
تر�جـــع ��ستهـــالك �خلبــز �إىل 7 ماليني 
خبــــــــزة خـــــــــالل رم�ســـــــان

بعدما كان يقدر بـ 23 مليون خبزة يوميا
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 192 �إ�سابـــة و138 حالــــة �سفاء و6 وفيات جديدة خالل 24 �ساعـــة

�نت�ســـــــال جثث 4 �أطفال ق�ســـــو� غرقا يف بركــة مائيــــــة ببومرد��س 

اإلزامية ارتداء الكمامات على املواطنني فور توفرها بالعدد الكايف    

مقتل اأربعة اأ�شخا�ص من عائلة واحدة يف حادث مرور جنوب الأغواط

02

16

يف وقت اقرتح "الكال" 18 اأكتوبر تاريخا للدخول املدر�شي القادم

اأوت من  الثالث  الأ�شبوع  خالل  باجلامعات  التطبيقية  الدرو�ص  • ا�شتئناف 
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جلنــــة �لفتـوى تطالــب 
باالكتفاء بالتهاين عرب و�سائل 

�لتو��سل يف �لعيد 

جمعيات �أولياء �لتالميذ تر��سل رئي�س �جلمهورية الإلغاء "�لبيام"
16

حتذير من جعل زيارة الأقارب خالل العيد �شببا لنت�شار "كورونا"

الفطر باإخراج زكاة  الإ�شراع  الأئمة ت�شتعجل  • تن�شيقية 

�أمطار غزيرة على 
�ملناطق �ل�سمالية حتى 
يوم �لثالثاء �لقادم 

حملة تنظيف و��سعة ببلديات 
�ملقاطعة �الإد�رية �ملغري

غذ�ئية  �إعانة   200
�إ�سافية لفائدة �ملعـوزين 

بلدية و�دي �لعلندة

�سعود �ملياه �لقذرة يعكر 
يوميات �سكان حي 150 

م�سكنا بحي �خلفجي 

جمعية �لربكة للعمل 
�خلريي و�الإن�ساين توزع 
�ملعوزين على  قفة   200

�أ�سو�ت تطالب مديرية 
�ل�سحة وخلية متابعة 

كورونا باإعطاء �إح�ساء 
دقيق للعملية

ورقلة

الأغواط

اأدرار

�ص 06

�ص 06

�ص 06

�ص 05

�ص 05

خرب�ء مع تطبيق 
�قت�ساديــــة"  "عزلة 
مدرو�سة ومتفتحة على 
�ال�ستثمار�ت �الأجنبية 

يف ظل تراجع اأ�شعار النفط ب�شبب 
03اأزمة كورونا

 توجه نحو تشديد إجراءات الحجر الصحي أيام العيد

بعدما �سكلت حادثة وفاة طبيبة حامل و جنينها �سدمة كبرية

�جلز�ئر تفقد �أبرز �سهد�ء »�جلي�س �الأبي�س« يف مو�جهة »كورونا«

�لتحقيق يف ق�سية وفاة �لطبيبة 
�حلامل وعقوبات منتظرة للمخالفني
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02احلدث

تر�جع ��ستهالك �خلبز �إىل 7 ماليني خبزة خالل رم�سان

حممد علي 
-----------------

االحت��ادي��ة  رئ��ي�����س  ك�شف 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��خ��ب��ازي��ن عن 
يف  كبري"،  "تراجع  ت�شجيل 
اخلبز  مادة  وا�شتهالك  اإنتاج 
رم�شان  �شهر  ب��داي��ة  منذ 
على امل�شتوى الوطني، وذلك 
اجلامعية  املطاعم  غلق  بعد 
االأكل  وحم��الت  واملدر�شية 
تدابري  تطبيق  ج��راء  ال�رسيع 
�شمن  ال�����ش��ح��ي  احل��ج��ر 
تف�شي  جمابهة  اإج�����راءات 

فريو�س كورونا.
يف  قلفاط،  يو�شف  واأ�شار   
اإنتاج  كبري  ت��راج��ع  اأن  اإىل 
على  اخلبز  م��ادة  وا�شتهالك 
امل�����ش��ت��وى ال��وط��ن��ي خ��الل 
�شهر  م��ن  االأول  الن�شف 
مقارنة  ال�شنة،  هذه  ال�شيام 
م�شتدال  الفارطة،  بال�شنوات 
اأن  على  ي��دل  ميداين  مب�شح 
الذي  يوميا  اخلبز  اإنتاج  حجم 

رم�شان  �شهر  يف  ي�شتهلك 
الوطني تراجع  امل�شتوى  على 
يوميا  خبزة  مليون   23 من 
مقابل  املا�شية  ال�شنوات  يف 
7 ماليني خبزة يوميا �شجلت 
خالل االأ�شبوعني االأولني من 

رم�شان اجلاري.
هذا  �شبب  املعني  واأرج����ع 
الوبائي  الو�شع  اإىل  الرتاجع 
الذي تعي�شه البالد واإجراءات 
املفرو�شة  ال�شحي  احلجر 
املطاعم  غلق  اإىل  اأدت  والتي 
اجلامعية و املدر�شية و مطاعم 
ت�شتهلك  كانت  التي  الرحمة 

كميات كبرية من اخلبز.
اأن  ذات��ه،  املتحدث  واأ���ش��اف 
اخلبازين  من  باملائة   50 قرابة 
امل�شتوى  على  النا�شطني 
حمالتهم  اأغ��ل��ق��وا  الوطني 
رم�شان  �شهر  خالل  موؤقتا 
اخل�شائر  ب�شبب  ال��ك��رمي، 
امل�شجلة جراء ركود منتجاتهم 
تف�شي  �شل  يف  اخل��ب��ز  م��ن 
ف��ريو���س ك��ورون��ا وه��و ما 

يهددهم باالإفال�س.
قلفاط  اأ�شار  اأخرى،  جهة  من 
اإىل ت�شجيل تراجع يف ظاهرة 
تبذير اخلبز يف رم�شان وحتى 
ذلك  يف  م�شتدال  بفرتة،  قبله 
املواطن  �شلوك  يف  ب�"تغري 
اقتناء  ع��ن  ا�شتغنى  ال��ذي 
اخلبز من املخابز وحت�شريه يف 
اإجراءات  تطبيق  بعد  املنزل"، 

احلجر ال�شحي.
مب�شاكل  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا   
نبه  اخلبازين،  وان�شغاالت 
قلفاط اإىل تراجع عدد املخابز 
على امل�شتوى الوطني من 21 
اإىل   2015 �شنة  خمبزة  األف 
2017 و�شوال  �شنة  األف   14
اإىل 7200 خمبزة �شنة 2019 
باجلزائر  خمبزة   630 منها 

العا�شمة، م�شيفا اأن الظروف 
مهنة  ممار�شي  يعرفها  التي 
املخابز من ارتفاع اأعباء الغاز 
العمال  واأج���ور  والكهرباء 
اإىل انعدام  اإ�شافة  وال�رسائب 
اإىل  �شتوؤدي  الربح  هام�س 
زوال املخابز اأو تغيري ن�شاطها 
م�شتقبال يف حال عدم التكفل 

بان�شغاالتهم املهنية بجدية

بعدما كان يقدر بـ 23 مليون خبزة يوميا

تر�جع حجم �إنتاج و��ستهالك مادة �خلبز منذ بد�ية �سهر رم�سان، من 23 مليون خبزة يوميا يف �ل�سنو�ت �ملا�سية �إىل 7 ماليني خبزة يوميا 
�سجلت خالل �الأ�سبوعني �الأولني من رم�سان �جلاري.

�إلغاء دورة فيفري 
للتكوين   2021

�ملهني ب�سفة 
��ستثنائية

والتعليم  التكوين  وزارة  ق��ررت 
 ،2021 فيفري  دورة  اإلغاء  املهنيني 
ب�شفة ا�شتثنائية واأفاد بيان للوزارة 
ت��دارك  ���رسورة  “اأمام  الو�شية: 
التاأخر يف خمتلف التكوينات و بعد 
�شبط رزنامة اال�شتئناف التدريجي 

للتكوين املهني”.
“قررت  ذات���ه:  امل�شدر  واأ���ش��اف 
املهنيني  والتعليم  التكوين  وزارة 
وب�شفة ا�شتثنائية اإلغاء دورة فيفري 
″2021، لي�شرت�شل: “وهذا لتمكني 
املتمهنني  املرتب�شني،  من  عادوا  من 
الدورة  �شجلوا يف  التالميذ ومن  و 
الرئي�شية متابعة تكوينهم من جهة 
داخل  واالزدح��ام  ال�شغط  وتفادي 
جهة  من  التكوينية  املوؤ�ش�شات 

ق/واأخرى

�أقو�ل �لقن�سل �لعام للمغرب بوهر�ن:

زيادة �أ�سعار 
�لذهب

يف  م�شتوياته  الذهب،اأعلى  �شعر  بلغ 
تدهور  ب�شبب  اأ�شابيع،  ثالثة  اأكرث من 
الواليات  و  ال�شني  بني  العالقات 
ب��اأن  امل�شتثمرين  قلق  و  امل��ت��ح��دة، 
وقتا  �شي�شتغرق  العاملي  االقت�شاد 
الرتاجع  للتعايف من  املتوقع  اأطول من 
ربح  و  كورونا.  فريو�س  عن  الناجم 
الذهب يف املعامالت الفورية، ح�شب ما 
اأوردته االإذاعة الوطنية، 0.4 باملائة اإىل 
)االأون�شة(،  لالأوقية  دوالر   1735.67
�شابق،  وق��ت  يف  الم�����س،  اأن  بعد 
عند  اأفريل   23 منذ  م�شتوياته  اأعلى 
العقود  و�شعدت  دوالر.   1737.50
باملائة   0.3 للذهب  االآجلة  االأمريكية 
املعدن  مييل  و  دوالرا   1746.20 اإىل 
لل�شعود  عائدا،  يدر  الذي ال  النفي�س، 
اأ�شعار الفائدة وحني  يف ظل انخفا�س 

تزداد ال�شبابية االقت�شادية.
امل�شدر،  ذات  وف��ق  ال��ذه��ب،  ورب��ح 
االأ�شبوع، و ي�شتعد  باملائة هذا   2 نحو 
يف  اأ�شبوعي  مك�شب  اأك��ر  لتحقيق 
ثالثة اأ�شابيع، بدعم من موؤ�رسات على 
لفرتة  االقت�شادي  ال�شعف  ا�شتمرار 
طويلة خا�شة مع تنامي التوترات بني 

ق/والواليات املتحدة و ال�شني

�لهيئة �ملغاربية لل�سلم و�الأمن تندد بالت�سريحات �لتي التخدم �لتعاي�س �ملغاربي
واالأمن  لل�شلم  املغاربية  الهيئة  اأدانت 
ت�رسيحات  العربي،  املغرب  ب��دول 
املغربية  للمملكة  ال��ع��ام  القن�شل 
ت�رسفه  وا�شفة  اجلزائر،  �شد  بوهران 
�شارخا  خرقا  ويعد  امل�شوؤول  بغري 
اأن  موؤكدة  الدبلوما�شية،  لالأعراف 

ال�شعب اجلزائري لي�س عدو الأحد.
اأيوب  ال�شفري  الهيئة  رئي�س  وح�شب 
املغربي  القن�شل  تهجم  فاإن  ال�رسع، 
وو�شفها  اجل��زائ��ر  ع��ل��ى  امل��ج��اين 
»بالعدو« اأمر غري مقبول، الأنه ي�رسب 
واملحبة  االأخوة  اأوا�رس  احلائط  عر�س 
التي جتمع ال�شعبني اجلزائري واملغربي 
للتاريخ  نتاج  هي  والتى  ال�شقيقني، 
امل�شرتك ومتازج دماء �شعبينا وعالقات 
قرابة وم�شاهرة، وهو ح�شب ما �رسحه 
على  الهيئة  ت�شعى  ما  املتحدث  ذات 
اإحيائه وبعثه من جديد طيلة ال�شنوات 
اللقاءات  جملة  خالل  من  املا�شية، 

واالأعمال امل�شرتكة لبعث روح االحتاد 
املغاربي وو�شعه من جديد يف �شكته 
خدمة  م�شاره  ملوا�شلة  االأ�شلية 

لل�شعوب واالأجيال القادمة.
الليبي  ال�شاب  ال�رسع  اأيوب  ووا�شل 
املغاربي  وح�شه  بن�شاطه  املعروف 
دعائم  واإر�شاء  بعث  اأجل  من  العربي، 
االم  بلده  يف  �شواء  وامل�شاحلة  ال�شلم 
املغرب  دول  م�شتوى  على  اأو  ليبيا، 
االأعمال  جملة  خ��الل  من  العربي، 
الهيئات  خمتلف  مع  وامل�شاركات، 
هيئات  من  الر�شمية  وغري  الر�شمية 
الوقت  يف  “اأنه  امل���دين،   املجتمع 
القن�شل  من  �شدر  مبا  نندد  ال��ذي 
اأق��وال  من  املغربية  للمملكة  العام 
جمع  اأمام  منه  �شدرت  وت�رسيحات، 
من املحتجني من اأبناء بلده مقيمني يف 

مواقف  اأحيي  اجلزائر،  الثاين  وطنهم 
ال�شعب املغربي الذي ندد بكل اأطيافه 
بالت�رسيحات اخلطرية للقن�شل، �شواء 

املتواجدين ببلدهم الثاين اجلزائر”.
واالأمن  لل�شلم  املغاربية  الهيئة  رئي�س 
اأيوب  ال�شفري  العربي  املغرب  بدول 
تابعنا  لقد  قائال:”..  اأ�شاف  ال�رسع، 
وزارة  عليه  اأقدمت  ما  فخر  وكلنا 
اجلزائرية،من  اخل��ارج��ي��ة  ال�����ش��وؤون 
االأخوي  التوا�شل  بروح  العمل  خالل 
يف  املتمثل  ال��راق��ي،  والدبلوما�شي 
املغربية  ال�مملكة  �شفري  ا�شتدعاء 
الوزير  ال�شيد  ط��رف  م��ن  باجلزائر 
�شري بوقدوم، داعية يف ذلك اتخاذ 
تداعيات  اأي  لتفادي  املنا�شبة  التدابري 
الثنائية  العالقات  على  احلادث  لهذا 
ي�شيف  ذلك  اإىل  البلدين،اإ�شافة  بني 

ال�رسع اأننا يف الهيئة تابعنا بيان ممثلي 
و�شخ�شيات  اجلمعوية  احلركة  عن 
واملوقع  اجلزائر،  بغرب  وفنية  ثقافية 
من قبل رئي�س جمعية »الراديوز قادة 
بغور  وهران  جمعية  رئي�س  �شايف«، 
الدوليني  الالعبني  جانب  اإىل  مروان، 
بن  مغارية،  فو�شيل  بلومي،  خل�رس 
وفو�شي  مي�شابيح  علي  �شيخ،  زرقة 
حممد،  وحن�شال  الطيب  م���والي 
اآخرين، ف�شال عن  ون�شطاء جمعويني 
املواقف االخوية بني ال�شعبني من هاته 
توؤدي  �شوف  التي  الرعناء،  اخلرجة 
ال�شعبني  بني  التالحم  من  مزيد  اإىل 
كل  خاللهما  ومن  املغربي  اجلزائري 
�شعوب الوطن املغاربي وحلم الوحدة 
اليوم  ملحمة  �رسورة  اأ�شبحت  التي 

عماره بن عبد اللهقبل الغد.

�أمطار غزيرة على �ملناطق �ل�سمالية 
حتى يوم �لثالثاء �لقادم 

املناطق  مي�ّس  ن�شيط  جوي  ا�شطراب  دخول  اجلوية  االأر�شاد  م�شالح  ترتقب 
ملم.  30 ت�شل  بكميات  تكون غزيرة حمليا  باأمطار رعدية  ها  ليخ�شّ ال�شمالية 
غاية  اإىل  االأمطار  ت�شاقط  ا�شتمرار  اجلوية  لالأر�شاد  الوطني  الديوان  ويتوقع 
الثالثاء املقبل، مع انخفا�س يف احلرارة لترتاوح بني 15 و 20 درجة.هذا اال�شطراب 
اجلوي �شيم�ّس يف بداية ن�شاطه املناطق الغربية والو�شطى للوطن، حيث �شينتهي 
تيمو�شنت،  عني  تلم�شان،  التالية:وهران،  الواليات  ويخ�ّس  املقبل  االثنني  يوم 
مع�شكر، غليزان، النعامة، االأغواط، البّي�س، �شعيدة، ال�شلف، العا�شمة، تيبازة، 
وزو.لينتقل  وتيزي  اجللفة  املدية،  بومردا�س،  تي�شم�شيلت،  تيارت،  الدفلى،  عني 
هذا اال�شطراب اجلوي املح�شو�س اإىل �رسق البالد وهذا على كل من الواليات 
البواقي،  اأم  قاملة،  الطارف،  تب�شة، عنابة،  ب�شكرة، خن�شلة،  باتنة،  التالية:امل�شيلة، 

ق�شنطينة وجنوب والية �شطيف .
ق/و

�إلز�مية �رتد�ء �لكمامات على �ملو�طنني فور توفرها بالعدد �لكايف    

 192 �إ�سابة و6 وفيات جديدة خالل 24 �ساعة
واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
اإ�شابة   192 ت�شجيل  عــن  امل�شت�شفيات 
عدد  لريتفع  كــورونــا،  بــوبــاء  جــديــدة 
الإ�شابات اإىل 6821 حالة، عرب 48 ولية. 
الر�شمي  الناطق  فـــورار  جمال  وح�شب 
كورونا،  لفريو�ص  والر�شد  املتالعة  للجنة 
اإىل  ارتفع  الإجمايل  الإ�شابات  عدد  فاإن 

موؤكدة. حالة   6821
اإىل  الإجمايل  الوفيات  عدد  ارتفع  بينما 
 6 ت�شجيل  مت  بعدما  وفـــاة،  حالة   542
وفيات جديدة خالل 24 �شاعة الأخرية. 
جديدة  �شفاء  حالة   138 اإىل  بالإ�شافة 

لي�شل اجمايل حالت ال�شفاء اىل 3409.
اىل  اجلــزائــر  و�ــشــول  لتفادي  وبــاملــوازاة 
اأن  يرتقب  الإ�ــشــابــات  مــن  ثانية  موجة 
ي�شبح ارتداء الكمامة للوقاية من انت�شار 
فور  اإلزاميا   " امل�شتجد  كــورونــا  فريو�ص 

توفرها بالعدد الكايف عرب الوطن".
اإ�شالح  و  ال�شكان  و  ال�شحة  وزير  اأو�شح  و 
بوزيد  بن  الرحمان  عبد  امل�شت�شفيات، 
ب�شطيف على هام�ص زيارة قام بها رفقة 
وزيرة الت�شامن الوطني والأ�شرة و ق�شايا 
العائلي  املنزل  اإىل  كريكو  كوثر  املـــراأة، 
اأم�ص  توفت  التي  بودي�شة  وفاء  للطبيبة 
ال�شت�شفائية  العمومية  باملوؤ�ش�شة  الأول 
�شمال  كلم   27( الــكــبــرية  عــني  ببلدية 
بكوفيد19-،  اإ�شابتها  جــراء  �شطيف( 
توفريها  اأجل  من  حاليا  جار  " العمل  باأن 
على  الوطن  مناطق  عرب  الكايف  بالعدد 
غرار �شطيف و ب�شار و ال�شلف و ب�شكرة و 

البليدة و غريها " .
منذ  ت�شجيل  مت  فقد  الــوزيــر،  ح�شب  و 
يف  "نق�شا  ــص  ــريو� ــف ال انــتــ�ــشــار  بــدايــة 
عما  متوفرة  �شتكون  اأنها  غري  الكمامات 

نــداءه  ـــددا  جم الكايف"،  بــالــعــدد  قــريــب 
بالوعي  التحلي  بــ�ــشــرورة  للمواطنني 
ل�شيما  الحرتازية  بالإجراءات  والتقيد 
بن  اعترب   و  الكمامة.  بــارتــداء  تعلق  ما 
يف  الكمامة  ــداء  ارت اأن  باملنا�شبة،  بوزيد 
ال�شوارع و ال�شاحات العمومية هو " الو�شيلة 
و الطريقة الأ�شا�شية و احلاجز الذي مينع 
بني  العدوى  انتقال  و  الفريو�ص  انت�شار 

الأ�شخا�ص خالل املرحلة الراهنة" .
اإ�شالح  و  ال�شكان  و  ال�شحة  وزيــر  ذكــر  و 
الراهن  ال�شحي  "الو�شع  باأن  امل�شت�شفيات 
الإ�شابات  عــدد  حيث  من  �شواء  م�شتقر 
"ارتفاع  اأن  اإىل  م�شريا  الوفيات"،  عدد  اأو 
ـــادة عدد  ــاجت عــن زي حـــالت الإ�ــشــابــة ن
بلغ  الــذي  كوفيد19-  ت�شخي�ص  مــراكــز 

حاليا 26 مركزا عرب الوطن".
لوؤي ي



لوؤي ي
-------------------

تقدمي  م��ن  ب��د  اأن���ه ال  اخل���راء  اأو���ش��ح  و 
كيفيات  و  تفا�شيل  حول  اأكرث  تو�شيحات 
اإثرائها، يف  لغر�س  املتخذة  القرارات  تنفيذ 
يف  للمناق�شة  امل�رسوع  ن�س  عر�س  انتظار 

الرملان.
الدكتور  االقت�شادي  اخلبري  اأو���ش��ح  و 
يف  املتخذة  ال��ق��رارات  اأن  نا�رس  �شليمان 
املالية  لقانون  التمهيدي  امل�رسوع  اط��ار 
وتفر�شها  "عادية"   2020 التكميلي 
البالد،  بها  متر  التي  االقت�شادية  الظروف 
التف�شيلي  النظام  اإلغاء  بقرار  رحب  حيث 
ال�شترياد جمموعات SKD/CKD لرتكيب 
ال�شيارات  لوكالء  والرتخي�س  ال�شيارات، 
اجلديدة،  ال�شياحية  املركبات  با�شترياد 

باعتباره ا�شتجابة لالحتياجات الوطنية.
لقرار رفع معدل االقتطاع من  بالن�شبة  اأما 
بعقود  العاملة  االأجنبية  لل�رسكات  امل�شدر 
باملئة   24 من  اجل��زائ��ر  يف  خدمات  ت��اأدي��ة 
فتح  على  ت�شجيعها  بهدف  باملئة،   30 اإىل 
مكاتب باجلزائر، اأكد الدكتور نا�رس اأنه قرار 
االأجانب  امل�شتثمرين  يحفز  و  �شجاع"  "جد 
للتواجد واال�شتثمار ب�شفة دائمة يف اجلزائر 

و اخلو�س يف ا�شتثمارات اأكر.
عدم  اأخ���رى  جهة  م��ن  ال��دك��ت��ور  وانتقد 
يوؤدي  الذي  االأمر  الت�رسيع  يف  اال�شتقرار 
ما  رغ��م  االأج��ن��ب��ي،  امل�شتثمر  نفور  اإىل 
من  االأخرية  التنظيمية  االإجراءات  ت�شمنته 

تفا�شيل قد تكون اأكرث ت�شجيعا لال�شتثمار 
ال�شفعة  حق  اإلغاء  غ��رار  على  االأجنبي  
وا�شتبداله بالرتخي�س امل�شبق لال�شتثمارات 
اإىل  باللجوء  اإلزامية متويلها  واإلغاء  االأجنبية 
اإعادة  قرار  جانب  اإىل  املحلية،  التمويالت 
النظر يف قاعدة 49/51 با�شتثناء القطاعات 
االإ�شرتاتيجية واأن�شطة �رساء و بيع املنتجات.

اأن  ال��دك��ت��ور يف ه��ذا اجل��ان��ب  واأو���ش��ح 
يف  مهم  عامل  الت�رسيعي  "اال�شتقرار 
يحفز  و  اخلارجية  اال�شتثمارات  ا�شتقطاب 
اإطالق  و  القدوم  على  االأجنبي  املتعامل 

ا�شتثماراته " .
الدخل  باإلغاء ال�رسيبة على  اأما فيما يتعلق 
رئي�س  برنامج  يف  ج��اءت  التي  االإجمايل 
�رسورة  نا�رس  �شليمان  اأك��د  اجلمهورية، 
يتم حت�شني و�شعية  اآلياتها بحيث ال  حتديد 
القرار  يكون  او  اأخ��رى  ح�شاب  على  فئة 
تكون  العمال  من  معينة  لفئات  اإجحافا 
دج،  األ��ف   30 من  بقليل  اأعلى  تتقا�شى 
االأقل  العمال  وتت�شاوى فيما بعد مع فئات 
اأن  م��رزا  الرتب،  اأو  الت�شنيف  يف  منها 
اخلراء بحاجة اإىل تو�شيحات يف هذا اجلانب 

قد  تكون  التي  املخت�شة  اجلهات  من طرف 
در�شت املو�شوع بدقة.

اأما الدكتور يف االقت�شاد القيا�شي والع�شو 
باملجل�س  وامليزانية  املالية  بلجنة  ال�شابق 
ال�شعبي الوطني بن يحي بودايل، فريى اأنه 
" ال بد يف مثل هذا الظرف من و�شع منوذج 
اخل�شو�شيات  االعتبار  يف  ياأخذ  اقت�شادي 
والب�رسية  املادية  الوطنية  واالإمكانيات 
املدى  طويلة  اقت�شادية  خطط  و�شع  مع 
الإجناح  املالئم  الت�رسيعي  اال�شتقرار  توفر 

امل�شاريع" .

وح�شب بودايل فاإنه ال بد من تطبيق "عزلة 
منوذج  على  تعتمد  مدرو�شة  اقت�شادية" 
اال�شتثمارات  جزائري بحت ومتفتحة على 
ظل  يف  �شيما  الوقت،  نف�س  يف  االأجنبية 
كورونا.  اأزمة  ب�شبب  النفط  اأ�شعار  تراجع 
وبالعودة اإىل قرارات جمل�س الوزراء املتعلقة 
بامل�رسوع التمهيدي لقانون املالية التكميلي 
2020، اأكد  بودايل اأنها "تتما�شى مع الواقع 
احلالية"  ال�شحية  بالو�شعية  ومرتبطة 
العاملي  االقت�شادي  النمو  على  اأثرت  التي 
"احلفاظ على  عموما.واالهم، ح�شب بودايل 
انعكا�شات  تقلي�س  و  الب�رسي  العن�رس 
الوطني،  االقت�شاد  على  ال�شحية  االأزمة 
للوباء  املقرتحة  باحللول  املرتبطة  امل�شالح  و 
)..( االآن البد من تركيز اجلهود حول ق�شية 
تراجع  اأزمة  و  ال�شحية  االأزمة  من  اخلروج 
اأ�شعار النفط ".و بخ�شو�س حت�شني القدرة 
ال�رسائية للمواطنني قال بودايل ان "امل�شاألة 
مرتبطة اأ�شا�شا يرتاجع قيمة الدينار، مقابل 
االإج��راءات  اأن  مرزا  الدوالر"،  و  اليورو 
املتخذة بالن�شبة لالأجور "لن حت�شن مبا�رسة 

القدرة ال�رسائية".
االأهمية  منح  �رسورة  اإىل  املتحدث  لفت  و 
والتي  املتو�شطة  ال�شناعات  املجال  لفتح 
وروؤو���س  كبرية  ا�شتثمارات  تتطلب  ال 
اأموال �شخمة اإىل جانب ت�شجيع اال�شتثمار 
االجنبي ، حيث اأ�شاف قائال : "نطالب باإخراج 
اجلزائر من التبعية �شيما فيما يخ�س الغذاء 

و الدواء لتفادي امل�شاومات االأجنبية".

