
تعليق عدد من الن�ضاطات التجارية �ضاعف من لهفة املواطنني
�أن تعليق عدد من  �مل�ستهلك، زكي حريز،  �عترب رئي�س فدر�لية حماية 

�لعيد،  �لتي ت�سبق  �لفرتة  �ملو�طنني هذه  �لتجارية ز�د من لهفة  �لأن�سطة 

علق  �لتي  �ملنتجات  من  عدد�  يقتنون  باتو�  �مل�ستهلكني  �أغلب  �أن  م�سري� 

�أ�سعارها. ن�ساط جتارها دون وعي منهم ودون �لأخذ بعني �لعتبار 

حتول فعل 

�ل�سر�ء عندهم 

بحد ذ�ته �إىل 

�سفقة ر�بحة 

بغ�س �لنظر عن 

جودة �ملنتوجات
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�س: 02

ال يكذب �شعبه

بعد �أن قامت بتعليق عمليات ر�سد 

�لعد�د�ت ب�سبب كورونا

»�ضونلغاز« تلجاأ خليارات 

تقديرية لر�ضد 

ا�ضتهالك زبائنها

 

�س:02

كريم رم�ضان 

�لإم�ساك

03:52
�لإفطار

19:55

�س: 05

�س: 03

خفية  �لزبائن  ي�ستقبلون  حالقون 

خ�سارتهم لتعوي�س  �لأ�سعار  ويرفعون 

احلالقة ال�ضرية تنتع�ش 

ع�ضية العيد رغم كورونا

�ل�سد��سي  �متحانات  يف  �ل�سروع 

�ملقبل 20 �سبتمرب  �لثاين بد�ية من 

اإلغاء 3 اأ�ضابيع 
من الدرا�ضة 

باجلامعات
بد�ية  �ل�سهاد�ت  وتوزيع  �لتخرج  حفل 

�لعادية �لدورة  يف  للناجحني  نوفمرب 

خالل   �سجلت  وفيات   7
�ملا�سية �ساعة   24 �لـ 

ت�ضجيل 165 اإ�ضابة 
جديدة يف اجلزائر

�س: 03

عقوبات �ضارمة �ضد املخالفني لالإجراءات

اإلزامية ا�ضتعمال الكمامات 
بداية من العيد

اأوراق            
رم�ضانية

r طوابري على حمطات البنزين رغم منع التنقالت

r اجلزائريون يرتقبون هالل العيد

r مركب احلليب ببئر خادم ي�ضاعف اإنتاجه حت�ضبا لعيد الفطر املبارك

�س 02-06-04

�لإجر�ء�ت �لتكميلية للحجر 

تخلط �أور�ق �جلز�ئريني

اللهفة ملواجهة عيد يف املنازل؟!

وزير ال�ضحة: ميكن ا�ضتعمال الكمامة الن�ضيجية عدة مرات

جراد يكلف الوزراء بالعمل على تكثيف قدرات اإنتاج الأقنعة الوقائية
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احلدث

م�صادر  عنه  ك�صفت  ما  وح�صب 

لبئر  احلليب  مركب  داخل  من 

العا�صمة  ميون  الذي  خادم 

وواليات جماورة بهذه املادة، 

فاإنه جتنبا الأي ندرة قد حتدث 

ت�صبق  التي  الفرتة  هذه  خالل 

عيد الفطر املبارك والتي يكرث 

فيها عادة الطلب ما يوؤدي اإىل 

االأ�صل  يف  تعود  حقيقية  اأزمة 

اإىل ق�صية التكدي�س ولي�س اإىل 

نق�س يف االإنتاج، قررت اإدارة 

الكميات  م�صاعفة  املركب 

طاقة  رفع  مت  حيث  املنتجة 

 550 اإىل  األف   500 االإنتاج من 

األف لرت يوميا.

واأ�صافت ذات امل�صادر اأن طاقة 

لبئر  احلليب  مبركب  االإنتاج 

و480   450 من  ارتفعت  خادم 

العادية  االأيام  األف لرت خالل 

اإىل 550 األف لرت ع�صية العيد 

التي  االأخرية  اأيام   3 الـ  اأو 

األف   100 ت�صبق العيد بزيادة 

ال�صيما  التغطية،  ل�صمان  لرت 

تعرف  املذكورة  الفرتة  اأن 

فيها  يت�صبب  الطلب  يف  كرثة 

من  خوفا  لتكدي�صه  الزبائن 

اأيام  كل  تتكرر  التي  الندرة 

العيد.

مل  ذاتها  امل�صادر  اأن  غري 

ت�صتبعد اإمكانية ت�صجيل بع�س 

التذبذب اأو النق�س وعادة ندرة 

يف احلليب يومي العيد، لي�س 

واإمنا  االإنتاج  يف  نق�س  ب�صبب 

اأن  غري  التوزيع،  يف  تذبذب 

جمراها  اإىل  تعود  االأمور 

االحتفال،  تاريخ  بانتهاء 

وتراكم  تكد�س  مظاهر  لتعود 

بال�صناديق  احلليب  اأكيا�س 

يف  بيعه  حمالت  خمتلف  عرب 

م�صاهد تتكرر كل �صنة، لتبقى 

و"اللهفة"  املواطنني  ذهنيات 

املعهودة اأكرث ما يحدد اأزمات 

احلليب وعودتها يف منا�صبات 

مماثلة.

العيد،  يومي  ب�صاأن  اأما 

اأن  امل�صادر  ذات  اأ�صارت 

االأدنى  احلد  �صي�صمن  املركب 

�صينخف�س  كما  اخلدمات،  من 

االإنتاج من 30 اإىل 40 باملائة 

مقارنة باالأيام العادية اأو تلك 

التي ت�صبق العيد، نظرا لقلة 

املذكورة،  الفرتة  يف  الطلب 

احلليب  مركب  اإدارة  وطماأنت 

ل�صان  على  خادم،  ببئر 

على  املواطنني  م�صادرنا، 

م�صتوى العا�صمة وما جاورها 

بتوفر هذه املادة عرب خمتلف 

بعدما  املعهودة  البيع  نقاط 

�صاعفت امل�صانع املعنية طاقة 

االإنتاج على خالف املعمول به 

داعية  العادية،  االأيام  خالل 

مظاهر  لتجنب  املواطنني 

تكون  التي  والتكدي�س  اللهفة 

عادة �صببا يف االأزمة بحد ذاتها 

ولي�س �صيئا اآخر.

تعرف  االأ�صواق  فاإن  لالإ�صارة 

هذه الفرتة لهفة كبرية، حيث 

القتناء  املواطنون  ي�صارع 

املنتوجات  من  االأطنان 

حت�صبا  املختلفة  الغذائية 

من  كبرية  كميات  منها  للعيد 

تنت�رش  حيث  املدعم،  احلليب 

مكان  كل  يف  احلليب  طوابري 

يت�صبب  ما  وهو  االأيام،  هذه 

حني  يف  االأزمة،  يف  عادة 

عن  عزوفا  املادة  هذه  تعرف 

اقتنائها بعد فرتة العيد ب�صبب 

التكدي�س، ما يت�صبب  "عقلية" 
ملركب  خ�صائر  يف  عادة 

احلليب واملوزعني.

جلاأت اإدارة مركب احلليب لبئر خادم هذه الأيام اإىل م�ساعفة الإنتاج حت�سبا لعيد الفطر 

املبارك، وهي الفرتة التي ت�سهد عادة طلبا متزايدا على هذه املادة املدعمة ب�سكل يخلق يف 

مرات عديدة اأزمات يف الأ�سواق، وعليه وتفاديا لأي ا�سطرابات اأو ندرة يف هذه املادة الأ�سا�سية، فقد رفع املركب من طاقة الإنتاج من 500 األف 

اإىل 550 األف لرت يوميا وذلك خالل الثالثة اأيام الأخرية التي ت�سبق العيد، لمت�سا�ص الطلب احلايل.

رفع الكميات املوزعة من 480 األف لرت خالل الأيام العادية اإىل 550 األف لرت ع�سية العيد

مركب احلليب ببئر خادم ي�ضاعف 
اإنتاجه حت�ضبا لعيد الفطر املبارك

حتول فعل ال�سراء عندهم بحد ذاته اإىل �سفقة رابحة بغ�ص 

النظر عن جودة املنتوجات

تعليق عدد من الن�ضاطات 
التجارية �ضاعف من لهفة 

املواطنني

متدخلون يف الأ�سواق يوؤكدون �سمان الوفرة وا�ستقرار الأ�سعار يف الثالثة اأ�سهر املقبلة

هذه  �ضيف  اأرخ�ص  بت�ضجيل  توقعات 
ال�ضحية الأزمة  رغم  ال�ضنة 

اعترب، اأم�ص، رئي�ص فدرالية حماية 

امل�ستهلك، زكي حريز، اأن تعليق عدد 

لهفة  من  زاد  التجارية  الأن�سطة  من 

ت�سبق  التي  الفرتة  هذه  املواطنني 

امل�ستهلكني  اأغلب  اأن  م�سريا  العيد، 

باتوا يقتنون عددا من املنتجات التي 

منهم  وعي  دون  جتارها  ن�ساط  علق 

ودون الأخذ بعني العتبار اأ�سعارها، 

عند  ال�سراء  فعل  حتول  درجة  اإىل 

"�سفة  اإىل  الظروف  هذه  يف  البع�ص 

ال�سعر  عن  النظر  بغ�ص  رابحة" 

وحتى عن جودة املنتج.

الأ�سواق  تعرفه  عما  له  تعليق  ويف 

على  متزايد  اإقبال  من  الفرتة  هذه 

التي  تلك  حتى  املنتوجات  خمتلف 

قال  املوازية،  البيع  نقاط  يف  تعر�ص 

امل�ستهلك،  حماية  فدرالية  رئي�ص 

لـ"الرائد"،  ت�سريح  يف  حريز،  زكي 

اإن هذا القبال واللهفة التي تعرفها 

نراه  اأن  تعودنا  اأمر  هو  الأ�سواق 

اأن  غري  دينية،  منا�سبة  كل  ع�سية 

هذه ال�سنة ارتفعت حدة هذه اللهفة 

لدرجة اأن املواطنني باتوا يخاطرون 

من  فقط  اأ�سرهم،  وحياة  بحياتهم 

احلائط  عر�ص  �ساربني  ال�سراء  اأجل 

كورونا  فريو�ص  تف�سي  مبخاطر 

القاتل وخمتلف التدابري الوقائية. 

اللهفة  م�ستويات  اإن  حريز  وقال 

عدد  ن�ساط  تعليق  ب�سبب  ارتفعت 

من املحالت التجارية، موؤكدا اأن غلق 

منتجات  تبيع  التي  خا�سة  املحالت 

لها عالقة مبا�سرة بعيد الفطر، على 

غرار حمالت بيع الألب�سة والأحذية 

فعل  حول  التقليدية،  واحللويات 

�سفقة  اإىل  ذاته  حد  يف  ال�سراء 

النظر  بغ�ص  الكثريين  عند  رابحة 

فبات  املنتجات،  وجودة  الأ�سعار  عن 

كل  وعي  دون  يقتنون  امل�ستهلكون 

منتجات  من  طريقهم  يف  يجدونه  ما 

املحالت  اأ�سحاب  بع�ص  يروجها 

املغلقة بطريقة غري قانونية اأو تباع 

اأن  م�سيفا  املوازية،  البيع  نقاط  عرب 

بدورهم  ا�ستغلوا  الأزمة  جتار  بع�ص 

الفر�سة من اأجل رفع الأ�سعار، حيث 

من  باأكرث  الألب�سة  ح�سبه،  ارتفعت، 

املا�سية  بال�سنة  مقارنة  باملائة   40
املالب�ص،  بيع  حمالت  غلق  ب�سبب 

ع�سية  الطلب  يف  كبري  ارتفاع  مقابل 

العيد. 

هذا  يف  اجلزائريني  حريز  ون�سح 

ا�ستهالكهم  يف  بالعتدال  ال�سدد 

هذه الأيام حتى ل يقعوا فري�سة يف 

موؤكدا  التجار،  واأ�سباه  امل�ساربني  يد 

اأن عيد هذه ال�سنة �سيكون ا�ستثنائيا، 

العادات  بع�ص  عن  فالتخلي  لذلك 

الجتماعية اأمر لن ي�سر اجلزائريني، 

واللهفة  الالوعي  مظاهر  اأن  حني  يف 

الأ�سواق  يف  والطوابري  والتزاحم 

التي ت�سكل خطرا كبريا وتهددا  هي 

مبزيد من التف�سي لفريو�ص كورونا.

دنيا. ع

والفواكه  اخل�رش  اأ�صعار  عرفت 

خالل رم�صان نوعا من اال�صتقرار 

االأ�صعار والوفرة عدا فرتات  يف 

فعلت امل�صاربة واللهفة خاللها 

وخالل  االأ�صواق.  يف  فعلتها 

يتوقع  املقبل  ال�صيف  ف�صل 

تنزل  واأن  الوفرة  ت�صتمر  اأن 

االأ�صعار مل�صتويات دنيا ليكون 

مع  موعد  على  اجلزائريون 

حتى  ال�صنة  هذه  �صيف  اأرخ�س 

ال�صحية  االأزمة  ا�صتمرت  واإن 

احلالية.

اخل�رش  اأ�صعار  �صهدت  بعدما 

وا�صتقرارا  انخفا�صا  والفواكه 

�صهر  خالل  م�صبوقني  غري 

يتوقع  املنق�صي،  رم�صان 

التجارة  جمال  يف  الفاعلون 

وخرباء  فالحني  ممثلي  وكذا 

ا�صتمرار انخفا�س االأ�صعار خالل 

�صيكون  الذي  ال�صيف،  ف�صل 

اأرخ�س هذه ال�صنة رغم ت�صجيل 

فرتات جفاف خالل ف�صل ال�صتاء 

ال�صنة  هذه  اأن  غري  املا�صي، 

الفالحية  املنتوجات  وفرة 

وارتفاع العر�س مقارنة بالطلب 

�صيكون م�صمونا ما �صي�صاهم يف 

االأ�صعار،  وانخفا�س  ا�صتقرار 

التي �صتكون يف متناول اأ�صحاب 

واملتدين  املتو�صط  الدخل 

بع�س  عليهم  يخفف  ب�صكل 

تدهور  ظل  يف  خا�صة  االأعباء، 

كبري يف القدرة ال�رشائية الأغلب 

ب�صبب  رم�صان  بعد  اجلزائريني 

اأثرت على  التي  ال�صحية  االأزمة 

التي  الدخل  متو�صطة  العائالت 

يعيلها جتار منعوا من الن�صاط 

على  اأحيلوا  يوميون  وعمال 

اإجراءات  ب�صبب  اإجبارية  بطالة 

احلجر ال�صحي املفرو�صة.

رئي�س  اأكد  ال�صدد،  هذا  ويف 

للتجار  اجلزائرية  اجلمعية 

بولنوار،  الطاهر  واحلرفيني، 

مع  موعد  على  اجلزائريني  اأن 

ال�صنة  هذه  "رخي�س"  �صيف 

بعدما عرفت االأ�صواق يف رم�صان 

االأ�صعار  يف  اال�صتقرار  من  نوعا 

وقال  العر�س،  يف  ووفرة 

بولنوار اإنه عدا يف البداية فاإن 

كبري  ب�صكل  تتاأثر  مل  االأ�صواق 

واإن  وحتى  ال�صحية  باالأزمة 

ف�صل  خالل  االأخرية  هذه  بقيت 

االأ�صواق  متوين  فاإن  ال�صيف 

والوفرة  عادي  ب�صكل  �صيكون 

�صيجعل  ما  موجودة،  �صتكون 

الزوالية  متناول  يف  االأ�صعار 

املتو�صط،  الدخل  واأ�صحاب 

بنف�س  العمل  �صي�صتمر  حيث 

لتموين  احلالية  االإجراءات 

التجارية  واملحالت  االأ�صواق 

مبختلف املنتوجات. 

االرتفاع  اإن  املتحدث  وقال 

قبيل  اخل�رش  الأ�صعار  الطارئ 

اجلزائريني  لهفة  مرده  العيد 

ما  واحد  يوم  يف  اقتنوا  الذين 

ما  وهذا  كامل،  الأ�صبوع  يكفيهم 

مقارنة  الطلب  كرثة  يف  ت�صبب 

ارتفاع  اإىل  اأدى  ما  بالعر�س، 

بع�س املواد اال�صتهالكية وا�صعة 

غرار  على  العيد  يف  اال�صتهالك 

القرعة واللفت واللوبيا، والتي 

 30 بن�صبة  اأ�صعارها  ارتفعت 

باملائة. 

التي  من  اأرخ�س  اأ�صعارا  وتوقع 

رم�صان  يف  اجلزائريون  �صهدها 

خالل ف�صل ال�صيف، ب�صبب اإقدام 

حما�صيلهم  جني  على  الفالحني 

حيث  الواليات،  من  الكثري  يف 

�صت�صتقر اأ�صعار البطاطا عند 30 

دج والطماطم 35 دج والفلفل 50 

دج والب�صل 25 دج وال�صالطة 40 

دج واخليار 35 دج، حيث تعترب 

اخل�رشوات  من  االأنواع  هذه 

ف�صل  يف  ا�صتهالكا  االأكرث 

للفواكه،  وبالن�صبة  ال�صيف. 

ك�صف بولنوار اأن اأ�صعار الدالع 

خا�صة  دج،   25 عند  �صت�صتقر 

الواليات  حما�صيل  جني  بعد 

واأ�صعار  ال�صاحلية  الغربية 

بينما  دج،   30 االأ�صفر  البطيخ 

بني  ما  العنب  اأ�صعار  �صترتاوح 

80 و120 دج ح�صب النوعية.
يف  خرباء  اعترب  جهتهم،  من 

الفالحة اأنه رغم ت�صجيل فرتات 

جفاف هذه ال�صنة اإال اأن املو�صم 

ووفريا  ناجحا  كان  الفالحي 

يتعودون  بداأوا  الفالحني  كون 

املناخية،  الو�صعية  هذه  على 

لل�صقي  يلجاأ  بات  منهم  وكثري 

التكميلي. 

تكرار  يتم  اأن  اخلرباء  ويتوقع 

�صيناريوهات ال�صنوات املا�صية 

على  الواليات،  من  عدد  يف 

غرار الوادي فيما يخ�س فائ�س 

االإنتاج، معتربين اأن الوفرة التي 

الفالحية  املنتجات  �صتعرفها 

مو�صم اجلني �صتمكن االأ�صعار من 

�رشيطة  كبري،  ب�صكل  اال�صتقرار 

بني  تن�صيق  هناك  يكون  اأن 

الفالحة  ووزارة  التجارة  وزارة 

خالل ال�صائفة املقبلة، من اأجل 

وامل�صاربني  الو�صطاء  تقليل 

واملواطن  الفالح  ي�صتفيد  حتى 

من الوفرة املوجودة، م�صريين 

ال  االأ�صعار  اأن  ذاته  ال�صياق  يف 

يحددها الفالح وال بائع اجلملة 

الذين  الو�صطاء  من  عدد  واإمنا 

باتوا يتحكمون يف االأ�صواق وهم 

من يفر�صون منطقهم.

�س. ز

دنيا. ع
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م. ن

اأو�صح جمال فورار، خالل اللقاء الإعالمي اليومي املخ�ص�ص 

اأم�ص  كوفيد19-،  لفريو�ص  الوبائية  الو�صعية  لتطور 

اأن العدد الجمايل لالإ�صابات املوؤكدة قد ارتفع  بالعا�صمة 

األف   100 لكل  17 حالة  بـ  الن�صبة  تقدر  7.542، حيث  اإىل 

التي  568 وعدد احلالت  الوفيات  اإجمايل  ن�صمة، فيما بلغ 

متاثلت لل�صفاء 3968، م�صريا اإىل ت�صجيل 645 حالة �صلبية 

خالل الـ 24 �صاعة املا�صية.

من  بكل  �صجلت  اجلديدة  الوفيات  اأن  اإىل  املتحدث  واأ�صار 

اجلزائر العا�صمة )حالتان( وحالة واحدة بكل من البليدة، 

املدية، برج بوعريريج، �صطيف والبي�ص، وميثل الأ�صخا�ص 

66 باملئة من  ن�صبة  فما فوق  �صنة   65 العمر  البالغني من 

جمموع حالت الوفيات.

23 ولية مل  اأن  اإىل  الدكتور فورار  اأ�صار  اإيجابي،  وكموؤ�رش 

الخرية،  �صاعة   24 الـ  خالل  جديدة  حالة  اأي  بها  ت�صجل 

 3 منذ  حالة  اأي  بها  ت�صجل  مل  مترنا�صت  ولية  اأن  مربزا 

اأي  بهما  ت�صجل  فلم  و�صعيدة  م�صتغامن  وليتي  اأما  اأ�صابيع، 

حالة منذ اأ�صبوع.

وقد بلغ موؤ�رش انت�صار املر�ص حاليا 1.1، ح�صب نف�ص اخلبري 

العمومية  ال�صلطات  اإليه  ت�صبو  الذي  الهدف  اأن  اأكد  الذي 

اللتزام  بف�صل  واحد"  من  اأقل  اإىل  املوؤ�رش  هذا  "تقلي�ص  هو 

بالتدابري الوقائية الأ�صا�صية واملتابعة لأقارب املر�صى.

ح�صب  العالج  من  ا�صتفادت  التي  باحلالت  يتعلق  وفيما 

وت�صمل   12.935 عددها  بلغ  فقد  به،  املعمول  الربوتوكول 

احلالت املوؤكدة ح�صب التحليل املخربي واملحتملة ح�صب 

التحليل بالأ�صعة وال�صكانري، فيما يتواجد 31 مري�صا حاليا 

يف العناية املركزة.

حلول  مع  تهاون  كل  اأن  فورار  الدكتور  اأكد  الأخري،  ويف 

عيد الفطر املبارك جتاه التدابري الوقائية الأ�صا�صية يعيق 

املجهودات ملوجهة الوباء ويوؤدي حتما اىل تفاقم الو�صع.

اإجبار  الأخري  اجتماعها  يف  احلكومة  قررت 

من  اعتبارا  الكمامات  و�صع  على  املواطنني 

اأول اأيام عيد الفطر املبارك، وهذا للحّد من 

بني  العدوى  وانتقال  كورونا  وباء  انت�صار 

لهذا  املخالفون  �صيتعر�ص  حيث  الأفراد، 

الإجراء ال�صارم اإىل عقوبات قانونية.

وياأتي هذا الإجراء الذي يدخل يف اإطار مكافحة 

منا�صبة  تعرفه  ملا  نظرا  كورونا،  فريو�ص 

وتالقي،  عائلية  وزيارات  جتمع  من  العيد 

ويف هذا ال�صدد، فاإنه مينع منعا باتا دخول 

وغري  املغطاة  كالأ�صواق  العمومية  الأماكن 

واملقابر  التجارية  واملحالت  املغطاة، 

واملرائب وغريها دون ارتداء كمامة، اإ�صافة 

اإىل التباعد املكاين وامل�صافات.

امكانيات  املواطنني  متناول  يف  و�صتو�صع 

وا�صع،  نطاق  على  الكمامات  على  احل�صول 

التوزيع على املواطنني  تتكفل بعملية  حيث 

جمعياته،  وخمتلف  املدين  املجتمع  جلان 

يف  "املطلقة"  ثقتها  عن  احلكومة  عربت  وقد 

يف  وت�صامنهم  ووعيهم  املواطنني  ا�صتجابة 

للت�صدي  ال�صعبية  التعبئة  من  املرحلة  هذه 

لوباء كورونا.

ا�ستعمال  ميكن  ال�سحة:  •وزير 
الكمامة الن�سيجية عدة مرات

واأكد وزير ال�صحة واإ�صالح امل�صت�صفيات عبد 

ارتداء  �رشورة  على  بوزيد  بن  الرحمان 

�رشورية  علميا  اأ�صبحت  التي  الكمامات 

جلميع الأ�صخا�ص، والتي تعد اأحد الإجراءات 

الوقائية احلا�صمة.

واأ�صار امل�صوؤول احلكومي ذاته اإىل اأّن الكمامة 

من  للوقاية  �صاحلة  الن�صيج  من  امل�صنوعة 

الفريو�ص لأنها متنع قذف اجلزيئات ال�صائلة 

من الفم عند التكلم اأو عند العط�ص، واأ�صاف 

اأن  اأم�ص  الوطنية  لالإذاعة  ت�رشيحات  يف 

الكمامات  �صناعة  يف  �صاهمت  قطاعات  عدة 

املهني  التكوين  قطاع  غرار  على  حمليا 

وقطاع ال�صياحة وال�صناعات التقليدية، مما 

كمامة  مليون  اإنتاج  اإىل  بالو�صول  �صي�صمح 

اإن تلك الكمامات  يف اليوم، وقال بن بوزيد 

�رشط  املرات  من  العديد  ا�صتعمالها  ميكن 

تعقيمها.

على  ت�سدد  ال�سناعة  •وزارة 
�سروط طبية لإنتاج الكمامات

واملناجم  ال�صناعة  وزارة  ذكرت  حني  يف 

الكمامات  ت�صنيع  يف  الراغبني  املنتجني 

كوفيد19-  جائحة  من  الواقية  والأقنعة 

يجب  التي  واملعايري  التقنية  باخل�صائ�ص 

اإتباعها يف عملية الإنتاج.

وجاء يف بيان للوزارة ن�رشته على �صفحتها 

عالوة  احلكومة،  "قررت  في�صبوك  الر�صمية 

لإنتاج  الوطنية  القدرات  كل  ح�صد  على 

الـمن�صوجات، الرتخي�ص بفتح متاجر البيع 

والـمن�صوجات  لالأقم�صة  والتجزئة  باجلملة 

وور�صات اخلياطة ق�صد ت�صجيع اإنتاج الأقنعة 

ذات  واأو�صح  العري�ص"،  للجمهور  الواقية 

وزارة  "تذكر  الإطار  هذا  يف  انه  امل�صدر 

ت�رشف  حتت  و�صعها  واملناجم  ال�صناعة 

الواقية  املنتجات  هذه  ت�صنيع  يف  الراغبني 

اخل�صائ�ص التقنية اخلا�صة بها وفق املعايري 

العمومي  املجمع  بها  اأنتج  التي  املطلوبة 

للن�صيج واجللود جيتيك�ص".

يف  تندرج  اخلطوة  هذه  اأن  الوزارة  وذكرت 

بتطوع  متيزت  التي  الت�صامنية  الهبة  اإطار 

عدة جهات على غرار املوؤ�ص�صات واجلمعيات 

وذلك  املنتجات  هذه  لت�صنيع  الأفراد  وحتى 

املعايري  وفق  اإنتاج  �صمان  من  لتمكينهم 

الدولية.

واأ�صارت الوزارة يف ملحق خا�ص باخل�صائ�ص 

باأقنعة  يتعلق  الأمر  اأن  للكمامات،  التقنية 

تدخل ذات تر�صيح عايل مع خيط مرن يف الأذن 

ونظام حماية حميط العمل موجهة للجراحة 

بني  ومن  وال�صناعة،  الطبية  والختبارات 

اخل�صائ�ص التقنية للكمامات فان هذه الأقنعة 

وو�صطى  ) خارجية  ثالثة طبقات  من  متكونة 

املن�صوج  غري  بروبلني"  "بويل  من  وداخلية( 

خيط  على  يحتوي  الكمامة  من  جانب  وكل 

الوجه  على  القناع  بتثبيت  ي�صمح  اأذين  مرن 

واأن تكون مدة تخزينها 3 �صنوات فيما تكون 

قطع   10 على  حتتوي  اأكيا�ص  داخل  التعبئة 

للمعايري  املطابقة  عن  ف�صال  الكمامات  من 

ال�رشورية املتفق عليها يف هذا املجال.

