
وفيات" و7  �إ�صابة   182" �لوفيات  باأعد�د  و��صتقر�ر  �لتعايف  حاالت  يف  • �رتفاع 

غيــاب مراكــز الك�شـف بالأ�شعـة يـــ�ؤرق 
امل�شابيــن بال�شرطــان باأق�شـى اجلنــ�ب

بن بوزيد مطلوب لتفكيك �صفرة و�قع �ل�صحة

06

املعانقـــــة خالل العيــــد قــد تـــــ�ؤدي اإىل ال�فـــــاة بك�رونــا

نقابة الق�شاة تدع� لعدم ا�شتئناف اجلل�شات واللتزام ب�قف العمل الق�شائي

وزير �ل�صوؤون �لدينية يبدد �آمال �إعادة فتح �مل�صاجـــــد قريبا ويحـــــذر:

قالت �إن متديد �حلجر ي�صري على كل �لقطاعات 
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باحلجر �ملتاأثرة  �ملهنية  �لفئات  �إىل  وجهت  منها  مليار   20
15 دج   2002   •  �لثمـــــن  •  �لعــــدد   �لثامنــــة    : www.altahrironline.com• �لثالثاء  19 مـــاي 2020 م �ملو�فــق لـ  26 رم�صان  1441 هـ     •  �ل�صنة  �الإلكرتوين  • �ملوقـع 

 فتح اأو غلـــق 
الأج�اء "قرار 

�شيادي"

مكافحة "ك�رونا" تكلف اخلزينة العم�مية 70 مليار دينار
16

 ��صتئناف �جلوية �جلز�ئرية لرحالتها �إ�صاعة، 
رئا�صة �جلمهورية تو�صح:

قد تف�شح ما تكتمت عليه ال�شني

درا�شة جديدة تفجر مفاجاأة 
ح�ل لغز من�شاأ ك�رونا  

يتم�شك�ن بن�شاطهم رغم الظروف ال�شعبة

البدو الرحــــــل 
يك�شرون م�شقة ال�ش�م 

بب�شاطة العيـــ�ش

ال�ش�ؤون الدينيــــة 
والأوقاف ت�شرع يف 
تعقيـم 466 م�شجدا

انطــــــالق اأ�شغال 
�شيانة البئر اللبياين 

بعني ال�شحــــراء 

حجز مـــــ�اد غذائية 
منتهية ال�شالحيــــة 

بال�ليـــــــــة

ورقلة

تقرت

�أدر�ر

�ص 06

�ص 06

�ص 06

�ص 05

دعـــ�ات لإخ�شــاع 
املمتلكــــات ال�شخ�شية 

لل�شريبـــــــة

خبري �قت�صادي �أكد �أن �ل�صريبة على �لرثوة 
من �صاأنها توجيه �الأمو�ل لال�صتثمار

16

المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد يقطع الشك باليقين:

• عجز مايل كبري دفع اإىل ال�شماح بتمديد �شن التقاعد اإىل 65 �شنة

ل ع�دة اإىل التقاعد امل�شبق
03
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�لو�دي
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02�حلدث

الأ�شنتي� تطالب الرئي�ش تب�ن باإلغاء امتحان �شهادة املت��شط

حممد علي 
-----------------

واأكدت الأ�سنتيو يف بيان لها 
امتحان  اإج��راء  تاأخري  قرار  اأن 
اإىل  املتو�سط  التعليم  �سهادة 
ال��ث��اين م��ن �سهر  الأ���س��ب��وع 
حم�سوب  غري  ق��رار  �سبتمرب 
نف�سية،  لأ�سباب  العواقب 
ل  ق��د  وتقنية  بيداغوجية 

يختلف حولها اثنان.
وترى ذات النقابة من الناحية 
ابتعاد  فرتة  طول  اأن  النف�سية 
املراجعة  اأج��واء  عن  التلميذ 
المتحانات  واأج��واء  واحلفظ 

اأ�سهر متوا�سلة  ملا يناهز �ستة 
م�سبوقة  غري  و�سعية  تعد 
عند  وا�سح  ارتباك  عنها  نتج 
م�ساعف  وخ��وف  التالميذ، 
قد  اأوليائهم  ول��دى  لديهم 
للر�سوب.ومن  بهم  ي���وؤدي  
�سددت  البيداغوجية  الناحية 
ال�سعب  من  اأن��ه  الأ�سنتيو 
يف  الربامج  �سري  وترية  ر�سد 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  جميع 
وهذا  الوطني،  امل�ستوى  على 
الق�سور يجعل بناء امتحانات 
اخليال  من  ���رب  ال�سهادة 
وجمازفة قد ت�سّيع حق بع�ض 

من  غريهم  عن  دونا  التالميذ 
زمالئهم.واأو�سح امل�سدر ذاته 
اأنه  �سحيا ومع ارتفاع درجات 
ولي��ات  يف  خا�سة  احل���رارة 
حمتمل،  غري  اأمر  يعد  اجلنوب 
غري  امتحان  اإج��راء  اأجل  ومن 
خا�سة  كالبكالوريا  م�سريي 
ال��ق��رار  ب���اأن  طمئنتهم  بعد 
التالميذ.اأما  ل�سالح  �سيكون 
فاعتربت  التقنية  الناحية  من 
املو�سم  بدء  ا�ستحالة   النقابة 
اأكتوبر  �سهر  يف  الدرا�سي 
قبل،  من  له  كان خمطط  كما 
الكثري  انهماك  هو  وال�سبب 

يف  املتو�سطات  مديري  من 
اأطوار  خمتلف  على  الإ�راف 
اإج��راء  وبعد(  وخ��الل،  )قبل، 
يتبعها  )وم��ا  البيام  �سهادة 
)بيام  وت�سحيح  جتميع  من 

قوائم  اإع��داد  ثم  بكالوريا(   +
ال��ن��اج��ح��ن والإع�����الن عن 
تاأتي  الأخ���ري  ويف  النتائج، 

مرحلة الطعون

بالإ�شافة اإىل تخفي�ش معدل النتقال اإىل 09

دعت النقابة ال�طنية لعمال الرتبية، رئي�ش اجلمه�رية عبد املجيد تب�ن، للتدخل من اأجل اإلغاء �شهادة التعليم املت��شط ع��ش تاأجيلها ل�شهر 
�شبتمرب املقبل، واأن يتّم ح�شاب معدل الف�شلني املن�شرمني مع تخفي�شه اإىل 09 لالنتقال اإىل الط�ر الثان�ي.

قرار مينع دخ�ل 
ال�ش�اطئ

اأ�سدر وايل عن تيمو�سنت قرارا 
يق�سي مبنع دخول املواطنن اإىل 

ال�سواطئ املتواجدة باإقليم الولية.
وبرر الوايل قراره بعدم احرتام التدابري 

الوقائية ملكافحة فريو�ض كورونا 
والإخالل بقواعد التباعد الجتماعي ما 
من �ساأنه اأن يبطل النتائج املحققة على 

ال�سعيدين ال�سحي والوبائي.
وت�سمن قرار الوايل حتذيرا للمخالفن 

من خالل معاقبة الوافدين على 
ال�سواطئ طبقا للتنظيم املعمول 

به.و�سهد الأ�سبوع املا�سي توجه 
جلزائرين يف عدة مدن �ساحلية نحو 

ال�سواطئ مع ارتفاع درجات احلرارة، 
وهو ما خلف تخوفات من اأن تتحول 
اإىل بوؤر جديدة لنت�سار وباء فريو�ض 

كورونا.وجتدر الإ�سارة اأن احلكومة 
قررت متديد العمل باإجراءات احلجر 

املنزيل للمرة الرابعة اإىل غاية 31 ماي 
اجلاري يف اإطار الإجراءات والتدابري 
املتخذة ملواجهة وباء فريو�ض كورونا.

ق/و

الأخرية �شاعة   24 خالل  بك�رونا  وفيات  و7  اإ�شابة   182

ت�شجيل 47 حادث 
مرور باملناطق 

احل�شرية خالل 
نهاية الأ�شب�ع

املا�سي  الأ���س��ب��وع  نهاية  عرفت 
على  م��روري��ا  ح��ادث��ا   47 ت�سجيل 
اأ�سفرت  احل�رية،  املناطق  م�ستوى 
 55 اإ�سابة  و  �سخ�سن  وف��اة  عن 
به،  اأفادت  ما  ح�سب  بجروح،  اآخرين 
يف  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 

بيان لها.
املخت�سة  امل�سالح  و ت�سري معطيات 
هذه  �سبب  اأن  اإىل  الوطني  لالأمن 
احلوادث التي وقعت ما بن 15 و 16 
الأوىل  بالدرجة  يعود  اجلاري،  مايو 

اإىل العن�ر الب�ري.
ويف هذا الإطار، جتدد املديرية العامة 
مل�ستعملي  دعوتها  الوطني  لالأمن 
احليطة  توخي  اإىل  العام  الطريق 
اأثناء ال�سياقة، واحرتام قانون  واحلذر 
ت�رف  حت��ت  ت�سع  كما  امل���رور، 
املواطنن الرقم الأخ�ر 1548 وخط 
البالغات24  لتلقي   ،17 النجدة 

�سا/24 �سا.
ق/و

ارتفاع يف حالت التعايف وا�شتقرار باأعداد 
امل�شابني وال�فيات

للجنة ر�سد  الر�سمي  الناطق  اأعلن 
الدكتور  كورونا،  فريو�ض  ومتابعة 
ال�24  خالل  ت�سجيل  فورار  جمال 
اإ�سابة  حالة   182 املا�سية  �ساعة 
موؤكدة بفريو�ض كورونا يف اجلزائر 
 7201 اإىل  الإجمايل  العدد  لريتفع 

حالة.
جديدة  وفيات   7 �سجلت  وبينما 
حالة،   555 اإىل  الإجمايل  لي�سل 
اأو���س��ح ال��دك��ت��ور ف���ورار، خالل 
املخ�س�ض  اليومي  الإعالمي  اللقاء 
لفريو�ض  الوبائية  الو�سعية  لتطور 
كوفيد19-، اأن الوفيات ال�7 اجلديدة 
�سطيف  بولية  منها  ثالث  �سجلت 
عن  اجل��زائ��ر،  م��ن  بكل  وواح���دة 
وبجاية،  بلعبا�ض  �سيدي  الدفلى، 
املوؤكدة  احلالت  اإجمايل  اأن  م�سيفا 
48 ولية. واأ�سار ذات  موزعة عرب 
التي  احلالت  عدد  اأن  اإىل  املتحدث 
متاثلت لل�سفاء ارتفع اإىل 3625 من 
بينها 118 حالة خالل ال� 24 �ساعة 

املا�سية.
وب�سبب ما ت�سبب فيه وباء كورونا 
اأفاد  العالج  عمليات  تعطيل  من 
الهالل  فرع  الولئية  اللجنة  رئي�ض 

عبد  بن  ميمون  اجلزائري  الأحمر 
مبيلة  طبي  فريق  تطوع  الرحمان 
املر�سى  معاينة  و  بفح�ض  للتكفل 
داخ��ل امل��ن��ازل خ��الل ف��رتة احلجر 
ذات  واأو���س��ح  اجل��زئ��ي.  ال�سحي 
امل�سدر اأن فريق الأطباء املتطوعن 
ي�سم طبيبا عاما و اآخر خمت�ض يف 
كذا  و  وممر�سن  الأ�سنان  جراحة 
عاتقهم  على  اأخذوا  كلهم  م�سعفن 
مهمة م�ساعدة املر�سى مبدينة ميلة 
فرتة  خالل  لها  املجاورة  والبلديات 

احلجر ال�سحي اجلزئي.
يف  خمت�سة  عيادة  ب��اأن  واأ���س��اف 
و�سعها  مت  ق��د  الأ���س��ن��ان  ج��راح��ة 
حت��ت ت�����رف امل��واط��ن��ن ال��ذي��ن 
الأ�سنان  اأو  الفم  م�ساكل يف  لديهم 
وذكر  العالج.  حالتهم  وت�ستدعي 
املتحدث باأنه مت الإعالن عرب �سفحة 
على  اجلزائري  الأحمر  الهالل  فرع 
 " الجتماعي  التوا�سل  م��وق��ع 
طبية  فرقة  وجود  عن   " فاي�سبوك 
هم  الذين  املواطنن  ت�رف  حتت 
بحاجة اإىل معاينات طبية تتنقل اإىل 
ال�سحي  منازلهم خالل فرتة احلجر 
هواتف  اأرق���ام  اإت��اح��ة  مع  اجلزئي 

الطاقم  ب��ن  مبا�رة  للتوا�سل 
الطبي واملر�سى. وا�ستنادا لنب عبد 
الرحمان، فمن بن مهام هذه الفرقة 
لبداية  الأوىل  الأيام  منذ  املتطوعة 
التكفل  اجل��زئ��ي  ال�سحي  احلجر 
باقتناء الأدوية لفائدة املر�سى ليال.

الطبي  الفريق  ه��ذا  يتكفل  كما 
نقلهم  مت  الذين  املر�سى  ب��اإرج��اع 
من  الطبية  ال�ستعجالت  اإىل 
طرف وحدات احلماية املدنية و ذلك 
ظل  يف  املواطنن  مرافقة  بهدف 
اأمكن  ما  و�سمان  الراهن  الظرف 
ال�رورية  الطبية  اخلدمات  من 
ومن  امل�سدر     ل��ذات  وفقا  لهم، 
ميلة  لفرع  الأخ��رى  املبادرات  بن 
اجلزائري عن طريق  الأحمر  للهالل 
املتطوعن يف �سفوفه �سمان خدمة 
اإ�سالح املركبات و هي اخلدمة التي 
وكهربائي  ميكانيكي  بها  يتكفل 
عرب  بالتدخل  ي�سمح  مما  �سيارات 
التي  الأعطاب  لإ�سالح  الطرقات 
م�ستعملي  تواجه  اأن  املمكن  من 
ال�سحي،  الطريق خالل فرتة احلجر 

كما متت الإ�سارة اإليه.
لوؤي ي

ت��شيع م�شاريع ال�شباب املتعلقة بال�قاية 
من ك�رونا �شمن ت�شيري القر�ش امل�شغر

ك�ثر كريك� ت�ؤكد على:

الوطني  الت�سامن  وزي��رة  اأك��دت 
والأ�رة وق�سايا املراأة، ال�سيدة كوثر 
تدعيم  �رورة  على  بباتنة  كريكو  
املتعلقة  ال�سباب  م�ساريع  وتو�سيع 
املمولة  و  كوفيد19-  من  بالوقاية 
�سمن جهاز ت�سيري القر�ض امل�سغر .

و اأفادت الوزيرة لدى زيارتها ملعر�ض 
اأقيم مبوؤ�س�سة دار الرحمة ببلدية وادي 
اإطار زيارة عمل و تفقد  ال�سعبة يف 
ال�سحة  وزير  رفقة  باتنة  ولية  اإىل 
امل�ست�سفيات  اإ�سالح  و  ال�سكان  و 
تنظيم  من   بوزيد  بن  الرحمان  عبد 
التابع  اجلهاز  هذا  �سمن  م�ستفيدين 
والأ�رة  الوطني  الت�سامن  لوزارة 
وق�سايا املراأة، باأن تعليمات �سدرت 
املندرجة  امل�ساريع  تدعيم  اأجل  من 
لت�سيري  الوطنية  الوكالة  �سمن 

القر�ض امل�سغر وتو�سعتها.
"�سنم�سي  ال�سياق:  هذا  يف  قالت  و 
مع  تن�سيقية  م�ساريع  اإط���ار  يف 
وزارات اأخرى من اأجل مرافقة ودعم 
منها  جم��الت  ع��دة  يف  الفئة  ه��ذه 
خا�سة ت�سويق وتو�سيب املنتجات."

ت�سيري  جهاز  باأن  كريكو  اأ�سافت  و 
امل�ستوى  على  امل�سغر  القر�ض 
فيه  وانخرط  ج��دا  "ناجح  الوطني 

�سباب يف عديد املجالت".
"اأ�سحار"  الكربى  املعار�ض  وبقاعة 
الوزيرة  اأ�رفت  باتنة  مدينة  بو�سط 
لفائدة  ت�سامنية  قافلة  انطالق  على 
مناطق  بعديد  تقطن  عائلة  اآلف   3
ت�سمنت  الولية  بلديات  عرب  الظل 

الوا�سعة  الغذائية  امل��واد  من  طرود 
املختلفة  العيد  واألب�سة  ال�ستهالك 

اخلا�سة بالأطفال الذكور والإناث .
القوافل  اأن  باملنا�سبة  واأك����دت 
تزال  ل  وامل�ساعدات  الت�سامنية 
غاية  اإىل  ال��وط��ن  ع��رب  متوا�سلة 
عن  الناجمة  الأزم��ة  على  الق�ساء 
مع  بالتن�سيق  ذلك  و    19 كوفيد- 
كل  و  واملواطنن  امل��دين  املجتمع 
املتعاملن، م�سرية اإىل اأن هذه القوافل 
للخاليا  تابعة  قوافل طبية  ت�ساحبها 
لتح�سي�ض  لقطاعها  التابعة  اجلوارية 
ال�ساكنة مبناطق الظل والأ�ر الفقرية 
للوقاية من  الكمامات  ارتداء  باأهمية 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  فريو�ض  ع��دوى 
باملجان  طبية  فحو�سات  تقدمي  و 

للمعوزين و ال�سخا�ض امل�سنن.
بذات  كريكو  ال�سيدة  اأ�رفت  قد  و 
بنكية  ت�سليم قرو�ض  املوؤ�س�سة على 
طهي  اآلت  جانب  اإىل  فوائد  بدون 
الكلي  الت�سديد  و�سهادات  وخياطة 
جهاز  اإط��ار  يف  املمنوحة  للقرو�ض 
القر�ض  لت�سيري  الوطنية  الوكالة 
على  امل�سغر وعقود ملحالت جتارية 

عدد من امل�ستفيدين .
الزيارة  ختام  يف  الوزيرة  ح�رت  و 
ال�سحة  وزي��ر  جمع  ال��ذي  اللقاء 
وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات عبد 
الطبية  بالأطقم  بوزيد  بن  الرحمان 
العمومية  باملوؤ�س�سة  الطبية  و�سبه 

ال�ست�سفائية مبدينة باتنة.
ق/و

لفائدة مراكز حقن الدم

املديرية العامة لالأمن ال�طني تطلق حملة وطنية 
للتربع بالدم

نظمت املديرية العامة لالأمن الوطني حملة وطنية للتربع بالدم لفائدة مراكز حقن الدم. واأ�رف على اإعطاء اإ�سارة 
انطالق احلملة التي �ستمتد من 17 اإىل 19 ماي اجلاري املدير العام لالأمن الوطني خليفة اأوني�سي على م�ستوى 

املركز الطبي الجتماعي "عمر حرايق" )فيال مانيون �سابقا( باجلزائر العا�سمة.
جميع  بالدم،  للمتربعن  الوطني  والحتاد  للدم  الوطنية  الوكالة  مع  بالتن�سيق  املُنظمة  احلملة  هذه  و�ستُخ�ض 
الوليات، وتهدف متوين امل�ست�سفيات ومراكز حقن الدم بالدم وم�ستقاته، ل �سيما خالل هذه الفرتة املتميزة هذه 
ال�سنة بنق�ض يف هذا ال�سائل احليوي على م�ستوى هذه املوؤ�س�سات، بالإ�سافة اىل اإجراءات احلجر ال�سحي ب�سبب 

جائحة فريو�ض كورونا امل�ستجد )كوفيد19-(.
واأي�سا ق�سد  العملية،  ال�رورية لإجناح  الو�سائل  الوطني جميع  لالأمن  العامة  املديرية  املنا�سبة، جندت  وبهذه 

مرافقة اجلهود املبذولة من طرف ال�سلطات العمومية يف مكافحة كوفيد19-.
و يجدر التذكري اأن هذه احلملة تعد ال14 من هذا النوع التي تنظمها املديرية العامة لالأمن الوطني

ق/و

ر�شيد الدين العم�مي يف 2017

األف مليار دين عم�مي و200 األف مليار مت طبعها 
يف عهد اأويحي

يف  العمومي  ال��دي��ن  ر�سيد  بلغ 
اإقبال  عرفت  التي  ال�سنة   ،2017
غري  التمويل  على  م�سبوق  غ��ري 
الأموال  بطبع  يعرف  ما  اأو  التقليدي 
اأحمد  فيها  ك��ان  التي  ال��ف��رتة  يف 
التنفيذي،  اجلهاز  راأ�ض  على  اأويحي 
على  دي��ن��ار  مليار   5.177.538
للخزينة  املحا�سبية  الوكالة  م�ستوى 
للدين  بالن�سبة   5.054.944 منه   ،
الداخلي و122.544 مليار دينار فيما 

يتعلق بالدين اخلارجي.

العمومي  الدين  اجمايل  ارتفع  وقد 
من   43.47 بن�سبة  ال�سنة  تلك  يف 
مليار   3.608.751 من  منتقال  املائة 
 5.177.538 اىل   2016 دينار خالل 
يف ال�سنة التي تلتها اأي بارتفاع قدر 
ب�1.568.787 مليار دينار اي بن�سبة 
8.44 من املائة من الناجت املحلي اخلام.

وترجع هذه الزيادة الكبرية واملفاجئة 
ما  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  الذين  يف 
الذي  التقليدي  غري  بالتمويل  يعرف 
بلغت قيمته ح�سب التقرير التقييمي 

“امل�روع  ح��ول  املحا�سبة  ملجل�ض 
امليزانية  ت�سوية  لقانون  التمهيدي 
ل�سنة 2017”، ب�2.185 مليار دينار، 
به  التمويل مرخ�ض  هذا  يعترب  حيث 
45 مكرر من  املادة  اأحكام  بناء على 
اأوت  يف  امل��وؤرخ   03-11 رقم  الأمر 
الذي  والفر�ض  بالنقد  املتعلق   2003
العمومية  للخزينة  مبوجبه  �سمح 
البنك  م��ن  م��ب��ا���رة  الق���رتا����ض 

املركزي.
ق/و

ت�شجيل 47 حادث مرور باملناطق احل�شرية خالل نهاية الأ�شب�ع
عرفت نهاية الأ�سبوع املا�سي ت�سجيل 47 حادثا مروريا 
وفاة  عن  اأ�سفرت  احل�رية،  املناطق  م�ستوى  على 
اأفادت  ما  بجروح، ح�سب  اآخرين   55 اإ�سابة  و  �سخ�سن 
بيان  يف  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  الثنن،  يوم  به، 
الوطني  املخت�سة لالأمن  امل�سالح  ت�سري معطيات  لها. و 
 16 15 و  التي وقعت ما بن  اأن �سبب هذه احلوادث  اإىل 

مايو اجلاري، يعود بالدرجة الأوىل اإىل العن�ر الب�ري.
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  جتدد  الإط��ار،  هذا  ويف 
دعوتها مل�ستعملي الطريق العام اإىل توخي احليطة واحلذر 

اأثناء ال�سياقة، واحرتام قانون املرور، كما ت�سع
حتت ت�رف املواطنن الرقم الأخ�ر 1548 وخط النجدة 

17، لتلقي البالغات24 �سا/24 �سا.                    ق/و



ل�ؤي ي
-------------------

حجم  اإىل  بالنظر  الر�سم  وي���رتاوح 
�سنتيم  مالين   10 بن  الأ�سطوانة، 
بالن�سبة  �سنتيم  مليون   100 اإىل 
وبن  بنزين  حم��رك  ذات  لل�سيارات 
بالن�سبة  مليون  و200  مليون   20

ديازال. حمرك  ذات  لل�سيارات 
الوقت  يف  مطبق  هو  ما  مع  وباملقارنة 
�سنة  منذ  املفعول  وال�ساري  الراهن 
الر�سم  ه��ذا  يف  ال��زي��ادة  ف��اإن   ،2008
جدا،  كبرية  تعترب  كطابع  يدفع  الذي 
بن  ما  ترتاوح  حاليا  اأنها  اعتبار  على 
�سنتيم  مليون   25 اإىل  �سنتيم  مالين   8
ذات  ال�سياحية  لل�سيارات  بالن�سبة 
�سنتيم  مليون   12 وبن  بنزين  حمرك 
ل�سيارات  بالن�سبة  �سنتيم  مليون  و40 

الديازيل. كحركات  ذات 
اجلزائر  يف  املركبة  ال�سيارات  و�ستعفى 
ال�سيارات  اأن  حن  يف  الر�سم  هذا  من 
املطبق  للر�سم  خا�سعة  تظل  النفعية 

الزيادات. ت�سملها  ول  حاليا 
من  املح�سلة  امل��وارد  من  باملائة  و85 
اجلديدة  ال�سيارات  على  الر�سم  خالل 
تطوير  ل�سندوق  توجه  امل�ستوردة 
وال��رتام��واي  امل��رتو  مثل  العام  النقل 

والقطارات. واحلافالت 
الفرع  اإدارة  قالت  وقت  يف  ذلك  ياأتي 

الكورية  ال�سيارات  ل�ركة  اجلزائري 
م�سنع  �ستغلق  اإنها  "كيا"  اجلنوبية 
الغيار. قطع  يف  نق�ض  نتيجة  التجميع 

اإدارة  عّلقته  داخلي  من�سور  يف  وجاء 
املوجود  امل�سنع  يف  الب�رية  امل��وارد 
 1200 باتنة والذي يوظف نحو  بولية 
من  اعتبارا  انقطع  "العمل   اإن  عامل، 
احلكومة  وكانت  اجلاري".  م��اي   17
النهائي  املنع  م��اي   10 ي��وم  اأعلنت 
تركيب  مل�سانع  موجهة  قطع  ل�سترياد 
�سناعة  القرار  واأوق��ف  ال�سيارات. 
والتي  اجلزائر  يف  الفتية  ال�سيارات 
عربات  قطع  ا�سترياد  على  ترتكز 
عام  ال�سيا�سة  هذه  وجتميعها.وبداأت 
كلفة  تقل�ض  اأن  يفرت�ض  وكان   ،2014

احتياطات  ي�ستنفد  ال��ذي  التوريد 
مع  ترافقت  لكنها  ال�سعبة  العملة 

كبرية. ف�ساد  ف�سائح 
ال�سلطات  فر�ست   ،2019 ماي  ويف 
م�سّنع  لكّل  ة  ح�سّ مفاجئ  ب�سكل 
يتم  ال��ت��ي  ال�����س��ي��ارات  ق��ط��ع  ع��ل��ى 
انخفا�ض  اإىل  القرار  واأدى  ا�ستريادها. 
امل�����س��ت��وردة،  ال��ق��ط��ع  ك��ب��ري يف ع��دد 

التجميع. مل�سانع  �سعوبات  و�سبب 
اإنتاجها  لوقف  امل�سانع  وا�سطرت 
على  امل�����س��ت��ورد،  القطع  ن��ف��اد  بعد 
الأملانية  فاغن  فولك�ض  �ركة  غرار 
البطالة  على  عامل   700 اأحالت  التي 

غليزان. بولية  م�سنعها  يف  التقنية 

حملة  وه���ران  م��ن  اأم�����ض  انطلقت 
امل�ساجد  وتعقيم  لتطهري  وطنية 
من  الوقائية  التدابري  اإطار  يف  وذلك 
وزير  اأو�سح  بينما  كورونا  جائحة 
يو�سف  والأوق��اف،  الدينية  ال�سوؤون 
بعد  اأنه  يعنى  "ل  الأمر  اأن  بلمهدي 
املق�سود  لكن  امل�ساجد  �ستفتح  العيد 
التزمنا  م��ا  بقدر  للنا�ض  نقول  اأن 
مدة  من  �سنقل�ض  الوقائية  بالتدابري 

احلجر".
فيها  ت�سارك  التي  احلملة  هذه  وتنظم 
املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة 
م�سجد  من  انطالقتها  كانت  والتي 
بحي  ط��ال��ب  ب���ي  اأ ب��ن  علي  الإم���ام 
القطب  وامل�سجد  ال�سعبي  احلمري 
حتت  بوهران  بادي�ض  بن  احلميد  عبد 
اأمن".  فهو  بيته  دخ��ل  "من  �سعار 
�سحفي  ت�ريح  يف  ال��وزي��ر  وق��ال 
نقول  لكي  ال�سعار  هذا  اختيار  مت  اأنه 
بالقواعد  يلتزم  "الذي  اأن  للنا�ض 
ول  باحلجر  ويلتزم  وال�رعية  الطبية 
اآمنا  يكون  ال�رورة  عند  اإل  يخرج 

اأهله". ويف  نف�سه  يف 
هذه  اأن  بلمهدي  يو�سف  واأو���س��ح 
العيد  بعد  ن���ه  اأ تعنى  "ل  احلملة 
املق�سود  ل��ك��ن  امل�����س��اج��د  �ستفتح 
التزمنا  م��ا  بقدر  للنا�ض  نقول  اأن 
مدة  من  �سنقل�ض  الوقائية  بالتدابري 
لكل  "ر�سالة  باأنها  م�سيفا  احلجر" 
�رعا  م��اأم��ورون  ننا  باأ اجل��زائ��ري��ن 
التدابري  لكل  لالمتثال  وق��ان��ون��ا 
اجلائحة  هذه  من  حتمينا  التي  الوقائية 

تلة". لقا ا
الوطنية  احلملة  ه��ذه  يف  وي�سارك 
حميطها  وتنظيف  امل�ساجد  لتعقيم 
الأحياء  وجلان  امل�سجدية  اجلمعيات 

وج��م��ع��ي��ات حم��ل��ي��ة وال��ك�����س��اف��ة 
اجلزائري.  الأحمر  والهالل  الإ�سالمية 
تنظيف  وعتاد  �ساحنات  لها  جتنيد  ومت 
الوطني  والدرك  املدنية  للحماية  تابع 
والتطهري  املياه  و�ركة  وال�رطة 

لوهران.
الدينية  ال�سوؤون  وزير  اأكد  باملوازاة 
اللتزام  ���رورة  على  والأوق���اف، 
كورونا  وب��اء  م��ن  الوقاية  بتدابري 
الوزير  املبارك.وقال  الفطر  عيد  خالل 
بامل�سجد  اإ�رافه  لدى  األقاها  كلمة  يف 
على  بادي�ض،  بن  احلميد  عبد  القطب 
م�سابقة  يف  الفائزين  تكرمي  حفل 
نت�ساهل  ل  اأن  "ينبغي  الكرمي  للقراآن 
لنداء  ون�ستجيب  الفطر  عيد  خالل 
هناك  لي�ض  باأن  افتونا  الذين  علمائنا 
بعيد"،  قريبك من  ت�سلم على  اأن  حرج 
اإىل  ت��وؤدي  قد  املعانقة  اأن  اإىل  لفتا 
الذي  "ال�سيء  قائال  القتل.واأ�ساف 
الظروف  ه��ذه  يف  نفعله  اأن  ينبغي 
و  بال�روط  الل��ت��زام  هو  ال�سعبة 
هذه  اأملتها  التي  ال�سحية  القواعد 
نلتزم  ما  "بقدر  اأنه  مربزا  اجلائحة"، 
الكمامات  بلب�ض  و  ال�سحي  باحلجر 
مدة  م��ن  نقلل  ال��وق��اي��ة  وال��ت��داب��ري 

احلجر".
اأخ��رى،  جهة  م��ن  ال��وزي��ر،  واأ���س��اد 
عرفتها  التي  الت�سامنية  بالعمليات 
اإىل  م�سريا  اجلائحة،  هذه  خالل  البالد 
املواطنن  هبة  �سجل  كله  "العامل  اأن 
ال��ذي��ن ق��ام��وا ك��م��واط��ن واح���د مع 
على  ننت�ر  لكي  الدولة  موؤ�س�سات 
ال�سياق  ذات  يف  داعيا  اجلائحة"،  هذه 
ويف  اخلريات  عمل  يف  الت�سابق  اإىل 

والوطن. الدين  خدمة 
 لوؤي ي

املعانقة خالل العيد قد ت�ؤدي اإىل ال�فاة 
بك�رونا

التكميلي املالية  قان�ن  م�شروع  ح�شب  حاليا  املطبق  للر�شم  خا�شعة  تظل  النفعية  ال�شيارات 

100 ملي�ن يف الر�شم  زيادات ت�شل اإىل 
امل�شت�ردة املركبات  على 

ك�شف م�شروع قان�ن املالية التكميلي ل�شنة 2020 عن زيادات ت�شل اإىل اأربعة اإ�شعاف يف الر�شم على ال�شيارات 
ال�شياحية اجلديدة امل�شت�ردة التي مت ال�شروع يف تطبيقها قبل 12 �شنة.