و  ال�شكان  و  ال�شحة  وزي��ر  اأم�س  اأك��د 
عبد  الروفي�شور  امل�شت�شفيات  اإ�شالح 
مقر  اإىل  تنقله  خالل  بوزيد  بن  الرحمان 
الواجب  �شهيدة  الفقيدة  عائلة  م�شكن 
الكبرية  بعني  بودي�شة"  "وفاء  الدكتورة 
العام لوزارة  العزاء تكليف املفت�س  لتقدمي 
ال�شحة بفتح حتقيق، و معرفة الدافع الذي 

جعل هذه الطبيبة تعمل رغم اأنها حامل.
االإط��ار  ه��ذا  يف  التعليمات  اأّن  علما   
لهذا  و  احلوامل،  الن�شاء  بت�رسيح  وا�شحة 
العمل،  على  اأرغمت  اأنها  فعال  تاأكد  اإذا 
املن�شو�س  العقابية  االإجراءات  ف�شتتخذ 
ب�رسامة  و  ال�شاأن  هذا  يف  قانونا  عليها 
الطبيبة  مل��ن��زل  زي��ارت��ه  خ��الل  ت��ام��ة.و 
بودي�شة،  وفاء  كورونا،  بفريو�س  املتوفاة 
اأ�شار بن بوزيد اأن رئي�س  بوالية �شطيف، 
الت�شامن  وزي��رة  مع  كلفه  اجلمهورية 
الفقيدة،  الأه��ل  اخلال�شة  التعازي  لنقل 
عيد  اأيام  ال�شامل  احلجر  حول  حديثه  ويف 
اأن هذا  اأفاد وزير ال�شحة  الفطر و اخلتان، 
موؤكدا  اجلمهورية،  رئي�س  �شالحيات  من 
�شدد  ال�شاأن.و  هذا  اجلديد يف  �شيكون  اأنه 
بن بوزيد على �رسورة و�شع الكمامات، 
يف  كافية  �شتكون  االأع��داد  اأن  مطمئنا 
اجلزائريني.وكان  لكل  العاجل  القريب 
ال�شحة  وزير  ك�شف  قد  ال�شحة  وزير 
قد ك�شف اأم�س االأول عن تاأجيل عمليات 
مع  تتزامن  ما  عادة  التي  اجلماعي  اخلتان 
ليلة القدر تفاديا لتف�شي داء كورونا اأكرث.
اعتادوا  اجلزائريني  اإن  بوزيد  بن  وق��ال 

يف  اأوالده���م  ختان  على  القدر  ليلة  يف 
ممكن  غ��ري  ذل��ك  اأن  اإال  امل�شت�شفيات، 
كورونا.و�رسح   جائحة  ب�شبب  املرة  هذه 
العائالت  اإق��دام  ب��اأن  لل�شحافة  الوزير 
نوعا  يخلق  اأوالدهم  ختان  على  اجلزائرية 
اأفراد  واأن  خ�شو�شا  والقلق،  البلبلة  من 
امل�شت�شفى ما  اإىل  ينتقلون جماعيا  العائلة 
تقرر  لذلك  �شحتهم  على  خطرا   ي�شكل 
يف  اجلماعي  اخلتان  منع  ر�شمية  وب�شفة 

امل�شت�شفيات.
يف  للمر�شى  ال��زي��ارات  بخ�شو�س  و 
املبارك،  الفطر  عيد  اأي��ام  امل�شت�شفيات 
زي��ارات  باتا  منعا  مينع  اأن��ه  الوزير  قال 
املبارك من طرف  الفطر  ايام عيد  املر�شى 
اأن  اجلمعيات.م�شيفا  وحتى  املواطنني 
املر�شى  �شحة  على  خطرا  ي�شكل  ذلك 
الكمامات  ارتداء  العائالت.وعن  واأفراد 
بارتدائها كو�شيلة  العلمية  اللجنة  اأو�شت 
ملكافحة  الوطنية  االإ�شرتاتيجية  لتعزيز 
هذا الوباء واحلفاظ على النتائج االإيجابية 
من  االأخ��رية.و  االآونة  خالل  حتققت  التي 
بوزيد  بن  الروف�شور  ذكر  املنطلق  هذا 
الوزير  راأ�شها  وعلى  قررت  احلكومة  اأن 
ال�شوق  متوين  ج��راد  العزيز  عبد  االأول، 
كمامة  ماليني   7 ب�  اأ�شبوعيا  الوطنية 
على  املواطنني  متناول  يف  �شتو�شع 
يكون  اأن  على  ال�شيدليات  م�شتوى 
يف  املواطنني  كل  على  اإلزاميا  ارتدائها 

االأماكن العمومية و اأماكن العمل.
لوؤي ي

�لتحقيق يف ق�سية وفاة �لطبيبة �حلامل 
وعقوبات منتظرة للمخالفني

�أزمة كورونا ب�سبب  �لنفط  �أ�سعار  يف ظل تر�جع 

خرب�ء مع تطبيق "عزلة �قت�سادية" مدرو�سة ومتفتحة على �ال�ستثمار�ت �الأجنبية 
دعا خرب�ء يف �القت�ساد بعد �الإجر�ء�ت �ملتخذة يف �إطار �مل�سروع �لتمهيدي لقانون �ملالية �لتكميلي ل�سنة 2020 تطبيق "عزلة �قت�سادية" مدرو�سة تعتمد على منوذج جز�ئري بحت و متفتحة 

على �ال�ستثمار�ت �الأجنبية يف نف�س �لوقت، �سيما يف ظل تر�جع �أ�سعار �لنفط ب�سبب �أزمة كورونا.
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جراء  حامل  طبيبة  وف��اة  حادثة  اأدم��ت 
قلوب  ك��ورون��ا،  بفريو�س  اإ�شابتها 
غ�شبهم  عن  ع��روا  الذين  اجلزائريني 
فتح  ال�شحة  وزارة  اأعلنت  فيما  العارم 

حتقيق مبالب�شات الواقعة.
الكبرية”  “عني  بلدية  �شيعت  اأم�س  واأول 
بودي�شة،  وفاء  الطبيبة  جنازة  ب�شطيف 
وفاتها  اإث��ر  الثامن،  ال�شهر  يف  احلامل 
بودي�شة  وك��ان��ت  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
“راأ�س  م�شت�شفى  يف  تعمل  عاما(   28(
خر  بوعريريج.و�شكل  ببرج  الوادي” 
اأثرها  ظهر  �شدمة  بودي�شة  الطبيبة  وفاة 
حيث  االجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على 
الفقيدة،  مع  تعاطفهم  عن  مواطنون  عر 
وغ�شبهم اإزاء احلادثة.وتداول رواد مواقع 
للطبيبة  اإلكرتونية  حمادثة  التوا�شل 
اأن  فيها  ك�شفت  زمالئها،  مع  بودي�شة 
“طبيب العمل وبالرغم من ظهور نتيجة 

بالفريو�س(،  )م�شابة  اإيجابية  فح�شها 
حجرها”.وقالت  يتم  اأن  رف�س  لكنه 
املحادثة  عنها يف  نقل  ما  وفق  الطبيبة 
ال�شهر  يف  ح��ام��ل  “اأنا  امل��ت��داول��ة: 
اأجريت  وقد  ي�رسحوين  مل  و  الثامن، 
اإيجابية”.و  والنتيجة  مرتني  الفح�س 
اأول  فكرة..  “على  قائلة:  ا�شتطردت 
طبيب  هو  االإجازة  منحي  رف�س  واحد 
تنادي”.من  مل��ن  حياة  ال  و  العمل، 
النائب  خالف،  بن  خل�رس  طالب  جانبه، 
جبهة  عن  الوطني  ال�شعبي  باملجل�س 
بفتح  ال�شحة،  وزارة  والتنمية  العدالة 
الطبيبة. وف��اة  مالب�شات  يف  حتقيق 
ن�رسها  ر�شالة  يف  خالف”  “بن  وقال 
“نتقدم  “في�شبوك”:  على  �شفحته  عر 
فتح حتقيق  اأجل  من  املرا�شلة  بهذه  اإليكم 
الطبيبة  وف��اة  مالب�شات  يف  م�شتعجل 
انتباه  لفتت  “مرارا  بودي�شة”.واأ�شاف: 
من  اإعفائها  اأج��ل  من  امل�شت�شفى  اإدارة 
العمل خالل هذه الفرتة، تطبيقا للمر�شوم 
العمل  من  احلوامل  يعفي  الذي  الرئا�شي 
اأن  “اإال  وتابع:  اجلائحة”.  هذه  فرتة  خالل 
رف�شا  العمل  طبيب  و  امل�شت�شفى  اإدارة 
ذلك، ورف�شا حتى منحها اإجازة مر�شية، 
ما كلفها حياتها و جنينها اأمام اال�شتهتار 
اأعلن  ذلك،  اإثر  وعلى  االإن�شانية”.  وعدم 
بوزيد،  بن  الرحمن  عبد  ال�شحة  وزير 
الطبيبة.  وفاة  ق�شية  يف  حتقيق  فتح  عن 
“راأ�س  م�شت�شفى  اإدارة  قالت  املقابل  يف 
“الطبيبة  اإن  بوعريريج  برج  يف  الوادي” 
يوم  كورونا  بفريو�س  اإ�شابتها  تاأكدت 

12 ماي اجلاري من طرف معهد با�شتور 
ووافتها املنية اجلمعة”. و اأ�شافت االإدارة 
اأن  “في�شبوك”  على  ن�رسته  بيان  يف 
راأ�س  مب�شت�شفى  تعمل  كانت  “الطبيبة 
و  عمل  يومني  التناوب  بنظام  ال��وادي 
�شكناها عن  مقر  لبعد  نظرا  راحة  يومني 
العمل”. و اأردفت اأن “الراحلة كانت تعمل 
مب�شلحة اال�شتعجاالت اجلراحية بناء على 
تغيري  عليها  االإدارة  اقرتاح  رغم  طلبها، 
من�شب العمل اإىل م�شلحة طب االأطفال 

اأو م�شلحة حديثي الوالدة”.
“مل  الطبيبة  اأن  امل�شت�شفى  اإدارة  وتابعت 
كورونا  فريو�س  مر�شى  مع  تتعامل 
م�شلحة  على  حتتوي  ال  امل�شت�شفى  الأن 
حياتها  تعري�س  ميكن  وال  ب��ه،  خا�شة 
و  بها”.  املعمول  للقوانني  وفقا  للخطر 
عدد  حول  ر�شمية  اإح�شائيات  توجد  ال 
الوفيات بكورونا و�شط موظفي ال�شحة 
اأعلنت  املا�شي،  مار�س   30 باجلزائر. ويف 
اأحمد  الروفي�شور  وفاة  عن  ال�شلطات 
مب�شت�شفى  اجلراحة  ق�شم  رئي�س  املهدي، 
البليدة  والية  يف  اجلامعي  فانون"  "فرانز 
انتقال  بعد  بالفريو�س،  باإ�شابته  متاأثراً 
ويعد  مر�شاه.  اأح��د  من  اإليه  ال��ع��دوى 
و  اأ�شهر  من  مهدي  اأحمد  الروفي�شور 

اأبرز االأطباء اجلراحني اجلزائريني.  
و  اأط��ب��اء  م��ن  العديد  اجل��زائ��ر  وف��ق��دت 
اإ�شعاف،  �شيارات  �شائقي  و  ممر�شني 
اأغلب  �شجلت  و  بالعدوى،  اإ�شابتهم  بعد 
الوفيات و�شط الطواقم الطبية يف والية 
البليدة.                                       لوؤي ي

�جلز�ئر تفقد �أبرز �سهد�ء "�جلي�س �الأبي�س" يف مو�جهة "كورونا"
 توجه نحو ت�سديد �إجر�ء�ت �حلجر �ل�سحي �أيام �لعيدبعدما �سكلت حادثة وفاة طبيبة حامل وجنينها �سدمة كبرية
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04احلدث

تن�سيقية �الأئمة ت�ستعجل �الإ�سر�ع 
باإخر�ج زكاة �لفطر

لوؤي ي
----------

ت�رسيحات  يف  حجيمي  جلول  وق��ال 
ن��داء  وج��ه��وا  االأئ��م��ة  اإن  �شحفية 
التوا�شل  م��واق��ع  ع��ر  للجزائريني 
اإخراج  على  حثهم  بهدف  االجتماعي، 

وجود  ظل  يف  اأوانها  قبل  الفطر  زكاة 
عائالت تاأثر دخلها ب�شفة كبرية ب�شبب 
االأئمة  تن�شيقية  رئي�س  الوباء.واأو�شح 
الفطر  زكاة  اأن  "كما  ذاته  ال�شياق  يف 
غري  حمدودة  املالية  قيمتها  كانت  واإن 
اأنواع  من  نوع  حتقيق  يف  ت�شاهم  اأنها 

اجلزائريني"،  بني  االجتماعي  التكافل 
وتعليق  امل�شاجد  غلق  اأن  اإىل  م�شريا 
حت�شي�س  من  �شعب  اجلماعة  �شالة 
وقتها  قبل  اإخراجها  باأهمية  النا�س 
قبل  اأيام  بثالثة  املالكية  لدى  املعروف 
الزكاة  اإن  املتحدث  نف�س  العيد.وتابع 
وا�شطة  دون  �شتكون  ال�شنة  ه��ذه 

م�شتوى  على  املوجود  الزكاة  �شندوق 
الوباء،  ب�شبب  اأغلقت  التي  امل�شاجد 
دينار    120 مبلغ  ت�شليم  فاإن  وعليه 
الذي حدد يف وقت �شابق من قبل جلنة 
االإفتاء �شيكون مبا�رسة لالأ�رس املحتاجة 
االآلية  ه��ذه  ب��اأن  م�رسحا  واملقربون 
�شتكون ب�شفة ا�شتثنائية.جتدر االإ�شارة 

اإىل اأن جلنة الفتوى على م�شتوى وزارة 
ال�شوؤون الدينية اأ�شدرت بيانا يف وقت 
الفطر  زكاة  اإخراج  فيه  اأجازت  �شابق 
رم�شان  �شهر  بداية  مع  ال�شنة  لهذه 
التي  االأزمة  ب�شبب  ا�شتثنائيا  املبارك 
تف�شي  ب�شبب  والعامل  اجلزائر  ت�رسب 

وباء كورونا امل�شتجد.

يف ند�ء �ىل �جلز�ئريني لت�سليمها لالأُ�سر �ملتاأثرة باإجر�ء�ت �حلجر  

�لرئي�س تبون يو��سل �سل�سلة �لتغيري�ت بوز�رة �لدفاع

تعيني �لعقيد عا�سور بوقرة على ر�أ�س �لق�ساء �لع�سكري

يف حتذير جديد دعت �ىل �ال�ستعد�د ملوجة ثانية من �ال�سابات بكورونا

�ل�سحي �حلجر  قيود  تخفيف  من  �خلطر  ناقو�س  �لعاملية" تدق  "�ل�سحة 

الوطني  الدفاع  وزير  اجلمهورية  رئي�س  اأنهى 
املجيد  عبد  امل�شلحة،  للقوات  االأعلى  القائد 
بوزارة  الع�شكري  الق�شاء  مدير  مهام  تبون، 
الدفاع الوطني اللواء عمار بو�شي�س، يف حني 
على  له  خلفا  بوقرة  عا�شور  العقيد  تعيني  مت 
اأكده العدد االأخري من  راأ�س القطاع ح�شب ما 

اجلريدة الر�شمية.
الوطني  الدفاع  وزير  اجلمهورية  رئي�س  عنّي 
املجيد  عبد  امل�شلحة،  للقوات  االأعلى  القائد 
للق�شاء  مديرا  عا�شور،  بوقرة  العقيد  تبون، 
الذي  بو�شي�س  عمار  للواء  خلفا  الع�شكري 
من  االأخري  العدد  حمل  حيث  مهامه،  اإنهاء  مت 

رئا�شي  مر�شوم  مبوجب  اأنه  الر�شمية،  اجلريدة 
رئي�س  اأن��ه��ى   2020 م��اي   10 يف  م���وؤرخ 
اجلمهورية، عبد املجيد تبون، مهام اللواء عمار 
الع�شكري  للق�شاء  مديرا  ب�شفته  بو�شي�س 
مر�شوم  مبوجب  و  الوطني،  الدفاع  ب��وزارة 
ماي  �شهر  من  العا�رس  بتاريخ  �شدر  رئا�شي 
بوقرة  عا�شور  العقيد  تعيني  مت  فقد  اجل��اري، 

ب�شفته مديرا للق�شاء الع�شكري.
تعيني  من  اأ�شابيع  بعد  التغيريات  هذه  تاأتي   
رئي�س اجلمهورية العميد عبد الغاين را�شدي 
مديرا عاما لالأمن الداخلي، ح�شبما اأورده بيان 
عني  قد  الرئي�س  وكان  اجلمهورية،  لرئا�شة 

اللواء عبد الغاين را�شدي يف 13 اأفريل اجلاري، 
مديرا عاما لالأمن الداخلي بالنيابة خلفا للعميد 
وا�شيني بوعزة، �شبقتها تغيريات على القيادة 
�شل�شلة  بعد  ال�شعبي  الوطني  للجي�س  العليا 
املنا�شب  خمتلف  عرفتها  التي  التغيريات  من 
عبد  اجلمهورية،  رئي�س  عني  حيث  االإداري��ة، 
املجيد تبون، اللواء عمار عثامنية قائدا للقوات 
املعني  �شنقريحة  ال�شعيد  للواء  خلفا  الرية، 
يف  بالنيابة،  اجلي�س  اأرك��ان  قيادة  راأ�س  على 
حني عني اللواء نور الدين حمبلي قائدا للناحية 

الع�شكرية اخلام�شة.          
           ق/و

من  العديد  رفع  وبعد  �شادم  جديد  حتذير  يف 
اإج��راءات  وتخفيف  القيود  االأوروب��ي��ة  ال��دول 
مواجهة  اأجل  من  �شابقا  فر�شت  التي  احلظر 
ال�شحة  منظمة  قالت  امل�شتجد،  الفريو�س 
االأوروب��ي��ة  ال��دول  على  يجب  اإن��ه  العاملية، 
االإ�شابات  من  قاتلة  ثانية  ملوجة  ت�شتعد  اأن 

بفريو�س كورونا، الأن الوباء مل ينته بعد.
ووجه املدير االإقليمي للمنظمة يف اأوروبا هانز 

كلوغ، حتذيرا �شارخا اإىل البلدان التي بداأت يف 
تخفيف قيود االإغالق، قائال اإن الوقت االآن هو 

"وقت التح�شري، ولي�س االحتفال".
تقع  االأوروب��ي  التف�شي  ب��وؤرة  اأن  من  وح��ذر 
يف  احلاالت  عدد  ارتفاع  مع  ال�رسق،  يف  االآن 
وكازاخ�شتان.  وبيالرو�شيا  واأوكرانيا  رو�شيا 
تعزيز  يف  الدول  تبداأ  اأن  �رسورة  على  و�شدد 
اأنظمة ال�شحة العامة وكذلك بناء القدرات يف 

امل�شت�شفيات والرعاية االأولية ووحدات العناية 
�شنغافورة  مثل  "دوال  اأن  واأ�شاف  املركزة. 
واليابان فهمت يف وقت مبكر اأن هذا لي�س وقتا 
تفعله  ما  وهذا  التح�شري،  وقت  اإنه  لالحتفال، 
املوجة  اأن  اال�شكندنافية". كما حذر من  الدول 
تتزامن  اأن  وميكن  مزدوجة  تكون  قد  الثانية 
كاالإنفلونزا  اأخرى،  معدية  اأمرا�س  تف�شي  مع 
املو�شمية اأو احل�شبة.                           لوؤي.ي

طالب رئي�س �لتن�سقية �لوطنية لالأئمة، "جلول حجيمي" �جلز�ئريني ب�سرورة �مل�سارعة يف �إخر�ج زكاة �لفطر، و 
ت�سليمها لالأُ�سر �ملحتاجة �لتي تاأثرت باإجر�ء�ت �حلجر �ل�سحي، موؤكد� �أن �لظرف �ال�ستثنائي �لناجت عن �لوباء 

يفر�س �إخر�ج زكاة �لفطر قبل وقتها وت�سليمها مبا�سرة للمحتاجني دون و�ساطة �سندوق �لزكاة.

جلنة �لفتوى تدعو �إىل �الكتفاء بالتهاين عرب و�سائل �لتو��سل �حلديثة  

حتذير من جعل زيارة �الأقارب خالل 
�لعيد �سببا النت�سار "كورونا"

يف ر�سالة تلقاها روؤ�ساء �لندو�ت �جلهوية ومديري �ملوؤ�س�سات �جلامعية

��ستئناف �لدرو�س �لتطبيقية باجلامعات 
خالل �الأ�سبوع �لثالث من �أوت

الوقائية  باالإجراءات  التقيد  اإىل �رسورة  الوزارية للفتوى  اللجنة  دعت 
للحد من انت�شار فريو�س كورونا  خالل يومي عيد الفطرة،كما حذرت 
اللجنة من جعل املغافرة وزيارة االأقارب و�شلة االأرحام �شببا يف انت�شار 
للفتوى  الوزارية  للجنة  بيان  امل�شتجد.وح�شب  التاجي  الفريو�س  هذا 
عقب اجتماعها اأم�س مبقر الوزارة فقد اكدت  على اأن التهاين واملغافرة 
بعيد الفطر الذي �شيمر يف اأجواء ا�شتثنائية هذه ال�شنة يجب اأن تكون 
بو�شائل االإت�شال احلديثة،خا�شة واأن �شالة العيد �شت�شلى يف املنازل 
ولي�س يف امل�شاجد.كما دعت ذات اللجنة اإىل �رسورة تفادي الزيارات 
لعدد  واملنازل  البيوت  يف  والتجمعات  االجتماعي  والتقارب  العائلية 
كبري من االأفراد، ودعت اإىل جتنب امل�شافحة.و طلبت اللجنة من ال�شعب 
اجلزائري ب�رسورة تفادي التنقالت غري ال�رسورية على غرار اجلنائز و 
الوالئم كما دعتهم اأي�شا اإىل �رسورة  تاأجيل عمليات اخلتان اإىل ما بعد 

اأن يرفع الله علينا  هذا الوباء الذي ا�شاب اجلزائر والعامل ككل.
لوؤي ي

العودة  اأن  �شيتور،  الدين  �شم�س  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزير  ك�شف 
اإىل اجلامعات وموا�شلة الدرو�س التطبيقية واملحا�رسات ب�شفة عادية �شيكون 
خالل االأ�شبوع الثالث من �شهر اأوت القادم .واأ�شاف الوزير يف الر�شالة التي 
وجهها لروؤ�شاء الندوات اجلهوية ومديري املوؤ�ش�شات اجلامعية، اأنه نظرا لتاأجيل 
لطلبة  بالن�شبة  اأكتوبر2020   �شهر  غاية  اإىل   2020-2021 اجلامعي  الدخول  
حلاملي  بالن�شبة   2020 نوفمر  �شهر  منت�شف  واىل  فوق   فما  الثانية  ال�شنة 
الفرق  مع  بالتن�شيق  اجلامعية  املوؤ�ش�شات  روؤ�شاء  فاإن  اجلدد،  البكالوريا  �شهادة 
الن�شاطات  موا�شلة  على  لل�شهر  مدعوون   العلمية  واملجال�س  البيداغوجية 
اإىل  العودة  انتظار  يف  اأكرث  وتعزيزه  فيها  �رسع  الذي  اخلط  عر  البيداغوجية 
منط التعليم احل�شوري مبجرد حت�شن الو�شعية ال�شحية.واأ�شاف الوزير اأنه يف 
الثالث  االأ�شبوع  البيداغوجية ح�شوريا يف  الن�شاطات  فاإن عودة  احلاالت،  كل 
الرامج  اجناز  يتم  اأن  يجب  كما  تقدير،   اأق�شى  على   2020 اأوت  �شهر  من 
املعتادة واإمتام جلان مداوالت نهاية  التقييمية  البيداغوجية و�شمان االختبارات 
ال�شنة.وقال الوزير يف ر�شالته اأن الو�شعية ال�شحية التي متر بها البالد فر�شت 
التعليم  موؤ�ش�شات  يف  ح�شوريا  البيداغوجية  للن�شاطات  املوؤقت  التعليق 
عر  وذلك  بعد  عن  التعليم  ملوا�شلة  اللجوء  مت  ذلك  واإثر  العاليني،  والتكوين 
من�شات بيداغوجية خم�ش�شة� باالإ�شافة اإىل ر�شائل رقمية لالت�شال.واأ�شاف 
للطلبة  التدريجي  االختبار واالنخراط  االأ�شاتذة يف دعم هذا  �شاهم جتند  "لقد 
ملوؤ�ش�شات  البيداغوجية  الن�شاطات  ا�شتمرارية  يف  التعليمي  النمط  هذا  يف 
التعليم  والتكوين العاليني، وعليه يجب تدعيم هذا اجلهد بغر�س اختتام ال�شنة 
اجلامعية 2020-2019  يف ظروف مقبولة يف كنف احرتام املعايري البيداغوجية 
ومراعاة الو�شعية ال�شحية اال�شتثنائية التي نعي�شها، يف هذا ال�شدد فاإن الفرق 
البيداغوجية  واملجال�س العلمية دورا حموريا يف التن�شيق واملتابعة البيداغوجية 

وكذا امل�شادقة على حمتوى التعليم العايل.
لوؤي ي

�ل�سلطات �لعمومية �أح�ست 560 �ألف �سكن ه�س على �مل�ستوى �لوطني

�له�س �ل�سكن  على  للق�ساء  مالية  �إعانة  �ألف  و170  �سكنية  وحدة  �ألف   380
املدينة،  و  والعمران  ال�شكن  وزي��ر  ك�شفت 
كمال نا�رسي، عن اإطالق ال�شلطات العمومية 
ب�شيغة  �شكنية  األف وحدة   380 ي�شم  برنامج 
اإىل  اإ�شافة  "�شو�شيال"  االإيجاري  العمومي 
170 األف اإعانة مالية موجهة للرتميم، ومت ذلك 
اله�شة  ال�شكنات  اإح�شاء  عملية  بعد  مبا�رسة 
 560 اإح�شاء  عن  اأ�شفرت  والتي   2007 �شنة 

األف �شكن ه�س على امل�شتوى الوطني.
كمال  املدينة  و  العمران  و  ال�شكن   وزير  اأكد 
نا�رسي، اأن امل�شاريع ال�شكنية اجلديدة �شت�شمم 
بطريقة تراعي متطلبات فئة ذوي االحتياجات 
�شوؤال  على  رده  -خ��الل  مو�شحا  اخلا�شة، 
للنائب  الوطني  ال�شعبي  باملجل�س  �شفوي 
�شمري زيبو�س حول حقوق هذه الفئة يف جمال 
اجلديدة  امل�شاريع  كل  اأن  العمران-  و  ال�شكن 
تاأخذ  اجلديدة  العمرانية  التخطيطات  وكل 
اخلا�شة  القوانني  جاء يف  ما  االعتبار كل  بعني 
اأنه  غري  اخلا�شة،  االحتياجات  ذوي  بحقوق 

اعرتف بان قطاعه اأمام �شوط كبري يجب قطعه 
يف هذا املجال على م�شتوى االحياء و املن�شاآت 
القاعدية القدمية، متعهدا بتقدمي اجلهود الالزمة 

حلل هذه املع�شلة ب�شفة عامة.
فوزية  للنائب  ل�شوؤال  رده  يف  الوزير  لفت  و 
احلرة  الدميقراطية  اجلبهة  حزب  عن  طهراوي 
اأن  اإىل  اله�شة،  ال�شكنات  على  الق�شاء  حول 
ال�شلطات العمومية اأح�شت عام 2007 ما يزيد 
عن 560 الف �شكن ه�س على امل�شتوى الوطني 
وهو ما دفع اإىل اأطالق برنامج 380 الف �شكن 
اأعانة  الف   170 اإىل  اإ�شافة  ايجاري  عمومي 
مالية موجهة للرتميم، اأما بخ�شو�س ال�شكنات 
فار�س  والد  دائرة  ال�شطية  ببلدية  الق�شديرية 
بوالية ال�شلف حمل �شوؤال النائب، اأكد نا�رسي 
اأنها مل تكن موجودة وقت اجراء االح�شاء وهو 
ما يف�رس عدم تخ�شي�س اأي ح�شة �شكنية لهذه 
الرنامج  �شمن  باإدراجها  تعهد  لكنه  البلدية، 
حاليا  له  التح�شري  يتم  الذي  اجلديد  ال�شكني 

بالتن�شيق مع وزارة الداخلية.
بربارة  ال�شيخ  احلاج  النائب  ان�شغاالت  ب�شاأن 
عن احلركة ال�شعبية اجلزائرية املتعلقة بالرنامج 
الوالية  هذه  باأن  اأفاد  بتي�شم�شيلت،  ال�شكني 
 4.265 ب�  تقدر  اإجمالية  ح�شة  من  ا�شتفادت 
منها  "عدل"،  باالإيجار  البيع  ب�شيغة  وح��دة 
و  منتهية  تي�شم�شيلت،  ببلدية  وح��دة   800
�شت�شلم بعد االنتهاء من اجناز قنوات ال�رسف 
تعرف  البلدية  بنف�س  وحدة  و1.500  ال�شحي، 
�شت�شلم خالل  و  باملائة   80 بها  االإ�شغال  ن�شبة 
اإىل  اإ�شافة  اجلارية  ال�شنة  من  االأخري  الثالثي 
 76 تقدم  بن�شبة  البلدية  بنف�س  وح��دة   400
 6 بن�شبة  احلد  ثنية  ببلدية  وحدة  و200  باملائة 
باملائة، اأما احل�شة املتبقية فاإن االإجراءات جارية 
الإطالق املناق�شات اخلا�شة بها، ح�شب الوزير 
هذه  احلايل يف  الوالية  برنامج  بان  اعتر  الذي 
ال�شيغة كاف لتلبية جميع الطلبات املعر عنها.      
ق/و
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حملة تنظيف و��سعة باملغري
ي�سني حممد 

---------------- 
ببلدية  مت  ال�����ش��دد،  ه���ذا  يف 
خليل  �شيدي  وامل��رارة،  جامعة، 
النفايات  زال��ة  واإ رفع  وتندلة، 
تهيئة  وال�����ش��ل��ب��ة،  ال��ه��ام��دة 
والقيام  اخل�����رساء،  امل�شاحات 
تهيئة  واإع��ادة  تنظيف  بعمليات 
اأحياء  بعدة  والطرق،  االأر�شفة 
عملية  اإط��ار  يف  مرجمة  كانت 
ال�شلطات  بها  تقوم  التي  التهيئة 

 . ملحلية ا
وق���د ���ش��خ��ر ل��ه��ذه ال��ع��م��ل��ي��ة، 
النظافة  يف  املخت�شة  امل�شالح 
وال��ت��ه��ي��ئ��ة احل�����رسي��ة وع��م��ال 
�شاحنات،  توفري   مت  كما  البلدية، 
حني  يف  للنفايات،  رافعة  واآالت 
ح�شب  العملية،  �شتتوا�شل 
بجميع  املنتدبة،  الوالية  م�شالح 
يف  خا�شة  املقاطعة،  بلديات 
جتميع  ت�شهد  التي  املواقع  بع�س 

االأخذ  دون  وال��ردوم،  النفايات 
بالبيئة. امل�شا�س  االعتبار  بعني 

واأم  املغري  بلدية  �شهدت  كما 
وا�شطيل،  خليل  �شيدي  الطيور، 
م�شت  للنظافة  مماثلة  عمليات 
اإطار  يف  املقاطعة،  بلديات  جميع 

"كورونا"،  فريو�س  من  الوقاية 
النقاط  على  الق�شاء  عن  ف�شال 
الع�شوائية  واملفرغات  ال�شوداء 
هذا  يف  مت  وقد  املقاطع،  ببلديات 
والنفايات  تربة  االأ رفع  االإطار، 
زال����ة  امل��ن��زل��ي��ة وال�����ش��ل��ب��ة واإ

تهيئة  واإعادة  ال�شارة  االأع�شاب 
اخل�رساء. امل�شاحات 

و���ش��خ��ر ل���ه���ذه احل��م��ل��ة ك��ل 
الالزمة،  والو�شائل  االإمكانات 
مب�����ش��ارك��ة م�����ش��ال��ح ب��ل��دي��ات 
امل��ق��اط��ع��ة، ال��ق�����ش��م ال��ف��رع��ي 
الق�شم  العمومية،  ���ش��غ��ال  ل��الأ
وك��ذا  املائية،  امل���وارد  الفرعي 
املجتمع  ف��ع��ال��ي��ات  م�����ش��اع��دة 

املدين.
ك���ان���ت ال�����ش��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة 
داري���ة  االإ املقاطعة  وم�شالح 
عمليات  بعدة  قامت  قد  املغري، 
ل��ت��ع��ق��ي��م وت��ط��ه��ري االأح���ي���اء 
���ش�����ش��ات ب��ال��ب��ل��دي��ات  وامل��وؤ
فريو�س  من  للوقاية  الثمانية، 
حمالت  زالت  وال   ،"19 "كوفيد 
مب�شاركة  متوا�شلة،  التنظيف 
العمومية  املوؤ�ش�شات  خمتلف 
الفاعلة،  واجلمعيات  واخلا�شة 
االإ�شالمية  الك�شافة  جانب  اإىل 

اجلزائري. االأحمر  والهالل 

�ملقاطعة. بلديات  خمتلف  عرب  باملحيط  و�لعناية  �لنظافة  �لو�دي،عمليات  بوالية  �ملغري  �الإد�رية  باملقاطعة  تتو��سل 

�الإد�رية �ملقاطعة  ببلديات  تتو��سل  �لعملية 

مراقبون  يراه  كما   ، ال�شعار  هذا 
به  يلتزم  اأن  الب��د  ك��ان  ال��ذي   ،
من  والعباد  البالد  نقاذ  الإ اجلميع 
كوفيد  ج��ارح��ة  ع��دوى  تف�شي 
االأم��ن  جعل  ال��ذي  القاتل   19
على  ت�شع  ال�شحية  والطوقم 
من  كل  مبواجهة  التكفل  عاتقها 
احلجر  حرمة  ينتهك  اأو  يعرقل 
يعتره  ال��ذي  املنزيل  ال�شحي 
ال�شبيل  نه  اأ والدراية  العلم  اأهل 
هذا  تف�شي  من  للتوقي  الوحيد 
عرفت  ال�شياق  ذات  ويف  الوباء، 
خليفة  حا�شي  واأح��ي��اء  �شوارع 
والية  عا�شمة  �رسقي  الواقعة 
لعنا�رس  كبريا  انت�شارا  الوادي 
مراقبة  نقاط  يف  ال��دائ��رة  اأم��ن 
ملحاربة  متنقلة  واأخرى  فجائية 
ظل  يف  امل�شاغب  ال�شباب  بع�س 

دوره��م  عن  اأوليائهم  ا�شتقالة 
تاركني  ال��رتب��وي��ة  ال��رع��اي��ة  يف 
ال�شوء  وجل�شاء  لل�شارع  االأمر 
�شبيحة  للتحرير  حديث  ويف   ،
ليلة  ك��ان  ال��ذي  االأم��ن  انت�شار 
ع��روا   ، واالأرب���ع���اء  ال��ث��الث��اء 
وارتياحهم  ا�شتح�شانهم  ع��ن 
م���ن  ال�����ش��دي��دي��ن مل��ا ي��ب��ذل��ه االأ
كلها  ت�����ش��ب  جم���ه���ودات  م��ن 
ال��ذي  امل��واط��ن  �شحة  ل�شالح 
حولها  يدور  التي  احللقة  يبقى 
االأزم��ة  عمر  تقلي�س  اأو  متديد 
اجل��ارح��ة  ه��ذه  ج���راء  ال�شحية 
مالزمة  عليه  يحتم  مما  القاتلة 
التو�شيات  ت��ب��اع  اإ م��ع  بيته 
اأهل  طرف  من  امل�شداة  ال�شحية 

