
الر�سم على ال�سيارات اجلديدة �سينع�ش اخلزينة بـ 200 مليار دينار
اكت�ســـاف عالج يق�ســي على كورونــا يف 4 اأيام !

فيما جتلب الزيادات باأ�سعار املواد البرتولية 41.5 مليار دينار

من قبل �سركة اأدوية يف 
ولية كاليفورنيا الأمريكية
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ترجيح عودة 
الرحاالت اجلوية 
يف الن�سف الثاين 

من جوان  

تعاون بني 4 وزارات لتطوير برنامج املزرعة الذكية باجلنوب
16

يف حال فتح اأوروبا ف�ساءها اجلوي اأمام ال�سركة اجلزائرية

توقيف مدير م�ست�سفى 
راأ�ش الواد بربج 

بوعريريج عن العمل

توافد كبري على م�سالح 
الدائرة للح�سول على رخ�سة 

التنقل اال�ستثنائية

انطالق حملة احل�ساد 
والدر�ش و�سط موؤ�سرات 
ايجابية مبنتوج وافر من 

احلبوب 

ح�سد اأزيد من 100 األف 
قنطار من احلبوب بالوالية 

ورقلة

اإحباط حماولة هجرة غري 
�سرعية ب�سواحل الغزوات

حر�ش ال�سواحل ي�سبط 
الكيف  من  كلغ   31.3

بتمو�سنت وتلم�سان
منظمة ال�سحة العاملية حتذر:

ر�ش ال�سوارع باملطهرات ال 
يق�سي على كورونا

�ص 06

�ص 05

�ص 05

اإقرار اإجراءات 
جديدة خا�سة 

مب�سابقات التوظيف

فور رفع احلجر ال�سحي وعودة 
العمل ب�سكل عادي اإىل املوؤ�س�سات

03

بسبب ارتفاع أسعار المواد األولية لصناعة األدوية في السوق العالمية

ين�سح: البد من التعاي�ش مع الوباء وارتداء الو�سائل الوقائية والكمامات • بركاين 

وباء "كورونا" ي�سع م�سانع 
اأدوية على حافة االإفال�ش
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الوادي
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02احلدث

اأ�سعار اخل�سر و الفواكه توا�سل االرتفاع باأ�سواق املدن الكربى

حممد علي 
-----------------

فيه  عرفت  ال��ذي  وق��ت  يف 
الفواكه  و  اخل�رض  اأ���س��ع��ار 
يف  حم�سو�سا  ان��خ��ف��ا���س��ا 
نهاية  الداخلية،  ال��والي��ات 
�سهر  م��ن  االأول  االأ���س��ب��وع 
اأ�سعار  وا�سلت  رم�سان، 
كذا  و  ال��ف��واك��ه  و  اخل�����رض 
ارتفاعها  بنوعيها  اللحوم 
االأم���ر  ال��ك��رى،  امل���دن  يف 
هذه  مواطنو  ا�ستنكره  الذي 
جمعيات  ك��ذا  و  ال��والي��ات 
داع��ن  امل�ستهلك،  حماية 
اإىل �رضورة  الو�سية  اجلهات 
و  ا�ستعجالية  تدابري  اتخاذ 
فتح حتقيق ملعرفة اأ�سباب هذا 

التباين يف االأ�سعار.
و يف �سياق ذي �سلة، ن�رضت 
حلماية   اجل��زائ��ري��ة  املنظمة 
اأ�سعار  بع�ض  امل�ستهلك 
اخل�����رض وال��ف��واك��ه الإح��دى 

قدر  اأين  الداخلية،  الواليات 
من  الواحد  الكيلوغرام  �سعر 
 50 حدود  الب�سل  و  البطاطا 
دينارا، فيما بلغ ثمن الطماطم 
60 دينارا و اجلزر ب�35 دينارا، 
من  الكليوغرام  يتجاوز  ومل 
بيع  دينارا، كما   30 ال�سالطة 
ب�سعر  املوز  من  الكيلوغرام 
مع  وباملقارنة  دي��ن��ار.   250
يف  بها  املتعاملة  االأ���س��ع��ار 
جند  الكرى،  امل��دن  اأ���س��واق 
ي�سل  بينها  ال�سعر  فارق  اأن 
بع�ض  يف  دي��ن��ارا   30 اإىل 
يطرح  م��ا  اخل�����رض،  اأن����واع 
جدوى  حول  ت�ساوؤالت  عدة 
اتخذتها  التي  االإج����راءات 
وزارتا التجارة و الفالحة من 
اأجل كبح امل�ساربة و االحتكار 
ذلك  و  رم�سان،  �سهر  خالل 
ت�سعة  يقارب  ما  باإخ�ساع 
وحل��وم  فالحية  منتوجات 
لالأ�سعار  امل�ستوردة  البقر 

االأ�سعار  اأن واقع  اإال  املرجعية 
بع�ض  وج�سع  االأ���س��واق  يف 
التجار يف ظل غياب م�سالح 

الرقابة اأكد عك�ض ذلك.
طالبت  ذات��ه،  ال�سدد  يف  و 
امل�ستهلك  حماية  جمعيات 

بالتدخل  الو�سية  ال�سلطات 
ال��ع��اج��ل ل��ل��ح��د م���ن ه��ذا 
املرر  وغري  الكبري  االرتفاع 
الفواكه،  و  اخل�رض  اأ�سعار  يف 
امل�ساربن  على  والق�ساء 
الذين  االنتهازين  التجار  و 

اأ�سبحوا يتحكمون يف بطون 
يف  وي�سببون  اجل��زائ��ري��ن، 
لهم،  ال�رضائية  القدرة  انهيار 
كبري  ب�سكل  ت�رضرت  والتي 
يف ال�سنوات القليلة املا�سية.

يف وقت الذي تعرف فيه ا�ستقرارا يف الواليات الداخلية

تراجعت اأ�سعار اخل�سر و الفواكه يف املناطق الداخلية ب�سكل تدريجي بينما وا�سلت االرتفاع اجلنوين يف اأ�سواق املدن الكربى، ما يطرح عدة 
ت�ساوؤالت حول دور اأعوان الرقابة، و ما هي املعايري التي مت من خاللها حتديد االأ�سعار.

وكالة عدل تو�سح 
ب�ساأن �سقوط مدخل 

عمارة بتيارت

اأو�سحت وكالة عدل عن تفا�سيل 
�سقوط جزء اإ�سمنتي من مدخل 

عمارة رقم 10 بحي 1500 �سكن 
عدل زمالة  بوالية تيارت، موؤكدة 
اأن اإطارات فرع الت�سيري العقاري 

وامل�سالح التقنية لوكالة عدل، كانت 
يف عن املكان .

واأ�ساف بيان للوكالة اأنه و بينما 
�سارعت بع�ض اجلهات للرتويج 
عر فيديو بث يف بع�ض مواقع 

التوا�سل االجتماعي ،على اأن احلادث 
و قع �سدفة وكاد يخلف �سحايا ، 
تنفي الوكالة �سحة ما مت ترويجه 

من معلومات، و تفيد اأنها قامت 
باالت�سال مب�سالح احلماية املدنية 
، م�سالح الهيئة الوطنية للرقابة 

التقنية للبناء و موؤ�س�سة االإجناز و مت 
اإ�سقاط هذا ال�سقف عمدا باحرتام كل 

اإجراءات الوقاية و االأمان لل�سكان 
.و بناء على ما تقدم، �رضعت الوكالة 

يف اإعادة املراقبة التقنية جلميع 
مداخل العمارات التي اأجنزتها هذه 

ال�رضكة على امل�ستوى الوطني، على 
ان تكون املعاينة التقنية منجزة من 

طرف م�سالح الهيئة الوطنية للرقابة 
التقنية للبناء CTC و على عاتق 

موؤ�س�سة االإجناز .و تعلم الوكالة انه 
مت اإنهاء مهام املدير اجلهوي ، مدير 

امل�ساريع و رئي�ض امل�رضوع ، مع 
اإمكانية املتابعة الق�سائية .و ت�سدد 

الوكالة الوطنية لتح�سن ال�سكن و 
تطويره و على را�سها املدير العام 
، اأنها لن تت�ساهل اأبدا مع �رضكات 

االجناز التي ال حترتم اجلودة و 
النوعية ، و اأنها لن تتاأخر يف التدخل 
و اتخاذ االإجراءات العقابية الالزمة 

�سدها

ق/و

فيما يلتحق الناجحون يف البكالوريا باملدرجات نوفمرب القادم

ك�سف وتدمري خمباأ 
للجماعات االإرهابية 

بعني الدفلى
للجي�ض  م��ف��رزة  ودم���رت  ك�سفت 
للجماعات  خمباأ  ال�سعبي،  الوطني 
قناطري  االإرهابية يحتوي على خم�سة 
الغذائية  امل��واد  من  كيلوغرام  و73 
ال�سم�سية،  الطاقة  لتوليد  ولوحة 
االأدوي���ة  م��ن  كمية  اإىل  باالإ�سافة 
واالألب�سة واالأفر�سة واأغرا�ض خمتلفة، 
وذلك خالل عملية البحث والتم�سيط 
املتوا�سلة قرب بلدية زدين، والية عن 
االأوىل،  الع�سكرية  بالناحية  الدفلى 
الوطني،  الدفاع  ل��وزارة  بيان  ح�سب 

اأم�ض االأحد.
ق/و

الن�ساطات البيداغوجية ح�سوريا باجلامعات
 يف االأ�سبوع الثالث من اأوت

العايل  التعليم  وزي��ر  ك�سف 
�سم�ض  ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث 
اإىل  العودة  اأن  �سيتور  الدين 
الدرو�ض  وموا�سلة  اجلامعات، 
التطبيقية واملحا�رضات ب�سفة 
عادية، �ستكون خالل االأ�سبوع 
القادم،  اأوت  �سهر  من  الثالث 
طلبة  التحاق  �سيوؤجل  فيما 
الناجحن  اأي   - االأوىل  ال�سنة 
اجلدد يف البكالوريا - اإىل غاية 

�سهر نوفمر.
وّجه امل�سوؤول االأول عن قطاع 
التعليم العايل والبحث العلمي 
مرا�سلة  �سيتور  الدين  �سم�ض 
اجلهوية  ال��ن��دوات  ل��روؤ���س��اء 
اجلامعية،  املوؤ�س�سات  ومديري 
اجلامعية  بال�سنة  تتعلق 
التغيريات  واأب���رز  اجل��دي��دة، 
م�ستواها،  على  ط��راأت  التي 
ال�سنة  ا�ستكمال  اإىل  اإ�سافة 
املرا�سلة،  و�سمت  احلالية. 

البيداغوجية  الن�ساطات  عودة 
الثالث  االأ�سبوع  يف  ح�سوريا 
اأق�سى  على  اأوت  �سهر  من 
يتم  اأن  ي��ج��ب  ك��م��ا  ت��ق��دي��ر، 
البيداغوجية  ال��رام��ج  اإجن��از 
التقييمية  االختبارات  و�سمان 
مداوالت  جلان  واإمت��ام  املعتادة 
جانب  اإىل  ال�����س��ن��ة،  ن��ه��اي��ة 
اجلامعي  ال���دخ���ول  ت��اأج��ي��ل 
غاية  اإىل   2021  -  2020
بالن�سبة   2020 اأكتوبر  �سهر 
فوق،  فما  الثانية  ال�سنة  لطلبة 
نوفمر  �سهر  منت�سف  واإىل 
�سهادة  حلاملي  بالن�سبة   2020
وبالتايل،  اجل��دد.  البكالوريا 
املوؤ�س�سات  روؤ�ساء  على  يجب 
مع  بالتن�سيق  اجل��ام��ع��ي��ة، 
واملجال�ض  البيداغوجية  الفرق 
موا�سلة  على  ال�سهر  العلمية، 
عر  البيداغوجية  الن�ساطات 
اخلط ،الذي �رضع فيها وتعزيزه 

اأكرث يف انتظار العودة اإىل منط 
التعليم احل�سوري مبجرد حت�سن 
باعتبارها  ال�سحية،  الو�سعية 
املوؤقت  التعليق  فر�ست  من 
البيداغوجية  للن�ساطات 
موؤ�س�سات  يف  ح�����س��وري��ا 
العالين.  والتكوين  التعليم 
ملوا�سلة  اللجوء  مت  ذلك،  واإثر 
من�سات  عر  بعد  عن  التعليم 
خم�س�سة  ب��ي��داغ��وج��ي��ة 
رقمية  ر�سائل  اإىل  باالإ�سافة 
بتجند  م�سيدا  ل��الت�����س��ال، 
االختبار  هذا  لدعم  االأ�ساتذة 
للطلبة  التدريجي  واالنخراط 
التعليمي  ال��ن��م��ط  ه���ذا  يف 
الن�ساطات  ا�ستمرارية  يف 
البيداغوجية ملوؤ�س�سات التعليم 
والتكوين العالين، وعليه يجب 
تدعيم هذا اجلهد بغر�ض اختتام 
ال�سنة اجلامعية 2019 - 2020 
كنف  يف  مقبولة  ظ��روف  يف 
البيداغوجية  املعايري  اح��رتام 
ال�سحية  الو�سعية  ومراعاة 
تعي�سها  التي  اال�ستثنائية 
الفرق  دور  البالد، مركزا على 
البيداغوجية واملجال�ض العلمية 
التن�سيق  يف  حم��وري��ا  دورا 
و  البيداغوجية  املتابعة  و 
حمتوى  على  امل�سادقة  ك��ذا 
من  �سيتور  اأمر  كما  التعليم. 
روؤ�ساء اجلامعات حتفيز الطلبة 
املقبلن على مناق�سة مذكرات 
الدكتوراه،  ور�سائل  التخرج 
باللغة  لعملهم  ملخ�ض  بتقدمي 
االإجنليزية، وهذا كخطوة اأوىل 
قبل تعميم عملية مناق�سة كل 

الر�سائل باللغة االإجنليزية.
ق/و

اأمطار غزيرة تت�سبب يف في�سانات 
وتقطع الطرق وتغمر املنازل 

بواليات الغرب

تدخلت وحدات احلماية املدنية 
عمليات  بعدة  القيام  اأجل  من 
االأم��ط��ار  مياه  المت�سا�ض 
اأو  �سكنات،  لعدة  املت�رضبة 
االأمطار  مياه  تراكم  جراء  من 
عر خمتلف حماور الطرقات، 
الت�ساقط  اإث��ر  على  وذل��ك 
الغزير لالأمطار والذي �سجل 
�سمال  والي����ات  ع���دة  ع��ر 

الوطن ال�سيما يف غربه.
العامة  للمديرية  بيان  وح�سب 
ت�سبب  فقد  املدنية،  للحماية 
بوالية  االأمطار  مياه  تراكم 
الطريق  غليزان على م�ستوى 
على  غ��رب  ���رضق  ال�سيار 
اأدى  مما  100 م  م�سافة حوايل 

اإىل انقطاع حركة املرور.
مياه  ت�رضب  ت�سجيل  مت  كما 
منازل   10 لداخل  االأم��ط��ار 
ببلدية احلمادنة بدون ت�سجيل 
ب�رضية.وبلدية  و  خ�سائر مدية 

ت�رضب  ت�سجيل  فتم  جديوية 
مياه االأمطار لداخل 30 منزل 
بدون ت�سجيل خ�سائر مدية و 
ببلدية  ال�سيئ  ونف�ض  ب�رضية، 
اأين ت�رضبت مياه االأمطار  يلل 
العملية  املنازل  بع�ض  داخل 

جارية.
م�ستغامن،  لوالية  بالن�سبة  اأما 
ب��وق��رياط  بلدية  م��ن  بكل 
بلدية ح�سيان و و�سط مدينة 
ت�رضب  ت�سجيل  مت  م�ستغامن 
بع�ض  داخ��ل  االأم��ط��ار  مياه 
اأي  ت�سجيل  دون  امل��ن��ازل 
وب�رضية.كما  مادية  خ�سائر 
عن  ببلدية  وه���ران  عرفت 
مع  االأمطار  مياه  تراكم  الرتك 
البنايات  بع�ض  داخل  ت�رضبها 
اي  ت�سجيل  دون  الفو�سوية 
خ�سائر مادية وب�رضية- عملية 
االمت�سا�ض للمياه متوا�سلة.
ق/و

املجمع قرر االإبقاء على خدمات التوزيع

العمال "كيا" وت�سريح  م�سنع  اإغالق  غروب" يوؤكد  "غلوبال 
اأعلنت اإدارة جممع "غلوبال قروب اجلزائر" عن اإغالق م�سنعها "غلوفيز" بعد نفاد جمموعة االأجزاء املوجهة للرتكيب "اأ�ض.كا.دي"، 

ح�سب ما اأو�سحه بيان املجّمع ردا على ما تداولته و�سائل االإعالم موؤخرا.
اأو�سح، بيان املجمع ، اأن قرار الت�رضيح االقت�سادي لعمال امل�سنع يف والية باتنة جاء بعد االتفاق االأخري بن اإدارة امل�سنع واملوظفن 
�سهر مار�ض املا�سي، مبا يتما�سى وقانون العمل، حيث ين�ض ذات االتفاق على ت�رضيح العمال بعد ا�ستكمال تركيب االأجزاء املتبقية 

يف امل�سنع.
واأ�ساف ذات امل�سدر اأن القرار ياأتي متا�سيا والتغريات ال�سحية واالقت�سادية التي تعي�سها البالد، وكذا تاأخر �سدور دفرت ال�رضوط 

اجلديد الذي �ست�سفر عنه وزارة ال�سناعة واملناجم املنظم واملحدد لكيفية ممار�سة ن�ساط "اأ�ض. كا.دي".
واأبدى املجمع اأمله اأن يعاد م�سنع "غلوفيز" يف اأقرب االآجال بعد �سدور دفرت ال�رضوط اجلديد.

ويف ذات ال�سياق، اأكدت اإدارة جممع "غلوبال قروب اجلزائر" االإبقاء على خدمات التوزيع وما بعد البيع على م�ستوى كافة نقاط 
بيع موؤ�س�سة "كيا" اجلزائر يف كامل الرتاب الوطني.

وجدد املجمع �سكره لعمالنا يف "غلوفيز" على املجهودات املبذولة يف مراحل الرتكيب والتوزيع خالل ال�سنوات املا�سية.
ق/و



لوؤي ي
-------------------

االأدوي��ة  منتجي  من  العديد  ويواجه 
نتيجة  م��ال��ي��ة  ���س��ع��وب��ات  حم��ل��ي��ا 
والظروف  ال�رضبية  االأعباء  ارتفاع 
تعي�سها  التي  واملالية  االقت�سادية 
م�سعود  قال  ال�سياق  هذا  ويف  البالد، 
االأولية  املواد  �سعر  ارتفاع  اإن  بلعمري 
العاملية  ال�سوق  يف  االأدوي��ة  ل�سناعة 
اأثرت  عوامل  الدينار  قيمة  وانهيار 
االأنواع  بع�ض  اإنتاج  يف  مبا�رض  ب�سكل 
اأكرث  اإح�ساء  مت  حيث  حمليا،  امل�سنعة 
عن  امل�سانع  توقفت  نوعا   30 م��ن 

موؤخرا. اإنتاجه 
وق����ال رئ��ي�����ض ال��ن��ق��اب��ة ال��وط��ن��ي��ة 

له  ت�رضيح  يف  اخل��وا���ض  لل�سيادلة 
الدواء  توفري  عن  يتحدث  اجلميع  اأن  
الوطنية  ال�سوق  يف  الندرة  وتفادي 
تثقل  االأعباء  من  الكثري  اأن  الوقت  يف 
�سواء   حد  على  وامل�ستورد  املنتج  كاهل 
تعرف  مل  ال��دواء  اأ�سعار  ان  م�رضحا 
هوام�ض  يف  تغيري  هناك  ولي�ض  مراجعة 
املر�سوم  وف��ق  ن�سري  والزل��ن��ا  الربح 
واال�ستقرار   1998 فيفري  يف  ال�سادر 
�سعر  مراجعة  يتطلب  القطاع  هذا  يف 

الدواء.
بع�ض  يف  ندرة  بوجود  يتعلق  وفيما 
اأكد  الوطنية،  ال�سوق  يف  اأدوية  اأنواع 
ال�سبب  ارجع  االأمر،  بلعمري  م�سعود 
كورونا  بوباء  العاملية  ال�سوق  تاأثر  اىل 

 250 يف  نق�ض  �سجلنا   ": م�رضحا 
االأزمة"،  بداية  منذ  ال��دواء  من  نوع 
عن  االإف��راج  ننتظر  نحن   ": لي�سيف 
من  التي   2020 �سنة  ا�سترياد  رخ�ض 
ب�سفة  ول��و  االأزم��ة  حتل  اأن  املنتظر 
الدوائية  الواردات  و�سجلت  جزئية". 
اجلاري  العام  من  االأول  الثالثي  يف 
 71.67 لتبلغ   ،%  19.49 ب� ارتفاًعا 
مليون   58.98 مقابل  دوالر،  مليون 

دوالر.
اجل��زائ��ري��ة عن  احل��ك��وم��ة  واأع��ل��ن��ت 
ا�سترياد  فاتورة  تخفي�ض  اإىل  اجتاهها 
املحلي  االإنتاج  بت�سجيع  وهذا  االأدوية، 
امل�ستوردة  ال�سيدالنية  املواد  واإخ�ساع 

املواطنن. �سحة  حلماية  للمطابقة 

لل�رضائب  العامة  امل��دي��ري��ة  م��ددت 
لدعم  ال��رام��ي��ة  اخل��ا���س��ة  ال��ت��داب��ري 
تاأثرت  الذين  االقت�سادين  املتعاملن 
الناجتة  ال�سحية  باالأزمة  ن�ساطاتهم 
ع��ن وب��اء ك��ورون��ا.ويف ه��ذا االإط��ار 
العامة  للمديرية  ال��ب��ي��ان  اأو���س��ح 
الت�رضيح  اإي��داع  اأج��ل  اأن  لل�رضائب 
باملكلفن  اخلا�ض   "50 "جي  ال�سهري  
الربح  لنظام  اخلا�سعن  بال�رضيبة 
فيفري  الأ�سهر  احلرة  واملهن  احلقيقي 
وم��ار���ض واف��ري��ل وم��اي وك��ذا دفع 
مت  قد  بها،  املتعلقة  والر�سوم  احلقوق 
جوان   21 االأحد  يوم  غاية  اإىل  متديده 
كان  كما  م��اي   20 م��ن  ب��دال  املقبل 
نف�ض  ح�سب  يتعن  �سابقا.وعليه  حمدد 
اإيداع  بال�رضيبة  املكلفن  على  البيان 
ومار�ض  فيفري  اأ�سهر  ت�رضيحات 
املذكور  التاريخ  بحلول  وماي  وافريل 
بها.اأما  املتعلقة  احلقوق  ودفع  اأعاله، 
ملديرية  التابعن  بال�رضيبة  املكلفن 
اإيداع  فيوا�سلون  املوؤ�س�سات،  كريات 
ال�رضائب  ودفع  ال�سهرية  ت�رضيحاتهم 
مت  الكرتونيا.كما  امل�ستحقة،  والر�سوم 
الف�سلي  الت�رضيح  اإي��داع  اأجل  متديد 
باملكلفن  واخلا�ض  "جي.50.تي.اأو.اأر" 
اجلزافية  لل�رضيبة  اخلا�سعن  بال�رضيبة 
بال�رضيبة  الت�رضيح  اأجل  من  الوحيدة 
الأجور  بالن�سبة  االإجمايل  الدخل  على 
اإىل  وذلك   ،2020 من  االأول  الف�سل 
بدال  املقبل  جوان   21 االحد  يوم  غاية 

بالت�سبيق  يتعلق  فيم  ماي.اأما   20 من 
على  لل�رضيبة  االأول  احل�ساب  على 
على  وال�رضيبة  االإج��م��ايل  ال��دخ��ل 
املديرية  ق��ررت  ال�����رضك��ات،  اأرب���اح 
االأحد  يوم  غاية  اإىل  دفعه  اأجل  متديد 
اأخ���رى،  جهة  املقبل.من  ج���وان   21
باأن  لل�رضائب  العامة  املديرية  تذكر 
قد  ال�سيارات،  ق�سيمة  اقتناء  اأج��ل 
الثالثاء  يوم  غاية  اإىل  االآخر  هو  مدد 
باأن  املديرية  املقبل.واأكدت  جوان   30
ي��ودون  ال��ذي��ن  بال�رضيبة  املكلفن 
احلقوق  وت�سديد  ت�رضيحاتهم  اكتتاب 
امل�سمى،  االأج��ل  قبل  عنها  املرتتبة 
امل�سالح  م��ن  التقرب  ي�ستطيعون 
يف  تبقى  والتي  لها  التابعن  اجلبائية 
بت�رضيحاتهم  التكفل  ق�سد  اخلدمة 
وك��ذا  امل�ستحقة  احل��ق��وق  وحت�سيل 
وان�سغاالتهم  بطلباتهم  التكفل 
ن�ساطهم.للتذكري  ملمار�سة  ال�رضورية 
قد  لل�رضائب  العامة  املديرية  ف��اإن 
الت�رضيح  اإيداع  اأجل  متديد  عن  اأعلنت 
احلقيقي(  الربح  )نظام  للنتائج  ال�سنوي 
اإط��ار  وذل��ك يف  ج��وان،   30 ي��وم  اإىل 
مت  التي  اجلبائية  الت�سهيالت  نف�ض 
بغر�ض  اأفريل  �سهر  بداية  اتخاذها 
من  املت�رضرة  املوؤ�س�سات  م�ساعدة 
اخلا�سة  احل��ال��ي��ة  ال�سحية  االأزم���ة 
امل�ستجد  "كورونا"  فريو�ض  بانت�سار 

"كوفيد19".
لوؤي ي

متديد التدابري اجلبائية املوجهة 
للموؤ�س�سات املت�سررة من كورونا  

العاملية ال�سوق  يف  االأدوية  ل�سناعة  االأولية  املواد  اأ�سعار  ارتفاع  ب�سبب 

وباء "كورونا" ي�سع م�سانع اأدوية على حافة 
االإفال�ش

اأح�ست النقابة الوطنية لل�سيادلة اخلوا�ش اختفاء اأكرث من 30 نوعا من االأدوية امل�سنعة حمليا من ال�سوق الوطنية، 
على خلفية عدم قدرة امل�سنعني على اإنتاج دواء تكلفة ت�سنيعه تفوق �سعره ما ت�سبب يف اإفال�سهم.

البد من التعاي�ش مع الوباء و ارتداء 
الو�سائل الوقائية والكمامات

بركاين قال اإن اجلزائر ال تزال ت�سيطر عليه وين�سح:

بركاين"  "بقاط  الروفي�سور  اأك��د 
اللجنة  وع�سو  االأطباء  عمادة  رئي�ض 
فريو�ض  ومتابعة  لر�سد  الوطنية 
تزال ت�سيطر  اجلزائر ال  اأن  "كورونا"، 

فيه. تتحكم  و  الوباء  على 
نزل  ال��ذي  بركاين،  الدكتور  وق��ال 
ال�سباح  �سيف  ح�سة  على  �سيفا 
االإذاعية  القناة  اأثري  عر  ثبت  التي 
ارت��ف��اع  رغ���م  ن���ه  اأ اأم�����ض  االأوىل 
قليلة  تبقى  اأنها  اإال  الوفيات  عدد 
باالأمرا�ض  الوفيات  بعدد  مقارنة 
 20 تتجاوز  التي  االأخ��رى،  املزمنة 
املتحدث  �سنويا.واأ�ساف  وفاة  األف 
لالأمن  االأع��ل��ى  املجل�ض  حديث  اأن 
بعد  ما  ملرحلة  التح�سري  عن  اأم�ض 
االقت�سادية  الظروف  متليه  "كورونا" 
يجب  ال  انه  االجتماعية.واأ�ساف  و 
بنظرة  كورونا  فريو�ض  مع  التعامل 
معاجلة  اأي�سا  يجب  بل  فقط،  �سحية 
بعن  تاأخذ  �سيا�سية  بنظرة  االأم��ر 
ال�سيا�سية  ال��ت��ح��دي��ات  االع��ت��ب��ار 
واالق��ت�����س��ادي��ة ل��ل��ج��زائ��ر.وط��ال��ب 
ك��ورون��ا  وب���اء  ر���س��د  جلنة  ع�سو 
الوقاية  بثقافة  بالتحلي  املواطنن 
تاأتي  والتي  ك��ورون��ا  فريو�ض  من 
ارت��داء  على  التعود  مقدمتها  يف 
جهته  وا�سع.من  ب�سكل  الكمامة 
و  ال�سكان  و  ال�سحة  وزير  ك�سف 
الرحمن  عبد  امل�ست�سفيات،  اإ�سالح 
حالة   19 ت�سجيل  مت  باأنه  بوزيد  بن 
يف  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  ب�سبب  وف��اة 

و�سبه  الطبية  ال��ط��واق��م  �سفوف 
باجلزائر. اجلائحة  بداية  منذ  الطبية 
للم�سلحة  زيارته  لدى  الوزير  وثمن 
بفريو�ض  بامل�سابن  للتكفل  املرجعية 
املوؤ�س�سة  م�ستوى  على  ك��ورون��ا 
بوقرة  اال�ست�سفائية،  العمومية 
اجلهود  بكارية،  ببلدية  بولعرا�ض 
امل��اآزر  اأ�سحاب  طرف  من  املبذولة 
للجائحة،  ل��ل��ت�����س��دي  ال��ب��ي�����س��اء 
���رضورة  على  باملنا�سبة  م�����س��ددا 
اجلمهورية  رئي�ض  بتعليمات  التقيد 
تلك  منها  ال�سيما  تبون  املجيد  عبد 
احلوامل. بالن�ساء  بالتكفل  املتعلقة 
ال�سحة  وزي��ر  اأك��د  اأخ��رى  جهة  من 
امل�ست�سفيات  واإ�سالح  وال�سكان 
العمل  باأن  بوزيد  بن  الرحمن  عبد 
تاأ�سي�ض  م�رضوع  جت�سيد  على  جار 
ال�سحي. لالأمن  الوطنية  الوكالة 
عمل  جل�سة  خالل  الوزير  واأو�سح 
مبقر  ال��ق��ط��اع  ب���اإط���ارات  جمعته 
با�رضت  الوزارية  دائرته  باأن  الوالية 
تاأ�سي�ض  م�رضوع  جت�سيد  اإج��راءات 
ال�سحي  لالأمن  الوطنية  الوكالة 
االأوىل  بالدرجة  �ستتكفل  والتي 
ال�سحية  املنظومة  واق��ع  بدرا�سة 
باأن  دقيق.واأ�ساف  ب�سكل  باجلزائر 
ت�سخي�ض  اإىل  �ستهدف  الوكالة  هذه 
والعمل  باجلزائر  ال�سحي  الو�سع 
اأجل  من  الالزمة  احللول  اإيجاد  على 

جهات خمتلف  بن  توازن  خلق 
 الوطن.                            لوؤي ي
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للوظيف  العامة  امل��دي��ري��ة  ات��خ��ذت 
االإج���راءات  من  جمموعة  العمومي 
املعايري  بتعديل  اخل��ا���س��ة  اجل��دي��دة 
اخل��ا���س��ة مب�����س��اب��ق��ات ال��ت��وظ��ي��ف 
بالفحو�ض  اخلا�سة  واالم��ت��ح��ان��ات 
ال��رت��ب  ببع�ض  ل��الل��ت��ح��اق  املهنية 
يف  امل�����س��رتك��ة  ل��الأ���س��الك  املنتمية 
يف  العمومية  واالإدارات  املوؤ�س�سات 
االإفراج  يتم  اأن  ينتظر  التي  امل�سابقات 
يتم  فورما  املقبلة  االأ�سهر  يف  عنها 
يف  العمل  وعودة  ال�سحي  احلجر  رفع 

عادي. ب�سكل  املوؤ�س�سات 
للوظيف  العامة  املديرية  و�ستعتمد 
 30 اأ�سا�ض  على  التنقيط  العمومي 
حيث   ، نقطة   20 م��ن  ب��دال  نقطة 
 06 ت��ق��رر م��ن��ح  ت��ط��اب��ق ال�����س��ه��ادة 
نقاط؛   07 الدرا�سي  وم�سار  نقاط؛ 
واخلرة  نقطة؛   02 املكمل  والتكوين 
ال�سهادة:  واأقدمية  نقاط؛   06 املهنية 
االأ�سغال  منح  تقرر  كما  نقاط؛   05
 03 واملقابلة  نقطة؛   01 والدرا�سات 

نقاط.
اخت�سا�ض  �سعبة  مالئمة  تقرر  كما 

املراد  الرتبة  ملتطلبات  املرت�سح  تكوين 
نقطة(   13 اىل   1 )من  بها  االلتحاق 
ال�سهادة  بتطابق  تعلق  فيما  حيث 
اإىل  نقطة   0 من  الرتبة  متطلبات  مع 
التخ�س�سات  ترتيب  ف��ان  نقطة   6
االإدارة  حتددها  التي  االأولوية  ح�سب 
التخ�س�ض  ح�ساب  على  متنح  ،حيث 
 4 الثاين  والتخ�س�ض  نقاط   6 االأول 
نقاط   3 الثالث  والتخ�س�ض  نقاط 
ام��ا  نقطة   2 ال��راب��ع  والتخ�س�ض 