 لع�دة اإىل التقاعد امل�شبق
 عجز مايل دفع اإىل ال�شماح بتمديد �شن التقاعد اإىل 65 �شنة

الوطني  لل�سندوق  العام  املدير  اأكد 
ع��دم  م��ل��وك��ة  �سليمان  ل��ل��ت��ق��اع��د، 
التقاعد  نظام  اإىل  العودة  اإمكانية 
امل��ي��زان  ع��ج��ز  اأن  م��وؤك��دا  امل�سبق 
اإىل  دف���ع  ل��ل�����س��ن��دوق،  ال��ت��ج��اري 
اإىل  التقاعد  �سن  بتمديد  ال�سماح 
يف  ال��زي��ادات  اأن  م�سيفا  �سنة،   65
كلفت  وح��ده��ا  التقاعد  معا�سات 

دينار. مليار   300 ال�سندوق 
اإن  اإذاع��ي  ت�ريح  يف  ملكوة  وقال 
بالتقاعد  اخل��ا���ض  اجل��دي��د  املر�سوم 
للتقاعد  دوليا  به  املعمول  ال�سن  اأعاد 
الن�سبي  بالتقاعد  يعرف  ما  ان  موؤكدا 
ال�سن جاء �سنة  التقاعد دون �رط  اأو 
م�سيفا  ا�ستثنائية،  ظروف  يف   1997
على  ن�ض  اجلديد،   2020 قانون  اأن 
يف  ال�ستمرار  يف  للراغبن  ال�سماح 
بالكتفاء   65 ال� �سن  اإىل  منا�سبهم 

اأ�سهر. ثالثة  قبل  خطي  بطلب 
امل�سوؤول  نف�ض  اأكد  الزيادات  وب�ساأن 
�سنة  كل  دوري��ة  ب�سفة  ت�سب  اأنها 
ب�سفة  وت�سب   43 امل��ادة  ن�ض  وفق 
بزيادة  حم��ددة  اأنها  م�سيفا  عادية 
للذين  بالن�سبة  باملائة   7 بن�سبة 

دينار،  األف   20 عن  تقل  اأو  ت�ساوي 
األف دينار و2 باملائة   30 ل� 5 باملائة  وب�
دينار(  األف   80 اإىل   50 ل�) بالن�سبة 
معا�ساتهم  تزيد  للذين  باملائة  و1 
هذه  اأن  م�سيفا  دينار،  األف   100 عن 
الع�ر  يف  اخلزينة  كلفت  الزيادات 
دينار. مليار   300 اخل��رية  �سنوات 
للتقاعد  القتطاعات  بقاء  وح��ول 
قال  به  العمل  توقف  مع  الن�سبي 
�ساريا  م��ازال  القانون  اإن  املتحدث 
ا�ستثنائية  ب��ح��الت  حم��دد  ،لكنه 
مقلال  املفل�سة،  بال�ركات  متعلقة 
القتطاع  ن�سبة  من  نف�سه  الوقت  يف 
من  باملائة   0.25 تتجاوز  ل  التي 
امل�ستخدم. من  باملائة  و0.25  املوظف 

واإمكانية  ال�ساقة  املهن  حتديد  وحول 
املتحدث  اأكد  التقاعد  �سن  تقلي�ض 
وهي  بعد  حت��دد  مل  القائمة  ان  ذات��ه 
ال�سندوق،  �سالحيات  من  لي�ست 
اأن  حتديدها  حال  يف  انه  م�ستبعد  غري 
بينها  من  المتيازات  بع�ض  لها  تقدم 
لهذه  بالن�سبة  التقاعد  �سن  مراجعة 

بعد. القانون  يحددها  مل  التي  املهن 
لوؤي ي

�حلدث �لثالثاء 19 ماي 2020 م �ملو�فق03
لـ 26 رم�صان 1441 هـ - �لعــدد 2002

كمال  ال��ت��ج��ارة  وزي��ر  اأم�����ض  ك�سف 
نحو   حتديد  الوزارة  توجه  رزيق، عن 
والتجزئة  اجلملة  للتجار  الربح  هام�ض 
�سارمة  تعليمات  اإعطاء  اإىل  م�سريا 
القطر  ع��رب  ال��ت��ج��ارة  م��دي��ري  لكل 
بال�سجل  العمل  ب�����رورة  الوطني 
العام. نهاية  قبل  الإلكرتوين  التجاري 

تفقدية  زيارة  خالل  الوزير  واأ�ساف 
الوقت  ح��ان  ن��ه  اأ ق�سنطينة،  لولية 
�سد  حديد  من  بيد  الدولة  لت�رب 
اأن  م�سيفا  ب��الأ���س��ع��ار،  امل�ساربن 
هام�ض  حتديد  على  �ستعمل  ال��وزارة 
من  والتجزئة  اجلملة  لتجار  الربح 
الربح  هام�ض  لأن  خا�ض،  برنامج  خالل 

الفالح. من  اأكرث  لديهم 
التجارة  م�سوؤويل  ال��وزي��ر  وخاطب 
القيام  اإىل  ي��اه��م  اإ داعيا  ال��ولي��ة  يف 
م�سيفا  لالأ�سواق  تفتي�سية  بزيارات 
ملتهبة  والفواكه  اخل�ر  اأ�سعار  اأن 
بوليات  مقارنة  ق�سنطينة  ولية  يف 

لو�سط. ا
اإ�سداء  عن  التجارة  وزير  ك�سف  كما 
م��دي��ري  ل��ك��ل  ���س��ارم��ة  تعليمات 
ب�رورة  الوطني  القطر  عرب  التجارة 
الإلكرتوين. التجاري  بال�سجل  العمل 

حمددة  اٱج��ال  اإعطاء  مت  ن��ه  اأ واأ���س��اف 
اجل  م��ن  املقبل  دي�سمرب   31 قبل 
اأن  للتاجر  ميكن  حيث  به،  العمل  تعميم 
التنقل  بدل  منزله  من  �سجله  ي�ستلم 

لذلك. املخ�س�سة  املراكز  اإىل 

�سي�سطب  اأنه  اأي�سا  الوزير  وك�سف 
بال�سجل  ي��ت��ع��ام��ل  ل  ت��اج��ر  ك���ل 
دي�سمرب   31 تاريخ  بعد  الإلكرتوين 

ملقبل. ا
تعليمة  يف  التجارة  وزير  اأكد  باملوازاة 
للتجارة،  الولئين  للمدراء  موجهة 
امل�سنعن  ل�����زام  اإ �����رورة  ع��ل��ى 
اإرفاق  التدفئة  لأجهزة  وامل�ستوردين 
عند  الكربون  اأوك�سيد  اأحادي  كا�سف 

بيع. عملية  كل 
�سعر  اإدراج  التعليمة  ن�ض  يف  وجاء   
لقتناء  الإجمالية  القيمة  يف  الكا�سف 

اجلهاز.
التدابري  ه��ذه  باتخاذ  ال��وزي��ر  واأم��ر 
القادم  ال�ستوي  املو�سم  حلول  قبل 
ذات  العملية  ه���ذه  يف  ل��الن��ط��الق 

. والتح�سي�سي  الإعالمي  الطابع 
عدد  تقلي�ض  اإىل  القرار  هذا  ويهدف 
خالل  ت�سجيلها  يتم  التي  الوفيات 
ل�سمان  الإجراء  وهذا  ال�ستوي  املو�سم 

املواطن. وامن  �سالمة 
الإج����راءات  ه��ذه  تتخذ  اأن  وي��ج��ب 
قبل  الكا�سف  جهاز  بتوفري  املتعلقة 

.2020 نوفمرب  �سهر  من  الفاحت 
التجارة  وزي��ر  ت��راأ���ض  وباملنا�سبة 
املنتدب  ال��وزي��ر  مبعية  رزي��ق  كمال 
عي�سى  اخلارجية  بالتجارة  املكلف 
اخلا�سة   التفكري  جلنة  اأ�سغال  بكاي، 
املتعاملن  تخ�س�ض  مبداأ  بدرا�سة 
احلالة  على  البائعن  القت�سادين 

لن�ساطهم   املنظم  ال�����روط   ودف��رت 
للوزارة. بيان  به  اأفاد  ح�سبما 

الوزارة  مبقر  جرى  الذي  اللقاء  ويهدف 
ت�سطلع  التي  اللجنة  هذه  مهام  حتديد 
املتعاملن  تخ�س�ض  مبداأ  بدرا�سة 
البائعن  امل�ستوردين  القت�سادين 
الأ�س�ض  و���س��ع  وك���ذا  احل��ال��ة  على 
هذا  يحكم  �روط  لدفرت  التنظيمية 

. الن�ساط 
الأهمية  البالغ  بالدور  الوزيران  نوه  و 
تنظيم   �ساأنها  من  التي  اللجنة  لهذه 
ح�سب  ال���س��ت��رياد  م��ه��ن��ة  وت��اأط��ري 
الفو�سى  على  والق�ساء  التخ�س�ض 
هذه  على   طغت  التي  والع�سوائية 
تهرب  من  املا�سية  ال�سنوات  املهنة يف 
وا�سترياد  للفواتري  وت�سخيم  �ريبي 
مما  الوطنية  لل�سوق  �ساحلة  غري  �سلع 

الوطني. بالقت�ساد  اأ�ر 
ال�روط  دفرت  اأن  الوزيران  اأكد  كما 
�سيكون  التجارة  وزارة  من  املقرتح 
ال��ت��اأ���س��ي�����ض  الأ����س���ا����ض  يف  ح��ج��ر 
تاأطري  لعمليات  جديدة  مليكانيزمات 
النهائي   والق�ساء  اخلارجية  التجارة 
كانت  قانونية  غري  ممار�سات  اأي  على 

ال�سابق. يف  متار�ض 
يف  اجتماعاتها  يف  اللجنة  و�ست�سمر 
التج�سيد  غاية  اىل  مفتوحة  لقاءات 
من  اأن�سئت  التي  املهام  لكافة  الفعلي  

. الوزارة  بيان  ي�سيف  اأجلها، 
لوؤي ي

تقييد جتار اجلملة والتجزئة بربنامج خا�ش لتحديد ه�ام�ش الربح
اإلزام تعميم العمل ال�شجل اللكرتوين قبل نهاية العام اجلاري

وزير ال�ش�ؤون الدينية يبدد اآمال اإعادة فتح امل�شاجد قريبا ويحذر:
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نح� اإن�شاء من�شة رقمية جتمع كل 
امل�شاريع الذكية

حممد علي 
----------

املن�سة  ع��رب  ج��ري��دان  واأو����س���ح 
)برنامج  "�سهرتك"  الإلكرتونية 
لفائدة حاملي امل�ساريع املبتكرة يبث 
عرب الفي�سبوك( اأن هناك عدة �روط 
لبد ان تتوفر يف املوؤ�س�سات النا�سئة 
الرقمية  املن�سة  هذه  يف  تلج  لكي 
م�سيفا اأن جلنة تقييمية تتوىل مهمة 
لهذه  امل�ساريع  حاملي  ا�ستدعاء 
تقييم  و  ل�سماع  النا�سئة  املوؤ�س�سات 

م�ساريعهم.
اللجنة  اأن هذه  الإطار  واأكد يف ذات 
التقييمية هي الوحيدة املوؤهلة لقبول 
املوؤ�س�سات  هذه  التحاق  رف�ض  اأو 
يوجد  و  الرقمية.  باملن�سة  النا�سئة 
لكي  الأ�سا�سية  ال�روط  بن  من 
حتظى املوؤ�س�سة النا�سئة مبزايا املن�سة 

"و�سام  لديها  يكون  اأن  الرقمية 
املوؤ�س�سة النا�سئة" حيث تقوم اللجنة 
ا�ستفادة  كيفية  بفح�ض  التقييمية 
النا�سئة  املوؤ�س�سة  ا�ستفادة  عدم  او 
م�روعها  حتقق  حتى  باملرافقة 

املبتكر، يو�سح الوزير.
و ردا عن �سوؤال لأحد حاملي امل�ساريع 
املبتكرة حول الدفع اللكرتوين، ذكر 
الوزير انه، ملجابهة جائحة كورونا و 
مت  ال�سحي،  احلجر  اإج��راءات  احرتام 
باجلزائر  رقمية  من�سات  ا�ستحداث 
اللكرتوين  الدفع  مبا�رة  ت�ستعمل 
اأو  الئ��ت��م��ان  بطاقات  طريق  ع��ن 
هذه  اأن  اأكد  و  ال�ستالم.  عند  الدفع 
اقتناء  من  اجلزائرين  مكنت  املن�سة 
اإىل  للتنقل  احلاجة  دون  م�سرتياتهم 

املتاجر.
طريق  عن  الدفع  بخ�سو�ض  قال  و 
لدفع  ا  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ان  اجل���وال 

قبل  اأولية من  �سيكون حمل جتارب 
املحلية  اجلماعات  و  الداخلية  وزارة 
اإطالق  يتم  اأن  على  املقبل  يونيو  يف 

اخلدمة يف �سهر يوليو.
طريق  عن  الدفع  اإت��اح��ة  اأن  واأك��د 
الهاتف �سيحقق "دفعة نوعية للجزائر 

يف جمال الدفع اللكرتوين".
اإىل  الإط����ار  ذات  يف  دع���ا  ك��م��ا 
بنكية  رقمية  من�سات  ا�ستحداث 
مالية  قيمة  ذات  م�ستحقات  لدفع 
اأو  منزل  اقتناء  غ��رار  على  كبرية 
�سيارة م�سيفا اأن ا�ستحداث مثل هذه 
اليجابي  الأثر  له  �سيكون  املن�سات 
على املواطن لأنها "ت�سمن له الأمن 
و الأمان يف تعامالته املالية الكبرية".

الت�ساهمي  بالتمويل  يتعلق  فيما  اأما 
اعترب  النا�سئة،  املوؤ�س�سات  لفائدة 
ال�سيد جريدان اأنه ميثل اإحدى الطرق 
لتمويل امل�ساريع ذات القيمة امل�سافة 

�رورة  على  اكد  اأن��ه  غري  العالية 
التمويل  من  النوع  ه��ذا  "تقنن" 
هذه  على  الن�سب  عمليات  لتفادي 

املوؤ�س�سات.
املمنوحة  الت�سهيالت  اإط��ار  يف  و 
ان  الوزير  قال  النا�سئة  للموؤ�س�سات 
و  احلكومة  بن  و�سل  همزة  وزارته 
ت�ستقبل  هي  و  النا�سئة  املوؤ�س�سات 
كل طلبات هذه املوؤ�س�سات و ت�سهر 

على تلبيتها.
الإدارة  رقمنة  مو�سوع  ح��ول  و 
مواكبة  و  الوقت  لربح  اأنه،  اأو�سح 
ب�سفة  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيات 
جميع  على  العتماد  "�سيتم  اآنية، 
الكفاءات اجلزائرية بالداخل و اخلارج 
للقيام بهذه القفزة النوعية يف اقرب 

الآجال ".
و او�سح اأن العتماد على الكفاءات 
حمليا  اأو  باخلارج  املتواجدة  اجلزائرية 

لرقمنة الإدارة يف ظل التكنولوجيات 
عدم  اإىل  حمالة  ل  �سيوؤدي  احلديثة 
املبالغة يف حتين الو�سائل امل�ستعملة 
الكفاءات  لأن  الإدارة  رقمنة  يف 
�ستكون على دراية باآخر امل�ستجدات 

التكنولوجية يف العامل.
رقمنة  اإط���ار  يف  كذلك  �سيتم  و 
الإدارة اإدماج كل املوؤ�س�سات النا�سئة 
الفاعلن  و  املتو�سطة  و  ال�سغرية  و 
يقول  الرقمنة،  ميدان  يف  الأح��رار 

الوزير.
لدى  ان��ه  ال�سياق  ه��ذا  يف  ذك��ر  و 
احلظائر  لرتقية  الوطنية  الوكالة 
ل�ستحداث  م�ساريع  التكنولوجية 
الأعلى  للمجل�ض  رقمية  من�سات 
للغة  العلى  املجل�ض  و  العربية  للغة 
م�سيفا  التجارة  وزارة  و  المازيغية 
الدولة  كلفت  امل�ساريع  ه��ذه  اأن 

ميزانية تفوق 5ر6 مليار دينار.

يا�شني جريدان ي�ؤكد:

قالت اإن متديد احلجر ي�شري على كل القطاعات وحتذر من انت�شار »ك�رونا«

نقابة الق�شاة تدع� لعدم ا�شتئناف اجلل�شات واللتزام
 ب�قف العمل الق�شائي

عدم  اإىل  للق�ساة  الوطنية  النقابة  دعت 
الق�سايا  ملعاجلة  ال��ف��وري  ال�ستئناف 
املحاكم  م�ستوى  على  والإداري��ة  املدنية 
الإدارية،  واملحاكم  الق�سائية  واملجال�ض 
التي قد ترتتب عن  الأخطار  حمذرة من 
و�سالمة  �سحة  على  باملذكرة  العمل 
وموظفي  واملحامن  والق�ساة  املتقا�سن 
�سّيما  ل  الأم��ن،  واأع��وان  العدالة  قطاع 
امل�سابة  املوؤكدة  احلالت  عدد  زيادة  مع 

بالفريو�ض يف الفرتة الأخرية.
م�سمون  اإن  لها،  بيان  يف  النقابة،  قالت 
ملعاجلة  ال��ف��وري  بال�ستئناف  امل��ذك��رة 
م�ستوى  على  والإدارية  املدنية  الق�سايا 
واملحاكم  الق�سائية  واملجال�ض  املحاكم 
تاأ�س�ض  التي  لتلك  بالن�سبة  الإداري���ة 
فيها حمامون دون باقي الق�سايا خمالفة 
بتدابري  املتعلقة  للمرا�سيم  امل��ذك��رة 
�سّيما  ل  كورونا،  فريو�ض  من  الوقائية 
املوؤرخ   20-70 رقم  التنفيذي  املر�سوم 
للتدابري  املحدد   2020 مار�ض   24 يف 

وباء  انت�سار  من  للوقاية  التكميلية 
كورونا ومكافحته، وكذلك قرار الوزير 
اجلمهورية  رئي�ض  ا�ست�سارة  بعد  الأول 
الوطني  ال�سحي  احلجر  بتمديد  املتعلق 
 ،2020 م��اي  و29   16 بن  الفرتة  يف 
ترتتب  قد  التي  الأخ��ط��ار  من  حم��ذرة 
املذكورة  الوزارية  باملذكرة  العمل  عن 
املتقا�سن  و�سالمة  �سحة  على  اأع��اله 
قطاع  وموظفي  واملحامن  والق�ساة 
العدالة واأعوان الأمن، ل �سّيما مع زيادة 
بالفريو�ض  امل�سابة  املوؤكدة  احلالت  عدد 
النقابة  ون���ددت  الأخ����رية.  ال��ف��رتة  يف 
الوباء  من  الوقاية  �روط  اأدنى  بانعدام 
اخل�سو�ض  على  الق�سائية،  باملقرات 
درجة  فح�ض  واأجهزة  التعقيم،  مم��رات 
احلرارة والأقنعة، وكذا خرق مبداأ م�ساواة 
املواثيق  املكر�ض يف  الق�ساء  اأمام  اجلميع 
اجلمهورية،  وقوانن  والد�ستور  الدولية 
من خالل ق�رها حق التقا�سي لفئة من 
املتقا�سن وحرمان فئة اأخرى منه، داعية 

التاأجيل  ا�ستمرار  اإىل  اجلمهورية  ق�ساة 
التلقائي جلميع الق�سايا املدنية والإدارية 
دون ا�ستثناء، ملا بعد عيد الفطر، والنطق 
مع  النظر،  بق�سايا  اخلا�سة  بالأحكام 
قد  الق�سائية  اجلهات  اأغلبية  اأن  التنويه 
باملذكرة  العمل  ا�ستمرار  ذل��ك،  بها  مت 
املوؤرخة  و.ع.ح.اأ   /  001 رقم  الوزارية 
�سمان  �سيما  ل   ،2020 مار�ض   16 يف 
الف�سل يف ق�سايا املثول الفوري وق�سايا 
مع  ال�ستعجالية،  والق�سايا  املوقوفن 
توفري  اإىل  العدل  وزارة  م�سالح  دعوة 
كورونا  فريو�ض  من  الوقاية  و�سائل 
على م�ستوى اجلهات الق�سائية. واأكدت 
للعودة  الق�ساة  دعوة  ا�ستعدادها  النقابة 
مبا�رة  العمل  اإىل  تدريجية  ب�سورة 
توفر  �ريطة  املبارك،  الفطر  عيد  بعيد 
باقي  واإ���راك  لذلك،  املالئمة  الظروف 
الفعاليات يف ال�ساحة الق�سائية يف اتخاذ 

القرار
ق/و

اأعلن وزير امل�ؤ�ش�شات ال�شغرية و امل�ؤ�ش�شات النا�شئة واقت�شاد املعرفة، يا�شني جريدان، عن اأنه �شيتم قريبا 
اإن�شاء من�شة رقمية جتمع كل امل�شاريع املبتكرة بعد ح�ش�ل �شندوق ال�شتثمار على اعتمادات بنك اجلزائر و 

ب�ر�شة اجلزائر يف "القريب العاجل".

حتديد 21 ج�ان املقبل اآخر اأجل للعملية

متديد التدابري اجلبائية امل�ّجهة 
للم�ؤ�ش�شات املت�شررة

اأعلنت املديرية العامة لل�رائب عن متديد التدابري الرامية لدعم املتعاملن 
القت�سادين، الذين تاأثرت ن�ساطاتهم بالأزمة ال�سحية الناجتة عن وباء 

كورونا.
 G 50« ال�سهري اإيداع الت�ريح  اأجل  اأن  اأكدت املديرية، يف بيان لها، 
واملهن  احلقيقي  الربح  لنظام  اخلا�سعن  بال�ريبة  باملكلفن  اخلا�ض 
احلرة« لأ�سهر فيفري ومار�ض واأفريل وماي، وكذا دفع احلقوق والر�سوم 
املتعلقة بها قد مت متديده اإىل غاية يوم الأحد 21 جوان املقبل »بدل من 20 

ماي كما كان حمدد �سابقا«.
واأ�ساف ذات امل�سدر اأنه يتعن على املكلفن بال�ريبة اإيداع ت�ريحات 
اأ�سهر فيفري ومار�ض واأفريل وماي بحلول التاريخ املذكور اأعاله، ودفع 
ملديرية  التابعن  بال�ريبة  املكلفن  فاإن  باملقابل،  بها.  املتعلقة  احلقوق 
ودفع  ال�سهرية  ت�ريحاتهم  اإيداع  ف�سيوا�سلون  املوؤ�س�سات  كربيات 

ال�رائب والر�سوم امل�ستحقة اإلكرتونيا.
 G 50 ter« ويف �سياق مت�سل، مت متديد اأجل اإيداع الت�ريح الف�سلي
الوحيدة« من  اجلزافية  لل�ريبة  اخلا�سعن  بال�ريبة  باملكلفن  اخلا�ض 
اأجل الت�ريح بال�ريبة على الدخل الإجمايل بالن�سبة لأجور الف�سل 
املقبل بدل من  21 جوان  الأحد  اإىل غاية يوم  2020، وذلك  الأول من 

20 ماي.
الدخل  على  لل�ريبة  الأول  احل�ساب  على  بالت�سبيق  يتعلق  فيما  اأما 
اأجل  متديد  املديرية  قررت  ال�ركات،  اأرباح  على  وال�ريبة  الإجمايل 

دفعه اإىل غاية يوم الأحد 21 جوان املقبل.
اأجل اقتناء ق�سيمة  باأن  اأخرى، تذكر املديرية العامة لل�رائب  من جهة 

ال�سيارات قد مدد هو الآخر اإىل غاية يوم الثالثاء 30 جوان املقبل.
وتوؤكد املديرية باأن »املكلفن بال�ريبة الذين يودون اكتتاب ت�ريحاتهم 
وت�سديد احلقوق املرتتبة عنها قبل الأجل امل�سمى، ي�ستطيعون التقرب 
التكفل  اخلدمة ق�سد  تبقى يف  التي  لها،  التابعن  اجلبائية  امل�سالح  من 
بطلباتهم  التكفل  وكذا  امل�ستحقة  احلقوق  وحت�سيل  بت�ريحاتهم 

وان�سغالتهم ال�رورية ملمار�سة ن�ساطهم«.
اإيداع  اأجل  اأعلنت عن متديد  قد  لل�رائب  العامة  املديرية  فاإن  للتذكري، 
جوان،   30 يوم  اإىل  احلقيقي«  الربح  »نظام  للنتائج  ال�سنوي  الت�ريح 
اأفريل  بداية  اتخاذها  التي مت  اجلبائية  الت�سهيالت  نف�ض  اإطار  وذلك يف 

بغر�ض م�ساعدة املوؤ�س�سات املت�ررة من الأزمة ال�سحية احلالية.
ق/و

يف عهد بن غربيت

البتدائـي  التعليـم  يف  ال�شنـة  اإعـادة  ن�شبـة  باملائـة   8
و21 باملائة يف املت��شط 

اأكد جمل�ض املحا�سبة يف تقريره ل�سنة 2017، باأن التعليم البتدائي يف اجلزائر عرف ن�سبا معتربة لإعادة ال�سنة تراوحت بن 5 
و8 من املائة.

كما عرف اأي�سا ن�سب معتربة يف التخلي عن الدرا�سة تراوحت بن 0.39 من املائة يف ال�سنة الأوىل اإىل اأعلى ن�سبة يف ال�سنة 
الرابعة بن�سبة 1.85 من املائة مقابل 1.87 يف ال�سنة الأوىل و7.45 من املائة يف ال�سنة اخلام�سة خالل 2016.

كما �سجلت ال�سنة الدرا�سية “2017/2018” ن�سب مرتفعة لإعادة ال�سنة يف التعليم املتو�سط و�سلت اإىل 21.23 من املائة 
يف ال�سنة الأوىل متو�سط مقارنة باملو�سم الدرا�سي الذي �سبقه، يف حن بلغت الن�سبة 20.67 من املائة بالن�سبة لل�سنة الثانية 

متو�سط.
ق/و
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لي�ست  البادية  يف  رم�سان  اأجواء 
فعلى   ، اأخرى  اأماكن  يف  كغريها 
و�سط  احلياة  م�سقة  من  الرغم 
حرا  تلتهب  اأر����ض  يف  ال��ع��راء 
البدو  �سكان  يظل  النهار  يف 
بن�ساطهم  متم�سكن  ال��رح��ل 
الرعي  يف  املتمثل  �سا�سي  الأ
لهم،  رزق  م�سدر  يعد  ال��ذي 
يف  الن�ساط  هذا  �سعوبة  وتزداد 
رحلة  تنطلق  حيث  رم�سان  �سهر 
الفجر،حيث  بزوغ  منذ  ال�سائم 
اأن  وب��ع��د  ل��ل��رع��ي  ي��خ��رج��وا 
عندما  ال�سماء  ال�سم�ض  تتو�سط 
على  ي�سمرون  اجلو  حرارة  تزداد 
ما  بجلب  ويقومون  �سواعدهم 
رمقهم  ي�سد  ماء  من  يحتاجونه 
اخليام  بلوغ  وعند  الإفطار،  عند 
باإدخال  بالبادية  الراعي  يقوم 
تغذت  ال��ت��ي  ب����ل  الإ ما�سيته 

وامتالأت  الطبيعة  خ��ريات  من 
له  تذر  يجعلها  بع�سب  بطونها 
ال�سائم  منه  يروى  خال�سا  لبنا 
ح��ب��ات من  م��ع  ف���ط���ار  الإ ع��ن��د 

. لتمر ا
�سكان  خيام  من  مقربة  وعلى 
ال���ب���دو ال���رح���ل ت�����س��م رائ��ح��ة 
حيث  البادية  بنكهة  رم�سان 

باجلمر  توقد  التي  النريان  تبعث 
املف�سل  احل�ساء  "احلريرة"  رائحة 

الإفطار.  عند  لل�سائم 
الرحل  ال��ب��دو  �سكان  وي��ع��رف 
���س��ارات  ف���ط���ار ب��اإ م��وع��د الإ
لتجد  بينهم  فيما  يتبادلونها 
من  ح��ب��ات  على  يفطر  اجلميع 
تقام  حيث  ويتجه  واللنب  التمر 

جماعة.  املغرب  �سالة 
على  ال��ع��ائ��الت  جتتمع  وه��ك��ذا 
يفطر  ح��ي��ث  ف���ط���ار  الإ م��ائ��دة 
على  ال��رج��ال  م��ن  ال�سائمون 
جتتمع  عنهم  بعيدا  ولي�ض  مائدة 
رفقة  ف��ط��ار  الإ لتناول  الن�سوة 

اأولدهن.
�سالة  وق��ي��ام  ف��ط��ار  الإ وب��ع��د 
�سهرة  تبداأ  والرتاويح،  الع�ساء 
يحلو  حيث  البادية  يف  جديدة 
القبيلة  ف�����راد  اأ ب��ن  ال�����س��م��ر 
التي  ���س��اي  بجل�سة  ال��واح��دة 
يح�ر  حيث  عليها  يتناوبون 
اجلمر  لهيب  على  امل�روب  هذا 
وطبق  امللة  خبزة  مع  ويقدمونه 
يجمعهم  ال��ذي  ال�سهري  ال�سفة 
اأجواء  يف  ال�سحور  موعد  حتى 
والتاآزر  التالحم  يطبعها  اأخوية 
ب�سيطة  �سياء  باأ �سنعوه  ال��ذي 
املدن  �سخب  عن  بعيدا  وبدائية 

الطرق. و�سجيج 

جتمع  والت�شامح،  والتالحم  التاآخي  من  اأج�اء  ت�شنعها  مميزة  بنكهة  رم�شان  �شهر  ال�ادي،  ب�لية  الرحل  البدو  يق�شي 
اأو النهار. ما بني �شكان كل بادية �ش�اء يف الليل 

ال�شعبة الظروف  رغم  بن�شاطهم  يتم�شك�ن 

البلدية  مبقر  اأم�ض  يوم  انطلقت 
ملكية  م�ستحقات  ت�سديد  عملية 
من  م�ستفيدا   66 لعدد  الأر���ض 
الأخرية  الأر�سية  التح�سي�سة 
ال�سوالح  حي  الريفية  للمنطقة 
ت�سوية  بعد   ، البيا�سة  بلدية 
للقائمن  �سمح  الذي  امللف  هذا 
للنقطة  املرور  من  �سوؤونها  على 
ت�سوية  ب��داي��ة  وه���ي  ال��ث��ان��ي��ة 
املعنين  على  املرتتبة  احل��ق��وق 
�سي�سمح  والذي  ال�ساأن  هذا  يف 
امل�ستفيدين  ل��ه��وؤلء  ب����دوره 
دفرت  ملف  اإع���داد  مبا�رة  م��ن 
املقدرة  املالية  والإعانة  ال�روط 
وبالتايل  �سنتيم  مليون  ب�مائة 
وحداتهم  اإجن���از  يف  الن��ط��الق 

بعد   ، املذكور  باحلي  ال�سكنية 
املجمع  لهذا  الأر�سية  ت�سوية 
�سيمكن  ال��ذي  اجلديد  الريفي 
والأرامل  ال�سباب  من   66 عدد 
التوزيع  عملية  م�ستهم  الذين 
يف  املخت�سة  اللجنة  قبل  م��ن 
اأ�سغال  بداية  من  امللفات  درا�سة 
اأمام  خ�سو�سا   ، عناء  دون  البناء 
ملختلف  اأعطيت  التي  التعليمات 
ال�سكن  ف���رع  م��ن  امل�����س��ال��ح 
التعمري  م�سلحة  وكذا  بالبلدية 
مهمة  ت�سهيل  اأي�سا  بالبلدية 
يف  ينطلقوا  حتى  امل�ستفيدين 
ينا�سد  وعليه   ، اجلديدة  اأ�سغالهم 
كل  امل��ل��ف  ه��ذا  على  القائمن 
بجدية  الأمور  اأخذ  امل�ستفيدين 

وال��ت��ق��رب م��ن ال��ب��ل��دي��ة لأج��ل 
الأر�سية  ملف  اإج���راءات  مت��ام  اإ
كاملة  الفر�سة  لهم  تعطى  حتى 
وح��دات��ه��م  اإجن���از  يف  ل��ل�����روع 
�سلبا  ثر  يوؤ ل  حتى  ال�سكانية 
امليدان  يف  العملية  �سري  على 

توؤكد  ال��ت��ي  للتعليمات  ن��ظ��را 
ال�سماح  وعدم  النطالقة  على 
لتفادي  ���س��غ��ال  الأ يف  بالتاأخر 
من  اآخرين  باأ�سخا�ض  تعوي�سهم 

. الحتياطية  القائمة 
زياد           بو  اأ

دروب  جمعية  توا�سل 
اخل��ري ب��ولي��ة ال���وادي، 
ت���ن���ظ���ي���م ع��م��ل��ي��ات 
بداية  منذ  ت�سامنية 
�سهر  وخ���الل  الأزم���ة 
رم�������س���ان امل��ع��ظ��م، 
اجلمعية  وزع��ت  حيث 
قفة   650 ي��ف��وق  م��ا 
منها  املحتاجن،  على 

قفة   150 الأوىل  احل�سة 
البالء"،  لدفع  "معا  �سعار  حتت 
التي  الثانية  احل�سة  جانب  اإىل 
�سعار  حتت  قفة   500 ت�سمنت 
العملية  وغطت  بينهم"،  "رحماء 
على  ح��ًي��ا   20 ال��ت�����س��ام��ن��ي��ة 
وكذا  الولية،  عا�سمة  م�ستوى 
البلديات  ومدا�ر  قرى  بع�ض 
ل�  ب��ه  ف���اد  اأ ح�سبما  ال��ن��ائ��ي��ة، 
عماد  اجلمعية،  رئي�ض  "التحرير" 
املتحدث،  نف�ض  واأ�ساف  قعار. 
الت�سامني  الن�ساط  ه��ذا  اأن 
اجلمعوي  عملها  اإطار  يف  يدخل 
اإىل  الو�سول  اأج��ل  م��ن  وذل��ك 
الفقرية  العائالت  من  عدد  اأكرب 
يد  تطلب  ل  قد  التي  واملعوزة 
يك�سف  ان  يف  منها  خجال  العون 
بحث  عمليات  وبعد  امل�ستور 
ف�سل  الفئة  هذه  حالة  يف  دقيقة 
للجمعية  امل��ت��ط��وع  ال�����س��ب��اب 
بيوت  اإىل  القفة  يو�سل  اأن 
كرامتهم. على  حفاظا  املحتاجن 

اخلري  دروب  جمعية  وت�سعى 
ت��وزي��ع  اإىل  ال��و���س��ول  اإىل 
ال�سهر  نهاية  قبل  قفة   1000
للعائالت  خ��ا���س��ة  ال��ف�����س��ي��ل 
مناطق  يف  ال��ق��اط��ن��ة  امل��ع��وزة 
ال��ظ��ل وال��ب��ل��دي��ات ال��ن��ائ��ي��ة 
ت�سلها  ل  قد  والتي  والبعيدة 
معنوية. اأو  مادية  م�ساعدات  ية  اأ
بربنامج  اجلمعية  ذات  تقوم  كما 
اإع���الم���ي ع���رب ���س��ف��ح��ت��ه��ا يف 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��وق��ع 
دروب  "جمعية  الفاي�سبوك 
ع��دي��د  ب��ا���س��ت�����س��اف��ة  اخلري"، 
على  البارز  املتطوع  ال�سباب 
يف  وال��دويل،  الوطني  امل�ستوى 
التطرق  خالله  يتم  مبا�ر  بث 
مل��وا���س��ي��ع ال��ع��م��ل اجل��م��ع��وي 
فكرة  تر�سيخ  بهدف  والتطّوع، 
يف  ال�سباب،  ذه��ن  يف  التطّوع 
ا�ستح�سان  املبادرة  لقيت  حيث 
مواقع  رواد  طرف  من  وجتاوب 

الجتماعي. التوا�سل 
.ع منل�ي 

البيا�سة  بلدية  م�سالح  ثبتت  اأ
ن��ه��ا م��ن ب��ن ب��ل��دي��ات ولي��ة  اأ
واملهتمة  املن�سبطة  ال����وادي 
الوباء  مكافحة  عملية  يف  ج��ّدا 
منذ  وه���ذا  ك��ورون��ا  وف��ريو���ض 
من  جملة  تبعها  بعدما   ظهوره 
التي  والردعية  الوقائية  التدابري 
وقد   ، امليدان  يف  ثمارها  اأعطت 

عملياتها  بوا�سطة  هذا  جتلى 
ر�ض  منها  املتوا�سلة   الوقائية 
التي  العمومية  املوؤ�س�سات 
مبختلف  امل��واط��ن��ن  يق�سدها 
وثائقهم  ل�ستخراج  اأعمارهم 
م�سالح  وك���ذا  ال�����روري��ة  
ال�سحية  وامل���راف���ق  ال��ربي��د 
ي�����س��ا ع��رب اأح��ي��اء  امل��ت��واج��دة اأ
هذا  عن  وقفنا  حيث   ، البلدية 
القيام  اجلميع  واملطالب  العمل 
خالل  الراهن  الظرف  هذا  يف  به 
�ساركت  الأخريين  الأ�سبوعن 
اجلمعيات  بع�ض  ي�����س��ا  اأ ف��ي��ه 
الأخرى  هي  اأعطت  التي  املحلية 
 ، تخاذل  دون  اأهميتها  للعملية 
والتعقيم  الر�ض  عملية  جعل  مما 

ويف  عمومية  اأماكن  عّدة  ت�سمل 
ويف   ، البلدية  اأح��ي��اء  خمتلف 
املجل�ض  رئي�ض  اأكد  الإط��ار  هذا 
ت�ريحه  يف  البلدي  ال�سعبي 
الهتمام  اأن  التحرير  ليومية 
واملهم  احل�سا�ض  املو�سوع   بهذا 
ج����ّدا ���س��ي��ت��وا���س��ل م��ن ط��رف 
انطلقت  بعدما  بلديته  م�سالح 
من  بجملة  العملية  ب��داي��ة  يف 
اأعطت  التي  الوقائية  التدابري 
ببقية  مقارنة  امليدان  يف  ثمارها 
يفّوت  مل  كما   ، الأخرى  البلديات 
لنا  ت�ريحاته  ث��ن��اء  اأ الفر�سة 
ت�سيري  على  القائمن  كل  و�سكر 
التي  املحلية  اجلمعيات  �سوؤون 
ول  العمليات  كل  يف  �ساركت 

العمليات  اجناح  يف  ت�ساهم  زالت 
لأج��ل  لآخ��ر  ي��وم  م��ن  الوقائية 
اخلطر  ب��ع��اد  واإ املنافذ  ك��ل  �سد 
النت�سار  ظل  يف  ال�سكان،  على 
اأكدته  ال��ذي  للوباء  املتوا�سل 
يوم  م��ن  املرتفعة  الإ���س��اب��ات 
 ، البالد  اأنحاء  خمتلف  يف  لآخر 
املواطنن  جميع  امل��ري   دعا  كما 
ن��ف�����س��ه��م  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اأ
الأماكن  خمتلف  وكذا  واأ�رهم 
هذا  واإعطاء  لبلديتهم  العمومية 
عن  بعيدا  البالغة  اأهميته  اجلانب 
العديد  كلف  ال��ذي  ال�ستهتار 
البالد  من  خمتلفة  مناطق  من 

. غاليا 
زياد           بو  اأ

الأحياء  �سباب  مبادرات  �سكلت 
الرباح،  بلدية  قليم  باإ ال�سكنية 
ال��وادي،  ولي��ة  عا�سمة  جنوب 
وتزين  تنظيف  اإىل  وال��رام��ي��ة 
مل�سالح  حقيقيا  دعما  املحيط، 
حتوز  ل  التي  البلدية  النظافة 
لتغطية  كافية  اإمكانيات  على 
بع�ض  اأكده  ح�سبما  الأحياء،  كل 

