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تون�ص �ستقدم ت�سهيالت 
لدخول اجلزائريني بعد 

انق�ساع اأزمة كورونا

وزيرها لل�سياحة يك�سف دخول 3 مليون �سائح 
العام املا�سي ويوؤكد:
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تون�ص �ستقدم ت�سهيالت لدخول اجلزائريني بعد انق�ساع اأزمة كورونا

منظمة ال�سحة العاملية حتذر من تخفيف اإجراءات احلجر ال�سحي وتو�سح: 

كورونا فريو�ص حمري ي�سعب اإنتاج لقاحات م�سادة له

لوؤي ي 
-----------------

وال�صناعات  ال�صياحة  وزي��ر  اأك��د 
على  حممد  التون�صي،  التقليدية 
التومي، ان احلكومة التون�صية �صتعمل، 
على   ،-19 كوفيد  ازمة  انق�صاع  بعد 
اىل  اجلزائريني  دخ��ول  ت�صهيل  مزيد 
م�صتلزمات  ك��ل  توفري  م��ع  تون�س 

الوقاية واملراقبة ال�صحية.
جمعه  لقاء  خ��ال  التومي،  واأ���ص��اف 
اجلزائر  ب�صفري  العا�صمة،  بتون�س 
احلكومة  اّن  باعال،  ع��زوز  بتون�س، 
التون�صية قامت بتطوير خمتلف املعابر 
دخول  اج���راءات  لت�صهيل  احل��دودي��ة 
وانها  خا�صة  تون�س  اإىل  اجلزائريني 
ا�صتقبلت 3 مايني �صائح جزائري العام 

املا�صي.
وتطرق اللقاء، وفق بيان ن�رشته وزارة 
موقع  على  �صفحتها  على  ال�صياحة 
 ،  « فاي�صبوك   » االجتماعي   التوا�صل 

العاقات  اإىل 
املتميزة  الثنائية 
ال����ت����ي جت��م��ع 
و�صبل  البلدين 
بها  االرت���ق���اء 
م�صتوى  اإىل 
االإرادة  تطلعات 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
امل�������ص���رك���ة 
ما  مع  وتناغما 
ال�صعبني  يجمع 
من  ال�صقيقني 

روابط.
التومي  واأع��رب 

عن اأمله يف تطوير وتنويع اأطر التعاون 
بني البلدين ال�صيما يف املجال ال�صياحي 
اأحد  تعد  اجلزائرية  ال�صوق  اأن  باعتبار 

اأهم االأ�صواق الوافدة على تون�س.
واأكد باعال من جهته اهمية ما توليه 
اجلزائر من اأهمية للعاقات املتينة التي 

تربطها مع تون�س والقائمة على االأخّوة 
وح�صن اجلوار والثقة املتبادلة.

يجمع  ال��ذي  التعاون  مب�صتوى  ون��وه 
وخا�صة  املجاالت  خمتلف  يف  البلدين 
اأهم  اأح��د  يعّد  ال��ذي  ال�صياحي  املجال 
حماور اهتمام رئي�س احلكومة اجلزائري 
االرتقاء  اإىل  اجلزائر  تطلع  اإىل  اإ�صافة 

اإىل  تون�س  مع  التعاون  هذا  مب�صتوى 
م�صتويات اأرفع.

ونقل باعال، خال اللقاء، اىل التومي 
رغبة نظريه اجلزائري ح�صان مرموري 
يف تعزيز التعاون ال�صياحي بني البلدين 
اأن  �صاأنها  من  م�صركة  برامج  وبعث 

ت�صاهم يف تطوير هذا التعاون.

اأن  العاملية من  ال�صحة  حذرت منظمة 
"حمرية  كفريو�صات  ت�صنف  كورونا 
ال�صعب  "من  اأنه  اإىل  م�صرية  للغاية"، 

اإنتاج لقاحات م�صادة لها".
وقالت املتحدثة با�صم املنظمة مارغريت 
"لدينا  افرا�صي:  موؤمتر  يف  هاري�س 
يف  وهي  يبدو  التي  العاجات  بع�س 
املراحل املبكرة جدا اأنها حتد من خطورة 
اأو طول املر�س، لكن لي�س لدينا �صيء 
اأو  الفريو�س  على  يق�صي  اأن  ميكنه 

اأن املنظمة  يوقفه". واأو�صحت هاري�س 
اأو   4 ب�صاأن  املزيد  "معرفة  على  تركز 
الواعدة".  العاج  �صبل  اأب��رز  من   5
كانت  رمبا  بيانات  "تظهر  واأ�صافت: 
مزيدا  نرى  الأن  بحاجة  لكننا  اإيجابية، 
من البيانات حتى نكون على يقني مئة 
باملئة ونحن نقول اإن هذا العاج اأف�صل 
من ذلك".كما قالت املتحدثة اإن تف�صي 
"يف  اإفريقيا  يف   "19 "كوفيد  مر�س 

ت�صاعد".

احتواء  يف  الف�صل  عن  �صئلت  وعندما 
املتحدة  الواليات  من  كل  يف  الوباء 
التي  التحذيرات  اإن  قالت  والربازيل، 
التعامل  يتم  مل  البداية  منذ  اأطلقناها 

معها باجلدية الازمة.
ال�صحة  ملنظمة  العام  املدير  اأكد  كما 
العاملية، تيدرو�س اأدهانوم غيربي�صو�س، 
احلجر  اإج���راءات  رف��ع  ���رشورة  على 
ال�صحي "ببطء وتدريجيا"، م�صريا اإىل 
االإ�صابات بفريو�س  القفزة يف عدد  اأن 

واأملانيا  اجلنوبية  كوريا  يف  كورونا 
اأثارت خماوف عاملية من موجة عدوى 

ثانية.
�صحفية  ندوة  يف،  غيربي�صو�س  وقال 
عرب االإنرنت، اإن "رفع اإجراءات العزل 
اأن  م�صيفا  و�صعب"،  معقد  اأمر  العام 
اأملانيا وكوريا اجلنوبية وال�صني جميعها 
لها  تتيح  �صحية  اأنظمة  على  تتوفر 
عدد  يف  جديدة  طفرة  الأي  اال�صتجابة 

االإ�صابات.                          لوؤي.ي

وزيرها لل�سياحة يك�سف دخول 3 مليون �سائح العام املا�سي ويوؤكد: جممع �سوناطراك 
وفيدرالية عمال 
البرتول و الغاز 

يجمعان 53 مليار 
ملواجهة كورونا

بالتن�صيق  �صوناطراك  مع  مجُ اأعلن 
والغاز  البرول  عمال  فدرالية  مع 
والكيمياء، عن التربع بيوم عمل من 
التابعة  واالأ�صاك  املجمع  عمال  قبل 
ملواجهة  الوطنية  احلملة  ل�صالح  له 
ملجمع  بيان  كورونا.وح�صب  فريو�س 
قد  التربع  عملية  ف��اإن  �صوناطراك، 
ب�53  يقدر  مبلغ  جمع  من  مكنت 
ملواجهة  احلملة  ل�صالح  �صنتيم  مليار 
هذا  اأن  البيان،  كورونا.واأكد  فريو�س 
املبلغ مت جمعه مع خال حملة التربع 
ممع  عمال  كل  فيها  �صارك  التي 
�صوناطراك والفروع التابعة له، واأكد 
تعترب  �صوناطراك   ممع  اأن  البيان 

موؤ�ص�صة مواطنة  قبل كل �صيء
ق/و

ا�ستهالك املاء ال�سروب زاد بـ 10 باملائة منذ 
بداية اأزمة كورونا

وزير املوارد املائية اأرزقي براقي يوؤكد: 

اأرزقي  املائية  املوارد  وزير  اأفاد   
كمية  اأن  ببومردا�س،  ب��راق��ي، 
ا�صتهاك املياه ال�رشوب عرب كل 
الوطن زادت بن�صبة تقدر ب 10 
فريو�س  اأزم��ة  بداية  منذ  باملائة 

كورونا )كوفيد19-( 
ال�صحي  احلجر  م��ن  فبالرغم 
تف�صي  حماربة  تدابري  وتنفيذ 
ترتب  وما  القاتل  الفريو�س  هذا 
عن ذلك من �صلل وتوقف العمل 
واملوؤ�ص�صات  الهيئات  مبختلف 
يف  الوزير  ي�صيف  وامل�صانع، 
هام�س  على  �صحفي  ت�رشيح 
من  لعدد  معاينة  و  تفقد  زي��ارة 
بلديات  عرب  القطاع  م�صاريع 
الوالية ، اإال اأن "الطلب على هذه 
املادة احليوية ارتفع وطنيا بن�صبة 

10 باملائة".
يعد  االأمر  هذا  باأن  اعترب  وبعدما 
"تاأقلم"  على  يدل  و  "اإيجابيا" 
املواطن مع هذا الو�صع ال�صحي 
جابه  القطاع  باأن  اأكد  الطارئ، 
ب"كل  امل��ت��زاي��د  الطلب  ه��ذا 
احلاجيات  كل  ولبى  �رشامة" 
املادة احليوية  االإ�صافية" من هذه 
هذه  ب��داي��ة  منذ  �صجلت  التي 

االأزمة ال�صحية 

معر�س  ويف  اأخ���رى،  جهة  من 
ال�صحفيني  اأ�صئلة  على  رده 
اأزم��ة  اأن  اإىل  ال��وزي��ر  اأ���ص��ار 
على  �صلبا"  "اأجُثرت  ك��ورون��ا 
معظم امل�صاريع التنموية للقطاع 
بالوالية حيث اأن "معظم امل�صاريع 
املربمج اإجنازها توقفت احتياطيا" 
انت�صار  حماربة  تدابري  اإطار  يف 
فيما  قررنا   لكن  و  الوباء.  هذا 
اال�صتعجالية  ب"امل�صاريع  تعلق 
احلياة  على  مبا�رش"  اأثر  لها  التي 
اخلا�صة  ل��ل��م��واط��ن  ال��ي��وم��ي��ة 
الوطن،   عرب  واملنت�رشة  بالقطاع 
اإجنازها  عجلة  حتريك  "اإعادة 
ميدانيا قريبا" مبا فيها التي تخ�س 

والية بومردا�س، يقول الوزير.
على  ال�صياق  ه��ذا  يف  �صدد  و 
�رشورة "ال�رشامة "مع املقاولني 
و  امل�صاريع  هذه  باإجناز  املكلفني 
"عدم قبول تربير توقيف اأ�صغال 
امل�صاريع  بع�س  يف  االإجن����از 
"له  القطاع  الأن  كورونا"،  بوباء 
يحققها  اأن  عليه  ويجب  اأه��داف 
عليها".  املتعاقد  االآج��ال  و  يف 
تزويد  مب�صاريع  تعلق  فيما  و 
مبناطق  ال�رشوب  باملياه  ال�صاكنة 
الوزير  اأكد  الوالية،  عرب  الظل 

مت  قد  بها  املتعلق  "االإح�صاء  باأن 
�صيتم  و  برمتها"  مت  وامل�صاريع 
اأخر  اإجنازها  واإمتام  بها  "التكفل 
اأق�صى  وكحد  اجل��اري��ة  ال�صنة 
"بتمويل  القادمة  ال�صنة  بداية 
ال�صندوق  و  الداخلية  من وزارة 

الوطني للماء التابع للقطاع.
و يف �صياق اآخر، ولدى ا�صتماعه 
امل�صقي  املحيط  ح��ول  لعر�س 
مبنطقة �صد احلميز خال معاينته 
ل�صد قدارة -غرب الوالية – �صدد 
"املحافظة  �رشورة  على  الوزير 
على االأرا�صي الزراعية اخل�صبة 
باإمكانها  جدا لهذا املحيط" التي 
االأم���ن  حتقيق  يف  امل�صاهمة 
اأح�صن  ل��و  الوطني  ال��غ��ذائ��ي 

ا�صتغالها.
وبعدما اأ�صار اإىل اأن من اأولويات 
واإنقاذ  املحافظة  حاليا  احلكومة 
الزراعية  االأرا�صي  اأمكن من  ما 
ال�صيد  طلب  العمران،  زحف  من 
براقي من املعنيني العمل ب�صكل 
فوري على "اإطاق درا�صة تقنية 
من  الهام"  احل��و���س  ه��ذا  ح��ول 
من  تبقى  ما  على  "احلفاظ  اأجل 
تاأهيلها  واإعادة  اخل�صبة  اأرا�صيه 

ق/ومن جديد

�سندعم امل�ستثمرين الذين 
يقدمون منتوجا تناف�سيا

 وبجودة عاملية

رزيق يوؤكد :

اأكد وزير التجارة كمال رزيق  االثنني 
امل�صتثمرين  �صتدعم  احلكومة  اأن 
تقدمي  اإىل  ي�صعون  الذين  اجل��ادي��ن 
االعتماد  �رشيطة  تناف�صي  منتوج 
يف  العاملية  اجل���ودة  معايري  على 
الرفع  ���رشورة  اىل  ،م�صريا  االإنتاج 
لتقلي�س  املحلي  االإدم��اج  ن�صب  من 
فاتورة اال�صترياد، ح�صبما اأفاد به بيان 

الوزارة.
رفقة  ا�صتقباله  لدى  الوزير  ذكر  و 
بالتجارة  املكلف  املنتدب  ال��وزي��ر 
لقاءين  يف  بكاي،  عي�صى  اخلارجية 
منتجي  جمعية  ملمثلي  منف�صلني 
ممثلي  كذا  و  االأملنيوم  و  ال�صرياميك 
اإطار  ،يف  امل�رشوبات  منتجي  جمعية 
يجريها  التي  امل�صاورات  �صل�صلة 
املهنيني  و  ال�رشكاء  مع  الوزيرين 
اجلديدة  باالإ�صراتيجية    ، القطاع  يف 
ب��اإع��داد  املتعلقة  التجارة  ل���وزارة 
بطاقية وطنية لكل منتوج و متعامل 
اقت�صادي و التي من �صانها التعريف 

باملنتوج الوطني حمليا ودوليا.
مبمثلي  جمعه  ال��ذي  اللقاء  وخ��ال 
جمعية منتجي ال�صرياميك و االأملنيوم 
قدمه  ح��ال  لعر�س  رزي��ق  ا�صتمع 

منتجو هذه ال�صعب حول واقع االإنتاج 
ال�صوق  متطلبات  تغطية  وم��دى 
املتخذة  التدابري  عن  ف�صا  الداخلي 
املنتوج  حلماية  احلكومة  ط��رف  من 
االإ�صايف  بالر�صم  املتعلقة  الوطني 

املوؤقت.
مع  ثاين  لقاء  يف  الوزير  اجتمع  كما 
امل�رشوبات  منتجي  جمعية  رئي�س 
اأع�صاء  وثاثة  حماين  علي  ال�صيد 
ناق�س  ال��ذي  للجمعية،  منت�صبني 
تواجه  التي  العراقيل  بع�س  معهم 
امليدان  يف  االقت�صاديني  املتعاملني 
وتعذر  منتوجهم  تكد�س  غرار  على 
وعد  ال�صدد  ه��ذا  ويف  ت�صويقه. 
املنتجني  بان�صغاالت  بالتكفل  رزيق 
على  يحدث  قد  اختال  الأي  تفاديا 
اىل  اإياهم  داعيا  االأ�صواق  م�صتوى 
االأيام  خال  الازم  التموين  �صمان 
الفطر  عيد  الف�صيل،  لل�صهر  املتبقية 
وف�صل ال�صيف اأين يبلغ الطلب على 
الوزير يف  كما طلب  ذروته.  اقتنائها 
الوقاية  باإجراءات  بالتقيد  اللقاء  ختام 
خا�صة ما تعلق بعملية التخزين ونقل 

امل�رشوبات

ق/و

�سيتور يوؤكد:

�سن�ساعد الطلبة 
الريا�سيني على 
اإن�ساء موؤ�س�سات 
خا�سة بهم خللق 

منا�سب ال�سغل

قال وزير التعليم العايل والبحث 
العلمي  �صم�س الدين �صيتور 
اأن الدولة �صتعمل على ترقية 

الريا�صة اجلامعية وت�صجيع 
النخبة اجلامعية  الريا�صية من 

اأجل امل�صاركة يف كل املناف�صات 
الدولية ولرفع العلم اجلزائري 

يف املحافل الدولية.واأكد �صيتور 
خال ت�رشيح اأدىل به يف الندوة 
ال�صحفية على هام�س تن�صيب 

اللجنة الوزارية الإعادة تنظيم 
الريا�صة املدر�صية والريا�صة 

اجلامعية اأن الدولة لي�س باإمكانها 
توفري منا�صب ال�صغل للجميع 

لكن بامكانها اأن ت�صاعد الطلبة 
اجلامعيني الريا�صيني يف خلق 

موؤ�ص�صاتهم ليعملوا هم بدورهم 
على خلق منا�صب ال�صغل.مر ثاثة 

اأ�صهر عن اأول نداء ا�صتغاثة تقّدم 
به اجلزائريون العالقون باململكة 
العربية ال�صعودية الإجائهم اإىل 
اأر�س الوطن، لكن ال�صعودية مل 

تكن معنية مبخطط االإجاء الذي 
�صطرته احلكومة منذ نهاية �صهر 

مار�س الفارط، رغم اأن ال�صعودية 
متثل االآن اأول دولة ت�صجيا حلاالت 

كورنا يف الوطن العربي.
ق/و



اإ�سافية يوما  لـ15  متديده 

عيد الفطر هذا العام حتت اإجراءات احلجر 
ال�سحي  

لوؤي ي
-------------------

زيارته   خال  جراد  العزيز  عبد  واأبرز 
ا�صت�صارة  وبعد  اأنه  وهران  والية  اإىل 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
ال�صحي  احلجر  متديد  احلكومة   قررت 
يوم  من  ابتداء  اإ�صافية  يوما   15 ملدة 
من   31 ال� غاية  واإىل  اجلاري  ماي   15
االأول  ال��وزي��ر  اأك��د  ذات���ه.و   ال�صهر 
على  �صعبة  تعد  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  اأن 
�رشعت  احلكومة  اأن  غري  اجلزائريني، 
الدولة  جعلت  التي  احلكامة  بتنظيم 
اإداري  ن�صق  بتنظيم  تتكفل  اجلزائرية 
منذ  واقت�صادي  و�صيا�صي  وطبي 
الوباء. ملحاربة  االوىل  احلالة  ت�صجيل 
تفقدية  زيارة  خال  الوزير  واأ�صاف 
يجب  اأنه  ال�صحة،  وزير  رفقة  للوالية 
والتجارب،  االأزم��ات  من  العربة  اأخذ 
ال�صحية  املنظومة  اإ�صاح  اأردنا  ذا  واإ
ي��ج��ب االرت���ك���از ع��ل��ى ال��ع��ن�����رش 
يف  الوطنية  وال��ك��ف��اءات  ال��ب�����رشي 
ال��داخ��ل وخ��ارج��ه.واأ���ص��ار ال��وزي��ر 
للن�صق  التنظيمية  ال��ق��درة  اأن  اإىل 
وال�صحي  واالقت�صادي  ال�صيا�صي 
لي�س  تطورت   التي  ال��دول  كل  يف 
بل  والطاقوية  املادية  باالإمكانيات 

واإذا  العايل،  امل�صتوى  ذات  باملنظومة 
على  االرتكاز  يجب  امل�صتقبل  اأردن��ا 
املنظومة  وهما  اأ�صا�صني  حم��وري��ن 
ج��راد،  وال�صحية.وك�صف  الربوية 
الوباء  من  تدريجيا  التخل�س  ميكن  اأنه 
طريق  عن  املتو�صط  امل�صتوى  على 
متينة  قاعدة  وبناء  اأنف�صنا  تنظيم 
املرة  ه��ذه  الطبي.وتعترب  املجال  يف 
احلجر  اإجراءات  فيها  متدد  التي  الرابعة 
احلكومة  قبل  من  املفرو�صة  ال�صحي 
االإجراءات  جميع  تطبيق  ا�صتمرار  مع 
للواليات  بالن�صبة  �صابقا  عنها  املعلن 
الذي  التجول.االأمر  ح�رش  و�صاعة 
�صي�صطرون  اجلزائريني  اأن  حتما  يعني 

يف  امل��ب��ارك  الفطر  عيد  ق�صاء  اإىل 
عليه  ك��ان  مثلما  العام  ه��ذا  بيوتهم 
التي  االأمور  من  للكثري  بالن�صبة  احلال 
املبارك  رم�صان  �صهر  خال  افتقدوها 
غابت  التي  الراويح  �صاة  من  بداية 
احلظر  ب�صبب  املغلقة  امل�صاجد  ع��ن 

الرم�صانية. ال�صهرات  اإىل  و�صوال 
اتخذت  ال�صحية  االأزمة  هذه  اأمام  و 
ح��االت  اأوىل  ظ��ه��ور  مب��ج��رد  اجل��زائ��ر 
االإجراءات  كورونا  بفريو�س  االإ�صابة 
املواطنني  حياة  حلماية  ال�����رشوري��ة 
حجر  فر�س  خ��ال  من  عامة  ب�صفة 
من  العديد  على  تدريجي  �صحي 

جديدة. الواليات.ات 

اأعلن الوزير األأول عبد العزيز جراد ام�ص من ولية وهران عن متديد احلجر ال�سحي ملدة 15 يوما اإ�سافية يف 
اإطار جمابهة وباء فريو�ص "كورونا" امل�ستجد "كوفيد19-".

نقابة عمال الرتبية تقرتح اإلغاء �سهادة 
التعليم املتو�سط

اأكدت ا�ستحالة تنظيم الدخول املدر�سي خالل اأكتوبر

الربية  لعمال  الوطنية  النقابة  اأكدت 
املدر�صي  الدخول  اأن  "االأ�صنتيو" 
ارتباطا  مرتبطا  �صيكون  املقبل 
وبالتايل  احلالية  ال�صنة  بنهاية  وثيقا 
حملتها  التي  الظروف  وفق  ي�صتحيل 
يتم  اأن  ال���وزراء  مل�س  ق���رارات 
واأن  ،خا�صة  اأكتوبر  �صهر  الدخول 
للتح�صري  مندا  �صيكون  القطاع 
الم��ت��ح��اين ال��ب��ك��ال��وري��ا و���ص��ه��ادة 
املكلف  املتو�صط.واأ�صار  التعليم 
النقابة  م�صتوى  على  ب��االإع��ام 
"االأ�صنتيو"  الربية  لعمال  الوطنية 
ق��رار  بعد  ان��ه  قويدر"  طيحياوي 
الفارط  االأحد  يوم  ال��وزراء  مل�س 
اإىل  البكالوريا  بتاأجيل  القا�صي 
�صبتمرب،  �صهر  من  الثالث  االأ�صبوع 
اإىل  املتو�صط  التعليم  �صهادة  و 
ال�صهر،  نف�س  من  الثاين  االأ�صبوع 
للمو�صم  املدر�صي  الدخول  وحتديد 
من  بداية   2020/2021 الدرا�صي 
ي�صتحيل  فانه  املقبل  اأكتوبر  �صهر 
املدر�صي  الدخول  يكون  اأن  بالتايل 
ب�صبب  اأك��ت��وب��ر  �صهر  ب��داي��ة  م��ع 
و  التجميع  و  االإغ��ف��ال  عملية  اأن 
المتحاين  الت�صحيح  و  الت�صفري 
و   ، و"البيام"  "البكالوريا"  �صهادة 

عادة  تتجاوز  البكالوريا  باخل�صو�س 
اخلا�صة  للعمليات  اإ�صافة  اأ�صابيع،   3
اأ�صا�صا  املرتبطة  و  ال�صنة،  بنهاية 
الطور  يف  ال�صهادتني  هاتني  بنتائج 
خ�صو�صا  و  الثانوي  و  املتو�صط 
يعتمد  التي   ، الربوية  اخلرائط  اإعداد 
اجلديد  للمو�صم  اإع��داده��ا  يف  تقنيا 
رابعة  ال�صنة  تاميذ  عدد  �صوء  على 
ثانوي،  الثالثة  وال�صنة  متو�صط 
يف  النجاح  ن�صبه  ح�صاب  وع��ل��ى 
البيان  ح�صب  ال�صهادتني.و  هاتني 
"االأن�صيتو" فانه ال ميكن  الذي ن�رشته 
للمو�صم  فعليا  الدخول  يكون  اأن 
بداية  يف  اإال   2020/2021 اجلديد 
املعطيات  ه��ذه  وف��ق  نوفمرب  �صهر 
اإلغاء  يف  يتمثل  االأم��ث��ل  احل��ل  وان 
االإبقاء  و  املتو�صط  التعليم  �صهادة 
من  بداية  اجلديد  الدخول  تاريخ  على 
البكالوريا  �صهادة  الأن  اأكتوبر  �صهر 
الدخول  ان  على  �صبتمرب،  يف  تبقى 
التنظيمات  و  خلرائط  حت�صري  فيه 
باالأق�صام  اخلا�صة  القوائم  و  الربوية 
5000 دج للمعوزين و  و دفع منحة  
توزع  و  املدر�صي  الكتاب  ا�صرجاع 

اجلديدة. الكتب 
لوؤي ي

احلدث الإربعاء 13 ماي 2020 م املوافق03
لـ 20 رم�سان 1441 هـ - العــدد 1998

الو�سع الوبائي م�ستقر واجلزائر تفادت 
ال�سيناريو الكارثي

جدد دعوته اإىل �سرورة ارتداء الكمامات،بن بوزيد:

ال�صحة  وزي���ر  ك�����ص��ف 
الرحمن  عبد  وال�صكان 
خال  اأم�����س  ب��وزي��د  ب��ن 
وهران  بوالية  له  مداخلة 
ال��ك��ل��وروك��ني  دواء  اأن 
اإي��ج��اب��ي��ة  نتيجة  ث��ب��ت  اأ
بفريو�س  امل�صابني  على 
امل�����ص��ت��ج��د  "كورونا" 
ف  �صا اأ و . "1 9 فيد كو "
الرغم  على  ن��ه  اأ ال��وزي��ر 
فقد  ال�صحي  النظام  من 
التحكم  من  اجلزائر  متكنت 

ال�صيناريو  وت��ف��ادي  ال��وب��اء  يف 
من  الكثري  عرفته  التي  الكارثي 
اأن  الوزير،  الكربى.واأ�صاف  الدول 
تف�صي  يف  ا�صتقرارا  تعرف  اجلزائر 
ال��وب��اء، وارت��ف��اع االإح�����ص��ائ��ي��ات 
اإج��راء  مراكز  عدد  يف  لزيادة  راج��ع 
علية  ك��ان  مبا  مقارنة  الفحو�صات 
االعتماد  كان  اأين  ال�صابق  يف  احلال 
اجلزائر  يف  "با�صتور"  معهد  على 
وزير  ك�صف  فقط.كما  العا�صمة 
ال�����ص��ح��ة وال�����ص��ك��ان واإ����ص���اح 

بن  ال��رح��م��ان  عبد  امل�صت�صفيات، 
مركزا  اجلزائر20   امتاك  بوزيد،عن 
العينات  الأخذ  الت�رشف  حتت  و�صع 

كورونا. بفريو�س  امل�صابة 
االإ�صابات  عدد  اأن  بوزيد  بن  وقال 
حالة   200 يقارب  يبقى  امل�صجلة  
اإىل  ال��ق��ط��اع  ي��وم��ي��ا. ودع���ا وزي���ر 
اأجل  من  الكمامات  ارتداء  �رشورة 
هي  والتي  الفريو�س  انت�صار  تفادي 
ت�صري  دوم��ا  اجلزائر  كون  متوفرة 

الندرة. لتفادي  معتربة  كميات 
لوؤي ي

 �سيعر�ص على احلكومة الأ�سبوع القادم

للم�ستثمرين   اأ�سا�سية  �سروط  يحدد3  ال�سحراوية  للفالحة  الوطني  الديوان 
بالفاحة  املكلف  املنتدب  الوزير  اأكد 
الوطني  ال��دي��وان  اأن  ال�����ص��ح��راوي��ة، 
�صيعر�س  الذي  ال�صحراوية  للفاحة 
ع��ل��ى احل��ك��وم��ة االأ���ص��ب��وع ال��ق��ادم 
امل�صتثمرين  وتاأطري  دعم  يف  متخ�ص�س 
الذين  بامل�صتثمرين  االأمر  الكبار.ويتعلق 
ال  اأرا���س  ا�صتثمار  بطلبات  يتقدمون 

هكتار.واأ�صار   500 عن  م�صاحتها  تقل 
على  �صيفا  نزوله  خال  �صحات  فوؤاد 
القناة االإذاعية االأوىل اأم�س اأن ال�رشوط 
املواد  اإنتاج  �صمنها  من  الديوان  يحددها 
ال�صكر  م��ادة  ل��زراع��ة  االإ�صراتيجية 
الديوان  اللني.وحدد  والقمح  احلبوب 
وهي  للم�صتثمر  اأ�صا�صية  �رشوط  ثاثة 

العمل  وطريقة  املنتوج  ن��وع  حتديد 
الزراعة  احلديثة يف  التقنيات  وا�صتعمال 
الوزير  املتجددة.واأ�صار  الطاقات  مثل 
 800 اأنه مت منح حواىل  بهذا ال�صدد اإىل 
لا�صت�صاح  مل�صتثمرين  هكتار  األف 
اأر�س  وعلى  اأنه  غري  الفاحي  واالإنتاج 
هكتار  األف   200 �صوى  يوجد  ال  الواقع 

الديوان  اأن  بها.وقال  العمل  بداأ  التي 
مبا�رشة  باالنطاق  �صي�صمح  اجلديد 
االأرا�صي  توزيع  يف  ماي  �صهر  خال 
فوؤاد  احلقيقيني.واأ�صار  امل�صتثمرين  على 
بالدرجة  يعتمد  ال��دي��وان  اأن  �صحات 
لكنه  املحليني  امل�صتثمرين  على  االأوىل 
باحرام  لكن  االأجانب  دخول  من  مينع  ال 

جميع  يف  بها  املعمول  اال�صتثمار  قوانني 
االأخري  يف  �صحات  العامل.وتوقع  دول 
معدل  و�صل  ،حيث  جيدا  فاحيا  مو�صما 
اإىل  الواليات  بع�س  يف  احلبوب  اإنتاج 
الواحد  الهكتار  قنطارا يف   65 من  اأزيد 

م�صتقبا. التفاوؤل  على  يبعث  اأمر  وهو 
لوؤي ي

ال�صيارات  وكاء  جمعية  رئي�س  اأكد 
نبا�س"  "يو�صف  العامات،  املتعددة 
�صحفية  ت�����رشي��ح��ات  يف  اأم�������س 
االأخ���رية  احلكومية  االإج����راءات  ّن  اإ
با�صترياد  للوكاء  بال�صماح  املتعلقة 
تفر�س  اجلديدة  ال�صياحية  ال�صيارات 
االلتزام  امل�صتوردين  املتعاملني  على 

كبرية. جمركية  اأعباء  بت�صديد 
مملها  يف  ت�صل  اأنها  اإىل  واأ���ص��ار 
بعني  اأخ��دن��ا  ذا  اإ امل��ائ��ة،  يف   60 اإىل 
امل�صافة،  القيمة  على  الر�صم  االعتبار 
اجل��دي��دة  ال�����ص��ي��ارات  على  وال��ر���ص��م 
االأخ��رى.وح��ذر  الر�صوم  من  وغريها 
من  احلجم  هذا  فر�س  اأّن  من  املتحدث 
م�صتوى  على  �صينعك�س  الر�صوم 
ال�صوق  يف  اجلديدة  ال�صيارات  اأ�صعار 
م�صريا   ، لارتفاع  املر�صحة  املحلية 
املواطن  اأو  النهائي  امل�صتهلك  ّن  اأ اإىل 
ال�صعر،  يف  الفارق  دفع  اإىل  �صي�صطر 

ال�رشائية  ال��ق��درة  ت��ع��رف  وق��ت  يف 
تراجع  االأخ��رية  الفرة  يف  للمواطنني 
رئي�س  دع��ا  املنطلق  ه��ذا  كبريا.ومن 
املتعددة  ال�صيارات  وك��اء  جمعية 
ا�صترياد  م��ال  فتح  اإىل  ال��ع��ام��ات 
ال�صيارات  ملف  فيها  مبا  ال�صيارات، 
التوازن  حتقيق  اأج��ل  من  امل�صتعملة، 
باملوازاة  الوطنية،  ال�صوق  يف  املن�صود 
التطبيقية  واالآليات  التدابري  اتخاذ  مع 
ال�صيارات  ا���ص��ت��رياد  ق��رار  لتفعيل 
ا�صتئناف  قرار  مع  باملوازاة  امل�صتعملة 
اجلديدة  ال�صيارات  ا�صترياد  الوكاالت 
ال�صوق،  يف  ال��ت��وازن  من  ن��وع  خللق 
القتناء  اجلميع  اأم���ام  امل��ج��ال  وف��ت��ح 
املادية. اإمكانياته  ح�صب  كل  �صيارة 

اأن  ذات��ه  ال�صياق  يف  نبا�س  واأ���ص��ار 
االأخري  ال��وزراء  ملجل�س  املتّوج  القرار 
ن�صاط  توقيف  اأو  اإلغاء  على  ين�س  ال 
يرفع  واإمنا  املحلية،  الركيب  م�صانع 

التي  واجلبائية  اجلمركية  االمتيازات 
م��دار  على  منها  ا�صتفادت  لطاملا 
ح�صاب  على  املا�صية،  �صنوات  اخلم�س 
تكون  اأن  دون  ومن  العمومية  اخلزينة 
النهائي  ال�صعر  على  فعلية  انعكا�صات 
التكنولوجيا  نقل  وال  لل�صيارات 
حتقيق  خال  من  االندماج  ن�صب  ورفع 
املناولة  ال�رشكات  من  �صناعي  ن�صيج 
من  النوع  هذا  ّن  فاإ وبالتايل  ال�صغرية، 
اإىل  �صت�صطر  وامل�صانع  ال�رشكات 
املفرو�صة  اجلمركية  االأعباء  ت�صديد 
يف  اخلارجية،  التجارة  معامات  على 
التي  الهياكل  ال�صترياد  عملية  كل 
لركيبها  "�صي.كا.دي"  عليها  يطلق 
يف  املحلية  امل�صانع  م�صتوى  على 
التطبيقية  الن�صو�س  �صدور  انتظار 
دقيق  ب�صكل  الف�صل  �صانها  من  التي 
م�صتق القرارات  هذه  جت�صيد  اآليات  يف 
با.                                   لوؤي ي

جمعية وكالء ال�سيارات تدعو اإىل فتح جمال ا�سترياد املركبات امل�ستعملة
قال اإن ح�سر ال�سترياد يف اجلديدة �سينعك�ص على اأ�سعارها ب�سبب الأعباء اجلمركية

اجلزائريني" كافة  بتجند  مرتبط  الفريو�ص  من  "التخل�ص  •• جراد: 



الأربعاء 13 ماي 2020 م املوافق
لـ 20 رم�سان 1441 هـ - العــدد 1998

04احلدث

ال�سنة اجلامعية م�ستمرة عرب املن�سات الرقمية

حممد علي 
----------

تاأجيل  اأن  اإىل  �صعيداين  واأ�صار 
منت�صف  اإىل  اجلامعي  الدخول 
يعني  “ال   2020 نوفمرب  �صهر 
احلالية  اجلامعية  ال�صنة  اأن  بتاتا 
لوقت  تاأجيلها  مت   2019-2020
الوزير  قال  بالعك�س  الحق.بل 
التعليم  قطاع  م�صتوى  على 
ال�صنة  اأن  و�صوح  بكل  العايل 
اجلامعية 2020-2019 متوا�صلة 
ب�صكل خا�س اأي لي�س ح�صوريا 
تقدمي  �صيغة  اىل  باللجوء  بل 
االنرنت”.واأكد  عرب  الدرو�س 
الوزارة  اأن  اخل�صو�س،  هذا  يف 
جميع  اإىل  مذكرة  اأر�صلت  قد 
روؤ�صاء موؤ�ص�صات التعليم العايل 
ال��وط��ن��ي، تطلب  ال���راب  ع��رب 
املن�صات  اإثراء اكرب جلميع  منهم 
و  اإن�صاوؤها  مت  التي  البيداغوجية، 

ا�صتعمال كل و�صائل االت�صال و 
االإعام املتوفرة، من اجل �صمان 
�صكل  يف  التعليمية  املواد  تقدمي 
اأ�صار   الطلبة.كما  لفائدة  رقمي 
الدرو�س  تقدمي  “عملية  اأن  اإىل 
فيها  ���رشع  قد  االن��رن��ت،  عرب 
منذ بع�س الوقت، على م�صتوى 
بع�س اجلامعات، لكن مب�صتويات 
مذكرة  اأن  م�صيفا  خمتلفة، 
موؤ�ص�صات  اإىل  املر�صلة  الوزارة 
دعم  على  حتثهم  العايل،  التعليم 
اكرب لهذه الروؤية اجلديدة اخلا�صة 
الدرو�س”.وتطرق  برقمنة 
التكوين  و  للتعليم  العام  املدير 
“االنتقال  اإمكانية  اإىل  العاليني 
ابتداء  احل�صوري”،  النظام  اإىل 
مطلع  اأو  اأوت  �صهر  نهاية  من 
حت�صن  �رشيطة  �صبتمرب،  �صهر 
الباد،  يف  ال�صحية  الو�صعية 
ذلك  من  ابتداء  اأنه  اإىل  م�صريا 

اأ�صابيع   6 اإىل   5 ف��اإن  التاريخ، 
�رشورية  �صت�صبح  اإ�صافية 
مبا  ال��ث��اين،  ال�صدا�صي  الإن��ه��اء 
التعليم  موؤ�ص�صات  “جميع  اأن 
النظام  يف  �صمنت  قد  العايل، 
اأ�صابيع   5 اإىل   4 احل�صوري 
الفعلية”.كما  ال��درا���ص��ة  م��ن 
من  اأن��ه  ال�صياق،  ه��ذا  يف  اأك��د 
النظام  يف  اأ�صابيع   6 اإىل   5 بني 
اإىل  اأ�صبوع  “فاإن  احل�صوري، 
لتعزيز  �صيخ�ص�صان  اأ�صبوعني 
تقدميه  مت  م��ا  ك��ل  وم��ط��اب��ق��ة 
م�صيفا  االفرا�صية”،  بالو�صيلة 
يف  ال�صدا�صي  اإنهاء  ننوي  “اإننا 
�صهر  مطلع  اأو  �صبتمرب  نهاية 
فان  ذلك،  “بعد  قائا  اأكتوبر”، 
�رشوريان  �صيكونان  اأ�صبوعني 
لربمة دورة عادية لامتحانات 
ل��ل��دورة  اآخ��ري��ن  اأ�صبوعني  و 

اال�صتدراكية”.

