،  يف  �شيول.  يف  كما  جديدة  بوؤر 
امل�شبوق  وغري  احلازم  العزل  اأن  يبدو 
 17 منذ  ال�شكان  على  فر�ض  ال��ذي 
فقد  ث��م��اره،  ت��ي  ي��وؤ ب��داأ  ذار/م��ار���ض  اآ
للوفيات  اليومية  احل�شيلة  انخف�شت 
العدد  ح��ال��ًة،   70 حتى  الأح��د  م�شاء 
ح�شيلة  مع  لكن  الآن.  حتى  دن��ى  الأ
ل��ف��ًا  اأ  26 ت��ف��وق  اإج��م��ال��ي��ة  وف��ي��ات 
دعا  العامل،  يف  الأعلى  بني  من  وهي 
احل��ذر  اإىل  الفرن�شيون  امل�شوؤولون 
اإىل  الفرن�شيني  ماليني  ا�شتعداد  مع 
اإىل  وال��ع��ودة  بيوتهم  م��ن  اخل���روج 
القت�شاد  تن�شيط  اأجل  من  اأعمالهم 
وكتب  �شهرين.  منذ  تقريبًا  امل�شلول 
يف  ماكرون  ميانويل  اإ الفرن�شي  الرئي�ض 
تراجع.  الفريو�ض  “بف�شلكم،  تغريدة 
الأرواح،  ن��ق��ذوا  اأ هنا.  ي��زال  ل  لكنه 

حذرين”. كونوا 
لزامية  اإ قنعة  الأ

يف  الأقنعة  ارت��داء  فرن�شا  وتفر�ض 
�شحية  ومعايري  العام  النقل  و�شائل 
ظهور  ويعزز  امل��دار���ض.  يف  لزامية  اإ
غرب  يف  ج��دي��دة  ع��دوى  ب��وؤر  ث��الث 
ثانية.  وبائية  موجة  من  اخل�شية  البالد 

خماطر  من  احلد  وبهدف  �شبانيا  اإ يف 
العزل  رفع  �شيجري  الفريو�ض،  تف�شي 
معظم  وتبقى  فقط.  البالد  من  جزء  عن 
وبر�شلونة،  مدريد  مثل  الكربى  املدن 
خ��ا���ش��ع��ة ل��ق��ي��ود ���ش��ارم��ة. وخ��الل 
�شجلت  الأخ���رية،   24 ال� ال�شاعات 
ح�شيلة  دن��ى  اأ يف  وفاة   143 �شبانيا  اإ
مع  ذار/م��ار���ض،  اآ  18 منذ  لها  يومية 
من  وهو  اأي�شًا  لفًا  اأ  26 يتجاوز  اإجمايل 

العامل. يف  الأعلى  بني 
���ش��ب��اين  الإ ال���دوري  رئي�ض  واأع��ل��ن 
ياأمل  نه  اأ تيبا�ض  خافيري  القدم  لكرة 
حزيران/  12 يف  البطولة  ا�شتئناف 
م��اي��و، رغ��م الإع���الن م�����ش��اء الأح��د 
اأو���ش��اط  يف  اإ���ش��اب��ات  ت�شجيل  ع��ن 
كرة  فيه  ت�شعى  وقت  ويف  الالعبني. 
ن�شاطها  ل�شتئناف  الأوروبية  القدم 
تك�شف  ال��ت��وق��ف،  م��ن  ���ش��ه��ر  اأ ب��ع��د 
الكثري  اأو�شاط  يف  اإ�شابات  الفحو�ض 
اململكة  يف  الو�شع  يبقى  النوادي.  من 
وفيات  عدد  اأعلى  ت�شجل  التي  املتحدة 
املتحدة،  ال��ولي��ات  بعد  ل��ف��ًا(  اأ  32 (
ال��وزراء  رئي�ض  واأعلن  للقلق.  مثرياً 
متديد  ع��ن  الأح��د  جون�شون  بوري�ض 
ذار/مار�ض  اآ  23 يف  فر�ض  الذي  العزل 
وقدم  حزيران/يونيو.  من  الأول  حتى 
للعزل،  تدريجي  رفع  خطة  جون�شون 
مطلع  واملدار�ض  املحالت  فتح  اأمل  مع 
تريد  ث��ن��اء،  الأ يف  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و. 
حجر  فرتة  فر�ض  الربيطانية  احلكومة 
اململكة  اإىل  الوا�شلني  على  لزامية  اإ

. جواً املتحدة 
ثانية  موجة  من  خماوف 

كانون  يف  ال�شني  يف  ظ��ه��وره  منذ 
عن  الفريو�ض  اأ�شفر  الأول/دي�شمرب، 
العامل،  حول  �شخ�ض  األف   280 وفاة 
بر�ض  ف��ران�����ض  ل��وك��ال��ة  ت��ع��داد  وف��ق 
الأحد  ر�شمية  م�شادر  اإىل  ا�شتناداً 
موجة  خطر  وي�شغل  غ.  ت   19،00
منظمة  ث��ارت��ه  اأ ال��وب��اء،  م��ن  ث��ان��ي��ة 
حول  احل��ك��وم��ات  العاملية،  ال�شحة 
ففي  قلقة.  ���رشات  م��وؤ و�شط  العامل، 
بداأ  التي  ال�شينية  املدينة  ووه���ان، 
ال�شلطات  اأعلنت  املر�ض،  تف�شي  منها 
�شهر  بعد  جديدة  اإ�شابة  ت�شجيل  عن 
كوريا  ويف  الوباء.  على  ال�شيطرة  من 
امل��ر���ض حتت  ب��ات  اجل��ن��وب��ي��ة، ح��ي��ث 
العا�شمة  اأم��رت   ، ي�����ش��ًا اأ ال�شيطرة 
بعد  امل��ن�����ش��اآت  ك��ل  ب��اإغ��الق  �شيول 

جديدة. اإ�شابات  ت�شجيل 
كنموذج  تذكر  ما  غالبًا  التي  ملانيا  اأ ما  اأ
ال�شحية،  ل��الأزم��ة  دارت��ه��ا  اإ جن��اح  يف 
اإ�شابة   50 عتبة  تخطي  ج��رى  فقد 
ثالث  يف  مقيم  األف   100 لكل  جديدة 

. ت طعا مقا
من  تبقى  الأك��رب  الوفيات  ح�شيلة 
األف   80 مع  املتحدة،  الوليات  ن�شيب 
الأحد  م�شاء  ن�رشته  تعداد  وفق  وفاة، 
العدد  لكن  هوبكنز.  جونز  جامعة 
 776 اإىل  انخف�ض  للوفيات  اليومي 

ذار/مار�ض. اآ مطلع  منذ  الأدنى  وهو 
القت�شاديون  امل�شت�شارون  وداف��ع 
عن  الأح���د  ت��رام��ب  دون��ال��د  للرئي�ض 
القت�شاد  عجلة  اإطالق  اإعادة  اإمكانية 
مع  اآمن  ب�شكل  املتحدة  الوليات  يف 
ت�شجيل  ومع  يتمدد  يزال  ل  الوباء  اأن 

بي�ض. الأ البيت  يف  حتى  اإ�شابات 
اإ�شابة  �شجلت  الأخ��رية،  ي��ام  الأ ويف 
للبيت  الغربي  اجل��ن��اح  يف  موظفني 
الرئي�ض  مكتب  يقع  حيث  بي�ض  الأ
يعمل  ع�شكري  اأحدهما  البي�شوي، 
با�شم  متحدثة  والأخر  الرئي�ض،  بخدمة 

بن�ض. مايك  الرئي�ض  نائب 
الأحد  بي�ض  الأ البيت  نفى  ثناء،  الأ يف 

احلجر. يف  بن�ض  مايك  يكون  اأن 
جزر  ومنطقة  الالتينية  اأم��ريك��ا  يف 
 20 من  اأك��رث  الوباء  قتل  الكاريبي، 
لوكالة  ت��ع��داد  وف��ق  �شخ�ض،  ل��ف  اأ
احل�شيلة  هذه  ون�شف  بر�ض.  فران�ض 
التي  الربازيل  ن�شيب  من  قليمية  الإ

ال�شبت. وفاة  اآلف   10 عتبة  تخطت 
جت��اوز ع��دد الإ���ش��اب��ات امل��وؤك��دة يف 
ت�رشراً  الأك��رث  البلد  اإفريقيا،  جنوب 
 194 بينها  حالة  اآلف   10 القارة،  يف 

ال�شحة. وزارة  وفق  وفاة، 
الهند  يف  العزل  رفع  بدء 

لكنها  العزل،  رفع  عملية  الهند  بداأت 
كما  الوليات  بني  التنقل  حتظر  تزال  ل 
واملحلية.  الدولية  اجلوية  ال��رح��الت 
اإ�شابة  األف   63 الأحد  حتى  واأح�شت 
خرباء  وي��رى  وف��اة.   2100 من  واأك��رث 
البلد  ه��ذا  يف  �شيت�شارع  ال��وب��اء  اأن 
متوز/يوليو  اأو  حزيران/يونيو  يف  ليبلغ 
ال�شلطات  خف�شت  ذلك  مع  ذروت��ه. 
اأن  وي��ف��رت���ض  ال��ن��ق��ل.  ع��ل��ى  ال��ق��ي��ود 
ال�شكك  ب�شبكة  العمل  ي�شتاأنف 
الأكرب  بني  من  وهي  الهند،  يف  احلديد 
الثالثاء. من  اعتباراً  تدريجًا  العامل،  يف 
ق/د

تقرير عربي  ذكر   
الرئي�ض  دارة  اإ اأن 
م������ريك������ي،  الأ
دون��ال��د ت��رام��ب، 
ق���دام  ت��ع��ار���ض اإ
احل������ك������وم������ة 
على  الإ�رشائيلية 
ت��ن��ف��ي��ذ خم��ط��ط 
يف  مناطق  �شم 
الغربية  ال�شفة 
املرحلة،  ه��ذه  يف 

تقدم  اجلانب  اأحادي  �شما  اأن  معتربة 
�شي�شكل  الإ�رشائيلية  احلكومة  عليه 
الأمريكية  القرن”  ل�”�شفقة  �رشبة 
نهائًيا  الباب  و�شيغلق  املزعومة، 
مع  الفل�شطينية  القيادة  جتاوب  اأمام 
مرا�شل  �شار  واأ الأمريكية.  اخلطة 
يف  العربية  “معاريف”  �شحيفة 
اأن  اإىل  �شمري،  �شلومو  نيويورك، 
الأم��ريك��ي،  اخلارجية  وزي��ر  زي��ارة 
اإ�رشائيل،  اإىل  املرتقبة  بومبيو،  مايك 
اجلاري،  الأ�شبوع  من  يف وقت لحق 
منذ  الأوىل  اخل��ارج��ي��ة  رحلته  يف 
لنقل  تاأتي  كورونا،  جائحة  تف�شي 
لة  م�شاأ ح��ول  الأم��ريك��ي  امل��وق��ف 
يف  امل�����ش��وؤول��ني  اإىل  “ال�شم” 
عن  نقال  �شمري  ���ش��ار  واأ اإ�رشائيل. 
اأن  اإىل  نيويورك،  يف  دبلوما�شيني 
بومبيو  زيارة  من  الرئي�شي  الغر�ض 
احلكومة  رئي�ض  من  يطلب  اأن  هو 
نتنياهو،  بنيامني  ���رشائ��ي��ل��ي��ة،  الإ
خمطط  وتعليق  بتاأجيل  قناعه،  واإ