. �س خت�شا ال ا
مبارك قدودة 

التحرير  ي��وم��ي��ة  ر���ش��دت 
�شهر  عديدة  منا�شبات  يف 
ال��وادي  والي��ة  اأم��ن  م�شالح 
ع��ل��ى اخل���رج���ات امل��ي��دان��ي��ة 
اأنحاء  خمتلف  عر  للعائالت 
تلك  خ�����ش��و���ش��ا  ال���والي���ة 
ف�شاء  تكون  التي  االأماكن 
الرتويح  اأجل  من  للعائالت 
ن��ف�����ش��ه��م ب�����ش��ب��ب  ع��ل��ى اأ
يعي�شون  ال���ذي  ال�شغط 
ب�شبب  املنزيل  حجرهم  جراء 
وب�����اء ف���ريو����س ك���ورون���ا 
ال��ف��رتة  يف  خ�����ش��و���ش��ا   ،
دوام  انتهى  عند  امل�شائية 
�شاعة  حلول  وقبل  العمل 

يتزامن  الذي  املنزيل  احلجر 
ال�شابعة  ال�شاعة  حدود  مع 
قوات  جعل  ما  وهو   ، م�شاءا 
خرجاتها  من  تكثف  االأم��ن 
امل��ي��دان��ي��ة م��ن اأج���ل ت��اأم��ني 
والعائالت  ���رس  االأ و�شالمة 
ال��ت��ي ت��ق�����ش��ده��ا م��ن اأج��ل 
الدائم  مكوث  روتني  تك�شري 
نقاط  وه���ي   ، امل��ن��ازل  يف 
جملة  اإىل  ت�شاف  اإيجابية 
التي  واخلدمات  املجهودات 
االأج��ه��زة  خمتلف  تقدمها 
 ، املواطنني  لفائدة  االأمنية  
من  كم  يف  وقفنا  وق��د  ه��ذا 
عدم  على  م�شت  منا�شبة 

يف  م���ن  االأ م�شالح  ت���واين 
جتاه  اإ���ش��اف��ي��ة  خ��دم��ات  م��د 
ث��ن��اء  اأ���ش��ح��اب امل��رك��ب��ات اأ
وق����وع اإع���ط���اب م��ف��اج��ئ��ة 
يكونوا  ال  حتى  ل�شياراتهم  
العودة  وقت  لتاأخري  �شحية 
ح��ل��ول  ق��ب��ل  ب��ي��وت��ه��م  اإىل 
جعل  مم��ا   ، امل��ح��دد  ال��وق��ت 
يبدون   املواطنني  من  الكثري 
ارت��ي��اح��ه��م م��ن م��ب��ادرات 
لقي  بعدما  املذكورة  االأجهزة 
باملجهودات  ا�شتح�شانهم 
هذه  خالل  املبذولة  االإ�شافية 
 . اال�شتثنائية  يام  واالأ الفرتة 

زياد  بو  اأ

وادي  بلدية  م�شالح  توا�شل 
جت�شيد  ال��وادي،  بوالية  العلندة 
لدعم  الت�شامنية،  �شيا�شتها 
ومت���وي���ن ال���ع���ائ���الت ال��ف��ق��رية 
ال�شيام،  �شهر  خالل  واملحتاجة 
طرد   200 بتوزيع  قامت  حيث 
الفئات  ع��ل��ى  اإ���ش��ايف  غ��ذائ��ي 
اأحياء  عدة  يف  واملعدومة  اله�شة 

بالبلدية. وقرى 
ج����اءت ع��م��ل��ي��ة ت���وزي���ع ه��ذه 
االإ�شافية،  الغذائية  االإع��ان��ات 
�����رسف ع��ل��ي��ه��ا رئ��ي�����س  ال��ت��ي اأ
تكملة  عطالله،  الله  عبد  البلدية 
ال�شابقة  العمليات  ل�شل�شلة 
مع  تزامنا  اجلهة،  �شهدتها  التي 
اجل��زئ��ي،  ال�شحي  احل��ج��ر  ف��رتة 
احلاجيات  تغطية  اإىل  و�شعيا 

لكافة  الغذائية  وامل�شتلزمات 
البلدية.  قليم  باإ القاطنة  العائالت 
العائالت  متوين  عملية  وج��رت 
االأحياء  جلان  مع  بالتن�شيق  املعنية، 
على  االأمنية  ال�شلطات  وح�شور 
املدنية،  واحلماية  قليم  االإ م�شتوى 
ت�شكيالت  من  الفاعلني  وخمتلف 
اخلريية  واجلمعيات  املدين  املجتمع 
البلدية،  م�شتوى  على  النا�شطة 
اخل�����ش��و���س،  ه���ذا  يف  مت  ح��ي��ث 
املادية  االإمكانيات  كل  ت�شخري 
ي�����ش��ال  وال��ب�����رسي��ة ال��الزم��ة الإ
اإىل  ال��غ��ذائ��ي��ة  االإع���ان���ات  ه���ذه 
الظروف  اأح�شن  يف  م�شتحقيها 
�شتخ�ش�س  ك��م��ا  امل��م��ك��ن��ة. 
معترة  اأخرى  غذائية  م�شاعدات 
اله�شة  الفئات  لفائدة  الح��ق��ا، 

بالبلدية،  وقرى  باأحياء  واملعدومة 
توزيع  �شابق  وقت  يف  مت  حني  يف 
العائالت  على  قفة   350 يفوق  ما 
وامل��ت�����رسرة  بالبلدية  ال��ف��ق��رية 

ال�شحي. باحلجر 
ال�شوارع  �شهدت  جهتها،  م��ن 
البلدية،  وقرى  واأحياء  الرئي�شية 
التعقيم  ع��م��ل��ي��ات  ا���ش��ت��م��رار 
فريو�س  انت�شار  �شد  والتطهري 
ع��دة  م�شت  ح��ي��ث  "كورونا"، 
عمومية،  وم��راف��ق  موؤ�ش�شات 
فاعلة  هيئات  عدة  فيها  �شاركت 
الدرك  وكذا  امل��دين،  املجتمع  يف 
الدائرة،  اأم��ن  م�شالح  الوطني، 
اإىل  باالإ�شافة  املدنية،  احلماية 

العمومية. املوؤ�ش�شات  خمتلف 
ي�شني حممد 

ب��والي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  دار  ب����ادرت 
مديرية  مع  بالتن�شيق  ال��وادي 
الوطنية  والتن�شيقية  البيئة 
حفل  بتنظيم  املجتمع،  حلماية 
النظافة  عمال  لفائدة  تكرميي 
�شعار  حتت  عون،  �شيدي  ببلدية 
ي�شنعوا  ملن  واالمتنان  "ال�شكر 

اجلمال". لنا 
مبثابة  امل���ب���ادرة  ه���ذه  وت��ع��ت��ر   
تقدمه  وما  الفئة  لهذه  االعرتاف 

حتقيق  يف  جبارة  جمهودات  من 
�شيما  للمواطن  ال�شحي  االأمن 
مع  ال��راه��ن��ة  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف 
ح�شبما  كورونا،  فريو�س  انت�شار 
البيئة  دار  "التحرير"  ل�  به  فاد  اأ

بريك. مروان 
امل��ذك��ورة،  التكرميية  امل��ب��ادرة 
دائ��رة  رئي�س  بح�شور  ج��رت 
�شيدي  بلدية  ورئي�س  امل��ق��رن 
مدير  وكذا  البيئة  ومدير  عون 

ت��وزي��ع  مت  ح��ي��ث  ال��ب��ي��ئ��ة،  دار 
ل��ب�����ش��ة  ���ش��ه��ادات ت��ك��رمي��ي��ة واأ
النظافة  عمال  ت�شاعد  ومعدات 
اأمنا  اأكرث  ظروف  يف  العمل  على 

ريحية. واأ
بريك  البيئة  دار  مدير  واأو�شح 
واليات  بلديات  جل  اأن  م��روان، 
لب�شة  اأ م��ن  ا�شتفادت  ال���وادي 
وم��واد  واأدوات  واأح��ذي��ة  واقية 
وزارة  وفرتها  بتعقيم  خا�شة 
ال��ب��ي��ئ��ة وال��ط��اق��ات امل��ت��ج��ددة 
بوالية  النظافة  عمال  لفائدة 
توفري  اأج��ل  من  وذل��ك  ال��وادي، 
للعمال،  املالئمة  الظروف  كل 
مواجهة  يف  ب��اأري��ح��ي��ة  للعمل 

كورونا. فريو�س 
املبادرة  لقيت  اآخ��ر،  جانب  من 
من  كبريين  وتثمينا  ا�شتح�شانا 

�شدى  وت��رك��ت  املعنّيني  قبل 
وباقي  النظافة  عمال  لدى  طيبا 
املبادرة  هذه  ثّمنوا  مّمن  العمال، 

املعاين. اأ�شمى  حتمل  التي 
البلدية،  رئي�س  اأكد  جهته،  من 
عمال  يلعبه  الذي  الهام  ال��دور 
على  احل���ف���اظ  يف  ال��ن��ظ��اف��ة 
�شعي  اإىل  م�شرًيا  اجلهة،  نظافة 
حقوق  ل�شون  ال��دائ��م  البلدية 
ال�شحة  �رسوط  وتوفري  العمال 
املواطنني  داعًيا  لهم،  وال�شالمة 
على  للحفاظ  اجلهود  كافة  ببذل 
مع  وال��ت��ع��اون  املنطقة  نظافة 
م�شوؤولية  كونها  النظافة  عمال 
للعمال  �شكره  مقدما  اجلميع، 
البيئة  ومديرية  دار  وكذا  كافة 

. املبادرة  هذه  على  بالوالية 
ي�شني حممد 

اخلريات  �شبيل  جمعية  وا�شلت 
االزده��ار  بحي  مقرها  الكائن 
ن�شاطها  ال��ب��ي��ا���ش��ة  ب��ب��ل��دي��ة 
���رس  االأ م��ع  وت�شامنها  اخل��ريي 
طاقمها  بذلك  م�شتغال  املعوزة 
االأخ��رية  ي���ام  االأ اخل��ريي  امل�شري 
حيث   ، الف�شيل  ال�شهر  م��ن 
الغذائية  ال��ط��رود  جملة  بعد 
ثناء  واأ قبل  بتوزيعها  قام  التي 
 ، ال�شهر  هذا  من  االأوىل  ي��ام  االأ
االأخ��ريي��ن  اليومني  خ��الل  وزع 
م���ا ي���ق���ارب خ��م�����ش��ني ���ش��ل��ة  
اخل�رس  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  حت��ت��وي 
الطماطم  �شورة  يف  املو�شمية 
وال��ب��ط��اط��ا وال��ف��ل��ف��ل وال��ث��وم 
وغ��ريه��م م��ن ت��ل��ك امل��ط��ل��وب��ة 
 ، املحتاجة  العائالت  قبل  م��ن 
جملة  طاقمها  بذلك  م�شتغال 
التي  وامل�شاعدات  امل�شاهمات 
من  اخل��ريي��ني  قبل  م��ن  و�شلته 
واالأعمال  املال  ورجال  الفالحني 
ج�شدوا  الذين  املجتمع  فراد  اأ من 
هاته  مع  ت�شامنهم  اأخ��رى  مرة 
يف  مل�شاهمتهم  املحتاجة  ���رس  االأ

يف  خ�شو�شا  الكرمي  ال�شهر  هذا 
الذي  اال�شتثنائي  الظرف  ه��ذا 
مع  اجلميع  وتاآزر  ت�شافر  يتطلب 
املجتمع  من  اله�شة  الطبقة  هاته 
اأن  االإط��ار  هذا  يف  بلغنا  كما   ،
�شبيل  اخل��ريي��ة  اجلمعية  ����رسة  اأ
اإع��داد  يف  �رسعت  ق��د  اخل��ريات 
توزيع  يف  ال�رسوع  الأجل  العّدة 
االأ�رس  اأطفال  على  العيد  ك�شوة 
القائمة  �شمن  امل�شجلني  املعوزة 
من  النوع  هذا  وت�شتحق  املوؤهلة 
ال�رسور  يبعث  حتى  امل�شاعدة 
ال�شغار  اأط��ف��ال  ن��ف��و���س  يف 
قد  كانت  االأخ��رية  اأن  خ�شو�شا 
من  متكنها  خريية  حتفيزات  تلقت 
اجلديد  اخلريي  العمل  بهذا  القيام 
الكرمي  رم�شان  �شهر  حلول  قبل 
ما  غ��رار  وعلى  اأريحية   بكل 
موا�شم  يف  ال��ع��ادة  عليه  ج��رت 
من  اجلمعية  كانت  ي��ن  اأ �شابقة 
ج�شدت  ال��ت��ي  اجل��م��ع��ي��ات  ب��ني 

املعوزين. وطموح  رغبة 
زياد  بو  اأ

لتقلي�س  �ل�سامن  ببيتك"هو �حلل  "عليك 
عمر �الأزمة �ل�سحية �أو متديدها

�سئمو� �حلجر �ملنزيل ..

�سهر �أمن �لو�دي على �سالمة �ملو�طنني �أثناء خرجاتهم 
�مل�سائية 

بلدية و�دي �لعلندة بالو�دي

�ملعـوزين لفائدة  �إ�سافية  غذ�ئية  �إعانة   200

يف ظل �لظروف �لر�هنة مع �نت�سار فريو�س كورونا

د�ر �لبيئة ُتكـّرم عمال �لنظافة تقديًر� للمجهود �لذي قامو� به

جمعية �سبيل �خلري�ت توزع 50 �سلة 
من �خل�سر �ملو�سمية على �ملحتاجني  

اأخبار الوادي
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�سعود �ملياه �لقذرة يعكر يوميات �سكان حي 
بورقلة �خلفجي  بحي  م�سكنا   150

فا�سل بن  يو�سف 
---------------- 

ال�شلطات  احلي  �شكان  نا�شد 
امل��ح��ل��ي��ة، ب�����رسورة ال��ت��دخ��ل 
مع   معاناتهم  ن��ه��اء  واإ العاجل 
حتّولت  ال��ت��ي  الو�شعية  ه��ذه 
�شوارع  يف  وي��ج��ري  واد  اإىل 
وك��ذا  م��ق��ّزز،  منظر  يف  احل��ي، 
خا�شة  ال��ط��ري��ق،  م�شتعملي 
ف�شل  م��ع   ي��ت��زام��ن  وق��ت  يف 
تكاثر  يعرف  ال��ذي  ال�شيف، 
املتنقلة  واالأمرا�س  للح�رسات 

والقذرة. الراكدة  املياه  عر 
اأن  احل���ي،  �شكان  اأح���د  واأك���د 
تتفاقم  اأ�شبحت  الو�شعية 
م���ر ال��ذي  ي��وم��ا ب��ع��د ي���وم االأ
يف  يومية،  متاعب  لهم  �شبب 

جدي  اإجراء  اأي  اتخاذ  عدم  ظّل 
ن��ه��اء  واإ للو�شعية،  وج���ذري 
ال�شحي  ال�رسف  مياه  م�شل�شل 
منظرا  ت�شكل  اأ�شحت  ال��ذي 
حلياتهم  تهديد  وك��ذا  م�شّوها، 
جراء  وبائية  بكارثة  وللبيئة 
الروائح  وانبعاث  الو�شع  تفاقم 

يف  احل��ي،  اأرج���اء  يف  الكريهة 
تراكما  املكان  فيه  ي�شهد  وقت 
الرمي  ج��راء  للنفايات  كبريا 
�شكان  ملخلفات  الع�شوائي 

احلي.
يف  ال�شكان،  ح�شب  هذا  يحدث 
بكافة  االت�شال  فيه  مّت  وق��ت 

املياه  زال���ة  الإ م��ر  ب��االأ املعنيني 
من  ال��ت��دخ��ل  مّت  ي���ن  اأ ال��ق��ذرة، 
اأجل  من  املعنية  اجلهات  طرف 
التي  الو�شعية،  لهذه  حّد  و�شع 
من  يومني  بعد  جمددا  توا�شلت 
خلف  ال��ذي  م���ر  االأ اإ�شالحها 

املواطنني. عند  كبريا  ا�شتياءا 
ن��ه   واأ���ش��اف اأح���د امل��واط��ن��ني اأ
نعي�شه   ال���ذي  ال���وب���اء  رغ���م 
كورونا  فريو�س  تف�شي  ب�شبب 
االآن  ال�شحي  باحلجر  وتقيدهم 
م��را���س  واالأ للح�رسات  تكاثر 
ال��راك��دة  امل��ي��اه  ع��ر  املتنقلة 
وال��ق��ذرة وان��ت�����ش��ار ال��روائ��ح 
يومياتهم   من  عقدت  الكريهة 
والم���ب���االة  ���ش��م��ت  ظ���ل  يف 

 . امل�شوؤولني 

�ل�سحي،  �ل�سرف  مياه  قنو�ت  ت�سربات  من  ورقلة  �ل�سرقي  �جلنوب  بعا�سمة  �لن�سر  بحي  م�سكنا   150 حي  �سكان  ي�ستكي 
�لعمار�ت جعلت �سكان ذ�ت �حلي  للمياه �لقذرة تطفو فوق �سطح �الأر�س، و�أمام مد�خل  �إىل برك مائية  و�لتي حتّولت 
�سّبب حالة من �ال�ستياء و�لتذمر لدى مو�طني �حلي، يف ظّل عدم  �أ�سبوع كامل، مما  يعي�سون و�سعية كارثية الأزيد من 

�تخاذ �أي �إجر�ء جدي من طرف �جلهات �لو�سية.

�لعمار�ت �سكان  حتا�سر  �ل�سحي  �ل�سرف  مياه  �أ�سبحت  بعدما 

دع�����ت ب��ع�����س 
اجل����ه����ات م��ن 
مواطنني  بينها 
ال�شحة  مديرية 
ب�����ال�����والي�����ة 
متابعة  وخ��ل��ي��ة 
اأزم����ة ف��ريو���س 
بوالية  ك��ورون��ا 

اإح�شاء  اإع��ط��اء  اإىل  اأدرار، 
طالب  حيث  للعملية،  دقيق 
الو�شية  اجلهة  من  املعنيون 
ب�������رسورة ن�����رس م��ع��ل��وم��ات 
و  اأ الق�رس   ( باالأماكن  تتعلق 
 ،) احل��ي وال��ب��ل��دي��ة وال��دائ��رة 
الوباء  حاالت  بها  ظهرت  التي 
ي��ج��اب��ي��ة وال��وف��ي��ات وك��ذا  االإ
وذلك  فيها  وامل�شكوك  احلاالت 
االأ�شماء  ذكر  دون  العدد  بذكر 
بذكرها  البع�س  يطالب  التي 
وت�شهري  حرج  من  ذلك  يف  ملا 
يت�شنى  ح��ت��ى  ب��اأ���ش��ح��اب��ه��ا، 
االحتياطات  اأخ��ذ  للمواطنني 
معرفتهم  خ���الل  م��ن  اأك����رث 
ومن  اأ�شابها  التي  لالأماكن 
ب�شكانها،  االختالط  عدم  ثم 

ال�شفحات  بع�س  وح�����ش��ب 
يف  مت  ما  هذا  بوك  الفي�س  يف 
ن�رست  حيث   الواليات،  بع�س 
م��ع��ل��وم��ات ع��ن ه���ذا ال��وب��اء 
م��اك��ن  واالأ ب��احل��االت  تتعلق 
ال��ت��ي وج����دت ب��ه��ا؛ ح��االت 
م�شكوك  واأخ����رى  ي��ج��اب��ي��ة  اإ
ليكون  وفيات،  بها  ومتت  فيها 
من  للوقاية  اأكرث  احرتاز  ذلك 
الذي  الفريو�س  بهذا  االإ�شابة 
االأرواح  م��ن  ال��ع��دي��د  ح�شد 
العامل،  م�شتوى  على  الب�رسية 
يوما  تزايد  يف  تزال  ال  والتي 
تطالب  ح��ني  يف  ي���وم،  ب��ع��د 
املنزيل  باحلجر  اأخرى  اأ�شوات 
واإج��راءات  العيد  ي��ام  اأ الكلي 
ذلك.                                                                                                يف  �شارمة 
الرحمن   عبد  بلوايف 

الت�شامني  عملها  اإط��ار  يف 
اليتامى  ل�شالح  املتوا�شل 
كافل  جمعية  قامت  واالأرم��ل، 
ال��ي��ت��ي��م وح��م��اي��ة ال��ط��ف��ول��ة 
ب��ت��ي��رك��وك ب��ت��وزي��ع م���ا مت 
�شهر  ب��داي��ة  ب��ه  ل��ه��ا  ال��ت��رع 
على  ال��ف�����ش��ي��ل  رم�����ش��ان 
ما  وه��و  واليتامى،  االأرام���ل 
على  املح�شنني  بع�س  به  جاد 
كو�شيط  تعتر  التي  اجلمعية 
املح�شنني  من  االإعانات  لنقل 
ي��ت��ام وذل��ك من  ل��الأرام��ل واالأ
تطلقها  التي  الدعوات  خالل 
من  اخلري  اأهل  لها  وي�شتجيب 
من  وك��ان  املنطقة،  حم�شني 
بعد  املح�شنني  به  جاد  ما  بني 
اخل�����رس وال��ف��واك��ه وال��ت��ي مت 
قامت  كما  حينها،  يف  توزيعها 
ت��رع  م��ا  ي�����ش��ال  ب��اإ اجلمعية 

العجوز  ة  للمراأ املح�شنني  به 
م��ن خالل  وذل���ك  ل���وازم  م��ن 
التي  الت�شامنية  العمليات 
قد  وكانت  هذا  ليها،  اإ تدعوا 
اخلري  اأهل  من  املح�شنني  دعت 
رم�شان،  قفة  يف  للم�شاهمة 
بني  اأج��م��ع    ( ���ش��ع��ار:  حت��ت 
ال�شائمني  ف��ط��ار  واإ ال�شدقة 
واأطلقت   ،) يتام  واأ اأرام��ل  من 
العيد  لبا�س  م�رسوع  اجلمعية 
 : �شعار  حتت  واالأرملة،  لليتيم 
تن�س  ال  بنائك  اأ تك�شو  واأنت   (
وهي   ،) واالأرام����ل  اليتامى 
املح�شنني  به  يجود  ما  تنتظر 
ل��ت��وزع��ه��ا ع��ل��ى ال��ي��ت��ام��ى 
يف  به  يفرحوا  كي  واالأرام��ل 

العيد.                             يوم 
الرحمن   عبد  بلوايف 

 يف اإطار حملتها الوطنية الكرى 
على  قفة  ل���ف  اأ  100 ل��ت��وزي��ع 
االأ�رس  لفائدة  الوطن  م�شتوى 
جائحة  من  واملت�رسرة  الفقرية 
�شهر  الظل،يف  ومناطق  كورونا 
املبارك،وبالتن�شيق  رم�شان 
لعمال  ال��وط��ن��ي  االإحت����اد  م��ع 
والتكوين،واملجل�س  ال��رتب��ي��ة 
ئمة،وكذا  لالأ امل�شتقل  الوطني 
ن��ق��اب��ة مم���ار����ش���ي ال�����ش��ح��ة 
�شعار"معا  ال��ع��م��وم��ي��ة،وحت��ت 
ج�شد  واحد  وطن  العقبة  نقتحم 
االأغ���واط  مكتب  وزع  واحد" 
اخلريي  للعمل  الركة  جلمعية 

قفة   200 من  اأك��رث  ن�شاين  واالإ
���رسة  اأ  200 م��ن  الأك��رث  غذائية 
 52 منها  الوالية  عر  حمتاجة 
رئي�س  ف��ل��و،واأو���ش��ح  ب��اأ ق��ف��ة 
قا�شمي  للجمعية  فلو  اأ مكتب 
امل�شاعدات  ه��ذه  اأن  �شهرة  بن 
االأ�رس  منها  ا�شتفادت  الغذائية 
ال�شهر  ه��ذا  يف  ح��اج��ة  االأك���رث 
هذه  اأن  اإىل  االأزمة،م�شريا  وهذه 
من  العديد  على  ت�شتمل  القفف 
التي  �شا�شية  االأ الغذائية  املواد 
ال�شهر  هذا  يف  االأ�رسة  حتتاجها 
كي�س  ذل���ك  يف  ال��ف�����ش��ي��ل،مب��ا 
اجلمعية  اأن  الفرينة،مبينا  من 

ثريا  برناجما  العام  طوال  تنفذ 
واملحتاجون  الفقراء  منه  ي�شتفيد 
جانب  ي��ت��ام،اإىل  واالأ واالأرام���ل 
غزة  قطاع  يف  امل�شاعدات  تقدمي 
بال�شحراء  الالجئني  وخميمات 
ال���غ���رب���ي���ة،وذل���ك مب�����ش��اه��م��ة 
بناء  اأ من  خري  وفاعلي  حم�شنني 
خمتلف  عر  اجل��زائ��ري  ال�شعب 
ه��وؤالء  الوطن،وبف�شل  رب��وع 
العاملني  و���ش��واع��د  املح�شنني 
خالل  اجلمعية  اجلمعية،قامت  يف 
 80 من  اأكرث  بتوزيع  ال�شهر  هذا 
كمامة  غذائي،ومليون  طرد  األف 
ط��ب��ي��ة ع��ر ال��وط��ن،وال��ق��ي��ام 

التح�شي�شية  احلمالت  بع�رسات 
وال���ت���وع���وي���ة وع��م��ل��ي��ات 
�شاخنة  وجبات  التعقيم،وتقدمي 
ال�شبيل،وكذا  وعابري  لالأطباء 
بي�س  االأ اجلي�س  اأط��ق��م  ت��ك��رمي 
املدنية،وتوزيع  احلماية  ف��راد  واأ
االأمنية،هذا  لالأجهزة  ال�شحور 
قافلتني  تنظيم  اإىل  باالإ�شافة 
غزة  قطاع  من  لكل  اإغاثيتني 
الالجئني  وخميمات  بفل�شطني 
من  ال�����ش��ح��راوي��ني،وال��ع��دي��د 
عر  النوعية  اخلريية  املبادرات 
الوطن.              واليات  خمتلف 

بو�رسيط   القادر  عبد 

ق����وات  ج���ه���ود  اإط�������ار  يف 
ورقلة  والي��ة  ب��اأم��ن  ال�رسطة 
اأمن  على  احلفاظ  اإىل  الرامية 
وممتلكاتهم  املواطنني  و�شالمة 
���ش��ك��ال  وال��ت�����ش��دي ل��ك��اف��ة اأ
االإج�������رام ع���اجل���ت م�����ش��ال��ح 
ال�����رسط��ة ال��ق�����ش��ائ��ي��ة ع��دي��د 

.. الق�شايا 
�شد  واجل��ن��ح  -اجل��ن��اي��ات   1

العمومي: ال�شيء 
ع���اجل���ت م�����ش��ال��ح ال�����رسط��ة 
اأفريل  �شهر  خ��الل  الق�شائية 
�شد  ق�شايا   )03 (  ،  2020
عن  اأ�شفرت  العمومي  ال�شيء 
اأ�شخا�س   )09 ( وتقدمي  توقيف 
تتعلقان  ق�شيتني   )02 ( منها   ،
���رسار  اأ جمعية  تكوين  بجرمية 
اأ�شخا�س   )08 ( فيها  ت��ورط 
الق�شائية  اجلهات  اأمام  قدموا 

ي��داع  اإ م��ر  اأ �شدهم  �شدر  ي��ن  اأ
بحمل  تتعلق  ق�شية   )01 (  ،
فيها  ت���ورط  حم��ظ��ور  ���ش��الح 
اأمام  قدم  واح��د  �شخ�س   )01 (
ا�شتفاد  اأين  الق�شائية  اجلهات 

مبا�رس.. ا�شتدعاء  من 
�شد  اجل��ن��ح  و  -اجل��ن��اي��ات   1

املمتلكات: و  االأموال 
و  توقيف  مت  حيث   ، ق�شية   )35 (
 )30 ( منها  �شخ�شا،   )42 ( تقدمي 
تورط  بال�رسقة  تتعلق  ق�شية 
�شد  �شدر  �شخ�شا   )37 ( فيها 
و  ي���داع،  اإ م��ر  اأ �شخ�شا   )19 (
اإفراج  من  04(اأ�شخا�س  ( �شتفاد  اإ
اأ�شخا�س   )03 ( وو�شع   ، موؤقت 
فيما  الق�شائية،  الرقابة  حتت 
ا�شتدعاء  من  البقية  ا�شتفاد 
تتعلق  ق�شايا   )03 (  ، مبا�رس 
فيها  تورط  الغري  ملك  بتحطيم 

من  ا�شتفادوا  اأ�شخا�س   )03 (
ق�شيتني   )02 ( مبا�رس،  ا�شتدعاء 
تورط  االأمانة،  بخيانة  تتعلقان 
ا�شتفادا  �شخ�شني   )02 ( فيها 

مبا�رس. ا�شتدعاء  من 
�شد  اجل��ن��ح  و  اجل��ن��اي��ات   /-2

 : فراد  االأ
 )21 ( فيها  تورط  ق�شية   )32 (  
ق�شية   )18 ( منها  �شخ�شا، 
تورط  واجلرح  بال�رسب  تتعلق 
اأمام  قدموا  �شخ�شا   )13 ( فيها 
�شدر  اأين   ، الق�شائية  اجلهات 
اأمر  واح��د  �شخ�س   )01 ( �شد 
 )02 ( �شخ�شني  وا�شتفاد   ، يداع  اإ
ا�شتفاد  فيما  موؤقت،  اإفراج  من 
مبا�رس،  ا�شتدعاء  من  البقية 
بالتهديد  تتعلق  ق�شايا   )06 (
اأ�شخا�س   )03 ( فيها  ت��ورط 
الق�شائية  اجلهات  اأمام  قدموا 

 )01 ( واحد  �شخ�س  ا�شتفاد  اأين 
من  البقية  و   ، موؤقت  اإفراج  من 
ق�شيتني   )02 ( مبا�رس،  ا�شتدعاء 
منزل  حرمة  بانتهاك  تتعلقان 
واحد  �شخ�س   )01 ( فيها  تورط 
ا�شتفاد  اأين  العدالة  م��ام  اأ قدم 
ق�شايا   )06 ( موؤقت،  اإفراج  من 
تورط  وال�شتم  بال�شب  تتعلق 
اأمام  قدموا  اأ�شخا�س   )04 ( فيها 
ا�شتفادوا  الق�شائية  اجلهات 

مبا�رس. ا�شتدعاء  من 
املخ��درات: 4-مكافحة 

ع���اجل���ت م�����ش��ال��ح ال�����رسط��ة 
اأفريل  �شهر  خ��الل  الق�شائية 
ت��ورط  ق�شية   )15 (  ،2020
اأمام  قدموا  �شخ�شا،   )24 ( فيها 
يف  �شدر  الق�شائية  اجل��ه��ات 
. خمتلفة.  ق�شائية  اأحكام  حقهم 
التجاين ن-ق- 

باأوالد  حملية  جمعيات  نا�شدت 
ج���الل ب��ب�����ش��ك��رة ال�����ش��ل��ط��ات 
الدينية  ال�����ش��وؤون  ال��و���ش��ي��ة، 
ق��رار  علي  ال��ع��دول  بب�شكرة، 
م�����ام ن���ور ال��دي��ن  ي���ق���اف االإ اإ
م��ام  ك��اإ من�شبه  م��ن  �شلطاين 
عبد  ب��ن  حمزة  مب�شجد  خطيب 
االعتبار  واإعادة  باملدينة  املطلب 
من  القرار  له  ت�شبب  ما  نظري  له، 
م��ام  االإ وملكانة  معنوي  اإ���رسار 
من  املحلي  املجتمع  اأو�شاط  يف 
حتوز  بيان  ويف   . ورفعة  قيمة 
منه،  ن�شخة  على  "التحرير" 
البيان  علي  امل��وق��ع��ون  ط��ال��ب 

ا�شتثناين  وقت  يف  القرار  لغاء  اإ
 ، عامة  العامل  ان  حيث  فيه  �شدر 
جائحة  من  تعاين  خا�شة  اجلزائر 
مناحي  كل  عطلت  التي  كورونا 

ة. احليا
املجتمع  جمعيات  بيان  وختم 
جماهري  عن  نيابة  الفاعلة،  املدين 
االإمام  مع  املتعاطفني  و  املحبني 
لقرار  ب�شدة  رف�شها  ت�شجل 
وتدعو  كامال  رف�شا  التوقيف 
االعتبار  ورد  القرار  لغاء  اإ اإىل 

االإمام. اإىل 
ق .ج

�أ�سو�ت بوالية �أدر�ر 

مطالبة مديرية �ل�سحة وخلية متابعة 
كورونا باإعطاء �إح�ساء دقيق للعملية

يف �إطار عملها �لت�سامني �ملتو��سل ل�سالح �ليتامى و�الأرمل

جمعية كافل �ليتيم وحماية �لطفولة 
بتيرنكوك  باأدر�ر توزع قفة رم�سان 

يف �إطار حملتها �لوطنية �لكربى لتوزيع 100 �ألف قفة على م�ستوى �لوطن

جمعية �لربكة للعمل �خلريي و�الإن�ساين باالأغو�ط توزع 200 قفة على �ملعوزين                

خالل �سهر �أفريل 2020 

توقيف 42 �سخ�سا يف ق�سايا متنوعة بورقلة 

نظري ما ت�سبب له �لقر�ر من �إ�سر�ر معنوي

دعـوة الإعادة �العتبار الإمام بب�سكرة



�سدور �لعدد �الأول من ن�سرية �لتنمية �مل�ستد�مة

حممد علي
-----------------

تطور  م��راف��ق��ة  ب��ه��دف  ال��ن�����رسي��ة  وج���اءت 
وتربية  البحري  ال�شيد  قطاع  ن�شاطات 
وتثمينه،  اإث��رائ��ه  يف  وامل�شاهمة  امل��ائ��ي��ات 
بالوكالة  التعريف  ح��ول  ف�شال  وت�شّمنت 
البحري  لل�شيد  امل�شتدامة  للتنمية  الوطنية 
كما  ون�شاطاتها،  ومهامها  املائيات  وتربية 
الأ�شاتذة  متنوعة  موا�شيع  على  ا�شتملت 
وخراء  املائيات،  تربية  يف  خمت�شني  جامعيني 
باالإ�شافة  االأ�شماك،  لرتبية  مزارع  واأ�شحاب 
تخ�ش�س  يف  جامعيني  لطلبة  م�شاهمات  اإىل 

البحرية. البيئة  وحماية  املائيات  تربية 
على  وامل�رسف  للوكالة  العام  املدير  وح�شب 
االإ�شدار  هذا  ف��اإن  بلعكري،  نعيم  الن�رسية 
ال�شيد  جمال  يف  اإ�شافة  يكون  الأن  يهدف 
البحري وتربية املائيات،كما يهدف اإىل ت�شجيع 
والبحرية  ال�شمكية  بالرثوة  واملهتمني  الباحثني 
االإ�شافة  لتحقيق  واالإب���داع  الكتابة  على 
الطبيعية  البالد  ق��درات  واإب��راز  املن�شودة، 
ال�شوء  ت�شليط  اإىل  باالإ�شافة  والب�رسية، 
االإبتكارية  واالأفكار  النا�شئة  امل�شاريع   على 

تنمية  يف  لي�شاهموا  حامليها  وتدعيم  ومرافقة 
القطاع. 

