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Œسشيدا لقرار ›لسس الوزراء

إاطÓق قناة «اŸعرفة»
اŸوضشوعاتية اليوم

بقلم :فنيدسس بن بلة
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صس 02
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يوميات طبيبات وعامÓت –ت ا◊جر Ãعسشكر
القضشأء على الوبأء مرهون بألتزام الوقأية
صس 0٧

د .اأمقران بششأأن
تعديل الدسشتور:

مقارب ـ ـة تششاوريـ ـة
توافقيـ ـة تضشـ ـم
كـ ـل الكف ـ ـاءات

رمضشأنيأت مثقف

جاءت القناة التلفزيونية «اŸعرفة» ،التي تششرع ‘ البث
ال -ت-ج-ري-ب-ي ال-ي-وم ،إلع-ط-اء إاضش-اف-ة ل-ل-مشش-ه-د السش-م-ع-ي
البصشري الذي يسشابق الزمن لحتÓل موقع يليق به ‘
خارطة إاعÓمية اقتحمتها الثورة الرقمية والنفجار
اŸع -ر‘ اإلل -كÎو ،Êت -ارك -ة بصش -م-ات ل-ه-ا أاث-ره-ا ع-ل-ى
مضشام Úا◊ياة ،وسشط تنافسس إاعÓمي ﬁموم فرضس
اÿروج من برامج تقليدية روتينية إا ¤أاخرى جديدة
مراهنة على اسشتقطاب مششاهد واقع –ت تأاث Òمنابر
لسشتمالته وتوجيهه حسشب اŸصشلحة والنفوذ.
‘ زم -ن ال -ف -ي -دي -و وشش -ب -ك -ات ال -ت -واصش -ل الج -ت-م-اع-ي
اÎıقة للحدود وا◊واجز ⁄ ،يعد اإلعÓم يكتفي
بنقل اŸعلومة الصشحيحة من مصشدرها ،حريصشا على
أاخÓقيات مهنة واحÎافية ،لكن –ول إا ¤أاداة اتصشال
لها تأاثÒها الرهيب على الرأاي العام وتوجيهه .وقيل ‘
أاك Ìمن مناسشبة« ،من ل Áلك اإلعÓم يعرضس سشيادته
لÓخÎاق واŸسشاسس».
لهذا ،جاءت القناة التلفزيونية التي أاوصشى بها ›لسس
الوزراء لتضشيف إا ¤اإلعÓم الوطني قيمة يحتاجها
وتلبي طلبات وتطلعات مششروعة ‘ ،جزائر يراد لها أان
تكون قوية ومؤوثرة ‘ ›رى األحداث ،مثلما ناضشل
وضش -ح -ى م -ن أاج -ل -ه -ا رواد ا◊رك -ة ال -وط -ن -ي -ة وال-ث-ورة
اŸظفرة.
ظ-ه-ور ق-ن-اة «اŸع-رف-ة» ،ت-زام-ن-ا م-ع الح-ت-ف-ال-ي-ة ب-ع-ي-د
الطالب ،له مدلوله ورمزيته وبعده السشÎاتيجي ،حيث
ي-ج-د ال-ط-الب م-ن خÓ-ل-ه-ا م-ن-اف-ذ ل-ل-ت-حصش-ي-ل ال-ع-ل-مي
اŸع- -ر‘ وف- -ق ب- -رام- -ج وط- -ن- -ي- -ة ت- -عّ- -رف ب -اإل‚ازات
واŸكاسشب وتؤورخ Ÿسشار بناء وانتماء و–ّول لسشتكمال
إاق -ام -ة ال -دول -ة ال -وط -ن -ي -ة ال -ت -ي Œع -ل م -ن أاصش -ال -ت -ه-ا
ومرجعيتها النوفمÈية ﬁطة للتفتح والعصشرنة ،بعيدا
عن الغÎاب الفكري وا◊ضشاري.
يحدث هذا ‘ إاطار مقاربة اسشتباقية ،غايتها وضشع
التصشال ‘ سشياق التحول الوطني والتغي ÒاŸنششود
الذي يحتل األولوية ‘ توجه جزائر القرن الواحد
والعششرين.
إانها جزائر اإلصشÓحات التي تراهن على التنوع ضشمن
الوحدة والرؤوية اŸنسشجمة التوافقية ،يششعر كل واحد
فيها بحرارة النتماء وحب الوطن ،الذي اتخذ من
اهتزازات اŸاضشي وأازمات ا◊اضشر درسشا ‘ الذهاب
إا ¤األب- -ع- -د ‘ مشش -روع ن -هضش -وي ي -أاخ -ذ ‘ الع -ت -ب -ار
–ديات الراهن وإامÓءات الظرف ،باسشتقÓلية قرار
سشياسشي ،يششكل اإلعÓم أاحد روافده القوية وأاسشسس
توازن معادلته ،يعد فيها اŸواطن فاع Óوششريكا ‘
إادارة ششؤوونه وتسشي Òقضشاياه.
أاظهرت كورونا هذا األمر ،حيث كان اŸواطن ‘ أاو¤
الصش -ف -وف م -ق -اوم -ة ل-ل-وب-اء ﬁسشسش-ا ب-ج-دوى الل-ت-زام
بالتداب ÒالحÎازية ،مقدما ولءه ومسشاهماته بروح
وطنية ومواطنة ‘ الهبة التضشامنية مضشرب اŸثل ‘
التآاخي ومواجهة األخطار ،مقدما أاوسشع معا Êالتفاعل
مع الوطن اŸفدى اليوم وأابدا.

بلحيمر يدعو الطلبة إا ¤اŸسشاهمة ‘ بناء جزائر جديدة
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إاطÓق قناة «اŸعرفة» اŸوضسوعاتية اليوم
تطلق ،اليوم ،القناة اŸوضسوعاتية
«اŸع- - -رف- - -ة» ب- - -بث Œري - -ب - -ي ،وذلك
تزامنا مع الذكرى  ٦٤ليوم الطالب،
بيان لوزارة التصسال.
و أوضضح ذأت أŸصضدر ،أن هذه ألقناة
سضتكؤن «أإضضافة لباقة ألقنؤأت ألتلفزيؤنية
أ÷زأئرية ،تزأمنا وفÎة أ◊جر ألصضحي
ألتي يقضضيها أبناوؤنا ‘ منازلهم» ،مشضÒأ
أإ ¤أن «قرأر أإطÓقها أتخذ خÓل ›لسص
ألؤزرأء أŸنعقد برئاسضة رئيسص أ÷مهؤرية
بتاريخ  10ماي أŸنصضرم ،بهدف أإطÓق
ق-ن-اة ت-ل-ف-زي-ؤن-ي-ة م-ؤضض-ؤع-ات-ي-ة ع-م-ؤم-ية،
خاصضة بالتعليم عن بعد ،تبث ع Èألقمر
ألصضناعي أ÷زأئري ألكؤمسضات ،1-تهتم
ب- -ت- -ق -د Ëأل -دروسص ‘ ك -ل أل -ت -خصضصض -ات
لصض -ال -ح تÓ-م-ي-ذ ك-ل أ’أط-ؤأر أل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة،
خاصضة أقسضام أ’متحانات ألنهائية».
و أضض - - -افت أل- - -ؤزأرة ،أن أل- - -ذك- - -رى 64
’إضضرأب ألطلبة وألثانؤي ،Úتعد «مناسضبة
«’سض-ت-حضض-ار أ’إ‚ازأت وأŸك-اسضب أل-ت-ي
ح -ق -ق-ت-ه-ا بÓ-دن-ا ‘ ›ال دع-م ق-ط-اع-ي
ألÎب- -ي- -ة وأل- -ت- -ع- -ل- -ي- -م أل- -ع -ا‹ م -ن خ Ó-ل
ت-خصض-يصص ق-ن-ؤأت ت-ل-ف-زيؤنية مؤضضؤعاتية
تعليمية مؤجهة ’أبنائنا ألطلبة“ ،كنهم
م- -ن أ’طÓ- -ع ع- -ل -ى ألÈن -ام -ج أل -درأسض -ي
أŸسضطر ومتابعته عن بعد».
و أضض - -افت ،أن –دي - -د ي - -ؤم أل - -ط - -الب
مؤعدأ لبدأية ألبث يعؤد «Ÿا يكتسضيه هذأ
ألتاريخ من د’لة رمزية بالنسضبة لبÓدنا،
ح -يث يشض -ك -ل م -رح -ل-ة ح-اسض-م-ة ‘ ت-اري-خ
ألثؤرة ألتحريرية أÛيدة ،بالتفاف جميع
شض-رأئ-ح أÛت-م-ع ح-ؤل-ه-ا وخ-اصض-ة أل-طلبة
وألثانؤي Úألذين أنخرطؤأ دأخل وخارج
ألؤطن أآنذأك ‘ مسضÒة ألكفاح وألنضضال،
مضض- - -حÃ Úسض- - -ت - -ق - -ب - -ل - -ه - -م أل - -درأسض - -ي
وط-م-ؤح-ات-ه-م أل-ع-ل-م-ية وﬁؤل ÚأقÓمهم
أإ ¤مدأفع ‘ وجه أ’سضتعمار ألغاشضم».

وزير التصسال يدعو الطلبة اإ¤
اŸسساهمة ‘ بناء جزائر جديدة
ب -ذأت أŸن -اسض -ب-ة ،هّ-ن -اأ وزي-ر أ’تصض-ال،
ألناطق ألرسضمي للحكؤمة ،عمار بلحيمر،
جميع ألطلبة أ÷امعي Úوألثانؤي ،Úدأعيا
أإي- -اه- -م أإ ¤أن «يسض- -ت- -ل- -ه- -م -ؤأ م -ن أ›اد
و أبطال أسضÓفهم للتجند أك ‘ Ìأكتسضاب
ألعلم وأŸعرفة وأŸسضاهمة ‘ بناء جزأئر
جديدة».
وأع -تÈت أل -ؤزأرة ‘ ب -ي -ان-ه-ا ،أن ه-ذأ
أ◊دث أل -ت -اري -خ -ي أŸت -م-ث-ل ‘ أإضض-رأب
ألطلبة أ÷زأئري Úذأت  19ماي  1956هؤ
«حدث شضبابي طÓبي ﬁضص يÈز دور
ألطلبة وألشضباب أ÷زأئري ‘ دعم مسضار
ألثؤرة ألتحريرية وأإيصضال صضؤت أ÷زأئر
أإ ¤أÙاف -ل أل -دول -ي-ة ع-ن ط-ري-ق ت-ع-يÚ
‡ث - -ل Úم - -ن أل - -ط - -ل - -ب - -ة أ÷زأئ- -ري‘ Ú
أŸه- -ج- -ر ،و‘ ع- -دة م- -ن- -ظ- -م- -ات دول -ي -ة
وأإق- -ل- -ي- -م- -ي- -ة ،وه- -ي أ÷ه -ؤد أل -ت -ي ’قت

أعÎأف -ا دول -ي -ا ب -دور ألشض -ب -اب وأل -ط -ل-ب-ة
أ÷زأئ- - - -ري ‘ Úت - - -دوي - - -ن أل - - -قضض - - -ي - - -ة
أ÷زأئرية».
وشض -ددت أل -ؤزأرة ،ع -ل -ى أن -ه «’ Áك-ن
نكرأن دور ألشضباب أ÷زأئري ‘ –قيق
ألقفزة ألنؤعية ‘ بناء أ’قتصضاد ألؤطني
وأŸسضاهمة ‘ –قيق ألتنمية أŸسضتدأمة
ب-فضض-ل سض-ؤأع-د أب-ن-اء أ÷زأئ-ر وب-ن-ات-ها»،
وهؤ ما يعكسص  -يضضيف ألبيان « -ألدور
أŸتميز للطليعة أŸثقفة أŸتخرجة من
مدرجات أ÷امعة أ÷زأئرية».
و“ت أ’إشضارة أإ ¤أن تاريخ  19مايؤ
ه -ؤ «وق -ف -ة ت -اري-خ-ي-ة تسض-ت-ؤجب أل-ت-م-ع-ن
وﬁط -ة ن -ؤج -ه م -ن خ Ó-ل -ه-ا رسض-ائ-ل أإ¤
أ’أجيال ألصضاعدة من ألطلبة ،أن يسضتغلؤأ
ف-رصض-ة أك-تسض-اب م-ن-اه-ل أل-ع-ل-م وأŸعرفة
وعدم تضضييع أي يؤم كان من مسضارهم
أ÷امعي خدمة Ÿسضتقبل بÓدهم ،و أن
يقدسضؤأ ألعمل لكي يسضتجيبؤأ ◊اجيات
بÓدنا ‘ جميع أÛا’ت ضضمانا للتقدم
أŸسضتمر».
و أوضضحت ألؤزأرة ،أنه «بقدر ما يحق
لنا أليؤم أن نفتخر بالتقدم ألنؤعي ألذي
وصض- - -لت أإل- - -ي- - -ه أ÷ام- - -ع- - -ة أ÷زأئ - -ري - -ة
وأŸسض-اه-م-ة أل-ف-ع-ال-ة ÿرج-ي-ه-ا ‘ ت-قدم
ألبÓد ،بقدر ما يجب علينا أن نسضهر على
ج-ع-ل ج-ام-ع-ات-ن-ا ت-ؤأكب أل-ت-ط-ؤر ألسض-ري-ع
للعلؤم وألتكنؤلؤجيات أ◊ديثة ‘ عا⁄
أليؤم».
و أشض- -ارت أإ« ¤ت -ؤأصض -ل ج -ه -ؤد أل -ف -ئ -ة
ألطÓبية ونضضالها من أجل تشضييد وبناء
أ÷زأئر ،وهؤ ما Œلى من خÓل أ◊رأك
أŸب- -ارك أل- -ذي ن- -ادى وط- -الب ب- -ج -زأئ -ر
جديدة ،مسضاهما بذلك ‘ رسضم منعرج
جديد ‘ تاريخ ألبÓد باختيار كفاءأت
شضابة قادرة على خلق ألتغي ‘ Òشضتى
أÛا’ت».

لفسسيو» يسستحدث قاعدة بيانات «هاك ا÷زائر»
«ا أ

إاطÓق –ديات رقمية Ÿواجهة آاثار كورونا

أاع - -ل - -ن ،أامسس ،م - -ن - -ت - -دى رؤوسس- -اء
اŸؤوسسسسات ‘ أاول Œربة رائدة عن
اسس -ت -ح -داث ق -اع -دة ب -ي -ان -ات «ه -اك
ا÷زائ - -ر» ،م - -ن شس - -أان - -ه- -ا أان تسس- -م- -ح
ب -إاط Ó-ق –دي -ات رق -م -ي-ة Ÿواج-ه-ة
آاثار «فÒوسس كوفيد »١٩.اجتماعيا
واق- -تصس- -ادي- -ا وصس- -ح- -ي- -ا ،م- -ن خ Ó-ل
تشس -ج -ي -ع إانشس -اء مشس -اري -ع م -ب -ت -ك -رة
ت - -ق - -دم ح - -ل - -ول ن - -اج - -ع- -ة ‘ اÛال
الق-تصس-ادي والج-ت-م-اعي والصسحي
واŸا‹ وال- -ت- -ك- -ن- -ول -وج -ي ال -رق -م -ي،
والتي تبدأا بفكرة .لذا فتح ،أامسس،
باب اŸشساركة للكفاءات واŸبتكرين
لف-ك-ار ‘ اÛال ال-رق-مي
وأاصس-ح-اب ا أ
للتواجد ‘ هذه العملية التي فتح
ب-اب ال-تسس-ج-ي-ل ف-ي-ه-ا ،ح-يث سس-يعمل
فيها اŸسسجلون ع Èالنت وافÎاضسيا
‘ ف-رق ع-م-ل واŸت-وج ي-ت-حصس-ل ع-لى
جائزة مالية.

فضسيلة بودريشش
ق -ال ج -ؤأد سض -ل -ي-م عÓ-ل ن-ائب ،رئ-يسص
م - -ن - -ت - -دى رؤوسض - -اء أŸؤؤسضسض- -ات ‘ ن- -دوة
صض -ح -ف -ي -ة ،نشض -ط -ه -ا Ãق -ر أŸن-ت-دى ،أن
«أأ’فسضيؤ» نصضب مؤؤخرأ أللجنة ألرقمية
‘ أرضضية أفÎأضضية «هاك أ÷زأئر» ،من
أج -ل ت -رق-ي-ة أل-رق-م-ن-ة ‘ ،إأط-ار أ◊رصص
ألقائم على أŸشضاركة ‘ تعزيز ألرأسضمال

ألبشضري ،من خÓل دعؤة أصضحاب أأ’فكار
وألكفاءأت ‘ أÛال ألرقمي للتسضجيل
ع Èأأ’رضضية وأقÎأح أأ’فكار وأŸشضاريع
م - -ن أج - -ل تسض - -ي Òم - -رح - -ل - -ة م - -ا ب - -ع- -د
«كؤفيد ،»19.وت - - - -ك - - - -ريسص أ◊ؤك - - - -م- - - -ة
أŸنشضؤدة ،عن طريق أبتكارأت متنؤعة ‘
ع -دة ›ا’ت ت -ك -تسض-ي أه-م-ي-ة .ع-ل-م-ا أن
أل -ف -ائ -ز ‘ أŸسض -اب -ق-ة أ’فÎأضض-ي-ة أل-ت-ي
سضتتم ع Èألنت ،سضيتحصضل على جائزة
تقدر بحؤأ‹  500ألف دينار،
وي-ن-ت-ظ-ر تسض-ج-ي-ل م-ا ’ ي-ق-ل
ع- -ن  1000مشض -ارك وت-أاطÒ
ع- -ل -ى أأ’ق -ل  200ف -ك-رة أو
مشضروع جديد يتم فيه ألعمل
‘ إأطار فريق عن بعد وعÈ
أل- - -نت ،وي - -ت - -م Œسض - -ي - -د 50
مشضروعا وأعدأ يقدم حلؤ’ مبتكرة وذأت
ج-دوى ويصض-ل ل-ل-ن-ه-ائ-ي ن-ح-ؤ  5مشضاريع،
ويشضÎط ‘ أŸشضاريع أŸنتقاة أن يتؤفر
ف -ي -ه -ا ع -ام -ل أ’ب -ت -ك -ار وت -ك -ؤن ق -اب -ل-ي-ة
ألتجسضيد بسضرعة ،وفؤق ذلك تكؤن تتمتع
ب -روح أ’سض -ت -م-رأري-ة ع-ل-ى أŸدى أل-ب-ع-ي-د
وذأت بعد أقتصضادي.
ي- -ذك- -ر ،أن «ه- -اك أ÷Òي- -ا» م- -ا ب- -ع -د
كؤفيد ،19.ي- -ن- -ظ- -م وف- -ق خ -مسض -ة ﬁاور
جؤهرية ،يتعلق أأ’مر بكل من ألرقمنة ‘
خدمة ألصضحة وتسضي Òما بعد مرحلة هذأ
أل -فÒوسص ،إأ ¤ج -انب أل-رق-م-ن-ة ك-دع-ام-ة

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

أامانة المديرية العامة

التحرير٠٢٣ ٤٦ ٩١ ٨٧ :
الفاكسس٠٢٣ ٤٦ ٩١ ٧٩ :
لدارة والمالية
ا إ

أسض -اسض -ي -ة ل -ل -ح -ؤك -م -ة وإأدأرة أل -ب -ي -ان-ات،
وألرقمنة وأÛتمع فيما بعد ألفÒوسص،
باإ’ضضافة إأ ¤ألرقمنة لÓقتصضاد ‘ حالة
أأ’زم -ة وأل -رق -م -ن -ة وأل -ت -ق -ن-ي-ة أل-دق-ي-ق-ة،
وأŸسضابقة ألرقمية أ’فÎأضضية مفتؤحة
Ÿشض - -ارك - -ة أ÷م - -ي - -ع ع Èك- -ام- -ل ألÎأب
أل- -ؤط- -ن- -ي ،أي م- -ف- -ت- -ؤح -ة ع -ل -ى أÈÿأء
وأل -ع -ل -م -ي ÚوأŸه -ت -م Úب -ال -ت -ك -ن-ؤل-ؤج-ي-ا
وم-ط-ؤري أ◊ل-ؤل أل-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ة ورؤوسض-اء
أŸؤؤسضسض -ات وأŸب -ت -ك -ري -ن
وأŸصض - - -م - - -م ،Úوح- - -ت- - -ى
أıتصض ‘ Úأل - -تسض - -ؤي - -ق
وجميع ألقادرين على طرح
أف- -ك -ار ج -دي -دة م -ب -ت -ك -رة
وجريئة ،تسضاهم ‘ Œاوز
أأ’زم - -ة ألصض - -ح- -ي- -ة أل- -ت- -ي
ي - -ؤأج - -ه - -ه - -ا أŸؤأط- -ن وك- -ذأ أŸؤؤسضسض- -ة
أ’قتصضادية ،وآأخر أجل للتسضجيÓت مقرر
يؤم  31ماي أ÷اري من خÓل أŸؤقع:
www.hackalgeria.com
أ÷دير باإ’شضارة ،فإانه ” –ضض Òهذأ
أŸشض - -روع أ÷دي- -د وأل- -ه- -ادف ب- -أاب- -ع- -اده
أ’ق-تصض-ادي-ة وأه-ت-م-ام-ات-ه أ’جتماعية ‘
م -دة ’ ت -ق -ل ع -ن شض -ه -ري -ن ،وي-ه-دف م-ن
خÓل «هاك أ÷Òيا ما بعد كؤفيد،»19.
إأ ¤دعم وتنمية ثقافة ألذكاء أ÷ماعي
وأل-ع-م-ل أل-ت-ع-او .Êوي-ك-ؤن نهائي ألتجربة
يؤم  18جؤأن أŸقبل.

مسسابقة ‰وذجية
ألحسسن مشسروع
يقدم حلول ناجعة

الهاتف٠٢٣ ٤٦٩١ ٨٠ :
الفاكسس٠٢٣ ٤٦٩١ ٧٧ :

(021) 60.70.40

الرئيسس اŸدير العام
مسسؤوول النشسر

فنيدسس بن بلة
مدير التحرير

سسعيد بن عياد

ألعدد
18257

02

سس -ج -لت خÓ-ل  ٢٤سس -اع-ة اŸاضس-ي-ة ‘
ا÷زائ- - -ر ١٨٢ ،ح -ال -ة إاصس -اب -ة م-ؤوك-دة
ب -فÒوسس ك -ورون -ا و ١١٨ح-ال-ة “اث-لت
للشسفاء فيما سسجلت  ٧وفيات جديدة،
ب- -حسسب م -ا أاع -ل -ن ع -ن -ه ،أامسس الث -ن،Ú
ال-ن-اط-ق ال-رسس-م-ي ل-لجنة رصسد ومتابعة
فÒوسس كورونا ،الدكتور جمال فورار.
وأوضض -ح ف -ؤرأر ،خ Ó-ل أل -ل -ق -اء أإ’ع Ó-م-ي
أليؤمي أıصضصص لتطؤر ألؤضضعية ألؤبائية
ل-فÒوسص ك-ؤف-ي-د ،19-أن أل - -ع - -دد أإ’ج- -م- -ا‹
Óصضابات أŸؤؤكدة أرتفع إأ 7.201 ¤حالة،
ل إ
فيما بلغ إأجما‹ ألؤفيات  555وعدد أ◊ا’ت
ألتي “اثلت للشضفاء  ،3.625مشضÒأ أ ¤أن
ألؤفيات أ÷ديدة سضجلت بكل من سضطيف (3
ح- -ا’ت) وح- -ال- -ة وأح- -دة ب- -ك -ل م -ن أ÷زأئ -ر
أل -ع -اصض -م -ة ،ع Úأل -دف -ل -ى ،سض -ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص
وبجاية ،بينما يتؤزع إأجما‹ أ◊ا’ت أŸؤؤكدة
ع 48 Èو’ية.
وبالنسضبة للفئات ألعمرية ،فإان أأ’شضخاصص
ألبالغ Úما ب 25 Úو 60سضنة Áثلؤن نسضبة 57
باŸائة من ›مؤع حا’ت أ’صضابة بفÒوسص
كؤرونا ،فيما Áثل أأ’شضخاصص ألبالغؤن من

ألعمر  65سضنة فما فؤق نسضبة  67باŸئة من
›مؤع حا’ت ألؤفيات.
وأشضار ألدكتؤر فؤرأر ،إأ ¤أن  18و’ية ⁄
تسضجل بها أي حالة جديدة ،أمسص أ’ثن،Ú
مÈزأ أن أ÷زأئر ألعاصضمة ،وهرأن ،ألبليدة،
سضطيف ،قسضنطينة وخاصضة بشضار ،تعد من بÚ
ألؤ’يات ألتي سضجلت بها أك Èعدد للحا’ت
خÓل  24سضاعة أأ’خÒة.
وفيما يتعلق با◊ا’ت –ت ألعÓج ،فقد
ب -ل -غ ع -دده-ا  12.002وتشض -م-ل  4.950حالة
مؤؤكدة حسضب ألتحليل أÈıي و 7.052حالة
ﬁتملة حسضب ألتحليل باأ’شضعة وألسضكان،Ò
ف-ي-م-ا ي-ت-ؤأجد  25م-ريضض-ا ح-ال-ي-ا ‘ أل-ع-ن-اية
أŸركزة.
و‘ أأ’خ’ ،Òحظ ألدكتؤر فؤرأر تسضجيل
تهاون أŸؤأطن ÚخÓل شضهر رمضضان ألكرË
‘ تطبيق أحÎأم مسضافة ألتباعد وألتدأبÒ
أل-ؤق-ائ-ي-ة أأ’سض-اسض-ي-ة ،دأع-ي-ا ب-اŸناسضبة جميع
أŸؤأطن Úأ« ¤ألبقاء على درأية بالتحديات
ألصضحية وأ’متثال للنصضائح ألؤقائية ،كؤنها
ألؤسضيلة ألؤحيدة أ◊الية ’حتؤأء هذأ ألؤباء».

معسسكر

مغادرة  3أاشسخاصس اŸسستشسفى بعد “اثلهم للشسفاء

غ -ادر ث Ó-ث -ة أشض -خ-اصص ،أمسص ،مسض-تشض-ف-ى
«يسضعد خالد» Ãدينة معسضكر ،بعد شضفائهم
م-ن فÒوسص ك-ؤرون-ا أŸسض-ت-ج-د (ك-ؤف-ي-د،)19-
بحسضب بيان Ÿديرية ألصضحة وألسضكان.
وأوضضح نفسص أŸصضدر ،أن نتائج –اليل
معهد باسضتؤر ،أكدت شضفاء أŸرضضى ألثÓثة
من فÒوسص كؤرونا (كؤفيد )19.ليتم ألسضماح

ل -ه -م Ãغ-ادرة أŸسض-تشض-ف-ى أŸرج-ع-ي «يسض-ع-د
خالد».
وأشضار بيان مديرية ألصضحة وألسضكان لؤ’ية
م- -عسض- -ك- -ر ،إأ ¤أن ع- -دد أŸصض -اب Úب -فÒوسص
كؤرونا ألذين غادروأ مسضتشضفى «يسضعد خالد»
ب -ع -د شض -ف-ائ-ه-م ،وصض-ل إأ 126 ¤شض-خصص م-نذ
ظهؤر وباء كؤرونا.

لجÓئهم ،النائب بن خÓف:
دعا للتدخل العاجل إ

 55طف Óمريضسا بشسلل دماغي مع أاهاليهم عالقون Ãصسر
أاث- -ار ال- -ن- -ائب ع- -ن ح- -زب ج -ب -ه -ة
العدالة والتنمية ÿضسر بن خÓف،
‘ رسس -ال-ة ،م-ع-ان-اة  55ط-ف Ó-مريضسا
بشسلل دماغي والعالق ‘ Úمصسر مع
لجÓئهم
أاه-ال-ي-ه-م ،داع-ي-ا للتدخل إ
‘ أاقرب وقت ‡كن.

سسهام بوعموشسة
أوضضح أن هؤؤ’ء أأ’طفال سضافروأ مع
أهاليهم قبل أزمة كؤرونا ‘ رحلة عÓج
إأ ¤مصض -ح -ات ب -دول -ة مصض-ر ،وب-ع-د أإ“ام
أل - -ع Ó- -ج وغ - -ل- -ق أÛال أ÷ؤي وج- -دوأ
أنفسضهم عالق Úمع ›مؤعة أخرى من
أ÷زأئري ،Úيقدر عددهم بحؤأ‹ 300
شض-خصص ي-ع-يشض-ؤن ظ-روف-ا م-زري-ة ،ب-ع-دم-ا
ن -ف -دت أم -ؤأل -ه -م وفÎة ت -أاجÒه -م Ÿق -ر
إأق- -ام- -ت -ه -م أŸؤؤق -ت -ة ‘ أح -ي -اء شض -ع -ب -ي -ة
بالقاهرة تنعدم فيها أدنى شضروط أ◊ياة
‘ غياب ألنظافة ،على حد قؤله.

وأشضار بن خÓف ،إأ ¤أن هذأ أأ’مر
يهدد حياتهم وحياة أطفالهم أŸرضضى،
أل -ذي -ن ت -ده -ؤرت وضض -ع -ي -ت -ه -م أل -ن-فسض-ي-ة
وألصض-ح-ي-ة ،إأضض-اف-ة إأ ¤أن-ه-م ي-ع-ان-ؤن م-ن
نقصص أŸناعة بأاجسضامهم ألنحيلة ،حيث
أن أÿط- -ر ي- -تضض- -اع- -ف ك- -ل ي -ؤم ‘ ظ -ل
أن -تشض -ار وب-اء ك-ؤرون-ا ،خ-اصض-ة وأن ألشض-ل-ل
ألدماغي ألذي يعانؤن منه يسضبب نقصضا
‘ أŸناعة أŸكتسضبة وضضعفا ‘ أ÷هاز
ألتنفسضي.
وق - - -ال أيضض- - -ا ،إأن أه- - -ا‹ أأ’ط- - -ف- - -ال
أŸت -ؤأج -دي -ن م -ع -ه-م ي-ع-يشض-ؤن أل-ي-ؤم بÚ
نارين؛ نار أ◊رقة على أطفالهم أŸرضضى
ونار أÿؤف على عؤأئلهم وأبنائهم ألذين
ت- -رك -ؤه -م ‘ أ÷زأئ -ر ،وم -ن -ه -م م -ن ب -اع
سض-ي-ارت-ه أو ح-ل-ي زوج-ت-ه ل-ت-أام Úت-ك-ال-يف
أل- -عÓ- -ج وأإ’ق- -ام- -ة ه- -ن -اك ،وه -م أل -ي -ؤم
يعيشضؤن على أإعانات أÙسضن Úإ’يجاد
ما يطعمؤن به أو’دهم.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
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متابعة لتطورات الوضسعية الوبائية

رئيسس أ÷مهورية يÎأأسس أجتماعا مع أأعضساء ÷نة كوفيد19-

ت -رأاسض رئ -يسض ا÷م -ه -وري -ة ،ع -ب-د اÛي-د
تبون ،بعد ظهر أامسض ،اجتماعا مع أاعضصاء
اللجنة الوطنية لرصصد ومتابعة فÒوسض كورونا
«كوفيد.»19-
وجرى الجتماع Ãقر رئاسصة ا÷مهورية،

ب -حضص -ور ال -وزي -ر األول ،ع -ب -د ال-ع-زي-ز ج-راد،
الوزير اŸسصتشصار لÓتصصال ،الناطق الرسصمي
ب- -اسص- -م رئ -اسص -ة ا÷م -ه -وري -ة ،ب -ل -ع -ي -د ﬁن -د
أاوسص -ع -ي -د ،وزي -ر التصص -ال ال -ن -اط-ق ال-رسص-م-ي
ل -ل -ح -ك -وم -ة ،ع -م -ار ب -ل -ح-ي-م-ر ،وزي-ر الصص-ح-ة

والسص- -ك- -ان وإاصصÓ- -ح اŸسص- -تشص- -ف- -ي- -ات ،ع- -ب -د
الرحمان بن بوزيد والوزير اŸنتدب اŸكلف
ب -الصص -ن -اع -ة الصص -ي -دلن-ي-ة ،ل-ط-ف-ي ج-م-ال ب-ن
ب-اح-م-د ،إا ¤ج-انب أاعضص-اء ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة
لرصصد ومتابعة فÒوسض كورونا.

اسستئناف الرحلت ا÷وية ا÷زائرية

ألقرأر سسيادي ’ يصسدر إأ’ عن ألسسلطات ألعليا للبÓد
اأك - -دت رئ- -اسص- -ة ا÷م- -ه- -وري- -ة ،اأمسض ،اأن
الأخبار اŸتداولة ‘ الفÎة الأخÒة حول
اسصتئناف الرحÓت ا÷وية ا÷زائرية خÓل
الشصهر القادم ،ليسصت سصوى «اإشصاعات» واأن
فتح اأو غلق الأجواء «قرار سصيادي» ل يصصدر
اإل عن السصلطات العليا للبÓد.

وج -اء ‘ ب -ي -ان ل -رئ -اسص -ة ا÷م -ه -وري -ة،
«راجت م- -وؤخ- -را اإشص- -اع- -ات م -ف -اده -ا ،اأن
ال -رح Ó-ت ا÷وي -ة ال -ت -ج -اري -ة ا÷زائ-ري-ة
سص -تسص -ت -اأن -ف ‘ الشص -ه -ر ال -ق -ادم .اإن ه-ذه
الشصائعات ل اأسصاسض لها من الصصحة ،وهي
صص - -ادرة ع - -ن اأوسص- -اط م- -ازالت ضص- -ح- -ي- -ة

‡ارسصات  ⁄يعد لها مكان ‘ ا÷زائر
ا÷ديدة».
واأضصاف البيان« ،اإن قرار فتح اأو غلق
الأج - -واء اأم - -ام ال- -رحÓ- -ت ا÷وي- -ة ق- -رار
سصيادي ل يصصدر اإل عن السصلطات العليا
للبÓد».

÷نة اŸالية واŸيزانية للغرفة السسفلى

رأوية يعرضس مشسروع قانون أŸالية ألتكميلي 2020
ع-رضس وزي-ر اŸال-ي-ة ع-ب-د ال-رح-مان راوية،
أامسس ،مشس -روع ق -ان-ون اŸال-ي-ة ال-ت-ك-م-ي-ل-ي ل-ع-ام
 2020أام-ام ÷ن-ة اŸال-ي-ة واŸي-زان-ي-ة ل-ل-م-جلسس
الشسعبي الوطني.
جرت ا÷لسصة ،التي ترأاسصها طارق تريدي ،رئيسض
ال - -ل - -ج - -ن- -ة ،ب- -حضص- -ور ال- -وزي- -ر اŸن- -ت- -دب اŸك- -ل- -ف
باإلحصصائيات والسصتشصراف بشص Òمصصيطفى ووزيرة
العÓقات مع الŸÈان بسصمة عزوار.
وذكر راوية ،بأان صصياغة هذا اŸشصروع «“ت ‘
سصياق Áكن وصصفه بأانه اسصتثنائي وغ Òمسصبوق ،يتميز
ب-اقÎان ع-ام-ل Úرئ-يسص-ي Úوه-م-ا ال-رك-ود الق-تصص-ادي
العاŸي واألزمة الصصحية الشصاملة التي  ⁄يسصبق لها
مثيل».
ويتضصمن اŸشصروع خفضض نفقات اŸيزانية إا¤
 7372،7مليار دج مقابل  7823،1مليار دج ‘ قانون
اŸال - - -ي- - -ة األو‹ لـ .2020ب -ي -ن -م -ا ي -ت -وق -ع ان-خ-ف-اضض
اإليرادات ا 5395،8 ¤مليار مقابل  6289،7مليار دج
‘ قانون اŸالية األو‹ .وسصيؤودي ذلك إا ¤عجز ‘
اŸيزانية بـ 1976،9مليار دج ،أاي ما Áثل  10،4باŸائة
من النا œاÙلي اÿام ،مقابل عجز بـ 1533،4مليار
‘ ق- -ان- -ون اŸال- -ي- -ة األو‹ ( 7،2ب -اŸائ-ة م-ن ال-ن-اœ
اÙلي اÿام).

أك Ìمن  70مليار دج Ÿوأجهة وباء كورونا
ب- -ل- -غت ق- -ي- -م- -ة اıصصصص- -ات اŸال -ي -ة اŸوج -ه -ة
Ÿكافحة وباء كورونا والوقاية منه ،أاك Ìمن  70مليار
دج ،من بينها  20مليار دج موجهة للفئات اŸهنية التي
فقدت مداخيلها بسصبب الوباء ،بحسصب ما أافاد به
وزير اŸالية عبد الرحمان راوية ،موضصحا أان هذه
اıصصصصات تتضصمن أاول ملحق اعتمادات Ãبلغ 3،7
مليار دج لوزارة الصصحة.

و” توجيه هذا اŸلحق للحصصول على منتجات
صصيدلنية وعلى األجهزة الطبية واŸواد السصتهÓكية
ووسصائل ا◊ماية بقيمة  3،5مليار دج والكواشصف ‘
إاط- -ار ال -ب -حث واÿدم -ات ب -ق -ي -م -ة  100م -ل-ي-ون دج
وك-امÒات ح-راري-ة ب-ق-ي-م-ة  100م -ل -ي-ون دج .ك-م-ا ”
تسصجيل ملحق اعتمادات بـ 11،5مليار دج ﬂصصصصة
لوزارة الداخلية ،يتضصمن غÓفا ماليا Ÿنحة  6آالف
دج والتي ” رفعها إا 10 ¤آالف دج لفائدة  2،2مليون
ﬁتاج ،بحسصب الوزير.
وفضص Óعن ذلك ،سصيتم إانشصاء اعتمادات بقيمة
 16،5م-ل-ي-ار م-وج-ه-ة ل-وزارة الصص-ح-ة ،ب-غ-رضض تغطية
العÓوة السصتثنائية لصصالح عمال القطاع اÛندين
‘ إاط-ار ﬁارب-ة فÒوسض ك-ورون-ا ت-ط-ب-ي-ق-ا ل-ل-م-رسص-وم
الرئاسصي  .79-30و” أايضصا إانشصاء ملحق اعتماد آاخر
لفائدة وزارة الصصحة بـ 8،9مليار دج لدعم اسصÎاتيجية
مكافحة وباء كورونا ،يضصيف السصيد راوية .وسصتتم
إاضصافة مبلغ  7،8مليار دج كملحق اعتمادات لفائدة
أاع -وان اŸدي -ري -ات ال -ع -ام ل -ك -ل م -ن األم -ن ال -وط -ن-ي
وا◊ماية اŸدنية وا÷مارك.
من جهة أاخرى ،سصيخصصصض مبلغ  20مليار دج
للعائÓت التي ل يتوفر فيها رب عائلة على شصغل قار
وكذا للفئات الجتماعية واŸهنية التي فقدت دخلها
‘ ال -ظ -رف ا◊ا‹ ،وف -ق -ا ل-تصص-ري-ح-ات ال-وزي-ر أام-ام
اعضصاء اللجنة.
أاما عن األدوية ،فقد خصصصض مبلغ قدره  106مليار
دج ” تسصجيله ‘ إاطار قانون اŸالية لـ.2020

أعضساء أللجنة يحذرون من تبعات رفع سسعر ألوقود
حذر أاعضصاء ÷نة اŸالية واŸيزانية للمجلسض
الشص- -ع- -ب- -ي ال- -وط- -ن- -ي ،م- -ن األث- -ار الج- -ت- -م -اع -ي -ة
والق-تصص-ادي-ة ل-رف-ع أاسص-ع-ار ال-وق-ود اŸقÎح ضص-م-ن

مدعوما بتحسسن الطلب وتخفيضسات «أاوبك»+

سسعر خامات أوبك يوأصسل أ’رتفاع

تواصصل أاسصعار الذهب األسصود ارتفاعها التدريجي
Ãا ف -ي -ه -ا خ -ام -ات أاوبك ،م -دع -وم -ة ب -ت -حسص -ن ال -ط-لب
والتخفيضصات الطوعية اŸهمة ألعضصاء منظمة الدول
اŸصصدرة للنفط وحلفائها.
فبعد أان سصجلت األسصعار انخفاضصا حادا ‘ شصهر
أافريل الفارط ،بدأات تتحسصن تدريجيا خÓل شصهر
ماي ‘ ،ظل أامال بتحسصن الطلب وانخفاضض العرضض،
مقارنة باŸسصتويات الضصعيفة التي كانت عليها ‘
األسصابيع اŸاضصية.
و–سص -ن سص -ع -ر سص -ل -ة أاوبك ال-ت-ي تضص-م  14ن-وع-ا من
اÿامات ،من بينها اÿام ا÷زائري «صصحاري بÓند»،

–سصنا ‘ نهاية األسصبوع اŸنصصرم ليقارب  27دولرا.
وبحسصب اŸعطيات التي أاوردتها أاوبك ،أامسض األثن،Ú
فقد بلغت سصلتها اŸرجعية  26,54دولرا يوم ا÷معة
مقابل  24,93دولرا يوم اÿميسض الفارط.
وكان التقرير الشصهري ألوبك قد أاشصار إا ¤تراجع
سصعر سصلة أاوبك Ãقدار  16,26دولرا أاو  48باŸئة
ليصصل  17,66دولرا وهو أادنى مسصتوى شصهري منذ
ديسصم.2001 È
وعرف خام برنت أامسض األثن Úارتفاع ،إاذ بلغ
 33,70دولرا للÈميل ‘ ،ح Úبلغ الوسصيط األمريكي
 30,99دولرا.

مشصروع قانون اŸالية التكميلي لعام .2020
وثمن األعضصاء رفع سصقف اإلخضصاع للضصريبة
على الدخل اإلجما‹ إا 30 ¤أالف دج ورفع ا◊د
Óجور إا 20 ¤أالف دج ،غ Òأانهم أاكدوا أان
األدنى ل أ
هذه التداب Òقابلتها زيادة ‘ أاسصعار الوقود سصتؤوثر
سصلبا على القدرة الشصرائية.
واعت Èاألعضصاء أان هذه الزيادة التي «جاءت ‘
Óضصرار التي سصببتها
وقت غ Òمناسصب ،بالنظر ل أ
جائحة كورونا»“ ،ثل «تناقضصا» ،حيث أان اŸواطن
البسصيط لن ينعم بالزيادات ‘ أاجره إاذا ارتفعت ‘
مقابل ذلك أاسصعار الوقود .وسصتؤودي هذه الزيادات
ب- -حسصب األعضص- -اء -إا ¤رف- -ع ت- -ك -ال -ي -ف اإلن -ت -اجالصص-ن-اع-ي وزي-ادة األع-ب-اء ع-ل-ى ال-فÓ-ح Úوأاسص-عار
خدمات النقل وبالتا‹ زيادة معممة على أاسصعار
معظم اŸنتجات.
وبدل من ذلك ،كان من األجدر -بحسصبهم-
ال- -تسص- -ري- -ع م -ن ع -م -ل -ي -ة اسصÎج -اع الضص -رائب غÒ
اÙصص -ل -ة وال -ت -ح-ول ن-ح-و ال-دع-م اŸوج-ه حصص-را
Ÿسص -ت -ح-ق-ي-ه ب-اسص-ت-خ-دام آال-ي-ات اسص-ت-ه-داف ف-ع-ال-ة
والتسصريع من عملية إادماج عمال السصوق اŸوازي،
وهو ما سصينجم عنه توف Òمبالغ مالية كÈى لسصد
عجز اŸيزانية.
من جهة أاخرى– ،فظ العديد من األعضصاء
على اإلجراء اŸقÎح الرامي إا ¤السصماح ›ددا
للوكÓء باسصتÒاد السصياراتﬁ ،ذرين من أان ذلك
سصيؤودي ا ¤تسصريع تآاكل احتياطات الصصرف ،فضصÓ
عن أان الرسصوم التي أاقرها مشصروع القانون سصتدفع
ب - -أاسص - -ع - -ار السص- -ي- -ارات ا÷دي- -دة اŸسص- -ت- -وردة إا¤
مسصتويات «خيالية».

عيد الفطر

ليلة ترقب هÓل شسوأل
أ÷معة أŸقبل
Óهلة واŸواقيت
تعلم اللجنة الوطنية ل أ
الشصرعية ،أان موعد ليلة الشصك لÎقب هÓل
شصهر شصوال لعام  1441هجري سصيكون يوم
ا÷معة اŸقبل ،بحسصب ما أافاد به بيان
ل -وزارة الشص -ؤوون ال-دي-ن-ي-ة واألوق-اف ،أامسض،
مشصÒا إا ¤أان - -ه و»إاح - -ي - -اء ل - -ه - -ذه السص - -ن- -ة
اŸباركة ،سصتعقد ندوة خاصصة بليلة الشصك،
إاب- -ت- -داء م -ن صص Ó-ة اŸغ -رب ،ب -دار اإلم -ام
باÙمدية ،سصتبث ع Èوسصائل اإلعÓم».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألعودة إأ ¤ألورشسات قريبا بعد أنقضساء أ◊جر ألصسحي

كشسف وزير ا’تصسال ،الناطق الرسسمي
للحكومة ،عمار بلحيمر ،اأمسس ،اأنه سسيتم
الشس -روع «ق -ري -ب-ا» ‘ ،ال-ع-ودة اإ ¤ورشس-ات
اإصسلح قطاع ا’إعلم ،فور انتهاء فÎة
ا◊جر الصسحي.
قال الوزير ‘ صصفحته الرسصمية ع Èموقع
التواصصل الجتماعي توي« :Îسصيتم الشصروع
قريبا وÃجرد انقضصاء فÎة ا◊جر الصصحي،
‘ العودة اإ ¤ورشصات اإصصÓح قطاع الإعÓم
التي ” الإعÓن عنها شصهر يناير اŸنصصرم».
وذك- -ر ب- -اŸن- -اسص- -ب- -ة ،اأن ه -ذه الإصص Ó-ح -ات
«تندرج ضصمن اللتزامات التي تعهد بها رئيسض
ا÷م -ه -وري -ة ع -ب-د اÛي-د ت-ب-ون وال-ت-ي ت-ن-درج
ضصمن مسصعى ا◊وار التشصاركي والتسصاﬁي».
للتذك ،Òتضصم هذه اŸبادرة عشصر ورشصات.
علما اأنه ” ،شصهر فيفري اŸاضصي ،تنظيم
ورشصة خصصصصت «للصصحافة الإلكÎونية» .كما
” ت-ن-ظ-ي-م ورشص-ة ث-ان-ي-ة ح-ول ت-ن-ظ-ي-م ال-ع-مل
النقابي.
وسص-ت-ت-ط-رق اإح-دى ال-ورشص-ات اإ ¤م-وضص-وع
التوفيق ب« Úا◊رية واŸسصوؤولية الإعÓمية».
و–ت ع -ن -وان «اإج -م-اع م-ف-اه-ي-م-ي م-ن اأج-ل
‡ارسصة هادئة ◊رية الصصحافة» ،سصتسصلط
هذه الورشصة الضصوء على مسصاألة «التوفيق بÚ
ا◊رية واŸسصوؤولية ‘ اŸمارسصة الإعÓمية
مع التقيد التام باأخÓقيات العمل الصصحفي».
كما يتعلق الأمر ،بـ»الإعÓم البديل» ،اأو ما
ي -ع -رف ال -ي -وم بصص-ح-اف-ة اŸواط-ن-ة ،ومسص-األ-ة
«ضصمان ا◊ق ‘ اŸعلومة ‘ اإطار تعددي

واأخلقة اŸمارسصة الصصحفية» وهذا اسصتنادا
ل Ó-أح -ك -ام ال -ع -ام -ة ال -ت -ي ّŒرم ال -تصص -رف -ات
اŸعادية للتعددية واŸنصصوصض عليها بشصكل
خ- -اصض ‘ ق -ان -و ÊاŸن -افسص -ة وال -ع -ق -وب -ات.
وت -ه -دف ال -ورشص -ة اأيضص -ا ،اإ ¤ت -ن -اول مسص -األ-ة
الحتكار ،حالت التجميع من جهة وﬁاربة
ﬂاطر الأسصماء اŸسصتعارة من جهة اأخرى.
وسص -ت -ت-ط-رق ورشص-ة اأخ-رى ك-ذلكŸ ،شص-ك-ل
ال -ف -راغ ال -ق -ان -و Êال -ذي ي -ع -ا Êم -ن -ه ق -ط-اع
التصصال والإعÓم عموما وهو الأمر الذي
«يتطلب اإعادة النظر» ‘ تنظيم الصصحافة
اŸك -ت -وب -ة والل -كÎون -ي -ة ونشص -اط ال -ق -ن -وات
ال- -ت- -ل -ف -زي -ون -ي -ة اÿاصص -ة وت -ن -ظ -ي -م وك -الت
السص -تشص -ارة ‘ التصص -ال وك -ذا ضص -ب-ط ›ال
الإشصهار.
ك -م -ا ت -خصصصض ورشص -ة ل Ó-تصص -ال ال-رق-م-ي
وضص -رورة الن -ت -ق -ال ال -ن -ه -ائ -ي ل -ه .ع -ل-م-ا اأن
ال–اد الدو‹ لÓتصصالت حدد تاريخ 17
جوان  2020كاآخر اأجل للتحول من النظام
الإذاع- -ي ال- -ت- -م- -اث -ل -ي اإ ¤ال -ن -ظ -ام الإذاع -ي
الرقمي.
وسصيتناول اŸشصاركون ‘ ورشصات اأخرى،
مسصاألة «تعزيز التكوين والتاأهيل» و»–سصÚ
صصورة ا÷زائر ‘ اÿارج واإسصÎجاع مكانتها
‘ اÙاف -ل ال -دول -ي-ة»« ،ت-ق-ن Úوظ-ي-ف-ة سصÈ
الآراء» ،اأي التحقيق الإحصصائي الهادف اإ¤
اإعطاء موؤشصرات قيمية ‘ تاريخ مع Úحول
اآراء ،ت- - -ط- - -ل- - -ع - -ات ،تصص - -ورات وتصص - -رف - -ات
اŸواطن Úاأو شصريحة منهم.

