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حـــ

أع -ادت أ’ح-ت-ف-ال-ي-ة ب-ي-وم أل-ط-الب ل-ل-ك-ف-اءأت أ÷زأئ-ري-ة،
مكانتها وقيمتها ‘ أقÎأحات حلول لتعقيدأت ألظرف
وأأ’زمات وأÿروج إأ ¤بر أأ’مان أك Ìقوة Ãبادرأت نخب
ورؤويتها لتسسي Òأ◊اضسر وأŸسستقبل.
ظهر هذأ ‘ ﬂتلف ﬁطات إأحياء ألذكرى  64لليوم
أل -وط -ن-ي ل-ل-ط-الب ،أل-ت-ي ح-م-لت أل-ت-م-اي-ز وأ’سس-ت-ث-ن-اء” ،
خÓلها ألتأاكيد على دور هذه ألفئة ألنضسا‹ بتخليها عن
مقاعد أ÷امعات وأŸعاهد وأإ’لتحاق بالثورة ألتحريرية،
مقتنعة بأان أ◊رية أغلى من ألبقاء –ت ن Òأ’سستعمار
وأن ألسس -ي -ادة ج -دي -رة ب -أان يضس -ح -ى م -ن أج -ل -ه-ا ب-ال-ن-فسس
وألنفيسس.
كان ألتأاكيد ألقوي ‘ ذكرى  19ماي على أسستخÓصس ألعÈ
من أأ’سسÓف ألذين تولوأ باأ’مسس مهام ألقيادة وألتنظيم
‘ ألثورة أ÷زأئرية ،وأضسع ÚأسسÎأتيجية عسسكرية عجلت
با’سستقÓل وأرسست مشسروع دولة وطنية.
هذأ ألدور ألتاريخي ألذي برز ‘ ﬂتلف أŸرأحل ألتي
قطعتها ألبÓد ،يتكرر أليوم ‘ ظرف خاصس تعيشسه وهي
ت -وأج -ه بصس -رأم -ة وب -اء ك -ورون-ا ،م-رأه-ن-ة ع-ل-ى أل-ك-ف-اءأت
وألنخب ‘ إأدأرة أأ’زمة ألصسحية وأخÎأع Œهيزأت طبية
وصسيد’نية ضسرورية ‘ ألوقاية من ألوباء ووضسعه –ت
ألسسيطرة وألتحكم.
على درب ألروأد ،أنخرط طلبة أليوم مبكرأ ‘ ،أŸعركة
أŸصسÒية من أجل أ◊ياة ،متقاسسم ÚأŸهام مع أسساتذة
ﬂاب-ر ج-ام-ع-ي-ة وع-ل-م-ي-ة ‘ أب-ت-ك-ار Œه-ي-زأت ل-ه-ا وزنها
وثقلها ‘ كسسب رهان أ◊د من أنتشسار «كوفيد.»19.
–ول ألطلبة وفق هذأ أ÷هد ألوطني ،إأ ¤مبدع‘ Ú
إأنتاج وسسائل وقاية وŒهيزأت عÓج ومناعة ،مÎجم‘ Ú
أŸي- -دأن أل- -ق -اع -دة أŸأال -وف -ة وأŸث -ل أ◊ي« :أ◊اج -ة أم
أ’خÎأع».
أخÎأعات وأبتكارأت ‘ ›ا’ت رقمنة ألصسحة وأجهزة
ألتنفسس أ’صسطناعي وآأليات ألتعقيم ،تسستدعي مزيدأ من
ألتكفل بهذه ألشسريحة ،صساحبة أŸقاربات أ’سستشسرأفية
أل -ت-ي –دد آأل-ي-ات أŸوأج-ه-ة ل-ت-ع-ق-ي-دأت ق-ب-ل ح-دوث أي
طارئ.
إأنها وقفة أعÎأف وتقدير تدأولت عﬂ Èتلف أŸنابر
وأÙطات ،تذكر ألنشسء بأان طلبة أليوم أوفياء لوصسية
أأ’سسÓف با◊فاظ على ألبÓد أمانة وأإ’بقاء عليها وأقفة
قوية ،تتخذ من ألتحديات وأŸتاعب أنطÓقة متجددة ’
تسستسسلم.
من هذه ألزأوية تتحرك ألنخب ألتي يلعب فيها ألطلبة
دورأ ﬁوريا ويشسكلون عصسب ألتغي ‘ ÒأŸعادلة ،جاعلÚ
من أبتكارأتهم وسسيلة ÷هد أك Èوغايات منشسودة ،مدركÚ
زن أŸعرفة رهان ألوجود وألعلم قلبه ألنابضس ومنطلق
ديناميكيته .إأنها أبتكارأت –مل قيمة مضسافة ‘ ألتدأبÒ
أŸتخذة ‘ ألتصسدي للوباء ألفتاك ،حيث قدمت حلو’
ناجعة Ÿرأكز صسحية وﬂتÈأت ألكشسف وألتحاليل عن
أإ’صسابات وكذأ توف ÒألعÓج أآ’من Ÿوأطن Úوأقع– Úت
وطأاة ألفÒوسس ويتسساءلون ‘ حÒة ،متى أ’نفرأج من هذأ
ألكابوسس أŸفزع؟.

@ تعزيــــز دور اŸدرسســــة
وا÷ـــــــأمعــــة اسستجــــأبة
Ÿتطلبـــــــأت التنميـــــــــة
@ التمكن من مفـأتيح العلــوم
لجنبية
والتحكم ‘ اللغأت ا أ

ــو

الطلبة ؤ التغيÒ

 19ماي من أاهم اÙطات التاريخية للكفاح من أاجل ا’سستقÓل
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ج ـ ـ ـراد يشسرف على إاطـ ـ ـÓق قناة «اŸعرف ـ ـ ـة» للتعليـ ـ ـ ـم عن بعد
لول عبد ألعزيز جرأد ،أمسس ،على إأطÓق ألبث ألتجريبي لقناة تلفزيونية موضشوعاتية عمومية ،خاصشة بالتعليم عن بعد ،تبث ع Èألقمر ألصشناعي أ÷زأئري ألكومسشات 1-وذلك
أششرف ألوزير أ أ
تزأمنا وألحتفال بذكرى أليوم ألوطني للطالب .وحضشر مرأسشم إأطÓق هذه ألقناة ألسشابعة «أŸعرفة» أŸسشتششار برئاسشة أ÷مهورية عبد أ◊فيظ عÓهم وعدد من ألوزرأء.
وت -ه -ت -م ه -ذه ال -ق-ن-اة ،اأ’و ¤م-ن ن-وع-ه-ا ،ب-ت-ق-دË
ال -دروسص ‘ ك -ل ال -ت -خصسصس -ات لصس -ال -ح ت Ó-م -ي -ذ ك-ل
اأ’طوار ،خاصسة أاقسسام ا’متحانات النهائية.
و” –ديد يوم الطالب موعدا لبداية بث هذه
ال -ق -ن -اةŸ ،ا ي -ك-تسس-ي-ه ه-ذا ال-ت-اري-خ م-ن د’ل-ة رم-زي-ة
بالنسسبة للجزائر.
وكان رئيسص ا÷مهورية ،عبد اÛيد تبون ،أاعلن،
اأ’سس-ب-وع اŸاضس-ي ،خÓ-ل اج-ت-م-اع اسس-ت-ث-ن-ائ-ي ب-ت-قنية
التواصسل اŸرئي عن بعد Ûلسص الوزراء ،عن إاطÓق
هذه القناة التلفزيونية اıتصسة.
وأاكد جراد ،عزم الدولة على تعزيز الدور اŸنوط
ب-اŸدرسس-ة وا÷ام-ع-ة ،اسس-ت-ج-اب-ة Ÿت-ط-ل-ب-ات ال-ت-ن-مية
وحاجيات ا’قتصساد ،أان «الدولة عازمة على تعزيز
دور اŸدرسسة وا÷امعة من أاجل ا’سستجابة Ÿتطلبات
ال -ت -ن -م -ي -ة وح -اج -ي -ات ا’ق -تصس-اد ،فضس Ó-ع-ن اŸه-ام
اأ’كادÁية والبحثية».
ومن أاجل بلوغ هذه اŸقاصسد ،شسدد على أانه يتعÚ
ع-ل-ى اŸن-ظ-وم-ت ÚالÎب-وي-ة وا÷ام-ع-ي-ة ع-لى السسواء،
«مواكبة التطور ‘ مناهج التحصسيل العلمي» وهذا من
خÓل «ا’عتماد على الطرق والوسسائل التي تتيحها
تكنولوجيات اإ’عÓم وا’تصسالÃ ،ا Áكن مدارسسنا
وجامعاتنا من مسسايرة التطور السسريع للعلوم ‘ عا⁄
اليوم».
‘ ه- -ذا اإ’ط- -ار ،عّ- -رج ج -راد ع -ل -ى ق -رار رئ -يسص
ا÷مهورية بإانشساء قناة تلفزيونية جديدة ،بالتزامن
م -ع إاح -ي -اء ال -ي -وم ال -وط -ن -ي ل-ل-ط-الب ،ب-ه-دف «ت-ل-قÚ
اŸع -ارف وال -ث -ق -اف -ة ال -ع -ام -ة وت -ق-د Ëدروسص ‘ ك-ل
التخصسصسات لفائدة الطلبة وتÓميذ ﬂتلف اأ’طوار،
’سس -ي -م -ا أاقسس-ام ا’م-ت-ح-ان-ات ال-ن-ه-ائ-ي-ة .و“ث-ل ق-ن-اة
«اŸع -رف -ة» اŸف -ت -وح -ة ع -ل -ى ال -ع-ا« ⁄ال-فضس-اء ال-ذي
ت-ت-م-ح-ور ف-ي-ه وت-ت-ع-زز اŸع-ارف وال-ث-ق-اف-ات ال-عاŸية
وتتبلور اأ’فكار حول اإ’طار
اŸعيشسي للمجتمع ورهانات
اŸسستقبل و–دياته».
وتتلخصص اŸهام اŸنوطة
ب- -ه- -ذه ال- -ق -ن -اة ا÷دي -دة‘ ،
«السس -م -اح ب -ت -ع-م-ي-م اŸع-ارف
ون- -ت- -ائ- -ج ال -ب -حث وخ -ي -ارات
اÈÿاء ورف - - - -ع مسس - - - -ت - - - -وى
ا’ل -ت -ح -اق ب -ال -دراسس -ات ا÷ام -ع -ي -ة» ،ب -اإ’ضس-اف-ة إا¤
«تقدﬁ Ëتوى بيداغوجي مرجعي ıتلف الشسعب
وط -رح اسس-ت-ج-واب-ات ح-ول ره-ان-ات اÛت-م-ع» ،ي-ق-ول
الوزير اأ’ول.
وعÓوة على كل ما سسبق– ،مل القناة اŸذكورة
بعدا جواريا ‘ ،نقلها للمعارف ،حيث من شسأانها
السس-م-اح ب-ت-ب-ادل اأ’ف-ك-ار ب Úرج-ال ال-ع-ل-وم وال-ث-ق-اف-ة
والباحث ÚواŸقاول .Úو‘ هذا السسياق ،حرصص جراد
على اإ’شسادة بجهود كل من سساهم ‘ إاطÓق هذه
القناة اŸعرفية ‘ «وقت قياسسي».

و‘ تصسريح متلفز ‘ ،ختام زيارته ،جدد جراد
ال -تصس -ور الشس -ام -ل «ال -ذي ي -تضس -م -ن -ه ب -رن -ام -ج رئ-يسص
ا÷مهورية حول اسستعمال التكنولوجيات ا◊ديثة ‘
كل اÛا’ت وخاصسة ‘ اÛال الÎبوي وهو ما
“خضص عنه قراره اأ’خ Òبإانشساء عدة قنوات ،منها
قناة لتاريخ ا÷زائر وقناة «اŸعرفة» السسابعة التي هي
‘ بداية بث برا›ها Œريبيا.
وبالنسسبة للمسسؤوول ا’ول عن ا÷هاز التنفيذي،
ف -إان ق -ن -اة «اŸع-رف-ة» سس-ت-م-ك-ن ع-ائÓ-ت ع-دي-دة عÈ
مناطق ‘ ا÷زائر من برامج هذه القناة اŸعرفية
التي سستصسل ا ¤كل بيت ومدينة أاو قرية ع Èالوطن.

وزير الÎبية :القرار السسديد للرئيسس تبون

والتطور ا’قتصسادي الدائم».
وانطÓقا من ذلك ،دعا جراد ›موع الطلبة إا¤
ا◊رصص على التمكن من مفاتيح العلوم والتحكم ‘
اللغات اأ’جنبية من أاجل ا’نخراط «بجدية وفاعلية»
‘ مسسار التنمية الشساملة للبÓد من أاجل ا’رتقاء
بالبÓد إا ¤أاعلى مراتب النماء
وال-ت-ق-دم ‘ ج-م-ي-ع ال-ق-طاعات
واÛا’ت.
وÁر كل ذلك ع Èا’قتداء
بالطلبة ا÷زائري Úالذين لبوا
النداء يوم  19ماي  ،1956داعيا
طلبة اليوم إا ¤جعل طلب العلم
نصسب أاع-ي-ن-ه-م ،ل-ك-ون-ه «السسبيل
الوحيد للنهوضص بالوطن؛ وطن يؤومن جميع اأبنائه بأان
تقدمه ورقيه يكمن ‘ تبني قيمة العلم والعمل».

 19ماي من أاهم اÙطات
التاريخية للكفاح الوطني
من أاجل ا’سستقÓل

اسستلهام القيم التي آامن بها السسلف وضسحوا من أاجلها
وبخصسوصص اليوم الوطني للطالب 19 ،ماي ،ذكر
ال -وزي -ر اأ’ول ب -أان ه -ذا ال -ت -اري-خ م-ن أاه-م اÙط-ات
ال -ت -اري -خ -ي -ة ل -ل -ك -ف -اح ال -وط -ن -ي م -ن أاج -ل اسس -ت -ع-ادة
ا’سستقÓل ،فضس Óعن كونه «تعبÒا عن اŸشساركة
القوية والفعالة للشسبيبة ا÷زائرية ‘ ›ريات حرب
التحرير الوطني والتزامها الكامل Ãبادئ ثورة اول
نوفم ÈاÛيدة».
ك- -م- -ا اسس- -ت- -ذك -ر اŸسس -ار ال -ذي ق -ط -ع -ه ال -ط -ل -ب -ة
ا÷زائريون الذين أاقدموا عام  1956على ترك مقاعد
ا÷ام-ع-ات وال-ث-ان-وي-ات وم-ق-اط-ع-ة الدروسص ،مضسحÚ
ب -ذلك ب -ط -م -وح -ات -ه-م وآام-ال-ه-م الشس-خصس-ي-ة م-ن أاج-ل
ا’لتحاق بصسفوف الثورة ،إا ¤جانب اÛاهدين من
شستى فئات اÛتمع.
وي -ع -د ه -ذا ال -ت -اري-خ ،م-ث-ل-م-ا أاك-د ج-راد« ،ف-رصس-ة
بالنسسبة لطÓب اليوم’ ،سستلهام القيم التي آامن بها
أاسسÓفهم وضسحوا من أاجلها بالنفسص والنفيسص» ،وهذا
حتى يؤودوا بدورهم ،ما عليهم لصسنع مسستقبل ا÷زائر
وبناء ا’قتصساد الوطني وتأاط Òالدولة ا÷زائرية ،من
خÓ- -ل اŸث- -اب -رة ع -ل -ى اك -تسس -اب اŸع -ارف وال -ع -ل -وم
العصسرية والتكنولوجية».
كما تعد هذه الذكرى مناسسبة للتذك Òبأان اŸعرفة
تعد «عام Óأاسساسسيا وجوهريا للنماء اŸعر‘ والتقدم

وقفة ترحم على أارواح الشسهداء بجامعة ا÷زائر1-
وأاشسرف الوزير اأ’ول عبد العزيز جراد ،أامسص،
على مراسسم إاحياء الذكرى  64لليوم الوطني للطالب
بجامعة ا÷زائر 1-بن يوسسف بن خدة» ،حيث ترحم
ب -اŸن -اسس -ب -ة ع -ل -ى أارواح شس -ه -داء ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة
اÛيدة ،حيث قام جراد مرفوقا بعدد من أاعضساء
ا◊ك -وم -ة ،ب -وضس -ع إاك-ل-ي-ل م-ن ال-زه-ور وق-راءة ف-ا–ة
ال -ك -ت -اب ت -رح -م -ا ع -ل -ى أارواح الشس -ه -داء ،أام-ام نصسب
تذكاري شسّيد تخليدا لذكرى يوم الطالب ( 19ماي
 19 -1956ماي .)2020
كما وقف جراد عند معرضص للصسور أاقيم بذات
اŸناسسبة ” ،خÓله عرضص صسور ووثائق خلدت ذكرى
اإ’ضسراب الذي شسنه الطلبة ا÷زائريون آانذاك ،وكذا
تناول الصسحافة ا’سستعمارية واأ’جنبية لهذا ا◊دث
البارز ‘ تاريخ الثورة ا÷زائرية .وبهذا الصسدد ،أاكد
على ضسرورة كتابة تاريخ الطلبة ا÷زائري Úالذين
ضسحوا بأانفسسهم ‘ سسبيل ا÷زائر «حتى تسستلهم منهم
اأ’جيال ا÷ديدة وتأاخذ منهم العÈة وتسستلم منهم
اŸشسعل» ،داعيا إا« ¤تخصسيصص دراسسات ومذكرات
اŸاجسست Òوالدكتوراه لهذا اŸوضسوع» وإا ¤التنسسيق
ب Úا÷امعة ووزارة اÛاهدين وذوي ا◊قوق ‘
هذا الشسأان.
يذكر أان جامعة ا÷زائر( 1-ا÷امعة اŸركزية
سس -اب-ق-ا) ،ك-انت م-ع-ق Ó-ل-ل-ث-ورة ال-طÓ-ب-ي-ة ،ح-يث ق-رر
الطلبة الذين آاثروا عزة البلد ومصسلحته العليا على
–صسيل شسهاداتهم العلمية ،ا’لتحاق Ãسسار الثورة
التحريرية.
ويذكر اŸؤورخون ،بأانه أاياما قليلة بعد إاضسراب
الطلبة ‘  19ماي  1956عن الدروسص وا’متحانات،
التحق أازيد من  150طالب بصسفوف جيشص التحرير
ال-وط-ن-ي ب-ال-و’ي-ة ال-راب-ع-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة ،لتتدعم الثورة

