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02احلدث

 19 م�ي 1956 "حمطة مف�سلية" يف م�س�ر الثورة التحريرية

حممد علي 
-----------------

له  بيان  يف  احلزب,  واأ�ضاف 
الطالب  يوم  ذكرى  مبنا�ضبة 
من  م��اي   19 ل  امل�����ض��ادف 
الذكرى  ه��ذه   اأن  �ضنة,  كل 
الدالالت  من  الكثري  "حتمل 
اجلامعات  طالب  فيها  يخلد 
والثانويات ذاكرة الن�ضاالت 
التي خا�ضتها احلركة الوطنية 
ال��ط��الب��ي��ة ���ض��د االح��ت��الل 
طلبة  تخلى  حني  الفرن�ضي, 

عن  والثانويات  اجلامعات 
وعن  الدرا�ضية  مقاعدهم 
الثورة  ن��داء  ولبوا  اأقالمهم 
خميبني  ب�ضفوفها  والتحقوا 
ك�ضب  يف  امل�ضتعمر  اآم��ال 
تلعب  اأن  اجلزائرية  النخبة 
دور الداعي لالندماج معهم".
احلزب  اأكد  اأخ��رى,  جهة  من 
اجلزائر  بناء  م�رشوع  يف  اأنه 
معارك  "تنتظرنا  اجل��دي��دة 
�ضعبة  وحت��دي��ات  ك��ث��رية 
من  فيها,  ننت�رش  اأن  يجب 

نظامنا  اإ�ضالح  معركة  بينها 
املال  من  وحمايته  ال�ضيا�ضي 
تعميق  وم��ع��رك��ة  الفا�ضد 
احلريات  وترقية  الدميقراطية 
واملواطنة  االن�ضان  وحقوق 
واحل�س املدين ومعركة تنويع 
لكي  ال��وط��ن��ي  االق��ت�����ض��اد 
املفرطة  التبعية  من  يتحرر 
للمحروقات ومعركة احلفاظ 
الوطني  اال�ضتقالل  على 
وعلى �ضيادة القرار اجلزائري 
يف عامل م�ضطرب ومتقلب".

املعارك  هذه  اأن  اىل  وخل�س 
كافة  على  االعتماد  "تتطلب 
راأ�ضها  وعلى  اجلزائر  قدرات 

ونخبتها  جامعاتها  ط��الب 
توظيفا  تنتظر  مازالت  التي 

اأف�ضل".

حركة البن�ء الوطني توؤكد:

اأكدت حركة البن�ء الوطني, اأن يوم 19 م�ي  1956 �سكل "حمطة مف�سلية" يف م�س�ر الثورة التحريرية املجيدة وكف�ح ال�سعب 
اجلزائري �سد ال�ستعم�ر الفرن�سي من اأجل احلرية وا�ستع�دة ال�سي�دة الوطنية.

ق�لت اأن اجلزائر, ال�سنغ�ل, املغرب وتون�س غري معنية ح�لي�, بربن�مج الرحالت التج�رية

غرام�ت ت�سل 10 
ماليني للتج�ر املخ�لفني 

للمن�وبة يومي العيد
اأكد املن�ّضق العام لحتاد التّجار واحلرفيني 

اجلزائريني، �ضيد علي بوكرو�س اأم�س يف 
ت�ضريحات �ضحفية اأن املحالت التجارية املرخ�س 

لها حاليا �ضت�ضمن املناوبة خالل يومي العيد.
موؤكدا اإن املناوبة خالل يومي العيد �ضتكون 

م�ضمونة ب�ضفة اإلزامية على التّجار ملدة 6 �ضاعات، 
اأي من ال�ضاعة ال�ضابعة �ضباحا اإىل ال�ضاعة 

الواحدة زوال.
واأ�ضاف باأن حمالت املواد الغذائية واملخابز وكل 

حمالت بيع املواد الأ�ضا�ضية �ضت�ضمن املناوبة، 
ل�ضيما موّزعو مادة احلليب.و�ضّرح املتحدث باأن 

اأ�ضواق اخل�ضر والفواكه واأ�ضواق بيع املواد الغذائية 
باجلملة �ضت�ضمن املناوبة خالل يومي العيد، حيث 

�ضي�ضمن �ضوق الكاليتو�س للخ�ضر والفواكه و�ضوق 
ال�ضمار للمواد الغذائية املناوبة يف العا�ضمة، فيما 

مت حتديد الأ�ضواق املناوبة يف الوليات الأخرى.
واأّكد بوكرو�س باأن مديرية التجارة قامت 

بتخ�ضي�س الأ�ضواق واملحالت التي ت�ضمن املناوبة 
خالل يومي العيد، وذلك لتوفري م�ضتلزمات 

املواطنني خا�ضة يف الظرف ال�ضحي الذي تعرفه 
البالد.كما اأكد املتحدث باأن اأن�ضطة املحالت 
املعنية بالفتح خالل يومي العيد هي نف�ضها 

امل�ضموح واملرخ�س لها بالفتح حاليا، على غرار 
املواد الغذائية، املخابز، اخل�ضر والفواكه، احلليب 

وم�ضتقاته وامللبنات اخلا�ضة والعمومية.موؤكدا 
باأن التّجار املعّينني بالعمل خالل يومي العيد 

ملزمني بالفتح، واأّي خمالفة �ضتعّر�س �ضاحبها 
اإىل عقوبة تتمثل يف غلق املحل 30 يوما وغرامة 

مالية بني 5 و 10 ماليني �ضنتيم.وقال املتحدث 
اإنه مت و�ضع خمطط للمناوبة ل�ضمان توفر املواد 

ال�ضتهالكية للمواطنني بن�ضبة 50 باملائة.لكنه يف 
املقابل طالب املواطنني باأن يكونوا عقالنيني هذه 

الأيام يف �ضراء امل�ضتلزمات،خا�ضة اأن الوفرة يف 
ال�ضلع واملنتجات تغطي كل احتياجاتهم. وانتقد 

بكو�س ب�ضدة املواطنني الذين ي�ضرتون احلاجيات 
املنزلية بلهفة هذه الأيام، خا�ضة ونحن يف حالة 

وباء، ثم يقومون بتكدي�ضها.مذكرا باأن هذه 
الظاهرة م�ّضت حتى بع�س التجار الذين يقومون 

بتكدي�س ال�ضلع واملواد واإعادة بيعها بغري ثمنها 
الأ�ضلي ليحققوا الربح امل�ضاعف.اأما عن الأ�ضعار، 
فقال بوكرو�س باأنه متت درا�ضتها وهي يف متناول 

املواطنني اإىل حد كبري، ولن تكون هناك ندرة 
يف املنتوج اإل اإذا خلقها اأ�ضحاب البطون الكبرية 

من التجار اجل�ضعني.م�ضريا يف هذا الإطار اإىل 
اأن بع�س التجار و�ضلوا اإىل رمي منتوجاتهم 

بالأطنان يف اأ�ضواق اجلملة وعدم بيعها ب�ضعر 
منخف�س.وبخ�ضو�س املحالت امل�ضموح لها بالفتح 

خالل يومي العيد بعد اإ�ضافة حمالت الأن�ضجة 
والأقم�ضة، قال باأن هذه الأخرية �ضتفتح بعد 

نهاية عطلة عيد الفطر مبا�ضرة.
لوؤي ي

اجلوية الفرن�سية تربط عودة رحالته� للجزائر 
بقرار احلكومة اجلزائرية

الفرن�ضية,  اجلوية  اخلطوط  ربطت 
للجزائر,  التجارية  رحالتها  عودة 
بقرار ال�ضلطات العمومية يف البلد 
فيها.  اجلوية  املالحة  ن�ضاط  بعودة 
واأو�ضحت اجلوية الفرن�ضية يف بيان 
لها اأن اأربع دول اإفريقية غري معنية 
التجارية  الرحالت  بربنامج  حاليا, 
“اجلزائر,  وه���ي:  ج���وان,  ل�ضهر 

وتون�س”.  امل��غ��رب  ال�����ض��ن��غ��ال, 
يف  الفرن�ضية”,  “اجلوية  ون�رشت 
التجارية  الرحالت  رزنامة  بيانها 
 ,2020 جوان   30 تاريخ  غاية  اإىل 
�ضملت غالبية الوجهات عرب العامل.

واأ�ضار البيان اإىل اأن اجلدول قد يطراأ 
اإذا مت فتح  ما  عليه حتديث يف حالة 
وهي  البلدان  لبع�س  اجلوي  املجال 

وال�ضنغال. تون�س  املغرب,  اجلزائر, 
اأعلنت  قد  الفرن�ضية  اجلوية  وكانت 
رحالتها  عودة  عن  �ضابق  وقت  يف 
اجلوية التجارية مع اجلزائر, كخطوة 
اإثر  اجلوي  الن�ضاط  عودة  اأجل  من 
فريو�س  تف�ضي  ب�ضبب  تعليقه 

“كورونا”.
ق/و

ح�لت ال�سف�ء تتخطى 
اأعداد امل�س�بني لأول 
مرة منذ بداية الوب�ء

اأعلنت وزارة ال�ضحة وال�ضكان واإ�ضالح 
امل�ضت�ضفيات يف بيان لها اأم�س عن ت�ضجيل 165 
حالة اإ�ضابة جديدة موؤكدة بفريو�س كورونا 

امل�ضتجد، لريتفع بذلك عدد الإ�ضابات على 
امل�ضتوى الوطني اىل   7542حالة موؤكدة، يف حني 
مت ت�ضجيل 7 حالت وفاة جديدة، لريتفع عدد 

حالت الوفاة اإىل 568 وفاة.
واأفاد نف�س البيان اأن جلنة متابعة ور�ضد وباء 
كورونا امل�ضتجد "كوفيد19" ك�ضفت يف حتديثها 

اليومي  للح�ضيلة امل�ضجلة عن ت�ضجيل �ضفاء  222 
م�ضاب بالفريو�س، لرتتفع بذلك حالت ال�ضفاء 
منذ بداية اجلائحة يف اجلزائر اىل  3968 حالة.
وتعترب هذه املرة الأوىل منذ بداية اجلائحة يف 

اجلزائر �ضهر فيفري املا�ضي تاريخ ت�ضجيل اأول 
حالة موؤكدة بفريو�س "كورونا" امل�ضتجد التي 
يتجاوز فيها عدد حالت ال�ضفاء عدد حالت 

ال�ضابات وهو موؤ�ضر ايجابي على حتكم اجلزائر 
يف الوباء ن�ضبيا خا�ضة مع انخفا�س عدد الوفيات 

ب�ضكل كبري مقارنة ببلدان متتلك اأنظمة 
�ضحية كانت تو�ضف باملتقدمة.من جهتها 

قدمت الوليات املتحدة الأمريكية م�ضاهمة 
مالية قدرها مليوين دولر مل�ضاعدة اجلزائر يف 

مواجهة فريو�س "كورونا"، ح�ضب ما �ضرحت 
به �ضفارة الوليات املتحدة الأمريكية باجلزائر 

اأم�س الأربعاء .                                                         لوؤي ي

لتكون اأقرب اإىل زب�ئنه� خالل هذه الفرتة من احلجر ال�سحي

بريد اجلزائر يوفر مك�تب بريد 
متنقلة يف من�طق الظل

اجلزائر  بريد  موؤ�ض�ضة  اأعلنت 
متنقلة  بريد  مكاتب  اإن�ضاء  عن 
زبائنها  اإىل  اأق���رب  لتكون 
خ��الل ه��ذه ال��ف��رة م��ن احلجر 
خطر  فر�ضها  التي  ال�ضحي 
ببالدنا  انت�ضار فريو�س كورونا 
مدير  ق��ال  و  كله.  بالعامل  و 
و  النقدية  بق�ضم  الدرا�ضات 
املالية  ال��ربي��دي��ة  امل��ع��ام��الت 
خالل  �ضبل,  نبيل  باملوؤ�ض�ضة, 
االأوىل  بالقناة  �ضيفا  نزوله 
تخ�ضي�س  اجلزائرية,  لالإذاعة 
مبناطق  متنقلة  مكاتب  ع��دة 
من  �ضاكنيها  لتمكني  الظل 
اإىل ما توفره لهم من  الو�ضول 

العمليات  جميع  من  و  خدمات 
اأن  اأو�ضح  و  الربيدية.  و  املالية 
باملعدات  متنقلة  بريد  مكاتب 
عدة واليات,  �ضتغطي  الالزمة 
حيث  الكبرية  املدن  يف  خا�ضة 
تكون احل�ضود يف مكاتب الربيد 
و  االكتظاظ   من  للحد  عالية 
للمواطنني  ال�ضماح  و  التزاحم  
اأن  اأعلن  كما  اأموالهم.  ب�ضحب 
يتم  “الذهبية”  بطاقة  جتديد 
اأن  اإىل  م�ضرياً   , تلقائي  ب�ضكل 
تلك املتوفرة ل�ضهر جوان متاحة 
ا�ضتالمها  ميكن  اأنه  و   , بالفعل 

االآن.
ق/و

نق�س ف�دح يف و�س�ئل العمل والوق�ية من كوفيد 
اخل��سة والعي�دات  امل�ست�سفي�ت  يف   19

و�ضفت النائب خمري بلدية تعامل 
اخلا�س  القطاع  مع  ال�ضحة  وزارة 
ب��ال��ذات ب��ال��ب��ريوق��راط��ي, واأم���ام 
االأطباء  فيها  ميار�س  التي  الظروف 
وجه  يف  وهم  مهمتهم  اأعوانهم  و 
املدفع كما يقال حّملت خمري بلدية 
بقطاعات  املحليني  املديرين  كل 

ال�ضحة  امل�ضوؤولية
طبيني  و���ض��ب��ه  االأط���ب���اء  ي��واج��ه 
امل�ضت�ضفيات  م��ن  ال��ك��ث��ري  يف 
امل�ضت�ضفيات  كذلك  و  العمومية 
فادحا  نق�ضا  اخلا�ضة  العيادات  و 
االألب�ضة  من  العمل  و�ضائل  يف  
وامل��ع��دات  والكمامات  ال��واق��ي��ة 

االأق�ضام  فقط  وحدها  املرافقة,  
من   19 كوفيد  ملكافحة  املجهزة 
املكافحة,حيث  معدات  لها  تتوفر 
ي��ت��ع��ر���س  االأط���ب���اء واأع��وان��ه��م 
بالوباء  االإ�ضابة  خطر  اإىل  يوميا 
االأمرا�س  اخت�ضا�ضات  ال�ضيما 
الباطنية  واالأم��را���س  ال�ضدرية 
واأطباء  واحلنجرة  االأنف  واأمرا�س 
االن�ضغال  هو  و   , االأ�ضنان  جراحة 
ناب  خمري,  بلدية  رفعته  ال��ذي 
مع  و  الوطني,  ال�ضعبي  باملجل�س 
يف  الوقاية  و�ضائل  توفر  انعدام 
العمل  وممار�ضة  القتنائها  ال�ضوق 
حتمل  من  فان  منا�ضبة  ظروف  يف 

ومار�س  الوطنية  م�ضوؤوليته  منهم 
عمله يف الظروف احلالية يكون قد 
واأ�رشته  وم�ضاعديه  نف�ضه  عر�س 
ومر�ضاهم للخطر, مما ي�ضاعف من 
 , املمار�ضني  ه��وؤالء  على  ال�ضغط 
الوزير  ر�ضالتها  يف  التم�ضت  حيث 
م�ضتوى  ع��ل��ى  ال��ت��دخ��ل  االأول 
للعناية  الوالئية  ال�ضحة  مديريات 
كل  وتوفري  باملو�ضوع  والتكفل 
العموميون  املمار�ضون  يحتاجه  ما 
والكيفية  بالطريقة  اخلوا�س  وكذا 
املنا�ضبة و متكينهم بالو�ضائل الطبية 

من اأجل التغلب على هذا الوباء .
علجية عي�س

خالل 24 �س�عة

احلم�ية املدنية تقوم ب307 عملي�ت حت�سي�سية و526 عملية تعقيم 
املدنية  احلماية  وح��دات  قامت 
ب�  االأخ���رية  �ضاعة   24 خ��الل 
لوقاية  حت�ضي�ضية  عملية   307
فريو�س  وب��اء  م��ن  امل��واط��ن��ني 
 526 ب�  قامت  كما  ك��ورون��ا, 
عدة  م�ضت  عامة  تعقيم  عملية 
عمومية  وهياكل  من�ضاآت 
ال�ضكنية  واملجمعات  وخا�ضة 
امل�ضتوى  على  وال�����ض��وارع 
ام�س  به  اأفاد  ح�ضبما   , الوطني 
العامة  للمديرية  بيان  االأربعاء 

للحماية املدنية.
فيما  اأن���ه  ال��ب��ي��ان,  يف  وج���اء 
املتعلقة  الن�ضاطات  يخ�س 
فريو�س  انت�ضار  من  بالوقاية 
قامت  كوفيد19-  ك��ورون��ا 
خالل  املدنية  احلماية  وح��دات 
كافة  عرب  االأخ��رية  �ضاعة   24

الراب الوطني ب�" 307 عملية 
املواطنني  لفائدة  حت�ضي�ضية 
 )144( بلدية  والي��ة   21 عرب 
�رشورة  على  وتذكرهم  حتثهم 
ال�ضحي  احلجر  قواعد  اح��رام 
االجتماعي"  التباعد  وك��ذا 
 526" ب�  القيام  اإىل  باالإ�ضافة 
 23 عرب  عامة  تعقيم  عملية 
م�ضت  بلدية(,   206( والي��ة 
عمومية  وهياكل  من�ضاآت  عدة 

ال�ضكنية  املجمعات  وخا�ضة 
خ�ض�ضت  حيث  وال�ضوارع" 
عون   1656 العمليتني  لهتني 
الرتب,  مبختلف  مدنية  حماية 
 271 و  اإ�ضعاف  �ضيارة   169
�ضع  و  اإىل  باالإ�ضافة  �ضاحنة 
اأجهزة اأمنية لتغطية 05 اأماكن 
لالإقامة موجهة للحجر ال�ضحي 
والية  اجلزائر,  واليات   03 عرب 
مترنا�ضت.كما  ووالي��ة  خن�ضلة 

امل�ضالح--ح�ضب  نف�س  قامت 
نف�س  خ��الل   -- ذات��ه  امل�ضدر 
اأجل  120 تدخال من  ب�  الفرة  
التكفل ب�ضحايا حوادث املرور  
التي "خلفت  وفاة 06 اأ�ضخا�س 
بجروح"  اآخرين   157 اإ�ضابة  و 
ح�ضيلة  اأث��ق��ل  اىل   م�ضرية 
�ضجلت بوالية اجلزائر بوفاة 02 
اآخرين   02 اإ�ضابة  و  �ضخ�ضني 
على اإثر 04 حوادث مرور.كما 

املدنية  احلماية  م�ضالح  تدخلت 
للربة  انزالق  اإثر  على  بوهران 
�ضكن   20 حوايل  انهيار  خلف 
دون  اجلري  بئر  ببلدية  فو�ضوي 
ت�ضجيل خ�ضائر , باالإ�ضافة اىل 
�ضناعيني  حريقني   02 اإخماد 
بوهران وبومردا�س, ت�ضببت يف 
اإ�ضابة  �ضخ�س بجروح بوالية 

وهران .
ق/و

اأ�سع�ر النفط ت�ستقر
ا�ضتقرت اأ�ضعار النفط, اأم�س  االأربعاء, رغم موؤ�رشات على حت�ضن الطلب و انخفا�س يف خمزونات اخلام االأمريكية, حيث حدت املخاوف 
حيال التداعيات االقت�ضادية جلائحة كورونا من ارتفاع االأ�ضعار.وبحلول ال�ضاعة 07:26 بتوقيت اجلزائر, ارتفعت العقود االآجلة خلام “برنت” 
بواقع 10 �ضنتات اإىل 34.75 دوالرا للربميل.و جاء ارتفاع عقود “برنت” خالفا للخام االأمريكي اخلفيف, الذي نزلت عقوده بواقع �ضنتني 
اإىل 31.94 دوالرا للربميل, بعدما اأغلقت مرتفعة %1 يف اجلل�ضة ال�ضابقة.و تراجعت خمزونات اخلام االأمريكية مبقدار 4.8 مليون برميل اإىل 

521.3 مليون برميل يف االأ�ضبوع املنتهي يف 15 ماي اجلاري, وفقا لبيانات من معهد البرول االأمريكي 
ق/و



لوؤي ي
-------------------

قناة  على  �ضيفا  نزوله  لدى  بكاي  قال  و 
من  العديد  اتخاذ  "مت  انه  الوطنية  االإذاعة 
االإجراءات من طرف وزارة التجارة بهدف 
يتعلق  حيث  ال���واردات  ف��ات��ورة  خف�س 
بالر�ضم  تطبيقه  �ضيتم  الذي  االأول  االإجراء 
يراوح  الذي  املوؤقت  الوقائي  االإ�ضايف 

200 باملئة". 30 و  معدله بني 
ي�ضملها  التي  املواد  قائمة  بخ�ضو�س  و 
اأ�ضار  تطبيقه,  معدالت  و  الر�ضم  ه��ذا 
الوزير اإىل وجود ن�س مت اإعداده من طرف 
بالقول  م�ضيفا  التجارة,  وزارة  م�ضالح 
النهائية  ال�ضيغة  و�ضع  ب�ضدد  "نحن 
هذه  التجاري  الدفاع  باأداة  املتعلق  للن�س 

و �ضيكون هذا يف الوقت القريب".
معدل  حتديد  بهدف  "و  امل�ضوؤول  وي�ضيف 
باإر�ضاء  ال��وزارة  قامت  الر�ضم  هذا  تنفيذ 
بني  الت�ضاور  هيكلة  يف  يتمثل  تقليد 
للبيانات  وفقا  �ضيتم حتديده  الفروع, حيث 
اأن  واأو�ضح  الفروع".  هذه  تقدمها  التي 
االإنتاج  بحماية  لنا  "�ضت�ضمح  العملية  هذه 
حتقيق  و  ال��واردات  ا�ضتبدال  و  الوطني 
تعديل  مت  للتذكري,  التجاري".  التوازن 
للر�ضم  اخلا�ضعة  امل�ضتوردة  ال�ضلع  قائمة 
قرار  مبوجب  املوؤقت  الوقائي  االإ���ض��ايف 
2019 والذي  وزاري مت ن�رشه �ضهر افريل 
الر�ضم.  هذا  من  املنتوجات  مئات  ي�ضتثني 
 992 تعديلها  مت  التي  القائمة  ت�ضم  و 

تراوح  مبعدالت  للر�ضم  خا�ضع  منتوج 
120 باملئة, يف حني كانت ت�ضم  30 و  بني 
خا�ضعا  منتوجا   1.095 ال�ضابقة  القائمة 

200 باملئة. ملعدالت تراوح بني 30 و 
على  ب��ك��اي  راه��ن  اأخ���رى,  جهة  م��ن  و 
اإ�ضفاء  بهدف  اال�ضترياد  ن�ضاط  تنظيم 
بالقول  م�ضيفا  للم�ضتورد,  احرايف  طابع 
ا�ضترياد  و  االإ�ضافية  واردات��ن��ا  "خف�س 
الوطنية  حاجياتنا  ح�ضب  املنتوجات 
�ضنقوم  اإج���راء  ث��اين  يعترب  )احلقيقية( 
الوزير  اأعطى  ال�ضدد,  بتطبيقه".و يف هذا 
مادة مدعمة  تعترب  التي  الدقيق  مادة  مثال 
"ح�ضب  انه  اإىل  م�ضريا  الدول,  طرف  من 
التجارة  وزارة  م�ضالح  به  قامت  حتقيق 
17.000 خمبزة م�ضجلة يف ال�ضجل  يوجد 
 7.000 امليدان  التجاري يف حني يوجد يف 
ت�ضتعمل  التي  و  تن�ضط  التي  فقط  خمبزة 
امل�ضتورد  اللني  القمح  من  طن  مليون   2,8
 5 من  ازيد  فيه  ن�ضتورد  الذي  الوقت  يف 

مليون طن من هذه املادة �ضنويا".
حاليا  يجري  انه  املنتدب  الوزير  اأكد  كما 
بتنظيم  يقوم  جديد  ���رشوط  دفر  اإع��داد 
بهذا  بكاي  قال  و  اال�ضترياد.  ن�ضاطات 
و  تنظيم  ب�ضاأن  "تناق�ضنا  اخل�ضو�س 
هذا  اأن  حيث  اال�ضترياد  ن�ضاط  �ضبط 
احلكومة".  برنامج  اإطار  يف  يدخل  العمل 
ت�ضخي�س  بعد  الربنامج  هذا  "جاء  واأ�ضاف 
يظهر  ال��ذي  التجاري  امل��ي��زان  و�ضعية 
اأردف  ثم  الوطني".  االقت�ضاد  ه�ضا�ضة 
يجب  الو�ضع  هذا  ت��دارك  بغية  الوزير, 

اال�ضترياد  ن�ضاط  يف  "التخ�ض�س"  اإدخال 
اإع���داد دف��ر ���رشوط يحدد  ع��ن ط��ري��ق 

امل�ضدرين. و  امل�ضتوردين  واجبات 
التخ�ض�س  فر�س  اأن  ال��وزي��ر  وط��م��اأن 
ن�ضاط  مم��ار���ض��ة  م��ن  منعهم  يعني  ال 
يف  تدخل  اإيل  املواد  ا�ضترياد  اأو  ت�ضدير 
يف  املمار�ضة  اإمن��ا  و  اخت�ضا�ضهم  جمال 
املناف�ضة  و  ال�ضفافية  قواعد  احرام  ظل 
دفر  "م�رشوع  اأن  م�ضيفا  اجلودة",  و 
معلومات  بنك  باإعداد  �ضي�ضمح  ال�رشوط 

ا�ضترياد". عملية  ي�ضمل كل 
قال  الفواتري  ت�ضخيم  عن  حديثه  يف  و 
حتت  عمل  جمموعة  هناك  اأن  ال��وزي��ر 
اق��راح  ب�ضدد  ه��ي  ال����وزارة  اإ�����رشاف 
هذه  التحقيق يف  و�ضائل  تخ�س  "اإجراءات 

املخالفات و جترميه".
املنتدب  ال��وزي��ر  اأ���ض��ار  اأخ��رى  جهة  من 
وزارته  م�ضتوى  على  املفتوحة  للور�ضة 
و  الدولية.  االتفاقات  بتقييم  املتعلقة  و 
التي  ال�رشاكة  باتفاقيات  االأم��ر  يتعلق 
االأوروبي  االحتاد  مع  اجلزائر  عليها  وقعت 
و الدول العربية و تون�س و منطقة التبادل 
القوة  "نقاط  تقييم  �ضيتم  حيث  االأفريقية 
م�ضاحلنا  مع  توحيدها  بغية  ال�ضعف  و 
اأن  اإىل  ال��وزي��ر  اأ���ض��ار  و  االقت�ضادية". 
طرف  من  اجلمركية  الر�ضوم  تخفي�س 
على  �ضلبية  عواقب  له  كانت  اجل��زائ��ر 
نتيجة  التجاري  ميزانها  و  ميزانيتها 

الوطني. االإنتاج  و  اال�ضتثمار  �ضعف 

ال�ضناعة  و  ال�ضياحة  وزي��ر  ك�ضف 
ح�ضن  العائلي  العمل  و  التقليدية 
مرموري يف ت�رشيح اإذاعي اأن اجلزائر 
كانت من بني اأوائل الدول التي قامت 
اخلارج   يف  العالقني  مواطنيها  برحيل 
يوما   14 طيلة  �ضحيا  بهم  التكفل  و 

ال�ضحي. احلجر  من 
ب�  التكفل  اأن  م��رم��وري  واأ���ض��اف 
و  الهني  باالأمر  لي�س  مواطن   9700
تن�ضيق  و  تكاثف  نتيجة  كان  ذلك  اأن 
اأن  اإىل  م�ضريا  الوزارات  خمتلف  بني 
على  خلية  بت�ضكيل  قامت  الدولة 
متابعة  مهمتها  احلكومة  م�ضتوى 
اجلزائريني  الرعايا  ان�ضغاالت  و  اأحوال 
ال�ضياق ذاته  العالقني يف اخلارج.و يف 
التي  اجلهود  اأن  اإىل  "مرموري"  لفت 
القطاعني  فيها  �ضاهم  و  اجلزائر  بذلتها 
من  �ضواء  حد  على  اخلا�س  و  العام 
كانت  �ضحية  تغطية  و  اإطعام  و  اإيواء 
العاملية  املنظمة  م��ن  اإ���ض��ادة  حم��ل 
مكافحة  جهود  اإطار  يف  و  لل�ضحة. 
ك�ضف  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�ضي 

غريت  م�ضاحله  اأن  ال�ضياحة  وزي��ر 
باإقحام  الوباء  ب�ضبب  ا�ضراتيجيها 
التقليدية  ال�ضناعات  قطاع  حرفيي 
يف  للم�ضاعدة  الكمامات  اإنتاج  يف 
النق�س  ب�ضبب  الوطني  املجهود 
اأن  اإىل  الفتا  املجال.  هذا  يف  امل�ضجل 
ينتج  التقليدية  ال�ضناعات  قطاع 
كمامة  األف  و250  األف   200 بني  ما 
يف  لي�ضل  مر�ضح  ال��رق��م  و  يوميا 
يف  يوميا  األف   500 اإىل  اأوىل  مرحلة 
مليون  بلوغ  هو  الهدف  يبقى  وقت 
تطرق  اآخ��ر  جانب  يوميا.من  كمامة 
حلق  ال���ذي  ال�����رشر  اإىل  امل��ت��ح��دث 
الوباء  تف�ضي  جراء  ال�ضياحة  بقطاع 
يف  تبحث  م�ضاحله  اأن  اإىل  م�ضريا 
و  خرباء  مع  بالتن�ضيق  احلايل  الوقت 
م�رشوع  اإع��داد  عن  القطاع  مهنيي 
ال�ضياحي  الن�ضاط  بعث  الإع���ادة 
و  اليقظة  خلية  اإىل  الحقا  �ضيوجه 
االأوىل  الوزارة  م�ضتوى  على  املتابعة 

ومناف�ضته. بحثه  اأجل  من 
لوؤي ي

وزارة ال�سي�حة تتطلع لإقح�م احلرفيني 
يف جم�ل اإنت�ج مليون كم�مة يومي�

�سروط جديد ال�سترياد عن طريق دفرت  ن�س�ط  تنظيم 

وجترميه الفواتري  ت�سخيم  يف  للتحقيق  اإجراءات 
اأكد اأم�س الوزير املنتدب املكلف ب�لتج�رة اخل�رجية عي�سى بك�ي انه يتم ح�لي� و�سع ال�سيغة النه�ئية للن�س اجلديد 

املتعلق ب�لر�سم الإ�س�يف الوق�ئي املوؤقت والذي �سي�سمح بحم�ية املنتوج الوطني و بخف�س الواردات.