نتيجة وسساطة سسلطة ضسبط السسمعي البصسري

أتفاق ب ÚأŸركز أ÷زأئري لتطوير ألسسينما وألتلفزيون أ÷زأئري
كشصفت سصلطة ضصبط السصمعي البصصري ‘
بيان لها ،أامسض ،أانه ” نتيجة وسصاطتها إامضصاء
اتفاق ب ÚاŸركز ا÷زائري لتطوير السصينما
ال-ت-اب-ع ل-وزارة ال-ث-ق-اف-ة واŸؤوسصسص-ة ال-ع-م-ومية
ل-ل-ت-ل-ف-زي-ون ا÷زائ-ري ح-ول ك-ي-ف-ي-ة اسص-تغÓل
›م-وع-ة أافÓ-م سص-ي-ن-م-ائ-ي-ة وأاخ-رى وث-ائ-ق-ية
«خÓل فÎة ا◊جر الصصحي فقط».
وأاوضصح ذات اŸصصدر ،أانه «بعد أان ”
إاخ -ط -ار سص -ل -ط-ة ضص-ب-ط السص-م-ع-ي ال-بصص-ري
بشصكوى بتاريخ  11ماي  2020يطلب فيها
التحكيم ‘ نزاع نشصأا ب ÚاŸركز ا÷زائري
ل -ت -ط -وي -ر السص-ي-ن-م-ا ال-ت-اب-ع ل-وزارة ال-ث-ق-اف-ة
واŸؤوسصسصة العمومية للتلفزة ا÷زائرية‘ ،
كيفية اسصتغÓل ›موعة أافÓم سصينمائية
وأاف Ó-م وث -ائ -ق-ي-ة ،ك-ان ق-د سص-ل-م-ه-ا اŸرك-ز
ا÷زائ -ري ل -ت -ط -وي -ر السص -ي -ن -م-ا ل-ل-م-ؤوسصسص-ة
ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ت-ل-ف-زة ا÷زائ-ري-ة ل-بثها خÓل

فÎة ا◊جر دون مقابل ماديÃ ،قتضصى
عقد يتم إامضصاؤوه من الطرف.»Ú
وأاكدت سصلطة ضصبط السصمعي البصصري،
أانه «طبقا لصصÓحياتها التحكيمية ‘ مثل
ه- -ذه ا◊الت ،لسص- -ي- -م -ا ‘ اŸادة  55من
ق-ان-ون ال-نشص-اط السص-م-ع-ي ال-بصصري ،04-14
قام رئيسصها بالتصصال Ãديري اŸؤوسصسصتÚ
ال -ع -م -وم -ي -ت Úم -ن أاج -ل إاي-ج-اد تسص-وي-ة بÚ
الطرف ،Úحيث ” التفاهم الودي بينهما،
وقد ” نتيجة هذه الوسصاطة إامضصاء التفاق
من ك Óالطرف ÚواÙددة بفÎة ا◊جر
الصصحي فقط».
وأاضصاف البيان ،أان رئيسض سصلطة ضصبط
السصمعي البصصري «إاذ يحيي بذلك الطرفÚ
لتوصصلهما ◊ل هذه القضصية بطريقة ودية،
يطلب من ا÷ميع التقيد بالقانون والقواعد
لخÓقية».
اŸهنية وا أ

’مازيغية ‘ الدسستور
تثبيت ا أ

حماية لأÓجيال من فخ ألنزأعات أŸتصسلة بالهوية
اع - - -تÈت اÙاف - - -ظ - - -ة السس - - -ام - - -ي - - -ة
لم- - -ازي- - -غ- - -ي- - -ة ،ت - -ث - -ب - -يت و–صسÚ
ل - - -أ
’م -ازي -غ -ي -ة ‘ ال -ت -ع -دي -ل ال-دسس-ت-وري
ا أ
«ت- -ك- -ريسس -ا ◊ق ت -اري -خ -ي ‘ اسسÎج -اع
لج -ي -ال
ت- -راث أاصس- -ي- -ل» ،و»ح- -م- -اي- -ة ل  -أ
اŸسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة م-ن فخ النزاعات اŸرتبطة
ب-ال-ه-وي-ة وال-ت-م-ي-ي-ز» ،ب-حسسب م-ا ج-اء ‘
بيان لها ،أامسس.
ف -ف -ي إاط -ار مسص -ودة اŸشص -روع ال-ت-م-ه-ي-دي
Ÿراجعة الدسصتور اŸعروضصة حاليا للنقاشض،
Óمازيغية بأانها
أافادت اÙافظة السصامية ل أ
قدمت مسصاهمة مكتوبة ،أامسض األحد ،للجنة
اÈÿاء اŸكلفة من طرف رئيسض ا÷مهورية
إلعداد نصض توافقي بهذا اÿصصوصض.
وأاك- -دت اÙاف- -ظ -ة ب -أان -ه -ا رح -بت ب -ه -ذه
اŸق-ارب-ة «ال-تشص-ارك-ي-ة» ،م-ع اع-ت-مادها التقيد
Ãجال تخصصصصها ومهامها اŸؤوسصسصاتية وذلك
من خÓل «الÎكيز على اŸرجعية التاريخية
والجتماعية الضصاربة جذورها ‘ األعماق
واŸشصÎك- -ة ب Úك- -ل ا÷زائ- -ري Úوإا ¤وح- -دة
األمة القوية بتنوعها».
وترى اÙافظة ‘ تثبيت األمازيغية ‘
ال-دسص-ت-ور« ،ت-ك-ريسص-ا ◊ق ت-اري-خ-ي ي-ت-م-ثل ‘

اسصÎج- -اع -وبشص- -ك -ل صص -ري -ح -لÎاث أاصص -ي -ل
يدعونا للرجوع إا ¤التاريخ البعيد والسصتلهام
بافتخار من أاحداثه اÿالدة ıتلف مراحل
اŸقاومة والبحث عن ا◊رية التي كانت أارضض
ا÷زائر مسصرحاً لها منذ آالف السصن.»Ú
وب -اإلضص -اف -ة إا ¤ذلك ،ت-ت-م-ح-ور مسص-اه-م-ة
Óم -ازي -غ -ي -ة ‘ ه-ذا
اÙاف -ظ -ة السص -ام -ي -ة ل  -أ
السصياق ،حول «إاعادة تعريف انتماء وطننا ‘
نصض ال -دي -ب -اج -ة (م -ن ح -يث ال -ب -ع -د ال -ت-اري-خ
وا÷ي-وسص-ي-اسص-ي) م-ع م-راع-اة م-ب-دإا اإلنصص-اف
الدسصتوري الذي يؤوكد أان األمازيغية هي من
ث - -وابت األم - -ة إا ¤ج- -انب اإلسصÓ- -م وال- -ل- -غ- -ة
ال -ع -رب -ي -ة ،م -ع ال -ت -أاك -ي-د ع-ل-ى ضص-رورة إانشص-اء
Óمازيغية».
اÛلسض األعلى ل أ
و‘ ذات السصياق ،تدعو اÙافظة السصامية
Óم- -ازي- -غ- -ي- -ة ،إا– ¤صص Úاألم -ازي -غ -ي -ة ‘
ل - -أ
الدسصتور وجعلها ‘ وضصعية Ãنأاى عن أاي
م -راج-ع-ة ‘ اŸسص-ت-ق-ب-ل وه-ذا ب-غ-ي-ة «ح-م-اي-ة
األج -ي -ال الصص -اع -دة م -ن ال -ف -خ-اخ اŸرت-ب-ط-ة
ب -ال -ن -زاع -ات اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ه -وي-ة وال-ت-م-ي-ي-ز
والتهميشض وخطاب الكراهية وإابقاء اللغات
ال-وط-ن-ي-ة ب-ع-يً-دا ع-ن ال-ت-جاذبات السصياسصوية»،
يضصيف البيان.

مشسهود له بالكفاءة وا’سستقامة

رئيسس أÙكمة أإ’دأرية بورقلة ‘ ذمة ألله
ان -ت -ق -ل إا ¤رح -م -ة ال-ل-ه ،رئ-يسض اÙك-م-ة
اإلداري -ة ل-ورق-ل-ة ،ع-ب-د ال-ن-اصص-ر ﬁصص-ر ،ع-ن
عمر ناهز  64سصنة ،إاثر وعكة صصحية أاŸت به،
بحسصب ما علم ،أامسض ،لدى وزارة العدل.
وبهذه اŸناسصبة األليمة ،يتقدم وزير العدل
ح-اف-ظ األخ-ت-ام ،ب-ل-ق-اسص-م زغ-م-ات-ي ،بأاخلصض
ال -ت -ع -ازي إا ¤ع -ائ -ل -ة ال-ف-ق-ي-د ،مشصÒا إا ¤أان

األسصرة القضصائية فقدت ‘ رئيسض اÙكمة
اإلدارية لورقلة «القاضصي الفاضصل واŸثا‹،
اŸشص -ه-ود ل-ه ط-وال مسص-اره اŸه-ن-ي ب-ال-ك-ف-اءة
وا÷دية والسصتقامة والنزاهة وحسصن العÓقة
واŸعاملة» ،سصائ ÓاŸو ¤عز وجل أان يتغمده
ب -واسص -ع رح-م-ت-ه وأان ي-ل-ه-م أاه-ل-ه وذوي-ه ج-م-ل
الصص Èوالسصلوان.

»æWh

ألثÓثاء  19ماي  2020م
ألموأفق لـ  26رمضسان  1441هـ

خÓل إاطÓق ا◊ملة الوطنية لتعقيم اŸسشاجد بوهران ،بلمهدي:

وضضع الوباء –ت السضيطرة مرهون بالتزام التداب ÒالحÎازية
^ رفع ا◊جر من صشÓحيات ÷نة الرصشد واŸتابعة
اأّك- - -د وزي- - -ر الشش- - -وؤون ال - -دي - -ن - -ي - -ة
والأوق- -اف ،ي- -وسش- -ف ب -ل -م -ه -دي ،اأمسس
الأث - -ن ‘ ،Úث - -ا Êي - -وم م - -ن زي - -ارت- -ه
ل-وه-ران ،ع-ل-ى اأن «ج-ائ-ح-ة ك-ورونا ل
ت -زال ق -ائ -م -ة ،ول يسش -ت -ط -ي-ع اأح-د اأن
ي -ت -ك ّ-ه -ن ب -ال-ي-وم ال-ذي ي-قضش-ى ن-ه-ائ-ي-ا
ع-ل-ي-ه-ا وي-رف-ع ال-ل-ه ع-ن-ا ال-بÓء» .جاء
ذلك ‘ ك -ل-م-ة ل-ه خÓ-ل اإشش-راف-ه ع-ل-ى
اإط Ó-ق ا◊م -ل -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ت -ع -ق-ي-م
ا  Ÿس ش ا ج د ع ل ى م س ش تو ى ا  Ÿس ش ج د ا ل ق ط ب
ع ب د ا ◊ م ي د ب ن ب ا دي س س وم س ش ج د عل ي
بن اأبي طالب بحي ا◊مري.

وهران :براهمية مسسعودة
قال بلمهدي« :نسسعى من خÓل هذه
ألعملية ،ألتي تاأتي –ت شسعار «من دخل
بيته فهو أآمن» لإعطاء صسورة ورسسالة لكل
أŸوأط -ن Úأ÷زأئ -ري ،Úب -اأّن-ن-ا م-اأم-وري-ن
شس -رع -ا وق -ان -ون -ا وع-رف-ا ب-الم-ت-ث-ال ل-ك-ل
أ ل ت د أ ب  Òأ ل ص س ح ي ة أ ل وق ا ئ ي ة أ ل ت ي – م ي نا م ن
ه -ذه أ÷ائ -ح -ة أل -ق -ات-ل-ة .»...وأسسÎسس-ل:
«ل -ك -ن ه -ذأ ل -يسس م -ع -ن-اه أن-ه ب-ع-د أل-ع-ي-د
سس -ن -ف -ت -ح أŸسس -اج -د ،وأإ‰ا أŸقصس -ود أن
نعيد ونوؤكد أنه بقدر ما ألتزمنا بالتدأبÒ
ألصسحية وألوقائية سسنقّلصس مدة أ◊جر

أ ل ت ي ي ع و د ق ر أ ر ر ف ع ه ا أ  ¤أ ل ل ج ن ة أ ل و ط ن ية
ل -رصس-د وم-ت-اب-ع-ة أن-تشس-ار فÒوسس ك-ورون-ا
و ر ئ ي س س أ ÷م ه و ر ي ة  ،ع ب د أ  Ûي د ت بو ن » .
ك- -م- -ا دع- -ا ب -ل -م -ه -دي أŸوأط -ن ،Úأإ¤
ضس -رورة أت -ب-اع ألسس-ل-وك ألصس-ح-ي ألسس-ل-ي-م
وم- -وأصس- -ل -ة ألل -ت -زأم ب -ق -وأع -د أل -وق -اي -ة
وأ◊ج- -ر أŸن- -ز‹Ã ،ا ف- -ي- -ه- -ا ح- -م Ó-ت
أل -ت -ن -ظ-ي-ف وأل-ت-ع-ق-ي-م ووضس-ع أل-ك-م-ام-ات
وألأخ-ذ ب-ع Úألع-ت-ب-ار أل-نصس-ائ-ح أل-ط-ب-ية
وسس- -لسس- -ل -ة ت -دأب Òم -ك -اف -ح -ة أل -فÒوسس.
وأردف ق -ائ « :Ó-وأإذأ تضس -ام -نت ج -ه-ودن-ا
و ت س س ل ح نا با ل و ع ي أ ل  Óز م وأ ل نض س ب ا ط أ لك ل ي

وأللتزأم بالإجرأءأت ألوقائية ،سسنقلل من
م- -دة أ◊ج- -ر ألصس- -ح -ي وسس -ن -ك -ون ن -ح -ن
مسس -اه -م Úم -ع سس -ل -ط -ات أل -ب -ل-د ‘ رف-ع
أإجرأءأت أ◊جر».
ل - -ل - -ع- -ل- -م أشس- -رف أل- -وزي- -ر ،أول أمسس،
ب- -اŸسس- -ج- -د أل -ق -طب ع -ب -د أ◊م -ي -د ب -ن
ب -اديسس ،ع -ل-ى ت-ك-ر Ëح-ف-ظ-ة ك-ت-اب أل-ل-ه
ومنح عدد من ألأطفال أليتامى مÓبسس
ألعيد .كما قام بزيارة مسسجد ألأم Òعبد
أل -ق -ادر ب -ح -ي ألÈك -ي وت -ف -ق-د نشس-اط-ات
› ل س س س س ب ل أ  Ò ÿأت  ،م ط ل ع ا ع لى ع م ل ي ة
تقد Ëوجبات ألإفطار لÓأطقم ألطبية.

عمليات التعقيم تسضتهدف  241مؤوسضسضة مسضجدية بولية اŸدية
كورونا– ،ضسÒأ لفتحها متى توفرت ألشسروط
ألصسحية.
Óم-ام ع-ب-د أل-ل-ه شس-رع-ي ،ف-إان
وأسس -ت -ن-ادأ ل -أ
عملية ألتعقيم ألتي شسرع فيها –ت شسعار:
«من دخل بيته فهو آأمن» ،سستمسس  241مسسجد
على مسستوى ألدوأئر ألكÈى ،من بينها 19
مؤوسسسسة مسسجدية بدأئرة تابÓط.
وبحسسب ﬁدثنا ،فإان هذأ ألقطاع ،سساهم
‘ ت- -وزي -ع  2000ق -ف -ة م -ا ب ÚفÎة ج -ائ -ح-ة
فÒوسس كورونا كوفيد 19.أŸسستجد ،وألشسهر
ألفضسيل ،من أموأل صسندوق ألزكاة Ÿوأطني
م -ن -اط -ق أل -ظ -ل ‘ إأط -ار أل -ل -ج -ن -ة أل -ولئ -ي -ة

للتضسامن .كما ” توجيه  2800صسفيحة زيت 5
لÎأت ،إأ ¤سسكان ولية ألبليدة ‘ إأطار هذه
أللجنة.
ط -رح أعضس -اء أÛلسس أل -ع -ل -م -ي وأألئ -م -ة
ألبارزون بذأت ألقطاع 30 ،درسسا وعظيا عÈ
ألصسفحة ألرسسمية للنظارة وبصسفحاتهم‘ ،
شسكل سسÓسسل« ،أنوأر من أية ،من هدأيات
أألجزأء ،حديث ومعنى ،ونسسمات رمضسانية»،
فضس  Ó-ع -ل -ى إأسس -ه -ام ه -ذأ أل-ق-ط-اع أيضس-ا‘ ،
أإلج- -اب- -ة ع- -ل -ى  220ف- -ت- -وى عﬂ Èت- -ل -ف
ألوسسائط».

...وحملة ع Èمسضاجد سضعيدة

حملة وأسسعة بسسعيدة أنطلقت ،أمسس ،من
أجل تعقيم أŸسساجد ،شساركت فيها مؤوسسسسات
وجمعيات –ت شسعار« :من بقي ‘ بيته فهو
آأمن».
أ◊ملة دعت إأليها وزأرة ألشسؤوون ألدينية
بغرضس موأجهة وباء كورونا أŸسستجد ،قال

ع -ن -ه -ا م -رأد ق -روج ،أŸك -ل -ف ب-اإلعÓ-م ل-دى
مديرية ألشسؤوون ألدينية لـ «ألشسعب» ،إأنها ‘
غاية أألهمية ،لكن ل يعني فتح أŸسساجد،
فالقرأر تتوله أللجنة أıتصسة .مضسيفا ،أن
بيوت ألله سستفتح متى رفع ألوباء ،وأن صسÓة
ألعيد تكون ‘ ألبيوت.

اŸدية :علي ملياÊ

وقال أŸتحدث ،إأن مديرية ألشسؤوون ألدينية
ظ- -لت ح- -ريصس- -ة ‘ ح- -مÓ- -ت- -ه- -ا ع Èم -وأق -ع
ألتوأصسل ألجتماعي وأإلعÓم أ÷وأري ،منها
ج -ري -دة «ألشس -عب» ،م-ن-اشس-دة ب-احÎأم أ◊ج-ر
ألصسحي ،باعتبارها أÿيار ألوقائي أآلمن.

سسعيدة :ج.علي

ششدد على “ك Úا÷امعات من دورها ا◊قيقي ،سشريبلي:

إاعادة النظر ‘ آاليات التدريسس واحتضضان األفكار اŸبدعة
شش- -ددت اŸن- -ظ- -م -ة ال -ط Ó-ب -ي -ة
ا÷زائ- - -ري- - -ة ا◊رة ،ع- - -ل- - -ى “كÚ
ا÷ام -ع -ات م -ن دوره -ا ا◊ق -ي -ق -ي ‘
لعمال
احتضشان اŸبادرات وريادة ا أ
وت - - -ث - - -مﬂ Úرج - - -ات ال - - -ب - - -ح- - -وث
واŸشش- - -اري- - -ع وك- - -ذا وضش- - -ع اÿط - -ط
وال -ق-راءات الصش-ح-ي-ح-ة ل-ل-مشش-كÓ-ت
وال-ت-ح-دي-ات اŸسش-ت-ق-ب-ل-ية .جاء هذا
لحتفال بالذكرى  64لعيد
عششية ا إ
ال -ط-الب اŸصش-ادف لـ 19م -اي م-ن ك-ل
سشنة.

سسهام بوعموشسة
أك- -د ف- -ا— سس -ري -ب -ل -ي ،رئ -يسس أŸك -تب
ألتنفيذي ألوطني للمنظمة «ألوفاء للتيار
أل -وط-ن-ي أألصس-ي-ل» ،أل-ذي م-ن أج-ل-ه ت-رك
أألسس Ó-ف م -ق -اع-د أل-درأسس-ة ‘  19ماي
 ،1956ورأف - -ع - -وأ ألسس Ó- -ح ألج- -ل –ري- -ر
أ÷زأئ -ر م -ن ن ÒأŸسس -ت -دم -ر أل-ف-رنسس-ي،
قائ« :Óأليوم نحيي هذه ألذكرى ألعزيزة
علينا وأÙفورة ‘ قلوب كل أ÷زأئريÚ
تزأمنا مع ألوضسع أ◊سساسس ألذي يعيشسه
أل -ع -ا ⁄م-ن أن-تشس-ار أل-وب-اء ،أل-ذي م-اف-ت-ئ

اıتصس ‘ أامراضس الغدد والسشكري ،الدكتور بونقطة:

ا÷زائر ‚حت ‘ احتواء الوباء

أاك - - -د اıتصس ‘ أام- - -راضس ال- - -غ- - -دد
والسش -ك -ري ال -دك -ت -ور ع -ب -د ال -رح -ي-م
ب- - -ون- - -ق- - -ط- - -ة ،أان ا÷زائ- - -ر ‚حت ‘
اح- -ت- -واء فÒوسس ك -ورون -ا م -ن خ Ó-ل
لج -راءات الحÎازي -ة ،م -ن ب -ي -ن -ه-ا
ا إ
ت- -ط- -ب -ي -ق ا◊ج -ر الصش -ح -ي وتسش -ري -ح
ال- -ع- -م- -ال واسش- -ت- -خ- -دام الÈوت- -وك -ول
ال- - -عÓ- - -ج- - -ي ال- - -ذي ي - -تضش - -م - -ن دواء
الكلوروك ،ÚمششÒا إا ¤أان التعايشس
مع الفÒوسس Áكن أان يسشتمر لششهور.

صسونيا طبة

–ت ششعار« :من دخل بيته فهو آامن»

ان -ط -ل -قت ،صش -ب -ي -ح-ة أامسس ،ع-م-ل-ي-ات
تعقيم واسشعة لقاعات الصشÓة Ãسشاجد
اŸدي - - -ة– ،ت إاشش - - -راف وا‹ ال- - -ولي- - -ة
والسش- -ل- -ط- -ات اÙل -ي -ة وإاط -ارات وأائ -م -ة
لوق -اف،
ق- -ط- -اع الشش- -ؤوون ال- -دي -ن -ي -ة وا أ
Ãشش -ارك-ة أاف-راد م-ك-اتب ح-ف-ظ الصش-ح-ة
وج -م -ع -ي -ات م -ت-ط-وع-ة وف-اع-ل-ة ‘ ه-ذا
اÛال.
ب -حسسب م -ا وق -فت ع-ل-ي-ه ي-وم-ي-ة «ألشس-عب»
م- -ي- -دأن- -ي- -ا ،ف- -إان أل- -ع -م -ل -ي -ة أل -ت -ي “سس ك -ل
أŸؤوسسسس -ات أŸسس -ج -دي -ة ب -ع -اصس -م-ة أل-ولي-ة،
غايتها تطه Òهذه أŸنابر ألدينية من وباء

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

ي -ف-تك ب-ال-بشس-ري-ة ،ف-أاصس-ب-حت أŸسس-ؤوول-ي-ة
على عاتق طلبة أليوم ثقيلة أك Ìمن أي
وقت مضسى».
وأضس- -اف رئ- -يسس أŸن- -ظ- -م -ة ‘ ،ب -ي -ان
تسس -ل -مت ج -ري -دة «ألشس -عب» نسس-خ-ة م-ن-ه،
أمسس ،أليوم توجد ألكث Òمن ألطاقات
ألشس-ب-ان-ي-ة أŸب-دع-ة وخ-ري-ج-ي أ÷ام-عات
أل- -ذي- -ن سس- -اه- -م- -وأ ولزأل- -وأ يسس- -اه -م -ون
ب- -اخÎأع- -ات م- -ن شس- -أان- -ه -ا
ﬁارب- -ة ه- -ذأ أل- -وب -اء ،م -ن
أج- -ل أ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ب- -ل -د
ضسحى من أجله ألشسهدأء.
‘ ه - -ذأ ألصس - -دد ،شس- -دد
سس - -ري - -ب - -ل - -ي ع - -ل - -ى “كÚ
أ÷ام- - -ع- - -ات م- - -ن دوره- - -ا
أ◊ق - -ي - -ق - -ي ‘ أح - -تضس- -ان
أŸب - -ادرأت وري - -ادة أألع - -م - -ال وت - -ث - -مÚ
ﬂرج -ات أل -ب -ح -وث وأŸشس -اري -ع ،ووضس-ع
أÿطط وألقرأءأت ألصسحيحة للمشسكÓت
وألتحديات أŸسستقبلية ،مع ضسرورة إأعادة
ألنظر ‘ آأليات ألتدريسس وكذأ أŸسسارأت
ألتي تتماشسى مع ألتطورأت أ◊اصسلة ‘
سسوق ألشسغل وما يجابه ألبÓد من مطبات

–ت - -اج ل- -ك- -ف- -اءة ،ولح- -تضس- -ان أألف- -ك- -ار
أŸب -دع -ة وأÓّÿق -ة م -ن أج -ل مسس -ت -ق-ب-ل
مزدهر ومسستدأم.
وب -حسس -ب-ه ،ف-إان ه-ذأ م-ا يسس-ت-دع-ي م-ن
أ÷ام-ع-ة «إأج-رأء ت-ق-ي-ي-م ح-ق-ي-ق-ي ل-ن-ظ-ام
أل.أم.دي» ومسسارأت ألتكوين Ãا يخدم
أل- -ط- -الب وي- -رأع- -ي ت- -وج- -ه- -ات أ÷زأئ- -ر
أ÷ديدة ألتي تعول على سسوأعد أبنائها.
وع Èعن أرتياح أŸنظمة
لكل أإلجرأءأت ألتي باشسرها
رئيسس أ÷مهورية ،بخصسوصس
إأنقاذ ألسسنة أ÷امعية .كما
ث-م-ن إأطÓ-ق ق-ن-اة ت-ل-فزيونية
تزأمنا مع هذه ألذكرى.
ب -اŸق -اب -ل ،ذك -ر أل -ط -ل-ب-ة
بضس - -رورة Œدي - -د أل - -ع - -ه - -د
وألوفاء لرسسالة ألشسهدأء علميا ،من خÓل
ت -ك -ث -ي -ف أل -ب-ح-وث وأل-درأسس-ات أل-ت-ي م-ن
شس -أان -ه -ا ت-ط-وي-ر أ÷ام-ع-ة أ÷زأئ-ري-ة وأن
ت- -ك- -ون ‘ مصس- -اف أ÷ام- -ع- -ات أل- -كÈى،
وع -م -ل -ي -ا م -ن خ Ó-ل ألق -ت -دأء Ãآاث -ره-م
وقيمهم أÿالدة وتضسحياتهم أ÷سسام من
أجل –رير ألوطن.

على الطلبة تكثيف
البحوث لتطوير
ا÷امعة علميا
وفكريا

ألعدد
1825٧

04

أضس -اف أل -دك -ت-ور أن أل-ن-ظ-ام ألصس-ح-ي ل
يشس-ه-د ضس-غ-ط-ا ك-بÒأ بسس-بب أل-وب-اء ل-درج-ة
عدم ألتحكم ‘ ألوضسع ،بل أ ¤حد أآلن
تسس-ت-ق-ب-ل ج-م-ي-ع أŸسس-تشس-ف-ي-ات أ÷زأئ-ري-ة
أŸرضسى بصسفة يومية دون تسسجيل أكتظاظ
‘ قاعات ألعÓج أو ألنعاشس ،مشسÒأ إأ¤
ت -وف -ر أألدوي -ة أŸوج -ه -ة ل-عÓ-ج أŸصس-ابÚ
بفÒوسس كورونا.
ق- - - -ال أıتصس ‘ أم- - - -رأضس أل - - -غ - - -دد
وألسس- -ك- -ري ،إأن أ÷زأئ- -ر ح- -ق- -قت ن- -ت- -ائ -ج
م- -رج- -وة ،ب- -غضس أل- -ن- -ظ- -ر ع -ن أإلصس -اب -ات
أŸسس -ج -ل -ة ي-وم-ي-ا أŸرت-ب-ط-ة ب-ت-زأي-د ع-دد
ألفحوصسات ،حيث يوجد أآلن أك Ìمن 20
– Èﬂاليل ،بعد أن كان معهد باسستور
ي- -ت- -و ¤وح- -ده إأج -رأء ف -ح -وصس -ات فÒوسس
كورونا وهو ما يفسسر قلة عدد أ◊الت ألتي
كانت تسسجل مع بدأية أنتشسار ألوباء ،زيادة
على نسسبة ألوفيات بسسبب فÒوسس كورونا
ألتي تعرف أنخفاضسا.
ويرى ألدكتور أن فÒوسس كورونا أصسبح
أقل حدة ألسسباب غﬁ Òددة ولكنه يشسبه
فÒوسسات أخرى لديه دورة حياة عادية،
ت-ب-دأ ب-ق-وة وب-ع-ده-ا ت-تÓ-شس-ى وت-خ-ت-ف-ي مع
مرور أأليام وÁكن أن تعود للظهور ›ددأ.

كما Áكن أن يحدث ألعكسس مضسيفا أن
“ديد أ◊جر ألصسحي ل فائدة منه ورفعه
تدريجيا لن يؤوثر على ألوضسع ألوبائي ‘
أ÷زأئر ،نظرأ لحتوأء أŸرضس.
‘ ذأت ألسسياق ،أوضسح ألدكتور أن عدم
ألتزأم أŸوأطن Úبا◊جر ألصسحي وألتباعد
ألج-ت-م-اع-ي ي-ج-ع-ل ه-ذأ أإلج-رأء أل-وق-ائ-ي
غ Òضسروري أآلن ،نظرأ لتوفر أŸعلومات
حول هذأ ألفÒوسس ألذي كان ‘ ألبدأية
غ Òمعروف وكذأ إأمكانيات ألعÓج ،قائÓ
أألمر بتطلب ألتأاقلم مع تطورأت أ◊الة
ألوبائية.
ك -م-ا دع-ا إأ ¤م-رأع-اة أŸع-ان-اة أل-ي-وم-ي-ة
ألتي يعيشسها أŸرضسى أŸصسابون بأامرأضس
أخرى ،ل تتعلق بفÒوسس كورونا بسسبب عدم
تلقي ألعÓج ‘ وقته وعدم أخذ أألدوية،
نظرأ لتوقيف وسسائل ألنقل ،ما قد يؤودي
إأ ¤ظهور مضساعفات خطÒة ،مشسÒأ إأ¤
أŸشس-اك-ل ألق-تصس-ادي-ة أل-ت-ي ت-ت-خ-ب-ط ف-ي-ها
أل -ك -ث Òم -ن أل-ع-ائÓ-ت م-ن-ذ ب-دأي-ة ت-ط-ب-ي-ق
أ◊جر ألصسحي.
وأعت Èألتعايشس مع ألفÒوسس أو ألرجوع
إأ ¤أ◊ياة ألطبيعية بصسفة تدريجية ،أمرأ
لب - -د م - -ن - -ه ،ل - -ك - -ن شس - -ري - -ط - -ة ألل- -ت- -زأم
ب -الح -ت -ي -اط-ات أل-وق-ائ-ي-ة أل-ت-ي تسس-اه-م ‘
أل -ت -ق -ل -ي -ل م -ن أن -تشس -ار أل -وب -اء ،م -ن خÓ-ل
إأجبارية أرتدأء ألكمامات و–مل أصسحاب
أÓÙت مسس -ؤوول -ي -ة ف -رضس أل -ت -ب -اع -د بÚ
ألزبائن وأللتزأم بالنظافة أليومية.

‘ إاطار التضشامن مع العائÓت اŸعوزة

توزيع  20أالف طرد غذائي Ãناطق الظل ببسضكرة
انطلقت ،أامسس ،ببسشكرة ،القافلة
التضشامنية الثانية لفائدة العائÓت
اŸع- -وزة ال- -ق -اط -ن -ة ب -ن -ق -اط ال -ظ -ل،
ّﬁم- -ل- -ة ب- -أاك Ìم- -ن  20أال -ف ط -رد
غ- -ذائ- -ي وذلك ب- -ال- -ت -نسش -ي -ق م -ا بÚ
م -دي -ري -ت -ي ال -نشش -اط الج -ت -م -اع -ي
وال -ت -ج -ارة وÃسش -اه -م -ة ج -م -ع -ي -ات
اÛتمع اŸد ،Êحيث تضشمنت ،فضشÓ
عن الطرود الغذائية ،مواد تنظيف
ووسشائل وقاية وتعقيم.

بسسكرة :حمزة Ÿوشسي
لدى إأشسرأفه على ألعملية ألتضسامنية،
كشسف وأ‹ ألولية ،أبي نوأر عبد ألله ،بأان
ه -ذه أŸب -ادرة ت -أات -ي ت -ك -م -ل -ة ل -ع -م-ل-ي-ات
تضس -ام -ن -ي -ة كÈى أن -ط -ل -قت م -ن-ذ ت-فشس-ي
فÒوسس ك- -ورون- -ا ،دع- -م- -ا ل -ل -م -ج -ه -ودأت
أل -وط -ن -ي -ة ‘ ﬁارب-ت-ه ،ح-يث ” سس-اب-ق-ا
توزيع  20ألف طرد من أŸوأد ألغذأئية

ذأت ألسس -ت -ه Ó-ك أل-وأسس-ع ع-ل-ى ع-ائÓ-ت
معوزة قاطنة Ãناطق ألظل.
ت -ع -كسس ج -ه -ود ألسس -ل -ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة
وŒند ألفعاليات أ÷معوية و›موعات
ألشسباب أŸتطوع ‘ ألظرف ألرأهن حجم
ألتآازر أإلجتماعي ألذي يسستهدف وبشسكل
أسس-اسس-ي أل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن ت-دأعيات أ◊جر
ألصسحي وألتدأب Òألوقائية من تفشسي وباء
كورونا أŸتزأمن مع شسهر رمضسان ألكرË
وعيد ألفطر أŸبارك ع Èمناطق ألظل
Ãختلف بلديات بسسكرة.
أل -ه -ب -ة أل -تضس -ام -ن -ي -ة ب-رزت م-ن خÓ-ل
مسس -اه-م-ة أل-ع-دي-د م-ن أل-ه-ي-ئ-ات أإلدأري-ة
وأŸؤوسسسس -ات ألق -تصس -ادي -ة وأ÷م -ع -ي -ات
أÙل -ي -ة وأÙسس-ن ÚوأŸوأط-ن Úأل-ذي-ن
أن-خ-رط-وأ ‘ ج-ه-ود أل-تضس-ام-ن وأل-ت-ك-افل
ألجتماعي مع قاطني أŸناطق أŸعزولة،
بالتنسسيق مع أŸنتخب Úومسسؤوو‹ ÷ان
أألحياء بالبلديات.

‘ انتظار تسشجيل ما تبقى من الفئة

 3686تاجر متضضرر من جائحة كورونا بسضيدي بلعباسس
أاحصشت مديرية التجارة بسشيدي
ب-ل-ع-ب-اسس  3686ت -اج -ر م -تضش-رر م-ن
ج-ائ-ح-ة ك-ورون-ا ع Èإاق-ل-ي-م الولية
ضش -م -ن ع -م -ل -ي -ة أاول -ي -ة ‘ ،ان -ت -ظ -ار
لعطاء فرصشة
إاطÓق عملية ثانية إ
ل-ب-ق-ي-ة ال-ت-ج-ار ‡ن  ⁄ي-تمكنوا من
تسشجيل أانفسشهم قبل السشتفادة من
منحة التضشامن.
أف -اد ﬂت -ار ل -وم -ي ،رئ -يسس مصس -ل -ح -ة
Ãدي -ري -ة أل -ت -ج -ارة ،أل -ذي ن -وه ب -ا÷ه-ود
أŸب -ذول -ة ‘ ه -ذه أل -ع -م -ل -ي -ة ،وج-ه ن-دأًء
÷م- -ي- -ع أل- -ت- -ج- -ار ،م- -ن أل- -ذي- -ن  ⁄ي- -ت- -م
إأحصس - -اؤوه- -م ،م- -ن أج- -ل أل- -ت- -ق- -دم Ÿق- -ر
أŸديرية أو أŸفتشسيات أإلقليمية.
وعن ألتجار أŸسسموح لهم بالنشساط،
أك- -د أن أع -وأن ف -رق أŸرأق -ب -ة أل -ت -اب -ع -ة

ل-ل-م-دي-ري-ة ب-اشس-رت ،أمسس ،ب-ال-ت-نسس-يق مع
أŸصسالح أألمنية ،عمليات مرأقبة مدى
ت -ط -ب -ي -ق أل -ت-ج-ار إلج-رأءأت أل-وق-اي-ة م-ن
فÒوسس ك -ورون -ا ف -ي -م -ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اإلرت-دأء
أإلجباري للكمامات وأحÎأم ألتباعد بÚ
أل -زب -ائ -ن وه-ي أıال-ف-ات أل-ت-ي ت-ع-رضس
صساحبها لغلق أÙل مدة شسهر كامل.

توقيف  826شضخصس ﬂالف إلجراءات ا◊جر

من جهة أخرى ،باشسرت مصسالح أألمن
‘ فرضس ألقانون وألتطبيق ألصسارم لكل
أل -ت -ع -ل -ي -م -ات أل-ق-اضس-ي-ة ب-ردع أıال-فÚ
ل -ت -دأب Òأ◊ج -ر ألصس-ح-ي أ÷زئ-ي ،ح-يث
أوقفت  862شسخصس ووضسعت  222مركبة
و 26درأجة نارية باÙشسر.

سس.بلعباسس:غ .شسعدو
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مقارب ـ ـة تششاوريـ ـة توافقيـ ـة معمقـ ـة تضشـ ـم كـ ـل الكف ـ ـاءات
^ اÛتمع اŸد Êشسريك ‘ بنأء الدÁقراطية التشسأركية

اإعت Èالدكتور اأمقران عبد‹ مسسودة
مشسروع تعديل الدسستور خأرطة طريق
لتأأسسيسس نظأم حكم راشسد ،مشسددا على
اأن يكون هذا الأخ ‘ Òاإطأر مقأربة
تشسأورية معمقة توافقية مع كل
الأطراف والكفأءات الفأعلة  ،مشسÒا اإ¤
اأن اÛتمع اŸد Êشسريك اأسسأسسي ‘
ترشسيد العÓقأت ب ÚاŸواطن والسسلطة
وتعزيز الدÁقراطية التشسأركية ،داعيأ
لإعأدة النظر ‘ مكأنة اÛتمع اŸد،Ê
بأŸقأبل يرى الدكتور ضسرورة اإشسراك
ا÷أمعة ‘ التفك Òوالتشسأور وتعزيز
دور الطألب ،الأسستأذ والبأحث وجعلهأ
حأضسنة للمبأدرات.

حاورته :سسهام بوعموشسة
@ الشسعب :بداية من هو الدكتور اأمقران
عبد‹ ،ومأ هو ›أل تخصسصسك؟
@@ اأمقران عبد‹ﬁ :مد امقران عبد‹
ج -ام -ع -ي و م -ك -ون ج -م -ع -وي ،و رئ-يسس مشض-روع
انسض- -اﬂ ‘ Êي- -م -ات ال Ó-ج -ئ Úالصض -ح -راويÚ
بتندوف .بعد دراسضات ‘ العلوم السضياسضية ‘
جامعه ا÷زائر ودراسضات ‘ حوكمة ا÷ماعات
اÙلية و التنمية و القانون اŸقارن ‘ فرنسضا
و تكوينات ‘ الصضحة البيئية ،تسضي Òالكوارث،
ت - -نشض- -ي- -ط الأق- -ال- -ي- -م ‘ ج- -ام- -ع- -ات سض- -ن- -غ- -ور
ب -الإسض -ك -ن -دري -ة و ا÷ام -ع -ة الأوروم -ت -وسض -ط-ي-ة
بسضلوفينيا سضمح ‹ هذا التنوع ‘ التكوين و
Œربتي التطوعية ‘ ا÷معيات اŸتوسضطية،
ب- -اك- -تسض -اب ق -درات و م -ه -ارات لب -د م -ن -ه -ا ‘
ال - -ت - -ك - -وي - -ن ا÷م - -ع - -وي وتسض - -يÒ
اŸشضاريع و التشضبيك ا÷معوي و
اŸوؤسضسضاتي.
احضض-ر ح-ال-ي-ا ل-نشض-ر ك-ت-اب Úح-ول
دراسض - -ة السض - -ي - -اق ‘ اŸشض - -اري - -ع
التنموية و الإنسضانية و كتاب دليل
للمكون Úا÷معوي. Ú
@ م - - -أ ه - - -ي ق- - -راءتك الأو¤
Ÿسس- -ودة ت- -ع- -دي- -ل ال- -دسس- -ت -ور
خ -أصس -ة ف -ي-م-أ ي-ت-ع-ل-ق ب-أإق-رار
م- - -ب - -داأ ال - -تصس - -ري - -ح لإنشس - -أء
ا÷م -ع -ي -أت و م -ب -داأ ح-ل-ه-أ اإل
بقرار قضسأئي؟
@@ سضوؤالك مهم و ذو شضق Úاأود
ال - -ت- -ذك Òب- -اأن مشض- -روع ت- -ع- -دي- -ل
الدسضتور يكون ‘ اإطار تشضاوري
و باإجماع على
توافقي
اŸبادئ الأسضاسضية و الإجرائية،
و ‘ اإط -ار م -ن -ظ -وم -ة اإع Ó-م -ي -ة
–ضض - -ر ال- -راأي ال- -ع- -ام اŸواط- -ن
ل -ي -ك -ون ع-ل-ى ع-ل-م بسضÒورة ه-ذا
اŸشضروع منذ البداية .
اذكر بضضرورة العمل على اإعطاء
م-ف-ه-وم واضض-ح ل-ل-م-ج-تمع اŸدÊ
ب -ك -ل م-ك-ون-ات-هŸ ،ا ن-ت-ك-ل-م ع-ل-ى
اÛتمع اŸد ‘ Êا÷زائر يكÌ
ا◊ديث عن ا÷معيات و نتناسضى
دور اŸك- - - - - -ون- - - - - -ات الأخ- - - - - -رى
ك-اÛم-وع-ات ال-ت-ط-وع-ية÷ ،ان
الأح -ي -اء ال -ت -ي ل -ه-ا دور م-ه-م ‘
ت-ع-زي-ز ال-دÁق-راط-ي-ة التشضاورية
ا÷وارية التي “هد Ÿمارسضة الدÁقراطية و
ا◊وكمة على نطاق اأوسضع.
فيما يخصس مبداأ التصضريح لإنشضاء ا÷معيات
فهو موجود اأصض ،Óلكن وجب عقلنة الإجراء
لأن اÓŸحظ حسضب الدراسضات اŸسضحية التي
نقوم بها اأن ا÷معيات تشضتكي من ثقل الإجراء
الإداري اŸراف-ق ل-ل-تصض-ري-ح ب-ت-اأسض-يسس ج-م-عية،
ل- -ه- -ذا وجب الأخ- -ذ ب- -ع Úالع- -ت- -ب- -ار بضض -رورة
الإصضÓح الإداري اأول .
بالنسضبة ◊ل ا÷معية بقرار قضضائي  ،وجب
الإشضارة اإ ¤اأن العمل ا÷معوي اأي عمل جمعية
اأيا كانت يتحكم فيه عامÓن العامل القانوÊ
الإجرائي ،التصضريح ،ا÷انب الإداري و اŸا‹،
اŸع- -امÓ- -ت والشض- -راك- -ات  ،ال -ع -ام -ل اŸي -داÊ

التقني اأي سضÒورة النشضاطات ،اŸشضاريع ،و
الÈامج على اأرضس الواقع.
يجب اأن نعرف اأن ا÷معيات تعيشس وضضعية
تراكمية حرجة ،من حيث الوجود و الأداء ،
ه -ن -اك ال-ع-دي-د م-ن ا÷م-ع-ي-ات م-وج-ودة ع-ل-ى
ال- -ورق ف- -ق- -ط و اأخ- -رى ب- -دون اأه -داف ﬁددة
تشضتغل عليها‡ ،ا يجعل اأداءها باهتا و غÒ
م- -ن- -ت- -ظ- -م و ه -ن -اك ن -قصس ف -ادح ‘ ال -ت -ك -وي -ن
ا÷م- - -ع - -وي ا÷واري ال - -ذي يسض - -م - -ح ل Ó- -أط - -ر
ا÷معوية بتسضي ÒاŸبادرات و اŸشضاريع وفق
السضياق .
اأظ -ن ان -ه اإذا ك -ان ال -ت -وج-ه ن-ح-و اإم-ك-ان-ي-ة ح-ل
ا÷معيات اإل بقرار قضضائي ففي هذه ا◊الة
وجب ع- -ل- -ى ال- -ق -اضض -ي ،اأن ي -ك -ون م -ل -م -ا ب -ك -ل
الإشضكالت اŸذكورة اأنفا و التي تخصس حالة
ا÷معيات ‘ ا÷زائر .
اأظن اأنه من التوصضيات التي Áكن اأن اأقدمها
‘ هذا الإطار ،هو العمل على –سض Úالأداء
للجمعيات عن طريق تنويع اأسضاليب العمل و
الشضراكة و اإحداث اآليات للتضضامن ا÷معوي
تكون كفيلة بتثم Úدور ا÷معيات ‘ اÛتمع،
و ال -ع -م -ل ع-ل-ى “ك Úا÷م-ع-ي-ات م-ن اك-تسض-اب
القدرة على اŸبادرة و التسضي Òا÷يد و اآلية
حل النزاعات داخليا  ،وتبقى ا÷معية تشضتغل
ضضمن اطار قانو Êسضلسس و متعارف عليه و
مسض- -وؤول- -ة اأم -ام ال -ق -ان -ون و اÛت -م -ع ب -ح -ج -م
ا‚ازاتها نشضاطاتها و تواجدها الفعلي داخل
اÛتمع.
@ م -أ ه -ي اأه -م ال-ن-ق-أط ال-ت-ي ت-رون-ه-أ ذات
اأول- -وي- -ة ف- -ي- -م- -أ ي -خصس مشس -روع ت -ع -دي -ل
الدسستور؟
@@ Áكن اعتبار الدسضتور ‘ الوضضع الراهن

ك -خ -ارط-ة ط-ري-ق ن-ح-و ال-ت-اأسض-يسس ل-ن-ظ-ام ح-ك-م
راشض- - -د اآخ- - -ذا ‘ ع Úالع - -ت - -ب - -ار اŸت - -غÒات
الج-ت-م-اع-ي-ة و السض-ي-اسض-ي-ة ال-راه-نة و اŸطالب
الشضعبية.هنا اأود سضرد بعضس النقاط التي اأراها
ضضرورية ‘ هذا التوجه نحو تعديل الدسضتور ،
هذا الأخ Òيجب اأن يكون ‘ اإطار مقاربة
تشضاورية معمقة مع كل الأطراف و الكفاءات
الفاعلة و ضضمن اإطار توافقي .
‘ هذا اŸسضعى اأرى اأن نقاطا مثل الفصضل بÚ
السضلطات التنفيذية ،التشضريعية و القضضائية و
اإصض Ó-ح -ه -ا  ،ت -ع -زي -ز دور الإع Ó-م ،اÛت -م -ع
اŸد ،Êن -ظ -ام ال -ت -م-ث-ي-ل و الن-ت-خ-اب ،ال-ه-وي-ة
الوطنية ،الذاكرة ،اŸواطنة هي من النقاط
التي من اŸفروضس اأن تكون حاضضرة ‘ مشضروع

ت -ع -دي -ل ال -دسض -ت -ور Ãا ي -ت -ن -اسضب م -ع اإف-رازات
اŸرحلة الراهنة و اŸطالب الجتماعية .
@ حتى Áكن جعل اÛتمع اŸد Êيتحمل
مسس-وؤول-ي-ت-ه كسس-ل-ط-ة مضس-أدة ،ه-ل ل-ديكم
تصس- - - -ورات اأو روؤي- - - -ة ج- - - -دي - - -دة ب - - -ه - - -ذا
اÿصسوصس؟.
@@ الأكيد اأن للمجتمع اŸد ‘ Êاأي ›تمع
دور ي- -جب اأن يضض- -ط- -ل- -ع ب- -ه ،و ه- -ن- -اك Œارب
عديدة لدور اÛتمعات اŸدنية ‘ التاأسضيسس
للمواطنة و ا◊وكمة الفعالة و اأخصس بالذكر
اÛتمع اŸد ‘ Êتونسس وفرنسضا على سضبيل
اŸثال ل ا◊صضر ،اÛتمع اŸد ‘ Êا÷زائر
له اأهمية ف Óغنى عنه كشضريك اأسضاسضي ‘
‡ارسض- -ة ال- -ت- -ف- -اع- -ل الإج -ت -م -اع -ي و ت -رشض -ي -د
العÓقات ب ÚاŸواطن و السضلطة  ،اÛتمع
اŸد Êعندنا مر بفÎات  ⁄تسضمح باإبراز دوره
ال- -ري -ادي ‘ اÛت -م -ع .اع -ت -ق -د ان -ه لب -د م -ن
اإصض Ó-ح -ات ع-م-ي-ق-ة و اإع-ادة ال-ن-ظ-ر ‘ م-ك-ان-ة
اÛت -م -ع اŸد ، Êف -ال -ت -غÒات ا◊ال -ي -ة ال -ت -ي
يشض - -ه - -ده - -ا اÛت - -م - -ع ا÷زائ- -ري Œع- -ل م- -ن
الضضرورة Ãكان اإعادة صضياغة مفهوم للمجتمع
اŸد Êي - -اأخ - -ذ ‘ ع Úالع - -ت - -ب - -ار ال - -ق- -درات
التنظيمية و التعبوية ،واأثبتت لنا الهبة الشضعبية
ال -ت -ي ن -ع -يشض-ه-ا اأن ه-ن-اك اإم-ك-ان-ي-ات و ق-درات
شض -ب -اب -ي -ة و›ت -م -ع -ي-ة ه-ائ-ل-ة وجب الأخ-ذ ب-ه-ا
لإعطاء مفهوم جديد للمجتمع اŸد. Ê
بخصضوصس تصضورات اأو روؤية جديدة ،اأنا اأوؤمن
Ãا اأسض -م -ي -ه ث -ال -وث ال -ت -ف -اع -ل الإي -ج-اب-ي بÚ
اÛت -م -ع اŸد Êو م-وؤسضسض-ات ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي
(ا÷امعة) ،و الإصضÓح اŸوؤسضسضاتي Ãعنى اأن
اأي دور ف- -ع- -ال ل- -ل -م -ج -ت -م -ع اŸد Êسض -وف Áر
Ãنظومة اإصضÓحات كلية الغاية منها اإحداث
التفاعل الإيجابي اŸنشضود .
@ ك- - -ي- - -ف Áك- - -ن وضس - -ع اآل - -ي - -أت
ل- - -ت- - -ع- - -زي- - -ز ال- - -دÁق- - -راط- - -ي- - -ة
ال-تشس-أرك-ي-ة ،ب-ح-يث ي-ك-ون ف-ي-ه-أ
اŸواطن طرفأ فأعÓ؟
@@ اÛتمع اŸد Êله دور ‘ تعزيز
ال -دÁق-راط-ي-ة ال-تشض-ارك-ي-ة Ÿواج-ه-ة
اŸل-ل الج-ت-م-اع-ي ،الإح-ب-اط وضض-ي-ق
الأف- -ق خ- -اصض -ة ل -دى ف -ئ -ة الشض -ب -اب ،
اŸطالب الجتماعية تع Èعن احتياج
اج- -ت- -م- -اع- -ي ،ف -ه -ي مشض -روع -ة وجب
ع -ق -ل-ن-ت-ه-ا وت-رشض-ي-ده-ا وه-ذا ه-و دور
اÛت- -م -ع اŸد Êع -ن ط -ري -ق اآل -ي -ات
ال -دÁق -راط-ي-ة ال-تشض-ارك-ي-ة ا÷واري-ة،
ت- -ك- -ريسس م- -ب- -داأ ا◊وار والÓ- -ع -ن -ف،
ال- - -ت- - -ع- - -ب Òا◊ر اŸسض- - -وؤول ،م- - -ب- - -داأ
ال -تشض -اوري -ة ،ال -ت -واصض-ل الإج-ت-م-اع-ي،
الإتصض -ال ،ت -وف -ر اŸع -ل -وم -ات ك -م-ا و
نوعا ،الإصضÓح الإداري والتوجه نحو
ت -ع -زي -ز دور ا÷م -اع-ات اÙل-ي-ة ،ك-ل
هذا Áر حتما عن طريق التحسضيسس
وال -ت -ك -وي -ن ب-وتÒة م-ن-ت-ظ-م-ة و ب-ط-رق
سضلسضة تاأخذ بع Úالعتبار الهشضاشضة
ال -ت -ي “ي -ز ال-عÓ-ق-ات الج-ت-م-اع-ي-ة و
اŸلل الذي يصضيب الشضباب خاصضة.
@ بشس- - - - -أأن ا÷أم - - - -ع - - - -ة ‘ ضس - - - -وء
التحديأت ا÷ديدة ،كيف Áكن
–سس Úاأداء نظأم التعليم العأ‹
وتشس -ج -ي-ع ان-ف-ت-أح-ه ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة
ال -وط -ن -ي -ة وال -دول -ي -ة م -ن خ Ó-ل
البحث؟
@@ ا÷امعة هي موؤسضسضة بحثية مثلها مثل
اÛتمع اŸد ⁄ Êيثمن دورها الريادي ‘
اÛتمع ،يجب اأن تكون حاضضرة ‘ كل خطوة
نحو الإصضÓح  ،واأثبتت الأزمة الوبائية الراهنة
ال- -دور ال- -ري- -ادي ال- -ذي ي- -جب اأن تضض -ط -ل -ع ب -ه
ا÷ام -ع -ة ،ف -رغ-م ق-ل-ة ال-وسض-ائ-ل و ﬁدودي-ت-ه-ا
راأي -ن -ا م -ب -ادرات رائ-دة م-ن ج-ام-ع-ات ‘ اإن-ت-اج
وسض -ائ -ل ال -وق -اي -ة و ت -وزي -ع -ه -ا ع -ل -ى اŸصض -ال-ح
اıتصض -ة واأذك -ر ع -ل -ى سض -ب-ي-ل اŸث-ال م-ب-ادرة
الطلبة اŸتطوع ‘ Úجامعتي باتنة و ورقلة،
هذا دليل واضضح على اأهمية ا÷امعة ودورها
اÛتمعي – ،سض Úالأداء Áر باإشضراك الأسضرة
ا÷امعية ‘ التفك Òو التشضاور و بدون اإقصضاء .