يومية وطنية إأخبارية تصشدر عن أŸؤوسشسشة ألعمومية
ألقتصشادية(ششركة ذأت أسشهم)
رأسس مالها ألجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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ألÈيد أ إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

أمانة ألمديرية ألعامة

ألتحرير٠٢٣ ٤٦ ٩1 ٨٧ :
ألفاكسس٠٢٣ ٤٦ ٩1 ٧٩ :
لدأرة وألمالية
أ إ

ألهاتف٠٢٣ ٤٦٩1 ٨٠ :
ألفاكسس٠٢٣ ٤٦٩1 ٧٧ :

(021) 60.70.40

ال-وط-ن-ي-ة ب-ط-اق-ات ع-ل-م-ي-ة وف-ك-ري-ة سس-اهمت ‘ نقلة
ن- -وع -ي -ة ‘ مسس -اره -ا ،م -ع ن -ق -ل صس -وت -ه -ا إا ¤ال -ع -ا⁄
والتصسدي للدعاية ا’سستعمارية.
وسساعد التحاق الطلبة بالثورة بإاعطاء بعد سسياسسي
وإاعÓمي للقضسية ا÷زائرية التي كانت بأام ّسص ا◊اجة
للكفاءات التنظيمية ،لتكون اÙطة اŸوالية بعد ذلك
هي اسستخÓف اŸسساعدين الفرنسسي Úسسنوات 1971
و 1973با÷امعة ا÷زائرية.
ك -م -ا أان اإ’ط -ارات اأ’و ¤ل -لسس -لك ال -دب -ل -وم -اسس-ي
ا÷زائري بعد ا’سستقÓل ،كانوا من الطلبة الذين
ق-اط-ع-وا ال-دراسس-ة واسس-ت-ج-اب-وا ل-ن-داء اإ’ضس-راب الذي
دعت إاليه جبهة التحرير الوطني سسنة .1956

تطوير واسستغÓل التكنولوجيات ا◊ديثة خدمة للوطن
كما أابرز عبد العزيز جراد ،اأ’همية التي يوليها
رئيسص ا÷مهورية عبد اÛيد تبون وإارادته ‘ تطوير
ÓعÓم وا’تصسال
واسستغÓل التكنولوجيات ا◊ديثة ل إ
«‘ أاقصسى حد» حتى تكون ‘ خدمة الوطن.
وقال الوزير ا’ول ،لدى إاشسرافه على إاطÓق قناة
«اŸعرفة» السسابعة ،وهي قناة موضسوعاتية عمومية
خاصسة بالتعليم عن بعد ،بحضسور اŸسستشسار برئاسسة
ا÷مهورية عبد ا◊فيظ عÓهم وعدد من أاعضساء
ا◊كومة Ãقر الوكالة الفضسائية ا÷زائرية ببوشساوي
غرب ا÷زائر العاصسمة) ،إان «التكنولوجيات العصسرية
ه -ي ال -ت -ي “ك -ن -ن -ا م -ن رف -ع مسس-ت-وى اأ’داء ل-وسس-ائ-ل
ا’تصسال والعا ⁄وصسل ا ¤مسستوى متطور جدا ‘
ه -ذه ال -ت -ق -ن-ي-ات واÛا’ت»،
مضسيفا بأان ا÷زائر منذ سسنÚ
«شسرعت ‘ العمل واآ’ن هناك
إارادة ل - -رئ - -يسص ا÷م - -ه - -وري - -ة
ل- -ت- -ط- -وي- -ر واسس- -ت- -غÓ- -ل ه- -ذه
التكنولوجيات ‘ أاقصسى حد،
ل -ك -ي ت -ك-ون ‘ خ-دم-ة ال-وط-ن
وباÿصسوصص ‘ خدمة الطلبة
والتÓميذ».
وحث ج- -راد ع- -ل- -ى ضس- -رورة «إايصس- -ال اŸع- -ل- -وم -ة
واŸعرفة لكل أابناء ا÷زائر أاينما كانوا فوق الÎاب
الوطني وبصسفة ›انية وبدون مقابل» ،بالنظر ا ¤أان
ا÷زائر -كما قال« -تعت Èقارة ومسساحتها كبÒة وهي
أاك Èدولة ‘ افريقيا»’ ،فتا ا ¤أان «ليسص كل التÓميذ
أاو ال -ط -ل -ب-ة ل-دي-ه-م إام-ك-ان-ات م-ادي-ة ’سس-ت-ع-م-ال ه-ذه
التكنولوجيات».

«اŸعرفة» ،أاكد جراد على «أاهمية تدريسص اللغات
اأ’جنبيةÃ ،ا فيها اللغتان ا’‚ليزية والصسينية على
وج- -ه اÿصس- -وصص»’ ،ف- -ت -ا ا ¤أان الصس Úسس -ت -ك -ون ‘
القرن « 21أاك Èقوة ‘ العا ⁄وبالتا‹ فإانه من الÓزم
التحكم ‘ اللغة الصسينية» .كما شسدد ‘ نفسص الوقت
على ا’هتمام باللغات الوطنية وتدعيمها والرفع من
مسستواها».
وع -ن -د ت -ت -ب -ع -ه لشس -رح مسس -ت-ف-يضص ح-ول ه-وائ-ي-ات
اإ’رسس -ال ال -ت -ي ت -ت -واف -ر ع -ل -ي -ه -ا ال -وك -ال-ة ال-فضس-ائ-ي-ة
ا÷زائرية ببوشساوي ،ثمن ما تقوم به أادمغة ا÷زائر
‘ هذا اÛال ،مشسÒا إا ¤أان البÓد «’ بد من أان
تسسÎج-ع م-ك-ان-ت-ه-ا ودوره-ا ع-ل-ى اŸسس-ت-وي Úا÷ه-وي
وال -ع -اŸي ،ب-فضس-ل ال-ت-ك-وي-ن ا÷ي-د ال-ع-ا‹ ل-ط-اق-ات-ن-ا
ونخبتنا العلمية».
وأاضساف جراد ،وهو يطلع على ›سسمات اأ’قمار
الصس -ن -اع -ي-ة ل-ل-وك-ال-ة ،ب-أان اسس-ت-ع-م-ال ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
ا◊ديثة ‘ ›ال التعليم بواسسطة التلفزة «’بد من
ت -وسس -ي -ع ن -ط -اق -ه ا ¤اإ’ذاع -ات ،ل-ك-ون اŸواط-ن‘ Ú
ا÷نوب Áيلون كثÒا إا ¤اسستعمال اŸذياع ‘ حياتهم
اليومية ،وبالتا‹ فإانه من الضسروري اللجوء ا ¤التعليم
عن طريق البث اإ’ذاعي».

«التكوين اŸتواصسل» أاول جامعة افÎاضسية
و‘ ثا Êنقطة من زيارته اŸيدانية التي قادته إا¤
جامعة التكوين اŸتواصسل بدا‹ ابراهيم ،أاين يوجد
مقر قناة «اŸعرفة» السسابعة للتعليم عن بعد ،جدد
ج -راد ال -ت -أاك-ي-د ع-ل-ى أان ه-ذه
القناة «هي منطلق جديد مهم
م - - -ن ن - - -اح - - -ي- - -ة اŸق- - -ارب- - -ة
ال -ب -ي -داغ -وج -ي-ة ،ب-ال-ن-ظ-ر إا¤
ال- -ت- -ط- -ور ال- -ك- -ب Òل -ل -ق -درات
ال- -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ة ‘ ال -ع -ا،»⁄
مشس- -ددا ع- -ل- -ى أان ال- -وسس- -ائ -ل
البيداغوجية الكÓسسيكية «⁄
تعد لها تقريبا مكانة ‘ مواكبة العلوم ،وبالتا‹ فإان
مثل هذه القناة مهم ‘ تبليغ العلم واŸعرفة لكل
التÓميذ ا÷زائري Úوالطلبة ع Èكل الوطن».
و ⁄يفوت الوزير اأ’ول الفرصسة ليعلن بأان جامعة
ال -ت-ك-وي-ن اŸت-واصس-ل «سس-تصس-ب-ح أاول ج-ام-ع-ة ت-كّ-ون ‘
ا÷انب البيداغوجي ا’فÎاضسي وسستكون لها مكانة
م -ه -م -ة ج-دا ‘ ت-ب-ل-ي-غ ال-ع-ل-م واŸع-رف-ة ‘ أاي م-ك-ان
يتواجد فيه الطالب أاو التلميذ وحتى اŸواطن العادي،
الذي سسيتمكن من اسستعمال هذه الوسسائل وخدمات
هذه ا÷امعة بالوصسول ا ¤مسستوى مع Úمن اŸعرفة
ومن الثقافة العامة التي “كن اÛتمع ا÷زائري من
رف -ع مسس -ت -واه ووع -ي -ه وا’ط Ó-ع ع -ل -ى م -ا ي-ج-ري ‘
العا.»⁄

تعزيز دور اŸدرسسة
وا÷امعة اسستجابة Ÿتطلبات
التنمية وحاجيات ا’قتصساد

تدريسس اللغات اأ’جنبية Ãا فيها اإ’‚ليزية والصسينية
ول-دى ﬂاط-ب-ت-ه اŸه-ن-دسس Úال-ذي-ن أاوك-لت إال-ي-ه-م
مهمة اإ’شسراف التقني على بث وإارسسال ما تنتجه قناة

ألرئيسس أŸدير ألعام
مسشؤوول ألنششر

فنيدسس بن بلة
مدير ألتحرير

سسعيد بن عياد

م -ن ج -ه -ت -ه ث -م -ن وزي -ر الÎب -ي -ة ال-وط-ن-ي-ة ﬁم-د
واجعوط ،القرار السسديد للرئيسص تبون بإاطÓق عÈ
ال -ن -ظ -ام ال -فضس-ائ-ي أال-ك-وم سس-ات 1-ال-ق-ن-اة ال-تلفزية
السس -اب-ع-ة «اŸع-رف-ة» ،م-وضس-ح-ا ،أان إاطÓ-ق م-ث-ل ه-ذه
القناة ‘ هذا اليوم ( 19ماي ،يوم الطالب) «له رمزية
كبÒة لدى ا÷زائري Úوالذي لو’ه Ÿا رأات هذه القناة
النور ‘ ظل الظرف الصسحي الصسعب جراء تفشسي
جائحة كورونا».
وتأاتي هذه اÿطوة  -بحسسب واجعوط « -كخيار
إاضس -ا‘ ل -ل -م -ت -ع -ل -م ،Úب-ع-د أان ات-خ-ذت وزارة الÎب-ي-ة
الوطنية ‘ وقت سسابق ،إاجراءات تضسمن اسستمرارية
مرفق الÎبية من خÓل تقد Ëحصسصص تعليمية عن
بعد ،إاذ سسطرت الوزارة خطة طوارئ عملية اعتمدت
ف -ي -ه -ا ك -ل ا’م -ك -ان -ات ال -بشس -ري-ة واŸادي-ة وال-ت-ق-ن-ي-ة
اŸتوفرة وا’سستعمال ا’أمثل والعق ÊÓلها Ûابهة
تعليق دوام التعليم ‘ اŸراحل التعليمية الثÓث ،مع
مراعاة مبدإا اإ’نصساف ب Úفئات التÓميذ دون إاقصساء
وإاع -ط -اء ال -ع-ن-اي-ة اÿاصس-ة ل-ل-تÓ-م-ي-ذ اŸق-ب-ل Úع-ل-ى
امتحانات نهاية السسنة».
«إاننا نسسعى من خÓل هذه القناة اŸوجهة أ’فراد
اŸن-ظ-وم-ة الÎب-وي-ة ك-ك-لÃ ،رك-ب-ات-ه-ا ال-ثÓ-ث :تربية
وطنية وتعليم عا‹ وتكوين وتعليم مهني - Úيضسيف
ذات اŸسسؤوول  -ا ¤نقل اأ’فكار واŸعارف واÈÿات
التعليمية بإانتاج وبث برامج تدريبية وتأاهيلية متطورة
تسس -ه -م ‘ رف -ع مسس -ت -وى اŸت -ع-ل-م Úوك-ذا إان-ت-اج وبث
ب -رام-ج ت-ع-ل-ي-م-ي-ة م-وج-ه-ة إا ¤ال-تÓ-م-ي-ذ وال-ط-ل-ب-ة ‘
ﬂتلف اŸراحل الدراسسية وفق اŸناهج الدراسسية،
إا ¤جانب برامج تعليمية موجهة لذوي ا’حتياجات
اÿاصسة».

«اŸعرفة» :أاول قناة عمومية ﬂتصسة
‘ التعليم عن ُبعد ‘ ا÷زائر

تعت Èقناة «اŸعرفة» العمومية للتعليم عن
ب- -ع -د أاول ق -ن -اة ت -خ -تصص ‘ ت -ق -د Ëال -دروسص
ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة وال-ت-دع-ي-م-ي-ة للتÓميذ ومرافقتهم
نفسسيا.
 إاسسم القناة :اŸعرفة السسابعة ،وهي أاولقناة تعليمية عمومية ‘ ا÷زائر ،ذات طابع
تربوي وبيداغوجي تعليمي ومعر‘.
السسابعة ليسست قناة للبث بل قناة تلفزيونية
بحتة ،حيث يتم بثها ع Èالقمر ا’صسطناعي
ا÷زائر أالكوسسات ،1-طيلة سست سساعات من
ال- -ع -اشس -رة صس -ب -اح -ا ا ¤ال -راب -ع -ة عصس -را (بث
Œريبي).
وت-ق-دم ال-ق-ن-اة دروسس-ا ت-ع-ل-ي-م-ي-ة وت-دع-يمية
و“ارين وحلو’ ومرافقة نفسسية للتÓميذ ،و”
Œنيد ما يقارب  100أاسستاذ ومفتشص لتغطية
ﬂت- -ل- -ف ال- -فضس- -اءات اإ’ل -كÎون -ي -ة والÈام -ج
ال -ت -ل -ف -زي -ون -ي -ة ل -ل-ق-ن-اة ،ع-ل-ى غ-رار «م-ف-ات-ي-ح
النجاح» .علما أان مدة ا◊صسة التعليمية :أاقلها
 30دقيقة وأاعÓها سساعة وربع السساعة.
وت -ت -و ¤ت-دريسص  9م-واد م-درسس-ة ل-تÓ-ميذ
السسنة الرابعة متوسسط ،واŸواد للمقبل Úعلى
امتحان البكالوريا وفقا للمواد اŸميزة لكل
شسعبة (سست شسعب).
ويشس -ار إا ¤أان -ه سس -ي -ت -م تسس -ج -ي -ل ‘ اأ’ي -ام
ال -ق-ادم-ة ع ÈاÙط-ات ا÷ه-وي-ة ل-ل-ت-ل-ف-زي-ون
ا÷زائري ،حصسة «خطواتي ا ¤النجاح» Ãا
يتوافق وظروف ا◊جر الصسحي.