نقطة.  1 اخلام�ض  التخ�س�ض 
والتكوين  الدرا�سة  م�سار  ب�سان   اما 
يحت�سب  فانه  االأخ��رية  ال�سنة  معدل 
تنقيط  ويتم  ن��ق��اط(   7 اإىل   0 ( م��ن 
املعدل  اأ�سا�ض  على  التكوين  اأو  امل�سار 
من  الدرا�سة  من  االأخرية  لل�سنة  العام 
املعدل  اأما  نقطة   1  )10.99 اإىل   10 (  �
اأما  نقط   2  )11.99 اىل   11 (  � من 
3 نقاط   .)12.99 12 اإىل  املعدل من � )
13 اإىل 13.99( 4 نقاط  واملعدل من � )
14 اإىل 14.99( 5 نقاط  واملعدل من � )
 6  )15.99 اىل   15  (  – من  املعدل  اأما 
كامل  نقاط   7 منح  مت  ان  على  نقاط، 

  )16/20 ( يفوق  اأو  ي�ساوي  لكل معدل 
امل��دار���ض  خريجو  ي�ستفيد  اأن  على 
اإ�سافيتن  نقطتن   2 م��ن  العليا 
 1 من  الدفعات  يف  االأوائل  وي�ستفيد 
احلائزين  املرت�سحن  اإ�سافية.اأما   نقطة 
ب�  التنقيط  فيتم  املاج�ستري  درجة  على 
م�رضف  اأو  جدا  ح�سن  لتقدير  نقاط   3
اأو  ح�سن  لتقدير  نقاط  و2.5  ج��دا، 
من  قريب  لتقدير  نقاط  و2  م�رضف 
مقبول  لتقدير  نقطة  و1.5  احل�سن 
لل�سهادة  املكمل  التكوين  مينح  ان  على 
 0 من  االخت�سا�ض  نف�ض  يف  املطلوبة 
نقطة   0،5 ومتنح  نقطة   02 اإىل  نقطة 
تكوين  اأو  درا�سي  �سدا�سي  كل  عن 
اىل  عالوة  نقطتن(  تتجاوز  )ال  مكمل 
املنجزة  والدرا�سات  لالأ�سغال  نقاط 
تخ�س�سه  نف�ض  يف  املرت�سح  طرف  من 
بحث  واأي  نقطة   02 اإىل  نقطة   0 من 
اأو درا�سة مت ن�رضها يف جملة  اأو كتاب 
متنح  متخ�س�سة  اأجنبية  اأو  وطنية 
اإ�سدار  كل  عن  نقطة   01 للمرت�سح 

ال غري. فقط 
لوؤي ي

اإقرار اإجراءات جديدة خا�سة مب�سابقات التوظيف
فور رفع احلجر ال�سحي وعودة العمل ب�سكل عادي اإىل املوؤ�س�سات

مديرية ال�سرائب حتدد الـ30 جوان كاأخر اأجل القتناء ق�سيمة ال�سيارات
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04احلدث

الر�سم على ال�سيارات اجلديدة �سينع�ش 
اخلزينة بـ 200 مليار دينار

لوؤي ي
----------

الر�سم  قيمة  رفع  اأن  "عية"  واأو�سح 

ال�سيارات  معامالت  على  املطبق 
يعود  ان  �ساأنه  اجلديدة من  ال�سياحية 
اإذ  العمومية  اخلزينة  على  بالفائدة 
ال�رضائب  حت�سيل  من  �ستتمكن 

املا�سي  يف  كانت  التي  الر�سوم  و 
مركبي  ل�سالح  معفاة  ال��ق��ري��ب 
ال�سيارات.و اأ�سار نف�ض املتحدث اإىل 
اأن مبالغ هذا الر�سم تختلف من �سيارة 
اىل اأخرى و تاأخذ بعن االعتبار قوة 
اال�سطوانة  ل�سعة  وفقا  املركبات 
يف  امل�ستخدم  ال��وق��ود  طبيعة  و 

املركبات املعنية.و ثمن "عية" اقرتاح 
التكميلي  املالية  قانون  م�رضوع 
ت�سعرية  يف  للزيادة   ،2020 ل�سنة 
البرتولية  املنتجات  على  الر�سم 
الداخلي  اال�ستهالك  تر�سيد  بغر�ض 
اإ�سافية  اإي��رادات  حت�سيل  و  للطاقة 
اأن  املنتظر  من  انه  للميزانية.واأ�ساف 

اإ�سافية  اإي��رادات  الزيادة  هذه  جتلب 
من  املمتدة  الفرتة  خالل  للميزانية 
جوان اإىل دي�سمر من ال�سنة اجلارية 
تقدر ب� 41.5 مليار دينار جزائري، و 
لالإيرادات  بالن�سبة  دينار  مليار   7.9
االإ�سافية للميزانية يف جمال القيمة 

امل�سافة.

فيما جتلب الزيادات باأ�سعار املواد البرتولية 41.5 مليارات دينار

خرباء جزائريون يف املجال البنكي يرحبون باالإجراءات التي اتخذتها ال�سلطات العمومية

ال�سريفـة االإ�سالميـة و�سيلـة "فعالـة" ال�ستقطـاب اأمـوال 
االقت�ساد املوازي

البنكي  املجال  يف  جزائريون  خراء  رحب 
ال�سلطات  اتخذتها  التي  ب��االإج��راءات 
ال�سريفة  اإط���الق  اج��ل  م��ن  العمومية 
مالئم  الظرف  اأن  موؤكدين  االإ�سالمية 
الإقامة هذا النظام املايل، الذي طال انتظاره 
و الذي من �سانه امل�ساهمة ب�سكل "فعال" 

يف ا�ستقطاب اأموال االقت�ساد املوازي.
يون�ض  االأ�ستاذين  اأكد  ال�سدد،  هذا  يف 
�سواحلي و حممد بوجالل خالل لقاء عر 
تقنية التحا�رض املرئي عن بعد، من تنظيم 
منتدى روؤ�ساء املوؤ�س�سات حول مو�سوع 
تعبئة  يف  االإ�سالمية  ال�سريفة  "دور 
التي  القانونية  االإج���راءات  اأن  املوارد"، 
اتخذتها موؤخرا وزارة املالية و بنك اجلزائر 
ت�سكل "خيارا �سائبا" من �سانه امل�ساهمة 
و  التمويل  من  النوع  ه��ذا  تطوير  يف 

ا�ستقطاب اأموال ال�سوق املوازية.
املتدخالن  اأ�سار  القرارات،  هذه  بن  ومن 
اإىل نظام بنك اجلزائر رقم 02-20 املوؤرخة 
للعمليات  امل��ح��دد   2020 م��ار���ض   15
�رضوط  و  االإ�سالمية  بال�سريفة  اخلا�سة 
املوؤ�س�سات  و  البنوك  قبل  من  ممار�ستها 

املالية املحلية.
يون�ض  االأ�ستاذ  اأك��د  ال�سياق،  ذات  يف 
التي  ماليزيا  من  تدخل  الذي  �سواحلي، 
20 �سنة كباحث  اأكرث من  ا�ستقر بها منذ 
حول  االأكادميي  للبحث  ال��دويل  باملعهد 
املعزز  القانوين  الن�ض  هذا  اأن  ال�رضيعة، 
2018 حول  18 فراير  بذلك ال�سادر يف 
�رضوط ممار�سة العمليات البنكية اخلا�سة 
بال�سريفة االإ�سالمية ي�سجعان على خلق 
بيئة "مالئمة لتطوير ال�سريفة االإ�سالمية 

يف اجلزائر".
كما �سلط ال�سوء على خ�سائ�ض ومزايا 
التمويل االإ�سالمي، �سيما منع املعامالت 
الن�ساطات  متويل  و  )الفوائد(  الربوية 
اأن  موؤكدا  امل�ساربة،  و  امل�رضوعة  غري 
املركزي  البنك  اتخذها  التي  االإج��راءات 
من اجل مراقبة ومتابعة املوؤ�س�سات املالية 
اأن  �سانها  املجال، من  هذا  التي ت�سب يف 

تخلق الثقة و ت�سجع على االدخار.
و اأ�ساف ال�سيد �سواحلي اأن "فتح �سبابيك 
�سي�سهم  اجلزائر  يف  االإ�سالمية  البنوك 
ذلك  اأن  و  املدخرين  اأموال  ا�ستقطاب  يف 
به بقوة ال�سيما و قد  قرار �سائب نرحب 
مت تعزيزه بقاعدة قانونية كفيلة بامل�ساعدة 
نحن  "بالطبع،  تو�سيعه.  و  تطويره  على 
املنطقة،  يف  اأخ��رى  دول  عن  متاأخرون 
مل  االأوان  اأن  اإال  املتدخل-  ذات  -ي�سيف 

يفت بعد لتدارك ذلك".

التاأمن  اإدخ��ال  اأن  اخلبري  هذا  اعتر  كما 
املالية  قانون  يف  "التكافل"  االإ�سالمي 
يف  "حموريا"  عن�رضا  ي�سكل   ،2020
املبادئ  اأ�سا�ض  على  امل��ايل  النظام  بنية 

االإ�سالمية.
باإمكان  اأن   ، ال�سياق  ه��ذا  يف   ، واأك��د 
يف  ال�رضوع  االآن،  العمومية  ال�سلطات 
التمويل  )�سندات  ال�سكوك  اإط���الق 
قوله،  بح�سب  �ست�ساهم،  التي  التقليدي(، 
املدخرين  م��ن  ك��ب��رية  ام���وال  جلب  يف 
االآن،  حتى  جتنبوا  الذين  وامل�ستثمرين، 
القطاع امل�رضيف الكال�سيكي العتبارات 

دينية.
جتدر االإ�سارة اإىل اأن التكافل، هو نوع من 
االأع�ساء  فيه  ي�سع  االإ�سالمي،  التاأمن 
متبادل  �سمان  من  لال�ستفادة  معًا  املال 

�سد اخل�سائر واالأ�رضار.
بوجالل،  حممد  االأ�ستاذ  اأكد  جانبه  من 
على اأن ال�رضط الذي فر�سه بنك اجلزائر، 
املطابقة  �سهادة  على  امل�سبق  للح�سول 
الهيئة  ت�سلمه  الذي  ال�رضيعة،  مبادئ  مع 
ال�رضعية الوطنية لالإفتاء لل�سناعة املالية 
لطماأنة  "كاف"  اإج��راء  هو  االإ�سالمية، 
االدخار  تعبئة  و  املواطنن،  و  امل�ستثمرين 

الذي اعتره "متاح" و "وفري".
مبميزات  ب��وج��الل،  ال�سيد  اأ���س��اد  كما 
تطوير  يف  ودورها  االإ�سالمية،  ال�سريفة 
املنا�سبة  بهذه  مرحبا  احلقيقي،  االقت�ساد 
بااللتزامات التي قطعها رئي�ض اجلمهورية 
، عبد املجيد تبون، من اجل ت�سجيع تطوير 

التمويل االإ�سالمي.
ال�سيا�سية، خطوة  االإرادة  اأن هذه  اعتر  و 
الذي  املايل،  النظام  هذا  لظهور  "جيدة" 
حت�سن  اجل  من  ب�سدة  البالد  "حتتاجه 
�سعيفا  يظل  الذي  امل�رضيف،  اال�ستخدام 
للغاية مقارنة باملعايري الدولية"، على حد 

قوله.
و اأ�سار يف ذات ال�سياق، اإىل الت�رضيحات 
للبنك  العامة  امل��دي��رة  بها  اأدل��ت  التي 
املديرة  و   )ECB( االأوروب���ي  امل��رك��زي 
ال�سابقة ل�سندوق النقد الدويل، كري�ستن 
الغارد، التي كانت قد دعت اإىل اال�ستلهام 
لالأزمات  االإ�سالمية، كحل  ال�سريفة  من 
اأن  موؤكدا  املتكررة،  العاملية  االقت�سادية 
على  باعتمادها  كثريا  �ستك�سب  اجلزائر 
احرتام  و  االأخالق  على  القائم  النظام  هذا 

القيم املجتمعية.
و فيما يتعلق بتكوين املوارد الب�رضية، اأكد 
االإ�سالمية،  ال�سريفة  يف  املخت�ض  ذات 
مت  قد  املحلية  البنوك  اإط��ارات  عديد  اأن 
متخ�س�سة  معاهد  يف  بالفعل  تكوينهم 
يف اجلزائر، واأن جهودا مكثفة تبدل حاليا 

من اجل ت�رضيع تنفيذ هذا النظام.
املوؤ�س�ض  الع�سو  و  اخلبري  ذات  اأ�ساف  و 
املالية  اللجة  للزكاة و  الوطني  لل�سندوق 
على م�ستوى املجل�ض االإ�سالمي االأعلى، 
انه عالوة على �سياغة ن�سو�ض تطبيقية 
هذا  يف  امل�رضفية  املوؤ�س�سات  ملرافقة 
اإطالق  لدعم  جارية  اإجراءات  فان  املجال، 
بالتعاون مع  ال�سكوك يف اجلزائر و ذلك 

البنك االإ�سالمي للتنمية.
و يف العر�ض الذي قدمه باملنا�سبة رفيق 
اجلزائر  اأن  تبن  الندوة،  هذه  مدير  بو�سا، 
غاية  اإىل  تتوفر  ال   1990 �سنة  ومنذ 
الركة و  )بنك  بنكن فقط  اإال على  االآن 
بالتمويل  يتعامالن  الذين  ال�سالم(،  بنك 
احل�سة  م��ن  فقط   ?3 م��ع  االإ���س��الم��ي 

ال�سوقية.
جتدر االإ�سارة، اإىل اأن هناك على ال�سعيد 
مالية  موؤ�س�سة   600 من  اأكرث  ال��دويل، 

اإ�سالمية ب�سدد التو�سع والنمو.
ق/و

ك�سف اخلبري االقت�سادي "عبد الرحمن عية" يف ت�سريحات اإذاعية اأم�ش اأنه بعد الرفع من قيمة الر�سم املطبق 
على معامالت ال�سيارات ال�سياحية اجلديدة، فان اخلزينة العمومية �ستجني حوايل 200 مليار دينار.

ق�سد تخفيف ال�سغط على مراكز الربيد

مهلة اإ�سافية ملخال�سة املنحة اجلزافية 
للت�سامن اإىل غاية نهاية جوان

اآجال  متديد  عن  كريكو"،  "كوثر  الوطني  الت�سامن  وزي��رة  ك�سفت 
خمال�سة �سهر اأفريل ملنحة الت�سامن اإىل  نهاية �سهر جوان و ذلك ق�سد 
ت�سهيل عملية �سحبها و تخفيف ال�سغط على مراكز الريد و �سمان 

اأريحية للم�ستفيدين من هذه املنحة.
�سوق  والية  اإىل  قادتها  تفقد  و  عمل  زيارة  خالل  الوزيرة،  جددت،  و 
اأهرا�ض التزام م�سالح دائرتها الوزارية بدعم كل من يرغب باال�ستثمار 
يف �سناعة الكمامات و البدالت الوقائية للم�ساهمة يف ال�سيطرة على 
جائحة كورونا، معلنة عن دعم جميع حاملي امل�ساريع الذين يرغبون يف 
للقر�ض  الوطنية  الوكالة  االأن�سطة عن طريق جهاز  هذه   مثل  ممار�سة 
امل�سغر.و اأ�رضفت، الوزيرة، على انطالق قافلتن ت�سامنيتن جلمعيات 
لفائدة  غذائيا  طردا   820 تت�سمن  املدين  للمجتمع  جمعيات  و  خريية 
العائالت املعوزة مبناطق الظل ، اأين اأ�سدت تعليمات ملوا�سلة مثل هذه 
احلمالت مرزة اأن الهبة الت�سامنية التي �سهدها املجتمع لي�ست غريبة 
على �سيم وقيم ال�سعب اجلزائري املت�سبع بقيم احلب و االإخاء و الت�سامن.
مبواد  ت�سامنية حمملة  قافلة  انطالق  اإ�سارة  امل�سوؤولة  ذات  اأعطت  كما 
غذائية وا�سعة اال�ستهالك لفائدة العائالت املعوزة و االأكرث ت�رضرا من 
اإجراءات احلجر ال�سحي املفرو�سة للوقاية من انت�سار فريو�ض كورونا 

امل�ستجد "كوفيد19".
لوؤي ي

وزير ال�سياحة يوؤكد:

 نح�سـر الإعـداد خمطـط ملرحلـة
 ما بعد كورونا

اأكد وزير ال�سياحة و ال�سناعات التقليدية و العمل العائلي، اأنه �ستن�سب 
جلنة تقنية مكلفة باإعداد برتوكول �سحي حت�سبا ملرحلة ما بعد جائحة 

كورونا.
و قال الوزير مرموري يف من�سور عر ال�سفحة الر�سمية للوزارة: “اإن 
هذه االإجراءات حت�سبا ملرحلة ما بعد رفع احلجر ال�سحي املقرر للوقاية و 

احلد من تف�سي فريو�ض كورونا” .
مع  خا�سة  ال�سياحية  الن�ساطات  بعث  الإع��ادة  التح�سري  هذا  ياأتي  و 

اقرتاب مو�سم اال�سطياف.
ق/و

�سنني ُيحيي اليوم العاملي للعي�ش
 يف �سالم

العاملي  اليوم  �سنن،  �سليمان  الوطني،  ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض  اأحيى 
للعي�ض يف �سالم.وكتب �سنن يف تغريدة له على ح�سابه مبوقع “تويرت” 
تف�سي فريو�ض  للعي�ض معا يف �سالم ويف غمرة  الدويل  اليوم  “يف   :
حري�سن  متحدين  معا  التعاي�ض  و  العي�ض  اأهمية  على  نوؤكد  كورونا، 
مت�سامنن  الت�سامح  و  باحلوار  للخالفات  متجاوزين  يجمعنا  ما  على 
م�ساعدين للفقراء دوال واأفرادا بناء على وحدة م�سري الب�رضية واحلاجة 

اإىل تعاون دويل م�ستدمي”.
ق/و
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توافد كبري على م�سالح الدائرة للح�سول 
على رخ�سة التنقل اال�ستثنائية

.ع منلـي 
---------------- 

"التحرير"  عليه  وقفت  ما  وح�سب 
منح  فاإن  الوادي،  دائرة  من  اأم�ض 
املركبات  فقط  يخ�ض  الرخ�ض 
ف��ئ��ة ال��ت��ج��ار امل��ق��ل��ن ل��ل��م��واد 
التلف  ال�رضيعة  اال�ستهالكية 
ال�سيدالنية  الطبية  وامل���واد 
التي  العمومية  واملوؤ�س�سات 

اأو  ل��ف��رتة  الن�ساط  قيد  تبقى 
وجود  �رضط  مفتوحة  زمنية  ملدة 
اأو  امل��ودع  بامللف  جت��اري  �سجل 
حل���االت خ��ا���س��ة وي��ت��م درا���س��ة 
ي�رضف  جلنة  قبل  م��ن  امل��ل��ف��ات 
�سناتي  منري  الدائرة  رئي�ض  عنها 
ملفات  درا�سة  على  تعمل  والتي 

والو�سعية. احلاالت  وفق 
امل�رضفن  العمال  اأح��د  وح�سب 
التنقل  رخ�سة  فاإن  العملية،  على 

ل�رضوف  نظًرا  تاأتي  اال�ستثانية، 
ا�ستمرارية  و�سمان  امل�سلحة 
تطبيًقا  وذلك  العمومية،  اخلدمة 
يف  املوؤرخة   120 رقم:  للتعليمة 
ال�سادرة  ال��ف��ارط،  مار�ض   25
بخ�سو�ض  االأول  ال��وزي��ر  ع��ن 

اال�ستثنائية. الرخ�سة 
دائ��رة  م�سالح  تعمل  ح��ن،  يف 
بحكم  جهدها  ق�سارى  ال��وادي، 
ذ  اإ الوالية،  عا�سمة  دائ��رة  نها  اأ
للمواطنن،  مكثفًا  قبااًل  اإ ت�سهد 
وذلك  الرخ�سة،  هذه  ال�ستخراج 
ل��ل��ت��ن��ق��ل ف���رتة احل��ج��ر امل��ن��زيل 
امل�سلحة،  ����رضورة  اإط���ار  يف 
للتدابري  ال�سارم  االل��ت��زام  مع 

والوقاية. ال�سحية 
املعنّية  امل�سلحة  وب�سابيك 
اإط��ارات  ال��وادي  دائ��رة  �سخرت 
العملية  على  للوقوف  اأك��ف��اء 
م�سعودي،  اإ�سماعيل  غرار  على 
جديدي،  ا�سماعيل  عواج،  ل�سعد 

وغريهم. من�سوري 
امللفات  من  العديد  رف�ض  مت  فيما 
لهذا  اال�ستفادة  ت�ستدعي  ال  التي 
اال�ستثنائية،  الرخ�ض  من  النوع 
اأالف   3 يفوق  ما  منح  مت  حيث 

من  ا�ستثنائية  تنقل  رخ�سة 
لالأ�سخا�ض  العملية،  ب��داي��ة 
هي  التي  واملركبات  وامل�سالح 
من  ال��ن��وع  ل��ه��ذا  بحاجة  ف��ع��اًل 

الوثاىق.
ال�سحي  احلجر  اأن  �سارة،  االإ جتدر 
ال�ساعة  من  ميتد  الوادي،  بوالية 
�سباًحا،   07 غاية  اإىل  م�ساًءا   19
عدد  ت�سجيل  الوالية  عرفت  كما 
بلغت  اأين  االإ�سابات،  من  معتر 

وفيات. و08  موؤكدة  حالة   49
خمتلف  ف��ي��ه  ت��ع��رف  وق���ت  يف 
فراد  الإ مكثف  انت�سار  الطرقات 
من  الوطني  وال���درك  ال�رضطة 
تفتي�سية  حواجز  ن�سب  خ��الل 
تنفيذ  على  والوقوف  للمراقبة 
توقيف  �سجل  حيث  احلظر،  قرار 
كان  التي  املركبات  من  العديد 
دون  م��ن  يتنقلون  اأ�سحابها 
ا�ستثنائية،  تنقل  رخ�سة  وثيقة 
تطبيق  ا�ستدعى  ال��ذي  م���ر  االأ
ال��ق��ان��ون وحت���ري���ر خم��ال��ف��ات 
كل  ���س��د  م��ال��ي��ة،  وغ���رام���ات 
تقت�سي  والتي  للقانون  خمالف 
وحترير  باملح�رض  املركبة  و�سع 

دينار. األف   20 بقيمة  غرامة 

باال�ستفادة  املعنّيني  وكذا  املركبات  واأ�سحاب  العمل  الأرباب  كبرًيا  توافدًا  الوادي،  بوالية  الدوائر  م�سالح  خمتلف  ت�سهد 
تزامًنا  البالد  التي تعرفها  الظروف  ياأتي ذلك يف ظل  ملفاتهم،  اإيداع  اأجل  اال�ستثنائية، من  التنقل  من رخ�سة 

"كوفيد19-". فريو�ش  من  الوقائية  والتدابري  واإجراءات 

"كوفيد19-" فريو�ش  من  الوقائية  والتدابري  واإجراءات  تزامًنا 

خليفة  حا�سي  مدينة  عا�ست 
والية  عا�سمة  �رضقي  الواقعة 
كامال  ه��دوء  ي��ام  اأ منذ  ال��وادي 
من  املدينة  خ��روج  بقرب  يب�رض 
احلجر  ج��راء  ال�سحية  اأزمتها 
عا�سه  ال��ذي  امل��ن��زيل  ال�سحي 
رم�سان  �سهر  خالل  املواطنون 
وذلك  العادة  غري  على  الف�سيل 
التي  امل�سنية  املجهودات  بعد 
مطاردة  يف  الدائرة  اأمن  ق�ساها 
ب��ع�����ض ال�����س��ب��اب امل�����س��اغ��ب 
النارية  للدراجات  امل�ستعمل 
 16 رقم  الوطني  الطريق  على 
عن  ن��اه��ي��ك  للمدينة  ال��ع��اب��ر 
عرفتها  التي  الليلية  املداهمات 
التي  امل�سبوهة  االأماكن  بع�ض 
ي��رت��اده��ا م��روج��و  امل��خ��درات 
الذين  املهلو�سة  ق���را����ض  واالأ
هذا  موا�سلة  يف  يدا  يجدوا  مل 
بع�سهم  جعل  مما  املدمر  الن�ساط 
رجال  �سباك  يف  الوقوع  يف�سي 
االأمن  هذا  يكون  وبذلك  االأمن 
دفع  يف  املن�سور  هدفه  اأ�ساب  قد 
للحجر  املواطنن  ا�ستجابة  وترية 
ال�سحيح  الطريق  يف  ي�سري  الذي 

املتتبعن  بع�ض  تقديرات  ح�سب 
املنزيل  ال�سحي  احلجر  ل�سوؤون 
بدور  �سادوا  اأ الذين  املدينة  يف 
هذا  اإجناح  يف  الدائرة  امن  رجال 
خا�سة  ال��وادي  والية  يف  احلجر 
حالة  ولو  ت�سجل  مل  املدينة  واأن 
الفريو�ض  هذا  عدوى  من  واحدة 
ال�سلطات  اأولته  ال��ذي  القاتل 
واالأمنية  وال�سحية  ال�سيا�سية 
كل  ب��ات��خ��اذه��ا  ف��ائ��ق��ة  ع��ن��اي��ة 
ملواجهتها  ال�رضورية  التدابري 
الدولة  خزينة  تعي�سه  ما  رغم 
�سحة  اأن  اإال  مالية  اأزم��ات  من 
امل���واط���ن ت��ب��ق��ى خ��ط��ا اأح��م��ر 
اجلمهورية  رئي�ض  ق��ول  ح�سب 
ف�سل  ال��ذي  تبون  املجيد  عبد 
االقت�ساد  على  املواطن  �سحة 
لقواعد  اإال  ي�سعى  ال  ال���ذي 
رجال  دور  وما  و�سحية  �سليمة 
رواف���د  م��ن  راف���دا  اإال  م���ن  االأ
�ساهمت  التي  االإج���راءات  ه��ذه 
االأزم��ة  ه��ذه  عمر  تقلي�ض  يف 
اجلميع  ينتظر  التي  ال�سحية 

التكاليف. باأقل  منها  اخلروج 
مبارك قدودة 

بن   " ال��والي��ة  وايل  اأع��ط��ى 
ال�سبت،  اأم�ض  اأول   ، �سعيد" 
احل�ساد  حملة  انطالق  �سارة  اإ
املو�سم  لهذا  بالوالية  والدر�ض 
"رحال  الفالحية  امل�ستثمرة  من 
ببلدية  ال�سارع  مبنطقة  لزهر" 
و�سط  احل���دودي���ة،  ق�سة  ب��ن 
فالحي  قبل  من  كبري  ت��ف��اوؤل 
ن��ت��اج  االإ بت�ساعف  ال��والي��ة، 
بال�سنة  مقارنة  ال�سنة،  ه��ذه 

كل  ت�سخري  مت  حيث  املا�سية، 
الإجناح  والو�سائل  االإمكانات 

. حلملة ا
وب��ل��غ��ت امل�����س��اح��ة امل��زروع��ة 
ل��ل��م��و���س��م ال��ف��الح��ي احل��ايل 
منها  هكتار،   8358 بالوالية، 
القمح  م��ن  ه��ك��ت��ارا   2250
من  ه��ك��ت��ار  و08  ال�����س��ل��ب، 
ل�  ف��اد  اأ ح�سبما  اللن،  القمح 
امل�سالح  مدير  به  "التحرير" 

ال��ف��الح��ي��ة ب��والي��ة ال����وادي، 
دربايل. عي�سى 

نه  اأ املتحدث،  نف�ض  واأو���س��ح 
توقعات  درا���س��ة  مت��ت  بعدما 
 264 ب�  ُق��درت  حيث  نتاج،  االإ
ال�سلب،  القمح  من  قنطار  األف 
من  قنطار   400 اإىل  باالإ�سافة 
 83250 وك��ذا  ال��ل��ن،  القمح 
مبجموع  ال�سعري  م��ن  قنطار 
قنطار،  ل��ف  اأ  348 يقارب  ما 

حا�سدة   18 ت�سخري  مت  حن  يف 
التنب. ربط  اآالت  و09 

ي���زال  ال  اأخ�����ر،  ج���ان���ب  م���ن 
ق�سة  ب��ن  ببلدية  ال��ف��الح��ون 
نق�ض  م��ن  يعانون  احل��دودي��ة 
و�سعف  الفالحية  امل�سالك 
اأماكن  انعدام  مع  الكهرباء، 
مبنطقة  خمزن  عدا  ما  التخزين، 

الرقيبة. ببلدية  الفولية 
ي�سن حممد 

والية  جتار  من  كبري  عدد  طالب 
باأخذ  املحلية  ال�سلطات  الوادي 
خالل  و�سعيتهم  االعتبار  بعن 
وال�سماح  ال�سحي،  احلجر  فرتة 
التجارية  حمالتهم  بفتح  لهم 
بالوقاية  اخلا�سة  االإجراءات  وفق 
منا�سدين  ك��ورون��ا،  وب��اء  م��ن 
التدخل،  املحلّين  امل�����س��وؤول��ن 
الإغالق  ا�سطروا  اأن  بعد  خا�سة 
�سابيع،  اأ لعدة  التجارية  حمالتهم 
ال�سحي. احلجر  اإجراءات  ب�سبب 

اإغالق  ا�ستمرار  عقب  ذلك  جاء 
لهم  �ُسمح  اأن  بعد  املحالت،  كل 
اإىل  بالنظر  الن�ساط  اإىل  بالعودة 

عدد  وعّر  باإجراءات.  التقيد  عدم 
اأ�سحاب  خا�سة  التجار  من  كبري 
ثرهم  تاأ عن  لب�سة،  االأ بيع  حمالت 
اأنهم  موؤكدين  االإج��راءات،  بهذه 
ب�سبب  كبرية  خ�سائر  تكبدوا 
اإىل  باالإ�سافة  ن�ساطهم،  توقف 
كالكراء  االأخ���رى  امل�����س��اري��ف 
جعلهم  ما  وغريهما،  وال�رضائب 
املحلية  ال�سلطات  ي��ط��ال��ب��ون 
حمالتهم  بفتح  لهم  بال�سماح 
كما  ال��ن�����س��اط،  اإىل  وال��ع��ودة 
االإج��راءات  كل  باحرتام  تعهدوا 
من  و�سعها  �سيتم  التي  الوقائية 

املعنية. امل�سالح  طرف 

عيد  اق��رتاب  وم��ع 
ال��ف��ط��ر امل��ب��ارك 
ع�����ّرت ال��ع��دي��د 
م����ن ال���ع���ائ���الت 
اأن  يف  اأملها  ع��ن 
بع�ض  ف��ت��ح  ي��ت��م 
التجارية  املحالت 
اخل���ا����س���ة ب��ب��ي��ع 
اأجل  من  لب�سة،  االأ
اإدخ�����ال ال��ب��ه��ج��ة 

رغم  ال�سغار  االأط��ف��ال  على 
بوالية  املحلين  امل�سوؤولن  حتفظ 
بهذا  االإ�سابة  خطر  من  الوادي، 
والذي  االنت�سار،  �رضيع  الوباء 

ُيحمد  ال  م��ا  اإىل  ي����وؤدي  ق��د 
االإ�سابة  حاالت  اإن  حيث  عقباه، 
تزال  ال  "كوفيد19-"  بفريو�ض 

ارتفاع. يف 
ي�سن حممد 

من  م�ساعدة   80 ت��وزي��ع  بعد 
خمتلفة  �سا�سية  اأ غذائية  م��واد 
و40  امل���ع���وزة  ������رض  االأ ع��ل��ى 
الن�سف  يف  اأي�سا  ماليا  ط��ردا 
الف�سيل  ال�����س��ه��ر  م��ن  االأول 
 ، االأحياء  خمتلف  �سملت  التي 
الزقم  الرتاحم  جمعية  ح�سمت 
االأخرية  اأع�سائها  جل�سة  خالل 
الذين  اجلدد  املعوزين  قائمة  يف 
مايل  ط��رد  م��ن  �سي�ستفيدون 
ج��دي��د وب��ع��دد اأك���ر ه��ذه امل��ّرة 
املالية  امل�ساعدات  و�سول  بعد 
قبل  م��ن  املنا�سب  ال��وق��ت  يف 
اخل��ريي��ن وب��ع�����ض رج���ال امل��ال 
عدد  و�سل  حيث   ، واالأع��م��ال 
 150 عدد   باال�ستفادة  املعنين 
املايل  الغالف  هذا  من  م�ستفيدا 
بعث  اأج��ل  م��ن  وذل��ك   ، اجل��دي��د 
نفو�ض  يف  وال�����رضور  الب�سمة 
اأم�ض  يف  هي  التي  ���رض  االأ هاته 
قبل  املالية  للم�ساعدة  احلاجة 
الفطر  ع��ي��د  م��ن��ا���س��ب��ة  ح��ل��ول 
هذه  �سيمكن  وال���ذي  امل��ب��ارك 

