
ا�صتقرار عدد الإ�صابات اليومية عند 186 حالة و7 وفيات جديدة

املحامون يحتجون على اإق�صائهم من ت�صكيلة املجل�س الأعلى للق�صاء

�لذين متاثلو� لل�شفاء يرتفع �إىل 3058

�أكدو� �أن  �مل�شودة مل تاأت باأي جديد لتكري�س ��شتقاللية �لق�شاء

16

02

ب�شبب ��شتمر�ر جائحة كورونا
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مدار�س خا�صة تلوي اذرع 
اأولياء التالميذ وتطالبهم 

بدفع م�صتحقات الف�صل الثالث

تراجع ن�صبة "احلرقة" اإىل اأدنى م�صتوياتها منذ 2009
02

منظمة حماية �مل�شتهلك تقرتح على �ل�شلطات 
حال تو�فقيا وتك�شف:

حجز اأكرث من 17 قنطارا 
من املخدرات يف ب�صار

خالل ال�صهر الف�صيل

تكثيف زراعة البطيخ 
الأحمر املبكر الذي ميون 
ال�صوق املحلية والوطنية 

عمليات ت�صامنية لإفطار 
عابري ال�صبيل و املعوزين 

بالولية

جتار الأقرا�س املهلو�صة
 يف قب�صة الأمن 

غرد�ية

ورقلة

�لأغو�ط

توقيف 33 امراأة يف جرائم 
خمتلفة ب�صطيف

�س 06

�س 06

�س 05

اجلمارك تعزز رقابتها 
على عمليات ال�صراء عرب 

النرتنت من اخلارج  

غ�شا�شون ي�شرتون كميات كبرية و يق�شمونها �إىل 
عدة طرود لإعادة بيعها

16

الرئاسة تضع النقاط على الحروف:

• كل مقترحات مسودة الدستور قابلة للنقاش والحوار

 هذه تفا�صيل ق�صية �صوناطراك بلبنان 
وهكذا �صيتم ا�صرتجاع الأموال املنهوبة
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احتاد التجار بالوادي يحذر من تفاقم 
الو�صع ويرا�صل الوزير الأول

التجار مهدّدون بالـزج بهم 
داخـل ال�صجـون ب�صبب 

05اخل�صائر واملديونية

�لو�دي
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02�حلدث

املحامون يحتجون على اإق�صائهم من ت�صكيلة املجل�س الأعلى للق�صاء

حممد علي 
-----------------

وذك����رت ر���س��ال��ة ل���إحت��اد 
ت�����س��م��ن��ت م����ح���ظ���ات 
الد�ستور  م�سودة  بخ�سو�ص 
اجلمهورية  لرئي�ص  موجهة 
ب��اأي  ت���اأت  مل  امل�����س��ودة  اأن 
ا�ستق�لية  لتكري�ص  جديد 
رئي�ص  اأن  ذل��ك   ، الق�ساء 
رئي�ص  هو  التنفيذية  ال�سلطة 
مما   ، للق�ساء  الأعلى  املجل�ص 
يتعار�ص مع مبداأ الف�سل بني 

ال�سلطات.
املحامني  ن��ق��اب��ة  واق��رح��ت 
الأعلى  املجل�ص  ي��راأ���ص  اأن 
للق�ساء رئي�ص املحكمة العليا 
نائبا  ولي�ص  اأ�سي�  ب�سفته 

رئي�ص  يكون  اأن  واق��رح��ت 
من  منتخبا  العليا  املحكمة 
املحكمة العليا كما هو معمول 
به يف العديد من الدول مربرة 
�سلطة  ميلك  “من  ب��اأن  ذل��ك 
التعيني يكون له تاأثري وا�سح 

على ا�ستق�لية الق�ساء”.
الر�سالة  اعتربت  ال�سياق  ويف 
اأحمد  النقيب  وقعها  التي 
باأن  تن�ص  امل�سودة  اأن  �ساعي 
املتعلقة   188 امل���ادة  اأح��ك��ام 
الأعلى  املجل�ص  با�ستق�لية 
 3 بعد  اإل  ت�رسي  ل  للق�ساء 
�سنوات معتربة اأن هذا التدبري 
و�سجل  له.  مربر  ل  النتقايل 
للمحامني  الوطني  الإحت���اد 
امل�سودة  كون  اأخرى  م�حظة 
الد�ستورية  املبادئ  عن  حادت 

يف  وتدخلت  عليها  املتعارف 
اخت�سا�ص  من  هي  تفا�سيل 
النقابة  ت��رى  كما  الت�رسيع. 
الأمة  جمل�ص  على  الإبقاء  اأن 
اإلغاءه  واق��رح��ت  م��ربر  غري 

يف  املوؤ�س�سة  اأن  باعتبار 
بدون  اأ�سبحت  التجربة  ظل 
جدوى وتكاليفها املالية ترهق 
واقرحت  ال��دول��ة.  ميزانية 
الق�ساء  اإىل  الرجوع  النقابة 

ازدواجية  ف�سل  بحجة  املوحد 
العدالة  حتقيق  يف  الق�ساء 
وكون الق�ساء الإداري يعطي 
ح�ساب  على  ل���إدارة  امتيازا 

املتقا�سي.

اأكدوا اأن  امل�صودة مل تاأت باأي جديد لتكري�س ا�صتقاللية الق�صاء

اعترب الحتاد الوطني ملنظمات املحامني اأن م�صودة الد�صتور ت�صمنت انتقا�صا من قيمة املهنة من خالل عدم متثيل املحاماة يف املجل�س الأعلى 
للق�صاء، بالإ�صافة لعدم متثيل املحامني يف املحكمة الد�صتورية ويف جميع الهيئات ال�صت�صارية.

بن قرينة يدعو 
لإعالن هدنة عامة

الوطني،  البناء  حركة  رئي�ص  اأعلن 
طرح  عن  قرينة،  بن  ال��ق��ادر  عبد 
للم�ساهمة  تهدف  �سيا�سية  مبادرة 
اجلديدة”،  “اجلزائر  حتقيق  يف 
حالة  اإىل  التوتر  حالة  من  واخلروج 
الإيجابية  وال���روؤى  البناء  احل��وار 
احلراك.  مكا�سب  حلماية  امل�سركة 
املعنيني  جميع  قرينة  ب��ن  ودع���ا 
الب�د  يف  ال�سيا�سي  بالو�سع 
لتاأجيل خ�فاتهم واإع�ن هدنة عامة 
واجتماعية،  واقت�سادية  �سيا�سية 
وال�سماح  الحتقان  تخفيف  ق�سد 
عن  البحث  يف  ولنخبه  للوطن 
املفرو�سة  املخاطر  جتاوز  كيفيات 
التحول  وحماية  اخل��ارج  من  عليه 

الدميقراطي الذي هو رغبة اجلميع.
املبادرة  اأه��داف  اأن  املتحدث  واأب��رز 
تتمثل يف تاأمني ا�ستكمال مكا�سب 
التغيري  الوطني يف  ال�سعبي  احلراك 
تطلعات  الف�ساد، وجت�سيد  وحماربة 
اجلديدة،  اجلزائر  بناء  يف  ال�سعب 
اجلزائرية  الأمة  م�رسوع  حماية  مع 
اأو  تراجعات  اأي  املجتمع من  وهوية 
ا�ستغ�ل يهدد الأمة، بالإ�سافة اإىل 
تاأمني امل�سار الد�ستوري وا�ستكمال 

م�سار التحول الدميقراطي.
البيان:”  اأ���س��اف  الأه����داف  وم��ن 
وجترمي  املجتمعي  الن�سيج  متا�سك 
امل�سالح  وحماية  متزيقه،  حماولت 
وتعزيز  للجزائر  الإ�سراتيجية 
ال�سعب  بني  الداخلية  اجلبهة  ومتتني 
حول  التوافق  حتقيق  مع  وجي�سه، 
تبعاتها  وحتمل  القت�سادية  احللول 

واأعبائها الجتماعية املحتملة
ق/و

اإر�صال تربعات للجمعيات اخلريية اجلزائرية بفرن�صا
مت اإر�سال تربعات حتتوي على 
جمعيات  لفائدة  غذائية  مواد 
خريية جزائرية بفرن�سا انط�قا 
بومدين  ه��واري  مطار  من 
العا�سمة(.  )اجلزائر  ال��دويل 
هذه  اإر�سال  عملية  جرت  و 
يف  تندرج  التي  التربعات، 
من  ال�سائمني  م�ساعدة  اإطار 
املقيمة  اجلزائرية  اجلالية  اأفراد 
وزي��ر  بح�سور  بفرن�سا، 
النقل  و  العمومية  الأ�سغال 
فاروق �سيايل و كاتب الدولة 

والكفاءات  باجلالية  املكلف 
باخلارج، ر�سيد بلدهان.

قال  لل�سحافة،  ت�رسيح  ويف 
ال�سوؤون  وزارة  ان  بلدهان 
يف  �ساهمت  "قد  اخلارجية 
عملية اإر�سال هذه امل�ساعدات 
و  اعمال  رج��ال  منحها  التي 
جمع  خ���ل  م��ن  �سناعيني 
الغذائية"،  املواد  من  طن   11
امل�ساعدات  هذه  اأن  مو�سحا 
من  كل  اإىل  اإر�سالها  �سيتم 
و  ني�ص  و  ليون  و  مر�سيليا 

غرونوبل و �سانت ايتيان.
امل�سوؤول  ذات  اأ���س��اف  كما 
باإر�سال  قمنا  "لقد  بالقول 
الكرمي  القران  من  م�ساحف 
و  اجل��زائ��ري��ة  اجلالية  لفائدة 
اىل  م�سريا  بفرن�سا"،  امل�ساجد 
مت  الت�سامني  العمل  هذا  ان 
"م�ساهمة  بف�سل  حتقيقه 
اجلزائريني  الأع��م��ال  رج��ال 
اجلوية  اخل��ط��وط  ���رسك��ة  و 

اجلزائرية".
كما ا�ستلمت اجلالية اجلزائرية 

الث�ثاء  اليوم  بفرن�سا  املقيمة 
يعك�ص  مما  طبية  م�ساعدات 
و  القوية  الأخوية  الع�قات 
الذي  الت�سامن  كذا  و  املتينة 
كلتا  يف  اجل��زائ��ري��ني  ي��رب��ط 

ال�سفتني، ي�سيف امل�سوؤول.
اأخ�����رى، ق��ال  و م���ن ج��ه��ة 
جثامني  اإج���ء  مت  انه  بلدهان 
بفرن�سا  مغرب  جزائري   21
الإجمايل  العدد  بذلك  لي�سل 
للجثامني التي مت اإج�وؤها اإىل 

746 جثمان.

ال�سيد  قد  املنا�سبة،  وبهذه 
�سيايل  ال�سيد  و  ب��ل��ده��ان 
ت��ع��ازي��ه��م��ا، ب��ا���س��م��ه��م��ا 
ال�سخ�سي و با�سم ال�سلطات 
عائلة  لأف���راد  للبلد،  العليا 
امل��ت��وف��ني ال���ذي���ن ك��ان��وا 
اجل  من  باملطار  متواجدين 
اجل��ث��ام��ني. وعرب  ا���س��رج��اع 
لواأج عن  املتوفني  عائلة  اأفراد 
"�سكرهم ل�سلطات البلد التي 

قامت باإج�ء اجلثامني".
ق/و

مقدمة كهبة للجزائر

و�صول معدات 
طبية جديدة

 من ال�صني
حطت طائرة نقل ع�سكرية التابعة 

للقوات اجلوية اجلزائرية مبطار هواري 
بومدين الدويل، حتمل �سحنة من 
م�ساعدات طبية مقدمة كهبة من 

ال�سني، وبع�ص املوؤ�س�سات اجلزائرية 
بحمولة قدرها 19 طن مهياأة يف 

1696 علبة.واأ�سار بيان لوزارة الدفاع 
الوطني، اإىل اأن العملية ُت�ساف اإىل 

الر�سيد ال�سابق اخلا�ص بعمليات 
ال�سحن املتعلقة مبحاربة هذا الوباء 
العاملي.كما اأكد امل�سدر ذاته، على 

جاهزية اأطقم القوات اجلوية للجي�ص 
الوطني ال�سعبي يف تاأدية املهام 
املوكلة لها اإىل غاية زوال الوباء.

وكان يف ا�ستقبال الطائرة باملطار، 
الوزير املنتدب املكلف بال�سناعات 

ال�سيدلنية لطفي بن باأحمد
ق/و

املدير الطبي لل�صركة املنتجة "فيتال كاير" �صعيد قاري يوؤكد:

ميكن رفع حجم اإنتاج اأطقم الختبار اخلا�صة بكوفيد19اإذا لزم الأمر

لل�رسكة  الطبي  املدير  اأك��د 
�سعيد  كاير"  "فيتال  املنتجة 
اأنه  العا�سمة  باجلزائر  قاري 
اأطقم  اإنتاج  حجم  رفع  ميكن 
لتلبية  كوفيد19-  اختبار 
اإذا  ال�سحية  ال�سلطات  طلب 
تتجاوز  اأن  وميكن  الأمر  لزم 
يف  طقم   200.000 الكمية 

الأ�سبوع.
خ�ل  امل�سوؤول  ذات  و�رسح 
داخ��ل  نظم  �سحفي  ل��ق��اء 
بابا  ببلدية  الإن��ت��اج  خمترب 
يقدر  احلايل  "احلجم  اأن  علي 
طقم/اأ�سبوع.  األف   200 ب 
ال�سلطات  طلبت  اإذا  ولكن 

فاإننا  اأك���ر  بعد  فيما  منا 
ملتزمون بطبيعة احلال بتلبية 

الطلب".
اأف��اد  ذل��ك،  اإىل  بالإ�سافة 
هذا  تنفيذ  اأن  ق��اري  ال�سيد 
امل�����رسوع ك��ان ق��د ب��داأ منذ 
تلبية  بهدف  اأ�سابيع  ع��دة 
ال�سحية  ال�سلطات  طلب 
على هذا النوع من املنتجات 
الفرد  تعر�ص  ت�سخ�ص  التي 

لكوفيد19-.
اأن  امل�سوؤول  ذات  واأو�سح 
البحث  يف  يتمثل  "الختبار 
املري�ص  دم  م�ستوى  على 
وجود  الب�زما  اأو  م�سله  اأو 

خا�سة  م�����س��ادة  اأج�����س��ام 
النتائج  ك��ورون��ا.  بفريو�ص 
 10 يقدر ب  اأجل  بعد  تعرف 

اأو 12 دقيقة".
هذا  من  الهدف  اأن  واأ�ساف 
احلالة  حتديد  ه��و  الختبار 
ملعرفة  للمواطن  امل�سلية 

تعر�ص  على  ك��ان  اإذا  م��ا 
للفريو�ص عن طريق الك�سف 
ع���ن الأج�������س���ام امل�����س��ادة 
لفريو�ص كورونا التي طورها 
املري�ص بعد الإ�سابة. ح�سب 
قاري، اإن 80 % من امل�سابني 
هم بدون اأعرا�ص اأي ل تظهر 
مرتبطة  اأع��را���ص  عليهم 

باإ�سابة بفريو�ص كورونا.
و بعد اأن تطرق اإىل م�ستوى 
اأكد  هذه،  الختبار  اأطقم  دقة 
ممثل فيتال كاير اأن هذا يقارب 
98-97 %. و عن �سوؤال حول 
الأطقم،  هذه  ت�سنيع  تكلفة 
اأي  غ��اري  ال�سيد  يقدم  مل 
ظروف  "يف  اأنه  معتربا  رقم، 
الأزمة، ل نتكلم عن التكلفة 
م��ربزا  ال�سعر"،  ع��ن  ل  و 
م�سلحة البلد يف اإنتاج اأطقم 

الك�سف عن كوفيد19-.
ذات  اأك��د  اأخ���رى،  جهة  من 
امل�سوؤول اأن املخرب ال�سيدلين 

على  ال���س��ت��ط���ع  يعتزم 
رفع  ق�سد  املحلي  امل�ستوى 
املرتبطة  الإدم����اج  ن�سبة 
اأطقم الختبار  باإنتاج خمتلف 
كاير  فيتال  اأن  يذكر  الطبية. 
اأطلقه  �سيدلين  خمرب  هو 
نهاية  جزائريون  م�ستثمرون 
2016 "بهدف تغطية القطاع 
ال�����س��ي��دلين ال����ذي ك��ان 
حل�ساب ال�سترياد"، ح�سب ما 

اأفاد به ممثل هذه املوؤ�س�سة.
ح�سب  الأم�����ر  ي��ت��ع��ل��ق  و 
اأنواع  خمتلف  باإنتاج  قاري 
ل�سيما  ال�رسيع  الت�سخي�ص 
باملر�سى  املتعلقة  ت��ل��ك 
ال�سكري  ب���داء  امل�سابني 
)اأ����رسط���ة ���س��ك��ر ال����دم(، 
الأج��ه��زة  ه��ذه  "ننتج  قائ� 
حتويل  م��ن  ال�ستفادة  م��ع 
التو�سل  ق�سد  التكنولوجيا 

اإىل منتوج موثوق به
ق/و

اأمطار على الوليات ال�صاحلية الغربية
تنبيه  واأو�سح  الغربية.  ال�ساحلية  الوليات  على  اأمطار  ت�ساقط  اجلوية  الأر�ساد  م�سالح  تتوقع 
باللون الأ�سفر، اأن الأمر يتعلق بوليات م�ستغامن، وهران، عني متو�سنت وتلم�سان. واأ�سافت ذات 
البي�ص،  الأغواط، غرداية،  الن�رسية بهبوب رياح قوية وزوابع رملية يف وليات ورقلة، اجللفة، 

ب�سار، تندوف واأدرار
ق/و



واحلوار للنقا�س  قابلة  الد�صتور  م�صودة  مقرتحات  كل  اأن  اأكد  با�صمها  الناطق 

الرئا�صة ت�صع النقاط على احلروف بخ�صو�س رفع احلجر وق�صية �صوناطراك 
بلبنان وا�صرتجاع الأموال املنهوبة

لوؤي ي
-------------------

مبقر  �سحفية  ن���دوة  يف  بلعيد  وق���ال 
ال�سحي  احلجر  رفع  اأن  اأم�ص  الرئا�سة، 
ما  منتقدا  املواطنني،  ب�سلوك  مرتبط 
عدم  خ�ل  من  البع�ص  "تهور"  و�سفه 
اإىل  اأدى  ما  الوقاية،  اإج��راءات  اح��رام 
يف  التجارية،  املح�ت  بع�ص  غلق  اإعادة 
الوقت الذي كانت ت�سري فيه اجلزائر نحو 

الوباء. على  التغلب 
وقال الوزير امل�ست�سار اأن "ب�دنا ت�سجل 
وهو  الوباء  هذا  تطور  ب�ساأن  ا�ستقرارا" 
التي  اليومية  الإح�سائيات  تبينه  ما 
الإ���س��اب��ات  ع��دد  يف  ت��راج��ع��ا  تظهر 
لكن  لل�سفاء،  التماثل  حالت  وارتفاع 
ال�سحي  احلجر  بقواعد  "اإخ�ل  اأي 
الدولة"  بذلتها  التي  اجلهود  كل  �سيلغي 
وهو  اجلائحة  هذه  على  التغلب  اأجل  من 
اإجراءات  احرام  املواطنني  من  يتطلب  ما 

الوقاية.
الد�ستور  تعديل  اإىل  تطرقه  ول��دى 
التمهيدي  امل�رسوع  "طرح  اأن  اأو�سح 
ا�ستجابة  جاء  الد�ستورية  للتعدي�ت 
الفاعلني  بع�ص  م��ن  م��ك��رر  لإحل���اح 
رغم  املدين،  املجتمع  وممثلي  ال�سيا�سيني 
نظرا  العامة  الجتماعات  عقد  ا�ستحالة 
باأن رئي�ص  لتف�سي وباء كورونا"، مذكرا 
مع  الأخ��ري  لقائه  يف  "ربط  اجلمهورية 
بالتزام  الطلب،  على  موافقته  ال�سحافة، 
الوقاية"،  اإج����راءات  ب��اح��رام  اجلميع 
ل�أحكام  داع��ي  "ل  بالقول  وا�ستطرد 

التوقيت". خلفيات  على  امل�سبقة 
اأن  للرئا�سة  الر�سمي  الناطق  واأو�سح 
امل�����رسوع،  ط��رح  م��ن  الوحيدة  الغاية 
ال�سحي  احلجر  فر�سة  "ا�ستغ�ل  هي 
املقرحة  التعدي�ت  على  ل���ط���ع 
احلد  يف  وبعمق  ه��دوء  يف  ومناق�ستها 
الإع�����م بكل  الأدن����ى ع��رب و���س��ائ��ل 

التوا�سل  تقنية  با�ستعمال  اأو  اأ�سكالها 
يكون  اأن  بهدف  وذلك  بعد"،  عن  املرئي 
من  يح�سنها  توافقي  "د�ستور  للجزائر 
من  يقيها  و  الفردي  احلكم  يف  ال�سقوط 
كلما حدث  الأزمات  الوقوع يف  عواقب 

ال�سلطة". قمة  اهتزاز يف 
التمهيدي  امل�رسوع  ب��اأن  بلعيد  وذك��ر 
م�سودة  "جمرد  هو  الد�ستور  لتعديل 
ل  للنقا�ص  اأر�سية  مبثابة  وهو  لتعديله 
ينطلق  ل  حتى  عمل  ومنهجية  غ��ري، 
وثيقة  على  يرتكز  بل  فراغ،  من  النقا�ص 
اأ�ساتذة  كبار  من  نخبة  طرف  من  معدة 

القانون".
الناطق  امل�ست�سار  الوزير  اأفاد  ذلك  اإىل 
كل  اأن  اجلمهورية  لرئا�سة  الر�سمي 
م�رسوع  يف  ات��خ��ذت  التي  ال��ق��رارات 
مدرو�سة   2020 التكميلي  املالية  قانون 
نفقات  يف  النخفا�ص  اأن  جيدا.واأ�ساف 
وك��ل  م��درو���ص،  ق���رار  ه��و  الت�سيري 
القرارات مدرو�سة جيدا وبعمق واأخذت 

املدى  على  الحتمالت  كل  احل�سبان  يف 
واملتو�سط. القريب 

�صفقة  يف  ق�صائي  حتقيق 
بلبنان ل�صوناطراك 

تورط  �سبهات  مو�سوع  يخ�ص  وفيما 
ك�سف  ف�ساد  ق�سايا  يف  �سوناطراك 
الناطق  ل�ت�سال  امل�ست�سار  ال��وزي��ر 
اأن  اجلمهورية  رئا�سة  با�سم  الر�سمي 
حتقيق  بفتح  اأمر  قد  اجلمهورية  رئي�ص 
تتعلق  ق�سية  بخ�سو�ص  ق�سائي 
فروع جممع  اأحد  بها  قام  ب�سفقة جتارية 

لبنان. يف  �سوناطراك 
اجلزائر  اأن  هو  املوؤكد  "ال�سيء  واأ�ساف: 
ك��دول��ة غ��ري م��ت��ورط��ة يف م��ث��ل ه��ذه 
اأفرادا"  "رمبا  تخ�ص  التي  الأعمال" 
و  جمراها  �ستاأخذ  "العدالة  اأن  موؤكدا 

احلقيقة". تبني 
املقام  الق�سية هي يف  هذه  اأن  اإىل  ولفت 
اأما  لبنانية-لبنانية"  "ق�سية  الأول 

به  "ف�ستتكفل  باجلزائر  املتعلق  اجلانب 
اجلزائرية". العدالة 

املنهوبة  الأموال  با�سرجاع  يتعلق  ما  اأما 
�ست�سرجع  املنهوبة  "الأموال  بلعيد  قال 
�سد  الأحكام  ت�سدر  عندما  الله  �ساء  اأن 
اأحكاما  تكون  و  املتهمني  الأ�سخا�ص 
�سدور  "ننتظر  بالقول:  تابع  نهائية".و 
حق  يف  النهائية  )الق�سائية(  الأحكام 
�سي�رسع  رمبا  و  )املعنيني(  الأ�سخا�ص 
ا�سرجاع  اآل��ي��ات  حت��ري��ك  يف  اآن����ذاك 
مثل  اأن  مو�سحا  املنهوبة"  الأم���وال 
دولية  لإج��راءات  "تخ�سع  العملية  هذه 

بال�سهلة". لي�ست 

من  مت�صرر  األف   300 ا�صتفادة 
10 األف دج  كورونا من منحة 

العيد قبل 
باملت�رسرين  التكفل  وبخ�سو�ص 
امل�ست�سار  الوزير  اأكد  الكورونا،  بجائحة 
لرئا�سة  الر�سمي  الناطق  ل�ت�سال 

الأ�سخا�ص  اإج��م��ايل  اأن  اجلمهورية 
ال10  منحة  من  ل��ستفادة  امل�سجلني 
الث�ثاء  اأم�ص  غاية  اإىل  بلغ  دينار،  اآلف 
�رسف  يتم  اأن  على  �سخ�ص،  األف   300

الفطر. عيد  قبل  املنحة  هذه 
يتعلق  "فيما  اأن���ه  ال��وزي��ر  واأو���س��ح 
ب��ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت�����س��ام��ن��ي��ة اخل��ا���س��ة 
بلغ  كورونا،  جائحة  من  باملت�رسرين 
ل��ستفادة  امل�سجلني  الأ�سخا�ص  اإجمايل 
نهار  لغاية  دينار  اآلف  ال10  منحة  من 
األف �سخ�ص".  300 الث�ثاء حويل  اأم�ص 

اأنه "�سي�رسع يف دفع هذه  واأ�ساف بلعيد 
وقبل  القادمة  القليلة  الأي��ام  يف  املنحة 
 700 ا�ستفادة  اإىل  بالإ�سافة  الفطر،  عيد 
مناطق  يف  منها  باملئة   74 عائلة،  األف 
املواد  األف طن من   22 الظل، من حوايل 
م��واد  م��ن  معتربة  وكميات  الغذائية 
مربزا  الطبية"،  وامل�ستلزمات  التنظيف 

"ل زالت متوا�سلة". العملية  اأن هذه 
ب��اأن  ال�����س��اأن  ذات  يف  ال��وزي��ر  وذك���ر 
م��واط��ن  األ���ف  و200   )2( "مليونني 
بعنوان  دج  اآلف   10 مبلغ  من  ا�ستفادوا 
يف  �سبها  مت  ال�سنوية،  رم�سان  قفة 
ع�سية  للمعنيني  الربيدية  احل�سابات 

الف�سيل" ال�سهر 
التربعات  قيمة  بلغت  اأخ��رى،  جهة  من 
املفتوحة  كوفيد19-  ح�سابات  يف  املالية 
لدى وزارة املالية اإىل غاية اأم�ص الث�ثاء 
مليون  9ر1  و  دج  مليارات   3 ح��وايل 
امل�ست�سار  الوزير  به  اأفاد  ح�سبما  دولر، 
رئا�سة  با�سم  الر�سمي  الناطق  ل�ت�سال 
بلعيد. او�سعيد  حمند  ال�سيد  اجلمهورية 

باأن  للرئا�سة  الر�سمي  الناطق  اأكد  و 
م�ستحقيها  على  "�ستوزع  الأموال  هذه 
كورونا  جائحة  اآثار  من  املت�رسرين  و 
جلنة  ت�سعها  �سفافة  مقايي�ص  على  بناء 
ممثلي  من  موؤلفة  الأول،  الوزير  يراأ�سها 

املدين". واملجتمع  الأحمر  اله�ل 

اأكد الوزير امل�صت�صار لالت�صال، الناطق الر�صمي با�صم رئا�صة اجلمهورية بلعيد حمند او�صعيد، اأن رفع احلجر ال�صحي مرتبط ب�صلوك املواطنني، منتقدا ما و�صفه "تهور" البع�س من خالل عدم 
احرتام اإجراءات الوقاية داعيا يف املقابل اإىل تفادي "الأحكام امل�صبقة على خلفيات التوقيت" بعد طرح امل�صروع التمهيدي لتعديل الد�صتور.
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التون�سية  احلكومة  رئي�ص  اأم�ص  اأعلن 
اإىل  له  زيارة  اأول  اأن  الفخفاخ  اإليا�ص 
اجلزائر،،  اجلارة  اإىل  �ستكون   ، اخلارج 
الوبائية  الأزم��ة  انتهاء  بعد  مبا�رسة 
ك��ورون��ا،  ف��ريو���ص  وانت�سار  احلالية 
التاريخية  الع�قات  لعمق  جت�سيدا 

واجلزائر. تون�ص  جتمع  التي 
فران�ص  لقناة  حوار  يف  الفخفاخ  وقال 
اإيجاد  يف  عربي  كمغرب  "نرغب   24
ن�سمح  ول��ن  ليبيا  يف  للو�سع  ح��ل 
كل  دع��م  على  و�سنعمل  بتق�سيمها 
املنطقة  يف  ال���س��ت��ق��رار  اإم��ك��ان��ي��ات 
امل�سرك"،  اقت�سادنا  تقوية  وعلى 
نف�ص  عند  تظل  تون�ص  اأن  اإىل  م�سريا 
الدولية  ال�رسعية  مع  الداعمة  مواقفها 

الليبي. الليبي  احلل  ومع 
اأن  التون�سية  احلكومة  رئي�ص  واأك��د 
اأكر بلد مت�رسر من الو�سع  ب�ده هي 
امللف  'يكون  اأن  يفر�ص  وهذا  ليبيا،  يف 
�سلم  على  القادمة  املرحلة  يف  الليبي 

اأي  ''ن��رف�����ص  م�سيفا  اأولوياتنا"، 
اأي  �سد  ونحن  ليبيا  لتق�سيم  م�رسوع 
اأكر  دورا  و�سنلعب  فيها  اأجنبي  تدخل 
بعد  الليبي  الليبي  احلوار  يف  فاعلية 
من  ''�سندفع  متابعا  الكورونا''،  اأزمة 

واجلار". ال�سقيق  البلد  ا�ستقرار  اأجل 
الوزير  مع  ناق�ص  انه  الفخفاخ  وذكر 
اأ���س��ب��وع��ني  م��ن��ذ  ال��ف��رن�����س��ي  الأول 
الفرنكوفونية  القمة  عقد  ترتيبات 
وقال  وموعدها،  تون�ص  يف  امل��ق��ررة 
املوعد  نف�ص  يف  تنظيمها  ''ظروف  اإن 
اأو  ال��ق��ادم  دي�سمرب  يف  لها  امل��ح��دد 
بتطورات  مرتبطة   ، تاأجيلها  اإمكانية 
لتوفري  و  الوبائي  و  ال�سحي  الو�سع 

تنظيمها". مناخات  اأف�سل 
يف  اأزم��ة  ي��ة  اأ وج��ود  الفخفاخ  ونفى 
�سعيد  قي�ص  اجلمهورية  برئي�ص  ع�قته 
قدم  ك�نا   ، طيبة  ع�قتنا   " اإن  وقال   ،
اأي  ميلك  ل  ك�نا  تون�ص  لأجل  للحكم 
من  كل  ب'رغ��م  لوبي،  ب��اأي  ارتباط 

ل  الطيبة  الع�قة  هذه  اإرب��اك  يحاول 
اأنه  اإىل  م�سريا  �ستتغري''،  اأنها  اأت�سور 
فيها  متثل  وطنية  وحدة  حكومة  يقود 
وك�سف  ال�سيا�سية،  العائ�ت  كل 
يف  للتو�ّسع  قابل  احلكومي  الئت�ف 
اإمكانية  اإىل  اإ���س��ارة  يف  امل�ستقبل، 
احلكم. يف  تون�ص  قلب  حزب  م�ساركة 

مواقع  على  الدعوات  بع�ص  وب�ساأن 
اإىل  الداعية  الجتماعي  التوا�سل 
املقبل  ي��ون��ي��و  اأول  يف  الح��ت��ج��اج 
وتنظيم  احلكومة  باإ�سقاط  للمطالبة 
قال   ، م�سبقة  رئا�سية  ان��ت��خ��اب��ات 
لإرب��اك  حم��اولت  هناك   " الفخفاخ 
لأي  ن��ر���س��خ  ل��ن  لكننا  احل��ك��وم��ة 
يت�سور  وم��ن  ك��ان،  اأي  م��ن  �سغط 
ال�سعب  على  يوؤثر  اأن  ي�ستطيع  ن��ه  اأ
 ، الفاي�سبوك  ب�سفحات  التون�سي 
النتخابات  نتائج  ي��راج��ع  اأن  عليه 

ر�سده". لي�ستعيد 
لوؤي ي

اجلزائر اأول بلد �صاأزوره بعد انتهاء الأزمة الوبائية احلالية  
رئي�س احلكومة التون�صية يك�صف:

تخفي�س ال�صعر املرجعي لربميل النفط 
اإىل 30 دولرا

لدى اإعداد م�صروع املالية التكميلي 2020

التكميلي  املالية  قانون  م�رسوع  اأعاد 
املرجعي  ال�سعر  م��راج��ع��ة   2020
من  تخفي�سه  مت  حيث  النفط،  لربميل 
دولرا   30 اإىل  للربميل  دولرا   45
اأ�سعار  انهيار  ب�سبب  وهذا  للربميل، 

العاملية. بالأ�سواق  النفط 
�سلبية  م�ساعفات  حلدوث  وتفاديا 
يتوقع  واأنه  امليزانية، خا�سة  يف حتديد 
النفط  �سعر  متو�سط  ي�سجل  اأن 
يعتمد  ال�سنة.وللتذكري  هذه  اجلزائري 
لتقدير  الدولة  ميزانية  اإع��داد  على 
للميزانية،  املحددة  البرولية  اجلباية 
اجلباية  من  الباقي  توجيه  مع  موازاة 
�سبط  �سندوق  اإىل  عادة  البرولية 
�سنتني  منذ  ن�سب  الذي  ي��رادات  الإ
يف  تتمثل  ث���ث��ة  م��وؤ���رسات  ع��ل��ى 
ت�سديرها  املتوقع  املحروقات  كمية 
البرول  لربميل  املرجعي  وال�سعر 

على  ع�وة  امليزانية  لإعداد  املعتمد 
الدولر. مقابل  الدينار  �رسف  �سعر 
املالية  قانون  م�رسوع  ت�سمن  كما 
مراجعة   2020 ل�سنة  التكميلي 
البرولية  املنتجات  على  الر�سوم 
وال��ت��ي ي��رت��ب ع��ل��ي��ه��ا زي����ادة يف 
امل�رسوع  وت�سمن  ال��وق��ود.  اأ�سعار 
دينار   3 ب�  البنزين  اأ�سعار  يف  الزيادة 
اإىل  دينار.بالإ�سافة   5 ب�  وامل��ازوت 
دينارا   41.94 العادي  البنزين  �سعر 
البنزين  و�سعر  دينارا،   38.94 بدل 
بدل  دينارا   44.97 ي�سبح  املمتاز 
دون  البنزين  �سعر  اأما  دينارا.   41.97
دينارا   44 ي�سبح  �سعره  ر�سا�ص 
�سعر  ع��ن  ناهيك  دي��ن��ارا،   41 ب��دل 
بدل  28.06دينارات  �سعره  املازوت 

دينارات.  23.06
لوؤي ي
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وزارة التجارة تعلن عن اإجراءات للتحكم يف اأ�صعار اللحوم البي�صاء

لوؤي ي
----------

بيان  ح�سب  التعليمة  ن�ص  يف  وجاء 

الواردة  التقارير  على  "بناء  للوزارة 
واملتعلقة  امل��رك��زي��ة  الإدارة  اإىل 
اللحوم  لأ�سعار  املفاجئ  بالرتفاع 

يف  التحكم  اج��ل  وم��ن  البي�ساء 
م�ستقر  متوين  �سمان  مع  اأ�سعارها 
)امل��دري��ن  منكم  اطلب  لل�سوق، 
اجلهويني والولئيني للتجارة( اتخاذ 
هذه  ملواجهة  ال�زمة  التدابري  كل 

الو�سعية".
ل��وزارة  ال��ع��ام  وق��د طلب الأم���ني 
عرب  املحلية  امل�سالح  من  التجارة 
التي  الأ�سباب  "حتديد  الوليات 
اأدت اإىل هذا الخت�ل و تكثيف من 

عمليات الرقابة يف هذا ال�ساأن".
اجلهويني  املديرين  الوزارة  حثت  كما 

على  للعمل  للتجارة  الولئيني  و 
الإفراج عن املخزونات املوجودة على 
م�ستوى دواوين ال�سبط املخت�سة و 
ال�سماح ملختلف املتدخلني يف �سل�سلة 
اإنتاج و توزيع اللحوم البي�ساء للقيام 

بالبيع املبا�رس للم�ستهلك.
الأمني  طلب  العملية،  هذه  ولإجن��اح 
اجلهويني  املدرين  من  للوزارة  العام 
و الولئيني للتجارة التن�سيق املكثف 
مع امل�سالح الف�حية و ممثلي التجار.

