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الفتتاحية

الصسراحة راحة
بقلم :فنيدسص بن بلة
حسسم وزير الصسحة عبد الرحمان بن بوزيد‘ ،
ا÷دل حول مصسداقية اŸعلومة اŸروجة حول
وب- -اء ك- -ورون -ا› ،ددا ال -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى الصس -راح -ة
والشسفافية ‘ التعاطي مع اŸلف الصسحي الذي
أاحدث طوارئ وولد هبة تضسامنية ب Úا÷زائريÚ
‘ مشسهد صسار ﬁل إاشسادة وافتخار.
لول
قال بن بوزيد ،من وهران ،حيث رافق الوزير ا أ
عبد العزيز جراد ‘ زيارة ميدانية ،إان الوضسعية
ال-وب-ائ-ي-ة ت-ت-م ‘ شس-ف-اف-ي-ة م-ط-ل-ق-ة ،غايتها إاطÓع
اŸواطن Ãا يجري من حوله من تعقيدات وأازمات
تسسمح له بفهم اÿطر ومواجهته بعزÁة ووعي
لب-ق-اء أاسس-ر السس-ت-خ-ف-اف والسس-ت-ه-ت-ار الذي
دون ا إ
لرضس-ي-ة ل-ك-ارث-ة
ي -ؤودي إا ¤ن-ت-ائ-ج وخ-ي-م-ة وÁه-د ا أ
وبائية ﬁتملة.
نتذكر منذ بداية اŸواجهة مع الفÒوسس القاتل،
لشسهاد ،بوجوب
كيف كان الوزير يردد على رؤووسس ا أ
السستماع إا ¤أاهل الختصساصس وأاخذ توجيهاتهم
مأاخذ ا÷د ،باعتبارهم العارف Úبخبايا الفÒوسس
وطرق انتشساره وتكاثره ‘ بيئة توفر له فرصس
العيشس ...نتذكر أاقواله ومقاربته السستباقية ‘
ﬁاصسرة الوباء وفرضس السسيطرة عليه ،من خÓل
مداخÓته ع ÈاŸنابر وأاثناء الزيارات اŸيدانية،
متابعا عن قرب الوضسعية الصسحية ،متخذا قرارات
ج -ري -ئ -ة ك -ل -م -ا ط-رأا مشس-ك-ل أاو ب-رزت ع-ق-دة ،دون
لت -ك -ال ع -ل -ى ت-ق-اري-ر ي-وم-ي-ة ت-أات-ي-ه م-ن ﬂت-ل-ف
اإ
اŸصسالح اŸعنية.
ن -ت -ذك -ر ه -ذا ون -درك دللت ت -أاك -ي -دات -ه ع -ل-ى أان
اŸواطن هو الرهان الوحيد لكسسب اŸعركة ضسد
لمور تعقيدا.
«كوفيد »19-ودون ذلك تزيد ا أ
لهذا كان الÎكيز دوما على اŸواطن ،باعتباره
لسساسسية ‘ اŸواجهة اŸفتوحة ،توجه
ا◊لقة ا أ
إال -ي -ه ح -م Ó-ت ال -ت -ع -ب -ئ -ة ب -وج -وب ات-ب-اع ال-ت-دابÒ
لل -ت -زام ب -ا◊ج -ر الصس -ح -ي وال -ع-زل
لحÎازي -ة وا إ
اإ
اŸنز‹ وŒاوز أاية مغامرة والسسقوط ‘ حمÓت
تهويل وإاشساعة مغرضسة مروجة من أاناسس باعوا
ضس -م -ائ -ره -م وأاخ Ó-ق -ه -م ،م-ت-خ-ذي-ن م-ن شس-ب-ك-ات
التواصسل الجتماعي فضساءً لنشسر أاخبار مفÈكة
«فايك نيوز».
هؤولء الذين تفّننوا ‘ الÎويج Ÿغالطات ب Óوازع
أاخÓقي ،أاخطأاوا الهدف وأاسساءوا التقدير وفشسلوا
لعÓم الوطني على اÿط
‘ مهمتهم ،بعد دخول ا إ
وقيامه بدوره الريادي ‘ عملية –سسيسس غايتها
للتزام بشسروط الوقاية
إاقناع اŸواطن بجدوى ا إ
لبيضس» للتقليل من
التي يشسدد عليها «ا÷يشس ا أ
حدة التوافد على اŸسستشسفيات ما قد يصسعب من
م -ه -ام ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى ال-رع-اي-ة الصس-ح-ي-ة ،ي-ت-ج-ن-د
ا÷ميع لكسسب رهانها مهما كان الثمن.
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رصسد ومتابعة كوفيد:١٩-

اليوم العاŸي للتمريضس

›هودات متواصصلة ◊صصر الوباء ببومرداسس

 176إاصصابة “ 157 ،اثلوا للشصفاء و 8فيات
لشسخاصس الذين “اثلوا للشسفاء ١5٧
سسجلت  ١٧٦حالة إاصسابة مؤوكدة بفÒوسس كورونا ‘ ا÷زائر و ٨وفيات ،فيما بلغ عدد ا أ
خÓل  ٢٤سساعة اŸاضسية ،بحسسب ما كشسف عنه ،أامسس ،الناطق باسسم ÷نة رصسد ومتابعة فÒوسس كورونا الدكتور جمال فورار،
Óصسابات
لعÓمي اليومي اıصسصس لتطور الوضسعية الوبائية لفÒوسس كوفيد ،١٩-أان العدد الجما‹ ل إ
موضسحا خÓل اللقاء ا إ
اŸؤوكدة ارتفع إا ٦٠٦٧ ¤حالة ،فيما بلغ إاجما‹ الوفيات وعدد ا◊الت التي “اثلت للشسفاء .٢٩٩٨
ذكر أان الوفيات ا÷ديدة سصجلت بكل من
باتنة (حالتان) وحالة واحدة بكل من البليدة ،أام
ال-ب-واق-ي ،اŸسص-ي-ل-ة ،ا÷ل-ف-ة ،م-عسص-ك-ر وال-ب-يضص،
مشصÒا إا ¤أان إاجما‹ ا◊ا’ت اŸؤوكدة موزع
ع 48 Èو’ية.
وب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ف-ئ-ات ال-ع-مرية ،فإان اأ’شصخاصص
البالغ Úما ب 25 Úو 60سصنة Áثلون نسصبة 56
ب -اŸائ -ة م -ن ›م-وع ح-ا’ت ا’صص-اب-ة ب-فÒوسص
كورونا ،فيما Áثل اأ’شصخاصص البالغ Úمن العمر
 65سصنة فما فوق نسصبة  66،4باŸئة من ›موع
حا’ت الوفيات.
وأاشصار إا ¤أان  23و’ية  ⁄تسصجل بها أاي حالة
جديدة ،أامسص ،فيما سصجلت  19و’ية أاخرى ما
ب Úحالة واحدة و 5حا’ت ‘ ،ح Úأان  6و’يات
سصجلت بها أاك Ìمن  5حا’ت .وتعد وهران،
سصطيف وقسصنطينة من ب Úالو’يات التي سصجلت
بها أاك Èعدد للحا’ت خÓل  24سصاعة اأ’خÒة.
وفيما يتعلق با◊ا’ت –ت العÓج ،فقد بلغ

بعد شسهر من اقتنائه

“دي - -د ا◊ج - -ر الصص - -ح - -ي «ضص - -روري ‘ ه- -ذه
اŸرحلة من الوضصع الوبائي» ،مؤوكدا أان دعم
اŸواطن÷ Úهود الدولة ‘ التصصدي لهذا الوباء
«واجب وطني وأاخÓقي لضصمان حماية صصحة
وأامن البÓد».

باŸؤوسصسصات ا’سصتشصفائية بتيبازة ،مشصÒة أانه
ب -اإ’م -ك-ان ب-ل-وغ م-ا ي-ع-ادل – 100ل-ي-ل يوميا
Áكن إاجراؤوها ‘ ظروف مريحة.
وج ّ-ن -دت م-دي-ري-ة الصص-ح-ة والسص-ك-ان ل-ه-ذا
الغرضص فريقا يتشصكل من  6أاطباء من ﬂتلف
ال -ت -خصصصص -ات ل-تسص-ي Òا÷ه-از وي-راف-ق ه-ؤو’ء
فريق آاخر من اıتصص Úقدموا من معهد
ب -اسص-ت-ور ب-ال-ع-اصص-م-ة ل-فÎة ﬁدودة ،ع-ل-ى أان
ي -ت-ك-ف-ل ال-ف-ري-ق ال-ط-ب-ي اÙل-ي Ãق-تضص-ي-ات
تسصي Òا÷هاز ’حقا.
كما أاشصارت برانكية ،إا ¤أاّن ا÷هاز يعتمد
ع -ل -ى آاخ -ر ت -ق -ن -ي -ات ال -ب -ي-ول-وج-ي-ا ا÷زي-ئ-ي-ة

عجز ‘ تخصصصصات القابÓت ومشصغلي أاجهزة التصصوير بسصيدي بلعباسس

وسصيمكن مصصابي الو’ية بفÒوسص كورونا من
الكشصف السصريع ﬁليا ،بد’ من نقل العينات
إا ¤غاية معهد باسصتور بالعاصصمة ،اأ’مر الذي
سصيمكن من تسصريع وتÒة الكشصف Ãا ّÁهد
◊صص -ر ال-وب-اء وال-قضص-اء ع-ل-ي-ه بصص-ف-ة شص-ام-ل-ة
وسصريعة.
مع اإ’شصارة ،إا ¤أانّ مصصالح الصصحة بتيبازة
كانت قد أاحصصت إا ¤غابة أاول امسص  270حالة
إاصصابة مؤوكدة بفÒوسص كورونا ،من بينها 130
ح- -ال- -ة ّ” شص- -ف- -اؤوه- -ا ‡ن خضص -ع -وا ل -ل -ع Ó-ج
بالÈوتوكول القائم على دواء كلوروك.Ú

تيبازة :علي ملزي

لتسسريع التحاليل اÈıية

شس- - - -رعت ،أامسس ،مصس- - - -ل- - - -ح - - -ة إاج - - -راء
ال- -كشس- -وف -ات ال -ط -ب -ي -ة ل -فÒوسس ك -ورون -ا
Ãلحقة معهد باسستور باŸسسيلة ‘ ،إاجراء
ال- -ت- -ح- -ال- -ي- -ل اÿاصس- -ة ب -فÒوسس ك -ورون -ا
كوفيد– ،١٩-ت إاشسراف فريق طبي من
م-ع-ه-د ب-اسس-ت-ورÃ ،شساركة إاطارات اŸلحقة
وÈﬂي Úوأاسس -ات -ذة ج -ام -ع -ي Úم -ن أاج-ل
تسسريع عملية التحاليل اÈıية.
بحسصب بعضص اŸصصادر ،فإان الفريق الطبي
Ÿع-ه-د ب-اسص-ت-ور سص-يشص-رف ع-ل-ى ت-ك-وي-ن إاطارات
م -ل -ح -ق -ة ب -اسص-ت-ور وإاج-راء ال-ت-ح-ال-ي-ل اÈıي-ة
اŸقدرة ما ب 40 Úإا 50 ¤اختبارا يوميا.
أاك- -د وا‹ ال- -و’ي- -ة ،الشص- -ي -خ ال -ع -رج -ا خ Ó-ل
اج -ت -م -اع -ه ‘ وقت سص -اب -ق م -ع م -دي -ر الصص -ح-ة

جهاز « »PSMمركز السصÓمة اŸيكروبيولوجية
نوع «أا ‘ ،»2ما تكفل أاحد رجال اأ’عمال بشصراء
جهاز الطرد اŸركزي للدوران اŸصصغر ،وتكفلت
ج- -ام -ع -ة اŸسص -ي -ل -ة ه -ي اأ’خ -رى بشص -راء ب -عضص
ال -ل -وزارم اأ’خ -رى ،ف -م -ا ت -ك-ف-لت وزارة الصص-ح-ة
بجهاز بـ «.»pcr
م -ن ج -ان -ب -ه -م ،سص -ك -ان ال-و’ي-ة اع-تÈوا ف-ت-ح
م -ل -ح -ق -ة ب -اسص -ت-ور إ’ج-راء ال-ت-ح-ال-ي-ل اÈıي-ة
لفÒوسص كورونا مكسصبا للو’ية ككل التي باتت
تسص -ج -ل ع -دي -د ا◊ا’ت بشص-ك-ل ي-وم-ي ،وه-و م-ا
سص -ي -وف-ر ،ب-حسص-ب-ه-م ،ال-وقت ل-ت-ن-اول الÈوت-وك-ول
العÓجي.

اŸسصيلة :عامر ناجح

النعامة :مغادرة شصخصص ÚاŸسصتشصفى بعد “اثلهما للشصفاء
سص -ج-لت اŸؤوسصسص-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ا’سص-تشص-ف-ائ-ي-ة
«ﬁم -د ب -وضص -ي -اف» ب-ع Úالصص-ف-راء (ال-ن-ع-ام-ة)،
م -غ -ادرة شص -خصص ÚاŸسص -تشص -ف -ى ب-ع-د “اث-ل-ه-م-ا
للشصفاء التام من فÒوسص كورونا اŸسصتجد خÓل
 24سصاعة اأ’خÒة ،بحسصب ما علم ،أامسص ،لدى
ذات اŸؤوسصسصة الصصحية.

وأاوضص- -ح اŸصص- -در ،أان ح- -ال- -ت- -ي الشص- -ف- -اء ”
تسص -ج -ي-ل-ه-م-ا مسص-اء اإ’ث-ن ،Úح-يث ج-اءت ن-ت-ائ-ج
–ال-ي-ل-ه-م-ا ال-واردة م-ن م-ع-ه-د ب-اسص-ت-ور ب-وهران
سصلبية بعد خضصوعهما للعÓج بÈوتوكول العÓج
«هيدروكسصي كلوروك.« Ú
وقد غادر الشصخصصان اŸسصتشصفى بعد فÎة

عÓج ومتابعة طبية دامت  16يوما على مسصتوى
Óم-راضص اŸع-دي-ة،
مصص -ل -ح -ة ال -ع-زل الصص-ح-ي ل -أ
لÒتفع بذلك عدد الذين “اثلوا للشصفاء على
مسصتوى و’ية النعامة إا ¤غاية أامسص اإ’ثن ،Úإا¤
 3أاشص -خ -اصص ج -م -ي-ع-ه-م ” ال-ت-ك-ف-ل ب-عÓ-ج-ه-م
باŸصصلحة اŸذكورة ،وفق نفسص اŸصصدر.

نظم أامن و’ية ا÷لفة Ãعية مصصالح الدرك
ال -وط -ن -ي م -داه -م -ات مشصÎك -ة ،ل -ي -ل -ة اإ’ث -ن Úإا¤
الثÓثاء ‘ ،سصبيل تعزيز إاجراءات ا◊جر ا÷زئي،
بحسصب ما لوحظ.
تندرج هذه اŸداهمات وفقا للمكلف باإ’عÓم

لدى مصصالح أامن الو’يةﬁ ،افظ الشصرطة فيطسص
سصاعد ‘ ،إاطار تنفيذ تعليمات اŸديرية العامة
القاضصية بخروج العناصصر ‘ دوريات للوقوف على
مدى تطبيق ا◊جر ا÷زئي الذي “تد فÎته بهذه
الو’ية من  7مسصاء حتى  7صصباحا.

ومسصت اŸداهمات اŸشصÎكة عددا من اأ’حياء
السصكنية ،على غرار وسصط اŸدينة وحي «الضصاية»
و»بن عزيز» و»برنادة» أاين ” تتبع اıالف Úلهذا
اإ’ج -راء ال -ه -ادف Ÿك -اف -ح -ة ان-تشص-ار وب-اء ك-ورون-ا
اŸسصتجد.

ا÷لفة :مداهمات مشصÎكة ب Úالشصرطة والدرك لتعزيز إاجراءات ا◊جر ا÷زئي

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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(021) 60.70.40

ج -دد اŸك -تب ال -و’ئ -ي ل -ن -ق-اب-ة شص-ب-ه ال-ط-ب-يÚ
بسص-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسصÃ ،ن-اسص-ب-ة إاح-ي-اء ال-ي-وم ال-ع-اŸي
للتمريضص اŸصصادف لـ 12ماي من كل سصنة ،مطالب
هذه الفئة الهامة من القطاع الصصحي و‘ صصدارتها
اع-ت-م-اد ن-ظ-ام «ال.ام.دي» ‘ ال-ت-ك-وي-ن وت-خ-فيضص
معدل القبول باŸعاهد العليا للشصبه الطبي لضصمان
ت- -ك- -اف- -ؤو ال- -ف- -رصص ودÁوم- -ة ال- -ت -ك -وي -ن ‘ شص -ت -ى
التخصصصصات التي سصجل بها عجز ‘ اŸناصصب.
صصرح جرف بناجي ،اأ’م Úالعام Ÿكتب سصيدي
ب -ل -ع -ب -اسص وعضص -و اŸك -تب ال -وط -ن -ي ل-ن-ق-اب-ة شص-ب-ه
الطبي ،Úأان النقابة سصجلت عجزا ‘ تخصصصصات
ال -ق -اب Ó-ت ومشص -غ -ل أاج -ه -زة ال -تصص -وي-ر ك-ال-رادي-و،
السصكان Òوإايارام على مسصتوى اŸؤوسصسصات الصصحية
ل-و’ي-ة سص-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص ،وه-و ال-ع-ج-ز ال-ن-اج-م ع-ن

تناقصص عدد شصبه الطبي Úعلى مسصتوى التكوين،
أاين يتم فرضص معدل عالٍ يصصل حتى  16من ،20
Óلتحاق باŸعاهد وهو ما تسصبب ‘ انخفاضص
ل إ
عدد اŸقبل Úعلى هذه التخصصصصات من الطلبة
وخلق عجزا ‘ اŸناصصب.
اأ’مر الذي دفع النقابة للمطالبة باسصتدراك
ال- -وضص- -ع م- -ن خÓ- -ل ت- -خ -ف -يضص اŸع -د’ت وف -ت -ح
اŸناصصب التكوينية لضصمان تغطية شصاملة ÷ميع
اŸؤوسصسصات الصصحية ،كما جددت مطلبها القاضصي
ب-ف-ت-ح اŸسص-ار اŸه-ن-ي وف-ت-ح ›ال ال-ت-ك-وي-ن ع-ل-ى
اŸسص -ت -وى ال -ع -ا‹ وت -ط -ب-ي-ق ن-ظ-ام «ال.ام.دي» ‘
التكوين.

سصيدي بلعباسس:غ .شصعدو

«بومار كومبا »Êتسستأانف نشساطها جزئيا

خدمة ما بعد البيع لـ «سص »ËÎمفتوحة ‘  7وليات

ملحقة باسصتور باŸسصيلة حيز اÿدمة
ب-ال-ن-ي-اب-ة وم-دي-ر م-ل-ح-ق-ة معهد باسصتور و‡ثلي
جامعة اŸسصيلة وعميد كلية العلوم الÈوفيسصور
ال -ط -يب ب -ن سص -اسص -ي ورئ -يسص قسص-م ال-ب-ي-ول-وج-ي-ا
ال -دك -ت -ور ع -ب -د ا◊ك -ي-م خ-ن-يشص وم-دي-ر اإ’دارة
اÙلية ،على ضصرورة اإ’سصراع بفتح اŸصصلحة
وا’نطÓق ‘ عملية التحاليل اÈıية.
م -ن ج -ان -ب -ه أاشص -ار رئ -يسص اÛلسص الشص -ع-ب-ي
ال- -و’ئ- -ي ال- -دك- -ت- -ور ن- -ورال -دي -ن م -ق -در ،إا ¤أان
السص- -ل- -ط- -ات ال- -و’ئ- -ي- -ة ح- -ريصص -ة أ’ج -ل إاج -راء
ال -كشص -وف -ات ال-ط-ب-ي-ة ل-فÒوسص ك-ورون-ا ‘ أاسص-رع
وقت ‡ك- -ن ب- -ع- -د اسص- -ت- -ج- -اب- -ة وزارة الصص- -ح- -ة
ŸراسصÓت السصلطات الو’ئية وعلى رأاسصها وا‹
الو’ية.
ا÷دير بالذكر ،أان الو’ية تكفلت بشصراء

ت -ع -يشص اأ’سص -رة ال -ط-ب-ي-ة ب-و’ي-ة ب-وم-رداسص م-ن
أاط-ق-م ط-ب-ي-ة و‡رضص Úوك-ل مسص-ت-خ-دم-ي ال-ق-طاع
نفسص الهواجسص واŸعاناة اŸمزوجة باÿوف من
خطر اإ’صصابة بفÒوسص كورونا ونقل العدوى إا¤
أاشصخاصص آاخرين مقرب Úداخل العائلة الصصغÒة
بسصبب طبيعة الوباء وتعقيداته ،حيث ’يزال أافراد
ه -ذه اأ’سص -رة ›ن -دي -ن ‘ اŸي -دان ب-السص-ه-ر ع-ل-ى
متابعة اأ’شصخاصص اŸصصاب Úوا◊ا’ت اŸشصتبهة
على مسصتوى مراكز العزل اıصصصصة لهذا الغرضص
‘ ك -ل م -ن مسص-تشص-ف-ى ال-ث-ن-ي-ة ،ب-رج م-ن-اي-ل ودلسص،
خاصصة ‘ ظل ا’رتفاع اŸلحوظ لعدد اإ’صصابات

‘ اأ’يام اأ’خÒة بو’ية بومرداسص.
وأام - -ام ه - -ذه ال- -ظ- -روف الصص- -ح- -ي- -ة الصص- -ع- -ب- -ة
وا’سصتثنائية التي تعيشصها أاسصرة قطاع الصصحة وإان
ب-دأات ت-خ-ف ح-دت-ه-ا م-ق-ارن-ة م-ع اأ’سص-اب-ي-ع اأ’و¤
لبداية انتشصار الوباء التي أاحدثت هلعا كبÒا نتيجة
ق-ل-ة اإ’م-ك-ان-ات وم-واد ال-ت-ط-ه Òووسص-ائ-ل ال-وقاية،
ح -اولت السص -ل -ط -ات ال -و’ئ -ي -ة وم -دي -ري -ة الصص -ح -ة
وﬂت -ل -ف ال -ف -اع-ل Úوم-ن-ظ-م-ات اÛت-م-ع اŸدÊ
الوقوف إا ¤جانب مسصتخدمي القطاع وتشصجيعهم
ع-ل-ى اÛه-ودات ال-ت-ي ي-ق-وم-ون ب-ه-ا إ’ن-ق-اذ ح-ي-اة
اŸرضصى والتقليل من خطر الفÒوسص.
‘ هذا اإ’طار ،لقي قطاع الصصحة ومسصتخدموه
الكث Òمن إاشصارات التضصامن واŸسصاندة اŸعنوية
واŸادي - -ة م - -ن - -ذ ب- -داي- -ة ا÷ائ- -ح- -ة ،إاضص- -اف- -ة إا¤
مسصاعدات ﬂتلفة شصملت كمامات وأالبسصة وقائية
تكفلت بها مراكز التكوين اŸهني وجمعيات نسصوية
من ا◊رفيات ومتعامل Úاقتصصادي ،Úمواد مطهرة
Ùلول هيدروكحو‹ تكفلت بها ﬂابر البحث
÷ام-ع-ة ب-وم-رداسص ،م-ب-ادرات شص-ب-ان-ي-ة Ÿه-ندسصÚ
Óجهزة الطبية اŸعطلة
قاموا بعمليات صصيانة ل أ
وأاجهزة التنفسص باÿصصوصص ووضصع أانفاق تعقيم،
وك -ان آاخ -ره -ا وضص -ع ح -ي-ز اÿدم-ة ıت Èخ-اصص
بتحاليل فÒوسص كورونا Ãسصتشصفى الثنية كهبة من
أاحد اÙسصن Úوجهاز تنفسص اصصطناعي لفائدة
مسصتشصفى برج منايل للتخفيف من هذه الوطأاة.

نقابة شسبه الطبي Úتطالب بتخفيضس معدل القبول

جهاز الكشصف عن كوفيد 19-يدخل اÿدمة بتيبازة
دخ - -ل ،أامسس ،ج - -ه - -از ال - -كشس - -ف ع- -ن
كوفيد ١٩ -على مسستوى ا Èıالولئي
ل -ل -ن -ظ -اف -ة ،ب -ح -يث ّ” اف-ت-ت-اح ب-رن-ام-ج
العمل ،يوم أامسس ،بـ ٢٠عينة للتحليل،
‘ ح Úيرتقب بأان يتم إاجراء ما ب٧٠ Ú
و– ٨٠لي Óيوميا بداية من اليوم.
أاّك -دت م -دي-رة الصص-ح-ة والسص-ك-ان ب-ال-ن-ي-اب-ة
مهدية برانكية ،أان ا÷هاز سصيخفف الضصغط
من جهة على معهد باسصتور بالعاصصمة الذي
كان يسصتقبل ›مل عينات اŸشصتبه بإاصصابتهم
بالفÒوسص على مسصتوى الو’ية .كما سصÒفع
الضص- -غ- -ط ع- -ن أاج- -ه -زة السص -ك -ان ÒاŸوج -ودة

ح -لت م -ن-اسس-ب-ة ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-ت-م-ريضس
لسس-رة
اŸصس -ادف لـ ١٢م -اي م -ن ك -ل سس -ن -ة وا أ
ال -ط -ب-ي-ة ت-ع-يشس ظ-روف-ا اسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة بسس-بب
جائحة كورونا ،التي وضسعت قطاع الصسحة
ب- -بÓ- -دن- -ا أام- -ام –ّد ك- -بŸ Òواج- -ه -ة ال -وب -اء
وحصس -ره ‘ ن -ط -اق -ه الضس-ي-ق ح-م-اي-ة لصس-ح-ة
وسس Ó- -م - -ة اŸواط- -ن ،رغ- -م اıاط- -ر اŸه- -ددة
◊ياة أاصسحاب اŸآازر البيضساء الذين وجدوا
لمامية يواجهون وباء
أانفسسهم ‘ الصسفوف ا أ
خ-طÒا ،سس-ري-ع الن-تشس-ار ول ي-ع-ط-ي فرصسة
÷مع القدرات ووضسع اسسÎاتيجية دفاعية
ﬁكمة.

بومرداسس :ز .كمال

عددها  9876وتشصمل  4178حالة مؤوكدة حسصب
التحليل اÈıي و 5698حالة ﬁتملة حسصب
التحليل باأ’شصعة والسصكان ،Òفيما يتواجد 22
مريضصا حاليا ‘ العناية اŸركزة.
و‘ اأ’خ ،Òاعت Èالدكتور فورار أان قرار
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الرئيسس اŸدير العام
مسسؤوول النشسر

فنيدسس بن بلة
مدير التحرير

سصعيد بن عياد

أاع -ل -نت م -ؤوسسسس -ة «ب -وم -ار ك-وم-ب-ا ،»Êع-ن
إاعادة فتح مصسنعها الواقع ‘ أاولد شسبل ببئر
ت-وت-ة ب-ع-د تسس-ج-ي-ل ان-خ-ف-اضس ع-دد ال-ع-مال
لديها إا ¤أاقل من  ٪١٠من طاقتها واسستبعاد
اŸوظف ÚاŸقيم ‘ Úالبليدة إا ¤بداية شسهر
ماي ،مؤوكدة أانها سستعمل على وضسع تدابÒ
وق-ائ-ي-ة صس-ارم-ة ل-لسس-ه-ر ع-لى سسÓمة العمال
وتفادي انتقال عدوى فÒوسس كورونا.

صصونيا طبة
“كنت هذه اŸؤوسصسصة بفضصل دعم السصلطات
اÙل -ي -ة ،م -ن ا◊صص-ول ع-ل-ى الÎاخ-يصص الÓ-زم-ة
ل-ل-دخ-ول إا ¤و’ي-ة ال-ب-ل-ي-دة ون-ق-ل م-وظ-ف-ي-ها نهارا
ول -ي  ،Ó-ب -ه -دف ت -ل -ب -ي -ة ط -ل-ب-ات زب-ائ-ن-ه-ا اإ’سص-ب-ان
واإ’يطالي Úالذين اسصتأانفوا العمل ‘  4ماي ،2020
ب -اإ’ضص -اف -ة إا ¤زب -ون ف -رنسص -ي ج-دي-د ،وج-اء ه-ذا
“اشصيا مع قرار اسصتئناف اأ’نشصطة تدريجيا ‘
ﬂتلف القطاعات.
كما قامت بوضصع تداب Òوقائية صصارمة على

وج -ه اÿصص -وصص واŸت -م-ث-ل-ة ‘ ت-رك-يب م-لصص-ق-ات
ت -وع -وي -ة ‘ ج -م -ي -ع ال-فضص-اءات اŸشصÎك-ة ،وع-ن-د
م -دخ -ل ال -وح -دات اإ’ن -ت -اج -ي-ة واأ’قسص-ام اإ’داري-ة
وتصصنيع وتركيب أانفاق التطه Òبكاشصف ا◊ركة من
قبل فريق الصصيانة الصصناعية للشصركة وكذا قياسص
درجة حرارة اŸوظف Úعند مدخل اŸصصنع قبل
بداية العمل ويتم إاسصناد هذه اŸهمة إا ¤حراسص
اأ’م -ن ال -ذي -ن ي-ق-يسص-ون درج-ة ا◊رارة ل-ل-م-وظ-فÚ
يوميا قبل السصماح لهم باŸرور بشصكل فردي –ت
أاحد أانفاق التطه ÒالثÓثة اÛهزة ،للبدء بعدها
Ãباشصرة عملهم ،كما تفرضص اŸؤوسصسصة ا’لتزام
بارتداء اأ’قنعة واÿوذة وتطه Òاآ’’ت قبل كل
مناوبة وتوف Òمطهر اليدين للموظف.Ú
‘ سصياق آاخر ،كشصفت زبائنها أان خدمة ما بعد
البيع لـ «سص »ËÎمفتوحة وتوفر ا◊د اأ’دنى من
اÿدم -ة م -ن السص -بت إا ¤اÿم -يسص ،م -ع ا’م -ت -ث-ال
الصص-ارم ل-ل-ت-داب Òا◊م-اي-ة ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى سصÓ-م-ة
الزبائن ‘ الو’يات التالية :ا÷زائر ،تيزي وزو،
غرداية ،وهران ،العلمة ،اŸدية ومليانة.

 1500طرد غذائي لعائÓت معوزة بع Úصصالح

خصصصص  1.500طرد غذائي لفائدة عائÓت معوزة
ب- -ال- -و’ي -ة اŸن -ت -دب -ة ع Úصص -ال -ح ( 750ك-ل-م شص-م-ال
“Ôاسصت) ،وذلك ضصمن النشصاط التضصامني اŸسصطر
لشص- -ه- -ر رمضص- -ان ال- -فضص- -ي -ل ،ب -حسصب م -ا أاف -اد ،أامسص
ال -ث Ó-ث -اء ،مسص -ؤوول -و م -دي -ري -ة ال -نشص -اط اإ’ج-ت-م-اع-ي
والتضصامن.
سص-ت-وزع ه-ذه اŸسص-اع-دات ال-غ-ذائ-ي-ة ال-ت-ي أارسصلت
انطÓقا من مقر و’ية “Ôاسصت على مسصتحقيها
بالبلديات الثÓث Ãنطقة تيدكلت (ع Úصصالح وإاينغر
وف -ق -ارة ال -زوى) ،ب -حسصب م -ا اأوضص -ح م -دي -ر ال-ق-ط-اع
شصرفاوي ﬁمد.
تعد هذه اŸبادرة التضصامنية الثانية من نوعها،

بعد تلك التي نظمت لفائدة أاك Ìمن  3.000عائلة
وأاشصار
بتمÔاسصت ،يضصيف ذات اŸسصؤوول.
السصيد شصرفاوي أايضصا ،أانه شصرع كذلك ‘ توزيع 1.500
طرد غذائي إاضصا‘ Ãدينة “Ôاسصت ،ضصمن عملية
تضصامنية أايضصا ،تنظم بالتنسصيق مع اŸنتخب Úورؤوسصاء
جمعيات اأ’حياء ،فيما ينتظر كذلك توزيع كميات
أاخرى من اŸواد الغذائية اأ’سصاسصية لفائدة الفئات
اÙتاجة.
وضص -م -ن ب -رن -ام -ج م -دي-ري-ة ال-نشص-اط اإ’ج-ت-م-اع-ي
وال-تضص-ام-ن ،ج-رى أايضص-ا ت-وزي-ع وسص-ائ-ل ط-ب-ي-ة ل-فائدة
اŸسص -ن( Úأاج -ه -زة ق -ي -اسص ضص -غ -ط ال -دم والسص-ك-ري)،
وكراسص متحركة لفائدة اŸعاق ،Úوفق اŸصصدر ذاته.

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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تباد’ اŸعلومات حول الوضصع الصصحي ‘ البلدين

رئيسص إ÷مهؤرية يجري مكاŸة هاتفية مع نظÒه إلنيجري
أاجرى رئيسس ا÷مهورية ،عبد اÛيد تبون ،عصصر يوم أامسس ،مكاŸة هاتفية مع نظÒه ÷مهورية النيجرﬁ ،مدو إايسصوفو،
تبادل خÓلها الرئيسصان اŸعلومات حول تطور الوضصع الصصحي ‘ البلدين وآافاق توسصيع التشصاور والتعاون بينهما ،بحسصب ما أافاد
به بيان لرئاسصة ا÷مهورية.
جاء ‘ البيان« :جرت عصسر يوم الثلثاء
م- -ك- -اŸة ه- -ات- -ف- -ي- -ة ح- -م- -ي- -م- -ي- -ة ب Úرئ -يسس
ا÷مهورية ،السسيد عبد اÛيد تبون ،ونظÒه
رئ -يسس ج -م -ه -وري -ة ال -ن -ي-ج-ر ،السس-ي-د ﬁم-دو
إايسسوفو ،تبادل خللها الرئيسسان اŸعلومات
حول تطور الوضسع الصسحي ‘ بلديهما وآافاق
توسسيع التشساور والتعاون بينهما».
كما ع Èرئيسس جمهورية النيجر ،أاثناء هذه
اŸك -اŸة ،ع -ن شس-ك-ره ع-ن اŸسس-اع-دات ال-ت-ي
ق -دم -ت -ه -ا ا÷زائ -ر ل -ب -لده ،ت -ع -زي-زا ألواصس-ر
األخ -وة وع -لق -ات حسس -ن ا÷وار ال -ت -اري-خ-ي-ة
القائمة بينهما».

...ويهّنئ إلÈوفيسسؤر مر Ëمرإد ’ختيارها
ضسمن إأ’كادÁية إأ’مريكية للعلؤم

هّنأا رئيسس ا÷مهورية ،عبد اÛيد تبون،
ليلة أاول أامسس ،الÈوفيسسور مر Ëمراد على
اخ -ت -ي -اره -ا عضس-وا ‘ األك-ادÁي-ة األم-ري-ك-ي-ة
للعلوم.
وكتب الرئيسس تبون ‘ تغريد على توي،Î
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منظمة إÛاهدين تعزي عائلة إلرإحل إÛاهد عمر بؤدإود
بعث الأم Úالعام بالنيابة للمنظمة
الوطنية للمجاهدينﬁ ،ند واعمر بن
ا◊اج ،اأمسس ،برقية تعزية اإ ¤عائلة
الفقيد اÛاهد عمر بوداود ،الذي
وافته اŸنية عن عمر ناهز  95سسنة.
وج -اء ‘ ب-رق-ي-ة ال-ت-ع-زي-ة« ،ب-ق-ل-وب
راضس -ي -ة ب -قضس -اء ال -ل -ه وق -دره وب -ب-ال-غ
ا◊زن والأسسى ،تلقت الأمانة الوطنية
Ÿن - -ظ - -م - -ة اÛاه - -دي- -ن ن- -ب- -اأ وف- -اة

اÛاه- - -د ع- - -م - -ر ب - -وداود ،مسس - -وؤول
ف -درال -ي -ة ج -ب -ه -ة ال -ت -ح -ري-ر ال-وط-ن-ي
ب -اأوروب-ا م-ن  1957اإ 1962 ¤وعضسو
اÛلسس الوطني للثورة».
«واأمام هذا اŸصساب ا÷لل ،اأتقدم
باسسمي اÿاصس وكافة اأعضساء الأمانة
الوطنية للمنظمة واÛاهدين عامة
ب-اأصس-دق ال-ت-ع-ازي ال-ق-ل-ب-ي-ة اإ ¤ع-ائ-ل-ة
الفقيد».

أابانت عن قدرات فائقة

مر Ëمرإد ...تشسريف للمرأإة إ÷زإئرية

« ك- -ل ال- -ت- -ه -ا Êب -روفسس -ور م -ر Ëم -راد ع -ل -ى
اخ -ت -ي -ارك عضس-وا ‘ «األك-ادÁي-ة األم-ري-ك-ي-ة
ل- -ل -ع -ل -وم» ال -ع -ري -ق -ة ،إاعÎاف -ا ب -إاسس -ه -ام -اتك
اŸرم -وق -ة ‘ ب -ح -وث ال -طب وال -ب -ي -ول -وج -ي -ا
واŸناعة».

وأاضس -اف ت -ب -ون ق -ائ-ل« :ن-ف-خ-ر بك م-ث-ل-م-ا
نفخر بكل جزائري مبدع أاينما كان .التتويج
يشس -رف اŸرأاة ا÷زائ -ري -ة اŸث -اب -رة ،وي -رف -ع
مكانة ا÷زائر ‘ الهيئات العلمية الدولية».

اع -تÈت وزي -ر ال -تضس -ام -ن ال -وط-ن-ي
والأسسرة وقضسايا اŸراأة ،كوثر كريكو،
اأمسس ،اأن اخ- - - -ت- - - -ي- - - -ار ا÷زائ - - -ري - - -ة
الÈوف- - -يسس- - -ور م- - -ر Ëم- - -راد عضس- - -وا
ب-الأك-ادÁي-ة الأم-ري-ك-ي-ة ل-ل-ع-ل-وم ،ي-ع-د
«تشسريفا للمراأة ا÷زائرية التي اأبانت
عن قدرات فائقة».
واأوضسح بيان للوزارة ،تلقيها «ببالغ
الع - -ت - -زاز وال - -ف - -خ - -ر خ Èاخ- -ت- -ي- -ار

الÈوف- - -يسس- - -ور م- - -ر Ëم- - -راد عضس- - -وا
بالأكادÁية الأمريكية للعلوم ،اعÎافا
ل -ه -ا ب -اإسس -ه -ام -ات -ه -ا ‘ ب-ح-وث ال-طب
والبيولوجيا واŸناعة» ،موؤكدة اأن هذا
الخ- -ت- -ي- -ار ي- -ع- -د «تشس- -ري -ف -ا ل -ل -م -راأة
ا÷زائ -ري -ة ال -ت -ي اأب -انت ع -ن ق -درات
ف -ائ -ق -ة واإب -داع -ات م -ب-ه-رة ‘ ع-دي-د
اÛالت ،سسواء على الصسعيد اÙلي
اأو العاŸي».

جراد يعلن عن “ديد ا◊جر الصصحي  15يوما إاضصافية

مؤؤشسرإت إلتحكم ‘ إلؤضسع بفضسل تكاتف إ÷ميع
’ول ،عبد العزيز جراد ،خÓل زيارة
اعت Èالوزير ا أ
عمل وتفقد ،قادته ،أامسس ،لو’ية وهران ،رفقة عدد
’رق-ام ا÷زائ-ري-ة اŸرب-وط-ة ب-فÒوسس
م -ن ال -وزراء ،أان ا أ
كورونا «تبشصر با ،»Òÿوعبّر عن تفاؤوله حيال مؤوشصرات
التحكم ‘ الوضصع الوبائي ‘ البÓد ،بفضصل تكاتف ا÷هود
والتأاط ÒاÙكم لهذا ا÷انب.

اإلنتاج الوطني» .وقال الوزير على هامشس زيارته لورشسة اŸلعب
األوŸبي ا÷ديد لوهران ( ٤0.000مقعد) « ⁄يعد هناك ›ال
لسس -تÒاد ك -ل شس -يء وأاي شس -يء» ،مÈزا أان ت -وج -ه -ات السس -ي -اسس -ة
ا÷ديدة للبلد تقوم على «اإلنتاج الوطني وترشسيد النفقات».
ووج-ه السس-ي-د ج-راد ب-اŸن-اسس-ب-ة ،ت-ع-ل-ي-م-ات ل-لشس-رك-ة اŸك-ل-ف-ة
بإا‚از أارضسية اŸلعب األوŸبي ا÷ديد للعمل على إانتاج العشسب
والركاز ﬁليا ،مضسيفا أانه «ليسس باإلمكان مواصسلة العتماد على
مؤوسسسسات أاجنبية لسستÒاد مواد وسسلع Áكننا إانتاجها ﬁليا».

أافاد جراد ‘ تصسريح صسحا‘ ،أاّن بلوغ هذا الّتحكم ‘ وباء
كرونا ،يرجع أاسساسسا إا ¤اإلجراءات الصسارمة التي اتخذتها
الدولة لتطويق اŸرضس ،خاصسة تداب Òا◊جر الصسحي وكذا
لسسرة الصسحية ،قائل« :نحن مطمئن،Ú
مسستوى األداء العا‹ ل أ
ب-أاّن ال-ط-اق-م ال-ط-ب-ي وع-م-ال ال-ق-ط-اع Ãخ-ت-ل-ف مسس-ت-وي-اتهم،
يقومون بواجبهم ا÷بار نحو اŸرضسى والوطن».
وأاضس - -اف« :ول Áك - -ن إان - -ك - -ار أان ه - -ذه اŸرح - -ل - -ة ت- -ع- -د
صسعبة بالفعل على ا÷زائري ،Úغ Òأاّن ا◊كومة شسرعت ‘
تنظيم ا◊كامة التي جعلت الدولة ا÷زائرية تسس Òوفق نسسق
إاداري وط -ب -ي وسس -ي -اسس -ي واق -تصس -ادي م -ن -ذ تسس -ج-ي-ل ح-الت
اإلصس- -اب- -ة األو ¤وت -رك -ي -ز ا÷ه -ود ع -ل -ى م -ك -اف -ح -ة فÒوسس
كورونا اŸسستجد».
وجدد جراد نداءه للمواطن Úبضسرورة التجّند جميعا ضسد
ه- -ذه األزم- -ة ،وم -واصس -ل -ة الم -ت -ث -ال ،ب -ك -ل وع -ي وصس -رام -ة،
باإلجراءات ا را إا ا و التي تظل ا◊ل الوحيد ‘ الوقت
الراهن لوقف زحف الوباء وكبح ا دوى».
وعلى ضسوء ذلك ،أاعلن الوزير األول من وهران ،عن “ديد
إاجراءات ا◊جر الصسحي بخمسسة عشسر ( )15يوما إاضسافية،
موضسحا أاّن «هذا القرار ا◊كومي ،جاء بعد موافقة رئيسس
ا÷م -ه-وري-ة ع-ب-د اÛي-د ت-ب-ون ،ع-ل-ى “دي-د ال-ع-م-ل ب-ن-ظ-ام
ا◊جر ا◊ا‹ ،وكذا ›مل التداب Òالوقائية اŸرفقة له ،من
 1٤ماي إا 30 ¤ماي .»2020
وأاّ-ك -د ج -راد خ-لل ل-ق-ائ-ه ب-اإلط-ارات ال-ط-ب-ي-ة ب-اŸؤوسسسس-ة
اإلسستشسفائية أاول نوفم ،Èعلى ضسرورة اإلرتكاز على العنصسر
ال -بشس -ري وال -ك -ف -اءات ال -وط -ن -ي -ة ب -ال-داخ-ل اÿارج ل-ت-ح-ق-ي-ق
األه- -داف اŸت- -وخ- -اة ‘ ﬂت- -ل- -ف اÛالت ،م- -وضس- -ح- -ا أان
التطورات بالدول ،ل تقاسس بإامكاناتها الطاقوية ،وإا‰ا Ãدى
‚اعة منظومتها الÎبوية والصسحية ،مردفا بالقول« :وإاذا
أاردن -ا صس -ن -اع -ة اŸسس -ت -ق -ب -ل ،لب-د م-ن الرت-ك-از ع-ل-ى ه-ذي-ن
اÙورين األسساسسي.»Ú
وأاع -رب ع -ن ام -ت -ن-ان-ه ل-ل-م-ج-ه-ودات ال-ت-ي ق-دم-ه-ا ا÷يشس

...ويطلع على إلؤضسعية إلؤبائية بغليزإن
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األبيضس للتخلصس من جائحة كورونا ،مشسددا على ضسرورة
تعزيز التنظيم على أاسسسس ﬁكمة ،نحو بناء قاعدة متينة ‘
اÛال الصسحي على اŸدى اŸتوسسط ،كما ثّمن ‘ سسياق متصسل
ال -ق -رارات ال -ه -ام -ة ال -ت-ي أاصس-دره-ا رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة وط-اق-م-ه
ا◊كومي إلعادة النظر ‘ اŸنظومة القتصسادية والسسياسسية
والصسحية.
جدير بالذكر ،أانّ الوزير األول خلل ﬁطته بوهران‘ ،
زيارة عمل وتفقد للهياكل الصسحية ،كان مرفوقا بوزراء الصسحة،
عبد الرحمان بن بوزيد ،الصسناعة واŸناجم فرحات آايت علي،
ال -ث -ق -اف -ة ب -ن دودة ،وك -ذا مسس -تشس-ار رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة اŸك-ل-ف
بالشسؤوون الصسحية.