هو  م��ا  مواكبة  م��ن  ال��ع��ائ��الت 
العيد  ك�سوة  اقتناء  من  مطلوب 
ما  مت��ام  اإ و  اأ ال�سغار  بنائهم  الأ
الغذائية  املواد  اقتناء  من  تبقى 
من  االأخ��رية  يام  لالأ �سا�سية  االأ
يف  علمنا  وقد   ، الف�سيل  ال�سهر 
م�سادرنا  قبل  من  االإط��ار  هذا 
التوزيع  عملية  اأن  امل��وث��وق��ة 
ف����راد  ق��د ان��ط��ل��ق��ت و���س��ط االأ
هذه  من  لال�ستفادة  املختارين 
تختتم  اأن  على  اجلديدة  امل�ساعدة 
العيد  ح��ل��ول  ع��ن  ي��وم��ن  قبل 
الهيئة  تكون  وبذلك   ، املبارك 
عند  نزلت  قد  للجمعية  امل�سرية 
املعتمدين  املعوز  ���رض  االأ رغبة 
و�سعت  بعدما  خ�سو�سا  لديها 
من  لبع�ض  املّرة  هذه  اال�ست�سارة 
جيدة  دراية  لهم  الذين  اخلريين 
الوقوع  لتفادي  النا�ض  باأحوال 
�سقوط  وبالتايل  االأخ��ط��اء  يف 
حاجة  يف  هي  التي  االأ�رض  بع�ض 

. الت�سامنية  للم�ساعدة 
زياد   بو  اأ

اأمن دائرة حا�سي خليفة يتنف�ش ال�سعداء

توقعات باإنتاج ما يقارب 348 األف قنطار من احلبوب اجلافة

انطالق حملة احل�ساد والدر�ش و�سط موؤ�سرات ايجابية مبنتوج وافر يف اإنتاج 
احلبوب 

اإثر ت�سررهم من االإغالق

جتار الـوادي يطالبون بت�سهيالت لفتح حمالتهم

التوزيع اجلديد يتمثل يف طرود مالية 

جمعية الرتاحم الزقم تبعث ال�سرور 
يف نفو�ش 150 اأ�سرة معوزة جديدة 

اأخبار الوادي
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قرية بالة بورقلة منطقة ظل تنتظر �سطوع 
ال�سم�ش عليها

فا�سل بن  يو�سف 
---------------- 

ق������دم واأك����ر  وت���ع���د م����ن اأ
باجلهة  ال�سكانية  التجمعات 
لعا�سمة  ق��رب��ه��ا  واأك��ره��ا،واأ
مل  التنمية  اأن  اإال  ال��والي��ة  
�سكاويهم  رغ��م  بوابهم  اأ ت��دق 
على  ل��ل��م�����س��وؤول��ن  ال��ع��دي��دة 
م�ساريع  برجمة  بهدف  �سوؤونها 
معاناة  من  تخفف  اأن  نها  �ساأ من 
امل�سالك  تعرف  ذ  اإ املواطنن، 
وخمتلف  ل��ل��ق��ري��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
ب�سبب  كبريا  اه��رتاء  اأحيائها 
قنوات  وانعدام  التهيئة  غياب 
ال�������رضف ال�����س��ح��ي وامل��ي��اه 

ل�رضوب ا

املزرية  الو�سعية  ه��ده  م��ام  واأ
ابوبكر  ورقلة  والية  وايل  قام 
رئي�ض  رفقة  بو�ستة  ال�سديق 
بزيارة  بوبكر  ع��زي  البلدية 

يعرف  ال  التي  بال  ملنطقة  تفقد 
االنتخابات  يام  اأ اال  امل�سوؤولون 
الن�سغاالت  ا�ستماع  مت  ي��ن  اأ
بهده  وا  تفاجوؤ الذين  ال�ساكنة 

نها  اأ رغ��م  امل��ي��دان��ي��ة  ال��زي��ارة 
ح�سب  ما  نوعا  متاأخرة  جاءت 
هده  مثل  مثمنن  ت�رضيحاتهم 
امل�سوؤول  جتعل  التي  الزيارات 
بنف�سه  يقف  الوالية  على  االأول 

املواطنن ان�سغاالت  على 
زيارته  وخ��الل  ال��والي��ة  وايل 
وع����د ال�����س��اك��ن��ة ب��ال��ت��ك��ف��ل 
وق��ت  ���رضع  ب��اأ بان�سغاالتهم 
امل�ساريع  من  العديد  وت�سجيل 
ه��م��ه��ا  ال��ت��ن��م��وي��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة اأ
اجناز  و  مدر�سي  جممع  اجن��از 
لزامي  اإ �سكن  مع  عالج  قاعة 
اأر�سيات  اختيار  يف  واالإ�رضاع 
اإي�سال  وكدا  امل�رضوعن  جت�سيد 

 . ال�رضوب  املاء 

املزرية  لالأو�ساع  املحلية  ال�سلطات  بـ''جتاهل''  اأ�سموه  ما  ورقلة   لبلدية  اإقليميا  التابعة  بالة   قرية  �سكان  ا�ستكى  لطاملا 
تدهور  من  تذمرهم  ال�سكان  اأبدى  حيث  التنموية،  امل�ساريع  من  قريتهم  ''اإق�ساء''  عن  والناجمة  فيها  يتخبطون  التي 

ال�سكان   من  كبري  عدد  فيها  يعي�ش  التي  بقريتهم  املعي�سية  االأو�ساع 

تنموية   م�ساريع  بت�سجيل  قاطنيها  ويعد  املهم�سة  بالة  قرية  يزور  ورقلة  وايل 

ال�سحة  موؤ�س�سة  م��دي��ر  ق��دم 
عريبي   ، بالعبادلة  اجل��واري��ة 
 " التحرير   " جل��ري��دة   ، بوبكر 
متعددة  قاعة  عن  فنية  بطاقة 
اأين  فراج  عرق  ببلدية  اخلدمات 
مع  �سحفية  جل�سة  لنا  كانت 
للموؤ�س�سة  التابع  الطبي  الطاقم 
حممد  بلوادي  احلكيم  غرار  على 
وكذا  وحدة  رئي�ض  �سنان  اأ جراح 
ج��راح  ���س��ام��ة  اأ م��ن��ازيل  احلكيم 
حمزة  رحموين  �ستاذ  واالأ �سنان  اأ
ملعاينة  االأ�سعة  م�سلحة  رئي�ض 
خ��دم��ات ال��ق��ط��اع ه��ن��اك وم��ا 

يومياته.  خالل  املواطن  يعي�سه 
ال��ت��ح��ري��ر وق��ف��ت ع��ل��ى م��دى 
اخلدمات  متعددة  القاعة  جاهزية 
للمواطن  خدمات  من  تقدمه  وما 
الوقفة  وك��ان��ت  ف���راج  ب��ع��رق 
هذه  التوليد  مب�سلحة  االأوىل 
من  حقبة  اأنهت  التي  امل�سلحة 
حيث  البلدية  لقاطنة  املعاناة 
اإىل  احل���وام���ل  ن��ق��ل  ي��ت��م  ك���ان 
لعدم  قبل  من  العبادلة  دائ��رة 
بالتوليد  خا�سة  م�سحة  وجود 
قاعات  ث��الث  لها  فم�سلحة   ،
الوالدة  بعد  وما  الوالدة  قبل  ما 
باأحدث  جمهزة  للوالدة  واأخ��رى 
ايكوغرايف   ( كجهاز  الو�سائل 
املغناطي�سي  بالرنن  الك�سف   )
�رضير   12 بتغطية  بعاد  االأ ثالثي 
على  ع��الوة  للر�سع  ���رضة  اأ و6 
متحركة  وحا�سنة  ثابتة  حا�سنة 

االأمومة  مل�سلحة  زيارتنا  يف  و 
وال��ط��ف��ول��ة ك��ان��ت ال���زي���ارة 
التلقيحات  لعمليات  خم�س�سة 
احلوامل  ومتابعة  فح�ض  وك��ذا 
اإىل  ي�����س��ا  اأ ال��زي��ارة  واأخ��ذت��ن��ا 
التحاليل  م�سلحة  م��ع��اي��ن��ة 
ال��ق��اع��ة  ذل���ك  يف  مب��ا  ال��ط��ب��ي��ة 
جهاز  على  حتتوي  التي  التقنية 
a - التعقيم واأجهزة   للتقطري 
اأن  بالذكر  واجلدير    toclave
منه  ت�ستفيد  التقطري  ج��ه��از 
غرار  على  اأخرى  عالج  قاعات 
العبادلة  ببلدية  العالج  قاعة 
اإىل   " التحرير   " ا�ستمعت  كما 
فراج  عرق  �ساكنة  من  جمموعة 
فاأكدوا  واأرائهم  تطلعاتهم  اإىل 
رائعة  جد  ظروف  هناك  اأن  على 
بالقاعة  يالقوها  راقية  وخدمات 
�سارة  لالإ و  اخل��دم��ات  املتعددة 
قاعة  املوؤ�س�سة  دارة  اإ جهزت  فقد 
وب��اء  م��ن  للوقاية  طبية  ع��زل 
مقايي�ض  وفق  امل�ستجد  كورونا 
للت�سدي  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة 
التدابري  باتخاذ  اجلائحة  لهذه 
الدخول  مت  كما  االإ�ستعجالية 
بالقاعة  اخلا�سة  ال�سيدلية  اإىل 
ما  ب��ال��وادي  احلكيم  لنا  و���رضح 
اأدوية  من  االأخ��رية   هذه  حتتويه 
امل��ري�����ض  يحتاجها  وم��ع��دات 
وغري  امل�ستعجلة  ال��ظ��روف  يف 

مل�ستعجلة  ا
اأ . د 

اإن  �سايل  بلدية  �سكان  اأحد  قال 
ال�رضف  مياه  بلوعات  ان�سداد 
م�سب  وو���س��ول  ال�����س��ح��ي  
الب�ساتن  نحو  ال�سحي  ال�رضف 
من  لقربه  بيئية  بكارثة  يهدد 
قال  كما  البلدية  ق�سور  اأح��د 
ميكن  م�ساحات  هناك  اأن  حمدثنا 
اأ�سبحت  وقمحا   متورا  تنتج  اأن 
بفعل  و���س��ح��اه��ا  ع�سية  ب��ن 
ال�سحي  ال�����رضف  مياه  زح��ف 
ت�سكنها  قد  �سارة  نباتات  ليها  اإ
عن  ناهيك  متوح�سة  حيوانات 
حياة  ي���وؤرق  ال���ذي  البعو�ض 
العربي  موالي  بق�رض  ال�ساكنة 
ال�سحية  حياتهم  ويهدد  ب�سايل 
ما  ظل  ويف  كورونا،  زمن  يف 
خطر  من  امل�سكل  هذا  ي�سببه 
ينا�سد  ال�����س��ك��ان،  ح��ي��اة  على 
ال�سباب  ل�سوت  الوطني  املنر 

الو�سية  اجلهات  �سايل  لبلدية 
الكارثة،  ح��دوث  قبل  التدخل 
الغازية  نبعاثات  االإ وتوؤرق  هذا 
بباحو   ال���غ���ازي  امل��ج��م��ع  م��ن 
لبلدية  اجلنوبية  الق�سور  �سكان 
هذه  فاإن  حمدثنا  وح�سب  �سايل، 
اأ�سبحت  الغازية  نبعاثات  االإ
خا�سة  ال�ساكنة  نفا�ض  اأ حتب�ض 
للفجر  االأوىل  ال�ساعات  يف 
اجلهات  يف  ال�سكان  يعاين  حيث 
كريهة  روائ���ح  م��ن  امل��ذك��ورة 
امل�سفاة  ع��ن  ن��اجت��ة  وخ��ان��ق��ة 
طالبوا  �سكان  اأن  وقال  الغازية 
ب�رضورة  يطالبون  وم��ازال��وا 
ويرجح  املو�سوع  يف  التحقيق 
ن��ب��ع��اث��ات  االإ ه���ذه  ت��ك��ون  اأن 
تنف�سية  م��را���ض  اأ يف   �سببا 
املتو�سط  امل��دى  على  خطرية 
حمدثنا  وي�سيف  وال��ق��ري��ب، 

املعلومات   بع�ض  ح�سب  قائال 
بعد  ع��ل��ي��ه��ا  حت�����س��ل��ن��ا  ال��ت��ي 
البيئية  اجلمعيات  مع  التوا�سل 
اأك��دوا  وغريها  �سالح  عن  يف 
نبعاثات،  االإ ه��ذه  خطورة  لنا 
حديثه  م�سدرنا  وي�سرت�سل 
من  حملية  اإط��ارات  اأن  موؤكدا 
داخ���ل امل��ج��م��ع ط��ال��ب��وا ع��دم 
خوفا  اأ�سمائهم  ع��ن  الك�سف 
تطالهم  قد  التي  املتابعات  من 
املعايري  ح�سب  املفرت�ض  من  نه   اأ
ت�سفية  تتم  اأن  والبيئية  الدولية 
وكذالك  خروجها  قبل  الغازات 
ب�سفة  اإخ�����س��اع��ه��ا  ����رضورة 
عن  للك�سف  للتحاليل  دوري��ة 
ال�سيء  وهو  عدمه  اأو  خطرها 
م�ستوى  على  به  معمول  الغري 
الزائدة  للتكاليف  جتنبا  املجمع 
جتني  اأن  امل��ع��ق��ول  غ��ري  ف��م��ن 

ال�����رضك��ات ال��ع��امل��ي��ة االأرب���اح 
ال�سكان،  �سحة  ح�ساب  على 
توجد  ال  ن��ه  اأ ذلك  من  واالأك��رث 
على  اإيجابية  ث��ار  اأ وال  تنمية 
ال  م��ر  االأ يف  والغريب  املنطقة 
املحلين  امل�سوؤولن  م��ن  اأح��د 
اال�ستف�سار  عناء  نف�سه  كلف 
ع���ن امل��و���س��وع رغ���م ع��دي��د 
هذا  يف  وال�سكاوي  املرا�سالت 
نوؤكد  املنطلق  هذا  فمن  ال�ساأن 
املو�سوع  عن  ن�سكت  لن  ننا  اأ
القريب  يف  وقفات  لنا  و�ستكون 
الوطني  املنر  ويبقى  العاجل، 
ل�����س��وت ال�����س��ب��اب ل��ب��ل��دي��ة 
الو�سية  اجلهات  ينا�سد  �سايل 
من  والتاأكد  للتدخل  واملعنية 

املعلومات. هذه  �سحة 
الرحمن عبد  بلوايف 

مت��ك��ن��ت ع��ن��ا���رض ال�����رضط��ة 
االأغواط،  والية  باأمن  الق�سائية 
املنق�سي  ���س��ب��وع  االأ خ���الل 
يبلغ  فيه  م�ستبه  توقيف  من 
لتورطه  �سنة،   30 العمر  من 
امل��خ��درات  ح��ي��ازة  ق�سية  يف 
اثر  على  وه��ذا  البيع،  ق�سد 

فرقة  اإىل  واردة  م��ع��ل��وم��ات 
بقيام  تفيد  والتدخل  البحث 
الذكر  ال�سالف  فيه  امل�ستبه 
بقطاع  املخدرات  ترويج  و  ببيع 
لهذه  وا�ستغالال  االخت�سا�ض، 
االأبحاث  تكثيف  مت  املعلومات 
يف  اأ�سفرت  التي  التحريات  و 

بعد  توقيفه  م��ن  وجيز  ظ��رف 
مع  حمكمة،  اأمنية  خطة  و�سع 
امل��خ��درات  م��ن  كمية  �سبط 
كانت  التي  املعالج"  "الكيف 
ذلك  ث��ر  اإ على  ليتم  بحوزته، 
اأمام  تقدميه  قبل  معه  التحقيق 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 

ملف  اأح���ال  ال���ذي  االأغ����واط، 
املثول  جل�سة  على  الق�سية 
حكم  حقه  يف  لي�سدر  الفوري، 
نافذة،  حب�ض  �سنوات  بخم�سة 
قدرها  ن��اف��ذة  مالية  غ��رام��ة  و 

200000.00 دج.
ع.ق

بن  االإخ����وة  الأوا�����رض  ت��ع��زي��زا 
قامت  املجتمع  �رضائح  خمتلف 
م��ن��ا���س��الت االحت����اد ال��وط��ن��ي 
يف   ممثلة  اجل��زائ��ري��ات  لن�ساء 
�ساىل  لبلدية  البلدي  املكتب 
ال�سيدة  البلدية  االأمينة  برئا�سة 
جمعية  مع  بالتن�سيق  و  لة  الآ بالة 
�سايل  لبلدية  الثقافية  ح��واء 
االإح�سان  و  الر  اأهل  ومب�ساهمة 
تنظيم  �سايل  منطقة  بناء  اأ من 

رم�سانية   قفة   200 ب��ت��وزي��ع 
م�ستحقيها،  على  ت�سامنية 
طرف  من  العملية  هذا  وج��اءت 
العائالت  مع   ت�سامنا  املكتب 
الف�سي،   ال�سهر  يف  مي�سورة 
اأه��ل  م��ن  املح�سنن  بها  ت��رع 
بغر�ض   ���س��اىل  ب��ب��ل��دي��ة  اخل���ري 
يف  ال�����رضور  و  البهجة  اإدخ���ال 
ق��ل��وب م��ي�����س��وري احل����ال يف 
ق��ام  ك��م��ا   ، ال���ك���رمي،  ال�����س��ه��ر 

مطويات  بتوزيع  املكتب  ذات 
جنازها  من  كمامات  و  توجيهية 
املهني  التكوين  مركز  �ساتذة  اأ
دائ��رة  �ساىل  لبلدية  والتمهن 
مب�ساهمة  اأدرار  والي���ة  رق���ان 
متطوعات،  منا�سالت  ن�ساء 
اإحتاد  مكتب  اأمنية  وح�سب  هذا 
اأدرار،  بوالية  اجلزائريات  الن�ساء 
ت��وا���س��ل م��ن��ا���س��الت االحت���اد 
عر  اجلزائريات  للن�ساء  الوطني 

و  املواطنن  تعبئة  الوالية  تراب 
اجلهود  يف  بامل�ساهمة  املواطنات 
للتح�سي�ض  الوالية  يف  املبذولة 
تف�سي  من  للوقاية  التوعية  و 
ج��ائ��ح��ة ف���اي���رو����ض ك���ورون���ا 
الوباء  هذا    19 كوفيد  امل�ستجد 
الذي �رضب دول العامل وال تزال 
اإىل  الفعلي  دواءه  جتهل  الب�رضية 
اللحظات.                                                                                                         هذه  حد 
الرحمن عبد  بلوايف 

ل��ف  اأ  100 م��ن  اأزي���د  ح�سد  مت 
ورقلة  بوالية  احلبوب  من  قنطار 
القمح   ، ال�سلب  القمح  منها   ،
م�ساحة  يف  وال�سعري،   ، اللن 
عر  ه��ك��ت��ار   2697 ق���دره���ا 
خ�س�ض  حيث  ال��والي��ة..  رب��وع 
هكتارا،   2122 ال�سلب  للقمح 
و   ، اللن  للقمح  هكتارا   385
مادة  يخ�ض  فيما  هكتارا   190
الكمية  ه��ذه  تعتر  و  ال�سعري، 
بال�سنة  م��ق��ارن��ة  وف���رية  ج��د 
الفالحن  عدد  بلغ  وقد   ، املا�سية 
 61  ، العملية  ب��ه��ذه  املكلفن 
ب�ا�ستخدام   ، وم�ست�سلحا  فالحا 
ذات  ويف   ، حموريا  مر�سا   113
املخت�سن  عديد  ثمن  ال�سياق 
رئي�ض  ق���رار   ، االق��ت�����س��ادي��ن 
املجيد  عبد  ال�سيد  اجلمهورية 
ت�سكيل  على  اأكد  والذي   ، تبون 
 ، ال�سحراوية  للفالحة  دي��وان 
بعد  وذلك   ، العاجل  القريب  يف 
مبجل�ض  عقده  ال��ذي  االجتماع 
اع��ت��روه��ا  وال��ت��ي   ، ال�����وزراء 

خ���ط���وة ج���د م��ه��م��ة ل�����س��ال��ح 
ويعتر   ، ال�سحراوية  الفالحة 
كما  ب��ه.  طالبوا  ال��ذي  املبتغى 
الفالحية  املناطق  تو�سيع  �سيتم 
اجلبلية  امل��ن��اط��ق  وا�ستغالل   ،
عليها  والعمل   ، وال�سحراوية 
القرار  هذا  مت  وقد  اأكرث،  نتاج  الإ
من  املالين  ا�ست�سالح  بهدف 
لتطوير  ال�سحراوية  الهكتارات 
يرى  حيث   ، ال�سناعية  الزراعة 
اجل��ن��وب  اأن  املخت�سون  ذات 
القاطرة  امل�ستقبل  يف  �سيكون 
م����ن ال��غ��ذائ��ي  ال��ت��ي حت��ق��ق االأ
واأفريقيا  خا�ض  ب�سكل  للجزائر، 
للجنوب  اأن  اعتبار  على   ، ككل 
مع   ، جت��اري��ة  تبادلية  ع��الق��ات 
اال�ستثمار  وكذا   ، ال�ساحل  دول 
ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  جم��ال  يف 
ت�ساعد  اأن  لها  املمكن  من  التي 
اال�ستثمار  يف  ك��ب��ري  ب�سكل 

.. الفالحي 
التجاين  ن-ق- 

اأجهزة جديدة وخدمات نوعية ببلدية 
عرق فراج بب�سار 

�سكان بلدية �سايل باأدرار ي�ستكون من م�سب املياه القذرة واالإنبعاثات الغازية

خم�ش �سنوات �سجنا ملروج املخدرات باالأغواط

مكتب احتاد الن�ساء لبلدية �سايل باأدرار يوزع 200 قفة ت�سامنية

ح�سد اأزيد من 100 األف قنطار 
من احلبوب بوالية ورقلة 



حجز اأكرث من 98 قطعة من الياقوت النادر بالطارف 

بالل.ب 
-----------------

على  العملية  ه��ذه  واأ�سفرت 
االأحجار  من  قطعة   98 حجز 
ال��ك��رمي��ة ال���ن���ادرة م��ن ن��وع 
م��ادة  م��ن  غ   90 و  ال��ي��اق��وت، 
قد  و  الف�سي،  االأبي�ض  الزئبق 
ت�ستعمل  كانت  مركبة  حجز  مت 
هذه  ت��اأت��ي  و  تنقالتهم،  يف 
ا�ستغالل  اث��ر  على  العملية 
البحث  لفرقة  ال�رضطة  عنا�رض 
الطارف،  والية  باأمن  والتدخل 
ن�ساط  بوجود  تفيد  ملعلومات 
اإقليم  م�ستوى  على  م�سبوه 
ملجموعة  ال���ط���ارف،  والي���ة 
اأنهم  تبن  االأ���س��خ��ا���ض،  م��ن 
ثبت  حيث  قاطنيها،   غري  من 
التح�سري  ب�سدد  املعين  اأن 
م�رضوعة   غري  متاجرة  لعملية 
و  ال��ن��ادرة،  الكرمية  لالأحجار 

ح�سا�سة. مواد  بحوزتهم 

تتبع  ع��م��ل��ي��ة  اث����ر  وع���ل���ى 
الأحد  وتر�سد  دقيقة  ومراقبة 
هذه  اأف���راد  م��ن  فيه،  امل�ستبه 
من  ينحدر  وال��ذي  الع�سابة 
عنا�رض  متكنت  الطارف  والية 
حتديد  م��ن  املحققة  ال�رضطة 
ت�سطري  ليتم  تنقالتهم  اأماكن 
اأ�سفرت اإىل  اأمنية حمكمة  خطة 

اثر  على  وهذا  املعني،   توقيف 
باملدخل  فجائي  مراقبة  حاجز 
على  الطارف  ملدينة  الغربي 
اأ�سخا�ض،    03 رفقة  مركبة  منت 
ينحدرون  اأنهم  التحقيق  اثبت 
حدودية  �رضقية  والي��ات  من 
بحوزتهم  وحجز  �سبط  مت  اأين 
النادرة  االأحجار  من  قطعة   98

الياقوت   ن��وع  من  والنفي�سة 
مادة  من  90غ  اإىل  باالإ�سافة 
كما  الف�سي   البي�ض  الزئبق 
املوقوفن  ان  التحريات  اأ�رضفت 
ع�سابة  �سمن  ي��ن�����س��ط��ون  
على  تن�سط  منظمة  اإجرامية 
حم���ور ال���والي���ات احل��دودي��ة 
املتاجرة  جم��ال  يف  ال�رضقية 
الكرمية  باملواد  امل�رضوعة  غري 
ا�ستكمال  بعد  واحل�سا�سة  
القانونية  االإج����راءات  جميع 
عن  ق�سائي  ملف  �سدهم  اأجنز 
اأ�رضار  جمعية  تكوين  ق�سية 
يف  م�رضوعة  ال��غ��ري  امل��ت��اج��رة 
ح�سا�سة  و  نادرة  نفي�سة  مواد 
جنحة  نقل  و�سيلة  با�ستعمال 
قدموا  ال�رضف  قانون  خمالفة 
اأم�����ام اجل���ه���ات ال��ق�����س��ائ��ي��ة 
الطارف  حمكمة  لدى  املخت�سة 
اأم��ر  جميعا  حقهم  يف  �سدر 

اإيداع   .

متكنت فرقة البحث والتدخل BRI التابعة للم�سلحة الوالئية لل�سرطة الق�سائية باأمن والية الطارف؛ من  االإطاحة ب�سبكة 
اإجرامية منظمة، تتكون من 04 اأ�سخا�ش ترتاوح اأعمارهم ما بني العقد الثاين وال�ساد�ش ينحدرون من عدة واليات �سرقية 
الياقوت، وت�ستخدم مواد ح�سا�سة، ممثلة يف مادة  النادرة، من نوع  النفي�سة  باملوارد  حدودية؛ تتاجر ب�سفة غري م�سروعة 

الزئبق االأبي�ش الف�سي.

4 اأ�سخا�ش االإطاحة ب�سبكة اإجرامية منظمة، تتكون من 

جواريات الإثنني 18 ماي 2020 م املوافق07
لـ 25 رم�سان 1441 هـ - العــدد 2001

اإثر مداهمات قامت بها ال�سرطة

لدى  اجلمهورية  وكيل  اأودع 
�سخ�سا    18 �سطيف  حمكمة 
خم��درات  مدمني  م��ن  ي��ع��دون 
مت   37 جمموع  من  وهذا  احلب�ض 
اإثر  ال�رضطة،  قبل  من  توقيفهم 
الأوكار  مداهمة  بعمليات  قيامها 
الباقي  ا�ستفاد  فيما  اجل��رمي��ة،  
و  مبا�رضة  ا���س��ت��دع��اءات  على 
اإط��ار  يف  العملية  ه��ذه  ت��دخ��ل 
ت�سييق  اإىل  الرامية  اأن�سطتها 
املخدرات  مدمني  على  اخلناق 
�رضطة  اأطرت  العقلية  واملوؤثرات 
ومداهمات  دوريات  اإثر  �سطيف 
متت  مكثفة  �رضطية  وعمليات 
باإقليم  متواجدة  خمتلفة  بنقاط 
حيث   احل�����رضي،  اخت�سا�سها 
�سخ�سا    37 اأ�سفرت عن �سبط 
تعاطي  ب�سدد  تلب�ض  حاالت   يف 
املهلو�سات  حيازة  امل��خ��درات، 
دون  بي�ساء  اأ�سلحة  حيازة  اأو 
حجز  م��ع  ���رضع��ي،  مقت�سى 

�سكل  على  املخدرات  من  كمية 
وزنها  االأح��ج��ام  متفاوتة  قطع 
معالج،  كيف  غ    277 االإجمايل 
حم�سوة  ملفوفة  �سيجارة   13
  165 ج��ان��ب  اإىل  ب��امل��خ��درات 
ق��ارورات    06 مهلو�سا،  قر�سا 
ناهيك  العقلية   امل��وؤث��رات  من 
بي�ساء  اأ�سلحة    07 حجز   عن 
م�سيل  غ��از  وع��ب��وات  )خناجر 
اأ�سخا�ض  بحوزة  كانت  للدموع( 
�رضعي،  مقت�سى  دون  وه���ذا 
اأجن��زت  الق�سائية،  ال�سبطية 
املتورطن  �سد  جزائية  ملفات 
وتعاطي  حيازة  بتهم   )37( ال��� 
العقلية،  امل��وؤث��رات  امل��خ��درات 
مبوجبها  اأحيلوا  بي�ساء،  واأ�سلحة 
املخت�سة،  الق�سائية  اجلهات  اأمام 
منهم   )18( بو�سع  اأم��رت  التي 
 )19( ا�ستفاد  فيما  احلب�ض،  رهن 

مبا�رضة. ا�ستدعاءات  من 
علجية عي�ض

توقيف 37 مدمنا على املخدرات 
واإيداع 18 منهم احلب�ش ب�سطيف

قب�ست م�سالح ال�رضطة باالأمن احل�رضي 
العقد  يف  �سخ�سن  على  ع�رض   احلادي 
العمر بعد تورطهم يف  �رضقة  الثاين من 
لالإنارة  الكهربائية  االأعمدة  بطاريات 
با�ستح�سار  ال�سم�سية  للطاقة  العمومية 
العمدي  التخريب  مع  بحيوان  جر  عربة 
مللك الدولة قوات ال�رضطة متكنت على اإثر 
ذلك من ا�سرتجاع 08 بطاريات  ، كما مت 

مبوجبه  �سيتم  �سدهم  ق�سائي  ملف  اإجناز 
الواقعة  تفا�سيل   . النيابة  اأمام  تقدميهم 
ال�رضطة  ق��وات  ا�ستغالل  اإىل  ترجع 
اأعمدة  ع��دة  بتعر�ض  تفيد  ملعلومات 
 ، للتخريب  ال�سم�سية  للطاقة  كهربائية 
البطاريات  على  الفاعلن  ا�ستوىل  حيث 
معمق  حتقيق  فتح  مت  حيث  بها،  املتواجدة 
وبعد   ، الق�سية  مالب�سات  عن  للك�سف 

باملتورطن  لالإطاحة  حمكمة  خطة  و�سع 
مت ذلك ، حيث مت توقيف �سخ�سن يقومان 
لالإنارة  الكهربائية  االأعمدة  بتخريب 
حالة  يف  ال�سم�سية  للطاقة  العمومية 
بوا�سطة  جر  عربتي  ا�ستعمال  مع  تلب�ض 
ا�سرتجاع  مت  حيث   ، )حمري(  حيوانات 
اأغرا�ض  حجز  مت  كما   ، بطاريات   08
االأعمدة  هذه  وتخريب  قطع  يف  ت�ستعمل 

ق�سائيا  ملفا  اأجنزت  .امل�سلحة 
تهمة  عن  الذكر  ال�سالفي  �سد 
ال�رضقة   ، اأ�رضار  جمعية  تكوين 
ا�ستح�سار  مع  تلب�ض  حالة  يف 
العمدي  والتخريب  اجلر  عربة 
مللك الغري �سيتم مبوجبه تقدميهم 

 . النيابة  اأمام 
زنازل.ن

تفكيك جماعة اأ�سرار خمت�سة يف �سرقة بطاريات االأعمدة الكهربائية للطاقة ال�سم�سية ببلعبا�ش 

والية  اأم��ن  م�سالح  ا�ستقبلت 
هاتفية  مكاملة   3513 مع�سكر 
خ��الل  خطوطها  خمتلف  ع��ر 
ما  ح�سب  املن�رضم  اأفريل  �سهر 
االت�سال  خلية  رئي�ض  به  اأف��اد 
الوالية،  باأمن  العامة  والعالقات 
الهائل  ال��ع��دد  اأن  اإىل  م�سريا 
ثقة  نتيجة  تاأتت  املكاملات  من 
ال�رضطة  اأداء م�سالح  املواطن يف 
الليلية،  ال��ف��رتات  يف  خا�سة 
الذي  االأمر  بان�سغاالته  والتكفل 
ت�سمنت  و  اأمنيا  وعيا  لديه  ولد 
تدخل  طلب   581 النداءات  هذه 
حوادث  عن  بالغا   19 و  وجندة 
ا�ستف�سار  طلب   387 و  امل��رور 
مكاملة    2558 وك��ذا  توجيه  و 
تدخل يف اإطار ات�ساالت خمتلفة 
 3513 اأ���س��ل  فمن  وخ��دم��ات 
خمتلف  عر  ا�ستقبالها  مت  مكاملة 
مكاملة   957 �سجل  اخل��ط��وط، 