إ’ع 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
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للجريــــدة ل تردإأ ¤أصشحابها نششرت أو  ⁄تنششر
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خÓل اجتماع رئيسس ا÷مهورية بأاعضساء ÷نة الرصسد واŸتابعة

تعليمات لتوسسيع التحقيق ‘ تفشسي الوباء Ùاصسرة البؤور
لثن ،Úبأاعضساء اللجنة الوطنية العلمية لرصسد ومتابعة تفشسي
لول ا أ
اجتمع رئيسس ا÷مهورية ،عبد اÛيد تبون ،أامسس ا أ
لجراءات اŸكملة للحجر الصسحي Ãناسسبة عيد الفطر اŸبارك،
لول لدراسسة ا إ
فÒوسس كورونا ،حيث أاعطى تعليمات للوزير ا أ
بحسسب ما أاورده بيان لرئاسسة ا÷مهورية.
جاء ‘ البيان« :اجتمع رئيسس ا÷مهورية
السضيد عبد اÛيد تبون بأاعضضاء اللجنة
ال-وط-ن-ي-ة ال-ع-ل-م-ي-ة ل-رصض-د وم-ت-اب-ع-ة ت-فشض-ي
لول.
فÒوسس كورونا بحضضور الوزير ا أ
واسضتمع خÓل هذا اللقاء إا ¤آاراء أاعضضاء
ال -ل -ج -ن -ة ح -ول ا÷ه -ود اŸب -ذول-ة م-ن أاج-ل
مكافحة تفشضي جائحة كوفيد 19-وكيفية
تعزيزها ،حتى تتخلصس البÓد نهائيا من
هذا الوباء .وقد اتفق اŸتدخلون على أان
حمل الكمامة ل يقل فعالية عن ا◊جر
الصضحي‡ ،ا يسضتلزم فرضضه على ا÷ميع.
وبعد نقاشس واسضع لتقييم نشضاط اللجنة
العلمية للرصضد واŸتابعة منذ تنصضيبها ‘
 23م -ارسس اŸاضض -ي ودراسض -ة أا‚ع السض -ب-ل
لفضض -ل ‘ ع -م -ل -ي -ة م -ك -اف -ح-ة
ل -ل -ت -ح -ك -م ا أ
ا÷ائحة ،أاعطى رئيسس ا÷مهورية تعليمات
لج-راءات اŸك-م-ل-ة
لول ل-دراسض-ة ا إ
ل-ل-وزي-ر ا أ
ل -ل -ح -ج -ر الصض -ح -ي Ãن -اسض -ب-ة ع-ي-د ال-ف-ط-ر
اŸبارك ،سضواء فيما يتصضل بسضاعات ا◊جر
الصضحي وبتوف Òالكمامات أاو بالتنقل بÚ
الوليات وزيارة اŸقابر .ثم أاعطى تعليمات
ل -ل -ت -وسض -ع ‘ ال-ت-ح-ق-ي-ق ‘ ان-تشض-ار ج-ائ-ح-ة

أاك -د رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ،ع -ب -د اÛي-د
تبون ،أامسس ،سضعي الدولة ا÷اد ألن يكون
ال-ط-ل-ب-ة ال-ق-اط-رة ل-ل-ن-ه-وضس ب-ال-وط-ن ‘ كل
اÛالت.
وكتب على مواقع التواصضل الجتماعي،
Ãناسضبة يوم الطالب اŸصضادف لـ 19ماي،

«إا ¤كل الطالبات والطلبة ،رغم أان يومكم
ال -وط -ن -ي ي -أات-ي ‘ ظ-روف صض-ع-ب-ة ،إال أان-ن-ا
نسضعى جادين ألن تكونوا القاطرة للنهوضس
بالوطن ‘ كل اÛالت .كل عام وأانÏ
وأان-ت-م ب-خ ،Òصض-ح صض-ي-ام-ك-م وع-ي-د م-ب-ارك
سضعيد– ...يا ا÷زائر».

Óزمة
عزم ا÷زائر على السستمرار ‘ بذل ا÷هود للتوصسل إا ¤تسسوية سسلمية ل أ

كوفيد 19-بكل الوليات ومن ثمة ﬁاصضرة
البؤور والقضضاء عليها ‘ حينها.
وقبل رفع ا÷لسضة ،نوه الرئيسس بتجربة
ال-ل-ج-ن-ة ال-ع-ل-م-ي-ة ال-رائ-دة ،وشضكر أاعضضاءها

وم -ن خ Ó-ل -ه -م مسض -ت -خ -دم-ي الصض-ح-ة ب-ك-ل
أاسضÓكهم على تفانيهم وجهودهم للتحكم ‘
ان - -تشض - -ار ه - -ذا ال - -وب - -اء وŒن - -يب ال - -ب Ó- -د
مضضاعفاته».

تعليق حركة اŸرور ÷ميع السسياراتÃ ،ا فيها الدراجات النارية ب Úالوليات وداخل الولية
عيد الفطر ،حجر جزئي منز‹ من السضاعة
ال- -واح -دة زوال إا ¤غ -اي -ة السض -اع -ة السض -اب -ع -ة
صضباحا من اليوم الـموا‹ .كما سضيتم ،خÓل
هذين اليوم« ،Úتعليق حركة الـمرور بالنسضبة
÷م -ي -ع السض -ي-اراتÃ ،ا ف-ي-ه-ا
ال- - -دراج- - -ات ال - -ن - -اري - -ة ،بÚ
الوليات وداخل الولية».
م - -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،أاشض- -ار
ال -ب -ي -ان إا ¤أان «ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات
ال - -وب- -ائ- -ي- -ة ال- -ت- -ي أاج- -رت- -ه- -ا
الـمصضالح
الـمتخصضصضة لوزارة الصضحة
والسض - - - - -ك - - - - -ان وإاصض Ó- - - - -ح
الـمسض-تشض-ف-ي-ات ،ق-د كشض-فت
أان أاغ -ل-ب-ي-ة ح-الت ال-ع-دوى
قد سضجلت Ãناسضبة أاحداث
ع - - -ائ - - -ل- - -ي- - -ة وŒم- - -ع- - -ات
األشضخاصس».
وأاوضض - -ح ذات اŸصض- -در،
أانه «انطÓقا من هذه الـمعاينة ،فإان ا◊كومة
تدعو الـمواطن Úإا ¤التحلي بروح الـمسضؤوولية

الفردية وا÷ماعية وبأاقصضى درجات اليقظة،
و–ثهم بهذا الشضأان ،على Œنب كل األوضضاع
التي تسضاهم ‘ انتشضار وباء فÒوسس كورونا،
ولسض -ي -م -ا ا◊شض -ود م -ن ال -ن-اسس وال-ت-ج-م-ع-ات
العائلية».
وب -ه -ذه الـم -ن -اسض -ب-ة ،ذك-رت
ا◊كومة جميع الـمواطن Úبـ
«ضض- -رورة الم- -ت- -ث- -ال ل -ت -دابÒ
ال -وق -اي -ة وق -واع -د ال -ن -ظ-اف-ة،
وال -ت -ب -اع -د الج-ت-م-اع-ي وك-ذا
إالزامية حمل القناع الواقي ‘
كل الظروف ،ولسضيما ‘ الفضضاءات العمومية
الـم -غ -ل -ق -ة أاو الـم-ف-ت-وح-ة ،ك-الـم-ت-اج-ر ال-كÈى
واألسضواق واŸقابر .مع العلم أان كل امتناع عن
حمل القناع سضتتم معاقبته».
وخلصس البيان ،أانه «لهذا الغرضس ،وعÓوة
ع -ل -ى حشض -د ك -ل ال -ق -درات ال -وط -ن -ي -ة إلن-ت-اج
الـم -نسض -وج -ات ،ف -إان ا◊ك-وم-ة ت-رخصس ب-ف-ت-ح
Óق-مشض-ة
م -ت-اج-ر ال-ب-ي-ع ب-ا÷م-ل-ة وال-ت-ج-زئ-ة ل -أ
والـمنسضوجات وورشضات اÿياطة قصضد تشضجيع
إانتاج األقنعة لعامة الناسس».

أاغلبية حالت العدوى
سسببها أاحداث عائلية
وŒمعات األشسخاصص

الÎخيصص بفتح متاجر ا÷ملة
والتجزئة لألقمشسة
واŸنسسوجات وورشسات
اÿياطة إلنتاج األقنعة

سسجلت خÓل  24سساعة الأخÒة

 176إاصسابة جديدة 121 ،حالة شسفاء و 6فيات
لجما‹  7377حالة ،الوفيات  561وشسفاء 3746
ا إ
واأشضار الدكتور فورار ،اإ ¤اأن الوفيات
ا÷ديدة سضجلت بكل من وليات البليدة،
وه-ران ،سض-ط-ي-ف ،ت-ي-ارت ،ورق-ل-ة وسضيدي
ب -ل-ع-ب-اسس ،ب-ي-ن-م-ا ي-ت-وزع اإج-م-ا‹ ا◊الت
اŸوؤكدة ع 48 Èولية.
وب- -ال- -نسض -ب -ة ل -ل -ف -ئ -ات ال -ع -م -ري -ة ،ف -اإن
الأشضخاصس البالغ Úما ب 25 Úو 60سضنة
Áث -ل -ون نسض -ب-ة  57ب -اŸائ -ة م -ن ›م-وع
ح -الت الإصض -اب-ة ب-فÒوسس ك-ورون-ا ،ف-ي-م-ا
Áثل الأشضخاصس البالغون من العمر 65
سضنة فما فوق نسضبة  67باŸئة من ›موع
حالت الوفيات.
واأضضاف الدكتور فورار ،باأن  19ولية ⁄
تسضجل بها اأي حالة جديدة ،امسس ،مÈزا
اأن ا÷زائ -ر ال -ع-اصض-م-ة وسض-ط-ي-ف وع-ن-اب-ة

وخنشضلة وخاصضة قسضنطينة ،تعد من بÚ
ال- -ولي- -ات ال- -ت -ي سض -ج -لت ب -ه -ا اأك Èع -دد
للحالت خÓل  24سضاعة الأخÒة.
وف -ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ا◊الت –ت ال-عÓ-ج،
ف -ق -د ب-ل-غ ع-دده-ا  12433وتشض-م-ل 5220
ح -ال -ة م -وؤك -دة حسضب ال -ت -ح-ل-ي-ل اÈıي
و 7213ح -ال -ة ﬁت -م -ل-ة حسضب ال-ت-ح-ل-ي-ل
ب -الأشض -ع -ة والسض -ك -ان ،Òف-ي-م-ا ي-ت-واج-د 26
مريضضا حاليا ‘ العناية اŸركزة.
‘ الأخ ،Òاأكد الدكتور فورار اأن كل
تهاون خÓل شضهر رمضضان الكر Ëوحلول
ع- -ي- -د ال- -ف- -ط- -ر اŸب- -ارك Œاه ال- -ت- -دابÒ
ال -وق -ائ -ي-ة الأسض-اسض-ي-ة ،ي-ع-ي-ق اÛه-ودات
Ÿواجهة الوباء ويوؤدي حتما اإ ¤تفاقم
الوضضع.

لرندي»
لنتخاب اأم Úعام جديد لـ «ا أ

مؤو“ر اسستثنائي يومي  28و 29ماي
أاع -ل -نت ال -ل -ج -ن -ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ت-حضضÒ
اŸؤو“ر السض -ت -ث -ن -ائ -ي ◊زب ال -ت-ج-م-ع
ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي ،أان-ه ت-ق-رر ع-قد
هذا اŸؤو“ر يومي  28و 29ماي ا÷اري
ب -اŸرك-ز ال-دو‹ ل-ل-م-ؤو“رات ب-ا÷زائ-ر
ال -ع -اصض-م-ة ،لن-ت-خ-اب أام Úع-ام ج-دي-د
وأاعضض- - -اء اÛلسس ال- - -وط- - -ن- - -ي وك- - -ذا

الطلبة قاطرة للنهوضص بالوطن ‘ كل اÛالت

جراد يشسارك ‘ اجتماع ›موعة التصسال حول ليبيا

حجر جزئي منز‹ من الواحدة زوال إا ¤السسابعة صسباحا

سس -ج -لت خ Ó-ل  24سس -اع -ة اŸاضس-ي-ة ‘
ا÷زائ- - -ر 176 ،ح -ال -ة اإصس -اب -ة م -وؤك-دة
ب- -فÒوسس ك -ورون -ا و 121ح-ال-ة “اث-لت
للشسفاء .فيما سسجلت  6وفيات جديدة،
ب- -حسسب م -ا اأع -ل -ن ع -ن -ه ،امسس ،ال -ن -اط -ق
ال-رسس-م-ي ل-ل-ج-ن-ة رصس-د ومتابعة فÒوسس
كورونا ،الدكتور جمال فورار.
واأوضض -ح ال-دك-ت-ور ف-ورار ،خÓ-ل ال-ل-ق-اء
الإعÓ- -م- -ي ال- -ي -وم -ي اıصضصس ل -ت -ط -ور
الوضضعية الوبائية لفÒوسس كوفيد ،19-اأن
العدد الإجما‹ لÓإصضابات اŸوؤكدة اإرتفع
اإ 7377 ¤حالة ،اأي بنسضبة تقدر بـ 16حالة
لكل  100األف نسضمة ،فيما بلغ اإجما‹
الوفيات  561وعدد ا◊الت التي “اثلت
للشضفاء .3746

الرئيسس تبون ع Èموقع التواصسل الجتماعي:

بصسفته ‡ث Óلرئيسس ا÷مهورية

يطبق على جميع الوليات خÓل يومي العيد

تقرر تطبيق على جميع الوليات ،خÓل
يومي عيد الفطر ،حجر جزئي منز‹ من
السض- -اع- -ة ال- -واح- -دة زوال إا ¤غ -اي -ة السض -اع -ة
السضابعة صضباحا من اليوم اŸوا‹ ،مع تعليق
حركة اŸرور بالنسضبة ÷ميع السضياراتÃ ،ا
فيها الدراجات النارية ،ب Úالوليات وداخل
الولية ،بحسضب بيان Ÿصضالح الوزارة األو،¤
أامسس.
وجاء ‘ البيان« :قرر الوزير األول ،عبد
ال -ع -زي -ز ج -راد ،ت -ط -ب -ي-ق-ا ل-ت-وج-ي-ه-ات رئ-يسس
ا÷م -ه -وري -ة ،ع -ب -د الـم -ج-ي-د
ت- - - -ب- - - -ون ،الصض - - -ادرة خ Ó- - -ل
الج-ت-م-اع م-ع أاعضض-اء ال-ل-جنة
العلمية لـمتابعة تطور جائحة
فÒوسس كورونا (كوفيد،)19-
وضض -ع ت -داب Òت -ك-م-ي-ل-ي-ة ح-ي-ز
ال-ت-ن-ف-ي-ذ ل-ل-وق-اي-ة ال-ت-ي يتعÚ
الم-ت-ث-ال إال-ي-ه-ا Ãن-اسضبة عيد
الفطر».
و‘ هذا اإلطار  -يضضيف ذات اŸصضدر -
سضيطبق على جميع الوليات خÓل يومي ()02

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اŸصض-ادق-ة ع-ل-ى ال-ل-وائ-ح ال-ت-ي أاع-دت-ه-ا
ال- -ل- -ج- -ن- -ة ،ب- -حسضب م -ا أاف -اد ب -ه ،أامسس
الثÓثاء ،بيان للحزب.
وأاكد اŸصضدر ذاته ،أان ترتيبات عقد
هذا اŸؤو“ر قد «أاخذت بع Úالعتبار
شضروط الوقاية الصضحية التي تفرضضها
هذه اŸرحلة (جائحة كورونا) ،ولسضيما

بتقليصس عدد اŸؤو“رين مقارنة بالعدد
اÙدد سضابقا».
يذكر ،أانه ” يوم  20جويلية ،2019
خÓل دورة اسضتثنائية للمجلسس الوطني
للتجمع ،تزكية عزالدين ميهوبي أامينا
ع- -ام- -ا ب -ال -ن -ي -اب -ة ل -ل -ت -ج -م -ع ال -وط -ن -ي
لدارة شضؤوون ا◊زب.
الدÁقراطي إ

شضارك ،أامسس الثÓثاء ،الوزير األول ،عبد
ال - -ع - -زي- -ز ج- -راد ،بصض- -ف- -ت- -ه ‡ث Ó- -ل- -رئ- -يسس
ا÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د اÛي-د ت-ب-ون ‘ ،اج-ت-م-اع
›م -وع -ة التصض -ال ح -ول ل -ي-ب-ي-ا ،ال-ذي ع-ق-د
بتقنية التحاضضر الـمرئي ،بحسضب ما أاورده
بيان Ÿصضالح الوزير األول.
يذكر ،أان ›موعة التصضال حول ليبيا ”
إانشض -اؤوه -ا ط -ب -ق -ا ل-ل-ق-رارات الـم-ت-خ-ذة خÓ-ل
القمة الثالثة والثÓث )33( Úل–Óاد اإلفريقي
وب -ن -اء ع -ل -ى ت -وصض -ي -ة ›لسس السض -ل -م واألم-ن
ل-ل-م-ن-ظ-م-ة .وي-ت-م-ث-ل ال-ه-دف م-ن-ه-ا ‘ ت-رق-ية
تنسضيق ا÷هود الدوليةÃ ،ا يفضضي إا ¤حل

Óزمة الليبية عن طريق ا◊وار الشضامل.
دائم ل أ
وأاوضضح البيان ،أانه خÓل هذا الجتماع،
ج -دد ج -راد م-وق-ف ا÷زائ-ر ال-ث-ابت ال-داع-ي
لكافة الفاعل Úالليبي ،Úإا ¤ضضرورة انتهاج
سض -ب-ي-ل ا◊وار والـمصض-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة «ك-ب-دي-ل
وح -ي -د ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل-ى وح-دة ل-ي-ب-ي-ا وأام-ن-ه-ا
واسض -ت -ق -راره -ا ،وب -ال -ت-ا‹ الب-ت-ع-اد ع-ن شض-ب-ح
النقسضام والعنف والقتتال ب Úاألشضقاء».
ك - -م - -ا أاع- -رب ع- -ن «ع- -زم ا÷زائ- -ر ع- -ل- -ى
السض -ت -م -رار ‘ ب -ذل ا÷ه -ود ال -دب -ل -وم-اسض-ي-ة
Óزم-ة
ب -غ-رضس ال-ت-وصض-ل إا ¤تسض-وي-ة سض-ل-م-ي-ة ل -أ
الليبية».