سسنؤفر  7ملي Úكمامة وإقية أإسسبؤعيا
كما أاعلن جراد عن توف 7 Òملي Úكمامة واقية أاسسبوعيا،
حتى يتمكن اŸواطنون من اسستعمالها إا ¤غاية Œاوز األزمة
الصسحية التي تسسبب فيها فÒوسس كورونا ،مشسددا على أان «هذه
لصسابة بفÒوسس
الوسسيلة الوقائية “ثل حماية من التعرضس ل إ
كورونا».
وحث ب -اŸن -اسس -ب -ة ،ك-اف-ة اŸواط-ن Úع-ل-ى «ضس-رورة م-واصس-ل-ة
اسستعمال هذه الكمامات الواقية إا ¤غاية اÿروج من هذه األزمة
الصسحية منتصسرين» ،معتÈا أان األمر «قضسية مسسؤوولية فردية
وجماعية أاين يتحتم على ا÷ميع العمل بالتداب Òالوقائية ◊ماية

’بيضس
عرفانا Ãجهودات ا÷يشس ا أ

«جؤإزإت سسفر ثقافية» لألطقم إلطبية بؤهرإن

سصلمت وزيرة الثقافة مليكة
ب- - - -ن دودة ،أامسس ،حصص - - -ة م - - -ن
«ج- -وازات السص -ف -ر ال -ث -ق -اف -ي -ة»
Óطقم الطبية وشصبه الطبية
ل أ
ل- -ل- -م- -ؤوسصسص- -ة ا’سص- -تشص- -ف- -ائ- -ي -ة
ا÷امعية «أاول نوفم»1954 È
واŸرك-ز ا’سص-تشص-ف-ائ-ي ا÷امعي
بوهران.
ت -ت -م -ث -ل ه -ذه ا÷وازات ‘
وث -ائ -ق تسس -م -ح ل -ه -ذه األط-ق-م
ب- -حضس- -ور ﬂت- -ل- -ف األح -داث
وال-ت-ظ-اه-رات ال-ف-ن-ي-ة وال-ث-ق-افية ‘ ا÷زائر،
بحسسب الشسروحات التي اسستقتها «وأاج» من
مسسؤوول Úبقطاع الثقافة.

وسس -ل-مت وزي-رة ال-ث-ق-اف-ة
هذه ا÷وازات ،إاضسافة إا¤
عدد هام من الكتب موجهة
لط -ق -م ال -ط -ب -ي -ة وأاخ-رى
ل -أ
خاصسة باألطفال اŸصسابÚ
بكوفيد 19-اŸع- -ا÷‘ Ú
اŸؤوسسسس - -ت Úالصس - -ح - -ي - -تÚ
اŸذكورت.Ú
وق- -د اسس- -ت -ح -دثت وزارة
ال- -ث- -ق- -اف- -ة ،م- -ؤوخ -را ،ه -ذه
الطريقة ‘ التشسجيع كتعبÒ
عن العرفان واإلمتنان لهذه األطقم الطبية
وشسبه الطبية Ÿا تقوم به ‘ سسبيل القضساء
على الفÒوسس.

أانفسسهم وعائلتهم.

إأ’زمة فرصسة لتقييم إلؤضسع ورسسم إآ’فاق
يعد اŸركز السستشسفائي ا÷امعي لوهران «الدكتور بن عودة
بن زرجب» الوحيد الذي يحوز على مصسلحة األمراضس اŸعدية
على مسستوى ولية وهران ويتكفل بـ ٪57من حالت كوفيد،19-
أاي  201من  353حالة مؤوكدة منذ بداية ا÷ائحة.
وي -ت -م ال-ت-ك-ف-ل Ãرضس-ى ك-وف-ي-د 19-ع -ل-ى مسس-ت-وى مصس-ل-ح-ة
األم- -راضس اŸع- -دي- -ة ،إاضس- -اف- -ة إا ¤غ- -رف أاخ -رى ” تسس -خÒه -ا
لسستقبال ا◊الت اŸشسكوك فيها أاو اŸؤوكدة لعلجات أاخرى.
ويتم الكشسف على مسستوى هذه اŸؤوسسسسة عن طريق اختبارات
«ب -ي.سس -ي.ار» الخ -ت -ب -ارات السس-ري-ع-ة والسس-ك-ان .Òوخصسصس ذات
اŸرفق الصسحي ،مؤوخرا ،سسكان◊ Òالت كوفيد 19-مع ضسمان
مسسار عازل.
و ⁄تعرف غالبية ا◊الت السستشسفائية على مسستوى هذه
اŸؤوسسسس -ة الصس -ح -ي -ة أاي مضس -اع -ف -ات ،ك -م-ا أان ال-ع-دد اإلج-م-ا‹
للحالت التي “اثلت للشسفاء بلغ  ،106مقابل تسسجيل  3وفيات
منذ بداية ا÷ائحة.

عهد إسستÒإد كل شسيء قد ولّى

شسدد الوزير األول جراد على أان «عهد اسستÒاد كل شسيء قد
وّلى» ،مؤوكدا أان السسياسسة ا÷ديدة للحكومة ترتكز على «تشسجيع

كما طلع الوزير األول على الوضسعية الوبائية لفÒوسس كورونا
اŸسستجد (كوفيد )19-بولية غليزان وظروف التكفل باŸصسابÚ
بالفÒوسس على مسستوى مسستشسفى «ﬁمد بوضسياف» بعاصسمة الولية.
وُقدم ÷راد ،الذي يقوم بزيارة عمل إا ¤الولية ،عرضسا حول
الوضسعية الوبائية اŸتعلقة بجائحة فÒوسس كورونا اŸسستجدة
بغليزان وكذا اإلجراءات اŸتخذة للتكفل باŸصساب.Ú
وكانت هذه اŸؤوسسسسة الصسحية قد اتخذت عديد اإلجراءات
Ÿواجهة تفشسي الوباء ،وقامت باسستحداث «وحدة كوفيد»19-
Ãصس -ل -ح -ة األم -راضس اŸع -دي-ة ،ي-نشس-ط ب-ه-ا أازي-د م-ن  10أاطباء
م -ت -خصسصس ‘ Úع -ل -م األوب -ئ -ة واألم -راضس اŸع -دي -ة واألم-راضس
ال -ت -ن -فسس -ي -ة والصس -دري -ة وك -ذا أاط -ب -اء م -ت -خصسصس ‘ Úاإلن -ع-اشس
والتخدير والطب الداخلي ،إا ¤جانب أاطباء عام ،Úوفق مصسدر
من ذات اŸسستشسفى.
كما ” تسسخ ٤ Òفرق شسبه طبية تضسم كل واحدة ‡ 1٤رضسا
يعملون بالتناوب وعلى مدار السساعة ،وفق ذات اŸصسدر ،الذي
أاشسار إا ¤تخصسيصس فندق( ÚباŸطمر وغليزان) إليواء الطاقم
الطبي الذي يتكفل Ãعا÷ة اŸصساب ÚبالفÒوسس التاجي.
و” أايضسا توف Òأازيد من  30سسريرا بنفسس اŸسستشسفى للتكفل
ب- -اŸصس- -اب Úب- -فÒوسس ك -ورون -ا ،ع -لوة ع -ل -ى أاج -ه -زة ال -ت -ن -فسس
الصسطناعي للتكفل با◊الت ا◊ادة .كما ” Ãدخل مصسلحة
األمراضس اŸعدية ،وضسع ‡ر للتعقيم يعمل بتقنية السستشسعار،
إا ¤جانب جهاز للكشسف باألشسعة.
وا ¤جانب ذلك ” ،إانشساء خلية تتكفل بدعم «وحدة كوفيد»
العلجية Ãختلف اŸعدات والوسسائل واألدوية ،إا ¤جانب متابعة
التحاليل الصسادرة عن ملحقة معهد باسستور لوهران.
يذكر ،أان  1٤مصسابا بالفÒوسس قد غادروا مؤوخرا مسستشسفى
غليزان بعد “اثلهم التام للشسفاء عقب خضسوعهم للÈوتوكول
ال-ع-لج-ي ال-ك-ل-وروك .Úوب-ل-غ ع-دد اŸت-ع-اف Úب-ولي-ة غ-ل-يزان ٤٤
شسخصسا وذلك إا ¤غاية األحد.

و’ية ا÷زائر:

إلزإمية Œديد إلÎإخيصص إ’سستثنائية للعمل
أاك - - -دت مصص - - -ال- - -ح و’ي- - -ة ا÷زائ- - -ر،
إال- - -زام- - -ي - -ة Œدي - -د وا◊صص - -ول ع - -ل - -ى
ت-راخ-يصس إاسص-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ج-دي-دة صص-ادرة
’داري- -ة ب -ال -و’ي -ة،
ع- -ن اŸق- -اط- -ع- -ات ا إ
اÿاصص- -ة ب -ال -ع -م -ل خ Ó-ل فÎة ا◊ج -ر
الصص -ح -ي ا÷زئ -ي ب -ال-ع-اصص-م-ة ،ال-ت-ي ”
“دي- -ده -ا إا ¤غ -اي -ة  31م- -اي ا÷اري،
بحسصب ما علم ،أامسس.
وأاوضسحت مصسالح الولية ‘ بيان ،نشسرته
على صسفحتها بشسبكة فايسسبوك ،أانه «على إاثر
ق -رار ال -وزي -ر األول ب -ت -م -دي -د ل-فÎة إاضس-اف-ي-ة
مدتها  15يوما من  15ماي  31 -ماي ،2020
تنهي مصسالح ولية ا÷زائر إا ¤كل الهيئات
العمومية واÿاصسة والناشسط Úعلى مسستوى

ال -ق -ط -اع الق -تصس -ادي وال -ت -ج -اري وال-ه-ي-ئ-ات
اإلع -لم -ي -ة– ،صس -ل مسس -ت-خ-دم-وه-ا ،سس-اب-ق-ا
لضس -رورة اŸصس -ل -ح -ة ،ع -ل -ى ت -راخ -يصس ت-ن-ق-ل
صس- -ادرة ع -ن اŸق -اط -ع -ات اإلداري -ة ،أان ه -ذه
الÎاخيصس  ⁄تعد صسا◊ة ويتعŒ Úديدها
للحصسول على تراخيصس تنقل جديدة».
وأاضس -اف ذات ال -ب-ي-ان« ،ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ه-ي-ئ-ات
العمومية واÿاصسة واŸتعامل ÚالقتصساديÚ
وال - -ن - -اشس - -ط Úع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى ال- -ق- -ط- -اعÚ
القتصسادي والتجاري ،يتع Úالتقرب مباشسرة
م -ن اŸق -اط -ع -ة اإلداري -ة اŸع -ن -ي -ة م -ن أاج -ل
Œديد هذه الÎاخيصس السستثنائية».
وذك -ر اŸصس -در« ،ف -ي -م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ه-ي-ئ-ات
اإلعلمية ،فيتع Úالتقرب من خلية اإلعلم

والتصس-ال ل-ولي-ة ا÷زائ-ر ،م-رف-وق Úب-ق-ائ-مة
لشس -خ -اصس اŸرخصس ل -ه-م سس-اب-ق-ا
إاسس -م -ي -ة ل  -أ
بالتنقل لضسرورة اŸصسلحة وكذا بأاوامر مهمة
اÿاصس -ة ب -ه -م ،قصس -د اسس -ت -ك -م-ال اإلج-راءات
ال- -لزم -ة ل -ل -حصس -ول ع -ل -ى ت -راخ -يصس ت -ن -ق -ل
جديدة».
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاف -اد ال-ب-ي-ان بـ «ضس-رورة
التقيد الصسارم والدقيق بشسروط اسستعمال هذه
الÎاخيصس ،من حيث احÎام الفÎة الزمنية
لسسÒان -ه-ا وم-ن ح-يث ك-ون-ه-ا صس-ا◊ة حصس-ري-ا
وفقط للغرضس اıصسصس لها ،مع التشسديد
على أان كل ﬂالفة لهذه الشسروط يÎتب عنه
إالغاء الÎاخيصس ووضسع سسيارات اıالف‘ Ú
اÙشسر».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إا–ادية التعليم العا‹ ترحب بقرار إانهاء السشنة

ا’سستمرار ‘ طريقة التعلم عن بعد حتى بعد Œاوز الوباء
^ “ك Úالطلبة من مناقششة مذكرة اŸاسش Îوالليسشانسض ع Èاÿط
رح-بت ا’–ادي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ،ع-ن ارت-ي-اح-ه-ا لتحديد موعد الدخول
ا÷امعي اŸقبل اÙدد بيوم  15نوفم ،2020 Èبالنظر للظرف الصشحي الراهن ‡ا يسشمح ،كما أاضشافت،
’نهاء السشنة ا÷امعية ا◊الية ‘ ظروف حسشنة.
بإاجراء الÎتيبات الÓزمة إ

سشعيد بن عياد
أاعلنت ،عقب اجتماع أامانتها ،سسهرة أامسس
األول ،ع Èم -نصس -ت -ه-ا اÿاصس-ة ل-ل-ت-واصس-ل ع-ن
ب-ع-د ،ع-ن ت-رح-ي-ب-ه-ا ب-الÈن-ام-ج الذي سسطرته
الوصساية إلنهاء السسنة ا÷امعية ،عن طريق
ال -ت-ع-ل-ي-م ع-ن ب-ع-د وت-خصس-يصس شس-ه-ر سس-ب-ت-مÈ
لتقد Ëالدروسس حضسوريا بطريقة مكثّفة ،ثّم
إاجراء المتحانات وهو ما سسبق أان اقÎحته
ال–ادي -ة ‘ ن -ط -اق اسسÎات -ي -ج -ي -ة مسس ّ-ط-رة
تسس -تشس -رف اح -ت -م -ال ،Úاألول ي -ت -ع -ل-ق ب-ح-ال-ة
انفراج الوضسع الصسحي ‘ حدود هذا الشسهر
(شسهر ماي) .أاما الثا ،ÊفÒتبط باسستمرار
ا÷ائحة Ÿدة أاطول ،وهو ما نعيشسه حاليا.
وأاّك - -دت ال–ادي - -ة ح - -ي- -ن- -ه- -ا ،ع Èج- -ري- -دة
«الشسعب» ،أانه ل مناصس من اللجوء إا ¤التعليم
عن بعد ،وهو ما يفرضس الÎكيز الكلي على
إا‚احه والشسروع ‘ تهيئة شستى اŸتطلبات.
وقد طرحت ال–ادية ،كما أاوضسح أامينها
ال- -ع- -ام ال -دك -ت -ور مسس -ع -ود ع -م -ارن -ة ‘ ،ه -ذا
النطاق ،الÎتيبات اÓŸئمة والÓزمة ،التي
تكفل إا‚اح السسنة ا÷امعية ،2020 / 2019
إال أان ال -ل -ج -وء إا ¤ال-ت-ع-ل-ي-م اإلل-كÎو Êي-ب-ق-ى
داع- -م- -ا أاسس -اسس -ي -ا ‘ ه -ذا ال -ظ -رف اÿاصس،
إاضسافة إا– ¤صسيل الدروسس ا◊ضسورية ولو
بطريقة مكّثفة فور التخلصس من هذا الوباء،
وهو ما جاء ‘ تصسريح الوزارة.
ك- -م- -ا دعت ال–ادي- -ة ‘ ب- -ي -ان ،تسس -ل -مت
«الشسعب» ،أامسس ،نسسخة منه ،األسسرة ا÷امعية
إا ¤اللتفاف حول هذا ا◊ل األمثل الذي

عمارنة ،التأاكيد على ضسرورة السستمرار ‘
طريقة التعلم عن بعد ،حتى بعد التخلصس من
هذا الوباءŸ ،ا لها من أاثر إايجابي على ا◊ياة
التعليمية ،وÁكن العتماد عليها ولو كداعم
للطريقة العادية والتخفيف بعضس األحيان من
الضس-غ-ط ال-ذي ت-ع-يشس-ه ج-ام-ع-ات-ن-ا ،داع-ية إا¤
السستمرار ‘ ترسسيخ الشّسراَكة وثقافَة ا◊وار
‘ التعاطي مَع كuل النشسغالت التي تهtم قطاع
التعليم العا‹ والبحث العلمي؛ كما تتمنى أان
–ذو اŸؤوسسسس-ات ا÷ام-ع-ي-ة وال-ب-ح-ث-ي-ة ح-ذو
الوصساية ‘ تكريسس الشسراكةŸ ،ا تلمسسه من
عÓقة قوية و‡تازة مع الوصساية وإاطاراتها
‘ هذا الشسأان.

ندوة حول إاثراء اŸشسروع
التمهيدي لتعديل الدسستور

سس-يسس-اع-د ح-ت-م-ا ع-ل-ى إان-ه-اء السس-نة ا÷امعية
بصسورة عادية ،أام Óبانفراج الوضسع الصسحي
قريبا ،غ Òأانها  -كما أاشسارت  -ما تزال
متمسسكة بضسرورة “ك Úالطلبة من مناقشسة
م- -ذك- -رات اŸاسس Îوال- -ل -يسس -انسس ع Èاÿط،
Ãوجب اقÎاح ÷ن- -ة اŸن- -اقشس- -ة م- -ن ط -رف
اإلدارة ،أاو “ك Úالطالب من إارسسال مذكرته
Óدارة التي تتكفل بدورها
كاملة ع Èاÿط ل إ
بتشسكيل ÷نة لتقييم عمله ،خاصسة ‘ الوقت
الراهن .مع إامكانية اŸناقشسة حضسوريا ،والتي
تبقى واردة حسسب الظروف ،شسرط مراعاة
ال -وضس -ع الصس-ح-ي ال-وب-ائ-ي وظ-روف األسس-ات-ذة
والطلبة واإلدارة معا.
وجددت ال–ادية على لسسان أامينها العام

تنظم ال–ادية الوطنية للتعليم العا‹
وال -ب -حث ال -ع -ل -م -ي ،ب -ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ك-ل-ي-ة
ا◊قوق والعلوم السسياسسية ÷امعة ﬁمد
ب -وضس -ي -اف ب -اŸسس -ي-ل-ة ،ن-دوة وط-ن-ي-ة ع-ن
طريق تقنية التحاضسر عن بعد حول إاثراء
اŸشس -روع ال -ت -م -ه-ي-دي ل-ت-ع-دي-ل ال-دسس-ت-ور
وذلك ي - -وم األث - -ن 18 Úم -اي اب-ت-داء م-ن
السس-اع-ة  11صس-ب-اح-ا Ãشس-ارك-ة ن-خ-بة من
أاسس -ات -ذة وخÈاء ل -ل -مسس -اه -م-ة ‘ ت-وسس-ي-ع
النقاشس ورصسد الرؤوى التي تعزز مسسار
بناء دسستور توافقي.

‘ أاول اجتماع Ÿكتبها التنفيذي عقب تسشلم الوثيقة

العدالة والتنمية تكلف ÷نة لدراسسة مسسودة الدسستور
أافضشى أاول اجتماع للمكتب التنفيذي
÷ب -ه -ة ال -ع -دال -ة وال -ت -ن -م -ي -ة ‘ ،أاع -ق-اب
تسش -ل -م -ه -ا وث -ي -ق -ة مسش -ودة ال -دسش-ت-ور ،إا¤
تكليف ÷نة وطنية ،بالتنسشيق مع رئيسض
ا◊زب ع- -ب- -د ال- -ل- -ه ج- -اب ال- -ل -ه ،ورئ -يسض
›لسض الشش -ورى ل -دراسش -ت -ه -ا ،و»ت -ك -ل -ي -ف
اŸؤوسشسشات القاعدية بتدارسشها ،موازة مع
إاط Ó-ق اسش -تشش-ارة واسش-ع-ة ل-ت-ك-ون أارضش-ي-ة
’عداد تقرير ششامل يع Èعن
مسشاعدة ،إ
مطالب الششعب».
خلصست القراءة األولية Ÿسسودة الدسستور ،عÈ
ت-ق-ن-ي-ة ال-ت-ح-اضس-ر ع-ن ب-ع-د ،إا ¤ت-أاك-ي-د الل-ت-زام

ب -ات -خ -اذ اإلج-راءات اŸن-اسس-ب-ة ل-ت-ع-م-ي-ق دراسس-ة
الوثيقة ،وتوف Òالشسروط اŸوضسوعية ،لتمكÚ
مؤوسسسسات ا◊زب من –ديد موقف نهائي.
‘ بيان ،كشسفت فيه عن مقÎحاتها ،إالتزمت
ج-ب-ه-ة ال-ع-دال-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ب-فتح اسستشسارة واسسعة
للمختصس Úحول ملف التعديل الدسستوري ،لتكون
أارضسية يتم على أاسساسسها إاعداد تقرير شسامل
ومع Èومسساعد Ÿؤوسسسسات ا÷بهة ‘ –ديد
اŸوقف النهائي.
ووضسع مكتب ا÷بهة ﬁ 6ددات –كم عمل
ال -ل-ج-ن-ة ال-ت-ي ت-ع-ك-ف ع-ل-ى دراسس-ة اŸسس-ودة‘ ،
م -ق -دم-ت-ه-ا «إال-ت-زام-ه-ا ب-ال-ت-وف-ي-ق ب Úم-ا ت-ق-رره

األصس -ول الشس -رع-ي-ة ال-واردة ‘ ال-ك-ت-اب والسس-ن-ة،
وب Úالجتهادات البشسرية اŸعاصسرة» ،وا ¤ذلك
تدرسس مدى توافقها مع بيان الفا— نوفم .Èأاما
ال -ن-ق-ط-ة ال-ث-ال-ث-ة ،ف-ت-خصس م-دى احÎام سس-ل-ط-ة
وتطلعات الشسعب ،اŸع Èعنها على مدى أاكÌ
من سسنة خÓل ا◊راك الشسعبي.
ومن ب Úالنقاط األخرى التي –رصس عليها
ا÷ب -ه -ة ‘ اŸسس -ودة ،م -دى السس -ت-ف-ادة م-ن ك-ل
إاي -ج -اب -ي اشس-ت-م-ل ع-ل-ي-ه ك-ل م-ن دسس-ت-وري 1989
و ،1996ومدى Œنب األخطاء اŸوجودة فيها.

فريال بوششوية

Óلتزام با◊جر الصشحي
تششجيعا ل إ

التجمع ا÷زائري للناشسط ‘ Úالرقميات يقدم حلو’ للعمل عن بعد
’مان واŸوثوقية’ ،سشيما ‘
وفقا Ÿعاي Òا أ
سشياق ا◊جر الصشحي ،قام التجمع ا÷زائري
ل- -ل- -ن- -اشش- -ط ‘ Úال -رق -م -ي -ات اع -ت -م -ادا ع -ل -ى
خÈائ- -ه ،ب- -ت- -ق- -د Ëال- -ع- -دي- -د م- -ن اŸنصش- -ات
م-ف-ت-وح-ة اŸصش-در اÿاصش-ة ب-ال-ع-م-ل عن بعد
وال-ت-ي ب-إام-ك-ان-ه-ا أان ت-ل-ب-ي م-ت-طلبات الهيئات
واŸؤوسشسشات ا÷زائرية.
اعتمد هذا اإلجراء بالتنسسيق مع وزارة الÈيد
واŸواصسÓت السسلكية والÓسسلكية ،نظرا للحاجة
اŸتزايدة للجوء إا ¤العمل عن بعد ‘ هذا الظرف
ب -ال -ذات ،وه -و م -ا ي -ف -رضس ح-ال-ي-ا ع-ل-ى الشس-رك-ات

واŸؤوسسسسات ا÷زائرية العتماد على هذا النوع
من ا◊لول ،التي تتكيف مع واقعنا القتصسادي من
أاج -ل ا◊ف -اظ ع -ل -ى أانشس -ط -ت -ه -ا و‘ ن-فسس ال-وقت
احÎام تداب Òا◊جر الصسحي.
ون- -ظ -را ل -ل -وضس -ع السس -ت -ع -ج -ا‹ ،ف -إان الÈام -ج
م -ف -ت -وح -ة اŸصس-در ه-ي ب-ام-ت-ي-از م-ن أاه-م ا◊ل-ول
اŸتاحة ،لكن التسسرع ‘ الختيار قد يؤودي إا¤
اسستعمال بر›يات ل تلبي احتياجات اŸؤوسسسسات
وق -د ت -ع -رضس مسس -ت -ع -م -ل -ي -ه -ا ıاط-ر ال-ه-ج-م-ات
اإللكÎونية والقرصسنة.
وŸسس -اع -دة ه -ذه ال -ه -ي -ئ-ات واŸؤوسسسس-ات ع-ل-ى

اخ -ت -ي -ار األدوات اŸواف-ق-ة لح-ت-ي-اج-ات-ه-م واألكÌ
أام -ان -ا ،ي -ق -دم ال -ت -ج -م -ع ا÷زائ-ري ل-ل-ن-اشس-ط‘ Ú
ال-رق-م-ي-ات ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع وزارة الÈي-د› ،موعة
ﬂتارة من ا◊لول مفتوحة اŸصسدر للعمل عن
ب- -ع- -د› ،رب -ة وم -ع -ت -م -دة وت -ن -قسس -م إا 7 ¤فئات
واŸت -م -ث -ل -ة ‘ اŸراسس-ل-ة ال-ف-وري-ة ون-دوات ال-ويب
وال -ت -خ -زي-ن السس-ح-اب-ي وإادارة اŸشس-اري-ع وال-ت-ع-ل-ي-م
والتعلم اإللكÎو Êعن بعد ،حزم الÈامج التعاونية
ورقمنة سسÒورة العمل.

صشونيا طبة

دعم  1500عائلة معوزة بـ 6و’يات

شسراكة ب Úجمعية إا–اد الشسباب للتطوع و»جازي»
وقع ا–اد الششباب للتطوع ،عقد ششراكة مع
متعامل الهاتف النقال «جازي» من أاجل دعم
 1500عائلة معوزة ع Èسشت و’يات من الوطن
(ا÷زائر ،البليدة ،عنابة ،أام البواقي ،غرداية
وت -ي-م-ي-م-ون) ،وذلك ‘ إاط-ار ا÷ه-ود ال-وط-ن-ي-ة
Ÿكافحة فÒوسض كوفيد.19-

◊مايتهم من فÒوسض كورونا

اإ’عتناء باŸسسن Úبشسكل خاصص ضسرورة

الشش- - -عب /دعت وزي- - -رة ال - -تضش - -ام - -ن
’سش-رة وقضش-اي-ا اŸرأاة ك-وث-ر
ال -وط -ن -ي وا أ
كريكو ،إا ¤ضشرورة مضشاعفة ا◊مÓت
ال-ت-وع-وي-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى م-ن-اط-ق الظل
Ÿك-اف-ح-ة فÒوسض ك-ورون-ا (ك-وفيد،)19-
’ع-ت-ن-اء بشش-ك-ل
مشش -ددة ع -ل -ى وج -وب ا إ
’شش-خ-اصض اŸسش-ن◊ Úم-اي-ت-ه-م
خ -اصض ب-ا أ
من هذه ا÷ائحة.
وأاكدت ‘ ،تصسريح للصسحافة على هامشس
إاطÓ-ق-ه-ا ل-ل-ق-اف-ل-ة ال-تضس-ام-نية الرابعة لفائدة
اŸسس -ن ÚاŸق -ي -مÃ Úف-رده-م أاو ‘ وضس-ع-ي-ة
صس- -ع- -ب- -ة واألشس -خ -اصس ذوي اإلع -اق -ة ب -ولي -ة
وهران ،أان اŸبادرة لها هدف مزدوج ،ففضسÓ
ع-ن اŸسس-اع-دات ال-غ-ذائ-ي-ة اŸوج-ه-ة ل-ف-ائ-دة
هذه الفئة ،سسيما القاطنة Ãناطق الظل ،فإان
اŸناسسبة هي أايضسا للتوعية من خÓل اÓÿيا
ا÷واري- -ة ال- -ت- -ي تضس -م ‘ صس -ف -وف -ه -ا أاط -ب -اء
ونفسساني Úوأاخصسائي Úاجتماعي.Ú
وأاضسافت ،أانه يجب توعية اŸعني Úواألسسر
ال- -ق- -اط -ن -ة Ãن -اط -ق ال -ظ -ل بضس -رورة ارت -داء
ال -ك -م -ام -ات والسس -ت -ع -م-ال اŸك-ث-ف ل-وسس-ائ-ل
التعقيم من أاجل الوقاية من فÒوسس كورونا
ال- -ذي ي -ت -أاث -ر ب -ه بشس -ك -ل خ -اصس األشس -خ -اصس
اŸسسنون ،واعدة بتواصسل هذه القوافل إا¤
غاية النتهاء من هذه الأزمة الصسحية التي
ت -واج -ه-ه-ا ا÷زائ-ر ،ع-ل-ى غ-رار سس-ائ-ر ب-ل-دان
العا.⁄

و” إاع -ط-اء إاشس-ارة ان-طÓ-ق ال-ق-اف-ل-ة ع-ل-ى
مسستوى دار الصسناعة التقليدية بحي الصسباح،
والذي كان أاول ﬁطة ‘ الزيارة التفقدية
للوزيرة إا ¤ولية وهران ،حيث تشسمل العملية
ولية وهران وبلدياتها  26وتسستهدف ما ل
يقل عن  100شسخصس مسسن و‘ وضسع صسعب،
منهم  33مقيما Ãفرده و 45شسخصسا من ذوي
اإلع- -اق- -ة .و” Œن -ي -د ل -ه -ذه اŸب -ادرة ال -ت -ي
تشس-رف ع-ل-ي-ه-ا م-دي-ري-ة ال-نشس-اط الج-ت-ماعي
وال -تضس -ام -ن ،ب -ال -ت -نسس -ي -ق م-ع وك-ال-ة ال-ت-ن-م-ي-ة
الج -ت -م -اع-ي-ة (ال-ف-رع ا÷ه-وي مسس-ت-غ-ا5 ،)Â
أاط -ب-اء ع-ام Úو 6مسس-اع-دي-ن اج-تماعي Úو5
أاخصس - -ائ- -ي Úاج- -ت- -م- -اع- -ي Úو 6أاخصسائيÚ
نفسساني.Ú
واغ-ت-ن-مت ال-ف-رصس-ة Ÿن-ح ق-روضس ل-لشسباب
أاصس -ح -اب اŸشس -اري -ع ضس -م -ن ب -رن -ام -ج وك -ال-ة
القرضس اŸصسغر للشسباب ،وهي اŸشساريع التي
تركز ‘ اآلونة األخÒة على تصسنيع وسسائل
مواجهة فÒوسس كورونا ،قبل الوقوف على
نشساط ›لسس سسبل اÒÿات التابع Ÿديرية
الشسؤوون الدينية على مسستوى مسسجد األمÒ
عبد القادر بحي ‘‘الÈكي‘‘ أاين يجري اإلعداد
لوجبات سساخنة لفائدة عمال القطاع الصسحي
واŸرضسى باŸسستشسفيات ،إا ¤جانب األسسر
اŸع -وزة ،ح -يث ي -ت -م ت -وزي-ع م-ا م-ع-دل-ه 2500
وجبة سساخنة يوميا منذ انطÓق شسهر رمضسان
الكر.Ë

خÓل تنصشيب اللجنة القطاعية اŸششÎكة ،واجعوط:

الرياضسة اŸدرسسية حقل خصسب للÎبية اŸتوازنة
اع- -ت Èوزي- -ر الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ﬁم -د
واجعوط ،الرياضسة اŸدرسسية «حق Óخصسبا
للÎبية اŸتوازنة» والتي تسساهم ‘ تفتح
شس-خصس-ي-ة ال-ت-ل-م-ي-ذ ،ق-ائ ‘ Ó-ك-ل-م-ة أالقاها
خÓل تنصسيب اللجنة القطاعية اŸشسÎكة
اŸكلفة بإاعادة تفعيل الرياضسة اŸدرسسية،
لخÒة ،تعت« Èحق Óخصسبا
أامسس ،رن هذه ا أ
للÎبية اŸتوازنة وتسساهم ‘ تفتّح شسخصسية
ال -ت-ل-م-ي-ذ وت-ع-زي-ز أاواصس-ر ال-ت-ع-اون واحÎام
لخر وبناء الروح ا÷ماعية».
اآ
وكشس- -ف أان -ه سس -ي -ت -م «ت -ع -زي -ز نشس -اط -ات

لب-ت-دائ-ي والنشساطات
ال-ي-ق-ظ-ة» ‘ ال-ط-ور ا إ
اŸدرسس- -ي- -ة اŸك -م -ل -ة ‘ ›ال ال -ري -اضس -ة
لط -وار ال -ت-ع-ل-ي-م-ي-ة،
وال -ث -ق -اف -ة ‘ ب -اق -ي ا أ
موضسحا أان تنصسيب هذه اللجنة «سسيعطي
ديناميكية كبÒة» لÎقية الرياضسة اŸدرسسية
خاصسة  -كما أاضساف  -وأان هذا اŸلف
ي -خصس شس -ري -ح -ة ك -بÒة م -ن اŸت -م-درسس،Ú
لمر الذي يسسمح بÈوز مواهب رياضسية ‘
اأ
ﬂت -ل -ف ال -ت -خصسصس -ات ،ك -م-ا أان ال-ري-اضس-ة
اŸدرسس -ي -ة ق -ادرة ع -ل -ى أان ت-ك-ون «مشس-ت-ل-ة
أابطال اŸسستقبل».

’عÓم ،وزارة السشكن:
مفّندة ما تداولته بعضض وسشائل ا إ

السسكن ا’جتماعي للفئات الهشسة يبقى من أاولويات الدولة
أاك -دت وزارة السس -ك-ن وال-ع-م-ران واŸدي-ن-ة،
أامسس ،أان السسكن الجتماعي اŸوجه للفئات
الهشسة يبقى دائما ضسمن «اأولويات الدولة» وأان
اŸشس- -اري- -ع السس- -ك- -ن -ي -ة م -ن ﬂت -ل -ف الصس -ي -غ
األخرى ،سستتواصسل وفقا للÈامج اŸسسطرة،
وفقا Ÿا جاء ‘ بيان .موضسحا أان «برنامج
السسكن اŸسسطر من طرف ا◊كومة ،يعتمد
على إا‚از كل الصسيغ السسكنية Ãا فيها صسيغة
السس-ك-ن الج-ت-م-اع-ي وصس-ي-غ-ة ال-ب-ي-ع ب-اإلي-جار
(عدل) والÎقوي اŸدعم والÎقوي العمومي
والسسكن الريفي والتجزئات الجتماعية».
أام -ا ف -ي -م -ا ي -خصس صس-ي-غ-ة ال-ب-ي-ع ب-اإلي-ج-ار
(ع -دل) ،ف -إان «ال -دول -ة وف-رت ك-ل اإلم-ك-ان-ات

اŸالية لسستكمال الÈنامج بأاكمله واŸقدر
بـ 560أال -ف وح -دة سس -ك -ن-ي-ة ول-ن ت-ت-خ-ل-ى ع-ن
تعهداتها Œاه اŸكتتب ،»Úيضسيف ذات البيان.
وردا على ما تداولته بعضس وسسائل اإلعÓم،
بأان «الدولة سستتخلى عن السسكن الجتماعي
وسسكنات «عدل» ،فندت الوزارة الوصسية هذه
اŸع- -ل- -وم- -ات ،م- -ؤوك- -دة أان ب- -رن -ام -ج السس -ك -ن
اŸسس -ط -ر م-ن ط-رف ا◊ك-وم-ة ،ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى
إا‚از كل الصسيغ السسكنية بدون اسستثناء وأان
السسكن الجتماعي يبقى من «أاولويات الدولة
ي كان على مسستوى
وليسس من صسÓحيات أا ّ
الوزارة إادخال أاي تعديل على هذا التوجه»،
يضسيف البيان.

تÈع موظفي «سشوناطراك» Ÿكافحة كورونا

جمع ما يقارب  53مليار سسنتيم

«الششعب» -أاعلن ›مع سسوناطراك ‘ ،بيان
تسسلمت جريدة «الشسعب» ،أامسس ،نسسخة منه ،عن
عملية التÈع Ÿوظفي الشسركة بأاجر يوم عمل،
شسرع فيه بالشسراكة مع ال–اد الوطني لعمال
النفط والغاز والكيماويات كجزء من التضسامن
ال -وط -ن -ي م -ن أاج -ل م -ك -اف -ح -ة ان -تشس -ار فÒوسس
كوفيد ،19-والذي عرف شسعبية جًدا ب Úعمال
اÛمع.
ومكنت عملية التضسامن هذه ،من جمع ما

يقارب  53مليار سسنتيم ،حيث ” الوصسول إا¤
ه-ذا اŸب-ل-غ ب-فضس-ل اŸشس-ارك-ة ال-ط-وع-ي-ة ل-ع-مال
سس -ون -اط -راك والشس -رك -ات ال-ت-اب-ع-ة ل-ه-ا ن-ف-ط-ال،
إاينافور ،سسوميز ،أا÷يسسكو ،سسوطراز ،قوجيز،
إاينافور ،صساربي ،أاسسميدال وغÒها من الفروع.
وأابرز ذات البيان ،أان سسوناطراك سسوف تكون
حاضسرة أاك Ìمن أاي وقت مضسى وفية وتتمسسك
Ãواطنتها اŸؤوسسسساتية ،لدعم جميع النشساطات
التي تهدف إا ¤تعزيز التضسامن الوطني.

تيبازة

توزيع  100قفة على سسكان مناطق الظل ببني ميلك

سشهام بوعموششة
‘ ه -ذا الصس -دد ،أاوضس -ح رئ -يسس ج -م-ع-ي-ة إا–اد
الشس- -ب- -اب ل- -ل- -ت- -ط- -وع حسس Úح- -ن- -ي ‘ ،تصس -ري -ح لـ
«الشس -عب» ،أان ت -وق -ي -ع ه -ذه الشس -راك-ة م-ع م-ؤوسسسس-ة
«جازي» تأاتي ضسمن عملية التضسامن واŸسساعدة
ل -ل -مسس -تشس -ف -ي -ات وال -ع-ائÓ-ت ال-ت-ي ب-اشس-ره-ا ا–اد
الشس-ب-اب ل-ل-ت-ط-وع ،ب-ال-ت-ع-اون م-ع جمعيت ÚوطنيتÚ
منذ تاريخ  23مارسس .2020
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وشس- -م- -لت دع- -م ال- -ع- -ائ Ó-ت اŸع -وزة ،لسس -ي -م -ا
اŸتضس -ررة م -ن ت -وق -ف ال -ع -م -ل ،إا ¤ج -انب ت-وزي-ع
وج- -ب -ات اإلف -ط -ار ع -ل -ى ال -ط -واق -م ال -ط -ب -ي -ة عÈ
اŸسستشسفيات خÓل شسهر رمضسان Ãعدل  130وجبة
إافطار ‘ اليوم ،مضسيفا أان الشسراكة اÈŸمة مع

ا÷معية ،تعكسس التزام شسركة «جازي» ،الرائدة ‘
›ال التصس -الت ال -ن-ق-ال-ة ،كشس-رك-ة م-واط-ن-ة Œاه
اÛتمع ومرافقة جهود اŸتطوع ÚخÓل أازمة
كوفيد 19-لدعم أاك Èعدد ‡كن من العائÓت
اŸتضسررة.

لو ¤من نوعها ع ÈالÎاب
‘ بادرة تعت Èا أ
ال -وط-ن-ي ،أاق-دمت اŸن-دوب-ي-ة ال-ولئ-ي-ة ل-لسس-ل-ط-ة
اŸسستقلة لÓنتخابات بولية تيبازة ،يوم أامسس،
على توزيع  100قفة أاو طرد غذائي على سسكان
مناطق الظل ببلدية بني ميلك النائية ،على أان
لل-بسس-ة
ت -ل -ي -ه -ا م -ب-ادرات أاخ-رى ت-ع-ن-ى ب-ت-وزي-ع ا أ
لطباء واŸمرضس ،Úإاضسافة ا¤
الواقية على ا أ
طرود غذائية لفائدة مناطق الظل ‘ القريب
العاجل ،بحسسب ما علمناه من اŸندوب الولئي
للسسلطة ،زرقان ا◊واسس.
وبحسسب ما أاد ¤به اŸندوب الولئي دائما،
فإاّن العملية بادر بها أاعضساء اŸندوبية الولئية

Ãعية اŸنسسق Úالبلدي Úوعدد من اÙسسن.Ú
ومن اŸرتقب أان تتواصسل لحقا بأاوجه ﬂتلفة،
لعÓ-م ل-لسس-ل-ط-ة ال-وط-ن-ية
ف-ي-م-ا أاّك-د اŸك-ل-ف ب-ا إ
ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ع -ل-ي ذراع ،ب-أاّن السس-ل-ط-ة ت-راف-ق
اŸواط -ن بشس -ك -ل مسس -ت -م -ر وت -رصس -د ح -اج -ي-ات-ه
وط- -ل- -ب- -ات- -ه ول ي- -ت- -وق- -ف نشس- -اط -ه -ا ع -ن -د فÎة
النتخابات ،مشسÒا إا ¤أانّ السسلطة تبقى قريبة
جدا من اŸواطن ‘ كل الظروف وكل اÙن،
بحيث يÎجم هذا التواجد بجوار اŸواطن من
أاج -ل ب -ن -اء ال -دول -ة ال -ذي ل ي -ت-ح-ق-ق إال ب-وج-ود
اŸواطن ‘ حالة جيّدة ومريحة.

تيبازة :علي ملزي

حوار

»æWh

األربعاء  12ماي  2020م
الموافق لـ  20رمضسان  1441هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com

اıتصص ‘ القانون الدسستوري عÓوة العايب لـ«الشسعب»:
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الوثيقة الدسستورية مقدسسة يجب أان تكون شساملةﬂ ،تصسرة ودقيقة
لزمات
اŸسسودة بحاجة إا ¤تنقيح لصسياغة دسستور توافقي يتجاوز مداه ا أ

ي - -رى الÈوف- -يسس- -ور عÓ- -وة ال- -ع- -ايب
اıتصص ‘ القانون الدسستوري ‘ ،حوار
مع «الشسعب» أان مسسودة مشسروع تعديل
ال- -دسس- -ت- -ور ،تضس- -م- -نت غ -زارة م -ن اŸواد
واول -ب -ن -ود ،وووه -ي ب -ح -اج -ة إا ¤إاث-راء
لط-ي-اف
وت -ن -ق -ي -ح ،م -ن ط -رف ج -م-ي-ع ا أ
واولشس-خصس-ي-ات السس-ي-اسس-ي-ة ووال-وط-ن-ية
واıتصس ،Úل - - -ل - - -وصس- - -ول إا ¤دسس- - -ت- - -ور
توافقي يسستمر ا ¤سسنوات دون اŸسساسص
به.
واع- -ت Èأان ال- -ت- -ع- -دي- -ل ال- -دسس- -ت- -وري ج -اء
اسس -ت -ج -اب -ة ل -ل-ظ-رف ال-ذي ن-ع-يشس-ه ،و ن-ت-ي-ج-ة
للحراك الشسعبي ‘  22فيفري ،وقد كرسس ما
وعد رئيسس ا÷مهورية به خاصسة فيما يتعلق
بتعزيز ا◊ريات الفردية وا÷ماعية ،و الفصسل
ب Úالسسلطات ،و إاعادة منصسب رئيسس ا◊كومة
بصسÓحياته ،ناهيك عن تعزيز العمل القضسائي
الدسستوري بإانشساء ﬁكمة دسستورية سستضسطلع
باإلضسافة إا ¤مهامها بدور تقد Ëالجتهادات
والسستشسارات.