ويكمن اأيضضا ‘ تعزيز دور الطالب  ،الأسضتاذ و
الباحث و “كﬂ Úابر البحث من الوسضائل
التي تسضمح باإنتاج اŸعرفة و ضضرورة التشضبيك
ا÷امعي ،يجب اأن تنخرط ا÷امعة ا÷زائرية
و ب- -وتÒة م- -ك- -ث -ف -ه ب -ا÷ام -ع -ات اŸت -وسض -ط -ي -ة
الإف -ري -ق -ي -ة و ال -ع -اŸي -ة ،اإن ال -ع -م -ل الشض -ب -ك-ي
ا÷امعي سضوف يسضمح بتحسض Úالأداء وضضمان
نوعية تكوين جيدة و خلق فرصس حقيقية ‘
“وي- -ل ال- -ب- -ح -وث ا÷ادة ،و خ -ل -ق م -ا اأسض -م -ي -ه
شضبكات تضضامنية للكفاءات ا÷امعية ا÷زائرية
ع Èال- -ع- -ا ، ⁄وك- -ل ه- -ذا Áر ع ÈاإصضÓ- -ح- -ات
جادة.
@ ” اإنشس - -أء اÛلسس ال - -وط- -ن- -ي ل- -ل- -ب- -حث
العلمي والتكنولوجيأ ،هل سسيعطي دفعأ
لÓ-إن-ت-أج ال-ف-ك-ري والإب-داع-ي ويسس-أهم ‘
ترقية البحث العلمي؟
@@ اعتقد اأنه ل مناصس من وجود موؤسضسضة
ت-ع-ن-ى ب-ت-ط-وي-ر ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ،ل-ك-ن ي-جب اأن
ي -ت -وف -ر ع -ل -ى اآل-ي-ات تسض-م-ح ل-ه بÎق-ي-ة ال-ب-حث
واإن -ت -اج اŸع -رف -ة ،ه-ذا ل-ن ي-ت-اأت-ى اإل ب-اإح-داث
ال- -ق- -ط -ي -ع -ة م -ع اŸم -ارسض -ات ال -بÒوق -راط -ي -ة،
وال -ت -اأسض -يسس ل -ن -وع م -ن الن -ف -ت-اح ع-ل-ى مصض-ادر
اŸع-رف-ة ب-ك-ل اأشض-ك-ال-ه-ا وشض-راك-ات م-تعددة مع
ا÷ام -ع -ات واŸوؤسضسض -ات الق -تصض -ادي-ة ،ل-ي-ك-ون
اŸنتج ‘ الأخ Òبحوث عملية تطبيقية لها اأثر
ملموسس على اÛتمع و القتصضاد.
@ ك - -ي - -ف Áك - -ن اسس - -ت - -غÓ- -ل م- -أ ي- -ع- -رف
ب- -أل- -دب- -ل -وم -أسس -ي -ة الق -تصس -أدي -ة ÿدم -ة
التنمية الوطنية؟.
@@ اأصض-ب-حت ال-دب-ل-وم-اسض-ي-ة الق-تصضادية فرعا
م -ع -رف -ي -ا ق -ائ -م -ا ب -ذات -ه ت -ف-رد ل-ه ت-ك-وي-ن-ات و
دراسضات معمقة ومتخصضصضة  ‘ ،ا÷زائر وجب
العمل اأول على تنويع و تعزيز موارد الÌوة من
زراعة ،صضناعة ،سضياحة و خدمات للتوجه نحو
نسضج عÓقات Œارية و اإيجاد اأسضواق جديدة اأو
الÎويج للجزائر كوجهة لÓسضتثمار  ،كل هذا
يعتمد على تعزيز اŸنتوج الوطني و حمايته
وجعله تنافسضيا  ،اإحداث اإصضÓحات اقتصضادية
و Œاري -ة و مصض -رف -ي -ة ت -وؤسضسس ل -ل-دب-ل-وم-اسض-ي-ة
القتصضادية .و الأكيد اأن مثل هذه اÿطوات
توؤدي اإ ¤تنمية وطنية على جميع الأصضعدة.
@ اأ ⁄ي -ح -ن ال -وقت ك -ي ت-نشس-ئ اŸوؤسسسس-أت
الإقتصسأدية ﬂأبر بحث خأصسة بهأ؟
@@ اŸوؤسضسضات القتصضادية عموما و لÓأسضف
هي موؤسضسضات تركيبية اأو –ويلية ضضمن نظام
جاهز مسضبقا ،هذا ل يعني اأنه ل توجد رغبة
لدى موؤسضسضات للعمل على اإنشضاء ﬂابر بحث
خاصضة بها  ،اأظن اأن هذه اÿطوة “ر حتما
ع Èتوفر درجة من الوعي القتصضادي لدى
اŸت -ع -ام -ل الق-تصض-ادي ب-اأه-م-ي-ة ال-ب-حث داخ-ل
اŸوؤسضسض- -ة ،و ب- -ال- -ك -ف -اءات ال -وط -ن -ي -ة الشض -اب -ة
ل - -ت - -حسض ÚاŸن - -ت- -وج و دع- -م الب- -ت- -ك- -ار داخ- -ل
اŸوؤسضسض - -ةالق - -تصض - -ادي - -ة و ب - -الشض - -راك - -ة م - -ع
ا÷امعات ،هذه اÿطوة و ‘ مرحلتها الأو¤
ي -جب اأن ت -ك -ون م -دع -م -ة اإج -رائ -ي -ا م-ن ط-رف
وزارت -ي الق -تصض-اد وال-ت-ج-ارة ع-ن ط-ري-ق ن-ظ-ام
ضض- -ري- -ب- -ي –ف- -ي -زي و اإط -ار ت -روي -ج -ي خ -اصس
باŸوؤسضسضات القتصضادية التي تتوفر اأو تسضعى
لإمتÓك ﬂابر بحث لها.
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 ⁄يÎدد ‘ تلبية النداء

ألششهيد بن قايد علي ألعربي ...أ◊رية قبل كل ششيء

يحل تاريخ  ١٩ماي ومعها نسشÎجع ذكرى التحاق الطلبة والثانوي Úبالثورة التحريرية اÛيدة سشنة ‡ ،١٩٥6ا أاعطى للكفاح ضشد ا’سشتعمار
الفرنسشي قوة ‘ إا‚از الهدف اŸسشطر أا’ وهو اسشÎجاع السشيادة الوطنية .وليسس من موعد أافضشل من هذا التاريخ لتسشليط الضشوء على أاولئك الذين
اسشتجابوا للنداء والتحقوا ،دون تردد ،بصشفوف جيشس التحرير الوطني ومن بينهم الششهيد بن قايد علي العربي.

OÉ«Y øH ó«©°S
 ⁄ي -ن -ت -ظ-ر الشص-ه-ي-د ب-ن ق-اي-د ع-ل-ي
العربي اŸدعو سصي عبد الله ،اŸولود
‘  8أافريل  ،1937طوي Óلتلبية نداء
جبهة التحرير الوطني وا’–اد العام
للطلبة ا÷زائري ÚاŸوجه ‘  19ماي
 1956ل-ل-ط-ل-ب-ة ا÷زائ-ري Úوال-ثانويÚ
لشصن إاضصراب عام غﬁ Òدود وترك
م-ق-اع-د ال-دراسص-ة وا’ل-ت-ح-اق بصص-فوف
الثورة التحريرية اÛيدة.
كان النداء حاسصما ‘ تعزيز دعم
ال -ث -ورة وك -ان الشص -ع-ار ي-وم-ه-ا «ب-دب-ل-وم
زي -ادة ’ نصص -ن -ع ج -ث -ث -ا أافضص -ل» .وك-ان
’لتحاق اŸتعلم ÚواŸثقف Úثقل ‘
الرفع من وتÒة أاداء العمل النضصا‹
والتحرري ،بحيث أامكن كسصر الدعاية
ا’سص -ت -ع -م -اري-ة ب-فضص-ل ان-خ-راط ك-اف-ة
الشص -رائ -ح ‘ ال -ك-ف-اح ضص-د ا’سص-ت-ع-م-ار
الفرنسصي.
ال -ع -رب -ي وه -و شص -اب ح-ي-ن-ه-ا ،ال-ذي
Ãجرد التحاقه بالثورة حمل اسصم سصي
عبد الله“ ،يز Ãسصار تعليمي بدءا ‘

اŸدرسص -ة ال -ق -رآان -ي -ة Ãدرسص-ة ال-ذك-ور
بالÈواقية (حاليا مدرسصة بلعيد) إا ¤أان
نال شصهادة التعليم ا’بتدائي لينتقل إا¤
الثانوية .واختاره معلمه ميقاتلي أاحمد
ل -ي-ت-اب-ع ال-ت-ع-ل-ي-م ب-اŸدرسص-ة ال-ث-ع-ال-ب-ي-ة
با÷زائر العاصصمة .و” –ويله رفقة
أاقرانه إا ¤ثانوية بن عكنون (عمارة
رشص -ي -د ح -ال -ي-ا) ح-يث ال-ت-ع-ل-ي-م م-زدوج
بالعربية والفرنسصيةÃ .جرد أان وصصل
صصدى النداء الذي وجهه ا’–اد العام

للطلبة ا÷زائري Úسصارع لتلبيته بإارادة
صص-ل-ب-ة ف-غ-ادر م-ق-ع-د ال-دراسص-ة ل-يلتحق
ب-اÛاه-دي-ن ب-ن-اح-ي-ة الÈواق-ي-ة .ك-ان
يوم اتخاذ القرار ا◊اسصم رفقة ثÓثة
طلبة ثانوي Úقادهم رجل اتصصال إا¤
ا÷ب -ل ،وك -انت الÈواق -ي -ة واŸن -ط -ق -ة
ت-اب-ع-ة ل-ل-ن-اح-ي-ة ال-ث-ان-ي-ة ق-ب-ل ال-ت-قسصيم
التنظيمي الذي أاقره مؤو“ر الصصومام
’حقا.
كان أاول اتصصال ‘ ا÷بل باÙافظ
السص -ي -اسص -ي سص -ي ح -ك-ي-م ال-ذي غ-م-رت-ه
السصعادة بفضصل تدعيم أافراده بأاربعة
’ق- -دام
شص- -ب- -اب ث- -ان- -ويÁ Úت- -ازون ب- -ا إ
والشصجاعة واختار العربي بدون تردد
ليعينه كاتبا خاصصا بفضصل “كنه من
ال- -ل- -غ- -ت .Úب- -ع -د سص -ن -ت Úم -ن ال -ك -ف -اح
والنشصاط اŸكثف سصقط العربي شصهيدا
سص -ن-ة  1958ل-ي-ل-ت-ح-ق Ãن سص-ب-ق-وه م-ن
العائلة والثوار مثل خاله خÓدي عبد
’خ -وة خ Ó-دي
ال- -رح- -م- -ان وأاق- -ارب- -ه ا إ
الطيب وﬁمد وفخار مصصطفى.
وط -ي -ل -ة ت -واج -ده ‘ ا÷ب -ال ع -ان-ى
والده قدور وعمه مصصطفى من ويÓت

أاع- -م- -ال ان- -ت- -ق- -ام- -ي- -ة بشص- -ع- -ة ق -اده -ا
’ج -ودان» ‘ ا÷ن -درم-ة ال-ف-رنسص-ي-ة،
«ا أ
روجي فلوري ،الذي قضصى عليه ’حقا
ال -رائ -د ‘ ج -يشس ال -ت -ح -ري -ر ال -وط-ن-ي
ﬁم- -د ب- -وسص- -م- -اح- -ة اŸدع- -و ﬁم -د
ب-رواق-ي-ة ،رف-ق-ة ف-ري-ق ك-وم-ان-دوسس ‘
سص -ب -ت-م ،1960 Èل -تسص -ت -ع -ي-د الÈواق-ي-ة
ون -واح-ي-ه-ا «ه-دوءا» ب-ع-د إاسص-ك-ات ذلك
اÛرم ال -دم-وي ف-ل-وري ،ف-ق-د أاصص-ب-ح
ال -ك -ول -ون ي -خشص -ون أان ي-ح-دث ل-ه-م م-ا
حدث للمجرم فلوري.
ال -ع-رب-ي (سص-ي ع-ب-د ال-ل-ه) ان-ق-ط-عت
أاخباره من  1958ا 19 ¤مارسس 1962
و‘  27أاكتوبر  1962ظهر على قائمة
الشص- -ه- -داء رف- -ق- -ة إاخ- -وان -ه اıلصصÚ
’خÓصس والوفاء ،إاذ
ليكون ركزا ‘ ا إ
م -ا ق -ي-م-ة ال-ع-ل-م والشص-ه-ادات –ت نÒ
ا’سص-ت-ع-م-ار ال-ذي  ⁄ت-ت-ح-ق-ق أاحÓ-م-ه
وسصقطت –ت أاقدام أابناء جيل نوفمÈ
بكل فئاتهم وقد صصنعوا لوحة منسصجمة
وم- -ت- -ن- -اغ- -م- -ة ت- -رك -ز ل -وح -دة الشص -عب
’عداء
ا÷زائري وإاصصراره على قهر ا أ
مهما كان جÈوتهم وطغيانهم.

اÛاهد صشالح مكاششر :

إألتحاق ألطلبة با÷بال أأعطى دفعا قويا للثورة
سش-اه-م ال-ت-ح-اق ال-ط-لبة با÷بال،
اسش -ت -ج -اب -ة ل -ن-داء اإضش-راب  ١٩ماي
 ‘ ،١٩٥6دع-م ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة
واإع -ط -ائ -ه -ا ن -فسش -ا ج -دي-دا ،ب-حسشب
ششهادة اÛاهد صشالح مكاششر ،الذي
اإل -ت -ح -ق بصش -ف -وف ج -يشس ال-ت-ح-ري-ر
الوطني عقب هذا النداء.
و‘ م---ق--اب--ل--ة اأج--رت--ه--ا م--ع--ه «واأج»
Ãن--زل--ه ،اأوضص--ح الضص--اب--ط السص--اب-ق ‘
ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي وال-ذي شص-غل
م--نصصب اأمÃ Úرك--ز ال--ق--ي--ادة ل-ل-و’ي-ة
ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ث-ال-ث-ة ،اأي-ن ع-ي-ن-ه ال-عقيد
عمÒوشس اآيت حمودة ،اأن «مسصاهمة
ال--ط--ل--ب--ة وتÓ--م--ي-ذ ال-ث-ان-وي-ة ‘ ح-رب
ال--ت--ح--ري--ر ال--وط--ن--ي ضص--د ا’إسص--ت-ع-م-ار
الفرنسصي كانت معتÈة ،خصصوصصا على
اŸسص-----ت-----وى السص-----ي----اسص----ي والصص----ح----ي
وا’إداري».
واأكد اأن «الطلبة اأعطوا دفعا للثورة
ووسص--ع--وا فضص--اء ال--ك--ف-اح» ،مضص-ي-ف-ا اأن
«الطلبة سصاهموا ‘ تنظيم اأك Ìللثورة
اإ ¤حد بعيد ‘ الو’ية التاريخية اأين
كنت معينا ،حيث اأصصبحت ا’أمور اأكÌ
دقة ووضصوحا واأربكت العدو».
ع--ل--ى اŸسص--ت--وى السص-ي-اسص-ي «سص-اه-م
ال--ط--ل--ب--ة بصص--ف--ة ف--ع--ال--ة ‘ ال--دع--اي--ة
’إي-دي-ول-وج-ي-ة ج-ب-ه-ة ال-ت-حرير الوطني
بفضصل –كمهم ‘ اÿطاب وا’إتصصال
ا÷م----اهÒي» ،وف---ق---ا Ÿا ذك---ره ا◊اج
م---ك--اشص--ر ،ال--ط--الب السص--اب--ق Ãدرسص--ة
ال-ث-ع-ال-ب-ي-ة ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة وال-ذي
قاطع مثل عدد من رفقائه ا’إمتحانات
اإسصتجابة لنداء ا’إضصراب.
كما كانت مصصلحة الصصحة ÷يشس
ال--ت--ح--ري--ر ال--وط--ن--ي ،وه-ي ه-ي-ئ-ة ذات
اأه--م--ي--ة ك-بÒة ن-ظ-را ل-ل-ح-اج-ة اŸل-ح-ة
للتكفل بجرحى الثورة ،مشصكلة اأيضصا
من نفسس هوؤ’ء الطلبة .ويقول مكاشصر
‘ هذا الصصدد« :يعت Èالطلبة الهيكل
ال---ع--ظ--م--ي Ÿصص--ل--ح--ة الصص--ح--ة ÷يشس
التحرير الوطني ،وكانوا يقومون بعمل
رائع ويتكفلون برفقائهم ا÷رحى».

وب--خصص--وصس شص-ق ال-تسص-ي Òوا’إدارة،
قال السصيد مكاشصر اإن الطلبة تكفلوا
ب--ت--ن--ظ-ي-م مصص-ل-ح-ة اŸع-ت-م-دي-ة« ،ق-ب-ل
اإند’ع الثورة كانت فرق اÛاهدين
–صصي ما معدله  12عنصصرا وكان يتم
التكفل بهم من طرف القرى ،غ Òاأنه
ب-ع-د تشص-ك-ي-ل ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ني
اأصص--ب--حت –صص--ي وح-دات م-ك-ون-ة م-ن
حوا‹ مائة جندي‡ ،ا تطلب تاأسصيسس
مصص---ل--ح--ة اŸع--ت--م--دي--ة وال--ت--ي اأسص--ن--د
تسصيÒها للطلبة» ،يقول اŸتحدث.
«و’أن---ه ك---ان م---ن ال--واجب تشص--ك--ي--ل
هات ÚاŸصصلحت ،Úدعا عبان رمضصان
وال-ع-رب-ي ب-ن م-ه-ي-دي ك-ل م-ن ي-ع-رف-ون
القراءة والكتابة من الطلبة لÓإلتحاق
با÷بال» ،يضصيف مسصÎسص.Ó
اإنخرط صصالح مكاشصر ‘ البداية،
‘ الفرق اŸسصلحة ،ليع Úفيما بعد ‘
مركز القيادة للناحية العسصكرية الثالثة
‘ نهاية اأكتوبر  1957باأمر من العقيد
ع----مÒوشس ال----ذي اإل----ت----ق----اه ‘ ق---ري---ة
تاسصÓنت Ãنطقة اآقبو (بجاية).
و” ق--ب--ول--ه ‘ مصص--ل-ح-ة الصص-ح-اف-ة
التي كانت –صصي ما ب 15 Úاإ18 ¤
عنصصرا« .عندما علم العقيد عمÒوشس
ال-ذي اإسص-ت-ج-وب-ن-ي ‘ ت-اسصÓ-نت ،اأن-ن-ي
اأ–دث ال---ع---رب--ي--ة وال--ف--رنسص--ي--ة ،ق--ب--ل
بتعييني واأرسصلني Ÿركز القيادة للو’ية
ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ث-ال-ث-ة لÓإلتحاق Ãصصلحة
الصصحافة حيث كانوا بحاجة ÎŸجم».
وشص-----رع ه-----ذا الشص-----اب ‘ ع----م----ل----ه
ك--مÎج--م« .ك--نت اأت--رج--م ك--ل ال-وث-ائ-ق
اŸكتوبة بالفرنسصية للغة العربية’ ،أن
ال--ع--ق--ي--د ع--مÒوشس ك--ان ي--و‹ اأه-م-ي-ة
قصصوى للغة العربية’ ،أنها كانت مسصاألة
سصيادة بالنسصبة له» ،يضصيف اÛاهد
مكاشصر .ويتذكر اÛاهد مكاشصر ،اأن
العقيد عمÒوشس كان يقول ’« :يجب
اأن تخرج اأية وثيقة من مركز القيادة
اإذا  ⁄تكن مÎجمة للغة العربية».
وع----اشس اÛاه---د م---ك---اشص---ر «فÎة
ال--ت--ط--ه »Òبسص--بب م--ا ي--ع-رف ب-ع-م-ل-ي-ة

ال--تسص--ريب «’ب--ل--ويت» ال--ت--ي اأط--ل--ق--ه--ا
ا÷يشس الفرنسصي ‘ سصنة  ،1957اإذ ”
توقيفه من طرف رفاقه.
وقال ‘ هذا الصصدد« ،بالنسصبة ‹
ك---انت ن---ه---اي---ة ك---ل شص--يء ،عشصت ه--ذه
ا’أحداث باأ ⁄كب ،»Òمضصيفا بتاأسصف
كب« Òا’أ ⁄ا’أك Èاأنه من ›اهد
تصص---ب---ح خ---ائ---ن---ا» دون اأن ت---ع--رف
السصبب.
ب---ع---د شص--ه--ري--ن م--ن ا◊بسس ”
اإطÓق سصراح صصالح مكاشصر باأمر
م--ن ال--ع--ق--ي--د ع-مÒوشس .وذك-ر ‘
هذا الصصدد «هو الذي عينني ‘
م-رك-ز ال-ق-ي-ادة ب-ال-و’ي-ة التاريخية
ال--ث--ال--ث--ة ول--ه-ذا ’ Áك-ن اأن اأك-ون
خائنا».

الشصرف».
واأكد ﬁدثا واأج ،اأنه «حاليا لدينا
الفرصصة للقيام بهذا العمل ،ومن اŸهم
لنا كجزائري Úالشصهادة وكتابة التاريخ،
’أنه ‘ معظم ا’أحيان ،الفرنسصيون هم
من يقومون بكتابته بروؤيتهم اÿاصصة».

العدد
18257
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لمن ‘ اŸوعد
’ذاعي ل أ
الفضشاء ا إ

ألنخبة مفتاح أ◊د من تفششي كورونا
«الشش- -عب» Ã -ن- -اسش -ب -ة ال -ي -وم
الوطني للطالب اŸوافق لـ ١٩ماي
م -ن ك -ل سش -ن -ة ،ت -ط-رق الÈن-ام-ج
ال -ت -ف -اع -ل -ي «‘ الصش-م-ي-م» ،ال-ذي
يبث على اŸباششر ،ضشمن الفضشاء
لم- -ن ال- -وط -ن -ي عÈ
’ذاع- -ي ل - -أ
ا إ
’و،¤
’ذاع-ي-ة ا أ
أام -واج ال -ق -ن-اة ا إ
’حد  ١7ماي  ،٢٠٢٠بدءًا
يوم ا أ
من السشاعة الثالثة ( )١٥:٠٠إا¤
غ -اي -ة ال -راب-ع-ة( )١6:٠٠مسش - - - -اًء
ل - -ل - -ح- -ديث ع- -ن «دع- -م ال- -ب- -حث
’ب -داع ‘ ا◊د م -ن
ال- -ع- -ل- -م- -ي وا إ
تفششي فÒوسس كورونا».
ا◊صص -ة اسص -تضص -افت ك Ó-م-ن
الدكتور ﬁمد لطفي ﬂناشس
م - - -ؤوسصسس وُم - - -ط - - -ور اŸنصص - - -ة
الرقمية Ÿتابعة تطور فÒوسس
ك - -ورون- -ا ع- -ل- -ى مسص- -ت- -وى وزارة
الصص - -ح - -ة والسص - -ك - -ان وإاصص Ó- -ح
اŸسص- -تشص- -ف -ي -ات ،والسص -ي -د زي -ن
العابدين بومليط أاسصتاذ جامعي
بجامعة باب الزوار وÃشصاركة
الدكتور بن سصاسصي الطيب عميد
ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم ب-ج-ام-ع-ة اŸسص-ي-لة
وعون الشصرطة عدالة مراد ،من
أامن و’ية برج بوعريريج مبتكر
‡ر للتعقيم.
‘ ب- -داي- -ة ا◊صص- -ة ،ت- -ط- -رق
الدكتور ﬁمد لطفي ﬂناشس
لكيفية عمل اأ’رضصية واŸنصصة
ال -رق -م-ي-ة ال-ت-ي ق-ام ب-اب-ت-ك-اره-ا
Ÿت-اب-ع-ة ت-فشص-ي فÒوسس ك-ورون-ا
ب- - -وزارة الصص- - -ح- - -ة والسص- - -ك- - -ان
وإاصصÓ-ح اŸسص-تشص-ف-يات والقيمة
اŸضص-اف-ة ال-ت-ي وف-رت-ه-ا للقطاع
الصص -ح -ي ب -ب Ó-دن -ا ،مضص -ي-ف-ا أان
ه -ات -ه اŸنصص -ة ال -رق-م-ي-ة Áك-ن
تطويرها لتصصبح ‘ اŸسصتقبل
فضصاء يعتمد عليه ‘ اÛال
الصص - -ح - -ي لÓ- -سص- -ت- -ف- -ادة م- -ن- -ه

مسصتقب.Ó
ليضصيف السصيد زين العابدين
ب -وم -ل -ي-ط أاسص-ت-اذ ب-ج-ام-ع-ة ب-اب
الزوار ،أانه ومنذ انتشصار فÒوسس
كورونا كوفيد ،19-قدم البحث
ال -ع-ل-م-ي ‘ ا÷زائ-ر إاسص-ه-ام-ات
ك - -بÒة ل - -ت - -ج- -اوز ه- -ذه اأ’زم- -ة
الصصحية“ ،ثلت ‘ قيام العديد
من الطلبة بإانتاج مواد التعقيم
وح- -ت- -ى ب- -عضس اŸسص- -ت- -ل- -زم -ات
الطبية Ùاربة هاته ا÷ائحة.
‘ ح Úأاشص- -ار ال- -دك- -ت -ور ب -ن
سص -اسص -ي ال -ط -يب ،ع -م -ي -د ك-ل-ي-ة
ال -ع -ل -وم ب -ج -ام-ع-ة اŸسص-ي-ل-ة‘ ،
إاتصص - -ال ه- -ات- -ف- -ي ،إا ¤أان ه- -ذه
اŸرح -ل -ة أاث -ب-تت أان أاه-ل ال-ع-ل-م
واج- -ت- -ه- -اده- -م ُي -ع -د أاح -د أاه -م
العوامل التي تسصاهم ‘ الرفع
من هذا الوباء ،من خÓل دعم
اŸنظومة العلمية اŸتطورة ‘
بÓدنا وا’سصتفادة منها لتجاوز
مثل هذه اأ’زمات.
لتختتم ا◊صصة با◊ديث عن
واح -دة م -ن مسص -اه -م -ات أاف -راد
الشص - -رط - -ة واŸت - -م- -ث- -ل ‘ ‡ر
التعقيم الذي ابتكر وأا‚ز من
قبل عون الشصرطة عدالة مراد،
ال - - -ت - - -اب- - -ع أ’م- - -ن و’ي- - -ة ب- - -رج
ب -وع-ري-ري-ج ،ح-يث شص-ك-ل صص-ورة
تضص- -ام- -ن- -ي- -ة أاخ- -رى ل -لشص -رط -ي
اŸرافق يوميا للمواطن تعكسس
أاسصمى اŸشصاعر والتضصحية ‘
سص -ب -ي -ل ال -وط-ن واŸسص-اه-م-ة ‘
بنائه والتآازر وقت اÙن ،كما
أانها تنم عن مكتسصبات منتسصبي
جهاز اأ’من الوطني وما يخفيه
م- -ن ق- -درات ُت- -سص -ه -م ‘ ت -أامÚ
اŸواط -ن وح -م -اي-ة اŸم-ت-ل-ك-ات
والسصهر على تأادية اŸهام على
أاحسصن وجه.

إاششهار

«ريششات وطاو’ت ألكتابة وصشفحات
ألتاريخ» ‘ ...إأنتظار ألنششر
ولÓ-إح-ت-ف-اظ بشص-ه-ادات-ه ون-قلها
لÓ--أج--ي--ال ال--ق--ادم--ة ،ق--ام صص--ال--ح
مكاشصر بكتابة مذكراته ،لديه سصتة
كتب حول حرب التحرير الوطني
وال----ت---ي ت---ن---اول---ه---ا م---ن ﬂت---ل---ف
اÙاور ،ح---يث ي---ن---ت---ظ---ر ب--ف--ارغ
الصص Èن----ه---اي---ة ا◊ج---ر الصص---ح---ي
لينشصر اآخر اأعماله.
ويتطرق عمله هذا خصصوصصا،
Ÿسص---األ---ة ال---دع---اي---ة ودور م---رك---ز
ال-ق-ي-ادة ل-ل-و’ي-ة ال-ت-اريخية الثالثة
–ت ق--ي--ادة ال-ع-ق-ي-دي-ن ع-مÒوشس
وﬁن-----د اأو◊اج» ،ب-----حسصب ا◊اج
صصالح.
ويرى مكاشصر اأن «الكتابة هي
اأفضص---ل وسص---ي---ل--ة ل--ل--ح--ف--اظ ع--ل--ى
الذاكرة والتعريف بجيشس التحرير
ال--وط--ن--ي وك--ف--اح--ه وال-ث-م-ن ال-ذي
دف---ع---ن---اه ’إن---ت---زاع ا’إسص--ت--قÓ--ل»،
مضص-ي-ف-ا «ع-ن-دم-ا ت-ل-ت-ق-ي ›اه-دا
حيا ،يجب اأن تعرف اأنه كان وراءه
› 100اه---د سص---ق--ط ‘ م--ي--دان

أأربعي ـ ـ ـنيـ ـ ـ ـة
يوم “ 2020/05/15ر  40يوم عن رحيلي (زوجي نايلي ﬁمد) ،
القلب صصابر على ما إابت ، Óزوجي  ⁄ترحل بل أانت بيننا بسصÒتك
العطرة و ذكراك الطيبة طبت وطاب منزلك عند عزيز مقتدر ،منه
ا’سصتجابة ومنا الدعاء ،عليك الرحمة تنزل مضصيئة بقربك بالنور تكل،Ó
زوج -ي ال -ع -زي -ز ت -ركت اج -م-ل واط-يب ذك-رى رح-مك ال-ل-ه وط-يب ث-راك
وجعلك من أاهل ا÷نة ورزقك الفردوسس اأ’على وحشصرك مع النبي
الكر Ëورزقك شصربة هنيئة مريئة من يديه الكرÁت ’ Úتظمأا بعدها
ابدا زوجتك بلقاسصم (ف) لن تنسصاك أابدا رحمك الله (أايزم نلحارة ).
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ششهــادأت ŸصشــابÃ Úسشتششفــى يسشعــد خالـــد أŸرجعـــي تنقلهــا «ألششعب»:
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هكذا –ولت يوميات طبيبات وعامÓت –ت ا◊جر الصسحي Ãعسسكر
^ ألقضشــــاء علـــى ألوبــــاء مرهــــون باللتـــزأم بالوقايـــة ول تسشامــح مـــع أŸتهــورين

خÓل عملها أ÷وأري متابعة لتطورأت
ألوضشع ألصشحي  ،توقفت «ألششعب» عند
عمليات ألتكفل باŸصشاب ÚبفÒوسس
كورونا ‘ معسشكر مقدمة ششهادأت حية
من مرضشى Ãسشتششفى يسشعد خالد
أŸرجعي.أعتمدت أ÷ريدة ‘
أسشتطÓعها بقاعات عزل أŸصشابÚ
ألتوأصشل معهم بتقنية أŸسشنجر ،
كوسشيلة –ول أأفرأد أÛتمع أإ¤
أسشتغÓل أإيجابياتها منذ تفششي ألوباء.

معسسكر  /ام ا.Òÿسس
من ب ÚأŸرضسى ألذين وقع عليهم أسستطÓع «ألشسعب» ،
‡رضس Úومسس -ت -خ-دم Úب-ق-ط-اع ألصس-ح-ة ،أن-ت-ق-لت أإل-ي-ه-م
ألعدوى بطريقة أأو باأخرى ،من هوؤلء ،أŸمرضس ألشساب
صساحب  27سسنة حنظلة قاسسم شساوشس  ،ألذي  ⁄يبد أأي
–فظ أأو تردد ‘ أ◊ديث أإلينا عن هذأ ألوباء ألذي
أأصسابه و›موعة من زمÓئه ‘ أسستعجالت مسستشسفى
مسسلم ألطيب.
بحسسب ألفريق ألطبي ،فان حنظلة  ⁄يتقبل ‘ ألبدء
فكرة ألإصسابة بكورونا  ،مثله مثل شسريحة وأسسعة من
أŸصساب Úوأأهاليهم ألذين حاولوأ أإخفاء حقيقة أإصسابتهم
 ،س س و أ ء ر ف ض س ا ل ل و أ ق ع أ أ و خ و ف اً م ن ر د و د ف ع ل أ  Ûت م ع  ،ب ع د
أأيام من ظهور نتائج –اليل ألكوفيد  ، 19تقبل حنظلة
أإصس-اب-ت-ه وأأصس-ب-ح أأك Ìق-اب-ل-ي-ة ل-ل-عÓ-ج  ،ي-ق-ول ح-ن-ظ-ل-ة ‘
توأصسله مع «ألشسعب» ع Èتقنية أŸسسنجر ،أأن أأخصسائيÚ
نفسساني Úيسسهرون على ألصسحة ألنفسسية Ÿرضسى كوفيد19
باŸسستشسفى ،مضسيفا «لبد من أŸقاومة لدي ﬂططات
كثÒة لهذه ألصسائفة أأفكر ‘ ألزوأج و ‘ قضساء أأوقات
‡تعة مع أأصسدقائي  ،لكن حتى لو تعافيت  ،لبد أأن
ينحسسر ألفÒوسس لتحقيق كل ذلك «  ،يوأصسل حنظلة
أŸم -رضس ألشس -اب أل -ي -اف -ع ح-دي-ث-ه ،م-درك-ا ◊ق-ي-ق-ة ه-ذأ
ألفÒوسس أŸرعب  ،تكلم عن أأعرأضس أإصسابته ألتي أختفت
ب -ع -د أ÷رع -ات ألأو ¤م -ن أل -ك -ل -وروك .،Úق-ائ« Ó-ق-ررت
ألتوقف عن ألتدخ ، Úأأي مصساب بالفÒوسس يحتاج أإ¤
رئت Úسسليمت « Úدأعيا ‘ ألوقت نفسسه ألشسباب ‘ سسنه
أإ ¤توخي أأسسباب ألوقاية من ألفÒوسس و ألأك Ìمن ذلك
ألإقÓع عن ألتدخ Úلأنه سسيكون موؤذيا لهم حال تعرضسهم
لÓإصسابة.
عن كيفية تعرضسه لÓصسابة أجاب حنظلة « كنت معرضسا
لÓ- -إصس- -اب- -ة ب- -ح- -ك- -م ع- -م- -ل- -ي ع- -ل- -ى مسس- -ت -وى مصس -ل -ح -ة
ألسستعجالت ..كنت أأتوقع أإصسابتي لأننا كنا نعمل دون
أأدنى شسروط حماية  ،كمامات غ Òمتوفرة ،أإدأرة كمامة
وأحدة كنا مضسطرين لسستعمالها لأك Ìمن وقت بحكم

مع قـــــــرب حلــــــول ألعيــــــد
وموأجهة لفÒوسس كــــورونا

حمايـ ـ ـة اŸديـ ـ ـة ت ـ ـرسسم خريطـ ـة
طريق للسسÓمة الصسحية واŸرورية
دعت مديرية أ◊ماية أŸدنية بولية أŸدية،
لخذ أعلى درجات
أمسس  ،أŸوأطنات وأŸوأطن Úأ
أ◊يطة وأ◊ذر ،باحÎأم وتطبيق ألتدأبÒ
لروأح
ألوقائية ألتي من ششأانها أÙافظة على أ أ
ألبششرية من عدوى فÒوسس كورونا ،بالتزأم
أ◊جر ألصشحي أŸنز‹ ،وألبقاء بالبيوت وعدم
أÿروج أل للضشرورة ألقصشوى،و أحÎأم ششروط
ألنظافة بغسشل أليدين يوميا .
وج -ددت أ◊م -اي -ة بضس -رورة أت-ب-اع ألح-ت-ي-اط-ات
ألصسحية  ،منها أحÎأم ألتباعد ألجتماعي ،مع
حلول عيد ألفطر ،وأسستمرأر ألوضسع ألسستثنائي
ألذي “ر به ألبÓد من جرأء ألوباء ،و تفادي
ألح- -ت- -ك- -اك وألقÎأب م- -ن ألأشس- -خ- -اصس ،ت -رك
مسسافة ألأمان بحوأ‹ 1م Îب Úألأفرأد وبخاصسة
يومي عيد ألفطر أŸبارك ،بالإضسافة أإ ¤ألبتعاد
ع -ن أل -ت -ج -م -ع -ات لأك Ìم -ن شس-خصس ،Úم-ع Œنب
أŸصسافحة وأŸعانقة و حضسور ألولئم .نبهت أإ¤
خطر أإرهاب ألطرقات ،على أأنه بالنظر أإ¤
أل-ع-دد أŸت-زأي-د ل-ل-ح-وأدث أŸسس-ج-ل-ة خÓ-ل ه-ذه
ألفÎة ألسستتثنائية،ل سسيما أ◊وأدث أŸرورية و
أŸنزلية ،يتوجب أأخذ ألتدأب Òألأمنية لتفادي
هذه ألأحدأث  ،وخاصسة فيما يتعلق بالسستعمال
أŸفرط للسسرعة ألتي تعد من ألأسسباب ألرئيسسية
لوقوعها  ،مطالبة أأصسحاب ألدرأجات ألنارية
أإ ¤ضسرورة وضسع أÿوذة عند ألسسياقة.

اŸدية:علي ملياÊ

أل -ن -درة ‘ ب -دأي -ة ألم -ر ف-ا÷ائ-ح-ة ألصس-ح-ي-ة ج-دي-دة ،و
خÈتنا ‘ موأجهة مثل هذه ألكوأرث و ألأزمات شسبه
منعدمة»-
ألتدوأل على ألسسجائر و أأكوأب ألقهوة سسلوكات خطÒة
يوأصسل حديثه» لبد أأن نعÎف أأننا قصسرنا ‘ حق أأنفسسنا
من جانب ألوقاية «مشسÒأ أإ ¤سسلوكات خطÒة يرتكبها
شسباب ‘ سسنه  ،موضسحا « بعضس ألشسباب يجهل خطورة
ألتدأول على سسجارة وأحدة ،أأو كوب قهوة  ،ل يدركون
خ -ط -ورة ت-ن-ق-ل أل-فÒوسس ع-ل-ى ق-ط-ع أل-دوم-ي-ن-و ك-ث Òم-ن
ألشس -ب -اب وأŸرأه -ق Úي -ع -ت -ق -دون أأن أأجسس -ام -ه -م أل-ق-وي-ة
وعضسÓتهم أŸفتولة تقاوم ألوباء  ،أنه أأسسوأأ من أ◊شسرة
ألتي قتلت أŸلك ألنمرود».
و ‘ ختام حديثه أإ« ¤ألشسعب» ع Èتقنية ألتوأصسل
ألجتماعي  ،قال حنظلة أأن أŸرضسى Ãصسلحة ألعÓج
أŸرجعية بيسسعد خالد  ،يحظون بتكفل أمثل  ،قائ⁄ »:Ó
أأر زمÓئي أŸمرضس Úو ألأطباء يوما يعملون ‘ هذأ أ÷و
من أŸرح وألتفاوؤل رغم ألضسغط لسسيما من حيث نقصس
لوأزم ألوقاية و بعدهم عن أأهلهم ،ل بد أأن يدرك ألناسس
أأن هوؤلء يقدمون تضسحيات جليلة للمجتمع ل بد أأن
نقدرها بالبقاء ‘ منازلنا و عدم ألتذمر من أ◊جر
ألصسحي  ،ف Óبد أأن تنتهي هذه أ÷ائحة بسسرعة أأن ألتزم
أ÷ميع بالوقاية و أ◊جر أŸنز‹».

تضشحياتنا –تاج إأ ¤ألتقدير
*عاملة ألنظافة بن شسنون وردة أأم لطفل ‘  13من

ألعمر ،قالت ‘ حديثها ل»ألشسعب» »:ألفÒوسس مرعب
فع، Óسسيدرك أ÷ميع خطورته يوم نتائج ألتحاليل أأي

مصساب  ،كنت خائفة على أبني ألوحيد ،أ◊مد لله كل
أأهلي نتائجهم سسلبية  ⁄تنتقل أإليهم ألإصسابة عن
طريقي ،وأناأ ألآن أشسعر بتحسسن كب ،Òأأ“نى أأن أأغادر
أŸسستشسفى ‘ أقرب أجل  ،أشستقت أإ ¤أبني ،هو يتصسل
بي يوميا ليطمئن عني ويسساألني عن مÓبسس ألعيد».
تبكي وردة متاأثرة ثم توأصسل شسهادأتها »:ع ÈأŸسسنجر
 »:،أأنا منظفة و ل عÓقة باŸرضسى ،ل أعرف من أأين
أنتقلت أإ ¤ألعدوى رÃا  ⁄أنتبه لنفسسي أآو كان لدي
أحتكاك بسسيط Ãصساب .. Úعملي شساق جدأ ولن تعوضسه
أأي م -ن -ح ،ن -ح -ن ن-ح-ت-اج أإ ¤ت-ق-دي-ر ÷ه-ودن-ا ع-ل-ى ألأق-ل
بالإشسارة أإ ¤جهودنا كمحارب ‘ Úأÿطوط ألأمامية
لهذه أŸوأجهة ألطاحنة مع فÒوسس كورونا «  ،ب Úأ◊جر
ألصسحي و موأجهة كورونا
ه - -ك - -ذأ –ولت ح - -ي - -اة ط - -ب - -ي - -ب- -ات ‘ ع- -م- -ر أل- -زه- -ور
‘ أÿط - -وط ألأو ¤ل- -ل- -م- -وأج- -ه- -ة م- -ع فÒوسس ك- -ورون- -ا
Ãسستشسفى يسسعد خالد ،فريق طبي من ثÓث كفاءأت
شس- -اب- -ة  ،ط -ب -ي -ب -ة ع -ام -ة و أأخ -رى ﬂتصس -ة ‘ ألإم -رأضس
أŸعدية ،ورفيقتهما ﬂتصسة ‘ ألأشسعة ،كلهن حيوية و
نشساط  ،رغم ألتعب و ألضسغط ألذي يحاولن أإخفاءه خلف
ألكمامات و ألسسÎأت ألوأقية ألتي –مل ألكث Òمن ألوجع
و ألشسوق لأهلن و أأزوأجهن ‘.هذأ ألطار قالت كرÁة
غز‹ «نحب ما نقوم به أŒاه أŸرضسى و نعتز أننا نضسحي
‘ سسبيل ألوطن».
من جهتها أأمينة بهلول  ،طبيبة عامة ‘ ألثÓث Úمن
أل -ع -م -ر ،أأم ل -ث Ó-ث أأط -ف -ال – ،دثت ع -ن ألسس -ع-ادة أل-ت-ي
تغمرها هي ورفيقاتها كلما تعافى أحد أŸرضسى و غادر

–سشسس بارتدأء ألكمامة

أŸسس -تشس -ف -ى  ،ق -ائ -ل -ة« :أل -ع Ó-ق-ة ب-ي-ن-ن-ا وب ÚأŸرضس-ى و
ألعامل Úمعنا ‘ فريق وأحد  ⁄ ،تعد عÓقة عادية بÚ
مريضس و طبيبه  ،بعفوية تامة توطدت ألعÓقة ب Úجميع
أŸوج -ودي -ن ه -ن -ا ،ح-ت-ى أأن أل-ك-ث Òم-ن أŸت-ع-اف Úذرف-وأ
ألدموع لدى مغادرتهم أŸسستشسفى –سسرأ على مفارقة
بعضسهم ألأخر «.
ووأصسلت أمينة ‘ سسرد نشساطها قائلة »:مازأل بعضس
أŸرضسى أŸتعاف Úيتصسلون بنا للسسوؤأل عن أأحوألنا و ذلك
يكفينا فخرأ».
وذهبت ‘ نفسس ألŒاه كرÁة غز‹ ﬂتصسة ‘ ألأشسعة»
ق- -ائ- -ل- -ة »:أن- -ه أ◊ب،ل ب- -د أن ي- -حب ألإنسس- -ان ن -فسس -ه و
أÙيط Úبه ،جرعة من أ◊ب تكفي لعÓج كل أŸشساكل و
تخطي كل ألصسعوبات  ،ونحن هكذأ ‘ فريقنا نحب
عملنا و نحب مرضسانا رغم أختÓف مزأجهم ،نحن نحب
م -ا ن -ق -وم ب -ه و ن -ع -ت -ز أأن -ن -ا ن -خ -اط-ر ب-ح-ي-ات-ن-ا و نضس-ح-ي
بخصسوصسياتنا ‘ سسبيل ما نقوم به».
أل- - -قضس- - -اء ع- - -ل- - -ى أل- - -وب - -اء م - -ره - -ون ب - -وع - -ي أل - -ن - -اسس
ألدكتورة ترنيفي سسليمة أıتصسة ‘ ألأمرأضس أŸعدية
ترى أن مسستخدمي ألصسحة رفعوأ ألتحدي و ⁄يسستسسلموأ
للضسغط موؤكدة مضسى أأزيد من شسهر على وجود ألفريق
ألطبي وألعامل Úبا◊جر ألصسحي ،بعيدأ عن صسغارنهم
و أأهلهم قائلة »:تلقيت ألدعم من زوجي هو يحاول أن
يشسغل نفسسه بالعمل ألتطوعي مع جمعيات و أنا مطمئنة
على أأبنائي رفقة جدتهم  ،لكن لكل شسيء حدوده ،
أل -ع -دوى ت -ت -م-دد و أل-ن-اسس ‘ أÿارج يسس-تصس-غ-رون ح-ج-م
معاناتنا  ،أŸرضسى يتعافون و يعودون أإ ¤أأهلهم ونحن
نبقى هنا أإ ¤أآخر مريضس يتعافى  ،لكن عدد ألوأفدين
أألينا ل يتناقصس و ل يتوقف  ،ألقضساء على ألوباء مرهون
بوعي ألناسس أأنهم هم أللقاح و هم ألدوأء.

حمـ ـ ـ ـ ـ ـÓت توعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة للتجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار وتعقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم اŸسساجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد باŸسسيل ـ ـ ـ ـة
ششهدت أمسس معظم أÓÙت ألتجارية باŸسشيلة عملية رقابة و–سشيسس من قبل أعوأن ألبيئة للوقوف على مدى تطبيق إأجرأءأت أرتدأء ألكمامة وترك
لمان تفاديا لنتششار فÒوسس كورونا كوفيد .19-جاء هذأ تزأمنا مع أنطÓق حمÓت تعقيم مسشت عديد مسشاجد ألولية على أمل أن يتم فتحها
مسشافة أ أ
للمصشل Úبعد عيد ألفطر ‘ حال ترأجع أنتششار فÒوسس كورونا .

اŸسسيلة  :عامر ناجح

أأطلقت مديرية ألبيئة باŸسسيلة أأمسس بالتنسسيق مع
أل -ب -ل-دي-ة وألأم-ن أل-ولئ-ي وأ◊م-اب-ة أŸدن-ي-ة ح-م-ل-ة
–سسيسس ومرأقبة للمحÓت ألتجارية أنطÓقا من
رسسم عÓمات ألتباعد ب Úألزبائن خارج أÓÙت
وأرتدأء ألكمامة وعدم ألسسماح لتجمع ألأشسخاصس
دأخل أÙل وغسسل أليدين باŸعقم ,
أأكدت مديرة ألبيئة حكيمة خطوطي ل»ألشسعب» ،أأن
أ◊م -ل -ة أل -ت -حسس -يسس -ي -ة وأل -رق -اب -ي-ة ت-خصس م-ع-ظ-م
أÓÙت ألتجارية بهدف توعية ألتجار وألزبائن
بضسرورة أللتزأم بالتدأب Òألوقائية وخاصسة ألتباعد
ألجتماعي ألذي أعتÈته ألغائب ألأول.
و” خÓل أ◊ملة ألتحسسيسسية حسسب أŸتحدثة
توزيع كمامات ورسسم عÓمات ألتباعد عند كل
ﬁل  ,وهو ما أأثار أحسستسسان ألعديد من ألزبائن
و“ن وأن ي -اأخ -ذ أل -ت -ج -ار ب -ال -نصس -ائ -ح وألإرشس-ادأت
حفاظا على صسحتهم وصسحة ألزبون ,
و‘ نفسس ألسسياق أنطلقت صسبيحة أأمسس أ◊ملة

ألوطنية لتعقيم أŸسساجد –ت شسعار «من دخل بيته
فهو أآمن» ،وذلك على مسستوى مسسجد ألنصسر بحي
 1000مسسكن –ضسÒأ لفتح أأبوأب بيوت ألله –ت
أشس -ر ف ي -وسس -ف ب -ارود م -دي -ر ألشس -وؤون أل -دي -ن -ي -ة
وألأوق -اف ل-ولي-ة أŸسس-ي-ل-ة أŸنسس-ق أل-ولئ-ي ◊م-ل-ة

ت -ط -ه ÒأŸسس -اج -د وت -ع-ق-ي-م-ه-ا رف-ق-ة رئ-يسس دأئ-رة
أŸسسيلة وألسسيد مدير أ◊ماية أŸدنية وﬂتلف
ألشسركاء من خÓل تسسخ. Òأمكانيات مادية وبشسرية
بهدف تطه Òوتعقيم أŸسساجد على مسستوى مدينة
أŸسسيلة ،

»æWh
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◊مايتهم من عدوى كورونا بالعاصسمة

تكفل صضحي ونفسضي باألشضخاصص بدون مأاوى

تو‹ مديرية النشساط ا’جتماعي
Óشسخاصض بدون مأاوى
حماية خاصسة ل أ
اŸت- -واج -دي -ن ع Èأاح -ي -اء ال -ع -اصس -م -ة
وب- -الضس- -ب -ط أام -ام اÓÙت واŸؤوسسسس -ات
ع -ل -ى مسس -ت -وى شس -ي غ -ي -ف -ارة ،ع -ب -ان
رمضس -ان ،ع -مÒوشض ،زي -غ -ود ي-وسس-ف،
ب- -اب ع- -زون ،سس- -اح- -ة الشس -ه -داء ،أاول
ن -وف -م ،Èب -اب ال -واد ،وسس-ي-دي أاﬁم-د
’ب - -ع - -اده- -م ع- -ن اıاط- -ر اŸم- -ه- -ددة
لصس -ح -ت-ه-م ج-راد ت-فشس-ي وب-اء ك-ورون-ا
بسسبب مبيتهم ‘ العراء.