للتذكري �رسع الديوان الوطني لتغذية 
الأنعام و تربية الدواجن )اأوناب( اأول 

اأم�ص يف ت�سويق خمزون من اللحوم 
البي�ساء قدره 57.000 قنطار ب�سعر 
ق�سد  الواحد  للكيلوغرام  دج   250
م�ستوياتها  اإىل  بال�سعار  ال��ع��ودة 
املدير  الرئي�ص  اأكده  الطبيعية ح�سبما 

العام للديوان، حممد بطراوي.
العملية  هذه  اأن  بطراوي  واأو�سح 
التي  الدواجن  اأ�سعار  ل"ك�رس  جاءت 
التهبت يف الآونة الأخرية لت�سل 360 
تخ�سي�ص  مت  حيث  للكيلوغرام"  دج 
51 نقطة بيع على م�ستوى 23 ولية 

عرب الوطن.

دعت املدراء اجلهويني اإىل التحقيق يف اأ�صباب ارتفاع �صعر الدجاج

 بح�صب مقال بجريدة وا�صنطن تاميز

اجلزائر �صتخرج قوية اأكرث من الأزمة بف�صل الإ�صالحات "ال�صجاعة" للرئي�س
الأمريكية  تاميز  وا�سنطن  يومية  ن�رست 
حتلي� جديدا اعتربت فيه اأن الإ�س�حات 
"ال�سجاعة"  الد�ستورية  و  القت�سادية 
التي با�رسها الرئي�ص عبد املجيد تبون من 
�ساأنها م�ساعدة اجلزائر على جتاوز الأزمة 
اأي  اأقوى من  اخلروج منها  القت�سادية و 
التحليل  �ساحب  كتب  و  م�سى.  وقت 
تبون  الرئي�ص  اأن  "يبدو  دافيد كني  ال�سيد 
يجعل  ال��ذي  ال�سبيل  اإتباع  على  ع��ازم 
اجلزائر قدوة حديثة يقتدى بها يف كيفية 
اأكر  قوية  منها  اخلروج  و  الأزمة  جتاوز 
الأمر". و ح�سب  بداية  مما كانت عليه يف 
تبون  الرئي�ص  "يظهر  تاميز،  وا�سنطن 
الذي  الوقت  يف  حمنكا"  و  قويا  قائدا 
يواجه فيه البلد الذي يعتمد ب�سكل كبري 
غري  "حتديات  املحروقات،  مداخيل  على 
القت�سادية  بالأزمة  مرتبطة  م�سبوقة" 

الناجمة عن وباء فريو�ص كورونا.
و اأ�سار دافيد كني و هو حمرر يف وا�سنطن 
الوطنية  للجنة  �سابق  رئي�ص  و  تاميز 
اجلمهورية، اإىل رف�ص ال�سيد تبون اللجوء 
عبء  لتفادي  اخلارجية  ال�ستدانة  اإىل 
م�سيفا  امل�ستقبلية،  الأجيال  على  الدين 
اأن رئي�ص اجلمهورية قرر يف هذا ال�سياق، 
الن�سف  اإىل  احلكومة  ميزانية  تقلي�ص 
لتفادي "رهن م�ستقبل الأمة" لدى بلدان 

اأخرى.
القادة  ع��دد  ع��ن  ك��ني  داف��ي��د  ت�ساءل  و 
الرئي�ص  �سجاعة  لديهم  الذين  الوطنيني 
املدى  على  النتقادات  "لتحمل  تبون 
عدم  من  ب���ده  �سمان  لأج��ل  الق�سري" 
نهاية  يف  �سعبة  و�سعية  يف  الوقوع 

الوباء.
و يف الوقائع –ي�سيف دافيد كني " القليل 
من القادة الذين يخ�سون �سغط امل�سالح 
تخفي�سات  لإج��راء  م�ستعدون  اخلا�سة، 
هذه  تكون  الذي  الوقت  يف  امليزانية  يف 
�سواء  كثرية  فالأمثلة  �رسورية.  الأخرية 
يف  اأو  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 

ائتمان  جدارة  مع  متطورة  اأخرى  بلدان 
املنتخبون  و  القادة  ف�سل  حيث  جيدة، 
اللجوء اإىل ال�ستدانة و جعل عبء الدين 

على عاتق من يخلفهم".
النتائج،  تكمن  هنا  اأن  كني  دافيد  قال  و 
البلدان  ه��ذه  مواطني  على  هي  ثقيلة 
ال�رسائب  زيادة  حتمل  عليها  وجب  التي 
و الت�سخم لإمكانية ت�سديد الديون التي 

اأبرمتها احلكومات.
التي  ال��ق��رارات  ف��اإن  القول،  خ��سة  و 
للروؤ�ساء  "عربة"  تعد  الرئي�ص  اتخذها 
ال�رسوريني  الريادة  و  "ال�سجاعة  ب�ساأن 

للحوكمة يف وقت الأزمة".
ان  كني  ال�سيد  اأك��د  ال�سياق  ذات  ويف 
النتقادات التي كانت تتكهن "بانتخابات 
لها  يكن  مل  والتي  فو�سوية"،  رئا�سية 

�سدى يف اجلزائر "كانت على خطاأ".
املجيد  "عبد  بان  التذكري  على  وحر�ص 
من  باملائة   54 بن�سبة  انتخابه  مت  تبون 
الأ�سوات خ�ل ت�سويت اتفق امل�حظون 
�سهد  والذي  والعادل  باحلر  و�سفه  على 
الأ�سوات  اح��دى  م�ساركة  الأق��ل  على 

الأكر انتقادا يف احلكومة".
ان  املحنك  املحلل  كني  دافيد  ويتوقع 
يف  امل�سجعة  ال��ق��رارات  ه��ذه  تخ�سع 
م�سالح  جمموعات  ملعار�سة  امليزانية، 

او  املحلي  امل�ستوى  على  �سواء  خا�سة 
الدويل.

ومل ي�ستبعد ان تدخل جرائد يومية دولية 
معروفة يف اللعبة لتتهجم على ال�سيا�سة 

الجتماعية للحكومة.
فيه  دخلت  وقت  "يف  انه  املحلل  وتوقع 
التنفيذ،  حيز  امليزانية  يف  القتطاعات 
ودولية  وطنية  خا�سة  م�سالح  �ستقوم 
"وا�سنطن  يوميتي  و�ستقوم  مبعار�ستها. 
بو�ست" و "نيويورك تاميز" بن�رس مقالت 
التي  والأقليات  الفقراء  ال�سكان  حول 

�ستفقد امل�ساعدة".
واأكد قائ� "ناأمل يف ان يتغلب العقل لأنه 
خ�ل  من  اجلزائر  ان  يف  �سك  هناك  لي�ص 
اأف�سل  �ستكون  العا�سفة،  هذه  مواجهة 
لل�سجاعة  افتقدت  التي  )البلدان(  من 

والفطرة ال�سليمة".
واعتربت اليومية الأمريكية اأن اأكرب حتدي 
لإدارة تبون يتمثل يف تعزيز ثقة ال�سعب 
يف  الرئي�ص  �رسع  فقد  ولهذا  بحكومته. 
ل�ستحداث  وتنظيمية  جبائية  اإ�س�حات 
البلد  تبعية  وتقلي�ص  �سغل  منا�سب 
اأرغمته  وقت  يف  للمحروقات،  الكبرية 
تاأجيل جزء كبري  جائحة كوفيد19- على 

من الربنامج الذي كان يريد تطبيقه.
وب����امل����وازاة م��ع ه���ذه الإ���س���ح��ات 
�سل�سلة  اجلزائر  اقرحت  القت�سادية، 
حتدد  التي  املوؤ�س�ساتية  الإ�س�حات  من 
املنتخبني  عهدات  وكذا  الرئي�ص  عهدات 
ذات  ويف   ،)2( عهدتني  اىل  الربملان  يف 
الوقت تعزز ا�ستق�لية ال�سلطة الق�سائية.

وذكر �ساحب التحليل اأن احلكومة تلعب 
يف  ال�سلم  اإق��رار  يف  اأهمية  اأك��ر  دورا 

املنطقة
ق/و

را�صلت اأم�س وزارة التجارة املدرين اجلهويني والولئيني للتجارة لتخاذ كل التدابري الالزمة من اجل �صمان 
متوين م�صتقر لل�صوق من اللحوم البي�صاء والتحكم يف الأ�صعار التي ارتفعت ب�صكل كبري خالل الأيام الأخرية.

اجلزائر  ح�صة  طنا   1650
من التونة هذه ال�صنة

تعمد وزارة ال�سيد البحري واملنتجات ال�سيدية على ا�ستكمال التح�سريات 
الأخرية لإط�ق حملة �سيد التونة احلمراء لل�سنة اجلارية وذلك اإبتداء من يوم 26 
ماي اجلاري.وقال مدير تنمية ال�سيد البحري بوزارة ال�سيد البحري واملنتجات 
ال�سيدية قدور عمر اأن اجلزائر حت�سلت على ح�سة �سيد تبلغ 1.650 طن وهذه 
اللجنة  التونة امل�سموح ب�سيدها من طرف  احل�سة الإجمالية ملخزونات �سمك 
الدولية للحفاظ على �سمك التونة بالأطل�سي” الأيكات” والبالغة 36 األف طن 
وكانت احل�سة الإجمالية ملخزونات التونة احلمراء يف البحر الأبي�ص املتو�سط 
بعمليات  للقيام  �سفينة   23 ت�سخري  مت  2010.و  �سنة  األف طن   12 تتجاوز  ل 
ا�ستقبال  مت  املقبل.و  جويلية   1 اإىل  ماي   26 من  املمتدة  الفرة  خ�ل  ال�سيد 
اأين  اأ�سحاب ال�سفن على م�ستوى املديريات الولئية لل�سيد البحري  ملفات 
مت توزيع احل�سة بكل �سفافية بالأخذ يف العتبار بخ�سائ�ص ال�سفينة و طاقة 
ا�ستيعابها.ومت يف اإطار هذه العملية ا�ستقبال 25 ملفا يف حني اختارت اللجنة 
املعنية بدرا�سة امللفات 23 ملفا، من �سمنها ملفني يت�سمنان �سفينتني جديدتني 
عو�ست �سفينتني قدميتني.ويرتقب اأن تعزز هذه الإمكانيات بباخرتني جديدتني 
�ستدخ�ن اخلدمة خ�ل مو�سم �سيد التونة احلمراء لل�سنة املقبلة2021.وبلغت 
العمومية  اخلزينة  ل�سالح  ال23  ال�سفن  جمهزي  �سددها  التي  الر�سوم  قيمة 
األف دج.و ت�سل القيمة املالية  مقابل هذه الرخ�ص ما قيمته 84 مليون و552 
بالعملة ال�سعبة للح�سة التي �سيتم �سيدها خ�ل الفرة املحددة اإىل قرابة 5 
مليون اأورو �سيتم بيعها يف اإطار عملية جتارية بحتة يتكفل بها جمهزي ال�سفن 

اأي امل�ك.
واأ�ساف ذات امل�سوؤول اأنه �سينعقد اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على �سمك 
يف  لل�رسوع  الركية.وذلك  باأنطاليا  املقبل  نوفمرب   25 يف  بالأطل�سي  التونة 

مفاو�سات جديدة حول ح�س�ص الدول الأع�ساء من �سمك التونة احلمراء.
و �سيعمل القطاع على رفع ح�سة اجلزائر بالنظر اإىل زيادة خمزونات التونة 

احلمراء يف البحر الأبي�ص املتو�سط .
ويرتقب اأن ترتفع احل�سة من 1.650 طنا حاليا اإىل 2.000 طن �سنة 2021 و 

2.500 طن بحلول العام 2025.
وعرفت اأ�سعار التونة احلمراء انخفا�سا ب�سبب تاأثريات انت�سار فريو�ص كورونا، 
و اأدت اإىل تراجع �سعر البيع من 7 اأورو للكلغ الواحد �سنة 2017 اإىل 3 اأورو 

للكلغ يف 2020.
ق/و

اجلزائر ت�صرتي اأكرث من 480 األف طن من القمح
ا�سرى الديوان الوطني للحبوب، كمية من القمح اللني يف مناق�سة عاملية اأُغلقت اأم�ص الث�ثاء، ح�سبما نقلته وكالة رويرز عن متعاملون اأوربيون اأم�ص  الأربعاء.
واأ�ساف ذات امل�سدر، اأنه مت و�سع التقديرات املبدئية غري املوؤكدة للمتعاملني كمية ال�رساء عند ما ل يقل عن 480 األف طن مع تقدير واحد عند 600 األف طن، 

لكن من املتوقع �سدور تفا�سيل اأخرى لحقا.
وحتدد التقديرات الأوىل اأ�سعار ال�رساء عند حوايل 218 دولرا و218.50 دولر للطن �سام� تكاليف ال�سحن. ومن املتوقع توافر اأرقام اأكر تف�سي� يف وقت لحق.

واجلزائر عميل مهم للقمح من الحتاد الأوروبي خا�سة فرن�سا
ق/و
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جتـار مهدّدون بالـزج بهم داخـل ال�صجـون ب�صبب 
اخل�صائر واملديونية

ي�صني حممد 
---------------- 

بالوادي،  التجار  احتاد  وطالب 
"التحرير"  حت��وز  مرا�سلة  يف 
فتح  باإعادة  منها،  ن�سخة  على 

التجارية. ن�سطة  الأ بع�ص 
كاإحتاد  ننا  "اإ الر�سالة  يف  وجاء 
ال����وادي  ولي����ة  يف  ال��ت��ج��ار 
طرف  من  �سغط  يف  اأ�سبحنا 
الأزم��ة  هذه  خ�ل  من  التجار 
وخ��ا���س��ة ال��ت��ج��ار واأ���س��ح��اب 
حم�تهم  زالت  ما  الذين  املهن 
على  ق��ادري��ن  وغ���ري  مغلقة 
قلة  ب�سبب  ال��ع��ي�����ص  ك�سب 
ي��ج��ار  احل��ي��ل��ة، ح��ي��ث ه��ن��اك اإ
البنوك  ال��ت��زام��ات  حم����ت، 
واأج��ور  التجار  لكبار  ودي��ون 
ه��ذه  ظ���ل  يف  م�����س��ت��خ��دم��ني 
وخا�سة  املتوقفة  الن�ساطات 

ال��ق��رى  يف  ال��ت��ج��ار  ���س��غ��ار 
حيث  وال��دوائ��ر،  وال��ب��ل��دي��ات 
جدا  �سعب  و�سع  يف  اأ�سبحوا 
التجارية". احلركة  توقف  جراء 

الر�سالة،  ذات  اإىل  وا�ستناًدا 
�سيادتكم  نخاطب  جعلنا  "مما 
ف����راج ع��ل��ى ف��ت��ح ه��ذه  ب����الإ
املعلقة  التجارية  الن�ساطات 

ذ  اإ الأخرى،  بالن�ساطات  اأ�سوة 
معاناة  يعي�ص  التاجر  اأ�سبح 
ال�ساعة  م���دار  ع��ل��ى  ي��وم��ي��ة 
اأو  تعوي�سات  ع��ن  و�سمعنا 
ل  ن��ه��م  اأ اإل  لهم  نقدية  منح 
باعتقادي  ي��ن��ت��ظ��رون  زال���وا 
بهم  �سيزج  الأزمة  انتهاء  حال 
الديون  نتيجة  ال�سجون  يف 

جتارتهم". وانك�سار 
ال��ر���س��ال��ة،  ذات  واأ���س��اف��ت 
���س��ي��دي  ن��خ��اط��ب  "وعليه 
ال�سيد  ثقة  وانتم  �سمائركم 
ميكن  م��ا  ن��ق��ا���ص  ب��اأ ال��رئ��ي�����ص 
الوادي  جتار  به  مير  ملا  نقا�سه  اإ
املجمدة  الن�ساطات  بع�ص  يف 
اأ�سبح  لقد  الأخ���ري،  ب��ال��ق��رار 
ال��ت��اج��ر ع��ل��ى وع���ي ك��ام��ل 
حري�ص  وه��و  املر�ص  بانتقال 
�س�مته  ع��ل��ى  احل��ر���ص  ك��ل 
يريد  ولكن  ���رست��ه  اأ و�س�مة 
يلبي  اأن  ويريد  خبزا  ياأكل  اأن 
من  راج��ني  عائلته  احتياجات 
�سيادتكم  من  ال�ستجابة  الله 
التجارية  الن�ساطات  اإع���ادة 

. " للعمل

و�صعية  بخ�صو�س  الو�صية،  وال�صلطات  جراد،  العزيز  عبد  الأول  الوزير  بالوادي،  واحلرفّيني  التجار  اإحتاد  را�صل 
نتيجة  ال�صجون،  التجار يف  �صيزج بعديد  الأزمة  انتهاء  اأنه حال  الهيئة،  ال�صحي، كما حذرت ذات  التجار جراء احلجر 

جتارتهم. واإنك�صار  الديون 

الوزير الأول الو�صع ويرا�صل  بالوادي يحذر من تفاقم  التجار  احتاد 

الفرة  يف  تعليقها  مت  بعدما 
من  التقليل  لأج���ل  الأخ����رية 
التي  واخل��دم��ات  املمار�سات 
زي���ادة  يف  �سببا  ت��ك��ون  ق��د 
خمتلف  يف  ف��راد  الأ جتمع  عدد 
ومنها  وت��ن��ق��ل��ه��م  م���اك���ن  الأ
فريو�ص  وب��اء  انت�سار  تفادي 
ك��ورون��ا و���س��ط ال�����س��ك��ان ، 
ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  رفع 
ال��ب��ل��دي ل��ب��ل��دي��ة ال��ب��ي��ا���س��ة 
البناء  رخ�����ص  على  التعليق 
اأ�سبح  حيث   ، نواعها  اأ مبختلف 
من  بداية  للمواطن   م�سموحا 
ال�سماع  القادم  الأ�سبوع  مطلع 
رخ�ص  و���س��ح��ب  ي��داع  ب��اإ ل��ه 
املذكور  امل�سلحة  من  البناء 
وال��ق��وان��ني  التعليمات  وف��ق 
يف  بها  املعمول  والن�سو�ص 
فر�سة  وه��ي   ، ال�����س��اأن  ه��ذا 
ي�ستغلها  اأن  املنتظر  من  جديدة 
م�ساعدة  من  اجلدد  امل�ستفيدون 
مليون  مب��ائ��ة  امل��ق��درة  ال��دول��ة 
���س��ن��ت��ي��م لإع�����داد وت�����س��وي��ة 
يف  النط�ق  ومنها   ، ملفاتهم 
ال�سكنية  وحداتهم  اإجناز  عملية 
اأي�سا  فر�سة  �ستكون  كما   ،
رخ�ص  لإعداد  املواطنني  لبقية 
هم  من  وغريها  والهدم  الرميم 
رفع  بعد  ليها   اإ احلاجة  اأم�ص  يف 
البلدية  قبل  من  عليها  التعليق 
موقع  ال�سادر يف  الإع�ن  وفق 

ويف   ، املا�سي  الأربعاء  اخللية 
الحتفاظ  يف  امل�ساهمة  اإط��ار 
م�سادر  من  بلغنا  باأرا�سيها  
امل�سلحة  لذات  تابعة  موثوقة 
خملفات  �سبطت  ق��د  ن���ه  اأ  ،
ق���ام ب��ه��ا ب��ع�����ص امل��واط��ن��ني 
العتداء  يف  تتمثل  وجمهولون 
واأخرى  عمومية  اأرا�سي  على 
الع��ت��داء  مت  لأ�سخا�ص  ملك 
وبا�رست  الأخ��رى  هي  عليها 
زال���ة  الإ ق����رارات  اإع����داد  يف 
خمالف  هو  ما  كل  اإزالة  لأجل 
غ��رار  ع��ل��ى   ، الأر�����ص  ع��ل��ى 
منا�سبات  يف  ب��ه  ق��ام��ت  م��ا 
من  بيد  �رسبت  حيث   ، �سابقة 
البلدية  م�سالح  وقامت  حديد 
البناءات  من  جمموعة  باإزالة 
الأحياء  خمتلف  يف  الفو�سوية 
ملوا�سلة  امل���ّرة  ه��ذه  وت��ع��ت��زم 
هذا  يف  واملكافحة  ن�ساطها 
اأ�ستغل  بعدما   ، قّوة  بكل  ال�ساأن 
ومافيا  الن��ت��ه��ازي��ني  بع�ص 
واأجن��زوا  الوباء  ظرف  العقار  
فيما  فو�سوية  لبناءات  اأ�س�ص 
بت�سييج  الآخ���ر  البع�ص  ق��ام 
عمومية  و���س��اح��ات  م��اك��ن  اأ
ل�ستغ�لها  خم�س�سة  فارغة 
م�ستقب�  خمتلفة  ن�ساطات  يف 
على  بقاءها  البلدية  وترف�ص 

 . الواقع  اأر�ص 
زياد    بو  اأ

التي  العاتية  الرياح  ت�سبب 
خ�ل  الوادي  ولية  ت�سهدها 
عديد  غلق  يف  الأخرية،  الفرة 
والولئية  البلدية  الطرقات 
بالولية،  والوطنية  وحتى 
الرابط  الطريق  بينهم  وم��ن 
امل��اء  دوار  ب��ل��دي��ة  م��ق��ر  ب��ني 

الغنامي. وقرية  احلدودية 
الطريق  فاإن  ال�سكان،  وح�سب 
بلدية  مقر  بني  الربط  البلدي 
وقرية  احل��دودي��ة  امل��اء  دوار 
وج��ه  يف  م��غ��ل��ق��ة  ال��غ��ن��ام��ي 
يفوق  ما  منذ  امل��رور،  حركة 

تكد�ص  ب�سبب  ���س��ب��وع،  الأ
عني  مبقطع  �سيما  ت��رب��ة،  الأ
القرية  اأدخ��ل  مما  الكركوبي، 
كما  تامة،  عزلة  يف  املذكورة 
املوؤونة  ندرة  الأفق  يف  لحت 
���س��ك��ال��ي��ة ال��ت��زود ب��امل��واد  واإ

. �سية �سا لأ ا
بلدية  م�سالح  جانبها،  م��ن 
ج��اه��دة  ت�سعى  امل���اء،  دوار 
�سعف  رغ��م  ���س��ك��ال  الإ حل��ل 
به  فاد  اأ ح�سبما  المكانيات، 
�سالح  البلدية،  رئي�ص  نائب 

. ين �سا �سو

يطالب  اآخ����ر،  ج��ان��ب  وم���ن 
بدوار  الغنامي  قرية  �سكان 
مناطق  م��ن  تعد  وايل  امل���اء، 
ال��ظ��ل امل���ت�������رّسرة ك��ث��رًيا، 
ب�رسورة  املحلية  ال�سلطات 
الن�سغالت  جملة  اإىل  النظر 
يتخبطون  ال��ت��ي  وامل�ساكل 
التنمية  عجلة  ودف���ع  فيها 
والق�ساء  الأمام  اإىل  بالقرية 
احلرمان  م��ع  معاناتهم  على 

. لتهمي�ص ا و
قرية  �سكان  من  البع�ص  واأكد 
القرية  ح�سة  اأن  الغنامي، 

الريفي  ال�سكن  ب��رام��ج  م��ن 
اجلهات،  بباقي  مقارنة  قليلة 
الو�سية  ال�سلطات  مطالبني 
العتبار  بعني  اأخ��ذ  ���رسورة 
يف  للراغبني  املتزايدة  الطلبات 
ورفع  ال�سكن  من  ال�ستفادة 
ال�سكنية،  احل�س�ص  عدد  من 
ولهم  م��واط��ن��ني  باعتبارهم 
ب�سكن  احلظي  يف  احلق  كامل 
�سيما  كرامتهم،  يحفظ  لئق 
�سعيفة  مداخيلهم  اأغلب  واأن 

الدولة. مل�ساعدة  وحتتاج 
ي�سني حممد 

عملية  ي����ام  الأ ه��ذه  ت�ستمر 
ت��ن��ظ��ي��ف وت��ع��ق��ي��م وا���س��ع��ة 
العمومية  للف�ساءات  النطاق 
اإطار  يف  وذلك  الوادي،  ببلدية 
ملكافحة  ال��وق��ائ��ي��ة  ال��ت��داب��ري 
ت��ف�����س��ي ف���ريو����ص ك��ورون��ا 

.)19 )كوفيد-  امل�ستجد 
التي  املبادرة  هذه  حظيت  وقد 
م�سالح  مب�����س��اه��م��ة  ن��ظ��م��ت 
احلماية  مع  بالتعاون  البلدية 
م��ن��ي��ة  امل��دن��ي��ة وامل�����س��ال��ح الأ
الوطنيني(  وال���درك  م���ن  )الأ
واملنتخبني  املحلية  وال�سلطات 
من  �سادة  باإ امل��دين،  واملجتمع 

الوادي.  مدينة  �سكان  قبل 
الوقائية  العملية  هذه  و�سملت 
و�سائل  فيها  ا�ستخدمت  التي 
تدخل  وف��رق  معتربة  م��ادي��ة 
م��ك��اف��ح��ة  يف  م��ت��خ�����س�����س��ة 
والأوبئة  البيولوجية  الأخطار 

فرق  وك��ذا  املدنية  للحماية 
م�����ن ال��وط��ن��ي��ني  ال����درك والأ
وتطهري  وتعقيم  تنظيف  طيلة 
الأدوات  وك����ل  ل��ل��م��واق��ع 
عام�  ت�سكل  اأن  ميكن  التي 

كورونا. جائحة  لنت�سار 
اأو���س��ح  اجل���ان���ب،  ه���ذا  ويف 
عملية  يتم  نه  اأ البلدية،  رئي�ص 
مع  املبا�رس  بالتعاون  التعقيم 
الأمنية  ال�سلطات  جم��م��وع 
با�ستعمال  غ�����س��ل  ب��غ��ر���ص 
ك��ب��ري  ���س��غ��ط  ذات  م���ي���اه 
العمومية  الف�ساءات  وتعقيم 
وال���ط���رق���ات والأر����س���ف���ة 

والواجهات.  بواب  والأ
ن��ه  اأ زم���ايل،  العيد  واأو���س��ح 
ع����وة ع��ن ج��م��ع ال��ن��ف��اي��ات 
يف  جمندة  البلدية  فان  املنزلية، 
بتف�سي  تتميز  التي  الفرة  هذه 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص 

من  التعقيم  باأ�سغال  للقيام 
اأخطار  على  الق�ساء  اأج��ل 
اخلطري  الفريو�ص  هذا  انت�سار 
ع��رب خم��ت��ل��ف ال��ف�����س��اءات 

 . مية لعمو ا
اأن  امل��ن��ت��خ��ب،  ذات  وذك���ر 
تت�ساعف  التعقيم  عمليات 
يقوم  التي  املبادرات  بف�سل 
جمعويون  فاعلون  اأي�سا  بها 

يف  م�سريا  اأحياء،  خمتلف  عرب 
التعقيم  ثقافة  اأن  ال�سياق  ذات 
والتباعد  النظافة  و�سلوكيات 
تكت�سي  اأ�سبحت  الجتماعي 
الذين  املواطنني  ل��دى  اأهمية 
الوقاية  لقواعد  عناية  يولون 
���س��ا���س��ي��ة غ�����س��ل ال��ي��دي��ن  الأ
قنعة  الأ وارت���داء  با�ستمرار 

لكمامات. وا
بعمليات  القيام  يوميا  ويتم 
ت��ع��ق��ي��م ����س���ام���ل مل��ج��م��وع 

وغريها  العمومية  الف�ساءات 
م�سالح  مب�ساهمة  الهيئات  من 
اجلمعوي  والن�سيج  ال��دول��ة 
املحلية. اجلماعة  هذه  وم�سالح 
الهدف  اأن  البلدية،  رئي�ص  واأكد 
تاأمني  ه��و  العملية  ه��ذه  م��ن 
خ���ل  م��ن  امل��واط��ن��ني  �سحة 
�سواء  م���ن  الأ اأي�سا  �سمان 
اأو  التنظيف  لأعوان  بالن�سبة 
بتطبيق  املكلفني  الأمن  اأعوان 

اجلزئي. ال�سحي  احلجر 
ي�سني حممد 

يحكم   خليفة  حا�سي  دائرة  اأمن 
احلجر  منتهكي  على  قب�سته 
حزم  بكل  امل��ن��زيل  ال�سحي 
اجلهاز  ه��ذا  من  �سعيا  وع��زم  
دائرة  اأمن  يف  املتمثل  الأمني 
�رسقي  الواقعة  خليفة  حا�سي 
الذي  ال��وادي  ولي��ة  عا�سمة 
ال�سحي  احلجر  بداية  منذ  تعهد 
العملية  هذه  اإجناح  على  املنزيل 
اأمال  الدولة  عليها  تعلق  التي 
كوفيد  عدوى  تف�سي  منع  يف 
بني  ب�سهولة  ينتقل  الذي   19
من  مزيدا  ليحدث  الأ�سخا�ص 
مل  حيث  امل��وؤك��دة  الإ���س��اب��ات 
بني  اإ�سابة  حالة  اأي  ت�سجل 
بف�سل  املدينة  يف  املواطنني 
تنقل  على  الكاملة  ال�سيطرة 
التي  املدينة  يف  الأ�سخا�ص 
���س��ب��اح  اأ م��دي��ن��ة  اإىل  حت��ول��ت 
وانق�سم  املواطنني،  ب�سهادة 
عن  للتحرير  ع���ربوا  ال��ذي��ن 
وم�ساندتهم  ا�ستح�سانهم 
من  ال��دائ��رة  اأم��ن  به  يقوم  ملا 
مطاردته  يف  جبارة  جمهودات 
نف�سه  له  ت�سول  من  كل  وردع 
املواطنني  ب�سحة  ال��ت���ع��ب 
ناهيك  بثمن  ت��ق��در  ل  ال��ت��ي 
امل�سحوبة  امل���ط���اردات  ع��ن 
ب��ال�����رسب��ات امل��وج��ع��ة ال��ت��ي 
ي��ت��ل��ق��اه��ا ���س��ب��اب م�����س��اغ��ب 

على  احلجر  حرمة  بانتهاكه 
التي  النارية  ال��دراج��ات  منت 
ال��ذي  ال�سمت  ث��ن��اي��ا  ت�سق 
احلجر  فرة  طيلة  املدينة  ي�سود 
الأو�ساع  بخطورة  مبالني  غري 
الب�د  تعي�سها  التي  ال�سحية 
ومن  الوباء  هذا  انت�سار  جراء 
التحرير  الإع�مي  املنرب  هذا 
الواعني  املواطنني  بع�ص  نا�سد 
اأولياء  من  الو�سع  بخطورة 
ال�سباب  هوؤلء  وغريهم،  اأمور 
ليعود  بنائهم  اأ وردع  امل�ساغب 
والكف  ال�����س��واب  ج��ادة  اإىل 
مت�ص  التي  الأع��م��ال  ه��ذه  ع��ن 
املجتمع  و�سمعة  ب�سمعتهم 
لكن  ل���ي���ه  اإ ي��ن��ت��م��ون  ال����ذي 
املوؤ�س�سة  تقوم  وحتى  باملقابل 
الجتماعي  بدورها  امل�سجدية 
ت�ساعد  اأن  لبد  كان  والربوي 
الوطنية  م��ه��ام��ه  يف  م���ن  الأ
التعليمة  حم��ت��وى  بتطبيق 
ال��وزاري��ة ل���وزارة ال�����س��وؤون 
رقم229  والأوق���اف  الدينية 
ال��ت��ي حت���دد جم���الت ت��دخ��ل 
للمجتمع  خطابهم  ثناء  اأ ئمة  الأ
امل�ساعد  ال�سبيل  تبقى  والتي 
خليفة  حا�سي  دائ���رة  ل��ت��ب��واأ 
وحتى  ولئيا  م�رسفة  مراتب 

املجتمع. بها  يفخر  وطنيا 
مبارك قدودة 

فيما تتوا�صل عملية الإزالة  

م�صالح بلدية البيا�صة ترفع التعليق 
على اإيداع وت�صليم ملفات رخ�س البناء 

ب�صبب تكد�س الأتربة على الطريق

قـرية الغنامي يف عـزلة تامة!!