م. ن

الزبائن  ي�ستقبلون  حالقون 

الأ�سعار  ويرفعون  خفية 

خ�سارتهم لتعوي�ض 

احلالقة 

ال�سرية تنتع�ض 

ع�سية العيد 

رغم كورونا
انتع�صت، ع�صية عيد الفطر املبارك، احلالقة 

ال�رشية �صواء الن�صائية اأو الرجالية، حيث 

قام العديد من احلالقني واحلالقات بفتح 

حمالتهم ب�صكل �رشي وا�صتقبال ع�رشات 

الزبائن قبيل العيد لتعوي�ص خ�صائرهم 

عن فرتة احلجر ال�صحي وتعليق الن�صاط، 

خا�صة اأن الفرتة التي ت�صبق العيد تعرف 

ارتفاع الطلب على خدمات احلالقة من طرف 

اجلزائريني.

ومل يجد عدد كبري من احلالقني من حل 

للو�صعية التي يعي�صونها �صوى اللجوء 

للعمل ال�رشي خا�صة ع�صية عيد الفطر، 

حيث يكرث الطلب على خدماتهم ب�صكل كبري، 

وهي فر�صة ل تعو�ص من اأجل تعوي�ص 

بع�ص خ�صائرهم طيلة الفرتة الأخرية التي 

منعوا فيها من الن�صاط. وعرب عدد من 

الأحياء بالعا�صمة فتح احلالقون حمالتهم 

ب�صكل �رشي وا�صتقبلوا ع�رشات الزبائن على 

دفعات، يف حني جلاأت احلالقات للعمل 

يف املنازل يف �صهرات رم�صان، خا�صة مع 

الزبونات من نف�ص احلي، يف حني جلاأ 

حالقون اآخرون ل�صبط مواعيد الزبائن 

بالهاتف وترتيبها ح�صب الربنامج الذي 

يفر�صه احلالق.

ومع تهاطل الطلبات، فقد جلاأ العديد من 

احلالقني ل�صتقدام عمال اإ�صافيني يف هذه 

الفرتة. واإذا كان بع�ص احلالقني يلتزمون 

بحالقة فردية لكل زبون لوحده، فاآخرون ل 

يهمهم هذا الإجراء ويقبلون بتجمع الزبائن 

داخل املحل، باملقابل األهب العديد من 

احلالقني واحلالقات على حد �صواء مواقع 

التوا�صل الجتماعي، ع�صية العيد، وهم 

يعر�صون خدماتهم يف احلالقة و�صباغة 

ال�صعر وكل ما يتعلق بالتجميل، حتت 

�صعارات خمتلفة من بينها "جنيك لباب 

دارك"، "حتفيفة يف دارك ل كورونا مت�صك 

ول عدوى تنتقل لك"، غري اأن اأ�صعار هذه 

اخلدمات لي�صت مثل خدمة احلالقة العادية، 

حيث ارتفعت بن�صبة 100 باملائة خا�صة 

هذه الأيام ب�صبب تكاليف التنقل ح�صب 

احلالقني الذين اأكدوا لزبائنهم اأن الأ�صعار 

تختلف خا�صة ح�صب بعد م�صافة الزبون.

لالإ�صارة فاإن ن�صاط احلالقة كان بني اأول 

الن�صاطات التي منعت بعد انت�صار فريو�ص 

كورونا باجلزائر، ليتم اإعادة الرتخي�ص 

ملمار�صيه بالعمل مرة اأخرى، لكن وب�صبب 

الطوابري الكثرية وعدم التزام البع�ص 

ب�رشوط الوقاية، فقد مت اإعادة تعليق عمل 

هوؤلء ما جعل الكثريين يلجاأون للن�صاط 

ال�رشي، �صاربني عر�ص احلائط بتدابري 

الوقاية من وباء كورونا.

حممد الأمني. ب

خالل مكاملته جمعته بالرئي�ض 

تبون هناأه فيها بحلول عيد الفطر

زروال يعرب 

عن تقديره 

جلهود الدولة 

يف مكافحة 

كورونا
تلقى رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون، 

اأم�ص مكاملة هاتفية من الرئي�ص الأ�صبق 

اليمني زروال، حيث كانت فر�صة ليعرب له 

عن تقديره جلهود الدولة يف مكافحة كورونا 

وكذا دعم الفئات اله�صة التي ت�رشرت من 

الوباء.

قال بيان لرئا�صة اجلمهورية اأن "رئي�ص 

اجلمهورية عبد املجيد تبون تلقى �صباح 

اليوم مكاملة هاتفية من اأخيه رئي�ص 

اجلمهورية الأ�صبق اليمني زروال، بّلغه فيها 

تهانيه بحلول عيد الفطر املبارك، وعرّب 

له عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة 

ملكافحة تف�صي جائحة كورونا، وما تقّدمه 

من م�صاعدات للفئات اله�صة وذوي الدخل 

املحدود، كما وعد بزيارته عندما ت�صمح له 

الظروف بالّتنقل اإىل العا�صمة".

وتابع البيان "بدوره �صكر رئي�ص اجلمهورية 

اأخاه الرئي�ص اليمني زروال على مكاملته، 

وبادله تهاين العيد ومتنياته له ولعائلته 

بال�صحة والهناء، وجّدد له بالغ الحرتام 

والتقدير اللذين يكنهما له، ومعرّبا عن 

م�صاعر ال�صداقة والأخوة اجلامعة بينهما 

منذ زمن بعيد".

م. ن

اأعلن الناطق الر�سمي للجنة ر�سد ومتابعة تف�سي وباء كورونا يف 

اجلزائر جمال فورار، عن 165 ت�سجيل اإ�سابة جديدة بفريو�ض كورونا 

لريتفع العدد اإىل 7542 حالة موزعة عرب 48 ولية، وك�سف فورار عن 

ت�سجيل 7 وفيات جديدة لريتفع العدد الإجمايل اإىل 568 وفاة، واأ�سار 

امل�سدر نف�سه اإىل متاثل 222 حالة لل�سفاء لي�سل العدد الإجمايل للمتماثلني لل�سفاء اإىل 3968حالة.

املا�سية �ساعة   24 الـ  خالل  �سجلت  وفيات   7

�إ�صابة   165 ت�سجيل 
جديدة يف �جلز�ئر

لالإجراءات املخالفني  �سّد  �سارمة  عقوبات 

احلكومة تقرر اإلزامية ا�ستعمال الكمامات بداية من العيد
الوقائية الأقنعة  اإنتاج  قدرات  تكثيف  على  بالعمل  الوزراء  يكلف  •جراد 

مرات عدة  الن�سيجية  الكمامة  ا�ستعمال  ميكن  ال�سحة:  •وزير 
الكمامات لإنتاج  طبية  �سروط  على  ت�سدد  ال�سناعة  •وزارة 

اأكد على �سرورة ت�سافر جميع اجلهود للخروج من الأزمة ال�سحية ةيلاحلا

مرموري: قطاع ال�سياحة قادر على اإنتاج مليون كمامة يوميا
اخلارج" من  اجلزائر  اأجلتهم  مواطن   9700 بـ  •"تكفلنا 

والعمل  التقليدية  وال�سناعة  ال�سياحة  وزير  اأبدى، 

العائلي، ح�سن مرموري، اأن قطاعه على ا�ستعداد لإنتاج 

اأزمة وباء كورونا  اأن  حوايل مليون كمامة يوميا، م�سريا 

تتطلب ت�سافر جهود اجلميع من اأجل جتاوزها، مربزا اأن 

الدولة تقوم بكل اجلهود الالزمة وعلى املواطن التعاون 

اجلزائر  بذلتها  التي  اجلهود  اأن  الوزير  واأبرز  معها، 

و�ساهم فيها القطاعان العام واخلا�ض على حد �سواء يف 

التكفل باملواطنني املوجهني للحجر ال�سحي اللزامي من 

اإ�سادة  حمل  كانت  ال�سدد  �سحية  وتغطية  واإطعام  اإيواء 

من املنظمة العاملية لل�سحة.

الوطنية،  لالإذاعة  ت�سريحات  يف  مرموري،  ح�سن  قال 

قامت  التي  الدول  اأوائل  بني  من  كانت  اجلزائر  اإن  اأم�ض 

بهم  والتكفل  اخلارج  يف  العالقني  مواطنيها  برتحيل 

اأن  م�سيفا  ال�سحي،  احلجر  من  يوما   14 طيلة  �سحيا 

9700 مواطن لي�ض بالأمر الهني واأن ذلك كان  بـ  التكفل 

نتيجة تكاثف وتن�سيق بني خمتلف الوزارات، م�سريا اإىل 

احلكومة  م�ستوى  على  خلية  بت�سكيل  قامت  الدولة  اأن 

اجلزائريني  الرعايا  وان�سغالت  اأحوال  متابعة  مهمتها 

العالقني يف اخلارج.

بذلتها  التي  اجلهود  اأن  اإىل  املتحدث  لفت  ال�سياق،  ويف 

حد  على  العام واخلا�ض  القطاعان  اجلزائر و�ساهم فيها 

للحجر  توجيههم  مت  الذين  باملواطنني  للتكفل  �سواء 

ال�سحي الإلزامي، منهم املواطنون الذين مت اإجالوؤهم من 

خمتلف دول العامل، كانت حمل اإ�سادة من املنظمة العاملية 

لل�سحة. ويف اإطار جهود مكافحة تف�سي فريو�ض كورونا، 

ا�سرتاتيجيتها  غريت  م�ساحله  اأن  ال�سياحة  وزير  ك�سف 

ب�سبب الوباء، باإقحام حرفيي قطاع ال�سناعات التقليدية 

ب�سبب  الوطني  املجهود  يف  للم�ساعدة  الكمامات  اإنتاج  يف 

النق�ض امل�سجل يف هذا املجال، لفتا اإىل قطاع ال�سناعات 

التقليدية ينتج ما بني 200 األف و250 األف كمامة يوميا 

والرقم مر�سح لي�سل يف مرحلة اأوىل اإىل 500 األف يوميا، 

يف وقت يبقى الهدف هو بلوغ مليون كمامة يوميا.

الذي  ال�سرر  اإىل  ال�سياحة  وزير  تطرق  اآخر،  جانب  من 

حلق بقطاع ال�سياحة جراء تف�سي الوباء، م�سريا اإىل اأن 

خرباء  مع  بالتن�سيق  احلايل،  الوقت  يف  تبحث  م�ساحله 

الن�ساط  بعث  لإعادة  م�سروع  اإعداد  القطاع،  ومهنيي 

واملتابعة ال�سياحي �سيوجه لحقا  اليقظة  خلية  اإىل 

الوزارة  م�ستوى  الأوىل.على 

اإكرام. �ض
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احلدث

دنيا. ع

طماأن، رئي�س االحتادية الوطنية للخبازين، يو�سف قلفاط، اجلزائريني بتوفر مادة اخلرب 

على م�ستوى املخبزات �سبيحة العيد، م�سريا اأن اخلبازيني با�سروا اتخاذ اإجراءات تنظيمية 

من اأجل �سمان اخلدمة وتوفر هذه املادة االأ�سا�سية خالل هذه املنا�سبة، يف ظل االإجراءات 

اجلديدة التي اتخذتها احلكومة كتكملة الإجراءات احلجر ال�سحي.

املنا�سبة ا�ستثنائية ب�سبب فريو�س كورونا

الو�سائط  على  يلجاأون  اجلزائريون 
العيد لوازم  القتناء  الرقمية 

�سرورة املحالت  يف  االلكرتوين  الدفع  و�سائل  تعزيز  التجارة:  •وزير 

اأخلطت الإجراءات التي اتخذتها 

احلكومة كاإجراءات تكميلية 

وقائية من فريو�س كورونا خالل 

منا�سبة عيد الفطر املبارك 

اأوراق خمططات اجلزائريني 

خالل هذه املنا�سبة، والذين 

كانوا يعتقدون اأنه مع ا�ستبعاد 

احلجر ال�سامل فاإن العيد هذه 

ال�سنة �سيكون اأقرب اإىل العادي، 

وهو ما جعل الكل ي�سارع ل�سبط 

اآخر التح�سريات اأم�س، ما 

اأفرز اكتظاظا وتدافعا وطوابري 

بالأ�سواق واملحالت التجارية 

ومراكز الربيد.

وبالتزامن مع الإجراءات 

اجلديدة التي اأعلن عنها من 

طرف احلكومة واملتعلقة بتدابري 

الوقاية من وباء كورونا خالل 

فرتة العيد، �سهدت الأ�سواق 

وال�سوارع ومراكز الربيد، خالل 

48 �ساعة الأخرية، ازدحاما 
كبريا حيث احتل اجلزائريون 

وباأعداد رهيبة، وامل�ساحات 

التجارية الكربى، واأ�سواق 

اجلملة للمواد الغذائية 

وال�ستهالكية، و�ساحنات الباعة 

املتجولني، واملحالت التجارية 

بالأحياء، من اأجل التزود بكل ما 

يحتاجونه من م�ستلزمات خا�سة 

بالعيد.

حتت �سعار "العيد يف احلجر 

يحتاج للتاويل"، اأقبل 

اجلزائريون، اأم�س، على 

اقتناء كل ما ميكن تخزينه 

لهذه املنا�سبة، معتربين اأنه 

ويف الظروف العادية فاإنه 

يف منا�سبة العيد يف ال�سنوات 

املا�سية كانوا يعانون للتزود 

باحتياجاتهم ال�رضورية ب�سبب 

ف�سل نظام املداومة كل مرة، 

فما بالك اإذا تعلق الأمر بعيد 

ياأتي هذه ال�سنة يف ظل احلجر 

ال�سحي واإجراءات احرتازية 

م�سددة اتخذتها احلكومة، لذلك 

فاإن اأغلب املواطنني نزحوا 

لالأ�سواق عائدين اإىل منازلهم 

بع�رضات الأكيا�س املحملة 

مبختلف املنتجات التي تكفي 

لأكرث من اأ�سبوع بعد عيد الفطر. 

ويف جولة ا�ستطالعية قادتنا 

اإىل نقاط البيع يف العا�سمة، 

كبا�س جراح وح�سني داي 

واحلرا�س، و�سوق ال�سمار لبيع 

املواد الغذائية باجلملة، وباب 

الزوار، واجلزائر الو�سطى، فاإن 

اأ�سواق اخل�رض والفواكه املغطاة 

خا�سة يف احلرا�س وح�سني داي، 

غ�ست باملواطنني عن اآخرها قبل 

منت�سف النهار، وكانت طاولت 

بيع مواد وم�ستلزمات �سناعة 

احللويات وحتى الق�سابات 

وحمالت بيع اللحوم البي�ساء 

اأكرث املحالت التي �سهدت 

الكتظاظ، فيما اأبرز الكثري 

ت�رضفاتهم وخرقهم للتباعد 

الجتماعي اأنهم اأ�سحاء وغري 

م�سابني بالفريو�س.

املخالفني  عدد  •ارتفاع 
حلظر التجوال قبيل 

العيد

باملقابل وب�سبب م�سارعة اأغلب 

املواطنني اإىل �رضاء ما ميكن 

�رضاوؤه من �سلع قبل نفادها 

ع�سية العيد، فاإن ال�سوارع 

والطرقات �سهدت، يف اليومني 

املا�سيني، اكتظاظا غري معقول 

قبل بدء حظر التجّول، ما 

اأدى بكثريين خلرق هذا احلظر 

ب�سبب عدم قدرتهم على الو�سول 

ملنازلهم يف الوقت املحدد، 

خا�سة املواطنني الذين تنقلوا 

مل�سافات بعيدة عن منازلهم 

من اأجل الت�سوق، وقد حررت 

م�سالح الأمن طيلة 48 �ساعة 

املا�سية مئات املخالفات 

والغرامات ملن خرق حظر 

التجوال، فيما �ستم�سي مركبات 

العديد من اجلزائريني عيد 

الفطر يف املح�رض.

حمطات  على  •طوابري 
البنزين رغم منع 

التنقالت يف العيد

ولعل من املفارقات التي 

وقفنا عليها، اأم�س، خالل 

جولتنا يف الطرقات واملحالت 

التجارية والأ�سواق هو الكتظاظ 

والطوابري التي عرفتها حمطات 

توزيع الوقود، فرغم تعليق 

حركة ال�سيارات داخل وخارج 

املدن يومي العيد وتاأكيدات 

م�سالح نفطال اأن الوقود يومي 

العيد �سيكون متوفرا وخدماتها 

لن تنقطع، اإل اأن اجلزائريني 

ا�سطفوا يف طوابري ل متناهية 

من اأجل التزود بالوقود لركن 

مركباتهم يومي العيد، وهو 

ما خلق فو�سى كبرية عرب هذه 

املحطات وطوابري لل�سيارات 

و�سلت اإىل غاية الطرقات 

الفرعية، يف �سورة تعك�س مدى 

ل وعي بع�س اجلزائريني الذين 

ي�رضون على نف�س املمار�سات 

والعادات حتى واإن تغريت 

الظروف.

بات  املواطن  •قبلي: 
يعطي �سورة �سلبية عن 

الو�سع يف االأ�سواق

ويف ال�سياق، قال رئي�س 

الفيدرالية الوطنية لتجار 

اجلملة للمواد الغذائية، وع�سو 

احتاد التجار اجلزائريني، 

�سعيد قبلي، اإن امل�ستهلك 

اجلزائري بات يغطي �سورا 

�سلبية عن الو�سع يف اجلزائر 

وي�ساهم ب�سكل غري مبا�رض يف 

الفو�سى يف الأ�سواق، م�سريا 

اأن حالة الكتظاظ التي عرفتها 

الأ�سواق غري مربرة كون التزود 

بال�سلع لن يتوقف و�سي�ستمر 

خالل العيد. واأ�سار قبلي يف 

ال�سياق ذاته اأن موجة اللهفة 

التي اأ�سابت اجلزائريني دفعت 

بالأ�سعار نحو الرتفاع، وهو 

الأمر الذي �سبق وحذرنا منه، 

معتربا اأن هذه املمار�سات 

وزيادة على اأنها ت�سكل خطرا 

على املواطن والتاجر، اإل اأنها 

باتت اأي�سا تت�سبب يف تذبذبات 

ال�سوق ويف ارتفاع الأ�سعار. 

وفيما يخ�س التخوف من 

ندرة بع�س املواد الغذائية، 

اأكد �سعيد قبلي اأن اجلزائر 

ت�سهد وقت ذروة اإنتاج اخل�رض 

والفواكه، وهي متوفرة بكرثة 

يف الأ�سواق، معتربا اأن امل�ستهلك 

اجلزائري هو امل�سوؤول الأول عن 

زيادة الأ�سعار وحتى عن ندرة 

املواد من خالل اللهفة والتهافت 

يف يوم واحد اأو يومني اأو ثالثة.

�س. زمو�س

اأكد اتخاذ اخلبازيني الإجراءات تنظيمية ملبا�سرة عملهم خالل هذه املنا�سبة

اجلزائريني  يطمئن  قلفاط 
العيد يومي  اخلبز  بتوفر 

لـ"الرائد"،  ت�رضيح  يف  قلفاط،  يو�سف  قال 

الأدنى  احلد  �سي�سمنون  اخلبازين  اإن  اأم�س 

حمالت  فتح  �سيتم  اأنه  م�سريا  اخلدمة،  من 

الأحياء  عرب  ال�سباح  فرتة  خالل  اخلبازين 

من اأجل �سمان تزود املواطنني بهذه املادة، 

مطمئنا اجلزائريني باأنه لن يكون هناك نق�س 

يف توفر اخلرب عرب كل الأحياء. 

اتخذوا  اخلبازين  اأغلب  اإن  يقول  واأ�ساف 

اإجراءات تنظيمية من اأجل �سبط عملهم خالل 

الإجراءات  ظل  يف  خا�سة  املنا�سبة،  هذه 

اأجل  من  احلكومة  بها  بادرت  التي  اجلديدة 

منع تف�سي فريو�س كورونا خالل العيد، منها 

منع التنقالت باملركبات خالل يومي العيد، 

متكنهم  ت�ساريح  لديهم  اخلبازين  اإن  قائال 

ب�سكل  عملهم  وموا�سلة  خدمتهم  �سمان  من 

�سيداومون  خبازون  هناك  حني  يف  عادي، 

�سمان  اأجل  من  العيد  يومي  طيلة  مبحالتهم 

دون  الأ�سا�سية  املادة  بهذه  املواطنني  تزود 

انقطاع.

لالإ�سارة، فاإن قلفاط �سبق واأن �رضح اأن م�ساحله 

�سجلت تراجعا كبريا يف اإنتاج وا�ستهالك مادة 

اخلبز، منذ بداية ال�سهر الف�سيل. وذلك بعد 

وحمالت  واملدر�سية  اجلامعية  املطاعم  غلق 

احلجر  تدابري  تطبيق  جراء  ال�رضيع،  الأكل 

ال�سحي �سمن اإجراءات جمابهة تف�سي فريو�س 

اإنتاج  اإن حجم  امل�سوؤول  ذات  وقال  كورونا. 

رم�سان  �سهر  يف  ي�ستهلك  الذي  يوميا  اخلبز 

على امل�ستوى الوطني، عرف تراجعا. 

يبدو اأن اأزمة انت�سار فريو�س كورونا، 

�ستدفع بظهور تعامالت مالية جديدة 

يف االأ�سواق واملتاجر، وت�سبح مع مرور 

اإذ ا�سطرت  الوقت ثقافة ا�ستهالكية، 

طريق  عن  مقتنياتها  �سراء  اإىل  االأ�سر 

كانت  الكرتونية،  و�سائط  ا�ستخدام 

و�سكوك  ريبة  حمل  قريب  وقت  قبل 

لدى العائالت.

العيد ثم  ورم�سان  •الوباء 
باقي  غرار  على  اجلزائريون  يرتقب 

ال�سعوب امل�سلمة، غدا هالل �سهر �سوال 

وحلول عيد الفطر املبارك، عيد فطر 

و�سع  ظل  يف  ال�سنة،  هذه  ا�ستثنائي 

طارئ خيم عليه انت�سار وباء كوفيد-

19 داخل الوطن وخارجه، مما ا�سطر 
العائالت اإىل القيام بتح�سريات خا�سة 

لهذه املنا�سبة الدينية باالعتماد على 

الو�سائط  عرب  االلكرتوين  الت�سوق 

الرقمية املختلفة.

ال�سحي  الو�سع  به  ت�سبب  ما  ورغم 

العادات  من  للعائالت  حرمان  من 

التي  الكال�سيكية  والتح�سريات 

قبيل  �سابقا  عليها  مداومني  كانوا 

هذه  اأن  اإال  بالعيد،  االحتفال 

الت�سوق  يف  �سالتها  وجدت  االأخرية 

العيد  مالب�س  القتناء  االلكرتوين 

منزلية  م�ستلزمات  واقتناء  لالأطفال 

وم�ستلزمات  جديدة  وافر�سه 

التو�سيات  ظل  ويف  العيد،  حلويات 

والغلق  االجتماعي  التباعد  ب�سرورة 

العائالت  وجدت  للمحالت  الكلي 

اللجوء  هو  واحد  خيار  اأمام  اأنف�سها 

مع  للتوا�سل  الرقمية  املن�سات  اإىل 

ق�سد  االلكرتونية  التجارة  مرتادي 

املنا�سبة،  لهذه  احتياجاتهم  اقتناء 

االحرتازية  االإجراءات  ا�ستمرار  ومع 

والوقائية لفرتات غري حمددة اجتهت 

البيع  اإىل  واملحالت  القطاعات  اأغلب 

املختلفة  التطبيقات  عرب  اإلكرتونيا 

لتحقيق بع�س املداخيل، وعلى الرغم 

اأن  اإال  �سابقا،  اخلدمة  هذه  توفر  من 

جميع  عند  �سائعا  يكن  مل  ا�ستخدامها 

ب�سبب  والقطاعات  التجارية  املحالت 

عدم توفر و�سائل الدفع االلكرتوين.

عدة •خيارات 
االنرتنت،  عرب  الت�سوق  وبف�سل 

القاطنة  للعائالت  املمكن  من  بات 

حمالت  من  الت�سوق  بالعا�سمة 

"العلمة" بوالية �سطيف اأو من حمالت 
اأق�سى  من  اأو  عنابة  اأو  وهران  والية 

الذي  االأمر  مترنا�ست،  يف  اجلنوب 

يجعل املناف�سة على النوعية واالأ�سعار 

من  النوع  هذا  مرتادي  بني  اأوجها  يف 

الذي  حممد  التاجر  وح�سب  التجارة، 

ميار�س ن�ساطه التجاري ببلدية القبة 

ا�سطر  الو�سع  هذا  فاإن  بالعا�سمة، 

العديد من التجار اليوم اإىل تفعيل ما 

االلكرتوين  "�سبه" البيع  بـ  يعرف  بات 

مما اأدى اإىل تغيري النمط اال�ستهالكي 

الت�سوق  ومنط  �سكل  حيث  من  للفرد، 

وتعزيز املناف�سة التي غالبا ما تنعك�س 

على االأ�سعار وت�ساهم يف عقلنتها.

وي�سعى التجار خالل هذه الفرتة التي 

جراء  املبا�سرة  التجارة  ركود  عرفت 

غلق املحالت اإىل حتقيق الربح وتوفري 

للزبائن  اخلدمات  من  االأدنى  احلد 

من  حمالتهم،  زيارة  على  املعتادين 

االإلكرتونية  التجارة  خدمة  خالل 

العادية  التجارة  عن  تختلف  ال  التي 

ولعل  ال�سفقة،  حدوث  مكان  يف  اإال 

االلكرتونية  التجارة  مواقع  اأهم  من 

و"وماركث  الر�سمي  كني�س  "واد  موقع 

و"فا�ست  الفاي�سبوك  على  بالي�س" 

�سوب اجلزائر و"ت�سوق على اك�سرب�س 

اجلزائر"، وغريها من املواقع التي تعد 

باملئات.

اأ�سعار  التو�سيل:  •خدمة 
تفوق اأحيانا كلفة ال�سلعة 

نف�سها

اأو�سح رئي�س املنظمة  وحول املو�سوع 

زبدي  امل�ستهلك  حلماية  الوطنية 

الكثري  اأن  لواج،  ت�سريح  يف  م�سطفى 

ي�ستخدمون  باتوا  امل�ستهلكني  من 

"اخليار  الأنها  االإلكرتونية  املن�سات 

االأمثل يف هذه الظروف التزاما مببداأ 

الدولة  به  تقوم  ما  ظل  يف  ال�سالمة 

من جمهودات للحد من تداعيات هذه 

التجار وباقي  اأن دور  اجلائحة" مربزا 

التقنيات  ت�سخري  يف  يتمثل  ال�سركات 

الالزمة ل�سمان اال�ستخدام االأمثل من 

فاإن:"  زبدي  واأ�ساف  امل�ستهلك،  قبل 

املتعاملني التجاريني مازالوا متخلفني 

االلكرتونية  التجارة  جمال  يف  كثريا 

تتعلق  وجتارية  تقنية  اأ�سباب  لعدة 

التي  االنرتنت  �سبكة  ب�سعف  اأ�سا�سا 

ال تواكب احتياجاتها وبثقافة التاجر 

املعامالت  على  اأ�سا�سا  تعتمد  التي 

التجارية النقدية"، مربزا اأن التجارة 

االلكرتونية بيع عن بعد مع الدفع عن 

منتوج  تو�سيل  عملية  ولي�ست  بعد 

فقط.

