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02احلدث

ولي�ت ل ت�سمن طبيب� لكل 10 اآلف �س�كن

حممد علي 
-----------------

عملية  �أن  �لتقرير  وك�شف 
����ش��ت��غ��ال �مل��ع��ل��وم��ات من 
للمو�رد  �مل��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��ام 
�لأطباء  ع��دد  ح��ول  �لب�رشية 
�ملوؤ�ش�شات  يف  �ملتخ�ش�شني 
�لعمومية �ملوزعة على �لرت�ب 
توزيعا  �أظ��ه��رت  �ل��وط��ن��ي 
ح�شب  ل��ه��م  متكافئ  غ��ر 
عدد  وبلغ  �ل�شكانية.  �لكثافة 
باملوؤ�ش�شات  �ملوزعني  �لأطباء 
يقارب  ما  �لعمومية  �ل�شحية 
متخ�ش�ص  طبيب   17.701
مليون   41 من  �أك��ر  خلدمة 

 4.28 مب��ع��دل  �أي  ���ش��اك��ن 
�شاكن.  �آلف   10 لكل  طبيبا 
معدل  ولي���ات   4 و�شجلت 
 10 �أقل من طبيب و�حد لكل 
تندوف،  وه��ي  �شاكن  �آلف 
بينما  و�جللفة.  تب�شة،  غليز�ن، 
و5   3 بني  ولي��ات   7 ت�شمن 
وهي  �آلف   10 لكل  �أط��ب��اء 
تيزي  بوعريريج،  برج  بجاية، 
�شطيف  باتنة،  تيبازة،  وزو، 
 4 تيمو�شنت.و�شجلت  وعني 
و8   5 بني  تت�شمن  ولي��ات 
�شاكن  �آلف   10 لكل  �أطباء 
تلم�شان،  �إليزي،  �لبليدة،  وهي 
وليات  و4  بلعبا�ص،  و�شيدي 

طبيب  و14   9 بني  تت�شمن 
وهي وهر�ن، عنابة، ق�شنطينة 
�لفئة  هذه  �لعا�شمة،  و�جلز�ئر 

طبيب،   8913 على  ت�شحتوذ 
�لأطباء  من  باملائة   51 ميثل  ما 
تتوفر  �لوطن.ول  متوى  على 

على  �شوى  �لباقية  ولية   29
 10 لكل  �أطباء  1و3  بني  ما 

�آلف �شاكن.

يف تقرير ملجل�ض املح��سبة 

اأظهر تقرير ملجل�ض املح��سبة يخ�ض امل�سروع التمهيدي لق�نون ت�سوية امليزانية ل�سنة 2017 يف الب�ب املتعلق بفع�لية وجن�عة الت�سيري 
ال�ستعم�ل ال�سعيف ملع�يري الف�علية يف عملية توزيع املوارد الب�سرية على املوؤ�س�س�ت ال�سحية.

رئ��سة اجلمهورية 
ت�سدر تو�سيح� 

يخ�ض موعد ا�ستئن�ف 
الرحالت اجلوية

فند بيان لرئا�شة �جلمهورية 
�لإ�شاعات �لتي حتدثت عن ��شتئناف 

�لرحات �جلوية �ل�شهر �لقادم، 
و�عترب �أنها “�شادرة عن �أو�شاط 
ماز�لت �شحية ملمار�شات مل يعد 

لها مكان يف �جلز�ئر �جلديدة”.و�شدد 
بيان لرئا�شة �جلمهورية �أن قر�ر فتح 

�أو غلق �ملجال �جلوي قر�ر �شيادي 
ل ي�شدر �إل عن �ل�شلطات �لعليا 

للباد.وجتدر �لإ�شارة �أن قر�ر تعليق 
�لطر�ن �رشع يف تطبيقه تدريجيا 
منذ منت�شف �شهر مار�ص �ملا�شي 

لينتهي �إىل تعليق كل �لرحات من 
و�إىل �جلز�ئر نهاية �شهر مار�ص

ق/و

من اأجل اجلزائر اجلديدة 

انتخ�ب اأمني ع�م 
جديد لالأفالن 

يومي 30 و31 م�ي
�لوطني  �لتحرير  جبهة  حزب  يعقد 
يومي  �ملركزية  للجنة  عادية  دورة 
باملركز  �جل����اري  م���اي  و31   30
م�شادر  للموؤمتر�ت.و�أكدت  �لدويل 
بالنيابة  �لعام   �لأم��ني  �أن  �إعامية  
�ملكتب  يف  و�أع�شاء  �شديقي  علي 
رخ�شة  على  ح�شلو�  �ل�شيا�شي 
لعقد �لدورة، و قد �رشعو� يف توجيه 
�ملركزية.و  �للجنة  لأع�شاء  دعو�ت 
ثاثة  �لدورة  �أعمال  جدول  يت�شمن 
نقاط يف مقدمتها تاأجيل عقد �ملوؤمتر 
�للجنة  تن�شيب  و  تاريخه  حتديد  و 
�نتخاب  و  �ملوؤمتر  لتح�شر  �لوطنية 
جميعي  ملحمد  خلفا  جديد  عام  �أمني 

لي�شتكمل بقية �لعهدة �حلالية.

ق/و

املط�لبة ب�لق�س�ء على نق�ط الظل يف التمثيل الربمل�ين ل�سك�ن اجلنوب

�جلز�ئري  �جلنوب  �أب��ن��اء  �أح��د  �أق��رتح 
�لكبر ��شافة مادة قانونية يف �لقانون 
�لع�شوي �ملتعلق بالنتخابات �لذي يتم 
تعديله بعد مناق�شة �مل�رشوع �لتمهيدي 
مو�د  �لذي يحمل يف طياته  للد�شتور 
�ل�شعبي  �ل�شتفتاء  �إىل  وتقدميه  مهمة 
على �أن يكون تق�شيم �ملقاعد �لربملانية 
و رفع ح�شة �جلنوب لتحقيق �شيا�شة 

�لتو�زن �جلهوي
مت�شاوي  �ملقاعد  عدد  يكون  بحيث   
بني كل �لوليات عرب �لوطن. �لنا�شط 
حممد  لن�شاري  �لأ�شتاذ  �لجتماعي 
�لعليا للباد  �ل�شلطات  �أقرتح من  ملني 
�ملقاعد  هذه  توزيع  يف  �لنظر  �إع��ادة 
عدد  يكون  بحيث  �مل�شاحة  طريق  عن 

�أقل  �لوليات  كل  بني  مت�شاو  �ملقاعد 
مقعد  �إ�شافة  و  مربع  كلم  �ألف   100
مربع  كلم  �ألف   50 لكل  مقعدين  �و 
��شافية فوق �ل100كلم مربع و بنف�ص 
عدد  يكون  �أن  �ل�شكان  لعدد  �لطريقة 
من  �أقل  �أو  مت�شاوي  �لوليات  مقاعد 
�و  مقعد  ي�شاف  حيث  ن�شمة  مليون 
�كر  ن�شمة  �ألف   100 لكل  مقعدين 

من مليون .
�إبن تنزروفت بربج باجي خمتار �أرجع 
يف  و�ملتمثلة  حاليا  �ملعتمدة  �لطريقة 
�ل�شكانية فقط  �لعتماد على �لكثافة 
بني  �جلهوي  �لتو�زن  �شيا�شة  تعيق 
�ل�شمال و�جلنوب بحكم �أن �لدميقر�طية 
ي�شمع  حيث  ح�شبه  �لغلبية  حكم 

�شوت �ل�شاكنة يف �مل�شاحة �ل�شا�شعة 
و�لتي تعترب منقطة ظل تعيق �لتنمية 
�لربملان  يف  �لقلية  �شوت  و�إ�شماع 
�له�شاب   ( �ملناطق   ه��ذه  ل�شاكنة 

و�جلنوب(. 
�لكبر  �جلنوب  مناطق  �شكان  بع�ص   
�ملقرتح  هذ�  ثمنو�  �ملنطقة   و�أعيان 
جت�شيد  �إطار  يف  يدخل  �إعتربوه  �لذي 
على  للق�شاء  �جلديد  �جلز�ئر  مفهوم 
مناطق �لظل يف �أق�شى �شحر�ء �لباد  
�لت�شاركية  �لدميقر�طية  مبد�أ  وتطبيق 
�لربملاين  �لتمثيل  �أليات  من  �خلروج  و 
ح�شب  �لغا�شم  �مل�شتعمر  عن  �ملوروثة 

قولهم .
�ل�شتاذ حممد  �إقرتح  ذلك  عن  ف�شا 
 10 �لبند   على  تعديل  باإ�شافة  ملني 
يف  �ملذكورة  �لخ��رى  �ملقرتحات  من 
�لتمهيدي  بامل�رشوع  �ملتعلقة  �ملذكرة 
لتعديل �لد�شتور "  �إدر�ج لغة متازيغت 
تخ�شع  ل  �ل��ت��ي  �لح��ك��ام  �شمن 
�إدر�ج   " مبقرتح   " �لد�شتوري  للتعديل 
ل  �لتي  �لحكام  �شمن  متازيغت  لغة 
تخ�شع للتعديل �لد�شتوري بعد ترقية 
�قليمها  يف  �لل�شانية  �ملتغر�ت  كل 
�جلغر�يف بان�شاء معاهد لتلك �ملتغر�ت 
�لل�شانية يف �قاليمها �جلغر�فية " حتى 
تطوير  عامل  �لل�شاين  �لتنوع  يكون 

للغة متازيغت ولي�ص هيمنة متغر على 
باقي �ملتغر�ت �لل�شانية �لخرى وهذ� 
�لتي  �لقبائل  �أغلبية  عليه  يو�فق  ما 

تنتمي �إىل �لطو�رق .
مادة  �إ�شافة  �قرتح  �ل�شدد  ذ�ت  ويف 
�أخرى تتمثل يف "�ن�شاء �ملجمع �للغوي  
لكل  مت�شاو  بتمثيل  لتمازيغت 

متغر�تها �لل�شانية "
كل  جمع  �ىل  �لتو�شل  �أج��ل  وم��ن 
متغر  هيمنة  وع��دم  �مل�شطلحات 
ل�شاين قبائلي على �ملتغر�ت �لأخرى 
يف  �مل�شطلحات  ه��ذه  ��شتعمال  يف 
�لكتابة  دعا بع�ص �لمازيغ �لطو�رق 
�إىل �رشورة �لرتيث و عدم �لت�رشع يف 
�ملوؤ�ش�شات  و  �لهيئات  �أ�شماء  كتابة 
�لكتفاء  و  �لقبائلي  �لل�شاين  باملتغر 
�مل��دن  �أ�شماء  مثل  فقط  بالأ�شماء 
�للوحات  على  �مل��د����رش  و  �لقرى  و 

�لتوجيهية فقط.
�ملنتمني  �أحد  �أرجعه  ما  ح�شب  وذلك 
�لكثر  �أن  �إىل  �لطو�رق  قبائل  �إىل 
و  �ل��ق��ر�ءة  يتقنون  �لقبائل  غر  من 
ولكنهم   ” “�لتيفيناغ  باحلرف  �لكتابة 
ل يفهمون معنى ما كتب على و�جهة 
�إن مل يكن ذلك  �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات 

من ر�أي �لقبائل �لأخرى.
 بوجمعة مهناوي

اأ�سع�ر النفط ترتفع
�رتفعت �أ�شعار �لنفط للجل�شة �لر�بعة 

على �لتو�يل �أم�ص  �لثاثاء و�شط 
موؤ�رش�ت على �أن �ملنتجني يخف�شون 

�لإنتاج كما وعدد� وعلى حت�شن 
�لطلب، مع قيام مزيد من �لدول 

بتخفيف �لقيود �ملفرو�شة للت�شدي 
جلائحة فرو�ص كورونا.

وبحلول �ل�شاعة 0629 بتوقيت 
جرينت�ص، كان خام برنت مرتفعا 25 
�شنتا مبا يعادل 0.7 باملئة �إىل 35.06 

دولر للربميل، بعد �أن لم�ص يف 
وقت �شابق �أعلى م�شتوياته منذ 

�لتا�شع من �أفريل.
وز�د �خلام �لأمريكي غرب تك�شا�ص 

�لو�شيط 43 �شنتا �أو 1.4 باملئة 
م�شجا 32.25 دولر للربميل. كان 
�ل�شعر �رتفع �إىل 33.44 دولر يف 

وقت �شابق من �جلل�شة، ليبلغ ذروته 
منذ 16 مار�ص.

ق/و

من قبل الوزير املنتدب املكلف ب�لبيئة ال�سحراوية 

احلث على �سرورة العمل امليداين مبج�ل البيئة 
�شمن م�رشوع وز�ري و�عد لاهتمام 
 ، �ل�شحر�وية  و  �جلبلية  باملناطق 
بالبيئة  �ملكلف  �ملنتدب  �لوزير  �أ�رشف 
حمزة  �ل�شيخ  �شيد  �آل  �ل�شحر�وية، 
باجناز  ق��ر�ر  م�رشوع  �إط��اق  على 
�لأبي���ص  ببلدية  منوذجيتني  قريتني 
��شتعمال  تو�شيع  ق�شد  �ل�شيخ  �شيد 
�لكهربائية  لتوليد  �ملتجددة  �لطاقات 
لا�شتعمال �لفاحي و �ملنزيل ، و ذلك 
با�شتعمال �لطاقة �ل�شم�شية . �لوزير و 
خال حمطات �لزيارة �لتي ��شتوقفته 
تركيز�  هناك  �أن  على  �أَك��د  بالولية 
كبر� من قبل �حلكومة على �رشورة 
�عتماد �قت�شاد �لتدوير مبختلف �أنو�عه 
من نفايات منزلية ،و مو�د �أولية �أثبت 

�ل�شتثمار فيها مب�شاريع تعود بالفائدة 
مما يفتح جمال و��شعا لتوفر منا�شب 
�لزيوت  غ��ر�ر  على  لل�شباب  �شغل 
�ملطاطية  �لعجات  و  �مل�شتعملة 
�أن هناك برناجما وطنيا يهتم  ،م�شيفا 
�لبديلة  �لطاقات  و  �لتدوير  باقت�شاد 
�ل�شيد  �أف�شح  �شلة  ذي  �شياق  يف   .
وزير�  ب�شفته  �ل�شيخ  �شيد  �آل  حمزة 
منتدبا مكلفا بالبيئة �ل�شحر�وية �أكد 
�لقطاعات  تن�شيق مع جميع  �ن هناك 
و�ملوؤ�ش�شات  �ملعنية  �ل���وز�ري���ة 
�ل�شغرة ملعاجلة م�شاكل �لتلوث �لتي 
م�شادر  عن  �ملو�طن  ب�شحة  ت�رش 
�ل�شحر�وية  بالبيئة  �ملوجودة  �لتلوث 
بالوز�رة  �ملتبعة  �ل�شيا�شة  �أن  و   ،

تر�عي �لتو�جد �مليد�ين و لي�ص �إ�شد�ء 
. و كان  �لإد�رية  �ملكاتب  �لأو�مر من 
ولية  و�يل  رفقة  ��رشف  قد  �لوزير 
�شيدي  �لأبي�ص  مدينة  من  �لبي�َ�َ��ص 
�ل�شيخ على �إطاق �لقافلة �لت�شامنية 
�لظل  مبناطق  �ملعوزة،  �لأ���رش  لفائدة 
للبدو �لرحل ، و �لتي ت�شم 900طرد 
�ملو�د   ، معتربة  بكمية  حمملة  غذ�ئي 
�لظل  ملناطق  �ل��وز�رة  من  �لغذ�ئية 
كان  ذلك  قبل  و  عنهم  �لغنب  لرفع 
على  �لبي�َ�َ��ص  مبدينة  �أ�رشف  �لوزير 
و�شع حيز �لعمل حمطة مر�قبة �لبيئة 
، و �لتي تتوفر على عتاد و�إمكانيات 
و�أجهزة حديثة يف �ملجال �لبيئي، حاثا 
على �ل�شتغال �لأمثل لهذه �لطاقات 

بالولية و م�شاعفة �لتكوين للكادر 
�لأمثل  �ل�شتعمال  ق�شد  �لب�رشي 
وجه  �لبيئة  ،وبد�ر  �لتجهيز�ت  لهذه 
�مل�شرين  و  �لعامل  للطاقم  تعليمات 
يف  �ل�رشح  هذ�  ��شتغال  ب�رشورة 
طابع  ذو  باعتباره  �لبيئي  �ل�شتثمار 
 . ��شتغاله  وجب  فعَ��ال  �قت�شادي 
�ملنتدب  �لوزير  زيارة  هام�ص  وعلى 
باملوؤ�ش�شات  خا�شا  معر�شا  عاين 
ع��اي��ن حمطة  �مل��دي��ن��ة  وب��ن��ف�����ص 
منطقة  حمطة  و  �ل�شم�شية  �لطاقة 
باملنا�شبة  �لتقى  كما  بالزريديب، 

�جلمعيات �لنا�شطة يف جمال �لبيئة. 

ل. ن��اجي 



لوؤي ي
-------------------

قام  جل�شة  خ��ال  �لأع�����ش��اء  وث��م��ن 
ر�وية  �لرحمان  عبد  �ملالية  وزير  فيها 
�شقف  رفع  �لقانون  م�رشوع  بعر�ص 
�لدخل  على  لل�رشيبة  �لإخ�����ش��اع 
�حلد  ورفع  دج  �ألف   30 �إىل  �لإجمايل 
غر  دج  �ألف   20 �إىل  لاأجور  �لأدن��ى 
قابلتها  �لتد�بر  هذه  �أن  �أك��دو�  �أنهم 
�شلبا  �شتوؤثر  �لوقود  �أ�شعار  يف  زيادة 

�ل�رش�ئية. �لقدرة  على 
�ل��زي��ادة  ه��ذه  �أن  �لأع�����ش��اء  و�ع��ت��رب 
منا�شب  غر  وق��ت  يف  "جاءت  �لتي 
جائحة  �شببتها  �لتي  لاأ�رش�ر  بالنظر 
�أن  حيث  "تناق�شا"  متثل  كورونا" 
بالزياد�ت  ينعم  لن  �لب�شيط  �ملو�طن 
ذلك  مقابل  يف  �رتفعت  �إذ�  �أج��ره  يف 

�لوقود. �أ�شعار 
-ح�شب  �ل��زي��اد�ت  ه��ذه  و���ش��ت��وؤدي 
�لإنتاج  تكاليف  رفع  �إىل  �لأع�شاء- 
على  �لأع���ب���اء  وزي����ادة  �ل�����ش��ن��اع��ي 
و  �لنقل  خدمات  �أ�شعار  و  �لفاحني 
�أ�شعار  على  معممة  زي��ادة  بالتايل 

�ملنتجات. معظم 
وب���دل م��ن ذل���ك ك���ان م��ن �لأج���در 
عملية  م��ن  �ل��ت�����رشي��ع  -ح�����ش��ب��ه��م- 
�ملح�شلة  غ��ر  �ل�رش�ئب  ��شرتجاع 
ح�رش�  �ملوجه  �لدعم  نحو  �لتحول  و 
��شتهد�ف  �ليات  با�شتخد�م  مل�شتحقيه 
�إدم��اج  عملية  من  و�لت�رشيع  فعالة 
�شينجم  ما  وهو  �ملو�زي،  �ل�شوق  عمال 
ل�شد  كربى  مالية  مبالغ  توفر  عنه 

�مليز�نية. عجز 

�رشورة  على  �للجنة  �أع�شاء  و�شدد 
و�ملوؤ�ش�شات  بالأ�شخا�ص  �لتكفل 
�ل�شلبية  �لتد�عيات  م��ن  �ملت�رشرة 
�ل�شعيد  ع��ل��ى  ك���ورون���ا  جل��ائ��ح��ة 
منح  �رشورة  �إىل  لفتني  �لقت�شادي 
فقدو�  �لذين  �لعمال  مل�شاعدة  �لأولوية 

�لأزمة. هذه  دخلهم يف ظل 
من  �لعديد  حتفظ  �أخ���رى،  جهة  م��ن 
�لر�مي  �ملقرتح  �لإجر�ء  على  �لأع�شاء 
با�شتر�د  للوكاء  جمدد�  �ل�شماح  �إىل 
ذل��ك  �أن  م��ن  حم��ذري��ن  �ل�����ش��ي��ار�ت 
�حتياطات  تاأكل  ت�رشيع  �إىل  �شيوؤدي 
�لتي  �لر�شوم  �أن  عن  ف�شا  �ل�رشف 
باأ�شعار  �شتدفع  �لقانون  م�رشوع  �قرها 
�إىل  �مل�شتوردة  �جل��دي��دة  �ل�شيار�ت 

"خيالية". م�شتويات 
بع�ص  ع��رب  �ل�����ش��ي��اق،  ن��ف�����ص  ويف 
�ملعاجلة  من  ��شتيائهم  عن  �لأع�شاء 
ملو�جهة  �نتهجتها  �لتي  �ل�رشيبية 
ت��د�ع��ي��ات��ه��ا  و  ك���ورون���ا  �لأزم������ة 
�لقانون  م�رشوع  �قر  حيث  �لقت�شادية 
د�عني  قيمتها  و  �ل�رش�ئب  يف  زياد�ت 

�ل�رش�ئب. توحيد  و  تب�شيط  �إىل 
�لأع�شاء  بع�ص  �أبدى  �أخرى،  جهة  من 
بع�ص  مر�جعة  �قرت�ح  من  ��شتغر�بهم 
عليها  بامل�شادقة  قامو�  �لتي  �لتد�بر 
قانون  �إط��ار  يف  �أ�شهر  ب�شعة  قبل 
�أي  �أن مر�جعة  �ملالية ل2020 موؤكدين 
و�لتقييم  للتطبيق  وقتا  تتطلب  تدبر 

�لتعديل. يف  �لتفكر  قبل 
رفع  مقرتح  �لأع�شاء  �لنو�ب  �أثار  كما 
�مل�شافة  �لقيمة  على  �لر�شم  معدل 
للمطاعم  بالن�شبة  باملائة   19 �إىل 
من  تخوفهم  مبدين  �مل�شنفة  و�لفنادق 
�شيا�شة  مع  �لإج��ر�ء  هذ�  يتناق�ص  �أن 

�ل�شياحة. قطاع  حتفيز 
لتحفيز  �ل��ر�م��ي��ة  �ل��ت��د�ب��ر  وح���ول 
�ل���ش��ت��ث��م��ار�ت �لأج��ن��ب��ي��ة، رح��ب 
�ملعنية  �لقطاعات  بتحديد  �لأع�شاء 
ح�رشها  �أن  معتربين   51/49 بقاعدة 
قدوم  �شي�شجع  �لقطاعات  ه��ذه  يف 
لكن  �لباد  خ��ارج  من  ��شتثمار�ت 
باإ�شاحات  ذلك  يرت�فق  �أن  �رشيطة 

�أخرى.

ر�وية،  �لرحمن  عبد  �ملالية  وزير  ك�شف 
�جلديدة  �ل�شيار�ت  ل�شتر�د  �لعودة  �أن 
�ملالية  قانون  م�رشوع  �شمن  و�ملقرتحة 
حتديد  دون  �شتتم   2020 �لتكميلي 

ح�ش�ص للوكاء.
و�أ�شاف �لوزير خال رده على �ن�شغالت 
للمجل�ص  و�مليز�نية  �ملالية  جلنة  �أع�شاء 
مل�رشوع  عر�شه  بعد  �لوطني  �ل�شعبي 
�لقانون، �أن �حلكومة تعمل على �لتح�شر 
لإق��ام��ة  ت��ه��دف  ج��دي��دة  لإ�شرت�تيجية 
�جلز�ئر،  يف  لل�شيار�ت  حقيقية  �شناعة 
تظهر  لن  �لإ�شرت�تيجية  هذه  نتائج  لكن 
�شنو�ت.و�أو�شح  ثاثة  حو�يل  بعد  �إل 
م�شطرة  �لعمومية  �ل�شلطات  �أن  �لوزير، 
للعودة �إىل ��شتر�د �ل�شيار�ت �جلديدة �إىل 
جانب �مل�شتعملة بعدما �شمح قانون �ملالية 
بحاجياته  �ل�شوق  لتزويد  بذلك  �لأويل 
يف  �جلديدة  �مل�شانع  ���رشوع  غاية  �إىل 
قائا  حديثه  �لوزير  �لفعلي.وتابع  �لإنتاج 
لر�شوم  �ل�شتر�د  عمليات  "�شتخ�شع 
�لتكميلي،  �ملالية  قانون  م�رشوع  حددها 
قدر�ته  ح�شب  �شي�شتورد  وكيل  وكل 
ح�شة  باأي  تقييده  دون  به  �خلا�شة  �ملالية 
�ل�شلوكات  بع�ص  لعودة  تفاديا  وذل��ك 

�مل�شبوهة يف توزيع �حل�ش�ص".
احلكومة تدر�ض كيفية توجيه 

الدعم على الوقود مل�ستحقيه فقط
ر�وية  �لرحمن  عبد  �ملالية  وزير  قال  كما 
�لدعم  توجيه  كيفية  تدر�ص  �حلكومة  �إّن 
على �لوقود مل�شتحقيه فقط ،حيث ك�شف 
�ل�شغط  �شببه  �لوقود،  �أ�شعار  رفع  �أّن 
�لدولة  دعم  جر�ء  �مليز�نية  تعانيه  �لذي 
�أن  ���رشورة  على  م��وؤك��د�  �مل���ادة،  لهذه 
موجهة  حت�شي�ص  بحملة  �لزيادة  ترت�فق 
�ملبالغة  عدم  بغر�ص  و�ملتعاملني  للتجار 
منتجاتهم  �أ�شعار  رف��ع  يف  و�لت�رشع 
هناك  �أن  �إىل  �لوزير  وخدماتهم.و�أ�شار 
فوج عمل يعمل حاليا على در��شة جميع 
لتوجيه  �آليات  �إيجاد  بغر�ص  �لقرت�حات 
بطاقة  بينها  من  مل�شتحقيه،  �لدعم  هذ� 
لكل  �ل�شنة  يف  مرة  متنح  بالوقود  متوين 
�لبطاقة  هذه  �أّن  ر�وية،  مو�طن.و�أ�شاف 
ي�شمله  �ل�شتهاك  من  �أدنى  حد�  تغطي 
دفع  حائزها  على  �شيكون  بحيث  �لدعم، 
��شتهاك  بعد  للوقود  �حلقيقي  �ل�شعر 

�لكمية �ملحددة يف �لبطاقة.
�سندوق ا�ستثم�ر بقيمة 1.2 
ملي�ر دين�ر لتمويل املوؤ�س�س�ت 

الن��سئة
�أكد  �مليز�نية،  وحول كيفيات متويل عجز 
�أن �جلز�ئر لن تلجا �إىل �ل�شتد�نة  �لوزير 
�لتقليدي،  غر  �لتمويل  ول  �خلارجية 
م�شيفا �أن �جلز�ئر �شتعتمد على �لتمويل 
توزيعات  ل�شيما  �لتقليدي  �لد�خلي 
حت�شيل  وك���ذ�  �جل��ز�ئ��ر  بنك  �أرب����اح 
عبد  �ملالية  وزي��ر  ك�شف  �جلباية،حيث 
�إطاق  قريبا  �شيتم  �أنه  ر�وية،  �لرحمن 
�شندوق ��شتثمار بقيمة 1.2 مليار دينار 
�لنا�شئة.و�أو�شح  �ملوؤ�ش�شات  لتمويل 
�لوزير �ن هذ� �ل�شندوق ت�شارك فيه عدة 
هيئات من بينها �لبنوك �لعمومية بح�شة 
م�شارك  طرف  لكل  دينار  مليون   100
�لوطنية  �لوكالة  بت�شيره  وتتكفل 
�لتكنولوجية. �حلظائر  وتطوير  لرتقية 
�لقانونية  �لإجر�ء�ت  باأن  ر�وية  و�أ�شاف 
�شارفت  ق��د  �ل�شندوق  ه��ذ�  لإن�شاء 
�شيتم  فعليا  �إطاقه  و�أن  �لنتهاء  على 
قائا  حديثه  �لوزير  قريب.وتابع  عن 
�إن�شاء  ف�شلت  �لعمومية  "�ل�شلطات 
�ملوؤ�ش�شات  لتمويل  �ل�شتثمار  �شندوق 
ظل  يف  خا�شة  �لبنك،  من  بدل  �لنا�شئة 
�لتي  و�ل�شمانات  �ل�شعبة  �لإج��ر�ء�ت 
تفر�شها �لبنوك وهو ما قد ي�شكل عائقا 
�لتي  �ملوؤ�ش�شات  من  �لنوع  هذ�  يف وجه 
دفع  �أجل  من  لها  ما�شة  حاجة  يف  نحن 
�جلز�ئر.و�أ�شاف  يف  �ل�شتثمار  عجلة 
�شيتميز  �جلديد  �ل�شندوق  �أن  ر�وي��ة، 
باملرونة يف معاجلة �مللفات، و�ملبالغ �لتي 
يطلبها �أ�شحاب �مل�شاريع عادة ما تكون 
م�شافة  بقيمة  تعود  لكن  متو��شعة 
م�رشوع  ت�شمن  فقد  عالية.لاإ�شارة 
قانون �ملالية �لتكميلي ل�شنة 2020 عدة 
من  �لنا�شئة  �ملوؤ�ش�شات  لفائدة  تد�بر 
�شنو�ت  ثاثة  ملدة  �ملوؤقت  �لإعفاء  بينها 
من �ل�رشيبة �جلز�فية �لوحيدة و�ل�رشيبة 
على  و�ل�رشيبة  �لإجمايل  �لدخل  على 
�لن�شاط  على  و�لر�شم  �ل�رشكات  �أرباح 
�مل�شافة  �لقيمة  على  و�لر�شم  �ملهني 
من  �لذي  �لأم��ر  وهو  �ملقتناة  للمعد�ت 
ملثل  �أوك�شجني  جرعة  مينح  �أن  �شاأنه 
ن�شاطها  بعث  �أجل  من  �ل�رشكات  هذه 
�لوطني  �لقت�شاد  �إثر�ء  يف  و�مل�شاهمة 
وغلق  �شغل  منا�شب  توفر  خال  من 
�جلز�ئرية  �ل�شوق  يف  �ملناف�شة  من  نوع 
م�شتقبا  �لت�شدير  نحو  �لتوجه  ل  وملا 

لتكون م�شدر� للعملة �ل�شعبة.
لوؤي ي

احلكومة تتخلى عن تقييد وكالء ال�سي�رات 
بنظ�م "الكوطة"
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البط�ط� منتجي  م�ستحق�ت  دفع  ت�ستعجل  تعليم�ت 
�أ�شدى، وزير �لفاحة ، �رشيف عوماري، 
خ�ش�ص  عمل  لجتماع  تر�أ�شه  خ��ال 
و�شبط  تطوير  عملية  ومتابعة  لتقييم 
�لوطني  للديو�ن  تعليمة  �لبطاطا  �شعبة 
دفع  بت�رشيع  و�للحوم   للخ�رش  �ملهني 

�لبطاطا. منتجي  م�شتحقات 
�لذي  �لجتماع  خال  �لوزير،  و�شدد، 
عن  وممثلني  �لقطاع  �إط���ار�ت  ح�رشه 
�لبطاطا،  ل�شعبة  �مل�شرتك  �ملهني  �ملجل�ص 
�ل��ب��ذور  �إن��ت��اج  حت�شني  ����رشورة  على 
�آليات  ع��رب  �ل��ق��ادم  للمو�شم  حت�شر� 
وهيكلة  �شبط  نظام  لتطوير  و�إجر�ء�ت 

بالعمل  �أمر  مهني،و  �إط��ار  يف  �ل�شعبة 
و�لتحويل  للت�شدير  �ملجال  فتح  على 
منتجي  وحماية  ودعم  مر�فقة  �أجل  من 
�أكد،  �لوطني.كما  �مل�شتوى  على  �ل�شعبة 
على  �لفاحة،  قطاع  عن  �لأول  �مل�شوؤول 
�ملعطيات  جميع  يف  �لتحكم  ���رشورة 
للمنتجني  �شامل  باإح�شاء  و�ل��ق��ي��ام 
جميع  ومب�شاهمة  �ملحلي  �مل�شتوى  على 
م�شتوى  على  �ل�شعبة  يف  �لفاعلني 
م�شر�  �لبطاطا،  ملادة  �ملنتجة  �لوليات 
�إطار  يف  �لت�شاور  متابعة  �رشورة  �إىل  
ل�شعبة  �مل�شرتك  �ملهني  �لوطني  �ملجل�ص 

�ل�شعب  ب��اق��ي  غ���ر�ر  ع��ل��ى  �ل��ب��ط��اط��ا 
�لفاحة  ع�رشنة  �أج��ل  م��ن  �لفاحية 
�لوطني. و�لقت�شاد  �لإنتاج  وتدعيم 

�مل�شوؤول،  نف�ص  �أ�شاد،  �أخ��رى،  جهة  من 
و  �ل�شعبة  ملهنيي  �لت�شامني  بالدور 
منتجو  بها  حتلى  �لتي  �مل�شوؤولية  روح 
و�ملربني  �لفاحني  غ��ر�ر  على  �لبطاطا 
يف  �لإنتاج  ديناميكية  على  للمحافظة 
�لباد  بها  متر  �لتي  �ل�شحية  �لأزمة  ظل 
�لتي  ك��ورون��ا  فرو�ص  جائحة  ب�شبب 

جتتاح �جلز�ئر و�لعامل ككل.
لوؤي ي

�لر�شمي  �لناطق  �لت�شال  وزي��ر  دع��ا 
�إحياء  مبنا�شبة  بلحيمر  عمار  للحكومة، 
 19 ل�  �مل�شادف  للطالب  �لوطني  �ليوم 
�أجماد  من  �ل�شتلهام  �إىل  �لطلبة  م��اي، 
يف  �أك���ر  للتجند  �أ���ش��اف��ه��م  و�أب��ط��ال 
يف  و�مل�شاهمة  و�ملعرفة  �لعلم  �كت�شاب 