اأدوات  اأح��د  هي  الن�رسية  ه��ذه  اأن  واأ���ش��اف 
الوكالة للتفتح على املحيط اخلارجي، وو�شيلة 
والتعرف  التقرب  اأجل  من  للجمهور  ت�شعها 
املائيات،  وتربية  البحري  ال�شيد  قطاع  على 
ب�شيغة  ي�شدر  االأول  العدد  اأن  موا�شال 
على  العمل  يتم  و�شوف   ،  PDF اإلكرتونية 

مطبوعة  ورقية  ن�شخة  اإىل  وتطويرها  ترقيتها 
. م�شتقبال

الن�رسية  حترير  ورئي�س  العام  املدير  ووّج��ه 
البحري وتربية  ال�شيد  اأ�رسة قطاع  دعوة لكل 
القطاع  تطور  على  احلري�شني  ولكل  املائيات، 
اأجل  من  قدرته،  وح�شب  موقعه  يف  كل  ومنوه 
لبناء  واالأم��اين  االأه��داف  حتقيق  يف  امل�شاهمة 
جزائر جديدة متطورة ومزدهرة.                                       

يعمل  �شوف  اأنه  للوكالة،  العام  املدير  وقال 
نحو  الطموحة  الوكالة  بهذه  الدفع  جاهدا على 
ال�شكة  على  وو�شعها  واالزده��ار،  التطور 
نحو  قدما  للم�شي  ال�شليم  وامل�شار  ال�شحيحة 
للو�شول  بها  املنوطة  ال�شامية  االأهداف  حتقيق 
م�شف  اإىل  بها  وال��رق��ي  امل��رات��ب  الأع��ل��ى 
الوكاالت االإقليمية والعاملية، واأنا على اليقني، 
اأن حتقيق هذه االأهداف لن  يقول املدير العام،'' 
املخل�شني،  املوظفني  جهود  بتكاثف  اإال  يكون 
واإط��ارات  املحرتمني  االإدارة  جمل�س  اأع�شاء 
على  الفعاليات  كل  والتفاف  الو�شية  الوزارة 
من�شمات  اأو  هيئات  �شواء  الوطني  امل�شتوى 
لهذا  اخلري  يحملون  اأف��راد  اأو  املدين  املجتمع 

النبيل''. امل�شعى  الوطن حول هذا 

�مل�ستد�مة'' وهي  �لتنمية   '' ن�سرية  �الأول من  �لعدد  �ملائيات  �لبحري وتربية  لل�سيد  �مل�ستد�مة  للتنمية  �لوطنية  �لوكالة  �سدر عن 
دورية ف�سلية، ذ�ت طابع �إعالمي و�إر�سادي، متخ�س�سة يف ن�سر كل ماله عالقة بن�ساط �لوكالة ب�سفة خا�سة وبكل ما يخ�س �لتنمية 
�لبحرية  �لبيولوجية  باملو�رد  �لتعريف  �ملرجان،  وحتويل   ��ستغالل  �سيما  ال  �ملائيات،  وتربية  �لبحري  �ل�سيد  قطاع  يف  �مل�ستد�مة 
�الأخرى وتثمني ��ستغاللها، �لغو�س �لبحري و�لن�ساطات �ملتعلقة به، �لتكوين و�الإعالم و�الإر�ساد، حماية �لبيئة �لبحرية و�لتعريف 

بق�س�س �لنجاح يف �لقطاع.

�لوكالة �لوطنية للتنمية �مل�ستد�مة لل�سيد �لبحري و تربية �ملائيات

جواريات الحد 17 ماي 2020 م املوافق07
لـ 24 رم�شان 1441 هـ - العــدد 2000

باالإ�سافة �إىل مو�د غذ�ئية تباع ب�سفة غري قانونية

ق�شنطينة  اأم��ن  م�شالح  حجزت 
من  كميات  متفرقة  عمليات  يف 
توجيهها  و  اال�شتهالكية  امل��واد 
دوريات  فخالل  العامة،  للمنفعة 
مراقبة قادتها قوات ال�رسطة لالأمن 
احل�رسي الثاين ع�رس بق�شنطينة، مت 
ال�شمك  يبيع  �شّماك  على  الوقوف 
جبل  بحي  امل�شاجد  اأح���د  ق��رب 
كلغ   35 حجز   مت  حيث  الوح�س، 
من ال�رسدين، و 24 كلغ من �شمك 
طرف  من  معاينتها  من  و  الدوراد، 
بيطري من مفت�شية البيطرة مبديرية 
لال�شتهالك  �شالحيتها  الفالحة، 
توجيهها  مبا�رسة  ليتم  الب�رسي 
حتت  و�شعها  و  العامة  للمنفعة 
ت�رسف ديار الرحمة بجبل الوح�س، 
مديرية  مع  بالتن�شيق  متت  العملية 
يف  و   ، ق�شنطينة  لوالية  التجارة 
�شخ�س  �شبط  مت  م�شابهة  عملية 
لالأمن  ال�رسطة  ق��وات  قبل  م��ن 
هو  و  ع�رس  ال�شاد�س  احل�����رسي 
ب�شدد بيع اأكيا�س من مادة ال�شميد 
قارعة  على  10كلغ  وزن  ذات 

الطريق بحي كوحيل خل�رس.

ذات االأمن احل�رسي يف عملية اأخرى 
قام بحجز على منت مركبة من نوع 
مراقبة،  نقطة  خالل  اإ�شبار  بيجو 
من  التقليدية  احللويات  من  كمية 
قلب  �شينية   24( الكبري  احلجم 
اللوز، 10 قوالب بقالوة، 05 قوالب 
من  مبعاينتها  القطايف  حلوى  من 
قبل اأعوان التجارة تبني �شالحيتها 
امل��واد  ه��ذه  حجز  مت  لال�شتهالك، 
الغذائية و ت�شليمها للهالل االأحمر 
املنفعة  يف  ال�شتغاللها  اجلزائري 
ت�رسف  حت��ت  مت  فيما  ال��ع��ام��ة، 
ق�شنطينة  امل�شعفة  الطفولة  مركز 
هذا  و   ، مرطبات  و  حلويات    02
االأمن  بها  قام  دوري��ة  مراقبة  اإث��ر 
احل�رسي الرابع ع�رس، اأين مت �شبط 
ميار�س  احللويات  ل�شناعة  حمل 
ن�شاطا خمالفا  للقرار الوالئي رقم 
اجلاري  ماي   03 يف  موؤرخا   951
االأن�شطة  بع�س  مبنع  القا�شي  و 
والطرق  االأر�شفة  يف  التجارية 
و  ال�شم�س  اأ�شعة  حتت  العمومية 

عر�شها للتلف.
علجية عي�س

حجز 59 كلغ �سردين فا�سد 
بق�سنطينة

ال�شلطات  ق��رار  تطبيق  اإط��ار  يف 
العمومية املتعلق باإعادة غلق بع�س 
املحالت ذات الطابع التجاري للحد 
كورونا  فريو�س  عدوى  انتقال  من 
باأمن  ال�رسطة  عنا�رس  متكنت  حيث 
04 حمالت  غلق  من  غليزان  والية 
احللويات  وبيع  بتح�شري  خا�شة 

عملية  خ��الل  من  وه��ذا  التقليدية 
احللويات  بيع  حم��الت  م��راق��ب��ة 
القرار  اأ�شحابها  ملخالفة  التقليدية 
احلجر  احرتام  بعدم  املتعلق  االإداري 
نف�س  ويف  املطبق،  اجلزئي  ال�شحي 
باأمن  ال�رسطة  ال�شياق متكنت قوات 
اث��ر دوري��ات  دائ��رة م��ازون��ة على 

من  االخت�شا�س  بقطاع  لعنا�رسها 
اكت�شاف مراآب مفتوح ميار�س ن�شاط 
التقليدية  احللويات  وبيع  حت�شري 
التجاري  ال�شجل  يف  القيد  دون 
النظافة  ����رسوط  اح���رتام  وع���دم 
 08 حجز  مت  اأين  ال�شحية  والنظافة 
 10 واحد  كل  وزن  �شميد  اأكيا�س 

كل  وزن  فرينة  اأكيا�س   03 كلغ، 
�شعة  زيت  دلو   28 كلغ،   25 واحد 
15 كي�س �شكر  05 كلغ،  كل واحد 
كلغ   08 كلغ،   25 واح��د  كل  وزن 
حلويات تقليدية، مت اجناز ملف اإجراء 

ق�شائي يف حق ال�شالف الذكر.
                                    ابو ع�شام

غلق 4 حمالت لتح�سري وبيع �حللويات �لتقليدية بغليز�ن 

و  االقت�شادية  الفرقة  عنا�رس  متكن 
املالية بوالية جيجل نهاية االأ�شبوع 
املا�شي، من حجز كمية من ال�شميد 
قدرت ب 130 قنطارا كانت موجهة 
اإثر معلومات  للم�شاربة،وهذا على 
اأعقبتها  الوالية  اأمن  تلقتها م�شالح 
توقيف  عن  اأ�شفرت  اأمنية  حتريات 
مت  ال�شميد  م��ادة  يف  جملة  تاجر 
ال�شميد  بتخزين  متلب�شا  �شيطه 
بطريقة  بيعه  و  جيجل  مبدينة  مبراآب 
قامت  الفرقة  عنا�رس  قانونية،  غري 
املذكورة  الكمية  بحجز  الفور  على 
و حترير ملف ق�شائي يف حق التاجر 
بتهمة احتكار مواد غذائية و بيعها 
بطريقة غري قانونية م�شتغال الظرف 
البالد  ب��ه  مت��ر  ال��ذي  اال�شتثنائي 

والطلب املتزايد على مادة ال�شميد.
يوم فقط عن �شبط  بعد  هذا  ياأتي 
قبل  م��ن  مدينة   م��ن  جملة  تاجر 
مبديرية  الغ�س  وقمع  الرقابة  اأعوان 
فوق  ال�شميد  ببيع  بالوالية  التجارة 
�شاحنة  منت  على  القانوين  ال�شعر 
الطريق  قارعة  على  مركونة  كانت 

العابر  جزئه  يف   43 رقم  الوطني 
مت  اأي��ن  القادر  عبد  االأم��ري  لبلدية 
قنطار   200 العملية  هذه  يف  حجز 
تلفي  عقب  وه���ذا  ال�شميد،  م��ن 
الرقم  على  بالغا  التجارة  م�شالح 
بعر�س  تاجر  بوجود  يفيد  االأخ�رس 
فئة  م��ن  ال�شميد  معترة  كمية 
ليتدخل  كلغ   110 ب�شعر  كلغ   25
ملديرية  الرقابة  عنا�رس  ذلك  فور 
التجارة بالوالية اأين مت حجز الكمية 
وتوجيهه  حم�رس  وحترير  املذكورة 
املخت�شة،هذا  الق�شائية  اجلهات  اإىل 
م�شتمرة  ال�شميد  اأزم��ة  الزال��ت  و 
بوالية جيجل رغم جهود ال�شلطات 
التجارة  وم�شالح  بجيجل  الوالئية 
بالتن�شيق مع البلديات وجلان االأحياء 
للعائالت و  ال�شميد  اأجل توفري  من 
املادة  هذه  يف  الندرة  على  الق�شاء 
غري اأن الطلب املتزايد و التخوف من 
ا�شتمرار احلجر ال�شحي لفرتة اأطول 
جعل عددا من التجار ي�شتغلون هذه 
الفرتة للم�شاربة يف اأ�شعار ال�شميد.
ع.ع.ب

�أمن جيجل يحجز 130 قنطار� 
من �ل�سميد كانت موجهة للم�ساربة

االأ�شبوع  نهاية  تب�شة  وايل  ق��ام 
عني  لبلدية  ميدانية  بزيارة  املا�شي 
اطلع خاللها على و�شعية  الزرقاء، 
املهم�شة،  باملناطق  ال�شاكنة  بع�س 
معلنا  الظل،  مبناطق  يعرف  ما  اأو 
القرارات،  من  جملة  عن  باملنا�شبة 
املعي�شية  ال���ظ���روف  لتح�شني 
للقاطنني بهذه املناطق، يف مقدمتها 
املدينة  بغاز  التجمعات  بع�س  ربط 
يف  الطرقات.و  و  ال�رسب  مبياه  و 
عطا  تب�شة  وايل  اأكد  ال�شدد،  هذا 
لبلدية  زيارته  لدى  موالتي،  الله 
عني الزرقاء، على رفع التجميد عن 
م�رسوع تزويد التجمعني ال�شكنيني 
ق�شطل و �شوق اجلمعة بغاز املدينة 
املواطنني،  من  عدد  اأم��ام  اأ�شاف  و 
التدابري  اإطار  يف  ياأتي  االإجراء  باأن 
احلكومة  اأقرتها  التي  اال�شتعجالية 
اإىل  باالأ�شا�س  املوجهة  و  موؤخرا 
املحرومة،  املناطق  و  الظل  مناطق 
ربط  �شيتم  باأنه  ال�شاكنة  مطمئنا 
خمتلف  من  االنتهاء  بعد  �شكناتهم 

الطاقة  مديرية  دعا  كما  االإجراءات، 
و املوؤ�ش�شات ذات ال�شلة، لالإ�رساع 
ان�شجاما  امل�رسوع.و  هذا  يف جت�شيد 
مع ما قاله وايل الوالية، اأو�شح مدير 
امل�شاتي  باأن  علي،  نا�رسي  الطاقة، 
املدينة  بغاز  الربط  بعملية  املعنية 
ماأهولة بال�شكان و خا�شة مبنطقتي 
هذه  اأن  و  اجلمعة  �شوق  و  ق�شطل 
و  بالرودة  تت�شم  و  املناطق مرتفعة 
مديرية  �شتتحرك  و  �شتاء  ال�شقيع 
املعنية  البلدية  مع  بالتن�شيق  الطاقة 
هذا  لتج�شيد  �شونلغاز،  و  نفطال  و 
به  طالب  ما  كثريا  ال��ذي  امل�رسوع 
�شتتم  ال�شدد،  هذا  يف  امل��واط��ن.و 
اال�شتعانة باملخطط البلدي، لتحديد 
م�شار �شبكتي التوزيع و النقل، كما 
التي  ال�شكنات  عدد  �شبط  �شيتم 
هو  امل�رسوع،و  هذا  من  �شت�شتفيد 
املواطنني  معاناة  من  �شيخفف  ما 
طرق  عن  بعيدا  �شتاء،  تتكرر  التي 
زيارته  خالل  التقليدية.و  التدفئة 
جتمع  و   2 و   1 حمزة  اأوالد  مل�شتة 

تب�شة،  وايل  ق��ال  اجلمعة،  �شوق 
لتزويد  اأع��دت  درا���ش��ة  هناك  ب��اأن 
ذلك  و  ال�رسب  مبياه  املناطق  ه��ذه 
املتجه  املحول  ا�شتغالل  طريق  عن 
بلدية  عر  الدير  بوحلاف  بلدية  اإىل 
مر�شط، انطالقا من �شد وجلة مالق 
بالونزة.و تراهن ال�شلطات على هذه 
اإ�شكالية  على  للق�شاء  العملية، 
�شتعمل  و  ال�رسب،  مبياه  التموين 
املائي  للمنبع  االعتبار  اإع��ادة  على 
اأخ��رى،  مناطق  و  للمنطقة  امل��زود 
من�شوب  رف��ع  على  يعول  بحيث 
و  ال�رسب  مياه  لتوفري  املنبع  مياه 
فك العزلة عن �شاكنة اجلهة.كما اأمر 
املحليني،  امل�شوؤولني  الوالية،  وايل 
اأوالد  مبنطقة  البلدي  الفرع  بتجهيز 
اخلدمة  دخوله  اأمل  على   ،2 حمزة 
الوجبات  نوعية  تابع  كما  قريبا، 
للمتمدر�شني  املقدمة  الغذائية 
جاب  ب��وك��اف  ال�شهيد  بابتدائية 
ربطها  يف  باالإ�رساع  مو�شيا  الله، 
ربطها  انتظار  يف  الروبان،  بغاز 

ب�شبكة غاز املدينة م�شتقبال.اأما يف 
دعا  فقد  العمومية،  االأ�شغال  قطاع 
بتهيئة  العزلة  لفك  ذاته،  امل�شوؤول 
بداية  الريفية،  امل�شالك  و  الطرقات 
و�شوال   ،1 حمزة  اأوالد  منطقة  من 
على  �شدد  كما  اجلمعة،  �شوق  اإىل 
احرتام مقايي�س االإجناز، اأثناء زيارته 
الطريق  من  كلم   3 �شيانة  مل�رسوع 
الزرقاء و الق�شري،  الرابط بني عني 
مرورا مبنطقة بركة فر�س، علما باأن 
يف  جت�شيده  يندرج  امل�رسوع  هذا 
املخطط  من  الثاين  ال�شطر  اإط��ار 
.2019 بعنوان  للتنمية  البلدي 

تب�شة  وايل  اأن  اإىل  االإ�شارة،  جتدر 
التنفيذية  الهيئة  مع  اجتماعا  تراأ�س 
خالله  مت  اخلمي�س،  م�شاء  بالوالية، 
ا�شتعرا�س نتائج الزيارة لبلدية عني 
التو�شيات  تنفيذ  مدى  و  الزرقاء 
امل�شوؤول  عن  ال�شادرة  القرارات  و 
االأول بالوالية و كذا العراقيل التي 

حتول دون جت�شيدها.
                       �شو�شه حممد الزين

رفــع �لتجميـد عن م�سـروع للربط بالغاز بعـني �لزرقاء بتب�سة

�الأمن �لوطني ينظم حملة للتربع 
بالدم على مد�ر يومني ب�سعيدة

الف�شيل  رم�شان  �شهر  مبنا�شبة 
للترع  املغاربي  لليوم  واإح��ي��اء 
انطلقت   2020 ل�شنة  ب��ال��دم 
ال�رسطة  ن���زل  م�شتوى  ع��ل��ى 
وعلى  "ب�شعيدة  خمتار  "كربو�س 
ترع  حملة  ابتداءا   يومني  مدار 
ال�رسطة  اأفراد  فيها  �شارك  بالدم 
الرتب  و  امل�شالح  خمتلف  م��ن 
املوؤ�ش�شة  مع  بالتن�شيق  وذل��ك 
ال�شحية لالأمومة و  االإ�شت�شفائية 
الطفولة "حمدان بختة " ، املبادرة 
هذه  تدخل يف اإطار تفعيل العمل 

داأبت  الذي  واالإن�شاين  الت�شامني 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
�رسائح  ل��ف��ائ��دة  جت�شيده  على 
املنا�شبات  خمتلف  خالل  املجتمع 
هي  التي  الفئات  جت��اه  خا�شة 
احليوية  املادة  لهذه  ما�شة  بحاجة 
على  املقبلني  امل��ر���ش��ى  منهم 
مر�شى  و  اجلراحية  العمليات 
واالأ�شخا�س  الكلوي  الق�شور 
تتطلب  حلوادث  يتعر�شون  الذين 

الدم. لنقل  ا�شتعجالية  عمليات 
                          عامر ال�شباعي 

لوالية  املدنية  احلماية  تدخلت 
بوحدتي  مدعمة  بلعبا�س  �شيدي 
بن  علي  �شيدي  و  بوخنفي�س 
خطري  مرور  حادث  اجل  من  يوب 

الرابط   95 رقم  الوطني  بالطريق 
�شيدي  بلدية  و  الطابية  بلدية  بني 
�شحايا   8 خلف  ي��وب  ب��ن  علي 
بني   اخل��ط��ورة  خمتلفة  حالة  يف 

 Ibiza �شيارة  خفيفتني  �شيارتني 
توفيت  حيث    haifi و���ش��ي��ارة  
يف  ال�شحايا  ب��ني  م��ن  �شحية 
م�شالح  وفتحت  هذا  امل�شت�شفى 

ملعرفة  حتقيقا  الوطني  ال���درك 
االأ�شباب احلقيقية التي كانت وراء 

وقوع هذا االأخري.
                                   م.رم�شاين

حادث مرور يخلف 08 �سحايا منهم �مر�أة متوفاة ببوخنفي�س ببلعبا�س 



09 رم�شانيات08
تقبل اهلل �صيامكم و قيامكم  الأحد  17  ماي 2020 م 

املوافق  لـ 24 رم�شان 1441 هـ - العــدد 2000
الأحد  17  ماي 2020 م 

املوافق  لـ 24 رم�شان 1441 هـ - العــدد 2000

حدث يف 24 رم�ضان
عمرو  م�شجد  بناء  يف  ال�شروع   - هـ   20

بن العا�ص بالف�شطاط ليكون بذلك 
اأول م�شجد يبنى يف الديار امل�شرية ويف 

كامل القارة الأفريقية.
اأبو  الكبري  ال�شاعر  مقتل   - هـ   354

الطيب املتنبي اأثناء عودته اإىل الكوفة، 
بالنعمانية على يد فاتك بن اأبي جهل 
الأ�شدي، وكان املتنبي قد نظم ق�شيدًة 
هجا فيها ابن �شقيقة الأخري �شبة بن 

يزيد الأ�شدي العيني.

�لتباهي باالنتماء �لقبلي .. عقيدة �الأغبياء
 �لتي ُتّولد �لعن�سرية !

عمر ذيب
----------------

التح�رس ال يغني عّنا �شيئا اإذا كانت عقولنا 
ت�شيبنا  التي  االأمور  من   ، بطوننا  يف 
باالختناق اأو انقطاع التنف�س عندما تداهمنا 
رياحها اأو ن�شمع �شجيجها ق�شية االفتخار 
 ! الفالين  العر�س  من  اأنا   ! القبلي  باالنتماء 
على  ترت�شب  قد  التي  اخلطرة  االآثار  ورغم 
وهذا  العقيمة  الثقافة  بهذه  التحّلي  هذا 
جتد  النا�س  من  الكثري  فاإن  اخلاطئ  االإميان 
 ، العرو�شية  عن  حديثهم  ن�شف  من  اأكرث 
ي�شادفنا  ما  يجتاحنا جراء  اختناق  ومع كل 
من تقدي�س للقبيلة الذي يع�ش�س يف اأذهان 
اأم  كبارا  اأكانوا  �شواء   ، ال�ُشذج  االأغبياء 
التذكري  ناقو�س  ندق  اأنف�شنا  جند  �شغارا 
هذه  كلماتنا  لعل  اأخرى  مرة  والن�شح 
الت�رسف  هذا  ممار�شة  اإن   ! التائهني  تفيد 
جمتمعنا  ت�شيب  ديني  والال  اإن�شاين  الال 
بالتمزق وال�شتات ، وهو داء يبتلى به النا�س 
 ، �شلبية  �شعيفة  �شخ�شية  ميلكون  الذين 

همهم الوحيد يف احلياة تلميع �شورتهم
املجتمع  داخل  والتفرقة  العن�رسية  بن�رس 
�شيء  اأي  ميلكون  ال  هم  م�شاكني   ، الواحد 
هذا  اأهل  من  العديد  يزال  ال   ، به  يفتخرون 

اأو حتفظ على  الزمان ي�رسون دون ح�شمة 
خمتلف  يف  القبلي  انتمائهم  عن  احلديث 
 ! اإليها  يدعون  التي  واملنا�شبات  املجال�س 
ا�شتفهام  عالمة  ال�شياق  هذا  يف  لت�شادفنا 
كرى كيف ال ؟! ونحن مل نفهم اإىل حد االآن 
كيف لرجال ميثلون العلم والثقافة يف واجهة 
و  ؟  والغباء  اجلاهلية  ميار�شوا  اأن  االأحداث 
وح�شاريا  اأخالقيا  يرتقوا  اأن  الأبنائنا  كيف 
من  والقيم  االأخالق  ر�شالة  يتلقون  وهم 

قبل اأ�شباه املعلمني واالأ�شاتذة الذين ال نرى 
اأن  واحلقيقة   ، االأمة  م�شتقبل  دورا يف  لهم 
احلديث عن ظاهرة العرو�شية القذرة ي�شيء 
 ، يعتقدون  كما  ينفعهم  مما  اأكرث  هوؤالء  اإىل 
ال�شخ�شية  االمتيازات  ا�شتثنينا  اإذا  اللهم 
بنيت  اإذا  منها  ي�شتفيدون  التي  ال�شيقة 

خططهم
على ميدان حب العر�س ! ال�شيء املوؤمل بيننا 
لها  ُي�شار  املعروفة والتي  الوجوه  اأن بع�س 

بااللتزام والنبل هي من تغر�س يف الو�شط 
فهوؤالء   ، والدمار  اخلراب  بذور  ال�شباين 
االأقنعة  و�شع  تنويع  يف  يتفننون  الذين 
اأمرا�شهم  معاجلة  عن  العاجزين  اأكر  من 
اأمرا�س  مداواة  لهم  ميكن  فكيف  النف�شية 
اإىل  بحاجة  اأننا  اأظن  ؟  باأكمله  جمتمع 
توا�شل راق بيننا واآخر لالعرتاف باأخطائنا 
ن�شاأل   ! والتلون  والنفاق  الكذب  بعيدا عن 

الله تعاىل الر�شد و الهداية.

ن�سائــح لتـفادي زيادة �لــوزن بعـد رمــــ�سان

�ملقادير  
2 مالعق طعام من الزيت النباتي 1 كغ 
مقّطع  اجللد٬  منزوع  الكامل  الدجاج  من 
2 وحدة متو�شطة اأو 300 غ من الب�شل٬ 

مفرومتان فرمًا ناعمًا
3 ف�شو�س من الثوم٬ مفرومة

 2 الكاري  م�شحوق  من  طعام  ملعقة   1
اجلزر٬  من  غ   250 اأو  متو�شطة  وحدة 
1 وحدة  اإىل مكّعبات �شغرية  مقّطعتان 
متو�شطة اأو 200 غ من البطاطا٬ مقّطعة 

اإىل مكّعبات �شغرية
من  غ   300 اأو  متو�شطة  وحدة   2
مكّعبات  اإىل  مقّطعتان  الطماطم٬ 
الدجاج  مرقة  من  مكعبات   2 �شغرية 
 2 املاء  من  مل   750 اأو  اأكواب   3 ماجي 

 1 300 غ من البازيال املثّلجة  اأو  اأكواب 
ملعقة طعام من دقيق الذرة٬ املذّوب 
املاء  من  كبريتني  ملعقتني  يف 
االأ�شود  الفلفل  من  ر�شة 

املطحون٬ ح�شب املذاق

ــة  ــق ــري ط
�لعمل

ثم  قدر،  يف  الزيت  ُي�شّخن 
وُيطهى  الدجاج  اإليه  ُي�شاف 
عن  ُيرفع  ذهبيًا،  بنيًا  لونه  ي�شبح  حّتى 

النار وُيرتك جانبًا.
 6 ملّدة  نف�شها  املقالة  يف  الب�شل  ُيقلى 
ي�شقر  حّتى  متو�ّشطة  حرارة  على  دقائق 

الب�شل.
القدر،  يف  جديد  من  الدجاج  يو�شع 
اجلزر،  الكاري،  الثوم،  اإليه  وُي�شاف 
الدجاج  مرقة  مكّعبا  البندورة،  البطاطا، 

ماجي واملاء.
نار  على  وُيرتك  ُيغطى  ثم  املزيج،  ُيغلى 

هادئة ملّدة 20 دقيقة.
التحريك  مع  الذرة  دقيق  ُي�شاف 
وُيرتك  اخل�رساء  البازيال  ثم  با�شتمرار، 
 3 ملّدة ترتاوح بني  هادئة  نار  املزيج على 

و5 دقائق اإ�شافية.
ُيتّبل املزيج بالفلفل االأ�شود ح�شب املذاق.

ُيقّدم مع االأرّز االأبي�س املطهو.

مرق �لدجاج و�لبازيال 
بالكاري

�لطبـــــق �لرئي�ســـــي

طريقة عمل �ساورما 
�للحم

مــــقبـــــــــــالت

�ملقادير
 1 كيلوغرام حلم، مقطع 

�رسائح مثل ال�شاورما

2 ب�شل، مقطع �رسائح

4 بندورة، مقطعة

4 ملعقة �شغريه خل

1 ملعقة �شغريه ملح

1 ملعقة �شغريه فلفل اأ�شود

طريقة �لعمل
طريقة عمل ال�شاورما اأ�شبحت مهمة وال اأ�شهل بدءاً من هذا اليوم. عادة تباع ال�شاورما 

تقدم لك �شهية طريقة  الطازج،  البيتي  الطعام  اإذا كنت ممن يف�شل  املطاعم، لكن  يف 

املنزل،  يف  ال�شاورما  عمل  طريقة  اتبعت  ما  فاإذا  اللذيذة.  االأ�شلية  ال�شاورما  عمل 

�شت�شمنني نظافة الطعام واالأ�شطح امل�شتخدمة. تعتمد طريقة عمل ال�شاورما هذه على 

تتبيلة من اأربع مكونات رائعة. 

جمموعة  من  ال�شهية  اللحم  �شاورما  و�شفة  لتح�شري  اجلديدة  الطريقة  هذه  جربي 

و�شفات اطباق رئي�شية و اكالت �رسيعة يف املنزل بخطوات مف�رسة واخرينا براأيك!

طريقة حت�سري �ساورما �للحم
وترتك يف  اخلل  الفلفل،  امللح،  بالهيل،  جيداً  اللحم  �رسائح  تتبل  عميق،  وعاء  -  يف   1

الثالجة ليوم كامل.