خدمة  اأ�سعار  اأن  للنظر،  والالفت 

تو�سيل ال�سلع تختلف من تاجر الآخر 

وال تعتمد تلقائيا على بعد مقر التاجر 

عاينته  ما  فح�سب  الزبون،  مقر  عن 

املقرتح  التو�سيل  �سعر  يرتاوح  واج، 

بني  الرقمية  التجارية  املن�سات  على 

الزبون  اأن  علما  دج،  و800  دج   200
الثمن حتى واإن مل  مطالب بدفع هذا 

ي�سرت ال�سلعة التي مت تو�سيلها.

عرب  الباعة  اأحد  مع  ات�سال  ويف 

االنرتنيت، مت طلب 500 دج لتو�سيل 

منتج بـ 400 دج، وهو ما يجعل خدمة 

التو�سيل جد مكلفة بالن�سبة للعائالت 

الت�سهيالت  ورغم  الدخل،  حمدودة 

لبع�س  البنوك  متنحها  كانت  التي 

يف  جمانية  جتهيزات  لو�سع  التجار 

منهم  العديد  اأن  زبدي  اأكد  حمالتهم 

حتديد  من  خوفا  االأمر  هذا  رف�سوا 

اأموالهم  روؤو�س  تتبع  اأو  اأعمالهم  رقم 

ومتابعتهم لدى م�سالح ال�سرائب وهو 

االلكرتونية  التجارة  من  يجعل  ما 

ودعا  قوله،  حد  على  جتارة"،  "�سبه 
"الزام  اإىل  العمومية  ال�سلطات  زبدي 

بدءا  العقوبات  طائلة  حتت  التجار 

باملوؤ�س�سات التجارية الكربى واملحالت، 

حتى يقوم كل تاجر با�ستعمال و�سائل 

الدفع االلكرتوين".

التاجر  على  ينبغي  انه  وقال 

معرفة  ال�سواء  على  وامل�ستهلك 

يف  تزال  ما  التي  التجارة  هذه  اأهمية 

من  الوقاية  و�سائل  من  وتعد  مهدها 

الفريو�س، والعمل على تقويتها نظرا 

ملا حتققه من رفاهية للم�ستهلك ومن 

لكونه  وكذا  للتاجر  لالأموال  م�سدر 

االحتياجات  ذوي  للمواطنني  متنف�سا 

القادرين  وغري  ال�سن  وكبار  اخلا�سة 

على التنقل اإىل االأ�سواق.

اأن  الت�سوق  من  النمط  هذا  �ساأن  ومن 

وحت�سني  التجار  بني  باملناف�سة  يدفع 

امل�ستهلك  ان  ذلك  واالأ�سعار،  النوعية 

بـ  االأ�سعار  على  االطالع  على  قادر 

"�سغطة زر "، مما يجعلهم قادرين على 
الولوج اإىل املقارنة بني املنتجات وبني 

بينها،  االختيار  ثمة  ومن  اأ�سعارها 

اأنه البد من و�سع دفرت �سروط  مربزا 

للتجار  بالن�سبة  قانونية  و�سوابط 

الذين ال يلتزمون باإعالن �سعر املنتوج 

اأو ممن ال يحرتمون اجلودة والنوعية 

يف عملية البيع االلكرتوين.

م. ن

االإجراءات التكميلية للحجر تخلط اأوراق اجلزائريني

اللهفة ملواجهة عيد 
يف املنازل؟!

التنقالت منع  رغم  البنزين  حمطات  على  •طوابري 

للتاويل"  يحتاج  احلجر  يف  "العيد  �سعار  •حتت 
االأ�سواق تغرق باملواطنني

الو�سع  عن  �سلبية  �سورة  يعطي  بات  املواطن  •قبلي: 
يف االأ�سواق
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احلدث

ال�سروع يف امتحانات ال�سدا�سي الثاين بداية من 20 �سبتمرب املقبل

الدرا�سة  اأ�سابيع من   3 اإلغاء 
باجلامعات

العادية الدورة  يف  للناجحني  نوفمرب  بداية  ال�سهادات  وتوزيع  التخرج  •حفل 

رف�سوا حتميلهم م�سوؤولية اأعمال هي من �سالحيات الأ�ساتذة

مديرو الثانويات يقاطعون 
اإجناز قوائم الناجحني 

واأعمال نهاية ال�سنة

بهدف تعزيز العالقات بني البلدين

اأمريكا تدعم اجلزائر مبليوين دوالر
 اأعلنت �سفارة الوليات املتحدة الأمريكية باجلزائر، يف بيان لها، اأنها اأمريكا 

�ساهمت مبليوين دولر مل�ساعدة اجلزائر يف مواجهة فريو�س كورونا.

وقال بيان من ال�سفارة اأم�س فاإن امل�ساعدة تهدف اإىل تخفيف تاأثري جائحة 

اجلزائرية  العالقات  تعزيز  اإىل  بالإ�سافة  اجلزائري،  املجتمع  على  كورونا 

الأمريكية طويلة الأمد بني ال�سعبني.

مع  بالتعاون  تعمل  التي  للمنظمات  �سيوجه  الدعم  هذا  اأن  البيان،  واأ�ساف 

اجلزائر ملحاربة الفريو�س.                                                                                           م. ن

 ف�سال عن القيام برخ�س ا�ستثنائية لرتقية واإدماج موظفيها

تكنولوجية  مبن�سات  تطالب  الرتبية  م�سريف  نقابة 
ال�سنة  نهاية  اأعمال  الإنهاء 

امل�ستقل  الوطني  املجل�س  قرر 

حتمل  عدم  عن  الثانويات  ملديري 

نهاية  اأعمال  اإجناز  م�سوؤولية 

التالميذ  قوائم  اإجناز  من  ال�سنة 

ت�سحيح  اأو  املعيدين  اأو  الناجحني 

خمتلف  اأن  اعتبار  على  نقاطهم، 

هذه الأعمال مرتبة اأ�سا�سا بح�سور 

الأ�ساتذة وموظفني اآخرين.

امل�ستقل  الوطني  املجل�س  عرب 

عن  له،  بيان  يف  الثانويات  ملديري 

الرتبية  وزارة  مبرا�سالت  تفاجئه 

حتمل  الرتبية  ومديري  الوطنية 

اإجناز  يف  الكاملة  امل�سوؤولية  املدير 

خمتلف  �سالحيات  من  هي  اأعمال 

موظفني  مهام  من  اأنها  اأو  املجال�س 

غائبني عن املوؤ�س�سة، التزاما بقرار 

اتخذته  الذي  ال�سحي  احلجر 

احلكومة منذ قرابة �سهرين.

املديرين  لن�سغالت  وا�ستجابة 

عقد  الوطن،  اأنحاء  خمتلف  يف 

عن  لقاء  للنقابة  الوطني  املكتب 

وخل�س  الو�سعية،  لتدار�س  بعد 

اإىل  الثانويات  مديري  دعوة  اإىل 

وال�سالحيات  باملهام  التام  اللتزام 

وعدم  فقط  لهم  املحددة 

مرا�سالت  من  ي�سلهم  ملا  ال�ستجابة 

اأ�سحاب  طرف  من  مدرو�سة  غري 

على  �سواء  اخلا�سة،  الجتهادات 

امل�ستوى املحلي اأو الوطني من خلف 

اأبراجهم العاجية.

ملديري  الوطني  املجل�س  وقال 

الأعمال  اأغلب  اإن  الثانويات 

اأعمال  ل�سيما  اإجنازها  املطلوب 

مثل  الدرا�سية،  ال�سنة  نهاية 

واملعدين  الناجحني  قوائم  اإعداد 

املهني،  التكوين  اإىل  واملوجهني 

نهاية  اأق�سام  جمال�س  عقد  تتطلب 

ال�سنة، عالوة على جمال�س القبول 

والتوجيه لتكون النتائج والأعمال 

انعقاد  ومادام  ور�سمية.  قانونية 

يف  م�ستحيال  بقي  املجال�س  هذه 

الوقت الراهن، فاإن املجل�س الوطني 

يعلن  الثانويات  ملديري  امل�ستقل 

امل�سوؤولية  يتحملوا  لن  املديرين  اأن 

ويوؤكد  القانونية  الأطر  خارج 

اإىل  الأمور  عودة  بعد  ا�ستعدادهم 

طبيعتها.

مديري  جميع  املجل�س  ودعا 

الإذعان  عدم  اإىل  الثانويات 

و�سلتهم  التي  املرا�سالت  ملحتوى 

بت�سحيح  واملتعلقة  الو�ساية  من 

وجدت،  اإن  النقاط  ك�سوف  اأخطاء 

تقدمي  تتطلب  العملية  هذه  لأن 

الأ�ساتذة تقريرا مربرا وهذا لي�س 

م�سوؤولية املدير.

عثماين مرمي

 وجهت النقابة الوطنية مل�ساعدي وم�سريف الرتبية نداء اإىل 

وزارة الرتبية للتدخل من اأجل اإيجاد حل جاد مل�ساألة اإ�سكالية 

امللفات العالقة من قبل م�سوؤويل القطاع، والتي ت�ساعدت اأكرث 

مع تف�سي وباء كورونا، م�سددة على اأهمية ا�ستغالل من�سات 

التكنولوجيا والتوا�سل الجتماعي لن�سر كل ما يعني املوظفني 

احلركة  عن  والإعالم  مالية  خملفات  وت�سوية  ترقيات  من 

وجاء  الظروف.  هذه  مثل  يف  خا�سة  �سفافية  بكل  التنقلية 

الهادي،  عبد  باحمد  النائب  وقعه  النقابة  عن  �سادر  بيان  يف 

باملوؤ�س�سات  اللتحاق  على  عازمون  والعمال  الأ�ساتذة  "اإن 
التعليمية خوفا من الفريو�س على عائالتهم، وال�سيناريو م�س 

الأخرية  هذه  تركوا  الذين  التعليمة  املوؤ�س�سات  مديري  حت 

الأر�سيات  اإىل  اللجوء  يوجب  ما  طويلة،  لأيام  مهجورة 

الرقمية لت�سوية كل امللفات العالقة مبا فيها املنا�سب ال�ساغرة 

واملحتملة ال�سغور اأ�سال، كما اأن اإجراءات النتقال اأثرت على 

كل �سيء ما �سيجربهم على اإعادة اإعداد اخلرائط من جديد 

وزارة  البيان  ودعا  والإداري".  البيداغوجي  التاأطري  ل�سمان 

والظروف  ال�سحي  احلجر  فرتة  ت�ستغل  اأن  الوطنية  الرتبية 

اإثر جائحة كورونا، وت�سرع  البالد  بها  التي متر  ال�ستثنائية 

يف طلب رخ�س ا�ستثنائية لرتقية واإدماج موظفيها مبن فيهم 

م�ساعدو وم�سرفو الرتبية ممن ت�ستويف فيهم �سروط اجتياز 

ال�سروط  تخفي�س  ل  ومل  الداخلية،  املهنية  المتحانات 

تربية  م�سرف  الرتبية،  م�ست�سار  لرتب  للرتقية  التعجيزية 

امل�سابقات  على  املرور  دون  بالتاأهيل  تربية،  م�سرف  رئي�سي، 

التي تتطلب اإجراءات وقائية وم�ساريف باهظة لتعقيم مراكز 

الإجراء. و�سدد البيان على اأهمية اأن الإعالم البديل يفر�س 

نف�سه، وي�سهل على جميع املوظفني الطالع على التطورات 

والعمليات التي تقوم بها مديريات الرتبية حتى تتفادى الطعن 

م�ستقبال، والت�سريع بهذه الت�سويات وان�سغالت القطاع، مبا 

ي�سمن ا�ستقرار القطاع م�ستقبال يف حال زوال جائحة كورونا، 

ف�سال عن معاجلة حركات تنقل املوظفني وت�سوية م�سارهم 

املدر�سي  الدخول  على  املحتمل  ال�سغط  من  يخفف  ما  املهن، 

املقبل، وي�سهل اإجراء المتحانات املدر�سية ويغني عن حدوث 

الكتظاظ باملدار�س، واأ�سارت ذات النقابة اأن كل هذا ي�سمن 

م�ستخدمو  يتطلع  كما  بها،  والإداري  البيداغوجي  التاأطري 

الرتبية، مبن فيهم م�ساعدو وم�سرفو الرتبية، ل�سدور القانون 

الأ�سا�سي وتطبيق املر�سوم الرئا�سي مبا ي�سمن اإن�سافهم. نتمنى 

ال�سفاء العاجل لكل مر�سانا ونطلب من اهلل عز وجل الرحمة 

واملغفرة لكل �سحايا اجلائحة.                       �سعيد. ح

الثاين وكذا  ال�سدا�سي  اإنهاء  العلمي تواريخ  العايل والبحث  التعليم  حددت وزارة 

التي تخ�س انطالق  اإجراء المتحانات والدورات ال�ستدراكية، مبا فيها تلك  مواعيد 

بخ�سو�س  لها  تعليمة  يف  التخرج،  مذكرات  مناق�سة  وتواريخ  اجلديد  اجلامعي  املو�سم 

.2020-2019 املو�سم اجلامعي  نهاية  رزنامة 

العام  الأمني  مرا�سلة  على  بناء 

الوطنية  الرتبية  لوزارة 

ماي   17 يف  املوؤرخة   505 رقم 

الدعائم  و�سع  املت�سمن  اجلاري 

اخلط  على  البيداغوجية 

با�سرت  بعد،  عن  والتعلمي 

اجلامعية  واملراكز  املوؤ�س�سات 

ال�سنة،  نهاية  رزنامة  حتديد 

اختبارات  اإجراء  حتديد  ومت 

ال�سدا�سي الثاين بداية من تاريخ 

بعد  وهذا  املقبل،  �سبتمرب   20

من  اأ�سابيع   4 اإنهاء  �سمان  �سرط 

من  الثاين  ال�سدا�سي  حم�سرات 

جمموع 6 اإىل 7 اأ�سابيع.

املوؤ�س�سات  مديرو  وخ�س�س 

التي  اجتماعاتهم  اجلامعية 

جلمع  اأم�س،  اأول  فيها،  انطلقوا 

عملية  �سري  حول  املعطيات  كل 

الدعائم  وو�سع  بعد  عن  التعليم 

الويب،  على موقع  البيداغوجية 

مذكرات  جاهزية  مدى  وكذا 

�سهري  خالل  للمناق�سة  املا�سرت 

تقدمي  مع  و�سبتمرب،  جوان 

مدى  حول  حتليلية  درا�سات 

ملناق�سة  الطلبة  جاهزية 

على  بناء  التخرج  مذكرات 

الطلبة  على  املوزعة  ال�ستمارة 

املعنيني والأ�ساتذة امل�سرفني.

وبعد هذه الجتماعات، مت ن�سر 

اجلامعي  املو�سم  نهاية  رزنامة 

حتديد  مت  حيث   2020-2019

قبل  الثاين  ال�سدا�سي  انطالق 

اأ�سابيع  وعدد   2020 فيفري   2

 7 اإىل   6 من  الفعلية  التدري�س 

وعدد  معهد،  كل  ح�سب  اأ�سابيع 

التدري�س  من  الالزمة  الأ�سابيع 

 4 هي  اجلامعي  املو�سم  لإمتام 

اأ�سابيع ح�سب اقرتاحات املعاهد، 

فرتة  حتديد  اإمتام  تقرر  حيث 

�سبتمرب   18 اإىل  اأوت   16 من 

املحا�سرات  لإمتام  موحدا   2020

ومن  الثاين،  بال�سدا�سي  اخلا�سة 

اأكتوبر   1 غاية  اإىل  �سبتمرب   20

المتحانات  لإجراءات  موعدا 

ما  الثاين،  بال�سدا�سي  اخلا�سة 

الدرا�سة  من  اأ�سابيع   5 يعني 

واملراجعة.

ووفق الرزنامة، فاإنه فيما يخ�س 

مداولت الدورة العادية فاإنه مت 

 2020 اأكتوبر   18 قبل  حتديدها 

للدورة العادية، وهذه املداولت 

لطبع �سهادات النجاح للمتفوقني 

و�سمان  العادية  الدورة  خالل 

نهاية  يف  اجلامعي  الدخول 

اأكتوبر.

�ساأن  يف  الرزنامة  اإىل  واإ�سافة 

الأول  ال�ستدراكي  المتحان 

والثاين، اأنه مت حتديد من تاريخ 

ومت   2020 اأكتوبر   29 اإىل   18

اأما  دورة،  بكل  اأ�سبوع  حتديد 

ال�ستدراكية  الدورة  مداولت 

 16 تاريخ  اإىل  حتديدها  مت  فقد 

ال�ستدراكية،  للدورة  نوفمرب 

على اأن يتم حفل التخرج وتوزيع 

 2020 نوفمرب   2 من  ال�سهادات 

للناجحني يف الدورة العادية.

دائما  امل�سدر  ذات  على  وبناء 

اجلامعي  بالدخول  تعلق  وفيما 

اأكتوبر  لنهاية  حدد  فقد  املقبل، 

و15  فوق،  فما  الثانية  لل�سنة 

الناجحني  للتالميذ  نوفمرب 

�ساأن  يف  مو�سحا  البكالوريا،  يف 

فقد  التخرج،  مذكرات  مناق�سة 

الدورة  جوان،  لتاريخ  حددت 

اإىل  اأوت   16 من  العادية  الأوىل 

رفع  ب�سرط   2020 اأكتوبر   15

املذكرة  وتقدمي  ال�سحي  احلجر 

نظري  النهائية  �سيغتها  يف 

الثانية  الدورة  اأما  وتطبيقي، 

اإىل  نوفمرب   2 من  ال�ستدراكية 

غاية 15 نوفمرب.

تربمج  اأنه  الرزنامة  واأ�سافت 

وفق  املا�سرت  مذكرات  مناق�سة 

على  بناء  ال�سابقة  الرزنامة 

 634 رقم  الوزارية  التعليمة 

 2020 ماي   14 يف  املوؤرخة 

ا�ستئناف  تاريخ  حتدد  والتي 

اعتبارا  البيداغوجية  الأن�سطة 

وميكن  اأوت،  �سهر  منت�سف  من 

على  بناء  الرزامة  هذه  تعديل 

احلجر  رفع  يف  ال�سلطات  قرار 

ال�سحي اأو متديده.

�سعيد. ح

اإ�سهـــــــار

اإ�سهـــــــار

الرائد: 2020/05/21   ANEP:  2023001743الرائد: 2020/05/21   ANEP:  2023001744
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اأوراق

رم�ضانية

ا�شت�شارات طبيـة
لل�ضي�م ت�أثرٌي على �ضغط هل 

الدم؟
-اأن ال�ضتاء والربد تكرر يف 

 القراآن الكرمي؟ 5 مرات 

-اأن لفظ يعقوب تكرر يف القراآن 

 الكرمي؟ 7 مرات 

-اأن لفظ حممد تكرر يف القراآن 

الكرمي؟ 4 مرات

�أعقــــد و �آنــــوي

ب�صم اهلل بديت وعلى النبي �صليت وعلى 

ال�صحابة ر�صيت يا غايث الغيث جنينا من 

البال والرتمميد.

�صخ�صية �ليوم 

�ملقرئة �صهام: »�لتقليد ي�صّيع

 مالمح �ل�صوت �حلقيقي«

�سطيف٬  مدينة  بو�سط  »العتيق«  مب�سجد 

عن  باإ�سهاب  لعاج  �سهام  املقرئة  حتدثت 

م�سوارها النوراين مع حفظ القراآن والتجويد 

اللذين اأهالها للم�ساركة يف م�سابقة »فر�سان 

مديرية  م�ستوى  على  نظمت  التي  القراآن« 

ال�سوؤون الدينية لوالية �سطيف.

ترعرعت �سهام – وهي طالبة جامعية تخ�س�ص 

حمافظة  متدينة،  اأ�رسة  يف   - اأعمال  قانون 

واملادية  النف�سية  الظروف  كل  لها  هياأت 

هذا  والتجويد،  احلفظ  رحاب  لالنطالق يف 

االأخري الذي تقول عنه اإنه اأتى يف املرحلة 

الثانية اأي بعد اأن اأكملت حفظ كتاب الله يف 

مع  وباملوازاة  العامني٬  تتجاوز  مل  مدة 

االإبراهيمي  الب�سري  مدر�سة  اإىل  انت�سبت  ذلك 

بحي »بيزار« لتعلم اأحكام القراآن التي تراها 

اأكرث من �رسورة لكل من يحفظ القراآن الكرمي 

اأن  ينبغي  ال  اأخطاء  الوقوع يف  يتم  ال  حتى 

لقول  وحتقيقا  الله٬  كتاب  جمالها  يكون 

الر�سول �سلى الله عليه و�سلم: »اإّن الله يحب 

اأنزل  »والقراآن  اأنزل«،  كما  القراآن  يقراأ  اأن 

باالأحكام والتجويد« تقول �سهام.

بالتجويد  اهتمامها  بداأ  املرحلة  هذه  بعد 

فالتحقت  يوم٬  بعد  يوما  ة يكرب  بعد

�سمعها  واأرهفت  قراآنية  ر مدار�ص  لكبا

تاأثرت  االأحكام  ناحية  فمن  املقرئني٬ 

ناحية  من  اأما  احل�رسي٬  خليل  بال�سيخ 

»التحقيق« تاأثرت باملقرئ عبد البا�سط عبد 

حتى  وتقلدهم  خلفهم  تردد  فاأخذت  ال�سمد 

ت�سقل موهبتها ب�سكل ي�سمح لها بدخول هذا 

اأنها  اإاّل  اأبوابه٬  اأو�سع  من  الف�سيح  العامل 

جتاوزت �رسيعا مرحلة التقليد الذي تقول عنه 

اإنه ي�سيع مالمح ال�سوت احلقيقي ويدفنه يف 

اأغوار التقليد، وبداأت حتاكي �سوتها، اإاّل اأن 

هذا ال ينفي اإعجابها باملقرئني الذين تعلمت 

منهم وخا�سة اجلزائريني كريا�ص اجلزائري 

وحمدو�ص عبد الكرمي وزكريا احلمامة الذين 

الذي بثته  تعتربهم قدوتها، وكان لالإعالن 

التلفزة اجلزائرية بخ�سو�ص تنظيم م�سابقة 

الدينية  ال�سوؤون  مبديرية  القراآن«  »فر�سان 

ب�سوتها  للتعريف  فر�سة  �سطيف٬  لوالية 

يعترب  الذي  ال�سيق  املحيط  من  واخلروج 

�سوت املراأة عورة يجب اأن ال يتجاوز حدود 

بيتها اإىل عامل اأف�سح. �سهام التي تعمل االآن 

معلمة قراآن متطوعة مبدر�سة قراآنية ببلدية 

عني اأرنات٬ عازمة على ا�ستكمال م�سوار طلب 

العلم الذي يقول عنه اأحد الفقهاء: »العلم اإذا 

اأعطيته كلك اأعطاك بع�سه« وكل مناها خدمة 

االإ�سالم ون�رسته.

ال�صوؤال :

لكم  �صوؤايل  تعاىل،  اهلل  اإىل  الدعوة  يف  املباركة  جهودكم  لكم  اأ�صكر 

ال�صوم؟  اأو �صغط الدم، هل له تاأثري على  وا�صتف�صاري عن انخفا�ض الدم 

التي  الدم  �صغط  مر�ض  من  احلاالت  هي  وما  املو�صوع،  يف  التف�صيل  اأرجو 

متنع ال�صائم من ال�صوم؟ واأرجو اإفادتي اإذا كانت هناك مراجع يف املو�صوع

اجلواب 
)اأي  اإذا كان ال�صغط عايل جداً  اإال  اأظنك تق�صد تاأثري ال�صيام يف ال�صغط، ف�صغط الدم ال مينع من ال�صيام 

ال�صغط  حالة  يف  يكون  وعادًة  ال�صائم،  يفطر  حتى  لالنتظار  جمال  وال  خلف�صه(  دواء  اإىل  يحتاج 

عايل، مثاًل diastolic 140 ومعه ف�صل يف اإحدى االأع�صاء احليوية، مثل الكلى، وال�صبكية )العني(، والرئة 

اأما هل ال�صغط يوؤثر يف  اأما يف احلاالت املعتادة فال تعار�ض.  اأو يكون خاف�ض جداً، وال جمال لالنتظار حتى يفطر ال�صائم،  اأو القلب، 

ال�صيام اأي العك�ض؟ فاجلواب: ال، كما هو معلوم، ويجب اأن ينظم املري�ض مواعيد الدواء، حيث ياأخذ كل اجلرع يف الليل قبل ال�صيام، 

الدواء، وهذا م�صهور وم�صروح عادًة يف ن�صرات االأدوية،  املري�ض ونوع  املتابع؛ الأنه يعتمد على حالة  الطبيب  باإر�صاٍد من  وهذا يكون 

وكتب االأدوية والطب الباطني، وميكنك اأن ترجع اإليها .                                         وباهلل التوفيق

اخبــــ�ر ال�ضــحة 

تاأثري العقاقري املهلو�صة على العقل
اأثر مادة كيميائية ت�صبب الهلو�صة موجودة بفطر  ذكرت درا�صة تبحث 

االأحالم  خالل  ن�صاطا  يبدي  الب�صري  املخ  اأن  ال�صحري  الغراب  عي�ض 

ي�صبه ما يحدث للمخ ب�صبب تعاطي اأي مادة خمدرة.

الغراب  وعي�ض  دي«  اإ�ض  »اإل  كعقار  املهلو�صة  املواد  تقلب  اأن  وميكن 

ومل  العامل،  ال�صخ�ض  بها  يرى  التي  الطريقة  عقب  على  راأ�صا  ال�صحري 

جراء  املخ  يف  وظيفيا  يحدث  ما  عن  الي�صري  النزر  �صوى  العلماء  يعرف 

تعاطي هذه املواد.

دورية  يف  نتائجها  ن�صرت  -التي  الدرا�صة  خالل  الباحثون  وفح�ض 

الفعل  ذات  املادة  وهي  »�صايلو�صيبني«  مادة  اأثر  الب�صري-  املخ  خارطة 

امل�صبب للهلو�صة يف عي�ض الغراب ال�صحري وذلك باال�صتعانة مبعلومات 

قبال  حقنوا  ممن  املقطعية  باالأ�صعة  متطوعني  مخ  فح�ض  من  م�صتقاة 

باملادة املخدرة.

اأن�صب  »اإن  االأملانية  غوته  بجامعة  الدرا�صة  هذه  على  امل�صرف  وقال 

ملحوظ  نحو  على  املنظومة  اإرباك  هي  املخ  عمل  كيفية  لفهم  طريقة 

اأدوات  فاإنها  لذا  �صديدة  بدقة  بذلك  الهلو�صة  عقاقري  وتقوم  ومبتكر، 

ب�صورة  الوعي  تغيري  يجري  عندما  املخ  يف  يجري  ما  ال�صتك�صاف  قوية 

تامة«.

وال�صتطالع االأ�صا�ض البيولوجي لتجارب عقاقري الهلو�صة حلل الفريق 

حقنوا  متطوعا   15 تخ�ض  للمخ  �صور  من  امل�صتقاة  املعلومات  البحثي 

بالعقار يف الوريد فيما كانوا حتت اأجهزة الت�صوير بالرنني املغناطي�صي.

عقار  تاأثري  حتت  وهم  املتطوعني  على  باالأ�صعة  فحو�ض  واأجريت 

ن�صاط  زاد  الهلو�صة  عقار  ا�صتخدام  مع  اأنه  الباحثون  ووجد  الهلو�صة، 

ن�صاط  باملثل  زاد  فيما  االنفعايل  بالتفكري  مرتبطة  باملخ  بدائية  �صبكة 

اأثناء  لالإن�صان  يحدث  ما  النمط  هذا  وي�صاهي  املخ،  يف  اأخرى  مراكز 

االأحالم.