من خÓل  7نواب من اللوبي اŸغربي -الصسهيوÊ

وكالة األنباء اŸغربية تنسسب للŸÈان األوروبي موقفا ضسد ا÷زائر
لنباء
نسس-بت ب-رق-ي-ة ب-ث-ت-ه-ا وكالة ا أ
لث - -ن ،Úم - -ن
اŸغ- - -رب - -ي - -ة ،أاول أامسس ا أ
لوروبي
م-ك-ت-ب-ه-ا بÈوكسسل ،للŸÈان ا أ
ال -ذي يضس-م  751ن-ائب ،اŸوق-ف ال-ذي
ي -أام -ل  7ن -واب ي -ن -ت -م -ون إا ¤ال-ل-وب-ي
اŸغربي-الصسهيو Êفرضسه عليه.
تضضمنت الÈقية– ،ت عنوان «الŸÈان
لوروبي يطالب بتدخل عاجل من ال–اد
اأ
لوروب -ي ل -وضض-ع ح-د ل-ل-ق-م-ع ‘ ا÷زائ-ر»،
اأ
ﬁت- -وى رسض- -ال- -ة نسض -بت إا« ¤ال -ع -دي -د م -ن
لوروبي »Úالذين يأاملون ،بحسضب
النواب ا أ
نفسس اŸصضدر« ،جلب انتباه اŸمثل السضامي
لوروب- -ي اŸك- -ل- -ف ب- -السض- -ي -اسض -ة
ل–Ó- -اد ا أ
لم -ن ب -خصض-وصس واق-ع ح-ري-ة
اÿارج -ي -ة وا أ
الصض -ح -اف -ة ‘ ا÷زائ -ر وال -ت-ج-اوزات ال-ت-ي
طالت الصضحفي.»Ú
لم-ر بـ 7ن -واب أاوروب -ي Úه -م
وي -ت-ع-ل-ق ا أ
رفائيل غلوكسضمان وبرنار غيتا وسضليمة ينبو
من فرنسضا ،وحنه نيومان من أاŸانيا ،وماريا
أاري -ن -ا م -ن ب -ل -ج -ي -ك -ا ،وت-ي-ن-اك سضÎيك م-ن
هولندا ،وهايدي أاوتال من فنلندا.
Óشض -ارة ،ف -إان رف -ائ -ي -ل غ-ل-وكسض-م-ان ذا
ل -إ
اŸسض -ار السض -ي -اسض -ي اŸل -ت -وي ” ،اقÎاح -ه
كمÎشضح للحزب الشضÎاكي ،علما أانه ⁄
ي- -ح- -ظ أاب- -دا ب- -ال -ت -واف -ق ‘ صض -ف -وف ه -ذا
ا◊زب .وÁك- -ن ت- -فسض Òذلك ب- -ك- -ون -ه ك -ان
يصض -ط -اد ‘ اÛالت ال -ل-يÈال-ي-ة ا÷دي-دة
لط- -لسض- -ي- -ة (شض -غ -ل م -ن -ذ  2008منصضب
وا أ
مسضتشضار لصضانع أاو ¤الثورات اŸلونة ،أال
وه - -و ال - -رئ - -يسس ا÷ورج - -ي م - -ي - -خ - -ائ- -ي- -ل
سض -اك -اشض -ف -ي -ل -ي) ،ل -ي -ج -د ب-ع-ده-ا مÓ-ذا ‘
ال -دÁق -راط -ي -ة الج -ت -م -اع-ي-ة ال-ت-ي بصض-دد
فقدان هويتها.
أاما برنار غيتا ،الذي ينحدر من عائلة
يهودية سضفردية من أاصضول مغربية ،فقد ”
إاشضراكه ‘ هذه اŸبادرة.
ما مدى مصضداقية دعم هذا التحالف
ل-قضض-ي-ة ح-ري-ة ال-ت-ع-ب Òع-ن-دم-ا ي-أات-ي دع-ما
لنظام يقبع فيه مئات معتقلي الرأاي ‘
سضجون يجد معظمهم فيها آاخر ملجأا لهم

لد.Ë
على هذا ا أ
لمر بأاكدز أاو قلعة امكونة
وسضواء تعلق ا أ
أاو تازمامارت أاو درب مولي الشضريف ،فإان
مراكز العتقال للمملكة معروف عنها أانها
لبشضع أاشضكال
–تضضن معارضض Úتعرضضوا أ
التعذيب قبل أان يتم دفنهم غ Òبعيد ‘
سضرية تامة.
وي -ب -ق -ى م-ع-ت-ق-ل ت-ازم-ام-ارت السض-ري ‘
التاريخŒ ،سضيدا للقمع السضياسضي الذي ل
مثيل له ‘ أاي مكان آاخر .كما يعد نقل
Óن-ب-اء
لن-ب-اء اŸغ-رب-ي-ة ل -أ
وتضض -خ -ي-م وك-ال-ة ا أ
◊دث ل أاهمية له ،تعبÒا عن –مسس كبÒ
داف-ع-ه ال-وح-ي-د ال-ن-ج-اح-ات الباهرة للشضعب
الصض - -ح - -راوي ضض - -م - -ن اÛت - -م - -ع ال- -دو‹
Ÿمارسضة حقه اŸشضروع ‘ تقرير اŸصض.Ò
من جهة أاخرى ،يعمل –الف اıزن
لوسضاط الصضهيونية على منع ا÷زائر
مع ا أ
من اسضتعادة السضتقرار والنظام وا◊قوق
وا◊ريات والنمو وهو أاك Ìما يقلق هذا
التحالف .وإال كيف Áكن تفسض Òالتصضريح
اıزي ل -ق -نصض -ل اŸم -ل -ك-ة ب-وه-ران ،ب-أان-ه
يتواجد ‘ «بلد عدو» عندما يتحدث عن
بلد ليزال ا÷Òان اŸغاربة يجدون فيه
حسضن السضتقبال والضضيافة.
ÓسضÎات -ي -ج -ي -ة
و‘ وث- -ي- -ق- -ة ح- -دي- -ث -ة ل  -إ
العسضكرية للمملكة– ،ت عنوان «من أاجل
اسضÎات- -ي- -ج- -ي- -ة ج- -دي -دة ل -ل -دف -اع اŸدم -ج
ل-ل-م-غ-رب» ،ك-تب ﬁررو ال-ق-وات اŸسض-ل-ح-ة
اŸل -ك -ي -ة ،دون خ -ج -ل« :ت -ظ-ه-ر ال-ع-ودة إا¤
اŸاضضي بأان اŸصضاعب التي كان يعيشضها
اŸغرب بدأات عندما غلق السضلطان مولي
سضليمان أابواب اŸغرب أامام العÓقات مع
أاوروبا التي كانت تتم أاسضاسضا ع Èالبحر
لسض-ب-اب دي-ن-ي-ة
وق -رر ال-ت-وج-ه ن-ح-و الشض-رق أ
وثقافية ،كما قرر منح الوحدات البحرية
لÓمÈاطورية (العثمانية) للجزائر وتونسس
اللت Úكانتا تابعت Úآانذاك إا ¤الباب العا‹
باسضطنبول».
وبالتا‹ اختار اŸغرب أان يتوجه صضوب
إاسضرائيل إلطÓق حمÓته الدنيئة ضضد جارته.

تنظم أاربع ندوات موضسوعاتية

«حمسص» تناقشص مسسودة تعديل الدسستور
أاعلنت حركة ›تمع السضلم ،أامسس ،أانها
وضض- -عت رزن- -ام- -ة ع -م -ل Ÿن -اقشض -ة مسض -ودة
اŸشضروع التمهيدي لتعديل الدسضتور ،تشضمل
ندوات داخلية وأاخرى موضضوعاتية وذلك
من خÓل إاشضراك إاطاراتها ومؤوسضسضاتها ‘
هذا اŸسضار ،بحسضب بيان للحزب .موضضحا
أان اŸك -تب ال -وط -ن -ي ال -ت-ن-ف-ي-ذي ل-ل-ح-رك-ة،
صضادق ‘ اجتماع له ،على مسضار مناقشضة
مسضودة اŸشضروع التنفيذي لتعديل الدسضتور
«وفق اŸعاي ÒاŸعلن عنها سضابقا» ،حيث
تقرر «إاشضراك هياكل ا◊ركة ومؤوسضسضاتها
‘ مناقشضة اŸشضروع وقد ” وضضع رزنامة
ندوات داخلية يشضرف عليها أاعضضاء اŸكتب

ال- - -وط - -ن - -ي وإاط - -ارات ا◊رك - -ة ورزن - -ام - -ة
اجتماعات الهيئات السضتشضارية الثÓث».
كما سضيتم بهذا اÿصضوصس «تنظيم أاربع
ن -دوات م -وضض -وع -ات -ي -ة ب -إاشض -راك خÈاء ‘
اŸواضض -ي -ع اŸت -ع -ل -ق -ة ب-ال-دسض-ت-ور وال-ه-وي-ة
ال -وط -ن -ي -ة وم -ق -اصض -د الشض -ري-ع-ة وب-ي-ان أاول
نوفم ،Èالدسضتور وطبيعة النظام السضياسضي
وت -وازن السض -ل -ط -ات ،ال -دسض -ت-ور وا◊ري-ات،
لق-ل-ي-م-ي-ة
لوضض -اع ال -دول -ي-ة وا إ
ال -دسض -ت -ور وا أ
والسضيادة الوطنية» ،إا ¤جانب «اسضتشضارات
ثنائية مع الشضخصضيات واÈÿاء وفق رزنامة
ﬁددة ومشض- - -اورات م- - -ع الشض- - -خصض- - -ي- - -ات
لحزاب».
وا أ
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الطلبة ضسمن الصسفوف األوŸ ¤واجهة فÒوسس كورونا
«الشضعب»Á ⁄ -نع الظرف الصشحي الصشعب ‘ ظل وباء كورونا ،من إابراز
اليوم الوطني للطالب ليكون موعدا متجددا مع الذاكرة التاريخية التي سشاهم
فيها الطلبة بششكل مششهود لهم ‘ الدفع ÃسشÒة الثورة التحريرية ،والتأاكيد
أايضشا على دورهم اليوم ‘ مواكبة التحو’ت التي “ر بها البÓد ،باŸششاركة

ال -ف -ع-ل-ي-ة ‘ Œسش-ي-د ا◊ل-ول ‘ شش-ت-ى م-ن-اح-ي ا◊ي-اة السش-ي-اسش-ة وا’ق-تصش-ادي-ة
والتكنولوجية خاصشة.
و ⁄ي -ت -أاخ -ر ال-ط-ل-ب-ة ‘ ال-ت-م-وق-ع ضش-م-ن الصش-ف-وف اأ’وŸ ¤واج-ه-ة فÒوسس
كورونا ،من خÓل القيام بعدة عمليات لتوف Òوسشائل الوقاية وصشناعة Œهيزات

تفي بالغرضس .فيما وقف دارسشو الطب ‘ الصشف اأ’ول ،فلم يتخلفوا عن نداء
الواجب“ ،اما كما قام به أاسشÓفهم إابان مواجهة ا’حتÓل الفرنسشي ،حينما
أال-ق-وا ب-ال-ت-ط-ل-ع-ات وال-ط-م-وح-ات والشش-ه-ادات ج-ان-ب-ا ،م-ق-اب-ل التمسشك با◊رية
والسشيادة والكرامة.

جامعة وهران« 1-أاحمد بن بلة»:

الثقة ‘ القدرات اŸعرفية واإلبداعية والبتكارية
” ،أامسس ،خ Ó- -ل م - -راسض - -م إاح- -ي- -اء
ال -ذك-رى  64ل-ل-ي-وم ال-وط-ن-ي للطالب
ب-ج-ام-عة وهران« 1-أاح -م -د ب-ن ب-ل-ة»،
ت- -ث- -م Úدور وإاسض- -ه- -ام- -ات ال -ط -ل -ب -ة ‘
مكافحة تفشضي وباء فÒوسس كورونا
التاجي.
أاب -رز م -دي -ر ا÷ام -ع-ة الÈوف-يسش-ور ع-ب-د
الباقي بن زيان ‘ كلمة خÓل وقفة رمزية
ب -اŸن -اسش -ب -ة ،حضش -ره -ا ‡ث -ل-و اŸن-ظ-م-ات
ال -ط Ó-ب -ي -ة وال -ن -وادي ال -ع -ل -م-ي-ة ا÷ام-ع-ي-ة
ومديرو مؤوسشسشات التعليم العا‹ ،التعليمية
والبحثية واÿدماتية ،والسشلطات اÙلية
«أان الطلبة والطالبات كانوا ‘ الصشفوف
’وŸ ¤ع - -رك - -ة ›اب- -ه- -ة ه- -ذا ال- -فÒوسس
اأ
اÿط.»Ò
وأاضش - -اف ق- -ائ« :Ó- -إاذا ك- -ان أاسشÓ- -ف- -ه- -م
ات -خ -ذوا م -ن اŸغ -ارات ق -واع-د لÓ-ن-طÓ-ق

Ùاربة العدو ،فإان هذا ا÷يل من الطلبة
انضش-م-وا إا ¤أاسش-ات-ذت-ه-م ب-اıاب-ر ل-ي-نتجوا
وسش -ائ -ل ال -وق -اي -ة Ûاب-ه-ة أاخ-ط-ر فÒوسس
’م-ة م-ن
–دى ال -ع -ا ⁄وق -ه -ره ،وي-ب-ه-رون ا أ
جديد ،التي تكتششف من خÓلهم قدراتها
الذاتية».
وقال عبد الباقي بن زيان ،إان ا÷امعات
واıابر –ولت إا ¤خÓيا نششطة وعاملة
’م-ل
’ن-ت-اج و»أاع-ط-ت-ن-ا ا أ
ت -ع -ج ب -ال -نشش-اط وا إ
والتحدي من جديد وأاعادت لنا الثقة ‘
’ب -داع -ي-ة
ق -وان -ا اŸع -رف -ي -ة وال -ع -ل -م -ي -ة وا إ
وا’بتكارية».
وح -ي -ا م -دي -ر ا÷ام -ع -ة ال -روح ال-وط-ن-ي-ة
العالية للطلبة وهبتهم ا÷ماعية ‘ الوقوف
إا ¤جانب أابناء وطنهم ‘ مواجهة كوفيد-
 ،19مششÒا ا ¤أان من ب Úأاهم الدروسس
اŸسشتخلصشة خÓل هذه ا÷ائحة «هو أانه

Áك-ن-ن-ا ك-ذلك ف-ع-ل ال-ك-ث Òب-ا’ع-ت-ماد على
قدراتنا وكفاءاتنا الوطنية».
م -ن ج -ه -ت -ه -م ،أاب -رز ‡ث -ل -و ال -ط -ل-ب-ة ‘
ت -دخ Ó-ت -ه -م ال -دور ال -ت -اري-خ-ي ل-ل-ط-ل-ب-ة ‘
النضشال ‘ صشفوف ا◊ركة الوطنية والثورة
ال -ت-ح-ري-ري-ة اÛي-دة ،م-ؤوك-دي-ن ع-ل-ى أان-ه-م
يسشÒون ع- -ل- -ى ن- -فسس ال- -درب وع- -ل -ى ن -ه -ج
أاسشÓفهم من جيل ’ ،1956سشيما ‘ الظرف
ا◊ا‹ الذي تعرفة البÓد ،و‘ ظل انتششار
جائحة كوفيد.19-
وأاكد الطلبة ،بأانهم لن يتوانوا ‘ بذل
ال -ن -فسس وال -ن-ف-يسس Ùارب-ة ه-ذا ال-فÒوسس
اÿط ،Òوال -ع -م -ل ب -ك -ل م -ا أاوت -وا م -ن ق -وة
ل -ت -وف Òوسش-ائ-ل ال-وق-اي-ة وال-عÓ-ج واŸن-اع-ة
’خوانهم ‘ الوطن ،مششيدين باÛهودات
إ
التي يبذلها الطلبة رفقة أاسشاتذتهم لتوفÒ
الكث Òمن اŸسشتلزمات الطبية والوقائية.