م�شمى. غري  اأجل  اإىل  ال�شم 
على  ن��ه  ف��اإ ال��ت��ق��ري��ر،  وب��ح�����ش��ب 
امل�شوؤولني  ت�رشيحات  من  الرغم 
نف�شه  بومبيو  فيهم  مبن  الأمريكيني 
اإ�رشائيلي  “قرار  “ال�شم”  اأن  عن 
احلكومة  على  و�شيتعني  �رشف”، 
ل�شيا�شاتها  وفًقا  اتخاذه  الإ�رشائيلية 
الرئي�ض  اأن  اإل  واإ�شرتاتيجيتها، 
ال�شم  ب�شاأن  قراًرا  يعار�ض  ترامب 
اأحادية  اإ�رشائيلية  خطوة  من  كجزء 

اجلانب.
قولهم  حمللني  ع��ن  �شمري  ون��ق��ل 
بعد  ن��ه  اأ يتوقع  بي�ض  الأ البيت  اإن 
وت�شكيل  اإ�رشائيل  يف  النتخابات 
ال�شالم  “خطة  فاإن  جديدة،  حكومة 
املعروفة  امل��زع��وم��ة،  الأمريكية” 
�شتنتقل  القرن”،  ب�”�شفقة  اإعالمًيا 
ومل  العملي؛  التطبيق  مرحلة  اإىل 
الأم��ل  الأم��ريك��ي��ة  دارة  الإ تفقد 
مع  حمتمل  فل�شطيني  ب��ت��ج��اوب 
موقع  للخطة.ح�شب  تدريجي  تنفيذ 

”48 “عرب 
الرئي�ض  اأن  على  ال�شحيفة  و�شددت 
احلكومة  اإع��الن  اأن  يعترب  ترامب 
اجلانب  اأحادي  �شم  عن  الإ�رشائيلية 
املحتلة  الغربية  ال�شفة  يف  ملناطق 
���رشائ��ي��ل��ي  و���ش��ح��ب ال��ق��ان��ون الإ
القا�شمة  ال�رشبة  �شي�شكل  عليها، 
تنفيذ  فر�ض  على  �شتنهي  التي 
الطرف  مب�شاركة  القرن”  “�شفقة 

. لفل�شطيني ا
“معاريف”  �شحيفة  واأوردت 
م��ق��ت��ط��ف��ات م���ن م��ق��ال ال��ك��ات��ب 
منتدى  ومدير  ال�شهيوين  الأمريكي 
دانيال  نيويورك  يف  الأو�شط  ال�رشق 
�شحيفة  ن�����رشت��ه  ال���ذي  ب��اي��ب�����ض، 
خالل  الأمريكية،  تاميز”  “نيويورك 
وال��ذي  ���ش��ب��وع،  الأ ن��ه��اي��ة  عطلة 
نها  اأ اعترب  اأ�شباب   6 خالله  عر�ض 
يجب  “ملاذا  الت�شاوؤل:  على  جتيب 
تنفيذ  عن  المتناع  اإ�رشائيل  على 

املرحلة؟”. هذه  خالل  ال�شم 
اخل��ط��وات  اأن  ب��اي��ب�����ض  واع���ت���رب 

عملية  تتبع  اأن  يجب  الإ�رشائيلية 
من  مفاو�شون  ي�شعها  خريطة  ر�شم 
والإ�رشائيلي،  الأمريكي  اجلانبني، 
الفل�شطينيني.  على  تعر�ض  ثم  ومن 
على  ���رشائ��ي��ل  اإ قدام  “اإ اأن  وذك��ر 
غ�شب  �شي�شتثري  اخل��ط��وة  ه���ذه 
مثل  اأن  الأخري  يعترب  حيث  ترامب، 
خالل  من  فقط  ممكنة  اخلطوة  هذه 

الفل�شطينيني”. مع  املفاو�شات 
اإ�رشائيل  ا�شتمرت  ذا  “اإ نه  اأ واأ�شاف 
يف تنفيذ اجلزء الذي حتبه من ‘�شفقة 
نها  فاإ اخلطة،  بقية  وجتاهلت  القرن‘ 
عن  للتعبري  ترامب  الرئي�ض  �شتدعو 
ال�شمعة”،  �شيئ  باأ�شلوبه  ا�شتيائه 

تعبريه. حد  على 
لرئي�ض  ال�شتماع  يف�شل  بومبيو 

د ملو�شا ا
امللف  بومبيو  اأن  اإىل  �شمري  ولفتت 
الرئي�شية  امللفات  اأحد  هو  يراين  الإ
خ��الل  ب��وم��ب��ي��و،  �شيبحثها  ال��ت��ي 
يف  و�رشيكه  نتنياهو  مع  زي��ارت��ه، 
غانت�ض،  بيني  اجل��دي��دة،  احلكومة 
ي����ران  اإ ت���راج���ع  ظ���ل  “يف  وذل����ك 
ن��ووي  اإزع���اج  م�شدر  باعتبارها 
القوى  اأول��وي��ات  اأ�شفل  اإىل  مقلق 
ال�����رشق  ويف  ال��غ��رب��ي��ة  امل��رك��زي��ة 

و�شط. الأ
وزي��ر  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وك�����ش��ف��ت 
الجتماع  طلب  الأمريكي  اخلارجية 
كوهني،  يو�شي  املو�شاد،  برئي�ض 
“لال�شتماع  وذل��ك  ان��ف��راد،  على 
التهديد  حول  وا�شتنتاجاته  تقييماته 
ال�شتماع  م��ن  ب���دًل  الإيراين”، 
ت�شدر  التي  املخيفة”  “الت�رشيحات 

ال�شاأن. هذا  يف  نتنياهو  عن 
على  �شيرتكز  كوهني  مع  واللقاء 
والعقوبات  ي���ران  اإ يف  الأو���ش��اع 
بالإ�شافة  املتوا�شلة  الأم��ريك��ي��ة 
يف  الإ�رشائيلية  الغارات  نتائج  اإىل 

. �شورية
�شادر  بيان  يف  ج��اء  م��ا  وبح�شب 
فاإن  الأمريكية،  اخلارجية  وزارة  عن 
يوم  اإ�رشائيل  اإىل  �شي�شل  بومبيو 
“ق�شايا  ملناق�شة  املقبل،  الأربعاء 
يف  ي��راين  الإ بالدور  تت�شل  اأمنية 

. ” ملنطقة ا
الأمريكي  “املونيتور”  موقع  ونقل 
زيارة  اأن  دبلوما�شية  م�شادر  عن 
تن�شيق  اإىل  تهدف  اخلاطفة  بومبيو 
الأم��ريك��ي��ة  دارة  الإ ب��ني  امل��واق��ف 
���رشائ��ي��ل��ّي��ة اجل��دي��دة  واحل��ك��وم��ة الإ
���رشائ��ي��ل��ي  الإ ال�����ش��ّم  بخ�شو�ض 
الغربّية،  ال�شفة  يف  للم�شتوطنات 

املقبل. متوز/يوليو  يف  املقّرر 
تبديد  اإىل  بومبيو  زيارة  تهدف  كما 
تخفيف  من  الإ�رشائيلية  املخاوف 
على  الأمريكية  للعقوبات  متوقع 
عن  للمعلومات  وت��ب��ادل  ي����ران،  اإ
�شورية  يف  الإ�رشائيلية  ال��غ��ارات 
ال��وج��ود  خف�ض  ت�شتهدف  ال��ت��ي 
التعبري  “ورمّبا  ف��ي��ه��ا،  ي����راين  الإ
م���ريك���ي من  اأ ارت���ي���اح  ع���دم  ع��ن 
الوا�شعة  ال�شينية  ال�شتثمارات 

اإ�رشائيل”. يف 
ق/د

عودة التوتر.. الواليات املتحدة تتهم ال�سني 

حماولة �سرقة االأبحاث اخلا�سة بتطوير لقاحات وعالجات لفريو�ص “كورونا”

حرية جزئية للفرن�سيني واالأ�سبان وبريطانيا متدد العزل..

بوؤرة جديدة للوباء باآ�سيا واأمريكا ُت�سجل انخفا�سا باالإ�سابات

حماوالت بومبيو الإنقاذ “�سفقة القرن”

الك�سف عن خالفات بني ترامب 
واإ�سرائيل حول تنفيذ خمطط �سم 

اأرا�ِص فل�سطينية
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الثقايف 12امل�سهد 
الكاتبة اأ�سمى الزّهار يف حوار ل"التحرير":

اأن تكتب رواية، لي�ص اختيارًيا اإنه ذاك 
االن�سياب الالاإرادي حلروفنا املتعبة بني اأ�سابعنا 

التي �سقطت رهينًة يف يد امل�ساعر

اأ/ خل�سر. بن يو�سف
---------------- 
كانت  التحرير:كيف 
بدايتك مع احلرف و 

؟ الكتابة 
منذ  نا  فاأ بالق�شيدة،  البداية  كانت 
و  ال�شعر  اأع�شق  اأظ��اف��ري  نعومة 
دروي�ض  ملحمود  بالقراءة  ا�شتمتع 

قباين.. ونزار  
يف  تاأثرت  التحرير:مبن 
بداياتك وملن تقرئني ؟

ق��راأت  ع�رش  الثالثة  بعمر  ن��ا  اأ و 
رائعتيه  املنفلوطي  لطفي  مل�شطفى 
كما  العربات"   " "و  ال��ن��ظ��رات   "
اأحالم  العربي  الأدب  ل�شيدة  قراأت 
حمربة  يف  غرقت  و   .. م�شتغامني 
على  اأ�شتيقظ  كنت  و  ال�شمّان  غادة 
دون  ج��ربان..  خليل  ج��ربان  كلمات 
حممد  ���ش��الم  الإ دي��ب  اأ ن�شى   اأ اأن 
باأ�شلوبه  ب��ه��رين  اأ ال��ذي   ال��غ��زايل 

طويلة  القائمة   .. الكتابة  يف  الرائع 
مبن  دائ��م��ًا  جمروحة  �شهادتي  و   ..

لهم.. قراأت 
جمموعة  ال�شمان  لغادة  قراأ  اأ حاليا 
م�شاعري  ت�رشق  التي  كتبها  من 
جتعلني  و  امل�����رات..  اآلف  م��ن��ي 
باأحرف  املُحاكة  كلماتها  بني  اأغو�ض 

ذهب... من 
يف  اخرتت  التحرير:ملاذا 
االإبداعي  م�سارك  بداية 

جن�ص  من  االنطالق 
الرواية ، هل هي رغبة اأم 

جمرد �سدفة ؟
�شيئا  لي�ض  فهو  رواي��ة  تكتب  اأن 
الن�شياب  ذاك  ن���ه   اإ اخ��ت��ي��ارًي��ا..  
بني  املتعبة  حل��روف��ن��ا  ال�����الاإرادي 
يد  يف  رهينًة  �شقطت  التي  اأ�شابعنا 

... امل�شاعر 
مولود  لك  التحرير:�سدر 
جديد مو�سوم بـ  " حرب 

" عن دار املثقف  الدموع 
لو   ، والتوزيع  للن�سر 

االإ�سدار  عن  حتدثينا 
اأهم  وعن  وتفا�سيله 

؟ ال�سخ�سيات 
باكورة  هي  الدموع  حرب  روايتي 
مبا  نا جد فخورة  اأ و   .. دبية  الأ اأعمايل 
�شفحتي  عرب   اإعجاب  من  ح�شدته 
الفتاة   " عائدة   "  .. اأخرى  مواقع  و 
من  ّل  اإ ���ش��يء  ك��ل  م��ن  ال��ربي��ئ��ة 
روايتي  بذلك  هي  ال��زائ��د  حنانها 
اأع��ز  اأن  باكت�شافها  انتهت  التي 
ليها  اإ اأقربهم  و  عليها  الأ�شخا�ض 
ا�شتيقظت   .. خمادعًا و  كاذبا  كان   ..
تكن  مل  مباغتة  اآلم  على  متاأخرة 
هاته  مباغتة  هي  كم  فعال  تتوقعها.. 