االأخ�رض  اخل��ط  على  ا�ستقبلت 
مكاملة    512 منها   ،  15.48
والنجدة  التدخل  بطلبات  تتعلق 
ب��  املرور  حوادث  عن  تبليغات   ،
ا�ستف�سار  طلب   327 مكاملة،   17
خمتلفة  ات�ساالت  ثم  توجيه،  و 
رئي�ض  يوؤكد  و  مكاملة   101 ب��� 
العامة  والعالقات  االإعالم  خلية 
االأهمية  على  ال��والي��ة  الأم���ن 
ت�ساهم  التي  االأرقام  لهذه  البالغة 
ب��ق��در ك��ب��ري يف م��ع��اجل��ة ع��دة 
العديد  وتوقيف  مطروحة  ق�سايا 
اإىل  باالإ�سافة  املتورطن  م��ن 
اأن  موؤكدا  مواطنن،  حياة  اإنقاذ 
ا�ستخدامها  ميكن  املجانية  االأرقام 
لدى  ر�سيد  توفر  عدم  مع  حتى 
املفعول  �سارية  وه��ي  املت�سل 
ليال و نهارا على مدار 24 �ساعة 

االأ�سبوع     اأيام  وطيلة 
ن. مزادة

م�سالح  خطوط  عرب  مكاملة   3513
االأمن �سهر اأفريل املن�سرم مبع�سكر

احلرج  ال�سحي  الظرف  رغ��م 
زال  م��ا  ال��ب��الد،  ب��ه  مت  ال���ذي 
و  وا�سع  انت�سار  يف  االإج��رام  
الكرى  املدن  يف  يكرث  كان  اإن 
بخا�سة  و  االأخرى  املدن  فاإن   ،
مل  ال�ساوية  كبالد  املحافظة 
�سبابها  و  منه  ماأمن  يف  تعد 
مل  اإن  ب��ال�����س��ي��اع  م���ه���ددون 
ووالية  االأمر  اأعيانها  يتدارك 
االإجرام  بداأ  فقد  كعينة،  خن�سلة 
رغم  مناطقها  بع�ض  يف  يدب 
االأمنية   امل�سالح  به  تقوم  ما 
لتجار  الت�سدي  يف  جهد  من 

املخدرات
امل�سالح  ق��ام��ت  ه���ذا   ويف 
توقيف  من  بخن�سلة  ال�رضطية 
و  املخدرات  مروجي  من  عدد 
متعددة  ق�سايا  يف   ، املوؤثرات 
االأول  الق�سية  ت��ع��ود   و   ،
تلقتها  معلومات  ورود  اإىل 
باأمن  التدخل  و  البحث  فرقة 
اأحد  اأن  مفادها  خن�سلة  والية 
ينحدر  ق�سائيا  امل�سبوقن 
يحوز  خن�سلة،  م��دي��ن��ة  م��ن 
ع��ل��ى ك��م��ي��ة م��ن امل��خ��درات 

لغر�ض  العقلية  ث��رات  وامل��وؤ
 ، �رضعية  غري  بطريقة  بيعها 
امل�ساكن  اأح��د  بذلك  م�ستغال 
اأجل  من  بخن�سلة  الفو�سوية 
لذلك  وا�ستغالال   ، تخزينها 
حمكمة  اأمنية  خطة  و�سع  مت 
اأين  الفرقة  عنا�رض  قبل  من 
فيه  امل�ستبه  بتوقيف  كللت 
التلم�ض  لعملية  اإخ�ساعه  بعد 
 07 اجل�سدي عرث بحوزته على  
ليتم   ، املعالج  الكيف  من  قطع 
تفتي�ض  بعملية  ذلك  بعد  القيام 
الكائن  فيه  امل�ستبه  م�سكن 
بعد  خن�سلة  ال�سابور  بحي 
الالزمة  االإج��راءات  ا�ستكمال 
مت  اأين   ، الق�سائية  اجلهات  مع 
كما   ، مهلو�سا  قر�سا   80 حجز 
به  ورق   قاطع  على  العثور  مت 
اآخر  و   ، املخدرات  تقطيع  اآثار 
االأم�ساط  تقطيع  يف  ي�ستعمل 
�سالح  على  العثور  مت  كما   ،
حجزها  ليتم   ، حمظور  اأبي�ض 
و  ف��ي��ه  امل�ستبه  ت��وق��ي��ف  م��ع 
امل�سلحة  م��ق��ر  اإىل  اق��ت��ي��اده 
اإج��راءات  ا�ستكمال  اأج��ل  من 

. التحقيق 
عنا�رض  متكن  ال�سياق  ذات  يف 
ال��ث��ال��ث من  احل�����رضي  االأم���ن 
على   يحوز  �سخ�ض  توقيف 
غري  بطريقة  املعالج   الكيف 
وه��ي   ، بخن�سلة  م�����رضوع��ة 
ذات  عاجلتها  التي  الق�سية 
�سخ�ض  توقيف  بعد  امل�سالح 
املخدرات  ترويج  ب�سدد  كان 
العائلي  م�سكنه  داخ���ل  م��ن 
مت  اأي��ن   ، ال��ن��ور  بحي  الكائن 
مت  حمكمة  اأمنية  خطة  اإع��داد 
م�سكن  اإىل  التنقل  اإثرها  على 
اإخ�ساعه  بعد  فيه  امل�ستبه 
بداخل  العثور  مت  للتفتي�ض 
من  قطع   06 على  م�سكنه 
يقدر  مايل  مبلغ  و  املخدرات 
�سنتيم  مليون   14 من  باأزيد 
كيتور،  ن��وع  م��ن  قاطعن   ،
مقر  اإىل  واقتياده  توقيفه  ليتم 
ا�ستكمال  اأج��ل  من  امل�سلحة 

. التحقيق  اإجراءات 
ب��ع��د ا���س��ت��ك��م��ال اإج�����راءات 
ملفن  ومب���وج���ب  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
امل�ستبه  ت��ق��دمي  مت  ج��زائ��ي��ن 

اأمام  االأوىل  الق�سية  يف  فيه 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
ب���اإج���راءات  وع��م��ال  خن�سلة 
ملفي  اأح��ي��ل  ال��ف��وري  امل��ث��ول 
احلكم  قا�سي  اإىل  الق�سية 
اأ�سدر  ي��ن  اأ املحكمة،  ل��ذات 
�سهرا   18 ب���:  يق�سي  حكما 
مالية  غرامة  و  نافذا  حب�سا 
تهمة  عن  دج  األف   50 ب� تقدر 
من  ب��ي�����ض  اأ ���س��الح  ح��ي��ازة 
مرر  دون  ال�ساد�ض  ال�سنف 
امل��م��ار���س��ة  جنحة   ، ���رضع��ي 
ال�سحة  ملهنة  �رضعية  الغري 
الغري  على  العر�ض  جنحة   ،
اال�ستهالك  لغر�ض  ملخدرات 
و  ي����داع  االإ م��ع  ال�سخ�سي 
موقوفة  حب�سا  اأ�سهر   06 و 
الق�سية  يف  للمتهم  النفاذ  
مالية  غرامة  ت�سديد  مع  الثانية 
تهمة  عن  دينار   األف   20 تقدر 
غري  بطريقة  املخدرات  حيازة 
اال�ستهالك  لغر�ض  م�رضوعة 

. ال�سخ�سي 
عي�ض علجية 

حجز خمدرات واأ�سلحة حمظورة واملتورطون من ذوي ال�سوابق العدلية

اأحكام بني 6 اأ�سهر و18 �سهرا حب�سا نافذا يف حق مروجي خمدرات                 
                                                        بخن�سلة 



09 رم�سانيات08
تقبل اهلل �صيامكم و قيامكم  الإثنني  18  ماي 2020 م 

املوافق  لـ 25 رم�سان 1441 هـ - العــدد 2001
الإثنني  18  ماي 2020 م 

املوافق  لـ 25 رم�سان 1441 هـ - العــدد 2001

حدث يف 25 رم�ضان
معبد  يهدم  الوليد  بن  خالد   - هـ   8

العزى "الُب�ّص" وقطع �سجراتها الثالث 
املقد�سة وبذلك اأنهى عبادتها من نفو�ص 

العرب.
يعلن  اخلرا�ساين  م�سلم  اأبو   - هـ   129

الثورة على الأمويني.
احل�سن  طرب�ستان  اأهل  مبايعة   - هـ   250

بن زيد بن حممد بن اإ�سماعيل بن 
احل�سن بن زيد بن احل�سن بن علي بن 

اأبي طالب امللقب بالداعي اإىل احلق.

 فقيد اآخر للمدر�سة اجلزائرية الرائدة 

العلمي دودو .. الرجل الذي مل يظلم 
اأحدا ومل يحقد يوما !

عمر ذيب 
----------------

انت�سار جديد باهر للنزاهة وال�سدق 
وال�سر على �سيطانية الدنيا ، عّظم 
الله اأجر كل الطيبن ال�رضفاء فقيدها 
ال تعو�سه جميع كنوزها ولو اأُنفقت 
االأيام  تقوى  ال  كرمية  نبيلة  �سرية   !
، م�سوار  امتّدت  على حموها مهما 
ظل  يف  ولد  راق  ومهني  اإن�ساين 
النبل والب�ساطة  ف�سحة وا�سعة من 
واجلهد ، حتدثوا الأبنائكم عن جديته 
و وقاره وعّلموهم كيف كان يزرع 
وينا�سل ، تذكروه يف قلوبكم  مع 
 ، ج�سدي  داء  اأو  معنوي  ياأ�ض  كل 
اأو  الكذب  مل ميلك يوما اجلراأة على 
ميلك  ما  بكل  ر�سالته  اأّدى   ، اخلداع 
دون  مهنته  ومار�ض  موؤهالت  من 
فهم  من  هو  هذا   ، تهاون  اأو  غ�ض 
حقيقة احلياة فمن نحن ومتى نفهم 

؟!
وال�سعادة  الرفعة  منحنا  االإ�سالم 
 ، املعا�سي  مذاق  ا�ستهت  وقلوبنا 
والعاقبة  اأنف�سنا  على  جنينا  ما  هذا 
 ، االأتقياء  ال�سادقن  للجادين 
بعقيدتنا  تعبث  الدنيا  �سيطانية 
للموت   ، ذلك  اأردنا  ّمن  ونحن 
وقعه  لكن  كبريين  ووجع  مرارة 
يت�ساعف  والنفو�ض  القلوب  على 
رجال  القوم  يفقد  عندما  ويتعملق 
عظيما ، ي�سهد له امل�سجد باملواظبة 
له  وتعرتف  التقوى  و  وااللتزام 
والت�سحية  باالإخال�ض  املدر�سة 
مل  الذي  هذا  رجل  فاأي   ، واملثابرة 
اأحدا مل يكذب  اأحدا مل يخدع  يظلم 
الرجال  طينة  من  اإنه  ؟!  اأحد  على 

الذين عا�سوا لتبليغ
ر�سالة الرتبية والتعليم بثقة وثبات 
لي�ض   ، و�سفهم  ي�سعب  وكفاءة 
اإن�سان طيب  عن  تتحّدث  اأن  �سهال 
دار  اإىل  الراحل  مثل  متميز  واأ�ستاذ 

 ، الله  رحمه   " العلمي دودو   " احلق 
اأنه كان  عرفه جريانه وكل معارفه 
واأداء  الهدوء  رفقة  يف  الدوام  على 
ل  ف�سّ  ، وجدية  ب�سفاء  الواجبات 
طوال حياته اأن يكون حمافظا على 
معها وحتيا  ويحيا  الدينية  التزاماته 
كان   ، وا�ستمتاع  �سمت  يف  معه 
بالقناعة  يلهج �سباحا م�ساء  ل�سانه 
به  مّرت   ، واال�ستغفار  وال�سكر 
اأمينا  ب�سيطا  متوا�سعا  االأعوام 
عانى من مر�ض متعب مباغت لكنه 
النهاية  ظّل قويا �سابرا واقفا حتى 
كل  من  بالرغم  الأنه   ، املحتومة 
�سيء مل يقلق واأخل�ض حتى اللحظة 
كثريا  يتحدث  يكن  مل   ، االأخرية 
تفا�سيل  تفارق  مل  الطيبة  ولكن 
خطواته  يف  يوما  يبالغ  مل   ، وجهه 
اأو اأقواله اأو متنياته ، كان حقا ينتمي 
عذبة  مهذبة  راقية  ب�رضية  لنوعية 
بوالية  م�سعد  اأبناء  من  حقا  كان   ،

اجللفة املتفوقن اأخالقيا ومهنيا ، كان 
عمله ونهجه مثال للجميع حتى ولو 
يف   ، ي�ساهدوه  اأو  الكثري  يعرفه  مل 
يوم من اأيام املحنة املر�سية جاءه يف 
القدمي املكي ذيب رحمه  املنام جاره 
البقاء  اأطلت  لقد   " له  قال  و  الله 
عندنا  تنتظرك  فاجلماعة  الدنيا  يف 
يف اجلّنة لتدري�ض االأبناء " نعم اإنها 
ق�سة  باالأم�ض  كانت  �ساحلة  روؤيا 
ي�ستطع  مل  حقيقة  اليوم  واأ�سبحت 
وال اأحد تكذيبها اأو رف�ض وقوعها 
ثروة  تاركا   " دودو  العلمي   " رحل 
باأي  توزن  وال  �سيء  باأي  تقّدر  ال 
ميزان ، ثروة ال يفقه قيمتها اإال من 
من  وارتوى  االأخالق  بطيب  ت�سّبع 
عطر الرتبية والتعليم ، رحل حبيب 
وجنونها  الدنيا  �سهوات  تاأخذه  مل 
كان  اإميانه  الأن  يريد  ال  حيث  اإىل 
 ، اأو ا�ستهاء  اأي ا�ستدراج  اأقوى من 
رحل االأخ الذي قهر الياأ�ض واحلرية 

الأن  مر�سه  قمة  يف  وهو  واخلوف 
يقينه كان ي�ستهزئ بكل الهواج�ض 
الذي  ال�سديق  رحل   ، والو�ساو�ض 
العمالقة  ب�سجاعته  يتالعب  كان 
 ، املوؤملة  واالأحا�سي�ض  االأوجاع  بكل 
رحل االأ�ستاذ الذي مل يتهاون يوما 
الذين  لتالمذته  االأف�سل  تقدمي  يف 
حلظة  يلهو  مل  الأنه  واأحّبوه  اأحّبهم 
بحقهم التعليمي وبوعيهم الرتبوي 
يبخل  الذي مل  احلنون  االأب  ، رحل 

وال مرة على عائلته
جنديا  معها  دوما  جتده  كانت  التي 
�سهما م�ستعدا لكل ت�سحية وعطاء 

، نعم يرحل
الزائل  العامل  هذا  من  الرجل  هذا 
لكن بقيت اأعماله اجلليلة ناب�سة يف 
قلوب كل ال�رضفاء الذي تاأملوا كثريا 
الطيب  اأيها  الله  رحمك   ، لفراقه 
راجعون  اإليه  واإّنا  لله  اإّنا   ، التقي 

�سبحان احلي الذي ال ميوت.

اأهمية ع�سري الطماطم لل�سائمني

 املقادير 
-4 بي�ض

كا�ض و ن�ض �سكر
كا�ض و ن�ض زيت

كا�ض حليب
ملعقة �سغري ڤاين

-2 خمارة
فرينة

للتزين : معجون الكرز و �سكر رطب و 
حبات من الكرز

ـــــة  ـــــق ـــــري ط

التح�سري
ال�سكر حتى تتح�سلي  البي�ض و  خلطي 
و  الزيت  ا�سيفي  ثم  رغوي  مزيج  على 
احلليب و الڤاين و اخرياً اخلمارة و الفرينة 

حتى تتح�سلي على عجينة ثقيلة
يف  املادلن  نتوع  ليكي�سات  �سعي 

الطوابع اخلا�سة باملادلن
العجن  من  ملعقتن  مقدار  ا�سكبي  ثم 
من  �سغرية  ملعقة  �سعي  ثم  املول  يف 
من  كبرية  ملعقة  ثم  الكرز  معجون 
متو�سط  فرن  يف  �سعيهم   .... العجن 
احلرارة ... و بعد الطهي زينيهم بال�سكر 

الرطب و حبات الكرز.

مادلني حم�سي مبعجون 
الكرز

حلويات العيد

وريدات قريو�ش 
الطاجني

املقادير
250 غ دقيق/ 200 غ زبدة

7 غ خمرية/2 بي�ض
5 غ فانيليا/ملعقة ماء ورد

150 غ جلجالن/50 غ كاكاو
فنجان ع�سل/50 غ ن�ساء

طريقة العملحبات قرنفل/ملح
ن�سخن الزبدة حتى تذوب ثم نرتكها ترد. ن�سيفها اىل الدقيق ثم ن�سيف امللح، ماء الزهر 

و اخلمرية و نخلط العجن جيدا حتى تتما�سك و تتجان�ض.
ناأخذ 1/4 العجينة و ن�سيف اليها الكاكاو. ن�سيف البي�سة اىل بقية العجن.

ن�سكل كل جزء من العجن اىل اأقرا�ض و نغطيها ثم نرتكها ترتاح قليال. ننرث الن�ساء 
فوق الطاولة و نفرد كل قر�ض حتى ي�سبح رقيقا جدا.

ن�سخن املقالة جيدا ثم ن�سحبها من النار و نقوم بتدفئة كل قر�ض ثم نق�ض االأطراف 
حتى نتح�سل على م�ستطيل.

ن�سع كل امل�ستطيالت بعد تدفئتها و ق�ض طرفيها فوق بع�سها و بتداول اأى العجينة 
البي�ساء ثم عجينة الكاكاو مع احلر�ض على دهن كل م�ستطيل من الوجه و القفا بقليل 

من الزبدة اأو الزيت.
نخلط ابي�ض البي�سة مع الفانيالء. نقوم بلف امل�ستطيالت و مع الو�سول اىل احلا�سية 

ندهن االأطراف بالبي�سة املخفوقة مع الفانيالء و ن�سغط عليها حتى تل�سق جيدا.
ال�سكن قليال. بعد الق�ض �سنتح�سل على  نق�ض ا�سطوانة العجن بالعر�ض مع ميل 
عجن يف �سكل معن هند�سي عندها نبداأ ب�سحب اأطراف العجن برفق حتى نتح�سل 

على �سكل الوردة.
ن�سغط يف و�سط كل وردة بوا�سطة حبة قرنفل حتى تتما�سك عند القلي يف الزيت 

ال�ساخن.
نرتكها ترد ثم نغم�سها يف الع�سل و نر�سها بال�سم�سم.

ل  مف�سّ كع�سري  ي�سّنف  الطماطم  ع�سري 
جانب  اإىل  خا�سة  النا�ض  من  الكثري  لدى 
الوجبات الرئي�سية من الطعام، وعند االإفطار 

يف �سهر رم�سان.
فوائد ع�سري الطماطم:

حماربة  على  الطماطم  ع�سري  ي�ساعد   -
اأمرا�ض القلب الأنه يحتوي على مواد م�سادة 
لالأك�سدة تت�سمن اأحد العنا�رض التي حتارب 

االأمرا�ض وت�ساعد على مقاومتها.
- كما اأن بذور الطماطم حتتوي على الكثري 
من الفيتامينات منها فيتامن “ج” واالأمالح 

املعدنية التي يحتاجها اجل�سم.
امل�سابن  االأ�سخا�ض  البذور  هذه  وتعالج   -

باالإم�ساك ومبر�ض ال�سكري.
تناول  اأهمية  على  الدرا�سات  وت�سّدد   -
ي�ساعد  اإذ  م�ستمر،  ب�سكل  الطماطم  ع�سري 

لدى  الدموية  ال�سفائح  ن�ساط  خف�ض  يف 
االإ�سابة  من  ويحميهم  ال�سكري  مر�سى 

باجللطات القاتلة.
توازن  حتفظ  اأنها  الطماطم  فوائد  ومن   -

باأمرا�ض  االإ�سابة  ن�سبة  وتخفف  اجل�سم 
على  الطماطم  وحتتوي  ال�رضطان، 
الليكوبن والكاروتن التي متنع  مادة 
عمل االأك�سدة ال�سارة باجل�سم خالل 

اخللوية  التفاعالت 
تتمتع  و

اأن�سجة  ت�رّض  التي  اجلزيئات  تدمري  بفاعلية 
اجل�سم.

االإ�سابة  فر�ض  تقّلل  الأنها  الن�ساء  وعند   -
ب�رضطان عنق الرحم والقناة 
و�رضطان  اله�سمية 
تا  �ستا و لر ا
مر�ض  وتقاوم 

االأنيميا.
- واإن اإ�ستخدام ع�سري الطماطم 
يف  مبا�رضة  ب�سورة  ي�ساهم 
الدموية  االأوعية  اأداء  حت�سن 
و�رضيان الدم بطريقة جيدة، وهو 
عن�رض  على  احل�سول  من  ميّكن 
الطماطم  يف  املوجود  الليكوبن 
الناحية  من  فاعلية  اأكرث  ويكون 

الغذائية.

م�ساجدنا حياة)يف رم�سان(
فاإنه  و�سلم(،  عليه  الله  )�سلى  الله  ر�سول  على  وال�سالة  لله  احلمد 
�سميته  رم�سان،  �سهر  يف  مل�ساجدنا  الت�سور  بهذا  اأتقدم  اأن  ي�سعدين 
)م�ساجدنا حياة(؛ الأن امل�سجد العامر بالعلم واالإميان، به حياة القلوب، وُتَنار 

به االأفئدة، وُتْرَوى به االأع�ساء واجلوارح.
بها  االإ�سالمية  واالأمة  رم�سان،  يف  امل�ساجد  الإحياء  الت�سور  هذا  وياأتي 
�سهر  يف  ا  )وخ�سو�سً امل�سجد  ي�سبح  اأن  فالهدف  الكثري،  امل�ساكل  من 
و�سيلة  للموعظة(  النا�ض  وا�ستعداد  امل�ساجد،  من  النا�ض  لقرب  رم�سان، 

ناجعة الأمرا�ض االأمة، وما تعاين منه من م�ساكل واأمرا�ض.
املنوط  والثقايف  العلمي  اجلانب  على  الت�سور  ه��ذا  يف  رك��زت  وق��د 
منها جمتمعاتنا  تعاين  التي  امل�ساكل  اأهم  على  ال�سوء  و�سلطت  بامل�سجد، 
وذكر  االأه��داف،  �سياغة  تربوية:  بطريقة  ذلك  �سغت  وقد  االإ�سالمية، 

الو�سائل، واالإ�سارة اإىل امل�سادر.
مقا�سد  فيه  تتحقق  �سحيًحا،  �سياًما  امل�سلمون  ي�سوم  اأن  االأول:  الهدف 
امل�ستجدات  فيه  ومراعى  والتكلف،  الت�سدد  عن  بعيًدا  احلقيقية،  ال�سيام 

والنوازل التي اأملت بامل�سلم يف ع�سور احلداثة واالنفتاح.
الفقهاء  فيه  بذل  الذي  الفقة  هذا  ال�سيام(،  )فقه  دور  ياأتي  هنا  الو�سيلة: 

�سخًما. جمهوًدا 
ويتلخ�ض دور اخلطيب يف احلديث عن فقه ال�سيام يف االآتي:

احلكم  بيان  يف  يبتعد  واأن  واالأ�سلية،  املوثوقة  امل�سادر  على  يعتمد  اأن   -
ال�رضعي عن امل�سادر اجلاهزة )واأغلبها موجود على االإنرتنت(.

- اأن يذكر احلكم مرتبًطا بدليله، مبينًا املقا�سد ال�رضعية يف كل دليل.
يف  بامل�سلم  اأملت  التي  والنوازل  املعا�رضة  امل�ستجدات  عن  يغفل  ال  اأن   -

احلديث. الع�رض 
عن  تعجز  التي  االآراء  عن  يبتعد  واأن  ال�سيام،  مقا�سد  على  يركز  اأن   -

املعا�رض. امل�سلم  خماطبة 
باالأي�رض،  يفتي  واأن  الدليل،  اأ�سا�ض  االختيار على  اجلمهور  اأن يعمق يف   -

واأن يو�سح م�سائل اخلالف.
امل�سدر:

اإبراهيم احلفناوي. - فقه ال�سيام: يو�سف القر�ساوي- حممد 
االإ�سالمية،  املجتمعات  منها  تعاين  التي  امل�سكالت  حتديد  الثاين:  الهدف 

و�سياغتها �سياغة دقيقة: حمددة االأهداف، وا�سحة املعامل.
وتبدو اأهم امل�سكالت التي تعاين منها جمتمعاتنا يف االآتي:

- م�سكالت االنحالل اخللقي وتف�سي الرذائل.
- م�سكالت هدر االأوقات و�سياع العمر.

- م�سكالت االأ�رضة )الزوجية- تربية االأوالد(.
- م�سكالت تتعلق بعدم مراعاة االأولويات واالإ�رضاف والتبذير يف ق�ساء 

احلاجات.
- م�سكالت تتعلق بالتبعية والتقليد االأعمى للعادات واالأعراف.

املجتمعي. ال�سلم  املجتمعية وكيفية حتقيق  بالعالقات  تتعلق  - م�سكالت 
الو�سيلة: هنا تاأتي جمموعة من االأخالق التي حثنا عليها االإ�سالم واأهمها:

- الق�سد والعفاف.
- احلياء.

- اختيار االأ�سدقاء.
- الرحمة.

- العلم والعقل.
- االإخاء.

- االنتفاع بالوقت واالتعاظ بالزمن.

وخا�سة  اخلفية  ال�سدقة   /
اإىل  اأق���رب  ��ه��ا  :الأنَّ للفقراء 
ويف  املعلنة  م��ن  االإخ��ال���ض 
اإِن  وع���ال:{  ج��ل  يقول  ذل��ك 
ا ِهَى َواإِن  َدَقاِت َفِنِعمَّ ُتْبُدوْا ال�سَّ
َفُهَو  الُفَقَراِء  َوتوؤُْتوَها  ُتْخُفوَها 

ُكْم} البقرة:271.  َخرٌي لَّ

ال�سحة  حال  يف  ال�سدقُة   /2
الو�سية  من  اأف�سل  وال��ق��وة 
املر�ض  ح��ال  اأو  امل���وت  بعد 
قوله  يف  كما  واالح��ت�����س��ار 
�سلى الله عليه و�سلم :)اأف�سل 
واأن��ت  ق  ت�سدَّ اأن  ال�سدقة 
الغنى  تاأمل  �سحيُح،  �سحيٌح 
حتى  متهل  وال  الفقر،  وتخ�سى 
لفالن  قلت:  احللقوم  بلغت  اإذا 
كان  وقد  اأال  كذا،  ولفالن  كذا 

لفالن كذا( متفق عليه.

3/ ال�سدقة التي تكون بعد اأداء 
اأو  الواجب من نفقة على عيال 
دين اأو نحو ذلك: {َوَي�ْساأُلوَنَك 
الَعْفَو}  ُق��ِل  ُينِفُقوَن  َم���اَذا 
الله  �سلى  وقوله  البقرة:219، 
اإال عن  عليه و�سلم: )ال �سدقة 
ظهر غنى(، ويف رواية: )وخري 

ال�سدقة ظهر غنى( البخاري.

ي�ستطيعه  ما  االإن�سان  بذل   /4
واحل��اج��ة؛  القلة  م��ع  ويطيقه 
و�سلم:  عليه  الله  �سلى  لقوله 
املُقل،  جهد  ال�سدقة  )اأف�سل 

وابداأ مبن تعول( رواه اأبو داود.

ال�سنة:  �رضح  يف  البغوي  قال 
يت�سدق  اأن  للرجل  "واالإختيار 
وي�ستبقي  ماله،  من  بالف�سل 
لنف�سه قوتًا، ملا يخاف عليه من 
الندم  يلحقه  ورمبا  الفقر،  فتنة 
اأجره،  به  فيبطل  فعل،  ما  على 
ومل  النا�ض،  على  كاًل  ويبقى 
عليه  الله  �سلى  النبي  ينكر 
خروجه  بكر  اأب��ي  على  و�سلم 
من  علم  ��ا  ملَّ اأج��م��ع،  ماله  م��ن 

فلم  توكله،  و�سحة  يقينه  قوة 
خافها  كما  الفتنة،  عليه  يخف 
ت�سدق  م��ن  اأم��ا  غ��ريه،  على 
عليه  اأو  اإليه  حمتاجون  واأهله 
دين فلي�ض له ذلك، واأداء الدين 
اأوىل،  االأه��ل  على  واالإن��ف��اق 
بال�سر،  معروفًا  يكون  اأن  اإال 
كان  ول��و  نف�سه  على  فيوؤثر 
بكر،  اأبي  كفعل  خ�سا�سة  به 
وكذلك اآثر االأن�سار املهاجرين، 
بقوله  عليهم  ال��ل��ه  ف��اأث��ن��ى 
َوَلْو  اأَنُف�ِسِهْم  َعَلى  }َوُيوؤِْثُروَن 
احل�رض:9،  ٌة{  ا�سَ َخ�سَ ِبِهْم  َكاَن 

وهي احلاجة والفقر". 

االأوالد  على  االإن��ف��اق   /15
عليه  الله  �سلى  قوله  يف  كما 
النفقة  اأنفق  اإذا  )الرجل  و�سلم: 
له  كانت  يحت�سبها  اأهله  على 
وقوله:  عليه،  متفق  �سدقة( 
اأعطيته  دينار  دنانري:  )اأربعة 
يف  اأعطيته  ودينار  م�سكينًا، 
�سبيل  يف  اأنفقته  ودينار  رقبٍة، 
اأهلك،  اأنفقته على  الله، ودينار 
اأنفقته  الذي  الدينار  اأف�سلها 

على اأهلك( رواه م�سلم. 

القريب،  على  ال�سدقة   /6
عليه  الله  �سلى  وق��ال  ك��ان، 
و�سلم: )ال�سدقة على امل�سكن 
الرحم  ذي  على  وهي  �سدقة، 
رواه  و�سلة(  �سدقة  اثنتان 

والرتمذي  والن�سائي  اأحمد 
وابن ماجة. 

من  بعد   – االأق���ارب  واأخ�����ضُّ 
تلزمه نفقتهم – اثنان:

جلَّ  لقوله  اليتيم؛  االأول: 
اإِطَعاٌم  اأَو  َرَقَبٍة  {َف��كُّ  وعال: 
َذا  َيِتيمًا  َم�سَغَبٍة  ذي  َيوٍم  ِفى 
بَة}  َمرْتَ َذا  ِم�سِكينًا  اأَو  َمقَرَبٍة 
اجلوع  وامل�سبغة:  البلد:11-16. 

دة. وال�سِّ

ي�سمر  ال��ذي  القريب  الثاين: 
قال  فقد  ويخفيها؛  ال��ع��داوة 
�سلى الله عليه و�سلم: )اأف�سل 
ال��رح��م  ذي  ع��ل��ى  ال�����س��دق��ة 
داود  واأبو  اأحمد  رواه  الكا�سح( 

والرتمذي.

فقد  اجل��ار؛  على  دقة  ال�سَّ  /7
اأو�سى به الله �سبحانه وتعاىل 
الُقْرَبى  ِذي  ���اِر  {َواجْلَ بقوله: 
اجُلُنِب}الن�ساء:36  ����اِر  َواجْلَ
واأو�سى النبي �سلى الله عليه 
و�سلم اأبا ذر بقوله:( واإذا طبخت 
واغ��رف  م��اءه��ا،  ف��اأك��رث  مرقة 

جلريانك منها( رواه م�سلم.

ال�ساحب  على  ال�سدقة   /8
الله؛  �سبيل  يف  وال�سديق 
و�سلم  عليه  الله  �سلى  لقوله 
ينفقه  دينار  الدنانري:  :)اأف�سل 
ودينار  عياله،  على  ال��رج��ل 

يف  دابته  على  الرجل  ينفقه 
�سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل 
على اأ�سحابه يف �سبيل الله عز 

وجل( رواه م�سلم .

�سبيل  يف  اجلهاد  يف  النفقة   /9
للكفار  جهاداً  كان  �سواء  الله 
ما  اأعظم  من  فاإنه  املعتدين، 
الله  ف��اإن  االأم���وال؛  فيه  ُبذلت 
مو�سع  ما  غري  يف  بذلك  اأمر 
باملال  اجلهاد  م  وق��دَّ كتابه،  من 
ع��ل��ى اجل���ه���اد ب��ال��ن��ف�����ض يف 
قوله  ذلك  ومن  االآي��ات  اأك��رث 
َوِثَقااًل  ِخَفافًا  �سبحانه: {انِفُروْا 
نُف�ِسُكْم  َواأَ ِباأَمَواِلُكْم  َوَجاِهُدوْا 
ُكْم  لَّ َخرٌي  َذِلُكْم  اللِه  �َسِبيِل  يِف 
التوبة:41،  َتْعَلُمونَ}  ُكنُتْم  اإِن 
ال�سالة:)اأف�سل  عليه  ويقول 
يف  ف�سطاٍط  ظ��لُّ  ال�سدقات 
منحة  اأو  وجل  عز  الله  �سبيل 
خادم يف �سبيل الله، اأو طروقة 
فحل يف �سبيل الله( رواه اأحمد 

والرتمذي. 