املدير العام للتعليم و التكوين العاليني يف وزارة التعليم العايل يوؤكد: 

يتعلق الأمر بكل من ال�سعودية والكويت

دول من اأوبك تقرر تخفي�سات اإ�سافية لدعم الأ�سعار
الدول  منظمة  يف  اأع�صاء  دول  اأعلنت 
امل�صدرة للنفط )اأوبك( عن تخفي�صات 
تلك  عن  لاإنتاج  اإ�صافية  طواعية 
 12 املوقع يف  اأوبك+  اتفاق  املقررة يف 
دعم  جهود  اإط��ار  يف  املا�صي  اأفريل 

اأ�صعار البرول اخلام.
ويتعلق االأمر بكل من ال�صعودية، اكرب 
منتج للبرول و كذا دولة الكويت التي 
اأع�صاء يف  املنتجني  اأهم  من  اأي�صا  تعد 
اأوبك. وح�صب ما نقلته م�صادر اإعامية 
�صعودية فان اململكة العربية ال�صعودية 
اإىل  حلفائها  و  اأوب��ك  اأع�صاء  دع��ت 
اإنتاج  خلف�س  جديد  جهد  يف  امل�صاركة 
املتفق  التخفي�صات  واح��رام  النفط 
عليها مبوجب االتفاقية املوقعة يف اأبريل 

املا�صي لدعم اأ�صعار النفط.
الطاقة  وزارة  اأعلنت  االإط��ار،  هذا  يف 
يف  اإ���ص��ايف  خف�س  ع��ن  ال�صعودية 
برميل  مليون  مبقدار  النفطي  اإنتاجها 
ا�صتقرار  لدعم  جوان  من  ابتداء  يوميا 

اأ�صعار اخلام.
ال�صعودية  دع��ت  ال�صياق،  ه��ذا  ويف 

اإىل  اأوب���ك+  االأع�����ص��اء االآخ��ري��ن يف 
خلف�س  اجلديد  اجلهد  هذا  يف  امل�صاركة 

االإنتاج .
الكويتي  البرول  وزير  قال  جانبه  من 
�صتخف�س  ب��اده  اأن  الفا�صل  خالد 
برميل  األف   80 مبقدار  اأي�صا  اإنتاجها 

يوميا لدعم املبادرة ال�صعودية.
وكالة  نقلته  بيان  يف  فا�صل  وق��ال 
"الكويت  اأن  )كونا(  الكويتية  االإنباء 
ل��اإع��ادة  ال�صعودية  ج��ه��ود  ت��دع��م 
كل  اإع��ان  وياأتي  لل�صوق".  التوازن 
من ال�صعودية و الكويت بعد اأيام قليلة 
من دخول  حيز التنفيذ اتفاق اأوبك+ و 
حلفائها بخف�س االإنتاج. واأدى االإعان 
حت�صن  اإىل  ج��دي��دة  تخفي�صات  ع��ن 
يف  دوالر  اىل31.04   برنت  خام  �صعر 

الظهرية .
و  اوب��ك  اأع�صاء  يعقد  اأن  ينتظر  و 
املقبل  جوان   10 يوم  اآخر  لقاء  حلفائهم 
جديدة  اإجراءات  لبحث  الفيديو  بتقنية 
اأحداث  ق�صد  لذلك  احلاجة  اقت�صت  اإن 

التوازن يف �صوق النفط العاملية.

و يف نهاية االأ�صبوع الفارط، جدد وزير 
حممد  اوب��ك،  موؤمتر  رئي�س  و  الطاقة 
�صت�صرجع  النفط  �صوق  اأن  عرقاب 
توازنها يف ال�صدا�صي الثاين من 2020 
العديد من  ال�صحي يف  مع رفع احلجر 

الدول.
اأوبك  موؤمتر  تراأ�س  التي  اجلزائر  وكانت 
على  �صددت  التي  ال��دول  اأوىل  من 
اتفاق  الكامل لتطبيق  �رشورة االلتزام 
الدول  جميع  طرف  من  االإنتاج  خف�س 

ال�23 املوقعة على اإعان التعاون.
بالن�صبة لاأ�صعار، اأفادت منظمة الدول 
�صعر  اأن  اليوم  )اوبك(  للنفط  امل�صدرة 
�صلة خاماتها اأوبك �صل عند 22 دوالر 
الإج��راءات  تدريجي  تخفيف  ظل  يف 
احلجر و جهود اوبك و حلفائها لتحقيق 

ا�صتقرار ال�صوق .
على  ن�رشته  للمنظمة  بيان  يف  وج��اء 
موقعها االإلكروين اأن �صعر �صلة خامات 
 22.21 عند  اجلمعة  ا�صتقر  قد  اأوب��ك 

دوالر للربميل مقابل22.91اخلمي�س
ق/و

اأكد املدير العام للتعليم و التكوين العاليني يف وزارة التعليم العايل، بوعالم �سعيداين، اأن ال�سنة اجلامعية 
اأو مطلع  اأوت  �سهر  نهاية  اإىل غاية  البيداغوجية  املن�سات  الرقمي من خالل  �سكلها  م�ستمرة يف   2019-2020

�سبتمرب وفقا لتطور الو�سع ال�سحي املرتبط بجائحة كورونا.

�سيناتور يتهم فرن�سا بال�سغط على 
اجلزائر من اأجل فتح جمالها اجلوي

قال ع�صو مل�س االأمة، عبد الوهاب بن زعيم، اإن فرن�صا حتاول ال�صغط 
على اجلزائر من اأجل فتح مالها اجلوي الذي علق ب�صبب جائحة كورونا، 
معتربا اأن البيان الذي اأ�صدرته القن�صلية الفرن�صية باجلزائر ب�صاأن عودة 
برحات  متعلقة  الق�صية  الأن  “مراوغة”  البلدين   بني  اجلوية  اخلطوط 
االإجاء اخلا�صة بالرعايا.و اأو�صح بن زعيم اأن اجلزائر مل ترخ�س لعودة 
العامل  دول  املن�رشم يف جميع  مار�س  علقت يف  التي  اجلوية  الرحات 
التي عرفها  الرحات  اأغلب  اأن  اإىل  نتيجة تف�صي وباء كورونا، م�صريا 
متعلقة  كانت  املا�صية  االأي��ام  خال  ال��دويل  بومدين  ه��واري  مطار 
الب�صائع.واأ�صاف  �صحن  بعملية  اخلا�صة  اخلطوط  اأو  االإجاء  برحات 
يدركوا  اأن  اجلزائريني  على  اأنه  الوطني  التحرير  جبهة  عن  ال�صيناتور 
باإجاء  خا�صة  رحات  هي  اجلزائر  و  باري�س  بني  اجلوية  الرحات  اأن 
الرعايا �صواء تعلق االأمر باجلزائريني املتواجدين يف فرن�صا و يرغبون يف 
العودة للجزائر اأو العك�س بالن�صبة للرعايا الفرن�صيني باجلزائر.و ح�صب 
املتحدث فاإن البيان الذي اأ�صدرته القن�صلية الفرن�صية باجلزائر قد اأثار 
بني  �صهرين  من  اأزيد  منذ  املتوقفة  الرحات  عودة  بخ�صو�س  جدال 
لل�صغط  البلدين الأنه جاء ب�صيغة غري وا�صحة وغام�صة يف حماولة 
على اجلزائر لفتح مالها اجلوي، وهو االأمر الذي وجب االنتباه له الأن 
االإجاء.ومعلوم  القن�صلية تعنى عمليات  يبان  املق�صودة يف  الرحات 
اأن �رشكة اخلطوط اجلوية الفرن�صية كانت قد اأكدت ا�صتئناف رحاتها 

نحو اجلزائر و هذا يف بيان �صادر عن القن�صلية العامة باجلزائر
ق/و

تاأزم الو�سعية الوبائية باململكة ي�ستدعي عملية ا�ستعجالية

الإجالء ينتظر  ال�سعودية  يف  عالقا  جزائريا    520
اأكد الناطق الر�صمي للجزائريني العالقني يف ال�صعودية اإبراهيم �صلطاين، اأنه يتواجد حاليا حوايل 520 جزائريا عالقا بال�صعودية من بينهم 300 مهند�س ومهني يف قطاع الطاقة والربية، 116 طالبا جامعيا، و47 
ريا�صيا ومدربا، باالإ�صافة اإىل 51 �صخ�صا يتواجد باململكة بغر�س زيارة عائلية، و13 رجل اأعمال، و3 يتواجدون هناك بغر�س العمرة. ويف رده حول �صبب عدم ادراجهم �صمن الرحات التي اأقّرتها احلكومة 
اجلزائرية التي تكفلت منذ نهاية مار�س الفارط باإجاء اأكرث من 15 األف جزائري باأكرث من 9 دول اأجنبية، اأكد �صلطاين اأن كل االأفراد اجلزائريني باختاف �صبب تواجدهم باململكة، �صواء املقيمني ال�رشعيني املتواجدين 
بغر�س العمل، اأو الدرا�صة، اأو الريا�صة، وغري املقيمني الذين يتواجدون لغر�س ال�صياحة، اأو العمرة، اأو الزيارات العائلية، قد طالبوا مرارا و تكرارا من ال�صفارة و القن�صلية و اللجنة الربملانية املكلفة ب�صوؤون 
اجلالية يف �صمال اإفريقيا برفع ان�صغالهم اإىل احلكومة اجلزائرية، اإال اأن كل الر�صائل و العرائ�س و النداءات قوبلت بعدم الرد. و حول االأو�صاع احلالية التي يتواجد فيها اجلزائريون، اأكد �صلطاين اأن معظم املهنيني 
اجلزائريني املتواجدين على اأر�س اململكة يعملون بنظام املناوبة، خا�صة فئة املهند�صني يف مال النفط الذين يعملون مقابل عطل متكافئة لتعوي�س اجلهد الع�صلي و التعب النف�صي، فمن ال�صعب العمل يف هذه 
الظروف اخلطرية التي تتطلب يقظة كبرية، اإال اأن عدم متكنهم من اللحاق باأر�س الوطن حتم عليهم العمل يف فرة اإراحتهم مبا اأن هوؤالء املوظفني يقيمون بال�رشكات التي توا�صل العمل رغم االأزمة بحكم طبيعة 
العمل يف مال النفط الذي ال يقبل التوقف بناء على االتفاقيات املربمة بني هذه ال�رشكات و بني متعامليها من خمتلف دول العامل، وهو االأمر الذي يعر�صهم للخطر اأمام تزايد حدة الفريو�س و ت�صارع عدد 
االإ�صابات اليومية يف اململكة التي باتت ت�صجل حاليا اأكرث من 40 األف اإ�صابة موؤكدة، و مبعدل األفي اإ�صابة يومية عرب كافة املناطق. و بناء على هذه الظروف القا�صية و اخلطرية التي يعاين منها اجلزائريون باململكة، 
طالب �صلطاين - با�صم كافة اجلزائريني املتواجدين باململكة العربية ال�صعودية - تخ�صي�س طائرة اأو طائرتني لنقلهم اإىل اأر�س الوطن، خا�صة واأن عددهم املحدود ال ي�صتدعي جتنيد اأ�صطول من الطائرات مقارنة 

ق.وباجلزائريني املقيمني مبختلف الدول االأوروبية.
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عوا�سف رملية تتلف املحا�سيل الزراعية 
يف الـوادي

ي�سني حممد 
---------------- 

خ��ل��ف��ت ال���ري���اح ال��ه��وج��اء 
التي  ال��رم��ل��ي��ة  وال��ع��وا���ص��ف 
���رشب��ت ال���والي���ة، ك���وارث 
ت�������اف م��ئ��ات  ط��ب��ي��ع��ي��ة واإ
املحا�صيل  م��ن  ال��ه��ك��ت��ارات 

لزراعية. ا
هوجاء،  عا�صفة  خّلفت  كما 
من  كهربائية  اأ�صاك  �صقوط 
القارة  بحي  العايل  ال�صغط 
ي�صفر  اأن  دون  م��ن  الغربية، 
حل�صن  ب�رشية  خ�صائر  عن  ذلك 
�صقوط  يف  ت�صببت  كما  احلظ، 
عن  ع��اوة  كهربائية،  اأعمدة 
تطاير  نتيجة  ي��ة  ال��روؤ ان��ع��دام 

 . ر لغبا ا
الهوجاء  العوا�صف  اأدت  كما 
م��ن  ال��ك��ث��ري  اق���ت���اع  اإىل 

اأدخ��ل  ال��ذي  م��ر  االأ االأ�صجار، 
ت��اأه��ب  ح��ال��ة  يف  ال�����ص��ك��ان 
مثل  ملجابهة  حت�صبا  ق�صوى 
تزال  ال  التي  ال��ط��وارئ،  ه��ذه 
باملنطقة  ال��ن��ظ��اف��ة  م�صالح 
خملفاتها،  لرفع  جاهدة  تعمل 
ك��م��ا ���ص��اع��ف��ت ال��ع��وا���ص��ف 
مر�صى  معاناة  م��ن  الرملية 
اجل���ه���از ال��ت��ن��ف�����ص��ي، ال��ذي��ن 

قوة  ت�صتد  اأن  قبل  اعتكفوا 
م�صاكنهم  داخ���ل  العا�صمة 
نوبات  اإىل  التعر�س  من  خوفا 

. �صحية
الزراعية  املناطق  ت�صلم  مل  كما 
ب��ال��والي��ة ال��ت��ي اج��ت��اح��ت��ه��ا 
حيث  االأخ��رى،  هي  العا�صفة 
ث����ارت خم���اوف م��زارع��ي��ه��ا  اأ
التي  ال�صلبية  النتائج  ب�صبب 

التقلبات،  ه��ذه  مثل  تخلفها 
ال��زراع��ات  ع��ل��ى  خ�صو�صا 
تعاين  التي  واملحمية  احلقلية 
كثريا  ذ  اإ ال�صقي،  مياه  يف  ندرة 
خ�صائرا  امل��زارع��ني  تكبد  م��ا 
هذه  ج���راء  م��ن  ك��ب��رية  م��ادي��ة 
بالكثريين  اأدت  العوا�صف، 
ن�صاطهم  ع��ن  ال��ت��خ��ل��ي  اإىل 

. د ملعتا ا
ذلك  على  م��ر  االأ يقت�رش  ومل 
تهاوي  اإىل  جت��اوز  ب��ل  فقط، 
التجارية،  االأك�صاك  من  عدد 
التي  العنيفة  الريح  جراء  من 
الهلع  ث����ار  اأ م��ا  وه���و  ه��ب��ت 
اكتفوا  الذين  ال�صكان،  لدى 
خوفا  امل��ن��ازل  داخ��ل  باملكوث 
ح��ادث  الأي  ت��ع��ر���ص��ه��م  م��ن 
ف��ج��ائ��ي ج���راء ت��ل��ك ال��ري��اح 

. لقوية ا

الطماطم  منها  الزراعية  املحا�سيل  اإتالف عدد من  الأيام يف  الوادي هذه  التي هبت على ولية  العاتية  الرياح  ت�سببت 
رئي�ص  فيما اعترب  العلندة وقمار،  بعدة مناطق على غرار ورما�ص ووادي  الأخرى،  املحا�سيل  والبطاطا وردم عديد 

امل�سكل. يف  رئي�سي  �سبب  التاأمني  عن  الفالحني  تخلف  بالوادي  الفالحية  الغرفة 

امل�سكل يف  رئي�سي  �سبب  التاأمني  عن  الفالحني  تخلف  اعترب  الفالحية  الغرفة  رئي�ص 

املوثوقة  م�صادر  قبل  من  علمنا 
االأخرية  يام  االأ �صجلت  قد  نه  اأ  ،
 ، العقربي  لل�صلع  حاالت  عّدة 
اجلديدة  الل�صعات  م�صت  وقد 
بع�س  ل��ه��ا  ت��ع��ر���س  ال���ت���ي 
الذين  ال�صباب  فئة  املواطنني 
الرملية  الكثبان  يق�صدون 
البعيدة  املفتوحة  وال�صاحات 
ن���ظ���ار  ع���ن االأ
ب���������ص����ب����ب 
اخ����راق����ه����م 
املنزيل  للحجر 
امل����ف����رو�����س 
م�������ن ط�����رف 
لتفادي  الدولة 
االن���ت�������ص���ار 
لوباء  الوا�صع 
ف�������ريو��������س 
ق�صد  ك��ورون��ا 
اال���ص��ت��م��ت��اع 
ب�������ص���اع���ات 
ب���ع���ي���دا ع��ل��ى 
املراقبة  اأنظار 
خ�������ص���و����ص���ا 
ل��ل��م�����ص��ال��ح 
التي  م��ن��ي��ة  االأ
ب�صّدة  ترف�س 
ال���ت���ج���اوزات 
م���ه���م���ا ك���ان 
ث��ن��اء  ن��وع��ه��ا اأ
احلجر،  �صاعات 
مم�����ا ج��ع��ل��ه��م 

خ�صو�صا  املكروه  لهذا  عر�صة 
احل��رارة  درج��ة  ارتفاع  ظل  يف 
هذا  خ��روج  يف  ت�صاهم  ال��ت��ي 
اخلطرية  احل�����رشات  م��ن  ال��ن��وع 
الزحف  ومنها  جحرها  من  ليا 
فيها  تكرث  التي  ال�صاحات  نحو 
وبن�صبة  ليا  ال�صكان  حركة 
العمراين  الن�صيج  نحو  اأك��رث 
ل�صع  يف  اأي�صا  ت�صبب  ال��ذي 
خمتلف  يف  ���ص��غ��ار  اأط���ف���ال 
بع�س  اأكده  كما  الوالية  بلديات 
خمتلف  يف  العاملني  املمر�صني 
يف  موؤ�رشين    ، العاج  وحدات 
اإىل  الوقائية  ن�صائحهم  ممل 
من  واحلذر  احليطة  اأخذ  �رشورة 
كانت  نها  الأ احل�رشة  هذه  خماطر 
االأطفال  بع�س  وفاة  يف  �صببا 
ال�����ص��غ��ار خ���ال ال�����ص��ن��وات 
على  ونحن  خ�صو�صا  املا�صية، 
ال�صيف  ف�صل  حلول  ب��واب  اأ
ليا  تواجدها  فيه  يكرث  ال��ذي 
غري  م��اك��ن  االأ يف  خ�صو�صا 
عناية  بها  توجد  وال  النظيفة 
وعر�صه  امل��واط��ن��ني  قبل  م��ن 
وتراكمها  االأو����ص���اخ  ل��رم��ي 
ن���ارة  االإ فيها  ت��ق��ل  ال��ت��ي  و  اأ
���ص��وارع  م��ن  ليا  العمومية 
رملية  اأو  خ�رشاء  �صاحات  اأو 
من  هروبا  املواطنون  يق�صدها 
تكون  عندما  خ�صو�صا  بيوتهم 

. جّدا  عالية  احلرارة 
زياد    بو  اأ

التعليمة  تطبيق  على  ي�صهر  من 
ال��وزاري��ة ل���وزارة ال�����ص��وؤون 
 229 رق��م  واالأوق���اف  الدينية 
ال��وزارة  ذات  ع��ن  ال�����ص��ادرة 
والتي   2020 اأفريل   06 بتاريخ 
ن�صخة  عن  التحرير  حت�صلت 
بث  لكيفيات  وامل��ح��ددة  منها 
امل�صاجد،  عرب  الكرمي  ال��ق��راآن 
اخلطاب  م��االت  ح��ددت  كما 
تدابري  حول  للمواطنني  املوجه 
يف  لكن  الوقائية  واالحرازات 
امل�صاجد  ئمة  اأ بع�س  غياب  ظل 
بداية  منذ  عملهم  منا�صب  عن 

حال  امل��ن��زيل  ال�صحي  احلجر 
التعليمات  ه��ذه  تطبيق  دون 
عمر  تقلي�س  اإىل  ال��رام��ي��ة 
ال��ب��اد  ال��وب��ائ��ي��ة يف  االأزم���ة 
املتطوعني  بع�س  راح  حيث 
ئمة  االأ ه��وؤالء  يخلفون  الذين 
عملهم  منا�صب  عن  املتغيبون 
ال�صوت  مكربات  ي�صتغلون 
ميكن  خطاب  لبث  امل�صاجد  يف 
خ��ط��اب  ���ص��م��ن  ي�����ص��ن��ف  اأن 
�صلة  ب���اأي  مي��ت  وال  اجل��م��ع��ة 
املحددة  ال��وزاري��ة  للتعليمة 
اخلطاب  هذا  جاء  حيث  املعامل 

عموميات  يام�س  ف�صفا�صا 
دون  ����ص���ام���ي  االإ ال�������رشع 
املرحلة  خل�صو�صيات  التطرق 
الباد  تعي�صها  التي  الوبائية 
ي�صارع  االأم��ن  جعلت  والتي 
اخلروقات  بع�س  ونهارا  ليا 
بع�س  وع��ي  عن  تتم  ال  التي 
الوباء  هذا  خلطورة  املواطنني 
االآن  حتى  ح�صد  والذي  القاتل 
وفيات   08 ال��وادي  والي��ة  يف 
عن  ناهيك  موؤكدة  حالة  و48 
امل�صاجد  يف  الكرمي  القراآن  بث 
الذي  ال�صوت  مكربات  عرب 

اأح�����دث ف��و���ص��ى الن���ع���دام 
ال��ف��رات  بتنظيم  ي��ق��وم  م��ن 
احل��م��ي��م��ي��ة م���ع ك����ام ال��ل��ه 
ككل  لي�س  �صهر  يف  ون��ح��ن 
�صياق  ويف  عظمة،  ال�صهور 
املراقبني  بع�س  كانت  مت�صل 
م��رة  م��ن  اأك���رث  ����ص���اروا يف  اأ
تكيف  مراجعة  ���رشورة  اإىل 
ملا  امل�صاء  يف  املتطوعني  بع�س 
املجتمع  على  خطر  من  ي�صكله 
ويبقى  تنادي  ملن  حياة  ال  لكن 

ال�صاهد. هو  التاريخ 
مبارك قدودة 

العربي  الطالب  دائ��رة  ت�صهد 
بداية  منذ  بالوادي،  احلدودية 
املعظم،عمليات  رم�صان  �صهر 
ومتنوعة  ع��دي��دة  ت�صامنية 
وفعاليات  مواطنني  من  مببادرة 
يدخروا  مل  املدين،  املجتمع  من 
الفئات  مل�����ص��اع��دة  ج��ه��د  اأي 
مثل  يف  وامل���ع���وزة  ال��ف��ق��رية 
�صيما  ال  م��ن��ا���ص��ب��ات  ه��ك��ذا 
الو�صع  تداعيات  مع  وتزامنها 
تف�صي  ع��ن  املنجر  ال�صحي 

كورونا. وباء 
الت�صامنية  الهبة  هذه  ولقيت 
ا���ص��ت��ح�����ص��ان ال���ع���دي���د م��ن 
ال�صبيل،  وع��اب��ري  املواطنني 
امل��ب��ادرات  ه��ذه  ثمنوا  ال��ذي��ن 
بها  ف��خ��ره��م  ع��ن  واأع���رب���وا 
للم�صاركة  وا���ص��ت��ع��داده��م 
ف��ي��ه��ا ول���و ب��امل�����ص��اه��م��ة يف 
���ص��غ��ال  اأع��م��ال ال��ت��وزي��ع واالأ
لهم  تتح  مل  ذا  اإ تتطلبها  التي 

املادية. امل�صاهمة  اإمكانية 
لكرمي  رم�صان  �صهر  و�صكل 
الطالب  مبنطقة  ال�صنة  ه��ذه 
للكثري  ف��ر���ص��ة  ال���ع���رب���ي، 
املنطقة  ه���ذه  م��واط��ن��ي  م��ن 
بكرمها  املعروفة  احل��دودي��ة، 

عمليات  مل�صاعفة  وج��وده��ا، 
الفئات  وم�صاعدة  الت�صامن 
القاطنة  تلك  ال�صيما  املعوزة 
باجلهة،  الرحل  والبدو  بالقرى 
حاجة  يف  هم  من  اإح�صاء  مت  اأين 
هذه  مثل  يف  للم�صاعدة  فعلية 

الظروف.
مموعة  قام  ال�صاأن،  هذا  ويف 
وجبات  بتوزيع  ال�صباب،  من 
ال�صبيل  عابري  على  �صاخنة 
والفقراء  الور�صات  وعاملي 
وامل��ح��ت��اج��ني وت��وزي��ع ط��رود 
يد  مد  بهدف  وذل��ك  غذائية، 

اله�صة. للفئات  العون 
املبادرة  ه��ذه  اأ�صحاب  وذك��ر 
ال��ع��م��ل  اأن  "التحرير"  ل���� 
ال��ت�����ص��ام��ن��ي م��ت��ج��ذر يف 
اأع��م��اق امل��ج��ت��م��ع ال�����ص��ويف، 
عن  م��رة  ك��ل  يف  برهن  ال��ذي 
اإىل  داع��ني  وتاحمه،  متا�صله 
االأعمال  اجناز  ظروف  ت�صهيل 
املجتمع  وم�صاعدة  الت�صامنية 
امل����دين ل��ل��رف��ع م���ن وت���رية 
بالفعل  تلون  حتى  ن�صاطها 
العمومية  اجلهود  ت�صارك  لية  اأ
املع�صات. خمتلف  مابهة  يف 
ي�صني حممد 

ال�سباب اأكرث عر�سة لل�سلع  

ت�سجيل حالت جديدة لل�سلع العقربي 
ب�سبب احلرارة يف الوادي 

مراقبون لل�سوؤون امل�سجدية يت�ساءلون:

من ي�سهر على تطبيق التعليمة الوزارية لوزارة ال�سوؤون الدينية والأوقاف؟

مببادرة من مواطنني وفعاليات من املجتمع املدين

دائرة الطالب العربي تعـرف حراًكا 
ت�سامنًيا كبرًيا 

اأخبار الوادي

احل�رشية،  اجلرمية  مكافحة  اإط��ار  يف 
ال���ص��ي��م��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة م��ن��ه��ا امل��ت��اج��رة 
اأم�س  اأول  ليلة  متكن  ب��امل��خ��درات 
بالتن�صيق  قمار  دائ��رة  اأم��ن  عنا�رش 
والية  باأمن  التدخل  و  البحث  فرقة  مع 
�صبكة  لن�صاط  حد  و�صع  من  الوادي 
املخدرات   ترويج  يف  تن�صط  اإجرامية 

الكيف  من  غ   100 يقارب  ما  وحتجز 
لج. ملعا ا

تلقي  اإىل  تعود  العملية  تفا�صيل 
ع��ن��ا���رش ف���رق���ة ال�����رشط��ة ب��اأم��ن 
ر�صد  م��ف��اده��ا  مل��ع��ل��وم��ات  ال��دائ��رة 
الثاين  العقد  يف  اأ�صخا�س  اأرب��ع��ة 
املنطقة  م��ن  ي��ن��ح��درون  العمر  م��ن 

�صياحية  �صيارة  بوا�صطة  يتنقلون 
على  ليتم  اجلزئي  احلجر  فرة  خال 
توقيف  و  للمركبة  الر�صد  الفور 
االأ�صخا�س  اإخ�صاع  بعد  االأ�صخا�س، 
العثور  مت  التفتي�س  لعملية  املركبة  و 
وزنها  قدر  املخدرات  من  كمية  على 
باالإ�صافة  املخدرات  من  غ   94.7 ب� 

قواطع  "�صاطور"و  ابي�س  �صاح  اإىل 
ومبلغ  النقالة  الهواتف  من  ومموعة 
متام  اإ بعد  الرويج،  عائدات  ميثل  مايل 
الازمة  القانونية  االإج��راءات  كافة 
للمتورطني  جزائي  ملف  اإع�����داد  مت 

الق�صائية.  اجلهات  اأمام  وتقدميهم 
ق.م

من قبل اأمن دائرة قمار 

و�سع حد لن�ساط �سبكة اإجرامية تن�سط يف ترويج املخدرات خالل فرتة احلجر ال�سحي

احلجر  اإىل  الداعية  االإجراءات  رغم 
�صهرين،  م��ن  اأزي���د  منذ  امل��ن��زيل 
"كورونا"،  فريو�س  تف�صي  ب�صبب 
التطوعي  اجلمعوي  العمل  ف��اإن 
�صبيل  يف  متوا�صل،  الوادي  بوالية 
للفئات  ومعنويا  ماديا  الدعم  تقدمي 
احتياجات  توفري  ال�صيما  اله�صة، 

واالأرامل. اليتامى  عائات 

جمعية  تعمل  ال�صدد،  ه��ذا  ويف 
بالوادي  يتام"  االأ لرعاية  يثار  "اإ
على  املوزعة  فروعها  خمتلف  عرب 
بع�س  توفري  على  الوالية،  بلديات 
خال  من  ال�رشورية،  امل�صتلزمات 
خمتلف  من  ت�صلها  التي  التربعات 
امل��ح�����ص��ن��ني خ���ال ه���ذا ال��ظ��رف 
فريو�س  تف�صي  ب�صبب  اال�صتثنائي، 

الكرمي،  رم�صان  و�صهر  "كورونا"، 
ت�صامنية  بهبة  اجلمعية  قامت  حيث 
ومبالغ  الغذائية  القفف  توزيع  اإىل 
هو  كما  اليتامى،  اأ�رش  على  مالية 

�صنة.  كل  يف  معتاد 
يام  االأ هذه  قام  ذاته،  ال�صياق  ويف 
الوادي  بوالية  جامعة  بلدية  مكتب 
ي��ت��ام  االأ ل��رع��اي��ة  ي��ث��ار  اإ جلمعية 

بقيمة  رم�صانية  قفة   230 بتوزيع 
توزيع  اإىل  باالإ�صافة  دج،  اأالف   7
وكذا  يتام،  االأ على  مالية  اإعانات 
وذلك  الفقراء،  لفائدة  تربيد  اأجهزة 
هذه  ظل  يف  العون  يد  مد  بهدف 
بها  متر  التي  الع�صيبة  ال��ظ��روف 

. لباد ا
ي�صني حممد 

وفية ملبادئها رغم احلجر ال�سحي

جمعية"اإيثار"توزع طرودا غذائية واإعانات مالية واأجهزة تربيد
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06اأخبار اجلنوب

�سكان غر�ص بوغفالة بقرية البور بورقلة 
يطالبون بالكهرباء الريفية

فا�سل بن  يو�سف 
---------------- 

بعد  بوغفالة  غر�س  قرية  �صكان 
���ص��ن��وات م��ن االن��ت��ظ��ار، ق���رروا 
من  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ات  م��را���ص��ل��ة 
حيث  مل�صكلتهم،  حل  اإيجاد  اأج��ل 
بالتيار  �صكناتهم  ربط  ينتظرون 
الكهرباء  برنامج  �صمن  الكهربائي 
ال��ري��ف��ي��ة م��ن��ذ اأك���رث م��ن اأرب��ع��ة 
و  املبذولة  اجلهود  رغم  و  �صنوات 
 30 نحو  زال  ال  املتتالية،  النداءات 
كهربائي،  تيار  بدون  ريفي  �صكن 
العائات  �صخط  ثار  اأ الذي  االأمر 

اأمل  على  ا�صتغاثتها،  جددت  التي 
�صاغية. ذانا  اأ يجد  اأن 

بوغفالة  ق��ري��ة  م��ن  م��واط��ن  ذك��ر 
لو�صعيتهم  امل�صوؤولني  مباالة  ،ال 

اإىل  ي��ل��ج��وؤون  جعلتهم  امل��زري��ة 
�صكناتهم  لربط  الع�صوائية  الطرق 
املنطقة  وان  خا�صة  بالكهرباء 
خال  مرتفعة  حرارة  درجة  ت�صهد 

حرمهم  الذي  االأمر  ال�صيف  ف�صل 
و  الهوائية  املكيفات  ا�صتعمال  من 
غرار  على  منزلية  الكهرو  االأجهزة 
التي  االأخطار  عن  ناهيك  الثاجات  
الربط  جراء  بال�صاكنة  حتدق  باتت 

الكهربائية لاأ�صاك  الع�صوائي 
نا�صد  امل��زرى  الو�صع  هذا  م��ام  اأ و 
الإيجاد  املعنية  اجل��ه��ات  ال�صكان 
لهم  ال�صماح  و  امل�صكلة،  لهذه  حل 
ملواجهة  الطاقة  ه��ذه  با�صتغال 
اأن  معتربين   ، ال�صديدة  احل���رارة 
الكهربائي  بالتيار  �صكناتهم  ربط 

جزائري. كل  حق 

من  ال�سكنات  من  عدد  حرمان  عن  ورقلة  لولية  اإقليميا  التابعة  انقو�سة  ببلدية  بوغفالة  غر�ص  قرية  �سكان  تاأ�سف 
املخت�سة،  اجلهات  ينا�سدون  جعلهم  الذي  الأمر  وهو  بدائية  حياة  يعي�سون  جعلتهم  التي  الريفية،  الكهرباء  برنامج 

اأن تبقى قرى بدون كهرباء مبناطق �سحراوية   اأنه من غري املعقول  امل�سكلة، موؤكدين  اإيجاد حل لهذه  اأجل  التدخل من 