. �سطن لنا ا
اأو���س��ح  ذات����ه،  ال�����س��ي��اق  ويف 
حمزة  ال��رب��اح  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����ض 
ت��ت��اب��ع  م�����س��احل��ه  اأن  ع����روة، 
التنظيف  ح��م��الت  با�ستمرار 
بها  ب��ادر  التي  املحيط  وتزين 
مع  بالتن�سيق  متطوع  �سباب 
الأحياء،  وجلان  البلدية  م�سالح 
وخ��ا���س��ة  الأخ����رية  ال��ف��رتة  يف 
ال�سحي  احل��ج��ر  ب��داي��ة  م��ن��ذ 

اأن  م�سرًيا  الأح��ي��اء،  عديد  عرب 
هذه  مرافقة  اإىل  ت�سعى  م�ساحله 
اإمكانيات  ح��دود  يف  العمليات 

 . البلدية 
اأن  امل��ت��ح��دث،  نف�ض  واأ���س��اف 
من  النابعة  التنظيف  حمالت 
�سباب  من  اأو  الأحياء  جلان  اإرادة 
وعي  م�ستوى  يعك�ض  متطوع 
بيئة  يف  ال��راغ��ب��ن  امل��واط��ن��ن 
الفرتة  هذه  يف  وخا�سة  �سليمة 

ال�ستثنائية. ال�سحية 
م�ساحله  اأن  اإىل  املتحدث،  �سار  واأ
احل��م��الت  ه��ذه  بع�ض  راف��ق��ت 
م�سلحة  لن�����س��غ��ال  وذل����ك 
تعقيم  عمليات  يف  ال��ن��ظ��اف��ة 
تف�سي  ب�سبب  م�ستمرة  وتطهري 

امل�ستجد. كورونا  فريو�ض 
ي�سن حممد 

الإدارة و�شعت كل الت�شهيالت  

امل�شتفيدون من حت�شي�شة ال�ش�الح ي�شرع�ن يف ت�شديد حق�ق امللكية لأرا�شيهم 

 اأمن املغري ينجح يف تفكيك ع�شابة خطرية خمت�شة يف ال�شرقة

منذ بداية الأزمة وخالل �شهر رم�شان املعظم

جمعية دروب اخلري ت�ا�شل تنظيم 
عملياتها الت�شامنية

رئي�ش البلدية يطمئن مب�ا�شلة العملية 

بلدية البيا�شة ت�ا�شل اهتمامها مبكافحة وباء ك�رونا ب�ا�شطة تدابريها ال�قائية  

منذ بداية احلجر ال�شحي

اإطالق حمالت تنظيف تط�عية وا�شعة 
بالرباح

�أخبار �لو�دي

بولية  املغري  دائ��رة  اأم��ن  ع�نا�ر  متكن 
الأخ��ريي��ن من  ال��ي��وم��ن  ال���وادي خ��الل 
من  تتكون  ع�سابة  لن�ساط  حد  و�سع 
من  ال��ث��اين  العقد  يف  اأ�سخا�ض  ثالثة 
ميتهنون  املنطقة  من  ينحدرون  العمر 
م�سغرة   موؤ�س�سة  ا�ستهدفوا  ال�رقة 

جتهيزاتها على  وا�ستولوا  الإجناز  طور 
ذات  تلقي  اإىل  تعود  العملية  تفا�سيل 

�ساحب  من  ر�سمية  ل�سكوى  امل�سلحة 
راح  الإجن���از  ط��ور  م�سغرة  موؤ�س�سة 
جمهولن  ط���رف  م��ن  ���رق��ة  ���س��ح��ي��ة 
بت�سيري  خا�سة  جتهيزات  ا�ستهدفت 
م��ب��ا���رة  مت  ال��ف��ور  ع��ل��ى  ���س�����س��ة.  امل��وؤ
اأ�سفرت  التي  والتحري  البحث  ع�مليات 
توقيفهم،  و  فيهم  امل�ستبه  هوية  حتديد  عن 
حتديد  مت  التحقيق  لإج��راءات  ا�ستكمال 

ا�سرتجاعها.  و  امل�روقات  تواجد  مكان 
القانونية  الإجراءات  كافة  ا�ستيفاء  بعد 
جناية  ع��ن  ق�سائية  ملفات  اإع���داد  مت 
لرتكاب  لالإعداد  اأ�رار  جمعية  تكوين 
الليل  ب��ظ��رف  ال�رقة  وجناية  جناية 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  وتقدميهم  والتعدد 

. ملخت�سة ا
ق.م
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06�أخبار �جلنوب

غياب مراكز الك�شف بالأ�شعة ي�ؤرق امل�شابني 
بال�شرطان باأق�شى اجلن�ب

فا�شل بن  ي��شف 
---------------- 

ت��ع��ال��ت اأ����س���وات امل��واط��ن��ن 
الكبري  البالد  جنوب  بوليات 
ايليزي   ، مترنا�ست  غ��رار  على 
الغ��واط   ، غ��رداي��ة   ، ورقلة   ،
املطالبة   ، ب�سكرة  و  ال��وادي   ،
لوزير  العاجل  التدخل  ب�رورة 
اإ�سالح  و  ال�سكان  و  ال�سحة 
الرحمان  عبد  امل�ست�سفيات 
جلنة  يفاد  اإ اأج��ل  من  بوزيد  بن 
للوقوف  امل�ستوى  عالية  حتقيق 
التي  النقائ�ض  حقيقة  على 
ال�سحي  القطاع  بها  يتخبط 
ذل��ك  و  اجل���ن���وب  ب���ولي���ات 
اعطاب  ت�سجيل  خلفية  على 
ال�سكانري  لأج��ه��زة  م��ت��ك��ررة 
و  الكربى  امل�ست�سفيات  ببع�ض 

اجلوارية  باملوؤ�س�سات  افتقارها 
لأجهزة  بالن�سبة  ال�سيء  نف�ض 
زاد  ومم��ا  ���س��ع��ة  ب��الأ الك�سف 
ع���دد من  اف��ت��ق��ار  ب��ل��ة  ال��ط��ن 
يف  لأخ�سائين  امل�ست�سفيات 
ن��ف  الأ  ، الأع�����س��اب  جم��الت 
و  ال��ع��ي��ون  ط��ب  و  احل��ن��ج��رة  و 
بغالبية  دفع  ما  هو  و   ، الأطفال 
فئة  م��ن  املنحدرين  امل��ر���س��ى 

للتوجه  امل��ح��دود  الدخل  ذوي 
عن  للبحث  اخلا�سة  للعيادات 

. العالج  �سبل 
ومما زاد من معاناة  �سكان اجلهة 
و  احل��دودي��ة  باملناطق  خا�سة 
اأن  الكبري  البالد  بجنوب  النائية 
بالأمرا�ض  امل�سابن  مر�ساهم 
املثال  �سبيل  وعلى  امل�ستع�سية 
الفتاك  ال�رطان  داء  احل�ر  ل 

ي��رف�����س��ون ال��ت��ن��ق��ل ل��ل��ع��الج 
لبعد  نظرا  ال�سمال،  بوليات 
ال�  بن  ما  ترتاوح  التي  امل�سافة 
ذلك  و  كلم،   2000 و   1500
يف  امل��ربر  غ��ري  التاأخر  ب�سبب 
مبراكز  ال�سحية  الهياكل  دعم 

. بالأ�سعة  الك�سف 
يبقى  اثنان  عليه  يختلف  ل  مما  و 
حول  بقوة  مطروحا  الت�ساوؤل 
برجمة  يف  املربر  غري  التماطل 
ق��ط��اع ال�����س��ح��ة ال���ذي حت��وم 
ال�سوائب  م��ن  الكثري  ح��ول��ه 
العادية  الدورات  اأ�سغال  �سمن 
ال�سعبي  للمجال�ض  الفارطة 
بع�سها  فقد  ال��ت��ي  ال��ولئ��ي��ة 
تعاطيها  ب�سبب  امل�سداقية 
لها  التي  الق�سايا  مع  ال�سلب 
يو�سف  املواطن  بيوميات  �سلة 

ل يزال �شكان اجلن�ب يئن�ن حتت وطاأة  �ش�ء الت�شيري و الإهمال من اجلانب ال�شحي  مما فتح باب الت�شاوؤل على 
ال��شية  ال�زارة  مفه�م  جت�شيد  ثم  من  و  ال�شحية  املنظ�مة  لتح�شني  امل�جهة  ال�شخمة  الأم�ال  م�شري  عن  م�شرعيه 

.ال�شحة امل�اطن  من  لتقريبها 

ال�شحة واقع  �شفرة  لتفكيك  مطل�ب  ب�زيد  بن 

التي  امل��ج��ه��ودات  خ��الل   م��ن 
للحفاظ  ال�رطة  قوات  تبذلها 
املواطنن  و�سالمة  اأم��ن  على 
باأمن  ال�رطة  قوات  توا�سل 
الأم��ن  يف  ممثلة  اأدرار  ولي��ة 
تطبيق  ال���راب���ع،  احل�������ري 
للت�سدي  الوقائية  التدابري 
اإط��ار  يف  ك��ورون��ا،  لفريو�ض 
امل��واد  يف  امل�ساربة  مكافحة 
الراهنة،  الفرتة  يف  الغذائية 
ال�رطة  ق��وات  متكنت  حيث 
الرابع  احل�ري  لالأمن  التابعة 
رفقة  اجلاري  ماي   11 يخ   بتار 
كمية  حجز  من  التجارة  م�سالح 
الغذائية  امل���واد  م��ن  معتربة 
التي  و  ال�سالحية  املنتهية 
لال�ستهالك،  موجهة  ك��ان��ت 
اإطار  يف  العملية  هذه  وجاءت 
امل�سرتكة  امليدانية  اخل��رج��ات 
ذ  اإ امليدانين،  ال�ركاء  رفقة 

حجز  من  العملية  هذه  مكنت 
منتهية  غذائية  مل��واد  نهائي 
 24 يف  متثلت  و  ال�سالحية 
 01 و   ، فانيليا  عطر  ق��ارورة 
�سل   30 م��ن  غ��دائ��ي  م��ل��ون 
الأرز،  ك��رمي��ة  ع��ل��ب   06 و   ،
من  ب�سكويت  وح���دة   34 و 
من  علبتن  و   ، �سوكو  ن��وع 
لوز  13علبة  و   ، �سوميك�ض 
علب   03 و   ، م��ل��غ   60 ح��ل��و 
750غرام  �سوكالطة    nwtell
و   ،  brunch وح��دة    23 و   ،
بالر�سع  خ��ا���ض  م�ستح�ر 
gastrrofix  250غرام 
ال�����س��وب��ان  ح�����س��اء  ووح���دة   ،
�سيب�ض   ، غرام   200 بالعد�ض 
�سعة  قريامي�سوا  وح��دة   02  ،

غرام.                      10
الرحمن عبد  بلوايف 

باجللفة  الأمن  م�سالح  �سجلت 
اإج��راءات  تطبيق  بداية  منذ 
اإيل  بالولية   ال�سحي  احلجر 
خمالفات  ع��دة  م�����ض  اأ غ��اي��ة 
احرتام  بعدم  املتعلقة  منها  
مت  حيث  الوقائي،  الإجراء  هذا 
�سخ�ض،   4155 هوية  مراقبة 
منهم   2024 �سد  ومبا�رة 
م��ا  اأ الق�سائية،  الإج���راءات 
فقد  ل��ل��م��رك��ب��ات  بالن�سبة 
مع  مركبة   848 مراقبة  مت 
الأمر  املح�ر،  يف   149 و�سع 
للدراجات  بالن�سبة  نف�سه 
 76 و�سع  مت  التي  ال��ن��اري��ة 
بعد  امل��ح�����ر  ب����ذات  م��ن��ه��ا 

نارية،  دراج��ة   155 مراقبة 
تلقي  نف�سه  الإطار  يف  مت  كما 
مكاملة   544 ل��: امل�سالح  ذات 
الأخ�ر  الرقم  عرب  هاتفية 
من   17 النجدة  ورقم   1548
عن  للتبليغ  املواطنن  قبل 
احلجر  لإج���راءات  املخرتقن 
م�سالح  اأطلق  كما   ، ال�سحي 
للمواطنن  ن��داءات��ه��ا  الأم��ن 
باإجراءات  التقيد  �رورة  اإىل 
يعد  ال��ذي  ال�سحي،  احلجر 
للق�ساء  الأجن����ع  ال�����س��ب��ي��ل 
من  واحل��د   ال��وب��اء  ه��ذا  على 

. ره نت�سا ا
م�سطفى  بوخالفة 

الحرتازية  الإج��راءات  اإطار  يف 
حلماية  ال���الزم���ة  وال��وق��ائ��ي��ة 
ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  م��ن  املجتمع 
ب��داأت  )كوفيد19-(،  املُ�ستجد 
م��دي��ري��ة ال�����س��وؤون ال��دي��ن��ي��ة 
بتنفيذ  ورقلة  بولية  والأوق��اف 
تعقيم  ت�ستهدف  �ساملة  خطة 
�سمن  وذل���ك  م�����س��ج��دا   466
التعقيم  ع��م��ل��ي��ات  �سل�سلة 
 ، ال��ولي��ة  مل�ساجد  وال��ت��ط��ه��ري 
اأول  �سبيحة  انطلقت  وال��ت��ي 

تقنيات  اأحدث  با�ستخدام  اأم�ض 
املعتمدة. التعقيم  ومواد 

الدينية  ال�����س��وؤون  مدير  واأك��د 
عمر  م���ولي  ورق��ل��ة  ب��ولي��ة 
التعقيم  عمليات  اأن  ح�ساين  
كافة  بتطهري  تق�سي  للم�ساجد 
 466 عددها  يقدر  التي  امل�ساجد 
�سمن  ت��ي   ت��اأ م�سجدا.والتي 
والح��رتازي��ة  الوقائية  التدابري 
الإ�سابة  م��ن  امل��واط��ن  حلماية 

كورونا. بفريو�ض 

املكثفة  العملية  اأن  اأ���س��اف  و 
والتعقيم  للتطهري  والوا�سعة 
مت  نه  اأ موؤكدا  بلدية   23 ت�سمل 
الب�رية  الو�سائل  كافة  توفري 
وامل��ادي��ة لإجن��اح ه��ذه امل��ب��ادرة.

ومب�����س��ارك��ة خم��ت��ل��ف ���رائ��ح 
العملية هده  يف  املجتمع 

مت  نه  اأ املتحدث   نف�ض  واأو�سح 
عديدة  ف��رق  للعملية   ت�سخري 
املخت�سن  املوؤ�س�سة  اأعوان  من 
وخمتلف  املدنية  احلماية  ورجال 

اإىل  م�سريا  الجتماعين  ال�ركاء 
برنامج  �سمن  تاأتي  العملية  اأن 
مع  وبالتعاون  الوطني  التعقيم 
حيث  املعنية،  اجل��ه��ات  خمتلف 
تطهري  غاية  اإىل  احلملة  ت�ستمر 
عرب  امل��ت��واج��دة  امل�ساجد  جميع 
وذل��ك  ال��ولي��ة  ت���راب  خمتلف 

 . بالتعاون 
فا�سل بن  يو�سف 

اجلمعية  اأع�����س��اء  م��ن  رغ��ب��ة 
يف  اجلملة  لتجار  توات  الولئية 
را�سلت  هيئتها  اعتماد  جتديد 
والتي  التجارة  مديرية  اجلمعية 
ما  ملطلبها،  اإجابة  منها  جتد  مل 
مديرية  مرا�سلة  اإىل  اأ�سطرها 
مرا�سلة  ثم  بالولية،  التنظيم 
تنظر  فيما  ال�����س��اب��ق،  ال���وايل 

حل  احل��ايل  ال��وايل  من  اجلمعية 
نظم  اأخر  �سياق  ويف  مل�سكلها، 
التجارة  مديرية  من  موظفون 
احتجاجية   وقفة  اأدرار  بالولية 
م����ام م��ق��ر م��دي��ري��ت��ه��م، ي��وم  اأ
���س��ب��وع اجل��اري  الأح���د م��ن الأ
ظل  يف  النقل  بتوفري  مطالبن 
ب�سبب  العمومي  النقل  توقف 

من  للحد  املتخذة  الإج����راءات 
كوفيد  كورونا  فريو�ض  انت�سار 
وق��ف  وك��ذل��ك  امل�����س��ت��ج��د،   19
بع�سهم  على  امل�سلط  ال�سغوط 
وال��ت��ي  م��ه��ام��ه��م،  داء  اأ خ���الل 
نها  اأ ي��رون  ب��اإج��راءات  تتعلق 
يف  امل�سوؤول  طرف  من  تع�سفية 
ويطالبون  منهم،  البع�ض  حق 

الولية  ووايل  الو�سية  اجلهات 
التي  امل�ساكل  لكل  حل  بو�سع 
النقابي  الفرع  بيان  يف  وردت 
داء  اأ لهم  يت�سنى  حتى  للمديرية 
ويف  وج��ه  اأح�ض  على  مهامهم 
البالد  بها  متر  التي  احلالت  كل 
وامل�ستقبل.                                                                                                       احلا�ر  يف 
الرحمن   عبد  بلوايف 

تن�سيب  ���س��ب��وع  الأ ب��ح��ر  مت 
العتبار  لإعادة  اأ�سغال  ور�سة 
ال�سحراء  عن  اللبياين  للبئر 
ولية  م�ستوى  على  بالنزلة   1
يقوم  حيث   ، املنتدبة  تقرت 
من  اأك��رث  بتموين  البئر  ه��ذا 
عن  ب��اأح��ي��اء  �ساكن   20000
باملياه  الرمال  وحي  ال�سحراء 
وي��ق��وم   ، ل��ل�����رب  ال�����س��احل��ة 
املعاجلة  حمطة  بتزويد  كذلك 
تخ�سي�ض  مت   .و  اخل��ام  باملياه 
دج   150.000.000.00 مبلغ 
�سنتيم  مليار  ع�ر  )خم�سة 

اأج��ل  م��ن  ال��ب��ئ��ر  ل�����س��ي��ان��ة   )
ال�سائعة  امل��ي��اه  ا���س��رتج��اع 
ل��ت��دع��ي��م ال�����س��ب��ك��ات ب��امل��ي��اه 
على  و�ست�رف   ، ال�����روب 
وادي  �ركة  ال�سيانة  م�روع 
ن�سري  اأن  اإىل  يبقى   ، بار  اآ ريغ 
�سنة  البئر   هذا  اإجن��از  مت  ن��ه   اأ
طرف  من   1799 بعمق   1979
لأ�سغال  الوطنية  املوؤ�س�سة 
ب������ار ب��ح��ا���س��ي م�����س��ع��ود  الآ
يف  ح��ال��ي��ًا  ويعترب   )ENTP (
جوان  منذ  حرجة  جد  و�سعية 
يف  ت�����رب  ج���راء  م��ن   2017

�سياع  اإىل  اأدى  مما  البئر  اأ�سفل 
بتدفق  املياه  من  معتربة  كميات 
ل/ث   )45/40 ( ب��ن  ي���رتاوح 
اإع��ط��اء  على  ����رف  اأ ...ح��ي��ث 
ال�سيانة  اأ�سغال  انطالق  �سارة  اإ
بن  املنتدبة   تقرت  ولية  وايل 
رفقة  ال��دور  �سايب  الله  عبد 
املائية  املوارد  قطاع  م�سوؤويل 
املنتدبة  والولية  ورقلة  لولية 
 ، املحلية  وال�سلطات  تقرت 
الوكالة  دور  على  التاأكيد  ومت 
يف  املائية  للموارد  الوطنية 
على  وال�سهر  الأ�سغال  متابعة 

مت  كما  للور�سة  احل�سن  ال�سري 
وتعليمات  تو�سيات  ���س��داء  اإ
للمياه  اجلزائرية  مركز  لرئي�ض 
الإج��راءات  كل  لتخاذ  بتقرت 
املياه  انقطاع  لتفادي  الالزمة 
العمومية  اخل��دم��ة  و���س��م��ان 
لل�رب  ال�ساحلة  باملياه  للتزويد 
بولية  اأحياء  عدة  وتعاين  ..هذا 
توزيع  يف  التذبذب  من  تقرت 
تذمر  خلق  ما  ال�����روب  مياه 
عدة  يف  ال�ساكنة  واحتجاجات 

.. منا�سبات 
التجاين  ن-ق- 

على  واحلفاظ  للجرمية  حماربة 
بولية  املواطنن  و�سالمة  اأمن 
امل�سلحة  ���س��ج��ل��ت  اأدرار، 
الق�سائية  لل�رطة  الولئية 
�سهر  خالل  اأدرار  ولية  باأمن 
 2020  ( احلالية  �سنة  من  اأفريل 
متثلت  الق�سايا  من  جمموعة   )
خا�سة  ق�سية  ت�سجيل23   يف، 
ب��اجل��ن��اي��ات واجل��ن��ح امل��ا���س��ة 
 32 فيها  ت��ورط  بالأ�سخا�ض 
ق�سية،   21 منها  حلت  �سخ�ض 
امل�سلحة  نف�ض  �سجلت  كما 
باجلنايات  خا�سة  ق�سية   28
باملمتلكات  امل��ا���س��ة  واجل��ن��ح 
�سخ�ض،   28 ف��ي��ه��ا  ت���ورط 
ت�سجيل  مت  ذاته  ال�سياق  ويف 
باجلنايات  خا�سة  ق�سية   13

العمومي  ال�سيء  �سد  واجلنح 
�سخ�ض   19 ف��ي��ه��ا  ت����ورط 
يخ�ض  وفيما  جميعها،  حلت 
واملالية  القت�سادية  اجلرائم 
حيث  ق�سايا  ت�سجيل06   مت 
اأ�سخا�ض،    07 فيهما ت��ورط 
مكافحة  فرقة  �سجلت  حن  يف 
لنف�ض  ال��ت��اب��ع��ة  امل���خ���درات 
خا�سة  ق�سايا   09 امل�سلحة 
العقلية  ثرات  واملوؤ باملخدرات 
حلت  �سخ�ض   14 فيها  تورط 
حجز  ثرها  اإ على  مت  و  جميعها، 
العقلية  ثرات  املوؤ من  قر�ض   35
غرام  و37،12  كلغ   01 وحجز 
القنب.                                                                                                            راتنج  من 
الرحمن عبد  بلوايف   

يف اإطار مكافحة امل�شاربة يف امل�اد الغذائية 

حجز م�اد غذائية منتهية ال�شالحية 
باأدرار 

منذ بداية تطبيق اإجراءات احلجر ال�شحي

مراقبة ه�ية 4155 �شخ�شا  منهم 
الإجراءات  �شدهم  متت   2024

الق�شائية باجللفة

 ال�ش�ؤون الدينية والأوقاف ت�شرع يف تعقيم 466 م�شجدا ب�رقلة

مديرية التجارة باأدرار يف ال�اجهة بني مطلب جمعية ت�ات لتجار اجلملة 
واحتجاج م�ظفيها

انطالق اأ�شغال �شيانة البئر اللبياين عني ال�شحراء بتقرت

يف ح�شيلة ال�شرطة الق�شائية ل�شهر افريل 

واجلنح  باجلنح  خا�شة  ق�شية   23
املا�شة بالأ�شخا�ش باأدرار 



�شدور حكم بعامني حب�شا نافذا مل�شارب  يف امل�اد 
الغذائية بخن�شلة

علجية عي�ش
-----------------

الذي  احلرج  ال�سحي  الظرف  رغم 
الإج��رام  يف  زال  ما  البالد،  به  متر 
يف  يكرث  كان  واإن  وا�سع  انت�سار 
الأخرى  املدن  فاإن   ، الكربى  املدن 
و بخا�سة املحافظة كبالد ال�ساوية 
�سبابها  و  منه  ماأمن  يف  تعد  مل 
يتدارك  مل  اإن  بال�سياع  مهددون 
خن�سلة  ولي��ة  و  الأم��ر  اأعيانها 
يف  يدب  الإج��رام  بداأ  فقد  كعينة، 
به  تقوم  ما  رغم  مناطقها  بع�ض 
يف  جهد  م��ن  الأم��ن��ي��ة   امل�سالح 
كذلك  املخدرات  لتجار  الت�سدي 
هو ال�ساأن بالن�سبة للبيع بامل�ساربة 
فبالن�سبة  الغذائية،  امل���واد  يف 
املواد  يف  بامل�ساربة  البيع  لظاهرة 
و  ال�سيدلنية  امل��واد  و  الغذائية 
املواد  ل�سيما   ، �سيدلنية  ال�سبه 
لدى  كبريا  ا�ستهالكا  تعرف  التي 
الراهنة  الظروف  املواطنن يف ظل 
التي تعرفها البالد بانت�سار فريو�ض 
كورونا كوفيد 19 ، متكنت م�سالح 
الداخلي  الثاين  احل�ري  الأم��ن 
توقيف �ساحب حمل  من  بخن�سلة 
الراهنة  الظروف  ا�ستغل  جت��اري 
القيام  اأجل  من  البالد  بها  متر  التي 
نزيهة  الغري  التجارية  باملمار�سة 
، حيثيات  بخن�سلة  الزبائن  يف حق 
الق�سية  تعود اإثر ورود معلومات 
اإىل م�سالح الأمن احل�ري الثاين 
لبيع  حمل  �ساحب  قيام  مفادها 
م�ستوى  على   ، الغذائية   امل��واد 
مبمار�سة  خن�سلة    02 زوي  طريق 
برجمة  ليتم   ، نزيهة  غري  جتارية 
خ��رج��ة م��ي��دان��ي��ة رف��ق��ة اأع���وان 
التجارة  ملديرية  التابعن  املراقبة 
عن  اإىل  التنقل  بعد   ، بخن�سلة 
من  اأزي��د  وج��ود  معاينة  مت  املكان 
املحل  من  بالقرب  �سخ�ض   100
التجاري ، حيث قام �ساحب املحل 
بتوزيع ق�سا�سات ترتيبية مرقمة 
مما  ال�سميد،  مبادة  تزويدهم  بهدف 
جعل الزبائن يرتددون عليه ب�سفة 
احل�سول  من  متكينهم  دون  يومية 

من  بالرغم   ، الغذائية  امل��ادة  على 
تقدر  بكمية  الأخ��ري  هذا  ا�ستفادة 
من  كلغ   25 ب��وزن  كي�ض   96 ب�: 
بتخزينها  يقوم  حيث  ال�سميد  مادة 
م�سكن  اإىل  التنقل  ليتم   ، مب�سكنه 
�ساحب املحل ، اأين مت �سبط كمية 
 25 بوزن  �سميد  كي�ض  ب�60  تقدر 
31 كي�ض من  اإىل  كلغ ، بالإ�سافة 
بذات  كلغ   25 بوزن  الفرينة  مادة 
الكمية  حول  بالتحري   ، امل�سكن 
قام  الأخ��ري  هذا  ب��اأن  تبن  املتبقية 
و  اأق��ارب��ه  على  الكمية  بتوزيع 

عائلته .
لل�سلع  املراقبة  عملية  مع  باملوازاة 
املحل  م�ستوى  على  امل��وج��ودة 
للبيع  امل��ع��رو���س��ة  و  ال��ت��ج��اري 
موجهة  خمتلفة  �سلع  يف  املتمثلة 
اإىل  بالإ�سافة  الإن�سان  لتغذية 
مواد التنظيف املتمثلة يف 17 مادة 
باأنها منتهية ال�سالحية  ليتم  تبن 
التجارة  مديرية  لعنا�ر  ت�سليمها 
حق  يف  الالزمة  الإجراءات  لتخاذ 
اأم��ام   فيه   امل�ستبه  ق��دم   ، املعني 
املحكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
قا�سي  اأم��ام  امللفن  اأح��ال  ال��ذي 
احلكم اأين اأ�سدر يف حقه يف امللف 
عامن  بعقوبة  يق�سي  حكم  الأول 
غرامة  دج  األف   50 و  نافذة  حب�ض 
بتهمة  الإي���داع  مع  نافذة  مالية 
 ، نزيهة  الغري  التجارية  املمار�سة 
البيع دون مربر �رعي  مع رف�ض 
امللف  يف  امل�ساربة  يف  ال�روع  و 

الأول و عام حب�ض نافذة و 50 األف 
دج غرامة مالية مع الإيداع بتهمة 
الإن�سان  لتغذية  للبيع مواد  عر�ض 
امللف  يف  فا�سدة  التنظيف  مواد  و 

الثاين
باملخدرات،   للمتاجرة  بالن�سبة  اأما 
بخن�سلة  ال�رطية  امل�سالح  قامت 
م��ن ت��وق��ي��ف ع���دد م��ن م��روج��ي 
خمدرات  من  ال�سامة  امل��واد  هذه 
معاجلتها  اإث��ر  عقلية  م��وؤث��رات  و 
الق�سية  تعود  و   ، متعددة  ق�سايا 
الأوىل اإىل ورود معلومات تلقتها 
باأمن ولية  التدخل  فرقة البحث و 
امل�سبوقن  اأحد  اأن  مفادها  خن�سلة 
خن�سلة،  مدينة  من  ينحدر  ق�سائيا 
املخدرات  من  كمية  على  يحوز 
بيعها  لغر�ض  العقلية  املوؤثرات  و 
م�ستغال   ، �رعية  غري  بطريقة 
الفو�سوية  امل�ساكن  اأح��د  بذلك 
و   ، تخزينها  اأج��ل  من  بخن�سلة 
خطة  و�سع  مت  لذلك  ا�ستغالل 
عنا�ر  قبل  من  حمكمة  اأمنية 
امل�ستبه  بتوقيف  كللت  اين  الفرقة 
التلم�ض  لعملية  اإخ�ساعه  بعد  فيه 
 07 على   بحوزته  عرث  اجل�سدي 
قطع من الكيف املعالج ، ليتم القيام 
م�سكن  تفتي�ض  بعملية  ذلك  بعد 
ال�سابور  بحي  الكائن  فيه  امل�ستبه 
الإجراءات  ا�ستكمال  بعد  خن�سلة 
الالزمة مع اجلهات الق�سائية ، اأين 
كما   ، مهلو�سا  قر�سا   80 حجز  مت 
مت العثور على قاطع ورق  به اآثار 

تقطيع املخدرات ، و اآخر ي�ستعمل 
يف تقطيع الأم�ساط ، كما مت العثور 
على �سالح اأبي�ض حم�سور ، ليتم 
و  فيه  امل�ستبه  توقيف  مع  حجزها 
اأجل  من  امل�سلحة  مقر  اإىل  اقتياده 

ا�ستكمال اإجراءات التحقيق .
عنا�ر  متكن  ال�سياق  ذات  يف 
توقيف  من  الثالث  احل�ري  الأمن 
�سخ�ض يحوز على  الكيف املعالج  
 ، بخن�سلة  م�روعة  غري  بطريقة 
ذات  عاجلتها  التي  الق�سية  هي  و 
كان  �سخ�ض  توقيف  بعد  امل�سالح 
داخل  من  املخدرات  ترويج  ب�سدد 
م�سكنه العائلي الكائن بحي النور 
اأمنية حمكمة  اإعداد خطة  مت  اأين   ،
م�سكن  اإىل  التنقل  اإثرها  على  مت 
امل�ستبه فيه بعد اإخ�ساعه للتفتي�ض 
 06 العثور بداخل م�سكنه على  مت 
مايل  مبلغ  و  املخدرات  من  قطع 
�سنتيم   مليون   14 من  باأزيد  يقدر 
ليتم   ، كيتور  نوع  من  قاطعن   ،
توقيفه و اقتياده اإىل مقر امل�سلحة 
اإج����راءات  ا�ستكمال  اأج���ل  م��ن 
اإجراءات  ا�ستكمال  .بعد  التحقيق 
جزائين  ملفن  ومبوجب  التحقيق 
الق�سية  يف  فيه  امل�ستبه  تقدمي  مت 
اأمام وكيل اجلمهورية لدى  الأوىل 
باإجراءات  وعمال  خن�سلة  حمكمة 
املثول الفوري اأحيل ملفي الق�سية 
املحكمة،  لذات  احلكم  قا�سي  اإىل 
 18 ب�:  يق�سي  حكما  اأ�سدر  اأين 
مالية  غرامة  و  نافذا  حب�سا  �سهرا 
تقدر ب�50 األف دج عن تهمة حيازة 
�سالح اأبي�ض من ال�سنف ال�ساد�ض 
دون مربر �رعي ، جنحة املمار�سة 
الغري �رعية ملهنة ال�سحة ، جنحة 
مل��خ��درات  ال��غ��ري  على  ال��ع��ر���ض 
ال�سخ�سي  ال�ستهالك  لغر�ض 
حب�سا  اأ�سهر   06 و  و  الإي��داع  مع 
موقوفة النفاذ  للمتهم يف الق�سية 
مالية  غرامة  ت�سديد  مع  الثانية 
تهمة  عن  دينار   األ��ف   20 تقدر 
غري  بطريقة  امل��خ��درات  ح��ي��ازة 
ال�ستهالك  لغر�ض  م�����روع��ة 

ال�سخ�سي .

اأدانت النيابة العامة ب�لية خن�شلة تاجرا ي�شارب يف امل�اد الغذائية بعامني حب�شا نافذا وعام اآخر يف ق�شيتني منف�شلتني مع 
غرامة مالية جراء احتكاره م�اد غذائية امل�اطن يف حاجة ما�شة اإليها يف ظل الظرف ال�شحي الذي متر به البالد، كما اأدانت 
تهمة ترويج  �شهرا عن   18 و  اأ�شهر   06 بني  تراوحت  باأحكام  ق�شائيا  م�شب�ق  تاجر خمدرات   ال�لية  بذات  املحلية  النيابة 

املخدرات و حمل اأ�شلحة حمظ�رة من ال�شنف ال�شاد�ش دون مربر �شرعي  و جنحة املمار�شة الغري �شرعية ملهنة ال�شحة.