املبادرة عرفت تفاعاًل وا�صًعا من اجلمعيات

ا�صتمرار عملية تعقيم الف�صاءات العمومية يف الـوادي

اأمن حا�صي خليفة يحكم قب�صته 
على منتهكي احلجر ال�صحي

�أخبار �لو�دي
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تكثيف زراعة البطيخ الأحمر املبكر بغرداية 

علي  حممد 
---------------- 

وي��ت��م��ي��ز ال��ب��ط��ي��خ الأح���م���ر ) 
من  ل�سيما   ) القرعيات  ف�سيلة 
ولبه  اللذيذ  مبذاقه  الكبري  احلجم 
زراعته  اأ�سبحت  وقد  الغزير، 
وت�سمن  مداخيل  وذات  رائجة 
الوطنية  و  املحلية  ال�سوق  متوين 
لفحل  حا�سي  مبناطق  ي��زرع  و 
بجنوب  واملنيعة  واملن�سورة 
مبواردها  ت�ستهر  والتي  الولية 

الغنية. املائية 
يقل  ل  م��ا  تخ�سي�ص  وج��رى 
 1.350 ( هكتارات   1.510 عن 
 160 و  الأحمر  للبطيخ  هكتارا 
البطيخ  لزراعة   ) لل�سمام  هكتارا 
اجلاري  الف�حي  املو�سم  اإطار  يف 
غر�ست  هكتار   1.300 مقابل 
حني  يف  املن�رسم،  املو�سم  خ�ل 
ال��واح��د  الهكتار  م���ردود  ق��در 
اإح�سائيات  ح�سب  طنا،   60 نحو 
الف�حية  امل�����س��ال��ح  م��دي��ري��ة 

غرداية. لولية 
الفاكهة  البطيخ،  اأ�سبح  وق��د 
لدى  املائدة  �سلطان  املنع�سة، 
احلر  فرة  خ�ل  غرداية  �سكان 
هذه  ت�سادف  وال��ت��ي  باملنطقة 
املبارك  رم�سان  �سهر  ال�سنة 

اأخرى. مناطق  �سكان  عن  ف�س� 
ق��ب��ال  وت��ع��رف ه��ذه ال��زراع��ة اإ
حيث  املزارعني،  طرف  من  كبريا 
ال�سكان  ل��ي��ه��ا  اإ ينظر  اأ���س��ب��ح 
وباأقل  ال�رسيع  للربح  و�سيلة 

. تكلفة
لعديد  متزايد  ا�ستثمار  وي�حظ 
زراع���ة  جم���ال  يف  ال��ف���ح��ني 
توافد  الذين  و  باملنطقة  البطيخ 
من  اأخ��رى  مناطق  من  بع�سهم 
ال��وط��ن ع��ل��ى غ���رار ورق��ل��ة و 
و  تيارت  و  البويرة  و  مع�سكر 
املهند�ص  ذكر  كما  الدفلى،  عني 
خالد  الف�حية،  امل�سالح  مبديرية 

جربيط.
البطيخ  زراع���ة  ظ��ه��رت  ق��د  و 
حيث  غ��رداي��ة،  ب��ولي��ة  حديثا 

عندما   ،  2010 ل�سنة  ت��ع��ود 
 100 قوامها  م�ساحة  خ�س�ست 
الف�حية  ال�سعبة  لهذه  هكتار 
املتحدث،  ذات  اأو�سح  مثلما   ،
املناخية  الظروف  اأن  اإىل  م�سريا 
كثريا  �سجعت  للمنطقة  املميزة 

الزراعة. هذه  جناح  على 
ن��ت��اج ه��ذه  وي��رت��ب��ط ت��ط��وي��ر اإ
وثيقا  ارتباطا  املو�سمية  الفاكهة 
بالإ�سافة  اجلوفية  املياه  بوفرة 
باملواد  الغنية  الدافئة  الربة  اإىل 

ليه. اإ اأ�سري  كما  املعدنية، 
باملنطقة اقت�سادية  حركية  بعث 

حركية  البطيخ  زراع��ة  بعثت 
عرب  واج��ت��م��اع��ي��ة  اق��ت�����س��ادي��ة 
يف  �ساهمت  حيث  غرداية  جنوب 
لعديد  �سغل  منا�سب  ا�ستحداث 

وعلى  امل��ن��اط��ق.  ه��ذه  ال�سباب 
يحتل  احل�رس  ل  امل��ث��ال  �سبيل 
اأزقة  و  �سوارع  متجولون  باعة 
واأ�سبحت  غرداية،  مدن  خمتلف 
ف�ساءات  الرئي�سية  ال�سوارع 
الذي  الأح��م��ر  البطيخ  لرويج 
دج   60 بني  ما  اأ�سعاره  ت��راوح 

الواحد. غرام  للكيلو  دج   80 و 
املنتج  الأحمر  البطيخ  ويحظى 
مبنطقة  خا�سة  غرداية  بجنوب 
كبرية  ب�سهرة  لفحل،  حا�سي 
ذلك  و  الوطني،  امل�ستوى  على 
على  الكبري  التدفق  يوؤكده  ما 
ال�ساحنات  لعديد  املنطقة  هذه 
م��ن خم��ت��ل��ف ولي����ات ال��وط��ن 

املو�سمية. الفاكهة  هذه  ل�سحن 
�سبكة  ع�����رسن��ة  ���س��اه��م��ت  و 
�سيما  ازدواجيتها  و  الطرقات 
يف   ،)1 ( رق��م  الوطني  الطريق 
ال�ساحنات  ه��ذه  تنقل  ت�سهيل 
يف�سلها  التي  الفاكهة  هذه  لنقل 
مديرية  ت��ت��وق��ع  امل�ستهلك.و 
جني  بغرداية  الف�حية  امل�سالح 
قنطار   379.100 عن  يزيد  ما 
البطيخ  من  قنطار   337.500 (
قنطار   41.600 و  الأح���م���ر 
املناطق  مبختلف  ال�سمام(  م��ن 
. اجلاري  املو�سم  بر�سم  الف�حية 

ما توؤكده  ال�صنوات الأخرية م�صارا مكثفا يف زراعتها، وذلك  "الدلع" خالل  اأو  املبكر  البطيخ الأحمر  �صهدت فاكهة 
غرداية. ولية  بجنوب  ل�صيما  املنت�صرة  الوا�صعة  امل�صاحات 

والوطنية  املحلية  ال�صوق  ميون 

الولئية  امل�سلحة  �سجلت 
ولية  باأمن  العمومي  ل�أمن 
ف��ري��ل  اأ �سهر  خ���ل  اأدرار 
  ،2020 اجل��اري��ة  ال�سنة  من 
ج�سمانية،  مرور  08حوادث 
 08 ت�سجيل  ع��ن  ���س��ف��رت  اأ
اخلطورة  متفاوتة  اإ�سابات 
اإىل  الغالب  يف  تعود  لأ�سباب 
متكنت  و  الب�رسي،  العن�رس 
خ���ل  م��ن  امل�����س��ل��ح��ة  ذات 
ح��واج��ز امل��راق��ب��ة امل��روري��ة 
امل��ن��ت�����رسة ع���رب م���داخ���ل و 
يف  مبا  اأدرار  مدينة  خم��ارج 
ذل���ك ال���دوري���ات ال��راك��ب��ة 
قليم  اإ م�ستوى  على  والراجلة 
ت�سجيل94  من  الخت�سا�ص 
يف  تعلقت  م��روري��ة  جنحة 
ال��دارج��ات  بقيادة  جمملها 
على  احل��ي��ازة  دون  ال��ن��اري��ة 
انعدام  مع  ال�سياقة  رخ�سة 
�رسيان  وعدم  التاأمني  �سهادة 
التقنية  امل��راق��ب��ة  حم��ا���رس 
يف  ال�ستمرار  و  للمركبات 
ب�سحب  التبليغ  رغم  قيادتها 
بالإ�سافة  ال�سياقة،  رخ�سة 
و  تن�سيقية،  جنحة   18 اإىل 
�سمحت  الإح�سائيات  نف�ص 
خم��ال��ف��ة   251 ب��ت�����س��ج��ي��ل 
 211 اإح�ساء  مع  متنوعة، 
للمركبات  ت��وق��ي��ف  ح��ال��ة 
وال������دراج������ات ال���ن���اري���ة 
حالة   70 و�سع  ا�ستوجبت 
 33 ت�سجيل  و  احلظرية،  يف 
ال�سياقة  لرخ�ص  �سحب  حالة 
على  ع�وة  التعليق،  لغر�ص 
�رسطة  فرقة  �سجلت  فقد  ذلك 
عددا  البيئة  وحماية  العمران 
ظل  يف  وذلك  املخالفات  من 

املبذولة  امليدانية  املجهودات 
املخالفات  خمتلف  ملحاربة 
وال��ع��م��ران  بالبيئة  امل��ا���س��ة 
 05 ت�����س��ج��ي��ل  يف  مت��ث��ل��ت 
بالعمران،  متعلقة  خمالفات 
ولي��ة  م���ن  اأ ي�سعى  و  ه��ذا 
امل�سلحة  يف  مم��ث���  اأدرار 
اإىل  العمومي  ل�أمن  الولئية 
لتقليل  املجهودات  تكثيف 
بال�سهر  امل��رور  ح��وادث  من 
و  امل��رور  حركة  تنظيم  على 
تنظيم  عرب  املواطنني  حت�سي�ص 
مل�ستعملي  توعية  حم�ت 
راجلني،  و  �سواق  من  الطريق 
العمليات  قاعة  وا�ستقبلت 
�سهر  خ���ل  ال��ولي��ة  م���ن  لأ
اجل��اري��ة  ال�سنة  م��ن  ف��ري��ل  اأ
من  واردة  هاتفية  مكاملة   653
على  موزعة  املواطنني  قبل 
اخل�رساء15/48و  الأرق����ام 
 ،17 النجدة �رسطة  104وخط 
ح���ي���ث ���س��م��ح��ت خم��ت��ل��ف 
معاجلة  من  الواردة  املكاملات 
و�سملت  ال��ق�����س��اي��ا  ع��دي��د 
مكاملة   74 ال��ن��داءات،  ه��ذه 
خ��ا���س��ة ب��ت��ق��دمي امل�����س��اع��دة 
137 م��ك��امل��ة  والإغ������اث������ة،
ال�ستع�م  بطلب  متعلقة 
خا�سة  مكاملة   80 والتوجيه،
ح���وادث   ( ع���ن  ب��ال��ت��ب��ل��ي��غ 
احلرائق-  ال�رسقة-  امل��رور- 
كما   ،) الخ��ت��ف��اء   ح���الت 
 313 امل�سالح  ذات  �سجلت 
ال�سلة  ذات  هاتفية  مكاملة 
اإىل  التدخ�ت  خمتلف  بطلب 
اأخر مكاملة   49 ورود  جانب 

ى.                                        
الرحمن عبد  بلوايف 

احل�رسي  الأمن  م�سالح  متكنت 
ب�سبكة  الإط��اح��ة  م��ن  ال��راب��ع 
 03 ث�ثة  من  تتكون  اإجرامية 
���س��خ��ا���ص ت���راوح اأع��م��اره��م  اأ
متورطة  �سنة،   26-67 مابني 
جمعية  ت��ك��وي��ن  ق�����س��ي��ة  يف 
جلناية  الإع��داد  اأجل  من  ���رسار  اأ
مع  املزور  ا�ستعمال  و  التزوير 
لغر�ص  مهلو�سة  اأقرا�ص  حيازة 
الن�ساط  هذا  املتاجرة،حيثيات 
ا�ستغ�ل  اإىل  ت��ع��ود  م��ن��ي  الأ
امل�سلحة  اإىل  واردة  معلومات 
من  يبلغ  �سخ�ص  ق��ي��ام  ع��ن 

�رساء  ب�سدد  �سنة   32 العمر 
اإح��دى  م��ن  العقلية  ث��رات  امل��وؤ
بقطاع  املتواجدة  ال�سيدليات 
و�سفة  با�ستعمال  الخت�سا�ص 
ذلك  اث��ر  على  م���زورة،  طبية 
حمكمة  اأمنية  خطة  و�سعت 
امل�ستبه  توقيف  عن  اأ�سفرت 
ال��و���س��ف��ة  ب��ح��وزت��ه  و  ف��ي��ه 
ال��ط��ب��ي��ة امل������زورة، ل��ت��ب��ا���رس 
الق�سية  يف  حتقيقها  امل�سلحة 
توقيف  الإط��ار  ه��ذا  يف  مت  ي��ن  اأ
�سخ�ص  بينهما  من  م�ستبهني، 
يقوم  �سنة   26 العمر  من  يبلغ 

طبية  ���س��ه��ادات  با�ستن�ساخ 
الأدوية  ا�ستخراج  لأجل  مزورة 
الأخري  هذا  العقلية،  ثرات  املوؤ و 
الإج�����راءات  ا���س��ت��ف��اء  ب��ع��د  و 
مب�سكنه  �سبط  مت  القانونية 
 281 مهلو�سا،  قر�سا   57 على 
ث��رات  مل��وؤ ف��ارغ  وم�سط  علبة 
ملحلول   02 ق��ارورت��ني  عقلية، 
ل��ة  اآ اإىل  بالإ�سافة  مهلو�ص، 
اإع�م  جهازي  ون�سخ،  طباعة 
و�سفة    257 حم��م��ول��ني،  اإيل 
و�سفة   132 م������زورة، ط��ب��ي��ة 
من  ن�سخ  للتزوير،  معدة  طبية 

و  بيومرية  تعريف  بطاقات 
مبلغ  م��زورة،  �سفاء  بطاقات 
من  دج   5460.00 ق��دره  مايل 
الإج��رام��ي. الن�ساط  ع��ائ��دات 
الإج����راءات  ا�ستكمال  وب��ع��د 
مت  احل���ال  لق�سية  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
م���ام  ت��ق��دمي امل�����س��ت��ب��ه ف��ي��ه��م اأ
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
الكلف  اأح��ال  ال��ذي  الأغ���واط 
ب��ذات  التحقيق  قا�سي  على 
يداعهم  باإ م��ر  اأ ي��ن  اأ املحكمة 

املوؤقت. احلب�ص 
ع.ق

عابري  مع  الت�سامن  اإط��ار  يف 
خ�ل  اله�سة  الفئات  و  ال�سبيل 
احلجر  تبعات  و  الف�سيل  ال�سهر 
الن�ساط  مديرية  اأطلقت  املنزيل 
بالتن�سيق  بورقلة  الجتماعي 
لله�ل  ال��ولئ��ي��ة  اللجنة  م��ع 
ملختلف  مديريات  وعدة  اجلزائري 
الت�سامنية  العملية  القطاعات 
ال�سبيل  لعابري  ال�سائم  لإفطار 
وجبات  �سكل  على  كانت  والتي 
لأي  تفاديا  وحممولة  �ساخنة 
من  احلماية  اإط��ار  يف   ، احتكاك 
كوفيد  كورونا  فريو�ص  انت�سار 
العملية  ه��ذه  �سملت  و   ،  19
ورقلة  ملدينة  الرئي�سية  املداخل 
املوؤدي  الغربي  املدخل  ل�سيما 

الطرق  ومفرق  غرداية  لولية 
ال��راب��ط ب��ني ورق��ل��ة وت��ق��رت 
حتت  العملية   ، م�سعود  وحا�سي 
بكر  ب��و  ال��ولي��ة  وايل  ����رساف  اإ
و  مت�سل  �سياق  ويف  بو�ستة 
مطاعم  تنظيم  عملية  اإط��ار  يف 
لفائدة  الإفطار  وموائد  الرحمة 
ال�سبيل.  وع��اب��ري  امل��ع��وزي��ن 
للن�ساط  املنتدبة  املديرية  نظمت 
الج��ت��م��اع��ي ب��ت��ق��رت رف��ق��ة 
العملية  لتنظيم  املحلية  اللجنة 
ب�سهر  اخل��ا���س��ة  الت�سامنية 
ملعاينة  ميدانية  خرجة  رم�سان، 
كافل  جمعية  م��ن  ك��ل  مطاعم 
اجلزائري  الأحمر  اله�ل  اليتيم- 
اجلزائري  الأحمر  اله�ل  تقرت- 

التاأطري  اأجل  من  متا�سني…وذلك 
لهذه  احل�����س��ن  وال�����س��ري  اجل��ي��د 
الوبائي  للو�سع  نظرا  العملية 
للتدابري  واع��ت��ب��ارا   ، احل���ايل 

ال��وق��ائ��ي��ة امل��ت��خ��ذة م��ن اأج��ل 
كوفيد  كورونا  فريو�ص  مكافحة 

.19
التجاين ن-ق- 

الولية  اأم��ن  م�سالح  نظمت 
ابتداء  الخت�سا�ص  قطاع  عرب 
املنزيل  احلجر  تنفيذ  تاريخ  من 
�سهر  خ�ل  بالولية  اجلرئي 
الثلث  غاية  اإىل  املا�سي  اأفريل 
اجلاري  ماي  �سهر  من  الأول 
توعوية  حت�سي�سية  حملة   150
ل��ل��وق��اي��ة م���ن ع����دوى ه��ذا 
توزيع  خ�لها  مت  الفريو�ص، 
مع  التح�سي�سية  املطويات 
الإر�سادات  و  الن�سائح  تقدمي 
املواطنني  لفائدة  ال�رسورية 
امل��ح���ت  اأ���س��ح��اب  ك���ذا  و 
من  امل�����س��ت��ث��ن��اة  ال��ت��ج��اري��ة 
و  للتقيد  تدعوهم  التي  الغلق، 
من  الوقائية  بالتدابري  اللتزام 
منها  تعلق  ما  �سيما  اجلائحة، 
النظافة،  اإج����راءات  ب��ات��خ��اذ 
اأ�سكال  كل  تفادي  ���رسورة 
امل�سافة  اح��رام  و  التجمعات 
دع��وة  م��ع  م��ن��ة،  الآ الوقائية 
املبادرات  هذه  خ�ل  املواطنني 
للبقاء  متوا�سلة  مازلت  التي 
م��ن��ازل��ه��م  يف  امل���ك���وث  و 
اآمنا  و  منيعا  ح�سنا  باعتبارها 
لهم و لأ�رسهم، و كذا �رسورة 

املنزيل  احلجر  مواقيت  احرام 
ل�ساحلهم  امل��ت��خ��ذ  اجل��زئ��ي 
احلفاظ  �سمان  اأج���ل  م��ن  و 
ع��ل��ى ال�����س��ح��ة ال��ع��م��وم��ي��ة.
ا�ستقبلت  الفرة  نف�ص  وخ�ل 
مكاملة   1691 الأمن  م�سالح 
عرب  املواطنني  قبل  من  هاتفية 
للمديرية  املجانية  الأرق���ام 
م���ن ال��وط��ن��ي،  ال��ع��ام��ة ل����أ
كل  عن  ال�ستف�سار  تت�سمن 
كورونا  بفريو�ص  يتعلق  ما 
اجلزئي  احلجر  ت��داب��ري  ك��ذا  و 
مكاملة   1398 منها امل��ن��زيل، 
الأخ�رس  ال��رق��م  ع��رب  هاتفية 
هاتفية  مكاملة  1548و293 
ين  17.اأ ال��ن��ج��دة  خ��ط  ع��رب 
�سانحة  الت�سالت  هذه  كانت 
للتكفل  الولية  اأمن  مل�سالح 
ب��ان�����س��غ��الت امل��واط��ن��ني، 
و  م�ساعدتهم،  و  توجيههم  
توعيتهم  و  حت�سي�سهم  ك��ذا 
فريو�ص  ع��دوى  من  للوقاية 
لحرام  دعوتهم  مع  كورنا، 
اجلزئي. املنزيل  احلجر  مواقيت 
ع.ق

يف ح�صيلة امل�صلحة الولئية لالأمن العمومي خالل �صهر اأفريل

ت�صجيل 94 جنحة مرورية باأدرار 

تتكون من ثالثة 03 اأ�صخا�س

جتار الأقرا�س املهلو�صة يف قب�صة اأمن الأغواط 

عمليات ت�صامنية لإفطار عابري ال�صبيل واملعوزين بورقلة

اأمن الأغواط ي�صجل 150 تدخال 
حت�صي�صيا للوقاية من عدوى كورونا  



اأنقذنا الفرود  و  النقل  جمال  يف  بها  املتعامل  ال�صيا�صة  �صحايا  نحن  •• مواطنون: 
•• مطالب بت�صكيل نقابة وطنية تدافع عن حقوقهم و متنحهم ال�صرعية  -

�صائقو �صيارات الكالند�صتان يطالبون احلكومة 
مبنحهم ال�صرعية وتقنني املهنة

علجية عي�س
-----------------

ت�ستمر احلرب بني �سائقي "الفرود" 
بولية  العمومي  الأم��ن  اأع��وان  و 
الوليات  غرار  غلى  و  ق�سنطينة 
الأخرى، من خ�ل احل�سار امل�سلط 
عليهم �سواء يف الفرة ال�سباحية اأو 
اأكر  الأمور  تعقدت  و  امل�ساء،  يف 
و   ،19 كوفيد  اجلائحة  ظهور  منذ 
قبل  من  الوقاية  الإجراءات  ت�سديد 
ال�سلطات اجلزائرية و توقف و�سائل 
القطاعني  يف  العمومي  النقل 
لي�ست  الأزمة  اخلا�ص،  و  العمومي 
وليدة ال�ساعة و مل يكن الوباء �سببا 
فالأزمة  للم�ساكل،  تعر�سهم  يف 
و�سائل  غياب   اإىل  تعود  و  قدمية 
النقل و معاناة املواطنني وراء ظهور 
ناقلني  موازين كما ميكن ت�سميتهم، 
لأنهم يعملون بطريقة غري قانونية 
تثبت  ر�سمية  وثائق  ميتلكون  ل  و 
اأمام  بهم  هويتهم ك�سائقني معرف 
املنتهجة  ال�سيا�سة  ولأن  القانون، 
هذه  اأم��ام  تعجيزية  �رسوطا  ت�سع 
يقال  كما  تعمل  التي  ال�رسيحة 
ت�رسب   ،  en noir ال��ظ���م  يف 
وجدت  التي  ال�رسيحة  هذه  بقوة 
قوت  لتوفري  �سبي�  املهنة  ه��ذه 
اأبنائها اليومي، �ساألنا  العديد منهم 
اإجابتهم موحدة، بع�سهم مت  فكانت 
اإف��ص  بعد  العمل  من  ت�رسيحهم 
بها،  يعملون  كانوا  التي  ال�رسكة 
ولول  بطالني،  اأنف�سهم  ويجدون  و 
مركبتهم التي ميتلكونها التي كانت 
عونا لهم، ل�ساع اأبناوؤهم ،  واأكدوا  

يف لقائنا بهم اأنهم ل يحتالون على 
الظروف  لكن  و  الدولة  و  القانون 
املهنة،  بهذه  القيام  على  اأجربتهم 
قانوين،  ب�سكل  العمل  يريدون  و 
باملر�ساد،  لهم  يقف  الأم��ن  لكن 
حيث ت�سرط عليهم تقدمي رخ�سة 
التي  جماهد  )�سهادة  ال�ستغ�ل 
�سيارات  ل�سائقي  �رسورية  تعترب 

الأجرة( .
اأن   و ما زاد من تعقيد الو�سع هو 
هذه الوثيقة ل ت�سلم لكل من هّب و 
دّب، لأن "املعريفة" فر�ست نف�سها 
يف كل املجالت و اأقحمت حتى يف 
جمال النقل، ثم اأن بع�ص املجاهدين 
تقدمي  طالبها  على  ي�سرطون 
و  فيه،  مبالغ  مبلغ  وهو  "ت�سبيق" 
معاناتهم  ال�سائقني  ه��وؤلء  ك�سف 
العمومي  الأمن  اأعوان  مع  كذلك 
 ، وثائق هويتهم  ُيَجّرُدوَن من  هم  و 
و بخا�سة رخ�سة ال�سياقة و حتويل 
مركباتهم على املح�رس البلدي وقد 
داخل  دول��ة  اإىل  الأخ��ري  هذا  حتول 
التي يجربون  الغرامات  دولة، دون 
على ت�سديدها عندما حتول ملفاتهم 
تراوحت  اجلمهورية،  وكيل  على 
هذه الغرامات بني 02 مليون �سنتيم 
التي  اخل�سائر  فوق، ف�س� عن  فما 
ما  غالبا  حيث   ، مبركباتهم  تلحق 
تتعر�ص قطع غيارها  لل�رسقة داخل 
ي�ستخدم  اأن  البع�ص  اأجرب  املح�رس، 
مركبته  على  للحفاظ  اأخرى  طرقا 
مع  تواجههم  التي  امل�ساكل  دون   ،
�رسعية،  الغري  احلظائر  م�سريي 
مبلغ  دفع  عليهم  ي�سرطون  حيث 
الغريب  التوقف،  مقابل  دج    100

بع�ص  اأن  ال�سائقني  اأحد  يقول  كما 
من  يجردوننا  الذين  الأمن  اأع��وان 
وثائقنا يف ال�سباح نحن من نتوىل 
اإىل مقر �سكناهم عندما  تو�سيلهم 
ل  و  امل�ساء،  يف  دورياتهم  تنتهي 
قال  و  تنقلهم،  نقل  و�سيلة  يجدن 
اآخرون ملاذا احل�سار على ق�سنطينة 
نرى يف وليات  بالذات؟ يف حني  
العا�سمة  اجلزائر  و  كعنابة  اأخرى 
الك�ند�ستان  وه��ران  يف  حتى  و 
م�سموح له بالعمل يف اإطار مقنن، 

و مزودون ببطاقة عمل.
منها  يعاين  التي  النقل  اأزمة  واأمام 
الراب  كامل  اجلزائري يف  املواطن 
حديث  للمواطنني  كان   ، الوطني 
منهم  الكثري  ي�ستكي  بحيث  اآخر، 
من ت�سلط �سائقي �سيارات الأجرة 
حملوا  و   �رسوطا  و�سعوا  الذين 
على  و�سعوه  و  احل��ج��اج  �سيف 
يف�سلون  اأ�سبحوا  بحيث  رقابهم، 
يف  خا�سة  بالكور�سا،  العمل 
ا�ستغل  ق��د  و  ق�سنطينة،  ولي��ة 
عمليات  الأج��رة  �سيارات  �سائقي 
اجلديدة  املدن  اإىل  لل�سكان  الرحيل 
اأ�سبحت  فقد  �رسوطهم،  لو�سع 
اأو  اخلروب  مدينة  من  "الكور�سا" 
علي  مدينة  و  ما�سيني�سا  مدينة 
مدينة  و�سط  اإىل  مث�  منجلي 
دج،   600 و   500 بني  ق�سنطينة 
كما اأنهم يرف�سون فكرة امل�ساركة، 
اأ�سخا�ص  اأرب��ع��ة  يتفق  اأن  اأي 
لي�سّددوا    ، باملبلغ  امل�ساركة  على 
نقل  يف�سلون  و  الكور�سا،  حق 
�سخ�ص واحد بالكور�سا، ما دفعهم 
�سائقي  طريق  ع��ن  التنقل  اإىل 

لهم  ك��ان  ال��ذي��ن  الك�ند�ستان، 
على  الأزمة  تخفيف  كبري يف  دور 
�رسيحة  هناك  اأن  احلقيقة  املواطن، 
الدولة  يف  املوظفني  من  وا�سعة 
اإىل  حتولت  و  النقل  اأزمة  ا�ستغلت 
باأنها  موقفها  تربر  و   ، ك�ند�ستان 
لتوفري  الإ�سايف  العمل  بهدا  تقوم 

كلفة الوقود بعد ارتفاع �سعره.  
انت�سار  و  الوباء  اأزم��ة  ظل  يف  و   
و�سائل  توقف  و  فريو�ص كورونا،  
�سوء  اخلا�ص  و  العمومي  النقل 
اأكرب  الأجرة  �سيارات  اأو  احلاف�ت 
الفرود على نقل �سخ�سني  �سائقي 
و  الفريو�ص  لنت�سار  جتنبا  فقط 
تنقل العدوى، حيث حددوا ت�سعرية 
الواحد،  للمقعد  دج   200 ب�:  النقل 
اأي اأن املواطن الذي جتربه الظروف 
و  للع�ج  املنزل  من  اخل��روج  على 
بت�سديد  مطالب  فهو  يوميا  العمل 
يف  حتى  اإي��اب��ا   و  ذهابا  دج   400
عن  البحث  اأ�سبح  الأخ��رية  الفرة 
الأنف�ص،  ب�سق  ك�ند�ستان  �سيارة 
اإىل  الكور�سا  اإىل  ارت��ف��ع��ت  و 
700دج،  و قد طالبت هذه ال�رسيحة 
بخا�سة وزارة  و  امل�سوؤولة  اجلهات 
الك�ند�ستان  مهنة  بتقنني  النقل 
يف  به  معمول  هو  كما  تنظيمها  و 
لهم  توفري  اأو  الأخ��رى،  الوليات 
دائمة ت�سمن قوت  منا�سب �سغل 
اليومي و تكاليف ع�جهم  اأبنائهم 
و متدر�سهم، بدل من مطاردتهم ، و 
هذا كي ل يلجوؤوا اإىل طرق اأخرى 
لتوفري لقمة العي�ص، مع فتح حتقيق 
حول الذين ميلكون وظيفة مزدوجة 

و يزاحمونهم يف لقمة العي�ص.

ت�صتمر احلرب بني �صائقي الكالند�صتان و ال�صرطة بولية ق�صنطينة، و قد طالب �صائقون غري معرتف بهم اجلهات امل�صوؤولة و بخا�صة 
وزارة النقل بتقنني مهنة الكالند�صتان و تنظيمها كما هو معمول به يف الوليات الأخرى، اأو توفري منا�صب �صغل دائمة لهم ت�صمن 
قوت اأبنائهم اليومي و تكاليف عالجهم و متدر�صهم، بدل من مطاردتهم، و التعاطي مع  و�صعهم الجتماعي  باحلكمة والواقعية وهذا 
كي ل يلجوؤون اإىل طرق اأخرى لتوفري لقمة العي�س، املقرتح الذي طرحته هذه ال�صريحة هو  اأن ينظموا  اأنف�صهم  من خالل ت�صكيل 

نقابة وطنية لتنظيمهم و الدفاع عن حقوقهم  و تقنني املهنة

احلرب ت�صتمر بينهم و بني ال�صرطة والوباء ت�صبب يف جتويع اأبنائهم

جو�ريات �خلمي�س 14 ماي 2020 م �ملو�فق07
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�سيدي  ولي���ة  وايل  اأ�����رسف 
ت�سليم  مرا�سم  على  بلعبا�ص 
امل��در���س��ي  للنقل  ح��اف��ل��ة   20
ال�سماح  بغية  بلدية   18 لفائدة 
املناطق  يف  املتمدر�سني  ل�أطفال 
يف  مبدار�سهم  ل�لتحاق  النائية 
ولي��ة  وك��ان��ت  ح�سنة  ظ��روف 
ا�ستلمت  قد  بلعبا�ص  �سيدي 
 20 ب��داي��ة الأ���س��ب��وع اجل���اري 
املدر�سي  للنقل  موجهة  حافلة 
وزارة  اأوىل  كح�سة  خ�س�ستها 
املحلية  اجلماعات  و  الداخلية 
للبلديات  العمرانية  التهيئة  و 
ال�سكانية  التجمعات  و  النائية 

هذه  تاأتي  .و  للولية  الثانوية 
الأطفال  معاناة  لإنهاء  املبادرة 
�سعوبات  يجدون  كانوا  الذين 
مبقاعد  الل��ت��ح��اق  يف  ج��م��ل��ة 
من  انتهاءهم  بعد  ال��درا���س��ة 
ا�ستفاد  وعليه  البتدائي  الطور 
بلدية  م��ن  ك��ل  يف  ال��ت���م��ي��ذ 
ع�سيبة  ب��ن  بلدية  و  تلموين 
اثنتني  حافلتني  م��ن  ال�سيلية 
نظرا  وهذا  منهما  واح��دة  لكل 
عدد  على  البلديتني  لح��ت��واء 
ال�سكنية  املجمعات  من  معترب 

والقرى. الثانوية 
م.رم�ساين

ت�صليم 20 حافلة للنقل املدر�صي 
باملناطق النائية ببلعبا�س

هيونداي  �رسكة  ف��رع  اأ���س��در 
جيجل  بولية  بامليلية  اجلوائر 
على  ور���س��ات��ه  ل��ع��م��ال  ب��ي��ان��ا 
ب���رة  احل��رة  املنطقة  م�ستوى 
رواتب  �سب  تاأجيل  فيه  يعلن 
اجلارية  ال�سنة  من  اأفريل  �سهر 
نظام  ق��ان��ون  ���س��دور  ل��غ��اي��ة 
احلجر  ف��رة  ع��ن  التعوي�سات 
جاء  و  الر�سمية،  اجل��ري��دة  يف 
بداية  �سدر  ال��ذي  البيان  يف 
اإعداد  عملية  اأن  الأ�سبوع  هذا 
عادية  بطريقة  متت  قد  الرواتب 
عدم  اأن  غري  املحدد  وقتها  يف  و 
للتعوي�ص عن  قانون  اأي  �سدور 
تف�سي  �سد  الوقائي  احلجر  فرة 
وباء كورونا جعل ال�رسكة توؤخر 
هذا  وجاء  الرواتب،  �سب  عملية 
الحتجاجية  الوقفة  بعد  يومني 

ال�رسكة  عمال  بها  ق��ام  التي 
املحطة  اإجناز  على  ت�رسف  التي 
بعد  بامليلية  ب��ب���رة  احل��راري��ة 
اأفريل  �سهر  رات��ب  �سب  تاأخر 
ت�سبب  ما  وهو  املحدد  وقته  عن 
خا�سة  العمال  ل��دى  اأزم��ة  يف 
�سهر  مع  تزامنت  الفرة  واأن 
قليلة  اأياما  و  الف�سيل  رم�سان 
لتتعقد  املبارك،  الفطر  عيد  قبل 
ظل  يف  اأك��ر  العمال  و�سعية 
املتعلق  ب�رسطها  ال�رسكة  مت�سك 
اأنها  و  خا�سة  التعوي�ص  بنظام 
املوؤ�س�سات  كباقي  خ�سعت 
تن�ص  التي  احلجر  لإج����راءات 
ع��ل��ى ت�����رسي��ح ن�����س��ف ع��دد 
بالوظائف  الحتفاظ  و  العمال 

فقط. ال�رسورية 
ع.ع.ب

 عمال �صركة هيونداي بجيجل 
يحتجون على تاأخر الرواتب 

وال�صركة توؤجل �صرفها

عنا�رس  متكنت   
ال�رسطة  فرقة 
ال��ق�����س��ائ��ي��ة 
ب��������الأم��������ن 
احل�������������رسي 
مبدينة  ال�سابع 
من  م��ع�����س��ك��ر 
مرتكب  توقيف 
حماولة  ج��رمي��ة 

�ساحبة  حق  يف  العمدي  القتل 
عرب  تدخل  نداء  اإثر   ، �سيدلية 
م�سالح  تلقته  ال��ن��ج��دة  خ��ط 
�ساحبة  تعر�ص  مفاده  ال�رسطة 
موفق  �سيدي  بحي  �سيدلية 
داخل  الأبي�ص  بال�س�ح  لعتداء 
،ليتم  جمهول  طرف  من  حملها 
اأين   ، املكان  عني  اإىل  التنقل 
م�سالح  اإىل  ال�سحية  نقل  مت 
لتلقي  الطبية  ال�ستعجالت 
اإثرها  فتح   ، ال�زمة  الإ�سعافات 
ال�سابع  احل�رسي  الأمن  عنا�رس 
حت��ق��ي��ق��ا ل��ك�����س��ف م���ب�����س��ات 
بعد  متكنوا  حيث   ، الق�سية 
مراقبة  كامريا  ت�سجيل  ا�ستغ�ل 
حتديد  م��ن  ال�سيدلية  ب��ج��وار 

من  البالغ  فيه  امل�ستبه  هوية 
حيث   ، توقيفه  و  �سنة   24 العمر 
امل�ستبه  اأن  التحقيق  خ�ل  تبني 
اأين  ال�سيدلية  اإىل  دخ��ل  فيه 
عدة  ���رساء  ال�سحية  من  طلب 
بطعنة  باغتها  وفجاأة  اأغرا�ص 
 ، ال�سدر  م�ستوى  على  خنجر 
مبا�رسة  ال�سحية  تعرفت  فيما 
توقيفه  بعد  فيه  امل�ستبه  على 
اعرف  كما  عليها   عر�سه  و 
 ، اإليه  املن�سوب  باجلرم  ب��دوره 
التحقيق  اإج���راءات  لت�ستكمل 
اإج��راء   اأجن��ز  ث��م   ، الق�سية  يف 
قدم  و  فيه  امل�ستبه  �سد  ق�سائي 
اأمرت بو�سعه  التي  العدالة  اأمام 
رهن احلب�ص .                ن. مزادة

توقيف مرتكب جرمية حماولة 
القتل العمدي يف حق �صاحبة 

�صيدلية مبع�صكر 
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حدث يف
يعق  حممد  �لر�شول   - هـ   3

)�أي ذبح عقيقة وهو ما 
يذبح يوم �شابع �ملولود( عن �حل�شن بن 
علي، حفيده من �بنته فاطمة �لزهر�ء 
و�بن عمه علي بن �أبي طالب، وهو يوم 

�شابعه، وحلق �لنبي �شعره و�أمر بت�شدق 
بزنة �شعره ف�شة.