2 -  ُتنقل ال�رسائح اإىل �شينية وت�شاف �رسائح الب�شل والبندورة اإىل اللحم ويخلطوا 

جيداً.

3 -  تو�شع ال�شاوما على النار ملدة ن�شف �شاعة مع التقليب من وقت اإىل اآخر.

4 -  ت�شكب ال�شاورما يف طبق وتقدم �شاخنة مع ال�شلطة اأو احلم�س املتبل.

اأنتهى التوقف عن  بعد مرور �شهر رم�شان الكرمي 
العادي  من  واأ�شبح  اليوم  نهار  يف  الطعام  تناول 
�رسب املياه وتناول الطعام يف النهار، وبعد اأن اعتاد 
اأوقات  ويف  بكميات  الطعام  تناول  على  اجل�شم 
اأي وقت وبكميات  الطعام يف  تناول  اأ�شبح  معينة 
اأكر من تلك التي اعتاد على تناولها اجل�شم يف �شهر 

رم�شان.
التي  الن�شائح  بع�س  املقالة  هذه  يف  لك  نقدم 
اعتدِت  الذي  وزنك  على  احلفاظ  على  ت�شاعدِك 
الوزن  زيادة  تتجنبي  حتى  رم�شان  �شهر  يف  عليه 

بعد رم�شان.

�حللويات
احللويات  التي حتتويها  ال�شكريات  اأن  املعروف  من 
من  املزيد  واإك�شابه  الوزن  زيادة  على  ت�شاعد 

ال�شعرات احلرارية الغري مرغوب فيها، قومي بتناول 
التي تف�شليها يف  قطعة واحدة فقط من احللويات 
زائد  وزن  اكت�شاب  من  ج�شمك  متنعي  حتى  اليوم 

غري مرغوب فيه.

�مل�سغ �جليد
اأو  التلفاز  مب�شاهدة  الطعام  عن  االن�شغال  نتيجة 
التحدث اإىل اأحد اأفراد االأ�رسة قد نبتلع الطعام بدون 
امل�شغ اجليد وهذا ما يت�شبب يف االإ�شابة بحالة من 
ع�رس اله�شم التي ت�شاعد على زيادة الوزن، لذلك 
احر�شي على م�شغ الطعام جيًدا وعدم بلعه وذلك 

عن طريق الرتكيز اأثناء تناول الطعام.

كميات �لطعام
اعتدنا يف �شهر رم�شان على تناول الطعام بكميات 

العيد،  يف  االأمر  كذلك  �شغرية،  اأطباق  ويف  قليلة 
كنت  التي  االأطباق  نف�س  الطعام يف  بتناول  قومي 
وبنف�س  رم�شان  �شهر  اأثناء  الطعام  فيها  تتناويل 
الكميات حتى تتجنبي زيادة الوزن ولتحافظي على 

وزنك املثايل.

�لنوم
اأمر �رسوري  يومًيا  �شاعات   8 النوم  املواظبة على 
للغاية يف احلفاظ على الوزن وعدم اكت�شاب املزيد 
لذلك  رم�شان،  �شهر  بعد  احلرارية  ال�شعرات  من 
احر�شي على التوقف عن تناول الطعام قبل الذهاب 
اإىل النوم ب3 �شاعات على االأقل وال تنامي اأقل من 

8 �شاعات يومًيا لتتمكني من احلفاظ على وزنك.

�سلطة �خل�سرو�ت
�شلطة  من  كبري  طبق  بتناول  تقومي  اأن  تن�شي  ال 
الرئي�شية  االأطباق  تناول  البدء يف  قبل  اخل�رسوات 
ولت�شعري  باخل�رسوات  ج�شمك  لتغذي  وذلك 
فتناول  الطعام  من  قليلة  كمية  تناول  بعد  بال�شبع 

ال�شلطة ي�شاعد على التعزيز من ال�شعور بال�شبع.

�لريا�سة
يومي  ب�شكل  الريا�شية  التمارين  بع�س  ممار�شة 
ي�شاعد على احلفاظ على الوزن واال�شتمتاع ب�شحة 
التمارين  بع�س  ممار�شة  احر�شي على  لذلك  جيدة، 
الريا�شية يومًيا وملدة �شاعة حتى تتمكني من حرق 

الدهون واحلفاظ على الوزن املثايل.

�ملياه
تناول املياه يومًيا وبكميات كبرية اأمر ي�شاعد على 
الدهون  من  وتنقيته  ال�شموم  من  اجل�شم  تنظيف 
املخزنة به، لذلك احر�شي على تناول كمية من املياه 

يومًيا لت�شتمتعي بب�رسة رطبة وبوزن مثايل.

تنبيه هام / �الأخالق هي �لتي ُتّوحد �الأفكار و�لغايات و�الأذو�ق ، �لعرو�سية ذ�ك �لباطل �لعاري �لذي مل ميلك 
�لثوب يوما ، �لعرو�سية فل�سفة قذرة ُيرّوجها �أنا�س ال عهد لهم و ال ذّمة ، �لعرو�سية مهنة �ملر�سى نف�سيا وفكريا 

وتاريخيا ، �الإن�سانية �ملثلى �أثمن ما منلكه من �الأرز�ق و�لكنوز ، �أيها �جلامدون �ل�سم كونو� قوة حية منتجة ولو مرة 
يف حياتكم ، حافظو� على �سماحتكم �أد�ء لالأمانة و�بتغاء للعزة.

رم�سان �سهر �لدعاء
احلمد لله رب العاملني، واأ�شهد اأن ال اإله اإال الله وحده ال �رسيك، واأ�شهد اأن 
اأجمعني، ومن  اآله و�شحبه  الله عليه وعلى  حممًدا عبده ور�شوله، �شلى 

تبعهم باإح�شان اإىل يوم الدين، و�شلم ت�شليًما كثرًيا .
اأما بعد:

بهم فيه  اأذن لهم بدعائه و�شوؤاله، ورغَّ اأن  الله تعاىل على عباده  فمن نعم 
باإجابة �شوؤالهم، وق�شاء حوائجهم، وامنت على من  وحثَّهم عليه، ووعدهم 

فعل ذلك باالأجر العظيم والثواب اجلزيل وال�شعادة يف الدنيا واالآخرة .
ويف هذه املقالة نقف واإياكم مع اآية من كتاب الله العظيم، وهي قول الله 
َدَعاِن  اإَِذا  اِع  الَدّ َدْعَوَة  ِجيُب  اأُ َقِريٌب  َفاإِيِنّ  َعِنّي  ِعَباِدي  َلَك  �َشاأَ َواإَِذا   ″: تعاىل 

َيْر�ُشُدوَن ″ ]البقرة:186[. َلَعَلُّهْم  َوْلُيوؤِْمُنوا ِبي  َفْلَي�ْشَتِجيُبوا يِل 
يقول ابن كثري - رحمه الله - عند تف�شري هذه االآية:

" ويف ذكره تعاىل هذه االآية الباعثة على الدعاء متخللة بني اأحكام ال�شيام 
اإر�شاد اإىل االجتهاد يف الدعاء عند اإكمال العّدة، بل وعند كل فطر ".

هذه  تف�شري  عند  امل�شري  زاد  كتابه  - يف  الله  رحمه   - اجلوزي  ابن  ويقول 
االآية:

" ف�شل:
اإن قال قائل : هذه االآية تدل على اأن الله تعاىل يجيب اأدعية الداعني وترى 

كثرًيا من الداعني ال ُي�شتجاب لهم!
فاجلواب:

اأن اأبا �شعيد اخلدري روى عن النبي ″، اأنه قال:
اإال  ؛  اإثم  لي�س فيها قطيعة رحم وال  الله تعاىل بدعوة  ) ما من م�شلم دعا 

اأعطاه الله بها اإحدى ثالث خ�شال:
اإما اأن يعجل دعوته، واإما اأن يدخرها له يف االآخرة، واإما اأن يدفع عنه من 

.) ال�شوء مثلها 
وجواب اآخر:

اأكل  ومنها  لله،  الطاعة  اأ�شلها  �رسوط  اإىل  اإجابته  تفتقر  الدعاء  اأن  وهو 
احلالل، فاإن اأكل احلرام مينع اإجابة الدعاء، ومنها ح�شور القلب، ففي بع�س 

احلديث:) وال يقبل الله دعاء من قلب غافل اله (.
وجواب اآخر:

�شاأل، وقد ال تكون  ما  اإىل  اإجابته  امل�شلحة يف  يعتقد  قد  الداعي  اأن  وهو 
امل�شلحة،  طلب  وهو:  االأ�شلي،  مق�شوده  اإىل  فيجاب  ذلك،  يف  امل�شلحة 

وقد تكون امل�شلحة يف التاأخري اأو يف املنع ".ا.ه�.
ق للدعاء  ثمَّ اعلم - رحمني الله واإياك - اأن الدعاء مفتاح لكل خري، ومن ُوفِّ
ق خلرٍي عظيم، وللفاروق عمر بن اخلطاب - ر�شي الله عنه - عبارة  فقد ُوفِّ
اأحمل هم  اإين ال  اأن ن�شتح�رسها با�شتمرار حيث يقول:)  اإىل  عميقة حتتاج 

االإجابة، واإمنا اأحمل هم الدعاء، فاإذا األهمت الدعاء فاإن االإجابة معه (.
يقول ابن القيِّم - رحمه الله -:

فمفتاحه  العبد،  بيد  ال  الله  بيد  وهو  التوفيق،  اأ�شله  خري  كل  كان  اإذا   "
العبد  اأعطى  فمتى  اإليه،  والرهبة  والرغبة  اللجاأ  واالفتقار و�شدق  الدعاء 
اخلري  باب  بقي  املفتاح  اأ�شّله عن  ومتى  له،  يفتح  اأن  اأراد  فقد  املفتاح  هذا 

مرجًتا دونه ".
الدعاء،  اإجابة  تتحرى مواطن  اأن  فليكن همك  املبارك  اأيها  فاإذا علمت هذا 

كما بني االأذان واالإقامة، والثلث االأخري من الليل .
ح اأبواب اجلنة وتغلق اأبواب النريان، فاإياك اأن تغفل  ويف �شهر رم�شان تفتَّ
عن الدعاء فيه، وهو �شهر الدعاء، فاألحَّ على الله �شبحانه وتعاىل بالدعاء .

وتذكر اأيها املبارك اأن الله - جلَّ يف عاله - اأمرك بالدعاء ووعدك باالإجابة، 
قال تعاىل:″ َوَقاَل َرُبُّكُم اْدُعويِن اأَ�ْشَتِجْب َلُكْم ″ ، ويف احلديث يقول ″ :

) ادعوا الله واأنتم ] موقنون باالإجابة [ (.

�الأ�ستاذ �لدكتور/ جمال عبد 
�لنا�سر حممد عبد �هلل �أبو نحل
---------------------

ومتر،  مت�شي،  الب�رس  كلمح 
اأيام �شهر رم�شان  وجتري بنا 
نعي�ُس  نحن  وه��ا  الف�شيل، 
ال�شيام،  �شهر  اأيام  اأواخر  يف 
فيه  اأُنزل  الذي  �شهُر رم�شان 
وبيناٍت  للنا�س  ُهدًي  القراآن، 
م��ن ال��ُه��دي وال��ف��رق��ان، فال 
رم�شان،  يا  منك  اللُه  اأُّوّح�ْس 
واخل��ري،  ال��رح��م��ة،  �شهر  ي��ا 
الُدنيا  وه��ك��ذا  وال��غ��ف��ران، 
�شيء،  ك��ل  فيها  ينق�شي 
كما  اخلرُي،  موا�شم  وتنق�شي 
يف  �شيء  فال  ال�رُس،  ينتهي 
جاء  اأب��داً؛  ي��دوم  الُدنيا  ه��ذِه 
رم�شان هذا العام حزينًا، وقد 
ُم�شلي  فال  امل�شاجد،  اُغلقت 
بامل�شاجد!  �شاجد  وال  راك��ع، 
جائحة  ب�شبب  ت��راوي��ح،  وال 
يا  وداًعا  كورونا!؛  فاريرو�س 
واالنت�شارات  اخلريات  �شهر 
وال���رك���ات وال��ك��رام��ات، 
يا  وداًع��ا  وال�شيام،  والقيام 
�شهر  يا  وداًعا  القراآن،  �شهر 
�شهر  ي��ا  االأرح�����ام،  زي���ارة 

كان  �شهًرا  ي��ا  ال�شدقات، 
الكرمي،  ال��ق��راآن  نزمول  فيه 
وك���ان ف��ي��ه االن��ت�����ش��ار يف 
�شهر  من   ع�رس  ال�شابع  يوم 
امل�شلمني  انت�شار  رم�شان 
يف  املالئكة  من  مبدد  موؤيدين 
ويف  ال��ك��رى،  ب��در  معركة 
كان  رم�شان  من  الع�رسين 
يوم فتح مكة،  العظيم،  الفتح 
ال�شحابي  يقول  ذل��ك  ويف 
م�شعود  ابن  الله  عبد  اجلليل 
"دخل  ع��ن��ه:  ال��ل��ه  ر���ش��ي 
عليه  الله  �شلى  الله  ر�شول 
البيت  وح��ول  مكة،  و�شلم 
�شنما،  و�شتون  ثالُثمائة 
 ( وي��ق��ول:  يطعنها  فجعل 
نَّ  اإِ اْلَباِطُل  َوَزَه��َق  ��قُّ  احْلَ َجاَء 
ويف  ("؛  َزُهوًقا  َكاَن  اْلَباِطَل 
اأبواب  فيه  ُفتحت  ال�شهر  هذا 
اأب��واب  فيِه  واأغلقت  اجلنان، 
مردّة  فيه  و�شُفدت  النريان، 
ال�شياطني؛ ال اأوح�س الله منك 
يا �شهر الرحمة والعطف على 
وامل�شاكني  والفقراء  االأيتام 
واملحتاجني، يا  �شهراً  فيِه كل 
وجل  عز  الله  من  ُعتقاء  يوٍم 
ال�شالم من  النريان، �شهُر  من 

القدر  ليلٍة  فيِه  ال�شالم،  الله 
لعباده  الله  من  �شالٌم  فيها 
الفجر،  مطلع  حتي  املوحدين 
والتي هي خرٌي من األف �شهر، 
تتنزل  �شنة،   83 من  اأكرث  اأي 
تفوق  باأعداد  املالئكة  فيها 
متالأ  حيث  واخليال؛  الت�شور 
م��الئ��ك��ة ال��رح��م��ان م��ا بني 
الم�س  لو  واالأر���س،  ال�شماء 
من  اأح��ًدا  املالئكة  ه��ذه  ن��ور 
عبادِه لن ي�شقي اأبًدا، وتتجلي 
يف ليلة القدر اأنوار، وبركات 
من ال�شماء اإىل االأر�س، حتي 
اإن كان الآخر يوم من رم�شان 
النار  م��ن  عتقاء  لله  ك��ان 
مداها  يعلم  ال  كبرية  باأعداد 
وعددها اإال الله عز وجل؛ اإنها 
العظيم  ال�شهر  هذا  نفحات 
ما  عزيز  كرمي  ك�شيٍف  وهو 
اأن حّط رحاله، واإذ بِه كالرق 
الب�رس  وك��ل��م��ح  اخل��اط��ف، 
اأيدينا؛  بني  يرحل ومي�شي من 
الف�شيل  ال�شهر  ه��ذا  ويف 
وجل  عز  الله  رحمة  ت�شمل 
وتتجلي  ال�شائمون  عبادِه 
على  العاملني  رب  ب��رك��ات 
وب�رسعة  املوؤمنني؛  املوحدين 

االأي���ام  وتنق�شي  مت�شي، 
ال�شيام،  �شهر  يف  وخا�شًة 
بنا  مي�شي  العمر  قطار  وكاأن 
حمطتِه  يف  ما  يوًما  ليتوقف 
من  الرحيل  حمطة  االأخ��رية؛ 
دار  اإىل  الفانية  الدنيا  دار 
عمٌل  فاليوم  الباقية،  االأخرة 
وال ح�شاب وغًدا ح�شاٌب وال 
وقام  �شامن  مل  فهنيًئا  عمل؛ 
واحت�شاًبا،  اإمياًنا  ال�شهر  هذا 
باإذن  له  ُغفر  ذلك  فعل  فمن 
ذنبِه؛  من  تقدم  ما  تعايل  الله 
ُقرب  على  حزينة  قلوبنا  اإن 
رم�شان،  �شهر  ي��ا  ف��راق��ك 
فال  واالمي��ان،  االح�شان  �شهر 
رم�شان،  يا  منك  الله  اأُوح�س 
الليايل  يف  حالنا  ول�����ش��ان 
�شيدنا  قاله  ما  تقول  االأخرية 
و�شلم  عليه  الله  �شل  حممد 
يف احلديث ال�رسيف:" ِع�ّس ما 
من  واأحبب  ميت  فاإنك  �شئت 
تقبل  مفارقُه"،  فاإنك  �شئت 
ال�شيام،  ومنكم  منا  الله 
ل�شهِر  و���ش��الٌم  والطاعات 
يف  م��ا  تعلمون  ل��و  ك���رمي، 
كلها  ال�شنه  لتمنيتم  رم�شان 

رم�شان.                    

ري �أيام �ّسُهر رم�سان ر  ّتِ ّكَلْمِح �ّلب�سَ

�لعمل �خلريي فـي �سهر �لكرم
كل  يف  امل�شلم  �شخ�شية  من  جزء  اخلريي  العمل 
فهو   ، املبارك  رم�شان  �شهر  وخالل  العام،  اأوقات 
�شكر  اأو  مادية  ملنفعة  انتظار  اأدين  دون  به  يقوم 
لله  اإر�شاًء  االأ�شا�س  يف  به  قيامه  واإمنا   ، اأحد  من 
واجتماعي،  عقدي  منطلق  من  وتعاىل  �شبحانه 
اإىل  االأعمال  هذه  وراء  من  امل�شلم  يهدف  حيث 
النا�س  واإ�شعاد  النفو�س  البهجة على  اإ�شفاء ون�رس 
به  نراه ون�شتمتع  الف�شيل �شيف عزيز  ال�شهر  و   ،
رم�شان  يف  اخلريي  فالعمل  ولذلك  عام؛  كل  مرة 
يزيد من اخلريات يف �شهر اخلري والركة وم�شاعدة 
اإىل  االإن�شان  ي�شعى  احل�شنات، حيث  الغري وك�شب 
يختلف  ب�شكل  امل�شاعف  والثواب  االأجر  حت�شيل 

اأيام ال�شنة العادية. عن 
االإن�شان  بها  يتحلى  التي  ال�شمات  اأعظم  فمن 
والكرم،  املعروف  بذل  الكرمي هو  ال�شهر  خالل هذا 
لي�س غريبًا عن  وهذا  للنا�س،  اخلري  والعطاء، وحّب 
االأمثلة  ي�رسب  قدوتنا  الكرمي  فالر�شول  ديننا 

اخلريي  والعمل  والكرم،  والعطاء  اخلري  عمل  علي 
وتقدمي  وعطاء  ب��ذل  هو  جممله  يف  والتطوعي 
املعونة دون انتظار مقابل.فال�شدقة، وتعليم العلم، 
يف  هي  االإغاثة،  اأ�شكال  وكافة  القراآن،  وحتفيظ 
اخلريي  الر  اأعمال  �شور  من  �شورة  اأمرها  حقيقة 
�رسيحة  اإىل  واآثرها  فوائدها  االأعمال  تتعدى  التي 
�شواء  االإ�شالمي،  املجتمع  يف  �رسائح  من  اأكرث  اأو 

كانوا داخل قطر واحد اأو يف اأقطار متعددة.
املتطوع  من  ذاتية  مبادرة  هو  التطوعي  فالعمل 
�رسعا  به  يلزم  ال  مبا  لالآخرين  خدمة  تقدميه  نحو 
يف  منه  م�شاهمة  مقابل،  دون  تعاىل  الله  لوجه 
بناء  يف  االأ�شا�شية  الركيزة  االآخرين.وهو  اإ�شعاد 
طبقاته،  بني  االجتماعي  التما�شك  ون�رس  املجتمع 
الوحيد  واملنفذ  حيويته،  على  الدامغ  والدليل 
واعتزازه  للمتطوع  النف�شية  بالراحة  لل�شعور 
ترتبط  اإن�شانية  ممار�شة  التطوعي  فالعمل  بنف�شه، 
″َفَمْن  تعاىل:  لقوله  ال�شالح  والعمل  اخلري  مبعاين 

اأن  القول  ″.وخال�شة  َلُه  َخرْيٌ  َفُهَو  ا  َخ��رْيً َع  َتَطَوّ
اجلنة يف كل  اإىل  االأن�شان  العمل اخلريي هو مطية 
الذي  املبارك  رم�شان  �شهر  يف  خا�شة  االأوق��ات 
بتقدمي  قام  كلما  املوؤمن  وح�شنات  رزق  فيه  يزيد 
له  جار  اأو  �شديق  اأو  لزميل  اإح�شان  اأو  معروف 
يعلمه  مبا  �شنيعه  علي  يكافئه  وجل  عز  الله  فاإن 
اأن  العلم  احلق تبارك وتعايل ويقدر قيمته ويكفينا 
العمل  اعتر  و�شلم  عليه  الله  �شلى  الله  ر�شول 
التطوعي يف �شورة اإماطة االأذى �شعبة من �شعب 
يف  اجلنة  دخول  اأ�شباب  من  �شببا  وجعله   ، االإميان 
امل�شلمني  توؤذي  كانت  التي  ال�شجرة  قطع  �شورة 
ميَاُن  »ااْلإِ و�شلم:  عليه  الله  �شلى  لقوله  الطريق  يف 
اَلّ اللُه، َواأَْدَناَها  ُلَها اَل اإَِلَه اإِ ٌع َو�َشْبُعوَن َباًبا، اأَْف�شَ ِب�شْ
ِريِق َواحَلَياُء �ُشْعَبٌة ِمَن االإِميَاِن«  اإَِماَطُة اْلَعْظِم َعِن الَطّ
و�شلم:  عليه  الله  �شلى  اأي�شا  وقوله  عليه،  متفق 
ِة، يِف �َشَجَرٍة َقَطَعَها  َنّ »َلَقْد َراأَْيُت َرُجاًل َيَتَقَلُّب يِف اجْلَ
ا�َس«. رواه م�شلم. ِريِق، َكاَنْت ُتوؤِْذي الَنّ ِمْن َظْهِر الَطّ
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�لكاتب: عي�سى قر�قع
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هارت�س  �شحيفة  ن�رسته  الذي  التقرير 
االإ�رسائيلية يوم 5/7/2019 وك�شف من 
ارتكاب  توؤكد  اإ�رسائيلية  وثائق  خالله 
بحق  فظيعة  دموية  جم��ازر  اإ�رسائيل 
 ،1948 النكبة  عام  الفل�شطيني  �شعبنا 
العرقي  التطهري  �شيا�شة  وممار�شة 
التي هدمت  وقرانا ومدننا  �شعبنا  بحق 
وتعليمات  ب��اأوام��ر  و�شلبت  ونهبت 
الع�شابات  ق��ي��ادات  م��ن  ر�شمية 
ال�شهيونية يف ذلك الوقت، هذا التقرير 
امل�شتمرة  اإ�رسائيل  ادع��اءات  على  يرد 
من  خرجوا  الفل�شطينيني  الالجئني  بان 
الدول  من  وبتحري�س  طوعا  اأماكنهم 
م�شوؤولة  غري  اإ�رسائيل  وان  العربية، 
واإن�شانيا  واأخالقيا  �شيا�شيا  و  قانونيا 
عن النكبة وتداعياتها، وهي رد وا�شح 
وحمو  التاريخ  تزوير  �شيا�شة  على 
املوؤ�ش�شة  متار�شه  الذي  االآخرين  تاريخ 
يف  والتعليمية  والرتبوية  ال�شيا�شية 
ت�شويه  وحماوالتها  اإ�رسائيل،  دول��ة 
من  النكبة  وحمو  الفل�شطينية  الرواية 

الذاكرة اجلمعية الفل�شطينية.
الوثيقة التي ك�شفتها �شحيفة هارت�س 
االأخرى  الوثائق  مئات  �شياق  يف  تاأتي 
وح��ررت  �شابقا  عنها  ك�شف  التي 
الع�شكرية  االأر�شيفات  من  ب�شعوبة 
جديدة  وثيقة  كل  ويف  االإ�رسائيلية، 
يك�شف عن جمزرة جديدة، هذه الوثائق 
اإ�رسائيل  بارتكاب  وا�شحة  اإدانات  هي 
االإن�شانية  �شد  وجرائم  حرب  جرائم 
والت�شبب  الفل�شطيني  �شعبنا  بحق 
باأكر ماأ�شاة اإن�شانية تعر�س لها �شعبنا 

يف الع�رس احلديث.
"ملعاينة  كتاب  على  االطالع  املهم  من 
اجلمهور، الفل�شطينيون يف االأر�شيفات 
للموؤلفة  االإ�رسائيلية"  الع�شكرية 
اأول  وه��و  �شيلع،  رون��ة  االإ�رسائيلية 
التاريخ  �شامل  ب�شكل  يبحث  كتاب 
يف  واملكتوب  الب�رسي  الفل�شطيني 

االإ�رسائيلية،  الع�شكرية  االأر�شيفات 
اال�شتعمار  ان  الباحثة  خل�شت  وقد 
لفل�شطني  الكولونيايل  ال�شهيوين 
عام 1984 و�شوال اإىل الو�شع الراهن 
بل  فح�شب  اجلغرايف  احليز  يف  يتم  مل 
اأي�شا يف حيز الوعي والذاكرة بوا�شطة 
على  والعمل  واإخفاء  حمو  منظومات 

اإنتاج معرفة ورواية تاريخية بديلة.
حمور  هو  الوعي  على  اإ�رسائيل  حرب 
اإ�شرتاتيجية ل�شالح املوؤ�ش�شة  درا�شات 
معهد  بها  يقوم  اإ�رسائيل  يف  الر�شمية 
االإ�رسائيلي  القومي  االأم��ن  اأب��ح��اث 
اأبحاث  ومعهد  اأبيب  تل  جامعة  يف 
تراث  مركز  يف  اال�شتخبارات  منهج 
وهدف  اإ�رسائيل،  يف  اال�شتخبارات 
الدرا�شات  ح�شب  الوعي  على  احلرب 
الفل�شطينية  اجل��م��اه��ري  ج��ع��ل  ه��و 
املادي  الواقع  مفهوم  تتبنى  امل�شتهدفة 

والثقايف املهيمن عليه من االحتالل.
يف  وما�شورة  مدفونة  تزال  ال  النكبة 
االإ�رسائيلية،  الع�شكرية  االأر�شيفات 
ثقافية  كنوز  االأر�شيفات  ه��ذه  ففي 
اآث��ار،  ممتلكات،  نهبها،  مت  وتاريخية 
مقابر  رائحة  وثيقة  كل  من  وتفوح 
وج��ث��ث ودم�����اء، ورائ���ح���ة اأ����رسى 
���رسدوا  اأطفال  رائحة  ومع�شكرات، 
مت  ح��ي��اة  م��الم��ح  اغت�شنب،  ون�����ش��اء 
اإزالتها، جرائم ودمار وا�شع حل بالكيان 
تزال  ال  االأر�شيفات  هذه  الفل�شطيني، 
للرقابة،  وتخ�شع  ومقيدة  مغلقة 
الأنها  عنها  الك�شف  اإ�رسائيل  تخ�شى 
جرائم  بارتكابها  وا�شحة  اإدانة  ت�شكل 
وامل�شائلة  للمالحقة  يعر�شها  حرب 

واملحا�شبة.
منذ  املحجوزة  الوثائق  هذه  االأخطر يف 
تتعر�س  اأنها  عاما  �شبعني  من  اأك��رث 
والتف�شري  ال��ت��ح��وي��ر  اأو  ل��الإت��الف 
يف  امل��ع��ل��وم��ات  واإخ��ف��اء  وال�شطب 
بطريقة  النكبة  رواية  لكتابة  حماولة 
رواية  على  بذلك  وال�شيطرة  خمتلفة 
فاإ�رسائيل  لالحتالل،  اخلا�شع  ال�شعب 
كتابة  الإع��ادة  جبارة  جهودا  ت�شتثمر 

الر�شمية  ال��رواي��ة  ل�شالح  التاريخ 
االأ�شلي  التاريخ  الإخفاء  ال�شهيونية 
واأ�شاطريه  املحتل  بتاريخ  وا�شتبداله 
للباحث  التوراتية.�شبق  وخ��راف��ات��ه 
ان  بابيه  اي��الن  االإ�رسائيلي  وامل��وؤرخ 
ن�رسها  خطرية  وثائق  عن  اأي�شا  ك�شف 
يف  العرقي  التطهري  الهام:"  كتابه  يف 
جرائم طرد  فيه  يبني  والذي  فل�شطني"، 
 1948 عام  وطنهم  من  الفل�شطينيني 
جرى  امل�شريي  احلدث  هذا  ان  معترا 
اإنكاره ب�شورة منهجية منذ وقوعه وال 
يزال حتى االن غري معرتف به كحقيقة 
اإ�رسائيل،  حكومات  قبل  من  تاريخية 
يف  واجل���راالت  ال�شيا�شيني  متهما 
عرقي  تطهري  جرمية  ارتكاب  ا�رسائيل 

بحق الفل�شطينيني عام النكبة.
املوؤرخ اال�رسائيلي بني موري�س اعتمد 
يف كتابته عن النكبة ح�رسا على وثائق 
اال�رسائيلية،  الع�شكرية  االر�شيفات 
وخل�س اىل نتائج وان كانت جزئية بان 
اال�رسائيليون  ر�شمها  التي  ال�شورة 
اخالقية  حربا  خا�شوا  بانهم  النف�شهم 
بدائي  عربي  ع��امل  �شد   1948 ع��ام 

وعدائي جمايف للحقيقة وللم�شداقية.
التي  الفل�شطينية  الروايات  من  الكثري 
تتحدث  ال�شفوي  التاريخ  يف  �شجلت 
احل�شور  وعن  واأهوالها  النكبة  عن 
احل�رسية  باحلياة  الناب�س  الفل�شطيني 
ان  يفرت�س  النكبة  قبل  والثقافية 
ملالحقة  الوثائق  جمموع  اىل  ت�شاف 
عام  ارتكبته  ما  على  اإ�رسائيل  واإدان��ة 
واالإخفاء  االإنكار  يف  واإمعانها   1948
جرى  عما  امل�شوؤولية  من  والتهرب 
وحياته  م�شتقبله  وتدمري  �شعبنا  بحق 

وحتويله اإىل الجئني.
من  وغريها  هارت�س  �شحيفة  �شهادة 
من  الباحثون  متكن  التي  ال�شهادات 
الع�شكرية  االأر�شيفات  من  حتريرها 
يف  �شيا�شية  اأهمية  لها  االإ�رسائيلية 
الت�شدي ملخططات وموؤامرات ت�شفية 
يف  النكبة  ودف��ن  الالجئني  ق�شية 
القرن  �شفقة  ي�شمى  ما  وفق  الن�شيان 

البحرين  يف  املنامة  وور�شة  االأمريكية 
وت�رسيحات نتنياهو العن�رسية االخرية 
الفل�شطيني  ال�شعب  وجود  تنكر  التي 

على هذه االأر�س.
ان كان هناك عجز يف فتح ملف النكبة 
اقرتح  فانني  ال��دويل  الق�شاء  اأم��ام 
دولية  �شعبية  اإن�شانية  حماكمة  اإجراء 
 ،1948 ع��ام  اقرتفته  عما  الإ�رسائيل 
وليتحدث ال�شحايا وال�شهود والوثائق 
هي  ارتكبت،  التي  اجلرائم  تلك  عن 
ان  يجب  الوعي  على  اإ�رسائيلية  حرب 
وحكايتنا  روايتنا  ونحمي  نواجهها 
اأنقا�س  حتت  قروا  الذين  و�شحايانا 
بيوتهم اأو يف املنايف واختفت مالحمهم 
القوة  واب��ل  حتت  ذكرياتهم  وجرفت 