بناء جز�ئر جديدة.
�إ�رش�ب  �أن  لها  بيان  �لوز�رة، يف  و�أفادت، 
 1956 ماي   19 يوم  �جلز�ئريني  �لطلبة 
يعترب حدثا �شبابيا طابيا حم�شا يربز دور 
م�شار  دعم  يف  �جلز�ئري  و�ل�شباب  �لطلبة 
�جلز�ئر  �شوت  و�إي�شال  �لتحريرية  �لثورة 
�إىل �ملحافل �لدولية عن طريق تعيني ممثلني 
من �لطلبة �جلز�ئريني يف �ملهجر، ويف عدة 
�جلهود  وهي  و�إقليمية،  دولية  منظمات 
�ل�شباب  بدور  دوليا  �عرت�فا  لقت  �لتي 
�لق�شية  تدوين  يف  �جلز�ئريني  و�لطلبة 
�نه  �لت�شال  وز�رة  �جلز�ئرية.و�أكدت، 
�لذي  �لهام  �ل��دور  �إنكار  لأح��د  ميكن  ل 
�لقفزة  حتقيق  يف  �جلز�ئري  �ل�شباب  لعبه 
�لوطني  �لقت�شاد  ب��ن��اء  يف  �لنوعية 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  حتقيق  يف  و�مل�شاهمة 

وهو  وبناتها،  �جلز�ئر  �أبناء  �شو�عد  بف�شل 
�ملثقفة  للطليعة  �ملتميز  �لدور  يعك�ص  ما 
�ملتخرجة من مدرجات �جلامعة �جلز�ئرية.و 
يعترب  ماي   19 تاريخ  �أن  �لوز�رة  �عتربت 
وحمطة  �لتمعن  ت�شتوجب  تاريخية  وقفة 
�لأجيال  �إىل  ر�شائل  خالها  من  نوجه 
��شتغال  �أجل  من  �لطلبة  من  �ل�شاعدة 
و�ملعرفة  �لعلم  مناهل  �كت�شاب  فر�شة 
م�شارهم  من  كان  يوم  �أي  ت�شييع  وعدم 
و�أن  ب��اده��م،  مل�شتقبل  خدمة  �جلامعي 
حلاجيات  ي�شتجيبو�  لكي  �لعمل  يقد�شو� 
�مل��ج��الت.و�أ���ش��اف��ت  جميع  يف  �جل��ز�ئ��ر 
�لوز�رة، من خال ن�ص �لبيان، �نه بقدر ما 
�لنوعي  بالتقدم  نفتخر  �أن  �ليوم  لنا  يحق 
�جلز�ئرية  �جلامعة  �إل��ي��ه  و�شلت  �ل��ذي 
تقدم  يف  خلرجيها  �لفعالة  و�مل�شاهمة 
ن�شهر على  �أن  بقدر ما يجب علينا  �لباد، 
�ل�رشيع  �لتطور  تو�كب  جامعاتنا  جعل 
عامل  يف  �حلديثة  و�لتكنولوجيات  للعلوم 
يف  �لت�شال  وز�رة  �أ�شارت  �ليوم.كما 
�لفئة  جهود  تو��شل  �إىل  �لبيان  نف�ص 
وبناء  ت�شييد  �أجل  من  ون�شالها  �لطابية 

�حلر�ك  خال  من  جتلى  ما  وهو  �جلز�ئر، 
جديدة  بجز�ئر  وطالب  ناد  �لذي  �ملبارك 
يف  جديد  منعرج  ر�شم  يف  بذلك  م�شاهما 
قادرة  �شابة  كفاء�ت  باختيار  �لباد  تاريخ 

�لتغير. خلق  على 
لوؤي ي

بلحيمر يتطلع اإىل مواكبة اجل�مع�ت التطورال�سريع للعلوم 
والتكنولوجي�ت احلديثة

مبن��سبة اإحي�ء اليوم الوطني للط�لب امل�س�دف لـ 19 م�ي

الرتخي�ض ب��سترياد املركب�ت اجلديدة و امل�ستعملة اإىل غ�ية �سروع 
امل�س�نع يف الإنت�ج الفعلي
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مديري�ت الرتبية ت�سرع ب�إعداد القوائم 
الأولية للتالميذ املنتقلني

لوؤي ي
----------

على  �ملدر�شية  �لإد�رة  ق��ر�ر  وبعد 
مب�شر  �ملتعلقة   ، �مل��رك��زي  �مل�شتوى 

�أعمال  �جناز  وق�شد  �لدر��شية،  �ل�شنة 
�لآج��ال  يف  �لدر��شية  �ل�شنة  نهاية 
بال�رشوع  �مل��در�ء  �أل��زم  �ملقبولة،حيث 
�ل�شنة  نهاية  �أعمال  و�شبط  �جناز  يف 

�لأولية  �لقو�ئم  ل�شيما  �لدر��شية 
نتائج  �شوء  على  �ملنتقلني  للتاميذ 
مر�عاة  مع  و�لثاين  �لأول  �لف�شلني 
و�لتكافوؤ  �لأق�شام  جمال�ص  ماحظات 
مع   ، و�جلن�ص  و�ل��ع��دد  �مل�شتوى  يف 
�لرتبوية  لاأفو�ج  �لنهائي  �لت�شكيل 

وتفقد  �مل��در���ش��ي��ة  للخريطة  طبقا 
وح�رش  �ملوؤ�ش�شة  مر�فق  و  حم��ات 
�إليها  حتتاج  �لتي  و�لو�شائل  �لنقائ�ص 
مع �شبط بطاقيات �لتاميذ �لد�خليني 
و�خلارجيني.و�ألزمت  �لد�خليني  ون�شف 
�لرتبوية  �ملوؤ�ش�شات  مدر�ء  �ملديريات 

�لعمل  مبكان  �ل�شخ�شي  باحل�شور 
نهاية  باأعمال  �ملعنيني  �ملوظفني  وتبليغ 
�ل�شنة مع �رشورة �حل�شور �ل�شخ�شي 
على غر�ر �ملقت�شد و م�شت�شار �لرتبية 
�ملدر�شي  �لتوجيه و�لإر�شاد  وم�شت�شار 

و �ملهني و �لناظر.

يف مرا�سلة اإىل مدراء املدار�ض األزمتهم ب�حل�سور ال�سخ�سي

وزير التج�رة ي�سرف على تد�سني الفرع املحلي للمركز الوطني لل�سجل التج�ري و يوؤكد:

تعوي�ض التج�ر على اخل�س�ئر ب�سبب الوب�ء �سيكون ب�لتن�سيق 
مع النق�ب�ت املهنية  

و  رزي���ق   كمال  �لتجارة  وزي��ر  دع��ا 
�مل�شاحات  و  �حل��رة  �ملهن  �أ���ش��ح��اب 
و  �لتجاري  �لعمل  �أخلقة  �إىل  �لعمومية 
�أجل  من  �جلديد   �لو�شع  مع  �لتكيف 
تنظيم قطاع �لتجارة و مو�كبة �لتطور 
با�شتبد�ل  يتعلق  فيما   ، �لتكنولوجي 
�لكا�شيكي  �ل��ت��ج��اري  �ل�����ش��ج��ل 
�أجل تخفيف    �لإلكرتوين، من  بال�شجل 
�ل�شباببيك،  و  �لبنوك  على  �ل�شغوط 
مع  بالتن�شيق  تعمل  وز�رته  �أن  موؤكد� 
و  �لربيد  ل�شيما  �لأخ��رى  �لقطاعات 
�لت�شالت و كذ� وز�رة �لعدل من �أجل 
و  ل�شطبهم  �لقانونية  �لإجر�ء�ت  �تخاذ 
لي�شر   2020 دي�شمرب   31 قبل  ذلك 
�شيتقيدون  �لتجار  من  باملائة   70 �أن 

بالإجر�ء�ت �جلديدة
و حتدث كمال رزيق �لذي كان مرفوقا 
�لإع��ام  تكنولوجيا  و  �لربيد  بوزير 
�لتي  �لت�شهيات   عن  �لت�شال  و 
�لتجار  ت�رشف  حتت  �لوز�رة  و�شعتها 
و  �لإل��ك��رتوين،  بالدفع  يتعلق  فيما 
كذ�  و  �لذهبية   �لبطاقة  ��شتعمال 
بالن�شبة  �لأخ��رى   �لبنكية  �لبطاقات 
للم�شتهلك و هذ� من �شاأنه �لتقليل من 
�ملالية   قانون  �أن  م�شيفا  �ل�شغوطات،  
�لعمل  على  �حلرة  �ملهن  �أ�شحاب  يجرب 
�شلة  ذي  �شياق  يف  و  �لطريقة،  بهذه 

على  �شيعمل  �أنه  �لتجارة   وزير  �أ�شار 
�ملو�طن،   رفاهية  لتحقيق  �ل�شبل  �إيجاد 
عن  �لتجار  تعوي�ص  بخ�شو�ص  �أم��ا 
�نت�شار  ج��ر�ء  بهم  حلق  �ل��ذي  �ل�رشر 
�شيتم  �لوزير  ح�شب  كورونا  فرو�ص 
و  �ملعنية  �لنقابات  مع  مناق�شتها لحقا 
من  و  تاجر   لكل  تقييم  بعملية  �لقيام 
�لقطاعات،  باتفاق  �لإجر�ء�ت  تتخذ  ثم 
ب�شحب  �لتجار   رزي��ق   كمال  هدد  و 
يحرتمو�  مل  ما  �إذ�  �لتجاري  �ل�شجل 
�إىل  منه  �إ�شارة  يف   ، �ل�شوق  قو�نني 
عما  �عتربها  �لتي  �لفوترة  عملية 
�رشوريا وجب �لتقيد به، مهدد� كذلك 
�مل�شاربني �لذين يتاعبون يف �لأ�شعار 

و يحتكرون �ل�شلع.
�لفرع  بتد�شني  �لوزير  زي��ارة  تخللت 
لل�شجل  �ل��وط��ن��ي  للمركز  �ملحلي 
دخل  �ل��ذي   ، منجلي  بعلي  �لتجاري 
ح�شب   ،  2019 �أوت  يف  �خلدمة  حيز 
�ألف   73 بالولية  يوجد  �ل�رشوحات 
تاجر� حاما �ل�شجل �لتجاري و هو يف 
�إىل  بالنظر  جد�  قليل  عدد  �لوزير  ر�أي 
كثافة  من  ق�شنطينة  ولية  ت�شهده  ما 
�شكانية، تقارب 02 مليون ن�شمة، و هم 
يف حاجة �إىل عمليات حت�شي�ص و توعية 
، و فيما يتعلق بالو�شع �لقت�شادي يف 
�لباد خا�شة ما تعلق بالقدرة �ل�رش�ئية 

للمو�طن  �عترب �لوزير �أ�شعار �خل�رش و 
�ملو�طن  متناول  يف  و  معقولة  �لفو�كه 
يوجد  ل  و  �لبي�شاء  �للحوم  كذلك  و 
فارق بني �أل�شعار يف ق�شنطينة و �لتي 
�نتقد  �أنه  �إل   ، �لبليدة  يف  عليها  وقف 
�للحوم  ت�شويق  بها  تتم  �لتي  �لطريقة 
بطو  �شوق  على  وقف  عندما  �حلمر�ء 
�ملغطى �لو�قع بو�شط �ملدينة، و �ملركز 
�لتجاري رتاج مول بعلي منجلي، و قال 
�أنه وجب �أن تخ�شع هذه �ملو�د للرقابة و 
حتديد �شقف �أ�شعار �للحوم ، و �شتتخذ 
�إجر�ء�ت ردعية  �شد كل من يتاعب 
رم�شان،  �شهر  �نق�شاء  بعد  بالأ�شعار 
لاإ�شارة �أن �شعر �للحوم �حلمر�ء بولية 
ق�شنطينة تر�وحت بني 1600 و 1700 
دج، و كبدة �خلروف �إىل 3000دج، من 
جهتهم عرب جتار كل من �شوق �لع�رش 
مدينة  بو�شك  �لو�قع  بومزو  �شوق  و 
ق�شنطينة عن ��شتيائهم لإ�شتثنائهم من 
�لزيارة و حرمانهم من طرح �ن�شغالتهم 
�لتي  �لظروف  ظل  يف  �لوزير،  على 
ل�شوق  بالن�شبة  خا�شة  فيها  يعملون 
و  بالنهيار  �شقفه  مهدد  �لذي  بومزو 
�لتهوية  لغايب  كارثية  و�شعية  يعي�ص 
�شوق  جتار  فيه  يعمل  �لذي  �لوقت  يف 

بطو  يف �أريحية.
علجية عي�ص

تلقت مديري�ت املوؤ�س�س�ت الرتبوية لالأطوار التعليمية الثالثة ومفت�سي اإدارة املدار�ض البتدائية مرا�سلة 
تدعوهم اإىل اإنه�ء اأعم�ل نه�ية ال�سنة الدرا�سية -2019 2020.وذلك تكملة لقرار �سم�ن ا�ستمرار 

املداومة ب�ملوؤ�س�س�ت الرتبوية، وال�سهر على ا�ستمرارية اخلدمة العمومية.

فيم� يواجه  300 جزائري م�سريا جمهول ويعي�سون يف ظروف 
مزرية بدولة م�سر

اأه�يل 55 طفال جزائري� م�س�بون 
ب�سلل دم�غي يط�لبون بحق العودة

ما يز�ل 55 طفا جز�ئريا م�شابون ب�شلل دماغي كانو� يف رحلة عاج 
�لعربية   بدولة م�رش  �لوباء عالقني  باأهاليهم  قبل ظهور  مب�رش مر�فقني 
 300 يو�جه  كما   ، بحوزتهم  �لتي  �ل�شفر  تذ�كر  رغم  �لأجو�ء  غلق  بعد 
و  م�رش،  بدولة  مزرية  ظروف  يف  ويعي�شون  جمهول  م�شر�  جز�ئري 
بات من �ل�رشوري على �ل�شلطات �جلز�ئرية �أن تتدخل لت�شوية و�شعية 
هوؤلء و هو �لند�ء �لذي وجهه �لنائب خل�رش بن خاف للوزير �لأول عبد 
�لذين  بالن�شبة لاأطفال  �لكابو�ص خا�شة  �لعزيز جر�د لإز�لة عنهم هذ� 

يعانون من نق�ص �ملناعة
و قد و�شف �لنائب خل�رش بن خاف عن جبهة �لعد�لة و �لتنمية  �لد�ئرة 
�لنتخابية ق�شنطينة، و�شع �لأطفال �ملر�شى بالكابو�ص، ح�شبما جاء يف 
�أزمة كورونا يف رحلة عاج  قبل  �أهاليهم  مع  هوؤلء  �شافر  فقد  �لبيان، 
للم�شابني  �لطبيعي  �لعاج  تقدم  و�لتي  �لعربية  مب�رش  م�شحات  �إىل 
بهذ� �لنوع من �ملر�ص، و بعد �إمتام �لعاج وغلق �ملجال �جلوي وجد هوؤلء 
عددهم  يقدر  �جلز�ئريني  من  �أخرى  جمموعة  مع  مب�رش  عالقون  �أنف�شهم 
ويعي�شون  جمهول  م�شر�  يو�جهون  �ليوم  هم  جز�ئري   300 بحو�يل 
�إقامتهم  ملقر  تاأجرهم  وفرتة  �أمو�لهم  نفذت  بعدما  مزرية  ظروف  يف 
�ملوؤقتة يف �أحياء �شعبية بالقاهرة تنعدم بها �أدنى �رشوط �حلياة يف غياب 
�لنظافة، �لأمر �لذي يهدد حياتهم وحياة �لأطفال �ملر�شى �لذين تدهورت 
و�شعيتهم �لنف�شية و�ل�شحية وهم يعانون من نق�ص �ملناعة باأج�شامهم 
، كونه  �ل�رشيحة  هذه  يهدد  �لذي  �خلطر  �إىل  بن خاف  �أ�شار  و  �لنحيلة 
�ل�شلل  �أن  حيث  كورونا،  فرو�ص  �نت�شار  ظل  يف  يوم  كل  يت�شاعف 
و�شعفا  �ملكت�شبة  �ملناعة  يف  نق�شا  ي�شبب  منه  يعانون  �لذي  �لدماغي 
يف �جلهاز �لتنف�شي مما يجعلهم عر�شة للموت �أكر من غرهم يف حالة 
للوزير  بن خاف  ر�شالة  جاء يف  و  �لله  قدر  بوباء كورونا ل  �لإ�شابة 
�لأول �أن �أهايل �لأطفال �ملتو�جدين معهم يعي�شون �ليوم بني نارين، نار 
�حلرقة على �أطفالهم �ملر�شى، ونار �خلوف على عو�ئلهم و�أبنائهم �لذين 
تركوهم يف �جلز�ئر، ومنهم من باع �شيارته �أو حلي زوجته لتاأمني تكاليف 
�لعاج و�لإقامة هناك وهم �ليوم يعي�شون على �إعانات �ملح�شنني لإيجاد 
رهيب  �شمت  �أمام  وهذ�  ياأويهم  ماأوى  وكذ�  �أولده��م  به  يطعمون  ما 
�لأو�مر  تنتظر  �أنها  �ل�شفارة  فعل  رد  كان  و  مب�رش،  �جلز�ئرية  لل�شفارة 
من �ل�شلطات �لعمومية و على ر�أ�شها �لوزير �لأول،  لذ� وجب �لتحرك 
�لعاجل من �أجل تخ�شي�ص طائرة لإجائهم يف �قرب وقت ممكن،  و �نتقد 
خل�رش بن خاف �شمت و متاطل �ل�شفارة �جلز�ئرية يف م�رش  يف �لتحرك 
، بحيث مل تقم باأي دور �إيجابي ملمو�ص يف �شبيل تخفيف معاناتهم رغم 
ند�ء�تهم �ملتكررة، وهو ما ي�رشب عر�ص �حلائط �للتز�مات �لتي �أطلقها 
�أكر من منا�شبة، و دعا بن خاف �لوزير  �لرئي�ص عبد �ملجيد تبون يف 
�لأول للتدخل �لعاجل لإعطاء �ل�شوء �لأخ�رش  لل�شفارة �جلز�ئرية مب�رش 
وقن�شلياتها، من �أجل �لتكفل �لتام بالأطفال �خلم�شة و�خلم�شني و�أهاليهم 
�ملر�فقني لهم بتوفر ماأوى لئق لهم يف �نتظار �إجاءهم.، �إطاق عملية 
��شتعجالية تكت�شي �أولوية ق�شوى لإجاء �لأطفال ومر�فقيهم من م�رش 
و�إعادتهم �إىل �جلز�ئر مع �للتز�م بجميع �لإجر�ء�ت �ل�رشورية حلمايتهم 

ومر�قبة و�شعهم �ل�شحي.
علجية عي�ص
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الوزير األول 

خالل اإطالق القن�ة التلفزيونية "املعرفة" لف�ئدة الطلبة والتالميذ

جراد ين�سح بتعزيز دور اللغتني الجنليزية وال�سينية  
جر�د  �لعزيز  عبد  �لأول  �ل��وزي��ر  �أك��د 
قناة  �إن�شاء  قرر  �جلمهورية  رئي�ص  �أن 
يف  و�لتاميذ  �لطلبة  لفائدة  تلفزيونية 
�أن  موؤكد�  �لتعليمية  �لأط��و�ر  خمتلف 
�ملدر�شة  دور  تعزيز  على  عازمة  �لدولة 
خال  �لأول  �ل��وزي��ر  و�جل��ام��ع��ة.و�أك��د 
�لتجريبي  �لبث  �إط��اق  على  �إ���رش�ف��ه 
�أن �لدولة عازمة على تعزيز دور  للقناة 
�تخاذ  فقد مت  �ملدر�شة و�جلامعة.لاإ�شارة 
�لتلفزيونية،  �لقناة  هذه  �إط��اق  ق��ر�ر 
برئا�شة  �ملنعقد  �ل��وزر�ء  جمل�ص  خال 
ماي   10 بتاريخ  �جلمهورية  رئي�ص 

تلفزيونية  قناة  �إطاق  بهدف  �ملن�رشم، 
بالتعليم  خا�شة  عمومية  مو�شوعاتية 
�ل�شناعي  �لقمر  ع��رب  تبث  بعد  ع��ن 
�لقناة  "�ألكوم�شات1-".وتهتم  �جلز�ئري 
�لتخ�ش�شات  كل  يف  �لدرو�ص  بتقدمي 
�لتعليمية  �لأط��و�ر  كل  تاميذ  ل�شالح 
�لنهائية.   �لمتحانات  �أق�شام  خا�شة 
على  �لرتكيز  على  �لأول  �لوزير  و�شدد 
باللغة  �لكتفاء  وعدم  �لأجنبية  �للغات 
�ل�رشوري  من  �نه  �لفرن�شية.و�أ�شاف 
تعزيز دور �للغتني �لجنليزية و�ل�شينية 
من  �ل�شتفادة  ����رشورة  �إىل  م�شر� 

�لقناة  هذه  خال  من  �ل�شينية  �لتجربة 
�ل�شينية  �للغة  لتعلم  تعترب فر�شة  �لتي 
�لثقافة و�حل�شارة �ل�شينية وكيف  لفهم 
ذلك  معترب�  �ل�شيني،  �لإن�شان  يفكر 
بالأمر �لهام جد�.و��شتطرد �لوزير �لأول 
�أبانت عن جناحها  ر�ئدة  دولة  �ل�شني  �أن 
من خال �لتحكم يف وباء كورونا.و�أكد 
�أن  �أخرى على �رشورة  �لوزير من جهة 
تكون هذه �لقناة و��شط ربط بني �جلز�ئر 
�إىل  �لبعيدة م�شر�  وخمتلف �حل�شار�ت 

�لعاقات �لوطيدة �لتي تربط �ل�شعبني.
 لوؤي ي
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اأعـوان احلم�ية املدنية ينظمون حملة تعقيم 
وتطهري للم�س�جد

.ع منلـي 
---------------- 

م�����ص،  وم�����ش��ت �حل��م��ل��ة، ي��وم �أ
�حلماية  مدير  عنها  �أ�رشف  �لتي 
�لر�ئد  �ل��و�دي  لولية  �ملدنية 
بن  بال  م�شجد  با�أدجي،  �أحمد 
�لهد�ية،  زيد،  بن  طارق  رباح، 
�لغمامة  �ل��ول��ي��د،  ب��ن  خ��ال��د 
بالتن�شيق  وذل���ك  وغ���ره���ا، 
�لدينية  �ل�شوؤون  مديرية  مع 

و�لأوقاف.
م�شالح  �أطلقت  �أخر،  جانب  من 
�لو�دي  لولية  �ملدنية  �حلماية 
مع  بالتن�شيق  حت�شي�شية  حملة 
�شد  للتوعوية  �لأمنية  �مل�شالح 
�شملت  ك��ورون��ا  ف��رو���ص  ه��ذ� 
موؤ�ش�شات  منها  م��اك��ن  �أ ع��دة 
وحمات  للجمهور  م�شتقبلة 
ن�شائح  ت��ق��دمي  ومت  جت��اري��ة 
للتقيد  للمو�طنني  و�إر�شاد�ت 

. ئح لن�شا با
ب�أحي�ء  التعقيم  وحمالت 

توا�سل الرقيبة  بلدية 
حمات  ت�شتمر  �أخرى،  جهة  من 
�لرقيبة  بلدية  باأحياء  �لتعقيم 
خطر  م���ن  �ل������و�دي،  ب���ولي���ة 
�لإ���ش��اب��ة ب��ف��رو���ص ك��ورون��ا، 
ح��ي��ث �أك���د رئ��ي�����ص �ل��ب��ل��دي��ة، 

�لوعي  �أن  زغ��دي،  �حلليم  عبد 
وت��ك��اث��ف �جل��ه��ود و�ل��ت��ح��ل��ي 
ي�شاهم  �أن  نه  �شاأ من  بال�شرب، 
�أن  �إىل  �لأزمة، م�شر�  يف جتاوز 
عمل  برنامج  و�شعت  م�شاحله 
ت�شافر  على  يعتمد  خ��ا���ص، 
�لبلدية  �أع����و�ن  ب��ني  �جل��ه��ود 

�ملدين. و�ملجتمع 
تطبيقا  �لإج��ر�ء�ت،  هذه  تدخل 
�لذي  �لولية،  و�يل  لتعليمات 
�لإمكانيات  كافة  بت�شخر  �أمر 

ل�شمان  و�ل��ب�����رشي��ة  �مل��ادي��ة 
ح���م���اي���ة، ���ش��ح��ة و���ش��ام��ة 
�لإ�شابة  خطر  م��ن  �ملو�طنني 
�نت�شار  ومنع  كورونا،  بفرو�ص 
�لأو�شاط  يف  �لوباء  هذ�  عدوى 

مة. لعا �
و�لأحياء  �ل�شو�رع  تعقيم  ومت 
قامت  ح��ي��ث  دوري����ة،  ب�شفة 
على  بالإ�رش�ف  �لبيئة،  م�شلحة 
من  عدد  وتعقيم  تطهر  عملية 

�لبلدية. قليم  �إ عرب  �لأحياء 

�إىل  �مل�شالح،  نف�ص  ���ش��ارت  و�أ
م�شت  تلك،  �لتعقيم  حملة  �أن 
�لرئي�شية  �ل��ط��رق  خم��ت��ل��ف 
لاأحياء،  �لثانوية  و�مل�شالك 
�لقمامة،  حاويات  و�شع  �أماكن 
ميكن  �لتي  م��اك��ن  �لأ وخمتلف 
�ل�����ش��ك��ان،  ف��ي��ه��ا  يتجمع  �أن 
�لربيد  مكتب  تعقيم  مت  كما 
�ملر�فق  وخمتلف  و�ملو��شات 

. مية لعمو �
ب�شفة  �لتعقيم  عملية  وجتري 
ينت�رش  �لتي  �لفرتة  طيلة  دورية 
تعمل  حيث  �ل��ف��رو���ص،  فيها 
�لأماكن  تعقيم  على  �ل�شلطات 
�مل��و�ط��ن��ون،  يق�شدها  �ل��ت��ي 
�لذي  �لربيد  مركز  خ�شو�شا 
�شحب  �أجل  من  مق�شدهم،  يعد 
�لتي  �لأزم��ة  ظل  يف  رو�تبهم 

�جلز�ئر. ت�شهدها 
�حلليم  عبد  �لبلدية  رئي�ص  ودعا 
�إىل  �مل��و�ط��ن��ني  ك��اف��ة  زغ���دي 
�ل�شحي  �حلجر  بتد�بر  �للتز�م 
�إل  �خل����روج  وع���دم  �مل���ن���زيل، 
ل�شيما  �لق�شوى،  لل�رشورة 
�ل��ب��ي��وت،  �لأط��ف��ال يف  ب��ق��اء  �إ
�لتي  �لتجمعات  �أماكن  وتفادي 
نقل  يف  ت�شاهم  �أن  نها  �شاأ من 
م�شتوى  على  �ل��وب��اء  ع��دوى 

. ية لبلد �

مديرية  وح�سب  كورون�.  فريو�ض  انت�س�ر  ملك�فحة  للم�س�جد  وتعقيم  تطهري  حملة  ب�لوادي،  املدنية  احلم�ية  اأعوان  نظم 
الولية. اإقليم  ك�فة  عرب  امل�س�جد  عديد  �ست�سمل  احلملة  هذه  ف�إن  ب�لولية،  املدنية  احلم�ية 

كورون� فريو�ض  انت�س�ر  ملك�فحة 

�لوطنية  �حلملة   �إط���ار  يف 
�أطلقتها  �لتي  بالدم  للتربع 
�مل��دي��ري��ة �ل��ع��ام��ة ل��اأم��ن 
�ل��وط��ن��ي، �ل��ه��ادف��ة ل��دع��م  
بهذه  �مل�شت�شفيات  خم��زون 
�مل����ادة �حل��ي��وي��ة، ن��ظ��م �أم��ن 
مع  بالتن�شيق  �ل��و�دي  ولية 
�ملوؤ�ش�شة  �ل��دم  حقن  مركز 
�لإ�شت�شفائية  �لعمومية 
لأمن  �حلياة  بقاعدة  بالو�دي 

للتربع  حملة  بال�شط  �لولية 
عنا�رش  ب��ه��ا  ���ش��ارك  ب��ال��دم 
�لرتب،  خمتلف  من  �ل�رشطة 
تهدف  ن�شانية  �لإ �ملبادرة  هذه 
ل��ت��ع��وي�����ص �ل��ن��ق�����ص �حل��اد 
مب�شت�شفيات  �ل��دم  مل��خ��زون 
�ل���ولي���ة �مل���وج���ه ل��ف��ائ��دة 
ح��و�دث  و�شحايا  �ملر�شى 

�ملرور. 
ق.م

بلدية  م�����ش��ال��ح  و����ش��ل��ت   
�مليد�ين  ن�شاطاتها  �لبيا�شة 
من  �لوقائي  وعملها  قّوة  بكل 
 ، �خلطرة  �لأمر��ص  خمتلف 
�لتعقيم  عمليات  جملة  فبعد 
يف  �لبلدية  بها  قامت  �لتي 
�لعمومية  م�شاحلها  خمتلف 
�لتي  د�ري�����ة  �لإ وم��ق��ر�ت��ه��ا 
ي��ق�����ش��ده��ا �مل���و�ط���ن خ��ال 
خمتلف  يف  �لنهار  �شاعات 
�أح��ي��ائ��ه��ا  ج��اء �ل���دور ه��ذه 
�مل����ّرة ع��ل��ى ع��م��ال��ه��ا وف��ق 
حيث   ، �مل��ر���ش��وم  �ل��ربن��ام��ج 
على  �ملا�شي  �خلمي�ص  عملت 
عمال  من  معترب  عدد  تلقيح 
�لعمومية  و�لنقاوة  �لنظافة 
قبل  من  فح�شهم  عملية  بعد 
وذل��ك   خمت�ص  طبي  ط��اق��م 
من  حمايتهم  يف  للم�شاهمة 
�ملعدية  م��ر����ص  �لأ خمتلف 
يف  �ملتف�شية  �خل��ط��رة  �أو 
�ملتز�يد  كورونا  وباء  �شورة 
خمتلف  ويف  لآخ��ر  ي��وم  م��ن 
خ�شو�شا   ، �ل��وط��ن  �أرج���اء 
ن�شاطهم  تكثيف  عملية  بعد 
خمتلف  ويف  �مل���ي���د�ن  يف 

�مل���ج���الت وف���ق �ل��ربن��ام��ج 
�ملجل�ص  رئي�ص  قبل  من  �ملعد 
وبالتن�شيق  �لبلدي  �ل�شعبي 
بالبلدية  �لوقاية  مكتب  مع 
من  �لآخ��ر  هو  �شاعف  �لذي 
�ل��وب��اء  ظ��ه��ور  منذ  ج��ه��وده 
�شاهم  �ل��ذي  �لعمل  وه��و   ،
�ملحيط  ن��ظ��اف��ة  يف  ب���دوره 
م�شوه  ه��و  م��ا  ك��ل  ز�ل����ة  و�إ
مناطق  ملختلف  �لعام  للمنظر 
�لعمومية  و�شاحاتها  �لبلدية 
بلغنا  ذ�ت���ه  �لإط����ار  ويف   ،
�لعمال  تلقيح  عملية  �أن 
جمال  يف  وين�شطون  �ملتبقيني 
�لإجر�ء  ي�شملهم  ومل  �لنظافة 
هذ�  خال  �شيتو��شل  �لأول 
يف  للم�شاهمة  ���ش��ب��وع  �لأ
�أي  م��ن  �أي�شا  ه��م  حماتهم 
�لوقوع  تفادي  وكذ�  مكروه 
�أن  خ�شو�شا  �ل��ع��دوى  يف 
�لنظافة  ح��م��ات  ب��رن��ام��ج 
يف  طرفهم  من  �شيتو��شل 
�لتي  �ل�شبل  كل  لغلق  �مليد�ن 
بني  �لعدوى  تنقل  نها  �شاأ من 

. �ملو�طنني 
زياد   بو  �أ

�ملحافظة  م�����ص،  �أ ي��وم  قامت، 
�ل�شامية  للك�شافة  �لولئية 

�جل��ز�ئ��ري��ة ب��ال��و�دي، 
ب��ت��ك��رمي �ل��ط��و�ق��م 
مب�شت�شفيات  �لطبية 
عرب  �ل����و�دي،  ولي���ة 
خم��ت��ل��ف �مل��ق��اط��ع��ات 
�ل��ك�����ش��ف��ي��ة، ب��ع��دم��ا 
�أع��ون  م��وؤخ��ًر�  كرمت 
وم�شالح  �ل��ن��ظ��اف��ة 
�ملدنية  و�حلماية  �لأمن 
�ل�����ش��اه��ري��ن ع��ل��ى 
�ل��ت��ك��ف��ل ب��امل��ر���ش��ى 
و�مل����و�ط����ن����ني ع��رب 
مبادرة  يف  �لبلديات، 
و��شتح�شاًنا  ترحيًبا  لق��ت 

خمتلف  ط���رف  م��ن  ك��ب��ري��ن 
�ملجتمع. �رش�ئح 

�مل���ب���ادرة �ل��ت��ك��رمي��ي��ة، �ل��ت��ي 
���ش�����ش��ة  �ح��ت�����ش��ن��ت��ه��ا �مل��وؤ
بن  �ل�شت�شفائية  �لعمومية 
وقفة  عرفت  �جل��ي��اين،  عمر 
د�رة  �إ م��ام  �أ وت��ك��رمي  ت�شجيع 
ت�شجيًعا  وذل��ك  �مل�شت�شفى 
�ملتكفل  �لطبي  �لطاقم  لكافة 
مب��ر���ش��ى ف���رو����ص ك��ورون��ا 
تبذلها  �لتي  �ملجهود�ت  ونظر 
و�شبه  �لطبية  �لطو�قم  ه��ذه 
قطاع  موظفي  وجميع  �لطبية 
�لت�شدي  �أج��ل  من  �ل�شحة، 

كما  ك��ورون��ا،  وب��اء  وحماربة 
ق��دم��ت ل��ه��م ه��د�ي��ا رم��زي��ة، 
يوؤدونه  �لذي  للعمل  ت�شجيًعا 

�جلائحة. مكافحة  �شبيل  يف 
��شتح�شن   ، �أخ��رى  جهة  م��ن 
�لأط����ب����اء و���ش��ب��ه �ل��ط��ب��ي 
من  �لل��ت��ف��ات��ة  بامل�شت�شفى 
�لإ�شامية  �لك�شافة  ط��رف 
ويف  �لرمال  وف��وج  �جلز�ئرية 
�لنحا�شية،  �لفرقة  مقدمتهم 
ع��زمي��ت��ه��م  يف  ت���زي���د  �ل���ت���ي 
للتخل�ص  �لكفاح  ومو��شلة 