علي  بن  �حل�شن  �لإمام  مبايعة   - هـ   40
بن �أبي طالب باخلالفة يف �لكوفة بعد 
مقتل �أبيه �خلليفة �لر��شد �لر�بع علي 

بن �أبي طالب.

ار    ماذا بعد .. اأن حتّول الكذب يف حياتنا من �صّ
اإىل نافع ؟!

عمر ذيب
----------------

يف  حتّول  اأن  بعد  ب�رس  من  اأغربنا  ما 
نافع  اإىل  لنا  ار  �سّ هو  ما  كل  حياتنا 
الف�سيلة  نّذم  اأ�سبحنا  اأن  بعد  ماذا  ؟ 
من  الكثري  هناك  ؟!  ال�سّفاهة  وُننا�رس 
املواقف ال�سعبة واملختلفة ت�سادفنا يف 
حرجة  بلحظات  ن�ساب  جتعلنا  حياتنا 
احلقيقة  قول  يف  وتورطنا   ، وح�سا�سة 
وفعل ال�سواب ، فتجدنا نختار املجاملة 
كاأح�سن طريق للخروج من ماأزقنا باأقل 
فّمن   ، اخل�سائر  باأقل  واأحيانا  التكاليف 
باأنها  منكم يقدر على مواجهة زوجته 
لي�ست تلك املراأة املثالية التي كان يحلم 
ليقول  ال�سجاعة  ميلك  منكم  ّمن  ؟  بها 

ل  اأنك  موؤ�س�سته  يف  م�سوؤول  لأكرب 
متلك جدارة الكر�سي الذي جتل�ص عليه 
لي�سارح  اجلراأة  يك�سب  منكم  ّمن  ؟ 
باأنه غري متح�رس وبعيد جد عن  جاره 
بحوزته  منكم  ّمن  ؟  واللباقة  النظافة 
الكايف  والإخ��ص  ال�زمة  الكفاءة 
�سوي  غري  �سخ�ص  كل  يواجه  كي 
يقابله يف يومياته ؟ �سعب جدا كل هذا 
واأخطر  اأكر  ما  ؟!  اأحبتنا  كذلك  األي�ص 
نكون  اأن  مّنا  ت�ستلزم  التي  املواقف 
مرنة  واأ�ساليب  �سادقة  بنوايا  �رسحاء 
ونكذب  نراوغ  عندها  لكننا   ، مهّذبة 
اأمور  يف  مطلوبة  جماملة  اأنها  ونقول 
اأكرب  فهذا   ، ذلك  يف  حرج  ول  احلياة 
ي�سنع  قد  امل�سلم  لأن  لأنف�سنا  خداع 
مكر   ، خداع  من  والأفاعيل  الأعاجيب 

�سهولة  بكل  ويتوب   ، تواطوؤ   ، ،غ�ص 
ممار�ستهم  اإىل  العودة  بعدم  منهم 
الكذب  اآفة  لكن   ، وفعليا  لفظيا 
والتخل�ص  مفارقتها  ي�سعب  اخلطرية 
نبينا  اأكد  لذلك   ، عليها  الإدمان  من 
و�سلم  عليه  الله  �سلى  حممد  وحبيبنا 
كانت  مهما  يكذب  ل  امل�سلم  اأن  على 
نحن  متورطون   ، والظروف  الأحوال 
 ، ق�سد  دون  من  اأو  ق�سد  عن  حقا 
امل�سي يف  ن�ستطيع  كيف ل ونحن ل 
الذي  بالكذب  ال�ستعانة   ب�  احلياة 
يجرنا اإىل بوؤرة من اخلطايا والأخطاء ،  
تخيلوا اأحبابنا اأن ن�سن اإ�رساب حقيقي 
 ، الكذب  ممار�سة  على  اأ�سبوع  ملدة 
�ستتك�رس  ؟!  �سيحدث  ماذا  اأتدرون 
الإن�سانية  و  العاطفية  الروابط  معظم 

الأهل والأ�سحاب لأن  التي جتمع بني 
املزيفة  والتهاين  والتحايا  املجام�ت 
�ستذوب وتت��سى وينفر اأغلب النا�ص 
املوقف  اأكيد   ، البع�ص  بع�سهم  من 
اأن  هنا  لنا  الوحيد  والعزاء  جدا  �سعب 
�سخ�ص  من  تختلف  والأهداف  النوايا 
لآخر ، فهناك من يكذب لإحلاق الأذى 
تافهة  اأو  قذرة  بالغري وحتقيق م�سالح 
ل  عادية  لأ�سباب  يكذب  من  وهناك   ،
مبثابة  ذلك  اأن  بحكم  تنفع  ول  ت�رّس 
التفريط  ي�ستطيع  ل  التي  الهواية 
اأحد  الكذب  يبقى  يكن  ومهما   ، فيها 
املُحرمة   الإن�سان  القبيحة يف  ال�سفات 
وح�ساريا  اأخ�قيا  واملرفو�سة  دينيا 
الكذب  �رسور  يقينا  اأن  الله  ن�ساأل   ،

ويجعلنا من ال�سادقني الأتقياء.

اأف�صل الأطعمة لوجبة ال�صحور للتغلب على ال�صعور 
باجلوع والعط�س

 املقادير 
كيلوغرامان   - غنم  •فخذ 
ومقّطعة  مق�رّسة  /•بطاطا 
ن�سف  م�سلوقة  ثّم  دوائر  اإىل 
�سلقة - 3 /•ثوم - 8 ف�سو�ص 
�سلقة  ن�سف  م�سلوق  •جزر 
/•بروكويل  ون�سف  كوب   -

ن�سف  وم�سلوق  الزهرات  مف�سول 
كوب   - مذّوبة  /•زبدة  راأ�ص   - �سلقة 
/•زيت زيتون - 4 م�عق كبرية /•ملح - 
بح�سب الرغبة /•خردل ديجون - ملعقتان 
غار  /•ورق   4  - عيدان  /•قرفة  كبريتان 
- 4 /•ماء ل�سلق اخل�سار - بح�سب احلاجة 
/•اإكليل اجلبل طازج - 4 اأغ�سان /•فلفل 

اأبي�ص - ملعقة �سغرية 
•فلفل اأ�سود - ملعقتان �سغريتان 

•زبدة على حرارة الغرفة - ملعقة كبرية.

طريقة العمل
1 - اإ�سنعي بع�ص الثقوب يف فخذ الغنم 

ثّم اأدخلي فيها ف�سو�ص الثوم.
2 - ر�ّسي امللح، الفلفل الأبي�ص والفلفل 

الأ�سود على الفخذ من كافة اجلوانب.
اأ�سكبي  ثّم  الزيت  حّمي  قدر،  يف   -  3

فوقه الزبدة املذّوبة.
4 - �سعي فخذ الغنم وقّلبي حتى يحّمر 

من كّل اجلوانب.
مادة  باأّي  مدهونة  فرن  �سينية  يف   5-  

دهنّية، �سعي فخذ الغنم.
6 - اأ�سيفي عيدان القرفة وورق الغار.

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

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

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

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

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

املوجود يف ال�سينية.
ال�سل�سة  بهذه  اللحم  فخذ  اإدهني   -  12

و�سعيه قليً� حتت ال�سواية ليحمّر.
13 - قّدمي فخذ الغنم املحمّر مع اخل�سار 

�ساخنًا.

فخــذ الغنــم املحمـــر
 مــع اخل�صــار

الطبـــــق الرئي�صـــــي

البطاط�س املح�صية
مــــقبـــــــــــالت

املقادير
لتح�سري البطاط�ص: 
كبرية  •بطاط�ص 
/•زيت   4  - احلجم 
بح�سب   - زيتون 

احلاجة 
ح�سوة  •لتح�سري 
ت  ا و ا خل�رس ا

ال�سينية: 
طوليًا  مقّطع  •جزر 
مقّطع  /•فطر   2  -
/•ذرة  كوب   -

عراني�ص �سغرية احلجم، مقّطعة طوليًا - علبة /•كو�سا مقّطعة طوليًا - 2 
كبرية  ملعقة   - �سويا  /•�سل�سة  احلاجة  بح�سب   - نباتي  زيت  اأو  �سم�سم  •زيت 

/•كات�ساب - ملعقة كبرية /•لتح�سري ح�سوة الذرة الكرميية: 
•جنب كرمي كريي - 4 مكعبات /•جنب موزاري� مب�سور - كوب 

فاة - علبة  •ق�سطة طرّية )قيمر( - 4 م�عق كبرية /•ذرة معّلبة، م�سّ

طريقة العمل
1 - لتح�سري البطاط�ص: اإقطعي كّل حّبة بطاط�ص يف الو�سط دون الو�سول اإىل الآخر 

)يجب اأن تبقى البطاط�ص ملت�سقة(.
2 - اإم�سحي كّل حّبة بطاط�ص بزيت الزيتون.

3 - غّلفي كّل حّبة بطاط�ص بورق ق�سدير.
 200 حرارة  على  م�سبقًا  فرن حمّمى  اإىل  واأدخليها  �سينية  البطاط�ص يف  - �سعي   4

درجة مئوية.
5 - اأتركي البطاط�ص حواىل ال�ساعة والن�سف اأو اأكر حتى تن�سج.

6 - لتح�سري ح�سوة اخل�رساوات ال�سينية: يف قدر، حّمي الزيت جيداً.
7 - �سعي اجلزر والكو�سا والذرة والفطر.

8 - قّلبي اخل�رساوات قليً�، ل تركيها تن�سج كثرياً، يجب اأن تبقى مقرم�سة.
9 - اأ�سيفي �سل�سة ال�سويا والكات�ساب واخلطي لدقيقة. اأتركي احل�سوة جانبًا.

10 - لتح�سري ح�سوة الذرة الكرميية: �سعي جنب الكرمي وجنب املوزاري� والق�سطة يف 
طبق مقاوم للحرارة.

11 - اأدخلي الطبق اإىل امليكرويف حتى يذوب املزيج.
12 - اأخرجي الطبق واأ�سيفي اإليه الذرة واخلطي.

13 - اأخرجي �سينية البطاط�ص من الفرن واأزيلي ورقة الق�سدير.
14 - اإفتحّي حبتّي بطاط�ص واح�سيهما بح�سوة اخل�رساوات ال�سينية.

15 - اإفتحي احلبتني املتبقيتني واح�سيهما بح�سوة الذرة الكرميية، بال�سحة والهناء.

اأمر  ال�سحور  وجبة  تعد  رم�سان،  �سهر  خ�ل 
�رسوري، فهي امل�سوؤولة عن اإمداد اجل�سم بالطاقة 
والعنا�رس الغذائية اأثناء ال�سيام. لذلك، ف� بد اأن 
ال�سحية  الأطعمة  على  ال�سحور  وجبة  حتتوي 
للتغلب  اجل�سم  يحتاجها  التي  باملغذيات  الغنية 
على ال�سعور باجلوع خ�ل فرة ال�سوم التي متتد 

لأكر من 16 �ساعة.
التمر

بال�سكريات،  الغنية  ال�سحية  الفواكه  من  التمر 
متد  التي  الغذائية  والعنا�رس  الغذائية  الألياف 
اجل�سم بالطاقة. كما قد و�سانا نبينا حممد �سلى 

الله عليه و�سلم بتناول التمر خ�ل وجبة ال�سحور 
ا. والإفطار اأي�سً

الفول 
بالكربوهيدرات  الغنية  البقوليات  من  الفول 
بال�سبع  ال�سعور  على  ت�ساعد  التي  املركبة 
الأطعمة  من  فهو  ال�سيام.  خ�ل  طويلة  لفرات 
ن�سبة  على  كذلك  ويحتوي  اله�سم،  بطيئة 
املعدنية  والأم�ح  واحلديد  الربوتينات  من  كبرية 
باملاغن�سيوم  غني  اأنه  كما  اجل�سم.  يحتاجها  التي 
والبوتا�سيوم. يف�سل كذلك تناول الفول الكامل 
الغري مق�سور مع اإ�سافة الكمون لتجنب الغازات 

وانتفاخات املعدة.
املوز 

البوتا�سيوم  من  كبرية  ن�سبة  على  املوز  يحتوي 
ال�سوم. كما  اأثناء  العط�ص  ي�ساعد على جتنب  مما 
الأ�سا�سية  الغذائية  بالعنا�رس  غني  م�سدر  اأنه 

والألياف التي يحتاجها اجل�سم.
                 املاء 

تاأكدي من �رسب كميات وفرية من املاء بني وجبة 
الإفطار وال�سحول للحفاظ على ترطيب اجل�سم 

وجتنب اجلفاف خ�ل ال�سوم.
الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية 

تلك الأطعمة من الأطعمة بطيئة اله�سم كاحلبوب 
اخل�رسوات  البطاط�ص،  البذور،  التني،  الكاملة، 

والفواكه ماعدا امل�سم�ص واخلوخ. 
الزبادي

التي  ال�سحية  الأطعمة  اأف�سل  من  الزبادي 
غني  فهو  ال�سحور.  وجبة  خ�ل  بتناولها  ين�سح 
يحتوي  كما  والفيتاميات.  الكال�سيوم  بالربوتني، 
على  ت�ساعد  التي  النافعة  البكترييا  على  كذلك 

حت�سني اله�سم، جتنب ال�سعور بالعط�ص.
خ�ل  ال�سحية  الأطعمة  تلك  تناول  جانب  اإىل 
الد�سمة  الأطعمة  تناول  جتنبي  ال�سحور،  وجبة 
النهار. كما  بالثقل خ�ل  ت�سعرك  واملقلية كي ل 
الكافيني،  تناول م�رسوبات  ين�سح كذلك بتجنب 
فهي مدرة للبول وحتفز فقدان املاء ب�سكل اأ�رسع، 
ا، جتنبي تناول  مما قد ي�سيب اجل�سم باجلفاف. اأي�سً
والكعك  ال�سوكولتة  كالب�سكويت،  احللويات 
ت�سيبك  وقد  احلرارية  ال�سعرات  كثرية  فهي 

بال�سمنة. 

بداية / حتية خا�صة اإىل كل الذين يعي�صون بنعمة العقل واملروءة وال�صدق
�صّجلوا عّنا هذا .. ال�صفاء يّوحد القلوب وي�صرح النفو�س وين�صج الأحالم ، ال�صدق ي�صمو بالأذواق ي�صيء الظلمات 

ويطيل الأماين ، الأمانة هي اأّهم دواعي جناح كل جمتمع اإن�صاين 

الله  -ر�سي  عائ�سة  عن  م�سلم  الإمام  روى 
يف  يجتهد  الله  ر�سول  "كان  قالت:  عنها- 

الع�رس الأواخر، ما ل يجتهد يف غريه".
ويف ال�سحيحني عنها قالت: "كان النبي يخلط 
ر  �سَمّ الع�رس  فاإذا كان  الع�رسين ب�س�ة ونوم، 

و�سَدّ املئزر".
فيها  جتتهد  اأن  ال�سائم  اأخي  لك  فينبغي 
والدعاء  والذكر  القراأن،  وقراءة  بال�س�ة 
وال�سدقة، و�سلة الرحم والإح�سان اإىل النا�ص. 
تنق�سي،  اأن  اأ�رسع  ما  معدودة،  اأيام  فاإنها 

وُتطوى �سحائفها، وُيختم على عملك فيها.
وينبغي لك اأيها امل�سلم- اأن حتر�ص على اإيقاظ 
اأهلك، وحثهم على اغتنام هذه الليايل املباركة، 
والجتهاد  تعظيمها  يف  امل�سلمني  وم�ساركة 

فيها باأنواع الطاعة والعبادة.
الع�رس  دخل  اإذا  اإيَلّ  اأحب  الثوري:  �سفيان  قال 
الأواخر اأن يتهجد بالليل، ويجتهد فيه، وُينه�ص 

اأهله وولده اإىل ال�س�ة اإن اأطاقوا ذلك.
الفادحة،  واخل�سارة  العظيم،  احلرمان  ملن  واإنه 
اأن جند كثرًيا من امل�سلمني، متر بهم هذه الليايل 
معر�سون،  غفلة  يف  عنها  وهم  املباركة، 
فيم�سون هذه الأوقات الثمينة فيما ل ينفعهم، 
في�سهرون الليل كله اأو معظمه يف لهو ولعب، 
وفيما ل فائدة فيه، اأو فيه فائدة حمدودة ميكن 
حت�سيلها يف وقت اآخر، لي�ست له هذه الف�سيلة 

واملزية.

الليلة املباركة
رم�سان  من  الأواخر  الع�رس  خ�سائ�ص  ومن 
اأن فيها ليلة القدر، التي قال الله عنها: ِ{َلْيَلُة 
امْلََ�ِئَكُة  ُل  َتَنَزّ  * �َسْهٍر  اأَْلِف  ِمْن  َخرْيٌ  اْلَقْدِر 
�َسَ�ٌم   * اأَْمٍر  ُكِلّ  ِمْن  َرِبِّهْم  ِباإِْذِن  ِفيَها  وُح  َوالُرّ
�سلى  النبي  وقول  اْلَفْجر}،  َمْطَلِع  َحَتّى  ِهَي 
الله عليه و�سلم: "وفيه ليلة خري من األف �سهر، 

من ُحرمها فقد ُحرم اخلري كله، ول ُيحرم خريها 
اإل حمروم".

قال التابعي اإبراهيم النخعي: "العمل فيها خري 
من العمل يف األف �سهر �سواها".

�سنة  وثمانني  ث�ًثا  ت�ساوي:  �سهر"  و"األف 
الليلة  هذه  لقيام  ُوّفق  فمن  اأ�سهر،  واأربعة 
واأحياها باأنواع العبادة، فكاأنه يظل يفعل ذلك 
فيا له من عطاء جزيل!  اأكر من ثمانني �سنة، 
واأجر وافر جليل، من ُحرمه فقد ُحرم اخلري كله.

عليه  الله  �سلى  النبي  عن  ال�سحيحني  ويف 
اإمياًنا  القدر  ليلة  قام  "من  قال:  �سلم  واآله 
وهذه  ذنبه".  من  م  تقَدّ ما  له  ُغفر  واحت�ساًبا 
لقول  رم�سان؛  من  الأواخر  الع�رس  يف  الليلة 
الأواخر  الع�رس  يف  القدر  ليلة  وا  "حتُرّ  : النبي 

من رم�سان".
ويف ال�سحيحني اأن النبي �سلى الله عليه واآله 
يف  الأواخر  الع�رس  يف  "التم�سوها  قال:  و�سلم 

الوتر".  
العباد  على  علمها  -�سبحانه-  الله  اأخفى  وقد 
الع�رس،  ليايل  جميع  ليجتهدوا يف  بهم؛  رحمة 
ح�سناتهم،  فتزداد  ال�ساحلة  اأعمالهم  وتكر 
مِمَّا  َدَرَجاٌت  وترتفع عند الله درجاتهم ِ{َوِلُكٍلّ 
ا َيْعَمُلوَن} ]الأنعام:  َعِمُلوا َوَما َرُبَّك ِبَغاِفٍل َعَمّ
اأنف�سكم خرًيا، واجتهدوا  132[. فاأروا الله من 
فيها  وتعّر�سوا  املباركات،  الليايل  هذه  يف 
ُحرم  من  املحروم  فاإن  والنفحات؛  للرحمات 
خري رم�سان، واإن ال�سقي من فاته فيه املغفرة 
واآله  عليه  الله  النبي �سلى  يقول  والر�سوان، 
خرج  ثم  رم�سان  اأدرك  من  اأنف  "رغم  و�سلم: 
ومل ُيغفر له"، يقول اأي�سا: "من خاف اأدلج، ومن 
اأدلج بلغ املنزل، األ اإن �سلعة الله غالية، األ اإن 

�سلعة الله اجلنة".  

قيام الليل.. داأب ال�صاحلني

قيام الليل هو ق�ساء الليل اأو جزء منه ولو �ساعة 
يف ال�س�ة وت�وة القراآن وذكر الله، وهو داأب 
الفائزين،  وعمل  املوؤمنني،  وجتارة  ال�ساحلني، 
ويتوجهون  بربهم،  املوؤمنون  يخلو  الليل  ففي 
اأحوالهم،  اإليه  في�سكون  وبارئهم،  خالقهم  اإىل 
وي�ساألونه من ف�سله، فنفو�سهم قائمة بني يدي 
خالقها، عاكفة على مناجاة بارئها، تتن�سم من 
تلك النفحات، وتقتب�ص من اأنوار تلك القربات، 
وترغب وتت�رسع اإىل عظيم العطايا والهبات.

َعِن  ُجُنوُبُهْم  {َتَتَجاَفى  تعاىل:  قال 
واحل�سن:  جماهد  قال  اِجِع}ال�سجدة:16  امْلَ�سَ

يعني قيام الليل. 
قيام  بذلك  )يعني  تف�سريه:  ابن كثري يف  وقال 
الفر�ص  على  وال�سطجاع  النوم  وترك  الليل 

الوطيئة(. 
وقال عبد احلق الأ�سبيلي: )اأي تنبو جنوبهم عن 
الفر�ص، ف� ت�ستقر عليها، ول تثبت فيها خلوف 
الوعيد، ورجاء املوعود(. وقد ذكر الله عز وجل 
ْيِل  الَلّ َن  ِمّ َقِليً�  )َكاُنوا  عنهم:  فقال  املتهجدين 
َي�ْسَتْغِفُروَن(  ُهْم  َوِباْلأَ�ْسَحاِر   * َيْهَجُعوَن  َما 
الليل،  كابدوا  احل�سن:  قال  ]الذاريات:18،17[ 
يف  جل�سوا  ثم  ال�سحر،  اإىل  ال�س�ة  ومّدوا 

الدعاء وال�ستكانة وال�ستغفار. 
�َساِجداً  ْيِل  الَلّ اآَناء  َقاِنٌت  ُهَو  ْن  َ(اَمّ تعاىل:  وقال 
ُقْل  َرِبِّه  َرْحَمَة  َوَيْرُجو  اْلآِخَرَة  َيْحَذُر  َوَقاِئمًا 
َيْعَلُموَن  َل  َواَلِّذيَن  َيْعَلُموَن  اَلِّذيَن  َي�ْسَتِوي  َهْل 
هل  اأي:  ]الزمر:9[.  ْلَباِب(  اْلأَ اأُْوُلوا  ُر  َيَتَذَكّ َا  اإَِنّ
غري  ليله  نام  من  مع  �سفته  هذه  من  ي�ستوي 

عامل بوعد ربه ول بوعيده.  
واآله و�سلم على  الله عليه  النبي �سلى  وحث 
ال�س�ة  عليه  فقال  فيه،  ورّغب  الليل  قيام 
داأب  فاإنه  الليل  بقيام  )عليكم  وال�س�م: 
ومكفرة  الله،  اإىل  وقربة  قبلكم،  ال�ساحلني 
للداء  ومطردة  الإثم،  عن  ومنهاة  لل�سيئات، 
النبي  اأحمد والرمذي، وقال  عن اجل�سد( رواه 
�سلى الله عليه واآله و�سلم يف �ساأن عبد الله 
بن عمر: )نعم الرجل عبد الله، لو كان ي�سلي 
الله  عبد  بن  �سامل  قال  عليه.  متفق  الليل(  من 
ينام من  ل  ذلك  بعد  الله  عبد  فكان  بن عمر: 
عليه  الله  �سلى  النبي  وقال  قليً�،  اإل  الليل 
ظاهرها  يرى  غرفة  اجلنة  {يف  و�سلم:  واآله 
ملن  فقيل:  ظاهرها}  من  وباطنها  باطنها،  من 
يا ر�سول الله؟ قال: )ملن اأطاب الك�م، واأطعم 
الطعام، وبات قائمًا والنا�ص نيام(رواه الطرباين 

واحلاكم.
ما  ع�ص  حممد،  يا  فقال:  جربيل  )اأتاين  وقال: 
فاإنك  �سئت  من  واأحبب  ميت،  فاإنك  �سئت 
به،  جمزي  فاإنك  �سئت  ما  واعمل  مفارقه، 
وعزه  بالليل،  قيامه  املوؤمن  �رسف  اأن  واعلم 
والبيهقي  احلاكم  رواه  النا�ص(  عن  ا�ستغناوؤه 

وح�سنه املنذري.
من  ُيكتب  مل  اآيات  بع�رس  قام  من   }  : وقال 
القانتني،  اآية كتب من  مبائة  قام  الغافلني، ومن 
ومن قام باألف اآية كتب من املقنطرين}  ]رواه 
هم  واملقنطرون  الألباين[.  و�سححه  داود  اأبو 
النبي  عند  وذكر  الأجر.  من  قنطار  لهم  الذين 
فقال:  {ذاك رجل  اأ�سبح  ليلة حتى  نام  رجل 
بال ال�سيطان يف اأذنيه !! } ]متفق عليه[. وقال 
: { اأف�سل ال�س�ة بعد الفري�سة �س�ة الليل 

{ ]رواه م�سلم[.
النبي �سلى الله عليه واآله و�سلم يقوم الليل

اأمر الله نبيه �سلى الله عليه واآله و�سلم بقيام 
ُقِم  ُل)1(   ِمّ امْلَُزّ َها  اأَُيّ {َيا  تعاىل:  قوله  الليل يف 
َقِليً�  ِمْنُه  اأَِو انُق�ْص  َفُه  َقِليً� )2( ِن�سْ اإَِلّ  ْيَل  الَلّ
املزمل:  َتْرِتيً�}  اْلُقْراآَن  ِل  َوَرِتّ َعَلْيِه  ِزْد  اأَْو   )3(
ِبِه  ْد  َفَتَهَجّ ْيِل  الَلّ {َوِمَن  �سبحانه:  وقال   ،1-4
ُموداً}  ْ َناِفَلًة َلَّك َع�َسى اأَن َيْبَعَثَك َرُبَّك َمَقامًا حَمّ
ال�سيدة عائ�سة  املوؤمنني  اأم  79، وعن  الإ�رساء: 
من  يقوم  النبي  كان  قالت:  عنها  الله  ر�سي 
ت�سنع  مِلَ  له:  فقلت  قدماه.  تتفطر  حتى  الليل 
من  تقدم  ما  لك  ُغفر  وقد  الله،  ر�سول  يا  هذا 
ذنبك وما تاأخر؟ قال: )اأف� اأكون عبداً �سكوراً( 
متفق عليه، وهذا يدل على اأن ال�سكر ل يكون 
والل�سان  بالقلب  يكون  واإنا  فح�سب،  بالل�سان 
لله  العبودية  بحق  النبي  قام  فقد  واجلوارح، 

على وجهها الأكمل و�سورتها الأمت.
ليلة،  النبي ذات  وعن حذيفة قال: �سليت مع 
اآل  افتتح  ثم  بها،  يركع  فقلت:  البقرة،  فافتتح 
يقراأ  فقراأها،  الن�ساء  افتتح  ثم  فقراأها،  عمران 
واإذا  �سّبح،  ت�سبيح  فيها  باآية  مّر  اإذا  �سً�،  ُمَرَ
مّر ب�سوؤال �ساأل، واإذا مر بتعّوذ تعوذ... احلديث 
رواه م�سلم. وعن ابن م�سعود قال: �سليت مع 
باأمر  هممت  حتى  قائمًا  يزل  فلم  ليلة،  النبي 
اأجل�ص  اأن  هممت  قال:  هممت؟  ما  قيل:  �سوء. 
"ويف  حجر:  ابن  قال  عليه.  متفق  واأََدَعُه..  
احلديث دليل على اختيار النبي تطويل �س�ة 
الليل، وقد كان ابن م�سعود قويًا حمافظًا على 
بعد طول  اإل  بالقعود  بالنبي، وما هم  القتداء 

كثري ما اعتاده".
قيام الليل يف حياة ال�سلف

العبادة  اأجد �سيئًا من  الب�رسي: مل  قال احل�سن 
اأبو  وقال  الليل.  جوف  يف  ال�س�ة  من  اأ�سد 
عثمان النهدي: ت�سّيفت اأبا هريرة �سبعًا، فكان 
ث�ثًا،  الليل  يق�سمون  وخادمه  وامراأته  هو 

ي�سلي هذا، ثم يوقظ هذا.
اأوى اإىل فرا�سه كاأنه  اإذا  اأو�ص  وكان �سداد بن 
ل  جهنم  اإن  اللهم  يقول:  ثم  مقلى،  على  حبة 

تدعني اأنام، فيقوم اإىل م�س�ه.
وكان طاو�ص يثب من على فرا�سه، ثم يتطهر 
طرَيّ  ويقول:  ال�سباح،  حتى  القبلة  وي�ستقبل 

ذكر جهنم نوم العابدين !!
ليً� طويً�،  يقوم في�سلي  العابد  وكان زمعة 
اأيها  يا  �سوته:  باأعلى  نادى  ال�سحر  كان  فاإذا 
األ  ترقدون؟  الليل  اأُكل هذا  �سون،  املعِرّ الركب 
تقومون فرحلون!! في�سمع من هاهنا باٍك، ومن 
هاهنا داع، ومن هاهنا متو�سئ، فاإذا طلع الفجر 

نادى: عند ال�سباح يحمد القوم ال�رسى.

طبقات ال�صلف يف قيام الليل
يف  كانوا  ال�سلف  اأن  واعلم  اجلوزي:  ابن  قال 

قيام الليل على �سبع طبقات: 
الطبقة الأوىل: كانوا يحيون كل الليل، وفيهم 

من كان ي�سلي ال�سبح بو�سوء الع�ساء. 
الطبقة الثانية: كانوا يقومون �سطر الليل. 

الليل،  ثلث  يقومون  كانوا  الثالثة:  الطبقة 
)اأحب  و�سلم:  واآله  عليه  الله  �سلى  النبي  قال 
ال�س�ة اإىل الله عز وجل �س�ة داود؛ كان ينام 
ن�سف الليل، ويقوم ثلثه، وينام �ُسد�سه( متفق 
�سد�ص  يقومون  كانوا  الرابعة:  الطبقة  عليه. 

الليل اأو خم�سه. 
الطبقة اخلام�سة: كانوا ل يراعون التقدير، واإنا 
كان اأحدهم يقوم اإىل اأن يغلبه النوم فينام، فاإذا 

انتبه قام. 
الطبقة ال�ساد�سة: قوم كانوا ي�سلون من الليل 

اأربع ركعات اأو ركعتني. 
الطبقة ال�سابعة: قوم ُيحيون ما بني الع�ساءين، 
�لون يف ال�سحر، فيجمعون بني الطرفني.  وُيع�ِسّ
الله عليه  النبي �سلى  اأن  م�سلم  ويف �سحيح 
واآله و�سلم قال: )اإن يف الليل ل�ساعة ل يوافقها 
اإل اآتاه، وذلك  عبد م�سلم ي�ساأل الله فيها خرياً 

كل ليلة(.

رة لقيام الليل ّ الأ�صباب املي�صِ
واأخرى  ظاهرة  اأ�سبابًا  الغزايل  حامد  اأبو  ذكر 

باطنة مي�رسة لقيام الليل: 
فاأما الأ�سباب الظاهرة فاأربعة اأمور: 

فيغلبه  ال�رسب،  فيكر  الأكل  يكر  األ  الأول: 
النوم، ويثقل عليه القيام. 

الثاين: األ يتعب نف�سه بالنهار مبا ل فائدة فيه. 
تعني  فاإنها  بالنهار  القيلولة  يرك  األ  الثالث: 
على القيام.  الرابع: األ يرتكب الأوزار بالنهار 

فيحرم القيام بالليل.
واأما الأ�سباب الباطنة فاأربعة اأمور: 

الأول: �س�مة القلب عن احلقد على امل�سلمني، 
وعن البدع وعن ف�سول الدنيا. 