Ü.AGôgR :¬JQhÉM

لول-ية
^ الشس-عب :م-اه-ي ق-راءتك ا أ
ل - -ل - -ت - -ع- -ديÓ- -ت ال- -واردة ‘ مسس- -ودة
مشسروع تعديل الدسستور؟
^^ عÓ-وة ال-عايب :مسس -ودة مشس-روع
تعديل الدسستور فيها نوع من التداخل ومن
غزارة اŸواد و الفقرات و البنود ،أاك Ìمن
 240مادة ،كان البعضس منها يفÎضس أان
تدرج ‘ مواضسع أاخرى سسواء ‘ قوانÚ
العقوبات أاو اإلجراءات ا÷زائية ،أاو ‘
قوان Úعضسوية ألن هذا ›الها.
ن -ح -ن ن -ري -د أان ي -ك -ون ال-دسس-ت-ور ع-ام-ا
وﬂتصسرا ،ول ننزل به إا ¤مرتبة القوانÚ
األخ -رى ،ح -ت -ى ن -ت-ك-ل-م ف-ي-ه ع-ن ا◊ق-وق
ووال- -ت- -ف -اصس -ي -ل ال -ت -ي ›ال -ه -ا ال -ق -وانÚ
األخرى سسواء العضسوية أاو التنظيمات ،أاو
ما شسابه ذلك.
على كل حال نشسكر من قام بوضسع أارضسية
مشسروع تعديل الدسستور ،و هو عمل يحتاج
إا ¤إاثراء و مناقشسة و إابداء رأاي و تنقيح،
ح-ت-ى ال-رئ-اسس-ة ‘ م-راسس-ل-ت-ه-ا ق-الت أان-ه-ا
أارضسية عمل لÓنطÓق منها ،و على كل
من يهمهم األمر من الطبقات السسياسسية
والك -ادÁي -ة وال -ن -ق -اب-ي-ة ووح -ت-ى رج-ال
اإلعÓم وكل الطاقات ا◊ية اŸشساركة ‘
إاثرائه فا÷ميع معني بهذه الوثيقة حتى
نصسل ا ¤التوافق اŸطلوب لهذا الدسستور.
وهي فرصسة بعد عشسريت Úمن شسخصسنة
السسلطة ومن دسسات Òعلى اŸقاسس ،لوضسع
دسستور توافقي و ليسس دسستور أازمة ألن كل
دسسات Òا÷زائر سسواء األصسلية أاو اŸعدلة
ج-اءت ن-ت-ي-ج-ة ألزم-ات م-ع-ي-ن-ة اب-تداء من
دسستور سسبتم 1963 Èا ¤دسستور نوفمÈ
 1976و تعديÓت  1980و  1982و  1988ثم
دسس -ت -ور ف -ي-ف-ري  1989ال -ذي ج -اء ب -ع -د
أاحداث  88ثم دسستور  1996الذي جاء ‘
خضسم العشسرية السسوداء ثم تعديÓت 2002
و  2008و  2016و التي عرفت نوعا من
الشسخصسنة ،خاصسة تعديل  2008الذي كان
مشس- -ؤووم- -ا ع- -ل- -ى ال- -ت- -اري- -خ ال- -دسس- -ت -وري
ووواŸؤوسسسس -ات ال -دسس -ت -وري -ة خ -اصس-ة ‘
الفصسل ب Úالسسلطات.
ب -اإلضس -اف -ة إا ¤ذلك اسس -ت -ج -اب ال-ت-ع-دي-ل
الدسستوري للظرف الذي نعيشسه ف Óننسسى
أان التغÒات كلها جاءت نتيجة للحراك
الشسعبي  22فيفري  ،2019وقد ” “جيد
هذا ا◊راك و النصس عليه ‘ الديباجة
Óج-ي-ال
وه -ذا شس -يء م -ه -م ح -ت -ى ي-ب-ق-ى ل -أ

القادمة وتعرف كيف جاء ،نتمنى أان يبقى
هذا الدسستور ويسستمر ا ¤سسنوات دون
اŸسس -اسس ب-ه وب-ال-ت-ا‹ ي-ت-ع Úت-ن-ق-ي-ت-ه م-ن
الشسوائب و الغموضس والتفصسيÓت.
^ قلتم أان بعضص اŸواد كان يفÎضص
إادراج -ه -ا ‘ ق -وان Úعضس -وي-ة ول-يسص
ضس- -م- -ن اح- -ك- -ام ال- -دسس- -ت -ور ه -ل م -ن
توضسيح أاكÌ؟
^^ اقصسد بعضس اŸواد اŸتعلقة بحقوق
النسس- -ان و ت- -لك اŸنصس- -وصس ع- -ل -ي -ه -ا ‘
القوان ،Úمث Óنعرف أانه عندما تصسادق
ا÷زائر على معاهدات دولية وتنشسر ‘
ا÷ريدة الرسسمية تصسبح هذه اŸعاهدات
ج- -زءا م- -ن ال -ق -رار ال -داخ -ل -ي ا÷زائ -ري
وب -ال -ت -ا‹ ل داع -ي ا ¤ال -نصس ع -ل -ي-ه-ا ‘
ال -دسس -ت -ور ،ال -ت -ك -ي -ف وال -ت -ج -انسس وع-دم
الختÓف ب Úالقانون الداخلي و الدو‹
هذه معروفة فدائما الدول ل تصسادق على
اŸعاهدات الدولية ال بعد تغي Òقوانينها
الداخلية حتى تكون متÓئمة ومتكيفة مع
القوان Úالدولية و هذا منصسوصس عليه ‘
الدسستور ا÷زائري سسواء دسستور  1996أاو
‘  2016و حتى اآلن ،هذه األمور من
اŸسسلمات.
كذلك توجد مواد أاخرى مثل السسلطة
ال-وط-ن-ي-ة اŸسس-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-اتÁ ،ك-ن
إادراج -ه -ا ‘ ق -ان -ون الن -ت -خ-اب-ات ون-فسس
األم-ر ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ت-ج-وال السس-ياسسي Áكن
النصس عليه ‘ قانون األحزاب السسياسسية،
لسس- - -ن- - -ا ›Èي - -ن ال - -نصس ع - -ل - -ى ذلك ‘
ال -دسس-ت-ور ،ال-وث-ي-ق-ة ال-دسس-ت-وري-ة م-ق-دسس-ة
يجب أان تكون عامة وشساملة وﬂتصسرة
ودقيقة.
ا◊قوق وا◊ريات مكفولة
لشسكال ‘ ‡ارسستها
وا إ
^ ه-ل ك-رسست ال-ت-ع-ديÓ-ت ال-واردة
لسساسسية وا◊ريات العامة
ا◊قوق ا أ
لح-زاب
م -ث -ل -م -ا ك -انت ت -ط -الب ب -ه ا أ
لفراد ،خاصسة
وا÷م-ع-ي-ات وح-ت-ى ا أ
لول م- - - -رة ع- - - -ن
وأان - - - -ه - - - -ا –دثت أ
ال-تصس-ري-ح ب-دل الÎخ-يصص Ÿم-ارسس-ة
نشساط أاو عقد اجتماع؟
^^ ا◊قوق و ا◊ريات دائما مكرسسة ‘
ال -دسس-ات Òا÷زائ-ري-ة ،و ال-دسس-ت-ور وث-ي-ق-ة
دائ- -م- -ة ت -ع Èع -ن األم -ة وال -دول -ة ،األم -ة
Œسس -د وت -ك -رسس اŸاضس -ي و ت -ت-ع-ام-ل م-ع
ا◊اضسر وتسستشسرف اŸسستقبل ،وبالتا‹
هذه الوثيقة ،لها أاداب و نصسوصس خاصسة
با◊قوق و ا◊ريات ألن معيار التعامل مع
الدول على اŸسستوى الدو‹ هو احÎامها
◊قوق النسسان ،و “جيد حقوق النسسان
و ا◊ماية و الÎقية يكون ‘ الدسستور،
وال-نصس ع-ل-ي-ه-ا ‘ ه-ذه ال-وث-ي-ق-ة ي-ج-ع-ل-ها
بعيدة عن التحريف.
‘ ح Úتدرج التفصسيÓت األخرى ‘
ال -ق -وان Úاıت -ل -ف -ة ك-ل ‘ ›ال-ه ،ف-اذا
ت-ك-ل-م-ن-ا ع-ن ن-زاه-ة وشس-فافية النتخابات
تكون ‘ قانون النتخابات ،العدالة ‘
ال -ق -ان -ون األسس -اسس -ي ل -ل -قضس -اء وال-ق-وانÚ
اıت-ل-ف-ة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة خ-اصس-ة اŸت-ع-لقة
بحقوق و حريات الفراد ،وأاعني بذلك
ق- -ان- -ون ال -ع -ق -وب -ات وق -ان -ون اإلج -راءات
ا÷زائية القائم Úعلى أاسساسس الشسرعية
واŸشس- -روع -ي -ة واألك Ìم -ن ذلك سس -م -ع -ة
الدولة على اŸسستوى الدو‹ Áكن النظر
اليها من خÓل احÎامها ا ¤مبدأا حقوق
النسسان و دولة ا◊ق و القانون و مدى
اÿدمات اŸقدمة لرعاياها ومواطنيها
وسساكنيها ،وهذه أاصسبحت مطلب الدول
التي تشسÎط ‘ تعاملها مع دولة أاخرى
أان يكون سسجلها أابيضس ‘ حقوق النسسان
ول -يسس أاسس -ود ،ل -ذا ح-ق-وق النسس-ان دائ-م-ا
تكون منصسوصس عليها ‘ الدسستور وهي
من ثÓثه أاجيال.
ا÷ي -ل األول ي -ت-ع-ل-ق ب-ا◊ق-وق اŸدن-ي-ة
والسسياسسية و تسسمى ‘ القانون الدو‹
حقوق سسلبيةÃ ،عنى أان الفرد يتمتع بها

Ãجرد ولدته و هي رفيقة به ول –تاج
ا ¤امكانيات حتى يتمتع بها ،ويكفي على
الدولة عدم التدخل فيها و قمعها ،وا÷يل
الثا Êا◊قوق الجتماعية و القتصسادية
والثقافية هذه يتمتع بها الفرد وتقدمها
Óفراد حسسب امكانياتها اŸتاحة
الدولة ل أ
وهذا الفرق ب Úا÷يل الول و الثا ،Êأاي
ت-ق-دم ا◊ق ك-ال-ع-م-ل و السس-ك-ن و ال-ت-ع-ل-ي-م
العا‹ كل حسسب امكانيات الدولة واذا ⁄
تكن لديها امكانيات ل تÓم على ذلك،
وت -أات -ي ا◊ق -وق م -ن ا÷ي -ل ال -ث-الث وه-ي
ا◊ق ‘ ال -ب -ي -ئ -ة وال -ت -ن -م -ي-ة اŸسس-ت-دام-ة
ا◊قوق ا÷ماعية حق تقرير اŸصس.Ò
م -ا ت -ك -رر ‘ ه -ذه ال -ت -ع -ديÓ-ت ا◊ق ‘
ال -ع -يشس ‘ ب -ي -ئ -ة ن -ظ -ي -ف -ة ت -وف ÒاŸي -اه
الصسا◊ة للشسرب ،ا◊ق ‘ ا◊فاظ على
اÙيط و حمايته من التلوث وأاسسندت
ه- -ذه اŸه- -م- -ة ا ¤اÛلسس الق -تصس -ادي
والج -ت -م -اع -ي ،وه -ذا شس -يء مسس-ت-حسس-ن،
وب- -ال- -ت -ا‹ ا◊ق -وق وا◊ري -ات م -ك -ف -ول -ة
ومضس -م -ون -ة ي -ب -ق -ى الشس -ك -ال ‘ ك -ي -ف -ي-ة
‡ارسستها.
وا÷ديد ‘ التعديÓت أان حرية الرأاي
وال -ت-ع-ب ،Òو ال-ت-ج-م-ع و إانشس-اء ا÷م-ع-ي-ات
واألحزاب السسياسسية اكتفى فيها اŸشسرع
‘ مسسودة التعديل بالتصسريح ،ليسس كما
كان عليه الوضسع من قبل تنتظر الÎخيصس
Ÿم -ارسس -ة ال -نشس -اط أاو ت -ن -ظ -ي-م Œم-ع أاو
اجتماع ،و التصسريح معناه عدم تعسسف
اإلدارة ‘ م- - - - -ن- - - - -ح رخصس - - - -ة اÿروج أاو
الج -ت -م -اع أاو إانشس -اء ج -م-ع-ي-ة ل-ذا اك-ت-ف-ى
اŸؤوسسسس الدسستوري بالتصسريح ،معناه إاذا
– ⁄صسل على موافقة ا÷هة اإلدارية
بعد مدة معينة من الزمن ،لن سسكوتها
م -ع -ن -اه ال-راضس-ا ،اف-ع-ل م-ا شس-ئت ‘ إاط-ار
القانون ،باإلضسافة إا ¤أان ا÷معيات ل
Áكن حلها إال بحكم قضسائي.
...تقليصص صسÓحيات الرئيسص
وعد ” الوفاء به
^ هل ترى أان التعديÓت اŸقÎحة
فصس -لت بشس -ك -ل دق-ي-ق ب Úالسس-ل-ط-ات
وح- -ددت ب- -وضس- -وح ط -ب -ي -ع -ة ن -ظ -ام
ا◊كم؟
^^ رئ- -يسس ا÷م- -ه -وري -ة خ Ó-ل ا◊م -ل -ة
النتخابية وعد بتقليصس صسÓحياته وقد
أاوفى بهذا ،و الدليل الرجوع إا ¤دسستور
 1996و الدسسات Òالتي قبله ‘ ،أان تكون
السس -ل -ط -ة ال -ت -ن -ف -ي -ذي -ة ب -رأاسس ،Úرئ -اسس -ة

ا÷مهورية وا◊كومة ،وهناك صسÓحيات
ﬁددة وأاخرى سسيحددها الدسستور بكل
دق - -ة ،ك - -ذلك ه - -ن- -اك ق- -رارات ‘ ›ال
اŸراسس -ي -م ال-رئ-اسس-ي-ة اıتصس-ة ب-رئ-اسس-ة
ا÷م -ه -وري -ة وال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة م-ن اخ-تصس-اصس
رئ -يسس ا◊ك -وم -ة ،وه -ذه مسس -أال -ة م -ه -م -ة
إلعطاء رئيسس ا◊كومة سسلطات واسسعة.
من سسلطات رئيسس ا◊كومة كذلك أانه
ي - -خ - -ت - -ار وزراء ب - -ال - -تشس - -اور م- -ع رئ- -يسس
ا÷مهورية و يقÎحهم له لتعيينهم ،كذلك
له برنامج ا◊كومة وليسس برنامج رئيسس
ا÷مهورية مثلما كان من قبل ،يقدمه ‘
›لسس ال- -وزراء ل- -ل- -مصس- -ادق- -ة ث- -م ي- -ن -زل
للŸÈان لعتماده و تبنيه ،لكن التعديÓت
تضسمنت نقاطا قدÁة جديدة فيما يخصس
تعي Úرئيسس ا÷مهورية لرئيسس ا◊كومة
وانهاء مهامه ،حيث يعينه بعد اسستشسارة
األغ - -ل - -ب - -ي - -ة الŸÈان - -ي- -ة ول- -ك- -ن رئ- -يسس
ا÷مهورية غ Òملزم بتعيينه من األغلبية
الŸÈان -ي -ة و ل -و ك -ان م -ل -زم -ا ب-ذلك ك-م-ا
يدعيه البعضس عن سسوء فهم لكنا اأمام
ن- -ظ- -ام ب- -رŸا Êول- -يسس شس -ب -ه رئ -اسس -ي اأو
ﬂتلط ،و لكن الشسيء ا÷ديد اأن رئيسس
ا◊كومة يأاخذ بع Úالعتبار ‘ برنا›ه
برنامج األغلبية الŸÈانية ويد›ها ‘
برنا›ه ،حتى يحظى Ãوافقة اÛلسس
الشس -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي ول ي -رفضس م -ن ق -ب-ل
ال -ن -واب ،ل -ذا م -ن مصس -ل -ح -ت-ه اإدم-اج أاه-م
اÙاور األسس -اسس -ي -ة لÈن -ام -ج األغ -ل -ب -ي -ة
الŸÈان -ي -ة ح -ت -ى ي -ك -ون ه -ن -اك ن -وع م-ن
النسسجام ب Úعمل اŸؤوسسسست Úالتشسريعية
و التنفيذية.
^ ورد ايضس - - -ا إانشس - - -اء ﬁك - - -م- - -ة
دسس-ت-وري-ة ب-دل اÛلسص ال-دسستوري،
إا ¤أاي مدى سستسساهم هذه اŸؤوسسسسة
‘ ت- - -ع- - -زي- - -ز ال- - -ع- - -م - -ل ال - -قضس - -ائ - -ي
الدسستوري؟
^ ال -دسس -ت -ور ن -زع ال -تشس -ري-ع ب-األوام-ر ‘
ال -ع -ط -ل -ة الŸÈان -ي -ة و أاب-ق-اه ‘ ال-ظ-رف
السس-ت-ث-ن-ائ-ي ،ف-ب-إام-كان رئيسس ا÷مهورية
التشسريع ‘ الظروف الطارئة باألوامر،
ولكن هذه األوامر سستخضسع ا ¤الرقابة
القضسائية للمحكمة الدسستورية ،و تعرضس
ع- -ل- -ى الŸÈان ف -ي -م -ا ب -ع -د ،واÙك -م -ة
الدسستورية اصسبح من اختصساصسها القوانÚ
و ال -ت -ن -ظ -ي -م-ات و اŸراسس-ي-م وه-ذا شس-يء
جديد ،وهي تعوضس اÛلسس الدسستوري
الذي كان يغلب عليه الطابع السسياسسي،

وهذه اÙكمة اأكيد سسيغلب عليها الطابع
القضسائي ألنها سستتكون من رجال قانون
Î- - -ﬁف Ú- - -و- - -ﬂت- - -صس ‘ Ú- - -ا- - -Ûال
الدسستوري و ليسس القانو Êفقط .
لذلك اÙكمة الدسستورية سستعزز القضساء
الدسستوري ،لكن حسسب رأايي أاعتقد أان
ت -وسس-ع تشس-ك-ي-ل-ت-ه-ا إا 15 ¤ق -اضس -ي -ا أاو 18
قاضسيا ألن هذه اÙكمة مهمتها تقدم
اجتهادات دسستورية باإلضسافة إا ¤اŸهام
القضسائية و والسستشسارية فيمكن مث Óمن
مؤوسسسسات الدولة اıتلفة أان تطلب من
اÙك -م -ة ال -دسس-ت-وري-ة ت-وضس-ي-ح و ت-فسسÒ
حكم اأو مادة معينة لها كث Òمن الدللت
واŸف -اه-ي-م ،و ع-ل-ي-ه يسس-ت-حسس-ن أان ي-ك-ون
ع- -دد اأعضس- -ائ- -ه -ا أاك Èم -ن  ،12و ي - - -جب
اخ- -ت -ي -اره -م حسسب ال -ك -ف -اءة واŸسس -ت -وى
العلمي.
^ –دثت ال -وث-ي-ق-ة ع-ن إام-ك-ان-ي-ة
ت -خصس -يصص ب -عضص ال -ب-ل-دي-ات ب-ن-ظ-ام
خاصص؟
^ حسسن فعلوه عندما أادرجوا هذا البند
لن ‘ ذلك م -راع -اة ل -ل -واق-ع ف-ال-ب-ل-دي-ات
تختلف عن بعضسها البعضس ،توجد بلديات
ذات كثافة سسكانية و أاخرى ل ،و هنا ل
Áك- - -ن اŸسس- - -اواة ب Úالث - -ن - -ت ،Úوه - -ذا
اŸقصس- - - - -ود حسسب رأاي- - - - -ي ،م - - - -راع - - - -اة
خصس- -وصس -ي -ات و ظ -روف ب -عضس ب -ل -دي -ات
اŸدن الكÈى ،و التأاسسيسس لها ‘ الدسستور
م -ه -م ،و ك -ل -ن -ا ن-ت-ذك-ر ﬁاف-ظ-ة ا÷زائ-ر
الكÈى التي أانشسئت دون سسند قانو Êأاو
دسس -ت -وري ل -ه -ا و ” ال-ت-خ-ل-ي ع-ن-ه-ا ألن-ه-ا
أاوج -دت ب -ق -ان -ون خ -ارج ال -دسس -ت-ور ال-ذي
يعÎف فقط بالبلدية و الولية ،و بالتا‹
وضسع هذه الفقرة شسيء ﬁبذ ألن األعباء
و اÿدمات التي تتولها البلديات الكÈى
تختلف عن البلديات األخرى ،ولبد أان
نراعي ذلك ،ألن لها مهام واختصساصسات
واأع- -ب -اء –ت -اج إا ¤نصس دسس -ت -وري ح -ت -ى
تعمل ‘ إاطاره.
لول مرة ” إادراج مادة تسسمح
^ أ
ل-ل-ج-يشص ال-وط-ني الشسعبي باŸشساركة
‘ اÿارج بعد العودة للŸÈان؟
^^ للجزائر سسمعة طيبة على اŸسستوى
ال - -دو‹ سس - -واء اإلف- -ري- -ق- -ي أاو األ‡ي أاو
العربي ،فهي منذ السستقÓل أاصسبحت ‘
ثقافتها عدم التدخل ‘ الشسؤوون الداخلية
للدول ،و على هذا األسساسس كونت سسمعة
لها كدولة حيادية و ذات مصسداقية ‡ا
جعلها تقوم بعدة أادوار ‘ حل النزاعات
الثنائية ب Úالكث Òمن الدول ‘ ﬂتلف
القارات.
وا÷زائ- -ر ع- -ن- -دم- -ا يسس- -م- -ح دسس- -ت -وره -ا
Ãشساركة قوات ا÷يشس الوطني الشسعبي
سسواء ‘ حفظ السسلم الدو‹ أاو اسستعادته
ول- -ك- -ن –ت إاشس- -راف األ· اŸت- -ح -دة أاو
ال–اد اإلفريقي ،ل يتعارضس هذا مع
مبدئها ،بل سستأاخذ موقفا أاك Ìايجابية
دوليا ألنها اأك Ìمصسداقية والقوات هي
ق-وات دف-اع-ي-ة ول-يسست ه-ج-وم-ي-ة ،واأل·
اŸتحدة دائما تطلب من الدول األكÌ
مصسداقية اأن توفر لها قوات للمشساركة ‘
حفظ السسÓم أاو اسستعادته.
كلمة أاخÒة

نتمنى اأن نصسل اإ ¤وضسع دسستور توافقي
ب Úال -ط -ب -ق -ات السس -ي -اسس -ي -ة واألك -ادÁي-ة
واŸهنية و اıتصس ،Úو أان نضسع دسستورا
ﬂتصس -راÁ ،ك -ن ح -م -ل -ه ‘ ا÷يب ح-ت-ى
ي -ت -م -ك -ن ك -ل شس -خصس م -ن الطÓ-ع ع-ل-ي-ه
حينما يريد ،لذا يتع Úعلينا إاعادة النظر
‘ بعضس بنود الدسستور و نكتفي بأامهات
اŸسسائل حتى تكون مواده دسسمة ،واضسحة
ودقيقة كي نلم به ،تبقى القوانÁ Úكن ان
نسستدل ونسسÎشسد بها كلما احتجنا اليها.
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« الشسعب» ترصسد حالة اŸاء الشسروب بالشسلـف ،ع Úالدفلى ،غليزان وتسسمسسيلــت

AÉHƒdG øe á«FÉbh äGAGôLGE §°Sh äÉLÉ«àM’G á«£¨àd ™jQÉ°ûe
^ ضسمان اÿدمة العمومية لتوزيع اŸاء اسستعدادا Ÿوسسم الصسيف

^ اŸواطن شسريك أاسساسسي ‘ ترشسيد اŸياه  ..رهانات اŸؤوسسسسة
’مر الذي جعل مصسالح ا÷زائرية للمياه
ترتفع حدة اسستهÓك اŸاء الشسروب مع دخول فصسل ا◊ر الشسديد وا’صسطياف من كل عام(،هذه السسنة اŸوسسم مرهون بتطور الوضسعية الصسحية نتيجة فÒوسس كورونا) ،ا أ
’جراءات وا’حتياطات لضسمان التموين اŸنتظم وا÷يد لسسكان اÛمعات ا◊ضسرية والريفية واŸدن الكÈى
Ÿنطقة الشسلف التي تشسرف على  4و’يات هي ع Úالدفلى ،غليزان ،الشسلف وتسسمسسيلت ،تتخذ كل ا إ
’جراءات الوقائية الصسارمة ضسمانا للخدمة
’بار وا’سستثمارات الضسخمة التي وفرتها وزارة اŸوارد اŸائية لتلبية ا’حتياجات ‘ زمن ا÷ائحة وا إ
واŸناطق السساحلية بـ  131بلدية انطÓقا من هياكلها الكÈى وا آ
العمومية رغم الديون اŸقدرة Ãليارين ونصسف د.ج  ،التي أاثقلت كاهل اŸؤوسسسسة بالو’يات اŸعنية.
15األف م Îمكعب يوميا يقول ﬁدثنا.
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تلبية احتياجات السسكان بالبلديات اŸعنية
رهان ترفعه اŸديرية ا÷هوية للجزائرية
للمياه التي تشسرف على تسسي Òالو’يات 4
م- -ن خÓ- -ل ت- -وف Òه- -ذه اŸادة الضس- -روري- -ة
و
بانتظام خاصسة خÓل موسسم ا◊ر
ا’إصسطياف وا’أيام العادية ‘ ظل ا÷ائحة
التي تتعامل معها وحدات ا÷زائرية للمياه
ضس -م -ن م -ب -داأ ت -ق -د Ëاÿدم -ة ال -ع -م -وم -ي -ة
وتطبيق ا’إجراءات الوقائية التي اعتمدتها
وزارة الصسحة وتعليمات الوصساية واŸديرية
ال -ع -ام -ة حسسب اŸدي -ر ا÷ه -وي ل -ل-م-ن-ط-ق-ة
صسÓح الدين شسريط .
اأك -د ل -ن -ا اŸصس -در اسس -ت -ع -داد و ج -اه-زي-ة
الوحدات الو’ئية لتقد Ëهذه اÿدمة من
خ Ó-ل مصس -ا◊ه -ا ب -ال -ب-ل-دي-ات الـ  110التي
تخضسع لتسسي Òا÷زائرية للمياه التي شسرعت
‘ ع -م -ل -ي -ات ا’إدم -اج ا÷اري -ة ل -ل -ب -ل -دي -ات
اŸت-ب-ق-ي-ة ضس-م-ن ﬂط-ط اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة
وبرنامج الوصساية الذي يجري تنفيذه من
خÓل عمليات التموين والتوزيع اŸسسطرة
لهذه اŸادة الضسرورية من طرف الوحدات
يقول مدير اŸنطقة صسÓح الدين شسريط.

مشسروع ﬁطة التحلية بني حواء ..
رهان لتغطية ا÷هة السساحلية

جاء مشسروع ﬁطة التحلية اأحادية الكتلة
ع -ل -ى مسس -ت-وى ب-ل-دي-ة ب-ن-ي ح-واء السس-اح-ل-ي-ة
’إنهاء النقصص الذي ظلت تشسكو منه هذه
البلدية التي يتضساعف سسكانها خاصسة مع
موسسم كل اإصسطياف Ãافيها ا’أيام العادية
اأين يك Ìالطلب على هذه اŸادة Ãنطقة
تقل فيها منابع ا’آبار ا÷وفية نظرا لطبيعة
تضس -اريسص ال -ن -اح -ي -ة‡ ،ا ي -ج -ع -ل ال -ت -وزي -ع
م -ت -ذب -ذب -ا رغ -م اÛه -ودات ال-ت-ي ت-وف-ره-ا
وا’إم- -ك- -ان- -ي- -ات ال- -ت- -ي تسس- -خ -ره -ا مصس -ال -ح
ا÷زائرية اŸياه يقول سسكان الناحية .
ل -ك -ن ي -ب-ق-ى ا’أم-ل ق-ائ-م-ا ب-دخ-ول ﬁط-ة
التحلية Ÿياه البحر اأحادية الكتلة ا÷اري
ا‚ازها ببني حواء من اأهم اŸشساريع التي
تنتظرها اأبناء اŸنطقة وحتى اŸصسطافÚ
الذين يÎددون با’آ’ف على هذه الوجهة
السس -ي -اح -ي -ة ال -رائ -ع -ة ب -اآث -اره -ا ال -ت-اري-خ-ي-ة
ومناظرها الطبيعية بسساحل الشسلف .
وبنظر صسÓح الدين شسريط فاإن اŸشسروع
ال - -ذي خصسصست ل - -ه وزارة اŸوارد اŸائ- -ي- -ة
غÓفا ماليا معتÈا من شساأنه توف Òما كميته
 5اآ’ف م 3لفائدة سسكان اŸنطقة سسوف
ت -ت -خ -لصص ن -ه -ائ -ي -ا م-ن اأزم-ة اŸاء الشس-روب
صسيفا وباقي ا’أيام العادية ،حيث سسيكون
ال -ت -وزي -ع وضس-م-ان ال-ت-م-وي-ن ’أب-ن-اء ال-ن-اح-ي-ة
واŸن - -اط - -ق اÛاورة Ãاف- -ي- -ه- -ا اŸداشس- -ر
وال-ق-ري-ع-ل-ى مدار 24سس -اع-ة حسسب ﬁدث-ن-ا
الذي طماأن الزبائن باأهمية اŸشسروع الذي
يعرف تقدما ‘ اشسغاله.
ب- -ا’إضس -اف -ة ل -ه -ذا اŸشس -روع ال -ه -ام ا÷اري
–قيق تعتمد ا÷زائرية للمياه بالشسلف على
مصسادر متنوعة ترتكز على ﬁطة ماينيسص
ببلدية تنسص ذات الطاقة ا’إنتاجية اŸقدرة
بـ 200األف م 3يوميا ،تضساف اإليها الكميات
اŸن -ت -ج -ة اŸع-ا÷ة م-ن سس-د سس-دي ي-ع-ق-وب
البالغة 60األف م 3يوميا ،ناهيك عن اŸياه
اŸسس -ت -خ -رج-ة م-ن106ب- -ئ- -ر م- -وزع- -ة ع- -ل -ى
البلديات 35ف -ي -م-ا ت-ب-ق-ى 22ب -ئ -را ضس -م -ن
ا’إجراءات ا’إحتياطية التي اعتمدتها اإدارة
اŸدي- -ري- -ة ا÷ه -وي -ة ضس -م -ن ﬂط -ط -ه -ا ‘
ال - -ت - -وزي - -ع ال - -ذي ي- -ل- -ق- -ى ا’إرت- -ي- -اح حسسب
تصسريحات الزبائن وتاأكيد ذات اŸسسوؤول.

السسدود –ل معضسلة اŸناطق الريفية
وا÷بلية بع Úالدفلى

مّ- -ك - -نت ﬁط- -ات اŸع- -ا÷ة Ÿي -اه السس -دود

’بار
إاعادة تأاهيل الشسبكات وا آ
وا‚از خزانات

باإقليم و’ية ع Úالدفلى من
ضسمان توصسيل اŸاء الشسروب
لعدة بلديات خاصسة الريفية
منها و التي توصسلت بشساأنها
الدراسسات الهدروجيوفيزائية
اÿاصسة بالتنقيب عن اŸياه
ا÷وف- -ي- -ة ق- -ل- -ة ه -ذه اŸوارد
اŸائية اأو انعدامها ‡ا جعل
خيار اŸعا÷ة لضسمان توفÒ
اح- -ت- -ي- -اج- -ات السس- -ك -ان ب -ه -ذه
ال -ب -ل -دي-ات ال-ت-ي ع-انت ال-ك-ثÒ
خÓل السسنوات اŸنصسرمة كما
ه -و ا◊ال ب -ب -ط -ح-ي-ة ،اŸاي-ن ،
ب- -ل- -ع- -اصص ،ا◊سس- -ان- -ي- -ة ،زدي- -ن
،تÈك- -ان، Úح- -م- -ام ري- -غ -ة ،عÚ
البنيان ،بومدفع وبوراشسد والتي
يتم جر مياهها من ﬁطات سسد بورومي
واأو’د ملوك وكذا ﬁطة اأوحادية « تغزا»
Ãا ف-ي-ه-ا ال-ب-ل-دي-ات ال-واق-ع-ة بسس-ه-ل الشسلف
والتي تسستفيد من توزيع ﬁطة سسد سسدي
اﬁمد بن طيبة ببلدية عريب.
ويتعلق ا’أمر بـ 6بلديات كسسدي ÿضسر
وع Úالدفلى واıاطرية وعريب والعطاف
والروينة ،حيث يتم اسستغÓل ما كميته اأزيد
من 93األف م Îمكعب من اŸاء الشسروب
اŸوجه لسسكان هذه البلديات خاصسة الريفية
وا÷بلية منها  ،هذه الطريقة مكنت من
اإزالة غ Íالسسنوات اŸنصسرمة خاصسة بقرى
وم -داشس -ر ج -ه -ة ا÷ن -وب ال-غ-رب-ي ل-ع-اصس-م-ة
ال - - -و’ي - - -ة ي - - -ق- - -ول اŸدي- - -ر ال- - -ذي اع- - -تÈ
ا’إسس -ت -ث -م -ارات الضس -خ -م -ة ل-ت-حسس Úال-ت-زود
باŸاء الشسروب سسواء عن طريق ﬁطات
اŸعا÷ة وا’آبار البالغ عددها  94والتي تقع
–ت مسس -وؤول -ي -ة اÿدم -ات ال -ت -ي ت -ق -دم -ه-ا
مصسالح ا÷زائرية للمياه لوحدة ع Úالدفلى
ال -ت -ي تسس -ه -ر ب -ف-رق-ه-ا ال-ت-ق-ن-ي-ة ومصس-ا◊ه-ا
ا’إدارية على التكفل اليومي بتزويد الزبائن
ب-ال-ك-م-ي-ات الÓ-زم-ة حسسب ب-رن-ام-ج ال-ت-وزيع
اŸسس- - -ط- - -ر لضس- - -م- - -ان و–سس Úال- - -ظ - -روف
اŸعيشسية للسسكان بعيدا عن مظاهر نقصص
اإ’ ‘ حا’ت تسسجيل عطب يلقى التدخل
الفوري من طرف اŸصسالح اŸعنية يشسÒ
ﬁدثنا.

 34بلدية من أاصسل  ‘ 38غليزان
‘ انتظار مشسروع القرن

وتشس ÒاŸع -ط -ي -ات اŸت -وف -رة وتصس-ري-ح-ات
السسكان اإ– ¤سسن كب ‘ Òالتزود باŸاء
الشسروب حسسب ما سسجلناه من اأقوال من
عدة بلديات كما هو ا◊ال بدائرة واد رهيو،
حيث اأكد لنا قاطنوها اأن التزود بهذه اŸادة

مقبول

‘ زمن وباء كورونا .
واأرجع هوؤ’ء هذا التحسسن اإ ¤اÛهودات
اŸب- -ذول- -ة م- -ن ط- -رف اŸصس- -ال- -ح اŸع -ن -ي -ة
ل- -ل -ج -زائ -ري -ة ل -ل -م -ي -اه ف -ت -وف Òه -ذه اŸادة
ل -ل -ت -ج -م -ع -ات السس -ك-ان-ي-ة ال-كÈى واŸن-اط-ق
ا◊ضس -ري -ة وال -ق -رى ب-ذات ال-دائ-رة ك-م-ا ه-و
ا◊ال ل-ق-ري-ة الشس-ه-داء واÿدام وال-زم-اي-لية
وال -ب -وايشص وال -زاوي -ة وغÒه -ا م-ن اŸداشس-ر
وهو التحدي الذي اأخذته اŸصسالح اŸسسÒة
ل -ت -وزي -ع اŸاء الشس -روب Ãح -م -ل الصس -رام -ة
اسستعدادا Ÿوسسم الصسيف Ãا فيها ا’أيام
ال -ع -ادي-ة ي-ق-ول ب-عضص ال-زب-ائ-ن ‡ن –دث-وا
اإلينا من ذات البلدية ،اأما بخصسوصص التسسيÒ
فحاليا تشسرف مصسالح ا÷زائرية للمياه على
تسسي 34 Òبلدية من ب 38 Úبلدية ‘ انتظار
اإدماج البلديات ا’أخرى اŸتبقية.
وم -ن ج -انب اآخ -ر ف -اإن و’ي -ة غ -ل -ي -زان ه-ي
ا’أخرى تتعدد بها مصسادر اŸياه فعاصسمة
ال -و’ي -ة وب -ن داود وي-ل-ل واŸط-م-ر وب-ل-عسس-ل
وسس -دي سس -ع-ادة ت-ت-زود ان-طÓ-ق-ا م-ن –وي-ل
اŸاء الشس- - - - - -روب م- - - - - -ن ﬁط - - - - -ة «اŸاو»
«مسستغا ،Âارزية ووهران» بكمية تصسل اإ¤
 50األف م Îمكعب  ،وهو مشسروع يقول
مدير اŸنطقة ‘ اإطار ا’إ‚از وباإمكانه
عند نهاية ا’أشسغال به –ويل 150األف مÎ
مكعب يوميا لتزيد 31بلدية .
ه- -ذا اŸشس- -روع ال- -ذي يصس- -ف- -ه ال- -ب -عضص بـ
«مشسروع القرن» يعد من العمليات الكÈى
التي يعلق عليها السسكان Ãا فيهم مصسالح
ا÷زائ -ري -ة ل -ل -م -ي-اه اأم-ا’ ك-بÒا ‘ –سسÚ
عملية التزود باŸاء الشسروب هذه البلديات،
با’إضسافة اإ ¤مياه السسدود اŸعا÷ة كما هو
ا◊ال بسسد قرقر وسسد سسدي اأحمد بن عودة
والكراميسص .

ه- - -ذا ا’أخÒ
الذي ’ينتج ‘
الظرف ا◊ا‹
سس- -وى األ -ف م3
لتوجه
لـ3بلديات
م-ن-ه-ا م-دي-ونة
وزنطيسص
وسسدي احمد
بن علي وهذا
ع - -ل- -ى م- -دار
م - - - - - - - -اب3 Ú
و4اأي - - - - - - -ام ،
وه -ي ك -م -ي-ة
ق -ل -ي -ل -ة ك -ون -ه ي -ع-رف
تراجعا ‘ مسستوى التخزين حسسب صسÓح
الدين الشسريط اعت Èتزويد سسكان بلديتي
الرمكة وسسوق ا’أحد انطÓقا من سسد يدي
يعقوب اŸمتدد على اأراضسي كل من الشسلف
وغليزان موؤشسرا يلقى ارتياح السسكان بهاتÚ
اŸنطقت Úا÷بليت ،ÚمشسÒا اأن تدعيم هذه
اŸصسادر اÿاصسة باŸاء الشسروب بـ 81بئر
ق -د م -ك -ن السس -ك -ان ب -ع-دة ب-ل-دي-ات ب-ال-و’ي-ة
ضسمان التزود بهذه اŸادة بصسفة مريحة.

كدية الرصسفة شسريان اŸياه الشسروب
ببلديات تسسمسسيلت

وت -ع -ت -م -د ع -م -ل -ي -ة ال -ت -زود ب-اŸاء الشس-روب
Ãنطقة تسسمسسيلت بنسسبة كبÒة على مياه
سسد كدية الرصسفة وبدرجة اأقل سسد دردر
بع Úالدفلى بالنظر اإ ¤قلة اŸياه ا÷وفية
بÎاب ال -و’ي -ة،ه -ذا ال -ت -ح-دي ال-ذي رف-ع-ت-ه
مديرية اŸوارد اŸائية مكن من توفÒهذه
لسسكان تسسمسسيلت الذين يتاأهبون ’إسستقبال
موسسم الصسيف ‘ ظروف حسسنة على حد
ق-ول نصس-ر ال-دي-ن وخ-ال-د ‡ن اإل-ت-ق-ي-ن-ا ب-ه-م
ببلدية برج بونعامة مدينة الونشسريسص.
وعن الكميات اŸنتجة بسسد كدية الرصسفة
اأوضسح اŸدير ا÷هوي للجزائرية للمياه اأن
القدرة ا◊الية عن طريق ﬁطة اŸعا÷ة
لهذا اŸرفق الهام هي ‘ حدود األف  40م3
يوميا وهو ما يسسمح للوحدة بتوزيع اŸاء
الشس -روب ع -ل -ى 17ب -ل -دي -ة م -ن اأصس-ل ‘ 22
ال -وقت ال -راه -ن،ف -ي -م -ا ت -خصسصص م -ي-اه سس-د
دردراŸعا÷ة لتزويد سسكان  4بلدية بطاقة
انتاجية تصسل اإ 7 ¤اآ’ف م Îمكعب يوميا .
ومن جانب اآخر فاإن تدعيم عملية التوزيع
ل -ع -دة م-ن-اط-ق حضس-ري-ة وŒم-ع-ات سس-ك-ان-ي-ة
كÈى Ãا فيها القرى واŸداشسر النائية يتم
عن طريق اسستغÓل ا’آبار التي يصسل عددها
◊د السساعة 16بئر بكميات انتاجية تفوق

كما خصسصست وزارة اŸوارد اŸائية ميزانية
هامة لتحسس Úظروف التموين واإيصسال اŸاء
الشسروب للسسكان ‘ ا’أيام العادية وموسسم
ا◊ر الذي يتطلب اإجراءات عملية خاصسة
لضسمان تدفق اŸياه بالكميات اŸطلوبة
لكل عائلة ببلديات الو’يات ا’أربع .
ا’مر تطلب بر›ة عدة مشساريع هامة كما
هو ا◊ال بو’ية الشسلف التي عرفت ا‚از
الشسطر ا’أول من اإعادة تاأهيل الشسبكة
ب-ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة ف-ي-م-ا ي-ب-ق-ى تسس-ليم ا÷زء
ال -ث -ا Êم -ن ن -فسص ال -ع -م-ل-ي-ة خÓ-ل ا’شس-ه-ر
القادمة .
كما رافقت هذا اŸشسروع عمليات اأخرى
ت -ت -ع -ل -ق ب -ت -اأه -ي-ل ا’آب-ار وﬁط-ات الضس-خ و
اÿزان - -ات واإ‚از اأخ- -رى ضس- -م- -ن مشس- -روع
–ويل اŸياه اŸعا÷ة من ﬁطة ماينيسص
وهذا لضسمان التموين  24على  24سساعة
ي-ق-ول م-دي-ر اŸن-ط-ق-ة ،ال-ذي ط-م-اأن سس-كان
ال -ب -ل -دي -ات الشس -م -ال -ي -ة ب -السس -اح-ل الشس-ل-ف-ي
ب -اإن -ف -راج مسس -األ -ة ال-ت-م-وي-ن ب-اŸاء الشس-روب
وال -قضس-اء ع-ل-ى ال-ن-قصص ن-ه-ائ-ي-ا م-ع تسس-ل-ي-م
مشس - -روع - -ي ﬁط- -ت- -ي ال- -ت- -ح- -ل- -ي- -ة ا÷اري
ا‚ازهما بكل من بني حواء وواد قوسس، Ú
مع ضسمان التموين الدائم للبلديات ا’أخرى
اŸسسÒة من طرف وحدة ا÷زائرية للمياه
بالشسلف التي عرفت تطورا كبÒا ‘ التسسيÒ
بفضسل طاقمها ومصسالح التقنية الذي تدعم
باإطارات شسابة وكفاءات جامعية ﬂتصسة ‘
ال -ري ي -ق -ول ﬁدث -ن -ا ال -ذي ط -م -اأن سس -ك-ان
غ -ل -ي -زان ب -ت -حسس Úظ-روف ال-ت-م-وي-ن ب-اŸاء
الشسروب بشسكل يريح الزبائن الوحدة وهذا
مع نهاية مشسروع –ويل مياه الشسروب من
منطقة اŸاوي باإŒاه بلديات الو’ية.
وعلى الرغم من ثقل الديون اÎŸتبة عن
“وين الزبائن بهذه اŸادة الضسرورية والتي
بلغت على مسستوى الو’يات اŸعنية حسسب
ذات اŸسس- -وؤول م -ل -ي -اري -ن ونصس -ف د.ج ف -اإن
اŸوؤسسسس -ة  ⁄ت -ت -اأخ -ر ‘ ت -ق-د Ëخ-دم-ات-ه-ا
ال -ع -م -وم -ي -ة وا’سس -ت-ج-اب-ة ل-ك-ل ا’نشس-غ-ا’ت
وا’حتياجات وتطبيق الÈنامج اŸسسطر من
اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ج-زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه سس-واء
خÓل هذا الشسهر اŸعظم اأو ا’يام العادية
وموسسم ا’إصسطياف الذي  ⁄تفصسلنا عنه اإ’
اأيام معدودة يقول ﬁدثنا.
وكشسف عن تطبيق تام لÓإجراءات الوقائية
اÿاصس -ة ب -وب -اء ك -ورون -ا وه -ذا ب -ت-ع-ق-ي-م ك-ل
الهياكل واعتماد طرق التباعد ا’جتماعي
وت-وف Òال-ك-م-ام-ات واŸط-ه-ر،ب-ا’إضس-افة اإ¤
ت- -ن- -ظ- -ي- -ف وصس- -ي- -ان- -ة اÿزان- -ات وتصس -ل -ي -ح
ا’أعطاب والتسسربات اŸائية التي كانت ‘
وقت سس -اب -ق تسس -اه -م م -ن ت -ذب -ذب ع -م -ل -ي -ة
ال- -ت- -م- -وي -ن واإه -دار ل -ه -ذه اŸادة يشس Òذات
اŸسسوؤول ا’ول عن اŸنطقة.
ل-ك-ن ت-ب-ق-ى ال-ن-داءات وع-م-ل-ي-ات ال-تحسسيسص
ع Èال - -وسس - -ائ- -ل ا’إعÓ- -م- -ي- -ة وال- -وسس- -ائ- -ط
ا’إجتماعية واÿرجات اŸيدانية والعمل
ع -ل -ى اإشس-راك ال-زب-ائ-ن كشس-ريك ‘ ال-تسس-يÒ
واÙافظة على هذه الÌوة وترشسيد عملية
ا’سس -ت -ه Ó-ك م -ن ال -ت -ح -دي -ات ال -ت -ي Œاب-ه
اŸوؤسسسسة.
وهو النداء الذي شسدد عليه من قبل اŸدير
العام للموؤسسسسة ا÷زائرية للمياه اإسسماعيل
عمÒوشص ‘ لقاء وطني حول التغطية باŸاء
الشس -روب ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ب-ل-دي-ات وم-ن-اط-ق
ال -ظ -ل ال -ت -ي –ظ -ى ب -ا’أه-م-ي-ة ‘ ب-رن-ام-ج
اŸوؤسسسسة من خÓل عملية التوزيع والبحث
ع -ن مصس -ادر ل-ع-م-ل-ي-ات اسس-ت-ع-ج-ال-ي-ه ل-ت-وفÒ
اŸادة وفق تعليمات وزارة الري واŸوارد
اŸائ -ي -ة حسسب م -ا اأك -ده ل -ن -ا اŸدي -ر ال-ع-ام
خÓل لقاء سسابق بالشسلف.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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عمليات تضشامن بسشيدي
اﬁمد ،بئر خادم وبلوزداد

إإعانات غذإئية
للعائÓت إŸعوزة

بعد ا’نتهاء من توزيع منحة
التضشامن اÿاصشة بالششهر
الفضشيل واŸقدرة بـ 10000دينار
للعائÓت اŸعوزة ،باششرت
ﬂتلف بلديات العاصشمة ‘
توزيع قفة رمضشان وذلك تعزيزا
للعمل التضشامني وتطبيقا
للتداب ÒاŸقررة من طرف
السشلطات العمومية لفائدة
اÙتاج.Ú

ا÷زائر :اآسسيا مني

تششهدت ﬂتلف الطرق العمومية بتيبازة
حركية Œارية غ Òمسشبوقة’ ،سشيما ‘ منتجات
اÿضشر والفواكه ‘ ظاهرة سشادها الكث Òمن
ا’سشتهتار بوباء كورونا ،تÎجم عقلية اŸسشتهلك
ا÷زائري خÓل الششهر الفضشيل.