مادة  قدرة  مدى  على  للوقوف  درا�صات  الربيطانيون  الباحثون  ويجري 

املر�صى  لدى  االكتئاب  من  ال�صديدة  االأنواع  تخفيف  على  �صايلو�صيبني 

الذين ال ي�صتجيبون لعالجات اأخرى ومت التو�صل اإىل نتائج ايجابية من 

جتاربهم االأولية.

كما ح�صل الباحثون يف الواليات املتحدة على نتائج اإيجابية يف جتاربهم 

باال�صتعانة ب�صورة نقية من عقار »اإم دي اإم اأي« وعاجلوا ا�صطرابات ما 

بعد ال�صدمة.

تتجه االأنظار، غدا، نحو جلنة 

ال�سوؤون  بوزارة  االأهلة  ر�سد 

اأجل  الدينية التي �ستجتمع من 

املبارك  الفطر  عيد  ر�سد هالل 

يف  ال�سنة  هذه  �سياأتي  الذي 

اجلزائر  ت�سهدها  مل  ظروف 

ظروف  وهي  قبال،  والعامل 

كورونا  جائحة  فر�ستها 

ودفعت  الب�رسية  اأربكت  التي 

مباليني االأ�سخا�ص عرب العامل 

منازلهم.  للبقاء يف 

ما  اأكرث  فاإن  اجلزائر،  ويف 

اجلزائريني  نفو�ص  يف  يحز 

تاأتي  اأن  هو  العيد  حلول  مع 

عيد  �سالة  دون  املنا�سبة  هذه 

امل�ساجد  يف  وتكبري  وت�سبيح 

ال�سالة  تعليق  ا�ستمرار  ب�سبب 

تف�سي  من  خوفا  الله  بيوت  يف 

امل�سلني،  بني  كورونا  فريو�ص 

هذه  اجلزائريون  يتمكن  لن  كما 

ال�سنة من زيارة اأهلهم واأقاربهم 

ب�سبب  العيد  �سبيحة  واأحبابهم 

اأقرتها  التي  التكميلية  التدابري 

فريو�ص  لتف�سي  منعا  احلكومة 

كورونا. 

ياأمل  الو�سعية،  هذه  ظل  ويف 

تتم  اأن  اجلزائريني  اأغلب 

على  كامل  ب�سكل  ال�سيطرة 

اأقرب  يف  اجلزار  يف  الوباء 

احلجر  رفع  يتم  واأن  االآجال، 

ال  اأن  متمنني  قريبا،  ال�سحي 

اأخرى  مرة  احلجر  متديد  يتم 

واأن تتجه االأمور نحو االنفراج 

حتى يعودوا ليمار�سوا حياتهم 

بقيت  واإن  ب�سكل طبيعي، حتى 

ليبقى  مفرو�سة،  القيود  بع�ص 

اجلزائريني  من  املطلوب 

بتدابري  االلتزام  هو  حاليا 

وتدابري  ال�سحي  احلجر 

اأجل مزيد  الوقاية وال�سرب من 

التحكم يف اجلائحة، حتى  من 

ق�ساء  من  املواطنون  يتمكن 

العيد دون فريو�ص كورونا، وهو 

واخلرباء  امل�سوؤولون  اأكده  ما 

ومتابعة  ر�سد  جلنة  واأع�ساء 

تف�سي فريو�ص كورونا.

في ظروف أقل ما يقال عنها إنها استثنائية

العيد هالل  يرتقبون  اجلزائريون 
التي ت�صهدها  اأملتها جائحة كورونا  ا�صتثنائية  ال�صنة، يف ظروف  الفطر هذه  يرتقب اجلزائريون، غدا، هالل عيد 

الب�صرية؛ فالأول مرة �صيعيد اجلزائريون دون �صالة عيد ودون تغافر وال حتى زيارات عائلية.

م.غازي
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توجد يف ال�صفوف الأوىل ملحاربة الوباء 

�لن�ضاط �لت�ضامني للمر�أة خالل فرتة كورونا 
يعزز دورها يف املجتمع بتيزي وزو

حممد. د

املحلي

تربز م�صاركة املراأة يف معركة مكافحة جائحة فريو�س كورونا امل�صتجد خا�صة عرب اإ�صراكها يف الن�صاط 

الت�صامني كما هو احلال يف تيزي وزو كما يتجلى دورها يف عملية بناء جمتمع جديد. وعالوة على تواجدها 

يف ال�صفوف الأوىل يف القطاع الطبي حيث متثل العن�صر الأبرز �صمن الفرق الطبية, تكافح املراأة كذلك على 

جبهات عديدة كمحامية وربة بيت وطالبة وحتى عاملة ب�صيطة تكر�س وقتها ومعرفتها خلدمة املجتمع.

يف  احلاالت  اأوىل  ظهور  ومنذ 

الوالية, �سارعت العديد منهن 

وكلهن عزمية اإىل امل�ساركة يف 

العدو  هذا  �سد  املعركة  هذه 

الت�سامن  اأعمال  عرب  اخلفي 

كل منهن على طريقتها وح�سب 

اأ.  حال  وهو  امكانياتها. 

نادية التي متلك ور�سة خياطة 

والتي  الوالية  �رشق  مبقلع 

با�رشت منذ ظهور اجلائحة يف 

لل�سلك  الوقاية  �سناعة معدات 

قالت  كما   -- الأنها  الطبي 

الواقعية  "بال�سور  تاأثرت   --

هلكت  التي  اجلائحة  لهذه 

اإ�سافة  اأوروبا  يف  الب�رشية 

معدات  نق�ص  حول  النقا�ص  اإىل 

م�ست�سفياتهم".  يف  احلماية 

قرارة  يف  "قلت  بالقول  واأردفت 

ما  �سيء  فعل  يجب  اأنه  نف�سي 

لتفادي حدوث ذلك يف بلدنا, اإذ 

ا�ست�رشت اأربع عامالت بالور�سة 

الكمامات  وبداأنا بعدها خياطة 

ثم  البداية  اخلا�ص يف  بقما�سنا 

تلقينا كميات اأخرى من جمعية 

طوعا".  كمامات  لها  ن�سنع 

نف�ص  اأخريات  ن�سوة  فعلت  كما 

كل  فرديا وجماعيا عرب  ال�سيء 

بلديات الوالية حيث با�رشن يف 

خا�سة  احلماية  و�سائل  �سناعة 

الواقية  واالألب�سة  الكمامات 

الطبية  الفرق  بها  زودن  التي 

اال�ست�سفائية.  باملوؤ�س�سات 

بوعلي  تيزي  نعيمة  واعتربت 

الفرع املحلي الأكادميية  رئي�سة 

التزمت  اأنها  الطرقات,  اأمن 

باب  "من  الت�سامني  العمل  يف 

من  الرغم  و"على  الواجب", 

فان  امل�سجل  والنق�ص  اخلطر 

امل�ساعدة  تقدمي  من  التمكن 

باالرتياح",  اإح�سا�سا  مينحها 

باأي تعب  "ال حت�ص  اأنها  موؤكدة 

الأنها  االرتياح  من  بنوع  ولكن 

من  واأكدت  واجب".  باأداء  قامت 

جهتها حياة بلقا�سم وهي طالبة 

االإن�سانية  اجلمعية  يف  وع�سو 

)ال�سوء( وهي  "ثافات"  املحلية 

اأي�سا ملتزمة يف العمل االإن�ساين 

"من  انه  اجلائحة  هذه  قبل 

نف�سها  جتد  اأن  جدا"  الطبيعي 

الت�سامنية  الهبة  هذه  و�سط 

و�رشحت  اجلائحة.  ظهور  بعد 

نف�سي  وجدت  "لقد  قائلة 

ملتزمة تلقائيا يف هذه احلركية 

املحتاجني  االأ�سخا�ص  لفائدة 

على  تفكري"  حلظة  اأي  دون 

حتركها  "هام�ص  ان  من  الرغم 

يف  بال�سابق"  مقارنة  حمدود 

ال�سحي  احلجر  ب�سبب  عملها 

العراقيل  وبع�ص  والتخوف 

اأنها  قائلة  واأكدت  العائلية. 

اإقرار  وعند  اجلائحة  بداية  يف 

م�ستوى  على  ال�سحي  احلجر 

بالتنقل  قامت  البليدة,  والية 

الوالية  هذه  حدود  غاية  اإىل 

الكمامات  من  جمموعة  لت�سليم 

الإحدى �سديقاتها تعمل ممر�سة 

-ت�سيف  ووا�سلت  م�ست�سفى  يف 

لفائدة  االدوية  نقل  م�سرت�سلة- 

واالأغذية  املزمنني  املر�سى 

وخمتلف االحتياجات ويف بع�ص 

اخلا�سة  بو�سائلها  االأحيان 

�رشوريا  االمر  يكون  عندما 

وم�ستعجال. وعن هذه امل�ساركة 

وهو  عمرو�ص  حكيم  اعترب 

االإن�سانية  العلوم  بكلية  اأ�ستاذ 

"اأنها  معمري,  مولود  جلامعة 

جانب من كفاح املراأة امل�ستمر 

اجتماعي".  اعرتاف  عن  بحثا 

�سيء  كل  قبل  "اإنها  قائال  واأكد 

الدائم  التهمي�ص  �سد  ثورة 

جمتمعنا  يف  الن�سوي  للعن�رش 

اجتماعي-ثقايف  موروث  نتيجة 

تو�سيع  يف  يوا�سل  زال  ما 

االجتماعية  الالم�ساواة  هوة 

واالقت�سادية بني الرجل واملراأة 

و"لهذا  امليادين".  جميع  يف 

بكافة  اجلزائرية  املراأة  حتاول 

ُتتاح لها  الو�سائل ويف كل مرة 

اأوقات  خالل  �سيما  ال  الفر�سة, 

االزمات التي يعي�سها املجتمع, 

به  القيام  ميكنها  ما  اظهار 

بناء  يف  مكانتها  اأهمية  ودرجة 

جمتمع حديث ومتفتح".

اجللفة:

 اإخ�ضاع اأزيد من 
�ضخ�ص   2000

لإجراءات 
ق�ضائية

بوالية  االأمن,  م�سالح  با�رشت 

�سد  ف�سائية  اإجراءات  اجللفة, 

املخالفني  من  �سخ�ص   2024
علم  ما  , ح�سب  اجلزئي  للحجر 

من خلية االإت�سال لذات ال�سلك.

لدى   , باالإعالم  للمكلف  ووفقا 

حمافظ   , الوالية  اأمن  م�سالح 

مت  فقد  �ساعد,  فيط�ص  ال�رشطة 

ت�سجيل منذ بداية تطبيق اإجراءات 

الــ  يف  بالوالية  ال�سحي  احلجر 

 , املا�سي  ابريل  �سهر  من   05
مراقبة هوية 4155 �سخ�ص, حيث 

الق�سائية  االإجراءات  مبا�رشة  مت 

�سد 2024 من هوؤالء الذي �سجلت 

�سدهم خمالفات متعلقة , بعدم 

الوقائي.  االإجراء  هذا  احرتام 

ي�سيف  للمركبات  وبالن�سبة 

مراقبة  مت   - امل�سوؤول  ذات   -

و�سع  عن  ذلك  اأ�سفر  مركبة   848
نف�سه  واالأمر  املح�رش,  يف   149
 , النارية  للدراجات  بالن�سبة 

بذات  دراجة   76 و�سع  مت  حيث 

املح�رش بعد مراقبة 155 من هذه 

خمتلف  م�ستوى  على  الو�سائل 

م�سالح  وجتدد  الدوائر,  اأمن 

دعوتها   , اجللفة  والية  اأمن 

التقيد  ب�رشورة  للمواطنني 

باإجراءات احلجر ال�سحي, الذي 

يعد ال�سبيل االأجنع للق�ساء على 

هذا الوباء واحلد من انت�ساره.

تيارت:

حجز كميات من 
القمح وتوقيف 

اأ�ضخا�ص   4
الوطني  الدرك  م�سالح  متكنت 

مبالكو )والية تيارت(  من حجز 

اللني  القمح  من  قنطار   657
موجه  كان  املدعم  امل�ستورد 

مع  ال�سوداء  ال�سوق  يف  للبيع 

علم  ح�سبما  اأ�سخا�ص   4 توقيف 

لذات  االإقليمية  املجموعة  لدى 

ال�سلك االأمني.

العملية  اأن  واأو�سح ذات امل�سدر 

وردت  معلومات  على  بناء  متت 

للدرك  االإقليمية  الفرقة  اإىل 

مترير  مفادها  مبالكو  الوطني 

اللني  القمح  مادة  من  �سحنات 

من  واملدعمة  بالتحويل  خا�سة 

بيعها  اإعادة  ق�سد  الدولة  طرف 

مع  بالتواطوؤ  ال�سوداء  بال�سوق 

توقيف  مت  وقد  مطحنة.  �ساحب 

 14 رقم  الوطني  الطريق  على 

الكبري  احلجم  من  �ساحنتني 

حمملتني ب657 قنطار من القمح 

ف�سال  واملدعم  امل�ستورد  اللني 

يف  متورطني  اأ�سخا�ص   4 عن 

الق�سية . واأ�سار امل�سدر اإىل  اأنه 

تقدمي  التحقيق مت  ا�ستكمال  بعد 

املوقوفني اأمام وكيل اجلمهورية 

مت  حيث  تيارت  حمكمة  لدى 

الق�سائية  الرقابة  و�سعهم حتت 

اأولية يف  مادة  بيع  اإعادة  بتهمة 

اقتنائها  بعد  االأ�سلية  حالتها 

ممار�سات  و  التحويل  اأجل  من 

جتارية تدلي�سية. كما مت ت�سليم 

م�سالح  اإىل  املحجوزة  الكمية 

البقول  و  احلبوب  تعاونية 

اجلافة بتيارت.

رغم احلجر ال�صحي هذه ال�صنة 

�لأهقار ل�ضكان  �لرم�ضانية  �ل�ضهر�ت  متيز  عادة  �ل�ضاي  قعد�ت 

لت�صهيل العمليات الت�صامنية 

جمعيات حملية تعتمد تطبيق خا�ص لرقمنة قوائم املعوزين بالبليدة 

مبنطقة  العائالت  الزالت 

مترنا�ست حتتفظ ببع�ص العادات 

�سهر  متيز  التي  االجتماعية 

قعدات  بينها  من  الف�سيل  رم�سان 

التي  العائلي  وال�سمر  ال�ساي 

التي  الرم�سانية  ال�سهرات  تزين 

احلجر  ال�سنة  هذه  عليها  يخيم 

تدابري  �سمن  اجلزئي  ال�سحي 

الوقاية من تف�سي فريو�ص كورونا 

امل�ستجد .

اأو  ال�ساي  قعدات  موعد  ويتجدد 

كما تعرف حمليا ب" طابلة لتاي" 

طيلة ليايل �سهر رم�سان املبارك 

قعدة  فهناك  متعددة,  لفرتات 

وجبة  ديكور  متيز  التي  ال�ساي 

اأفراد  فيها  يلتف  حني  االإفطار, 

املجمر  بجانب  كلهم  العائلة 

الذي و�سع فوقه اإبريق ال�ساي اأو 

و�سط  ''الرباد''  ب  �سعبيا  ي�سمى  ما 

والذي  بهدوء  امللتهب  اجلمر 

واالأخرى  الفينة  بني  منه  تنبعث 

ال�ساي عند  اأوراق  احرتاق  رائحة 

ويعك�ص  الغليان.  درجة  بلوغها 

احت�ساء  قيمة  مدى  امل�سهد  هذا 

�سكان  لدى  ال�ساي  من  ر�سفة 

االأهقار وارتباط ذلك وب�سكل وثيق 

بواحدة من اأبرز املظاهر والعادات 

االجتماعية والثقافية التي يتميز 

بها �سكان املنطقة. وذكر كربادو 

العقد  يف  عائلة(  )رب  حل�سن 

بحي  القاطن  العمر  من  اخلام�ص 

بو�سط  العريق  ال�سعبي  تهقارت 

التح�سري  اأن  مترنا�ست,  مدينة 

يتم  االإفطار  عند  ال�ساي  لقعدة 

االأبناء  يتناف�ص  روتينية  بطريقة 

يف التح�سري لها, بداية من اإيقاد 

اجلمر يف �سحن مقعر ي�سنع عادة 

ما  وعادة  املحلي.  الطني  من 

القعدة  لهذه  التح�سريات  تنطلق 

حيث  االإفطار,  اآذان  قبل  دقائق 

يتم جلب وو�سع كل امل�ستلزمات 

مميز  ديكور  يف  بذلك  اخلا�سة 

ي�سمح بجلو�ص اأفراد العائلة على 

موعد  ينتظرون  وهم  حلقة  �سكل 

على  يقدم  الذي  ال�ساي  حت�سري 

حمليا  يعرف  ما  اأو  دفعات  ثالث 

احلر�ص  مع  كوؤو�ص'',  ب''ثالثة 

يف  النعناع  ع�سبة  ا�ستعمال  على 

الكاأ�سني الثاين والثالث. واأ�ساف 

اأن جل�سات ال�سمر الرم�ساين التي 

ت�ستهر بها العائلة باالأهقار تتميز 

ترويها  التي  باحلكايات  اأي�سا 

اجلدة الأحفادها, والتي حتر�ص, 

كما اأ�ساف, على تذكريهم بتاريخ 

اأجدادهم, كما تروي لهم اأ�ساطري 

ما  اأهم  من  واحدة  هي  �سعبية 

ال�سفهي  الرتاث  ر�سيد  يحمله 

جهته,  من  باملنطقة.  املتداول 

اأحد  ال�سايف,  اإبراهيم  يرى 

ال�ساي  قعدة  اأن  املنطقة,  �سكان 

هذه  رم�سان  �سهر  يف  العائلية 

ال�سنة ت�ساعد على احرتام �رشوط 

باعتبارها ت�سمن  ال�سحي  احلجر 

بالبيت,  العائلة  اأفراد  بقاء 

بني  للتجمع  اأكرب  فر�ص  وتعطي 

�سيما  الواحدة,  العائلة  اأفراد 

بتح�سري  اأي�سا  يقوم  بع�سها  واأن 

كل  مرات  ثالث  اأو  مرتني  ال�ساي 

عند  ال�ساي  قعدة  فبعد  ليلة. 

تكون  تكاد  والتي  االإفطار  موعد 

الثانية  اجلل�سة  تاأتي  �رشورية, 

تقوم  فيما  الع�ساء,  مائدة  مع 

بع�ص العائالت االأهقارية بتح�رش 

وتعك�ص  ال�سحور.  وقت  ال�ساي 

كل تلك الطقو�ص االجتماعية التي 

مدى  الرم�سانية  ال�سهرات  متيز 

وب�سكل  االأهقار  �سكان  ارتباط 

املعد  ال�ساي  مب�رشوب  وثيق 

واحدا  اأ�سحى  وقد  اجلمر,  على 

وال�سعبية  الثقافية  املظاهر  من 

متيز  التي  والرا�سخة  العريقة 

وتت�سم  املنطقة.  �سكان  تقاليد 

لدى  العائلي  ال�سمر  جل�سات 

�سهرات  خالل  االأهقار  �سكان 

رم�سان املبارك بفرتاتها الطويلة 

تناق�ص  التي  املوا�سيع  وتنوع 

خاللها. وكان بع�ص اأفراد العائلة 

يق�سون  الذكور,  منهم  وخا�سة 

ال�سابق  يف  الرم�سانية  �سهراتهم 

مع االأ�سدقاء واأبناء اجلريان اأمام 

اإىل  املنازل  باأ�سطح  اأو  البيوت 

غاية موعد ال�سحور.

على  اجلمعيات  بع�ص  متكنت 

م�ستوى والية البليدة من اإجناز 

قوائم  لرقمنة  خا�ص  تطبيق 

املعوزين وتوحيدها واإعتمادها 

يف  بها  االإ�ستعانة  بهدف  والئيا 

امل�ساعدات,  توزيع  عمليات 

قوافل  فرع  رئي�ص  ذكره  ح�سبما 

اخلري لرعاية االرملة واليتيم, 

حميز رفيق.

و اأو�سح ذات املتحدث لل�سحافة 

نظم  ت�سامني  حفل  هام�ص  على 

ل�سونلغاز  التقنية  باملدر�سة 

لتوزيع م�ساعدات على العائالت 

جمعيات  ثمانية  اأن  املعوزة, 

واأن�ساأت  خريية حملية حتالفت 

للجمعيات  البليدي  االإحتاد 

قامت  و  اخلريية  واملجموعات 

ل"توحيد  رقمي  تطبيق  باإجناز 

قائمة املعوزين لالإ�ستعانة بها 

واأ�ساف  التوزيع".  عمليات  يف 

حميز اأن هذا "التطبيق �سيو�سع 

ال�سلطات املحلية  حتت ت�رشف 

حتى  الدائمني  واملح�سنني 

امل�ساعدات  تتبع  من  يتمكنوا 

منذ  للجمعيات  تقدم  التي 

تقدميها  غاية  اإىل  تلقيها  بداية 

م�سريا  املعني",  لل�سخ�ص 

اإدخال  يف  ال�رشوع  مت  اأنه  اإىل 

كل  �سجلتها  التي  القوائم 

بعد  ت�سفيتها  ليتم  جمعية 

ميدانية  حتقيقات  اإجناز 

بالتن�سيق مع جمعيات االأحياء. 

التطبيق  اأن  املتحدث  قال  و 

قائمة  اإىل  باالإ�سافة  يت�سمن 

الهاتفية  اأرقامهم  املعوزين 

امل�ساعدات  ونوعية  وعناوينهم 

الفتا  بالتف�سيل  حمتوياتها  و 

�سي�سهل  االإجناز  هذا  اأن  اإىل 

اأي�سا  املحلية  ال�سلطات  على 

عملية تقدمي االإعانات النقدية. 

الوالية  وايل  اأ�ساد  جهته,  ومن 

هذا  ح�رش  الذي  نوي�رش  كمال 

اأن  قائال  التطبيق  بهذا  احلفل 

امل�ستوى  على  "يربهن  هذا 

املحلية",  للجمعيات  العايل 

مثل  على  لهم  ت�سجيعه  موؤكدا 

ت�ساهم  التي  املبادرات  هذه 

الت�سيري  وع�رشنة  "رقمنة  يف 

ال�سفافية  بتج�سيد  ي�سمح  مما 

والعدالة االجتماعية".

وقام االإحتاد البليدي للجمعيات 

خالل  اخلريية  املجموعات  و 

قفة   1000 بتوزيع  احلفل  هذا 

عيد و 1300 لبا�ص عيد يف لفتة 

ت�سامنية اأخرى تاأتي اأيام قليلة 

قبل حلول عيد الفطر املبارك.
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اأوراق
رم�ضانية

ال�شا�شة
العربية

من  

ال�شا�شة

برنامج »لعبة الن�سيان «

دينا �ل�رشبيني �أحمد د�ود �أحمد 

�صفوت اإجني املقدم يجتمعون معا 

يف عمل تلفزيوين جديد يعر�ض 

حاليا عرب �صا�صة �صي بي �صي دراما.

ت�صتيقظ رقية بعد غيبوبة 4 اأ�صهر، 

فتكت�صف اأنها ال تتذكر اأي �صيء حدث 

يف ال�صت �صنوات االأخرية من عمرها، 

واأنها ت�صببت يف مقتل زوجها ب�صبب 

خيانتها.

العمل يعر�ض يوميا ال�صاعة 

ال�صاد�صة م�صاء بتوقيت اجلزائر

  تابعونا يوميا يف رم�ضان 

م�سلـــ�سل 

اتنني يف ال�سندوق

اأ�صامة )اأو�ض اأو�ض( بيومي  حمدي املريغني حممد 
اإنت�صار يجتمعون معا يف عمل تلفزيوين  فوؤاد 

جديد يعر�ض حاليا عرب �صا�صة اأم بي �صي دراما.

تدور اأحداث العمل فى اإطار كوميدى حول فئة 
التي يتعر�صون لها  النظافة، وامل�صاكل  عمال 

يومًيا.

الرابعة م�صاء  ال�صاعة  العمل يعر�ض يوميا 

اجلزائر بتوقيت 

رم�صان يف  يوميا  تابعونا   

 • الدراما الكويتية: الأحزان 

واحلب

مع مرور �صنة وراء اأُخرى، ُت�صاعف الدراما الكويتية 

ح�صورها على ال�صا�صة العربية، وعلى وجه اخل�صو�ض 

يف مو�صم الدراما الرم�صانية. اأكرث من �صتة اأعمال 

ح�رشت على خريطة هذا العام، وانت�رشت على القنوات 

الف�صائية، وحيث اأدار امُل�صاهد ب�رشه ف�صيجد عماًل 

كويتيًا.وعند النظر اإىل غالبية تلك االأعمال، يتبني اأنها 

مبنية على اأعمال ن�صو�ض �رشدية مكتوبة من االأ�صا�ض كي 

ت�صبح ُمنتجات درامية. ميكن املالحظة هنا، باأن هذه 

الدراما نف�صها، كما لو اأنها تتعّمد القفز على الن�صو�ض 

الكويتية الروائية اجلاهزة، والتي ميكن اأن ت�صبح 

اأعمااًل درامية �صاحلة للظهور على ال�صا�صة، مثال »�صاق 

البامبو« للروائي الكويتي �صعود ال�صنعو�صي والتي 

حازت جائزة البوكر للرواية العربية، ومّت حتويلها 

لعمل درامي عام 2016 على يد املخرج حمّمد القفا�ض. 

ولعّل هذا االإنتاج قد �صار منفردًا وخرج من �صياق 

احلالة الدرامية العاّمة التي ح�رشت نف�صها يف الهاج�ض 

االجتماعي دون ال�صيا�صي، وذلك حني اعتمد املخرج 

على طرح فكرة معدومي الهوّية الكويتية على طاولة 

النقا�ض الدرامية.

ويف خريطة رم�صان لهذا العام، لن يجد املتابع 

�صعوبة يف اكت�صاف حالة ا�صتمرار ذهاب تلك الدراما، 

على طريق ذلك الهاج�ض االجتماعي واإ�صكالياته. 

اإ�صافة اإىل الدخول بقّوة يف حتليل �صكل االأ�رشة 

الكويتية، والعالقات احلالية التي �صارت جتمع بني 

اأفرادها، وذلك عرب ثالثة مناذج »�صغف« للمخرج حمّمد 

القفا�ض، »هيا وبناتها« خلالد را�صي الف�صلي و«الكون 

يف كفة« ل�صائد ب�صري الهواري. ولن يكون من ال�صعب 

و�صع اأيدينا على م�صاألة �صري هذه االأعمال على نقطتني 

اأ�صا�صيتني هما احُلب و�صهوة املال والنتائج املرتتبة 

عليهما. وبالتايل لن يكون غريبًا اأن يكون ح�صور املراأة 

الفتًا يف قلب تلك الدراما، واإن كانت هذه نقطة ال حُت�صب 

ل�صالح تلك االأعمال، وهي تقوم بو�صع االأُنثى يف خانة 

تقليدية وُم�صتهلكة، لكن رمبا مُيكن النظر من جهة 

اأُخرى، حيث املراأة قد حازت قلب تلك االأعمال والبطولة 

فيها، بل و�صيطرت على مفا�صلها، وكانت املحّرك 

الرئي�صي لها.