الثاين: خوف غالب يلزم القلب مع ق�رس الأمل. 
الثالث: اأن يعرف ف�سل قيام الليل. 

وقوة  لله،  احلب  البواعث:  اأ�رسف  وهو  الرابع: 
اإل وهو  قيامه ل يتكلم بحرف  باأنه يف  الإميان 

مناج ربه.

الع�صر الأواخر من رم�صان
ذهب من هذا ال�صهر ثلثاه، ومل يبق منه اإل ثلثه .. لكن هذا الثلث هو اأَجّله واأخريه، وهي زبدته وثمرته. 

ولقد كان النبي �صلى اهلل عليه واآله و�صلم يعّظم هذه الأيام الع�صر، ويجتهد فيها باأنواع القربات والطاعات اجتهاًدا اأكرث من غريها، يفعل ذلك وقد غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تاأّخر، فما 
اأحرانا نحن املذنبني املفّرطني اأن نقتدي به فنعرف لهذه الأيام ف�صلها، وجنتهد فيها؛ لعل اهلل اأن يدركنا برحمته، وي�صعفنا بنفحة من نفحاته، تكون �صبًبا ل�صعادتنا يف عاجل اأمرنا واآجله.



اأ�صرى  فل�صطينيون

بقلم د. وليد القططي
----------------------------

ت�سكيل  عبا�ص  حممود  الرئي�ص  طلب   "
اللجنتني  اأع�ساء  من  م�سركة  جلنة 
واملركزية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
على  ال��رد  اآل��ي��ات  لو�سع  فتح  حلركة 
اأجزاء  ب�سم  املحتمل  الإ�رسائيلي  القرار 
من ال�سفة الغربية لل�سيادة الإ�رسائيلية 
فيما اأ�سماه البع�ص جلنة اإلغاء التفاقيات 
معظم  يف  جاء  اخلرب  هذا  اإ�رسائيل".  مع 
ت�سكيل  الفل�سطينية،  الإع�م  و�سائل 
الفعل  ردات  يف  كثافة  رافقه  اللجنة 
ت�رسيحات  من  الك�مية  الفل�سطينية 
اإع�مية، وموؤمترات �سحفية، وحتلي�ت 
يلحقه  وقد  راأي...  ومقالت  �سيا�سية، 
واإ���رساب��ات...  ومظاهرات  م�سريات 
ال�����رساخ  ح��ال��ة  يف  جميعها  ت�سب 
ال�سيا�سية  احلياة  ت�سود  التي  وال�سجيج 
عن  كبديل  الفل�سطينية  واحل��زب��ي��ة 
العدو  ي�ستعد  عندما  والعمل  التخطيط 
للقيام باأي خطوة عملية �سدنا، وهذا ما 
حدث عند اإع�ن �سفقة القرن، وهذا ما 
ال�سفر  �ساعة  اقراب  مع  الآن  يحدث 
ال�سفة  من  اأج��زاء  �سم  العدو  لإع���ن 
غري  اآخ��ر  �سيٌء  ال�سم  وك��اأنَّ  الغربية، 
ُتثار حوله زوبعة،  اأن  اقت�سى  الحت�ل 
لي�ست اأكر من زوبعة يف عقل ماأزوم، 
ال�سيا�سي  فكره  يف  اأزمته  وم�سدر 
من  منا�ص  ل  ذلك  ولتو�سيح  املهزوم، 

العودة اإىل اأ�سل احلكاية واأول الق�سة. 
اأن  والفل�سطينيون  ال��ع��رب  اع��ت��رب 
)اإ�رسائيل( دولة غري �رسعية ُمقامة على 
واأن�ساأت  فل�سطني،  هي  حمتلة  اأر���ص 
منظمة  الفل�سطينية  الوطنية  احلركة 
من   1964 عام  الفل�سطينية  التحرير 
اأجل حترير فل�سطني املحتلة عام 1948، 
احتلت  عندما   1967 النك�سة  عام  حتى 
ما تبقى من فل�سطني – ال�سفة والقطاع 
ال�سورية،  واجلولن  امل�رسية  و�سيناء   –
بني  ما  الزمنية  املرحلة  ه��ذه  وط��وال 
العرب  يعرف  مل  وبعدهما  النكبتني 
ُيغرّي  ومل  ب�رسعيتها  والفل�سطينيون 
الأمر الواقع املفرو�ص بالقوة الع�سكرية 
اأُقيمت  اأنها  حقيقة  الدولية  والقرارات 
ال�سعب  اأر���ص  هي  حُمتلة  اأر���ص  على 
القانون  عن  النظر  بغ�ص  الفل�سطيني 
املُطبق على اأر�سها ومن بقي من اأهلها 
اأن  طاملا  مدنيًا  اأو  ع�سكريًا  كان  �سواء 
اأول  دولة غري �رسعية. وحدث  م�سدره 

�سد  املّوحد  العربي  للموقف  اخ��راق 
عندما  م�رس  من  املغت�سب  الكيان  هذا 
عام  ال�سادات  اأنور  اآنذاك  رئي�سها  زاره 
ديفيد  اتفاقية كامب  1977 وعقد معها 
بني  مراحل  ث�ث  على  �سيناء  وا�ستعاد 
م�رس  فخرجت   1982 و   1979 عامي 

من ال�رساع. 
بطريقة  ت�رسفت  العربية  الدولة  ولكنَّ 
خمتلفة مع مرتفعات اجلولن ال�سورية، 
عام  الإ�رسائيلي  الكني�ست  اأ�سدر  فقد 
مرتفعات  بقانون  ُي��ع��رف  م��ا   1981
القانون  فر�ص  على  ون�ص  اجل���ولن 
على  الدولة  واإدارة  الق�سائية  والولية 
وهذا  اجل��ولن،  يف  وال�سكان  الأر���ص 
يعني عمليًا �سم اجلولن اإليها ، وال�سم 
مت لأر�ص حُمتلة اإىل اأر�ص حُمتلة اأطلق 
)اإ�رسائيل( ف� فرق  املحتلون عليها ا�سم 
بعام  وقبلها  بال�سم،  اإّل  املنطقتني  بني 
)قانون  الإ�رسائيلي  الكني�ست  اأ�سدر 
القد�ص( الذي اعترب اأن اأور�سليم املّوحدة- 
 ، عا�سمتها  هي   – والغربية  ال�رسقية 
اإىل  ال�رسقية  القد�ص  �سم  وم�سمونه 
و�سعًا  �سكانها  اإعطاء  مع  الكيان  دولة 
ول  ال�سفة  �سكان  عن  يف�سلهم  خا�سًا 
فمنحهم �سفة  الكيان،  ب�سكان  يربطهم 
مقيمني دائمني، وهذا مل ُيغرّي من جوهر 
املُحتل عام  بغربها  �سيئًا  القد�ص  احت�ل 
النك�سة،  عام  املُحتل  و�رسقها  النكبة، 
الوطنية  التعرية  عوامل  ب��داأت  حتى 
الفل�سطيني  ال�سيا�سي  الفكر  تنحت يف 
ابتداًء  الفل�سطيني  الوطني  وامل�رسوع 
من الربنامج املرحلي عام 1974 وانتهاًء 
عام  اأو�سلو  اتفاقية  يف  الأخرية  مبحطته 

 .1993
منظمة  اعرفت  اأو�سلو  اتفاقية  يف 
التحرير الفل�سطينية بدولة الكيان املُقام 
فل�سطني  اأرب��اع  ث�ثة  من  اأك��ر  على 
اأر�سًا  ُتعد  مل  اأنها  مبعنى  النتدابية، 
حُمتلة، وباملقابل مل يعرف العدو باأن ما 
والقطاع  ال�سفة   – فل�سطني  من  تبقى 
اأر�سًا  اأر�ص حُمتلة، بل اعتربتها  – هي 
م�سريها  تقرير  �سيتم  عليها  ُمتنازعًا 
باملفاو�سات بني الطرفني، ومت تق�سيمها 
فئات  ث���ث  اإىل  اأو�سلو  اتفاقية  يف 
مبعايري ال�سيطرة الأمنية والإدارة املدنية، 
وجميعها عمليًا حتت ال�سيادة وال�سيطرة 
املنطقة  خا�سة  الحت�لية،  الإ�رسائيلية 
املُ�سّنفة )ج( التي ت�سمل اأكر من ن�سف 
امل�ستوطنات  كل  عليها  وُمقام  ال�سفة 

الن�سحاب  بعد  وحتى  الإ�رسائيلية، 
 2005 عام  غزة  قطاع  من  الإ�رسائيلي 
التفا�سيل  يف  اإّل  الواقع  هذا  يتّغري  مل 
اأن  حقيقة  تثبيت  يتطلب  وهذا  امليدانية، 
فل�سطني كلها من البحر اإىل النهر، ومن 
حتت  الر�رسا�ص  اأم  اإىل  الناقورة  راأ���ص 
الحت�ل باأ�سكال خمتلفة يف التفا�سيل 
النكبة،  عام  املُحتلة  فل�سطني  بني  ما 
وفل�سطني املُحتلة عام النك�سة، وما بني 
ال�سفة والقطاع، وما بعد اأو�سلو، وهذه 
اأو تزوير  الزمن  حقيقة لن يغريها تقادم 
اأو  الواقع  الأم��ر  يبدلها  ولن  التاريخ، 
التطبيع  ميحوها  ولن  الدويل،  العراف 
الفل�سطيني، كما لن  الراجع  اأو  العربي 
يدفنها اخت�ف اأ�سماء الحت�ل كال�سم 

وغريها. 
والقد�ص  اجلولن  كما حدث يف  فال�سم 
ال�رسقية، وما يتوقع حدوثه يف الأغوار 
هو  بال�سفة  ال�ستيطانية  والكتل 
القانون  يف  يعني  ل�حت�ل،  اآخر   ا�سم 
�سمن  حُمتلة  اأر����ص  دم��ج  ال���دويل 
قانونها  وتطبيق  املُحتلة  الدولة  نطاق 
الروؤيتني  وفق  وال�سم  عليها،  واإدارتها 
عن  يختلف  ل  والإ�رسائيلية  الأمريكية 
�سفقة  ن�ص  يف  جاء  فقد  املفهوم،  هذا 
اجليوب  "�ست�سبح  الأمريكية.  القرن 
الأرا�سي  داخل  املوجودة  الإ�رسائيلية 
دولة  من  جزءاً  املتجاورة  الفل�سطينية 
الأردن...  غور  و�سيكون   ... اإ�رسائيل 
حتت ال�سيادة الإ�رسائيلية" وبذلك ال�سم 
قانونيًا  حُمتلة  مناطق  اإحلاق  يعني  الذي 
واحد  طرف  من  املُحتلة  بالدولة  واإداريًا 
الحت�ل  ا�سم  هو  تغرّي  ال��ذي  يكون 
و�سكله دون معناه وم�سمونه، وف�سً� 
عن ذلك ف� يوجد فرق كبري بني الأر�ص 
)اإ�رسائيل( والأر�ص املحتلة  املحتلة قدميًا 
والفرق  )ال�سفة(،  اإليها  امل�سمومة 
ُبنيان  اأق��ام  من  عقل  يف  فقط  موجود 
حل  فر�سية  على  ال�سيا�سي  فكره 
الدولتني الذي اأُقيم على اأ�سا�سه م�رسوع 
الت�سوية واتفاقية اأو�سلو، لأن ال�سم يف 
دللته املبا�رسة تعني نهاية حل الدولتني، 
وحتويل  الت�سوية،  م�رسوع  و�سقوط 
حتت  مدنية  اإدارة  جمرد  اإىل  ال�سلطة 

الحت�ل بدون اأُفق �سيا�سي. 
ال�سجة  اأن  ن�ستخل�ص  ذلك  على  وبناًء 
�سم  الحت�ل  دول��ة  نية  ح��ول  املُ��ث��ارة 
زوبعة  ه��ي  منها،  اأج���زاء  اأو  ال�سفة 
ال�سيا�سي  فكره  يف  م��اأزوم  عقل  يف 

يغري  ل  ال�سم  لأنَّ  الوطني،  وم�رسوعه 
�سكله  يف  اإّل  الح��ت���ل  طبيعة  م��ن 
يف  ل  الإداري���ة،  وتفا�سيله  القانوين 
وجوهره  القمعي،  الع�سكري  م�سمونه 
ال���س��ت��ي��ط��اين الإح������يل، وحم��ت��واه 
العن�رسي ال�ستع�ئي،  فهو واحد �سواء 
اأكانت الأر�ص حُمتلة اأو م�سمومة، فقد  
تبّخرت اأح�مه الوهمية، التي بناها على 
اأنقا�ص امل�رسوع الوطني احلقيقي، فاأقنع 
باإمكانية  �سعبه  اإقناع  وح��اول  نف�سه 
امل�ستقلة على  الفل�سطينية  الدولة  اإقامة 
دولة  مبوافقة  فل�سطني  اأر���ص  من  جزء 
�سلطة  فاأقام  عينها،  وحتت  الحت�ل 
فر�سّخت  التحرير،  وقبل  الحت�ل  حتت 

الحت�ل واأعاقت التحرير. 
للركيز على  دعوة  هو  الك�م  خ��سة 
وهو  ال�سقاء  وم�سدر  الب�ء  اأ�سل 
وم�ستوطنيه  وجي�سه  بدولته  الحت�ل 
فرق  ل  فل�سطني،  من  مكان  كل  يف 
وغزة،  حيفا  اأو  الله،  ورام  يافا  بني 
بدون  والغربية،  ال�رسقية  القد�ص  اأو 
تفا�سيل  يف  واجلهد  الوقت  ت�سييع 
اأو  ع�سكري،  حكم  م��ن  الح��ت���ل 
وتهويد،  ا�ستيطان  اأو  واإحل��اق،  �سم 
بناء  اإع���ادة  يتطلب  ب���دوره  وه���ذا 
على  الفل�سطينية  الوطنية  احلركة 
اأ���س�����ص ت��ت��ج��اوز  م���اأزق اأو���س��ل��و، 
نف�سها  تعريف  مقت�سياتها  وم��ن 
ك��ح��رك��ة حت���رر وط���ن���ي، وحت��دي��د 
واأهدافه  الوطني  م�رسوعها  م�مح 
وال�ستق�ل  وال��ع��ودة  التحرير  يف 
حترر  كمرحلة  مرحلتها  وت�سمية 
باملقاومة  و�سائلها  وحتديد  وطني، 
اإع��ادة  يجب  كما  اأ�سكالها،  بكافة 
البحر  من  فل�سطني  اأر�سها  تعريف 
منظمة  ب��ن��اء  وُت��ع��ي��د  ال��ن��ه��ر،  اإىل 
بيتًا  لتكون  الفل�سطينية  التحرير 
للم�رسوع  وقائدة  الفل�سطيني  للكل 
لتكون  ال�سلطة  بناء  وُتعيد  الوطني، 

اأر�سه.  فوق  ال�سعب  ل�سمود  رافداً 
ال�سفة  �سم  ف�سيظل  ذلك  وب��دون 
و�سنعي�ص  م��اأزوم،  عقل  يف  زوبعة 
ردود  م��ن  مت�حقة  زواب��ع  جميعًا 
��ع  الأف���ع���ال اخل���اوي���ة، ال��ت��ي ت��و���سِ
يوِجعنا  بينما  ���س��ت��م��ًا،  الح��ت���ل 

�رسبًا. الحت�ل 
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الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  رئي�ص  التقى 
بكر،   اأبو  قدري  اللواء  واملحررين 
ال�سليب  بعثة  رئ��ي�����ص  ب��ن��ائ��ب 
الغربية  ال�سفة  يف  الدويل  الأحمر 
 Olivier" كا�سوت  اأوليفا  ال�سيد 

التباحث  مت  حيث   ،  "chassot
تهم  التي  الق�سايا  من  ع��دد  يف 
�سجون  يف  الأ�سرية  احلركة  �سوؤون 

الإ�رسائيلية. الحت�ل 
عقد  الذي  الجتماع  يف  و�سارك 

من  ك��ل  ال��ل��ه،  ب��رام  الهيئة  مبقر 
ابو  رائد  الدولية  الع�قات  مدير 
الع�قات  ع��ام  وم��دي��ر  احلم�ص، 
الهوديل،  اد  ف��وؤ والع���م  العامة 
الأحمر  ال�سليب  مكتب  ومدير 
م�سلح. �سهى  واأريحا  الله  رام  يف 

كا�سوت،  �سلم  الجتماع  وخ�ل 
على  ردودا  ال��ه��ي��ئ��ة  ل��رئ��ي�����ص 
من  اإر�سالها  مت  �سابقة  ر�سائل 
ال�سليب  بعثة  لرئي�ص  الهيئة  قبل 
املطالبة  مت  والتي  الدويل،  الأحمر 
وتبادل  التن�سيق  ب�رسورة  فيها 
التي  املحدثة  والبيانات  املعلومات 
وحت�سينه  العمل  تطوير  �ساأنها  من 

املوؤ�س�ستني. بني 
الجتماع،  خ���ل  الطرفان  واأك��د 
الأحمر  ال�سليب  دور  اأهمية  على 
الأ����رسى يف  ال���دويل يف زي���ارة 
على  والط���ع  الحت�ل  �سجون 

يف  �سيما  ل  العتقالية،  ظروفهم 
العامل  كورونا  وب��اء  اجتياح  ظل 
اىل  يت�رسب  اأن  وخ��ط��ورة  اأجمع 

الحت�ل. �سجون  داخل 
الأو�ساع  يف  الطرفان  تباحث  كما 
يحتجز  التي  والظروف  العتقالية 
والأ�سريات  الطفال  الأ�رسى  فيها 
والأ�������رسى امل���ر����س���ى، وع��م��ل 
املتابعة  يف  الأح��م��ر  ال�سليب 
الهاتفي  الت�سال  عمليات  لإمتام 
جائحة  ظل  يف  بذويهم  ل�أ�رسى 
يف  اأيام  قبل  بداأت  والتي  كورونا 
ال�سماح  يتم  حيث  ال�سجون  بع�ص 
من  بذويهم  بالت�سال  ل�أ�رسى 

دقيقية.  15 ملدة  الأوىل  الدرجة 
���رسورة  على  ال��ط��رف��ان  و���س��دد 
امل�ستمر  والتعاون  امل�سرك  العمل 
يف  الأ����رسى  ق�سايا  متابعة  يف 

ومواكبتها. الحت�ل  �سجون 

اللواء اأبو بكر يلتقي نائب رئي�س بعثة ال�صليب الأحمر 
الدويل يف مقر الهيئة

الأ�صري املحرر يو�صف 
تركمان 

عام  مواليد  من  تركمان،  ح�سن  عبدالله  يو�سف 
اأربعة  11/8/1969، �سكان مدينة جنني، متزوج ولديه 
اأطفال، م�ستواه التعليمي الإعدادي غري مكتمل، يعمل 

حاليا يف �رسكة وا�سل الربيد ال�رسيع.
كنا  حيث  ن�ساطاتي  اأوقف  ومل  بالنتفا�سة  *�ساركت 

مبواجهات م�ستمرة مع جي�ص الحت�ل.
الحت�ل يف حوايل  تاريخ5/1/1993 جاءت قوات  يف 
ال�ساعة الواحدة لي�، قامت مبداهمة املنزل و�سوؤايل عن 
واأخذي  عيوين  وتع�سيب  اليدي  بتقييد  قاموا  اأ�سمي 
ومت  اداري  اأنني  اب�غي  مت  جنني.  يف  اجلي�ص  مقر  ايل 
اأ�سهر  ث�ثة  حمكوم  بانني  �رسي  ملف  ورقه  اعطائي 
الأمور  واأ�سئلة مبختلف  اجلي�ص،  ا�سبوع يف مقر  اداري، 
وبعدها مت نقلي ايل �سجن الفارعة ام�سيت فيه اأ�سبوع 
وبعد  اأ�سهر.  الث�ثة  ام�سيت  النقب  �سجن  ايل  وبعدها 
م�سرية  لدعم  �سلمية  مب�سريات  �ساركت  عني  الإفراج 
ال�س�م يف جنني وخميمها والقرى املجاورة حلني دخول 

ال�سلطة.
*مرحلة التحقيق:كان اإجراء التحقيق يف كل مرة مركز 
كانت  ع�ساف،  يدعى  املحققني  اأ�سماء  من  اذكر  جنني، 
ومنها  ال�ساعات  يتجاوز  ما  منها  خمتلفة  فرات  على 
معي  املحققني  اتبعها  التي  الأ�ساليب  ذلك،  من  اقل 
التعذيب النف�سي اكر مما هو ج�سدي حيث كنت اعي�ص 
بحاله من عدم ال�ستقرار باي حلظة معر�ص ل�عتقال، 
التعذيب اجل�سدي كان ذلك مبرحله العتقال الثانية حيث 
الدم  ونزول  بالبنادق  العتداء علي و�رسبي ج�سديا  مت 
من راأ�سي ب�سبب التعذيب ومت تقدمي ال�سعافات الأولية 

، مل اأتعر�ص لتجربة الع�سافري.
*مرحلة املحاكمة: مكان التوقيف مركز جنني،واملحكمة 
املحكمة يف جنني  ع�سكرية،بوجود ث�ثة ق�ساه، مكان 
بنف�ص  جل�ستني  على  الحت�ل،  جي�ص  قوات  مقر  داخل 
اإثبات  اليوم كل جل�سة �ساعه، احلكم كان بعد جل�سات 
املحامي  ال�سبان،  بع�ص  قبل  من  جاهزة  واعرافات 
حجارة  اإلقاء  يف  امل�ساركة  املوجهة  والتهم  جرار،  زهري 
وكتابة  م�سريات،  يف  وامل�ساركة  الحت�ل  جي�ص  على 
وث�ث  فعلي  ون�سف  �سنه  كان  احلكم  �سعارات. 
�سنوات ون�سف تنفيذ والعتقالت الأخرى كانت كلها 

اأحكام اإدارية لعدة اأ�سهر، ومل يرافق ذلك اي اإجراء اآخر.
*مكان ام�ساء فرة احلكم:ام�سيت فرة. اعتقالت يف 
�سجون عديدة منها �سجن جنني، و�سجن النقب، و�سجن 

الفارعة
ويف  ال�سجون  جميع  يف  وقا�سية  �سعبة  احلياة  ظروف 
اأجل  من  قليلة  كميات  الطعام  اأن  حيث  اجلوانب  جميع 
بي�ص،  فول،  مكررة  وجبات  احلياة،  قيد  على  البقاء 
عبارة  فقط  بال�سم  املقلوبة  يوم،  بعد  يوم  الفا�سوليا 
نابل�ص الأ�رسى يعدون  عن قطع دجاج ورز، يف �سجن 
غري  امل�سكن  الإدارة.  من  ال�سجون  باقي  بينما  الطعام 
من  تعاين  الغرف  كانت  حيث  الآدمي  لل�سكن  �سالح 
الأر�ص ملقاة،وما يقارب  رطوبة عالية وفر�سات على 
داخل  املياه  ودورة  تهوية  ليوجد  بالغرفة،  ا�سريا   40
الغرفة. الأمر بالن�سبة للخيام اأي�سا �سعب حيث �سديدة 
الربودة �ستاء، وحار جدا �سيفا، احلال كما بالغرف اأي�سا 
احل�رسات  وجود  من  ونعاين  الر�ص،  على  فر�سات 
ال�سري  مي�سى  الق�سم  �ساحه  يف  املياه  واجلرذان،ودورة 

م�سافه حلني الو�سول اليها.

اأخبار فل�صطني
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خطط مثرية للجدل

بومبيو زيارة  ال�صفة" حمور  " �صم 
 اإىل الأرا�صي املحتلة

قراءة/ حممد علي
---------------- 

وزراء  رئ��ي�����ص  ب��وم��ب��ي��و  وال��ت��ق��ى 
ووزي��ر  نتنياهو  بنيامني  الح��ت���ل 
بيني  املقبلة  احل��ك��وم��ة  يف  احل��رب 
زيارته  خ�ل  معهما  وناق�ص  غانت�ص، 
الرغم  على  بها  يقوم  التي  اخلاطفة 
يران  اإ ملف   ،-19 كوفيد  جائحة  من 
من  اأجزاء  �سم  خطط  مترير  وكيفية 
املن�سو�ص  املحتلة،  الغربية  ال�سفة 
ترامب  �سفقة  خطة  �سمن  عليها 
املا�سي.  يناير  اأواخ��ر  اأعلنها  التي 
اأعلن  ال��ت��ي  ت��رام��ب  خطة  ودع��م��ت 
�سم  لها،  رف�سهم  الفل�سطينيون 
الح���ت����ل لأج�����زاء م���ن ال�����س��ف��ة 
با�ستثمارات  وعود  مقابل  الغربية، 
تق�سي  كما  للفل�سطينيني.  كبرية 
القد�ص  تكون  باأن  الأمريكية  اخلطة 
ق��اب��ل��ة  وغ���ري  "موحدة  ع��ا���س��م��ة 

وتاأتي  الحت�ل.  لكيان  للتق�سيم" 
التي  الأمريكي  اخلارجية  وزير  زيارة 
قبل  �ساعة،  وع�رسين  لأربع  ت�ستمر 
الوحدة  حكومة  داء  اأ من  واحد  يوم 
الد�ستورية  اليمني  ���رسائ��ي��ل��ي��ة  الإ
وبح�سب  )الكني�ست(.  الربملان  اأمام 
اأن  ميكن  نتنياهو-غانت�ص،  �سفقة 
اجلديدة  الإ�رسائيلية  احلكومة  مت�سي 

اع��ت��ب��ارا  ال�����س��م  عملية  يف  ق��دم��ا 
م�سورة  اأخ���ذ  ب�����رسط  ي��ول��ي��و  م��ن 
���س��ارت  ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة ال��ت��ي اأ
لديها.  اعرا�سات  وج��ود  عدم  اإىل 
�رس  اأمني  �رسح  بومبيو،  زيارة  وقبل 
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 
باأن  عريقات  �سائب  الفل�سطينية 
مع  ي��ت��وا���س��ل  مل  ب��وم��ب��ي��و  ف��ري��ق 

اإن  وقال  الزيارة.  قبل  الفل�سطينيني 
الحت�ل  مع  ترامب  دارة  اإ "تعاون 
اخلا�سة  ال�سم  بخطة  يتعلق  فيما 
حقوق  ل��دف��ن  حم��اول��ة  ي��ع��د  ب��ه��ا، 
وه��ج��وم��ا  الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب 
قائم  دويل  ن��ظ��ام  ع��ل��ى  ���س��ارخ��ا 
 450 من  اأكر  ويقيم  قواعد".  على 
 100 يف  اإ�رسائيلي  م�ستوطن  ل��ف  اأ
اأرا���س��ي  على  مقامة  م�ستوطنة 
الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينيني 
 .1967 العام  يف  الكيان  احتلها  التي 
ال�سفة  يف  امل�ستوطنني  عدد  وارتفع 
خ�ل   50% بن�سبة  املحتلة  الغربية 

نتنياهو. عهد  يف  املا�سي  العقد 
�سحيفة  مع  مقابلة  يف  بومبيو  وقال 
�ستتخذ  ابيب  تل  اإن  اليوم"  "اإ�رسائيل 
قدما"  امل�سي  وكيفية  "موعد  قرار 
واأ���س��اف  اخل��ط��ة.  ه���ذه  تنفيذ  يف 
احلكومة  تفكر  كيف  اأعرف  اأن  "اأريد 

ذلك". ب�ساأن  اجلديدة 

اأجزاء من  ب�صاأن �صم  للجدل  املثرية  ملناق�صة خططها  اأم�س،  اأبيب  اإىل تل  بومبيو،  مايك  اأمريكا،  و�صل وزير خارجية 
اإىل اخلارج منذ بدء تف�صي كورونا. اأول زيارة له  ال�صفة الغربية املحتلة، يف 

دويل

 1،894 املتحدة  الوليات  �سجلت 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص  وف��اة 
يرفع  ما  الأخ��رية،  �ساعة  ال24  يف 
يف  للوفيات  الإجمالية  احل�سيلة 
اإح�ساء  وفق   ،82،246 اإىل  الب�د 
حتى  ه��وب��ك��ن��ز  ج���ون���ز  جل��ام��ع��ة 
ت   00،30 ( م�ساء   8،30 ال�ساعة 
ارتفاعا  الرقم  ويظهر  الأربعاء(.  غ 
من  ت�رسرا  البلدان  اأك��ر  يف  ح��ادا 
تراجعت  اأن  بعد  الوفيات،  عدد  حيث 
جراء  حياتهم  يفقدون  الذين  اأعداد 
ل��ف  الأ دون  م��ا  اىل  كوفيد19- 
عدد  وبلغ  ث��ن��ني.  والإ الأح��د  يومي 
 ،1،367،927 املوؤكدة  الإ�سابات 
ت��ت��خ��ذ من  ال��ت��ي  اجل��ام��ع��ة  وف���ق 
ذات  ويف  ل��ه��ا.  م��ق��را  ب��ال��ت��ي��م��ور 
جمل�ص  رئي�سة  ك�سفت  ال�سياق 
الدميقراطية،  م��ري��ك��ي،  الأ ال��ن��واب 
حزبها  تقدمي  عن  بيلو�سي،  نان�سي 
لفريو�ص  جديدة  ا�ستجابة  حزمة 
تبلغ  امل�ستجد)كوفيد19-(  كورونا 
دولر.  تريليون   3 من  اأكر  قيمتها 
ت�رسيحات  يف  بيلو�سي  واأو�سحت 
اأن  ال��ث���ث��اء،  بها  دل���ت  اأ �سحيفة 
على  الت�سويت  يعتزم  املجل�ص 

جمعيته  يف  اجل��دي��دة،  احلزمة  ه��ذه 
املقبل.  اجلمعة  ي��وم  العمومية، 
اجلديدة  احلزمة  بيلو�سي  وو�سفت 
ي�سمى  ملا  كمتابعة   ”CARES 2“�ب
تبلغ  ال���ذي   ”CARES“ ق��ان��ون 
والذي  دولر  تريليون   2.2 قيمته 
املا�سي،  ذار  م��ار���ص/اآ يف  متريره  مت 
الذي  القراح  اإن  بيلو�سي  وقالت 
يت�سمن  �سفحة،   1815 من  يتاألف 
حلكومات  ال����دولرات  م��ل��ي��ارات 
املحلية؛  واحل��ك��وم��ات  ال��ولي��ات 
تعر�ست  ال��ت��ي  الأ����رسار  ل��ت���يف 
وي�سمل  ال��ف��ريو���ص.  ب�سبب  لها 
لختبارات  دولر  مليار   75 ا  اأي�سً
مبا�رسة  وم��دف��وع��ات  ال��ف��ريو���ص، 
اأ�رسة  لكل  دولر   6000 اإىل  ت�سل 
دولر  مليارات   10 و  اأمريكية، 
لل�رسكات  طارئة  منح  �سكل  يف 
 25 ��ا  ي�����سً اأ ويت�سمن  ال�سغرية. 
ال��ربي��دي��ة  للخدمة  دولر  م��ل��ي��ار 
م��ري��ك��ي��ة، و���س��ي��م��دد م�����رسوع  الأ
البطالة  مدفوعات  اأي�سا  القانون 
يناير/ حتى  امل��ع��ززة  الفيدرالية 

املقبل.  ثاٍن  كانون 
ق/د

ب���دت امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ولي��ات 
من  ال��ع��دي��د  ب��ني  منق�سمة  امل��ت��ح��دة 
وبني  ال��ث���ث��اء،  الرئي�سية  امل��ب��ادئ 
امللف  درا�سة  ثناء  اأ كذلك،  ق�ساتها 
مرتبط  ال��ع��ام،  يف  ت�سيي�سا  الأك��ر 
الأمريكي  للرئي�ص  املالية  بال�سج�ت 
الف�سفا�ص  ومفهومه  ترامب  دونالد 
ويرف�ص  الرئا�سية.  احل�سانة  ع��ن 
الذي  ال�سابق  العقارات  قطب  ترامب، 
حملته  اأ�س�ص  اأح��د  ثروته  من  جعل 
بياناته  ك�سف   ،2016 يف  النتخابية 
اللجان  بها  طالبت  التي  ال�رسيبية 
بحجة  نيويورك،  ومدعي  الربملانية 
الرئا�سية.  احل�سانة  مبوجب  حممي  اأنه 
يلينا  اإ التقدمية  القا�سية  وق��ال��ت 
زم�ئها،  غ��رار  على  التي،  ك��اغ��ان، 
ط��رح��ت ا���س��ئ��ل��ت��ه��ا ع��ل��ى حم��ام��ي��ي 
منزلها،  م��ن  الهاتف  ع��رب  الطرفني 
وب��اء  تف�سي  ج���ّراء  احل��ج��ر  ب�سبب 
�سا�سية  الأ املبادئ  “اأحد  اإن  كوفيد19- 
فوق  لي�ص  الرئي�ص  اأن  هو  د�ستورنا  يف 
جون  املحافظ  القا�سي  لكن  القانون”. 
ال�ستماع  جل�سة  خ�ل  اأقر  روبرت�ص 
نه  باأ مبا�رسة،  الهواء  على  نقلت  التي 
ب�ساأن  قلقون  “نحن  نف�سه  الوقت  يف 
الرئي�ص  مل�سايقة”  املحتملة  املخاطر 
الت�سعة  الق�ساة  وط��رح  الأم��ريك��ي. 
الطرفني،  على  �سئلة  الأ من  الكثري 
يف  التوازن  اإيجاد  على  منهم  حر�سا 
ثر  يوؤ اأن  املحتمل  من  الذي  امللف  هذا 
الوليات  يف  ال�سلطات  ف�سل  على 

اإىل  ا�ستثنائيا،  وجت���اوزوا،  املتحدة. 
املخ�س�ستني  ال�ساعتني  مدة  كبري  حد 
قرار  ي�سدر  اأن  ويتوقع  للمناق�سة. 
حزيران/يونيو،  نهاية  قبل  املحكمة 
الرئا�سية  النتخابات  موعد  قبل  اأي 
الثاين/نوفمرب  ت�رسين   3 يف  املقررة 
فيها  للفوز  ت��رام��ب  ي�سعى  وال��ت��ي 