احلدث اخلمي�س 21 ماي 2020 م املوافق03
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مرا�سلة  الث�نوي�ت" يع�ر�س  "مديرو 
حول اإجراءات اأعم�ل نه�ية ال�سنة

املجل�س ق�ل اأنه ل �سلة له� ب�سالحي�ت املدير

امل�ضتقل  ال��وط��ن��ي  املجل�س  رف�����س 
ال��وزارة  مرا�ضالت  الثانويات  ملديري 
باإجراء  اخلا�ضة  الربية  مديريات  و 
و  الدرا�ضية  ال�ضنة  نهاية  تخ�س  اأعمال 
ب�ضالحيات  لها  �ضلة  ال  اأنه  قالت  التي 
للمجل�س.و  بيان  به  اأفاد  ح�ضبما  املدير, 
امل�ضتقل  الوطني  املجل�س  اأو���ض��ح, 
تفاجاأ  االأخري  هذا  اأن  الثانويات,  ملديري 
الكثري  و  الربية  وزارة  من  مبرا�ضالت 
حتميل  تت�ضمن  الربية  مديريات  من 
ب�رشورة  الكاملة  امل�ضوؤولية  املدير 
�ضالحيات  م��ن  ه��ي  اأع��م��ال,  اجن���از 
غائبني  موظفني  اأو  املجال�س,  خمتلف 
احلجر  بقرار  لتقيدهم  املوؤ�ض�ضة  عن 
احلكومة  طرف  من  املفرو�س  ال�ضحي 

�ضهرين. منذ 
اأن  البيان,  نف�س  يف  املجل�س,  اأ�ضاف  و 
التف�ضي  ظل  يف  جاءت  املرا�ضالت  هذه 
رقعة  وات�ضاع  كورونا  لوباء  اخلطري 
يف  الفتاك  الفريو�س  بهذا  االإ�ضابات 
مديريات  كانت  الوطن.و  اأنحاء  خمتلف 
من  �ضابق  وقت  يف  را�ضلت  قد  الربية 
املوؤ�ض�ضات  م��دي��ري  اجل���اري  ال�ضهر 
الثالثة  التعليمية  لالأطوار  الربوية 

مفت�ضي  اإىل  باالإ�ضافة 
امل����دار�����س  اإدارة 
االب��ت��دائ��ي��ة م��ن اج��ل 
نهاية  اأع��م��ال  اإن��ه��اء 
ال�����ض��ن��ة ال��درا���ض��ي��ة 
وذلك  ,2019-2020
�ضمان  لقرار   تكملة 
باملوؤ�ض�ضات  املداومة 
ال�ضهر  و  ال��رب��وي��ة, 
ع��ل��ى ا���ض��ت��م��راري��ة 
اخلدمة العمومية, وبعد 
املدر�ضية  االإدارة  قرارا 
املركزي  امل�ضتوى  على 
ال�ضنة  مب�ضري  املتعلقة   ,
ق�ضد  و  ال��درا���ض��ي��ة, 
يف  الدرا�ضية  ال�ضنة  نهاية  اأعمال  اجناز 
بال�رشوع  امل��دراء  األزم  املقبولة  االآج��ال 
ال�ضنة  نهاية  اأعمال  �ضبط  و  اجناز  يف 
االأولية  القوائم   ال�ضيما  الدرا�ضية 
نتائج  �ضوء  على  املنتقلني  للتالميذ 
مراعاة  مع  وال��ث��اين  االأول  الف�ضلني 
والتكافوؤ  االأق�ضام  جمال�س  مالحظات 
مع   , واجلن�س  وال��ع��دد  امل�ضتوى  يف 
الربوية  لالأفواج  النهائي  الت�ضكيل 
وتفقد حمالت  املدر�ضية  للخريطة  طبقا 
النقائ�س  وح�رش  املوؤ�ض�ضة  ومرافق 
�ضبط  مع  اإليها  حتتاج  التي  والو�ضائل 
ون�ضف  الداخليني  التالميذ  بطاقيات 
األ��زم��ت  واخل��ارج��ي��ني.ك��م��ا  الداخليني 
الربوية   املوؤ�ض�ضات  مدراء  املديريات 
العمل  مبكان  ال�ضخ�ضي  باحل�ضور 
نهاية  باأعمال  املعنيني  املوظفني  وتبليغ 
ال�ضخ�ضي  احل�ضور  ب�رشورة  ال�ضنة 
الربية  وم�ضت�ضار  املقت�ضد  غرار  على 
املدر�ضي  واالإر�ضاد  التوجيه  وم�ضت�ضار 
واملهني وكل من له دور يف اإمتام اأعمال 
الدرا�ضية.                                                  ال�ضنة  نهاية 
                                             لوؤي ي

واالأوق��اف  الدينية  ال�ضوؤون  وزي��ر  اأك��د 
م�ضلحة  تقدمي  اأن  على  بلمهدي,  يو�ضف 
يف  اخلا�ضة  امل�ضلحة  من  اأوىل  اجلماعة 
يومي  خالل  احلجر  اإج��راءات  اإىل  اإ�ضارة 

الفطر. عيد 
حفل  مرا�ضم  خ��الل  كلمته  يف  واأ���ض��اف 
ليلة  ال�ضحة  وع��م��ال  اإط���ارات  تكرمي 
من  وحدها  لي�ضت  العبادة  اأن  االأول,  اأم�س 
من  املباركة  الليلة  هذه  يف  الله  يباركها 
اأي�ضا  اخلري  اأعمال  من  ولكن  القدر,  ليلة 
من  اأحد  ت��وؤذي  ال  واأن  بالء  تدخل  ال  اأن 
يف  �ضببا  تكون  ال  واأن  بعدوى  امل�ضلمني 

هالك اأحد.
من  تعلمنا  لقد   ” قائال  ال��وزي��ر  وتابع 
الباليا  اأن  موروثنا  و  وتاريخنا  جتاربنا 

العيد  يوم  نوؤخر  كنا  واإن  تدوم  ال  براء 
نوؤمن  فالأننا  ال�ضغرية  اأ�رشتنا  اأف���راح 
و  اأوىل  وطننا  اأف��راح  ب��اأن  را�ضخا  اإميانا 
من  اأوىل  اجلماعة  م�ضلحة  وتقدمي  اأكرب 
الوزير,  �ضدد  كما  اخلا�ضة”.  امل�ضلحة 
ون�رش  ي�رش  الله  بحول  الغد  اأن  على 
وفرح وم�رشات, اإذا ا�ضتمرت حالة الوعي 
العالية يف ال�ضعب وحتلى اأبناء هذا الوطن 
التدابري  لكل  وا�ضتجابوا  امل�ضوؤولية  بروح 
يف  هي  التي  والقانونية  الطبية  ال�رشعية, 
اال�ضتجابة  وه��ذه  منا,  واح��د  كل  �ضالح 
ل�ضكوك  م�����ض��ادة  ت��ك��ون  اأن  ينبغي 

املرب�ضني. وترب�س  امل�ضككني 
الت�رشف  ح�ضن  اأن  بلمهدي,  واأو���ض��ح 
ظهور  بعد  مبكر  وق��ت  يف  وال��ت��دب��ري 

اأبعد  اإىل  واالآث��ار  اخل�ضائر  قلل  الفريو�س 
احلدود. واأ�ضاف الوزير, اأن وجه الت�ضامن 
والتاآزر الح بني اأبناء ال�ضعب اجلزائري يف 
عطاء منقطع النظري يف اأبهى حلله واأرقى 
اأبانت  االأم��ة  ه��ذه  واأن  خا�ضة  معانيه, 
رفيع  وعي  عن  االأمل  تقاوم  وهي  بهبتها 

كلها. املجتمع  �رشائح  لدى  بامل�ضوؤولية 
اأك��د  امل��ب��ارك��ة,  ال��ق��در  بليلة  واح��ت��ف��اال 
يف  القراآن  اأهل  تكرم  اجلزائر  اأن  بلمهدي 
وهي  متميزة  ناجحة  لنخبة  رمزية  �ضورة 
وت�ضتعد  وواعد  م�رشق  مل�ضتقبل  تتطلع 
“جامع  ال�ضامخ  ال�رشح  الفتتاح  الله  باإذن 
ومركزية  رمزية  من  ميثله  مبا  اجلزائر” 

احل�ضارية. واملعرفة  لالإ�ضعاع 
لوؤي ي

تقدمي م�سلحة اجلم�عة اأوىل من امل�سلحة اخل��سة
بلمهدي يدعو اإىل ال�ستج�بة للتدابري ال�سرعية الطبية والق�نونية ويوؤكد:

ب�سبب النق�س الكبري يف توفريه�
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اإطالق 50 األف وحدة عدل يف 2020 �سيكون "احلل الأمثل" 
ملوؤ�س�س�ت الجن�ز املت�أثرة بكورون�

حممد علي 
----------

واأفاد الوزير خالل اجتماع تقييمي لربنامج 
"عدل" بتقنية التحا�رش املرئي عن بعد مع 
والتعمري  ال�ضكن  ومدراء  الوزارة  اإطارات 
اجلهويني و مدراء اجلهويني لوكالة حت�ضني 
من  احل�ضة  ه��ذه  اأن  وتطويره,  ال�ضكن 
اجنازها  عملية  �ضتوكل  ع��دل  م�ضاريع 
واأ�ضار  اجلزائرية.  للموؤ�ض�ضات  ال�ضنة  هذه 
اجلديدة  االجن��از  م�ضاريع  ان  اىل  الوزير 
موؤ�ض�ضات  من  العديد  اإنقاذ  يف  �ضت�ضاهم 
البناء من التوقف عن الن�ضاط, وتابع يقول 
" هكذا نكون قد �ضاهمنا مع غرينا يف اإنقاذ 
عاملة  يد  لديه  الذي  احل�ضا�س  القطاع  هذا 
معتربة )..( هذه امل�ضاريع �ضتمنح ملوؤ�ض�ضات 
ن�ضاطها خالل  وطنية ت�رشرت من توقف 

فرة الوباء".
األ��ف   31 اإط���الق  مت  اخل�ضو�س  ه��ذا  يف 

يف  امل�ضاريع  الإجن���از  مناق�ضة  و721 
�ضيغة عدل بعد عيد الفطر املبارك , وذلك 
يف  الوطنية  االجن��از  موؤ�ض�ضات  لفائدة 
و150  و100   50 مبعدل  م�ضغرة  �ضيغة 
نا�رشي:"  ال�ضيد  واأو�ضح  م�ضكن.  و200 
حول  الكبرية  التخوفات  يتفهم  القطاع 
الو�ضع  االجناز يف ظل  موؤ�ض�ضات  م�ضري 
يف  االأخ��ذ  مت  انه  م��ربزا   ," العام  ال�ضحي 
وتاأثريات  العقار  نق�س  م�ضاكل  االعتبار 
الور�ضات.  ن�ضاط  على  ال�ضحي  الو�ضع 
اأو�ضح  العقار  م�ضاألة  بخ�ضو�س  اأم��ا 
امل�ضاريع  فان  احلايل  الوقت  يف  انه  الوزير 
وهي  والي��ات   4 عرب  موزعة  االجن��از  قيد 
اإال  والعا�ضمة,  والبليدة  وبومردا�س  تيبازة 
ان البحث عن العقار غري ال�ضالح للزراعة 
امل�ضاريع  اجن��از  لغر�س  م�ضتمرا  يبقى 

ال�ضكنية.
اأن  الوزير  �رشح  بالتوزيع  يتعلق  وفيما 
عدد  اكرب  توزيع  �ضتعرف   2020 �ضنة   "

بال�ضنوات  مقارنة  اجلاهزة  ال�ضكنات  من 
�ضنة  منذ  املبذولة  اجلهود  نتيجة  ال�ضابقة 
2016 " حيث دعا اإطارات القطاع اإىل بذل 
جمهودات اكرب لت�ضليم ما يفوق 150 الف 
نف�س  على  احلفاظ  و   2020 بنهاية  وحدة 
جمهودات  وبدل  ال�ضكنات  توزيع  وترية 

اكرب يف جمال الوقاية من الوباء .
"عدل  لوكالة  تعليماته  الوزير  اأعطى  كما 
اأكرث من  لفائدة  االلكروين  املوقع  لفتح   "
االأول  ال�ضطر  دافعي  من  مكتتب  األف   35
مهلة  منح  اأين  �ضكناته,  مواقع  الختيار 
للمدير  تقدير  اأق�ضى  على  واح��د  �ضهر 
العام للوكالة من اجل فتح املوقع, و�رشوع 
ال�ضكنات.  مواقع  اختيار  يف  املكتتبني 
اإنهاء  من  متكن  القطاع  اأن  نا�رشي  وقال 
واإط��الق  ال��ور���ض��ات  وفتح  املناق�ضات 
�ضكنية  وحدة  األف   35 من  باأزيد  االأ�ضغال 
على امل�ضتوى الوطني منها 25 األف وحدة 

على تخ�س والية اجلزائر.

اأكرث من 14.600 وحدة ج�هزة 
للتوزيع بعد رفع احلظر ال�سحي

 14.675 وج��ود  عن  الوزير  ك�ضف  كما 
وحدة �ضكنية جاهزة للت�ضليم �ضتوزع بعد 
 5.300 منها  مبا�رشة,  ال�ضحي  احلظر  رفع 
وحدة �ضكنية تخ�س العا�ضمة )30 باملائة( 
 18 لتوزيع  امل�ضطر  الهدف  �ضمن  من   ,

االأول  الثالثي  خالل  �ضكنية  وحدة  األف 
بلوغ  مت  فقد  الوزير  وح�ضب   .2020 من 
81 باملائة من الهدف امل�ضطر يف حني تبقى 
3.500 وحدة �ضكنية )20 باملائة( يتم العمل 
ال�رشورية  باملرافق  ربطها  ا�ضتكمال  على 

خالل االأيام القادمة.
ال��وزي��ر  بح�ضب  النتائج  ه��ذه  وج���اءت 
للواليات  "عدل"  مدراء  جمهودات  نتيجة 
من  ت�ضهيالت  عدة  قدموا  الذين  والوالة 
عمليات  وبخ�ضو�س  االإج���راءات.  حيث 
ال�ضيد  قال   , التخ�ضي�س  �ضهادات  منح 
الت�رشفات  ب�ضبب  توقفت  اأنها  نا�رشي 
مل  الذين  املكتتبني  لبع�س  امل�ضوؤولة  غري 
والتباعد  ال�ضحي  احلظر  �رشوط  يحرموا 
وكالة  مقرات  اإىل  وتوجهوا  االجتماعي 

عدل للواليات.
اإطالق  اإع��ادة  �ضيتم  انه  الوزير  وك�ضف 
متبقي  مكتتب  األف   100 لفائدة  العملية 
امل��واط��ن��ني  ط���رف  م��ن  االل���ت���زام  مت  اإذا 
االجتماعي.  والتباعد  الوقاية  باإجراءات 
يحرم  ال  والي��ة  كل   " اأن  نا�رشي  واأك��د 
اإيقاف  مكتتبيها التعليمات ال�ضحية �ضيتم 
بناء  وذلك  التخ�ضي�س,  �ضهادات  منحهم 
اجلهويني  املدراء  يعدها  التي  التقارير  على 

للوكالة.
اأخرى عر�س املدير العام للوكالة  من جهة 
طارق  وتطويره  ال�ضكن  لتح�ضني  الوطنية 

عدل  �ضيغة  يف  االجناز  و�ضعية  لعريبي 
و  اأنه  واأو�ضح  املا�ضي.  مار�س   31 حتى 
األف   559 الإجناز  امل�ضطر  الهدف  اإطار  يف 
 460 من  اأزي��د  اإط��الق  مت  م�ضكن  و964 
واأزيد  منجزة  األف   183 منها  م�ضكن  األف 
من 276 األف قيد االجناز و99 األف وحدة مل 
يتم االنطالق فيها بعد. وت�ضتهدف الوكالة 
اإطالق 50 األف و483 وحدة �ضكنية خالل 
خالل  وح��دة   683 منها   , اجلارية  ال�ضنة 
الثالثي االأول و 19 األف و821 وحدة خالل 
وحدة  األف   20 من  واأكرث  الثاين  الثالثي 
خالل الثالثي الثالث وقرابة 10 اأالف وحدة 

)9.612( خالل الثالثي الرابع.
غري اأن الوكالة متكنت خالل الثالثي االأول 
–ح�ضب  املا�ضي(  مار�س  نهاية  غاية  )اىل 
ال�ضيد لعريبي- من اإطالق 10 اأالف و178 
ب  م�ضطر  هدف  مقابل   , �ضكنية  وح��دة 
من  اأكرث  حقق  ما  وهو  فقط,  وحدة   683
الهدف امل�ضطر, بعد االنتهاء من املناق�ضات 
االأ�ضغال.  مواقع  يف  الور�ضات  وتن�ضيب 
ل�ضنة  املرتقبة  التوزيع  ح�ضة  وبخ�ضو�س 
 353 و  األف   152 ت�ضليم  فيتوقع   2020
األف   18 يفوق  ما  على  موزعة  م�ضكنا 
وحدة خالل الثالثي االأول و28 األف وحدة 
خالل الثالثي الثاين و35 األف وحدة خالل 
الثالثي الثالث وقرابة 80 األف وحدة خالل 

الثالثي الرابع )70 األف و879 وحدة(.

وزير ال�سكن والعمران واملدينة كم�ل ن��سري يوؤكد:

�سي�سكل اإطالق اأ�سغ�ل اجن�ز م� يفوق 50 األف وحدة �سكنية يف اط�ر برن�مج" عدل" خالل �سنة 2020, "احلل 
الأمثل" ملوؤ�س�س�ت الجن�ز الوطنية التي تع�ين �سعوب�ت م�لية ب�سبب توقف ن�س�طه� خالل فرتة الوب�ء, ح�سبم� 

اأف�د به ب�جلزائر وزير ال�سكن والعمران واملدينة كم�ل ن��سري.

منتدى الأمن الوطني يحت�سن ندوة 
ت�ريخية مبن��سبة يوم الط�لب

املركزي  املتحف  مبقر  تاريخية  ندوة  الوطني  االأمن  منتدى  احت�ضن 
الذكرى  هذه  اإحياء  من  العربة  تناولت  لطفي",  "العقيد  لل�رشطة 
حقبة  اإبان  اجلزائري  الطالب  وم�ضرية  ن�ضال  تعك�س  التي  التاريخية 
اال�ضتعمار الفرن�ضي ودوره يف م�ضرية البناء والت�ضييد التي ت�ضهدها 
اجلزائر, ح�ضبما اأورده بيان للمديرية العامة لالأمن الوطني.و ن�ضط هذه 
زغيدي  حممد  حل�ضن  الدكتور  اجلزائر,  بجامعة  التاريخ  اأ�ضتاذ  الندوة 
رفقة رئي�س خلية االت�ضال وال�ضحافة باملديرية العامة لالأمن الوطني, 
حل�ضن  الدكتور  تطرق  تدخله,  لعروم.يف  اأعمر  لل�رشطة  اأول  عميد 
تبني  الوطنية من  احلركة  اجلزائريني يف  الطلبة  حممد زغيدي ملوقف 
للثورة والتوقف عن الدرا�ضة وااللتحاق بالثورة التحريرية, حيث اأكد 
اأن �ضنة 1956 "�ضجلت واحدة من اأجمل ال�ضفحات من تاريخ اجلزائر 
يف كفاح الطلبة من اأجل نيل اال�ضتقالل وا�ضرجاع ال�ضيادة الوطنية 
امل�ضلوبة, وامل�ضاركة الفعالة يف بناء الدولة الوطنية عرب امل�ضاهمة يف 
اإجناز كل امل�ضاريع الكربى جلزائر اال�ضتقالل".واأ�ضاد االأ�ضتاذ زغيدي 
الطلبة  التي جمعت بني  الوطنية  الوحدة  اإطار  بالتالحم والتن�ضيق يف 
اجلزائريني يف الداخل واخلارج, حيث اعترب هذه املنا�ضبة "فر�ضة للرحم 
على اأرواحهم وعرفانا لهم ملا وهبوا اأنف�ضهم ودمائهم الزكية الطاهرة 
فداء للوطن ومنا�ضبة الأخذ العرب والدرو�س يف الت�ضحية والفداء".ومل 
يفوت الفر�ضة للثناء على جهود الطلبة يف "مرافقة اجلزائر اجلديدة من 
وامل�ضاهمة يف حماربة فريو�س كوفيد19-,  العهد  احلفاظ على  خالل 
من خالل دورهم يف اجلامعة اجلزائرية", وا�ضفا اإياهم "مبجاهدي املرحلة 
اأثمر  اإبداعي  فكر  عن  اأبانوا  حيث  املرحلة,  يف  جتندوا  من  كل  رفقة 
بابتكار العديد من املعدات الطبية وا�ضتحداث بع�س الو�ضائل التقنية 
التي ت�ضاهم يف الوقاية من وباء كورونا, مثل املمرات اخلا�ضة بالتعقيم 
اجلهود  ثمن  مت�ضل,  �ضياق  اال�ضطناعي".يف  التنف�س  اأجهزة  وكذا 
"املتوا�ضلة واحلثيثة" التي تقوم بها ال�رشطة اجلزائرية يف �ضبيل اإحياء 
لتف�ضي  الت�ضدي  يف  واالإ�ضهام  ال�ضاعدة  لالأجيال  الوطنية  الذاكرة 

فريو�س كورونا وال�ضهر على اأمن املواطن و�ضالمة املمتلكات.
ال�ضباب والطلبة  اإىل  بتوجيه ر�ضالة  تدخله  الدكتور زغيدي  وخل�س 
التحدي واالبتكار,  العالية يف رفع  "قدراتهم  اجلزائريني, موؤكدا على 

يف اإطار الوحدة واالأخوة وحب الوطن".
ق/و

اأطب�ء ونواب برمل�نيون يعربون عن ت�س�منهم مع الطبيبة بودي�سة

مط�لب ب�إع�دة النظر يف املر�سوم التنفيذي رقم 69-20 املتعلق ب�لوق�ية 
من الوب�ء

ما تزال حادثة وفاة الطبيبة وفاء بودي�ضي و جنينها تثري 
ردود اأفعال بني االأطباء الذين عربوا عن ت�ضامنهم مع 
بعدما  الربملان  قبة  اإىل  �ضداها  و�ضل  حيث  ال�ضحية, 
اأرجعوا  الذين  الوطني  ال�ضعبي  باملجل�س  نواب  تدخل 
االأ�ضباب اإىل نق�س و�ضائل العمل والوقاية من كوفيد 
حملوا  و  اخلا�ضة  والعيادات  امل�ضت�ضفيات  يف   19
ذلك  يف  مطالبني  امل�ضوؤولية  كل  املحليني   امل�ضوؤولني 
التنفيذي  املر�ضوم  يف  النظر  اإعادة  االأول  الوزير  من 
املتعلق    2020 مار�س   21 يف  امل��وؤرخ   20-69 رقم 
بتدابري الوقاية من انت�ضار فريو�ضو كورونا مع اإ�ضافة 
من  الطبية  االأ�ضالك  حلماية  اأكرث  ت�رشيعية  ن�ضو�س 

الكوارث
ال�ضحة  قطاع  ي�ضهده  ملا  ا�ضتيائهم  عن  اأطباء  عرّب 
اإقبال  تراجع  من  اخلا�س  و  العمومية  القطاعني  يف 
غري  الك�ضوفات  و  العمليات  و  للفحو�ضات  ملر�ضى 
 )19 ) كوفيد  منذ ظهور فريو�س كورونا  امل�ضتعجلة, 
, با�ضتثناء احلاالت امل�ضتعجلة التي يتخذ معها الكثري 
من االحتياط خ�ضية انتقال  العدوى يف بادئ االآمر مع 
ما  وهو  موؤخرا,  االحرازية  لالإجراءات  ن�ضبي  تراجع 
خمت�س  طبيب  تاح�ضانت   مبارك  الدكتور  اإليه  اأ�ضار 
تفاوؤله  عن  عرب  الذي  باتنة,  والية  من  التخدير  يف 
لتقهقر الوباء يف االآونة االأخرية من خالل تراجع عدد 
الطبي,  االإنعا�س  اأ�رشة  على  املر�ضى  عدد  و  الوفيات 
اأرجع  و   , الوباء  ظهور  من  االأوىل  باملرحلة  مقارنة 
الوباء  و�ضول  اإىل  اال�ضابات  ن�ضبة  ا�ضتقرار  �ضبب  
و  اليومية  الك�ضوفات  عدد  زي��ادة  و  ال��ذروة  مرحلة 
بودي�ضي  وفاء  للطبيبة  بالن�ضبة  اأما  مراكزها,  تعدد 
التي كانت حامل يف �ضهرها الثامن و توفيت و جنينها 
بعد اإ�ضابتها بالفريو�س اثناء تاأدية واجبها املهني , فقد 

اأثارت موجة غ�ضب وانتقاد �ضعبيني, و يف هذا يقول 
اأثرت يف كل اجلزائريني  اأن الفاجعة  الدكتور حتا�ضنت 
يعك�س  احلدث  اأن   م�ضريا  الطبية,  االأ�ضالك  ال�ضيما 
قبل  من  العمال  ب��اأرواح  اال�ضتهتار  و  الت�ضيري  �ضوء 
تكون  احلامل  املراأة  اأن  املتحدث  اأو�ضح  و  امل�ضريين,  
مناعتها �ضعيفة جدا مقارنة بباقي النا�س و االأوىل اأن 
ت�ضتبعد متاما من بوؤر العدوى و االإ�ضابات, واالأوىل اأن 
تلزم بيتها اإىل اأن ت�ضع مولودها, و اأ�ضاف اأن ال�ضحية 
كانت تخ�ضى اأن تف�ضل من عملها فكانت النتائج غري 

متوقعة.
الربوفي�ضور عمر حم�ضا�س من والية  قال   من جهته 
ق�ضنطينة اأن و�ضع الطبيبة كان خا�س جدا الأنها حامل 
االأمرا�س  اأ�ضحاب  مثل  الوبائي  للخطر  معر�ضة  و 
َمْن  حتديد  ميكن  ال  احلالة  هذه  يف  و  خا�ضة  املزمنة, 
املري�س و من حامل الفريو�س بدون اأعرا�س, و كان من 
املفرو�س اإعفائها من اأي احتكاك باملر�ضى, لالإ�ضارة اأن 
امل�ضت�ضفى  مدير  من  طلبت  قد  كانت  املتوفاة  الطبيبة 
باملر�ضوم  ا�ضتثنائية و لكنه رف�س  و مل يعمل  عطلة 
التنفيذي, رقم 69-20 املوؤرخ يف 21 مار�س 2020 و 
ال�ضيما   , كورونا  فريو�س  من  الوقاية  بتدابري  املتعلق 
م�ضتخدمي  با�ضتثناء  تق�ضي  التي  منه   07 رقم  املادة 
ال�ضحة من و�ضعهم يف عطل ا�ضتثنائية مدفوعة االأجر 
يف احلاالت اخلطرة مو�ضحني اأن الن�ضاء احلوامل واحدة 
من هذه احلاالت اال�ضتثنائية , خا�ضة واأن املادة رقم 08 
متنح  للن�ضاء احلوامل االأولوية يف العطلة اال�ضتثنائية  
و كذلك املر�ضعات و  املربيات و املر�ضى املزمنني,  مما 
ت�ضبب يف اإنهاء مهامه, و بخ�ضو�س املر�ضوم ال�ضالف 
الذكر  ندد اأطباء اآخرون مبا جاء به هذا االأخري و طلبوا 
اأن ت�ضمن حقوق  باإ�ضدار ن�ضو�س جديدة من �ضانها 

االأطباء و م�ضاعديهم و حمايتهم يف احلاالت اخلطرية 
, ظهور االأوبئة و الكوارث الطبيعية و ما اإىل ذلك.