. . احلياة.
ا�ستوحيت  اأين  التحرير:من 

وكيف  الرواية  �سخ�سيات 
قالب  ن�سجها يف  من  متكنت 

واجتماعي  اإبداعي  جمايل 
؟

يتطلب  فهذا  رواية  كاتب  تكون  اأن 
بداعي  الإ الفكر  و  اخليال  من  الكثري 
اأجمل  ين�شج  لأن  بقلمك  يدفع  الذي 
و  ال��ق��ارئ  ُيلهم  قالب  يف  احلكايا 
اآخر  اإىل  للو�شول  مت�شّوقا  يجعله  
عن  النهاية..    معرفة  و  �شفحة 
الفكرة  كانت  الدموع  حرب  روايتي 
على  جت�شيدها  وا�شتطعت  تراودين 
باأحريف  البي�شاء  اأوراق��ي  اأر�شية 
امل��دج��ج��ة ب���الأح���داث ال��غ��ري��ب��ة و 

واحد.. اآن  يف  اجلميلة 
لك  متثل  التحرير:ماذا 
الزمن  الكتابة يف هذا 

القراءة  فيه  اأ�سبحت  الذي 
تراجع كبري؟ واملقروئية يف 

اأرق��ى  ه��ي  اإيل  بالن�شبة  الكتابة 
من  لأن  دب����ي  الأ ب����داع  الإ ن����واع  اأ
ن�شان  الإ ي�شتطيع  فقط   خاللها 
م��دي��ن��ًة  احل����روف  م��ن  ُي�����ش��ّي��د  اأن 

تراجع  اأن  ًم��ا  اأ لالإح�شا�ض...  كبرية 
وعي  نق�ض  نتيجة  فهذا  املقروئية 
مدى  و  القراءة  لأهمية  الأ�شخا�ض 
على  خا�شة  و  الأفكار  على  تاأثريها 
لحظته  ما  و    .. ال�شعوب   تطّور 
و   .. باجلهل  ال�شتخفاف  خطورة  هو 
كذلك  ليه  اإ تطرقت  املو�شوع  هذا 
ي�شبح  اأن  نتمنى   .. رواي��ت��ي  يف 
مما  بالكتاب  اهتماما  اأكرث  جمتمعنا 
هو  ملا  ببالدنا  نرقى  كي   .. عليه  هو 

اأح�شن.. و  اأف�شل 
اأن  املمكن  من  التحرير:هل 
نراك يف عمل اآخر وجن�ص 

اأو  كال�سعر  اأدبي جديد 
؟ الق�سة 

�شعري  ديوان  لدي  لل�شعر  بالن�شبة 
اأعمل   .. ق�شيدة   �شتني  على  يحتوي 
و  القادمة..  ي��ام  الأ يف  ن�رشها  على 
ة  مفاجاأ اأتركها  الثانية  روايتي  عن 
ال��زّه��ار..  اأ�شمى  حُمبّي  م��ن   لكل 
ال��ذي  الن�شيب  ت��ن��ال  اأن  مت��ن��ى  اأ

.. النجاح   من  ت�شتحقه 
م�ساريعك  التحرير:ما 

؟ امل�ستقبلية 
رواي��ت��ي  كتابة  ب�شدد  ن��ا  اأ حاليا 
ق���دار  الأ م��ن  ال��ه��ارب��ون   " الثالثة 
اجتماعية  رواي��ة  كذلك  ه��ي  و   "
ح�شا�شة..  و  هامة  موا�شيع  تناق�ض 
لنا  يقراأ  اأن  دائمًا  القارئ  من  نتمنى 
هذا  و   .. فقط  بعيونه  ل  باإح�شا�شه 
احلب  لأن  كبري..  اإجناز  لينا  اإ بالن�شبة 
على  ح�شل   .. امتلكها  من  ث��روة  
تنتهي  ل  ال�شعادة  من  كبرية  حفنٍة 

...
اأخرية  التحرير:كلمة 

لقراء اجلريدة  ؟
جريدتكم  عرب  بحواري  جدا   �شعيدة 
ال�شحفي  ح���وارات  بف�شل  التي 
يو�شف  بن  خل�رش  �شتاذ  الأ لق  املتاأ
لها  اأمتنى  ومتيزا،   قبال  اإ اأكرث  اأ�شحت 
�شكرا   ... دائمًا لق  التاأ و  ال�شتمرار 
رم�شانك  ال�شيق..  احل���وار  على 

الله �شاء  اإن  مبارك 

الفرن�سي بجامعة يحيى فار�ص واالأدب  املدية.. در�ست االأدب  30 جانفي1983 بوالية  الزّهار من مواليد  اأ�سمى 
احلياة.. بجامعة  العربي 

اجلزائريون  ال�شينما  ع�شاق  �شيتمكن 
من  ف��الم  الأ من  العديد  م�شاهدة  من 
يام  اأ مبنا�شبة  هذا  و  البلدان  خمتلف 
هذه  تنظم  التي  الأوروب���ي  الفيلم 
غاية  اإىل  رقمية  بطريقة  ال�شنة 
به  فادت  اأ ح�شبما  املقبل،  جوان  ال4 

على  باجلزائر  الأوروبي  الحتاد  بعثة 
بالفاي�شبوك. �شفحتها 

الن��رتن��ت،  م�شتخدمو  �شيتمكن 
احلجر  ب�شبب  بيوتهم  يف  املتواجدين 
من  العديد  م�شاهدة  من  ال�شحي، 
للمخرج  "اوملو"  غرار  على  ف��الم  الأ

"اوبن  و  �شولديني  �شيلفيو  اليطايل 
فلورن�ض  ل��ب��اين  الأ للمخرج  دوور" 
الفنلندي  للمخرج  هافر"  و"لو  بابا�ض 
�شاين  "ا  كذا  و  كوري�شماكي  اكي 
بن  ف��وزي  املغربي  للمخرج  داي" 

. ي �شعيد
ف��الم  الأ م��ن  الع�رشات  اق��رتاح  مت  و 
املوقع  عرب  ال�شابع  الفن  هواة  لفائدة 
 festivalscope.com اللكرتوين 

اأ�شبوع. ملدة  متاحة  �شتكون  التي  و 
الأوروب��ي  الفيلم  ي��ام  اأ بعث  واأعيد 

�شنوات   5 دام  غياب  بعد   2019 �شنة 
غري  الطبعات  بع�ض  اإىل  بالإ�شافة 
يف  قبل.و  من  نظمت  الذي  القانونية 
الأوروبي  الحتاد  بعثة  تقوم  العادة، 
ال��ث��ق��ايف  احل��ف��ل  بتنظيم  ب��اجل��زائ��ر 
مت  حيث  الفرتة  هذه  خالل  الأوروب��ي 
انت�شار  �شد  املكافحة  اإطار  يف  ه  الغاوؤ
الفيلم  ي��ام  اأ عو�شت  و  ال��ف��ريو���ض. 
احل��دث  ه��ذا  ال�شنة  ه��ذه  الأوروب���ي 

ب�شغف. اجلمهور  ينتظره  الذي 
ق/ث

اجت����ه ال���ع���دي���د م����ن ال��ف��ن��ان��ني 
وكذا  الفنون  واأروق��ة  الت�شكيليني 
اإىل  الت�شكيلي  ال��ف��ن  جمعيات 
عرب  الفرتا�شي  العر�ض  ف�شاءات 
يف  الجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع 
بها  متر  التي  كوفيد19-  جائحة  ظل 
بلدان  من  العديد  غرار  على  اجلزائر 
فر�شة  للجمهور  مقدمني  العامل، 
من  انطالقا  فنية  مبعار�ض  التمتع 

ملنزل. ا
الثقافية  الف�شاءات  اإغ��الق  ومنذ 
اجلزئي  اأو  الكلي  احلجر  وتطبيق 
اإط��ار  اجل��زائ��ري��ة يف  امل��دن  ك��ل  يف 
قام  ك��ورون��ا  فريو�ض  من  الوقاية 
مواقع  با�شتغالل  الت�شكيل  مهنيو 
موا�شلة  يف  الجتماعي  التوا�شل 
خ��الل  م��ن  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ن�شاطاتهم 
دوريا. ها  ثراوؤ اإ يتم  لوحات  عرو�ض 

رواق  ق����ام  الإط������ار  ه����ذا  ويف 
)الطاوو�ض(   "Le Paon "لوبان  
الفاي�شبوك  ع��ل��ى  �شفحته  يف 
خمتلف  من  فنانني  اأعمال  بعر�ض 
اإىل  بالإ�شافة  الفنية  التوجهات 
قد  كان  املركبة  والأع��م��ال  النحت 
جماعية  معار�ض  �شابقا  لهم  نظم 
خ�ش�ض  حيث  بالعا�شمة،  مبركزه 
عر�ض  �شابيع  اأ عدة  مدار  على  لهم 
يوم  كل  بهم،  التعريف  مع  لوحاتهم 

معني. لفنان  خم�ش�ض 
ب�شور  التمتع  اجلمهور  باإمكان  و 
املعمارية  ث��ار  الآ عن  فوتوغرافية 
الفن  اأعمال  و  دكار  لآمال  القدمية 

فيها  يجمع  التي  "ميزو"  ل�  املعا�رش 
كذا  و  ال�شورة  و  الت�شكيل  بني 
اأعمال  و  �رشيح  جازية  منمنمات 
ق�شنطينة  �شويقة  حول  انطباعية 
ذات  ب���داع���ات  الإ و  ن��اف��ا  لنجيبة 
بالإ�شافة  �رشغوة  لكرمي  الرمزية 
من  ل��ك��ل  ت��ك��رمي  تخ�شي�ض  اإىل 
زاغ�ض  فرياز  الفوتوغرايف  امل�شور 
اللذين  �شا�شي  احممد  الت�شكيلي  و 

موؤخرا. املنية  وافتهما 
ر�شائل  ال��رواق  هذا  اأي�شا  ويقدم 
من  الوقاية  بطرق  تذكر  حت�شي�شية 
واأن  خ�شو�شا  الفريو�ض  انت�شار 
تهدف  الفرتا�شية  الفنية  مبادرته 
ظل  يف  باملنزل  فنية  مل�شة  "اإيجاد  ل� 
التي  ال�شعبة"  ال�شحية  الظروف 

اجلزائر. تعي�شها 
غالري"  اآرت  "�شني  رواق  م��ا  واأ
لآخ��ر  اف��رتا���ش��ي��ة  ن�شخة  ف��ي��ق��دم 
لوحات  �شل�شلة  وه��و  له  معر�ض 
ال��ت��ج��ري��دي  الت�شكيلي  ل��ل��ف��ن��ان 
"احلديقة  بعنوان  خوجة  علي  علي 

. " م�شة لغا ا
يف  نظم  ال��ذي  املعر�ض  هذا  وك��ان 
-مبنا�شبة  املا�شيني  بريل  واأ مار�ض 
رحيل  على  �شنوات  ع�رش  م��رور 
املنية  وافته  الذي  الت�شكيلي  هذا 
الثالثني  حوايل  �شم  قد   2010- يف 
بالإ�شافة  ال��راح��ل  للفنان  عمال 
و  ر���ش��وم��ات��ه  م��ن  اآخ���ر  ع��دد  اإىل 

ال�شخ�شية. م�شتلزماته 
ق/ث

ال��ف��ي��ل��م  ت����وج   
ال��������روائ��������ي 
بو  "اأ ال��ط��وي��ل 
للمخرج  ليلى" 
اجل���زائ���ري اأم��ني 
بومدين  �شيدي 
ب��ج��ائ��زة ال��ن��ق��د 
"دا"  مل���ه���رج���ان 
ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي 