بدائية  حياة  يعي�سون   

للم�صلحة  ال�رشطة  قوات  متكنت 
غري  االجت���ار  ملكافحة  اجل��ه��وي��ة 
ث��رات  وامل��وؤ باملخدرات  امل�����رشوع 
مع  بالتن�صيق  بب�صار  العقلية 
للقطاع  امل��خ��ت�����ص��ة  امل�����ص��ال��ح 
للناحية  الع�صكري  العملياتي 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة ال��ث��ال��ث��ة ب��ب�����ص��ار، 
حجز  م��ن  ن��وع��ي��ة،  ع��م��ل��ي��ة  يف 
دواء  م��ن  ق��ر���ص��ا   8960 كمية:
اخل�صائ�س  ذا  بريقابالني  نوريكا 

املخدرة.
ال�صتغال  تعود  الق�صية  وقائع 
امل�����ص��ل��ح��ة اجل��ه��وي��ة مل��ك��اف��ح��ة 
بقيام  تفيد  ملعلومات  املخدرات 
الثالث  العقدين  يف  فيهما  م�صتبه 
ونقل  بحيازة  العمر،  من  والرابع 
داخل  العقلية  ثرات  املوؤ من  كمية 
وبالتن�صيق  عليه  ب�صار،  مدينة 
للقطاع  املخت�صة  امل�صالح  م��ع 
 03 ع  ن  الع�صكري  العملياتي 
حمكمة،  خطة  اإع���داد  مت  ب�صار، 
امل�صتبه  وتوقيف  ر�صد  من  مكنت 
الدبدابة  حي  م�صتوى  على  فيهما 
�صياحية،  مركبة  منت  على  ال�صعبي 
 8960 كمية  وحجز  �صبط  ليتم 
بريقابلني  نوريكا  نوع  من  قر�صا 
املخدرة،  اخل�صائ�س  ذا  ملغ   300

دج.  10.000 قدره  مايل  ومبلغ 
فيهما  امل�����ص��ت��ب��ه  م��ع  ال��ت��ح��ري 
هوية  حتديد  من  مكن  املوقوفني، 

االأ���ص��ل��ي  امل��ال��ك  ف��ي��ه  امل�صتبه 
املحجوزة  العقلية  ثرات  املوؤ لكمية 
الرابع  العقد  يف  ق�صائيا  )م�صبوق 
ال�صيد  مع  وبالتن�صيق  العمر(،  من 
حمكمة  ل��دى  اجلمهورية  وكيل 
تفتي�س  عملية  اإج��راء  مت  ب�صار، 
مكنت  ي���ن  اأ ال��ع��ائ��ل��ي،  م��ن��زل��ه 
كب�صولة   25 حجز  من  العملية 
مع  ملغ،   05 باركينان  ن��وع  من 

�صقيقه.      توقيف 
التحري  اإج���راءات  ا�صتيفاء  بعد 
ملف  ومب���وج���ب  ال��ق�����ص��ي��ة  يف 
ثرات  املوؤ حيازة  ق�صائي:  اإج��راء 
ا�صترياد  البيع،  لغر�س  العقلية 
غري  بطريقة  العقلية  ث��رات  امل��وؤ
درجة  على  التهريب  م�رشوعة، 
الوطني،  االأمن  تهدد  اخلطورة  من 
العمومية،  وال�صحة  االقت�صادي 
واالأمنية  دارية  االإ املراقبة  خمالفة 
اأدوية  وحيازة  با�صتعمال  والتقنية 
مت  عقلي،  ثر  موؤ خ�صائ�س  ذات 
وكيل  م��ام  اأ فيهم  امل�صتبه  تقدمي 
ب�صار،  حمكمة  ل��دى  اجلمهورية 
التحقيق  قا�صي  اأمام  اأحالهم  الذي 
ي��داع  ب��اإ م��ر  ل��ي��اأ املحكمة،  ب��ذات 
املوؤقت،  احلب�س  فيهم  م�صتبه  ثاثة 
حتت  الرابع  فيه  امل�صتبه  وو�صع 

الق�صائية. الرقابة  اإجراء 
اأ . د

بو�صياف  حممد  م�صت�صفى  تدعم  
اأج��ل  م��ن  �صكانري  بجهاز  بورقلة 
املر�صى  بحاجيات  االأمثل  التكفل 
على  للعاج  دوريا  يرددون  الذين 
من  اال�صت�صفائية  املوؤ�ص�صة  ه��ذه 
���رشف  اأ ب��ال��والي��ة..و  بلديات   ع��دة 
على  بو�صتة  بكر  بو  الوالية  وايل 
و  ال�صكانري  جهاز  ت�صليم  مرا�صم 
على  املقطعي  للت�صوير  طبي  عتاد 
بو�صياف   حممد  م�صت�صفى  م�صتوى 

.. لل�صحة  الوالئي  املدير  مبعية 
باإ�صاح  املمول  نف�س  �صيقوم  كما 

م�صتوى  ع��ل��ى  ���ص��ك��ان��ري  ج��ه��از 
م�����ص��ت�����ص��ف��ى ���ص��ل��ي��م��ان ع��م��ريات 
غيار  قطعة  اقتناء  بعد  وهذا  بتقرت 
املقطعي  الت�صوير  جلهاز  رئي�صي 
نطاق  ..و�صيدخل  تو�صيبا  العامة 
القادمة  القليلة  يام  االأ خال  اخلدمة 
ال��والي��ة  وايل  اأك����ده  م��ا  ح�����ص��ب 
الطبية  امل��ك��ا���ص��ب  ه��ذه  ت���ي  ..وت���اأ
�صمن  بالوالية   ال�صحي  للقطاع 
ملعاناة  حد  لو�صع  حثيثة   م�صاع 
جتد  املواطنني   من  وا�صعة  �رشائح 
الفح�س  يف  ك��ب��رية  ���ص��ع��وب��ات 

بالنظر  اخلا�صة  بالعيادات  باجلهاز 
يقوى  ال  التي  الباهظة  التكلفة  اإىل 
ب�صبب  املر�صى  من  الغلبة  عليها 
خا�صة  لهم  ال�رشائية  القدرة  تدين 
..و  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  امل�صابون 
ت�صليم  خال  الوالية  وايل  اأو�صح 
ميزانية  من  العملية  اأن  االأج��ه��زة 
طرف  م��ن  م�����ص��رّية  ه��ي  و  ال��دول��ة 
اأ�صهر  عدة  منذ  م�صجلة  و   ، الوالية 
عن  ال��ع��بء  ت��رف��ع  اأن  نها  �صاأ م��ن 
ا�صتكوا  لطاملا   ال��ذي��ن  املواطنني 
اجلهاز  هذا  خدمات  يف  النق�س  من 

نظرا   : قائا  ال��وايل  ا�صتطرد  ..و 
الوباء  النت�صار  احلالية  للو�صعية 
مع  ا�صتعجالية  اإج����راءات  اأخ��ذن��ا 
ق�صد  ال��ت��ج��ه��ي��زات  ل��ه��ذه  امل��م��ول 
و�صيدخل   ، االأ�صبوع  بداية  توفرها 
اخلدمة  حّيز  اجلديد  العتاد  و  اجلهاز 
اأي�صا  �صدد  ..الوايل  اأ�صبوعني  خال 
املتوافدين  املواطنني  ال��ت��زام  على 
و  التجارية  املراكز  و  املحات  على 
الواقية  الكمامات  ارتداء  دارات  االإ

 .. اإجباريا 
التجاين ن-ق- 

رم�صان  م��ن  التا�صع  منذ  ب���ادرت 
اأ�صبع  ببلدية  يخلف  بن  حي  جمعية 
موائد  ت���وزع  يف  ت�صابيت  ب��دائ��رة 
الوطني  الطريق  عابري  على  اإفطار 
العملية  ه��ذه  ج��اءت  و  �صتة،  رق��م 
رم�����ص��ان  ���ص��ه��ر  يف  ال��ت�����ص��ام��ن��ي��ة 
به  متر  ال��ذي  للظرف  نظرا  الف�صيل 
املتمثلة  ال��ع��امل  دول  كباقي  بلدنا 
و  ك��ورون��ا،  فريو�س  من  الوقاية  يف 
جمعية  مع  بالتن�صيق  اجلمعية  تنظمها 
الت�صامن  و  ال�صباب  لتوعية  القا�صد 
الوطنية  الفيدرالية  و  اأ�صبع  لبلدية 
بلدية  مكتب  اجل��م��ع��وي��ة  للحركة 
لعابري  جاهزة  الوجبة  تقدم   و  اأ�صبع 
حيث   ،06 رق��م  ال��وط��ن��ي  ال��ط��ري��ق 

م�صتوى  على  الوجبات  توزيع  يتم 
حمطة  و  لقرارة  بق�رش  الوقود  حمطة 
كافة  اأخذ  مع  ت�صابيت،  مبدخل  الوقود 
و�صع  منها  التي  و  الوقاية،  اإجراءات 
التعقيم  موا�صلة  و  وليقو  الكمامات 
عملية  على  امل�رشفني  و  للمتطوعني 
ه��ذه  اأن  علما  ل��ل��وج��ب��ات  ال��ت��وزي��ع 
ببيت  �صنه  كل  تنظم  كانت  العملية 
مطعم  بفتح  اأ�صبع  لبلدية  ال�صباب 
ال�صنة  هذه  لكن  و  ال�صبيل  لعابري 
كورونا  وباء  جائحة  لظروف  نظرا  و 
منذ  مت  و  ذلك،  دون  حالت   19 كوفيد 
توزيع  اأم�س  اأول  اإىل  العملية  انطاق 
وجبة.                         500 عن  يزيد  ما 
الرحمن عبد  بلوايف 

حي  ب��ن��اء  اأ و�صيبقى  وم����ازال  ك��ان 
ال���ن���واورة مب��دي��ن��ة م�����ص��ع��د ب��والي��ة 
بحكم  ال   ، احل��دث  ي�صنعون  اجللفة 
عنهم  تتحدث  التي  الراقية  اأخاقهم 
كبريين  ب��داع  واإ ناقة  باأ ال��دوام  على 
ن�صانية  االإ تقاليدهم  بف�صل  من���ا  واإ
التي  النبيلة  الطيبة  واحل�����ص��اري��ة 
كلما  الواقع  ميدان  على  ير�صمونها 
جل�صة  فبعد   ، ال��ظ��روف  طاوعتهم 
الزمن  م��ن  �صاعة  دام��ت  ت�صاورية 
املخل�صني  واإرادات  عزائم  انطلقت 
احلقة  املواطنة  يف  مانية  درو�س  ملنح 
احلقيقية  والت�صحية  املثايل  والفكر 
و�صط  البيئي  اجل��ان��ب  ولتفعيل   ،
هند�صها  التي  ف��امل��ب��ادرة   ، حميطهم 
التميز  اأن  للجميع  اأظهرت  ال�صباب 
هناك  طاملا  حتقيقهما  ميكن  والنجاح 
امل�صلحة  خ��دم��ة  يف  خمل�صة  ن��واي��ا 

يف  ح��ق��ا  مل�صناه  م��ا  وه���ذا   ، ال��ع��ام��ة 
حديثهم  يف  الهمة  اأ�صحاب  ت�رشيحات 
والهادف  الب�صيط  م�رشوعهم  �رش  عن 
اأن تكون هذه  الوقت  نف�س  داعيني يف   ،
ثقافة  اإحياء  يف  ثر  املوؤ العامل  املبادرة 
اأمام  تقف  كانت  ما  كثريا  التي  النظافة 
والعراقيل  املعوقات  ميدانيا  جت�صيدها 
بيئية  ناقة  اأ النواورة   " �صعار  فتحت   ،
التطهري  عملية  انتهت  فكري"  بداع  واإ
االأقدم  احلي  عرب  الوا�صعة  والتنظيف 
اجلود  مدينة  م�صتوى  على  واالأع��رق 
تدخل  تقليدية  م��ب��ادرة   ، والعلماء 
البيئي  باجلانب  النهو�س  اإط��ار  يف 
الوجه  الإع���ادة  متجددة  وحم��اول��ة   ،
والتاريخ  االأ���ص��ال��ة  ملعقل  احلقيقي 
الربيق  يك�صوه  الدوام  على  ظل  الذي 
االأو�صاخ  رمي  فع�صوائية   ، واللمعان 
يف  ل��ل��ق��اذورات  الرهيب  واالنت�صار 

واملباين  اجل��دران  وات�صاخ  وق��ت  كل 
يعلنون  ال�صباب  جعلت  عوامل  كلها 
بثورة  والقيام  ق�صوى  ا�صتنفار  حالة 
ودهنها  االأر�صفة  باط  باإعادة   ، تزيني 
با�صتغال  وذل��ك  امل�صاكن  وط��اء 
العملية  الجناز  الب�صيطة   اإمكانياتهم 
التي  العملية  وهي   ، وجه  اأح�صن  على 
ال�صكان  ل��دى  كبريا  ارتياحا  تركت 
امل��ب��ادرة  ه��ذه  بقيمة  اأح�����ص��وا  ال��ذي��ن 
م��را���س  االأ خطر  من  خل�صتهم  التي 
�صبح  عنهم  ب��ع��دت  واأ واالأو����ص���اخ 
الفكرة  مهند�س   ، واالأوبئة  االأمرا�س 
 " هلوب  العمري   " مرياتها  وقائد 
ي�صكك  البداية  يف  ك��ان  نه  باأ ���رّشح 
خا�صة   ، امل�����رشوع  جن���اح  م���دى  يف 
رم�صان  �صهر  ي��ام  اأ مع  تزامن  نها  واأ
كورونا  فريو�س  اأزمة  اأجواء  ظل  ويف 
وب��روز  التحدي  مع  لكن   ، ال�صعبة 

اجلميع  ط��رف  من  وال�رشامة  اجلدية 
حمدثنا   ، وال��ن��ج��اح  التوفيق  �صطع 
�صيتوا�صل  به  قاموا  ما  اأن  اإىل  �صار  اأ
و�صيتدعم  م�صتقبا  ظرفيا  يكون  ولن 
احلي  ي�صتعيد  حتى  اإ�صافية  �صياء  باأ
جتاوب  يبقى  اأن  اأما  احلقيقية  مكانته 
وي�صاهم  ومواطنته  بوعيه  امل��واط��ن 
كما   ، وحميطه  نف�صه  حماية  يف  هو 
وم�صاهمة  وت��ع��اون  وع��ي  على  اأك��د 
جميع  حت��ذو  اأن  ومتنى    ، اجل��ريان  كل 
جتعل  التي  املبادرة  هذه  حذو  االأحياء 
العمل  وعظمة  باأهمية  يح�س  املواطن 
املزايدات  عن  بعيدا   ، اجلماعي  اخلريي 
ما  لي�صبح  ال�صيقة  واحل�����ص��اب��ات 
عربة  ويكون  به  يقتدى  تقليدا  اأجن��ز 
خدمة  اأجل  من  للنهو�س  للم�صوؤولني 

املغامرة. عدم  على  ويجربهم  املواطن 
ذيب عمر   / مب�صريه   

ب�صتى  اجل��رمي��ة  م��ك��اف��ح��ة  اإط���ار  يف 
و  احل�رشي،  بالو�صط  خا�صة  نواعها  اأ
االأمنية  االإج��راءات  ت�صديد  مع  متا�صيا 
ال�صارم  التنفيذ  على  بال�صهر  املتعلقة 
بحر  متكنت  اجل��زئ��ي،  املنزيل  للحجر 
ال�رشطة  م�صالح  الفارط  االأ�صبوع 
فك  من  زلفانة  دائرة  باأمن  الق�صائية 
الك�رش  و  الت�صلق  بوا�صطة  �رشقة  لغز 
اال�صطرابات،  ظل  يف  الليل  ظرف  مع 
�صخ�صني  توقيف  مع  منزلني،  طالت 
اإىل  تقدميهما  و  ���ص��ن��ة(   24 و   19 (

الق�صية  الق�صائية.حيثيات  اجلهات 
دائرة  اأمن  م�صالح  ا�صتقبال  اإىل  تعود 
 35 ( �صخ�صني  قبل  من  �صكوى  زلفانة 
منزليهما  تعر�س  نتيجة  �صنة(   39 و 
منزلية  اأغ��را���س  ا�صتهدفت  لل�رشقة 
الفور  على   ، كهرومنزلية  اأجهزة  و 
يف  حتقيقاتها  امل�صالح  ذات  با�رشت 
عامل  تكثيف  خ��ال  وم��ن  الق�صية، 
اإىل  التو�صل  مت  وال��ت��ح��ري  البحث 
كانا  الذين  فيهما،  امل�صتبه  هوية  حتديد 
خال  املنزيل  احلجر  ف��رة  ي�صتغان 

ينفذون  و   ، الليل  من  متاأخرة  �صاعات 
توقيفهما  مت  اأين  االإجرامية،  اأفعالهم 

امل�صلحة. مقر  اإىل  وحتويلهما 
فيهما  امل�صتبه  مع  املتوا�صل  التحقيق   
اإخفاء  مكان  على  التعرف  على  اأ�صفر   ،
طرف  من  تفتي�صه  مت  الذي  امل�رشوقات، 
بعد  الق�صائية  ال�صبطية  عنا�رش 
بالتفتي�س  اإذن  ا�صت�صدار  و  اإخطار 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�صيد  قبل  من 
االخت�صا�س  �صاحب  متليلي  حمكمة 
التفتي�س  نتائج  كانت  اأين  قليمي،  االإ

و  ح��ج��ز  مت  خ��ال��ه��ا  م��ن  ي��ج��اب��ي��ة،  اإ
امل�رشوقة،  االأغرا�س  كافة  ا�صرجاع 
اأ���ص��ح��اب��ه��ا.ب��ع��د  اإىل  ت�صليمها  و 
القانونية  االإج��راءات  كافة  ا�صتيفاء 
تقدميهما  مت  فيهما،  امل�صتبه  حق  يف 
تهمة  ع��ن  الق�صائية  اجل��ه��ات  م���ام  اأ
ال�رشقة  لغر�س  اأ�رشار  جمعية  تكوين 
الليل  ظ��رف  ا�صتغال  م��ع  بالتعدد 
ظل  يف  الك�رش  و  الت�صلق  بوا�صطة 

بات. اال�صطرا
.ع عامر  بن 

املبارك  رم�صان  �صهر  م��ع  تزامنا   
واملنزيل  ال�صحي  احلجر  واإج���راءات 
ل��ل��وق��اي��ة م���ن ت��ف�����ص��ي ف��ريو���س 
الت�صامن  عن  تنم  خطوة  كورونا،ويف 
باالأخر،قامت  واالإح�صا�س  وال��ت��اآزر 
املتطوعني  ال�صباب  م��ن  مموعة 
توزيع  فلو،بعملية  اأ املنتدبة  بالوالية 
من  مموعة  على  غذائية  م�صاعدات 
 50 منها  املعوزة،ا�صتفادت  ���رش  االأ
واأرام��ل  ومر�صى  فقراء  من  عائلة 
هي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وتعترب  ي��ت��ام،  واأ
اخلبز  توزيع  مبادرة  بعد  لهم  الثانية 
ال��ع��ائ��ات  ع�����رشات  �صملت  ال��ت��ي 
و�صهر  كورونا  اأزمة  خال  املحتاجة 
هذه  واح��ت��وت  الف�صيل،  رم�����ص��ان 
الغذائية  امل���واد  ب���رز  اأ على  القفف 

اإىل  رم�صان،اإ�صافة  يف  �صا�صية  االأ
بلعيد  كمال  واأو�صح  الفرينة،   مادة 
مال  يف  يف  النا�صطني  ال�صباب  اأحد 
هذه  يف  وامل�صاركني  اخل��ريي  العمل 
العائات  حتديد  مت  نه  اأ املبادرةاخلريية، 
يف  ميداين  بحث  خال  من  املحتاجة 
ليتم  باأ�صمائهم  قائمة  و�صبط  االأحياء 
حم�صنني   مب�صاهمة  امل�صاعدات  جمع 
هذا  يف  والثواب  االأج��ر  عن  يبحثون 
فيه  تت�صاعف  ال��ذي  الكرمي  ال�صهر 
املبادرات  هذه  اأن  احل�صنات.واأ�صاف 
العون  ي��د  لتقدمي  تتوا�صل  ���ص��وف 
معانات  من  والتخفيف  للمحتاجني 
اخلري  واأهل  املح�صنني  داعيا  املعوزين، 
دعمهم.                                                                                                          اإىل 
بو�رشيط  القادر  عبد 

يف عملية م�سرتكة بني امل�سلحة اجلهوية ملكافحة املخدرات والقطاع 
الع�سكري 

توقيف 4 اأ�سخا�ص وحجز كمية معتربة 
من الأقرا�ص املهلو�سة بب�سار

م�ست�سفى حممد بو�سياف بورقلة يتدعم باأجهزة طبية 

جمعية حي بن يخلف ببلدية ال�سبع 
باأدرار توزع موائد اإفطار على عابري 

ال�سبيل  حينما ت�سبح الت�سحية و�سيلة للتميز وك�سب الثواب والحرتام

مبادرة �سباب النواورة مب�سعد.. الر�سالة التي يجب اأن يفهمها الآخرون !

ي�ستغلون فرتة احلجر املنزيل اجلزئي 

اأمن زلفانة بغرداية يطيح ب�سارقي املنازل  

�سباب متطوعون يوا�سلون توزيع 
امل�ساعدات على املحتاجني يف اأفلو

 بالأغواط                           



حم�سنون يتربعون بـ 1300 قفة من املواد الغذائية 
بتب�سة

�سو�سه حممد الزين
-----------------

املح�صنني  م���ب���ادرات  تثمني  و 
تب�صة. والي��ة  اأبناء  من  واخلريين 

املخزون،  معاينة  اأثناء  و  ال��وايل 
الّتخزين  ظ��روف  ع��ن  ا�صتف�رش 
وط��ري��ق��ة اجل��م��ع و االإع�����داد و 
التو�صيب، وعن النقائ�س امل�صجلة 
ثّمن  لتداركها،  التموين  مواد  يف 
جهود  ب��ارك  و  امل��ب��ادرة،  عميقا 
مناديا  و  اخلري،  اأهل  من  املح�صنني 
العفوي،  الّت�صامني  املد  مبوا�صلة 
و  الفردية  االإن�صانية  املبادرات  و 
و  الّتاآزر  لقيم  تكري�صا  اجلماعية، 
املجتمع  مّيزت  التي  الّتعا�صد، 
خال  خا�صة  القدم،  منذ  اجلزائري 
حتدث  باملنا�صبة،  و  ال�صّدة،  اأوقات 
عمليات  على  القائمني  العمال  اإىل 
التو�صيب،  و  التفريغ  و  ال�صحن 
م�صجعا، و مو�صيا باحرام �رشوط 
التخزين، للمحافظة على �صاحّية 
ثّمن  الوالية،  املخّزنة.وايل  املواد 
من  اثنني  حم�صنني  مبادرة  عاليا 
تقدمي  اإىل  ب���ادرا  تب�صة،  والي��ة 
على  امل��ع��وّزي��ن  لفائدة  اإع��ان��ات 
يف  االأوىل،  مت��ّث��ل��ت  م��رح��ل��ت��ني، 
اإىل  اإ�صافة  قّفة،   130 ب�  امل�صاهمة 
لكل  مرافق  �صنتيم  مليون  مبلغ 
الثانية،  املرحلة  متّثلت  فيما  قفة، 
من  لكل  ق��ّف��ة،   100 ت��وزي��ع  يف 
توزيع  و  مر�صط،  و  تب�ّصة  بلديتي 

اآالف   4 بقيمة  م��ايل  ظ��رف   85
ق�رش   " منطقة  �صاكنة  لفائدة  دج، 
توزيع  و  الكويف،  ببلدية  قوراي 
األف  مبلغ  اإىل  اإ�صافة  قفة،   21
لفائدة  قّفة،  كل  مع  جزائري  دينار 
العقلة  ببلديتي  اله�صة  الفئات 
املاحلة وبئر العاتر.وا�صتنادا مل�صالح 
�صعر  ع�صية  انطلقت  فقد  الوالية، 
اأخ��رى  ت�صامنية  قافلة  رم�صان 
 " بلديات  �صبع  لفائدة  اأخ���رى، 
تب�صة، العقلة املاحلة، الونزة، املريج، 
 ،" احّلامات  و  بّكارية،  الكويف، 
حمّملة بطرود غذائية حتتوي على 
احتياجات  تغطي  اأ�صا�صية،  مواد 
طرف  من  اإح�صاوؤها  مت  548عائلة، 
املعنية.الوايل، و  البلديات  م�صالح 
خال اإ�رشافه على انطاق القافلة، 
اأن العملية متوا�صلة بتوا�صل  اأكد 

من  الوا�صعة  الت�صامنية  الهّبات 
من  اخل��رّيي��ن  و  املح�صنني  ط��رف 
خمزون  اإىل  امل�صافة  الوالية،  اأبناء 
الوالية، واملقدرة بنحو 8760 قّفة، 
تباعا،  م�صتحقيها  اإىل  �صت�صّلم 
خا�صة خال ال�صهر الكرمي، م�صيدا 
وخ�صال  املبادرة  بروح  االأثناء  يف 
اأحيته  الذي  الّتاآزر  وقيم  الت�صامن 
اجل��زائ��ري،  املجتمع  يف  االأزم���ة 
العملّيات  على  القائمني  داعيا 
اإىل التحّلي بامل�صوؤولية  الت�صامنّية 
احلركة  حاّثا  واحلياد،  واملو�صوعية 
يف  دوره��ا  لعب  على  اجلمعوّية 
تنظيم املبادرات وعملّيات التوعية 
ب�رشورة  مو�صيا  والّتح�صي�س، 
وفئة  اله�صة،  الفئات  اإح�صاء 
والفئات  واملطّلقات،  االأرام���ل 
املت�رّشرة من اإجراءات احلجر، التي 

مل ت�صملها االإح�صاءات، ومل تدرج 
املعّدة  الوطنّية  البطاقّية  �صمن 
للغر�س.امل�صوؤول، اأفاد اأّنه مت ر�صد 
ما يقارب 42 مليار �صنتيم موّجهة 
انطلقت  العام،  هذا  رم�صان  لقفة 
احل�صابات  يف  اإي��داع��ه��ا  عملية 
عرب  مب�صتحّقيها  اخلا�صة  الربيدّية 
�صياق  يف  و�صّدد  الوالية،  بلديات 
الّتحلي  ���رشورة  على  منف�صل، 
واحلذر،  احليطة  درج��ات  باأق�صى 
واحلجر  الوقاية  باإجراءات  التقّيد  و 
التجمعات،  وت��ف��ادي  ال�صحي، 
حتى  االأ�صخا�س  بني  التباعد  و 
الوباء،  ملحا�رشة  امل��ن��ازل،  داخ��ل 
ة - ي�صيف - اأن والية تب�صة،  خا�صّ
حاالت  يف  خطريا  ت�صاعدا  تعرف 
االإ�صابة بفريو�س كورنا امل�صتجد.

ين و ذوي الرب والإح�سان، �سحنة من املواد الغذائية، م�ساهمة من اأحد املح�سنني من  ا�ستقبل خمزن ولية تب�سة ملختلف اإعانات اخلريرّ
ة ل�سالح  ه اإىل م�ستحقيها لحقا، يف اإطار القوافل امل�سريرّ ة، �ستوجرّ بلدية بئر العاتر، متمثلة يف طرود غذائية لفائدة 500 عائلة معوزرّ

رين من تدابري الوقاية وتغطية احتياجاتهم . ين و الفقراء و اليتامى، و املت�سررّ �ساكنة مناطق الظل، و املعوزرّ

1 مليون لفائدة العائالت املعوزة بالإ�سافة اىل مبلغ 

باملوازاة مع قافلة الهالل الأحمر اجلزائري و وزارة التجارة

جواريات الإربعاء 13 ماي 2020 م املوافق07
لـ 20 رم�سان 1441 هـ - العــدد 1998

من  وا�صعة  ���رشائ��ح  ا�صتكت 
من  غ��ل��ي��زان  ب��والي��ة  املجتمع 
احلليب  اأكيا�س  يف  احلادة  الندرة 
تذبذبا  ع��رف��ت  وال��ت��ي  امل��دع��م 
مع  جدتها  من  وزادت  ملحوظا 
املعظم  رم�صان  �صهر  حلول 
اقتناء   اإىل  ا�صطرهم  الذي  االأمر 
ن���واع اأخ���رى م��ن ه��ذه امل��ادة  اأ
مادة  وان  خا�صة  باهظة  وباأثمان 
كل  الطلب  عليها  يكرث  احلليب 
االأم��ر  يف  وال��غ��ري��ب  رم�صان 
املواطنني  ف��اإن  وج��دت  وان  انه 
ن��ف�����ص��ه��م م��رغ��م��ني  ي���ج���دوا اأ
هذه  ل�����رشاء  مبكرا  النهو�س 
طوابري  و�صط  نفاذها  قبل  املادة 
يكلفهم  ق��د  مم��ا  متناهية  غ��ري 
اآو  الوباء  انت�صار  حال  الكثري يف 
فيها  تكون  التي  العدوى  انتقال 
وان  خا�صة  مواتية  ال��ظ��روف 
و�صط  التنقل  ي�صهل  الفريو�س 
التجمعات  ث��ن��اء  اأ امل��واط��ن��ني 

البع�س  ببع�صهم  واالحتكاك 
م�صكل  هناك  الوباء  على  زيادة 
املواطن  ويكون  اأهمية  يقل  ال 
كل  قبل  االأوىل  ال�صحية  هو 

. �صي
التجار  من  البع�س  عمد  حيث 
البتزاز  احلليب  مادة  احتكار  اإىل 
اأو  لنب  كي�س  وفر�س  الزبائن 
من  واح��د  كي�س  مقابل  راي��ب 
التجار  بع�س  جلاأ  احلليب يف حني 
ت�صعرية  رف��ع  اإىل  االآخ��ري��ن 
اإىل  دج   25 من  الواحد  الكي�س 
ذكر  اجلدير  جزائري  دينار   30
�صعادة  �صيدي  ملبنة  م�صالح  اأن 
األف   15 من  اأكرث  بتوزيع  تقوم 
وح�صب  يوميا  احلليب  من  كي�س 
عازمة  امللبنة  اأن  امل�صالح  ذات 
رفع  حال  يف  االإنتاج  رفع  على 
للق�صاء  احلليب  ب��ودرة  ح�صة 

املطروحة. االأزمة  على 
ع�صام اأبو 

ندرة يف حليب الأكيا�ص يوؤرق 
�سرائح وا�سعة بغليزان 

اأواخر جوان القادم

تعليماته  الوالية  وايل  اأعطى 
م�����رشوع  ب��اإجن��از  للمكلفني 
ال��ت��ح��وي��ات ال��ك��ربى مل��ي��اه 
الرفع  اأجل  من  ال�رشقي  ال�صط 
وا�صتكمال  االإجن��از  وت��رية  من 
االآجال  يف  الهام  امل�رشوع  هذا 
ب��ت��زوي��د  لل�صماح  امل���ح���ددة، 
خلم�س  لل�رشب  ال�صاحلة  باملياه 
ب��ل��دي��ات ب��ج��ن��وب ال��والي��ة 
غ��رار  على  بلعبا�س،  �صيدي 
وتفا�صور  ومرين  تاغ  من  كل 
ف�صا  وتيغاملات،  وم���زاورو 
ال�صكنية  ال��ت��ج��م��ع��ات  ع��ن 
اجلوهر  عني  من  لكل  الثانوية 
�صمحت  قد  .و  ال�صلطان  وبنت 
قادها  التي  امليدانية  ال��زي��ارة 

 2020 م��اي   10 االأح��د  اليوم 
العام  االأم��ني  برفقة  ال��وايل   ،
تقدم  ن�صبة  مبعاينة  للوالية 
املوؤ�ص�صة  ح��ث  و  االأ���ص��غ��ال 
امل�رشوع  ت�صليم  على  املنجزة 
.كما  املقبل  جوان  �صهر  اأواخر 
نقاط  عدة  عند  ال��وايل  توقف 
من  انطاقا  للم�رشوع  تابعة 
اإىل  الرئي�صية  ال�صخ  حمطة 
ثانوية،  اأخ��رى  حمطات  غاية 
تقدمي  ال��زي��ارة  تخللت  ق��د  و 
�صري  حول  مف�صلة  �رشوحات 
القائمني  ط��رف  م��ن  امل�����رشوع 
التنموية  العملية  ه��ذا  على 

. املهمة 
م.رم�صاين

ت�سليم م�سروع تزويد بلديات 
اجلنوب مبياه ال�سط ال�سرقي 

ببلعبا�ص 

�صبه  و  الطبية  الطواقم  ا�صتلمت 
النظافة  عمال  اإىل  اإ�صافة  الطبية 
كمية  جيجل  بلدية  م�صتوى  على 
يف  امل�صتعمل  العتاد  من  كبرية 
كورونا،  وباء  عدوى  من  الوقاية 
م��واد  و  مطهرات  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
بها  ت��ربع��ت  ق��د  ك��ان��ت  تنظيف 
املتجددة  الطاقات  و  البيئة  وزارة 
لغاية  م�صت  وطنية  قافلة  �صمن 
تكليف  مت  حيث  والية،   12 اليوم 
النفايات  لت�صيري  الوطنية  الوكالة 
ت�صمنت  التي  امل�صاعدات  بتوزيع 
حملية،  فاحية  منتوجات  اأي�صا 

العملية  على  القائمني  وح�صب 
يف  متثلت  امل�صاعدات  حجم  ف��اإن 
مت  الفواكه  و  اخل�رش  من  طن   20
بوالية  مزيرعة  منطقة  من  جلبها 
بجيجل  توزيعها  مت  حيث  ب�صكرة 
مع  بالتن�صيق  البلديات  تتكفل  و 
جلان االأحياء بتو�صيلها مل�صتحقيها، 
الوطنية  الوكالة  تكفلت  حني  يف 
العتاد  بتوزيع  النفايات  لت�صيري 
اأكمية  و  جيجل  م�صت�صفيات  على 
جيجل  بلدية  م�صتوى  على  اأخرى 
ل��ف��ائ��دة ع��م��ال ال��ن��ظ��اف��ة، و يف 
ت�رشيح له قال املدير العام لوكالة 

العملية  اأن  بجيجل  النفايات  ت�صري 
و  حت�صي�صيا  طابعا  حملت  قد  هذه 
الفريو�س  خماطر  ح��ول  توعويا 
الوقاية  �صبل  و   19 كوفيد  املعدي 
منها كما تاأتي يف �صياق امل�صاهمة 
الكربى  الت�صامنية  العملية  يف 
التي ت�صاهم فيها اجلماعات املحلية 
من   ، ال��والي��ات  م�صتوى  على 
جيجل  لوالية  العام  االأمني  جهته 
الذي  بوطارة  الدين  عز  ال�صيد 
الت�صامنية  القافلة  انطاقة  ح�رش 
بجيجل  البيئة  مديرية  اأم��ا  من 
بها  اأمرت  التي  املبادرة  هذه  ثمن 

املتجددة  الطاقات  و  البيئة  وزيرة 
هذه  على  للقائمني  �صكره  مددا 
املبادرة التي تاأتي لتدعم العمليات 
م�صت  التي  الكربى  الت�صامنية 
راأ�صها  �صهدتها والية جيجل على 
مت  التي  الوالئية  الت�صامن  جلنة 
التي  و  بجيجل  موؤخرا  تن�صيبها 
قفة  األف   15 تو�صيل  من  مكنت 
اإجراءات  من  املت�رشرة  االأ�رش  اإىل 
�صيما  كورونا  وب��اء  من  الوقاية 