نواب  اهتمام  بودي�ضي  الطبيبة  ق�ضية  لقيت  قد  و 
نائب  بلدية  خمري  عنه  حتدثت  ما  هو  و  ال��ربمل��ان, 
باملجل�س ال�ضعبي الوطني التي و�ضفت تعامل وزارة 
بالبريوقراطي,  بالذات  اخلا�س  القطاع  مع  ال�ضحة 
اأعوانهم  و  االأطباء  فيها  ميار�س  التي  الظروف  اأمام  و  
خمري  حّملت  يقال  كما  املدفع  وجه  وهم يف  مهمتهم 
ال�ضحة  بقطاعات  املحليني  املديرين  ك��ل  بلدية 
ا�ضم  اأطلق عليها  التي  ال�رشيحة  امل�ضوؤولية, كون هذه 
اجلي�س االأبي�س يف الكثري من امل�ضت�ضفيات العمومية 
تواجه  اخلا�ضة  العيادات  و  امل�ضت�ضفيات  كذلك  و 
الواقية  االألب�ضة  من  العمل  و�ضائل  يف   فادحا  نق�ضا 
االأق�ضام  فقط  وحدها  املرافقة,   واملعدات  والكمامات 
معدات  لها  تتوفر  من   19 كوفيد  ملكافحة  املجهزة 
اإىل  يوميا  واأعوانهم  االأطباء  يتعر�س   املكافحة, حيث 
االأمرا�س  اخت�ضا�ضات  بالوباء ال�ضيما  االإ�ضابة  خطر 
االأن��ف  واأم��را���س  الباطنية  واالأم��را���س  ال�ضدرية 
من  كل  اأن  وقالت   , االأ�ضنان  جراحة  واأطباء  واحلنجرة 
الظروف  ومار�س عمله يف  الوطنية  م�ضوؤوليته  حتمل 
واأ�رشته  وم�ضاعديه  نف�ضه  عر�س  قد  يكون  احلالية 
على  ال�ضغط  من  ي�ضاعف  مما  للخطر,  ومر�ضاهم 
هوؤالء املمار�ضني , هذا االن�ضغال رفعته النائب خمري 
م�ضتوى  على  التدخل  بغية  االأول  الوزير  اإىل  بلدية 
مديريات ال�ضحة الوالئية للعناية والتكفل باملو�ضوع 
وكذا  العموميون  املمار�ضون  يحتاجه  ما  كل  وتوفري 
متكينهم  و  املنا�ضبة  والكيفية  بالطريقة  اخلوا�س 

بالو�ضائل الطبية من اأجل التغلب على هذا الوباء .
علجية عي�س
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اإن�س�ء خلية ملرافقة الفالحني يف مو�سم احل�س�د 
وحم�يتهم من جميع املخ�طر

ي�سني حممد 
---------------- 

ه��ذه  اأن  امل��ت��ح��دث��ة,  واأ���ض��اف��ت 
ت���ي ت��ن��ف��ي��ًذا  االإج��������راءات ت���اأ
ووايل  االأول  الوزير  لتعليمات 
ذاته,  ال�ضياق  يف  م�ضرية  الوالية, 
برنامج  �ضبطت  م�ضاحلها  اأن  اإىل 
االإج��راءات  بجملة  متعلق  عمل 
ال�ضري  اأجل  من  املنجزة  والتدابري 
انت�ضار  ظل  يف  لهياكلها,  احل�ضن 
"كوفيد19-",  ك��ورون��ا  وب���اء 

ومكافحة  الوقاية  حلملة  حت�ضرًيا 
ال�ضيف  ملو�ضم  الغابات  حرائق 
ا�ضتثنائية  تاأتي  والتي   ,2020
الو�ضع  ب�ضبب  امل��و���ض��م,  ه��ذا 

اال�ضتثنائي. ال�ضحي 
وات���خ���ذت حم��اف��ظ��ة ال��غ��اب��ات 
ح�ضب  االإط��ار,  هذا  يف  بالوالية 
من  ج��م��ل��ة  امل��ت��ح��دث��ة,  ذات 
�ضاء  روؤ مع  بالتن�ضيق  التدابري, 
لها,  التابعة  قاليم  واالأ املكاتب 
الطريق  خارطة  اإعداد  يف  ت�ضب 

�ضمن  امليداين  بالتدخل  اخلا�ضة 
حرائق  مكافحة  اإ�ضراتيجية 
يف  الركيز  ومت  النخيل.  غابات 
دور  اأهمية  على  ال�����ض��اأن,  ه��ذا 
مكافحة  يف  الغابية  ال�رشطة 
اجل��رائ��م امل��رت��ك��ب��ة, خ��ا���ض��ة يف 
التي  اال�ضتثنائية  الظروف  هذه 
والتي  ال�ضحي,  احلجر  ميّيزها 
التكثيف  اجلميع,  م��ن  تتطلب 
باملراقبة  اخلا�ضة  الدوريات  من 
ي�ضمن  مبا  الف�ضاءات,  هذه  داخل 
واحليوانية  النباتية  الرثوة  حماية 
اأن  ال�ضيما  ���ض��واء,  ح��د  ع��ل��ى 
الكثريين  ي�ضجع  احلجر  و�ضع 
الع�ضوائي  اال���ض��ت��غ��الل  ع��ل��ى 
���ض��ج��ار  وال���ف���و����ض���وي ل��الأ
ه��ذا  يف  مت  ك��م��ا  وامل�����ض��اح��ات. 
التدخل  كيفيات  حتديد  ال�ضياق, 
مل�����ض��اع��دة خم��ت��ل��ف ال��ف��الح��ني 
ال��ن��ا���ض��ط��ني ع��ل��ى م�����ض��ت��وى 
ال�����رشي��ط احل���دودي���ة خ��ا���ض��ة 
للمدن,  احل�رشي  الن�ضيج  وخارج 
بالو�ضائل  تزويدهم  خ��الل  من 
اخلا�ضة  ال�����رشوري��ة  وامل��ع��دات 

خمتلف  من  وال�ضالمة  ب��االأم��ن 
خطار. االأ

الغابات  حمافظة  �ضاركت  كما 
من  مب���ب���ادرة  ال�����وادي  ل��والي��ة 
للتعاون  اجل��ه��وي  ال�����ض��ن��دوق 
معدات  ت��وزي��ع  يف  ال��ف��الح��ي, 
لب�ضة  واالأ والتعقيم  التطهري 
ال���واق���ي���ة ع���ل���ى ال��ف��الح��ني 
وم��رب��ي امل��وا���ض��ي واالأغ���ن���ام, 
ب��خ��ط��ورة  حت�����ض��ي�����ض��ه��م  ومت 
حماية  وك��ي��ف��ي��ة  ال���وب���اء  ه���ذا 
الفالحية  ومنتوجاتهم  نف�ضهم  اأ
التدخل  كيفية  وكذا  واحليوانية, 
ح��ال  يف  امل��ن��ا���ض��ب  ال��وق��ت  يف 

حرائق. ن�ضوب 
اإع��ط��اء  اخل�ضو�س,  ه��ذا  يف  مت 
حت�ضي�ضية  وتوجيهات  اإر�ضادات 
جمال  يف  والنا�ضطني  للفالحني 
كيفية  ح���ول  ال��ن��ح��ل,  ت��رب��ي��ة 
يف  ن�ضاطاتهم  حلماية  الت�رّشف 
دون  للحرائق,  مواجهتهم  حال 
اأو  وخ�ضائر,  اأ����رشار  ت�ضجيل 

حجمها. من  التقليل 

بغر�س  وذلك  وحت�سي�س,  مت�بعة  خلية  املدنية,  احلم�ية  مديرية  مع  ب�لتن�سيق  الوادي,  لولية  الغ�ب�ت  حم�فظة  �سكلت 
"التحرير"  لـ  به  اأف�دت  وبعد احل�س�د, ح�سبم�  اأثن�ء  املخ�طر  مو�سم احل�س�د وحم�يتهم من جميع  الفالحني يف  مرافقة 

حك�ر. �سربينة  الغ�ب�ت,  حم�فظ 

املدنية احلم�ية  مديرية  مع  ب�لتن�سيق  الغ�ب�ت  حم�فظة  �سكلته� 

ميار�ضها  التي  الطقو�س  اأن  ال�ضك 
القدر  ليلة  مبنا�ضبة  االأط��ف��ال 
هذا  جتدر  على  �ضاهدا  �ضتبقى 
القدر  ليلة  ملا  االإ�ضالمي  الراث 
امل�ضلمني  نفو�س  يف  �ضاأن  من 
رم�ضان  ليايل  ككل  لي�ضت  ليلة 
القراآن  انزل  حيث  رم�ضان  وغري 
يلجاأ  املنا�ضبة  وبهذه  العظيم 
الطقو�س  هذه  اإحياء  اإىل  االأطفال 
توؤكد  التي  امل�ضتحبة  والعادات 
االإ�ضالمي  للدين  االنتماء  على 
جميع  االأط��ف��ال  يجوب  عندما 
ت��ي�����رش من  مل��ا  االأح���ي���اء ط��ل��ب��ا 
مدى  ليثبتوا  والفول  احللويات 
املتجدر  ال��راث  بهذا  ت�ضبثهم 
الع�ضور  وع���رب  ال��ت��اري��خ  يف 
ال�ضحي  احل��ج��ر  م��ن  وب��ال��رغ��م 
العام  ه��ذا  رم�ضان  يف  املنزيل 
ممار�ضة  عن  يثنهم  مل  ذلك  اأن  اإال 

منذ  تنطلق  التي  الطقو�س  هذه 
طلوع  غ��اي��ة  اإىل  الفجر  ذان  اآ
بعد  ت�ضتاأنف  اأن  على  ال�ضم�س 
لالأطفال  تقدم  اأين  الظهر,  ذان  اآ
اإح��ي��اء  الك�ضك�س  م��ن  ���ض��يء 
نف�س  يف  املباركة  الليلة  لهذه 
ج��م��ي��ع امل�����ض��ل��م��ني ع��رب ال��ع��امل 
من  تختلف  عديدة  وبت�ضميات 
هذا  اإحياء  يبقى  لكن  الآخر  قطر 
امل�ضلمني  بتوحيد  كفيل  الراث 
ال���ذي���ن ع��ج��ز ع��ل��ى ت��وح��ي��ده 
وبالرغم  ���ض��او���س,  االأ حكامنا 
املاأمورين  بع�س  حم��اوالت  من 
ممار�ضة  من  االأطفال  هوؤالء  منع 
كانت  التي  املف�ضلة  طقو�ضهم 
نها  اأ اإال  املنزيل  احلجر  من  اأقوى 

الفجر. منذ  مور�ضت 
مبارك قدودة 

البلدي  املكتب  اأم�س,  يوم  قام 
الوطنية  للتن�ضيقية  ب��ال��وادي 
بالتن�ضيق  امل��ج��ت��م��ع,  حل��م��اي��ة 
دار  ومدير  البيئة  مديرية  مع 
ي��وم  ن�ضف  بتنظيم  ال��ب��ي��ئ��ة, 
جمموعة  وت��ك��رمي  حت�ضي�ضي 
وفرقة  النظافة  مهند�ضي  من 
نظري  ب��ال��ب��ل��دي��ة,  ال���ط���وارئ 
جائحة  مكافحة  يف  ج��ه��وده��م 

كوفيد19-. كورونا 

امل��ب��ادرة  ه��ذه  تنظيم  وج���اءت 
املباركة,  القدر  ليلة  مبنا�ضبة 
حيث  الطالب,  يوم  مع  املتزامنة 
دار  م��دي��ر  م��ن  ك��ل  وح�����رشه��ا 
ال�ضعبي  املجل�س  ورئي�س  البيئة 
ورئي�س  ال��وادي  لبلدية  البلدي 
امل��ك��ت��ب ال���والئ���ي ب���ال���وادي 
حلماية  ال��وط��ن��ي��ة  للتن�ضيقية 

. ملجتمع ا
ي�ضني حممد 

ب����ادر ال��ع��دي��د م���ن اأ���ض��ح��اب 
ببيع  اخلا�ضة  التجارية  املحالت 
خالل  ال���وادي,  بوالية  املالب�س 
اال�ضتعانة  اإىل  االأخ��رية,  ي��ام  االأ
لت�ضويق  االن��رن��ت,  ب��خ��دم��ات 
من  ال��ع��دي��د  ومت��ك��ني  �ضلعهم 
بنائهم,  اأ ���ض��ع��اد  اإ م��ن  االأول��ي��اء 
امل��ب��ارك,  الفطر  عيد  مبنا�ضبة 
بقرار  امل��ح��الت  غلق  اأن  حيث 
تف�ضي  ب�ضبب  احل��ك��وم��ة  م��ن 
االأول��ي��اء  جعل  ك��ورون��ا,  وب���اء 
التي  اخل��دم��ة  بهذه  ي�ضتعينون 

لتمكني  الوحيدة  الو�ضيلة  تعترب 
املنا�ضبة  هذه  ق�ضاء  من  بنائهم  اأ

االأحوال. اأح�ضن  يف  الدينية 
على  تعتمد  التي  اخل��دم��ة  ه��ذه 
ال�ضلعة  طلب  خالل  من  االنرنت 
ببيع  اخل��ا���ض��ة  امل��ح��الت  ل���دى 
فيما  وال�ضن,  النوع  وفق  املالب�س, 
بتو�ضيل  املحل  �ضاحب  يتكّفل 
يتم  اأن  بعد  للزبائن,  لب�ضة  االأ
وباأ�ضعار  بالعنوان  اال�ضتعانة 
من  العديد  ّكده  اأ مثلما  معقولة, 
اإدخال  نه  �ضاأ من  ما  وهو  االأولياء, 

اأن  خا�ضة  بنائهم,  اأ على  البهجة 
على  ت��ع��ودت  ال��ع��ائ��الت  اأغ��ل��ب 
خالل  لهم  اجلديدة  املالب�س  اقتناء 

العيد.  منا�ضبة 
ال��ع��ائ��الت  ا�ضتح�ضنت  ف��ي��م��ا 
التي  اخل��دم��ة  ه���ذه  ال�����ض��وف��ي��ة 
على  باحل�ضول  لالأطفال  ت�ضمح 
االأولياء  بع�س  فاإن  العيد,  ك�ضوة 
بهذه  لال�ضتعانة  متحم�ضني  غري 
ت�ضمح  ال  نها  اأ خا�ضة  اخل��دم��ة, 
الذين  ال��ن��وع  على  باحل�ضول 
اأ���ض��ح��اب  اأن  ك��م��ا  ي��ري��دون��ه, 

اقتنائها  على  يجربونهم  املحالت 
يف  ال�����ض��ل��ع��ة,  ت�ضليمهم  ع��ن��د 
اأغلب  فيه  ينتظر  الذين  الوقت 
التجارية,  امل��ح��الت  اأ���ض��ح��اب 
حمالتهم  بفتح  لهم  الرخي�س 
لتمكني  الفطر,  عيد  اقراب  مع 
بنائهم,  اأ اإ�ضعاد  من  العائالت 
تدارك  من  متكينهم  اإىل  باالإ�ضافة 
تكبدوها  التي  اخل�ضائر  من  جزء 
خالل  كورونا,  وباء  تف�ضي  منذ 

املا�ضي. مار�س  �ضهر 
.ق ف�وزي 

الكوثر"  "م�ضجد  جمعية  تعترب 
من  ب���ال���وادي,  ال��ن��زل��ة  ب��ح��ي 
بالوالية,  الن�ضطة  اجلمعيات 
امل�ضطر  ب��رن��اجم��ه��ا  خ��الل  م��ن 
التح�ضي�ضية  املجاالت  كل  يف 
وال��ت�����ض��ام��ن��ي��ة, ح��ي��ث ق��ام��ت 
الف�ضيل,  ال�ضهر  ب��داي��ة  م��ع 
امل�ضاعدات  م��ن  ع��دد  ب��ت��وزي��ع 
املحتاجة  ���رش  االأ لفائدة  العينية 
احلجر  اإج��راءات  من  واملت�رشرة 

ملنزيل. ا
ب��اأن  باجلمعية,  م�����ض��وؤول  ف���اد  اأ
متيز  الكرمي  رم�ضان  �ضهر  بداية 
 600 يفوق  ما  وت��وزي��ع  بجمع 
اأقبل  حيث  املحتاجني,  على  قفة 
عمل  على  ب�ضخاء  امل��ت��ربع��ون 

امل�ضاعدات  اأن  اإىل  م�ضريا  اخلري, 
توزيعها  ومت  املح�ضنون,  جمعها 
اأن  م��وؤك��دا  م�ضتحقيها,  على 
اليتامى  االأرامل,  م�ضت  العلمية 
تدابري  م��ن  املت�رشرين  وحتى 
احلالقني  ال�ضيما  املنزيل,  احلجر 

وغريهم. وال�ضائقني 
قفة  بتوزيع  اجلمعية  تقوم  كما 
على  حتتوي  التي  العيد,  فرحة 
الغذائية,  واملواد  واجلنب  احللوى 
م�ضاحف  ت��وزي��ع  ج��ان��ب  اإىل 
الدرو�س  وتقدمي  الكرمي  القران 
اجلائحة  هذه  ظل  يف  واملواعظ 
ئمة  اأ ين�ضطها  مبا�رش  بث  عرب 

املجال. يف  وخمت�ضون 
اأن  اإىل  امل��ت��ح��دث,  ذات  ول��ف��ت 

الكوثر  م�ضجد  جمعية  ن�ضاط 
ب��ال��ن��زل��ة ب��ب��ل��دي��ة ال�����وادي, ال 
رم�ضان,  �ضهر  على  يقت�رش 
االأ�ضهر  �ضائر  اإىل  يتعدى  بل 
االأخ����رى, م��ن خ��الل االأع��م��ال 
حت�ضي�س  يتخللها  التي  اجلوارية 
خمتلفة,  مب��وا���ض��ي��ع  امل��واط��ن��ني 

تتكفل  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  م�ضيفا 
ب��ان�����ض��غ��االت ���ض��ك��ان احل���ي, 
مرا�ضالت  �ضياغة  على  وت�ضهر 
توجه  احلي  جمعية  مع  بالتن�ضيق 
تفعيل  حول  املعنية,  اجلهات  اإىل 

الفعل. ردود  وتتابع  التنمية 
.ع منل�ي 

ن��ت ال�����رشك��ة اجل��زائ��ري��ة  ط��م��اأ
ممثلة  والغاز  الكهرباء  لتوزيع 
ب��ال��وادي  التوزيع  مديرية  يف 
التدابري  كل  باأن  الكرام  زبائنها 
يف  موؤخرا  املتخذة  اال�ضتثنائية 
جائحة  انت�ضار  من  الوقاية  اإطار 
�ضمن  كلها  ت��دخ��ل  ك��ورون��ا 
احلفاظ  يف  ال�����رشك��ة  م�ضاعي 
االأع��وان  و�ضالمة  �ضحة  على 

�ضواء. حد  على  والزبائن 
التوزيع  م��دي��ري��ة  ت��ذك��ر  حيث 
الوالية  تراب  كامل  عرب  زبائنها 
ب�ضمان  بتعهداتها  بالتزامها 
ال��ن��وع��ي��ة واال���ض��ت��م��راري��ة يف 
عمليات  وتعليق  الطاقة,  توزيع 
ر���ض��د ال����ع����دادات وت��وزي��ع 
حتركات  من  للحد  وهذا  الفواتري 
�ضالمة  على  حفاظا  اأع��وان��ه��ا 

احلجر. مدة  طيلة  اجلميع 
مديرية  توؤكد  ال�ضياق  هذا  ويف 
نها  اأ وال��غ��از  الكهرباء  توزيع 
اأجل  الالزمة من  التدابري  اتخذت 
الدورية  الفوترة  رزنامة  احرام 
ل��ت��ف��ادي ت��راك��م اال���ض��ت��ه��الك, 
من  الزبائن  ا�ضتفادة  و�ضمان 
التعريفات  م�ضتويات  خمتلف 
ووفق  ليا  اآ الفواتري  تقدير  يتم  ذ  اإ

زبون. كل  ا�ضتهالك  معدل 
زبائنها  �ضونلغاز  تدعو  ه��ذا, 
على  االإط����الع  يف  ال��راغ��ب��ني 
اخلا�س  املوقع  لزيارة  فواتريهم 
  www.sadeg.dz بال�رشكة 
القيام  خ��الل��ه  م��ن  ميكن  ال��ذي 
اإلكرونيا.  الفواتري  بت�ضديد 
املبلغ  على  التعرف  ميكنهم  كما 
مركز  عرب  ليا  اآ لديونهم  االإجمايل 
الرقم  على  الوطني  االت�ضال 
اخلدمة  يف  يبقى  ال��ذي   3303
عن  لالإجابة  ال�ضاعة  مدار  على 
اليومية  االن�ضغاالت  خمتلف 
الراب  كامل  عرب  الزبائن  لكل 
�ضمان  اأج���ل  وم���ن  ال��وط��ن��ي. 
ي��ام  اأ خ��الل  اخلدمة  ا�ضتمرارية 
ع��ي��د ال��ف��ط��ر امل���ب���ارك وال���ذي 
نهاية  ع��ط��ل��ة  م��ع  ي��ت�����ض��ادف 
التوزيع  مديرية  تعلم  االأ�ضبوع 
اإ�ضالح  فرق  اأن  الكرام  زبائنها 
ومتاأهبة  جمندة  تبقى  االأعطاب 
ح��ال��ة  ويف  24�ضا,  24�ضا/
يف  تذبذب  او  عطب  اأي  حدوث 
ميكن  والغاز  بالكهرباء  التموين 
بالرقم  االت�ضال  الزبائن  جلميع 

.03—33
علي حممد 

هل �سيثني احلجر ال�سحي املنزيل الأطف�ل 
عن مم�ر�سة طقو�س ليلة القدر ؟

ق�مت بتكرمي جمموعة من مهند�سي النظ�فة وفرقة الطوارئ 

التن�سيقية الوطنية حلم�ية املجتمع تنظم 
ن�سف يوم حت�سي�سي حول" كورون�"

ب�سبب غلق حمالت بيع املالب�س

مواطنون يلج�أون للت�سوق الإلكرتوين

جمعية "م�سجد الكوثر" ب�لنزلة

اأن�سطة حت�سي�سية ت�س�منية خـالل ال�سهر الف�سيل

مديرية توزيع الكهرب�ء والغ�ز 

تدابري خ��سة لف�ئدة زب�ئن �سونلغ�ز يف 
اإط�ر الوق�ية من انت�س�ر ج�ئحة كورون�

اأخبار الوادي
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نف�ي�ت م�ستلزم�ت الوق�ية  من كورون� تهدد 
املحيط البيئي بغرداية 

علي  حممد 
---------------- 

وي��ع��ك�����س ال�������ض���ل���وك غ��ري 
امل��واط��ن��ني  لبع�س  املتح�رش 
الع�ضوائي  ال��رم��ي  خ��الل  م��ن 
ل��ل��ق��ف��ازات ال��ب��ال���ض��ت��ي��ك��ي��ة 
وغريها  امل�ضتعملة  والكمامات 
م��ن امل�����ض��ت��ل��زم��ات ال��وق��ائ��ي��ة 
العامة  بالطرقات  امل�ضتعملة 
ذل��ك  ب��اأخ��ط��ار  ال��وع��ي  دون 
على  ال�ضلبية  وانعكا�ضاته 
من  واح���دا  والبيئة  ال�ضحة 
ينبغي  التي  احلزينة  امل�ضاهد 

. فحتها مكا
وي�����رى ع����دد م���ن مم��ار���ض��ي 
رمي  اأن  غرداية  بوالية  ال�ضحة 
على  الطبية  املخلفات  ه��ذه 
العامة  والطرقات  االأر�ضفة 
وعامال  "حقيقيا"  خطرا  ي�ضكل 
العدوى  تف�ضي  على  م�ضاعدا 
امل�ضتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
لهذا  حاملة  تكون  ق��د  ن��ه��ا  الأ

اجلراثيم. على  عالوة  االأخري 
هذا  ت�ضيري  لة  م�ضاأ وت�ضكل 
اأهم  حاليا  النفايات  من  النوع 
البلدية  م�ضوؤويل  ان�ضغاالت 
امل��ك��ل��ف��ني ب��ج��م��ع ال��ق��م��ام��ات 
االأح��ي��اء  خمتلف  ع��رب  املنزلية 

. ل�ضكنية ا
رئي�س  �ضار  اأ ال�ضاأن  هذا  ويف 
ال��ب��ل��دي,  ال�ضعبي  امل��ج��ل�����س 
المباالة  ظاهرة  اأن  فخار  عمر 
اأ�ضبحت  امل��واط��ن��ني  ب��ع�����س 

ال�ضحة  تهدد  لة  وم�ضاأ "مقلقة" 
"اأن  م��و���ض��ح��ا  ال��ع��م��وم��ي��ة, 
ع�ضوائي  وب�ضكل  التخل�س 
م���ن خم��ل��ف��ات م�����ض��ت��ل��زم��ات 
ي�ضكل  كوفيد19-  من  الوقاية 
املواطنني  على  حقيقيا  خطرا 
البيئة  وعلى  النظافة  وعمال 

. " ي�ضا اأ
عمال  اأح��د  ي��رى  جهته,  وم��ن 
ناقم  جد  نه  اأ بدا  الذي  النظافة 
لبع�س  ال�ضلبية  الت�رشفات  من 
برمي  يقومون  الذين  املواطنني 
ه���ذا ال���ن���وع م���ن ال��ن��ف��اي��ات 
انت�ضار  اأن  العمومية,  باالأماكن 
اأحياء  ببع�س  النفايات  ه��ذه 
انعدام  تعك�س  ظاهرة  غرداية, 

املدين". "احل�س 
النظافة  عمال  "نحن   : واأ�ضاف 
النفايات  وهذه  عائالت,  لدينا 
و  ب�ضحتنا  حمدقا  خطرا  ت�ضكل 

هالينا". اأ �ضحة 
يتقا�ضمه  ال�����ض��ع��ور  ن��ف�����س 

يعتربون  مواطنني  عدة  اأي�ضا 
القفازات  و  الكمامات  رم��ى 
غري  "�ضلوك  امل�����ض��ت��ع��م��ل��ة 
كونه  اإىل  اإ�ضافة  ح�ضاري" 
عمال  اح���رام  ع��دم  ع��ن  يعرب 

. فة لنظا ا
ال�ضعبي  املجل�س  رئي�س  وحث 
متكررة  منا�ضبات  يف  البلدي 
املحلية  ذاع�����ة  االإ ث����ري  اأ ع��رب 
رمي  عدم  على  املنطقة  �ضاكنة 
على  املخلفات  من  النوع  هذا 
اأ�ضجار  باأحوا�س  و  االأر�ضفة, 
تكون  ق��د  ال��ت��ي  و  ال��ن��خ��ي��ل, 

كوفيد19-. لفريو�س  حاملة 
اأن  امل��ن��ت��خ��ب  ذات  اأك����د  و 
كورونا,  جائحة  �ضد  الوقاية 
م�ضددا  اجلميع,  تهم  لة  م�ضاأ
�رشورة  على  الوقت  ذات  يف 
التحلي  و  باأخطارها  ال��وع��ي 

الكاملة. بامل�ضوؤولية 
وق��د ات��خ��ذت ع��دة اإج���راءات 
لتمكني  ووق��ائ��ي��ة  اح��رازي��ة 

مهامهم  داء  اأ من  النظافة  عمال 
الأخ���ط���ار  ت��ع��ر���ض��ه��م  دون 
تزويدهم  خ��الل  م��ن  �ضحية, 
ب��امل�����ض��ت��ل��زم��ات ال��وق��ائ��ي��ة 
القفازات  غرار  على  املنا�ضبة 
خا�ضة,  اأحذية  و  الكمامات  و 
مثلما  معقم,  كحويل  حملول  و 

فخار. ال�ضيد  ذكر 
الركيز  ينبغي  ن��ه  اأ ���ض��ار  اأ و 
التح�ضي�ضي  العمل  على  االآن 
اجل����واري ح���ول اأخ��ط��ار ه��ذه 
يتعني  ن���ه  اأ م�����ض��ريا  اجل��ائ��ح��ة, 
ع��ل��ى ك��ل امل��واط��ن��ني اح���رام 
التخل�س  و  الوقائية  ال�ضلوكات 
الوقاية  م�ضتلزمات  نفايات  من 
م�ضتعملة  اأقنعة  و  )مناديل 
يف  جمعها  خالل  من  وغريها( 
ذات  خا�ضة  بال�ضتيكية  اأكيا�س 
يف  و�ضعها  و  حمكم  غلق  نظام 

املنزلية. النفايات  اأكيا�س 
انت�ضار  جم��اب��ه��ة  ب��غ��ر���س  و 
اأع��دت  النفايات  ن��واع  اأ �ضتى 
خمططا  غرداية  بلدية  م�ضالح 
املحيط  ل��ت��ده��ور  ح��د  لو�ضع 
ا�ضتحداث  خ��الل  م��ن  البيئي 
لت�ضري  م�ضتقلة  عمومية  وحدة 
تقدر  التي  املنزلية  النفايات 
�ضنويا. طن   32.000 من  باأزيد 

يف  ذل��ك  من  الهدف  يتمثل  و 
اأزم��ة  لتجنب  النفايات  جمع 
�ضلة  ذات  اأخ����رى  ���ض��ح��ي��ة 
ذكر  مثلما  القمامات,  بانت�ضار 
لبلدية  ال�ضعبي  املجل�س  رئي�س 

ية. غردا

ومن�ديل  وكم�م�ت  قف�زات  من  )كوفيد19-(  امل�ستجد  كورون�  فريو�س  من  الوق�ية  م�ستلزم�ت  نف�ي�ت  انت�س�ر  ي�سكل 
اأحي�ء  البيئي عرب خمتلف  واملحيط  العمومية  ال�سحة  تهدد  اآفة حقيقة  العدوى,  نقل  ت�سبب  قد  والتي  ورقية وغريه� 

ال�سحة. اأخ�س�ئيني مم�ر�سني يف جم�ل  براأي  غرداية, 

العدوى  نقل  ت�سبب  قد 

خالل  امل�ضجلة  احل�ضيلة  اأ�ضفرت 
فيما  املنق�ضي,  ف��ري��ل  اأ �ضهر 
املخدرات  حيازة  بق�ضايا  يتعلق 
ث���رات  )ك��ي��ف م��ع��ال��ج( وامل���وؤ
ق�ضية   43 معاجلة  عن  العقلية, 
املعالج  الكيف  بحيازة  تتعلق 
ق�ضية   17 ال��ق��ن��ب(,  )رات��ن��ج 
وباقي  باملتاجرة,  تتعلق  منها 
باحليازة  تتعلق   )26 ( الق�ضايا 
على  اأوق��ف  حيث  واال�ضتهالك, 
ملجابهة  ال�رشطية  العمليات  ثر  اإ
فيه  م�ضبها   57 اجل��رائ��م,  ه��ذه 
اإج��راءات  ملفات  مبوجب  قدموا 
الق�ضائية  اجلهات  اأمام  ق�ضائية 
الكمية  قدرت  حني  يف  املخت�ضة, 
الفرة,  نف�س  خ��الل  املحجوزة 
من  غراما  و483,17  كلغ   05 ب�:
 5483,17 ( املعالج  الكيف  مادة 

غ(.
حيازة  جرائم  مبجابهة  يتعلق  فيما 
ق��را���س  واالأ العقلية  ث��رات  امل��وؤ
ذات  مت��ك��ن��ت  ف��ق��د  امل��ه��ل��و���ض��ة, 
ق�ضية   31 معاجلة  من  امل�ضالح 

تتعلق  ق�ضية   17 بينها  م��ن 
تتعلق  الق�ضايا  وباقي  باملتاجرة, 
 14 ( واال���ض��ت��ه��الك  ب��احل��ي��ازة 
 35 توقيف  عن  اأ�ضفرت  ق�ضية(, 
وحجز  �ضبط  مع  فيه,  م�ضتبها 
عقليا  ثرا  موؤ قر�ضا   1593 كمية:
وبراكيز  ن���واع  االأ خمتلف  م��ن 