واحلال، �صنجد يف م�صل�صل »�صغف« على نحو ظاهري، 

باأن »في�صل« )عبدالله بو�صهري( هو حمور العمل 

وغالبية ن�صاء العمل يدرن حوله. موهوب يف الر�صم 

لكنه بال ثقافة. اأ�صابعه جتيد النقل، لكنها ال تفهم ما 

تقوم بنقله. جمرد �صغل ويعتربه كذلك لك�صب املال 

وتاأمني لقمة عي�صه عرب العمل مع »دانة« )هدى ح�صني(، 

وهي فّنانة ت�صكيلية �صهرية �صتقع يف حّبه على الرغم من 

ارتباطها بـ«نّواف« )ح�صني املن�صور( الذي يقاربها يف 

الُعمر، ولهما ق�صة حب قدمية، لدرجة اأنه قام بت�صمية 

ابنته على ا�صمها. تلعب م�صاألة املال دورها هنا، اإ�صافة 

لـ«ال�صغف« املوجود يف قلب »دانة« ما يدفعها ملحاولة 

طرد اجلميع من حياتها، مبن فيهم �صقيقها، واالكتفاء 

بـ«في�صل« وحده يف قالب احلب املجنون الذي ال يجد 

لنف�صه �صقفًا يتوقف عنده، وهو على ا�صتعداد لدفع كل 

�صيء من اأجل االحتفاظ به. م�صاألة املال نف�صها �صنجدها 

حمركًا اأ�صا�صيًا يف »هيا وبناتها«، حيث الطمع وقدرته 

على تفتيت رابطة الدم والذهاب اإىل اإنكار تلك الرابطة 

من االأ�صا�ض. واملراأة امُلهانة �صتكون بطل العمل هنا 

بامتياز، وهذا اأمر ظاهر من عنوان العمل نف�صه، حيث 

جنُد »هيا« )با�صمة حمادة( وهي حتاول حماية بناتها 

االأربعة من تاريخ اأ�صود يالحقها، وكانت مظلومة فيه. 

لكن ذلك التاريخ ما يزال يطاردها، عرب اإخوة زوجها 

الراحل، وهم يطالبونها بالتنازل عن كل اأمالكها 

ل�صاحلهم، واإال ف�صوف يك�صفون تاريخها اأمام اجلميع. 

واإذا جاز لنا احلديث حول عماد هذا العمل، ف�صيكون 

ل�صالح املمثلة با�صمة حمادة التي جتاوزت نف�صها، 

وقامت ب�صخ كّميات كثيفة من احلنان جتاه بناتها، 

وكّميات كثيفة اأُخرى من احلزن الذي، على الرغم من 

ظهوره يف احلاالت التي كانت تنفرد فيها مع نف�صها 

خ�صية على بناتها من تبعاته، اإال اأنه قام باإ�صافة 

جرعات كثرية من احلزن عليه.

ويف حني كانت »هيا« حتاول جاهدة حماية اأ�رشتها 

ال�صغرية وبذل كل �صيء من اأجل حتقيق ذلك، �صنجد 

االأنانية التاّمة ظاهرة يف دور »�صمور« )اإلهام ف�صالة( يف 

عملها »الكون يف كفة«، و�صعيها للبحث عن حب �صيظهر 

متمثاًل يف هيئة »عي�صى« )عبد الله يهمن( على الرغم 

من الفارق االجتماعي الذي يف�صل بينهما. ولو كان 

هذا االأمر �صيدفعها لتفكيك اأ�رشتها وحياتهم اإىل درجة 

طردهم من بيتها الفخم، من اأجل التفرغ للحب الذي جاء 

متاأخرًا. ويف هذه احلالة، ميكن فهم حالة الت�صّلط التي 

كانت يف �صلوك بطلة العمل جتاه اأ�رشتها، عرب تفكيك 

حالة اجلفاف التي حا�رشت حياتها، اإىل درجة ظهورها 

على هيئة قائد ع�صكري ال ميكن الأّي من اأفراد العائلة اأن 

ميد يده على مائدة الطعام قبل و�صولها، وعليهم اأن 

ينتظروا حتى جميئها.

لكن تبقى نقطة مهّمة ينبغي اأن ُتقال حول م�صاألة 

التطويل والرغبة يف مط حجم احللقات على اأر�صّية 

ثالثني حلقة، تبدو وا�صحة يف اأكرث من عمل. كان يكفي 

لبع�ض هذه االأعمال 15 حلقة فقط. وكانت �صتاأتي كثيفة 

وقوّية وبعيدة عن امللل. بع�ض تلك احللقات كانت متر 

من غري حدث حقيقي واحد ومف�صلي ميكن اأن يوؤثر يف 

�صري االأحداث، ويعمل على بعث �صغف املتابعة. لكن 

يبدو اأن م�صاألة احللقات الثالثني اآفة �رشبت الدراما 

الرم�صانية، واأ�صابتها يف مقتل.

نتينو فال
عادل اإمام دالل 

عبدالعزيز داليا 

البحريي رانيا 

حممود يا�صني 

يجتمعون 

معا يف عمل 

تلفزيوين 

جديد 

يعر�ض حاليا 

عرب �صا�صة 

اأم بي �صي. 

تدور اأحداثه 

حول “نور 

عبداملجيد” 

ال�صهري 

بفالنتينو والذي 

ميلك مدار�ض 

اإنرتنا�صيونال 

هو وزوجته؛ 

ولكن تدور 

بينهما بع�ض 

اخلالفات طوال 

اأحداث امل�صل�صل 

ومن هنا تبداأ 

املغامرة 

واملفاجاآت. 

العمل يعر�ض يوميا ال�صاعة الرابعة م�صاء بتوقيت اجلزائر

ك�سرة ظهر
عبداهلل ال�ضدحان هنادي الكندري حممد العجيمي اأمرية حممد 

يجتمعون معا يف عمل تلفزيوين جديد يعر�ض حاليا عرب �ضا�ضة دبي.

ب �ضامل الذي ينجح  يف اإطار درامي اجتماعي تدور الأحداث، حول الأ

يف حياته وعمله، وي�ضتطيع اأن يتحدى كل العرثات يف طريقه، ولكن 

يقع يف اختبار �ضعب بني عاطفة الأبوة وال�ضموخ، عندما ي�ضحي 

بكربيائه لينقذ ابنه من ال�ضجن ويوافق اأن يعي�ض مذلول يجوب 

ال�ضوراع مت�ضول.

 تابعونا يوميا يف رم�ضان

تابعونا يوميا يف رم�ضان 
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�صوربة ال�صبانخ ول�صان الع�صفور

ذرة زيت  كبرية  ملعقة   1
مفروم ب�صل  متو�صطة  حبة   1

مهرو�س ثوم  ف�س   1
جممدة �صبانخ  كوب   2

ع�صفور ل�صان  معكرونة  كوب   1
مرق كوب   6

ملح �صغرية  ملعقة   2
�صود اأ فلفل  �صغرية  ملعقة   1/4

ليمون  ع�صري  كبرية  ملعقة   2
التح�صري طريقة 

�صعي  احلجم  قدرمتو�صط  يف 

متو�صطة،  نار  على  �صخني  الزيت، 

با�صتعمال  والثوم  الب�صل  اأ�صيفي 

يذبل  اأن  اإىل  قلبي  خ�صبية  ملعقة 

. لب�صل ا

وقلبي  الع�صفور  ل�صان  اأ�صيفي 

اللون. ذهبي  با�صتمرارلي�صبح 

وقلبي  ال�صبانخ  اأ�صيفي 

. قيقتني لد

املرق  ليختلط  قلبي  املرق،  اأ�صيفي 

جيدا. املكونات  مع 

واأ�صيفي  ال�صوربة  طعم  تذوقي 

احتاجت  ذا  اإ والفلفل  امللح 

. بة ر ل�صو ا

القدرواتركي  الناروغطي  خففي 

حلوايل  بهدوء  تطهى  ال�صوربة 

. قيقة 1د 5
طبق  يف  ال�صوربة  ا�صكبي 

الليمون  ع�صري  وزعي  التقدمي، 

وقدميها. والبقدون�س 

�ضتيك ملفوف باخل�ضار
قطع  على  والفلفل  امللح  بع�ض  انرثي 

جانبا. اتركيه  ال�ضتيك، 
والزبدة  الزيت  �ضخني  وا�ضعة  مقالة  يف 

ا�ضيفي  ليذبل  قلبي  الب�ضل  ،�ضعي 
،الفلفل  امللح  ،امل�ضروم  ،الفلفل  الثوم 

لدقيقة. قلبي  اال�ضود 
بع�ض  �ضعي  ال�ضتيك  من  قطعة  خذي 

ثبتي  رول،  �ضكل  على  لفيها  اخلليط  من 
�ضغري. خ�ضبي  بعود  اللحم  اطراف 

ال�ضتيك  قطع  �ضوحي  املقالة  بنف�ض 
احتاج  ان  الزيت  من  قليل  ا�ضيفي 

اللون  ذهبي  ي�ضبح  ان  اىل  قلبي  االمر 

جانبا. �ضعيه  اللحم  ،اخرجي 
ا�ضيفي  لثواين  قلبي  الدقيق  ا�ضيفي 

اال�ضود  ،الفلفل  ،امللح  ،اخلل  املرق 
قوامه. يثخن  ان  اىل  قلبي 

ملدة  اتركيه  املقالة  اىل  اللحم  اعيدي 
دقائق.  10

مع  التقدمي،قدميه  طبق  يف  �ضعيه 
االرز .

الطبق كرات الكنافة اللذيذة
الرئي�سي

حلم  غرام   500
�ضتيك

متو�ضطة  حبة   2
�ضرائح ب�ضل 

ثوم  ف�ض   4
�ض و مهر

متو�ضطة  حبة   1
حلو  احمر  فلفل 

ن ا عيد

متو�ضطة  حبة   1
حلو  اخ�ضر  فلفل 

ن ا عيد

متو�ضطة  حبة   1
حلو  ا�ضفر  فلفل 

ن ا عيد

م�ضروم  كوب   1

ئح ا �ضر

كبرية  ملعقة   2
زيتون زيت 

كبرية  ملعقة   1
زبدة

كبرية  ملعقة   2
خل

�ضغرية  ملعقة   2
ملح

كبرية  ملعقة   1
ا�ضود فلفل 

كبرية  ملعقة   2
قيق د

مرق  كوب   1
التح�ضري طريقة 

2٥0 جرام كنافة 1 باكيت 
1/2 كوب �ضمن مذاب

1/2 كوب �ضكر ناعم بودرة
٣٩٧ جرام حليب  1 علبة 

حملى
1 ملعقة �ضغرية هيل

1 ملعقة �ضغرية قرفة
1/2 كوب ب�ضكويت مطحون

للتزيني :
التح�ضري طريقة  ناعم  حلبي  ف�ضتق   ..  ..

اأن  اإىل  املطبخ  طاولة  على  ودعيها  )الفريزر(  الثالجة  من  املثلج  الكنافة  باكيت  اأخرجي 
لينة. وت�ضبح  الثلج  من  تتخل�ض 

180م. حرارة  درجة  اإىل  الفرن  �ضخني  الفرن.  و�ضط  يف  ال�ضبكي  الرف  ثبتي 
ال�ضمن  مع  الكنافة  قلبي  اأ�ضابعك  باأطراف  وال�ضكر.  ال�ضمن  الكنافة،  �ضعي  عميق  طبق  يف 

وا�ضعة. �ضينية  يف  الكنافة  �ضعي  متاما.  لتت�ضرب 

الكنافة  اللون.قلبي  ذهبية  وت�ضبح  تتحمر  اأن  اإىل  دقيقة   20 ملدة  الفرن  يف  الكنافة  �ضعي 
متاما. تربد  اأن  اإىل  الكنافة  دعي  التحمي�ض.  فرتة  اأثناء  مرات  عدة 

اأ�ضيفي  متاما.  تتفتت  اأن  اإىل  اأ�ضابعك  باأطراف  عليها  وا�ضغطي  عميق  طبق  يف  الكنافة  �ضعي 
متما�ضكة. عجينة  لديك  تتكون  اأن  اإىل  املواد  قلبي  والب�ضكويت.  القرفة  الهيل،  احلليب، 

الرغبة. ح�ضب  اأو  احلجم  متو�ضطة  كرات  اإىل  الكنافة  �ضكلي 
متاما. لتتغطى  املجرو�ض  الف�ضتق  يف  الكنافة  كرات  دحرجي 

تف�ضلني. كما  قدميها  اأو  خ�ضبية  اأعواد  على  الكنافة  كرات  ثبتي 

: للتزيني 
مربو�ض/ جزر   ..  ..
التح�ضري طريقة  بقدون�ض 

من�ضارية  �ضكني  با�ضتعمال   .
التو�ضت،افردي  حواف  اقطعي 

�ضرائح  ال�ضوبك  با�ضتعمال 
رقيقة لت�ضبح  التو�ضت 

باملايونيز،�ضعي  ال�ضرائح  ادهني 
ر�ضي  باذجنان  �ضريحة 

املخلل  من  قليل  �ضماق،�ضعي 
واخل�ض.

�ضكل  على  ال�ضرائح  لفي 
التو�ضت  اطراف  ا�ضطواين،ادهني 

املايونيز،اغم�ضي  من  بقليل 
باجلزر  التو�ضت  اطراف 

املب�ضوروالبقدون�ض.
قدميها  التقدمي  طبق  يف  �ضعيها 

مبا�ضرة.

لفائف التو�ضت بالباذجنان

تو�ضت �ضريحة   12
مقطع  باذجنان  كبرية  حبة   1

مقلية رقيقة،  �ضرائح 

مايونيز كوب   1/2
مفروم خملل  كوب   1/4
مفروم خ�ض  كوب   1/2

�ضماق �ضغرية  ملعقة   1/2
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باحلفاوة  رم�ضان  �ضهر  الأردن  اأهل  ي�ضتقبل 

بع�ضهم  اجلميع  ويبارك  والتبجيل،  والرتحيب 

واخلروج  املبارك،  ال�ضهر  هذا  بقدوم  لبع�ض 

اأهل  عند  معتاًدا  لي�ض  رم�ضان  هالل  للتما�ض 

يعتمد  بل  احلالت،  من  ندر  فيما  اإل  الأردن، 

الكرمي  ال�ضهر  هذا  ثبوت  يف  هناك  النا�ض  عامة 

على خرب و�ضائل الإعالم املرئية وامل�ضموعة.

ت�ضود  رم�ضان،  �ضهر  دخول  وتاأكد  ثبوت  ومع 

هذا  بقدوم  النا�ض  عموم  وال�ضرور  الفرحة 

ال�ضهر الف�ضيل؛ حيث يفرح به الكبري وال�ضغري، 

من  �ضيء  احلياة  على  ويطراأ  واملراأة،  والرجل 

رتابة  فيه  تتغري  اإذ  والتبديل،  التغيري  مظاهر 

واحد،  وقت  يف  النا�ض  فياأكل  اليومية،  احلياة 

لهم  يتم  وقلما  واحدة،  مائدة  على  ويجتمعون 

ال�ضهر  هذا  يف  وتقلل  كما  رم�ضان.  غري  يف  ذلك 

بامل�ضلني،  امل�ضاجد  ومتتلئ  الدوام،  �ضاعات 

الفقري،  الغني  ويوا�ضي  منهم،  ال�ضباب  وخا�ضة 

وياأخذ القوي بيد ال�ضعيف.

وتن�ضط احلركة العلمية والدعوية خالل هذه 

وحلقات  والوعظ،  العلم  درو�ض  وتعقد  ال�ضهر، 

تالوة القراآن يف كثري من امل�ضاجد، والتي يتوىل 

حيث  وامل�ضاجد،  الأوقاف  اإدارة  عليها  الإ�ضراف 

م�ضر  من  العلم  اأهل  بع�ض  ل�ضتقدام  ت�ضعى 

وال�ضعودية لوعظ النا�ض واإر�ضادهم ملا فيه خري 

الدين والدنيا.

الرتاويح  �ضالة  لأداء  هناك  النا�ض  ويتحم�ض 

يف جماعة، والتي تلقى اإقباًل بارًزا من ال�ضباب، 

الذين ل يعرف كثري منهم امل�ضاجد ول يدخلونها 

اإل يف رم�ضان. وت�ضلى �ضالة الرتاويح يف اأغلب 

امل�ضاجد  من  وقليل  فقط،  ركعات  ثمان  امل�ضاجد 

ركعة.  ع�ضرين  فيها  الرتاويح  ت�ضلى 

من  الكثري  ويحر�ض 

امل�ضاجد على ختم القراآن كاماًل يف هذا ال�ضهر. 

�ضالة  لأداء  اأحياًنا  الن�ضاء  بع�ض  يخرج  وقد 

ي�ضلينها  الآخر  والبع�ض  امل�ضاجد،  يف  الرتاويح 

البيت  يف  ل  ي�ضليها  ل  ثالث  وبع�ض  البيت،  يف 

ول يف امل�ضجد. كما وتلقى اأحياًنا يف العديد من 

الكلمات  بع�ض  الرتاويح  �ضالة  اأثناء  امل�ضاجد 

والإر�ضادية. الوعظية 

واملوؤ�ضف اأن كثرًيا من النا�ض قد بداأ يفرط ب�ضنة 

ال�ضهر  ظاهرة  اإىل  يرجع  ذلك  د  وَمَرّ ال�ضحور، 

الوقت  من  كثرًيا  مي�ضون  اإذ  منهم،  الكثري  لدى 

اخليام  يف  ال�ضهر  يف  اأو  الف�ضائيات،  متابعة  يف 

وروادها  زوارها  ت�ضتقبل  والتي  الرم�ضانية، 

فيها  يعو�ض  حيث  الليل،  من  متاأخر  وقت  حتى 

وال�ضراب  الطعام  من  فاتهم  ما  النا�ض  من  كثري 

ل  الذين  النا�ض  فاإن  العموم  وعلى  النهار.  يف 

يتناولون  ال�ضحور  �ضنة  على  يحافظون  يزالون 

و   ) احلم�ض   ( طعام  ال�ضحورية  الوجبة  هذه  يف 

) الفول ( و ) ال�ضعبية (.

�ضخ�ض ) امل�ضحراتي ( مل يبق له وجود يف الأردن 

هذه  اأ�ضبحت  بل  حمدود،  نطاق  �ضمن  اإل 

اليوم  فالنا�ض  املا�ضي.  ذكريات  من  ال�ضخ�ضية 

ال�ضحور،  طعام  لتناول  ي�ضتيقظ  من  منهم  قليل 

و�ضائله  على  يعتمد  منهم  ذلك  يفعل  ومن 

اخلا�ضة يف ال�ضتيقاظ من النوم، بحيث مل تعد 

هناك حاجة لتلك ال�ضخ�ضية التي حافظت على 

وجودها وفاعليتها لفرتة طويلة من الزمان.

الإفطار  اأن  راأينا  الإفطار،  وقت  اإىل  انتقلنا  فاإذا 

يف  ال�ضهر  هذا  مظاهر  من  مظهر  اجلماعي 

على  والأ�ضدقاء  الأقرباء  يلتقي  حيث  الأردن، 

ترت�ضم  والبت�ضامة  والفرحة  الإفطار،  مائدة 

على وجوه اجلميع، كيف ل وقد ا�ضتملت املائدة 

والأ�ضدقاء  والأحباء  الأقرباء  عن  ف�ضاًل   -

والأ�ضربة  الأطعمة  من  عديدة  اأنواع  على   -

الرم�ضانية، والتي تت�ضدرها اأكلة ) ال�ضعبية (.

وبعد ذلك اللقاء والجتماع ينف�ض اجلمع لأداء 

يلتئم  بعدها  ثم  امل�ضجد،  يف  الرتاويح  �ضالة 

الليل يف  ما بقي من  اجلمع من جديد، ومي�ضون 

خيام خا�ضة اأعدت لهذا الغر�ض، يتبادلون فيها 

اأطراف احلديث، ويتناولون فيها اأطايب الطعام 

كثري  يف  املجال�ض  هذه  ت�ضتمر  وقد  وال�ضراب. 

من الأحيان اإىل قبل الفجر، ثم ياأوي النا�ض اإىل 

اإل يف وقت متاأخر من  فرا�ضهم، ول ي�ضتيقظون 

ال�ضحى، حيث يتوجه اجلميع اإىل اأعمالهم.

من  الأواخر  الع�ضر  يف  العتكاف  �ضنة  واأما 

رم�ضان فيقيمها البع�ض، لكن ت�ضهد امل�ضاجد يف 

ليلة ال�ضابع والع�ضرين من رم�ضان ح�ضوًرا مكثًفا 

الليلة  هذه  اأن  منهم  الكثري  يرى  اإذ  النا�ض،  من 

�ضهر،  األف  من  خري  هي  والتي  القدر،  ليلة  هي 

اأن يوؤذن الفجر،  اإىل  فيمكث اجلميع يف امل�ضاجد 

في�ضلون الفجر ثم يذهبون اإىل بيوتهم.

ومن املظاهر اخلا�ضة بهذا ال�ضهر الف�ضيل اأن اأهل 

اخلا�ضة،  الطعام  موائد  يقيمون  والف�ضل  اخلري 

وكل  وامل�ضاكني  الفقراء  اإليها  يدعون  والتي 

�ضاحب حاجة؛ كما ويحر�ض النا�ض على اإخراج 

و�ضدقاتهم،  فطرهم  وزكوات  اأموالهم،  زكوات 

تتوىل  والتي  اخلريية،  اجلهات  اإىل  ويقدمونها 

توزيعها على م�ضتحقيها من الفقراء وامل�ضاكني.

واحة ال�صائمني
من  الثانية  الآية  يف  تعاىل  قوله 

معدودات  }اأياما  ال�صيام:  اآيات 

على  اأو  مري�صا  منكم  كان  فمن 

وعلى  اأخر  اأيام  من  فعدة  �صفر 

الذين يطيقونه فدية طعام م�صكني 

له  خري  فهو  خريا  تطوع  فمن 

كنتم  اإن  لكم  خري  ت�صوموا  واأن 

تعلمون} )البقرة:481(. 

وفق  ينتظم  الآية  هذه  يف  القول 

ت�صع م�صائل، هي التالية:

}اأياما  وجل:  عز  قوله  الأوىل: 

رم�صان  �صهر  املراد:  معدودات} 

ابن  قال  املف�رسين.  جمهور  عند 

)رم�صان(  "واإمنا عرب عن  عا�صور: 

َف  بـ )اأيام(، وهي جمع قلة، وَو�صَ

قلة  جمع  وهي  }معدودات}  بـ 

اأي�صًا؛ تهوينًا لأمره على املكلفني، 

القلة؛  عن  كناية  و)املعدودات( 

ا؛ ولذلك  لأن ال�صيء القليل ُيعُدّ عًدّ

؛ ولأجل هذا  يقولون: الكثري ل ُيَعُدّ

اختري يف و�صف اجلمع جميئه يف 

التاأنيث على طريقة جمع املوؤنث 

على  جميئه  كان  واإن  ال�صامل، 

فيه  الذي  املك�رس  اجلمع  طريقة 

هاء تاأنيث اأكرث". 

الثانية: قوله �صبحانه: }فمن كان 

اأهل  جمهور  ذهب  مري�صا}  منكم 

العلم اإىل اأن املر�ض املبيح للفطر 

هو الذي ل ي�صتطيع املري�ض معه 

يخ�صى  بحيث  بحال،  ال�صوم 

بع�ض  وذهب  مقاربته.  اأو  الهالك 

اإىل  اأهل العلم -ومنهم البخاري- 

هو  للفطر،  امل�صوغ  املر�ض  اأن 

يكن  مل  ولو  والعتالل،  الوجع 

زيادة؛  اأو  �صدة  فيه  موؤثرًا  ال�صوم 

لأن الله تعاىل جعل املر�ض �صبب 

�صبب  ال�صفر  جعل  كما  الفطر، 

الفطر من غري اأن تدعو اإىل الفطر 

ابن  قال  ال�صفر.  يف  كما  �رسورة 

جمال  اخلالف  هذا  "ويف  عا�صور: 

النحراف  مدى  حتديد  يف  للنظر 

اإفطار  امل�صوغني  واملر�ض 

الإحاطة  الفقيه  فعلى  ال�صائم، 

ذلك،  بكل 

به  نقر و

امل�صقة  من 

وللمراأة  للم�صافر،  احلا�صلة 

احلائ�ض". 

على  }اأو  تعاىل:  قوله  الثالثة: 

اأن  على  العلماء  اتفق  �صفر} 

امل�صافر يف رم�صان ل يجوز له اأن 

يبيت الفطر؛ لأن امل�صافر ل يكون 

املقيم،  بخالف  بالنية  م�صافرًا 

بالعمل  م�صافرًا  يكون  واإمنا 

اإىل  يفتقر  ل  واملقيم  والنهو�ض، 

كان  الإقامة  نوى  اإذا  لأنه  عمل؛ 

ل  الإقامة  لأن  احلني،  يف  مقيمًا 

تفتقر اإىل عمل فافرتقا. ول خالف 

بينهم اأي�صًا يف الذي يوؤمل ال�صفر، 

اأن  قبل  يفطر  اأن  له  يجوز  ل  اأنه 

يخرج. فاأن اأفطر فعليه الق�صاء، 

منتهك  غري  لأنه  عليه؛  كفارة  ول 

هو  واإمنا  ق�صدًا،  ال�صوم  حلرمة 

متاأول. 

فاإن  العلم:  اأهل  جمهور  قال  ثم 

يوم  فجر  بعد  �صفره  يف  �رسع 

فاإن  ذاك،  يومه  يفطر  ل  �صومه، 

ول  فح�صب،  الق�صاء  فعليه  فعل 

كفارة عليه. 

بعد  �صافر  اإذا  يفطر  اأحمد:  وقال 

حديث  لهذا  وي�صهد  ال�صبح؛ 

عنهما  الله  ر�صي  عبا�ض  ابن 

)خرج  قال:  "ال�صحيحني"،  يف 

الله عليه و�صلم  الله �صلى  ر�صول 

ف�صام  مكة،  اإىل  املدينة  من 

مباء  دعا  ثم  ع�صفان،  بلغ  حتى 

فاأفطر  لرييه،  يديه  اإىل  فرفعه 

القرطبي:  قال  مكة(.  قدم  حتى 

ما  ف�صقط  الباب،  يف  ن�ض  "وهذا 
يخالفه". وقال ابن عا�صور: "وهو 

ال�صحيح". وقال ابن املنذر: "قول 

يقولون ملن  لأنهم  �صحيح؛  اأحمد 

اأ�صبح �صحيحًا ثم اعتل: اإنه يفطر 

اأ�صبح يف  اإذا  وكذلك  يومه،  بقية 

احل�رس، ثم خرج اإىل ال�صفر، فله 

كذلك اأن يفطر". 

الرابعة: اختلف العلماء يف الأف�صل 

ال�صفر؛  يف  ال�صوم  اأو  الفطر  من 

فعند املالكية وال�صافعية امل�صافر 

خمري بني الفطر وال�صوم، فاأيهما 

اأن�ض  حلديث  م�صيب؛  فهو  فعل 

ر�صي الله عنه، قال: "�صافرنا مع 

يف  و�صلم  عليه  الله  �صلى  النبي 

على  ال�صائم  يعب  فلم  رم�صان، 

املفطر، ول املفطر على ال�صائم" 

رواه البخاري وم�صلم. 

اأف�صل؛ ملا  ال�صوم  احلنفية:  وقال 

العا�ض  اأبي  بن  عثمان  عن  روي 

الثقفي واأن�ض بن مالك ر�صي الله 

يف  "ال�صوم  قال:  اأنهما  عنهما 

ال�صفر اأف�صل، ملن قدر عليه". 

الله  ر�صي  عبا�ض  ابن  عن  وروي 

عنهما -وهو قول اأحمد- اأن الفطر 

}يريد  تعاىل:  الله  لقول  اأف�صل؛ 

بكم  يريد  ول  الي�رس  بكم  الله 

الع�رس}. 

}فعدة  تعاىل:  قوله  اخلام�صة: 

يكن  من  الكالم:  تقدير  اأيام}  من 

اأو م�صافرًا، فاأفطر  منكم مري�صًا، 

العلم على  اأهل  فليق�ِض. وجمهور 

ت�صعة  �صاموا  اإذا  البلد  اأهل  اأن 

رجل  البلد  ويف  يومًا،  وع�رسين 

يق�صي  فاإنه  ي�صُح،  مل  مري�ض 

ت�صعة وع�رسين يومًا. 