عرب  نظم  الذي  �شبانيا(  )اإ برب�شلونة 
وفقا  فعالياته  تختتم  و  النرتنت 

للمهرجان. اللكرتوين  للموقع 
2019( اإىل  بو ليلى" ) و يعود فيلم "اأ
الت�شعينيات  يف  الإرهاب  �شنوات 
ق�شة  خالل  من  املا�شي  القرن  من 
اللذين  و"لطفي"  "�شمري"  ال�شابني 
الإره��اب��ي  م��ط��اردة  على  يعمالن 

ال�شحراء. عرب  ليلى"  بو  "اأ اخلطري 
هذا  م�شاهد  بع�ض  ت�شوير  مت  و 
"تال  ط��رف  م��ن  -امل��ن��ت��ج  ال��ع��م��ل 
وهو  اجل��زائ��ري  باجلنوب  فيلمز"- 
اأول فيلم روائي طويل لأمني �شيدي 
الق�شريين  بعمليه  املعروف  بومدين 

و"اجلزيرة". اجلزائر؟"  "غدا 
يف   2019 يف  العمل  عر�ض  مت  و 
كان  مبهرجان  النقد  اأ�شبوع  مناف�شة 

بفرن�شا. ال72  الدويل  ال�شينمائي 
الإ�شلندي  الفيلم  جهته  من  وحاز 

بامل�شون  لهلينور  جدا"  بي�ض  اأ "يوم 
فيلم  ف�����ش��ل  لأ "تالنت�ض"  ج��ائ��زة 
التظاهرة  هذه  خالل  باملهرجان.ومت 
 30 يف  فعالياتها  افتتحت  -التي 
فيلما   65 عر�ض  املا�شي-  اأفريل 
عرب  ق�شرية  و  طويلة  روائية  بني 
الإجراءات  اإطار  يف  وهذا  النرتنت 
ال��وق��ائ��ي��ة ���ش��د ان��ت�����ش��ار ف��ريو���ض 
�شبانيا  اإ ت��واج��ه��ه  ال��ذي  ك��ورون��ا 

العامل. بلدان  من  كغريها 
ال�شينمائي  "دا"  مهرجان  يهدف  و 
اإىل   2011- يف  تاأ�ش�ض  -ال���ذي 
نتاج  الإ حول  معمقة"  "نظرة  تقدمي 
من  العامل  يف  احل��ايل  ال�شينمائي 
الأفالم  من  بانوراما  "عر�ض  خالل 
�شاعدين  خمرجني  متثل  التي  الدولية 
الدولية  ال�شهرة  ذوي  من  اآخرين  و 

عليه. للقائمني  وفقا   "..
ق/ث

توا�سل فعاليات اأيام الفيلم االأوروبي اإىل غاية 4 جوان املقبل

يف ظل جائحة كوفيد 19

الفنون الت�سكيلية مبواقع التوا�سل 
االجتماعي

للمخرج اجلزائري اأمني �سيدي بومدين
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رم�سان يف عيون 
ال�سعراء 

بقلم: اأم حممد عياطي
------------------------

مل يكن ال�شعراء يوما يف معزل عن املنا�شبات 
ولزال��وا.  كانوا  فقد  والتعبدية  الدينية 
مغنى.  اأرخم  و.  حّلة  باأبهى  .....ح�شورهم 
�شداه  ال�شيام  �شهر  حللول  ك��ان  ..ول��ه��ذا 
..يف  الندي  ووقعه  نفو�شهم  .يف  احلفيف 
.على  القوايف.  ير�شف  راح  وكل  اأ�شعارهم 
..وي�شوغها  زاويته.  يف  ويزينها  �شاكلته 
..فلم  فوؤاده  يف  .وربت  عينه..  يف  حلت  كما 
.ومل  املبارك  ال�شهر  . ح�شهم جالل  يفلت من 
اأيامه اخلرية . لنجد  ي�رشد عن فكرهم..عظمة 
ال�شيام  ب�شهر  مبتهجا  فرحا  ين�شد  الرافعي. 
ّيا  حُتَ ع�����ام  ك��ل  يف  زائراً  فديت���ك  فيقول: 
كالغم��ام  وُتْقِبُل  وال�ش��الِم  بال�ش���المة 
الغم��اِم  اأثُر  بع��ده  ويبق��ى  ح���ينًا  يفي���ض 
وكم  اإليك  م�شوٍق  كلٍف  من  النا�ض  يف  وكم 
نباتة  ابن  ال�شاعر  اأما  ُم�ش���تهاِم  �ش��جٍي 
متغزل  الكرمي  بال�شهر  يرحب.  اأن  راقه  فقد 
عنها  غنى  ل  و  ميزاته  من  تعد  التي  بحلواه 
اأقلها قطائف  التي من  �شاأ�شكر نعماك  قائال: 
اأمد لها كفي فيهتز  النبات لها بحر  من قطر 
القط  بلله  الع�شفور  انتف�ض  كما  فرحة 
ودعا  القول  خالفه  الّر�شايف  معروفا  لكن 
بالأكل  الن�شغال  عن  و�شدها  النف�ض  لكبح 
النا�ض  بع�ض  كعادة  رم�شان.  يف  وال�رشب 
فقال:  بالعبادة  لالهتمام  داعيا  يف  امل�رشفني 
ببطنته  .لفطنته  اأك��ول.  فتى  العاملني  واأغبى 
دهري.  �شيام  ا�شتطعت  اأين  ولو  ان����هزام.. 
ل  ولكن  ال�شيام..  دي�دين  فكان  .ل�شمت 
فطورهم  يف  .تكاثر  ق��وم.  �شيام  اأ�شوم 
جياعا  طووا  النهار  و�شح  .ف��اإن  الطع��ام. 
وقالوا  الظ�الم..  اختلط  اإذا  هموا  ..وق��د 
لنا  منك  الليل  فاإن  ت��جعنا..  لئن  نهار  يا 
امت�الء..  على  متخمني  .ون��ام��وا  انت�ق�ام. 
لل�شائمني  فقل  ن��يام.  وهم  يتج�شئون  وقد 
ال�ش�يام".  فر�ض  هكذا  ما  ..األ  ف��ر�ض  اأداء 
اخلا�شة  ب�شمته  كذلك  �شوقي  لأحمد  وكان 
باأبيات  ال�شيام  وقيم  معاين  ج�شد  حيث 
ال�شهر  يف  ال�شوم  مدمي  يا  فيها:  قال  رزينة 
الكرمي �شم عن الغيبة يوما والنم��يم ويقول 
ويخ�شى  يرجو  من  �شالة  و�شِلّ  اأي�شا: 
وقبل ال�شوم �شم عن كل فح�شا ويف وداع 
واأ�شفا  كمدا  ال�شعراء  اأحزان  تراءت  رم�شان 
ومن  وتنق�شي  معدودات  اأياما  اإل  هو  فما 
الفاطمي  لتميمي  كان  ذلك  يف  قيل  ما  اأرق 
قوله: ما تقا�شت منا ليايل الزمان ما تقا�شى 
�شوال من رم�شان ما ترى بدره عاله �شقام 
نوره  ك�شفت  الهجران  يف  املحب  ك�شقام 

لالألوان. ال�شيام  �شوال ك�شوف  خمافة 
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اأوال:بطاقة تقنية حول الديوان:
 - العنوان: كيف يحرتق الظماأ...َ؟!

- ال�شاعر: م�شطفى �شوالح حممد 
- ق�شائد الديوان: �شتة ع�رش ن�شًا 

- ال�شفحات: اإحدى وثمانون �شفحة
والن�رش  للطباعة  �شامي  الن�رش:  دار   -

والتوزيع 
حممد  الثقافة  دار  الن�رش:  موؤ�ش�شة   -

الأمني العمودي بالوادي 
- �شنة الن�رش: 2017 

ثانيا: قراءة يف الديوان: 
الظماأ"  يحرتق  "كيف  دي��وان  ي��وؤرخ 
�شوالح  م�شطفى  اجلزائري  لل�شاعر 
�شاعر  بطلها  غرامية  مللحمة  حممد* 
يعانق  ف��راح  الهجر  م��رارة  ذاق  ح��امل، 
عذبة،  رقيقة  �شعرية  بلغة  الق�شيدة 
الديوان  ن�شو�ض  يف  اأكرث  وللغو�ض 
مهمتني،  عتبتني  عند  نتوقف  اأن  علينا 
ق�شائد  م��ع  وط��ي��دة  ع��الق��ة  لهما 

املجموعة وهما:
1- عتبة العنوان: جاء العنوان "كيف 
يحرتق الظماأ...َ؟!" اأ�شلوبا اإن�شائيا طلبيا 
التعجب،  وغر�شه  ال�شتفهام،  �شيغته 
على  ي��دل  مبني  ا�شم  هي  و"كيف" 
يطرح  فال�شاعر  والتعجب،  ال�شتفهام 
�شوؤال فل�شفيا عن الكيفية التي يحرتق 
الحرتاق  هذا  من  ويتعجب  الظماأ،  بها 
فقد  "يحرتق"  اأم��ا  الوقت،  نف�ض  يف 
وقوع  على  يدل  م�شارعا  فعال  جاءت 
هو  والظماأ  احلا�رش،  الحرتاق يف  فعل 
ال�شديدة،  العط�ض  يدل على حالة  ا�شم 
ولكن كيف يحرتق العط�ض؟ فالعنوان 
على  يدل  انزياحيا  تركيبا  مركب  اإذا 
معنى جمازي فالحرتاق الذي يق�شده 
هو  بل  حقيقيا،  احرتاقا  لي�ض  ال�شاعر 
احلريق  وهذا  فوؤاده  يف  داخلي  احرتاق 

والأمل  الوحدة  من  حالة  خلف  الداخلي 
الديوان  وياأتي  ال�شاعر،  نف�شية  يف 
الح���رتاق  ه��ذا  كيفية  لنا  لي�شور 
جت�شيده  يف  وروؤيته  ال�شاعر  وفل�شفة 

وت�شخ�شيه.
2 عتبة لوحة الغالف: وهي لوحة   -
جتريدية ت�شور حالة �شخ�شني قريبني 
اللت�شاق:  حد  البع�ض  بع�شهما  من 
ويلتفت  جيدا،  مالحمه  تظهره  اأحدهما 
اإىل الأمام وهو يتوجع وي�رشخ من �شدة 
ظاهرة،  غري  فمالحمه  الثاين  اأما  الأمل، 
عك�ض  ويلتفت  الأمل،  عليه  يبدو  ول 
ال�شخ�ض الأول، واإذا حاولنا اإ�شقاط ما 
عتبة  دللتْي  على  اللوحة  هته  احتوته 
اأن  �شنجد  فاإننا  ن�شو�شه،  و  العنوان 
هذين ال�شخ�شني هما: ال�شخ�ض الأول: 
:"حبيبته"، وذلك لأن  "ال�شاعر والثاين 
داخليا،  ويحرتق  ويتاأمل  ي�رشخ  الأول 
وه��ذا  ال��ت��اأمل  بهذا  يبايل  ل  وال��ث��اين 
الدللة  هاته  يطابق  ما  ولعل  ال�رشاخ، 
يف ن�شو�ض الديوان هو اأن جلها عربت 
عن �شوتني رئي�شيني: الأول هو �شوت 
يف  جاء  والذي  واملتاأمل  املتاأمل  ال�شاعر 
اأما  املتكلم،  ب�شمري  الق�شائد  جل 
الثاين فهو �شوت احلبيبة الغائبة التي 
يخاطبها ال�شاعر ب�شمري املفرد الغائب 
يف جل ق�شائده، فيقول يف ن�ض "ما مل 