تيبازة :علي ملزي

تÈز اŸظ -اه-ر السس-ل-ب-ي-ة ال-ت-ي وق-ف-ن-ا ع-ل-ي-ه-ا ،ع-دم Œاوب
التجار مع اŸسسعى اŸعتمد من طرف السسلطات العمومية
واŸتعلق بتجسسيد الإجراءات اŸيدانية الرامية اإ ¤الوقاية
من وباء كورونا وعدم تقبلهم لفكرة الإنتقال اإ ¤الأحياء
الشسعبية كباعة متجول ،Úبالرغم من اŸرافقة ،بحيث ف ّضسل
معظمهم اللتحاق بحواف الطرق العمومية ،على غرار
الطريق الوطني رقم  ،11اأين تشسكلت عّدة اأسسواق فوضسوية
ﬁفوفة بعديد اıاطر الناجمة عن التقارب الجتماعي
من جهة ،وحوادث اŸرور من جهة اأخرى ،ناهيك عن
تشسكل زحام مروري لفت ،وهي الظاهرة التي تÎجم عدم
اهتمام اŸواطن باإجراءات ا◊جر الصسحي وعدم قناعته
بخطورة الفÒوسس كوفيد.19.
وكانت مصسالح الأمن ıتلف دوائر الولية ،قد اأقدمت

على توجيه Œار عشسر اأسسواق يومية اﬂ ¤تلف الأحياء
الشسعبية Ÿمارسسة نشساطهم العادي كتجار متنقل ‘ Úاإطار
حملة ولئية مكملة تهدف ا ¤تعزيز اإجراءات الوقاية من
فÒوسس ك -ورون -ا ،ب -ح -يث ّ” –دي-د اأم-اك-ن ال-ت-ح-اق ج-م-ي-ع
ال -ت -ج -ار اŸع -ن -ي Úب -الأح -ي -اء الشس -ع -ب-ي-ة ،م-ن م-ن-ط-ل-ق م-ن-ع
التجمعات وتقريب السسلع الأك ÌاسستهÓكا من اŸسستهلك،
د و ن ا ◊ ا ج ة ل ل ت ن ق ل ا  ¤ا ل أ س س و ا ق ل ق ت ن ا ئ ه ا  .و ق د ”ّ ا ل ل ج و ء
ا ¤هذا الإجراء عقب تسسجيل تشسّكل Œمعات مقلقة على
مسستوى الأسسواق اليومية على مدار الفÎة الأخÒة دون اأي
احÎام Ÿقتضسيات التباعد الجتماعي ،الأمر الذي يعّزز
من احتمالت انتقال العدوى ويشسكل عائقا اأمام اŸسسعى
العام الرامي للحد من انتشسار الفÒوسس الفتاك.
تÈع بـ 650قنطار من البطاطا
اإسستفادت مناطق الظل بشسرق ولية تيبازة ،غرب ولية
ا÷زائر من توزيع  650قنطار من مادة البطاطا تÈعت بها
اŸن -ظ -م -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -م -وؤسسسس-ات وا◊رف وسس-اه-مت ‘
توزيعها على اŸتضسررين من ا◊جر الصسحي واŸعوزين
مصس -ال -ح ال -غ -اب -ات ،ب -ال -ت -نسس-ي-ق م-ع ا÷م-ع-ي-ات وال-ب-ل-دي-ات

اŸعنية.
كشس -ف رئ -يسس اŸن -ظ -م -ة مصس -ط-ف-ى روب-اي ،Úع-ل-ى ه-امشس
–م -ي -ل الشس -ح -ن -ة اإ ¤ب -وسس-م-اع-ي-ل ،ع-ن اسس-ت-م-رار ع-م-ل-ي-ة
التضسامن التي ترعاها اŸنظمة طيلة شسهر رمضسان ،لتشسمل
” تشسكيل ÷ان ولئية لسستÓم
كافة وليات الوطن ،بحيث ّ
وتاأط ÒالتÈعات على مسستوى كل ولية ،مشسÒا اإ ¤اأّن
اŸسستثمرين وخاصسة الفÓح Úمنهم ⁄ ،يبخلوا اŸنظمة
‘ هذه الظروف الصسعبة التي تعيشسها عديد العائÓت ‘
ظلّ ا◊جر الصسحي الذي طالت مّدته .كما ثّمن رئيسس
اŸن -ظ -م-ة ال-دور ال-ف-ع-ال ال-ذي ت-ل-ع-ب-ه مصس-ال-ح ال-غ-اب-ات ‘
الح-ت-ك-اك اŸب-اشس-ر ب-ال-ع-ائÓ-ت اŸتضس-ررة Ãن-اط-ق ال-ظ-ل
Ãعية ا÷معيات الفاعلة.
من جهته اأّكد اŸدير العام للغابات على التواجد اŸيداÊ
لأعوان القطاع ع 48 Èولية منذ اللحظات الأو ¤لÈوز
وباء كورونا با÷زائر ،من خÓل اŸسساهمة ‘ عمليات
التعقيم باسستعمال الآليات اŸتحركة اıصسصسة Ÿكافحة
حرائق الغابات ،مشسÒا اإ ¤اأّن مادة الكلور اŸسستعملة ‘
التعقيم Áكنها اإ◊اق اأضسرار بهذه الآليات ،اإل اأّنه بالرغم
من ذلك فقد داأب اأعوان القطاع على اŸسساهمة بفعالية ‘
ﬁاربة الوباء بعزÁة كبÒة.

لتفادي متاعب التنقل إا ¤البلديات اÛاورة

مرف ـ ـ ـ ـق صشح ـ ـ ـ ـي جدي ـ ـ ـ ـد ي ـ ـ ـ ـ ـدخل إÿدم ـ ـ ـ ـ ـة ببن ـ ـ ـ ـ ـي عمـ ـ ـ ـرإن
دخلت القاعة متعددة اÿدمات
الششهيد بحار سشعيد ،ببلدية بني
عمران ،حيز اÿدمة بعد اإعادة
تهيئتها وŒهيزها بالكامل،
بفضشل هبة تضشامنية قدمها اأحد
اÙسشن Úوسشط ارتياح كبÒا
لسشكان اŸنطقة ،الذين انتظروا
كثÒا هذا اŸرفق الصشحي للتقليل
من اأعباء التنقل اإ ¤البلديات
اÛاورة..

بومرداسس :ز .كمال

م -كسسب اآخ -ر ي -ت -دع-م ب-ه ق-ط-اع الصس-ح-ة
ب- - -ولي- - -ة ب - -وم - -رداسس ‘ ،اإط - -ار اإع - -ادة
العتبار للمرافق والهياكل ا÷وارية التي
اسس -ت -ف -ادت م-ن اأشس-غ-ال ت-ه-ي-ئ-ة وعصس-رن-ة
اسس-ت-ج-اب-ة ل-ل-ت-ح-دي-ات اŸط-ل-وبة ،خاصسة
ب-اŸن-اط-ق ال-داخ-ل-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-رف ن-قصسا
واضس- - -ح - -ا ‘ ه - -ذا ا÷انب ،وك - -ذا رف - -ع
الضس -غ -ط ع -ل -ى اŸوؤسسسس -ات ال -ع -م -وم -ي -ة
الثÓث ومنها مسستشسفى الثنية الذي كان
ي -ت -ك -ف -ل ب -ال -ع -م -ل -ي -ات الصس -ح -ي-ة لأغ-لب
ال-ب-ل-دي-ات اÛاورة ،م-ن-ه-ا ب-ن-ي ع-مران،

ع -م -ال ،سس -وق ا◊د وغÒه-ا ...وب-ال-ت-ا‹
ج-اءت ه-ذه ال-ع-ي-ادة ل-ت-ت-ك-ف-ل بانشسغالت
اŸواط -ن ،Úخ -اصس -ة واأن -ه -ا تشس -م -ل اأب-رز
التخصسصسات الطبية ا◊سساسسة كمصسلحة
الأم -وم -ة وال -ط -ف -ول -ة ،مصس-ل-ح-ة ال-ولدة،
 Èﬂللتحاليل وغÒها.
ك- -م- -ا اسس- -ت- -ف -اد ق -ط -اع الصس -ح -ة ب -ولي -ة
بومرداسس ،من اهتمام خاصس Ÿواجهة
جائحة كورونا وما نتج عنها من –ديات
ك -بÒة ل -ل-ت-ك-ف-ل الأم-ث-ل ب-اŸصس-اب Úوك-ذا
حاجة اŸوؤسسسسات السستشسفائية والأطقم
ال -ط -ب -ي -ة ل Ó-إم -ك -ان-ات الÓ-زم-ة ووسس-ائ-ل
العمل والوقاية ،حيث اسستفادت اŸراكز
الصس -ح -ي -ة م-ن مسس-اع-دات ط-ب-ي-ة وه-ب-ات
ق- -دم -ه -ا ﬁسس -ن -ون وم -وؤسسسس -ات ﬁل -ي -ة
“ث- - -لت ‘ اآلف ال- - -ك- - -م- - -ام- - -ات ،م - -واد
ال-ت-ن-ظ-ي-ف ،اأن-ف-اق ال-ت-ع-ق-ي-م وغÒه-ا م-ن
اŸسس - -اع - -دات وط - -رق ال - -دع- -م اŸادي- -ة
والنفسسية تقديرا لهم على اÛهودات
اŸب -ذول -ة ‘ اŸي-دان وتشس-ج-ي-ع-ه-م ع-ل-ى
مواصسلة اأداء رسسالتهم الإنسسانية النبيلة.
كما ينتظر اأن يتدعم القطاع الصسحي
اأيضسا ‘ ،الأيام القليلة القادمةÃ ،خÈ

تضشامنا مع اŸرضشــــى
‘ اŸسشتششفيــــــــــات

ط - -ب- -ي ﬂصسصس ل- -ل- -كشس- -ف ع- -ن فÒوسس
ك -ورون -ا ،ب -ال -ت -نسس-ي-ق م-ع م-ع-ه-د ب-اسس-ت-ور
ب -ال-ع-اصس-م-ة ،ب-حسسب تصس-ري-ح-ات م-دي-رة
الصس -ح -ة ،ب -ع -د الج -ت-م-اع ال-ولئ-ي ال-ذي

خصسصس Ÿناقشسة ودراسسة مقÎح اإنشساء
اıت Èم- - - - -ن ط- - - - -رف اأح - - - -د اÿواصس
ل -ل -مسس -اه -م -ة ‘ ع-م-ل-ي-ة م-ك-اف-ح-ة ال-داء
والرفع من نسسبة الكشسوفات اليومية.

‘ ه -ذا الإط -ار ،سس -ج -لت اŸق-اط-ع-ة
الإدارية لسسيدي اﬁمد –ويل اأكÌ
م -ن  2400م-ن-ح-ة ب-ب-لديات اŸقاطعة
الإداري- - -ة وك - -ذا اأك Ìم - -ن  1000قفة
وزعت م -ن ق-ب-ل ال-كشس-اف-ة الإسسÓ-م-ي-ة
وا÷معيات اÒÿية واŸتعامل.Ú
زي -ادة ع -ل -ى م -ا ” ت -وزي -ع -ه سس-اب-ق-ا،
وضسعت مصسالح اŸقاطعة  1200اإعانة
غ -ذائ -ي -ة اإضس -اف -ي -ة ع -ب -ارة ع -ن م -واد
غ -ذائ -ي -ة اأسس -اسس -ي -ة ووصس-ولت شس-راء،
وزعت على السسكان.
من جهتها بشسارت بلدية بئر خادم ‘
ت -وزي-ع  700ق -ف-ة ع-رفت ال-ع-م-ل-ي-ة ‘
مرحلتها الأو ¤تسسليم دفعة من هذه
الإعانات شسملت  300قفة تضسم مواد
غذائية ،وذلك –ت اإشسراف اŸقاطعة
الإدارية لبئر مراد رايسس ،للعائÓت
اŸع -وزة والأرام -ل واŸط-ل-ق-ات وذوي
الإحتياجات اÿاصسة وكذا اŸتوقفة
ع- -ن ال- -ع- -م- -ل ،حسسب ال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م -ات،
ل-ت-ت-واصس-ل ب-ع-ده-ا ال-ع-م-لية التضسامنية
Ãشس -ارك -ة الأن -دي-ة ال-ري-اضس-ي-ة ل-ت-مسس
بذلك اأك Èعدد من العائÓت.
و“ت العملية –ت رقابة واإشسراف
اÛلسس الشس - -ع - -ب - -ي ال - -ب- -ل- -دي ،اذ ”
ت -قسس -ي-م ال-دف-ع-ة الأو ¤ع-ل-ى ﬂت-ل-ف
اأح -ي -اء ال -ب-ل-دي-ة ل-ي-ت-م ب-ع-ده-ا ت-وسس-ي-ع
ال-ع-م-ل-ي-ة لأح-ي-اء اأخ-رى ،م-باشسرة بعد
دخ-ول اإع-ان-ات اأخ-رى م-ن ا÷م-ع-ي-ات
ال-ري-اضس-ي-ة وال-ث-ق-افية اŸتحصسلة على
الإعانة اŸالية ،حيث وصسلت العملية
اإ ¤تخصسيصس  700قفة.
اŸواد الغذائية وزعت ‘ قفف من
ط -رف ع -م -ال ومسس -وؤو‹ ال -ب-ل-دي-ة اإ¤
ب- - -ي- - -وت اŸواط- - -ن Úبسس- - -بب ا◊ج - -ر
الصس- -ح- -ي ك- -ع- -م- -ل وق- -ائ- -ي ،ل -ت -ف -ادي
ال- - -ت- - -ج- - -م - -ع - -ات وان - -تشس - -ار اŸرضس.
واعتمدت عملية تقد Ëالإعانة بناًء
على القوائم اŸعدة من طرف ‡ثلي
الأحياء.
وت-ت-واصس-ل ال-ع-م-ل-ي-ة ال-تضس-ام-ن-ي-ة ببئر
خادم ،حيث مسست عدة عائÓت ‘
انتظار مواصسلة العملية ‘ بقية اأحياء
البلدية .بدورها و‘ اإطار عمل خلية
الأزم- -ة ب- -ب- -ل- -دي- -ة ب- -ل- -وزداد Ùارب -ة
فÒوسس كورونا ” ،تسسليم  620قفة
لÓأسسر اŸعوزة وذلك Ãسساهمة ‡ثلي
الأح- -ي- -اء .وت- -ب- -ق- -ى ع- -م- -ل -ي -ة ت -ق -دË
اŸسس - -اع - -دات ل - -ل - -ع- -ائÓ- -ت اŸع- -وزة
م - -ت - -واصس - -ل- -ة ‘ ح- -دود الإم- -ك- -ان- -ات
اŸت -وف -رة وسس -تسس -ل-م Ÿسس-ت-ح-ق-ي-ه-ا ‘
اأقرب الآجال .فيما يتعلق بـ 754عائلة
ال- - -ذي- - -ن اسس - -ت - -ف - -ادوا م - -ن اŸن - -ح - -ة
اıصسصس- -ة لشس- -ه -ر رمضس -ان ف -ق -د ”
اإضس -اف-ة 4000دج وال -ت -ي ” –وي -ل -ه -ا
◊سسابهم الÈيدي اÿاصس.

ششب ـ ـ ـ ـ ـ ـاب إŸدي ـ ـ ـ ـ ـة يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتÈعـ ـ ـ ـ ـون بال ـ ـ ـ ـ ـدم

بادر قطاع الششباب والرياضشة لو’ية اŸدية بتنظيم حملة للتÈع بالدم على مسشتوى ديوان موؤسشسشات الششباب بحي بوزيان ،بالتنسشيق مع مديرية الصشحة والسشكان التي ششهدت اإقبا’ كبÒا
للمواطن Úمن ﬂتلف الفئات ،خاصشة الششباب وا◊ركة ا÷معوية الششبانية والرياضشية كاأحد البدائل ◊الة العزوف عن التÈع Ãسشتششفيات الو’ية ،جراء التخوف من انتقال عدوى فÒوسس
كورونا.

ت -اأت-ي ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة اأيضس-ا ،ك-اسس-ت-ج-اب-ة ل-كÌة ا◊الت
اŸرضس -ي -ة وال -ت -ي ت-ك-ون ‘ م-ع-ظ-م-ه-ا ح-رج-ة م-ع ن-ف-اد
اıزون ،حيث عرفت اŸادة نقصسا ﬁسسوسسا ببنوك
الدم بالولية‡ ،ا اسستوجب –ضسﬂ Òزون مسسبق.
واسس- -ت- -ن -ادا Ÿدي -ر دي -وان م -وؤسسسس -ات الشس -ب -اب ﬁم -د
بلجوهر ،فاإن الظروف التنظيمية كانت ﬁكمة ،خاصسة
من جانب الوقاية بÎك مسسافة الأمان ب ÚاŸتÈعÚ

واسس-ت-ع-م-ال ك-اف-ة وسس-ائ-ل ال-ت-ع-ق-ي-م وال-ن-ظ-افة ‘ ،وقت
تعالت الكث Òمن اأصسوات منتسسبي الصسحة –ث على
ال- -وق -وف ب -ج -انب اŸرضس -ى ع -ام -ة خ Ó-ل ه -ذه ال -فÎة
بالتÈع بالدم ،خاصسة فئة مرضسى فقر الّدم الوراثي
والسس -رط -ان ب-ع-د ال-عÓ-ج ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي ‘ ظ-ل ح-اج-ت-ه-م
للصسفائح الدموية ،مرضسى القصسور الكلوي ،ناهيك عن
ﬂتلف العمليات ا÷راحية .كما اأن التÈع بالدم يجدد

اÓÿيا بالنسسبة للمتÈع ويقوي جهاز اŸناعة لديه،
بحسسب توصسيات اıتصس.Ú
ي -ذك -ر ،اأن ه -ذا ال -ق -ط -اع ا◊ي -وي وم -ن خ Ó-ل -ه دي-وان
موؤسسسسات الشسباب كان سسباقا ‘ عمليات التحسسيسس من
خ -ط -ر ه -ذا ال -وب -اء ال-ع-اŸي ،اإ ¤ج-انب مسس-اه-م-ت-ه ‘
ع -م -ل -ي -ات ت -ع-ق-ي-م وت-ط-ه Òم-وؤسسسس-ات الشس-ب-اب وب-عضس
الأماكن العمومية مع ا◊ركة ا÷معوية والتحسسيسس عÈ

مواقع التواصسل الجتماعي Ÿوؤسسسسات الشسباب التي
يقارب عددها  70موؤسسسسة شسبانية ع Èتراب الولية،
وبلغ عدد اŸشسارك ‘ Úحملة التÈع بالدم زهاء 50
متÈعا.

اŸدية :علي ملياÊ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com

من مراسسلينا
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أخبار تلمسسان
وع“ Úوشسنت:

سسكان حي فرإج بالبليدة أإعيتهم صسهاريج إŸياه

توزيع  400طرد
إإسستهÓكي لÓأسسر إÙتاجة
صصور للتضصامن و التكافل و الÎاحم
ت- -ع- -يشص -ه -ا و’ي -ة ع“ Úوشص -نت ح -يث
بادرت عديد ا÷معيات و اÙسصنÚ
ب- -ج- -م- -ع و ت- -وزي- -ع ع- -ل- -ى ال- -ع- -ائÓ- -ت
اÙتاجة وكذا اŸتضصررة من ا◊حر
الصص -ح -ي ل -ط -رود ا’إسص-ت-هÓ-ك-ي-ة ال-ت-ي
تضص- - -م ﬂت - -ل - -ف اŸواد ال - -غ - -ذائ - -ي - -ة
ا’أسصاسصية اÿضصر والفواكه ودجاج،
و‘ ه - -ذا الصص - -دد ق - -امت ج - -م - -ع- -ي- -ة
السصÓ- -م- -ة اŸروري- -ة ب -ب -ل -دي -ة ح -م -ام
ب-وح-ج-ر ب-ت-وزي-ع 150ط-رد اإسص-ت-هÓكي
وباŸالح وزع نادي ا’أمل للدراجات
الهوائية  80طردا ويسصعى لتوزيع هذه
ال -ك -م -ي-ة ي-وم-ي-ا و ب-ع Úال-ك-ي-ح-ل ق-ام
شص - -ب - -اب م - -ن اŸت - -ط - -وع Úب - -ج - -م - -ع
وتوزيع112طرد وبشصعبة اللحم وزعت
الشص -ب -ك -ة ا÷زائ -ري -ة ◊ق-وق ا’إنسص-ان
بتوزبع  50طرد .

رصصدها :بكاي عمر

دعا سسكان حي فرأج مرأد بزبانة ضسوأحي مدينة
ألبليدة  ،أ÷زأئرية للمياه  ،باأن تعيد ربطهم
بشسبكة أŸياه ألصسا◊ة للشسرب خÓل هذه أ’أيام
ألرمضسانية  ،و قبل حلول موسسم أ◊رأرة  ،كما
طالبوأ سسكان حي مرمان ألشسعبي با÷وأر  ،بحل
مشسكل ألتذبذب ‘ مياه ألشسرب .
جدد سصكان حي فراج مراد  ،و القريب من ﬁيط اŸركز
ا’سصتشصفائي ا÷امعي فرانسس فانون  ،دعوتهم بعد اأن اأوضصح
‡ثلون عن السصكان لـ « الشصعب « ،
اأنهم منذ ما يزيد عن السصنة  ،و هم من دون شصبكة Ÿياه
الشصرب  ،بعد قطعهاعنهم العام اŸاضصي  ،و هم منذ ذلك
ا◊ Úو هم يشصتكون و يحتجون  ،و لكن من دون اسصتجابة ،
موضصح Úباأن الوضصع ا÷ديد فرضس عليهم اللجوء ا ¤اأسصواق
صصهاريج اŸياه  ،و اقتنائها باأسصعار ›حفة اأثقلت من حجم
ن -ف -ق -ات -ه -م ال-ي-وم-ي-ة  ،م-ط-ال-ب ÚاŸسص-وؤول ا’أول ع-ن ا÷ه-از
ال-ت-ن-ف-ي-ذي ب-ال-ت-دخ-ل ’إع-ادة رب-ط-ه-م بشص-بكة اŸياه الصصا◊ة
للشصرب .
و غ Òبعيد عن حي فراج مراد  ،طالب سصكان Ãركز مرمان

ا÷هات الوصصية اŸسصوؤولة  ،بايجاد حلول Ÿشصكل التذبذب
‘ مياه الشصرب  ،و التي ارهقتهم وجعلتهم يحتجون لدى
مصصالح ا÷زائرية للمياه  ،خصصوصصا و اأن ا’أيام اŸاضصية
سص -ج -لت م -وج -ة ح -ر غ Òع -ادي -ة  ،ج-ع-ل-ت-ه-م يضص-اع-ف-ون م-ن
اسصتهÓك هذه اŸادة ا◊يوية زيادة على اأن الوضصع الصصحي
اŸت- -اأزم  ،ي- -دف- -ع ب- -ه- -م اإ ¤اسص -ت -ه Ó-ك ك -م -ي -ات م -ن اŸي -اه
،لنظافتهم و نظافة ﬁيطهم .
كما وجهت عائÓت باأحياء شصعبية ‘ بلدية بوعرفة جنوب
ال -ب -ل -ي -دة  ،ن-داء ا ¤مصص-ال-ح ال-ب-ل-ي-دة ل-ل-ن-ظ-اف-ة و ال-وق-اي-ة ،
بالتعجيل بالقيام بحمÓت تطه Òو القضصاء على بوؤر انتشصار
ا◊شصرات الناقلة لÓأمراضس  ،فيما جدد مواطنون بالعفرون
،دعوات ’أجل تنظيم حمÓت اإبادة للحيوانات اŸتشصردة  ،و
التي تكاثرت اعدادها بقوة ‘ هذه ا’أيام الرمضصانية و ‘
عز انتشصار جائحة « كورونا « .
و بررت العائÓت و سصكان بوعرفة نداءهم  ،للقضصاء على
مواطن و بوؤر انتشصار البعوضس باÿصصوصس  ،اإ ¤ا’أسصراب ‘
الليل و النهار ،
خصصوصصا و اأن عوامل ارتفاع حرارة الطقسس  ،سصاعدت ‘

زيادة و انتشصار كب Òلهذه ا◊شصرة اŸزعجة  ،و اأنهم اأصصبحوا
يحرمون اأنفسصهم من جريان
الهواء ’ ،ضصطرارهم غلق النوافذ و اإحكام غلقها  ،مشصددين
من اŸصصالح البلدية اŸهتمة بالوقاية  ،ان تعجل حمÓت
تعقيم و معا÷ة مواطن تكاثر تلك ا◊شصرة  ،و با’خصس
با’قبية و›اري اŸياه .
و ‘ السصياق اآخر دعا اأيضصا سصكان بالعفرون غربا  ،اŸصصالح
اŸسصوؤولة على حماية اÙيط  ،اأن يبادروا اإ ¤حمÓت اإبادة
للحيوانات الضصالة  ،مثل الكÓب والقطط  ،و التي اأصصبحت
باأعداد كبÒة Œ ،ول ‘ الطرقات و الشصوارع  ،وتقتات على
بقايا السصكان Ã ،حيط ا◊اويات و اŸفرغات العشصوائية ،
القريبة من ﬁيط مسصاكنهم  ،و اأضصافوا باأنها ‘ الفÎة
ا’أخÒة م- -ن ا◊ج- -ر الصص- -ح- -ي اŸن -ز‹  ،ازدادت اأع -داده -ا
بشص -ك -ل م -ل -فت  ،و ه -و م -ا اأث -ار ب -ي-ن-ه-م ﬂاوف-ه-م ت-ع-رضص-ه-م
لهجوماتها  ،و اأيضصا خشصيتهم من انتشصار ا’أمراضس  ،و التي
‘ العادة تظهر مع حلول فصصل ا◊رارة و الصصيف .

البليدة:لينة ياسصمÚ

بعد تسسرب مياه قذرة من ألقناة أŸغذية بسسيدي بلعباسس:

مديريـ ـ ـة إلبيئ ـ ـة تنف ـ ـي تلـ ـ ـوث بحـ ـ ـÒة سسيـ ـ ـدي ﬁم ـ ـد بن علي
نفت مديرية ألبيئة لو’ية سسيدي
بلعباسس أ’إشساعة أŸتدأولة موؤخرأ
وألتي مفادها تدفق مياه ألصسرف
ألصسحي ببحÒة سسيدي ﬁمد بن
علي حيث وبعد تلقيها لشسكوى من
طرف بعضس أ÷معيات ” تكليف
فرقة مشسÎكة ’إجرأء معاينة
ميدأنية للبحÒة للكشسف عن وجود
ألتلوث من عدمه .
اأكد بن كرينة ﬁمد مدير البيئة اأن مصصا◊ه
قامت بخرجة ميدانية للبحÒة اأين وقفت
ع -ل -ى تسص -رب ب-عضس اŸي-اه ع Èال-ق-ن-اة ال-ت-ي
تغذي البحÒة انطÓقا من وادي اŸكرة ،
وهي الكمية اŸياه التي تدفقت من اŸوانع
اŸسصوؤولة عن غلق القناة بعد ارتفاع منسصوب
الوادي  ،ومباشصرة تدخلت مصصالح البلدية
ومديرية الري لتوقيف هذه اŸياه اŸتدفقة
 ،هذا وطماأنت اŸديرية بعدم حدوث تلوث
مقلق من شصاأنه التاأث Òعلى ا◊ياة البيئية
ل -ل -ك-ائ-ن-ات اŸت-واج-دة ب-ال-ب-حÒة اأو ل-ن-وع-ي-ة
مياهها التي هي ‘ حالة جيدة وفق التحاليل
التي اأجريت .
هذا وŒدر اإ’شصارة إا ¤أان عملية إاعادة تهيئة
بحÒة سصيدي ﬁمد بن علي تتواصصل  ،حيث

“ت إاع- -ادة ب- -عث اŸشص- -روع شص- -ه- -ر ج- -ان -ف -ي
اŸنصص -رم ب -دف Îشص -روط ج -دي -د ب -ع -د ع -ق -د
جلسصات عمل مع اŸؤوسصسصات اŸمنوحة لها
ا◊صصصس اŸت- -وق- -ف- -ة وفسص- -خ ه- -ذه ا◊صصصس
وتصصفية اŸلف اŸا‹ واإ’داري بصصفة نهائية
 .كما ” ترميم السصاقية التي “ون البحÒة
ب -اŸاء وت -وف Òاإ’ن -ارة ال-ع-م-وم-ي-ة ع-ن ط-ري-ق

اŸصص -اب -ي -ح ا’ق -تصص -ادي -ة م-ن ن-وع ’د  ,ه-ذا
وأاط -ل -قت م -دي -ري -ة ال -ب-ي-ئ-ة مشص-روع-ا ي-ت-ع-ل-ق
Óشص-ج-ار ‘ ﬁي-ط ه-ذا
ب -ال -غ-رسس اŸك-ث-ف ل -أ
الفضصاء بهدف تعميم ا’خضصرار حيث أاسصندت
اŸه- -م- -ة إا ¤م -ؤوسصسص -ة ﬂتصص -ة ت -ق -وم ب -ه -ذه
اأ’ع -م -ال ب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع مصص -ل -ح -ة ال -ت -ن -وع
ال -ب -ي -ول -وج -ي Ÿدي -ري -ة ال-ب-ي-ئ-ة وك-ذا مصص-ال-ح

الغابات وقد شصرعت ‘ غرسس نحو 4500
شص -ج -رة م-ك-ت-م-ل-ة ال-نضص-ج م-ن أاصص-ن-اف السص-رو
والصص- -ن- -وب- -ر ا◊ل- -ب- -ي والصص -فصص -اف اأ’سص -ود
واأ’ب-يضس وال-ك-ال-ي-ت-وسس وسص-رك-ي-ليا  ،باإ’ضصافة
إا ¤نباتات الزينة على أان تتكفل اŸؤوسصسصة
ذاتها برعاية هذه اأ’شصجار بالسصقي واŸتابعة

سصيدي بلعباسس:غ شصعدو

ضسبط أ’حتياجات بدقة بتيارت

 75أإل ـ ـف عائلـ ـ ـة و32أإل ـ ـف ط ـ ـرد غذإئ ـ ـي لفائـ ـ ـدة إŸعـ ـ ـ ـوزين

خÓل تقييمهما ◊صصيلة اإ’عانات اŸقدمة للمعوزين اكد كل
من ا’م Úالعام لو’ية تيارت السصيد ﬁمد الÈكة دايج و
اŸفتشس العام طيب جلول انه ” تسصخ Òجميع اŸديريات
التنفيذية للقيام بالعماليات التضصامنية  ،حيث ” احصصاء 75
الف عائلة و التي اسصتفادت من منحة مليون سصنتيم كما ” توزيع
اك Ìمن  32الف طرد غذائي كمسصاعدات للمعوزين و من توقفوا
عن العمل ا◊ر جراء تفشصي فÒوسس كورونا و قد قيم مدير
الشصؤوون ا’جتماعية قيمة الطرد الغذائي الواحد باك Ìمن 5
ا’ف دج  ،فيما قامت مديرية الشصؤوون ا’جتماعية بالتكفل

ب30متشصردا كانوا يفÎشصون ا’رضس بازقة و احياء مدينة تيارت
اما مديرية التكوين اŸهني و التمه Úفقد سصاهمت بخياطة 60
الف كمامة من الطراز اŸعتمد لدى مديرية الصصحة و72بذلة
وقائية لÓطباء و الشصبه طبي Úسصلمت كلها Ÿديرية الصصحة و
السصكان  ،كما ” ارسصال  15شصاحنة ﬁملة باŸؤوونة لو’ية
البلدية تضصامنا مع سصكان اول و’ية من حيث عدد اŸصصابÚ
بالفÒوسس ،اما مديرية الشصؤوون ا’جتماعية فقد صصبت اجور 7
ا’ف شصخصس من ذوي ا’حتياجات اÿاصصة ‘ ظرف اسصبوع
فيما اسصتطاعت مديرية اŸصصالح الفÓحية ان توفر  850قنطار

من البطاطا و التي قضصت على اŸضصاربة التي شصهدتها الو’ية
قبيل العملية و” وضصع  236طبيب بيطري من خواصس و موظفÚ
باŸصصالح العمومية –ت تصصرف الفÓح Úو اŸوال Úمن اجل
تلقيح اŸواشصي ‘ الوقت اŸعتاد  ،و قد اكد مدير الشصؤوون
ا’ج -ت -م-اع-ي-ة ان ال-ع-م-ل-ي-ات ال-تضص-ام-ن-ي-ة ج-رت ب-دون ع-م-ل-ي-ات
التشصه Òمن خÓل التصصوير بناء على تعليمات السصلطات العليا
ووا‹ الو’ية السصيد درامشصي ﬁمد ام Úو ذلك حفاظا على
كرامة اŸواطن.Ú

تيارت :ع.عمارة

حمÓت –سسيسسية
لفائدة إلتجار
كشصف اأمسس اŸكلف با’إعÓم Ãديرية
ا’أمن الو’ئي بتلمسصان ﬁافظ الشصرطة
فقيه فتح الله ‘ تصصريح لـ» الشصعب» اأنه
‘ اإط- -ار ال- -ت- -داب Òا’أم- -ن- -ي- -ة اŸت- -خ- -ذة
ل -ل -وق -وف ع -ل -ى م -دى ت -ط -ب-ي-ق اإج-راءات
ا◊جر ا÷زئي بتلمسصان الذي يدخل حيز
ال-ت-ن-ف-ي-ذ اإب-ت-داءا م-ن السص-اع-ة  17:00سصا
مسصاءا ا ¤غاية السصاعة  07 : 00سصا صصباحا
م- -ن ال- -ي- -وم اŸوا‹ ل- -ل- -ح -د م -ن اإن -تشص -ار
فÒوسس كورونا ” ،تسصخ3000 Òشصرطي
من ﬂتلف ا’أسصÓك لهذه العملية ◊فظ
سص Ó-م -ة اŸواط -ن ÚخÓ-ل شص-ه-ر رمضص-ان
اأي -ن ” ت -ن -ظ -ي -م ال -ع -دي -د م -ن ا◊م Ó-ت
ال-ت-وع-وي-ة ال-ت-حسص-يسص-ي-ة ل-ف-ائ-دة اأصص-حاب
اÓÙت ال- -ت- -ج -اري -ة  ” ،م -ن خ Ó-ل -ه -ا
ال -وق -وف ع -ل -ى م -دى ت -ط -ب -ي -ق اإج-راءات
الغلق.

تلمسصان/ع“ Úوشصنت :بكاي عمر

وكالة جديدة إلتصسالت
إ÷زإئر بحي أإوجليدة
ق- -ام اŸدي- -ر ال -ع -م -ل -ي -ات -ي ’إتصص -ا’ت
ا÷زائ- -ر ق- -ادة ﬁم -د ب -ت -دشص Úب -ح -ي
اأوج-ل-ي-دة ب-ب-ل-دي-ة ت-ل-مسص-ان ب-ف-تح اŸقر
ا÷دي -د ل -وك -ال -ة ون -ق -ط -ة ب-ي-ع وع-رضس
خ- -دم- -ات ’إتصص -ا’ت ا÷زائ -ر ب -ه -دف
تقريب ا’إدارة من اŸواطن و’ سصيما
ونحن ‘ اأزمة صصحية «كورونا» حيث
Áك -ن لسص -ك -ان اأوج -ل -ي -دة وم-ا ج-اوره-ا
بدفع تكاليف الهاتف الثابت و ا’إنÎنت
و اإقتناء بطاقات التعبئة دون التنقل اإ¤
وك -ال -ة ت -ل-مسص-ان اأو شص-ت-وان ح-يث ل-ق-يت
ه -ذه اŸب -ادرة اإسص -ت -حسص -ان -ا م-ن ط-رف
اŸواط -ن Úال -ذي -ن ت -واف -دوا ع-ل-ى ه-ذه
الوكالة

وعم ـ ـ ـال فنـ ـ ـدق
إلزيـ ـ ـاني ‘ Úوقف ـ ـ ـ ـة
إإحتجاجي ـ ـة
اأقدم العشصرات من عمال فندق الزيانيÚ
ال- -ع- -م- -وم- -ي ال- -ت- -اب- -ع Ÿوؤسصسص -ة ال -تسص -يÒ
السص -ي -اح -ي ع-ل-ى ا’إح-ت-ج-اج اأم-ام م-دخ-ل
م - -وؤسصسص - -ت - -ه - -م وحسصب تصص- -ري- -ح- -ات- -ه- -م
لـ«الشصعب» فاإن مشصكلتهم ا’أسصاسصية تكمن
‘ تعي Úمدير جديد هذا ا’أخ Òحسصبهم
” –ويله من فندق حمام بوحجر وتافنة
اأين واجه اŸدير ا÷ديد عديد الوقفات
التي شصغل منصصب مدير ومسص Òلها ‡ا
اإسصتدعى –ويله اإ ¤فندق الزياني. Ú
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رمضضانيـات
رمضضان ‘ بÓدهم
حلقات التفسص Òواإ’فطار
ا÷ماعي أاهم العادات ‘
«نيجÒيا»

بفعل تدأعيات تفشسي وباء كورونا

أاجواء غ Òمأالوفة يعيشصها سصكان غرداية

أجوأء أجتماعية غ Òمأالوفة يعيشسها سسكان غردأية ‘
رمضس -ان ه -ذه ألسس -ن -ة ب -ع -د ت -غ -ي Òع -دة ع-ادأت م-ت-وأرث-ة
مصساحبة لشسهر ألصسيام بسسبب أ◊جر ألصسحي أ÷زئي ألذي
” إأق -رأره ‘ إأط -ار أل -ت -دأب Òأل -وق -ائ -ي -ة ل -ل -ح -د م-ن ت-فشس-ي
فÒوسس كورونا .فعادة ،كان سسكان أŸنطقة يعيشسون هذه
لج-دأد أل-ت-ي ت-ع-زز
أŸن -اسس -ب -ة أل -دي -ن -ي-ة ب-إاح-ي-اء ت-ق-ال-ي-د أ أ
ألتماسسك ألجتماعي وألتضسامن وأŸشساركة وألكرم ،لكنهم
يقضسون هذه ألسسنة وبكافة أطيافهم شسهر رمضسان ‘ أجوأء
أسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ت-ت-م-ي-ز بشس-ك-ل خ-اصس ب-غ-ي-اب أل-ف-ط-ور (وج-ب-ة
لف -ط -ار) م -ع أل -ع -ائ -ل -ة أل -ك -بÒة ،وإأل-غ-اء صسÓ-ة أ÷م-اع-ة
أ إ
وألÎأويح ‘ أŸسساجد.
و‘ هذا الصضدد ع Èا◊اج بك ،Òأاحد سضكان قصضر مليكة ،شضرق
مدينة غرداية ،بنÈة من ا◊سضرة بقوله ‘‘من الصضعب أان نعيشض شضهر
رمضض -ان اŸب -ارك ب -دون صض Ó-ة الÎاوي -ح ال -ت-ي ت-ع-ت Èم-ن ‡ي-زات
الشضهر الفضضيل لكن ‘ ظل ا◊جر الصضحي الليلي والزمة الصضحية
التي تعيشضها ا÷زائر نتقبله بكل صض Èمن أاجل التصضدي إلنتشضار
فÒوسض كورونا‘‘.
أختفاء كث Òمن ألتقاليد
من جهته ،يرى ﬁفوظ ،موظف بقصضر بني يزقن ،أان شضهر
رمضضان ‘ ظل ا◊جر الصضحي الليلي قد منح له فرصضة أاك Èألداء
الصضلوات اŸفروضضة ‘ وقتها.
واسضتطرد قائ« :Óويعيشض سضكان غرداية هذه اŸناسضبة الدينية

اŸقدسضة ضضمن أاجواء عادات تتسضم بتحول جذري ،سضيما ما تعلق
منه Ãنع التنقÓت الليلية ،حيث يقضضون شضهر الصضيام بشضعور حسضرة
فقدان أايام جميلة ولقاءات عائلية حميمية ،وإاحياء عادات عريقة
تعودوا عليها ‘ رمضضان ،وبالرغم من ذلك يسضتغل مواطنوولية
غرداية هذا الشضهر الكر Ëإلحياء بعضض العادات اŸتوارثة سضيما
منها وجبات اإلفطار ،وطقوسض اجتماعية أاخرى يحافظون عليها
ع Èالعصضور».
وأاضض -اف ق -ائ « :Ó-تشض-ك-ل ه-ذه اŸن-اسض-ب-ة ال-دي-ن-ي-ة أايضض-ا ف-رصض-ة
إلحياء بعضض أانواع األطباق اÙلية والتقليدية ،تتناقل وصضفاتها
األجيال منذ زمن بعيد ،والتي ل يتم تذوقها كما جرت العادة هذه
السضنة ب Úأافراد العائلة الكبÒة وا÷Òان ،كإاحياء ليلة العشضر األوائل
من شضهر رمضضان ،ومرور النصضف األول منه ،وكذا ليلة القدر ،أاي
الليلة ال  27منه ،وذلك بسضبب اللتزام بشضروط ا◊جر الصضحي.
جدير بالذكر أان ليلة العاشضر من رمضضان اŸعظم تتميز بتحضضÒ
بعضض األكÓت التقليدية على غرار طبق البغرير بالعسضل ،فيما
يحضضر Ãناسضبة ليلة النصضف من رمضضان طبق السضكسضي بلحم صضغÒ
ا÷مل ،فيما Áيز الحتفال بليلة القدر ،طبق الشضخشضوخة مرفوقة
بصضلصضة التمر.
وحسضب التقاليد الجتماعية اŸتوارثة ،يتم توزيع هذه األطباق
على عابري السضبيل واألصضدقاء والعائÓت Ãختلف األحياء ،وأاثناء
الزيارات ب Úاألقارب وا÷Òان.
وتظل أابواب اŸنازل عﬂ Èتلف قصضور ولية غرداية مفتوحة
ألن الزيارات ب Úا÷Òان ل تنقطع ،كما لفت ﬁفوظ ،مشضÒا ا¤

صضحتك ‘ غذأئك

أان رمضضان يعت Èمناسضبة لإسضتحضضار القيم اŸشضÎكة والتضضامن
والتجمع العائلي ‘ أاجواء روحانية تسضبب كوفيد ‘-غيابها هذه
السضنة.19
ومن أاجل ا◊فاظ على القرابة والÎابط ب Úأافراد العائلة خÓل
رمضضان هذه السضنة ،توجهت ربات البيوت إا ¤تنويع مائدة الفطار
ب -اسض -ت -ع -م -ال ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات ا◊دي -ث -ة وك-ذا شض-ب-ك-ات ال-ت-واصض-ل
الجتماعية للحصضول على وصضفات تناسضب مائدة شضهر رمضضان
اŸعظم.
مسساجد مغلقة ...
على غرار ﬂتلف مناطق الوطن فإان اŸسضاجد اŸنتشضرة عÈ
إاقليم ولية غرداية مغلقة ،و‘ هذا الشضأان يقول ا◊اج عبد القادر
من حي ثنية اıزن« :ما ينقصضني اÿروج بعد اإلفطار من اŸنزل
والتوجه نحواŸسضجد ألداء صضÓة الÎاويح ،هذه الشضعÒة الدينية
التي  ⁄يسضعفنا ا◊ظ هذا العام ألدائها يوميا ،وهوأامر يحز ‘
نفسضي‘‘.
ويقضضي معظم سضكان ولية غرداية شضهر رمضضان ‘ جومن
التقاليد العريقة والبسضاطة بالرغم من تخوفات أاخطار جائحة
كورونا ،ورغم ذلك يجمع أاغلبية السضاكنة على ضضرورة الحÎام
الشضامل للتباعد الجتماعي والتحلي بروح اŸسضؤوولية Ãا يضضمن
اÛابهة الفعالة لكوفيد .19-وتبقى اليقظة كلمة السضر ب Úسضاكنة
اŸنطقة حيث يظل التباعد الجتماعي والتقليل من التنقÓت
بالنسضبة إاليهم أاهم الوسضائل الفعالة للتصضدي لهذه ا÷ائحة.