ا÷زائر :جمال أاوكيلي
وه -ك -ذا ت -ق -رر ن -ق -ل -ه-م ا ¤أام-اك-ن آام-ن-ة
ت -ق -ي -ي -ه -م م -ن أاي ع -دوى ﬁت -م -ل-ة –ف-ظ
سسÓمة أابدانهم و‘ هذا ا’طار اسستقبل
اŸركز الثقا‘ عبد الرحمن يعلي بشسارع
الشسهداء  30شسخصسيات كفلت بهم كل من
ج-م-ع-ي-ت-ي ال-ن-ج-ؤم ل-ؤ’ي-ة ا÷زائر ،ومشسعل
الشسباب بع Úالنعجة.
وÃجرد أان وطأات أاقدام هؤؤ’ء اŸركز
حضس-ي-ؤا ب-ك-ل-م-ا ي-ل-زم م-ن ال-ت-ك-ف-ل ا’نسس-اÊ
بتؤف Òلهم اأ’سساسسيات ‘ هذا الشسأان منها
ال- -ن -ظ -اف -ة ب -اÿصس -ؤصص ب -ؤضس -ع اŸرشس -ات
وحÓق ‘ خدمتهم با’ضسافة ا ¤وجبات

غذائية أاي كل مايحتاجؤنه خÓل ا◊جر
الصسحي ‘ شسهر رمضسان.
وبالتؤازي مع ذلك ،فان  30شسخصسا آاخرا
ن -ق -ل -ؤا ا ¤م -رك -ز آاخ -ر ب -ب -ل -دي-ة ب-ؤل-ؤغ،Ú
والرويبة وجدوا العناية اŸطلؤبة من جميع
ال-ن-ؤاح-ي م-ادي-ا،صس-ح-ي-ا ون-فسسيا تفاديا أ’ي
م -ك -روه ـ ’ ق -در ال -ل -ه ـ ون -ظ -را ل -ل -ؤضس-ع-ي-ة
ا’جتماعية الصسعبة التي يعيشسها البعضص
من العمال اŸؤسسمي Úجراء اآ’ثار اÎŸتبة
عن تداعيات كؤفيد  ..19يقيم هؤؤ’ء رفقة
اخ- -ؤان- -ه- -م اآ’خ- -ري- -ن ‘ ت- -لك اŸراك -ز ‘
انتظار ماسستكشسف عنه اأ’يام القادمة فيما
يتعلق Ãسسارهم اŸهني.
وقد أابدى ضسيؤف هذه اŸراكز ارتياحهم
لظروف ا’سستقبال التي خصسصست لهم من
ق - -ب - -ل اŸسس- -ؤؤول ،Úو‡ث- -ل- -ي ا÷م- -ع- -ي- -ات
اŸك -ل -فÃ Úع -اي -ن -ة وضس-ع-ي-ات-ه-م م-ن-ج-م-ي-ع
ا÷ؤانب ومتابعتهم عل يضسؤء ما ” تؤفÒ
منشسروط ا’قامة و‘ حالة مÓحظة وجؤد
ال-ب-عضص م-ن-ه-م ي-ع-ان-ؤن م-ن أام-راضص ع-ق-ل-ية
يحالؤن على عناية ﬂالفة Ÿن هم ‘ حالة
سس- -ل- -ي -م -ة ومسس -ت -ق -ب  Ó-ي -دع -ؤن ‘ م -راك -ز
متخصسصسة لتلقي كل مايلزم من عÓج.
وخÓفا Ÿا يقال هنا وهناك فان هؤؤ’ء
 ⁄يغادروا هذه اŸراكز بل يقيمؤن عاديا،
‘ وسسط من التكفل الكامل خÓفا Ÿا ذكره
البعضص مؤؤخرا بأان اأ’شسخاصص الذين نقلؤا

ا ¤مركز دا‹ ابراهيم عادوا ا ¤اأ’رصسفة
بأاقؤاسص الشسؤارع اŸذكؤرة سسالفا بعد أان
رفضسؤا البقاء هناك مفضسل Úمهنة التسسؤل
ه- -ذا السس- -ل- -ؤك غ ÒاŸسس -ؤؤول ح -ت -م ع -ل -ى
اŸسسؤؤول ÚاÙلي Úرفع القضسية ا ¤وا‹
ا÷زائر الذي قرر اعادتهم ثانية ا ¤ذلك
اŸركز.
ويÓحظ منذ اقرار ا◊جر الصسحي خلؤ
العاصسمة من اأ’شسخاصص بدون مأاوى ماعدا
ح - -ا’ت ون - -ادرة تشس - -اه- -د ه- -ن- -ا و ه- -ن- -اك
وا’حتمال اأ’ك Ìورودا أانها حديثة العهد او
 ⁄ي-ن-ت-ب-ه ل-ه-اه-ذا م-اسس-ج-ل-ن-اه م-ؤؤخ-را ع-ند
مدخل باب عزون ،ناحية بؤرسسعيد ،عائلة
بأاكملها تفÎشص الؤرق اŸقؤى ( الكارتؤن)
أامام ﬁل وفؤقها غطاء كما تؤجد عينات
أاخ - -ري ل - -ك - -ن ﬁدودة ج- -دا ’ت- -رق- -ى ا¤
ماكانت عليه ‘ السسابق.
وهذا العمل اŸنجز من طرف مديرية
النشساط ا’جتماعي بالتنسسيق مع ا÷معيات
ا‰ا ي- - -ه- - -دف ا ¤ع- - -دم ت - -ع - -رضص ه - -ؤؤ’د
اأ’شس- -خ- -اصص ا ¤أاي ط- -ارئ صس- -ح- -ي ج -راء
وجؤدهم ‘ الشسارع وغياب وسسائل الؤقاية
م -ن ال-ؤب-اء م-ن سس-ؤائ-ل م-ع-ق-م-ة وك-م-ام-ات،
ووج- -ؤده- -م –ت سس -ق -ف م -راك -ز الشس -ب -اب
يحضسهم من كل ذلك اÿطر ويجعلهم ‘
م -أام -ن ع -ن ك -ل اأ’ضس -رار ال -ت -ي ق -د ت -ل-ح-ق
بصسحتهم.

إاعادة ا’عتبار Ÿشساريع الصسحة بتبسسة

عيادات متعددة اÿدمات ببئر العاتر ،تبسضة والونزة

ع- -رضض ودراسس- -ة ﬂت- -ل- -ف ب- -رام -ج
ال ّ-ت -ن -م-ي-ة اّıصس-صس-ة ل-ق-ط-اع الصسّ-ح-ة
وال ّسس-ك-ان ب-ال-و’ي-ة ك-ان ﬁور أاشس-غال
اج -ت -م -اع اÛلسض الّ-ت-ن-ف-ي-ذي ال-و’ئ-ي
اŸصسّغر ،بقاعة Ãقّر الو’ية  ،برئاسسة
عطاالله مو’تي وا‹ تبسسة Ÿ ،ناقشسة
ال- -وضس- -عّ- -ي- -ة ال- -ف- -ي- -زي -ائ ّ-ي -ة واŸال ّ-ي -ة
ل -ل -مشس -اري -ع ق -ي -د ا’‚از ،واŸشس -اري-ع
غ ÒاŸن-ط-ل-ق-ة ع Èب-ل-دّي-ات ال-و’ي-ة،
وإاع -ادة ا’ع -ت -ب -ار ل -ع -دد م -ن اŸراف -ق
الصس- -حّ- -ي- -ة ،واق- -ت- -ن- -اء الّ- -ت- -ج -ه -ي -زات
اŸطلوبة،

تبسشة :خالد .ع

وم -ن أاه -م اŸشس -اري -ع ال -ت -ي ّ” تسس -ل -ي-ط
الضسؤء عليها ومناقشسة وضسعيّتها “ ،ثلت ‘
ا‚از وŒهيز عيادت Úمتعّددة اÿدمات
ب-ب-ل-دي-تّ-ي ب-ئ-ر ال-ع-ات-ر و ت-ب ّسس-ة ب-حّي الّزاوية
ال -ق-ب-لّ-ي-ة مشس-روع ب-ع-ن-ؤان  ،2012ت -ؤسس -ي -ع و
Œهيز مسستشسفى  120سسري» ببلدّية العقلة و
إاعادة ا’عتبار Ÿدرسسة الّتكؤين شسبه الطّبي
بتب ّسسة مشسروع سسجل بشسهر ديسسم،2009È
اقتناء و تركيب جهاز » «IRMلفائدة
القطاع الصسحّي بالؤ’ية  ،اقتناء Œهيزات
طبّية وسسيّارات إاسسعاف لفائدة اŸؤؤسّسسسات
ال-ع-م-ؤمّ-ي-ة ا’سس-تشس-ف-ائّ-ي-ة ،بّ-ك-اري-ة و الؤنزة
مشسروع بعنؤان  ،2012اقتناء ّ ﬁ
طة معا÷ة
اŸي- -اه و أاج- -ه- -زة تصس- -ف- -ي- -ة ال- -دّم لصس- -ال- -ح
اŸؤؤسّس-سس-ات ا’سس-تشس-ف-ائّ-ي-ة ب-ال-ؤ’ية ،اقتناء

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

عيادات متنقّلة مشسروع سسجل خÓل اوت
 ،2015تؤسسيع وŒهيز مسستشسفى مرسسط،
ا‚از ع -ي -ادة م -ت -ع ّ-ددة اÿدم -ات و سس -ك -ن
وظيفي بالؤنزة ،ا‚از أاربع عيادات متعّددة
اÿدمات بكلّ من بلدّيات « بؤ◊اف الّدير،
الشّسريعة  ،ثليجان و الكؤيف « .
وشسّدد وا‹ الؤ’ية على ضسرورة ال ّسسهر
على تدارك الّتأاخر اŸلحؤظ ‘ عملّيات
ا’‚از ،ووجؤب مضساعفة ا÷هؤد إ’“ام
اŸشس- -اري- -ع ق -ي -د ا’‚از ،واسس -ت Ó-م -ه -ا ‘
أاجالها اّÙددة ،والعمل على ا’نطÓق ‘
اŸشس -اري -ع ا›ÈŸة ،وع -دم ال -ت -ؤّق-ف ع-ن
م -راح -ل ا’‚از ب -ح ّ-ج -ة ال -ؤضس -ع الّ-راه-ن،
وإاع -ادة ف -ت -ح ال -ؤرشس -ات اŸت -ؤّق -ف-ة وت-ؤفÒ
الّتعداد اŸطلؤب من العّمال ،وعدم اّتخاذ
حي ا◊ا‹ كذريعة للتهّرب من
الؤضسع الصس ّ
اŸسسؤؤولّية والتمّلصص من مؤاصسلة اأ’شسغال،
وضس -رورة م -ت -اب -ع -ة م-راح-ل ا’‚از ◊اج-ة
جلة
الؤ’ية اŸاسّسة للمشساريع التنمؤّية اŸسس ّ
لفائدة ال ّصسالح العام .
كما ارجع الؤا‹ سسبب التأاّخر ‘ إا“ام
اŸشساريع واسستÓمها ‘ أاجالها اّÙددة،
إا ¤غياب ا÷دّية وسسؤء –ديد اأ’ولؤّيات،
وع -دم ت -ؤّف -ر اإ’رادة ل -دى ال -ب-عضص ،ون-قصص
ال ّ-ت -نسس -ي -ق ب Úال -ق -ط -اع -ات ذات ال-عÓ-ق-ة،
وأاوصس -ى م -ؤ’ت -ي ا÷م -ي -ع ب -ا◊رصص ع -ل -ى
إاعادة بعث اŸشساريع اŸتؤّقفة ،ومؤاصسلة
ت -ن -ف -ي -ذ اŸشس -اري -ع Ãخ -ت -ل -ف ع -ن -اوي-ن-ه-ا،
واإ’سسراع ‘ إا“امها ،ضسابطا رزنامة لذلك،
مفيدا ب›Èة زيارات تفقدّية فجائيّة إا¤
ال- -ؤرشس -ات ،ل -ل -ؤق -ؤف ع -ل -ى م -دى ت -ن -ف -ي -ذ
تؤصسياته.
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’صسحاب طاو’ت اŸأاكو’ت بخنشسلة
عودة قوية أ

إانعدام حد أادنى من احÎام ا◊جر الصضحي

يسس -ج -ل ب -و’ي -ة خ -نشس -ل -ة م -ظ-اه-ر
خرق ا◊جر الصسحي لي Óونهارا عÈ
ﬂت - -ل - -ف اŸدن وال - -ق - -رى وب - -داخ - -ل
’ق - -ط - -اب
’ح- - -ي - -اء السس - -ك - -ن - -ي - -ة وا أ
ا أ
ال -ع -م -ران-ي-ة ا÷دي-دة وعﬂ Èت-ل-ف
’سس- - -واق
الشس- - -وارع ال- - -رئ- - -يسس- - -ي- - -ة وا أ
الشس -ع-ب-ي-ة اŸع-روف-ة م-ا يشس-ك-ل ع-ق-ب-ة
فعلية ودحرا للمجهودات اŸبذولة ‘
سس-ب-ي-ل وضس-ع ح-د ل-ت-فشس-ي ب-اء «كوفيد
 19الفتاك».

خنششلة اسشكندر ◊جازي
وق- -فت ‘ ه -ذا الصس -دد «الشس -عب» ع -ل -ى
مظاهر اÿرق اŸسستمر والؤاضسع للحجر
الصس -ح -ي م -ن ط -رف ال -ع -ام -ة ف -ب -اŸدي -ن -ة
ا÷دي -دة الشس-ه-ي-د «مصس-ط-ف-ى ب-ن ب-ؤل-ع-ي-د»
ي -ع-م-د ال-عشس-رات م-ن السس-ك-ان م-ن ﬂت-ل-ف
اأ’عمار على اÿروج والتنزه خÓل سساعات
ا◊جر وبعد اإ’فطار مباشسرة إاذ صسادفنا
أاف-راد وج-م-اع-ات ي-ت-ج-ؤل-ؤن ب-ك-ل ح-رية بل
عائÓت بأاكملها يتنزهؤن بكل حرية وكان
ا’ر ه Úو’ يؤجد أاي وباء أاو خطر هدد
صسحة العامة.
نفسص اŸظاهر مسستمرة وتتكرر وسسط
اأ’ح -ي -اء الشس -ع -ب -ي-ة م-ن-ه-ا ح-ي ا◊سس-ن-اوي،
م-اري-ت-ؤ ،ب-ؤج-ل-ب-ان-ة ،ط-ريق باتنة ،اŸمرات
وغÒها من اأ’ماكن باسستثناء قلب اŸدينة
أاين تتمركز عناصسر الشسرطة ‘ عدة نقاط
رئ -يسس -ي -ة وت -ق -ؤم ب -إاي-ق-اف وم-راق-ب-ة اŸارة

والسسيارات على قلتهم.
وأاثناء سساعات الصسؤم Œؤلت «الشسعب»
بقلب مدينة خنشسلة بالضسبط على مسستؤى
الشسؤق الشسعبي اŸعروف «زقاق السسؤافة»
اŸع -روف ب -اك -ت -ظ -اظ -ه ط -ؤال أاي -ام السس-ن-ة
ب- -ال -ب -اع -ة اŸت -ج -ؤل Úوأاصس -ح -اب ط -او’ت
اÿضسر والفؤاكه وﬂتلف اŸأاكؤ’ت ،حيث
وق -ف -ن -ا ع-ل-ى عشس-رات اأ’نشس-ط-ة ال-ت-ج-اري-ة
وخاصسة منها اŸؤسسمية اŸتعلقة بالشسهر
الفضسيل.
وعلى الرغم من منع قؤات الشسرطة منذ
ب-داي-ة الشس-ه-ر ال-ب-اع-ة م-ن نصسب ط-او’ت-ه-م
وعدم ‡ارسسة أاي نشساط Œاري ،إا’ أان
العشسرات من التجار اŸؤسسمي Úوأاصسحاب
اŸه- -ن ذات ال- -دخ- -ل ال- -ي- -ؤم -ي وي -نصس -ب -ؤن
طاو’تهم من ح Úإا ¤أاخر على شساكلة لعبة
القط والفار بينهم وب Úعناصسر الشسرطة
–ت ضس- -غ -ط وح -ت -م -ي -ة –صس -ي -ل ق -ؤت -ه -م
اليؤمي.
وم -ن أاه -م اأ’نشس -ط -ة ال -ت-ي تشس-ك-ل خ-رق
واضس-ح ل-ل-ح-ج-ر الصس-ح-ي وﬂال-ف-ة للتدابÒ
الؤقائية ضسد وباء كؤرونا ،نظرا للتجمعات
التي يشسكلها الزبائن حؤل هذه الطاو’ت
وق- -ف- -ن- -ا ع- -ل- -ى نشس- -اط -ات ب -ي -ع «ال -ك -رعÚ
والبؤزلؤف» ،الل Íوا◊ليب ،اÿبز بأانؤاعه
وم -ن -ه -ا رغ -ي-ف الشس-ع ÒاŸع-روف «ب-كسس-رة
ال- -رغ -دة» ،أاوراق ال -ب -ؤراك اŸصس -ن -ؤع -ة ‘
اŸن -زل ،ال -زي -ت -ؤن ب -أان -ؤاع -ه ،ب -عضص ب -اع -ة
ال -ف -ؤاك -ه اŸؤسس -م -ي -ة ،ب -عضص أان -ؤاع ا◊ل-ؤة
وغÒها.

عرفا تأاخرا ‘ ا’‚از

اŸرضضى يسضتعجلون تسضليم الهيكل Úالصضحي Úبع Úمران والشضلف

يسس -ت -ع -ج-ل اŸصس-اب-ون
ب- -داء السس- -رط- -ان ف- -ت -ح
اŸرك- - - -زال- - - -ذي ع- - - -رف
ت-أاخ-را ك-بÒا ‘ ع-م-ل-ي-ة
’‚از ،شس - - -أان- - -ه شس- - -أان
ا إ
مسس- -تشس- -ف- -ى ع Úم- -ران
ال- - - - -ذي شس- - - - -ه- - - - -د ه - - - -و
’خ- -ر“اط ‘ Ó- -وضس -ع
ا آ
–ت اÿدم- - - - -ة رغ - - - -م
الشس- -ك- -اوى ال- -ت- -ي ط- -اŸا
ق -دم -ه -ا أاب -ن -اء اŸن -ط-ق-ة
وال - -ب - -ل - -دي- -ات اÛاورة
ب - -غ - -رضض رف- -ع اŸت- -اعب
ال- - - -ي - - -وم - - -ي - - -ة ال - - -ت - - -ي
يواجهونها .

الششلف :و.ي .أاعرايبي
اسس -ت -ي -اء ه -ؤؤ’ء م -ن ال -ؤضس -ع -ي -ة ا◊ال-ي-ة
للمشسروع Úصسارت ’تطاق  ،حيث أاوضسح
ﬁدثؤنا أان اإ’عتماد على اŸصسلحة التي
” فتحها Ãسستشسفى ا’أخؤات باج لتقدË
العÓج اÿاصص بداء السسرطان صسارت غÒ
Óح-اط-ة ب-ك-ل أاط-ؤار ال-عÓ-ج رغ-م
ك -اف -ي -ة ل -إ
اÛه -ؤدات اŸب -ذول -ة م -ن ط-رف ال-ط-اق-م
ال-ط-ب-ي ب-اŸؤؤسسسس-ة اإ’سس-تشس-ف-ائ-ية ومديرية
ال -ق -ط -اع ،ل -ذا يسس -ت -ع -ج -ل ه-ؤؤ’ء ف-ت-ح ه-ذا
اŸرك - -ز اŸت - -خصسصص ‘ م - -ك - -اف - -ح - -ة داء
السسرطان الذي مع اأ’سسف مافتئ يسسجل
عدة حا’ت على مسستؤى الؤ’ية واŸناطق
اÛاورة لها  ،غ Òأان التأاخر ‘ ا‚از
اŸشس- -روع ال- -ذي ف -اق 12سس-ن-ة ب-ع-د سس-لسسلة
التؤقفات ‘ عملية اإ’‚از التي شسهدت
ع -دة ت -ق -ي -ي -م -ات ب -ال -ن-ظ-ر اŸب-ال-غ اŸال-ي-ة
واإ’“ادات اŸال -ي -ة ال -ت -ي اسس -ت -ل -ه -م -ا ذات
اŸشس- -روع ال- -ذي ط- -اŸا ان- -ت -ظ -ره م -رضس -ى
اŸن -ط -ق -ة وال -ؤ’ي-ات اÛاورة صس-ار م-ث-ار

اسستياء للسسكان.
ونفسص الؤضسعية ‘ تأاخر اأ’شسغال يعرفه
مسستشسفى بلدية ع Úمران الذي مازال
يراوح نفسسه رغم الؤعؤد اŸتعددة لتسسليم
هذا اŸرفق الهام من 60سسريربهدف رفع
اŸعاناة واŸتاعب اليؤمية التي يؤاجهؤنها
باŸنطقة والبلديات اÛاروة والتي يجÈ
م -رضس -اه -ا ال -ت -ن-ق-ل إا ¤مسس-تشس-ف-ى ت-نسص أاو
الصس -ب -ح -ة وك-ذا اŸؤؤسسسس-ات اإ’سس-تشس-ف-ائ-ي-ة
بعاصسمة الؤ’ية وهؤ ما يكلفهم مصساريف
ب-اهضس-ة ت-ع-ج-ز ال-ع-ائÓ-ت ال-ف-قÒة –م-ل-ه-ا
خ -اصس -ة ‘ ا◊ا’ت اإ’سس -ت -ع -ج -ال-ي-ة  .ه-ذه
الؤضسعية جعلت وزير القطاع عبد الرحمان
ب- -ن ب- -ؤزي- -د ع -ل -ى ه -امشص زي -ارت -ه اأ’خÒة
ل-ل-ؤ’ي-ة ي-ع-ط-ي ت-ع-ل-م-ي-ات صسارمة للمصسالح
اŸعنية واŸقاول Úبتكثيف اأ’شسغال لتسسليم
مركز السسرطان مع نهاية هذه السسنة  ،فيما
أام - -ه - -ل اŸؤؤسسسس- -ة اŸك- -ل- -ف- -ة ب- -اإ’شس- -غ- -ال
Ãسستشسفى ع Úمران شسهر سسبتم Èلتسسليم
الهيكل كام .Óهذه التعليمات اثارت ارتياح
السس- -ك- -ان وب- -اÿصس- -ؤصص اŸرضس- -ى ال- -ذي- -ن
ي -ن -ت -ظ -رون ه -ذي -ن اŸشس -روع Úل-ل-ح-د م-ن
تنقÓتهم اŸكلفة.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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كورون ـ ـ ـ ـ ـ ـا ين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذر
بكارث ـ ـ ـة ‘ أافريقي ـ ـ ـ ـا

الوفاق يسسيطر على قاعدة الوطية ا’سسÎاتيجية

مدني Úوإاصصابة  ‘ 20قصصف شصنته قوات
حف Îعلى مقر سصكن خاصس بالنازحÚ
‘ م -ن -ط-ق-ة ع Úزارة ج-ن-وب-ي ط-راب-لسس
األحد.
وأاضصافت الوزارة ‘ بيان أان الهجمات
اŸم- -ن -ه -ج -ة واŸت -ك -ررة ع -ل -ى األح -ي -اء
السص -ك -ن -ي -ة ب -ط -راب-لسس سص-ب-بت ‘ إازه-اق
األرواح الÈي - -ئ - -ة وت - -ه - -ج ÒاŸواط - -نÚ
وتدم Òمنازلهم وزيادة معاناتهم.
وحملت الوزارة اŸسصؤوولية الكاملة عن
كل هذه ا÷رائم للمجموعات اÿارجة
ع-ن ال-ق-ان-ون وان-ت-ه-اك-ه-ا ◊قوق اإلنسصان
وارت -ك -اب ج -رائ -م ح -رب وف -ق ال -ق -ان-ون
اÙلي والدو‹ ،حسصب تعب Òالبيان.
ع- -ن ت- -ط- -ورات األوضص- -اع ‘ ل- -ي- -ب -ي -ا،
وتداعيات هجوم قوات اللواء اŸتقاعد
خليفة حف Îعلى طرابلسس ،وعدد من
القضصايا اŸشصÎكة ب Úا÷انب.Ú
واشسنطن تشسÎط اإصسÓحات ‘
البعثة ا’أ‡ية
رب-طت واشص-ن-ط-ن ت-ع-ي Úخ-ل-ي-ف-ة ل-غسصان
سصÓ- -م- -ة ‘ م- -نصص- -ب -ه األ‡ي ،بضص -رورة
إادراج إاصصÓحات رئيسصية ‘ بعثة األ·
اŸتحدة للدعم ‘ ليبيا.
وت -ع -د ه -ذه اŸرة األو ¤ال -ت -ي ت-ت-ح-دث
واشصنطن عن ضصرورة إاصصÓح آالية عمل
ال -ب -ع -ث -ة األ‡ي -ة ب -ع -د ان ت -داول ع -ل -ى
رئاسصتها سصبعة مسصؤوول ،Úما يعكسس عدم
الرضصا األمÒكي عن أادائها ‘ السصنوات
األخÒة.

 ·ÓاŸتحدة
و ⁄يتحدث األم Úالعام ل أ
أان -ط -ون-ي-و غ-وتÒيسس ع-ن أاي إاصصÓ-ح-ات
قبيل اŸضصي ‘ تعي Úمبعوث جديد ،إال
أان- - -ه ل- - -فت ا ¤ب - -عضس الصص - -ع - -وب - -ات ‘
ا◊صص - -ول ع- -ل- -ى شص- -خصس Áك- -ن- -ه ن- -ي- -ل
اإلجماع من جميع األطراف ،قائ Óإان
ه- -ن -اك مشص -اورات م -ع ب -عضس األسص -م -اء،
ويأاملون أان يتيح ذلك حل هذه اŸشصكلة
بسصرعة كبÒة.
مرشسحون Ÿنصسب اŸبعوث
وطرحت عدة أاسصماء لتقلد اŸنصصب من
ضصمنهم السصلوفاكي مÒوسصÓف ليجاك،
·Ó
الرئيسس السصابق للجمعية العامة ل أ
اŸت -ح -دة ،ل -ك -ن ال–اد األوروب-ي سص-ب-ق
غوتÒيسس ،وع Úليجاك ،مبعوثًا خاصصًا
للحوار ب Úصصربيا وكوسصوفو.
كما طرح اسصم وزير اÿارجية التونسصي
السص -اب -ق خ -م -يسس ا÷ه -ي -ن -اويÓÿ ،ف -ة
سصÓمة ،خصصوصصا وأانه مُطلع بشصكل جيد
على تفاصصيل األزمة الليبية ،اضصافة إا¤
وزي-ر خ-ارج-ي-ة م-وري-ت-ان-ي-ا إاسصماعيل ولد
الشصيخ ،الذي سصبق له وأان شصغل منصصب
نائب للمبعوث األ‡ي ‘ ليبيا ،وأايضصا
وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة األرد Êالسص -اب-ق سص-مÒ
حباشصنة.
وك-انت ال-ق-ائ-م-ة ب-أاع-م-ال ال-ب-عثة األ‡ية
إا ¤ليبيا األمÒكية سصتيفا Êويليامز من
األسص- -م- -اء اŸط -روح -ة Óÿف -ة سص Ó-م -ة
لكنها – ⁄ظ بالتأاييد الدو‹ الكا‘.
وحاليا تقÎب هيئة األ· اŸتحدة من

روسسيا تعلن وقف “دد الفÒوسض

إايطاليا ..عودة ا◊ياة الدينية إا ¤الكنائسس ’أول مرة منذ شسهرين
بدأات بؤور تفشسي جائحة كورونا ‘
’جراءات
العا ⁄تخفف تدريجيا ا إ
التي أارغمت اÓŸي Úعلى البقاء
داخل منازلهم شسهورا  ،حيث فتح
’ثري ‘ أاثينا،
موقع أاكروبوليسض ا أ
أامسض ا’ثن Úأابوابه أامام الزوار،
بحضسور رئيسسة ا÷مهورية كاترينا
سساكيÓروبولو ،بعد شسهرين من
إاغÓقه
وب- -ذلك ،ت- -ك- -ون ال -رئ -يسص -ة أاو ¤زائ -ري
اŸوقع الذي يضصم معبدا ً إاغريقيا قدÁا
والواقع على قمة تل ،بحضصور الصصحفيÚ
واŸوظف Úالذين ارتدوا األقنعة ،ووسصط
تداب Òصصحية مشصددة ،وذلك ‘ وقت
ف -ت -حت ف -ي -ه ج-م-ي-ع اŸواق-ع األث-ري-ة ‘
اليونان أابوابها أامام الزوار
كما أاعادت كاتدرائية القديسس بطرسس
‘ الفاتيكان فتح أابوابها أامسس  ،بعد
إاغÓقها ألك Ìمن شصهرين ،مع اللتزام
بإاجراءات الوقاية اŸطلوبة ‘ مواجهة
وباء كورونا اŸسصتجد.
وب-حضص-ور ال-ع-دي-د م-ن الشص-رط-ي Úال-ذين
كانوا يضصعون الكمامات ،كان عدد من
الزوار يصصطفون ويبعدون مسصافة مÎين
ع- -ن ب -عضص -ه -م ال -ب -عضس وي -ج -ري ق -ي -اسس
حرارتهم ويقومون بتعقيم أاياديهم أامام
مدخل الكاتدرائية التي كانت أاغلقت ‘
 10مارسس اŸاضصي.
يأاتي هذا اÿروج التدريجي من ا◊جر

 ،بينما بدأا “ّدد الفÒوسس ينحسصر ‘
العديد من البلدان  ،إاذ أاعلن رئيسس
الوزراء الروسصي ميخائيل ميشصوسصت Úأان
بÓده ،الثانية ‘ العا ⁄من حيث عدد
اإلصص -اب -ات ب-فÒوسس ك-ورون-ا اŸسص-ت-ج-د،
‚حت ‘ وقف “دد الوباء ،لكنه اعتÈ
‘ الوقت نفسصه أان الوضصع معقد.
كما سصجلت الوليات اŸتحدة  820وفاة
ج -راء فÒوسس ك -ورون -ا اŸسص-ت-ج-د خÓ-ل
السص -اع -ات األرب -ع وال -عشص -ري-ن اŸاضص-ي-ة،
‹ الوفيات لديها إا ¤نحو 90
ليصصل إاجما ّ
أال - -ف- -ا ،حسصب إاحصص- -اء ÷ام- -ع- -ة ج- -ون- -ز
هوبكنز.
وحصص -ي-ل-ة ال-وفّ-ي-ات ( )820ال -ت -ي ُن -شص-رت
األحد هي األدنى منذ  10ماي ،حسصب ما
ن-ق-ل ع-ن ا÷ام-ع-ة ال-ت-ي تّ-ت-خ-ذ ب-ال-تيمور
مقرا.
عودة الدراسسة ‘ نيوزيلندا
ع - - -اد م- - -ئ- - -ات اآللف م- - -ن األط- - -ف- - -ال
ال -ن -ي-وزي-ل-ن-دي Úإا ¤اŸدرسص-ة امسس ب-ع-د
شصهرين من التعليم عن بعد كجزء من
جهود مكافحة تفشصي وباء كوفيد .19
وسصجلت نيوزيلندا التي يبلغ عدد سصكانها
خ- -مسص- -ة مÓ- -ي Úنسص- -م -ة 1149 ،إاصصابة
بكوفيد 19-و 21وف -اة ف -ق -ط ،وي-ع-زى
‚احها ‘ ﬁاربة الوباء بشصكل كب Òإا¤

اإلغÓق الصصارم الذي فرضصته ‘ أاواخر
مارسس.
خطة ’إنعاشض ا’–اد ا’أوروبي
اج- -ري ال- -رئ- -يسس ال- -ف- -رنسص -ي إاÁان -وي -ل
م -اك -رون واŸسص -تشص-ارة األŸان-ي-ة أان-غ-يÓ-
مÒكل اجتماعًا ع Èالفيديو امسس و
ق -دم -ا«اŸب -ادرة األŸان -ي -ة -ال-ف-رنسص-ي-ة»
اŸتعلقة بأازمة كورونا.
من ناحية ثانية قالت وزارة اÿارجية
الصصينية ،امسس اإلثن ،Úإانه من السصابق
ألوان-ه ب-دء ال-ت-ح-ق-ي-ق ‘ أاسص-ب-اب ان-تشص-ار
فÒوسس كورونا ومصصدره.
وأاوضص- -ح اŸت- -ح- -دث ب- -اسص- -م اÿارج- -ي -ة
الصص -ي -ن -ي -ة ،تشص -او ل -ي -ج -ي -ان ‘ ،تصص-ري-ح
صص-ح-ف-ي ،أان ال-غ-ال-ب-ي-ة ال-ع-ظ-مى من دول
العا ⁄تعتقد أان الوباء  ⁄ينته بعد.
هذا وسصجلت الصص Úامسس سصبع حالت
إاصص -اب-ة ج-دي-دة ب-فÒوسس ك-ورون-ا لÎت-ف-ع
Óصصابات ‘ أاو¤
ا◊صصلية اإلجمالية ل إ
بؤور تفشصي الفÒوسس إا 82954 ¤بينما ظل
عدد الوفيات دون تغي Òعند  .4633كما
سصجلت أاŸانيا  342إاصصابة جديدة ليصصل
إاج -م -ا‹ ح -الت اإلصص -اب-ة ‘ ال-بÓ-د إا¤
174697و ب -ري -ط -ان -ي -ا م-ن ج-ان-ب-ه-ا ف-ق-د
خصصصصت ن- -ح- -و  94م-ل-ي-ون ي-ورو ل-دع-م
أابحاث تطوير لقاح ضصد كوفيد 19-عقب
تسصجيلها  170وفاة إاضصافية األحد.
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بوؤر تفشسي الوباء تتوسّسع

بعد اقتتال بغرب ليبيا

اأعلنت قوات حكومة «الوفاق»
الليبية ،امسض ا’ثن ،Úبسسط
سسيطرتها الكاملة على قاعدة
الوطية ا÷وية ا’سسÎاتيجية،
جنوب غرب العاصسمة
طرابلسض.
أاعلن رئيسس اÛلسس الرئاسصي ◊كومة
«الوفاق» فايز السصراج «–رير القاعدة
العسصكرية  ،لتنضصم إا ¤اŸدن اÙررة
‘ السصاحل الغربي» .وأاكد ‘ بيان ،أان
«انتصصار اليوم ل Áثل نهاية اŸعركة ،بل
يقربنا أاك Ìمن أاي وقت مضصى من يوم
ال- -نصص- -ر ال- -ك- -ب ،Òب- -ت- -ح- -ري -ر ك ّ-ل اŸدن
واŸناطق ،والقضصاء نهائيًا على مشصروع
ال -ه -ي-م-ن-ة والسص-ت-ب-داد ،ال-ذي ي-هّ-دد أام-ل
ال-ل-ي-ب-ي Úوت-ط-ل-ع-هم لبناء دولتهم اŸدنية
الدÁقراطية».
وأاظهر مقطع مصصور ” التقاطه ،صصباح
امسس ،من داخل قاعدة الوطية ا÷وية
غ -رب -ي ل -ي -ب -ي -ا ،خ -ل-وه-ا م-ن اŸل-يشص-ي-ات
ال -ت-اب-ع-ة ل-ل-واء اŸت-ق-اع-د خ-ل-ي-ف-ة ح-ف،Î
عقب –ريرها.
وقال قائد اŸنطقة الغربية ‘ القوات
ا◊ك -وم -ي -ة ال -ل -واء أاسص -ام-ة ا÷وي-ل-ي ،إان
ع -م -ل -ي -ة السص -ي -ط-رة ع-ل-ى ال-ق-اع-دة ّ“ت
بشصكل سصريع ومدروسس ،ومن دون خسصائر
‘ صصفوف قواتنا.
ووسّصع سصÓح ا÷و التابع للحكومة كذلك
من عملياته ا÷وية ،ليقÎب من ﬁيط
قاعدة «ا÷فرة».
قاعدة اإسسÎاتيجية
وتقع قاعدة الوطية ا÷وية التي بُنيت
ق-ب-ل اسص-ت-قÓ-ل ل-ي-ب-ي-ا-،اŸع-روف-ة سص-ابقا
بقاعدة «عقبة بن نافع» -على بعد 160
ك -ي-ل-ومÎا ج-ن-وب غ-رب ط-راب-لسس ،ق-رب
م -ن -ط -ق -ت -ي «ا÷م -ي-ل» و»ال-عسص-ة» غ-رب-ي
البÓد.
وتعد من أاك Èالقواعد ا÷وية ‘ ليبيا،
حيث Áكن أان تت ّسصع لـ  7آالف مقاتل
،تضص- -م ﬂازن أاسص- -ل- -ح- -ة وﬁط- -ة وق -ود
وثÓثة مدارج إلقÓع الطائرات ومدينة
سصكنية وطائرات حربية ،باإلضصافة إا¤
ملجأا طائرات خرسصا ،Êوعدد من ورشس
الصصيانة.
وتتسصم القاعدة Ãوقع إاسصÎاتيجي ،حيث
إان الطÒان ا◊ربي واŸسص Òالذي يطÒ
منها يغطي كامل اŸناطق الغربية لليبيا،
وتسص -ت -ط-ي-ع اسص-ت-ي-ع-اب ن-ح-و سص-ب-ع-ة آالف
عسصكري.
مقتل و اإصسابة مدنيÚ
ع- -ل -ى صص -ع -ي -د آاخ -ر ،اسص -ت -ن -ك -رت وزارة
الصص -ح -ة ب-ح-ك-وم-ة ال-وف-اق م-ق-ت-ل سص-ب-ع-ة

العدد
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تعي Úوزيرة خارجية غانا السصابقة حنا
تيته كمبعوثة خاصصة إا ¤ليبيا ،حيث ⁄
تشصهد اŸشصاورات أاي اعÎاضس حتى اآلن
على ترشصيحها.
دعم العملية السسياسسية
أاع -ل -نت السص -ف-ارة األمÒك-ي-ة ل-دى ل-ي-ب-ي-ا،
امسس اإلثن ،Úانضصمامها إا ¤حلف شصمال
األط- -لسص- -ي (ال- -ن- -ات- -و) ‘ دع- -وة ج- -م -ي -ع
األط -راف ‘ ل -ي -ب -ي -ا وأاعضص -اء اÛت -م-ع
الدو‹ إا ¤دعم العملية السصياسصية التي
تقودها األ· اŸتحدة واحÎام القرار
األ‡ي بشصأان حظر األسصلحة ‘ البÓد،
Óزمة.
مؤوكدة أانه ل حل عسصكريا ل أ
وأاشص- - -ارت ب- - -ي - -ان ل - -لسص - -ف - -ارة امسس إا¤
اŸك-اŸة ال-ه-ات-ف-ي-ة ال-ت-ي أاج-راها األمÚ
ال -ع -ام ◊ل -ف «ال-ن-ات-و» ي-نسس سص-ت-ول-ت-نÈغ
السص - -بت اŸاضص - -ي م - -ع رئ - -يسس اÛلسس
الرئاسصي ◊كومة الوفاق بناء على طلب
األخŸ Òناقشصة التطورات ‘ ليبيا.
وخÓل اŸكاŸة ،أاعرب األم Úالعام
عن قلقه العميق إازاء التصصعيد األخÒ
للعنف ‘ ليبيا ،مشصددا على عدم وجود
حل عسصكري للوضصع ‘ البÓد.

اأعلنت منظمة الصسحة العاŸية ،امسض  ،اأن عدد
ا’إصسابات اŸوؤكدة بفÒوسض كورونا ‘ اإفريقيا
Œاوز  84األفا ،اأما الوفيات فقد Œاوزت 2 . 7
األف حالة.
وسُصجل أاك Èعدد من اإلصصابات بالقارة ‘ جمهورية جنوب
أافريقيا ‘ ح Úكان أاك Èعدد للوفيات ‘ مصصر (. )612
م -ن ج -ه -ت -ه أاع-ل-ن اŸرك-ز اإلف-ري-ق-ي Ÿراق-ب-ة األم-راضس
والوقاية منها أانه سُصجل أاك Ìمن  3آالف إاصصابة بكورونا ‘
القارة اإلفريقية خÓل آاخر  24سصاعة اŸاضصية.
هذا و بدأات اıاوف ترتفع من حدوث كارثة ‘ أافريقيا،
حيث ركزت صصحيفة «نيويورك تاÁز» األمريكية ،على إاصصابة
عشصرات األطباء بالعدوى وزيادة الضصغط جذريا على حفاري
القبور ‘ مدينة كانو ،ثا Êأاك Èمدن نيجÒيا حيث أادى
التقاعسس عن مواجهة تفشصي اŸرضس إا ¤اتسصاع نطاقه ‘
جميع أانحاء أافريقيا.
ونقلت الصصحيفة عن أاشصخاصس ‘ مدينة كانو بشصمال نيجÒيا
القول ،إانهم يتلقون اآلن  4أاو  5إاشصعارات وفاة على هواتفهم
كل يوم ،تتضصمن وفاة زميل أاو أاقارب األصصدقاء أاو ا÷Òان.
وأاشصارت إا ¤أان قول حفاري القبور ‘ اŸدينة ،باتوا يعملون
لسص- -اع- -ات إاضص- -اف- -ي- -ة ،وق -د أاصص -يب ع -دد ك -ب Òم -ن األط -ب -اء
واŸم- -رضص- -ات ب- -ال- -فÒوسس ال- -ت- -اج- -ي ،ل- -درج- -ة أان م- -ع- -ظ- -م
اŸسصتشصفيات توقفت عن قبول مرضصى كورونا.
ولفتت إا ¤أان «الفÒوسس التاجي كان أابطأا ‘ النتشصار ‘
أافريقيا مقارنة بالقارات األخرى ،ولكن بؤور النتشصار بدأات ‘
ال -ظ -ه -ور ،ف -ف -ي ال -ع -اصص -م -ة الصص -وم -ال -ي -ة م -ق -ديشص -و ،ي -ق-ول
اŸسصؤوولون ،إان اŸدافن تضصاعفت  3مرات ،و‘ تنزانيا ،بعد
أان ارتفعت ا◊الت فجأاة وأاصصدرت سصفارة الوليات اŸتحدة
إانذارا صصحيا ،توقفت ا◊كومة التنزانية عن نشصر البيانات».

مدعوما بتخفيضسات ا’نتاج

برمـي ـ ـ ـل «برنت» يك ـ ـ ـ ـسسر حاج ـ ـ ـ ـز  34دو’را
ارتفعت اأسسعار النفط Ãا يزيد عن
دو’ر للÈميل ،امسض ا’ثن ،Úمدعومة
بتخفيضسات ا’إنتاج وموؤشسرات على تعاف
تدريجي للطلب مع تخفيف القيود
’حتواء فÒوسض كورونا.
وارتفع خام برنت  1 . 33دولر ما يعادل 4 , 1
ب -اŸائ -ة اإ 33 . 83 ¤دولر ل-لÈم-ي-ل ع-ن-د ب-داية
التعامÓت بعد اأن لمسس اأعلى مسصتوى منذ 13
اأفريل.
وارتفع خام غرب تكسصاسس الوسصيط الأمريكي
 1 . 65دولر ما يوازي  5 , 6باŸائة اإ31 . 08 ¤
دولر للÈميل بعدما سصجل اأعلى مسصتوى منذ

 16مارسس.
وسصجل عقد جويلية الأك Ìتداول  31 . 05دولرا
مرتفعا  1 . 53دولر للÈميل.
وينتهي عقد اÿام الأمريكي تسصليم جوان اليوم
ال -ث Ó-ث -اء ول -ك -ن ل -يسس ه -ن -اك م -ا يشص Òل-ت-ك-رار
الهبوط التاريخي لأقل من الصصفر الذي حدث
الشصهر اŸاضصي عشصية انتهاء العمل بعقد ماي
وسصط موؤشصرات على تعا‘ الطلب على اÿام.
ك-م-ا اأن الإن-ت-اج ي-ن-خ-فضس م-ع ت-ق-ل-يصس شص-رك-ات
الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط والغاز
ال-ع-ام-ل-ة لأق-ل مسص-ت-وى ع-ل-ى الإطÓ-ق لÓ-أسص-بوع
الثا Êعلى التوا‹.

م أاراضض فلسسطينية جديدة
يعتزم ضس ّ

« عدم ا’نحياز» تندد Ãخططات ا’حتÓل اإ’سسرائيلي
نددت حركة عدم ا’نحياز بخطط كيان
ا’حتÓل ا’إسسرائيلي ،الهادفة لضسم
اأجزاء كبÒة من الضسفة الغربية اÙتلة،
Ãا ‘ ذلك غور ا’أردن وا’أراضسي التي
اأقامت عليها اŸسستوطنات وا÷دار.
واعتÈت ا◊ركة ‘ بيان صصادر عن اŸكتب
التنسصيقي للحركة Ãقر الأ· اŸتحدة ،اÿطوة
انتهاكا خطÒا للقانون الدو‹ ،وميثاق الأ·
اŸتحدة ،واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من
ق -رارات ›لسس الأم -ن وا÷م -ع -ي-ة ال-ع-ام-ة ذات
الصصلة.
و–دث ال -ب -ي -ان ع -ن «ال -ت -ط -ورات ا◊رج -ة
وال -وضص -ع اŸت -ده -ور «‘ الأرضس ال -ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة
اÙتلةÃ ،ا ‘ ذلك القدسس اÙتلة ،جراء
السص- -ي- -اسص- -ات واŸم- -ارسص- -ات غ Òال- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة
اŸتواصصلة من قبل اإسصرائيل ‘ ،ظل جائحة
(كوفيد.)19-
تطرق اإ ¤تصصعيد تداب Òالسصتيطان والضصم ‘
الأرضس ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة ،وال-ت-ي ت-ه-دد ب-ت-دم Òم-ا

يسصمى «حل الدولت »Úعلى حدود ما قبل عام
 ،1967وه -ي ال -ت -داب ÒاŸسص -ب -ب -ة ل Ó-ن -ت -ه -اك -ات
ا÷سصيمة ◊قوق الإنسصان واŸعاناة الإنسصانية
ال -ه -ائ-ل-ة ب Úالشص-عب ال-ف-لسص-ط-ي-ن-يÃ ،ا ‘ ذلك
اŸزي -د م -ن ال -تشص -ري -د ال -قسص -ري م -ن م-ن-ازل-ه-م
واأراضصيهم.
وحذرت ا◊ركة من اأن» هذه اÿطط اإذا ⁄
ي -ت -م Œن -ب -ه -ا ،سص -ت -ك-ون ل-ه-ا اآث-ار ب-ع-ي-دة اŸدى
وم- -دم- -رة ع- -ل- -ى اآف -اق اإع -م -ال ح -ق -وق الشص -عب
ال -ف -لسص -ط -ي -ن-ي ،سص-ي-م-ا ح-ق-ه ‘ ت-ق-ري-ر اŸصصÒ
والسصتقÓل».
واأك -دت ح -رم -ة السص -ت -يÓ-ء ع-ل-ى اأراضص-ي ال-غÒ
بالقوة ،مطالبة بالوقف الفوري والكامل ÷ميع
السصياسصات والتداب Òغ Òالقانونية التي تهدف
اإ ¤ت-غ-ي ÒالÎك-ي-ب-ة السص-ك-ان-ي-ة وال-ط-ابع والهوية
والوضصع القانو ÊلÓأراضصي اÙتلة
وط-ال-بت اÛت-م-ع ال-دو‹ ب-ت-ط-ب-ي-ق اإج-راءات
جدية للمسصاءلة ‘ ضصوء اسصتمرار اسصرائيل لعدم
المتثال لقواعد واأحكام القانون الدو‹.
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‘ إاطار عملها اÒÿي بتيبازة

«ا’رشساد واإ’صسÓح « توزع  5آا’ف قفة و 10آا’ف كمامة

إعدإد:
فتيحة كلوإز
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الدكتورة أاسسماء بن عبد القادر :

الصسوم مدرسسة لتعليم الصس Èواأ’خÓق الفاضسلة
أاكدت الدكتورة أاسسماء بن عبد
ال-ق-ادر ،م-ن ج-ام-ع-ة قسس-نطينة‘،
ﬁاضس -رة ل -ه -ا «ال -ق -ي -م السس -ام -ي -ة
للعمل خÓل الشسهر الفضسيل» ” ،
نشسرها ‘ موقع دار الثقافة حسسن
ا◊سسني باŸدية  ،بأانه « من بÚ
اŸظ- -اه- -ر السس- -ل -ب -ي -ة ال -ت -ي –ز ‘
’ن- -فسس م- -ا نشس- -اه- -ده م- -ن كسس- -ل
ا أ
وخ -م -ول ‘ رمضس -ان ،ف -ه -ن -اك م-ن
ي-ق-لب ل-ي-ل-ه ن-ه-ارا ب-ال ّسس-ه-ر والّلهو،
ونهاره لي Óبالنوم والكسسل ،وهذا
م -ن -اف ل -غ-اي-ات الصس-وم وم-رام-ي-ه،
’ن الصسيام مدرسسة لتعليم الصسÈ
أ
’خÓق الفاضسلة والÎبية على
وا أ
ال-ط-اع-ة وال-عبادة والعمل اŸتقن،
وا◊رك -ة ‘ رمضس -ان ف -ي -ه -ا ب-رك-ة
وأاجر مضساعف،

اŸدية :علي ملياÊ
ل- -ك -ن -ن -ا ن Ó-ح -ظ ال -رك -ود وال -رك -ون
والكسسل وضسعف اإلنتاجية».
اع -تÈت األك -ادÁي -ة ،ت -خصسصص
شسريعة و اقتصساد مع غمرة الفرحة

^ ا◊ركة ‘ رمضسان بركة وأاجر مضساعف

بغزوة بدر  ،بأانه « كثÒا من األعمال
تتوقف بسسبب الصسيام وعدم رغبة كل
العمال ‘ العمل بل وإان بعضص البيوت
Œده -ا سس -اك -ن -ة ط -وال ال -ن -ه -ار وه -ذا
م -ن -اقضص Ÿق -اصس -د الصس -وم وم -ق-اصس-د
رمضس -ان ال -ذي ي -ل -قب بشس -ه -ر ال -ع -ب-ادة
والعمل ألنه وكما جاء ‘ تفسس Òروح
ال -ب -ي -ان إلسس -م -اع-ي-ل ح-ق-ي ‘ ت-فسسÒه
للكث Òمن اآليات «  ،مضسيفة بأانه «

ف -ق-د أاوج-د ال-ل-ه ت-ع-ا ¤ال-ن-ه-ار ل-ل-ع-م-ل
والعبادة وليسص للنوم والكسسل ،فالعمل
ل -ه ق -ي -م -ة اج -ت -م -اع -ي-ة ودي-ن-ي-ة ك-بÒة،
وينبغي على اŸسسلم أان يفضسل دائما
العمل واإل‚از وأال يكون عنصسرا سسلبيا
وعالة ‘ اÛتمع ،ثم إان النوم خÓل
رمضسان يبث على التقاعسص واÿمول
والشس -ع -ور السس -ل -ب -ي ،وي -ؤودي ك-ذلك إا¤
اإلحسساسص بالتعب النفسسي وا÷سسدي،

ل- -ذلك لب- -د م- -ن ال- -تصس -دي ل -ك -ل ت -لك
اŸشساعر السسلبية Œاه العمل ،ونلتزم
الصس Èو–مل اŸسسؤوولية «.
اسس- -تشس- -ه- -دت ه- -ذه اŸت- -دخ- -ل- -ة ‘
ﬁاضس -رت -ه -ا ب-ع-دة ﬁط-ات ت-اري-خ-ي-ة
اي -ج -اب -ي -ة ع -ل -ى أان -ه «ل -ن-ا ‘ ال-ت-اري-خ
اإلسسÓمي دلئل وبصسمات تثبت أان ما
ق -ام ب -ه اŸسس -ل -م -ون م-ن نصس-رة ل-ل-دي-ن
والدفاع عنه وتبليغ للدعوة عن طريق
ا÷ه -اد ‘ سس -ب -ي -ل ال -ل -ه ك -ان ‘ شس-ه-ر
رمضس -ان ،وإان ال -نصس -ر اإلل -ه -ي ي -رت-ب-ط
ارت -ب -اط -ا وث -ي -ق -ا ب-ال-ن-ف-وسص ال-ط-اه-رة
الزكية ،لذا فإان أاشسهر غزوات الرسسول
صسلى الله عليه وسسلم وقعت ‘ شسهر
رمضسان ،ومن هذه الغزوات غزوة بدر
التي فرق الله فيها ب Úا◊ق والباطل
وك- -انت ‘ السس- -اب- -ع عشس- -ر م- -ن شس- -ه -ر
رمضس -ان م -ن السس -ن-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-ل-ه-ج-رة،
وحصسلت غزوة فتح مكة التي وقعت ‘
العاشسر من رمضسان من السسنة الثامنة
للهجرة وغÒها من الغزوات».
ثمنت صساحبة هذه اŸداخلة قيمة
العمل ‘ قولها « مثلما للعمل فائدة
مادية و›تمعية ،فإان له ثوابا عند الله
سس-ب-ح-ان-ه وت-ع-ا ،¤ف-ه-و السس-ل-وك ال-ذي

طوارئ ‘ عدة عواصسم عربية

اقÎن ب- -ال- -ع- -ب- -ادة ،ل- -ذلك ع -ل -ى اŸرء
اŸزاوج -ة ب Úال -ع -م -ل وال -ع -ب-ادة وأاداء
الطاعات والعبادات ،وما أاشسد حاجة
اإلنسس -ان خÓ-ل شس-ه-ر رمضس-ان ل-ل-ع-ب-ادة
وال -ت -ق -رب إا ¤ال -ل -ه ت -ع -ا ،¤ف-ب-ال-ع-م-ل
وال -ع -ب -ادة ي-حصس-ل ع-ل-ى ذلك ،ف-ي-كسسب
أامورا كثÒة معا ،من أاجر مادي ورضسا
ن -فسس -ي واأله -م إارضس -اء ال -ل -ه ع-ز وج-ل
وكسسب األجر األخروي  ،ولكن مع هذه
الظروف السستثنائية التي نعيشسها ‘
هذا رمضسان من حجر صسحي بسسبب
الوباء ،فمن  ⁄تتح له فرصسة العمل
ف -ل -ي -ح -اول إاي -ج -اد ع -م-ل ل-ن-فسس-ه ،وإال
فليغتنمها بتزويد وقت العبادة من قيام
وصسÓ- -ة وذك- -ر وال- -ت- -ف- -رغ ل- -ل- -ع- -ب -ادات
والطاعات،كا◊رصص على أاداء النوافل
اŸصساحبة لكل فريضسة ،وتÓوة القرآان
وت -دب-ر م-ع-ان-ي-ه وم-ق-اصس-ده ف-ق-د سس-ئ-ل
الزهري -رحمه الله -عن العمل ‘
رمضسان ،فقال( :إا‰ا هو تÓوة القرآان،
وإاط-ع-ام ال-ط-ع-ام) .واŸقصس-ود ب-التÓوة
ه -و ال -ت -دب -ر وف -ه -م اŸع -ا ،« Êسس-ائ-ل-ة
اŸو ¤عّ- -ز وج- -ل أان ي -رف -ع ع -ن -ا ه -ذا
الوباء والبÓء ،ويرزقنا الصسحة والعافية
ويشسفي جميع مرضسى اŸسسلم.Ú

إاجراءات وقائية مشسددة اسستعدادا ’سستقبال عيد الفطر
تعكف اŸكاتب البلدية ÷معية ا’رشساد
’ي-ام ع-ل-ى انهاء
وا’صسÓ-ح ب-ت-ي-ب-ازة ه-ذه ا أ
ع- -م -ل -ي -ة ال -تضس -ام -ن ا›ÈŸة خ Ó-ل شس -ه -ر
رمضسان من خÓل اسستكمال توزيع الطرود
الغذائية اŸتبقية على العائÓت اÙتاجة
ب-ال-ت-وازي م-ع ت-وزي-ع ال-ك-مامات على التجار
بالتنسسيق مع مديرية التجارة للو’ية.