نهائيا. �لوباء  من 
.ع منل�ي 

يام  �لأ يف  قليا  تر�جعت  بعدما 
رم�شان  �شهر  م��ن  �لو�شطى 
و�لتاآزر  �لت�شامن  عاد   ، �لكرمي 
بقّوة  �ل�شوفية  �لعائات  ب��ني 
هذ�  م��ن  �لأخ���رة  ي���ام  �لأ خ��ال 
�لعمل  وهو   ، �لف�شيل  �ل�شهر 
�خل���ري �جل��دي��د �ل���ذي وق��ف��ت 
خال  من  �لتحرير  يومية  عليه 
من  و�ملحتاجني  �لفقر�ء  م�شاعدة 
وخ�رش  �شا�شية  �أ غذ�ئية  م��و�د 
رغبة  �لعيد  ك�شوة  وكذ�  وفو�كه 

وكذ�  و�لإح�شان  �ل��رب  �أه��ل  من 
يف  �حل��ال  �ملي�شورة  �ل��ع��ائ��ات 
رحيل  قبل  �أكر  �لله  ر�شاء  نيل 
مل  �لذي  و�ملغفرة  �لرحمة  �شهر 
معدودة  ياما  �أ �شوى  منه  يبقى 
�خلري  �ملوقف  وهو   ، عنا  ويرحل 
يحرتمون  ممن  كثر�  �أ�شعد  �لذي 
�هتمامه  �جلانب  لهذ�  ويعطون 
�لأ�رش  �أطفال  خ�شو�شا   ، �لكبر 
�أم�ص  يف  ه��ي  و�ل��ت��ي  �مل��ع��وزة 
�خلريني  ه��وؤلء  لوقوف  �حلاجة 

مل  �ل��ذي��ن  �ملجتمع  ف����ر�د  �أ م��ن 
�لذي  بعطائهم  �أي�شا  هم  يبخلو� 
توزيع  منها  �لأم��ور  دن��ى  �أ بلغ 
منهم  رغبة  و�ملفرقعات  �للعب 
يف  و�ل�رشور  �لب�شمة  بعث  يف 
بد�ية  يف  كثر�  عانو�  مما  نفو�ص 
�ل�شغوطات  ب�شبب  �ل�شهر  هذ� 
�ل�شتثنائي  و�لظروف  �ملختلفة 
�لذي  �لوباء  �نت�شار  عن  �لناجم 
�أو�شاط  يف  هلعه  ي�شنع  ز�ل  ل 
�أي�شا  �لأرو�ح  ويح�شد  �ملجتمع 

وهي   ، �لعامل  مناطق  خمتلف  يف 
حمافظة  توؤكد  عماقة  خطوة 
�شفاتهم  ع��ن  �مل��ن��ط��ق��ة  ه���ل  �أ
�أي�شا  مت�شكهم  ومو��شلة  �جلميلة 
بها  ج��اء  �لتي  �خل��ر  �شبل  بكل 
�لذي  �حلنيف  �لإ�شامي  ديننا  
و�لعتناء  �ملحافظة  ع��ن  يحث 
من  و�ملحرومة  �له�شة  بالفئات 
ي�شعرون  ل  حتى  �ملجتمع  فر�د  �أ
 . �ليومية  حياتهم  خال  بالوحدة 
زياد  بو  �أ

اأطلقته� املديرية الع�مة لالأمن الوطني

اأمن الوادي ي�س�رك ب�حلملة الوطنية 
للتربع ب�لدم

العملية �ست�سمل كل العم�ل  

بلدية البي��سة تقوم بتلقيح عم�ل 
النظ�فة لتف�دي العدوى من الأمرا�ض  

لقت ترحيًب� وا�ستح�س�ًن� كبريين من طرف خمتلف �سرائح املجتمع

الك�س�فة الإ�سالمية ُتكـّرم اجلي�ض الأبي�ض مب�ست�سفي�ت الـوادي

رغبة يف تكري�ض مب�دئهم قبل رحيله  

ت�س�من كبري بني الع�ئالت ال�سوفية خالل الأي�م الأخرية من رم�س�ن الكرمي  

اأخبار الوادي
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وايل ورقلة يف زي�رة ملنطقة غرد الب�قل ب�لربمة

التج�ين  ن-ق- 
---------------- 

م��ت��اب��ع��ة  ب��رن��ام��ج  �إط�����ار  يف 
و�يل  ق��ام  �لتنموية  �مل�شاريع 
بحر  بو�شتة  بوبكر  ورقلة  ولية 
ملنطقة  تفقدية  بزيارة  �لأ�شبوع 
غ���رد �ل��ب��اق��ل ب��د�ئ��رة �ل��ربم��ة 
�ل��ظ��روف  ع��ل��ى  فيها  �أط��ل��ع   ،
وكذ�  �ملنطقة  ل�شكان  �ملعي�شية 
بها  �لتنموية  �مل�شاريع  �شرورة 
�أكد  حيث   ، �لبتد�ئية  كم�رشوع 
�لقيام  �لتقنية  �مل�شالح  على 
ل�شرورة  �ل�شارمة  باملتابعة 
�إىل  بالإ�شافة   ، بها  �لأ�شغال 
�لكهرباء  �إي�شال  ��شتكمال 
�ل�شكنية  �لتجمعات  لباقي 
�لتي  م�شكن   80 )با�شتثناء 
  -  ) لها  �لكهرباء  ي�����ش��ال  �إ مت 
عيادة  �إجن��از  م�رشوع  ت�شجيل 
�لو�يل  �شدد  كما   ، بالقرية  طبية 
�ل��در����ش��ة  ��شتكمال  ع��ل��ى   

�خل��ا���ش��ة مب�������رشوع �مل��ح��ي��ط 
 300 مب�شاحة  باملنطقة  �لفاحي 
م�رشوع  يخ�ص  فيما  ما  .�أ هكتار 
باملنطقة  خدمات  حمطة  �إجن��از 
�شت�شاهم  و�لتي  �خلو��ص  لأحد 
من  �لتقليل  يف  كبر  ب�شكل 
على  �لو�يل  فاأكد   �لوقود  �أزمة 
فيما  �لازمة  �لت�شهيات  تقدمي 
متام  و�إ �لكهرباء  �إي�شال  يخ�ص 
د�ري���ة  �لإ �لإج����ر�ء�ت  خمتلف 

�ل���ش��ت��غ��ال.،  يف  ل��ان��ط��اق 
م���ع ت��ع��ه��د ���ش��اح��ب �مل��ح��ط��ة 
كما   ، �ملنطقة  ب��ن��اء  �أ بت�شغيل 
�رشورة  �ىل  �مل�شوؤول  ذ�ت  دعا 
�شبكة  م�����رشوع  ����ش��ت��ك��م��ال 
�لقرية  ل�شكان  �ل�رشوب  �مل��اء 
ذ�ت���ه   �ل���وق���ت  يف  م�����ش��دد�   ،
�ملائية  �مل���و�رد  م�شالح  على 
�خلا�شة  �لدر��شات  ��شتكمال 
للقرية. �ل�شحي  �ل�رشف  بنظام 

�لتنفيذي  �مل�����ش��وؤول  دع��ا  كما 
�ل�شلطات  على  بالولية  �لأول 
�مل���ح���ل���ي���ة ل���ت���ق���دمي �ل���دع���م 
يف  لل�شكان  و�ل��ت�����ش��ه��ي��ات 
جلنة  ت�شكيل  عرب  منظم  �إط��ار 
نه   �أ ن�شر  �أن  �ىل  يبقى   ، للحي 
�مل�شاعد�ت  من  عدد  توزيع  مت 
بالإ�شافة  لل�شكان  �لغذ�ئية 
حمطة  �آخر  و   ، �لكمامات  �إىل 
كانتلقائه  �ل���و�يل   زي���ارة  يف 
��شتمع  ي����ن   �أ �ل�����ش��ك��ان  م��ع 
يخ�ص  ف��ي��م��ا  لن�����ش��غ��الت��ه��م 
 ، �لتطهر   ، �ل�شحة   ، �لفاحة 

 ... �لطاقة    ، �لت�شغيل 
لتعليمات  تنفيذ�ً  �لزيارة  تاأتي  و 
يخ�ص  فيما  �جلمهورية  رئي�ص 
كان  حيث  �لظل،  مبناطق  �لتكفل 
وبلدية  د�ئرة  برئي�شي  مرفوقًا 
�ملعنية  �مل�شالح  وممثلي  �لربمة 

..

له�، وبئرين م�ئيني )الأول يف  الكهرب�ء  اإي�س�ل  �سكن� ريفي� مت   80 اإجن�ز  ببلدية الربمة من  الب�قل  ا�ستف�دت قرية غرد 
اأق�س�م..  06 ب  اإبتدائية  م�سروع  واأي�س�  ال�سروب(،  امل�ء  توزيع  �سبكة  اإجن�ز  انتظ�ر  يف  والث�ين  م�ستغل   2011

الظل  التكفل مبن�طق  اإط�ر  يف 

�لأ�شبوع  من  �لطاقة  وزير  قام 
�أدر�ر،  ل��ولي��ة  ب��زي��ارة  �جل��اري 
بينهم  م��ن  ه��ام  ب��وف��د  م��رف��وق��ا 
�ملدير  �لرئي�ص  ح��ك��ار  توفيق 
و�شاهر  �شوناطر�ك،  ملجمع  �لعام 
�لعام   �ملدير  �لرئي�ص  بوخلر��ص 
رفقة  وتفقد  �شونلغاز  ل�رشكة 
بهلول  �ل��ع��رب��ي  �أدر�ر  و�يل 
للولية  �ملحلية  و�ل�شلطات 
و�لع�شكرية  و�لأمنية  �ملدنية 
���ش��ت��م��ع  جم��م��ع ت���و�ت غ���از و�أ

تفقد  ثم  حوله،  مف�شل  لعر�ص 
، �ملنجز   28 �لغاز  نبوب  �أ م�رشوع 
و�رشكات  �شوناطر�ك  طرف  من 
يهدف   و�ل��ذي  �أخ��رى،  جز�ئرية 
بالغاز  �أدر�ر  ولي��ة  تزويد  �إىل 
�لأ�شغال  تقدم  وعاينه  �لطبيعي، 
بطاقة  �لكهرباء  توليد  ملحطة 
و�أ�رشف  ميجاو�ت،   160 نتاج  �إ
حمطة  تد�شني  على  كنته  ز�وية 
�ل�شم�شية.                         �لكهرباء  توليد 
�لرحمن      عبد  بلو�يف 

متقطن  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����ص  ����رشف  �أ
�لنائب  رفقة  �ل�رشيف  �حل�شاين 
حممد  �شامل  بن  �لبلدي  باملجل�ص 
على  �جل��اري��ن  ���ش��ب��وع  �لأ م��ن 
رم�شانية  ق��ف��ة   123 ت��وزي��ع 
تربع  بالبلدية  �ليتامى  على 
جت��ار،  بينهم  م��ن  حم�شنني  بها 
ك��اف  جمعية  مكتب  ل�شالح 
�لتوزيع  و�شمل  بالبلدية،  �ليتيم 
من  حي  ع�رشة  ثاثة  يف  يتامى 
للبلدية،  �ل�شكانية  �لأح��ي��اء 
�أن  �جل��م��ع��ي��ة  م��ك��ت��ب  م���ل  وي���اأ

�لتجار  م��ن  �ملح�شنني  ي��ج��ود 
�خلر  ه���ل  �أ وع��ام��ة  و�مل��ق��اول��ني 
�لله  �أع��ط��اه��م  �ل���ذي  �مل���ال  م��ن 
على  لتق�شمه  �جلمعية   على 
ح�شب  �ليتامى  من  �مل�شتحقني 
هناك  لن  �ل�شتحقاق  درج��ة 
لي�ص  و�آخرون  معيل  لهم  يتامى 
عددهم  م��ن  وه��ن��اك  معيل  لهم 
ومن  �لو�حدة  �لعائلة  يف  قليل 
و�لعيد  خا�شة  ك��ث��ر،  ع��دده��م 

بو�ب.    �لأ على 
�لرحمن عبد  بلو�يف 

ولي��ة  م���ن  �أ م�شالح  متكنت 
ي��ام  �أ �لع�رشة  �لأغ��و�ط،خ��ال 
من  �ملمتدة  �لفرتة  يف  �لأخ��رة 
�شهر  م��ن   14 غ��اي��ة  �إىل   05
 952 توقيف  من  �جل��اري  ماي 
�حلجر  �إجر�ء�ت  خالفو�  �شخ�شا 
�تخاذ  حقهم  يف  مت  �أين  �جلزئي، 
مت  كما  �لقانونية،  �لإج���ر�ء�ت 
�لفرتة حجز وحتويل  نف�ص  خال 
 149 و  مركبة   131 للمح�رش 
�أ�شحابها  خالف  نارية،  در�جة 
�جلزئي.  �ملنزيل  �حلجر  �إجر�ء�ت 
ن�شطة  �لأ تكثيف  مت  ب��امل��و�ز�ة 
للوقاية  �لتوعوية  �لتح�شي�شية 
كورونا،  فرو�ص  ع��دوى  من 
�مل��وج��ه��ة ل��ل��م��و�ط��ن��ني وك��ذ� 
�أ���ش��ح��اب �مل��ح��ال �ل��ت��ج��اري��ة 
من  �ل��غ��ل��ق،  م��ن  �مل�����ش��ت��ث��ن��اة 

خ���ال ت��ق��دمي �ل��ن�����ش��ائ��ح و 
�ملطويات  توزيع  و  �لإر�شاد�ت 
تدعوهم  �ل��ت��ي  �لتح�شي�شية 
�لوقائية  بالتد�بر  ل��ال��ت��ز�م 
تعلق  ما  ل�شيما  �جلائحة،  من 
�لنظافة،  �إجر�ء�ت  باتخاذ  منها 
�أ�شكال  ك��ل  ت��ف��ادي  ����رشورة 
�مل�شافة  �ح��رت�م  و  �لتجمعات 
خال  مت  كما  �لآمنة،  �لوقائية 
دعوة  �ملتو��شلة  �ملبادر�ت  هذه 
منازلهم  يف  للبقاء  �ملو�طنني 
و  منيعا  ح�شنا  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
و�ح��رت�م  لأ�رشهم،  و  لهم  �أمنا 
�جلزئي  �ملنزيل  �حلجر  مو�قيت 
�أج��ل  م��ن  و  ل�شاحلهم  �ملتخذ 
�ل�شحة  على  �حلفاظ  �شمان 

. مية لعمو �
ع.ق

ع���اجل���ت م�����ش��ال��ح �ل�����رشط��ة 
�لأغو�ط  ولية  باأمن  �لق�شائية 
�ملنق�شي  ف��ري��ل  �أ �شهر  خ��ال 
 69 فيها  ت���ورط  ق�شية   58
�شخ�شا،حيث مت يف ذ�ت �ل�شياق 
�حلب�ص  منهم  �شخ�شا   14 يد�ع  �إ
يف  �شدرت  �لبقية  ما  �أ �ملوؤقت، 
خمتلفة. ق�شائية  �أحكام  حقهم 

مت  �لق�شايا  ه��ذه  �شمن  وم��ن 
متعلقة  ق�شية   18 م��ع��اجل��ة 
ب�����اجل��ن��اي��ات و�جل���ن���ح ���ش��د 

م���و�ل و  �لأ
 ، ت ملمتلكا �
ت���������ورط 
 21 ف��ي��ه��ا 
���ش��خ�����ش��ا، 
ب�������ع�������د 
ت��ق��دمي��ه��م 
م������������ام  �أ
�ل���ع���د�ل���ة 
�شدرت يف 
خمتلفة،  ق�شائية  �أحكام  حقهم 
 09 �ملعاجلة  �لق�شايا  بني  من  و 
مبختلف  بال�رشقة  متعلقة  ق�شايا 
متعلقتني  �أ�شكالها،وق�شيتني 
ق�شايا  �لغر،و5  ملك  بتحطيم 
ما  خمتلفة.�أ بق�شايا  متعلقة 
�جلنح  و  �جلنايات  يخ�ص  فيما 
معاجلة  مت  فقد  ف����ر�د  �لأ �شد 
 25 فيها  ت��ورط  ق�شية،   24
م��ام  �أ تقدميهم  بعد  �شخ�شا، 

�أ�شخا�ص   03 يد�ع  �إ مت  �لعد�لة 
كانو�  �لبقية  ما  �أ �ملوؤقت،  �حلب�ص 
و  �أخ��رى،  ق�شائية  نتائج  حمل 
�ملعاجلة08  �لق�شايا  ب��ني  م��ن 
ق�����ش��اي��ا م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����رشب 
 09 �لعمديان،وكذ� و�جل���رح 
،�إىل  بالتهديد  متعلقة  ق�شايا 
متعلقة  ق�����ش��اي��ا   03 ج��ان��ب 
و  للجنايات  بال�شب.وبالن�شبة 
�لعمومي  �ل�شيء  �شد  �جلنح 
ق�شايا،   04 م��ع��اجل��ة  مت  ف��ق��د 
���ش��خ��ا���ص،  �أ  08 فيها  ت���ورط 
�أح��ك��ام  ح��ق��ه��م  يف  ���ش��درت 
تقدميهم  بعد  خمتلفة  ق�شائية 
م������ام �ل����ع����د�ل����ة.يف ن��ف�����ص  �أ
حماربة  �إط���ار  يف  و  �ل�شياق 
ظ��اه��رة �لجت���ار ب��امل��خ��در�ت و 
قطاع  عرب  �ملهلو�شة  �لأقر��ص 
نف�ص  خ��ال  مت  �لخت�شا�ص، 
ق�شايا   08 م��ع��اجل��ة  �ل�����ش��ه��ر 

م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ب��ي��ع �مل���خ���در�ت، 
حجز  و  �شبط  ع��ن  ���ش��ف��رت  �أ
مادة  من  �مل��خ��در�ت  من  كمية 
103غ،  ب� تقدر  �ملعالج  �لكيف 
بعد  �أ�شخا�ص،   09 توقيف  مع 
مت  حيث  �لعد�لة،  م��ام  �أ تقدميهم 
�حلب�ص  منهم  �شخ�شني  ي��د�ع  �إ
ق��ت، يف ح��ني ���ش��درت يف  �مل��وؤ
ق�شائية  �أح��ك��ام  �لآخ��ري��ن  حق 
 04 م��ع��اجل��ة  مت  خم��ت��ل��ف��ة.ك��م��ا 
ثر�ت  �ملوؤ ببيع  متعلقة  ق�شايا 
�شبط  عن  �أ�شفرت  �لعقلية، 
مهلو�شا،  قر�شا  حجز84  و 
بعد  �أ�شخا�ص،    06 توقيف  مع 
يد�ع  �إ مت  �لعد�لة  م��ام  �أ تقدميهم 
�حلب�ص  منهم  ���ش��خ��ا���ص  �أ  04
ق��ت، يف ح��ني ���ش��درت يف  �مل��وؤ
ق�شائية  �أح��ك��ام  �لآخ��ري��ن  حق 

. خمتلفة
ع.ق

كورونا  فرو�ص  جائحة  ت�شببت 
�لوقائية  �لإج���ر�ء�ت  خ��ال  من 
غلق  يف  �لدولة  �تخذتها  �لتي 
و�ملحات  �ملوؤ�ش�شات  من  �لعديد 
ريا�ص  موؤ�ش�شات  بينها  وم��ن 
�أ�شحابها  ي�شتكي  �لتي  �أطفال 
�لغلق  عن  �لناجمة  ث��ار  �لآ من 
بها  �لعمل  توقف  �إىل  �أدت  و�لتي 
توقف  ��شطر�ريا  عنه  �أجن��ر  ما 
رو�ت���ب �مل��وظ��ف��ني و�ل��ع��ام��ل��ني 
ب��ه��ا، ك���ون م��ي��ز�ن��ي��ة ���رشف 
على  ت��ع��ت��م��د  ل��ه��م   �ل���رو�ت���ب 
�ملتكفل  �لأط��ف��ال  ����ش��رت�ك��ات 
يعني  ما  وهذ�  خالها،  من  بهم 
وعمالها  موظفيها  عائات  �إن 
م��ر  �لأ لهم،  معيل  ل  �أ�شبحو� 

باأكملها  عائات  يحيل  قد  �لذي 
�أن  �شا�ص  �أ على  مدقع،  فقر  �إىل 
هذه  و�أ�شحاب  توقفت  رو�تبهم 
( مل  �لأطفال  ) ريا�ص  �ملوؤ�ش�شات 
�أجور  لدفع  مدخول  �أي  لهم  يعد 
ويف  لديهم،  و�لعاملني  �ملوظفني 
�ل�شادر  �جلديد  �لقانون  �شياق 
 58 رق��م  �لر�شمية  �جل��ري��دة  يف 
 ،2019 �شبتمرب   22 ب��ت��اري��خ 
موؤ�ش�شات  ن�شاء  باإ و�ملتعلق 
ري��ا���ص �لأط���ف���ال و�����رشورة 
للقانون  قبل  من  ة  �ملن�شاأ مطابقة 
�أ�شحاب  �أغ��ل��ب  ي��رى  �جل��دي��د، 
على  لي�ص  ���ش�����ش��ات  �مل��وؤ ه��ذه 
بل  فقط  �أدر�ر  ولي��ة  م�شتوى 
�لقانون  �أن  �لوطن  م�شتوى  على 

منها  �لكثر  �شيجعل  �جل��دي��د 
�ل�رشوط  ب�شبب  ب��و�ب��ه  �أ يغلق 
هذه  �أ�شحاب  �أغلب  ير�ها  �لتي 
تثقل  ���رشوط  نها  �أ �ملوؤ�ش�شات 
تثقل  �أن  قبل  �لأول��ي��اء  ك��اه��ل 
مرتفعة  خدمة  �أي  لأن  كاهلهم 
مرتفع  م��ق��اب��ل  م��ن  ل��ه��ا  لب���د 
ن��اه��ي��ك ع��ن ب��ع�����ص �ل�����رشوط 
�ل�رشوط،  دف��رت  يف  �ملو�شوعة 
منطقة  يف  توفرها  ميكن  و�لتي 
�أي  �أخ��رى؛  يف  توفرها  ميكن  ول 
�ل�شمال  يف  ت��وف��ره��ا  ميكن  ق��د 
�جلنوب،  يف  توفرها  ميكن  ول 
�شيحيل  �ملوؤ�ش�شات  هذه  وغلق 
�لبطالة  على  عمالها  و  موظفيها 
يعني  م��ا  �أخ���رى  تفتح  ل  وق��د 

ح��رم��ان �ل��ك��ث��ر م��ن �لأط��ف��ال 
�لذين  وخ��ا���ش��ة  �ل��رع��اي��ة،  م��ن 
وع��ام��ات  موظفات  �أمهاتهم 
ظل  ويف  ���ش�����ش��ات،  �مل��وؤ ب��ه��ذه 
�جلهات  �ملعنيون  ينا�شد  ذل��ك 
�ل�شتماع  ب�����رشورة  �لو�شية 
�مل�شتوى  على  �ن�شغالتهم  �إىل 
�مل��ح��ل��ي و�ل��وط��ن��ي ل��ل��خ��روج 
�لأط��ر�ف،  جميع  تر�شي  ببنود 
م��ع �����رشورة ت��ك��ف��ل �ل��دول��ة 
على  �مل��رتت��ب��ة  �لأع���ب���اء  ب��ك��ل 
�لإج��ر�ء�ت  ب�شبب  موؤ�ش�شاتهم 
على  للق�شاء  �ملتخذة  �لوقائية 
كوفيد  كورونا  فرو�ص  �نت�شار 
�مل�شتجد.                                                                          19
�لرحمن عبد  بلو�يف 

م���ن ولي��ة  ن��ظ��م��ت م�����ش��ال��ح �أ
مركز  مع  بالتن�شيق  �لأغ��و�ط 
���ش�����ش��ة  �ل���ولئ���ي ل��ل��دم ب��امل��وؤ
بن  �ح��م��ي��دة   " �لإ�شت�شفائية 
للتربع  حملة  بالأغو�ط   " عجيلة 
�لفرقة  مقر  م�شتوى  على  بالدم 
�لق�شائية  لل�رشطة  �ملتنقلة 
�شاركت  �لتي  بالولية،�ملبادرة 
خمتلف  من  �ل�رشطة  قو�ت  فيها 
منا�شبة  كانت  و�لرتب  �مل�شالح 
و  �ل��ت�����ش��ام��ن،  روح  ل��ت��ع��زي��ز 
�لر��شخة  �ل��ت��اآزر  قيم  تكري�ص 

كل  يف  �لوطني  �لأم��ن  مل�شالح 
مع  �لظروف  كل  يف  و  �لأوقات 
و  �ملر�شى  فئات  من  �ملو�طنني 
�أم�ص  يف  هم  �لذين  �مل�شابني، 
ل�شيما  �حليوية،  �لدم  ملادة  �حلاجة 
�لتي  �جلو�رية  �ملبادرة  هذه  و�أن 
رم�شان  �شهر  يف  تنظيمها  مت 
خمزون  دعم  �إىل  تهدف  �ملبارك 
�حليوية  �ملادة  بهذه  �مل�شت�شفيات 
�ل�شحية  �ل��ظ��روف  يف  خا�شة 

�لباد. ت�شهدها  �لتي 
ع.ق

وزير الط�قة يزور اأدرار ويتفقد 
من�س�آت ت�بعة لقط�عه

مكتب جمعية ك�فل اليتيم بتمقطن
 يف اأدرار يوزع 123 قفة على اليت�مى 

تطبيق� لإجراءات احلجر ال�سحي 

توقيف 952 �سخ�س� وحجز 280 
مركبة و دراجة ن�رية ب�لأغواط 

اأمن الأغواط يح�سي 58 ق�سية اإجرام تورط فيه� 69 �سخ�س�

من ق�نون الإن�س�ء واملط�بقة اجلديد 

م�سوؤولو رو�س�ت الأطف�ل ب�أدرار ي�ستكون من غلق الرو�س�ت ب�سبب كورون� 

�سرطة الأغواط تنظم حملة للتربع 
ب�لدم



اأزيد من40 ع�ئلة ب�لتجمع الق�سديري ب�سعيدة 
خ�رج جم�ل التغطية 

ع�مر ال�سب�عي 
-----------------

�قتناء  �إىل  �ل�شكان  ي�شطر  حيث 
باألف  لل�رشب  �مل��ي��اه  �شهاريج  
�ملجمع  �أن   �إىل  �إ���ش��اف��ة  دي��ن��ار 
متعفنا  ي�شهد حميطا  �لق�شديري  
�لكريهة  �لرو�ئح  و  �لقاذور�ت  من 
يف  �ملتو�جدة  �ل�شكنات  خا�شة 
و�جهة و�دي غابة" �لعقبان" ناهيك 
عن  �حل�رش�ت  مبختلف �أنو�عها �لتي 
�أطفالهم  و�شحة  �شحتهم  تهدد 
حيث يفتقر �حلي �إىل �أدنى متطلبات 
�ملعي�شة  من �نعد�م   قنو�ت �رشف 
�ملياه و�هرت�ء يف �لطرقات �لد�خلية 
�لبنايات،  و�أعمدة كهربائية و�شط 
و ي�شيف �أحد �ل�شكان قائا :  "�إننا  

من  �لغاز  قارورة  �رش�ء  �ىل  نلجاأ  
 400 ب  �ليومي   ��شتعمالها  �أجل 
�ملدينة خا�شة  " يف غياب غاز  دج 
ت�شتد  حيث  �ل�شتاء  ف�شل  يف  

�أم��ا  يف ف��رتة  �ل�شيف  �ل���ربودة  
مع �رتفاع درجة �حلر�رة فحدث و 
�ل�شكان  بع�ص  يلجاأ  كما  ل حرج" 
�ل�شحية   �حل��ف��ر  ��شتعمال  �ىل 

كل  �لبيولوجية  حو�ئجهم  لق�شاء 
" كلومرت�ت  هذ� و نحن على بعد 
فندق  وبجانب  �ملدينة  و�شط  عن 
ما  ح�شب  و  �ل�شهر  �لفر�شان 
مل  �أنهم  �حلي  هذ�  �شكان  به  �رشح 
رم�شان  ول  منحة  من  ي�شتفيدو� 
بع�رشة  �ملقدرة   �حلجر  منحة  من 
باحلجر  �إلتز�مهم  رغم  دينار  �ألف 
لديهم  لي�ص  و�أغلبيتهم  �ل�شحي 
وظائف بحكم �أنهم كانو� ي�شتغلون  
على  ونحن  خا�شة  �خلو��ص  عند 
مقربة �أيام قائل من مغادرة �شهر 
�لرحمة �ين ينتظر هوؤلء �لتفاتة من 
عنهم  بالتفريج  �ملحلية  �ل�شلطات 
و�نت�شالهم من هذه �لو�شعية �لتى 

يكابدونها .

لزالت العوائل الق�طنة بحي العقب�ن الق�سديري املح�ذي لفندق "الفر�س�ن" والتي يفوق عدده� 40 ع�ئلة  تعي�ض يف ظروف 
جد مزرية ومع�ن�ة  يومية  ت�س�عفت  مع الظروف ال�ستثن�ئية ب�سبب احلجر ال�سحي الذي فر�سه الوب�ء .

تعي�ض يف ظروف مزرية ومع�ن�ة يومية 

جواريات الإربعاء 20 ماي 2020 م املوافق07
لـ 27 رم�صان 1441 هـ - العــدد 2003

لتف�دي الزدح�م اأم�م مراكز الربيد

تعرف خال هذه �لأيام ومع �قرت�ب 
�ملبارك �ملوزعات �لآلية  �لفطر  عيد 
بلديات  خمتلف  ع��رب  �مل��ت��و�ج��دة 
من  كبر�  �إق��ب��ال  تلم�شان  ولي��ة 
ل�شيما  �جلز�ئر  بريد  زبائن  طرف 
�لبطاقة  ميلكون  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك 
يتفادون  �أ�شبحو�  و�لذين  �لذهبية 
جر�ء  �لربيدية  �ملر�كز  �إىل  �لدخول 
م�شافة  �ح��رت�م  وع��دم  �لكتظاظ 
�لزبائن مما  �لأمان من لدن عدد من 
ظل  يف  وخيمة  عو�قبه  تكون  قد 
�نت�شار جائحة كورونا هذه �لو�شيلة 

ب�شهادة  �إيجابي  دور  لها  �أ�شبحت 
من  متكينهم  يف  �لزبائن  من  عدد 
�شل�شة  بطريقة  �أمو�لهم  ��شتخر�ج 
�لبتعاد  �شمان  مع  �أمانا  و�أك��ر 
مرتبات  ودفع  تز�منا  �لطو�بر  عن 
هذ�  و�ملتقاعدين  �لأج��ر�ء  �لعمال 
بتوفر  �ل��ربي��د  م�شالح  وت��ق��وم 
�لأوىل  �لأيام  منذ  �ملالية  �ل�شيولة 
ما  وهو  كورونا  جائحة  ظهور  من 
�لذين  �لزبائن  من  عدد  ��شتح�شنه 

�شحبو� �أمو�لهم دون عناء.
ع بوتليتا�ص

اإقب�ل كبري على املوزع�ت الآلية 
ل�ستخراج الأموال بتلم�س�ن

خمتلف  متكنت 
�ل�����وح�����د�ت 
 ، �لعملياتية 
فرقة  �ملمثلة  
م���ك���اف���ح���ة 
�مل���خ���در�ت ، 
�أم���ن د�ئ��رت��ي 
ج����دي����وي����ة 
و�حل���م���ادن���ة 
و�مل�����ش��ل��ح��ة 

باأمن  �لق�شائية  لل�رشطة  �لولئية 
  07 توقيف  ،م��ن  غليز�ن  ولي��ة 
قبل  من  عنهم  مبحوث  �أ�شخا�ص 
وذلك   ، ق�شايا خمتلفة  �لعد�لة يف 
�لتحريات عن  و  �لأبحاث  بتكثيف 
توقيفهم  من  مكنت  �لذكر  �شالفي 
ويف  ود�ئما  �لعد�لة  �أمام  وتقدميهم 
�إطار حماربة �جلرمية ب�شتى �أنو�عها، 
باأمن  �ملمثلة  �ل�رشطة  قو�ت  متكنت 
�ملتنقلة  و�لفرقة   ، جديوية  د�ئ��رة 
د�ئ��رة  باأمن  �لق�شائية  لل�رشطة 
و�دي �أرهيو  من توقيف �شخ�شني 
معتربة  كمية  وحجز  فيهم   م�شتبه 
�لق�شية   ، �لعقلية  �مل��وؤث��ر�ت  من 
موؤكدة  معلومات  �إثر  على  جاءت 
يقوم  �شخ�شني  وج���ود  مفادها 
قدرت  مهلو�شة  �لأقر��ص  برتويج 

�جناز  مت  مهلو�شا  قر�شا  ب��139  
ملف �إجر�ء ق�شائي يف حق �مل�شتبه 
عن  �لعد�لة  �أمام  تقدميهم  و  فيهم 
�ملهلو�شة   �لأقر��ص  حيازة  تهمة 

�لبيع. لغر�ص 
  وباملو�ز�ة مع ذلك ، متكنت م�شالح 
�حل�رشي  باأمن  �ملمثلة   ، �ل�رشطة 
من  جديوية  د�ئ��رة  �أم��ن  و  �لثالت 
وحجز   ، �أ�شخا�ص  ثاثة  توقيف  
كمية معتربة من �ملخدر�ت قدرت 
،�لق�شية  غ��ر�م   37.23 ب��وزن 
�جليد  ��شتغال  على  بناء�  ت  جاء 
توقيف  من  ،مكنت  للمعلومات 
�إجر�ء  ملف  �جناز  مت  �لذكر  �شالفي 
و  فيهم  �مل�شتبه  حق  يف  ق�شائي 
تهمة  عن  �لعد�لة  �أم��ام  تقدميهم 
قنب  )ر�تيج  خم��درة  م��ادة  حيازة 

�لهندي( لغر�ص �لبيع  .
�بو ع�شام 

توقيف 7 اأ�سخ��ض مبحوث عنهم 
من قبل امل�س�لح الأمنية بغليزان 

مديرية  �لإعام  خلية  بيان  ك�شف 
�لتجارة بتب�شة �أن فرقة قمع �لغ�ص 
بالولية  �لتجارة  ملديرية  �لتابعة 
�لولئية  �مل�شلحة  مع  وبالتن�شيق 
باأمن  و�لتنظيم  �لعامة  لل�رشطة 
ولية تب�شة بالتن�شيق ، قامت خال 
�لأ�شبوع �جلاري بخرجات ميد�نية 
�لغذ�ئية  �ملو�د  تفقدية ملحات بيع 
بقطاع  لها  �لتابعة  و�مل�شتودعات 
حماربة  �أج��ل  م��ن  �لخت�شا�ص 
�ملوجهة  �لأ�شا�شية  �ل�شلع  �حتكار 
مر�قبة  وكذ�  �لب�رشي  لا�شتهاك 
�ملعرو�شة  �ملنتجات  جودة خمتلف 
�شمحت  �مل��ح��ات.�خل��رج��ات،  يف 
�لغذ�ئية  �ملو�د  من  كميات  بحجز 
�لب�رشي،  لا�شتهاك  �شاحلة  غر 
�للحم  من  كلغ   12 حجز  مت  حيث 
�ملفروم و30 كي�شا من مادة �حلليب 
وتنعدم  للبيع،  معرو�شة  كانت 

