
�k�‹ ���flÎ@ �k�Á �à�fl@Ú‡‹ÿ€a
يـــــــــا أهـــــــــل الـــــــــكالم، ويا 
رجال  ويا  األقالم،  حملة 
كلماتكم،  انتقوا  اإلعالم، 
عباراتكـــــــــم،  واختـــــــــاروا 
واســـــــــتعملوا من المفردات 
المعاني  ومـــــــــن  أجملها، 
أجزلها، فإن من َحُســـــــــَن 

منطقه، َحَال معشره. 
والكلمة تكشف عن مكنون 
صاحبها من رجاحة العقل 
وصفـــــــــاء القلب، وتعكس 
ثقافته،  وتجلـــــــــي  تربيته، 
نياته،  علـــــــــى  دليل  وهي 

وترجمان لمشاعره .
ِلَســـــــــاُن الَفَتـــــــــى ِنْصـــــــــٌف 

َوِنْصٌف ُفـؤَاُدُه 
اللَّْحِم  َيْبـَق َإال ُصورَُة  َفَلْم 

وَالـدَِّم
ُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسًنا، واجعلوا 
قولكـــــــــم نافعـــــــــا، وحواركم 
جامعا، وساهموا في بث 
الفرح، وزرع األمل، وقربوا 
بيـــــــــن القلـــــــــوب المتنافرة، 

واألفكار المتناحرة. 
قـــــــــال أبو حاتم البســـــــــتي 
اللســـــــــان  (ت354هــــــــــ): 
فيه عشـــــــــر خصال يجب 
علـــــــــى العاقل أن يعرفها، 
في  ويضـــــــــع كل خصلة 
موضعها: هو أداٌة يظهر 
ُيخبر  البيان، وشاهٌد  بها 
عن الضمير، وناطٌق يرد 
به الجواب، وحاكٌم يفصل 
به الخطاب، وشافٌع تدرك 
الحاجـــــــــات، وواصف  به 
تعـــــــــرف بـــــــــه األشـــــــــياء، 
وحاصٌد ُيذهب الضغينة، 
ونـــــــــازع يجـــــــــذب المودة، 
ومســـــــــل ُيذكـــــــــي القلوب، 
ومعز ُترُد بـــــــــه األحزان. 
روضـــــــــة العقـــــــــالء ونزهة 

الفضالء (ص43). 
والكلمـــــــــة ميثاق شـــــــــرف، 
وتعبيـــــــــر عـــــــــن مذهبـــــــــك 
في الحيـــــــــاة، إذ ال معنى 
للوجود وال للعلم وال للثقافة 
إذا كنت ال تتمسك بالرأي 
الذي تراه صوابا وال تكافح 
في سبيل إيضاحه وبيانه 

للناس. 
قف دوَن رأيَك في الحياة 

مجاهدًا 
إّن الحياَة عقيدٌة وجهاُد.
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3bï@ÖÏª@âÏéÓœÎ5€a@
الطب،  بكلية  التشريح  مادة  في  أستاذ 
الفك  جراحة  في  مختص  طبيب 
والوجه، عمل بالمستشفيات الجامعية، 
ودّرس الكثير من الطلبة في فرع الطب 

وجراحة األسنان.

Êb◊äi@Ü»ç@âÏéÓœÎ5€a
الجهاز  أمراض  مصلحة  رئيس 
باشا،  مصطفى  بمستشفى  الهضمي 
توفي يوم 03 ديسمبر 2020م، بعد 

إصابته بفيروس كورونا.

kËí€@“Î˙â@âÏn◊Ü€a
بمستشفى   ،19 كوفيد  بقسم  طبيب 
زرالدة، وقد عمل الراحل متطوعا، فكان 
في الصف األول مع الجيش األبيض 

لمدة تسعة أشهر قبل وفاته.

@7flã@¥çbÌ@@âÏn◊Ü€a
الجامعي  االستشفائي  بالمركز  طبيب 
في  مختص  بالعاصمة،  الواد  باب 
اشتغل  وقد  الهضمي،  الجهاز  أمراض 
أستاذا محاضرا في مستشفى باب الواد 

بالعاصمة.