تيبازة :علي ملزي
كشس-ف رئ-يسص اŸك-تب ال-ولئ-ي ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ع-ب-د
ال -ق -ادر ع -ب -د السس Ó-م Úل»الشس -عب» ع -ن ب -ر›ة
عمليتي توزيع للطرود الغذائية هذا األربعاء بكل
من دوار تيفسساسس Úببلدية بني ميلك النائية و
بعضص األحياء الفقÒة ببلديات خميسستي و عÚ

ت-ق-ورايت و ب-وسس-م-اع-ي-ل و ا◊ط-اط-ب-ة ب-ال-ن-اح-ي-ة
الشسرقية Ãعدل  70طردا للحالة األو ¤و 300
طرد للبلديات الشسرقية.
يدرج هذا ضسمن برنامج شسامل لشسهر رمضسان
يتضسمن توزيع  5أالف طرد غذائي على األيتام
واألرامل و العائÓت اŸعوزة Ãعية أالف طرد آاخر
لفائدة العائÓت اŸتضسررة من تداعيات ا◊جر
الصسحي و  10أالف كمامة للتجار بالتنسسيق مع
مديرية التجارة للولية اضسافة ا ¤توزيع كمية
Îﬁمة من األلبسسة الواقية مع تقد Ëإاكراميات
تليق با÷يشص األبيضص الذي جّهز صسفوفه للتصسدي
لوباء كورونا بالعديد من مسستشسفيا تالولية.
وك -انت اÓÿي -ا ال -نشس-ط-ة ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ق-د ان-هت
مؤوخرا عمليات مسساعدات متعددة األوجه لفائدة
ال-ع-ائÓ-ت اÙت-اج-ة ال-ت-ي اسس-ت-ف-ادت إاج-مال من
 3800طرد غذائي و  200قفة خاصسة باÿضسر،

كما اسسافاد فئة األيتام من  80حوالة بريدية ضسمن
مشسروع كفالة األيتام و حظيت األطقم الطبية
ال - -ق - -ائ - -م - -ة ع - -ل - -ى ›اب - -ه - -ة فÒوسص ك - -ورون - -ا
باŸسستشسفيات باسستÓم  500علبة من الفواكه من
ﬂتلف النواع فيما اسستفاد البنك الولئي للدم
من  500كيسص متÈع به من طرف مواطن Úضسمن
حملة ولئية نظمتها ا÷معية خÓل هذا الشسهر.
غ Òأاّن شسمولية برنامج ا÷معية تقتضسي عدم
التوقف عند تقد Ëالعانات اŸادية للمحتاجÚ
حسسب ما أاشسار اليه عبد السسÓم Úبحيث سسهرت
أاطقم ا÷معية على مسستوى العديد من البلديات
ع -ل -ى Œسس -ي -د ال -ع -دي -د م -ن الÈام -ج الÎب -وي -ة و
التعليمية الهادفة عن طريق التواصسل الجتماعي
“اشس -ي -ا و م -ت -ط -ل -ب -ات اŸرح -ل -ة وه -ي ت-ع-ت‘ È
اسساسسها امتدادا طبيعيا للÈنامج اŸعتمد قبل
حلول جائحة كورونا كما يسسهر القسسم النسسوي

للجمعية على تنشسيط حملة ﬁلية واسسعة النطاق
ترتبط بخياطة الكمامات لتوزع على مسستعمليها
باÛان وفقا للتوجّه اÒÿي للجمعية.
ع -ل -ى صس -ع -ي -د آاخ -ر ،ج ّ-ن -دت ا÷م-ع-ي-ة ›م-ل
طاقاتها البشسرية للتعامل عن قرب مع متطلبات
انتشسار فÒوسص كورونا و تداعيات ا◊جر الصسحي
من خÓل تكثيف عمليات التعقيم و التطه ÒعÈ
ﬂتلف الشسوارع واŸؤوسسسسات و تنظيم عمليات
سس -حب األم -وال م -ن اŸك -اتب الÈي -دي -ة لسس -ي-م-ا
ببلديات سسيدي عمر و شسرشسال وحجوط .
و احصست جمع و توزيع أالف ل Îمن ماء جافيل
اŸركز و  50كلغ من الكلور اضسافة ا ¤توزيع 8
أالف كمامة و  500قفاز و أالف ل Îمن الصسابون
السسائل و  500قارورة مطهر كحو‹ و  200لباسص
واقي ول يزال ا÷هد متواصس ‘ ÓاŸيدان ا¤
اشسعار آاخر.

بحثا عن التباعد ا’جتماعي

سسد بني هارون قبلة الهارب Úمن زحمة اŸدينة
‘ ظل إاجراءات التباعد الجتماعي للوقاية
من خطر اإلصسابة بعدوى الفÒوسص العاŸي ،وجد
ال -ع -دي -د م -ن ﬁب -ي ه -واي -ة صس -ي -د األسس-م-اك ‘
ضسفاف سسد بني هارون بولية ميلة مÓذا لهم
خÓل شسهر رمضسان ،حيث تعد ضسفة سسد بني
هارون عند منطقة اŸديوسص الواقعة Ãحاذاة
الطريق الرابط ب Úبلديتي ميلة وسسيدي مروان،
من ب Úضسفاف السسد األك Ìاسستقطابا لهواة صسيد
السس -مك ك -ون -ه -ا Œم -ع ب Úخضس-رة ال-غ-اب-ة وزرق-ة
اŸياه.
ومن ب Úقاصسدي هذه الضسفة ،أاحمد متقاعد
يتوجه ا ¤منطقة اŸديوسص بحثا «عن اÿلوة ‘
أاحضسان طبيعة خÓبة» على حد وصسفه خصسوصسا
‘ شسهر الصسيام ،قال عن اŸكان « :اسستقل يوميا
دراج -ت -ي ال -ن -اري -ة ق -اصس -دا ه-ذا اŸوق-ع –دي-دا
لقضساء وقتي ‘ ‡ارسسة هوايتي اŸفضسلة وهي
صسيد األسسماك من جهة ،ولÓنفراد بنفسسي بعيدا
عن فوضسى مدينة ميلة التي أاقطن بها من جهة
أاخرى ،خصسوصسا ‘ هذا الشسهر الفضسيل الذي
“ي -ز ه -ذا ال -ع -ام ب -ت-داب Òخ-اصس-ة Ÿواج-ه-ة وب-اء
كورونا من بينها ضسرورة التباعد الجتماعي قدر
اإلم -ك -ان ع -ن اآلخ -ري -ن ل -ت -ج-نب خ-ط-ر اإلصس-اب-ة
بالفÒوسص».
وبعيدا عنه ،كان إابراهيم يصسطاد Ãعية ابنه،
حيث كشسف انه كث ÒالÎدد على هذه الضسفة من
سسد بني هارون ،فبعد توقفه عن العمل كسسائق
سس -ي -ارة اج -رة ل -وق -ف نشس -اط -ه بسس-بب اإلج-راءات
الوقائية اŸتخذة على غرار العديد من األنشسطة،

اتخذت لنفسسه زاوية بهذه اŸنطقة يركن إاليها
ل -ت -مضس -ي -ة ي -وم-ه ال-رمضس-ا Êإا ¤غ-اي-ة ق-ب-ي-ل فÎة
ا◊جر الصسحي ليحزم متاعه ويعود ا ¤منزله
حام Óمعي ما جادت به مياه السسد.
وأاكد إابراهيم ‘ سسياق حديثه ،أانه وجد إا¤
ج -انب م -ت -ع-ة صس-ي-د السس-مك« ,ع-زل-ة ج-م-عت بÚ
السسكينة التي يبحث عنها اŸرء وهو صسائم وبÚ
مبدأا التباعد الجتماعي الذي يعد أاحد أاهم سسبل
ال -وق -اي -ة م -ن خ -ط -ر اإلصس -اب -ة ب -فÒوسص ك -ورون -ا
اŸسستجد».

األم -ر ل ي -خ -ت -ل -ف ك-ثÒا ل-دى وح-ي-د ،م-وظ-ف
بوكالة شسركة توزيع الكهرباء والغاز للشسرق ببلدية
فرجيوة بولية ميلة ،والذي وجد نفسسه ‘ عطلة
بسس- -بب اإلج- -راءات اŸف- -روضس- -ة Ÿواج- -ه -ة ه -ذه
ا÷ائحة .وأاضساف وحيد وهو يلوح بنظره نحو
مكان طعم صسنارته التي يتأامل أان تهتز ‘ أاية
◊ظة ليسسحبها بعد أان تكون قد علقت بها سسمكة
يعود بها إا ¤منزله « :الوضسع الراهن زاد من
تعلقي بهواية الصسيد ومدد فÎة ‡ارسستي لها بعد
أان تفرغت لها بسسبب النقطاع عن العمل».

وق- -ال أايضس- -ا« :ب- -ع- -د شس- -راء ك- -ل مسس -ت -ل -زم -ات
ومتطلبات األسسرة ‘ الفÎة الصسباحية من كل
يوم ،أاركب السسيارة ومعي عدة الصسيد من صسنارة
وع -ل -ب-ة ال-ط-ع-م واألسسÓ-ك م-ت-وج-ه-ا ا ¤م-ن-ط-ق-ة
اŸديوسص ,حيث أاقضسي معظم يومي ‘ هدوء ل
تكسسره سسوى زقزقة العصساف.»Ò
ب ÚاŸياه واألشسجار بعيدا عن زخم اŸدينة
و‘ أارجاء غابة «اŸديوسص» ،كان الشساب بدر
ال- -دي- -ن ال- -ق- -ادم رف- -ق -ة وال -ده وأاخ -ي -ه م -ن ولي -ة
قسسنطينة اÛاورة لتمضسية الوقت اŸسسموح به
ب -ال -ت -واج -د خ -ارج اŸن -ازل ح -اضس -را ب-دوره ب-ه-ذا
اŸكان الهادئ.
وقال بدر الدين« :أانا هارب إا ¤هنا من صسخب
اŸدينة التي سسجلت إاصسابات مرتفعة بفÒوسص
كورونا ،ما جعل من األجواء الرمضسانية اŸعتادة
›رد ذكريات بسسبب الكورونا» .واعÎف أايضسا
بأانه قد اختار هذا اŸكان الذي يبعد بعشسرات
ال -ك -ي -ل -ومÎات ع -ن م -ق-ر سس-ك-ن-ه وال-ذي  ⁄ت-ع-ق-ه
اŸسسافة عن الÎدد عليه بصسفة تكاد تكون يومية،
من أاجل البتعاد عن األجواء اŸشسحونة والتي
ينسساها Ãجرد أان يتغلغل ‘ هذه الغابة اŸتاخمة
◊وضص أاك Èسسد با÷زائر ،ما يتيح إا ¤جانب
متعة الصسيد غفلة عن عناء الصسيام ويبعث ‘
النفسص راحة وأامانا من أاي خطر ،حسسب تعبÒه.
وكأان تلك العزلة ب ÚاŸياه واألشسجار تعد «Ãثابة
السسد الذي يحول دون زحف اÿطر اÙدق بكل
من يرمي بنفسسه وسسط الزحام والكتظاظ».

نقطة إأ ¤ألسصطر

اسس -ت -ع -دت ال -دول ال -ع -رب-ي-ة ب-ح-زم-ة م-ن
’ج -راءات وال -ت -داب Òا’حÎازي -ة وسس-ط
ا إ
ان - -تشس - -ار فÒوسس ك - -ورون - -ا (ك - -وف- -ي- -د)19-
’سس -ت -ق -ب -ال ع -ي -د ال -ف -ط -ر اŸب-ارك ،وال-ت-ي
اتسس -مت ب -ال -تشس -دي-د Ÿا يصس-احب ال-ع-ي-د م-ن
Œم -ع -ات ع -ائ -ل -ي -ة وخ-روج إا ¤اŸن-ت-زه-ات
’عادة
العامة.ورغم اŒاه عدد من الدول إ
’نشس-ط-ة،
ال -ف-ت-ح ال-ت-دري-ج-ي لÓ-ق-تصس-اد وا أ
ف - -إان م - -ع - -ظ - -م ال- -دول ال- -ع- -رب- -ي- -ة شس- -ددت
إاجراءاتها خÓل فÎة أايام عيد الفطرŸ ،نع
تفشسي فÒوسس كورونا ،و‘ ﬁاولة لتجنب
’ع -داد ال -ت -ي ’ ت-زال
ح -دوث ان -ف -ج -ار ‘ ا أ
–ت السسيطرة حسسبما ترى سسلطات بعضس
الدول.

السسعودية

كانت من أاوائل الدول العربية التي أاعلنت عن
إاجراءات مواجهة كورونا خÓل أايام عيد الفطر،
والتي “ثلت ‘ منع التجول الكامل طوال اليوم ‘
مدن ومناطق اŸملكة كافة ،وذلك خÓل الفÎة
من بداية يوم السسبت اŸوافق  23مايو  ،2020حتى
نهاية يوم األربعاء اŸوافق  27مايو .2020وشسملت
اإلج -راءات ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ضس-رورة السس-ت-م-رار ‘

’ول مرة ‘ مصصر
احتفا’ت بـ»ليلة القدر»
«أاون ’ين»
أاعلنت وزارة األوقاف اŸصسرية «إاحياء
الحتفال بليلة القدر (أاون لين) ألول مرة
بسسبب جائحة (كورونا اŸسستجد)».
وكان معتادا ً قبل «أازمة فÒوسص كورونا»
أان تقيم «األوقاف» احتفاًل رسسميًا بحضسور
ال -رئ -يسص ع -ب -د ال -ف -ت-اح السس-يسس-ي ،ووزراء،
ومسسؤوول Úبالدولة ،وعلماء دينÃ ،ناسسبة
ليلة القدر .وقالت الوزارة ،إانها «سستحيي
ليلة القدر مسساء اليوم الثÓثاء بتÓوات
قرآانية لكبار القراء اŸصسري Úوابتهالت
دينية لكبار اŸبتهل ،Úمع توجيه كلمات
لقيادات الوزارة وبعضص أائمتها ،وذلك (أاون
لي -ن) ع( Èب -واب -ة األوق -اف اإلل -كÎون-ي-ة)
وم-نصس-ت-ه-ا ال-ع-ل-م-ي-ة ،وعلى صسفحة الوزارة
على (فيسسبوك) ،وقناتها الصسوتية (منÈ
ال-ت-ج-دي-د) ع-ل-ى (ي-وت-ي-وب) ،وع Èت-ط-ب-ي-ق
(وعي)».

اللتزام بإاجراءات التباعد الجتماعي ،ومن ذلك
منع التجمعات لعدد خمسسة أاشسخاصص فأاك.Ì
وسس -ج -لت اŸم-ل-ك-ة ال-ع-رب-ي-ة السس-ع-ودي-ة -ح-ت-ى
اآلن 54,752 -إاصسابة مؤوكدة بفÒوسص كورونا،
و 312حالة وفاة ،و 25,722حالة شسفاء.

مصسر

أاعلن رئيسص الوزراء اŸصسري الدكتور مصسطفى
مدبو‹ ،األحد اŸاضسي ،عن اإلجراءات اÿاصسة
Ãواجهة فÒوسص كورونا خÓل عيد الفطر ،على
أان يتم اعتبارا ً من يوم األحد اŸقبل  24مايو
وح -ت -ى ا÷م -ع-ة  29م -اي -و غ -ل -ق ج-م-ي-ع اÙال
واŸولت ال-ت-ج-اري-ة ،وك-ذلك اŸط-اع-م واألم-اك-ن
ال -ت -ي ت -ق -دم اÿدم -ات الÎف-ي-ه-ي-ة ،واŸن-ت-زه-ات
والشسواطئ وا◊دائق العامة؛ وذلك بهدف ا◊د
م -ن ان -تشس -ار ال -فÒوسص.وشس-م-لت ال-ق-رارات ح-ظ-ر
حركة اŸواطن Úبدءا ً من السساعة  5مسساًء وحتى
السسادسسة من صسباح اليوم التا‹ خÓل تلك الفÎة،
كما سسيتم إايقاف وسسائل النقل ا÷ماعي أايضسًا
خÓل هذه الفÎة ،وكذلك أاتوبيسسات الرحÓت
ووسسائل النقل ا÷ماعية ب ÚاÙافظات.يذكر
أان إاجما‹ عدد اإلصسابات بفÒوسص كورونا داخل
الدولة -حتى اآلن -بلغ  12229حالة ،فيما بلغ

إاجما‹ الوفيات  630حالة ،وارتفع إاجما‹ حالت
التعا‘ إا 3172 ¤حالة شسفاء.

الع ـ ـراق

 ⁄ت -خ -ت -ل -ف ق -رارات ال -ع-راق ك-ثÒا ً ع-ن ب-اق-ي
الدول العربية ،حيث فرضص حظر التجوال الشسامل
خÓل عطلة عيد الفطر ،بعدما كان يتم فرضسه ما
ب Úالسساعة اÿامسسة عصسرا ً واÿامسسة فجرا ً من
كل يوم.وبلغ إاجما‹ حالت اإلصسابة داخل الدولة
حتى اليوم  3404حالت ،والوفيات  123حالة،
والتعا‘  2218حالة شسفاء.

الكويت

ت -ع -يشص ال -ك -ويت ب-ال-ف-ع-ل إاج-راءات مشس-ددة ‘
مواجهة كورونا ،منها فرضص ا◊ظر الشسامل ،منذ
األحد  10مايو ا÷اري ،ولكنها أاعلنت هي األخرى
أانها سستشسهد حظرا ً كليًا ‘ أايام العيد ،بحسسب
تصسريحات وزير الصسحة الكويتي ،الدكتور باسسل
الصس -ب -اح  ،ال -ذي أاك -د أان ت -ط -ب -ي -ق ا◊ظ-ر ال-ك-ل-ي
سسيمتد إا ¤نهاية الشسهر ا÷اري.
وي -ب -ل -غ إاج -م -ا‹ ع -دد اإلصس -اب -ات داخ -ل دول-ة
الكويت حتى اآلن  14,850إاصسابة ،و 112وفاة،

أعقد وقرأ ف ـ ـ ـالك
بسسم الله ابديت وعلى
النبي صسليت وعلى الصسحابة
ارضسيت وليك يا قاري هاد الفال
انويت ،عÓشس يا ’لة التخمام رحمة
الله واسسعة و كبÒة لو كان جات
بالكÓم نتحدثو و نعطوك تدبÒة،
بصسح كل شسي باŸكتوب ويعيا واÒÿ
يبان و تزول عليك الهموم و
تروح ا◊Òة

و 4,093حالة شسفاء.

اأ’ردن

أاعلنت ا◊كومة األردنية فرضص حظر شسامل
أاول أاي -ام ع -ي -د ال -ف -ط -ر اŸب -ارك ،ع -ل -ى خ -ل -ف-ي-ة
اإلج -راءات اŸت -ب -ع -ة ل -ل -تصس-دي لن-تشس-ار فÒوسص
ك -ورون -ا اŸسس -ت -ج -د.وق-ال وزي-ر اإلعÓ-م الأرد،Ê
أا›د العضسايلة ‘ ،تصسريحات صسحفية سسابقة،
إان ا◊ظر سسيكون أاشسبه Ãا يتم تطبيقه كل يوم
جمعة ،وسسيطبق على تنقل األشسخاصص بواسسطة
اŸركبات.
وأاوضسح أانه يسسمح فقط باÿروج سسÒا ً على
األق -دام م -ا ب Úال ّسس-اع-ة ال-ث-ام-ن-ة صس-ب-احً-ا وحّ-ت-ى
السسابعة مسساًء ،ولن يسسمح للقطاعات التجارّية
ب -ال -ع -م -ل ،وسس -ج -لت وزارة الصس -ح-ة األردن-ي-ة 607
إاصسابات حتى اآلن ،و 9وفيات ،و 404حالة شسفاء
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قلوب تتنفسش
فتيحة كلواز
على غ Òما تعوده الكث ،Òسسيكون االحتفال بعيد
الفطر لهذه السسنة خاصسا جدا بسسبب وباء كورونا وكل
لجراءات والتداب Òالوقائية اŸتخذة من السسلطات
ا إ
اŸعنية التي غÒت الكث Òمن يوميات اŸواطن Úفكان
للحياة ‘ زمن الوباء طعم ‡يز  ⁄يتذوقوه من قبل،
ل -ك -ن ي -ح -اول ال -ب-عضص ف-رضص م-ن-ط-ق-ه-م ب-ال-ب-ك-اء ع-ل-ى
ال-زي-ارات ال-ع-ائ-ل-ي-ة وت-ه-ا Êال-ع-ي-د ال-ت-ي سس-تقتصسر على
ال- -رسس- -ائ- -ل ال- -نصس -ي -ة او م -ك -اŸات ف -ي -دي -و ب Úاله -ل
لقارب ،كأا Êبهم ليسسوا هم من جفت اقÓمنا ونحن
وا أ
ندعوهم ا ¤مد جسسور صسلة الرحم و احياء نبضسها
بالزيارات و السسؤوال عن الهل والحباب من زمن ما
قبل كورونا.
ان -ن -ا ال -ي -وم ام -ام ظ -رف خ -اصص يسس -ت -دع-ي ك-ل ت-لك
الحÎازات وال -ت -ب -اع -د الج-ت-م-اع-ي Ÿن-ع أاي ان-ف-ج-ار
لعداد اŸصساب ÚبالفÒوسص ‘ حالة فتح اÛال امام
أ
التنقÓت ا◊رة للمواطن Úيومي العيد  ،ولن يكون
جيدا صسب الزيت على النار لن الظرف عاŸي ول
لحوال بÎك ا◊بل على
Áكن اÛازفة باي حال من ا أ
ال -غ -ارب ‘ ازم -ة صس -ح -ي-ة اسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ،ام-ا ال-عÓ-ق-ات
لج-راءات
الج -ت -م -اع -ي -ة ال-ت-ي أاصس-ب-حت –ت رح-م-ة ا إ
الحÎازية التي اعطتها ُبعدا اخر غ Òالذي كانت عليه
فلن يكون من اŸنطقي إاخراجها من كل ما يتخذ من
قرارات.
‘ اŸقابل ان كورونا جعلت الكث Òمن العائÓت
تعيشص مناسسبات دينية بعيدا عن التوتر ،خاصسة عندما
لخ-وة وزوج-ات-ه-م م-ت-وت-رة ،ف-ت-ج-دهم
ت-ك-ون عÓ-ق-ات ا أ
يجلسسون على طاولة واحدة ‘ عيد او رمضسان لكن
بعضسهم ل يكلم بعضص رغم اÙاولت اليائسسة للوالدين
الذين وجدوا أانفسسهم امام أابناء  ⁄يعرفوهم من قبل،
أابناء كانوا يظنون انهم لن يفرقهم اŸال .ا◊قيقة
اŸرة ،ان ا◊ياة مواقف وحب الخوة سسيزول مع اول
زوجة شسريرة تتصسنع الطيبة لتسسيطر على قلب زوجها
وتتحكم به ،ليصسبح سسÓحها الفتاك اŸوجه نحو اسسرة
ك-ام-ل-ة –اول –ط-ي-م رواب-ط-ه-ا ال-ق-وي-ة ف-ق-ط ل-تصس-بح
اŸتحكمة بكل شسيء.
ا◊اجة لرفع ا◊جر وقلوب الكث Òما زالت تعيشص ‘
سسواد مطبق حتى فقدت قدرتها على معرفة ا Òÿمن
الشسر ،ما فائدة البكاء على عادات وتقاليد ،وما السسر
‘ لعن فÒوسص كورونا وهو  ⁄يفعل شسيئا سسوى تعرية
مسساوي نفوسسنا التي ركنت ا ¤النانية و ا◊ب الذات.

أأطب ـ ـ ـاق رمضصانيـ ـ ـة
مقروط منقوشش
^ اŸكونات
 2كيÓت سسميد خشسن (الدشسيشسة)
 2كيÓت فرينة
كيلة مارغرين ذائبة
ملح و فانيليا
عطر ماء الزهر
ماء الزهر
عسسل
^ ا◊شسو:
الغرسص
قرنفل
ملعقة كبÒة زيت
ماء الزهر

طريقة ألتحضصÒ
حضسري العجينة ‘ .ا÷فنة ،ضسعي السسميد والفرينةوال-ف-ان-ي-ل-ي-ا واŸل-ح ،أاخ-ل-ط-ي ج-ي-دا .أاضس-ي-في اŸارغرين
الذائبة واتركي العجينة ترتاح ليلة كاملة.
 ‘ اليوم اŸوا‹ ،بللي عجينة اŸقروط بكمياتقليلة من ماء الزهر حتى –صسلي على عجينة طرية.
 أابسسطي العجينة على طاولة عمل مدهونة بالزيت وضسعي عليها حربوشص ا◊شسو اÙضسر بالغرسص اŸعجون
مع الزيت و ماء الزهر و القرنفل.
 -لفي العجينة على حربوشص الغرسص على دورت.Ú

سسوي
ا◊ربوشص
اÙشسو جيدا باليدين و
لفيه على طاولة العمل.
 ق -ط -ع -ي ا◊رب -وشص اÙشس -و إا ¤م -ع -ي -ن -ات ب-ط-ولاألصس -ب -ع و زي -ن -ي السس -ط -ح ب -ن -قشس -ه ب -اسس -ت-ع-م-ال مشس-بك
ا◊لويات.
 أاقلي اŸقروط ‘ الزيت السساخن على نار متوسسطةحتى يكتسسب لونا ذهبيا ثم أاسسقيه فور نزعه من اŸقÓة
بالعسسل السساخن.

إأعدأد :عب ـد
ألق ـادر سسنات ـي
إأمام أسستاذ رئيسس
Ãسسجد ألبشسÒ
أإلبرأهيمي
شسـارع ألشسهـدأء

يومي ـأت إأسشـÓميـ ـة
هام جدأ

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا

١٤
إلعدد

١8257
إلثÓثاء  ١٩ماي  2٠2٠م
إلموإفق لـ  2٦رمضسان  ١٤٤١هـ

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

مظـــاهـــرالرحـــمـــة ‘ رمـــضســــــان وأاثـــــرهـــــــــــا

إإن إل -رح -م -ة م -ظ -ه-ر م-ن م-ظ-اه-ر سس-م-اح-ة
إألخÓق ‘ إإلسسÓم ،يقول أإبو إلبقاء إلكفوي:
«إلرحمة حالة وجدإنية تعرضس غالباً Ÿن به
رقة إلقلب وتكون مبدأإ لÓنعطاف إلنفسساÊ
إلذي هو مبدأإ إإلحسسان» .وإلرحمة من صسفات
∂ hPo QoƒØo¨ndrG
إلله عsز وجsل قال تعاn HtQnhn﴿ :¤
ºo¡odn π
n és©ndn GƒÑo°ùn cn ÉªnHp ºgoòoNpGƒDnjo ƒrdn páªnMrôsdG
¬pfphOo øep Ghóoépjn øds ólYpƒres º¡ods πHn ÜnGòn©ndrG
 ﴾ÓkpFƒrenإلكهف.58:
ورحمة إلله خ Òمن كل شسيء قال تعا:¤
Éænªr°ùn ˘bn ø
﴿o ˘ër˘fn ∂n ˘HuQn án˘ªn˘MrQn n¿ƒ˘ªo˘°pù˘≤r˘jn ºr˘goGCn
É«nfrót˘dG IpÉ˘n«˘ën˘drG »˘ap ºr˘¡o˘àn˘°nû«˘©p˘es º˘¡o˘næ˘«r˘Hn
n ƒran ºr¡o°n†©rHn Éæn©ranQnhn
ònîpàs«ndp ämÉLnQnOn ¢
m †©rHn ¥
∂ Éªseu ôl«rNn
n HuQn â
o ªnMrQnhn Ékjqôpîr°oS kÉ°†©rHn º¡o°o†©rHn
 ﴾n¿ƒ©oªnérjnإل-زخ-رف .32ورح -م -ة إل-ل-ه وإسس-ع-ة
ق -ال ت -ع -اón©r˘Hn ¢pVQr’CnG »˘ap Grhóo˘°pù˘Ør˘Jo ’nhn﴿ :¤
n hn kÉaƒrNn o√ƒYoOrGhn É¡nMpÓn°rUGEp
¬p∏qdG â
¿ n ªnMrQn
s GEp Ék©ªnW
 ﴾Úإألعرإف.5٦:
َ pæ°pùërªodrG ø
n eu lÖjôpbn
وإلرحمة من صسفات إألنبياء عليهم إلسسÓم،
ƒrdnhn ºr¡odn nâædp ¬p∏qdG ø
قال تعاn eu ámªnMrQn ÉªnÑpan﴿ :¤
∂n dpƒrMn ø
r ep Grƒ°†t Ønf’n Öp∏r≤n˘rdG nß˘«˘∏p˘Zn kÉ˘q¶˘an ânæ˘co
»ap ºrgoQrhpÉ°nThn ºr¡odn ôrØp¨r àn°rSGhn ºr˘¡o˘ær˘Yn ∞o˘YrÉ˘an
¿ ¬n∏qdG
s GEp ¬p∏qdG ≈∏nYn πr˘cs ƒn˘àn˘an ân˘erõn˘Yn GPn ÉEp˘an ôp ˘er’CnG
 ﴾Úآإل عمرإن ،١5٩:وجعل إلله
َ ∏pcuƒnànªodrG Ö
t ëpjo
إلرحمة من صسفات إلنبي صسلى إلله عليه وسسلم
وأإصس-ح-اب-ه رضس-ي إل-ل-ه ع-ن-ه-م ،ق-ال إل-ل-ه ت-عا:¤
∫ ≈∏nYn AGós°pTGCn ¬o©nen nøjpòdsGhn p¬∏sdG
﴿o ƒ°oSQs ólªsënet
Gkóés°oS Ék©csQo ºrgoGônJn ºr¡oæn˘r«˘Hn AÉ˘ªn˘MnQo pQÉ˘Øs˘µo ˘drG
»ap ºrgoÉªn«°pS ÉkfGƒn°r VQphn p¬∏sdG ø
¿ n eu Ók°r†an
n ƒ¨oànÑrjn
»ap ºr¡o∏oãnen ∂n ˘dpPn Opƒ˘éo˘°ùt dG ôp ˘KnGCn ø
r ˘eu º˘¡p˘gpƒ˘Loho
ênônNr GCn ´mQrõncn π
p «‚p ’Ep G »˘ap ºr˘¡o˘o∏˘ãn˘enhn IpGQnƒr˘às˘dG
p¬pbƒ°oS ≈n∏Yn iƒnàn°rSÉr an nßn∏¨ràn°rSÉan √oQnRnÉBan √oÉCnr£°nT
´ o¬∏sdG ónYnhn QnÉØsµodrG ºo¡pHp nß«¨p«ndp
n GQsõtdG Ö
o ép©rjo
IkônØp¨res º¡oærpe äpÉënpdÉ°üs dG Gƒo∏ªpYnhn GƒæoenGB ø
n jpòsdG

من سسماحته | أأنه كان ي ـ ـدأع ـ ـب أألط ـ ـف ـ ـال وي ـ ـÓط ـ ـفـ ـ ـه ـم

 ﴾kÉª«¶pYn GkôLrGCnhnإلفتح.2٩:
قال إبن كث« :Òيخ Èإلله تعا ¤عن ﬁمد
صسلوإت إلله عليه أإنه رسسوله حقًا ب Óشسك ول
ريب ،وهو مشستمل على كل وصسف جميل ثم ثّنى
بالثناء على أإصسحابه بأانهم أإشسدإء على إلكفار
رحماء بينهم وهذه صسفة إŸؤومن Úإأن يكون
أإحدهم شسديدإ ً عنيفًا على إلكفار ،رحيما برإ ً
ب -األخ -ي -ار ،غضس -وب ً-ا ‘ وج -ه إل-ك-اف-ر ضس-ح-وك-اً
بشسوشسًا ‘ وجه أإخيه إŸؤومن» .ولقد أإوصسى إلله
ع -ب -اده إŸؤوم-ن Úب-ال-رح-م-ة ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-م ،ق-ال
Gƒr°nUGƒnJnhn GƒæoenGB ø
n jòpdsG ø
تعاn ep n¿Écn ºsKo﴿ :¤
 ﴾ِáªnMnôrªnrdÉHp Gƒr°nUGƒnJnhn ôpÑr°üs dÉHpإلبلد.١7:
وقد دلت أإحاديث إل tسسنة إلنبوية على رحمة
رسسول إلله صسلى إلله عليه وسسلم بأامته صسغÒها
وكبÒها .فعن قتادة رضسي إلله عنه عن إلنبي
صس -ل -ى إل -ل -ه ع -ل -ي-ه وسس-ل-م ق-ال(( :إإ Êألق-وم ‘

ُدَرٌر من وصسايا ألرسسول -صسلى ألله عليه وسسلم -

فإان نبينا  -صسلى إلله عليه وسسلم  -قد
خصسه إلله بخصسائصس عظيمة من أإهمها أإن
أإعطاه جوإمع إلكلم ،فكان يع Èعن إلشسيء
إلعظيم بأاوجز عبارة ،وأإخصسر لفظ ،وصساياه
تكتب Ãاء إلذهب ،وأإلفاظه تنسسج من نسسج
إ◊رير ،فما أإعظم لفظه ومعناه.ولعل من
أإهم وصساياه  -صسلى إلله عليه وسسلم  -ما
سسنذكره تالياً:
لو :¤السس -م-ع وال-ط-اع-ة
ال -وصس -ي -ة ا أ
وحق ا÷ار والصسÓة:
فعن أإبي ذر  -رضسي إلله عنه  -قال:
أإوصسا Êخليلي  -عليه إلصسÓة وإلسسÓم -
بثÓثة:
«إسسمع وأإطع ولو لعبدٍ ›ّدع إألطرإف،
وإإذإ صسنعت مرقة فأاك Ìماءها ثم إنظر أإهل
ب -يت م -ن جÒإنك ف -أاصس -ب -ه-م م-ن-ه Ãع-روف،
وصسsل إلصسÓة لوقتها وإإذإ وجدت إإلمام قد
صسلّى فقد أإحرزت صسÓتك وإإل فهي نافلة».
ال-وصس-ي-ة ال-ث-ان-ي-ة :وصس-اي-ا سس-ب-ع جامعة من
لبي ذر:
النبي  -صسلى الله عليه وسسلم  -أ
وعن أإبي ذر  -رضسي إلله عنه  -قال:
أإمر Êخليلي  -صسلى إلله عليه وسسلم -بسسبع:
«أإم -ر Êب -حب إŸسس -اك Úوإل -دن -و م -ن -ه-م،
وأإمر Êأإن أإنظر إإ ¤من هو دو Êول أإنظر
إإ ¤من هو فوقي ،وأإمر Êأإن أإصسل إلرحم وإإن
أإدب- -رت ،وأإم- -ر Êأإن ل أإسس- -أال أإح- -دإ ً شس -ي -ئ ً-ا،
وأإمر Êأإن أإقول با◊ق وإإن كان مُّرإ ً ،وأإمرÊ
أإن ل أإخاف ‘ إلله لومة لئم ،وأإمر Êأإن أإُكÌ
من قول ل حول ول قوة إإل بالله فإانهن من
كنز –ت إلعرشس» .
لم-ر ب-الّت-ب-اع
ال -وصس -ي -ة ال -ث -ال-ث-ة :ا أ
والنهي عن البتداع:
ع -ن إل -ع -رب -اضس ب -ن سس-اري-ة ق-ال :وع-ظ-ن-ا
رسسول إلله  -صسلى إلله عليه وسسلم  -يوماً بعد
صس Ó-ة إل -غ -دإة م-وع-ظ-ة ب-ل-ي-غ-ة؛ ذرفت م-ن-ه-ا
إلعيون ،ووجلت منها إلقلوب ،فقال رجل :إإن
هذه موعظة موّدع فماذإ تعهد إإلينا يا رسسول
إل -ل -ه؟ ق -ال« :أإوصس -ي-ك-م ب-ت-ق-وى إل-ل-ه ،وإلسس-مع
وإلطاعة وإإن عبد حبشسي ،فإانه من يعشس منكم
يرى إختÓفاً كثÒإ ً ،وإإياكم وﬁدثات إألمور
ف -إان -ه-ا ضسÓ-ل-ة ،ف-م-ن أإدرك ذلك م-ن-ك-م ف-ع-ل-ي-ه
بسس -ن -ت -ي وسس -ن -ة إÿل -ف -اء إل-رإشس-دي-ن إŸه-ديÚ
عضسوإ عليها بالنوإجذ».
الوصسية الرابعة:وصسايا سسبع بليغة:

قال رسسول إلله  -صسلى إلله عليه وسسلم:-
((أإوصسا Êربي بسسبع أإوصسيكم بها :أإوصساÊ
باإلخÓصس ‘ إلسسر وإلعÓنية ،وإلعدل ‘
إلرضسا وإلغضسب ،وإلقصسد ‘ إلغنى وإلفقر،
وإإن أإعفو عّمن ظلمني ،وأإُعطي من حرمني،
وأإصسل من قطعني ،وأإن يكون :صسمتي فكرإ ً،
وُنطقي ذكرإ ً ،ونظري ِعَبرإ ً)).
ال -وصس -ي -ة اÿامسس -ة :خ -مسس وصس -اي-ا
نافعات:
فعن أإبي هريرة  -رضسي إلله عنه  -قال:
قال رسسول إلله  -صسلى إلله عليه وسسلم :-
((من يأاخذ عني هذه إلكلمات فيعمل بهن أإو
ُيعلuم من يعمل بهن؟)) فقال أإبو هريرة :قلت:
أإنا يا رسسول إلله ،فأاخذ بيدي فعّد خمسسًا
ف -ق -ال(( :إّت -ق إÙارم ت -ك -ن أإع -ب -د إل -ن-اسس،
وإرضس Ãا قسسم إلله لك تكن أإغنى إلناسس،
وأإحسسن إإ ¤جارك تكن مؤومنًا ،وأإحب sللناسس
م- -ا ُت -حّب ل -ن -فسسك ت -ك -ن مسس -ل -م ً-ا ،ول ت -كÌ
إلضسحك فإان كÌة إلضسحك “يت إلقلب)).
ال -وصس -ي-ة السس-ادسس-ة:ال-وصس-ي-ة ب-ذك-ر
الله بعد الصسÓة:
عن معاذ بن جبل أإن رسسول إلله  -صسلى
إلله عليه وسسلم  -أإخذ بيده وقال(( :يا معاذ
وإلله إإ Êألحبك ،وإلله إإ Êألحبك ،فقال:
أإوصسيك يا معاذ ل تدعّن ‘ دبر كل صسÓة
ت -ق -ول :إل -ل -ه -م أإع ّ -ن -ي ع-ل-ى ذك-رك وشس-ك-رك
وحسسن عبادتك)).

^  -1إإذإ سس -اف-ر أإث-ن-اء إلشس-ه-ر ل-ي ،Óً-ف-ل-ه
إلفطر ‘ صسبيحة إلليلة إلتي يخرج فيها وما
بعدها .
^  -2إإذإ سسافر أإثناء نهار رمضسان فله أإن
يفطر .
^  -3إإذإ قدم إŸسسافر أإثناء إلنهار مفطرإ ً
ف Óيجب عليه إإمسساك بقية إلنهار .
^  -4ي -ب-اح إإلف-ط-ار ل-ل-مسس-اف-ر ول-و ك-ان
سسفره بوسسائل إلنقل إŸريحة ،سسوإء وجد
مشسقة أإو  ⁄يجدها «باإلجماع»
^  -5يباح إلفطر للشسيخ إلكب ÒوإŸرأإة
إلعجوز إللذين ل يطيقان إلصسوم «باإلجماع»

إلصسÓة أإريد أإن أإطول فيها ،فاسسمع بكاء إلصسبي
فأاŒوز ‘ صسÓتي كرإهية أإن أإشسق على أإمه))
سس أإبي دإود وعن إبن مسسعود رضسي إلله عنه
قال« :أإتى رجل إلنبي صسلى إلله عليه وسسلم
فقال»« :إإ Êألتأاخر عن صسÓة إلغدإة من أإجل
فÓن ‡ا يطيل بنا» ،قال« :فما رأإيت رسسول
إلله صسلى إلله عليه وسسلم قط أإشسد غضسبًا ‘
م -وع-ظ-ة م-ن-ه ي-وم-ئ-ذ» .ق-ال :ف-ق-ال(( :ي-ا أإي-ه-ا
إل -ن -اسس إإن م -ن -ك -م م -ن -ف -ري -ن ،ف -م-ن أإم إل-ن-اسس
ف -ل -ي -ت -ج -وز ،ف-إان خ-ل-ف-ه إلضس-ع-ي-ف وإل-ك-ب Òوذإ
إ◊اجة))
 .إإن غضسب إل -ن -ب -ي صس -ل-ى إل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م
وإإن -ك -اره إإلط -ال -ة ‘ إلصس Ó-ة وإإ◊اق إŸشس -ق-ة
ب-اŸصس-ل Úدل-ي-ل ع-ل-ى رح-م-ت-ه صس-ل-ى إل-ل-ه عليه
وسسلم باŸدعوين؛ حيث أإرإد إلنبي صسلى إلله
عليه وسسلم أإن يؤوكد للدعاة من بعده تأاكيدإ ً

سسلوك ‘
اŸيزان:

ع -م -ل -ي ً-ا ع -ل -ى أإه -م -ي -ة إل -رح-م-ة وأإث-ره-ا ع-ل-ى
إŸدعوين ،حتى إإنه صسلى إلله عليه وسسلم كان
يقوم للصسÓة يريد إإطالتها ،ولكنه يتجوز فيها
لط-ال-ة
لسس -م -اع -ه ب -ك-اء صس-ب-ي ،وك-ذلك غضس-ب-ه إ
إلصسÓة ‡ا يؤودي إإ ¤إلتنف ،Òحتى إإن بعضس
إلناسس يصسر على إإلطالة ‘ إلصسÓة ويعد ذلك
أإمرإ ً ل بد منه ،متغاف ً
 Óعن ظروف إلناسس
وح-اج-ات-ه-م وأإح-وإل-ه-م إلصس-ح-ي-ة ،إإن إلسس-م-احة
وإلرحمة لها أإثر عظيم ‘ إلدعوة إإ ¤إلله
تعا .¤و‡ا يدل على سسماحة أإخÓقه صسلى
إلله عليه وسسلم ما جاء ‘ هذإ إ◊ديث ،فعن
أإُسسامة بن زيد رضسي إلله عنه قال((كان رسسول
إلله صسلى إلله عليه وسسلم يأاخذ Êفيقعد Êعلى
لخر
فخذه ويقعد إ◊سسن بن علي على فخذه إ آ
ثم يضسمهما ثم يقول« :إللهم أإرحمهما فإاÊ
أإرحمهما.
«وقال قتادة« :خرج علينا إلنبي صسلى إلله
عليه وسسلم وأإمامة بنت أإبي إلعاصس على عاتقه
فصسلى ،فإاذإ ركع وضسعها ،وإإذإ رفع رفعها».
ومن سسماحة أإخÓقه صسلى إلله عليه وسسلم
أإنه كان يدإعب إألطفال ويÓطفهم ،فعن جابر
ب -ن سس -م -رة رضس -ي إل -ل-ه ع-ن-ه ق-ال« :صس-ل-يت م-ع
لو،¤
رسسول إلله صسلى إلله عليه وسسلم صسÓة إ أ
ثم خرج إإ ¤أإهله وخرجت معه فاسستقبله ولدإن
فجعل Áسسح خدي أإحدهم وإحدإ ً وإحدإ ً قال:
وأإما أإنا فمسسح خدي ،قال :فوجدت ليده بردإ ً
أإو ريحًا كأا‰ا أإخرجها من جونة عطار» .قال
إل -ن -ووي« :و‘ مسس-ح-ه صس-ل-ى إل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م
Óطفال
إلصسبيان بيان حسسن خلقه ورحمته ل أ
ومÓطفتهم» .وعن أإنسس بن مالك رضسي إلله
عنه قال« :ما رأإيت أإحدإ ً كان أإرحم بالعيال من
رسسول إلله قال :كان إإبرإهيم مسسÎضسعًا له ‘
عوإ‹ إŸدينة ،فكان ينطلق ونحن معه فيدخل
إلبيت وإإنه ليدخن ،وكان ظئرة قينًا فيأاخذه

فيقبله ثم يرجع» .ولقد أإرإد إلله أإن  ÏÁعلى
إل-ع-ا ⁄ب-رج-ل Áسس-ح آإلم-ه ،وي-خ-ف-ف أإح-زإن-ه،
ويرثى ÿطاياه ،ويسستميت ‘ هدإيته ويأاخذ
لم عن
بناصسر إلضسعيف ،ويقاتل دونه قتال إ أ
صس -غ -اره -ا وي -خضس -د شس -وك-ة إل-ق-وي ح-ت-ى ي-رده
إإنسس -ان ً-ا سس-ل-ي-م إل-ف-ط-رة ل يضس-رئ ول ي-ط-غ-ى..
فأارسسل ﬁمدإ ً عليه إلصسÓة وإلسسÓم وسسكب
ليناسس
‘ قلبه إلعلم وإ◊لم ،و‘ خلقه من إ إ
وإلسسماحة وإل ،Èو‘ طبعه من إلسسهولة وإلرفق
و‘ يديه من إلسسخاوة وإلندى ما جعله أإزكى
ع-ب-اد إل-ل-ه رح-م-ة ،وأإوسس-ع-ه-م ع-اط-فة وأإرحبهم
صسدرإ ً؛ ولذلك قال إلله تعا ¤فيهnâæco ƒrndhn﴿ :
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وقد لزمته هذه إلفضسائل إلعذبة ‘ جميع
ث أإصسحابه عليها وبsين فضسل ذلك،
حياته وح s
فعن عبدإلله بن عمرو بن إلعاصس رضسي إلله
عنه قال :قال رسسول إلله صسلى إلله عليه وسسلم:
«إلرإحمون يرحمهم إلرحمن ،إرحموإ من ‘
لرضس يرحمكم من ‘ إلسسماء» (سس إلÎمذي
إ أ
وقال صسلى إلله عليه وسسلم« :ل تنزع إلرحمة إإل
من شسقي» سس أإبي دإود .إإن إلرحمة صسفة كرÁة
وع -اط -ف -ة إإنسس -ان -ي -ة ن -ب -ي -ل -ة ،ت-ب-عث ع-ل-ى ب-ذل
إŸعروف وإإغاثة إŸلهوف ،وإإعانة إÙروم،
وك-ف إل-عسس-ف وإل-ظ-ل-م ،وم-ن-ع إل-ت-ع-دي وإلبغي.
وإلرحمة لها أإثر فاعل ‘ ›ال إلدعوة إإ ¤إلله
ف -ع-ل-ى إل-دع-اة إإ ¤إل-ل-ه أإن ي-ك-ون ت-ع-ام-ل-ه-م م-ع
إŸدعوين بالرحمة فلقد وسسعت هذه إلشسريعة
برحمتها وعدلها إلعدو وإلصسديق ،ولقد ÷أا إإ¤
حصس- -ن- -ه- -ا إ◊صس ÚإŸوف- -ق- -ون م -ن إÿل -ق ‘
إŸع- -امÓ- -ت وإ◊ق- -وق إل -زوج -ي -ة و‘ ح -ق -وق
لقرب Úوإ÷Òإن.
إلوإلدين وإ أ

ظاهرة ألتسسول وزعزعة ألثقة ب Úألناسس

يقع إلشستباه عند كث ٍ
 Òمن إلناسس ‘ دإئرة
إلفقر وإŸسسكنة ،هذه إلدإئرة إلتي يتزsيا بزي
 Òمن إÎÙف ،Úسسsولت لهم
أإهلها إ◊قيقي Úكث ٌ
ن -ف -وسس -ه -م إل -ب -ط -ال-ة ،ف-مt-دوإ أإي-دي-ه-م ب-السس-ؤوإل،
وإsتخذوإ مشسروعية إلصسدقة ‘ إإلسسÓم سسبيًÓ
ل-ل-ج-م-ع ع-ن ط-ري-ق إل-ت-مسس-ك-ن ،ول-لظهور Ãظهر
إل -ف -ق -رإء إŸسس -ت -ح -ق ،Úوب -ذلك إسس -ت -غ -ل -وإ Ãاِء
وجوههم عاطفَة إلناسس! هؤولء ليسسوإ ‘ وإقعهم
ب وسسل ٍ
إإل أإرباب نه ٍ
ب ،عن طريق إسستخدإم إلغشس
وإÿديعة إلتي َتصسرف إلناسس عن حقيقة أإمرهم،
وليسسوإ إإل عناصسر بطالة وهْدٍم لكرإمة إ÷ماعة
إلتي يجب أإن تعيشس َوحدإتها على أإسساسس من
إلعزة وإلتعtفف وإلuرفعة.
يطالب إلله إإلنسسان  -إلقادر على إلعمل  -أإن
ي -ع -م -ل؛ –صس -ي  Óً-ل -رزق-ه ،وح-فً-ظ-ا Ÿاء وج-ه-ه،
ويشسuدد عليه ‘ ذلك كله ،ويضسع إلسسعي أإمامه ‘
مسس -ت -وى إل -ع -ب -ادة ،ف -ي -ت -ح s-ل -ل إإلنسس-ان م-ن ت-لك
إألوإمر ،وَينزع نفسسه من معا Êإلكرإمة نزًعا،
وي s-ت -خ -ذ إل -تسس t-ول َصس-ن-ع-ة ي-ت-نs -ق-ل ب-ه-ا ‘ إل-ط-رق
وإŸقاهي ،ومركبات «إلÎإم» ،وإŸيادين إلعامة،
م-ن-ه-ا ي-ت-عs-ي-شس ،وب-ه-ا ل-ل-م-ال ي-ج-م-ع ،يقف للمارة
باŸرصساد ،يسسد عليهم طريقهم وَيعÎضسهم ‘
سسÒهمُ ،مَرuت ً
 Óلهم دعوإت ،فإاذإ ُ ⁄يع َ
ط بها،
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إإن هذإ إل uصسنف َكُثر ‘ هذه إأليام ،وتفsنن ‘
مظاهر إلعجز ودوإعي إلسسؤوإل ،وكان منهم مَن
يتعاَرج ،ومن يتعامى ،ومن َيزعم أإنه خَرج من

مسستشسفى إلقصسر وليسس معه أإجرة إلقطار ،ول
جرة،
أإُجرة إŸأاوى ،ول ثمن إ ُ
ÿبز ،هؤولء كَذبة ف َ
ف َ -ق -دوإ م -اَء إل -وج -ه ،وُح ِ -رم -وإ فضس -ي -ل -ة إ◊ي-اء،
وإسستطابوإ هذه إلوسسيلة إلوضسيعة ÷ْمع إŸال
بغ Òكxد وعمٍل.
إŸسس -ك Úإل -ذي يسس -ت -ح t-ق إل-ع-ط-ف وي-جب ل-ه
إل- -ب- -ذل ،ه -و َم -ن ق َ-ع -د ب -ه إŸرضس ع -ن إلسس -ع -ي
وإل -ع -م -ل ،وه -و َم -ن سس -ع-ى إإ ¤ع-مٍ -ل ،ف ُسسs-دت ‘
وجهه إل tسسبل ،هذإ هو إŸسسك ،Úومع هذإ فشسأانه
أإن تدل عليه حالُته ،فَيعطف عليه أإهل إÒÿ
π
وإلسسخاء؛ ﴿p «Ñp°nS »ap Ghôo°püMrGCo nøjòpdsG ApGôn≤nØo∏rdp
ºo¡oÑo°ùn ërjn ¢
¿ p VQr’Cn r G »ap ÉHkôr°n V
n ƒ©o«£pàn°ùr jn ’n ¬p∏sdG
p Øt©nàsdG ø
∞ ºrgoÉªn«°pùpH ºr¡oaoôp©rJn
n ep AnÉ«næpZrGCn π
o pgÉéndrG
ôm«rNn ø
n ƒdoÉCn°ùr jn ’n
r pe Gƒ≤oØpærJo Éenhn ÉakÉëndrGEp ¢
¿ n SÉæsdG
 ﴾ٌ º«˘∏p˘Yn ¬p˘Hp n¬˘∏s˘dG ¿sÉEp˘anإل- -ب- -ق -رة(( ،273 :ل - -يسس
إŸسس-كَ Úم-ن ت-رtده إلt-ل-ق-م-ة وإل-ل-ق-م-ت-ان ،وإل-تمرة
وإلتمرتان ،ولكن إŸسسك Úإلذي ل يجد غنًى
ُي -غ -ن -ي -ه ،ول ُي-فَ-ط-ن ل-ه ،فُ-ي-ت َصسs-دق ع-ل-ي-ه ل ت-زإل
إŸسسأالة بأاحدكم؛ حتى َيلقى إلله وليسس بوجهه
ُمْزعة ◊م ٍ)).
إإن تنظيم إإلنفاق ‘ هذه إلدإئرة  -دإئرة
إل -ف -ق-ر وإَŸسس-ك-ن-ة ِ -م-ن أإوجب إل-وإج-ب-ات ع-ل-ى
إŸصسلح Úوإلقائم Úبشسؤوون إÛتمع ،عليهم أإن
يتعsرفوإ إÙتاج Úحقيقًة ،وبخاصسة إألُسسر إلتي
أإخَنى عليها إلدهر ،وصسارت بعد إلعزة إإِ ¤ذsلة،
وب -ع -د إل -غ -ن -ى وإل -يسس-ار إإ ¤إ◊اج-ة وإŸسس-ك-ن-ة،
وَيمنعهم إ◊ياء عن إلظهور Ãظهر إلسسائل Úأإو
إŸتسسuول.Ú

^  -6إإذإ أإف -ط -ر إل -رج -ل إل-ك-ب ÒوإŸرأإة
إل -ع -ج -وز ف -ع -ل -ي-ه-م-ا أإن ي-ط-ع-م-ا ع-ن ك-ل ي-ومٍ
مسسكيناً .
^  -7يباح للحامل وإŸرضسع إلفطر ‘
رمضسان ،سسوإء خافتا على نفسسيهما أإو على
ولديهما .
^  -8إإذإ أإفطرت إ◊امل وإŸرضسع خوفًا
ع-ل-ى ن-فسس-ي-ه-م-ا أإو ع-ل-ى ول-دي-ه-م-ا ،ف-ع-ل-يهما
إلقضساء فقط .».
^  -9أإصسحاب إŸهن إلشساقة دإخلون ‘
عموم إŸكلف ،Úوليسسوإ ‘ معنى إŸرضسى
وإŸسسافرين ،فيجب عليهم تبييت نية صسوم

رمضسان ،وأإن يصسبحوإ صسائم ،Úلكن من كان
يعمل بأاحد إŸهن إلشساقة وكان يضسره ترك
عمله ،وخشسي على نفسسه إلتلف أإثناء إلنهار،
أإو ◊وق مشسقة عظيمة فإانه ُيفطر على قدر
حاجته Ãا يدفع إŸشسقة فقط ،ثم Áسسك
يقية يومه إإ ¤إلغروب ويفطر مع إلناسس،
وعليه إلقضساء .
^  -10من أإرهقه جوع أإو عطشس شسديد
يخاف منه إلهÓك فإانه يجب عليه إلفطر،
وعليه إلقضساء .