ثانية. بولية 
منذ  اأمريكي  رئي�ص  اأول  هو  وترامب، 
�سبعينات  يف  نيك�سون  ريت�سارد 
بياناته  ك�سف  يرف�ص  املا�سي  القرن 
ب�ساأن  تكّهنات  ث��ار  اأ ما  ال�رسيبية، 
غمو�ص  و�سط  احلقيقية  ثروته  قيمة 
حمامو  ويوؤكد  املالية.  تعام�ته  ب�ساأن 
قانونية  بح�سانة  يتمتع  نه  اأ الرئي�ص 
وهو  ال�سلطة،  يف  فرته  خ�ل  كاملة 
بالركيز  له  لل�سماح  ���رسوري  م��ر  اأ
حتقيقات  يواجه  اأن  دون  عمله  على 
الكونغر�ص.  يف  اأع�ساء  و  اأ حمامني  من 
الكونغر�ص  يف  جل��ان  ع��دة  واأر�سلت 
اإىل  م��ذك��رات  م��ان��ه��ات��ن  يف  وحم���ام 
تتوىل  ال��ت��ي  ال�����رسك��ة  “مازارز”، 
ترامب،  ح�سابات  طويل  زم��ن  منذ 
و”كابيتال  بنك”  “دويت�سه  وم�رسيف 
على  احل�����س��ول  فيها  طلبت  وان” 
املالية  امللياردير  الرئي�ص  �سج�ت 
و2018.   2011 بني  املمتدة  للفرة 
ملنع  م��ب��ا���رسة  دع��وى  ت��رام��ب  ورف��ع 
الق�سية  خ�رس  ومنذ  الوثائق.   ت�سليم 
انتقل  درج��ة،  دن���ى  الأ املحاكم  م��ام  اأ
ق�سائية  هيئة  اأع��ل��ى  اإىل  ت��رام��ب 

ها  اأع�ساوؤ ي�سمل  والتي  الب�د  يف 
ترامب.  عينهما  حمافظني  الت�سعة 
الق�سية،  يف  النظر  على  ومبوافقتها 
لتغيري  م�ستعدة  العليا  املحكمة  تبدو 
قد  التي  ال�سابقة  الق�سائية  الأحكام 
ت�سليم  ال�رسكات  ق��رار  على  ث��ر  ت��وؤ

الرئي�ص. �سّج�ت 
يف  ق��ا���ص  حت���ّرك  اأخ���ر  ���س��ي��اق  ويف 
العدل  وزارة  ق��رار  �سد  وا�سنطن 
التهامات  اأ�سقط  الذي  ال�ستثنائي 
ال�سابق  بي�ص  الأ البيت  م�ست�سار  بحق 
بعدما  فلني،  مايكل  القومي  ل�أمن 
نف�سها  على  تطلق  جمموعة  �سعت 
يف  ل��ل��ت��دخ��ل  ووترغيت”  “مدعو 

. لق�سية ا
يف  �سوليفان  اإميت  القا�سي  وق��ال 
�سيفتح  نه  اإ للمحكمة  قّدمها  مذكرة 
ب�”اأ�سدقاء  يعرف  ملا  لل�سماح  الق�سية 
بعد  م��ذك��رات��ه��م  ب��ت��ق��دمي  املحكمة” 
وزي��ر  ق��رره  ال��ذي  املفاجئ  ال��ت��ح��ّول 
املفتوحة  الق�سية  ب�ساأن  بار  بيل  العدل 
رغم  جاء  وال��ذي  �سنوات  ث�ث  منذ 

مّرات. ث�ث  بذنبه  فلني  قرار  اإ
هناك  اأن  يتوقع  ن��ه  اإ �سولفيان  وق��ال 
بالتعبري  يرغبون  ومنظّمات  ف��رادا  اأ
املثرية  ب��ار  خطوة  م��ن  موقفهم  ع��ن 
معار�سوها  اع��ت��رب  وال��ت��ي  ل��ل��ج��دل، 
ترامب  لإر���س��اء  حماولة  كانت  نها  اأ

. �سيا �سيا
اجلهات  اإىل  �سوليفان  ي�رس  مل  وبينما 
قال  مذكرات،  تقّدم  باأن  يتوقع  التي 

على  تطلق  جمموعة  اإن  فلني  حمامو 
ووترغيت”  “مدعو  ا���س��م  نف�سها 
لتقدمي  ت�ستعد  نها  باأ املحكمة  بلغت  اأ

الق�سية. يف  نظرها  وجهة 
واين-بانك�ص  جيل  قالت  جهتها،  من 
العاملني  املوظفني  ب��ني  كانت  التي 
يحقق  كان  ال��ذي  اخلا�ص  املدعي  مع 
ريت�سارد  الأ�سبق  الرئي�ص  ق�سية  يف 
القرن  �سبعينات  مطلع  نيك�سون 
نها  اإ بر�ص  فران�ص  لوكالة  املا�سي 
حماميا   15 مع  املذكرة  تقدمي  تنوي 

حينها. معهم  عملت  اآخر 
نقاذ  لإ “حماولة  نه  باأ الأمر  وو�سفت 
العدل”،  ووزارة  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
انحازت  ال��وزارة  اأن  مبا  نه  اأ مو�سحة 
يف  جهة  ه��ن��اك  تعد  فلم  ف��ل��ني،  اإىل 

ال�سعب. ق�سية  متثل  املحكمة 
ينتظر  ك��ان  ال��ذي  فلني  ق��ّدم  ب��دوره، 
خطوة  بعد  �رسيعا  امللف  �سفحة  طي 
منف�سلة.  مذكرة  يف  قويا  احتجاجا  بار 
التي  “املجموعة  اإن  حماموه  وكتب 
ووترغيت+  +مدعو  نف�سها  على  تطلق 
بها”  معرف  خا�سة  م�سلحة  متلك  ل 

الق�سية. يف 
�سابق  م�سوؤول   2100 من  اأكر  ووّقع 
الث�ثاء  ر���س��ال��ة  ال��ع��دل  وزارة  يف 
وح�سوا  ب��ار  با�ستقالة  مطالبني 
اإ�سقاط  ق��رار  رف�ص  على  �سوليفان 
حكم  باإ�سدار  قدما  وامل�سي  التهم 

فلني. بحق 
ق/د

ح�سن  ي�����راين،  الإ ال��رئ��ي�����ص  اأك���د 
اأن  الأرب���ع���اء،  ال��ي��وم  روح����اين، 
هي  احلالية  الأمريكية  دارة  “الإ
يف  ���رسي��رة  حكومة  واأك��ر  ���س��واأ  اأ
ال�سعوب  هاجمت  ما  ودائما  العامل، 
يف  روح����اين،  وق���ال  املظلومة”. 
واأك���ر  “اأ�سوء  م��ت��ل��ف��زة:  ك��ل��م��ة 
هي  الآن  العامل  يف  �رسيرة  حكومة 
ما  ودائ��م��ا  م��ري��ك��ي��ة،  الأ احلكومة 

لكن  املظلومة  ال�سعوب  هاجمت 
ح�سب  وذلك  احلد”،  هذا  اإىل  لي�ص 
“اإرنا”.  ي��ران��ي��ة  الإ ن��ب��اء  الأ وكالة 
لعقوبات  تعر�سنا  “لقد  واأ�ساف: 
كنا  وقت  يف  عامني،  منذ  اقت�سادية 
الرئي�ص  كورونا”.وكان  فيه  نواجه  
ب�ده  ا�ستعداد  اأخريا  اأكد  يراين  الإ
على  و�ساحق  حا�سم  ب�سكل  للرد 
متديد  مت  حال  يف  املتحدة  الوليات 

يران،  اإ على  الت�سليحية  العقوبات 
ال�سعودية  اإىل  ر�سالة  وج��ه  كما 
الذين  ن��ه��م  اأ م��وؤك��دا  ���رسائ��ي��ل،  واإ
ترامب  دون��ال��د  الرئي�ص  ق��ن��ع��وا  اأ
النووي،  التفاق  من  بالن�سحاب 
خطاأ  ارتكبوا  نهم  اإ له  و�سيقولون 

. ” ج�سيما
الأمريكي،  اخلارجية  وزي��ر  ودع��ا 
الدويل  الأمن  جمل�ص  بومبيو،  مايك 

املفرو�ص  الت�سليح  حظر  متديد  اإىل 
املبعوث  ق��ال  فيما  ي����ران،  اإ على 
املتحدة  الأمم  لدى  الدائم  ي��راين  الإ
ال��ولي��ات  اإن  م����ن،  الأ وجم��ل�����ص 
الت��ف��اق  اإىل  ت��ع��ود  ق��د  امل��ت��ح��دة 
ف�سلت  ح��ال  اأخ��رى،  م��رة  ال��ن��ووي 
ت�سدير  حظر  لتمديد  حماولتها 

طهران. على  املفرو�ص  الأ�سلحة 
ق/د

ال�سعودية  العربية  اململكة  اأعلنت   
لدعم  ت�سعى  نها  اأ الث�ثاء  م�ساء 
����س���واق ال��ب��رول��ي��ة  ا���س��ت��ق��رار الأ
جاء  ليها.  اإ التوازن  واإعادة  العاملية 
جمل�ص  عقدها  جل�سة  خ���ل  ذل��ك 
ال�����وزراء ع��رب الت�����س��ال امل��رئ��ي 
امللك  ال�سعودي  العاهل  برئا�سة 
�سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان 
ال�سعودية  ن��ب��اء  الأ وك��ال��ة  ح�سب 
املكلف،  الإع�م  وزير  وقال  )وا�ص(. 
بيان  يف  الق�سبي،  عبدالله  بن  ماجد 
�سعي  اأك��د  ال���وزراء  “جمل�ص  اإن 
الأ�سواق  ا�ستقرار  لدعم  اململكة 

العاملية”. البرولية 
من  اململكة  اأعلنته  “ما  اإىل  �سار  واأ
الأخري،  بل�ص(  )اأوبك  باتفاق  اللتزام 
البرول  من  نتاج  الإ تخفي�ص  ب�ساأن 
تخفي�ص  اململكة  مبادرة  واإىل  اخلام، 
يونيو  )حزيران(  �سهر  يف  نتاجها  اإ
طوعية  اإ�سافية  بكمية  ال��ق��ادم، 
وكذلك  يوميا،  برميل  مليون  تبلغ 
خلف�ص  العم�ء  مع  بالتوافق  �سعيها 
اجلاري،  مايو  يار(  )اأ �سهر  يف  نتاجها  اإ

امل�ستهدف”. امل�ستوى  عن 
ت�ستهدف  “اململكة  اأن  املجل�ص  وبني 
م��ن ه���ذه امل���ب���ادرات ح��ث ال���دول 

بل�ص،  اأوب��ك  ات��ف��اق  يف  امل�ساركة 
على  الأخ����رى،  املنتجة  وال����دول 
لها،  املحددة  اخلف�ص  بن�سب  اللتزام 
نتاج،  الإ املزيد من اخلف�ص يف  وتقدمي 
املن�سود  التوازن  اإعادة  يف  ل�إ�سهام 
وقال  العاملية”.  البرول  ���س��واق  لأ
ا�ستعر�ص  “املجل�ص  اإن  الق�سبي 
تطورات  حول  التقارير  من  جملة 
ال�ساحتني  على  وجمرياتها  الأحداث 
ترحيب  جمددا  والدولية،  قليمية  الإ
احلكومة  ت�سكيل  باإع�ن  اململكة 
مع  ووق��وف��ه��ا  اجل��دي��دة،  العراقية 
مع  للعمل  وا�ستعدادها  ال��ع��راق، 
على  اجل��دي��دة  العراقية  احلكومة 
���س��ا���ص م��ن ال��ت��ع��اون والح���رام  اأ
التاريخية  وال���رواب���ط  امل��ت��ب��ادل 
يف  ي�سب  مبا  امل�سركة،  وامل�سالح 
البلدين  بني  الع�قات  تقوية  اإطار 
املجالت  يف  ال�سقيقني  وال�سعبني 
ويحقق  املنطقة  اأمن  يعزز  ومبا  كافة، 
على  املجل�ص  وواف��ق  ا�ستقرارها”. 
بينها  م��ن  اأخ����رى  ق����رارات  ع���دة 
امل�ساعدات  وتوثيق  ت�سجيل  لية  اآ

اململكة. تقدمها  التي  اخلارجية 
ق/د

اأع��ل��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي 
املتحدة  الوليات  اأن  لفروف  �سريغي 
حتاول  كورونا  جائحة  انت�سار  ثناء  اأ
وزيادة  بها  اخلا�سة  قواعدها  فر�ص 
تتمع  ال��ت��ي  ال���دول  ع��ل��ى  ال�سغط 

م�ستقلة. ب�سيا�سة 
ملجل�ص  اجتماع  خ�ل  لف��روف  وقال 
�سانغهاي  منظمة  خارجية  وزراء 
اأن  الفيديو:""علينا  ع��رب  للتعاون 
الوباء،  انت�سار  ثناء  اأ حتى  نه  اأ نعرف 
م��ري��ك��ي��ون  الأ ن��ا  زم���وؤ ي��ت��وق��ف  ل 
ت�سعيد  حم��اول��ة  ع��ن  ه��م  وح��ل��ف��اوؤ
الو�سع  وي�ستخدمون  امل��واج��ه��ة، 
احل����ايل ل��ف��ر���ص وج��ه��ة ن��ظ��ره��م، 
الذي   ، امل�ستقبلي  للنظام  يتهم  وروؤ
القواعد". على  القائم  النظام  ي�سمونه 

املتحدة  الوليات  اأن  لف��روف  واأك��د 
ه��ي ال��ت��ي اخ��رع��ت ه��ذه ال��ق��واع��د، 
تقوم  نف�سه  الوقت  يف  ن��ه  اأ م�سيفا 
التى  ال��دول  على  ال�سغط  ب��زي��ادة 

م�ستقلة. خارجية  �سيا�سة  تتبع 
الوقت  "يف  الرو�سي:  الوزير  وق��ال 
الدول  على  ال�سغط  يتزايد  نف�سه، 
يف  م�ستق�  م�����س��ارا  تنتهج  ال��ت��ي 
اتهامات  تنطلق  اخلارجية.  ال�سيا�سة 
ال�سعبية  ال�سني  �سد  لها  �سا�ص  اأ ل 
يقاف  اإ دعوات  جتاهل  ويتم  ورو�سيا، 
مكافحة  ث��ن��اء  اأ الأح��ادي��ة  العقوبات 
التي  العقوبات  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ص 
من  ن�����س��ان��ي��ة  الإ م�����دادات  الإ ت��ع��وق 

والأغذية". واملعدات  الأدوية 
ق/د

الوليات املتحدة ت�صجل 82،246 وفاة بكورونا

م�صاعدات  الأمريكي" يقدم  "النواب 
بـ3 تريليونات دولر ملواجهة الفريو�س

املحكمة العليا الأمريكية منق�صمة يف مواجهة 

ترامب يرف�س ت�صليم بياناته املالية وقا�س اأمريكي يعرقل اإ�صقاط التهم بحق 
مايكل فلني

روحاين يهاجم الإدارة الأمريكية احلالية 

الأ�صواأ يف العامل واأكرث حكومة �صًرا ودائما ما تهاجم ال�صعوب املظلومة

ال�صعودية: ن�صعى لدعم ا�صتقرار 
الأ�صواق البرتولية واإعادة التوازن اإليها

مو�صكو: وا�صنطن حتاول فر�س 
قواعدها بال�صغط على بلدان معينة
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�لثقايف 12�مل�شهد 
الكاتب يا�صني بورمة  يف حوار ل"التحرير":

الكتابة هي النجاة الوحيدة من كل ما نراه والطريقة املثلى
 لرتجمة ما ن�صعر به

اأ . خل�صر . بن يو�صف
---------------- 

مع  بداياتك  كانت  التحرير:متى 
الأدبية  ال�صخ�صيات  هي  ومن  الكاتبة 

؟ كاتبا  لتجعل منك  بها  تاأثرت  التي 
ع�رس  من  اأزيد  مذ  البدايات  كانت 
بداية  و  امل��راه��ق��ة  ي��ام  اأ  ، �سنوات 
الراأي  و  بالفكرة  التفرد  و  الوعي 
وج��ود  ل  م��راه��ق  ك��اأي  و  حينها   ،
ملا  �ساغية  ذاٍن  لأ ول  مل�ساحاٍت 
الكتابة  فكانت  ب��ال��روَح،   يختلج 
 ، ال�ساغية  الأذن  و  الآم��ن  امللجاأ 
كان  ال��ت��ي  دب��ي��ة  الأ ال�سخ�سيات 
الدكتور   : هي  كبري  وقٌع  علّي  لها 
حممود  م�سطفى  الكبري  الكاتب  و 
اأحمد  ال�ساعرين  �سخ�سية  كذلك   ،
اأي�سا  نرّيين  كما   ، دنقل  اأمل  و  مطر 
الفيل�سوف  و  ال��ك��ات��ب  ���س��ل��وب  اأ
كازانتزاكي�ص  نيكو�ص  اليوناين 
ب�سمتهم  و�سعوا  ممن  الكثري  و   ،
اأي�سا  ثرُت  تاأ  ، الك��سيكيات  يف 
�سالح  الطيب  ال�سوداين  بالروائي 
الرواية  عبقري  عليه  يطلق  ال��ذي 
الهجرة  مو�سم  رائعته  يف  العربية 

.. ال�سمال  اإىل 
اإ�صدارك  عن  اأكرث  التحرير:حدثنا 

" الهذيان"، كيف جاءتك  الأول 
العنوان  ا�صتوحيت  اأين  ومن  الفكرة 
بال�صبط  العنوان  وملاذا اخرتت هذا 

وماهي مدلولته ؟
نظرة  ك��ان��ت  الأول  العمل  ف��ك��رة 
يوؤرق  ما  كل  على  ت�ستمل  حياتية 
نظر  ب��زاوي��ة  ���س��ا���ص  ب��الأ ال�سباب 
عليه،   املتعارف  عن  متاما  خمتلفة 
الأول��وي��ات  معرفة  اأن  م��ن  وؤ اأ لأين 
يقينا  قد  الأم��ور  �سوابط  تباع  اإ و 
املع�س�ت  معظم  و  ال��ت��اأزم��ات 
فكرية  مع�س�ٌت  �سا�سا  اأ هي  التي 
دراِك  اإ و  تفاديها  ال�ساب  باإمكان 
فاإن  للعنوان  بالن�سبة  ما  اأ  ، �رَسكها 
احلكم  و  ال�سوية  ة  الن�ساأ و  النظرة 
عك�سية  زاوي��ة  من  �سياء  الأ على 
ُتعد  العربي  و  اجلزائري  للمجتمع 
ننا  لأ عليها،   ُياأخذ  ل  هذياٍن  حم�َص 
و  م�ستعدين  غري  �سحتها   رغَم  و 

التيار  عك�َص  ٍي  لراأ متفّتحني  ل�سنا 
جاءت  نها  فاإ العنوان  مدلولت  اأما   ،
يبجوا  قد  الذي  اأن  تر�سيخ  و  ثبات  لإ
ال�سدَق  يحتمل  نه  فاإ للبع�ص  هذيانًا 
و  الطاولة  على  طرحه  يجُب  و  دائما 

فيه. النظَر  و  درا�سته  اإعادة 
هذا  اكت�صاف  لك  ت�صّنى  التحرير:كيف 
الكتابة يف هذا  العامَل وملاذا نهجت نهج 

اأنه من املعروف على  بالرغم  الفن 
نحو  يتجه  اأمثالك  من  املبدع  ال�صباب 

الرواية فما ال�صبب يف ذلك ؟
قدرتي  و  الكتابة  ع��امل  اكت�سفُت 
�سوتي  كان  حينما  فيه  الرباعة  على 
رغم  ب��ي  املحيطة  ذان  الأ يبلُغ  ل 
و  الدائم  رفيقي  القلم  كان   ، كرتها. 
منذ  كنت   ، ي�سداأ  ل  الذي  �سديقي 
و  بال�سعر  مولعا  اأظ��اف��ري  نعومة 
الت�عب  على  العجيبة  القدرة  بتلك 
جمالية  �سورٍة  على  لتم�سي  باللغة 
�سغري  يف  ال�سعر  نهجُت  خ�بة،  
اأكر  وجدتها  التاأليف  و  الكتابة  لكن 
املكبوتات  و  التاأزمات  لطرح  حرية 
هي  ي�����س��ا  اأ و   ، تنتهي  ل  ال��ت��ي 
اللغوي  الركيب  ناحية  من  اأ�سهل 
يل  الأول  العمل  ك��ان   ، ال�سحيح 
الكاتب  لأن  الن�سو�ص  جن�ِص  من 
ي�ساء  كما  ن�سه  زم��ام  يف  يتحكم 
يحلوا  كما  اأي�سا  بلغته  يت�عب  و 
العناوين  بني  التنقل  باإمكانه   ، له 
لأن  املو�سوع  عن  يخرج  اأن  دون 
متجدد  الن�سو�ص  يف  املو�سوع 
تتحكم  التي  هي  الرواية  بني   ، دائما 
اأن  اأظن  ل  و  الكاتب  قلم  اجتاه  يف 
الكاتب  لأن  دائما  �سادقة  الرواية 
التلّب�ص  عليه  فر�سا  يكون  فيها 
خالَف  اإن  و  ال�سخ�سية  ب�سعور 
نني  اأ اأظ��ن  ل��ذا   ، وقتها  ���س��ع��وره 
توجهت  حينما  الخ��ت��ي��ار  اأ���س��ب��ُت 
اأكر  لأكون  اأول  كعمٍل  للن�سو�ص 
توجهات  القارئ  ليعرف  و  فيه  حرية 
طاقاته  قبل  الفكرية  يا�سني  بورمة 

بية لكتا ا
اأو  اأن نراك تكتب  التحرير:هل ميكن 
اآخر  اأدبي  تتوجه يف الكتابة اإىل جن�س 

؟ كالرواية 

رواية  على  اأعمل  حاليا  نا  اأ  ، بالطبع 
ما�سية  حقبة  حت��اك��ي  اجتماعية 
كل  و  اجلزائري  املجتمع  تاريخ  من 
عامة  الثقافية  و  الفكرية  التقلبات 
و  اجلزائرية   العائلة  �سهدتها  التي 
التقاليد  و  الأع���راف  فتكت  كيف 
�ساأعمل   .. خا�سة  ة  امل��راأ و  بالأ�رس 

الله باإذن  قريبا  ن�رسها  على 
؟ امل�صتقبلية  طموحاتك  التحرير:ماهي 

وقود  اإيجاد   ، امل�ستقبلية  طموحاتي 
من  اأك��ر  ل��دي  اخليال  ق��درة  ينمي 
و   ، الواقع  اأر�ص  على  اإ�سقاطه  ثم 
يرقى  الذي  دب��ي  الأ نتاج  الإ غ��زارة 
العربي  و  اجلزائري  القارئ  لتطلعات 
من  املزيد  ح�سد  اأي�سا  و   ، عامة 
العربية  و  املحلية  اجلوائز  و  الرتب 
للغة  النتقال  حماولة  رمبا  و  اأي�سا 
كتاباتي  يف  الإجنليزية  اأو  الفرن�سية 

خمتلفة بعاد  لأ اأعمايل  ت�سل  حتى 
بالعمق  كتاباتك  التحرير:تتميز 

اإلهامك؟ والإيحاء ، ما هي م�صادر 
اإدراك  ه��و  الكتابة  م��ن  غر�سي 
كتاباتي  يف  القارئ  يقف  لذا  عمقها 
فهو  ي��ح��اء  الإ م���ا  اأ  ، ال��ع��م��َق  على 
ر�سالة  ل  من  لأن  الكاتب  ر�سالة 
فقط  امليداِن  على  متطفل  اأظنه  له 
لكن  تعددت  اإن  و  لهام  الإ م�سادر   ،
يكابده  ما  و  الب�سيط  املواطن  يبقى 
و  لهامي  اإ م�سدر  هو  معاناة  من 
 ، الإيجاد  و  العمق  لإدراك  وقودي 
التي  الوحيدة  احلقيقة  هي  املعاناة 

.. يوم  كل  نراها 
لديك؟ الكتابة  متثل  التحرير:ماذا 

من  الوحيدة  النجاة  ه��ي  الكتابة 
هي  و  ال��ي��وم،  طيلة  ن���راه  م��ا  ك��ل 
و  لرجمة  املثلى  الطريقة  اأي�سا 
الكتابة  به،   ن�سعر  ما  كل  تر�سيخ 
اأن  قبل  عي�ص  نط  هي  احلقيقة  يف 
و  عاتقي،  على  اأحمل  ا�سما  تكون 
جمبورون  نحن  ر�سالة  اأي�سا  هي 
لأن  وجه،   اأكمل  على  تبليغها  على 
تباع  اإ يريد  ما  كثريا  النا�سئ  القارئ 
نهج  يف  ���س��واء  م��ا،   ك��ات��ٍب  خطى 
لذا  الفكر،   نف�ص  تبني  اأو  الكتابة 
م�سوؤولية  احلقيقي  الكاتب  على 
اإزاحة  عليه  يجب  ول  قيودا،   تزيده 

عنها النظرة 
�صياغة  يف  الكتاب  التحرير:يختلف 

ير�صي  ما  يكتب  من  منهم   ، ن�صو�صهم 
الإبداعي  ح�صه  ويلّبي  الفكرية  قناعته 

؟ ليا�صني  ال�صحرية  اخللطة  ماهي 
ل�سُت  نا  اأ  ، طرحه  وجب  طيب  ال  �سوؤ
�سمن  فكرهم  بواطن  يفر�سون  ممن 
�سا�سي  اأ كعن�رس  الكتاب  طيات 
اأمار�ص  نا  اإ  ، العمل  عليه  يتمحور 
بداعي  الإ احل�ص  بني  املزج  من  �سيئا 
قناعاتي  وجهات  طرح  و  الب�غي  و 
عك�ص  ت��ي  ت��اأ ح��ي��ن��م��ا  ال��ف��ك��ري��ة 
هي  هذه  كانت  و   ، عليه  املتعارف 
للعلو  يل  بالن�سبة  املثلى  الطريقة 
ك�سب  و  امل��ي��دان  ه��ذا  يف  ب��ال��ذاِت 
حيث    ، اأخرى  جهٍة  من  القارئ  ثقة 
بني  التنقل  يف  حرية  اأك��ر  يكون 
جمربا  يكون  ل  و  الأ�سطر،   �سواِد 
تخالف  قد  قناعٍة  و  ٍي  راأ بلع  على 

املر�سخة  قناعاِته 
لأح�صن  الثالثة   باملرتبة  التحرير:فزت 

ال�صابق، من  فيفري  �صهر  عمل يف 
والتوزيع،  للن�صر  املثقف  دار  تنظيم 

وكيف   ، وظروفها  امل�صابقة  عن  حدثنا 
تفوز وحتقق  واأنت  اإح�صا�صك  كان 

؟ الثالثة  املرتبة 
قدمتها  التي  امل�سابقة  احلقيقة  يف 
ال��ت��وزي��ع  و  للن�رس  امل��ث��ق��ف  دار 
على  العمل  لطرح  اأك��ر  حّفزتني 
كونها  من  بالرغم  و  ن��ه  لأ ال��دار،  
فقد  الب�د  يف  الن�رس  دور  اأكرب  من 
ال�سباب  املبدعني  نحن  لنا  اأعطت 

فزت    ، حقا  اأعمالنا  لتقييم  فر�سة 
الأجنا�ص  كل  على  الثالثة  باملرتبة 
بعد  ال��ه��ذي��ان  ج��اء  ق��د  و  دب��ي��ة  الأ
كما  متاما  امل�سابقة  جرت   ، روايتني 
�ستاذة  الأ الدار  مديرة  عنها  اأعلنت 
�سفافيٍة  يف  م��ن�����س��وري  ���س��م��رية 
على  جن�ٍص  تف�سيل  دون  و  تامة 
وجدُت  حينما  �سعوري  كان   ، جن�ص 
�سعوٌر  القائمة  اأعلى  على  ا�سمي 
بهذا  ن��ن��ي  لأ   ، ح��ق��ا  ي��و���س��ُف  ل 
ك��اأول  ب��داع��ي  الإ غ��روري  اأ�سبعُت 
و  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  اأخطيها  خطوة 
كبريا  دافعا  الرتبة  هذه  كانت  اأي�سا 
نحو  و  العطاء  من  املزيد  نحو  جدا 
املزيد  حل�سد  الأدبي  املنتوج  حت�سني 

الله باإذن  م�ستقب�  الرتب  من 
للقراء  اأخرية  التحرير:كلمة 

واجلريدة
اأن  ه��ذا  منربي  من  ق��ول  اأ اأن  اأري��د 
�سوِت  اإي�ساِل  يف  ي�ساهم  من  كل 
اإ�سافة  يف  فع�  ي�ساهم  املبدعني 
من  ه��ذا  و  للوطن  ثقافية  قطعة 
هي  التي  جريدتكم  عن  امل��ع��روف 
امتناين  و  �سكري  ع��ن  غنى  يف 
للقراء  اأقول  اأن  اأريد   .. لها  الكبريان 
وجباتكم  بدقة  اختاروا  النا�سئني 
لكم  م�زمة  �ستبقى  نها  لأ دبية  الأ
بالن�سبة  اأي�سا  و   ، احل��ي��اة   م��دى 
ب��ال��غ��ذّو  يحلمون  ال��ذي��ن  ل��ل��ق��راء 
الدعِم  قلة  من  تتخذوا  ل  اأن  كتابا 
و  احللم  �ستائر  لإ�سدال  كافيا  �سببا 

.. مرادكم  بلوِغ  حتى  وام�سوا 

1995 ، من حي �صعبي يف العا�صمة ، كاتب و موؤلف ، موظف اأي�صا ، �صدر له اأول عمل اأدبي حتت عنوان الهذيان .. بورمة يا�صني ، �صاب جزائري متعلم ، من مواليد 

بالتن�صيق  مع مديرية الثقافة بومردا�س

مديرية الثقافة باأدرار تربمج اأ�صبوعا ثقافيا 
افرتا�صيا 

ن����ظ����را جل��ائ��ح��ة 
ف��ريو���ص ك��ورون��ا 
ال����ت����ي مت����ر ب��ه��ا 
دول  كباقي  اجلزائر 
وب�سبب  ال��ع��امل، 
املتخذة  الإج��راءات 
م��ن ط��رف ال��دول��ة 
انت�سار  من  للحد 
والوقاية  الفريو�ص 
م����ن����ه، اأع������دت 
الثقافة  م��دي��ري��ة 

مديرية  مع  بالتن�سيق  اأدرار  لولية 
برنامج  بومردا�ص،  لولية  الثقافة 
انطلق  افرا�سي  ثقايف  اأ�سبوع 
اجل��اري  م��اي  �سهر  م��ن   10 ي��وم 
ويت�سمن  منه،    16 يوم  وينتهي 
منها  معار�ص،  خم�سة  الربنامج 
وثاين  التقليدية  للفنون  معر�ص 
للخيمة  وثالث  الت�سكيلية  للفنون 
للمخطوطات  وال��راب��ع  التارقية 
واخل��ام�����ص والأخ�����ري ل��ل��ف��ق��ارة 
منها،  ال�سقي  مياه  توزيع  وتقنية 
فلكلورية  عرو�ص  اإىل  بالإ�سافة 
من  ل�سعراء  �سعرية؛  وق���راءات 

خارج  من  حتى  ورمبا  اأدرار  ولية 
الربنامج  خ�ل  من  يتم  و  اأدرار، 
وطن  نب�ص   ( بعنوان  اأوبرا  عر�ص 
وعر�ص  مو�سيقية  و�سهرات   ،)
ال��ع��ادات  ح��ول  وثائقية  ���رسط��ة  اأ
كما  التقليدية،  لعاب  والأ والتقاليد 
مداخلة  كذلك،  الربنامج  يت�سمن 
توات  ملنطقة  الثقايف  الراث  حول 
حيث  بعلمائها،  التعريف  و�سل�سلة 
�سفحة  على  الربنامج  عر�ص  يتم 
على  اأدرار  لولية  الثقافة  مديرية 
بوك.                                            الفاي�ص 
الرحمن عبد  بلوايف 
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جل  تعرفها  التي  والتقنية  التكنولوجيا  اإن 
يف  كبريا  دورا  لعبت  اإليها  امل�سار  ال��دول 
ث�ثة  ال�سني   ك��ورون��ا،  فريو�ص  حما�رسة 
على  تتعرف  مثبتة  كامريا  و�ستمئة  م�يني 
الوجوه والأ�سخا�ص مبعلوماتهم مثبتة ي كل 
مو�سولة  واملراكز  والعمارات  البناء  زوايا 
وبالتايل  احل��رارة  درجة  عن  الك�سف  بتقنية 
املري�ص يعرف من دون عناء الك�سف الفردي 
هي  واحل�سم  القوة  نقاط  بني  من  كذلك  عنه. 
التعقيم  بتقنية  املو�سولة  "الدرون"  طائرات 
التجاوزات  اأ�سحاب  مراقبة  وك��ذا  اجل��وي 

املتعلقة باحلظر.
بالإ�سافة اإىل العتماد على روبوتات تنظف 
وتو�سل طلبيات الغذاء لغرف احلجر ال�سحي.
كوريا اجلنوبية واجلارة ملركز التف�سي ال�سني 
قبل  ال��وب��اء  ملحاربة  اتبعتها  خطوة  اوىل 
متعلق  مبكر  ك�سف  اإج��راء  هي  الإن�سباط 
على  بيانات  قاعدة  لت�سكيل  �سكانها  بكل 
جميع مواطنيها ك�سف تقدر قيمة الواحد منه 

57اأورو.
التحتية  البنية  طريق  عن  واليابان  �سنغافورة 
القوية وفر�ص قانون متعلق بعدم اخلروج بتاتا 

مهما كان الداعي لقي قبول وا�سع من طرف 
نظام  �سنغافورة  ا�ستخدمت  لقد  ال�سعب. 
اختبار  با�ستخدام  املبكرة  العدوى  اكت�ساف 
Duke- الطب  كلية  طورته  جديد  م�سلي 

NUS والذي ميكنه اإن�ساء روابط بني احلالت 
بتحديد  لل�سلطات  �سي�سمح  مما  امل�سابة، 
ال�سيطرة  حماولة  وبالتايل  النتقال  �سل�سلة 

على انت�ساره. جتاوز الأزمة.
تو�سلت  باأنها  اأيام  قبل  ال�سني  اأعلنت  لقد 
ما �سكل  ا�ستخدامه  امل�ساد و�رسعت يف  اإىل 
قفزة نوعية نحو اخل��ص الأبدي من فريو�ص 
من  الكثري  توقع  ال��ذي  الوقت  ك��ورون��ا.يف 
القت�ساد  بدمار  كورونا  ذروة  واأثناء  اخلرباء 
ال�سيني وفناء �ساكنيها واملقدر عددهم مبليار 

واأربعة مئة
التوقعات  لكل  خمالفا  العم�ق  ا�ستطاع 
اخلروج من الأزمة واليوم تعلق عدم ت�سجيل 
اأية اإ�سابة يف 24�ساعة الأخرية، فع� خ�رست 
ولكنها  والدولرات  اليوان  مليارات  ال�سني 
حدودها،  خارج  اأزمتها  ت�سدير  ا�ستطاعت 
امل�سل  طريق  عن  خ�رست  ما  و�ست�سرجع 

وامل�ساد.