اأحكام من 06 اأ�شهر اإىل عامني حب�شا نافذا يف حق مروجي خمدرات

جو�ريات �لثالثاء 19 ماي 2020 م �ملو�فق07
لـ 26 رم�صان 1441 هـ - �لعــدد 2002

�شركات اأجنبية تعلق �شرف رواتب عمالها

�سينية  ���رك��ة  ع��م��ال  ن��ظ��م 
متخ�س�سة يف جمال البناء بجيجل 
يف وقفة احتجاجية مطالبن ب�سب 
تاأخر  بعد  اأفريل  ل�سهر  اأجورهم 
اإجناز  على  ت�رف  التي  ال�ركة 
مبنطقة  عدل  �سكنات  من  ح�سة 
�رف  يف  جيجل  ببلدية  مزغيطان 
التي  الو�سعية  هي  و  ال��روات��ب، 
معي�سية  ظروف  يف  لهم  ت�سببت 
�سعبة، ياأتي هذا اأ�سبوع من خطوة 
�ركة  عمال  عليها  اأقدم  م�سابهة 
رف�ست  التي  الكورية  هيونداي 
خالل  الرواتب  �سب  الأخ��رى  هي 
هذا ال�سهر، و ح�سب م�سادرنا فاإن 

غالبية  على  تنطبق  الو�سعية  هذه 
بولية  الأجنبية  ال�ركات  عمال 
جزء  بت�ريح  قامت  التي  جيجل 
من ليد العاملة التزاما بقرار احلجر 
عملية  تعلق  يجعلها  ما  الوقائي، 
الرواتب لغاية احل�سول على  �سب 
ال�ركة  كانت  حيث  تعوي�سات 
قد  للهند�سة  هيونداي  الكورية 
الرواتب  �سب  عملية  اأن  اأعلنت 
تو�سيح  �سدور  لغاية   �سيتاأخر 
بخ�سو�ض  اجلزائرية  احلكومة  من 
احلجر  ف��رتة  ع��ن  التعوي�سات 
ال�سحي يف اجلريدة الر�سمية.         
                                     ب.ع.ع

عمال �شركة �شينية بجيجل يحتج�ن

احلماية  مديرية  م�سالح  ك�سفت 
ت�سجيل  عن  غليزان  لولية  املدنية 
�ساعة   24 ال���  خ��الل  تدخال   25
الغزيرة  الأمطار  ب�سبب  املا�سية 
التي �سهدتها الولية والتي ت�سببت 
الطرقات  م��ن  ال��ع��دي��د  غلق  يف 
ببع�ض  ال�سكنات  بع�ض  وغمور 
للبالوعات  ان�سداد   كذا  و  الأحياء 
ببع�ض الطرقات و ح�سب احل�سيلة  
�سجلت  التدخالت  هذه  اأغلب  فاإن  
 ، احلمادنة  بلديات  م�ستوى  على 
 ، مندا�ض   ، اأرهيو  وادي  و  جديوية 
اأي  ت�سجيل  عدم  مع  اجلمعة  وادي 
خ�سائر ب�رية اأم مادية  و من اأهمها 
الثانوية  الوحدة  طرف  من  تدخل 

احلمادنة   لدائرة  املدنية  للحماية 
الرئي�سة  الوحدة  قبل  من  املدعومة 
ووادي  جديوية  وح��دات  من  لكل 
امت�سا�ض  عملية  لأج��ل  اأره��ي��و  
رواق   م�ستوى   على  الأمطار  مياه 
باجتاه  غرب  �رق  ال�سيار  الطريق 
حمطة  ق��ب��ل  العا�سمة  اجل��زائ��ر 
من�سوب  به   اأرتفع  الذي  احلمادنة 
با�ستعمال  �سم   80 ح��وايل  املياه 
م�سخات املياه  من احلجم الكبري و 
ذلك ق�سد فتح الطريق  و باملنا�سبة 
جرى  هذا التدخل حتت اأنظار  مدير 
الذي  غليزان  لولية  املدنية  احلماية 

كان حا�را بعن املكان  .
                                    ابو ع�سام

ت�شجيل 25 تدخال لفتح الطرقات 
وامت�شا�ش مياه الأمطار بغليزان 

تفكيك  و  حم��ارب��ة  اإط����ار  يف 
يف  املخت�سة  الإجرامية  ال�سبكات 
الفرقة  اأفراد  ، متكن  املوا�سي  �رقة 
بعن  الوطني  للدرك  الإقليمية 
الفرقة  اأفراد  فطنة  بف�سل  كرم�ض 
و�سع  من  التدخل  �رعة  كذا  و 
من  مكونة  اإجرامية  ل�سبكة  حد 
ثالثة اأ�سخا�ض مع حجز اأ�سلحة من 
، يقوم عنا�رها  ال�ساد�ض  ال�سنف 
القيام  و  املوا�سي  مالكي  برت�سد 
 . العنف  با�ستعمال  بال�رقات 
املا�سية  مالكي  اأحد  تعر�ض  بعدما 
و القاطن مبنطقة الطويالت ل�رقة 
تبليغ  بعد   ، املا�سية  من  راأ�سا   35
و  البحث  تكثيف  مت  الفرقة  اأف��راد 
قطيع  ا�سرتجاع  مت  اأين  التحريات 
 ، مالكها  اإىل  ت�سليمها  و  الغنم 

الثانية  ال�ساعة  بحدود  بعدها  ليتم 
م�ساءا و على اإثر مكاملة واردة اإىل 
الوطني  للدرك  الإقليمية  الفرقة 
قيام ثالث  ، تت�سمن  بعن كرم�ض 
على  بالعنف  بالعتداء  اأ�سخا�ض 
�رقة  و  القعدة  مبنطقة  غنم  راعي 
راأ�سا من   160 املتكون من  قطيعه 
ت�سكيل  مت  الفور  ،على  املا�سية 
خمتلف  مع  بالتن�سيق  و  دوري��ة 
و  الطرق  جميع  غلق  مت  الوحدات 
تن�سيط  و  املكان  تطويق  و  املنافذ 
العملية  اأدت  مما  ال�ستعالمات 
 160( كامال  القطيع  ا�سرتجاع  اإىل 
حجز  و  وجيز  ظ��رف  يف  راأ���س��ا( 
كذا  و   504 بيجو  ن��وع  مركبة 
يف  امل�ستعملة  البي�ساء  الأ�سلحة 
اجلرمية ، توقيف اأحد امل�ستبه فيهم و 

هو م�سبوق و معروف بعدة ق�سايا 
راأ�ض   35 �رقة  بينها  من   ، مماثلة 
غنم و التي مت ا�سرتجاعها من طرف 
الطويالت  مبنطقة  الفرقة  اأف���راد 
تاأخر  من  بالرغم  فاإنه  لالإ�سارة   .

ال�سحايا يف تبليغ اأفراد الفرقة عن 
 08 بحوايل  ال�رقة  جرمية  وقوع 
الإطاحة  مت  اأنه  اإل  تقريبا  �ساعات 
بكل  و  الإجرامية  ال�سبكة  بهاته 

احرتافية.                    اأمن لوز 

تفكيك �شبكتني خمت�شتني يف �شرقة امل�ا�شي بعني كرم�ش بتيارت

باأمن  ال�رطة  قوات  األقت 
بلعبا�ض  �سيدي  ولي���ة 
ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى اأرب��ع��ة 
العقد  يف  اأحدهم  اأ�سخا�ض 
اخلام�ض من العمر تورطوا 
املخدرات  على  احليازة  يف 
)الكيف املعالج( و املوؤثرات 
مهلو�سة(  )اأقرا�ض  العقلية 
حيث  فيها،  املتاجرة  ق�سد 

املعالج  الكيف  من  كمية  حجز  مت 
قدر وزنها 154 غراما  و 89 قر�سا 
للرتويج  موجهة  كانت  مهلو�سا 
بالإ�سافة  بلعبا�ض  �سيدي  مبدينة 
مالين   05 فاقت  مالية  مبالغ  اإىل 
هذه  ت��روي��ج  ع��ائ��دات  م��ن  �سنتيم 
ق�سائي  ملف  اإجناز  ليتم  ال�سموم، 
تهمة  عن  الذكر  ال�سالفن  �سد 
املعالج(  )الكيف  املخدرات  حيازة 
املتاجرة  لغر�ض  العقلية  املوؤثرات  و 
مت  اأي��ن  النيابة  اأم��ام  مبوجبه  قدموا 
الق�سية  ف�سول   . احلب�ض  اإيداعهم 
ال�رطة  قوات  ا�ستغالل  اإىل  تعود 
اأ�سخا�ض  وجود  مفادها  ملعلومات 
واملوؤثرات  املخدرات  على  يحوزون 

مبدينة  ترويجها  ب�سدد  وهم  العقلية 
خطة  و�سع  ليتم  بلعبا�ض،  �سيدي  
للك�سف عن مالب�سات هذه الق�سية 
فيهم  امل�ستبه  توقيف  مت  حيث   ،
بيجو  ن��وع  من  مركبة  منت  على 
مهلو�سا  قر�سا   89 بحوزتهم   301
موجها لغر�ض املتاجرة، كما مت حجز 
154 غراما من املخدرات بالإ�سافة 
األ��ف   50 ف���اق  م���ايل  مبلغ  اإىل 
ترويج  عائدات  من  جزائري  دينار 
املخدرات بعد عملية تفتي�ض قانونية 
مل�سكن اأحد امل�ستبه فيهم، يف حن مت 
اإجناز ملف ق�سائي �سدهم عن تهمة 
املوؤثرات  و  املخدرات  على  احليازة 
العقلية قدموا مبوجبه اأمام النيابة اأين 
�سدرت يف حقهم اأوامر اإيداع .                        
                                     م.رم�ساين

ت�قيف4 اأ�شخا�ش ت�رط�ا يف حيازة 
خمدرات وم�ؤثرات عقلية بلعبا�ش

خالل الأ�شب�ع ال�شاد�ش من بداية �شريان تطبيقه 

ت�قيف  893 خمالفا لإجراءات احلجر ال�شحي اجلزئي مبيلة
احلجر  اإج��راءات  لتطبيق  موا�سلة 
ال�سحي اجلزئي املطبق  بولية ميلة 
فريو�ض  انت�سار  مواجهة  اأجل  من 
كورونا، اأوقفت م�سالح اأمن ولية 
ال�ساد�ض  الأ���س��ب��وع  خ��الل  ميلة 
ال�سحي  احلجر  تطييق  �ريان  من 
اجلزئي املمتد من ليلة الأحد العا�ر 

اليوم  غاية  اإىل  م��اي   �سهر  من 
اجلاري   ال�سهر  من  ع�ر  ال�ساد�ض 
لإج��راءات  خمالفا  �سخ�سا    893
لتواجدهم  اجلزئي  ال�سحي  احلجر 
احلجر  فرتة  خالل  منازلهم  خ��ارج 
ودون  قانوين  مربر  دون  ال�سحي 
للتنقل،  اإ�ستثنائية  حيازتهم لرخ�ض 

الإج����راءات  م��ب��ا���رة   مت��ت  حيث 
مع   بالتن�سيق  حقهم  يف  القانونية 
اأوقفت  كما   ، الق�سائية  اجلهات 
الفرق العاملة بامليدان 77  �سيارة و 
23 دراجة نارية مت حتويلها للمحا�ر 
للبلدية مبختلف القطاعات احل�رية 

بالولية وفق القانون املعمول به. 

م�سالح  توا�سل  ال�ساأن  هذا  يف  و 
اإجراءات  تطبيق  ميلة  الولية  اأمن 
ب�رامة،  اجلزئي  ال�سحي  احلجر 
املواطنن  وتعاون  تفهم  تثمن  كما 
الذي  الإج��راء  هذا  على  و�سربهم 
اأج��ل  وم��ن  �ساحلهم  يف  ي�سب 
�سحتهم.             بوجمعة مهناوي



09 رم�صانيات08
تقبل اهلل �صيامكم و قيامكم  �لثالثاء  19  ماي 2020 م 

�ملو�فق  لـ 26 رم�صان 1441 هـ - �لعــدد 2002
�لثالثاء  19  ماي 2020 م 

�ملو�فق  لـ 26 رم�صان 1441 هـ - �لعــدد 2002

حدث يف 26 رم�ضان
�لتي  تبوك،  غزوة  من  حممد  �لر�صول  عودة   - هـ   9
تخّلف عن ح�صورها بع�ص �ل�صحابة، وحينما عاد 

�لر�صول دخل �مل�صجد ف�صّلى و�عتذر من �عتذر، 
وكانت حادثة مقاطعة كعب بن مالك و�صاحبيه.
�جلر�ح  بن  عبيدة  �أبو  و�ل�صحابي  �لقائد   - هـ   12

يكتب �إىل �خلليفة �أبو بكر �ل�صديق باملدينة 
�ملنورة �أن �جلو��صي�ص من �الأنباط �أعلمو� �مل�صلمني 

با�صتنجاد �أهل �ل�صام باالإمرب�طور �لبيزنطي 
هرقل، و�أنه �أر�صل �إليهم �إمد�د�ت للحيلولة دون 

تقدم �مل�صلمني.
�لب�صرة بقيادة  255 هـ - ن�صوب ثورة �لزجن مبدينة 

علي بن حممد بن عي�صى �لربقعي ومبعاونة 
�لقر�مطة.

كيف ت�شتغل �شهر رم�شان للح�ش�ل على الهدوء
 و الراحة النف�شية ؟

ميكنك ان ن�ستغل �سهر رم�سان 
الهدوء  على  للح�سول  امليارك 
الراحة  و  والتوازن  الهدوء 
الع�ساب  راحة  اي  النف�سية 
وك�ر الروتن الذي كنت تعاين 
من  لعل  العادية  اليام  يف  منه 
اكرث المور التي ترتبط بال�سهر 
و  الذاتي  الهدوء  هو  الف�سيل 
هذا  ان  ومع   ، النف�سية  الراحة 
وثيقل  ارتباطا  يرتبط  المر 
عندما  نف�سه  ال�سخ�ض  بحال 
يبحث عن هذا الهدوء يف ذاته ال 
انه  قد يعتقد الكثريين ان �سهر 
الكثري  فيه  �سهر  هو  رم�سان 
ومنذ  انه   خا�سة  التعب،  من 
يزورنا  بالقلية  لي�ست  �سنوات 
يف ا�سهر ال�سيف،  وبدل من ان 
ينال الر�سا والهدوء من م�ساعر 
ال�سفة  هذه  تنعك�ض  قد  الب�ر، 
ان  اىل  الحيان  من  الكثري  يف 
وال�سكوى  بالتذمر  البع�ض  يبدا 
بالكثري  القيام  ا�ستطاعتهم  بعدم 
ب�سبب  وذلك  العمال،  من 
واجلوع  بالعط�ض  �سعورهم 
اي  منهم  طلبت  واذا  والك�سل، 
ان  اىل  رف�سهم  عزوا  �سيء، 
ولكن  رم�سان،  �سهر  ال�سهر 
انه  بل  كذلك،  لي�ض  رم�سان 

الكثري  تعمل  ان  ت�ستطيع  �سهر 
من العمال فيه، خا�سة العمال 
ا�ستغالله  وت�ستطيع  اخلريية، 
ف�ساعات  الطرق،  من  بالكثري 
النهار طويلة اذا ا�ستغلت ب�سكل 
ا�ستيقظنا  اذا  خا�سة  �سحيح، 
ولي�ض  باملبكر  لي�ض  وقت  يف 
هذه  اغلب  نق�سي  ومل  باملتاخر، 
الكثري  لنقطع  بالنوم،  ال�ساعات 

من �ساعات ال�سيام .
ان  ميكننا  اننا  نقول،  هنا  ولكننا 
للح�سول  ال�سهر  هذا  ن�ستغل 
الهدوء وراحة الع�ساب وك�ر 
الذي كنا نعاين منه يف  الروتن 
اي  �سهر  انه  ومبا  العادية،  اليام 
با�ض  ل  مدة  فهي  يوما،  ثالثن 

ا�سد  ن�ستمتع  ان  ميكننا  اذ  فيها، 
مما  ال�سهر،  هذا  يف  ا�ستمتاع 
والتجديد  الن�ساط  لدينا  يولد 
وما  العيد  ل�ستقبال  والتغيري، 
فالن�سان  عاديه،  ايام  من  بعده 
الذكي ي�ستغل كل �سيء ل�ساحله 
نف�سه  يطرح  الذي  وال�سوؤال   .
ن�ستغل  ان  ميكننا  كيف  هو  هنا، 
يف  اخلري  �سهر  رم�سان،  �سهر 
والتوازن  الهدوء  على  احل�سول 
هي  وما  ؟؟،  النف�سية  الراحة  و 
يف  بها  قمنا  اذا  التي  الن�سائح 
نعيد  ان  ا�ستطعنا  ال�سهر  هذا 
بعد  وراحتها،  توازنها  لنف�سنا 
ان عانينا يف ما قبل رم�سان من 
النف�سية،  ال�سغوط  من  الكثري 

�سلبي،  ب�سكل  علينا  اثرت  التي 
بالكثري  ال�ستمتاع  من  وحرمتنا 
من متع احلياة، وذلك لن التوتر 
ن�سعر  الذي  والكتئاب  والقلق 
بالكثري  ن�ستمتع  ل  يجعلنا  به، 
هذه  اهم  ومن  احلياة،  متع  من 

الن�سائح :-
1  - قراءة القراآن الكرمي  

2  - الدعاء  
3  - القيام بالعمال اخلريية  

4  - ك�ر الروتن 
5 -  جتمع ال�سدقاء والعائالت 

مع بع�سها البع�ض 
�سهر  يف  بالعمرة  القيام    -  6  

رم�سان 

ف�ائد اخليار جتعله اأحد اأركان مائدة 
ال�شح�ر... فما هي؟

 املقادير 
    مر منزوع النواة - 300 غرام

    زيت - بح�سب احلاجة
    هال - ر�سة

بح�سب   - ف�ستق حلبي جمرو�ض      
الرغبة

 عجينة لوز جاهزة - بح�سب الرغبة

ـــــة  ـــــق ـــــري ط
التح�شري

1 - قّلبي التمر مع القليل من الزيت 
ور�سة هال يف قدر على حرارة 

متو�ّسطة حتى حت�سلي على عجينة 
متما�سكة.

2 - اإرفعي القدر عن النار واتركي 
املزيج جانبًا حتى يربد.

3 - �سّكلي التمر على �سكل كرات 
�سغرية وغّم�سيها بالف�ستق احللبي.
4 - زّيني وجه الكرات بعجينة 
اللوز بح�سب رغبتك ثّم قّدميها 

على �سفرتك الرم�سانية.
واأدخليها اإىل فرن حمّمى م�سبقًا.

5 - اأتركي ال�سمبو�سة حتى تن�سج 
ويتغرّي لونها.

6 - اأخرجي ال�سمبو�سة وقّدميها 
باردة.

طريقة حل�ة لتقدمي 
التمر

حل�يات العيد

م�شروبات

املك�نات
    برتقال حجم كبري، مع�سور مع اللب - 10

    قرفة مطحونة - ن�سف ملعقة �سغرية
    لوز مق�ر ومقطع - ربع كوب

    جوز - ملعقتان كبريتان
    �سكر - ملعقة كبرية

    ع�سري ليمون حام�ض - ملعقة �سغرية
    ق�ر برتقال - ن�سف ملعقة �سغرية

    خال�سة فانيليا - ن�سف ملعقة �سغرية
    خال�سة لوز - ربع ملعقة �سغرية

طريقة العمل
الليمون  ع�سري  اإليه  واأ�سيفي  الربتقال  ع�سري  اأ�سكبي  الكهربائي،  اخلالط  يف   -  1

احلام�ض وق�ر الليمون احلام�ض املب�سور وال�سكر واخلطي لدقيقة واحدة.

2 - اإطحتي اللوز واجلوز حتى حت�سلي على حبيبات �سغرية.

3 - اأ�سيفي مزيج اللوز واجلوز على الع�سري واخلطي لدقيقة اإ�سافية.

4 - اأ�سيفي القرفة تدريجيًا حتى ل تتكتل واخلطي جيداً بعد كل اإ�سافة.

5 - اأ�سكبي خال�سة الفانيليا واللوز واخلطي من جديد.

قبل  اأقل  على  ل�ساعتن  الثالجة  اإىل  اأدخليه  ثّم  تقدمي  اإبريق  يف  الع�سري  اأ�سكبي   -  6

التقدمي. �سحتن وعافية.

التي  املنا�سبة  الطعمة  من  اخليار  يعترب 
اجل�سم  بفيتاميناتها  وتفيد  العط�ض  متنع 
خالل النهار خا�سة عند ال�سحور والذي 
ي�ساعد ال�سائم على اإمتام �سومه، وحتمل 

اجلوع.
جل�سم  املفيدة  بال�سوائل  غني  واخليار 
اجل�سم  ويقي  قوي  مرطب  فهو  الن�سان 
بال�سبع،  �سعور  ويعطي  العط�ض  من 
للتوتر  ومزيل  لالع�ساب  مهدئ  كما 
وي�ساعد على �سبط النف�ض واعتدال 

احلالة املزاجية لل�سائم.
اجللد  ن�سارة  اخليارعلى  ويحافظ 

ع�سالت  ويغذي  ونعومته 
الوجه ومينع عالمات الجهاد 

على  يحتوي  لنه 
كالبوتا�سيوم  انزمي 

ي  ر و ل�ر ا
�سغط  لتنظيم 

الدم.
اخليار  ويعترب 
مثايل  عالج 
�ض  نقا لإ
وله  الوزن 

يف  فعال  تاأثري 

وي�ساعد  ال�سداع  اآلم  من  التخل�ض 
اجل�سم يف التخل�ض من الف�سالت.

الإنتفاخ  عالج  يف  قوي  تاأثري  وللخيار 
الهالت  وعالج  العن  حول  املوجود 

ال�سوداء حول العن.
كما ان اخليار مدر للبول وله تاأثري 

قوي يف عالج ا�سطرابات 
واملعدة  الرئة 

وال�سدر
ويعترب 

التي حتتوي  اخل�روات  اكرث  اخليار من 
ان  يجب  لذلك  متنوعة  فيتامينات  على 
با�ستمرار  ال�سحور  على  موجود  يكون 

لال�ستفاده منه

رم�شان ربيع الطاعات
�سماوية  ومنحة  واأحزاننا،  وهمومنا  اأعبائنا  من  فيها  نتخفف  نف�سية  ا�سرتاحة   .. »رم�سان« 
اإميانية،  اأجواء  الروح يف  فيها  وتنطلق  اأيامنا،  التي غ�ست  وامللل  الرتابة  فيها �سنوف  نفارق 

وثورة نورانية نتعاي�ض فيها اأكرث مع القراآن والقيام والرب والإح�سان.
الأ�سياء  كل  وحم�سن  الرذيلة،  وطارد  الف�سيلة،  وماأوى  ال�سكينة،  �ساحة   .. »رم�سان« 
عليه  الله  �سلى  قال  وبهاء،  وروعة  جمال  ي�ستحيل  ال�سائم  فم  خلوف  اأن  حتى  اجلميلة، 
و�سلم: »والذي نف�سي بيده خللوف فم ال�سائم اأطيب عند الله من ريح امل�سك« ]متفق عليه[

عملنا  على   .. جُتحد  ل  ونفحات  ُتنكر،  ل  ربانية  ومنح  ُتذكر،  جوائز  من  كم   .. »رم�سان« 
الذي وعد ووفى، واأعطى  القدير  العلي  .. فتبارك  النحيل  القليل، وج�سدنا  الي�سري، وجهدنا 
مهاوي  من  واأعتقهم  للموؤمنن،  رحماته  اجلليل  ال�سهر  هذا  ورحم، ووهب يف  وغفر  فاأجزل، 

اجلحيم.
قال ابن القيم: الطاعة ح�سن الرب تبارك وتعاىل الذي من دخله كان من الآمنن، فاإذا فارق 
الله يكون  احل�سن اجرتئ عليه قطاع الطريق وغريهم، وعلى ح�سب اجرتائه على معا�سي 
وال�سدقة  الله وطاعته  ذكر  فاإن  عنه،  يرد  �سيء  ولي�ض  عليه،  والنفو�ض  الآفات  هذه  اجرتاء 
واإر�ساد اجلاهل والأمر باملعروف والنهى عن املنكر وقاية ترد عن العبد، مبنزلة القوة التي ترد 
القوة غلب وارد املر�ض وكان الهالك، ولبد للعبد من �سيء  فاإذا �سقطت  املر�ض وتقاومه، 
يرد عنه فاإن موجب ال�سيئات واحل�سنات يتدافع ويكون احلكم للغالب كما تقدم، وكلما قوى 

جانب احل�سنات كان الرد اأقوي. ]اجلواب الكايف[
 - الله  ر�سول  على  قدما  بلي  من  رجلن  اأن  عنه-:  الله  -ر�سي  الله  عبيد  بن  طلحة  وعن 
�سلى الله عليه و�سلم - وكان اإ�سالمهما جميعًا، فكان اأحدهما اأ�سد اجتهاداً من الآخر، فغزا 
املجتهد منهما فا�ست�سهد، ثم مكث الآخر بعده �سنة ثم تويف، قال طلحة: فراأيت يف املنام بينا 
ِذن للذي تويف الآِخر منهما، ثم خرج  اأنا عند باب اجلنة، اإذا اأنا بهما، فخرج خارج من اجلنة، َفاأَ
فاأذن للذي ا�ست�سهد، ثم رجع اإيل فقال: ارجع فاإنك مل ياأن لك بعد، فاأ�سبح طلحة يحدث به 
النا�ض فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك ر�سول الله -�سلى الله عليه و�سلم- وحدثوه احلديث فقال: 
ا�ست�سهد،  ثم  اجتهاداً  الرجلن  اأ�سد  كان  هذا  الله،  ر�سول  يا  فقالوا:  تعجبون«  ذلك  اأي  »من 
مكث  قد  »األي�ض  و�سلم:  عليه  الله  -�سلى  الله  ر�سول  فقال  قبله،  اجلنة  الآخر  هذا  ودخل 
يف  �سجدة  من  وكذا  كذا  و�سلى  ف�سام  رم�سان  »واأدرك  قال:  بلى،  قالوا:  �سنة«  بعده  هذا 
ال�سنة« قالوا: بلى، قال ر�سول الله -�سلى الله عليه و�سلم-: »فما بينهما اأبعد مما بن ال�سماء 
والأر�ض« ]رواه ابن ماجة[.وال�سوم جتتمع فيه معاين ال�سرب الثالثة: ال�سرب على اأمل اجلوع 
�سياء،  وكله  كله خري  وال�سرب  الطاعات.  على  وال�سرب  املعا�سي،  على  وال�سرب  والعط�ض، 
ال�سرب«  اأو�سع من  له ول  »ما رزق عبد خرياً  و�سلم:  عليه  الله  الله �سلى  ر�سول  قال  كما 

]رواه احلاكم[، وقال عمر بن اخلطاب ر�سي الله عنه: "اأف�سل عي�ض اأدركناه بال�سرب". 
وال�سدقة يف �سهر رم�سان �ساأنها اأعظم واآكد ولها مزية على غريها، وذلك ل�رف الزمان 
ولذلك  طاعاتهم،  على  املحتاجن  لل�سائمن  اإعانة  فيها  ولأن  فيه،  العامل  اأجر  وم�ساعفة 
ا�ستحق املعن لهم مثل اأجرهم، فمن فطر �سائمًا كان له مثل اأجره، ولأن الله عز وجل يجود 
الله عليه بالعطاء  الله جاد  على عباده يف هذا ال�سهر بالرحمة واملغفرة، فمن جاد على عباد 
والف�سل، واجلزاء من جن�ض العمل، وال�سوم لبد اأن يقع فيه خلل اأو نق�ض، وال�سدقة جترب 
النق�ض واخللل، ولهذا اأوجب الله يف اآخر �سهر رم�سان زكاة الفطر طهرة لل�سائم من اللغو 
اجلنة،  بينهما من موجبات  ال�سيام وال�سدقة فاجلمع  والرفث، ولأن هناك عالقة خا�سة بن 
قال �سلى الله عليه و�سلم: »اإن يف اجلنة غرفا، يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها؛ 
اأعدها الله ملن األن الكالم، واأطعم الطعام، وتابع ال�سيام، و�سلى بالليل والنا�ض نيام« ]رواه 
اأواخرها  املباركة  والأزمان  الفا�س�لة  الأوقات  اأن  العلماء  عند  بال�ستقراء  تقرر  اأحمد[.وقد 
اأف�سل من اأوائلها، فيوم اجلمعة اأعظم اأيام الأ�سبوع، لكن اأبرك �ساعاته واأرجاه قبوًل للدعاء 
مَنّوٌه  الليل  الآخر من  ال�سد�ض  وال�سحر وهو  الآخر،  ثلثه  الليل  واأف�سل  منه،  �ساعة  اآخر  فيه 
هي  الأخرية  ع�ره  اأن  اإل  مو�سم  فرم�سان  ذلك،  يف  ببدع  رم�سان  فلي�ض  وهكذا  ب�ساأنه، 

باخلواتيم. ال�سهر، والعربة  �سفوة 
فيها  يجتهد  و�سلم  عليه  الله  �سلى  الر�سول  كان  ولذلك  ته،  ودَرّ ال�سهر  خامتة  الع�ر  وهذه 
كلها  فيحييها  الليايل  هذه  واأما  وقيام،  مبنام  الع�رين  ي�سوب  فكان  غريها،  يف  يجتهد  مال 
�سالة وتالوة وذكراً، ويف احلديث: كان ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم يجتهد يف الع�ر 

الأواخر ما ل يجتهد يف غريه. ]رواه م�سلم[. 
الع�ر  دخل  اإذا  كان  فتقول:  و�سلم-  عليه  الله  –�سلى  حاله  عائ�سة  املوؤمنن  اأم  وت�سف 
النا�ض  دنيا  عن  فيها  ان�قطاعه  بها  عنايته  دقيق  ومن  اأهله.  واأيقظ  ليله  واأحيا  مئزره  �سد 
لالعتكاف، فمذ هاجر اإىل املدينة اإىل اأن توفاه الله �سبحانه ما ترك العتكاف، بل لتاأكد هذه 

ال�سنة ق�ساها يف �سوال ملا مل يعتكف �سنة يف رم�سان.
ومظنة  الرحمات،  حمط   .. العابدين  وجنة  املخبتن  وموئل  الطائعن  ربيع  برم�سان  اأكرم 
مغفرة  فيه  لنا  واكتب  منا رم�سان،  تقبل  فاللهم  الأدران،  من  والتطهر  الأ�سفاد،  من  العتق 

ل ن�سقى بعدها اأبدا.

هذه  تزكوا  احلبيب  اأخ��ي  بالعتكاف  واإن 
�سبحانه  بارئها  من  قريبة  فتكون  النف�ض 

وتعاىل ، 
كالم  املقام  هذا  يف  الله  رحمه  القيم  ولبن 
القلب  �سالح  كان  وملا   (  : فيه  يقول  جميل 
الله  اإىل  �سريه  طريق  على  وا�ستقامته 
على  جميعه  على  متوقفًا  وتعاىل  �سبحانه 
الله  على  بالكلية  باإقباله  �سعثه  ومّل  الله 
الإقبال  اإل  القلب ليلمه  �سعث  فاإن   ، تعاىل 
الإعتكاف  ���رع  ل��ذا   ... تعاىل  الله  على 
القلب  عكوف  وروح���ه  مق�سوده  ال��ذي 
به  واخللوة  عليه  وجمعيته  تعاىل  الله  على 
�سبحانه،  وحده  به  والإ�ستغال  والإنقطاع 
عليه  والإق��ب��ال  وحبه  ذك��ره  ي�سري  بحيث 
في�ستويل  وخطراته  القلب  هموم  حمل  يف 
واخلطرات  كله  الهم  به  وي�سري  بدلها  عليه 
وما  مرا�سيه  حت�سيل  يف  والفكرة  بذكره 
بدًل  الله   بذكر  اأن�سه  في�سري   ، منه  يقرب 
به  لأن�سه  بذلك  فيعده   ، باخللق  اأن�سه  من 
و  له  اأني�ض  ل  حن  القبور  يف  الوح�سة  يوم 
ل يفرح به �سواه وهذا هو املق�سود الأعظم 
 / الإعتكاف  ومعنى   *   ]2[.) الإعتكاف  من 
هو لزوم امل�سجد تفرغًا لطاعة الله تعاىل ل 
يخرج منه اإل ملا لبد منه كالذهاب للو�سوء 
لالإفتاء  الدائمة  اللجنة  �سئلت  .وقد  ونحوه 
اأو  مري�سًا  يزور  اأن  للمعتكف  يجوز  هل 
يتبع  اأو  اأهله  حوائج  يق�سي  اأو  دعوة  يجيب 

جنازة اأو يذهب للعمل؟ 
مري�سًا  املعتكف  يزور  األ  ال�سنة   : فاأجابت 
خارج  لعمله  يذهب  ول  دعوة   يجيب  ل  و 
امل�سجد ملا ثبت عن عائ�سة ر�سي الله عنها 
: )) ال�سنة على املعتكف األ يعود مري�سًا ول 
ي�سهد جنازة و ل مي�ض امراأة و ل يبا�رها و 
ل يخرج حلاجة اإل ملا ل بد منه ()  اأخرجه اأبو 

داوود واللفظ له والدارقطني .]3[
  *اعتكاف النبي �سلى الله عليه وعلى اآله 

و�سلم :
اآله  وعلى  عليه  الله  �سلى  النبي  كان  ما 
يعتزل  فيها  التي  الثابتة  �سنته  ليذر  و�سلم 
ليقوم    ، مئزره  وي�سد  فرا�سه  ويطوي  اأهله 
ومالزمًا  عاكفًا  عبادته  وعلى  قانتًا  لربه 
اعتكف  ثم  الأول  الع�ر  يعتكف  فكان    ،
الع�ر  يف  اعتكف  ث��م  الأو���س��ط  الع�ر 
املوؤمنن  اأم  عن  ال�سحيحن  ففي  الأواخ��ر 
اأن النبي �سلى  عائ�سة ر�سي الله عنها : )) 
يعتكف  كان  و�سلم   اآله  وعلى  عليه  الله 
الله  توفاه  الأواخر من رم�سان حتى  الع�ر 
وعنها   .]4[)) بعده  من  اأزواج��ه  اعتكف  ثم 
النبي �سلى  كان   (  : قالت  عنها  الله  ر�سي 

الع�ر  دخل  اإذا  و�سلم  اآله  وعلى  عليه  الله 
�سد مئزره واأحيا ليله واأيقظ اأهله ((]5[.