مسسائل ‘ أحكام

أقوأل مأثورة
قال إ◊كيم إلÎمذي« :صسÓح خمسسة ‘
خمسسة :صسÓح إلصسبي ‘ إŸكتب ،وصسÓح
إلفتى ‘ إلعلم ،وصسÓح إلكهل ‘ إŸسسجد،
وصسÓح إŸرأإة ‘ إلبيت ،وصسÓح إŸؤوذي
‘ إلسسجن».

جوأبك عمأ
يششغلك:

سس:ما هو حكم زكاة الفطر؟
ج :زكاة إلفطر فرضس على كل مسسلم
صسغ Òأإو كب Òذكر أإو أإنثى حر أإو عبد؛ Ÿا
ثبت عن إبن عمر رضسي إلله عنهما قال:
فرضس رسسول إلله ﷺ زكاة إلفطر صساًعا
من “ر أإو صساًعا من شسع ،Òعلى إلذكر
وإألنثى وإلصسغ Òوإلكب Òوإ◊ر وإلعبد من
إŸسسلم .Úوأإمر أإن تؤودى قبل خروج إلناسس
للصسÓة متفق على صسحته.
وليسس لها نصساب بل يجب على إŸسسلم
إإخرإجها عن نفسسه وأإهل بيته من أإولده
وزوج -ات -ه و‡ال-ي-ك-ه إإذإ فضس-لت ع-ن ق-وت-ه
وقوتهم يومه وليلته.
أإما إÿادم إŸسستأاجر فزكاته على نفسسه
إإل أإن يتÈع بها إŸسستأاجر أإو تشسÎط عليه،
أإما إÿادم إŸملوك فزكاته على سسيده،
كما تقدم ‘ إ◊ديث.
وإلوإجب إإخرإجها من قوت إلبلد ،سسوإء
كان “ًرإ أإو شسعًÒإ أإو بًرإ أإو ذرة أإو غÒ
ذلك ‘ ،أإصسح قو‹ إلعلماء؛ ألن رسسول إلله
ﷺ  ⁄يشسÎط ‘ ذلك ن- -وًع- -ا م- -ع -ي ً -ن -ا،
وألن -ه -ا م -وإسس -اة ،ول -يسس ع -ل-ى إŸسس-ل-م أإن
يوإسسي من غ Òقوته.

ثقف
يات م

ثقا‘
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الموافق لـ  16رمضسان  1441هـ

رمضضن

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

لعلمية د .خÒة عبد الله :
ا إ

أ÷سضد ‘ فرنسضا وألقلب وألروح ‘ أ÷زأئر

لمÒع -ب -د ال -ق -ادر م -ؤوسصسص ال -دول -ة
م -ن م -عسص -ك -ر مسص -ق -ط رأاسص ا أ
ا÷زائرية  ،يرحل ركن رمضصانيات مثقف إا ¤جزيرة اŸارتينيك اين
تسصكن العلمية و السصتاذة ا÷امعية خÒة عبد الله ابنة مدينة
تيارت ،التي و بالرغم من البعد و الغربة لزالت صصلتها مع الوطن
وطيدة جدا و لزالت متمسصكة بقوة بالعادات و التقاليد ا÷زائرية
العريقة.

ÖjôZ áÑ«ÑM :É¡JQhÉM
@« الشص - - -عب»  :ل - - -و ط - - -ل- - -ب- - -ن- - -ا م- - -ن
لع -لم -ي -ة خÒة ع-ب-د.ال-ل-ه ت-ق-دË
ا إ
نفسصها و مسصارها اŸهني ماذا سصتقول؟
@@ خÒة ع -ب -د ال -ل -ه :أان- -ا أاسس -ت -اذة
جامعية من بلدية مشسرع الصسفاء « بولية
ت- -ي- -ارت ،درسست الب- -ت- -دائ- -ي و اŸت- -وسس -ط
ببلدتي الصسغÒة– ،صسلت على الباكالوريا
بثانوية ابن رسستم بتيارت بعدها انتقلت
إا ¤جامعة السسانيا بوهران لدراسسة علم
الجتماع سسنة  1992حصسلت على شسهادة
ال -ل -يسس -انسص ‘ ع -ل -م الج -ت-م-اع ال-ث-ق-ا‘ و
الÎبوي بتقدير جيد جدا ،اكتشسفت اŸيل
إا ¤الكتابة الصسحفية  ،نشسرت مقالت هنا
لنباء ا÷زائرية
و هناك  ،ثم بدأات بوكالة ا إ
مكتب وهران سسنة  ،1993اكتسسبت Œربة
ميدانية رفقة أاقÓم معروفة لكن بدون
مقابل.
@ من هنا كانت البداية ‘ مسصÒة
م-ه-ن-ي-ة ط-وي-ل-ة ت-زام-نت م-ع ال-عشصرية
لث-ار ال-ت-ي خ-ل-ف-ه-ا
السص -وداء ،م -ا ه-ي ا آ
العمل ‘ تلك الظروف ؟
@@ ‘ ن -فسص السس -ن-ة اج-ت-زت مسس-اب-ق-ة
اŸاجسس -ت ‘ Òع -ل -م الج -ت -م-اع السس-ي-اسس-ي
بنفسص اŸعهد  ،و ‘ نفسص الوقت عملت
كصسحفية مراسسلة بجريدة ا Èÿمن 1992
إا .1994 ¤ب -ع -ده-ا  2000-1994كصسحفية
بجريدة الرأاي  2000-1997أاسستاذة Ãعهد
علم الجتماع و ‘ سسنة  1997حصسلت على
شس- - -ه - -ادة اŸاجسس ‘ Îع - -ام الج - -ت - -م - -اع
السس -ي -اسس -ي ب-ت-ق-دي-ر ‡ت-از ه-ذه ال-ت-واري-خ
تشسهد على مرحلة جد حسساسسة و حرجة
‘ حياتي  ،منها العشسرية السسوداء اين
لصسدقاء والرفقاء و كذا
فقدت أاغلى ا أ
وفاة والدي.
@ك -ي-ف ج-اءت ف-ك-رة الن-ت-ق-ال إا¤

العدد
18257
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العيشص خارج الوطن؟
@@ مع نهاية سسنة  2000انتقلت إا¤
ف- -رنسس- -ا ل Ó-ل -ت -ح -اق ب -زوج -ي  ،و سس -ج -لت
بجامعة ليون  2lumiereللحصسول على
شسهادة الدكتورا ‘ العلوم السسياسسية – ،ت
لسستاذ عدي الهواري سسنة 2001
إاشسراف ا أ
سس -اف -رت إا ¤ج -زي-رة اŸارت-ي-ن-يك لك-تشس-ف
ع- -اŸا آاخ- -ر و غ -رب -ة شس -ب -ي -ه -ة ب اŸوت ،
وواصسلت ‘ البحث ا÷امعي و حولت
ملفي إا ¤جامعة université des
 antillesو جامعة de guyane
لي-ج-اد مشس-رف
UAGو ق -اب -لت صس -ع -وب-ة إ
لسس -ات -ذة غÒ
لن ›م -ل ا أ
ع- -ل- -ى م- -ذك- -رة أ
ﬂتصس› ‘ Úال ا÷زائر « لكن Úوجدت
كل اŸسساعدات كو Êا÷زائرية الوحيدة
‘ ا÷ام - -ع - -ة ،درسست Ãع - -ه - -د ال - -ع- -ل- -وم
الجتماعية و الصسحية من  ،2007-2005و
‘ هذه السسنة حصسلت على شسهادة الدكتورا
‘ ال -ع -ل-وم السس-ي-اسس-ي-ة ب-ت-ق-دي-ر ‡ت-از م-ع
تشسجيع اللجنة اŸشسرفة ‘ .نفسص السسنة
لن أاسستاذة
قررنا الدخول إا ¤فرنسسا .وأانا ا آ
‘ القانون القتصسادي عضسو ‘ العديد من
لنسسانية و العلمية,و أام ÿمسسة
ا÷معيات ا إ
بنات.
لج -واء ‘ ال -غ-رب-ة ‘
@ ك -ي -ف ه -ي ا أ
ظل تعايشص ثقافات مغايرة؟
@@ أاي - -ن - -م - -ا ان- -ظ- -ر أارى ا÷زائ- -ر عÈ
اÓÙت ال -ت -ج -اري -ة ،ال-ع-م-ارات اŸك-ت-ظ-ة
ب -السس -ك -ان ،ع Èوج -وه ع -ابسس -ة ل -لشس-ب-اب ⁄
يسستطيع التأاقلم بفرنسسا  ..فرنسسا فيها كل
شسيء ما عدا ا◊ب ا◊قيقي  ،كل شسيء له
ثمن ،ل ›ال للزيف ول للمقايضسة ،وسسط
ه- - -ذا ا÷و اŸادي ت - -ب - -دو ا÷زائ - -ر ت - -لك
ا÷وهرة  ،ابكيها كل يوم و أانا أارى أابناء
جلدتي وهم يعملون بجد .
@ ل- -و ق- -ل- -ن -ا ا÷زائ -ر ‘ ال -ق -لب م -اذا
سصتجيب خÒة عبد الله ؟

@@ ا÷سسد ‘ فرنسسا والقلب والروح ‘
ا÷زائ -ر ،ع -ن-دم-ا أاغ-ل-ق ب-اب ب-ي-ت-ي ،رف-ق-ة
زوجي و بناتي فأانا ‘ ا÷زائر .
@ ماذا غÒت فيك الغربة ؟
@@ كنت امرأاة با÷زائر والغربة جعلتني
طفلة ذات إاحسساسص مرهف وشسرسسة لدرجة
« العنف» ،علمتني أان حقي لن يأاخذه غÒي
لن القانون
و أان أاقول كلمتي دون خوف أ
فوق ا÷ميع.
@ ك-ي-ف ت-ت-أاق-ل-م-ون م-ع تفشصي وباء
كورونا اŸسصتجد وا◊جر اŸنز‹ ؟
لرواح
للف من ا أ
@@ هذا الوباء حصسد ا آ
‘ فرنسسا  ،أاشسخاصسا نعرفهم ،جÒان ،وأاهل
البلدة ..وخوفا من اŸوت ،احÎمنا هذا
لنه إاذا قضسى علينا
ا◊جر وطبقناه أاك ،Ìأ
اŸرضص ،سسوف ندفن دون غسسل أاو كفن أاو

صس Ó-ة ج -ن-ازة ول ي-حضس-ر أاه-ل-ن-ا وأاح-ب-اؤون-ا
مراسسيم الدفن.
@ ك- -ي- -ف ت -قضص Úرمضص -ان و م -ا ه -ي
العادات ا÷زائرية التي بقيت راسصخة
‘ يومك وسصرعتك الرمضصانية؟

@@ ‘ بيتي إانه رمضسان على الطريقة
لط - -ب - -اق و ن - -فسص
ا÷زائ- - -ري- - -ة  ،ن- - -فسص ا أ
التحضسÒات  ،مند سسنوات  ،نفطررعندنا
غرباء مثلنا و شسباب دون أاوراق رسسمية
يكون خÓله التعب أاك Ìلكن لّذة العبادة لها
بعد آاخر.
حل رمضسان هذه السسنة على غ Òالعادة
لكن ا÷ميل فيه اللمة العائلية و الصسÓة
ا÷ماعية ‘ البيت  .رمضسان ‘ الغربة له
شسعائره اÿاصسة كل شسيء متوفر خصسيصسا
له  ،نتلقى كل الحÎام و رسسائل التهنئة .
@ و ماذا عن طبقك اŸفضصل ،وهل
ت -أاث -رت ط -ري -ق-ة ط-ب-خك ب-ال-وصص-ف-ات
السصتوائية ؟
@@ طبقي اŸفضسل هو الكسسكسسي ‘
لطباق التي احضسرها
السسحور ،أاحب كل ا أ
و أاتعب ‘ Œهيزها  ،أاحببت ‘ جزيرة
لرز و
اŸارتينيك و اعشسق طهي السسمك وا أ
حلويات اŸوز واŸانغا.
@ ه- -ل ت- -ل- -ق -يت ط -ل -ب -ات ل -ل -ك -ت -اب -ة
الصصحفية و هل فكرت ‘ الكتابة و ما
هي هواياتك؟
@@ أاك Ìم - - -ن  7سس -ن-وات ‘ الصس-ح-اف-ة
والتعليم ‘ زمن صسعب  ،توقفت عن كل
لتفرغ للبحث العلمي  ،التدريسص و
شسيئ أ
تربية بناتي  .تلقيت العديد من الطلبات من
أاصسدقاء صسحفي Úلكن لبعد تطلعي على
مسستوى ا÷رائد عجزت على تلبية النداء.
‹ مشسروع كتاب ،Úو سسأاطبع مذكرة الدكتورا
ب -ط -لب م -ن  Èﬂال -ب -ح -وث الج -ت -م -اع-ي-ة
والسس -ي -اسس -ي-ة ب-ال-ك-راي-يب ه-واي-ات-ي ك-ثÒة
ومتنوعة أاهمها ،القراءة والكتابة والطبخ
واك -تشس -فت ‘ ال -غ -رب -ة أان -ن-ي أاحسس-ن غ-رسص
لشسجار.
النبات العتناء بالورود وا أ

لنسصان الشصخصصية و العشصائرية
–اكي صصراعات ا إ

«أم ألقرى» ,روأية بوليسضية Ÿصضطفى بوشضارب

تتمحور دورتها الثانية حول «تلقي العرضص اŸسصرحي ‘ ا÷زائر»

“ديد آأجال أ÷ائزة ألدولية «مصضطفى كاتب» إأ ¤أوأخر سضبتمÈ
ت- - - -ق- - - -رر “دي- - - -د آاج- - - -ال
الÎشص -ح ل -ل -ج -ائ-زة ال-دول-ي-ة
مصص -ط -ف -ى ك -اتب ل-ل-دراسص-ات
ح -ول اŸسص -رح ا÷زائ-ري إا¤
غ -اي -ة  30سص-ب-ت-م ÈاŸق-بل.
ج- -اء ه- -ذا ‘ ب -ي -ان صص -ح -ف -ي
ل- -ل- -ج- -ائ- -زة ،ذّك -ر ب -اŸوضص -وع
ال- -ذي اخ -ت Òل -ه -ذه ال -دورة
الثانية ،وهو «تلقي العرضص
اŸسص - - - -رح - - - -ي ‘ ا÷زائ- - - -ر».
وت -ه -دف ا÷ائ -زة ال -دول -ي -ة
«مصص- - - -ط- - - -ف- - - -ى ك- - - -اتب» إا¤
ال- -ت- -ح -ف -ي -ز ع -ل -ى ال -ب -حث ‘
–ولت اŸسص- -رح ا÷زائ -ري،
ع- - - -ل- - - -ى مسص- - - -ت - - -وى ال - - -نصص
والعرضص والتجارب والŒاهات
اŸسص-رح-ي-ة ،وال-ت-أاصص-ي-ل ل-ل-مسصرح
ا÷زائ - - -ري وإاب- - -راز خصص- - -ائصص- - -ه
الفنية وا÷مالية.

ìGôaGE áeÉ°SGC
تهدف ا÷ائزة إا« ¤التحفيز على البحث
‘ –ولت اŸسسرح ا÷زائري ،على مسستوى
ال- -نصص وال- -ع- -رضص وال- -ت- -ج- -ارب والŒاه- -ات
اŸسس-رح-ي-ة» ،و»ال-ت-أاصس-ي-ل ل-ل-مسسرح ا÷زائري
وإابراز خصسائصسه الفنية وا÷مالية ،وقضساياه
ال -ف -ك -ري -ة وسس -م -ات -ه اإلنسس-ان-ي-ة» ،ك-م-ا ت-رم-ي
ا÷ائزة إا ¤إابراز «إاسسهام اŸسسرح ا÷زائري
ﬁي -ي ال -دي -ن بشس -ت -ارزي ‘ ال -تشس -ج-ي-ع ع-ل-ى
ال- -ت- -وث- -ي -ق وال -ت -أاصس -ي -ل وال -ت -ن -ظ Òل -ل -مسس -رح

ي- -غ -وصص ال -روائ -ي ا÷زائ -ري
مصص -ط -ف -ى ب -وشص -ارب ‘ رواي -ت-ه
Mère
لخÒ- - - - - - - -ة ‘‘ des
ا أ
»( Citésأام القرى) ‘ ا÷انب
لنسص-ان ال-ذي ت-غ-ذي-ه
اŸظ -ل -م ل -إ
الصص- - -راع- - -ات الشص- - -خصص- - -ي- - -ة أاو
ال- -عشص- -ائ -ري -ة وه -ذا م -ن خ -لل
ع- -م- -ل ب -ول -يسص -ي Áي -زه ا◊ي -ز
اŸك- - - -ا ÊاŸم- - - -ث- - - -ل ‘ «م - - -ك - - -ة»
ب -ق -داسص -ت -ه -ا أاي-ن Œري أاح-داث
هذه الرواية.

ا÷زائ- -ري ،عÓ- -وة ع- -ل- -ى تشس- -ج- -ي -ع اإلن -ت -اج
اŸعر‘ ا÷اد ‘ هذا اÛال».
تقدر قيمة ا÷ائزة ألحسسن دراسسة حول
اŸسس- -رح ا÷زائ- -ري– ،ت م- -وضس -وع «ت -ل -ق -ي
العرضص اŸسسرحي ‘ ا÷زائر»Ã ،ليون دينار
ج -زائ -ري ،وŒاز األع -م -ال اŸت -حصس-ل-ة ع-ل-ى
اŸراتب الثÓثة التالية بجوائز تشسجيعية.
واŸشس -ارك -ة ‘ اŸسس -اب -ق -ة م -ف-ت-وح-ة ل-ك-ل
الباحث Úوالدارسس Úمن ﬂتلف ا÷نسسيات،
وÁك -ن ت -ق -د Ëال -دراسس -ات ب -إاح -دى ال -ل-غ-ات
ال -ت -ال -ي -ة؛ ال -ع -رب-ي-ة ،األم-ازي-غ-ي-ة ،ال-ف-رنسس-ي-ة،
واإل‚ل- -ي- -زي- -ة ،ع- -ل- -ى أان ت- -ت- -ع- -ل -ق ب -اإلن -ت -اج
واŸم- -ارسس- -ة اŸسس- -رح- -ي- -ة ‘ ا÷زائ -ر ح -ول
موضسوع تلقي العرضص اŸسسرحي ‘ ا÷زائر،
وتتعلق األبحاث باألعمال اŸسسرحية اŸنتجة
منذ  1990إا ¤غاية اليوم.
وم -ن شس -روط اŸشس -ارك -ة ‘ اŸسس -اب-ق-ة أان
ت - -تسس - -م ال- -دراسس- -ات اŸرشس- -ح- -ة ب- -األصس- -ال- -ة

والب- -ت- -ك- -ار ،و ⁄يسس- -ب- -ق ل- -ه- -ا اŸشس- -ارك -ة ‘
مسس- -اب- -ق- -ات أاو ج -وائ -ز أاخ -رى ،وأان ل ت -ك -ون
األبحاث منشسورة أاو جزًء من مذكرة ماسس Îأاو
رسسالة ماجسست Òأاو أاطروحة دكتوراه ،أاو عمÓ
مقدما ‘ حلقة بحث Ãخ Èعلمي ،أاو مقال
قدم ألي غرضص مهني .كما يجب أان يكون
العمل اŸشسارك ملتزما بالضسوابط اŸنهجية
واألكادÁية.
تشسكل الهيئة اŸنظمة ÷نة التحكيم حسسب
ط- -ب- -ي- -ع- -ة اŸق- -ارب- -ات وﬁاوره -ا ،م -ن أاه -ل
اŸؤوه Ó-ت ال -ع -ل -م -ي -ة وط -ب -ي-ع-ة الخ-تصس-اصص
والتجربة العلمية وقراراتها نهائية ول يطعن
فيها.
للتذك ،Òفقد وضسعت إادارة ا÷ائزة –ت
تصسرف اŸهتم ،ÚالÈيد اإللكÎوÊ
prix.mustaphakateb@gmail.com
للتواصسل من أاجل اŸزيد من التوضسيح.

وي -ت -ط -رق ه -ذا ال-ع-م-ل ال-ب-ول-يسس-ي األول
ل - -ب - -وشس - -ارب -والصس - -ادر ع - -ن م - -نشس- -ورات
«الشس - - -ه - - -اب» ‘  327صس -ف-ح-ة◊ -ك-اي-ة
«ناز‹» ,شسابة هندية الأصسل رائعة ا÷مال
ت- -ع- -د ال- -زوج- -ة األخÒة ل- -رج- -ل األع- -م- -ال
السسعودي الÌي تركي وسسدري وتوجد ميتة
م-ن ط-رف ›م-وع-ة م-ن ع-ام-ل-ي ال-ن-ظ-اف-ة
اآلسسيوي ‘ Úمفرغة عمومية Ãكة.
ويتتبع الكاتب منذ البداية وبالتفاصسيل
عملية اختطاف «ناز‹» Ãطار جدة بينما
كانت تسستعد للسسفر إا ¤بÓدها الهند ‘
زيارة عائلية.
وخÓل فÎة احتجازها تعا Êالشسابة من
ﬂتلف أانواع اإلسساءات حيث يتم تخديرها
واغ -تصس -اب -ه -ا ل-ع-دة أاي-ام ل-ت-ل-ق-ى ح-ت-ف-ه-ا ‘
األخ Òبعد عدة ﬁاولت للهروب وبعد
العديد من اŸشساحنات العنيفة.
ويبدأا –قيق الشسرطة الذي يشستبه ‘
البداية بإابن الشسيخ تركي وسسدري الذي قد
ي -ك -ون داف -ع -ه ل -ل -ق -ت -ل الح -ت -ف-اظ ب-ك-ل
اÒŸاث ,غ Òأان الشس - -رط - -ة سس- -رع- -ان م- -ا
تكشسف النقاب عن مرتكب ا÷رÁة ,وهو

أام-ر ي-ظ-ه-ره ال-ك-اتب ك-ت-فصس-ي-ل أاق-ل أاه-م-ي-ة
باŸقارنة مع تلك األسسباب اÙتملة التي
قد تكون دفعت ا÷ا Êلرتكاب جرÁته.
وجاء النصص بضسم Òالغائب اŸفرد ‘
سس-رد وصس-ف-ي ج-م-ي-ل ي-ح-مسص ع-ل-ى ال-قراءة
ويصس-ور بسسÓ-سس-ة مصس-ي-ب-ة وم-ع-ان-اة «ن-از‹»
ال -ف-ت-اة ا÷م-ي-ل-ة ال-ت-ي ك-ان أاب-وه-ا سس-ب-ب-ا ‘
مصسÒه -ا اŸشس-ئ-وم ب-ع-رضس-ه ل-ه-ا ع-ل-ى ذاك
الشسيخ الÌي.
وقام اŸؤولف أايضسا بالسستعانة بحوارات
قصسÒة سس- -اع- -دت ع- -ل- -ى –دي- -د ط- -ب -ي -ع -ة
ال -ع Ó-ق -ات بﬂ Úت -ل -ف شس -خصس -ي -ات ه-ذا
العمل.
وت -كشس -ف ال-رواي-ة ع-ن م-واضس-ي-ع م-ع-ق-دة
وﬁظورة ‘ اÛتمع اŸكي مثل الزواج
القسسري وتعدد الزوجات ونزاعات اÒŸاث
وال -ظ -روف اŸع -يشس -ي -ة ال -ق -اسس -ي -ة ل-ل-ع-م-ال
اŸهاجرين والتي ” التنديد بها ‘ هذا
ال- -ع- -م -ل ك -م -ا ‘ رواي -ة ال -ك -اتب السس -اب -ق -ة
«الفتوى».
ويأاخذ بوشسارب قارئه أايضسا ع Èشسوارع
«م- -ك- -ة» ,اŸدي- -ن -ة اŸق -دسس -ة اŸزدح -م -ة
ب-ا◊ج-اج ,وع Èأاسس-واق-ه-ا اŸك-ت-ظ-ة أايضس-ا
وبائعيها اŸتجول Úوكذا أابراجها الزجاجية
العالية التي تشسكل تباينا أانيقا مع بيوتها
العتيقة اŸتداعية .
وعمل مصسطفى بوشسارب سسابقا كأاسستاذ
للغة ال‚ليزية بجامعة الرياضص بالسسعودية
و‘ رصس -ي -ده ث Ó-ث رواي -ات ب -ي -ن -ه-ا «ح-م-ى
صسيف» ( )1990و»الفتوى» ( )2016اŸتوجة
‘ نفسص العام بجائزة ﬁمد ديب للرواية.
ك -م -ا أاصس -در أايضس-ا ›م-وع-ات قصسصس-ي-ة
بالفرنسسية وال‚ليزية على غرار «ظÓل ‘
ف -وضس -ى ال-ل-ي-ل» ( )1989و»ذ سس - -ي ي- -ون- -در»
(.)2012
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مwد تطوعي غ Òمسشبوق بورقلة

إاطÓق مبادرات ‘ ظروف صضحية صضعبة

كششفت أازمة تفششي وباء كورونا ‘
ا÷زائر عن قيمة العمل التطوعي ‘
اÛت -م -ع ،ف -م -ن -ذ ال -ب -داي-ة ووصش-ول إا¤
الششهر الفضشيل كانت ورقلة على موعد
لنسش- -ان- -ي- -ة
لع- -م- -ال ا إ
م - -ع أاح- -د أاب- -رز ا أ
اŸهيمنة على الششارع اÙلي بورقلة إاذ
ب -ادرت ال -ك -ث Òم -ن ا÷م -ع -ي -ات وح -ت-ى
ب -عضض ‡ث -ل -ي اÛت -م -ع اŸد Êب -إاط Ó-ق
أاعمال ‡يزة أاخذت من البداية على
ع -ات-ق-ه-ا مسش-ؤوول-ي-ة ال-ت-دخ-ل ‘ أاي وقت
وأاث - -ب- -تت ب- -ع- -م- -ل ا Òÿج- -اه- -زي- -ت- -ه- -ا
للتصشدي واŸواجهة ‘ أاي ظرف.

ورقلة:إاÁان كا‘
م -ن-ذ ب-داي-ة ان-تشص-ار ال-وب-اء ان-خ-رطت ع-دة
جمعيات ناشصطة بورقلة ‘ العمل التطوعي
وعززت أاخرى تواجدها على السصاحة أاك،Ì

ح -يث ق -ررت ال -ك -ث Òم -ن-ه-ا إا ¤اŸشص-ارك-ة ‘
حمÓت تعقيم الشصوارع كما توجهت بعضصها
إا ¤خياطة الكمامات الواقية وتوزيعها على
عدة فئات منها عمال اŸؤوسصسصات واŸرضصى
‘ اŸسصتشصفيات وغÒهم.
وألننا اسصتقبلنا الشصهر الفضصيل ‘ ظل هذه
ال -ظ -روف اÿاصص -ة ف-ق-د ال-ت-زمت ا÷م-ع-ي-ات
ب- -ت -ك -ي -ي -ف نشص -اط -ه -ا اÒÿي وف -ق الشص -روط
اŸطلوبة مع األخذ بالحتياطات والتدابÒ
ال -وق-ائ-ي-ة الÓ-زم-ة ل-ل-تصص-دي ÷ائ-ح-ة ك-ورون-ا
وعلى الرغم من صصعوبة النشصاط ‘ مثل هذا
الظرف ومدى خطورته إال أان عدة جمعيات
“سصكت بفعل ا Òÿوبروح التطوع من أاجل
الغ.Ò
وم -ن ب Úع -دي -د ا÷م -ع-ي-ات ال-ت-ي نشص-طت
بشصكل متميز على السصاحة خÓل هذه الفÎة
ج-م-ع-ي-ة الصص-ف-اء وه-ي ج-م-ع-ي-ة خÒي-ة ت-تكفل
ب-ت-ج-ه-ي-ز وت-غسص-ي-ل اŸوت-ى ون-ق-ل-هم ع Èكامل

الÎاب الوطني ،حيث  ⁄يتوقف اŸتطوعون
م -ن -ذ ب -داي -ة ان -تشص -ار ال -وب -اء وب -داي -ة ا◊ج-ر
الصصحي عن تنفيذ نشصاط ا÷معية األسصاسصي
م -ع ات -خ -اذ ك -ل ت-داب Òال-وق-اي-ة أاث-ن-اء ع-م-ل-ي-ة
ال -ت -غسص -ي -ل ب -ل وع -ززوه ب -إاط -ع -ام اÙت -اجÚ
وع -اب -ري السص-ب-ي-ل ب-ح-ك-م أان م-ن-ط-ق-ة ح-اسص-ي
مسصعود معروفة بالعمال كما خصصصصت قفة
م -ك-ون-ة م-ن م-واد غ-ذائ-ي-ة ك-إاع-ان-ة ل-ل-ع-ائÓ-ت
اŸعوزة واŸتواجدة منها ‘ اŸناطق النائية
حسصبما أاوضصح لنا رئيسض ا÷معية بلم Òعلي،
ق- -درت ولئ- -ي -ا ب -أاك Ìم -ن  600ق-ف-ة ب-النسصبة
ل-ل-ج-م-ع-ي-ة األم أام-ا ب-ال-نسص-ب-ة Ÿن-ط-ق-ة حاسصي
ومسصعود فقد ” توزيع  200قفة وباإلضصافة
ل-ذلك ت-ت-ك-ف-ل ا÷م-ع-ي-ة ب-ت-ج-هيز وجبة إافطار
ك -ام -ل -ة ي -وم -ي -ا إلط -ع-ام اÙت-اج Úوع-اب-ري
السصبيل مع مراعاة كل تداب Òالوقائية لتفادي
العدوى.
جمعية وافعلوا ا Òÿأايضصا كانت من بÚ
ا÷معيات النشصطة خÓل هذه الفÎة ،حيث ‘
ظ -ل ح -م-ل-ة ال-تصص-دي ل-وب-اء ك-ورون-ا ” ت-وزي-ع
ح -وا‹  1600ك-م-ام-ة ك-دف-ع-ة خامسصة ليصصبح
›موع ما “ت خياطته وتوزيعه من طرف
ا÷معية  6300كمامة ” توزيعها على ﬂتلف
اإلدارات والهيئات هذا و” توجيه  100كمامة
ك-م-ي-ة م-ن م-واد ال-ت-ن-ظ-ي-ف ‘ ف-ائ-دة م-رضص-ى
السص - -رط - -ان Ãرك - -ز م - -ك- -اف- -ح- -ة السص- -رط- -ان
Ãسص -تشص -ف -ى ﬁم-د ب-وضص-ي-اف ب-اإلضص-اف-ة إا¤
مشصاركة أاعضصاء ا÷معية ‘ عمليات تعقيم
الشصوارع اŸتواصصلة.
أام -ا ع -ن نشص -اط -ه-ا ال-رمضص-ا Êف-ق-د وزعت
خÓل أايام هذا الشصهر الفضصيل  300قفة من
اŸواد ال- -غ- -ذائ- -ي -ة ع -ل -ى ال -ع -ائ Ó-ت اŸع -وزة
باإلضصافة توزيع  400طرد من اŸواد الغذائية
ع-ل-ى اÙت-اج Úب-ك-ام-ل ت-راب ال-ولي-ة ط-ي-لة
شصهر رمضصان وÃعدل  100وجبة إافطار يوميا
موجهة لفائدة مسصتعملي الطرقات.
وب -اإلضص -اف-ة إا ¤نشص-اط-ه-ا اÒÿي أاط-ل-قت
ا÷معية مبادرة خاصصة بكسصوة العيد ‘ فائدة
األطفال اليتامى وأاطفال العائÓت ﬁدودة
الدخل دعت من خÓلها أاهل ا Òÿواإلحسصان
للمسصاهمة ‘ رسصم بسصمة األطفال من هذه
الفئات وإادخال الفرحة عليهم على الرغم من
الظروف اÿاصصة التي نعيشصها على أان تتكفل
ا÷معية بتوزيعها لتفادي التجمعات.

لمل:
الناششط أاحمد وادي بجمعية بسشمة ا أ

نطالب بتكوين القائم Úعلى فعل اÒÿ
لمل
ي-ري ال-ن-اشش-ط ب-ج-م-ع-ي-ة بسش-مة ا أ
ال-ن-اشش-ط-ة ب-ولي-ة ا÷زائ-ر اح-مد وادي
،ان ت -ن -ظ -ي -م وت-أاط Òال-ع-م-ل ا÷م-ع-وي
وال -ت -ط -وع -ي سش -يشش -ج -ع اŸواط -ن Úع -ل-ى
هيكلة انفسشهم ‘ اطر قانونية لتسشهيل
نشش -اط -ات-ه-م.اÒÿي-ة مسش-ت-ق-ب Ó-داع-ي-ا
ا÷م - -اع - -ات اÙل - -ي - -ة م - -د ي- -د ال- -ع- -ون
واŸسش -اع -دة ل -ل -ج -م -ع -ي -ات ال -ن -اشش -ط-ة ‘
اŸيدان.

ا÷زائر:سسارة بوسسنة
‘ هذا الصصدد أاكد احمد وادي ان غياب
أاطر قانونية توضصح عمل ونشصاط ا÷معيات
بدقة أادى إا ¤خلق فوضصى ‘ ›ال العمل
ا÷معوي التطوعي با÷زائر .مشصÒا إا ¤أان
ه -ذا األم -ر  ⁄ي -ؤوث -ر بشص -ك -ل ك -ب Òع -ل-ى ه-ذا
النشصاط فاŸشصكل بحسصبه يكمن ‘ قلة الوعي
وغياب التكوين وضصعف القائم Úعلى العمل
ا÷معوي اÒÿي.
وع- -ل- -ي- -ه أاقÎح اح- -م- -د ان ي -ك -ون ت -ك -وي -ن
ال -نشص -ط -اء شص -رط أاسص -اسص -ي Ÿن-ح اع-ت-م-ادات
إلنشصاء ا÷معيات مسصتقب Óحيث يرتكز هذا
التكوين بحسصبه على تلق ÚأاخÓقيات العمل
ا÷معوي أاول من أاجل تفادي ميل أاطرافه
عن طبيعته واهدافه.
وأاوضصح الناشصط ا÷معوي بجمعية بسصمة
األم - -ل لن ال - -ع- -م- -ل ا÷م- -ع- -وي ااخÒي ق- -د
تأاثر كثÒا نتيجة ‡ارسصات بعضض الدخÓء
عليه حيث أاصصبح تأاسصيسض جمعية خÒية ‘
متناول اي شصخصض وهذا كله راجع لغياب مواد
ق -ان -ون -ي-ة واضص-ح-ة ت-ؤوط-ر ه-ذا ال-ع-م-ل و–دد
اŸعاي Òوالشصروط التي يجب توفرها إلنشصاء
جمعية،مشصÒا ا ¤ان القانون ل يجب أان يكون
ضصابطا للعمل ا÷معوي يقدر ما يكون ضصمانة
لتحقيق فعالبته من خÓل “ك ÚاŸواطنÚ

وتلقينهم اسصاسصيات هذا النشصاط وتكوينهم ‘
هذا اÛال.
ويرى احمد وادي ان الفراغ القانو‘ Ê
هذا اÛال يتعلق أاسصاسصا ‘ طريقة دعم
ا÷م -ع -ي -ات ح -يث ان -ه واح -د السص-اع-ة ه-ن-اك
جمعيات تنتظر فقط اŸسصاعدات ودون أاي
نتائج ‘ اŸيدان ‘ ح– Úرم غÒها او
لعتبارات معينة .
وأافاد اŸتحدث ان واقع العمل ا÷معوي
اÒÿي يسص -ت -ل -زم ح -ال -ي-ا وضص-ع أاط-ر م-ن-ظ-م-ة
ل -ك-ي-ف-ي-ة السص-ت-ف-ادة م-ن اع-ات-ات ا÷م-اع-ات
اÙلية اÿاصصة با÷معيات وهذا ما سصيؤودي
حسصبه ا ¤وضصع حد للممارسصات غ Òالعادلة،
ويؤودي إا ¤تطور العمل ا÷معوي من خÓل
تكافؤو الفرصض.
وعليه دعا وادي إا ¤ضصرورة اعادة النظر
‘ القوان Úوالطر التي تنظم ا÷معيات،
ليسض لتضصييق نشصاطها ،بل لضصمان فعاليتها ‘

اŸيدان من اجل –قيق أاهدافها التي تتعلق
بخدمة الصصالح العام.
وذلك م-ن خÓ-ل تشص-ج-ي-ع-ه-ا و“ك-ي-ن-ه-ا من
ام -ت -ي -ازات رم -زي -ة ،ع -ل-ى اŸسص-ت-وى ال-وط-ن-ي
واÙلي ،تتحصصل عليها عند –قيقها للحد
األدن -ى م -ن ال-نشص-اط اŸوصص-ى ب-ه،م-ن خ-لÓ-ل
توف Òمقرات لئقة لها  ،ووسصائل اللتنقلى
خÓل قيامها بنشصاطات نوعية ،وأايضصا دعمها
Ãسص -ت -ل -زم -ات م -ك-ت-ب-ي-ة ،ل-ل-ق-ي-ام ب-نشص-اط-ات-ه-ا
كذلك...
بحيث يقابل اي ›هود نوعي ‘ خدمة
الصص -ال -ح ال-ع-ام –ف-ي-ز رم-زي يشص-ج-ع-ه-ا ع-ل-ى
التطور واŸواصصلة..
كما أاقÎح الناشصط بجمعية بسصمة األمل
Œميد عمل ا÷معيات الغ Òناشصطة التي ل
ي -ع -رف ل -ه -ا أاي نشص -اط ب -ع -د حصص -ول -ه-ا ع-ل-ى
العتماد وكذا جميع ا÷معيات التي يحصصل
فيها Œاوزات .
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ترقية الفعل التضضامني –ت راية ›لسس سضبل اÒÿات

ه-م شش-ب-اب ل-يسش-وا ك-غÒه-م م-ن ح-يث
ن-ظ-رت-ه-م ل-ل-م-ج-تمع و اÙيط ،معظمهم
من خريجي ا÷امعات و طلبتها ال أانّ
ك - -ي - -ان - -ه- -م ل ي- -قصش- -ي ال- -واف- -دي- -ن م- -ن
مسش- -ت- -وي- -ات أاخ- -رى ،و ي- -ب -ق -ى ال -ق -اسش -م
اŸششÎك ب Úهؤولء جميعا كونهم من
خ -ري -ج -ي اŸدارسض ال -ت -ك-وي-ن-ي-ة Ÿسش-ج-د
ال- -رح- -م -ان بشش -رشش -ال و ال -ذي -ن أاث -ب -ت -وا
للمجتمع على مدار عّدة سشنوات خلت
ن الفعل التضشامني يسشري بعقولهم و
بأا ّ
تصشرفاتهم مسشرى الدم بعروقهم.

تيبازة :علي ملزي
هؤولء هم شصباب مسصجد الرحمان الذين
ي -ع -ك -ف-ون ط-ي-ل-ة شص-ه-ر رمضص-ان ع-ل-ى Œسص-ي-د
مشصروع إاطعام ا÷يشض األبيضض اŸشصكل من
أاط- - - -ب- - - -اء و ‡رضص - - -ي
مسصتشصفى
اŸهام
بشص - - -رشص- - -ال و
الواقفÚ
ضصمن
الصصفوف
األمامية
للتصصدي
لوباء
كورونا
بحيث يتم
إاع-داد م-ا
م -ع -دل -ه  110وجبة
Óطقم الطبية بالدرجة
يوميا توجّه خصصيصصا ل أ
األو ¤و بعضض ا◊الت السصتثنائية ‘ درجة
ثانية ،و كشصف اŸنشصط الرئيسصي لهذا الفعل
ال -تضص -ام -ن -ي ال-ه-ام اإلم-ام األسص-ت-اذ ب-ن ع-ام-ر
بوعمرة بأانّ الوجبات تبقى ذات قيمة غذائية
عالية بشصهادة اıتصص ‘ Úعلم األغذية ،و
ل يزال ا÷هد قائما على قدم و سصاق بالتعاون
مع اÙسصنÃ Úدينة شصرشصال و ضصواحيها ا¤
أان ي-ب-زغ ف-ج-ر ي-وم ال-ع-ي-د وف-ق-ا ل-ع-ه-د ق-ط-عه
ه -ؤولء الشص -ب -اب ع -ل -ى أان -فسص-ه-م م-ن-ذ ال-وه-ل-ة
األو.¤
و ي -ن -درج ه -ذا ال -ف -ع -ل ال -تضص -ام -ن -ي ال-ه-ام
اŸرتبط أاسصاسصا بتداعيات اŸرحلة ا◊اسصمة
التي تعيشصها ا÷زائر ضصمن مشصروع سصنوي قار
دأاب ع- -ل -ى Œسص -ي -ده ه -ؤولء الشص -ب -اب Ãع -ي -ة
اÙسص- -ن Úال- -ذي -ن ل ي -ت -أاخ -رون إاط Ó-ق -ا ‘
تقد Ëيد العون بالنظر ا ¤الثقة اŸتبادلة
ب Úال -ط -رف ،Úو ي -ت -ع-ل-ق األم-ر ه-ن-ا Ãشص-روع
إاط -ع -ام السص -ب -ي -ل ال -ذي ي -ت -ج ّ-دد خÓ-ل شص-ه-ر
رمضصان من كّل سصنة و وقع المر هذه السصنة
على Œسصيد مشصروع إاطعام ا÷يشض األبيضض
نزول عند مقتضصيات اŸرحلة و الظرف ،إال
أاّن ذلك Á ⁄نع شصباب مسصجد الرحمان من
توزيع عدد ل يسصتهان به من الطرود الغذائية
على العائÓت اÙتاجة ضصمن هبة تضصامنية
واسصعة أاريد لها أان تسصاهم و لو بقسصط ﬁدود
‘ إاحياء قيم ا÷ود و الكرم و الحسصان التي
ال- -ت- -ي ب- -دأات م ﬁÓ-ه -ا ت -ت Ó-شص -ى و ت -راج -ع
خطوات ا ¤الوراء ‘ اÛتمع ا÷زائري،
ب -ح -يث ّ” ت -وزي -ع  400ق -ف -ة ع-ل-ى األي-ت-ام و
األرامل و بعضض العائÓت اÙتاجة من فئات
أاخرى خÓل رمضصان ا◊ا‹ ‘ ح Úاسصتفادت
 1٧٧ع -ائ -ل -ة أاخ -رى م -تضص-ررة م-ن ت-داع-ي-ات
ا◊ج -ر الصص -ح -ي م -ن ط -رود غ -ذائ-ي-ة عشص-ي-ة
رمضصان ضصمن هبة تضصامنية واعدة تتناغم و
م -ق -تضص -ي -ات اŸرح -ل -ة الصص -ع -ب -ة ال -ت -ي أاّŸت
با÷زائر بفعل تفشصي فÒوسض كورونا.
ع-ل-ى صص-ع-ي-د آاخ-ر ،يسص-ت-عّ-د شص-ب-اب مسص-جد
الرحمان من اآلن لتجسصيد مشصروع سصهم العيد

السصنوي الذي يتجّدد كّل عيد أاضصحى بجمع
اللجوم و األضصاحي اŸتÈع بها من طرف
ﬁسص -ن Úل -غ -رضض ت-وزي-ع-ه-ا ع-ل-ى اÙت-اجÚ
‡ن منعتهم قسصاوة ا◊ياة و صصعوبة الظروف
اŸع -يشص-ي-ة م-ن اق-ت-ن-اء ه-ذه اŸادة ألب-ن-ائ-ه-م،
بحيث يتم توزيع ما ل يقل عن  10قناط Òمن
ال- -ل- -ح- -م سص -ن -وي -ا ب -ه -ذه الصص -ف -ة ع -قب ن -ح -ر
األضصاحي و سصلخها باŸذبح البلدي لشصرشصال
من طرف شصباب اŸسصجد.
كما “كن هؤولء الشصباب من بعث البسصمة و
األمل و السصعادة ‘ نفوسض أافراد قرابة 200
عائلة بأاعا‹ بني ميلك و سصيدي سصميان و
غÒها من اŸناطق النائية خÓل موسصم الÈد
بفعل مشصروع كسصوة اÙتاج الذي يعنى بجمع
األلبسصة و األفرشصة و األغطية اŸسصتعملة و
التي ل تزال ‘ حالة جيّدة و توزيعها على
اÙتاج ÚباŸناطق النائية للجهة الغربية
م -ن ولي -ة ت -ي -ب-ازة ضص-م-ن م-ب-ادرة ت-ت-كّ-رر كّ-ل
م -وسص -م شص -ت -اء وف-ق-ا لÈن-ام-ج
سصنوي
ق-ار أاعّ-ده
شصباب
اŸسصجد
–ت راي- - -ة
›لسض
سصبل
اÒÿات
ال -ذي ت -رع -اه
مديرية
الشصؤوون
الدينية
بالولية.
ال أاّن مبادرات و ›الت التضصامن لشصباب
مسصجد الرحمان ل تتوقف عند هذا ا◊د ،و
تتجاوز ذلك بكث Òباعتبارها تتأاقلم دوريا مع
م-ت-ط-ل-ب-ات اÛت-م-ع و اŸرح-ل-ة م-ع-ا ،ب-ح-يث
ي -ن -درج ضص -م-ن ه-ذه اŸب-ادرات م-ث Ó-مشص-روع
مفاتيح النجاح الذي يتجّدد سصنويا ‘ مرحلة
آاخ -ر السص -ن -ة ال -دراسص-ي-ة و ال-ذي ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى
تقد Ëالنصصح و الرشصاد اŸرفق Ãطويات
ع -م -ل -ي -ة ل-ط-ل-ب-ة ال-ب-ك-اوري-ا ت-ع-ن-ى ب-ال-ت-حضصÒ
النفسصي و العقلي لهذا اŸوعد اŸصصÒي ‘
مسص-ار ال-ت-ل-م-ي-ذ ،ل-ت-ت-ب-ع اŸب-ادرة ب-ل-قاء خاصض
للناجح Úو ﬂتصصﬂ ‘ Úتلف التخصصصصات
ا÷ام -ع -ي -ة بسص-اح-ة اŸسص-ج-د ي-ت-م م-ن خÓ-ل-ه
التطرق Ûمل النطاق اŸرتبطة بالتوجيه
ن -ح -و ال-ت-خصصصص-ات ا÷ام-ع-ي-ة وف-ق-ا ل-ل-ن-ت-ائ-ج
اŸتحصصل عليها و الرغبة اŸعّبر عنها ،كما
ي -ع -ك -ف شص -ب -اب اŸسص -ج -د خ Ó-ل ك ّ-ل م-وسص-م
دراسص - -ي ع - -ل- -ى زي- -ارة ‡خ- -ت- -ل- -ف اŸدارسض
البتدائية لبلدية شصرشصال ( 22مدرسصة) لغرضض
ت -ق -د Ëارشص -ادات ل -ل -تÓ-م-ي-ذ ب-دء م-ن السص-ن-ة
الثانية لتتم متابعة هؤولء سصنويا وفق برنامج
خاصض معد لهذا الغرضض يتضصمن ثÓث نقاط
رئ -يسص -ي -ة ت -ع-ن-ى ب-ط-اع-ة ال-وال-دي-ن و غ-حÎام
اŸعلم و نظافة اÙيط و قد ادرك هذا
اŸشصروع طبعته السصادسصة هذه السصنة.
Œدر الشص- -ارة ا ¤أاّن مسص -ج -د ال -رح -م -ان
بشصرشصال يقيم حفل تكر Ëو عرفان ÷هود
شصبابه غداة شصهر رمضصان من كّل سصنة بحيث
يتم إاحصصاء ما معدله  ٩0فردا نشصطا ‘ هذا
اÛال من بينهم  ٥0شصابا ‘ مقتبل العمر
كّرسصوا حياتهم إلعطاء الفعل التضصامني نفسصا
ج -دي -دا ب -اŸن -ط -ق -ة –ت راي-ة ›لسض سص-ب-ل
اÒÿات ال- -ولئ- -ي حسصب م- -ا ع- -ل- -م- -ن- -اه م- -ن
اŸنشص -ط ال -رئ -يسص -ي ل -ه -ؤولء الم -ام األسص -ت -اذ
الرئيسصي بن عامر بوعمرة و الذي يعت‘ È
الواقع رئيسصا للمجلسض العلمي لولية تيبازة و
عضصوا Ãكتب الفتوى لوزارة الشصؤوون الدينية و
األوقاف.