مديرة اÛاهدين ،قداوي سضعاد لـ «الشضعب»:

الطلبة  ⁄يتخلفوا عن نداء الواجب منذ اللحظة األو¤
أاكدت مديرة اÛاهدين السشيدة
ق- -داوي سش- -ع- -اد بسش- -ع- -ي- -دة÷ ،ري- -دة
«الشش- -عب» ،أان ال- -ت- -اري- -خ يشش -ه -د ب -أان
ال-ط-ل-ب-ة ا÷زائ-ري ⁄ Úي-ت-خ-ل-ف-وا عن
ن -داء ال -واجب م -ن -ذ ال -ل -ح-ظ-ة اأ’و¤
ل- -ب- -داي- -ة ال- -ع- -م -ل اŸسش -ل -ح وÃحضس
ارادت -ه -م اخ -ت -اروا ال -ك -ف -اح ب -ج -م-ي-ع
اشش-ك-ال-ه م-ن اج-ل اسش-ت-قÓ-ل ا÷زائ-ر
وÈŒ ⁄ه- -م أاي ج -ه -ة آان -ذاك ع -ل -ى
انتهاج طريق النضشال ،بل قرارهم كان
ن -اب -ع -ا م-ن ق-ن-اع-ت-ه-م ب-أان ال-وط-ن ل-ن

يتحرر من براث ÚاŸسشتعمر الفرنسشي
إا’ إاذا اششÎكت كل ششرائح اÛتمع
من عمال وفÓح Úوطلبة اŸعاهد
واŸدارسس ‘ ال - -ث - -ورة اŸسش - -ل - -ح- -ة،
مششÒة ذات اŸسش- - -ؤوول- - -ة أان ال - -ث - -ورة
ت- -دع- -مت ب- -ال -ع -دي -د م -ن ال -ط -اق -ات
الفكرية والعلمية للعمل ‘ صشفوف
ج -يشس ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي إاط -ارات
طÓبية ذات كفاءة عالية من اطباء
و‡رضش Úوإاع Ó-م -يÛ Úاب-ه-ة ق-وة
ا’ح -ت Ó-ل ال -غ -اشش -م وأاسش -م -اع صش -وت

ال- -ث- -ورة ا÷زائ- -ري- -ة ع -ل -ى الصش -ع -ي -د
ال - -ع - -اŸي م- -ن اج- -ل ردع ا’ح- -تÓ- -ل
واسشÎجاع السشيادة الوطنية وهو ما
ن - -ت- -ج ع- -ن تضش- -ام- -ن واسش- -ع م- -ن ك- -ل
اŸنظمات العاŸية Ãختلف أاطيافها
وسشاعد كثÒا ‘ إاعطاء بعد سشياسشي
وإاع Ó-م -ي ل -ل-قضش-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ال-ت-ي
ك- - -انت –ت- - -اج إا ¤رج- - -ال م - -ن ذوي
الكفاءات العلمية.

سسعيدة :ج.علي

تيارت

ﬂطط Ÿسساندة اŸبتكرين واŸبدعÚ
ي-ن-ت-ظ-ر ت-ط-ب-ي-ق ﬂط-ط Ÿسش-ان-دة ال-طلبة
اŸبتكرين واŸبدع Úبجامعة «إابن خلدون»
لتيارت لتجسشيد أافكارهم ،هذا بعد القضشاء
على جائحة كورونا اŸسشتجد ،بحسشب ما أافاد
به ،أامسس ،الوا‹ ﬁمد أام Úدرامششي.
م-وضش-ح-ا أاث-ن-اء إاشش-راف-ه ع-ل-ى إاح-ي-اء ذكرى
ع -ي -د ال -ط-الب ب-ال-ق-طب ا÷ام-ع-ي ب-زع-رورة،
بحضشور اأ’سشرة ا÷امعية ،أانه سشيششرع بعد
اÿروج من جائحة كورونا ‘ ،تطبيق ﬂطط
Ÿسش- -ان -دة ال -ط -ل -ب -ة اŸب -ت -ك -ري -ن واŸب -دعÚ
ب- -ج- -ام- -ع- -ة اب- -ن خ- -ل -دون م -ن أاج -ل Œسش -ي -د

اب -ت -ك -ارات -ه -م وأاف -ك -اره -م ع-ل-ى أارضس ال-واق-ع
وا’سشتفادة منها للمسشاهمة ‘ تنمية ﬂتلف
القطاعات .وأاشش- -اد ن -فسس اŸسش -ؤوول ،ب -دور
الطالب ‘ ›ال التنمية والدليل على ذلك
اŸب-ادرات واŸسش-اه-م-ات ال-ف-ك-ري-ة وال-ب-ح-ثية
التي قام بها الطلبة عﬂ Èتلف جامعات
الوطنÃ ،ا فيها جامعة تيارت ‘ ،الظرف
ا’سشتثنائي الذي “ر به البÓد جراء جائحة
كوفيد .19-وأاب-دى وا‹ ت-ي-ارت ب-اŸن-اسش-ب-ة،
اسش- -ت- -ع -داده Ÿسش -اع -دة ال -ط -ل -ب -ة واأ’سش -ات -ذة
اŸبتكرين على اخÎاعاتهم العلمية اŸتعلقة

Ãك- -اف- -ح -ة فÒوسس ك -ورون -ا ،م -ن -ه -ا مشش -روع
السش-اع-ة اإ’ل-كÎون-ي-ة ال-ذك-ي-ة ل-كشش-ف أاعراضس
اإ’صش -اب-ة ب-فÒوسس ك-وف-ي-د 19-ل-ف-ري-ق بحث
يششرف عليه الباحث حمزة لدغم.
كما قدم عميد كلية الطبيعة وا◊ياة ،لزرق
بوعيششاطة ،بنفسس اŸناسشبة ،تطبيقة جديدة
اب-ت-ك-ره-ا ب-ال-ت-ع-اون م-ع اأ’سش-ت-اذي-ن ذو ال-ك-ف-ل
منصشوري وبشش Òقدار والتي تعت Èكآالية ﬁلية
لتحليل اŸعطيات اÿاصشة بوباء كورونا على
مسش - -ت - -وى و’ي- -ة ت- -ي- -ارت حسشب ال- -ب- -ل- -دي- -ات
واأ’حياء.

قال إان ا◊جر يؤودي إا ¤ا’كتئاب ،بن حليمة:

ضسرورة التعامل بتفهم مع األطفال ‘ العيد

اعت Èمسضعود بن حليمة ،أاخصضائي ‘
ع -ل-م ال-ن-فسس ،أان ح-ال-ة ا◊ج-ر الصض-ح-ي
ال-ذي ف-رضض-ه-ا فÒوسس ك-ورون-ا اŸسض-تجد
غ Òمسض -ب -وق -ة و“ث -ل صض -دم-ة ن-فسض-ي-ة
ب- -ال- -نسض- -ب- -ة ل- -ل- -ع- -ائÓ- -ت ال -ت -ي ت -ع -ودت
ال- -زي- -ارات ‘ ع- -ي- -د ال- -ف- -ط- -ر ع- -ل- -ى م- -ر
’عوام..
ا أ

حياة .ك
أاوضشح بن حليمة ‘ تصشريح لـ «الششعب» ،أان
تداعيات ا◊جر الصشحي تتحول ا ¤مكبوتات
وب -ال -ت -ا‹ تصش -ب -ح ح -ال -ة ن -فسش -ي-ة ،ت-ؤودي ه-ذه
اأ’خÒة إا ¤ا’كتئاب ،فيوقع ما يسشمى «خبل «

‘ اأ’سشرة ،نتيجة عدم ا’لتقاء مع اأ’قارب
وتبادل الزيارات والتها Êفيما بينهم ،وذلك
ب-ال-رغ-م م-ن ال-وسش-ائ-ل ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ا◊ديثة
وششبكات التواصشل ا’جتماعي.
اع- -ت ÈاŸت -ح -دث ،أان ال -ت -حضشÒات ال -ت -ي
كانت تسشبق العيد عادة من ششراء اŸسشتلزمات
لصش -ن -اع-ة ا◊ل-وي-ات ل-ه-ذه اŸن-اسش-ب-ة واق-ت-ن-اء
Óط -ف -ال ،ه -ي الصش -دم -ة
مÓ- -بسس ج- -دي- -دة ل  -أ
ال -وح -ي -دة ،أ’ن ف -رح -ة ال-ع-ي-د ل-ن ت-ظ-ه-ر ل-دى
اأ’طفال الذين تعودوا على مÓبسس جديدة
يتفاخرون بها أامام أاقرانهم ،وهذا يؤوثر على
الصشغار أاك Ìمن الكبار ،أ’نهم ’ يفهمون ’
كورونا و’ ا◊جر ،ويؤودي ذلك إا ¤مششكل مع
اأ’ولياء.

وأامام هذا الوضشع ،يرى بن حليمة أانه ’بد
أان يعرف اأ’ولياء كيفية التعامل مع أاو’دهم،
وذلك بإاقناعهم بأان هذا الوباء خط Òبطريقة
بسشيكولوجية والصش Èعليهم وأان يكون لدى
اأ’ولياء تفهم موضشوعي.
وق -ال اأ’خصش -ائ-ي ال-ن-فسش-ا ،Êإان-ه ’ب-د م-ن
الرجوع إا ¤ثقافة التعايشس ،أ’نه ’ يوجد حل
آاخر للحفاظ على صشحة وحياة الفرد ،وهو أان
تخفيف حالة ا◊جر أاو رفعه ليسس لصشالح
اŸواطن ،أ’نه ‘ اأ’خ ’ Òيزال غ Òواع
ب - -درج - -ة الضش - -رر واÿط - -ر ،مششÒا ان- -ه م- -ن
الناحية النفسشية ،يوجد قلة وعي ،و’ يزال
هناك تهور وعدم مبا’ة من قبل اŸواطن،Ú
وهذا اÿطر بعينه.

جامعة بومرداسس

دعوة إا ¤حمل اŸشسعل واسستلهام العÈ
’سش-رة ال-ث-وري-ة،
أاج-م-ع ‡ث-ل-و ال-ط-ل-ب-ة وا أ
خÓ-ل ال-ت-ظ-اه-رة ال-ع-ل-م-ي-ة اıلدة لذكرى
ي -وم ال -ط -الب ،ب -ج -ام -ع -ة ب -وم-رداسس ،ع-ل-ى
عظمة هذه اÙطة التاريخية اŸفصشلية
‘ مسش -ار ال -ك -ف -اح اŸسش -ل -ح ب -فضش -ل ال -دور
ال-ب-ط-و‹ والشش-ج-اع ال-ذي ل-ع-ب-ه ال-ط-الب ‘
ت-ف-ن-ي-د ادع-اءات ف-رنسش-ا وﬁاول-ة إان-ك-اره-ا
ل-وج-ود ث-ورة مسش-ل-ح-ة وم-ن-ظ-م-ة ،وه-ذا م-ن
خÓل رده السشريع بÎك مقاعد الدراسشة
ودعم صشفوف اÛاهدين..
وقد اعت‡ Èثل منظمة اÛاهدين ‘
كلمته أان رد الطلبة ا÷زائري Úكان سشريعا
وقويا يوم  19ماي  1956من أاجل دحضس
أاكاذيب فرنسشا التي حاولت تضشليل الرأاي
العام وتششويه الثورة بأاوصشاف عدة للتقليل
من ششأانها أامام الششعب ا÷زائري ،الذي
ع Èعن ثقته الكبÒة ‘ ثورته اÛيدة،
وإاع Ó-ن -ا رسش -م-ي-ا أايضش-ا م-ن-ه-م ب-ال-ت-ح-اق-ه-م
بصش - -ف- -وف ال- -ث- -ورة وإافشش- -ال ك- -ل ﬁاو’ت

بومرداسس :ز.كمال
’من الوطني
ندوة تاريخية Ãنتدى ا أ

من أاجمل الصسفحات ‘ تاريخ ا÷زائر ‘ كفاح الطلبة
’م -ن ال -وط -ن -ي
اح -تضض -ن م -ن -ت -دى ا أ
ندوة تاريخية Ãقر اŸتحف اŸركزي
ل -لشض -رط-ة «ال-ع-ق-ي-د ل-ط-ف-ي» ،ت-ن-اولت
ال - -عÈة م - -ن إاح - -ي - -اء ه- -ذه ال- -ذك- -رى
ال- -ت- -اري- -خ- -ي- -ة ،ال- -ت -ي ت -ع -كسس نضض -ال
ومسضÒة ال - - -ط - - -الب ا÷زائ- - -ري إاب- - -ان
ح-ق-ب-ة ا’سض-ت-ع-م-ارالفرنسضي ودوره ‘
مسضÒة البناء والتشضييد التي تشضهدها
ا÷زائر ،بحسضب ما أاورده ،أامسس ،بيان
للمديرية العامة.
ونششط هذه الندوة أاسشتاذ التاريخ بجامعة
ا÷زائ -ر ،ال -دك-ت-ور ◊سش-ن ﬁم-د زغ-ي-دي،
رف -ق -ة رئ -يسس خ -ل -ي -ة ا’تصش -ال والصش-ح-اف-ة
Óمن الوطني ،عميد أاول
باŸديرية العامة ل أ
للششرطة أاعمر لعروم.
’سش -ت -اذ زغ -ي -دي
‘ ت- -دخ- -ل- -ه ،ت -ط -رق ا أ
Ÿوق- -ف ال- -ط- -ل- -ب -ة ا÷زائ -ري ‘ Úا◊رك -ة
ال -وط -ن -ي -ة م -ن ت-ب-ن-ي ل-ل-ث-ورة وال-ت-وق-ف ع-ن
ال -دراسش -ة وا’ل -ت-ح-اق ب-ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة،
حيث أاكد أان سشنة « 1956سشجلت واحدة من
أاجمل الصشفحات ‘ تاريخ ا÷زائر ‘ كفاح
الطلبة من أاجل نيل ا’سشتقÓل واسشÎجاع

متابعون ‘ قضضية اŸطاعم اŸدرسضية

تعليق مهام رئيسس بلدية بشسار وثÓثة أاعضساء
قام وا‹ بششار أاحمد مباركي ،أامسس ،بتعليق
م -ه-ام رئ-يسس اÛلسس الشش-ع-ب-ي ل-ب-ل-دي-ة بشش-ار
وثÓثة ( )3أاعضشاء من ذات اÛلسس ،على
خلفية متابعتهم قضشائيا ،بحسشب ما ما علم
لدى ديوان الو’ية.
وأاوضشح اŸصشدر ،أانه «بعد إاثبات اŸتابعة
Óج -راءات ال -ق -ان -ون -ي -ة
ال- -قضش- -ائ- -ي -ة وف -ق -ا ل  -إ

اŸنصش -وصس ع -ل -ي -ه -ا ب -أاح -ك-ام اŸادة  43من
ال-ق-انون  10-11ا- - Ÿؤورخ ‘  22ي-ون-يو 2011
اŸتعلق بالبلدية ،قام وا‹ بششار بتعليق مهام
رئيسس اÛلسس الششعبي لبلدية بششار (عبد الله
ب -وزي-ان) وثÓ-ث-ة ( )3م -ن-ت-خ-ب Úآاخ-ري-ن ب-ذات
اÛلسس وذلك إا ¤غ- -اي- -ة فصش -ل ال -ع -دال -ة ‘
قضشيتهم».

يتابع رئيسس اÛلسس الششعبي لبلدية بششار
وباقي اŸنتخب ،Úالذين علقت مهامهم ،رفقة
عديد اإ’طارات وموظف Úببلدية بششارÃ ،ن
‘ ذلك اŸراقب اŸا‹ وأام Úخزينة البلدية
اŸك- -ل -ف ب -ت -حصش -ي -ل اإ’ي -رادات وسش -ب -ع -ة ()7
م- -وردي- -ن آاخ- -ري- -ن ‘ ،م- -ا ي- -ع- -رف ب- -قضش -ي -ة
«اŸطاعم اŸدرسشية» ،حيث ” وضشعهم أايضشا

اŸسشتعِمر لكسشر إارادة الششعب ‘ التحرر.
كما دعا ‡ثل Œمع الطلبة ا÷زائري،Ú
طلبة اليوم «إا ¤ضشرورة حمل اŸششعل وأاخذ
الدروسس والع Èمن هذه اÙطة التاريخية
’ول من الطلبة
واسشتلهام بطو’ت الرعيل ا أ
الذين فضشلوا ا’سشتششهاد ودعم الثورة على
مقاعد الدراسشة ،وجعل من الذكرى منطلقا
أاسشاسشيا لبناء جزائر الغد بالعلم واŸعرفة
’مة ا÷زائرية».
للمسشاهمة ‘ تقدم ا أ
كما ششهدت التظاهرة العلمية أايضشا عدة
نشش -اط -ات وم -ع -ارضس ل -لصش -ور ال -ت -اري -خ -ي -ة
ومداخÓت افÎاضشية على اŸوقع الرسشمي
’ب-راز أاه-م-ي-ة اŸن-اسش-ب-ة ودور
ل -ل -ج -ام -ع -ة ،إ
ال- -ط- -ل- -ب- -ة ‘ دع- -م ال- -ث- -ورة ،واÛه -ودات
اŸبذولة اليوم من قبل هذا الصشرح العلمي
‘ ت -ن -م -ي -ة وت -ط -وي -ر ال -ب -ح -وث اŸع -رف -ي-ة
ومسشاهمتها ‘ ﬁاربة وباء كورونا.

–ت ال -رق -اب -ة ال -قضش -ائ -ي -ة ب-أام-ر م-ن ق-اضش-ي
التحقيق لدى ﬁكمة العبادلة ( 88كلم عن
عاصشمة الو’ية) ،يضشيف اŸصشدر ذاته.
وذكر مصشدر قضشائي ،أان اأ’مر يتعلق بتهم
«اإ’خ- -تÓ- -سس وال- -فسش- -اد واسش -ت -غ Ó-ل ال -ن -ف -وذ
وﬂال- -ف -ات م -رت -ك -ب -ة ‘ إاج -راء الصش -ف -ق -ات
العمومية وتبديد اŸال العام».