مبناطق الظل
ع.ع.ب

قافلة وزارة البيئة الت�سامنية حتط الرحال بجيجل

اأمام  واالأحذية  املاب�س  جتار  جتمع 
مقر والية بجاية ملطالبة ال�صلطات 
العمومية للرخي�س لهم با�صتئناف 
ن�صاطهم التجاري يف االأيام القليلة 
ي�صمن  منهم  تعهد  مقابل  القادمة 
احرام التدابري الوقائية واالإجراءات  
ال�صحية االحرازية اأثناء ممار�صتهم 
لن�صاطهم وا�صتقبال الزبائن ، وذلك 
حمل  الإلزامية  االمتثال  خال  من 
ت�رشف  يف  وو�صع   ، الكمامات 
التي  املادية  الو�صائل  كل  الزبائن 

ع��دوى  انت�صار  خطر  م��ن  تقلل 
ال�صارم  االحرام  مع   ،  19 كوفيد 
لدن  من  ال�صادرة  التعليمات  لكل 
وقد   ، وال�صحة  التجارة  م�صالح 
من  العميقة  معاناتهم  عن  ع��رّبوا 
تعليق ن�صاطهم التجاري منذ بداية 
علي   �صلبا  اأث��رت   التي  و  االأزم��ة 
ويهدون    ، االجتماعية  اأو�صاعهم 
ملنا�صدة   اخل��ط��وة  ه��ذه  خ��ال  م��ن 
للتكفل  الباد  العليا يف  ال�صلطات 
مع  عنهم  والتخفيف  بان�صغاالتهم 

اأحوالهم  لتح�صني  اإليهم  االلتفات 
االأخرية  هذه   ، املزرية  االجتماعية 
ومعاناة  قلق  م�صدر  باتت  التي 
االإ�صارة  وجتد   ، ولعائاتهم  لهم 
اإىل اأن ال�صلطات املحلية قد خففت 
يف  ال�صحي   احلجر  ت��داب��ري  م��ن 
و�صمحت  املن�رشم  االأ�صبوع  بحر 
التدريجية  بالعودة  التجار  لهوؤالء 
مل  التجار  اأن   غري   ، ن�صاطهم  اإىل 
العودة  ظروف  توفري  يف  ي�صاهموا 
ال�صحية  ال�رشوط  ت�صمن   التي 

ذلك  اأدى  ،مما  ال�رشورية  الوقائية 
االإ�صابات من جديد  اإىل رفع عدد 
ال�صحة  على  الدولة  من  ،وحر�صا 
العمومية �صارعت اإىل تعليق بع�س 
كاالألب�صة  التجارية   الن�صاطات 
التقليدية  واحللويات  واالأح��ذي��ة 
التي كانت �صببا يف اإن�صاء الطوابري 
املواطنني  ا�صتهتار  اإىل  اإ�صافة 
وعدم اإعطاء تلك الظروف اأهميتها 
ال�صحية لوقاية الأنف�صهم واالآخرين 

.                                      ت . ك

جتار املالب�ص ببجاية يطالبون با�ستئناف ن�ساطهم وفق التدابري الوقائية

والي��ة  اأم���ن  م�صالح  اأوق��ف��ت 
تطبيق  بداية  منذ  تي�صم�صيلت 
 4 بتاريخ  اجلزئي  ال�صحي  احلجر 
تف�صي  من  للحد  املن�رشم  اأفريل 
 1400 ق��راب��ة  ك��ورن��ا  ف��ريو���س 
بقرار  التزامهم  لعدم  �صخ�س 
يف  ج��اء  ح�صبما  املنزيل  احلجر 
والعاقات  االت�صال  خلية  بيان 

الوالية. باأمن  العامة 
م�صالح  ان  ال��ب��ي��ان  واأو���ص��ح 
ويف  تي�صم�صيلت  والي��ة  ام��ن 
االأمنية  االإجراءات  تطبيق  اإطار 
اخل��ا���ص��ة ب��احل��ج��ر ال�����ص��ح��ي 
تف�صي  م��ن  ل��ل��وق��اي��ة  اجل��زئ��ي 
كافة  �صخرت  كورونا  فريو�س 
والب�رشية  املادية  االإمكانيات 
الذي  االأمني  املخطط  لتنفيذ 
من  احلد  اىل  الهادف  ت�صطريه  مت 
توقيف  مت  اأين   ، الوباء  انت�صار 
التزامهم  لعدم  �صخ�س   1332

حيث  املنزيل  احلجر  ب��اإج��راءات 
جزائية  ملفات  ب��اإجن��از  قامت 
العدالة  اإىل  واإر�صالها  �صدهم 
كما   ، �صبيلهم  اإخاء  بعدها  ليتم 
بتطبيق  امل�صالح  ذات  قامت 
املخالفني  �صد  ردعية  اإجراءات 
الذين  املركبات  اأ�صحاب  من 
املنزيل  باحلجر  االلتزام  رف�صوا 
و10  �صيارة   65 و�صعت  بحيث 
ووفقا  باملح�رش  نارية  درج��ات 
اأ�صفرت  فقد  امل�صدر  لنف�س 
يقوم  التي  امل��راق��ب��ة  دوري���ات 
للتاأكد  ال�رشطة  عنا�رش  بها 
واأ�صحاب  التجار  ال��ت��زام  من 
التعليمات  بتطبيق  امل��ح��ات 
عند  حماتهم  بغلق  اخلا�صة 
عن  م�صاء  ال�صابعة  ال�صاعة 
 6 ح��ق  حت��ري��ر خم��ال��ف��ات يف 
اإىل  ملفاتهم  واإر�صال  اأ�صخا�س 
العدالة.                  زغارية ح

توقيف قرابة 1400 �سخ�ص ب�سبب 
عدم اللتزام بت�سم�سيلت 
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روح العبادة
احلقيقي  مبعناها  اأو  امل�رشوع،  وجهها  على  تجُوؤّدى  االإ�صام  يف  عبادة  لكل   
وا�صتجماع  التوجه،  العابدين يف �صدق  باختاف  النفو�س، تختلف  اآثاٌر يف 

باملعبود. العاقة  وا�صتح�صار  اخلواطر، 
عبادة  فهي  الظاهرة،  االإن�صان  اأعمال  يف  اآثارها  تعِط  مل  اإذا  والعبادات 

مدخولة، اأو ج�صم با روح.
بروح  اأننا ال نحفل كثرياً  اأحوالنا  منا، ويف كثري من  يجُلحظ على كثري  ومما 

العبادة.
ط يف الواجبات املفرو�صة؛ َفيجُْدعى  َفرِّ واحلديث -ها هنا- لي�س يف �صاأن من يجُ
النوافل  اإىل  يبادر  من  اإىل  حديث  هو  بل  تركها،  على  ويجُعاَتب  فعلها،  اإىل 
يف  ينظر  ال  هوؤالء  من  فئامًا  جتد  اإذ  اخلريات؛  اإىل  وي�صارع  الفرائ�س،  بعد 
النفل،  الليل، ويت�صدق بجانب من ماله، وي�صوم  العبادة، فراه يقوم  روح 
ذلك  اأثر  ينظر يف  ال  ولكنه  وعمرة،  حجًا  احلرام  البيت  اإىل  كثرياً  ويختلف 

على قلبه، وزيادة اإميانه، وعاقته بربه، واحت�صاب االأجر عنده.
قلٍب،  بح�صور  ربه  يقبل على  اأن  واالآجل  العاجل  �صعادة  يريد  مبن  والائق 
على  العمل  اإيقاع  على  وحر�ٍس  عليه،  واطاعه  الله،  ل�صهود  وا�صتح�صاٍر 

اأمت وجوهه، واأكمل �صوره.
ذلك  كان  �صواًء  كثرية،  اأ�صعافًا  الثواب  الأجله  يجُ�صاعف  عظيم  مقام  وهذا 
يف �صاة االإن�صان، اأو �صدقته، اأو �صيامه، اأو حّجه، اأو ذكره لله، اأو قراءته 

للقراآن.
ومن اأعظم ما يجُعني على ذلك: اأن ي�صت�صعر امل�صلم عظمة العبادة، وف�صائلها؛ 
فالعبادة يف االإ�صام هي الغاية املحبوبة لله، املر�صية له، التي خلق الأجلها 
القائمني بها، وذم امل�صتكربين  الر�صل، واأنزل الكتب، ومدح  اخللق، واأر�صل 

عنها.
يف  الإيقاعهم  وال  النا�س،  على  للت�صييق  تجُ�رشع  مل  االإ�صام  يف  والعبادة 
ها وح�رشها. عت حِلَكٍم عظيمة، وم�صالح كثرية، ال يجُحاط بعِدّ احلرج، واإمنا �رشجُ

ومن ف�صائلها: اأن االإن�صان حمتاج اإليها اأعظم احلاجة، بل هو م�صطر لها اأ�صد 
اأن ج�صده بحاجة  الله، وكما  اإىل  ال�رشورة؛ فاالإن�صان بطبعه �صعيف، فقري 
اإىل الطعام وال�رشاب، فكذلك قلبه وروحه بحاجة اإىل العبادة، والتوجه اإىل 
الله، بل اإن حاجة قلبه وروحه اإىل العبادة اأعظم بكثري من حاجة ج�صده اإىل 
الطعام وال�رشاب؛ فاإن حقيقة العبد قلبه وروحه -كما يقول ابن تيمية-، وال 
�صاح لهما اإال بالتوجه اإىل الله بالعبادة؛ فا تطمئن النفو�س يف الدنيا اإال 
يدوم،  فا  الله  بغري  اأو �رشور  ات  لذَّ للعبد  ولو ح�صل  الله وعبادته،  بذكر 

وقد يكون ذلك الذي يتلذذ به ال لذة فيه، وال �رشور اأ�صًا.
اأما ال�رشور بالله، واالأجُن�س به -عز وجل- فهو �رشور ال ينقطع، وال يزول؛ 
فهو الكمال، واجلمال، وال�رشور احلقيقي؛ فمن اأراد ال�صعادة االأبدية، فليلزم 
النا�س،  اأ�صعد  هم  احلقة  العبادة  اأهل  فاإن  ولهذا  وحده؛  لله  العبودية  عتبة 

واأ�رشحهم �صدراً.
اإال  حقًا  اإليه  بالتوجه  ويتنعم  به،  ويطمئن  العبد،  اإليه  ي�صكن  ما  يوجد  وال 

الله.
ل على العبد فعل اخلريات، وترك املنكرات،  ومن ف�صائل العبادة: اأنها ت�صهِّ
ن االآالم، فيتلقاها ب�صدر  ف عليه املكاره، وتهوِّ وت�صلِّيه عند امل�صائب، وتخِفّ

ونف�ٍس مطمئنة. من�رشح، 
والتعلق  املخلوقني،  رقِّ  من  لربه  بعبوديته  يتحّرر  العبد  اأن  ف�صائلها:  ومن 
عايل  الراأ�س،  مرفوع  اجلانب،  عزيز  يكون  وبهذا  ورجائهم؛  وخوفهم،  بهم، 

القدر.
باجلنة،  والفوز  الله،  ر�صا  لنيل  االأعظم  ال�صبب  هي  اأنها  ف�صائلها:  واأعظم 

والنجاة من النار.
روح  ا�صت�صعار  اإىل  له  دافعًا  ذلك  كان  املعاين  هذه  العبد  ا�صتح�رش  فاإذا 

العبادة، واإيقاعها على اأح�صن ما يكون.

حدث يف
بقيادة  مكة  يفتحون  امل�سلمون   - هـ   8

الر�سول حممد ويدمرون الأ�سنام 
والأوثان ومتاثيل الآلهة املحيطة بالكعبة، 

والر�سول يعفي عن اأهلها الذين عادوه عدا ب�سعة اأ�سخا�ص 
نظموا ال�سعر لهجائه.

امل�سلمني من بناء م�سجد القريوان يف عا�سمة  انتهاء  55 هـ - 
اإفريقية اجلديدة، وكان اجلامع حني اإن�سائه - على 

اأغلب الظن - ب�سيًطا �سغري امل�ساحة، ت�ستند اأ�سقفه على 
الأعمدة مبا�سرة، دون عقود ت�سل بني الأعمدة وال�سقف.

من  الأف�سني  العبا�سي  القائد  بقيادة  امل�سلمني  متكن   - هـ   222
فتح مدينة بابك اخلّرمي، وكان بابك قد ادعى الألوهية 
وتفاقم اأمره والتف حوله اأن�ساره من اخلّرمية وا�ستوىل 
على اأذربيجان، وملَّا ُهزم هرب ُمتنكًرا ومعه اأخوه، اإَلّ اأن 

امل�سلمني قب�سوا عليه لحًقا.

مطالب باإعادة الإعتبار حلي امل�سك م�سقط راأ�ص الإمام ابن بادي�ص

رم�سان يف املدينة القدمية "ال�سويقة" و جتار 
ي�ستكون الأزمة

روبورتاج: علجية عي�ص
----------------

لها  و  اآخر،  طعم  لها  ال�صويقة  يف  احلياة 
يف  احلياة  عن  تختلف  خ�صو�صيات 
معنى  ما  نتعلم  ففيها  االأخرى،  االأماكن 
اجلرية  معنى  نتعلم  فيها  و  الكبرية  العائلة 
و  العطاء  معنى  نتعلم  فيها  و  الع�رشة،  و 
معنى  الكبار  من  ناأخذ  فيها  و  الت�صامح، 
للكبري،  ال�صغري  احرام  و  النِّيْف  و  ْرَمة  احلجُ
وباخت�صار �صديد فيها نتعلم كيف نتعاي�س 
بني  تختزن  ال�صويقة  و  ال�صيما  االآخر،  مع 
ن�صيانها  ميكن  ال  تاريخية  ا�صياء  جدرانها 
اأيام  اأو طي �صفحتها، حكاياتها مع اليهود 
منها  خرج  التي  ال�صويقة  هي  االإ�صتعمار، 
عند  خا�صة  الفقهاء،  و  االأئمة  و  العلماء 
املرور بحي امل�صك ، هو املكان الذي ولد فيه 
ترعرع  و  بادي�س  ابن  احلميد  عبد  العامة 
كما روى لنا بع�س ال�صكان الذين ما زالوا 
عليها من  مر  ما  باملنطقة، رغم  متم�صكني 
ظروف قا�صية ، ما تزال اأر�صيتها و جدرانها 
ت�صهد على مرحلة هي من اأ�صعب املراحل 
التي عا�صها ال�صكان، و هم يهّجرون عنوة 
اأجمل  فيها  تاركني   ، اجلديدة  املدينة  اإىل 
الذكريات، و هذا اإن دل على �صيئ فاإمنا يدل 
على اأن قلبهم ما زال ينب�س للما�صي الذي 
جمعهم كعائلة واحدة متما�صكة متحدة اإن 

تاأمل فرد من افرادها يتاأمل اجلميع.
املدينة  يف  االإجتماعية  احلياة  عن  فاحلديث 
ال  �صجون  ذو  حديث   " ال�صويقة   " القدمية 
الأن  اأو �صفحات،  اأ�صطر  ميكن و�صفها يف 
ن�صاأت  و  املدينة  هذه  على  مرت  اأجيال 
تقا�صمت  و  االأفراح  عا�صت   ، جدرانها  بني 
االأحزان و املاآ�صي معا يف جو مياأه التاآخي و 

الت�صامن، دون احلديث عن عادات و تقاليد 
بخا�صة  و  الدينية   املنا�صبات  يف  �صكانها 
و  االأجيال  توارثتها   رم�صان،  �صهر  يف 
تناقلتها جيا بعد جيل، و الذي يزور املدينة 
القدمية ال�صويقة ال يجوع فيها و ال يعط�س، 
ملا تتوفر عليه من ينابيع و زوايا و م�صاجد،  
اإال اأن عمليات الرحيل فرقت بني االإخوان 
لكن  االأحباب،  بني  باعدت  و  اخلان،  و 
بالرغم من ذلك ما زال �صباب املنطقة يحن 
اإليها و هو ال يفارقها اإال عند الغروب، كان 
لنا حديث طويل مع �صباب املنطقة و جتارها 
عن احلياة يف ال�صويقة اأيام رم�صان، فكان 
الوقت، و كان  ن�صعر مبرور  �صيقا مل  حديثا 
اأحد ابناء املدينة قد رافقنا يف بع�س االأزقة 

�صاألني  و  "امل�صك"،  حي  اإىل  و�صلنا  حتى 
فرد  ال،   قلت:  احلي،  هذا  ا�صم  تعرفني  هل 
قائا: اإنه حي امل�صك الذي ولد فيه العامة 
تعليمه  فيه  وبداأ  بادي�س،  ابن  احلميد  عبد 
االأول ، ثم تنّهد و قال موؤ�صف اأن يكون حي 
مطالب  كانت   ، البائ�صة  احلال  بهذه  امل�صك 
بع�س ال�صكان، تهيئة هذا احلي و اإعادة له 

االإعتبار.
و  املكان  حال  يبكون  فهم  التجار  اأما 
ي�صتكون االأزمة، و كيف اأفرغت املدينة من 
، و  اأن االأزمة قدمية  اأحدهم  �صكانها، و قال 
املكان  لكن حب  تنا�صبهم،  التجارة  تعد  مل 
جتارتهم  ك�صاد  رغم  البقاء،  على  اأجربهم 
لكنهم يقاومون، تنازال عند رغبة زبائنهم 

و ما تبقى من ال�صكان ، و املاحظ اأنه رغم 
ارتفاع ا�صعار اللحوم احلمراء اإال اأن املدينة 
الذين  النا�س  ما تزال ت�صتقطب الكثري من 
األفوا التو�صق من حماتها و حلوم جّزاريها  
اأح�صاء  ) يف اجلهة ال�صفلى( و هم يغ�صلون 
االأغنام من الينابيع، و رائحة القهوة تنبعث 
زبائنه  اأن  اجلزارين  اأحد  يقول  بعيد،  من 
الغنم  اأح�صاء  �رشاء  اأجل  من  يق�صدونه 
اأحد  مع  عليه  وقفنا  ما  هو  و  "الكر�صة"، 
املت�صوقني، و ملا حاولنا االإ�صتف�صار منه رد 
و  رم�صان  حتايل يف  "الع�صبانة"  قال:  و 
ق�صنطينة معروفة بيها، و كلما تلتفت ميينا 
باأعماله  من�صغل  واحد  كل  جتد  �صماال   او 
فهذا يح�رش ال�صاربات، و ذاك يزّين طاولة 
احللويات، و يف اجلهة العليا من املنطقة اأي 
باجتاه البطحة تقف على حاملي ال�صكاكني 
و هم يقطعون اأطراف حلم البقر و ي�صففونه 
االأزمة  من  ي�صتكون  هم  و  الطاولة،  على 

ال�صحية التي ت�صببت يف ك�صاد جتارتهم.
املدينة  االإقت�صادية يف  احلركة    هكذا هي 
احلياة،  بنب�س  ت�صعرك  ال�صويقة   القدمية 
رغم بع�س ال�رشخات التي ت�صمع من هنا 
اجلهات  يطالبون  هم  و  ملت�صوقني  هناك  و 
احلمراء  اللحوم  اأ�صعار  بتخفي�س  امل�صوؤولة 
وّدعنا  اجلاج"،  رانا كرهنا من   " يرددون:  و 
تنب�س  تزال  ما  قلوبنا  لكن  و  ال�صويقة 
فالتجول  اأزقتها،  يف  التجول  و  للعودة 
اإىل  باالإنتماء  ي�صعرك  ال�صويقة  اأزقة  يف 
جذورها  ال�صاربة  العريقة  املدينة  هذه 
زوارها  عقول  �صلبت  التي  و  التاريخ،  يف 
بها يف  تغنوا  الذين  ال�صعراء  و  االأدباء  من 
ق�صائدهم كيف ت�صبح اليوم ن�صيا من�صيا، 

و تبقى مرد اأطال؟؟.

ال�ســـوم وال�سحــــة

 املقادير 
    ½ كوب اأرز اأبي�س

¾ كوب ماء
فلفل اأخ�رش

ثمرة ب�صل مقطعة اإىل اأجزاء �صغرية
4 ماعق �صغرية زيت زيتون

250 جرام من اللحم املفري
ملعقتان �صغريتان بقدون�س
كوبان من �صل�صة الطماطم

120 جرام من جنب املواتزاريا املب�صور
ملح وفلفل للتذوق

طريقة العمل
اإناء فوق  اإليه امللح يف  يرفع املاء امل�صاف 

نار متو�صطة احلرارة حتى الغليان.
حرارة  درجة  وتخف�س  االأرز  ي�صاف  ثم 
املوقد ويرك االأرز حتى متام ن�صجه ملدة 

15 دقيقة.
يوقد الفرن حتى 250 درجة مئوية.

ي�صخن  ثم  الفلفل،  ثمار  اأعلى  تقطع 
الزيت يف مقاة كبرية فوق نار متو�صطة 

احلرارة.
اأعلى  من  املقطوعة  االأجزاء  ت�صوح 
مع  الزيت  تقطيعها يف  بعد  الفلفل  ثمار 

الب�صل.
والبقدون�س،  النباتي  اللحم  ي�صاف  ثم 
تخف�س درجة حرارة املوقد ويرك اخلليط 

ملدة خم�س دقائق.
بعدها ي�صاف االأرز وبع�س من �صل�صة 

الطماطم
تتبل املكونات بامللح والفلفل.

االأرز  بخليط  فلفل  ثمرة  كل  حت�صى 
ال�صابق وفوق احل�صو �صل�صة الطماطم.

وتغطى  �صينية،  يف  الفلفل  ثمار  تر�س 
لتخبز يف الفرن وقبل الن�صج.

املوتزاريا  جنب  ويو�صع  الغطاء  يرفع 
حتى متام االن�صهار.

حم�سي الفلفل 
الطبـــــق الرئي�ســـــي

�سلطة الباذجنان 
مــــقبـــــــــــالت

املقادير
املكونات:

3 حبات باذجنان. 
4 ف�صو�س ثوم. بقدون�س مفروم.

 4 ماعق كبرية زيت زيتون. 
ملعقة كبرية خل. 

فلفل اأ�صود. 
ملح.

طريقة العمل
ا�صوي الباذجنان يف الفرن ثم زيلي الق�رشة اخلارجية.

اهر�صي الباذجنان بالفر�صات.
�صيفي الثوم،الفلفل االأ�صود،امللح،زيت الزيتون و اخلل.
اخلطي جميع املكونات مع بع�صها البع�س و قدميها.

اأجهد العلماء واالأطباء والفا�صفة عقولهم ومداركهم 
وحكم  فوائد  من  ال�صوم  عليه  ينطوي  ما  بغية ح�رش 
اأثبته  ال��ذي  الي�صري  على  اإال  وقفوا  فما  ودالالت 
ن�صو�س  بع�س  اإليه  اأ�صارت  والعلم،  الطب  جتارب 
االأرواح  اإليه  وارتاحت  املطهرة  وال�صنة  الكرمي  القراآن 

. املطمئنة  الطيبة  والنفو�س 
اإن ال�صوم ينطوي على الكثري من احلكم واالأ�رشار التي 
النف�صية وقمع  لاإرادات  ، فهو حمك  ال ميكن ح�رشها 
العلياء،  �صورته  للتعبري يف  ورمز  اجل�صمية  لل�صهوات 
وتدريب  والطيبات  اللذات  هجر  على  �صاقة  وريا�صة 
و�صكوت  وعط�س  جوع  من  املكروه  حمل  على  منظم 
ودر�س مفيد يف �صيا�صة املرء لنف�صه وحتكمه يف اأهوائها 
العلمية،  التجربة  طريق  عن  احلديث  الطب  اأثبت  وقد 
اأهمية ال�صوم يف العاج الكثري من االأمرا�س واالأ�صقام 
اآدم ومل  بني  واأبدان  تنخر وحتطم �صحة  فتئت  ما  التي 
يعرث لها على عاج �صاف، بل اإن العلم يوؤكد على اأهمية 
فال�صيام  .اإذا  اأنف�صهم  لاأ�صحاء  بالن�صبة  حتى  ال�صوم 
للنف�س وريا�صة للج�صم وداع للرب فهو لاإن�صان  زكاة 
وقاية وللجماعة �صيانة ويف جوع اجل�صم �صفاء للقلب 
واإيقاد القريحة وانقاذ الب�صرية الأن ال�صبع يورث البادة 

ويعمي القلب فاأحيوا قلوبكم بقلة ال�صحك وقلة ال�صبع 
وقلة احل�صد وطهروها باجلوع حتى ت�صفو وترق.

على  احلفاظ  اإزاء  ال�صوم  واآثار  عاقة  بخ�صو�س  اأما 
مر�س  اأن  اجلميع  لدى  املعروف  فمن  املتوازنة  ال�صحة 
ال�صكري له عاقة وثيقة جدا بالطعام وكمياته ونوعه 
عاج  يف  املتبعة  الطريقة  كانت  ولقد  طهيه  وطريقة 
واالأدوية  االن�صولني  اكت�صاف  قبل  ال�صكري  مر�س 
تعاطي  من  االقال  هو  الفم  ت�صتعمل يف  التي  احلديثة 

املواد الن�صوية .
فال�صوم قطعا، كما اأثبت العلماء والعلم احلديث ذو فائدة 
كانت  مهما  ال�صكري  مر�س  على  ال�صيطرة  يف  كربى 
الدم يف بدء اكت�صاف املر�س  ال�صكر  يف  ن�صبة ارتفاع 
الن�صو�س  به  ت  جاء  ما  تظافر  من  الرغم  وعلى  لكن 
اأهمية  من  والتجربة  العلم  يوؤكده  وما  املع�صومة 
و�صحيا  ونف�صيا  روحيا  النافعة  اجللية  واآثاره  ال�صوم 
عن  بعيدا  يعد  اليوم  امل�صلمني  واقع  اأن  اإال  واجتماعيا 
.اإنه من  اأهداف ومدلوالت هذه ال�صعرية الدينية اجلليلة 
املوؤ�صف حقيقة بل من املخجل اأن ال ي�صتوعب امل�صلمون 
غابات ودالالت ومقا�صد البناء االجتماعي واحل�صاري 
من  الكثري  ف�صوم رم�صان يف  التعبدية،  �صعائرهم  يف 

املجتمعات امل�صلمة هو اليوم �صورة قامتة حقيقية ماثلة 
الفو�صوي  الطاقة والوقت واال�صتهاك  للك�صل وهدر 
االإ�صام  وروحانية  والعقانية  الوعي  عن  متاما  البعيد 

احلقة.
فهذه ال�صورة وغريها ، هي وال�صك من بني التحديات 
اال�صامية  الربية  منهج  على  املعرو�صة  الكثرية 
انحرافات  تقومي  يف  املنهج  لهذا  النجاح  �صيكتب  .فهل 
على  الواجب  من  اإنه  اإذا  ؟  امل�صلمني  واقع  واعوجاجات 
م�رشقة  �صورة  تقدمي  اال�صامية  املجتمعات  كافة 
يف  فقط  لي�س  و�صلوكاتهم  ومنا�صكهم  لعباداتهم 
هذه  تكون  حتى  الدائم  �صبيل  على  واإمنا  رم�صان  �صهر 

املجتمعات يف مو�صع القدوة واملثل .
وب�رشك  �صمعك  فلي�صم  �صمت  اإذا  املوؤمن،  اأخي 
اأذى  ودع  املحارم  وكل  والكذب  النميمة  عن  ول�صانك 
وال  �صومك  يوم  و�صكينة  وقار  عليك  وليكن  اجلار 
يوفقنا  .والله  �صواء  فطرك  ويوم  �صومك  يوم  جتعل 
واملحبة  الود  كنف  يف  رم�صان  �صهر  ل�صيام  جميعا 
واالأخوة ال�صادقة بعيد عن كل ما يعكر �صفو عاقاتنا 

االن�صانية والروحية.
قدودة مبارك

يف جولة رم�سانية  وقفنا على اأحياء و اأزقة مدينة ق�سنطينة و ما جاورها ل�سيما املدينة القدمية ال�سويقة و كيف يعي�ص املواطنون اأيام رم�سان 
يف ظل انت�سار وباء كورونا كوفيد 19 ، فبالرغم  من الإجراءات الردعية التي اتخذت من قبل اجلهات امل�سوؤولة و قرار الوايل بعقوبة كل 
من يخل بالتعليمات و اإلزام احلجر اجلزئي بدفع غرامة مالية ،اإل اأن �سكان ال�سويقة ما زال ي�سدهم احلنني اإىل م�سقط راأ�سهم و ا�ستعادة 

الذكريات اجلميلة التي تاأبى اأن ترحل من خميلتهم، و ملا ل و اأيام الطفولة منقو�سة يف ذاكرتهم كما تنق�ص احلروف على احلجر.

َكاَنْت  )اإَِذا  و�صلم-:  عليه  الله  -�صلى  قال 
ِة،  نَّ اجْلَ اأَْبَوابجُ  اَن، فّتَحْت  ِمْن َرَم�صَ َلْيَلٍة  لجُ  اأَوَّ
َجهّنم،  اأَْبَوابجُ  لَِّقْت  َوغجُ َباٌب،  ِمْنَها  ْغَلْق  يجُ َفَلْم 
 ، َياِطنيجُ ال�صَّ َدِت  فِّ و�صجُ َباٌب،  ِمْنَها  ْفَتْح  يجُ َفَلْم 
رْيِ اأَْقِبْل، َوَيا َباِغَي  َناٍد: َيا َباِغَي اخْلَ ويناَدى مجُ
َوَذِلَك  اِر،  النَّ ِمَن  َتَقاءجُ  عجُ ِه  َوِللَّ  ، ْ اأَْق�رشِ  ِّ ال�رشَّ

لِّ َلْيَلٍة(. ]الرمذي[ يِف كجُ
عند  بالفرحة  الرم�صانية  الليلة  ت��ب��داأ 
تلك  ال�صائم،  واإفطار  املغرب  اأذان  انطاق 
الله -�صلى  ر�صول  قال عنها  التي  الفرحة 
فرحتان  )ولل�صائم  و�صلم-:  عليه  الله 
لقى  واإذا  بفطره،  فرح  اأفطر  اإذا  يفرحهما: 

ربه فرح ب�صومه( ]م�صلم[
فرحة  "اأما  الله-:  رحمه   - رجب  ابن  قال 
مبولة  النفو�س  فاإن  فطره:  عند  ال�صائم 
مطعم  م��ن  يائمها  م��ا  اإىل  امليل  على 
يف  ذلك  من  منعت  فاإذا  ومنكح،  وم�رشب 
وقت  يف  لها  اأبيح  ثم  االأوق��ات،  من  وقت 
اآخر فرحت باإباحة ما منعت منه، خ�صو�صًا 
عند ا�صتداد احلاجة اإليه، فاإن النفو�س تفرح 

بذلك طبعًا"
نا�رش  ب��ن  الرحمن  عبد  العامة  وق��ال 
االإ�صارة  "وفيه  الله-:  -رحمه  ال�صعدي 
وح�صلت  فطره،  قارب  اإذا  ال�صائم  اأن  اإىل 
له هذه الفرحة، فاإنها تقابل ما مر عليها يف 
فهي من  ال�صهوات.  ترك  م�صقة  نهاره من 
باب التن�صيط، واإنها�س الهمم على اخلري".
تعجيل  الرم�صانية  الليايل  بركات  ومن 
و�صمة  نبوية  �صنة  ه��و  ال���ذي  الفطر 
اإ�صامية نخالف بها اأهل الكتاب، ويف هذا 
وف�صيلة  االإ�صامية  للهوية  تر�صيخ  من 
خريه  يجُحد  ال  ما  املحمدية  ال�صنة  اتباع 
�صعد  بن  �صهل  فعن  بركته،  �صى  حتجُ وال 
-�صلى  الله  ر�صول  اأن  عنه-  الله  -ر�صي 
النا�س  ي��زال  )ال  ق��ال:  و�صلم-  عليه  الله 
ال�صحور(  واأخ��روا  الفطر  عجلوا  ما  بخري 

]البخاري[
عنه-  الله  -ر�صي  هريرة  اأبي  حديث  ويف 
يزال  )ال  و�صلم-:  عليه  الله  -�صلى  قال 
م�صتلزم  الدين  وظهور  ظ��اه��را(  الدين 
الع�صقاين  ابن حجر  قال  كما  اخلري  لدوام 
عند  واقفني  لل�صنة  امتثاال  اأي�صا:  وقال   ..
يغري  ما  بعقولهم  متنطعني  غري  حدها 
)الأن  حديثه:  يف  هريرة  اأبو  زاد  قواعدها، 
اأبو  اأخرجه  يوؤخرون(  والن�صارى  اليهود 
اأهل  وتاأخري  وغريهما،  خزمية  واب��ن  داود 
وقد  النجم،  ظهور  وهو  اأمد،  له  الكتاب 
�صهل  حديث  من  واحلاكم  حبان  ابن  روى 
اأمتي على �صنتي ما  تزال  )ال  بلفظ:  اأي�صا 
العلة  بيان  النجوم( وفيه  بفطرها  تنتظر  مل 
اأن  املهلب: واحلكمة يف ذلك  يف ذلك، قال 
اأرفق  والأنه  الليل،  من  النهار  يف  يزاد  ال 
]فتح  العبادة  على  له  واأق��وى  بال�صائم 

الباري[

اأن  يف  ن�س  "وهذا  االإ���ص��ام:  �صيخ  ق��ال 
الفطر  بتعجيل  احلا�صل  الدين  ظهور 
واإذا  والن�صارى،  اليهود  خمالفة  الأج��ل 
فاإمنا  الدين  لظهور  �صببًا  خمالفتهم  كان 
املق�صود باإر�صال الر�صل اأن يظهر دين الله 
خمالفتهم  نف�س  فيكون  كله،  الدين  على 

اأكرب مقا�صد البعثة". من 
الفطر  الليايل  هذه  يف  االتباع  بركة  ومن 
وفقا لهدي النبي -�صلى الله عليه و�صلم- 
والرمذي عن  داود  اأبي  �صنن  جاء يف  فقد 
ولجُ  َر�صجُ "َكاَن  قال:  الله عنه-  اأن�س -ر�صي 
َعَلى  ْفِطرجُ  يجُ َم-  َو�َصلَّ َعَلْيِه  هجُ  اللَّ لَّى  -�صَ ِه  اللَّ
ْن  َتكجُ مَلْ  ْن  َف��اإِ لَِّي،  يجُ�صَ ْن  اأَ َقْبَل  َط��َب��اٍت  رجُ
َح�َصا  ْن  َتكجُ مَلْ  ْن  َفاإِ مَتَ��َراٍت،  َفَعَلى  َطَباٌت  رجُ
الله  -�صلى  عنه  َماء"وثبت  ِمْن  َح�َصَواٍت 
امْلَْغِرَب  لِّي  يجُ�صَ اَل  َكاَن  اأنه  و�صلم-  عليه 
َبٍة ِمْن َماء ]احلاكم  ْفِطَر، َوَلْو َعَلى �رَشْ َحتَّى يجُ

امل�صتدرك[ يف 
اأن  م�صلم  كلِّ  على  "يجب  العلم:  اأهل  قال 
عليه  الله  �صلى  النبي  اتباع  ف�صل  يدرك 
باتباعه  تنال  ��ا  اإمنَّ ال�صعادة  واأنَّ  و�صلم، 
تعاىل  الله  يبعث  فلم  نهجه،  على  وال�صري 
قال  اآثارهم،  ولتقتفى  بعوا  تَّ ليجُ اإال  الر�صل 
َطاَع  الَّ ِليجُ اإِ وٍل  اأَْر�َصْلَنا ِمْن َر�صجُ تعاىل: }َوَما 
اتباع  وف�صل  ]الن�صاء:64[  اللَِّه{  ِب��اإِْذِن 
النبي -�صلى الله عليه و�صلم- من االأمور 
اإال  دين  فا  املتاأكدة،  واالأ�صول  املتقررة 
الدنيا  يف  فاح  وال  �صعادة  وال  باالتباع، 
اإىل  بحاجة  النا�س  كان  به.وما  اإال  واالآخرة 
اأن تعقد الف�صول وتوؤلف املوؤلفات يف بيان 
النا�س  يف  عمت  ملَّا  ولكن  اتباعه،  ف�صل 
وف�صت  واالآراء  البدع  وك��رثت  االأه��واء 
تاأليف  اإىل  العلم  اأهل  احتاج  ال�صاالت 
الر�صائل  وكتابة  الف�صول  وعقد  الكتب 
النبي  اتباع  ف�صل  بيان  يف  االأدلة  وجمع 
من  والتحذير  و�صلم-،  عليه  الله  -�صلى 
االأهواء واأهلها حتى ت�صتبني اجلادة وتت�صح 
لجُ  نجَُف�صِّ الطريق، كما قال تعاىل: }َوَكَذِلَك 
امْلجُْجِرِمنَي{  �َصِبيلجُ  َوِلَت�ْصَتِبنَي  ااْلآي���اِت 