الوليات املتحدة واأوروبا تكابد 
الويالت

كل الأخبار ال�سادرة عن الدول الغربية ت�سري 
تلك  تعي�سها  وال��روي��ع  الذهول  من  حلالة 
فيه  كورونا  عرفت  الذي  الوقت  ففي  الدول، 
ن�سهد  جنوبية،  وكوريا  ال�سني  يف  انكما�سا 

فيه ارتفاعا �ساروخيا يف الدول الغربية.
بالفريو�ص يف حدود  الإ�سابات  فاأمريكا عدد 
اأما  وفاة،   200 من  واأكر  اإ�سابة  األف   120
بالفريو�ص  م�سابيها  عدد  جتاوز  فقد  اإيطاليا 

ن�سبة الإ�سابة يف ال�سني .
تعي�ص  ال�سني  يف  كانت  ال��ذي  الوقت  يف 
بنوع  الكارثة  واأمريكا  اأوروبا  قابلت  اجلحيم، 

من الإ�ستهزاء وعد الن�سباط.
املتحدة  الوليات  اأن  اخل��رباء  قدر  اقت�ساديا 
منها  دولر  ترليون   04 يقارب  ما  خ�رست 
مواطنيها.  على  نقدا  توزيعها  مت  500مليار 
كل هذا والفريو�ص يف مقدمته مل يبلغ الذروة 

بعد.
اأمريكا  يف  احلاكمة  القيادة  واج��ه��ت  لقد 
التخبط  من  بنوع  الأزم��ة  ترامب  برئي�سها 

عك�ص ال�سني التي واجهته بحزم ودرا�سة.
�سحايا  عدد  اأعلى  ت�سجل  اإيطاليا  وفاة   475
 3000 اإىل  العدد  لي�سل  يوم.  يف  لكورونا 
يف  و4207اإ�سابة  اإيطاليا.  يف  للوباء  �سحية 
برئي�ص  دفعت  الأرق��ام  هذه  24�ساعة.  اآخ��ر 
اأننا  لقول  اليوم  "كونتي"  الإيطايل  الوزراء 

وننتظر  الأر�ص  يف  خطواتنا  جميع  ا�ستنفذنا 
الرحمة من ال�سماء. 

اأوروبا  يف  �سحيا  املتقدمة  الدولة  اأملانيا  اأما 
ن�سبة  ت�ساعدا ملحوظا يف  الأيام  ت�سهد هذه 
ن�سبة  التف�سي والنت�سار مع عدد �سئيل يف 

الوفاء ما اأبقى على جدارها نوعا من احلياء.
زيادة  ي�سهد  منهما  الكل  وا�سبانيا  فرن�سا 
والوفاة،6000  العدوى  انت�سارا  يف  م�ستمرة 
من  واأك��ر  اليوم  فرن�سا  يف  موجود  حالة 
100وفاة ما دفع بال�سلطات م�ساء الث�ثاء اإىل 
فر�ص جمموعة من القوانني ال�سارمة مبا فيها 
حظر للتجوال وكذا فر�ص غرامات مالية على 
مليار   50 تخ�سي�ص  اإىل  بالإ�سافة  املخالفني 
ملحاربة  يلزم  ما  وكل  املعدات  لقتناء  يورو 

الوباء.
بعد  الثانية  الأوروب��ي��ة  الدولة  اإ�سبانيا  اأم��ا 
اإيطاليا من ناحية الت�رسر فقد �سجلت الأرقام 
 650 حدود  يف  الوفيات  عدد  اخلمي�ص  اليوم 

وفاة وكذا 14000 اإ�سابة بالفريو�ص.
الوحدة  تهديد  ك��ورون��ا  ا�ستطاعت  لقد 
وح�رس  احل��دود  اح��رام  وفر�ص  الأوروب��ي��ة، 
خطوط  جمرد  احل��دود  كانت  اأن  بعد  ال�سفر 
ف�  البلد.  األ��وان  باخت�ف  تختلف  واأل��وان 
تردع كورونا  اأن  ا�ستطاعت  "�سنغن"  اتفاقية 

ول تكتل الحتاد الأوروبي.

كورونا  بعد  اأوروب��ا  ان  اخل��رباء  ويتفق  هذا 
لي�ست هي اأوروبا ما قبل كورونا وهذا راجع 
لتغيري خريطة ميزان القوى والهيمنة. خا�سة 
داخلها  الأمريكي  العم�ق  تغول  ظل  يف 
وخروج بريطانيا اأو البنك الأوروبي وارمتاءها 

يف ح�سنه.
اللقاح  اأن  الأمريكي  الرئي�ص  �رسح  اأن  بعد 
ال�سني  هاهي  فقط،  ل�أمريكيني  �سيكون 
وكرد مبا�رس عليه وجلب حلفاءه لها بداأت يف 
مبا�رسة حملة من امل�ساعدات الأوروبية وهذا 
اجليو�سراتيجية  اخلارطة  تغيري  على  موؤ�رس 
طبية  اإعانات  تقدمي  يف  �رسعت  م�ستقب�. 
وا�سبانيا  اإيطاليا  من  كل  اإىل  علمية  وفرق 

وكذا فرن�سا.
يف حني �رسح الرئي�ص ال�رسبي يف �سابقة من 
واأي  الأوروبيون  جريانهم  باأن  اأوروبية  دولة 
ال�سني  اإل  امل�ساعدة  ت�ستطيع  ل  اأخرى  دولة 
الع�قات  مب�ستقبل  التكهن  ب��اب  يفتح  ما 

ال�سينية الأوروبية.
كورونا  اأزمة  من  الأكرب  الرابح  هي  ال�سني 
كر  خرباء  باتفاق  وهذا  الأزم��ة  وان  خا�سة 
اأرادت من  جاءت ب�سبب طريق احلرير والذي 
واإ�سقاط  الأمريكي  العم�ق  جتاوز  خ�له 

الدولر.

كورونا...ال�صرق يتعافى والغرب يكابد الويالت
اإن املتتبع مل�صار جائحة كورونا من جانب التف�صي والإنزواء �صيجد اأن ال�صني وكوريا اجلنوبية و�صنغافورة واليابان وكذا  املنطقة اخلا�صة هونغ كونغ، خم�س دول كل املوؤ�صرات ت�صري اإىل اقرتاب 
جتاوز الأزمة.  هذه امل�صتجدات الإيجابية مل تاأت من العدم، فتلك الدول طبقت قوانني وميكانيزمات �صارمة للغاية بداأت بها ال�صني وحذت بقية الدول حذوها،لعل اأبرزها حظر التجول ومنع 

اخلروج دون �صبب وجيه، وال�صتنجاد بالتكنولوجيا وان�صباط �صعوبها.

عن  كلم   3 بعد  عن  اخليم  اجلزائريون  .بنى 
الفرن�سي  ال�ستدماري  لأّن  املدينة  و�سط 
اغت�سب اأم�كهم واأرا�سيهم بالقّوة ومل يعد 

لهم القدرة لدفع ثمن الكراء. �سفحة 20
ول  بهم  ة  خا�سّ مدر�سة  لليهود  2.كان 
ال�ستدماري  الفرن�سي  للتعليم  يخ�سعون 
الفرن�سي  للتعليم  اجلزائريني  اإخ�ساع  مّت  كما 

املحتل. 22
روؤ�ساء  اإىل   1877 بتاريخ  ر�سالة  3.وّجهت 
البلديات اأّن رئي�ص احلكومة الفرن�سية املحتلة 
علماء  متنع   1857 لإج��راءات  وطبقا  للجزائر 
اجلزائر  بزوايا  التدري�ص  من  وتون�ص  املغرب 
مبدار�ص  اللتحاق  من  اجلزائريني  مينع  لأّن��ه 

املحتل الفرن�سي.
الأئمة يف  يعنّي  الذي  هو  الفرن�سي  4.املحتل 
العام  ال�سالح  من  التدري�ص  باعتبار  امل�ساجد 

الذي يجب للمحتل الفرن�سي اأن يتحكم فيه.
5.   منع احلج عن اجلزائريني الذين يعار�سون 
بتعبري   "! "امل�ساغبني؟  اأي  الفرن�سي  الحت�ل 

املجرم املحتل.
جزائري  طرف  من  خا�سة  مدر�سة  6.لفتح 
ومت�سّبث  فرن�سي  مواطن  اأّنه  يثبت  اأن  عليه 

بنمط احلياة والتقاليد الفرن�سية.
7.حاربت فرن�سا الزوايا اجلزائرية العلمية لأّنه 
يف نظر املجرم املحتل الفرن�سي �سيكون ذلك 

ملدار�ص  اجلزائريني  اأبناء  توجه  ح�ساب  على 
مايرف�سه  وه��ذا  الفرن�سي  املحتل  املجرم 

ال�ستدمار الفرن�سي.
الكايف  ال��ع��دد  املحتلة  فرن�سا  8.لمتلك 
ولي�ص  م�ستدمراتها  حلماية  ال�سكان  من 
ملّدة  الفرن�سي  �سبابنا  حرمان  املعقول  من 
فرن�سا  خلدمة  عائ�تهم  ع��ن  �سنوات   3
لدى  اجلزائري  ال�سباب  جتنيد  ماي�ستوجب 
اجلي�ص الفرن�سي املحتل، وكان هذا ابتداء من 

�سنة 1899. �ص 110
9.جاء يف التقرير اأّن املجرم بيجو اأحرق املزارع 
ل�إطاحة   1836-1847 �سنوات  والأرا�سي 

بالأمري عبد القادر رحمة الله عليه. 111
ال�ستدمار  اإّبان  اخلمور  من  اجلزائر  10.اإنتاج 
املجرمة  املحتلة  لفرن�سا  ي�سمن  الفرن�سي 

%50 من ال�سادرات.
اجلزائرية  الأرا���س��ي  من   7/10 11.ن�سبة 

�سة لإنتاج اخلمور. 114 املغت�سبة خم�سّ
اجلزائرية  الأرا���س��ي  من   9/10 12.ن�سبة 
املحتلون  امل�����س��ت��دم��رون  عليها  ي�سيطر 

املجرمون. 114
13.فر�ص على اجلزائري الفقر واجلوع والعري 
�ست عمدا لزراعة الكروم  لأّن الأرا�سي خ�سّ

ة باخلمر. 116 اخلا�سّ
ال�ستدمار  فر�سها  التي  اخلمور  14.زراعة 
الأرا�سي  حّطمت  اجلزائر  على  الفرن�سي 
تربية  حّطمت  وبالّتايل  بالرعي  اخلا�سة 

احليوانات. 117
طرف  من  اجلزائريني  على  العهر  15.لفر�ص 
ال�ستدمار الفرن�سي وجعله متاحا مّت تخفي�ص 

الدخول لبيوت الدعارة من 5 فرنك اإىل 2.50 
فرنك �سنة 1901. �ص 120

�سنة  مالية  كغرامة  فرنك   200 فر�ص  16.مّت 
عليه  الله  رحمة  جزائري  دفن  مّت  لأّنه   1901
يف قطعة اأر�ص "لي�ست تابعة للجزائريني؟ !" 

وهي اأر�سهم وملكهم.
17.اأ�سبح الفرن�سي املحتل املغت�سب لأر�ص 
والأحفاد  الأبناء  بعده  من  يرثه  ورثة  اجلزائر 
ويحرم  ي�ساء  كما  ويبيعها  املحتلني  م��ن 
اجلزائري �ساحب الأر�ص اأن يدفن فيها. 122

اجلزائري  تقر�ص  اأن  امل�سارف  18.ترف�ص 
لأّن املحتل فر�ص عليه الفقر واجلوع والعري 

و�سلبه اأر�سه وحيواناته. 125
يقّدم  اأن  املحتل  الفرن�سي  الطبيب  19.رف�ص 
�سهادة وفاة باملجان جلزائري توفى رحمة الله 

عليه. 125
20.طرد اجلزائريني من بيوتهم وفر�ص عليهم 
لل�سود  �سة  املخ�سّ بالأرا�سي  ي�سكنوا  اأن 
الأر�ص.  اأ�سحاب  وهم  للحرا�سة  واخلا�سعة 

132
21.تقّدم "املنتخبون الأهايل؟ !" اأي اجلزائريني 
 1912 �سنة  الفرن�سي  ال�ستدمار  بتعبري 
لتعليم  املدر�سة  يف  درو���ص  تقدمي  بطلب 
مع  الطلب.  رف�ص  فتّم  العربية  الّلغة  اأبنائهم 
العلم تقّدم درو�ص عادية واإ�سافية لتعّلم الّلغة 

الفرن�سية. 140
مبتابعة  املحتلة  الفرن�سية  ال�رسطة  22.تكليف 
املدينة  يدخلون  الذين  الزوايا  وعلماء  فقهاء 
الفرن�سي  ل��ستدمار  معار�سني  لأّن��ه��م 

وو�سعهم با�ستمرار حتت املراقبة. 144

اأ�سبوع من اإع�ن  1920: بعد  23.يف مار�ص 
ليوجد  لأّنه  احلظر  رفع  مّت  "التيفي�ص"  وباء 
املحتل  الأوروبي"  "ال�سعب  �سمن  حالة  اأية 
كّل  ميوت  اأن  ليهم  )اأق��ول:   150 للجزائر. 
اجلزائريني فذلك لي�ص ع�مة وباء اإّنا احلر�ص 

كّل احلر�ص اأن لمي�ّص م�ستدمر واحد(. 150
الأ�ستاذ  حرم   :1921 اأفريل   1 24.بتاريخ 
الّلغة  تعليم  منحة  فكار"  اجلزائري"العربي 
�سة  املخ�سّ فرنك   300 ب�  واملقّدرة  العربية 
لتقدمي درو�ص ليلية يف الّلغة العربية لتح�سني 
 "! "الأهايل؟  من  لأّن��ه  اجلزائريني  م�ستوى 
اجلزائريني،  اأي  الفرن�سي  ال�ستدمار  بتعبري 
واجلزائري ليحّق له تقدمي الدرو�ص الإ�سافية 
مدير  اأّن  اإىل  بالإ�سافة  العربية،  بالّلغة 
الت�ميذ  �سعف  ا�ستكى  الفرن�سي  املدر�سة 
يف ا�ستيعاب الّلغة الفرن�سية ب�سبب "تعّلم؟ !" 

الّلغة العربية. 152
اأجريت   :1922 جويلية   27 25.بتاريخ: 
امل�ستدمرة  ف��ف��ازت  ال��رم��ي  يف  م�سابقة 
لت  "اأور�سيلو" باملرتبة الأوىل رغم اأّنها حت�سّ
لت اجلزائرية  على 19 نقطة ويف املقابل حت�سّ
اأّنها  رغم  الثالثة  باملرتبة  عدة  بن  �سيدي  من 
ليحق  )اأق���ول:  نقطة.   22 على  لت  حت�سّ
اأي  الفرن�سي  ال�ستدمار  بتعبري   ! "ل�أهايل؟ 
اجلزائري اأن ينال املرتبة الأوىل ولو كان الأّول 

ونال كّل ماي�ستحّق الأّول(. 153
دخل  اأن  له  �سبق  جزائري  كّل  على  26.مينع 
يهّدد  لأّنه  املدينة  يدخل  اأن  قبل  من  ال�سجن 
ويعترب  ال�ستدماري  باملفهوم  العام  الأم��ن 

خطرا. 156

 1881 فيفري   15 بتاريخ  الكني�سة  27.بنيت 
حيث ت�سبح مركز املدينة وكّل املرافق حتيط 

بها. 170
اأ�سعاف  باجلزائر  امل�ستدمرين  28.رواتب 
اجلزائر.  باأر�سهم  اجلزائريني  رواتب  اأ�سعاف 

179
الفرن�سي  ال�ستدمار  مازال   1936 29.�سنة 
يعتمد على فرقة من الزواف لقمع املتظاهرين 

اجلزائريني بوهران و�سيدي بلعبا�ص. 186
اأو  الفرن�سيني  املجرمني  اأ�سماء  30.اإط�ق 
ال�ساحات اجلزائرية من طرف  الأوربيني على 
ال�ستدمار الفرن�سي ويف نف�ص الوقت حرمان 
اأ�سماء رموزه ورجاله  اأن يطلق  اجلزائري من 

وعلمائه على ال�ساحات اجلزائرية. 207
حرب  اأّن  الفرن�سي  امل�ستدمر  31.يعرف 
لها  ير�سل  لكن  ق��ذرة  ح��رب  هي  الفيتنام 
ويعتربها  لها  حطبا  ليكون  جزائري  �سباب 
!" الفيتناميني.  !" �سّد "اإخوانه؟  اأخوية؟  "حربا 

212
32.بتاريخ 28 �سبتمرب 1949: جنود امل�ستدمر 
الفرن�سي يقتحمون دوار �سيدي علي بوناب 
الأب��واب،  حتطيم  فكان:  الأ�سحى  عيد  ليلة 
�سوائل  ورمي  والبيوت،  وال�سقف،  والأثاث، 
القمح، وال�سعري، وتعذيب  خطرية م�رسة يف 
املوا�سي،  وقتل  الن�ساء،  واغت�ساب  الرجال، 

و�رسقة الزرابي والذهب والدراهم. 213
الرحل  ال��ب��دو  على  ال��رق��اب��ة  33.ت�سديد 
لأّنهم  احلركة  من  ومنعهم  وم�سايقتهم 
الثورة  ي�ساعدون  الفرن�سي  امل�ستدمر  ح�سب 

اجلزائرية. 228.

جرائم ال�صتعمار الفرن�صي  من خالل عني متون�صت 
 Mohamed kali، « Ain Témouchent »، Dar el Kitab el Arabi، 2009، Contient 240 Pages:تكمن اأهمية الكتاب الذي بني يديك الآن
اأيام ال�صتدمار  اأيام ال�صتدمار الفرن�صي التي ا�صتلمتها بلدية متون�صت. وهي من الأهمية مبكان حيث تقّدم �صورة عن اجلزائر واجلزائري  يف كونه يعترب وثيقة 

الفرن�صي.تعّمدت اأن اأرّكز على جرائم ال�صتدمار الفرن�صي باجلزائر وح�صب حما�صر وتقارير الإدارة الفرن�صية املحتلة املجرمة يومها. ومّما جاء يف الكتاب:

بقلم /معمر حبـار
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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 لوكالة �لوطنية للن�شر و�لإ�شهار�

�لهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�س:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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 �شرفنا �لإعالمي

�خلمي�س 14 ماي 2020 م �ملو�فق
لـ 21 رم�شان 1441 هـ - �لعــدد 1999 14��شهـار

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية 
ولية الوادي

مديرية البيئة

ان وايل ولية الوادي
وباقرتاح من ال�صيد مدير البيئة لولية الوادي يقرر

املادة الأوىل: ي�صرع يف اإجراء التحقيق العمومي حول م�صروع اإن�صاء وحدة لإنتاج احللويات و الب�صكويت لفائده �صركة بكاري لل�صناعات الغذائية والكائن مقرها بحي الكوثر ببلدية البيا�صة، دائرة البيا�صة، ولية الوادي
املادة 02: يعني ال�صيد �صوالح احميمة الب�صري مت�صرف اقليمي رئي�صي ببلدية البيا�صة حمافظا حمققا للم�صروع املذكور، ويخلفه عند ح�صول مانع له ال�صيد بورا�س طارق مت�صرف اقليمي بلدي ببلدية البيا�صة

املادة 03: يتوىل املحافظ املحقق التدوين يف �صجل خا�س كل ما ي�صله من اآراء ورغبات وتظلمات كتابية او �صفوية يبديها املواطنون والقطاعات املحلية املعنية، حول حجم التاأثريات ال�صلبية والإيجابية التي تنجم عن ا�صتغالل 
هذا امل�صروع.

املادة 04: يجري التحقيق يف مقر بلدية البيا�صة ويف موقع امل�صروع
املادة 05: يودع موجز التاأثري يف البيئة للم�صروع املذكور وال�صجل اخلا�س بالتحقيق يف مقر بلدية البيا�صة خالل )10( ايام ابتداء من: 14 ماي 2020  اإىل: 23 ماي 2020 ليتمكن كل �صخ�س من الإطالع عليهما كل يوم يف 

اأوقات العمل ماعدا اأيام العطل
املادة 06: يقفل املحافظ املحقق ال�صجل يف نهاية املدة املحددة لهذه ال�صت�صارة العمومية ويعر�صه على رني�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية البيا�صة للتاأ�صري عليه، ويحرر املحافظ املحقق تقريرا تلخي�صيا ير�صله اإىل الوايل 

مرفقا مبلف التحقيق خالل ثمان واأربعني )48( �صاعة.
املادة 07: ي�صهرهذا القرار عن طريق التعليق يف مقر الولية، ويف مقر بلدية البيا�صة ويف الأماكن املجاورة ملوقع امل�صروع املزمع اإجنازه ويتم اإثبات اإجراءات الإ�صهار بوا�صطة �صهادة ي�صلمها رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية 

البيا�صة ، وي�صهر اأي�صا عن طريق ن�صره على نفقة �صاحب امل�صروع يف جريدتني يوميتني وطنيتني على الأقل.
املادة 08: يكلف ال�صادة الأمني العام للولية، مدير التنظيم وال�صوؤون العامة مدير البيئة، مدير احلماية املدنية، مدير الطاقة ، مدير املوارد املائية، مدير التجارة، مدير الربجمة و متابعة امليزانية، مدير امل�صالح الفالحية، 
البيا�صة  لبلدية  البلدي  ال�صعبي  البيا�صة، رئي�س املجل�س  اأمن الولية، رئي�س دائرة  للعمل، قائد املجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئي�س  الغابات، املفت�س الولئي  مدير ال�صحة وال�صكان، مدير ال�صناعة واملناجم، حمافظ 

واملحافظ املحقق، كل فيما يخ�صه بتنفيذ هذا القرار الذي ين�صر يف مدونة العقود الإدارية للولية.

رار رقم  481 املوؤرخ يف  27 اأفريل 2020  
لل�صناعات  بكاري  �صركة  لفائدة  الب�صكويت  و  احللويات  لإنتاج  وحدة  اإن�صاء  مل�صروع  عمومي  حتقيق  فتح  يت�صمن 

الغذائية والكائن مقرها بحي الكوثر ببلدية البيا�صة ، دائرة البيا�صة ، ولية الوادي.

 التحرير 2020/05/14   

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التربية لوالية الوادي

الرقم التعريف الجبائي 099039019044516
إعالن عن طلب العرض الوطني المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم :12 /2020

تعلن مديرية التربية لوالية الوادي عن فتح طلب العرض الوطني المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا من اجل: 
» تجديد التجهيزات المدرسية للطور المتوسط «

الحصة رقم 01 : التجهيز اإلداري -الحصة رقم 02:التجهيز بوسائل اإلعالم اآللي ولواحقه واالتصاالت -الحصة رقم 03:تجهيز المطعم
يمكن للممونين والمؤسسات الراغبين ) التجار بالجملة ، المستوردين و المصنعين( لهم سجل تجاري مالئم مع طبيعة هذه التجهيزات 
- انجاز على األقل مشاريع من نفس الطبيعة كل حصة ال يقل مجموع مبالغها عن 10.000.000.00 ) يجب تقديم شهادة حسن االنجاز 
صادرة عن مؤسسة عمومية ( - معدل رقم األعمال ال يقل عن 00 12.000.000 دج للثالث سنوات األخيرة ) شهادة رقم أعمال أو 

حصائل مالية صادرة عن إدارة الضرائب(
 الراغبين في المشاركة في طلب العروض سحب دفتر الشروط من مديرية التربية لوالية الوادي - حي 08 ماي 1945 بالودي - مصلحة 

البرمجة و المتابعة - مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية.
1/ ملف الترشح يحتوي على ما يلي :

- التصريح بالترشح مملوء ممضي مختوم و مؤرخ - التصريح بالنزاهة مملوء ممضى مختوم و مؤرخ - القانون األساسي للشركات
- تقديم شهادة اإليداع الحسابات االجتماعية للسنة المعنية للعارضين المعنيين - الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص 
بإلزام المؤسسة - كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المرشحين أو المتعهدين - نسخة من السجل التجاري ساري المفعول يتضمن النشاط 

المطلوب
- قدرات مالية: الحصيلة المالية للثالث سنوات األخيرة مؤشرة من مصالح الضرائب أو شهادة صادرة مصالح الضرائب تبرز رقم 

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

العملية و ممضاة من طرف اآلمر بالصرف.
2/ يحتوى العرض التقني على ما يلي:

- التصريح باألكتتاب مملوء و مؤشر ومختوم - دفتر الشروط يحتوي في أخر صفحته على عبارة » قرئ و قبل « مكتوبة بخط اليد - 
الجدول الزمني التقديري لتوريد التجهيزات مفصل

3 /يحتوى العرض المالي على ما يلي:
- رسالة التعهد مملوءة و مؤشرة ومختومة - جدول األسعار بالوحدة مملوء و مؤشر ومختوم - التفصيل التقديري الكمي مملوء و 

مؤشر ومختوم
على العارضين وضع نسخة اصلية لملف الترشح في ظرف مقفل بإحكام يحمل عبارة “ملف الترشح” ونسخة اصلية للعرض التقني في 
ظرف مقفل بإحكام يحمل عبارة “ العرض التقني” و نسخة أصلية للعرض المالي في ظرف مقفل بإحكم يحمل عبارة “ العرض المالي” 
ثم توضع ألظرفة الثالثة داخل ظرف خارجي مقفل بإحكام ويتم أيداعه لدى مدير التربية لوالية الوادي مصلحة البرمجة والمتابعة مكتب 

متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية ال يحمل إال العبارة التالية:
مديرية التربية لوالية الوادي

“ال يفتح” إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض
طلب العرض الوطني المفتوح مع اشترط قدرات دنيا رقم : 12 /2020

“تجديد التجهيزات المدرسية للطور المتوسط”
الحصة رقم 01 : التجهيز اإلداري -الحصة رقم 02:التجهيز بوسائل اإلعالم اآللي ولواحقه واالتصاالت -الحصة رقم 03: تجهيز المطعم

حددت مدة تحضير العروض بعشرة )10( أيام ابتداء من أول نشره في الجريدة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو الصحافة 
الوطنية و بوابة الصفقات العمومية وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية فإن مدة تحضير العروض تمدد إلى غاية 
يوم العمل الموالي - حدد تاريخ إيداع العروض بأخر يوم من مدة تحضير العروض من الساعة 9:00 إلى 12:00 مصلحة البرمجة 
والمتابعة بمديرية التربية. تتم عملية فتح أظرفة العروض التقنية و المالية في أخر يوم من مدة تحضير العروض في جلسة علنية 
على الساعة 14:00 بمقر مديرية التربية، والمشاركون في طلب العروض المفتوح مدعوون لحضور هذه الجلسة تطبيقا للمادة 70 
16 سبتمبر2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 

حددت مدة صالحية العروض بمائة يوم )100( يتم تمديد هذه األجال تلقائيا بشهر واحد في حالة المؤسسة الحائزة على الصفقة.

  ANEP Nْ 2030000591      التحرير 2020/05/14 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية 
ولية الوادي

مديرية البيئة

ان وايل ولية الوادي
وباقرتاح من ال�صيد مدير البيئة لولية الوادي يقرر

املادة الأوىل ي�صرع يف اإجراء التحقيق العمومي حول م�صروع ال�صتخراج املنجمي من نظام املقالع ملادة التيف الفائدة �صركة ال�صاحل الأبي�س والكائن مقرها بالفولية 04 ببلدية قمار ، دائرة قمار ، ولية الوادي 
02: تعني ال�صيدة مود جهاد مهند�س دولة لالإدارة القليمية يف الت�صيري التقني و احل�صري ببلدية، قمار حمافظا حمققا ا للم�صروع املذكور، ويخلفها عند ح�صول مانع لها ال�صيد منو�صة حممد ر�صيد مهند�س دولة لالإدارة  املادة 

الإقليمية يف الت�صيري التقني واحل�صري ببلدية قمار
املادة 03: يتوىل املحافظ املحقق التدوين يف �صجل خا�س كل ما ي�صله من اأراء ورغبات وتظلمات كتابية اأو �صفوية، ويبديها املواطنون و القطاعات املحلية املعنية، حول حجم التاثريات ال�صلبية والإيجابية التي تنجم عن ا�صتغالل 

هذا امل�صروع
املادة 04: يجري التحقيق يف مقر بلدية قمار ويف موقع امل�صروع

املادة 05: تود ع درا�صة التاأثري يف البيئة للم�صروع املذكور وال�صجل اخلا�س بالتحقيق يف مقر بلدية قمار خالل )10( ايام ابتداء من: 14 ماي 2020  اإىل: 23 ماي 2020 ليتمكن كل �صخ�س من الإطالع عليهما كل يوم يف اأوقات 
العمل ماعدا اأيام العطل

املادة 06: يقفل املحافظ املحقق ال�صجل يف نهاية املدة املحددة لهذه ال�صت�صارة العمومية ويعر�صه على رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية قمار للتا�صري عليه، ويحرر املحافظ املحقق تقريرا تلخي�صيا ير�صله اإىل الوايل مرفقا 
مبلف التحقيق خالل ثمان واأربعني 48 �صاعة.

املادة 07: ي�صهر هذا القرار عن طريق التعليق يف مقر الولية، ويف مقر بلدية قمار ويف الأماكن املجاورة ملوقع امل�صروع املزمع اجنازه ويتم اإثبات اأجراءات الإ�صهار بوا�صطة �صهادة ي�صلمها رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية قمار و
وي�صهر اي�صا عن طريق ن�صره على نفقة �صاحب امل�صروع يف جريدتني يوميتني وطنيتني على الأقل

املادة 08: يكلف ال�صادة الأمني العام للولية، مدير التنظيم وال�صوؤون العامة، مدير البيئة مدير احلماية املدنية، مدير الطاقة ، مدير املوارد املائية، مدير التجارة مدير الربجمة و متابعة امليزانية مدير امل�صالح الفالحية مدير 
ال�صحة و ال�صكان، مدير ال�صناعة واملناجم ، حمافظ الغابات املفت�س الولئي للعمل قائد املجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئي�س اأمن الولية ، رئي�س دائرة قمار ، رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية قمار ، واملحافظ املحقق، 

كل فيما يخ�صه بتنفيذ هذا القرار الذي ين�صر يف مدونة العقود الإدارية للولية

قرار رقم 550 املوؤرخ يف 11 ماي 2020 يت�صمن فتح حتقيق عمومي مل�صروع ال�صتخراج املنجمي من نظام املقالع ملادة 
التيف لفائدة �صركة ال�صاحل الأبي�س والكائن مقرها بالفولية 04 ببلدية قمار ، دائرة قمار ، ولية الوادي
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية 
ولية الوادي

مديرية البيئة

ان وايل ولية الوادي
مبقت�صى القانون رقم: 09/84 املوؤرخ يف 1984/02/04 املتعلق بالتنظيم الإقليمي للبالد املعدل واملتمم، مبقت�صى القانون رقم: 29/90 
 1990/12/01 يف  املوؤرخ   30/90 رقم:  القانون  مبقت�صى   - واملتمم  املعدل  التعمري  و  بالتهيئة  املتعلق   1990/12/01 يف  املوؤرخ 
النفايات  بت�صيري  املتعلق   2001/12/12 يف  املوؤرخ   19/01 رقم:  القانون  -مبقت�صى  املتمم  و  املعدل  الوطنية،  الأمالك  قانون  واملت�صمن 
ومراقبتها واإزالتها - مبقت�صى القانون رقم: 20/01 املوؤرخ يف 2001/12/12 املتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته امل�صتدامة- مبقت�صى القانون 
يف  املوؤرخ   12/05 رقم:  القانون  -مبقت�صى  امل�صتدامة  التنمية  اإطار  يف  البيئة  بحماية  املتعلق   2003/07/19 يف  املوؤرخ   10/03 رقم: 
2005/08/04 املتعلق باملياه املعدل واملتمم - مبقت�صى القانون رقم: 10/11 املوؤرخ يف 2011/06/22 املتعلق بالبلدية - مبقت�صى القانون 
 - بال�صحة  املتعلق   2018/07/02 يف  املوؤرخ   11/18 رقم:  القانون  مبقت�صى   - بالولية  2012/02/21املتعلق  يف  املوؤرخ   07/12 رقم: 
املر�صوم  الوادي،- مبقت�صى  لولية  واليا  القادر  �صعيد عبد  بن  ال�صيد  تعيني  املت�صمن   13/07/ 2017 املوؤرخ يف  الرئا�صي  املر�صوم  مبقت�صى 
الولية وهياكلها وعملها، - مبقت�صى  العامة يف  الإدارة  اأجهزة  لقواعد تنظيم  املحدد   1994/07/23 املوؤرخ يف   215/94 التنفيذي رقم: 

املر�صوم التنفيذي رقم: 198/06 املوؤرخ يف 2006/05/31 الذي ي�صبط التنظيم املطبق على املوؤ�ص�صات امل�صنفة
2007/05/19 الذي يحدد قائمة املن�صاآت امل�صنفة حلماية البيئة -  144/07 املوؤرخ يف  حلماية البيئة - مبقت�صى املر�صوم التنفيذي رقم: 
مبقت�صى املر�صوم التنفيذي رقم: 145/07 املوؤرخ يف 2007/05/19 الذي يحدد جمال تطبيق وحمتوى وكيفيات امل�صادقة على درا�صة وموجز 
2020/01/21 املت�صمن تعيني املحافظني املحققني حول املالئمة  30 املوؤرخ يف  التاأثري على البيئة املعدل و املتمم - بناءا على القرار رقم 
 2020/04/13 7371م.ب. و/2020 املوؤرخة يف  2020 - بناءا على مرا�صلة مديرية البيئة لولية الوادي رقم:  اأو عدم املالئمة ل�صنة 

واملت�صمنة اأخذ درا�صة التاأثري يف البيئة بعني العتبار، واإجراء التحقيق العمومي حول امل�صروع 
وباقرتاح من ال�صيد مدير البيئة لولية الوادي يقرر

العوادم  البيئة ) فلرت غازات  الكهربائية وفلرت  النفايات  ان�صاء وحدة جلمع  العمومي حول م�صروع  التحقيق  اإجراء  املادة الأوىل: ي�صرع يف 
لفائدة عويني عبد الكرمي والكائن مقرها بالزقم ال�صمالية ببلدية ح�صاين عبد الكرمي ،و دائرة الدبيلة ، ولية الوادي .