ربي  �سلوات   � حر�سه  على  ي��دل  فهذا 
وذلك  الأم��ر  ه��ذا  على    � عليه  و�سالمه 
مبحافظته عليه حتى توفاه الله ، ثم لو تاأملت 
يف هديه �سلوات الله  و�سالمه عليه وكيف 
بل  حياته  طيلة  الإعتكاف  �سنة  يرتك  مل  اأنه 
ما  مل يعتكف يف  الأعوام لأمر  اأحد  اإنه يف 
اعتكافه يف  قام بق�ساء  رم�سان و مع ذلك 
الزمان  هذا  النا�ض يف  ترى  ، يف حن  �سوال 
العمرة  اأداء  على  �سديداأً  حر�سًا  يحر�سون 
الإعتكاف  �سنة  يهملون  بينما  رم�سان  يف 
الله  �سلى  الله  ر�سول  عليها  واظب  التي 
الله  توفاه  حتى  و�سلم  اآل��ه  وعلى  عليه 

... نبيكم  ب�سنة  فعليكم 
يدخل  اأن  الإعتكاف  اأراد  من  : على  *مدته   
من  ليلة  اأول  ال�سم�ض  غروب  قبل  معتكفه 
بغروب  مدته  وتنتهي  الأواخر  الع�ر  ليال 
�سم�ض اآخر يوم منه، واأما ما ورد يف حديث 
الله   ر�سول  اأن  عنها  الله  ر�سي  عائ�سة 
�سلى  و�سلم  اآل��ه  وعلى  عليه  الله  �سلى 
دخل  ثم  وع�رين  اإحدى  ليلة  من  ال�سبح 
حجر  ابن  ذكره  ما  بذلك   فاملراد   ، معتكفه 
قال  الباري  حيث  فتح  كتابه  الله يف  رحمه 
َيْدُخل   : َوَطاِئَفٌة  اْلأَْرَبَعة  ة  اْلأَِئمَّ َوَقاَل   ..  (  :
َعَلى  ِديث  احْلَ ُلوا  وَّ َواأَ  ، ْم�ض  ال�سَّ ُغُروب  ُقَبْيل 
َتَخلَّى  َا  اإِمنَّ َوَلِكْن   ، ْيل  اللَّ ل  اأَوَّ ِمْن  َدَخَل  ُه  اأَنَّ
َبْعد  ِلَنْف�ِسِه  ُه  اأََع��دَّ الَِّذي  امْلََكان  يِف  ِبَنْف�ِسِه 
ابن  ال�سيخ  ذلك  واختار   ) ْبح  ال�سُّ اَلة  �سَ

عثيمن رحمه الله .
على  الله  ف�سل  م��ن  اإن  احلبيب:  اأخ��ي   
اأيها  خا�سة   وعليك  املحمدية  الأم��ة  هذه 
هي  ليلة  الع�ر  هذه  يف  جعل  اأن  املعتكف، 
�سهر  األف  من  خري  نعم  �سهر   األف  من  خري 
واأربعة  �سنة  وثمانن  ثالث  عبادة  تعدل 

اأ�سهر ... 
اأعظم  ومنحة  نعمة  من  بها  اأعظم   نعمة 

يوفق  ل  ربانية  وفر�سة  منحة  من  بها 
العاملون  اأعمالهم  لله  املخل�سون  اإل  لها 
منه  اخلائفون  لربهم  التائبون  لل�ساحلات 
يقول  وغفرانه  لرحمته  الراجون  �سبحانه 
اْلَقْدِر  َلْيَلِة  يِف  اأَْنَزْلَناُه  ا  )اإِنَّ  : وعال  جل  فيها 
اْلَقْدِر  َلْيَلُة   )2( اْلَقْدِر  َلْيَلُة  َما  اأَْدَراَك  َوَما   )1(
وُح  ُل امْلاََلِئَكُة َوالرُّ َخرْيٌ ِمْن اأَْلِف �َسْهٍر )3( َتَنزَّ
ِهَي  )�َساَلٌم   4( اأَْمٍر  ُكلِّ  ِمْن  َربِِّهْم  ِباإِْذِن  ِفيَها 

َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر )5(.]6[  
وبركتها  خريها  لكرثة  مباركة  ليلة  فهي   
يف  �سهر  األ��ف  من  خري  وه��ي   ، وف�سلها 
تتنزل  وفيها   .. وال�رف  والربكة  الف�سل 
كل  من  للموؤمنن  �سالم  وهي   .. املالئكة 
النار  م��ن  فيها  يعتق  م��ن  لكرثة  خم��وف 
وي�سلم من عذابها . اأخي احلبيب املعتكف / 

الذنوب وتقال فيها العرثات  ليلة تغفر فيها 
اإميانًا  قامها  من  الدعوات  فيها  وت�ستجاب 
من  تقدم  ما  له  غفر  لالأجر  واإحت�سابًا  بالله  
�سلى  النبي  ان  ال�سحيحن  يف  جاء   ، ذنبه 
قام  من   ((  : قال  و�سلم  اآله  وعلى  عليه  الله 
تقدم  ما  له  غفر  واحت�سابًا  اإميانًا  القدر  ليلة 
يف  فقيل:  حتديدها  يف  ((.واختلف  ذنبه  من 
الأواخر  ال�سبع  ، وقيل: يف  الع�ر  الوتر من 
الله  اأخفاها  وقد  وع�رين  �سبع  ليلة  وقيل 
طلبها  يف  ليجدوا  بعباده  رحمة  وجل  عز 
الع�ر  يف  فهي  الفا�سلة  الليايل  تلك  يف 

الأواخر.
على  �ستح�سل  الع�ر  املعتكف  اأخي  فاأنت 
 ، ف�سله  من  الله  ن�ساأل    ، الله  باإذن  اأجرها  
اآله  وعلى  عليه  الله  �سلى  قوله  من  واأكرث 
العفو فاعف  اإنك عفو حتب  اللهم   ((  : و�سلم 

عني ((.]7[ 
 من الأخطاء التي يقع فيها بع�ض املعتكفن 

  :
 1( اإ�ساعة الوقت فيما ل نفع فيه : 

اإن املتاأمل يف حال بع�ض املعتكفن يرى من 
وكرثة  والقال  القيل  يف  منهم  وقته  ي�سغل 

 ، وال�راب  بالأكل  والإتيان  الإت�سالت 
 : الله  حفظه  ال�سغري  فالح  د.  ال�سيخ  يقول 
) .. ومن م�ستلزمات هذا الإعتكاف وما فيه 
خالقه  مبناجاة  لالإن�سغال  املعتكف  يتفرغ  اأن 
و  نف�سه  وحما�سبة  ودعائه  وتعاىل  �سبحانه 
اأمور  والتفكر يف  �سبحانه  الله  قراءة كتاب 
نف�سه  عيوب   باإ�سالح  والإ�ستغال  دينه 
ثم    ... الأمور  هذه  يف  وقته  اأغلب  ويق�سي 
ي�ستغل  ل  اأن   : القول  بدهي  ومن  يقول 
معتكفه  ويجعل  الدنيا  بامور  املعتكف 
الدنيوية  الالأحاديث  لتبادل  للزائرين  ماأوى 
اأو   .. وامل�روبات  املطعومات  ولتناول 
امل�سلمن  لإخوانه  اإيذاء  فيه  اعتكافه  يكون 
يف  اأو  طرقاتهم  يف  كالنوم  واإزع��اج��ه��م 
ومالب�سه  ثيابه  ن�ر  اأو  املتقدمة  ال�سفوف 
اأمام امل�سلن وغري ذلك مما يوؤثر على هدف 
بدنياه  املعتكف  فين�سغل  وغايته  العتكاف 
) �سبحانه  الله  عن  القلب  ويبتعد  دينه  عن 

 .]8[
بع�ض  على  يالحظ  مما  النوم:اإن  كرثة   )2  
ولذا   ، النوم  يف  اأوقاتهم  �سياع  املعتكفن  
نف�سه  يجاهد  اأن  للمعتكف   املنبغي  ف��اإن 
وال��دع��اء  بال�سالة  الأوق���ات  با�ستغالل 
ونومه  راحته  وقت  وليجعل  وال�ستغفار 
اأوقات  لإغتنام  اأح�سى  ذلك  فاإن  بالنهار 
ليال  الليايل   الف�سائل والأعطيات يف تلك 
اأخي  واأخرياً  النريان.   من  واخلال�ض  العتق 
فوائد  من  بع�سًا  اإليك  املعتكف  احلبيب 

الإعتكاف : 
ال�سالة  ي��وؤدي  اأن  على  الإن�سان  يعن   )1
باعتكافه  املعتكف  لأن  وخ�سوع  بخ�سوع 
�سيء  كل  عن  وجوارحه  قلبه  انقطع  قد 

�سوى طاعة الله تعاىل وما يو�سل اإليها . 
نوافل  فعل  على  الإن�سان  يعن  اأن��ه   )2
يحرز  وب��ذل��ك  منها   والإك��ث��ار  ال�سالة 

باعتكافه ثواب املنتظر لل�سالة .
يف  املكث  اإطالة  على  النف�ض  تعويد   )3
من  ف��اإن  لذا  بها  القلوب  وتعلق  امل�ساجد 
ال�سبعة الذين يظلهم الله يف ظله رجل قلبه 

معلق بامل�ساجد  كما جاء يف احلديث]9[.
الليل   قيام  النف�ض  على  ي�سهل  اأن��ه   )4

وخا�سة يف امل�سجد احلرام .
على  ال�سرب  على  النف�ض  يربي  ان��ه   )5
والنف�ض  ال�سيطان  داب��ر  وقطع  الطاعة  

بال�سوء. الأمارة 
6( اإنه فر�سة ملحا�سبة النف�ض وتقييم عوجها 
فكما  ال�ست�سفاء  دار  مبثابة  فهو  وتق�سريها 
وا�ست�سفاء  ا�ستطباب  اإىل  حتتاج  الأبدان  اأن 

فكذلك احوال هذه النف�ض . 

�شنة الإعتكاف يف الع�شر الأواخر من رم�شان
حر�ش الإ�شالم اأميا حر�ش على ما فيه �شعادة الإن�شان يف الدارين واهتم بر�شم املنهج الكامل ال�شامل الذي به يتم نقاء �شريرته و�شالح عالنيته، واإقامته 
عالقته مع بارئه �شبحانه وتعاىل ثم مع نف�شه والنا�ش اأجمعني على اأ�ش�ش متينة وق�اعد را�شخة ، وقد بنّي امل�شطفى �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شلم ال�شبيل 

اإىل ذلك  بق�له : ) األ واإن يف اجل�شد م�شغة اإذا �شلحت �شلح اجل�شد كله واإذا ف�شدت ف�شد اجل�شد كله األ وهي القلب (.  



لأول مرة.. وزير احلرب يحادث عائالت اجلن�د املاأ�ش�رين يف غزة
اأم�ض  العربية،  "كان"  قناة  اأف���ادت 
الثنن، اأن وزير "احلرب" بيني غانت�ض 
جنود  عائالت  مع  اأم�ض  �سباح  حتدث 
لأول  غ��زة،  يف  املاأ�سورين  الحتالل 
القناة  املن�سب.وقالت  توليه  منذ  مرة 
عائلة  مع  حتدث  غانت�ض  اإن  العربية، 

�ساول،  واأورون  غولدين  هدار  اجلندي 
وه�سام  منغي�ستو  اأف��ريا  عائلتي  ومع 
غزة.  يف  حما�ض  لدى  الأ�رى  ال�سيد 
مع  حمادثاته  خالل  غانت�ض  واأع��رب 
عائالت اجلنود املاأ�سورين يف غزة عن 

التزامه باإعادتهم.

اأ�شرى  فل�شطيني�ن

بقلم عمر �شعبان
----------------------------

كل  اإ�راقة  مع  فقرا  غزة  قطاع  ي��زداد 
�سباح، ت�سمحل فيه الطبقة املتو�سطة، 
يف  هاما  دورا  تلعب  التي  الطبقة  وهي 
للمجتمع  والن�سجام  ال��ت��وازن  حفظ 
الفقراء  �ريحة  فيه  تت�سخم  و  ال�سليم، 
و املعوزين بحيث اأ�سبحت هي الغلبية. 
ال�سادرة حمليا  املكتوبة  التقارير  جميع 
�سكان  ثلثي  من  اأكرث  اأن  توؤكد  دوليا  و 
قادرين  غري  و  فقراء  هم  غ��زة  قطاع 
متطلبات  من  الدن��ى  احلد  توفري  على 
كبرية  ن�سبة  فاإن  كذلك  الكرمي.  العي�ض 
يندرجون  منخف�سة  باجور  يعملون  ممن 
التقارير  هذه  الفقراء.  �ريحة  �سمن 
من  الر���ض  على  ال�سواهد  ت�سدقها 
اأ�سكال  بروز  و  الت�سول  مظاهر  انت�سار 
الجتماعية  الن��ح��راف��ات  من  جديدة 
ن�سب  انخفا�ض  اجلنائية.  اجل��رائ��م  و 
الطالق  م��ع��دلت  ارت��ف��اع  و  ال���زواج 
ارتفاع  و  حديثا  املتزوجن  بن  خا�سة 
و  املدر�سي  التعليم  من  الت�رب  ن�سب 
الكبري يف  التنامي  ناهيك عن  اجلامعي. 
رف�ض  و  التطرف  �سلوكيات  و  مفاهيم 
الآخر. ل�سك اأن احل�سار املفرو�ض على 
قطاع غزة و احلروب املتعددة هي اأ�سبابا 
اأ�سا�سية لهذه الو�ساع املاأ�ساوية، كذلك 
اخلا�ض  ال�ستثمار  يف  الكبري  الرتاجع 
الدويل  الدعم  تقل�ض  و  املوؤ�س�ساتي  و 
العاملة  الدولية  و  الهلية  للموؤ�س�سات 
املال  راأ�ض  هجرة  كذلك  غزة.  قطاع  يف 

املحلي و الكفاءات الب�رية.
لكن هذا ل ينفي اأن برامج الدعم الغاثي 
املنفذة يف قطاع غزة منذ عدة �سنوات مل 
اأو حتى  الفقر  ن�سبة  تخفي�ض  تنجح يف 
حجم  اأن  تفرت�ض  املقالة  هذه  جتميدها. 
امل�ساعدات النقدية و العينية التي دخلت 
اليرادات  اإليها  م�سافا  غزة،  قطاع  اإىل 
بالإمكان  …كان  املح�سلة حمليا كبرية 
قبل  بكثري.  اأف�سل  ب�سكل  توظيفها 
من  لبد   ، املو�سوع  قلب  يف  الدخول 
ال�سارة اإىل اجلدل الذي يدور اأحيانا بن 
يف  جدل  هو  و  التنموي”  و  الغاثي   ”
معظمه غري علمي، ففي الواقع العلمي 

و العملي ل ف�سل بينهما على الطالق. 
فجميع التدخالت ،مهما كانت جتمع بن 
و  اآين  احتياج  ل�سد  الغاثي  البعدين:- 
م�ستقبلي.  احتياج  ملواجهة  التنموي 
للح�سول  ���روري  �سمكة  فاإعطاء 
و  تعلم  من  متكن  طاقة  و  بروتن  على 
ح�سول  لحقا.  ال�سمك  �سيد  ممار�سة 
الطفل على ثالث وجبات غذائية يوميا 
بناء  �سليم.  عقل  و  ج�سم  لبناء  �رورة 
و  العمل  فر�ض  اآلف  يوفر  م�رح 

مداخيل نقدية للعاملن يف بنائه.
معروفة  هي  كما  غزة  قطاع  حالة  يف 
البحث  ال�����روري  من  ك��ان  للجميع، 
و  الغاثي  البعدين  حتقق  تدخالت  عن 
�سبيل  على  متوازن.  ب�سكل  التنموي 
الفرق  مالحظة  ب�سهولة  ميكن  املقارنة، 
و  التنموية  الث���ار  حيث  م��ن  الهائل 
�سارع  تاأهيل  م�روعي  بن  ال�ستدامة 
الكورني�ض،  طريق  و  الدين  �سالح 
و  غزة  قطاع  قلب  و  �سكل  غريا  الذين 
التي  و  لل�سباب  ال��زواج  م�ساريع  بن 
متناهية.  غري  اجتماعية  م�ساكل  خلقت 
تكون  كي  وج��دت  الغاثية  امل�ساريع 
�سعيفة  ل�رائح  خم�س�سة  و  موؤقتة 
اأن ت�سكل بديال عن  جدا و ل ميكن لها 
التدخالت الخرى.يف هذا املقال �ساأقدم 
ميكن  التي  التنموية  الث��ار  على  مثال 
دولر  مليون   30 مبلغ  ب�سخ  حتقيقها 
تاأثري  ذات  تنموية  تدخالت  يف  �سهريا 
املقرتحات،  بع�ض  هنا  الم��د.  طويل 
احل�ر:-بناء  ل  امل��ث��ال  �سبيل  على 
مبائة  نق�سا  يعاين  غزة  قطاع  املدار�ض: 
دخول  منع  و  احل�سار  ب�سبب  مدر�سة 
�سبب  مما  طويلة،  ل�سنوات  البناء  مواد 
الزدحام الهائل يف ال�سفوف املدر�سية، 
كذلك هناك حاجة لبناء 20-15 مدر�سة 
ال�سكاين  النمو  ملواجهة  �سنويا  جديدة 
مدر�سة  بناء  تكلفة  متو�سط  العادي. 
مليون   30 �سخ  مع  دولر.  مليون  هو 
دولر �سهريا ميكن بناء20 25- مدر�سة 
�سنويا(. مدر�سة   220 �سهريا)  جديدة 
ر�سف الطرق:- مئات الكيلومرتات من 
الطرق الرئي�سية و البلدية و الزراعية ما 
زالت بحاجة لر�سف و تاأهيل و حت�سن. 

هي  طريق  لر�سف  التكلفة  متو�سط 
واحد.  كيلومرت  لكل  دولر  مليون   1
�سهريا،  دولر  مليون   30 بتخ�سي�ض 
ميكن ر�سف 25-20 كيلومرت �سهريا اأي 
220 كيلو مرت �سنويا. هذا كفيل لوحده 
ر�سف  غزة.  قطاع  قلب  و  وجه  بتغيري 
و  التح�ر  معامل  اأحد  الطرق  تاأهيل  و 
العامة  ال�سحة  يح�سن  و  التلوث  يقلل 
من  و  القت�سادي  الن�ساط  يعزز  و 
امل�ستدامة.تنظيف  التنمية  ���رورات 
قطاع  بحر  �ساطي  زراع��ة  و  جتميل  و 
غزة: هذا امل�روع ل يقل اأهمية عن بناء 
امل�روع يعني تخ�سي�ض  املدار�ض، هذا 
على  �سغرية  حدائق  و  خ�راء  مناطق 
�ساطي البحر من بيت حانون حتى رفح 
مع اإزالة التعديات و املخلفات، مبا يحول 
النفايات  البحر من مناطق لرمي  طريق 
و خملفات البناء، يف معظمه اإىل حديقة 
ميكن   . غزة  قطاع  امتداد  على  خ�راء 
امل�روع  هذا  ال�سباب يف  اآلف  توظيف 
غزة  قطاع  جتميل  على  �سيعمل  الذي 
موؤهلة  و  �سليمة  �سحية  بيئة  خلق  و 
لل�سياحة خا�سة و الن�سطة القت�سادية 
املتوا�سعة  امل�ساكن  اآلف  الخرى.ترميم 
يف  املزدحمة  الحياء  و  املخيمات  يف 
يف  و  رفح  و  يون�ض  خان  و  غزة  مدن 
يعمل  هذا  كذلك.  الع�سوائية  املناطق 
ال�سحة  و  ال�سكن  ظروف  حت�سن  على 
العامة لع�رات اآلف ال�ر يف القطاع. 
احلقوق  احد  هو  نظيف  �سكن  يف  احلق 
املن�سو�ض  الجتماعية  و  القت�سادية 
التدخل  هذا  مثل  دوليا.  و  حمليا  عليها 
البيوت �سيعيد احلياة للمئات  يف ترميم 
و  املقاولن  و  ال�سغرية  ال�ركات  من 
متعطلن  اأ�سبحوا  الذين  ال�سنائعية 
كذلك  البناء.  ن�ساط  جمود  ب�سبب 
و  العامة  ال�سحة  حت�سن  على  �سيعمل 

تقلي�ض العنف داخل املنازل .
امل�����روع��ات  اآلف  ت�سغيل  و  دع��م 
منها  التجارية  جدا  ال�سغرية  و  العائلية 
خالل  من  ال�سياحية  و  ال�سناعية  و 
امل�ساهمة بن�سبة معقولة من الجور و مبا 

ميثل م�ساندة تنموية لهذه امل�ساريع.
�رف  املنطقي  م��ن  لي�ض  بالتاأكيد 

امل�ساعدات الدولية كلها يف جمال واحد 
تقرتح  خطة  تطوير  يجب  بل  فقط، 
مثل  الوقت،  ذات  يف  متنوعة  تدخالت 
بع�ض  ر�سف  و  املدار�ض  بع�ض  بناء 
الطرقات و ترميم ب�سع مئات من املنازل 
�سمن خطة متنوعة الربامج تطبق على 
�سالحية  على  للتاأكيد  عديدة.  �سنوات 
املدار�ض  بناء  فاإن م�ساريع  الروؤية:-  هذه 
تقل  ل  بن�سبة  ت�ساهم  الطرق  ر�سف  و 
التكلفة  اإجمايل  من   %  30-40 عن 
و  املبا�رة.  غري  و  املبا�رة  العمالة  اإىل 
بح�ساب ب�سيط : اإن ر�سف طريق بطول 
كيلومرت يكلف مليون دولر ، ثلث هذا 
�رف  يعني  هذا  للعمال.  يذهب  املبلغ 
مرتب بقيمة 400 دولر ل�� 250 عامل و 
مهند�ض ملدة ثالثة �سهور. مثال اآخر، اإن 
بناء مدر�سة يتكلف مليون دولر، ثلث 
هذا املبلغ للعمال و املهند�سن، يعني دفع 
مرتب بقيمة 400 دولر ل�� 100 عامل و 

مهند�ض ملدة ت�سعة �سهور.
لهذه  التنموي  الث��ر  تعزيز  يتوجب 
العتماد  تعزيز  خالل  من  التدخالت 
مثل:  املحلي  امل��دخ��ل  اأو  املنتج  على 
ا�ستخدام البالط امل�سنع حمليا بدل من 
ال�سرياميك مثال. كذلك ا�سرتاط تكثيف 
العتماد على العمل و تقلي�ض ا�ستخدام 

امليكنة بقدر المكان.
مع  يتقاطع  الن�ساءات  قطاع  اأن  وحيث 
الخرى  القت�سادية  الن�سطة  ع�رات 
ي�ساعد  الن�ساءات  قطاع  تفعيل  فاإن   ،
القت�سادية.  الن�سطة  تفعيل  يف  كثريا 
حيث �ستتمكن الكثري من امل�ساريع من 
الزدهار و حتقيق الرباح و من ثم دفع 

ال�رائب فيما بعد.
هذه  مثل  اأن  ه��ي  هنا  مهمة  نقطة 
التدخالت النوعية �سمن خطة متكاملة 
الغربية  العديد من احلكومات  �ست�سجع 
و املوؤ�س�سات الدولية، التي جتد حرجا يف 
التمويل النقدي على التدخل بامل�ساعدة 
يف دعم مثل هذه التدخالت. وجود هذه 
اخلطة املتكاملة ت�سحب املربر من بع�ض 
قطاع  يف  تتم  التي  الدولية  التدخالت 
احتياجات  مع  تتنا�سق  اأن  دون  غ��زة 

ال�سكان احلقيقية.

مكافحة الفقر يف قطاع غزة ت�شت�جب تدخالت تنم�ية..
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الأ�شري اجلريح ي��شف 
قنديل 

لعائلة منا�سلة ، ولد الأ�سري يو�سف يف خميم جنن قبل 
فكان   ، الن�سال  طريق  واختار  وتعلم  ن�ساأ   ، عامًا    30
 ، الأق�سى  انتفا�سة  اندلع  بعد  املقاومن  مقدمة  يف 
وتقول والدته " متيز بال�سجاعة والإقدام كاأخواله حممد 
ال�سباغ الذي ق�سى ربع قرن خلف الق�سبان حتى حترر 
كتائب  قائد  ال�سباغ  عالء  وخاله   ، التبادل  عملية  يف 
 ،" �سهداء الأق�سى الذي قاتل جلانبه وتتلمذ على يديه 
واملعنويات  والتحدي  بالبطولة  يو�سف  متيز   " وت�سيف 
بعيار  اأ�سيب  املواجهات حتى  ، �سارك يف كافة  العالية 
ناري يف ال�سدر  خالل  ت�سديه لهجوم اإ�رائيلي على 
وت�سيف   ،"  200 عام  الأول،  ت�رين  �سهر  ، يف  املخيم 
"جنا من املوت باإعجوبة ، ففي البداية  عانى من موت 
حالة  يف  للعالج  لالأردن  لنقله  ا�سطرنا  مما  �ريري 
 ، جلزاأين   كبده  لق�سم  �سببت  فالر�سا�سة   ، جداً  خطرة 
كانت الر�سا�سة قريبة من القلب ، وحاليًا م�ستقرة يف 
الرئة ومل يتمكن الأطباء من اإزالتها لأنها توؤدي لل�سلل 
واأوجاع   مب�ساعفات  اأ�سيب  لكنه  اأبني  جنا   ، الكامل 

م�ستمرة  حتى اليوم ".
ن�سال وبطولة..:رغم الإ�سابة ،عاد يو�سف لأزقة املخيم 
، واإلتحق بكتائب الأق�سى ،وتقول والدته " كان يتمنى 
اأن يكون مقاتاًل جلانب خاله القائد عالء ال�سباغ ، وتاأثر 
كثرياً عندما اأغتاله الحتالل يف 2002-11-26 ، فحمل 
بندقيته ، وتابع امل�سوار بعدما  اأرتبط بعالقة وطيدة مع 
رفيق دربه خالد احلاوي الذي قاد الكتائب يف تلك املرحلة ، 
وكان يو�سف حري�ض على العمل ب�رية تامة"،وت�سيف 
" يف 2004-7-5، و�سل يو�سف مع رفيقه خالد  احلاوي 
ملنزل الأخري باحلي ال�رقي  بجنن، لزيارة والدته التي 
مل يتمكن من م�ساهدته منذ فرتة ب�سبب ا�ستداد الهجمة 
خالل   " وتتابع  بت�سفيته"،  والتهديد  بحقه  الإ�رائيلية 
 ، اخلا�سة  الوحدات  حا�رتهما   املنزل،  يف  تواجدهما 
بينما داهمت املدينة ع�رات الدبابات، واندلعت معركة 
حتى  ب�را�سة  وقاوم  ال�ست�سالم  خالد  ورف�ض  عنيفة 
اأ�ست�سهد يف ح�سن والدته"، وت�ستدرك " اإبني يو�سف،  
اأعرية  بعدة  الحتالل  جلنود  ت�سديه  خالل  اأ�سيب 
خالد  الحتالل  وترك   ، وقدميه  الثنتن  يديه  يف  ناريه 
يو�سف  واأختطف  نارية،  اأعرية  بعدة  اأ�سيب  بعدما  جثة 

لنعي�ض اأيامًا ع�سيبة لعدم معرفتنا م�سريه ".
النك�سات   توايل  فتحية،   الوالدة  فداء:تتذكر  ال�سهيد  
اإبنها  اغتيال  ماأ�ساوية  اأكرثها  كان  ،والتي  عائلتها  على 
تعر�ض  فداء  كان   " وتقول   ،  4-7-2006 يف  فداء 
انتفا�سة الأق�سى ،وعقب الإفراج عنه  لالعتقال خالل 
اإنخرط يف كتائب الأق�سى ب�سكل �ري، وخالل عملية 
للوحدات  كمن  يف  اأ�ست�سهد   ، املخيم  يف  لالحتالل 
ر�سم  عن  يتوقف  مل  الحتالل   " وت�سيف   ، اخلا�سة" 
احلزن بحياة عائلتنا ، فخالل بيت عزاء اإبني  مبقر اللجنة 
ال�سعبية ، اقتحمت الوحدات اخلا�سة بيت العزاء، اأطلقت 
واأ�سيب  �سبان  ثالثة  ،فا�ست�سهد  املعزين  على  النار 
الذي  معن  اإبني  بينهم  كان  اآخرين،  واأعتقل  الع�رات 
اأ�سيب  الذي  اأمين  واإبني   ، الق�سبان  خلف  عام   ق�سى 

بعيار ناري يف قدمه ، واأعتقل وق�سى  26 �سهراً ".

�سفحته  على  فروانة  النا�ر  عبد  كتب 
"املواطن" ال�رباتي  عرب الفي�سبوك: مترد 
فالتمرد  م�����روع.  حق  ال�سجان  على 
�سياق  ففي  احلرية.  ِعماُد  هو  الظلم  على 
الأ���رى  لإن��ق��اذ  و�رخاتنا  مناداتنا 
من  لهم  احلماية  و  الوقاية  �سبل  وتوفري 
اأقدم  "كورونا"،  خطر ال�سابة بفايرو�ض 

باملواطن  وامللقب  ال�رباتي  اأمين  الأ�سري 
يوم 26 اآذار/مار�ض املا�سي، على ا�سعال 
�سجن  يف  ال�سجانن  غرفة  يف  النريان 
جتاهل  على  احتجاجا  ال�سحراوي،  نفحة 
الأ�رى وا�ستمرار  ال�سجن ملطالب  ادارة 
وعدم  و�سحتهم  بحياتهم  ا�ستهتارها 
ملنع  الالزمة  ال�سحية  التدابري  اتخاذها 
اأنت�سار الفايرو�ض، ل �سيما بعد اأن اأعلنت 
ادارة ال�سجون اإ�سابة عدد من ال�سجانن 
بهذا الوباء. ويف اأعقاب ذلك اأقدمت ادارة 
ال�رباتي  الأ�سري  نقل  على  نفحة  �سجن 
اىل العزل النفرادي واأجرت له حماكمة 
قا�سية،  عقوبات  عليه  وفر�ست  داخلية 
ويقبع الآن يف عزل "اأهلي كيدار" امل�سدد 
جدا.  قا�سية  ظ��روف  يف  ال�سبع  بئر  يف 
وو�سعه  حياته  على  يتزايد  فالقلق  لذا 
النفرادي  عزله  ا�ستمرار  جراء  ال�سحي 
ووقف زيارات الأهل واملحامن وانقطاع 

الأ�سري  اأن  ،يذكر  معه  التوا�سل  اآليات 
وامللقب  عام(   52( ال�رباتي  ربحي  اأمين 
باملواطن، هو من �سكان القد�ض ومعتقل 
منذ عام 1998 ويق�سي حكما بال�سجن 
"املواطن"  ذاته  وهو  احلياة(.  )مدى  املوؤبد 
الإ�رائيلي  العلم  واأن��زل  �سبق  ال��ذي 
اأعن  واأم��ام  ال�سجن  �ساحة  يف  واأحرقه 
الذي  "املواطن"  فان  واليوم  ال�سجانن. 
نفحة،  �سجن  يف  "الكورونا"  اأح���رق 
بحاجة اىل من يقف بجانبه ويحرق قرار 
ادارة  على  ويفر�ض  النفرادي"  "عزله 
غرف  اىل  واعادته  عزله  انهاء  ال�سجن 
ال�سجن والعي�ض بن اخوانه ومع زمالئه 
الأ�رى. اإن العزل ُيعترب من اأق�سى اأنواع 
التعذيب، واأن اأقل ما تو�سف به زنازين 
و�سلطات  الأح��ي��اء.  قبور  اأنها  العزل 
النفرادي"،  "العزل  اىل  تلجاأ  الحتالل 
النف�سي  الأذى  واإحل��اق  الأ�سري  ملعاقبة 

روح  وقتل  ب��ه،  واجل�سدي  واملعنوي 
الأ�سري.  لدى  والتمرد  والتحدي  املقاومة 
امين  الأ�سري  ع��زل  انهاء  على  فلنعمل 
وكافة  "املواطن"  ب�  وامللقب  ال�رباتي 
العزل  اأق�سام وزنازين  املعزولن واغالق 
اىل  والتقدير  الح��رتام  كل  الن��ف��رادي. 
ومن  ال�رباتي.  امين  "املواطن"  الأ�سري 

غزة لك منا مليون �سالم وحتية.

ُيعترب"العزل النفرادي" من اأق�شى اأن�اع التعذيب، وزنازين 
العزل قب�ر لالأحياء

اأخبار فل�شطني

الحتالل يحكم 
بال�شجن 17 عاما 
على الأ�شري عدي 

تعامرة
الحتالل  اإن  حمكمة  ال�سري  نادي  قال 
ق�ست، اأم�ض الثنن، على الأ�سري عدي 
حلم،  بيت  من  عاما(   27( تعامرة  عاطف 
النادي  عاما.واأفاد   17 ملدة  بال�ّسجن 
اأن  تعامرة،  الأ���س��ري  عائلة  ع��ن  نقال 
غرامة  عليه  فر�ست  الحتالل  �سلطات 
اإىل  اإ�سافة  �سيقل،  اآلف   6 بقيمة  مالية 
"تعوي�ض" بقيمة 70 األف �سيقل.ويزعم 
عدي  الأ�سري  اأن  الإ�رائيلي  الحتالل 

تعامرة طعن م�ستوطنا.
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منظمة ال�شحة العاملية تعد بتحقيق م�شتقل يف اأقرب وقت

ال�شني ت�ؤكد اأنها �شاركت املعل�مات ب�شاأن الفريو�ش 
يف وقتها

قراءة/ حممد علي
---------------- 

افرتا�سي  اجتماع  خالل  �سي  وقال 
“لطاملا  ال�سن  اأن  الفيديو  عرب  عقد 
و�سفاف  منفتح  موقف  لديها  كان 
املعلومات  و�ساركت  وم�سوؤول” 
واأ�ساف  وقتها.  يف  الفريو�ض  ب�ساأن 
تطوره  لقاح  اأي  اأن  ال�سيني  الرئي�ض 
امل�ستجد  كورونا  فريو�ض  �سد  بالده 
العاملية  “للم�سلحة  ���س��ي��ك��ون 
من  ا�ستخدامه.  بدء  فور  العامة” 
منظمة  ع���ام  م��دي��ر  وع���د  ج��ه��ت��ه، 
اأدهانوم  تيدرو�ض  العاملية  ال�سحة 
حتقيق  باإطالق  ثنن  الإ غيربي�سو�ض 
لنت�سار  ال�ستجابة  حول  م�ستقل 
اأقرب  يف  امل�ستجد  كورونا  فريو�ض 
م�ستهل  يف  وق���ال  مم��ك��ن.  وق���ت 
ال�سحة  جلمعية  ال�سنوي  الجتماع 
يف  م�ستقل  بتقييم  “�ساأقوم  العاملية 
اخلربة  ملراجعة  منا�سب  وقت  اأقرب 
التي  وال��درو���ض  اكت�سبت  ال��ت��ي 
تو�سيات  واإ���س��دار  ا�ستخل�ست 
وال�ستجابة  اجل��ه��وزي��ة  لتح�سن 
والعاملي”.  الوطني  امل�ستوين  على 
لل�سحة  العاملية  اجلمعية  وب��داأت 
الأع�ساء  ال194  الدول  ت�سم  التي 
ثنن  الإ العاملية  ال�سحة  منظمة  يف 
الأوىل  للمرة  افرتا�سية  مباحثات 
ال�ستجابة  لبحث  ت��اري��خ��ه��ا  يف 
�سيني- توتر  و�سط  للوباء  الدولية 

ب��ح��اث  الأ خلفية  وع��ل��ى  اأم��ريك��ي 
لقاح. لإيجاد 

لالأمم  العام  الأمن  النقا�سات  افتتح 
بانتقاد  غوتريي�ض  انطونيو  املتحدة 
تو�سيات  “جتاهلت  ال��ت��ي  ال���دول 
معتربا  العاملية”  ال�سحة  منظمة 
باهظا”  “ثمنا  اليوم  يدفع  العامل  اأن 
واأ�ساف  ال�سرتاتيجيات.  لتباين 
يف  الفريو�ض  انت�ر  لذلك،  “نتيجة 
دول  نحو  الآن  ويتجه  اأجمع  العامل 
ثارا  اآ يخلف  ان  ميكن  حيث  اجلنوب 
“جهود  بذل  اىل  داعيا  تدمريا”  اأكرث 

يف  الأطراف”  م��ت��ع��ددة  �سخمة 
“اآمل  وتابع  �ساة”.  املاأ “هذه  مواجهة 
نقطة  لقاح  عن  البحث  يكون  اأن  يف 
ت�سعيد  ورغ��م  لذلك”.  النطالق 
تزال  ل  وبكن،  وا�سنطن  بن  التوتر 
بالتوافق  تعتمد  اأن  يف  تاأمل  الدول 
الحتاد  قدمه  طويل  ق��رار  م�روع 
“عملية  اإط��الق  ويطلب  الأوروب��ي 
لدر�ض  ممكن”  وقت  اأ�رع  يف  تقييم 
والإج��راءات  العاملي  ال�سحي  الرد 
ال�سحة  منظمة  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي 

الوباء. مواجهة  يف  العاملية 
منظمة  ي�����س��ا  اأ ال��ن�����ض  وي��دع��و 
“التعاون  اإىل  العاملية  ال�سحة 
ل�سحة  العاملية  املنظمة  مع  الوثيق 
والزراعة  الأغذية  ومنظمة  احليوان 
لتحديد   … وال��دول  املتحدة  ل��الأمم 
وحتديد  للفريو�ض  احليواين  امل�سدر 
 )…( الب�ر  اىل  انتقل  طريقة  باأي 
العلمية  املهام  خالل  من  وخ�سو�سا 

ميدانية”. تعاون  وبعثات 
الو�سول  “اإمكانية  اأي�سا  ويطلب 
لكل  واملن�سف  وال�ريع  ال�سامل 
لال�ستجابة  ال��الزم��ة  امل��ن��ت��ج��ات 
“اللقاح  دور  على  وي�سدد  للوباء” 
كوفيد19-  �سد  النطاق  الوا�سع 
العامل  يف  العامة  للمنفعة  باعتباره 
والق�ساء  الفريو�ض  انت�سار  وملنع 
الوباء”.وقال  وقف  اأج��ل  من  عليه 
“مت  اأوروب���ي  دبلوما�سي  م�سدر 
ر�سمي  غ��ري  ات��ف��اق  اإىل  التو�سل 

راء.  الآ ب��ت��واف��ق  ال��ق��رار  لع��ت��م��اد 
لأن  مهمة  نتيجة  ه��ذه  و�ستكون 
�ستكون  العاملية  ال�سحة  منظمة 
ن�ض  على  يتفق  عاملي  منتدى  اأول 
التطرق  �سيتم  نه  اأ موؤكدا  بالإجماع” 
مبا  “ال�سعبة”  املوا�سيع  اإىل  حتى 
واإ�سالح  الفريو�ض  من�ساأ  ي�سمل 
ال��ذي  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�سحة  منظمة 

باإحلاح. املتحدة  الوليات  به  طالبت 
لوكالة  الأوروب���ي  امل�سدر  واأك��د 
اأي  جتنب  يتم  “مل  نه  اأ بر�ض  فران�ض 
�سواء  القرار  م�روع  يف  مو�سوع” 
اإ�سالح  “ملوا�سلة  بالن�سبة  ك��ان 
وخ�سو�سا  العاملية  ال�سحة  منظمة 
كافية  غري  نها  اأ ثبت  التي  قدراتها 

احلجم”. بهذا  اأزمة  حدوث  ملنع 
الأمم  لدى  الأمريكي  ال�سفري  وقال 
برميربغ  ان��درو  جنيف  يف  املتحدة 
من  نتمكن  اأن  يف  “اآمل  اجلمعة 