واختلفوا يف وجوب تتابعها على 

ذهبوا  العلم  اأهل  فاأكرث  قولني: 

ولي�ض  م�صتحب،  التتابع  اأن  اإىل 

بواجب؛ لأن الآية اأطلقت )الأيام(، 

ابن  قال  بالتتابع.  تقييدها  ومل 

يف  التتابع  وجب  "اإمنا  العربي: 

لكونه  رم�صان-  �صهر  -اأي  ال�صهر 

يف  التعيني  ُعِدم  وقد  معينًا، 

الق�صاء، فجاز التفريق". 

}وعلى  تعاىل:  قوله  ال�صاد�صة: 

العلماء  اختلف  يطيقونه}  الذين 

يف املراد بالآية هنا على قولني: 

حيث  من�صوخة؛  الآية  اأن  الأول: 

تو�صعة  فيه  كان  حكمًا  ت�صمنت 

على  الإجماع  انعقد  ثم  ورخ�صة، 

نزل  قال:  البخاري  روى  ن�صخه. 

من  فكان  عليهم،  ف�صق  رم�صان، 

اأطعم كل يوم م�صكينًا ترك ال�صوم 

ممن يطيقه، وُرخ�ض لهم يف ذلك 

خري  ت�صوموا  }واأن  فن�صختها 

الله  ابن عبا�ض ر�صي  قال  لكم}. 

رخ�صة  الآية  هذه  نزلت  عنهما: 

اإذا  خا�صة  والعجزة  لل�صيوخ 

ال�صوم،  يطيقون  وهم  اأفطروا، 

ثم ن�صخت بقوله: }فمن �صهد منكم 

ال�صهر فلي�صمه}، فزالت الرخ�صة 

هذا  وعلى  منهم.  عجز  ملن  اإل 

اأي:  }يطيقونه}،  اجلمهور  قراءة 

ال�صيام  فر�ض  لأن  عليه؛  يقدرون 

اأراد  ومن  �صام،  اأراد  من  كان: 

اأفطر، واأطعم م�صكينًا. 

يف  "ورويت  عا�صور:  ابن  قال 

التابعني،  عن  كثرية  اآثار  ذلك 

ال�صارع  عادة  من  الأقرب  وهو 

التي  التكاليف  ت�رسيع  تدرج  يف 

فيها م�صقة على النا�ض من تغيري 

ت�رسيع  يف  تدرج  كما  معتادهم، 

منع اخلمر". 

ن�صخ  ل  حمكمة  الآية  اأن  الثاين: 

للكبري  رخ�صة  واأنها  فيها، 

ونحوهم،  ع  وامُلْر�صِ والعاجز 

ال�صحاح  بالأ�صانيد  ثبت  فقد 

لي�صت  الآية  اأن  عبا�ض  ابن  عن 

واأنها حمكمة يف حق  مبن�صوخة، 

من ُذِكَر. قال ابن عا�صور: "وُنلحق 

كَل  واحلامل  واملر�صع  بالَهِرم 

 ّ ٍ �رسُ ُع  َتَوُقّ اأو  م�صقة،  تلحقه  من 

باختالف  يختلف  وذلك  مثلهم، 

اأزمان ال�صوم  الأمزجة، واختالف 

اأو حر،  برد  �صدة  اأو  اعتدال،  من 

التي  ال�صائم  اأعمال  وباختالف 

ال�صنائع،  من  لكت�صابه  يعملها 

واحلمامي،  واحلداد،  كال�صائغ، 

الأمتعة،  وحمل  الأر�ض،  وخدمة 

وتعبيد الطرقات". 

الأول  "والقول  القرطبي:  قال 

يحتمل  اأنه  اإل  اأي�صًا،  �صحيح 

مبعنى  هناك  الن�صخ  يكون  اأن 

يطلق  ما  فكثريًا  التخ�صي�ض، 

اأي،  الن�صخ مبعناه".  املتقدمون 

الذين  }وعلى  �صبحانه:  قوله  اأن 

م�صكني}  طعام  فدية  يطيقونه 

}فمن  تعاىل:  بقوله  ُخ�َضّ   ، عاٌمّ

�صهد منكم ال�صهر فلي�صمه}. 

فيما  قولن  للعلماء  ال�صابعة: 

يف  واملر�صع  احلامل  اأفطرت  اإذا 

رم�صان؛ فذهب احلنفية واملالكية 

اإىل اأن احلامل واملر�صع اإذا اأفطرتا 

خمافة ال�رسر، ل اإطعام عليهما، 

فح�صب؛  الق�صاء  عليهما  بل 

ويق�صي.  يفطر  املري�ض  مبنزلة 

اإىل  واحلنابلة  ال�صافعية  وذهب 

اأفطرتا  اإذا  واملر�صع  احلامل  اأن 

تفطران،  فاإنهما  ال�رسر،  خمافة 

واتفق  وتق�صيان.  وتطعمان، 

ال�صن  كبار  اأن  على  اجلميع 

يطيقون  ل  الذين  والعجائز 

م�صقة  على  يطيقونه  اأو  ال�صيام، 

فدية  وعليهم  يفطروا،  اأن  �صديدة 

وقد  يوم.  كل  عن  م�صكني  اإطعام 

من  قال:  هريرة،  اأبي  عن  روي 

اأن  ي�صتطع  فلم  الكرب،  اأدركه 

من  ُمٌدّ  يوم  لكل  فعليه  ي�صوم، 

قمح. وروي عن اأن�ض بن مالك اأنه 

ف�صنع  عامًا،  ال�صوم  عن  ُعَف  �صَ

بثالثني  دعا  ثم  طعام،  من  جفنة 

م�صكينًا، فاأ�صبعهم. 

الثامنة: قوله تعاىل: }فمن تطوع 

ابن  قال  له}،  خري  فهو  خريا 

}فمن  عنهما:  الله  ر�صي  عبا�ض 

م�صكينًا  اأطعم  قال:  خريا}  تطوع 

الدار  رواه  له.  خري  فهو  اآخر 

قطني، وقال: اإ�صناد �صحيح ثابت. 

وقال ابن �صهاب الزهري: من اأراد 

الإطعام مع ال�صوم. وقال جماهد: 

من زاد يف الإطعام على املد. 

}واأن  �صبحانه:  قوله  التا�صعة: 

ال�صيام  اأي:  لكم}  خري  ت�صوموا 

خري من الإفطار مع الفدية، وكان 

}واأن  وقيل:  الن�صخ.  قبل  هذا 

ت�صوموا} يف ال�صفر واملر�ض غري 

هذا  فاإن  اجلملة،  وعلى  ال�صاق. 

واحلث  احل�ض  يقت�صي  التعقيب 

على ال�صوم.

رم�صان يف
 الأردن  

..اأيامًا معدودات..
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رم�ضان1441 هـ

اأوراق
رم�ضانية

ت�سعًة  هلل  اإن  الكرمي  القارئ  اأيها 
دخل  اأح�ساها  من  ا�سمًا  وت�سعني 
احل�سنى  اهلل  اأ�سماء  من  واإن  اجلنة 
يف  اال�سم  هذا  معنى  اأما  ><اجلامع<<. 
م، جمعُت يدَيّ اأي  اللغة، فاجلمع هو ال�سَّ
بع�سها  ال�سيء  اأجزاء  جتميع  �سممتهما، 
اإىل بع�ض هو اجلمع، ويوم اجلمع هو يوِم 
القيامة، كُلّ اخلالئق يجمعها اهلل عَزّ وجَلّ للح�ساب، فاهلل �سبحانه 
االإن�ض  ويجمع  واالآخرين،  لني  االأَوّ يجمع  اليوم  هذا  يف  وتعاىل 
يجمع  اأي�سا  اجلمع  ويوم  االأر�ض،  واأهل  ال�سماء  اأهل  ويجمع  واجلن، 
اهلل �سبحانه وتعاىل العبد وعمله. االإمام الغزايل رحمه اهلل تعاىل 
املوؤِلّف بني املتماثالت  ><هو  ا�سم اجلامع وقفٌة متاأِنّية يقول:  له يف 

واملتباينات واملت�سادات<<.
اإن�سان مائة األف من النا�ض  ة اأن يجمع   وكمثاٍل يف حياتنا الواقعَيّ
اآالف،  ثالثة  اآالف،  خم�سة  يجمع  فقد  م�ستحيل  فهذا  واحدة  دفعة 
ة،  فجمع النا�ض يحتاج اإىل طاقات كبرية جداً، يحتاج اإىل ملكات قيادَيّ
ق مذهل، من اأجل اأن جتمع النا�ض اإليك االإمام الغزايل  يحتاج اإىل تفُوّ
رحمه اهلل تعاىل يقول: ><اجلامع يف حِقّ اهلل تعاىل هو الذي جمع 
><اجلامع  املت�سادات<< وقيل:  املتباينات وبني  املتماثالت وبني  بني 
والن�سر  احل�سر  عند  قها  تفُرّ بعد  اخللق  اأجزاء  يجمع  الذي  هو 
القيامة<< وقال بع�ض  اأو يجمع اخللق يف موقف  للح�ساب واجلزاء، 
يجمع  الذي  هو  اجلامع<<  تعريف  يف  الرازي  االإمام  ومنهم  ة  االأئَمّ

االأغيار  مالحظة  عن  وي�سونهم  عظمته،  �سهود  اإىل  اأوليائه  قلوب 
برحمته".

ال  معاٍن  ذو  ا�سم  وهو  عظيم  ا�سٌم  اجلامع  ا�سم  الكرام  القراء  ها  اأُيّ  
تنُفذ كثريٌة جداً.. ولعَلّ من اأجِلّ معاين هذا االإ�سم اأَنّه يجمع اخللق 
ليحا�سبهم، واأنت من اأجل اأن تعرف عظمة هذا اال�سم حاول اأن تدعو 
مائة �سخ�ض لعقد قران، فهذا يحتاج اإىل ات�سال هاتفي، وهذا لي�ض 
يعرف  وال  �سعب  فاالأمر  جتده،  فلم  اإليه  ذهبت  وهذا  هاتف،  لديه 
اأن يجمع حتى يخرب املائة مدعو يقول لك:  اأراد  اإال من  قيمة اجلمع 
هلكت.. فقد بذلت جهداً فوق طاقتي. وهذا فقط لالإعالم فكيف اأن 
ياأتوا جميعًا اإليك.. فا�سم اجلامع ال يعرفه اإال من اأراد اأن يجمع النا�ض 
ا،  ا، فاالأمر �سعب جًدّ على احتفال اأو لقاء، وهذه �سورة م�سّغرة جًدّ
اأما ربنا عَزّ وجَلّ كُلّ هوؤالء اخللق يجمهم يوم القيامة ليحا�سبهم يف 

وقت ي�سري وعلى �سعيد واحد.
><اجلامع يف و�سفه تعاىل مبعنى احلا�سر للخلق  الق�سريّي:   قال 
والنا�سر لهم يوم القيامة للثواب والعقاب<< وقيل: ><اجلامع �سبحانه 
اأَلّف  هو الذي جمع بني الكثيف واللطيف، جمع بني قلوب املوؤمنني، 
بني اأرواح املحِبّني، هو الذي جمع يف االإن�سان روحًا من نور وج�سمًا من 
العبد  اآداب  فاإّن من  ارًة وعقاًل م�ست�سيئًا<< واأخرًيا  اأَمّ ُظلمة، ونف�سًا 
مع هذا اال�سم كما قال االإمام الغزايل. اأن جتمع بني االآداب الظاهرة 
يف اجلوارح، وبني احلقائق الباطنة يف القلوب، فمن كُملت معرفته، 
الدكتور  نت �سريته فهو اجلامع.               وح�سُ

حممد راتب النابل�سي     

بلع الريق لل�سائم

�ض: ما حكم بلع الريق لل�سائم؟

ج: ال حرج يف بلع الريق، وال اأعلم يف ذلك 

خالفًا بني اأهل العلم مل�سقة اأو تعذر التحرز منه. 

اأما النخامة والبلغم فيجب لفظهما اإذا و�سلتا اإىل 

الفم، وال يجوز لل�سائم بلعهما الإمكان التحرز 

منها، ولي�سا مثل الريق وباهلل التوفيق. 

الفتاوى  –جمموع  اهلل  رحمه  باز  ابن  ]ال�سيخ 
.]251/3

ا�ستعمال التحاميل يف نهار رم�سان

�ض: ما حكم ا�ستعمال التحاميل يف نهار 

رم�سان اإذا كان ال�سائم مري�سًا؟

ج: ال باأ�ض بها، وال باأ�ض اأن ي�ستعمل االإن�سان 

التحاميل التي تكون من دبره اإذا كان مري�سًا، 

الأن هذا لي�ض اأكاًل وال �سربًا، وال مبعنى االأكل 

وال�سرب، وال�سارع اإمنا حرم علينا االأكل 

وال�سرب. فما قام مقام االأكل وال�سرب اأُعطَي 

حكم االأكل وال�سرب، وما لي�ض كذلك فاإنه 

ال يدخل فيه لفظًا وال معنى، فال يثبت له حكم 

االأكل وال ال�سرب.

– الفتاوى  اهلل  رحمه  عثيمني  ابن  ]ال�سيخ 
.]502/1

ا�ستعمال االإبر يف الوريد والع�سل

�ض: ما حكم ا�ستعمال االإبر يف الوريد، واالإبر 

التي يف الع�سل؟ وما الفرق بينهما وذلك لل�سائم؟

ج: ال�سحيح اأنهما ال تفطران، واإمنا التي 

تفطر هي اإبر التغذية خا�سة. وهكذا اأخذ 

الدم للتحليل ال يفطر به ال�سائم؛ الأنه لي�ض 

مثل احلجامة، اأما احلجامة فيفطر بها احلاجم 

واملحجوم يف اأ�سح اأقوال العلماء؛ لقول النبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم: "اأفطر احلاجم واملحجوم" 

فتاوى  – جمموع  اهلل  رحمه  باز  بن  ]ال�سيخ 
ومقاالت متنوعة[.

 واهلّل اأعلم.

الوقت هو احلياة والعمر، وعمر االإن�سان لي�ض اإال هذه الثواين 

والدقائق التي يعي�سها حلظة بلحظة، وكل �ساعة مت�سي من العمر 

تقربنا من الدار االآخرة. والوقت مع اأنه اأثمن ما عني االإن�سان بحفظه، 

فهو يف املقابل اأ�سهل ما ي�سيع عليه، ونحن واإن كنا ال ن�سمح لغرينا اأن 

ي�سرق اأموالنا، لكننا - ومع االأ�سف ال�سديد- قد ن�سمح ورمبا نبارك لهم 

�سرقة اأوقاتنا واأعمارنا وهذه هي امل�سيبة الكربى، الأن املال قد 

يعو�ض، اأما الوقت فال ميكن تعوي�ض حلظة منه بكل ذهب 

الدنيا، ومن ثم كان املغبون واخلا�سر حقيقة هو من 

فرط يف اأوقاته و�سيعها، يقول �سلى اهلل عليه 

و�سلم: "نعمتان مغبون فيهما كثري من النا�ض 

ال�سحة والفراغ" رواه البخاري. واإذا كان 

الوقت بهذه القيمة واالأهمية، فاإن قيمته 

تعظم واأهميته تكرب يف موا�سم اخلري، 

واالأزمنة الفا�سلة، واأوقات النفحات 

والربكات، ومن اأعظمها �سهر رم�سان 

املبارك، حيث ال�سوق قائمة، واالأرباح 

متوافرة، واالأجور م�ساعفة، فحرٌي مبن 

كان ي�سيع وقته يف غريه اأن يعيد النظر 

يف ا�ستغالله، وحرٌي مبن كان يحر�ض 

على وقته يف غريه اأن ي�ساعف حر�سه 

فيه.

ومما يوؤ�سف له ما جنده يف هذا ال�سهر 

الكرمي من مظاهر ت�سييع وقتل لالأوقات من 

قبل كثري من النا�ض، وق�ساء الليايل يف اللهو 

وال�سهر واجللو�ض اأمام ال�سا�سات، واخلروج اإىل 

االأ�سواق واملجال�ض واملنتديات، وق�ساء النهار يف 

النوم اأو الطبخ، وكاأن رم�سان اأ�سحى عندنا �سهر النوم 

والطبخ نهاراً، وال�سهر واللهو لياًل، ورمبا مر علينا 

رم�سان تلو رم�سان بدون اأن يحدث اأي اأثر على 

ال�سلوك، وزيادة االأعمال، وتدارك 

االأخطاء والتق�سري، مما يحتم على 

- الذي يرجو اهلل والدار االآخرة- اأن 

يراجع نف�سه ويقف منها موقف اجلد 

واحلزم لي�ستثمر كل دقيقة بل كل 

حلظة من حلظات هذا املو�سم 

فيما يقربه من ربه ومواله، فاإن 

اأيام ال�سهر ق�سرية و�ساعاته 

حمدودة �سرعان ما تنق�سي 

وتذهب. والبع�ض منا 

قد يدرك اأهمية الوقت 

وقيمته ولكن هذا االإدراك 

- مع االأ�سف يف كثري من 

االأحيان - ال يعدو اأن 

يكون اإدراكًا معرفيًا 

ذهنيًا ال يتجاوز اأثره 

اإىل ت�سرفاته و�سلوكه 

وتعامله، ومن ثم فاإننا 

بحاجة اإىل اأن نتجاوز 

هذه املعرفة النظرية 

اإىل خطوات 

عملية 

احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وبعد: فهذه فتاوى 

لعلمائنا الكرام تهم ال�سائمني وال�سائمات حول بع�ض االأ�سئلة التي يكرث ال�سوؤال عنها يف �سهر 

رم�سان ن�ساأل اهلل اأن ينفع بها امل�سلمني يف كل مكان.                 

ْحَمَن ِباْلَغْيِب َمْن َخ�ِشَي الَرّ

الجامع

حادي الأرواح اإلى بالد الأفراح 
احلــور العـني... و�صف ودالل

اإىل من اآثر الفانية على الباقية واملر�ض على 

العافية، وباع البحر ب�ساقية وراقت يف عينية غانية 

على ح�ساب حور غالية، اإىل اأ�سحاب الباليا ت�سلية 

لهم وتفريجًا وتذكرياً لهم باجلزاء االأوفى والثواب 

االأعلى. اإىل اأ�سحاب النعم ال�سابغة واالأموال الطائلة 

تنبيهًا على اأن نعيمًا اأكرب ينتظر ولذة اأحلى ت�ستاق، 

اإىل اأرباب الطاعات تثبيتًا الأفئدتهم، وتقوية لهم 

يف مواجهة اأعا�سري الفنت وموجات ال�سهوات وزيغ 

اأ�سحاب االأهواء. اإىل اأ�سحاب الدعوات م�سحًا لعرق 

البذل والتعب الذي ت�سبب من جباههم �سعيًا لهداية 

اخللق وت�سلية لهم عن االأذى الذي حلقهم جراء 

�سلوكهم طريق املر�سلني.

�سفة احلور 

ذكر ابن القيم يف كتابه ب�ستان الواعظني �سفة 

احلور: يف نحرها مكتوب اأنت حبي واأنا حبك ل�ست 

اأبغي بك بدال وال عنك معدال. كبدها مراآته وكبده 

مراآتها يرى مخ �ساقها من وراء حلمها وحليها كما ترى 

ال�سراب االأحمر يف الزجاجة البي�ساء، وكما يرى 

ال�سلك االأبي�ض يف جوف الياقوتة ال�سافية.

دالل احلور

روي عن احل�سن ر�سي اهلل عنه اأنه قال: بينما 

ويل اهلل يف اجلنة مع زوجته من احلور العني على 

�سرير من ياقوت اأحمر وعليه قبة من نور، اإذا قال لها: 

قد ا�ستقت اإىل م�سيتك، قال فتنزل من �سرير ياقوت 

اأحمر اإىل رو�سة مرجان اأخ�سر، وين�سئ اهلل عز وجل 

لها يف تلك الرو�سة طريقني من نور، اأحدهما نبت 

الزعفران، واالآخر الكافور، فتم�سي يف نبت الزعفران 

وترجع يف نبت الكافور، ومت�سي ب�سبعني األف لون من 

الغنج

غرية احلور العني على اأزواجهن يف الدنيا

ورد يف م�سند اأحمد و�سنن الرتمذي باإ�سناد �سحيح 

عن معاذ ر�سي اهلل عنه عن ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم قال: ><ال توؤذي امراأة زوجها يف الدنيا، 

اإال قالت زوجته من احلور العني: ال توؤذيه 

قاتلك اهلل، فاإمنا هو دخيل عندك 

يو�سك اأن يفارقك اإلينا<<. يعطى 

املوؤمن يف اجلنة قوة مائة رجل

عن اأن�ض ر�سي اهلل عنه 

عن النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم قال: "يعطى املوؤمن 

يف اجلنة قوة كذا 

وكذا من اجلماع. قيل 

من وحي رم�شان
�صوم داود عليه ال�صالم

ِ ْبَن َعْمٍرو َقاَل اأُْخرِبَ َر�ُسوُل  عن َعْبَد اهلَلّ

 ِ ُ َعَلْيِه َو�َسَلَّم اأيَِنّ اأَُقوُل: َواهلَلّ َلّى اهلَلّ ِ �سَ اهلَلّ

ُت َفُقْلُت  ُقوَمَنّ الَلّْيَل َما ِع�سْ َهاَر َواَلأَ وَمَنّ الَنّ الأَ�سُ

َتِطيُع  ي َقاَل: َفاإَِنَّك ال َت�سْ َلُه: َقْد ُقْلُتُه ِباأَِبي اأَْنَت َواأُِمّ

ْهِر َثالَثَة  ْم ِمْن ال�َسّ ْفِطْر َوُقْم َوَنْ َو�سُ ْم َواأَ َذِلَك َف�سُ

َياِم  ِر اأَْمَثاِلَها َوَذِلَك ِمْثُل �سِ �َسَنَة ِبَع�سْ َنّ احْلَ اٍم َفاإِ اأََيّ

ْم َيْوًما  َل ِمْن َذِلَك َقاَل َف�سُ ْهِر. ُقْلُت: اإيِِنّ اأُِطيُق اأَْف�سَ الَدّ

َل ِمْن َذِلَك َقاَل:  َواأَْفِطْر َيْوَمنْيِ ُقْلُت: اإيِِنّ اأُِطيُق اأَْف�سَ

الم  َياُم َداُوَد َعَلْيِه ال�َسّ ْفِطْر َيْوًما َفَذِلَك �سِ ْم َيْوًما َواأَ َف�سُ

َل ِمْن َذِلَك  ِطيُق اأَْف�سَ يِنّ اأُ َياِم َفُقْلُت: اإِ ّ ُل ال�سِ َوُهَو اأَْف�سَ

َل ِمْن َذِلَك<<. ُ َعَلْيِه َو�َسَلَّم اَل اأَْف�سَ َلّى اهلَلّ ِبُيّ �سَ َفَقاَل الَنّ

فقه احلديث: قوله :   ) فاإنك ال ت�ستطيع ذلك (  يحتمل 

اأن يريد به احلالة الراهنة ملا علمه النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم من اأنه يتكلف ذلك ويدخل به على نف�سه 

امل�سقة ويفوت به ما هو اأهم من ذلك، ويحتمل اأن يريد 

به ما �سياأتي بعد اإذا كرب وعجز كما اتفق له �سواء، وكره 

اأن يوظف على نف�سه �سيئا من العبادة ثم 

يعجز عنه فيرتكه ملا تقرر من ذم 

من فعل ذلك .  قوله :   ) و�سم من 

ال�سهر ثالثة اأيام (  بعد قوله 

 " ف�سم واأفطر "  بيان ملا 

اأجمل من ذلك وتقرير 

له على ظاهره، اإذ 

االإطالق يقت�سي 

امل�ساواة .  قوله :  

 ) مثل �سيام الدهر (  

يقت�سي اأن املثلية 

ال ت�ستلزم الت�ساوي 

من كل جهة الأن 

املراد به هنا اأ�سل 

الت�سعيف دون 

الت�سعيف احلا�سل 

من الفعل، ولكن 

ي�سدق على فاعل ذلك 

اأنه �سام الدهر 

جمازا .  

عّلمتـــــني 
الحياة

* ق�سة اأعجبتني: طفل يجهل "املوت" فقالوا له: 

ها ال حتبه )فرتكته( حتت  اأمك يف ال�سماء.. ظن اأُنّ

ال�سماء.           كان دائما يعاتبها حتى نزل املطر! 

فقال: هذه دموع اأمي هي تريدين ولكنها ال 

تعرف الطريق. مبعنى: لي�ض كل من 

يغيب عنك ال يحبك.

َخُذوا  �ُسوُل َيا َرِبّ اإَِنّ َقْوِمي اَتّ اأخي الكرمي اقراأ وتدبر جيدا حتى ال تكون ممن ينطبق عليهم قوله تعاىل: ><َوَقاَل الَرّ

َهَذا اْلُقْراآَن َمْهُجوًرا<< الفرقان: 30. قال ابن القيم يف كتابه القيم ><الفوائد<<: ><هجر القراآن اأنواع: هجر التالوة 

واال�ستماع: وهو اأن تهجر القراآن بالكلية فال تتلوه وال ت�ستمع اإليه وهذا اأ�سد اأنواع هجر القراآن عقاباً، هجر تدبر املعاين 

واالآيات: وهنا اأنت تقراأ القراآن وت�ستمع له ولكن دون اأن تفهم معناه فاأنت تقراأه بال وعي ودون اأن تعرف معناه اأو تفهم 

ماذا يقول وهذا ال يريده اهلل عز وجل فاهلل يريدك اأن تعرف ماذا تقراأ واأن تتدبر معانيه لت�ستفيد بها وتعرف الهدف 

من القراآن.... اأربع كلمات عظيمة.. فهل تدبرتها؟ هل توقفت يوماً عندها؟ هل الحظت �سيئاً غريباً يف نظمها؟ �سوؤال: 

من الذي ُيخ�سى الرحمن اأم اجلبار؟ اإذن ما ال�سر خلف ذكر الرحمن يف هذه االآية؟

قال اأهل العلم: اإن من �سفات اأهل اجلنة اأنهم عرفوا اأن  اهلل جبار عظيم.. فخ�سوه واجتنبوا حمارمه واتقوا ناره 

وعرفوا اأن  اهلل رحمن رحيم.. فرجوا عفوه واجتهدوا يف عبادته وطلبوا مر�ساته فعلمهم بعظمته هو الزاجر عن 

املعا�سي وعلمهم برحمته هو الدافع اإىل الطاعات فاأخذت االأوىل من قوله  3" تعاىل  من خ�سي  فالذي يخ�سى ال بد اأنه 

يعلم �سيئاً اأورث له اخل�سية واأخذت الثانية من قوله  " تعاىل "الرحمن" فاإذا علم االإن�سان اأن ربه عظيم �سديد العقاب 

خاف عقابه وخ�سيه ثم علم بعد ذلك اأنه رحمن فاإنه ال بد اأن يجتهد يف مر�ساته رغبة يف رحمته وكرمه هذه فطرة" 

اهلل التي فطر النا�ض عليها.. وهذا من بالغة القراآن.. وي�سمى يف علم البالغة االحتباك وهو فن بديع و�سواهده يف 

القراآن كثرية قال ابن عثيمني رحمه اهلل: ><وقوله: }من خ�سي الرحمن بالغيب{ لها معنيان:

املعنى االأول: اأنه خ�سي الرحمن مع اأنه مل يره، لكن راأى اآياته الدالة عليه.