ما  وهي  اجلارية:  ال�سدقة   /10
يبقى بعد موت العبد، وي�ستمر 
مات  )اإذا  لقوله:  عليه؛  اأج��ره 
من  اإال  عمله  انقطع  االإن�سان 
علم  اأو  جارية،  �سدقة  ثالث: 
يدعو  �سالح  ولد  اأو  به،  ينتفع 

له( رواه م�سلم.

اأف�سل ال�سدقات ع�سرة



هيئة االأ�سرى: 

اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم :  �سري القدوة
----------------------------

االحتالل  �سلطات  اج��راءات  تتوا�سل 
ال��ق��رارات  ا���س��دار  وت��رية  وتت�ساعد 
طالت  وال��ت��ى  والقمعية  العن�رضية 
و�سائل االعالم الفل�سطينية بهدف قمع 
حرية الكلمة وا�ستهداف الثقافة الوطنية 
�سل�سلة  اىل  اجلرمية  هذه  ت�ساف  حيث 
اجلرائم التي ميار�سها االحتالل من اعمال 
ا�ستيطان وم�سادرة االرا�سي وخطواته 
ي�سمى  ما  لتطبيق  يتخذها  التي  اجلديدة 
ي�ستوجب  مما  االمريكية  القرن  �سفقة 
���رضع��ة ال��ت��دخ��ل الإدان����ة ال��ق��رارات 
واإجراءات  خطوات  واتخاذ  االإ�رضائيلية 
رادع���ة ل��وق��ف اع���ت���داءات االح��ت��الل 
وال�سحفين  ال�سحافة  حرية  وحماية 
هيئة  مكاتب  اإغ��الق  متديد  ق��رار  بعد 
يف  الفل�سطيني  والتلفزيون  االذاع��ة 
القد�ض وو�سع حد ملمار�سات االحتالل 
التي  املتكررة  اليومية  واالع��ت��داءات 
العبادة �سواء يف داخل  ت�ستهدف اماكن 
امل�سجد االق�سى او احلرم االبراهيمي يف 

اخلليل.
 اإن االحتالل اال�رضائيلي ي�ستغل ان�سغال 
الكوروين  الوباء  مكافحة  يف  العامل 

ويعمل  والتنكيل  القمع  اعمال  وميار�ض 
من  الفل�سطيني  ال�سوت  ا�سكات  على 
خالل اغالق و�سائل االعالم وحماربتها 
ونقلهم  ال�سحافين  انت�سار  ومنع 
ما يجرى وخا�سة يف  للحقائق وطبيعة 
االأماكن املقد�سة كما يعمل على �رضقة 
واحل�ساري  التاريخي  االرث  وتغري 
الثقافية  ومقدراته  الفل�سطيني  لل�سعب 
املحتلة  العربية  واالأرا�سي  القد�ض  يف 
االإ�رضائيلي  االأمن  وزير  ا�ستغل  حيث 
وقام  الوباء  مبكافحة  العامل  ان�سغال 
القوانن  لكل  وخمالف  فا�سح  وب�سكل 
متنح  خا�سة  ق��رارات  باإ�سدار  الدولية 
اال�ستيالء على  االحتالل  احلقوق جلي�ض 
و�سمها  االإبراهيمي  احل��رم  من  اأج��زاء 
خمططات  تنفيذ  اإطار  يف  ياأتي  والذي 
جديد  انتهاك  يف  االإ�رضائيلية  ال�سم 
االأماكن  اأح��د  كونها  ال��دويل  للقانون 
وما  العاملي  الرتاث  قائمة  على  املدرجة 
اإحالل  جهود  لكل  تدمري  من  ي�سكله 

ال�سالم يف املنطقة.
مكاتب  وحظر  اغ��الق  متديد  اع��ادة  ان 
القد�ض  العا�سمة  يف  فل�سطن  تلفزيون 
ومنع  اإ�سافية  اأ�سهر   6 ملدة  ال�رضيف 
ون�رض  االحداث  تغطية  من  االعالمين 

القمع  واإع��م��ال  ومم��ار���س��ات  ف�سائح 
والتخريب التي يقوم بها جي�ض االحتالل 
ال�سفة  حمافظات  يف  للمدن  واقتحامه 
تقوم  منظمة  حرب  جرائم  يعد  الغربية 
هذه  وان  االحتالل  خمابرات  اجهزة  بها 
و�سائل  بحق  واملمار�سات  االع��م��ال 
انتهاكا  ت�سكل  الفل�سطينية  االع��الم 
اإ�رضائيليا جديدا لكافة املواثيق واالأعراف 
حلجب  مك�سوفة  حماولة  وهي  الدولية 
واملمار�سات  واالن��ت��ه��اك��ات  اجل��رائ��م 
القمعية التي ت�ستهدف النيل من �سمود 
ال�سامدين  الفل�سطيني  ال�سعب  اأبناء 
على  االعتداء  اليها  وي�ساف  واملرابطن 
والتاريخية  والرتاثية  الدينية  االأماكن 
على  ال�سارخ  واالعتداء  واالإ�سالمية 
االت�سال  وو���س��ائ��ل  االع���الم  ح��ري��ة 
الفل�سطيني  املحتوى  ومنع  الفل�سطيني 
ا�ستهداف  من االنت�سار وما ي�سكله من 
ظل  يف  والدميقراطية  االن�سانية  القيم 
العامل  ي�سهده  وما  االعالمي  االنفتاح 
الرقمية  االعالم  و�سائل  يف  تطور  من 

اجلديدة.
ان تلك القرارات تعد جرمية وانتهاك �سافر 
املوؤ�س�سات  متنع  الأنها  الدويل  للقانون 
ويعد  القد�ض  يف  العمل  من  االعالمية 

كما  والتعبري  الراأي  حلرية  انتهاك  ذلك 
االحتالل  دولة  ادع��اءات  زيف  يك�سف 
باأنها دولة دميقراطية حترتم احلريات واإمنا 
والتنكيل  القمع  متار�ض  احلقيقة  يف  هي 
باأي  للدميقراطية  االعمال  هذه  متت  وال 
املنظمة  احل��رب  متار�ض  انها  كما  �سلة 
�سد و�سائل االإعالم الفل�سطيني وتعمل 
حقيقة  نقل  ملنع  االأف���واه  تكميم  على 
على  للتغطية  وحماولة  للعامل  جرائمها 
جرائم دولة االحتالل التي يحاكم عليها 

القانون الدويل.
الدويل  املجتمع  يدين  ان  املهم  من  بات 
واالحتاد  العاملية  ال�سحافين  ومنظمة 
الدويل لل�سحافين واملنظمات احلقوقية 
اقرتها  التي  املمار�سات  تلك  الدولية 
جي�سها  وت��دخ��ل  االح��ت��الل  حكومة 
على  الوقائع  وتغري  لفر�ض  امل�ستمر 
وا�ستنكار  اإدان���ة  و����رضورة  االر���ض 
القرارات ال�سادرة عن �سلطة االحتالل 
واتخاذ  اجلديدة  اال�رضائيلي  الع�سكري 
خطوات رادعة لوقفها والعمل على فتح 
االنتهاكات  تلك  ور�سد  دويل  حتقيق 
املوؤ�س�سات  حلماية  يلزم  م��ا  وات��خ��اذ 

االعالمية الفل�سطينية.

انتهاكات جي�ش االحتالل بحق االإعالم الفل�سطيني
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اأفادت هيئة �سوؤون االأ�رضى واملحررين،باأن 
و"�سامل"  "عوفر"  يف  االحتالل  حمكمتي 
قررتا اليوم متديد توقيف 46 اأ�سريا لفرتات 
خمتلفة بذريعة ا�ستكمال التحقيق. وقالت 
عوفر  حمكمة  اإن  لها،  بيان  يف  الهيئة، 
الطيطي،  عبيدة  االأ�رضى:  توقيف  مددت 
ه�سه�ض،  اأب��و  وحممد  جعري،  و�سعيد 
وعبد  جفال،  و�سهيب  �سامل،  اأبو  وزي��اد 
وعبد  طميزي،  وحممد  حماد،  الرحمن 
ثمانية  ا�سمر  اأبو جحي�سة، وحممد  الفتاح 
اأيام للتحقيق، واالأ�سري عبد املجيد الرجبي 
مددت  كما  اتهام.  الئحة  لتقدمي  ايام   8
جفال،  داوود  االأ���رضى:  توقيف  "عوفر" 
واالأ���رضى  للتحقيق،  اأي��ام   7 عمار  وب��راء 
رداحة،  اأبو  واإبراهيم  ع�سفور،  �سليمان 
وحممد  ع�ساكرة،  ونا�رض  فقيه،  وحمزة 
اأيام   6 فروخ  وربيع  حاليقة،  واأن�ض  طه، 
جمدي  لالأ�سري  م��ددت  فيما  للتحقيق، 

ملفه  وحتويل  للتحقيق  اأي��ام   6 الديك 
للنيابة، اأما االأ�سري حممد احلروب فمددت 
توقيفه 4 اأيام للتحقيق. واأو�سحت الهيئة، 
م��ددت  الع�سكرية  �سامل  حمكمة  اأن 
يوما   12 بكر  اأبو  ب�سام  نا�رض  االأ���رضى: 
اأيام   5 بكر  اأبو  قا�سم  والقا�رض  للتحقيق، 
قدمت  فيما  للنيابة،  الق�سية  لتحويل 
اأبو  ف��اروق  �سعيد  لالأ�سري  اتهام  الئحة 
هنية وعينت جل�سة له يف 14 متوز القادم. 
االأ�رضى:  بحق  اتهام  الئحة  تقدمي  مت  كما 
ر�سوان،  ومعاوية  ر�سوان،  الله  عبد 
وحممود ن�سال ر�سوان وتعين جل�سات 
حمكمة لهم يف 14 متوز. ومددت توقيف 
واأن�ض  بكر،  اأبو  با�سم  مر�سيل  االأ���رضى: 
كامل اأبو �سمله، وعلي حممود اأبو بكر 7 
اأيام اإ�سافية، ومنعت االأ�رضى ثابت عطية 
لقاء  من  بكر  اأبو  عطية  وراأفت  بكر،  اأبو 
للتحقيق،  يوما   12 ومددتهما  املحامي، 

وع���ي���ن���ت ج��ل�����س��ة 
جواد  اأحمد  لالأ�سري 
"بيتح  يف  بكر  اأب���و 
املقبل.  االأح��د  تكفا" 
وم��ن��ع��ت االأ����س���ري 
رب��ح��ي حم��م��د اأب��و 
حماميه  لقاء  من  بكر 
 8 توقيفه  وم���ددت 
ايام للتحقيق، ويا�سن 
يو�سف ح�سن �سباح 

كما  للتحقيق،  اأيام   8 تكفا"  "بيتح  تابع 
لقاء  من  بكر  اأب��و  ربحي  اأحمد  منعت 
حماميه ومددته 12 يوما، وحممد حممود 
متدد  ومت  حماميه  لقاء  من  ممنوع  بكر  اأبو 
متديد  �سملة مت  اأبو  اأيام، وكامل   6 توقيفه 
مددت  كما  للتحقيق.  يوما   12 توقيفه 
االأ�سري  توقيف  الع�سكرية  �سامل  حمكمة 
اأيام، ومنعته من  اأبو بكر 6  نظمي حممد 

 8 لقاء حمامية، وحممد عبد الرحيم ن�رض 
"بيتح  يف  �سباح  ويو�سف  للتحقيق،  اأيام 
تكفا" 8 اأيام، ومنعت االأ�سري عنان �سامي 
اأيام،   7 توقيفه  ومددت  حماميه  لقاء  من 
وغ�سان النجار 10 اأيام، وعميد حوتري 8 
اأيام، ومنعت با�سل عطية اأبو بكر من لقاء 
خالد  والفتى  يوما،   12 ومددته  حماميه 
اأبو بكر )14 عاما( مت متديد توقيفه  ربحي 

6 ايام للتحقيق.

حمكمتا االحتالل يف "�سجن عوفر" و "�سجن �سامل" متددان توقيف 46 اأ�سريا

االأ�سري �سامي جنازرة 

حتت مق�سلة االعتقال االإداري االإ�سرائيلي 
التع�سفي وزوجته على و�سك االجناب بعد اأيام

بالهيئة  واجلرحى  واالأ�رضى  ال�سهداء  مفو�سية  نددت 
ب�سيا�سة  غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية 
االعتقال  وجتديد  التع�سفي  االإداري  االعتقال  وجرمية 
بحق  االإ�رضائيلي  االحتالل  دولة  متار�سه  الذي  االداري 
ال�سعب  اأبناء  االأ�رضى من  االأ�سري �سامي جنازرة وكافة 
ن�ساأت  واأفاد   . تواجدهم  اأماكن  كافة  يف  الفل�سطيني 
واالأ�رضى  ال�سهداء  مفو�سية  با�سم  الناطق  الوحيدي 
قطاع  يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
الوطنية  للقوى  االأ�رضى  غزة وممثل حركة فتح يف جلنة 
واالإ�سالمية اأن قوات االحتالل االإ�رضائيلي قامت يف فجر 
يوم االثنن املوافق 16 / 9 / 2019 باقتحام منزل االأ�سري 
جنوب  يف  الفوار  مبخيم  جنازرة  �سعبان  حممد  �سامي 
اإ�رضابا مفتوحا  ليخو�ض  اعتقاله  واأعادت  اخلليل  مدينة 
 2020  /  5  /  11 املوافق  االثنن  يوم  منذ  الطعام  عن 
احتجاجا على االعتقال االإداري وجتديد االعتقال االإداري 
التع�سفي له اأم�ض الثالثاء املوافق 12 / 5 / 2020 للمرة 
الوحيدي  واأو�سح   . �سهور   4 ملدة  التوايل  على  الثالثة 
النقب  �سجن  يف  املعتقل  جنازرة  �سامي  االأ�سري  اأن 
ال�سحراوي من مواليد خميم الفوار بجنوب مدينة اخلليل 
يف 17 / 9 / 1973 وبلدته االأ�سلية عراق املن�سية وهو 
اأبناء ) فرا�ض 17 �سنة – حممود دروي�ض  متزوج وله 3 
13 عاما – ماريا 8 �سنوات ( وهو اأمن �رض حركة فتح 
مبنطقة خميم الفوار يف جنوب مدينة اخلليل وكان والده 
قد تويف يف 22 / 7 / 1992 وزوجته على و�سك اجناب 
اأيام قليلة . واأ�ساف باأن االأ�سري �سامي  ابنهم الرابع بعد 
جنازرة مل ي�ستطع اكمال تعليمه اجلامعي ب�سبب مالحقة 
ومطاردة قوات االحتالل االإ�رضائيلي له واعتقاله مرتن 
حيث كان االعتقال االأول يف اأواخر الثمانينات واأم�سى 
اإداريا  الثاين كان  ال�سجن عامن ون�سف واالعتقال  يف 
ال�سورية  املحاكم  متديده يف  ومت   2015  /  11  /  15 يف 
االأ�سري جنازرة يف  ليعلن  االإ�رضائيلية مرتن  العن�رضية 
حينها اإ�رضابا مفتوحا عن الطعام يف 3 / 3 / 2016 يف 
مواجهة االعتقال االإداري ا�ستمر اإ�رضابه ملدة 72 يوما . 
ال�سهداء  مفو�سية  با�سم  الناطق  الوحيدي  ن�ساأت  ودعا 
حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى  واالأ�رضى 
االأ�رضى  جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع  يف  فتح 
لدعم  الفل�سطيني  الكل  واالإ�سالمية  الوطنية  للقوى 
يليق وحجم ت�سحياتهم ون�ساالتهم  مبا  االأ�رضى  واإ�سناد 
الرواية  وهزمية  الفل�سطينية  الرواية  ت�سويق  يف  اجل�سام 
مدار  على  تعمل  التي  االإ�رضائيلية  العن�رضية  واملاكينة 
ال�ساعة الإبراز االأ�رضى الفل�سطينين يف ثوب اجلالد يف 
الفل�سطيني  ال�سعب  اأبناء  هم  احلقيقية  ال�سحية  اأن  حن 
االأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  دور  على  و�سدد   .
الدويل واالإن�ساين يف توفري احلماية لالأ�رضى  واملجتمع 
كورونا  وباء  انت�سار  ظل  يف  خا�سة  الفل�سطينين 
وت�سعيد االحتالل االإ�رضائيلي ل�سيا�سة االإهمال الطبي 
بن  من  فل�سطينيا  اأ�سريا   68 بحياة  اأودى  الذي  املتعمد 
ال�سيا�سات  مق�سلة  حتت  نحبهم  ق�سوا  اأ�سريا   223

والقوانن واجلرائم االإ�رضائيلية . 

اأخبار فل�سطني

اأعلن رئي�ض حكومة االحتالل االإ�رضائيلي، 
حكومته  ت�سكيل  عن  نتنياهو،  بنيامن 
العامة  للهيئة  اجتماع  خ��الل  اجل��دي��دة، 
للكني�ست، والتي �سيتم تن�سيبها يف وقت 

الحق.
واعتر نتنياهو اأن حكومته "�ست�ستمر يف 
اإحباط واإبعاد تهديدات اأمنية عن اإ�رضائيل، 
و�ستحارب املحاوالت املثرية للغ�سب من 
التهام  الهاي  يف  الدولية  املحكمة  جانب 
وكذلك  بجرائم حرب  االإ�رضائيلين  اجلنود 
ببناء  الرهيبة’  ب�’اجلرمية  اإ�رضائيل  دول��ة 
نفاق  هذا  )امل�ستوطنات(.  اأطفال  رو�سات 
)ال�سفة  املناطق  هذه  للحقيقة.  وتزوير 
اليهودية.  االأمة  والدة  مكان  هي  الغربية( 
االإ�رضائيلي  القانون  لفر�ض  الوقت  وحان 
اخلطوة  "هذه  اأن  نتنياهو  عليها".وزعم 
ال�سالم.  �ستقرب  واإمن��ا  ال�سالم  تبعد  لن 
مئات  اأن  يعرفها،  واجلميع  هي،  واحلقيقة 
وال�سامرة  يهودا  يف  امل�ستوطنن  اآالف 
�سيبقون دائما يف اأماكنهم يف اأي ت�سوية. 
فقط  مطروح  كله  ال�سيادة  ومو�سوع 
الأنني �سخ�سيا عملت من اأجل دفعه طوال 
ثالث �سنوات يف العلن ولي�ض يف العلن".

وقاطع نواب من القائمة امل�سرتكة وحزب 

و�رضخوا  مرارا،  نتنياهو  خطاب  مريت�ض 
"ر�سوة، احتيال وخيانة االأمانة" وهي التهم 
االإ�رضائيلية  العامة  النيابة  وجهتها  التي 
"اأنت  نتنياهو  جتاه  �رضخوا  كما  لنتنياهو. 

متهم مبخالفات جنائية".
وتطرق نتنياهو اإىل اأزمة فريو�ض كورونا، 
وادعى اأن "ال�سبب اأن الو�سع يف اإ�رضائيل 
خمتلف هو بف�سل اخلطوات التي اتبعناها 
املنزيل وطبعا  احلجر  ال�سماء،  اإغالق  اأثناء 
التزموا  الذين  اإ�رضائيل  مواطني  بف�سل 
الطواقم  وبف�سل  ال�سحة  بتعليمات 
تنتِه.  مل  املعركة  لكن  الرائعة.  الطبية 
يتم  عندما  فقط  نهائيا  اخلطر  و�سيزال 
تطوير لقاح والفريو�ض ال يزال هنا. وثمة 
اإمكانية اأن تداهم موجة كورونا ثانية عابرة 
للقارات العامل واإ�رضائيل مثلما حدث متاما 
 100 قبل  االإ�سبانية  االإنفلونزا  وباء  خالل 
اإىل  خطابه،  خالل  نتنياهو،  عام".وتطرق 
اإىل حكومته  توجيهها  التي مت  االنتقادات 
اجلديدة امل�سخمة، وت�سم 34 وزيرا، وقال 
اإن "تكلفة حكومة الوحدة اأقل مبا ال يقارن 
تكلفة  واأن  اأخرى"،  انتخابات  تكلفة  من 
�سيكل  ملياري  اإىل  ت�سل  االنتخابات 
�سيكل  مليون   85 احلكومة  تكلفة  بينما 

اليوم،  انتخابات  اإىل  توجهنا  "ولو  �سنويا، 
نتنياهو  بالغ".وا�ستعر�ض  تبذير  هذا  لكان 
مع�سكر  ووزراء  حكومته.  يف  ال��وزراء 
وزير   – كات�ض  ي�رضائيل  ه��م:  الليكود 
ال�سحة؛  وزير   – اإدل�ستاين  يويل  املالية؛ 
اأمري  املوا�سالت؛  وزيرة   – ريغف  مريي 
اأوحانا – وزير االأمن الداخلي؛ اأرييه درعي 
واجلليل؛  النقب  وتطوير  الداخلية  وزير   –
والتعليم؛  الرتبية  وزير   – غاالنت  يوءاف 
زئيف  الطاقة؛  وزير   – �سطاينيت�ض  يوفال 
اإلكن – وزير التعليم العايل واملياه؛ اأوريل 
وتقدم  تعزيز  وزيرة   – اأبيكا�سي�ض  ليفي 
حماية  وزيرة   – غمليئيل  غيال  املجتمع؛ 
بن  العالقة  وزير   – اأم�سامل  دافيد  البيئة؛ 
 – هنغبي  ت�ساحي  والكني�ست؛  احلكومة 
وزير   – بريت�ض  رايف  اال�ستيطانن؛  وزير 
وزير   – كوهن  اإيلي  القد�ض؛  ���س��وؤون 
وزير   – افيطان  يعقوب  اال�ستخبارات؛ 
وزير   – اإردان  غلعاد  الدينية؛  اخلدمات 
الفان"  "كاحول  االإقليمي.ووزراء  التعاون 
اآيف  االأمن؛  وزير   – اأ�سكنازي  غابي  هم: 
عمري  الق�ساء؛  وزي��ر   – ني�سانكورين 
هندل  يوعاز  االقت�ساد؛  وزير   – بريت�ض 
 – �سمويل  اإيت�سيك  االت�ساالت؛  وزير   –

وزير العمل والرفاه؛ حيلي تروبري – وزير 
الثقافة والريا�سة؛ اأوريت فركا�ض هكوهن 
– وزيرة ال�سوؤون االإ�سرتاتيجية؛ بنينا متنو 
األون  – وزيرة الهجرة واال�ستيعاب؛  �سطا 
الزراعة؛ مرياف كوهن  وزير   – �سو�ستري 
عومري  االجتماعية؛  امل�ساواة  وزي��رة   –
ينكليفيت�ض – وزير ال�ستات؛ اآ�ساف زامري 
وزير   – �ساي  يزعار  ال�سياحة؛  وزير   –
 – بيطون  ميحائيل  والتكنولوجيا؛  العلوم 
وزير يف وزارة االأمن.وقال رئي�ض "كاحول 
الفان"، بيني غانت�ض، الذي �سيتوىل رئا�سة 
خالل  ال�سنة،  ون�سف  �سنة  بعد  احلكومة 
االأزمة  "انتهت  اإنه  الكني�ست،  يف  خطابه 
الدولة، وحان  تاريخ  االأكر يف  ال�سيا�سية 
واالنق�سام  االنفالت  ع�رض  الإنهاء  الوقت 
قال  وال�سعب  امل�ساحلة.  ع�رض  وب��دء 
اجلانبن  كال  من  القادة  لنا،  واأبقى  كلمته 
احلرب  من  ن��وع  اأو  الوحدة  اإمكانيتن، 
لي�ض  "هذا  اأن  غانت�ض  وا�ساف  االأهلية". 
التمرت�ض يف تطلعات االأم�ض. وبعد  وقت 
اأكرث من عقد انتهى ع�رض حكومة ن�سف 
اأولئك  عن  كمبعوثن  هنا  ونحن  ال�سعب. 
يف  �سوت  لديهم  لي�ض  اأنه  �سعروا  الذين 

قيادة الدولة".

نتنياهو: حان الوقت لفر�ش ال�سيادة على ال�سفة الغربية
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البيت االأبي�ش ي�سن حملة لتلميع �سورة ترامب 
امل�سوهة ب�سبب كورونا

قراءة/ حممد علي
---------------- 

الوا�سح  م��ن  ك��ان  ���س��ه��ر،  اأ ل��ع��دة 
�سعبا  حتديا  يواجه  قد  ترامب  اأن 
التقييمات  ب�سبب  انتخابه  الإع��ادة 
ب�سبب  ت��ل��ق��اه��ا  ال��ت��ي  ال�سعيفة 
م��وق��ف��ه امل��ت��اأرج��ح م��ن ف��ريو���ض 
ال�سائعة  دارة  االإ وفر�سة  كورونا، 
من  الرغم  على  الفريو�ض  الحتواء 
لالختبارات  املئوية  الن�سبة  اأن 
تتجه  نها  اأ تبدو  االإيجابية  اجلديدة 

االنخفا�ض. نحو 
على  ال�سيطرة  مراكز  مدير  اأن  اإال 
ا  تنبوؤً توقع  منها  والوقاية  االأمرا�ض 
حيث  اجلمعة،  م�ساء  ج��دي��ًدا  ق��امتً��ا 
التي  النماذج  ب��اأن  تويرت  عر  غرد 
االأمرا�ض  مكافحة  مراكز  تتبعتها 
اأن  االآن  ت��ت��وق��ع  منها  وال��وق��اي��ة 
حالة   100.000 �ستتجاوز  اأمريكا 
بحلول  كورونا  فريو�ض  ب�سبب  وفاة 

يونيو.  1
من  ن����واع  االأ ه���ذه  م��واج��ه��ة  ويف 
التدهور  ا�ستمرار  حول  التنبوؤات 
جنب  اإىل  جنًبا  االقت�سادي،  والدمار 
فر�ض  ب�ساأن  املت�سائم  التكهن  مع 
حملته  ف��ري��ق  م��ن  انتخابه  اإع���ادة 
يبدو  بريل،  اأ اأواخ��ر  يف  االنتخابية 
�سخبه  اأن  اأخرًيا  فهم  قد  الرئي�ض  اأن 
ال�سحفي  مت��ره  م��وؤ يف  ال��دف��اع��ي 

غ��رف��ة  امل��ن�����س��ة يف  م��ن  ال��ي��وم��ي 
للتاأثري  كافية  تكون  لن  االإح��اط��ة 

ل�ساحله. العام  الراأي  على 
خ��ط��وات  ي��ت��خ��ذ  ت��رام��ب  ي���زال  ال 
ق���ال  حم��ف��وف��ة ب��امل��خ��اط��ر، ح��ي��ث اأ
اخلارجية  ل���وزارة  ال��ع��ام  املفت�ض 
اخلطوة  هذه  كانت  لينيك.  �ستيف 
من  ���س��ل�����س��ل��ة  يف  االأح�����دث  ه���ي 
امل�ستقلن  احلكومة  مبراقبي  االإطاحة 
من  االنتقام  ترامب  يوا�سل  حيث 

ترئته. بعد  العزل  اإجراءات 
لتعزيز  العنيفة  دارة  االإ جهود  لكن 
الرئي�ض  تعامل  يف  اجلمهور  ثقة 
يوم  ظهر  بعد  ظهرت  االأزم��ة  مع 
حديقة  يف  ترامب  ظهر  حيث  اجلمعة 
اآماله  جتاه  باالنتباه  ليحظى  الورود 
لفريو�ض  لقاح  على  احل�سول  يف 

كورونا.
"ت�سعل  دارة  االإ اأن  ترامب  واأعلن 
الوقت  يف  االقت�سادية"  حمركاتنا 
ال��دول  معظم  فيه  تتحرك  ال���ذي 
اأمريكا  اإن  وقال  فتحه.  اإع��ادة  نحو 
واأكرثها  اختبار  نظام  "اأكر  لديها 
الفتات  )�سدى  العامل  يف  طموًحا 
"اأمريكا  حملة  غرار  على  عمالقة 
التي  االختبار"  يف  ال��ع��امل  ت��ق��ود 
يوم  باإحاطة  بي�ض  االأ البيت  علقها 
جهود  ب��اأن  ترامب  ووع��د  االثنن(. 
بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال��ل��ق��اح  ت��ط��وي��ر 
 "Warp Speed 'عملية   - دارة  االإ
و�سناعًيا  علمًيا  'م�سعى  �ستكون 
اأي  عك�ض  على  �سخًما  ولوج�ستًيا 
منذ  املتحدة  الواليات  �سهدته  �سيء 

مانهاتن. م�رضوع 

ب����راز  دع���م حم����اوالت ت��رام��ب الإ
ال�سكرترية  قوة،  اأكرث  قائد  �سورة 
كايلي  بي�ض،  االأ للبيت  ال�سحفية 
اأخ��رى  م��رة  ا�ستخدمت  ماكناين، 
الإع��ادة  حماولة  يف  االإحاطة  غرفة 
قدرة  ع��دم  ح��ول  التاريخ  �سياغة 
انت�سار  احتواء  على  ترامب  دارة  اإ
لتحويل  اجلهود  تكثيف   - الفريو�ض 
�سيء  لكل  اأوباما  دارة  اإ اإىل  اللوم 
امل��خ��زون  اإىل  ال��وب��اء  خ��ط��ط  م��ن 
املن�سب.  اال�سرتاتيجي  الوطني 
�سعى  للوباء،  االأوىل  ي��ام  االأ منذ 
على  ال��ل��وم  ل���ق���اء  اإ اإىل  ت��رام��ب 
ال��رئ��ي�����ض ال�����س��اب��ق ب���اراك اأوب��ام��ا 
 ، ال��ف��ي��درايل  امل��خ��زون  ال�ستنزاف 
على  املحموم  التدافع  اإىل  اأدى  مما 
احلماية  وم��ع��دات  التنف�ض  اأج��ه��زة 
ح��رب  ع��ن  ف�����س��اًل   ، ال�سخ�سية 
خالل   ، ال��والي��ات  ب��ن  املناق�سة 

اأزمة. من  االأوىل  �سابيع  االأ
يوم  الر�سالة  هذه  ماكناين  �ساعفت 
كبريا  وقتا  خ�س�ست  عندما  اجلمعة 
وانتقدت  ال�سحفية  ف��ادت��ه��ا  اإ م��ن 
 .2009 عام   H1N1 اأوباما  دارة  اإ
من  كل  اإن"،  اإن  "�سي  وترى  فيما 
ف�سلت  ترامب  دارة  واإ اأوباما  دارة  اإ
ب��اأن  للتحذيرات  اال�ستجابة  يف 
بكمامات  جتديد  اإىل  يحتاج  املخزون 

اأخرى. طبية  واإمدادات 

من  اأ�سابه  بعدما  ترامب  دونالد  الرئي�ش  �سورة  لتح�سني  ي�سن حملة حممومة  االأبي�ش  البيت  اإن  اأمريكي،  تقرير  قال 
املتحدة. الواليات  19" يف  "كوفيد  امل�ستجد  اأزمة تف�سي وباء فريو�ش كورونا  اإزاء  للجدل  املثرية  انتقادات نظرا ال�ستجابته 

دويل

ال�سابق  االأمريكي  الرئي�ض  انتقد 
امل�سوؤولن  ال�سبت  يوم  اأوباما  باراك 
مع  ي��ت��ع��ام��ل��ون  ال��ذي��ن  ب���الده  يف 
توبيخ  يف  كورونا  فريو�ض  جائحة 
احلايل  الرئي�ض  دارة  الإ نادر  علني 

ترامب. دونالد 
ال�سابق  الدميقراطي  الرئي�ض  وقال 
خلريجي  االإنرتنت  عر  خطاب  يف 
خلفه  ا�سم  يذكر  اأن  دون  اجلامعات 
م�سوؤولن  ذكر  اأو  ترامب  دونالد 
هذا  �سيء،  اأي  من  “اأكرث  حمددين: 
على  نهائيًا  ال�ستار  م��زق  ال��وب��اء 
االأ�سخا�ض  من  الكثري  اأن  فكرة 
يفعلونه”.  ما  يعرفون  امل�سوؤولن 
الذي  اخلطاب،  اأوباما خالل  واأ�ساف 
لكليات  �ساعتن  ا�ستمر  حدًثا  توج 
ال�سوداء  الب�رضة  ذوي  وجامعات 
و�سائل  عر  بثه  مت  والذي  تاريخيًا، 
االجتماعي:”الكثري  ال��ت��وا���س��ل 
ن��ه��م  اأ ح��ت��ى  ي��ظ��ه��رون  ال  م��ن��ه��م 