ÜËfl@Üªc@âÏéÓœÎ5€a
هو طبيب جراح ورئيس قسم الجراحة 
والية  في  فانون»،  «فرانز  بمستشفى 
 30 االثنين  يوم  توفي  وقد  البليدة، 
مارس 2020م، وحسب شهادة زمالئه 

الوباء،  تفشي  مع  المستشفى  إلى  العودة  قرر  أنه 
وذلك بعد خروجه إلى التقاعد منذ أشهر.

@ÚéÌä◊Ïi@ÊaÎäfl@âÏéÓœÎ5€a
الطبية  االستعجاالت  مصلحة  رئيس   
الجراحية بالمركز االستشفائي الجامعي 
أوت   17 يوم  توفي  وهران،  بوالية 

2020م.

ÖaäΩÎc@xbvy@âÏéÓœÎ5€a
الصدرية  األمراض  مصلحة  رئيس 
لوالية  الجامعي  االستشفائي  بالمركز 
كوفيد  متابعة  لجنة  ورئيس  تلمسان، 
ديسمبر   07 االثنين  يوم  توفي   ،19

2020م.

ZÚéÌÖÏi@ıbœÎ@ÒâÏn◊Ü€a
وهي  الطبيبة  بوديسة  الطبيبة  توفيت 
الجمعة  يوم  الثامن،  حامل في شهرها 
عين  بمستشفى  2020م  ماي   15
الكبيرة بوالية سطيف في سن لم يتجاوز 
28 سنة، وذلك بعد إصابتها بفيروس 

كورونا أثناء قيامها بواجبها المهني.

7‡«c@Êbªä€a@Üj«@âÏéÓœÎ5€a
 رئيـس مصلحة أمـراض النِّـساء والتَّوليد 
أوت  شهر  في  توفي  زرالدة  بمستشفى 
2020م بعد اصابته بفيروس كورونا.

Üªc@bibi@âÏéÓœÎ5€a
الطب  بكلية  التشريح  قسم  رئيس   
بوالية وهران، توفي الفقيد شهر نوفمبر 

2020م.

@|iaâ@·Ó∑@âÏn◊Ü€a
االستعجاالت  مصلحة  ورئيس  جراح 
في  مفتاح  بمستشفى  الطبية  الجراحية 

والية البليدة.

îÏÿÓë@Ô‹«@7íj€a@ûä‡Ωa
للصحة  العمومية  بالمؤسسة  عامل   

الجوارية بوالية المسيلة.

Ô€˝Óu@äÌäéi@âÏn◊Ü€a
 يبلغ من العمر 51 سنة، مختص في 
الطب الداخلي ويزاول مهامه بمستشفى 
ديسمبر  شهر  رحل  غليزان  والية 

2020م.

äœb»€a@Êb‡Ó‹ç@âÏn◊Ü€a
بوضياف  محمد  بمستشفى  طبيب   
نوفمبر  شهر  توفي  البواقي  أم  بوالية 
وهو  كورونا،  بفيروس  بإصابته  متأثرا 
وقد  للطب،  نورينا  عيادة  صاحب 
الضمان  مدير  منصب  سابقا  شغل 

اإلجتماعي بوالية أم البواقي.

·Ó‹ç@îä�€@âÏn◊Ü€a@
بجاية  والية  بمستشفى خراطة   طبيب 

توفي رحمه اهللا شهر أفريل الماضي.

Ô€aÖÏi@Üªc@âÏn◊Ü€a
البخاري بوالية  من خيرة أطباء قصر 
الماضي  نوفمبر  شهر  توفي  المدية 
بعدما أصيب بعدوى فيروس كورونا.

Ü‡™@ÔçÏj‹fl@âÏn◊Ü€a
القلب  أمراض  في  مختص  طبيب   
بمستشفى تيزي وزو توفي شهر نوفمبر 

2020م.