املعنى الثاين: خ�سيه بالغيب، اأي: بغيبته عن النا�ض، فهو يخ�سى اهلل وهو غائب عن النا�ض، الأن من النا�ض من يخ�سى 

اهلل اإذا كان بني النا�ض، واإذا انفرد فاإنه ال يخ�سى اهلل، مثل املرائي املنافق، اإذا كان مع النا�ض جتده من اأح�سن النا�ض 

خ�سية، واإذا انفرد ال يخ�سى اهلل، كذلك اأي�ساً من النا�ض من يكون عنده خ�سية ظاهرية، لكن القلب لي�ض خا�سياً هلل عز 

وجل - فيكون بالغيب، اأي ما غاب عن النا�ض، �سواء كان عمله يف مكان خا�ض، اأو ما غاب عن النا�ض بقلبه، فاإن خ�سية 

القلب هي االأ�سل<<.

وقتك يف رم�صان... كيف تق�صيه؟

واحــــــــــــــــــــــــة
ال�شــــائم

وقال 

رّبكم ادعوني
ب  ><اللهم يا من ال يرد �سائله وال يـُخِيّ

للعبد رجاءه اإنا قد ب�سطنا اإليك اأكف ال�سراعة 

متو�سلني اإليك باأ�سمائك احل�سنى ما علمنا منها 

وما مل نعلم. اللهم ردنا اإليك رداً جمياًل. 

اللهم ردنا اإليك واأنت را�ٍض عنا<<.



�إ�شهـــــــار

ANEP:  Gratuit 0032الرائد: 2020/05/21  



13

اخلمي�س 21 ماي 

2020 املوافق 28 

رم�ضان1441 هـ

�لر�أي

�ل�صهيوين �لفتنة  وم�رشوع  �لأخالقي  �ملعيار 
يف  وعميق  وا�سع  اإرٌث  هناك  كان 

قبل  لفل�سطني  العربي  اخلليج 

اعتقلُت  التي  الظهران  مظاهرة 

الأمريكية  القن�سلية  اأمام  ب�سببها 

عودة  اأول  وكانت   ،2002 عام 

الوطنية  احلركة  ن�ساط  َبعَثت 

لإقليم الأح�ساء )ي�سّمى ال�رشقية(، 

بعد اأن ا�ستوعب احلكم ال�سعودي 

واحتجاجهم  العمال  حراك 

اأو  لل�سعب،  احلقوقية  ملطالبهم 

وحقها  فل�سطني  مع  الت�سامنية 

ن�ساطهم  مركز  وكان  املغت�سب، 

يف  النفط  عا�سمة  الظهران،  هو 

الإقليم ور�سالته اإىل العامل.

ولذلك كان قرار اختيار الظهران 

وكان  ملركزيتها،  جدًا  مهما 

�سغط  خطوة  حتقيق  الهدف 

ور�سالة ت�سامن �سعبي، تخفف، 

التوجه  �سلف  احلني،  ذلك  يف 

اأبيب، وقد  تل  اإىل دعم  الأمريكي 

ح�سار  مع  املظاهرة  تزامنت 

خميم جنني، فكان التفكري ين�سّب 

الوطنية  احلركة  ر�سالة  اأن  على 

يف الأح�ساء التي حظيت بتجاوب 

�سعبي وا�سع ومذهل من كل مناطق 

ح�سود  اأ�ساهد  وكنُت  ال�سعودية، 

مد  على  تتقاطر  املتظاهرين 

الثالثة،  الجتاهات  يف  الب�رش، 

الظهران  اخلرب-   – الدوحة 

القدمية.

وقد �سكلوا �رشيعًا طوق حماية يل 

اإ�سارة املظاهرة بعلم  اإطالق  منذ 

حتقيق  يف  �ساعدنا  فل�سطني، 

والتي  الت�سامنية،  ر�سالتنا 

الذي  ال�سيا�سي  الواقع  نعلم  كنا 

�سيطّوقها، ولكن حني اعتقايل يف 

ال�سارع املوؤدي اإىل بوابة جامعة 

قد  املظاهرة  كانت  البرتول، 

�سداها  وو�سل  مهمتها،  اأجنزت 

عامليًا.

وهي  املقدمة  هذه  يف  ا�ستطردُت 

من �سفحات مذكراتي، ل�سبب مهم 

نعي�سه اليوم، وهو م�رشوع  

ال�سهيونية،  تطبيع  م�رشوع 

الفل�سطينيني  كراهية  بثنائيته، 

وامل�رشوع  الفكرة  ومدح 

يف  جنح  الإ�رشائيلي،  ال�سهيوين 

هذا  ل�سالح  مركز  اأخطر  تثبيت 

مدعوم  �سخم  ثقايف  امل�رشوع 

على  يقوم  ال�سهيونية،  لتطبيع 

ال�سعب  بني  العالقة  تفجري 

العربي  اخلليج  يف  العربي 

وال�سعوديني خ�سو�سًا،  عمومًا، 

مع الق�سية الفل�سطينية التي كان 

يف  وت�سحيات  �سخم  ح�سوٌر  لها 

وخ�سو�سا  املنا�سلني،  تاريخ 

اأرامكو  اأ�سوار �رشاكة  من جمعتهم 

فكان  ال�سعودية،  وجوهان�سربغ 

ن�سالهم مزدوجا، يتعلق بحقوق 

الرثوة  يف  والأهايل  العمال 

القدرة  وا�ستثمار  النفطية، 

الق�سايا  ل�سالح  القت�سادية 

تنعزل  اأن  دون  من  العربية، 

م�ساحلها  عن  الوطنية  امل�سلحة 

تنمية  وفر�ص  ال�سوق،  يف 

وطنها.

مظاهرة  ُتثل  ل  وبالطبع، 

من  واحدة  �سفحة  اإل  الظهران 

ومن  الت�سامن،  ذلك  تاريخ 

املوؤ�سف اليوم اأن م�رشوع تطبيع 

كراهية  بثنائيته،  ال�سهيونية، 

الفكرة  ومدح  الفل�سطينيني 

الإ�رشائيلي  ال�سهيوين  وامل�رشوع 

تثبيت  يف  جنح  وت�سويقه،  ذاته 

اأخطر مركز ل�سالح هذا امل�رشوع، 

حاد  عن�رشي  جدار  اإيجاد  وهو 

من  الرغم  وعلى  ال�سعوب،  بني 

اإمياننا باأن جذوات هذه الكراهية 

واهية اجلذور. فنوؤكد هنا اإمكانية 

العربية  ال�سعوب  اأركان  جمع 

جديد،  من  الت�سامن  ميثاق  على 

مبادئهم،  على  يجمعهم  والذي 

ولي�ص  العرب،  باأن  وُيذّكرهم 

�سحية  هم  فقط،  فل�سطني  اأهل 

الإمربيايل،  ب�سقه  امل�رشوع  هذا 

القد�ص  واأن  ال�سهيوين،  وبفرعه 

ومبدئي  اإمياين  اإ�سعاع  مركز 

ر�سائل  اأن  اإل  اجلن�سيات.  فوق 

العربي  ال�سعب  بني  الكراهية 

بداأت  ال�سعوب  وبع�ص  واخلليج 

بالفعل تهّدد ميثاق الأخّوة، وهو 

ما نر�سده يف بلدان ال�رشق وبلدان 

نحتاج  ق�سية  وهي  املهجر. 

اأو  معاجلتها،  على  العمل  يف 

التخفيف من اآثارها، اإىل منظومٍة 

اأخالقية حُتفز ال�سعوب العربية، 

والكرامة  الإ�سالمي  باملرجع 

تقوم  التي  امل�سرتكة،  العربية 

اأيًا  الإن�سان،  احرتام  حمور  على 

كانت جغرافيته، وتاريخه  

مدعوم  �سخم  ثقايف  م�رشوع 

على  يقوم  ال�سهيونية  لتطبيع 

ال�سعب  بني  العالقة  تفجري 

والق�سية  اخلليج  يف  العربي 

واأن  الجتماعي،  الفل�سطينية 

مرّبرًا،  لي�ست  ال�سيا�سية  احلدود 

لالإ�ساءة ول التحري�ص ول الظلم، 

واحلقد،  احل�سد  ول  التنابز  ول 

فيه  نبداأ  مل  طويٌل  م�سواٌر  لكنه 

بعد خطوة الألف ميل.

واخلطورة هنا اأن ثقافة الكراهية 

ممنهجة،  ب�سورة  حُتّرك  التي 

اأو  ال�سوقة  بع�ص  لها  وُي�ستقطب 

ف�ساًل  الطرفني،  من  الغا�سبني 

ُت�ستخدم  املخابرات،  اأجهزة  عن 

ل�سناعة  عمل،  كربنامج  اليوم 

وانق�ساماٍت  تفرقٍة  اأر�سيات 

خطريٍة يف اأقطار الوطن العربي، 

العرب  ليتحّول  قطر،  كل  بل يف 

على  تت�سارع  توح�ص  ثقافة  اإىل 

م�رشوع  هنا  وي�سّوق  ذاتها،  هدم 

يرّوج  الذي  الكبري،  اإ�رشائيل 

اأكذوبته الكربى باأنه يخدم ال�سعب 

فامل�رشوع  اقت�ساده،  يف  ب  اأو  اأ 

الراأ�سمالية  وليد  ال�سهيوين 

�سلطات  عّززت  التي  املتوح�سة، 

امل�ستبدين، وحرمت ال�سعوب من 

ا�ستغلت  ثم  اأر�سها،  يف  خري  كل 

وامل�ساريع  العمالة  فو�سى 

لتجار  ُجريت  التي  اأو  الوهمية، 

لت�ستقطب  والإقامات،  الف�ساد 

داخلها  من  اأو  احلدود  خارج  من 

يف  اإقطاعيني،  ثروة  �رشكاء 

بني  ال�رشاعات  نار  ُت�رشم  حني 

حقوقها  من  املحرومة  ال�سعوب 

العرب،  اأ�سقائهم  من  والوافدين 

لتح�سيل لقمة العي�ص ال�رشيفة، 

مقابل عطائهم املتقن بني �سعبهم 

العربي امل�سيف.

الأنظمة  م�سالح  احتدت  وهكذا 

مع  اخلليج  داخل  والفا�سدين 

فا�سدة من  اأو  اإقطاعية  �سخ�سيات 

فل�سطني  من  العربي  البلد  هذا 

فُتح�سد  غريها،  اأو  املحتلة 

الأحقاد  وت�سّب  النا�ص،  اأموال 

على  اأو  العربي،  ال�سعب  على 

املهني،  اأو  املوظف  اأو  العامل 

يف  العربي  ال�سعب  �سارك  الذي 

وتنمية  حياته  حركة  اخلليج 

بني  الكراهية  فتوّطن  اأر�سه، 

با�سم  وال�سحايا،  الأبرياء 

�سفقات ال�سوء التي اأنتجها ف�ساد 

حتت  اإدارتها،  ق�سور  اأو  الأنظمة 

التي  ال�سعبية  امل�ساركة  غياب 

تراقب ل�سالح هذا الوطن. والتي 

النتخابي،  امل�سار  لها  ترك  لو 

وُعّززت قيم ال�سفافية والرقابة، 

لوجدت ثروة ا�ستثمار  

لتطبيع  اليوم  الإعالمية  املوجة 

جتريف  بعد  جاءت  ال�سهيونية 

موا�سم  وزراعة  العربية،  الأر�ص 

بني  كربى  واأحقاد  كراهية 

ثنائية  يف  العربية،  ال�سعوب 

والقدرات  الطبيعية،  املوارد 

ملواطنيها  وحققت  الب�رشية، 

والتطور  الوظيفة  فر�ص  اأي�سًا 

الذي يخدم البلد والفرد ال�سالح 

الذي ينه�ص مل�سالح �سعبه.

لتطبيع  اليوم  الإعالمية  املوجة 

جتريف  بعد  جاءت  ال�سهيونية 

موا�سم  وزراعة  العربية،  الأر�ص 

التحول  لترّبر  واأحقاد،  كراهية 

لعالقة  املت�سارع،  الر�سمي 

تل  مع  واأقوى  اأو�سع  ا�سرتاتيجية 

اجلانب  وا�ستدعاء  اأبيب، 

مع  التعامل  يف  الإن�ساين 

اليهودية  الديانة  اأتباع 

لنزعة  ذاتيًا  هدفًا  لي�ص 

هبطت  اإن�سانية،  م�ساعر 

احلكومات،  على  فجاأة 

الواقع  نعرف  اأن  فيكفي 

وكيف  ل�سعوبهم،  الإن�ساين 

الطائفي  ال�رشاع  ا�ستخدم 

م�رشوعهم  تكني  لأجل 

مع  التعاطي  اأو  الأمني، 

الثقايف،  التعبري  حرية 

حركة  ل�سالح  تكون  حني 

الفكر امل�ستقل، اأو التكري�ص 

هذه  م�سري  وما  احلقوقي، 

من  فاملوقف  الأ�سوات، 

الذي  اليهودي  الإن�سان 

يف  احلياة  يف  حقه  حق  �سُ

الإرهابي  الهولوكو�ست 

�سمن  امل�سيحي هو  الغربي 

الإن�سانية  الأخالقيات 

يف  وال�رشاكة  الواجبة، 

واملواطنة.  احلياة  م�سمار 

يف  اليوم  امل�رشوع  ولكن 

التطبيع مع م�رشوع الإبادة، 

الأ�سلية  ال�سعوب  وترحيل 

�سفقات  لأجل  اأر�سها،  من 

وتكني  الفا�سد  املال 

به  توؤمن  الذي  ال�ستبداد 

على  لتثبيتها  ال�سهيونية 

وكفى  العربية،  الأر�ص 

ب�سورية مثاًل!

�أن تكون »�لآخر« يف �حلرب على �لفريو�س

يقّدم �رشيط دعائي على التلفزة الربيطانية 

املطاعم  من  جمموعة  بها  قامت  مبادرًة 

للترّبع بالطعام لعاملي اجلهاز الطبي يف 

ُيظهر  كورونا.  وجه  يف  الأول  الدفاع  خط 

علب  يح�رشون  املطاعم  عاملي  ال�رشيط 

»الفا�ست  من  وغالبيته  اجلاهز،  الطعام 

اأ�ص  »اأن  فود« معربين عن حمبتهم موؤ�س�سة 

العمومية  ال�سحية  الرعاية  )نظام  اأ�ص« 

املجانية(، يف حني نرى يف اجلزء الأخري 

وعامالتها  املنظومة  عمال  ال�رشيط  من 

ل  ال�سرتاحة.  فرتة  يف  الطعام  يتناولون 

العاملني  اأن غالبية  اإل  ال�رشيط  غريب يف 

يف جتهيز الطعام اأو امل�ستفيدين من تناوله 

كورونا  اأزمة  تقّدم  مل  الب�رشة.  ملوين  من 

القبيحة  ال�سورة  ك�سفت  اأنها  �سوى  جديدا 

بالأمان  يتمتع  من  بني  جمتمعي  لنف�سام 

)الن�سبي( ومن يفتقده تاما يف خط الدفاع 

الأول يف مواجهة الفريو�ص القاتل.

�سحنات  نرى  الأخرية،  الآونة  يف  بتنا، 

�سبق.  وقت  اأي  من  اأكرث  الإعالم  يف  �سمراء 

لي�ص من باب التنّوع الإعالمي، اإمنا ملرافقة 

ف�سول  من  اأ�سا�سيا  ف�سال  ي�سكل  بات  ما 

اأوروبا، ويف بريطانيا  جائحة كورونا يف 

ي�سكلون  هوؤلء  اأن  حقيقة  وهو  خ�سو�سا، 

الغالبية العظمى من �سحايا الفريو�ص.

اأطلقت منظومة ال�سحة العامة الربيطانية 

حتقيقا عن اأ�سباب ارتفاع اأعداد الوفيات يف 

العاملني  

من  اإنكلرتا  م�ست�سفيات  يف   3378 تويف 

ملوين الب�رشة، مبا ميثل %17 من معدلت 

ما  اأو  اغرتابية،  جذور  من  فيها  الوفيات 

حزب  فعل  وكذا  الإثنية،  الأقليات  ي�سمى 

العمال يف اإطالق حتقيق خا�ص يف الظاهرة 

التي باتت موازيًة خلريطة انت�سار الفريو�ص 

من  التخفيف  احلكومة  حاولت  البالد.  يف 

الفريق  رئي�ص  �سكك  اإذ  الظاهرة،  اأهمية 

اإنها  وقال  بالإح�ساءات،  الر�سمي  الطبي 

الوقت  يف  �سدد،  حني  يف  نهائية،  غري 

املجموعات  حتّري  �رشورة  على  نف�سه، 

الأكرث عر�سة للفريو�ص.

بح�سب الإح�ساءات الر�سمية املتوفرة حتى 

اخلام�ص من مايو/ اأيار اجلاري، ثّمة 3378 

متوفى من اإ�سابة بالفريو�ص يف م�ست�سفيات 

من  الغرتاب  من  املتحّدرين  من  اإنكلرتا 

ملوين الب�رشة، مبا ميثل %17 من معدلت 

من  قليل  ق�سط  تاريخه.  حتى  الوفيات 

الظاهرة،  هذه  ى  يتق�سّ الإعالمية  التغطية 

باعتبارها  تداولها  يتم  الأرقام  اأن  ولو 

يف  يجري  ماذا  البحث.  تفرت�ص  ظاهرة 

اجلانب الآخر من العامل، حيث املجربون 

الأ�سا�سية  ال�سغرية  الأعمال  مزاولة  على 

يف  يوميا  العام  النقل  و�سائل  يركبون 

قلتها  على  والكّمامات  اخلانق،  الكتظاظ 

تكاد ل حتمي من الفريو�ص القاتل؟ ل نعرف 

نعرف  ل  كذلك  هوؤلء.  عن  القليل  �سوى 

التي ت�سكل  الإثنية  الكثري عن املجموعات 

اأكرث البيئات عر�سًة للفريو�ص، ومنها يهود 

منطقة برنت وم�سلمو منطقة تاور هاملت يف 

لندن. بلغت ن�سبة امل�سابني بحالت خطرة 

بفريو�ص كورونا %15.4 من الآ�سيويني. من 

الأعلى  الإ�سابات  تكون  اأن  امل�ستغرب  غري 

من  هم  ال�سكان  من   40% حيث  لندن،  يف 

عام  اإح�ساء  بح�سب  الإثنية،  الأقليات 

2011، وقد وجدت درا�سة ملعهد الدرا�سات 
اأ�سول  من  الوفيات  معدل  اأن  ال�رشيبية 

اأفريقية �سوداء اأعلى بن�سبة %3.5 من 

خطرة  بحالت  امل�سابني  ن�سبة  بلغت 

الآ�سيويني  من   15.4% كورونا  بفريو�ص 

وفيات البي�ص الربيطانيني.

اإىل عاملي ال�سحة العاملة والنقل والتوزيع 

والبائعني يف املحال التجارية، ان�سم اإىل 

خط الدفاع الأول املدر�سون، بعد اأن �سنت 

و�سائل الإعالم، تتقدمها ال�سحافة ال�سفراء 

الأطفال  حق  با�سم  عليهم  عاتية  حملة 

العودة  نقابتهم  رّدا على رف�ص  بالدرا�سة، 

اإىل التدري�ص يف اأجواء غري اآمنة. هل هوؤلء 

اأن  نعرفه  ما  الب�رشة؟  ملوين  من  اأي�سا  هم 

ب�رشتهم،  لون  عن  النظر  ب�رشف  هوؤلء، 

ل  التي  العمالة  من  وا�سعة  �رشيحة  من 

الذين  املي�سورة  الطبقات  اأبناء  جتتذب 

املنزل.  من  العمل  بنعيم  يتمتعون حاليا 

النت�سار  وا�سعة  ميل  ديلي  يومية  اأطلقت 

اإىل  املدار�ص  معلمي  داعية  عري�سا  عنوانا 

يتحولوا  باأن  نقاباتهم،  على  النتفا�ص 

وهو   ،»19  – »كوفيد  �سد  املعركة  اأبطال 

ما ترجمته تعليقات �ساخرة بدعوة هوؤلء 

اأ�سوة  املنظومة،  عن  دفاعا  املوت  اإىل 

بعاملي النظام ال�سحي. النظام يبحث عن 

»انتحاريني« جدد.

بوري�ص  الربيطاين،  الوزراء  رئي�ص  طلب 

جون�سون، ممن ل ميكن اأن يعمل من منزله 

اإن  حاله:  ول�سان  العمل،  اإىل  يعود  اأن 

بحظوة  ينعمون  ل  الذين  هوؤلء  من  كنت 

ال�سهري  راتبك  وتقا�سي  املنزل  من  العمل 

كامال، عليك اأن تعود اإىل العمل بال�سيارة 

العام،  النقل  اإرهاق  لتفادي  الدّراجة،  اأو 

اإذا ما وجدت اإىل ذلك �سبيال. الإعالن الذي 

اأثار موجة عارمة من ال�سخرية، لتناق�سه 

اإىل  بو�سوح  عاملنا  ق�سم  وعموميته، 

ق�سمني: الذين ميلكون خيار الأمان الن�سبي 

�سوى يف املنزل والآخرين ممن  ميلكون  ل 

العي�ص. املقامرة باحلياة من اأجل  لقمة 

اأن ميلك هوؤلء �سيارة اأو دّراجة لق�سد مكان 

لهوؤلء  بالن�سبة  اأخرى  نكتة  فتلك  العمل 

الذين �سيكون عليهم املغامرة بركوب 

طلب رئي�ص الوزراء الربيطاين ممن ل ميكن 

العمل  اإىل  يعود  اأن  منزله  من  يعمل  اأن 

م�سيا  كيلومرتات  ال�سري  اأو  العام  النقل 

مراكز  هوؤلء  يق�سد  حني  يف  الأقدام.  على 

العمل كالقطيع من دون اأي حماية. يتظاهر 

املئات �سد اإجراءات احلظر با�سم احلريات 

ال�سخ�سية، مهاجمني و�سائل الإعالم بتهمة 

تزوير احلقائق )فيك نيوز( وباأن ال�سحافة 

باتت هي »الفريو�ص« يف الوليات املتحدة، 

حيث يواجه اأبناء الأقليات الإثنية امل�سري 

نف�سه. وكذا يعتقد ثلثا املوؤمنني يف البالد 

اأن فريو�ص كورونا يحمل ر�سالًة من الله، 

ردا على اإهمال الب�رش وجنونهم.

لن يختلف عاملنا قبل رفع احلظر وبعده. 

بات  املنزل  من  العمل  بنعمة  يتمتع  من 

يعد  مل  حدود.  بال  التنزه  بفر�سة  يتمتع 

يف  للمناورة  جمال  بالعمل  امللزمني  اأمام 

اإذا  من خطر،  يرافقها  وما  العودة،  رف�ص 

با�سرتاحة  حظوا  قد  الأ�سا�ص  يف  كانوا  ما 

املزدحمة  النقل  و�سائل  �سور  منها. 

من  العظمى  وغالبيتهم  بامل�ستخدمني، 

ملوين الب�رشة، تعك�ص الواقع على قبحه. 

يزدحم  لندن،  �سمال  اجلميل  البارك  يف 

الو�سطى  الطبقات  اأبناء  من  املتنزهون 

اأو  واملرموقة يق�سدون املتنزه ب�سياراتهم 

من  قلق  اأي  اأو  كّمامات  دون  من  دراجاتهم 

وغالبيتهم  هوؤلء،  يبدو  اجتماعي.  تباعد 

العظمى من البي�ص، اأكرث قلقا على ال�سحة 

النف�سية لكالبهم من اأخبار العامل املتزايد 

انهيارا من حولهم.

مهنا احلبيل

فاطمة العي�ساوي
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الريا�ضة

توا�صل رابطة الدوري 

اجلزائري لكرة القدم 

التحقيق يف الق�صية 

التي هّزت اأركان الكرة 

اجلزائرية خالل الأيام 

الأخرية، والتي متثلت 

يف ت�صريب مكاملة هاتفية 

ُن�صبت لرئي�س نادي وفاق 

�صطيف فهد حلفاية، وهو 

ب�صدد ترتيب بع�س مباريات 

الدوري املحلي التي تخدم 

م�صالح الفريق املناف�س على 

اللقب.

ويف تطورات جديدة حول 

هذه الق�صية، غاب رئي�س 

نادي وفاق �صطيف عن جل�صة 

ال�صتماع التي كان من املقرر 

اأن يح�صرها الإثنني املا�صي، 

بناًء على ال�صتدعاء الذي 

تلقاه قبل يومني من قبل جلنة الن�صباط التابعة لرابطة الدوري اجلزائري 

لكرة القدم.

واأ�صدرت هيئة الرئي�س عبد الكرمي مدوار بيانًا جديداً توؤكد فيه غياب 

حلفاية عن جل�صة ال�صتماع لأقواله، مع توجيه ا�صتدعاء جديد له من اأجل 

احل�صور اإىل مقر الرابطة، والذي حدد تاريخه اليوم اخلمي�س مبقر الرابطة 

يف العا�صمة.

و�صددت الرابطة يف بيانها، على اأنه ويف حال تخلف رئي�س وفاق �صطيف عن 

هذا املوعد اجلديد، ف�صيتم اإ�صدار عقوبة مبا�صرة عليه وكمتهم ر�صمي يف 

هذه الف�صيحة، التي اأتت لتوؤكد حجم الف�صاد املوجود يف مناف�صات الدوري 

املحلي، والذي اأ�صاء ل�صورة الكرة اجلزائرية 

يف الداخل واخلارج.

وكانت تقارير �صحافية متطابقة، قد 

ك�صفت اأن فهد حلفاية مهدد بعقوبة قد 

توؤدي اإىل حرمانه من ممار�صة اأي ن�صاط 

ريا�صي ملدى احلياة، لكن دون اأن يوؤثر ذلك 

غوارديوال يريد 
بن نا�ضر يف 

مان�ض�ضرت �ضيتي
متكن النجم اجلزائري، اإ�صماعيل بن 

نا�صر، من خطف الأ�صواء يف اأول مو�صم له 

مع ناديه ميالن الإيطايل، الذي ان�صم له 

خالل فرتة النتقالت ال�صيفية املا�صية 

قادمًا من نادي اأمبويل مقابل 16.5 مليون 

يورو. ويبدو اأن الهتمام بخدمات اأح�صن لعب 

ببطولة اأمم اأفريقيا 2019، ل يقت�صر على نادي 

باري�س �صان جريمان الفرن�صي فقط، بل اأن 

تقارير اإعالمية ك�صفت عن وجود رغبة كبرية 

كذلك لفريق مان�ص�صرت �صيتي الإنكليزي ب�صم 

بن نا�صر نهاية املو�صم.

ووفقًا ملوقع "فوت مريكاتو" الفرن�صي ويف خرب 

و�صفه باحل�صري، فاإن املدير الفني لنادي "ال�صيتيزن�س" بيب 

غوارديول ُمعجب كثرياً بامل�صتويات التي يقدمها اإ�صماعيل 

بن نا�صر بعد متابعته لالعب منذ فرتة طويلة، كما قام 

باحلديث مع خليته التقنية من اأجل احلديث مع ممثلي الالعب 

اجلزائري.

كما وك�صف امل�صدر نف�صه اأن بن نا�صر مل يخطف اإعجاب 

غوارديول ب�صبب اإمكاناته الكبرية فقط، بل لأنه كذلك يبحث 

لالعب املخ�صرم ديفيد �صيلفا الذي ي�صتعد عن بديل 

تزامنًا مع نهاية عقده وتقدمه يف للمغادرة 

)33 عامًا(، كما هو �صبب كذلك جعل ال�صن 

الأ�صبق لنادي بر�صلونة ي�صتهدف �صم املدرب 

جزائري اآخر وهو و�صط ميدان 

نادي ليون الفرن�صي، ح�صام 

عوار.