ولون”. م�سوؤ

بي�ض  االأ البيت  من  خروجه  ومنذ 
اأوباما  امتنع   ،2017 عام  اأوائل  يف 
دارة  اإ ان��ت��ق��اد  ع��ن  ك��ب��ري  ح��د  اإىل 
�ساء  الروؤ بن  تقليدا  متبعا  ترامب، 
وتعر�ست  ال�سابقن.  االأمريكين 
متر  موؤ عر  بها  اأدىل  التي  التعليقات 
االأ�سبوع  للت�رضيب  خا�ض  فيديو 
تعامل  فيها  و�سف  والتي  املا�سي، 
نه  باأ الوباء  مع  املتحدة  الواليات 
ويف  مطلقة”.  فو�سوية  “كارثة 
ال�سابق  الرئي�ض  ت��ن��اول  خطابه، 
ال��والي��ات  يف  العن�رضية  ��ا  ي�����سً اأ
بالغ من  اأ�سود  املتحدة وق�سية رجل 
الرتي�ض  ثناء  اأ ُقتل  عاًما   25 العمر 
ت�رضيح  تقرير  وبح�سب   / �سباط  يف 
يف  ال�سلطات  اأ�سدرته  الذي  اجلثة 
االأ�سبوع  االأمريكية  جورجيا  والية 
امل��ا���س��ي، اأ���س��ي��ب اأح��م��د اأرب��ريي 
ال�����س��در،  يف  ب��ن��دق��ي��ة  مب��ق��ذويف 
مع�سمه.  يف  بر�سا�سة  واأ�سيب 
�سادقن:  “لنكن  اأوب��ام��ا:  وق��ال 

ي�سلط  ه��ذا  مثل  مر�ض 
ال�������س���وء ف���ق���ط ع��ل��ى 
واالأع��ب��اء  امل�ساواة  ع��دم 
االإ���س��اف��ي��ة ال��ت��ي ك��ان 
ال�سوداء  املجتمعات  على 
تاريخيًا  معها  التعامل 
واأ�ساف  البلد”.  هذا  يف 
ث��ري  ال��ت��اأ يف  ه���ذا  “نرى 
لكوفيد  املتنا�سب  غ��ري 

نراه  كما  متاًما  جمتمعاتنا،  على   19
للرك�ض  اأ�سود  رجل  يذهب  عندما 
باإمكانهم  اأن  البع�ض  وي�سعر 
النار  واإطالق  وا�ستجوابه  توقيفه 

لال�ستجواب”. يخ�سع  مل  ذا  اإ عليه 
جراء”كورونا”خالل  وف��اة   1237

املتحدة بالواليات  �ساعة   24
 1237 املتحدة  الواليات  �سّجلت 
امل�ستجّد  كورونا  فريو�ض  جّراء  وفاة 
والع�رضين  االأربع  ال�ساعات  خالل 
الوفّيات  اإجمايل  لي�سل  املا�سية، 
اإح�ساء  ح�سب   ،88،730 اإىل  لديها 

ال�سبت. هوبكنز  جونز  جلامعة 
����س���ارت اجل��ام��ع��ة ال��ت��ي  ك��م��ا اأ
ّن  اأ اإىل  م��ق��ّراً  ب��ال��ت��ي��م��ور  ت��ّت��خ��ذ 
يبلغ  ال��ب��الد  يف  االإ���س��اب��ات  ع��دد 

اإ�سابة.  1،466،682
االأمريكي  النواب  جمل�ض  و�سّوت 
اجل��م��ع��ة ع��ل��ى خ��ط��ة م�����س��اع��دة 
مليار  اآالف  ثالثة  بقيمة  تاريخية 
يف  ال��وب��اء  ث���ار  اآ مل��واج��ه��ة  دوالر 
ال��ب��الد، ل��ك��ن ال��رئ��ي�����ض دون��ال��د 
طرحه  الذي  الن�ض  اأن  اأعلن  ترامب 

ميتا”. “ولد  الدميقراطيون 
ق/د

���رضائ��ي��ل��ي��ة،  ع���رثت ال�����رضط��ة االإ
جثة  على  االأح���د،  م�����ض  اأ �سبيحة 
يف  اأبيب  تل  لدى  ال�سيني  ال�سفري 
)و���س��ط(،  هرت�سليا  مبدينة  منزله 

عري. اإعالم  وفق  بيب،  اأ تل  قرب 
مت  نه  اإ الر�سمية  “كان”  قناة  وقالت 
منزله  يف  ميتا  يف”  “دو  على  العثور 

بيب. اأ تل  قرب  بهرت�سليا 
االإ�رضائيلية  ال�رضطة  اأن  اإىل  ولفتت 
الوفاة،  مالب�سات  يف  حتقيقًا  فتحت 
ذا  اإ عما  التفا�سيل  من  مزيد  دون 
وراء  جنائية  دواف���ع  ه��ن��اك  ك��ان��ت 

طبيعية. الوفاة  اأن  م  اأ الواقعة 
من�سبه  م��ه��ام  يف”  “دو  و���س��غ��ل 
يف  ب��ي��ب  اأ ت��ل  ل��دى  لبكن  �سفريا 
ف���راي���ر/ ���س��ب��اط امل��ا���س��ي، وف��ق 

ذاته. امل�سدر 
مل  ت���غ،   7.50 ال�����س��اع��ة  وح��ت��ى 
اجلانب  من  ر�سمي  تعقيب  ي�سدر 
واجلمعة،  الواقعة.  ح��ول  ال�سيني 
بيب،  اأ تل  لدى  ال�سن  �سفري  انتقد 
اخلارجية  وزير  بها  اأدىل  ت�رضيحات 
م��ري��ك��ي م��اي��ك ب��وم��ب��ي��و ح��ول  االأ
ال�سينية  اال�ستثمارات  “خطورة 
ق��ال  واالأرب���ع���اء،  اإ�رضائيل”.  يف 
“كان”  قناة  مع  مقابلة  يف  بومبيو 
“خماطر  هناك  اأن  تعتقد  وا�سنطن  اإن 
االإ�رضائيلي  التعاون  يف  حقيقية 
“تعّر�ض  ال�سن  واإن  ال�سيني”، 
للخطر”.  االإ�رضائيلين  املواطنن 
يوم  تطرق،  قد  دو يف،  ال�سفري  وكان 
اخلارجية  وزير  لت�رضيحات  اجلمعة، 
راأى  الذي  بومبيو،  مايك  االأمريكي 
اإ�رضائيل  يف  ال�سيني  باال�ستثمار 

.” “خطرا
ال�سفري  كتبها  م��ق��ال��ة  يف  وج���اء 
اأن   ،“ بو�ست  جريوزاليم   ” ل�سحيفة 
بومبيو،  االأمريكي  اخلارجية  “وزير 
ب��اأي  االأخ���رية،  ال�سنوات  يف  راأى 
“خطر  ن��ه  اأ على  �سيني  ا�ستثمار 
انخفا�ض  اإىل  بالنظر  ولكن  اأمني”، 
اإ�رضائيل،  يف  ال�سن  ا�ستثمارات 
‘ال�سن  اإن  ال��ق��ول  مي��ك��ن  ك��ي��ف 

اإ�رضائيل’؟”. ت�سرتي 

اأن  امل��ق��ال��ة،  يف  ال�سفري  واأ���س��اف 
�سينية،  ���رضك��ة  ب��ن��اء  “مناق�سة 
يف   2″ “�سورك  املياه  حتلية  ة  ملن�ساأ
مطلقة  ب�سفافية  اأجريت  اإ�رضائيل، 
ومبتابعة  االإ�رضائيلية،  للقوانن  ووفًقا 
واأن  االإ�رضائيلية،  االأمنية  االأجهزة 
هو  ال�سيني  االإ�رضائيلي  التعاون 
ناأمل  ننا  واأ الطرفن،  لكال  انت�سار 
االإ�رضائيليون،  نا  اأ�سدقاوؤ يتخذ  اأن 
قرار  لهم،  بالن�سبة  القرارات  اأف�سل 
معار�ض  تنبع  م�ساحلهم”.  يخدم 
ال�سينية  ال�رضكة  لعمل  وا�سنطن 
اعتبارات  من   2 “�سورك”  ة  مبن�ساأ
امل��ي��اه،  حتلية  حم��ط��ة  الأن  م��ن��ي��ة،  اأ
“بلماحيم”  قاعدة  من  بالقرب  تقع 
االإ�رضائيلية،  الع�سكرية  اجل��وي��ة 
اأمريكيون.  جنود  اأي�سا  يتواجد  حيث 
املتحدة  الواليات  معار�سة  اأن  كما 
اقت�سادية،  دواف��ع  من  اأي�سا  تنبع 
بن  ال��ت��ج��اري��ة  احل���رب  ���س��وء  يف 
قد  وكان  وال�سن.  املتحدة  الواليات 
االأمريكية  االتهامات  ال�سفري  نفى 
ف��ريو���ض  تف�سي  ب��اإخ��ف��اء  ل��ب��الده، 

. كورونا
ب���دا  اأ ال�����س��ن  ت��ت�����س��رت  “مل  وق���ال 
يف  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  تف�سي  على 
كاملة.  ب�سفافية  ت�رضفنا  اأرا�سيها. 
جيًدا  يعرفون  اليهود  نا  اأ�سدقاوؤ
ثناء  اأ دائًما  نه  اأ املا�سي،  جتربة  من 
عن  يبحث  البع�ض  ف��اإن  االأوب��ئ��ة، 
�سارة  اإ يف  فداء”،  وكبا�ض  امرات  موؤ
لها  يتعر�ض  كان  التي  الفريات  اإىل 
على  “ال�سامية”  خلفية  على  اليهود 

التاريخ. مدى 
م�سوؤولن  “ل�سنا  ال�سفري،  واأ�ساف 
يف  والو�سع  احل��ايل  التف�سي  ع��ن 
ف�سل  نتاج  ن��ه  اإ املتحدة.  الواليات 

و�سلوكي”. قيادي 
باحلكومة  ترحب  ال�سن  اأن  وتابع 
“غري  وق��ي��ادت��ه��ا  ���رضائ��ي��ل��ي��ة  االإ
يف  وانت�رضت  جنحت  التي  العادية”، 
على  كورونا،  فريو�ض  �سد  املعركة 

تعبريه. حد 
ق/د

�سم  من  اإ�رضائيل  ملنع  االأوروبي  االحتاد  ي�سعى   
ي�سطر  ال  حتى  املحتلة  الغربية  ال�سفة  من  اأجزاء 
“الدولة  ق��ن��اع  اإ اإىل  يهدف  حتذيرا  فاأعد  للرد، 
ال�سدد  بهذا  خططها  ع��ن  بالتخلي  العرية” 

عليها. عقوبات  فر�ض  لتجنب 
اأ�سلبورن  جان  لوك�سمبورغ  خارجية  وزير  وقال 
“عددا  اإن  بر�ض  فران�ض  وكالة  مع  مقابلة  يف 
قمنا  ن�ض  م�سودة  اجلمعة  دعم  الدول  من  كبريا 
كوفيني،  �سامين  يرلندي  االإ نظريي  مع  باإعداده 
للقانون  انتهاكا  �سي�سكل  �سم  من  فيه  نحذر 
املجر  هما  “بلدين  الأن  ا�سفه  عن  وعر  الدويل”. 
لن  ال��ذي  االإع��الن  توقيع  يرف�سان  والنم�سا، 
اأن  املقابل  يف  مو�سحا  م�سرتكا”،  موقفا  ي�سكل 
ذاته  بحد  اخلط،  لهذا  البلدان  من  كبري  عدد  “دعم 

االحتاد  خارجية  وزراء  وناق�ض  جناحا”.  ي�سكل 
عر  اجتماع  خ��الل  الن�ض  اجلمعة  االأوروب����ي 
االحتاد  خارجية  وزير  االإثنن  و�سين�رضه  الفيديو. 
بنيامن  حكومة  اأق�سمت  ذا  اإ ب��وري��ل  ج��وزي��ب 
اليمن  غانت�ض  بيني  ال�سابق  وخ�سمه  نتانياهو 
عن  نتحدث  ال  “نحن  اأ�سلبورن  جان  وقال  االأحد. 
ا�ستباقي.  و�سع  يف  نف�سنا  اأ ن�سع  بل  عقوبات 
الن�ض  اأن  واأو�سح  هجوميا”.  لي�ض  الن�ض  هذا 
احلكومة  “نحيي  وق��ال  نقاط.  اأرب��ع  من  يتاألف 
�رضيك  ا�رضائيل  باأن  ونذكر  اجلديدة،  اال�رضائيلية 
�سما  اأن  من  نحذر  لكننا  االأوروبي  لالحتاد  مهم 
انتهاكا  �سي�سكل  الغربية(  ال�سفة  من  )الأج��زاء 

الدويل”. للقانون 
مع  �سيتعاون  االأوروب���ي  “االحتاد  اأن  واأ���س��اف 

بدعمه  ويذكر  املنطقة  ودول  امل��ج��اورة  ال��دول 
قابلة  �سالم  اآفاق  اأجل  من  لدولتن  تفاو�سي  حلل 
والفل�سطينين”.  االإ�رضائيلين  بن  لال�ستمرار 
احلل  لهذا  بديل  “ال  نه  اأ على  اأ�سلبورن  و�سدد 
لال�ستمرار”.  ق��اب��ال  اآخ��ر  ح��ال  اأح��د  ي��ق��دم  ومل 
الرئي�ض  خطة  انتقد  االأوروب���ي  االحت��اد  وك��ان 
بن  ال��ن��زاع  لت�سوية  ترامب  دون��ال��د  االأم��ريك��ي 
اإعالن  يف  بوريل  وقال  والفل�سطينين.  ا�رضائيل 
كما  االأمريكية  “املبادرة  اإن  �سباط/فراير  مطلع 
عن  تبتعد  الثاين/يناير،  كانون   28 يف  عر�ست 

الدويل”. امل�ستوى  على  عليها  املتفق  املعايري 
االأفعال وقامت  اإىل  اإ�رضائيل  انتقلت  ذا  “اإ نه  اأ واأكد 
اأرى  نا ال  فاأ الغربية،  ال�سفة  االأردن يف  ب�سم غور 
القرم”  جزيرة(  )�سبه  مع  رو�سيا  فعلته  عما  فرقا 

القانون  “النتهاك  اأن  على  و�سدد   .2014 يف 
االحتاد  “م�سداقية  اأن  موؤكدا  عواقب”،  الدويل 
وزير  وتابع  املحك”.  على  �ستكون  االأوروب��ي 
عقوبات  عن  احلديث  اأريد  ال  “لكنني  اخلارجية 
العمل”.  هذا  ملنع  بو�سعنا  ما  نفعل  اأن  علينا  حاليا. 
متوز/يوليو،   15 حتى  �سهران،  “لدينا  واأ�ساف 

امل�رضوع”. هذا  عن  بالتخلي  ا�رضائيل  قناع  الإ
– اإجماعا”  تتطلب  “العقوبات   –

االأمريكي  اخلارجية  وزير  اأن  اإىل  اأ�سلبورن  �سار  اأ
الواليات  اإن  زيارته  خالل  يقل  مل  بومبيو  “مايك 

�سم”. لعملية  االأخ�رض  ال�سوء  تعطي  املتحدة 
م�ستوطنة   130 من  اأكرث  �سم  ا�رضائيل  وتنوي 
االأردن،  وغور  املحتلة  الغربية  ال�سفة  يف  يهودية 
امليت  والبحر  طرية  بحرية  بن  املمتد  ال�رضيط 

اجل��دي��دة  ال�����رضق��ي��ة  احل���دود  �سي�سبح  وال���ذي 
االأردن. مع  الإ�رضائيل 

من  نتمكن  مل  ذا  “اإ ن��ه  اأ م��ن  اأ�سلبورن  وح��ذر 
ف�سيكون  خطتها،  عن  بالتخلي  اإ�رضائيل  قناع  اإ
االحت��اد  ب��ان  ب��وري��ل  واع��رتف  تيا”.  اآ االأ�سعب 
منق�سم  ن��ه  الأ االمتحان  ه��ذا  يخ�سى  االأوروب���ي 
وكانت  جدا”.  خمتلفة  “املواقف  اإن  وق��ال  ج��دا. 
املمثلة  تري�ستال  �سوزانا  الهولندية  الدبلوما�سية 
االأو�سط،  ال�رضق  قي  االأوروبي  لالحتاد  اخلا�سة 
على  عر�ض  تقرير  يف  كتبت  ذ  اإ و�سوحا  اأك��رث 
يف  االأع�����س��اء  ال��دول  ل��دى  رغبة  “ال  ال���وزراء 
من  اأج���زاء  �سمت”  ح��ال  يف  ���رضائ��ي��ل  اإ معاقبة 

املحتلة. الغربية  ال�سفة 
ق/د

ق���ّر رئ��ي�����ض ال����وزراء ال��ري��ط��اين،  اأ
�سعورا  هناك  باأن  جون�سون،  بوري�ض 
التي  االإج��راءات  من  باالإحباط  عاما 
من  للتخفيف  حكومته  اتخذتها 
املفرو�سة  ال��ع��ام  ال��ع��زل  اإج���راءات 

كورونا. فريو�ض  ب�سبب 
وب��ي��ن��م��ا اأظ��ه��ر ا���س��ت��ط��الع اأج��رت��ه 
ع��دم  ت��زاي��د  "اأوبزرفر"  �سحيفة 
مع  جون�سون  تعامل  على  الر�سا 
يف  ال���وزراء  رئي�ض  كتب  االأزم���ة، 
"اأدرك  �سنداي:  اأون  ميل  �سحيفة 
من  باالإحباط  �سي�سعرون  النا�ض  اأن 

اجلديدة". القواعد  بع�ض 
يف  احلكومة  ب��داأت  االأرب��ع��اء،  وي��وم 
من  بت�سجيع  للقيود  تدريجي  تخفيف 
منازلهم  من  العمل  ي�ستطيعون  ال 
جتنب  مع  وظائفهم،  اإىل  العودة  على 
اإن  العام  النقل  و�سائل  ا�ستخدام 
على  التغيريات  تنطبق  وال  اأمكن. 
يرلندا  اأ و  اأ ويلز  اأو  ا�سكتلندا  قاليم  اأ
حكوماتها  تخفف  مل  التي  ال�سمالية، 

االإغالق. من  امل�ستقلة  �سبه 
ق/د

ينتقد ب�سدة طرق تعامل بالده مع اأزمة جائحة “كورونا”

باراك اأوباما يوجه توبيخا علنيا نادرا الإدارة الرئي�ش ترامب

العثور على ال�سفري ال�سيني
 يف اإ�سرائيل ميتًا ب�سقته يف “هرت�سيليا”

يحذرها من الرد “االأ�سعب القادم” اإن نفذت خمططاتها

االحتاد االأوروبي ي�سعى لثني اإ�سرائيل على �سم اأرا�ِش فل�سطينية بال�سفة

جون�سون يقر باالإحباط!
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امل�����س��اورة  ه���ذه  يف  و����س���ارك 
منظمة  مع  بالتعاون  -املنظمة 
ال��ي��ون�����س��ك��و ع���ر ح��رك��ت��ه��ا 
"�سمود  ال��دول��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
فنانون   -)RésiliArt ( الفن" 
جم����االت  يف  ج����زائ����ري����ون 
الرقمية  وال��ف��ن��ون  الت�سكيل 
وال�����س��ي��ن��م��ا وال��ك��وري��غ��راف��ي��ا 
���رضاف  اإ حتت  وغريها  وامل�����رضح 
نتاج  باالإ املكلف  الدولة  كاتب 
يف  ودع��ت  دادة.  �سليم  الثقايف 
واملنتجة  املمثلة  االإط���ار  ه��ذا 
"رفع  ل�رضورة  دميراد  بن  عديلة 
يف  حاجزا  تقف  التي  املعوقات" 
يف  بداع  االإ وحرية"  "حركة  وجه 
"حترير"  خالل  من  ال�سينما  جمال 
و"منح  املتوفرة  ال�سينما  قاعات 
وك��ذا  للعرو�ض  الرتاخي�ض" 
الثقافة  وزارة  تقرب  "اأهمية 
على  و"العمل  الفنانن  من  اأكرث" 
املتعاملن  تقرب  �سيغة  اإيجاد 
االق��ت�����س��ادي��ن م��ن م�����س��اري��ع 

الب�رضي". ال�سمعي 
الت�سكيلي  جهته  من  وتاأ�سف 
وج��ود  "عدم  ل���  ب��ون��وة  ح��م��زة 
يعرف  اجلزائر  )رواق( يف  غالريي 

املحافل  يف  اجلزائرين  بالفنانن 
ال�سياق  هذا  يف  مقدما  الدولية" 
الديوانية"  الفني  "م�رضوعه 
ع��ر���ض  دار  "م�رضوع"  وه���و 
"جمع  مهمتها  العا�سمة  باجلزائر 
العربية  الفنون  يف  الت�سكيلين 
الفنانن  من  بغريهم  واالإ�سالمية 

.".. بهم  والتعريف  دباء  واالأ
ل��ف امل�����رضح��ي م��راد  م���ا امل��وؤ واأ
دارة  اإ يف  جتربته  فقدم  �سنو�سي 
اأن  قائال  اجلهوي  وهران  م�رضح 
يف  "خم�س�ض  موؤ�س�سته  برنامج 
والباقي  للم�رضح  منه  باملائة   70
الفتا   ".. والرق�ض  للمو�سيقى 
ولي�ض  "النوعية  يدعم  ن��ه  اأ اإىل 
ا�ستقبال  خالل  من  وه��ذا  الكم 
من  م�رضحية  وتعاونيات  ف��رق 

.".. وخارجها  وهران 
النقا�ض  هذا  يف  اأي�سا  و�سارك 
املغرتب  الكوريغرايف  الراق�ض 
عن  الذي حتدث  لقرع  بو  اأ �سفيان 
والعامل  اجلزائر  يف  الرق�ض  واقع 
الكبري"  و"ال�سعف  ال��ع��رب��ي 
مقارنة  الفن  بهذا  االهتمام  يف 
"القيود  ب�سبب  االأخرى  بالفنون 
املجتمعية"  وال��ع��ادات  الدينية 

قوله. حد  على 
املغرتب  الرقمي  الفنان  م���ا  واأ
ل�  ف��دع��ا  مل��وت��ي  �سامي  ي�����س��ا  اأ
للفنون  الرتويج"  "�رضورة 
خالل  م��ن  اجل��زائ��ر  يف  الرقمية 
اجلزائرين  جتمع  دولية  تظاهرات 
وخ�سو�سا  املبدعن  من  بغريهم 
ال��ت��ج��ارب  ذات  ال��ب��ل��دان  م��ن 

املجال. هذا  يف  الكرى 
الثانية  امل�ساورة  هذه  وتزامنت 
ال��دويل  "اليوم  ب�  االحتفاء  مع 
ال��ذي  �سالم"  يف  معا  للعي�ض 
و�سادقت  اجل��زائ��ر  ب��ه  ب���ادرت 
دي�سمر  يف  املتحدة  االأمم  عليه 

.2017
نتاج  لالإ ال��دول��ة  كتابة  وكانت 
هذا  ب��داي��ة  عقدت  ق��د  الثقايف 
اأوىل  دول��ي��ة  م�����س��اورة  ال�سهر 
و�سعية  حول  االأط��راف  متعددة 
جمعت  االأزم��ات  ظل  يف  الفنان 
ثقافين  وفاعلن  وكتاب  فنانن 
دار  حيث  وخارجها  اجلزائر  من 
االجتماعية  احلقوق  حول  احلديث 
واالق��ت�����س��ادي��ة ل��ل��ف��ن��ان وك��ذا 

الرقمية. البيئة  يف  الثقافة 
كتابة  ب��رن��ام��ج  م��ع  وب��امل��وازاة 
الثقايف  ن��ت��اج  االإ ح��ول  ال��دول��ة 
امل�ساورتان  هاتان  اأي�سا  تنخرط 
�سعار  حت��ت  ت��ع��ق��دان  -ال��ل��ت��ان 
وال�سمود"-  بداع  االإ بن  "الفنان 
التي  الفن"  "�سمود  مبادرة  يف 
بريل  اأ  15 يف  اليون�سكو  اأطلقتها 
وعدم  الفنان  و�سع  حول   2020
االأزم��ات  اأوق��ات  يف  ا�ستقراره 

واالأمني. ال�سحي  واحلجر 

الفنان يف ظل االأزمات )اأزمة  الثقايف ثاين م�ساورة دولية متعددة االأطراف حول و�سعية  نظمت كتابة الدولة لالإنتاج 
الفنان. قانون  العمل اخلا�سة مب�سروع  لور�سة  اال�ستعداد  اإطار  املرئي، وهذا يف  التحا�سر  كورونا(، عن طريق 

دودة  بن  مليكة  الثقافة  وزي��رة  اأك��دت 
مليانة  مدينة  اأن  العا�سمة   باجلزائر 
املدن  اأقدم  من  وهي  الدفلى  عن  بوالية 
�سمن  قريب  عن  "�ست�سنف  اجلزائرية، 
التي  و  اجلزائر"  يف  املحفوظة  القطاعات 

.22 حاليا  عددها  يبلغ 
ال  �سوؤ عن  ردها  يف  الوزيرة  اأو�سحت  و 
امل�ستقبل(-  )جبهة  امقران  حممد  للنائب 
ال�سعبي  باملجل�ض  علنية  جل�سة  خالل 
كمدينة  مليانة  ت�سنيف  حول  الوطني- 
ن�ساء  اإ ملف  عر�ض  �سيتم  انه   ، ثرية  اأ
على  مليانة  ملدينة  املحفوظ  القطاع 
الثقافية  للممتلكات  الوطنية  اللجنة 
من  للحد  الوقائية  االإجراءات  رفع  "فور 

كورونا". فريو�ض  تف�سي 

وح��دات  "وجود  اأن  ال��وزي��رة  قالت  و 
متكامل  ف�ساء  يف  م�ستقرة  تراثية 
بقطاعها  دفع  مليانة"،  مدينة  ت�سمله 
ا�ستكمال  و  اإع���داد  يف  ال�����رضوع  اإىل 
قطاع  ن�����س��اء  الإ ال��الزم��ة  االإج�����راءات 
االإج��راءات  وفق  املدينة  لهذه  حمفوظ 
واملتعلق   04-98 القانون  يف  املحددة 

الثقايف. بالرتاث 
ن�ساء  اإ وبعد  ان��ه  ال��وزي��رة  اأك��دت  كما 
مليانة  مل��دي��ن��ة  امل��ح��ف��وظ  ال��ق��ط��اع 
للحفظ  دائ��م  "خمطط  من  �سي�ستفيد 
بعد  تنفيذه  يتم  ال��ذي  اال�ست�سالح  و 
ال��وك��ال��ة  ط��رف  م��ن  عليه  امل�����س��ادق��ة 

املحفوظة". للقطاعات  الوطنية 
مهدي  للنائب  اأخر  ال  �سوؤ عن  ردها  و يف 

حول  ال�سلم(  جمتمع  )حركة  زنتوت 
بوالية  جميلة  مدينة  متحف  و�سعية 
اليها  ل��ت  اأ التي  الو�سعية  و  �سطيف 
الواجهة  خا�سة  متحفها  ف�سيفي�ساء 
و  ترميمها  يف  ���رضع  ال��ت��ي  اخل��ارج��ي��ة 
املتحف،  اأر�سية  يف  املوجودة  الف�سيف�ساء 
بف�سيف�ساء  يتعلق  "االأمر  اأن  اأو�سحت 
العمومي  باملتحف  ولي�ض  املوقع  متحف 
متحف  اأن  مذكرة  ل�سطيف،  الوطني 
مرت   900 من  اأزي��د  على  يتوفر  جميلة 

الف�سيف�ساء". من  مربع 
الوطني  الديوان  اأن  الوزيرة  اأ�سارت  و 
الثقافية  املمتلكات  ا�ستغالل  و  لت�سيري 
وزارة  و�ساية  حتت  موؤ�س�سة  هو  ،و 
الرتميم  يف  جزائري  خبري  كلف  التفافة، 

املتواجدة  بالف�سيف�ساء  التكفل  اجل  من 
تبلغ  ال��ت��ي  و  املتحف  اأر���س��ي��ة  على 

مربع. مرت   25 م�ساحتها 
وجود  اإىل  دودة  بن  ال�سيدة  واأ�سارت 
الواجهة  ف�سيف�ساء  تفكيك  م�رضوع 
ترميمها  ق�سد  جميلة  ملتحف  الرئي�سية 
املقدرة  و  االأ�سلية  حالتها  اإىل  واإعادتها 
تتم  اأن  على  مربع  مرت  67ر16  م�ساحتها 
العلمية  الروتوكوالت  وفق  العملية 
التدخالت  هاته  مثل  يف  تباعها  اإ الواجب 

. قيقة لد ا
و"الأ�سباب  ان��ه  ال��وزي��رة  واأو���س��ح��ت 
بع�ض  توفر  عدم  و  مو�سوعية  و  تقنية 
ا�ستريادها  يتم  التي  ال�رضورية  امل��واد 
ا�ستكمال  اخلبري  على  تعذر  اخلارج  من 

الرتميم". عملية 
مت  ترميم  ور�سة  دخول  عن  اأعلنت  كما 
خيز  تيبازة  مبدينة   2019 يف  ا�ستحداثها 
املجهزة  الور�سة  هذه  ت�سم  .و  اخلدمة 
تكونوا  اثرين  التقنية  الو�سائل  باأحدث 
برتميم  تكليفهم  مت  الذي  و  الوطن  خارج 

للمتحف. الف�سيف�ساء  من  لوحتن 
انه  ال��وزي��رة  ذك��رت  ال�سدد  ه��ذا  ويف 
املوقع  مل�سئويل  تعليمات  ���س��داء  اإ "مت 
ث�����ري جل��م��ي��ل��ة ب��ات��خ��اذ اإج�����راءات  االأ
تدهور  من  للحد  ا�ستعجالية"  وقائية 
العوامل  نتيجة  احلائطية  الف�سيف�ساء 
للظروف  التح�سري  يتم  اأن  "على  املناخية 

الرتميم". عملية  ال�ستكمال 
ق/ث

ت�سنيف مدينة مليانة عن قريب قطاعا حمفوظا يف اجلزائر

حت��ظ��ى ���س��ل�����س��ة ف��ك��اه��ي��ة ب��ع��ن��وان 
من  ه��واة  �سباب  ج�سدها  الد�رضة" 
ميلة  ب��والي��ة  ق��وق��ة  ال��ق��رارم  بلدية 
�سهر  ب��داي��ة  منذ  بثها  يف  و���رضع��وا 
مواقع  عر  وا�سعة  مبتابعة  رم�سان 

االجتماعي. التوا�سل 
هذه  وكاتب  خمرج  �رضح  ما  وح�سب 
مزهود،  فاحت  الكوميدية،  ال�سل�سلة 
اإال  ب�ساطته،  رغم  و  العمل  هذا  فاإن 
موقع  رواد  من  الكثري  اإعجاب  نال  نه  اأ
"فاي�سبوك"  االجتماعي  التوا�سل 
و  ميلة  بواليتي  "اليوتيوب"  وك��ذا 
الواليات  من  والعديد  املجاورة  جيجل 
االأخ����رى وح��ت��ى اجل��ال��ي��ة اجل��زائ��ري��ة 

بن�سبة  "حتظى  حيث  باخلارج،  املقيمة 
 200 يفوق  مبعدل  جدا  عالية  م�ساهدة 

بثها". يتم  حلقة  لكل  م�ساهدة  األف 
عمل  ف��ري��ق  ب���اأن  امل��خ��رج  واأ���س��اف 
ردودا  ي��وم��ي��ا  ي��ت��ل��ق��ى  "الد�رضة" 
متتبعي  من  "اإيجابية"  وتفاعالت 
مع  عر�سه  يف  ���رضع  ال��ذي  العمل 
اإىل  منه  وبثت  الف�سيل  ال�سهر  بداية 
انت�سار  واأرجع  حلقات.   8 اليوم  غاية 
نتاجها  اإ يتم  ال��ت��ي  ال�سل�سلة  ه��ذه 
التمثيل  ه��واة  من  �سباب  ط��رف  من 
اللهجة  اإىل  ج��دا  ب�سيطة  بو�سائل 
مناطق  تخ�ض  والتي  فيها  امل�ستعملة 
جيجل  والية  وكذا  ميلة  والية  �سمال 

اأهم  -ح�سبه-  تعد  والتي  امل��ج��اورة 
خ�سو�سا  العمل،  لهذا  جذب  عن�رض 
املمثل  باأفالم  امل�ساهد  تذكر  نها  واأ
الرحمان  عبد  حاج  الراحل  ال�سينمائي 
الطاهر".  "املفت�ض  دور  دائه  باأ املعروف 
هذه  توظيف  على  االت��ف��اق  مت  وق��د 
موا�سيع  تناول  جانب  اإىل  اللهجة 
وظاهرة  الزواج  غرار  ،على  اجتماعية 
العمل  تنفيذ  فريق  بن  امل��خ��درات، 
كانت  التي  الفرتة  اإىل  باملتابع  للعودة 
اال�ستعمال  ك��ث��رية  فيها  ال��دارج��ة 
من  فيه  مبا  ما�سيه  بذلك  لي�ستذكر 
خمرج  ذكره  ما  ح�سب  وتراث،  تاريخ 
اأن  اأو�سح  كما  ال�سل�سلة.  كاتب  و 