—Ó�‹€a@Üj«@›Óöœ@âÏéÓœÎ5€a
فرانز   بمستشفى  سابق  جراح  طبيب 

متأثرا  توفي  البليدة  بوالية  فانون 
بإصابته بوباء كورونا وحسب زمالئه 
وهب حياته للصحة العمومية وخدمة 
التطوعي  العمل  في  يشارك  غالبا  فكان  للمريض 
في الصحراء وفي مختلف المناطق الداخلية، توفي 

رحمه اهللا شهر ديسمبر 2020م. 

@âÜi@Üªc@âÏn◊Ü€a
طبيب بمستشفى والية المدية توفي بعد 

إصابته بفيروس كورونا.

ÊÎÜ»ç@Âi@Êbªä€a@Üj«@âÏn◊Ü€a
طبيب بمستشفى إبراهيم تيريشين بوالية  

البليدة، توفي شهر ديسمبر 2020م، 
بعد صراع طويل مع فيروس كورونا.

Äaäfl@7íi@âÏn◊Ü€a
توفي  األغواط  والية  بمستشفى  طبيب 

بعد تأثره بفيروس كورونا.

Ú»ÌäëÏi@Ü‡™@âÏn◊Ü€a
أعمدة  من  واحد  ويعد  عام  طبيب   
الطب في والية غليزان أين كان يعمل 
منذ أكثر من 25 سنة، رحل في شهر 

ديسمبر 2020م.

ìÓ”Ö@Âi@¥çbÌ@âÏn◊Ü€a
بمستشفى  الصدرية  األمراض  طبيب 
والية البليدة توفي شهر جويلية 2020م 

بعد إصابته بالفيروس.

⁄Ï‹fl@äçbÌ@âÏn◊Ü€a
والتوليد  النساء  طب  في  أخصائي 
شهر  توفي  بختة،  حمدان  بمستشفى 

ديسمبر 2020م.

“bÓôÏi@ÜÓ»é€a@âÏn◊Ü€a
بوعريريج  برج  والية  من  طبيب 
جويلية  شهر  في  توفي  اليشير  ببلدية 

2020م.

ÚjÓ”âÏi@Ü‡™@âÏn◊Ü€a
والية  حواء  ببني  بوراس  أحمد  بمستشفى  طبيب 
الشلف، يرحل شهر نوفمبر 2020م بسبب فيروس 

كورونا.

Öbj«@ÜÓª@âÏn◊Ü€a
 طبيب األطفال، واحد من خيرة األطباء 

بوالية البليدة ومن أعمدتهم.

¥mb‡‹Óm@âÏ‰€a@Üj«@âÏn◊Ü€a
 توفي بعد إصابته بفيروس كورونا عمل 
في المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 
سيدي محمد في بلدية بلوزداد بالجزائر 

العاصمة.

Ô‹Ìbj”@÷Îâbœ@âÏn◊Ü€a
يعيش   أوالد  بلدية  من  عام  طبيب 

بوالية البليدة.

‚˝«Ïi@Ô«b‰”@âÏn◊Ü€a
والية  الشبلي  بمنطقة  عام  طبيب   

البليدة.

âbÅÏi@Òåª@âÏn◊Ü€a
والتنفسية،  الصدرية  األمراض  طبيب 
عليه  تغلب  بعدما  أفريل  شهر  توفي 

الفيروس.

fiÏ‹u@aâÏi
بالمركز االستشفائي  العام  المراقب  هو 
خليل عمران بوالية بجاية، توفي شهر 
كورونا  بفيروس  إصابته  بعد  جويلية 

خالل تأديته لمهامه.
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N·Ë‘y@·ËÓœÏm@pâbj»€a@¸Î@·Ë–ñ‰m@pb‡‹ÿ€a@˝œ@NÚñ‹ÇΩaÎ

Ô���Ábü@Ú��‡übœ@Z@ÖaÜ��«g

b„ÎâÏ���◊@lä���y@Ô��œ@·Áb���„Ü‘œ@�ÖÏ����‰u

ÂÌäí»€aÎ@ÜyaÏ€a@Êä‘€a@ÎÜÁb©Î@?ËΩa@kuaÏ€a@ıaÜËë@NNâaäy˛a@ıbjü˛a