]االأنعام:55[
فري�صة  بعد  ال��راوي��ح  �صاة  تاأتي  ثم 
حتمل  التي  العبادات  من  وهي  الع�صاء 

اجلميلة  الرم�صانية  الذكريات  من  الكثري 
القراآن  و�صماع  والوحدة  االجتماع  حيث 
ب��اأ���ص��وات ن��دي��ة وال��دع��اء وال��ت�����رشع 
الروحانية  العبادات  .. وكثري من  والقنوت 

الرائعة. واالإميانية 
ب�صاة  رم�صان  يف  الليل  قيام  و�صمّي 
اإذا  الراويح الأّن ال�ّصلف رحمهم الله كانوا 
�صّلوها ا�صراحوا بعد كّل ركعتني اأو اأربع 
اغتناما  ال�صاة  تطويل  يف  اجتهادهم  من 
االأجر  على  وحر�صا  العظيم  االأجر  ملو�صم 
املذكور يف قوله -�صلى الله عليه و�صلم-: 
ِفَر َلهجُ َما  اإِميَاًنا َواْحِت�َصاًبا غجُ اَن  )َمْن َقاَم َرَم�صَ

َم ِمْن َذْنِبِه( ]رواه البخاري[ َتَقدَّ
جاء   : ق��ال  اجلهني  م��رة  بن  عمرو  وع��ن 
ر�صول الله -�صلى الله عليه و�صلم- رجل 
اأراأيت  الله!  ر�صول  يا  فقال:  ق�صاعة  من 
واأنك حممد  الله،  اإال  اإله  ال  اأن  �صهدت  اإن 
اخلم�س،  ال�صلوات  و�صليت  الله،  ر�صول 
واآتيت  رم�صان،  وقمت  ال�صهر،  و�صمت 
الله عليه و�صلم  النبي �صلى  فقال  الزكاة؟ 
ال�صديقني  من  كان  هذا  على  مات  )من   :

وال�صهداء(. ]رواه البزار باإ�صناد ح�صن[
له  اأوَّ يف  لل�صاة،  �صامٌل  َرم�صان  وقيام 
ففي  َرم�صان،  قيام  من  والراويح  واآِخره، 
الله  ي  -ر�صِ ذر  اأبي  عن  وغريها  ال�صنن 
و�صلم-  عليه  الله  -�صلى  النبي  عن  عنه- 
ف  ِ ين�رشَ حتى  االإمام  مع  قام  )َمن  قال:  اأنَّه 

ِتَب له قيامجُ ليلة(. كجُ
 .. القدر  ليلة  تكون  رم�صان  ليايل  ويف 
اأّن  عنه-  الله  -ر�صي  هريرة  اأب��ي  فعن 
قال:  الله عليه و�صلم-  الله -�صلى  ر�صول 
له  واحت�صابًا غفر  اإميانًا  القدر  ليلة  قام  )من 

ما تقّدم من ذنبه( ]رواه البخاري[
قوله: )اإميانًا واحت�صابًا( اأي م�صدقًا بالثواب 
مريداً  وحمت�صبًا  و�صيامه،  قيامه  على 
بذلك وجه الله، بريئًا من الرياء وال�صمعة، 

راجيًا عليه ثوابه.
الله  -�صلى  النبي  ة  نَّ �صجُ من  كان  ولهذا 
عليه و�صلم- االعِتكافجُ يف الع�رش االأواخر 
الِعبادة،  يف  االجِتهاد  بغية  رم�صان،  من 
ي تلك الليلة املباركة،  وبذل الو�صع يف حترِّ
كلِّ  عن  ة  امل��دَّ تلك  امل�صجد  يف  فينَقِطع 

حَب�س  قد  اخلالق،  بطاعة  م�صَتِغًا  اخلائق، 
بدعائه  ل�صانه  و�صغل  طاعته،  على  نف�َصه 
ي�صغله،  ما  جميع  عن  وتخلَّى  وذك��ره، 
به منه، فما  وعكف بقلبه على ربِّه وما يجُقرِّ
مبا  اإال  نف�صه  الله، وما �صغل  له �صوى  بقي 

فيه ِر�صاه.
وليايل رم�صان ليال عامرة بتاوة القراآن، 
النبي  يلقى  ال�صام  عليه  جربيل  كان  فقد 
من  ليلة  و�صلم- يف كل  عليه  الله  -�صلى 
كان  لذا  القراآن،  فيدار�صه  رم�صان  ليايل 
اآناء الليل  هم ال�صاحلون تاوة كتاب ربهم 
يوم  لهم  �صفيعًا  ليكون  النهار،  واأط��راف 
الله بن عمرو -ر�صي  .. فعن عبد  القيامة 
عليه  الله  �صلى  النبي  قال  عنهما-  الله 
ِلْلَعْبِد  َي�ْصَفَعاِن  ْراآنجُ  َواْلقجُ َيامجُ  )ال�صِّ و�صلم: 
هجُ  ، َمَنْعتجُ : اأَْي َربِّ َيامجُ ولجُ ال�صِّ َيْوَم اْلِقَياَمِة، َيقجُ
ْعِني  َف�َصفِّ َهاِر،  ِبالنَّ َهَواِت  َوال�صَّ َعاَم  الطَّ
ْيِل،  ِباللَّ ْوَم  النَّ هجُ  َمَنْعتجُ  : ْراآنجُ اْلقجُ ولجُ  َوَيقجُ ِفيِه، 

]اأحمد[ َعاِن(.  �َصفَّ َفيجُ َقاَل:  ِفيِه،  ْعِني  َف�َصفِّ
الرم�صانية،  الليايل  خواتيم  من  وال�صحور 
عليه  لقوله  امل�صتحبة،  ال�صنن  من  وهو 

وال�صام:  ال�صاة 
فا  الله  اأعطاكموها  بركة  ال�صحور  )اإن   -

والن�صائي[  ]اأحمد  تدعوها( 
الله تعاىل جعل الربكة يف ال�صحور  )اإن   -

 ]1735 والكيل( ]�صحيح اجلامع: 
والرثيد،  اجلماعة،  ثاثة: يف  )الربكة يف   -

]الطرباين، �صحيح اجلامع[  وال�صحور( 
الغداء  هو  فاإنه  ال�صحور  بهذا  )عليكم   -

والن�صائي[  ]اأحمد  املبارك( 
بركة(  ال�صحور  يف  ف��اإن  )ت�صحروا   -

]البخاري[ 
على  ي�صلون  ومائكته  ال��ل��ه  )اإن   -

املت�صحرين( ]ابن حبان والطرباين[ 
اأهل  و�صيام  �صيامنا  بني  ما  )ف�صل   -

]م�صلم[  ال�صحر(  اأكلة  الكتاب 
الليل،  منت�صف  بعد  ال�صحور  وقت  ويبداأ 
االإفطار  تعجيل  النبوية  ال�صنة  من  لكن 
ال�صحور  �صمي  وبذلك  ال�صحور،  وتاأخري 
الليل  اآخر  وهو  ال�صحر  وقت  يف  يقع  الأنه 
)بكروا  و�صلم-:  عليه  الله  -�صلى  قال   ..
]�صحيح  ال�صحور(  واأخ���روا  باالإفطار، 

اجلامع:2835[
قال  عنه-  الله  -ر�صي  الدرداء  اأبي  وعن 
من  )ث��اث  و�صلم-:  عليه  الله  -�صلى 
وتاأخري  االإفطار،  تعجيل  النبوة:  اأخ��اق 
ال�صمال يف  على  اليمني  وو�صع  ال�صحور، 

ال�صاة( ]الطرباين، �صحيح اجلامع[
الفجر،  �صاة  الأداء  �صمان  التاأخري  ويف 
واإدارك ثلث الليل االآخر وهو من االأوقات 
الدعوات،  فيها  ت�صتجاب  التي  ال�رشيفة 
مما  ال�صوم  ببداية  ال�صحور  ارتباط  ف�صا 

ال�صعور باجلوع والعط�س. يوؤخر 

ليــايل رم�ســـان .. ليــايل اخليــر والإح�ســان
ليايل رم�سان ليال ذات اأجواء اإميانية خا�سة، مفعمة بالربكة والروحانية العالية .. ليال تقرتب فيها القلوب املوؤمنة من ال�سماء، وحتلق الأرواح 

الزكية يف جنان الطاعة، وت�ست�سعر النفو�ص ال�سائمة ال�سلة برحمة اهلل تعاىل وجوده وكرمة الذي يفي�ص على عباده يف هذا ال�سهر الف�سيل.



اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم د.عبدالكرمي �سبري 
-------------------------

للمحكمة  العامة  املدعية  تقرير  ان 
بن�صودا  فاتو  الدولية  اجلنائية 
املعزز  وعزز  املوؤكد  اكد  ،والذي 
اجلنائية   املحكمة  باأخت�صا�س 
ونظر  التحقيق،  فى  و�صاحيتها 
ج��م��ي��ع اجل��رائ��م ال��ت��ى اق��رف��ه��ا 
فى  ال�صهيونى  االح��ت��ال  ق��ادة 
املحتلة،  الفل�صطينية  االرا�صى 
حيث اأكدت على ماجاء باملذكرات 
من  امل�صاركون  بها  تقدم  التي 
غري  واملنظمات  واجلهات  الدول، 

ال�صحايا. وممثلي  احلكومية، 
املحكمة  بان  اثبت  التقرير  هذا  ان 
اجل��ن��ائ��ي��ة ال���دول���ي���ة ���ص��اح��ب��ة 
ماحقة  فى  احلق  ولها  اخت�صا�س 
يقرفها  ال��ت��ى  اجل��رائ��م  جميع 
على  ال�صهيونى  االحتال  قادة 

املحتلة. الفل�صطينية  االأر�س 
من  بن�صودا  املدعية  طلب  ان   
اأن  االأوىل  التمهيدية  ال��دائ��رة 
يجوز  التي  "االقليم"  اأن  توؤكد 
عليها  مت��ار���س  اأن  للمحكمة 
 12 امل��ادة  مبوجب  اخت�صا�صها 
الغربية  ال�صفة  ت�صمل   ) )اأ  )2 (

لقد�س وا
، غزة  وقطاع  ال�رشقية   

ك�صعب  جميعا  علينا  يوجب  وهذا 
ان  واخلارج  الداخل  فى  فل�صطينى 
نثمن ونقدير جهود جميع اجلهات، 
واملوؤ�ص�صات  واملنظمات،  والدول 
فى  واخلرباء  والدولية،  االقليمية 
�صاركوا  الذين  ال��دوىل  القانون 
االخت�صا�س  على  التاأكيد  يف 
اجلنائية،  للمحكمة  وال�صاحية 
التي  احلقائق  على  التاأكيد  وكذلك 
اجلغرافية  الوالية  اأن  مع  تن�صجم 
ال��دول��ي��ة  اجل��ن��ائ��ي��ة  للمحكمة 
الفل�صطينية  االر���س  على  تقع 
اىل  مو�صول  ،وال�صكر  املحتلة 
الفل�صطينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
مكتوبة  مرافعة  تقدميها  على 
الدولية  اجلنائية  املحكمة  اىل 
على  اجلغرايف  اخت�صا�صها  حول 
بتاريخ  فل�صطني  دول���ة  ار����س 

  .24/3/2020
ثقة  على  فل�صطينني  كخرباء  اننا 
وعدالته،  الدويل  بالق�صاء  كبرية 
وان االفات من العقاب ا�صبحت 
نتمنى  ،واننا  االنتهاء  و�صك  على 
االأوىل  التمهيدية  الدائرة  على 

اأن  الدولية  اجلنائية  للمحكمة 
ممكن،  وقت  باأ�رشع  قرارها  ت�صدر 
امل�صتند  ال�صحيح  ق��راره��ا  وان 
ال��دول��ي��ة،  ال��ع��دال��ة  ق��واع��د  اىل 
حقبة  ان��ه��اء  مبثابة  يكون  لكى 
العقاب  من  االفات  من  طويلة 
�صمن  تقع  التي  اجلرائم  ملرتكبي 
اجلنائية  املحكمة  اخت�صا�س 
احلرب  جرائم  فيها  مبا  الدولية، 
وجرائم  االن�صانية  �صد  واجلرائم 
من  وخ��اف��ه  ال��ع��رق��ي  التطهري 
روما  اتفاقية  حددتها  التى  اجلرائم 

اجلنائية. املحكمة  ان�صئت  التى 
هي  الفل�صطينية  الق�صية  ان   
العدالة  غياب  واأن  عادلة،  ق�صية 
وامل�����ص��اءل��ة ط���وال ال��ع�����رشات 
�صجع  قد  م�صت  التى  ال�صنوات 
على  ال�صهيونى  االحتال  قادة 
ابناء  �صد  اجلرائم  افظع  ارتكاب 
 ، ال�صامد  الفل�صطيني  �صعبنا 
التمهيدية  الدائرة  اىل  االوان  واآن 
ت�صدر  ان  اجلنائية  املحكمة  يف 
 )3 (  19 امل���ادة  مب��وج��ب  ق��راره��ا، 
م��ن م��ي��ث��اق روم����ا، وال��ب��ت يف 
االإقليمي  املحكمة  اخت�صا�س 
الفل�صطينة  االر����ص���ى  ع��ل��ى 

اجلنائي  التحقيق  وفتح  املحتلة، 
وترتكب  ارتكبت  التي  اجلرائم  يف 

املحتلة. فل�صطني  فى 
املدعية  قدمته  الذى  التقرير  اأن   
مرافعة  مب��ث��اب��ة  يعترب  ال��ع��ام��ة 
فل�صطني  حق  على  يوؤكد  قانونية 
الق�صاء  اىل  واللجوء  العدالة،  يف 
�صفافية  على  وي��وؤك��د  ال���دويل، 

املحكمة. وا�صتقالية 
مازلت  املحتلة  فل�صطني  دولة  ان 
ال���دويل،  ب��ال��ق��ان��ون  متم�صكة 
ال��دول��ي��ة،  امل�����ص��اءل��ة  وادوات 
الو�صائل  اه��م  م��ن  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
ال��ن�����ص��ال��ي��ة ال��ن��اع��م��ه، وال��ت��ى 
القوة  من  اكرث  مفاعيلها  تفعل 
االح��ي��ان،  م��ن  كثري  يف  اخل�صنة 
القانونى  االلتزام  اىل  باالإ�صافة 
يف  كع�صو  فل�صطني  ل��دول��ة 
بحقها  الدولية  اجلنائية  املحكمة 
وت��ع��اون��ه��ا مع  ت��وا���ص��ل��ه��ا  ف��ى 
العدالة  حتقق  حتى  املحكمة، 
ل�صحايا  ،واالن�����ص��اف  ال��ن��اج��زة 
وامل�صاءلة  الفل�صطيني،  ال�صعب 
من  احل��رب  ملجرمي  واملحا�صبة 

ال�صهاينة. القادة 

فل�سطني واملحكمة اجلنائية الدولية

يف الذكرى ال�سنوية 20 ل�ست�سهادهم

دماء الأ�سرى واجلرحى ال�سهداء اإيهاب ملكة وايهاب عامر ووليد عزام لعنة 
تالحق جمرمي احلرب الإ�سرائيليني

با�صم  الناطق  الوحيدي  ن�صاأت  اأكد 
واالأ�����رشى  ال�����ص��ه��داء  مفو�صية 
العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
وممثل  غ��زة  قطاع  يف  فتح  حلركة 
االأ�����رشى  ف��ت��ح يف جل��ن��ة  ح��رك��ة 
اأن  واالإ�صامية  الوطنية  للقوى 
ال�صهداء  واجل��رح��ى  االأ���رشى  دم��اء 
ووليد  عامر  وايهاب  ملكة  اإيهاب 
مرمي  ت��اح��ق  لعنة  ه��ي  ع���زام 
اجلرافة  و�صائق  االإ�رشائيليني  احلرب 
 11 يوم  يف  قام  الذي  االإ�رشائيلية 
الثاثة  اجلرحى  بدفن   2004  /  5  /
حلقوق  فا�صح  انتهاك  يف  اأحياء  وهم 
واالأع��راف  املواثيق  وكل  االإن�صان 
. وقال الوحيدي  الدولية  واالتفاقات 
  20 ال�صنوية  ال��ذك��رى  مبنا�صبة 
الثاثة  اجلرحى  االأ�رشى  ال�صت�صهاد 
 /  5  /  11 االثنني  غدا  ت�صادف  التي 
احلقوقية  املنا�صلة  قاتل  اأن   2020
االجتماعية  االأمريكية  والنا�صطة 
كوري  را�صيل  اجلن�صية  االأمريكية 
خال االجتياح العدواين االإ�رشائيلي 

غزة  قطاع  جنوب  يف  رفح  ملحافظة 
�صائق  نف�س  2003 هو   /  3  /  16 يف 
قام  الذي  االإ�رشائيلية  احلربية  اجلرافة 
�صعيد  حممد  اإيهاب  اجلرحى  بدفن 
عزام  خالد  ووليد  ملكة  الكرمي  عبد 
�رشق  يف  الزيتون  حي  من  وكاهما 
خان  من  عامر  حممد  واإيهاب  غزة 
بدم  اجلرافة  بوا�صطة  ودفنهم  يون�س 
بارد وهم اأحياء يف غرب عمارة دولة 
االجتياح  خ��ال  مر   100 مب�صافة 
حلي  الهمجي  العدواين  االإ�رشائيلي 
وهو   2004  /  5  /  11 يف  الزيتون 
يف  قام  الذي  املجرم  ال�صائق  نف�س 
�صباح االأحد املوافق 23 / 2 / 2020 
ب�صحل ال�صهيد حممد علي الناعم يف 
والتمثيل  يون�س  خان  �رشق  منطقة 
بجثمانه الطاهر اأمام العامل باأ�رشه يف 
وحقوق  املوتى  حلرمة  فا�صح  انتهاك 
الوحيدي  ن�صاأت  واعترب   . االإن�صان 
ال�صهداء  مفو�صية  با�صم  الناطق 
القيادية  بالهيئة  واجلرحى  واالأ�رشى 
غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة  العليا 

االأ�رشى  جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل 
اأن  واالإ�صامية  الوطنية  للقوى 
جرائم  يرتكب  االإ�رشائيلي  االحتال 
دفن  يف  بامتياز  عن�رشية  ح��رب 
اأحياء  وه��م  الفل�صطينيني  اجلرحى 
الدويل  املجتمع  قيام  ي�صتوجب  ما 
مباحقة  الدولية  اجلنايات  وحمكمة 
االإ�رشائيلي  احلرب  مرمي  واعتقال 
اإ�رشائيل  اأن  واأ�صاف   . وحماكمتهم 
يف  تتفنن  واإره���اب  اح��ت��ال  دول��ة 
تاريخيا  تتعامل  واأنها  املوت  �صناعة 
للقانون  وفقا  الفل�صطينيني  م��ع 
هو  اجليد  الفل�صطيني  باأن  الدموي 
تقتل  اأنها  حني  يف  امليت  الفل�صطيني 
االأحياء  وتدفن  وحت��رق  وتختطف 
وتعاقب  ب��ارد  ب��دم  الفل�صطينيني 
جثامني  باحتجاز  موته  بعد  االإن�صان 
مربمة  �صيا�صة  يف  ال�����ص��ه��داء 
العربية  وال��ذاك��رة  اجل�صد  الإب���ادة 
ب�صوء  والتاريخية  الفل�صطينية 
دولة  يف  احلاكمة  النخبة  من  اأخ�رش 
مناحيم  من  االإ�رشائيلي  االحتال 

وب��اراك  يو�صف  وع��وف��ادي��ا  بيجن 
ليربمان  اإىل  و�صوال  اإيتان  ورفائيل 
كا�صبت  وب��ن  وبنيت  ونتانياهو 
ده��ان  ب��ن  واي��ل��ي  ريغيف  وم��ريي 
واليت �صكيت التي و�صفت االأطفال 
يف  ال�صغرية  بالثعابني  الفل�صطينيني 
دعوة �رشيحة للقتل . وطالب ن�صاأت 
مفو�صية  با�صم  الناطق  الوحيدي 
بالهيئة  واجلرحى  واالأ�رشى  ال�صهداء 
قطاع  يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية 
جلنة  ف��ت��ح يف  ح��رك��ة  ومم��ث��ل  غ��زة 
االأ�رشى للقوى الوطنية واالإ�صامية 
الدويل واالإن�صاين وحمكمة  املجتمع 
اجل��ن��اي��ات ال��دول��ي��ة ب��ال�����رشوع يف 
مثل  ال��ذي  اجلرافة  �صائق  ماحقة 
الناعم والذي  ال�صهيد حممد  بجثمان 
را�صيل  املنا�صلة  النا�صطة  قتل 
دفن  ال��ذي  اجلرافة  و�صائق  ك��وري 
اأحياء  وه��م  الفل�صطينيني  اجلرحى 
قادة االحتال من مرمي  وحماكمة 

االإ�رشائيليني . احلرب 
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اأخبار فل�سطني

اال���رشى  ���ص��وؤون  هيئة  رئي�س  ق��ال 
بكر،ان  ابو  ق��دري  اللواء  واملحررين 
ت�صن  االإ�رشائيلية  االحتال  �صلطات 
البوا�صل  اأ�رشانا  على  حقيقية  حربا 
االإرهابية  ال�صبل  ب�صتى  وعائاتهم 
ان  بكر،  اب��و  واأ���ص��اف  والعن�رشية. 
مكوناتها  بكل  االح��ت��ال  �صلطات 
والق�صائية  والتنفيذية  الت�رشيعية 
امل�صل�صل  هذا  موا�صلة  يف  تتكامل 
الن�صال  لتجرمي  وال��ق��ذر  القمعي 
ب��االإره��اب  وو���ص��م��ه  الفل�صطيني 
وممار�صة العقاب اجلماعي بحق اال�رشى 

وفر�س  البيوت  كهدم  وعائاتهم 
املنزيل  واحلب�س  الباهظة  الغرامات 
ق�صية  ان  بكر،  ابو  و�صدد  وغريها. 
ق�صية  وعائاتهم  واملحررين  اال�رشى 
يف  وحر  فل�صطيني  كل  لدى  مقد�صة 
كانت  مهما  عنهم  نتخلى  ولن  العامل، 
االإ�رشائيلية  واملمار�صات  ال�صغوطات 
ابو  اق��وال  وحقنا.  بحقهم  االإرهابية 
ب��ك��ر ج���اءت ع��ق��ب ه���دم ج��راف��ات 
اليوم  فجر  االإ���رشائ��ي��ل��ي،  االح��ت��ال 
الربغوثي  ق�صام  االأ�صري  منزل  االثنني، 
تخللها  الله،  رام  �صمال  كوبر  بلدة  يف 

عقب  امل��ع��دين  بالر�صا�س  اإ���ص��اب��ة 
ال�صبان  بني  اندلعت  التي  املواجهات 
املكان.  حميط  يف  االحتال  وق��وات 
بتعزيزات  االح��ت��ال  ق��وات  وكانت 
وفر�صت  القرية،  اقتحمت  ع�صكرية 
االأ�صري  منزل  مبحيط  ع�صكريا  طوقا 
الربغوثي، متهيدا لهدمه؛ بحجة تنفيذه 
عملية قرب عني عريك غرب رام الله 
واأ�صيب خال ذلك �صاب   ،2019 عام 
بالر�صا�س املعدين املغلف باملطاط يف 
االختناق،  بحاالت  والع�رشات  الوجه، 
جراء ا�صتن�صاقهم الغاز امل�صيل للدموع 

بغزارة  االحتال  قوات  اأطلقته  الذي 
خال عملية االقتحام.

اأخطرت  قد  االحتال  ق��وات  وكانت 
احل��ادي  يف  الربغوثي  االأ�صري  عائلة 
ع�رش من �صباط املا�صي بهدم منزلها، 
كلية  يف  املحا�رشة  والدته  واعتقلت 
االإعام بجامعة بريزيت وداد الربغوثي 

يف االأول من اأيلول 2019.
بتنفيذ  ق�صام  االحتال  قوات  وتتهم 
ملقتل  ادت  الله  ب��رام  تفجري  عملية 

م�صتوطنني اثنني.

الحتالل يوا�سل حربه على الأ�سرى ومعاقبة ذويهم ب�ستى الأ�ساليب املتطرفة
رئي�ص هيئة �سوؤون ال�سرى واملحررين

الأ�سري �سريف النور 
قرية"  يف  النور  �رشيف  االأ�صري  اأب�رش   ، عامًا   37 قبل 
�صيدا" ق�صاء طولكرم ، ليكون  الثامن يف عائلته املكونة  
من 11 نفر بينهم 3 اإناث ، والده  تويف عام 1987 عن 
عمر يناهز اخلم�صني عامًا ب�صبب املر�س اخلبيث ، فاأكملت 
 ، الب�رش  فقدت  حتى  امل�صوار  لطيفة  املنا�صلة  الوالدة 
وخا�صة  اأوجاعها  رغم  عائلتها  وترعى  تهتم  زالت  وما 
ا�صت�صهاد اأحمد واعتقال �رشيف ، وتقول اأم وائل " ن�صا 
وترعرع يف قريتنا و�صط عائلتنا املتوا�صعة و املحافظة 
على الدين والعادات والتقاليد وامللتزمة ، ربيناه وجميع 
اإخوانه و�صقيقاته على العلم واالأخاق العالية ، ملتزمني 
و�رشيف  اأحمد  "متيز  وت�صيف   ،" ووطنيًا  واأخاقيا  دينيًا 

بروحهم الن�صالية واجلهادية العالية ، ومنذ �صغرهما ، 
االعتقال وال�صغوط  ...بعد اندالع انتفا�صة االأق�صى ، 
طارد االحتال ال�صاب اأحمد لن�صاطه ودوره يف مقاومة 
ال�صغوط  ومار�س  عائلته  ا�صتهدف  الذي  االحتال 
عليها ، فتعر�س �رشيف لاعتقال ، وتقول والدته " متيز 
اأحمد بال�صجاعة والبطولة واالإقدام ، مترد على االحتال 
ورف�س ت�صليم نف�صه ، فقد كر�س حياته للمقاومة ودومًا 
يتقدم ال�صفوف ، وعندما عجزت املخابرات عن اعتقاله 
على  لل�صغط  �رشيف  ابني  واعتقلوا  منزلنا  اقتحموا   ،
�رشيف  تعر�س   " وت�صيف   ،" نف�صه  لت�صليم  �صقيقه 
يف  يومًا   18 مدار  على  وال�صغوط  والعزل  للتحقيق 
 ، علينا  و�صغط  الأحمد  حتذير  كر�صالة  التعذيب  اقبية 

لكنه �صمد و�صربنا حتى اطلق �رشاحه ".
مطاردة واعتقال .. ا�صتمرت مطاردة اأحمد ، وعندما كانت 
عائلته تعي�س اخلوف والقلق على حياته ، اأدرج االحتال 
ابنها الثاين �رشيف �صمن قائمة املطلوبني ، وتقول " مل 
ينال ال�صجن من عزمية ومعنويات �رشيف الذي رفع راية 
الن�صال واملقاومة وتعر�س للمطاردة واال�صتهداف وجنا 
من حماولتي اغتيال وجنا بحمد الله باعجوبة "، وت�صيف 
له  الكمائن  ون�صب  االحتال ماحقة �رشيف  وا�صل   "
حتى متكن االحتال من الو�صول اليه بعد 8 �صهور من 
املطاردة ، حا�رش الع�رشات من اجلنود املنزل الذي تخفى 
فيه  واعتقلوه  بتاريخ 28/1/2005 "، وتكمل " عندما 
اعتقل االحتال �رشيف ، اح�رشوه ملنزلنا ، وطلبوا مني 
الطويل  وال�صجن  بالعزل  امامي   يهددونه  وهم  وداعه 
ال  التي  واملوؤثرة  املوؤملة  واللحظة   ، لابد  روؤيته  وعدم 
والتحقيق  بال�رشب  ابني  على  اجلنود  اعتداء   ، ان�صاها 
امليداين لبث الرعب واخلوف لدى عائلتنا "، وتتابع "  على 
الفور ، نقلوه اىل زنازين  التحقيق يف �صجن  اجللمة التي 
احتجز فيها ملدة 95 يومًا ، و�صط العزلة ومنع الزيارات 

وانقطاع اأخباره حتى نقل اىل �صجن جلبوع " .
وائل  اأم  الوالدة  معاناة   رحلة  بداأت   .. وال�صدمة  احلكم 
والتمديد  التاأجيل  بني  عام  ا�صتمرت  والتي  املحاكم  بني 
 ، عامًا   17 �رشيف  ب�صجن  �صامل  حمكمة  ق�صت  حتى   ،
وتقول " رغم حزننا واملنا ، ا�صتعدت معنوياتي وت�صلحت 
ال�صجانني  يتحدى  ب�صجاعة  ابني  ، عندما وقف  بالعزمية 
العالية  واملعنويات  االمل  باعماقي  ويبث  وي�صجعني 
ولي�س  له  احلكم  العاملني النه  لله رب  احلمد  لهم  ، فقت 
خال حماكمة   " "، وت�صيف  الباطلة  اأحكام حماكمتكم 
والقيد  ال�صجن  من  اأكرث  املوؤمل  اخلرب  و�صلنا   ، �رشيف 
واحلكم ، ا�صت�صهاد ابني اأحمد على ار�س نابل�س بتاريخ 
7/2/2006 ، فكانت حلظات �صعبة وقا�صية لنا والبني 
االأ�صري الذي عاد ل�صجنه  مثلنا م�صدومًا وم�صعوقًا بنباأ 
ا�صت�صهاد �صقيقه  الذي عجز االحتال عن اعتقاله ملدة 

5 �صنوات "  .
االأمل واحلرية ..   الر�صائل وحدها من تخفف اأمل واأوجاع 
االأ�صري �رشيف يف ظل عجز والدته املري�صة عن زيارته ، 
وكلما �صعرت بحزن و�صوق ، تطلب الوالدة ال�صابرة من 
اأحفادها تاوة ر�صائل عمهم التي تعيد لها النور واالأمل 
، فتعانقها حتى ت�صعر بروحه تازمها ، ويف اخر ر�صالة 
بخوف  ا�صعر  دوما   " قال   ، �صجنه  من  �رشيف  بها  بعث 
عليك والدتي ، ادعوا لرب العاملني اأن ميد بعمرك ويعطيك 
من عمري حتى جنتمع واأعود ملنزلنا ، العانقك واأن تكوين 
باأف�صل  واراك  واأدخل  بيديك  منزلنا  باب  لتفتحي  بخري 
ال  امل  بدون  االإن�صان     " وي�صيف   ،" و�صامة  �صحة 
ي�صتطيع حتقيق اأمنياته واأحامه ، وال اأريد �صوى العودة  
العي�س  معك والدتي ولنكون اأ�رشة �صعيدة تفرح بحياة 
التعليمي للح�صول  ، واأكمل م�صواري  احلرية والكرامة 
على �صهادة  الدكتوراه الكمل م�صواري الن�صايل بخدمة 

�صعبي ووطني  من خال العلم والتوعية " .
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عودة بطيئة ملظاهر احلياة يف دول العامل رغم تف�سي “كورونا” 

منظمة ال�سحة العاملية تدعو "لليقظة" بعد رفع 
قيود العزل

قراءة/ حممد علي
---------------- 

االثنني،  وف��اًة   830 اإعانها  وم��ع 
البلد  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  ت��ك��ون 
من  ال��ع��امل  يف  ت�������رشراً  االأك����رث 
املطلقة،  االأرق���ام  وف��ق  الفريو�س 
دون  يومية  وفيات  ح�صيلة  �صّجلت 
التوايل  على  ال��ث��اين  لليوم   900
هوبكنز.  جونز  جامعة  تعداد  وفق 
ما  معرفة  املبكر  من  يزال  ال  لكن 
االنحدارية  الوترية  هذه  كانت  ذا  اإ

. �صت�صتمر
القناع  و�صع  ب��ات  العامل،  وح��ول 
بالن�صبة  طبيعيًا  م���راً  اأ ال��واق��ي 
واعتباراً  االأ�صخا�س.  من  للعديد 
م��ن ال��ث��اث��اء، ي��ف��ر���س ارت����داء 
�صبكات  يف  والقفازات  الكمامات 

مو�صكو. يف  العام  النقل 
كما  الرو�صية  العا�صمة  تزال  وال 
خا�صعًة  العامل  يف  اأخ��رى  مناطق 
مناطق  ب��داأت  حني  يف  ع��ام،  لعزل 
تدريجيًا  خروجًا  الباد  يف  اأخ��رى 
ما  وفق  القيود،  من   ” جداً و”دقيقًا 
يف  ب��وت��ني.  ف��ادمي��ري  الرئي�س  ق��ال 
الثاثاء  �صنغافورة  ت�صمح  ثناء،  االأ
واالأع��م��ال  امل��ت��اج��ر  بع�س  بفتح 
ت�صفيف  �صالونات  مثل  التجارية 
رفع  يبداأ  اأن  املقرر  ومن  ال�صعر. 
االأمريكية  نيويورك  والية  يف  العزل 
مدينة  با�صتثناء  اجلمعة،  من  اعتبارا 

نيويورك.
ة  وطاأ حتت  ترزح  املدينة  تزال  وال 
نها  اأ ذ  اإ كوفيد19-،  وب��اء  تف�صي 
الوفيات  عدد  اإجمايل  ربع  ت�صجل 
حتى  لفًا  اأ  80 بلغ  الذي  الباد،  يف 
ن�رشتها  درا���ص��ة  وبح�صب  االآن. 
من  ل��ل��وق��اي��ة  االأم��ريك��ي��ة  امل��راك��ز 
فاإن  االثنني،  ومكافحتها  االأمرا�س 
للوفيات  العالية  االإجمالية  الن�صب 
ذار/ اآ �صهري  خ��ال  �صجلت  التي 

اأن  تك�صف  وني�صان/ابريل  مار�س 

ج��راء  الفعلية  ال��وف��ي��ات  ح�صيلة 
باالآالف. اأعلى  تكون  قد  الوباء 

اأعمى”  “تقدم   
م��دي��ن��ة  ع��ل��ى  ذل���ك  ي��ن��ط��ب��ق  وال 
نق�س  ب�صبب  ذ  اإ فقط،  نيويورك 
اأنحاء  كافة  يف  تقريبًا  الفحو�صات 
الفعلية  احل�صيلة  ت��زال  ال  العامل، 
مكتملة.  غري  والوفيات  لاإ�صابات 
القلق  اأن  يبدو  ذلك،  غ�صون  ويف 
االأم��ريك��ي  ال��رئ��ي�����س  اإىل  ت�����رشب 
ات�صاله  من  حّد  الذي  ترامب  دونالد 
اأ�صيبت  الذي  بن�س،  مايك  بنائبه 
كورونا  بفريو�س  با�صمه  املتحدثة 
متر  موؤ خال  ترامب  وقال  امل�صتجد. 
�صنتحدث  اأمر  “هذا  االثنني  �صحايف 

هذه”. احلجر  فرة  خال  رمبا  عنه 
ن���ه ي���وؤك���د م��ع��ل��وم��ات  وب����دا ك���اأ
قيد  بن�س  بو�صع  تفيد  �صحافية 
ح�صيلة  وبلغت  ال�صحي.  احلجر 
امل�صادر  اإىل  ا�صتناداً  العاملية  الوباء 
اإ�صابة  مليون   4،15 الر�صمية 
تعداد  بح�صب  وف��اة،  ل��ف  اأ و284 