  . خمتلفة
ويف  ب�ضار  والي��ة  اأم��ن  م�ضالح 
من  ال��ن��وع  ه��ذا  جمابهة  اإط���ار 
اعتماد  اإىل  ع��م��دت  اجل��رائ��م, 
على  ت�رشف  خا�س  اأمني  خمطط 
امل�ضلحة  ووحدات  فرق  تطبيقه 
الق�ضائية,  لل�رشطة  الوالئية 
ع��ل��ى غ�����رار, ف���رق���ة ال��ب��ح��ث 
مكافحة  فرقة   ,BRI والتدخل 
املتنقلتان  الفرقتان  املخدرات, 
 02 و   01 الق�ضائية  لل�رشطة 
تو�ضيع  BMPJ 01 et 02(, مع  (
اأم��ن  لي�ضمل  م��ن��ي  االأ املخطط 
احل��وا���رش وك��ذا اأم��ن ال��دوائ��ر, 
حد  وو�ضع  اجلرائم  هذه  ملجابهة 
يف  ال�ضموم  ل��ه��ذه  للمروجني 

املجتمع,  اأو�ضاط 
بالتن�ضيق  وه��ذا 
م�����ع اجل����ه����ات 
ال���ق�������ض���ائ���ي���ة 
لتبقى  املخت�ضة, 
ال�رشطة  ق���وات 
م�������ن والي����ة  الأ
ب�����ض��ار جم��ن��دة 
الظروف  كل  يف 
واالأح��������وال يف 
االلتزامات  اإطار 
ل�ضمان  الرامية 
االأ�ضخا�س  اأم��ن 
وامل��م��ت��ل��ك��ات 
وم����ك����اف����ح����ة 
االإج��رام  اأ�ضكال 
احل�����������������رشي 

 . ملختلفة ا
اأ . د 

دراي��ة  اأح��م��د  جامعة  احتفلت 
مع  بالتن�ضيق  اأدرار  ب��والي��ة 
ال�����ض��ل��ط��ات ال���والئ���ي���ة ي��وم 
اجلاري  االأ�ضبوع  من  الثالثاء 
الذي  للطالب  الوطني  باليوم 
كل  م��ن  م���اي   19 ي�����ض��ادف 
االحتفاالت  على  واأ�رشف  �ضنة, 
العربي  اأدرار  وايل  الر�ضمية, 
رئي�س  ال�ضيد  رف��ق��ة   بهلول 
امل��ج��ل�����س ال�����ض��ع��ب��ي ال��والئ��ي 
بحماوي  ال��ل��ه  عبد  ال��دك��ت��ور 
زفان  م��ة  االأ جمل�س  وع�ضو   ,
ال�ضلطات  بح�ضور  بوجمعة, 
وممثلني  والع�ضكرية,  املدنية 
واالأ�رشة  الثورية,  االأ�رشة  عن  
االحتفاالت  واأقيمت  اجلامعية, 
كلمة  الوايل  لقى  واأ  , باجلامعة 
خ���الل م��را���ض��ي��م احل��ف��ل, ذك��ر 
معركة  يف  الطلبة  بكفاح  فيها 
مقاعد  ت��رك��وا  حيث  التحرير 
 1956 م��اي   19 يف  الدار�ضة 
�ضد  امل�ضلح  بالكفاح  ليلتحقوا 
من  فمنهم  الفرن�ضي  امل�ضتعمر 
وا�ضل  من  ومنهم  نحبه  ق�ضى 
بعد  والت�ضييد  البناء  يف  جهوده 
الدولة  اأن  وق��ال  اال�ضتقالل,  
املدار�س   دور  تعزيز  على  عازمة 
واجل���ام���ع���ات ل��ال���ض��ت��ج��اب��ة 
جميع  م��ن  التنمية  ملتطلبات 
الناحية  من  وخا�ضة  النواحي 
مهامهم  عن  ف�ضال  االقت�ضادية 
وال��ذي  واالأك��ادمي��ي��ة,  البحثية 

مواكبة  خ��الل  من  اإال  يتم  لن 
والتكنولوجي,  العلمي  التطور 
���ض��ارة  واأع��ط��ى ب��امل��ن��ا���ض��ب��ة اإ
املتعلق  الدرا�ضي  اليوم  انطالق 
للجامعة  الرقمية  باالأر�ضية 
لفائدة  بعد  عن  الدرو�س  وبث 
مدير  ق���ال  ح��ني  يف  ال��ط��ل��ب��ة, 
الدين  نور  الربوف�ضور  اجلامعة 
باملنا�ضبة,  كلمته  يف  اأدجرفور 
 1956 م����اي   19 ي����وم  اأن 
معركة  يف  حا�ضم  ي��وم  يعترب 
االإ�ضتدمار  من  اجلزائر  حترير 
وا�ضتعادة  الغا�ضم  الفرن�ضي 
على  �ضيادته  اجلزائري  ال�ضعب 
على  و���ض��اه��د  بكافه  اأر���ض��ه 
لل�ضباب  الفعالة  امل�����ض��ارك��ة 
التحرير  ث���ورة  يف  اجل��زائ��ري 
ثم  الله  بف�ضل  التي  املجيدة 
اال���ض��ت��ق��الل  حت��ق��ق  بف�ضلها 
االحتفال  ويتم  اجلزائر,  لدولتنا 
لربط  ال��ي��وم  ب��ه��ذا  �ضنة  ك��ل 
ب�ضباب  االأم�س  وطالب  �ضباب 
قدوة  ليكونوا  اليوم  وط��الب 
لبناء  والت�ضييد  البناء  يف  لهم 
بنائها  اأ ب�ضواعد  قوية  جزائر 
اأنتجت  ق��د  و  ه��ذا  املخل�ضني, 
مع  ال�ضابقة  يام  االأ يف  اجلامعة 
كورونا  فريو�س  ظهور  بداية 
من  حيوي  كحول  خمترباتها  يف 
احلد  يف  منها  م�ضاهمة  التمر 

الفريو�س.  انت�ضار  من 
الرحمن عبد  بلوايف 

�ضن  ي��ت��ج��اوز  مل  ط��ف��ل  ل��ق��ي 
ق�ضمية  ب��ح��ي  حتفه  ال��ع��ام��ني 
عا�ضمة  جنوب  احل��ريان  بق�رش 
ده�ضه  اأن  االأغواط,بعد  الوالية 
اأن  دون  باخلطاأ  ب�ضاحنته  ج��ده 
التعجل  ذالك  بعد  له,ليتم  ينتبه 
اىل  ال�رشعة  جناح  على  بنقله 

بومدين  هواري  م�ضت�ضفى  اإىل 
تفلح  مل  امل��دي��ن��ة,ل��ك��ن  ب���ذات 
نقاذه  باإ الطبي  الطاقم  حماوالت 
كبرية  وح�رشة  عميق  حزن  و�ضط 

العائلة. فراد  الأ ال�ضحية  تركها 
ع.ق

خالل �سهر اأفريل

توقيف 92 م�ستبه� فيه يف ق�س�ي� خمدرات بب�س�ر 

ج�معة اأدرار ب�لتن�سيق مع ال�سلط�ت 
الولئية حتتفل ب�ليوم الوطني للط�لب

مل يتج�وز �سن الع�مني

طفل يلقى حتفه على يد �س�حنة جده 
جنوب الأغواط 

يف مب�درة ت�س�منية يف اإط�ر مواجهة وب�ء كورون�

موؤ�س�سة ك�لغ�ز بورقلة و الأغواط تزود امل�ست�سفي�ت ب�لأوك�سجني الطبي
نتاج  الإ "كالغاز"  موؤ�ض�ضة  قامت 
بوالية  االأوك�ضجني  و  االأزوت  غاز 
ت�ضامنية  مببادرة  واالأغواط  ورقلة 
يف اإطار مواجهة وباء كورونا , من 
م�ضت�ضفيات  جميع  تزويد  خ��الل 
االأك�ضجني  مب��ادة  اجلزائري  القطر 
باإمكانياتها  جمانا  التو�ضيل  مع 
اخل��ا���ض��ة ح��ت��ى ن��ه��اي��ة االأزم����ة , 
ح��ي��ث ان��ط��ل��ق��ت ع��م��ل��ي��ة ت��وزي��ع 
امل�ضت�ضفيات  لفائدة  االأوك�ضجني 
من  انطالقا  الوطني  ال��راب  عرب 
االأوىل  املرحلة   , االأغ��واط  والي��ة 
حمملة  �ضاحنات   04 انطالق  مت   :
م�ضت�ضفيات  اإىل  باالأوك�ضجني 
وباتنة  وورق��ل��ة  االأغ���واط  والي��ة 
اإىل  متوا�ضلة  العملية  و   , ووهران 
العملية  تاأتي  و   , الواليات  باقي 
العام  املدير  من  بقرار  الت�ضامنية 

عن  ممثل  يوؤكد  حيث   , للموؤ�ض�ضة 
مل�ضادر  ورق��ل��ة  ب��والي��ة  ال�رشكة 
اإطار  يف  تاأتي  العملية  اأن  اإعالمية 
الت�ضامني  ال��وط��ن��ي  ب��رن��اجم��ه��ا 
ت�����رشف  حت���ت  و���ض��ع��ن��ا  ح��ي��ث   ,
ال��وط��ن��ي  ال��ق��ط��ر  م�ضت�ضفيات 
التي  و  الطبية  االأك�ضجني  م��ادة 
جميع  ليها  اإ احلاجة  اأم�س  يف  هي 

العملية  و�ضت�ضتمر   , امل�ضت�ضفيات 
ملواجهة  وهذا   , الوباء  نهاية  حتى 
, هذا وثمن اجلميع هذه  اجلائحة  هذه 
دعم  اإطار  يف  ت�ضب  التي  املبادرة 
للموؤ�ض�ضات  الدولة  موؤ�ض�ضات 
تتطلب  التي  االأزمة  وهي  ال�ضحية 

.. امل�ضرك  التعاون 
التجاين  ن-ق- 



�سك�ن بلدية حلالف بغليزان يهددون بقطع الطريق

اأبو ع�س�م
-----------------

جراء تردي االأو�ضاع منها انت�ضار 
حرق  عملية  عن  املنبعثة  الروائح 
و  ال�����رشا���ض��ري  ك��ذا  و  البقايا 
غ�ضب  م��ن  زاد  وم��ا  اجل����رذان 
اأرغموا  الذين  اخلطاطفة  �ضكان 
البقايا  رفع  �ضاحنات  منع  على 
البعيد  غري  التواجد  هو  املنزلية 
قد  ما  وهو  ال��دوار  عن  للمفرغة 
و  االأمرا�س  انت�ضار  يف  يت�ضبب 

نحن  و  خا�ضة  املتنقلة  االأوبئة 
ظل  يف  �ضعبة  اأو�ضاعا  نعي�س 

االأده��ى  و  كورونا  وب��اء  انت�ضار 
املفرغة  اأن  ال�ضكان  يقول  االأمر  و 

على  كبريا  خطرا  ت�ضكل  باتت 
حتى  و  امل�ضنني  و  االأطفال  حياة 
اأ�ضحت  ال��زراع��ي��ة  املحا�ضيل 
�ضكان  ينا�ضد  وعليه  م��ه��ددة 
ال�ضلطات  اخل��ط��اط��ف��ة  حل���الف 
املحلية وعلى راأ�ضها وايل الوالية 
عاجال  التدخل  اإبراهيمي  ن�ضرية 
يف  النظر  اإع���ادة  و  الإن�ضافهم 
كارثة  حدوث  قبل  املفرغة  موقع 
بالت�ضعيد  هددوا  ال�ضكان   , بيئية 
على  الو�ضع  ا�ضتمرار  حال  يف 

ماهو عليه .

هدد �سك�ن بلدية حلالف يف ولية غليزان ب�لنزول اإىل ال�س�رع ب�سبب تراكم البق�ي� املنزلية و�سط الأحي�ء وال�سوارع خالل 
بدوار  املتواجدة  العمومية  ب�ملفرغة  التفريغ  من  منعت  التي  املنزلية  القم�م�ت  رفع  �س�حنة  لغي�ب  الأخرية  اأي�م  الثالثة 

اخلط�طفة من قبل �سك�ن الدوار .

يف تراكم البق�ي� املنزلية

جواريات اخلمي�س 21 ماي 2020 م املوافق07
لـ 28 رم�ضان 1441 هـ - العــدد 2004

يف اإط�ر تطبيق قرار ال�سلط�ت العمومية

ال�ضلطات  قرار  تطبيق  اإطار  يف 
غلق  باإعادة  املتعلق  العمومية 
الطابع  ذات  امل��ح��الت  بع�س 
ال��ت��ج��اري ل��ل��ح��د م��ن ان��ت��ق��ال 
متكنت  كورونا,  فريو�س  عدوى 
ق���وات ال�����رشط��ة ب��اأم��ن والي��ة 
كل  مراقبة   عملية  خالل  غليزان 
 40 غلق  من  املختلفة  املحالت 

حمالت   10 منها  جت��اري  حم��ل 
احللويات  وبيع  بتح�ضري  خا�ضة 
اأ�ضحابها  ملخالفة  التقليدية 
باإعادة  املتعلق   االإداري  القرار 
اإجناز  ,مت  التجارية  املحالت  غلق 
حق  يف  ق�ضائي  اإج����راء  م��ل��ف 

. االإدارية  للقرارات  املخالفني 
ع�ضام اأبو 

غلق 40 حمال منه� 10 حمالت لبيع 
احللوي�ت التقليدية

من  الع�رشات  االأربعاء  اأم�س  نظم 
وقفة  بتنظيم  املتقاعدين  العمال 
حممد  خمي�ضتي  ب�ضارع  احتجاجية 
احتجاجا  غليزان  الوالية  بعا�ضمة 
معا�ضاتهم  ���ض��ب  ت��اأخ��ر  ع��ل��ى 
ال�ضهرية وهذا تزامنا مع حلول عيد 
ب�ضب  اخطروا  اأنهم  حيث  الفطر 
معا�ضاتهم يوم 18 من ماي اجلاري 
حت�ضبا  ت�ضبيقي  ا�ضتثنائي  كاإجراء 
ولدى  اأنهم  اإال  املبارك  الفطر  لعيد 
ل�ضحب  الربيد  مراكز  من  تقربهم 
�ضب  بعدم  تفاجاأوا  معا�ضاتهم 
ينتظرون  كانوا  كما  معا�ضاتهم 
يحتجون  جعل  ما  وهو  ويتوقعون 

واأنهم  خ�ضو�ضا  التاأخر  ب�ضبب 
ال�ضهرية  يعتمدون على معا�ضاتهم 
حمملني  رزقهم  م�ضدر  العتبارها 
م�ضالح بريد اجلزائر م�ضوؤولية هذا 
التاأخر من جهتها علمت اجلريدة من 
اأن  اجلزائر  بريد  من  عليمة  م�ضادر 
املتقاعدين  معا�ضات  �ضب  عملية 
من �ضالحية �ضندوق التقاعد وان 
م�ضالح بريد اجلزائر ال دخل لها يف 
ذلك ح�ضب نف�س امل�ضدر ومن جهة 
معا�ضات  ان  اجلريدة  علمت  ثانية 
هذا  �ضبها  �ضيتم  املتقاعدة  الفئة 

اليوم اخلمي�س  .     
                                     اأبو ع�ضام

ع�سرات املتق�عدين بغليزان 
ينظمون وقفة احتج�جية للمط�لبة 

ب�لإ�سراع يف �سب مع��س�تهم

من  مبتكرة  م�ضاريع   7 قبول  مت 
�ضباب  قدمها  م�ضاريع   108 بني 
اإطار  الوطن يف  من منطقة غرب 
"التحدي  لتظاهرة  الثانية  الطبعة 
النا�ضئة",  للموؤ�ض�ضات  اجلزائري 
قد  املنظمني.و  لدى  علم  ح�ضبما 
 27 اختيار  اأوىل  مرحلة  يف  مت 
م�رشوع.   108 بني  من  م�رشوعا 
املختارة  امل�ضاريع  درا�ضة  وبعد 
ذات  وفق  م�ضاريع,   7 قبول  مت 
املقبولة  امل�ضاريع  امل�ضدر.وتتمثل 
يف "اونلي وان" و "قرين هاند�س" 
حت�ضني  تخ�س  و"ترن�ضيب" 

و"اإ�ضعفني"  العمومية  اخلدمة 
تخ�س  و"ماكيحة"   " ارثروزا  و" 
و"دي�ضكوفر"  بعد  عن  التطبيب 
دورة  تعترب  ال�ضياحة.و  يخ�س 
تظاهرة  يف  الثانية  املرحلة  وهران 
للموؤ�ض�ضات  اجلزائري  التحدي 
خم�س  عرب  جترى  التي  النا�ضئة 
و عالوة على مرحلة  مراحل.   )5(
و  ق�ضنطينة,  مراحل  هناك  وهران, 
ب�ضار و ورقلة واجلزائر العا�ضمة. 
وقد مت تنظيم اأربع )4( مراحل من 
االأن��رن��ت  ط��ري��ق  ع��ن  اخلم�ضة 
يف  و�ضارك  كوفيد19-,  ب�ضبب 

م�رشوعا   730 من  اأكرث  امل�ضابقة 
مت  و  الوطن.  مناطق  خمتلف  من 
قبول  مت  م�رشوعا    147 انتقاء 
منها 43 م�رشوعا مبتكرا للنهائي 
على  الق�ضاء  بعد  �ضينظم  الذي 
جائحة كورونا والعودة اإىل احلياة 

املنظمني. ح�ضب  الطبيعية, 
لتظاهرة  االأوىل  الطبعة  اأن  يذكر 
للموؤ�ض�ضات  اجلزائري  التحدي 
 2018 �ضنة  يف  نظمت  النا�ضئة 
من  طلبة  جمموعة  من  مب��ب��ادرة 
ل��ل��دار���ض��ات  العليا  امل��در���ض��ة 
وتكت�ضي   . بالقليعة  التجارية 

ال�ضنة طابعا وطنيا  هذه  التظاهرة 
م�ضابقة  �ضكل  على  تنظم  و 
امل�ضاريع  حا�ضنة  اإ���رشاف  حتت 
ذلك  و  "كابكوكوورك",  النا�ضئة 
امل�ضاريع  حاملي  ت�ضجيع  بهدف 

املقاوالتية. واإدماجهم يف عامل 
ال��ت��ح��دي  ت��ظ��اه��رة  ت��ن��ظ��م  و 
النا�ضئة  للموؤ�ض�ضات  اجلزائري 
و  االأوىل  ال���وزارة  رعاية  حتت 
و  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  وزارة 
اقت�ضاد  و  النا�ضئة  املوؤ�ض�ضات 

املعرفة.
ق/غ

الن��سئة  للموؤ�س�س�ت  التحدي اجلزائري 

قبول 7 م�س�ريع مبتكرة يف مرحلة وهران خلو�س النه�ئي

البليدة  والية  اأمن  م�ضالح  اأح�ضت 
خالفوا  �ضخ�س   9000 من  اأزي��د 
الوالية  اإقليم  عرب  ال�ضحي  احلجر 
املنوط  العمل  اإط��ار  يف  هذا  ياأتي 
انت�ضار  من  للحد  ال�رشطة  بقوات 
تطبيق  طريق  عن  كورونا  فريو�س 
االإجراءات اخلا�ضة باحلجر ال�ضحي 
واحلفاظ  املواطنني  اأم��ن  ل�ضمان 
للمر�ضوم  طبقا  �ضحتهم,  على 
يف   ال�ضادر   69.20 رقم  التنفيذي 
بتدابري  املتعلق   2020 مار�س   21
الوقاية من انت�ضار فريو�س كورونا 
امل��ادة  لن�س  وطبقا   ,19 كوفيد 
اإذ مت حتويل   02 الفقرة  459 مكرر 
9598 �ضخ�ضا خالفوا قانون احلجر 
جزائية  ملفات  واجن��از  ال�ضحي, 
مت  كما  للعدالة.  اأر�ضلت  �ضدهم 
 795 و  مركبات   1410 و�ضع 

باالإ�ضافة  املح�رش,  نارية يف  دراجة 
ب�ضبب  �ضخ�ضا   86 �ضماع  اإىل 
ال�ضحي  احلجر  الأوقات  خمالفاتهم 
واإر�ضال ملفاتهم للعدالة و هذا من 
تاريخ24 مار�س اإىل 17ماي 2020 

وخالل �سهر رم�س�ن
خالفوا  �ضخ�ضا   4660 بتحويل  مت 
قانون احلجر ال�ضحي واجناز ملفات 
للعدالة  اأر�ضلت  �ضدهم  جزائية 
 264 و  مركبة   204 و�ضع  مت  كما 
باالإ�ضافة  املح�رش,  نارية يف  دراجة 
ب�ضبب  �ضخ�ضا   58 �ضماع  اإىل 
ال�ضحي  احلجر  الأوقات  خمالفاتهم 
واإر�ضال ملفاتهم للعدالة و هذا من 
17 من  اإىل غاية  اأول يوم رم�ضان 

ال�ضهر اجلاري. 
�رشيف  العي�ضي 

م�س�لح اأمن البليدة حت�سي اأزيد من 
9000 �سخ�س خ�لف احلجر ال�سحي

بجاية  والية  اأمن  م�ضالح  قامت 
بعمليات  االأخ����رية  االآون����ة  يف 
التجارية  للمحالت  م��راق��ب��ة 
على  ك��ذا  و  بجاية  مدينة  ع��رب 
اأين  االأمنية   احلواجز  م�ضتوى 
من  كلغ   416 حجز   من  متكنت 
الب�ضاعة  .هذه  البي�ضاء  اللحوم 

مراقبة  عملية  بعد  اكت�ضفت 
املركبات  ا�ضتهدفت  تفتي�س  و 
على  ال��ت��ربي��د  ب��غ��رف  امل��ج��ه��زة 
حيث  االأمنية,  احلواجز  م�ضتوى 
معباأة  مركبات  اأرب��ع  توقيف  مت 
 , البي�ضاء  اللحوم  من  بكميات 
,كما  تعريفة  اأية  حتمل  ال  التي  و 

على  يحوزون  ال  اأ�ضحابها  اأن 
مل�ضدرها,  الثبوتية  ال�ضهادات 
طرف  من  اللحوم  معاينة  بعد  و 
للم�ضالح  التابع  البيطري  الطبيب 
�ضاحلة  غري  باأنها  تبني   , الفالحية 
غري  كونها  الب�رشي,  لال�ضتهالك 
ال�ضحي  الذبح  ل�رشوط  خا�ضعة 

حتويلها  و  حجزها  مت  عليه  ,و 
مبادة  اإتالفها  و  البلدي  املذبح  اإىل 
,املعنيون  املخالفني  بح�ضور  اجلري 
للح�ضور  ا�ضتدعائهم  بالق�ضية مت 
اأجل  التجارة من  اإيل مقر مديرية 
القانونية  االإج��راءات  ا�ضتكمال 
الالزمة .                         ك . ت

اأمن بج�ية يحجز 416 كلغ من اللحوم البي�س�ء غري �س�حلة لال�ستهالك

ق�ضنطينة  اأمن  م�ضالح  نظمت 
عمليتني  ي��وم��ني  م���دار  ع��ل��ى 
الفرق  خمتلف  باإقحام  �رشطيتني 
حيث   , العملياتية  االأف���واج  و 
االأح��ي��اء  م��ن  ال��ع��دي��د  �ضملت 
عرب  ال�ضكنية  التجمعات  و 
فيها  مب��ا  ال��والي��ة  اإقليم  كامل 
 ,  14 احل�رشي  ال��دوائ��ر)االأم��ن 

حي  جوابلية,  ال��ط��رق  مفرق 
الكلم  لوناما,  حي  ب��وم��رزوق, 
و   ) الر�ضا�س  �ضعب  الرابع, حي 
دائرة  اأمن  اإقليم  العملية  �ضملت 
نوفمرب1954,   01 )حي  اخلروب 
 1039 حي  م�ضكنا,   1013 حي 
و  م�ضكن   1600 حي  م�ضكنا, 
ما�ضيني�ضا(,  ال�ضكني  القطب 

من  منجلي)  علي  دائ���رة  اأم��ن 
الوحدة اجلوارية رقم 01 اإىل غاية 
املنطقة  كذلك   ,  09 رقم  ج  الو 
و  ق�ضنطينة,  جامعة  و  ال�ضناعية 
توقيف  مت  العمليتني  هاتني  خالل 
اإجراءات  ملخالفتهم  �ضخ�س   402
منهم   15 اأخ�ضع  اجلزئي  احلجر 
اعرا�س  مت  كما  حالة,  الختبار 

دراج���ات   04 و  م��رك��ب��ة   22
املح�رش,  اإىل  حتويلهم  و  نارية 
املخدرات  من  كمية  حجز  مع 
اإىل  اإ�ضافة  العقلية,  واملوؤثرات 
حق  يف  اتخذت  جتاريني  حملني 
االإج���راءات  كافة  اأ�ضحابهما 

القانونية.
علجية عي�س

توقيف 400 خم�لف للحجر اجلزئي خالل يومني بق�سنطينة

املجموعة  وحدات  عنا�رش  متكن   
االإق��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��درك ال��وط��ن��ي 
قنطار   100 حجز  من  ب�ضطيف 
من مادة ال�ضميد ,وهذا بناءا على 
�ضاحنة  وجود  مفادها  معلومات 
متنها  على  "فولفو"  نوع  جرار 

ال�ضميد. مادة  كمية من 
املعني  ت�����رشي��ح��ات  وح�����ض��ب 
ا�ضرى  فاإنه  الق�ضائية  لل�ضبطية 
جملة  جت��ار  ع��دة  من  الب�ضاعة 
,حيث  ال�ضوق  يف  بيعها  الإع��ادة 
الدرك  فرقة  مقر  اإىل  اقتياده  مت 

الق�ضية. يف  التحقيق  ملوا�ضلة 
من  ال���درك   عنا�رش  متكن  كما   

وه��ذا  مفرقعة   188401 حجز 
املخت�ضة  الفرقة  اأفراد  قيام  اأثناء 
اأي��ن  باالإقليم  ب��دوري��ة  اإقليميا 
البالغ  االأ�ضخا�س  اأح��د  �ضاهدوا 
كرطونية  علب  يرمي  25�ضنة 
جاره  منزل  ب�ضطح  احلجم  كبرية 
االأم��ر  امل�ضمى)ب.�س(50�ضنة, 
عن  �ضادر  بالتفتي�س  اإذن  تطّلب 
وبعد  اجلمهورية  وكيل  ال�ضيد 
تفتي�س املنزلني ُعرث على الب�ضاعة 
)مفرقعات(  اال�ضترياد  املحظورة 
اإىل مقر  امل�ضتبه فيهما  اقتياد  ,ليتم 

التحقيق. ملوا�ضلة  الفرقة 
قي�ضي الدين  فخر  اأ�ضامة 

حجز 100 قنط�ر من م�دة ال�سميد 
و8840 وحدة من املفرقع�ت ب�سطيف

و  ال�ضحة  م��دي��ري��ة  اأع��ل��ن��ت 
تبعا  خن�ضلة  لوالية  ال�ضكان 
ملتابعة  الوطنية  اللجنة  لبيان 
لها  بيان  يف  و  ك��ورون��ا  وب��اء 
الر�ضمية  �ضفحتها  على  ن�رشته 
االت�����ض��ال  و  االإع����الم  خللية 
للتوا�ضل  ح�ضابها  ع��رب  و 

ت�ضجيل  ع���ن  االج��ت��م��اع��ي 
اجل��اري��ة  ال�ضنة  م��ن  ال��والي��ة 
م��وؤك��دة  ج��دي��دة  ح��ال��ة   15 ل��� 
 19 كوفيد  كورونا  بفريو�س 
بلديتي  من  كل  على  موزعة 
ال��والئ��ي��ة  امل��ق��اط��ع��ة  �ض�ضار 
تاوزيانت  بلدية  و  بخن�ضلة 

 93 اإىل  احل��االت  عدد  لريتفع 
بفريو�س  موؤكدة  اإ�ضابة  حالة 
يف  داعية   19 كوفيد  كرونا 
امل�ضجلة  ال��ن��ت��ائ��ج  ه��ذه  ظ��ل 
امل�ضابة  اجل��دي��دة  ل��ل��ح��االت 
ب��ال��وب��اء ك��اف��ة امل��واط��ن��ات و 
التجند و االلتزام  اإىل  املواطنني 

و  التقيدية  االإجراءات  مبختلف 
ال�ضحية  ال�ضالمة  قواعد  اإتباع 
االل��ت��زام  ب�������رشورة  ك���ذا  و 
عن  ال�����ض��ادرة  بالتعليمات 
من  للحد  ال�ضحية  اجل��ه��ات 
عليه.                                           والق�ضاء  الوباء  انت�ضار 
لزهاري ونا�س 

مديرية ال�سحة بخن�سلة تعلن عن ت�سجيل الولية لـ  15ح�لة جديدة

والي��ة  اأم��ن  م�ضالح  نظمت 
للتربع  حملة  بلعبا�س  �ضيدي 
حقن  م��راك��ز  ل��ف��ائ��دة  ب��ال��دم 
م�ضتوى  على  اأم�س  ليلة  الدم 

ب�ضيدي  ال�رشيع  التدخل  كتيبة 
تنظيمها  مت  املبادرة  بلعبا�س, 
الوطنية  الوكالة  مع  بالتن�ضيق 
متوين  هو  منها  والهدف  للدم 

القادر  عبد  اجلامعي  امل�ضت�ضفى 
احليوي  ال�ضائل  بهذا  ح�ضاين 
التي  الفرة  هذه  خالل  خا�ضة 
كوفيد  جائحة  بتف�ضي  تتميز 

املبادرة  هذه  مكنت  حيث   ,  19
الدم  من جمع كمية معتربة من 

 .
م.رم�ضاين   

�سرطة �سيدي بلعب��س تنظم حملة للتربع ب�لدم 



09 رم�ضانيات08
تقبل اهلل �صيامكم و قيامكم  اخلمي�س  21  ماي 2020 م 

املوافق  لـ 28 رم�ضان 1441 هـ - العــدد 2004
اخلمي�س  21  ماي 2020 م 

املوافق  لـ 28 رم�ضان 1441 هـ - العــدد 2004

حدث يف 28 رم�ضان
الر�ضول حممد يتزوج بال�ضيدة   - 4 هـ 

زينب بنت خزمية بن احلارث التي 
لقبت باأم امل�ضاكني.