يقله احلالج":
كوين بقلبي جنتي وحرائقي** ل بيت 

يل بعد الذي �شيعتُه
�شوين هواي فال تكوين �شقوتي** يا 

ربة الأمل الذي �شكلتُه
مركبي**  الغواية  �شمت  يف  �شيعت 

ورميت قلبي يف الهوى.. اأ�شقيتُه
اأبحر يف هواك م�رشتي** خمر  مازلت 

تعتق يف ر�شاك �رشبتُه
الأمل  من  حالة  يعي�ض  اإذا  فال�شاعر 
ال�شديد ب�شبب الحرتاق الداخلي الذي 
و�شنحاول  حلبيبته،  فقده  جراء  به  اأمل 
ر�شد اأبرز حمطات هذه احلالة التي مير 

بها ال�شاعر يف الآتي:
فاإن  اآنفا  اأ�رشنا  -الهجران:وكما   1
الأول  مبعثها  ال�شاعر  عند  الأمل  حالة 
التي �شيعها، حيث  حلبيبته  افتقاده  هو 

يقول يف ق�شيدة "اأهازيج الردة":
**ورميت  بفنائهم  مهرجا  اأراك  مايل 

باحلب الكبري ليحرقا
 ويقول اأي�شا يف ق�شيدة "الفنيق":

عالم الهجر والأحزان مركبنا
 ملاذا ال�شمت والأخبار تكتبنا

 وملح الأر�ض ي�رشقنا
 اإىل خيباتنا الأخرى

اأ�شباب  عن  حبيبته  ي�شائل  فال�شاعر   
هجرتها له، ولكن �شوت احلبيبة غائب 
املرحلة  اإىل  به  اأدى  ما  وهذا  يجيب،  ل 

الثانية من مراحل الحرتاق، وهي:
هذه  ال�شاعر  عا�ض  الوحدة:   2  –
املرحلة من الحرتاق ملا وجد اأن حبيبته 
اأكرث  وقد  واقعه،  عن  فعال  رحلت  قد 
الوحدة  حلظات  و�شف  من  ال�شاعر 
الأمل  نزعة  عليها  وطغت  ديوانه،  يف 
"وهم  ق�شيدة  يف  يقول  حيث  ال�شديد، 

امل�شافة":
وحدي اأطارد يف هواك متنعي** 

ل حول يل اإلك قربا �شئتُه 
بها  مير  التي  احلالة  هته  واأّدت 
ال�شوق  نزعة  بروز  اإىل  ال�شاعر 
واحلنني عنده، فيقول يف ق�شيدة 

"اأغنية املاء"
اأ�شتاق...

اأ�شتاق اأر�شم وردة
املو�ّشى  الوقت  �شفرية  فوق  واأخ��ط 

بالعط�ض
حقيقة  على  ال�شاعر  ا�شتفاق  وحينما 
بال�شعف  اأح�ض  به،  اأملت  التي  الوحدة 
واأخذ يناجي طيفه املفقود ليعي�ض حالة 
والتوجع  الح��رتاق  حالت  من  اأخ��رى 

وهي:
واملناجاة نتيجة حتمية  املناجاة:   3 –
وقد  ال�شاعر،  يعانيها  التي  للوحدة 
ال�شاعر  واأكرث  ق�شائد،  بزرت يف عدة 
ندائه  على  تدل  التي  الأمر  اأفعال  فيها 
)�شمي-  مثل:  الثاين  للطرف  وطلبه 
كوين – �شوين - مري - هب يل- ..(، 
امل�شافة"  "وهم  ق�شيدة  يف  يقول  حيث 

وهو يناجي حبيبته: 
اإل  اأرى يل بعدكم**  هب يل جناحا ل 

فوؤادا يف هواك غم�شتُه
هب يل عيونا كي اأراك فرمبا **ل تب�رش 

العينان �شيئا كنتُه
اآنفا، فالطرف الثاين غائب  وكما اأ�رشنا 
يحاول  داخلي  والح��رتاق  يجيب،  ل 

ال�شاعر فيه
روؤيته  وفق  ال�شعورية  حالته  ت�شوير 
وعدم  الوجودية،  وفل�شفته  ال�شعرية 
مرحلة  اإىل  بال�شاعر  ي��وؤدي  الإج��اب��ة 

اأخرى من مراحل الحرتاق، وهي:
ال�شاعر  غربة  ت��ربز  4الغربة:   –
وهي  الديوان،  يف  والروحية  النف�شية 
احلبيبة  ا�شتجابة  وعدم  للوحدة  نتيجة 
"تراتيل  ق�شيدة  يف  فيقول  ملناجاته، 

الوجد" وهو ي�شور غربته احلزينة:
 غريب اأنا.. 

اأطارد وهمي وقلبي ال..م�شى
يطارح حزين ليجرت حلما قدميا اأفْل 

اأراه كنجم يحاور ليلي
اأراه.. �شهابا اأ�شا وارحتْل

 وكي يوؤن�ض ال�شاعر قلبه، ويخفف عنه 
يلتجئ  والغربة،  والوحدة  الأمل  حالت 
اإىل املا�شي لينهل منه ما ي�شفي غليله، 
فينتقل اإىل مرحلة اأخرى من الحرتاق، 
امل��راح��ل  ع��ن  خمتلفة  مرحلة  وه��ي 
ال�شابقة يف طبيعتها، ولكنها تغذي اأمل 

ال�شاعر وحزنه وهي:
يقتات على  فال�شاعر  الذكرى:   5 –
ذكرى حبيبته ويعي�شها يف خياله، وقد 
ح�رشت الذكرى على م�شتويني، الأول 
وتذكر  للما�شي  ال�شاعر  ع��ودة  هو 
�شخ�شية  ا�شتدعاء  والثاين  حبيبته، 
غّذاها  خيالية  اأح��داث  بناء  يف  احلبيبة 
اأمثلة  ومن  واحل�رشة،  بالعتاب  ال�شاعر 
ذلك ما جنده يف ق�شيدة "اأهازيج الردة" 
يعي�ض ذكرى  ال�شاعر وهو  يقول  حيث 

حبيبته: 

الواثقات تهزين **كانت  كانت خطاك 
عيونك لالأماين امللتقى

�شلما **وبيان  اأريج جمدك   كنا وكان 
عزك للخلود املرتقى

ها  زائ��ف**  ربيع  من  اأك��رب  كنت  ها   
غربوك ف�رشت غرا اأحمقا

زال  ما  بردائه**  والتحف  وربك  اقراأ   
نب�شك باحل�شور موثقا

والعتاب  الأمل  نزعات  طغيان  فرغم   
واحل�رشة، اإل اأن ال�شاعر يعرتف حلبيبته 
دائما  حا�رشة  باأنها  واقعه  يف  الغائبة 
الوجداين  احل�شور  وه��ذا  ف���وؤاده،  يف 
والروحي �شبب احرتاق ال�شاعر داخليا.

عند  الق�شيدة  وفل�شفة  الأمل  نزعة   *
لي�شور  ن�شه  ال�شاعر  ينتج  ال�شاعر، 
فل�شفته  ويج�شد  الداخلي  اح��رتاق��ه 
الأمل/   ( القائمة على مفارقة  الوجودية 
الأمل(، فال�شاعر يعي�ض حالة من احلزن 
يف  بو�شوح  يتجلى  ما  وهو  العميق 
غياب  اأ�رشنا  كما  و�شببه  ن�شو�شه، 
الوقت يعي�ض  نف�ض  احلبيبة، ولكنه يف 
ذاته  بحد  هو  كان  واإن  ينتهي،  ل  اأمال 
ل يوؤمن بهذا الأمل، وجند لنزعة الأمل 
الديوان،  متظهرات عديدة يف ن�شو�ض 
حيث يقول يف ق�شيدة "تراتيل الوجد" 

معربا عن الأمل الذي ل ين�شب اأبدا:
اأريدك �شم�شا

اأريدك دربا
اأريدك حلما

اأريدك ع�شقا يعيد الأمْل
فل�شفة  على  النزعة  هته  وتنعك�ض   .
ال�شاعر يف اإنتاج الق�شيدة، فهي تغذي 
ق�شيدة  ويف  الأم��ل،  بروح  ن�شو�شه 
ماهيته  تف�شري  ال�شعر  يحاول  "عتاب" 

ال�شعر عنده فيقول:
حتملنا**  اجل���وزاء  اإىل  روؤي��ا  ال�شعر 

ال�شعر نور به خطت اأمانينا
ن�شكنه  الأح��الم  من  بيت  ال�شعر   ...

**ال�شعر نب�ض من الأ�شواق يحيينا .
ال�شعر اأكرب من جرح يوؤرقنا** �شم�ض 

تراق�ض اأحالم املحبينا
حينما  حا�رشة  النزعة  هته  جند  كما   
حاول ال�شاعر تف�شري كينونته ال�شعرية 
لزرقاء  "اعتذار  ق�شيدة  يف  فيقول 

اليمامة":
�شاعر يف يدي وردة

يف فمي نغمة
البيا�ض،  هذا  يتم  احللم  �شفحة  وعلى   
حممد  �شوالح  م�شطفى  فال�شاعر 
يحاول من  �شعرية  فل�شفة  يتكئ على 
خاللها ت�شخي�ض اآلمه وخيباته وبعثها 
�شعريا يف ق�شائد ل تنتهي عند و�شف 
يعي�شهما  التي  والأمل  احل��زن  حالتي 
مبا  ال�شعور  ذلك  تتجاوز  بل  ال�شاعر، 
عند  الأم��ل  فل�شفة  ن�شميه  اأن  ميكن 
�شوالح،وامل�شتمدة من روؤيته الوجودية 

وامل�شاهمة يف بعثته ال�شعرية . 

                  لل�ساعر اجلزائري م�سطفى �سوالح حممد

قراءة يف ديوان..  "كيف يحرتق الظماأ" 

نبذة عن ال�ساعر

�شاعر  هو  حممد:  �شوالح  م�شطفى   *
جزائري من ولية الوادي له عدة دواوين 
الريح،  قراءة يف كف  �شعرية على غرار: 
كما  اللغات.."  كل  فوق  املنفى،  اأ�شاطري 
جماعية  دواوين  عدة  اإ�شدار  يف  �شارك 
ل�شعراء من الوادي مثل ديوان يف موكب 
الهادي، نا�شط ثقايف من خالل م�شاهمته 
حمليا  ثقافية  ملتقيات  عدة  تنظيم  يف 
بدار  اخليام  ن��ادي  رئي�ض  وه��و  ووطنيا 
وع�شو  العمودي،  الأمني  حممد  الثقافة 
اجلزائري،  ال�شعر  لبيت  الوطني  املكتب 
وله  وطنية،  ملتقيات  ع��دة  يف  �شارك 
وجمالت  �شحف  يف  من�شورة  ق�شائد 

وطنية وعربية



 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�س:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التربية لوالية الوادي

الرقم التعريف الجبائي:099039019044516
إعالن عن طلب العرض الوطني المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم : 16 /2020

تعلن مديرية التربية لوالية الوادي عن فتح طلب العرض الوطني المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا بعد الغاء المنح من اجل:
 “تجهيز ثانوية 800 /200 وجبة انسيغة بالمغير «

 الحصة رقم04 : تجهيز المطعم
- يمكن للممونين والمؤسسات المتخصصة الراغبين ) التجار بالجملة ، المستوردين و المصنعين( لهم سجل تجاري مالئم مع طبيعة هذه التجهيزات 

- انجاز على االقل مشاريع من نفس الطبيعة كل حصة ال يقل مجموع مبلغها عن 10.000.000.00 ) يجب تقديم شهادة حسن األنجاز صادرة عن 
مؤسسة عمومية (

- معدل، رقم األعمال ال يقل عن 12.000.000.00 دج للثالث سنوات األخيرة ) شهادة رقم أعمال أو حصائل مالية صادرة عن إدارة الضرائب(.
- الراغبين في المشاركة في طلب العروض سحب دفتر الشروط من مديرية التربية لوالية الوادي - حي 08 ماي 1945 بالوادي - مصلحة البرمجة 

و المتابعة -
مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية

1/ ملف الترشح يحتوي على ما يلي:
- التصريح بالترشح مملوء ممضي مختوم ومؤرخ
- التصريح بالنزاهة مملوء ممضي مختوم ومؤرخ

- القانون األساسي للشركات
- تقديم شهادة اإليداع الحسابات االجتماعية للسنة المعنية للعارضين المعنيين

- الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لالشخاص بالزام المؤسسة
- كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المرشحين او المتعهدين 

- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، يتضمن النشاط المطلوب
قدرات مالية: الحصيلة المالية للثالث سنوات األخيرة مؤشرة من مصالح الضرائب أو شهادة صادرة مصالح الضرائب تبرز رقم األعمال للثالث سنوات 

األخيرة
العملية و  المطلوبة محدد فيها مبلغ  التجهيزات  التنفيذ لمهمة  المهنية مدعمة بشهادات لحسن  البشرية والمادية والمراجع  الوسائل  تقنية:  - قدرات 

ممضاة من طرف األمر بالصرف
2/ يحتوى العرض التقني على مايلي:

- التصريح باالكتتاب مملوء و مؤشر ومختوم
- دفتر الشروط يحتوي في أخر صفحته على عبارة “قرئ وقبل” مكتوبة بخط اليد

- الجدول الزمني التقديري لتوريد التجهيزات مفصل
3/ يحتوي العرض المالي على ما يلي:

- رسالة التعهد مملوءة و مؤشرة ومختومة
جدول األسعار بالوحدة مملوء و موشر ومختوم .