بر�س. لفران�س 
لقاح،  اأو  ع��اج  غ��ي��اب  ظ��ل  ويف 
ال�صحية  الطوارئ  م�صوؤول  �صدد 
مايكل  العاملية  ال�صحة  منظمة  يف 
عرب  �صحايف  مت��ر  م��وؤ خ��ال  راي���ن 
التامة  “اليقظة  اأن  على  الفيديو 
“بع�س  اأن  واع��ت��رب  �رشورية”. 
اختارت  ي�صمها،  مل  التي  الدول” 

ب�صكل  والتقدم  عينيها  “اإغاق 
دون  ال��ع��زل،  رف��ع  ن��ح��و  اأعمى” 
حت�رش  اأن  و  اأ الوباء  ر  ب��وؤ حت��دد  اأن 
الواقع،  يف  كافية.  طبية  اإمكانيات 
االآ�صيوية  الدول  اأوىل  جتربة  حتّث 
على  للوباء  تف�صيًا  �صهدت  التي 
تعبئتها  ورغ��م  احل��ذر.  من  الكثري 
متطورة  و���ص��ائ��ل  وا�صتخدامها 
تتبع  اأج���ل  م��ن  ال��ن��ط��اق  وا���ص��ع��ة 
التي  الوقائية  والتدابري  الفريو�س 
�صجلت  ب��دق��ة،  ال�صكان  اتبعها 
ال�صني،  و�صط  يف  ووه��ان  مدينة 
ال��ت��ي ان��ط��ل��ق م��ن��ه��ا ال��ف��ريو���س، 
واالثنني.  االأح��د  جديدة  اإ�صابات 
اإ�صابات  اأي  عن  تعلن  مل  لكنها 

ء. لثاثا ا
فتكافح  اجل��ن��وب��ي��ة،  ك��وري��ا  م���ا  اأ
للوباء  ج��دي��دة  ب���وؤرة  جهتها  م��ن 
العمر  من  يبلغ  �صاب  من  انطلقت 
وماه  حانات  ع��دة  زار  عامًا   29
العامل،  يف  اأخ��رى  مناطق  ليلية.يف 
قا�صية.  العزل  رف��ع  ���رشوط  تبدو 
املثال،  �صبيل  على  باري�س  ويف 
لتناول  االث��ن��ني  ال��ع�����رشات  ه��رع 
ال�صني.  نهر  �صفاف  على  امل�رشوبات 
ال�رشطة  منعت  ل��ذل��ك،  ونتيجة 
العامة  االأماكن  يف  الكحول  تناول 

اآخر. اإ�صعار  حتى 
“كوارث كربى”   

القيود  رف��ع  ق��وب��ل  �صبانيا،  اإ يف 

اأو����ص���اط  يف  ب��ارت��ي��اح  االث���ن���ني 
العودة  من  متكنوا  الذين  ال�صكان 
�صحية  اإجراءات  و�صط  احلانات  اإىل 
رودريغيز  ماركو�س  وقال  م�صددة. 
املتو�صط  على  املطلة  تاراغونا  يف 
الفريو�س،  التقاط  دوم��ًا  “نخ�صى 
اأن  يجب  لكن  لعائلتنا،  ننقله  واأن 

جديد”. من  ونعي�س  نخرج 
املطاعم  فتح  مّت   ، اأي�صًا اأوكرانيا  يف 
و���ص��ط ت��داب��ري وق��ائ��ي��ة م�����ص��ددة، 
فاعليتها.  مب��دى  البع�س  ي�صكك 
اأحد  يف  مو�صلياين  جيورجي  وقال 
هذا  �صينقذنا  “كيف  كييف  مقاهي 

ينقذنا”. لن  القناع؟ 
الثاين  البلد  املتحدة،  اململكة  ويف 
العامل  يف  الوفيات  عدد  حيث  من 
قوبلت  املطلقة،  االأرق���ام  بح�صب 
بوري�س  ال����وزراء  رئ��ي�����س  خ��ط��ة 
من  بكثري  العزل  لرفع  جون�صون 
املعلمني  نقابة  واأكدت  االنتقادات. 
يعار�صون  امل��دار���س  ���ص��ات��ذة  اأ اأن 
ا�صتئناف  اإىل  العودة  عن  احلديث 
منًا  اآ ذل��ك  يكن  مل  “ما  ال��درو���س 

.” فعًا
ال��دول  اأوىل  اإح��دى  ال��روي��ج،  ويف 
التاميذ  اأع��ادت  التي  االأوروب��ي��ة 
التدبري  هذا  اأن  تبني  ال�صفوف،  اإىل 
الوباء.  انت�صار  زيادة  يف  ي�صهم  مل 
اأي�صًا  �صنًا  االأكرب  التاميذ  و�صيعود 

االأ�صبوع. خال  مدار�صهم  اإىل 
يف  م���رددة  اأخ���رى  دول  ت��زال  وال 
وفر�س  تركيا.  مثل  القيود،  تخفيف 
اأربعة  اإردوغان  طيب  رجب  الرئي�س 
ال�صبت  من  اعتباراً  العزل،  من  يام  اأ
�صالونات  لكن  ال��ث��اث��اء،  وحتى 
التجارية  واملراكز  ال�صعر  ت�صفيف 
دعوته  وم��ع  ب��واب��ه��ا.  اأ فتح  ب��داأت 
ق��ال  االأوق�����ات،  ك��ل  ل��ل��ح��ذر يف 
كافة  من  اأمثلة  “اأمامنا  اإردوغ��ان 
التهاون  اأن  كيف  تبني  العامل،  اأنحاء 

كوارث كربى”. اإىل  يوؤدي  قد 

بينما  بعد،  يتوقف  امل�ستجد مل  كورونا  تف�سي فريو�ص  اأن  الطبيعية رغم  اإىل احلياة  البطيئة  العامل عودته  يوا�سل 
التامة” يف  “اليقظة  اإىل  العاملية  ال�سحة  املتحدة يف حني دعت منظمة  الوليات  اليومية يف  الإ�سابات  تراجعت ح�سيلة 

العزل. قيود  مع رفع  التعامل 

دويل

با�صم  املتحدث  امل�صمارى  اأحمد  قال 
الليبى،  الوطني  باجلي�س  ي�صمى  ما 
نقل  على  عمل  الركي  “النظام  اأن 
�صورية  من  اإرهابي  ل��ف  اأ  17 نحو 
االأخرية”.  ي���ام  االأ خ��ال  ليبيا  اإىل 
مت��ر  م��وؤ يف  امل�����ص��م��اري  واأ����ص���اف 
مل�س  اأن  االثنني،  اليوم  �صحايف 
حرة  انتخابات  ع��رب  ج��اء  ال��ن��واب 
حله  ميكن  وال  ال�صعب  متثل  ونزيهة 
اأن  مو�صحا  انتخابات،  خال  من  اإال 
اجتاها  اجتهوا  النواب  بع�س  هناك 
االخباية  اأفريقيا  بوابة  اأخر،بح�صب 
املتحدث  تابع  ليبيا..  اخبار  وموقع   ،
ا�صتهدافنا  اأن  الليبي،”  اجلي�س  با�صم 

�صواريخ  بعدة  معيتيقة  لقاعدة 
للمنطقة  تهديدا  اأ�صبحت  نها  الأ
طرابل�س”  مبحيط  واملدنيني  بالكامل 
معيتيقة  ق��اع��دة  اأن  على  م�صدداً 
ع�صكرية  قاعدة  اإىل  حتولت  اجلوية، 
وذكر  الركي”.  “لاحتال  جوية 
اأ�صدرته  الذي  اخلما�صي  البيان  “اإن 
وفرن�صا  واليونان  واالإمارات  )م�رش 
وق��رب���س( ي��ع��ت��رب مب��ث��اب��ة اع���راف 
الوطني  اجل��ي�����س  ب�رشعية  دويل 
دور  حمورية  على  ويوؤكد  الليبي، 
حماربة  يف  الليبي  الوطني  اجلي�س 
اخلما�صي،  البيان  وقال  االإرهاب”. 
الركي  التدخل  اإن  �صابق،  وقت  يف 

قليمي. االإ اال�صتقرار  يهدد  ليبيا  يف 
اخلارجية  بيان  امل�صماري  ورف�س 
اردوغان،  الأحام  ورف�صه  الركية 
االأح���ام  ه���ذه  اأن  ع��ل��ى  م�����ص��ددا 
�صارة  اإ يف  ليبيا،  فى  تنتهى  �صوف 
طيب  رج��ب  ال��رك��ي  الرئي�س  اإىل 

اردوغان.
قد  الركية  اخلارجية  وزارة  كانت 
�صتعترب  انقرة  اأن  االأحد  اأم�س  اأعلنت 
ما  قائد  حفر  خليفة  امل�صري  قوات 
الليبي  الوطني  باجلي�س  ي�صمي 
م�صالح  تعر�صت  ذا  اإ �رشعية  اأهدافا 

هجمات. الأي  ليبيا  يف  نقرة  اأ
وحكومة  ت��رك��ي��ا  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 

املدعومة  الليبية  الوطني  الوفاق 
ثان/ ت�رشين  �صهر  يف  ابرمتا  دوليا 

تتعلقان  مذكرتني  املا�صي  نوفمرب 
احلدود. وتر�صيم  االأمني  بالتعاون 

كانون  �صهر  يف  اأردوغان  اأعلن  كما 
بداأت  نقرة  اأ اأن   ، املا�صي  ثان/يناير 
احلكومة  لدعم  ليبيا  يف  قوات  ن�رش 

دوليا. بها  املعرف 
من  اك��رث  منذ  قتاال  ليبيا  وت�صهد 
ماي�صمي  و  الوفاق  حكومة  بني  عام 

. الليبي  الوطني  باجلي�س 
ق/د

ن��ه  اأ اللبناين  الله”  “حزب  اأع��ل��ن 
يدقق  ومل  ك��ب��رية  خطيئة  ارت��ك��ب 
رفيق  عهد  بعد  النقدي  بالو�صع 
مهمته  اأن  اإىل  م�صريا  احل��ري��ري، 
من  وحمايتها  االأر���س  حترير  كانت 

امل�صتمرة. االإ�رشائيلية  االعتداءات 
اللبنانية  “الن�رشة”  وكالة  ونقلت 
“الوفاء  كتلة  رئي�س  ت�رشيحات 
الذي  رعد  حممد  النائب  للمقاومة” 
حلزب  بالن�صبة  التلقائية  “املهام  قال: 
العام  يف  االأر����س  حترير  بعد  الله 
القيم،  على  احل��ف��اظ  كانت   2000
احل�صد  هذا  و�صط  ال�صمود  واليوم 
ذاته  بحد  هو  ال�صغوطات  من  الهائل 

ر”. نت�صا ا
ال��ي��وم  “التحدي  اأن  رع��د  وراأى 
ال��وا���ص��ع من  م���داه  ي��ت��م��دد وي��اأخ��ذ 
خ���ال ا���ص��ت��ه��داف ب��ي��ئ��ة امل��ق��اوم��ة 
املايل  احل�صار  عرب  عليها  وال�صغط 
جتفيف  وحم���اول���ة  واالق��ت�����ص��ادي 
خماطر  مبواجهة  القوى  بناء  م�صادر 
“العدو  اأن  اإىل  م�����ص��ريا  العدو”، 
يح�صل  م��ا  ك��ل  رغ��م  ���رشائ��ي��ل��ي  االإ
تنامي  م��ن  م��رع��وب��ا  ال��ي��وم  ي��ب��دو 
لي�صت  واملقاومة  الله،  حزب  قدرات 
التفلت  اإ�رشائيل  ت�صتطيع  ولن  غافلة 

الرعب”. توازن  معادلة  من 
مموعة  “هناك  اأن  اإىل  رعد  ولفت 
ك��ب��رية م��ن ال��ق��وى م���وج���ودة يف 
هذه  اإن  قلنا  البداية  ومنذ  احلكومة 
ال�صيا�صي  فريقنا  ت�صبه  ال  احلكومة 

معها،  للتعاون  م�صتعدون  ولكن 
على  واف��ق��ت  التي  ال��ق��وى  وبع�س 
مل�س  داخ��ل  االقت�صادية  اخل��ط��ة 
وبداأت  بعبدا  لقاء  اإىل  ذهبت  الوزراء 

بالتفا�صيل”. النقا�س 
يف  ال��زخ��م  “قوة  اأن  رع��د  واع��ت��رب 
يف  كانت  االقت�صادية  ال�صيا�صات 
رفيق  الراحل  احلكومة  رئي�س  عهد 
القوى  طليعة  يف  كنا  ونحن  احلريري، 
ال�صيا�صات،  ه��ذه  عار�صت  ال��ت��ي 
احلريري  رفيق  اإغتيال  بعد  ولكن 
االنهيار  �صفري  على  البلد  اأ�صبح 
واأ�صبحنا  البلد  جلمع  ن�صعى  وكنا 
الذين  املبغ�صني  مع  حتى  نتعاون 
“حزب  اأن  اإىل  م�صرًيا  قتلنا”،  يريدون 
بعد  ما  مرحلة  يف  خطيئة  ارتكب  الله 
عن  يقال  مبا  يدقق  ومل  احلريري  رفيق 
وخل�س  البلد”.  يف  النقدي  الو�صع 
لكل  اح��رام��ي  “مع  ق��ائ��ا:  رع���د 
�صاروا  اأ الذين  االقت�صاديني  اخلرباء 
نعم  ق��ول  اأ ال�صابق،  يف  املخاطر  اإىل 
املخاطر  ه��ذه  ن�صاركهم  كنا  نحن 
جاهزة  خطة  اأحد  لنا  يقدم  مل  ولكن 
ذا  :”اإ م�صيفا  بها”،  لن�صري  ومربمة 
الإ�صقاط  يهدف  البلد  اإ�صقاط  كان 
كان  ذا  اإ ما  اأ كارثة،  فهذه  الله  حزب 
البلد  باإ�صقاط  التلويح  من  الهدف 
نا  فاأ الله  حزب  من  ورقة  انتزاع  هو 
اأحد  ي�صتطيع  لن  بو�صوح  بكل  اأقول 

منا”. ورقة  اأي  انتزاع 
ق/د

جت�����������اوزت   
ال�������والي�������ات 
ثنني  االإ املتحدة 
ل��ف  اأ  80 عتبة 
وف������اة ن��ت��ي��ج��ة 
كورونا  فريو�س 
وفق  امل�صتجد، 
جلامعة  ت��ع��داد 
هوبكنز،  جونز 

هي  ���ص��اوي��ة  م��اأ ح�صيلة  مي��ث��ل  م��ا 
ترتفع  اأن  ويتوقع  العامل  يف  االأ�صواأ 

القادمة. �صابيع  االأ خال  ب�صدة 
بلد  اأك��رث  هي  املتحدة  وال��والي��ات 
االإ�صابات  عدد  ناحية  من  مت�رشر 
عدد  االعتبار  يف  االأخذ  )مع  اأي�صا 
مدينة  و�صجلت  ال��ب��ل��د(.  �صكان 
الوفيات  رب��ع  لوحدها  نيويورك 
وميكن  ل��ف��ا(.  اأ  20 )نحو  الباد  يف 
نيويورك  يف  احل�صيلة  تكون  اأن 
وفق  اآالف،  بعدة  الواقع  من  ق��ّل  اأ
االأمريكية  املراكز  ثنني  االإ قالت  ما 
ومكافحتها.  االأمرا�س  من  للوقاية 
ال��والي��ات  ت�صجل  اأن  وي��ت��وق��ع 
 30 بحلول  وفاة  اآالف   103 املتحدة 
اإح�صاء  منوذج   20 وفق  يار/مايو،  اأ
جامعة  يف  باحثون  و�صعها  وبائي 
منذ  مرة  والأول  ما�صات�صو�صت�س. 

ح�صيلة  جاءت  بريل،  ني�صان/اأ مطلع 
وفاة،  األف  عتبة  حتت  االأحد  الوباء 
 24 خ��ال  وف���اة   776 بت�صجيل 
جونز  جامعة  اأرق���ام  وف��ق  �صاعة، 
املبكر  من  ي��زال  ال  لكن  هوبكنز. 
االنخفا�س  ه��ذا  ك��ان  اإن  احل�صم 
يف  ال��وب��اء  وت��راج��ع  �صيتوا�صل. 
جديدة  بوؤر  ظهرت  لكن  نيويورك، 
العا�صمة  م��ن��ط��ق��ة  غ���رار  ع��ل��ى 
هوبكنز  جونز  ف��ادت  واأ وا�صنطن. 
بلغ  الباد  يف  االإ�صابات  عدد  اأن 
تعافى  ل��ف��ا،  اأ و340  مليون  نحو 
الرئي�س  وقال  لفا.  اأ  216 نحو  منهم 
االإثنني  ترامب  دون��ال��د  االأم��ريك��ي 
قدرة  “طورنا  بي�س  االأ البيت  من 
العامل”،  يف  لها  مثيل  ال  فح�س 
اختبار  “9 مايني”  اإجناز  اإىل  م�صريا 

الباد. يف 
ق/د

التخاذل  يف  م��ع��اًن��ا  اإ ن���ه  اأ حمللون  ي��ق��ول 
الربامج  وتنفيذها  اخلليجّية  االأنظمة  من 
مع  التطبيع  على  ت�صاعد  التي  والفعالّيات 
االإ�رشائيلّيون  حلفاوؤهم  ف�صحهم  ال�صهاينة، 
حول  �صحفّية  تقارير  ن�رشهم  خ��ال  م��ن 
الكيان  ب��اإج��راءات  االأنظمة  تلك  ���ص��ادة  اإ
منه  طلبت  كما  كورونا،  من  للوقاية  املحتّل 

اجلائحة. هذه  كبح  يف  امل�صاعدة 

بو�صت«  »جريوزاليم  �صحيفة  قالت  فقد 
االأع�صاء  ال��دول  ن�صف  ّن  اإ اال�رشائيلية 
�صابيع  االأ خال  طلبت  التعاون  مل�س  يف 
معلومات  على  احل�صول  الكيان  من  االأخرية 
اأبدى  االأخري  ّن  واأ كورونا،  انت�صار  ملواجهة 

م�صاعدته. لتقدمي  ا�صتعداده 
»منظمة  رئي�س  ع��ن  ال�صحيفة  ونقلت 
�صناير،  مارك  احلاخام  دي��ان«  االأ بني  احل��وار 

ال��دول  يف  وا���ص��ع��ة  ع��اق��ات  يقيم  ال���ذي 
الدول  هذه  يف  قادة  �صمع  نه  اإ قوله  اخلليجية، 
مواردنا  »مع  نه  اإ االأخرى  تلو  مرة  يقولون 
باإمكاننا  االإ�رشائيلية،  والتجديدات  وثرائنا 
بهذا  وا  راأ ّنهم  اأ مو�صًحا  ودواء«،  لقاح  �صنع 
الكيان  وبني  بينهم  للتعاون  فر�صة  الوباء 
عن  نقًا  ال�صحيفة  واأ�صافت  ال�صهيويّن. 
م�صت�صفى  يف  الدولّية  الدائرة  ومدير  �صناير 

البحرين  ّن  اأ ربان،  يوئيل  الدكتور  »�صيبا«، 
اه��ت��م��اًم��ا  ب��دت��ا  اأ اخ���رى  خليجية  ودول���ة 
اإ�رشائيل  رّد  وطرق  الطبية  »بالتجديدات 
االإج��راءات  ّن  اأ علًما  الوباء«  انت�صار  على 
ملواجهة  ال�صهيويّن  الكيان  ق��ّره��ا  اأ التي 
من  انتقادات  حمل  كانت  كورونا  انت�صار 

ومتنّوعة. عّدة  ودولّية  حملّية  جهات  جانب 
عر�س  الكيان  ّن  اأ اإىل  وربان  �صناير  ولفت 

اأي  البحرين  ومنها  اخلليجّية  ال��دول  على 
ات�صاالت  وحتى  ليها،  اإ يحتاجون  م�صاعدة 
طواقم  اإر���ص��ال  و  اأ وممّر�صات  اأط��ّب��اء  بني 
اللوجي�صتّية،  اخلربات  يف  والتعاون  ليهم  اإ
م�صاعدة  اأي  �رشور  بكّل  »�صنمنح  م�صيفني 

جلرياننا«. توفريها  باإمكاننا 
ق/د

اأحالم اأردوغان �ستنتهي يف البلد

امل�سماري: تركيا نقلت 17 األف اإرهابي من �سورية اإىل ليبيا خالل الأيام الأخرية 

يوؤكد اأن اإ�سرائيل “مرعوبة” من تطور قدراته الع�سكرية

 “حزب اهلل” يعرتف بارتكابه “خطيئة 
كربى” يف لبنان بعد عهد احلريري 

اأمريكا تتجاوز عتبة 80 األف وفاة نتيجة “كورونا” 

ترامب يوؤكد تطوير الفح�ص واإجناز 9 
ماليني اختبار

تطبيع دول اخلليج ي�سل اإىل طلب امل�ساعدة من ال�سهاينة!



الإربعاء 13 ماي 2020 م املوافق
لـ 20 رم�سان 1441 هـ - العــدد 1998

الثقايف 12امل�سهد 
املاي�سرتو حمودة دحمان الأدراري يف حوار ل"التحرير":

و�سعت مقاطع مو�سيقية يف قناتي على اليوتوب 
و�سفحتي على الفاي�سبوك للرتفيه على الأقارب 

واملواطنني

الرحمن عبد  بلوايف 
---------------- 

حمودة  هو  من  التحرير:بداية 
اأخرى حدثنا عن  اأو بعبارة  دحمان، 

حتى  اأنت  تراها  كيف  �سخ�سيتك 
اجلمهور؟ عليك  يتعرف 

من  الرحمان  عبد  اأو  دحمان  حموده 
متزوج  اأدرار،  باأولف   1959 مواليد 
عدة  تقلدت  اأط��ف��ال،  الأربعة  واأب 
منها،  والتعليم  الربية  يف  منا�صب 
الربية  �صتاذ  واأ فرن�صية  لغة  مدر�س 
كلفت  الربية،  م�صت�صار  املو�صيقية، 
مو�صيقية،  الربية  مفت�س  مبهمة 
م��ك��ل��ف،  ث��ان��وي��ة  م��دي��ر  ك���ذا  و 
مكتب  ورئ��ي�����س  متو�صطة  م��دي��ر 
الربية  ملديرية  الثقافية  الن�صاطات 

فنية.  عائلة  ومن  ملحن  و  مطرب 
و�سيافة  كرم  بيت  التحرير:بيتكم 
بيت فن ومو�سيقى  اأن يكون  قبل 

وعن  عائلتكم  كرم  عن  حتدثنا  فبما 
املو�سيقية؟ عائلتكم 

بيت  ق�����ص��د  اأ و  ال��ع��ائ��ل��ي،  بيتنا 
زاوي��ة  نه  باأ معروفا  ك��ان  ال��وال��د،  
القرن  �صتينات  منذ  ال�صيف  تاأوي 
جميع  توافد  مقر  كان  نه  الأ املا�صي 
الوطن  والي��ات  كافة  م��ن  النا�س 

باحموده.  زاوية  عليه  ويطلق 
املوهبة  فيك  اأكت�سف  التحرير:من 
تاأثرت يف دخولك  املو�سيقية ومبن 

املو�سيقى؟ لعامل 
الكرام،  اإخوتي  و  لله  رحمه  ب��ي  اأ
و  ال��ف��ن��ان��ني  م��ن  بكثري  ث���رت  وت���اأ
ع��امل  يف  امل��ل��ح��ن��ني  و  امل��ب��دع��ني 
فريد  فخري،  ك�صباح  املو�صيقى 
ريا�س   ، هيام  بان،  فهد  االأطر�س، 
حممد  فريوز،  كلثوم،  اأم  ال�صنباطي، 

 . عبدو
لك  بداية  اأول  كانت  التحرير:متى 

مع هذا الفن ويف اأي �سنة بداأت 
املو�سيقية  الآلت  وماهي  العزف 

اآلة  اأف�سل  التي تعزف عليها وما هي 
قلبك؟ اإىل  منها 

�صبعينات  يف  كانت  بداياتي  اأول 
ته  بداأ فقد  العزف  ما  اأ املا�صي  القرن 
عمري  من  �صنة   16 بلغت  عندما 
كلها  الوترية  اآالت  على  اأعزف  كنت 
اإىل  اأحبها  من  و  والقيتارة...  ككمان 

العود.  لة  اآ قلبي 
الأول يف  معلمك  التحرير:من هو 

واملو�سيقى؟ الغناء 
تعلمت  االب��ت��دائ��ي��ة  امل��در���ص��ة  يف 
يو�صف  �صتاذ  االأ عند  وبعدها  الغناء، 

اجلنوب. نغام  اأ فرقت  يف  قلوم 
توؤديها  التي  التحرير:الأغاين 
من  نابعة  ق�سائد  هي  وتلحنها 

غريك  ق�سائد  اأو  ال�سعرية  قريحتك 
ال�سعراء؟ من 

من  اأغلبها  دي��ه��ا  وؤ اأ التي  االأغ��اين 
جزائرية  و  مغربية  و  عربية  طربيات 
م�صتوى  على  معروفني  للفنانني 
ع��امل��ي ووط��ن��ي م��ث��ل: دري��ا���ص��ة و 
عبد  ع��ب��دو  حممد  ر���ص��دي  حممد 
و  دكايل  و  كلثوم  اأم  بلخياط  لهادي 
االأغاين  عن  اأما  العربية،  املو�صحات 
طابع  ذات  فاأغلبها  حلنتها  التي 
الوطنية  الربوية  نا�صيد  واالأ حملي، 
و  الغنائية  االوب��ريات  و  والدينية 
و  كلماتي  من  هو  ما  منها  بع�س 
ل��روي  ك��ا  �صعراء  ع��دة  م��ن  االآخ��ر 
عبد  �صب  مي���اين،  قو�صي  ط��اه��ر، 

الكرمي.  عبد  طويل  رحمان، 
تعلمت على  التحرير: من خالل من 

اأعمالهم يف  اأو من تابعت  اأيديهم 
الذي  من  والتلحني  املو�سيقى  جمال 

تاأثرت به اأكرث منهم وله وقع يف 

؟ نف�سيتك
يد  على  العلمية  املو�صيقى  تعلمت 
�صتاذ  االأ املو�صيقى  باملعهد  �صاتذة  اأ
�صتاذ  االأ و  ح�صني  احمد  امل�����رشي 
قلوم  ي��و���ص��ف  و  ب��وزي��ان  ق��وي��در 
الأحل��ان  وك���ان   ، غ��ريه��م  واآخ����رون 
و  دك��ايل  و  االأط��ر���س  فريد  الفنان 
على  كبري  ث��ر  اأ �صنباطي  ري��ا���س 

املو�صيقى.  م�صاري 
العديد  اأقامت  اأنك  التحرير:ل�سك 

يف  و�ساركت  الفنية  ال�سهرات  من 
ورمبا  والوطنية  املحلية  املهرجانات 

اأول  الدولية، حدثنا عن  حتى 
وعدد  فيها  �ساركت  فنية  �سهرت 

الآن  حتى  اأقامتها  التي  ال�سهرات 
املهرجانات  يف  م�ساركتك  وعن 
والدولية؟ والوطنية  املحلية 

املا�صي  القرن  ال�صبعينات  من  نعم، 
ال  وبالتايل  الفن  مع  نا  واأ يومنا  اإيل 
به  قمت  ما  كل  اإح�صاء  اأ�صتطيع 
دولية،  مهرجانات  على  و�صاركت  
الطبعات  م��ن  وال��ع��دي��د  ووط��ن��ي��ة 
اأول  ب��ني  وم��ن   ، املحلية  الثقافية 
و�صباب  اأحل��ان  يف  كانت  �صهراتي 
ذاع���ة  ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ب��ث ع��ل��ى االإ
التي  ال��دول  ب��ني  م��ن  و  الوطنية، 
كوبا  بها،  مهرجانات  يف  �صاركت 

ملانيا.  اأ و  ا�صبانيا  فرن�صا 
كم عدد  التلحني  التحرير:يف جمال 
التي حلنتها ؟ وهل حظيت  الأغاين 

بجوائز يف هذا املجال؟
عما   90 ق��دم��ت  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
اأغاين  و  وطنية  نا�صيد  اأ بني  ما  فنيا 
التي  اجلوائز  ومن  حملية،  و  عربية 
جائزة  بها  افتخر  و  عليها  حت�صلت 
العود  ل��ة  اآ على  العزف  يف  االأوىل 
 ،1979 �صنة  العا�صمة  اجلزائر  يف 
و   1980 �صنة  وطنية  ن�صودة  اأ و 
و�صباب  اأحلان  يف  م�صاركتي  بعدها 
 ،1988 �صنة  الوطني  التلفزيون  يف 
م�صاركات  يف  اأخ��رى  جوائز  وعدة 
عليها  حت�صلت  جائزة  اآخر  و  وطنية 
الوطنية  ن�صودة  لاأ الوطني  الو�صام 
العزيز  ع��ب��د  ال��رئ��ي�����س  ط��رف  م��ن 
ب��اجل��زائ��ر   2016 �صنة  بوتفليقة 

 . �صمة عا
فرقتك  عن  التحرير:حدثنا 

مدى  وما  تاأ�س�ست  ومتى  املو�سيقية 
ووطنيا؟ حمليا  معها  اجلمهور  جتاوب 

من  ال�صتينيات  يف  الفرقة  تاأ�ص�صت 
الفرقة  كانت  بحيث  املا�صي  القرن 
ب�صدى  حظيت  ن����ذاك  اآ ال��وح��ي��دة 
اأدخلت  ن��ه��ا  الأ كبري  وطني  حملي 
يف  الفلكلورية  اآالت  م��ن  بع�س 

اجلزائرية  املحلية  االأغنية 
ال��ت��ح��ري��ر:م��ن ك��ان ل��ك ���ص��ن��دا يف 

الفنية؟ م�صريتك 
اإخ��واين،   عموما،  الكرمية  العائلة 
خ�صو�صا  و   ال��ق��ادر  عبد  اح��م��د، 

حموده. حممد 
م�ساريعك  هي  ما  التحرير: 

؟ مل�ستقبلية ا
والية  يف  مو�صيقية  مدر�صة  فتح 
االأعمال  من  العديد  وت�صجيل  اأدرار، 
حول  موا�صيعها  تدور  التي  الفنية 
فل�صطني  ال�صقيق  الوطن  و  الوطن 
اوب��ريات  و  االجتماعية  ف��ات  االآ و 

وطنية.  و  حملية 
كباقي  اجلزائر  دولتنا  التحرير:متر 

دول العامل بجائحة كورونا، ويف 
والإجراءات  ال�سحي  ظل احلجر 

كورونا  فريو�ص  من  للوقاية  املتخذة 
اإبداعاتك  19، ما هي  كوفيد 
احلجر  اإجراءات  من  للتخفيف 

ال�سحي؟
و���ص��ع��ت ال��ع��دي��د م���ن م��ق��اط��ع 
اليوتوب  على  قناتي  يف  املو�صيقية 
ال��ف��اي�����ص��ب��وك   ع��ل��ى  ���ص��ف��ح��ت��ي  و 
واملواطنني  ق��ارب  االأ على  للرفيه 
املحلية  اأغنيتي  يل  و  االأ�صدقاء  و 
عن  مو�صوعها  كان  التي  االأخ��رية 
من  كانت  وال��ت��ي  ك��ورون��ا  جائحة 

كلماتي.  و  تلحيني 
املواطنني  تن�سح  التحرير:مباذا 

كورونا؟ فريو�ص  من  للوقاية 
و  م��ن��ازل��ه��م  يف  ي��ب��ق��وا  اأن  مت��ن��ى  اأ
فقط،  و  لل�رشورة  يكون  خروجهم 
ويتبعوا  ال��ك��م��ام��ات  ي�صعوا  و 
ي��ت��ج��ن��ب��وا  و  ال���وق���اي���ة  و���ص��ائ��ل 
و  ي��غ��ريوا  و  العناق  و  امل�صافحة 
و  ال�صلبية  العادات  من  يتخل�صوا 
يوثق  لكي  فر�صة  هذه  و  ال�صيئة 
ويدعوا  خالقه  مع  عاقته   ن�صان  االإ
هذا   يزول  اأن  و  املر�صى   الإخوانهم 
بقاع  و���ص��ائ��ر  اجل��زائ��ر  ب��ادن��ا  عنا 

لله. �صاء  اإن  االأر�س 
لهذا  كختام  اأخرية  التحرير:كلمة 

احلوار 
لكافة  و  لكم  �صكري  و  اأوجه حتياتي 
ولوطننا  امل��واط��ن��ات  و  امل��واط��ن��ني 
ل�صباب  و  فل�صطني   ال�صقيق  الثاين 
لهم  ن�صيحتي  و  خ�صو�صا  وطني 
ال�صخ�صية  بقدراتهم  يوؤمنوا  باأن 
اأحامهم  حتقيق  على  يعملون  و 
التوفيق  واأمتنى   ، اأهاليهم  م��اين  اأ و 
القادمة  الأعمايل  النجاح  و  وال�صداد 
اأنوي  التي  م�صاريعي  خ�صو�صا  و 
يزول  اأن  و  الله  �صاء  اإن  بها  القيام 
اأمتنى  كما  كافة  العامل  من  الوباء  هذا 
التوفيق  حاورتني  ال��ذي  ن��ت  اأ لك 
ورحمة  عليكم  �صام  و  والنجاح، 

وبركاته. الله 

اأطربت  و  بل  الأدراريني فقط،  التي مل تطرب  املو�سيقية  باإبداعاته  الفني  املاي�سرتوالذي ذاع �سيته  حمودة دحمان 
اجلزائريني وحتى من خارج اجلزائر، فهو املربي و املعلم و الأ�ستاذ و املو�سيقار و امللحن الأدراري، الذي اأحب فنه 

فيه.  فاأبدع 

مليكة  الثقافة  وزي��رة  �صاركت   
ا�صتثنائي  مت��ر  م��وؤ يف  دودة  ب��ن 
له  دع��ت  ال��ع��رب  الثقافة  ل���وزراء 
الثقافة  و  للربية  العربية  املنظمة 
عرب  ذلك  و  "االألك�صو"  العلوم  و 
وفق  بعد  عن  املرئي  التحادث  تقنية 
دودة  بن  للوزارة.وعر�صت  بيان 
اجلزائر  "مبادرات  االإط��ار  هذا  يف 
عرب  الثقايف  الن�صاط  تفعيل  يف 
االأزمة  ظل  يف  االفرا�صي"  العامل 
برمته  متت  وما  الراهنة  ال�صحية 
م��ن ن�����ص��ط��ات ث��ق��اف��ي��ة وف��ن��ي��ة و 
من�صات  عرب  افرا�صية  حما�رشات 

"اتخاذ  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ت��وا���ص��ل 
للفنانني"  مرافقة  وتدابري  اإجراءات 
امل��ت�����رشري��ن م���ن ال���وب���اء وف��ق��ا 
باملنا�صبة  الوزيرة  تقدمت  للبيان.و 
"�رشورة  ح��ول  واآراء  باقراحات 
ثقافية  اإلكرونية  من�صات  ن�صاء  اإ
الثقايف  املحتوى  توزيع  و  لن�رش 
م�صاركة  مت��ر  امل��وؤ العربي".وعرف 
العربية  الدول  جلامعة  العام  االأمني 
البلدان  من  الغيط ووزراء  بو  اأ اأحمد 