اإىل  ثقيف  من  وفد  قدوم   - هـ   9
الر�ضول حممد حيث اأعلنوا اإ�ضالمهم 

وولئهم للم�ضلمني يف املدينة 
املنورة.

اهلل  باأمر  احلاكم  مبايعة   - هـ   386
الفاطمي باخلالفة بعد موت اأبيه 

العزيز باهلل.

الــن�ر مــن  العتــق  اأتــريد 
ب�ضند  اأح��م��د  االم���ام  م�ضند  يف 
الله  �ضلى  النبي  ق��ال  �ضحيح 
لله عتقاء يف كل  )اإن  عليه و�ضلم 

يوم وليلة ..( احلديث .
اأين ؟ من النار .

متى ؟ االآن يف �ضهر رم�ضان .
من  النجاة  يعني  النار  من  العتق 
االأمر  وهذا   , باجلنة  والفوز  النار 
الله  قال   , الفوز  غاية  االأ�ضمى 
النار  عن  زح��زح  فمن   ( تعاىل 

واأدخل اجلنة فقد فاز ( .
جزء  م�ضى  اأن  بعد  االآن  ونحن 
االأوىل  اأيامه  وم�ضت  ال�ضهر  من 
اأنف�ضنا : هل مازلنا على ما  ن�ضاأل 
واحليوية  الن�ضاط  من  عليه  نحن 

يف العبادة يف اأول ال�ضهر ؟!
االأم��ل  امل�ضلم  يحدو  اأن  ينبغي 
فيما عند الله واإن مما يحث امل�ضلم 
اأن  عزميته  وي�ضجع  همته  ويعلي 
للعتق  فر�ضة  رم�ضان  اأن  يتذكر 
ويقبل  العزم  فيجدد   , النار  من 
فعل  اإىل  ويبادر   , الطاعة  على 
اغتنام  اإىل  وي�ضابق   , اخل��ريات 
ال�ضهر  هذا  يف  امل�ضاعفة  االأجور 

الكرمي واملو�ضم العظيم .
التي  االأح��ادي��ث  يف  املتاأمل  اإن 
اأ�ضباب العتق من النار يجد  بينت 
ع�رشين  على  تربو  االأ�ضباب  تلك 
يف  االأفا�ضل  اأحد  اأفردها   - �ضببًا 
عند  اأتوقف  لعلي  لكن   _ ر�ضالة 
كبرية  عالقة  لها  اأجد  منها  ثالثة 

برم�ضان :
اأولها / االإخال�س �ضبب للعتق من 

النار :
:]لن  و�ضلم  عليه  الله  �ضلى  قال 
: ال  القيامة يقول  يوم  يوايف عبد 
الله  وجه  بها  يبتغي  الله  اإال  اإله 
رواه   [  ] النار  عليه  الله  م  حرَّ اإال 

البخاري [
وهو  عجيب  اأم���ره  االإخ��ال���س 

في�ضل مهم يف عمل املرئ امل�ضلم 
ال�ضيام  , واملتدبر الأحاديث ف�ضل 
هذا  يلحظ  رم�ضان  يف  والقيام 
رم�ضان  �ضام  من   ( املهم  امللمح 
اإميانًا واحت�ضابًا ( ) من قام رم�ضان 
ليلة  قام  من   (  ) واحت�ضابًا  اإميانًا 
وهذا   ) واحت�ضابًا  اإمي��ان��ًا  القدر 
اأن  على  الوا�ضحة  دالل��ت��ه  ل��ه 
 ( اإىل  يقود  العمل  يف  االإخال�س 

غفر له ماتقدم من ذنبه ( .
ثاين االأ�ضباب ) البكاء من خ�ضية 
الله ( قال �ضلى الله عليه و�ضلم : 
]ال يلج النار رجل بكى من خ�ضية 
الله حتى يعود اللنب يف ال�رشع , 
الله  �ضبيل  يف  غبار  يجتمع  ال  و 
م�ضلم  منخري  يف  جهنم  دخان  و 
اأبدا [ ] رواه الرمذي وغريه ب�ضند 
�ضحيح [ , والبكاء من خ�ضية الله 
يكون  اأن  يف  �ضبب  اليخفى  كما 
الرحمن  عر�س  ظ��ل  حت��ت  امل��رء 
لله  فالدمعة   , ظله  اإال  الظل  يوم 

 , الدمعات واأرقها واأرقاها  اأ�رشف 
اخلطايا  تغ�ضل  التي  الدمعة  اإنها 
فيها  التي  الدمعة  اإنها   , والذنوب 
وهي   , جالله  ج��ل  ال��رب  ر�ضا 
رم�ضان  �ضهر  يف  ونحن  فر�ضة 
فنحن   , وت��دب��ره  ال��ق��راآن  �ضهر 
ويف  امل�ضاجد  يف  ن�ضمعه  و  نقراأه 
حري   , املتنوعة  االإعالم  و�ضائل 
واأن   , الله  يتدبر كالم  اأن  بامل�ضلم 
من  فيها  وما  االآي��ات  عند  يقف 
وتتاأثر  القلوب  فتتحرك  العظات 
امل�ضلم  ليب�رش  وهناك  وتخ�ضع, 
لله  تكون  التي  اخلال�ضة  بالدمعة 

ومن خ�ضية الله .
ماجاء  فهو   , االأ�ضباب  ثالث  اأما 
يف حديث احلبيب �ضلى الله عليه 
رجل  �ضاأل  :]م��ا  قال  حني  و�ضلم 
قالت  اإال  ثالثا  اجلنة  الله  م�ضلم 
ال  و   , اجلنة  اأدخله  اللهم   : اجلنة 
ا�ضتجار رجل م�ضلم الله من النار 
اأجره  اللهم   : النار  قالت  اإال  ثالثا 

ب�ضند  اأحمد  االإمام  رواه   [  ] منِّي 
. �ضحيح[ 

اإنه الدعاء , اإنه الت�رشع اإىل الله , 
اإنه االإلتجاء اإىل الله , اإنه الوقوف 
حينما  وتعجب   , الله  ي��دي  بني 
باآية  بتعاىل  �ضبحانه  الله  ياأتي 
معر�س  يف  الدعاء  عن  تتحدث 
واإذا   (  , ال�ضيام  اآيات  عن  حديثه 
قريب  فاإين  عني  عبادي  �ضاألك 
 ) دع��ان  اإذا  ال��داع  دع��وة  اأجيب 
ابن كثري رحمه  االمام  قال  ولهذا 
)ويف   : االآية  هذه  تف�ضري  يف  الله 
الباعثة  االآي��ة  ه��ذه  تعاىل  ذك��ره 
اأحكام  بني  متخللة   , الدعاء  على 
االجتهاد  اإىل  اإر���ض��اد   , ال�ضيام 
بل   , العدة  اإكمال  عند  الدعاء  يف 

وعند كل فطر (
اأدخلنا  اللهم   , اجلنة  اأدخلنا  اللهم 
اللهم   , اجلنة  اأدخلنا  اللهم   , اجلنة 
من  اأجرنا  اللهم   , النار  من  اأجرنا 

النار , اللهم اأجرنا من النار .

رم�س�ن فر�سة لت�سحيح ثق�فة اجلريان

 املق�دير 
عجني اجلال�س ) وهي 

عجني جاهز على 
�ضكل رقائق(. 

ربع كوب من زيت 
الزيتون. 

القليل من املك�رشات 
اأو الفول ال�ضوداين. 

ن�ضف فنجان ماء زهر.
 القليل من الع�ضل. 
ملعقتان جوز هند. 

ر�ضة من القرفة 
الناعمة.

ـــــة  ـــــق ـــــري ط

التح�سري
نخلط املك�رشات 

املجرو�ضة مع ماء الزهر 
وجوز الهند والقرفة. 

ُنح�رش عجني اجلال�س 
ون�ضع بداخلها القليل 

من اخلليط ال�ضابق. 
َنلف ورقات العجني 

ونقطعها الأجزاء 
مت�ضاوية بال�ضكني, 
ون�ضعها بال�ضينية 

على الزيت. ن�ضعها 
بالفرن حتى تتحمر 
ثم ُنخرجها وندهنها 

بالع�ضل ونركها حتى 
تربد.

حلوى جال�س
حلوي�ت العيد

حلوى ال�س�رلوت

املكون�ت
كوبان حليب بودرة. 

فنجان من الطحني.
 فنجان من ال�ضكر. 

ثالث مالعق كاكاو.
 خم�ضة اأكواب ماء.

 فنجان زبدة.
 ب�ضكويت وموز وف�ضتق للتزيني.

طريقة العمل
نخلط احلليب وال�ضكر والكاكاو والطحني واملاء 

ون�ضعها بقدر على النار حتى يتما�ضك القوام 
ن�ضع عليه الزبدة. 

ن�ضع يف وعاء التقدمي طبقة من اخلليط ونزينها 
بطبقة من الب�ضكويت, ثم املوز ثم ن�ضع فوقها 

طبقة اأخرى من اخلليط ثم التزيني وهكذا. 
اآخر طبقة ُتزّين بالف�ضتق واملوز.

العادات  بع�س  تغيري  على  النا�س  من  الكثري  يحر�س 
عادة  عن  ُيقلع  فالبع�س  املبارك,  رم�ضان  �ضهر  خالل 
معينة, واالآخر ُيخ�ض�س عادة لتلك االأيام, ويف النهاية 
على  حتى  الكرمي خ�ضو�ضيته,  لل�ضهر  بالتاأكيد  يبقى 

عادات النا�س وطباعهم, وبع�س طقو�ضهم اليومية.

امللك  جامعة  يف  االجتماعية  االأخ�ضائية  تقول  حيث 
هو  اجلار  نت":  ل�"�ضيدتي.  الواحد,  العبد  فاديا  �ضعود, 
الله  �ضلى  الر�ضول  انا  و�ضّ وما  البال,  وراحة  االأمان 
اأكرث من مرة  اأكد  اإال خلري لنا, وقد  عليه و�ضلم ب�ضيء 
لالأ�ضف  ولكن  اجلار,  وحق  وقيمة  اأهمية  من  م  وعظَّ

ا كان عليه �ضابًقا, وحتولت  واقع املجتمع اليوم تغرّي عمَّ
الكل  لتجد  فردية,  ثقافة  اإىل  االجتماعية  من  الثقافة 
يهتم ب�ضئونه فقط, وال يهتم مبن حوله طاملا اأنه بخري, 
جعلت  التي  احلياة  و�ضغوطات  امل�ضاغل  كرثة  بجانب 
اجلميع يف �ضباق مع الزمن, لُتْفِقَد هذه االأ�ضباب اجلريَة 
واملُتعاَرف  ال�ضائد  هو  هذا  وي�ضبح  احلقيقية,  قيمَتها 
اأو قد تكون  عليه, وتتحول لعالقات حمدودة وقليلة, 
معدومة متاًما بني اجلريان, حتى و�ضل احلال الأن يعترب 
يرون  اأو  مزعًجا,  اًل  وتدخُّ اًل  تطفُّ اجلار  �ضوؤال  البع�س 
الهدايا بينهم عادة قدمية و�ضلوًكا غري متح�رش,  تبادل 
بني  والرحمة  د  التودُّ روح  هي  احل�ضارة  قّمة  اأّن  رغم 
عام  ب�ضكل  املجتمع  على  تنعك�س  التي  اجلريان, 
احلياة  فتطيب  ال�ضدور,  و�ضالمة  النفو�س,  باطمئنان 
اإىل  جار  كل  اأح�ضن  ولو  فيها,  بالعي�س  املرء  ويهناأ 
جاره, لظّللت ال�ضعادة املجتمعات, وعا�ضت كاأنها اأ�رشة 

واحدة.
يف  والتفكري  قلياًل,  بالتوقف  الواحد  العبد  وتن�ضح 
اإحياء مفهوم وع�رش اجلرية, والروابط اجلميلة التي طاملا 
مع  تعامالتهم  حول  واأجدادنا,  اآبائنا  من  عنها  �ضمعنا 
جريانهم, وكيف كانت قوة الروابط, واملبادرة بال�ضوؤال 
عن اجلار, وتفّقد اأحواله, وتذّكر اأجر ذلك وف�ضله عند 

ا. الله, بجانب نفعه على امل�ضتوى االجتماعي اأي�ضً

ُحكم زك�ة الفطر :-
ممن  امل�ضلمني  على  فر�س  هى 
رم�ضان  من  ج��زًءا  ولو  ح�رش 
الله  ر�ضي  عمر-  اب��ن  لقول 
الله  ر�ضول  \"فر�س   : عنهما 
زكاة  و�ضلم  عليه  الله  �ضلى 
من  �ضاعًا  رم�ضان  من  الفطر 
على  �ضعري  من  �ضاعًا  اأو  متر 
واالأنثى  والذكر  واحل��ر  العبد 
امل�ضلمني  وال�ضغري والكبري من 
 )2/140( الدارقطني  اأخرجه   ."\
رقم   ,  4/162( والبيهقي   ,

. )7480
ِحكمته� :-

مما  ال�ضائم  لنف�س  تطهري   1-
يكون به من اآثار اللغو والرفث 

 .
-2 اإنها تغني الفقراء وامل�ضاكني 

عن ال�ضوؤال يوم العيد . 
فقد قال ابن عبا�س -ر�ضي الله 
الله  ر�ضول  فر�س   "\  : عنهما 
زكاة  و�ضلم  عليه  الله  �ضلي 
اللغو  من  لل�ضائم  طهرة  الفطر 
للم�ضاكني\".  وطعمة  والرفث 
رقم   ,  2/111( داود  اأبو  اأخرجه 
)1/568 , رقم  ,, احلاكم   )1609
على  �ضحيح   : وق��ال   )1488

�رشط البخاري .
مقدار زك�ة الفطر : -

�ضعري  اأو  قمح  اأو  متر  من  �ضاع 

اأهل  ق��وت  غالب  من  وتخرج 
البلد . 

واملد   ( اأم��داد  اأربعة   : وال�ضاع 
حفنات  اأرب���ع   ) ال��رج��ل  حفنة 
الفرد  على   . ق��دح��ني  مب��ق��دار 

الواحد . 
بن  ثعلبة  ب��ن  ال��ل��ه  عبد  ع��ن 
�ضعري  اأبي  ابن  ويقال  �ضعري 
الله  ر�ضي   – اأبيه  عن  العذري 
عنهم – قال : قال ر�ضول الله - 
قال:\"  و�ضلم-  عليه  الله  �ضلى 
�ضدقة الفطر �ضاع متر اأو �ضاع 
�ضاع  اأو  راأ���س  كل  عن  �ضعري 
اأو  �ضغري  اثنني  بني  قمح  اأو  بر 
اأنثى  اأو  ذكر  عبد  اأو  حر  كبري 
اأما غنيكم فيزكيه  اأو فقري  غني 
الله واأما فقريكم فريد الله عليه 
:اأحمد  اأخرجه   ."\ اأعطاه  مما  اأكرث 
واأبو   ,  )23714 رقم   ,  5/432(
 ,  )1619 رقم   ,  2/114( داود 
 )5214 رقم   ,  3/314( واحلاكم 
اأ�ضحاب  اأك��رث  رواه   : وق��ال   ,
بن  الله  عبد  عن  عنه  الزهري 
الله  �ضلى   - النبي  عن  ثعلبة 

عليه و�ضلم - ومل يذكروا اأباه
�ضعيد  اأبي  �ضيدنا  قول  لدليل 
قال  عنه-  الله  ر�ضي  اخلدري- 
الله  ر�ضول  فينا  كان  اإذا  كنا   :
نخرج  و�ضلم  عليه  الله  �ضلى 
�ضغري  ك��ل  ع��ن  الفطر  زك��اة 

من  �ضاعًا  مملوك  اأو  حر  وكبري 
اللنب   ( اأقط  اأو �ضاعًا من  طعام 
�ضعري  من  �ضاعًا  اأو   ) املجفف 
من  �ضاعًا  اأو  متر  من  �ضاعًا  اأو 
جمهور  راأي  هو  وهذا   "\ زبيب 
وال�ضافعية  املالكية  من  العلماء 

واحلنابلة.
ويجوز اإخراجه� نقدًا:-. 

احلنفية,  بذلك: مذهب  قال  وممن 
ال�ضافعي,  مذهب  يف  ووج��ه 

ورواية يف مذهب اأحمد.
اختاره  اأحمد,  لالإمام  قول  ويف 
ابن تيمية: يجوز  �ضيخ االإ�ضالم 
ذلك  اقت�ضت  اإذا  نقداً  اإخراجها 

اأو م�ضلحة. حاجة 
كما قال االإمام اأبو حنيفة ر�ضي 
عن  يعطى  اأن  يجوز  عنه:  الله 
اأو  دراه��م  القيمة  ذل��ك  جميع 
اأو  عرو�ضًا  اأو  فلو�ضًا  اأو  دنانري 
ما �ضاء؛ الأن الواجب يف احلقيقة 
-�ضّلى  لقوله  الفقري,  اإغ��ن��اء 
»اأغنوهم   :- و�ضلم  عليه  الله 
اليوم«  هذا  مثل  امل�ضاألة يف  عن 
واالإغناء يح�ضل بالقيمة, بل اأمت 
اإىل  اأقرب  الأنها  واأي�رش؛  واأوفر 
الن�س  اأن  فيتبني  احلاجة,  دفع 
ال�ضنائع  بدائع  باالإغناء.  معلل 
ال�رشائع(/129(,  ترتيب  يف 

النرية:)2/9( اجلوهرة 
جماعة  مذهب  هو  ا  اأي�ضً وهذا 

احل�ضن  التابعني:منهم:  م��ن 
اأنه  عنه  روي  حيث  الب�رشي 
قال: \"ال باأ�س اأن تعطي الدراهم 
يف �ضدقة الفطر\" م�ضنف ابن 

2/398 اأبي �ضيبة 
فعن  ال�ضبيعي,  اإ�ضحاق  واأب��و 
اإ�ضحاق  اأبا  �ضمعت  قال:  زهري 
يعطون  وهم  \"اأدركتهم  يقول: 
يف �ضدقة الفطر الدراهم بقيمة 

الطعام\".
فعن  العزيز,  عبد  ب��ن  وعمر 
وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب 
�ضدقة  يف  العزيز  عبد  بن  عمر 
كل  عن  �ضاع  \"ن�ضف  الفطر: 
درهم\"  ن�ضف  قيمته  اأو  اإن�ضان 
قال  وبه  الثوري,  مذهب  وهو   ,
ثور,  واأبو  راهوية,  بن  اإ�ضحاق 
 . بال�رشورة  ذلك  قيدا  اأنهما  اإال 
للنووي  املهذب  �رشح  املجموع 
وُي��راج��ع  ب��ت�����رشف,   6/112
العلماء  مذاهب  على  االإ���رشاف 

البن املنذر 3/80 .
رحمه  جعفر  اأبو  الفقيه  وكان 
القيمة  اأداء  يقول:  تعاىل  الله 
منفعة  اإىل  اأقرب  الأنه  اأف�ضل; 
للحال  به  ي�ضري  فاإنه  الفقري 
والتن�ضي�س  اإليه,  يحتاج  ما 
كان;  وال�ضعري  احلنطة  على 
الوقت  ذلك  يف  البياعات  الأن 
يف  ف��اأم��ا  بها  يكون  باملدينة 
بالنقود,  جتري  البياعات  ديارنا 
منها  فاالأداء  االأموال  اأعز  وهي 
 ,3/107 املب�ضوط  اأف�ضل\" 

108
ون�رشه  االأم��ر  ه�ذا  ى  قوَّ وممن 
اأحمد  العالمة  املتاأخرين  من 
الذي  الغماري  ال�ضديق  بن 
املهمة  امل�ضهورة  ر�ضالته  األف 
والتي  الباب,  هذا  يف  واملفيدة 
يف  االآم���ال  )حتقيق  اأ�ضماها: 
ذكر  باملال(  الفطر  زكاة  اإخراج 
فيها اثنني وثالثني دلياًل ووجًها 
الفطر  زكاة  اإخ��راج  مل�رشوعية 
ى ه��ذا االأم��ر  م���ااًل, ومم��ن ق���وَّ
املتاأخرين  من  ا  اأي�ضً ون�رشه 
وله  الزرقا,  م�ضطفى  ال�ضيخ 

القول  فيه  ن�رش  ٌل  مطوَّ بحث 
�ضدقة  يف  املال  اإخ��راج  بجواز 

الفطر.
اأنَّ  واأما  الزرقا:  ال�ضيخ  قاله  مما 
و�ضالمه  الله  �ضلوات   � النبي 
ال��دن��ان��ري  ي��ذك��ر  مل   � ع��ل��ي��ه 
ومل  الفطر,  زكاة  يف  والدراهم 
 � ال�ضحابة  من  اأحد  عن  ُينقل 
ر�ضي الله عنهم � اأنه اأخرَج بها, 
فذلك �ضببه اأنها كانت قليلًة يف 
اإال  منها  َيتواَفر  ال  الوقت  ذلك 
النا�س,  من  القليل  لدى  القليل 
كانوا  التي  اأمواِلهم  ومعظم 
كاأنَّها  بها  يتداَولونها ويتبادلون 
االأن��واع  ه��ذه  كانت  قد  نقود, 
التي وردت يف حديث  الغذائية 
االأنعام  واأن���واع  الفطر,  زك��اة 
اأه��ل ال��ب��وادي من االإب��ل  ل��دى 
�ضبحانه   � والبقر,والله  والَغنم 
من  ب�ضيء  ْدنا  يتعبَّ مل   � وتعاىل 
على  االأغذية  اأو  االأموال  اأنواع 
والتخ�ضي�س,  التعيني  �ضبيل 
منا  قدَّ لو  الُبطالن  طائلة  حتت 
املالية غرَيها, واإمنا  يف الواجبات 
ومبقاديَر  املطَلقة,  باملالية  َدنا  تعبَّ
ذات  هي  الأنها  منها؛  دٍة  حم��دَّ
جميع  ل��دى  الثابت  االعتبار 
االأزم��ن��ة.  جميع  ويف  الب�رش, 
ال  مثاًل  وخ�ضارته  التاجر  فربح 
اأمواله  من  معني  بنوع  يرتبطان 
يرتبطان  واإمنا  َنَق�س,  اأو  زاد  اإذا 
املال  اأنواع  مبجموع ما عنده من 

ا كانت. ذات القيمة اأيًّ
زك��اة  اإخ���راج  اأن  واخل��ال���ض��ة: 
ال��ف��ط��ر ط��ع��اًم��ا ه��و االأ���ض��ل 
ال�ضنة  يف  عليه  املن�ضو�س 
واإخراجها  املطهرة,  النبوية 

ِزئ. اأمر جائز وجُمْ بالقيمة 
فى  العام  هذا  قدرها:وقدرت 
على  جنيهات  بخم�ضة  م�رش 
كل فرد ويراعى فارق االأ�ضعار 

يف كل بلد.
متى يجب اإخراج الزك�ة ؟ 

العيد  يوم  قبل  اإخراجها  يجوز 
من  يجوز  يومني,وقيل  اأو  بيوم 
ليلة  تخرج  وقيل  رم�ضان,  اأول 

العيد وقبل ال�ضالة .
الله  ر�ضي   – عبا�س  ابن  عن 
الله  ر�ضول  قال  قال:  عنهما– 
قال:  و�ضلم-  عليه  الله  �ضلى   -
طهرة  الفطر  زك��اة  \"فر�س 
وال��رف��ث  اللغو  م��ن  لل�ضائم 
اأداه��ا  من  للم�ضاكني  وطعمة 
مقبولة  زكاة  فهي  ال�ضالة  قبل 
فهي  ال�ضالة  بعد  اأداه��ا  ومن 
 ."\ ال�����ض��دق��ات  م��ن  ���ض��دق��ة 
, رقم   2/111( داود  اأبو  اأخرجه: 
 ,  1/585( ماجه  وابن   ,  )1609
 1/568( ,احلاكم   )1827 رق��م 
�ضحيح   : وق��ال   )1488 رقم   ,

على �رشط البخاري .
م�سرف زك�ة الفطر:

ال��زك��اة  ك��م�����رشف  م�رشفها 
املعروفة  لالأ�ضناف  العامة 
لها  واالأف�����ض��ل   , ال��ث��م��ان��ي��ة 
تخ�ضي�س االأ�ضهم االأوىل وهي 
تدفع  فال   . وامل�ضاكني  الفقراء 
انعدامهم.  عند  اإال  الفقراء  لغري 
ا�ضتداد  اأو  فقرهم  خفة  اأو 
ال�ضهام  ذوي  من  غريهم  حاجة 

االأخرى. 
حكم من ال يجد قوت يومه ومل 
�ضالة  قبل  حتى  الزكاة  يخرج 

العيد ؟ 
زكاة  وت�ضقط   : الفقهاء  ق��ال 
ال��ف��ط��ر ع��م��ن ال مي��ل��ك ق��وت 
اإال  نف�ضًا  الله  يكلف  ال  اإذ  يومه 

 . و�ضعها 
فرد  �ضدقة  ���رشف  يجوز  هل 
وموزعة  متعددين  اإىل  واح��د 
ع��ل��ي��ه��م ك��م��ا ي��ج��وز ���رشف 

�ضدقته اإىل فرد واحد؟
وللِعلم  اإليها  حاجته  ا�ضتدت  اإذا 
بحاله والأنها جاءت عن ال�ضارع 

مطلقة وغري مقيدة . 
من  الفطر  زكاة  نقل  يجوز  هل 

بلد اإىل بلد اآخر ؟
كانت  اأو  البلد,  اأهل  اكتفى  اإذا 
بلدان  فى  ملحة  حاجة  هناك 
) مثل  اإخراجها  اإ�ضالمية فيجوز 

) فل�ضطني وغريها 

زكــــ�ة الفطـــر
فيكرث ال�سوؤال يف اأواخر �سهر رم�س�ن املب�رك عن م�س�ألة زك�ة الفطر, وحكمه�, وملن ُت�سرف ,ومقداره�,وحكمته�,ومتى تخرج, وملن تخرج...الخ؟ لهذا اأردن� 

اأن نرد على هذه الأ�سئلة يف هذا املو�سوع.
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ح�لًي�”..  اجلدوى  عدمي  “حوار 

كوري� ال�سم�لية ُتعلق املح�دث�ت مع وا�سنطن اإىل م� 
بعد ظهور نت�ئج النتخ�ب�ت الرئ��سية الأمريكية

قراءة/ حممد علي
---------------- 

واج��ت��م��ع ال��رئ��ي�����س االأم��ريك��ي 
دون���ال���د ت��رام��ب م��ع ال��زع��ي��م 
جونغ  كيم  ال�ضمايل  ال��ك��وري 
قمم  يف  م�����ّرات  ث���الث  اأون 
به,  اإعجابه  عن  واأعرب  تاريخية 
بالتو�ضل  م��ال  االآ تال�ضي  رغم 
وق���ال  ����ض���ام���ل.  ات���ف���اق  اإىل 
مات�ضيغورا  األك�ضاندر  ال�ضفري 
“بالن�ضبة  ل�”اإنرفاك�س” 
وال��ذي  وا�ضنطن,  م��ع  للحوار 
حاليا,  اجل��دوى  ع��دمي  يعتربونه 
بعد  م��ا  اإىل  ّج��ل  ت��اأ ن���ه  اأ ي��ب��دو 
االأمريكية  الرئا�ضة  انتخابات 
واأ���ض��اف  تقدير”.  ق���ل  اأ ع��ل��ى 
بعد  �ضيح�ضل  م��اذا  “�ضريون 
ال�ضمالية  كوريا  واأطلقت  ذلك”. 