الإجماع”. اإىل  الن�سمام 
تتهم  ال��ت��ي  وا���س��ن��ط��ن،  وت��خ��و���ض 
ال��وب��اء،  حجم  اأخ��ف��ت  ن��ه��ا  ب��اأ بكن 
العاملية  ال�سحة  منظمة  مع  مواجهة 
الأم��ريك��ي  الرئي�ض  �سكك  ال��ت��ي 
للوباء  دارت��ه��ا  ب��اإ ت��رام��ب  دون��ال��د 
ال�سن.  ملوقف  انحازت  انها  معتربا 
وع��ل��ق امل�����س��اه��م��ة الأم��ريك��ي��ة يف 

العاملية. ال�سحة  منظمة 
تايوان و�سع 

اخلالفات  تثري  موا�سيع  عدة  هناك 
العاملية  ال�سحة  منظمة  اإ�سالح  من 

ب��ح��اث  واأ ت���اي���وان  اإىل  و���س��ول 
واإر����س���ال خ���رباء اىل  ال��ل��ق��اح��ات 
الفريو�ض  من�ساأ  لة  م�ساأ لكن  ال�سن 
احلرب  يف  �سا�سية  الأ النقطة  تزال  ل 
املتحدة  ال��ولي��ات  ب��ن  الكالمية 
املتحدة  الوليات  وتطالب  وال�سن. 
على  املو�سوع  هذا  يف  حتقيق  باإجراء 
ان  يف  وت�ستبهان  ا�سرتاليا  غ��رار 
يكون  قد  خمربيا  حادثا  خلفت  بكن 
وتتهم  ال��ف��ريو���ض.  انت�سار  وراء 
الآن  ال�����س��ن  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
اأمريكية  ب��ح��اث  اأ قر�سنة  مبحاولة 
اأمريكي- تناف�ض  و�سط  لقاح  حول 

امل�ستقبل.  يف  لقاح  حول  اأوروب��ي 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  هدد  وقد 
مع  العالقات”  جميع  “بقطع  ترامب 

. بكن
احلكومة  تعترب  ذل��ك  م���وازاة  يف 
ال�سحة  منظمة  اأن  الأم��ريك��ي��ة 
مبكرا  حتذيرا  اأهملت  قد  العاملية 
خطورة  ح��ول  ت��اي��وان  م��ن  ���س��در 
ما  وهو  امل�ستجد  كورونا  فريو�ض 
ودعت  املتحدة.  الأمم  وكالة  تنفيه 
بع�ض  من  بدعم  املتحدة،  الوليات 
اإىل  العاملية  ال�سحة  منظمة  الدول 
الجتماع  هذا  اإىل  تايوان”  “دعوة 

ال�سن. معار�سة  رغم 
منظمة  عن  ا�ستبعدت  تايوان  لكن 
ت�سغل  كانت  والتي  العاملية  ال�سحة 
 ،2016 حتى  م��راق��ب  و�سع  فيها 
اإىل  ون  ن��غ  اإ ت�ساي  و���س��ول  �سنة 
الع��رتاف  رف�ست  بعدما  ال�سلطة 
الرئي�سي  والرب  اجلزيرة  وحدة  مببداأ 

البلد. نف�ض  داخل  لل�سن 
ال�سحة  منظمة  توؤكد  جنيف،  يف 
فقط  الأع�ساء  ال��دول  اأن  العاملية 
ل. اأم  تايوان  قبول  قرار  ليها  اإ يعود 

وزير  قال  الجتماع،  افتتاح  وقبيل 
اإن  وو  ج��وزف  التايواين  اخلارجية 
ت��اي��وان واف��ق��ت ع��ل��ى ارج���اء ه��ذا 
على  املباحثات  ترتكز  لكي  النقا�ض، 

الوباء. مواجهة  كيفية 

ل�باء  العاملية  �شامال” لال�شتجابة  “تقييما  تدعم  بالده  اأن  العاملية  ال�شحة  جمعية  اأمام  جينبينغ  �شي  ال�شيني  الرئي�ش  اأكد 
عليه”. ال�شيطرة  “بعد  ك�فيد19- 

دويل

لة  م�ساأ ت��ك��ون  اأن  امل��ف��رت���ض  م��ن 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  جائحة 
جدول  على  الوحيدة  الق�سية  هي 
ملنظمة  ال�����س��ن��وي  مت��ر  امل��وؤ اأع��م��ال 
التوترات  اأن  غري  العاملية،  ال�سحة 
تايوان  و�سع  ح��ول  اجليو�سيا�سية 
بدء  م��ع  اله��ت��م��ام  ب���وؤرة  اأ�سبحت 
اليوم  يومن  ت�ستمر  التي  املحادثات 

. الثنن 
ال�سحة  جمعية  ان��ط��الق  وق��ب��ي��ل 
دول��ة   194 ت�سم  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة 
العاملية،  ال�سحة  منظمة  يف  ع�سو 
هذا  ن��رتن��ت  الإ ع��رب  �ستعقد  وال��ت��ي 
املتحدة  ال��ولي��ات  ح�سدت  ال��ع��ام، 
بامل�ساركة  لتايوان  لل�سماح  حملة 
ثالث  غياب  بعد  اأخرى  مرة  كمراقب 
مناف�سة  ب��ك��ن،  وت��ع��وق  ���س��ن��وات. 
عام  منذ  تايوان  م�ساركة  وا�سنطن، 
الدولة  اأن  ال�سن  تعترب  حيث   ،2017
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ج��زء م��ن اأرا���س��ي��ه��ا. 
وتايوان  املتحدة  الوليات  وح�سدت 
ال��دول  وبع�ض  ال��ي��اب��ان  م��ن  دع��ًم��ا 
مل��ان��ي��ا،  اأ ذل���ك  يف  مب��ا  الأوروب���ي���ة 
واأمريكا  الكاريبي  دول  من  وكذلك 
هذه  توؤدي  اأن  املتوقع  ومن  الو�سطى. 
دبلوما�سية،  م�ساحنات  اإىل  الق�سية 
الأفريقية  الدول  معظم  تدعم  حيث 
و�سعها  وطدت  التي  ال�سن،  موقف 
ال��ق��ارة.  يف  رئ��ي�����س��ي  كم�ستثمر 
�سبيل  �سوى  لي�ست  تايوان  وق�سية 
لتحدي  وا�سنطن  خالله  من  ت�سعى 
داخ��ل  ال�سن  العاملية  مناف�ستها 

العاملية. ال�سحة  منظمة 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  واأوق��ف 
العاملية  ال�سحة  منظمة  متويل  ترامب 
جنيف،  ومقرها  املتحدة  لالأمم  التابعة 
يف  ب��ك��ن  مب�����س��اع��دة  ي��اه��ا  اإ متهما 
خطورة  ومدى  انت�سار  مدى  تغطية 
يف  ظهوره  بعد  كوفيد-19  مر�ض  
العام  اأواخر  ال�سينية  ووهان  مدينة 

ملا�سي. ا
احلكومة  اأعلنت  مت�سل  �سياق  ويف 

 84 عن  اإفراجها  الأح��د  الربيطانية 
مليون   94 ( اإ���س��ايف  جنيه  مليون 
لقاح  تطوير  ب��ح��اث  اأ لدعم  ي��ورو( 
�سجلت  بينما  كوفيد19-،  ���س��د 
البالد،  يف  اإ�سافية  وفاة   170 الأحد 
بدء  منذ  دن��ى  الأ اليومية  احل�سيلة 

لعزل. ا
حكومة  ا���س��ت��ث��م��رت  اأن  و���س��ب��ق 
ا�سرتليني  جنيه  مليون   47 املحافظن 
التي  الأبحاث  يف  يورو(  مليون   53 (
كولدج”  “امربيال  جامعة  بها  تقوم 
التابع  “جنري”  وم��ع��ه��د  ل��ن��دن  يف 
يف  الأع�ساء  اأوك�سفورد،  جلامعة 
منت�سف  ن�ساأ  اأ ال��ذي  العمل  فريق 
لفريو�ض  للت�سدي  ني�سان/ابريل 
ال�ركات  وزي��ر  واأع��ل��ن  ك��ورون��ا. 
اليوم  يل  “ميكن  الأحد  �سارما  األوك 
حكومية  م�ساعدة  ع��ن  اأع��ل��ن  اأن 
جنيه  مليون   84 بقيمة  اإ�سافية 
على  ب��ح��اث(  الأ )م��راك��ز  مل�ساعدة 
م��رح��ب��ًا  العمل”،  وت���رية  ت�����ري��ع 
“ب�رعة  حقق  الذي  اجليد”  ب�”التقدم 
اأعلنت  فيما  ذلك  جاء  م�سبوقة”.  غري 
وف��اًة   170 ع��ن  الأح���د  ال�سلطات 
وهي  ال��ف��ريو���ض،  ب�سبب  اإ�سافية 
اململكة  يف  الأدنى  اليومية  احل�سيلة 
اأن  علمًا  ذار/م��ار���ض،  اآ منذ  املتحدة 
خالل  انخفا�سًا  ت�سجل  الأرق����ام 
التاأخري  ب�سبب  الأ�سبوع  نهاية  عطلة 
هي  املتحدة  واململكة  الت�سجيل.  يف 
الوباء  من  ت�رراً  الدول  اأكرث  ثاين 
الوليات  بعد  الوفيات  عدد  حيث  من 
 34 الآن  حتى  ت�سجل  حيث  املتحدة، 
امل�ست�سفيات  يف  وف��اة  و636  لفًا  اأ

الرعاية.  ودور 
“ربع  احلكومة  وف��رت  وبالإجمال، 
على  العمل  اأج��ل  من  جنيه”  مليار 
حذر  الذي  �سارما،  وفق  لقاح،  تطوير 
�سيء  “ل  اأن  من  نف�سه  الوقت  يف 
بالتو�سل  ننجح  ل  “قد  ذ  اإ موؤكد”، 

كورونا”. فريو�ض  �سد  فعال  للقاح 
ق/د

النائب  موتزيني�ض،  رول��ف  حتدث 
مل����اين ورئ��ي�����ض ك��ت��ل��ة احل��زب  الأ
الربملان،  يف  الجتماعي  الدميقراطي 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  تاأثري  عن 
مقارنا  الناتو،  على  املدمر  ترامب 
ال�سيا�سي  واتهم  ب�"البكترييا".  ياه  اإ
نه  باأ الأمريكي  الرئي�ض  مل��اين،  الأ
نهم  اأ على  الأوروبين  مع  يتعامل 
حللف  �سعف  مبعث  نهم  واأ اأع��داء، 
موتزيني�ض  ولفت  الأطل�سي.  �سمال 
النووية  العقيدة  خطر  اإىل  كذلك 
يف  تنظر  التي  اجلديدة،  الأمريكية 
ال�ستباقي  ال�ستخدام  اإمكانية 
موقع  ف��اد  اأ ح�سبما  النووية  للقوة 

اليوم. رو�سيا 
اجلاري،  ال�سهر  من  �سابق  وقت  ويف 
ب�سحب  مل����اين  الأ ال��ن��ائ��ب  ط��ال��ب 

من  الأمريكية  النووية  الأ�سلحة 
�سده  ث���ار  اأ ال���ذي  م���ر  الأ مل��ان��ي��ا،  اأ
الحت��اد  حزبي  قبل  م��ن  ان��ت��ق��ادات 
والحت��اد  امل�سيحي،  ال��دمي��ق��راط��ي 
امل�����س��ي��ح��ي ال���س��رتاك��ي ووزي���ر 
اإل  ما�ض،  هيكو  مل��اين،  الأ اخلارجية 
غري  دعوته  اأن  اأكد  موتزيني�ض  اأن 
حلف  اإ�سعاف  يف  بالرغبة  مرتبطة 
�سحيفة  ونقلت  الأطل�سي.  �سمال 
قوله  مل��اين  الأ ال�سيا�سي  عن  بيلد 
���س��ل��ح��ة  الأ ك��ان��ت  ذا  "اإ م���وؤخ���را: 
يف  امل��وج��ودة  الأمريكية  النووية 
عن�ر  ه��ي  اأخ���رى  ودول  مل��ان��ي��ا  اأ
جدا  جيدا  لي�ض  فهذا  الوحيد،  الربط 

الأطل�سي". للحلف 
ق/د

ك�����س��ف ال�����س��ف��ري ال���رو����س���ي يف 
الأح��د،   ، ل��وان ج��اك��اري��ان  ط��ه��ران 
يران  اإ باأن  الإعالمية  املزاعم  بع�ض 
ا�ستقالة  ع��ل��ى  اتفقتا  ورو���س��ي��ا 
���س��د.  الأ ب�سار  ال�سوري  الرئي�ض 
مع  ح��دي��ث  يف  ج��اغ��اري��ان،  وق���ال 
“كما  ي��ران��ي��ة:  الإ “مهر”  وك��ال��ة 
ال�سائعات  بع�ض  ه��ن��اك  تعلمون 
مفادها  ال�سحة  من  �سا�ض  اأ لها  لي�ض 
عن  را���س��ي��ة  لي�ست  رو���س��ي��ا  ب��اأن 
الت�ريحات  هذه  مثل  لكن  الأ�سد، 
ل  اأ�سخا�ض  قبل  من  بها  الإدلء  مت 
اآراءه��م  لعر�ض  لهم  �سيا�سيا  دور 

املوقف  تعك�ض  ل  لكنها  ال�سخ�سية، 
الرو�سية”.  للحكومة  الر�سمي 
�ستوا�سل  “رو�سيا  اأن  واأ���س��اف 
�سوريا  يف  ال�سيا�سية  العملية  دعم 
لهذه  ال�رعية  ال�سورية  واحلكومة 
“م�ستقبل  اأن  على  م�سددا  البالد”، 
ال�سوري  ال�سعب  بيد  البلد  ه��ذا 
�سوؤونه”.  يقرر  ال��ذي  وه��و  وح��ده 
اأقدر  “كما  الرو�سي:  ال�سفري  وتابع 
لأط��راف  امل�سرتكة  اجل��ه��ود  عاليا 
وتركيا  رو���س��ي��ا  ���س��ت��ان��ا،  اأ عملية 
توقفت  اجلهود  هذه  وب�سبب  يران،  واإ
ومت  �سوريا  يف  الع�سكرية  العمليات 

اآمل  املفاو�سات.  لبدء  الطريق  متهيد 
بعد  ال�سيا�سية  العملية  ا�ستمرار  يف 

اجلائحة”.
لرئي�ض  اخل��ا���ض  امل�����س��اع��د  وك���ان 
لل�سوؤون  يراين  الإ ال�سورى  جمل�ض 
اللهيان،  عبد  اأمري  ح�سن  الدولية، 
�سوريا  رئ��ي�����ض  “الأ�سد  اإن  ق��ال 
ملحاربة  الكبري  والقائد  ال�رعي 
ال��ع��امل  يف  ال��ت��ك��ف��ريي  الإره�����اب 

لعربي”. ا
ي��ران  اإ اتفاق  “�سائعة  اأن  واأ���س��اف 
كذبة  ا�ستقالته  ح��ول  ورو���س��ي��ا 
اأمريكية  اإعالمية  ودع��اي��ة  ك��ربى 

اأن  ع��ل��ى  م�����س��ددا  �سهيونية”، 
ال�����س��ي��ادة  ب��ق��وة  ت��دع��م  “طهران 
الأرا�سي  ووحدة  الوطنية  والوحدة 

ل�سورية”. ا
الإع���الم  و���س��ائ��ل  بع�ض  وك��ان��ت 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��ع��ار���س��ة ال�����س��وري��ة 
يران  واإ رو�سيا  تو�سل  وجود  زعمت 
ب�سار  الرئي�ض  دف��ع  ب�ساأن  لتفاق 
ت�ريع  بهدف  لال�ستقالة  ���س��د  الأ
لالأزمة  ال�سيا�سية  الت�سوية  عملية 

.2011 منذ  �سوريا  يف  امل�ستمرة 
ق/د

مرتقب  ق��رار  على  عربية  �سحف  علقت 
يف  امل�ستوطنات  ب�سم  الح��ت��الل  لكيان 
و�سمال  الأردن  وغ��ور  الغربية  ال�سفة 
عبد  الأردين  امللك  وحتذير  امليت،  البحر 
اإىل  �سيقود  كهذا  ق��رارا  ب��اأن  الثاين  الله 
اأن  ُكتاب  وراأى  الأردن.  مع  كبري"  "�سدام 
الدولتن،  حل  نهاية  �سيعني  القرار  ذلك 
ال�سعبن  بن  "التالحم"  اإىل  اأحدهم  ودعا 
بقوة  "والت�سدي  والأردين  الفل�سطيني 
وغري  املتاحة  الو�سائل  بكل  امرة  املوؤ لهذه 

ملتاحة". ا

امللك  ت�ريحات  اأن  اأردنيون  ُكتاب  واعترب 
له مع جملة  التي جاءت يف حديث  الله،  عبد 
على  ر�سالة  "اأقوى  ملانية،  الأ �سبيغل"  "دير 
عن  اآخ��رون  وحت��دث  امللك.  من  الإطالق" 
اتخاذ  من  "اإ�رائيل"  قّربت  التي  "العوامل" 

كهذا. قرار 
ال�سعبن  على  كثريا  نعول  "لكننا  وي�سيف: 
والت�سدي  بالتالحم  والفل�سطيني  الأردين 
املتاحة  الو�سائل  بكل  امرة  املوؤ لهذه  بقوة 
عليها  احل�سول  ميكن  التي  املتاحة،  وغري 

املقاومة". حمور  من  فورا 

بامللك  لقاء  اآخر  ثناء  اأ نه  اأ الكاتب  ويذكر 
قبل  الأول  اأكتوبر/ت�رين  يف  الأردين 
مو�سوع  يقلقه  ما  اأك��رث  "كان  املا�سي، 
والأغ���وار،  لل�سفة  ���رائ��ي��ل��ي  الإ ال�سم 
تهجري  عملية  اأي  'اإن  الواحد  باحلرف  وقال 
قبل  ال��ك��ربى  امل���دن  م��ن  للفل�سطينين 
هي  ه��ذه،  ال�سم  عملية  ث��ن��اء  اأ و  اأ بعد  اأو 
نقف  لن  الأردن  على  حرب'  'اإعالن  مبثابة 
قوة،  بكل  و�سرند  جتاهها  الأيدي  مكتويف 
تذكر  نه  اأ وي�سيف  النتائج'".  كانت  ومهما 
مع  الأردين  امللك  مقابلة  بعد  الكالم  هذا 

م�سطلح  فيها  ا�ستخدم  التي  �سبيغل"  "دير 
عملية  اأي  على  ك��رد  الكبري"  "ال�سدام 
الأردن  "خيارات  اأن  الكاتب  ويرى  �سم. 
حدث  ذا  اإ الحتالل  لدولة  وموجعة  عديدة 
املدين  ال�سعيد  على  ب��رزه��ا  اأ 'ال�سدام'، 
متخ�ض  ما  وكل  عربة،  وادي  اتفاقية  لغاء  اإ
وتن�سيق  تطبيعية،  ع��الق��ات  م��ن  عنها 
�سفراء  وتبادل  اقت�سادي،  وتعاون  اأمني، 
ا�سترياد  �سفقة  وخا�سة  جتارية  واتفاقات 
والال  املعيبة  امل�روق  الفل�سطيني  الغاز 
"الغد"  يف  النمري  جميل  وي�سف  وطنية". 

"اأقوى  نها  باأ امللك  ت�ريحات  الأردن��ي��ة 
امللك"  جاللة  يوجهها  الإطالق  على  ر�سالة 

تعبريه. ح�سب 
"الد�ستور"  يف  ف��راع��ن��ة  ح��م��ادة  وي��ق��ول 
الله  عبد  امللك  ت�ريحات  اإن  الأردن��ي��ة 
تهيئة  ولي�ست  قال،  كما  تهديدا  "لي�ست 
لدرا�سة  قرار  خال�سة  هي  بل  مل�ساحنات، 
الأردن  يفعل  ملاذا  ال  وال�سوؤ اخليارات،  جميع 
والت�سحية  املغامرة  نحو  يندفع  هل  ذلك؟ 

الفل�سطينين؟" حل�ساب  مب�ساحله 
ق/د

بريطانيا تعلن عن مت�يالت اإ�شافية لتط�ير اللقاح

الت�ترات “اجلي��شيا�شية” تلقي بظاللها 
على م�ؤمتر منظمة ال�شحة ح�ل “ك�رونا” 

�شيا�شي اأملاين ي�شف ترامب باأنه مبثابة 
للنات�" "بكترييا 

م��شك�: �شائعة اتفاق اإيران ورو�شيا ح�ل ا�شتقالة الأ�شد كذبة كربى 

ماذا قالت ال�شحافة العربية ح�ل تهديدات امللك الأردين؟
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عي�ش علجية  متابعة 
---------------- 

مكتبة  نظمتها  افرتا�سية  ن��دوة  يف   
فكرون  عن  ببلدية  العمومية  املطالعة 
التوا�سل  مواقع  على  البواقي  م  اأ ولية 
ال�سحي   الو�سع  حتدت  التي  الجتماعي 
الكاتب  يك�سف   ، الوباء  انت�سار  جراء 
من  الكثري  زتيلي   حممد  الإعالمي  و 
م�ساكل  عالج  و   ، املواقف  و  ���رار  الأ
الثقافة  اأن  يري  ذ  اإ عامة،  ب�سفة  الثقافة 
ال�سعر  يف  تنح�ر  ل  و  وا�سع  مفهوم 
و  الت�سكيلي  والفن  وامل�رح  والرواية 
مف�سولة  بداعية   اإ لوان  اأ اأي  ذلك،  اإىل  ما 
متكامل،  كل  هي  بل  بع�ض،  عن  بع�سها 
مل  ننا   اأ هو  ي�سيف  كما  له  املوؤ�سف  لكن 
ال�روط  والكتاب  القراءة  لفعل  نعط 
التي  الفنون  كذلك  و  الالزمة  املهنية 
ولكن  الثقافة  دور  يف  ور�ساتها  توجد 
حديث  وتكوين  و�سائل  و  جتهيزات  دون 
لهذا  احلية،  اللغات  ور�سات  ذلك  يف  مبا 
داء  اأ واجب  بن  يعانون  امل�سوؤولن  جتد 
اأما  الو�سائل،  انعدام  وبن  الور�سات 
نبتكر  مل  زلنا  فما  الثقافية  ن�سطة  الأ
�ساعر  ندعو  فمثال  دائها،  لأ جديدة  طرقا 
املن�سة  ايل  ال�سعود  منه  ونطلب  موهوبا 
كل  م��ن  اأع���زل  امل�سكن  ه��ك��ذا  ل��ي��ق��راأ 
�سالحه  امل�ستمعن،  مواجهة  يف  �سالح 
نعمل  مازلنا  خطاأ  وهذا  �سوته،  الوحيد 
ال�سيء  ونف�ض  عكاظ،  �سوق  يف  ننا  كاأ
يف  التفكري  دون  وغريهما،  للمحا�ر 
مو�سيقية  ب�رية  �سمعية  تقنيات  اإدخال 
وجهة  ففن  اأي�سا،   وم�رحية  ت�سويقية 
لقاء  اإ فنون  هي  ال�سعر  و  امل�رح  نظره 
املن�سط،  دور  ين�سى  اأن  دون   ، متداخلة 
. وتكوين  موهبة  ذا  يكون  اأن  عليه  وجب 

زتيلي؟ فمن ه� حممد 
كاتب  و  روائ��ي  و  �ساعر  زتيلي  حممد 
جانفي  مواليد  م��ن   ، ب��ارز  اإع��الم��ي  و 
امليلية  دائ���رة  العن�ر  مبدينة   1952
القراآن  حفظ  على  تربى   ، جيجل  ولية 
القرية  يف  �سالح  ال�سيخ  والده  يد  على 
ن�ساأ   هو  يقول  كما  و   ، ق�سنطينة  يف  ثم 
جلمعية  انت�سب   ، كال�سيكية  ة  ن�����س��اأ
ي�سبح   و  ليتدرب  الأخالقي  الإ�سالح 
كان  ئ��م��ة  والأ واملر�سدين  الوعاظ  من 
بكتاباته  عرف  1966و1970،  بن  ذلك 
على  ال�سوء  �سلط  منها  و  اجل��ري��ئ��ة، 
و  احلداثة  و  بالتحرر  املتعلقة  الق�سايا 
باملثقف  فعرف  التعبري،  و  ال��راأي  حرية 
يف  فاعال   ح�سورا  له  فكان  املنا�سل،  
مكنته  و  الثقايف  و  الإعالمي  امل�سهد 
املوؤ�س�سات  دارة  اإ يف  الوا�سعة  جتربته 
له  يحتجز  اأن  ا�ستطاع  منها  و  الثقافية، 
من    ، بداعية  الإ ال�ساحة  يف  خا�سا  مكانا 
و  اجلزائرين   الكتاب  احتاد  يف  ع�سو  
الكتاب  لحتاد  اجلهوي  املكتب  م�سوؤول 
 ،1990 اإىل   1981 م��ن  وال�سحفين 
الأعلى  املجل�ض  يف  منتخب  ع�سو  اإىل 
ثم ع�سو   ،2005 اإىل   2001 من  لالإعالم 

. الثقافة  لوزارة  اأمال  جملة  حترير  هيئة 
موؤ�س�سي  من  زتيلي  حممد  يعترب  و   
رفقة  اجلزائر  يف  م�ستقلة  جريدة  اأول 
نطور،  م�سطفى  ال�سحفي  و  الكاتب 
مدير   ،1990 اأك��ت��وب��ر  يف  ���س��درت 
ال�رق  م�ستوى  على  ج��ه��وي  حت��ري��ر 
توىل  كما   ،1998/2003 اخلرب  جلريدة 
موؤ�س�ض  ع�سو  منها:  عديدة  م�سوؤوليات 
 1981 خليفة  اآل  العيد  حممد  ملتقى 
الرواية  ملتقى  ع�سوموؤ�س�ض   ، بب�سكرة 
ع�سوموؤ�س�ض   ،  1984 عام  بق�سنطينة 
بق�سنطينة  ال�سعري  حداد  مالك  ملتقى 
حممد  اأ�س�ض   2008 من  بداية  و   ،  1979
قبل  بق�سنطينة  وفن  فكر  نادي  زتيلي 
نادي  اأحيا  كما  �سطيف،  اإىل  ينقل  اأن 
اأحمد  ال�سهيد  اأ�س�سه  الذي  املرحي  املزهر 
ينعقد  وظ��ل   1946 ع��ام  حوحو  ر�سا 
كبريا  اإعالميا  �سدى  وحقق  طويلة  لفرتة 
امل�رح  ورجالت  الفنانون  حوله  والتف 
بارزة  وجوها  وكرم  وا�ست�ساف  والثقافة 
يف  تعيينه  مت  داريا  اإ ما  اأ مرة،   لأول  تكرم 
الثقافة  مديرية  راأ�ض  على   2003 �سنة 
الثقافة  مدير  ث��م   ، ق�سنطينة  ل��ولي��ة 
بن   الفرتة  يف  ذل��ك   و  �سطيف  لولية 
بعدها  ع��ن   ،2010 غ��اي��ة  اإىل   2007
 ،2011 عام  ميلة  بولية  للثقافة  مديرا 
ماي  من  الثقافة  لوزيرة  م�ست�سارا  ثم 
ال�سنة  هي  و   2017 م��اي  اإىل    2013
ق�سنظينة  مل�رح  مديرا  فيها  عن  التي 
عندما  عليه  النقالب  مت  وفيها  اجلهوي  
على  الفرقاين  الطاهر  حممد  ا�سم  اأطلق 
رفقة   موقفه  اأبدى  و  ق�سنطينة،  م�رح 

م�رحين. ممثلن  و  فنانن 
قارئ لطه ح�شني  حممد زتيلي من 
اإيل جنيب حمف�ظ وت�فيق احلكيم

و  نف�سه،  ع��ن  زتيلي  حممد  يتحدث   
لغة   ( الذاتية  اللغة  ي�ستعمل  مرة  لأول 
فيه  يكن  مل  جيل  اإىل  ينتمي  نه   باأ نا(  الأ
ن��راه  ال��ذي  بال�سكل  متوفرا  الكتاب 
كما  مكتبات،  توجد  تكن  مل  و  اليوم 
هو  كما  اأو  الثمانينيات  يف  احل��ال  هو 
يف  ك��ان  ال��ذي  الكتاب  وحتي  ال��ي��وم  
ظروف  م��ام  اأ مرتفعا  ثمنه  كان  ال�سوق 
الفقر،  فيها  ���س��اد  ال�سعبة  املعي�سة 
اأن  راد  ف���اأ  ، للقراءة  حمبا  وال���ده   ك��ان 
يذكر   ، احل��ب  ه��ذا  ابنه  قلب  يف  ي��زرع 
على   1966/1967 ع��ام  له  ح�سل  اأن 
الأربعاء  حديث  هو  و  ح�سن  لطه  كتب 
ديوان  ومعهم  بالتق�سيط  اأي  بالكريدي 
يف  الطلبة  على  فر�ض  الذي  ال�سنفري 
بن  احلميد  عبد  مبعهد  الإكمالية  املرحلة 
ويذكر  بلقا�سم،   طاطا�ض  بنهج  بادي�ض 
لولية  احلايل  الثقافة  مدير  ال�ساعر  ان 
الكمالية،  بنف�ض  تلميذا  ك��ان  عنابة 
راأيت  مذ  له  يقول  ر�سالة  له  اأر�سل  وقد 
اأح�س�ست  ال�سنفري  دي���وان  ي��دك  يف 
املالحظ  اأ�سدقاء،  نكون  اأن  لبد  نه  باأ
قراءة  على  ذهنه  فتح  زتيلي  حممد  اأن 
جربان  خليل  كجربان  امل�سارقة  كتابات 

م�ر  يف  النه�سة  دب��اء  واأ واملنفلوطي 
وكذلك  امل�رق  وكل  والعراق  ولبنان 
الأخ�ر  وال�سائحي  خمار  بلقا�سم  حممد 
بعد  وفيما  العيد  وحممد  زكريا  ومفدي 
املرحلة  يف  و   ، ح��داد  م��ال��ك  ترجمات 
والكتاب  الكتابات  ايل  خرج  اجلامعية 
نه  اأ زتيلي  حممد  يك�سف   ، املعا�رين 
يف  كبرية  �سعوبة  وجد   1970 عام   يف 
لي�ض  نه  اأ يو�سح  و  حمفوظ  جنيب  قراءة 
جنيب  ايل  ح�سن  طه  من  تنتقل  اأن  �سهال 

احلكيم. وتوفيق  حمفوظ 
م���ن اأع���م���ال���ه ال���ت���ي ����س���درت يف 
رواي��ة  حت��رتق  الأك���واخ  الثمانينيات: 
احلب  ف�سول    ، طبعتن  يف  ���س��درت 
ق�سة  وامل��ط��ر  ال�سفدعة   ، وال��ت��ح��ول 
دبية  الأ احلركة  يف  فوا�سل    ، لالأطفال 
حمار  ع���ودة   - اجل��زائ��ري��ة  وال��ف��ك��ري��ة 
حر  ح��م��ار  م��ع  ح��رة  حم���اورات  احلكيم 
والثاين  الأول  الكتاب  �ساخرة  ن�سو�ض 
اإىل  اإ�سافة   ،2007 �سنة  يف  "1985ثم 
 04 منها   له  �سدرت  ال�سعرية   الأعمال 
عديدة  كتب  الطبع  حتت  وله   ، جمموعات 
كتاب  فعن  ل��الأط��ف��ال،  ق�س�ض  منها 
زتيلي  حممد  يقول  املحرتمون  الل�سو�ض 
نعي�سه  ملا  دبيا  اأ �سيا�سيا  �سبقا  كان  نه  اأ
حيث  من  �سيا�سيا  الع�سابة   مع  اليوم 
ظواهر  وتف�سي  والظلم  العدالة  غياب 
 ، باخلرافات  �سبيهة  �سيا�سية  اجتماعية 
يدخل  و  عقلي  تطهري  و  عالج  مبثابة  كان 
حمار  يف  كما  ال�ساخرة  الكتابات  �سمن 
النقاد  و  اأ الإعالمين  من  اأحد  ل  و  احلكيم 

. ذلك  اإيل  انتبه  الدار�سن  و  اأ
مرتبطا  ومازال  كان  الثقايف  الفعل 

�شة ل�شيا با
جتربته  عن  بوديبة  اإدري�ض  الأديب  له  �ساأ
بداعية  التي �ساهمت يف ت�سكيل وعيه  الإ
�سا�سية  الأ وامل��ت��ون  والفني،  الفكري 

املت�سبع  امل��ث��ق��ف  ه���ذا  �سنعت  ال��ت��ي 
وحديثها  قدميها  امل��ت��ع��ددة  ب��ال��ق��راءات 
يته  وروؤ ومواقفه  تكوينه  يف  واملتما�سك 
ع�سنا  لقد  كالتايل:  رده  فكان  للعامل، 
ثثة  املوؤ البائ�سة  طفولتنا  ق�سنطينة  يف 
كما  دوره  لعب  عن�ر  اأول  وكان  بالفقر  
البوؤ�ض  هو  جيلنا  وعي  ت�سكيل  يف  اأظن 
تعرف  اأنت  وال�سياع،  واحلرمان  والفقر 
قد  التي  الكلمات  هذه  عمق  يا�سديقي 
دللة  غري  اأخ��ري  دللت  اليوم  تعني 
الو�سعية  هذه  واخلبز،  الأكل  اإيل  احلاجة 
ع�سية  اجلزائرين  اأغلبية  عليها  كان  التي 
"طفولة  كانت  ولهذا   ، ال�ستعمار  طرد 
جعلتنا  التي  الدرجة  اإيل  قا�سية  جيلنا 
قلت  وقد   " اجلوع  ب�سالغم  كبارا  نولد 
"يعذبني   : من�سورة  ق�سيدة  يف  جملة  يف 
ثرات  املوؤ ما  اأ الفقراء"  لقائمة  النتماء 
ل��دى  م�سرتكة  ي�����س��ا  اأ وه��ي  الأخ���رى 
حفظت  فقد  الديني  التكوين  فهي  جيلنا 
يد  علي  الكرمي  القراآن  من  �سطرا  �سغريا 
القراءات فقد  ما  اأ القرية  والدي يف كتاب 
عن  لني  ت�ساأ �سابقة،.  اجابة  يف  ذكرتها 
واحد،  بقلب  ع�سناها  م�سرتكة  حلظات 
وهي  ذاكرتي  لأ�سبع  كتاب  اإيل  اأحتاج 
واملغامرات  والع�سق  وال�سعر  كاحلنن 
التي  �سريتي  يف  ذكرها  ياأتي  و�سوف   ،

كلمة. اآلف  ع�رة  حوايل  منها  كتبت 
بوزوالغ  علي  ال  �سوؤ على  رده  يف  و 
مدينة  حول  البواقي  م  باأ الثقافة  مدير 
لغته  اأن  زتيلي  حممد  يقول  ق�سنطينة 
من  خزانا  باأعماقه  فجرت  ال�ساعرية 
اأن  يحب  التي  والأحا�سي�ض  العواطف 
املثقفن  ايل  خالله  من  و  معه  يقا�سمها 
عر�ض  فعندما    ، املبدعن  الكتاب   و 
ل��الآداب  مركزي  مدير  من�سب  عليه 
لأ�سباب  رف�ض   2003 بداية  والفنون 
يكون  اأن  قبل  ب�سهور  �سخ�سية،  
كانت  ق�سنطينة،  لولية  للثقافة  مديرا 

املدينة   لي�سف  ال��ذات  م��ع  وقفة  ل��ه 
يقف  هو  و  اأم�ست  كيف  و  كانت  كيف 
تربى  الذي  احلي  من  بدًءا  الأطالل  على 
وفيه  �ريفا  الأربعن  حي  هو  و  فيه 
قام  اأ التي  والتعليم  الرتبية  مدر�سة  تقع 
خروجه  بعد  بادي�ض  ابن  ال�سيخ   فيها 
التي  النه�سة  مدر�سة  و  العائلة  عن 
مطبعة  و  البتدائية،  املرحلة  فيها  در�ض 
جمالت  فيها  تطبع  ال��ت��ي  بو�سمال 
مرتاكمة  م��ن��ازل   ، اجلمعية  و�سحف 
ومدار�ض  خر�ساء  ودكاكن  حجارتها 
يف  اليوم  ق�سنطينة  اأن  ي�سيف  انهارت 