نصصائح تسصاعدك على ا’سصتيقاظ للسصحور

يفضضل البعضض النوم ‘ الفÎة ب Úاإلفطار والسضحور ،ما
يؤودي ‘ أاغلب األحيان إا ¤عدم اللحاق بوجبة السضحور،
رغم أاهميتها للجسضم‡ ،ا يجعل قضضاء سضاعات الصضيام
مرهقة وصضعبة ،لذا فإان Œربة السضتيقاظ للسضحور ،تعود
بالنفع على ا÷سضم خÓل الصضيام
يسضتعرضض التقرير التا ¤بعضض النصضائح التي تسضاهم ‘
السضتيقاظ لوجبة السضحور:
 ألذهاب للفرأشس مبكًرأيعتاد الكثÒون ‘ رمضضان إا ¤النوم ‘ وقت متأاخر ،بداية
من منتصضف الليل حتى مطلع الفجر ،إال أان هذا إاما يؤودي
إا ¤تبك Òأاو تفويت وجبة السضحور ،وتعود ا◊الت Úبالسضلب
على ا÷سضم ،لذا عليك بالذهاب إا ¤الفراشض ‘ وقت
مبكر عن موعد السضحورÃ ،دة تصضل إا 3 ¤سضاعات ،حتى
ل تغط ‘ النوم العميق ،و“نح جسضمك الراحة اŸطلوبة.
 Œنب ألكافيÚاألشضخاصض الذين اعتادوا على تناول اŸشضروبات الغنية
بالكافي ،Úمثل القهوة والشضاي ،عاًدة ما يتناولونها بعد
تناول وجبة اإلفطار ،إال أان هذا يؤوثر على ا÷سضم ،نظًرا
ألن ال -ك -اف -ي Úي -ؤودي إا ¤اضض-ط-راب ال-ن-وم ويسض-بب ي-ق-ظ-ة
مؤوقتة فقط ،وقد تغفو قبل موعد السضحور بدقائق قليلة،

ما يؤودي إا ¤تفويت وجبة السضحور.
‡ارسسة ألرياضسةتسضاهم الرياضضة على تنشضيط الدورة الدموية ‘ ا÷سضم،
ما يؤودي إا– ¤سض Úفرصض ا◊صضول على قسضطٍ كا ٍ
ف من

‘ أاك Èالبلدان اإلسضÓمية ‘ أافريقيا يبداأ
النيجÒيون احتفالهم بشضهر رمضضان منذ ثبوت
رؤوي -ة ال -ه Ó-ل ح-يث ت-ت-ج-م-ع أاع-داد ك-بÒة م-ن
اŸسضلم ‘ Úاحتفالت كبÒة تطوف شضوارع
اŸدن ال -رئ -يسض-ة ي-ح-م-ل-ون ال-ط-ب-ول وي-ق-وم-ون
جا بقدوم شضهر رمضضان.
بÎديد األغا Êابتها ً
‘ نهار رمضضان تبدأا ما يعرف بـ»حلقات
التفسض »Òوهي حلقة تقام بعد صضÓة العصضر
وصضÓة الÎاويح طيلة أايام شضهر رمضضان يقوم
ف -ي-ه-ا شض-ي-خ ب-ق-راءة ال-ق-رآان ث-م ي-ق-وم بÎج-م-ة
معا Êاآليات إا ¤اللغة اÙلية ليفهمها عامة
الناسض.
ع- -ادات اإلف- -ط- -ار ‘ ن- -ي- -جÒي- -ا ﬂت -ل -ف -ة
فالنيجÒيون ل يفطرون ‘ بيوتهم بل يتجمع
ا÷Òان ع -ن-د مسض-ج-د ا◊ي وي-ق-ي-م-ون م-أادب-ة
إاف-ط-ار ج-م-اع-ي-ة خ-ف-ي-ف-ة م-ك-ون-ة م-ن ال-فواكه
والتمر والل.Í
ب -ع -د كسض -ر الصض-ي-ام يصض-ل-ون صضÓ-ة اŸغ-رب
وبعد الصضÓة تكون النسضاء قد حضضرن أاكلة
(العصضيدة) وهي أاكلة مصضنوع من اللحم وتعد
من أافخر األكÓت التي تعد خÓل هذا الشضهر
الكر ،Ëباإلضضافة إا ¤أاكلة (الدويا) اÙضضرة
م-ن (ال-ل-ح-م) و(األرز) و(ال-ق-م-ح) وإا ¤ج-ان-ب-ه-ا
سض -ل -ط -ة اÿضض -ار ال -ل -وب -ي -ا وال -ت -ي يسض -م -ون -ه-ا
بـ(أاذ‚ي).
وبسض -بب ك Èمسض -اح -ة ال -دول -ة ف -إان ال -ت -ن-وع
الثقا‘ ﬂتلف ‘ نيجÒيا ،فبعضض اŸناطق
تتكون وجبتهم األسضاسضية من مشضروب «الكانو»
اŸك -ون م -ن ال-دخ-ن وال-ذرة وال-ت-م-ر ال-ه-ن-دي،
وأاكلة «الكوسضى» اŸصضنوعة من بصضل مفروم
يقلى بالزيت مع اŸلح ،ويؤوكل مع الفلفل ا◊ار
اŸسضمى «ياجي».
ت -ت -م -ي -ز ن -ي -جÒي -ا ب -ال -ت -ع-ايشض ال-دي-ن-ي بÚ
اŸسضلم ÚواŸسضيحي Úفيها ،وأاحد العادات
الرمضضانية التي Œسضد هذا التعايشض ا÷ميل
ه -ي م -ا ع -ادة (م -وائ -د ال -وح -دة) وه-ي اق-ام-ة
موائد إافطار ضضخمة ‘ قصضور األمراء ‘ كل
م - -ن م - -دن «ك- -ان- -و» ،و«ك- -اتشض- -ن- -ا» ،و«زاري- -ا»،
و«غسضو» ،و«إالورن»Œ ،مع اŸسضلم Úبإاخوتهم
اŸسض-ي-ح-ي-ون ع-ل-ى م-ائ-دة واح-د ل-ت-ن-اول وجبة
اإلفطار وهي عادة مازالت تقام ‘ نيجÒيا
منذ زمن طويل وحتى اليوم.
تعت Èوجبة السضحور لدى النيجÒيون وجبة
مهمة فتصضنع فيه أاشضهر اŸأاكولت مثل طبق
(ال -ت -و) ،وه -وع -ب -ارة ع -ن ‡زوج م -ن اÿضض-ار
وصض- -لصض- -ة األرز وال- -ب- -عضض ي- -فضض- -ل- -ون ت -ن -اول
ال -عصض -ي -دة أايضض -ا ووج -ب -ات أاخ -رى م-ث-ل (ل-ي-ام
قصضفت) و(امال وفوفووايبا) وبعد ذلك يأاتي
دور الل Íوالشضاي.أاما اŸسضحراتي ‘ نيجÒيا
فهم شضبان يتجولون ‘ الشضوارع وهم يضضربون
الطبول واŸعازف إليقاظ الناسض لتناول وجبة
اإلفطار.

النوم ،وÁكن ‡ارسضة “ارين مثل اليوجا ،ألنها تسضاعد
على الهدوء والسضÎخاء ،لكن ينصضح خÈاء اللياقة البدنية
بتجنب ‡ارسضة الرياضضة قبل الذهاب إا ¤السضرير ،وذلك
ألنها ترفع من مسضتويات الطاقة ومسضتوى ا÷هد البد،Ê

ما يجعل هناك صضعوبة أاك ‘ Ìالنوم.
ألسستحمام باŸاء ألدأفئيعزز اŸاء الدافئ الشضعور بالسضÎخاء والرغبة ‘ النوم،
ألنه يسضاهم ‘ انخفاضض درجة حرارة ا÷سضم.
لفطار
وجبة أ إتؤوثر وجبة اإلفطار على فرصض ا◊صضول على نوم جيد،
والسضتيقاظ لتناول وجبة السضحور ،نظًرا ألن زيادة حجم
الوجبة اإلفطار يؤودي إا ¤المتÓء وآالم البطن ،ما يجعل
من الصضعب النوم ‘ هذه اŸشضكÓت الصضحية.
تناول أŸشسروبات ألدأفئةيسض -اه -م ت -ن -اول اŸشض -روب -ات ال -داف -ئ -ة م -ث -ل مشض -روب -ات
األعشض -اب ال -ط -ب -ي -ع-ي-ة :الشض-اي األخضض-ر أاو ال-ي-انسض-ون‘ ،
اسضÎخ -اء ا÷سض -م ،ن -ظ ً-را ألن -ه -ا –سض -ن م -ن أاداء ا÷ه -از
العصضبي ،الذي يعود بالنفع على ا◊صضول على قسضط جيد
من النوم.
ألبتعاد عن ألهاتف ألنقالŒنب اسضتخدام الهاتف أاو الكمبيوترŸ ،دة  30دقيقة قبل
النوم ،ألن التعرضض ألشضعة الشضاشضة الزرقاء ،يؤوثر على
ا÷سضم عمومًا ،وعلى فرصض ا◊صضول على النوم بشضكل
جيد ،ما يؤودي إا ¤اإلصضابة باضضطرابات النوم ،ما يسضاعد
على الغفوة قبل السضحور مباشضًرة.

إعدإد:
فتيحة كلوإز
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نقطة إأ ¤ألسضطر

لفائدة ألشسباب بتيبازة

مسصابقة و’ئية لÎتيل وŒويد القرآان الكر Ëعن بعد
أطلقت مصسالح مديرية ألشسباب وألرياضسة
بولية تيبازة مسسابقة ترتيل وŒويد ألقرآأن
ألكر Ëلفائدة ألشسباب بالتنسسيق مع مديرية
لوقاف وألذأعة أ÷هوية
ألشسؤوون ألدينية وأ أ
–ت شسعار « يا قارئ ألقرآأن» ،وهي أŸسسابقة
ألتي Œرى عن بعد على مدأر ألنصسف ألثاÊ
من شسهر رمضسان.

فتيحة كلواز

تيبازة :علي ملزي
بحسضب ما علمناه من رئيسض مصضلحة النشضاطات
Ãديرية الشضباب والرياضضة جمال ديشضر فإاّن اŸبادرة
ت -ن-درج ضض-م-ن ب-رن-ام-ج إاح-ي-اء سض-ه-رات ل-ي-ا‹ رمضض-ان
وتعنى بÎتيل وŒويد القرآان الكر Ëوهي Œرى على
شضطرين.
أام -ا الشض -ط -ر األول م -ن-ه-ا ف-ه-وي-ت-ع-ل-ق ب-اسض-ت-ح-داث
برنامج إاذاعي على أامواج الذاعة اÙلية يتم بثه
أامسضية كل ثÓثاء وأاربعاء خÓل الفÎة الفاصضلة بÚ
اÿامسض -ة وال -رب -ع والسض -ادسض -ة وال -رب-ع مسض-اء ي-ت-م م-ن
خÓله التواصضل اŸباشضر ب Úالراغب ‘ ÚاŸشضاركة
وم -ؤوط -ري اŸسض -اب-ق-ة  ‘ ،ح Úي-ع-ن-ى الشض-ط-ر ال-ث-اÊ
بتسضجيل مقطع فيديوللÎتيل أاوالتجويد يتضضمن أايضضا
معلومات مفصضلة عن اŸتسضابق ل يتجاوز مدته ثÓث
دقائق ليتم ارسضاله قبل تاريخ  22ماي ا ¤الصضفحة
ال -رسض -م -ي-ة Ÿدي-ري-ة الشض-ب-اب وال-ري-اضض-ة ع-ل-ى شض-ب-ك-ة
ال -ت-واصض-ل الج-ت-م-اع-ي ف-ايسض-ب-وك ،ع-ل-ى أان يسض-ت-ف-ي-د
اŸتسضابق من حرية اختيار اآليات القرآانية للÎتيل
أاوالتجويد.
و ⁄يكشضف مصضدرنا عن طريقة تقييم اŸتسضابقÚ
ول عن موعد تسضليم ا÷وائز للفائزين باعتبار أان ذلك

الزهاÁر...درسس حياة

ي-ب-ق-ى م-ق-رون-ا ب-ت-حسض-ن ال-ظ-روف الصض-حية اŸرتبطة
بانتشضار وباء كورونا ،ال أانّ اŸبادرة لقيت اسضتحسضان
ال -ع -دي -د م -ن ا÷ه -ات وأاول -ي -اء ال -ت Ó-م-ي-ذ ع-ل-ى وج-ه
اÿصضوصض باعتبارها تزامنت وفÎة “ديد ا◊جر

الصض -ح -ي وب-ق-اء األب-ن-اء ب-ال-ب-ي-وت ل-فÎات ط-وي-ل-ة غÒ
م -ع -ه -ودة ت -ق -تضض -ي ب-ر›ة نشض-اط-ات ج-دي-ة وه-ادف-ة
“ك -ن -ه -م م -ن اسض -ت -غ Ó-ل أاوق -ات ف -راغ -ه -م ب-أاسض-ال-يب
حضضارية وايجابية.

أسستياء من تفشسي أŸضساربة

ارتفاع جنو ‘ Êأاسصعار ◊وم الدواجن Ãعسصكر
ع-رفت أسس-ع-ار أل-دوأج-ن أمسس ب-أاسس-وأق و Óﬁت م-عسس-ك-ر  ،أرت-ف-اع-ا ق-ي-اسس-ي-ا ،ح-يث وصس-ل سس-ع-ر أل-ك-ي-ل-وغ-رأم أل-وأح-د ،أمسس إأ ¤ح-دود
لسسابيع أŸاضسية  ،ألتي عرفت حمÓت حجز كبÒة
370دينار بدل  220دج -معدل سسعر ألدجاج منذ بدأية ألشسهر ألكر Ëو طيلة أ أ
للدوأجن من أÓÙت ألتي ل –Îم شسروط ألنظافة.
م -وضض -ح -ا أان ال -دواج -ن ت -خ-رج م-ن مسض-ت-ودع-ات ال -ل -ح -وم ا◊م -راء ،غ Òأان -ه-ا ال-ي-وم Œد ن-فسض-ه-ا
معسسكر/ام ا. Òÿسس
اŸرب Úبسضعر  170دج  ،مشضÒا ايضضا انه  ⁄يتم عاجزة عن شضرائها بالنظر إا ¤ارتفاعها كذلك
تسضجيل أاي مشضاكل ‘ “وين السضوق اÙلية بعدما أاصضبحت أاسضعارها ل تتناسضب مع قدرتهم
خ -ل -ف ارت -ف -اع أاسض -ع -ار ال -دواج -ن Ãعسض-ك-ر ‘ ،
باللحوم ا◊مراء .
الشضرائية.
اليوم ÚاŸاضضي، Úاسضتياء كبÒا وسضط اŸواطن
أاما رئيسض مصضلحة مراقبة السضوق لدى مديرية
ال -بسض-ي-ط ال-ذي أاح-رقت أاسض-ع-ار ﬂت-ل-ف مصض-ادر
ال -ت -ج -ارة سض -ن -وسض-ي شض-راك  ،ارج-ع اŸشض-ك-ل ا¤
الÈوت Úا◊يوا Êجيبه خاصضة ‘ هذا الشضهر
قاعدة العرضض و الطلب التي يحتكم إاليها التجار
ال -ك -ر ، Ëف -ال -ل -ح -وم ا◊م -راء ب -ق -يت ‘ ح -دود
كثÒا خÓل اŸواسضم التي يرتفع فيها الطلب على
1300دج و  ⁄تنزل أاسضعارالسضردين عن 600دج ،
بعضض اŸواد الغذائية .
ل-ي-ل-ت-ح-ق ال-دج-اج ب-ق-ائ-م-ة األغ-ذي-ة ال-ب-ع-ي-دة عن
و ل يعلم –ديدا سضبب الرتفاع اŸفاجئ ألسضعار
متناول اŸواطن البسضيط .
اللحوم البيضضاء  ،خاصضة و أان ◊وم الدجاج التي
‘ اŸوضضوع  ،حدثنا رئيسض شضعبة الدواجن و
اسضتقرت منذ أامسض األول عند  370دج للكلغ،وهو
رئيسض الغرفة الفÓحية ﬁمد زرو ات بتحفظ و
ما تذمر له العديد من اŸواطن Úسضيما و أان
ا
دون تفاصضيل اك Ìوضضوحا عن خسضائر تكبده
أŸكونات
منهم ذوي الدخل اŸتوسضط بالنظر إا ¤تدÊ
ض
اŸربون طيلة السضنت ÚاŸاضضيت Úبسضبب نقص
ألعجينة:
القدرة الشضرائية لهم والذين كانوا ‘ السضابق
ال -دع -م اıصضصض ل -ه -ذه الشض -ع -ب -ة ال -ف Ó-ح-ي-ة ،
 220غ فرينة
يسضتمتعون بأاكل ◊م الدجاج بالنظر إا ¤غÓء

الزهاÁر اŸرضض اللغز الذي يفقد اŸريضض حاضضره ومسضتقبله
ليغرقه ‘ شضريط ذكريات يسضتحضضرها ب Úا◊ Úواآلخر لتكون
حياته التي يتفاخر بها امام اهل يختزنون الدموع داخلهم حتى ل
يزيدونه حزنا وأاŸا...يجلسض امامك ‘ الشضهر الفضضيل ليعيشض
معك يومياتك الرمضضانية بكل تفاصضيلها لكنه طبعا لن يعلم الفرق
ب Úصضيام وإافطار اواكل اوامتناع عنه ،يحاول ‘ كل تصضرفاته
اظهار وعيه ومسضئوليته لكن هيهات ان يكون Ÿن ُغيب عقله ان
يعي ا◊ياة التي يعيشضها.
يفطر ‘ رمضضان ويدعوك ا ¤مشضاركته الطعام لن الكرم
الذي سضكن داخله طوال حياته ل يسضتطيع ان يختفي من شضخصضيته
اŸثقلة بذاكرة Œف ›اريها مع كل يوم Áر ،ذاكرة ُتبقي على
الحب ا ¤القلب واألثقل عليه أايضضا ،فÎاه يعيشض ازدواجية غريبة
ل تفهم معناها وان كنت العقل ‘ معادلة التواصضل الجتماعي
معه ،لكنك مع مرور الوقت تتقبل كل ما يفعله بل سضيكون سضببا ‘
بذل جهد أاك Èحتى “نحه بعضضا من حياته السضابقة التي كان فيها
سضيدا ذوشضأان ومكانة اجتماعية مهمة ‘ الوسضط الذي يعيشض فيه.
الزهاÁر يحول مريضضه ‘ سضنوات قليلة ا ¤درسض حياة عنوانه
«انسض -ان ب  Ó-م -ع -ا »⁄ف -ه -وك -ائ -ن ف -ق -د ب -وصض -ل-ة ا◊ي-اة اŸوج-ه-ة
لسضلوكياته فيأاتيها عشضوائية بل ‘ بعضض األحيان مغايرة “اما Ÿا
كان عليه من قبل حتى يصضل Ãن يخالطه ا ¤الوقوف عاجزا امام
كل ما يفعله ،ف Óانت تسضتطيع تغيÒه ول انت تسضتطيع تقبله،
فÎضضى بأاقل األدوار نفعا بان تسض Òخلفة لتصضحح ما يقوم به من
أاخطاء قد تكون وخيمة ان  ⁄يتم تداركها.
وب Úثنائية «التغي Òوالتقبل» يقع الكث Òمن مرضضى الزهاÁر
–ت طائلة العنف وسضوء اŸعاملة بسضبب ل مسضئولية الهل الذين
ي -ب -ح -ث -ون ‘ اغ -لب األح -ي -ان ع-ن ا◊ل-ول السض-ري-ع-ة ال-ت-ي ت-تÓ-ءم
واختيارات الزوجة التي ترفضض التكفل بهذا اŸريضض ألنها «غÒ
ملزمة به ؟؟؟! « ،ولعل تلك العجوز التي توفيت ‘ مسضتودع
م-رب-وط-ة ال-ي-دي-ن وال-رج-ل Úوه-ي ام ألرب-ع-ة أاب-ن-اء ف-ي-ه-م األسض-ت-اذ
ا÷امعي ،اÙامي واŸهندسض اصضدق صضورة عن معاناة تلك الفئة
اŸغيبة قصضرا ‘ ›تمعنا ،واَألsمْر ان تتم «لفلفة» التحقيق ليكون
لصضالح األبناء الذين ادعوان والدتهم التي تعا ÊالزهاÁر عنيفة
لدرجة «اÿطر».
ل -ووسض-عت األرضض آاه-ات-ي لصض-رخت ب-ق-ي-ة ع-م-ري ع-ل-ى ع-زي-ز
يضضمحل أامامي ‘ كل يوم دون ان اسضتطيع فعل شضيء ،شضعور
ال -ع -ج -ز ق -ات-ل ألنك ضض-ع-ي-ف ج-دا ام-ام ح-ك-م ال-ق-در ‘...،ب-عضض
األحيان أا“نى لومنحنا الله تعا ¤القدرة على إاعطاء من نحب
بعضضا ‡ا ‰لكه من صضحة هدية وعرفانا ÷ميل صضنع منا ما نحن
عليه اليوم ،لكن هكذا هي ا◊ياة األمهات تعطي حياتهن بكل
تفاصضيلها ألبنائهن الذين يبخلون دقيقة عليهن عند مرضضهن فقط
لن حياتهم  ⁄تعد تتقاطع مع حياتهن رغم انها األصضل حتى وان
انكروا وتنكروا Ÿا قدمنه من تضضحيات ألجلّهن.

أأطب ـ ـ ـاق رمضضانيـ ـ ـة
تارت الباذ‚ان سصوفليه

أعقد وقرأ ف ـ ـ ـالك
بسسم ألله أبديت
وعلى ألنبي صسليت وعلى
ألصسحابة رضسيت وليك يا قاري هاد
ألفال أنويت عÓشس يا لل ألتخمام
رحمة ألله وأسسعة وكبÒة لوكان جات
بالكÓم نتحدثوونعطوك تدبÒة
بصسح كل شسي باŸكتوب ويعيا وأÒÿ
يبان وتزول عليك ألهموم
وتروح أ◊Òة.

 30غ نخالة
 125غ زبدة
نصضف ملعقة صضغÒة ملح
 75إا 80 ¤ملل ماء بارد
ملعقة صضغÒة سضكر
صضينية تارت غ Òمدهونة
حشضوالباذ‚ان:
 2باذ‚ان مشضوي ومقشضر ومنزوع البذور
 2مÓعق كبÒة خردل
ملعقة صضغÒة ملح
نصضف ملعقة صضغÒة فلفل اسضود
رشضة جوزة الطيب
 2مÓعق كبÒة ثوم قصضبي مفروم أاومعدنوسض

طريقة ألتحضضÒ
 ق-ط-ع-ي ال-زب-دة ال-ب-اردة ق-ط-ع-ا صض-غÒة واخ-ل-ط-ي-ه-ا معالفرينة واŸلح والسضكر وافركي اÿليط .أاضضيفي النخالة
وأاجمعي العجينة دون عجنها.
 أابسضطي العجينة مباشضرة ‘ الصضينية مع احداث بعضضالثقوب على السضطح بالشضوكة ثم ادخليها الثÓجة لÎتاح.
 حضضري ا◊شضو :أارحي الباذ‚ان جيدا وأاخفقي صضفارالبيضض مع البيضضة الكاملة واÿردل ثم ضضعي اŸلح والفلفل
األسض -ود وج -وزة ال -ط -يب .أاضض -ي -ف -ي األج -ب-ان واŸع-دن-وسض.

 5صضفار
بيضض
 1بيضض كاملة
 4قطع جبنة كرÁية
 200غ ج Íامنتال
 100غ ج Íبرمزان
أاخفقي بياضض البيضض حتى يصضبح ثلجيا وأاضضيفيه للخليط
ت-دري-ج-ي-ا ب-اسض-ت-ع-م-ال السض-ب-ات-ول ح-ت-ى –صضلي على خليط
خفيف.
 سضخني الفرن على درجة  180مئوية وأادخلي التارتلتسضتوي ثم اخرجيها من الفرن وأاطليها باÿردل وجÍ
الÈمزان ثم ضضعي الباذ‚ان اŸهروسض وا◊شضواÙضضر.
أاعيدي ادخال التارت الفرن لتسضتوي كليا.
النصضائح:
 أانصضح بدهن سضطح التارت بالقليل من اÿردل ثمبرشضة من ج ÍالÈمزان قبل وضضع حشضوالباذ‚ان وذلك
لضضمان عدم تبلل العجينة وزيادة النكهة.

إأعدأد :عب ـد
ألق ـادر سسنات ـي
إأمام أسستاذ رئيسس
Ãسسجد ألبشسÒ
أإ’برأهيمي
شسـارع ألشسهـدأء

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة
هام جدأ

هذه الصضفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شضريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشضكرا

١٤
إلعدد

1٨2٥2
إأ’ربعاء  13ماي  2020م
إلموإفق لـ  20رمضضان  1٤٤1هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com

الفÓسس ‘ السضÓم

إلرسضول صضلى إلله عليه وسضلم جالسس بÚ
أإصض -ح -اب -ه رضض -وإن إل-ل-ه ع-ل-ي-ه-م وه-م ح-ول-ه
يرقبون كلمة نور وهدي تتحرك بها شضفتا
إلنبي صضلى إلله عليه وسضلم لبيان حكم أإو
ت -ب -ل -ي -غ آإي -ة ،إإذإ ب -ه يسض -أال -ه -م( :أإت-درون م-ن
إŸفلسس؟) َقاُلوإ :إْلُمْفِل ُسس ِفيَنا َمْن َ’ ِدْرَهَم
َلُه َوَ’ مََتاَع َفَقاَلِ( :إإsن إلُْمْفِل َسس مِْن أإُsمتِي من
َي -أاِْت -ي َي ْ-وَم إْل ِ-قَ-ي-اَمِ-ة ِبَ -صضَ -
ٍÓة َوصِضَ-ي-اٍم َو َز َك-اٍة،
ف َهَذإَ ،وَأإَكَل مَاَل
َوَيأاِْتي وَقْد شَضَتَم َهَذإ َوَقَذ َ
ك َدَم َهَذإَ ،وضَضَرَب َهَذإَ ،فُيْع َ
طى
َهَذإَ ،وسَضَف َ
ح َسضَناِتهَِ ،فإاِْن
َهَذإ ِمْن حَ َسضَناِتهِ َوَهَذإ مِْن َ
ح َسضَناُتُه َقْبَل َأإْن ُيْق َضضى مَا َعلَْيهِ ،أإُِخَذ
َفنَِي ْ
ت َ
َ
ُ
ت َعَلْيِه ،ثُsم ُ
ِ
َ
طِرَح ِفي
ح
ر
ط
ف
م
ه
ا
ي
ا
ط
خ
ِمْن
َ
َ ْ
َ ُ ْ
إل s-ن -ا ِر) .روإه مسض -ل -م ‘ صض -ح -ي-ح-ه ع-ن َأإِب-ي
هريرة رضضي إلله عنه.
فالنبي صضلى إلله عليه وسضلم أإرإد من
هذإ إلسضؤوإل :أإتدرون من إŸفلسس؟ أإرإد أإن
يلِفت أإنظار إلصضحابة رضضوإن إلله عليهم ،بل
كل أإمته ،إإ ¤توضضيح مفهوم إإ’فÓسس على
حقيقته.
فأاجاب إلصضحابة رضضي إلله عنهم Ãا
يتبادر للذهن ‘ إلدنيا ،وÃا هو جار ‘
عرفهم وبلغة علمهم ،فقالوإ :إŸفلسس فينا
من ’ درهم له و’ متاع ،ح َصضروإ إإ’فÓسس
‘ إŸادة فحسضب ،وجعلوه مقتصضرإ على
إŸال وإŸتاع .لكن إلرسضول عليه إلصضÓة
وإلسضÓم يكشضف إلغطاَء عن مفهوم جديد
Óف Ó-سس ⁄ ،ي -ك -ن م -ع -ه -وًدإ م -ن ق -ب ُ-ل ‘
ل -إ
حياتهم.
فيقول إلنبي صضلى إلله عليه وسضلم(:إإن
إŸفلسس من أإمتي)( ،من أإمتي) ،فهو من أإمة
إلنبي صضلى إلله عليه وسضلم ،إŸعني بهذه
إلصضفة هو من هذه إأ’مة ينتسضب إإليها وليسس
ب- -ع- -ي- -دإ ول- -يسس غ- -ري- -ب- -ا ع- -ن- -ك -م م -ع -اشض -ر
إıاطب.Ú
(إإن إŸف -لسس م -ن أإم -ت -ي م -ن ي -أات-ي ي-وم
إل -ق -ي -ام-ة بصضÓ-ة وصض-ي-ام وزك-اة) ،ي-أات-ي ي-وم
إلقيامة بحسضنات عظيمة ،ثروة هائلة من
إ◊سضنات ،يأاتي يوم إلقيامة بأاعمال صضا◊ة
من صضÓة وصضيام وزكاة ..لكنه( ،يأاتي وقد

عوامل الsثبات على
الطاعة ‘ رمضضان

ضس ـ ـ ـي ـ ـ ـاع أأج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر أأ’ع ـ ـ ـم ـ ـ ـال ب ـ ـ ـظ ـ ـ ـل ـ ـ ـم أآ’خ ـ ـ ـري ـ ـ ـ ـ ـ ـن

إل -ن-ب-ي صض-ل-ى إل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسض-ل-مَ (:ف-إاِْن َفِ-نَ-يْ-ت
ح َسضَناُتُهَ ،قْبَل َأإْن ُيْق َضضى مَا َعَلْيهِ ،أإُِخَذ ِمْن
َ
َخ َ
طاَياُهْم َف ُ
ت َعَلْيهِ).
ح ْ
طِر َ
ي-أا ُخ-ذ م-ن خ-ط-اي-ا إÿصض-م-اء وسض-ي-ئاتهم،
فتطرح عليه كلها ف Óيسضتطيع لها دفعا ،و’
م- -ن- -ه- -ا ف- -ك- -اك- -ا و’ ه- -رب- -ا ،ث -م ي -ط -رح ‘
إلنار.وهذإ هو إإ’فÓسس إ◊قيقي ،هو ضضياع
أإج -ر إأ’ع -م -ال ب -ظ -ل -م إآ’خ-ري-ن وإ’ع-ت-دإء
عليهم.

أج ـ ـ ـ ـمل ما ق ـ ـ ـ ـالوأ
‘ أ’سس ـ ـ ـ ـÓم:

شضتم هذإ ،وضضرب هذإ ،وأإخذ مال هذإ،
وسضفك دم هذإ) ..كان حاله ‘ هذه إ◊ياة
إلدنيا ،إ’عتدإء على إلناسس وظلمهم بشضتى
أإنوإع إ’عتدإء وإلظلم.
ف- -ي -وق -ف ي -وم إ◊شض -ر ،وي -ق -ف ح -ول -ه
خصضماؤوه إلذين كان يظلمهم ويعتدي عليهم
إإم -ا ب -لسض -ان -ه أإو ب -ي -دهُ ،ي -وق -ف وي-ق-ف م-ع-ه
غ -رم -اؤوه ‘ ذلك إŸوق -ف إل -ره -يب ،ك -ل-ه-م
يريدون أإخذ حقوقهم إلتي  ⁄يسضتطيعوإ
أإخذها ‘ إ◊ياة إلدنيا ،يقفوإ ليُقتصس لهم
منه ،ويأاخذوإ حقوقهم كاملة ‘ إآ’خرة.
ول - -ك - -م أإن ت - -تصض- -وروإ ه- -ذإ إŸوق- -ف،
إÿصضماء يحيطون به من كل مكان ،فهذإ
يأاخذ بيده وهذإ يقبضس على ناصضيته ،وهذإ
ي-ت-ع-ل-ق ب-ك-ت-ف-ي-ه ،وه-ذإ ي-ق-ول ظلمني ،وآإخر
يقول شضتمني ،وذإك يقول إغتابني ،وغÒه
يقول جاور Êفأاسضاء جوإري ،وهذإ يقول
غشض- -ن -ي ،وق -ائ -ل ي -ق -ول ك -ذب ع -ل -ي ...ك -ل

إÿصضماء ،كل إلذين ناَلهم ظلَمه وإعتدى
عليهم ‘ إ◊ياة إلدنيا يحيطون به ،وهو
متح Òمن كÌتهم وتشضبتهم به ،وقد ضضعف
عن إلتخلصس منهم ومقاومتهم ’ ،حول له
و’ قوة ،فيمد عنق إلرجاء إإ ¤ربه لعله
ي -خ -لصض -ه م -ن -ه -م ،ل -ك -ن ي -ق -رع سض-م-ع-ه ن-دإء
ÉªnHp ¢mù˘Ør˘fn π
إ÷ب - -ارt ˘co iõn˘ér˘Jo Ωnƒr˘«n˘rdG{ :
o ’n âr˘Ñn˘°ùn ˘˘cn
™o˘jôp ˘°nS ¬n˘∏s˘dG ¿sGEp Ωnƒr˘«n˘drG ºn˘∏r˘X
 }Üِ É°ùn ëpdrGغافر.17 :
فما أإشضsد حسضرَته ‘ ذلك إليوم إإذإ ُوقف
ب -ه ع -ل -ى بسض -اط إل-ع-دل ،وه-و م-ف-لسس ف-قÒ
عاجز مه ’ Úيقدر على أإن يرد حقاً أإو
ُي -ظ -ه -ر ع-ذرإ ًÉªnfsGEp Ωnƒr˘«n˘drG GhQoòp˘àn˘©r˘Jn ’n{ ،
¿} إلتحر.7 :Ë
¿ n ƒ∏oªn©rJn ºràoærco Éen
n hrõnérJo
(إإِsن إلْ ُ-م ْ -ف ِ-لَ -سس ِمْ-ن أإ ُsمِ-ت-ي م-ن َي-أا ِْت-ي َيْ-وَم
إْلِ-قَ-ي-اَمِ-ة ِبَ -صضٍÓَ-ة َوصِضَ-ي-اٍم َو َز َك-اٍةَ ،وَي-أاِْت-ي وقد
ف َهَذإ َوَأإَكَل َماَل َهَذإَ ،وسَضَفكَ
شَضَتَم َهَذإ َوَقَذ َ
َدَم َهَ- -ذإ َو َضض َ-رَب َه َ-ذإَ ،ف ُ-ي ْ-ع َ-ط -ى َه َ-ذإ مِ ْ-ن

ح َسضَناِتهِ).
ح َسضَناِتهَِ ،وَهَذإ مِْن َ
َ
ت -ؤوخ-ذ م-ن-ه حسض-ن-ات-ه إل-ت-ي أإت-عب ف-ي-ه-ا
عمَره ،وأإفنى فيها حياَته ،تؤوخذ منه وتنقل
إإ ¤خصض-ائ-م-ه ع-وضضً-ا ع-ن ح-ق-وق-ه-م ،وك-لما
فرغ وإحد من أإخذ إ◊سضنات ،جاء إآخر
ليأاخذ نصضيبه منه ،وذلك بالعدل وإلِقصضاصس
إ◊ق.
ف -إان ف -ن-يت حسض-ن-ات-ه ،حسض-ن-ات إلصضÓ-ة
إنقضضت ،حسضنات إلصضوم إنقضضت ،حسضنات
إلزكاة إنقضضت ،كل ما عنده من حسضنات
إنتهي.فماذإ بقي عنده؟  ⁄تبق عنده ولو
حسضنة وإحدة !!.إإنه مصض Òذليل ،أإن ُيفني
إإ’نسضان عمره ‘ جمع إ◊سضنات ،ثم يأاتي
يوم إلقيامة وقد ذهبت إإ ¤خصضماءه و ⁄يبق
له منها أإي شضيء.
إ◊سض -ن -ات ن -ف -ذت ،وم -ا زإل ه-ن-الك م-ن
إÿصضماء إلذين أإسضاء إإليهم وإعتدى عليهم
قيد حياته من  ⁄يأاخد حقه منه ،يقول

ط ـ ـ ـ ـاع ـ ـ ـ ـة أل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـه وأج ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـة ‘ ك ـ ـ ـ ـل وق ـ ـ ـ ـت وح ـ ـ ـ ـÚ

شضهر رمضضان ،شضهر إلِبuر وإإ’حسضان ،شضهر إŸغفرة وإلِعْتق
م -ن إل u -ن Ò-إن ،وم -ي-دإن إل-ق-ي-ام ب-اأ’ع-م-ال إل sصض-ا◊ة ،وإلصض-دق-ة
وإإطعاِم إلطعام؛ ولذلك جاءت هذه إلكلمة إلتي تدعونا إإ¤
إلs-ث-ب-ات ع-ل-ى إل-ط-اع-ة ،وب-عضس إل-وسض-ائ-ل إُŸع-ي-ن-ة ع-ل-ى إل-ثبات
فلماذإ نثبت على إلطاعة؟.
لنه ل نهاية للعمل إا s
لجل:
ل بنهاية ا أ
 -1أ
يقول إ◊ َسضُن« :إإsن إلله  ⁄يجعل لعمل إŸؤومن أإجَ ً
 Óدون
∂ }Úo≤p«nrdG
∂ n «nJpÉCr˘jn ≈˘às˘Mn
إŸوت» ،ث- - -م ق- - -رأإn ˘HsQn ór˘Ño˘YrGhn{ :
إ◊جر ،99 :فاŸؤومن ’ ينقطع عن إلعمل إإ ’sبانقطاع إأ’جل،
وقد سُضِئل إإ’مام أإحمد :متى يجد إلعبُد طعم إلرإحة؟ قال:
عند أإول قدمٍ ‘ إ÷sنة.
ب
 - 2الثبات على الطاعة  -ول سِضsيما النوافل  -سضب ٌ
Ùبة الله:
ي -ق -ول ت -ع -ا - ¤ك -م -ا ‘ إ◊ديث إل -ق-دسض-ي ،إل-ذي أإخ-رج-ه
‹
ي من حديث أإبي هريرة (( :-وما يزإل عبدي يتقsرب إإ s
إلبخار t
بالنوإفل حتى أإُِحsبه)) ،فاŸدإومة على إلsنوإفل من إلعبادإت
ب Ùبة إلله للعبد.
سضب ٌ
 - 3الثبات على الطاعة هو سُضsنة ا◊بيب ﬁمد -
صضsلى الله عليه وسضsلم :-
ففي «صضحيح مسضلم» من حديث عائشضة  -رضضي إلله عنها -
أإن إل -ن -ب s-ي ك -ان إإذإ ع -م-ل ع-م Óً-أإث-ب-ت-ه ،و‘ «إل sصض-ح-ي-ح »Úم-ن
حديثها أإيضًضا أإsنها قالت« :ما كان رسضول إلله َيِزيد ‘ رمضضان
و’ ‘ غÒه عن إإحدى عشضرة ركعة».
حسضن اÿا“ة:
ب لِ ُ
 - 4الثبات على الطاعة سضب ٌ
فإاذإ دإومَ إلعبد على إلطsاعات ،كان من أإعظم إأ’سضباب
ت سُضsنة إلله ‘ خلقه أإsن من
ح ْسضن إÿا“ة ،وقد جَر ْ
لتحقيق ُ
دإوم على شضيءٍ مات عليه ،ومن مات على شضيءٍ ُبِعث عليه،
وكما ‘ إ◊ديث إلذي أإخرجه مسضلٌم من حديث جابر  -رضضي
إلله عنه ُ(( :-يبعث كtل عبد على مات عليه)).
الوسضائل اŸعينة على الثبات على الطاعة:
 - 1الهتمام بإاصضÓح القلب:
ك
إ
ي
ِŸلك ،وإ÷وإرح ه
÷نود ،فإاذإ صضلح إŸل ُ
ُ
فالقل ُ
ب هو إ َ

ي
صضلحت إ÷وإرح ،وإإذإ فسضد إلقلب فسضدت إ÷وإرح؛ يقول إلنب t
 صضsلى إلله عليه وسضsلم  -كما ‘ «إلصضحيح »Úمن حديثت صضلح إ÷سضد
ح ْ
إلtنعمان(( :أإَ’ وإإsن ‘ إ÷سضد مضضغًة إإذإ صضل َ
كtله ،وإإذإ فسضدت فسضد إ÷سضد كtله ،أإ’ وهي إلقلب)) ،وإإصضÓح
إلقلب يتtم بشضيئ :Úإأ’sول :عمارته باأ’عمال إلطيuبة؛ كالشtضكر،
وإÿوف من إلله ،وﬁبsة إلله ،وإإ’خÓصس...
إلثا :Êتنقية إلقلب من إأ’خÓق إلسضuيئة؛ كالuرياء وإ◊قد،
وإلغل uوإلتعلtق بغ Òإلله ...وغ Òذلك.
لعمال ولو كانت قليلة:
 - 2اŸداومة على ا أ
ي  -صضلsى إلله عليه وسضلsم  -كما ‘ «سض إلنsسضائي»
يقول إلنب t
من حديث عائشضة وصضححه إأ’لبا(( :Êtوإإن أإحب sإأ’عمال إإ¤
إلله ما دإوم عليه وإإنْ قل ،))sيقول إإ’مام إبن حجر)« :فينبغي
للَمْرء أإ’ َيْزهد ‘ قليٍل من إَ Òÿأإْن يأاِتَيه ،و’ ‘ قليلٍ من
إلشضر أإْن يجَتنَِبه؛ فإاsنه ’ َيعلم إ◊سضنة إلتي يرحمه إلله بها ،و’
إلسضuيئة إلتي َي ْسضخط عليه بها».
 - 3الدعاء:
إلدعاء من أإعظم أإسضباب إلsثبات على إلطاعة ،ولقد كان من
ي  -صضsلى إلله عليه وسضsلم (( :-يا مُقلuب إلقلوب،
أإك Ìدعاء إلنب u
ححه إأ’لبا.Ê
ثبuت قلبي على دينك))؛ صض s

 - 4الصضحبة الصضا◊ة:
يقول إلنبي  -صضsلى إلله عليه وسضsلم (( :-إŸرء على دين
خليله ،فْلَينظر أإحُدكم َمن ُيخالل))؛ روإه أإبو دإود ، ،فالصضحبة
إلصضا◊ة من أإعظم إلعوإمل إŸؤوuثرة ‘ إلثبات على إل s
طاعة.
إإsن رب إلشضهور وإحد ،إإن رب رمضضان هو رب شضوإل ،وهو رب
إلشضهور كلها ،وكما أإنه ينبغي أإن يحافظ إŸرء على طاعته
وعبادته ‘ شضهر رمضضان ،فإان إلوإجب على كل مسضلم أإن
يحافظ على طاعة إلله ،ويجد ‘ عبادته ‘ كل وقت وح‘ ،Ú
إلشضهور كلها ،و‘ إأ’عوإم جميعها إإ ¤أإن يتوفاه إلله  -تبارك
وتعا - ¤وهو على حالة رضضية وسضÒة مرضضية ،وهذإ هو معنى
ø
¿ n jpòdsG
قول إلله  -تبارك وتعا ‘ - ¤إلقرآإن إلكرs GEp{ :Ë
 }GƒeoÉ≤nàn°rSG ºsoK ¬os∏dG ÉænHtQn GƒodÉbnفصضلت30:؛ أإي :إسضتقاموإ
على طاعة إلله ،ودإوموإ على عبادة إلله ،ومضضوإ ‘ أإبوإب
إ Òÿإإ ¤أإن يتوفاهم إلله ،فهؤو’ء هم أإهل إلربح وإلسضعادة،
وإلفوز وإلغنيمة ‘ إلدنيا وإآ’خرة؛ ولهذإ ذكر إلله  -تبارك
وتعاŸ - ¤ن كانت هذه حالهم ،وتلك مآالهم  -ذكر لهم -
ت -ب -ارك وت -ع -ا - ¤أإرب -اًح -ا ع-ظ-ي-م-ة ،وم-غ-ا Âك-بÒة ‘ إل-دن-ي-ا
¬os∏dG ÉænHtQn GƒdoÉbn ø
¿ n jpòsdG
وإآ’خرة؛ قال إلله  -جّل وعs GEp{ :- Ó
¿} إأ’حقاف:
ƒ
f
l ƒrNn Ónan GƒeoÉ≤nàn°rSG ºsKo
َ o õnërjn ºrgo ’nhn ºr¡p«r∏nYn ±
¿ ºsKo ¬os∏˘dG É˘æn˘HtQn Gƒ˘doÉ˘bn øn˘jòp˘dsG
 ،13وق - - -ال  -ت- - -ع- - -اs GEp{ :- ¤
∫ GƒfoõnërJn ’nhn GƒaoÉînJn ’sGCn áoµnpFÓnªnrdG ºo¡p«rn∏Yn
o õsænànJn GƒeoÉ≤nàn°rSG
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»ap ºrcohDoÉ«ndphrGCn ø
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f
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¿ * r pe ’kõofo
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كل ذلك  -عباد إلله  -إإ‰ا يكون Ÿن آإمن بالله  -تبارك
وتعا - ¤وإسضتقام على طاعة إلله إإ ¤أإن يتوفاه إلله وعند
إلوفاة؛ كما أإخ Èإلله  -جلّ وع - Óتتنزل إÓŸئكة مÓئكة
إل -رح -م-ة إل-ت-ي –م-ل أإع-ظ-م بشض-ارة وأإع-ظ-م ت-ه-ن-ئ-ة ،وم-ب-ا ِر َك-ة
با ،Òÿتتنزل على من كانت هذه حاله عند وفاته مبشuضرة له
بالنهاية إلسضعيدة ،وإ◊ال إلرشضيدة إلتي يؤوول إإليها بعد إلوفاة؛
∫  }GƒfoõnërJn ’nhn GƒaoÉînJn ’sGCn áoµnFpÓnªnrdG ºo¡p«r∏nYnفصضلت:
{o õsænànJn

ب- - - - - - -اب ’ ي- - - - - - -ن- - - - - - -غ- - - - - - -ل- - - - - - -ق-:
((إإن ضضاقت بك إلنفسس عما بك ،ومزق
ت فلم
إلشضك قلبك وإسضتبد بك  ،وتلّف َ
Œد Ãن ت- -ث- -ق ،وغ- -دإ ق- -ل -بك ي -حÎق،
وأإصض -ب -ح إل -ق -ريب م -نك غ -ريب ،وق -ل-ب-ه
يحمل ثق ًÓوصضخرإ ً رهيب ،ولفك ليل
وح- - - - - - - - - - - - - -زن ول - - - - - - - - - - - - -ه - - - - - - - - - - - - -ف،
وأإغلق إلناسس باب إلوuد وإنصضرفوإ ،فكنْ
م -وق-نً-ا ب-أان ه-ن-الك ب-اب ي-ف-يضس رح-م-ة
ون - - - - - - - - -ورإ ً وه- - - - - - - - -دى ورح- - - - - - - - -اب..
باب إإليه قلوب إÿلق تنطلق فعند ربك
ب - - - - - - -اب ’ ي - - - - - - -ن - - - - - - -غ - - - - - - -ل - - - - - - -ق)) .
 (( Óإإذإ  ⁄يكن لديك شضيئاً
’ تكن بخي ً
Óخ-ري-ن  ،ف-تصضّ-دق ب-ال-ك-ل-م-ة
ت -ع -ط-ي-ه ل -آ
إلطيبة  ،وإ’بتسضامة إلصضادقة  ،وخالق
إل- - - - -ن- - - - -اسس ب- - - - -خ- - - - -ل - - - -ق حسض - - - -ن)) .
عجائب إ’سضتغفار (( لو شضعرت يومًا
ب - -ان - -ق- -ب- -اضس  ،ف- -ح- -اول أإن تسض- -ت- -ب- -دل
مشض -اع -رك إلسض -ل -ب -ي -ة ب-أاخ-رى إإي-ج-اب-ي-ة
 ،وإإذإ  ⁄تسض -ت -ط -ع ف -ج -رب إ’سض-ت-غ-ف-ار
ب- -ه- -دوء وت- -رّوي  10م- - -رإت ف - -أاك)) Ì
إح -ك -م ن -فسضك  (( -:إل -ن -فسس ل -يسس ل-ه-ا
ضض -اب -ط إإ’ صض -اح -ب -ه-ا  ،ف-ه-ي كسض-ول-ة ،
خ -م -ول -ة  ،تشض -ت-ه-ي إŸع-اصض-ي وإلسض-وء ،
’ تسضتقر على رأإي  ،إإذإ هوت شضيئًا
طوعت له كل طاقة  ،وإإذإ عافت أإمرإ ً
نصض- - - - -بت ل - - - -ه شض - - - -رإك ً- - - -ا جسض - - - -ورة .
فكن حاكماً حازماً ‘ قيادتها تسضلم ،
ق- - -ال ت - -ع - -اøY ¢ùØ˘æ˘dG ≈˘¡˘fh{ : ¤
. }iƒ¡dG

خ Òالهدى:

عن أإبي أإيوب إأ’نصضاري رضضي إللهعنه أإن رسضول إلله صضلى إلله عليه وسضلم
قال« :من صضام رمضضان ثم أإتبعه سضتا من
شضوإل كان كصضيام إلدهر» (روإه مسضلم).