تطالب  بينما  ���ض��واري��خ  ع��دة 
ت��رام��ب,  دارة  اإ م��ن  ب��ت��ن��ازالت 
العقوبات  بقاء  اإ على  ت�رش  التي 
بيونغ  ن��زع  ح��ني  اإىل  ال��دول��ي��ة 
بالكامل.  النووي  �ضالحها  يانغ 
يتوّقع  ن��ه  اإ مات�ضيغورا  وق��ال 
وا�ضنطن  بني  احل��وار  ا�ضتئناف 
املطاف,  نهاية  يف  يانغ  وبيونغ 
را�ضية  غري  رو�ضيا  اأن  م�ضيفا 

وال��ذي  امل��ح��ادث��ات  تعليق  ع��ن 
التوتر  من�ضوب  رفع  نه  �ضاأ من 
ال  “بالتاأكيد  وقال  حدودها.  قرب 
را�ضية  مو�ضكو  تكون  اأن  ميكن 
الواليات  بني  احلوار  جتميد  عن 
وهو  ال�ضمالية  وكوريا  املتحدة 
التوتر  ت�ضاعد  خطر  يحمل  اأمر 
حل��دودن��ا  امل��ح��اذي��ة  املنطقة  يف 
انتقد  كما  ال�رشق”.  اأق�ضى  يف 

كوريا  على  االأمريكية  العقوبات 
نها  اأ اإىل  �ضار  اأ والتي  ال�ضمالية 
طبية  م��ع��ّدات  اإي�ضال  تعرقل 
ودع��ا  ي��ان��غ.  بيونغ  اإىل  مهّمة 
بوتني  فالدميري  الرو�ضي  الرئي�س 
تخفيف  اإىل  ذار/م���ار����س  اآ يف 
تف�ضي  اأزم��ة  خ��الل  العقوبات 
قائال  امل�ضتجد,  كورونا  فريو�س 
الع�رشين  الدول  جمموعة  لقادة 

موت”. اأو  “حياة  لة  م�ضاأ نها  اإ
العقوبات  اأن  مات�ضيغورا  فاد  واأ
م�������دادات االأدوي�����ة  ت��ع��رق��ل اإ
كوريا  اإىل  الطبية  وامل��ع��دات 
“تالحق  وا�ضنطن  واأن  ال�ضمالية 
التعامالت  بع�س  جتري  جهة  اأي 
ال�ضمالية,  كوريا  مع  التجارية 
يتم  التي  ���ض��ي��اء  االأ كانت  واإن 

متاما”. بريئة  لها  تقدميها 

يف  املرتقبة  الأمريكية  الرئ��سية  النتخ�ب�ت  نت�ئج  �سدور  حني  اإىل  املتحدة  الولي�ت  مع  حم�دث�ته�  ال�سم�لية  كوري�  عّلقت 
“اإنرتف�ك�س” الأربع�ء. وك�لة  ي�نغ  بيونغ  لدى  مو�سكو  �سفري  اأف�د  م�  بح�سب  الث�ين/نوفمرب,  ت�سرين 

دويل

املفر�س  الدميقراطي  املر�ضح  قال 
االأمريكية  الرئا�ضة  النتخابات 
يدعم  ال  ن��ه  اإ بايدن,  جو  املقبلة 
ل�ضم  اإ�رشائيلية  خ��ط��وات  اأي 
 The موقع  ونقل  جديدة.  اأرا�س 

قوله  بايدن  عن   Hill
بعد  عن  فعالية  خالل 
ل��ي��ه��ود دمي��ق��راط��ي��ني: 
ال�ضم”,  ي��د  وؤ اأ ال  نا  “اأ
الواقع,  “يف  م�ضيفا 
�����ض����وف اأع���ك�������س 
ت���ق���وي�������س ت���رام���ب 
“على  وتابع  ال�ضالم”.  لعملية 
تهديدات  توقف  اأن  ���رشائ��ي��ل  اإ
���ض��م االأرا����ض���ي وال��ن�����ض��اط 

اأي  �ضتخنق  نها  الأ اال�ضتيطاين, 
رئي�س  وكان  ال�ضالم”.  يف  اأمل 
بنيامني  االإ�رشائيلي,  ال���وزراء 
اأن  مايو,   17 يف  اأعلن  نتنياهو, 
من  جزء  ل�ضم  حان  قد  “االأوان 
بال�ضفة  الفل�ضطينية  االأرا�ضي 
امل�ضتوطنات  ل�ضالح  الغربية 

ئيلية”. �رشا الإ ا
وي��ع��ار���س امل��ج��ت��م��ع ال���دويل 
ويعترب  ���رشائ��ي��ل��ي��ة  االإ اخل��ط��ط 

����رشائ���ي���ل���ي يف  ال���ت���واج���د االإ
يف  مبا  الفل�ضطينية,  االأرا���ض��ي 

احتالال. ال�رشقية  القد�س  ذلك 
تبنى   ,2016 دي�����ض��م��رب  ويف 
رقم  القرار  الدويل  االأمن  جمل�س 
اإ�رشائيل  يطالب  ال��ذي   ,2334
اال�ضتيطانية  ن�ضطتها  اأ بوقف 
ورف�ضت  املحتلة,  االأرا�ضي  يف 
القرار. هذا  بنود  تنفيذ  اإ�رشائيل 
ق/د

ت�ضاي  تايوان  رئي�ضة  �ضددت 
مبنا�ضبة  خ��ط��اب  يف  ن����غ-ون  اإ
بنجاح  ولالحتفال  تن�ضيبها 
فريو�س  مكافحة  يف  اجل��زي��رة 
االأرب��ع��اء  امل�ضتجد,  ك��ورون��ا 
طريقة  جتد  اأن  بكني  على  ن��ه  اأ
جنب  اإىل  جنبا  ب�ضالم  للعي�س 
تقبل  لن  دميوقراطية  تايوان  مع 
ال�ضيني.  للحكم  باخل�ضوع  قط 
ف��وزا  حققت  ت�����ض��اي  وك��ان��ت 
كانون  انتخابات  يف  �ضاحقا 
الرئا�ضة  لتتوىل  الثاين/يناير, 
�ضّكلت  نتيجة  يف  ثانية  لوالية 
على  الناخبني  من  وا�ضحا  ردا 
لعزل  املتوا�ضلة  بكني  حملة 
حفيظة  ت�ضاي  وتثري  اجلزيرة. 
ن��ه��ا ت��ع��ت��رب ت��اي��وان  ب��ك��ني الأ
االأمر  بحكم  �ضيادة  ذات  دولة 
“ال�ضني  من  ج��زءا  ال  ال��واق��ع, 
و�ضولها  وم��ن��ذ  الواحدة”. 
 ,2016 ع���ام  ال�����ض��ل��ط��ة  اإىل 
معها  التحاور  ال�ضني  رف�ضت 
االقت�ضادية  ال�ضغوط  وكّثفت 
والدبلوما�ضية  والع�ضكرية 
بكني  وت��وؤك��د  اجل��زي��رة.  على 
اأرا�ضيها  من  ج��زءا  تايوان  اأن 
عليها  بال�ضيطرة  وت��ع��ّه��دت 

االأمر. لزم  ذا  اإ بالقوة, 
تطبيق  اإىل  ال�ضني  وتتطلع 
“بلد  م��ب��داأ  على  ق��ائ��م  من���وذج 
هو  ك��م��ا  بنظامني”  واح����د 
ال��ذي  ك��ون��غ,  هونغ  م��ع  احل��ال 
لتايوان  ي�ضمح  اأن  نه  �ضاأ من 
احلريات  بع�س  على  باملحافظة 
ال�ضني  ل�ضلطة  خ�ضوعها  مع 
اأو�ضحت  ت�ضاي  لكن  القارية. 
ف���اأن ت��ط��ب��ي��ق ه���ذا امل���ب���داأ يف 
يف  وقالت  مقبول.  غري  تايوان 
با�ضتخدام  نقبل  “لن  خطاب 
+بلد  )من���وذج(  بكني  �ضلطات 
من  للتقليل  بنظامني+  واح��د 
الو�ضع  وتقوي�س  تايوان  �ضاأن 
وجددت  امل�ضيق”.  عرب  الراهن 
للتحاور  ب��ك��ني  اإىل  دع��وت��ه��ا 
ال�ضيني  الرئي�س  ت  ح�ضّ بينما 
معها  العمل  على  جينبينغ  �ضي 
“لدى  وقالت  التوتر.  لتخفيف 
طريقة  ي��ج��اد  اإ مهمة  اجلانبني 
الطويل  م��د  االأ على  للتعاي�س 
العداوة  من�ضوب  ارتفاع  ومنع 

واخلالفات”.
با�ضم  م��ت��ح��ّدث  اأك���د  ب���دوره 
يف  بتايوان  معنية  هيئة  اأعلى 
“لن  ال�ضني  اأن  االأربعاء  بكني 
انف�ضال  مع  اإطالقا”  تت�ضامح 

تن�ضيب  بعد  عنها,  اجل��زي��رة 
التي  ن��غ-ون  اإ ت�ضاي  الرئي�ضة 

تايبيه. يف  ثانية  بوالية  فازت 
ال�ضني  ن��ب��اء  اأ وك��ال��ة  ونقلت 
با�ضم  امل��ت��ح��دث  ع��ن  اجل��دي��دة 
ما  ت���اي���وان  ����ض���وؤون  م��ك��ت��ب 
 )…( “لدينا  قوله  �ضياوغوانغ 
عن  للدفاع  الكافية  ال��ق��درة 
و�ضالمة  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ض��ي��ادة 
اإطالقا  نت�ضامح  ولن  االأرا�ضي 
اأو  انف�ضالية  ن�ضطة  اأ اأي  مع 
يف  اأجنبية  ل��ق��وى  ت��دّخ��ل  اأي 

الداخلية”. ال�ضني  �ضيا�ضات 
م�ضتعدة  ال�ضني  اإن  ما  وق��ال 
كبري  ب�ضكل  املجال  “الإف�ضاح 
�ضلمي”  ب�ضكل  التوحيد  الإعادة 
الأي  جمال  اأي  ترك  “لن  لكنها 
ن�ضطة  االأ اأ�ضكال  م��ن  �ضكل 
ال��ت��اي��وان��ي��ة االن��ف�����ض��ال��ي��ة 

. لية” �ضتقال ال ا
�ضتلتزم  ب��ك��ني  اأن  واأ���ض��اف 
ب�ضكل  التوحيد  “اإعادة  مببداأي 
بنظامني”,  واحد  و”بلد  �ضلمي” 
ال��ن��م��وذج  اإىل  ����ض���ارة  اإ يف 
حكم  يف  امل�ضتخدم  ال�ضيا�ضي 

كونغ. هونغ 
تعرف  )التي  تايوان  وُحكمت 
ال�ضني(  بجمهورية  ر�ضميا 
ب�����ض��ك��ل م��ن��ف�����ض��ل ع���ن ال��رب 
 1949 منذ  ال�ضيني  الرئي�ضي 
احلرب  القوميون  خ�رش  بعدما 
ال�ضيوعيني  م����ام  اأ ه��ل��ي��ة  االأ
لتاأ�ضي�س  اجلزيرة  اإىل  وهربوا 
مدى  وعلى  م��وازي��ة.  حكومة 
ع��ق��ود, اع��ت��رب ق���ادة ت��اي��وان 
احلقيقيني  املمثلني  نف�ضهم  اأ
اعراف  رغم  باأكملها  لل�ضني 
دبلوما�ضيا  ال����دول  غ��ال��ب��ي��ة 
اجلزيرة  انتقال  مع  لكن  ببكني. 
ت�ضعينات  منذ  الدميقراطية  اإىل 
هوية  ظهرت  املا�ضي,  القرن 
كثريون  يعد  ومل  فريدة  تايوانية 
اأ�ضكال  من  �ضكل  الأي  ي�ضعون 
االأمر  ثار  واأ ال�ضني.  مع  التوحيد 
اأن  على  ت�ضدد  التي  بكني  قلق 
من  ر�ضمي  ا�ضتقالل  اإعالن  اأي 
جت��اوزا  �ضي�ضّكل  تايوان  قبل 

االأحمر. للخط 
جغرافيا  قربها  من  الرغم  وعلى 
واق��ت�����ض��ادي��ا م���ن ال�����ض��ني, 
مت��ّك��ن��ت ت���اي���وان م��ن اح��ت��واء 
على  امل�ضتجد  كورونا  فريو�س 
 440 عن  اأعلنت  وقد  اأرا�ضيها. 

وفيات. �ضبع  بينهم  اإ�ضابة 
ق/د

م���ارات  االإ ت�ضيري  خلفية  على 
مع  مبا�رشة  ط��ريان  رحلة  اأول 
االأعلى  املر�ضد  �ضن  اإ�رشائيل, 
هجوما  خامنئي,  علي  يراين,  االإ
اخلليج,  دول  بع�س  على  ح��ادا 
ال�ضعب  بخيانة  ي��اه��ا  اإ متهما 

. لفل�ضطيني ا
�ضل�ضلة  يف  خ��ام��ن��ئ��ي,  وذك���ر 
الثالثاء  ليلة  ن�رشها  تغريدات 
“اليوم  “توير”:  يف  ح�ضابه  على 

اخلليج  دول  ب��ع�����س  ارت��ك��ب 
�ضد  خ��ي��ان��ة  اأك���رب  ال��ف��ار���ض��ي 
العربي,  العامل  وتاريخ  تاريخها 
خالل  من  فل�ضطني  خانت  وهي 
�ضتت�ضامح  هل  الإ�رشائيل.  دعمها 
اخليانة  مع  ال��دول  هذه  �ضعوب 
“رو�ضيا  وفق  قادتها؟”,  قبل  من 
االأعلى  املر�ضد  وحمل  اليوم”. 
امل�ضوؤولية  ال�ضعودية  ي��راين  االإ
�ضارخة”  “عالقات  قامة  اإ عن 

���رشائ��ي��ل, وا���ض��ف��ا ه��ذه  م��ع اإ
خيانة  عمل  ب�”اأكرب  العالقات 
فل�ضطني  ط��ع��ن  و”خنجر   ”
ل��ق��ى  واأ االإ�ضالمية”.  م���ة  واالأ
اللوم  وا�ضنطن  على  خامنئي 
على  م�ضددا  لة,  امل�ضاأ ه��ذه  يف 
يران  اإ جريان  يدرك  اأن  ���رشورة 
املتحدة  ال��والي��ات  اأن  ال��ع��رب 
نها  اإ بل  بالثقة  جديرة  لي�ضت 
حلماية  ك����اأدوات  “ت�ضتغلهم 

وامل�ضالح  ال�ضهيوين  النظام 
م��ري��ك��ي��ة يف  االإم��ربي��ال��ي��ة االأ

. ” ملنطقة ا
“اإ�رشائيل  اأن  و�ضدد خامنئي على 
باأي قوة,  ذاتها ال حتظى  على حد 
وهما  يدعمانها,  عامالن  وهناك 
امل�رشوط,  غري  االأمريكي  الدعم 
وام��ت��ن��اع ح��ك��وم��ات ع��رب��ي��ة 

فل�ضطني”. دعم  عن  واإ�ضالمية 
ق/د

باأن  اأمريكية  اإعالم  و�ضائل  فادت  اأ
تتوقع  "البنتاغون"  الدفاع  وزارة 
من  جديدة  موجة  هناك  تكون  اأن 
القادم,  العام  كورونا خالل  فريو�س 
حتى  �ضده  فعال  لقاح  يظهر  ولن 
موقع  ونقل   .2021 ع��ام  �ضيف 
عن  الثالثاء    Task & Purpose
لوزير  اإع��داده��ا  مت  داخلية  مذكرة 
اإ�ضرب,  م��ارك  م��ري��ك��ي,  االأ ال��دف��اع 
���رشات  امل��وؤ جميع  اأن  على  تن�س 
�ضي�ضطر  البنتاغون  ب��اأن  توؤكد 
ممار�ضة  اإىل  القادمة  االأ�ضهر  خالل 
الثابت  االنت�ضار  و�ضط  اأعماله 

مر�س  ي�ضبب  ال���ذي  ل��ل��ف��ريو���س 
العامل. يف  "كوفيد19-" 

واأك����دت امل��ذك��رة ال��ت��ي اأع��ده��ا 
ل�ضوؤون  ال��دف��اع  وزي��ر  م�ضاعد 
كينيث  وال��دويل,  القومي  االأم��ن 
طويل  طريق  "اأمامنا  نه  اأ رابوانو, 
تف�ضي  الإعادة  حقيقية  امكانية  مع 
�رشورة  اإىل  م�ضرية  كوفيد19-", 
ذات  املهام  ا�ضتئناف  على  الركيز 
م�ضتوى  ورف��ع  احل��رج��ة  ه��م��ي��ة  االأ
االإج���راءات  وات��خ��اذ   " ن�ضطة  االأ
لتف�ضي  حت�ضبا  الالزمة,  الوقائية 
خالل  العامل  يف  جم��ددا  الفريو�س 

توقعات  وح�ضب  القادم".  العام 
لقاح  ت��ط��وي��ر  ي��ت��م  مل  ال��وث��ي��ق��ة, 
حتى  للفريو�س  ف��ع��ال  ع��الج  اأو 
ومن  ق��ل,  االأ على  القادم  ال�ضيف 
جديدة  موجات  حت��دث  اأن  املرجح 
فيما  البوؤر,  بع�س  يف  الوباء  من 
القناعة  الطبية  الفحو�س  تتيح  ال 
مناطق  يف  الفريو�س  بغياب  التامة 
با�ضم  متحدثة  و�رشحت  حم��ددة. 
قدمية,  الوثيقة  هذه  باأن  البنتاغون 
وزارة  يف  م�����ض��وؤول  ذك���ر  فيما 
يتم  مل  املذكرة  اأن  للموقع  الدفاع 
عليها  تدخل  وقد  بعد,  اإ�ضدارها 

يتم  اأن  قبل  ت��ع��دي��الت  �ضل�ضلة 
. تبنيها

ما  ت�ضاوؤ اأكرث  املذكرة  هذه  وتبدو 
العلنية  الت�رشيحات  مع  مقارنة 
دارة  االإ يف  امل�����ض��وؤول��ني  ل��ك��ب��ار 
الدفاع  وزير  فيهم  مبن  االأمريكية, 
اجلمعة  يوم  تعهد  الذي  نف�ضه  اإ�ضرب 
�ضي�رشع  البنتاغون  ب��اأن  املا�ضي 
لقاح  توزيع  يف  اخلريف  نهاية  حتى 
وا�ضع  نطاق  على  ك��ورون��ا  �ضد 
الدول  ويف  املتحدة  الواليات  داخل 

لها. ال�رشيكة 
ق/د

يتعهد بف�سح “تقوي�س” ترامب لعميلة ال�سالم

خالل فع�لية ليهود اأمريك�.. ب�يدن يوؤكد رف�سه �سم اإ�سرائيل لأرا�س فل�سطينية

بكني ترد: “لن تت�س�مح اإطالق�” مع النف�س�ل

رئي�سة ت�يوان ُت�سعد لهجته�
 مع ال�سني وتعلن رف�سه� مبداأ “بلد 

واحد ونظ�م�ن”

بعد فتح ب�ب العالق�ت مع اإ�سرائيل

خ�منئي يه�جم دول اخلليج ويتهم بع�سه� ب�رتك�ب“اأكرب خي�نة �سد الت�ريخ”

وثيقة م�سربة تك�سف توقع�ت البنت�غون ب�س�أن كورون�
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الثقايف 12امل�ضهد 
الك�تبة ال�س�بة بلقي�س زدادرة يف حوار ل"التحرير":

الإله�م هو�س فطري والكت�بة ُخلقت مع ظرويف 
وتغذت من اأن�ملي

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

عن  حتدثين�  التحرير:لو 
الكت�بة ومتى دون  بداي�تك يف 

قلمك اأول ن�س ؟
لتحريك  االأوىل  البدايات  كانت 
التا�ضعة  ب�ضن  امليدان  يف  ناملي  اأ
امل�ضاركة  عرب  انطالقاتي  كانت   ,
من�ضطة  و  ذاع��ي��ة  اإ ح�ض�س  يف 

املنا�ضبات يف  ال�ضباب  لدور 
واملعوق�ت  التحرير:العقب�ت 
جزء يف م�س�ر اأي ك�تب �س�ب, 

هل واجهت �سعوب�ت يف 
؟ عليه�  تغلبت  وكيف  بداي�تك 

ال�ضعوبات  من  الكثري  واجهت 
فوبيا  م��ن  اأع���اين  كنت  اأين  مب��ا 
من  اخل����وف  اأي  اج��ت��م��اع��ي��ة 
املواجهة  و  النا�س  و  االكتظاظ 
اخل�ضبة  على  للوقوف  عانيت  فقد 
كان  و  بداعي  الإ العنان  اطالق  و 
الوالدة  مب�ضاعدة  عليها  تغلبي 
الإخ��راج��ي  ب��دوره��ا  عانت  التي 
ال�ضمور  و  اخلجل  قوقعة  من 

لنف�ضي ا
دعًم�  وجدت  التحرير:هل 
؟ و�سطك  من  وم�لّي�  نف�سّي� 

املعنوي  و  امل��ادي  الدعم  تلقيت 
والدتي  خ�ضو�ضا   , العائلة  من 

الكتابة  ج��ن��ات  ت��وارث��ت  ال��ت��ي 
منها

الذي  املج�ل  هو  التحرير:م� 
؟ فيه  الكت�بة  حتّبني 

و  ال�ضعر  جمال  يف  الكتابة  اأحب 
للرواية  اأطمح 

اّلذي  الك�تب  هو  التحرير:من 
وجدَت اأّنك ت�أّثرت به ؟

من  ب��ي  ث��ريا  ت��اأ االأك��رث  الكاتب 
اأك��رث  م��ا  و  امل��ت��ن��ب��ي  اجل��اه��ل��ي��ة 
املعا�رشين  من  و  به  ثرين  املتاأ

م�ضطفى خالد  اأحمد 
اّلتي  الكتب  هي  التحرير:م� 

بن�ء  يف  �س�همت  اأّنه�  تعتقدين 
؟ داخلك  الك�تب  �سخ�سّية 

يف  �ضاهمت  ال��ت��ي  الكتب  م��ن 
انتيخر�ضتو�س  �ضخ�ضيتي  بناء 
ة  امراأ ليتني   , حتزن  ال  كتاب  و 
الكتب  م��ن  ال��ك��ث��ري  و  ع��ادي��ة 

قية  ا لر ا
امل�ستذئبة   “ التحرير:كت�بك 

لكي  األهمك  اّلذي  م�   ,”
الذئب يف  تكتبيه, وم� دللة 

كل هذا ؟
بحيث  فطري  هو�س  هو  لهام  االإ
و  ظ��رويف  م��ع  الكتابة  ُخلقت 
الذئب  داللة  و  ناملي  اأ من  تغذت 
و  طبيعته  ه��ي  ك��ت��اب��ات��ي  يف 
ب�ضفاته  مميز  نه  اأ حيث   , ت�رشفاته 
اأمر  كذلك   , احليوانات  باقي  عن 
النا�س  �ضائر  عن  مميز  الكاتب 

ت�رشفاته  ي�ضبه  و  باأحا�ضي�ضه 
ق�ضدت  ال��ب�����رش,   اأخ���الق  نبل 
القمر  اكتمال  ليلة  باال�ضتذئاب 

الكلمات متلك  غريزي  لهام  كاإ
مل�ذا  التحرير:امل�ستذئبة, 

هذا الختي�ر دون غريه, وم� 
؟ الت�سمية  من  الهدف 

على  االختيار  وق��ع  امل�ضتذئبة 
و  املعنوية  لداللته  العنوان  هذا 
م�ضمون  على  الواقع  �ضداه  قوة 

ئد لق�ضا ا
التحرير:م�س�ريعك 

امل�ستقبلية  وطموح�تك 
ال�سخ�سي  امل�ستويني  على 

والإبداعي ؟
غري  ال�ضخ�ضية  ال��ط��م��وح��ات 
يف  التوفيق  اأول��ه��ا   , حم���دودة 
على  و  ال��ب��ك��ال��وري��ا  ���ض��ه��ادة 
اإي�ضال  جناح  بداعي  االإ امل�ضتوى 
املتداولة  الر�ضاالت  و  االأفكار 

كتابي يف 
للقراء  اأخرية  التحرير:كلمة 

واجلريدة
ال�ضكر  خال�س  ق��دم  اأ االأخ��ري  يف 
ال��غ��راء   جل��ري��دت��ك��م  ال��ت��ق��دي��ر  و 
املمكنة  امل�ضاحات  كامل  واإعطاء 
املكبوتة  ب��داء  اإ و  املواهب  لنماء 

منها

يعرف الو�سط الثق�يف والأدبّي يف اجلزائر هذه الأّي�م ثورة �سب�بّية , متّيزت وتفردت ب�أقالم كثرية , هذا واإن دّل على �سيء, ف�إّن� 
ال�ّسب�ب  املتقّدم .. ومن بني هوؤلء  الع�مل  ليكون �سمن  فني�   ي�سهد �سحوة ثق�فية ون�سًج� فكري� ووعي�  بداأ  املجتمع  اأّن  يدّل على 
 " ” �س�حبة كت�ب  “بلقي�س زدادرة  اإىل املع�يل واأ�سرف الرتب فكرا وثق�فة  , اخرتن� لكم  الّطموحني ال�س�عدين والط�حمني 

�سلم  ت�سلق  يف  ورغبته�  للت�أليف  وحبه�  ب�لكت�بة  و�سغفه�  ب�لأدب  بولعه�  ُعرفت   , عمره�  من  ع�سر  ال�س�بعة  يف  �س�بة  " ك�تبة  امل�ستذئبة  
الع�م . التي هي مقبلة عليه� يف هذا  البك�لوري�  �سه�دة  , بداية من حتقيق ونيل  النج�ح 

ف��ن��ان من  م��ئ��ة  ح���وايل  ي��ح��ي��ي 
بينهم  م��ن  ال��ع��امل  رب��وع  كامل 
ال�ضنة  هذه  زان,  اأمال  اجلزائرية 
"يوم  العنكبوتية  ال�ضبكة  عرب 
�ضيخ�ض�س  ال���ذي  اإفريقيا" 
جائحة  خماطر  حول  للتح�ضي�س 
بعد  مل��ا  وال��ت��ح�����ض��ري  ك��ورون��ا 
من  ع��ل��م  ح�ضبما  ال��ف��ريو���س, 

احلدث. لهذا  الر�ضمي  املوقع 
وت��ن�����ض��م ال��ف��ن��ان��ة اجل��زائ��ري��ة 
تنو-بوب  االإ نوعي  يف  لقة  املتاأ
حركة  عليه  يطلق  ما  اإىل  والروك 
العاملية  ال�ضبكة  و  )اأ ال�"وان" 
مبنا�ضبة  تنظيمها  يتم  التي  اأفرو( 
ماي   25 ل�  امل�ضادف  اإفريقيا  يوم 
عدد  جانب  اإىل  �ضنة,  ك��ل  م��ن 
ال�ضمراء  القارة  فناين  من  كبري 
واآخ��ري��ن ي��ن��ح��درون م��ن ج��زر 

الالتينية. واأمريكا  الكاريبي 
يف  زان  م���ال  اأ الفنانة  وت�ضم 
االأول  لبومها  اأ الفني  �ضجلها 
�ضنة  مبفردها  فيه  غنت  ال��ذي 
"الوردة"  بعنوان  وكليبا   ,2013
ومراحة"  زه��وة  "ثالثة  واآخ���ر 

وكليب   ,2015 �ضنة  نتجتهما  اأ
يحمل   2020 �ضنة  لها  اأخ���ري 
و���ض��رياف��ق  "ج�ضور".  ع��ن��وان 
الفكاهيني  اجل��زائ��ري��ة  املغنية 
اأورو�ضمان"  "�ضامية  التون�ضيني 
جانب  اإىل  ال�رشقي",  و"اأ�رشف 
كايتا"  "�ضليف  امل��ايل  الفنانني 
ن�دور",  "يو�ضو  وال�ضينيغايل 

التظاهرة. راعي 
هذه  اأ�ضغال  اأن  "ندور"  ويوكد 
اليوم  مدار  على  �ضتجري  املبادرة 
التوا�ضل  و�ضائل  ع��رب  وت��ب��ث 
ليها  اإ ���ض��ارة  االإ مع  االجتماعي 
ال�وان"  مع  نا  "اأ ها�ضتاغ  بالرمز 
واالجنليزية,  الفرن�ضية  باللغتني 

�ضاعتني. ملدة  عر�س  ويتخللها 
التظاهرة  ه��ذه  راع��ي  وي�ضيف 
يكمن  احلدث  هذا  من  الهدف  اأن 
"حت�ضي�س  يف  م���ر  االأ ب��ادئ  يف 
جمابهة  ب�����رشورة  ال�ضكان" 
اأن  اأي�ضا  نقول  ولكي  اجلائحة, 
عليه  كان  كما  �ضيكون  �ضيء  "ال 
امل��ج��االت,  عديد  يف  قبل"  م��ن 
ث��رت  اأ التي  الثقافة  اأن  م��ربزا 

بدرجة  ال�ضحية  االأزم���ة  فيها 
يف  ترمى  اأن  ينبغي  "ال  كبرية 
بعد  ما  عامل  يف  الن�ضيان  ذاكرة 

اجلائحة".
فر�ضة  احل��دث  ه��ذا  و�ضي�ضكل 
عميدين  "ذكرى"  على  للوقوف 
االإفريقية  املو�ضيقى  اأعمدة  من 
اأال  موؤخرا,  احلياة  فارقا  واللذين 
"مانو  ال�ضاك�ضفون  عازف  وهما 
بفريو�س  اأ�ضيب  الذي  ديبانغو" 
"توين  الطبول  وعازف  كورونا 

األني".
العديد  ع��ن  االإع����الن  مت  وق���د 
م���ن ال�����ض��خ�����ض��ي��ات ال��الم��ع��ة 
االإفريقية  الفنية  ال�ضاحة  يف 
كيتا"  "�ضال  ي��ق��ون��ة  االأ م��ث��ل 
"اأومو  امل��غ��رد  وا�ضولو  وط��ائ��ر 
البيانو  عازف  وكذا  �ضانغاري" 
املايل  من  �ضيك"  تيديان  "�ضيخ 
"تيكن  الريغي  مو�ضيقى  ومغني 
ديفوار  كوت  من  فاكويل"  جاه 
"توماين  لق  املتاأ الكورا  وعازف 

باتي". ديا
مفتوحا  الوان  م�رشوع  و�ضيكون 

التي  االأ�ضماء  اأكرب  من  عدد  اأمام 
وجزر  الهندي  املحيط  يف  ملعت 
الالتينية,  واأمريكا  الكاريبي 
القمر(  )ج��زر  باكو  غ��رار  على 
وج��ي��م��ي ك��ل��ي��ف )ج��ام��اي��ك��ا( 
و���ض��ي��ك��و ���ض��ي��زار )ال��ربازي��ل( 
وف��رق��ة ك��ا���ض��اف )غ��وادل��وب( 
)مارتينيك(.  جهان  و�ضي�ضتا 
ال��ع��ر���س  اإىل  �ضين�ضم  ك��م��ا 
امل�ضهور  كولدبالي  فريق  مغني 

مارتن". "كري�س 
احلفل  هذا  اأن  اإىل  �ضارة  االإ وجتدر 
�ضيبث  االف��را���ض��ي  ال��غ��ن��ائ��ي 
على  ال�ضهرة  ب��داي��ة  يف  جمانا 
االجتماعي  التوا�ضل  م��واق��ع 
االإفريقي  "االإحتاد  مع  بال�رشاكة 
 200 حوايل  على  االإذاعي"  للبث 

اإفريقية. تلفزيونية  قناة 
يحظى  اأن  املنظمون  ويتوقع  هذا 
مبتابعة  ال�ضخم  العر�س  ه��ذا 
م�ضاهد  مليون   500 "حوايل 