فيها �رشوط �حلفظ و�لتخزين، ومت 
يف هذ� �لإطار �أي�شا غلق وت�شميع 
10 حمات جتارية ب�شبب خمالفة 
 20/69 �لتنفيذي  �ملر�شوم  بنود 
�ملتعلق   25/03/2020 يف  �ملوؤرخ 
وباء  �نت�شار  من  �لوقاية  بتد�بر 
ومكافحته.   19 كوفيد  كورونا 
ميد�نية  خ��رج��ات  ن��ف��ذت  ك��م��ا 
�لغذ�ئية  �ملو�د  تفقدية ملحات بيع 
بقطاع  لها  �لتابعة  و�مل�شتودعات 
حماربة  �أج��ل  م��ن  �لخت�شا�ص 
�ملوجهة  �لأ�شا�شية  �ل�شلع  �حتكار 
ل��ا���ش��ت��ه��اك �ل��ب�����رشي، وك��ذ� 
�ملنتجات  خمتلف  ج��ودة  مر�قبة 
وح�شب  �ملحات.  يف  �ملعرو�شة 
متكنت  فقد   ،� �لت�شال  خلية  بيان 
كميات  حجز  من  �مل�شلحة  ذ�ت 
منها  �لغذ�ئية،  �مل��و�د  من  معتربة 
ومنها  للم�شاربة  موجها  كان  ما 

حيث  �ل�شاحية،  منتهي  هو  ما 
من  ون�شف  قنطار�   54 حجز  مت 
دون  �ملخابز  �أحد  يف  �لفرينة  مادة 
�إىل  كمية  �إىل  بالإ�شافة  فوترة، 
�لبي�شاء  �للحوم  من  كلغ    30
و12  لا�شتهاك  �شاحلة  غ��ر 
تنعدم  فيه  كي�شا من مادة �حلليب 
�رشوط �حلفظ، ليتم بناء  على ذلك 
�ملتعلقة  �لإج���ر�ء�ت  جميع  �تخاذ 
�شد  �جلز�ئية  و�ملتابعة  بالإتاف 
�مل�شالح  مع  بالتن�شيق  �ملخالفني 
�لإطار  هذ�  يف  مت  كما  �ملخت�شة، 
وت�شميع  غلق  �ملدة  نف�ص  وخال 
خمالفة  ب�شبب  جتاريا  حما   23
 20/69 �لتنفيذي  �ملر�شوم  بنود 
�ملتعلق   25/03/2020 يف  �ملوؤرخ 
وباء  �نت�شار  من  �لوقاية  بتد�بر 
ومكافحته.   19 كوفيد  كورونا 
�لولئية،  �مل�شلحة  عنا�رش  ق��ام 

باأمن  و�لتنظيم  �لعامة  لل�رشطة 
 43 من  �أكر  بغلق  تب�شة،  ولية 
يف  خرجاتها  خال  جتاريا،  حما 
�خلرجات  وهي  �ملا�شي،  �لأ�شبوع 
قمع  فرقة  مع  بالتن�شيق  متت  �لتي 
�لتجارة  ملديرية  �لتابعة  �لغ�ص، 
ميد�نية  تب�شة.�خلرجات  بولية 
مكنت �أي�شا من حجز 22 كلغ من 
�حللويات، و4.5 كلغ من �لأ�شماك 
كمية  �إىل  بالإ�شافة  �ملجمدة، 
ت�شجل  مل  و�لزيوت  �لعجائن  من 
�لإلز�مية  �لبيانات  بع�ص  فيها 
�ل�شياق  نف�ص  ويف  ل��ل��و���ش��م، 
بالونزة،  �ل�رشطة  ق��و�ت  متكنت 
�حللويات  من  قنطارين  حجز  من 
�لتقليدية )زلبية(، و80 كلغ كانت 
معرو�شة للبيع، يف ف�شاء مفتوح 

ويف ظروف غر �شحية
�لزين  حممد  �شو�شة 

فيم� مت ت�سميع 65 حمال جت�ري�

حجز 54 قنط�را من الفرينة و42 كلغ من اللحوم و80 كلغ حلوي�ت

ملحافظة  تابعة  فرقة  تعر�شت 
لعتد�ء  جيجل  بولية  �لغابات 
�أ���ش��خ��ا���ص  عليه  �أق����دم  خ��ط��ر 
بجني  �لقيام  ب�شدد  كانو�  ملثمون 
بوطويل  غابة  من  �لفلني  نقل  و 
غر  بطريقة  ر�ب��ح  �أولد  ببلدية 
على  ج��اء  ه��ذ�  �حل��ادث  �رشعية، 
�لفرقة  بها  ق��ام��ت  دوري���ة  �إث���ر 
�أفر�دها  تفاجاأ  حيث  �ملنطقة  �إىل 
�شخ�شا   20 قبل  م��ن  ب��اع��ت��د�ء 

حادة،  �أدو�ت  يحملون  و  ملثمون 
كما  بالقتل،  �لفرقة  �أفر�د  هددو� 
�حلجارة  من  و�ب��ل  بقذف  قامو� 
من  ع��دد  �إ�شابة  يف  ت�شبب  م��ا 
بجروح،  �لغابات  حمافظة  �أعو�ن 
�ملعتدون  ليلوذ  �شاحنة،  �نقاب  و 
�لدرك  فرقة  و�شول  بعد  بالفر�ر 
ملعرفة  حتقيق  فتح  ليتم  �لوطني، 

�ملعتدين. هوؤلء  هوية 
ع.ع.ب

جمموعة اجرامية تعتدي
 على اأعوان حم�فظة الغ�ب�ت بجيجل

د�ئرة  باأمن  �ل�رشطة   متكنت قو�ت 
تاغ من حجز �أكر من 03 قناطر 
من �للحوم مبختلف �أنو�عها )بي�شاء 
يف  للبيع  تعر�ص  كانت   ) وحمر�ء 
�حرت�م  ودون  �شحية  غر  ظروف 
�شاأنها  وم��ن  �لنظافة  ����رشوط 
�مل�شتهلك   ب�شحة  �أ���رش�ر  �إحل��اق 
�إتافها  مبا�رشة  مت  حجزها   وبعد 
�لبيطرية   �مل�شالح  مع  بالتن�شيق 

قيام  �إىل  تعود  �لق�شية  حيثيات 
تاغ  د�ئ��رة  باأمن  �ل�رشطة  �أف��ر�د 
بدوريات  �لبيطري  �لفريق  رفقة 
�لق�شابات  م�شتوى  على  مر�قبة 
 ، ت��اغ  مدينة  بو�شط  �ملتو�جدة 
�أن  تبني  ق�شابتني  مر�قبة  وبعد 
حلوما  يعر�شان  كانا  �شاحبيها 
�لب�رشي  لا�شتهاك  �شاحلة  غر 
كميات  �شبط  مت  حيث  )فا�شدة(، 

حلم   ( �حلمر�ء  �للحوم  من  متفاوتة 
مفروم(  حلم  �لعجل،  حلم   ، خروف 
بالإ�شافة �إىل حلوم بي�شاء ) دجاج 
جممد(  و�شمك   ، روم��ي  دي��ك   ،
قناطر   03 جمموعها  يف  بلغت 
�شحة  على  ،وحفاظا  كلغ    20 و 
عملية  يف  �لإ���رش�ع  مت  �ملو�طنني 
مع  �لفا�شدة  �للحوم  هذه  �إت��اف 
�شد  �لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  �تخاذ 

عملية  مو��شلة  م��ع  �لتاجرين 
منذ  م�شاعفتها  متت  �لتي  �ملر�قبة 
حيث   ، �لف�شيل  �ل�شهر  ب��د�ي��ة 
حجز  من  �مل�شالح  ذ�ت  متكنت 
كميات �أخرى من �للحوم �لبي�شاء 
و�حلمر�ء وكمية من �ملو�د �لغذ�ئية 
بطريقة  للبيع  تعر�ص  كانت  �لتي 

غر قانونية .
م.رم�شاين

ك�نت تعر�ض للبيع يف ظروف غري �سحية وموجهة لال�ستهالك الب�سري

حجز اأكرث من 3 قن�طري من اللحوم الف��سدة بتالغ يف بلعب��ض

ملحافظة  دوري��ة  �أف��ر�د  تعر�ص   
بلدية  غابات  ب��اإح��دى  �لغابات 
جيجل  ب���ولي���ة  ر�ب����ح  �أولد 
قامو�  جمهولني  قبل  من  لعتد�ء 
و  باحلجارة  �لدورية  �أفر�د  بقذف 
ن�شبه  كمني  يف  بالقتل  تهديدهم 
حو�يل 20 �شخ�شا كانو� ملثمني، 
�حلادث ت�شبب يف �إ�شابة عدد من 

متفاوتة  �إ�شابات  �لدورية  �أفر�د 
مركبتني  تخريب  و  �خل��ط��ورة 
�نقاب  يف  �لعتد�ء  ت�شبب  كما 
�لغابات،  ملحافظة  تابعة  �شاحنة 
حمافظة  �أك���دت���ه  م��ا  وح�����ش��ب 
�لعتد�ء  ف��اإن  بجيجل  �لغابات 
�ل��وح��دة  تنقل  عقب  ج��اء  ه��ذ� 
يحي  باأولد  للمحافظة  �لإقليمية 

بوطويل  غ��اب��ة  �إىل  خ��درو���ص 
كمية  حلجز  ر�ب��ح  �أولد  ببلدية 
غر  بطريقة  جنيها  مت  �لفلني  من 
�رشعية بناء على معلومات تلقاها 
تفاجوؤو�  �أي��ن  �ملحافظة،  مكتب 
 20 حو�يل  قبل  من  مبحا�رشتهم 
�أدو�ت  يحملون  ملثما  �شخ�شا 
حر��ص  عنا�رش  بقذف  قامو�  حادة 

يف  ت�شبب  ما  باحلجارة  �لغابات 
و  �خل��ط��ورة  متفاوتة  �إ�شابات 
زجاج  تخريب  و  �شاحنة  �نقاب 
مركبتني، ومل ينته �لعتد�ء �شوى 
�لوطني  �ل��درك  عنا�رش  بتدخل 
هوية  ملعرفة  حتقيقا  فتحت  �لتي 

�ملعتدين و تقدميهم �أمام �لعد�لة.
ع.ع.ب

حرا�ض الغ�ب�ت يتعر�سون لعتداء بجيجل

لولية  �ملحلية  �ل�شلطات  �رشعت 
كمال  �ل�شيد  �إ�رش�ف  حتت  �لبليدة 
�لبليدة  ولي���ة  و�يل  ن��وي�����رش 
�ل�شوؤون  مديرية  مع  ،بالتن�شيق 

�لدينية و �لأوقاف، 
�حلملة  يف  �ملدنية  �حلماية  مديرية 

�مل�شاجد  تطهر  و  لتعقيم  �لوطنية 
و�شتم�ص  �ملدين  �ملجتمع  مب�شاهمة 
 25 ع��رب  م�شجد�   360 �لعملية 
من  للوقاية  �لبليدة  بولية  بلدية 

فرو�ص كوفيد19-
�لعي�شي �رشيف 

العملية �ستم�ض تعقيم  360 م�سجدا 
عرب 25 بلدية ب�لبليدة 



09 رم�صانيات08
تقبل اهلل �صيامكم و قيامكم  الأربعاء  20  ماي 2020 م 

املوافق  لـ 27 رم�صان 1441 هـ - العــدد 2003
الأربعاء  20  ماي 2020 م 

املوافق  لـ 27 رم�صان 1441 هـ - العــدد 2003

حدث يف 27 رم�ضان
املنورة. املدينة  يف  الفطر  زكاة  فر�س   - 2هـ 

الأموّي  احلكم  بن  مروان  بن  امللك  عبد   - 65هـ 
القر�صّي يتوىَلّ اخلالفَة الإ�صالمية، بعد وفاة 

والده مروان بن احلكم، الذي مل ي�صتمر يف 
ة اأيام. احلكم اإل ع�صرة اأ�صهر وِعَدّ

دم�صق  اإىل  قطز  الدين  �صيف  دخول   - 658هـ 
بعد انت�صاره يف معركة عني جالوت.

العثمانيني  على  ينت�صرون  ال�صفويون   - 986هـ 
يف معركة �صماخة الثانية، وياأ�صرون عدًدا من 

كبار القادة العثمانيني مثل "عادل كرياي". 
وقد ُقتل يف هذه املعركة 10 اآلف عثماين، 

و20 األف �صفوّي.

رم�ســ�ن يف  ال�ســي�م  فل�سفــة 
�لأركان  �أحد  �ل�شيام  يعترب 
�لعقيدة  يف  �لأ�شا�شية 
من  يختلف  فهو  �لإ�شامية 
�لزمنية  ومدته  طبيعته  حيث 
ثاثة  �أو  يومني  �أو  يوم  بني  ما 
�لأجر  �أو  �ملنا�شبة  ك�شيام  �أيام 
على  يثاب  ما  وهو  و�لثو�ب 
تركه،  على  يعاقب  ول  فعله 
�شهر  وهو  �أل  �شهر  بني  وما 
على  يعاقب  و�لذي  رم�شان 
�شومه،  على  ويثاب  تركه 
و�ل�شيام ل يقت�رش فقط على 
�لإم�شاك عن �ل�رش�ب و�لطعام 
يف  فل�شفته  يف  يرتقي  بل 
�لعقيدة �لإ�شامية �إىل تهذيب 
�لنزياح  عن  وتربيتها  �لنف�ص 
طيلة  �ملفتوحة  ملتطلباتها 
للنف�ص  ت�شفية  وهو  �ل�شنة، 
من �إماءتها �خلارجة عن نطاق 

�ل�شو�ب و�ملاألوف.
�شبحانه  �لله  �رشع  ولقد 
كامل  �شهر  �شيام  وتعاىل 
�لرتبوية  �حلكم  من  فيه  ملا 
�جلوع  فلي�ص  و�ل�شحية، 
و�إمنا  �ل�شيام  من  �لغاية  هو 
�جلوع  ��شت�شعار  هو  �لغاية 
طيلة  مر�فقا  يكون  قد  �لذي 
�ملجتمع  من  ل�رشيحة  �ل�شنة 
ت�شفية  �أنه  كما  �لإن�شاين، 
�ل�شموم  تر�شبات  من  �جل�شد 
�لعلمية  �لدر��شات  �أثبتته  مبا 
يف  يعني  فال�شيام  �ملعا�رشة، 
�ملجاهدة،  مفهوم  عدة  مو�طن 
توفرت  �لذي  �ل�شائم  و�أن 
ب�شو�بط  �للتز�م  فيه �رشوط 
�لأيام  منذ  ي�شت�شعر  رم�شان 
�لأوىل �أنه يف عملية �نتقال من 

�لن�شباط،  �إىل  �ل�شتهاك 
�لرتتيب،  �إىل  �لع�شو�ئية  ومن 
مرهونة  لغة  �ل�شيام  ولي�ص 
بل  �ملادية،  �جل�شد  مبتطلبات 
�ملتطلبات  على  حتى  ينعك�ص 
�لوجد�ين،  و�لرتقاء  �لروحية 
للتدفق  عملية  ترجمة  فيكون 
على  ينعك�ص  مبا  �لروحاين 
�إميانية  نفحات  من  �شاحبه 
يختلط فيها ما هو �شيام وقيام 

وقر�ءة للقر�آن.
وقد جعل �لله �شبحانه وتعاىل 
مرحلة  رم�شان  �شهر  حمطة 
�مل�شلم  فيها  يجدد  زمنية 
جديدة  كبد�ية  به،  �رتباطه 
لنطاقة متجددة يف جمالت 
كان  م�شلم  من  وكم  �حلياة، 
�نطاقة  رم�شان  �شهر  له 
ل�شفحة لطاملا ر�هن عليها يف 
يوم ما �أن تكون هي �لأ�شلح، 

باخلروج  نف�شه  مع  كاملتعهد 
�لتي  �ل�شهو�نية  �لباء�ت  من 
ل ميلك �لقوة يف �لإقاع عنها، 
فيح�رش �شهر رم�شان كد�عم 
حقيقي له، حيث يرفع همته يف 
تفعيل �لقر�ر�ت �ملوؤجلة ب�شبب 

�لنزوع �ل�شهو�ين يف تبنيها.
كان  رم�شان  �شهر  �أن  كما 
للم�شلمني يف  �أ�شا�شية  حمطة 
�لكثر  يف  �لن�رش  ��شت�شعار 
من �ملو�قع �حلا�شمة �لتي رفعت 
�لكثر  �لإ�شامية يف  �لر�شالة 
ما  وكثر�  �ملعمورة،  بقاع  من 
تفعيل  رم�شان  �شهر  يعرف 
ترجمتها  تتم  موؤجلة  �أن�شطة 
له  ملا  �لف�شيل  �ل�شهر  هذ�  يف 
�لوقت،  بركة  يف  م�شاحة  من 
�أعمال  تقوية  عليه  ويطغى 
قيم  ترفع  �لتي  و�لإح�شان  �لرب 
�لتعامل �لإن�شاين �إىل �لرتجمة 

�حلقيقية ملعنى �لت�شامن وفعل 
له  معنى  من  يبقى  ول  �خلر، 
وكان  �إل  بالإن�شانية  �رتباط 
لها  حمت�شنا  رم�شان  �شهر 

ومتبنيا لها.
كما �أن �ل�شهر �لكرمي يقوي من 
حمطات  يف  �لأ�رشي  �لتاحم 
ممار�شة  �رتفاع  �شو�ء  يومية 
�أو  �لعائلة  مع  �لرحم  �شلة 
�لتاآلف بني �جلر�ن  �أو  �لأقرباء، 
�ملائدة  ولي�شت  �حلي،  و�أهل 
ب�شيط  جزء  �إل  �لرم�شانية 
�لعقيدة  يف  �ل�شيام  ثقافة  من 
بها  �لهتمام  لأن  �لإ�شامية، 
هو من قبيل �ملعهود من حاجات 
�أ�شبح  ما  �ملائدة  ولي�ص  �جل�شم 
يوجد يف �لثقافة �ل�شتهاكية 
�لبيوت  يف  �ملنت�رشة  �ملعا�رشة 

�لعربية.

حقيقة جواز ا�ستخدام البخ�خ ملر�سى الربو
 يف نه�ر رم�س�ن

 املق�دير 
250 غ للوز م�شلوق ومطحون

150غ �شكربودرة
2 ك�شان حليب نيدو بودرة

ن�شف كاأ�ص زبدة مد�بة
لتزيني حلوة قلوب �للوز
500غ �شكاطة بي�شاء
100غ �شكاطة �شود�ء

لوز حممر بق�رشه

ـــــة  ـــــق ـــــري ط
التح�سري

ونعيد  و�ملن�شف  �مل�شلوق  �للوز  نطحن 
ثم  �لبودرة  �ل�شكر  مع  ثانية  مرة  طحنه 

ن�شيف عليه �حلليب �لبودرة

�لبودرة مع بع�ص  �للوز و�حلليب  وجنمع 
�ملد�بة حتى نح�شل على عجينة  بالزبدة 
من  بقطعة  �لطاولة  نفر�ص  متما�شك 
�للوز  عجينة  فوقها  ون�شع  �لبا�شتيك 
�لبا�شتيك  من  �أخرى  بقطعة  وتغطى 
تلت�شق  باملدلك ول  ب�شطها  ي�شهل  لكي 

بالطاولة
ونقطعها بطابع على �شكل قلب ن�شعهم 
يف طاوة مفرو�شة بالبا�شتيك وندخلهم 

للمجمد حتى يتجمد
�لبي�شاء  �ل�شكاتة  يف هذه �لأتناء نديب 
ونغط�شهم يف �ل�شكاتة ونزينهم باللوز 
�ل�شكاتة  تربد  ن  قبل  بق�رشه  �ملحمر 
�ل�شود�ء  �أل�شكاتة  نذيب  ثم  �لبي�شاء 
�شكل  على  �للوز  قلوب  بها  ونزين 
تدخل  ثم  �ل�شورة  يف  كما  خطوط 
�للوز  قلوب  تو�شع  �أن جتمد  بد  �لثاجة 
يف كويغطات مدهونة بالقليل من مربى 

�مل�شم�ص �أو �لع�شل �أو ترتك كما هي.

حلوة قلوب اللوز
حلوي�ت العيد

وريدات قريو�ض 
الط�جني

املكون�ت
250 غ دقيق
200 غ زبدة

7 غ خمرة
2 بي�ص

5 غ فانيليا
ملعقة ماء ورد

150 غ جلجان
50 غ كاكاو
فنجان ع�شل
50 غ ن�شاء

حبات قرنفل
ملح

طريقة العمل
ن�شخن �لزبدة حتى تذوب ثم نرتكها تربد. ن�شيفها �ىل �لدقيق ثم ن�شيف �مللح، ماء �لزهر 

و �خلمرة و نخلط �لعجني جيد� حتى تتما�شك و تتجان�ص.
ناأخذ 1/4 �لعجينة و ن�شيف �ليها �لكاكاو. ن�شيف �لبي�شة �ىل بقية �لعجني.

ن�شكل كل جزء من �لعجني �ىل �أقر��ص و نغطيها ثم نرتكها ترتاح قليا. ننر �لن�شاء 
فوق �لطاولة و نفرد كل قر�ص حتى ي�شبح رقيقا جد�.

�لنار و نقوم بتدفئة كل قر�ص ثم نق�ص �لأطر�ف  ن�شخن �ملقاة جيد� ثم ن�شحبها من 
حتى نتح�شل على م�شتطيل.

ن�شع كل �مل�شتطيات بعد تدفئتها و ق�ص طرفيها فوق بع�شها و بتد�ول �أى �لعجينة 
�لبي�شاء ثم عجينة �لكاكاو مع �حلر�ص على دهن كل م�شتطيل من �لوجه و �لقفا بقليل 

من �لزبدة �أو �لزيت.
نخلط �بي�ص �لبي�شة مع �لفانياء. نقوم بلف �مل�شتطيات و مع �لو�شول �ىل �حلا�شية 

ندهن �لأطر�ف بالبي�شة �ملخفوقة مع �لفانياء و ن�شغط عليها حتى تل�شق جيد�.
�ل�شكني قليا. بعد �لق�ص �شنتح�شل على  نق�ص ��شطو�نة �لعجني بالعر�ص مع ميل 
عجني يف �شكل معني هند�شي عندها نبد�أ ب�شحب �أطر�ف �لعجني برفق حتى نتح�شل 

على �شكل �لوردة.
ن�شغط يف و�شط كل وردة بو��شطة حبة قرنفل حتى تتما�شك عند �لقلي يف �لزيت 

�ل�شاخن.
نرتكها تربد ثم نغم�شها يف �لع�شل و نر�شها بال�شم�شم.

ع  �ملو�شِّ �لبخاخ  �لربو  مر�شى  ي�شتخدم 
�لربو  نوبات  لتجنب  �لهو�ئية  لل�شعب 

�لقدرة  عدم  لهم  ت�شبِّب  قد  �لتي  �حلادة 
على �لتنف�ص، ومع �قرت�ب حلول رم�شان، 

حول  باملر�ص  �مل�شابني  من  عدد  ت�شاءل 
�ل�شهر  نهار  يف  ��شتخد�مه  جو�ز  فتوى 

�لف�شيل من عدمه.
�ل�شحة  وز�رة  �أو�شحت  ذلك،  على  ورد�ً 
ع  �ملو�شِّ �لإ�شعايف  �لبخاخ  �أن  �ل�شعودية، 
فتوى  ح�شب  ُيفطر،  ل  �لهو�ئية  لل�شعب 
و�لإفتاء،  �لعلمية  للبحوث  �لد�ئمة  �للجنة 

على �أن ي�شتخدم عند �حلاجة فقط.
ميكن  �لوقائي  �لبخاخ  �أن  و�أ�شافت 
��شتخد�مه وقت �لإفطار، �أو وقت �ل�شحور 
ح�شب  مرتني،  �أو  مرة،  بانتظام  يوؤخذ  كما 

و�شفة �لطبيب.
عبد�لعزيز  لل�شيخ  قدمية  فتوى  وح�شب 
�لله، فاإن بخاخ  بن عبد�لله بن باز، رحمه 
�إن �شاء  �إذ� كان لل�رشورة ل يفطر،  �لربو 
�لله، لأنه لي�ص �رش�بًا، �أو طعامًا و�إمنا هو�ء 

يتنف�ص.

م� هي ليلة القدر
 عالم�ت ليلة القدر 

قّوة �لنور و�لإ�شاءة فيها، علمًا �أّنه ل ميكن 
�لإح�شا�ص بها يف وقتنا �حلا�رش �إل من كان 
يف �لرّب بعيد�ً عن �لأ�شو�ء. طماأنينة �لقلب، 
مقارنًة  �لليلة  تلك  يف  بالر�حة  و�ل�شعور 
بغرها من �لليايل. �شكون �لرياح، و�عتد�ل 
حّر  �أو  عو��شف،  فيها  تاأتي  ل  حيث  �جلو، 
�شديد. �حللم بليلة �لقدر وموعدها. �ل�شعور 
مقارنة  فيها  �لليل  قيام  يف  �لعبادة  بلذة 
بالليايل �لأخرى. �رشوق �ل�شم�ص با �شعاع 
يف �شبيحة �ليوم �لتايل، حيث قال �أبي بن 
كعب ر�شي �لله عنه �أن ر�شول �لله �شلى 
ل  يومئٍذ  تطلع  )�أنها  قال:  و�شلم  عليه  �لله 
�شعاع لها( ]رو�ه م�شلم[. خروج �لقمر فيها 
مثل �شق جفنة. غياب �ل�شهب فيها، حيث ل 

يرمى فيها بنجم. 
عالم�ت خ�طئة لليلة القدر 

ليلة  �أّن  توؤّكد  �أدّلة  بوجود  �لبع�ص  يعتقد 
من  �لكثر  �أّن  �إل  �لقدر،  ليلة  هي  بعينها 
�لأل�شنة  على  درجت  �لتي  �لعامات  هذه 
ياأتي  وفيما  �ل�شحة،  من  �أ�شا�ص  لها  لي�ص 
�لأ�شجار  �شقوط  بع�شها:  على  �شنعرفكم 
عودتها  ثم  �لأر���ص،  �إىل  وو�شولها  فيها، 
ليلتها.  �لبحر  ماء  عذوبة  �أو�شاعها.  �إىل 
عدم نباح �لكاب فيها. نزول �ملائكة فيها، 
وت�شليمها على �مل�شلمني. عدم نباح �حلمر 

فيها. 
ف�س�ئل ليلة القدر

 نزول �لقر�آن �لكرمي فيها، حيث قال تعاىل: 
1[ كتابة  �ْلَقْدِر(.]�لقدر:  َلْيَلِة  �أَْنَزْلَناُه يِف  ا  )�إَِنّ

فيها  يحدد  كما  فيها،  و�لأعمار  �لأرز�ق، 
)ِفيَها  تعاىل:  قال  �شنة كاملة، حيث  م�شر 
�ختاف  َحِكيٍم(]�لدخان:4[.  �أَْمٍر  ُكُلّ  ُيْفَرُق 
�لليايل، حيث  �لعبادة فيها عن �شائر  ف�شل 
قاىل تعاىل: )َلْيَلُة �ْلَقْدِر َخْرٌ ِمْن �أَْلِف �َشْهٍر(

و�ملغفرة  و�لرحمة  �خلر  نزول   .]1 ]�لقدر: 
ُل  )َتَنَزّ تعاىل:  قال  حيث  �لأر�ص،  �إىل  فيها 
ِمن  َرِبِّهم  ِب���اإِْذِن  ِفيَها  وُح  َو�ل���ُرّ �مْلَاآَِئَكُة 
و�ل�رش  �لأذى  غياب   ] ْمٍر(]�لقدر:4  �أَ ُك��ِلّ 
و�خلر،  �لرّب،  �أعمال  فيها  تكر  حيث  منها، 
و�ل�شام  �ل�شامة  من  يزيد  مما  و�لطاعة، 
َحَتّى  ِهَي  )�َشاٌم  تعاىل:  قال  حيث  فيها، 
�لذنوب  غفر�ن   ] �ْلَفْجِر(]�لقدر:5  َمْطَلِع 
فيها، وزيادة �لأجر ملن يقومها، كما وجعل 
قال  حيث  �شهر،  �ألف  من  خر�ً  فيها  �لعمل 
�شلى �لله عليه و�شلم: )َمن قام ليلَة �لقدِر 
ذنِبه،  من  َم  تقَدّ ما  له  ُغِفَر  و�حت�شاًبا،  �إمياًنا 
له  ُغِفَر  و�حت�شاًبا  �إمياًنا  رم�شاَن  �شام  وَمن 
َم من ذنِبه( ]متفق عليه[. نزول �شورة  ما تقَدّ
�لقيامة،  يوم  �إىل  تتلى  بها  خا�شًة  كاملة 

وتذكر ف�شلها، و�أهميتها.
متى تكون ليلة القدر

تنزل  �شهر  �لف  من  خر  هي  �لقدر  ليله 
كل  من  ربهم  باذن  فيها  و�ل��روح  �ملائكه 
�مر �شامن هي حتى مطلع �لفجر فهي ليله 
تعادلها  ول  ليله  من  �ع�شمها  ما  عظيمه 
�لكثر  وحت��دث  فيها  �ملاكه  تتنزل  ليله 
فيها  �لدعاء  وي�شتجاب  فيها  �ملعجز�ت  من 
�لكرمي  �لقر�ن  فيها  �نزل  �لتي  �لليله  وهي 
و�شلم  عليه  �لله  �شلى  حممد  �شيدنا  على 
تزفه  �ملائكه  حتمله  �لعظيم  �لكتاب  هذ� 

من  �لنا�ص  به  ليخرج  �لكرمي  ر�شولنا  �ىل 
 . ليله  �لنور فما �عظمها من  �لظلمات �ىل 
�إحدى ليايل �شهر رم�شان  �لقدر، هي  ليلة 
�أنها  �مل�شلمون  يوؤمن  حيث  قدر�ً،  و�أعظمها 
�أمر  �لتي  �لليلة  وهي  �شهر،  �ألف  من  خر 
�للوح  من  �لقر�آن  باإنز�ل  جربيل  فيها  �لله 
�ملحفوظ �إىل مكان يف �شماء �لدنيا ي�شمى 
"بيت �لعزة" ]1[]2[، ثم من بيت �لعزة �شار 
على  متفرًقا  حممد  على  جربيل  به  ينزل 
نزل  ما  فاأول  و�حل��و�دث،  �لأ�شباب  ح�شب 
منه كان يف غد تلك �لليلة نزل خم�ص �آيات 
من �شورة �لعلق. • �إنا �أنزلناُه يف ليلِة �لقدر 
*وما �أدر�َك ما ليلُة �لقدر * ليلُة �لقدِر خٌر 
من �ألِف �شهر * َتَنزُل �ملائكة و�لروح فيها 
حتى  هي  *�شاٌم  �أمر  كِل  من  ربهم  ب��اإذن 
حممد  �لله  ر�شول  قال   • �لفجر{.  مطلع 
�لأو�خر من  �لع�رش  �لقدر يف  ليلة  :» حترو� 
 : حممد  �لله  ر�شول  قال   •  .]3[ رم�شان« 
له  و�حت�شابا غفر  �إميانا  �لقدر  ليلة  قام  »من 
�ملوؤمنني  �م  عن   •  .]4[ ذنبه«  من  تقدم  ما 
قالت:  �أنها  و�ر�شاها  بكر  �أبي  بنت  عائ�شة 
ليلة  �أي  علمت  �إن  �أر�أي��ت  �لله،  ر�شول  »يا 
ليلة �لقدر ما �أقول فيها؟ قال : "قويل: �للهم 
�إنك عفو كرمي حتب �لعفو فاعف عني"« ]5[. 
• عن عبد �لله بن �أني�ص �أنه قال: »يا ر�شول 
ليلة  فيها  تبتغى  ليلة  �أي  يف  �أخربين  �لله، 
�ل�شاة  �لنا�ص  �أن يرتك  "لول  �لقدر. فقال: 
ليلة  ]6[. تعظيم  �لليلة لأخربتك"«  �إل تلك 
�أمَر  عظم  �لله  �ن  �مل�شلمون  يوؤمن   • �لقدر 
ليلة �لقدر فقال }َوَما �أَْدَر�َك َما َلْيَلُة �ْلَقْدِر{ 
�أنها  وبني  عظيًما  �شاأًنا  �لقدر  لليلة  �أن  �أي 
َخْرٌ  �ْلَقْدِر  :{َلْيَلُة  �لف �شهر فقال  خر من 