السش -ي -ادة ال -وط -ن -ي-ة اŸسش-ل-وب-ة ،واŸشش-ارك-ة
ال- -ف- -ع- -ال -ة ‘ ب -ن -اء ال -دول -ة ال -وط -ن -ي -ة عÈ
اŸسشاهمة ‘ إا‚از كل اŸششاريع الكÈى
÷زائر ا’سشتقÓل».
’سش- -ت- -اذ زغ- -ي- -دي ،ب -ال -ت Ó-ح -م
وأاشش- -اد ا أ
والتنسشيق ‘ إاطار الوحدة الوطنية ،التي
جمعت ب Úالطلبة ا÷زائري ‘ Úالداخل
واÿارج ،حيث اعت Èهذه اŸناسشبة «فرصشة
ل -لÎح -م ع -ل -ى أارواح -ه-م وع-رف-ان-ا ل-ه-م Ÿا
وه-ب-وا أان-فسش-ه-م ودم-اءه-م ال-زك-ي-ة الطاهرة
’خذ الع Èوالدروسس
فداء للوطن ومناسشبة أ
‘ التضشحية والفداء».
و ⁄ي -ف -وت ال-ف-رصش-ة ل-ل-ث-ن-اء ع-ل-ى ج-ه-ود
الطلبة ‘ «مرافقة ا÷زائر ا÷ديدة من
خÓل ا◊فاظ على العهد واŸسشاهمة ‘
ﬁارب -ة فÒوسس ك -وف -ي -د ،19-م - -ن خ Ó- -ل
دوره -م ‘ ا÷ام -ع -ة ا÷زائ -ري -ة» ،واصش -ف -ا
إاياهم «Ãجاهدي اŸرحلة رفقة كل من
Œندوا ‘ اŸرحلة ،حيث أابانوا عن فكر
إابداعي أاثمر بابتكار العديد من اŸعدات
الطبية واسشتحداث بعضس الوسشائل التقنية
التي تسشاهم ‘ الوقاية من وباء كورونا ،مثل
اŸم -رات اÿاصش -ة ب-ال-ت-ع-ق-ي-م وك-ذا أاج-ه-زة
التنفسس ا’صشطناعي».
‘ سش- - -ي- - -اق م- - -تصش- - -ل ،ث- - -م- - -ن ا÷ه - -ود
«اŸت -واصش -ل -ة وا◊ث -ي -ث -ة» ال -ت -ي ت -ق -وم ب -ه-ا
الششرطة ا÷زائرية ‘ سشبيل إاحياء الذاكرة
’سش-ه-ام ‘
Óج-ي-ال الصش-اع-دة وا إ
ال -وط-ن-ي-ة ل -أ
ال -تصش -دي ل-ت-فشش-ي فÒوسس ك-ورون-ا والسش-ه-ر
على أامن اŸواطن وسشÓمة اŸمتلكات.
وخلصس الدكتور زغيدي تدخله بتوجيه
رسش -ال -ة إا ¤الشش -ب-اب وال-ط-ل-ب-ة ا÷زائ-ري،Ú
م -ؤوك -دا ع -ل -ى «ق -درات -ه -م ال -ع -ال-ي-ة ‘ رف-ع
’خوة
التحدي وا’بتكار ‘ ،إاطار الوحدة وا أ
وحب الوطن».

»æWh
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دراسصات الهندسصة اŸدنية ب Óعقد مع صصاحب اŸشصروع تهرب ضصريبي
^ نعمل ‘ إاطار رسصمي و شصركاء ‘ عملية البناء

’سسباب التي جعلت اŸهندسس ÚاŸدنيÚ
’عÓم وعضسو اŸكتب وطني ‘ النقابة الوطنية للمهندسس ÚاŸعتمدين ‘ البناء و الهندسسة اŸدنية ‘ ،حوارها مع «الشسعب» ،ا أ
تكشسف زكية علوان مكلفة با إ
اŸعتمدين يقررون مقاطعة اÿتم على ملفات الدراسسات التنفيذية و التقنية Ÿشساريع البناء ،مرجعة ذلك إا ¤انتهاك دفاتر الشسروط للقانون الذي يفرضس وجوبا Œمعا مؤوقتا بالشسراكة بÚ
اŸعماري و اŸهندسس اŸد ،Êغ Òأان هذا البند غ Òمطبق ،ما يجعل عمل مكاتب الدراسسات غ Òقانو Êو يشسجعها على التهرب الضسريبي ،يسستدعي تدخل اŸسسؤوول Úلتنفيذ القانون ،و العمل مع
اŸهندسس اŸد ‘ Êإاطار رسسمي والتعامل معه كشسريك ‘ عملية البناء و ليسس كأاج.Ò
مسستعدون لتقد ËخÈتكم ‘ هذا
Ü .AGôgR :É¡JQhÉM
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@@ أأول هناك عمر أفÎأضضي للمباÊ
@ الشس- -عب :ق -رر أاصس -ح -اب م -ك -اتب
فهي تولد وتشضيخ وتنهار ،و على ألدولة أأن
ال-دراسس-ات ال-ت-ق-ن-ي-ة م-ق-اط-عة و منع
ت- -أاخ- -ذ زم -ام أŸب -ادرة ب -ق -وة ل -ه -دم ت -لك
ت
ال- -ت- -أاشس Òع- -ل- -ى م -ل -ف -ات ال -دراسس -ا
أŸب- -ا Êوت- -وف Òأأوع- -ي- -ة ع- -ق -اري -ة ي -ع -اد
ة
ع
ال -ت -ن -ف -ي -ذي -ة ل-ل-مشس-اري-ع اÿاضس-
أسض-ت-خ-دأم-ه-ا ل-ت-جسض-ي-د مشض-اري-ع عصض-رية
ي
ت
ل
’سسباب ا
لرخصسة البناء ما هي ا أ
أأك ،Ìوأأق -در ت -ق -ن -ي -ا وه -و Ãث-اب-ة Œدي-د
؟
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دفعتكم ’تخاذ هذا القر
للنسضيج ألعمرأ ،Êألن ﬁاولت ألÎميم
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@@ اŸه-ن-دسس-ة زك-ي-ة ع-
مكلفة و غ› Òدية ،يسضتثنى من ذلك
ى
ل
ع
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ت
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ع
دف -ع -ن -ا أ ¤م -ق -اط -ع -ة وم-ن-
أŸعا ⁄أŸعمارية ذأت ألقيمة ألثقافية
ع
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ة
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ذ
م-ل-ف-ات أل-درأسض-ات أل-ت-ن-ف-ي-
أل-ت-ي ي-ت-وجب أ◊ف-اظ ع-ل-ي-ه-ا وت-رم-ي-م-ها
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ه
ت
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أÿاضض-ع-ة ل-رخصض-ة أل-ب-ن-اء،
ب - -تضض - -اف - -ر ج - -ه - -ود أل - -ك- -ف- -اءأت ‘ ك- -ل
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ض
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ألشض -روط ل -ل -ق -ان-ون أل-ذي
ألتخصضصضات ومنها تخصضصضنا كمهندسضÚ
ي
ر
ا
م
ع
Ÿ
أ
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ب
ة
Œم -ع -ا م -ؤوق -ت-ا ب-الشض-رأك-
‘ أل- -ه- -ن- -دسض- -ة أŸدن- -ي- -ة ،وألسض- -ت- -ع -ان -ة
ل
ض
ص
ح
ي
⁄
ا
م
و
وأŸه- -ن- -دسس أŸد Êوه -
ب- -اÈÿأت أل- -دول -ة إأن أأم -ك -ن ‘ شض -رأك -ة
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أطÓقا ،و هذأ خرق صض
أسضÎأتيجية تهدف إأ ¤رسضكلة ألطاقات
ث
ي
ح
،
ع
ي
ر
ا
ض
ش
م
ل
ل
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أأن أعدأد ألدرأسضات ألت
أŸع- -ت- -م- -دي- -ن ع- -ل- -ى أأه- -ب -ة ألسض -ت -ع -دأد
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ل -ف -ائ -دة أأصض -ح -اب أŸش
للمشضاركة ‘ تلك ألكفاءأت ألسضتثنائية
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مÈمة ب Úألطرف Úيع
ذأت أÿصضوصضية ،بعيدأ عن ألدÁاغوجية
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حسضب أŸادة  01من
أŸع- - - - -م- - - - -اري ÚأŸشض - - - -ارك Úبسض - - - -حب شس -ي -دت ح -دي -ث -ا Ÿاذا ب -رأاي -ك -م؟ ه -ل باŸرة ‡ا يسضمح ألشضباه أŸهندسض Úأأو أل -ت -ي ت-دع-و أ ¤ت-رم-ي-م أل-ك-ل ع-ب-ث-ا ل-يسس
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أعتمادأتهم ( .مرجعية ألتجمع أŸؤوقت اŸشس -ك -ل ‘ ال -دراسس -ات أام ‘ ن -وع -ي -ة للتقني Úبأادأء مهامه دون كفاءة علمية يحذوها سضوى ألربحية أŸادية دون وأزع
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’‚از؟
ب -ق -ان-ون ألصض-ف-ق-ات أل-ع-م-وم-ي-ة أŸادة  37مواد ا إ
م -ث-ب-ت-ة ،رأب-ع-ا إأب-ق-اء م-ه-م-ة تÈي-ر أ÷ودة أأو ضضم.Ò
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@@ أŸشضكل ‘ ألنهيارأت و ألغشس ‘ –ت وصض- -اي- -ة أŸق- -اول‡ ،ا ج- -ع- -ل م- -ن
وأ- - - Ÿادة  81م- -ن أŸرسض- -وم أل -رئ -اسض -ي
نأامل من ألوزير ألول “رير مشضروع
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ب- -عضس أŸشض- -اري -ع أŸن -ج -زة ي -ع -ود ل -ع -دة ﬁاضض- -ر أ÷ودة سض- -وق- -ا سض- -ودأء و ح -ت -ى هيئة أŸهندسض Úأ÷زأئري Úألذي طال
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عوأمل ،منها غياب شضبه ألكلي للمهندسس أıابر دخلت هذه ألسضوق –ت مسضمى أنتظاره و سضبب تذمرأ كبÒأ ‘ أأوسضاط
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أŸكلف باŸتابعة وفريقه ‘ خرق Ÿكون (ألعينات على عاتق أŸقاولة ) ،و هذأ أŸهندسض ،Úرغم مرأسضÓتنا ألعديدة له
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ألفريق أŸكلف باŸتابعة و تقد Ëأ◊د خط Òللغاية ،حيث يجب أأن تسضند مهام بتنشضيط هذأ أŸلف و “ريره بعد أأن ”
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ألدنى من أŸتدخل ،Úثانيا عدم تسضليط ألرقابة أÈıية مباشضرة و –ت وصضاية أŸصضادقة عليه من طرف ثÓث وزأرأت
ب -ال -ت-ه-ي-ئ-ة و أل-ت-ع-م Òو أŸع-دل و أŸت-م-م
ألدأرة أأي ع -ق -وب -ات ع -ل -ى أıال-ف Úأأو صض-احب أŸشض-روع ب-ح-ث-ا ع-ن أŸصض-دأق-ي-ة (وزأرة ألشضغال ألعمومية ،وزأرة ألسضكن
بالقانون  05_04أŸؤورخ ‘ 14أوت ،2004
@ ه -ل راسس -ل -ت -م ال -وزارة ال -وصس-ي-ة فسضخ عقودهم رغم علمها بعدم أحÎأم وألعمل ألشضريف .
و أل - -ع - -م - -رأن و أŸدي - -ن- -ة ،وزأرة أŸوأرد
ى
ألذي ينصس ‘ أŸادة رقم  05منه عل
إ
’يجاد حل للوضسعية غ Òالقانونية أŸهندسس لتشضكيلة ألفريق ألوأجب ألدفع
@ ال- -ب- -ن- -اي -ات ال -ق -دÁة أاصس -ب -حت أŸائية ) بتاريخ  27جانفي  2019و ”
ء
ا
ضض -رورة « أأن ي -ت -م أع -دأد مشض-اري-ع أل-ب-ن-
Ÿكاتب الدراسسات التقنية؟
بها ‘ أŸتابعة وﬂالصضته رغم ذلك ،ثالثا ب- -ح- -اج- -ة إا ¤دراسس -ات مسس -ت -ع -ج -ل -ة إأرسض - - -ال - - -ه ل - - -ل - - -وزأرة ألو ¤ب - - -ت- - -اري- - -خ
ف
أÿاضض- -ع- -ة ل- -رخصض- -ة أل- -ب -ن -اء م -ن ط -ر
وه - -و أأله - -م إأقصض - -اء أŸه- -ن- -دسس أŸد Êلتحديد درجة خطورتها و حمايتها .2019/01/30
ة
ض
س
مهندسس معماري و مهندسس ‘ ألهند
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أŸتابعة  %80دون عقود رسضمية ،و ألنه ل ب- -ه- -ا أŸه -ن -دسس أŸد ÊأŸع -ت -م -د أل -ذي Ÿك - -اف - -ح - -ة ج - -ائ - -ح - -ة ك - -وف- -ي- -د
Áك - -ن ألي م - -ه - -ن - -دسس م- -د Êأأن ي- -ق- -وم Áارسس مهام درأسضات دون عقود مباشضرة ،19خاصسة ما يتعلق بالتحقيق ‘
بالدرأسضات إأل معتمدأ من طرف ألوزأرة ،مع مصضالح ألدأرة طبقا ألحكام أŸرسضوم ان -تشس -ار ال-وب-اء وﬁاصس-رة ال-ب-ؤور
أŸؤوسضسس لعتماد أŸهندسس أأسضاسضا وهو
م -ع أل -ع -ل -م أأن -ه ي-ع-ت-م-د ك-م-ك-تب درأسض-ات أŸرسضوم  652-68خصضوصضا مادته أألو ،¤للقضساء عليها ،مؤوكدة على لسسان
ﬂتصس و أأن - -ه ل Áك - -ن ب - -أاي ح - -ال م- -ن وسض-وف ن-ع-م-ل ع-ل-ى ضض-ب-ط ق-ائ-م-ة بهؤولء رئ-يسس-ه-ا ال-دك-ت-ور إال-ي-اسس مرابط
أألحوأل أأن يكون أأجÒأ ،لذأ وجب على أŸت- -دخ- -ل Úخ- -ارج أألط- -ر أل- -ن- -ظ- -ام- -ي -ة ان ‚اح العملية يقتضسي الرفع
كل مكاتب ألدرأسضات أıتصضة أأن تنتبه ونرفعها للوزأرة ألوصضية و طلب سضحب م -ن ط-اق-ة ال-كشس-وف-ات السس-ري-ع-ة
،ال- - -ك- - -امÒات ا◊راري- - -ة وك - -ذا
لهذأ أÿطأا و أأل تشضارك ‘ أÿلط غ Òألعتماد منهم .
ألقانو Êألذي حصضل و ل زأل يحصضل ‘
@ Ÿاذا م -ك -اتب ال -دراسس-ات اÙل-ي-ة توف Òسسيارات نقل فرق التحري
دفاتر ألشضروط .
م- -غ- -ي- -ب- -ة ‘ اŸشس -اري -ع ال -كÈى ،ه -ل ال -وب-ائ-ي-ة ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-ك-اتب
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ألفحصس وألتحليل ،مشضÒأ أ ¤أن تكثيف
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ألكهرباء وألسضوأئل وأسضتحوأذ أŸعماريÚ
ألعمل Ùاصضرة ألفÒوسس يقتضضي تفعيل يقتضضي توف Òشضروط صضحية،على غرأر
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إأدأرة أŸشض
تد ÊأŸسضتوى ،أأما ‘ أŸشضاريع ألكÈى
ه -ي -ئ -ة أŸع -م -اري ÚأÛلسس أÙل -ي ث-م –ضضر ألتقنية وجودة أألدأء غ Òمتوفرة لـ«ألشضعب» ،أن ألتعليمة تدخل ‘ سضياق ألوبائي .
ب -الشض -ك -ل أل -ذي يضض-م-ن أسض-ت-ع-م-ال-ه-ا م-ن
عمل فرق مصضالح ألوقاية وعلم أألوبئة
وأأضضاف ‘ إأشضارة للبلدأن ألتي ‚حت طرف أ÷ميع ،و توسضيع ألكشضوفات على
Óسض- -ف ،غ Òأأن أأدأء م- -ك- -اتب
ألوطني و طالب بإالغاء هذأ ألدف Îألذي ل - -دي - -ن- -ا ل - -أ
أعتÈوه  Óﬂبالقوأن ،Úمكرسض Úسضياسضة ألدرأسضات ألجنبية يبقى خارج ألقانون وألطب ألوقائي ،خاصضة مع تفشضي ألوباء ‘ ألتغلب على ألوباء ،ألتزأمها بالتدأب ÒأŸسضتوى ألوطني ،بالضضافة أ ¤توفÒ
أل -ت -ق -ل -ي -د أل -ف -اسض -د أل -ذي ي -ل -غ -ي ج-م-ي-ع أل- -ذي ي- -قضض- -ي ب- -ال- -تسض -ج -ي -ل ‘ أ÷دول Ãسضتويات ﬂتلفة ،حيث يتم ألعمل وفق أل -وق -ائ -ي -ة  ،إأل -زأم-ي-ة أل-ك-م-ام-ة أل-ت-ب-اع-د أل- -ك- -امÒأت أ◊رأري- -ة ب- -ال -ع -دد أل -ك -ا‘
أل- -ت- -خصضصض- -ات أل- -ت- -ي ع- -ك -فت أ÷ام -ع -ة ألوطني للمهندسض ÚأŸعماري ،Úمن جهة –ق- -ي- -ق- -ات و–ري- -ات ع- -ن أإلصض- -اب- -ات ألج- -ت -م -اع -ي أأو «أ÷سض -دي»وأل -ن -ظ -اف -ة وتخصضيصس  3فرق –ريات على مسضتوى
أ÷زأئرية على تخريجها ،وحولوها إأ ¤و ألع - -ت- -م- -اد م- -ن ط- -رف وزأرة ألسض- -ك- -ن أŸؤوك -دة أل -ت -ي ي -ت -م أل -ت -ن -ق -ل إأل-ي-ه-ا ف-ور ب - -اسض- -ت- -ع- -م- -ال ألصض- -اب- -ون أو أÙال- -ي- -ل كل مؤوسضسضة وهذأ بالتنسضيق مع مكاتب
أإلعÓن عليها لتحديد أألشضخاصس ذوي أŸطهرة ،باإلضضافة إأ ¤أŸوأطن ألذي أل -ب -ل -دي-ات لضض-م-ان ‚اع-ة أل-ت-ح-ق-ي-ق ‘
ب -ط -ال -ة م-ق-ن-ع-ة بسض-بب ه-ذه أل-تصض-رف-ات وألعمرأن وأŸدينة من جهة أأخرى.
@ سس- -ج- -لت ان- -ه -ي -ارات ‘ ع -م -ارات صضلة باŸصضاب من أأجل أŸسضاءلة وإأجرأء يعت Èعنصضرأ فعال ‘ ﬂطط ألوقاية  .ألوضضعية ألوبائية ألتي “ر بها ألبÓد .
وألتجاوزأت ،و كان رفضضهم مقرنا بتهديد