- التفصيل التقديري الكمي مملوء و مؤشر ومختوم
على العارضين وضع نسخة أصلية لملف الترشح في ظرف مقفل بأحكام يحمل عبارة “ملف الترشح” ونسخة أصلية للعرض التقني في ظرف مقفل 
باحكام يحمل عبارة “ العرض التقني” ونسخة أصلية للعرض المالي في ظرف مقفل باحكام يحمل عبارة “ العرض المالي” ثم توضع االظرفة الثالثة 
داخل ظرف خارجي مقفل بإحكام ويتم ايداعه لدى مدير التربية لوالية الوادي مصلحة البرمجة والمتابعة مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية 

ال يحمل اال العبارات التالية:                                  مديرية التربية لوالية الوادي
“ال يفتح” إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض

طلب العرض الوطني المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 16 /2020
“ تجهيز ثانوية 800 /200 وجبة انسيغة بالمغير “

الحصة رقم 04 : تجهيز المطعم
بوابة  الوطنية و  الصحافة  أو  العمومي  المتعامل  الرسمية لصفقات  الجريدة  ابتداء من اول نشره في  أيام )10(  العروض بعشرة  حددت مدة تحضير 
الصفقات العمومية وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية فأن مدة تحضير العروض تمدد إلى غاية يوم العمل الموالي . حدد تاريخ 
إيداع العروض و اخر يوم من مدة تحضير العروض من الساعة 00 :9 إلى 12:00 مصلحة البرمجة والمتابعة بمديرية التربية. تتم عملية فتح اظرفة 
العروض التقنية و المالية في أخر يوم من مدة تحضير العروض في جلسة علنية على الساعة 14:00 بمقر مديرية التربية، والمشاركون في طلب 
العروض المفتوح مدعوون لحضور هذه الجلسة تطبيقا للمادة 70 من المرسوم الرئاسي رقم: 15-247 المورخ في 16 سبتمبر 2015، المتضمن تنظيم

الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، حددت مدة صالحية العروض بمائة يوم )100( . يتم تمديد هذه األجال تلقائيا بشهر واحد في حالة المؤسسة 
الحائزةعلى الصفقة .

  ANEP Nْ 2030000586      التحرير 2020/05/12 

الثالثاء 12 ماي 2020 م املوافق
لـ 19 رم�سان 1441 هـ - العــدد 1997 14منوعات

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية 

بلدية بريان 
م�سلحة التقنني وال�سوؤون العامة 

رقم : 08/ 2020
و�سل ا�سهار خا�ص بتاأ�سي�ص جمعية حملية 

الت�سمية : النادي الريا�سي اأمل �سفاء بريان 
املودعة بتاريخ : 24/ 02/ 2019
امل�سجلة حتت رقم : 05/ 2019

 /09  /15 بتاريخ  املولود  حممد  بن  حيدر  علي  زيطوط   : اجلمعية  رئي�ص 
بن حممد حي  معمر  بورقعة   / ال�سيد  م�سكن   : مقرها  الكائن  1993 بربيان  

كاف حمودة بريان 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ادرار

دائرة فنوغيل
بلدية متنطيط

رقم: 2020/06
و�سل ا�ستالم ملف بتجديد جمعية ذات �سبغة حملية 

 12 لـ  1433 هـ املوافق  18 �سفر عام  املوؤرخ يف   06/12 مبقت�سى القانون رقم 
2020/03/16 - ملف بتجديد  2012 واملتعلق باجلمعيات اودع اليوم :  يناير 
جمعية ذات �سبغة حملية ت�سمية اجلمعية : جمعية احلق واحلقوق بلدية متنطيط 
املقر االجتماعي: حمل اقامة ال�سيد رقادي عمر بتمنطيط املودع : رقادي حل�سن 

الوظيفة يف اجلمعية : نائب رئي�ص اجلمعية

1 ـ احلمداين الذي غنت 
من شعره أم كلثوم

2 ـ من يبين ـ صندوق 
صغري

3 ـ من السماء ـ من أدرك 
اجلاهلية واإلسالم 

4 ـ النتيجة والتايل ـ حسم 
5 ـ أداة نفي جازمة ـ عبء 

ثقيل 

6 ـ ممثلة مصرية من 
أفالمها مجيلة ـ متشاهبان 

7 ـ أبنائي 
8 ـ نضب وانتهى ـ وراء 

9 ـ طبيب وعامل وفيلسوف 
مسلم ولد يف دمشق وتويف 

يف القاهرة 
10 ـ مدينة أفريقية بناها 

عقبة بن نافع 

أفقــــــــــــــــــي

1ـ مقدمته أساس علم 
االجتماع 

2ـ لون من ألوان اخلشب ـ توقع 
اخلري أو الشر 

3ـ مراقب مؤنب ـ ما لصق 
4ـ شراب ساخن لذيذ ـ غري 

ناضج 
5ـ فرعون ـ اسم مؤنث أعجمي 

6ـ ال ميكن كسره أبدا ـ ليت 
7ـ نقعة مائية وسخة ـ بدانة 

)مبعثرة( 
8ـ نصف بيضة ـ يصبح عفنا 

9ـ من ترىب عند أحدهم ـ 
طرف )معكوسة(. 

10ـ شاعر شعراء العرب ـ 
حاجز.

عمــــــــــــــودي 

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

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

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

 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�سبكة اأفقيا وعموديا 

داخل اأي مربع من املربعات الت�سعة 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

5  

8  

2  

9  

3  

7  

2  3  

7  

8  

2  

5  

4  

1  

9  

1  

6  8  

9  

1

8  

7  

3  

8  

9  5  

2  

7  1  

4  

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

مكتب اجلمعيات
رقم: 2020/003

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتجديد جمعية حملية
طبقا الأحكام القانون رقم 06-12 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 املوافق لـ 12 يناير 
جتديد  ملف  اإيداع   2020/02/04 اليوم  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   2012
ايليزي   : املقيمة  ايليزي  الكور�ص  عني  ال�سالم  �سنابل  جمعية  امل�سماة:   : اجلمعية 
 1995/04/14  : االإزدياد  مكان  و  تاريخ  بالل  خنخات   : )ة(  ال�سيد  يرتاأ�سها   .

اإيليزي - العنوان ال�سخ�سي : عني الكور�ص ايليزي.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اأدرار

دائر ة اأدرار
بلدية اأدرار

م�سلحة التنظيم وال�سوؤون العامة
مكتب اجلمعيات

الرقم: 21/ م ج/2020.
و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية

لـ:12  املوافق   1433 �سفر   18 يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  من   18 املادة  الأحكام  طبقا 
يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم :19 مار�ص 2020. ا�ستالم مذكرة التعديالت 
2020 بدون رقم املتعلقة بتغيري ت�سكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية  28 فيفري  املوؤرخة يف : 
املحلية امل�سماة:اجلمعية: اجلمعية الدينية امل�سجد موالي علي ال�سريف حلي ال�سعادة ق�سر ادغا

امل�سجلة حتت رقم :58 بتاريخ : 24/02/1991 املقيمة بـ : م�سكن ال�سيد: م�سجد موالي علي 
ال�سريف ق�سر اآدغا باأدرار .• يرتاأ�سها ال�سيد)ة(: بكاري موالي ها�سم .
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حدث وال حـرج
15

�صــورة و تعليــق

من نعم اهلل.. بقرة تلد ثالثة عجول دفعة واحدة !

�ساعقة كهربائية 
تت�سبب يف تفحم 

طفلة و عمها ب�سطيف

توفيت طفلة تبلغ من العمر 9 �سنوات وعمها 29�سنة، ب�سعقة 
والية  جنوب  وملان  عني  ببلدية  �سر�سورة  حي  يف  كهربائية 
فاإن  املدنية  احلماية  م�سالح  من  املعلومات  وح�سب  �سطيف،  
حيثيات احلادثة تعود اإىل م�ساء اأول اأم�ص حينما كانت الطفلة 
رفقة عمها فوق �سطح املنزل ،حيث الم�ست ال�سلك الكهربائي 
ذو التوتر املتو�سط مما اأدي اإىل اإ�سابتها ب�سعقة كهربائية،و يف 
تلك االأثناء اأم�سكها عمها حماوال اإنقاذها غري اأن �سدة التيار 
الكهربائي ت�سببت يف تفحمهما ،و فور وقوع احلادثة تدخلت 
م�سالح احلماية املدنية و نقلت جثة ال�سحيتني اإىل م�ست�سفى 
،كما تنقلت م�سالح �سونلغاز اإىل مكان احلادثة و قامت بق�ص 

التيار الكهربائي على املنطقة لتفادي اأي اأخطار اأخرى.

ابتكر علماء بولنديون اآلة حا�شبة باإمكانها احت�شاب 
احتمالية الوفاة يف حالة الإ�شابة بعدوى فريو�ض 

كورونا، بناء على عمر ال�شخ�ض وطبيعة الأمرا�ض 
املزمنة التي يعاين منها ومدى خطورتها.وقالت 

جمدولينا مالرا �شفيتون�شكايا، الناطقة با�شم مركز 
بومريانيان للعلوم والتكنولوجيا لل�شحفيني، اإن 

برنامج هذه الآلة احلا�شبة: "ياأخذ يف العتبار عمر 
وجن�ض ال�شخ�ض، ف�شال عن معلومات حول الأنواع 

الرئي�شية الأربعة لالأمرا�ض املزمنة" التي يعاين 
منها.ووفقا لها، �شارك الأطباء وعلماء الأوبئة يف 

ابتكار هذه الآلة احلا�شبة التي ل مثيل لها حتى الآن.
من بني الأمرا�ض املزمنة التي تاأخذها الآلة احلا�شبة 

يف العتبار، اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية، 
وارتفاع �شغط الدم، ومر�ض ال�شكري، والأورام.