. " حمتمل
ق/ث

اال�ضتثنائي  والو�ضع  متا�ضيا 
على  اجل��زائ��ر  ت��ع��رف��ه  ال���ذي 
كافة  اأجلت  العامل  دول  غ��رار 
والثقافية  الفنية  الن�ضاطات 
ال��ت��ي ي��ح��ت�����ض��ن��ه��ا امل�����رشح 
ليعو�ضها  بالعلمة”  اجلهوي 
لن�ضاطات  تفاعلّي  ب��رن��ام��ج 
تكون  وثقافية  وفكرية  فنية 
وه��ذا  امل��ن��زيل  للحجر  خمففة 
التي  الوقائية  التدابري  اإطار  يف 
العمومية  ال�ضلطات  اتخذتها 
مل��ح��ارب��ة ت��ف�����ض��ي ف��ريو���س 
وذلك  )كوفيد19-(,  “كورونا” 
من  الر�ضمية  من�ضته  على 
ن��رن��ت  االأ على  موقعه  خ��الل 
التوا�ضل  موقع  على  و�ضفحته 
"برنامج  في�ضبوك   " االجتماعي 
"  عوامل امل�رشح  " الذي تقدمه 
بن  ليلى  ال��ن��اق��دة  ال��دك��ت��ورة 
تن�ضيقه  على  وي�ضهر  عائ�ضة 
خلوف  مفتاح  �ضتاذ  واالأ الناقد 
رم�ضان  �ضهر  خ��الل  ت��ي  ي��اأ  ,
البيت  يف  “معك  �ضعار  حتت 
�ضبكة  وفق  متنوع  برنامج   ”
ب�ضكل  م�����ض��ب��وط��ة  ت��وق��ي��ت 
  , خمي�س  ي��وم  ك��ل  م�ضتمر 
من  بدء  ليلية  �ضهرات  وخالل 
معدة  ت�ضهر  العا�رشة  ال�ضاعة 
الباحث  وبتن�ضيق  ال��ربن��ام��ج 
حلقات  تنظيم  ع��ل��ى  خ��ل��وف 
نقدي  ف��ك��ري  ث��ق��ايف  ن��ق��ا���س 
وعالقته  امل�����رشح  ح��ول  ب��ن��اء 
���ض��ك��ال  واالأ ال��ف��ن��ون  مبختلف 
دب����ي����ة االأخ������رى ل��ط��رح  االأ
الراهنة  �ضئلة  االأ من  العديد 
النظر  ووجهات  واالإ�ضكاليات 
وزمانية  نية  اآ ت�ضورات  وفق 
مع  ال��ت��ك��ي��ف  با�ضتطاعتها 
وامل�ضتجدات  املرحلة  ظ��روف 

. الظرفية 
ال�ضنوي  ال��ث��ق��ايف  ال��ربن��ام��ج 
منمنمات  م�ضمى  حت��ت  ك��ان 
فيما  ليتحول  �ضابقا  ثقافية 
ومع  امل�����رشح  ع��وامل  اإىل  بعد 
اإىل  ان��ت��ق��ل  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة 
خم�ض�س  افرا�ضي  برنامج 
اأغوار  يف  واملخت�ضني  للباحثني 
اجلادين  واملهتمني  الرابع  الفن 
ي��ن  اأ  , اجلامعيني  الطلبة  م��ن 
الباحثني  عديد  ا�ضت�ضافة  مت 
الفن  ودار���ض��ي  واملخت�ضني 
امل�����رشح��ي ب��اع��ت��ب��ار امل�����رشح 
وخ�ضب   وا�ضع  رح��ب  ف�ضاء 
والتحليل  بالدرا�ضة  وجدير 
عاك�ضة  ة  مراآ وهو   , واملناق�ضة 
وم�ضكالته  املجتمع  ل���روؤى 
الهاج�س  اأن  ك��م��ا  وث��ق��اف��ت��ه 

�ضئلة  باالأ بداعي  االإ التطبيقي 
لربط  احل��اج��ة  يولد  النظرية 
االأك��ادمي��ي  بالبحث  التجربة 

معرفيا. عمقا  واإعطائها 
من  ال��رزن��ام��ة  ه���ذه  ت���ي  وت���اأ
ت��ق��ّرر  اأن  ب��ع��د  ال��ن�����ض��اط��ات 
يف   , الثقافية  ن�ضطة  االأ لغاء  اإ
جائحة  انت�ضار  مواجهة  اإط��ار 
ذلك  يف  ارت���اأى  “كورونا”, 
بالعلمة   اجل���ه���وي  امل�������رشح 
��ب��ك��ة  االع���ت���م���اد ع��ل��ى ال�����ضّ
تفاعلي  ثقايف  برنامج  الإطالق 
ي��ت��ي��ح مل��ح��ب��ي ال��ف��ن ال��راب��ع 
واال���ض��ت��م��ت��اع ب��ال��درا���ض��ات 
هذا  ويف   , بعد  ع��ن  النقدية 
برنامج  اأن  علمنا  االإط����ار, 
ا�ضت�ضاف  قد  امل�رشح  ع��وامل 
االأكادميية  ال�ضخ�ضيات  عديد 
وطنيا  حمليا  والنقدية  البارزة 
�ضبيل  على  ن��ذك��ر   , ودول��ي��ا 
الربوفي�ضورة   : احل�رش  ال  املثال 
الدكتور   , عائ�ضة  ب��ن  ليلى 
الدكتور   , ختالة  احلميد  عبد 
حممد  �ضتاذ  االأ  , لعلى  �ضعادة 
�ضيبة  حل�ضن  الفنان    , بورحلة 
 , زع��ي��ري  حممد  ال��دك��ت��ور   ,
مفتاح  خلوف  والناقد  الدكتور 
بن  ال��ي��ام��ني  ال��ربوف��ي�����ض��ور   ,
قرور,  كمال  �ضتاذ  االأ  , تومي 
“حمي  بناية  من  مبادرة  .ويف 
دعم  اإىل  ب�ضطارزي”  الدين 
الكتابة  م�ضابقة  نظم  املواهب 
�ضن  من  الرباعم  بقلم  امل�رشحية 
ُيرى  والتي  �ضنة,   16 اإىل   06
املواهب  دعم  اإىل  مبادرة  فيها 
املجال  وفتح  االأطفال,  فئة  من 
دب���ي  م��ام��ه��م ل��ل��ت��ن��اف�����س االأ اأ
اجلائزة  تهدف  بحيث  والفني, 
ي��ج��اب��ي  االإ ال���دور  ب���راز  اإ اإىل 
تف�ضي  حم��ارب��ة  يف  للم�رشح 
“كورونا”,  فريو�س  انت�ضار 
الوطني  امل�رشح  اإ�ضهام  واإىل 
على  االأط���ف���ال  ت�ضجيع  يف 
روح  وغر�س  امل�رشحية,  الكتابة 
املبدعني  بني  ال�رشيفة  املناف�ضة 
للم�ضابقة  وللر�ضح  ال�ضغار, 
بجملة  التقيد  املتناف�ضني  على 
على  وال�ضوابط  ال�رشوط  من 
امل�ضارك  ن�س  يكون  اأن  غرار 
�ضاليب  اأ م��و���ض��وع:  ح��ول  ب��ه 
انت�ضار  تف�ضي  م��ن  ال��وق��اي��ة 
تكون  اأن  “الكورونا”,  فريو�س 
امل�رشحية  يف  امل�ضتعملة  الّلغة 
والّدارجة,  الف�ضحى  العربية 
بجميع  االآمازيغية  الّلغة  وكذا 

… تها لهجا
يو�ضف  بن  خل�رش   . اأ

حوايل مئة فن�ن من ك�مل ربوع الع�مل

اإحي�ء يوم اإفريقي� الع�ملي على اأنغ�م املو�سيقى عرب ال�سبكة العنكبوتية

من تقدمي امل�سرح اجلهوي ب�لعلمة 

افرتا�سي  " برن�مج  امل�سرح  "عوامل 
تف�علي, نق��س اأك�دميي وعمق معريف 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

والية الوادي
مديرية التجهيزات العمومية

رقم التعريف الجبائي  001339019012644

اعالن عن عدم جدوى
لمسابقة وطنية محدودة في الهندسة المعمارية

رقم:2019/20

               طبقا للمادة 40 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 

التجهيزات  مديرية  تعلن   ، العام  المرفق  تفويضات  و  العمومية  الصفقات  تنظيم  المتضمن 

الهندسة  في  محدودة  وطنية  لمسابقة  النداء  جدوى  عدم  عن  الوادي  لوالية  العمومية 

المعمارية رقم : 2019/20 و المتعلقة بدراسة ومتابعة إلنجاز ثانوية 800/200 وجبة ببن 

قشة وذلك بسبب عدم تأهل أي عرض تقنيا.

 ،2015 16 سبتمبر  المؤرخ في   247-15 الرئاسي رقم:  المرسوم  82 من  للمادة  - طبقا 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. يمكن لكل متعهد يحتج على 

اإلعالن عن عدم جدوى في إطار طلب العروض أن يرفع طعنا لدى لجنة الصفقات الوالية في 

أجل عشرة )10( أيام ابتداء من تاريخ أول نشر اإلعالن عن عدم الجدوى في أحد الصحف 

أو النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي .
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية تمنراست

المقاطعة اإلدارية بعين صالح
المديرية المنتدبة للتنظيم والشؤون العامة واإلدارة المحلية

وسط المدينة عين صالح ،تمنراست
الرقم الجبائي : 097411019021437

إعالن عن طلب العروض الوطني المفتوح رقم : 02 /2020
              تعلن المديرية المنتدبة للتنظيم والشؤون العامة واإلدارة المحلية بعين صالح عن تنظيم إعالن عن طلب عرض 

وطني مفتوح متعلق بـ:
تجهيز دار الشباب بعين صالح ) 03 حصص (

الحصة 01 : تجهيزات السمعي البصري
الحصة 02 : تجهيزات قاعات النشاطات

الحصة 03: تجهيزات التسلية و الموسيقى
للتنظيم  المنتدبة  المديرية  من  الشروط  دفتر  سحب  المفوضين  الوكالء  و  الطلب  بهذا  المهتمة  المختصة  المؤسسات  فعلى 
والية  لحساب  دج(   2000.00( جزائري  دينار  الفين  قدره  مبلغ  دفع  مقابل  صالح  بعين  المحلية  واإلدارة  العامة  والشؤون 

تمنراست رقم : 402.001.013 وتكون العروض مرفقة بالوثائق القانونية التالية :
للشركات  األساسي  القانون   - بالنزاهة  - تصريح  المرفق  النموذج  بالترشح حسب  : تصريح  يأتي  ما  يتضمن  الترشح  ملف 
أو  المترشحين  قدرات  بتقييم  تسمح  وثيقة  بكل  المؤسسة  بإلزام  لألشخاص  تسمح  التي  بالتفويضات  تتعلق  التي  الوثائق   -

المتعهدين عند اإلقتضاء المناولين )قدرات مالية - قدرات مهنية-  قدرات تقنية (
1 - العرض التقني يتضمن ما ياتي :

يتضمن العرض التقني ما ياتي: تصريح باإلكتتاب. كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني - مذكرة تقنية تبريرية - دفتر الشروط 
يحتوي في أخر صفحته على العبارة “قرئ و قبل “ مكتوبة  بخط اليد

2 - العرض المالي يشمل العرض المالي على ما يلي: رسالة التعهد مملؤة ومؤرخة و ممضية طبقا للموذج المرفق - جدول 
االسعار الوحدوية مملوء باألحرف واألرقام وممضي . التفصيل الكمي والوصفي للعرض المالي مملؤ و ممضي •

يجب على المتعهد تقديم عرضه على النحو التالي:
الظرف “أ”: يحمل تسمية المؤسسة و مرجع طلب العروض وموضوعها و أيضا عبارة “ملف الترشح’.
الظرف “ ب “: يحمل اسم المؤسسة و مرجع طلب العروض وموضوعها و أيضا عبارة “عرض تقني”.
الظرف “ج “: يحمل اسم المؤسسة و مرجع طلب العروض وموضوعها و أيضا عبارة “عرض مالي”.

األظرفة الثالثة توضع في ظرف آخر خارجي مقفل يحمل عبارة :
العرض الوطني المفتوح رقم : 02 /2020

تجهيز دار الشباب بعين صالح )حصة رقم ..................(
ال يفتح إال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض.

تودع العروض لدى المديرية المنتدبة للتنظيم والشؤون العامة واالدارة المحلية بالمقاطعة اإلدارية عين صالح
حددت مدة تحضير العروض ب 15 يوم ابتداء من تاريخ أول نشر اإلعالن في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي او 

في الصحافة إلى غاية إيداع العروض، يمكن للمصلحة تمديد آجال تحضير العروض، على أن تعلم المترشحون بكل الوسائل
حدد تاريخ إيداع العروض في أخر يوم من أجال تحضير العروض من الساعة ) 08 سا 00 د( إلى الساعة ) 14:00 سا 00 د( 

وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو راحة قانونية يؤجل يوم اإليداع إلى يوم العمل الموالي .
يتم فتح األظرفة التقنية و المالية في جلسة علنية بحضور المتعهدين على الساعة ) 14 سا 30 د( من نفس يوم ايداع العرض 

بمقر المديرية المنتدبة للتنظيم والشؤون العامة واالدارة المحلية بالمقاطعة اإلدارية عين صالح
يبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم طيلة مدة تحضير العروض زائد 90 يوما، ابتداءا من تاريخ إيداع العروض
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية الوادي

المقاطعة اإلدارية المغير
دائرة المغير
بلدية المغير

رقم التعريف الجبائی : 098439275086306

إعالن عن طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم :2020/21
خاص بمشاريع : المخطط البلدي للتنمية شريحة 2020

                   تطبيقا ألحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2015-09-16 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات 
المرفق العام . يعلن السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المغير عن إجراء طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا قصد :

- إنجاز طرق حضرية بانسيغة و المهدية بلدية المغير
- انجاز طرق حضرية بدندوقة و طرفاية صالح بلدية المغير

- بامكان المقاوالت و المؤسسات المهتمة و المؤهلة التقرب من مقر البلدية لسحب دفتر الشروط لدى مكتب الصفقات لبلدية المغير مقابل مبلغ 
قدره أربعة آالف دينار جزائري )4.000.00 دج( * ترفق العروض بالوثائق المنصوص عليها قانونا وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 15247 

المؤرخ في 2015-09-16 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام .
* تودع العروض في ظرف بداخله ثالثة أظرفة منفصلة عليها اسم و عنوان المتعهد و اسم الملف ) العرض التقني + ملف الترشح + العرض 
المالي( الظرف الخارجي يجب أن يكون مبهما وال يحمل إال عبارة )ال يفتح اال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض( “استشارة 

بخصوص )أسم المشروع(
الوثائق المكونة للعرض:

- ملف الترشح : يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:
1. التصريح بالترشح مملوء و ممضي ومختوم و مؤرخ من قبل المترشح 2. التصريح بالنزاهة مملوء و ممضي ومختوم و مؤرخ من قبل 
المترشح 3.نسخة من السجل التجاري 4. نسخة من شهادة التأهيل والتصنيف المهني سارية المفعول نشاط رئيسي آشغال عمومية درجة 03 
ثالثة فما فوق. 5.نسخة من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق األمر بشخص طبيعي، وللمسير أو المدير العام للمؤسسة عندما 
6. نسخة من الجدول الضريبي سارية المفعول )في حالة وجود ديون يتبع برزنامة تسديد الديون من  يتعلق األمر بشرکه سارية المفعول 
مصلحة الضرائب يحتوي على كل الضرائب مصادق عليها من قباضة الضرائب( 7.نسخة من القانون األساسي للمؤسسة المتعهدة بالنسبة 
للشركات والتعديالت إن وجدت 8.نسخة من شهادة أداء المستحقات CACOBATH-CASNOS.CNAS سارية المفعول .9. نسخة من 
رقم التعريف الجبائي 10. نسخة من الحصيلة المالية لـ 03 سنوات األخيرة أو شهادة رقم األعمال من مصلحة الضرائب . 11. المراجع المهنية 
) شهادات حسن اإلنجاز لمشاريع مماثلة صادرة عن إدارة عمومية (۔ 12. الوسائل البشرية )مبررة بشهادات النجاح أو ديبلوم التي تثبت ذلك 
ويظهر االسم في شهادة االنتماء لهيئة الضمان االجتماعي CNAS ( سارية المفعول. 13. الوسائل المادية مبررببطاقات التسجيل - بطاقة 
للقواعد  التي تخضع  العمومية  للمركبات ومعدات األشغال  بالنسبة  المفعول  التامين سارية  المفعول وشهادة  إيداع ساري  او وصل  رمادية. 
اإلدارية الخاضعة لحركة المرور و مستخرج قائمة عتاد من سجل الجرد موشر عليها من طرف مصالح الضرائب أو محضر إثبات مع من 
طرف محضر قضائي أو أي جهة معتمدة لدى المحاكم بالنسبة للعتاد الذي ال يخضع للقواعد اإلدارية الخاضعة لحركة المرور( 14. نسخة من 

شهادة اإليداع القانوني لحسابات الشركة CNRC لسنة سارية المفعول .
ثانيا - العرض التقني : و يتضمن ما يأتي:

1. التصريح باالكتتاب مملوء و ممضي ومختوم و مؤرخ من قبل المترشح 2 دفتر الشروط مملوء و ممضي و مختوم في جميع الصفحات مع 
كتابة بخط اليد في آخر صفحته “قرئ وقبل” 3. المذكرة التقنية التبريرية مملوءة و ممضية ومختومة و مؤرخة من قبل المترشح

- العرض المالي : و يحتوي على الوثائق التالية :
1 رسالة التعهد مملوءة و ممضية ومختومة و مؤرخة من قبل المترشح 2.جدول اسعار الوحدات مملوء و ممضي ومختوم من قبل المترشح .

3 التفصيل التقديري و الكمي مملوء و ممضي ومختوم و مؤرخ من قبل المترشح .
مدة تحضير العروض: حددت مدة اجال تحضير العروض خمسة عشرة )15( أيام إبتداءا من أول صدور هذا اإلعالن في النشرة الرسمية 

للصفقات المتعامل العمومي و في الصحف الوطنية.
مدة صالحية العروض: حددت صالحية العروض بمدة تقدر بمائة و ثمانون )180( يوما يضاف إليها مدة تحضير العروض۔

يوم وساعة و مكان إيداع العروض : تودع العروض في أخر يوم من مدة تحضير العروض من الساعة الثامنة )8:00( ( صباحا إلى الساعة 
العاشرة و النصف )10:30( بمقر بلدية المغير كما يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للمقاولين و المؤسسات المشاركين لحضور جلسة عملية 

فتح االظرفة و تكون في نفس يوم ايداع العروض على الساعة الحادية عشرة و )11:00( صباحا بمقر بلدية المغير.
,
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

والية ورقلة

مديرية األشغال العمومية

الرقم التعريف الجبائي: 408015000030082

ميزانية األولية للوالية لسنة 2020

البرنامج :2020/18

إعالن عن عدم جدوى

           تبعا لطلب العروض الوطني المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم : 2020/07 والمعلن 

عنها في : جريدة )التحرير( بتاريخ 2020/03/24 وجريدة Economie-Actuelle بتاريخ 

2020/03/24 المتعلقة :

إقتناء ثالثة )03( شاحنات بصهريج لنقل ماء الشرب سعة )8 م3(.

وتبعا للمادة 40 من المرسوم الرئاسي رقم:15-247 المؤرخ في : 2016/09/16 المتضمن 

قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، تعلن مديرية األشغال العمومية لوالية 

و  الصفقة  لموضوع  اي عرض  مطابقة  عدم  بسبب  العروض  طلب  جدوى  عدم  عن  ورقلة 

لمحتوى دفتر الشروط.
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اخلمي�س 21 ماي 2020 م املوافق
لـ 28 رم�ضان 1441 هـ - العــدد 2004 14منوعات

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
ولية غرداية
مديرية البيئة

اإن وايل غرداية
ب�قرتاح من ال�سيد/ مدير البيئة يقرر

امل�دة الأوىل: يفتح حتقيق عمومي حول مدى الت�أثري على البيئة لتجديد ا�ستغالل ا�ستخراج مواد الطبي من جم�ري الودي�ن لف�ئدة ال�سيد �سنيني يو�سف الك�ئنة ب�ملك�ن امل�سمى واد حم�دي �سرق واد متليلي, برتاب بلدية متليلي
امل�دة 02:ح�سب املخطط ف�إن حدود منطقة ال�ستغالل هي ح�سب الحداثي�ت الت�لية:

Coordonnées géographiques

B4B3B2BI

yxyxyxyx

3567277.59581683.28 3567546.33581420.01 3567719.04 581357.77 3567917.40 580941.56

B8B7B6B5

yxyxyxyx

3567826.00580901.00 3567646.46 581277.63 3567491.93 581333.32 3567207.61 581611.85

امل�دة: 03 يجرى هذا التحقيق ب�قليم بلدية متليلي  ملدة خم�سة ع�سرة يوم� )15( ابتداء من ت�ريخ تعليق هذا القرار امل�دة 04: يعني ال�سيد بن �س�لية بوعم�مة,م�س�عد  مهند�س ببلدية متليلي, ب�سفته حم�فظ حمقق, و يتعني 
عليه بهذه ال�سفة فتح �سجل بعمودين على م�ستوى مقر بلدية متليلي, حيث يكون يف متن�ول املواطنني لإبداء املالحظ�ت على امل�سروع. امل�دة 05: يكون الطالع على ملف التحقيق و كذا ال�سجل مبقر بلدية متليلي, كل يوم خالل 
التوقيت الر�سمي لالإدارة م�عدا اأي�م العطل والأعي�د امل�دة 06: يتم تعليق هذا القرار مبقر البلدية و يف موقع امل�سروع و بكيفية ت�سمن اإعالم اجلمهور اإعالم� ك�مال و ي�سهد على التعليق رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية 
متليلي, كم� يجب ن�سر هذا القرار يف يوميتني وطنيتني على الأقل امل�دة 07: يكلف املح�فظ املحقق ب�إجراء كل التحقيق�ت اأو جمع املعلوم�ت التكميلية الرامية اإىل تو�سيح العواقب املحتملة ملدى ت�أثري امل�سروع على البيئة امل�دة 8 
: عند انته�ء الفرتة املحددة اأعاله يغلق ال�سجل ويوؤ�سر من طرق الرئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية متليلي, و ير�سل مع امللف مرفوق بتقرير املح�فظ املحقق وكذا فتح وغلق التحقيق ثم ير�سل اإىل ال�سيد مدير البيئة امل�دة 
09: يكلف ال�س�دة الأمني الع�م للولية مدير التنظيم وال�سوؤون الع�مة مدير البيئة مدير الط�قة / مدير احلم�ية املدنية مدير املوارد امل�لية مدير الأ�سغ�ل العمومية مدير امل�س�لح الفالحية مدير ال�سن�عة و املن�جم حم�فظ الغ�ب�ت 
و مدير ال�سحة وال�سك�ن رئي�س اأمن الولية ق�ئد املجموعة الإقليمية للدرك الوطني رئي�س دائرة متليلي رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية متليلي املح�فظ املحقق و�س�حب امل�سروع, و كل فيم� يخ�سه بتنفيذ هذا القرار الذي 

�سين�سر يف ن�سرة القرارات الإدارية.

قرار رقم : 1084 بت�ريخ:08 م�ي 2020
الودي�ن  جم�ري  من  الطبي  مواد  ا�ستخراج  ا�ستغالل  جتديد  البيئة  على  الت�أثري  مدى  حول  عمومي  حتقيق  فتح  يت�سمن 

لف�ئدة ال�سيد �سنيني يو�سف الك�ئنة ب�ملك�ن امل�سمى واد حم�دي �سرق واد متليلي, برتاب بلدية متليلي

 التحرير 2020/05/21   

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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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
ولية غرداية
مديرية البيئة

اإن وايل غرداية
ب�قرتاح من ال�سيد/ مدير البيئة يقرر

امل�دة الأوىل: يفتح حتقيق عمومي حول مدى الت�أثري على البيئة لتجديد ا�ستغالل ا�ستخراج مواد الطمي من جم�ري الودي�ن لف�ئدة ال�سيد بن غ�سي اإ�سم�عيل الك�ئنة ب�ملك�ن امل�سمى واد ميزاب برتاب بلدية زلف�نة 
امل�دة 02:ح�سب املخطط ف�إن حدود منطقة ال�ستغالل هي ح�سب الحداثي�ت الت�لية:

Coordonnées U T M  WGS 

B4B3B2BI

yxyxyxyx

3584078.33590852.063583856.04590345,103583944.00589757.003583911.56589400.40

B8B7B6B5

yxyxyxyx

35.83814.37589409.24 3583845.00 589746.003583754.02 590354.303583989.31 590895.30
امل�دة: 03 يجرى هذا التحقيق ب�قليم بلدية زلف�نة  ملدة خم�سة ع�سرة يوم� )15( ابتداء من ت�ريخ تعليق هذا القرار امل�دة 04: يعني ال�سيد حروز فتحي, مهند�س دولة ببلدية زلف�نة,  , ب�سفته حم�فظ حمقق, و يتعني عليه بهذه 
ال�سفة فتح �سجل بعمودين على م�ستوى مقر بلدية بري�ن, حيث يكون يف متن�ول املواطنني لإبداء املالحظ�ت على امل�سروع. امل�دة 05: يكون الطالع على ملف التحقيق و كذا ال�سجل مبقر بلدية زلف�نة, كل يوم خالل التوقيت 
الر�سمي لالإدارة م�عدا اأي�م العطل والأعي�د امل�دة 06: يتم تعليق هذا القرار مبقر البلدية و يف موقع امل�سروع و بكيفية ت�سمن اإعالم اجلمهور اإعالم� ك�مال و ي�سهد على التعليق رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية زلف�نة, كم� 
يجب ن�سر هذا القرار يف يوميتني وطنيتني على الأقل امل�دة 07: يكلف املح�فظ املحقق ب�إجراء كل التحقيق�ت اأو جمع املعلوم�ت التكميلية الرامية اإىل تو�سيح العواقب املحتملة ملدى ت�أثري امل�سروع على البيئة امل�دة 8 : عند انته�ء 
الفرتة املحددة اأعاله يغلق ال�سجل ويوؤ�سر من طرق الرئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية زلف�نة, و ير�سل مع امللف مرفوق بتقرير املح�فظ املحقق وكذا فتح وغلق التحقيق ثم ير�سل اإىل ال�سيد مدير البيئة امل�دة 09: يكلف 
ال�س�دة الأمني الع�م للولية مدير التنظيم وال�سوؤون الع�مة مدير البيئة مدير الط�قة / مدير احلم�ية املدنية مدير املوارد امل�لية مدير الأ�سغ�ل العمومية مدير امل�س�لح الفالحية مدير ال�سن�عة و املن�جم حم�فظ الغ�ب�ت و مدير 
ال�سحة وال�سك�ن رئي�س اأمن الولية ق�ئد املجموعة الإقليمية للدرك الوطني رئي�س دائرة زلف�نة رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية زلف�نة املح�فظ املحقق و�س�حب امل�سروع, و كل فيم� يخ�سه بتنفيذ هذا القرار الذي �سين�سر 

يف ن�سرة القرارات الإدارية.

قرار رقم : 1085 بت�ريخ:08 م�ي 2020
يت�سمن فتح حتقيق عمومي حول مدى الت�أثري على البيئة لتجديد ا�ستغالل ا�ستخراج مواد الطمي من جم�ري الودي�ن

لف�ئدة ال�سيد/ بن غ�سي اإ�سم�عيل الك�ئنة ب�ملك�ن امل�سمى واد ميزاب برتاب بلدية زلف�نة 

 التحرير 2020/05/21   

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية غرداية

دائرة متليلي ال�سع�نبة
بلدية متليلي ال�سع�نبة

الرقم: 16/ 2020
و�سل اإ�سه�ر خ��س بت�أ�سي�س جمعية حملية

بت�ريخ:  املولود  امل�لك  عبد  بيدة   : اجلمعية  رئي�س   2019/12/25 بت�ريخ:  املودعة  ال�سع�نبة  متليلي  لبلدية  والعمراين  الت�ريخي  الرتاث  وترقية  اإثراء  جمعية  امل�سم�ة: 
مبتليلي. ال�سبخة  بحي  اجلمعي�ت  دار  مقره�:  الك�ئن  بغرداية.   1967/12/14

 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�ضر والإ�ضهار

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. 
األفراد،  لكل  إنساين طبيعي  التعبري حق  بأن حرية  2 - اجلريدة تؤمن 

جيب محايتها بكل الضمانات الدستورية.
املشاركة  على  تقوم  راقية،  حضارية  رسالة  اإلعــالم  بأن  وتؤمن   -  3

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 
وااللتزام  الوطن،  حرية  من  اإلعالم  فحرية   ، واالقتصادي  السياسي  

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

وعرقلة وصوهلا للرأي العام. 
املجامالت  يف  اإلعالمية  الرسالة  استغالل  عدم  كإعالم-  وتؤكد-   -  8
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 
وقواعد  السالم،  ومفاهيم  العدل  قيم  عن  الدفاع  وتقتضى  واحلضاري، 
القانون الدويل، بني الدول والشعوب، دون حتريض أو تضليل أو كراهية 

أو تعصب.
10 - وتؤكد أن صيانة شرف املهنة وآداهبا وأدواهتا أمانة يف أعناقنا،وإعمال 

ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �ضرفنا الإعالمي
1طلب ومناشدة o يابس

2ناد رياضي سعودي اختري نادي 
القرن يف آسيا

3فو o العب مغريب يف صفوف 
بوردو الفرنسي

4أكثر قربا o ثلثا موج.
5نصف سامح o ذهب o نفذ 

جبلده
6عصبية )عامية( o دق 

)اهلاتف(.
7خاف من o اطلب o تصرف بال 

مسؤولية
8متثال على مدخل خليج 

نيويورك o حيز ومكان
9أبو الطب اليوناين

10أدوات للرسم امللون o جيمع 
الصورة من الفضاء لالستقبال 

التلفزيوين.

أفقــــــــــــــــــي

1حرف نصب o استخدمه قدميا العرب 
واملسلمون للمالحة وحتديد موقعهم 

اجلغرايف
2إغالق )معكوسة( o قام وثار وانتفض.