مراسصÓت للوزارة
منذ  2014تنتظر الرد

تفعيل وسصائل الكشصف إلجراء التحريات الوبائية
^ تخصصيصص  3فرق بكل مسصتشصفى إل‚اح التحقيقات

اأ’ربعأء  20مأي  2020م
الموافق لـ  2٧رمضشأن  1441هـ
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ضسحية عصسابة من  20شسخصسا ملّثما بأاو’د رابح باŸيلية
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أأعوأن ألغابات يتعرضسون لعتدأء وتهديد بالتصسفية أ÷سسدية بجيجل
عماري :التحقيقات جارية للتعرف على ا÷ناة وتقدÁهم للعدالة

أادان بشسدة شسريف عماري ،وزير الفÓحة والتنمية الريفية ،العمل ا÷بان الذي طال أاعوان إاقليم الغابات
بأاو’د رابح Ãقاطعة اŸيلية ،على مسستوى ﬁافظة الغابات بجيجل ،أاثناء أاداء واجبهم اŸهني من طرف  20شسخصسا
’سسلحة البيضساء والعصسي وا◊جارة‡ ،ا تسسبب ‘ إاصسابات طفيفة لعدد من أاعوان الغابات،
ملثم Úومدجج Úبا أ
شسفاهم الله ،و–طيم زجاج لكلتا السسيارت ÚوانقÓب إاحداها أاثناء ﬁاولة تفادي ا◊جارة.
جيجل :خالد العيفة
أاوضشح ششريف عمأري ‘ ،الصشفحة الرسشمية للوزارة ،أان
ا◊أدث-ة وق-عت أاث-ن-أء ‡أرسش-ة اأ’ع-وان م-ه-أم-ه-م ال-ي-وم-ي-ة م-ن
خÓل قيأمهم بحجز كمية من الفل ،Úكأن ﬁل اسشتغÓل غÒ
ششرعي من طرف مأفيأ الغأبأت ،الذين ’ذوا بألفرار أاثنأء
وصشول الدعم من طرف زمÓئهم وفرقة الدرك الوطني لبلدية
أاو’د رابح ،الذين تنقلوا لع ÚاŸكأن.
بعد وصشول الدعم من بقية سشيأرات مقأطعة اŸيلية” ،
ششحن الفل ÚاÙجوز ومغأدرة اŸكأن.
وأاكد الوزير ،أان التحقيقأت Œري على قدم وسشأق من أاجل
ال- -ت- -ع- -رف ع- -ل- -ى ه- -ؤو’ء
ا÷ن -أة وت -ق -دÁه -م أام-أم
العدالة.
خلفت العملية ا÷بأنة
وا’ع- -ت -داء ع -ل -ى أاع -وان
ال -غ -أب -أت ،اسش -ت -ك-أرا م-ن
ال- - -زمÓ- - -ء Ãخ- - -ت- - -ل- - -ف
اÙأف- -ظ- -أت ال- -غ- -أب -ي -ة
وط -أل -ب -وا ب -ف -ت -ح –ق-ي-ق
م -ع -م -ق Ÿع -رف -ة ا÷ن -أة
وت-ق-دÁه-م أام-أم ال-ع-دالة
‘ أاق- - - - - - -رب اأ’ج- - - - - - -أل
اŸمكنة .كمأ خلفت هذه
السشأبقة اسشتيأء وذهو’ اŸواطن ا÷يجلي ،وأاصشبح اأ’مر ’
يطأق على مسشتوى الغطأء الغأبي الذي ينتهك ويخرب بدافع
جمع الÌوة ،خصشوصشأ بعد عودة اأ’من لهذه الربوع بفضشل
ﬂتلف اأ’سشÓك اأ’منية.
وتؤوكد مصشأدر ﬁلية لـ «الششعب» ،أان مأفيأ الفلŒ ⁄ Úد
وسشلة امأم –ركأت أاعوان الغأبأت للمحأفظة على الغطأء
ال -غ -أب -ي م -ن ال -ن -هب ،إا’ ب -ت -ج -ن -ي-د ›م-وع-ة م-ن اأ’شش-خ-أصس
لÓعتداء على أاعوان الغأبأت وتهديدهم بألتصشفية ا÷سشدية،
كونهم يقفون بأŸرصشأد لعمليأت النهب أ’ششجأر مأدة الفلÚ
بهذه الغأبة ،وذلك بأغتنأم ظروف العمل خÓل الششهر الفضشيل
ومسشأهمة القطأع ‘ مكأفحة انتششأر جأئحة كورونأ ،الذي
كأنت Ÿسشته واضشحة ‘ هذا اŸسشعى ،بإأطÓق واإ’ششراف على
ع-م-ل-ي-أت ت-ع-ق-ي-م وت-ط-ه Òال-ع-دي-د م-ن شش-وارع واح-يأء ﬂتلف
البلديأت ،بأإ’ضشأفة ا ¤اŸقرات الرسشمية.
وكأن أان أاوضشحت ﬁأفظة الغأبأت للو’ية ‘ ،بيأن لهأ،
–صش -لت «الشش -عب»ع -ل -ى نسش -خ -ة م -ن -ه ،أان -ه وردت م -ع -ل-وم-أت
أ’عوانهأ بأو’د يحي خدروشس ،حول قيأم عصشأبة بأسشتغÓل
غ Òششرعي أ’ششجأر هذه اŸأدة بغأبة الدولة بني خطأب
مقطع آاييسس غرب ،بأŸكأن اŸسشمى بوطويل ‘ بلدية أاو’د

’ولية
بعد ا’ختبارات ا أ
بجامعة بومرداسس

جهاز ألتنفسس ألصسطناعي
باŸسستشسفيات قيد ألتجربة ألفعلية
كششف رئيسس جأمعة بومرداسس مصشطفى يأحي ،على
ه -أمشس ا’ح -ت-ف-أ’ت اıل-دة ل-ي-وم ال-ط-لب« ،ع-ن الشش-روع
قريبأ ‘ وضشع بروتوكول جهأز التنفسس ا’صشطنأعي الذي
” تطويره Ãخأبر ا÷أمعة قيد التجربة الفعلية ،اسشتعدادا
لوضشعه –ت تصشرف مديرية الصشحة ومسشتششفيأت الو’ية
وهذا بعد ‚أح ا’ختبأرات اأ’ولية التي ” إاجراؤوهأ من
ق -ب -ل اأ’سش-أت-ذة ال-ب-أح-ث ،»Úم-ع-تÈا «أان ا÷أم-ع-ة سش-أه-مت
بششكل كبÒا ‘ دعم ›هودات مكأفحة وبأء كورونأ».
ثّمن رئيسس جأمعة بومرداسس ،الدور الكب Òالذي قأمت
به ﬂأبر البحث وكل أاطقم اأ’سشأتذة البأحث Úبأıأبر
العملية Ÿسشأعدة السشلطأت العمومية ومسشتخدمي قطأع
الصش- -ح- -ة ‘ ﬁأرب -ة ت -فشش -ي فÒوسس ك -ورون -أ ،م -ن خ Ó-ل
مسش-أه-م-أت-ه-أ ال-ف-ع-أل-ة ‘ إان-ت-أج م-واد ال-ت-ع-ق-ي-م وال-ت-ن-ظيف
وﬁلول الهيدروكحو‹ بكميأت كبÒة ” ،توزيعهأ على
مصش-أل-ح ال-و’ي-ة وق-ط-أع الصش-ح-ة وب-أق-ي ال-ه-ي-ئأت الرسشمية
اأ’خرى اŸتواجدة ‘ الصشفوف اأ’و ،¤مؤوكدا «أان ا÷أمعة
كأنت سشبأقة ‘ مكأفحة الوبأء ،بألتنسشيق مع الو’ية ،ولعبت
دورا هأمأ ‘ ا÷هود الرامية ا ¤مكأفحة ا÷أئحة».
وذّكر بأŸنأسشبة« ،أان ا÷أمعة  ⁄تتوقف عن العمل
والبحث ،رغم توقف الدراسشة ،وكأنت سشبأقة ‘ ﬁأربة
الفÒوسس بفضشل جهود البأحث Úوهي اÛهودات التي
تكللت بصشنأعة جهأز تنفسس اصشطنأعي متطور ﬁمول
وث -أبت ،ا ¤ج -أنب مشش-روع ن-ف-ق ت-ع-ق-ي-م يشش-ت-غ-ل ب-أل-ط-أق-ة
الششمسشية وذي طأقة اسشتخدام كبÒة ،مع ا◊رصس على
اسشتعمأل اŸواد اŸطهرة منتجة ﬁليأ ،وهو ا’عÎاف
Óسشرة ا÷أمعية ،حيث أاثنى
الذي أابداه وا‹ الو’ية أايضشأ ل أ
على «الدور الريأدي ÷أمعة بومرداسس ،خأصشة ‘ هذا
ال -ظ -رف ا’سش -ت -ث-ن-أئ-ي ال-ذي “ر ب-ه ال-بÓ-د ج-راء ج-أئ-ح-ة
كورونأ».
بومرداسس :ز .كمال

رايح ،ليقوم أاعوان الغأبأت ،كمأ ذكر البيأن ،بخرجة ميدانية
لع ÚاŸكأن ،أاين ’حظوا تعرضس أازيد من  350ششجرة بلوط
فليني للتخريب ،قبل أان يفأجئهم حوا‹  20ششخصشأ ملثمÚ
يحملون أاسشلحة بيضشأء ،قأموا Ãهأجمتهم بوابل من ا◊جأرة،
مع التهديد بألتصشفية ا÷سشدية ،مأ نتج عنه –طيم زجأج
سشيأرت ÚتأبعتÙ Úأفظة الغأبأت وانقÓب إاحداهمأ خÓل
ﬁأولة السشأئق تفأدي ا◊جأرة.
وÿط -ورة ال -وضش -ع-ي-ة ” ،ا’تصش-أل ب-ف-رق-ة ال-درك ال-وط-ن-ي
لبلدية أاو’د رابح ،الذين تنقلوا لع ÚاŸكأن ،وبعد وصشول
الدعم من بقية سشيأرات مقأطعة اŸيلية ” ،ششحن الفلÚ
اÙجوز ومغأدرة اŸكأن .وأاضشأف بيأن ﬁأفظة الغأبأت ،انه
–قيقأ فتح من أاجل التعرف على هؤو’ء
ا÷نأة وتقدÁهم أامأم العدالة.

نهب أاشسجار الزان
ببلدية بوراوي بلهادف
من جهة أاخرى ،أاقدمت عصشأبة ›هولة
العدد والهوية ،على اقÎاف جرÁة ‘ حق
الطبيعة وأاششجأر الزان بغدير الكبشس ،بلدية
بوراوي بألهأدف ،بإأعدام عششرات اششجأر
الزان من خÓل القطع والتقشش Òا÷زئي من
ا÷ذع‡ ،أ ي -ج -ع -ل الشش -ج -رة ب -ع-د أاسش-أب-ي-ع
تصشبح يأبسشة وتسشقط ،بغرضس اسشتغÓلهأ ‘ الفحم أاو صشنأعة
اأ’وا Êاÿششبية وغÒهأ ،اأ’مر الذي دفع ششبأب اŸنطقة
إ’طÓق نداءات من خÓل فيديوهأت مصشورة للكأرثة التي
حلت بألغأبة ،ع Èصشفحأت التواصشل ا’جتمأعي» الفأيسشبوك»،
ت- -ط -لب ف -ي -ه ت -دخ -ل السش -ل -ط -أت ال -وصش -ي -ة ووضش -ع ح -د ل -ه -ذه
اŸمأرسشأت وتوقيف العصشأبة اŸعتدية على الغطأء الغأبي.

للتكفل باŸواطن ‘ Úالبلديات النائية

دعم عيادأت صسحية بسسيارأت إأسسعاف باŸدية

أاششرف عبأسس بداوي وا‹ اŸدية ،صشبيحة أامسس ،على
منح  05سشيأرات إاسشعأف متطورة لتدارك العجز ببلديأت
نأئية واقعة بجنوب وششمأل الو’ية .سشلمت السشيأرات لكل
من العيأدات اŸتواجدة ببلديأت الششهبونية ،ع Úبوسشيف،
بني سشليمأن ،أاو’د معرف وقصشر البخأري ،بحضشور رؤوسشأء
اÛألسس الششعبية البلدية اŸعنية.
تعد هذه اŸسشأعدة Ãثأبة حصشة أاو ¤من أاصشل  59مركبة
›هزة بكل العتأد الطبي ،موجهة إا ¤اŸصشحأت الواقعة
Ãن-أط-ق ال-ظ-ل ،ب-ه-دف ت-رق-ي-ة الصش-ح-ة ال-ع-م-ومية و–سشÚ
اإ’طأر اŸعيششي للمواطن ‘ ،ظل هذا الظرف الصشحي
الوبأئي اÿط.Ò
قأل الوا‹ أانه ” اقتنأء  48سشيأرة من صشندوق الضشمأن
والتضشأمن للجمأعأت اÙلية ،و 11أاخرى من الصشندوق
ال-وط-ن-ي ل-ل-هضش-أب ال-ع-ل-ي-أ -ب-رن-أمج  .2019وت -زام -نت ه -ذه
العملية مع احتفألية عيد الطألب ،حيث أاكد بداوي ‘ هذا
الصش- -دد ،ب- -أن- -ه ي- -أم- -ل أان ت- -ك- -ون ه -ذه اÙط -ة أ’ب -ن -أئ -ن -أ

’سش -ت -خ Ó-صس ال -عÈة وف -رصش -ة ل -ل -قضش -أء ع -ل -ى ه-ذا ال-وب-أء
اÿط.Ò
سشأعدت هذه الو’ية  61900مواطن بقفة رمضشأن نقدا
بنحو  1مليون سشنتيم ،ووزعت أاك Ìمن  35أالف قفة عينية،
مأ ب Úمسشأعدات كوفيد 19-اŸسشتجد والششهر الفضشيل،ل
معوزي وفقراء  64بلدية .كمأ ” ارسشأل قأئمة بأسشمأء 1259
شش -خصس م -ع -ن -ي ب -أŸسش -أع -دة اÿأصش -ة Ãتضش-رري ج-أئ-ح-ة
فÒوسس ك -ورون -أ إا ¤اÿزي -ن -ة ال -ع -م -وم -ي -ة لÓ-سش-ت-ف-أدة م-ن
اŸسش -أع -دة ال -تضش -أم -ن -ي -ة ال -ت -ي أاق -رت -ه -أ وزارة ال -داخ -ل -ي -ة
وا÷مأعأت اÙلية ‘ ،وقت ” دراسشة  6395ملف على
مسشتوى مديرية اإ’دارة اÙلية بهذه الو’ية.
كمأ ” ،أامسسÃ ،نأسشبة حلول ليلة السشأبع والعششرين،
توزيع أايضشأ أاك Ìمن  150قفة عينية و 2000كمأمة طبية
لسشكأن قرى ومداششر بلدية أاو’د معرف ،فضش Óعن حصشة
من مواد التعقيم.
اŸدية :علي ملياÊ

مواصسلة لنشساطه اÒÿي
بسسعيدة

ألهÓل أألحمر
يوزع  600طرد غذأئي

‘ إاطأر العمليأت التضشأمنية ،قأم الهÓل اأ’حمر
ا÷زائ -ري بسش-ع-ي-دة ب-ت-وزي-ع  600ط -رد غ -ذائ-ي عÈ
ال -ل -ج-أن ال-ب-ل-دي-ة ،ضش-أف-ة ا ¤ت-وزي-ع م-واد ال-ت-ن-ظ-ي-ف
والتعقيم على منأطق الظل ،منهأ عأئÓت اŸصشأبÚ
بأأ’مراضس اŸزمنة.
ج- -أء ه -ذا ‘ تصش -ري -ح رئ -يسس م -ك -تب ال -ه Ó-ل لـ
«الشش -عب» ،ق -أئ  Ó-إان ال -ع -م -ل -ي-ة ال-تضش-أم-ن-ي-ة م-وج-ه-ة
ل -ع -أئ Ó-ت ت -ع -يشس ‘ ظ -روف م -زري-ة خÓ-ل رمضش-أن
و–ت تأث Òكورونأ ،مؤوكدا أان مبأدرات “ت ضشمن
النششأط اÒÿي تكفلت بـ 42ششخصشأ بدون مأوى،
منهم نسشأء معّنفأت وكذلك ﬂتل Úعقليأ Ãركب
بريني ا÷ ‹Óبسشعيدة ،حيث تششرف على إاطعأمهم
 20متطوعة من الهÓل الذي يوفر  90وجبة يومية
لفأئدة اأ’ششخأصس اŸسشن ÚواŸعوزين.
سسعيدة :ج.علي

يحدث بالقطب السسكني ا÷ديد «بلقايد» بوهران

أسسعار تلتهب وتدأب Òألوقاية ‘ خ Èكان!