واأعلن عامل الطب بيرت باندو�ض، كبري مطوري هذه 
 COVID-19 الآلة احلا�شبة اأن "خطر الوفاة مبر�ض
الناجت عن الإ�شابة بفريو�ض كورونا، يعتمد ب�شكل 
وا�شح جدا على منط احلياة والأمرا�ض ذات ال�شلة، 
مبا يف ذلك ال�شمنة وال�شكري وارتفاع �شغط الدم 

وم�شاعفاتها". واأ�شاف: "ت�شري البيانات احلديثة 
اإىل اأن الوفيات بني الأ�شخا�ض الذين لي�ض لديهم 

اأي اأمرا�ض مزمنة اأقل من %1 من امل�شابني مبر�ض 
."COVID-19

واأو�شح: "عند اختبار الآلة احلا�شبة، تبني بو�شوح 
اأن خطر الوفاة يف حالة الإ�شابة بالفريو�ض التاجي 

لرجل عمره 30 عاما دون اأمرا�ض مزمنة هو 0.03%، 
وللن�شاء بنف�ض احلالة - %0.02. ولكن يف �شن 80 

عاما، يكون خطر وفاة الذين يعانون من داء ال�شكري 
والأورام %25.86، وبالن�شبة للن�شاء يف نف�ض 

العمر وبنف�ض الأمرا�ض - %14.03".ووفقا لأحدث 
البيانات، مت ت�شجيل 16،206 اإ�شابة بالفريو�ض 

التاجي يف بولندا، تويف منهم 803

ابتكار اآلة حا�سبة 
حول احتماالت وفاة 

والن�ساء  الرجال 
التاجي بالفريو�ص 

حبل اأرجوحة يقتل طفلة 
ببوحامت يف ميلة

اإثر اختناقها  اأم�ص طفلة م�سرعها  لقيت �سبيحة 
لعبها يف  اأثناء  رقبتها  التف حول  اأرجوحة  بحبل 
ب�ستان املنزل الكائن مب�ستة طالب التابعة لبلدية 
بوحامت. جثة الطفلة امل�سماة )�ص.�ص( البالغة 
اأعــوان  طرف  من  نقلت  �سنة   12 العمر  من 
احلماية املدنية لدائرة بوحامت اإىل العيادة 

املتعددة اخلدمات ببوحامت . 

وايل خن�سلة ينبهر مب�سروع �سد تاغري�ست 
يابو�ص كامل  لبلدية  اأبدى وايل خن�سلة علي بوزيدي خالل زيارته 
اإعجابه ب�سد تاغري�ست وحمطة ال�سخ واملعاجلة يف ا�ستثمار متكامل 
من �ساأنه اأن ميون كل �سكان بلديات يابو�ص ،بوحمامة،�سيليا و�سوال 
حميط  متوين  غرار  على  لل�سرب  ال�ساحلة  باملياه  مل�سارة  بلدية  اإىل 

ال�سقي الفالحي مب�ساحة تقدر بنحو 500 هكتار .
لالإ�سارة فان تكلفة هذا امل�سروع الهام تقدر بـ 1200 مليار �سنتيم اأما 

بخ�سو�ص �سعة تخزين ال�سد تقدر بـ 7،5 مليون مرت مكعب. 

مع  السنة  هناية  منازهلم حىت  من  العمل  وفيسبوك”  “غوغل”  املوظفني يف  غالبية  سيواصل 
أن املجموعتني ستعيدان فتح مكاتبهما خالل الصيف وفقا لتطور انتشار وباء كوفيد19-.وقال 
سوندار بيشاي رئيس جملس إدارة “ألفابت”، الشركة األم لـ”غوغل” ملوظفيه إهنم سيعملون 
من مزنهلم على األرجح حىت هناية السنة على ما أفادت به معلومات أكدهتا “غوغل”.وتوجه 
بيشاي إىل املوظفني خالل مجعية عمومية أسبوعية عرب اإلنترنت. وأوضح أن األشخاص الذين 
حيتاجون إىل العودة إىل املكتب ميكنهم ذلك يف جوان أو جويلية مع تطبيق إجراءات السالمة.
ويف أفريل، أوضحت “ألفابت” اليت توظف أكثر من 100 ألف شخص يف العامل أن العمل عن بعد 

سيستمر حىت األول من جوان على األقل 
وأن العودة ستكون “على مراحل”.وذكرت 
“فيسبوك”  أن  أمريكية  إعــالم  وسائل 
تعتمد النهج نفسه. وتنوي شبكة التواصل 
مكاتبها  فتح  إعادة  العاملية  االجتماعي 
لكنه  جويلية،  من  السادس  من  اعتبارا 
بذلك  الراغبني  املوظفني  لكل  ميكن 

مواصلة العمل من منازهلم حىت 2021.

موظفو “في�سبوك” و”غوغل” �سيعودون 
اإىل مكاتبهم يف 2021



�سكن األف   450 ت�سليم  "كورونا" اأعاق 
 على امل�ستفيدين

ور�سات غري قادرة على ا�ستئناف ن�ساطاتها قبل الثالثي الأول من 2021

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

واأو�سح ذات امل�سوؤول، خالل ا�ست�سافته 
"كان  انه  الثالثة،  الإذاعية  القناة  يف 
ت�سليم  ال�سنة،  هذه  مطلع  يف  منتظرا 
اأكرث من 450000 م�سكنا للم�ستفيدين، 
وباء  تف�سي  اأعاقها  قد  العملية  اأن  اإل 
اأرغــم  الـــذي  )كوفيد19-(،  ــا  ــورون ك
الوليات  م�ستوى  على  �سيما  املوؤ�س�سات، 
الكربى، على توقيف ور�ساتهم و اإحالة 

عمالهم على العطل اجلربية".
واأ�ساف اأن عددا هاما من تلك الور�سات 
ا�ستئناف  على  قادرة  غري  اأ�سبحت  قد 
�سنة  من  الأول  الثالثي  قبل  ن�ساطاتها 
التي  الأزمة  هذه  تبعات  ورغم   .2021
اأن  اإل  اجلارية،  الور�سات  عمل  اأخرت 
اإرادة  بخ�سو�س  طــمــاأن  قــد  داود  بــن 
اجناز  وتــرية  على  احلفاظ  يف  القطاع 
احد  كان  ال�سكن  بان  مذكرا  الربامج، 
الرتبية  غــرار  على  الدولة،  اأولــويــات 
وحدة  مليون  برنامج  اأن  و  ال�سحة،  و 
بني  املمتدة  للفرتة  املدرجة  اإ�سافية 
اأن  اأكــد  كما  �سيتوا�سل.   2020/2024
املزمع  لل�سكنات  ت�سليم  عملية  اكــرب 

تنظيمها يف 2020 �سيتم الإبقاء عليها.
يف  ت�سبب  قد  "الوباء  اأن  قوله،  وتابع 
بع�س التاأخري يف البداية، اإل اأن الأمور 
بداأت تتحرك، و اأن الدولة عازمة على 
املعلنة"،  الربامج  تقدم  على  احلفاظ 
بــرنــامــج  حــالــيــا  ــاك  ــن ه اأن  مــو�ــســحــا 
بكل  الجناز  طور  يف  م�سكنا   974.000
ب�سدد  وحــدة   648.000 منها  اأنــواعــه، 
ب�سدد  وحــــدة   325000 و  الجنــــاز 

النطالق.
–كما  اأ�سا�سي  ب�سكل  ـــر  الأم ويتعلق 
)عدل(  بالإيجار  البيع  بربنامج  قال- 
الجنــاز،  ــور  ط يف  وحــدة  ب272.000 
الجتماعي  الإيـــجـــاري  الــعــمــومــي  و 

املدعم  الــرتقــوي  و  ــدة  وح بـ192000 
و  الجنـــاز  ــور  ط يف  وحــدة  بـ112000 
هذه  ــالل  خ اإطــالقــهــا  �سيتم   77000
اإىل  املــ�ــســوؤول،  ذات  اأ�ــســار  كما  ال�سنة. 
هاما  جانبا  ي�سكل  الذي  الريفي  ال�سكن 
ال�سكن  �سيغة  اأخريا  و  �سكن،  بـ50000 
وحــدة.  ب21000  العمومي  الــرتقــوي 
ومـــن اجـــل تــ�ــســريــع ا�ــســتــئــنــاف عمل 
امل�سجل،  التاأخر  ــدارك  ت و  الور�سات، 
داود  بن  اأكــد  ال�سحية،  الأزمــة  ب�سبب 
اأن الوزارة تنوي العمل بنظام3x8 الذي 

ي�سمح للور�سات بالعمل املتوا�سل.

اأن اجلزائر ت�سعى يف امل�ستقبل  اأكد  كما 
الوطنية  ــالأداة  ل الأولوية  اإعطاء  اإىل 
ال�سكن  بــرامــج  اأن  حيث  الــبــنــاء،  يف 
للموؤ�س�سات  "فقط  خم�س�سة  �ست�سبح 

اجلزائرية".
�سيوقف  الــقــطــاع  اأن  ــول،  ــق ي تــابــع  و 
امل�ستهلكة  الربامج  ف�ساعدا  الآن  من 
تتطلب  التي  و  الكبرية،  للميزانيات 
 ،%  100 بن�سبة  ــة  ــدول ال مــن  متــويــال 
موؤكدا اأن ال�سكن الجتماعي �سيخ�س�س 
فقط للفئات املعوزة. كما اأكد اأنه "على 
الدولة اأن تتوقف تدريجيا عن متويل 

ال�سكن، دون التخلي عن الفئات اله�سة"، 
"اأننا راجعنا الن�سو�س املحددة  مو�سحا 
و  ال�سكن".  من  النوع  هذا  منح  لقواعد 
اأ�ساف، اأن الأمر يتعلق بربامج �سغرية 
بربامج  عالقة  لها  لي�ست  ــددة،  حم و 
ذات  اأ�سار  كما  ال�سابقة".  �سكن  مليون 
امل�سوؤول، اإىل نية قطاعه يف اإن�ساء بنك 
من  املالية،  وزارة  مع  بال�سراكة  لل�سكن 
اجل جلب املوارد املالية �سيما من خالل 
اإىل  ـــري،  الأخ يف  تطرق  و  الدخار". 
ال�سكنات  على  ر�سم  ا�ستحداث  اقرتاح 
املغلقة و ذلك من اجل ت�سجيع الإيجار.

15 دج   1997   •  الثمــن  •  العــــدد  الثامنـــة   12  مــــاي  2020 م  املوافـــــق لـ  19  رم�سان  1441 هـ    •  ال�سنة   •   الربيد الإلكرتوين : journalaltahrir@gmail.com•  الثالثاء 

16 وهران 22ق�سنطينة 23ورقلة 37الوادي 36اجلزائر  21حالـة الطقـس

الفجر 04:13  الظهر 12:29   الع�شر 16:12   املغرب 19:25  الع�شاء 20:50مواقيت الصالة لوالية الوادي و�ضواحيها

كورونا بفريو�ص  �سفاء  حالة   163 و  اإ�سابة   168 و  جديدة  وفيات   5

�سنة    65 عمرهم  يفوق  ملن  الوفاة  حاالت  من  باملئة   66

وزير الفالحة ك�سف عن ت�سهيالت للم�ستثمرين بالزراعة ال�سحراوية

احلكومة تعتزم اإنتاج املواد االأولية ل�سناعة احلبوب و ال�سكر والزيت

ال�سني تتعر�ص لهجمة وبائية جديدة تدّمر كبد االإن�سان ب�سرعة و�سرا�سة

وزير ال�سحة يدعو االأ�سر اإىل خياطتها بنف�سها  

ا�ستخدام 90 باملئة من 
اجلزائريني للكمامات 

�سرط لرفع احلجر

قالت من ال�سعب اأن ي�سعف يف امل�ستقبل 
القريب، ال�سحة العاملية:

لي�ص من املتوقع الو�سول 
اإىل لقاح لكورونا قبل 

عام من االآن

ال�سفارة االأمريكية 
تهنىء الباحثة 

اجلزائرية مرمي مراد

ك�سف اأم�ص املدير العام لل�سكن بوزارة ال�سكن و العمران و املدينة، اأني�ص بن داود، اأن قطاع البناء قد تاأثر ب�سكل كبري، 
ب�سبب اإجراءات احلجر ال�سحي، الناجم عن جائحة كورونا، حيث توقفت اأكرث من 24000 موؤ�س�سة بناء عن العمل.