3من أهم املمالك العربية القدمية يف 
بالد الشام o املصباح واملرشد اهلادي

4القردة الصغرية o أعطى عذرا ألمر ما 
o منطقة يف جبال اهلماليا تسمى سقف 

العامل
5متشاهبة o القارة السمراء

6سرب شيئا أو أمرا حتت ستار ما مثل 
ستار الليل o شدة وعدم تراخ o ثلثا 

ورل
7حطم o نصف ناعم

 o 8بلدة عريقة يف الشمال اللبناين
متشاهبات

9متشاهبات o ركض
10فصل اجللد عن اللحم o انقسام

عمــــــــــــــودي 
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حدث وال حـرج
15

�ضــورة و تعليــق

اكت�س�ف 7 فريو�س�ت 
ت�جية جديدة ك�منة 
يف خف�في�س اإفريقي�

اخلف�في�س,  يف  جديدة  كورون�  فريو�س�ت  �سبعة  العلم�ء  اكت�سف 
وح�سبم� ورد فقد مت العثور على هذه ال�ساللت اجلديدة يف الغ�بون 
ب�إفريقي�, ومن غري الوا�سح م� اإذا ك�ن ميكن اأن تنتقل اإىل الب�سر.
ووفق� ملوقع NewScientist, اخترب العلم�ء من املركز الدويل 
األف  من  اأكرث  موؤخرا,  ب�لغ�بون,  فران�سفيل  يف  الطبية  لالأبح�ث 
اأن  ووجــدوا  البالد,  اأنح�ء  جميع  يف  الكهوف  يف  يعي�سون  خف��س 
اأن خم�سة من  البحث  الت�جي.ووجد  ب�لفريو�س  18 منهم م�س�بون 
الفريو�س�ت الت�جية ال�سبعة اجلديدة مرتبطة ب�ساللت �س�بقة ك�نت 
 229E مرتبطة ب�لب�سر.وت�سمل هذه الفريو�س�ت الت�جية الب�سرية
التي مت تداوله� بني الب�سر منذ ال�ستيني�ت, والتي ع�دة م� تت�سبب 
فقط يف اأعرا�س الربد اخلفيفة.واأدى ذلك اإىل تكهن العلم�ء ب�أن 
فريو�س�ت كورون� اجلديدة ميكن اأن تنت�سر اإىل الب�سر, م� يت�سبب يف 
الأبح�ث  من  املزيد  اإجراء  اأنه يجب  اأ�س�فوا  لكنهم  اأخرى,  ج�ئحة 
الفريو�س�ت  هذه  من  �سبعة  اأن  اجليني  الت�سل�سل  اأظهر  اأول.كم� 
ت�أكل  التي  اخلف�في�س  يف  كله�  عليه�  العثور  وقع  والتي  الت�جية, 

احل�سرات, مل تكن معروفة حتى الآن. 

كورونا ت�ضع 
مديرية ال�ضحة 

ـَـــ�ص بقف�ص  بالبي
االتهــام ...

ال�ضحة  مديرية  اأخطاء  تعددت  اأن  بعد 
لوالية البي�َ����س بخ�ضو�س اأرقام �ضحايا 
الكورونا بالوالية خا�ضة املتوفني منهم , 
اأ�ضخا�س   3 وفاة  ال�ضارع  يتداول  فبينما 
ال�ضحة  مديرية  .اأبقت  الفريو�س  جراء 
�ضحية  يفوق  ال  ع��دد  على  بالوالية 
مكان  �ضيخ  دفن  حادثة  لتاأتي  واح��دة  
ُم�ضاب اآخر بالكورونا لتك�ضف امل�ضتور 
املديرية لالعراف  اأُ�ضطرت ذات  , حيث 
املُتوف   جثة  با�ضتظهار  الفادح  بخطئها 
بالكوفيد  اإ�ضابته  اأن حتاليل  تبني  اأن  بعد 
عائلة  غ�ضب  اأثار  ما  �ضلبية  كانت   -19
اآخر  �ضخ�س  مكان  َقرُبُه  مَت  الذي  ال�ضيخ 
تبعا للتدابري الوقائية  ل�ضحايا الفريو�س 
موقفها  بررت  التي  و  ال�ضحة  مديرية   .
مب�ضلحة  عاملني  ارتكبه  ب�رشي  بخطاأ 
حفظ اجلثث بت�ضليمها جثة �ضخ�س مكان 
اآخر , ب�ضكل يوحي مدى االرجتالية التي 
التي  و  ال�ضحة  مديرية  ت�ضيري  تطبع 

فاحت رائحتها بزمن الكورونا . 

اأعلن م�ضوؤول تايالندي كبري, ام�س االأربعاء, اأن 
بالده تتوقع اأن يكون لقاح فريو�س كورونا جاهزا 

لال�ضتخدام يف العام املقبل, وذلك بعد حتقيق 
نتائج اإيجابية يف التجارب على الفئران.وقال 

املتحدث با�ضم مركز اإدارة اأزمة “كوفيد- 19” 
التابع للحكومة, تاوي�ضني وي�ضانويوتني, اإن 

تايالند �ضتبداأ اختبار اللقاح وهو من نوع )م�ضنجر 
اآر.اإن.ايه( على القردة االأ�ضبوع املقبل بعد جناح 
التجارب على الفئران, ورجح اأن يبداأ ا�ضتخدام 

اللقاح التايالندي العام املقبل.ويبلغ عدد حاالت 
االإ�ضابة املعلنة بفريو�س كورونا يف تايالند 
3034 حالة, تويف 56 منهم.ويجري تطوير 

اأكرث من 100 لقاح حمتمل لفريو�س كورونا 
“كوفيد19-” يف العامل, وقد دخل عدد منها 

طور التجارب ال�رشيرية, لكن منظمة ال�ضحة 
العاملية �رشحت يف اأبريل املا�ضي, باأن تطوير 

اللقاح �ضي�ضتغرق 12 �ضهرا على االأقل.ويحفز 
هذا النوع من اللقاحات خاليا اجل�ضم الإنتاج مواد 

جزيئية تتواجد على �ضطح الفريو�س حتفز بدورها 
جهاز املناعة ليوؤدي دوره.واأو�ضحت بيانات 

اأولية ن�رشتها �رشكة موديرنا االأمريكية لالأدوية, 
يوم االثنني املا�ضي, اأن لقاحها التجريبي, وهو 

اأول لقاح من نوعه يخترب يف الواليات املتحدة, 
اأنتج اأج�ضاما م�ضادة لدى جمموعة �ضغرية من 

املتطوعني االأ�ضحاء.

ت�يالند تبداأ 
اختب�ر لق�ح كورون� 

على القردة

�س�ب يقتل والده 
ب�لأغواط

اهتز �سك�ن حي املح�فري ببلدية 
الأغواط,بلحظ�ت قبيل الإفط�ر على جرمية 

قتل اأقدم خالله� �س�ب يبلغ من العمر 30 �سنة 
ينحدر من ولية ال�سلف على و�سع حدا حلي�ة 

والده الب�لغ من العمر 59 �سنة خنق�.حيث وفور 
و�سوله� اخلرب تدخل اأعوان ال�سرطة الق�س�ئية 
لتوقيف اجل�ين امل�س�ب ب��سطراب�ت نف�سية 

وفتح حتقيق معمق يف الق�سية 

التداول  لتجرمي  تدعو  حم�س 
الد�ستور يف  الفرن�سية  للغة  الر�سمي 

دعت حركة جمتمع ال�سلم لتجرمي ا�ستعم�ل اللغة الفرن�سية كلغة تداول يف املوؤ�س�س�ت الر�سمية وكلغة تع�مل يف الوث�ئق 
الر�سمية يف الد�ستور.واأكدت حم�س يف بي�ن توج اجتم�ع مكتبه� الوطني �س�دقت فيه على م�س�ر من�ق�سة م�سروع الد�ستور 
الذي اأعدته جلنة اخلرباء واأفرجت عنه م�س�لح رئ��سة اجلمهورية قبل اأي�م, مت�سكه� مبواقفه� ال�س�بقة يف مو�سوع الهوية 
ال�سريعة الإ�سالمية  به�, اعتب�ر  امل�س��س  التي ل يجب  ال�سم�ء  املواد  اأول نوفمرب �سمن  بي�ن  من خالل و�سع مرجعية 
واملق��سد ال�سرعية م�سدرا من م�س�در الت�سريع,  تعميم ا�ستعم�ل اللغة العربية كلغة وطنية ور�سمية وجترمي  ا�ستعم�ل 
اللغة الفرن�سية يف املوؤ�س�س�ت الر�سمية والوث�ئق الر�سمية وكذلك اعتب�ر العربية والأم�زيغية �سقيقتني تنتمي�ن عرب 

قرون من الزمن اإىل بعد ح�س�ري واحد يف ديب�جة الد�ستور.

هلك �ضاب يبلغ 
من العمر 37 

عاما  يف حادث 
مرور مميت  
اثر انحرف 

جرار ال�ضحية 
وانقالبه عليه 

مبنطقة التوام ب�ضحراء النمام�ضة لوية خن�ضلة مما ت�ضبب 
له يف جروح خطرية واإ�ضابات حرجة عجلت بوفاته 
بعني املكان ليتم نقله على جناح ال�رشعة من مكان 
احلادث وعن طريق تدخل الوحدة الثانوية للحماية 
املدنية لبلدية �ض�ضار نحو امل�ضت�ضفى بلدية �ض�ضار 

بخن�ضلة ومنه نحو م�ضلحة حفظ اجلثث ح�ضب بيان 
مديرية احلماية املدنية

انقالب جرار على �س�حبه 
يرديه قتيال بخن�سلة 

خروج 
املواطنني 
بقوة قبيل 

العيد 
ب�لبليدة 

دون اتخ�ذ 
الجراءات 

الوق�ئية



الإعف�ء من ال�سريبة على الدخل يكلف اخلزينة
 82 ملي�ر دين�ر

ما بني جوان ودي�ضمرب 2020

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

جل�ضة  خالل  اللطيف  عبد   واأو�ضحت 
مل�ضروع  اجلبائية  الإجـــراءات  عر�س 
على    2020 التكميلي  املــالــيــة  قــانــون 
الوطني  ال�ضعبي  للمجل�س  املالية  جلنة 
اإعادة  اأن  تريدي  طارق  يرتاأ�ضها  التي 
اجلزايف  النظام  يف  احلــرة  املهن  اإدراج 
املراقب  الت�ضريح   نظام  ح�ضاب  على 
حت�ضيل  بتحقيق  �ضي�ضمح  احلرة  للمهن 

اأف�ضل. جبائي 
ردا  لل�ضرائب  العامة  املديرة  واأو�ضحت 
اإىل  العودة  اأن  اأع�ضاء  ت�ضاوؤلت  على 
ي�ضمل  الوحيدة  اجلزافية  ال�ضريبة  
اجلبائية"  املعلومات  من  "حزمة  الآن 
لل�ضرائب  اخلا�ضعني  بتحديد   ت�ضمح 

من فئة املهن احلرة من عدة جوانب.
ــذه املــعــلــومــات مــن خالل  وتــرخــ�ــس ه
كذا  و  الـــروة  على  ال�ضريبة  اإدراج 
امل�ضتوى  ــول  ح عنا�ضر  مــن  انــطــالقــا 
ال�ضرائب.وقالت  لــدافــعــي  املعي�ضي 
الو�ضائل  و�ضع  يف  تكمن  "الفكرة  اأن 
معلومات  رقمنة  خالل  من  ال�ضرورية 

جبائية  لدى عدة موؤ�ض�ضات".
اجلبائي  اجلهاز  اأن  املتحدثة  واأ�ضافت 
ذلك  و  �ضابقه  عــن  يختلف  اجلــديــد 
نهاية  مع  نهائي  ت�ضريح  و�ضع   بف�ضل 
رقم  ال�ضرائب  دافع  حقق  ما  اإذا  ال�ضنة 
يقوم  بالفعل،  التوقعات.   يفوق  اأعمال 
�ضمن  النا�ضطون  لل�ضريبة  اخلا�ضعون 
بت�ضريح   التجارية،  غري  احلرة  املهن 

�ضهر  يف  و  يــونــيــو.  �ضهر  يف  ا�ضتباقي 
لأجل  نهائي  بت�ضريح  يقومون  يناير، 

ال�ضتباقي. الت�ضريح  تكملة  
و من جهتهم، رافع اأع�ضاء جلنة املالية 
و�ضع  لأجل  الوطني  ال�ضعبي  للمجل�س 
مثلما  املهن  يخ�س  فيما  تكاليف  جدول 

للموثقني. بالن�ضبة  احلال  هو 
مراقبة  �ضعوبة  اإىل  اإ�ــضــارتــهــم  يف  و 
حالة  بفعل  �ضيما  ل  املهن،  هذه  موارد 
ذات  من  اأع�ضاء  رافع  النقدي،  الدفع  

الرقمنة. م�ضار  ت�ضريع  لأجل  اللجنة 
اأعــ�ــضــاء  طــالــب  اأخـــر،  �ضعيد  عــلــى  و 
الإعــفــاء  ــول  ح بتو�ضيحات  اللجنة 
الإجمايل،  الدخل  على  ال�ضريبة  من 

اأو  دج   30.000 عن  يقل  الــذي  الدخل 
عنه. يقل 

الإعفاء  هذا  اأن  اللطيف  عبد  اأفادت  و 
مليار    82 العمومية  اخلزينة  �ضيكلف 
دينار جزائري ما بني يونيو و دي�ضمرب 
�ضريبي  تخفي�س  مبثابة  اأي   ،2020
ماليني   5 ــة  ــراب ق �ضي�ضمل   لــفــائــدة 

مواطن و اأجري و متقاعد.
تعتزم  الــتــي  ـــوارد  امل ــول  ح ردهــا  يف  و 
تعوي�س  لأجل  عليها  احل�ضول  الدولة 
الــ�ــضــريــبــة على  ــح  الإعـــفـــاء مــن  ــن م
لالأجور  بالن�ضبة  الإجــمــايل  الــدخــل 
اللطيف  عبد  اأو�ــضــحــت   ، املنخف�ضة 
من  تــدابــري،  عــدة  اتخذت  الــدولــة  اأن 

من   باملائة   50 بن�ضبة  تخفي�س  بينها 
زيادة  اأي�ضا  لكن  للتجهيز،  ميزانيتها 
خالل  مــن  �ضيما  ل  الــعــقــاري،  الــوعــاء 

الرقمنة.
ــود  ــوق ال ــار  ــع ــض اأ� ـــع  رف اأن  واعـــتـــربت 
ال�ضيارات  �ضفقات  على  وال�ضريبة 
اجلديدة لن يكون له وقع على اأ�ضحاب 
ميلكون  ل  الذين  املنخف�ضة  الأجـــور 
ــور  الأج اأن  اأ�ضافت  �ــضــيــارات.و  ــادة  ع
40.000 دج  30.000 و  التي ترتاوح بني 
من  �ضريبي  خف�س   من  اأي�ضا  ت�ضتفيد 
اأجل الإبقاء على مبداأ تدرج ال�ضريبة 
اأن   م�ضيفة   ، الإجــمــايل  الــدخــل  على 

تغيري. دون  يبقى  ال�ضريبي  ال�ضلم 
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ت�سقيف �سعره� بـ40 دج

و�سع الكم�مة اإجب�ري اعتب�را من اأول اأي�م العيد

اأعتربه� اأحد الإجراءات الوق�ئية احل��سمة, بن بوزيد:

الكم�مة امل�سنوعة من الن�سيج ميكن ا�ستعم�له� عدة مرات  

دعت اإىل ت�سديد الفواتري الكرتوني�

"�سونلغ�ز" تتف�دى تراكم 
ال�ستهالك برزن�مة 

فوترة للزب�ئن

انخف��س النمو الع�ملي 
للط�قة املتجددة لأول 
مرة منذ ع�سرين �سنة

و�سع حد لع�س�بة تهريب 
املخدرات من املغرب نحو 

بج�ية

اأمريك� تخ�س�س مليوين دولر لدعم جهود حم�ربة 
كورون� يف اجلزائر

توقيف رئي�سي بلديتني ون�ئبني 
ب�سبب ق�س�ي� ف�س�د ب�سوق اأهرا�س 

اأمــ�ــس  اجتماعها  يف  احلــكــومــة  قـــررت 
و�ضع  على  املواطنني  اإجــبــار  الأربــعــاء 
عيد  اأيـــام  اأول  مــن  اعــتــبــارا  الكمامات 
انت�ضار  من  للحد  وهذا  املبارك،  الفطر 
ــال الــعــدوى بني  ــق ــت ـــاء كــورونــا وان وب
لهذا  املخالفون  �ضيتعر�س  حيث  الأفراد، 
قانونية. عقوبات  اإىل  ال�ضارم  الإجراء 
وياأتي هذا الإجراء الذي يدخل يف اإطار 
ملا  نظرا  "كورونا"،  فــريو�ــس  مكافحة 
تعرفه منا�ضبة العيد من جتمع وزيارات 
فاإنه  ال�ضدد،  هذا  وتالقي.ويف  عائلية 
العمومية  الأماكن  دخول  باتا  منعا  مينع 

ـــري املــغــطــاة،  ــاة وغ ــط ــغ كـــالأ�ـــضـــواق امل
واملرائب  واملقابر  التجارية  واملــحــالت 
اإ�ضافة  كمامة،  ارتـــداء  دون  وغــريهــا 
التباعد  اإجــراءات  احرتام  �ضرورة  اإىل 
املحددة. القانونية  وامل�ضافات  املكاين 
املواطنني  مــتــنــاول  يف  و�ضتو�ضع  ــذا  ه
على  الكمامات  على  احل�ضول  اإمكانيات 
بعملية  تتكفل  حــيــث  وا�ــضــع،  نــطــاق 
املجتمع  جلــان  املواطنني  على  التوزيع 

جمعياته. وخمتلف  املدين 
ثقتها  ـــن  ع احلـــكـــومـــة  ــــربت  ع ــــد  وق
املــواطــنــني  ا�ــضــتــجــابــة  يف  "املطلقة" 

املرحلة  هــذه  يف  وت�ضامنهم  ووعيهم 
لوباء  للت�ضدي  ال�ضعبية  التعبئة  من 
19".من  "كوفيد  املــ�ــضــتــجــد  كـــورونـــا 
ومتابعة  ر�ضد  جلنة  ع�ضو  اأكــد  جهته 
الربوفي�ضور  كورونا  فريو�س  انت�ضار 
تعميم  �ضرورة  على  حمياوي"  "ريا�س 
�ضعر  اأن  كــا�ــضــفــا  ــة،  ــام ــم ــك ال ـــــداء  ارت
يتجاوز  لن  للجميع  املوجهة  الكمامة 
يحياوي  جـــزائـــري.وقـــال  ــار  ــن دي  40
ــاء  ــع ــة اجلــزائــريــة اأمــ�ــس الأرب ــالإذاع ل
لكن  م�ضتقبال،  �ضيحدث  ماذا  ندري  "ل 
اإذا   ... مــهــم  عــامــل  الــكــمــامــة  ارتــــداء 

جتاوز  ن�ضتطيع  الكمامة  اجلميع  ارتدى 
�ضيتم  اأنه  الربوفي�ضور  الوباء".وك�ضف 
ولن  كافية  بكميات  الكمامات  توفري 
رفع  ديــنــار.وعــن   40 �ضعرها  يتجاوز 
اأن  "يجب  يحياوي  اأكد  ال�ضحي،  احلجر 
مت�ضامنني،  ملتزمني،  حذرين،  نبقى 
الــوقــايــة قبل  ــــراءات  وحمــرتمــني لإج
ك�ضف  احلجر".كما  ــع  رف يف  الــ�ــضــروع 
ع�ضو جلنة متابعة اجلائحة عن تواجد 
العناية املركزة عرب  26 مري�ضا فقط يف 

الوطن. م�ضت�ضفيات  خمتلف 
 لوؤي ي

امل�ضت�ضفيات  واإ�ضالح  ال�ضحة  وزير  اأكد 
�ضرورة  على  بوزيد،  بن  الرحمان  عبد 
علميا  اأ�ضبحت  التي  الكمامات  ارتــداء 
تعد  والتي  الأ�ضخا�س،  جلميع  �ضرورية 

احلا�ضمة. الوقائية  الإجراءات  اأحد 
واإ�ضالح  وال�ضكان  ال�ضحة  وزير  اأو�ضح 
لــلــحــالــة  ـــه  ـــراءت ق يف  املــ�ــضــتــ�ــضــفــيــات 
اجلزائر،  يف  كورونا  لفريو�س  الوبائية 
اأكــر  اإلــيــه  النــتــبــاه  يجب  مــا  اأن  على 
ب�ضبب  الــوفــيــات  عـــدد  انــخــفــا�ــس  ــو  ه
املعاجلة  بداية  بعد  خ�ضو�ضا  الفريو�س 

بالكلوروكني.

وقال وزير ال�ضحة خالل ا�ضت�ضافته يف 
عدد  موؤ�ضر  اإن  الثانية  الإذاعية  القناة 
الوفيات هو احلا�ضم يف قراءة املعطيات، 
الإ�ضابات  عدد  اأن  واحد  اآن  يف  معتربا 
الواقع  يعك�س  لن  فاإنه  دقيقا  كان  مهما 
يحملون  الأ�ــضــخــا�ــس  مــن  الكثري  لأن 
عليهم  تــظــهــر  اأن  دون  الـــفـــريو�ـــس 
تتوفر  اجلزائر  اأن  اأكد  كما  الأعرا�س. 
الآن على 22 مركزا عرب الوطن لإجراء 
ذلك  معتربا  الفريو�س،  على  الك�ضوفات 
ذلك  قارنا  لو  خ�ضو�ضا   " الهام  بالأمر 
على  احلجم  نف�س  من  ــرى  اأخ دول  مع 

وزيــر  و�ــضــدد  اجلارة".  الــبــلــدان  ــرار  غ
الكمامات  ارتداء  �ضرورة  على  ال�ضحة 
اأ�ضبحت  ولــقــد  الأ�ضخا�س،"  جلميع 
الإجراءات  اأحد  وتعد  �ضرورية  علميا 
اأّن  اإىل  م�ضريا  احلا�ضمة"،  الوقائية 
الن�ضيج  من  امل�ضنوعة  الكمامة  حتى 
الفريو�س  من  للوقاية  �ضاحلة  تكون 
ال�ضائلة  اجلزيئات  قــذف  متنع  لأنــهــا 
العط�س.  عند  اأو  التكلم  عند  الفم  من 
قطاعات  عدة  اأن  ال�ضحة  وزير  واأ�ضاف 
�ضاهمت يف �ضناعة الكمامات حمليا على 
وقطاع  املهني  التكوين  قــطــاع  غـــرار 

التقليدية،"ما  وال�ضناعات  ال�ضياحة 
مليون  اإنتاج  اإىل  بالو�ضول  لنا  �ضي�ضمح 
تلك  اأن  اإىل  واأ�ــضــار  اليوم".  يف  كمامة 
من  العديد  ا�ضتعمالها  ميكن  الكمامات 

تعقيمها. �ضرط  املرات 
وفــيــمــا يــخــ�ــس اإجـــبـــاريـــة ا�ــضــتــعــمــال 
التي  هي  احلكومة  اأن  اأو�ضح  الكمامة 
لر�ضد  العلمية  واللجنة  القرار،  تتخذ 
ــت  ــض ومــتــابــعــة فـــريو�ـــس كـــورونـــا اأو�
ــة ارتـــداء  ــاري ــب ــس اإج ــر� ــرورة ف ــض ــ� ب

الكمامات.
لوؤي ي

والغاز  الكهرباء  لتوزيع  اجلزائرية  ال�ضركة  طماأنت 
املتخذة  ال�ضتثنائية  التدابري  ب�ضاأن  املواطنني 
والتي  "كورونا"  جائحة  انت�ضار  من  للوقاية  موؤخرا 
�ضحة  على  احلــفــاظ  يف  م�ضاعيها  �ضمن  تــدخــل 

والزبائن. الأعوان  و�ضالمة 
كامل  عــرب  زبائنها  لها  بيان  يف  ال�ضركة  وذكــرت 
ب�ضمان  بتعهداتها  بالتزامها  الــوطــنــي  ـــرتاب  ال
وتعليق  الطاقة،  توزيع  يف  وال�ضتمرارية  النوعية 
وهذا  الفواتري  وتــوزيــع  الــعــدادات  ر�ضد  عمليات 
�ضالمة  على  حفاظا  اأعــوانــهــا  حتــركــات  مــن  للحد 
ـــدت الــ�ــضــركــة  ـــر.واأك ـــج ـــدة احل اجلــمــيــع طــيــلــة م
اتخذت  اأنها  والغاز  الكهرباء  لتوزيع  اجلزائرية 
الفوترة  رزنامة  احرتام  اأجل  من  الالزمة  التدابري 
الدورية لتفادي تراكم ال�ضتهالك و�ضمان ا�ضتفادة 
يتم  اإذ  التعريفات،  م�ضتويات  خمتلف  من  الزبائن 
كل  ا�ضتهالك  معدل  ــق  ووف اآليا  الفواتري  تقدير 
الطالع  يف  الراغبني  زبائنها  �ضونلغاز  زبون.ودعت 
بال�ضركة  اخلا�س  املوقع  لزيارة  فواتريهم  على 
الفواتري  بت�ضديد  القيام  خالله  من  ميكن  الــذي 
املبلغ  على  التعرف  للزبائن  ميكن  اإلكرتونيا.كما 
الإجمايل لديونهم اآليا عرب مركز الت�ضال الوطني 
مدار  على  اخلدمة  يف  يبقى  الذي   3303 الرقم  على 
اليومية  الن�ضغالت  خمتلف  عن  لالإجابة  ال�ضاعة 

الزبائن عرب كامل الرتاب الوطني. لكل 
 لوؤي ي

الأربــعــاء،  ام�س   الدولية  الطاقة  الوكالة  قالت 
املتجددة  الطاقة  توليد  قدرة  يف  العاملي  النمو  اأن 
خالل  عاما   20 منذ  �ضنوي  انخفا�س  اأول  �ضي�ضجل 
الرياح  تروبينات  بناء  و�ضيرتاجع   . احلايل  العام 
من�ضاآت  من  وغريها  ال�ضم�ضية  الطاقة  وحمطات 
ظل  يف  العام  هــذا  املتجددة  امل�ضادر  من  الكهرباء 

الطاقة. على  الطلب  تراجع 
�ضوق  م�ضتجدات  عن  تقريرها  يف  الوكالة  وقالت 
هذا  املتجددة  الطاقة  قدرة  يف  الزيادة  اإن  الطاقة 
يقل  ما  اأي  ميغواط   167 تبلغ  اأن  املتوقع  من  العام 

باملائة.  13 بن�ضبة 
على  املــتــجــددة  للطاقة  الكلية  الــقــدرة  و�ضتبلغ 

.2020 6 باملائة يف  م�ضتوى العامل معدل منو 
و2021   2020 ل�ضنتي  النمو  يكون  اأن  املتوقع  ومن 
ال�ضابقة  التوقعات  عــن  باملائة   10 بن�ضبة  ــل  اأق
كورونا فريو�س  تف�ضي  بعد  الدولية  الطاقة  لوكالة 
ق/و

التابعة  املخدرات  تهريب  مكافحة  فرقة  متكنت 
لعني  الق�ضائية  لل�ضرطة  الــولئــيــة  للم�ضلحة 
املــخــدرات  لتهريب  �ضبكة  تفكيك  مــن  متو�ضنت 
الكيف  من  كلغ   8.7 وحجز  اأ�ضخا�س   5 من  م�ضكلة 
موؤكدة  معلومات  على  بناء  العملية  املعالج.ومتت 
اإجــرامــيــة  �ضبكة  لأفــــراد  م�ضبوه  بن�ضاط  تفيد 
ال�ضريط  من  انطالقا  املخدرات  تهريب  يف  خمت�ضة 
بني  مبدينة  مـــرورا  تلم�ضان  بــوليــة  ـــدودي  احل
وليــة  غــايــة  اإىل  و�ــضــول  متو�ضنت(  ــني  )ع �ــضــاف 
اأفراد  حتركات  ومراقبة  التحريات  بجاية.ومكنت 
تلب�س  حالة  يف  اأحدهم  توقيف  من  ال�ضبكة  هذه 
)ولية  ب�ضبدو  املعالج  الكيف  من  كلغ   8.7 بحوزته 
.و�ضمحت  الخت�ضا�س  متديد  بعد  وذلك  تلم�ضان( 
للموقوف  �ضركاء  اأربعة  هوية  بتحديد  التحقيقات 
مبدينة  توقيفهم  الخت�ضا�س،  متديد  بعد  ومت 
�ضياحية  مركبة  منت  على  مع�ضكر(  ــة  )ولي �ضيق 
ــي. ــرام الإج ن�ضاطها  يف  ال�ضبكة  ذات  ت�ضتعملها 
بعد  اخلم�ضة  املتهمني  حق  يف  اإيداع  اأمر  �ضدر  وقد 
بني  حمكمة  لدى  اجلمهورية  نيابة  اأمام  تقدميهم 
وتهريب  احليازة  تهمة  عن  متو�ضنت(  )عني  �ضاف 

املخدرات.
ق/و

يف  الأمريكية  املتحدة  الــوليــات  �ضفارة  اأعلنت 
مبلغ  الأمريكية  احلكومة  تخ�ضي�س  عن  اجلزائر، 
حماربة  يف  كم�ضاعدة  للجزائر،  دولر  مليوين 
فريو�س كوفيد19- وتخفيف تاأثريه على املجتمع.

واأو�ضحت ال�ضفارة يف بيان لها  اأم�س ، اأن هذا الدعم 
مع  بالتعاون  تعمل  التي  للمنظمات  �ضيوجه  املايل 
واأ�ضار  الفريو�س.  ملحاربة  اجلزائرية  احلكومة 

العالقات  �ضتتعزز  اخلطوة  هذه  اإىل  ذاته  امل�ضدر 
الثنائية بني اجلزائر والوليات املتحدة الأمريكية 
ـــات املــتــحــدة  ـــولي ـــــر. وخــ�ــضــ�ــضــت ال اأكــــر واأك
حلــالت  دولر  مليون   900 مــن  ــر  اأك الأمريكية 
والقت�ضادية  والإنــ�ــضــانــيــة  ال�ضحية  ــوارئ  ــط ال

العامل. اأنحاء  والإمنائية يف جميع 
ق/و

اأهرا�س بوزقزة  اأم�س  الأربعاء، وايل ولية �ضوق  قرر 
اخل�ضارة  بلديتي  رئي�ضي  مــهــام  توقيف  الــونــا�ــس، 
الولية  ون�ضرت  الف�ضاد.  ق�ضايا  ب�ضبب  والزعرورية 
الوايل  اأن  الفاي�ضبوك،  على  الر�ضمية  �ضفحتها  عرب 
املتهمني  اخل�ضارة  بلدية  من  نائبني  توقيف  اأي�ضا  قرر 

اأي�ضا. بالف�ضاد  تتعلق  بجنح 
 ق/و

اأكدت املديرية العامة لل�ضرائب اأمال عبد اللطيف اأن النظام اجلزايف اجلديد املتعلق باملهن  احلرة غري التجارية 
�ضي�ضمح برفع التح�ضيل اجلبائي ل�ضيما بف�ضل تقييم اأكر دقة للم�ضتوى املعي�ضي لدافعي ال�ضرائب املعنيني.
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