اليون�صكو. ملنظمة  ممثل  و  العربية 
ق/ث

يو�صف  اجل��زائ��ري  ال��ك��ات��ب  ت��وج 
الأدب  "قنرب  ب��ج��ائ��زة  ب��ع��ل��وج 
والتي  الق�صة  ف��رع  يف  الطفل" 
لثقافة  املح�صن  م��رك��ز  ينظمها 
ال��ط��ف��ل ب��ال��ع��راق ح��ي��ث اأع��ل��ن 
مبا�رش  بث  خال  الفائزة  االأ�صماء 
حفل  ل��غ��اء  اإ بعد  التلفزيون  على 
ظ��روف  ب�صبب  اجل��وائ��ز  ت��وزي��ع 
�رشح  م��ا  ح�صب  ال�صحي  احلجر 
امل�صابقة   عرفت  قد  الكاتب.و  به 
يف  عمل   500 م��ن  اأك��رث  تناف�س 
الق�صة  ال�صعر،   ( الثاثة  فروعها 
تتويج  وج��اء  امل�صورة(  والق�صة 
فرع  يف  الف�صي  بالدرع  الكاتب 
فائزين  مموعة  �صمن  الق�صة، 
م��ن ال���ع���راق، ���ص��وري��ا وم�����رش، 
املتوجة  االأع��م��ال  طباعة  و�صيتم 
العلوية،  العتبة  من�صورات  �صمن 
وت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى ن��ط��اق وا���ص��ع 
املطالعة  لت�صجيع  م�رشوع  �صمن 
يو�صف  و  �رشح  و  االأطفال.  لدى 
�صعادته   عن  تتويجه  عقب  بعلوج 
تاأتي  نها  واأ خا�صة  اجلائزة   بهذه 
واأ�صاف  العراق  هو  اأدب  بلد  من 
"بقدر  للجائزة:  ت�صلمه   بخ�صو�س 

اأ�صفي  بقدر  بالتتويج،  �صعادتي 
اجلائزة،  توزيع  حفل  ل��غ��اء  اإ على 
اجرب  مم��ا  ال�صحي  احل��ج��ر  ب�صبب 
توزيع  حفل  لغاء  اإ على  املنظمون 
االكتفاء  و  الفائزين  على  اجلوائز 

الربيد".  عرب  الدرع  باإر�صال 
تتويج  اأول  لي�س  هذا  اأن  يذكر  و 
مال  يف  بعلوج  يو�صف  للكاتب 
فاز  وان  �صبق  حيث  الطفل،  اأدب 
اجلزائر  وخارج  داخل  جوائز  بعدة 
جائزة  منها  وامل�رشح،  الق�صة  يف 
 2012 العربي  بداع  لاإ ال�صارقة 
من  بجوائز عدة  اجلزائر  فاز يف  كما 
2013،و  اخلّيام  نادي  جائزة  بينها 
 2014 اجلمهورية  رئي�س  جائزة 
العربية  الهيئة  جائزة  جانب  اإىل 
عدة  للكاتب  2018.و  للم�رشح 
ن�س  "املظلة"  منها  اإ���ص��دارات 
مب�رش   2017 يف  �صدر  م�رشحي 
م�رشحي  "ن�س  ما  يوما  �صاأطري  ،"و 
2016 و  االأطفال �صدر باجلزائر يف 
"ديناميت  بعنوان  �صعرية  مموعة 
التي   " العا�صفة  قبل  ما  /ر�صائل 

2013 �صنة  اجلزائر  يف  �صدرت 
ق/ث

وزيرة الثقافة ت�سارك يف موؤمتر 
ا�ستثنائي عن بعد لوزراء الثقافة 
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بع�ص ما َمرَّ به ال�سيعة من �سراعات بعد غيبة اإمام زمانهم

م�ساهمات الإربعاء 13 ماي 2020 م املوافق13
لـ 20 رم�سان 1441 هـ - العــدد 1998

�سياع مكا�سب الرئي�ص الأمريكي
اأع��رف  ال  اأن  ميكن  ال 
بقوة الرئي�س االأمريكي 
دونالد ترامب يف مال 
االقت�صاد فكل �صيء يف 
البطالة   ، حت�صن  عهده 
مل  ل��درج��ة  انخف�صت 
عقود  عدة  منذ  ت�صلها 
التي  وال�صناعات   ،
االنهيار  على  قاربت 
ن��ف��خ ف��ي��ه��ا ال����روح ، 
له  املناف�صة  وال���دول 
حرب  يف  معها  دخ��ل 

كال�صني وكندا واملك�صيك واحلق يقال باأنه انت�رش ورفعت هذه 
اأن مرغ انفها  الدول  الراية البي�صاء ور�صخت مرغمة له بعد 
بالراب . ما حدث هو هذا الوباء الذي قلب كل املوازين را�صا 
اأدراج  ترامب  دونالد  الرئي�س  جهود  كل  وذهبت   ، عقب  على 
الرياح بني ع�صية و�صحاها ، وبات يف و�صع ال يح�صد عليها 
بتاتا ،على الفور قرر الرئي�س دونالد ترامب اتخاذ حزمة قرارات 
ال تعد وال حت�صى لدعم االإقت�صاد واملواطن االأمريكي يف هذه 
الظروف احلرجة ، واأ�صبح يف كل جل�صاته التي يعقدها متعب 
يت�صيد كل كلمة  واالإعام  بل وت�رشيحاته مهزوزة  ومنهك، 

يقولها ويقف له باملر�صاد .
االأمور ال تب�رش باخلري فال�صني قررت رد له ال�صاع �صاعني بعد 
اأن و�صف الرئي�س االأمريكي الوباء باأنه "الوباء ال�صيني " ،وباأن 
ال�صني ال متتلك ال�صفافية وامل�صداقية ومل تكن �صادقة منذ بداأ 

الوباء واإال ملا كنا و�صلنا اإىل هذا احلال .
يف  االأمريكي  الرئي�س  حليف  يكون  �صوف  الف�صل  باإعتقادي 
واحلكم  باالنتخابات  الفوز  حلمه  ،وباأن  القادمة  قراراته  كل 
بوالية ثانية بات من �صابع امل�صتحيات ، ولهذا اأ�صبح �صغوف 
ومتلهف الأن يجد علماء الطب حول العامل  لقاح اأو دواء لهذا 
، فحينها �صوف  املياه ملجاريها  اللعني لعل وع�صى تعود  الوباء 
و�صاهم  ماديا  بلده  اأبناء  ودعم  اقت�صاده  مع  وقف  باأنه  ي�صف 
فقط  ال�صماء  رب  عند  علمه  وهذا  لهم  عاج  اإيجاد  يف  اأي�صا 

ال غري  .

�سفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�سايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، الجتماعية منها ، الثقافية وال�سيا�سية، 
journalaltahrir@gmail.com   :فعلى كل  من يريد امل�ساهمة مبو�سوع ، مقال، فكرة اأن ير�سلها لركن م�ساهمات   على اميايل التحرير

و بنّي  �صاحب الدرا�صة اأ�صباب انق�صام 
حمافظ  جناح  جناحني،  اإىل  ال�صيعة 
موايل  جناح  و  ب  التع�صّ درج��ة  اإىل 
تعود  االأ�صباب  اأن  قال  و  للمخالفني، 
مبدار�س  ال�صيعة  فقهاء  اختاط  اإىل 
املخالفني و تداول طريقتهم ، و من هنا 
ظهرت مدر�صة الراأي و االإجتهاد تظهر 
يقول �صاحب   ، ال�صيعية  ال�صاحة  على 
الكتاب اأن فقهاء االإمامية انحرفوا بعد 
انفتاحهم على فقهاء املخالفني، ف�صاروا 
يق�صد  و  مبناهجهم،  تاأثروا  و  خلفهم 
باملخالفني اأهل ال�صنة كالغزايل ، حممد 
عبده، �صيد قطب، القرطبي و ابن عربي 

و غريهم.
 و يو�صح الكاتب مدى اختاف علماء 

كما  القراآن  معاين  تف�صري  يف  ال�صيعة 
النباأ، فمنهم من  هو مذكور يف �صورة 
قال  و  القيامة،  يوم  يعني  النباأ  اأن  قال 
اعتربوها  اآخرون  و  القراآن،  اأنه  البع�س 
التوحيد  من  الدين  اأ�صول  اإىل  اإ�صارة 
حتى املعاد، يف حني راأى بع�س ال�صيعة 
االإمامية،  و  الوالية  هو  بالنباأ  املراد  اأن 
اأبي  عن  االأحاديث  ببع�س  ا�صتدلوا  و 
النبي  اأن  الر�صى،  مو�صى  بن  احل�صن 
قال لعلي: يا علي اأنت جنة الله و اأنت 
العظيم"  "النباأ  اأنت  و  الله  اإىل  الطريق 
اإمام  واأنت  امل�صتقيم،  ال�رشاط  اأنت  و 
قال:  اأن  املوؤمنني..اإىل  اأمري  و  امل�صلمني 
فمن  اأّمتي،  على  خليفتي  اأنت  علي  يا 
املدر�صة  على  االإن��ف��ت��اح  ه��ذا  نتائج 
من  "االإجتهاد"  باب  فتح  هو  ال�صنية 
قبل فقهاء ال�صيعة و هو املرادف للراأي 
ال�صيعة  اأئمة  بع�س  اأن  اإال  القيا�س،  اأو 
االإجتهاد  فكرة  يعار�صون  ك��ان��وا 
ليبطلون القيا�س و االإ�صتح�صان بعدما 
وب خفي، و  ِمْكرجُ باأنه  القيا�س  و�صفوا 
منهم عبد الله بن عبد الرحمن الزبريي.
االأئمة  من ع�رش  املعار�صة  ا�صتمرت   
حيث  الهجري،  ال�صابع  القرن  حتى 
مفهوم  اإىل  االإج��ت��ه��اد  مفهوم  تغري 
هذه  لكن  االإجماع،  يكون  حتى  اأو�صع 
ما  اإذا  حول  جدال  اأحدثت  النقا�صات 

الغيبة  زمن  يف  يتحقق  االإجماع  كان 
الكربى، و قيل اأنه متعذر لتعذر ظهور 
البع�س  الثاين ع�رش، فيما ذهب  االإمام 
ذلك  يف  ذهب  كما  االإجتهاد  ببطان 
ال�صيد املرت�صى، فقد كانت وجهة نظره 
العمل  عندهم  يجوز  ال  االإمامية  اأن 
االإجتهاد،  كما  الراأي و ال  بالظن و ال 
ال�صيعة   بع�س  تاأثر  اإىل  الكتاب  يلفت 
و  العرفان  م�صمى  حتت  بال�صوفية 
الفرق  ه��ذه  �صارت  حيث  ال�صلوك، 
يف  للدر�س  حلقات  تعقد  ال�صيعية 
اروقة احلوزات ال�صيعية لدرا�صة كتب 
املكية  الفتوحات  الت�صوف مثل كتاب 
الإبن عربي النا�صبي، و قد لقي كتابه 
انتقدوا  الذين  ال�صيعة،  فقهاء  تهافت 
�صارعلى  الذي  اخلميني  االإمام  باملقابل 
نهج احلّاج و �رشح بالقول: اأنا احلق و 
ملواجهات  فتعر�س  الله،  انه  يعني  هذا 
عنيفة اإىل حد تكفريه و اتهامه بالكفر 

و الزندقة .
اأنه  كمثال  عربي  ابن  عن  املعروف  و 
مالكي املذهب ، هاجر من االأندل�س اإىل 
اأبرز  من  كان  و  فيها،  �صكن  و  ال�صام 
املخالفني الأهل البيت، و يقول ب�صالة 
ال�صيعة عموما و االإمامية باخل�صو�س، 
علمائها  و  ال�صيعة  فقهاء  ان  الغريب 
من  فيه  ورد  ما  رغم  بالكتاب  اأغرموا 

�صتم،  اإىل  تتحول  اأن  تكاد  انتقادات 
الرواف�س  ي�صف  املثال  �صبيل  فعلي 
من ال�صيعة باخلنازير، و ين�صب ف�صائل 
اّدعى  اأنه  كما  غريهم،  اإىل  البيت  اأهل 
اإىل  دعاه  اأن  و  املنام  يف  الله  راأى  انه 
اأو  "النبوة"  يعلن  كاأنه  و  العباد،  ن�صح 
اأعلن  اأنه خليفة مو�صى يف االأر�س، و 
كان  باملقابل  البيت،  باأهل  يوؤمن  ال  اأنه 
و  الفل�صفة  حترمي  البيت  اأه��ل  موقف 
"العرة"  اأحاديث  خال  من  الت�صّوف 
الفرق  ي�صفون  البيت  اأهل  كان  فقد   ،
لذا  و  الدين،  قواعد  مبخربي  ال�صوفية 
ال�صيعية  املدار�س  بني  خافات  وقعت 
كما  اأو  املحدثني  مدر�صة  ال�صيما 
مدر�صة  و  االإخ��ب��اري��ني،   ي�صمونهم 
عن  اأجنبية  عّدوها  التي  االأ�صوليني 
منهج اأهل البيت و اأ�صحابهم، و تاأزمت 
الكامية بني  بعد احلرب  اأكرث  العاقة 
هددت  التي  "الوهابية"  و  ال�صيعة  اأهل 
النجف  يف  لل�صيعة  املقد�صة  االأماكن 
املريزا  ظهور  بعد  خا�صة  كرباء،  و 
ال�صانع  عبد  بن  النبي  عبد  بن  حممد 
االإخباري الذي مثل املدر�صة االإخبارية 
يف تلك الفرة، و و�صول جعفر كا�صف 
الغطاء اإىل من�صب اجلعفرية االأ�صولية 
حيث و�صلت االأمور اإىل غاية االإغتيال 

و الت�صفية اجل�صدية.

متهم اإىل اأجنحة مت�سارعة فكرة الجتهاد ق�سرّ

هذا ما جاء يف كتاب الأ�ستاذ ح�سني علي الطفيلي خادم اأهل البيت بعنوان: "بني و�سيتني" و�سلتني ن�سخة منه ب�سيغة الـ: pdf،  وهو 
عبارة عن درا�سة ا�ستدللية مل�سار اأهل البيت  و ما مررّ به ال�سيعة من �سراعات بعد غيبة اإمام زمانهم و ت�ستت كلمتهم و ابتعادهم عن 

منهج املع�سومني، مقدما فيه و�ساياهم اأي و�سايا املع�سومني، معتمدا على اأحاديث كبار فقهاء ال�سيعة. 

طبعا ال ميكن ف�صخ العاقة بني احلداثة واالأدب، 
لكن احلداثة بجوهرها مل تبداأ كظاهرة اأدبية. ان 
العرب،  احلداثة  فكر  اأ�صحاب  ي�صغل  ما  اأكرث 
الذين ولدوا وتثقفوا باإطارها واأ�صحت ت�صكل 
عاملهم الفكري وقاعدة وعيهم االجتماعي، هي 

ال�صاحة االأدبية، اأي ما يخ�س الثقافة العربية.
مل نتفق بعد، يف ثقافتنا العربية، على تعريف 
على  نف�صه  فر�س  الذي  املفهوم  لهذا  دقيق 
متمع �صبه قبلي، او قبلي متاما، ت�صيطر عليه 
املا�صوية، ويبدو احلديث عن احللم الذي يراود 
التي  املا�صوية  من  للتخل�س  العرب،  املثقفني 
اآفاق  نحو  العربية  املجتمعات  انطاقة  تعيق 
ح�صارية جديدة، بعيد عن التحقيق، بدل ذلك 
يتعمق االبتعاد بل ون�صهد يف االآونة االخرية، 
واالرهاب،  دينية  تيارات  بني  االلتحام  ازدياد 
اأي العودة اىل القبلية والتع�صب، وما ي�صغل 
من  احل��د  امن��ا  العمران  لي�س  العربي  العامل 

التطرف والعنف الدموي.
تف�صريات  اع��ط��وا  ال��ع��رب  املثقفني  بع�س 
�صطحية وميكن القول �صكلية ملفهوم احلداثة، 
اي  وال�صفافية"،  "االختزال  انها  مثا  بالقول 
من  بعنا�رش  فل�صفية  فكرية  مفاهيم  يقرنون 
التاريخية  للجذور  التطرق  دون  االأدب،  عامل 
للحداثة من اجل فهم القاعدة املادية والفكرية 

التي ن�صاأت عليها.
اللغوية  التعريفات  من  وغريه  التعريف  هذا 
التي تفتقد للمعرفة، مل تاأخذ باالعتبار جوهر 
واحلياة،  والفكر  االدب  احلداثة يف  ان  احلداثة. 

لي�صت وليدة ظاهرة �صكلية، امنا نتيجة عملية 
والثقافة  العلوم  �صملت  وتطورات  لتغريات 
واالقت�صاد والفل�صفة، احدثت تغيريات عميقة 
والتعليم،  الربية  ويف  الب�رشي  املجتمع  يف 
والرقي احل�صاري بكل ات�صاعه الثقايف التقني 
نقلة  اأحدث  مثا  العلوم  تطور  ان  والعلمي. 
البالية،  واملفاهيم  االفكار  كل  غريت  نوعية 
مما تبقى من افكار القرون الو�صطى، وطرحت 
العقل  على  تعتمد  وموازين  افكار  مكانها 

واملنطق والعلم واملعرفة.
قدمي  مبنظار  احل��داث��ة  ع��ن  احل��دي��ث  ميكن  ال 
"اتهام"  ميكن  ال  امل��ا���ص��ي،  جت��ر  ومب��واق��ف 
بلغة  مكتوبة  الأنها  باحلداثة  ادبية  مقطوعة 
االبجدية،  ح��روف  اال  فيها  وا�صح  �صيء  ال 
االدب هذا جهل  احلداثة حم�صورة يف  وجعل 
فا�صح، بل غباء مطلق. الذي يحدث هو خلط 
التي  واال�صطاحات  املفاهيم  بني  م�صحك 
وبالتايل  العربي،  الفكر  يف  ا�صا  تن�صاأ  مل 
باطار  وتطور  ن�صا  الذي  احل�صارة  م�صمون 
املجتمعات  يخرق  االأوروبي، مل  احلداثة  تيار 
مبفاهيم  مريع  جهل  على  ظلت  التي  العربية، 
احلداثة و�رشوطها. ال اأك�صف اأي جديد بالقول 
ان جذورها التاريخية تقودنا اىل ع�رش التنوير 
�صنة،   400  -  300 قبل  بداأ  الذي  االوروب��ي، 
التنوير  يف�صلنا عن مفاهيم  الذي  الزمن  وهو 
واحلداثة، �صئنا ذلك اأم ابينا. ما زلنا يف العامل 
التعليم  برامج  ا�صاح  عن  نتحدث  العربي 
متخلفة  املقايي�س،  بكل  متخلفة  برامج  وهي 

يف العلوم والريا�صيات والتقنيات واالبحاث 
احلا�صلني  ثلثي  ان  اذك��ر  ان  يكفي  واملهن، 
ال�صعودية  العربية  الدكتوراة يف  �صهادة  على 
والثلث  االإ�صامي،  الفكر  هو  مو�صوعهم 
االخري لكل العلوم واملوا�صيع االأخرى لدرجة 
ان وزير املعارف ال�صعودي)قبل عدة �صنوات( 
�صيوخ  مايني  تخريج  ظاهرة  من  ا�صتكى 
الدين، وبينما الدولة حتتاج اىل تكنوقراطيني 
وباحثني وعلماء يف خمتلف العلوم واالبحاث، 
وتدفع  اجانب  خ��رباء  ا�صترياد  اىل  وت�صطر 
ال�صباب  بني  البطالة  بينما  طائلة  مبالغ  لهم 
ال�صعوديني مرتفعة جدا والتقديرات تقول انه 

يوجد مليون �صعودي عاطلني عن العمل.
متمعاتنا العربية تفتقد الأول �رشوط احلداثة: 
الثقافية  والتعددية  الدميقراطية  التنوير، 

والدينية وال�صيا�صية.
امل�صارحة  مبو�صوع  يتعلق  احلداثة  من  جزء 
واملكا�صفة، فهل ن�صتطيع ان نكون �رشيحني 

ومتقبلني لاآخر املختلف؟
باإطار  ح�رشه  جرى  احلداثة  مفهوم  ان  اخلطاأ 
مكانته  ل��اأدب  ان  انفي  وال  فقط،  االأدب 
فنيا  تيارا  يبقى  لكنه  احلداثة،  تيار  الهامة يف 
على  تاأثريه  ميتد  وفل�صفيا  فكريا  تيارا  ولي�س 
االجتماعي  والتطور  احلياة  مرافق  ممل 

واالقت�صادي والعلمي واملعريف.
للحداثة  العام  املجازي  املفهوم  ان  �صحيح 
حتديدا  ال�صعر  يف  ظهرت  العربي،  العامل  يف 
املائكة  ونازك  ال�صياب  �صاكر  بدر  يد  على 

املختلفة  االدب  الأ�صكال  انتقلت  ثم  وغريهم، 
باأ�صكالها  للفنون  واي�صا  والرواية،  كالق�صة 

املختلفة االأخرى.
وال�صيا�صي  االجتماعي  مبفهومها  احلداثة 
على  ق��ادرة  وغري  م�صتبعدة  ظلت  والديني 

اخراق املجتمعات العربية.
من هنا ما يطرح من نقا�صات حول احلداثة يف 
االدب او "اتهام" ادباء باحلداثة، هو تعبري عن 

عدم فهم جلذور احلداثة و�صموليتها.
من الوا�صح ان املحافظون املتعنتون يحاربون 
االجتماعية  التغريات  يحاربون  اي  احلداثة، 
باالأ�صالة  يدعون(  )كما  بالتم�صك  والثقافية 
تتناق�س  هل  وال�صوؤال  والتقاليد،  وال��راث 

احلداثة مع اال�صالة والراث؟
يف  حداثي  نتاج  هو  واأ�صالته،  الراث  الي�س 

ع�رشه؟
وطرح  احلداثة  رف�س  ان  هنا  وا�صحا  يبدو 
وفكري  �صيا�صي  طرح  هو  مكانها  ال��راث 
االجتماعية  مميزاته  ع�رش  لكل  باالأ�صا�س. 
مكان  يف  تتوقف  ال  واحل�صارة  واحل�صارية، 
التخلف  يعني  التوقف  اجنزته،  مبا  مكتفية  ما 
ا�صابنا  ما  وه��ذا  االخ��رى،  احل�صارات  عن 
احلداثة  مميزات  من  العربية.  ح�صارتنا  يف 
مرحلة،  كل  بعد  ذاتها  نقد  على  قدرتها  هو 
الفكر  االنطاقة.  وموا�صلة  اخلطاأ  وت�صويب 
ثابت  نهائي  كفكر  نف�صه  يطرح  ال  احلداثي 

مع�صوم عن اخلطاأ.
وبالتايل رف�صنا مل�صادر  م�صكلتنا هو جهلنا، 

التي  االوروب��ي��ة  التنوير  حركة  اأي  احلداثة 
وقادت  العربي  الفكر  وقته من  ا�صتفادت يف 
املجتمعات االوروبية اىل نقلة نوعية يف كل 
يف  يحدث  مل  وهذا  والتقدم،  احلياة  ماالت 
"احلداثة"  عن  احلديث  يل  يبدو  لذلك  �رشقنا، 
القول  ي�صح  رمبا  باملندل،  الفتح  من  �رشبا 

"ك�رش احلواجز التقليدية" خا�صة يف االدب.
لفكر  يروجون  طائعيني  مثقفني  ظهر  حقا 
ال�صامل  واال�صاح  التنوير  ولفكر  احلداثة 

لكن بني هذا واحلداثة مرحله طويله و�صاقة.
هل ميكن حتقيق احلداثة بدون حرية اجتماعية 
هل  ثقافية؟  وتعددية  م�صاواة  بدون  وفكرية؟ 
موؤ�ص�صات  دولة  بدون  احلداثة  حتقيق  ميكن 
بع�صها  عن  ال�صلطات  وا�صتقال  ورقابة 

البع�س؟!
ما زلنا يف ال�رشق متخلفني 200 - 300 �صنة 
وكل �رشاخنا  التنوير  عن ع�رش  االقل،  على 
للحقيقة  متويه  هو  وح�صارتنا  تراثنا  حول 
وخداع للنف�س، ما زلنا عالقون يف التخلف.... 
مل  ال�صورة  لكن  �صوداوية،  تبدو  وال�صورة 
التنوير  ع�رش  بداية  مع  �صوداوية  اقل  تكن 

االوروبي!!

مالحظات: فكر احلداثة وت�سخريه لثقافة ما�سوية
جوانبه  من  املو�سوع  طرحت  التي  والعقالنية  اجلادة  املقالت  ع�سرات  قراأت  طويلة،  فرتة  منذ  العربي  العامل  يف  واملفكرين  املثقفني  بال  ي�سغل  احلداثة  مو�سوع 

الفل�سفية واحل�سارية، لكن مالحظتي ان الكثريين من ا�سحاب الراأي والفكر مل يخرجوا بن�سو�سهم عن اإطار العالقة بني احلداثة والأدب. 

 علجية  عي�ص

نبيل عودة

ح�سني علي غالب 
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ص:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

على  تقوم  راقية،  حضارية  رسالة  اإلعــالم  بأن  وتؤمن   -  3
الرأي   ثقافة  تعتمد  بيئة  يف  وتزدهر  املجتمعية.  املشاركة 

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

رأي وموقف اجلريدة.
بضمري  ارتباطها  من  كرامتها  تستمد   - كإعالم   - -التحرير   5
بالثوابت  متسكها  ومن  واحلقيقة،  للحق  والئها  ومن  الشعب، 

الوطنية، يف ظل دولة القانون واملؤسسات. 
والرقابة،  السيطرة  أشكال  بتحرير اإلعالم من كل  6 -وتؤمن 
، فحرية اإلعالم من حرية  واالحتواء السياسي  واالقتصادي 
ومهين  وطين  واجب  استقالليته  عن  بالدفاع  وااللتزام  الوطن، 

مقدس.
بأن ضمانات حرية  تؤمن  نظرها-  وجهة  من   - اجلريدة   -  7
تداول املعلومات ونشرها هو حق جمتمعي. لذا تشجب الرقابة 

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

سواء نشرت أو مل تنشر. 
تراث  احترام  تقتضى  اإلعالم  حرية  أن  تؤمن  التحرير   -  9
العدل  قيم  عن  الدفاع  وتقتضى  واحلضاري،  الثقايف  األمة 
ومفاهيم السالم، وقواعد القانون الدويل، بني الدول والشعوب، 

دون حتريض أو تضليل أو كراهية أو تعصب.
أمانة يف  وأدواهتا  وآداهبا  املهنة  أن صيانة شرف  وتؤكد   - 10
أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الموارد المائية

مديرية الموارد المائية لوالية الوادي
حي 19 مارس بلدية الوادي

الهاتف 032.13.89.03 ، الفاكس 032.13.89.02
الرقم الجبائي: 099039019000626 .

إعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم: ................... /2020
عنوان العملية : إنجاز 8000 متر طولي من اآلبار العميقة في والية الوادي موجهة للفالحة.

تعلن مديرية الموارد المائية لوالية الوادي من إجراء طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا من أجل إنجاز:
 الحصة 03: إنجاز و تجهيز مبرد ) REFROIDISSEUR( مع بناء سور باألغفيان ببلدية تندلة 

الشروط الدنيا المؤهلة ) القدرات الدنيا( :1. المتحصلين على شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين في مجال الري نشاط رئيسي ، الدرجة )06( فما فوق
 2. تقديم متوسط رقم أعمال للسنوات الثالث األخيرة أكثر أو يساوي 55.000.000.00 دج.

على المؤسسات الراغبة في المشاركة في هذا اإلعالن سحب دفتر الشروط إبتداءا من تاريخ صدور أول إعالن في الجرائد اليومية الوطنية أو النشرة الرسمية لصفقات 
المتعامل العموي BOMOP أو بوابة الصفقات العمومية على مستوى مديرية الموارد المائية لوالية الوادي ) أمانة رئيس مصلحة إدارة الوسائل(. و تطبيقا ألحكام المادة 
67 من المرسوم الرئاسي رقم: 247/15 المؤرخ في: 2015/09/16 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام . يجب أن تشتمل العروض على ملف 

الترشح، و العرض التقني ، و العرض المالي -
1 : ملف المرشح:

تعيين الوثائقالرقم 

التصريح بالترشح مملوء وممضي عليه من طرف المتعهد01 

التصريح بالنزاهة مملوء وممضي عليه من طرف المتعهد02 

نسخة من القانون األساسي للشركات مع التعديالت إن وجدت03 

نسخة من شهادة إيداع الحسابات االجتماعية مستخرجة من طرف مصالح السجل الجاري بالنسبة للشركات لسنة المعنية04

نسخة من الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح بإلزام المؤسسة إن وجدت05 

نسخة من شهادة التاهيل و التصنيف المهنيين في مجال الري نشاط رئيسي الدرجة )06( فما فوق .06 

نسخة من الحصائل المالية أو شهادة رقم األعمال للسنوات الثالث األخيرة07 

نسخة من المراجع المهنية )نسخة من شهادات حسن إنجاز مشاريع صادرة عن إدارة عمومية(08 

الوسائل البشرية كما هو محدد بالعرض التقني مبررة بوثائق اثبات المستخدمين صادرة عن الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي ، وشهادات النجاح التي تثبت ذالك(09 

الوسائل المادية )مبرر ببطاقات التسجيل صادرة عن مصالح المعنية أو وصل إيداع ساري المفعول وشهادة التأمين سارية المفعول بالنسبة للمركبات ومعدات األشغال العمومية التي تخضع للقواعد اإلدارية الخاضعة 10 
لحركة المرور، و مستخرج قائمة عتاد من سجل الجرد مؤشر عليها من طرف مصالح الضرائب في السنة الحالية بالنسبة للعتاد الذي ال يخضع للقواعد اإلدارية الخاضعة لحركة المرور(

 4 : العرض التقني:
تعيين الوثائقالرقم 

التصريح باألكتتاب ممضي من طرف المتعهد01 

برنامج تنفيذ األشغال ممضي و مؤشر عليه من طرف المتعهد02 

دفتر الشروط المؤشر من المصلحة المتعاقدة يحتوي في آخر صفحته على العبارة “قرئ و قبل “ مكتوب، بخط اليد مملوء و ممضي من طرف المتعهد03 

4 : العرض المالي:
تعيين الوثائقالرقم 

رسالة التعهد ممضية من طرف المتعهد01 

جدول األسعار بالوحدة مؤشر و ممضي من طرف المتعهد.02 

التفصيل الكمي و التقديري مؤشر و ممضي من طرف المتعهد03 

 يجب أن تشتمل العروض على ملف الترشح و العرض التقني و العرض المالي ، يوضع ملف الترشح والعرض التقني والعرض المالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام بين كل منها تسمية المؤسسة 

ومرجع طلب العروض وموضوعه وتتضمن عبارة “ملف الترشح أو “عرض تقني “أو “عرض مالي” حسب الحالة وتوضع هذه األظرفة في ظرف آخر مقفل بإحكام ومغفل ويحمل عبارة “ال يفتح 
إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقيم العروض، مديرية الموارد المائية لوالية الوادي الكان مقرها بحي 19 مارس بلدية الوادي - طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا النجاز : الحصة 03: 
إنجاز و تجهيز مبرد ) REFROIDISSEUR( مع بناء سور باألغفيان ببلدية تندلة  - تودع جميع العروض على مستوى مديرية الموارد المائية لوالية الوادي الكائن مقرها بحي 19 مارس بلدية 
الوادي - حدد مدة تحضير العروض بـ )21( يوما إبتداءا من تاريخ صدور أول إعالن في الجرائد اليومية الوطنية أو النشرة الرسمية الصفقات المتعامل العمرمي/BOMOP أو بوابة الصفقات العمومية 
حدد تاريخ و ساعة إيداع العروض في اليوم الموافق آلخر يوم من مدة تحضير العروض )21 يوما( من الساعة 30 :08 صباحاً إلى الساعة 11:30 صباحا.- إذا صادف يوم إيداع العروض يوم عطلة 
أو راحة قانونية . فإن مدة تحضير العروض و إيداعها تمدد إلى غاية يوم المعدل الموالي - حدد يوم فتح االظرفة في نفس اليوم الموافق آخر يوم من مدة تحضير العروض في جلسة عامة بمقر مديرية 
الموارد المائية لوالية الوادي الكائن مقرها بحي 19 مارس بلدية الوادي على الساعة 13:30 مساءا، و تشمل عملية الفتح األظرفة التقنية و المالية و ملفات الترشح. وتقوم لجنة الفتح و تقييم العروض 
بهذه المهام الموكلة إليها و المحددة طبقا ألحكام المادة 71 من المرسوم الرئاسي رقم: 247/15 المؤرخ في: 2015/09/16 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العالم . كما يبقى 
المتعهدون ملزمون بعروضهم لمدة ثالثة )03( أشهر زائد مدة تحضير العروض و في حالة مؤسسة حائزة على الصفقة تمدد اآلجال بشهر إضافي طبقا للمادة 99 من المرسوم الرئاسي رقم: 247/15 .

  ANEP Nْ 2030000605      التحرير 2020/05/13 

الإربعاء 13 ماي 2020 م املوافق
لـ 20 رم�سان 1441 هـ - العــدد 1998 14ا�سهـار

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
ولية ورقلة

 مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة 
م�سلحة التنظيم العام 

مكتب املوؤ�س�سات امل�سنفة واملهن املنظمة 

اإن وايل ولية ورقلة
 : مقت�سى القانون رقم 84/09 املوؤرخ يف 04/02/1984 املت�سمن التنظيم الأقليمي البالد مقت�سى القانون 01/19 املوؤرخ يف 12/12/2001 املتعلق 
بت�سيري النفايات و مراقبتها و اإزالتها . مقت�سى القانون 03/10 املوؤرخ يف 19/07/2003 املتعلق بحماية البيئة يف اإطار التنمية امل�ستدامة .مقت�سى 
القانون رقم 04/20 املوؤرخ يف 25 /12/2004 املتعلق باحلماية من املخاطر الكربى و ت�سيري الكوارث يف اإطار التنمية امل�ستدامة .مبقت�سى القانون 
رقم 11/10 املوؤرخ يف 22/06/2011 املتعلق بالبلدية. مقت�سى القانون رقم 12/07 املوؤرخ يف 21/02/2012 املتعلق بالولية .مقت�سى املر�سوم 
 95/265 التنفيذي رقم  املر�سوم  العامة الولية.مقت�سى  اأجهزة الإدارة  23/07/1994 املحدد لقواعد تنظيم  املوؤرخ يف   94/215 التنفيذي رقم 
املوؤرخ يف 06/09/1994 املحدد لقواعد تنظيم اأجهزة م�سالح التقنني وال�سوؤون العامة و الإدارة املحلية و قواعد تنظيمها و عملها .مقت�سى املر�سوم 
التنفيذي رقم 06/198 املوؤرخ يف 31/05/2006 الذي ي�سبط التنظيم املطبق على املوؤ�س�سات امل�سنفة حلماية البيئة. مقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 
07/144 املوؤرخ يف 19/05/2006 الذي يحدد قائمة املن�ساأت امل�سنفة حلماية البيئة. مقت�سى املر�سوم التنفيذي 07/145 املوؤرخ يف 19/05/2007 
املحدد ملجال تطبيق و حمتوى و كيفيات امل�سادقة على درا�سة و موجز التاأثري على البيئة .مقت�سى املر�سوم التنفيذي 08/312 املوؤرخ يف 05/10/2008 
املحدد ملجال تطبيق و حمتوى و كيفيات امل�سادقة على موجز التاأثري على البيئة لالأن�سطة يف ميدان املحروقات .مقت�سى املر�سوم التنفيذي 15/09 املوؤرخ 
يف 14/01/2015 املحدد كيفيات املوافقة على درا�سة الأخطار اخلا�سة لقطاع املحروقات و حمتواها .مقت�سى املر�سوم التنفيذي 18/255 املوؤرخ يف 
09/10/2018 يعدل و يتمم املر�سوم التنفيذي رقم 07/145 املوؤرخ يف 19/05/2007 الذي يحدد جمال تطبيق و حمتوى و كيفيات امل�سادقة على 
درا�سة و موجز التاأثري على البيئة .مقت�سى القرار الوزاري امل�سرتك املوؤرخ يف 14/09/2014 يحدد كيفيات فح�ص درا�سات اخلطر و امل�سادقة عليها .