ولن يكون فريق مان�ص�صرت 

�صيتي يف مهمة �صهلة يف 

حماولة �صم اإ�صماعيل 

بن نا�صر وهذا لوجود 

مناف�صة مع فريق باري�س 

�صان جريمان، الذي وفقًا 

لتقارير اإعالمية �صابقة 

كان قد قدم عر�صًا لنادي 

ميالن قيمته 20 مليون 

يورو والذي مت رف�صه، 

لتتم�صك اإدارة "الرو�صونريي" 

بالالعب خ�صو�صًا مع اقرتاب 

الفني الأملاين رالف رانغينيك، 

املهتم كثرياً بتطوير الالعبني 

ال�صباب.

وكان اإ�صماعيل بن نا�صر قريبًا 

جداً من النتقال اإىل اأكادميية 

فريق مان�ص�صرت �صيتي عام 2015 

قادمًا من فريق اآرل اأفينيون 

الفرن�صي قبل اأن يخطفه فريق 

ماجر: �صالح وحمرز خري 
العربية للكرة  �صفريين 

اأكد عبد املنعم باه 
�صكرتري عام الحتاد الأفريقي لكرة 

القدم »كاف« اإقامة بطولة كاأ�س الأمم 
الأفريقية املقررة يف الكامريون يف 

موعدها املحدد �صابقًا، يف �صهر جانفي 

العام املقبل.
وقال باه يف ت�صريحات لوكالة اأفريقيا 

»ميديا فوتبول«: »اأمم اأفريقيا �صتقام يف 
موعدها املحدد يف �صهري جانفي وفيفري 
واأي حديث عن التاأجيل الآن غري متاح، 

وال�صبب الوحيد الذي يدفعنا يف »كاف« 
لتخاذ قرار التاأجيل هو ا�صتمرار تف�صي 

فريو�س كورونا حتى نهاية العام اجلاري 
داخل القارة ال�صمراء«.

واأ�صاف �صكرتري »كاف«: »حتى هذه اللحظة لدينا ت�صور باإقامة البطولة الأفريقية يف موعدها، وننتظر 
مدى انح�صار فريو�س كورونا يف ال�صهور املقبلة وانتهاء التدابري الحرتازية«.

وحول ا�صتكمال املناف�صات القارية الأخرى قال باه: »ل تزال اأمامنا اأربع جولت يف ت�صفيات اأمم اأفريقيا 
واأكتوبر  و�صبتمرب  جوان  هي  �صهور،  اأربعة  يحتاج  ما  وهو  �صهر  كل  يف  مباراتني  اإقامة  وميكننا   ،2021

ونوفمرب خالل العام احلايل«.
و�صيكون من الأف�صل خو�س اجلولتني الثالثة والرابعة يف جوان، واإذا مل يكن ذلك متاحًا ميكن اإقامتهما 

يف �صبتمرب واأكتوبر مع اإقامة اجلولتني اخلام�صة وال�صاد�صة يف نوفمرب املقبل.
و�صدد �صكرتري الكاف على �صعوبة مد موعد اأمم اأفريقيا لتقام �صيف عام 2021، قائاًل: »ل ميكن تكرار 

الن�صخة املا�صية يف ال�صيف للظروف املناخية يف الكامريون خالل جوان وجويلية 2021، وهو ما كان 
�صببا يف اتخاذ قرار قبل فرتة باإقامة البطولة �صتاء يف الكامريون خالل العام املقبل قبل ظهور فريو�س 

»كورونا«.
وكان »كاف« قرر يف وقت �صابق تاأجيل كل املناف�صات القارية، وعلى راأ�صها الدور ن�صف النهائي لبطولتي 
دوري الأبطال وكاأ�س الكونفيدرالية بخالف الت�صفيات الأفريقية املوؤهلة لنهائيات كاأ�س العامل يف قطر 

ال�صحية  الأفريقية  الدول  تدابري  ب�صبب  م�صمى  غري  لأجل   2021 اأفريقيا  اأمم  ت�صفيات  وكذلك   .2022
ملواجهة انت�صار فريو�س كورونا، وغلق املطارات اإىل جانب اإيقاف التدريبات خا�صة يف الدول الأوروبية 

التي ت�صم مئات الالعبني املحرتفني.

قديورة يطلق حملة تربعات عدالن 

تطورات جديدة يف ف�صيحة 
»الت�صريب ال�صوتي« لفهد حلفاية

لقي نداء لعبة كرة التن�س اجلزائرية، اإينا�س اإيبو، ت�صامنًا كبرياً حول العامل، بعد 

اأن ن�صرت معاناتها عرب �صريط فيديو، كرّد على النجم النم�صاوي، دومينيك ثيم، الذي 

رف�س امل�صاركة يف م�صروع ت�صامني لالعبني املت�صررين من فريو�س كورونا اجلديد.

و�صارك جنم خط و�صط املنتخب اجلزائري، عدلن قديورة، يف م�صاعدة اإيبو، عرب 

اإطالق حملة جمع تربعات ي�صاهم فيها زمالوؤه يف املنتخب، حيث افتتحها بتقدمي قيمة 

معتربة، مقّدرة بع�صرين األف يورو.

وو�صع قديورة هدفًا جمع قيمة 300 األف جنيه اإ�صرتليني، مل�صاعدة ابنة بلده، التي 

دخلت عامل الحرتاف، لكنها مل جتد املعونة الكافية لتطوير قدراتها يف اللعبة، 

واكتفت باحتالل املرتبة 650 يف الرتتيب العاملي.

وجنح جنم نادي الغرافة يف جمع اأكرث من 21 األف جنيه اإ�صرتليني، بعد اليوم الأول، 

ورّوج لها على ح�صابه الر�صمي مبوقع التوا�صل "تويرت"، فكتب: "�صاعدوا اإينا�س اإيبو 

لتحقيق حلمها، ولت�صّرف الأفارقة، الذين قّلما جتدهم ميار�صون هذه اللعبة".ومتتلك 

اأفريقيا اأقل عدد من لعبي التن�س يف العامل، ويرتّكز اأغلبهم يف دول املغرب العربي، 

وجنوب اأفريقيا، وذلك لغياب الإمكانات الكافية من اأجل العمل، كتوفري مدّرب خا�س، 

وامل�صاركة يف املناف�صات الدولية.

ُيذكر اأن اإينا�س اإيبو قد تلّقت تعاطف اأ�صهر لعبي الكرة ال�صفراء، على غرار 

الأمريكية فينو�س ويليام�س، والأ�صرتايل نيك كريغيو�س، ف�صاًل عن جنم املنتخب 

اجلزائري، �صفيان فيغويل، الذي �صيكون يف ال�صفوف الأوىل للمتربعني دون �صك، كما 

كان عليه احلال يف كل مرة تعّلق فيها الأمر مب�صاعدة اجلزائريني.

بطولة  ترحيل  اأو  تاأجيل  »الكاف«: 
مرفو�صان االأمم 

اعترب رابح ماجر اأ�صطورة الكرة اجلزائرية يف القرن الع�صرين الثنائي حممد �صالح امل�صري وريا�س حمرز اجلزائري 

جنمي ليفربول ومان�ص�صرت �صيتي الإنكليزيني، الأف�صل عربيًا واأفريقيًا وخري �صفريين للكرة العربية يف املالعب 

الأوروبية.

وقال ماجر يف ت�صريحات لقناة "اأون تامي �صبورت" امل�صرية: "حاليًا �صالح وحمرز واأوباميانغ اأف�صل ثالثة لعبني 

اأفارقة، ومعهم �صاديو ماين اأي�صًا لعب جيد". وطالب اأ�صطورة 

الكرة اجلزائرية امل�صري حممد �صالح بال�صتمرار مع فريقه 

يف املو�صم املقبل، وعدم التفكري يف الرحيل لأي فريق اأوروبي 

اآخر. واأ�صاف "�صالح ممتاز وفعال، وهو اأي�صًا يلعب يف فريق 

كبري وفاز بكل �صيء معه ويجب اأن يبحث عن ال�صتقرار، 

ورمبا لن يح�صل على الفر�صة التي ح�صل عليها مع ليفربول 

ولهذا اأن�صحه بالبقاء مع الريدز يف املو�صم املقبل".

وتطرق رابح ماجر يف حديثه اإىل فوز املنتخب اجلزائري يف 

بطولة اأمم اأفريقيا الأخرية يف م�صر عام 2019، قائاًل: "كنت 

اأتوقع فوز املنتخب امل�صري، م�صتفيداً من عن�صري الأر�س 

واجلمهور بخالف امتالكه لعبني مميزين يتقدمهم �صالح، 

ولكن مل يح�صل الفريق على الإعداد ب�صكل جيد، وكذلك 

عانى الالعبون من الإجهاد".

واأ�صاف ماجر اأن "منتخب اجلزائر لعب يف ظروف طيبة، 

وامللعب كانت اأر�صيته جيدة، واجلماهري امل�صرية كانت ت�صجع 

املنتخب اجلزائري حيث ظهر اأنه املنتخب الأف�صل ولذلك 

ا�صتحق الفوز باللقب".



يومية وطنية إخبارية تصدر
 عن الرائد لإلعالم واالتصال

رأسمالها:300000,00 دج

امل�سري:

م�سعب �سنني

م�س�ؤول التحرير:

حياة �سرتاح

املقر الإجتماعي: 221، حي املندرين 
احملمدية اجلزائر العاصمة

الهاتف: 023.75.06.25
الفاكس: 023.75.05.63 

�سركة الطباعة 

SIA اجلزائرية

املنطقة ال�سناعية باب 

الزوار اجلزائر

عدد ال�سحب الي�مي: 

2000 نسخة

الرائد

ال�ثائق التي 

ت�سل اجلريدة

ل ترد 

ل�سحابها �س�اء 

ن�سرت اأو مل 

تن�سر

الإ�سهــــــــــــــــــــار الإدارة والتحـــريـر

الـ�كـالـة الــ�طنية للنــ�ســر والإ�ســـهـــار

1 شارع باستور – اجلزائر
هاتف: 021737128 

021737678 
 فاكس: 021739559

م�سلحة الإ�سهار "الرائد" 

هاتف: 023.75.06.25
فاكس: 023.75.05.63

الربيد الإلكرتوين

elreade@gmail.com
الربيد الإلكرتوين

elreade@gmail.com

الت�زيع الطبــاعة

الثمن: 10دج

15

اخلمي�س 21 ماي 

2020 املوافق 28 

رم�ضان1441 هـ

الت�سلية



الفجر: 1603:52

ال�شروق: 05:39

الظهر: 12:45

الع�شر: 16:34

املغرب:55 :19

الع�شاء: 21:28 

حـــالة الطق�س

اجلزائر            وهران                 ق�سنطينة                    عنابة               ورڤلة

28° 38°
اخلمي�س  21  ماي   2020 املوافق   

28  رم�سان  1441 هـ     32° 23° 21°

احلماية املدنية حتث املواطنني 
على �ضرورة التباعد االجتماعي 

الأخرية   �ساعة  الـ24  خالل  تعقيم  526عملية   •

 البويرة: احلكم على مهاجمي 
اأعوان مقاطعة الغابات مل�ضداهلل 

31 ماي
�سينطق جمل�س ق�ساء البويرة، نهاية 

ال�سهر احلايل باحلكم على مهاجمي 

اأعوان مقاطعة الغابات مل�سداهلل، بعد 

مثولهم يوم 17 ماي املا�سي على العدالة، 

وتعود وقائع الق�سية اإىل يوم 4 ماي 

املا�سي اأين كان اأعوان اأقاليم املقاطعة يف 

دورية عادية ملراقبة الأمالك الوطنية 

الغابية، بغابات اأهل الق�سر وال�سبخة 

وقام الأعوان مبعاينة خمالفة، تتمثل يف 

غر�س اأ�سجار الزيتون يف الأمالك الغابية 

بدون رخ�سة، واأثناء عودتهم ملقر العمل 

تعر�سوا يف الطريق اإىل اعتداء لف�سي من 

طرف �ستة اأ�سخا�س معروفني، ومت تقدمي 

�سكوى �سّد املعتدين مبا�سرة من طرف 

�سابط ال�سرطة الق�سائية لدى وكيل 

اجلمهورية، الذي اأمر بتقدمي املتهمني 

و�سماعهم وحماكمتهم على الفور.

 الطارف: توقيف مروجني 
لالأقرا�ص املهلو�ضة باأحياء بن 

مهيدي
جنح اأعوان الأمن الوطني بدائرة بن 

مهيدي بولية الطارف يف توقيف عدد 

من مروجي الأقرا�س املهلو�سة داخل 

لأحياء ال�سعبية بذات املنطقة، حيث 

اأ�سفرت العملية عن توقيف متورطني 

اإثنني وحجز كمية من املخدرات 

واملوؤثرات العقلية، قدرت بـ 86 غ من 

الكيف املعالج و97 قر�س مهلو�س، اإ�سافة 

اإىل اأ�سلحة بي�ساء متثلت يف �سيوف 

و�سكانني وبندقية �سيد، قارورة غاز 

م�سيلة للدموع مبلغ مايل يعد من عائدات 

عملية البيع، وبعد ا�ستكمال جميع 

الإجراءات القانونية اأجنز �سدهما ملف 

ق�سائي عن ق�سية حيازة مواد خمدرة 

لغر�س البيع مع حيازة اأ�سلحة بي�ساء، 

قدموا على اإثرها اأمام اجلهات الق�سائية 

املخت�سة لدى حمكمة الدرعان �سدر يف 

حقهما اأمر اإيداع.

 عني متو�ضنت: حجز اأزيد من 8 
كلغ من الكيف املعالج

فكك عنا�سر فرقة تهريب املخدرات 

التابعة مل�سلحة ال�سرطة الق�سائية 

لأمن ولية عني متو�سنت، يف ال�ساعات 

القليلة املا�سية �سبكة اإجرامية خمت�سة 

يف تهريب املخدرات متكونة من خم�سة 

اأ�سخا�س، العملية نفذتها ذات العنا�سر 

على اإثر ا�ستغالل ملعلومات واردة تفيد 

بالن�ساط امل�سبوه لعنا�سر ال�سبكة املخت�سة 

يف تهريب املخدرات انطالقا من ال�سريط 

احلدودي لولية تلم�سان مرورا بدائرة 

بني �ساف بولية عني متو�سنت و�سول 

اإىل غاية ولية بجاية، وبعد تكثيف 

التحريات ومراقبة حتركات امل�ستبه 

فيهم ومبوجب اإذن بتمديد الخت�سا�س 

�سادر عن حمكمة �سبدو، مت توقيف اأحد 

اأفرادها وهو يف حالة تلب�س وبحوزته 8 

كلغ و700 غ من الكيف املعالج، ليتوا�سل 

التحقيق بعد ذلك اأين مت حتديد هوية 

�سركائه الأربعة الذين مت توقيفهم 

مبوجب اإذن بتمديد الخت�سا�س �سادر 

عن حمكمة �سيق، ومت تقدمي امل�ستبه 

فيهم اإىل وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 

بني بتهمة احليازة واملتاجرة باملخدرات.

 خ. �س

 ن�ساطات وعمليات حت�سي�سية على امل�ستوى الوطني ملواجهة كورونا

307 عملية  بـ  24 �ساعة الأخرية  قامت وحدات احلماية املدنية خالل 

 526 بـ  حت�سي�سية لوقاية املواطنني من وباء فريو�س كورونا، كما قامت 

واملجمعات  وخا�سة  عمومية  وهياكل  من�ساآت  عدة  م�ست  عامة  تعقيم  عملية 

الوطني. امل�ستوى  على  وال�سوارع  ال�سكنية 

غلب الجتاه الت�ساعدي على اأ�سعار النفط يف الأ�سابيع الثالثة املنق�سية

يف  النفط  اأ�ضعار  ا�ضتقرار 
العاملية االأ�ضواق 

 كانت معرو�سة للبيع دون ختم البيطري

حجز اأزيد من 140 
كلغ من اللحوم 

احلمراء الفا�ضدة
متكن اأعوان املفت�سية القليمية لنب 

مهيدي يف بلدية الع�سفور بولية الطارف 

موؤخرا، من حجز كمية معتربة من اللحوم 

احلمراء غري �ساحلة لال�ستهالك، حيث 

اأ�سفرت العملية عن �سبط ما يزيد عن 

 198000 140 كلغ بتكلفة اإجمالية تقدر بـ 
دينار، تو�سح اأنها فا�سدة كما اأنها كانت 

معرو�سة للبيع دون ختم البيطري.

وعملت ذات امل�سالح على �سحب هذه 

الكمية من اللحوم التي كانت »مفرومة« 

ومعدة �سلفا للبيع جاهزة، واتالفها 

مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية 

�سّد املخالفني للقانون، فيما مت حتويل 

اجلزء ال�سالح منها لال�ستهالك اإىل مركز 

الطفولة امل�سعفة لنب مهيدي بعد التاأكد 

من �سالمتها من طرف الطبيبة البيطرية.
م. ب

رغم  الأربعاء،  تعامالت  يف  النفط،  اأ�سعار  ا�ستقرت 

موؤ�سرات على حت�سن الطلب وانخفا�س يف خمزونات 

حيال  املخاوف  كبحت  حيث  الأمريكية،  اخلام 

كورونا  فريو�س  جلائحة  القت�سادية  التداعيات 

برنت  خلام  الآجلة  العقود  وكانت  ال�سوق،  مكا�سب 

يعادل  مبا  �سنتات  ع�سرة  مرتفعة  جويلية  لت�سليم 

3ر0 باملائة اإىل 75ر34 دولر للربميل، ونزلت عقود 
ت�سليم  الو�سيط  تك�سا�س  غرب  الأمريكي  اخلام 

اأن  بعد  للربميل  دولر  94ر31  اإىل  �سنتني  جويلية 

اأغلقت مرتفعة واحدا باملائة يف اجلل�سة ال�سابقة.

وقفزت اأ�سعار النفط خالل ال�سهر اجلاري بدعم من 

خف�س  وجهود  اقت�سادها  لفتح  الدول  بع�س  عودة 

اإنتاج النفط من كبار املنتجني، الأمر الذي جنب تكرار 

ووفقا  ال�سالبة،  امل�ستويات  اإىل  النفط  اأ�سعار  هبوط 

للمراقبني فقد تغري كل �سيء، وانقلبت الأمور راأ�سا 

على عقب يف اأ�سواق النفط خالل اأربعة اأ�سابيع فقط، 

اإذ يف ال�سهر املا�سي، هبطت اأ�سعار النفط الأمريكية 

للم�ستويات ال�سالبة للمرة الأوىل يف التاريخ، اإل اأن 

املنتجني،  كبار  وقرارات  امل�ستجدة،  العوامل  بع�س 

اأعادت احلياة مرة اأخرى اإىل اأ�سواق النفط.

وجنب هذا الأمر عقود خام تك�سا�س ت�سليم جوان، 

تكرار  املا�سي،  الثالثاء  عليها  التداول  انتهى  التي 

القول  وميكن  ال�سفر،  دون  ما  اإىل  الهبوط  �سيناريو 

اإن هذا هو اأداء النفط، ففي اأفريل اأنهى خام تك�سا�س 

اأول  �سجل  اأن  بعد  املئة  يف   5 بن�سبة  تراجعات  على 

عاود  ثم  التاريخ،  يف  ال�سالبة  للم�ستويات  انخفا�س 

اأداء النفط الرتفاع وحتقيق قفزات �سعرية بنحو 62 

يف املئة منذ بدء �سهر ماي، والأمر نف�سه ينطبق على 

30 يف املئة ال�سهر  اأي�سا بنحو  خام برنت الذي ارتفع 

اجلاري.

بع�س  بداأت  اأن  بعد  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  وجاء 

الدول تخفيف اإجراءات الإغالق العام واإعادة فتح 

النقل  و�سائل  ا�ستخدام  عودة  يعني  مما  اقت�سادها، 

واملوا�سالت والتي ت�ستحوذ على 60 يف املئة من الطلب 

على النفط، وهو ما يت�سح جليا يف ال�سني، ثاين اأكرب 

م�ستهلك للنفط يف العامل، حيث تعافى الطلب على 

با�ستهالك  اإىل م�ستويات ما قبل وباء كورونا  النفط 

نحو 13 مليون برميل يوميا.                             الوكالت

بعد ا�ستحالة عودته للمغرب ب�سبب 

كورونا وتعليق الرحالت بني اجلزائر والرباط

الدفاع  يغادر  عمراين 
اجلديدي احل�ضني 

بعد اأن قامت بتعليق عمليات 

ر�سد العدادات ب�سبب كورونا

تلجاأ  »�ضونلغاز« 
خليارات تقديرية 

ا�ضتهالك  لر�ضد 
زبائنها

الكهرباء  لتوزيع  اجلزائرية  ال�سركة  ك�سفت 

املتخذة  ال�ستثنائية  التدابري  كل  باأن  والغاز، 

كورونا،  جائحة  انت�سار  من  للوقاية  موؤخرا 

�سحة  على  احلفاظ  يف  م�ساعيها  �سمن  تدخل 

و�سالمة الأعوان والزبائن.

اأم�س زبائنها عرب  لها  بيان  ال�سركة يف  وذكرت 

بتعهداتها  بالتزامها  الوطني  الرتاب  كامل 

توزيع  يف  وال�ستمرارية  النوعية  ب�سمان 

العدادات  ر�سد  عمليات  وتعليق  الطاقة، 

حتركات  من  للحد  وهذا  الفواتري  وتوزيع 

اأعوانها حفاظا على �سالمة اجلميع طيلة مدة 

احلجر.

الكهرباء  لتوزيع  اجلزائرية  ال�سركة  واأكدت 

اأجل  من  الالزمة  التدابري  اتخذت  اأنها  والغاز 

لتفادي  الدورية  الفوترة  رزنامة  احرتام 

تراكم ال�ستهالك و�سمان ا�ستفادة الزبائن من 

تقدير  يتم  اإذ  التعريفات،  م�ستويات  خمتلف 

الفواتري اآليا ووفق معدل ا�ستهالك كل زبون.

الطالع  يف  الراغبني  زبائنها  �سونلغاز  ودعت 

على فواتريهم لزيارة املوقع اخلا�س بال�سركة 

www.sadeg.dz الذي ميكن من خالله القيام 
بت�سديد الفواتري اإلكرتونيا.

كما ميكن للزبائن التعرف على املبلغ الإجمايل 

لديونهم اآليا عرب مركز الت�سال الوطني على 

الرقم 3303 الذي يبقى يف اخلدمة على مدار 

الن�سغالت  خمتلف  عن  لالإجابة  ال�ساعة 

الرتاب  كامل  عرب  الزبائن  لكل  اليومية 

الوطني.

وانتهزت �سونلغاز الفر�سة لتهنئة كافة ال�سعب 

اجلزائري مبنا�سبة حلول عيد الفطر املبارك، 

يرفع  اأن  القدير  للعلي  الت�سرع  اكف  رافعني 

عنا البالء والوباء.

اأمين. ف

اجلديدي  احل�سني  الدفاع  نادي  اأعلن 

اجلزائري  مدربه  عن  انف�ساله  املغربي، 

عبد القادر عمراين، ب�سبب الآثار الناجمة 

عن جائحة كورونا.

اأنه  مقت�سب،  بيان  يف  النادي  واأو�سح 

انف�سل عن عمراين بـ »الرتا�سي«، وكذلك 

بعد  بوجنان،  كمال  البدين  املح�سر 

الفرتة  يف  للمغرب  عودتهما  »ا�ستحالة 

وتعليق  كورونا  جائحة  ب�سبب  الراهنة 

املا�سي«،  مار�س  منذ  اجلوية  الرحالت 

وتقدم م�سوؤولو النادي والالعبون بال�سكر 

للمدرب عمراين وبوجنان على جمهودهما 

مع الفريق.

ظل  يف  املغربية  الأندية  جميع  وتعي�س 

اأ�سابيع اأخرى،  حجر �سحي ي�ستمر ثالثة 

احل�سول  انتظار  يف  جوان،  العا�سر  حتى 

الن�ساط،  ل�ستئناف  الأخ�سر  ال�سوء  على 

وفقا ل�سروط �سحية وفنية، بعد ت�سكيل 

جلنة خا�سة قدمت مقرتحات عملية.

كان  اجلديدي  اإدارة  جمل�س  اأن  ورغم 

البداية باملدرب، نظرا للعمل  متم�سكا يف 

اجليد الذي قام به، اإل اأن �سعوبة عودته 

الأمر  عمراين  وتفهم  القرار،  لهذا  اأدت 

م�ستعد  اأنه  �سابق  وقت  يف  واأكد  بدوره، 

لف�سخ عقده.

مب�سقط  حاليا  املتواجد  عمراين،  وكان 

الدفاع  مع  تعاقد  قد  بتلم�سان،  راأ�سه 

نهاية  يف  الزاكي،  لبادو  خلفا  اجلديدي، 

بلوزداد،  �سباب  من  قادما  املا�سي  دي�سمرب 

بع�س  يف  املغربي  النادي  قاد  حيث 

وح�سب  البطولة،  توقف  قبل  املباريات 

ال�سحافة املخت�سة، فاإن التقني اجلزائري 

�سباب  اإىل  للعودة  متقدمة  ات�سالت  يف 

بلقب  التتويج  اإىل  قاده  الذي  ق�سنطينة 

بطولة اجلزائر مو�سم 2017-2018.

اإليا�س. ل

اأفاد بيان للمديرية العامة للحماية 

يخ�س  فيما  اأنه  اأم�س،  املدنية 

من  بالوقاية  املتعلقة  الن�ساطات 

كوفيد19-  كورونا  فريو�س  انت�سار 

قامت وحدات احلماية املدنية خالل 

24 �ساعة الأخرية عرب كافة الرتاب 
حت�سي�سية  عملية   307 بـ«  الوطني 

ولية   21 عرب  املواطنني  لفائدة 

وتذكرهم  حتثهم   )144( بلدية 

احلجر  قواعد  احرتام  �سرورة  على 

الجتماعي«  التباعد  وكذا  ال�سحي 

بـ »526 عملية  القيام  اإىل  بالإ�سافة 

 206( ولية   23 عرب  عامة  تعقيم 

بلدية(، م�ست عدة من�ساآت وهياكل 

عمومية وخا�سة املجمعات ال�سكنية 

لهتني  خ�س�ست  حيث  وال�سوارع« 

العمليتني 1656 عون حماية مدنية 

مبختلف الرتب، 169 �سيارة اإ�سعاف 

�سع  و  اإىل  بالإ�سافة  �ساحنة   271 و 

اأماكن   05 لتغطية  اأمنية  اأجهزة 

لالإقامة موجهة للحجر ال�سحي عرب 

خن�سلة  ولية  اجلزائر،  وليات   03
وولية مترنا�ست.

خالل  امل�سالح  نف�س  قامت  كما 

اأجل  120 تدخل من  بـ  نف�س الفرتة 

التي  املرور  حوادث  ب�سحايا  التكفل 

واإ�سابة  ا�سخا�س   06 وفاة  »خلفت 

اإىل  م�سرية  بجروح«  اأخرين   157
اأثقل ح�سيلة �سجلت بولية اجلزائر 

بوفاة 02 �سخ�سني واإ�سابة 02 اأخرين 

على اإثر 04 حوادث مرور.

م�سالح  تدخلت  اآخر،  �سياق  ويف 

اإثر  على  بوهران  املدنية  احلماية 

حوايل  انهيار  خلف  للرتبة  انزلق 

اجلري  بئر  ببلدية  فو�سوي  �سكن   20
دون ت�سجيل خ�سائر، بالإ�سافة اىل 

اإخماد 02 حريقني �سناعيني بوهران 

اإ�سابة  يف  ت�سببت  وبومردا�س، 

�سخ�س بجروح بولية وهران.

م. ن
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