الثÓثاء  19ماي  2020م
الموافق لـ  2٦رمضشان  1٤٤1هـ

ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات

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

كلمة العدد

لزمة الصشحية
ا◊ماية الطبية ولدت من رحم ا أ

توف Òواقيات ÷ميع اŸصصحات بتيارت و تيسصمسصيلت
من ب Úالششباب الذي اثبت جدارته ‘
ال- -تصش -دي ل -ل -فÒوسص ›م -ؤع -ة م -ن الشش -ب -اب
اطلقؤا على انفسشهم تسشمية» ا◊ماية الطبية
« اتصشلنا باحد اعضشاء الفريق الششاب عÓوي
ول - - -ي - - -د و ال - - -ذي فضش - - -ل اع- - -ط- - -اء Ùة ع- - -ن
دواعي تششكيل هذا الفريق الطبي .

وقارنة مع ما هو موجود بتيارت فمث ÓالÓصشقات
كنا نششÎيها غاليا واتصشل بنا العديد من اŸسشؤوولÚ
كالسشلطات ا’منية و ا’سشتششفائية من اجل ا’سشتفادة
من الواقيات و قد سشاعدنا العديد من ا’ششخاصض ‘
اششهارها كا’ذاعة اÙلية عن طريق اŸنششط خالد
بوحي و ا’عÓمي الششاب عادل  ،و بفضشلهم ازدادت
الطلبات و اصشبحنا ننجز قطعة يوميا  ،ووزعنا
خÓل اسشبوع Úالف وحدة على جميع اŸؤوسشسشات
ا’سش -تشش-ف-ائ-ي-ة ع Èو’ي-ة ت-ي-ارت Ãا ف-ي-ه-ا اŸن-اط-ق
النائية و كانت حصشة ا’سشد للسشلك الطبي Ãسشتششفى
ي-وسش-ف دم-رج-ي ب-ت-ي-ارت ل-ك-ون-ه ال-وح-ي-د ال-ذي ي-ظم
اŸصشاب Úبالداء ،و اضشاف السشيد عÓوي وليد ان
يششكر الصشيدلي Úاÿواصض و اطباء من وهران على
الدعم اŸادي و مديرية ا◊ماية اŸدنية و مصشالح
ا’من الوطني على الدعم اŸعنوي و تسشهيل مهمة
التوزيع التي وجدنا فيها اششكا’ لكوننا ’ ‰لك صشفة
جمعية لنتمكن من التوزيع فكنا نقوم بالعملية خلسشة
غ Òان بعضض ا’عوان كانوا يسشاعدوننا عندما يتعلق
ا’مر باŸرضشى  ،و لكون اننا ‘ فÎة ا◊جر اŸنز‹
ووقت علمنا يكون لي Óا ¤غاية السشابعة صشباحا

بسش -بب وظ-ي-ف-ة ك-ل ف-ردد ف-ك-ن-ا ن-قضش-ي ال-ل-ي-ل ك-امÓ-
باŸطعم الذي نعمل فيه حاليا و الذي نششكر صشاحبة
الذي منحه لنا ›انا Ÿزاولة عملنا  ،الششكر كذلك
Ÿصشلحة مكافحة ا’وبئة Ãسشتششفى تيارت لكونهنم
يزوروننا دوريا لتعقيم اŸقر الذي نعمل به  ،غ Òان
ضشيفنا يعيب على السشلطات اÙلية وعلى راسشهم
مديرية الصشحة على عدم تقد Ëحتيدعم مادي او
زي-ارة ›ام-ل-ة ل-ل-تشش-ج-ي-ع رغ-م ان-ه-م ج-م-ي-ع-ا تزودوا
ب -اواق -ي -ات م -ن ع -ن -دن -ا و ه-ذا ح-ق-ه-م و ل-ك-ن ح-ق-ن-ا
اŸعنوي كذلك مطلوب
وعن الدعم اŸادي يقول الششاب وليد ان ديونا
معتÈة على عاتق الفريق و يطالب اصشحاب الهمة و
ال-ذي ان-ع-ه-م ال-ل-ه ع-ل-ي-ه-م Ãسش-اع-دت-ه-م  ،ك-ما يتعهد
الفريق Ãواصشلة العمل حتى ذهاب الوباء و قد اثنى
السشيد وليد على الطاقم الطبي بو’ية تيسشمسشيلت
الذي اسشتفاد من واقيات الفريق الطبي على الدعم
اŸعنوي  ،كما طالب من جميع ا’سشÓك ‘ اÛال
اطبي سشواء عمومي Úاوخواصض با’لتحاق بالفريق
للتزود بالواقيات

عادل بلقاسشم ﬂتصص ‘ علم الجتماع بجامعة اŸدية:

وعي اÛتمع ضصروري Ãفهوم العمل التطوعي

بقي هناك “اسشكا اجتماعيا  ،غ Òأان
ذلك اخذ اششكا’ جديدة و ارتبط
Ãف -اه -ي-م أاخ-رى ك-اÛت-م-ع اŸد Êو
ا◊ركات ا÷معوية ،التي هي اليوم
ت- -واج- -ه ع- -دة –دي- -ات ك- -بÒة ،ب -ع -د
ف -ق -دان -ه -ا Ÿك -ان -ت-ه-ا ع-قب اأ’زم-ات
السش -ي -اسش -ي -ة ال-ت-ي ت-رك-ت-ه-ا ت-ب-ت-ع-د ع-ن
مهامها الرئيسشية ‘ تأاط ÒاÛتمع و
ادارة اأ’زم- -ات ال- -ت- -ي “سض ك- -ي- -ان -ه و
تخلخل بناؤوه «.
وطالب اأ’سشتاذ « بوجوب إاعادة
بعث هذه القيم ا’جتماعية ،إاذ من
أاك-د ال-دك-ت-ؤر ع-ادل ب-ل-قاسشم الضشروري على النخب اÛتمعية
ﬂتصص ‘ علم الجتماع بجامعة اليوم أان تؤودي دورها كام Óمثل ما
اŸدي - -ة  ،ب - -أان ج- -ائ- -ح- -ة ك- -ؤرون- -ا ك- -انت ع- -ل- -ي- -ه ‘ السش- -ب- -ع- -ي- -ن- -ات ا¤
أاب- -انت م- -دى ح- -اج- -ت- -ن- -ا ل- -ؤع- -ي ال -ث -م -ان -ي -ن -ات ’ع-ادة إاب-راز ال-ق-ي-م-ة
اÛتمع Ãفهؤم العمل التطؤعي ا◊ق -ي -ق -ة ل -ل -ع-م-ل ال-ت-ط-وع-ي ،ح-ت-ى
و ضشرورته الجتماعية العميقة تكتسشب ششيئا من اŸصشداقية ’عادة
و خ- -اصش -ة ‘ م -ث -ل ه -ذه الأزم -ات هيكلة اÛتمع ‘ ‰وذج مد Êبعيد
ع- - -ن ا’ي - -دول - -وج - -ي - -ات و ا’ه - -داف
وحالت الطؤارئ.
السشياسشية التي كانت سشائدة سشابقا ،
من منطلق أان اÛتمع اليوم ايضشا
هو بأامسض ا◊اجة إا ¤اعادة هيكلة
نفسشه بنفسشه أاك Ìمن أاي وقت مضشى
قال هذا الصشدد «كلنا يعلم مدى و تفعيل العمل اÒÿي و التطوعي ،
هششاششة بعضض اأ’سشر و ما تعانية على ال- -ذي يسش- -ت- -ن- -د ب- -ال -درج -ة ا’و ¤إا¤
ط- -ول السش- -ن- -ة و ‘ أاي- -ام- -ه -ا ال -ع -ادي -ة ت -دخ -ل الشش-خصش-ي-ات ال-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة و
ببÓدنا بعيدا عن أازمة كوفيد  ‘ 19الفاعلة على مسشتوى اأ’حياء  -كخÓيا
كل من اأ’وسشاط الريفية وا◊ضشرية أاسشاسشية تنطلق من اŸدرسشة  -مثل
بسشبب الفوارق ا’جتماعية ،مششÒا ا ¤جمعية أاولياء التÓميذ ÷ ،نة ا◊ي و
أان هذه ا÷ائحة « الزمتنا ايضشا ببعث اŸسش- -ج- -د  ،إا ¤ب- -اق- -ي ا÷م- -ع- -ي- -ات
القيمة ا’جتماعية للعمل التطوعي ،و اأ’خرى ،فهن ‘ اعتقادنا تعتÈن
التضشامن بششقيه اآ’‹ و العضشوي و كل ال -رك -ي -زة اأ’سش -اسش -ي -ة اأ’و ¤ل-ب-عث اي
م -ن ل-ه دراي-ة ب-ت-ط-ور ›ت-م-ع-ات-ن-ا م-ن عمل جمعوي جاد  ،من خÓل ا◊رصض
ريفية إا ¤حضشرية ،فذلك اخضشعها إا ¤على اسشتمرار حمÓت النظافة و
فقدان كث Òمن القيم اإ’نسشانية  ،كما التششج Òلغرسض بعيدا عن اŸناسشباتية
ب -ق -يت ب-عضض ال-رواسشب رغ-م-ا ت-غÒات  ‘ ،اطار ثقافة بيئية مسشتدامة أاو ما
التي عرفتها و انتقالها إا› ¤تمعات Áك -ن أان نسش -م -ي -ه ب -الÎب -ي -ة ال -ب -ي-ئ-ي-ة
اŸعلوماتية التي سشاهمت بطريقة غ Òللمحافظة على اÙيط  ،و ارسشاء
مباششرة ‘ عملية اŸثابرة و ا’جتهاد ق -ي -م ال -ع-م-ل ا÷م-اع-ي ل-ل-قضش-اء ع-ل-ى
لÓعمال اÒÿية».
ال -ف -ردان -ي -ة ال -ت -ي مسشت ح -ت -ى أاف -راد
م
غ
ر
«
ه
ن
ا
ب
م
ش
س
ا
ق
ل
ب
واعت Èالباحث
اأ’سش - - -رة ال - - -واح- - -دة ،ع- - -كسض أاف- - -راد
ع
م
ت
Û
ا
ه
ي
ل
ا
ع
ش
ض
خ
ال -ت -ف -كك ال -ذي
اÛتمع «.
طوال هذه السشنوات الفائتة و انتقال
ون- -ب- -ه ب -ق -ول -ه « ي -جب أان نشش Òإا¤
‰ط اأ’سشرة من ‡تدة إا ¤نووية و نقطة مهمة و هي ضشرورة التنسشيق
العيشض خارج النسشق القرابي ،ا’ أانه ب Úالسش - -ل - -ط - -ات اÙل- -ي- -ةو ا◊رك- -ة

اŸدية :علي ملياÊ

اأ’مل..
جمال أاوكيلي

تيسسمسسيلت:تيارت :عمارة
حيث تعود اسشباب ا’نضشمام ا ¤فريق ا◊ماية
الطبية ا ¤بداية تفششي وباء كورونا بو’ية البليدة و
لدى تصشفحي ’حد Ÿواقع التواصشل ا’جتماعي
ششوهد ششابان يطلبان اŸسشاعدة لصشنع واقيات أ’وجه
ا’طباء الذين يعملون بدون وقاية تبلورت الفكرة بعد
ان طلبت من ششاب يدعى نسشيم و الذي ششرع ‘ ا‚از
عدد قليل من الواقيات التي –فظ الوجه كام Óو
يبعد الطبيب او اŸمرضض عن الششخصض الذي قابله
،حيث بعث ‹ نسشيم بالفيديو الذي يظهر طريقة
ا‚از ال- -واق -ي و ب -ع -د اع -ادت -ه ع -دة م -رات رسش -خت
ط- -ري- -ق -ة ا’‚از وق -د شش -رعت رف -ق -ة ب -عضض اف -راد
اسشرتي و يتقدمهم اخي ‘ اول واقي و الذي كان
راقيا بعد تعاونا ‘ ششراء اŸسشتلزمات التي يصشنع
منها الواقي.
وعن مبادرة فريق ا◊ماية الطبية بتيارت اضشاف
ضشيفنا ان الفريق توسشع ا ¤عدة كفاءات و اطياف من
اÛت -م -ع ف -م-ن-ه-م ط-ب-يب ب-ي-ط-ري و اسش-ت-اذ و ط-ل-ب-ة
جامعي Úو ‚ار و تاجر حيث و قمنا باششÎاك ما‹
ل -ك -ل ف -رد و شش -راء اŸسش -ت -ل -زم-ات الضش-رورة ل-ل-واق-ي
كالغراء و اسشتفنج اŸطارح و الÓصشقات البÓسشتيكية
و غÒها و قد سشاعدنا العديد من اŸواطن‘ Ú
ششراءها  ،و بعد Œربة دامت عدة ايام ذيع صشيتنا عن
طريق التواصشل ا’جتماعي و اصشبحنا نتلقى طلبات
ل -ل -واق -ي -ات م -ن ط -رف اط -ب -اء خ -واصض و م-ؤوسشسش-ات
اسشتششفائية حيث ا‚زنا وحدة ‘ يوم واحد  ،ومنها
تلقينا دعوات من اجل اقتناء اللوازم باسشعار زهيدة

العدد
1٨2٥٧

17

ا÷م- -ع -وي -ة ال -ف -ع -ال -ة  ،ل -ب -عث ب -عضض
اŸب- -ادرات ال -ت -ط -وع -ي -ة ال -ت -ي ك -انت
باأ’مسض Ãثابة أاسشسض اششعاع حضشاري
Óعمال ا÷ماعية ‘ حياتنا  ،كما
ل أ
هو ا◊ال ‘ بناء اŸسشاجد ،غرسض
اأ’شش - -ج- -ار ،ت- -ن- -ظ- -ي- -ف اŸسش- -اح- -ات
اÿضش- -راء ،ال- -تÈع ب -ال -دم  ،ال -وزي -ع -ة،
ا’فطار ا÷ماعي ،والتويزة «.
ان- -ت- -ق -د ع -ادل ب -ل -ق -اسش -م ب -عضض
اŸمارسشات البالية التى « كانت وراء
تراجع مثل هذه ا’عمال التطوعية ،
ل- -وج- -ود ب- -عضض ‡ث- -ل- -ي السش- -ل- -ط -ات
اÙلية من يقزمون بعضض النششطاء
ا÷م- -ع- -وي Úال- -ن- -زه -اء ،و ي -ت -ع -م -دون
التعامل مع من يهللون لهم مطالبـا ‘

الوقت ذاته « بوجوب اعادة النظر ‘
طريقة التعامل مع الوحدات ا÷معوية
و اŸت- -ط- -وع Úب- -اسش -ت -م -ال -ة ا÷ديÚ
م- - -ن- - -ه - -م  ،دون اه - -م - -ال ا’شش - -راك
ا◊قيقي ıتلف ا÷معيات الفاعلة
و ا◊رصض ع- -ل- -ى ف- -رضض ال- -ت- -نسش -ي -ق
اŸنششود اÿادم للمصشلحة العامة  ،و
Ÿا ’ اسشتحداث دار ا÷معيات تكون
بديلة Ÿا هو موجود بقصشد تسشهيل
العمل التطوعي و التضشامن  ،مع
اع -ادًة ه -ي-ك-ل-ة اÛت-م-ع اŸد Êح-ت-ى
يكون قادرا ’حداث الهبة التضشامنية
اŸرجوة.

ال -ه -ب -ة ال -تضش-ام-ن-ي-ة اŸن-ق-ط-ع-ة ال-ن-ظÒ
Ÿواجهة وباء تفششي كورونا ‘ ا÷زائر
أافرزت قيما اجتماعية جديرة بتعزيزيها
ودع -م -ه -ا وح -ت -ى ا’ح -ت -ف -اظ ب -ه -ا م -ن -ه -ا
باأ’خصض التطوع لدى اأ’فراد وا÷ماعات
م -ن أاج -ل خ -دم -ة ال -ع -ن -اوي-ن ال-كÈى ال-ت-ي
تفرضض نفسشها اونتيجة اأ’حداث ذات الطابع ا’سشتثنائي التي تسشتدعي
مرافقتها ‘ ا◊ Úدون أاي تأاخ.Ò
وثقافة التطوع ليسشت غريبة عنا ‘ نواحي معينة من ا÷زائر
العميقة تعرف باسشم» التويزة» كل من يقدم على ا‚از عمل مع Úيلتف
حوله أاناسض القرية من أاجل مسشاعدته ›انا دون مقابل يذكر منز’
وما يسشمى بـ«النادر» وهو تخزين أ’عÓف اŸاششية او جمع الزيتون.
هذه الذهنية ا◊ضشارية ‘ أاسشمى صشورها كانت حاضشرة بقوة خÓل
تششج Òمناطق التل الفاصشلة ماب Úالششمال وا÷نوب عن طريق السشد
اأ’خضشر ،وهو حزام من اأ’ششجار Ÿنع زحف الرمال كما ظهرت أاكÌ
‘ طريق الوحدة ا’فريقية وحمÓت التطوع لفائدة الثورة الزراعية
من قبل الطلبة والعمال.
مثل هذه ا’رادات الششعبية اختفت منذ السشبعينات وحلت ﬁلها
ع-ق-ل-ي-ات شش-ع-اره-ا «إادف-ع ..ت-رف-ع» سش-ق-طت ك-ل-ه-ا م-ن ب-رام-ج ال-ت-ن-م-ي-ة
اÙلية ،بازاحتها كليا من أاي مسشعى ‘ هذا الششأان كأاداة عملية
تسش -اع -د السش-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ‘ ا‚از ال-ب-عضض م-ن مشش-اري-ع-ه-ا ع-ل-ى
مسش -ت -واه -ا و’ ن -رى م -ث -ل اŸب -ادرات سش -وى ‘ م -ن -اسش -ب-ات ﬁددة ‘
الرزنامة كاليوم العاŸي للششجرة الذي تنظم فيه حمÓت لغرسض أانواع
من النباتات.
هذه اÿلفية التاريخية جدير التذك Òبها من باب أان هذا النششاط
ليسض غريبا عن ا÷زائري Úبتاتا بل هوجزء من قناعتهم العميقة ‘
ب -ن -اء وتشش -ي -ي -د ال -ب -ل -د ‘ ال-ظ-روف غ Òال-ع-ادي-ة ب-اŸسش-اه-م-ة ال-ك-ل-ي-ة
وبا’نخراط الكامل ‘ هذا اŸسشعى الوطني الششامل لصشالح الششعب
ا÷زائري.
 ⁄نقف فع Óعلى مثل العمل بعنفوانه اإ’خÓل الفÎة اأ’خÒة من
إانتششار كوفيد 19بظهور مبادرات فردية وجماعية مهيكلة وغ Òمهيكلة
إاقتحمت اŸيدان بكل ما“لك من كفاءات علمية ومهارات مهنية من
أاجل مسشاعدة كل من تضشرر جراء تداعيات كورونا جلهم ششباب
يضش -ح -ي م -ن أاج -ل خ -دم -ة اآ’خ -ر ‘ ظ -روف ق -اسش-ي-ة ج-دا خ-اصش-ة ‘
اŸناطق النائية التي تتطلب ششروطا معينة حتى يصشل اليها هؤو’ء
صشناع اأ’مل ،وناششرو ا Òÿلرفع الغ Íعلى العديد من سشكان تلك
اأ’ماكن.
وعليه  ،فانه علينا ا’سشتثمار ‘ هذا اÿزان البششري الذي ’ينضشب
وهذا بالتمعن جيدا فيما قام به كل من آامن بهذا اŸبدأا ا’نسشاÊ
العا‹ ،الذي ’يقدر بثمن وذلك بتقييم هذه التجربة غ ÒاŸعلنة
والقائمة على الفعل الذاتي إ’سشعاد اآ’خر ‘ ،ا◊دود اŸمكنة وعدم
ترك الفراغ سشيد اŸوقف حتى ’يششعر أاي أاحد بأانه وحيد ’يجد من
يتكفل به.
و‘ هذا السشياق ،فان النقصض او العجز الذي يسشجل هنا وهناك
وجد من يتكفل به حاليا بعد أان هب ا÷ميع من أاجل صشناعة الكمامات
ومواد التطه ،Òاأ’لبسشة الواقية والبعضض من اأ’جهزة كما أان العديد من
الششباب تنقلوا ا ¤جهات بعيدة من أاجل مسشاعدة العائÓت ،واŸرضشى
واŸسشن Úبتوف Òلهم كل ما يلزم من مواد غذائية وأادوية ..ليحدث ذلك
التكامل الهادف من أاجل التخفيف عن اآ’خرين ‘ الظروف الصشعبة..
وتظهر تلك ا◊يوية ‘ اÛتمع خاصشة تÓحم أافراده وقدرتهم على
ال -ت -ق -ل -ي -ل م -ن اآ’ث -ار اÎŸت -ب-ة ع-ن ال-ه-زات غ ÒاŸت-وق-ع-ة ‘ ال-وقت
اŸناسشب.

ناششطؤ جمعية أاحبة ا:Òÿ

اÙتاجون ‘ صصدارة انشصغا’تنا
يؤؤدي ششباب النادي اÒÿي
لح- - -ب- - -ة ا ، Òÿدورا ب- - -ارزا ‘
أ
التكفل بالعائÓت اŸعؤزة  ،هي
ج -م-ع-ي-ة م-ع-ت-م-دة م-ن م-ن-ظ-م-ة
ال - -ط - -ف- -ؤل- -ة و شش- -ب- -اب ا÷زائ- -ر
ل - -ل - -ع - -اصش - -م- -ة ،م- -ت- -ك- -ؤن- -ة م- -ن
م - -ت - -ط - -ؤع Úو أاعضش - -اء ﬁبÚ
ل - -ل - -ع - -م - -ل اÒÿي ي - -ت - -ل - -ق- -ؤن
اŸسش -اع -دات م -ن ﬁسش-ن Úف-ق-ط
ف Óتؤجد أاي جهة مدعمة لهم
باŸال  ،فهم Ãثابة وسشطاء بÚ
اÙتاج Úو أاهل ا. Òÿ

ا÷زائر:آاسسيا مني
بداية نششاط ا÷معية كان ‘
أاوائل ششهر أاكتوبر “ 2019نكت من
مد يد العون  ،و العمل على بعث
ب - -عضض اŸسش - -اع- -دات ÿارج و’ي- -ة
ا÷زائ- -ر ،و Œده -م Ãج -رد سش -م -اع
خ Èبوجود ششخصض معوز أاو فق Òأاو
مريضض بحاجة إا ¤اأ’موال من أاجل
العÓج يسشارعون لÓعÓن ا ÈÿعÈ
م-وق-ع-ه-م ال-رسش-م-ي Ãواق-ع التواصشل
اإ’جتماعي ،من أاجل ا◊صشول على

اŸسش - -اع - -دة م - -ن ق- -ب- -ل اه- -ل اÒÿ
وتسشليمها للمحتاج.Ú
ويعد أاعضشاء ا÷معية من فئة
الشش -ب -اب وه -ب-وا ح-ي-ات-ه-م ‘ سش-ب-ي-ل
اÙتاج ولعبت ا÷معية دورا هاما
‘ أازم -ة ك -رون-ا ب-ج-م-ع اŸسش-اع-دات
وت -وصش -ي -ل-ه-ا إا ¤ال-ع-ائÓ-ت رغ-م ك-ل
الظروف الصشحية الصشعبة.
وإاخ -ت -ل -فت اŸسش -اع -دات ال-ت-ي
ت -ق -دم -ه -ا ج -م-ع-ي-ة أاح-ب-ة ا ،ÒÿبÚ
ت -ق -د Ëاأ’م -وال ل -ل -م -رضش -ى أاو ق-ف-ة
رمضش -ان و ج -م -ع م -واد غ -ذائ -ي-ة ‘
ششكل قفف أاطلق عليها قفة اأ’زمة
والتي ” توجيهها لبعضض العائÓت
اÙتاجة التي تأازمت حالتها بسشبب

ا◊جر الصشحي اŸفروضض.
و تعتمد ا÷معية من خÓل عملها
ع- -ل- -ى نشش- -ر م -ط -وي -ات ع Èم -واق -ع
التواصشل اإ’جتماعي وع ÈاÓÙت
ال- -ت- -ج- -اري- -ة ال- -كÈى ،ت -دع -و ف -ي -ه -ا
اÙسشن Úعلى التصشدق و ضشرورة
مسش - -اع- -دة اÙت- -اج ،Úم- -ع ج- -م- -ع
اأ’ف - -رشش- -ة واأ’ل- -بسش- -ة خÓ- -ل فصش- -ل
الشش -ت -اء اŸع -روف بÈودت -ه وقسش -اوة
طقسشه حيث ’يقتصشر عملهم على
ج -م -ع اŸواد ال -غ-ذائ-ي-ة ف-حسشب ب-ل
ﬁاولة مسض كل حاجياتهم من دواء
وأالبسشة وغÒها.
وعملت ا÷معية مع بداية الششهر
الفضشيل على جمع اŸواد الغذائية

من قبل أاصشحاب ا Òÿوتوزيعها ‘
ششكل قفة رمضشان ا ¤مسشتحقيها
من اÙتاج Úوتعت Èهذه العملية
بالنسشبة أ’فراد ا÷معية أاجمل وأانبل
ا’عمال حيث يششعرون مع نهاية كل
ع-م-ل-ي-ة خÒي-ة ب-إارت-ي-اح فسش-ع-ادت-ه-م
ت- -ك- -م- -ن ‘ قضش- -اء ح- -اج- -ة ال- -ن- -اسض
اÙتاج.Ú
و‘ هذا ا’طار ” توزيع قفف
رمضشان على عدة مناطق حيث ”
إايصش - -ال اŸسش - -اع - -دات م - -ن ق - -ب - -ل
اŸتطوع Úإا ¤عدة عائÓت على
سش -ب -ي -ل اŸث -ال ،ب-ئ-رت-وت-ة ،الشش-ب-ل-ي ،
ع -ائÓ-ت م-ن دار ال-ب-يضش-اء ،ع-ائÓ-ت
من ا÷زائر العاصشمة ،الكاليتوسض،
سشانتوجان  ،ط ارة  ،اأ’بيار ،بلكور.
وك-ان ل-ل-ج-م-ع-ي-ة دورا ف-ع Ó-خÓل
ششهر رمضشان بتوزيع ثÓلثة دفعات
من قفة رمضشان و قفة العيد التي
ششملت مÓبسض لÓطفال وقد قامت
نهاية اأ’سشبوع اŸنقضشي بتوزيع أاخر
دف -ع -ة م -ن م -واد ال -غ-ذائ-ي-ة و ب-عضض
مÓ- -بسض و أال- -ع- -اب لصش -ال -ح أارام -ل و
عائÓت ﬁتاجة متواجدة ‘ قرى
ع Úدف- -ل -ى Ãراف -ق -ة م -ن ج -م -ع -ي -ة
البسشمة لع Úالدفلى.
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لسستكمال رزنامة أŸنافسسات
ألرياضسية بعد رفع أ◊جر ألصسحي

وزارة الشصباب والرياضصة تدرسض
ﬂتلف اÿيارات اÙتملة

ت -درسض وزارة الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة ﬂت-ل-ف
اÿي- -ارات اŸت- -ع -ل -ق -ة ب -اسس -ت -ك -م -ال رزن -ام -ة
اŸن- -افسس -ات ال -ري -اضس -ي -ة ،ب -ع -د رف -ع ا◊ج -ر
الصس -ح -ي وال-ت-ي ت-وق-فت م-ن-ذ م-ن-تصس-ف شس-ه-ر
مارسض الفارط ،بسسبب تفشسي جائحة كورونا،
ب -حسسب م -ا أاوردت -ه ال -وزارة ع -ل -ى صس -ف-ح-ت-ه-ا
ال-رسس-م-ي-ة ع-ل-ى م-وق-ع ال-ت-واصس-ل الج-ت-م-اعي
«فايسسبوك» .وت- -رأاسض ال -وزي -ر سس -ي -د ع -ل -ي
خالدي« ،اجتماعا تنسسيقيا جمعه باŸديرين
ال-ع-ام Úواإلط-ارات اŸرك-زي-ة ل-ل-ق-ط-اع Ãق-ر
الوزارة وذلك من أاجل متابعة مدى تقدم عدد
من اŸلفات الراهنة» ،بحسسب بيان الوصساية.
من ب Úالنقاط التي ” التطرق إاليها خÓل
ه -ذا الج -ت -م -اع« ،دراسس -ة ﬂت-ل-ف اÿي-ارات
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -اسس -ت -ك -م-ال رزن-ام-ة اŸن-افسس-ات
الرياضسية بعد رفع ا◊جر الصسحي» والذي

فرضسته جائحة «كوفيد.»19-
ك -م -ا ” «ع -رضض ت-ق-ري-ر ح-ول م-دى ت-ق-دم
األعمال اÿاصسة بصسياغة اıطط الوطني
ل -لشس -ب-اب ،لسس-ي-م-ا ت-لك اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-نسس-ي-ق
وال -تشس -اور م -ع ال -ق -ط -اع -ات اŸع -ن-ي-ة –سس-ب-ا
لتنصسيب اللجنة الوزارية اŸشسÎكة اŸنشسأاة
لهذا الغرضض».
وŸناقشسة عودة ﬁتملة للموسسم الكروي،
” ع -ق -د اج -ت -م -اع ،األسس-ب-وع اŸاضس-يÃ ،ق-ر
الوزارة ،بحضسور ‡ثل ال–ادية ا÷زائرية
ورئ- -يسض ال -راب -ط -ة اÎÙف -ة ،ع -ب -د ال -ك -رË
مدوار ،رفقة ‡ثل عن اŸركز الوطني للطب
الرياضسي .خÓل هذا الجتماع ،اتفق ا÷ميع
ع- -ل- -ى أان أاي ق- -رار ل- -ن ي- -ت- -خ- -ذ ح- -ول ع- -ودة
اŸنافسسة من عدمها إا ¤غاية اتضساح الصسورة
جيدا بعد رفع ا◊جر الصسحي.

حلفاية يغيب عن جلسصة اإلسصتماع «ألسصباب صصحية »
غاب مدير عام فريق وفاق سسطيف ،فهد
حلفاية ،عن جلسسة السستماع ألقواله من قبل
÷ن-ة النضس-ب-اط ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-راب-ط-ة اÎÙفة
لكرة القدم ،التي كانت مقررة ،أامسض الثن،Ú
«ألسس- -ب -اب صس -ح -ي -ة»،
على خلفية التسسجيل
الصس- - -وت - -ي اŸسس - -رب
واŸنسسوب إاليه حول
ت - -رت - -يب م - -ب - -اري- -ات
ال-ب-ط-ول-ة ،ب-حسسب م-ا
كشس- -ف ع -ن -ه ﬁام -ي
ال -ن -ادي اŸن-ت-م-ي إا¤
الرابطة الو ،¤نبيل
بن نية.
وأاوضسح اÙامي،
ال -ذي حضس -ر ا÷لسس-ة
ن -ي -اب -ة ع -ن ح-ل-ف-اي-ة،
«ق-دم-ن-ا ط-ل-ب-ا ل-ل-جنة
النضس -ب -اط ب -ت -أاج -ي-ل
ج - -لسس - -ة السس- -ت- -م- -اع
ألق -وال اŸدي-ر ال-ع-ام
لفريق وفاق سسطيف،
ف -ه -د ح-ل-ف-اي-ة ،وذلك
ألسسباب صسحية منعته
من ا◊ضسور».
و” ات -ه -ام ح -ل -ف -اي -ة ب -أان -ه ط-لب م-ن أاح-د
اŸن- -اج -رة اŸع -روف ‘ Úال -وسس -ط ال -ك -روي،
بÎت -يب ب -عضض م -ب-اري-ات ال-ب-ط-ول-ة اÎÙف-ة
وﬁاباة فريقه بهدف التتويج باللقب على
حسساب أاندية أاخرى.
وفيما يتعلق بالطرف الثا ÊاŸعني بهذه
اŸكاŸة الهاتفية اŸسسربة ،رفضض اÙامي
اإلفصساح عنه ،قائ« :Óلدينا ملف سسنقدمه ‘
ه -ذه ال-قضس-ي-ة ،ون-ظ-را ل-واجب ال-ت-ح-ف-ظ فÓ-
Áكنني الكشسف عن التفاصسيل».
وأافاد أايضسا« ،طلبنا التأاجيل إا ¤تاريخ غÒ
مسسمى ،حتى يتعافى اŸعني باألمر ،ونحن
بانتظار رد اللجنة ،مسساء اليوم ،ع ÈاŸوقع
الرسسمي للرابطة».
ورفع فهد حلفاية ،يوم اÿميسض الفارط،

شس -ك -وى ضس-د ›ه-ول ل-دى اŸصس-ال-ح األم-ن-ي-ة
اıتصس -ة ب -أام -ن ولي -ة سس -ط -ي -ف .و‘ ن-فسض
اليوم ،عاقبت رابطة كرة القدم اÎÙفة،
اŸدير العام للوفاق بصسفة «احتياطية» إا¤
غ -اي-ة م-ث-ول-ه أام-ام ÷ن-ة
النضسباط.
وعرفت هذه القضسية
ردود أاف - -ع- -ال م- -ن ع- -دة
أاط - - -راف ،ح- - -يث رفضض
›لسض إادارة ال- - - -وف - - -اق
التهامات اŸوجهة إا¤
م -دي -ره -ا ال -ع -ام ،خÓ-ل
اجتماع أاعضساء اÛلسض
ل - -ل- -ت- -ط- -رق ا ¤قضس- -ي- -ة
ال- -تسس- -ج- -ي- -ل ال- -ه -ات -ف -ي
اŸت - -داول ع Èوسس- -ائ- -ل
ال -ت -واصس-ل الج-ت-م-اع-ي،
وال- -ذي ي- -ت -ه -م ال -ف -ري -ق
بÎت-يب ال-ل-ق-اءات ،حيث
أاك - -د ب- -ي- -ان اÛلسض أان
اŸع - -ن- -ي «تÈأا م- -ن ك- -ل
الت- -ه- -ام- -ات اŸوج- -ه -ة
إال- - - -ي- - - -ه» ،م- - - -ؤوك - - -دا أان
«ال - -تسس - -ج - -ي - -ل م- -فÈك
والغرضض منه هو ضسرب
اسستقرار الفريق من طرف جهات سسيكشسف
عنها التحقيق».
وكان وزير الشسباب والرياضسة ،سسيد علي
خ -ال -دي ،ق -د ت -ط -رق إا ¤ه -ذه ال-قضس-ي-ة ،ي-وم
األربعاء ،متعهدا Ãحاربة الرشسوة ‘ اÙيط
الرياضسي .وأاضساف ‘« :انتظار ما سسيسسفر
عنه التحقيق حول صسحة هذا التسسجيل ،فإاÊ
أادين بشسدة مثل هذه التصسرفات الشسنيعة التي
ت-ن-ت-هك ق-واع-د ال-ل-ع-ب-ة ال-ري-اضس-ية وتسسيء إا¤
نزاهة وسسمعة الرياضسة ا÷زائرية».
من جهتها ،أاصسدرت ال–ادية ا÷زائرية
لكرة القدم (فاف) ،هي األخرى ،بيانا أادانت
فيه ما وصسفته بـ «اŸمارسسات الشسنيعة»‘ ،
انتظار التأاكد من صسحة التسسجيل الصسوتي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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زطشصي يجدد التزام «الفاف» Ãحاربة الفسصاد

ج- -دد رئ -يسض ال–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ك -رة
ال -ق -دم (ال -ف -اف) ،خ Òال-دي-ن زطشس-ي ،أامسض،
إالتزام الهيئة الفدرالية Ãحاربة الفسساد «بكل
أاشسكاله» وذلك بعد أان ” نشسر تسسجيل صسوتي
ع Èوسس -ائ -ل ال -ت -واصس -ل الج -ت-م-اع-ي ،ي-ت-ع-ل-ق
بقضسايا بيع وشسراء مباريات نسسب للمدير العام
لوفاق سسطيف ،فهد حلفاية.
صسرح زطشسي «للفاف تي »‘.قائ« :Óأاجدد
التزام ورغبة الهيئة الفدرالية ‘ وضسع كل
الم -ك-ان-ي-ات م-ن أاج-ل ﬁارب-ة ال-فسس-اد وب-ك-ل
Óسس-ف ،إان-ه-ا آاف-ة ت-ؤوث-ر ع-ل-ى ك-رة
أاشس -ك -ال -ه .ل  -أ
ال - -ق - -دم» .وان- -تشس- -ر ع Èم- -واق- -ع ال- -ت- -واصس- -ل
الجتماعي ،ل سسيما «فايسسبوك» ‘ ،اليام
الخÒة ،تسسجيل صسوتي منسسوب لرئيسض فريق
وفاق سسطيف فهد حلفاية مع أاحد مناجرة
الÓعب ‘ ÚمكاŸة هاتفية يتطرقان فيها إا¤
«ت-رت-يب» إاح-دى م-ب-اري-ات ب-ط-ول-ة ك-رة ال-ق-دم
اÎÙفة ،األمر الذي دفع مسسؤوول النادي
«السسطايفي» إا ¤تكذيب القضسية ،مؤوكدا أان
التسسجيل «مفÈك».
وردا ع- -ل- -ى ه- -ذه ال- -قضس- -ي -ة ،ق -ررت ÷ن -ة

النضس-ب-اط ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-راب-ط-ة اÎÙف-ة ل-كرة
القدم إايقاف حلفاية إا ¤غاية مثوله وسسماع
أاقواله ،أامسض األثن ،Úوالتي غاب عن جلسستها
«ألسس -ب -اب صس -ح -ي-ة» ،ب-حسسب ﬁام-ي ال-ن-ادي
السسطايفي.
وأاشس- -ار رئ- -يسض ال- -ف- -اف ،إا ¤أان ﬁارب- -ة
ال- -فسس- -اد «ت -ت -م -اشس -ى م -ع ال -ت -زام -ات ال -دول -ة

ا÷زائرية وسسياسستها ‘ شسّن حرب ل هوادة
فيها ضسد كل اآلفات التي تشسوه صسورة بلدنا».
للتمكن من مواجهة هذه اآلفة التي ابتليت
ب -ه -ا ك-رة ال-ق-دم ال-وط-ن-ي-ة ل-ع-دة سس-ن-وات ،أاك-د
رئيسض الفاف ،أان هيئته «قد جهزت نفسسها
بالفعل بأادوات “كنها من تنفيذ مهامها Ãا
يتماشسى مع قوانينها اÿاصسة ،ولكن أايضًسا مع
اللوائح اŸعمول بها مثل ÷نة األخÓقيات
ا÷ديدة ،التي سسيتم تنصسيبها بعد احتفالت
عيد الفطر مباشسرة».
وأاخًÒا ،ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-قضس-ي-ة ال-تسس-ج-يل
الصسوتي ،أاوضسح رئيسض الفاف أان اŸلف سسيتم
التعامل معها من قبل ÷نة األخÓقيات «التي
ت -ب -ق-ى مسس-ت-ق-ل-ة وسس-تصس-در ح-ك-م-ه-ا ال-ن-ه-ائ-ي
بشسفافية كاملة وبكل مسسؤوولية».
يذكر ،أان قضسية ‡اثلة قد وقعت ،اŸوسسم
اŸاضس-ي ،ت-ورط ف-ي-ه-ا رئ-يسض شس-ب-ي-ب-ة ال-ق-بائل
شسريف مÓل واŸدير العام لشسباب قسسنطينة
‘ ذلك الوقت ،طارق عرامة .بعدها ،عوقب
كÓهما Ãوسسم Úمع منعهما من ‡ارسسة اأي
نشساط يتعلق بكرة القدم.

ألعاب شسبه أوŸبية

النخبة الوطنية تطمح للتجمع Ãركز للتحضصÒات

ط -الب ري -اضس -ي -و ال -ن -خ -ب-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ذوي
Óل-ع-اب
الح -ت -ي -اج -ات اÿاصس-ة واŸت-أاه-ل Úل -أ
ال-ب-اراŸبية طوكيو ،2020-وال -ت -ي ت-أاج-لت ا¤
 ،2021م -ن ن -ورال-دي-ن م-رسس-ل-ي ،ك-اتب ال-دول-ة
م -ك -ل -ف ب -ري -اضس -ة ال -ن-خ-ب-ةÃ ،سس-اع-دت-ه-م ‘
ال - -ت- -حضس Òل- -ل- -م- -وع- -د ال- -ع- -اŸي .وت- -وق- -فت
–ضسÒات النخبة الوطنية لذوي الحتياجات
اÿاصس -ة م -ن -ذ شس-ه-ر م-ارسض ،ب-ع-د ت-ع-ل-ي-ق ك-ل
اŸن -افسس -ات ال -ري -اضس-ي-ة ‘ ا÷زائ-ر وت-أاج-ي-ل
موعد طوكيو ،بسسبب تفشسي فÒوسض كورونا
اŸسستجد ‘ العا ⁄وما رافقها من تدابÒ
وقائية خاصسة .وصسرحت نائب بطلة العا‘ ⁄
القفز الطويل ،ليندة حمري  -التي اسستقبلها
مرسسلي -لـ ‘‘واج‘‘‘‘ :رياضسيو النخبة الوطنية
لذوي الحتياجات اÿاصسة ‘ موقف معقد.

لو ¤لكرة ألقدم
يتصسدر هدأ‘ ألرأبطة أ أ

بلحوسصيني يقÎب من خوضض Œربة احÎافية باÿارج
لو ¤ل-ك-رة أل-ق-دم إأي-ه-اب ب-ل-ح-وسس-ي-ن-ي ،م-ن خ-وضس Œرب-ة أحÎأف-ي-ة
ي -قÎب ه -دأف أل-رأب-ط-ة أ أ
باÿارج وبالتا‹ مغادرة فريقه أ◊ا‹ أ–اد بلعباسس ‘ نهاية أŸوسسم أ÷اري ،بحسسب ما علم من
أŸعني.
وق-ب-ل ذلك ،ي-راه-ن ب-ل-ح-وسس-ي-ني
وقال بلحوسسيني ،الذي يعد أاحد نهايته .لكن اŸعني يفضسل خوضض
اكتشسافات هذا اŸوسسم ،لـ/واج بأانه Œرب -ة ب -اÿارج ،م -ث-ل-م-ا أاوضس-ح-ه ،ع -ل-ى مسس-اع-دة ف-ري-ق-ه ،ال-غ-ارق ‘
يطمح ألن يغادر البطولة الوطنية مضس- - -ي- - -ف - -ا أان ال - -ه - -دف م - -ن ذلك مشس -اك -ل -ه اŸال -ي -ة واإلداري-ة ،ع-ل-ى
ن- -ح -وف -ري -ق أاج -ن -ب -ي ف -ور ان -ت -ه -اء ه -و–سس Úمسس -ت -واه «والرت-ق-اء ب-ه Œنب النزول إا ¤الرابطة الثانية
التزاماته مع ناديه ،مضسيفا أانه ‘ أاك Ìأام ‘ Óاللتحاق ‘ اŸسستقبل ‘ حال اسستئناف البطولة اŸتوقفة
منذ أازيد من شسهرين بسسبب جائحة
اتصس-الت م-ع أان-دي-ة أاج-ن-ب-ي-ة ول-وأان القريب باŸنتخب الوطني».
وك -ان ب -ل -ح -وسس -ي-ن-ي ع-ل-ى وشسك فÒوسض كورونا« ،مع الطموح أايضسا
األزمة الصسحية التي Œتاح العا⁄
النضس -م -ام إا ¤ن -ادي السس -د ،ب -ط -ل ل-ل-عب ك-ام-ل ح-ظ-وظ-ن-ا ‘ مسس-ابقة
أاجلت الفصسل فيها.
وسسمح تأالق اŸهاجم صساحب  23ق- - -ط- - -ر ،ح- - -يث ي- - -نشس - -ط ال - -دو‹ كأاسض ا÷مهورية».
ويحتل ال–اد اŸرتبة ‘ 12
عاما وتسسجيله لعشسرة أاهداف ◊د ا÷زائ -ري ب -غ -داد ب -و‚اح ،خ Ó-ل
اآلن ‘ البطولة ،متصسدرا ترتيب فÎة ال- - -ت- - -ح- - -ويÓ- - -ت الشس - -ت - -وي - -ة البطولة بعد  22جولة ،بينما يكون
الهداف Úرفقة طيايبة (أامل ع ÚاŸنصسرمة ،غ Òأان مشسك Óإاداريا ق -د وضس -ع ق -دم -ا ‘ نصس-ف ن-ه-ائ-ي
ك -أاسض ا÷م -ه-وري-ة ب-ع-د ف-وزه ع-ل-ى
م-ل-ي-ل-ة) وع-ب-ي-د (شس-باب قسسنطينة) ،حال دون إا“ام هذه الصسفقة.
وتابع الÓعب بقوله« :طموحي ضس -ي -ف -ه أام -ل ب -وسس -ع -ادة (ال-راب-ط-ة
ب- -ل- -فت أان- -ظ- -ار ك -ث Òم -ن األن -دي -ة
ا÷زائرية التي تطمح ‘ التعاقد هذه اŸرة هوالنضسمام إا ¤أاحد ال-ث-ان-ي-ة) ب-ثÓ-ث-ي-ة ن-ظيفة ‘ ذهاب
م - -ع - -ه خ Ó- -ل فÎة ال- -ت- -ح- -ويÓ- -ت األن -دي -ة األوروب -ي -ة ل -ك -ن -ن-ي أات-رك ال -دور رب-ع ال-ن-ه-ائ-ي م-ن اŸن-افسس-ة
الصسيفية اŸقبلة سسيما وأان عقده الباب مفتوحا أامام احتمال التنقل التي فاز بها النادي للمرة الثانية ‘
تاريخه خÓل موسسم .2018-2017
م -ع تشس -ك -ي-ل-ة ‘‘اŸك-رة‘‘ ي-قÎب م-ن إا ¤ناد عربي كب.»Ò

كل فرد يحاول اÙافظة على لياقته ولكن
ا◊جر الصسحي قد يكسسر كل شسيء‘‘.
وكبقية زمÓئها ،عÈت الرياضسية حمري
عن ‘‘ارتياحها‘‘ بعد تأاجيل األوŸبياد ،وهو
القرار الذي سسيسسمح لهم بالتحضس Òللموعد
العاŸي ‘ أاحسسن الظروف.
وق- -الت ح- -م- -ري ل- -ن- -ور ال- -دي -ن م -رسس -ل -ي:
‘‘ب -ال -ت -أاك -ي -د ،ت -أاج -ي -ل األل -ع -اب سس -يسس -م-ح ل-ن-ا
بالتحضس Òبطريقة أافضسل وسسيمنح لنا الكثÒ
م- -ن ال -وقت .ول -ك -ن “دي -د ا◊ج -ر الصس -ح -ي
بسسبب تفشسي فÒوسض كورونا قد يكون عائقا
ل -ن -ا .ري -اضس-ي-و أال-ع-اب ال-ق-وى ب-ح-اج-ة Ÿي-دان
وأاروقة .بالنسسبة لنا ،عملنا يرتكز على أادوات
خاصسة‘‘ .وذكرت الرياضسية ليندة حمري أامثلة
عن الدول األك Ìتضسررا من الفÒوسض مثل

ال-ولي-ات اŸت-ح-دة األم-ري-ك-ي-ة وإاي-ط-ال-يا ،أاين
قامت السسلطات بتجميع رياضسيي النخبة ‘
مراكز –ضسÒية –توي على كل اŸتطلبات
الÓزمة من أاجل مواصسلة التحضسÒات –سسبا
ل-ل-م-واع-ي-د ال-ق-ادم-ة .وأاضس-اف نفسض اŸصسدر:
‘‘هذا ما طلبناه من كاتب الدولة كي تصسل
الرسسالة للسسلطات العليا للبÓد ‘ ظل وجود
ال- -ع- -دي- -د م- -ن اŸراك -ز– .ضس ÒالÈاŸب -ي -اد
يتطلب عدة أاشسهر مع وضسع برنامج خاصض
للعمل» .ورغم أان الرياضسيÈ› Úون على
إاعادة التحضسÒات منذ البداية ،إال أان حمري
عÈت عن سسعادتها بلقاء نورالدين مرسسلي
ال -ذي أاب -دى ‘‘اه -ت -م -ام -ا ك -بÒا‘‘ ÃقÎح-ات-ن-ا،
حسسب تصس- -ري- -ح -ات -ه -ا .واخ -ت -ت -مت ري -اضس -ي -ة
اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ح -دي-ث-ه-ا ق-ائ-ل-ة‘‘ :ت-ع-ه-د
مرسسلي بإايجاد حل ‘ أاقرب اآلجال .باعتبار
أانه تقني ،اعÎف كاتب الدولة بأان ا◊جر
الصسحي إاذا كان لفÎة قصسÒة ل يكون له اأثر
سسلبي ،ولكن إاذا طال فقد تتعقد الوضسعية‘‘.