بحيث  لغته،  مع  متجان�سة  العمل  بيئة 
عر  اليوم  غاية  اإىل  ت�سويره  يجري 
القرارم  ببلديات  تقع  ريفية  مناطق 
معروف  و�سيدي  مبيلة  وحمالة  قوقة 
تتوفر  مبواقع  ذل��ك  و  جيجل  بوالية 
ال�سل�سلة،  ملو�سوع  املالئمة  املناظر 
ت�سهيل  يف  اأي�سا  ذل��ك  �ساهم  كما 
خ�سو�سا  التقنية  االأمور  من  العديد 
لفاحت  وفقا  بالت�سوير،  منها  املتعلقة 

مزهود.
"مل   : اأي�سا  املخرج  و  الكاتب  وق��ال 
حلقات  عدة  جت�سيد  نية  لدينا  تكن 
نا  تفاجاأ اأن  بعد  اإال  العمل،  هذا  من 
حجم  ندرك  جعلنا  ما  انت�ساره،  مبدى 

مع  احللقات  من  املزيد  نتاج  الإ التحدي 
اأحداثها  يف  تدريجي  تطور  اإ�سفاء 
امل�ساهدين  اهتمام  جللب  الآخر  عدد  من 

. اأكرث" 
يعد  ال��راه��ن  ال��ظ��رف  اأن  وباعتبار 
املا�سية،  بال�سنوات  مقارنة  خا�سا 
النا�ض  غالبية  اأن  حيث  مزهود،  يقول 
املفرو�ض  ال�سحي  باحلجر  ملتزمة 
فريق  ع��زم  من  ذل��ك  زاد  "فقد  ليال، 
بهدف  نتاجه  اإ يف  موا�سلة  على  العمل 
من  منازلهم  يف  اأك��رث  النا�ض  تثبيت 
ممتعة"  رم�سانية  �سهرة  �سمان  خالل 

"الد�رضة". �سل�سلة  مب�ساهدة 
ق/ث

وا�سعة مبتابعة  حتظى  لهواة  رم�سانية  فكاهية  "الد�سرة" �سل�سلة 

ب�سفحتها  اجلزائر  اأوب��را  تنظم 
معر�سا  ال��ف��اي�����س��ب��وك  ع��ل��ى 
للخط  ج��م��اع��ي��ا  اف��رتا���س��ي��ا 
اأربعن  ح��وايل  بعر�ض  العربي 
مدار�ض  خمتلف  يف  فنية  لوحة 
جت��ارب  تعك�ض  العربي  اخل��ط 
عنوان  خمتلفة.وحتت  بداعية  اإ
هذا  يجمع  حروفية"  "مل�سات 
دار  به  ب��ادرت  -ال��ذي  املعر�ض 
اإطار  يف  ب�سايح  بوعالم  االأوبرا 
�ستة  االفرتا�سية-  ن�ساطاتها 
خمتلف  م��ن  ج��زائ��ري��ن  فنانن 
يف  اأبدعوا  والواليات  االأجيال 
بخطوطها  ت�سع  لوحات  جت�سيد 
ل��وان��ه��ا ورم��زي��ات��ه��ا وت��رتك  واأ
يف  الكاملة  احلرية  للم�ساهدين 
معانيها.ويتميز  وتاأويل  تاأملها 
االأعمال  بالعديد من  املعر�ض  هذا 
واخلط  التجريد  بن  جتمع  التي 
خيرث  عمر  ل��وح��ات  غ��رار  على 
اخلط  على  با�ستغاله  املعروف 
بري�سته  يج�سد  حيث  املغربي 
نية  القراآ الن�سو�ض  من  العديد 
اأو  ي�سطرون"  وم��ا  "نون  ية  كاآ
دروي�ض  حممود  ك�سعر  دبية  االأ

االأ�سواء". �سارع  "يا 
وي��ب��دو وا���س��ح��ا اه��ت��م��ام ه��ذا 
���س��ك��ال  االأ با�ستعمال  ال��ف��ن��ان 
كالدوائر  لوحاته  يف  الهند�سية 
ال  باملقابل  ن��ه  اأ غري  واملربعات 
ا�ستعمال  يف  ك��ث��ريا  ي��غ��و���ض 
فيها  يقت�رض  ال��ت��ي  ل�����وان  االأ
واالأ�سود  واالأ�سفر  البني  على 
مينحها  م��ا  ال��ب��اه��ت  واالأح���م���ر 

�سوفية.ومن  روح��ان��ي��ة  مل�سة 
يف  اأي�سا  امل�ساركن  اخلطاطن 
الذي  �سباع  خالد  املعر�ض  هذا 
عليها  يغلب  لوحة  بدوره  يقدم 
من  وهذا  التجريد  من  اأكرث  اخلط 
لوان  االأ متعدد  ا�ستعمال  خالل 
تبدو  متعانقة  حلروف  واالأحجام 
الزخرفة  حيث  م��ن  متنا�سقة 
غري  ولكنها  الفني  وال�سكل 
للم�ساهد  بالن�سبة  معنى  ذات 

لعادي. ا
بجمالية  عمله  يف  �سباع  ويزاوج 
ل����وان ال��ب��اردة واحل���ارة  ب��ن االأ
كبرية  ب�رضية  متعة  مينحه  م��ا 
الطيب  ما  امل�ساعر.واأ تالم�ض 
ال��ع��ي��دي ف��ي��ع��ر���ض ل��وح��ة يف 
�سويف  بعد  ذات  املغربي  اخلط 
نية  قراآ ن�سو�سا  فيها  ج�سد 
الداكنة  ل��وان  االأ عليها  وتغلب 
واخللفيات  اخل��ط��وط  ر�سم  يف 
���س��ود واالأح���م���ر ال��ب��اه��ت  ك��االأ
لرمبا  كرمزية  والبني  واالأ�سفر 
وكذا  والوجود  والهوية  ميان  لالإ
للخطاط. ال�سحراوي  االنتماء 
اأي�سا  امل�ساركن  الفنانن  ومن 
بوثليجة  حمد  املعر�ض  هذا  يف 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ع��الل��و  عثمان 

الدين. حمي  �سفيان 
ق/ث

عر�ش افرتا�سي للخط العربي باأوبرا 
اجلزائر
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••)هذا ما قامت به اجلمعية االإفريقية الإكت�ساف ال�سحراء(      •• )هكذا وقع النقيب النغ يف قب�سة التوارق(

كورونا وم�ستقبل ال�سالة 
و�سالة الرتاويح 

ك��ت��ب��ت ع��ر 
 : �سل�سلتي
"#م����������ن_
_ ب ا د اآ
ال��ت��ع��ام��ل_
مع_كورونا_
واالأزم������ات" 
اأن�رضها  التي 
�سفحتي  عر 
وب���ت���اري���خ: 
 10 االإث���ن���ن 

 :2020 اأفريل   6 ل�  املوافق   - ه�   1441 �سعبان 
كثريا  و�ستغرّي  غرّيت  كورونا  اأّن  جّدا  "وا�سح 
والوطنية  والعائلية  الفردية  ال��ع��ادات  من 
اأداء  �سيكون  كيف  اإذن  والدولية".  واالإقليمية 
�سالة  وكذا  امل�ساجد  يف  عام  ب�سكل  ال�سالة 

الرتاويح؟:
بيتي  يف  الرتاويح  �سالة  العام  هذا  1.�سليت 
ومع زوجتي واأبنائي. واأنا عازم باإذن الله تعاىل 
اأن اأوا�سل يف ال�ّسنوات القادمة �سالة الرتاويح 

بالبيت اإذا �سمحت الظروف بذلك.
عليهم:  الله  ر�سوان  الفقهاء  اأ�سيادنا  2.قال 
البيت  يف  تقام  اأن  الرتاويح  �سالة  يف  االأ�سل 

مامل تعّطل امل�ساجد.
�سالة  يف  واالأب��ن��اء  واالأب  ال��زوج��ة  3.جمع 
بن   ويوّحد  االأ�رضة  يجمع  مّما  بالبيت  الرتاويح 
ويثّبت  وال�ّسكينة  الطماأنينة  وين�رض  اأفرادها 

اأركانها ويطيل عمرها.
االأموال  جمع  هي  اأقّدمها  التي  الن�سائح  4.من 
�سة للتمر واحلليب واخلبز واملاء والزالبية  املخ�سّ
�سهر  اإّبان  للم�سلن  يقّدم  الذي  الّلوز  والقلب 
رم�سان و�سالة املغرب والرتاويح اأن جتمع هذه 
فهم  وامل�ساكن  الفقراء  على  وت��وّزع  االأم��وال 
ال�سدقة  مقا�سد  متام  ومن  من غريهم  بها  اأحّق 

وامل�ساعدة ورم�سان.
5.يكفي امل�سلي اإذا �ساء اأن يح�رض معه حبيبات 
متر اأو قطعة خبز �سغرية وما يتوفر وميكن حمله 
انتظار  يف  املغرب  اأذان  بعد  لياأكله  �رضر  دون 

عودته للبيت.
6.مّما الحظته اأّن التهافت غري املّرر على االأكل 
بعد اأذان املغرب ويف و�سط الفو�سى وارتفاع 
ورمي  والقال  والقيل  واالزدح��ام  االأ�سوات 
ين�سون  جعلهم  والتدافع  امل�سجد  يف  االأو�ساخ 
اأهم اأمر وهو الدعاء عقب االأذان الأّن الدعاء بن 

االأذانن م�ستجاب.
7.اأطالب بعد اأذان املغرب برفع االأيدي والدعاء 
جماعة وب�سوت واحد ملن �ساء وب�سكل فردي 
ملن �ساء. واأكيد اأّن الله �سبحانه وتعاىل �سيجيب 
ائمن الأّنه اليخلو جمع من م�ستجاب  دعوة ال�سّ
م�ستجاب  �سالح  من  االأّمة  تخلو  وال  الدعوة 
الفو�سى  من  بكثري  اأف�سل  وه��ذا  ال��دع��وة. 
واالزدحام  التدافع  اإثر  امل�سجد  داخل  ال�ّسائدة 
واخلبز  الّلوز  والقلب  والزالبية  التمر  الأج��ل 
اأحد ينكر دورها لكن بانتظام وهدوء  والتي ال 

و�سكينة وا�ستقرار.
امل�سلمن �سلوا �سالة الرتاويح  اأّن غالبية  8.مبا 
العام ب�سبب كورونا يف بيوتهم. منهم من  هذا 
يحفظ كتاب الله تعاىل واأّما الذين اليحفظون 
عر  بالقراءة  اكتفوا  فقد  تعاىل  الله  كتاب 
امل�سحف. ومن هذه املقّدمة اأطالب القائمن على 
امل�ساجد واالأئمة الكّف عن ظاهرة ا�سترياد القّراء 
االإمام  بقراءة  واالكتفاء  الرتاويح  �سالة  الأداء 
لكر  الي�ستطيع  كان  واإن  امل�سجد  على  القائم 
�سن اأو مر�ض اأو اإعاقة فليخرت االإمام من ينوب 
االأمر  تطّلب  واإذا  الرتاويح.  �سالة  الأداء  عنه 
جمموعة  على  الرتاويح  �سالة  اإمامة  فليوّزع 
القراءة فيما  اأبناء احلي يتداولون  القّراء من  من 
كتاب  حفظة  من  يكونوا  مل  ولو  حّتى  بينهم 
الله تعاىل يف انتظار اأن يخرج منهم من يحفظ 
كتاب الله تعاىل. وهذا اأف�سل بكثري من ظاهرة 
ا�سترياد القّراء على ح�ساب اأبناء احلي والوالية 
تعاىل  الله  كتاب  حفظة  الله  وحفظ  والوطن. 
يف كّل الكرة االأر�سية ومهما كانت جن�سياتهم 

واأوطانهم.
9.   تركت التطّرق لالإجراءات الوقائية لالأطباء 
واأعلم ونحن  بها  اأدرى  واأهل االخت�سا�ض فهم 
لن�سائحهم  واعتزاز  بفخر  منتثل  تالمذة  لهم 

وتعليماتهم.

بقلم /معمر حبـار

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

خالل  االإفريقية  ال�سحراء  �سهدت   
اإ�سالميا وا�سعا  ا  الع�سور الو�سطى مدًّ
عن طريق جتار و �سكان املغرب العربي 
و �سعيد م�رض و بالد احلب�سة، و لعب 
املرابطون و املوحدون دورا هاما و بارزا 
اأعماق  حتى  االإ�سالمي  الدين  ن�رض  يف 
ال�سحراء، و ا�ستهوت التجارة الوا�سعة 
فعزمت  االأوروبية  ال��دول  بال�سحراء 
على غزو ال�سحراء و ا�ستعمارها ، فاهتم 
ال�سحراوية  الطرق  مبعرفة  االأوروبيون 
و تتبع منابع االأنهار االإفريقية كالنيل و 
النيجر و غامبيا و غريها و اأ�س�ست لهذا 
الغر�ض عدة جمعيات جغرافية و علمية 
تكفلت باإر�سال البعثات االإ�ستك�سافية، 
"اجلمعية  و من هذه اجلمعيات نقراأ عن 
The African Ass -(  " ةالالإفريقي
عام  اجلمعية  هذه  تاأ�س�ست   ،)ciation
1788 و قامت يف البداية باإر�سال ثالثة 
االأملاين هورن مان،  الرحالن و هم:  من 
لوكا�ض و ليد بارد يف رحالت متتابعة، 
اأو  املر�ض  ب�سبب  توفوا جميعا  اأنهم  اإال 

مراكز  الريطانيون  اأ�س�ض  ملا  و  قتلوا، 
بعد  االأنظار  اجتهت  بغامبيا،  جتاربة 
ذلك اإىل نهر غامبيا لل�رضوع يف اإر�سال 
اأر�سل  كما  اأخرى،  ا�ستك�سافية  بعثات 
امليجر هيبتون الذي كان قن�سل مراك�ض 
و بداأ هذا االأخري رحلته �سنة 1790 يف 
نحو  توغل  و  غامبيا  نهر  �سب  تتبع 
من  كم�سري  م�سريه  فكان   ، الداخل 
�سبقوه، حيث انقطعت اأخباره و مل يعد 

العامل ي�سمع عنه �سيئا.
ا�ستمرت  املاأ�ساوية  االأحداث  هذه  رغم 
و  اأبحاثها  يف  االإف��ري��ق��ي��ة  اجلمعية 
على  اختيارها  مت  حيث  ا�ستك�سافاتها 
الطبيب  ه��و  و  ا�سكتالندي  رح��ال��ة 
كانت   Mungo Park مونغوبارك 
مهمته التعرف على نهر النيجر و تتبعه 
اإىل م�سبه، اإال اأنه وقع يف قب�سة جتار 
اأن  ا�ستطاع  لكنه  حجزه،  مت  و  الرقيق، 
ي�رضق ح�سانا و يهرب ليدخل �سلطنة 
�سيغو  مدينة  اإىل  منها  و   " "بامبارا 
ح�سب   ،  1796 ج��وان  يف  ذلك  كان   ،
املدينة  هذه  �سكان  الكتابات طبعا كان 
�سيغو  مدينة  من  و  متح�رضين،  جّد 
انتقل بارك مدينة ت�سيال، اإال اأنه يف هذه 
املرة وقع ا�سري املر�ض و بالرغم من ذلك 
وا�سل رحلته نحو اجلنوب باجتاه باماكو 
ليقع مرة اأخرى بيد الل�سو�ض و قطاع 
الطرق ،حيث جردوه من كل �سيئ ميتلكه 
"املاندانغ"  من مال و عتاد، ليدخل بالد 
اأفريل  ا�ستقر يف مدينة كاماليا حتى  و 
يدون  ترحاله  كل  يف  كان  و   ،  1797
ثقافتهم و  ال�سعوب و  تقاليد  عادات و 
كل  يف  العمومية  ال�سفقات  تتم  كيف 

و  العبيد  بيع  طريقة  خا�سة  يزوره  بلد 
تداول الذهب و العاج و اجلواهر الثمينة.
كانت االأخبار ت�سل بريطانيا اأوال باأول 
اإىل  دفعها  مما   ، االإفريقية  الرثوات  عن 
بقوة  تتدخل  اأن  و  املناطق  هذه  احتالل 
يف اأفريقيا لكي ت�ستحوذ على خرياتها، 
كما  الوحو�ض  ب��الد  افريقيا  تكن  مل 
بريطانيا  �سمعته  ما  الغرب،  ت�سورها 
�سجعها  االإف��ري��ق��ي��ة  ال�سعوب  ع��ن 
برحلة  للقيام  ثانية  مرة  بارك  لتكليف 
اأفريقيا،  اأع��م��اق  يف  للتعمق  جديدة 
لكن   ، غامبيا  نحو  الرحال  بارك  ف�سد 
حتى  جنديا   35 برفقة  كان  امل��رة  هذه 
و  االأم��را���ض  اأن  اإال  باماكو،  و�سل 
من  العديد  فمات  منهم  متكنت  االأوبئة 
مع  فيه  قتل  هو يف كمن  ليقع  رفاقه، 
عام  بعد  و  اجلنود،  رفاقه  من  تبقى  ما 
اأخرى  فرقا  بريطانية  اأر�سلت   1815
من ع�ساكر، اأطباء و مكت�سفن و منهم 
و  كالبرتون  املالزم  و  اودين  الدكتور 
من  رحلتهم  فبداأوا  ديك�سون،  النقيب 
اإىل  ال�سحراء  عروا  منها  و  طرابل�ض 
نهر  اإىل  الو�سول  اأج��ل  من  اجلنوب 
ُفَنا مذكرات الرّحالة بق�سة  النيجر، ُتَعرِّ
�سافرا  اللذان  جون  و  الندر  االأخوين 
 31 يف  باداغري  يف  لينزال  النيجر  اإىل 
مار�ض 1830 يرافقهما مرتجم الأنهما مل 
يكونا يفهما اللغة االأفريكانية و زاروا 
عدة مناطق منها يو�سا و برا�سيا، اإال اأن 
�سوق  يف  ِبيَع  و  االأ�رض  يف  وقع  الندر 
الريطانيية  بع�ض  مب�ساعدة  و  العبيد 
الق�سة  الهرب،  من  متكينه  و  مت حتريره 
غوردن  النقيب  ق�سة  هي  اإثارة  االأكرث 

النغ .
اجلمعية  من  بطلب  النغ  رحلة  ب��داأت 
االإفريقية عندما راأت فيه حب االإقدام و 
املخاطرة و املغامرة، خا�سة و اأن النقيب 
مبهمة  كلف  اأن  و  �سبق  النغ  غ��وردن 
اجلي�ض  �سفوف  �سمن  �سرياليون  يف 
مع  �سالم  معاهدة  لعقد  الريطاين 
فطلبت   ،  1820 عام  االإفريقية  القبائل 
متبكتو  مبدينة  االإلتحاق  اجلمعية  منه 
اإىل رحلة كالبرتون  االإنظمام  اأجل  من 
للو�سول  لندن  النغ  غادر  ب�سوكوتو، 
اإىل طرابل�ض، لكنه يف منت�سف الطريق 
و  عليه  اعتدوا  و  "التوارق"  هاجمه 
�سلبوا اأمواله و قاموا بتعذيبه، ظنا منهم 
اأنه جا�سو�ض و تركوه و ان�رضفوا فقام 
باإ�سعافه،  باباين  ال�سيخ  يدعى  مرافقه 
يف  طيبة  �سمعة  االأخ��ري  لهذا  كانت  و 
من  قبيلة  اإىل  حمله  حيث  طرابل�ض 
اأ�سل عربي، كانت االأمرا�ض و االأوبئة 
متف�سية بن اأفراد هذه القبيلة فغادرها و 
وا�سل رحلته، اإىل اأن و�سل اإىل متبكتو، 
بالوباء،  اأ�سيب  اأنه  يعلم  النغ  يكن  مل 
اأعرا�ض  عليه  بدت  بالوباء  الإ�سابته  و 
املر�ض، فقام قائد القافلة بقتله حتى ال 
يتف�سى الوباء يف القافلة فيق�سي على 
التخل�ض  اإىل  عمل  لذلك  منها  العديد 
منه، و هكذا ظلت متبكتو جمهولة لدى 
االأوروبين اإىل اأن جاء مغامرون اأخرون 
كاييه  رونيه  الفرن�سي  املغامر  منهم  و 
املناطق  من  العديد  زار  منها  التي  و 
ال�سحراوية من طنجة و فا�ض مكنا�ض 
و الرباط باملغرب االأق�سى اإىل اجلنوب 

الغربي اجلزائري.

اأطباء و قادة ع�سكريون "رّحالة" ماتوا و قتلوا ب�سبب "الوباء"

فيتوفون  االأوبئة  و  االأمرا�ش  فري�سة  يقعون  الرحالة  جل  كان  ال�سحراء  عرب  للنقل  ل�سعوبة  و  االإفريقية،  بال�سحراء  االإ�ستك�سافية  الرحالت  ارتبطت 
و اآخرون يقتلون حتى ال تنتقل العدوى ، فقد متيزت حياة الرتحال باملغامرات، من اأجل اكت�ساف العامل و اأ�سرار احلكومات ، حيث �سبغت حياة بع�ش 
الرحالة بالتج�ّس�ش و نقل االأخبار، خا�سة و اأن بع�سهم كانوا جنودا اأو قادة ع�سكريون، فلكل مغامر ق�سته، اإال اأن ق�سة النقيب غوردن النغ مثرية، كانت 
مهمته عقد معاهدة �سالم مع قادة القبائل االإفريقية، ليجد نف�سه يف قب�سة التوارق قبل اأن يقتل ب�سبب الوباء، كان هذا خمت�سر من حياة الرّحالة و 
مغامراتهم يف اكت�ساف ال�سحراء االإفريقية يف تقرير اأعدته جمموعة من املوؤرخني ن�سره املركز الوطني للبحوث يف ع�سور ما قبل التاريخ اجلزائر بعنوان 

لليون�سكو. الوطنية  اللجنة  مع  القوافل" بالتعاون  "طريق 

 املٌتابع لل�ساأن الرتبوي: خريجه 
عبد الفتاح

-----------------------
التنفيذي  امل��ر���س��وم  الأح��ك��ام  •طبقا 
 1989 ج��وان   20 يف  امل��وؤرخ   89-94
الوطني  الديوان  اإن�ساء  ت�سّمن  والذي 
لالمتحانات وامل�سابقات ال �سيما  املادة 
14 منه  والتي حّددت وبدّقة مهام ٌمدير 
الديوان  ملدير  ٌيخ��ّول  ال  فاإّنه  الّديوان 
اقرتاح اآلية االإنتقال اإىل االأطوار التعليمة 
فا�سلة جناح  معّدل   و ال  حتديد  العليا 
املرت�سحن يف االمتحانات الر�سمية الأّن 
ذلك من �سالحية ال�سيد وزير الرتبية اأو 
نعتق�����د  ثم  ومن  ر�سميا   يفّو�سه  من 
التي  خارج �سالحيته  جاء  ت�رضيحه  اأّن 
 ، اإليه  امل�سار  التنفيذي  املر�سوم  حّددها 
اأ�سف  وبكل  الّت�رضيح  اأّن  اإىل  اإ�سافة 
الريبة  واأثار  اّلت�سوي�ض والبلبلة  زاد من 
املتتبعن  لدى  واال�ستغراب  احل��رية  و 
لل�ساأن الرتبوي و فئة كبرية من التالميذ 
مع  يت�س���ارب  واأّنه  ة  خا�سّ واأوليائهم  

ة  ٌن�سو�ض قانونية �سارّية املفعول خا�سّ
من  االأوىل  ال�ّسنة  يف  القبول  باإجراءات 
التعليم الثانوي  مل يتم تعديلها اأو اإلغائها 

اإىل حّد ال�ساعة واأهّمه���ا: 
 30 يف  امل���وؤرخ   149 رق��م  •املن�سور 
القبول  معّدل  حدد  والذي   2007 جوان 
الثانوي  الّتعليم  من  االأوىل  ال�ّسنة  يف 
�رضاحة  اأ�س���ار  والذي  والّتكنولوجي  
يف  تلقائيا  ٌيقبل  اأّن��ه  و�سوح   وبكل 
العام  ال��ث��ان��وي  التعليم  م��ن  ال�سنة 

والتكنولوجي :
�سهادة  على  على  ل  حت�سّ تلميذ  -كّل 

التعليم املتو�سط .
-اأّما بالّن�سبة للّتالميذ الذين مل ي�ستوفوا 
ال�سنوي  املعّدل  في�ساف  ال�رضط  هذا 
الّرابعة  ال�سنة  خالل  عليه  ل  املتح�سّ
�سهادة  امتحان  ٌمعّدل  اإىل  متو�سط 
معّدل  ح�ساب  يف  املتو�سط  التعليم 

القبول الذي يتم على الّنحو التايل :
 + ال�سنوي  )املعّدل   = القبول  •معّدل 
املتو�سط  التعليم  �سهادة  امتحان  معدل 

( على 2 .
على  ل  حت�سّ تلميذ  كل  انتقال  ويقّرر 
معّدل قبول ي�ساوي اأو يفوق 10 من 20 
الثانوي  التعليم  من  االأوىل  ال�سنة  اإىل 

والتكنولوجي .
ال�ّسديد  حر�سنا  من  وانطالقا  وعليه 
الرابعة  ال�سنة  تالميذ  م�سلحة  على 
بظروف  ميّرون  واأّنهم  ة  خا�سّ متو�سط  
جّراء  م�سطربة  نف�سية  وبحالة  �سعبة 
اإجراء  اإىل  والداعية  االأخ��رية  القرارات 
يف  املتو�سط  التعليم  �سهادة  امتحان 
ال�سيد  وندع���و  نهيب   �سبتمر   �سهر 

وزير الرتبية اإىل:
لو�سع  العاجل   الّتدخل  ���رضورة   •
حفية  ال�سّ الت�رضيحات  لفو�سى  حّد 
واالإعالمية خا�سة ما تعّلق باالمتحانات 
يف  الّت�رضيحات  وح�رض  الر�سمية  
وعر  يفّو�س��ه  من  اأو  الوزير  ال�سيد 

املواقع الّر�سمية للوزارة.
حفي  ال�سّ الّت�رضيح  •ا�ست��دراك 
به  اأدىل  ال��ذي  الوزير  لل�سيد  االأخ��ري  

بخ�سو�ض  الوطنّية  االإع��الم  لو�سائل 
قرارات اإعادة تنظيم اأعمال نهاية ال�سنة 
الدرا�سية اجلارية واالمتحانات املدر�سية 
اإىل  باالإ�س��ارة   ،2020 دورة  الوطنية 
مع����ّدل  وه��ي  اجل��دل  مثار  النقطة 
ثانوي  االأوىل  ال�سنة  اإىل  االإنتق�ال 
بالن�سبة لتالميذ ال�سنة الرابعة متو�سط  
والذي مل ٌي�رض اإليه يف الندوة ال�سحفية 
ماي   11 بتاريخ  املن�سور  البيان  وال يف 

2020 يف املوقع الر�سمي للوزارة .
القبول  ٌمعّدل  فعاَل  ٌخ�ّف�ض   ما  •اإذا 
مع��دل  اإىل  ثانوي  االأوىل  ال�سنة  اإىل 
ندعو   20 م��ن   9 يفوق  اأو  ي�ساوي 
ويتمم   يعدل  ق���رار  اإىل  الوزير  ال�سيد 
30 جوان  املوؤرخ يف   149 املن�سور رقم 
ميكن  ر�سمية  ن�رضة  اأو  بيان  2007 عر 
عر  عليها  االإّطالع  والتالميذ  لالأولياء 
ال�سبكة  على  الر�سمية  الوزارة  مواقع 
العنكبوتية )النت(  اأو الفي�ض بوك اأو اأي 

و�سيلة اإعالمية اأخرى .

ة ما تعّلق باالمتحانات  على الوزارة اأن ت�سع حّدا لفو�سى الّت�سريحات االإعالمية خا�سّ
الر�سمية والبت النهائي يف معدل القبول اإىل ال�سنة االأوىل ثانوي

كاأولياء للتالميذ ومتتّبعني لل�ّساأن الرتبوي تابعنا  وباهتمام ما جاء يف املقابلة التلفزيونية التي اأجراها ال�سّيد مدير الديوان الوطني لالمتحانات وامل�سابقات 
مع اإحدى القنوات االإخبارية اخلا�سة بخ�سو�ش االمتحانات الر�سمية و�سّجلنا با�ستعراب �سديد ت�سريحه حول اآلية االإنتقال اإىل الثانوية بالن�سبة لتالميذ 
ال�سنة الّرابعة ٌمتو�سط وكذا معّدل االإنتقال والذي جاء يف ت�سريحه اأّنه ٌخّفـــ�ش من معدل ي�ساوي اأو يفوق 10 اإىل معّدل ي�ساوي اأو يفوق 9 /20  ولعّله 

ومن باب الّتذكري والّتنويه االإ�سارة اإىل ما يلي :

قراءة علجية عي�ش



 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

جريدة التحرير يومية جزائرية وطنية إخبارية شاملة، 
شعارها:”حنن مع احلق وحيثما مال احلق ملنا معه”. تفخر هبويتها 

الوطنية والعربية، وتناضل من أجل القيم اإلنسانية والعدالة 
االجتماعية. غايتها املسامهة يف التنوير ، اإلصالح، البناء، 

التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير

من نحن ؟

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ص:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

1 -جريدة التحرير منرب حر، يشجع على الكتابة وحرية التعبري. 
2 - اجلريدة تؤمن بأن حرية التعبري حق إنساين طبيعي لكل األفراد، جيب محايتها بكل الضمانات الدستورية.

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

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

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

6 -وتؤمن بتحرير اإلعالم من كل أشكال السيطرة والرقابة، واالحتواء السياسي  واالقتصادي ، فحرية اإلعالم 
من حرية الوطن، وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

7 - اجلريدة - من وجهة نظرها- تؤمن بأن ضمانات حرية تداول املعلومات ونشرها هو حق جمتمعي. لذا 
تشجب الرقابة علي املعلومات وعرقلة وصوهلا للرأي العام. 

8 - وتؤكد- كإعالم- عدم استغالل الرسالة اإلعالمية يف املجامالت وتصفية احلسابات أو االبتزاز أو التشهري أو 
اإلساءة الشخصية أو املعنوية من خالل بتر أو تشويه احلقائق خلدمة غرض ما.وتؤكد على أن مجيع املستندات 

والوثائق واملواضيع اليت تصل اجلريدة ستحـاط بالسرية، كما أهنا  تصبح ملكا هلا، سواء نشرت أو مل تنشر. 
9 - التحرير تؤمن أن حرية اإلعالم تقتضى احترام تراث األمة الثقايف واحلضاري، وتقتضى الدفاع عن قيم 
أو  أو كراهية  أو تضليل  الدول والشعوب، دون حتريض  الدويل، بني  القانون  السالم، وقواعد  العدل ومفاهيم 

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

إنساين نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي

الإثنني 18 ماي 2020 م املوافق
لـ 25 رم�سان 1441 هـ - العــدد 2001 14ا�سهـار

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة السكن و العمران و المدينة
ديوان الترقية و التسيير العقاري ورقلة

الرقم التعريف الجبائي 099130019120629

إعالن عن تمديد آجالللمرة الثانية اليداع العروض التقنية والخدماتية 
والمالية الخاصة بالمسابقة الوطنية المحدودة في الهندسة المعمارية

 رقم 06 /2019/
من اجل دراسة ومتابعة اشغال انجاز مجمع متعددة الخدمات بسوق السبت 

سابقا، بلدية ورقلة - والية ورقلة

 2020/03/08 بتاريخ  عربية(  )لغة  “التحرير”  بجريدة  الصادر  لإلعالن  تبعا             

بنتائج االنتقاء  المتعلق  2020/03/08 و  بتاريخ  و بجريدة “Horizons” )لغة فرنسية( 
األولى للمسابقة الوطنية المحدودة للهندسة المعمارية رقم 2019/06 )من أجل دراسة و 
متابعة أشغال انجاز مجمع متعدد الخدمات بسوق السبت سابقا، بلدية ورقلة - والية ورقلة(، 
يعلن ديوان الترقية و التسيير العقاري بورقلة الكائن مقره بحي النصر- بامنديل، والية ورقلة 
التقني،  الثانية اليداع العروض )العرض  المنتقية عن تمديد آجال للمرة  الدراسات  لمكاتب 

عرض الخدمات و العرض المالي( ب ثالثون )30( يوم.
         تاريخ إيداع العروض )العرض التقني، عرض الخدمات و العرض المالی(: محدد 
بعد 45 + 30+30 يوم من الساعة 08:00 إلى الساعة 13:30 ابتداء من تاريخ أول يوم 
لصدور اإلعالن عن نتائج االنتقاء األولى للمسابقة الوطنية المحدودة للهندسة المعمارية رقم 

2019/06 في الصحف الوطنية أو في النشرة الرسمية.
يوم فتح العروض يكون في نفس يوم إيداع العروض على الساعة الثانية زواال )14سا00(.
إذا صادف هذا اليوم ) إيداع العروض و عملية فتح االظرفة( يوم عطلة أو يوم راحة قانوني 

يؤجل إلى يوم العمل الموالي في نفس الساعة.