جوابك عما يششغلك:

سس:وإلدنا مات وعليه صضوم من رمضضان
 ⁄ي- - -قضض- - -ه  ،ف- - -ه- - -ل نصض- - -وم ع- - -ن - -ه ؟
ج:إإن كان قد مات ‘ أإثناء رمضضان  ،فÓ
يصضام عنه ’ ،نه  ⁄يجب عليه أإصض، Ó
لكن إإن كان قد عاشس بعد رمضضان وأإجل
إل- -قضض- -اء  ،ث -م م -ات ق -ب -ل أإن ي -قضض -ي ،
ف- -يصض- -وم ع- -ن -ه أإو’ده أإو أإح -د أإق -رب -اءه
◊ديث ( من مات وعليه صضوم صضام عنه
وليه ) متفق عليه وإلصضحيح أإنه عام ‘
ك- - -ل صض - -وم رمضض - -ان أإو ن - -ذر أإو غÒه .
فإان  ⁄يوجد أإحد يصضوم عنه  ،يطعم
عنه من كل يوم مسضك ، Úويوؤخذ من
تركته  ،إإ’ أإن يتÈع أإحد أإولياءه فÓ
حرج .

حكمة العدد:

ليسس إلسضخاء بأان تعطينى ما أإنا
فى حاجة إإليه إك Ìمنك ،بل إلسضخاء
فى أإن تعطينى ما –تاج إإليه إكÌ
منى.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’عÓمية إ÷زإئرية Ÿياء فضسلة من جنيف:
إ إ

ثقف
يات م

15

متمسسكة بالعادات ا÷زائرية  ..و منفتحة على ثقافات أاخرى

رمضسن

^ العمل ‘ ›ال حقوق اإلنسسان إاضسافة إايجابية Ÿسسرتي اŸهنية

من تيبازة ينتقل بنا ركن «رمضسانيات
م-ث-ق-ف « إ ¤إŸدي-ن-ة إلسس-ويسس-ري-ة جنيف
’عÓ-م-ي-ة Ÿي-اء فضس-ل-ة إب-ن-ة
ل Ó-ل -ت -ق-اء ب-ا إ
عنابة إŸقيمة هناك و إلتي تكشسف لنا من
خÓ- -ل ه- -ذإ إ◊وإر “سس- -ك- -ه- -ا ب- -ال- -ع- -ادإت
إ÷زإئرية خÓل إلشسهر إلفضسيل  ،و كذإ
ظ-روف إق-ام-ت-ه-ا وت-أاق-ل-م-ه-ا ‘ إŸه-ج-ر و عن
مشساريعها إŸسستقبلية.

حاورتها :حبيبة غريب
@ إلشسعب  :من هي Ÿياء فضسلة ،نشسأاتها مسسÒتها
’عÓمية هوإياتها؟
إ إ
@@ Ÿياء فضسلة  :انحدر من عائلة بسسيطة Ãدينة
عنابة ،تلك البسساطة كانت وسسيلة كفاحي وسسلما أاصسل به
إا ¤م-ا اط-م-ح .درسست Ãع-ه-د ال-ل-غ-ات األج-ن-ب-ي-ة ب-ج-ام-ع-ة
باجي ﬂتار ،و–صسلت على شسهادة ليسسانسص ‘ اللغة
واألدب الي -ط -ا‹ ،وك -انت ه -واي -ت -ي اŸفضس -ل -ة ال -تصس -وي -ر
الفوتوغرا‘ ولعل هواتي هي التي دفعت بي إا ¤عا⁄
الصس -ح -اف -ة ،ح -يث ع -ل-مت صس-دف-ة أان ج-ري-دة آاخ-ر سس-اع-ة
ا÷هوية أاصسدرت أاول عدد لها ‘ مطلع أاكتوبر سسنة ،2000
فطرقت باب ا÷ريدة مع صسديقة ‹ للقاء رئيسص –ريرها
الصس -ح -ف -ي ال -ق -دي -ر ﬁم -د ب -ن زع -ي-م وق-دمت ل-ل-ج-ري-دة
›موعة من الصسور التي كانت بحوزتي كهدية لتسستفيد
منها ا÷ريدة ،ثم جاءت فكرة خوضص مغامرة الكتابة ‘
ه -ذه ا÷ري -دة ال -ف -ت -ي -ة ال-ت-ي أاسسسس-ه-ا ›م-وع-ة م-ن خÒة
الصسحفي Úا÷زائري Úوعلى رأاسسهم معمر فارح ،سسعيد
بلحجوجة ولزهاري لب …Îوقد اقÎح علي مدير التحرير
أانذاك معمر فارح اللتحاق بالقسسم الثقا‘ وبعد شسهور
عينت رئيسسة القسسم الثقا‘ ومن هنا كانت بداية مشسواري
الصسحفي ،ثم قاد Êطموحي للجزائر العاصسمة سسنة 2003
أاين عملت ‘ القسسم الثقا‘ ÷ريدة األخبار التي توقفت
ع -ن الصس -دور ث-م ان-ت-ق-لت إا ¤ال-قسس-م السس-ي-اسس-ي وال-وط-ن-ي
÷ري -دة ال -ي -وم وأان -ه -يت مسسÒت -ي ‘ ج -ري -دة ا Èÿال-ت-ي
اشستغلت بها قرابة أاربع سسنوات قبل أان أاسستقيل نهاية 2010
 ،وباإلضسافة إا ¤عملي ‘ اŸيدان الصسحفي كنت أاسساهم
بتنشسيط اŸشسهد الثقا‘ لولية عنابة Ÿدة ثÓث سسنوات
من خÓل تنظيم وتنشسيط تظاهرات وحفÓت ‘ مناسسبات
وطنية وأايام دولية باŸسسرح ا÷هوي عز الدين ›وبي
ودار الثقافة ﬁمد بوضسياف ،وكنت أاشسرفت على تنظيم
مسس -اب-ق-ة م-ل-ك-ة ج-م-ال ع-ن-اب-ة Ÿدة ثÓ-ث-ة سس-ن-وات وك-انت
Œربة رائعة و‡يزة.
@ كيف جاءت فكرة إلرحيل إ ¤أإوروبا و تغيÒ
إŸسسار إŸهني؟
@@ طيلة حياتي  ⁄اسسع إا ¤الهجرة رغم الفرصص
العديدة التي أاتيحت ‹ ،كنت أاحب مهنتي واطمح إا¤
ت -ط -وي -ر م -ه-ارات-ي وق-درات-ي داخ-ل ال-وط-ن وك-نت سس-ع-ي-دة
ب- -وضس- -ع- -ي ‘ ا÷زائ- -ر رغ- -م إان- -ن -ي عشست سس -ب -ع سس -ن -وات

بالعاصسمة بعيدة عن عائلتي ‘ .سسنة  2008تعرفت على
زوج- -ي وق- -ررن- -ا ت -أاسس -يسص أاسس -رة ،وألن -ه ي -ق -ي -م ب -ج -ن -ي -ف
السسويسسرية اسستقريت بهذه اŸدينة اŸنفتحة على ثقافات
ﬂتلفة من العا ،⁄وقد سساهم هذا التنوع الثقا‘ ‘
منحي فرصص جديدة على الصسعيد اŸهني وكانت البداية
ب -ال -دراسس -ة ح -يث –صس -لت ع-ل-ى شس-ه-ادة إادارة اŸشس-اري-ع،
وب -ع -ده -ا ق -ررت خ -وضص Œرب -ة ال -ع -م -ل ‘ ›ال ح-ق-وق
اإلنسسان بعد أان منحني األسستاذ ناجي حرج فرصسة تعاون
Ãرك -ز ج -ن-ي-ف ال-دو‹ ل-ل-ع-دال-ة وه-ي م-ن-ظ-م-ة دول-ي-ة غÒ
ح -ك -وم -ي -ة ع -م-لت ب-ه-ا ك-ب-اح-ث-ة ‘ ›ال ح-ق-وق اإلنسس-ان
ومÎجمة أايضسا ومن اهتماماتي حقوق اŸرأاة والطفل،
وحقوق الÓجئ ،Úوﬂتلف القضسايا اŸتعلقة بالنزاعات
اŸسس-ل-ح-ة ‘ م-ن-ط-ق-ة الشس-رق األوسس-ط وشس-م-ال أاف-ري-ق-ي-ا.
وشساركت ‘ عشسرات األنشسطة والفعاليات داخل ›لسص
 ·ÓاŸتحدة بجنيف واليوم أانا
حقوق اإلنسسان التابع ل أ
اشسغل منصسب رئيسسة ›لسص جنيف للحقوق وا◊ريات
وهي منظمة غ Òحكومية أاشسرفت على تأاسسيسسها رفقة
›موعة من الزمÓء.

’نسس- -ان
@ ه - -ل غ Òإل - -ع- -م- -ل ‘ ›ال ح- -ق- -وق إ إ
’نسسان خاصسة؟
نظرتك إ ¤إ◊ياة عامة و إ ¤إ إ
@@ بالطبع يعت Èالعمل ‘ ›ال حقوق اإلنسسان Ãثابة
إاضس-اف-ة ن-وع-ي-ة ŸسسÒت-ي اŸه-ن-ي-ة ف-ق-د اك-تسس-بت م-هارات
ج -دي -دة ون -وع-ي-ة وأاصس-ب-حت ع-ل-ى اطÓ-ع واسس-ع ب-ال-ق-ان-ون
الدو‹ واليات حقوق اإلنسسان وعمل األ· اŸتحدة و
وأاشسارك بفاعلية ‘ نشساطات ›لسص حقوق اإلنسسان من
خÓل عقد وتنشسيط ندوات حقوقية وإالقاء بيانات شسفوية
ن -ط -ل -ع م -ن خÓ-ل-ه-ا ه-ي-ئ-ة اÛلسص ع-ل-ى م-ا ن-رصس-ده م-ن
انتهاكات ◊قوق اإلنسسان باإلضسافة إا ¤اقÎاح توصسيات
Ÿعا÷ة هذه النتهاكات ،العمل ا◊قوقي يغ Òنظرتك
للحياة فبمجرد الطÓع على النتهاكات ا◊اصسلة يوميا
نتأاكد أان مكاسسب حقوق اإلنسسان مهددة وإاننا بعيدين كل
ال -ب -ع -د ع -ن –ق -ي -ق اŸسس -اواة وال -دÁق -راط -ي-ة وال-ع-دال-ة
وا◊ري- -ات وا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ك- -رام -ة ال -ف -رد وغÒه -ا م -ن
األسساسسيات اŸنصسوصص عليها ‘ لئحة ا◊قوق الدولية،
ورغم أانني ايجابية بطبعي إال أان كل ما يحدث يجعلني
كإانسسانة وكأام اخشسي على مسستقبل أابنائي من عا ⁄تتزايد
فيه انتهاكات حقوق اإلنسسان وتتوسسع فيه رقعة النزاعات
اŸسسلحة وا◊روب.
’وضس -اع ‘ ج -ن-ي-ف ‘ ظ-ل ت-فشس-ي
@ ك -ي -ف ه -ي إ أ
فÒوسس كورونا؟
@@ سسويسسرا هي من ب Úالدول األك Ìتضسررا من الوباء
‘ أاوروبا ،حيث سسجل بها
أاك Ìمن  29000إاصسابة وأاك Ìمن  1423حالة وفاة.
وضسعنا ل يختلف كثÒا عن أاوضساع باقي الدول األوروبية،
فمند بداية انتشسار فÒوسص الكوفيد  19قررت ا◊كومة
الفدرالية منتصسف مارسص فرضص حظر على مسستوى كل
الكانتونات Ãا فيها جنيف و” غلق اŸدارسص واŸطاعم
واÓÙت و‘ الوقت الذي تضسرر فيه القتصساد بسسبب
هذه القرارت إال انه من الواضسح أان السسلطات متحكمة ‘
الوضسع ،وقد تقرر العودة تدريجيا للحياة العادية ابتداء من
 11ماي حيت اسستأانفت اŸدارسص والنشساط التجاري .
’ح -وإل إل -وط -ن و
@ أإنت م -ت -ت -ب -ع -ة ب -اسس -ت -م -رإر أ
ÓعÓم إ÷زإئري إليوم ؟
’هل ،ما هي نظرتك ل إ
إ أ
@@ لطاŸا كان اإلعÓم أاسسرتي الثانية عندما كنت
صسحفية با÷زائر ول زالت روحي معلقة به أاتابع باهتمام
كل اŸسستجدات ‘ ا÷زائر وأانا على تواصسل مع اŸئات
من زمÓء وزميÓت اŸهنة.
اع -ت -ق -د أان ا◊راك م -ن -ح فسس -ح -ة ج-دي-دة م-ن ا◊ري-ة
ÓعÓم ‘ ا÷زائر  ،ول أاحد ينكر الدور الريادي الذي
ل إ
لعبه اإلعÓم ‘ إايصسال أاصسوات اÙتج ÚواÙافظة
ع -ل -ى سس -ل -م -ي -ة ا◊راك  ،ل -ق-د ح-ق-ق اإلعÓ-م ‘ ا÷زائ-ر
مكاسسب ل بأاسص بها...
@ ح -دث -ي -ن -ا ع -ن ه -وإي -اتك وه-ل لك مشس-اري-ع ‘
’عÓم؟
إلكتابة خارج ›ال إ إ
@@ اعشسق اŸوسسيقى الشسرقية والغربية ،القراءة خاصسة
Óسسفار
الرواية ،الطبخ وفن الديكور والتزي Úوأانا ﬁبة ل أ
واهوي السستكشساف والتعرف على الثقافات األخرى فكلما
أاسس -اف -ر ل -ب -ل -د ارتب زي -ارات ل-ل-م-ت-اح-ف واŸع-ا ⁄الأث-ري-ة
اŸشسهورة فيه ،كما أانشسط ‘ اÛال اإلنسسا Êفانا عضسو

تسستمر إ ¤غاية  27ماي

مسسابقة افÎاضسية ‘ اÿط العربي والزخرفة

تنظم وزإرة إلثقافة مهرجانا وطنيا
إفÎإضس -ي -ا ل -ل -خ -ط إل -ع-رب-ي وإل-زخ-رف-ة
وإŸنمنمات من  12إ 27 ¤مايو إ÷اري
ع Èم-وإق-ع إل-ت-وإصس-ل إ’ج-ت-ماعي يضسم
مسس- -اب- -ق- -ة وط- -ن- -ي- -ة ‘ إÿط إل- -ع- -رب- -ي
وإلزخرفة وفق بيان للوزإرة.
وتعد هذه اŸسسابقة التي تنظم –ت شسعار
«معارج األرواح ومقامات األفراح ‘ رحاب
رمضسان» Ãثابة دعوة للخطاط ÚوالتشسكيليÚ
ل»إابراز قدراتهم الفنية» ‘
›ال اÿط ال - -ع- -رب- -ي وال- -زخ- -رف- -ة «عÈ
وسسائط تقنية افÎاضسية» وهذا بغية «تعزيز»

اŸواهب واإلبداعات ‘ هذا اÛال وكذا
«إارسساء تقاليد راسسخة» لهذه اŸسسابقة.
وت-خصص اŸسس-اب-ق-ة ج-م-ي-ع ال-فئات العمرية
من الفنان Úا÷زائري Úعلى أان يعالج نصسها
موضسوعا متعلقا باŸعا Êالتي –ويها اآلية
الكرÁة «ادفع بالتي هي أاحسسن فإاذا الذي
بينك وبينه عداوة كأانه و‹ حميم» (سسورة
فصسلت).
ويشسÎط ‘ اŸسس -اب -ق -ة أان يسس -ت -ع -م -ل إام-ا
اÿط العربي أاو الزخرفة أاو كÓهما معا على
أان Œسسد األعمال اŸرشسحة شسعار اŸهرجان
وأان ي -خ -ت-ار اŸشس-ارك ع-م Ó-ف-ردي-ا ب-تصس-وي-ر

رفيع النوعية كما ل تقيد اŸسسابقة اÎŸشسح
بتقنيات خاصسة سسواء كانت تقليدية أاو حديثة.
و ت -رسس -ل األع -م -ال ل -ل -ج-ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م عÈ
النÎنت لتختار هذه اللجنة  12فائزا أاوليا
سسينتقلون Ÿرحلة ثانية سسيخضسعون خÓلها
Ÿسسابقة افÎاضسية وعلى اŸباشسر حيث لن
ت-ت-ع-دى اŸدة ال-زم-ن-ي-ة ل-ل-ع-م-ل ع-ل-ى اŸباشسر
سساعة من الزمن ,وسستخضسع هذه األعمال
ل- -ل- -ت -ح -ك -ي -م اŸب -اشس -ر ع Èت -ق -ن -ي -ة «ف -ي -دي -و
كونفرنسص» ،و جوائز قيمة ‘ انتظار اŸراتب
الثÓث األو. ¤

 ·ÓاŸتحدة ونعمل على ا‚از
بالنادي النسسائي التابع ل أ
و“ويل مشساريع خÒية ‘ العا ،⁄وحاليا من أاولوياتي
تسسي ÒاŸنظمة ا◊قوقية التي أارأاسسها وليسست ‹ مشساريع
للكتابة خارج ›ال حقوق اإلنسسان فكل وقتي اقضسيه ‘
ال-ب-حث ورصس-د وت-وث-ي-ق الن-ت-ه-اك-ات ا◊اصس-ل-ة ‘ م-ن-ط-قة
الشس -رق األوسس -ط وج -ل ك -ت -اب -ات -ي ه-ي ع-ب-ارة ع-ن ت-ق-اري-ر
وبيانات ورسسائل رسسمية موجهة Èÿاء دولي Úوهيئات
أا‡ية تعنى Ãجال حقوق اإلنسسان.
@ كيف تقضس Úأإيامك إلرمضسانية؟
@@ هذه السسنة أاجواء رمضسان تختلف عن السسنوات
السس -اب -ق -ة بسس -بب إاج -راءات ا◊ظ -ر ،ف -ل-يسص ه-ن-اك ›ال
لÓلتقاء بأاصسدقاء جزائري Úوعرب وأاجانب على مائدة
الفطور كما جرت العادة .لكنني اغتنم فرصسة مكوث
جميع أافراد العائلة ‘ البيت لصسنع أاجواء رمضسانية جميلة
م -ن خ Ó-ل إاع -داد أاط -ب -اق و–ل -ي -ات ت -ق-ل-ي-دي-ة إا ¤ج-انب
مشساهدة برامج القنوات ا÷زائرية واقضسي وقتي أايضسا ‘
تدريسص أابنائي وا‚از بعضص األشسغال اليدوية والنشساطات
الÎفيهية اŸنزلية.
ه- -ل م -ا زلت ت -ت -مسس -ك Úب -ال -ع -ادات ا÷زائ -ري -ة خ Ó-ل
رمضسان؟
أاكيد ،عندما نبتعد عن الوطن نصسبح أاك Ìحرصسا على
ال-ت-مسسك ب-ال-ع-ادات وال-ت-ق-ال-ي-د وت-وري-ثها ألبنائنا فخزانتي
وخزانة أاولدي ل تخلو من األزياء التقليدية التي نرتديها
‘ مثل هذه اŸناسسبات ،وحتى أاطباقي الرمضسانية احرصص
على تقدÁها ‘ أاوا Êفخارية تقليدية جلبتها معي من
ا÷زائر.
@ كيف تقضس Úإلسسهرة؟
@@ ن-ح-ن ن-ف-ط-ر ‘ ح-دود السس-اع-ة ال-ت-اسس-ع-ة ب-ت-وق-يتنا
اÙلي ،وهذا يعني انه ما تبقى من توقيت السسهرة قصسÒ
فاقضسي السسهرة ‘ مشساهدة التلفزيون قلي Óثم الهتمام
بنشساطي ‘ اŸنظمة  ،أاحيانا اكتب وأاحيانا أاترجم وأاخرى
انشسر تغريدات على مواقع التواصسل الجتماعي Ÿواكبة
اŸسس -ت -ج -دات و–ق -ي -ق اŸزي -د م -ن الن-تشس-ار ‘ ال-ع-ا⁄
الفÎاضسي ومن ثمة التحسسيسص والتوعية بأاهمية الطÓع
على النتهاكات ا◊اصسلة ‘ عاŸنا.
@ ما هو طبقك إŸفضسل ؟
@@ أانا بطبعي شسرهة وﬁبة للطبخ وأاتف ‘ إاعداد
أاطباق جزائرية وعاŸية أايضسا ،لدي عدة أاطباق مفضسلة،
ا÷اري آاو الشسربة البوراك اŸلوخية العنابية والشسخشسوخة
والتليتلي إا ¤جانب بعضص اإلطباق الفرنسسية واليطالية
والباكسستانية واألمريكية ومن أاشسهى اإلطباق السسويسسرية
التي اعشسقها الراكليت والفوندي
@ لو قلنا إ÷زإئر ‘ إلقلب ما هو شسعورك Œاه
هذه إŸقولة؟
@@ مقولة تختصسر أاسسمى اŸعا Êوالعبارات عن حبي
لوطني العزيز ،فانا ل أاسسكن با÷زائر لكنها تسسكنني.
@ كلمة أإخÒة؟
@@ أا“نى أان يسسود اآلمن والسسلم ‘ كافة ربوع العا⁄
وان تتحد الشسعوب لوضسع حد لكافة النتهاكات الصسارخة
‘ حق اإلنسسان ولصسون كرامة الفرد.

مسسابقة رمضسان ‘ إÿط إلعربي

تأالق ﬁمد جمال
الدين قارة برنو
وسسعيد بن سسليمان بن
عبد الله

ف -از اّÿط -اط الشس -اب ﬁم -د ج -م -ال
ال- -دي -ن ق -ارة ب -رن -و اب -ن م -دي -ن -ة اŸدي -ة،
ب -اŸرت -ب -ة األو ¤م -ن -اصس -ف -ة م -ع اÿط-اط
سسعيد بن سسليمان بن عبدالله من غرداية
‘ مسس -اب -ق -ة رمضس-ان ل-ف-ن اÿط ال-ع-رب-ي،
حسسب م -ا أاع -ل-نت ع-ل-ي-ه ال-ه-ي-ئ-ة اŸن-ظ-م-ة
بداية األسسبوع ا÷اري.
اŸسسابقة التي حملت شسعار « خط النسسخ» نظمت بداية من  15مارسص الفارط من قبل
النادي ا÷زائري لفن اÿط العربي و الزخرفة ،التابع Ÿؤوسسسسة آافاق للفنون واŸعرفة
بالعاصسمة ،وقد شساركت فيها  29لوحة  ،كانت كلها من اŸسستوى الّرفيع ،حسسب ما سسرحت
به ÷نة التحكيم ،التي وجدت صسعوبة ‘ اختيار أاصسحاب اŸراتب األو.¤
وقد عادت اŸرتبة الثالثة للخطاط مصسطفى قوادري من ولية األغواط ،كما سسامت
جائزت Úتشسجيعيت Úلكل من اÿطاط أاحمد جاب ا Òÿمن تبسسة و اÿطاط حمزة
رحما Êمن باتنة .وقد سسمحت هذه اŸنافسسة الهامة ،من اكتشساف عدة أاسسماء جديدة
“تلك قّوة ‘ خط الّنسسخ الذي امتاز به خطاطو ا÷زائر على اŸسستوى الدو‹.
و Œدر اإلشسارة أان اÿطاط ﬁمد جمال الدين قارة برنو ،سسبق له وأان –صسل على
ا÷ائزة الثانية ‘ مهرجان ا÷زائر الدو‹ لفن اÿط ( خط النسسخ ) لسسنة  ،2016كما نال
ا÷ائزة األو ‘ ¤مسسابقات عديدة على اŸسستوى الوطني ،و قد تتلمذ ‘ اŸرحلة الثانوية
على يد أاسستاذه اÿطاط العاŸي اﬁمد صسفار باتي.

اŸدية  :علي ملياÊ

األربعاء  13ماي  2020م
الموافق لـ  20رمضسان  1441هـ
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د .إأدريسش عطية لـ «ألششعب»:

مواجهة التهديدات األمنية ‘ ﬁيطنا ا÷يوسسياسسي
تقف «ألششعب» أليوم ‘ حوأرها مع ألدكتور إأدريسش عطية أسشتاذ
ألعلوم ألسشياسشية بجامعة أ÷زأئر Ÿناقششة بعضش مقÎحات مسشودة
تعديل ألدسشتور وألتي تششّكل إأضشافة دسشتورية لفتة كونها تطرح
لّول مّرة خاصشة ما تعّلق بإامكانية أرسشال أ÷يشش إأ ¤أÿارج.
أ
فا÷زأئر تتجه من خÓل هذأ أŸقÎح ،إأ ¤إأجرأء تغي Òجذري
ولفت ‘ أل-ع-ق-ي-دة أل-عسش-ك-ري-ة ل-ل-ج-يشش ،تسش-م-ح ب-إارسش-ال وحدأت من
أ÷يشش خ -ارج أ◊دود ،سش -وأء ل -ل-مشش-ارك-ة ‘ ع-م-ل-ي-ات ح-ف-ظ ألسشÓ-م
ل‡ية أو‘ عمليات أسشتعادة ألسشÓم ‘ دول منطقة أ÷وأر ضشمن
أ أ
إأط-ار أت-ف-اق-ي-ات ث-ن-ائ-ي-ة م-ع أل-دول أŸع-ن-ي-ة ،وت-نسش-حب كلمة «ألدولة
أŸع-ن-ي-ة» ،ع-ل-ى أ◊ك-وم-ات ألشش-رع-ي-ة أŸعÎف ب-ه-ا دول-يًا ،باقÎأح من
رئيسش أ÷مهورية وبعد أ◊صشول على موأفقة ألŸÈان.
ألدكتور عطية يقول إأن أللعبة
ألدولية تغّيرت وعلينا أن نسشايرها
لفضش -ل أن ت -ك -ون ب -ي -د
ل- -ه- -ذأ م- -ن أ أ
أ÷يشش ورق- -ة ورخصش- -ة أل -ت -دخ -ل
أÿارجي كلما دعت ألضشرورة إأ¤
ذلك ،ويضش - - - -ي - - - -ف أن أه- - - -م م- - - -ا ‘
أل-دسش-ت-ور ه-وألن-ت-قال با÷يشش من
جيشش ﬁلي أ ¤جيشش عاŸي Áكن
ل -ه أن ي -دأف -ع ع -ن رؤوي -ة وسش -ي -اسش -ة
بÓده ‘ أي مكان.

يرضسينا مثل أان يسسرح وÁرح على حدودنا
مرتزقة وهي تعلم أان جيشسنا مكبل ل يسستطيع
اÿروج مÎا واحدا خارج حدوده الوطنية،
لقد تغÒت اللعبة الدولية وعلينا أان نسسايرها
ول يبقى جيشسنا ينظر إا ¤ا÷يوشش ‘ اÿارج
تفرضش سسياسسات دولها.
ل ل -يسش م -ن أاج -ل ه -ذا إا‰ا ل -ك -ي ي -ت -م -ت -ع
ا÷يشش الوطني ا÷زائري Ãا تتمتع به غÒه
م -ن ا÷ي -وشش ،ه -ذا ك -ل شس -يء أاوق -ل ل -يصس -ب-ح
ج-يشس-ن-ا ق-ادرا ع-ل-ى ال-ت-دخ-ل ل-ف-رضش سس-ي-اسسة
دولته كلما دعت الظروف إا ¤ذلك.
وه- -ن- -اك م- -وق- -ف ث- -ان ي- -ت- -مسسك ب -اŸان -ع
الدسستوري الذي يرفضش تواجد أاي عسسكري

حاورته :فضصيلة دفوسس
@«ألشش -عب» تضش -م -نت وث -ي-ق-ة مسش-ودة
ت -ع -دي-ل أل-دسش-ت-ور أ÷زأئ-ري ›م-وع-ة
من أŸقÎحات ،بينها ما أرتبط بدسشÎة
مشش- -ارك- -ة أ÷زأئ -ر ‘ ع -م -ل -ي -ات ح -ف -ظ
ل‡ي- -ة وأيضش -ا مشش -ارك -ت -ه -ا ‘
ألسشÓ- -م أ أ
أسش- -ت- -ع- -ادة ألسش- -ل- -م ب- -اŸن- -ط- -ق- -ة ‘ إأط -ار
أت-ف-اق-ي-ات ث-ن-ائ-ي-ة م-ع ألدول أŸعنية ،ما
ق -رأءت -ك -م ل -ل -م -قÎح Úوك -ي -ف ت -رون
ششكل هذه أŸششاركة وما ألذي Áكن أن
–ققه للجزأئر سشياسشيا وأمنيا؟

@@
أل -دك -ت -ور إأدريسش ع -ط -ي -ة  :إان ال -ب -ن-اء
ال -دسس -ت-وري ل-ل-ت-ح-ول ‘ ال-ع-ق-ي-دة ال-عسس-ك-ري-ة
ا÷زائرية تقف على موقف ،Úاألول يقول بأانه
ليسش بالضسرورة أان يشسارك جيشسنا ‘ قضسايا
دول-ي-ة ل ت-ق-ره-ا سس-ي-اسس-ت-ن-ا ال-وط-ن-ي-ة ل-كن من
األفضسل أان تكون بيده ورقة ورخصسة التدخل
اÿارجي كلما دعت الضسرورة إا ¤ذلك ،هل

خارج ا◊دود بحجة التخوف من أاي انزلق
اسسÎات -ي -ج -ي أاوت-وري-ط ا÷يشش ا÷زائ-ري ‘
أازمات ل علقة لنا بها.
@ تضش-م-ن مشش-روع ت-ع-دي-ل أل-دسش-تور
م -قÎح -ا آأخ-ر ي-قضش-ي ب-إام-ك-ان-ي-ة إأرسش-ال
أ÷يشش إأ ¤أÿارج ب - - -ع - - -د م - - -وأف- - -ق- - -ة
ألŸÈان ،ما أŸقصشود بهذأ أŸقÎح ؟
@@ أاهم ما ‘ الدسستور النتقال با÷يشش

من جيشش ﬁلي ا ¤جيشش عاŸي
Áكن له أان يدافع عن رؤوية وسسياسسة
بلده ‘ أاي مكان.
ن -ح -ن أايضس -ا ‘ غ -ن-ى ع-ن خ-دم-ة
›لسش األم -ن –ت إاط -ار ع -م -ل-ي-ات
حفظ السسلم مثل القبعات الزرق،
فالدول الغربية هي ‘ الغالب من
تقوم بإاشسعال فتيل ا◊روب مثل ما
حدث ب Úالهوتووالتوتسسي ‘ رواندا
وبورندي ،وما نخشساه أان نكون ‘
خدمة الدول اإلمÈيالية مصسا◊ها.
ما يهم هوأاين مصسلحتنا وكيف يجب أان
ندافع عنها بكل السسبل Ãا فيها العسسكري.
ه -ذه ال -ن -ق -ط -ة ب-ال-ذات
سستجعل غÒنا يحسسب لنا
أال- - -ف حسس - -اب،سس - -ي - -ك - -ون
ج - -يشس - -ن - -ا ف - -اع- -ل ع- -ل- -ى
اŸسس- -ت- -وى ال- -دو‹ ،ل- -ق- -د
كانت عقيدة مكبلة للجيشش
ج -ع-لت م-ن-ه ج-يشس-ا ﬁل-ي-ا
ت- - -ل- - -عب ج - -ي - -وشش ال - -دول
الصس - -غ - -رى ع- -ل- -ى ح- -دوده
وه -وي -ت -ف -رج بسس -بب م -ان-ع
دسس - - -ت- - -وري ،ف- - -ا÷زائ- - -ر
ترتبط منذ زمن باتفاقية
دف- - - -اع ع - - -رب - - -ي مشسÎك
وت - - -رت- - -ب- - -ط م- - -ع ال–اد
األف -ري-ق-ي ب-ات-ف-اق-ي-ة م-ن-ع
ومكافحة اإلرهاب والقوة
اإلف -ري -ق -ي -ة ا÷اه -زة Ãا
ف -ي -ه -ا ق -درة ل -واء شس -م -ال
إافريقيا ،إاضسافة إا ¤مسساهماتها اŸتعددة ‘
م -ه -م -ات ح -ف -ظ السس-لم شس-اركت ا÷زائ-ر ‘
ا◊روب العربية الصسهيونية ،أاعتقد أان تفعيل
ا÷زائ-ر لل-ت-زام-ات-ه-ا ال-ث-ن-ائ-ية أاوا÷ماعية ل
ي- -ع- -ن- -ي ذلك اŸغ- -ام- -رة ب -ت -وري -ط ا÷يشش ‘
القضسايا واألزمات التي تخل Ãبدأا السسياسسة
اÿارجية اŸتعلق بعدم التدخل ‘ الشسؤوون
الداخلية للدول.

كما أان ما يسسمى بعقيدة ا÷يشش كانت ل
تسسمح له بالعمل خارج ا◊دود نقطة سسوداء
‘ طريق جيشسنا الباسسل ،فل ›ال للنطواء
والتقوقع والنعزال وا◊ياد ،بل يجب أان نكون
ب-راغ-م-ات-ي Úون-ت-ح-رك ح-يث ت-ك-ون اŸصسلحة
الوطنية.
بل يجب أان يتصسدى لوأاد طموحات الدول
األخرى ويدخل ‘ –الفات تخدم سسياسستنا
ال -وط -ن -ي -ة وال-دول-ي-ة وي-ك-رسس-ه-ا ب-ح-د السس-لح
والقوة الصسلبة ان التزم ذلك.
@ م-ا ت-ع-ل-ي-ق-ك-م ع-لى أŸقÎحات ألتي
تضشمنتها مسشودة ألتعديل ؟
@@ نحن أامام Œديد دسستوري ولسسنا أامام
ت- -ع -دي -ل دسس -ت -وري ول م -راج -ع -ة دسس -ت -وري -ة،
فا÷زائر ا÷ديدة –تاج إا ¤دسستور جديد
وه -ذا ل ي -ع -ن -ي إاط -لق -ا ال -ت-خ-ل-ي ع-ن ال-ق-ي-م
ال -وط -ن -ي -ة واŸشسÎك ا÷م-اع-ي ،ف-ال-ه-ن-دسس-ة
الدسستورية الÈنا›ية –تاج النظر للمسستقبل
وŒاوز –دي- - - -ات ا◊اضس- - - -ر ،ف- - - -اŸسس- - - -ودة
اŸط -روح -ة ح -ال -ي-ا ه-ي أاك Ìج-رأاة م-ن ح-يث
ت-ع-زي-ز ا◊ق-وق وا◊ري-ات ال-ع-ام-ة أاواŸوازن-ة
ب Úالسسلطات السسياسسية واسستقللية القضساء،
ومع ذلك فاŸسسودة فيها ما يقال ويناقشش اإما
با◊ذف أاواإلثراء أاواإلضسافة ،ففي اعتقادي
الدسستور الذي ل يحمي ثوابت األمة والوحدة
ال -وط -ن -ي -ة والنسس -ج -ام الج -ت -م-اع-ي وي-ج-ع-ل
اŸؤوسسسسات خادمة لها وملتزمة به ،ل خÒ
فيه وختاما نقول ا÷زائر ا÷ديدة –تاج إا¤
قواعد جديدة.

دع ـ ـ ـ ـ ـ ـم القضساي ـ ـ ـ ـ ـا العادلـ ـ ـ ـ ـ ـة ومسساعـ ـ ـ ـ ـد شسع ـ ـ ـوب ال ـ ـ ـ ـدول الشسقيقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

لول مرة وبششكل صشريح ‘ ،مسشودة مششروع تعديل ألدسشتور ،إأمكانية إأرسشال وحدأت من أ÷يشش إأ ¤أÿارج ،ومششاركته ‘ عمليات حفظ ألسشÓم ،ول Áكن تناول
أثÒت أ
Óمن وألقومي أ÷زأئري و›موعة من أŸبادئ.
لمنية ‘ ألعمق ألسشÎأتيجي ل أ
ألقضشية Ãعزل عن ألظروف أ أ

حمزة ﬁصصول
ارسس- -ال ا÷ي -وشش إا ¤اÿارج ‘ ،م -ه -م -ات
قتالية ،دائما ما كان خيارا اسسÎاتيجيا للدول
التي تتبنى عقيدة عسسكرية «هجومية»– ،ت
ذريعة حماية أاو–صسيل مصسالح حيوية بشسكل
أاح -ادي أاو‘ إاط -ار –ال -ف -ات عسس -ك-ري-ة ع-ل-ى
غرار دول «الناتو».
و◊د اآلن ،غالبية الدول الغربية الكÈى
التي “لك قواعد عسسكرية ‘ ﬂتلف مناطق
ال -ع -ا ⁄ال -ث -الث ⁄ ،تسس -ت -ط -ع ت-ق-د Ëإاج-اب-ات
م-ق-ن-ع-ة ع-ن م-دى اق-ت-ن-اع-ه-ا Ãب-ادئ السس-يادة
والشسؤوون الداخلية للدول األخرى ،فهي تقدم
على اÿطوة بناء على أامرين :حماية أامنها
القومي والسستجابة لطلبات اŸسساعدة التي
تنشسدها بعضش الدول ذات القدرات الدفاعية
اŸتدنية.
منطقة السساحل اإلفريقي ،باتت من أاكÌ
م-ن-اط-ق ال-ع-ا ⁄اسس-ت-ق-ط-ابا للتواجد العسسكري
األج -ن -ب -ي– ،ت ذري -ع -ة م -ك -اف -ح -ة اإلره-اب
لوط-ان ،وذلك م-ن-ذ سس-ق-وط
ال -دو‹ ال -ع-اب-ر ل -أ
ج- -زء ك- -ب Òم -ن شس -م -ال م -ا‹ –ت سس -ي -ط -رة
جماعات إارهابية.
وب -ال -نسس -ب -ة ل-دول ال–اد األوروب-ي ،ي-ع-تÈ
السس - -اح- -ل اإلف- -ري- -ق- -ي ،ا÷دار األول ألم- -ن- -ه
ال-ق-وم-ي ،ب-ك-ون-ه مصس-در ت-ه-دي-د ع-ال ل-ت-ن-ف-يذ
ه -ج -م -ات إاره -اب -ي-ة أاوإلغ-راق أاوروب-ا ب-أام-واج
اŸهاجرين واıدرات.
ف -رنسس -ا ال -ت-ي اسس-ت-ط-اعت سس-ن-ة  ،2013أان
تضسمن موطئ قدم لها ‘ شسمال ما‹ بعملية
«سسÒفال» ،ثم منطقة السساحل ككل بعملية»
ب -رخ -ان» ،ح -اولت اق -ن -اع ال-دول األوروب-ي-ة ‘
أاك -ت -وب -ر م -ن ال -ع -ام اŸاضس -ي ب-تشس-ك-ي-ل ج-يشش
أاوروبي مصسغر من القوات اÿاصسة وارسساله
إا ¤ج-ب-ه-ات ال-ق-ت-ال ه-ن-اك ،ول-ق-يت اسس-ت-جابة
م-ت-ب-اي-ن-ة م-ن ق-ب-ل ن-ظ-رائ-ها داخل اÛموعة
األوروبية.

الطلب الفرنسسي جاء– ،ت مÈر « العلقة
اŸباشسرة» التي تربط أاوروبا Ãا يجري ‘
دول ما‹ ،النيجر ،بوركينافاسسوونيجÒيا.
الوليات اŸتحدة األمريكية هي األخرى
“لك منذ عدة سسنوات قاعدة عسسكرية ‘
النيجر ،صسرفت من أاجل بنائها حوا‹ 100
م - -ل - -ي - -ون دولر ،وﬂصسصس - -ة ل - -ل - -ع- -ل- -م- -ي- -ات
السس-ت-خ-ب-ارات-ي-ة ع-ن ط-ري-ق ال-ط-ائ-رات ب-دون
طيار.
إاي -ط -ال -ي -ا ه -ي األخ -رى ،ال-ت-ح-قت ب-ال-ركب
وارسس -لت ،سس-ن-ة  ،2017ق -وة مشس -ك -ل -ة م-ن 470
عسسكريا ا ¤النيجر ،وقالت أانها «اسستجابة
ل-ط-لب اŸسس-اع-دة ال-ت-ي ت-ق-دمت ب-ه ا◊ك-وم-ة
النيجرية».
واألسس- - -ب- - -وع اŸاضس - -ي ،ع - -ززت أاŸان - -ي - -ا،
خت عناصسر
تواجدها العسسكري ‘ ما‹ وضس ّ
إاضس-اف-ي-ة ‘ ب-ع-ث-ت-ه-ا ال-عسس-ك-رية لتصسبح حوا‹
 450فردا يتولون مهمة تدريبية واسستخباراتية
(غ Òقتالية).
ك -ن -دا ه -ي األخ -رى ورغ -م ب -ع-د اŸسس-اف-ة،
“لك ق -وة عسس -ك -ري-ة ل-ل-دع-م ال-ل-وج-يسس-ت-ي ‘
م -ن-ط-ق-ة السس-اح-ل ق-وام-ه-ا  450عسس-ك-ري-ا و8
ط -ائ -رات ل -ل -ن -ق -ل ال -عسس -ك-ري وضس-ع-ت-ه-ا –ت
تصسرف البعثة األ‡ية اŸد›ة ‘ ما‹.
ه -ذه ال -دول واألوروب -ي -ة م -ن -ه -ا ب -األخصش،
وجدت ‘ ارسسال قوات عسسكرية إا ¤اŸنطقة
الوسسيلة الوحيدة Ÿتابعة التطورات اŸيدانية
و–ركات ا÷ماعات اإلرهابية عن قرب رغم
أان ال -ب -ي -ئ -ة ا÷غ -راف-ي-ة الصس-ح-راوي-ة ال-وع-رة،
ﬂتلفة “اما عن بيئة نشسأاة وتطور جيوشسها،
Ãعنى آاخر ،أان تعطي لنفسسها فرصسة تدريب
واختبار لقدراتها ا◊ربية ‘ مناطق ﬂتلفة
من العا.⁄
اŸف- -ارق -ة ،أان ه -ذا ال -ت -واج -د ال -عسس -ك -ري
األج-ن-ب-ي ‘ السس-اح-ل اإلف-ري-ق-ي ،ورغ-م ك-ون-ه
مبنيا على اتفاقيات ثنائية مع سسلطات دول
اŸنطقة ،إال أانه صسار يلقى رفضسا شسعبيا كبÒا
م -ن ق -ب -ل سس -ك-ان ال-ن-ي-ج-ر وم-ا‹ ع-ل-ى سس-ب-ي-ل

اŸثال.
ومÈر الرفضش أان هذه الدول التي أارسسلت
قواتها للمسساعدة ،ل تسستطيع حماية اŸدنيÚ
وا÷ي-وشش اÙل-ي-ة م-ن ال-ه-ج-م-ات اإلره-اب-ي-ة
اŸسستمرة والعنيفة‡ ،ا يث Òاسستفهامات ل
تنتهي حول النوايا ا◊قيقية وأاولوية اŸصسالح،
ب Úه -ذه ال -دول وال -ب -ل-دان ال-ت-ي ه-ي ب-ح-اج-ة
للمسساعدة.
ولتحظى قوة عسسكرية أاجنبية بالقبول التام
‘ دولة معينة ،ل بد أان تتحقق شسروط احÎام
السس -ي -ادة وا◊ف -اظ ع -ل -ى ا◊ي -اد ‘ الشس -ؤوون
الداخلية ،وان تلقى هذه القوة قبول شسعبيا من

الدولة اŸسستضسيفة التي ل بد أان تكون بحاجة
حقيقية للمسساعدة.