. الذاكرة  يف  �سوي  تعد  مل  الواقع 
مدير  ثلجي   حممد  ال  �سوؤ على  رده  يف 
الوطنية  باملكتبة  والبحث  الت�سال 
القدمية  اجلديدة  اجلدلية  حول  اجلزائرية 
م�سوؤولية  ب��ت��ويل  الأج���در  م��ن  ح��ول 
اأم  املثقف  الثقافية،  الهياكل  ت�سيري 
اأن  زتيلي  حممد  الأديب  يرى  داري،  الإ
قطاع  يف  امل�سرّيين  من  نوعن  هناك 
ل  الذي  داري  الإ الأول  النوع  الثقافة: 
واملكتب  املرتب  �سوي  بالثقافة  يربطه 
والنوع  يعاديها،  قد  و  املن�سب،  اأو 
القا�ض  او  الفنان  و  اأ ال�ساعر  هو  الثاين 
الذي  الرتميم  مهند�ض  اأو  املو�سيقي  اأو 
دارة  الإ ولغة  باملكاتب  له  عالقة  ل 
وف��ن��ي��ات وق��وان��ن ال��ت�����س��ي��ري، وه��ذا 
اأن  يريد  نه  لأ  ، قليال  اإل  يفيد  ل  النوع 
اأي  دارت��ه��ا  اإ يعرف  ول  الأم��ور  يحرك 
ولهذا  واملحيط،  القانون  وفق  ت�سيريها 
يتمتع  الثقافة  م�سري  يكون  اأن  وجب 
باملعرفة  تتمتع  خا�سة  ب�سخ�سية 
والعالقات  املختلفة  واملواهب  دارية  الإ
ثرة  واملوؤ ال�سل�سلة  والب�رية  ن�سانية  الإ
�سوي  يكت�سف  ل  ال��ن��وع  وه���ذا   ‘

والدعم. والرتقية  واملرافقة  بالتكوين 
حول  التحرير   ال  ���س��وؤ على  رده  يف 
ولي��ة  يف  ال��ث��ق��ايف  ال��ف��ع��ل  ت��راج��ع 
حممد  ���س��ت��اذ  الأ ي��ق��ول   ، ق�سنطينة 
مازال  و  كان  الثقايف  الفعل  اإن  زتيلي 
ال�سلطة  ونظرة  بال�سيا�سة  مرتبطا 
هناك  ،لكن  الثقافية  املمار�سة  اإيل 
الثقافية  املمار�سات  اأن  وهي  مالحظة 
ح�سب  مت�سابهة  لي�ست  للموؤ�س�سات 
من  يتقرب  من  هناك  ذ  اإ الأ�سخا�ض، 
امل�����س��م��ون،  ح�����س��اب  ع��ل��ي  ال�سلطة 
امل��ا���س��ي  يف  ع��ال��ة  ظ��ل��وا  وه�����وؤلء 
وترقيهم  ت�سجعهم  وال�سلطة  واحلا�ر 
م�روعها،  تنفيذ  يف  و�سيلتها  نها  لأ
مت�سابهة  فلي�ست  الثقافة  دور  م��ا  اأ
مبادرات  هناك  الأخرى  الوليات  ففي 
يتابع  العام  املحيط  اأن  ثم   ، واإرادة 
ال�سلطات  اإيل  تقارير  وير�سل  ويراقب 
كما  نائمن  غ��ري  املوظفن  يجعل  مم��ا 
مفاتيح  �سلمت  ال��ت��ي  ال��ولي��ات  يف 
بالقول  �سار  اأ و  للمجهول،   الثقافة 
ال�سعبي  احل��راك  منذ  املوؤ�س�سات  اأن 
الوباء  ظاهرة  اأن   لول  ثورة   �ستعرف 
و�سوف  الأم��ور  عطلت    )19 )كوفيد  
دخيل. متواطئ  جاهل  ك�سول  يبقى  لن 

اأن  اأ�شيلة، و ياأمل حممد زتيلي  "مذكراته" يدّون فيها م�شريته الن�شالية يف جمال الإعالم و الإبداع، و كيف �شعى اإىل خلق ثقافة جزائرية  �شرع الأديب حممد زتيلي يف كتابة 
�شعراء من جيله على غرار م�شع�د  اأعمال  و  الكايف من الرتويج  القدر  اأنها مل تنل  التي قال  اأعمال الأديب م�شطفى نط�ر  تطبع الأعمال اجلزائرية من م�شرحيات وروايات ل�شيما 

ق�شايا  ال�طنية اجلزائرية معروف مب�اقفه اجلريئة يف  باملكتبة  والبحث  ثلجي مدير الت�شال  كما يق�ل عنه حممد  زتيلي  الطيب ط�اهرية، و حممد  ارزقي ديداين،  حديبي، 
املنا�شل املثقف  �شفة  ان يحمل  ي�شتحق  بذلك  و ه�  والفني،  الأدبي  منت�جه  الثقافية على  الإدارية  وامل�ش�ؤوليات  املكاتب  فيه  ت�ؤثر  التاريخ، حيث مل  �شجلها  ثقافية وطنية 

وم�قف م�ش�ؤولية  والكتابة  م�ؤ�ش�شة  الكاتب   •
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اإلــى جميــع الأقــــالم
طريق  عن  ...را�شل�نا  وم�شاهماتكم  م�ا�شيعكم   ل�شتقبال    ، اأرحب  ف�شاءا  لكم  تخلق  التحرير  جريدة  الأدبية  م�شاهماتكم  لكل   
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اأول:بطاقة تقنية ح�ل الدي�ان:
 العنوان: بقايا نت �رود ال�سوء

ال�ساعر: ب�سري ميلودي   
- ق�سائد الديوان: �ستة ع�ر ن�سًا 

- ال�سفحات: ثماين وخم�سون �سفحة  
- دار الن�ر: مطبعة مزوار 

- موؤ�س�سة الن�ر: مديرية الثقافة بالوادي 
�سنة الن�ر: 2014  

ثانيا: قراءة يف الدي�ان: �سّمن ال�ساعر 
جمموعته  يف  ميلودي*  ب�سري  اجل��زائ��ري 
ال�سعرية "بقايا من �رود ال�سوء" �ستة ع�ر 
ال�سعرية،  روؤيته  جت�سيد  فيهم  حاول  ن�سا، 
فعالج عدة م�سامن وجودية اأرقت كينونته، 
الدليل  التكثيف  على  اتكاأت  �سعرية  بلغة 
على  معا�رة  �سعرية  تقنيات  خالل  من 
غرار تقنية النزياح، كما تاأثر ال�ساعر باحل�ض 
ال�سويف يف ق�سائده، فنجد املعجم ال�سويف 
وللغو�ض  ال�سعري،  بنائه  يف  بقوة  حا�را 
من  ال�سعري   ميلودي  ب�سري  عامل  يف  اأكرث 
مليا  نتوقف  اأن  علينا  املجموعة،  هذه  خالل 
عند عتبة العنوان الرئي�ض " بقايا من �رود 
ال�سوء" وكما هي العادة عند بع�ض ال�سعراء 
عناوين  م��ن  عنوانا  ال�ساعر  اخ��ت��ار  فقد 
ومن  كاملة،  املجموعة  بها  ليعنون  ق�سائده 
ب�سري  ال�ساعر  عند  �سدتني  التي  املالحظات 
ميلودي ا�ستغاله الكبري على �سحن العتبات 
�سنحاول  ولذلك  دلليا،  وتكثيفها  الن�سية 
لأن  الدرا�سة،  هذه  يف  بع�سها  عند  التوقف 
العنوان يف الن�ض املعا�ر هو املفتاح الدليل 
اإذا  فالعنوان  الن�سو�ض،  دللة  على  للقب�ض 
هناك  فلي�ض  انزياحيا  تركيبا  مركبا  ج��اء 
ال�سوء"  "ب�رود  ي�سمى  فيزيائي  م�سطلح 
وال�سوء يف علم الفيزياء هو "طاقة اإ�سعاعية 
مرئية"  الأ�سياء  جتعل  �سناعية  اأو  طبيعية 
وقد  والتعرية،  الك�سف  وظيفة  يوؤدي  وهو 
ارتبط النور يف الثقافات الإن�سانية بالهداية 
والعلم والنبوءات ، ولكن هذا ال�سوء �سارٌد 
الروؤية،  ات�ساح  معنى  يقابل  هنا  وال�رود 
يكون  ل  ال�سخ�ض  بها  مير  ذهنية  حالة  فهو 
وهو  اآخر  باأمر  ان�سغاله   ب�سبب  منتبها  فيها 
ميثل  هنا  فال�سوء   ، الروؤية  ات�ساح  مينع  ما 
النبوءة ال�سعرية لل�ساعر وال�رود يعرب عن 
اأثناء  ال�ساعر  فيها  يكون  التي  الده�سة  حالة 
ذلك  هو  ال�سارد  فال�سوء  ال�سعرية،  حالته 
لتعرية  ال�ساعر  ي�ستخدمه  الذي  الومي�ض 
لي�ست  التعرية  هته  ولكن  وك�سفها،  املعاين 
اإل  هي  ما  املعنى،  لعامل  نهائيا  مطلقا  ك�سفا 
بقايا وروا�سب لهذا الك�سف، لأن عامل املعنى 
باجلموح والزئبقية والت�سظي،  يتميز  �سا�سع 
اللغوية  الرحلة  اإىل  ي�سري  اإذا  فالعنوان 
ال�ساعر  يخو�سها  التي  الروحية  ال�سعرية 
اإعادة  اأجل  من  ال�سعري  املعنى  عن  للقب�ض 

ت�سكيل كينونته الوجودية.

بالعودة اإىل ن�سو�ض الديوان جند اأن ال�ساعر 
التي  الوجودي،  الت�سظي  من  حالة  يعي�ض 
الالنتماء   - الغياب   - بالفراغ  ي�سعر  جعلته 
وهذا  والأمل...  احلزن  الغربة-   – الوحدة   –
املعنى،  عن  البحث  رحلة  يخو�ض  يجعله  ما 
ال�ساعر  ب��ه  �سي�سكل  ال��ذي  املعنى  ه��ذا 
الإن�سانية  وكينونته  اخلا�ض  ال�سعري  عامله 

امل�ستمدة من روؤيته الفل�سفية للوجود. 
تبداأ رحلة ال�ساعر يف جت�سيده لهذه الروؤيا من 
ال�ساعر  فيها  حاول  التي  "الإ�راء:  ق�سيدة 
يخو�ض  كما  ال�سعرية،  النبوءة  ماهية  حتديد 
البحث عن املعنى يف ق�سيدة  ال�ساعر رحلة 
يف  له  ومطاردته  الروح"  �سدمي  اإىل  "عابر 

ق�سيدة "يف مدن ال�سقيع " التي قول فيها:
ي�سيع يف غيهب الوقت  
يحفر يف �سكوته �سوتا 

ي�سبح حرا 
تداهمه يف غفلة منه 
تلك الذاكرة املثقوبة 

ترجعه اإىل �سدمي ال�سبت 
اإىل منفى الغياب 

كما يقول يف نف�ض الن�ض:
يرتائى له طيف الينابيع 

على �سيفة التيه 
ينفذ اإىل نوافذ ال�سوء

اإىل عر�ض بلقي�ض 
اإىل اأنثاه

فل�سفة  املقطعن  هذين  خالل  من  وتت�سح 
هذا  ال�سعري،  املعنى  مطاردة  يف  ال�ساعر 
القب�ض  ال�ساعر  يحاول  الذي  اجلامح  املعنى 
عليه يف اأكرث من ن�ض، ومن اأبرز الن�سو�ض 
عند  املعنى  عن  البحث  فل�سفة  تربز  التي 
ترتع�ض  الأعا�سري  "هذه  ن�ض  جند  ال�ساعر 
يل"وهي �سبعة مقاطع �سعرية تتحد يف ن�ض 
واحد، فيقول يف املقطع الثاين والذي عنونه 

بالرع�سة الكربى:
تتهاوى 

وللرع�سة الكبري توؤول 
مت�سك بجدال ال�سم�ض 

وتعري هذا الغمام 
تفي�ض

وكاأ�سك الأخرى ت�سي 
بق�سا�سة اأخرية 

من اأحرف ال�سمت 
ويقول يف املقطع الثالث "اأ�سابع الريح" من 

نف�ض الن�ض: 
تكلم الغياب 

واأ�سابع الريح 
مت�سح �سعرك الناعم

 ومتنحك روحا طاهرة وجناحا 
لتتحدا معا يف ج�سد واحد 

فل�سفة  املقطعن  هذين  خالل  من  وتتجلى 
ال�ساعر،  عند  املعنى  ع��وامل  يف  التجنيح 
جوارحه  بكل   ال�سعرية  حالته  يعي�ض  فهو 
واأحا�سي�سه لعي�ض لذتها ون�سوتها ورع�ستها 
الكربى، كما يحاول ال�ساعر يف ن�ض " بقايا 
من �رود ال�سوء" تف�سري هذا العامل الزئبقي 

ح�سب فل�سفته ال�سعرية فيقول: 
ال�سوء فل�سفة ال�رود تعاىَل 

واحلب اأنك تبتغي اإجالل 
..املاء يف عرف القريحة ن�سوة 
عط�ض واإن كان اخلليل زلل 

والتعرية  الك�سف  لدللتي  احلامل  فال�سوء 
والده�سة  ال�رود  فل�سفة  يحقق  الذي  وهو 
عند  ون�سوتها  ال�سعرية  للحظة  وي��وؤرخ 
الدائمة  امل��ط��اردة  اإىل  واإ�سافة  ال�ساعر، 
للمعنى ال�سعري يحاول ال�ساعر ر�سم معامل 
الغمو�ض  مييزها  بلغة  ال�سعرية  كينونته 
العميق  الفل�سفي  واحل�ض  الدللة  وتكثيف 
حيث يقول يف ق�سيدة " رع�سة غمام �سال":

بن الورود 
ي�سدح به املاء

كالأ�سياء ال�سغرية 
يف جلج الرتاب 

وعلى املرايا 
اأرى خلف ال�سفاف 

حن ينحب�ض ال�سوء 
ويتحجر الفراغ املائل 
هالة ال�سبح ال�سارد 

مثل نعام �رير 
يراب�ض يف �سكون الليل 

لي�سرتيح 
يف  ال�ساعر  فل�سفة  املقطع  هذا  يف  وتتجلى 
وكيف  ب��ه،  اخلا�ض  ال�سعري  العامل  ر�سم 
يعي�ض ن�سوة القب�ض عن املعنى وخلق الن�ض 
تطرق  كما  الوجودية،  كينونته  وت�سكيل 
ال�ساعر يف ديوانه اإىل عدة م�سامن وجودية 
ال�سعرية،  اهتمامه  من  كبريا  حيزا  ت�سغل 
ال�سعرية  ق�سيته  الهتمامات  هذه  اأبرز  لعل 
الأوىل " ق�سية اجلنوب" الذي حاول ال�ساعر 
متعددة  وباأ�سكال  ن�ض،  من  اأكرث  يف  تنبيها 
على غرار ما جنده يف ن�ض " يف ذمة اخللود" 

الذي يقول فيه: 
نبوءاتي الكلمات �سوت نخيلي 

وعلى �سظايا  املاء لون اأ�سيلي 
منفاي يف عط�ض اجلنوب وغربتي 

قلق الغياب وحريتي اإكليلي
�سعريا  رمزا  اجلنوب  من  جعل  هنا  فال�ساعر 
مير  التي  الوجداين  الفراغ  حلظة  عن  يعرب 
بكل  اجلنوب  بعث  حاول  كما  ال�ساعر،  بها 
والثقايف  الإن�ساين  لبعده  امل�سكلة  مكوناته 
النف�سية  حالته  عن  للتعبري  والتاريخي 
التي  ال��وح��دة  تيمة  غ��رار  على  املختلفة، 
ح�رت يف اأكرث من ن�ض وكانت ال�سحراء 
كما  ال�سعري  معناها  ت�سكيل  يف  حا�رة 
اأي�سا  كما جند  املاء"  رع�سة   " ن�ض  جنده يف 
يف  ال�ساعر  عنها  عرب  التي  "الغربة"   تيمة 
ن�سو�سه على غرار ما جنده يف فاحتة ن�ض 

"غربة جرح نازف" التي يقول فيها: 
غرباء يف مدن النزيف ندانا 

وعلى امتداد اجلرح ذاك هوانا 
جثث الليايل حتت اأقدام املنى 
من�سي عليها من�سغ الأ�سجانا 

ال�ساعر  جعلتا  ال�سعريتان  التيمتان  وهذان 
احل�ض  بن  مميزة  �سعرية  ثنائية  يف  يجمع 
ال�سحراء  جغرافيا  وبن  الروحاين  ال�سويف 
اخلالية، ليعي�ض رحلته ال�سوفية ال�سحراوية 
ق�سيته  عن  ويعرب  ال�سعرية  ن�سوته  ويحقق 
الأبدية املتمثلة يف ال�سحراء واجلنوب، حيث 

يقول يف ن�ض "القدي�ض" 
تاهت هناك مع الروؤى �سحراوؤه 
وتبعرثت و�سط اجلوى اأ�سالوؤه

كانت تناديه الغمامات التي 
يف �سمتها قد حنطت جوزاوؤه

...ناجاه فجر قد راآه جم�سدا 
حتى ا�ستحال وحل فيه م�ساوؤه 

وحالجه القدي�ض األقى �ره 
فتهافْت ترجو النجاة ن�ساوؤه 

يف الرمل قد خلق الق�سائد واجلوى 
ومدينة للحب تلك ف�ساوؤه 

عامل  يف  الروحية  رحلته  ي�سور  فال�ساعر 
ال�سحراء  تيمة  با�ستخدام  ال�سعري  املعنى 
الوحدة/   " النف�سية  حالته  عن  تعرب  التي 
الإن�ساين،  بعده  عن  اأي�سا  واملعربة  الغربة" 
الفراغ  اخلالية عن حلظة  ال�سحراء  كما تعرب 
ال�سويف  النف�ض  اأن  علما  لل�ساعر،  العاطفي 
قد ح�ر يف عدة ن�سو�ض اأخرى مثل ن�ض 

:"ترانيم اإىل مرافئ الغياب" 
اإذا اأعاد ت�سكيل كينونته الوجودية  فال�ساعر 
التي  املعنى  عن  البحث  رحلة  خ��الل  من 
خا�سها يف جتربته ال�سعرية هذه الرحلة التي 
ا�ستمد فيها كل مقوماته الوجودية واملتمثلة 

يف: 
اجلانب  ال�سعرية"  النبوءة   " الوجداين  اجلانب 
الروحي " احل�سي ال�سويف" اجلانب اجلغرايف 
 " النف�سي  اجلانب  واجلنوب"  ال�سحراء   "
هذه  ترميم  اأع��اد  حيث  والغربة"  ال��وح��دة 
الكينونة وبعثها يف جتربة �سعرية وفل�سفية 

عميقة .

لل�شاعر ب�شري ميل�دي

قراءة يف دي�ان: بقايا نت �شرود ال�ش�ء

راأيت احلج

راأيت احلج
ل احلجيج ملبيا

حيا على ال�سلوات.. 
وراأيت

�سبحان ربي العظيم وبحمدة
يبكي بدمع وافر على ثرى

ال�َسجداِت. 
وبالٌل يكفف دمع املنائر

بكم ردائه
ور�سول الله بال عمامة

حا�ر. باكي. 
ي�سعى بن احلجر ومقام ابراهيم 

حايف لطم على الهامات
و�سجيج

 الغارقن بغيهم قد 
ملئ الفلوات

ودمع اجلياع فا�ض ب�سربة
واغرق بيت الله وفنائة

 بالعرباِت
واملارقن ت�رهم طربا

�راخات
اجلياع و�سوت بكائي

على تل اهاتي.. 
بعذر او بال عذر

افرغوا
 ال�سالم من ا�سالمة

وكوفيد.. 
ل دخل له.. لذنب له.. 
ولي�ض مبذنب لكن كل

الذنب يف را�ض الزعاماِت
وكذا

الجنيل والتوارة نادب
حظه

وعي�سى قد  بكى يف
 حجر مو�سى..  

على ماكان من ظلم
والهات.. 

و�سال دمع من املنائر
زاحفا

حتى اتى اىل الكن�سية
باٍك واىل موله �ساك
 كانه ينوح مولول 
داعيا بالويالت.. 

على من ابعد الزهاد والعباد
عن كل العباداِت 

بقلم/ د. عالوي لفتة ال�شمري

وتدوُر عقارُب ال�ّشاعِة
الّتجاعيُد  اأرقاًما، تغزو  اأعماُرنا  تزيُد  نكرُب... 
وجوَهنا وت�رُق مّنا متعَة الإنبهاِر مبا َحولنا 
ا... وكاأنَّ العمَر ي�رُّ  وي�سبُح كلُّ �سيٍء عاِديًّ
الذي  الإح�سا�َض  ذلك  ِمّنا  يخطَف  اأن  على 
هكذا  ال�ّساِبقة...  نِن  ال�سِّ يف  تنا  قوَّ َل  �سكَّ
ت�سبُح اأّيامنا ُمت�سابهة و�ساعاتنا لي�َست اأكرث 

من عقارٍب تدور وتدور...
ولكّنها  و�ساعاٍت،  اأّياًما  يزداُد  عمرنا  نعم، 
د .فال يعوُد  زيادٌة تنتهُك ذلك ال�ّسعور املتمرِّ
مطاعمها  واأغانيها،  باأ�سوائها  املدينِة  زحاُم 
املالب�ُض  تلَك  تعوُد  ول  ياأ�ُرنا...  وجنونها 
نا  وكاأنَّ ت�سحُرنا  جاجّية  الزُّ الواجهات  خلَف 

ا ِبها... مون مغناط�سيًّ منوَّ
معدودٍة  �سنواٍت  قبَل  كنُت  اأنَّني  ًدا  جيِّ اأذكُر 

الفرِح  يف  �سبًبا  اأتلّقاها  هدّية  اأي  يف  اأرى 
الغريَب  ولكنَّ  طفولّية...  بحركاٍت  والقفِز 
ميولنا  ت�سبُح  فينا.   ُ يَتغريَّ ما  �سيًئا  اأنَّ  فعًلة 
كلثوم،  اأّم  لأغ��اين  للمو�سيقى،  للّزهِر، 
واملو�ّسحاِت  القانون  لتقا�سيم  للمكاوي، 
كلَّ  اأحفُظ  كنُت  من  اأنا  الأندل�سّية...نعم، 
اأغاين اأبناِء جيلي واأت�سابُق حل�سوِر حفالتهم 
ما  غريٌب  َمعنى...  ِبال  اأجُدها  ِبتُّ  اخبة  ال�سّ
اأ�سبحُت  انقالباٍت...  من  فينا  الأّياُم  حُتِدُثُه 
اِب، باأوراِق الأ�سجار،  األوُذ بالورِد، برائحِة الرتُّ

بالفجر، بالغ�سق، باأريج الغاردينيا...
من  ري  وتذمُّ الأطفاِل،  �راِخ  من  �سداعي 
مب�ساغباتهِم  ب�سحكاتهم،  بهم،  حركاتهم، 
دقاِت  مع  وتعلو  تعلو  قهقهاتي  جتعُل  التي 

قلبي...
ي����ا ُت����رى 
م���ا ال���ذي 
ي��ح�����س��ُل 
����م����ا  ك����لَّ

كربنا؟
هل هو جمرُد ن�سوٍج؟

من؟ ُه حنٌن مِلا فقدناُه مع الزَّ اأو اأنَّ
هل هو ا�ستياٌق للطفولِة؟

يف  النِّهاية  بداية  من  لقرتاِبنا  متهيٌد  هو  اأو 
تراٍب عليه قليٌل مَن الورود والغاردينيا يف 

باب؟ اأر�ٍض لي�ض فيها �سخُب ال�سَّ
هل هو ا�ستياٌق للما�سي اأم ا�ستعداٌد ملعانقِة 

الأر�ض؟

خاطرة/

بقلم/ اأمل حممد حيَدر/لبنان

ق�ل�ا احلق                   
بل�ايف عبد الرحمن

-----------------------------
اأنا اأبن اجلزائر بلد اجلهاد

تاريخي كتب بدم اأجدادي
ير�سه البع�ض باملاء
لإخفاء بع�سه عني

وعن اأبنائي
اأنا اأبن اجلزائر

حا�ر ها واملا�سي
اأريد بناء احلا�ر

من املا�سي

اأيها املوؤخرون املخل�سون
ذكرونا بالتاريخ

دون نق�سان ول ازديادي
لنعرف حقيقة اخليانة

من اجلهاد
فقد كرث اللغط

واأدعى اأنا�ض البهتان
اأيها املوؤرخون

اأ�سدقوا القول
فال�سدق اأحق اأن يتبع
الكذب يجب اأن يرتك



�لثالثاء 19 ماي 2020 م �ملو�فق
لـ 26 رم�صان 1441 هـ - �لعــدد 2002 14��صهـار

 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 
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النقال:
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير

من نحن ؟

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاريANEP لوكالة �لوطنية للن�صر و�الإ�صهار�

�لهاتف: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.
املشاركة  على  تقوم  راقية،  حضارية  رسالة  اإلعالم  بأن  وتؤمن   -  3

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

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

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

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

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

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

أو تعصب.
يف  أمانة  وأدواهتـــا  وآداهبــا  املهنة  شــرف  صيانة  أن  وتؤكد   -  10

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �صرفنا �الإعالمي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة الموارد المائية
مديرية الموارد المائية

لوالية ورقلة
2017 . مصدر التمويل : 

عنوان البرنامج : حماية و إعادة تأهيل منشآت الري عبر الوالية

إعالن عن منح مؤقت للصفقة
         

                  تطبيقا ألحكام المادة 73 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 16 سبتمبر 
المتعهدين  جميع  نعلم  العام,  المرفق  تفويضات  و  العمومية  الصفقات  تنظيم  المتضمن   2015
الذين شاركوا في اإلعالن عن طلب العروض الوطني المفتوح رقم: 08 /2020 الصادرة بجريدة 
التحرير بتاريخ : 2020/04/13 وجريدة Le Chiffre d’Affaires  بتاريخ: 2020/04/13 

والمتعلق بالمشروع : 
انجاز ،تجهيز وحماية آبار للمياه الصالحة للشرب مع الربط و بناء غرف.

بعد تحليل العروض تم منح الصفقة للمؤسسة التالية :

النقطةالمقاولة
مبلغ العرض بعد تصحيح 

مالحظةالمدةبكل الرسوم

الديوان الوطني للسقي و 
صرف المياه

ONID

72
نقطة

68.482.120,00
دج

08
اشهر

اقل 
عرض

            بامكان المتعهدين المحتجين على االختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة, تقديم طعن 
خالل 10 أيام التي تلي تاريخ صدور هذا اإلعالن عن المنح لدى اللجنة المختصة “طبقا للمادة 82 
من قانون الصفقات العمومية” وإذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية يمدد 
من  التقرب  يمكنهم  المهتمين  المتعهدين  باقي  الموالي.  العمل  يوم  إلى  الطعن  لرفع  المحدد  تاريخ 
المصلحة المعنية خالل ثالثة )3( أيام ابتدءا من أول يوم لصدور اإلعالن عن المنح المؤقت للصفقة 

لمعاينة نتائج تحليل عروضهم التقنية و المالية

  ANEP Nْ 2030000625      التحرير 2020/05/19 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية الوادي

مديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء
الرقم الجبائى: 09983019000716/الرقم اإلحصائي:0002.3901.60095.44

إعالن عن طلب العروض الوطني المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم 2020/12

          تعلن مديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء لوالية الوادي عن إجراء طلب العروض الوطني المفتوح مع إشتراط 
قدرات دنيا قصد إنجاز أشغال الطرق و الشبكات المختلفة )اإلنارة العمومية( السكن الريفي المجمع لـ:

مجموعة 01:
• )30 سکن ريفي مجمع بالسبايس جنوب + 30 سکن ريفي مجمع 
 30  + بالسبايس وسط  مجمع  ريفي  30 سکن   + بالسبايس شمال 
 + بخماد  مجمع  ريفي  سکن   30  + بالشباب  مجمع  ريفي  سکن 
)30+26( ريفي مجمع بالفايز+ )30+24+26( سكن ريفي مجمع 
االشتراكية  بالقرية  مجمع  ريفي  سكن   240  + )أ+ب+ج(  بالفايز 

)1+2+3+4+5+6+7+8( ببلدية الطالب العربي.
• )30+30+30( سكن ريفي مجمع باألمير عبد القادر )أ+ب+ج ( 
 )3+2+1( يحي  بن  بالصديق  مجمع  ريفي  سكن    30+30+30  +
50 سكن ريفي مجمع بأميه  بالغنامي +  30  سكن ريفي مجمع   +

الشيخ( بلدية دوار الماء.
ببن قشة وبن قشة )أ+ب( +  • )30+30+30( سكن ريفي مجمع 
30+30+30 سكن ريفي مجمع  بالدويالت و الدويالت )أ+ب( ببلدية 

بن قشة

مجموعة 02:
• )08+30( سکن ريفي مجمع بالمهدية +30+30+30+ 20 سکن ريفي 

مجمع بطرفاية صالح + 30 سکن ريفي مجمع بالطب( ببلدية المغير.
• 28 سکن ريفي مجمع بحي السالمة + 30+30+30 سکن ريفي مجمع 
بحي السالمة )1+2+3( + 30 سکن ريفي مجمع بعين الشيخ غرب + 30 

سکن ريفي مجمع بعين الشيخ الرمال ببلدية سيدي خليل
• )30+30 سکن ريفي مجمع بالبعاج )1+2( + 30 سكن ريفي مجمع بحي 
19 مارس + 30+30+30 سکن ريفي مجمع بحي 19 مارس  )3+2+1( 

ببلدية أم الطيور
• )30+30+30 سکن ريفي مجمع بإسطيل )1+2+3( + 33+30 سکن 

ريفي مجمع ببن حمودة+ 30 سکن ريفي مجمع بالعالية ببلدية إسطيل.

مجموعة 03:
• 50+40+ 30  سكن ريفي مجمع بحي اول نوفمبر ببلدية كوينين.

14 سكن ريفي مجمع ببقوزة ببلدية تغزوت .
• 30 سکن ريفي مجمع بالمقيبرة + 30 سكن ريفي مجمع بالحمراية 

جنوب + 30 سكن ريفي مجمع بالمنظر الجميل ببلدية الحمراية
• )30 سكن ريفي مجمع بالفولية + 28  سكن ريفي مجمع بهبة + 

28 سكن ريفي مجمع بسيف قمعون ( بلدية الرقيبة

مجموعة 04:
مجمع  ريفي  سکن    30+20  + الزاوية  بمازر  مجمع  ريفي  سکن   30(•

بتقديدين + 30 سکن ريفي مجمع بالعلوشة( ببلدية جامعة 
بالزوالية(  مجمع  ريفي  سکن   30  + بالشمرة  مجمع  ريفي  سکن   30(  •

ببلدية سيدي عمران
• )30+20+30 سکن ريفي مجمع بالقرية الفالحية )1+2+3( + 30 سکن 

ريفي مجمع بالعبادلية( ببلدية المرارة.

مجموعة 05:
مجمع  ريفي  سكن   30  + ببوقصيصيعة  مجمع  ريفي  سكن   30(  •

بالعضل ( ببلدية حاسي خليفة .
الطريفاوي  و  بالطريفاوي  مجمع  ريفي  سكن    )30+30+30(  •
بلزيرق )أ+ب+ج( +  )أ+ب( + 30+30+30  سكن ريفي مجمع  
18 سكن ريفي مجمع بالصحين(  بالخبنة +  30 سكن ريفي مجمع 

ببلدية الطريفاوي.

مجموعة 06:
• 30 سکن ريفي مجمع بالصوالح ببلدية البياضة

• 30+30 سکن ريفي مجمع بالدريدي )أ+ب( ببلدية الرباح
)30 سکن ريفي مجمع بالعقلة + 16+16+28 سکن ريفي مجمع بالعقيلة( 

ببلدية العقلة.
النور  بحي  ريفي مجمع  30 سکن   + بالخبنة  ريفي مجمع  30 سکن   (  •
+ 30 سکن ريفي مجمع بالنخلة شمال + 30 سکن ريفي مجمع بالنخلة 

وسط( ببلدية النخلة

مجموعة 07:
• ) 16+50 سكن ريفي مجمع بالحمراية شرق + 24 سكن ريفي مجمع ببوخة + 10 سكن ريفي مجمع بواد الترك ( ببلدية اميه ونسة .

• )30+30 سكن ريفي مجمع بواد العلندة الشمالي )أ+ب( + 30+30+30 سكن ريفي مجمع بواد العلندة الجنوبي )أ +ب+ج( ببلدية واد العلندة

مع اشتراط القدرات الدنيا التالية:
شهادة التأهيل والتصنيف المهني نشاط رئيسي بناء تحتوي على رمز الكهرباء )341/3912 أو /و  341/3913( أو الحصص 02-01 

أشغال عمومية رئيسية تحتوي على الرمز )4272-347  أو/و 4.924-348( الدرجة األولى فما فوق.
تقديم متوسط رقم أعمال للسنوات 2016-2017-2018 أكثر أو يساوي 3.000.000,00 دج

تقديم شهادة حسن التنفيذ لمشروع في اإلنارة العمومية مسلمة من مؤسسات عمومية ) أصحاب مشاريع إدارية  او إقتصادية( .

شهادة التأهيل والتصنيف المهني نشاط رئيسي بناء تحتوي على رمز الكهرباء )341/3912 او/و 341/3913( او الحصص 06-05-04-03 
اشغال عمومية رئيسية تحتوي على الرمز )4272-347 او/و 4.924 - 348( الدرجة األولى فما فوق.

الحصة 07  

المؤسسات المصغرة الحائزة على قرار منح االمتيازات الضريبية الخاصة بمرحلة اإلستقالل ألحد الوكاالت التالية:
ANSEJ الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب

ANJEM الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
CNAC الصندوق الوطني لتأمين عن البطالة 

شهادة التأهيل والتصنيف المهني نشاط رئيسي بناء أو كهرباء الدرجة األولى فما فوق.

  
  بإمكان المقاوالت المؤهلة والمهتمة بهذا اإلعالن سحب ملف المشاركة من مقر مديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء 
القانونية المنصوص عليها ضمن دفتر الشروط لدى أمانة  19 مارس لوالية الوادي۔ تودع العروض مصحوبة بالوثائق  حي 
مديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء حي 19 مارس في ثالثة أظرفه يحمل كل ظرف تسمية المؤسسة و العبارة اآلتية: 
)ملف الترشح- عرض تقني- عرض مالي( الظرف الخارجي مقفل بإحكام و مغفل و يحمل العبارة التالية: )ال يفتح إال من طرف 
لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض - طلب العروض رقم: 12-2020( و الثالث أظرفة األخرى تحمل تسمية المؤسسة والعبارة 
اآلتية: األول ملف الترشح و الثاني العرض التقني و الثالث عبارة العرض المالي و كذا الملفات المتعلقة بهما و هي تحتوي 

على مايلي:
1/ ملف الترشح:

1 التصريح بالترشح مملوء و ممضي من طرف المسير الشرعي للمؤسسة 2. التصريح بالنزاهة مملوء و ممضي من طرف 
المسير الشرعي للمؤسسة 3. نسخة من القانون األساسي للشركة في حالة شخص معنوي و التعديالت إن وجدت.4. الوثائق 
التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام المؤسسة 5. نسخة من شهادة إيداع الحسابات اإلجتماعية المسلم من 

طرف CNRC للسنة المعنية بالنسبة لألشخاص المعنويين.6. الوثائق تقييم قدرات المتعهدين
قدرات مهنية:

- الحصص 1-2-3-4-5-6: شهادة التأهيل والتصنيف المهني نشاط رئيسی بناء تحتوي على رمز الكهرباء )341/3912 أو 
او 3913/ 341( أو أشغال عمومية رئيسية تحتوي على الرمز )4272 - 347 أو/و -4.924 - 348( الدرجة األولى فما فوق.