  ANEP Nْ 2030000614      التحرير 2020/05/18 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الموارد المائية

مديرية الموارد المائية لوالية الوادي
حي 19 مارس بلدية الوادي

الهاتف 032.13.89.03 ، الفاكس 032.13.89.02
الرقم الجبائي: 099039019000626 .

إعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 
رقم: ................... /2020

عنوان العملية : إنجاز 03 خزانات ماء )الوادي 1500 م3 - حاسي خليفة 1500 م3 
البياضة 1000 م3

        تعلن مديرية الموارد المائية لوالية الوادي من إجراء طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا من أجل إنجاز:
تكملة انجاز خزان 1000 م3 بلدية البياضة.
الشروط الدنيا المؤهلة ) القدرات الدنيا( :

1 - المتحصلين على شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين نشاط رئيسي 34.404.3 الدرجة )04( فما فوق.
2 - المؤسسة قامت بإنجاز على األقل خالل 05 السنوات األخيرة من السنة الحالية على األقل خزان ماء مرتفع سعة 

1000 م3 فما فوق مسلم من أصحاب مشاريع صادرة عن إدارة عمومية .
3 - تقديم متوسط رقم أعمال للسنوات الثالث 2016 - 2017 - 2018 أكثر أو يساوي 30.000.000.00 دج

مالحظة : ال يسمح بالمشاركة في اطار تجمع مؤسسات .
على المؤسسات الراغبة في المشاركة في هذا اإلعالن سحب دفتر الشروط إبتداءا من تاريخ صدور أول إعالن في الجرائد 
اليومية الوطنية أو النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي BOMOP أو بوابة الصفقات العمومية على مستوى 

مديرية الموارد المائية لوالية الوادي ) أمانة رئيس مصلحة إدارة الوسائل( ،
و تطبيقا ألحكام المادة 67 من المرسوم الرئاسي رقم: 247/15 المؤرخ في: 2015/09/16 والمتضمن تنظيم الصفقات 

العمومية و تفويضات المرفق العام .
يجب أن تشتمل العروض على ملف الترشح ، و العرض التقني ، و العرض المالي .

1 : ملف المرشح :

تعيين الوثائقالرقم 
التصريح بالترشح مملوء وممضي عليه من طرف المتعهد01 
التصريح بالنزاهة ممضى ومؤشر عليه من طرف المتعهد02 
نسخة من القانون األساسي للشركات مع التعديالت إن وجدت03 
نسخة من الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح بإلزام المؤسسة إن وجدت04
نسخة من شهادة التاهيل و التصنيف المهنيين نشاط رئيسي 34.404.3 الدرجة )04( فما فوق.05 
نسخة من الحصائل المالية أو شهادة رقم األعمال للسنوات الثالث 2016 - 2017 - 062018 
نسخة من المراجع المهنية )نسخة من شهادات حسن إنجاز مشاريع صادرة عن اصحاب مشاريع(07 
الوسائل البشرية )كما هو محدد بالعرض التقني مبررة بوثائق اثبات المستخدمين صادرة عن الصندوق 08 

الوطني للضمان اإلجتماعي ، وشهادات النجاح التي تثبت ذالك(
الوسائل المادية )مبرر ببطاقات التسجيل صادرة عن مصالح المعنية أو وصل إيداع ساري المفعول وشهادة 09 

التأمين سارية المفعول بالنسبة للمركبات ومعدات األشغال العمومية التي تخضع للقواعد اإلدارية الخاضعة 
لحركة المرور، و مستخرج قائمة عتاد من سجل الجرد مؤشر عليها من طرف مصالح الضرائب في السنة 

الحالية بالنسبة للعتاد الذي ال يخضع للقواعد اإلدارية الخاضعة لحركة المرور(
2 : العرض التقني:

تعيين الوثائقالرقم 
التصريح باألكتتاب ممضي من طرف المتعهد01 
برنامج تنفيذ األشغال ممضي و مؤشر عليه من طرف المتعهد02 
دفتر الشروط المؤشر من المصلحة المتعاقدة يحتوي في آخر صفحته على العبارة “قرئ و قبل “ مكتوب، 03 

بخط اليد مملوء و ممضي من طرف المتعهد
3 : العرض المالي:

تعيين الوثائقالرقم 
رسالة التعهد ممضية من طرف المتعهد01 
جدول األسعار بالوحدة مؤشر و ممضي من طرف المتعهد.02 
التفصيل الكمي و التقديري مؤشر و ممضي من طرف المتعهد03 

 
       يجب أن تشتمل العروض على ملف الترشح و العرض التقني و العرض المالي ، يوضع ملف الترشح والعرض 
التقني والعرض المالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام يبين كل منها تسمية المؤسسة ومرجع طلب العروض 
وموضوعه وتتضمن عبارة “ملف الترشح أو “عرض تقني “أو “عرض مالي” حسب الحالة وتوضع هذه األظرفة 
في ظرف آخر مقفل بإحكام ومغفل ويحمل عبارة “ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقيم العروض، مديرية 
الموارد المائية لوالية الوادي الكان مقرها بحي 19 مارس بلدية الوادي - طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات 

دنيا النجاز :تكملة انجاز خزان 1000 م3 بلدية البياضة.
بلدية  19 مارس  الكائن مقرها بحي  الوادي  المائية لوالية  الموارد  - تودع جميع العروض على مستوى مديرية 
الوادي - حدد مدة تحضير العروض بـ )15( يوما إبتداءا من تاريخ صدور أول إعالن في الجرائد اليومية الوطنية 

أو النشرة الرسمية الصفقات المتعامل العمرمي/BOMOP أو بوابة الصفقات العمومية.
 حدد تاريخ و ساعة إيداع العروض في اليوم الموافق آلخر يوم من مدة تحضير العروض )15 يوما( من الساعة 

30 :08 صباحاً إلى الساعة 11:30 صباحا.
- إذا صادف يوم إيداع العروض يوم عطلة أو راحة قانونية . فإن مدة تحضير العروض و إيداعها تمدد إلى غاية 

يوم المعدل الموالي .
 حدد يوم فتح االظرفة في نفس اليوم الموافق آلخر يوم من مدة تحضير العروض في جلسة عامة بمقر مديرية 
الموارد المائية لوالية الوادي الكائن مقرها بحي 19 مارس بلدية الوادي على الساعة 14:30 مساءا، و تشمل 

عملية الفتح األظرفة التقنية و المالية و ملفات الترشح. 
المرسوم  من   71 المادة  ألحكام  طبقا  المحددة  و  إليها  الموكلة  المهام  بهذه  العروض  تقييم  و  الفتح  لجنة  وتقوم 
الرئاسي رقم: 247/15 المؤرخ في: 2015/09/16 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العالم 
. كما يبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم لمدة ثالثة )03( أشهر زائد مدة تحضير العروض و في حالة مؤسسة 

حائزة على الصفقة تمدد اآلجال بشهر إضافي طبقا للمادة 99 من المرسوم الرئاسي رقم: 247/15 .

  ANEP Nْ 2030000604      التحرير 2020/05/18 



الإثنني 18ماي 2020 م املوافق  لـ 25 رم�سان 1441 هـ - العــدد 2001

حدث وال حـرج
15

�ضــورة و تعليــق
حمالت 
االألب�سة 
تن�سط 

يف ال�سر 

ميكن  االأخ�سر  ال�ساي 
تقلق  م�سكلة  ينهي  اأن 

الن�ساء والرجال
ميكن اأن يكون ت�ساقط ال�سعر جزءا طبيعيا من حياتنا، 
ب�ساأنه. للقلق  داع  هناك  يكون  ال  االأحيان  بع�ش  ويف 
وميكننا اأن نفقد ما ي�سل اإىل 100 �سعرة على اأج�سادنا 
كل يوم، دون اأن نالحظ ذلك. ولكن ميكنك اإطالة عمر 
خ�سالت ال�سعر عن طريق �سرب ال�ساي االأخ�سر بانتظام. 
مب�سادات  غني  االأخ�سر  ال�ساي  اأن  العلماء  وزعــم 
االأك�سدة التي متنع بع�ش الهرمونات يف اجل�سم من بدء 
ت�ساقط ال�سعر املبكر.وُتعرف م�سادات االأك�سدة املحددة 
epigalloca - با�سم ال�سعر  ت�ساقط  من  حتمي   للتي 

 ..EGCG بـ  اخت�سارا  ويعرف   ،echin gallate
املبكرة  املراحل   EGCG االأك�سدة  م�سادات  ومتدد 
التغذية  خلبري  وفقا  لل�سعر،  الطبيعي  النمو  دورة  من 
ال�ساي  �سرب  عدم  تف�سل  كنت  جانادوتري.واإذا  اأدا 
التي  املو�سعية  الكرميات  على  العثور  ميكنك  االأخ�سر، 
التغذية:  اخت�سا�سي  .وقــال   EGCG على  حتتوي 
"ب�سبب حمتواه الغني مب�سادات االأك�سدة، يتم ا�ستخدام 

الـــ�ـــســـاي االأخــ�ــســر 
ــه  ــات ــس ــ� ــل ــخ ــت ــس ــ� وم
مثل  اأخرى،  الأغرا�ش 
ال�سعر  ت�ساقط  منع 

وحت�سني �سحته".

�مر�أة تقود ع�صابة 
�صرقت  �أكرث من 

73 �ألف قفاز طبي 
ببلعبا�س 

متكنت قوات ال�رضطة باأمن والية �سيدي بلعبا�ض من 
توقيف �سخ�سن تورطا يف حتويل اأكرث من 73 األف 
قفاز طبي معقم  اإىل وجهة اأخرى بدل اأن توجه نحو 
القادر  عبد  اجلامعي  بامل�ست�سفى  املركزية  ال�سيدلية 
بعد  العملية  جاءت  ،حيث  بلعبا�ض  ب�سيدي  ح�ساين 
امن  عنا�رض  طرف  من  موؤكدة  معلومات  ا�ستغالل 
والية �سيدي بلعبا�ض عن وجود �سخ�سن بينهما امراأة 
اإىل  الطبية  القفزات  من  الكمية  هذه  حتويل  ب�سدد 
وجهة اأخرى ليتم توقيفهما يف حالة تلب�ض بعد مراقبة 
دقيقة لتحركاتهما حيثيات الق�سية تعود اإىل ا�ستغالل 
قوات ال�رضطة بفرقة البحث والتدخل ملعلومات مفادها 
اإثر ذلك مت و�سع خطة حمكمة  حترك  الع�سابة على 
متكن  حيث   ، حتركاتهما  تر�سد  بعد  بهما  لالإطاحة 
اأفراد ال�رضطة من اإلقاء القب�ض عليهما يف حالة تلب�ض 
حاملن 73 األف قفاز طبي على منت �سيارتن االأوىل 
نفعية والثانية �سياحية ،بعد اأن قاما بتحويل املواد اإىل 
،اإذ  ال�سيدالنية   املواد  لبيع  حمل  نحو  اأخرى  وجهة 
اأمام اجلهات الق�سائية  ،يذكران  من املرتقب تقدميهما 
م�سالح امن والية �سيدي بلعبا�ض كانت خالل بداية 
ظهور فريو�ض كرونا قد حجزت كمية مماثلة م�رضوقة 
قفاز  اآالف   03 من  باأزيد  تقدر  الطبية  القفازات  من 

تورط يف الق�سية عون اأمن و�سقيقه .

تعرف منذ مدة حتلية الفلون 
خ�سو�سا منها حتلية الفلون 

بال�سكوالطة غيابا وانعداما كليا 
على م�ستوى املحالت التجارية 
بخن�سلة، مما جعل ربات البيوت 

تلجاأ اإىل و�سفات اأخرى و�سناعة 
حتليات م�سابهة معو�سة بذلك 
انعدام هذه املادة التي اأ�سبحت 

حمل بحث امل�ستهلك جراء 
انعدامها وان وجدت اأو عرث عليها 

يف بع�ض املحالت فان �سعرها 
ي�سل اإىل 40 دينارا ورمبا اأكرث، 

فيما تبقى اأ�سباب غياب وانعدام 
هذه التحلية خالل هذا ال�سهر 

جمهولة.  

مواطنون يت�ساءلون: 

اأين حتلية 
"الفلون" ؟

اأب يده�ش ابنه ببلدية
 املعاريف بامل�سيلة 

�ساعة  ن�سف  بحوايل  االإفطار  قبل  اأم�ش  م�ساء  وقع 
لطفل  �سيارة  واملتمثل يف ده�ش  حادث مرور مميت 
طريق  عن  والده  طرف  من  �سنتني  العمر  من  يبلغ 
اجلثث  حفظ  م�سلحة  اإيل  نقله  مت  حيث   ، اخلطاأ 
االأمن  م�سالح  فتحت  فيما  الزهراوي  مب�ست�سفي 
وخا�سة  �سكان  لها  اهتز  التي  احلادثة  يف  حتقيقا 

عائلة ال�سحية. 

�سدرت ال�سن كمية كبرية من االإمدادات ملكافحة فريو�ض كورونا منذ الفاحت من 
مار�ض املن�رضم، من بينها 50.9 مليار قناع طبي لدعم احلرب �سد املر�ض العاملي.

واأفادت وكالة االأنباء ال�سينية، عن االإدارة العامة للجمارك ال�سينية، اأنه “مت ت�سدير 
216 مليون بدلة واقية و81.3 مليون نظارة واقية و26.43 مليون جهاز لقيا�ض 

احلرارة باالأ�سعة حتت احلمراء و1.04 مليار زوج من القفازات اجلراحية واأنابيب اختبار 
جهاز تنف�ض �سناعي خالل نف�ض للمر�ض تكفي ل�162 مليون �سخ�ض و72700 

الفرتة”.واأكد امل�سدر ذاته، اأن 
ال�سن �ستوا�سل تعزيز ال�سيطرة 

على جودة ال�سادرات اخلا�سة 
باإمدادات الوقاية من املر�ض 

وال�سيطرة عليه وتكثيف مالحقة 
ال�سلوكيات غري القانونية ل�سمان 

ت�سدير منتظم ملواد مكافحة 
املر�ض.

�ل�ضني ُت�ضدر �أزيد من 50 مليار 
قناع طبي



تعاون بني 4 وزارات لتطوير برنامج املزرعة 
الذكية باجلنوب

 اإ�سراك وزارة الطاقة لإح�ساء الأرا�سي ال�سحراوية وتزويدها بالكهرباء

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

ـــال عــومــاري خـــالل نــ�ــســاط حــول  وق
ــدام الــطــاقــات املــتــجــددة يف  ــخ ــت ــس ا�
واله�ساب  اجلنوب  يف  الفالحة  تطوير 
عمل  ــوج  ف ا�ستحداث  مت  اإنـــه  العليا 
دمج  ــار  اإط يف  والطاقة  الفالحة  بني 
الطاقات  ا�ستخدام  اأجل  من  القطاعني 
الفالحي،  الن�ساط  لتطوير  النظيفة 
ــن ا�ــســتــرياد  والــتــخــلــ�ــص تــدريــجــيــا م
اإمكانيات  با�ستغالل  الغذائية  املنتجات 
عوماري  ال�سحراوية.ودعا  الفالحة 
اإ�سرتاتيجية  و�سع  اإىل  لقائه،  خالل 
بناءة،  طريق  وخطة  املعامل  وا�سحة 
الغذائي  الأمن  حتقيق  �سمان  اأجل  من 
اليكولوجي،  اجلانب  على  احلفاظ  مع 
ــرة لــتــاأمــني الــغــذاء  ــاط عــلــى اإتــبــاع ق
قال  جهته  القــتــ�ــســاد.مــن  وحمـــرك 
مت  اإنــه  عرقاب،  حممد  الطاقة  وزيــر 
باله�ساب  الفالحية  املناطق  تــزويــد 
كهربائية  مبحطات  واجلنوب،  العليا 
لتغطية  ــاواط،  ــغ ــي م األـــف   15 بــقــوة 
خمطط  اإطــار  يف  الفالحية،  امل�ساحات 
املتجددة  الطاقات  ل�ستخدام  احلكومة 

ــرة  ــارت وزي ــس يف الــفــالحــة.يف حــني اأ�
مت  اأنه  اإىل  حراث،  بن  ن�سرية  البيئة، 

 2030 اأفــاق  ميغاواط   1000 تخ�سي�ص 
ا�ست�سالح  اإطــار  يف  املعزولة  للمناطق 

الأرا�سي الفالحية.
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�سنة  65 اأعمارهم  تفوق  وفاة   548 جمموع  من  باملائة   67

�سفاء 3507 م�سابني من كورونا و7019 حالة موؤكدة

 يف حال فتح اأوروبا ف�ساءها اجلوي اأمام ال�سركة اجلزائرية

ترجيح عودة الرحاالت اجلوية يف الن�سف الثاين من جوان  

عالج يق�سي على كورونا يف 4 اأيام !

توقيف 27 متهما مبحوث عنهم ق�سائيا بتب�سة

منظمة ال�سحة العاملية حتذر:

ر�ش ال�سوارع باملطهرات 
ال يق�سي على كورونا

توقيف مدير م�ست�سفى 
راأ�ش الواد بربج 

بوعريريج عن العمل

اإحباط حماولة هجرة 
غري �سرعية ب�سواحل 

الغزوات

�سبط 31.3 كلغ من 
الكيف بعني متو�سنت 

وتلم�سان

ر�سد  للجنة  الر�سمي  الناطق  اأعــلــن 
الدكتور  ــا،  ــورون ك فــريو�ــص  ومتابعة 
الـ24  خـــالل  ت�سجيل  فــــورار  جــمــال 
حالة   198 اجلزائر  يف  املا�سية  �ساعة 
و98  كورونا  بفريو�ص  موؤكدة  اإ�سابة 
وفيات   )6( و�ست  لل�سفاء  متاثلت  حالة 

جديدة.
اللقاء  خالل  ــورار،  ف الدكتور  واأو�سح 
لتطور  املخ�س�ص  الــيــومــي  ــي  ــالم الإع
الو�سعية الوبائية لفريو�ص كوفيد19-، 
املوؤكدة  لالإ�سابات  الجمايل  العدد  ان 
بلغ  فــيــمــا  ــة،  ــال ح  7019 اإىل  ــع  ــف ارت

احلــالت  وعــدد   548 الوفيات  اإجمايل 
 98 3507 من بينها  التي متاثلت لل�سفاء 

خالل ال24 �ساعة املا�سية.
ــاإن  ف الــعــمــريــة،  لــلــفــئــات  وبالن�سبة 
25 و60 �سنة  البالغني ما بني  الأ�سخا�ص 
جمموع  مــن  باملائة   57 ن�سبة  ميثلون 
حالت الإ�سابة بفريو�ص كورونا، فيما 
العمر  مــن  البالغني  الأ�سخا�ص  ميثل 
من  باملئة   67 ن�سبة  فوق  فما  �سنة   65

جمموع حالت الوفيات.
تهاون  ت�سجيل  فــورار  الدكتور  واأكــد 
الكرمي  رم�سان  �سهر  خــالل  املواطنني 

التباعد  م�سافة  ـــرتام  اح تطبيق  يف 
م�سددا  الأ�سا�سية  الوقائية  والتدابري 
املواطنني  جميع  اىل  دعوته  باملنا�سبة 
ال�سحية  بالتحديات  دراية  على  للبقاء 
كونها  الوقائية  بالن�سائح  والمتثال 
لحتواء  احلالية  الوحيدة  ال�ستجابة 

هذا الوباء.
وباملنا�سبة ك�سف وزير ال�سحة و ال�سكان 
و اإ�سالح امل�ست�سفيات، عبد الرحمن بن 
 19 ت�سجيل  مت  باأنه  تب�سة  من  بوزيد 
يف  كورونا  فريو�ص  ب�سبب  وفــاة  حالة 
�سفوف الطواقم الطبية و�سبه الطبية 

منذ بداية اجلائحة باجلزائر.
للم�سلحة  زيارته  لدى  الوزير  ثمن  و 
بفريو�ص  بامل�سابني  للتكفل  املرجعية 
العمومية  املوؤ�س�سة  م�ستوى  على  كورونا 
ال�ــســتــ�ــســفــائــيــة، بــوقــرة بــولــعــرا�ــص 
من  املبذولة  اجلهود  بكارية،  ببلدية 
للت�سدي  البي�ساء  املاآزر  اأ�سحاب  طرف 
للجائحة، م�سددا باملنا�سبة على �سرورة 
اجلمهورية  رئي�ص  بتعليمات  التقيد 
تلك  منها  ل�سيما  تــبــون  املجيد  عبد 

املتعلقة بالتكفل بالن�ساء احلوامل.
لوؤي ي

امل�ستقلة  ــة  ــاب ــق ــن ال ــص  ــ� ــي رئ كــ�ــســف 
ــص يف  ــ� لــلــطــيــاريــن، كـــرمي �ــســغــوان اأم
فرتة  متديد  اأن  �سحفية  ت�سريحات 
ــــري حـــال دون  ــر الــ�ــســحــي الأخ ــج احل
كان  الــذي  اجلوية  الرحالت  ا�ستئناف 
املقبل. جــوان  �سهر  بداية  مع  مرتقبا 
لـــول متديد  ـــه  اأن ــوان،  ــغ ــس � ـــح،  ـــس واأو�
ملا  ال�سحي  احلــجــر  لــفــرتة  احلــكــومــة 
اجلوية  الرحالت  عــودة  موعد  تاأجل 

اأعربوا عن  ال�سركة  ل�سيما وان طياري 
بداية  العمل  ل�ستئناف  ا�ستعدادهم 
املتحدث  املقبل.واأ�ساف  جوان  �سهر  من 
اإىل  اأجلت  اجلوية  الرحالت  عــودة  اأن 
الن�سف الثاين من �سهر جوان وهذا يف يف 
حال ما اإذا قامت دول الحتاد الأوروبي 
�سركة  اأمــــام  ـــوي  اجل فــ�ــســاءهــا  بفتح 
اخلــطــوط اجلــويــة اجلــزائــريــة.ودعــا، 
للطيارين،  امل�ستقلة  النقابة  رئي�ص 

على  العتماد  اإىل  ال�سركة  م�سوؤويل 
على  الرتكيز  مع  اأخرى  دولية  وجهات 
تلك التي ل ت�سرتط التاأ�سرية لزوارها 
ال�سياحية  والــوكــالت  ــر،  ــزائ اجل مــن 
يف  ال�سياحة  انعا�ص  يف  الإ�ــســهــام  اإىل 
اجلــزائــر مــن خــالل ربــط عــالقــات مع 
عالقات  تربطها  التي  البلدان  �سياح 
ال�سني. غرار  اجلزائر،على  مع  جيدة 
املتحدث  نف�ص  ا�ستبعد  اأخرى  جهة  من 

رفع ت�سعرية تذاكر اجلوية اجلزائرية 
يف  خ�سارته  مت  ما  ا�ستدراك  بغر�ص 
مو�سحا  الراهنة،  ال�سحية  الزمة  ظل 
الو�سعية  مــراعــاة  ال�سركة  على  ــه  ان
مــدة  طيلة  زبــائــنــهــا  يعاي�سها  ــي  ــت ال
تعدت  والتي  املفرو�سة  ال�سحي  احلجر 
جائحة  ب�سبب  الآن  حد  اإىل  ال�سهرين 
اجلزائر  يف  انت�سرت  التي  "كورونا" 

والعامل ككل.                                       لوؤي.ي

اأدويــــــة يف وليـــة  متــكــنــت �ــســركــة 
حتقيق  من  الأمريكية،  كاليفورنيا 
ـــال الــبــحــوث  ــــرتاق كــبــري يف جم اخ
العالجية املتعلقة بفريو�ص "كورونا" 
عالج  ب�ساأن  الأمــل  من  موجة  وبثت 
�ستتمكن  للفريو�ص  وفعال  حقيقي 
ل�سبكة  وفــقــا  قــريــبــا،  طــرحــه  ــن  م
وقالت  الأمريكية.  نيوز"  "فوك�ص 

ال�سبكة الأمريكية اإن �سركة الأدوية 
خارقا  عالجا  اكت�سفت  اأنها  زعمت 
ميكن اأن يق�سي على فريو�ص كورونا 

امل�ستجد خالل اأربع اأيام فقط.
ي�سكل  الــعــالج  ــذا  ه اأن  اإىل  م�سرية 
ــريا ومــهــمــا يف جمــال  ــب اخـــرتاقـــا ك
مكافحة الفريو�ص الذي اأ�ساب ماليني 
الآلف  مئات  بوفاة  وت�سبب  الب�سر 

العام  بداية  ظهوره  منذ  العامل  حول 
احلايل وانت�ساره ب�سورة �سريعة جداً 

ليتحول اإىل جائحة عاملية. 
ال�سركة  اأن  نيوز"  "فوك�ص  واأو�سحت 
كاليفورنيا  وليـــة  مــن  تتخذ  الــتــي 
تفا�سيل  عن  قريبا  �ستعلن  لها  مقرا 
الكــتــ�ــســاف الــطــبــي الــكــبــري الــذي 
اأج�سام  عن  عبارة  وهو  له،  تو�سلت 

ــل ا�ــســم  ــم ــص وحت ــريو� ــف ــل ــادة ل ــس ــ� م
"تثبيط  �ساأنها  ومــن   ،)STI-1499(
الفريو�ص بن�سبة 100 %" م�سرية اإىل 
اإىل  ي�سل  ما  اإنتاج  ميكنها  ال�سركة  اأن 
200 األف جرعة من اجل�سم امل�ساد يف 

ال�سهر.
لوؤي.ي

ــان خــلــيــة الإعـــــالم لــالأمــن  ــي كــ�ــســف ب
دائرة  اأمن  م�سلحة  اأن  بتب�سة  الولئي 
نهاية  متكنت  تب�سة،  بولية  ال�سريعة 
�سابا   27 توقيف  من  املا�سي  الأ�سبوع 
لدى  عنه  ومبحوث  ق�سائيا  م�سبوقا 
�سرطية  عمليات  اأثناء  وهذا  العدالة، 
متفرقة.وا�ستنادا لبيان خلية الت�سال 

تورطوا  املوقوفني،  فاإن  الولية،  باأمن 
خمتلفة،  ــة  ــي ــرام اإج ق�سايا  عـــدة  يف 
اخل�سوع  ورف�ص  المتثال  عدم  �سملت 
لتحقيقات املتعلقة بال�سخ�ص واملركبة، 
العمومية،  ــوة  ــق ال رجـــال  ــة  ــاوم ــق وم
الق�سائية  ال�سبطية  مــهــام  وعرقلة 
احل�سول  اإىل  بالإ�سافة  والع�سيان، 

البيع  ق�سد  العقلية  للموؤثرات  وال�سراء 
�سالح  وحمل  �سرعية  غــري  بطريقة 
مربر  دون  ال�ساد�ص  ال�سنف  من  اأبي�ص 
على  بناء  العمليات  �ــســرعــي.وجــاءت 
امليدانية  اخلــرجــات  خمتلف  تكثيف 
بعد  خا�سة  الخت�سا�ص،  قــطــاع  يف 
تطبيق  مع  يتزامن  الذي  الإفطار  وقت 

اجلزئي،  باحلجر  املتعلقة  ــرارات  ــق ال
ليتم بعد التاأكد من تورط امل�ستبه فيهم 
جزائية  ملفات  اإعــداد  الق�سايا  هذه  يف 
حولها وتقدميهم اأمام حمكمة ال�سريعة 
التي اأ�سدرت يف حقهم اأحكاما متفاوتة 

بني احلب�ص والرقابة الق�سائية.
�سو�سة حممد الزين 

ال�سحة  مــنــظــمــة  ــــذرت  ح
اأحــــــدث  يف  ـــة  ـــي ـــامل ـــع ال

ر�ص  اأن  مــن  تو�سياتها 
ال�سوارع  يف  املــطــهــرات 
فريو�ص  على  يق�سي  ل 
على  ينطوي  بل  كورونا 

خماطر �سحّية. وبح�سب 
ـــة عـــــن مــنــظــمــة  ـــق ـــي وث

املــواد  هــذه  ر�ــص  ــاإن  ف يف ال�سحة، 
والأ�ــســواق  الطرق  غــرار  على  املفتوحة  الف�ساءات 
يفقد  املطّهر  لأن  الفريو�ص  لقتل  به  مو�سى  غري 
"حتى يف غياب  تاأثريه بالأو�ساخ والركام. واأ�سافت: 
املواد  اأن يغطي ر�ّص  املرجح  الع�سوية، من غري  املواد 
الكيميائية ب�سكل منا�سب كّل الأ�سطح لفرتة ت�سمح 
بالق�ساء على م�سّببات الأمرا�ص". كما اأكدت ال�سحة 
العاملية اأن ال�سوارع والأر�سفة لي�ست خزانات لعدوى 
�سارا  يكون  قد  املطهرات  ر�ص  اأن  م�سيفة  كورونا، 
اأن ر�ّص  اأي�سا على  الوثيقة  الإن�سان. و�سددت  ب�سحة 
الأفراد باملطهرات "غري مو�سى به حتت اأي ظرف"، اإذ 
اأهلية  من  يقّلل  ول  ونف�سيا  ج�سديا  م�سرا  يكون  "قد 
ر�ّص  اأن  اإىل  واأ�سارت  الفريو�ص".  ن�سر  على  امل�ساب 
الكلور اأو مواد كيميائية �سامة اأخرى على الب�سر ميكن 
اأن يت�سبب بالتهابات جلدية اأو يف العينني. وحّذرت 
الأماكن  امل�ستمر لالأ�سطح يف  الر�ّص  اأي�سا من  املنظمة 
املغلقة، م�ست�سهدة بدرا�سة بّينت اأن ذلك لي�ص فعال 
"يف  وتابعت:  مبا�سرة.  ر�ّسها  يتّم  التي  املناطق  يف  اإّل 
حال ا�ستعمال املطهرات، يجب اأن يتم ذلك عرب نقع 
لفريو�ص  وميكن  باملطهر".  مم�سحة  اأو  قما�ص  قطعة 
كورونا امل�ستجد اأن يلت�سق بالأ�سطح، لكن ل معلومات 
على  قادرا  فيها  يبقى  التي  الفرتة  عن  حاليا  دقيقة 

النت�سار.
على  البقاء  الفريو�ص  باإمكان  اأن  درا�سات  واأظهرت 
عدة اأنواع من الأ�سطح لأيام، لكن هذه الفرتة تبقى 
نظرّية لأنه مت حتديدها يف ظروف خمربية ويجب 

بحذر". "تف�سريها 
لوؤي.ي

امل�ست�سفيات،  واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزير  اأ�سدر 
عبد الرحمن بن بوزيد، اأم�ص الأحد، قرارا بتوقيف 
بوعريريج.  بــوليــة  الـــواد  راأ�ـــص  م�ست�سفى  مدير 
اخلا�ص  التحقيق  نتائج  على  بناء  القرار  هذا  وجاء 
قام  الــذي  بودي�سة،  وفــاء  الطبيبة  وفــاة  بحيثيات 
اإ�سالح  و  ال�سكان  و  ال�سحة  لــوزارة  العام  املفت�ص  به 

امل�ست�سفيات بتكليف من الوزير بن بوزيد.
يوم  احلياة  فارقت  قد  بودي�سة  وفاء  فاإن  لالإ�سارة، 
امل�ستجد  كــورونــا  بفريو�ص  اإ�سابتها  اإثــر  اجلمعة 
راأ�ص  مب�ست�سفى  عامة  كطبيبة  مهامها  تاأدية  اأثناء 
الوادي بولية برج بوعريريج و ذلك بعد مكوثها يف 

م�ست�سفى عني الكبرية ملدة اأ�سبوع.
لوؤي .ي

اأحبط حر�ص ال�سواحل، حماولة هجرة غري �سرعية 
ال�سنع  تقليدي  قــارب  منت  على  كانوا  �سخ�سا   16 لـ 
بيان  ح�سب  الثانية،  الع�سكرية  بالناحية  بالغزوات، 

لوزارة الدفاع الوطني، اأم�ص الأحد.
ق/و

الكيف  من  كيلوغرام   31،3 ال�سواحل  حرا�ص  �سبط 
بالناحية  وتلم�سان،  متو�سنت  عني  من  بكل  املعالج 
الــدفــاع  لـــوزارة  بــيــان  ح�سب  الثانية،  الع�سكرية 

الوطني،اأم�ص  الأحد.
ق/و

ك�سف وزير الفالحة، �سريف عوماري، عن م�ساركة اأربعة وزراء يف برنامج املزرعة الذكية على غرار اإ�سراك 
وزارة الطاقة لإح�ساء الأرا�سي وتزويدها بالكهرباء.