ْن �أَْلِف �َشْهٍر} �أي �أن �لعمل �ل�شالح فيها  ِمّ
�لعمل يف  �لله خًر� من  ذ� قدر عند  يكون 
له روؤية �شيء من  �ألف �شهر. ومن ح�شل 
له  ح�شل  فقد  يقظة  �لقدر  ليلة  عامات 
روؤيتها، ومن �أكر علماتها ل يظهر �إل بعد 
�أن مت�شى، مثل: �أن تظهر �ل�شم�ص �شبيحتها 
ل �شعاع لها، �أو حمر�ء، �أو �أن ليلتها تكون 
معتدلة لي�شت باردة ول حارة، ومن �جتهد 
يف �لقيام و�لطاعة و�شادف تلك �لليلة نال 
من عظيم بركاتها ف�شل ثو�ب �لعبادة تلك 
�لليلة، قال ر�شول �لله  :"من قاَم ليلة �لقدر 
ذنبه"  من  م  تقَدّ ما  له  غفر  و�حت�شاًبا  �إمياًنا 
�لقدر يح�شل  ليلة  وقيام   • �لبخارّي.  رو�ه 
قليًا  �لركعات  كان عدد  �إن  فيها  بال�شاة 
�أف�شل  بالقر�ءة  �ل�شاة  و�إطالة  كثًر�،  �أو 
من تكثر �ل�شجود مع تقليل �لقر�ءة، ومن 
ي�رَشّ �لله له �أن يدعو بدعوة يف وقت �شاعة 
من  فكم  �لإجابة،  عامة  ذلك  كان  روؤيتها 
�لتي  مطالبهم  ح�شول  من  �شعدو�  �أنا�ص 
�لله  قال  ثم  �لليلة  هذه  يف  بها  �لله  دعو� 
َرِبِّهم  ِباإِْذِن  ِفيَها  وُح  َو�لُرّ �مْلَاِئَكُة  ُل  :{َتَنَزّ
�أنه  �لله  ر�شول  عن  ويروى  �أَْمٍر}  ُكِلّ  ن  ِمّ
يف  جربيل  نزل  �لقدر  ليلة  كانت  :"�إذ�  قال 
ي�شلون  �ملائكة  من  جماعة(  )�أي  َكْبَكَبة 
وي�شلمون على كل عبد قائم �أو قاعد يذكر 
�إىل  �ل�شم�ص  َلدن غروب  من  فينزلون  �لله 
�لله  ق�شاه  �أمر  بكل  �لفجر"فينزلون  طلوع 
وء�جالهم  �لعباد  �أرز�ق  من  �ل�شنة  تلك  يف 
�شاع بني كثر  �لأمر كما  قابل، ولي�ص  �إىل 
�لن�شف من �شعبان  ليلة  �أن  �لنا�ص من  من 
و�لتي  �لأرز�ق  فيها  توزع  �لتي  �لليلة  هي 
يبني فيها ويف�شل من ميوت ومن يولد يف 
من  �لتفا�شيل  من  ذلك  غر  �إىل  �ملدة  هذه 
حو�دث �لب�رش بل تلك �لليلة هي ليلة �لقدر 
كما قال �بن عبا�ص ترجمان �لقرء�ن فاإنه قال 
َباَرَكٍة  ا �أَنَزْلَناُه يِف َلْيَلٍة ُمّ يف قول �لقر�آن :}�إَِنّ
ا ُمنِذِريَن )3( ِفيَها ُيْفَرُق ُكُلّ �أَْمٍر َحِكيٍم  ا ُكَنّ �إَِنّ
�لقرء�ن  �أنزل  ففيها  �لقدر،  ليلة  {هي   )4(
م  وفيها يفرق كل �أمر حكيم �أي كل �أمر ُمرْبَ
�لتي  �لق�شايا  تق�شيم  فيها  يكون  �أنه  �أي 
ومر�ص  و�شحة  موت  من  للعامل  حتدث 
وغنى وفقر وغر ذلك مما يطر�أ على �لب�رش 
�إىل  �لليلة  هذه  من  �ملختلفة  �لأح��و�ل  من 
مثلها من �لعام �لقابل. ثم قال �لله :}�َشاٌم 
�ْلَفْجِر{ فليلة �لقدر �شام  ِهَي َحَتّى َمْطَلِع 

وخر على �أولياء �لله و�أهل طاعته �ملوؤمنني 
ول ي�شتطيع �ل�شيطان �أن يعمل فيها �شوًء� 
مطلع  حتى  �ل�شامة  تلك  وتدوم  �أذى،  �أو 
يا ر�شول  :"قلت  � قالت  �لفجر. عن عائ�شة 
�لله �إن علمت ليلة ما �أقول فيها؟ قال: قويل: 
عّني"  فاعُف  �لعفَو  حتب  عفّو  �إّن��ك  �للهم 
وغره  رم�شان  يف  �لنبي  دعاء  �أكر  وكان 
�لآخرة  ويف  ح�شنًة  �لدنيا  يف  ء�تنا  :"رّبنا 

ح�شنًة وقنا عذ�ب �لنار".
م� هي اأف�سل الأعم�ل يف ليلة القدر
ُيكر  �أن  �لعظيمة  �لليلة  هذه  يف  ي�شتحب 
�مل�شلم من �أد�ء �ل�شلو�ت من غر �لفري�شة 
دون �أن يحّدد عدد�ً معّينًا لها، خ�شو�شًا يف 
�أن  ي�شتحب  كما  �لليل،  من  �لأخر  �لثلث 
فهي  �ل�شاة  �أثناء  �ل�شور  قر�ءة  يف  يطيل 
�لقليل  �ل�شجود  من  �لإكثار  من  �أف�شل 
�لقر�ء�ت، كما ل بد �أن يقر�أ �مل�شلم ما تّي�رش 
�أهم عباد�ت  من �شور �لقر�آن �لكرمي، ولعّل 
ليلة �لقدر هي �لإكثار من �لذكر بالتهليل، 
و�لتكبر،  و�ل�شتغفار،  و�لت�شبيح�، 
�إىل  �إ�شافة  �لله،  ر�شول  على  و�ل�شاة 
عظيم  خر  فيها  لأّن  فيها  �لكثر  �لدعاء 
�ل�شماو�ت،  �أبو�ب  ُتفتح  حيث  للم�شلمني 
�لتائبني  �مل�شلمني  دع���اء  �ل��ل��ه  ويتقّبل 
�لذ�كرين، ويحّقق لهم �لأماين ويرزقهم من 
ُتكر يف  �ن  �أجمل  فما  يحت�شبون،  حيث ل 
بالغفر�ن،  �لله  �إىل  �لتو�ّشل  من  �لليلة  هذه 
و�ملاء  �ل�شالح  بالولد  و�ل��زرق  و�لرحمة، 
في�شتجيب  و�لعافية،  �ل�شّحة  ومتام  �حلال، 

�لله لدعو�تك ول يرّدك خائبًا.
طريقة اإحي�ء ليلة الَقْدر

رّب  من  �ملُهد�ة  �لّرحمة  هي  �لقدر  ليلة 
لرحمته،  �ملُتعّط�شني  لقلوب  �ل�شماء 
و�ل�ّشاعني لنيل �ملغفرة، و�لِعتق من �لنر�ن، 
و�لفوز بالر�شو�ن و�أعايل �جلنان، و�لتفريط 
�أ�شاعها بغفلة  ب�شاعاتها من �حلرمان، فمن 
و�ملُلهيات  بامللّذ�ت  عقله  و���رشود  قلبه، 
وفيما  كّله،  و�خلر  كّله  �لُعمر  �أ�شاع  فاإمّنا 
بها  يقوم  �شاحلة  �أعمال  على  �أمثلة  ياأتي 
�لقدر:]١[�لإكثار  ليلة  يف  �مل�شلم  �لعبد 
و�إعمال  عاء،  و�لُدّ و�لّرجاء  �لبتهالت  من 
�لقر�آن.�لمتثال  وت��اوة  كر  بالِذّ �لل�شان 
بخر �لب�رش �شّيدنا حمّمد -�شّلى �لله عليه 
�شهر  من  �لأو�خر  �لع�رش  باعتكاف  و�شّلم- 

و�إدر�ك  �لقدر،  ليلة  ف�شل  لنيل  رم�شان؛ 
خرها وبركتها.

بالإجابة،  �إميانًا  اة،  بال�شّ �لقدر  ليلة  قيام 
�لله  من  لاأجر  و�حت�شابًا  بالقبول،  ويقينًا 
من  تقّدم  ما  -تعاىل-  �لله  ليغفر  تعاىل؛ 
�أبي  حديث  يف  جاء  فقد  و�خلطايا،  �لذنوب 
هريرة ر�شي �لله عنه، �أّن ر�شوَل �لله �شّلى 
�لقدِر  ليلَة  قام  )َمن  قال:  و�شّلم،  عليه  �لله 
ذنِبه،  من  َم  تقَدّ ما  له  ُغِفَر  و�حت�شابًا،  �إميانًا 
له  ُغِفَر  و�حت�شابًا  �إميانًا  رم�شاَن  �شام  وَمن 

َم من ذنِبه(. ما تقَدّ
�لل��ت��ز�م مب��ا ف��ر���ص �ل��ل��ه -ت��ع��اىل- من 
هوى  �إطاعة  وع��دم  �ملكتوبة،  لو�ت  �ل�شّ

�لنف�ص بالّتفريط بها.
�ل�شاة  لأد�ء  و�لأ�شحاب  �لأه��ل  �إيقاظ 

و�لتناف�ص يف �لطاعات.
ما  �أف�شل  ف��اإّن  �ل��ق��در،  ليلة  يف  ع��اء  �ل��ُدّ
ما جاء عن  �لقدر  ليلة  �لدعاء  فيه  ُي�شتَحّب 
حيث  عنها،  �لله  ر�شي  عائ�شة  �ملُوؤمنني  �أّم 
ِه، �أر�أيَت �إن و�فقُت ليلَة  قالت: )يا ر�شوَل �لَلّ
�لقدِر، ما �أدعو؟ قاَل: تقولنَي: �لَلّهَمّ �إَنَّك عفٌوّ 

حتُبّ �لعفَو، فاعُف عِنّي(.
اأ�سم�ء ليلة الَقْدر

رفيعة  �ملكانة،  جليلة  ليلة  هي  �لقدر  ليلة 
�شبب  يف  �لعلماء  �ختلف  وق��د  �ل�شاأن، 
�إىل عّدة  �ل�شم؛ حيث ذهبو�  بهذ�  ت�شميتها 

�أقو�ل، ومن �أ�شهرها ما ياأتي:]٥[]٦[
�لله  لأّن  بالّتقدير؛  �لقدر  ليلة  يت  �ُشِمّ
يف  خائقه  �أقد�ر  ُيقّدر  وتعاىل-  -�شبحانه 
وُح  َو�لُرّ �مْلََاِئَكُة  ُل  )َتَنَزّ قال:  حيث  �لأر�ص، 

ن ُكِلّ �أَْمٍر(.]٧[ ِفيَها ِباإِْذِن َرِبِّهم ِمّ
�لله  لأّن  �حُلكم؛  بليلة  �لقدر  ليلة  يت  �ُشِمّ
-تعاىل- َيحُكُم فيها مبا ي�شاء من �أمور عباده 
قال  �خللق،  يخلق  �أن  قبل  من  لهم  قّدر  وما 

�لله تعاىل: )ِفيَها ُيْفَرُق ُكُلّ �أَْمٍر َحِكيٍم(.
يق؛ مِلا ت�شهده  يت ليلة �لقدر بليلة �ل�شّ �ُشِمّ
�لأر���ص؛  �شيق  من  �ملُباَركة  �لليلة  هذه 
حّتى  فيها  �ل��ِك��ر�ِم  �ملائكة  ل  تنُزّ لكرة 
حديث  يف  جاء  كما  بهم،  �لأر���ص  ت�شيق 
�لله  �أّن ر�شول  �لله عنه،  �أبي هريرة ر�شي 
�شّلى �لله عليه و�شّلم، قال يف ليلة �لقدر: 
�أو تا�شَعٍة وع�رشيَن، و�إَنّ  )�إَنّها ليَلُة �شابَعٍة، 
ِمن  �أكَرُ  �لأر���صِ  يف  �لليَلَة  تلَك  �ملاِئكَة 

ى(. عَدِد �حل�شَ

ليلـــة الـــقــدر
ًة، ولقد رّجح اأّنه� ليلة ال�س�بع والع�سرين من رم�س�ن، حيث ينتظره� امل�سلمون من كل ع�م لإحي�ئه�  هي اإحدى لي�يل رم�س�ن الف�سيلة، واقعة يف الثلث الأخري منه، ويف الأوت�ر خ��سّ
ب�ل�سالة فيه�، وقراءة م� تي�سر من القراآن الكرمي، اإ�س�فة اإىل قي�م الليل ب�لدع�ء والت�سّرع، والبته�ل اإىل اهلل بتغيري الأحوال وحت�سني الظروف، وقبول الأعم�ل، ويف هذا املق�ل 

�سنعرفكم على عالم�ت ليلة القدر وف�س�ئله�.



يف الذكرى الث�نية لوف�ة موؤ�س�ض ال�سبكة الفل�سطينية لل�سح�فة

اأو�س�ع ق��سية لالأ�سرى يف �سجن النقب نتيجة موجه احلر
�أكد مركز �أ�رشى فل�شطني للدر��شات، على 
�ل�شحر�وي  �لنقب  �شجن  يف  �لأ�رشى  �أن 
مع  للغاية،  قا�شية  ظ��روف  من  يعانون 
�ملنطقة  ت�رشب  �لذي  �حلر  موجه  ��شتمر�ر 
�حلر�رة  درجات  ترتفع  حيث  �لثاين،  لليوم 
�إىل معدلت كبرة. ونقل "�أ�رشى فل�شطني" 
عن �لأ�رشى يف �لنقب باأنهم مل  ي�شتطيعو� 
�خلروج من �خليام و�لغرف هذ� �ليوم نتيجة 
�رتفاع  �حلر�رة ب�شكل كبر، حيث يخ�شون 
على حياتهم يف هذه �لأجو�ء، وخا�شة �نهم 
�رشب  ي�شتطيعون  ول  رم�شان،  �شهر  يف 

�لظروف  هذه  على  تعينهم  �لتي  �ل�شو�ئل 
�حل��ر�رة  درج��ات  �أن  "�ملركز"  و�أو���ش��ح   .
�إىل  �لنقب  �شجن  يف  �لأح��د  يوم  و�شلت 
�لأمر  مئوية،  درجة   40 �إىل  عن  يزيد  ما 
ت�شاف  لهم،  متفاقمة  معاناة  �شبب  �لذي 
�لنقب  يف  �أ�شا  �لقا�شية  ظروفهم  �إىل 
نتيجة ممار�شات �لحتال �لقمعية ، وحالة 
�لقلق �لتي يع�شونها منذ �شهور خ�شية من 
و�شول فرو�ص كورونا لل�شجون . وحذر 
"ريا�ص �ل�شقر" �لناطق �لإعامي للمركز، 
�أن مثل هذه �لأجو�ء يف �شجن �لنقب توؤثر 

على  يخ�شى  حيث  �ل���رشى،  على  �شلبيًا 
ب�رشبة  بع�شهم  �إ�شابة  و�مكانيه  حياتهم 
�رتفاع  نتيجة  �إغماء  ح��الت  �أو  �شم�ص 
درجة �حلر�رة، يف ظل �نعد�م توفر �لأدوية 
�ل�شجون  د�خل  �لطبية  �لأولية  و�لعاجات 
يف حال حدوث ذلك . و�أ�شار �ل�شقر �إىل �أن 
هذه �لأجو�ء �حلارة يف �ملناطق �ل�شحر�وية 
�خلطرة  و�حل�رش�ت  �لزو�حف  بع�ص  تدفع 
كاأفاعي  و�لنت�شار،  للخروج   ، و�ل�شامة 
 ، و�لقو�ر�ص  و�لعقارب  �لقاتلة  �ل�شحر�ء 
�أق�شامهم  �إىل  ت�شل  �ن  �ل�شهل  من  و�لتي 

وخيامهم، وت�شكل خطر كبر على حياتهم، 
�إد�رة  منع  ب�شبب  مو�جهتها  ميكن  ل  حيث 
و�شائل  �قتناء  م��ن  ل��اأ���رشى  �ل�شجون 
للق�شاء  و�لأدوي��ة  كاملبيد�ت  �لتح�شني 
�لأق�شام ملنع دخولها.ودعا  �و حماية  عليها 
حلماية  �لتدخل  �ىل  �لدولية  �ملوؤ�ش�شات 
ت�شاف  و�لتي  �ملناخ،  تقلبات  من  �ل�رشى 
بحق  �لتع�شفية  �لحتال  ممار�شات  �ىل 
معاناتهم  حجم  من  تزيد  و�لتي  �ل���رشى 
مع  �ل�شتثنائية  �لظروف  هذه  يف  وخا�شة 

�نت�شار جائحه كورونا.

اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم /ح�سن ليف
----------------------------

�ملوؤ�ّش�شني  كانت �ملع�شلة �حلقيقية لدى 
ككيان  �ل�شهيونية  للحركة  �لأو�ئ��ل 
تتمحور  فل�شطني  �أر�ص  على  �شيا�شي 
�شيقبل  ه��ل  م��رك��زي:  ت�شاوؤل  ح��ول 
�ل�شهيونية  بال�"دولة"  �لعربي  �ملحيط 
�شيتعاطى  كيف  و�لأه��م،  "�إ�رش�ئيل"؟ 
�لكيان  م��ع  �لأك��ري��ة  �ل��ع��رب  ه���وؤلء 

هيوين ذي �لأقلية �لعددية؟ �ل�شّ
موؤ�ّش�ص  جابوتن�شكي،  زئييف  ح��اول 
هذه  على  �لإجابة  �ل�شهيوين،  �ليمني 
"�جلد�ر  مقالته  خال  من  �لت�شاوؤلت 
�حلديدي" �لتي ن�رشها يف �لعام 1923م، 
و�لتي تتحّدث عن وجوب �شهر �لوعي 
�ل�شماح  وعدم  �لقوة  من خال  �لعربي، 
ي�شلو�  حتى  ن�رش،  �أي  باإحر�ز  للعرب 
�إىل قناعة بعدم �إمكانيتهم هزمية �لكيان 
�إىل  ي�شطّرون  وبذلك،  �ل�شهيوين، 
�لتعاي�ص مع "�إ�رش�ئيل" كاأمر و�قع لي�ص 

مبقدرتهم تغيره. 
عندما  جتلَّت  �حلديدي"  "�جلد�ر  �أهمية 
�لعمايل،  غوريون  بن  ديفيد  منه  �تخذ 
د�خ��ل  �لتاريخي  جابوتن�شكي  ع��دو 
�أ�شا�شيًا  مرتكز�ً  �ل�شهيونية،  �حلركة 
و�ملعتمدة  �لإ�رش�ئيلية،  �لأمنية  للعقيدة 
مبعنى  �لردع،  مبد�أ  ب�شكل مركزي على 
جدوى  بعدم  �لعرب  �إىل  قناعة  �إي�شال 
لأن  ع�شكريًا،  "�إ�رش�ئيل"  مهاجمة 
�أكرب  �لفعل  هذ�  من  �ملتوقعة  �خل�شائر 

بكثر من �لنتائج �ملرجّوة منه.
�لفكرية  �لتيار�ت  �أن  �لفكرة  خا�شة   

ل�"�إ�رش�ئيل"  �ملوؤ�ش�شة  و�ل�شيا�شية 
�لتي  للحظة  تخّطط  كانت  باأجمعها 
�أو  كانو�  مقتنعني  �لعرب،  فيها  يعرتف 
طبيعي  كيان  "�إ�رش�ئيل"  باأّن  مرغمني، 
يف �ملنطقة �لعربية، بكل ما حتمله �ملفردة 

من �أبعاد تاريخية وثقافية و�شيا�شية.
حرب  �ل�شهيونية  �لع�شابات  خا�شت 
�لعام 48 مبا ُي�شمى �لنكبة، ومت ��شتخد�م 
�خلطة "د�لت" �ملبنية على �إحد�ث �ملجازر 
يف �لقرى �لفل�شطينية، لتهجر �أكرب عدد 
رقعة  وتو�شيع  �لفل�شطينيني،  من  ممكن 

�لكيان �ل�شهيوين.
كانت  �مل��ج��ازر  ب�شاعة  �أن  و�مل��اح��ظ 
�لهاغاناه  قيادة  من  بعناية  مدرو�شة 
�لع�شابات  م��ن  وغ��ره��ا  و�لإيت�شل 
�ل��ردع  حالة  لإح���د�ث  �ل�شهيونية، 
لقاء  �أول  يف  �لع�شكري  قبل  �لنف�شي 

قتايل مبا�رش بني �لعرب و�ل�شهاينة.
فبعد  بذلك،  "�إ�رش�ئيل"  تكتِف  ومل 
جي�شها،  وتاأ�شي�ص  �لكيان  ت�شكيل 
و�شنَّت  1956م،  �لعام  حرب  خا�شت 
ح�رشها  �ل�شعب  من  �لتي  �لعمليات 
�لعرب، يف �شبيل حتقيق  �لفد�ئيني  �شد 
مفهوم  و�إدخ���ال  �لعربي،  �لوعي  ك��يِّ 
"�جلي�ص �لإ�رش�ئيلي ل يهزم"، �لذي برز 

بعد نك�شة �لعام 1967م.
ورغم ما حّققته حرب �لعام 1973م من 
�نت�شار، فاإنَّ توقيع �تفاقية كامب ديفيد 
لل�شام مع م�رش كنتاج من هذه �حلرب، 
�شيناء  من  �لإ�رش�ئيلي  �خلروج  �أن  ر�ّشخ 
مت من خال �لر�شى �لإ�رش�ئيلي، ولي�ص 

من خال �لغلبة �لعربية.

�لعربية  �لدولة  �إخ��ر�ج  مت  �ملقابل،  يف 
بد�أت  وهنا  �ل�رش�ع.  �شاحة  من  �لأكرب 
مع  �لعربية  �ل��ع��اق��ة  تطبيع  ف��ك��رة 
�مل�رشوعية  تاأخذ  �ل�شهيوين  �لكيان 
�لرف�ص  �أن  غر  �لعربية،  �لأنظمة  د�خل 
مقاومته  خ���ال  م��ن  �لفل�شطيني، 
قطار  �نطاق  يعرقل  ك��ان  �مل�شّلحة، 
مع  لكن  �لإ�رش�ئيلي،  �لعربي  �لتطبيع 
قبول �لبع�ص �لفل�شطيني بحّل �لدولتني 
كانت  ومهما  �أو�شلو،  �تفاق  خال  من 
�لأبو�ب  فتح  �أنه  �إل  �لبع�ص،  دو�فع هذ� 
�لعربي  �لتطبيع  �أمام  م�رش�عيها  على 

�لإ�رش�ئيلي.
�ن��ط��ل��ق ق��ط��ار �ل��ت��ط��ب��ي��ع �ل��ع��رب��ي 
�لأق�شى  �نتفا�شة  ورغم  �لإ�رش�ئيلي. 
�لعربي كان  �لرد  فاإّن  2000م،  �لعام  يف 
خال  من  �لّتطبيع،  فكرة  على  �لتاأكيد 
على  �ملبنّية  للت�شوية،  �لعربية  �ملبادرة 
�أّن حّل �لق�شية �لفل�شطينية حًا مر�شيًا 
لعملية  �إلز�مي  مدخل  هي  للفل�شطيني 

�لت�شوية و�لتطبيع �لعربي �لإ�رش�ئيلي.
يف  �لعا�شفة  �ل��ت��غ��ّر�ت  م��ع  ول��ك��ن 
�حتال  من  ب��دء�ً  �لعربية،  �ملنظومة 
ُي�شمى  ما  �أعا�شر  ثم  وم��ن  �ل��ع��ر�ق، 
�ل�شتقر�ر  وفقد�ن  �لعربي"،  "�لربيع 
�لعربية، وظهور  �لدول  �ل�شيا�شي د�خل 
�لفكر �لد�ع�شي، وفز�عة خطر �مل�رشوع 
�لقت�شادية  و�ل��ت��ح��ولت  �لإي����ر�ين، 
�لعربية  �ملمالك  د�خ��ل  و�لجتماعية 
�لأمركي  و�ن��زي��اح  �حلاكمة،  و�لأ���رش 
�مل�شيحاين،  �لديني  �لفكر  ���ش��وب 
بد�أ  تر�مب،  دونالد  عهد  يف  وخ�شو�شًا 

�لتقاطع  عنا�رش  باأن  يقتنع  �لإ�رش�ئيلي 
�مل�شلحية مع �لبع�ص �لعربي باتت �أكرب 
وفل�شطني  �لبع�ص  هذ�  بني  مما  بكثر 
�لبع�ص  يعترب  بل  �شعبها،  وق�شية 
�ّلذي يبحث عن تثبيت عرو�شه  �لعربي 
و�لقوة  هيوين  �ل�شّ �لدعم  خ��ال  من 
�لفل�شطينية  �لق�شية  �أّن  �لأمركية، 
ت�شكل عائقًا رئي�شيًا �أمام تعزيز عاقته 
�لق�شية  �إنهاء  لذ�، يجب  "�إ�رش�ئيل".  مع 

�لفل�شطينية باأيِّ حال من �لأحو�ل.
�لعقلية  يف  �لتطبيع  مفهوم  �نتقل   
�ل�شيا�شية �لإ�رش�ئيلية يف ظّل هذ� �لو�قع 
�لتطبيع  مرحلة  من  ه،  �مل�شوَّ �لعربي 
�إىل  �لع�شكري  �لعد�ء  ووقف  �ل�شيا�شي 

تاأ�شي�ص مرحلة �لتطبيع �لثقايف.
تبعها  وم��ا  �لقرن"،  "�شفقة  ول��ع��لَّ 
�إىل  �لأم��رك��ّي��ة  ��ف��ارة  �ل�����شّ نقل  م��ن 
عا�شمة  بالقد�ص  و�لع��رت�ف  �لقد�ص 
�لأغ��و�ر  �شّم  ثم  وم��ن  ل�"�إ�رش�ئيل"، 
و�حلديث عن ب�شط �ل�شيادة �لإ�رش�ئيلية 
�ل�شّفة  �أر�ص  من   35% من  �أكر  على 
�أر�ص  ��شرتجاع  �شعار  حتت  �لغربية، 
�نتقال  ظ��لِّ  يف  و�ل�شامرة"،  "يهود� 
��شرت�تيجّي  حتالف  �إىل  �لعربّي  �لتطبيع 
ح�شاب  على  ومت��ّدده  "�إ�رش�ئيل"،  مع 
�إ�شارة على  �إل  �لثو�بت �لقومّية، ما هي 
مو�فقة عرب �لتطبيع على �إعادة �ختاق 
�لتلمودي  بتاريخها  �لقدمية  "�إ�رش�ئيل" 
�لتاريخ  �شطب  ح�شاب  على  �مل���زّور، 
�شهيونية  ب��اأي��اٍد  �لثابت  �لفل�شطيني 

ومباركة �ملطّبعني �لعرب.

التطبيع يف العقل ال�سرائيلي..هكذا ُنخ�سع العرب
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الأ�سري ح�س�م ع�بد 

�أب�رش �لأ�شر   ، من حياته.. يف بلدة كفرد�ن غرب جنني 
يف  �خلام�ص  ليكون    ،  1980  /  3/ بتاريخ  �لنور  ح�شام 
عائلته �ملكونة من 11 نفر  ، ويقول �شقيقه �ملحرر عام 
" تلقى تعليمه مبد�ر�ص بلدتنا حتى �أنهى �ل�شف �لعا�رش 
، ول�شدة حبه لعائلته ومل�شاعدة و�لده ، حتمل �مل�شوؤولية 
�نتفا�شة  �ندلع  بعد  لكن   ، حيفا  يف  للعمل  وتوجه 
�لطوق  ظل  يف  حياته  على  عائلتنا  وخلوف   ، �لق�شى 
ل�شغوطها  خ�شع   ، �لحتال  و�شيا�شات  و�حل�شار 
و��شطر لرتك �لعمل يف �لد�خل ، وعمل يف مطعم مبدينة 

جنني.
�لعتقال و�لهدم  .. ب�شكل �رشي ، �ن�شم ح�شام ل�رش�يا 
 ، �ل�شامي  �جلهاد  حلركة  �لع�شكري  �جلناح  �لقد�ص 
باملقاومة  �لفاعل  دوره  معرفة  من  عائلته  تتمكن  ومل 
حتى  �عتقل ، ويروي �شقيقه عام ، متتع بروح ن�شالية 
ووطنية عالية ، �شارك �أبناء �شعبه �مل�شر�ت و�لفعاليات 
�لوطنية ، مل يكن مطلوبًا ، لكن بعد �عتقاله يف -25-9

2003 ، و�نتهاء فرتة �لتحقيق ، علمنا �أنه كان ع�شو يف 
خلية �رشية حلركة �جلهاد �ل�شامي ، و�شارك مع رفاقه 
�لأ�رشى حاليًا نهار �ل�شعدي ور�مي �شليط يف عمليات 
له  ، ووجه  �ر�شنا و�شعبنا  دفاعًا عن  فد�ئية  ون�شاطات 
�لحتال تهمة �مل�شاعدة يف �إي�شال �ملجاهدة هبة در�غمة 
من طوبا�ص لتنفيذ عملية يف �لعفولة ��شت�شهدت خالها 
�عتقال ح�شام  ، متكن �لحتال من  بعد فرتة   " ، ويقول 
 ، �جللمة  �شجن  زنازين  يف  �لتحقيق  رهن  �حتجز  �لذي 
3 مر�ت  �ملوؤبد  بال�شجن  ، حوكم  �لتعذيب و�لعزل  وبعد 
��شافة ل50 عاما ون�شف ، وكنت وقتها خلف �لق�شبان 
�أي�شًا "، ويكمل " مل ينتهي عقاب �لحتال ، ففي تاريخ  
، ليكون  2004 ، هدم �لحتال منزل عائلتي   /  7  /  14
طالت  �لتي  �مل�شتمرة  �ملعاناة  وحياة  �لت�رشد  م�شرها 
�لتع�شفية  �لعقوبات  وفر�ص  �ل�شجون  بني  بنقله  ح�شام 

بحقه.
 " �ملحرر عام  يقول   ، ..بفخر و�عتز�ز  بالتعليم  �لتحدي 
لينره    ، وعتمته  �ل�شجن  يتحدى  �أن  �شقيقي  ��شتطاع 
تعليمه  فاكمل   ، و�لنجاح  لل�شمود  لقلعة  ويحوله 
 ، بنجاح  �لعامة  �لثانوية  �شهادة  على  على  وح�شل 
تخ�ش�ص  �لعربية  وباللغة  �لعربية  �جلامعة  يف  در�ص 
�لعلوم �ل�شيا�شية ليتعرف على طبيعة وتفكر �لحتال 
 " وي�شيف   ،" �لبكالوروي�ص  �شهادة  على  وح�شل 
 ، �ل�شجن  يف  حلظة  كل  فا�شتثمر   ، بذلك  يكتفي  مل 
ليح�شل   ، �لق�شى يف قطاع غزة  �ىل جامعة  فانت�شب 
ول  �لتاريخ،   علم  يف  ثانية  بكالوريو�ص  �شهادة  على  
يز�ل طموحا بحب �لعلم لدرجة �نه يعكف على در��شة 

بكالوريو�ص �خر يف جامعة �لقد�ص �ملفتوحة.
زيادة �حلكم ... بعد �شنو�ت من �ل�شرب و�لنتظار ، عاقب 
�لحتال ح�شام با�شافة خم�ص �شنو�ت ون�شف حلكمه ،  
بتهمة تهريب �جهزة خلوية لد�خل �ل�شجن ل�شتخد�مها 
�ملوؤبد  �لفعلي  لي�شبح حكمه    ، �لهل  مع  �لت�شال  يف 
ويقول   ، ون�شف  عاما   55 �ىل  بال�شافة  مر�ت  ثاث 
عام " كل هذه �ملمار�شات مل تنال من عزميته ومعنوياته 
، فو��شل حياته �لتي كر�شها خلدمة �لآ�رشى ، كما خا�ص 
مع   ت�شامنا  �ل�رشى  مع  جماعيا  ��رش�با    ،  2014 عام 
رفيقه �لأ�شر نهار �ل�شعدي لنهاء عزله وكافة �ملعزولني 

و�لذي توج بالنت�شار على �لحتال و�د�رة �شجونه.

با�شم  �لناطق  �لوحيدي  ن�شاأت  كتب 
و�جلرحى  و�لأ���رشى  �ل�شهد�ء  مفو�شية 
يف  فتح  حلركة  �لعليا  �لقيادية  بالهيئة 
جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غ��زة  قطاع 
و�لإ�شامية  �لوطنية  للقوى  �لأ���رشى 
عن �ل�شحفي �ل�شاب �ل�شهيد ن�رش فوؤ�د 
�لفل�شطينية  �ل�شبكة  موؤ�ش�ص  فول  �أبو 
�حلياة  فارق  �لذي  و�لإع��ام  لل�شحافة 
عبد  مب�شت�شفى   2018  /  5  /  17 يف 
غزة  مدينة  غرب  يف  �لرنتي�شي  �لعزيز 
�ل�رشطان  مر�ص  مع  مرير  ���رش�ع  بعد 
موؤكد� �أن �ل�شهيد باإذن �لله ن�رش �أبو فول 
�لطموح  �لفل�شطيني  �ل�شباب  من  كان 
و�أفكاره  وجهده  بوقته  يبخل  مل  �ل��ذي 
�ل�شعب  هموم  مع  �لتفاعل  يف  �لإبد�عية 
مبنا�شبة  �لوحيدي  وق��ال   . �لفل�شطيني 
موؤ�ش�ص  لرحيل  �لثانية  �ل�شنوية  �لذكرى 
�ل�شبكة �لفل�شطينية لل�شحافة و�لعام 
�لتي ت�شادف غد� �لأحد �ملو�فق 17 مايو 
كان  فول  �أبو  ن�رش  �ل�شحفي  �أن   2018
عزيز�  �أخ��ا  وك��ان  له  �ملقربني  �أق��رب  من 
طرح  يف  و�شلبا  عنيد�  �شابا  ومنا�شا 
مو�قفه و�أفكاره �لبناءة ومل يعاين يف يوم 
من �لأيام من مر�ص �لع�شبية و�لتع�شب 
ذو  وك��ان  و�لفئوي  �لعائلي  �أو  �حلزبي 

�ل�شباب  �أو���ش��اط  يف  ق��وي  ح�شور 
وخا�شة �ل�شحفيني �لذين �أحبوه ما جعله 
يتقدم �رشيعا يف ترجمة �أفكاره �ل�شحفية 
و�لوطنية على �لأر�ص بالرغم من �شغر 
�لناطق  �لوحيدي  ن�شاأت  و�أف��اد   . �شنه 
و�لأ���رشى  �ل�شهد�ء  مفو�شية  با�شم 
حلركة  �لعليا  �لقيادية  بالهيئة  و�جلرحى 
فتح يف قطاع غزة وممثل حركة فتح يف 
جلنة �لأ�رشى للقوى �لوطنية و�لإ�شامية 
�أن �ل�شحفي �ل�شهيد باإذن �لله ن�رش فوؤ�د 
�ل�شيخ  حي  مو�ليد  من  فول  �أب��و  علي 
ر�شو�ن مبدينة غزة يف 30 / 12 / 1987 
�لأ�شلية حمامة وكان قد ح�شل  وبلدته 
من  و�لع���ام  �ل�شحافة  دب��ل��وم  على 
جامعة �لأق�شى بتقدير جيد جد� و�أ�ش�ص 
�ل�شبكة �لفل�شطينية لل�شحافة و�لإعام 
�ل�شحفيني  �ل�شباب  من  جمموعة  مع 
ز�د  ما  ن�رش  فكرة  مع  تفاعلو�  �لذين 
لل�شحافة  �لفل�شطينية  �أهمية على عمل 
�مييات  من  كبرة  قاعدة  لديها  لتكون 
�لوطن  يف  و�لن�رش  �لإعامي  �لتو��شل 
ول  ق�شايانا  يخدم  مبا  و�ل�شتات  �لعربي 
زلنا كف�شائل وموؤ�ش�شات و�شخ�شيات 
وطنية و�عتبارية وجمتمعية نتو��شل يف 
�لفل�شطيني  �ل�شعب  وهموم  �أخبار  ن�رش 

عرب �لفل�شطينية لل�شحافة و�لعام �لتي 
�أ�ش�شها �ل�شهيد ن�رش �أبو فول . وذكر �أن 
وهن  بنات   3 فول  �أبو  ن�رش  لل�شحفي 
رميا�ص من مو�ليد 5 / 9 / 2012 و�آية من 
�ملولودة  ونادية   2015  /  3  /  29 مو�ليد 
�حلاج  و�لده  2017 وكان   /  10  /  17 يف 
فوؤ�د علي طه �أبو فول من مو�ليد 28 / 5 
/ 1948 قد فارق �حلياة يف 4 / 2 / 2010 
يف حني �أن و�لدته �حلاجة نادية حممد �أبو 
فول من مو�ليد 1 / 1 / 1945 قد فارقت 
تنظر  وهي   2016  /  10  /  26 يف  �حلياة 
ي�شارع  وهو  ن�رش  �شغرها  �إىل  بحزن 
مر�ص �ل�رشطان �خلبيث . و�أو�شح ن�شاأت 
�لوحيدي �لناطق با�شم مفو�شية �ل�شهد�ء 
و�لأ�رشى و�جلرحى بالهيئة �لقيادية �لعليا 
حركة  وممثل  غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة 
�لوطنية  للقوى  �لأ���رشى  جلنة  يف  فتح 
�أبو  ن�رش  �ل�شحفي  �أن  و�لإ�شامية 
�مل�شر  �مل�شاركني يف  �أبرز  �أحد  فول كان 
�ل�شنادي لاأ�رشى و�ملعتقلني يف �شجون 
�نطلقت  �ل��ذي  �لإ�رش�ئيلي  �لح��ت��ال 
�شباح  يف  �لأق��د�م  على  م�شيا  فعالياته 
�لأربعاء �ملو�فق 26 / 5 / 2010 من دو�ر 
�لعودة يف مدينة رفح بجنوب قطاع غزة 
و�شول �إىل مدينة بيت حانون يف �شمال 

قطاع غزة حيث كان �شقيقه �لأكرب علي 
وحترر  �لإ�رش�ئيلية  �ل�شجون  يف  �أ�شر� 
يف  �شاليط  ل�شفقة  �لثانية  �لدفعة  يف 
18 / 12 / 2011 . و�ختتم �لوحيدي باأن 
�لعهد هو �لعهد لروح �ل�شحفي �ل�شهيد 
�حلرية  يع�شق  كان  �لذي  فول  �أبو  ن�رش 
من  �أبعد  هو  ما  �إىل  �لوطنية  و�لوحدة 
و�ل�شعار�ت  و�لكلمات  �حل��روف  حدود 
عن  معربا  �لتمثيل  م�شارح  عن  وبعيد� 
�عتز�زه مبعرفة ن�رش �لذي كان مبثابة �لبن 
و�لأخ و�ل�شديق و�لزميل و�ملنا�شل �لذي 
تتفتح  يظل روحا وفكرة وذكرى  �شوف 
 . �لوطني  �أريجها  وتبعث  �أكمامها  يف 
�لعزيز  �ل�شحفي  ل��روح  و�خللود  �ملجد 

�ل�شهيد ن�رش �أبو فول.