- الحصة 7: حصريا للمؤسسات المصغرة الحائزة على قرار منح االمتيازات الضريبة الخاصة بمرحلة اإلستغالل ألحد الوكاالت 
التالية:

الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب ANSEJ - الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ANJEM- الصندوق الوطني 
للتامين عن البطالة CNAC باألضافة لشهادة التأهيل والتصنيف المهني نشاط ری رئيسی بناء أو كهرباء الدرجة األولى فما 

فوق. 
قدرات مالية: نسخة الحصيلة المالية للسنوات 2016-2017-2018 أو شهادة رقم األعمال، )مؤشرة من طرف مصالح الضرائب 

للسنوات السالفة الذكر(۔
المراجع المهنية: شهادات حسن اإلنجاز المشاريع منجزة صادرة عن مؤسسات عمومية )اصحاب مشاريع إدارية أو إقتصادية

العرض التقني ويتكون من:
-1 التصريح باالكتتاب مملوء وممضي من طرف المسير الشرعي للمؤسسة 2 - دفتر الشروط يحتوي في أخر صفحته على 
العبارة “ قرئ و قبل “ مكتوبة بخط اليد. 3 - الوسائل البشرية كما هي محددة مبررة بوثائق رسمية سارية المفعول. -4 الوسائل 

المادية )كما هي محددة مبررة بوثائق رسمية سارية المفعول 5 - مخطط تنفيذ األشغال
العرض المالي ويتكون من :

- رسالة التعهد ممضية ومؤشرة 2 - جدول اسعار بالوحدة مؤشر عليه و مضى من طرف المتعهد 3 - التفصيل التقديري و 
الكمي مؤشر عليه و ممضي من طرف المتعهد

العروض و في حالة  إيداع  تاريخ  إبتداءا من  العروض  لمدة ثالثة أشهر + مدة تحضير  المتعهدون ملزمون بعروضهم  يبقى 
المتعهد الحائز على الصفة تمدد أجال صالحية العروض تلقائيا بشهر اضافي . حددت مدة تحضير العروض بـ )15( خمسة 
عشرة يوما إبتداءا من أول صدور لهذا اإلعالن في الجرائد الوطنية أو النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي. حدد يوم 
إيداع العروض باخر يوم من مدة تحضير العروض إبتداءا من الساعة الثامنة 8:00 صباحا الى غاية العاشرة والنصف 
10:30 حدد يوم فتح األظرفة بآخر يوم من مدة تحضير العروض )و هو يوم إيداع العروض( على الساعة العاشرة و خمسة و 
أربعون دقيقة )10 سا 45( في جلسة علنية وبحضور المشاركين المدعوين وهذا طبقا للمادة 70 للمرسوم الرئاسي رقم -15

247 المؤرخ في 2015-09-16 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام .و ذلك بمقر مديرية التعمير 
والهندسة المعمارية و البناء حي 19 مارس والية الوادي. و إذا صادف يوم إيداع العروض و فتح الظروف التقنية و المالية يوم 

عطلة أو يوم راحة قانونية فإن إيداع العروض تمدد إلى غاية يوم العمل الموالي.
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اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية اأدرار
دائر ة رقان
بلدية �شايل

الرقم: 07/ 2020.
و�شل ا�شهار لتجديد جمعية بلدية

طبقا لأحكام القان�ن رقم 12/06 امل�ؤرخ يف 18 �شفر عام 1433ه امل�افق ل 
12 يناير 2012 واملتعلق باجلمعيات ل�شيما املادة رقم 18 منه مت هذا الي�م 
2020/04/17 جتديد الهيئة التنفيذية للجمعية البلدية  امل�شماة اجلمعية 
ال�شيحم�  بن  ال�شيد  مبحل  املقيمة  �شايل   مالك  بن  اأن�ش  مل�شجد  الدينية 
ال�شيحم�  بن  ال�شيد  يرتاأ�شها  �شايل   بلدية  العل��شية  بق�شر  عمر   بن  حممد 
العن�ان:ق�شر  رقان    24/08/1984 امليالد  مكان  و  تاريخ  حممد بن عمر  

العل��شية بلدية �شايل 

اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية اأدرار

املقاطعة الدارية تيميم�ن
دائر ة تيميم�ن
بلدية تيميم�ن

مكتب اجلمعيات
و�شل ا�شهارى لن�شاء جمعية بلدية

حتت رقم: 257 بتاريخ: 2020/04/15
ل  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 يف  امل�ؤرخ   06/12 رقم  القان�ن  لأحكام  طبقا 
ال�شباب  دار  ن�شاطات  جمعية  امل�شماة:  البلدية   اجلمعية  اإن�شاء  مت  منه   18 املادة  �شيما 
حممد  بلعق�ن  املجاهد  ال�شباب  دار  املقيمة:  تيميم�ن  اأحممد  بن  حممد  بلعق�ن  املجاهد 
بن اأحممد تيميم�ن يرتا�شها: ال�شيد / الزاوي الها�شمي بن بح��ش  تاريخ و مكان امليالد 

: 1976/02/27 تيرنك�ك. العن�ان: حي 200 م�شكن اجلديدة تيميم�ن اأدرار.

اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية اإيليزي

مديرية التنظيم وال�ش�ؤون العامة
مكتب اجلمعيات والنتخابات

الرقم: 003 /م. ت.�ش. ع/م.ت. ع/م. ج.!/20
و�شل ا�شتالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية

طبقا لأحكام املادة 18 من القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �شفر 1433 امل�افق ل: 
2020/01/16 اإ�شتالم مذكرة  2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا الي�م:  12 يناير 
بتغيري  املتعلقة   2019/654 رقم  حتت   2019/12/29 يف  امل�ؤرخة  التعديالت 
ايليزي  �شاولني  له�اة  الريا�شي  النادي  امل�شماة:  للجمعية  التنفيذية  الهيئة  ت�شكيلة 
ال��شط  حي   : ب  املقيمة   2016/11/14 بتاريخ:   16/017 رقم:  حتت  امل�شجلة 

ايليزي يرتاأ�شها ال�شيد: غربال عادل
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حدث وال حـرج
15

�ضــورة و تعليــق
لتطبيق التباعد 

الجتماعي 
داخل احلدائق 

واملنتزهات، 
مدينة ني�ي�رك 

تر�شم دوائر 
داخل احلدائق 
حتدد امل�شاحات 
والف�ا�شل بني 

الأ�شخا�ش

منظمة ال�شحة العاملية: 
طرق ال�قاية من 

"ك�فيد19-" �شارة 
وغري جمدية

يف  املطهرة  املــ�اد  ر�ش  اأن  العاملية،  ال�شحة  منظمة  اأعلنت 
غري  املغلقة  الأماكن  يف  بالبخار  والتعقيم  واملباين  ال�ش�ارع 
فعال �شد "ك�فيد19-" . وت�شري املنظمة، اإىل اأنه لي�ش لهذه 
حدود  خارج  يف  تاأثري  "ك�فيد19-"  من  ال�قاية  يف  الطرق 
املنطقة املتعر�شة لهذه امل�اد مبا�شرة. كما اأن هذه العملية قد 

تلحق اأ�شرارا بالعي�ن واجلهاز التنف�شي وتهيج اجللد.
واإذا كان ل بد من تعقيم �شطح ما، فمن الأف�شل، اأول اإزالة 
مك�شطة،  اأو  فر�شاة  با�شتخدام  املل�ثة  الع�ش�ية  امل�اد  بقايا 
ومن ثم تطهري ال�شطح با�شتخدام قطعة قما�ش مبللة باملحل�ل 
العاملية،  ال�شحة  منظمة  التطهري.وتن�شح  يف  امل�شتخدم 
ال�ش�ارع. لأنها عند تالم�شها مع  املعقمة يف  امل�اد  بعدم ر�ش 
"ل ين�شح مطلقا بر�ش هذه  الأو�شاخ تفقد فعاليتها. وتق�ل 
امل�اد املعقمة على النا�ش )كما يح�شل يف املمرات واملكاتب اأو 
اأماكن اأخرى(. لأن هذا قد يك�ن �شارا من الناحية النف�شية 
ال�شخ�ش  من  العدوى  انت�شار  خطر  من  يقلل  ول  والبدنية، 
اأو  اله�اء  طريق  عن  الرذاذ  ب�ا�شطة  الآخرين  اإىل  امل�شاب 
ر�ش  ي�شبب  اأن  ميكن  ذلك  على  املبا�شر".وعالوة  الت�شال 
الق�شبات  وت�شنج  واجللد  العني  تهيج  النا�ش  على  املطهرات 

والغثيان والتقي�ؤ.

دولتان �إفريقيتان 
تعلنان خلوهما من 

فريو�س كورونا

من  خالية  باتت  اأنها  اإريترييا  دولة  اأعلنت 
�سفاء  بعد  امل�ستجد، وذلك  فريو�ض كورونا 
ملا  وفقا  لديها،  امل�سجلة  الإ�سابة  حالت 
يف  ال�سحة  وزارة  عن  �سادر  بيان  اأك��د 
بكورونا  الإ�سابات  جميع  البالد.وبلغت 
منذ  وذلك  موؤكدة،  اإ�سابة   39 اإريترييا  يف 
ت�سجيل اأول اإ�سابة يف البالد يف 22 مار�ض 
املواطنن  ال�سحة  وزارة  ودعت  املا�سي. 
على  والإبقاء  بالفريو�ض،  التهاون  عدم  اإىل 
الإجراءات الحرتازية، م�سيفة اأن احلكومة 
ملنع  التدابري،  كافة  تطبيق  يف  �ست�ستمر 
اإريترييا  اأخرى.واإىل جانب  الوباء مرة  عودة 
اأي  وجود  عدم  مور�سيو�ض،  جزيرة  اأعلنت 
حالة اإ�سابة بكورونا على اأرا�سيها، وذلك 
بعد �سفاء 322 حالة، من اأ�سل 332 اإ�سابة، 

فيما تويف 10 اأ�سخا�ض.
ت�سجل  مل  اأنها  املحلية،  ال�سلطات  واأكدت 
خالل الأ�سبوعن الأخريين اأي اإ�سابة، معلنة 
اأنها اأخ�سعت 74 األف �سخ�ض للفح�ض، ومت 

التاأكد من عدم اإ�سابة اأي منهم

نقلت ابنة الطبيبة "بودي�سة وفاء" املتوفاة 
اجلمعة املا�سية متاأثرة بفريو�ض كورونا، 

اإىل امل�ست�سفى الأحد، رفقة كل من عمها 
وجدتها بعدما جاءت حتاليل الك�سف عن 

الفريو�ض اخلا�سة بهم ايجابية.
وكانت عائلة الطبيبة قد حظيت ال�سبت، 

بزيارة ر�سمية من طرف وزير ال�سحة 
عبد الرحمان بن بوزيد ووزيرة الت�سامن 

الوطني والأ�رة و ق�سايا املراأة، كوثر 
كريكو، الذين قدما تعازيهما لعائلة الطبيبة 

التي وافتها املنية مب�ست�سفى عن الكبرية 
ب�سطيف متاأثرة باإ�سابتها بفريو�ض كورونا 

وهي حامل يف �سهرها الثامن. 
وذكر موقع "�سوت �سطيف" اجلهوي، باأن 

خمرب م�ست�سفى �سطيف، اأكد باأن حتاليل 
الطفلة ال�سغرية جاءت ايجابية رفقة كل 

من عمها وجدتها

ابنة الطبيبة 
املت�فاة 

وفاء"  "ب�دي�شة 
م�شابة بك�رونا

بغليزان م�شن�قة  �شيدة  على  العث�ر 
تبلغ  �شيدة  على  اأم�ش  اأول  الأمن  م�شالح  عرثت 
من العمر 25 �شنة م�شن�قة ب�ا�شطة و�شاح مب�شكنها 
ببلدية  اأعمر  �شيدي  اأولد  بدوار  الكائن  العائلي 
جدي�ية ليتم على اإثرها حت�يل اجلثة على م�شلحة 
املتعددة اخلدمات بجدي�ية  بالعيادة  حفظ اجلثث 
يف انتظار عر�شها على الطبيب ال�شرعي من جهتها 
با�شرت امل�شالح الأمنية املخت�شة اإقليميا حتقيقا يف 

مالب�شات احلادثة الأليمة.
دوار  من  وتنحدر  لطفلني  اأم  ح  ال�شحية:ح   

اأولد �شالمة بلدية حمري.

حتتفظ املواقع الأثرية يف اأق�سى ال�سواطئ اجلنوبية جلنوب اإفريقيا باأغنى ال�سجالت يف العامل لالأ�سول 
ال�سلوكية والثقافية لأنواعنا.واكت�سف العلماء اأول دليل على ال�سلوك الب�ري واأ�سلحة القذائف وال�ستخدام 

الأول لالأطعمة من البحر، واأكرث من ذلك بكثري، يف موقع اأثري مده�ض يف جنوب اإفريقيا، وهو عامل �ساع 
يف ال�سابق، وك�سف عنه بحث جديد ن�ر موؤخرا.ويواجه العلماء يف هذا املجال دائما حتديات يف فهم ال�سياق 

التطوري لأن معظم املناظر الطبيعية التي ا�ستخدمها القدماء الذين عا�سوا هناك، ُغمرت باملياه.ويدر�ض العلماء 
هذا "العامل ال�سائع" بطريقة جديدة عميقة بف�سل جهود معهد جامعة ولية اأريزون، بت�سخري اأ�سياء مثل 

وبداأ العلماء يف ت�سكيل فريق لبناء بيئة امل�ساهد اجليوفيزياء البحرية والغو�ض يف املياه العميقة جلمع العينات.
الطبيعية القدمية، 

والذي عمل با�ستخدام منوذج املناخ الإقليمي 
جلنوب اإفريقيا عايل الدقة يف احلوا�سيب 

الفائقة، على حماكاة الظروف املناخية اجلليدية.
ويك�سف موقع الدرا�سة امليدانية ملعهد جامعة 

ولية اأريزونا لالأ�سول الب�رية )IHO( اأن 
Pinnacle Point هو مركز ال�سجالت 

القدمية املتنوعة والغنية، جغرافيا وعلميا، يعود 
اإىل 200 األف 

اكت�ضاف عامل مفقود ونظام 
بيئي منقر�ض يف جنوب اإفريقيا



  

�لتي يلتزم بها  �لذ�تي  �ل�صبط  �إن قو�نني 
�لتي تت�صمن  �لعام و  �لتعاقد  �لفرد يف جمموع 

و�الأخالق  و�ملعتقد�ت  �ملكت�َصبة  �ل�صلوكّيات 
بـال�صمري  �و ما نطلق عليه  �لقيم  و جمموع 

وهو  �الرتباطي  �ل�صبط  ل�صلطة  يخ�صع  �لذي 
يت�صمن  و  �الآخرين.  مع  �ليومي  للتو��صل  وحدة 

تعبري�ت و�إمياء�ت مديحا و �صخرية، ثرثرة و 
�صلبي  �أو  �إيجابي  �صلوكي  تعبري  وفق  �بت�صامات 
�أن  يف حيز �ل�صبط �الرتباطي �لذي ال ميكنه 

�لر�صمي  �لعام  �الجتماعي  �ل�صبط  خارج  يكون 
و �لغري �لر�صمي �لذي مينح لالأفر�د فعل 

هم  يحثُّ كما  منحرفة،  تعد  قد  �لتي  �ل�صلوكيات 
�أما  قو�نيَنه.  بتطبيق  و�اللتز�م  �الإذعان  على 

فاإنه  �لر�صمي  �الجتماعي  �ل�صبط  �إىل  بالن�صبة 
�أ�صيق  نطاق  على  �ليومّية  �حلياة  �صمن  يكون 

�أمًد� يف حياة �لفرد  �أعمق و�أطول  لكن و�صماته 
و�ملجتمع. �ن كورونا �دخل تغيري� غري خا�صع 

و  و�ملوؤ�ّص�صات  �ملنظمات  بني  �لو�صيط  للن�صاط 
�الجتماعي  �ل�صبط  نظام  �صمن  �الأفر�د  �صلوك 

�لر�صمي و �لغري ر�صمي �لذي ترنح يف قوته 
يتم  خاللها  من  �لتي  و  �ل�صلطَة  على  �مل�صتحوذة 

�صلطة  يف  �لتعريفات  �إ�صد�ر  و  �ل�صلوكّيات  �صبط 
�صمن  �ل�صبطي  �لفر�ص  قو�نني  من  دة  جمرَّ

�ل�صبط  فقد  و  �الجتماعية،  �ملوؤ�ص�صات  �صلطة 
�الرتباطي  �ل�صبط  �مام  �لفاعلة  قدرته  �لعام 

�لذي قدم �ولويات �ل�صبط �لذ�تي عن جمموع 
�لعام و حماولتة �خلروج عن �صلطته.  �ل�صبط 

�ن كورونا وفق منط �ل�صبط �الرتباطي مل تعد 
تهديد� جمتمعيا عاما و حتول �لتهديد �ىل �ن 

�لذي  عيدهم  لبا�ص  ي�صرتو�  مل  مدينتنا  �أطفال 
مو�جهه  �ن  �لعام.  �حلجر  �حتمالية  وفق  �صيكون 

�الجتماعي  �ل�صبط  موؤ�ص�صات  عرب  �مل�صكلة 
من  �ملجتمع  يعي�صه  ما  حتديد  دون  �لر�صمي 

به  و�عية  �لغري  و  لل�صبط  �ل�صابقة  ثقافته 
�أن  �لعبث وعليه يجب  �أ�صال، �صتكون نوعا من 

�لو�صيط يف  �لفاعل دور  �لوعي  تلعب ثقافة 
و  تقبلها  الإمكانية  �الجتماعي  �ل�صبط  عملية 

منه ٌيفهم �ن فريو�ص كورونا هو تهديد وجودي 
ال نكت كلمات على ر�صيف جمتمعاتنا و �زدحام 

يف حمال مغلقة على عطر فرن�صي �صنع يف 
ووهان. خمترب�ت 

بقلم: الأ�شتاذ رقيق عبد اهلل 

ك�رونا.. 
ال�عي وال�شبط 

الرتباطي دع�ات لإخ�شاع املمتلكات ال�شخ�شية لل�شريبة
خبري �قت�صادي �أكد �أن �ل�صريبة على �لرثوة من �صاأنها توجيه �الأمو�ل لال�صتثمار

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

لقد  لــه  ت�صريح  يف  بلميهوب  ــال  وق
و�الأرباح  �لفائ�ص  من  �لكثري  "تر�كم 
مل  لالأ�صف  لكن  �الأخرية،  �ل�صنو�ت  يف 
�أ�صبحت  لكنها  ��صتثمارها  �إعادة  يتم 

�أمالكا".
بني  �لتمييز  �ل�صروري  من  له،  ووفقا 
�ل�صريبة  و  �ملال  ر�أ�ص  على  �ل�صر�ئب 
ت�صجيع  ــالل  خ مــن  �ملمتلكات،  على 
�ملمتلكات  و�إخ�صاع  �مل�صتثمرة  �الأمو�ل 
قال  و  "ب�صدة".  لل�صريبة  �ل�صخ�صية 
تطوير،  �إىل  يحتاج  م�صعى  "ذلك  �إن 
على  بال�صريبة  �لعام  هذ�  بد�أنا  لقد 
�أبعد  من�صي  �أن  علينا  ولكن  �لــرثوة، 
ـــرثو�ت  ــن ذلـــك حــتــى ال تــذهــب �ل م
ت�صمل  بل  فقط  �ملمتلكات  �صر�ء  يف 

�أكرب". ب�صكل  �ال�صتثمار�ت 
وعالوة على ذلك، يعتقد ذ�ت �خلبري 
�ملالية  قانون  م�صروع  �أن  �القت�صادي 
ي�صمح  �ن  �صانه  من   2020 �لتكميلي 
�ال�صتثمار  تعيق  �لتي  �لعقبات  باإز�لة 
�إلغاء حق  يف �جلز�ئر، �صيما من خالل 
با�صتثناء   ،51/49 وقاعدة  �ل�صفعة 

�الإ�صرت�تيجية. قطاعات  �خلم�صة 
مل  �ل�صفعة  حــق  "�أن  �إىل  ــار  �أ�ــص كما 
�قت�صاد  ــل  ظ يف  و  �لــكــثــري.  يــخــدم 
معرقال،  عامال  ذلــك  يعترب  منفتح، 
�أن يتحرك  حيث يجب على ر�أ�ص �ملال 

و ال ميكنه �أن يبقى جامد�".

ــا يــتــعــلــق مــ�ــصــودة مــر�جــعــة  ــم ــي وف
بلميهوب  رحـــب  ــد  ــق ف �لــد�ــصــتــور، 
ــدة وكــذلــك  ــدي ــوق ج ــق بــد�ــصــرتة ح
ــارة  ــج ــت �ل "حرية  �إدر�ج  ــــــادة  �إع

و�ل�صناعة".
�خلــبــري  ذ�ت  فـــــان  ذلـــــــك،  ومـــــع 
ـــادي قــــد �أبـــــــدى بــعــ�ــص  ـــص ـــ� ـــت �الق
هذه  �صياغة  �أ�صلوب  على  �لتحفظات 
يتطرق  �لن�ص  "�إن  حيث  �ملــ�ــصــودة، 
جعلت  و�صياغته  للتفا�صيل،  كثرًي� 

من  �أنــه  حني  يف   ، +ثقيال+  �لد�صتور 
�الأ�صا�صية  �لقو�عد  يحدد  �أن  �ملفرت�ص 
�أن  وي�صيف  �لرئي�صية".  �ملــبــادئ  و 
عمل  �صتجعل  �لعقيمة  "�لتفا�صيل 
حترير  مت  �إذ�  جـــامـــًد�.  �القــتــ�ــصــاد 
هناك  يـــرتك  فــلــن  ــة،  ــدق ب ــدة  ــاع ق

للت�صريع". م�صاحة 
�مل�صودة  تظل  ــك،  ذل �إىل  باالإ�صافة 
�لالمركزية،  ق�صية  "متحفظة" ب�صاأن 
وفًقا لالقت�صادي �لذي يقرتح يف هذ� 

عدة  ت�صم  مقاطعة  �إن�صاء  �ل�صياق، 
�ملـــو�رد  واليــــات تــ�ــصــرتك يف نــفــ�ــص 
بتكامل  متــتــع  �لــتــي  �أو  �لطبيعية، 

�قت�صادي.
يف  ــادة  ــزي �ل ــول  ح ــوؤ�ل  ــص � على  ورد�ً 
م�صروع  يف  �ملرتقبة  �لــوقــود  �أ�ــصــعــار 
�عترب   ،2020 �لتكميلي  �ملالية  قانون 
موؤكد�ً  كاف"  "غري  ذلك  �أن  بلميهوب 
على  تــتــم  �أن  يــجــب  �ملــ�ــصــاعــد�ت  �أن 

�الأ�صعار. ولي�ص  �لدخل  م�صتوى 
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باحلجر املتاأثرة  املهنية  الفئات  اإىل  وجهت  منها  مليار   20

مكافحة "ك�رونا" تكلف اخلزينة العم�مية 70 مليار دينار

قد تف�شح ما تكتمت عليه ال�شني

درا�شة جديدة تفجر مفاجاأة ح�ل لغز من�شاأ ك�رونا  

ال�شفارة ال�شينية تترباأ 
من ح�شاب "جزائر 
ال�شني" على ت�يرت

وفاة خم�شينية بت�شمم 
غذائي جمه�ل امل�شدر 

بجيجل

�لرحمان  عبد  �ملالية  وزير  �أم�ص  ك�صف 
�ملالية  �ملخ�ص�صات  قيمة  جتاوز  ر�ويــة 
و�لوقاية  كورونا  وباء  ملكافحة  �ملوجهة 
مليار   20 بينها  من  دج  مليار   70 منه   
فقدت  �لتي  �ملهنية  للفئات  موجهة  دج 

مد�خيلها ب�صبب �لوباء.
��صتماع  جل�صة  خالل  ــة،  ر�وي و�أو�صح 
للمجل�ص  و�ملــيــز�نــيــة  �ملــالــيــة  بلجنة 
لعر�ص  خم�ص�صة  �لــوطــنــي  �ل�صعبي 
م�صروع قانون �ملالية �لتكميلي لـ 2020، 
ملحق  �أوال  تت�صمن  �ملخ�ص�صات  هذه  �أن 
لــوز�رة  دج  مليار   3.7 مببلغ  �عتماد�ت 

�مللحق  ـــذ�  ه تــوجــيــه  ومت  �لــ�ــصــحــة. 
للح�صول على منتجات �صيدالنية وعلى 
�ال�صتهالكية  و�ملــو�د  �لطبية  �الأجهزة 
دج  مليار   3.5 بقيمة  �حلماية  وو�صائل 
و�خلدمات  �لبحث  �إطــار  يف  و�لكو��صف 
وكــامــري�ت  دج  مــلــيــون   100 بقيمة 
100 مليون دج. كما مت  حر�رية بقيمة 
مليار   11.5 بـ  �عتماد�ت  ملحق  ت�صجيل 
يت�صمن  �لد�خلية  لوز�رة  خم�ص�صة  دج 
و�لتي  دج  �آالف   6 ملنحة  ماليا  غالفا 
 2.2 لفائدة  دج  �آالف   10 �إىل  رفعها  مت 
وف�صال  �لوزير.  ح�صب  حمتاجا،  مليون 

عن ذلك، �صيتم �إن�صاء �عتماد�ت بقيمة 
�ل�صحة  ـــوز�رة  ل موجهة  مليار   16.5
�ال�صتثنائية  �لعالوة  تغطية  بغر�ص 
يف  �ملجندين  �لــقــطــاع  عــمــال  ل�صالح 
تطبيقا  كورونا  فريو�ص  حماربة  �إطار 

للمر�صوم �لرئا�صي 30-79.
�أخــر  �عتماد  ملحق  �إن�صاء  �أي�صا  ومت 
دج  مليار   8.9 بـ  �ل�صحة  وز�رة  لفائدة 
ــاء  وب مكافحة  �إ�ــصــرت�تــيــجــيــة  لــدعــم 
�إ�صافة  و�صتتم  ر�وية.  ي�صيف  كورونا، 
�عتماد�ت  كملحق  دج  مليار   7.8 مبلغ 
لكل  �لــعــام  �ملــديــريــات  ـــو�ن  �أع لفائدة 

�ملدنية  و�حلماية  �لوطني  �الأمــن  من 
و�جلمارك.

 20 مبلغ  �صيخ�ص�ص  �أخـــرى،  جهة  من 
فيها  يتوفر  ال  �لتي  للعائالت  دج  مليار 
للفئات  وكذ�  قار  �صغل  على  عائلة  رب 
�الجتماعية و�ملهنية �لتي فقدت دخلها 
لت�صريحات  وفقا  ــايل،  �حل �لظرف  يف 
عن  �أمـــا  �للجنة.  �أعــ�ــصــاء  �أمـــا  ــر  ــوزي �ل
 106 قدره  مبلغ  خ�ص�ص  فقد  �الأدويــة، 
قانون  ــار  �إط يف  ت�صجيله  مت  دج  مليار 

�ملالية لـ 2020.
لوؤي ي

�صدر حتليل علمي جديد ال ي�صتبعد �أن 
علمي،  خمترب  يف  معمليا  ن�صاأ  قد  يكون 
ب�صدة  علمية  در��صات  رجحت  �أن  بعد 
قد  �مل�صتجد  كورونا  فريو�ص  يكون  �أن 
�لعلمية  �لدر��صة  �لطبيعة.  بفعل  ن�صاأ 
كولومبيا  جامعتي  مــن  علماء  �ألــفــهــا 
�الأمــريكــيــة  وهـــارفـــارد  �لربيطانية 
يف  للتكنولوجيا  ما�صات�صو�صت�ص  ومعهد 
�إىل  �لنتائج  وت�صري  �ملتحدة.  �لواليات 
�لفريو�ص  �إن  قالت  �لتي  �لدر��صات  �أن 
�أدلــة  تقدم  مل  �لطبيعة  فعل  من  ن�صاأ 
�أن  �جلديدة  �لدر��صة  وترجح  مثبتة. 
خا�صة  خمترب  يف  ن�صاأ  رمبا  �لفريو�ص 
�الإن�صان.  ال�صتهد�ف  جيد�  مكيف  �أنه 
�إن  قالت  قــد  علمية  ــات  ــص در�� وكــانــت 
�لطبيعة  فعل  من  ن�صاأ  رمبا  �لفريو�ص 
وهو  )�صار�ص-كوف2-(  فــريو�ــص  الأن 
�ال�صم �لعلمي لفريو�ص كورونا �مل�صتجد 
�خلفافي�ص  يف  �ملــوجــود  كثري�  ي�صبه 
�نتقل  رمبا  و�أنه  �حلر�صفي  �لنمل  و�آكل 
�إىل �الإن�صان من خالل ��صت�صافة حيو�ن 

�أو �أكرث ثم �نتقل �إىل �الإن�صان.
حتليل  على  �لدر��صات  هذه  و�عتمدت 
�لعام لفريو�ص  بيانات ت�صل�صل �جلينوم 
ذ�ت  و�لــفــريو�ــصــات  �مل�صتجد  ــا  ــورون ك
�لفريو�ص  �أن  �إىل  و�أ�ـــصـــارت  �ل�صلة، 
فريو�صات  ي�صبه  وال  جــديــد  �حلـــايل 

�خلا�صة  �لبيانات  على  بناء  �صابقة، 
لكن  لــلــفــريو�ــص.  �جلــزيــئــي  بالهيكل 
مت  رمبا  �إنــه  تقول  �جلديدة  �لدر��صة 
تكييف �لفريو�ص لالنتقال �إىل �الإن�صان 
�صديد  للفريو�ص  �ملفاجئ  �لظهور  و�أن 
ب�صكل  يدعو  )�صار�ص-كوف2-(  �لعدوى 
جهود�  يحفز  �أن  ويجب  للقلق  كبري 
�لفريو�ص  من�صاأ  لتحديد  �أقــوى  دولية 

ومنع ن�صوء مثله يف �مل�صتقبل �لقريب.
على  بناء  �أنــه  �إىل  �لدر��صة  و�أو�صحت 
عينات  مــن  �جليني  �لرتكيب  در��ــصــة 
كان  �إن  على  �أدلــة  توجد  ال  �لفريو�ص، 
عرب  �نــتــقــل  ــد  ق "�صار�ص-كوف2-( 
د�خل  تطور  �أو  و�صيط  حيو�ين  م�صيف 
�الإن�صان �أو يف بيئة خمتربية. و�أ�صافت 
�لفريو�ص  يكون  �أن  �حتمالية  �لدر��صة 
�إىل  �حليو�نات  من  �أنـــو�ع  من  قفز  قد 

ــل  ــات د�خ ــو�ن ــي ــن �حل ــــو�ع �أخــــرى م �أن
خمترب.

�أ�صارو�  قد  �أمريكيون  م�صوؤولون  وكــان 
ت�صرب  عــلــى  دالئــــل  ــاك  ــن ه �أن  �إىل 
مدينة  يف  علمي  خمترب  من  �لفريو�ص 
�لعلماء  يعتقد  �لتي  �ل�صينية  ــان  ووه
�أول  �نت�صار  ومركز  �لفريو�ص  من�صاأ  �أنها 

�صاللة منه.
لكن �لدر��صة �جلديدة �أكدت �أن نتائجها 
يف  �ال�صتمر�ر  يجب  و�أنــه  حا�صمة  غري 

�لبحث.
كاليفورنيا  جامعة  يف  �الأ�صتاذ  وعلق 
�إي�صن على هذه �لدر��صة �لتي  جوناثان 
يرى  �إنه  وقال  نيوزويك  جملة  ن�صرتها 
خا�صة  مقنع  غري  �لدر��صة  ��صتنتاج  �أن 

و�أنه ال يوجد �ختبار كاف للفر�صية
�لبديلة.                                                       لوؤي.ي

ك�صفت �ل�صفارة �ل�صينية يف �جلز�ئر، �متالكها حل�صاب 
حتت  �الجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  على  وحيد  ر�صمي 
��صم "�ل�صفارة �ل�صينية يف �جلز�ئر" على �لفاي�صبوك. 
و�أو�صحت �ل�صفارة �ل�صينية �أن ح�صاب "تويرت" �مل�صمى 
"جز�ئر �ل�صني" مزيف، وال تتحمل �أي م�صوؤولية عن 

��صتخد�مه على �ل�صبكات �الجتماعية.
ق/و

بلدية  م�صتوى  على  �لوطني  �لدرك  م�صالح  تو��صل 
�أوالد يحي خدرو�ص بوالية جيجل حترياتها للو�صول 
نتيجة  �مر�أة  لوفاة  �أدت  �لتي  �حلقيقية  �الأ�صباب  �إىل 
�ملــادة  حــول  �لتحقيقات  جتــري  �أيــن  غذ�ئي،  ت�صمم 
و�حــدة  عائلة  من  �أفـــر�د   5 ت�صمم  يف  ت�صببت  �لتي 
ثالثة  و  �لو�لد  تعافى  فيما  و  �ملا�صي  �الثنني  ليلة 
متعددة  بالعيادة  �الإ�صعافات  تلقيهم  عقب  �أبناءه  من 
ــر�أة  �مل حتويل  مت  خــدرو�ــص  يحي  بـــاأوالد  �خلــدمــات 
�صاحبة �لثالثة و خم�صون �صنة �إىل م�صت�صفى ب�صري 
�إ�صعافها  ــاوالت  حم كل  ف�صلت  �أيــن  بامليلية  منتوري 
�لقلب،  مر�ص  عن  ناجتة  �صحية  م�صاعفات  ب�صبب 
بخ�صو�ص  حترياتها  �الأمــن  م�صالح  تو��صل  و  هــذ� 
�لعائلة  �أفر�د  ت�صمم  يف  ت�صببت  �لتي  �لغذ�ئية  �ملادة 
وهي  �ل�صبب  هي  �لفالن  مادة  تكون  �أن  يرجح  حيث 
�لفر�صية �لتي مت ��صتبعادها بعد ثبوت �أن هذه �ملادة 

الز�لت يف فرتة �صالحيتها �أثناء ��صتهالكها.
ع.بوفافة

�أكد �خلبري �القت�صادي حممد �صريف بلميهوب �أن �ل�صريبة على �لرثوة، �ملقرتحة يف م�صروع قانون �ملالية �لتكميلي 
)2020(، من �صاأنها �أن ت�صمح بتوجيه �الأمو�ل نحو �ال�صتثمار بداًل من �كتنازها �أو �حل�صول على �أ�صول.

 ا�شتئناف اجل�ية اجلزائرية لرحالتها 
اإ�شاعة، رئا�شة اجلمه�رية ت��شح:

 فتح اأو غلق 
الأج�اء "قرار 

�شيادي"
�أن  �أو�ــصــحــت رئــا�ــصــة �جلــمــهــوريــة 
ــرتة  ــف �ل يف  ـــة  ـــد�ول ـــت �مل �الأخــــبــــار 
�صركة  ��صتئناف  حـــول  ــــرية  �الأخ
ـــة �جلـــز�ئـــريـــة  ـــوي ـــوط �جل ـــط �خل
لرحالتها خالل �ل�صهر �لقادم لي�صت 
غلق  �أو  فتح  �أن  و  "�إ�صاعات"  �صوى 
�إال  ي�صدر  ال  �صيادي"  "قر�ر  �الأجو�ء 
وح�صب  للبالد.  �لعليا  �ل�صلطات  عن 
"ر�جت  �جلمهورية  لرئا�صة  بيان 
�لرحالت  �أن  مفادها  �إ�صاعات  موؤخر� 
ــة  ــري ــز�ئ ــة �جل ــاري ــج ــت �جلـــويـــة �ل
هذه  �إن  �لقادم.  �ل�صهر  يف  �صت�صتاأنف 
�ل�صحة،  من  لها  �أ�صا�ص  ال  �ل�صائعات 
ــاط مــاز�لــت  ــص ــادرة عــن �أو� ــص ــي � وه
�صحية ممار�صات مل يعد لها مكان يف 

�جلز�ئر �جلديدة".
�أو غلق  "�إن قر�ر فتح  و�أ�صاف �لبيان 
�أمام �لرحالت �جلوية قر�ر  �الأجو�ء 
�ل�صلطات  عن  �إال  ي�صدر  ال  �صيادي 

�لعليا للبالد".                               لوؤي.ي