اإلسسÎاتيجية الدفاعية
وب -ال -نسس-ب-ة ل-دول-ت Úم-ث-ل ا÷زائ-ر وت-ونسش،
ال -ل -ت– Úم -لن ع -ب -ئ -ا أام -ن -ي -ا ث -ق -ي -ل ج -راء
التهديدات األمنية اÿطÒة ‘ دول ا÷وار
وباألخصش ليبيا التي تغيب فيها منذ سسنوات
م -ؤوسسسس -ات ال -دول -ة الشس -رع-ي-ة ،ت-ؤوك-د ضس-رورة
ا◊رصش على السسÎاتيجية الدفاعية .
وب -ت-وف Òم-ب-ادئ خ-دم-ة ال-قضس-اي-ا ال-ع-ادل-ة،
ومسس-اع-د الشس-ع-وب ،واسس-ت-ب-اق اÿط-ر الداهم

القادم من مناطق خارجية تعرف انهيارا تاما
ل-رم-وز ال-دول-ةÁ ،ك-ن ت-ب-ن-ي خ-ط-ط ل-ل-تصس-دي
السستباقي للمخاطر .فمثل هل تسستطيع ليبيا
ت -أام Úح -دوده -ا ب -الشس -ك -ل ال -ذي ي -ج-ع-ل دول
جوارها مطمئنة؟
ول Áكن ان تظل منطقة حيوية كالسساحل
الفريقي حديقة خلفية لدول أاوروبية ،فاألمن
القومي ‘ منطقة مفتوحة وشساسسعة كالسساحل
يحتاج ا ¤اسسÎاتيجية متكاملة ل تكفي فيها
األدوات ال -دب -ل -وم -اسس -ي -ة ل -ت -ح -ق -ي -ق ال -ن-ت-ائ-ج
اŸرج- -وة ،ألن- -ه سس- -ي- -ك- -ون اآلل -ي -ات األم -ن -ي -ة
واإلنسسانية اŸبنية على أاسسسش نبيلة حقيقية.

الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي

األربعاء  ١٣ماي  2٠2٠م
الموافق لـ  2٠رمضسان  ١٤٤١هـ

الشصعب

لمريكي ــ الصصيني
لسصتاذ فؤواد جدوحول اÓÿف ا أ
ا أ

كلمة العدد
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ترامب يريد تناز’ت Ÿكاسسب انتخابية
تبحث « الشصعب» من خÓل حوارها مع السصيد فؤواد جدوأاسصتاذ العلوم السصياسصية بجامعة ﬁمد خيضصر ببسصكرة،على
حة التي تشصغل بال الّرأاي العام العاŸي خاصصة مع ما نعيشصه من أاوضصاع شصاّذة بسصبب
أاجوية Ûموعة من ا أ
لسصئلة اŸل ّ
تفشصي وباء كورونا الذي أاخلط أاوراق وحسصابات اÛموعة الدولية برّمتها .
لمريكي
لسصباب ا◊قيقية للحملة التي يشصّنها الرئيسص ا أ
ل أاهم سصؤوال يتمحور حوله ا◊وار ،هوالبحث عن ا أ
ولع ّ
دونالد ترامب على الصص Úوالتي بلغت درجة اّتهامها بصصنع الفÒوسص الذي يفتك بأارواح الناسص حتى دون تقد Ëأاّية
أادلة،أاوعلى القل عدم تبليغها عن درجة خطورته ‘ الوقت اŸناسصب.
وقد أارجع السصتاذ جدو–امل ترامب على الصص Úلرغبته ا÷اﬁة ‘ كبح تقّدمها على السصاحة الدولية وسصعيه
لتحقيق تنازلت منها خاصصة وهي بصصدد اعتÓء قّمة الهرم العاŸي ،كما أادرج التهامات ‘ إاطار ا◊ملة النتخابية
التي يسصعى ترامب للفوز بولية ثانية فيها .
على اŸشسهد الصسيني ،هذا يدفع بالرئيسض الرئيسض األمريكي هومواجهة الصس‘ Ú
األم -ري -ك -ي إا ¤ت -وج -ي -ه ات-ه-ام-ات ل-لصس Úظل غياب اآلليات الفعلية للخروج بالوضسع
للتضسييق والتشسويشض على –ركاتها على القتصسادي األمريكي الراهن.
@ «الشص -عب» :ح -م -ل -ة ات -ه -ام -ات الصسعيد العاŸي.
@ أال تعتقدون بأان السصخط الذي
لم-ريكي
شص-رسص-ة ي-وج-ه-ه-ا ال-رئ-يسص ا أ
ثالثا حسسب رأاي- -ي ي- -ري- -د ال- -رئ- -يسض ي- -ب- -دي- -ه ت -رامب اŒاه الصص Úراج -ع
دون-ال-د ت-رامب ل-لصصﬁ Úم Ó-إاي-اه-ا األمريكي دونالد ترامب أان يتبع سسياسسته أايضصا إا ¤أانه يرى بأان كورونا ماضص
مسصؤوولية تفشصي وباء كورونا حيث ال -ت -ي اع -ت -اد ع -ل -ي -ه -ا وه -ي ال -زب-ون-ي-ة ‘ ‘ نسص -ف ح -ظ -وظ -ه ل -ولي-ة ث-ان-ي-ة،
يقول بأان الفÒوسص القاتل خرج من العÓقات الدولية وهذا من خÓل –قيق ح- - -يث ضص- - -رب ال- - -وب- - -اء الق - -تصص - -اد
ﬂابرها وبأانها  ⁄تبّلغ العا ⁄بحجم مكاسسب وتنازلت من طرف الصس Úمقابل وهوالرهان الذي يعلّق عليه ترامب
لب-يضص
اÿط - - - -ر ‘ ال - - - -وقت اŸن - - - -اسصب ،م- - - -ا أان يصس -مت ال -رئ -يسض األم -ري-ك-ي وي-ت-وق-ف ك -ل آام-ال-ه ل-ل-ب-ق-اء ‘ ال-ب-يت ا أ
ت -ع -ل -ي-ق-ك-م ع-ل-ى ه-ذه ا◊م-ل-ة وŸاذا ع -ل -ى ت -وج -ي -ه الت -ه-ام-ات ل-ه-ا سس-واء ع Èإا ¤غاية 2024؟
يصصّر ترامب على إادانة الصص Úدون م -ك -اسسب Œاري -ة ‘ األسس -واق الصس -ي-ن-ي-ة،
@@ أاعتقد أان الرئيسض األمريكي وحتى
أان يقدم أاي دليل؟
أاوع Èصس- -ف- -ق -ات غ Òم -ع -ل -ن -ة ل -ت -قسس -ي -م من سسينافسض الرئيسض ا◊ا‹ ل Áلكون
@@ ا أ
لسص-ت-اذ ف-ؤواد ج-دو :سسلسسلة ا◊صسصض ال- -ت- -ج- -اري -ة Ÿا ب -ع -د ج -ائ -ح -ة ح -ل -ول ل -ل -خ-روج م-ن ال-وضس-ع ال-راه-ن ألن
التهامات التي يوجهها الرئيسض األمريكي كورونا.
األم -ر ل ي -رت -ب -ط ب -الق -تصس-اد األم-ري-ك-ي
ترامب للصس Úتدفعنا إا ¤وضسع جملة من
@ ترامب وصصف ما تعيشصه بÓده أاوحلول تقوم على الطرف األمريكي فقط
اÈŸرات والتي Áكن أان نختصسرها ‘ اليوم بأاسصوأا ‡ا تعرضصت له ‘ بÒل بل هومرتبط بزوال هذا الفÒوسض وعودة
النقاط التالية:
هاربر ومانهاتنŸ ،اذا برأايكم كانت حركية القتصساد عاŸيا واسستعادة ا◊ياة
أاول ﬁاولته ربط ما يعيشسه العا ⁄اÿسص-ائ-ر ال-ت-ي ت-ع-رضصت ب-ه-ا أام-ري-كا الطبيعية ‘ كل دول العا،⁄وهذا األمر ل
من جائحة كورونا بالنتخابات الرئاسسية ب- -ه- -ذا ا◊ج -م ال -ره -يب،أال ت -ع -كسص تسستطيع الوليات اŸتحدة األمريكية أان
األم- -ري- -ك -ي -ة ع -ل -ى اŸسس -ت -وى ال -داخ -ل -ي ه -ذه اÿسص -ائ -ر خ -ل  Ó-م -ا ‘ سص -ي-اسص-ة –ققه ول “لك فيه أاي قدرة على التغيÒ
واŸقصس -ود ه-ن-ا تسس-وي-ق ن-فسس-ه ل-ل-م-واط-ن ترامب؟
مادام  ⁄يتم الوصسول إا ¤عÓج أاولقاح
األمريكي على أانه اŸسسؤوول األول على
@@ ذكرته يعت Èصسحيحا إا ¤حد بعيد لهذا الفÒوسض ،وهذا ما يجعل الرئيسض
أام - -ن اŸواط - -ن األم - -ري- -ك- -ي وال- -ولي- -ات وقد سسبق وأان قلت بأان الرئيسض األمريكي األم -ري -ك -ي وأاي مÎشس-ح ي-رك-ز ع-ل-ى ب-ن-اء
اŸت - -ح - -دة األم - -ري- -ك- -ي- -ة وال- -ع- -ا ⁄اŒاه ي -راه -ن ع -ل -ى الت -ه -ام-ات ال-ت-ي ي-وج-ه-ه-ا ع Ó-ق -ات م -ع الصس Úوف -ق م-ن-ط-ق ج-دي-د
اıاط -ر ال -دول -ي -ة وال -ت -ي ت -ق-ف وراءه-ا للصس Úبهدف اسستمالة الناخب األمريكي وهذا ما يراهن عليه الرئيسض األمريكي.
الصس Úحسسبه ،وبالتا‹ هي فرصسة مهمة من خÓل إاظهار نفسسه على أانه الرجل
@ برأايكم ما هي حظوظ ترامب ‘
لكسسب الرهان حتى إان  ⁄يكن هناك دليل القادر على حماية أامن البÓد واŸدافع ولية ثانية؟
ألن األمر يتطلب وقت إلثباته.
عن مصسلحة الفرد األمريكي ،لكن لبد
@@ أاعتقد أان الرئيسض لÎامب حظوظ
ثانيا ق- -درة الصس Úع -ل -ى Œاوز أاث -ار من اإلشسارة إا ¤جزئية رئيسسية أال وهي ك -بÒة ‘ ال -ف -وز ب-ع-ه-دة ث-ان-ي-ة خ-اصس-ة أان
ج -ائ -ح -ة ك -ورون -ا م -ن ح -يث ت-ق-ل-ي-ل ع-دد غياب رؤوية اسستشسرافية للرئيسض األمريكي اŸواط -ن األم -ري -ك -ي أاصس -ب -ح ي -رك-ز ع-ل-ى
الوفيات واإلصسابات ،وأايضسا قدرتها على لتجاوز األزمة القتصسادية الراهنة والتي ث -ن -ائ -ي-ة الصس-ح-ة وال-ع-م-ل وه-ول ي-ري-د أان
تصسدير األجهزة واŸعدات الطبية التي جاءت على إاثر جائحة كورونا ،خاصسة مع يجازف مع رئيسض جديد بل سسيبقى مع
يحتاجها العاŸ ⁄واجهة هذا الفÒوسض مؤوشسرات ركود القتصساد العاŸي واقÎاب ترامب ألنه يتوقع قراراته ويعلم سسياسساته
ب- -ل وح- -ت -ى ت -ق -د Ëمسس -اع -دات وه -ب -ات ع- -دد ال- -ب- -ط -ال ‘ Úال -ولي -ات اŸت -ح -دة خ -اصس -ة أان -ه ي -ف -ك -ر Ãصس -ل -ح -ة ال -ولي-ات
ل -ل -ع -دي -د م -ن ال -دول م -ن ب-ي-ن-ه-ا إاي-ط-ال-ي-ا األمريكية من  2٠مليون شسخصض وهذا رقم اŸتحدة األمريكية بشسكل ﬂتلف عمن
وإاسسبانيا وبالتا‹ إاعادة “وقع الصس ‘ Úك -ب Òي -ب Úح -ال -ة الق -تصس -اد األم -ري -ك -ي ،سسبقوه ◊كم أامريكا ،السسبب الثا Êأاعتقد
ال-ع-ا ⁄م-ن خÓ-ل ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة الصس-حية وأايضسا تراجع أاسسعار النفط على الصسعيد أان ترامب اسستطاع أان يؤومن وأان يعزز أامن
واسستخدام القوة الناعمة لدعم مكانتها العاŸي وبالتا‹ الرهان الذي يعتمد عليه إاسسرائيل بشسكل غ Òمسسبوق ‘ تاريخ هذا
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فضضيلة دفوسس

أجرت أ◊وأر  :إأÁان كا‘

الكيان وبالتا‹ ‚د أان اللوبي الصسهيوÊ
‘ الوليات اŸتحدة األمريكية لن يجد
أاحسسن منه ‘ الوقت الراهن خاصسة مع
مشسروع «صسفقة القرن» لتمريرها وهذا ما
سسيعزز حسسب رأايي فوزه بعهدة ثانية.
@ ق- -راءات ك -ثÒة أاشص -ارت إا ¤اأن
ري-ادة أام-ري-ك-ا ل-ل-ع-ا ⁄ق-د تصص-بح من
اŸاضص- -ي لÎت -ق -ي الصص Úإا ¤ال -ق -م -ة
لق- -ل ت- -ع- -ي- -د ال- -ث- -ن- -ائ- -ي -ة
أاوع- -ل- -ى ا أ
القطبية ،ما قولكم؟
@@ جائحة كورونا سستعيد هندسسة بنية
العÓقات الدولية وفق متغÒات جديدة
قد تتغ Òفيها معطيات العوŸة والقوة
الواحدة واŸتمثلة ‘ الوليات اŸتحدة
األم -ري -ك-ي-ة إا ¤ت-ق-اسس-م ال-ق-وة ب ÚالصسÚ
وأامريكا وجعل الصس Úعدوألمريكا بدل
«اإلره -اب اإلسسÓ-م-ي» ك-م-ا يسس-م-ى وه-ذا
سس-ي-ج-ع-ل ه-ن-اك ت-ف-اه-م-ات ث-ن-ائ-ي-ة لرسسم
م -ع -ا ⁄ال -ع -ا ⁄ا÷دي-د وسس-يشس-ه-د ال-ع-ا⁄
أايضسا تصساعدا لقوى جديدة خاصسة مع
مشس -روع «ط -ري -ق ا◊ري -ر ا÷دي -د» ال-ذي
تراهن عليه الصس Úلبناء اقتصسادها وفق
دبلوماسسية سسلمية وبالتا‹ سسيصسبح العا⁄
قائم على ثنائية من حيث صسناعة القرار
العاŸي وهما الصس Úوالوليات اŸتحدة
األم-ري-ك-ي-ة وم-ت-ع-دد ال-ق-وى اق-تصساديا مع
ال -ع -ودة إا ¤م-ن-ط-ق ال-دول-ة ال-ق-وم-ي-ة ب-دل
أاطروحات العوŸة والقرية الصسغÒة والتي
قد نشسهد بداية تغÒها مع دول ال–اد
األوروبي وإاعادة رسسم طبيعة التفاعÓت
الدولية التي قد تتأارجح ب Úفكر الدولة
ال -وط -ن -ي -ة وال-ت-ع-اون ب Úال-دول Ÿواج-ه-ة
األزم- -ات م- -ن خÓ- -ل إاع- -ادة ال- -ن- -ظ- -ر ‘
وظ -ائ -ف اŸن -ظ -م -ات ال-دول-ي-ة ك-م-ن-ظ-م-ة
الصسحة العاŸية واأل· اŸتحدة.

مّرة أاخرى ندّق ناقوسض اÿطر و نؤوّكد بأان الوضسع ‘
ليبيا خط Òو هو ماضض لينزلق ‘ ا◊رب أاك ، Ìما يعني أاّننا
غ Òبعيدين عن تكرار اŸأاسساة السسورية إاذا تواصسلت فوضسى
العسسكرة و التسسليح و إاغراق البÓد باŸقاتل ÚواŸرتزقة و
حتى الرهابي ÚاŸدفوع Úمن دول ّﬁددة الهوّية كّل
هّ- -م- -ه- -ا بسس- -ط ن- -ف -وذه -ا ع -ل -ى ه -ذه ال -دول -ة ذات اŸوق -ع
السسÎاتيجي ووضسع يدها على ثرواتها ،أاو فقط تدمÒها
وخلق بؤورة توّتر سسوداء Ãنطقة اŸغرب العربي .
ك أان التصسعيد الذي تشسهده ا÷ارة الشسرقية هذه
ل شس ّ
األيام و الذي يتزامن وانشسغال العاÃ ⁄حاربة وباء كورونا ،
ل يصسنعه فقط فرقاء الداخل اŸسستعدين على ما يبدو
لتدم ÒالبÓد وقتل العباد مقابل الوصسول إا ¤سسّدة ا◊كم ،
بل الذي يهندسسه ويحوله ا ¤حرب حارقة هي ›موعة من
البلدان اصسطفّ بعضسها مع هذا الطرف الليبي و أاخذت
األخرى مواقعها ا ¤جانب الطرف اŸقابل  ،و كّل واحدة
تزّود الطرف الذي جعلته سسّلما لتحقيق أاهدافها اÿبيثة ،
بال ّسسÓح و باŸقاتل Úبل وتدعمه ‘ القتال بطائراتها التي
تغطي السسماء الليبية دون حسسيب أاو رقيب  ،و اŸث Òللّرعب
‘ ظلّ هذه الفوضسى األمنية اّÓÿقة ،أان ليبيا أاصسبحت
Óرهابي Úالذين ”ّ اسستقدامهم من منطقة الشسرق
مرتعا ل إ
األوسسط بعد إانهاء مهّمتهم التدمÒية القدرة ‘ بÓد الشسام
و الرافدين ،و قد نشسهد قريبا -ل قّدر الله -دخول هؤولء
الدموي Úعلى اÿط ليباشسروا ›ازرهم و تفجÒاتهم ،
فاŸهم بالّنسسبة للمتكالب Úعلى ليبيا أان ينسسفوا كل بارقة
أامل ‘ ا◊لّ السسياسسي السسلمي.
بالتأاكيد نحن ل نبالغ بالقول أاّننا نقف عند مقّدمات
–ّول ل -ي -ب -ي -ا ا ¤ال -ن -م -وذج السس-وري ،ح-يث Áضس-ي خÓ-ف
اإلخ -وة ال -ف-رق-اء ال-ذي Áك-ن تسس-وي-ت-ه ب-ج-لسس-ة م-ف-اوضس-ات
واحدة  ،ليتحّول ا ¤صسراع دو‹ تتداخل فيه اŸصسالح
وتتضسارب فيه األهداف  ،و الضسحية هو الشسعب الليبي الذي
اع- -ت -ق -د ق -ب -ل عشس -ر سس -ن -وات أان -ه أاخÒا سس -ي -ق -ي -م ال -دول -ة
الدÁقراطية التشساركية  ،و سسينعم بخÒات بÓده التي ل
تنضسب  ،فإاذا به يتحّول إا ¤ذبيح ‘ حرب بدأا لهبها يرتفع
إا ¤عنان ال ّسسماء ،و ل أاحد يبا‹ Ãأاسساته  ،طبعا فالعا⁄
منهمك Ãواجهة ا÷ائحة  ،و األصسوات الداعية ا ¤التهدئة
ل أاح -د يسس -م -ع -ه -ا أام -ام الضس -ج -ي -ج ال -ذي –دث -ه ال-غ-ارات
والقصسف و القنصض.
و اŸصسيبة الكÈى أان انزلق ليبيا نحو ا◊رب أاك، Ì
سستكون له تداعيات خطÒة على ا÷وار و القليم سسواء من
ح -يث م -وج -ات ال Ó-ج -ئ Úأاو م -ن ح -يث ت -ن ّ -ق-ل الره-اب-يÚ
واŸرت -زق -ة  ،األم -ر ال -ذي ي -حّ-ت-م ع-ل-ى ا÷زائ-ر أان ت-كّ-ث-ف
جهودها و تسسّرع –ّركاتها لكبح التصسعيد و إاقناع فرقاء
الداخل بحتمية ا◊وار ◊ّل كّل اÓÿفات  ،و رغم إادراكنا
ب -أان ج -ه -ات ت -ع -م-ل ع-ل-ى إاج-ه-اضض و ع-رق-ل-ة ك-ل م-ب-ادرات
ا÷زائر  ،فعلى هذه األخÒة أان ل تسستسسلم ألن اسستهداف
ليبيا هو أايضسا اسستهداف للجزائر .
و رغم سسوداوية الوضسع  ،فكلّ ما نتمناه هو خروج ليبيا
وشسعبها الشسقيق إا ¤بّر األمان ‘ أاقرب وقت.

العÓقات الدولية بعد « كورونا»

الريادة اŸفتوحة ‘ ميزان الكبار

لعادة صصياغة العÓقات
اÓŸمح العامة إ
ال-دول-ي-ة م-ا ب-ع-د م-رح-ل-ة كورونا  ⁄ترتسصم
ب - -ع - -د ب - -وضص - -وح ‘ ال - -وقت ال - -راه - -ن ن- -ظ- -را
للمعارضصة الضصمنية الشصديدة التي كشصفت
لم -ري -ك -ي-ة ‘ ا◊ف-اظ ع-ل-ى
لدارة ا أ
ع -ن -ه -ا ا إ
الوضصع ا◊ا‹ وهذا عندما رفعت من سصقف
ح-رب-ه-ا ال-كÓ-م-ي-ة ضص-د الصصﬁ Úاول-ة م-ن-ه-ا
“رير رسصالة مفادها أان هذا البلد ل يؤو“ن
ج- -ان- -ب- -ه ج- -راء م- -ا أاخ- -ف- -اه م -ن «م -ع -ل -وم -ات
بخصصوصص فÒوسص كوفيد .١٩

جمال أوكيلي
ي-ري-د ت-رامب ومسس-اع-دوه ،إاع-ط-اء ان-ط-ب-اع
خاطئ عن الصس Úلدى اÛموعة الدولية ،من
خ Ó-ل سس -ع -ي -ه -م إللصس -اق ب -ه-ا ك-ل ت-لك ال-ت-ه-م
الباطلة والدعاءات الكاذبة ،على أانها تتحمل
مسسؤوولية تفشسي الوباء الفتاك وإان  ⁄تلق حتى
اآلن أاي Œاوب من حلفائها ‘ اجÎار هذا
اÿطاب فإانها تعتمد على القاعدة الدعائية
ال-ت-ك-رار ث-م ال-ت-ك-رار ح-ت-ى يصس-دق-ونك ،وحتى
اآلن فإان هذه ا◊ملة ولدت ميتة ل تتعدى
أاسسوار البيت األبيضض كونها –مل نوايا مبيتة
تسسعى لضسرب حصسار مشسدد على الصس Úوعدم
تركها تعمل ‘ هدوء بعد النجاحات الباهرة
اÙققة على صسعيد مكافحة هذا اŸرضض.
وق -د ل ن -ت -ف -ط-ن ل-ل-مÓ-ح-ق-ات اإلعÓ-م-ي-ة
العلنية اليومية التي تشسن ضسد الصس Úكونها
مغلقة بالطابع اإلنسسا Êونقصسد هذا ا÷انب
الصسحي ،لكن أابعادها سسياسسية بامتياز ترمي
فيها إا ¤الضسغط على هذا البلد Ÿنعه من
قو‹ أاي صسدارة ‘ حركية العÓقات الدولية

Ãعنى أادق جر الصس Úإا ¤نزاعات حادة مع
اÛم- -وع- -ة ال- -دول- -ي- -ة ب -ن -اءا ع -ل -ى ك -ل ت -لك
«األح -م -ال» م -ن الت -ه -ام -ات سس -ال -ف -ة ال -ذك -ر
اÿلفيات وعلى ضسوء هذا التوجه األمريكي
ي- -تسس- -اءل اÓŸح- -ظ- -ون ال- -ك- -ام -ن -ة وراء ه -ذا
السستفزاز العلني ؟
الكث Òكان يعتقد بأان صسقور البيت األبيضض
أاغلقوا هذا اŸلف لكن ‘ فÎة وجيزة جدا
أاع-ادوا ف-ت-ح-ه Ãع-ط-ي-ات ج-دي-دة م-ب-ن-ية على
اح-ت-م-الت اسس-ت-ق-اه-ا ت-رامب وب-وم-ب-ي-و من ما
يصسلهم من الدوائر اإلسستخباراتية ..ل يتأاخر
اŸسسؤوولن ‘ الكشسف عن تفصسيل منها عبارة
ع-ن ع-م-وم-ي-ات ك-ق-ول-ه-م-ا ب-أان-ه-م-ا إاطلعا على
معلومات موثوقة تفيد بأان الصس Úتقف وراء
فÒوسض كورونا كما أان لديهما أادلة تثبت تورط
هذا البلد.
الصسينيون يردون عليهما با◊كمة والتعقل
وبعيدا عن أاي تشسنج يذكر  ،قائل« Úهاتوا
برهانكم إان كنتم صسادق »Úوإا ¤حد اليوم
عجز األمريكيون ‘ الكشسف عما يّدعون بأانه
بحوزتهم ›رد بالونات إاختبار لقياسض مدى
تفاعل الصسيني Úمع ما يقال ضسدهم.
وأامام هذا اŸشسهد الثنائي ،فإان الصس⁄ Ú
تÎاج -ع ‘ وث -ب -ت -ه -ا األو ¤اŸت-ع-ل-ق-ة ب-إاع-ادة
الن -تشس -ار ع -ل -ى اŸسس-ت-وى ال-ع-اŸي ك-ل م-ا ‘
األم -ر أان -ه-ا أا‚زت م-ه-م-ت-ه-ا اإلنسس-ان-ي-ة ع-ل-ى
أاكمل وجه ‘ مسساعدة البشسرية اŸتضسررة من
اآلث -ار اÎŸت -ب -ة ع -ن فÒوسض ك-ورون-ا وح-ازت
على تقدير عاŸي ‘ كسسب ود الشسعوب ‘
الوقت الذي كان فيه ترامب يكيل التهامات
‘ ك- -ل الŒاه- -ات ب -دل م -ن إاي -ج -اد ا◊ل -ول
ل -ل -ج-ائ-ح-ة ك-م-ا ف-ت-ح ج-ب-ه-ة صس-راع أاخ-رى م-ع
م -ن -ظ -م -ة الصس -ح -ة ال -ع -اŸي-ة ع-ل-ى أاسس-اسض أان

مسسؤووليها موالون للصس ،Úبحرمانها من ٤٠٠
مليون دولر.
الوليات اŸتحدة أارادت أان تدمج ملف
كورونا مع باقي القضسايا الشسائكة حاليا مع
الصس ،Úم - -ن - -ه- -ا ات- -ف- -اق ال- -ت- -ج- -ارة ،ا◊ق- -وق
ا÷م- -رك- -ي -ة ،والتصس -الت ‘ اÛال األخ،Ò
ع-م-ل األم-ري-ك-ي-ون ع-ل-ى تشس-وي-ه نشس-اط شسركة
«هواوي»ليسض ‘ جوانبها التجارية والتنافسسية
وإا‰ا اع- -تÈت- -ه- -ا م -ؤوسسسس -ة عسس -ك -ري -ة و»أاداة
للجوسسسسة» مانعة إاياها من التحرك ‘ السسوق
األم -ري -ك -ي-ة ﬁاول-ة م-ن-ه-ا ل-تشس-وي-ه سس-م-ع-ت-ه-ا
وعÓمتها على الصسعيد الدو‹ ..وبعد فشسل
كل هذه اıططات يبحث األمريكيون عن
آال -ي -ات أاخ -رى Ÿع -اق -ب -ة الصس Úك-رد ع-ل-ى ك-ل
اŸكاسسب اŸسسجلة خÓل أازمة كورونا خاصسة
عقب فتح يوهان ومدن أاخرى ‘ الوقت الذي
اندلعت فيه سسجÓت كÓمية حادة ب Úترامب
وع -م -دة ن-ي-وي-ورك ،رافضس-ا اŸغ-ام-رة بسس-ك-ان
ه -ذه ال -ولي -ة وإا ¤غ -اي -ة ال-ي-وم م-ا ت-زال ت-ع-د
موتاها.
و‘ الوجهة األخرى من العÓقات هناك
روسس- -ي -ا ب -ق -ي -ادة ب -وت Úال -ت -ي تسس Òمسس -ارات
سس-ي-اسس-ت-ه-ا اÿارج-ي-ة ب-ك-ل ك-ف-اءة واقتدار⁄ ،
تدخل ‘ صسراع مع أاي طرف حفاظا على

حضسورها الدو‹ القائم على عدم ترك الفراغ
Óخ -ر أاو ب -األح -رى م -ن -ح ال -ت -ف -وق
ا◊ي- -وي ل - -آ
ال-ت-ق-ل-ي-دي ل-ل-ولي-ات اŸت-حدة ‘ «اإلسستيÓء»
على بؤور التوتر وهذا ما ينطبق على سسوريا
زيادة على متابعة عن كتب اŸسستجدات ‘
نقاط أاخرى من العا ⁄كان آاخرها ليبيا حيث
طلبت بتعي Úمبعوث أا‡ي جديد.
هذه الرؤوية الهادئة سسمحت لها بأان –تل
الريادة ‘ مرافقة اŸلفات الكÈى من ناحية
النظرة جيو  -سسياسسية وهذا ما جعل أامريكا
ت -غ Òخ -ط -اب-ه-ا م-ؤوخ-را ب-اŒاه اŸه-ادن-ة إازاء
روسسيا Ãحاولة التخفيف من وطأاة التوترات
أاو التلويج بالعقوبات كما اعتادت على ذلك
من قبل ..هذا ل يعني أانها تخلت عن هذه
اÿي -ارات ب -ل أان السس -ب -اق ال-راه-ن ج-ع-ل-ه-ا أان
تضسمن لنفسسها هامشسا من التواصسل مع روسسيا
حتى Œد متنفسسا من ا◊صسار اÿانق لكورونا
..وبحثا عن شسريك ذي وزن ‘ التحاور معه
بعد أان أافسسدت عÓقاتها مع الصس.Ú
وتبدي الوليات اŸتحدة حاليا تخوفات
غ Òمسسبوقة من عودة روسسيا إا ¤أافغانسستان
بعد إانسسحاب قواتها على مراحل لذلك تسسعى
باŒاه غلق هذا الفضساء ا◊يوي على هذا
البلد من خÓل تقد ËاŸزيد من الضسمانات

ل -ل -رئ -يسض أاشس -رف غ -ا Êل -ل-تشس-دي-د ‘ مسس-أال-ة
ال-عÓ-ق-ات اŸسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة م-ع روسس-ي-ا .ع-ل-ما أان
وجود هذه األخÒة على أاراضسي هذا البلد
امتد من  ١٩٧٩إا ١٩٨٩ ¤وما تزال عÓقات
قائمة ب Úالطرف.Ú
‘ خضسم هذا ا◊ديث ،فإان صسوت أاوروبا
أاصسبح ل يسسمع حول كيفية التأاسسيسض للعÓقات
ال -دول-ي-ة م-ا ب-ع-د ك-ورون-ا وتصس-ري-ح-ات ال-ق-ادة
اإليطالي ‘ Úعز ذورة الوباء بخصسوصض أانانية
ال–اد األوروب- -ي كشس- -ف ع -ن هشس -اشس -ة ه -ذه
ال -ق -ارة خ Ó-ل األح -داث السس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ،ن-فسض
الشسعور تولد عن الÈتغال وإاسسبانيا ‘ غياب
أاي م -واق -ف تضس-ام-ن-ي-ة Œاه-ه-م-ا خÓ-ل ذورة
ال -فÒوسض وب -ال -رغ -م م -ن تصس -ري -ح-ات مÒك-ل
وماكرون للتقليل من حدة ما صسدر عن البلدان
 ٣أانها جاءت كلها متأاخرة..والكث Òتوقع بأان
إاصس Ó-ح -ات ج-ذري-ة سس-يشس-ه-ده-ا ه-ذا ال–اد
لحقا..فيما يتعلق بآاليات عمله ،بعدما تبÚ
عجزه ‘ إادارة تلك األزمة الصسحية ووصسول
أارق -ام اإلصس -اب -ات وال -وف -ي -ات إا ¤مسس -ت -وي-ات
قياسسية.
ك -ل ه -ذه اŸع -ط -ي -ات ال-ب-ارزة م-ن-ذ ت-فشس-ي
الوباء  ⁄تبلور اŸشسهد ‘ تو‹ اŸبادرة على
صس -ع -ي -د ال -ع Ó-ق-ات ال-دول-ي-ة ،ك-انت اÙاول-ة
األو ¤م- -ن الصس Úل- -ك- -ن ال- -ولي -ات اŸت -ح -دة
حولتها إا ¤أازمة ونزاع ‘ ح Úسسار الروسض
على قناعة مفادها عدم تأاز Ëالوضسع ،اأما
الطرف الثالث أاوروبا فسسقطت ‘ الÎاشسق
ب Úأاعضسائها داخليا و ⁄تÈز أاي قدرة ‘
الصس -م-ود خ-ارج-ي-ا ل-ف-رضض ن-فسس-ه-ا ل-ذلك ف-إان
العا ⁄ما بعد كورونا لن يتغ Òكما يعتقده
البعضض.
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شصباب قسصنطينة

’دارة تسسعـ ـ ـى للتعاقـ ـ ـد مـ ـ ـع ماضسـ ـ ـؤي
ا إ

كشص -فت مصص -ادر «إلشص-عب» م-ن
دإخل بيت شصباب قسصنطينة ،أإن
إدإرة إل- - - - -ف- - - - -ري- - - - -ق دخ - - - -لت ‘
م- -ف- -اوضص- -ات ج -د م -ت -ق -دم -ة م -ع
إŸدرب إ÷زإئ - -ري خ Òإل- -دي- -ن
م- -اضص- -وي Óÿف- -ة ك -ر Ëخ -ودة
ع- -ل -ى رأإسس إل -ع -ارضص -ة إل -ف -ن -ي -ة
ل- -ل- -ف- -ري- -ق ب- -ع -د ن -ه -اي -ة إŸوسص -م
إ÷اري .دخ- - - - - - - - - - - - - - - - - - -ول إدإرة
«إلسصي.أإسس.سصي» ‘ إتصصا’ت مع
إب -ن م -دي -ن-ة ع Úإل-ف-وإرة ،ج-اء
ب- - -ع- - -د إل- - -ت- - -ج- - -رب - -ة إل - -قصصÒة
ل-ل-ج-زإئ-ري ‘ إل-دوري إلسصعودي
م -ن ب -وإب -ة ن -ادي إÿل-ي-ج ،إل-ذي
ينتظر فسصخ عقده معه ‘ حال
’خ-ب-ار إل-ت-ي رإجت ‘
ت -أاك -دت إ أ
إلسص-ع-ودي-ة ب-اسص-ت-ئ-ن-اف إلبطولة
شصهر سصبتم ÈإŸقبل.

ﬁمد فوزي بقاصص
ت -ري -د إأدأرة شش -ب -اب قسش -ن -ط -ي -ن-ة
ألتعاقد مع أŸدرب خ Òألدين
م -اضش-وي ،ك-ون-ه-ا ت-ع-تÈه أŸدرب
أألم-ث-ل ل-ق-ي-ادة أل-ف-ري-ق ل-ت-جسش-يد
مششروعها ألرياضشي ،بعدما كان
له ألفضشل ‘ قيادة وفاق سشطيف
ل-ل-ت-ت-وي-ج ب-ك-أاسس رأب-ط-ة أألب-ط-ال
أإلف -ري -ق -ي -ة سش -ن-ة  2014وكأاسس
ألسش- - -وب - -ر أإلف - -ري - -ق - -ي ‘ 2015
وب -ب -ط -ول-ت Úم-وسش-م-ي (- 2014
 )2015و( )2017- 2016وأأششرف
على ألفريق ‘ مونديال أألندية،
كما “كن من بلوغ نهائي كأاسس
تونسس مع نادي ألنجم ألسشاحلي
ألتونسشي موسشم (.)2018 - 2017
هذأ ولزأل ألنجم ألسشابق لفريق
ششباب بلوزدأد عالقا ‘ أŸملكة
أل -ع -رب -ي -ة ألسش -ع -ودي-ة رف-ق-ة ع-دة
ري -اضش -ي Úج -زأئ-ري Úع-ل-ى غ-رأر
أ◊ارسش Úن- - - -ات - - -اشس وعسش - - -ل - - -ة
ب - -اإلضش - -اف - -ة إأ ¤صش- -خ- -رة دف- -اع
أŸنتخب ألوطني جمال بلعمري
وم -ت -وسش -ط أŸي-دأن ب-وخ-نشش-وشس
أل -ذي -ن ي -ن -ت -ظ-رون إأجÓ-ئ-ه-م إأ¤
أ÷زأئ- -ر ب- -ع -دم -ا ت -ل -ق -وأ وع -ودأ

بذلك ،وهو ما سشيمكن ماضشوي
م- -ن أإلمضش- -اء ع- -ل- -ى ع- -ق -ده م -ع
ألششباب ‘ أألسشبوع ألثا Êعلى
أألك Ìلشش - -ه - -ر ج - -وأن أŸق - -ب - -ل،
وحسشب ذأت أŸصشر فان ماضشوي
أششÎط جلب معه ﬁضشرأ بدنيا
قد يكون بلخ Òألذي عمل معه
كثÒأ وكذأ مدربا للحرأسس.
وكان ورأء إأقناع ماضشوي بتدريب
ألشش -ب -اب أŸدي -ر أل -ع -ام ل -ل-ف-ري-ق
رششيد رجرأج ألذي Áلك عÓقة
صشدأقة ‡يزة مع أŸدرب خÒ
ألدين ماضشوي بعدما عم Óسشويا
‘ وف- -اق سش- -ط- -ي -ف ،وه -و أألم -ر
ألذي سشيعطي أسشتقرأر كبÒأ ‘
ألفريق ويضشمن توأصش Óجيدأ بÚ
أإلدأرة وأل Ó-ع -ب ،Úم -ث -ل -م -ا ك -ان
عليه أ◊ال موسشم أللقب Ÿا كان
عرأمة وعمرأ Êيتخذأن قرأرأت
موحدة ‘ أأمور تسشي Òألفريق،
ما جعل ألسشنافر يعيششون فرحة
أللقب من جديد بعد أنتظار دأم
 21سشنة.

اإ’دارة تضسمن خدمات
ثÓثة ’عبÚ

وبخصشوصس ألسشتقدأمات ،كششف
ذأت أŸصش - - -در أأن إأدأرة رج- - -رأج
“ك -نت م -ن إأق -ن-اع ثÓ-ث-ة لع-بÚ
ب -النضش -م -ام إأ ¤أل-ف-ري-ق ،ي-ت-ع-ل-ق
أألمر بكل من (معمري ،مهدأوي
وك -روم) ،ودخ -لت ‘ م -ف -اوضش-ات
جد متقدمة مع هدأف جمعية
أÿروب ع -ب -د ألسش Ó-م ب -وشش -ارب
Óÿف -ة رح -ي-ل ب-ل-ق-اسش-م-ي ،وم-ن
أأج- -ل م -رأف -ق -ة ه -دأف ألشش -ب -اب
ﬁم- - -د أأم Úع - -ب - -ي - -د ‘ أÿط
أألمامي.
وأسشتهدفت إأدأرة ألفريق أأسشماء
ل يتعدى سشنها  23ربيعا لتدعيم
أل-ف-ري-ق ‘ إأسشÎأت-ي-ج-ي-ة ج-دي-دة
ل-ل-ن-ادي أل-ري-اضش-ي أل-ق-نسش-ط-ي-ن-ي،
على غرأر لعب ودأد بوفاريك
معمري ألذي تأالق مع فريقه هذأ
أŸوسش - -م ‘ أل - -ب - -ط- -ول- -ة وك- -أاسس
أ÷م - -ه - -وري - -ة ول - -فت أألن- -ظ- -ار،
ب -اإلضش -اف -ة إأ ¤م -ت-وسش-ط م-ي-دأن
ن -ادي ب -ن -ي ث -ور م-ه-دأوي أل-ل-ذأن
ي- - - -ع - - -تÈأن م - - -ن م - - -وأ‹ ،1997
ب - -اإلضش - -اف - -ة إأ ¤صش- -خ- -رة دف- -اع
جمعية وهرأن أأحمد كروم ألذي
يتنبأا له Ãسشتقبل كب Òوهو ⁄

يتعدى سشنة ألعششرين ‘ ،ح Úأأن
ع -ب -د ألسشÓ-م ب-وشش-ارب ي-ب-ل-غ م-ن
أل-ع-م-ر  22سش -ن -ة ول -عب أŸوسش-م
أŸاضشي ‘ فريقه أŸكون جمعية
ع Úم -ل-ي-ل-ة وه-ذأ أŸوسش-م ي-ع-تÈ
م- -ن ب Úأأب- -رز ه- -دأ‘ أل- -رأب -ط -ة
أÎÙف -ة أل -ث -ان -ي -ة ل-ك-رة أل-ق-دم
وسشيكون حرأ من أأي ألتزأم نهاية
أŸوسشم أ÷اري ،ويعول ألثنائي
رجرأج و›وج كثÒأ على مهاجم
أÿروب خصشوصشا أأنه تدرج ‘
ك -ل أأصش -ن -اف أŸن -ت -خب أل-وط-ن-ي
وح-م-ل أأل-وأن أŸن-ت-خب أألوŸب-ي
‘ أأك Ìم- -ن م- -ن- -اسش- -ب- -ة وي- -ع- -تÈ
مششروع مهاجم ناجح.
م -ن ج -ه -ة أأخ -رى ،ف -إان أل -ظ -هÒ
أألÁن ل- -ن- -ادي ج -م -ع -ي -ة وه -رأن
أأحمد كروم ألذي قدم موأفقته
◊م- -ل أأل -وأن ألشش -ب -اب ،ق -د ي -ت -م
خ -ط -ف -ه -و أل -ذي ل زأل ي -ح -ظ -ى
ب - -اه - -ت- -م- -ام أأن- -دي- -ة أأخ- -رى م- -ن
أÎÙف أألول ع- - - -ل- - - -ى غ - - -رأر
م- -ول -ودي -ة أ÷زأئ -ر أل -ذي أتصش -ل
بوألده وبإادأرة ألفريق من أأجل
إأقناعه بالعدول على قرأره ،لكنه
أعتذر مرة ثانية بعد أألو ¤ألتي
رفضس فيها عرضس ششباب بلوزدأد
وع - -ل- -ى إأدأرة أÿضش- -رة أإلسش- -رأع
باإلمضشاء له قبل أأن يتم إأغرأئه
ماديا من قبل فريق آأخر.
Óشش- -ارة ،كشش- -ف مصش- -درن- -ا أأن
ل --إ
أل-ث-ن-ائ-ي أل-ظ-ه Òأأليسش-ر صشا◊ي
وأŸهاجم بلقاسشمي قريبون جدأ
من ألتعاقد مع نادي ألصشفاقسشي
أل -ت -ونسش -ي ،ب -ع -دم -ا أأل -ح أل -ن -ادي
أألسشود وأألبيضس على خدماتهما
وق- -دم ل- -ه- -م- -ا ع- -رضش- -ا م- -غ- -ري- -ا
باإلضشافة إأ ¤أŸششروع ألرياضشي
أل-ك-ب Òل-ل-ف-ري-ق أل-ذي ي-ب-حث عن
Œسش - -ي - -ده ب- -دأي- -ة م- -ن أŸوسش- -م
أŸق- -ب- -ل ل- -ل- -ع- -ودة ع- -ل- -ى ع -رشس
أل-ب-ط-ول-ة أل-ت-ونسش-ي-ة وأل-ع-مل على
ألعودة للتتويج قاريا ‘ ألسشنوأت
أÿمسس أŸقبلة.