ال�سحفي ال�سهيد ن�سر اأبو فول �سوف يظل روح� وفكرة وذكرى تتفتح يف اأكم�مه�
اأخب�ر فل�سطني
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الوفي�ت اليومية بكورون� يف الولي�ت املتحدة تنخف�ض اإىل م� دون 800 

ترامب يهدد منظمة ال�سحة وميهله� 30يوًم� لالإ�سالح

قراءة/ حممد علي
---------------- 

هذه  �ليومية  �لوفيات  وح�شيلة 
�لتي  �لإط���اق  على  دن���ى  �لأ ه��ي 
بلد  �أك��رب  يف  �شابيع  �أ منذ  ت�شّجل 
�مل�شابني  عدد  حيث  من  �لعامل  يف 
بلغ  و�ل����ذي  كوفيد19-  ب��وب��اء 
�ملليون  ون�شف  مليون  م��ن  �أك��ر 
ُن�رشت  بيانات  بح�شب  م�شاب، 
 00،30 (  20،30 �ل�شاعة  يف  �لثنني 
بيانات  و�أظ��ه��رت  �لثاثاء(.  غ  ت 
�أكر  ّن  �أ بالتيمور  ومقّرها  �جلامعة 
بالفرو�ص  م�شاب  ل��ف  �أ  283 من 
ن�شبة  حيث  من  �أما  لل�شفاء.  متاثلو� 
فقد  �لوليات  على  �لوفيات  توّزع 
�لأول  �ملركز  نيويورك  ولية  تبّو�أت 
ثلث  ح���و�ىل  ل��وح��ده��ا  �شّجلت  ذ  �إ
يف  �لفرو�ص  عن  �لناجمة  �لوفيات 
ملقيا�ص  ووفقًا  �لباد.  �أنحاء  عموم 
جامعة  يف  باحثون  و�شعه  وبائي 
ت�شّجل  �أن  يتوّقع  ما�شات�شو�شت�ص 
وفاة  ل��ف  �أ  112 �ملّتحدة  �ل��ولي��ات 
من  �ل�شاد�ص  بحلول  بكوفيد19- 
ك�شف  و�لث��ن��ني  ح��زي��ر�ن/ي��ون��ي��و. 
ّنه  �أ تر�مب  دونالد  �لأمركي  �لرئي�ص 
على  يام،  �أ ع�رشة  حو�يل  منذ  يتناول 
هيدروك�شي  عقار  �لوقاية،  �شبيل 
�شاربًا  للماريا،  �مل�شاّد  كلوروكني 
تو�شيات  �حل��ائ��ط  ع��ر���ص  ب��ذل��ك 
�لتي  �لأمركية  �ل�شحية  �ل�شلطات 
عقار  ت��ن��اول  خ��ط��ورة  م��ن  ح���ّذرت 
مدى  حول  �لطبي  �ملجتمع  �نق�شم 
كورونا  فرو�ص  مكافحة  يف  جناعته 
�لرئي�ص  ه��ّدد  ذل��ك  �إىل  �مل�شتجّد. 
�لثنني  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �لأم��رك��ي 
ملنظمة  �لأمركي  �لتمويل  بتعليق 

ذ�  �إ د�ئمة  ب�شورة  �لعاملية  �ل�شحة 
 30 خ��ال  مم��ي��ة،  �لأ �ملنّظمة  جتر  مل 

كبرة”. جوهرية  “حت�شينات   ، يومًا
ون�������رش ت���ر�م���ب ت���غ���ري���دة ع��ل��ى 
كتاب  عن  ب�شورة  �أرفقها  تويرت 
ملنظمة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �إىل  �أر���ش��ل��ه 
�أدهانوم  تيدرو�ص  �لعاملية  �ل�شحة 
مل  ذ�  “�إ ّن��ه  �أ فيه  ج��اء  غيربي�شو�ص 
�لعاملية  �ل�شحة  منظمة  ت��ل��ت��زم 
كبرة  جوهرية  حت�شينات  �إدخ���ال 
�ملقبلة  يومًا  �لثاثني  غ�شون  يف 
لتمويل  ّق��ت  �مل��وؤ جتميدي  �شاأحّول 
�ل�شحة  ملنظمة  �ملتحدة  �لوليات 
و�شاأعيد  د�ئ��م  جتميد  �إىل  �لعاملية 

�ملنظمة”. يف  ع�شويتنا  يف  �لنظر 
م���رك���ي يف  وي��ع��دد �ل��رئ��ي�����ص �لأ
نها  �أ يعترب  ما  عن  �أمثلة  �لر�شالة 
�أخ���ط���اء �رت��ك��ب��ت��ه��ا �مل��ن��ظ��م��ة يف 
�شيما  ل  �ل��وب��اء،  لأزم���ة  د�رت��ه��ا  �إ
ظهور  عن  �لأولية  للتقارير  جتاهلها 
مع  وت�شاحمها  وقربها  �لفرو�ص، 
و�أ���ش��اف  �ل�شني.  م��ع  �ل�شديدين 
�لو��شح  “من  �لر�شالة  يف  تر�مب 
من  �ملتكررة  �خلاطئة  �خلطو�ت  �أن 
منظمتكم  ج��ان��ب  وم���ن  ج��ان��ب��ك��م 

كلفت  قد  �ل��وب��اء  �إىل  لا�شتجابة 
�لذي  �لوحيد  �ل�شبيل   . غاليًا �لعامل 
�ل�شحة  منظمة  تعتمده  �أن  يجب 
ث��ب��ات  �إ م��ن  �لتمكن  ه��و  �لعاملية 
ويف  �ل�شني”.  ع��ن  ����ش��ت��ق��ال��ه��ا 
تر�مب  �لرئي�ص  �أعلن  �شابق،  وقت 
�شعيد�ً  “ل�شت  بي�ص  �لأ �لبيت  من 
و”هي  �لعاملية”،  �ل�شحة  مبنظمة 
د�رة  �إ وكانت  �ل�شني”.  بيد  دمية 
ني�شان/ منت�شف  يف  عّلقت  تر�مب 

متويلها  ّق��ت��ة  م��وؤ ب�����ش��ورة  ب��ري��ل  �أ
بالنحياز  ياها  �إ مّتهمة  للمنظمة، 
مدى  على  وبالت�شرّت  �ل�شني  �إىل 
�مل�شتجّد  كورونا  فرو�ص  خطورة 
ت�شّبب  �لتي  �لأزم��ة  د�رة  �إ وب�شوء 
خال  �لثنني  �شابق  وقت  ويف  بها. 
ملنظمة  �ل��ع��ام��ة  للجمعية  مت��ر  م��وؤ
رئي�شها  �أع���اد  �لعاملية،  �ل�شحة 
غيربي�شو�ص  ده��ان��وم  �أ ت��ي��درو���ص 
حذرت  قد  �ملنظمة  �أن  على  تاأكيده 
�لفرو�ص،  من   ” و”غالبًا  ” “�رشيعًا
“م�شتقًا”  حتقيقًا  �شيطلق  ن��ه  و�أ
مم��ي��ة  �لأ �ل��وك��ال��ة  ��شتجابة  �إز�ء 
�لأع�شاء  �لدول  و��شتجابة  للوباء 
تكون  عندما  وقت  �أ�رشع  “يف  فيها 

مائمة”. �للحظة 
تر�مب  تهديد�ت  على  ترد  �ل�شني 

�لعاملية  �ل�شحة  ملنظمة 
با�شم  �ملتحدث  قال  ثانية،  جهة  من 
�ل�شينية  �خلارجية  �ل�شوؤون  وز�رة 
�لتي  �ل�����ش��ك��اوى  �إن  ل��ي��ان  ت�شاو 
دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ص  بها  تقدم 
فيها  �ت��ه��م  و�ل��ت��ي  حديثا  ت��ر�م��ب 
مبحاباة  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة 
وب��اء  ب��اأزم��ة  يتعلق  فيما  �ل�شني 
ونقلت  منها”.  طائل  “ل  كورونا 
قوله  ليان  عن  “بلومربج”  وكالة 
�ل��ي��وم  دوري  �شحفي  ب��ي��ان  يف 
تر�مب  �تهامات  �إن  بكني  �لثاثاء يف 
وكلمات  “د�شائ�ص  على  �عتمدت 
على  رد�  ذلك  وجاء  موؤكدة”.  غر 
منظمة  متويل  ب�شحب  تر�مب  تهديد 
�ل�����ش��ح��ة �ل��ع��امل��ي��ة ب�����ش��ك��ل د�ئ��م 
“حت�شينات  ب�����اإج��ر�ء  تلتزم  مل  ذ�  �إ
 30 غ�شون  يف  كبرة”  جوهرية 
�إىل  ر�شالة  يف  جاء  ح�شبما   ، يوما 
�لعاملية  �ل�شحة  منظمة  عام  مدير 
يوم  ت��وي��رت  ع��رب  ت��ر�م��ب  �شاركها 
من  �ملكونة  �لر�شالة  ويف   . �لثنني 
مدير  �إىل  �ملوجهة  �شفحات  �أرب��ع 
ده��ان��وم،  �أ تيدرو�ص  �ملنظمة،  ع��ام 
“�أخطاء  ب�  و�شفه  ما  تر�مب  حدد 
وقال  �ملنظمة.  جانب  من  متكررة” 
�لعاملية  �ل�شحة  منظمة  �إن  تر�مب 
�لكبر  �لعدد  عن  �مل�شوؤولية  ت�شارك 
كورونا.  وب��اء  �أزم��ة  يف  للوفيات 
جانب  من  د�رة  �لإ �شوء  �إن  و�أ�شاف 
و�لعتماد  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة 
�ل�شني  من  �لو�ردة  �ملعلومات  على 
كبر  ب�شكل  �لوباء  تفاقم  �إىل  �أدى 

�لعاملي. �ل�شعيد  على  وتف�شيه 

اإجم�يّل  لي�سل  امل��سية،  والع�سرين  الأربع  ال�س�ع�ت  امل�ستجّد خالل  كورون�  وف�ة جّراء فريو�ض   759 املّتحدة  الولي�ت  �سّجلت 
م�س�ء الثنني. اإح�س�ء جل�معة جونز هوبكنز  األفً� و309، بح�سب   90 اإىل  لديه�  الوفّي�ت 

دويل

�ل�شعودية  �مل��ن��اف�����ش��ة  �ح��ت��دم��ت 
على  �ل�شيطرة  �ج��ل  من  �لرتكية 
�أعلنت  فقد  �ل�شورية.  �ملعار�شة 
م��ا ت�����ش��م��ى »ه��ي��ئ��ة �ل��ت��ف��او���ص« 
�نتخاباتها  موعد  حتديد  عن  موؤخر�ً 
عقدته  �ج��ت��م��اع  ع��ق��ب  �ل��ق��ادم��ة، 
ح�شور  دون  م��ن  ��شطنبول  يف 
�لذين  �جل��دد  �مل�شتقلني  �لأع�شاء 
�أو�خ��ر  �لريا�ص  يف  �ختيارهم  مت 
تعرتف  مل  و�ل��ذي��ن   ،2019 �ل��ع��ام 
نباء  �أ عقب  وكذلك  �لهيئة،  بهم 
لإجر�ء  دعوة  �ل�شعودية  توجيه  عن 
�ىل  ماي�شر  وهو  �لهيئة،  �نتخابات 
�ل�شعودي  �لرتكي  �لتناف�ص  �حتد�م 
»�ملعار�شة«  على  �ل�شتحو�ذ  على 
عما  �لهيئة  و�نبثقت  �ل�شورية. 
يف  �لريا�ص1«  مت��ر  »م��وؤ ي�شمى 
و�ت��خ��ذت   ،2015 �لأول  ك��ان��ون 
وتاألفت  لها،  م��ق��ر�ً  �لريا�ص  م��ن 
يرتفع  �أن  قبل   ، ع�����ش��و�ً  35 م��ن 
عقد  �ل��ذي  »�لريا�ص2«  يف  �لعدد 
�إىل   2019 �ل��ث��اين  ت�����رشي��ن  يف 
�أع�شاء  وت�شم   . ع�شو�ً خم�شني 
برزها  �أ معار�شة  تيار�ت  عدة  من 
يهيمن  �لذي  »�لئتاف«  ي�شمى  ما 
�لرتكي  �لنظام  من  مقربون  عليه 
و�ل��ق��اه��رة،  مو�شكو  ومن�شتي 
�مل�شتقلني،  كتلتي  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�حتد�م  ومع  �مل�شلحة.  و�مليلي�شيات 
و�ل�شعودية  تركيا  بني  �خلافات 

�لق�شايا  من  �ملو�قف  خلفية  على 
�مللف  برزها  و�أ و�لدولية  قليمية  �لإ
يعمل  ط��رف  ك��ل  ر�ح  �ل�����ش��وري، 
من  ممكن  ق��در  �أك��رب  �شحب  على 
ولوحظ  �شفه،  �إىل  �لكتل  تلك 
ن�رش  �ملدعو  �لهيئة  رئي�ص  �نتقال 
��شطنبول  �إىل  �لريا�ص  من  �حلريري 
�لنظام  �شد  ت�رشيحات  و�إطاقه 
�ل�������ش���ع���ودي. وع���ق���ب �ج��ت��م��اع 
يام،  �أ قبل  عقدته  �لذي  ��شطنبول 
»حددت  نها  �إ بيان:  يف  �لهيئة  قالت 
لإجر�ء  موعد�ً  حزير�ن   13 تاريخ 
وذك��رت  �لرئا�شية«،  �لنتخابات 
�جتماعها  �أعمال  جدول  �أقرت  نها  �أ
حيث  حزير�ن،   13 يف  �شيعقد  �لذي 
�لرئا�شية  �لنتخابات  �إجر�ء  �شيتم 
�أع��م��ال  ج���دول  وي�شمل  خ��ال��ه. 
جانب  �إىل   ، �أي�شًا �لقادم  �لجتماع 
نائب  �ختيار  �لرئا�شة،  �نتخابات 
يف  لل�رش،  و�أم��ني  �لهيئة  لرئي�ص 
لة  م�شاأ �إىل  �لتطرق  يتم  مل  ح��ني 

�جلدد. �مل�شتقلني  �نتخاب  �إعادة 
تاأجلت  �لهيئة  �نتخابات  وكانت 
»�ملعار�شني  من  جمموعة  عقد  بعد 
�لريا�ص،  يف  �جتماعًا  �مل�شتقلني« 
بهدف   ،2019 �لأول  ك��ان��ون  يف 
�إىل  و�شمهم  منهم  ع��دد  �ختيار 
رف�شته  �لذي  �لإجر�ء  وهو  �لهيئة، 

به. �عرت�فها  عدم  و�أعلنت  �لهيئة 
ق/د

�لفرن�شي  �ل��رئ��ي�����ص  ح���زب  ف��ق��د 
�إىل  "�جلمهورية  ماكرون  ميانويل  �إ
�لغالبية  �شئيل،  بفارق  �لأمام" 

�ملطلقة،  �لربملانية 
كتلة  ت�شكيل  بعد 
يف  تا�شعة  برملانية 
�لوطنية  �جلمعية 
ر���ش��م��ي��ا �ل��ي��وم 

ء. لثاثا �
يف  �لنو�ب  وكتب 
ت�شكيل  �إع����ان 
�مل�شمى  تكتلهم 
دميقر�طية،  "بيئة، 
 " من ت�شا
"م�شتقا"،  نائبا   17 من  و�ملوؤلف 
ول  للغالبية  ل  ينتمون  "ل  نهم  �أ

ينتمون  هوؤلء  وكان  للمعار�شة". 
يف  م���اك���رون  ح���زب  ك��ت��ل��ة  �إىل 
�لأمام".  �إىل  "�جلمهورية  �لربملان 
عدد  يرت�جع  �جلديدة،  �لكتلة  ومع 
 288 �إىل  م��اك��رون  ح��زب  ن���و�ب 
�ملطلقة  �لغالبية  عتبة  دون  نائبا، 
بها  يحظى  كان  �لتي  نائبا(   289 (
لو  حتى  قوي  موؤ�رش  وهذ�  لوحده. 
�أن  بامكانه  �لرئا�شي  �حل��زب  �أن 
�آخر  نائبا   50 ح��و�ىل  على  يعتمد 
و�شيتمكن  و�شطية.  �أح��ز�ب  من 
من  �لأمام"  �إىل  "�جلمهورية  حزب 
ب�رشعة  �ملطلقة  �لغالبية  ��شتعادة 

�شفوفه  �إىل  و�حد  نائب  �ن�شمام  مع 
ويعتزم  م�شتقيل.  نائب  مكان  يحل 
�أع�شائه،  وف��ق  �جل��دي��د،  �لتكتل 
بالتغير  كبر  "طموح  يف  �مل�شاهمة 

و�لبيئي". �لجتماعي 
)جمل�ص  �لوطنية  �جلمعية  وتتمتع 
عرب  �نتخابها  يتم  �لتي  �ل��ن��و�ب( 
�ل�شعب،  من  �ملبا�رش  �لعام  �لقرت�ع 
�شاحيات  من  �أك��رب  ب�شاحيات 
ُينتخب  �ل���ذي  �ل�����ش��ي��وخ  جمل�ص 
غر  �لق��رت�ع  خ��ال  من  ه  �أع�شاوؤ

�رش. ملبا �
ق/د

�ل��دويل  �ملجتمع  �ل�شعودية  دع��ت 
وفورية  جريئة  �إج���ر�ء�ت  لت��خ��اذ 
وت�رشيع  �لأرو�ح،  فقد�ن  من  للحد 
ث��ر  �جل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة لح��ت��و�ء �لأ
ف��رو���ص  يخلفه  �ل���ذي  �ل��ك��ارث��ي 
على   ”19- “كوفيد  ك���ورون���ا 
�لدويل  �لتعاون  و�أهمية  ن�شانية،  �لإ
وزير  و�أكد  �لوباء.  على  �لق�شاء  يف 
فوز�ن  بن  توفيق  �لدكتور  �ل�شحة 
 73 �ل� �لدورة  �أمام  كلمة  يف  �لربيعة 
�لعاملية،  لل�شحة  �لعامة  للجمعية 

�ل�شعيد  على  �تخذت  �ململكة  �أن 
م�شتوى  �أع��ل��ى  وع��ل��ى  �ل��وط��ن��ي 
جد�  مبكر  وقت  ويِف  �لدولة  قيادة 
�إجر�ء�ت   ”19  – “كوفيد  �أزمة  من 
وخ���ط���و�ت �ح���رت�زي���ة غ��اي��ة يف 
�ملبكر  �لتحرك  لهذ�  وكان  �لأهمية، 
دخ��ول  ت��اأخ��ر  �ل��و����ش��ح يف  ث���ر  �لأ
من  قلل  م��ا  �ململكة،  �إىل  �مل��ر���ص 
حيث  �جلائحة،  على  �ملرتتبة  ث��ار  �لآ
�لوفيات  �نخفا�ص  ذل��ك  ع��ن  نتج 
�لعالية  و�لقدرة  �لوباء  عن  �لناجتة 

د�خ��ل  لحتو�ئه  �ل�شحي  للنظام 
ن�رشته  ملا  �ل�شحية،وفقا  �ملن�شاآت 
�لر�شمية  �ل�شعودية  �لنباء  وكالة 

�لثنني. �ليوم  م�شاء  “و��ص” 
�تخذت  �ململكة  �أن  �لربيعة  و�أو�شح 
�لتعاون  جم��ال  يف  فعالة  خطو�ت 
للت�شدي  �ل����دويل  �مل��ج��ت��م��ع  م��ع 
�خلطو�ت  كل  و�رتكزت  للجائحة، 
�ل�شحية  باللو�ئح  �لل��ت��ز�م  على 
�لقادة  لند�ء  و�ل�شتجابة  �لدولية، 
�لقمة  خال  �لع�رشين  جمموعة  يف 
ذ�ر/م��ار���ص،  �آ  26 يف  �لفرت��شية 
�حلالية  �لتمويلية  �لفجوة  ول�شد 
 ”19- “كوفيد  ج��ائ��ح��ة  مل��و�ج��ه��ة 
مببلغ  ���ش��ه��ام  ب��الإ �ململكة  ب���ادرت 
مل�شاندة  �أمريكي  دولر  مليون   500
جلائحة  �لت�شدي  يف  �لدولية  �جلهود 
ومن  �مل�شتجد،  ك��ورون��ا  ف��رو���ص 
وقد  �لعاملية،  �ل�شحة  منظومة  بينها 
ل�شالح  دولر  مليون   80 خ�ش�ص 

�لطو�رئ  حلالة  �ل�شتجابة  ن�شطة  �أ
�ل�شحية  �لنظم  وتطوير  �لعاملية 

لتدريب. و�
�أن  �إىل  �ل�����ش��ح��ة،  وزي���ر  ���ش��ار  و�أ
�لع�رشين  جمموعة  �ململكة  رئا�شة 
مع  وث��ي��ق  ب�شكل  بالعمل  ت��ق��وم 
حتديد  على  �لعاقة  ذ�ت  �جلهات 
�لعاملية  �ل�شتعد�د�ت  يف  �لفجو�ت 
على  �ملعدية  �لأمر��ص  تف�شي  �شد 
بهدف  و�لطويل،  �ملتو�شط  �ملديني 
هذه  ملعاجلة  عاملية  م��ب��ادرة  ن�شاء  �إ
�ل�شتعد�د�ت  وزي��ادة  �لفجو�ت، 
م��ر����ص  �لأ تف�شي  ���ش��د  �ل��ع��امل��ي��ة 
 . �مل��ت��و���ش��ط  �مل����دى  يف  �مل��ع��دي��ة 
�لربيعة  ت��وف��ي��ق  �ل��دك��ت��ور  ودع���ا 
�لتاأهب  �أنظمة  تعزيز  يف  لا�شتثمار 
علي  ن��ك��ون  ل��ك��ي  و�ل���ش��ت��ج��اب��ة 
�أرو�ح  ن��ق��اذ  و�إ  ، �أف�شل  ��شتعد�د 

رفاهيتهم. على  و�حلفاظ  �لنا�ص 
ق/د

�لأمركي،  �لعدل  وزي��ر  ق��ال 
م��ك��ت��ب  �إن  ب�����ار،  ول���ي���ام 
وج��د  �لحت���ادي  �لتحقيقات 
"�لقاعدة"  تنظيم  يربط  دليا 
مب���ت���درب م���ن ����ش���اح �جل��و 
بحارة  ثاثة  قتل  �ل�شعودي 
�أو�خ���ر  ه��ج��وم  �أم��رك��ي��ني يف 
بحرية  قاعدة  يف  �ملا�شي  �لعام 
�أم��رك��ي��ة ب��ولي��ة ف��ل��وري��د�، 

�جلو�ل. هاتفه  �خرت�ق  بعد  وذلك 
ن��ف��اذ  �إ �شلطات  م��ن  ف���ر�د  �أ وق��ت��ل 
ثاين  �مل��ازم  �لنار  مطلق  �لقانون 
 21 ( �ل�����ش��م��ر�ين  ���ش��ع��ي��د  حم��م��د 
وقع  �ل��ذي  �لهجوم  خ��ال  ع��ام��ا(، 
دي�شمرب/كانون  من  �ل�شاد�ص  يوم 
يف  �ل�شمر�ين  وكان   .2019 �لأول 
تدريبي  برنامج  �شمن  "�لقاعدة" 
مع  �ل��ع��اق��ات  لتعزيز  للبحرية 

�لأجانب. �حللفاء 
متر  موؤ يف  لل�شحافيني،  ب��ار  وق��ال 
�ل��ع��دل  وز�رة  �إن  �ل��ه��ات��ف،  ع��رب 
ه��ات��ف  ���ش��ي��ف��رة  ف���ك  يف  جن��ح��ت 
رف�شت  بعدما  �لآيفون  �ل�شمر�ين 
�لقيام  للهاتف  �مل�شنعة  بل  �أ �رشكة 
وقت  يف  ذل��ك  ب��ل  �أ ونفت  ب��ذل��ك. 
�إىل  تعاونت  ن��ه��ا  �إ وق��ال��ت  لح��ق، 
�لتكنولوجيا  به  �شمحت  �لذي  �حلد 
"�ملعلومات  �لوزير:  وق��ال  لديها. 
بثمن". تقدر  ل  �لهاتف  من  �ملاأخوذة 
�تخاذ  �إىل  �لكونغر�ص  ب��ار  ودع��ا 
�أبل وغرها من �رشكات  �إجر�ء يجرب 
جهات  م�شاعدة  على  �لتكنولوجيا 
�لت�شفر  ف��ك  يف  �ل��ق��ان��ون،  ن��ف��اذ  �إ
وقالت  �جلنائية.  �لتحقيقات  خال 
ن�شطلع  ننا  "لأ ب��ي��ان:  يف  ب���ل  �أ
�لقومي  �لأم��ن  جت��اه  مب�شوؤوليتنا 
باب  بخلق  نوؤمن  ل  ننا  فاإ بجدية، 
معر�شا  جهاز  كل  يجعل   - خلفي 
�لباب  هذ�  مثل  يوجد  لاخرت�ق...ل 
يختار  �أن  ينبغي  ول  �خل��ل��ف��ي... 
�إ�شعاف  ب��ني  �لأم��رك��ي  �ل�شعب 

�لتحقيقات". وفعالية  �لت�شفر 
من�شوب  �شوتي  ت�شجيل  و�أعلن 

ج��زي��رة  يف  �ل��ق��اع��دة  ل�"تنظيم 
فرب�ير/�شباط،  يف  ب��ث  �لعرب"، 
�لهجوم  عن  �لتنظيم  م�شوؤولية 
يف  بن�شاكول  بقاعدة  وق��ع  �ل��ذي 
وقبل  دليا.  يقدم  مل  لكنه  فلوريد� 
�نتقاد�ت  �ل�شمر�ين  وجه  �لهجوم 
م���رك���ي���ة، ون�����رش  ل��ل��ح��روب �لأ
�شامة  �أ "�لقاعدة"  لزعيم  مقولت 
�لتو��شل  م��و�ق��ع  على  لدن  ب��ن 

�لجتماعي.
�لتحقيقات  مكتب  م��دي��ر  وق���ال 
خال  ر�ي  كري�شتوفر  �لحت���ادي 
�لتي  دلة  "�لأ �إن  �لت�شال،  نف�ص 
تظهر  ليها...  �إ �لو�شول  من  متكننا 
ذروة  ك��ان  بن�شاكول  هجوم  �أن 
�لتخطيط"،  من  ل�شنو�ت  وح�شية 
�أن  ت��ظ��ه��ر  دل�����ة  �لأ �أن  م�����ش��ي��ف��ا 
عام  يف  للت�شدد  حتول  �ل�شمر�ين 

.2015
�لأمركية  �لعدل  وز�رة  وكانت 
�ل�شمر�ين  �أن  قبل  من  ذك��رت  قد 
ل�شحايا  �لتذكاري  �لن�شب  ز�ر 
يف   2001 �شبتمرب   11 هجمات 
معادية  ر�شائل  وب��ث  ن��ي��وي��ورك، 
للجهاد  يدة  وموؤ و�إ�رش�ئيل  لأمركا 
�لجتماعي. �لتو��شل  و�شائل  على 

�ل�شعودية  �أن �حلكومة  �لوزير  وذكر 
من  م�شبق  حتذير  �أي  لديها  يكن  مل 
قررت  �ل�شعودية  لكن  �لهجوم. 
�شحب  �ل��ث��اين  ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون  يف 
�لع�شكريني  طابها  من  تبقى  ما 
�لتدريب  برنامج  من   ،21 وعددهم 
�إىل  و�أعادتهم  �لأمركي  �لع�شكري 

لوطن. �
ق/د

احتدام تن�ف�ض تركي �سعودي لال�ستحواذ 
على 'املع�ر�سة' ال�سورية

حزب م�كرون يخ�سر غ�لبيته املطلقة يف الربمل�ن الفرن�سي

ال�سعودية تدعو لتخ�ذ اإجراءات جريئة للحد من فقدان الأرواح جراء كورون�

وزير العدل الأمريكي:

ال�س�بط ال�سعودي منفذ هجوم فلوريدا 
ك�ن يتع�ون مع الق�عدة
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الثقايف 12امل�صهد 
جمعت نق�دا وب�حثني من خمتلف من�طق اجلزائر

مكمالت امل�سهد القراآين، ح�سة ا�ستثن�ئّية 
املب��سر البث  بتقنية 

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

وح�����ش��ة  ج���دي���د  ع����دد  يف 
م��ت��ج��ددة حت���ت م�����ش��م��ى " 
�ل��ق��ر�آين  �مل�شهد  مكمات 
بني  �لنقدي  �لنقا�ص  ك��ان   "
عا  �ل���رز�ق  عبد  �لباحثني 
عني  بو�شعيب   جامعة  م��ن 
�حلميد  عبد  وختالة   ، متو�شنت 
بتقدمي   ، خن�شلة  جامعة  من 
نه  �لدكتور خلوف �لذي قال باأ
�لت�شويري  �مل�شهد  �إطار  يف 
�مل�شهد  معامل  تت�شح  �لقر�آين 
هذه  تلتحم  ثم  تتا�شق  وهي 
من  مكونة  جميعها  �لعنا�رش 
و  �أ للم�شهد  �لعام  �ل�شكل 
حتتويه  �لتي  �لكلية  �لوحدة 
عنا�رش  م��ن  عن�رش  وك��ل   ،
�خلا�شة  دللته  يحمل  �لبناء 
مع  �ن�شجام  يف  تتنامى  �لتي 
�لأخ���رى  �لعنا�رش  دللت 
دوره  �جل���زء  يعطي  بحيث 
�ل�شورة  مت���ام  �إ يف  �ل��ف��اع��ل 
ثم  وم��ن  �لكلية  �مل�شهدية 
�لعام  �ملعنى  خال  من  يربز 
بني  �مل��وج��ود  �ل��ت��و�ف��ق  ه��ذ� 
�لعاقة  فت�شكل  �لعنا�رش 
مما  �جل��زئ��ي��ات  ب��ني  �ل��ق��ائ��م��ة 
ي��رتت��ب ع��ل��ي��ه �لن�����ش��ج��ام 
�مل�شهد  يف  �لوحدة  وتتاأكد 
بني  و�جل���م���ع  و�ل�������ش���ورة 
����ش���ك���ال و�جل���زئ���ي���ات  �لأ
لتحقيق  و�شيلة  و�ل��دللت 
ذلك  توفر  ومتى   ، �ل��وح��دة 
ي��رى  �أن  ل��ل��م��ت��ل��ق��ي  ي��ت��ي��ح 
ككل  و�مل�����ش��ه��د  �ل�����ش��ورة 
يندرج  ث��م  �لأوىل  للوهلة 

. �جلزء  ية  روؤ نحو 
�ل����ق����ر�آن �ل���ك���رمي ي��ر���ش��م 
�مل�شهد  ويعر�ص  �ل�شورة 
جماليات  له  تتو�فر  بحيث 
�لفني  و�لتنا�شق  �لت�شوير 
�لت�شويري  �مل�شهد  وحدة  يف 
ت��و�زن  �أج��ز�ئ��ه يف  وت��وزي��ع 