بناء على برقية وزير الداخلية و اجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية رقم 1916 موؤرخة يف 18/09/2019 املت�سمنة تعيني ال�سيد / اأبوبكر ال�سديق 
بو�سته واليا لولية ورقلة. مقت�سى القرار الولئي رقم 960 املوؤرخ يف 11/04/2019 املت�سمن تعيني املندوبني املحققني املوؤهلني للقيام بالتحقيقات 
 2020  _  02  _  25 بتاريخ   252 رقم  ورقلة  لولية  البيئة  مديرية  مرا�سة  على  .بناء  ورقلة  ولية  بلديات  م�ستوى  على   2019 ل�سنة  العمومية 
املت�سمنة اإعداد قرار فتح حتقيق عمومي بناء على ترخي�ص ا�ستغالل مقلعpxc 7207 بتاريخ : 2020-02-25 ال�سادر الوكالة الوطنية للن�سطات 

املنجمية باجلزائر . بناء على خمطط املوقع والكتلة اخلا�سة مب�سروع اإ�ستغالل مقلع مكمن الكل�ص لفائدة ال�سركة :الو�سل لالأ�سغال العمومية . 
بناء على درا�سة التاأثري على البيئة من طرف ال�سركة .

باقرتاح من ل�سيد : مدير التنظيم و ال�سوؤون العامة. يقرر ما يلي:
املادة الأوىل : يفتح حتقيق عمومي ببلدية �سيدي �سليمان حول درا�سة التاأثري على البيئة اخلا�ص مب�سروع ان�ساء مكمن لل�سل�سال لفائدة �ص.ذ.م.م 
نهو�ص اجلموب الكائنة مبنطقة برام بلدية �سيدي �سليمان دائرة املقارين ولية ورقلة وذلك ملدة 15 يوما اأبتداء من تاريخ تعليق هذا القرار . املادة 
02 : يعني ال�سيد خدران ا�سماعيل مهند�ص دولة او ال�سيد بركيبة عبد املطلب تقني لالدارة القليمية حمقق يكلف بال�سهر على اإحرتام التعليمات يف 
جمال تعليق و ن�سر هذا القرار و كذا فتح �سجل مرقم و موؤ�سر عليه جلمع اأراء املواطنني حول امل�سروع خالل مدة التحقيق يف الوقات و الماكن املحددة. 
كما يكلف باإجراء كل التحقيقات اأو جمع املعلومات التكميلية الرامية اإىل تو�سيح العواقب املحتملة للم�سروع على البيئة.  املادة 03: يعلق هذا القرار 

مبقر الولية ،مقر دائرة املقارين ، مقر بلدية �سيدي �سليمان ومكان موقع امل�سروع كما ين�سر يف جريدتيني يوميتني وطنيتني على نفقة �ساحب امل�سروع
املادة 04: يو�سع موجز التاأثري على البيئة و�سجل التحقيق العمومي على م�ستوى بلدية �سيدي �سليمان  املادة 05: يحرر املندوب املحقق عند نهاية مهمته 
حم�سر يحتوي على تفا�سيل حتقيقاته و املعلومات التكميلية التي يجمعها ثم ير�سله اإىل ال�سيد الوايل عن طريق رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي لبلدية 

�سيدي �سليمان حتت ا�سراف ال�سيد رئي�ص دائرة املقارين مدعمة براأيه ال�سريح حول هذا امل�سروع.
املادة 06: يكلف ال�سادة :الأمني العام للولية، مدير التنظيم و ال�سوؤون العامة ، مديرالبيئة، مدير ال�سناعة واملناجم، مدير احلماية املدنية ، قائد 
املجموعات الإقليمية للدرك الوطني، رئي�ص اأمن ولية ورقلة ، رئي�ص دائرة املقارين ، رئي�ص املجل�ص البلدي لبلدية �سيدي �سليمان و املندوب املحقق كل 

يف دائرة اإخت�سا�سه بتنفيذ هذا القرار الذي ين�سر يف ن�سرة القرارات الإدارية لولية ورقلة.

�سفحة رقم : 1206 قرار رقم : 753 املوؤرخ يف 20 افريل 2020
يت�سمن فتح حتقيق عمومي حول درا�سة التاأثري على البيئة اخلا�ص مب�سروع ان�ساء مكمن 
لل�سل�سال لفائدة �ص.ذ.م.م نهو�ص اجلموب الكائنة مبنطقة برام بلدية �سيدي �سليمان 

دائرة املقارين ولية ورقلة

 التحرير 2020/05/13   

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

والية : ورقلة
المقاطعة اإلدارية تقرت

دائرة : تقرت
بلدية : تبسبست

رقم التعريف الجبائي :098530073009311

إعالن عن إلغاء منح مؤقت

          عقب اإلعالن عن استدراك المنح المؤقت لطلب العروض المفتوح مع اشتراط 

قدرات دنيا رقم 2019/05 و المتعلق بالمشروع التالي :
إتمام تهيئة شوارع حي سيدي عمرعلى مسافة 2300 م/ط

جريدة  في  و   2019/07/18  : بتاريخ  العربية  باللغة  التحرير  جريدة  في  المنشور 
المتعاهد  المتعامل  لصالح   2019/07/18 بتاريخ:  الفرنسية  باللغة   Horizons
 : ب  يقدر  مالي  بمبلغ   - عمار  جبالي   - الدولة  هياكل  كل  و  البناء  أشغال  مؤسسة 

25.391.550.00 دج بكل الرسوم .
             بناءا على المرسوم الرئاسي 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتعلق 
بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام السيما الفقرة 2 من المادة 40 

و المادة 73.
يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي كافة المشاركين عن إلغاء المنح المؤقت للمشروع 

المذكور أعاله . لتجاوز رخصة البرنامج للمشروع

  ANEP Nْ 2030000583      التحرير 2020/05/13 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اأدرار

دائر ة اأدرار
بلدية اأدرار

م�سلحة التنظيم وال�سوؤون العامة
مكتب اجلمعيات

الرقم: 19/ م ج/2020.
و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية

�سفر   18 يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  من   18 املادة  لأحكام  طبقا 
اليوم  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير  لـ:12  املوافق   1433
�سبتمرب   20  : يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  ا�ستالم   .2020 اأفريل   27:
2019 بدون رقم املتعلقة بتغيري ت�سكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية املحلية 

امل�سماة:اجلمعية: جمعية اأول ماي اأدرار
امل�سجلة حتت رقم :53 بتاريخ : 07/12/2015 املقيمة بـ : حي اأول ماي 

- باأدرار  يرتاأ�سها ال�سيد)ة(: مزاويل حممد.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الوادي
دا�سرة جامعة
بلدية جامعة

مكتب احلج وال�سوؤون الثقافية والريا�سية
رقم : 2020/01

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�ص جمعية حملية
. مبقت�سى القانون رق 06/12 املوؤرخ يف  21 �سفر 1433هـ ـ املوافق لـ 12 جانفي 
2012 املتعلق باجلمعيات وميقت�ص القانون رقم 05/13 املوؤرخ يف 14 رم�سان 1436 
والريا�سية  البدنية  الن�سطة  بتنظيم  املتعلق   /2013 يوليو   23 لـ  املوافق  هـ 
الثاين  ربيع   26 يف  املوؤرخ   74/15 رقم  التنفيذي  املر�سوم  مبقت�سى  و  وتطويرها  
1436هـ املوافق لـ 16 فرباير 2015 يحدد الحكام والقانون ال�سا�سي النموذجي 
و�سل  ت�سليم    2020 ماي   03 اليوم  هذا  مت  الهاوي  الريا�سي  النادي  على  املطبق 
للهواة  الريا�سي  امل�سمىالنادي  الهاوي   الريا�سي  النادي  بتاأ�سي�ص  الت�سريح  ت�سجيل 
اجلمعية:  رئي�ص  جامعة   العلمي  الرتفيهي  املركز  بـ  املقيمة  جامعة  الريا�سي  الريان 
جامعة   : بـ   1993/05/27 الزدياد:  مكان  و  تاريخ  /جمال  ا�سماعيل  بن  خالد 

العنوان : حي اجلبل جامعة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية: اأدرار

دائرة رقان
بلدية رقان

الرقم: 07/ 2019
                                     و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�ص جمعية حملية

ل  1433املوافق  18�سفر عام  املوؤرخ يف   12_06 القانون رقم     مبقت�سى 
12يناير2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا يوم: 11جويلية 2019 اإ�ستالم 
مل�سجد  الدينية   اجلمعية  امل�سماة:  املحلية  اجلمعية  بتاأ�سي�ص  الت�سر�سح 
واملدر�سة القرانية التقوى    ال�سيخ  �سيدي  احمد بن مو�سى - ادرار-  الكائن 
تيمادنني    ق�سر   �سمال  م�سكن   126 التقوى  القرانية  ماملدر�سة   . مقرها 
ملزم   اجلمعية  رئي�ص   / مالحظة  اأدرار  ولية  رقان-  ىولية  رقان-  بلدية 

باجناز  خامت م�ستطيل ال�سكل  يحمل  املوا�سفات  التالية . - ا�سم اجلمعية
رقموتاريخ العتماد
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حدث وال حـرج
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�صــورة و تعليــق

وعي ارتداء 
الكمامة 
يجب اأن 

يقابله وعي 
التخل�ص 
منها اأي�سا

عدد �سكان اجلزائر 
ارتفع اإىل 43،9 

مليون ن�سمة 

يف  ن�سمة  مليون   43،9 اإىل  اجلــزائــر  �سكان  عــدد  ارتفع 
الفاحت  يف  ن�سمة  مليون   43.3 مقابل   2020 جانفي  الفاحت 
الديوان  لدى  الثنني  اليوم  اأفــاد  ح�سبما  جانفي2019، 
اجلزائر  يف  املقيمني  ال�سكان  عدد  لالإح�سائيات.وكان  الوطني 
يقدر بـ 43.424 مليون ن�سمة يف الفاحت يوليو 2019 فيما بلغ 
عدد الولدات احلية 1.034 مليون اأي بناق�ص 4000 ولدة 
مقارنة ب�سنة 2018، وعلى اأ�سا�ص هذه الوترية من النمو ل�سنة 
 44،7 يبلغ  قد  املقيمني  لل�سكان  الإجمايل  العدد  فان   2019

مليون ن�سمة يف الفاحت يناير 2021 ح�سب توقعات الديوان.
وب�سفة عامة فان �سنة 2019 �سهدت ن�سبة ولدات حية جتاوزت 
عتبة املليون ن�سمة لل�سنة ال�ساد�سة على التوايل حتى واإن كانت 
منخف�سة مقارنة ب�سنة 2018 وزيادة معتربة يف حجم الوفيات 

وا�ستمرار تراجع عدد الزيجات امل�سجلة منذ 2014

�رشعت اجلزائر يف اإنتاج كا�صف �رشيع لفريو�س 
كورونا )كوفيد19-( يظهر النتيجة يف 15 دقيقة 

و ذلك مبعدل 200 األف وحدة اأ�صبوعيا ح�صبما 
اأعلنه التلفزيون اجلزائري. 

ويتميز هذا املنتج اجلديد اأي�صا من ك�صف 
حاملي الفريو�س الذين مل تظهر عليهم اأعرا�س 

املر�س، ح�صب ذات امل�صدر.وبذلك تكون 
اجلزائر االأوىل مغاربيا والثانية افريقيا يف 

اإنتاج هذا النوع من الكا�صف ال�رشيع و الذي 
�صي�صمح للجزائر اأن تكون لها ا�صتقالية يف 
مال الك�صف عن الفريو�س. واأو�صح الوزير 

املنتدب املكلف بال�صناعة ال�صيدالنية، لطفي 
بن باحمد، اأن الكا�صف اجلديد �صتنتجه �رشكة 
جزائرية )فيتال كار(، املتواجد مقرها ببابا علي 

)اجلزائر العا�صمة(، بال�رشاكة مع �رشكات اأردنية 
وكندية.واأ�صاف اأن هذا املنتج حتقق بف�صل 

التدابري التي اتخذتها احلكومة ال�صيما ا�صدار 
املر�صوم التنفيذي املتعلق بتموين ال�صوق باملواد 

ال�صيدالنية و امل�صتلزمات الطبية ملجابهة 
فريو�س كورونا مما �صمح لل�رشكة من البدء يف 

اإنتاج هذا الكا�صف يف "ظرف قيا�صي.

اجلزائر ت�سرع 
يف اإنتاج كا�سف 

لفريو�ص كورونا 
يف 15 دقيقة

عملية �سطو وتخريب 
تطال غابة الدولة 

باأولد يعقوب بخن�سلة
اأولد  الدولة  غابة  عرب  التخريب  عمليات  تزال  ل 
يعقوب متوا�سلة بعد اكت�ساف وجود عملية التقطيع 
من  الغابة  هذه  عرب  الغابية  للرثوة  والتخريب 
ببلدية احلامة  الغابات  مقاطعة  واأفراد  اأعوان  قبل 
متت  التي  التخريب  عملية  متثلت  وقــد  بخن�سلة 
البلوط  �سنف  من  اأ�سجار  قطع  يف  جمهولني  يد  على 
الأخ�سر وهي مقطعة حديثا ومهياأة من اجل �سرقتها 
الغابات  مقاطعة  مقر  نحو  ونقلها  حجزها  مت  حيث 
ببلدية احلامة بعد ا�ستعانة اأعوان املقاطعة ب�ساحنة 
بهدف  الريفية  للهند�سة  اجلهوية  للموؤ�س�سة  تابعة 
ايل  من�سار  ا�سرتجاع  من  املحافظة  متكن  كم  نقلها 
و  هذا  الأ�سجار  لقطع  املخربون  ي�ستعمله  كان 
لالإ�سارة فقد �سبطت منذ مدة ذات امل�سالح 
نف�ص عملية التعدي بنف�ص املكان.   

بوهــران  الأوملــبي  جـــراد:امللعــب 
املحليــة للفــرق  خمــ�س�سا  ليــ�ص 

اإىل  الثالثاء  اأم�ص   قادته  التي  العمل  زيارة  خالل  جراد،  العزيز  عبد  الأول  الوزير  ك�سف 
وهران، باأن امللعب اجلديد لي�ص خم�س�سا للفرق املحلية.

وقال :”امللعب الأوملبي اجلديد بالولية �سيكون خم�س�سا لحت�سان املناف�سات 
الدولية والوطنية.”

ووا�سل :”امللعب لن يو�سع تخت ت�سرف الفرق املحلية.

أعلنت شركة طريان أفيانكا 
لعدم  إفالسها  الكولومبية، 
الكبرية  ـــار  اآلث حتملها 
كــورونــا  فـــريوس  لتفشي 
ما  ــب  ــس ــد، ح ــج ــت ــس امل
“رويترز”. وكالة  أوردته 
احلكومة  تستجب  ومل 
شركة  ملطالب  الكولومبية 

على  باحلصول  العامل،  يف  طريان  شركة  أقدم  ثاين  أفيانكا، 
مساعدات مالية لتعلن الشركة إفالسها.ومل تقم الشركة برحالت منتظمة 
منذ أواخر شهر مارس، كما اضطرت لتسريح معظم موظفيها البالغ عددهم 
20 ألفا بدون أجر.وتعد أفيانكا ثاين أقدم شركة طريان تعمل باستمرار 
يف العامل بعد “كي إل أم” اهلولندية.وعانت الشركة من ديون بلغت 7.3 
مليار دوالر يف عام 2019، قبل أن يأيت عام 2020 وتفشي فريوس كورونا 

لينهي عليها.

اأقدم ثاين �سركة طريان يف العامل 
تعلن اإفال�سها



اإغراق الأ�سواق بـ 57 األف قنطار من الدجاج 
لك�سر الرتفاع اجلنوين لالأ�سعار

تخ�سي�ص 51 نقطة بيع مبا فيها  اأدرار و اإليزي  

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

للديوان،  العام  املدير  الرئي�ص  واو�سح   
اأن هذه العملية جاءت  حممد بطراوي 
التهبت  التي  الــدواجــن  اأ�سعار  لك�سر 
 360 اإىل  لت�سل  ـــرية  الأخ ـــة  الآون يف 
مت  حــيــث  الـــواحـــد،  للكيلوغرام  دج 
م�ستوى  على  بيع  نقطة   51 تخ�سي�ص 
و  العا�سمة  اجلزائر  فيها  مبا  ولية   23
البليدة و وهران و عنابة و ق�سنطينة 
و تلم�سان و م�ستغامن و غرداية و �سيدي 
وغــريهــا.و  اإلــيــزي  و  وادرار  بلعبا�ص 
تتواجد نقاط البيع بالعا�سمة بكل من 
بلدية ال�سراقة )القرية( وبلدية عني 
ل�سبط  الوطني  الديوان  )مقر  البنيان 
اللحوم واملنتوجات الفالحية( وبلدية 
ح�سني داي )نقطتني للبيع الأوىل على 
م�ستوى مدخل �سارع طرابل�ص والثانية 
للحليب  العمومي  املجمع  من  بالقرب 
يوجد  اأيــن  الرغاية  وبلدية  جيبلي( 
الدواجن  بيع  يف  �ستبداأ  نقاط  ثالثة 

ــداء مــن الــيــوم الأربـــعـــاء، ح�سب  ــت اب
امل�سوؤول.واأو�سح "بطراوي" اأنه، ا�سافة 
تخ�سي�ص  مت  الثابتة،  البيع  نقاط  اىل 
�ساحنات  طريق  عن  متنقلة  بيع  نقاط 
الرتاب  عرب  ال�سكنية  لالأحياء  تتنقل 
الوطني لبيع الدواجن للمواطنني دون 
النقاط  اإىل  التنقل  م�سقة  يتحملوا  ان 
ال�سحي  احلجر  ظل  يف  ل�سيما  الثابتة، 
ب�سبب  الــوليــات  عديد  تعرفه  ــذي  ال
"بطراوي"  كورونا.وقال  وبــاء  تف�سي 
:"حتركت اأم�ص الثالثاء اأربعة �ساحنات 
على م�ستوى العا�سمة نحو اأحياء بباب 
و  ــوزداد  ــل ب حممد  و  ــص  ــرا� احل و  ـــواد  ال
ب�سعر  البي�ساء  اللحوم  لبيع  املحمدية 
باأن  ذكر  للمواطنني".و  للكيلو  دج   250
ــرف، قبل  انــتــاج الــدواجــن كــان قــد ع
"فائ�سا  ال�سحي،  احلجر  اجراءات  بدء 
معتربا مما ادى اإىل انخفا�ص الأ�سعار".
الوطني  الــديــوان  الفائ�ص  هــذا  ودفــع 
اإىل  الدواجن  تربية  و  الأنعام  لتغذية 
مت  الدجاج  من  قنطار   67000 تخزين 

و  رم�سان  بداية  مع  منها  كمية  اإخــراج 
بقيت كمية 57000 قنطار التي �سرع يف 

اخراجها اأم�ص ملجابهة ارتفاع الأ�سعار.
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توفري 7 مليون كمامة اأ�سبوعيا للمواطنني

الأخرية �ساعة   24 خالل  وفيات   8 منها  بكورونا  وفاة   515

العدالة والتنمية توؤكد:

 الظرف غري منا�سب لطرح م�سودة الد�ستور
درك ق�سنطينة يحجز 

قرابة ن�سف كلغ من الكيف

احلماية املدنية تعرث 
على جثة ال�ساب الغريق 

ب�سد يف تب�سة

العثور على �ساب 
م�سنوق داخل م�ستودع 

بدائرة �سفيزف 
ببلعبا�ص

�سرع الديوان الوطني لتغذية الأنعام و تربية الدواجن "اأوناب" اأم�ص الثالثاء يف ت�سويق خمزون من الدجاج قدره 57000 قنطار 
ب�سعر 250 دج للكيلوغرام الواحد ق�سد ك�سر اأ�سعار الدجاج التي ارتفعت ب�سكل كبري خالل الأيام الأخرية.

واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزارة  �سجلت 
اإ�سابة  حالة   176 اأم�ص   امل�ست�سفيات 
يف  كــورونــا  بفريو�ص  مــوؤكــدة  جــديــدة 
عدد  بلغ  بينما  وفيات   08 و  اجلــزائــر 
 157 لل�سفاء  متاثلوا  الذين  الأ�سخا�ص 
ما  ح�سب  املا�سية  �ساعة   24 ال  خــالل 
ر�سد  جلنة  با�سم  الناطق  عنه  ك�سف 
الدكتور  ــا  ــورون ك ــص  ــريو� ف ومتابعة 

جمال فورار.
اللقاء  خــالل  ــورار  ف الدكتور  واأو�ــســح 
لتطور  املخ�س�ص  الــيــومــي  ــي  ــالم الإع
الوبائية لفريو�ص كوفيد19-  الو�سعية 
اإ�ــســابــة  حــالــة   176 ت�سجيل  مت  انـــه 
يف  كــورونــا  بفريو�ص  مــوؤكــدة  جــديــدة 
املا�سية  �ساعة  ال24  ــالل  خ اجلــزائــر 

 6067 اإىل  ــايل  ــم الإج الــعــدد  لريتفع 
وفيات   08 �سجلت  فيما  مــوؤكــدة،  حالة 
 515 الوفيات  اإجمايل  لي�سل  جديدة 
كل  يف  الوفيات  حــالت  و�سجلت  حالة 
من وليات البليدة )حالة وفاة واحدة( 
وباتنة )02( واأم البواقي )01(  واجللفة 
  )01( وامل�سيلة  ومع�سكر)01(    )01(

والبي�ص )01(.
بينما ارتفع عدد احلالت التي متاثلت 
حالة   157 بينها  من   2998 اىل  لل�سفاء 
.وبالن�سبة  املا�سية  �ساعة  ال24  خالل 
الأ�ــســخــا�ــص  ـــاإن  ف الــعــمــريــة،  للفئات 
ميثلون  �سنة  و60   25 بني  ما  البالغني 
حــالت  جمموع  مــن  باملائة   56 ن�سبة 
ميثل  فيما  كورونا،  بفريو�ص  ال�سابة 

�سنة   65 العمر  من  البالغني  الأ�سخا�ص 
جمموع  من  باملئة   66.3 ن�سبة  فوق  فما 
حالت الوفيات.كما دعا الدكتور فورار 
باليقظة  التحلي  �سرورة  اإىل  املواطنني 
لقواعد  ال�سارم  ــرتام  الح و  الدائمة 
التباعد  م�سافة  و  الــعــامــة  النظافة 

اخلا�سة و احلجر املنزيل.
جراد  العزيز  عبد  الأول  الوزير  واأعلن 
كمامة  ماليني   7 توفري  عــن  بــوهــران 
املواطنون  يتمكن  حتى  اأ�سبوعيا  واقية 
الأزمة  جتاوز  غاية  اىل  ا�ستعمالها  من 
فريو�ص  فيها  ت�سبب  الــتــي  ال�سحية 

كورونا.
على  املواطنني  كافة  باملنا�سبة  وحــث 
هــذه  ا�ــســتــعــمــال  مــوا�ــســلــة  "�سرورة 

الكمامات الواقية اإىل غاية اخلروج من 
هذه الأزمة ال�سحية منت�سرين".

حاج  عمر  تيبازة  وايل  و�سف  باملوازاة   
بانت�سار  اخلا�ص  الوبائي  الو�سع  مو�سى 
عرب  فيه"  ب"املتحكم  ــا  ــورون ك وبـــاء 
حالة  �سفر  يوجد  اأنه  مربزا  الولية، 

اإنعا�ص بالولية.
اإ�سرافه  هام�ص  على  الـــوايل   واأو�ــســح 
ك�سف  ملخرب  اخلدمة  حيز  دخول  على 
مدينة  بو�سط  ــا  ــورون ك فــريو�ــص  عــن 
"الو�سع الوبائي متحكم فيه  تيبازة، اأن 
حالة  اأو  اإنعا�ص  حالة  �سفر  ت�سجيل  مع 
الإ�ــســابــة  جـــراء  مــتــدهــورة  و  معقدة 

باجلائزة"، مربزا اأنه موؤ�سر "اإيجابي
 وم�سجع."                                                         لوؤي ي

اأكدت جبهة العدالة والتنمية، اأن م�سودة 
رئا�سة  عنها  ــت  ــرج اأف الــتــي  الــد�ــســتــور 
مل   ، املا�سي  اخلمي�ص  يــوم  اجلمهورية 
تف�سل يف طبيعة النظام ال�سيا�سي الهجني 
الذي فر�سته الد�ساتري ال�سابقة، م�سرية 
اإىل اأن طرحها يف  مثل هذا الظرف يفر�ص 
احلقيقية.  اخللفيات  ــول  ح الــتــ�ــســاوؤل 
وو�سعت الت�سكيلة ال�سيا�سية التي يراأ�سها 
حمـــددات  �ستة  لــهــا  بــيــان  يف  اهلل  جـــاب 

مدى  واأبرزها  امل�سودة  لدرا�سة  اأ�سا�سية 
اإلتزامها بالتوفيق بني ما تقرره “الأ�سول 
وما  وال�سنة  الكتاب  يف  الواردة  ال�سرعية 
اأ�سول  يف  ال�سالح  ال�سلف  عليه  اأجــمــع 
تو�سلت  ما  كربى  وبني  وفروعه،  احلكم 
من  املعا�سرة  الب�سرية  الجتهادات  اإليه 
وحامية  لال�ستبداد  حماربة  ونظم  اآليات 
بني  لل�سرعية.ومن  و�سائنة  للحريات 
مدى  ــزب  احل يعتمدها  التي  املــحــددات 

نوفمرب  اأول  بــيــان  مــع  املــ�ــســودة  تــوافــق 
والأجيال  ال�سهداء  اآمال  وحتقيق   1954
جزائرية  دولـــة  اإقــامــة  يف  بعدهم  مــن 
يف  �سيادة  ذات  واجتماعية  دميقراطية 
اإىل  بالإ�سافة  الإ�سالمية  املبادئ  اإطــار 
املعرب  ال�سعب  وتطلعات  �سلطة  احــرتام 
احلــراك  من  �سنة  من  ــر  اأك خــالل  عنها 
الدولة  �سيادة  على  واملحافظة  ال�سعبي 
جبهة  الــرتابــيــة.و�ــســجــلــت  ــا  ــه ــدت ووح

اقت�سار  حول  حتفظها  والتنمية  العدالة 
تقنيني  على  للد�ستور  املعدلة  اللجنة 
اأمام بناء د�ستور توافقي  مما يقف عائقا 
اقت�سار  اأن  احلــزب  اعترب  كما  حقيقي 
التي  ال�سبع  ــاور  ــح امل على  الــتــعــديــالت 
مينع  التكليف   ر�سالة  يف  م�سبقا  حددت 
وعميقة  جوهرية  تعديالت  تقدمي  من 
ال�سيا�سية  امل�ساركة  تعزز  الد�ستور  يف 

والدميقراطية الت�ساركية.                    ق/و

اأحبطت املجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولية 
كلغ  ن�سف  عن  يقرب  ما  ت�سويق  عملية  ق�سنطينة 
مركبة  داخل  خمباأة  على  كانت   ، املعالج  الكيف  من 
، العملية  من نوع فولك�ص فاغن على متنها �سخ�سني 
الطريق  متوى  على  مراقبة  عملية  اإثر  على  جاءت 
اين  رحمون،  باأولد  الثابت   بال�سد   03 رقم  الوطني 
مت توقيف ال�سيارة ، و بعد اإخ�ساعها للتفتي�ص عر 
املالية  قيمتها  قدرت  الكيف،  مادة  من  غ   400 على 
يف  ق�سنطبنة  درك  يوا�سل  و  �سنتيم،  مليون   12 بـك 

جت�سيد املخطط امل�سطر  ملحاربة الجتار باملخدرات.
علجية عي�ص

احلماية  ملديرية  التابعني  الغطا�سني  فرق  متكنت 
مديرية  غطا�سي  من  وبدعم  تب�سة  لولية  املدنية 
وغطا�سي  اأهــرا�ــص  �سوق  لــوليــة  املدنية  احلماية 
ــة ام الــبــواقــي  ــولي مــديــريــة احلــمــايــة املــدنــيــة ل
الثانوية  الــوحــدة  و  بـــزوارق  مدعمني  الغطا�سني 
للحماية املدنية بالونزة و الوحدة الثانوية للحماية 
ال�ساب  جثة  على  العثور  مــن  بالعوينات  املدنية 

الغريق على م�ستوى �سد وجلة مالق بالعوينات.
اىل  حتويلها  و  ال�سحية  جثة  انت�سال  عملية  ومتت 

م�سلحة حفظ اجلثث بالعوينات
ق/�ص

تــدخــلــت اأمـــ�ـــص، الـــوحـــدة الــثــانــويــة 
للحماية املدنية بدائرة �سفيزف ولية 
�سيدي بلعبا�ص بدوار مطمر بلدية عني 
ادن دائرة �سفيزف من اأجل �سحية وجد 
م�سنوقا  داخل م�ستودع  بوا�سطة حبل 
م"  ل-  باملدعو"  الأمــر  يتعلق  و   ، معلق 
عر  حيث  �سنة،   25 العمر  من  البالغ 
م�سلحة  اإىل  نقله  ليتم  متوف  عليه  
امل�سالح  فتحت  اأيـــن  ــث     ــث اجل حفظ 

الأمنية   حتقيقا حول  احلادث.
زنازل.ن

الأر�ساد 
اجلوية تتوقع 

هبوب رياح 
قوية على 3 

وليات و�سطى
الأر�ساد  م�سالح  توقعت 
الثالثاء،  اأم�ص  اجلوية، 
على  قوية  ريــاح  هبوب 
للوطن،  و�سطى  مناطق 
ح�سب  الأمـــــر  ويــتــعــلــق 
ــوى  ــت ــس ــ� ــه مــــن امل ــي ــب ــن ت
الأ�ــســفــر  بــالــلــون  الأول 
اجلزائر  تيبازة،  بوليات 

وبومردا�ص
ق/و

العرو�ص الرتويجية الرم�سانية 2020 

موبيلي�ص تطلق عرو�سا ترويجية على خدمتها : 
 MobMicو  Naghmati و MobiliStore و MobInfo 

 
�سهر  خــالل  زبائنه  كل  يرافق  موبيلي�ص 
ــن اإطــــالق ا�ــســرتاكــات  رمــ�ــســان، ويــعــلــن ع
Mob - و   MobInfo خدماته على   اانية 

MobMic و   Naghmati و   liStore
ي�سمح  الــفــ�ــســيــل،  ال�سهر  طيلة  وعــلــيــه 
والإ�سرتاك  الولوج  زبائنه  لكل  موبيلي�ص 
مبحتوياتها  والإ�ستمتاع  خدماته  يف  جمانا 

بكل اأريحية.  
الولوج  للزبائن  ت�سمح  خدمة   :MobInfo
وفوريا  يوميا  بتلقي  ــك  وذل بــاقــات،  لعدة 
املرغوب  املعلومات  الق�سرية،  الر�سائل  عرب 

فيها.
باإدراج  للزبائن  ت�سمح  خدمة   :  MobMic

ر�سائل م�سّخ�سة لتظهر على �سا�سات املت�سل بهم.
Naghmati : ت�سمح هذه اخلدمة بف�سل قائمة غنية وثرية من النغمات، من تخ�سي�ص نغمة اإنتظار 

خا�سة بك، اختيار نغمة خا�سة بكل مت�سل اأو باإهداء نغمة ل�سديق. 
MobiliStore :هي بوابة ت�سمح بالإ�ستمتاع مبختلف الألعاب اخلا�سة بالهاتف النقال.                   ق.و

  

اإن الدعوة الراقية لأخلقة احلياة ال�سيا�سية مبنظور 
يوؤ�س�ص للوعي املجتمعي عرب الأنا والآخر، القراءة 

والتاأويل هي خطوة نحو الإبداع ال�سيا�سي. فاأخلقة 
احلياة ال�سيا�سية تكون وفق عالقة الوافد باملوروث، 

اإن هيجل حني طرح اإ�سكالية ظاهريات الروح اخرتع 
لغة الوعي النقي والوعي البائ�ص والوعي احلي اإىل 
احلقيقة املطلقة ووحد اأملانيا فكان فيل�سوف وطن. 
اإن حماولة ابن عربي وابن �سبعني وبلغته املت�سوفة 

عرب القطب والبدل عبدوا الطريق للوحدة وفق 
تاريخ الثقافة الإ�سالمية، وهو ما اأُطلق عليه بالوعي 

اللقاحي. اإن تطور الوعي واإدراك مراحل التاريخ و 
منه اإدراك �سريورته والتي يجب اأن تبداأ من تعاملنا 
مع البيئة امل�سرتكة وحمتوياتها التي جت�سد ا�ستمرار 

املا�سي يف احلا�سر و اإعادة الإرث الثقايف املتكامل 
مع هذه البيئة املجتمعية امل�سرتكة و من خالله 

تتوا�سل هذه ال�سريورة، ويكون الرتاث لي�ص مو�سوًعا 
لإ�سقاطات بنيوية اأو قومية اأو حولياتية فقط بل 

حركة دميومة يجب فهمها كما هي دون خلفيات 
جاهزة. فهي عملية مداجمة بني عنا�سر الفكر و 
تعاقدنا الجتماعي الفعال و تلزمنا بالأخلقة يف 

تعاملنا الواعي مع احلياة و التي تتجاوز حق ال�سلطة 
و�سيا�ستها اإىل �سلطة احلق التي تعلو بها الدولة 

الواعية لأفكارنا النا�سئة حولها. اإن الت�سارع املجتمعي 
نحو ال�سيا�سة كمنتج للمن�سب واحلق اأفقد اآليات 

الأخلقة املتزنة التي تراعي الوعي، احل�ص، الزمان و 
املكان مرورا بالإدراك. ان اجلمهور هو جزء من ن�سق 

الأخلقة عرب الوعي احل�سي باملوجود والواقع الذي 
نعي�ص والوعي بالذات ملا هو اأعمق ووجوبية فعله 

جتاه جمتمعه، والعقالنية املتوجهة لالأخلقة بني الأنا 
والُهنا. اإن طرح فكرة التن�سيق بني القانون واملحبة 

والختيار، وتفاعلهم لأخلقة احلياة ال�سيا�سية عامة 
من خالل ت�سييج العمل ال�سيا�سي باآليات القانون وفق 

طرح الميان واملحبة ملقومات الدولة نحو الو�سول 
اإىل جمتمع الرفاه عرب وثبة ح�سارية ورقي �سيا�سي 

وجمتمعي برجال �سلطة مدركني حلقيقة املوجود 
ولأفراد اأمة تنا�سد التاريخ والجتماع، اإىل التفاعل 

اليجابي نحو التعاقد الختياري لهذه الأخلقة 
ال�سيا�سية عرب الدخول يف حيزها كطبقة، اأو النتقال 

اإىل دعمها و م�ساركتها تربويا وثقافيا واقت�ساديا 
واخلقة جمتمع. اإنه ل ميكن ملعار�ص اأن يوؤ�س�ص 

لدميقراطية التداول عرب اأخلقتها وهو يعي�ص خلود 
من�سبه يف حزبه، فاإذا اأقرتحنا اأن الفرتة الرئا�سية 

الواحدة هي �سبعة �سنوات مثال فاإن من اأخلقة التداول 
احلزبي اأن تكون رئا�سة الأمانة العامة �سبعة �سنوات 

اأي�سا غري قابلة للتجديد .ان الخلقة ال�سيا�سية هي 
اأ�سارة لرقي احلاملني بالوطن و وعيهم املحكم جتاه 

التحديات ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية و 
هي تاأ�سي�ص را�سد لإحداث وعي جمتمعي يوؤمن باأن 

تاريخه و طموحاته تتعدى اجلغرافيا والزمن و ر�سالة 
ملجد امة ُتعلم الن�سانية جمعاء اننا قادمون اىل 

احلياة متفاعلون مع المل والرجاء وانه حيث يكون 
كنزك يكون قلبك.

بقلم: الأ�ستاذ رقيق عبد اهلل 

الوعي.. 
واأخلقة احلياة 

ال�سيا�سية



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