القمعية الكولونيالية االإ�رسائيلية.
لن�شع هذه الوثائق واحلقائق لتكون مراآة 
اال�رسائيلي،  واملجتمع  العام  الراي  امام 
ال  خم��دوع��ني  اال�رسائيليني  غالبية 
التاريخ،  هذا  يدركون  وال  يب�رسون 
اال�رسائيليون  يدر�شه  ما  ان  �شيما  ال 
قمعي  جلهاز  خ�شع  قد  التاريخ  عن 
واملراقبة  وامل��ح��و  ال�شيطرة  ق��وام��ه 
للم�شامني  واخ�شاعها  الكتابة  واعادة 

ال�شهيونية الدينية والعن�رسية.
ما�شينا  اىل  ال�رسورية  الرحلة  هذه  ان 
القريب وفتح ذاكرتنا على امل�شتقبل هو 
الو�شيلة للتقدم اىل االمام واحلفاظ على 
هويتنا وعروبتنا وحقوقنا امل�رسوعة، ان 
ا�شرتداد تاريخنا من الن�شيان هو معركة 

احلا�رس اال�شا�شية.
�شحيفة  يف  الوثيقة  ك�شف  �شادف 
هارت�س مع مرور الذكرى ال 25 لرحيل 
وجه  الذي  زياد  توفيق  الكبري  ال�شاعر 

ر�شالة اإىل االإ�رسائيليني قائال:
يا �شادتي... حولتموا بالدنا مقابر

نظمتم  روؤو�شنا،  يف  الر�شا�س  زرعتم 
املجازر

يا �شادتي... ال �شيء هكذا مير
ودومنا ح�شاب

فكل ما �شنعتم ل�شعبنا
م�شجل على دفاتر

�لنكبة ... جر�ئم حرب مدفونة يف �الأر�سيفات �الإ�سر�ئيلية
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االأ����رسى  ب�����ش��وؤون  املخت�س  ق��ال 
فروانة،  النا�رس  عبد  واملحررين، 
عام  نكبة  اأعقبت  التي  املرحلة  اأن 
حٍد  اإىل  وغائبة-  مهم�شة   ،1948
تاريخ  ووث��ائ��ق  �شجالت  عن  م��ا- 
الفل�شطينية،  االأ���ش��رية  احل��رك��ة 
على  الباحثون  يعكف  وع��ن��دم��ا 
التاريخ، تراهم ي�شتهلونه  توثيق هذا 
من بداية االحتالل عام 1967، ثم ال 
الهامة،  املرحلة  هذه  اإىل  التطرق  يتم 
ذلك  زال  ما  وا�شاف:  ت�شتحقه.  مبا 
اليوم الذي توثق فيه كل هذه اجلرائم 
الفل�شطينيني  املعتقلني  بحق  املقرتفة 
ينتظر  املرحلة  تلك  خالل  والعرب 
املرحلة  اأن  فروانة:  واأو�شح  القدوم. 
 1948 ع��ام  نكبة  اأع��ق��ب��ت  ال��ت��ي 
يونيو/حزيران  من  اخلام�س  وحتى  
ع������ام1967، ك��ان��ت ه��ي االأك���رث 
وب�شاعة  وق�شوة  واإجرامًا  خطورة 
الفل�شطينيني  املعتقلني  ب��ح��ق 
تلك  يف  االعتقاالت  واأن  والعرب، 
وع�شوائية،  جماعية  كانت  املرحلة، 
تزج  كانت  االح��ت��الل  ق��وات  اأن  و 
مع�شكرات  يف  االأبرياء  باملواطنني 

من  اأع�شاء  عليها  ي�رسف  اعتقال 
و"�شترين"  "االأرغون"  منظمات 
يو�شح  الذي  االأم��ر  و"الهاغاناة"، 
وال�شيئة  القا�شية  املعاملة  طبيعة 
بداخلها.  املعتقلني  يتلقاها  كان  التي 
املرحلة  تلك  اأن  على  فروانة  واأكد 
ات�����ش��ف��ت ب��ال��ع��ن��ف وال��ت��ع��ذي��ب 
املحتومة  النهاية  واأن  اجل�شدي، 
تلك  يف  واملعتقلني،  االأ�رسى  الأغلب 
يف  والدفن  القتل  هي  كانت  الفرتة، 
مقابر  وداخل  وكبرية  �شغرية  حفر 
الذين  ذويهم،  علم  ودون  جماعية، 
عداد  يف  الوقت  ذاك  يف  اعتروهم 
و�شهادات  لروايات  وفقًا  املفقودين، 
وقال  الفل�شطينيني.  من  جنوا  من 
االإ�رسائيلية  االعتقاالت  باأن  فروانة 
ومل  يوما،  تتوقف  مل  للفل�شطينيني 
عام  نكبة  منذ  واحدا،  �شكال  تاأخذ 
متعرج  ب�شكل  �شارت  وامنا   ،1948
واأ�شحت  عدة،  باأ�شكال  ومور�شت 
الفل�شطينيني  ح��ي��اة  م��ن  ج���زءا 
يوم  مي�شي  يكاد  ال  حيث  اليومية، 
اعتقاالت،  فيه  وُت�شجل  اإال  واحد 
 1948 عام  نكبة  منذ  �ُشجل  وقد 

اعتقال  ح��ال��ة  م��ل��ي��ون  م��ن  اأك���رث 
املجتمع  و�رسائح  فئات  كافة  �شملت 
�شغارا  واناثا،  ذكورا  الفل�شطيني، 
وكبارا. واأ�شتطرد قائاًل: كما مل تعد 
التاريخية  فل�شطني  يف  بقعة  هناك 
اإال واأقامت عليها �شلطات االحتالل 
توقيف.  مركز  اأو  معتقال  اأو  �شجنا 
للتعذيب  اأم��اك��ن  منها  وجعلت 
واأ�شاف:  البطيء.  والقتل  والقمع 
االإ�رسائيلي  االحتالل  �شلطات  ان 
�شيا�شة،  االع��ت��ق��االت  انتهجت 
يوميًا  و�شلوكًا  منهجًا  واعتمدتها 
الفل�شطينيني،  مع  تعاملها  يف  ثابتًا 
و�شيلة  وانتهجتها  النكبة،  منذ 
لالإذالل  واأحيانا  واالنتقام،  للعقاب 
وامل�شاومة،  لل�شغط  اأو  واالهانة، 
ج��زءاً  االعتقاالت  تلك  وا�شحت 
يف  االحتالل  منهجية  من  اأ�شا�شيًا 
الفل�شطيني،  ال�شعب  على  ال�شيطرة 
وق��ه��راً  قمعًا  االأك���رث  والو�شيلة 
ويف  الفل�شطيني.  للمجتمع  وخرابًا 
اأن  على  فروانة  اأكد  ذاته  ال�شياق 
وما  مرارتها  ورغ��م  االع��ت��ق��االت 
واالأ���رسة  بالفرد  �رسر  من  تلحقه 

مل  اأنها  اإال  الفل�شطيني،  واملجتمع 
يقاوم  ح��ي  �شعب  م�شرية  توقف 
اأجل  من  ويكافح  غا�شب  حمتل 
حريته.  وان��ت��زاع  اأه��داف��ه  حتقيق 
ف��روان��ة  دع��ا  ت��ق��ري��ره  خ��ت��ام  ويف 
بق�شايا  املعنية  املوؤ�ش�شات  كافة 
ومراكز  االإن�شان  وحقوق  االأ���رسى 
والتوثيق،  والدرا�شات  االأب��ح��اث 
وو�شائل  االأكادميية،  واملوؤ�ش�شات 
اجلاّد  العمل  اإىل  املختلفة،  االإع��الم 
جتربة  توثيق  اأج��ل  م��ن  واحلثيث 
واأ�شكالها،  مراحلها  بكافة  االعتقال 
ج�شيمة  انتهاكات  من  �شاحبها  وما 
وجرائم فظيعة، وايالء الفرتة املمتدة 
من نكبة عام1948 وحتى ا�شتكمال 
الفل�شطينية  االأرا���ش��ي  اح��ت��الل 
اأن  يجب  التي  االأهمية   1967 عام 

. ت�شتحقها

�لنهاية �ملحتومة الأغلب �ملعتقلني، عقب �لنكبة، كانت هي 
�لقتل و�لدفن يف مقابر جماعية

�الأ�سري ز�مل عابد 
�سلوف 

والثالثني  ال�شابعة  ابن  �شلوف  زامل  البطل  االأ�شري 
التي  املتعمد  الطبي  االإهمال  �شحايا  اأحد  هو  ربيعًا 
متار�شها اإدارة ال�شجون بحقه والذي يعي�س بني مطرقة 
االحتالل  جتاهل  و�شندان  حياته  يهدد  الذي  املر�س 
ال�شبع(  بئر  )اي�شل-  �شجن  يف  حاليًا  والقابع  ملعاناته، 
املر�شى  ا�شماء  من  طويلة  قائمة  اإىل  ان�شم  والذي 
عامه  اأنهى  وقد  ودياجريها،  ال�شجون  غياهب  يف 
الثالث ع�رس  الق�شبان ودخل عامه  الثاين ع�رس خلف 
التوايل يف �شجون االحتالل اال�رسائيلي والذي  على 

يق�شي حكمًا بال�شجن 15عاما..
- االأ�شري:- زامل عابد �شامل �شلوف

- تاريخ امليالد:- 1983م
االإقامة :- حمافظة �شمال قطاع غزة" مدينة  - مكان 

بيت حانون"
- احلالة االجتماعية:- متزوج واأب ولديه طفلني هما / 

عدي - يو�شف
- تاريخ االعتقال:- 25/3/2008 م

- مكان االعتقال:- ب�شجن )اي�شل- بئر ال�شبع(.
- التهمة املوجه اإليه:- امل�شاركة يف اأعمال مقاومة

- احلكم:- 15 عامًا
ان االأ�شري زامل جرى اعتقاله بتاريخ 2008-3-25م، 
ومل يكن يعاين من اأي اأمرا�س تذكر قبل اعتقاله وقد 
خ�شع لتحقيق قا�ٍس يف �شجن ع�شقالن على مدار 48 
تدهور  اإىل  ى  اأدَّ الذي  االأمر  متوا�شل،  ب�شكل  يوًما 
حالته ال�شحية، مما اأجرت اإدارة ال�شجن على نقلة اإىل 
م�شت�شفى برزالي االإ�رسائيلي بع�شقالن وهناك تقرر 
له اإجراء عملية زرع جهاز لتنظيم دقات القلب وكانت 
بال�شال�شل  مقيد  وبقي  8/8/2008م  يوم  العملية يف 
وهو على �رسير امل�شت�شفى وبعد تركيب اجلهاز عانى 
اأنحاء  كافة  يف  �شديدة  واآالم  حادة  م�شاعفات  من 
والعناية  املنظم  جهاز  تغيري  اإىل  يحتاج  وهو  ج�شده 

الطبية..
ومع مرور �شنوات االعتقال تدهورت حالته ال�شحية 
وا�شبح يعاين من م�شاكل �شحية عديدة منها �شعف 
وعدم  الفقري  العمود  يف  حادة  واآالم  وهزال  �شديد 
قبل  �شري  حلادث  �شه  تعرُّ نتيجة  امل�شي  على  القدرة 
االعتقال، هذا باالإ�شافة اإىل �شعف �شديد يف قوة الدم 
والتي ت�شل اإىل 7 درجات يف بع�س االحيان، وترف�س 
يف  للم�شاعدة  له  خا�س  طعام  توفري  ال�شجون  اإدارة 
اجل�شم  ع�شالت  يف  م�شاكل  من  ويعاين  الدم  تقويه 
والغدد وحاالت الدوخة واالإغماء املتكررة وانخفا�س 

حاد يف وزنه والتبول الالإرادي...
م�شت�شفى  يف  الدم  من  وحدات  �شهرين  كل  وياأخذ 
�شوركا وانه بحاجة اإىل وحدات دم اأخرى الأن دمه عاد 
اإىل الهبوط وان نب�شات قلبة ت�شل اىل 40 نب�شة يف 
ال�شلل،  الدقيقة يتعر�س خلدران تام يف ج�شمه ي�شبه 
علمًا االأ�شري "�شلوف" مت حقنة باأحد ع�رس اإبرة خم�شة 
منهن عن طريق اخلطاأ خالل تواجده يف �شجن هدارمي 
 4/2012 �شهر  يف  الطعام  عن  االأ�رسى  اإ�رساب  بعد 
وقد اعرتف طبيب ال�شجن بذلك وان هذه االإبر �شببت 

له حالة من ال�شلل الن�شفي للج�شم،

�أخبار فل�سطني
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 مبحاولة �سرف �الأنظار عن �لت�سرت و�سوء �إد�رة �أزمة فريو�س “كورونا”

�لواليات �ملتحدة تهاجم �ل�سني جمدًد� وتتهمها 

قر�ءة/ حممد علي
---------------- 

بيان  يف  طالبت  ال�شني  وكانت 
االأمم  يف  االأع�شاء  الدول  اجلمعة 
بالتزاماتها  يفاء  “االإ امل��ت��ح��دة 
للمنظمة.  كامل”  ب�شكل  املالية 
ال���ذي ���ش��در عن  ال��ب��ي��ان  وق���ال 
املتحدة  االأمم  يف  ال�شينية  البعثة 
املتوجب  امل�شاهمات  “جمموع  اأن 
الت�شغيل  مل��ي��زان��ي��ة  ت�شديدها 
يف  بلغ  ال�شالم  عمليات  وميزانية 
دوالر  مليار   1،63 يار/مايو  اأ  14
التوايل”.  على  مليار  و2،14 
اإىل  ي�شتند  الذي  البيان  �شار  واأ
لالأمم  العامة  مانة  لالأ حديث  تقرير 
اخلمي�س،  ُعقد  واجتماع  املتحدة 
هي  املتحدة  “الواليات  اأن  اإىل 
دفع  عليها  ويتوجب  َمدين  اأكر 
لعمليات  دوالر”  مليار   1،332
االأمريكية  البعثة  وقالت  ال�شالم. 
ال�شني  اإن  امل��ت��ح��دة  االأمم  يف 
االنتباه  ���رسف  على  “حري�شة 
الأزمة  دارة  االإ و�شوء  الت�شرت  عن 
اآخر”.  م��ث��ال  وه��ذا  كوفيد19- 
املتحدة  “الواليات  اأن  واأ�شافت 
مليون   726 بدفع  موؤخرا  قامت 
بعمليات  التزامها  اإطار  يف  دوالر 
اجل��زء  و�شتدفع  ال�����ش��الم  حفظ 

نهاية  يف  ن�شيبها  م��ن  االأك���ر 
هي  املتحدة  والواليات  ال�شنة”. 
املنظمة  يف  م��ايل  م�شاهم  اأول 
ميزانيتها  من  باملئة   22 تدفع  ذ  اإ
تبلغ  التي  ال�شنوية  الت�شغيلية 
دوالر،  م��ل��ي��ارات  ثالثة  ح��واىل 
ال�شنوية  ميزانيتها  من  باملئة  و25 
�شتة  )ح��واىل  ال�شالم  لعمليات 

دوالر(. مليارات 
الواليات  على  ينبغي  ر�شميًا، 
ب��امل��ئ��ة   27،89 دف���ع  امل��ت��ح��دة 
ال�شالم،  عمليات  ميزانية  م��ن 
ق���رار ���ش��ادر عن  مب��وج��ب  ل��ك��ن 
الرئي�س  ُيطبقه  ال��ك��ون��غ��ر���س 
منذ  ت��رام��ب  دون��ال��د  االأم��ريك��ي 
املتحدة  الواليات  تدفع  ال   ،2017

اإىل  ي��وؤدي  م��ا  باملئة   25 �شوى 
ت�شل  ���ش��ن��وي��ة  دي���ون  ت��راك��م 
مليون  مئتي  قرابة  اإىل  قيمتها 
االأمريكية  البعثة  وقالت  دوالر. 
عمليات  م��ت��اأخ��رات  اإج��م��ايل  اإن 
مليون   888 بلغ  ال�شالم  حفظ 
“نحو  اأن  اأو�شحت  لكنها  دوالر، 
الدفع  نتيجة  هو  املبلغ  هذا  ثلثي 
 2017 من  املائة  يف   25 بن�شبة 

احلا�رس”. الوقت  حتى 
ترامب  تك�شف:  اأمريكية  قناة 
منظمة  مت��وي��ل  ا�شتئناف  ق��رر 

العاملية” “ال�شحة 
ك�����ش��ف��ت ق��ن��اة ف��وك�����س ن��ي��وز 
الرئي�س  دارة  اإ اأن  م��ري��ك��ي��ة  االأ
جزءا  �شت�شتاأنف  ترامب،  دونالد 

ال�شحة  ملنظمة  التمويل  م��ن 
وقت  يف  علقته  اأن  بعد  العاملية، 
املنظمة،  “ف�شل”  بدعوى  �شابق 
وب��اء  ال�����ش��ني يف  م��ن  وق��رب��ه��ا 
فوك�س  وقالت  كورونا.  فريو�س 
ر�شالة  على  ح�شلت  نها  اإ نيوز 
تفيد  �شفحات،   5 م��ن  مكونة 
ملنظمة  �شتقدم  ترامب  دارة  اإ باأن 
بقدر  م���وااًل  اأ العاملية  ال�شحة 
جم��االت  يف  ال�شني،  تدفعه  م��ا 
الرنامج  م��ق��دم  وق���ال  معينة. 
ك��ارل�����ش��ون:  ت��اك��ر  ال��ق��ن��اة  يف 
�شيوقع  ترامب  اأن  �شمعنا  “لقد 
نعرف  وال  امل��ذك��ورة.  الر�شالة 
وبح�شب  بذلك”.   اقتنع  كيف 
ال��ق��ن��اة، ف���اإن ت��رام��ب ق���ال يف 
املنظمة  باأن  يعتقد  نه  اإ الر�شالة 
كبرية  باإمكانيات  تتمتع  تزال  ال 
كما  الفا�شلة.  التحركات  رغ��م 
تزيد  اأن  اإمكانية  اإىل  ترامب  �شار  اأ
التمويل  حجم  املتحدة  الواليات 
ال�شني  قامت  ذا  اإ متوازن  ب�شكل 

بذلك.
اأوعز  املا�شي،  ني�شان  بريل/  اأ ويف 
التمويل  بتجميد  دارته  الإ ترامب 
للمنظمة،  ب��الده  تقدمه  ال��ذي 
اأزم���ة  دارة  اإ ب�����ش��وء  وات��ه��م��ه��ا 

. كورونا

�ملتحدة  �إىل �لدول �الأع�ساء يف �الأمم  �ل�سني  �أطلقتها  �لتي  �ملتحدة �لدعوة  �لبعثة �الأمريكية لدى �الأمم  رف�ست 
�الإد�رة” خالل  “�سوء  �أنها حماولة من بكني ل”�سرف �النتباه” عن  �لدولة، معتربة  للمنظمة  �ملالية  بالتز�ماتها  �الإيفاء 

وباء كوفيد19-. �أزمة 

دويل

تك�شا�س  جامعة  يف   علماء  حذر 
م��ن ع����ودة ح����دوث ال��ك��وارث 
الغابات  حرائق  مثل  الطبيعية، 
اجلفاف،  موجات  اأو  الفي�شانات  و 
اإحياء  العاملي  االحرتار  اأعاد  ما  ذا  اإ
النينو  لظاهرة  مماثل  مناخي  منط 
غ��رار  على  الهندي  املحيط  يف 
ال��ه��ادئ،  املحيط  يف  ي��ح��دث  م��ا 
ا�شتمرار  مع  نه  فاإ العلماء  ح�شب 
اجت��اه��ات االح����رتار احل��ال��ي��ة يف 
النينو  ظاهرة  فاإن  الهندي  املحيط 
جديد  م��ن  تظهر  اأن  ل��ه��ا  مي��ك��ن 
الظاهرة  ه��ذه  و   ،2050 بحلول 
على  الطق�س  يف  ثر  توؤ قد  املناخية 

كله العامل  م�شتوى 
مناخية  دورة  النينو  تعتر ظاهرة  و 
على  ث��ر  ت��وؤ ال��ه��ادئ  املحيط  يف 
وتبداأ  العامل،  يف  الطق�س  من��اط  اأ
تتحرك  عندما  املناخية  ال���دورة 
املحيط  غرب  يف  الدافئة  املاء  كتل 
ال��ه��ادئ ن��ح��و ���ش��واح��ل اأم��ريك��ا 

تتفاقم  ق��د  وب��ال��ت��ايل  اجل��ن��وب��ي��ة، 
كالفي�شانات  الطبيعية  الكوارث 
اجلفاف  وم��وج��ات  وال��ع��وا���ش��ف 
ثر  يوؤ مما  �شيوعا،  اأك��رث  وت�شبح 
االأكرث  املناطق  على  كبري  ب�شكل 
جاء  و  امل��ن��اخ��ي،  للتغري  عر�شة 
�شحف  نقلتها  درا�شة  نتائج  يف 
انخفا�س  اأو  ارتفاع  اأن  بريطانية 
العاملية  احل��رارة  درج��ة  متو�شط 
�شيدفع  ف��ق��ط  درج����ات  ل��ع��دة 
مثل  متاما  للعمل  الهندي  املحيط 
االأخ��رى،  اال�شتوائية  املحيطات 
املاء  �شطح  حرارة  درجات  تغري  مع 
وت�شكل  انتظاما،  ق��ل  اأ مبعدالت 
وبالتايل  تقلبا،  اأك��رث  م��ن��اخ��ات 
خا�شة  النينو  ظ��اه��رة  ح���دوث 
دل��ة  االأ م��ن  و  الهندي،  باملحيط 

البحث فريق  ليها  اإ تو�شل  التي 
النينو  ظاهرة  حدوث  كيفية  عن  و 
وج��ود  اإىل  ال��درا���ش��ة  ���ش��ارت  اأ
ميكرو�شكوبية،  بحرية  كائنات 

"فورام�س"، عا�شت  منذ21   تدعى 
الع�رس  اأوج  يف  اأي  �شنة،  ل��ف  اأ
كانت  ع��ن��دم��ا  االأخ���ري  اجل��ل��ي��دي 
قام  وق��د  ب���رودة،  اأك��رث  االأر����س 
حا�شوبية  حماكاة  بتحليل  العلماء 
ل��ل��م��ن��اخ، وجت��م��ي��ع ال��ب��ي��ان��ات 
مع  تطابقها  ملدى  وفقا  وت�شنيفها 
احلالية،  املناخية  الظواهر  بيانات 
البيانات  مقارنة  متت  خاللها  من  و 
االح��رتار  ظ��واه��ر  معلومات  م��ع 
دقة  االأكرث  املحاكاة  كانت  العاملي، 
ظاهرة  ن�شوء  تظهر  التي  تلك  هي 
بحلول  الهندي  املحيط  يف  النينو 
هذه  من  انطالقا  و   ،2100 ع��ام 
اأالإحتبا�س  طريق  عن  و  الظاهرة  
يختلف  كوكبا  �شيظهر  احل��راري 

الع�رسين القرن  يف  عرف  عم 
اأن  ميكن  العاملي  لالإحرتار  ميكن  و   
اأي  الرياح،  اجتاه  عك�س  اإىل  يوؤدي 
التحول  يعيد  قد  و  ال�رسق  نحو 
يوؤدي  مما  الغرب،  اإىل  ال�رسق  من 

ودفع  املحيط  ا�شتقرار  زعزعة  اإىل 
االح��رتار  يف  تقلبات  اإىل  املناخ 
لظاهرتي  م�شابهة  وال��ت��ري��د 
و  املناخيتني،  النينا  و  “النينو 
ب��ال��ت��ايل ف��اإن ح��دوث ال��ك��وارث 
املو�شمية  الرياح  مثل  الطبيعية 
���ش��ك��ان  ع��ل��ى  ث���ر  ت���وؤ اأن  مي��ك��ن 
للخطر  عر�شة  االأك���رث  املناطق 
مم��ن ي��ع��ت��م��دون ع��ل��ى االأم��ط��ار 
ال��زراع��ة،  يف  رئي�شي  ب�شكل 
املحيطات  ع���امل  ق���ال  وب����دوره 
نتائج  على  معلقا  ماكفادن  مايكل 
انبعاثات  ا�شتمرت  ذا  “اإ الدرا�شة: 
اجتاهاتها  يف  ال��دف��ي��ئ��ة  غ���ازات 
ال��ق��رن،  نهاية  بحلول  احل��ال��ي��ة، 
املتطرفة  املناخية  االأح��داث  ف��اإن 
على  تطل  التي  البلدان  �شت�رسب 
ندوني�شيا  اإ مثل  الهندي،  املحيط 
وبوترية  اأفريقيا  و�رسق  واأ�شرتاليا 

، يدة متزا
ع . علجية

اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ح������ذرت 
اجلنائية  املحكمة  م��ري��ك��ي��ة،  االأ
اإ�رسائيل  مع  التحقيق  من  الدولية 
�شد  ح��رب  ج��رائ��م  ارت��ك��اب  يف 
ذل��ك  م��ع��ت��رًة  الفل�شطينيني، 
ذلك  جاء  �رسعية”.  “غري  خطوة 
مايك  اخلارجية  ل��وزي��ر  بيان  يف 
اإع��الم  و�شائل  ن�رسته  بومبيو، 
“كان”  قناة  بينها  ال�شبت،  عرية 
“يديعوت  و�شحيفة  الر�شمية 

اأحرونوت”.
اإن  “يديعوت”  �شحيفة  وقالت 
الذي  البيان  باأن  تقديرات  هناك 
االأربعاء  بومبيو  زيارة  بعد  �شدر 
تل  من  بطلب  جاء  اإ�رسائيل،  اإىل 

وا�شنطن  اأن  البيان  واعتر  بيب.  اأ
الدولية  اجلنايات  ق��رار  يف  ت��رى 
املحكمة  حتاول  �شيا�شية”  “خطوة 
�شالحياتها  فر�س  خاللها  م��ن 
قرار  اأن  واأ�شاف  اإ�رسائيل.  على 
اأن  يثبت  اإ�رسائيل  مع  التحقيق 
�شيا�شية  “هيئة  ه��ي  املحكمة 
البيان  ولفت  ق�شائية”.  ولي�شت 
على  توقع  مل  ���رسائ��ي��ل  اإ اأن  اإىل 
على  ن�شئت  اأُ ال��ذي  روم��ا  ميثاق 
فلي�س  ل��ذل��ك  امل��ح��ك��م��ة،  ث����ره  اإ
عليها.   ق�شائية  والية  ية  اأ لالأخرية 
املحكمة  م�شت  حال  “يف  وتابع: 
اإ�رسائيل  مع  التحقيق  يف  قدمًا 
دون  العواقب”،  تتحمل  ف�شوف 

. �شيح تو
املا�شي  بريل/ني�شان  اأ  30 ويف 
للمحكمة  العامة  املدعية  اأ�شدرت 
اعتر  قراراً  بن�شودا،  فاتو  اجلنائية 
التحقيق  �شالحية  للمحكمة  اأن 
االأرا�شي  يف  احل��رب  “جرائم  يف 
وال��ت��ي  امل��ح��ت��ل��ة،  الفل�شطينية 
فيها  مبا  الغربية،  ال�شفة  ت�شمل 
غ��زة.  وق��ط��اع  ال�رسقية  القد�س 
لل�شلطة  ميكن  نه  اأ القرار  ويعني 
االخت�شا�س  نقل  الفل�شطينية 
الهاي.  اإىل  اأرا�شيها  على  اجلنائي 
دي�شمر/كانون  يف  نه  اأ اإىل  ي�شار 
“بن�شودا”  قررت  املا�شي  االأول 
ح��رب  ج���رائ���م  يف  حت��ق��ي��ق  ف��ت��ح 

باالأرا�شي  ���رسائ��ي��ل  اإ ارتكبتها 
امل��ح��ت��ل��ة. وق��ال��ت ب��ن�����ش��ودا يف 
التحقيق،  فتح  قبل  ن��ه  اإ حينها، 
تقرر  اأن  املحكمة،  من  �شتطلب 
�شمن  امل�شمولة  االأرا�شي  هي  ما 

. �شها خت�شا ا
االأربعاء،  اإ�رسائيل،  بومبيو  وزار 
بنيامني  وزرائها  رئي�س  والتقى 
االئتالف  يف  و�رسيكه  نتنياهو 
غانت�س،  بيني  املرتقب  احلكومي 
بينها  ق�شايا  عدة  معهما  وبحث 
االأردن  غور  �شم  بيب  اأ تل  عزم 
الغربية  بال�شفة  وامل�شتوطنات 

. ملحتلة ا
ق/د

م��واق��ع  ون�����ش��ط��اء  رواد  ي����د  اأ
املطالب  االجتماعي  التوا�شل 
التي  والر�شمية  ال�شعبية  العراقية 
جمموعة  مكاتب  اإغالق  اإىل  دعت 
يف  ال�شعودية   MBC ق��ن��وات 
ال��ع��راق. واأج����رت ق��ن��اة ال��ع��امل 
ل��ل��راأي  ا�شتطالعا  االخ��ب��اري��ة 
مواقع  يف  �شفحاتها  على  ن�رسته 
يف  املتابعني  راأي  حول  التوا�شل 
باإغالق  موؤخرا  العراقية  املطالب 
قنوات  جمموعة  مكاتب  جميع 
ال��ع��راق،  يف  ال�شعودية   MBC
وجهتها  التي  ���ش��اءة  االإ ب�شبب 
ال�شهيد  للقائد   MBC1 ق��ن��اة 
اب���و م��ه��دي امل��ه��ن��د���س خ��الل 
"مالك  برناجمها  حلقات  اإح��دى 
اال�شتطالع  وج��اء  بالطويلة". 