ف��ال��وح��دة   ، حم��ك��م  دق��ي��ق 
�ل��ق��ر�آن  يف  �ل��ت�����ش��وي��ري��ة 
�لتنويع  تقت�شي  �ل��ك��رمي 
�جلزئيات  مع  �لتنا�شق  ليتم 
حا�شمة  �لأخ��ر  ه��ذ�  ودلل��ة 
–�مل�شهدية  �لت�شوير  �أن  يف 
يف  ه��ام  �شا�شي  �أ عن�رش   –
و�أ�شلوبه  �ل��ق��ر�آين  �خلطاب 
�إىل  ينتهي  ل  �لتعبر  �أن  ذ  �إ
 ، جمرد�  �لذهني  �ملعنى  د�ء  �أ
ب�شورة  بطبيعته  ينب�ص  منا  �إ
هذه  تختلف   ، للمعاين  حية 
�للطيفة  �لدقيقة  �لختافات 

�لأجز�ء �ختاف  ح�شب 
للن�ص  �ل���ق���ارئ  ي��ت��ل��ق��ى 
حركتيه  يف  �مل�شهد  �لقر�آين 
�لعاقات  عرب  �لو�ردة  �لفنية 
�خلطاب  ل��وح��د�ت  �ل�شامة 
�جلمايل  �لفني  و�لت�شوير 
وقائع  يوؤطر  �ل��ذي  �ل��ق��ر�آين 
ثرها  �أ ح�شب  �شياء  و�لأ �حلدث 
وعو�طف  بالأفعال  ثرها  وتاأ
تقاطعها  ح�شب  �ل�شخ�شيات 
و�للغة  �شياء  و�لأ �لأفعال  مع 
لطبيعة  ��شتجابتها  ح�شب 
و�خلطاب  ودللت��ه  �مل�شهد 
ملا  �ملبا�رشة  �ل��دلل��ة  ح�شب 
�لبناء  يف  �مل�شهد  ي�شيعه 
للق�شة  �ل���ع���ام  �ل�������رشدي 
على  وي��وزع��ه��ا  وين�شقها 
�إحد�ث  على  ويعمل  �مل�شهد 
�ملتعددة  �مل�شاهد  بني  �لتو�زن 
�شورة  وذكر  بها   يتعلق  وما 
ذلك   ع��ن  كنموذج  �لكهف 
�خ��ر�ج  ب��اأن  ختالة  لي�شيف 
ب�شورته  �ل��ق��ر�آين  �مل�شهد 
ح�شور  بت�شافر  يتم  �ملكتملة 
ومنوه  �ملنجز  فعله  يف  �لزمن 
�لذي  �ملكان  مع  �مل�شهد  د�خل 
للحدث  �حل��اوي  �لوعاء  يعد 
�مل�شهد  يف  ذلك  وي�شتجلي 
وق�ش�ص  �شورة  يف  �ملكتمل 
�ل�شام  عليه  يو�شف  �شيدنا 
فمما  �ل�����رشدي  �إط��اره��ا  يف 

�لكامل  �مل�شهد  �شورة  يربز 
ت��ف��اع��ل ت��ل��ك �ل��ع��ن��ا���رش ، 
و�حلدث  �ملكان  �لزمان  يعني 
يف  و�ن�شهارها  و�جلزئيات 
�لتحول  عن  يكف  ل  نام  بناء 
�آخر  �إىل  م�شهد  من  و�لنتقال 
بال�شياغات  �لحتفاظ  مع 
ة  متجز�أ وحد�ت  يف  �لتعبرية 
ت���ك���ون جم���م���وع �مل�����ش��ه��د 

. �لكامل 

قال  �ل���رز�ق  عبد  �ل��دك��ت��ور 
ي�شكل  �ل��ق��ر�آين  �لن�ص  ب��اأن 
م�شاهده  يف  بنائيا  نظاما 
�جلزئيات  بني  جمعا  �ملختلفة 
و�ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل و�لأح�����د�ث 
�ل�شتات  و�إح��ال��ة  و�لأزم��ن��ة 
�مل�شهد  يكفلها  �لوحدة  �إىل 
فيه  تنتظم  �ل���ذي  �لإط����ار 
وحدة  يف  �ل�رشدية  �لعنا�رش 
ت��ام��ة �ل��ب��ن��اء و�ل��ت��ك��وي��ن ، 
ت��ت��ق��ا���ش��م ف��ي��ه��ا �ل��ع��ن��ا���رش 
�ل��ف��ع��ل  �أدو�ر  �ل�����رشدي��ة 
يف  تو�ردها  بح�شب  و�لتاأثر 
فتنك�شف  �ل�����رشدي  �ل��دف��ق 
و�خلارجية  �لد�خلية  عاقاتها 
�لتحليل  ظ���ل  ن��ح��و  ع��ل��ى 
لأن  و�ملكا�شفة  و�ل��در����ش��ة 
�ل��ه��دف  يحقق  م��ا  ذل��ك  يف 
ما  وه��و  �لربانية   و�ل��غ��اي��ة 
عن  �لكرمي  �لقر�آن  به  يتفرد 
و�لكتب  �لن�شو�ص  من  غره 

ية  و ل�شما �
�لرز�ق  عبد  �لباحث  و�أ�شاف 
يو�شف  ق�شة  كانت  ما  لأمر   ،
�لق�شة  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن  يف 
�ل��ط��وي��ل��ة �ل��وح��ي��دة �ل��ت��ي 
�حلكائي  �ل�رشد  فيها  يتتابع 
�شائع  ه��و  م��ا  وف��ق  ع��ل��ى   ،
و�حلكاية  �ل�رشد  مفهوم  عن 
�لقر�آين  �لن�ّص  كان  ما  ولأمر 
غرها  يقدم  مل  بقول  يقدمها 
عليك  نق�ّص  نحن   (( مبثله 
 : وقال   .  )) �لق�ش�ص  �أح�شن 

�لتي  �لوحيدة  �ملرة  هذه   ، نعم 
�لتف�شيل  �شيغة  فيها  ت��رد 
 ، �ل��ق�����ش�����ص  �إىل  م�����ش��اف��ة 
و�لبنية  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن  يف 
و�جلمالية   �لفنية  �لت�شويرية 
�ل��ت��ي ت��ب��دو م��ه��ي��م��ن��ة يف 
ق�������ش���ة ي���و����ش���ف ت��غ��ري 
وبني  بينها  �حلكائي  �لت�شابه 
�ملثايل  �ل�شينمائي  �لت�شوير 
ملنامه  يو�شف  ية  روؤ من  بد�ية 
مع  رئي�ص  و���رش�ع  وتاأويله 
و�ملو�جهة  و�لإ���رش�ر  زليخة 
عرب  در�م���ي���ة  و�ن���ت���ق���الت 
�خوته  وكيد  يو�شف  ة  ن�شاأ
يف  وبيعه   ، �جلب  يف  ورميه 
دخوله  ث��م  �لنخا�شة  �شوق 
دخوله  بعدها  كوتيفار  ق�رش 
�ل�����ش��ج��ن وف�����ش��اء �ل��ع��زل��ة 
�حلكم  من  بعد  فيما  ومتكنه 
ول��ق��اء �لإخ���وة و���رش�ع��ات 
ف��رع��ي��ة وت�����ش��وي��ق و�إع��اق��ة 
رئي�شة  وذروة   ، وت��رّق��ب 
و�نك�شاف  فرعية  وذرو�ت 
منط  وه��ن��ا  �شعيدة  ون��ه��اي��ة 

�ل�شينمائي. لل�رشد  مثايل 

حتتوي  �لتي  يو�شف  ف�شورة 
يو�شف  ق�شة  على  �شمنًا 
ن��ه��ا �أح�����ش��ن  �مل��و���ش��وم��ة ب��اأ
ق�شة  ل��ي�����ش��ت  �ل��ق�����ش�����ص 
���ش��ورة  ت��ق��ع  ذ  �إ ف��ح�����ش��ب 
متتاز   ، ية  �آ  ١١١ يف  يو�شف 
لق�شة  قر�آين  �رشد  �أطول  نها  �أ
حّيز  تاأخذ  فهي  �لق�ش�ص  من 
ن�شق  يف  �آية  وت�شعني  �شبع 
ولكنه  ل��اأح��د�ث  تتابعي 
بانتقالت  �ت�شاقه  يك�رش 
�لت�شويري  �مل�شهد  د�خ��ل 
�ل���و�ح���د ود�خ����ل �مل�����ش��اه��د 
جمتمعة  �ملجز�أة  �لت�شويرية 
�لكرمي  �لقر�آن  طريقة  وهذه   ،
�جلمايل  �لفني  �لت�شوير  يف 
طبقات  �شياغة  يف  �لبد�عي 
�شينمائية  طريقة  وهي  �لق�ّص 
�ملكانية  فالتحولت  بامتياز 
�ملونتاجي  و�لقطع  و�لزمانية 
�لت�شنيف  �شح  �إن   ، مُت��ّث��ل 
�لت�شوير  ومكونات  �أدو�ت 

. �آن و�حد  يف 
�لنظر  يلفت  ما  �أن  م�شيفا 
 ، �ليو�شفية  �لق�شة  يف  حّقًا 
يو�شف  ق�شة   ، �لتتابع   هو 
حللم  تبد�أ  تتابعية   بنية  متتلك 
 ، متحّققًا  به  وتنتهي  م�رشود�ً 
وهي  �لتاأويل  يف  در�ص  نها  لأ
�لق�شة  من  �أكرب  هو  ملا  متثيل 
لق�شة  رم���زي  متثيل  ف��ه��ي 
                                                                                                                   . ن�شان   �لإ

ب�لعلمة  اجلهوي  امل�سرح  يف  املب��سر  البْث  تقنية  عرب  القراآين  امل�سهد  مكمالت  لربن�مج  الرم�س�نية  الفرتا�سية  ال�سهرات  م�مّيز 
اأن  ب�متي�ز، على  اأك�دميية رقمية تف�علية  �سهرات  م� جعله�   ، اأنه� جمعت نق�دا وب�حثني  من خمتلف من�طق اجلزائر  ، هو 

يف  ثق�في�  مترين�  يجعله�  م�  الوطن  خمتلف  ج�مع�ت  من  ف�علني  كذلك  جمعت  والفنية  الأك�دميية  الفرتا�سية  ال�سهرات  هذه 
اإىل  اأوتي  م�  اإليه الدكتور خلوف مفت�ح بكل  اإط�رات ج�مع�ت الوطن ، وهو الأمر الذي ي�سعى  ت�سبيك العالق�ت بني خمتلف 

اإرادة وحم��ض. ذلك من 

مليكة  �لثقافة  وزيرة  �أعلنت 
�لعا�شمة،  باجلز�ئر  دودة،  بن 
ع���ن �إط������اق م�����رشوع��ني 
�ل���رت�ث  جم���ال  يف  ك��ب��ري��ن 
و�جل��رد. �لت�رشيع  حيث  م��ن 
يف  �لثقافة  وزي��رة  و�أك��دت 
خ�ش�ص  ���ش��ح��ف��ي،  مت��ر  م��وؤ
ظهور  ع��ودة  ع��ن  ل��اإع��ان 
�ل��ف��ه��د �ل�������ش���ح���ر�وي يف 
لاآهقار،  �لثقافية  �حلظرة 
ع��ن �إط���اق ر���ش��م خ��ر�ئ��ط 
و�لتعديل  ث��ري��ة  �لأ للمو�قع 
�لقانوين  �لن�ص  على  �ملقبل 
�ملادي  �لثقايف  للرت�ث  �مل�شر 

�ملادي. وغر 
�أن  �ل����وزي����رة  و�أ����ش���اف���ت 
هذ�،  �خلر�ئط  ر�شم  م�رشوع 
م�شدر  �شكل  ط��امل��ا  �ل��ذي 
هذ�  يف  للمهنيني  �ن�شغال 
�ملركز  ذل��ك  يف  مبا  �لقطاع، 
علم  يف  للبحوث  �ل��وط��ن��ي 
مع  "بالتعاون  �شيتم  ث��ار،  �لآ
ومر�كز  �ملوؤ�ش�شات  جميع 
ه��ذ�  يف  �ل��ن�����ش��ط��ة  �ل��ب��ح��ث 
عن  �أع��ل��ن��ت  �ملجال".كما 
 98-04 �ل��ق��ان��ون  ت��ع��دي��ل 
�مل��ت��ع��ل��ق ب��ح��م��اي��ة �ل���رت�ث 
هذ�  "يتما�شى  ي�شبح  بحيث 
�لأخرة  �لتغير�ت  مع  �لن�ص 

للباد". �لثقافية  و�ل�شيا�شة 
ما  غالًبا  ت��ق��ول،  و�أ���ش��اف��ت 
�ل�شاري  �لقانون  ه��ذ�  ك��ان 
مو�شوًعا   ،1998 ع��ام  منذ 
و�لتحيني  �لتعديل  لطلبات 
يف  �ملتخ�ش�شني  ق��ب��ل  م��ن 

جم���ال �ل�����رت�ث، وخ��ا���ش��ة 
على  يعملون  �لذين  �أولئك 

�ملادي. غر  �لرت�ث 
�لعاملي  لليوم  بالن�شبة  و 
 18 ليوم  �مل�شادف  للمتاحف 
�لثقافة  وزيرة  تطرقت  مايو، 
�ل��ن�����ش��اط��ات  خم��ت��ل��ف  �إىل 
بالرت�ث  �ل�شلة  ذ�ت  �لرقمية 
على  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  مت  �ل��ت��ي 
�لفرت��شية  �لندو�ت  غ��ر�ر 
خرب�ء  ن�شطها  �لتي  �لعديدة 
�لنتقال  هذ�  جاء  و  دوليون. 
باعتماد  �لرت�ث  �شهر  لإحياء 
ماي  �أفريل18-   18  ( �لرقمنة 
غلق  ع��ق��ب  ���ش��ن��ة(  ك��ل  م��ن 
ك��اإج��ر�ء  �مل��و�ق��ع  و  �ملتاحف 
وباء  �نت�شار  �شد  �ح��رت�زي 

. كورونا 
ك���م���ا ذك������رت �ل����وزي����رة 
وجهتها  �ل��ت��ي  بالتعليمة 
مل����در�ء �مل��ت��اح��ف م��ن �أج��ل 
تهيئة  �عادة  و  بتطهر  �لقيام 
تنظيم  و  �ملوؤ�ش�شات  ه��ذه 

حولها. �فرت��شية  زيار�ت 
مليكة  �أعلنت  �أخرى،  جهة  من 
يام  بن دودة عن ن�رش خال �لأ
خم�ش�شة  جم��ل��ة  �ل��ق��ادم��ة 
ك��ل��ي��ا ل��ل��رت�ث �ل��ث��ق��ايف. و 
�لتي  �ملجلة  هذه  ن�رش  يهدف 
ن�شبة  "جلد�ر"  عنو�ن  حتمل 
�لرببرية  �لتذكارية  للم�شب 
�إىل  بتيارت  ف��رن��دة  مبنطقة 
من  تقريبه  و  �ل��رت�ث  ن�رش 

�جلمهور.
ق/ث

ت����������ق����������دم 
���ش��ي��ن��ي��م��ات��ي��ك 
برناجما  �جلز�ئر 
تكرميا  �فرت��شيا 
عز  لل�شينمائي 
�ل���دي���ن م���دور 
�ح����د �ل���وج���وه 
لل�شينما  �لبارزة 
�جل�����ز�ئ�����ري�����ة 

�ل20  �ل���ذك���رى  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
ذ�ت  �أعلنته  ح�شبما  لرحيله 
موقعها  ع��ل��ى  ���ش�����ش��ة  �مل��وؤ

�للكرتوين.
�جلز�ئر  �شينيماتيك  تقرتح  و 
على  ب��ث  �جل��م��ه��ور  ع��ل��ى 
�شور�  �للكرتوين  موقعها 
مقاطع  و  وروب��ورت��اج��ات 
فيها  مثل  �لتي  ف��ام  �لأ من 
�ملنية  و�فته  �لذي  �لفنان  هذ� 
�أن  بعد   2000 ماي   16 يوم 
�أوج  يف  هو  و  �ملر�ص  �أقعده 

. ئه عطا
�لدين  ع��ز  ف��ان  وللتذكر 
بجاية  مبدينة  �ملولود  مدور 
خم��رج  ه���و   1947 ���ش��ن��ة 
 )1997 ( باية"  جبل   " فيلم 
باللغة  م��ط��ول  فيلم  ه��و  و 
ت�شويره  مت  م��ازي��غ��ي��ة  �لأ
مبنطقة  ج���رج���رة  ب���اأع���ايل 

. ئل لقبا �

لل�شينما  �ملخرج  ترك  قد  و 
غنيا  ر���ش��ي��د�  �جل��ز�ئ��ري��ة 
�ل�شليبية  �حلروب   " ل�شيما 
 8 م��ن  �شل�شلة  �جلديدة"، 
 1980 �شنة  �أخرجت  �شاعات 
لكل  جائزتني  على  �حل��ائ��ز 
فا�شو  بوركينا  و  م�رش  من 
كم   " و   )1983 ( بيننا"  ما   "
جائزة  على  �حلائز  �أحبكم" 
 1985 �شنة  نيويورك يف  يف 
 "15 �شنة   ، "بولي�شاريو  و 
�لوجع   " فيلم  �أو   )1986 (
�آخ��ر   )1988  ( �ل�شامت" 
بعدة  فاز  �ل��ذي  و  له  نتاج  �إ

دولية. مناف�شات  يف  جو�ئز 
مدور  �لدين  عز  ك��ان  كما 
موؤ�ش�شا  ع�شو�  و  منتجا 
�ملثقفني  و  �لفنانني  جتمع  يف 
نائب  من�شب  �شغل  كما 
و  �ملخرجني  جمعية  رئي�ص 

�جلز�ئريني. �ملنتجني 
ق/ث

اإطالق ور�س�ت جديدة للرتاث

وزير العدل الأمريكي:

تكرمي افرتا�سي لعز الدين مدور
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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( للسكن 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 بالعلب( 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 ( ببلدية 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:

ANJEM- الصندوق الوطني  ANSEJ - الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب 
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

2/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
3/العرض المالي ويتكون من :

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

العروض و في حالة  إيداع  تاريخ  إبتداءا من  العروض  لمدة ثالثة أشهر + مدة تحضير  المتعهدون ملزمون بعروضهم  يبقى 
المتعهد الحائز على الصفقة 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.

  ANEP Nْ 2030000622      التحرير 2020/05/20 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
ولية الوادي

مديرية البيئة

ان وايل ولية الوادي
وب�قرتاح من ال�سيد مدير البيئة لولية الوادي يقرر

اإجراء التحقيق العمومي حول م�سروع تو�سعة غرفة تربيد وتو�سيب التمور لف�ئدة �سركة �سوف للدقيق والك�ئن مقره� مبنطقة  امل�دة الأوىل: ي�سرع يف 
بري دبداأبة ببلدية الطريف�وي دائرة ح��سي خليفة ، ولية الوادي امل�دة 02:يعني ال�سيد كرم�دي عبد الق�در مهند�ض معم�ري رئي�سي ببلدية الطريف�وي 
حم�فظ� حمقق� للم�سروع املذكور و يخلفه عند ح�سول م�نع له ال�سيد حني�ض ر�سوان مت�سرف اقليمي بلدية الطريف�وي.امل�دة 03: يتوىل املح�فظ املحقق 
التدوين يف �سجل خ��ض كل م� ي�سله من اآراء ورغب�ت وت�سلم�ت كت�بية اأو �سفوية، يبديه� املواطنون و القط�ع�ت املحلية املعنية حول حجم الت�أثريات ال�سلبية 
والإيج�بية التي تنجم عن ا�ستغالل هذا امل�سروع امل�دة 04: يجري التحقيق يف مقر بلدية الطريف�وي ويف موقع امل�سروع .امل�دة 05: تودع درا�سة الت�أثري يف 
البيئة للم�سروع املذكور وال�سجل اخل��ض ب�لتحقيق يف مقر بلدية الطريف�وي خالل )10( اأي�م ابتداء من، 20 م�ي 2020، اإىل: 29 م�ي 2020 ليتمكن 
كل �سخ�ض من الإطالع عليهم� كل يوم يف اأوق�ت العمل م�عدا اأي�م العطل. امل�دة 06: يقفل املح�فظ املحقق ال�سجل يف نه�ية املدة املحددة لهذه ال�ست�س�رة 
العمومية ويعر�سه على رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي لبلدية الطريف�وي للت�أ�سري عليه، ويحرر املح�فظ املحقق تقريرا تلخي�سي� ير�سله اإىل الوايل مرفق� 
مبلف التحقيق خالل ثم�ن واأربعني )48 �س�عة(.امل�دة 07 ي�سهر هذا القرار عن طريق التعليق يف مقر الولية، ويف مقر بلدية ال�سريف�وي ويف الأم�كن 
املج�ورة ملوقع امل�سروع املزمع اإجن�زه ويتم اإثب�ت اإجراءات الإ�سه�ر بوا�سطة �سه�دة ي�سلمه� رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي لبلدية الطريف�وي ، وي�سهر اأي�س� 
عن طريق ن�سره على نفقة �س�حب امل�سروع يف جريدتني بوميتني وطنيتني علىالأقل.امل�دة 08 :يكلف ال�س�دة الأمني الع�م للولية، مدير التنظيم وال�سوؤون 
الع�مة مدير البينة، مدير احلم�ية املدنية، مدير الط�قة ، مدير املوارد امل�ئية، مدير التج�رة مدير الربجمة و مت�بعة امليزانية، مدير امل�س�لح الفالحية، 
مدير ال�سحة وال�سك�ن، مدير ال�سن�عة واملن�جم ، حم�فظ الغ�ب�ت، املفت�ض الولئي للعمل، ق�ئد املجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئي�ض اأمن الولية، 
رئي�ض دائرة ح��سي خليفة، رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي لبلدية الطريف�وي واملح�فظ املحقق كل فيم� يخ�سه بتنفيذ هذا القرار الذي بن�سر  يف مدونة 

العقود الإداري للولية.

قرار رقم: 478 املوؤرخ يف :27 اأفريل 2020
لف�ئدة  التمور  تو�سيب  و  تربيد  غرفة  تو�سعة  مل�سروع  عمومي  حتقيق  فتح  يت�سمن 
دائرة  الطريف�وي  ببلدية  دبدابة  بري  مبنطقة  مقره�  والك�ئن  للدقيق  �سوف  �سركة 

ح��سي خليفة ، ولية الوادي.

 التحرير 2020/05/20   

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
ولية الوادي

مديرية البيئة

ان وايل ولية الوادي
وب�قرتاح من ال�سيد مدير البيئة لولية الوادي يقرر

امل�دة الأوىل: ي�سرع يف اإجراء التحقيق العمومي حول م�سروع ا�ستخراج م�دة التيف TUF لف�ئدة �سركة الو�سل والك�ئن مقره ب�لفولية ببلدية قم�ر، دائرة 
02: تعني ال�سيدة مود جه�د مهند�ض دولة لالإدارة الإقليمية يف الت�سيري التقني واحل�سري ببلدية قم�ر حمف�ظ� حمقق� للم�سروع  قم�ر، ولية الوادي. امل�دة 
املذكور، ويخلفه� عند ح�سول م�نع له ال�سيد : منو�سة حممد الب�سري مهند�ض دولة لالإدارة الإقليمية يف الت�سيري التقني و احل�سري ببلدية قم�ر، امل�دة 03: 
يتوىل املح�فظ املحقق التدوين يف �سجل خ��ض كل م� ي�سله من اأراء ورغب�ت وتظلم�ت كت�بية اأو �سفوية يبديه� املواطنون و القط�ع�ت املحلية املعنية، حول حجم 
الت�ثريات ال�سلبية والإيج�بية التي تنجم عن ا�ستغالل هذا امل�سروع. امل�دة 04: يجرى التحقيق يف مقر بلدية قم�ر ويف موقع امل�سروع. امل�دة 05: يودع موجز 
الت�أثري يف البيئة للم�سروع املذكور وال�سجل اخل��ض ب�لتحقيق يف مقر بلدية قم�ر خالل )10( اأي�م ابتداء من، 20 م�ي 2020، اإىل: 29 م�ي 2020  ليتمكن 
كل �سخ�ض من الإطالع عليهم� كل يوم يف اوق�ت العمل م�عدا اأي�م العطل. امل�دة 06: يقفل املح�فظ املحقق ال�سجل يف نه�ية املدة املحددة لهذه ال�ست�س�رة 
مبلف  مرفق�  الوايل  اإىل  ير�سله  تلخي�سي�  تقريرا  املحقق  املح�فظ  ويحرر  عليه،  للت��سري  قم�ر  لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض  على  ويعر�سه  العمومية 
التحقيق خالل ثم�ن واأربعني )48( �س�عة. امل�دة 07: ي�سهر هذا القرار عن طريق التعليق يف مقر الولية، ويف مقر بلدية قم�ر ويف الأم�كن املج�ورة ملوقع 

امل�سروع املزمع اإجن�زه ويتم اإثب�ت اإجراءات الإ�سه�ر بوا�سطة �سه�دة ي�سلمه� رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي لبلدية قم�ر ،
08 : يكلف، ال�س�دة الأمني الع�م للولية، مدير  اأي�س� عن طريق ن�سره على نفقة �س�حب امل�سروع يف جريدتني يومي�س�ن وطيتني على الأقل امل�دة  وي�سهر 
التنظيم وال�سوؤون الع�م. مدير البينة، مدير احلم�ية املدنية، مدير الط�قة ، مدير املوارد امل�ئية، مدير التج�رة، مدير الربجمة و مت�بعة امليزانية، مدير 
امل�س�لح الفالحية مدير ال�سحة وال�سك�ن، مدير ال�سن�عة واملن�جم، حم�فظ الغ�ب�ت، املفت�ض الولئي للعمل، ق�ئد املجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئي�ض 
اأمن الولية، رئي�ض دائرة قم�ر، رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي لبلدية قم�ر ، واملح�فظ املحقق، كل فيم� يخ�سه بتنفيذ هذا القرار الذي ين�سر يف مدونة العقود 

الإدارية للولية.

قرار رقم: 549 املوؤرخ يف 11 م�ي 2020
يت�سمن فتح حتقيق عمومي مل�سروع ا�ستخراج م�دة التيف TUF لف�ئدة �سركة الو�سل 

والك�ئن مقره ب�لفولية ببلدية قم�ر، دائرة قم�ر ولية الوادي. 

 التحرير 2020/05/20   

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة الموارد المائية
مديرية الموارد المائية

لوالية ورقلة
2019 . مصدر التمويل : 

عنوان البرنامج : تجديد قناة الجر سيدي مهدي 03 على مسافة 9200 م/ط ببلدية النزلة

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: 03 /2020 الصادرة بجريدة 
والمتعلق   2020/02/10 بتاريخ:   L’Expression وجريدة   2020/02/10  : النهاربتاريخ 

بالمشروع : 
تجديد قناة الجر سيدي مهدي 03 على مسافة 9200 م/ط ببلدية النزلة

بعد تحليل العروض تم منح الصفقة للمؤسسة التالية :

النقطةالمقاولة
مبلغ العرض بعد تصحيح 

مالحظةالمدةبكل الرسوم

شركة ليمان محمد ألشغال 
الطرقات و الري

86
نقطة

141.041.180,00
دج

10
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 

تاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل الموالي. 
باقي المتعهدين المهتمين يمكنهم التقرب من المصلحة المعنية خالل ثالثة )3( أيام ابتدءا من أول 

يوم لصدور اإلعالن عن المنح المؤقت للصفقة لمعاينة نتائج تحليل عروضهم التقنية و المالية.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية اإلدارة المحلية لوالية ورقلة
رقم التعريف الجبائي : 097530019110827

إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم :2020/66
تعلن مديرية اإلدارة المحلية لوالية ورقلة عن طلب عروض وطني ومفتوح مع اشتراط قدرات دنيا من أجل :

تجهيز المتوسطات على مستوى الوالية، ويسمح بالمشاركة في طلب العروض هذا لكل الممونين المعنيين المتحصلين 
على سجل تجاري النشاط الذي يوافق موضوع التجهيزات

و يتكون العرض من ملف الترشح , و العرض التقني و العرض المالي:
1. ملف الترشح: يحتوي على الوثائق المذكورة في المادة 09 من دفتر الشروط

2. العرض التقني: يحتوي على الوثائق المذكورة في المادة 09 من دفتر الشروط
3. العرض المالي: يحتوي على الوثائق المذكورة في المادة 09 من دفتر الشروط

تودع العروض محمولة لدى مديرية اإلدارة المحلية لوالية ورقلة
يوضع ملف الترشح داخل ظرف منفصل ومقفل بإحكام و ال يحمل إال المعلومات اآلتية:

اسم المؤسسة:.........................
طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم: 66/ 2020

تجهيز المتوسطات على مستوى الوالية “ملف الترشح”
يوضع العرض التقني داخل ظرف منفصل ومقفل بإحكام وال يحمل إال المعلومات اآلتية:

اسم المؤسسة:......................
طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم: 66/ 2020

تجهيز المتوسطات على مستوى الوالية “العرض التقني”
يوضع العرض المالي داخل ظرف منفصل ومقفل بإحكام وال يحمل اال المعلومات اآلتية:

اسم المؤسسة:..........................
طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم: 66/ 2020

تجهيز المتوسطات على مستوى الوالية “العرض المالي”
و توضع هذه االظرفة الثالثة )ملف الترشح ، العرض التقني ، و العرض المالي( في ظرف رابع مقفل بإحكام و مغفل و 

يحمل العبارة:
إلى السيد/ مدير اإلدارة المحلية لوالية ورقلة

» ال يفتح إال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض «
إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 66/ 2020

تجهيز المتوسطات على مستوى الوالية
حددت مدة تحضير العروض ب 10 يوما ابتداء من تاريخ نشر اإلعالن في الصحافة أو النشرة الرسمية لصفقات المتعامل 

 .BOMOP العمومي
يوافق يوم إيداع العروض آخر يوم من مدة تحضير العروض إلى غاية الساعة 12:00سا وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة 

أو يوم راحة قانونية فإن مدة تحضير العروض تمدد ليوم العمل الموالي إلى غاية الساعة 12:00سا
- المتعهدون مدعوون لحضور عملية فتح األظرفة على الساعة الثانية و النصف مساءا 14:30 سا بمقر مديرية اإلدارة 
المحلية لوالية ورقلة من آخر يوم من مدة تحضير العروض, و إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية فإن 

تاريخ الفتح يمدد ليوم العمل الموالي إلى غاية الساعة 14:30سا.
يبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم لمدة تحضير العروض زائد 03 أشهر ابتداءا من تاريخ إيداع العروض. في حالة 

المؤسسة الحائزة على الصفقة تمدد صالحية العروض بشهر إضافي تلقائيا.
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير

من نحن ؟

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�س:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

1 -جريدة التحرير منرب حر، يشجع على الكتابة وحرية التعبري. 
2 - اجلريدة تؤمن بأن حرية التعبري حق إنساين طبيعي لكل األفراد، جيب محايتها بكل الضمانات الدستورية.
3 - وتؤمن بأن اإلعالم رسالة حضارية راقية، تقوم على املشاركة املجتمعية. وتزدهر يف بيئة تعتمد ثقافة 

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

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

بالثوابت الوطنية، يف ظل دولة القانون واملؤسسات. 
6 -وتؤمن بتحرير اإلعالم من كل أشكال السيطرة والرقابة، واالحتواء السياسي  واالقتصادي ، فحرية اإلعالم 

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

تشجب الرقابة علي املعلومات وعرقلة وصوهلا للرأي العام. 
8 - وتؤكد- كإعالم- عدم استغالل الرسالة اإلعالمية يف املجامالت وتصفية احلسابات أو االبتزاز أو التشهري أو 
اإلساءة الشخصية أو املعنوية من خالل بتر أو تشويه احلقائق خلدمة غرض ما.وتؤكد على أن مجيع املستندات 

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

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

إنساين نلتزم به. 