اأعلنت وزارة ال�سحة، اأن عدد الإ�سابات 
 24 خــالل  كورونا  بفريو�س  اجلديدة 
�ساعة الأخرية بلغ  168 اإ�سابة موؤكدة، 

بينما بلغ عدد الوفيات 5 حالت.
وتخطى اإجمايل عدد الإ�سابات املوؤكدة 
بفريو�س كورونا 5891 اإ�سابة، ح�سب ما 
اأعلن عنه جمال فورار الناطق الر�سمي 
با�سم جلنة متابعة ور�سد الفريو�س يف 
 168 ت�سجيل  مت  بعدما  وهذا  اجلزائر، 
حالة جديدة. اأما اإجمايل عدد الوفيات 
 507 اإىل  ارتفع  فقد  كورونا  بفريو�س 

5 وفيات  حالة وفاة، بعدما مت ت�سجيل 
ـــرية.  الأخ �ساعة   24 ــالل  خ جــديــدة 
م�سابا  �سخ�سا   163 متاثل  املقابل  ويف 
لريتفع  لل�سفاء،  ــا  ــورون ك بــفــريو�ــس 
متاثلوا  ــن  ــذي ال الأ�ــســخــا�ــس  ــايل  ــم اإج
للفئات  وبالن�سبة   .2841 اإىل  لل�سفاء 
العمرية، فاإن الأ�سخا�س البالغني ما بني 
باملئة   56 ن�سبة  ميثلون  �سنة   60 و   25
بفريو�س  الإ�سابة  حالت  جمموع  من 
باملئة   66 ن�سبة  متثل  فيما  ــا،  ــورون ك
الأ�سخا�س  الوفاة،  حــالت  جمموع  من 

البالغني من العمر 65 �سنة فما فوق.
واعترب ذات امل�سوؤول اأن كل تهاون جتاه 
يعيق  الأ�سا�سية  الوقائية  التدابري 
املــجــهــودات املــبــذولــة ملــواجــهــة الــوبــاء 
ويوؤدي حتما اإىل تفاقم الو�سع الوبائي 
اليقظة  ب�سرورة  الإطار  هذا  يف  مذكرا 
ل�سروط  ال�سارم  والحـــرتام  الدائمة 
بــاملــوازاة  املــنــزيل.  واحلــجــر  النظافة 
�سرعت اجلزائر ر�سميا يف اإنتاج الكا�سف 

ال�سريع لفريو�س كورونا كوفيد 19.
جزائرية  خمتلطة  �سركة  و�ست�سرع 

ـــة  كــنــديــة مــقــرهــا بــبــابــا علي  ـــي اأردن
األف   200 باإنتاج  العا�سمة،  باجلزائر 
اأ�سبوعيا.  الكا�سف  هــذا  ــن  م ـــدة  وح
وهما  مبيزتني   الك�سف  هــذا  ويتميز 
الك�سف عن فريو�س كورنا يف 15 دقيقة 
اأنه يك�سف عن  امل�سابني  بالإ�سافة اإىل 

الذين ل تظهر عليهم الأعرا�س.
اأول دولة  وبهذا الإنتاج  تكون اجلزائر 
اإفريقيا  والثانية  العربي   املغرب  يف 
بعد  الكا�سف  ــذا  ه ــاج  ــت اإن مــن  متكنت 

جنوب افريقيا.                                لوؤي ي

ــة والــتــنــمــيــة  ــالح ــف كــ�ــســف وزيــــر ال
اجلزائر  اإن  عماري  �سريف  الريفية، 
املوجهة  ــة  ــي الأول املـــواد  اإنــتــاج  تعتزم 
الإ�سرتاجتية  الغذائية  املواد  ل�سناعة 
الأعـــالف  ــت،  ــزي ال ال�سكر،  ــوب،  ــب احل
لوزارة  بيان  وح�سب  حاليا.  امل�ستوردة 
فــوؤاد  ح�سره  الجتماع  فــاإن  الفالحة 
بالزراعة  املكلف  املنتدب  الوزير  �سهاب 

اإطــارات  وكــذا  واجلبلية،  ال�سحراوية 
ال�ــســتــثــمــار  يف  خـــــرباء  و  ـــــــوزارة  ال
الزراعي. وجاء ذلك مبنا�سبة ا�ستقباله 
مل�سوؤولني عن �سركة ال�ستثمار “اأطل�س” 
املتخ�س�سة يف جمال البناء والزراعة.ى 
م�سروع  اأطل�س  �سركة  م�سوؤولو  وعر�س 
ال�ستثمار يف الزراعة ال�سحراوية الذي 
طويل”  “قا�سي  منطقة  يف  ــازه  اجن مت 

بولية ورقلة. ويخ�س ال�ستثمار اإنتاج 
ال�سم�س  عباد  ال�سكر،  بنجر  القمح، 
اأخــرى  ــارب  جت اىل  بالإ�سافة  والـــذرة 
ويرتبع  ال�سكر.  ق�سب  و  القطن  لإنتاج 
حيز  دخل  الذي  املتكامل  امل�سروع  هذا 
الجناز �سنة 2018 على م�ساحة 11.000 
حاليا  هكتار   1000 ا�ستغالل  مت  هكتار 

منها 600 هكتار لإنتاج القمح اللني.

توفري  على  ا�ستماعه  بعد  الوزير  واأكد 
ال�سروري  والتاأطري  الت�سهيالت  جميع 
ال�ستثمارات  مــن  الــنــوع  هــذا  لإجنـــاح 
يف  واأ�سار  به.  املعمول  القانون  اإطــار  يف 
يتيحها  التي  الفر�س  اإىل  ال�سدد  هذا 
ال�ــســتــثــمــار يف الـــزراعـــة ل�ــســيــمــا يف 

اجلنوب واله�ساب العليا خا�سة.
لوؤي ي

فريو�س  على  ال�سيطرة  ا�ستطاعتها  بعد 
وبائية  لهجمة  ال�سني  تتعر�س  كورونا، 
بفريو�س  اإ�سابات  ظهور  جراء  جديدة، 
ك�سفته  ملا  طبقا  الفئران،  �سببه  قدمي 

وقالت  تقريرها  يف  كوجن  هوجن  جامعة 
اجلديد  الوباء  اإن  تقريرها  يف  اجلامعة 
عليه  ويق�سي  الإنــ�ــســان،  كبد  ي�سيب 
من  الرغم  على  واإنه  اأيــام،  ب�سعة  خالل 

واأ�سيب  ال�سني  يف  اأ�سا�سا  املر�س  وجــود 
ي�سبح  بــداأ  اأنــه  اإل  املواطنني،  بع�س  به 
وحذرت  وال�سرعة.  ال�سرا�سة  غاية  يف 
وجــود  مــن  املا�سي،  الأ�ــســبــوع  اجلامعة، 

اأدى  الكبدي،  اللتهاب  مر�س  يف  حتــور 
لوفاة مواطن �ستيني، فيما اأظهرت اأبحاث 
الذي  باملر�س،  الفئران  عالقة  الأطباء 
اأ�سبح تاأثريه مميتا على الإن�سان.      ق.د

امل�ست�سفيات  واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزير  ربط 
ال�سحي  ــد رفـــع احلــجــر  ــوزي ب ــن  ب الــرحــمــن  عــبــد 
بــاملــئــة من   90 مـــن قــبــل  ــات  ــام ــم ــك ال بــا�ــســتــخــدام 
بوزيد  بن  واعرتف  وبائيا.  امل�ستهدفني  اجلزائريني 
م�سريا  املطلوب،  بالقدر  الكمامات  توفري  با�ستحالة 
ثالثة  على  كمامة  ماليني   10 لتوفري  احلاجة  اإىل 
مراحل يف اليوم الواحد اأي 30 مليون كمامة با�ستثناء 
الأطفال، بينما املخزون برمته ل يتوفر حاليا �سوى 
على 30 مليون كمامة. ودعا خالل زيارته اإىل ولية 
�سخ�سية  م�ساألة  الكمامة  جعل  اإىل  الأ�ــســر  املدية 

وعائلية، واأن تتوىل خياطتها بنف�سها.
ل  بالوباء  امل�سابة  الدول  كبقية  اجلزائر   " واأ�ساف 
غري  الت�سريحات  بع�س  خــالل  من  ا�ستثناء  متثل 
الــدول  مقدمة  يف  اجلــزائــر  �سنفت  التي  ال�سليمة 
الإفريقية من حيث معدل الوفيات، بل احلقيقة اأن 
اجلزائر تت�سدر الدول الإفريقية من حيث �سفافية 
اإىل  اأقرب  اإح�سائيات  على  تعتمد  التي  ت�سريحاتها 
الواقعية من غريها". واأبدى الوزير تفاوؤله بالقدرة 
عدد  تقلي�س  ــالل  خ مــن  ــاء  ــوب ال يف  التحكم  على 
اأن  معتربا  اجلزائر،  يف  امل�ستويات  اأدنى  اإىل  الوفيات 
تراجع الإ�سابات يف اأوروبا موؤ�سرا اإيجابيا، حمذرا يف 

نف�س الوقت من الثقة املفرطة.
لوؤي ي

العاملية  ال�سحة  مبنظمة  الأوبــئــة  ا�ست�ساري  قــال 
الدكتور اأجمد اخلويل، اإن هناك الكثري من اللقاحات 
لـفريو�س كورونا جاري جتريبها ودخل منها البع�س 
اىل املرحلة الثالثة يف التجريب، ولكن هذا ل يعني 
اأننا من املمكن اأن ن�سل اإىل لقاح يف وقت قريب موؤكدا 
اأن كل تلك اللقاحات مازالت حتت التجربة ومل ن�سل 

اإىل نتائج ايجابية.
واأ�ساف " اخلويل" اأم�س الثنني اأن اللقاح الذي يثبت 
وت�سنيعه  اعتماده  �سيتم  الذي  هو  وقوته  فعاليته 
اأو  اأنه لي�س من املتوقع الو�سول اإىل لقاح  م�سريا اإىل 

عالج لفريو�س كورونا قبل عام من الآن.
ال�سحة  منظمة  بـــ  ــة  ــئ الأوب "ا�ست�ساري  ــح  ــس واأو�
للتجارب  زمن  يف  التحكم  ال�سعب  من  اأنه   ، العاملية" 
ال�سعب  من  كورونا  فريو�س  اأن  اإىل  م�سريا  العلمية، 
يجعله  ما  اأكرث  وان  القريب  امل�ستقبل  يف  ي�سعف  اأن 
�سريع.  ب�سكل  وتــطــوره  ــوره  حت هــو  خــطــورة  ــرث  اأك
الفرتة  تلك  يف  املهم  من  انــه  على  اخلويل"  و�سدد" 
املناعة وما نتبعه  ملواجهة فريو�س كورونا هو جهاز 
من اإجراءات وقائية واحرتازية، م�سرًيا اإىل انه مت 

التو�سل اإىل الرتكيب اجليني لكورونا.
لوؤي.ي

لدى  الأمريكية  املتحدة  الــوليــات  �سفارة  هــنــاأت 
اجلزائر، الباحثة اجلزائرية مرمي مراد اإثر انتخابها 
لالأكادميية الوطنية للعلوم يف اأمريكا. وجاء يف بيان 
مربوك  الر�سمية:”  �سفحتها  يف  املن�سور  ال�سفارة 
انتخابها  على  مـــراد  ــرمي  م اجلــزائــريــة  للباحثة 
املتحدة  الــوليــات  يف  للعلوم  الوطنية  لالأكادميية 

تقديراً مل�ساهمتها الكبرية يف جمال علم املناعة!”
ق/و
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