التايل: ال�شكل  على 
لبع�س  التطبيع  حركة  تتوا�شل 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
والتي  االإ�رسائيلي  االحتالل  مع 
 mbc ق��ن��اة  ق��ي��ام  اآخ��ره��ا  ك��ان��ت 
على  "التجاوز"  ب���  ال�شعودية 

املهند�س... مهدي  ابو  ال�شهيد 
ن��ادت  ال��ت��ي  املطالب  ي��د  ت��وؤ ه��ل 
يف   mbc مكاتب  جميع  باإغالق 

العراق؟
كالتايل: النتائج  وجاءت 

يف  �����ش����ارك����وا  مم����ن    90%
ي�����دوا امل��ط��ال��ب  اال���ش��ت��ط��الع اأ
 ،MBC مكاتب  باإغالق  العراقية 
يدوا  يوؤ مل  فقط   10% مقابل  يف 

املطالب. هذه 
ق/د

وزارة  با�شم  املتحدثة  اأعلنت 
مورغان  االأمريكية،  اخلارجية 
تربطها  اأمريكا  اأن  اأورتاغو�س، 
االأردن  م���ع  وط���ي���دة  ع��الق��ة 
ال�رسق  يف  اخلا�س  دوره  واأكدت 
اأورتاغو�س:  وقالت  االأو���ش��ط. 
االأردن  م��ن  ل��ك��ل  ن��ري��ده  “ما 
التي  العالقة  تلك  ���رسائ��ي��ل  واإ
ال�شعيد  على  قوية  تكون  ال 
��ا  ي�����شً م��ن��ي ف��ح�����ش��ب، ب��ل اأ االأ
الدبلوما�شي  ال�شعيدين  على 
نقلت  ما  ح�شب  واالقت�شادي”، 
اإ�رسائيل”.  اأوف  “تاميز  �شحيفة 
ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  وت���اب���ع���ت 
حول  ���رسائ��ي��ل��ي��ة  االإ امل����داوالت 
الغربية  ال�شفة  من  اأج��زاء  �شم 
اإ�رسائيل  بني  املناق�شات  من  جزًءا 
خطة  ح���ول  وال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
“نتفهم  ق��ال��ت:  حيث  ال�����ش��الم، 
يقلقه  عّما  ع��ّر  امللك  اأن  متاًما 
نه  اأ نعتقد  ال�شبب  ولهذا  اليوم، 
مراجعة  اإىل  ال��ع��ودة  املهم  م��ن 
ترامب  للرئي�س  ال�شالم  خطة 
اإىل  االأط��راف  جميع  ندعو  واأن 
خطة  نحو  العمل  بغية  الطاولة 
�شابق،  وقت  يف  هذه”.  ال�شالم 
عبد  امللك  االأردين،  العاهل  حذر 

كبري”  “�شدام  من  الثاين،  الله 
والتطرف  الفو�شى  من  ومزيد 
اإ�رسائيل  �شّمت  ما  ذا  اإ املنطقة  يف 

الغربية. ال�شفة  من  اأجزاًء 
االأمريكي،  اخلارجية  وزير  وقال 
�شم  لة  م�شاأ اإن  بومبيو،  مايك 
اإىل  الغربية  ال�شفة  يف  مناطق 
باحلكومة  خا�س  م��ر  اأ اإ�رسائيل 
وجهت  كما  نف�شها.  االإ�رسائيلية 
حتذيرات  االأوروبي  االحتاد  دول 
اأقدمت  حال  يف  قوية  فعل  بردود 
على  ���رسائ��ي��ل��ي��ة  االإ احل��ك��وم��ة 
اأرا�شي  �شم  خمططات  تنفيذ 
الغربية  ال�شفة  يف  فل�شطينية 

االأردن. وغور 
ت�شيري  حكومة  رئي�س  وك��ان 
بنيامني  االإ�رسائيلية،  االأع��م��ال 
يف  ثقته  ع��ن  ع��ر  ق��د  نتنياهو 
�شت�شمح  املتحدة  الواليات  اأن 
خطة  يف  قدما  بامل�شي  الإ�رسائيل 
الغربية  ال�شفة  من  اأجزاء  ل�شم 
االأول  موعد  حدد  حيث  املحتلة، 
ب�شط  ملناق�شة  متوز/يوليو  من 
من  اأجزاء  على  اإ�رسائيل  �شيادة 
غ��ور  و���ش��م  ال��غ��رب��ي��ة  ال�شفة 

االأردن.
ق/د

فالدميري  الرو�شي،  الرئي�س  اأعلن 
العلوم  موظفي  لوال  ن��ه  اأ بوتني، 
رو�شيا  لدى  كان  ملا  والهند�شة، 
والتي  عالية  تقنية  ذات  اأ�شلحة 
ال��ع��امل.  يف  ل��ه��ا  ن��ظ��ري  ي��وج��د  ال 
يف  مقابلة  خ��الل  ب��وت��ني  وق���ال 
الكرملني.  “مو�شكو.  برنامج 
اليوم  اإعالنه  ن�رس  الذي  بوتني” 
وا�شحة  حقيقة  “هذه  ال�شبت 
العلمية  املدار�س  وجود  لوال  متاما. 
�شا�شية،  االأ والعلوم  واملهند�شني 
من  ن���وع  اأي  ل��دي��ن��ا  ك���ان  مل���ا 
التقنيات  ذات  احلديثة  االأ�شلحة 
لها  نظري  يوجد  ال  التي  العالية 

العامل”. يف 
قد  ال��رو���ش��ي،  ال��رئ��ي�����س  وك���ان 
اجلمعية  اإىل  ر�شالته  خالل  اأعلن 
ذار/م��ار���س  اآ  1 ي��وم  الفدرالية، 
اأح����دث  ت��ط��وي��ر  ع���ن   ،2018
على  ال��ق��ادرة  االأ�شلحة  ن���واع  اأ

ال�شاروخي  ال��درع  نظام  جت��اوز 
تفوق  وال��ت��ي  اجل���وي،  وال��دف��اع 
مثل  ال�شوت،  �رسعة  �رسعتها 
“كينجال”،  اجلوي  الدفاع  اأنظمة 
“بوريفي�شتنيك”،  فانغارد”  “اأ
وم��ن��ظ��وم��ة ال��ل��ي��زر ال��ق��ت��ايل 
النووية  والغوا�شة  “بريي�شفيت” 

“بو�شيدون”. املاأهولة  غري 
 2008 ع���ام  رو���ش��ي��ا  يف  وب����داأ 
النطاق،  وا�شع  ع�شكري  اإ�شالح 
برنامج  عنا�رسه  اأهم  اأحد  اأ�شبح 
امل�شلحة.  القوات  ت�شليح  اإع��ادة 
تخ�شي�س   2010 عام  يف  وتقرر 
مليار   317 ( روب��ل  تريليون   20
ال�����رسف  ���ش��ع��ر  ح�����ش��ب  دوالر 
بهدف   ،2020 عام  حتى  احل��ايل( 
اجلديدة  التقنيات  ن�شبة  اإي�شال 
يف   70 اإىل  امل�شلحة  القوات  يف 

ملئة. ا
ق/د

يف در��سة �أجر�ها علماء يف جامعة تك�سا�س

علماء يحذرون من خماطر عودة ظاهرة "�لنينو" بحلول 2050

ب�سبب �سعيها للتحقيق يف”جر�ئم �حلرب يف فل�سطني”

بومبيو ي�سن هجوما حاد� على مدعية �ملحكمة �جلنائية 

�لعر�قيون ينتف�سون الإغالق مكاتب قناة 
"MBC" �ل�سعودية

تربطنا عالقات وطيدة مع عمان ويجب مر�جعة خطة تر�مب لل�سالم  

تعليق و��سنطن على حتذير �الأردن
 من "�سد�م كبري" مع �إ�سر�ئيل

�لرئي�س �لرو�سي: 

لدينا �أ�سلحة ذ�ت تقنيات عالية ال 
يوجد لها نظري يف �لعامل 
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الثقايف 12امل�شهد 
�لكاتبة �إكر�م باكلي يف حو�ر ل"�لتحرير"

�الأدب عامل كبري، و��سع ور�ق جد� وال يقا�س 
بعمر وعدد من يكتب 

يو�سف بن  خل�سر.  بقلم/�أ 
---------------- 

�كت�ساف  مت  �لتحرير:متى 
�ساعدتك  وهل   ، موهبتك 
�ملحيطة بك يف  �لظروف 

؟ تنميتها 
قبل  م��وه��ب��ت��ي  اك��ت�����ش��ف��ت 
طبعا  و  االآن  من  �شنني  خم�س 
مطلقا  الظروف  ت�شاعدين  مل 
حاولت  لكني  تنميتها   يف 
ق��ل  االأ على  عليها  احل��ف��اظ 
طريقا  وج��دت  الوقت  مع  و 

ها ير لتطو
كاتبة  �لتحرير:ككل 

�لقلم ، حتمل معه  حتمل 
�إن�سانية  �سو�ء  ق�سية 

�أو غريها  �أو �جتماعية 
�لتي  �لق�سية  فماهي   ،

؟ قلمك  يعاجلها 
قلمي   يعاجلها   التي  الق�شية 
اأ�شمي  ما  دائما  اأمل  ق�شية 
 ، م���ل   اأ قلمي   : ب  م���ر  االأ
جميع  فيه  ت��دخ��ل  م���ل  االأ و 
بنا  متعلقة  فكلها  الق�شايا  
دائما  االأمل   وقودنا  نحن   و 

بدا اأ و 
�لكتاب  هم  �لتحرير:من 
�أثرت  و�الأدباء �لذين 

وتفكريك  فكرك  يف  كتبهم 
؟

ال��ذي��ن  دب����اء  االأ و  ال��ك��ت��اب 
الراقية  بحروفهم  علي  ثروا  اأ
احمد  الفقي،  براهيم  اإ جن��د  
لطفي  م�شطفي  ال�شقريي؛ 
خليل  ج���ران  ؛  املنفلوطي 
ال�����رسق��اوي   ده���م  اأ و  ج��ران 
كثرية  معاين  حتمل  كتبهم 
طياتها  يف  كبرية  ن�شانية  اإ و 
بذلك  يت�شلح  ها  يقراأ من  و 

الراقي االأدب 
ولوجك  كان  �لتحرير:ملاذ� 

باب  �لكتابة من  لعامل 
�خلو�طر عك�س كثري من 

�لذين  �ل�سباب  �لكتاب 
من  بد�ياتهم  يلجون 

�لرو�ية ؟
للخاطرة  االأول  ولوجي  كان 
كنت  الأين  االآخ��ري��ن  عك�س 
ثانيا  و  اأوال  االختالف  اأري��د 
مع  تتالءم  كتاباتي  مو�شوع 

الرواية من  اأكرث  اخلواطر 
عن  �لتحرير:حدثينا 

�إ�سد�رك حلن �لبوح ، 
وما  �لفكرة،  وكيف جاءتك 

تطرقت  �لتي  �ملو�سوعات 

؟ �إليها 
يحمل    " البوح  حلن   " كتابي 
يف  اجلنني  رحلة  �شفحاته  بني 
ذلك  يبقى  بحيث  اأمه   بطن 
بطريقة  رحلته  ي�شف  اجلنني 
الت�شعة  االأ�شهر  خالل  دقيقة 
يف  ب��اأم��ه  راب��ط��ت��ه  في�شف 
القول  ميكن   ، م��ر  االأ غالب 
و  العلم  ب��ني   جمعت  ن��ن��ي  اأ
هذا  نتيجتهما   كان  و  االأدب  

ب  لكتا ا
بطريقة  ف��ك��رت��ه  ج��اءت��ن��ي 
فقط  ع�����ش��وائ��ي��ة   غ��ري��ب��ة 
فلم  ة  ف��ج��اأ ���ش��ي  راأ اخ��رتق��ت 
ت���رك���ه���ا ت���ذه���ب ه���ب���اء و  اأ

�شتغليتها ا
�لتي  �لعقبات  �لتحرير:ما 
عن  بحثك  �أثناء  و�جهتك 

لكتابك ؟ ن�سر  دور 
اأكن  مل  ن��ا  اأ اأوال   ... الكثري  
ال  و  ن�����رس  دار  ي���ة  اأ اأع���رف 
الذي  العامل  ه��ذا  عن  �شيء 
ف�شاألت  م��رة   الأول  اأدخ��ل��ه 
من  هناك  املوؤلفني  من  الكثري 
 ، يرد  مل  من  هناك  و  علي  رد 
كنت  و  قبلته  واحدة  اخرتت 
و  معها  التوقيع  و�شك  على 
تراجعت  حلظة  اآخر  يف  لكن 
جدا  �شخيف  ب�شبب  االأمر  عن 
بعدها  لكن  لالأمر  ان�شدمت 
قبل  ال��ل��ه   م��ن  ب��ت��وف��ي��ق  و 
دور  ثالث  طرف  من  كتابي 
التي  بينها  من  اخرتت  و  ن�رس 

�شبني تنا
ما  ر�أيك،  �لتحرير:يف 

تو�جه  �لتي  �ل�سعوبات 
موؤخرً�،  �ل�سباب  �لكتاب 
�لتي يجب  وما �خلطو�ت 

؟ ملو�جهتها  يتخذوها  �أن 
ال�����ش��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 
ال�شباب  الكتاب  من  الكثري 
ال  ال��ك��ت��اب  اأن  ه��ي  م��وؤخ��را 
فتبقى  جيدا  ترويجا  يعرف 
اأو  الن�شخ  معظم  البيت  يف 
اخلوف  كذلك  و  املكتبات  يف 
خا�شة  البناء  الغري  النقد  من 
ذا  اإ هي  لهم  ن�شيحتي  لذا   ،
ع��امل  اإىل  ال��دخ��ول  اأرادوا 
اأن  يعرفوا  اأن  يجب  الكتابة 
ليف  بتاأ لي�س  فيه  النجاح 
النا�س  ف��ادة  ب��اإ من��ا  اإ و  كتاب 
لهم  الطريق  �شي�شهل  عندها 

كيد اأ
ر�سالة  هي  �لتحرير:ما 
�إكر�م  لكل من يهتم 

باالأدب ؟
و  وا���ش��ع  كبري  ع��امل  االأدب 
يقا�س  ال  ه��و  و  ج��دا  راق��ي 
و  ك��م  ب��ع��م��ر  و  ي��ك��ت��ب  مب��ن 
ال  ه��و  ب��االأح��رى   ، بعددهم  
مهتما  حقا  كنت   اذا  يقا�س 
ذا  اإ و  بئره  عمق  اإىل  ف�شت�شل 
�شواء  االإعجاب  مبجرد  كان 
فكن  التقليد   و  اأ بالكتاب 

ح�شنا زائرا 
لديك  �لتحرير:هل 

�أخرى  �أدبية  �هتمامات 
غري �أدب �خلو�طر مثل 
�لرو�ية ، �لق�سة ...؟

اأك���ي���د ل����دي اه��ت��م��ام��ات  
التنمية  كتب  و  بالروايات 
ال��ق�����ش�����س  و  ال��ب�����رسي��ة  

ة لق�شري ا
م�ساريعك  هي  �لتحرير:ما 

�مل�ستقبلية؟ �الأدبية 
امل�شتقبلية  دبية  االأ م�شاريعي 

نا  اأ و  تنموية  رواية  �شتكون 
ن���ه ���ش��ي��ك��ون يف  م��ت��اأك��دة اأ
توفيقه و  الله  باإذن  امل�شتوى 

ال��ت��ح��ري��ر:ك��ل��م��ة اأخ����رية 
وللقراء للجريدة 

���ش��ك��را  ل��ل��ج��ري��دة ال��ت��ي 
كلمتي  ت��ط��اأ  اأن  �شمحت 
خا�س  �شكر  و  �شطحها  على 
خل�رس  يو�شف  بن  لل�شحفي 
قراأ  �شخ�س  لكل  امتناين   و 
نتم  اأ توا�شعا  زاده  و  يل  حرفا 
كتاباتي  جتعل  التي  جنومي 

. ت�شع 

 : �للغات توؤمن مبقولة  لتعلم  18 ربيعا  من والية �سطيف كاتبة و موؤلفة طموحة ، حمبة  �إكر�م طالبة تبلغ من �لعمر 
�لب�سر بيد  لي�ست  و  بيد �هلل 

غ���ادر ال�����ش��اع��ر وال��ك��ات��ب 
اجل���زائ���ري ���ش��اح��ب دي���وان 
�شتاذ  االأ  ، احلنني"  "عراجني 
امل�شت�شفى  فلو�س  االأخ�رس 
اإىل  ع��ائ��دا   ، م�����س  اأ ظ��ه��ر 
حالته  حت�شنت  اأن  بعد  بيته 
�شحية  وعكة  من  وتعافى 
لعدة  بي�س  االأ ال�رسير  لزمته  اأ
بالتهابات  اإ�شابته  ثر  اإ  ، يام   اأ
وقد   ، احليوية  اأج��ه��زت��ه  يف 
وا�شعا  ت�شامنا  ال�شاعر  لقي 
املبدعني  من  النظري  منقطع  و 
املكاملات  عر  املهنة  زمالء  و 
التوا�شل  مواقع  و  املبا�رسة 
طماأنت  فيما   ، االجتماعي 
ع��ائ��ل��ة ال��ك��ات��ب وال�����ش��اع��ر 
و  بخري  االآن  نه  باأ اأ�شدقاءه 

معه  وقفتهم  على  �شكرهم 
له.جدير  املعنوي  دعمهم  و 
االأخ�رس  ال�شاعر  اأن  بالذكر 
العديد  يف  ���ش��ه��م  اأ ف��ل��و���س 
دب��ي��ة يف  مت���رات االأ م��ن امل���وؤ
العربية  العوا�شم  من  كثري 
البارزة  الوجوه  اأحد  ويعد   ،
املعا�رس  ال�شعر  جت��رب��ة  يف 
مبكرا  �شاعريته  تكونت  فقد 
اجتماعية  ث��رات  م��وؤ بف�شل 
من  ا�شتفاد  وق��د  وثقافية 
وال�شعبي  الديني  امل��وروث 
�شاعدته  كما  والتاريخي، 
�شقل  يف  م�ش�ر  اإىل  رحلته 
يف  اأك��رث  والتحكم  موهبته 

. ال�شعرية  اأدواته 
يو�شف بن   . خل�رس   . اأ

�ساحب ديو�ن "عر�جني �حلنني"

�ل�ساعر �الأخ�سر فلو�س يغادر �مل�ست�سفى 
بعد متاثله لل�سفاء

اجلزائري  ال��روائ��ي  يغو�س 
م�����ش��ط��ف��ى ب��و���ش��ارب يف 
 Mère  '' االأخ��رية  رواي��ت��ه 
ال��ق��رى(  م  )اأ  "des Cités
ن�شان  لالإ املظلم  اجلانب  يف 
ال���ذي ت��غ��ذي��ه ال�����رساع��ات 
الع�شائرية  و  اأ ال�شخ�شية 
وه�����ذا م���ن خ����الل ع��م��ل 
املكاين  احليز  مييزه  بولي�شي 
بقدا�شتها  "مكة"  يف  املمثل 
ي����ن جت���ري اأح�����داث ه��ذه  اأ

ية. الروا
وي���ت���ط���رق ه����ذا ال��ع��م��ل 
لبو�شارب  االأول  البولي�شي 
من�شورات  عن  -وال�شادر 
327 �شفحة-  يف  "ال�شهاب" 
�شابة  "نازيل"،  حل��ك��اي��ة 
اجلمال  رائعة  االأ�شل  هندية 
لرجل  االأخ��رية  الزوجة  تعد 
الرثي  ال�شعودي  االأع��م��ال 
ت��رك��ي و����ش���دري وت��وج��د 
من  جمموعة  طرف  من  ميتة 
االآ�شيويني  النظافة  عاملي 
مبكة. عمومية  مفرغة  يف 
وي��ت��ت��ب��ع ال���ك���ات���ب م��ن��ذ 
ال���ب���داي���ة وب��ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل 
"نازيل"  اخ��ت��ط��اف  عملية 
مب��ط��ار ج���دة ب��ي��ن��م��ا ك��ان��ت 
بالدها  اإىل  لل�شفر  ت�شتعد 
عائلية. زي���ارة  يف  ال��ه��ن��د 
وخ����الل ف���رتة اح��ت��ج��ازه��ا 
خمتلف  من  ال�شابة  تعاين 
يتم  حيث  ���ش��اءات  االإ ن��واع  اأ
لعدة  واغت�شابها  تخديرها 
االأخري  يف  حتفها  لتلقى  يام  اأ
للهروب  حماوالت  عدة  بعد 
امل�شاحنات  من  العديد  وبعد 

. لعنيفة ا
الذي  ال�رسطة  حتقيق  ويبداأ 
ب��ن  ب��اإ ال��ب��داي��ة  يف  ي�شتبه 
ال�����ش��ي��خ ت��رك��ي و���ش��دري 
للقتل  دافعه  يكون  قد  الذي 
االح��ت��ف��اظ ب��ك��ل امل���رياث، 
ما  �رسعان  ال�رسطة  اأن  غري 

ت��ك�����ش��ف 
ال���ن���ق���اب 
ع������������ن 
م��رت��ك��ب 
اجل���رمي���ة، 
م��ر  وه���و اأ
ي���ظ���ه���ره 
ال��ك��ات��ب 

كتف�شيل 
اأهمية  اأقل 
نة  ر ملقا با
م���ع ت��ل��ك 
���ش��ب��اب  االأ
ملحتملة  ا
قد  ال��ت��ي 
ت����ك����ون 
دف����ع����ت 
اجل��������اين 
الرت��ك��اب 
ج���رمي���ت���ه.
وج���������اء 

ال��ن�����س ب�����ش��م��ري ال��غ��ائ��ب 
و���ش��ف��ي  ����رسد  يف  امل��ف��رد 
القراءة  على  يحم�س  جميل 
م�شيبة  ب�شال�شة  وي�شور 
الفتاة  "نازيل"  وم��ع��ان��اة 
ب��وه��ا  اأ ك��ان  ال��ت��ي  اجلميلة 
امل�شئوم  م�شريها  يف  �شببا 
ذاك  ع��ل��ى  ل��ه��ا  ب��ع��ر���ش��ه 
املوؤلف  ال��رثي.وق��ام  ال�شيخ 
بحوارات  باال�شتعانة  اأي�شا 
على  ���ش��اع��دت  ق�����ش��رية 
بني  العالقات  طبيعة  حتديد 
ه��ذا  �شخ�شيات  خم��ت��ل��ف 
ال��رواي��ة  العمل.وتك�شف 
ع���ن م��وا���ش��ي��ع م��ع��ق��دة 
امل��ج��ت��م��ع  يف  وحم���ظ���ورة 
الق�رسي  الزواج  مثل  املكي 
ونزاعات  الزوجات  وتعدد 
املعي�شية  والظروف  املرياث 
املهاجرين  للعمال  القا�شية 
يف  بها  التنديد  مت  وال��ت��ي 
رواي��ة  يف  كما  العمل  ه��ذا 

"الفتوى". ال�شابقة  الكاتب 

اأي�شا  قارئه  بو�شارب  وياأخذ 
املدينة  "مكة"،  �شوارع  عر 
باحلجاج،  املزدحمة  املقد�شة 
املكتظة  ���ش��واق��ه��ا  اأ وع���ر 
املتجولني  وبائعيها  اأي�شا 
الزجاجية  ب��راج��ه��ا  اأ وك���ذا 
تباينا  ت�شكل  التي  العالية 
العتيقة  بيوتها  م��ع  نيقا  اأ

. املتداعية 
بو�شارب  م�شطفى  وعمل 
للغة  ���ش��ت��اذ  ك��اأ ���ش��اب��ق��ا 
الريا�س  بجامعة  االجنليزية 
ر�شيده  ويف  بال�شعودية 
"حمى  بينها  رواي��ات  ثالث 
و"الفتوى"   )1990 ( �شيف" 
نف�س  يف  املتوجة   )2016 (
ديب  حممد  ب��ج��ائ��زة  ال��ع��ام 
اأي�شا  اأ�شدر  للرواية.كما 
جم���م���وع���ات ق�����ش�����ش��ي��ة 
على  واالجنليزية  بالفرن�شية 
فو�شى  يف  "ظالل  غ���رار 
�شي  و"ذ   )1989 ( الليل" 

.)2012 ( يوندر" 
ق/ث

�سادر عن من�سور�ت "�ل�سهاب" يف 327 �سفحة- حلكاية "نازيل"

بو�سارب مل�سطفى  بولي�سية  رو�ية  �لقرى"،  "�أم 
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اجلزائرية  التجربة  اأثبتته  ما  والعتبار 
من جناعة يف جمال ترقية املراأة ومتكينها 
ما  خالل  من  االقت�شادية،  الناحية  من 
الت�شامن  وزارة  اأجهزة  من  جهاز  مينحه 
اأال  امل��راأة،  وق�شايا  واال���رسة  الوطني 
القر�س  لت�شيري  الوطنية  الوكالة  وهي 
اآليات  من  كاآلية  “اأوجنام”  امل�شغر 
لفائدة  الدولة  و�شعتها  التي  التمكني 
لقرو�س  بتقدميها  والن�شاء  ال�شباب 
املرافقة،  توفري  مع  وا�شعة  بامتيازات 
الت�شيري  جم��ال  يف  ال��ق��درات  وتعزيز 
جمال  يف  الدعم  وكذا  للم�شاريع  املايل 
بينهن،  التجارب  وت��ب��ادل  الت�شويق 
التي  اخل��دم��ات  م�شتوى  ع��ن  ف�شال 
خالل  من  القر�س  منح  بعد  تقدمها 

يتج�شد  ما  ،وه��و  والتكوين  املرافقة 
اجلغرايف  االنت�شار  ما  خالل  من  فعليا 
تراب  يف  دائ��رة  كل  يف  املرافقة  خلاليا 

الوطن.
العملياتي  النظام  تنفيذ  اإط��ار  ويف   
الوقاية  جم��ال  يف  القطاعات  املتعدد 
فريو�س  وتف�شي  انت�شار  م��ن  واحل��د 
والذي   ،)19 )كوفيد  امل�شتجد  كورونا 
تطبيقا  الو�شية،  الوزارة  عليه  اأعلنت 
و  اجلمهورية  رئي�س  ال�شيد  لتعليمات 
ما  وه��و  احلكومة،  لتو�شيات  تنفيذا 
م�شتوى  على  التدابري  جملة  ت�شمنته 
الالمركزية  وامل�شالح  املركزية  االإدارة 
على  الو�شاية،  حت��ت  واملوؤ�ش�شات 
املتخ�ش�شة  البيداغوجية  املراكز  غرار 
وت�شيري  االجتماعية  التنمية  ووكالتي 
ومن  االخ��رية  هاته  امل�شغر،  القر�س 
الت�شامنية،  املبادرات  و  الهبة  خالل 
التي تغ�س بها �شفحة الوكالة املركزية 
 ” االجتماعي  التوا�شل  موقع  على 
وك��االت  �شفحات  اأو  الفاي�شبوك”، 
وخمتلف  اجل��م��ه��وري��ة  ت���راب  ب��اق��ي 
هبات  وه��ي  االع��الم��ي��ة،  ال��و���ش��ائ��ط 
و  الت�شامن  و  ال�شخاء  و  العطاء  من 
ت�شاهد  عندما  االجتماعي،  التكافل 
الوطن  نداء  تلبي  وهي  امل�شتفيدة،  تلك 

عن  اأن�شاأتها  التي  ور�شتها  خالل  من 
جهاز  ك��وادر  ومتابعة  مرافقة  طريق 
عمل  اليوم يف  وهاهي  امل�شغر،  القر�س 
رفقة  تنخرط  موؤ�ش�س  اإن�شاين  تطوعي 
خمتلف  يف  املتطوعات  من  الع�رسات 
امل�شتلزمات  خياطة  يف  ال��والي��ات، 
كمامات  من  اخلا�شة  الطبية  ال�شبه 
الوباء،  تف�شي  من  للحد  وقائية  واألب�شة 
ال�شحية  املراكز  لفائدة  جمانا  وتوزيعها 
اجلمعيات  ومتطوعي  والبيداغوجية، 
مبرافقة  وه��ذا  االهلية،  واملوؤ�ش�شات 
ومتابعة واإ�رساف نف�س املوؤ�ش�شة املانحة 
ف�شال  هذا  امل�شغر،  القر�س  جهاز  وهي 
تطوعية  اأع��م��ال  من  �شاهدنا  ما  عن 
اأماكن  يف  �شواء  اجلهاز  بكوادر  خا�شة 
خمتلف  مب�شاركة  خارجها  اأو  عملهم 
التوعية  اإطار  االجتماعيني، يف  ال�رسكاء 

والتح�شي�س كل من مكانه وقدراته.
االعالمي  املهني  اخللق  يدعونا  وهنا    
املواطنة،  بروح  والتنويه  املوؤ�ش�شاتي 
القر�س  ج��ه��از  ك���وادر  اأح���د  ل��ك��وين 
واأحد  اآم��ان،  �شمام  يعد  الذي  امل�شغر 
وبالتايل  االجتماعي  االم��ن  مقومات 
االجنع  االآلية  كونه  عن  ف�شال  القومي، 
االجتماعية  التحديات  خمتلف  حللحلة 
اجلزائر  �شاكنة  يعي�شها  التي  واملعي�شية 

بعث  الإع��ادة  االمثل  احلل  بل  العميقة، 
اأن  الظل،  مناطق  خمتلف  يف  التنمية 
نذكر ما قامت به اإحدى اإطارات الوكالة 
بوالية  جامعة  دائ��رة  مرافقة  املذكورة 
�شفحتها  يف  ورد  ما  خالل  من  الوادي، 
الفاي�شبوك،  على  الوكالة  و�شفحات 
،وقمت  كمامة   150 ح��وايل  بخياطة 
اجلزائري  االأحمر  الهالل  لفرع  بت�شليمها 

املنطقة. بذات  �شيدي عمران  ببلدية 
خالل  من  �شواء  اجلزائري  ويبقى  هذا 
منوذجا  املوؤ�ش�شاتية،  اأو  الفردية  اأعماله 
امل��ح��ط��ات  ب��ه يف خم��ت��ل��ف  ي��ح��ت��ذئ 
تلك  ال�شيما  العاملية،  واملنا�شبات 
الطبيعية  والكوارث  باالأزمات  املتعلقة 

يرتجم  ما  وهذا  اقليميا،  اأو  وطنيا  �شواء 
�شواء  البالد  يف  العليا  القيادة  اأقرته  ما 
الناجعة  االجتماعية  �شيا�شتها  خالل  من 
عن طريق اإعتماد موؤ�ش�شات تعنى بهاته 
اأون�شاج،  اأوجنام،   ( كوكاالت  اخلا�شية 
دبلوما�شيتيها  خ��الل  من  اأو   ،) كناك 
اال�شتعمارية  احلقبة  يف  �شواء  الر�شيدة، 
مرحلة  من  اال�شتقالل  جزائر  يف  اأو 
ال�شوداء،  الع�رسية  اىل  والت�شييد  البناء 
اىل  الوطنية  وامل�شاحلة  الوئام  وجزائر 
املبارك،  احل��راك  بعد  وما  احل��راك  جزائر 
ال�شعوب  ومقيا�س ت�شامنها مع خمتلف 

. واقليميا  عامليا  املقهورة 

من خالل فتح ور�ساتهن خلياطة م�ستلزمات �لوقاية من �لد�ء  

�أ�سبح �جلز�ئريون يف ظرف �أيام قليلة يعك�سون من خالل خمتلف �ل�سلوكيات و�الأعمال، وعيهم بخطورة فريو�س كورونا، �لذي مافتئ ي�سجل عدد �حلاالت �ملوؤكدة و�لوفيات �زدياد� ملحوظا
  ولعل �ملثال �البرز من جملة �المثلة �لتي يتميز بها �ل�سعب �جلز�ئري، �سو�ء يف هاته �ملرحلة �أو خمتلف �ملر�حل �ل�سابقة، ملو�جهة هذ� �خلطر �جلماعي �لد�هم، تز�يد وت�ساعفت �الأعمال 
�ملو�د  �أو توفري  �لف�ساء�ت �مل�سرتكة،  �أو تنظيف وتعقيم  �أقنعة �حلماية  �لتطوعية، توفري  �أف�سل، ومن بني هذه �الأعمال �خلريية  ب�سكل  �لو�سعية �ل�سعبة  �أجل ت�سيري هذه  �لتطوعية من 

�لغذ�ئية للمو�طنني باأ�سعار منا�سبة �أو ب�سكل جماين، كما ترى مبادر�ت �أخرى، من قبيل ر�س �ملياه وخمتلف �ملنظفات يف �ل�سو�رع ومقاب�س و�أبو�ب �ملحالت و�أر�سيات �الأ�سو�ق.

بقلم �لدكتور �أحمد موني�س / �أ�ستاذ 
�لفل�سفة �ل�سيا�سية �ملعا�سرة

تهديد   ... �قت�ساديا  �ل�سني 
�إز�حته بد من  ال 

خارطة  ال�شعبية  ال�شني  ر�شمت  لقد 
كر�شي  باعتالء  لها  ت�شمح  ط��ري��ق 
2025م،  حلول  مع  اقت�شاديا  ال�شدارة 
وع��دد  ال�شا�شعة  امل�شاحة  ظ��ل  يف 
األف  و400مئة  ب�مليار  املقدر  ال�شكان 
ومراكز  لعقارات  �رسائها  عر  ن�شمة، 
كرى  يف  ريا�شية  واأن��دي��ة  جت��اري��ة 
احلرير  طريق  ونق�س  العامل  عوا�شم 
اقت�شاديا  العامل  بغزو  لها  ي�شمح  الذي 

ع�شكريا. وحتى  وثقافيا  وجتاريا 
م���ع اق�����رتاب م��وع��د االن��ت��خ��اب��ات 
ت�شعى  اجلارية  ال�شنة  نهاية  االأمريكية 
و�شلح  الطريق  بتهيئة  احلالية  االإدارة 
العام  الراأي  ال�شتقطاب  العقبات  كل 
عدد  جذب  وكذا  وال��دويل  االأمريكي 
كبري من االأ�شوات للفوز بوالية ثانية.

مكا�شب  االإدارة  ه��ذه  حققت  لقد 
كافية  باتفاق  وه��ذا  جمة  اقت�شادية 
من جذب  والدولية  االأمريكية  االأطياف 
وكذا  الهيمنة  طريق  عن  لال�شتثمارات 

االأ�شلحة  وت�شدير  البطالة  تقلي�س 
وبقوة.