ميثاق �صرفنا الإعالمي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التربية لوالية الوادي

الرقم التعريف الجبائي: 099039019044516
إعالن عن طلب العرض الوطني المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم :11 /2020

تعلن مديرية التربية لوالية الوادي عن فتح طلب العرض الوطني المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا من أجل:
“ تجديد التجهيزات المدرسية للطور الثانوي “

الحصة رقم 01 : التجهيز التربوي
- يمكن للممونين والمؤسسات الراغبين ) التجار بالجملة ، المستوردين و المصنعين( لهم سجل تجاري مالئم مع طبيعة هذه التجهيزات 

- انجاز على االقل مشاريع من نفس الطبيعة ال يقل مجموع مبالغها عن 10.000.000.00) يجب، تقديم شهادة حسن االنجاز صادرة عن 
مؤسسة عمومية (

- معدل رقم االعمال ال يقل عن 12.000.000.00 دج للثالث سنوات االخيرة )شهادة رقم اعمال او حصائل مالية صادرة عن ادارة الضرائب( 
الراغبين في المشاركة في طلب العروض سحب دفتر الشروط من مديرية التربية لوالية الوادي - حي 08 ماي 1945 بالوادي - مصلحة 

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

- التصريح بالترشح مملوء ممضي مختوم و مؤرخ
- التصريح بالنزاهة مملوء ممضي مختوم و مؤرخ

- القانون األساسي للشركات
- تقديم شهادة اإليداع الحسابات األجتماعية للسنة المعنية للعارضين المعنيين

- الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح األشخاص بالزام المؤسسة
- كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المرشحين و المتعهدين

- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول يتضمن النشاط  المطلوب
قدرت مالية: الحصيلة المالية الثالث سنوات األخيرة مؤشرة من مصالح الضرائب أو شهادة صادرة مصالح الضرائب تبرز رقم األصول للثالث 

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

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

- التصريح باالكتتاب مملوء و مؤشر ومختوم
- دفتر الشروط يحتوي في اخر صفحته على عبارة “قرئ وقبل” مكتوبة بخط اليد

- الجدول الزمني التقديري لتوريد التجهيزات مفصل.
3/ يحتوى العرض المالي على ما يلي:

- رسالة التعهد مملوءة و مؤشرة ومختومة
- جدول األسعار بالوحدة مملوء و مؤشر ومختوم .
- التفصيل التقديري الكمي مملوء و مؤشر ومختوم

على العارضين وضع نسخة أصلية لملف الترشح في ظرف مقفل بأحكام يحمل عبارة »ملف الترشح ونسخة أصلية للعرض التقني في ظرف 
مقفل باحكام يحمل عبارة “العرض التقني” و نسخة أصلية للعرض المالي في ظرف مقفل باحكام يحمل عبارة “ العرض المالي “ ثم توضع 
األظرفة الثالثة داخل ظرف خارجی مقفل بإحكام ويتم ايدعه لدى مدير التربية لوالية الوادي مصلحة البرمجة والمتابعة مكتب متابعة البناءات 

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

“ال يفتح” إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض
طلب العرض الوطني المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 11 /2020

“ تجديد التجهيزات المدرسية للطور الثانوي “
الحصة رقم 01 التجهيز التربوي

بوابة  الوطنية و  الصحافة  أو  العمومي  المتعامل  الرسمية لصفقات  الجريدة  ابتداء من اول نشره في  أيام )10(  العروض بعشرة  حددت مدة تحضير 
الصفقات العمومية وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية فأن مدة تحضير العروض تمدد إلى غاية يوم العمل الموالي . حدد تاريخ 
إيداع العروض باخر يوم من مدة تحضير العروض من الساعة 00 :9 إلى 12:00 مصلحة البرمجة والمتابعة بمديرية التربية. تتم عملية فتح اظرفة 
العروض التقنية و المالية في أخر يوم من مدة تحضير العروض في جلسة علنية على الساعة 14:00 بمقر مديرية التربية، والمشاركون في طلب 
العروض المفتوح مدعوون لحضور هذه الجلسة تطبيقا للمادة 70 من المرسوم الرئاسي رقم: 15-247 المورخ في 16 سبتمبر 2015، المتضمن تنظيم

الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، حددت مدة صالحية العروض بمائة يوم )100( . يتم تمديد هذه األجال تلقائيا بشهر واحد في حالة المؤسسة 
الحائزةعلى الصفقة .
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية اإلدارة المحلية لوالية ورقلة
رقم التعريف الجبائي : 097530019110827

إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم :2020/67
تعلن مديرية اإلدارة المحلية لوالية ورقلة عن طلب عروض وطني ومفتوح مع اشتراط قدرات دنيا من أجل :

الذي  النشاط  رمز  يتضمن  تجاريا  يحوزون سجال  الذين  المتعاملين  لكل  المشاركة  ويمكن  المدرسية،  التجهيزات  تجديد 
يتوافق مع موضوع طلب العروض الوطنية المفتوحة

و يتكون العرض من ملف الترشح , و العرض التقني و العرض المالي:
1. ملف الترشح: يحتوي على الوثائق المذكورة في المادة 09 من دفتر الشروط

2. العرض التقني: يحتوي على الوثائق المذكورة في المادة 09 من دفتر الشروط
3. العرض المالي: يحتوي على الوثائق المذكورة في المادة 09 من دفتر الشروط

تودع العروض محمولة لدى مديرية اإلدارة المحلية لوالية ورقلة
يوضع ملف الترشح داخل ظرف منفصل ومقفل بإحكام و ال يحمل إال المعلومات اآلتية:

اسم المؤسسة:.........................
طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم: 67/ 2020

تجديد التجهيزات المدرسية “ملف الترشح”
يوضع العرض التقني داخل ظرف منفصل ومقفل بإحكام وال يحمل إال المعلومات اآلتية:

اسم المؤسسة:......................
طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم: 67/ 2020

تجديد التجهيزات المدرسية “العرض التقني”
يوضع العرض المالي داخل ظرف منفصل ومقفل بإحكام وال يحمل اال المعلومات اآلتية:

اسم المؤسسة:..........................
طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم: 67/ 2020

تجديد التجهيزات المدرسية “العرض المالي”
و توضع هذه االظرفة الثالثة )ملف الترشح ، العرض التقني ، و العرض المالي( في ظرف رابع مقفل بإحكام و مغفل و 

يحمل العبارة:
إلى السيد / مدير اإلدارة المحلية لوالية ورقلة

» ال يفتح إال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض «
إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 67/ 2020

تجديد التجهيزات المدرسية
حددت مدة تحضير العروض ب 10 يوما ابتداء من تاريخ نشر اإلعالن في الصحافة أو النشرة الرسمية لصفقات المتعامل 

 .BOMOP العمومي
يوافق يوم إيداع العروض آخر يوم من مدة تحضير العروض إلى غاية الساعة 12:00سا وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة 

أو يوم راحة قانونية فإن مدة تحضير العروض تمدد ليوم العمل الموالي إلى غاية الساعة 12:00سا
- المتعهدين مدعوون لحضور عملية فتح األظرفة على الساعة الثانية و النصف مساءا 14:30 سا بمقر مديرية اإلدارة 
المحلية لوالية ورقلة من آخر يوم من مدة تحضير العروض, و إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية فإن 

تاريخ الفتح يمدد ليوم العمل الموالي إلى غاية الساعة 14:30سا.
العروض في حالة  إيداع  تاريخ  ابتداءا من  03 أشهر  زائد  العروض  لمدة تحضير  بعروضهم  المتعهدون ملزمون  يبقى 

المؤسسة الحائزة على الصفقة تمدد صالحية العروض بشهر إضافي تلقائيا.
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حدث وال حـرج
15

�ضــورة و تعليــق

�سورة التقطت لفهد مبنطقة الآهق�ر اجلزائرية 
يثري ال�ستغراب

تن�وله  عن  يك�سف  ترامب 
دواء “كلوروكني”

ك�سف الرئي�ض 
الأمـــريـــكـــي 

ــد  ــ�ل دون

دواء  ــه  ــ�ول ــن ت عــن  ــ�ب،  ــق ــن ال تــرامــب 
للمالري�  املع�لج  كلوروكني“  ”هيدروك�سي 
رغم  كورون�،  فريو�ض  لعالج  ي�سفه  الذي 
حتذيرات طبية من ا�ستخدامه كدواء وق�ئي 

�سد الفريو�ض.
خالل  “تن�ولته  لل�سحفيني  ترامب  وقــ�ل 
قر�ض  مبعدل  امل��سي  ون�سف  الأ�ــســبــوع 
يومي�”، موؤكدا اأنه “لي�ض لديه اأي اأعرا�ض 

منه”، وذلك وفق� لوك�لة “رويرتز.

خماوف من دخول 
ال�شم�س فرتة 

كارثي”  “�شبات 
تهدد احلياة على 

الأر�س
“�شبات  فرتة  �ل�شم�ص  دخول  من  فلك،  علماء  حذر 
كارثي”، مما يوؤدي �إىل حجبها ودخولها �ملرحلة �لأدنى 
دخلت  �ل�شم�ص  �إن  علماء،  ويقول  �ل�شم�شية.  للطاقة 
�لطق�ص  جتمد  يف  يت�شبب  قد  ما  �حلجب،  �إط��ار  يف 
و�شك  على  �أننا  �خلرب�ء،  ويعتقد  و�ملجاعة.  و�لزلزل 
�لدخول يف �أعمق فرتة من “�نح�شار” �أ�شعة �ل�شم�ص 
�ل�شم�شية  �لبقع  �ختفاء  مع  �لإطاق،  على  �مل�شجلة 
“�حلد  فيليب�ص:  توين  �لدكتور  �لفلكي  فعليا.وقال 
�لأدنى من �لطاقة �ل�شم�شية جار، وهو عميق، �أ�شبح 
�ملجال �ملغناطي�شي لل�شم�ص �شعيفا، ما ي�شمح باأ�شعة 
�ل�شم�شي”.و�لأ�شعة  �لنظام  يف  �إ�شافية  كونية 
رو�د  �شحة  على  خطر�  ت�شكل  �ل��ز�ئ��دة،  �لكونية 
ت�شاعد  وقد  �لقطبي،  �لهو�ء  يف  و�مل�شافرين  �لف�شاء 
يكون  �أن  من  نا�شا  علماء  �لربق.ويخ�شى  �إحد�ث  يف 
بني  و�لتي حدثت   ،Dalton Minimum ل�  تكر�ر� 
�لقار�ص  �لربد  من  �إىل فرت�ت  �أدى  ما  1790و1830، 
وفقد�ن �ملحا�شيل و�ملجاعة و�نفجار�ت بركانية قوية.

وحدث يف 10 �أفريل 1815، ثاين �أكرب ثور�ن بركاين 
خال 2000 �شنة يف جبل “تامبور�” باإندوني�شيا، ما 
�لأقل، ح�شب  71000 �شخ�ص على  �أ�شفر عن مقتل 
موقع “رو�شيا �ليوم”.كما �أدى هذ� �لثور�ن �لربكاين، 
عندما   ،1816 يف  �شيف  با  عاما  ي�شمى  ما  �إىل 
هطلت �لثلوج يف جويلية.وح�شب موقع “�شكاي نيوز 
�لعربية”، ك�شفت در��شة �شابقة �أن �ل�شم�ص، رغم �أنها 
�أهم م�شدر للطاقة من �أجل �حلياة على �لأر�ص، لكنها 

“نائمة قليا” مقارنة بالنجوم �لأخرى يف �لكون.
كانت  �إذ�  ما  �لو��شح  من  لي�ص  �إنه  �لباحثون  ويقول 
�ل�شم�ص “متر بفرتة هادئة” ملدة 9 �آلف عام، �أم �أنها �أقل 

�شطوعا من �لنجوم �ملماثلة �لأخرى.

ك�شف علماء �أنهم متكنو� من �إنتاج �ملايني من �خلايا 
�لب�رشية �لتامة �لنمو يف جنني �لفاأر لأول مرة ومت 

ذلك عن طريق حقن �خلايا �جلذعية �لب�رشية يف �أجنة 
�لفئر�ن، و�لتي ولدت بعد ذلك مايني �خلايا �لب�رشية 

�لنا�شجة �أثناء تطورها.ويدعي �لعلماء �أنه بعد �أكر من 
�أ�شبوع بقليل، كان لديهم �أجنة فئر�ن �أكر ن�شجا حتتوي 

على ما ي�شل �إىل %4 من �خلايا �لب�رشية من �إجمايل 
عدد �خلايا يف �أجنة �لفئر�ن مل تولد �جلهود �ل�شابقة 
لإنتاج خايا ب�رشية يف �أجنة �لفئر�ن �شوى كميات 

�شغرة من �خلايا غر �لنا�شجة �لتي ي�شعب قيا�شها.
ووفقا لتقارير ScienceNews، قام �لباحثون بتعديل 

�خلايا �جلذعية �لب�رشية عن طريق تعديل �لربوتني 
و�إعادة �خلايا �إىل مرحلة �شابقة من تطورها. وقد 

يكون هذ� هو ما �شمح للخايا بالتو�فق مع حميطها 
�جلديد بعد حقنها يف �أجنة �لفئر�ن.وبعد �ل�شماح 

لاأجنة بالتطور ملدة 17 يوما �أخرى، �كت�شف �لعلماء �أن 
�خلايا �لب�رشية �نت�رشت يف معظم �حليو�نات �لنامية. 
مت �لعثور على خايا ب�رشية يف �لأن�شجة �لتي ت�شكل 

�لقلب و�لدماغ وكانت وفرة ب�شكل خا�ص يف �لدم. 
ومل تتطور جميع �لأجنة بالطريقة نف�شها، وكان لدى 

بع�شها خايا ب�رشية يف �أماكن مل يتطور فيها �لآخرون، 
مثل �لعيون. ول تكمن �لفكرة �لأ�شا�شية لهذه �لعملية 

يف �إن�شاء هجني ب�رشي حيو�ين ملجرد �لقيام بذلك. بل �إن 
�لعلماء لديهم �عتقاد �أنه �إذ� و�شل تطور هذه �حليو�نات 

�لهجينة �إىل م�شتوى معني من �لن�شج، فاإنه ميكن �أن 
تلعب �حليو�نات دور� مثر� يف �ختبار �لعاجات �ملنقذة 

للحياة �لتي ميكن ��شتخد�مها يف نهاية �ملطاف على 
�لب�رش. ومن �ملمكن حتى لدى حيو�نات معينة، مثل 

�خلنازير، �أن تنمي يوما ما �أع�شاء ب�رشية، توفر لاأطباء 
م�شدر� جديد� لاأع�شاء �ل�شليمة لا�شتخد�م يف 

عمليات �لزرع.

العلم�ء يطورون فئران� 
هجينة حتمل 4 % من 

اخلالي� الب�سرية

اأخالق اجل�ر ونعم 
عندم� يحرتم اجل�ر ج�ره وحني ي�سعر ببع�ض م�طله 
عنه  �ستحتم  �سك  دومنــ�  اجلــرية  حق  يف  جتــ�وز  من 
ب�لتقدم ب�لعتذار والأ�سف  اأخالقه واأدبه وتربيته 
كم� تبينه هذه  الالفتة املعربة التي يت�أ�سف ويعتذر 
ومم�  جلريانه  والأ�سغ�ل  البن�ء  �س�حب  خالله�  من 
ل�سك فيه اأنهم �سيقبلون اعتذاره وقد يقدمون له 
يد العون وامل�س�عدة اإن ك�ن يف ح�جة لذلك. 

قررت م�شالح ولية عنابة، غلق جميع �ملقابر بالولية �أيام عيد �لفطر �ملبارك 
للوقاية من �نت�شار فرو�ص كورونا، وتفادي �لكتظاظ و�حتكاك �ملو�طنني 

و�نت�شار �لعدوى. وجاء يف بيان لديو�ن ولية عنابة ، �أنه يف �إطار �لإجر�ء�ت 
�إىل حماية �شحة و�شامة و�لتد�بر �لوقائية �لر�مية 

�ملو�طنني من �لإ�شابة بفرو�ص 
كورونا، وتو�شيع �لتد�بر 

�ملتخذة ملنع �نت�شار �لعدوى 
يف �لأو�شاط �لعامة، تقرر منع 
زيارة �ملقابر يومي عيد �لفطر 

�ملبارك ل�شنة 2020، بكامل 
بلديات �لولية.

عنابة متنع زيارة �ملقابر �أيام 
عيد �لفطر �ملبارك

تناقلت بع�ص �شفحات 
�لتو��شل �لجتماعي �شورة 
للقط �لفهد �لتي �لتقطت له 
مبنطقة جنوبنا �لكبر �لهقار 
ب�شحر�ء �جلز�ئر كما تبينه 

�ل�شورة وح�شب �ملتد�ول فان 
�ل�شورة �لتي �شوهد فيها 

هذ� �لفهد لأول مرة منذ نحو 
15 �شنة ر�شدت من قبل 
باحثني لدى وز�رة �لثقافة 
و�ن كانت �ل�شورة حقيقة 

نتمنى فقط حمايته وبالتايل 
تركه يتكاثر عرب حمميته 
ومنطقته حيث يتو�جد. 



وزارة النقل حتذر �س�ئقي �سي�رات الأجرة من 
من�سورات حتري�سية لك�سر احلجر

اأكدت اإن احلوار هو الطريقة املثلى لإيجاد حلول للم�صاكل املطروحة

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

ـــن خــالل  ـــت الـــــــــوزارة، م ـــح ـــص واأو�
ــذي  ــت ال ــوق ـــه يف ال اأن نــ�ــس الــبــيــان، 
ملحاربة  جاهدة  الدولة  فيه  ت�صعى 
من  ــد  واحل التاجي  كــورونــا  فــريو�ــس 
ال�صلبية  ــاره  ــاآث ب والتكفل  تف�صيه 
املجتمع  �ــصــرائــح  بع�س  طــالــت  الــتــي 
مبختلف  النقل  متعاملو  فيهم  مبــن 
ـــذه الأيـــــام عرب  ــهــد ه اأمنــاطــه،نــ�ــص
انت�صار  الجتماعي  التوا�صل  �صبكات 
�صائقي  لتحري�س  ــوات  ــدع ال بع�س 
احلجر  ك�صر  على  ـــرة  الأج �ــصــيــارات 
حماية  الدولة  قررته  الذي   ال�صحي 
ان�صغالت  لطرح  املواطنني  لأرواح 
بها  التكفل  يــتــم  الــتــي  اجــتــمــاعــيــة 
الوليات.و  كل  م�صتوى  على  تدريجيا 
الت�صرفات  بهذه  النقل  وزارة  نددت 
ين�صبون  ــن  م بع�س  ــن  ع ــادرة  ــص ــ� ال
�صيارات  �صائقي  تنظيمات  اإىل  اأنف�صهم 
ــي تــعــودت الــتــ�ــصــرف  ــت الأجــــــرة، ال
اإطــار  يف  اجتماعي  ك�صريك  معهم 

والتنظيمات  القوانني  يحرتم  منظم 
املهنة  بهذه  النهو�س  ق�صد  ال�صارية 
بالالم�صوؤولة  وو�صفتها  وترقيتها، 

قد  ما  م�صوؤولية  اأ�صحابها  و�صيتحمل 
الطريقة  اأن  مــوؤكــدة  عنها،  يرتتب 
للم�صاكل  احلـــلـــول  لإيـــجـــاد  املــثــلــى 

املبا�صر  البناء  احلــوار  هي  املطروحة 
بهذا  املعنيني  ال�صركاء  خمتلف  بني 

القطاع.
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�سف�ء ح�لة  و121  جديدة  اإ�س�بة   176

الأخرية �س�عة   24 خالل  ورقلة  يف  ح�لة  منه�  بكورون�  وفي�ت   6

من دافعي ال�سطر الأول

املقبل ال�سهر  عدل  �سكن�ت  مواقع  �سيخت�رون  مكتتب  األف   35

روؤية الهالل يوم اجلمعة ب�لعني املجردة اأو التل�سكوب م�ستحيلة

فلكي� ..عيد الفطر يوم الأحد الق�دم

ق�لت اأنه� ل تعطي ت�سريح� بفتحه� لكن 
الأمر يرجع اإىل تقدير كل دولة

الع�ملية" تعد  "ال�سحة 
خطة اإر�س�دية لفتح 
املط�رات واملوانئ  

تدمري 4 قن�بل تقليدية 
ال�سنع بتب�سة

بكورون�  اإ�س�بة  األف   84
يف اإفريقي�

 24 الـــ  خــالل  ال�صحة  وزارة  �صجلت 
حالة   176 اجلزائر  يف  املا�صية  �صاعة 
فيما  كورونا  بفريو�س  موؤكدة  اإ�صابة 

6 وفيات جديدة. �صجلت 
ر�صد  للجنة  الر�صمي  الناطق  واأو�صح 
الدكتور  كورونا،  فريو�س  ومتابعة 
الإعالمي  اللقاء  خالل  فورار  جمال 
الو�صعية  لتطور  املخ�ص�س  اليومي 
اأن  كوفيد19-،  لفريو�س  الوبائية 
املوؤكدة  لالإ�صابات  الإجمايل  العدد 
بلغ  فيما  حــالــة،   7.377 اإىل  ارتــفــع 

اأن  اإىل  م�صريا   561 الوفيات  اإجمايل 
وليات  يف  �صجلت  اجلديدة  الوفيات 
البليدة �صطيف وهران ورقلة �صيدي 
وفاة  حالة  منها  كل  تيارت،  بلعبا�س 

واحدة.
ــدد احلـــــالت الــتــي  ــع وبــالــنــ�ــصــبــة ل
لريتفع  حالة   121 لل�صفاء  متاثلت 

.3746 العدد الإجمايل اإىل 
اجلمهورية  رئي�س  اأعطى  ام�س  واول 
للوزير  تعليمات  تبون  املجيد  عبد 
الإجـــراءات  درا�ــصــة  اأجــل  من  الول 

مبنا�صبة  ال�صحي  للحجر  املكملة 
يت�صل  فــيــمــا  ــواء  ــص � الــفــطــر،  عــيــد 
الكمامات  وبتوفري  احلجر  ب�صاعات 
وزيــارة  ــات  ــولي ال بــني  بالتنقل  اأو 

املقابر.
م�صالح  ام�س  قررت  ال�صياق  هذا  ويف 
املقابر  جميع  غلق  عنابة،  ــة  ولي
املبارك  الفطر  عيد  ــام  اأي بالولية 
كورونا،  فريو�س  انت�صار  من  للوقاية 
ــاك  ــك ــت وتـــفـــادي الكـــتـــظـــاظ واح

العدوى. وانت�صار  املواطنني 

عنابة  ولية  لديوان  بيان  يف  وجاء 
والتدابري  الإجـــراءات  اإطــار  يف  اأنــه 
�صحة  حماية  اإىل  الرامية  الوقائية 
ــابــة  ــن الإ�ــص ــني م ــن ــواط و�ــصــالمــة امل
التدابري  وتو�صيع  كورونا،  بفريو�س 
املــتــخــذة ملــنــع انــتــ�ــصــار الــعــدوى يف 
زيــارة  منع  تقرر  العامة،  الأو�ــصــاط 
املبارك  الفطر  عيد  يومي  املقابر 
2020، بكامل بلديات الولية. ل�صنة 

لوؤي ي

واملدينة  والعمران  ال�صكن  وزير  اأمر 
للوكالة  تعليمة  يف  نــا�ــصــري،  كمال 
وتطويره  ال�صكن  لتح�صني  الوطنية 
ــرتوين  ــك الل ــع  ــوق امل بفتح  )عـــدل( 
من  مكتتب  األف   35 من  اأكرث  لفائدة 
مواقع  لختيار  الأول  ال�صطر  دافعي 
للوكالة  ــر  ــوزي ال ومــنــح  �صكناتهم. 
و�صروع  املواقع  لفتح  واحد  �صهر  مهلة 

ال�صكنات. مواقع  اختيار  يف  املكتتبني 
ـــر خــــالل اجــتــمــاع  ـــوزي واأو�ــــصــــح ال

املرئي  التحا�صر  بتقنية  تقييمي 
ومدراء  الــوزارة  اإطــارات  مع  بعد  عن 
ومــدراء  اجلهويني  والتعمري  ال�صكن 
القطاع  اأن  ــدل  ع لوكالة  اجلهويني 
وفتح  املــنــاقــ�ــصــات  ــاء  ــه اإن ــن  م متــكــن 
من  باأزيد  الأ�صغال  واإطالق  الور�صات 
امل�صتوى  على  �صكنية  وحدة  األف   35
على  وحـــدة  األـــف   25 منها  الــوطــنــي 

اجلزائر. ولية  تخ�س 
 14.675 وجود  عن  الوزير  ك�صف  كما 

للت�صليم  جــاهــزة  �صكنية  وحــــدة 
ال�صحي  احلــظــر  رفـــع  بــعــد  �ــصــتــوزع 
�صكنية  وحــدة   5.300 منها  مبا�صرة، 
من  بــاملــائــة(،   30( العا�صمة  تخ�س 
األف   18 لتوزيع  امل�صطر  الهدف  �صمن 
الأول  الثالثي  خالل  �صكنية  وحــدة 
منح  عمليات  وبخ�صو�س   .2020 من 
نا�صري  ــال  ق التخ�صي�س،  �ــصــهــادات 
غري  الت�صرفات  ب�صبب  توقفت  اأنها 
الذين  املكتتبني  لبع�س  املــ�ــصــوؤولــة 

ال�صحي  احلظر  �صروط  يحرتموا  مل 
اإىل  وتوجهوا  الجتماعي  والتباعد 

للوليات. مقرات وكالة عدل 
اإطــالق  ــادة  اإع �صيتم  الوزير  وح�صب 
مكتتب  األـــف   100 لــفــائــدة  العملية 
طــرف  ــن  م اللــتــزام  مت  اإذا  متبقي 
ــة  ــاي ــوق املـــواطـــنـــني بـــــاإجـــــراءات ال

الجتماعي. والتباعد 

لوؤي ي

الفلك  لعلم  ال�صعرى  جمعية  توقعت 
يوم  الفطر  عيد  اأيــام  اأول  م�صادفة 
الــفــرتة  اإن  مبينة  مـــاي   24 الأحــــد 
الــهــالل  ولدة  ــني  ب جـــدا  الــقــ�ــصــرية 
ظهوره  وحلظة  �صوال  ل�صهر  القمري 
اجلمعة  ــوم  ي م�صاء  ــردة  ــج امل بالعني 
مراقبته  امل�صتحيل  من  جتعل  ماي   22
بيان  ويـــوؤكـــد  ــا.  ــه ــدون ب اأو  بـــــاأدوات 
املخّولة  الوحيدة  اجلهة  اأن  اجلمعية 
اللجنة  هو  رم�صان  �صهر  نهاية  باإعالن 
التابعة  الأهـــلـــة،  لــر�ــصــد  الــوطــنــيــة 

الدينية. ال�صوؤون  لوزارة 
اأن  الــدويل  الفلك  مركز  توقع  بــدوره 
اجلاري  ماي   24 املوافق  الأحــد  يكون 
معظم  يف  الفطر  عيد  اأيـــام  اأول  هــو 
�صهر  ـــداأ  ب الــتــي  الإ�ــصــالمــيــة  الــــدول 
اأفــريــل   24 يف  فيها  املــبــارك  رم�صان 
التي  الــدول  تتحرى  حني  يف  املا�صي 
هالل  اأبريل   25 الف�صيل  ال�صهر  بداأت 
عودة  وقال  القادم.  ال�صبت  يوم  العيد 

بيان  يف  �صوكت  حممد  املــركــز  مــديــر 
اجلمعة  يوم  الهالل  روؤية  اإن  ام�س  له 
العامل  دول  جميع  يف  م�صتحيلة  القادم 
قبل  القمر  غــروب  ب�صبب  الإ�صالمي 
القـــرتان  حـــدوث  وب�صبب  ال�صم�س 
ال�صم�س  ــروب  غ بعد  الــهــالل(  )تولد 
يوم  يوافق  التي  الدول  �صتكمل  وعليه 
ال�صهر  عدة  رم�صان   29 فيها  اجلمعة 
العيد  يــوم  ويكون  يوما   30 الف�صيل 

24 ماي. فيها يوم الأحد 
يف  الــعــيــد  ــون  ــك ي اأن  يــتــوقــع  وعــلــيــه 
مايو   24 الأحد  يوم  الدول  هذه  معظم 
اجلاري اأي�صا يف حني اأنه قد يكون يوم 
نظرا  وبــرونــاي  باك�صتان  يف  الإثنني 
من  ال�صبت  الهالل  روؤية  اإمكانية  لعدم 

املجردة. بالعني  املناطق  هذه 
اأجراها  درا�صة  اأظهرت  ال�صياق،  ويف 
اإمكانية  حول  العرب"  "طق�س  موقع 
مغيب  بعد  �ــصــوال  �صهر  ــالل  ه ـــة  روؤي
روؤية  اأن  املقبل،  اجلمعة  يوم  �صم�س 

بالعني  م�صتحيلة  الــهــالل 
يف  الت�صلكوب  اأو  ــردة  ــج امل
حيث  العربية،  الدول  كافة 
الفلكية  احل�صابات  ت�صري 
اأن ولدة الهالل �صتكون  اإىل 
 8:39 ــة  ــاع ــص ــ� ال ــــام  مت يف 
بتوقيت  ــة  ــع ــم اجل ــاء  ــص مــ�
مغيب  بعد  اأي  ال�صعودية، 

ال�صم�س.
ـــع اأنـــــه يف  ـــوق ــــح امل واأو�ــــص
�صبيل  ــى  ــل ع ــة  ــودي ــع ــص ــ� ال

القمر  ــروب  غ موعد  �صيكون  املــثــال، 
فيما  م�صاء،   6:22 ال�صاعة  اجلمعة، 
ال�صاعة  ال�صم�س  غروب  موعد  �صيكون 
6:34، وبالتايل تكون روؤية هالل �صهر 
�صيكون  وعليه  حينها،  م�صتحيلة  �صوال 
اأيام عيد الفطر يف  اأول  يوم الأحد هو 

ال�صعودية.
واأعلنت عدة دول عربية عن اأول اأيام 
الفلكية،  للح�صابات  وفقا  الفطر  عيد 

�صهر  اإن  الفلك  ففي تون�س، قال علماء 
يوما،   30 �صيكون   2020 لعام  رم�صان 
عيد  اأيام  اأول  هو  الأحد  يكون  وبذلك 

الفطر.
الــتــقــومي  دار  ــت  ــن ــل اأع جــانــبــهــا،  مــن 
�صيكون  املقبل  ال�صبت  يوم  اأن  القطري 
التوقعات  الفطر، ح�صب  اأيام عيد  اأول 

الفلكية.
لوؤي ي

واللوائح  للطوارئ  ال�صتعداد  برنامج  مدير  قالت 
�صمهوري  داليا  الدكتورة  العاملية  ال�صحة  مبنظمة 
تريد  الــتــي  ــلــدول  ل دلــيــال  و�ــصــعــت  املنظمة  اإن   ،
كورونا  فريو�س  ملواجهة  اإجراءاتها  من  التخفيف 
الدليل  يف  مــاجــاء  اأهـــم  اأن  اإىل  لفــتــة  امل�صتجد، 
الأعداد  تكون  حيث  البلد،  يف  الوباء  و�صع  تقييم 
اإىل  النخفا�س،  يف  بــداأت  قد  لالإ�صابات  اليومية 
واأ�صافت  يوميا.  جتري  التي  التحاليل  زيادة  جانب 
ال�صحة  منظمة  بثته  مبا�صر  لقاء  خالل  �صمهوري- 
دليل  اأن  الثالثاء،  ام�س  الأو�صط  بال�صرق  العاملية 
قوي  �صحي  نظام  وجــود  اأي�صا،  يت�صمن  املنظمة 
املخالطني.  وتتبع  الفريو�س،  ا�صتيعاب  على  قادر 
حاليا  تعد  العاملية  ال�صحة  منظمة  اأن  اإىل  واأ�صارت 
واملعابر،  واملــوانــئ  املــطــارات  لفتح  اإر�ــصــاديــا  دليال 
باملطارات،  خا�س  جزء  علي  الدليل  ي�صتمل  حيث 
ب�صركات  خا�س  وجزء  بامل�صافرين،  خا�س  وجزء 
اإىل  �صهموري  ولفتت  البحرية.  واملالحة  الطريان 
اأي دولة فتح الطريان، فالبد  اإذا قرر  اأنه يف حالة 
املبكر  الك�صف  واإمكانية  لديها،  املخاطر  تقييم  من 
وجود  حالة  يف  الت�صرف  واإمكانية  الفريو�س،  عن 
ومدي  طائرة،  منت  علي  بالفريو�س  م�صابة  حالت 
احلــالت،  هذه  مع  للتعامل  لديها  املطار  ا�صتعداد 
يف  تــوؤخــذ  واأن  ــد  لب الأمــــور  ــذه  ه اأن  اإىل  لفــتــة 
وقالت  كلي.  اأو  جزئي  الفتح  كان  �صواء  العتبار 
ت�صريحا  تعطي  ل  العاملية  ال�صحة  منظمة  اإن 
كل  اإيل  يرجع  ــر  الأم هــذا  ولكن  املــطــارات،  بفتح 
لفتح  خطة  ت�صع  واملنظمة  روؤيتها،  بح�صب  دولة 
جلميع  دليال  لتكون  واملــعــابــر  ــئ  ــوان وامل ــارات  ــط امل
ــرار، مــوؤكــدة اأنــه  ــق ــذا ال الـــدول يف حــالــة اتــخــاذ ه
ويريدون  اخلارج  يف  العالقني  للم�صافرين  بالن�صبة 
علي  ويتوقف  حاليا،  �صاري  الأمر  هذا  فاإن  العودة، 
باخلارج،  مواطنيها  ا�صتقدام  علي  الدولة  قــدرة 
وحذرت  بالدولة.  الوبائي  للتطور  روؤيتها  ومدي 
�صيكون  للبالد  اجلزئي  الفتح  حالة  يف  اأنه  �صمهوري 
فالبد  اليومية،  الإ�ــصــابــات  عــدد  يف  ــادة  زي هناك 
يف  الزيادة  هذه  الفتح  قررت  التي  البلد  تاأخذ  واأن 
هذه  ل�صتيعاب  اإمكانيتها  مدي  وتدر�س  العتبار، 

الزيادة يف الأعداد.
لوؤي ي

ال�صعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة  دمــرت  و  ك�صفت 
بحث  عملية  خالل  ال�صنع  تقليدية  قنابل  اأربــع 
و  تب�صة.  ــة  ولي العاتر،  بئر  ببلدية  مت�صيط  و 
الثالثاء،   ام�س  الوطني،   الدفاع  وزارة  بيان  اأفــاد 
بكل  اأوقفت  ال�صعبي،  الوطني  للجي�س  مفارز  اأن 
ــزام،  ق ــني  وع خمــتــار  بــاجــي  ــرج  ب و  مترنا�صت  مــن 
مركبات   09 و  �صاحنات   03 و�صبطت  �صخ�صا   11
طن  و28.59  الوقود  من  لرت  و6920  الدفع  رباعية 
التنقيب  معدات  اإىل  بالإ�صافة  الغذائية  املواد  من 
احلدود  حر�س  �صبط  اأخرى،  جهة  من  الذهب.  عن 
و17  بالنعامة  املعالج  الكيف  من  كيلوغراما   83
ال�صواحل  حّرا�س  حجز  فيما  بتلم�صان،  كيلوغرام 
اأحبطوا  و  بوهران،  املادة  نف�س  من  كيلوغرام   92
�صمال  اأ�صخا�س   10 لـ  �صرعية  غري  هجرة  حماولة 
مهاجرا   17 توقيف  مت  كما  بوهران.  فالكون  راأ�س 
تلم�صان  من  بكل  خمتلفة  جن�صيات  من  �صرعي  غري 

مترنا�صت. و 
ق/و

اإ�صابات  عدد  اأن  العاملية،  ال�صحة  منظمة  ك�صفت 
األفا. الـ84  اإفريقيا جتاوز  فريو�س كورونا يف 

واأ�صافت املنظمة، اأن عدد �صحايا الفريو�س التاجي 
األف حالة.  2.7 بالقارة ال�صمراء، قد جتاوز 

اإفريقيا،  يف  الإ�صابات  من  عدد  اأكرب  ت�صجيل  ومت 
وم�صر  حالة،  بـ15515  اأفريقيا  جنوب  بجمهورية 
وكذا  احلــالــة.  بـ7019  واجلــزائــر  بـ11719حالة، 
5959حالة،  ونــيــجــرييــا  بـ6798حالة،  ــرب  ــغ امل
تاأتي  الوفيات،  لعدد  حالة.وبالن�صبة   5735 وغانا 
تتقدمها  وفــاة،  بـ548  الثانية  املرتبة  يف  اجلزائر 

بـ612 وفاة. م�صر 
ق/و

نددت وزارة النقل والأ�صغال العمومية يف بيان لها اأم�س ببع�س املن�صورات الالم�صوؤولة التي يتم تداولها عرب مواقع 
التوا�صل الجتماعي والتي حتر�س �صائقي �صيارات الأجرة على ك�صر احلجر ال�صحي بغر�س طرح ان�صغالتهم.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