ماجر لقناة
«أون تا Ëسسبورتسس»:

ﬁرز وصصÓح
األحسصن ‘ إافريقيا

اعت ÈاŸدرب السسابق للمنتخب الوطني
ا÷زائ- -ري ل- -ك- -رة ال- -ق- -دم راب- -ح م- -اج- -ر ،أان
الÓ- -ع- -ب Úري- -اضض ﬁرز واŸصس- -ري ﬁم- -د
صسالح هما األحسسن حاليا ‘ القارة الفريقية
وأان اŸق- -ارن -ة ب Úال -ن -ج -م Úم -ن الصس -ع -وب -ة
Ãكان .وقال ماجر خÓل حديثه لقناة «أاون
تا Ëسسبورتسض» اŸصسرية ،عن مقارنة صسÓح
برياضض ﬁرز «من الطبيعي ان تكون هناك
مقارنة بينهما ،ألنهما سسفراء الكرة العربية،
ول - - -ك - - -ن ‘ اÛم- - -ل ف- - -إان صسÓ- - -ح وﬁرز
وأاوباميانغ أافضسل ثÓثة لعب Úأافارقة حالًيا،
ومعهم سساديو ما Êأايضًسا».
من ناحية اخرى ،وجه رابح ماجر ‚م
منتخب ا÷زائر السسابق ،رسسالة إاﬁ ¤مد
صسÓح لعب منتخب مصسر ونادي ليفربول
اإل‚ليزي بشسأان مسستقبله مع الريدز.

info@ech-chaab.com
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لششغال
‘ انتظار اكتمال ا أ

بعد الكششف عن اسشتئناف الدوري القطري ‘ جويلية

إإدإرة إ–اد إلعاصشم ـ ـة تتقـ ـ ـدم بطلب
إلسشتقبـ ـ ـ ـال ‘ ملعـ ـ ـ ـب إلدويـ ـ ـ ـ ـ ـرة

ثـ ـ ـÓثي «إÿضشر» يري ـ ـ ـ ـ ـ ـح بلماضش ـ ـ ـ ـ ـ ـي
وهن ـي ق ـد يعـ ـود من إلبـ ـاب إلوإسش ـع

تنوي الإدارة ا÷ديدة ل–اد العاصشمة منح الفريق بعدا اأخر من
خÓل التحول لÓسشتقبال ‘ ملعب اك Èمن اŸلعب ا◊ا‹ الذي يسشتقبل
فيه الفريق مبارياته حيث وضشعت الإدارة اأعينها
على ملعب الدويرة ا÷ديد.

كششفت ال–ادية القطرية لكرة القدم ع Èموقعها
لحد أان بطولة دوري ‚وم قطر
الرسشمي سشهرة ا أ
سشتسشتأانف بتاريخ  24جويلية اŸقبل إا ¤غاية
 26أاوت قصشد اسشتكمال اŸباريات اŸتبقية
عن اŸوسشم الكروي (،)2020 - 2019
لمر الذي سشيسشمح لدوليينا
وهو ا أ
اÎÙف ‘ Úالبطولة القطرية من
العودة إا ¤أاجواء اŸنافسشة
والتحضش Òا÷يد مع أانديتهم
قبل انطÓق اŸوسشم الكروي
ا÷ديد ،ومنه التحضش Òجيدا قبل العودة إا ¤أاجواء اŸنافسشة
الدولية مع اÿضشر التي قد تعرف إاقامة ثمان لقاءات كاملة بÚ
ششهري أاكتوبر ونوفم Èحسشب مقÎح من الفيفا ،وذلك لسشتكمال
كل اŸنافسشات الدولية ‘ وقتها اÙدد.

عمار حميسسي

وضس- -عت إدإرة إ–أد إل- -ع- -أصس- -م- -ة ‘ ج- -دول
إعمألهأ قضسية إŸلعب إلذي سسيسستقبل فيه
إلفريق منأفسسيه خÓل إŸوإسسم إŸقبلة
حيث  ⁄تبد إإدإرة إلفريق رضسأهأ على
م -ل -عب ع -م -ر ح -م-أدي إل-ذي ’ ي-خ-دم
إŸشس -روع إل-ذي ت-ن-وي ت-ط-ب-ي-ق-ه ع-ل-ى
إلوإقع .
و Œ ⁄د إإدإرة إلفريق بدي Óمن
م -ل -عب إل -دوي -رة إ÷دي -د إل -ذي رÃأ
سس -ي -ك-ون إŸل-عب إل-ذي يسس-ت-ق-ب-ل ف-ي-ه
إلفريق مبأريأته بعد إنتهأء إ’شسغأل
ف -ي -ه خ -أصس -ة إن إ’سس -ت-ق-ب-أل ‘ م-ل-عب
برإقي أإصسبح صسعبأ بعد نيل أإندية إخرى
م-ن إل-ع-أصس-م-ة م-وإف-ق-ة إلسس-ل-طأت إÙلية
على إ’سستقبأل ‘ ملعب برإقي .
و يلبي ملعب إلدويرة طموحأت إدإرة إ’–أد
إلتي تنوي إسستغÓله لتسسويق مشسروع إلفريق إ÷ديد
إلرإمي إ ¤جعل إلفريق من إك Èإأ’ندية ‘ إ÷زإئر و
إإفريقيأ و هذإ لن يكون إ’ من خÓل إمتÓك ملعب كب Òعلى غرإر

^ ﬁمد فوزي بقاصص

بيان ال–ادية القطرية ” التأاكيد فيه على أان الهيئة
الرياضشية أاصشدرت هذا القرار بعد إاجراء مششاورات مع اŸسشؤوولÚ
‘ وزارة الصشحة القطرية من أاجل ا◊فاظ على سشÓمة كل اŸعنيÚ
‘ اŸباريات من لعب Úوأاجهزة فنية وإادارية وحكام ،وهو ما يؤوكد
بأان أابطال إافريقيا اŸتواجدين ‘ دوري ‚وم قطر سشيسشتأانفون
نششاطهم ‘ ظروف آامنة –ضشÒا لعودة البطولة ‘ الـ  24من ششهر
جويلية اŸقبل ،وهو ما سشيسشمح لهم من اسشتئناف اŸنافسشة قبل عدد
إأ’ندية إلكÈى ‘ إلقأرة إلسسمرإء .
كب Òمن دوليينا الناششطﬂ ‘ Úتلف البطولت تتقدمها بطولة
كمأ إن إمتÓك ملعب خأصس و ذو سسعة إسستقبأل كب Òقد يدر على إلفريق أإموإ’ كبÒة حيث إن مدإخيل
معظم إ’ندية إلتي “تلك مÓعب خأصسة يأأتي من عأئدإت إŸبأريأت و إلتي كلمأ كأنت أإك Ìكلمأ كأنت
الفرنسشية والبلجيكية والهولندية التي ” إالغائها نهائيا ،وهو ما
إŸدإخيل إك. È
حرم كل من (عطال ،أاوناسس ،بوداوي ،أاوكدجة ،عبيد ،ديلور،
و حسسب بعضس إأ’صسدإء من دإخل إلفريق فأن إإدإرة إلنأدي تنوي إلتقدم بطلب لكرإء إŸلعب Ÿدة ’
بلقبلة ،سشليما ، Êفرحات) الناششط ‘ Úالليغ  1واŸدافع حÁÓية
تقل عن  10سسنوإت مع إلسسمأح لهأ Ãنحه صسورة تعكسس قيمة إ–أد إلعأصسمة و رمزية هذإ
الذي يلعب ‘ القسشم الثا Êالبلجيكي وهداف إا–اد العاصشمة
إلفريق.
س
س
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ج
السشابق أاسشامة درفلو الذي ينششط ‘ الدوري الهولندي من كسشب
و تتو ¤إدإرة إلفريق بحكم إلعقد إلذي تنوي إإبرإمه مسسؤوولية صسيأنة إŸلعب
وقت لعب أاك Èو–سش Úأارقامهم ورفع قيمتهم السشوقية أاك ،Ìكما
بكل مرإفقه سسوإء تعلق إأ’مر بأ’رضسية إو إلهيأكل و إŸرإفق
ا
ه
أاجل فÒوسس كورونا (كوفيد  )19 -فرصشة انضشمام أاسشماء ” إابعاد
إلريأضسية إلتأبعة له و هو إ’مر إلذي يجعلهأ –ت مسسؤوولية
‘ اŸاضشي وكانوا يودون العودة بقوة والعمل على لفت أانظار الناخب
إ◊فأظ على هذإ إŸلعب إ÷وهرة بعد إكتمأل إ’شسغأل
الوطني جمال بلماضشي.
به و دخوله حيز إÿدمة .
ثÓثي اŸنتخب الوطني الناششط ‘ دوري ‚وم قطر اŸششكل من
و بخصسوصس ملعب عمر حمأدي فسستقوم إ’دإرة
لرجنتيني باولو ديبال ،على بعد خطوة
بات ا أ
ب -ع -د إ’ن-ت-ق-أل إ ¤م-ل-عب إل-دوي-رة إ÷دي-د Ãن-ح-ه
هداف اŸنتخب الوطني ‘ نهائي كأاسس أا· إافريقيا مهاجم السشد
واح - -دة ف - -ق - -ط م- -ن Œدي- -د ع- -ق- -ده م- -ع ن- -ادي- -ه
للفئأت إلشسبأنية من إجل إسستغÓله و هذإ لبدإية
القطري بغداد بو‚اح ،وثا Êأافضشل هداف ‘ الدوري القطري ياسشÚ
جوفنتوسس ،خÓل الفÎة اŸقبلة.
مشس- -روع إل -ف -ري -ق إل -ط -م -وح إŸت -م -ث -ل ‘ ت -ك -وي -ن
براهيمي صشانع أالعاب نادي الريان والدبابة عدلن قديورة الذي
وذكرت صشحيفة «لغازيتا ديللو سشبورت» أان باولو
إلÓعب.Ú
Ú
يحمل قميصس نادي الغرافة ،سشيكونون من ب ÚالÓعب ÚاÙظوظ
ديبال يقÎب من “ديد عقده مع جوفنتوسس حتى
و ينتظر إن تتنفسس إ’ندية إلعأصسمية إلصسعدإء بعد
ا
ه
ي
ل
إ
ا
ن
و
كثÒا ‘ فÎة الوباءÃ ،ا أانهم سشيسشتأانفون اŸنافسشة مبكرا ويعود
عام .2025
سسنة إو إثن Úمن إ’ن عقب دخول ملعبي برإقي و
د
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ع
لفضشلية
بعد خمسس أاششهر كاملة من توقفها ،وهو ما سشيعطيهم ا أ
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إلدويرة حيز إÿدمة حيث سستكون إندية شسبأب بلوزدإد و
عودة اŸنافسشات الدولية مع اŸنتخب الوطني وسشيكونون من ب ÚالقÓئل
وكيل أاعمال ديبال إا ¤إايطاليا ،خاصشة وأان التنقل ب Úالدول
إ–أد إلعأصسمة ‘ إلوإجهة من خÓل إسستغÓل هذين
اŸتواجدين ‘ أافضشل مسشتوياتهم رفقة الدو‹ ا÷زائري بن سشبعيني
صشعب ‘ ظل تفششي فÒوسس كورونا.
إŸلعب Úمع توإجد مولودية إ÷زإئر ‘ ملعب  5جويلية و
الذي عاد للمنافسشة الرسشمية السشبت اŸاضشي مع فريقه بوروسشيا
وتابعت الصشحيفة أان باولو ديبال من اŸتوقع أان يحصشل على رقم أاك Èمن  7.5مليون سسيسسأهم هذإ إأ’مر ‘ منح إلكرة إلعأصسمية دفعة هي ‘
لضشافة إا ¤اŸكافآات..
اورو كراتب سشنوي با إ
لŸا.Ê
مونششنغÓدباخ ا أ
حأجة مأسسة إليهأ .
يذكر أان باولو ديبال كان قريًبا من مغادرة
كما أانه من اŸنتظر أان يعود بن ناصشر مع ميÓن وماندي مع ريال بيتسس
جوفنتوسس ‘ الصشيف اŸاضشي ،لكنه
ليام اŸاضشية إا ¤أاجواء التدريبات ا÷ماعية
للمنافسشة ،بعدما عادوا ‘ ا أ
سشليمان مسشدوي لـ«الششعب»:
بعد تاألق الÓعب مع
أاث - -بت ن - -فسش - -ه ط- -وال اŸوسش- -م
والتحضش Òلسشتئناف البطولة.
ك Ó-عب ل غ-ن-ى ع-ن-ه ‘
دور“وند
Óششارة ،سشيكون اŸهاجم الدو‹ السشابق وهداف نادي الغرافة
ل إ
تشش -ك -ي-ل-ة السش-ي-دة
سشفيان هني أامام فرصشة ل تعوضس من أاجل كسشب ثقة الكوتشس
العجوز..
جمال بلماضشي ›ددا والعودة منه إا ¤اŸنتخب الوطني ،إاذا
“كن من مواصشلة التأالق ‘ دوري ‚وم قطر ومواصشلة هز
ليطا‹ فابيو كابيلو ،عن رغبته ‘ انتقال إايرلينغ هالند،
أاعرب اŸدرب ا إ
ششباك منافسشيه.
ل‚ليزي.
مهاجم بوروسشيا دور“وند ،للعب ‘ الدوري ا إ
لŸا Êعقب التوقف
وقدم هالند مسشتوى ‡يزا مع عودة ا◊ياة إا ¤الدوري ا أ
كششف رئيسس ال–ادية
بسشبب تفششي فÒوسس كورونا ،بعدما سشجل هدًفا ‘ فوز فريقه على ششالكه برباعية
ا÷زائرية للكاراتي دو
ان ÎميÓنو
نظيفة يوم السشبت اŸاضشي.
سشليمان مسشدوي ‘ تصشريح
ل‚ليزي جيًدا مع مقومات هالند ،واختار كابيلو نادي ليفربول
ويتناسشب الدوري ا إ
خاصس ÷ريدة «الششعب»
لنسشب له ،بحسشب تصشريحاته لـ«سشكاي سشبورتسس».
يرى بأانه ا أ
اأنهم سشيحددون
ويوجد ‘ عقد هالند ششرط جزائي بقيمة  63مليون جنيه إاسشÎليني Áكن تفعيله
الÈنامج القادم بعد
قألت تقأرير صسحفية إإيطألية ،إإن أإنطونيو كونتي ،إŸدير إلفني إ’ن Îبداية من عام  .2022ويرى كابليو أان حجم هالند وسشرعته ونهجه اŸباششر ،سشيششكل
نهاية ا◊جر اŸنز‹
م-يÓ-ن-و ،ي-ح-أول إل-ت-غ-لب ع-ل-ى ج-وف-ن-ت-وسس ‘ ،صس-ف-ق-ة إل-ت-ع-أق-د م-ع ‚م ثنائيا ‡يزا مع قدرات يورغن كلوب التدريبية.
بسشبب جائحة كورونا،
برشسلونة .ووفًقأ لصسحيفة «’غأزيتأ ديللو سسبورت» ،فإأن إلÈإزيلي آإرثر
لوروب Úالذين ششعروا بقوة هالند ،بعدما سشجل
ويعد كلوب من أاوائل اŸدرب Úا أ
موؤكدا اأنهم ل
ميلو‚ ،م خط وسسط برشسلونة ،ظهر أإيضًسأ ‘ إÙأدثأت ب Úبرشسلونة
لن -ف -ي -ل -د ‘ ف -وز
لخ ‘ Òم- -ل- -عب ا أ
ا أ
وإإن ÎميÓنو ،كجزء من صسفقة ضسم ’وتأرو مأرتينيز ،مهأجم إلنÒإتزوري.
ل -ي -ف -رب-ول ع-ل-ى سش-ال-زب-ورغ
يسشتطيعون اتخاذ اأي قرار
وأإضسأفت أإن كونتي معجب بآأرثر ،مشسÒة إإ ¤أإنه سسيحأول «سسرقة» إلÓعب
ال -ن -مسش-اوي ب-ن-ت-ي-ج-ة
رومينيغه
‘ الوقت الراهن لأنهم ل
من جوفنتوسس ،إŸرتبط بضسم إلÈإزيلي منذ فÎة.
.3-4
يعرفون متى سشتعود الأمور
وتأبعت أإن إإن Îيرغب ‘ أإن يقدم لÓعب رإتبًأ يليق Ãسستوى قيمته
لطبيعتها.

ديبال يقÎب من Œديد
عقده

سشنحدد إلÈنامج إلقادم
بعد نهاية إ◊جر إلصشحي

كابيلو يختار إلبطولة إألنسشب لهالند

كونتي يريد جلب أإرثر من إلبارصشا

إإمكانية فتح مناقششة لتحديد
سشقف روإتب إلÓعبÚ

إلسسوقية ،من أإجل إإقنأعه بأ’نضسمأم للفريق ’ ،سسيمأ وأإنه كأن قد
ع Èعن رغبته ‘ إلبقأء ضسمن صسفوف برشسلونة.
وي-ع-م-ل ج-وف-ن-ت-وسس م-ن ج-أن-ب-ه ع-ل-ى إإق-ن-أع إلÓ-عب إلÈإزيلي
يأأتي ذلك بألنظر لعدم إإجرإء كل إŸنأفسسأت إلوطنية إلتي كأنت م›Èة خÓل إŸوسسم إلريأضسي
بأ’نضسمأم للسسيدة إلعجوز وإلرحيل عن برشسلونة ،خأصسة وأإنه
يعتقد كارل هاينز رومينيغه ،الرئيسس التنفيذي لبايرن ميونيخ أانه Áكن فتح مناقششة إŸتوقف حسسب مسسدوي «حأليأ كل شسيء مرهون بقرإرإت إلسسلطأت إلعليأ للبÓد حول إلوضسع إلصسحي
يجد صسعوبة ‘ إإيجأد مكأنة أإسسأسسية ‘ إلبأرصسأ..
لوروبية.
لتحديد سشقف للرواتب ‘ كرة القدم ا أ
إلذي ‰ر به بسسبب فÒوسس كورونأ ،ولهذإ فإأننأ ’ نسستطيع إتخأذ أإي قرإر حأليأ وننتظر إإ ¤غأية
وق-ال روم-ي-نيغه 64 ،ع-ام-ا ،لشش-ب-ك-ة «سش-ك-اي» ⁄« :ي-ت-م اسش-ت-ب-ع-اد وج-ود ﬁاولة أاخرى ،سشقف عودة إأ’مور لطبيعتهأ من جديد وبعدهأ سسنحدد إلÈنأمج إلقأدم بعد عقد إجتمأع مع أإعضسأء
الرواتب مناقششة مثÒة ‘ رأايي».
إŸكتب إلتنفيذي وكل إŸعني ،Úحتى نسستكمل مأ تبقى من منأفسسأت كأنت م›Èة خÓل إŸوسسم
اسشكتلندا
لندية ا أ
وتذكر رومينيغه ،وهو رئيسس سشابق لرابطة ا أ
لوروبية ،تقد Ëميششيل بÓتيني الرئيسس إلريأضسي إŸتوقف» وإصسل إلرجل إأ’ول على رأإسس إ’–أدية قأئ« Óتنتظرنأ عدة منأفسسأت على
لمر.
لوروبي بعدة مقÎحات بششأان هذا ا أ
السشابق ل–Óاد ا أ
إلصسعيد إلوطني تتعلق بألبطولة بألنسسبة لكل إلفئأت إلعمرية بأسستثنأء إأ’كأبر و إأ’وإسسط حيث
لمر باÿسشارة رغم أان كل ا أ
وأاوضشح« :لسشوء ا◊ظ انتهى دائما ا أ
لندية الكÈى ‘ أاوروبا دعمت جرت إŸنأفسسة ‘ شسهر مأرسس إŸأضسي ،عدى ذلك تبقى كل إŸوإعيد إأ’خرى ملعقة بأإ’ضسأفة
لننا علمنا أانها ل تتماششى مع قواعد اŸنافسشة ‘ أاوروبا ولهذا ليسس لديها فرصشة».
توج سسيلتك بلقب إلدوري إإ’سسكتلندي ،بعد قرإر رإبطة الفكرة ،أ
لكأأسس إ÷زإئر إلتي سستكون بوهرإن مأ يعني أإننأ سسنكون أإمأم مأأمورية صسعبة فيمأ بعد من أإجل
لمر ﬂتلف اليوم».
إل -دوري ب -إأن -ه -أء إŸوسس-م ،بسس-بب إن-تشس-أر فÒوسس ك-ورون-أ وأاضشاف «:من الصشعب قول إان هذا ا أ
إسستكمأل كل إŸوإعيد وبدإية إلتحضسÒإت Ÿوسسم إ÷ديد» .أإضسأف مسسدوي قأئ« Óبألنظر للوضسع
وُي -ع -ت -ق -د أان وضش -ع سش -ق -ف ل -ل -رواتب سش-يسش-اع-د ‘ إاي-ق-اف ال-ف-ج-وة ب Úك-رة ال-ق-دم الحÎاف-ي-ة إ◊أ‹ قمنأ بتقليصس عدد إŸنأفسسأت إإ ¤خمسسة إإضسأفة لكأأسس إ÷زإئر حتى نكمل إŸوسسم ‘
إŸسستجد.
وذكرت شسبكة «سسكأي سسبورتسس» إلÈيطأنية ،أإن رإبطة وا÷ماه.Ò
إلوقت إÙدد ونسسمح للريأضسي Úبألتحضس Òللسسنة إلريأضسية إ÷ديدة ،خأصسة بألنسسبة للعنأصسر إلتي
إلدوري إ’سسكتلندي عقدت إجتمأًعأ صسبأح أإمسس إإ’ثن ،Úوبسشبب وباء فÒوسس كورونا ،واŸششاكل اŸالية التي تعا Êمنها العديد من ا أ
Óلعأب
لندية ،أاث Òسستمثل إأ’لوإن إلوطنية ‘ إŸوإعيد إلدولية إلقأدمة أ’نهأ مهمة بهدف ضسمأن إلتأأهل ل أ
ا◊ديث ‘ اŸوضشوع ›ددا».
إأ’وŸبية بطوكيو و‘ نفسس إلوقت حتى نكون جأهزين للموعد إŸتوسسطي بوهرإن .».تطرق ﬁدثنأ
تقرر فيه إإنهأء إŸوسسم ،وتتويج سسيلتك رسسميًأ بلقب إلدوري.
لŸا Êأان يتو ¤هذا اŸوضشوع
وينوي كريسشتيان سشيفÒت رئيسس رابطة الدوري ا أ
للظروف إلتي يحضسر فيه إلريأضسي Úوقأل ‘ هذإ إلصسدد «إأ’مور ليسست بألسسهلة بألنسسبة للريأضسي Úأ’ننأ
وتوج سسيلتك بأللقب للموسسم إلتأسسع على إلتوإ‹ ،ورقم ‘ 51
لششهر اŸقبلة.
‘ا أ
‘ شسهر رمضسأن ونعيشس وضسع صسعب بسسبب إ◊جر مأ يعني أإنهم يركزون فقط على إلتمأرين إلتي تسسمح لهم
تأريخ إلنأدي.
لو¤
ووف -ق -ا ل -ل -ت-ق-ري-ر اŸا‹ ل-ل-راب-ط-ة ،ف-إان أان-دي-ة دوري ال-درج-ة ا أ
بأ◊فأظ على ليأقتهم إلبدنية فقط ،وبعدهأ إكيد سسيكون عمل مكثف لتدإرك إلتأأخر وإلعودة إإ ¤إŸسستوى
يذكر أإن سسيلتك تصسدر جدول ترتيب مسسأبقة إلدوري برصسيد ٨0
لŸان-ي-ة أان-فقت 43ر 1م-ل-ي-ار اورو (55ر 1م-ل-ي-ار دولر) على
ا أ
إ◊قيقي وفقأ Ÿأ سسيقÎحه جل إŸدرب Úوإلفني ‘ ،Úإنتظأر ذلك نلقى إ÷ميع مسستحقأتهم إŸأدية
ن-ق-ط-ة ،ق-ب-ل ت-وق-ف إŸسس-أب-ق-ة ،ب-فأرق  13ن-ق-ط-ة ع-ن أإق-رب م-نأفسسيه
لجهزة الفنية ‘ موسشم .2019 / 2018
الÓعب Úوا أ
إÿأصسة بسسنة  2019من أإجل إلرفع من معنويأتهم».
غÓسسكو رينجرز (.)٦٧.

إنهاء إلدوري وتتويج سشيلتك باللقب

نبيلة بوقرين

á````æ«eGC.ê : OGó```YGE

فالك
أ◊مل

Òãe È`N

ضس - -ح - -ك- -و وضس- -ح- -كت
معاهم وكليت ملحهم وبعد
Áات ك - -ذب - -و Êشس - -رب- -و‹
Ÿرارندمت علي عرفتهم:

21

الثÓثاء  ١٩ماي  ٢٠٢٠م اŸوافق لـ  ٢٦رمضضان  ١٤٤١هـ ـ العدد ١٨٢٥٧
mimigaga783@gmail.com

أŸوأقف أأحيان ـ ـ ـا
’ –دد ألنتيجة
نفسضها

ألثور

قلبي مهموم ملقيت
Ÿن ن-ح-ك-ي-ه حكيتوا
لبنات عايرو Êبيه :

أ÷وزأء
مشسيت مشسيت حتى
ع- - -يت ج- - -ربت م - -ع
مليح والدون بصسح مازال
م -ال -ق -يت ال -ل -ي ي -وŸن-ي
يحمل طبايعي ويديرÊ
ام - -رة ‘ ال - -ب - -يت ف - -رج
ياربي وابعث ‹ الراجل
‹ “نيتوا:

ألسضرطان

لل
ع
È

شضغل ع

ك-ان ال-عصس-ف-ور م-ه-اج-را ج-نوبا
هربا من الÈد .كان الطقسس
ب- - - - -ارد ج- - - - -دا ا ¤درج - - - -ة ان
ال -عصس-ف-ور Œم-د وسس-ق-ط ع-ل-ى
ا’رضس حيث وقع ‘ حقل كبÒ
 ..مرت بقرة ‘ ذلك اŸكان،
وكانت تأاكل وينزل منها روث.
ر
فسس -ق -ط روث-ه-ا ع-ل-ى ال-عصس-ف-و
طّور فريق من الباحث ‘ Úجامعة طوكيو اليابانية
ة
ر
وغ- -ط- -اه .وك -انت درج -ة ح -را
دراج -ة ك -ه -رب -ائ -ي-ة صس-غÒة ق-اب-ل-ة ل-ل-ن-ف-خ
الروث كافية لرفع درجة حرارة
والطي بحيث Áكن حملها ‘ حقيبة
العصسفور وإاذابة ا÷ليد .فدبت
الظهر.
.
ا◊ي -اة ف -ي -ه وشس -ع -ر ب -السس -ع -ادة
وأاط -ل -ق ع -ل -ى ال -دراج -ة اسس -م
،
ث
وأاخ -ذ ي -غ -ن -ي وه -و –ت ال-رو
«ب - - - -وÁو  »Poimoوه - - - -و
ولكنه  ⁄يسستطع أان يخلصس نفسسه
اخ -تصس -ار ل -ع-ب-ارة «وسس-ي-ل-ة
من هذا السسجن.
نقل قابلة للحمل والنفخ»
ت
ع
م
س
س
ف
،
ن
ا
ك
Ÿ
م- -رت ق- -ط -ة ب -ا
باللغة اليابانية ،حسسبما
ا
Ÿ
و
.
ه
ت
ع
ب
ت
ف
،
ر
و
ف
س
ص
صسوت غناء الع
ذك-رت صس-ح-ي-ف-ة «دي-ل-ي
عرفت مكانه بدأات –فر الروث،
ميل» الÈيطانية.
’ إ’نقاذ العصسفور ،وإا‰ا أاخرجته
و” ت -ط -وي -ر ال-دراج-ة
ه
وأاكلته  ..نسستنتج من هذا كله  :أان
ب - -واسس - -ط - -ة ال- -ف- -ري- -ق
د
ي
ليسس كل من يصسيبك بشسيء غ Òج
ال -ع -ل -م -ي ‘ ا÷ام -ع -ة
هو عدوك.
ال-ي-اب-ان-ي-ة وال-ذي ي-ع-ن-ى
و
ه
ك
ت
م
ز
أ
ا
ن
م
ك
ج
ر
خ
ي
ن
م
و ليسس كل
ب- -ت- -ط- -وي- -ر وسس -ائ -ل أاكÌ
ب
ع
س
ص
ع
س
ض
و
‘
ت
ن
ك
ا
ذ
إ
ا
و
.
.
،
صسديقك
ك-ف-اءة ل-ل-ت-ن-ق-ل ل-ل-مسس-افات
ه
ح
ت
ف
ت
’
و
ك
م
ف
ق
ل
غ
ت
ن
أ
ا
ب
فالواج
القصسÒة واŸتوسسطة.
أابدا ..

درأجة كهربائية
قابلة للطي وألنفخ
وأ◊مل ‘ أ◊قيبة

نبضضنا فلسضطين ـي لألب ـد

حك ـ ـم

ة

^ أان النوم أاكÌ
من  ٩سساعات
متواصسلة يعت Èمن مسسببات
الصسداع؟.

أأ’سضد

ح- -ل أل -ع -دد
ألسضابق

ج -ي-ت-ك-م ي-ال-وال-دي-ن
ب -ج -اه ال -ن-ب-ي-ل ت-خ-ل-و
يطول عذابي أانـا نبغيها
وزي - -ن - -ه - -ا هـو سس- -ب- -ابـي :

^

الرصساصسة.

ألعذرأء
ال -ل-ي ج-رح-ل-ي ق-ل-ب-ي
ودواه واشس م- - - -ال- - - -عÚ
تلقاه نطلب من ربي الفتاح
ي-خ-ل-و Êن-رت-اح ون-ح-ل ب-اب-ي
نرتاح :

أŸيزأن
رديت دف- - -ة ع - -ل - -ى دف - -ة
وطويت فراشسي لفة على لفة
انتا سسعدي شسمعت ’ تطفى:

ي -ن -ام ال -ع-ب-د ع-ل-ى أام-ر ق-د ي-ئسس م-ن-ه ؛ ويسس-ت-ي-ق-ظ ع-ل-ى
انفراجه
دع اÿالق يج Èكسسر قلبك  ..وارمِ همومك وراء ظهرك

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

له وا÷هل
تا ’ مهد
ع بي
^ العلم يرف رف والعز.
م بيت الشس
يهد
فل تضسره.
نفع انسسان
 ⁄تسستطيع
^ اذا

نام ..
حبيبي
ب
يا
 Âيا حبيب القلن حمام
Â
م
ا
ه- -ي -ام
 ⁄تعد
اهديك زوج مك ‘
م
ا
أ
ا
ماللمدينة ب- - -أان- - -غ-
ى
دوا
Òا ’ ت- -نسس-نالته السسهام ه - -ي - -ام
مك ‘
وأاباك
تشس- - -فولة والسسلم ى صس -غ
أ
ا
ق
الط
ى
ل-
-طفلها
’ ت - -نسسنالته السسهام -ب -ع -ي -د
’  ⁄ن- -ع- -د ن - -تهدهد
ف -ق ال
حكا أاما
باك
ضسا
وال-ليل وأا -د ’ح ‘ اأ’ فق هام
د
ق
ا ‘ اأ’
ح Úينام -ن خ-ال-
مسسافر
وا ب-ل-ح
 Âي- -ا
تشس-د نام
بالÎنيمح- -ب- -ي- -ب- -ي  ...يبي ...
 Âيا حب
ي- -ا
 Âبيبي ..
ح

^ ماهو الذي يتنقل
ح- - -ول اŸن - -زل وداخ - -ل
اŸنزل ولكنه ’ يلمسس
اŸنزل ابدا؟.

^ النقاشس مع شسخصس
–به وتثق فيه مفيد
جدا ً ‘ تخفيف
التوتر وا’كتئاب وÁنحك ثقة
كبÒة ‘ نفسسك؟.

و أأمثـ ـال

أبتسضم

قلـك

اأن -ا شس -اب -ة وم -ه -ري
غا‹ واللي يبغني يديني
ي-حسسب ال-ن-ج-وم ويسس-ه-ر
ال-ل-ي-ا‹ وي-ب-ن-ي-ل-ي قصس-ور
العل‹ وايل بغا الغا‹
‚بلوا بنات والدراري:

جمعنا ◊رب اÿلصس شستاتا
سسلكنا به اŸنهج اŸسستبينا
ولو’ التحام الصسفوف وقانا
لكنا سسماسسرة ›رمينا
فليت فلسسط Úتقفو خطانا

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

^ هل تعلم أام أا ⁄الرجل عند غلق باب
سسيارته بقوة يعادل ثلث مرات أا⁄
الو’دة عند اŸرأاة...

ألقوسس

الناسس كسسبت الشسطب وا◊طب
وأان -ا كسس -بت ال -طŸ Òن-ق-ارو فضس-ة
وريشسو ذهب :

أ÷دي

و تطوي كما قد طوينا السسنينا
وبالقدسس تهتم ’ بالكراسسي
“يل يسسارا بها و Áينا
لنا الدنا
شسغلنا الورى ...وم أ
بشسعر نرتله كالصسلة

^ تزوج جحا امرأاة كئيبة اŸنظر  ،فقالت له ذات يوم بعد
أايام قليلة من زواجهم :أارجو أان تخÃ ÊÈن أاريه وجهي من
اقربائك الرجال ومن منهم ’ أاريه وجهي فرد عليها بسسرعة
قائ ً
ل  ’ :تريني وجهك وأاريه من تشساءين.

ألعقرب

درنـا ك- -بÒة وسس- -وره- -ا ع -ا‹
ا ÒÿدÁا ف- -ي- -ه- -ا دا Ëي- -ارب
ياكر Ëاحفظ ذاك اÒÿوالنعا: Ë

ال- -ع- -ق -ل سس -واه -ا وال -دم ‘ ال -ع -روق
دورها و‘ الكبدة فورها واأدها للقلب رسسمها
وعلى اللسسان خرج اأسسمها :

ألدلو
ركبـت فوق السسبـع ودلي ـت رجل ـي لـي سسـاجـي يدنـا
لي ـا :

أ◊وت
زوج سسبوعـة متفاتن Úعليـا قالو‹ مالكي يابنيةحاجتك ب Úا◊د
وا’ثن Úمقضسية :

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

^  1٩ماي  :1٨٨1وقوع معركة «اŸويلك»
ب ÚاŸقاوم Úبقيادة الششيخ «بوعمامة»
وق- - -وات ا÷يشض ال- - -ف- - -رنسش - -ي ب - -ق - -ي - -ادة
ال-ك-ول-ون-ي-ل إانوسشتي  Innoncentiتنتهي
’خ.Ò
بانهزام هذا ا أ

الطقــسض اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة

^ 1٩ماي  :1٩٥٥مصشادقة ›لسض الوزراء الفرنسشي
على رفع عدد القوات الفرنسشية با÷زائر إا 1٠٠ ¤أالف جندي.
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عنابة

العدد

الدفع اإللكÎو Êضصرورة والتÓعب بقوت اŸواطن خط أاحمر
’لياف البصشرية
^ –ديث ششبكة ا’تصشا’ت باسشتعمال ا أ

’لكÎو Êع ÈاŸسشاحات الكÈى مقابل
رافع وزير التجارة كمال رزيق من قسشنطينة’ ،سشتعمال آالية الدفع ا إ
خدمات Œارية سشريعة آامنة تقلل من الطواب Òوالسشيولة النقدية من السشيولة النقدية قائ ،Óإان ا’نطÓقة ‘
’لكÎو ÊباŸهن ا◊رة واŸسشاحات الكÈى والتي تقدر بـ 11أالف وحدة ،بوجود قانون يحتم
العمل بتقنية الدفع ا إ
هذه الطريقة وإان كانت اختيارية قبل كل ششيء.

قسسنطينة :مفيدة طريفي
بالنسشبة لرزيق ،فإان آالية الدفع التي
يوفرها قطاع الÈيد واŸواصشÓت ›انا
تششجع على التوظيف التقليل من الضشغط
على ششبابيك الÈيد أاو البنوك.
العملية تدخل ‘ إاطار التعاون بÚ
وزارت -ي ال-ت-ج-ارة والÈي-د ،ب-غ-رضس ت-وسش-ع
اسش-ت-ع-م-ال الل-ي-ة وق-ب-ل ن-ه-اي-ة السش-ن-ة م-ن
اŸه -ن ا◊رة واŸسش -اح -ات ال -كÈى ال -ت-ي
ت-ك-ون م-ه-ي-أاة ب-ت-ق-ن-ي-ة ال-دف-ع ل-ي-ت-م ال-تنقل
بعدها أاي بعد  5سشنوات حوا‹  60أاو 70
ت- -اج- -را سش -ي -ت -ق -ي -دون م -ن ه -ذا الج -راء
الل- -كÎو ‘ Êزم- -ن ال- -رق- -م- -ن -ة اŸال -ي -ة
وا◊كومة اللكÎونية.
كما –دث رزيق خÓل زيارة عمل ا¤
قسشنطينة Ãعية وزير الÈيد عن تعويضس
ال-ت-ج-ار أاصش-ح-اب ال-نشش-اط الصش-غ Òب-عششر
أالف دينا جزائري وهو إاجراء تتكفل به
وزارة الداخلية واŸالية ،قائ Óان ذلك يتم

على خلفية سشقوط مدخل عمارة بتيارت

إانهاء مهام اŸدير ا÷هوي لوكالة «عدل»
/الششعب /أانهى اŸدير العام للوكالة
ال -وط -ن -ي -ة ل -ت-حسش Úالسش-ك-ن وت-ط-وي-ره،
أامسس ،م -ه -ام اŸدي -ر ا÷ه -وي ل-ل-وك-ال-ة
بولية تيارت ،ومدير اŸششاريع ورئيسس
اŸشش- -روع ،م -ع إام -ك -ان -ي -ة م -ت -اب -ع -ت -ه -م
قضش -ائ -ي-ا ،ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة ان-ه-ي-ار م-دخ-ل
عمارة Ãنطقة الزمالة◊ ،سشن ا◊ظ
 ⁄يخلف خسشائر بششرية.
ششددت وكالة «عدل « وعلى رأاسشها
اŸدير العام ،أانها لن تتسشاهل أابدا مع
ششركات ال‚از التي ل –Îم ا÷ودة
والنوعية ،وأانها لن تتأاخر ‘ التدخل
وإات -خ -اذ الج-راءات ال-ع-ق-اب-ي-ة الÓ-زم-ة
ضشدها.
ون -فت ال -وك -ال -ة ‘ ب -ي -ان ل-ه-ا ،م-ا ”
تداوله ع Èششبكة التواصشل الجتماعي
ع- -ل- -ى أان ا◊ادث ك- -ان صش- -دف- -ة ،وك- -اد
يخلف ضشحايا ،حيث أاوضشحت ‘ بيان
لها أان إاطارات فرع التسشي Òالعقاري

واŸصش-ال-ح ال-ت-ق-ن-ي-ة ل-وك-ال-ة ع-دل ك-انت
حاضشرة ‘ ع ÚاŸكان ،ح Úسشقوط
جزء إاسشمنتي من مدخل عمارة رقم ١0
بحي  ١500سشكن عدل زمالة بولية
تيارت.
لتصش - -ال
وأاف- - -ادت أان - -ه - -ا ق - -امت ب - -ا إ
Ãصش- -ال -ح ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ،مصش -ال -ح
ال-ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-رق-ابة التقنية للبناء
ل‚از و” اسش- -ق- -اط ه -ذا
وم- -ؤوسشسش- -ة ا إ
السش -ق -ف ع -م -دا ب -إاحÎم ك -ل إاج -راءات
لمان للسشكان.
الوقاية وا أ
وبناء على ما تقدم ،ششرعت الوكالة
‘ إاع -ادة اŸراق -ب -ة ال -ت -ق -ن -ي -ة ÷م -ي -ع
م-داخ-ل ال-ع-م-ارات ال-ت-ي ا‚زت-ه-ا ه-ذه
الششركة على اŸسشتوى الوطني ،على أان
تكون اŸعاينة التقنية منجزة من طرف
مصشالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية
ل-ل-ب-ن-اء  CTCوع -ل -ى ع -ات-ق م-وؤسشسش-ة
ل‚از.
اإ

 ٢3°ا÷زائر
 ٢٦°ا÷زائر

ذكر الوزير ان أاهداف الوزارة ارضشاء
اŸواط-ن ال-بسش-ي-ط ب-ت-وف Òالسش-ل-ع ب-أاسشعار
معقولة والتي ل تكون ›حفة ل ‘ حق
اŸوال ول الفÓح.
م- - -ن ج- - -ه- - -ت- - -ه صش- - -رح وزي- - -ر الÈي - -د
واŸواصشÓت «ابراهيم بومزار» أان ضشعف
ال -ت -دف -ق النÎن -يت م -رده وج -ود شش -ب -ك -ة
مهÎئة قدÁة حيثنحرصس على –ديثها
ب-ال-ع-اصش-م-ة ل-ت-ل-ي-ه-ا قسش-نطينة ،مضشيفا ان
العملية انطلقت ميدانيا والتحديث يكون
م -ن خ Ó-ل ت -وصش -ي -ل الشش-ب-ك-ات ب-األل-ي-اف
البصشرية والذي Áكن من ربط اŸواطنÚ
بسشعة Îﬁمة.
وطمان الوزير بان التقنية اŸسشتعملة
وال-ت-ج-ه-ي-زات اŸت-وف-رة “ك-ن م-ن تقدË
تدفق بسشعة جيدة ونوعية عالية.
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رزيق وبومزار من قسشنطينة:

بعد تخطي مرحلة ا◊جر الصشحي.قائÓ
ان دراسشة اŸلفات مع التجار والنقابات
تكون حالة بحالة ،باعتبار وجود Œار ⁄
يتم إاصشدار قرارت بالغلق.
عن سشؤوال «الششعب» بخصشوصس التدابÒ
اŸتخذة لتموين السشوق Ãواد اسشتهÓكية
ب Óمضشاربة وتÓعب أاكد رزيق ان اللجنة
ال -ق -ط-اع-ي-ة ال-وزاري-ة ت-ع-م-ل رغ-م ا◊ج-ر
لضش- -م- -ان “وي -ن السش -وق بصش -ف -ة سش -لسش -ة،
مسشج Óمضشاربة ‘ بعضس األسشعار والتي
ق- -ال أان- -ه- -ا ت- -ع- -د ع- -ل -ى األصش -اب -ع .وه -ي
ال -وضش -ع -ي -ة ال -ت -ي ج-اءت حسش-ب-ه ك-ن-ت-ي-ج-ة
ل -ل -م -ج -ه -ودات ا◊ث -ي -ث -ة ال -ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا
مصشا◊ه ،كاششفا ‘ ذات الششأان أان ششهر
رمضش -ان ل -ه -ذا ال -ع -ام ي-ع-ت Èاألحسش-ن م-ن
خÓ-ل ال-وف-رة واألسش-ع-ار رغ-م الصش-ع-وب-ات
الكبÒة التي يواجهها القطاع .وهي نفسس
اإلجراءات التي سشتطبق يومي عيد الفطر
ع Èقائمة اŸداومة والتي تضشمن فتح
اÓÙت اŸرخصس ل- - -ه- - -ا واسش- - -ت - -ق - -رار
األسشعار.
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أاششغال ترقيعية وﬂاوف من انهيار منازل

أامطار طوفانية تغرق أاحياء وتشصل طرقا بالبليدة
خ -ل -فت ا’أم -ط -ار ال -ت -ي تسش -اق-طت
ل -ي -ل-ة ا’ح-د وا’ث-ن Úب-ال-ب-ل-ي-دة‘ ،
غرق بعضض السشكنات ،جراء تسشرب
مياه لبنايات الهششة ،توقفت حركة
السش Òب -ب -عضض ال -ط -رق -ات وال-ط-ري-ق
السش - -ي - -ار شش- -رق غ- -رب ،ب- -ال- -ن- -ق- -ط- -ة
اŸروري -ة ع -ن -د ح -دود ب -ل -دي-ة وادي
ج -ر بسش -بب ا’ن -ه -ي-ارات الصش-خ-ري-ة،
وه -و م-ا اسش-ت-دع-ى ت-دخÓ-ت م-ك-ث-ف-ة
ل -وح -دات ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة وال -ت -ي
سشارعت ’إنقاذ العائÓت اŸتضشررة.
سشاعة من التسشاقط اŸتواصشل ،كانت
ك -اف -ي -ة ل -غ -رق ب-ن-اي-ات ،ط-رق-ات ،واأح-ي-اء
شش -ع -ب -ي-ة Ãخ-ت-ل-ف ب-ل-دي-ات ال-ولي-ة ح-يث
سشجل فيضشان اأودية و›اري مائية‚ ،م
ع-ن-ه-ا اسش-ت-ن-ف-ار ع-ائÓ-ت متضشررة اضشطر
ب -عضش -ه -ا اإ ¤ه -ج -ران -ه -ا والح-ت-م-اء ل-دى
ا÷Òان والأقارب ،خاصشة ببلدية بوعرفة
ب - -ح - -ي دري - -وشس ب - -اÿصش- -وصس ،ح- -يث ⁄
تسشتطع بالوعات تصشريف مياه الأمطار،
احتواء تلك الكميات الكبÒة التي تدفقت
بغزارة ‘ ،فÎة ما قبل موعد الإفطار.
ح - -دث ه - -ذا ب - -اÿصش - -وصس ب - -اأح - -ي - -اء
ب - -وف- -اريك ،ب- -الصش- -وم- -ع- -ة ،ح- -يث دف- -عت
الم -ط -ار ال -ط -وف -ان -ي -ة ب-اŸتضش-رري-ن م-ن
ال-ع-ائÓ-ت ا ¤الح-ت-ج-اج وق-ط-ع ال-ط-ري-ق
نهار اأمسس ،مثل ما حصشل بالصشومعة.
واإ ¤مركز بن ششعبان ببلدية بن خليل،

وج -د السش -ك-ان اأن-فسش-ه-م م-ع-زول Úن-ت-ي-ج-ة
ف- -يضش- -ان اÛرى ال- -وادي ب- -ا÷وار ،اأي- -ن
حاصشرت اŸياه اŸتدفقة سشكان مدخل
اŸدي -ن -ة ،ف-ي-م-ا شش-ه-دت ب-عضس السش-ك-ن-ات
واŸسش -اج -د تسش -رب -ات ب-ق-وة ،اأغ-رقت دور
ال- - -ع- - -ب- - -ادة ،وتسش - -ربت اأيضش - -ا اإ ¤داخ - -ل
اŸسشاكن ،والتي ارتفع بها منسشوب اŸياه
اإ ¤ن- - -ح- - -و  30سش -ن -ت -ي -مÎا ،خ-اصش-ة بÚ
اأصشحاب البنيات الهششة.
وكان الوضشع مششابها اأيضشا ب Úسشكان
حي مرمان بضشواحي البليدة ،وبن عاششور
وال- - -دوي - -رات ،وب Úسش - -ك - -ان ال - -ب - -ازارات
ا◊مراء ،حيث وجدت العائÓت نفسشها
›Èة على اإخÓئها والفرار منها ،خششية
وقوع انهيارات جديدة ،جراء التسشاقط
ال- -ه- -ام ‘ اأم- -ط- -ار م -ط -ل -ع ح -ل -ول فصش -ل
الصش -ي -ف ،خ -اصش -ة ب -ع -د وق -ع تسش -اق -ط ‘
اأجزاء من بنايت Úعتيقت Úبقلب اŸدينة،
اصشيبت ‘ واحد منها سشيدة بجروح.
و‘ السش- - -ي - -اق ⁄ ،ت - -ت - -وق - -ف وح - -دات
ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ومصش -ال-ح ال-ب-ل-دي-ة‘ ،
ال- -ت- -دخ -ل واإسش -ع -اف اŸتضش -رري -ن ،وضش -خ
اŸياه اŸتسشربة ا ¤خارج تلك اŸباÊ
ال -غ -ارق -ة ،وظ -لت م -راب-ط-ة ب-ت-لك اŸب-اÊ
والح -ي-اء الشش-ع-ب-ي-ة ،اإ ¤غ-اي-ة ضش-خ ك-ام-ل
اŸياه.

البليدة:لينة ياسسمÚ

اختفاء غامضض لششاب من قرية مندورة بزموري

فرق ا◊ماية اŸدنية تواصصل البحث بواد يسصر
تقوم فرق ا◊ماية اŸدنية اŸششÎكة
وع- -ن- -اصش- -ر ال- -درك ال- -وط -ن -ي اإ ¤ج -انب
اŸواط -ن Úب-ع-م-ل-ي-ة ب-حث م-ت-واصش-ل-ة ع-ن
الششاب «م ،رابح» اŸفقود على مسشتوى
مصشب واد يسش -ر م -ا ب Úب -ل -دي -ت-ي ل-ق-اط-ة
ورأاسس جنات على أامل العثور عليه حيا أاو
انتششال جثته ‘ حالة الغرق على الرغم
م -ن ع -دم ت -أاك-د اŸع-ل-وم-ات ب-ت-واج-ده ‘
اŸكان حسشب تصشريحات أافراد العائلة
ومصشالح ا◊ماية اŸدنية.
عملية البحث اŸتواصشلة على الششاب
اŸنحدر من قرية مندورة ببلدية زموري
إا ¤حد كتابة هذه األسشطر ،انطلقت ‘

كاريكات /ÒعنÎ

حدود السشاعة الثامنة والنصشف من ليلة
األح- -د ب- -واد يسش- -ر م- -ن ط- -رف ال- -وح- -دة
ال -رئ -يسش -ي -ة ل -ل -ح -م -اي-ة اŸدن-ي-ة م-دع-م-ة
ب-ال-وح-دة ال-ب-ح-ري-ة ووح-دات ب-رج م-نايل،
ال - -ث - -ن- -ي- -ة ،يسش- -ر ودلسس وف- -رق ال- -غ- -طسس
اŸتخصشصشة اإ ¤جانب الكÓب اŸدربة
من اجل اقتفاء أاثر الششاب الذي  ⁄يعد
إا ¤البيت العائلي منذ مسشاء أاول أامسس،
وقد ذكرت مصشادر مطلعة أانه ” العثور
ع-ل-ى سش-ي-ارت-ه ب-جسش-ر واد يسش-ر ب-ال-ط-ري-ق
ال -وط-ن-ي رق-م  ‘ 24ح Úي- -ب -ق -ى مصشÒ
الششاب ›هول.
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