املادة 02: يعني ال�صيد ناين عبد املجيد مهند�س دولة يف ال�صكن و العمران ببلدية ح�صاين عبد الكرمي حمافظا حمققا للم�صروع املذكور، ويخلفه 
عند ح�صول مانع له ال�صيد: هيمة عبد احلميد مهند�س دولة يف ال�صكن و العمران ببلدية ح�صاين عبد الكرمي

املادة 03: يتوىل املحافظ املحقق التدوين يف �صجل خا�س كل ما ي�صله من اآراء ورغبات وتظلمات كتابية اأو �صفوية يبديها املواطنون والقطاعات 
املحلية املعنية، حول حجم التاأثريات ال�صلبية والإيجابية التي تنجم عن ا�صتغالل هذا امل�صروع

املادة 04: يجري التحقيق يف مقر بلدية ح�صاين عبد الكرمي ويف موقع امل�صروع
املادة 05: يودع موجز التاأثري يف البيئة للم�صروع املذكور وال�صجل اخلا�س بالتحقيق يف مقر بلدية ح�صاين عبد الكرمي خالل )10( اأيام ابتداء 

من: 14 ماي 2020  اإىل: 23 ماي 2020 ليتمكن كل �صخ�س من الإطالع عليهما كل يوم يف اأوقات العمل ماعدا اأيام العطل.
املادة 06: يقفل املحافظ املحقق ال�صجل يف نهاية املدة املحددة لهذه ال�صت�صارة العمومية ويعر�صه على رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية 
ح�صاين عبد الكرمي للتا�صري عليه، ويحرر املحافظ املحقق تقريرا تلخي�صيا ير�صله اإىل الوايل مرفقا مبلف التحقيق خالل ثمان واأربعني )48( 

�صاعة.
املادة 07: ي�صهر هذا القرار عن طريق التعليق يف مقر الولية، ويف مقر بلدية ح�صاين عبد الكرمي ويف الأماكن املجاورة ملوقع امل�صروع املزمع 
اإجنازه ويتم اإثبات اإجراءات الإ�صهار بوا�صطة �صهادة ي�صلمها رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية ح�صاين عبد الكرمي ، وي�صهر اي�صا عن طريق 

ن�صره على نفقة �صاحب امل�صروع يف جريدتني يوميتني وطنيتني على الأقل.
البيئة، مدير احلماية املدنية، مدير الطاقة ، مدير  العامة، مدير  التنظيم وال�صوؤون  للولية، مدير  العام  ال�صادة الأمني  08: يكلف  املادة 
املوارد املائية، مدير التجارة، مدير الربجمة و متابعة امليزانية، مدير امل�صالح الفالحية، مدير ال�صحة وال�صكان، مدير ال�صناعة واملناجم ، 
حمافظ الغابات املفت�س الولئي للعمل، قائد املجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئي�س الأمن الولئي، رئي�س دائرة الدبيلة ، رئي�س املجل�س 
ال�صعبي البلدي لبلدية ح�صاين عبد ان الكرمي، واملحافظ املحقق، كل فيما يخ�صه بتنفيذ هذا القرار الذي ين�صر يف مدونة العقود الإدارية 

للولية.

قرار رقم 551 املوؤرخ يف: 11 ماي 2020
فلرت  و  الكهربائية  النفايات  جلمع  وحدة  ان�صاء  مل�صروع  عمومي  حتقيق  فتح  يت�صمن 
بالزقم  مقرها  والكائن  الكرمي  عبد  عويني  لفائدة  العوادم(  غازات  فلرت   ( البيئة 

ال�صمالية ببلدية ح�صاين عبد الكرمي ، دائرة الدبيلة ، ولية الوادي .
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�خلمي�س 14ماي 2020 م �ملو�فق  لـ 21 رم�شان 1441 هـ - �لعــدد 1999

حدث وال حـرج
15

�صــورة و تعليــق
هالك حوايل 47 راأ�صا من املاعز 
و 04 روؤو�س من البقر مبنطقة 
تيمياوين بربج باجي خمتار ، 

وح�صب مالك املا�صية فقد كانت 
ب�صحة جيدة قبل �صقيها مبياه 

من بئر يف و�صط تيمياوين ، اأين 
تنقل الطبيب البيطري رفقة 

الدرك الوطني والبلدية للوقوف 
على احلادثة ، حيث اأخذت 

عينات من اجلثث و حفظها حتت 
التجميد لإر�صالها اإىل املخرب، 

كما قامت م�صالح البلدية 
واجلزائرية للمياه باأخذ عينات 
من ماء البئر للتحليل يف انتظار 
ظهور التحاليل ملعرفة ال�صبب .

تنظيف الأ�صنان 
بالفر�صاة واملعجون يحمي 

من فريو�س كورونا

الأ�صنان  تنظيف  اأن  ادي”،  “مارتن  الربوفي�صور  ك�صف 
بالفر�صاة واملعجون باإمكانه الوقاية وي�صاعد على احلماية 
الفخري  الأ�صتاذ  19.واأو�صح  كوفيد  كورونا  فريو�س  من 
مكّون  الأ�صنان  معجون  اأن  الربيطانية،  بري�صتول  جلامعة 
الأيدي.كما  معقم  جل  ت�صبه  التي  املنظفات  نف�س  من 
ا�صتعماله  بعد  الأ�صنان  معجون  اأن  الربوفي�صور،  اأ�صاف 
يوفر احلماية ملدة 3 �صاعات اإىل 5 �صاعات.وح�صب �صحيفة 
“ذا �صن” الربيطانية، تنظيف الأ�صنان ملدة دقيقتني قبل 
اخلروج للهواء قد مينع الإ�صابة بالفريو�س.وقال “مارتن 
الذي  الفريو�س  لوقف  اليدين  غ�صل  املهم  من  ادي”، 
اأنه  الربوفي�صور،  الوجه.واأ�صار  مل�س  طريق  عن  ينت�صر 
على موظفي ال�صحة تنظيف الأ�صنان قبل ارتداء املعدات 

الوقائية

رجل الأعمال 
وامللياردير 

الرو�سي “دميرتي 
بو�سوف” ي�سع 

حدا حلياته

الأعمال  رجل  الأرب��ع��اء،  اأم�ص  و�سع 
بو�سوف،  دميري  امللياردير،  الرو�سي 
حدا حلياته.نقلت، وكالة �سبوتنيك، خرب 
دخل  ال��ذي  الرو�سي  امللياردير  اإق��دام 
اأغنياء  لأغنى  “فورب�ص”  قائمة  �سمن 
رو�سيا، على النتحار باإط�ق ر�سا�سة 
جلنة  عن  الوكالة  راأ���س��ه.واأف��ادت  يف 
بو�سوف  اأقارب  اأن  الرو�سية،  التحقيق 
يف  الأرب��ع��اء  اليوم  فجر  ميتا  وج��دوه 
منزله الريفي بالقرب من مو�سكو وهو 
وكان  الراأ�ص،  يف  ناري  بعيار  م�ساب 
 Glock 19 نوع  من  م�سد�ص  بجانبه 
فقد  “فورب�ص”،  جملة  gen 4.وح�سب 
العمر،  52 عاما من  البالغ  الرجل  �سغل 
اأغنياء  اأغنى  قائمة  يف  ال�86  املرتبة 
قدرتها  بروة   ،2020 العام  يف  رو�سيا 

املجلة ب�1.1 مليار دولر.

تدخل اأعوان احلماية املدنية لولية اجلزائر بعد حادث 
�سقوط �سجرة من مقربة �سيدي اأحممد على ال�سارع 

الرئي�سي ببلدية حممد بلوزداد باجلزائر العا�سمة 
ح�سبما علم لدى املكلف بالإع�م لذات الهيئة.

واأو�سح امل�زم اأول خالد بن خلف الله اأنه مت ت�سجيل 
بفعل قوة الرياح حادث �سقوط �سجرة �سخمة من 

داخل مقربة �سيدي اأحممد على ال�سارع الرئي�سي حلي 
بلوزداد دون ت�سجيل �سحايا اأو خ�سائر مادية .

وقد تفاجاأ املارة عند حدود  17 �سا و 28 دقيقة 
بالطريق الرئي�سي ب�سقوط �سجرة �سخمة تقع داخل 
مقربة �سيدي اأحممد ببلدية بلوزداد )بلكور ( وحل�سن 

احلظ مل تكن حركة املرور كثيفة  .واأ�سار بن خلف 
الله اإىل حالة الهلع الذي ت�سببت فيه �سقوط ال�سجرة 
املتهاوية بفعل الرياح  ل�سكان البنايات املجاورة حيث 

�سارعت م�سالح احلماية يف رفع ال�سجرة ال�سخمة 
و اإخ�ء الطريق الذي ازدحم ببع�ص  ال�سيارات وهو 

الذي يعرف يوميا حركة مرورية معتربة .وعن اأ�سباب 
هذه احلادثة اأو�سح امل�زم الأول بن خلف الله اأنه ميكن 

اأن يعود اإىل حالة ال�سجرة و تقدمها يف العمر و ذلك 
بالنظر اإىل الطول املعترب الذي بلغته ما جعلها ه�سة 

اأمام قوة الرياح التي هوت بها اإىل الأ�سفل.
من جهة اأخرى، ذكر ذات امل�سدر ت�سجيل اأي�سا 

حادث انهيار جزئي جلدار يبلغ طوله حوايل 2 مر 
على م�ستوى حي املحجرة )كاريار جوبري( ببلدية واد 

قري�ص  بباب الوادي دون ت�سجيل اأي خ�سائر مادية 
اأو ب�رسية اأين  تدخل اأعوان احلماية املدنية ملعاينة 

احلادث .

�صقوط �صجرة �صخمة 
من مقربة �صيدي 
احممد  بالعا�صمة 

كارثة بيئية تهدد 
�صحة �صكان بلدية 

بغاي  بخن�صلة 
التوا�صل الجتماعي لولية  اإحدى �صفحت  تناولت 
بكارثة  الأمر  ويتعلق  هاما  �صحيا  مو�صوعا  خن�صلة 
بيئية تهدد �صحة ال�صكان ببلدية بغاي بولية خن�صلة 
ل�صيما منهم ال�صكان املجاورين ملركز الردم التقني 
ت�صرب  جراء  اأخرى  جهة  من  البيئة  وعلى  جهة  من 
مياه الك�صيفيا اأو الع�صارة ال�صامة للنفايات من ذات 
اأ�صبحت  التي  البيئية  الكارثة  هذه  واأمــام  املركز 
تهدد حياة ال�صكان ويف ظل هذه الأخطار وما ينجم 
عنها من تلوث وت�صويه للمحيط البيئي تنا�صد ذات 
اجل  من  الولية  لوايل  العاجل  بالتدخل  ال�صفحة 
املنا�صبة تفاديا  لها احللول  واإيجاد  امل�صكلة  ح�صر 
ملا ينجم عنها من اخطار �صارة بحياة و�صحة 

ال�صكان والبيئة عموما.  

 20 اإنارة مبلعب  �صقوط عمود 
العا�صمة  اأوت يف 

مللعب  اإنــارة  عمود  �صقوط  عن  املدنية،  احلماية  م�صالح  ك�صفت 
اأن  اإىل  م�صرية  قوية،  رياح  هبوب  اإثر  بالعا�صمة  البلدي  اأوت   20
احلادث مل ُيخِلف خ�صائر ب�صرية.ومت ت�صجيل انهيار جدار على 02 
�صارع مرزاق ديب، دون ت�صجيل خ�صائر يف الأرواح  �صيارتني بحي 
املواطنني،  املدنية  للحماية  العامة  املديرية  دعت  الب�صرية.كما 
نهائيا  نزعها  اأو  ال�صرفات  م�صتوى  على  اخلفيفة  الأ�صياء  لتثبيت 
اأو  ب�صرية  خ�صائر  اإىل  وتــوؤدي  الرياح  جترفها  لأن  قابلة  كونها 
مادية، م�صددة على غلق النوافذ باإحكام وعدم الحتماء حتت 

ال�صرفات اأو الأعمدة والأ�صالك الكهربائية.

تترجم هذه الصورة املتداولة على بعض صفحات 
التواصل االجتماعي حب العقل العريب للكرسي 
ولو على ظهر محار، املهم اجللوس على الكرسي 

حىت وان مل يكن جالسه أهال له  أو أهال به.

الكر�صي



اجلمارك تعزز رقابتها على عمليات ال�صراء عرب 
النرتنت من اخلارج 

غ�شا�شون ي�شرتون كميات كبرية و يق�شمونها �إىل عدة طرود لإعادة بيعها

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

على  �لت�شال  و  �لإعالم  مدير  �شرح  و 
بريكة  جمال  �ملوؤ�ش�شة  نف�س  م�شتوى 
لوكالة �لأنباء �جلز�ئرية قائال "�شجلنا 
لو�شول  عــاديــة  غــري  حــركــة  ــوؤخــر�  م
طرود حتتوي على �شلع مت �شر�ئها عرب 
�ملخ�ش�س  �لعاملية  �للكرتونية  �ملو�قع 
خا�شة  ــت  ــرتن �لن طــريــق  عــن  للبيع 
�تخاذ  �ىل  دفعنا  مما  �ملحمولة  �لهو�تف 

�إجر�ء�ت لتعزيز �لرقابة".
ــارك  ــم وحــ�ــشــب بــريــكــة �ــشــجــلــت �جل
طرد   1609 و�شول  موؤخر�  �جلز�ئرية 
�جلاري  مايو   4 بتاريخ   703 بينها  من 

يف  مايو   9 يف   573 و  مايو   7 يف   240 و 
عدد  ـــرت�وح  ي �أن  ــادة  ــع �ل ــرت  ج حــني 
و   .  20 �إىل   15 بــني  مــا  ــرود  ــط �ل ــذه  ه
�لكميات  هذه   " �أن  �إىل  �ملتحدث  �أ�شار 
تخ�شع حاليا للمعاينة و �جلمركة و لن 
�أجل  من  �قتنيت  �لتي  �ل�شلع  �إل  ت�شلم 
لأغر��س  لي�س  و  �ل�شخ�شي  �ل�شتعمال 

جتارية".
�لطرود  جمموع  قيمة  �أن  به  و�ملعمول 
تتجاوز  �أن  يجب  ل  �لو�حد  لل�شخ�س 
�إليها  تــ�ــشــاف  دج   100.000 قيمتها 
50.000 دج جز�ئري �أخرى م�شموح بها 

طبقا للقانون.
من  �لتاأكد  �إىل  �جلمارك  م�شالح  وتلجاأ 

و�لبطاقية  �ل�شابقة  �لعمليات  تاريخ 
ــة بــاملــهــربــني قــ�ــشــد حتــديــد  ــش ــا� �خل
�ل�شر�ء عن  �لذين ي�شتغلون  �لأ�شخا�س 

طريق �لنرتنيت لأغر��س جتارية.
بعد   " ــه  �أن بريكة  ــد  �أك �ل�شاأن  هــذ�  يف 
نقوم  معطياتنا  قاعدة  على  �لطــالع 
لأغــر��ــس  �ملوجهة  �لــطــرود  بت�شليم 
�لإعفاء  من  ت�شتفيد  �لتي  و  �شخ�شية 
�شيكونون  �ملعنيني  �لأ�شخا�س  فان  و�إل 
و  �شلعهم".  ت�شدير  ــادة  ــاإع ب ملزمني 
عالوة  �نــه  قائال،  �مل�شدر  ذ�ت  �أ�شاف 
لي�شت  �لأ�ــشــخــا�ــس  ـــوؤلء  ه ــون  ك على 
هذ�  ملمار�شة  �لــتــاجــر  �شفة  لديهم 
مينع  �لقانون  فان  �لعمليات،  من  �لنوع 

بجمركة بع�س �ملنتجات.
�أغ�شط�س   19 مر�شوم  �أن  �إىل  �أ�شار  كما 
�جلــز�يف  �لر�شم  من  ي�شتثني   ،2016
ـــو�د  ــف �لــنــقــالــة و �مل ــو�ت ــه كــال مــن �ل
�أو  �لــبــ�ــشــري  لال�شتهالك  �لــغــذ�ئــيــة 
�جلافة  و  �لطازجة  و�لفو�كه  �حليو�ين 
و  �أجــز�ئــهــا  و  �لأثــــاث  و  �ملــ�ــشــربة،  �أو 
ــس و  ــ� ــالب �لإطــــــار�ت �ملــطــاطــيــة و �مل
�ك�شي�شو�ر�ت �ملالب�س و �حللي �ملبهرجة 
و �لأم�شاط و�مل�شابك و�لأ�شياء �ملماثلة.  
عرب  �ل�شر�ء  �أن  "حقيقة  قوله  وتابع 
ــردد  ي كــمــا  جــرميــة  لي�س  �لنــرتنــت 
بع�س �لأ�شخا�س، لكن لي�س لإعادة بيع 

�ل�شلعة �لقادمة".
�لن�شاط  �أن  �ملــ�ــشــوؤول،  ذ�ت  �أ�ــشــاف  و 
للقانون"،  طبقا  وم�شري  مقنن  �لتجاري 
ـــر�ء�ت  �إج مــن  �لــهــدف  �أن  �إىل  م�شري� 
�لذي  �ملو�طن  "لإعاقة  لي�شت  �ملر�قبة 
يريد �شر�ء هاتف نقال �أو �أي منتج �آخر 
�جل  من  لكن  �ل�شخ�شي،  ل�شتعماله 
فتئت  ما  �لتي  �لغ�س  ظاهرة  مو�جهة 

تنت�شر".
"مبوجة  ر�أيــه-  -ح�شب  �لأمر  يتعلق  و 
تنظم"،  ــــد�أت  ب �لــغــ�ــس  ــن  م ــدة  ــدي ج
مبا  �لإعــفــاء�ت،  من  �ل�شتفادة  بهدف 
�إل  يدفع  ل  �لــطــرد  مــن  �مل�شتفيد  �أن 
كذ�  و  �لتخزين،  و  �لنقل  م�شاريف 
�ل�شحية  بالأزمة  �ملرتبطة  �لت�شهيالت 

لفريو�س كورونا.
بان  �لتاأكيد،  �إىل  �لخــري  يف  خل�س  و 
كميات  يــ�ــشــرتون  �لغ�شا�شني  ـــوؤلء  ه
طــرود،  عــدة  �إىل  يق�شمونها  و  كبرية 
ل  "حيث  ـــك،  ذل بــعــد  بيعها  ــــادة  لإع
ي�شرتي  �شخ�شا  بان  نتخيل  �أن  ميكننا 
�ل�شخ�شي،  لال�شتعمال  نقال  هاتفا   20

يف ظرف �شنة و حتى يف �قل من �شهر.
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الذين متاثلوا لل�صفاء يرتفع اإىل 3058

ا�صتقرار عدد الإ�صابات اليومية عند 186 حالة و7 وفيات جديدة

منظمة حماية امل�صتهلك تقرتح على ال�صلطات حال توافقيا وتك�صف

مدار�س خا�صة تلوي اذرع اأولياء التالميذ وتطالبهم بدفع م�صتحقات الف�صل الثالث

حجز اأكرث من 17 قنطار خمدرات يف ب�صار

 فتوى جزائرية جتيز اأداءها يف املنازل

هكذا ت�صلى �صالة العيد 
جماعة بني اأفراد الأ�صرة 

يف البيوت

درا�صة حديثة حتذر:

اأكرث من ن�صف مر�صى 
العدوى  "كورونا" تلقوا 
من �صخ�س مل تظهر عليه 

اأعرا�س

توقيف 33 امراأة يف 
جرائم خمتلفة ب�صطيف

اأعلنت املديرية العامة للجمارك عن تعزيز رقابتها على املنتوجات القادمة من اخلارج يف اإطار عمليات ال�صراء عرب النرتنت ل�صيما 
بعد ت�صجيلها و�صول كميات هامة من ال�صلع موجهة  للبيع يف ال�صوق الوطنية.

�أعلن �لناطق با�شم جلنة ر�شد ومتابعة 
فور�ر  جمال  �لدكتور  كورونا  فريو�س 
مــوؤكــدة  �إ�ــشــابــة  حــالــة   186 ت�شجيل 
 07 و  ــر  ــز�ئ �جل يف  ــا  ــورون ك بــفــريو�ــس 
وفيات، فيما بلغ عدد �لأ�شخا�س �لذين 
�شاعة  �لـ24  خالل   60 لل�شفاء  متاثلو� 

�ملا�شية.
�للقاء  خــالل  ــور�ر  ف �لدكتور  و�أو�ــشــح 
لتطور  �ملخ�ش�س  �لــيــومــي  ــي  ــالم �لإع
�لوبائية لفريو�س كوفيد19-  �لو�شعية 
�ملوؤكدة  لالإ�شابات  �لإجمايل  �لعدد  �ن 
�رتفع �إىل 6253 حالة، فيما بلغ �إجمايل 

�لتي  ـــالت  �حل وعـــدد   ،  522 �لــوفــيــات 
وبالن�شبة   .3058 �إىل  لل�شفاء  متاثلت 
�لأ�ــشــخــا�ــس  ـــاإن  ف �لــعــمــريــة،  للفئات 
ميثلون  �شنة  و60   25 بني  ما  �لبالغني 
حــالت  جمموع  مــن  باملائة   56 ن�شبة 
ميثل  فيما  كورونا،  بفريو�س  �لإ�شابة 
�شنة   65 �لعمر  من  �لبالغني  �لأ�شخا�س 
جمموع  من  باملئة   66،4 ن�شبة  فوق  فما 

حالت �لوفيات.
�أن  فور�ر  �لدكتور  �عترب  �لأخــري،  ويف 
“�شروري  �ل�شحي  �حلجر  متديد  قر�ر 
�لوبائي”،  �لو�شع  من  �ملرحلة  هذه  يف 

�لدولة  جلهود  �ملو�طنني  دعم  �أن  موؤكد� 
وطني  “و�جب  �لوباء  لهذ�  �لت�شدي  يف 
و�أمن  �شحة  حماية  ل�شمان  و�أخالقي 

�لبالد”.
وحطت، ليلة �لثالثاء، طائرة ع�شكرية 
�جلــز�ئــريــة،  �جلــويــة  لــلــقــو�ت  تابعة 
حمملة  �لدويل،  بومدين  هو�ري  مبطار 
وقاية  وو�شائل  طبية  معد�ت  ب�شحنة 
من  �آتية  �مل�شتجد  كورونا  فريو�س  من 

�ل�شني.
�ل�شحنة  �أن  �أي�شا  �ملتحدث  ــح  ــش و�أو�
تتكون من ” 3 ماليني و 300 �ألف كمامة 

 100 و   FFP2 نوع  من  قناع  �ألف   260 و 
�ألف   15 عن  ف�شال  ك�شف  وحــدة  �ألــف 
هذه  �أن  �إىل  م�شري�  طبية”،  نــظــارة 
للجز�ئر  �شت�شمح  �لطبية  �مل�شتلزمات 
لفريو�س  للت�شدي  قــدر�تــهــا  تعزيز 

كورونا.
ــني عــلــى �أن  ــن ــو�ط وطـــمـــاأن �لـــوزيـــر �مل
ــا ملــجــابــهــة  ــي ــاف ــر خمـــزونـــا ك ــز�ئ ــج ــل ل
من  ـــر  �أك من”  و�ملــتــكــون  كوفيد19- 
 FFP2 من  وماليني  كمامة  مليون   30

ونظار�ت ووحدة �لك�شف”.
لوؤي ي

حلماية  �لــوطــنــيــة  �ملــنــظــمــة  ك�شفت 
�ل�شتف�شار�ت  ع�شر�ت  تلقيها  �مل�شتهلك 
�ملتمدر�شني  �لتالميذ  �أولياء  طرف  من 
حول  �خلا�شة  �ملــد�ر�ــس  م�شتوى  على 
بت�شديد  �ملــوؤ�ــشــ�ــشــات  بع�س  مطالبة 
�لتمدر�س  حقوق  من  �ملتبقي  �ل�شطر 

�ملتعلقة بالف�شل �لدر��شي �لثالث.
من  �أبنائهم  ��شتفادة  عدم  رغم  وذلك 
�ملو�شم  �أن  مبا  �ملدة  هذه  خالل  �لتعليم 
فقط  ف�شلني  على  �قت�شر  �لــدر��ــشــي 

�أن  قبل  �لفارط  مار�س   15 يوم  وتوقف 
�شهر  وحتــديــد  �نــهــاءه  �حلكومة  تقرر 
�لدر��شي  للمو�شم  موعد�  �ملقبل  �أكتوبر 
�لوطنية  �ملنظمة  �جلديد.و�عتربت 
حلماية �مل�شتهلك يف بيان لها "�إن خدمة 
جمال  يف  تنح�شر  ل  �خلا�شة  �ملد�ر�س 
تلقني �ملقرر�ت و�ملناهج �لدر��شية فقط 
و �إمنا تتمثل �أي�شا يف �لطعام، �حلر��شة 
�إىل  بالإ�شافة  �ل�شتدر�كية  �لدرو�س  و 
خدمات �أخرى، معتربة �إن �إرغام �أولياء 

خدمات  حقوق  ت�شديد  على  �لتالميذ 
مطلبا  يعترب  �أبناوؤهم  منها  ي�شتفد  مل 
�ملنظمة  فان  �ل�شدد،  هذ�  تع�شفيا.ويف 
�قرتحت  �مل�شتهلك  حلماية  �لوطنية 
تو�فقيا  حــال  �ملعنية  �ل�شلطات  على 
�ملتبقي  �ل�شطر   1/3 ثلث  بدفع  يق�شي 
�لثابتة  �لعــبــاء  يغطي  ــذي  �ل و�ملبلغ 
�لرد،  �نتظار  ب�شدد  وهي  للموؤ�ش�شات 
�مل�شتهلك  حماية  منظمة  ترى   وعليه 
بع�س  تتبعها  �لتي  �لتهديد  �شيا�شة  �أن 

ــدم مــنــح �ملــلــف  ــع ــات ب ــش ــ� ــش ــوؤ� ـــذه �مل ه
يعترب  �ملتمدر�شني  للتالميذ  �لدر��شي 
�شلوكا ��شتفز�زيا غري مبني على قو�عد 
�لأولــيــاء  �ملنظمة  قانونية.وطماأنت 
�لقانون  دولة  �أن  �لدفع  رف�شو�  �لذين 
�تخاذ  يف  �شرت�فقهم  و�أنها  �جلميع  فوق 
رفع  �أجل  من  �ملنا�شبة  �لإجــر�ء�ت  كل 
ير�شي  و�شط  حــل  و�إيــجــاد  �لغنب  هــذ� 

�لطرفني.
لوؤي ي

للجي�س  مــ�ــشــرتكــة  مــفــرزة  �شبطت 
ونيف  بني  مبنطقة  �ل�شعبي،  �لوطني 
من  �شخمة  كمية  بب�شار،  �حلــدوديــة 
طن   )01( بو�حد  تقدر  �ملعالج  �لكيف 
و�شبعة )07( قناطري و)72( كيلوغر�م، 

�لدفاع  ــوز�رة  ل بيان  به  �أفــاد  ما  ح�شب 
�أن  �ملــ�ــشــدر  ذ�ت  و�أو�ـــشـــح  ــي.   ــن ــوط �ل
لُت�شاف  تاأتي  �لنوعية  �لعملية  “هذه 
�ليوم  نف�س  يف  مكنت  �لــتــي  تلك  �إىل 
وبنف�س �ملنطقة من �شبط خم�شة )05( 

نف�س  مــن  كيلوغر�م  و)60(  قناطري 
�لكيف  كميات  ح�شيلة  لرتتفع  �ملــادة، 
�إىل  �أم�س  يوم  �شبطها  مت  �لتي  �ملعالج 
قناطري   )03( وثالثة  طن   )02( �ثنني 
�ل�شياق،  ذ�ت  ويف  كيلوغر�م”.  و)32( 

�ل�شعبي  �لوطني  للجي�س  مفارز  �أوقفت 
بالتن�شيق مع م�شالح �جلمارك بكل من 
 )08( ثمانية  بلعبا�س،  و�شيدي  وهر�ن 
جتار خمدر�ت بحوزتهم )30( كيلوغر�م 
من �لكيف �ملعالج.                                      ق/و

�شالة  �أد�ء  بجو�ز  للفتوى  �لــوز�ريــة  �للجنة  �أفتت 
ميكن  �أنه  �أي�شا  �أكدت  و  فر�دى.  �أو  �لبيوت  يف  �لعيد 
وذلك  �لعمل  �أماكن  يف  �ملــد�ومــات  لأ�شحاب  �أد�وؤهـــا 
وبركتها. لثو�بها  وحت�شيال  �ل�شعرية  لهذه  تعظيما 
�أم�س  �أع�شائها  �جتماع  تــوج  للجنة  بيان  و�أو�ــشــح 
�أن �شالة �لعيد ت�شلى يف �لبيوت كما ت�شلى  �لأربعاء 
مع �لإمام ركعتني يكرب يف �لأوىل �شبعة تكبري�ت مبا 
فيها تكبرية �لإحر�م ويف �لثانية �شتة تكبري�ت مبا 
فيها تكبرية �لقيام، ويقر�أ يف كل ركعة بالفاحتة مع 
�شورة جهر�، ول ت�شرع خطبة �لعيد يف �لبيوت ويبد�أ 
�لــوز�رة  �للجنة  �لنافلة.وذكرت  �شالة  بحل  وقتها 
�لعيدين  يف  و�لتهليل  و�لت�شبيح  �لتكبري  �أن  للفتوى 
للن�شاء  م�شتحب وهو م�شروع ب�شكل فردي وجماعي 
و�لرجال و�أفتت مب�شروعية رفع �لت�شبيح و�لتكبري 
هذ�  �مل�شاجد.ويف  م�شتوى  على  �ل�شوت  مكرب�ت  من 
و�لت�شبيح  �لتكبري  �إىل  �لنا�س  �للجنة  دعت  �ل�شياق 
و�لتهليل يف �لبيوت و�أينما كانو�، للمحافظة على هذه 
�ل�شنة و��شتح�شار معاين �لعيد و�أجو�ئه �لروحانية.
لوؤي ي

ن�شف  مــن  �أكـــر  �أن  �إىل  حديثة  در��ــشــة  تو�شلت 
�لعدوى  تلقو�  �مل�شتجد«  »كورونا  بفريو�س  �مل�شابني 
وح�شب  ــس.  ــر�� �أع �أي  عليه  تظهر  مل  �شخ�س  مــن 
عدد  قــام  فقد  �لربيطانية،  ميل«  »ديلي  �شحيفة 
عاملية  در��شة   17 مبر�جعة  �آيرلند�  يف  �لباحثني  من 
لتقدير معدل �نتقال �لعدوى يف فرتة ما قبل ظهور 
33 و%80 من  �أن ما بني  �لأعر��س. ووجد �لباحثون 
يكن  مل  �أ�شخا�س  من  بالفريو�س  �أُ�شيبو�  ــالت  �حل
و�أكدت  بالعدوى.  �إ�شابتهم  عن  فكرة  �أدنــى  لديهم 
�ملتو�شط  يف  �أيــام  �شتة  ي�شتغرق  �لأمــر  �أن  �لدر��شة 
ت�شمل  و�لتي  »كورونا«،  فريو�س  �أعر��س  ظهور  قبل 
�لتي  �لأيام  تلك  يف  ولكن  �مل�شتمر.  و�ل�شعال  �حلمى 
ُمْعدين  �ملر�شى  يــكــون  �لأعـــر��ـــس،  ظــهــور  ت�شبق 

وميكنهم نقل �لفريو�س �لقاتل �إىل �لآخرين.
�لعدوى  �نتقال  �أن  �إىل  �لــدر��ــشــة  فريق  وخل�س 
ظهور  بدء  من  و�حد  يوم  قبل  �لأرجح  على  يحدث 
يحدث  �أن  ميكن  نف�شه  �لوقت  يف  لكنه  �لأعــر��ــس، 

قبل ثالثة �أيام من ظهورها.
لوؤي.ي

�أفريل  ــو�ل  ط �شطيف  ــة  ولي ــن  �أم م�شالح  �أح�شت 
�شخ�شا   832 مبوجبها  تابعت  ق�شية   650   ) �ملن�شرم 
�أحيلو�  �لأعــمــار  خمتلف  مــن  �مـــر�أة   33 بينهم  مــن 
منهم   �شخ�س   47 باإيد�ع  �أمــرت  �لتي  �لعد�لة،  �أمــام 
تاأمني  �إىل  �لعمليات   ــذه  ه تــهــدف  �حلب�س،  ــن  ره
�أهم  �لقانونية،   غري  �ملمار�شات  �شتى  من  �ملو�طن 
�لتي  تلك  �شطيف  �شرطة  عاجلتها  �لتي  �لق�شايا 
ق�شايا  تليها  �لعمومي  بال�شيء  بامل�شا�س  �أ�شا�شا  تتعلق 
�مل�شا�س بالأ�شخا�س و بالأمـو�ل و�ملمتلكـات و �مل�شا�س 
جمال  �لن�شاطات  م�شت  كما   ، �لوطني  بالقت�شاد 
باملخـدر�ت  �ل�شرعي  غري  �لجتــار  جر�ئـم  حماربة 
و�ملوؤثر�ت �لعقلية ، حيث �شجلت خالل نف�س �لفرتة، 
�أودع  �شخ�شـا،   126 متابعة  مبوجبها  مت  ق�شيـة،   90
�ملــخــدر�ت  كمية  بلغت  فيمـا  �حلبـ�س،   21 منـهم 
�لكيف  مــادة  من  غر�ما   560 �لـــ  يناهز  ما  �ملحجوزة 
مهلو�شة  �أقـر��س   1005 من  �أكر  جانب  �إىل  �ملعالج 
�لعقلية، و تنا�شد  م�شالح  �ملوؤثر�ت  60 قارورة من  و 
�إىل  وتدعوه  �أخرى  مرة  �ملو�طن  �شطيف  ولية  �أمن 
م�شاحلها  متكن  كبرية  �أو  �شغرية  �أيــة  عن  �لتبليغ 
من كبح �لإجر�م وتوقيف �ملجرمني وذلك بالت�شال 
�لفئات  خمتلف  حلماية  �خلــ�ــشــر�ء  �لأرقــــام  عــرب 

�ل�شعيفة و�له�شة.
علجية عي�س
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