القمة  اإىل  الو�شول  لي�س  فال�شعب 
حتافظ  كيف  عليها،  املحافظة  واإمن��ا 

؟ عليها  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
التقليل  املهددة،  االإقت�شادات  �رسب 
املاأهولة،  الدول  يف  ال�شكان  ن�شبة  من 
املجتمعات  داخ��ل  ال�����رساع��ات  خلق 
على  للق�شاء  ال�شبل  هي  املن�شجمة 
جرى  م��ا  ال��ع��امل  �شهد  لقد  التهديد، 
اأح��داث  من  2019م  �شنة  ال�شني  يف 
هونغ  مقاطعة  يف  خا�شة  �شيا�شية 
ال�شابقة  الريطانية  امل�شتعمرة  كونغ 
�شغب  اأع��م��ال  م��ن  ذل���ك  و���ش��اح��ب 
ال�رسطة  �رسحت  ع��ارم��ة.  وفو�شى 
الغاية  اأجنبية  بتدخالت  اأنذاك  ال�شينة 

ال�شني.   تق�شيم  منها 
�حلروب  عهد    Covid19

وىًل  قد  �لبكتولوجية 
املتحدة  الواليات  باأن  عامليا  املعروف 
ت�شكل  علمية  ف��رق  بهما  واإ�رسائيل 
علم  يخ�س  فيما  اال�شتباقية  الريادة 
البكتولوجية،  واحل��روب  الفريو�شات 
االحت��اد  م��ن  بريطانيا  اخ���راج  فبعد 

احل�شن  �شوب  �شمها  و  االأوروب���ي 
االأم��ري��ك��ي، ب��ات��ت اأوروب���ا داخ��ل ما 

اجلديد. والبناء  التهدمي  مبخطط  ي�شمى 
بيولوجية  حروب  عدة  العامل  �شهد  لقد 
يف  وفعلوه  الرومان  من  ب��دءا  �شابقا 
ال��والي��ات  فعلته  وم��ا  مثال  اجن��ل��رتا 
باإعدامهم  احلمر  الهنود  �شد  املتحدة 
تاريخية  �شواهد  وع��دة  بالطاعون 
االإطالق،  على  احلروب  الأخبث  توؤرخ 
"ووهان"  من  انطلقت  التي  وكورونا 
وهذا  احلروب  هذه  اإحدى  هي  ال�شينية 
االع��ت��ب��ارات  م��ن  ملجموعة  ا�شتنادا 

واملعطيات
"ووهان" حتديد� ؟ ملاذ� 

املدينة حتتوي على خمتر معروف عامليا 
طابع  ذو  الفريو�شات  بدرا�شة  خا�س 
الفيل�شوف  للعامل  وا�شتنادا  ع�شكري، 
ت�شوم�شكي"  "نعوم  ال�شيا�شي 
قبل  من  هناك  الفريو�س  زراع��ة  متت 
حجة،  اأدنى  دون  نف�شها  لتنجي  اأمريكا 
من  خرج  الفريو�س  وا�شحة  والذريعة 
يف  منها  رغبة  وهذا  "ووهان"  خمتر 
ال�شيني  االقت�شاد  و���رسب  حتطيم 
الفريو�س  انت�شار  زم��ن  واأن  خا�شة 
خللق  وهذا  ال�شينية  ال�شنة  ميالد  قرب 

ال�شني. ربوع  كافة  عر  البلبلة 
على  ي�رسب  جدا  خطرا  لي�س  الفريو�س 
املطورة  الدولة  قبل  من  تطويره  ح�شب 
الق�شاء  اأي  املتحدة"  "الواليات  طبعا 
االأطفال  دون  وال�شيوخ  الكهول  على 
القيم،  بع�س  فيه  وكاأنه  وال�شباب، 
تدمري  بعد  العاملة  اليد  طبعا الكت�شاب 
من  امل�شتطاع  قدر  واالنقا�س  ال�شني 

ال�شينية. الن�شمة 
؟ �لداللة  و�إيطاليا...ما  �إير�ن 

اأنه  �شيجده  الفريو�س  لتنقل  املتتبع 
الت�شاري�س  م��ن  جمموعة  تخطى 
االإيرانية  "قم"  مدينة  �شوب  والبحار 
عر  املنت�رسة  ال�شيعية  الطوائف  اأر�س 
العراق  واأق�شد  العربية  ال��دول  كافة 

البحرين". �شوريا  لبنان  وكذا 
من  تبقى  م��ا  ����رسب  ه��ي  وال��غ��اي��ة 
اآخره،  عن  املتهالك  االيراين  االقت�شاد 
يف  ا�رسائيل  الأمن  الوحيد  املهدد  كونه 
لل�شني  احللفاء  اأكر  من  وايران  املنطقة 
للواليات  التقليديني  االأعداء  ورو�شيا 

املتحدة.
�رسب  مت  ال�شيء،  نف�س  اإيطاليا  اأم��ا 
قلب  يف  الواقعة  "لومباردو"  منطقة 
تلك  االيطالية.  اجلبلية  الت�شاري�س 

�شلفيني"  "ماتيو  مهد  هي  املنطقة 
وامل��ع��روف ع��ن االأخ��ري اأن��ه م��ن اأك��ر 
�شبق  وقد  "ترامب"  ل�شيا�شة  املنتقدين 
تعر�س  باأنه  قائال  �رسح  وان  لرتامب 
"�شالفيني"  طرف  من  عظمي  خليانة 

الرو�شي. الرئي�س  "بوتن"  ل�شالح 
وافقت  قد  اإيطاليا  باأن  نن�شى  اأن  دون 
العابر  احلرير  طريق  على  و�شادقت 
ال�شيني  امل�رسوع  وهو  اأرا�شيها  على 
الثالث  اقت�شادها  ان  كما  الكبري. 
االقت�شاد  وبكثري  يقلق  اأ�شبح  اأوروبيا 
يف  االأمريكية  واملناف�شة  الريطاين 

اأوروبا.
واقع  اخلالقة  الفو�شى  م�رسوع  اإن 
االأمريكية  اال�شرتاتيجية  �شمن  يدخل 
الفال�شفة  لها  نظر  واأن  �شبق  التي 

هنتغتون". و  ياما  "فوكو  االأمريكان 
اأطروحة  �شاغ  واأن  لالأخري  �شبق  لقد 
من  �شاغ  والتي  احل�شارات  �شدام 
وفقها  ت�شري  طريق  خ��ارط��ة  خاللها 
على  وال��ق��ائ��م��ة  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 
مناف�س  كل  وحتطيم  والتناحر  ال�رساع 
من�شب  �شغل  كونه  العامل،  لدركي 
ومن  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  م�شت�شار 

بحتة. يهودية  اأ�شول 

�سنة 2020 ..  تدمري من �أجل �إعادة �لبناء
�إن ما ي�سهده �لعامل وعرب كافة �مل�ستويات �سو�ء �قت�سادية �أو �سيا�سية وع�سكرية وحتى ريا�سية، منذ �إعالن �سفقة �لقرن يوحي باأن فيه �سر�عات رهيبة خرجت من طابعها �ل�سري �إىل �لعلن، ونحن ن�سهد 

مر�حل �سمنها تقت�سي �لعلنية ال �ل�سرية. 

فريو�س كورونا :�لوجه �الإيجابي.. م�ستفيد�ت " �لقر�س �مل�سغر" �أمنوذجا

بقلم /عمارة بن عبد�هلل
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الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �شرفنا الإعالمي

الأحد 17 ماي 2020 م املوافق
لـ 24 رم�شان 1441 هـ - العــدد 2000 14منوعات

1لقبها الفين دلوعة االغنية 
العربية.

2احدى احلموات الفاتنات يف 
السينما العربية.

3حصل على o ثلثا أيب
4لقب ماجدة الرومي الفين 

»--- --- العريب« )كلمتان(
5قرأ القرآن قراءة متأنية 

o ما يربط به احلصان 

لتوجيهه.
6حتسس o طريقة جتمع 

الشيء عرب الوقت.
7انتقال وتقدم الشيء مثل 

نقاش موضوع ما
8شرفة يف البناء o يابسة

9لقبها الفين صوت الكريستال
10لقبه الفين العندليب 

األشقر )لبنان(

أفقــــــــــــــــــي

1أوشك على القيام بالشيء o من 
انواع الزهور o حرف نفي.

2هنر يف الصني o نصف رباح.
3جهاز ايقاف السيارة o عقد )كصفقة 

ما(
 o 4على وشك أن حيدث هلا شيء

حماكاة
5ثلثا مرء o كانت عاصمة للسومريني 

عام 2100 ق.م o عكس راج
 o )6له جائزة عاملية بامسه )مبعثرة

مركبة ورحلة أمريكية للقمر.
 o أصابك بالغرور o 7ضمري غائب

اسم أحد احلروف )معكوسة(.
8متشاهبان o هبة خفيفة من اهلواء 

o حرف نفي.
9اسم علم مبعىن هين العيش o ظهر

10غري ناضج o تنور

عمــــــــــــــودي 

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

مربعات �شغرية لت�شكل ال�شبكة من 81 مربعا �شغريا.

وعليه: امالأ هذه املربعات ال�شغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�شرط :

 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�شبكة اأفقيا وعموديا 

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

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  

حدث يف مثل 
هذا اليوم

�حلكومة   -  1939
�لربيطانية ت�سدر �لكتاب 
�الأبي�س و�لذي ن�س على 
��ستقالل فل�سطني و�إقامة 

دولة ت�سم �لعرب و�ليهود 
على �أر�سها.

�ل�سلطات  نقل   -  1994
�ملدنية يف قطاع غزة 
�إىل �ل�سلطة �لوطنية 

�لفل�سطينية بعد 
�حتالل د�م 27 عاًما 

وذلك يف �إطار �تفاقية 
�أو�سلو للحكم �لذ�تي 
بني �إ�سر�ئيل ومنظمة 
�لتحرير �لفل�سطينية.

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
والية غرد�ية – د�ئرة بريان - بلدية بريان

م�سلحة �لتقنني و�ل�سوؤون �لعامة
رقم : 06 / 2020

و�سل �إ�سهار خا�س بتاأ�سي�س جمعية حملية 
 01-  – عامر  �ل�سيخ  حلي  �لربكة  جمعية  �لت�سمية: 
�مل�سجلة   2019/  11/  20 بتاريـخ:  �ملودعة   . بريان 
يامي  �بن   : �جلمعية  رئي�س   2019/  16 رقم:  حتت 
بريان.  1961/  12/  17 بتاريخ:  �ملولود  بايوب 

�لكائن مقرها: م�سكن �ل�سيد:�بن يامي بايوب بن �سالح 
حي �ل�سيخ عامر01 بريان 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
والية غرد�ية – د�ئرة غرد�ية - بلدية غرد�ية

مديرية �لتنظيم و�ل�سوؤون �لعامة 
م�سلحة �لتنظيم - مكتب �جلمعيات

رقم .: 21 / 2020
و�سل �إ�سهار خا�س بتاأ�سي�س جمعية حملية 

 – �ل�سرقي  �ل�سعد  بابا  حي  �لتعاون  جمعية   : �مل�سماة 
بلدية غرد�ية �ملودعة بتاريـخ: 15 /02 /2019 

�ملولود  خالد  �سالح  �ل�سيخ  �ل�سيد:  �جلمعية  رئي�س 
بتاريخ: 25 /04 /1984 بـ غرد�ية �لكائــن مقــرها: 
بابا  خلدون  بن  �سارع  عي�سى  بابا  قا�سم  �ل�سيد:  م�سكن 

�ل�سعد �ل�سرقي بلدية غرد�ية .

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
والية غرد�ية 

د�ئرة متليلي �ل�سعانبة 
بلدية متليلي �ل�سعانبة

رقم: 2020/14

و�سل �إ�سهار خا�س بتجديد جمعية حملية
بتاريخ:  �ملودعة  �خلري  �سبل  جمعية  �مل�سماة: 
2019/10/29 رئي�س �جلمعية: حروز مو�سى �ملولود 
مقرها:  �لكائن  مبتليلي   1962/01/30 بتاريخ: 
بحي  �جلمعية  رئي�س  مو�سى  حروز  �ل�سيد  م�سكن 

�لقمقومة

يعترب ال�شمندل العمالق هو 
اأكرب احليوانات الربمائّية 
يف العامل، وي�شل طوله اإىل 

خم�شة اأقدام.

هـــــل تعلـــم

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
والية ورقلة

�ملقاطعة �الد�رية تقرت
د�ئرة �لطيبات 
بلدية بن نا�سر

�إ�سهار بتجديد جمعية ذ�ت �سبغة حملية تخ�سع للقانون 
رقم 06/12 �ملوؤرخ يف 12 جانفي 2012 �ملتعلق باجلمعيات

�ملتعلق   2012/01/12 يف  �ملوؤرخ   06/12 �لقانون  الأحكام  طبقا 
منه،   )09( �لتا�سعة  �ملادة  ال�سيما  �الجتماعي  �لطابع  ذ�ت  باجلمعيات 
ذ�ت  جمعية  بتجديد  �لت�سريح  ت�سجيل  و�سل  ت�سليم  �ليوم  هذ�  مت  لقد 
�سبغة حملية �مل�سماة: جمعية �أولياء �لتالميذ �لثانوية �ل�سهيد عبيد �حمد 
�لكائن مقرها: ثانوية �ل�سهيد عبيد �حمد - حي �المل - بن نا�سر رئي�س 
 1962 خالل  �الزدياد:  ومكان  تاريخ  �لرحمان  عبد  �لعقون  �جلمعية: 
د�ئرة  نا�سر-  بن   1962- مار�س   19 حي  �لرئي�س:  عنو�ن  بالطيبات 

�لطيبات - والية ورقلة
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حدث وال حـرج
15

�ضــورة و تعليــق
نوع نادر 
من �لعنب 
�الأبي�س 

يف �سحر�ء 
�جلز�ئر

�ل�سحة �لعاملية تك�سف:"ال 
�نتقال  على  دليل  يوجد 

كورونا عرب �لعمالت"

فريو�س  �نتقال  حقيقة  �لعاملية،  �ل�سحة  منظمة  ك�سفت 
كورونا �مل�ستجد، �مل�سبب ملر�س "كوفيد19-" عرب �لعمالت 
عن  �لعدوى  �نتقال  على  دليل  يوجد  ال  �نه  على  موؤكدة 
�لنقدية.وقالت  �الأور�ق  �أو  �ملعدنية  �لعمالت  طريق 
فريو�س  �أن  على  دليل  �أي  حاليا،  يوجد  "ال  �إنه  �ملنظمة 
�الأور�ق  �أو  �ملعدنية  �لعمالت  طريق  عن  ينتقل  كورونا 
تد�ول  �أثناء  �لوجه  مل�س  يجب  "ال  �نه  م�سيفة  �لنقدية"، 

�ملال �أو بعد تد�وله".
"غ�سل �الأيدي بال�سابون مبا�سرة بعد  و�أكدت �ملنظمة على 
مل�س �ملال �أو تبادله".وتاوز عدد �مل�سابني بفريو�س كورونا 
�مل�ستجد، �لذي حتول �إىل وباء عاملي )جائحة( 4.4 ماليني 
م�ساب، بينهم �أكرث من 300 �ألف حالة وفاة.وكانت بد�ية 
ظهور �لفريو�س يف �ل�سني، يف نهاية دي�سمرب �ملا�سي، �لتي 

تاوز عدد �مل�سابني فيها 84 �ألفا.  

�شميد مغ�شو�ش 
مبواد تغذية 

احليوان موجه 
لال�شتهالك 

الب�شري بق�شنطينة

بفتح  املخت�شة  اجلهات  ق�شنطينة  بوالية  مواطنون  نا�شد 
حتقيق معمق حول ظاهرة الغ�س يف املواد الغذائية ال�شيما 
و  التجارة  مديرية  حمملني  الرقابة  ت�شديد  و  ال�شميد  مادة 

جمعية امل�شتهلك  م�شوؤولية ما يحدث من ف�شاد
اكت�شف مواطنو والية ق�شنطينة عن وجود �شميد مغ�شو�س  
يعر�س للبيع ،  فيما يعرف بال�شميد ذو النوعية العادية اأو 
ايل"، حيث اكت�شفوا وجود مادة غذائية  كما ي�شمى ب�:"الُعوَّ
"احل�ّشفة"، و هي عبارة عن التمر  توّجه للحيوان ي�شّمونها 
و  العادي،  ال�شميد  مع  ميزج  و  طحنه  يتم  الياب�س  االأ�شفر 
بعد ا�شتعماله تبني اأن ال�شميد غري �شالح، و اأجرت بع�س 
�شاحلا  ي�شبح  حتى  الفرينة  مادة  اإ�شافة  على  العائالت 
ل�شنع منه اخلبز ، و هو ما اثار ا�شتياء املوطنني ، الذين نددوا 
مبثل هذه املمار�شات التي ينتهجها التجار و امل�شاربون يف 
املواد الغذائية ال�شيما مادة ال�شميد ، و كانت هناك عينات 
طويلة  مدة  خمزنا  كان  �شميد  على  فيها  العثور  مت  كبرية 
�شبه  اأخرى  مواد  و  اجلرذان،  ف�شالت  على  بداخله  عرث  و 
يخلط  الذي  للحليب  بالن�شبة  ال�شاأن  هو  كذلك  ال�شقة،  
باملاء، و مواد اأخرى بلغت حالة التعفن  كاخل�رس و الفواكه، 
ترتفع  حتى  تخزينها  و  ال�شلع  احتكار  ب�شبب  كله  هذا  و 
اأ�شعارها  ليتم عر�شها يف ال�شوق ، و هي اأ�شاليب احتيالية 
و غري قانونية ، غالبا ما يكون املواطن ال�شحية، خا�شة يف 
هذا الظرف بالذات  اأمام انت�شار الوباء و ارتفاع االإ�شابات 

بفريو�س كورونا.

يف اإطار مكافحة املمار�شات التجارية الفو�شوية 
وكل اأ�شكال الغ�س واالحتيال و�شتى املمار�شات 

التجارية التي ال يحرتم اأ�شحابها معياري ال�شحة 
والنظافة، متكنت م�شالح اأمن والية �شطيف من حجز 

كمية من احللويات التقليدية  "بقالوة وقلب اللوز" 
جمهولة امل�شدر  التي كانت تنقل منت مركبة غري 

مهياأة تفتقر الأدنى �رسوط ال�شحة والنظافة، العملية 
اأطرت من قبل اأفراد اأمن دائرة عني لكبرية التابعة 
الأمن والية �شطيف، وجاءت عقب عمليات مراقبة 

متت باأحياء املدينة وذلك بهدف احلد من تف�شي ظاهرة 
التجارة الفو�شوية، اأين مت توقيف مركبة جتارية 

غري مهياأة  من نوع هاربني كانت حمملة بكمية من 
احللويات التقليدية "بقالوة وقلب اللوز" قدرت باأكرث 

من 1500 وحدة ،بقيمة مالية جتاوزت ال� 32000 
دج والأن املراقبة العينية اأظهرت اأن تلك احللويات 

ميكن حتما اأن تكون غري �شاحلة لال�شتهالك باعتبار 
اأنها غري مغطاة وتنقل يف ظروف مل ت�شتوف �رسوط 

ال�شحة والنظافة الالزمة، ما تطلب حتويل عينة 
الإخ�شاعها لعملية حتليل اأكدت  اأنها غري �شاحلة 

لال�شتهالك، خا�شة واأنها حتوي اأغرة وجراثيم، ليتم 
حجزها واإتالفها على الفور، بعد ا�شتكمال كافة 

االإجراءات القانونية، اأجنزت ال�شبطية الق�شائية ملفا 
جزائيا �شد املخالف يف �شاأن نقل مواد ا�شتهالكية 

غري �شاحلة لال�شتهالك جمهولة امل�شدر  مع اإهمال 
كل �رسوط ال�شحة والنظافة الالزمة، اأر�شل 

للجهات الق�شائية املخت�شة للبت فيه.

حجز 1500 حبة 
بقالوة وقلب �للوز 
منتهية �ل�سالحية 

ب�سطيف

مر�هق على منت 
در�جة نارية يده�س 

طفلة تبلغ من �لعمر7 
ببلعبا�س �سنو�ت 

تدخلت �لوحدة 
�لرئي�سية للحماية 

�ملدنية لوالية �سيدي 
بلعبا�س من �جل 

حادث مرور متثل 
يف ده�س در�جة نارية من نوع �أوميغا �لبالغ �ساحبها 

�لريح  �سنو�ت بحي   7 �لعمر  �لبالغة من  لطفلة  �سنة   17
مقابل حمطة طر�مو�ي هو�ري بومدين، حيث خلف 

�حلادث �إ�سابة �لطفلة على م�ستوى �لرقبة ،و�إ�سابة 
�سائق �لدر�جة �لنارية   لك�سر مفتوح على م�ستوى 

�لرجل �لي�سرى، فيما مت  نقلهما  على جناح �ل�سرعة 
ال�ستعجاالت �مل�ست�سفى �جلامعي عبد �لقادر 

ح�ساين ب�سيدي بلعبا�س. 

باملغافرة  للفتوى:�الكتفاء  �لوز�رية  �للجنة 
�حلديثة �الت�سال  بو�سائل  �لعيد  يف  و�لتهاين 

دعت �للجنة �لوز�رية للفتوى ملزيد من �حلر�س على و�جب 
و�تخاذ  �الجتماعي،  وبالتباعد  �ل�سحي  باحلجر  �اللتز�م 
و��ستعمال  �لوقاية  و�أ�سباب  �الحــرت�زيــة،  ـــر�ء�ت  �الإج
�ال�ستهانة  وعدم  �لعامة،  �الأماكن  يف  وخ�سو�سا  �لكمامات، 

بهذه �لتد�بري. 
و�أكدت يف �جتماع لها،�م�س  �ل�سبت، على �الكتفاء يف �ملغافرة 

و�لتهاين بالعيد بو�سائل �الت�سال �حلديثة

أعــوان  يتمكن  التوايل  وعلى  الثالثة  للمرة 
املدنية  للحماية  الثانوية  للوحدة  التدخل 
لبلدية قايس خبنشلة من إجالء و إسعاف امرأة 
الوالدة،اين  كانت على وشك  الرميلة  بلدية  من 
اشرف ذات األعوان وباحترافيتهم املعهودة على 
يف  وهم  اإلسعاف  سيارة  داخل  التوليد  عملية 
يف  العملية  متت  حيث  املستشفى  حنو  طريقهم 
ظروف جيدة وقد رزقت املرأة اليت مت حتويلها 
الوالدة مبستشفى  مصلحة  مولودها حنو  مبعية 
الطلعة  هبي  بطفل  بقايس  املجيد  عبد  حيحي 
داخل  الوالدة  من  احلالة  هذه  أن  هنا  ونشري   ،
الثالثة على مستوى والية  سيارة اإلسعاف تعد 

خنشلة خالل شهر آو اقل.    

ثالث حالة والدة 
د�خل �ضيارة �إ�ضعاف 

بخن�ضلة



  

الد�شتورية  التعديالت  م�شروع  على  قريب  عن  العمل  انطالق 
الواقع  يف  تعد  الد�شتور،  م�شودة  خالل  من  جاءت  التي  اجلديدة 
ومن  اجلديدة،  للجزائر  ال�شيا�شي  امل�شهد  يف  حتول  لتحقيق  بادرة 
ثم فتح باب النقا�ص والقرتاحات، مما �شيزيد حتما من اكت�شاب 
من  يوجه  قــد  ممــا  طبعا  الــرغــم  وعلى  الد�شتور،  هــذا  �شرعية 
بع�ص  ل�شان  على  جاء  كما  اأبرزها  من  لعّل  امل�شودة،  لهذه  انتقادات 
اأن  اأ�شا�ص  على  امل�شودة،  بها  كتبت  التي  الأ�شلية  اللغة  ال�شيا�شيني 
العربية،  اللغة  اإىل  الفرن�شية  اللغة  من  مرتجمة  امل�شودة  هذه 
القائمني على حترير  اأو تعّمد  الت�شاوؤل حول عجز  مما يبعث على 
امل�شودة باللغة العربية، البع�ص يرى اأّن هذه النقطة جد ح�شا�شة، 
من  بعقود  مرتبطة  الأمــ�ــص،  م�شتعمر  لغة  الفرن�شية  فاللغة 
العربية لغة  اللغة  ال�شطهاد واملعاناة ومطالب اجلزائريني بجعل 

ر�شمية اآنذاك، كما قد تعك�ص نفوذ الجتاه الفرانكفوين.
اجلديدة،  اجلمهورية  معامل  الد�شتور  هذا  ير�شم  اأن  ال�شروري  من 
التاأويل،  حتتمل  ل  ودقيقة  وا�شحة  املواد  كل  تكون  اأن  وجوب  مع 
خرجت  بالكاد  اإذ  ومرجعيتها،  القوانني  اأ�شمى  اأنــه  اعتبار  على 
اجلزائر من اأزمة م�شتع�شية و�شعها فيها النظام ال�شابق الذي اأن�شاأ 
د�شتورا على املقا�ص دون احرتام لالإرادة ال�شعبية، حيث مت تعديل 
الد�شتور مرارا وتكرارا، ومنه تعدد العهدات وتكري�ص ال�شلطات يف 

يد الرئي�ص. 
من�شب  تغيري  مثل  د�شتورية  تعديالت  الأفق  يف  تلوح  اأخرى  مرة 
النظام  مع  يتما�شى  اأ�شال  وهذا  حكومة،  رئي�ص  اإىل  الأول  الوزير 
كتلة  من  يكون  اأن  املفرت�ص  من  احلكومة   رئي�ص  لأن  الربملاين، 
رئا�شوي  كان  اجلزائري  النظام  اأن  حني  يف  املنتخبة،  الأغلبية 
ال�شلطة  لتبقى  الرئي�ص  يد  يف  ال�شلطات  كل  فيه  ترتكز  مت�شلطا 
هذا  ا�شتحداث  فــاإن  وبالتايل  �شورية،  والت�شريعية  التنفيذية 
املن�شب يتطلب الف�شل بني ال�شلطات وا�شتحداث حمكمة د�شتورية، 
اأن  كما  ؟  الف�شل  من  املنحى  هذا  نحو  تبون  الرئي�ص  �شيتوجه  فهل 
ا�شتحداث من�شب نائب الرئي�ص يتطلب حتديد الكيفيات التي يتم 
بها انتخاب اأو تعيني نائب الرئي�ص من قبل الرئي�ص، قبل انتخاب 
طرحتها  التي  الإ�شكالت  لأن  انتخابه،  بعد  ولي�ص  اأ�شال،  الرئي�ص 
مواد الد�شتور املعدل ل�شنة 2016، اأدخلت اجلزائر يف ماأزق د�شتوري 
بعد ا�شتقالة الرئي�ص، وعلى اعتبار اأن نائب الرئي�ص �شيكون رئي�شا 
�شيتعار�ص  ذلك  فاإن  بالتعيني  مت  واذا  الرئي�ص،  ا�شتقالة  حالة  يف 
م�شدر  هو  ال�شعب  بــاأن  توؤكد  التي   08 و   07 الد�شتورية  املــواد  مع 
ال�شلطات. والأهم هو هل �شيتم التطبيق الفعلي للقوانني اأم �شتبقى 

جمرد حرب على ورق؟

بقلم: بيزيد يو�سف

م�سودة �لد�ستور.. ما �جلديد؟

جمعيات �أولياء �لتالميذ تر��ســـل رئي�س �جلمهورية 
الإلغـــــاء "�لبيــــام"

يف وقت اقرتح "الكال" 18 اأكتوبر تاريخا للدخول املدر�شي القادم

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

اأن  البيان  اأ�شاف  ال�شياق  ذات  ويف 
للدخول  املرجح  هو  التاريخ  هذا 
العمليات  كل  اأن  باعتبار  املدر�شي 
بالت�شحيح  اخلا�شة  البيداغوجية 
هذا  قبل  �شتنتهي  النتائج  ون�شر 

التاريخ.
قدمت  ــذي  ال الوقت  يف  هــذا  ياأتي 
اأولــيــاء  وجمعيات  فــدرالــيــة  فيه 
اجلمهورية  لرئي�ص  طعنا  التالميذ 
ــون، حــمــل طلب  ــب عــبــد املــجــيــد ت
التعليم  �شهادة  امتحان  اإجراء  الغاء 
بالحتفاظ  الكتفاء  و  املتو�شط 
الأول  الــفــ�ــشــلــني  ــديل  ــع مب فــقــط 
جاء  ال�شياق  ذات  .ويف  ــاين  ــث وال
اأولياء  فدرالية  رئي�شة  ل�شان  على 
قالت  خيار"  "جميلة  التالميذ 

و  الــقــرار  بهذا  "تفاجئنا   خالله  
اأنها  م�شرية  المتحان  على  الإبقاء 
املكاملات  من  الآلف  يوميا  تتلقى 
طالبوا  الذين  الأولــيــاء  طــرف  من 
قال  ال�شدد  ــذا  ه بتعديله".ويف 
بالتنظيم  بوديبة" املكلف  "م�شعود 
"الكنابا�شت" اأن  على م�شتوى نقابة 
نقابات الرتبية  تفاجاأت اأي�شا بهذا 
اأولياء  اإىل جانب  القرار وهي تقف 
التالميذ ،وحتث رئا�شة اجلمهورية 
على �شرورة اإلغاء المتحان، م�شريا 
البيداغوجية  الناحية  من  انه  اإىل 
على  الإبقاء  ي�شتوجب  والنف�شية 
نقاط الف�شلني الأول والثاين فقط 
الأخري  الوزراء  جمل�ص  وكان  .هذا 
نهاية  �شهادة  امتحان  اإلغاء  اقر  قد 
التعليم البتدائي مع  الإبقاء على 
ام امتحان �شهادة التعليم املتو�شط  و 
الأ�شبوع  يف  اإجراوؤهما  و  البكالوريا 
�شبتمرب  �شهر  من  والثالث  الثاين 

القادم على التوايل.
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مقتل 4 �أ�سخا�س من عائلة و�حدة يف حادث مرور جنوب �الأغو�ط
خلف حادث مرور األيم وقع بالنقطة الكيلومرتية 440 ب�شواحي تراب بلدية بن النا�شر بن �شهرة على حمور الطريق الوطني 
35 �شنة وزوجها البالغ من  رقم واحد الرابط يف �شطره بني الأغواط وغرداية،يف مقتل اأربعة ا�شخا�ص من بينهم اإمراة ذات 
اخلطورة  متفاوتة  بجروح  اآخرين  �شخ�شان  اأ�شيب  ،فيما  �شنوات  و6  اأ�شهر   4 مابني  اأعمارهم  ترتاوح  وطفلني  عاما  العمر40 
،ال�شحايا كلهم من عائلة واحدة كانوا قادمني من مترنا�شت باجتاه ولية تيارت،وقد تدخلت على الفور فرق احلماية املدنية 
لبليل يف نقل جثث ال�شحايا اإىل م�شت�شفى اأحميدة بن عجيلة والإ�شتعجال يف اإ�شعاف امل�شابني يف هذا احلادث املاأ�شاوي الذي 

ت�شبب فيه اإرهاب الطرقات والذي مازال يح�شد املزيد من الأرواح الب�شرية ويخلف الكثري من اخل�شائر املادية .
ع.ق

انت�شال جثث اأربعة 
اأطفال ق�شوا غرقا يف 

بركة مائية ببومردا�ص 
لولية  املدنية  احلماية  م�شالح  تدخلت 
ترتاوح  اأطفال   4 جثث  لنت�شال  بومردا�ص، 
يف  غرقا  توفوا  �شنة  و11   7 بني  اأعمارهم 
الربج  قرية  امل�شمى  باملكان  مائية  بركة 
مل�شالح  بيان  ح�شب  النا�شرية،  ببلدية 

احلماية املدنية، اأم�ص ال�شبت.
ق/و
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ك�شف بيان ملجل�ص ثانويات اجلزائر "الكال" اأن الدخول املدر�شي 2021-2020 �شيكون يوم 18 اأكتوبر املقبل وذلك 
بعد النتهاء من امتحاين �شهادة التعليم املتو�شط و �شهادة البكالوريا.