إŸدرب عزيز ريحان لـ «إلشصعب»:

التحضس ‘ ÒاŸسستؤى العا‹ أاسساسس النجاح
أإك -د إŸدرب إل-وط-ن-ي ل-ري-اضص-ة إل-ت-نسس ع-زي-ز ري-ح-ان ‘ ،تصص-ري-ح
خاصس ÷ريدة «إلشصعب» ،أإن إلرياضصي إلذي ينشصط ضصمن إلنخبة
لكي يحافظ على إŸسصتوى إلعا‹ ،يجب أإن يتبع برنا›ا –ضصÒيا
مكثفا ودون إنقطاع حتى يتطور أإك Ìويتمكن من –قيق نتائج
إيجابية.

أأمامهم لكي ل يضشيع أ÷هد ألذي قاموأ به على مدأر سشنوأت كاملة».
من جهة أأخرى ،طالب عزيز ريحان أ÷زأئري Úبضشرورة ألبقاء ‘
أŸنازل ◊ماية أأنفسشهم وأآلخرين من فÒوسس كورونا ‘ قوله« ،أأطلب
من كل أ÷زأئري Úألبقاء ‘ ألبيوت وأتباع نصشائح وزأرة ألصشحة حتى
نتمكن من تخطي ألوضشع ألصشحي ألرأهن ،وكلنا أأمل أأن تعود أألمور
ل -ط -ب -ي -ع-ت-ه-ا ‘ أأق-رب وقت ‡ك-ن ..ك-م-ا أأع-ت-ق-د أأن إأج-رأءأت أ◊ج-ر
أŸنز‹ أإللزأمي يجب أأن ل “سس رياضشيي ألنخبة ،ألنهم ألسشتثناء
حتى يتمكنوأ من موأصشلة ألعمل ،خاصشة أأننا ‰لك فرصشة بعدما ”
تأاجيل كل أŸوأعيد ألدولية Ãا فيها أألوŸبياد».

ريال مدريد

بي ـ ـ ـ ـل ’ يرغ ـ ـ ـب ‘ الرحي ـ ـ ـل

كششف تقرير صشحفي فرنسشي ،أأمسس ألثÓثاء،
عن نية غاريث بيل‚ ،م ريال مدريد‘ ،
إأحباط ﬂططات مدربه زين ألدين زيدأن.
ويتطلع ريال مدريد للتخلصس من بيل هذأ
ألصشيف ‘ ،ظل خروجه من حسشابات
أŸدرب زين ألدين زيدأن ،باإلضشافة لرأتبه
ألضشخم ،وألذي يسشعى ألنادي لتوفÒه ‘ ظل
أألزمة ألقتصشادية ألتي أأحدثها فÒوسس
كورونا.

’و¤
إلرإبطة إÎÙفة إ أ

شسباب بلؤزداد يؤؤكد جاهزيته ‘ حال
اسستئناف البطؤلة

أإك -د ف -ري-ق شص-ب-اب ب-ل-وزدإد ،رإئ-د ت-رت-يب
’و ¤إÎÙف- -ة ل- -ك -رة إل -ق -دم،
إل- -رإب- -ط- -ة إ أ
إŸع-ل-ق-ة م-ن-ذ م-ارسس إل-ف-ارط بسص-بب ج-ائ-ح-ة
فÒوسس ك- - -ورون- - -ا (ك - -وف - -ي - -د ،)19-أإم- - - - - -سس
إل - -ث Ó- -ث- -اء ،أإن إل- -ف- -ري- -ق «ج- -اه- -ز» ‘ ح- -ال
إسص-ت-ئ-ن-اف إŸن-افسص-ة ،وه-ذإ ب-ع-د «سص-وء ف-ه-م»
إل -ب -ي -ان إل -ذي أإصص -دره إل -ن -ادي إل -ع -اصص -م -ي،
إلسصبت إŸنصصرم ،حول مصص Òإلبطولة.

وقالت إأدأرة ألششباب ‘ بيان مقتضشب على
صش -ف -ح -ت -ه -ا ‘ ف -ايسش -ب -وك« :ل -ف -ائ-دة م-ن ⁄
يسش- -ت- -وعب م- -وق- -ف -ن -ا .ت -ع -ل -ن إأدأرة ألشش -ب -اب
ألرياضشي لبلوزدأد ،أأنه ‘ حال تقرر ألسشلطات
ألعليا للبÓد أسشتئناف ألبطولة فنحن جاهزون
لها».
وكان ألنادي ألعاصشمي قد أأصشدر ،يوم ألسشبت،
بيانا ع Èفيه عن تأاييده ومسشاندته لفكرة
أإلي-ق-اف أل-ن-ه-ائ-ي ل-ل-م-ن-افسش-ة أل-ك-روي-ة ،ع-لى
غرأر ما قامت به بعضس ألبلدأن ،دأعيا ‘
نفسس ألوقت أ ¤ألششروع ‘ ألتحضش Òبهدوء
للموسشم أ÷ديد .2021-2020
وق -ال أل -ف-ري-ق إأن «صش-ح-ة وسشÓ-م-ة ألÓ-ع-بÚ
وألطاقم وأألنصشار ككل أŸوأطن Úهي أأولوية
بالنسشبة لششباب بلوزدأد ألذي يحرصس بدقة
ع- -ل -ى أحÎأم ق -رأرأت ألسش -ل -ط -ات وﬂت -ل -ف
هيئات ألصشحة».

هذأ ألبيان أأثار ألكث Òمن ردود ألفعل على
موأقع ألتوأصشل ألجتماعي وكذأ ‘ ألسشاحة
ألكروية .فرئيسس رأبطة كرة ألقدم أÎÙفة،
عبد ألكر Ëمدوأر ،أأكد أأنه «يحÎم وجهة
نظر ألفريق ،ولكن كان من أألفضشل إأرسشال
أŸقÎح أ ¤ألرأبطة أأو ألفاف دون أللجوء إأ¤
م -وأق -ع أل -ت -وأصش -ل ألج-ت-م-اع-ي .ك-و Êرئ-يسس
ألرأبطة ،أأنا هنا لسشتقبال مقÎحات جميع
أألندية أÎÙفة ،سشيما وأأن ألوضشع يتطلب
أل -ك -ث Òم -ن أŸشش -اورأت ،ل -ك -ن ه -ن -اك ط -رق
لذلك ».
ق -ب -ل ت -وق-ي-ف أل-ب-ط-ول-ة ،ك-ان ألشش-ب-اب ي-ح-ت-ل
ألصش -دأرة Ãج -م-وع  40ن-ق-ط-ة ،ب-ف-ارق ثÓث
خ -ط -وأت ع -ن أÓŸح -ق ÚأŸب -اشش-ري-ن وف-اق
سشطيف ومولودية أ÷زأئر ،مع مبارأة متأاخرة
للرأئد و»ألعميد».
وحسشب خارطة طريق أل–ادية أ÷زأئرية
لكرة ألقدم (فاف) ،فقد “ت بر›ة ما تبقى
م- -ن ل- -ق -اءأت م -وسش -م  2020-2019ل -ك-ل م-ن
أل-رأب-ط-ت Úألو ¤وأل-ث-ان-ي-ة أÎÙف-ت Úع-لى
م- -دأر  8أأسش- -اب -ي -ع وذلك ع -قب رف -ع أ◊ج -ر
ألصشحي وبعد مرحلة –ضش ÒتÎأوح ما ب5 Ú
و 6أسشابيع ،مهما كان تاريخ قرأر ألسشلطات
ألعمومية..

بعد تلقيه عدة عروضس

بؤصسؤف ‘ طريق ا’حÎاف باÿارج

كشص-ف ف-ه-د ح-ل-ف-اي-ة ،إŸدي-ر إل-عام لوفاق
سصطيف ،تلقي إدإرة إلنادي عدة عروضس من
أإن -دي -ة أإوروب -ي -ة وع -رب-ي-ة ،ل-ل-حصص-ول ع-ل-ى
خ-دم-ات إŸوه-ب-ة إلشص-اب-ة ،إسص-ح-اق ب-وصصوف،
خÓل فÎة إ’نتقا’ت إلصصيفية إŸقبلة.

وقال حلفاية ‘ تصشريحات صشحفية« :لقد
تلقينا عدة عروضس من أأندية أأوروبية ،على
غ-رأر م-ون-اك-و أل-ف-رنسش-ي ،وع-رب-ي-ة ع-لى غرأر
ألÎجي ألتونسشي ،لضشم بوصشوف».
وأأضش- -اف« :أل Ó-عب أأصش -ب -ح ‘ روأق م -ف -ت -وح
لÓحÎأف ‘ أÿارج وأأعتقد بأانه ‘ طريقه
ÿوضس آأخر موسشم له بأالوأن ألوفاق».
وتابع« :أأطمئن أ÷ميع بششأان وضشعية ألÓعب
وأأؤوكد أأنه ل يششكو من أأي إأصشابة خطÒة،
وسشيسشتكمل معنا أŸوسشم بششكل عادي».
وختم« :وأأؤوكد أأن قضشية ألÓعب مليك توري،

ل- -يسشت خ- -طÒة وسش- -أا–م- -ل مسش- -ؤوول -ي -ة دف -ع
مسش-ت-ح-ق-ات-ه أل-ع-ال-ق-ة ،ق-ب-ل أن-ت-ه-اء ع-ق-ده م-ع
ألنادي».

إ–ادية ذوي إ’حتياجات إÿاصصة

الهـدف كسسب  57بطاقة مؤؤهلة Ÿؤعد طؤكيؤ
ت - - - - - -ن - - - - - -وي إ’–ادي- - - - - -ة
إ÷زإئ- -ري- -ة ل- -ري- -اضص- -ة ذوي
إ’ح- - -ت- - -ي- - -اج - -ات إÿاصص - -ة،
ت- -أاه- -ي -ل  57ري- -اضص- -ي -ا إ¤
’وŸب - -ي - -ة
’ل - -ع - -اب شص - -ب - -ه إ أ
إ أ
بطوكيو 2020-إل -ت -ي أإع-ي-د
ب-ر›ت-ه-ا م-ن  24أإوت إ5 ¤
سصبتم 2021 Èبسصبب جائحة
فÒوسس ك- -ورون- -ا (ك- -وف- -ي- -د-
.)19

نبيلة بوقرين
أأوضشح ﬁدثنا ،أأنه من ألضشروري أأن تكون أسشتمرأرية ‘ ألعمل ،عكسس
ما كان عليه أ◊ال مع أبنه يوسشف ألذي بلغ أŸسشتوى ألعا‹ ،لكنه
توقف عن ألتحضشÒأت منذ ششهر سشبتم ÈأŸاضشي ‘ قوله« :أأطالب
ألوزأرة ألوصشية بضشرورة ألتدخل وإأعادة ألنظر ‘ مسشتقبل ألرياضشيÚ
‘ مسشتوى ألنخبة ،ألنهم مقبلون على –ديات كبÒة وعالية أŸسشتوى،
ومن غ ÒأŸعقول أأن يتوقفوأ عن ألعمل ،ألنه سشينعكسس على مسشتقبلهم
بششكل سشلبي ويضشيع عمل سشنوأت بأاكملها».
وأصشل عزيز ريحان قائ« :Óمث Óأبني يوسشف بلغ أŸسشتوى ألعا‹ Ãا
أنه يتوأجد ضشمن قائمة أأفضشل  50رياضشيا ‘ ألتنسس ألعاŸي ،وذلك
رأجع للعمل ألكب Òألذي قام به ،بالرغم من أأنه  ⁄يششارك ‘ كل
ألدورأت ألدولية ،إأل أأنه يسش ‘ Òألطريق ألصشحيح ،بدليل أأللقاب ألتي
Óسشف ،متوقف عن
توج بها ‘ صشنف أألوأسشط ومع أألكابر .لكنه ،ول أ
ألتحضشÒأت منذ ششهر سشبتم ÈأŸاضشي و ⁄يتلق أأي منحة لكي يتنقل
للخارج Ÿوأصشلة ألعمل وهو يكتفي حاليا بالتدريبات ألفردية وأأحيانا
ينزل لششاطئ ألبحر للتدريب حفاظا على لياقته».
أأضش -اف وأل -د ي -وسش -ف ري -ح -ان ،أأن أل-ري-اضش-ي Úبصش-ف-ة ع-ام-ة ،ي-جب أأن
يسشتمروأ ‘ ألعمل ،خاصشة تلك ألختصشاصشات ألتي ل يكون فيها
أحتكاك ،ما يعني أأنه لن تكون خطورة عليهم ‘ حال ” فتح ألقاعات

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com

ألعدد
18252
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وأرتبط أسشم بيل بالنتقال إأ ¤نيوكاسشل.
وأعت Èريال مدريد هذأ أألمر Ãثابة فرصشة
رأئعة ،باعتبار أأن نيوكاسشل سشيملك ألقدرة
أŸادية على ششرأء بيل ودفع رأتبه ،إأل أأن
ألÓعب سشيحبط هذه أıططات.
وبحسشب موقع « 10سشبور» ألفرنسشي ،فإان بيل
ل ينوي ألرحيل عن ريال مدريد ‘ أÒŸكاتو
ألصشيفي أŸقبل.
وأأوضشح أأن بيل سشيفعل كل ما ‘ وسشعه للبقاء

مع ريال مدريد حتى نهاية عقده ‘ صشيف
.2022
عÓوة على ذلك ،فقد أأخ Èوكيله جوناثان
بارنيت مسشؤوو‹ ريال مدريد ،بأان بيل ليسشت
لديه رغبة ‘ أŸغادرة هذأ ألصشيف ،وهو
موقف ل يرضشي أŸدرب زيدأن ،ألذي يبدو
حري ًصشا على عدم رؤوية ألÓعب ‘ فريقه
خÓل أأششهر قليلة.

وأأوضش - - -ح رئ- - -يسس أل–ادي- - -ة
أ÷زأئرية لرياضشة أŸعاق،Ú
ﬁم -د حشش -ف -ة لـ/وأج ق-ائ:Ó-
«◊د أآلن‚ ،حت ري - - -اضش - - -ة
ذوي ألحتياجات أÿاصشة ‘
تأاهيل  51رياضشيا ،منهم  ‘ 14أألعاب ألقوى،
وأحد ‘ أ◊مل بالقوة ،باإلضشافة أ ¤منتخبي
(رج -ال وسش -ي -دأت) ك -رة أ÷رسس وك -رة ألسش -ل-ة
على ألكرأسشي».
وت- -ع- -ق- -د أآلم- -ال ب- -ال- -نسش- -ب- -ة ل- -ري -اضش -ة ذوي
ألح -ت -ي -اج -ات أÿاصش -ة ع -ل -ى أأل -ع -اب أل-ق-وى
أŸت -ع -ودة ع -ل -ى إأه -دأء أ÷زأئ -ر أل-ع-دي-د م-ن
أŸي- -دأل -ي -ات ‘ ع -دة مشش -ارك -ات .وحصش -دت
أ÷زأئ- -ر م- -ن- -ذ ب- -دأي- -ة ألل- -ع- -اب ألÈأŸب -ي -ة
بÈششلونة 1992-حوأ‹  20ميدألية ذهبية من
›موع  73ميدألية.
وأضش -اف رئ -يسس أل -ه -ي -ئ-ة أل-ف-درأل-ي-ة« :أأل-ع-اب
ألقوى هي قاطرة رياضشة ذوي ألحتياجات
أÿاصشة بحضشورها ألدأئم وألنتائج أÙققة
‘ أŸسشتوى ألعا‹ .لدينا  14متأاهŸ Óوعد
طوكيو مع أمكانية أضشافة  9رياضشي Úآأخرين
خÓ-ل أŸن-افسش-ات أل-ت-أاه-ي-ل-ي-ة أŸق-ب-لة وأيضشا
بفضشل ألÎتيب ألعاŸي ألذي بإامكانه أأن يكون
‘ صشا◊هم».
كما أأن حظوظ أ÷زأئر معلقة أأيضشا على
أ◊م -ل ب -ال -ق-وة ب-فضش-ل حسش Úب-ت( Òم-ت-أاه-ل)
وبطاقة مؤوهلة أأخرى عند ألسشيدأت قد تعود
لسشمÒة قريوة.

وللجيدو أأيضشا حظوظ ألن يكون متوأجدأ ‘
طوكيو ،2020-وه - -ذأ ب - -ع - -دم- -ا ع- -ان- -ى ه- -ذأ
ألخ -تصش-اصس ‘ أل-دورأت أل-ت-أاه-ي-ل-ي-ة أألخÒة
بسشبب نقصس ألدعم أŸا‹.
وقال حششفة أن أ÷يدو بإامكانه أفتكاك أربعة
م -ق -اع -د م -ؤوه -ل -ة ع -ل-ى أألك ،ÌمششÒأ أ ¤أن
«أŸه -م -ة ل -ن ت-ك-ون سش-ه-ل-ة وه-ذأ ي-ت-ط-لب م-ن
أل -ري -اضش -ي Úب-ذل ›ه-ودأت ك-بÒة ودع-م م-ن
أل–ادية».
أأم -ا ‘ أل -ري -اضش-ات أ÷م-اع-ي-ة ،ف-ق-د أأع-ادت
أ÷زأئر نفسس أ‚از ألطبعة أŸاضشية بريو دي
ج -انÒو ب -ت -أاه -ل م-ن-ت-خ-ب-ي ك-رة أ÷رسس وك-رة
ألسشلة على ألكرأسشي (رجال وسشيدأت) حيث
سشيكونان سشفÒأ ألقارة ألفريقية بطوكيو.
وب -حسشب ن -فسس أŸسش -ؤوول ،ف-إان-ه ب-ال-ن-ظ-ر أ¤
«أŸشش -اك -ل وأل -ت -ذب-ذب أل-ذي ع-اشش-ت-ه أل-ه-ي-ئ-ة
أل- - -ف- - -درأل- - -ي- - -ة خ Ó- -ل أل - -ع - -ه - -دة أ◊ال - -ي - -ة
( ،)2020-2017ف- - -أاظ- - -ن أأن- - -ن- - -ا ﬁظ - -وظÚ
بنجاحنا ‘ تأاهيل  51رياضشيا ‘ ،أنتظار أن
يحقق آأخرون نفسس أل‚از».
وم - -ن أŸن - -ت - -ظ - -ر أأن يشش - -ارك ‘ أألل - -ع - -اب
ألÈأŸبية بطوكيو ما ›موعه  4400رياضشي
‘  22أختصشاصشا.
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لربعاء  ١٣ماي  ٢٠٢٠م اŸوافق لـ  ٢٠رمضضان  ١٤٤١هـ ـ العدد ١٨٢٥٢
ا أ
mimigaga783@gmail.com

ة

قعدتنا زينة فيها ◊باب
وال -نسش-اب ،والÈا Êي-ق-ع-د
زاه -ي ق -دام ال -ب -اب ،ل -ي -ل-ت-ن-ا
مÈوك-ة سش-عيدة..فريدة...ما
ل -ي -ه -ا ع -ن -ي -دة ،وّل -ي ي -ط-لب
بوقالة نعطولوا وحيدة.

ألثور

ال- -زي- -ن- -ة ي- -ا ال- -زي- -ن -ة
وال -زي -ن رب -ي ع -ط -اك،
طبيعتك حنينة وكحل العÚ
واتاك ،وردة ‘ جنينة ‘
ي - -د ال - -ل - -ي خ - -ذاك،ال - -ل- -ه
ي- -ح- -ف- -ظك م- -ن ال -ع -وي -ن -ة
ويخليك للي رباك .

دروسس كورونا
ل -ق -د ع -ل -م -ت -ن -ا ك-ورون-ا أان نضش-ع
اÿطط ونطرح معها العراقيل
اŸت -وق -ع -ة وال -ع -ق-ب-ات الصش-ع-ب-ة
ونقيضض لها حلول ،و أان تلك
اللقاءات التي كنا نقضشيها دون
ت- - - - -خ - - - -وف م - - - -ن القÎاب أاو

أ÷وزأء
شش-ف-اي-ف-ه-ا ت ‹Ó-حسش-ب-ت-ها
م- -ولت ال- -زي -ن ال -رب -ا ،Êي -ا
خ -ل -ي -ل -ت-ي ﬁب-تك ‘ ق-ل-ب-ي
تهوا‹ كي ا÷وهر ا◊قا.Ê

ألسضرطان

Òãe È`N

‘‘كورونا‘‘
و‘‘كوفيد‘‘ توأم ‘ ألهند!

اŸصش -اف -ح -ة ،لك -انت ◊ظ -ات
ت -خ -ف-ي ح-م-ي-م-ي-ة وودا  ⁄ن-ك-ن
أاط -ل -ق زوج -ان ‘ ال -ه -ن -د إاسش-م»ك-ورون-ا» و»ك-وف-ي-د»
نسش-تشش-ع-ره رغ-م ت-ق-ارب ق-ل-وب-نا
على توأامهما حديث الولدة ،وسشط إاغÓق كامل ‘
وأاجسشادنا ،كنا أاحيانا نرفضشها
ﬂتلف أانحاء البÓد بسشبب جائحة كورونا.
ون- -ت- -وه- -م أان فÒوسش -ات ال -ك -ره
وول - -د ال- -ت- -وأام وه- -م- -ا ذك- -ر وأان- -ث- -ى ‘
والن- -ت -ق -ام ت -خ -ت -ف -ي ب Úراح -ة
مسش -تشش -ف -ى ح -ك -وم-ي ‘ م-دي-ن-ة
أاياديها فننعزل عمن يحملون لنا
راي -ب-ور ،ع-اصش-م-ة ال-ولي-ة ‘
ا
مشش -اع -ره-م وي-أام-ل-ون أان تصش-ل-ن-
 27م - -ارسض  ،2020ب -ع -د
ة
ر
ع Èت -ق-اسش-ي-م وج-وه-ه-م وح-را
ي- - -وم Úم- - -ن سش- - -ري- - -ان
ا
ن
ت
ل-ق-ائ-ه-م ول-ط-ف عباراتهم.علم
اإلغÓق الكامل ،الذي
أاننا كنا نخلق وباء داخل عقولنا،
عرقل ا◊ياة اليومية.
ح -جب ع -ن -ا السش-ت-م-ت-اع ب-ح-ي-ات-ن-ا
وق - -ال ال- -زوج- -ان‘ ،
بصشورتها الطبيعية النقية ،وأاخفى
م -ق-اب-ل-ة ه-ات-ف-ي-ة إان
السش-م Úي-ذك-ران-ه-م-ا
عنا كل مظاهرها اÎŸفة وششوه
ب- -الصش- -ع- -وب- -ات ال- -ت- -ي
رونقها».
واج -ه -ه -ا اإلث -ن -ان ق -ب-ل
علمتنا أان نكون أاك Ìدقة وحرصشا ‘
ولدة ال- - - - - - - - -ت- - - - - - - - -وأام ‘
تصش -رف -ات -ن -ا وت-ع-امÓ-ت-ن-ا ف-م-ا ك-انت
اŸسشتششفى.
أانظارنا ل تلتفت إاليه ول نلقي له
ب-ال ،أاصش-ب-ح-ن-ا ن-رق-ب-ه ◊ظ-ة ب-ل-حظة
ن -ت -ف-حصض ن-ظ-اف-ت-ه و ‰ع-ن ال-ن-ظ-ر ‘
سشÓمته.
‘ كسشبه
زمك اإلثم
ما ل
^ ششر اŸال ‘ إانفاقه.
مت األجر
وحر
لبه والويل
صشره ‘ ق
Ÿن كان ب
^ طوبا
‘ بصشره.
ن كان قلبه
Ÿ

^ أاّن شضغ
ل
ع
ق
العناكب ل –ب
لـك
الدم البششري،

ق-دام-و

ب-ي-ن-زف
ط -ن -وا
تعطي
و مد بيئن
ضشحيلو
ا
 ⁄صشور
صش و رجال
ر يا عا
د
ب
و
ما هم
ل يحيى
ل
ما “ن
صش دم يسشي
نتسشابق
ب
و
ق
ي
ال
ي ما ب
كبار ب
صشغار
و فلسشطين
ب Ó-دوو
ل
يوطي
سشسض ب-
يل
ا‹ ما
السشن -د ح- -ا
ذل بينو ع
ال- -واح-
ج
ت جواه
غÒو Áيل ى وقلو كيف عاشش
ا لقصش
ميل ع
بنهواه

أألسضد

ح - -ل أل- -ع- -دد
ألسضابق

خ -رجت ل-ي-ل-ة ا÷م-ع-ة‘ ،
ي - -دي شش - -م - -ع- -ة ،خ- -رج ‹
مÓك حن Úقا‹ :يا بنت
السش- - -ح- - -اب ح - -اج - -تك راه
م-قضش-ي-ة ،ق-ل-ت-ل-و :ي-ا سشيدي
طالت اŸدة ،قا‹ :روحي
لدارك تصشيبيها قدامك .

^ القطن.

ألعذرأء
حوم حوم يا حوام ،حوم
فوق السشطح العا‹ ،وقول
ل -ه -ا ي -ا لل -ة ي -ا زي -ن -ة ل -ب -ن -ات
وخ -دوده -ا ب -راق -ة ،وع -ي -ون -ه -ا
غراقة ،صشارت كل القلوب ليها
سشباقة.

واجهت مر Ëإابنة عمران موقفا صشعباً ..ومع ذلك قال الله
لها :كلي واششربي و قري عينًا عشض حياتك ،ول ترهق نفسشك
بالتفك Òفـالله عنده حسشن التدب.Ò

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

ننببضضضضننااففللسسضضططييننـ ـييللأللأب ـب ـدد

أبتسضم

^ ماهو أاسشم الششهر
ال- -ذي أاذا ح- -ذفت أاول- -ه
هرب ؟

لذلك ليسض
لديها أاي
دافع لتقÎب
منك خÓل نومك.
^ أان النوم بجانب الهاتف
النقال ُيسشاهم باسشتيقاظك
متعبًا ومرهقاً ‘ الصشباح
حتى لو ‰ت سشاعات
كافية.

حك ـ ـم و أأمثـ ـال

يا قمري ودي سشÓمي للغربة
*** و‹ راه غريب مششتاق
Óوطان
ل أ
بلغلوا سشÓم أارضض اÙبة ***

م ّ- -ديت ل - -ق - -اع ال - -بÒ
وفّرششت زربية ،حرقسشت
حرقوسض ذهب من راسشى
ل -وذن -ي -ة ،أاف -رح -ي ي -ا ّÁا
سش - -ع- -دى زه- -ا ووّل لّ- -ي- -ا،
واسشتششفاي ‘ العدو إا¤
اسشتششفى فّيا.

ا÷زائر أامنا عز البلدان
Ãدنها بريافها وطن الوجبة
*** بغيبها بششطوطها زينة
Óلوان
ل أ

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

خذ سشÓم مدونها ليك ﬁبة
*** كل مدينة وناسشها ‘ كل
مكان

^ رجل ماتت زوجته و ⁄يسشتطع أان يبكي عليها من ششدة
الفرح ..ولكنه حاول أان يتظاهر بالبكاء و ⁄يفلح ..إاتصشل
بصشديقه وطلب من أان يقدم له حيلة ما كي ل يلومه الناسض ألنه ⁄
يسشتطع أان يذرف دمعة واحدة  ..فرد عليه :تخيل يا صشديقي
أانها عادت إا ¤ا◊ياة ..ومنذ ذلك اليوم وهو يبكي إا¤
غاية هذه اللحظة

أŸيزأن
يا مولت القلب لبيضض ربي يعطيك
ويوسّشع ليك ،ماعندك ل ذهب ل
ح- - -ري - -ر وانت دÁا زاه - -ي - -ة ورب - -ي
مسش -ه ّ-ل-ك ،م-ا دريت م-ن ح-ي-ل-ة ن-دي-ر
باشض نكون مثلك ،قالت ‹ خلّيها على
رّبي هو يكملك.

ألعقرب

وينك ياغزا‹ وينك يا غزا‹ عود‹
واششفق على حا‹ ،غيابك عذاب وششوقك
نار ،وا◊ياة ب Óبيك ما –.‹Ó

ألقوسس

مششيت مششيت حتى عييت ،جّربت مع اŸليح والدوÊ
بصشح مازال ما لقيت اللّي يوŸني يحمل طبايعي ويديرÊ
امرة ‘ البيت ،فّرج يا ربي وابعث ‹ الراجل ‹ “نيتو.

أ÷دي

رشّشيت عتبة الباب بالزهر وال ّ
طيب ،وسشقيت كل األحباب بالعسشل
والزبيب ،وكي نسشيت جا Êجواب كنت نسشتناه من عند البعيد.

ألدلو

التمر وا◊ليب ‘ طبق وسشط اÿيمة نهديهم للحبيب باشض يوالف
دÁة ،ما يعزشض اللي ‘ ا÷يب هذاك زوجي يا Ÿيمة.

أ◊وت
إاذا انت سشبيبط أانا خويط فيك ،إاذا انت سشنسشلة أانا خامسشة –ميك إاذا أانت خويتم
أانا حجرة تبهيك وين تروح تلقا Êوغ Òأانا لنديك.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسÓة

^  ١٣م - -اي  :١٩٤٥ت-ن-ف-ي-ذ حكم
لع- -دام ‘ ح- -ق أارب- -ع Úكشس -اف -ا م -ن
ا إ
فوج «النجوم» بقاŸة بسسبب مشساركتهم
‘ اŸظاهرات السسلمية.
^ ١٣م-اي  :١٩٥٨إان -قÓ-ب ا÷Ôالت ‘ ف-رنسس-ا
وسسقوط ا÷مهورية الرابعة.
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الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

العدد

ال- -ت -ب -اد‹ ي -ع -كسس «روح ال -تضس -ام -ن وال -ت -آازر
اŸوج- - - -ود ب ÚاŸؤوسسسس- - - -ات ا÷زائ- - - -ري- - - -ة
وجاليتها ،وكذا الشسعب ا÷زائري وجاليته ‘
اÿارج».
على صسعيد آاخر ،أاشسرف الوفد الوزاري
على مراسسم اسستقبال  21جثمانا ÷زائريÚ
ت -وف -وا ب -ب -اريسس ول -ي-ون ،وق-دم ع-زاء ال-دول-ة
ا÷زائ -ري -ة ل -ذوي -ه -م .م -ع -ل -ن-ا ع-ن ن-ق-ل 746
جثمان للمتوف Úا÷زائري Úباÿارج ،منذ
بداية إاقرار إاغلق اÛال ا÷وي تطبيقا
إلج- -راءات ا◊ج- -ر الصس- -ح -ي ل -ل -وق -اي -ة م -ن
فÒوسس كورونا ‘ ،النصسف الثا Êمن شسهر
مارسس اŸاضسي.
وت -ف -ق -د ب-لده-ان رف-ق-ة شس-ي-ع-ل-ي ،ال-رواق
اıصسصس لشس - -ح - -ن ال - -بضس - -ائ - -ع اŸوج- -ه- -ة
للتصسدير نحو اÿارج Ãطار هواري بومدين،
حيث أاكد اŸدير العام لفرع الشسحن با÷وية
ا÷زائرية رابح ميدو ،أان عمليات التصسدير
والسستÒاد  ⁄تتوقف بفعل ا◊جر الصسحي،
موضسحا أانه «منذ  19مارسس إا ¤غاية 10
ماي ” ،تصسدير  1200طن من اŸواد ،أاغلبها
“ور ،ع 107 Èرحلة جوية» كانت وجهتها
دول أاوروبية ،فيما ” «اسستÒاد  857طن،
منها  394طن مواد صسيدلنية».

أاقدم مقدم برامج اŸقالب Ãصسر

رحيل الفنان الكؤميدي إابراهيم نصسر
ت- -و‘ ،ف- -ج- -ر أامسس ،ب- -ال -ق -اه -رة ،ال -ف -ن -ان
الكوميدي إابراهيم نصسر ،أاشسهر وأاقدم مقدم
ب -رام -ج اŸق-الب خ-اصس-ة م-ن خ-لل ب-رن-ا›ه
«الكامÒا اÿفية» عن عمر ناهز  70وذلك
بحسسب ما أاعلنه نقيب اŸمثل ÚاŸصسريÚ
أاشس- -رف زك- -ي ،ال- -ذي أاك- -د أان ال -ف -ق -ي -د ت -و‘
Ãنزله.

وع -رف ال -ف -ن -ان ال -راح -ل إاب -راه -ي -م نصس-ر،
ب -الÈام -ج ال -ك -وم -ي -دي-ة إا ¤ج-انب ظ-ه-وره ‘
العديد من األعمال التلفزيونية والسسينمائية
ال -ه -ام -ة ،م -ن أاب -رزه-ا «شس-مسس ال-زن-ات-ي» ،م-ع
الزعيم عادل إامام ،وكان اَخر أاعماله مسسلسسل
«فوق السسحاب» الذي عرضس ‘  2018بطولة
ها Êسسلمة.

اشسÎاكات ›انية خÓل رمضسان

مؤبيليسس تطلق عروضسا ترويجية على خدمتها:
 MobInfoو  MobiliStoreو  Naghmatiو MobMic

ولد اŸمثل الراحل ‘ حي شسÈا Ãدينة
ال- -ق- -اه- -رة ‘ ع -ام  ،1950ح- -از ع- -ل- -ى درج -ة
الليسسانسس من كلية اآلداب ‘ عام  .1972بدأا
اب-راه-ي-م نصس-ر ح-ي-ات-ه ال-ف-ن-ي-ة ك-م-ن-ولوجيسست
بتقليد النجوم الكبار وأادى لحقا أادوارا هامة
‘ عدة مسسلسسلت تليفزيونية ،منها «حكاية
لها العجب» و(الزمن اŸر) ،كما شسارك ‘
أاعمال مسسرحية ،ومن ب Úاألفلم التي شسارك
ف -ي -ه -ا «ب -يت ب -ل ح -ن -ان» سس -ن -ة  1976و»حد
السسيف» سسنة  1986و»امرأاة واحدة ل تكفي»
سس-ن-ة  1990وف- -ي -ل -م «إاكسس لرج» سس -ن -ة 2011
وغÒها.

الشسعب /م-وب-ي-ل-يسس ي-راف-ق كل زبائنه
خلل شسهر رمضسان ،ويعلن عن إاطلق
اشسÎاك - -ات ›ان - -ي - -ة ع- -ل- -ى خ- -دم- -ات- -ه:
 MobInfoو MobiliStoreوNaghmati
و MobMic.وعليه ،طيلة الشسهر الفضسيل،
يسس -م -ح م -وب -ي -ل -يسس ل -ك -ل زب -ائ -ن-ه ال-ول-وج
واإلشسÎاك ›انا ‘ خدماته واإلسستمتاع
Ãحتوياتها بكل أاريحية.
 :MobInfoخدمة تسسمح للزبائن الولوج
لعدة باقات ،وذلك بتلقي يوميا وفوريا
ع Èال- -رسس- -ائ- -ل ال- -قصسÒة ،اŸع- -ل- -وم- -ات
اŸرغوب فيها.
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إاثر عملية بحث و“شسيط بع Úالدفلى

ا÷يشس يقضسي على اإلرهابي سسرباح أاحمد

الشس- - - -عب ‘ -اإط - -ار م - -ك - -اف - -ح- -ة
الإرهاب واإثر عملية بحث و“شسيط
ب- - - -ب- - - -ل- - - -دي - - -ة زدي - - -ن ب - - -ولي - - -ة عÚ
الدفلى/ن.ع ،1.قضست مفرزة للجيشس
الوطني الشسعبي ،يوم  12ماي ،2020
على اإرهابي ( )01وضسبطت مسسدسسا
( )01رشس -اشس -ا م -ن ن -وع ك -لشس-ن-ي-ك-وف
باأخمصس مطوي ونظارة ( )01ميدان
و- ﬂز )02( ÊذخÒ- - -ة و( )03ه-وات-ف
نقالة .ويتعلق الأمر باŸسسمى «سسرباح
اأح -م -د» اŸدع -و «اأب -وال -ع -ب -اسس» ،م -ن
م-وال-ي-د  1973ب-ب-ن-ي ب-وع-ت-اب ،ولي-ة
الشس-ل-ف .اÛرم ال-ت-ح-ق ب-ا÷م-اع-ات

الإرهابية سسنة  1997وكان اŸسسوؤول
على ا÷ماعة الإرهابية التي تنشسط
‘ منطقة الونشسريسس ما ب Úالشسلف،
ع Úالدفلى ،تيسسمسسيلت واŸدية.
ت -اأت -ي ه -ذه ال -ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي م-ات-زال
م-ت-واصس-ل-ة ،ل-ت-ع-زز دي-ن-ام-ي-ك-ية النتائج
الإي -ج -اب -ي -ة ال -ت -ي –ق -ق -ه -ا ﬂت -ل -ف
وح- -دات ا÷يشس ال- -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي،
ول -ت -وؤك -د م -دى ال -ي -ق-ظ-ة والسس-ت-ع-داد
ال- -دائ- -م ،Úع Èك -اف -ة رب -وع ال -وط -ن،
لدحضس كل ﬁاولت اŸسساسس باأمن
واسستقرار البلد.

شس----ارك اŸدي----ر ال----ع----ام ل----لأم---ن
الوطني ،اأونيسسي خليفة ،اأمسس 11
م--اي 2020م ،اŸواف-----ق  18رمضسان
1441هـ ،ع---ن---اصس---ر م---ن اأم---ن ولي--ة
ب---وم---رداسس ب---ج--م--ه--رة ال--ع--م--ل--ي--ات
اÿاصس--ة ل--لشس-رط-ة ،م-اأدب-ة الإف-ط-ار
ا÷م---اع--ي ،ب--حضس--ور السس--ي--د ي--ح--ي
يحياتن وا‹ ولية بومرداسس ،اإ¤
جانب عدد من القيادات اŸركزية

وا÷هوية واÙلية للشسرطة.
اعت Èخليفة الإفطار ا÷ماعي ‘
شسهر رمضسان مع اأفراد الأمن الوطني
م---ن ت---ق--ال--ي--د ا÷ه--از ،وه--ي ف--رصس--ة
سس--م--حت ب--ت--وج--ي--ه ال--ت--ق--دي-ر ل-ق-وات
الشسرطة على ما يبذلونه من جهود ‘
مواجهة ا÷رÁة ومرافقة اŸواطن
‘ تطبيق التداب Òالوقائية اÿاصسة
للحد من انتشسار وباء كورونا.

اŸدير العام لألمن الؤطني يشسارك قؤات الشسرطة اإلفطار ببؤمرداسس

لوŸبية ا÷زائرية
اللجنة ا أ

ﬁمد مريجة رئيسسا مؤؤقتا للهيئة
ع ÚاŸك - - - - - - - - - - - - - - -تب
ال- -ت- -ن- -ف- -ي- -ذي ل- -ل- -ج- -ن- -ة
الأوŸبية ا÷زائرية ‘
اجتماعه ،اأمسسﬁ ،مد
م-ري-ج-ة رئ-يسس-ا ب-ال-نيابة
ل -ل -ه -ي -ئ-ة الأوŸب-ي-ة ب-ع-د
ت - -رسس - -ي - -م اسس - -ت - -ق - -ال- -ة
مصس -ط-ف-ى ب-راف ،ح-يث
ي -ت -و ¤م -ري-ج-ة اŸه-م-ة
على راأسس «الكوا» بصسفة
موؤقتة اإ ¤غاية انعقاد
ا÷م- - -ع- - -ي- - -ة ال- - -ع - -ام - -ة
السستثنائية النتخابية.
للإشسارة ،فاإن ﬁمد

م - -ري - -ج- -ة ك- -ان يشس- -غ- -ل
م - -نصسب ال - -ن - -ائب الأول
لرئيسس اللجنة الأوŸبية
ا÷زائ- -ري- -ة ...ب- -ع -د اأن
ت - - - - - -راأسس ال–ادي - - - - - -ة

كاريكات /ÒعنÎ

 :MobMicخدمة تسسمح للزبائن بإادراج
رسس-ائ-ل مشسّ-خ-صس-ة ل-ت-ظ-ه-ر ع-ل-ى شس-اشسات
اŸتصسل بهم.
 :Naghmatiتسسمح هذه اÿدمة بفضسل
ق -ائ -م -ة غ -ن -ي-ة وث-ري-ة م-ن ال-ن-غ-م-ات ،م-ن
تخصسيصس نغمة إانتظار خاصسة بك ،اختيار
نغمة خاصسة بكل متصسل أاو بإاهداء نغمة
لصسديق.
 : MobiliStoreه -ي ب -واب -ة تسس -م -ح
ب -اإلسس-ت-م-ت-اع Ãخ-ت-ل-ف األل-ع-اب اÿاصس-ة
بالهاتف النقال.
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أارسسلت ا÷زائر ،أامسس ،مسساعدات غذائية للجالية الوطنية اŸقيمة بفرنسسا ‘ ،إاطار العملية التضسامنية «إافطار
الصسائم» ،فيما تواصسلت عملية نقل جثام ÚاŸتوف Úا÷زائري Úباÿارج طيلة فÎة ا◊جر الصسحي وتصسدير
اŸنتجات الوطنية إا ¤عدة دول أاوروبية.

ج -زائ -ري Úت -ك -ف -ل -وا ب -ت -وف 11 Òط -ن -ا م-ن
اŸسس- -اع- -دات إلرسس- -ال- -ه- -ا إا ¤م- -دن ل- -ي- -ون،
غ -رون -وب -ل ،سس -انت اي-ت-ي-ان ،م-رسس-ي-ل-ي-ا ،ن-يسس
وم-ون-ب-ول-ي-ي-ه ،م-وضس-ح-ا أان ال-ع-ملية تدخل ‘
إاطار مبادرة «إافطار الصسائم» ،خاصسة وأان
«ا÷ال -ي-ة ل ت-ت-واف-ر ع-ل-ى ج-م-ي-ع اإلم-ك-ان-ات
اŸوجودة ‘ ا÷زائر» .وزيادة على اŸواد
ال-غ-ذائ-ي-ة ،تضس-م-نت ال-ه-ب-ة ال-تضسامنية حوا‹
 200مصسحف برواية ورشس.
كما كشسف عن وصسول طائرة قادمة من
ب -اريسسﬁ ،م -ل -ة Ãع -دات ط -ب -ي -ة Ÿواج -ه-ة
فÒوسس ك- -ورون- -ا ،ك -مسس -اه -م -ة م -ن ا÷ال -ي -ة
ا÷زائرية ،مشسÒا إا ¤أان العمل التضسامني
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عنابة

بلدهان يشسرف على إارسسال مؤاد غذائية للجالية بفرنسسا

أاشس -رف ك -اتب ال -دول -ة اŸك -ل -ف ب-ا÷ال-ي-ة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة وال- -ك- -ف- -اءات ‘ اÿارج رشس- -ي -د
ب -لده -انÃ ،ط -ار ه -واري ب-وم-دي-ن ال-دو‹،
ع -ل -ى ع -م -ل-ي-ة إارسس-ال  11ط- -ن -ا م -ن اŸواد
الغذائية الضسرورية ‘ شسهر رمضسان ،إا ¤عدة
مدن فرنسسية .وتكفلت طائرة شسحن تابعة
للجوية ا÷زائرية ،بإايصسال اŸسساعدات التي
سس- -اه- -م ف- -ي- -ه- -ا ع- -دد م- -ن رج- -ال األع -م -ال
ا÷زائ - - -ري ،Úإا ¤ا÷م - - -ع - - -ي- - -ات اÒÿي- - -ة
ا÷زائرية النشسطة بفرنسسا ،لتقوم بإايصسالها
إا ¤مسستحقيها.
وأاكد بلدهان ،الذي كان مرفوقا بوزير
النقل واألشسغال العمومية فاروق شسيعلي ،أان
اŸب- - -ادرة ت- - -ه- - -دف إا“ ¤ك Úا÷زائ- - -ريÚ
اŸقيم ‘ Úهذه اŸدن الفرنسسية من صسوم
رمضسان ‘ أاجواء مشسابهة لتلك اŸوجودة ‘
الوطن األم (ا÷زائر) ،قائل« :نظرا لندرة
اŸواد اللزمة لشسهر الصسيام لدى جاليتنا،
ق -ررت وزارة اÿارج -ي -ة ال -ق -ي -ام ب -ال -ع-م-ل-ي-ة
Ÿسس -اع -دة ج -ال -ي -ت-ن-ا ع-ل-ى صس-وم رمضس-ان ‘
ظروف شسبيهة Ãا هو ا◊ال ‘ ا÷زائر».
وأاف - -اد اŸت - -ح- -دث ،ب- -أان رج- -ال أاع- -م- -ال
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أاكد وقوف مؤوسسسسات الدولة مع ا÷زائري ÚباŸهجر
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