سس- -ج- -لت «الشس- -عب» خ Ó-ل ج -ول -ة
اسستطÓعية ÓÙت بيع مسستلزمات
ا◊ل-وي-ات واŸواد ال-غ-ذائ-ية بالقطب
السس -ك-ن-ي ا÷دي-د «ب-ل-ق-اي-د» ،شس-رق-ي
وه- -ران ،ع- -ن تسس ّ-ي -ب ك -ب Òوضس -رب
ال-ت-ع-ل-ي-م-ات ال-ت-ي ت-هدف إا ¤حماية
الصس-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة وت-ع-زي-ز ح-قوق
اŸسستهلك Úعرضس ا◊ائط.
وهران :براهمية مسسعودة
خ Ó-ل ج -ول -ت -ن -أ اŸي -دان -ي -ة اŸت-ك-ررة
ل-ع-دي-د ال-فضش-أءات ال-ت-ج-أري-ة ⁄ ،نÓ-حظ
احÎام -أ ل -ل -ت -داب Òال-وق-أئ-ي-ة ال-ت-ي يشش-دد
عليهأ للحد من انتششأر الفÒوسس .حيث ⁄
ي -ل -ت -زم ال -ك -ث Òم -ن ال -ت -ج-أر ب-أإ’ج-راءات
ال-وق-أئ-ي-ة ،اÿأصش-ة ب-أل-ت-ب-أعد ا’جتمأعي
واسشتخدام اŸعقمأت أاو اŸواد الكحولية
ال -ط -ب -ي -ة واأ’ق-ن-ع-ة ال-ط-ب-ي-ة (ال-ك-م-أم-أت)
ل -ل -وق -أي -ة م-ن ال-فÒوسس وه-م-ه-م ال-وح-ي-د
الربح السشريع.
ف- -ق- -د ارت -ف -عت أاسش -ع -أر مسش -ت -ل -زم -أت
–ضش Òا◊لويأت Ãختلف أانواعهأ مأ بÚ
 20إا ٪50 ¤وأاك Ìمع اقÎاب عيد الفطر،
إا’ أان هذا Á ⁄نع العأئÓت من التدفق
على اÓÙت من أاجل ا’حتفأل بعيد

ال - -ف- -ط- -ر واÙأف- -ظ- -ة ع- -ل- -ى ال- -ع- -أدات
وال -ت -ق-أل-ي-د ،إا’ أاّن ال-ط-ب-ق-أت اŸت-وسش-ط-ة
وال -هشش -ة ،ع ّ-ب -رت ع -ن ت -ذم-ره-أ م-ن ه-ذا
ا’رتفأع اŸهول.
يتكرر هذا اŸششهد سشنويأ كل عيد ،إا’
أانّ اأ’سش- -ع -أر خ Ó-ل اأ’سش -ب -وع اأ’خ Òم -ن
الششهر الفضشيل ،بلغت الذروة ،وهو حأل
اŸكسش - -رات وج - -وز ال - -ه- -ن- -د والسش- -مسش- -م
وال -نشش -أء ،وح -ت-ى ح-ل-يب ال-غÈة وﬂت-ل-ف
لوازم التزي Úالغذائية من اŸربى وعجينة
ال -ل -وز والشش -وك -و’ط-ة وغÒه-أ م-ن اŸواد
اأ’خرى التي –تأجهأ اŸرأاة ا÷زائرية
‘ صشنأعة ا◊لويأت ،والتي ششهد بعضشهأ
ندرة حأّدة ،مثل ا◊ليب اŸركز وا◊ليب
العأدي وبعضس أانواع «الفلون».
ن -فسس ال -ظ -أه-رة ” مÓ-ح-ظ-ت-ه-أ ع-ل-ى
مسشتوى معظم اأ’سشواق وÓﬁت التجزئة
ال-ت-ي زارت-ه-أ «الشش-عب» ،ب-ب-ل-دي-أت ال-كرمة
وسشيدي الششحمي والسشأنية .فيمأ أارجع
عديد التجأر ذلك إا ¤ارتفأع هذه اأ’سشعأر
ب- -أ÷م- -ل- -ة ،وك- -ذا اح- -ت -ك -أر ه -ذه السش -ل -ع
وإاخفأئهأ من التجأر ،إا’ أاّن الواقع يؤوكد
ع- -كسس ذلك ‘ ظ- -ل ال -وف -رة اŸل -ح -وظ -ة
ل- -لسش- -ل- -ع ال -غ -ذائ -ي -ة Ãخ -ت -ل -ف أان -واع -ه -أ
وأاششكألهأ.
ب -دوره -أ ،رب -طت ال -ف-درال-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة

◊مأية اŸسشتهلك ذلك بألتهأفت الكبÒ
ع -ل -ى الشش -راء ،دل -ي -ل-ه-أ ع-ل-ى ذلك ارت-ف-أع
أاسش -ع -أر اŸواد ال -ت -ي ت -دخ -ل ‘ صش -ن -أع-ة
ا◊لويأت .مؤوكدة مرة أاخرى أاّن اŸواطن
السش - -بب ال - -رئ - -يسس ‘ ع- -ودة اŸضش- -أربÚ
والسشمأسشرة واÙتكرين إا ¤تصشرفأتهم.
ودعت ‘ الوقت نفسشه ،ا÷هأت اŸعنية
إا ¤تسش- -ل- -ي- -ط ع- -ق- -وب- -أت صش- -أرم- -ة ضش- -د

اŸضش -أرب ÚواŸتسش -ب -ب Úب -أضش -ط -راب ‘
التوزيع وخلق الندرة ،وأايضشأ التجأر الذين
’ يلتزمون بششروط الوقأية من «كورونأ»،
و’ سشيمأ بأŸواقع التي أاثبتت التحقيقأت
الصش -ح -ي -ة ال -ت -ي أاج -رت-ه-أ ال-وصش-أي-ة ،أان-ه-أ
مصش -درا ل-ل-ع-دوى ،وع-ل-ى رأاسش-ه-أ اأ’سش-واق
واÓÙت ،و’ سش -ي -م -أ Ãن -ط-ق-ة ب-ل-ق-أي-د
وششطيبو واŸدينة ا÷ديدة.

حجز أأزيد من  3قناط◊ Òوم فاسسدة بسسيدي بلعباسس

حجزت قوات الششرطة بأمن دائرة تÓغ ،جنوب سشيدي بلعبأسس ،أاك Ìمن  3قنأط Òمن
اللحوم Ãختلف أانواعهأ بيضشأء وحمراء ،كأنت تعرضس للبيع ‘ ظروف غ Òصشحية ودون
احÎام ششروط النظأفة ،مأ يششكل خطرا على صشحة اŸسشتهلك .يحدث هذا ‘ ظل هبة
تضشأمن وطنية Ùأربة وبأء كورونأ ،لكن عدÁي الضشم ’ ÒيعÒون أادنى اهتمأم لهذا
الوضشع الصشحي.
حيثيأت القضشية تعود إا ¤قيأم أافراد الششرطة رفقة الفريق البيطري ،بدوريأت مراقبة
على مسشتوى القصشأبأت اŸتواجدة بوسشط اŸدينة ،أاين ” الوقوف على قصشأبت Úكأنتأ
تعرضشأن ◊ومأ فأسشدة غ Òصشأ◊ة لÓسشتهÓك ،تتمثل ‘ ◊م خروف◊ ،م العجل
و◊م مفروم ،بأإ’ضشأفة إا◊ ¤وم بيضشأء دجأج ،ديك رومي وسشمك ›مد ،بلغت ‘
›موعهأ  3قنأط Òو 20كلغ .ومبأششرة ” إاتÓف هذه اللحوم الفأسشدة ،مع اتخأذ
اإ’جراءات القأنونية ضشد التأجرين ،مع مواصشلة عملية اŸراقبة التي “ت مضشأعفتهأ
منذ بداية الششهر الفضشيل ،حيث “كنت ذات اŸصشألح من حجز كميأت أاخرى من اللحوم
البيضشأء وا◊مراء وكمية من اŸواد الغذائية التي كأنت تعرضس للبيع بطريقة غÒ
قأنونية.
سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

األربعاء  ٢٠ماي  ٢٠٢٠م
الموافق لـ  ٢٧رمضضان ١٤٤١هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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تأأمÓت جمألية ‘ ظل جأئحة كورونأ
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تسساؤو’ت حول كيفية تصسرف الفن حيال الطوارئ
^ مهأرأت تتفجر –ت أ◊جر وأمل يبعث روح أ◊يأة

^ بقلم الباحث حاجي يحيى
جامعة عبد ا◊ميد بن باديسس -مسستغاÂ
hadjiyahia17@gmail.com

تتأأتى أهمية ورأهنية موضضوع ألعمل ألفني ‘
لزمأت لتبÚ
ﬂتلف أÛتمعأت وخأصضة ‘ ظل أ أ
وتظهر ضضرورة وقوة هذأ أ◊قل ألدل‹ وأŸعر‘
‘ تأأمل ودرأسضة و–ليل شضتى أŸوأضضيع ،وﬁأولة
لشضكألت وأŸعضضÓت مثله
ألتأأسضيسس ◊لول لتلك أ إ
لخرى.
مثل بأقي أ◊قول أŸعرفية وألفكرية أ أ
ولعل جأئحة كورونأ ألتي تندرج ضضمن ذلك
لطأر ألعأم من أŸعضضÓت ،قد فرضضت نفسضهأ
أ إ
مؤوخرأ كموضضوع ذي وزن قوي وجب ألوقوف
لضضأفة إأ ¤ألتغيÒأت أ÷ذرية
عنده بحذر،فبأ إ
ألتي أحدثتهأ ‘ حيأة ألبشضرية ،طرحت جملة من
لسضئلة أ÷ديد وأŸتجددة حول قدرة ألفن على
أ أ
ألوقوف ‘ مثل هكذأ ظوأهر إأنسضأنية .حيث
وضضعته ‘ موقف ل يحسضد عليه ومنه أتى سضؤوأل
من شضأكلة كيف يتصضرف ألفن حيأل هكذأ
طوأرئ؟...هل Áكن للفن أن يؤودي دورأ فعأل
وحأسضمأ على غرأر أ◊قول أŸعرفية
لخرى؟...ومأ هودور ألفنأن حيأل ذلك؟
أ أ

حقل خصسب لتباري ا’أفكار وا’إبداع
نعلم جميعا اأن حدة الÎقب والهلع قد تصضاعدا ‘
الآونة الأخÒة بسضبب جائحة كورونا،ول صضوت يعلوفوق
صضوتها ‘ ﬂتلف اأوسضاط اÛتمع وﬂتلف وسضائط
التواصضل الإلكÎو Êالتي اأصضبحت حق Óخصضبا لتداول
موضضوع كورونا ‘ صضور شضتى ،فتارة تتاأتى ‘ صضورة
ومضضات تقارب الأعمال السضينمائية واأحيانا اأخرى ‘
شضكل عمل اأدبي واأحيانا ‘ هيئة عمل فني تشضكيلي
وغÒه -ا م -ن الصض -ور ال -ت-ي ف-رضضت ن-فسض-ه-ا ب-ق-وة ع-ل-ى
مشضهد ويوميات اŸواطن ا÷زائري واأصضبحت تتداول
على نطاق واسضع.
غ Òاأن الأهم ها هنا وخاصضة ‘ هذه الفÎة ا◊سضاسضة
هوالتخفيف من حدة الهلع وذلك عن طريق التعامل مع
تلك الأعمال الإبداعية بوصضفها اأحد وسضائل اسضتعادة
ضضبط التوازن النفسضي لدى اŸواطن ا÷زائري الذي
اأنهكت نفسضيته الكث Òمن اŸاآزق واŸشضاكل فما بالك
ب -ج -ائ -ح -ة م -ث -ل ك-ورون-ا،ح-يث ت-رم-ز ت-لك الأع-م-ال ‘
طياتها ومضضامينها رسضائل مفعمة بالإيجابية مفادها
اأن البشضرية عموما وا÷زائر بالأخصس ولسضنوات طوال
قد انخرطا ‘ حرب ضضروسس ضضد الأوبئة اŸميتة،واأنه
كلما خسضرنا جولة ولوبخسضائر فادحة تكمنا من اإعادة
التوازن وبناء ذواتنا من جديد واسضتعادة دورة ا◊ياة
بصضفتها العادية.
و‘ ه- -ذا السض- -ي- -اق اسض- -ت- -ع Òمضض -م -ون م -ق -ول -ة لأح -د
الفÓسضفة اŸشضتغل ‘ Úحقل ا÷ماليات ‘ تعبÒه عن
اأه -م -ي -ة ال -ف -ن كضض -رورة م -ل -ح-ة ‘ ا◊ي-اة اŸع-اصض-رة،
فيكتب ويشض Òاإ ¤اأنه ل توجد سضعادة مطلقة ‘ هذا
العا،⁄اإل اأن العمل الفني هوعبارة عن وعد بالسضعادة
ولطاŸا هناك وعد بالسضعادة فهناك اأمل وهناك وعد
بغد اأفضضل واأجمل ،ول اأفضضل من الفنان للقيام بتلك
اŸهمة.
وهنا تتاأتى اأهمية موضضوع الفن ‘ حياة ›تمعات ما
ب-ع-د ا◊داث-ة واÛت-م-ع-ات اŸع-اصض-رة ال-ت-ي اأن-ه-ك-ت-ه-ا
اŸادية اŸقيتة ،التي اأتت على ذات الإنسضان وكيانه
ل-ت-ج-ع-ل م-ن-ه اآل-ة خصضصضت ف-ق-ط ل-ت-ل-ب-ي-ة رغ-بات بعضس
الأجندات اŸريعة .اأما الفيلسضوف الأŸا Êشضوبنهاور
وه-واŸشض-ه-ور ‘ ت-اري-خ ال-ف-لسض-ف-ة ب-ف-ي-لسض-وف ال-تشضاوؤم
سضيعود ‘ شضيخوخته لكي يكتب كتابا بعنوان  -فن اأن
نكون سضعداء  -حيث يعطي للفن منزلة فريدة تتجلى
اأهميته ‘ كونه نوعا من العزاء ا÷ما‹ الذي يحررنا
م- - - -ن اإرادة ا◊ي- - - -اة ال - - -ت - - -ي م - - -ن - - -ه - - -ا يصض - - -در الأ⁄
وا◊زن،مسضتذكرين هاهنا و‘ نوع من اŸقاربة قولة
اإن الإنسضان اإذا حزن اسضتدعى كامل اأحزانه وكاأن حزنا
واحدا ل يكفيه ،كل هذا ‘ توصضيف لفظاعة اŸشضهد
ال -ذي –دث -ه ت -لك ال -ف -ج -ائ -ع ع -ل -ى مسض -ت -وى ال -ن -فسس

ال -بشض -ري -ة.اأيضض -ا ن-ي-تشض-ه ال-ف-ي-لسض-وف الأŸا Êي-رى ب-اأن
ا◊ياة ب Óفن وبالأخصس ب Óموسضيقى باأنها خطاأ فادح،
واأن الفن هووعد بالسضعادة ‘ معنى خاصس جدا،اأي اأنه
اأك Èدافع للحياة.
وبناءا على ما سضبق ذكره...الفنان ا÷زائري مثل باقي
فنا Êالعا ⁄سضاير هذه ا÷ائحة ووقت ا◊جر بتطوير
مهاراته ومراجعتها ،وﬁاولة التاأسضيسس لطرق ومناهج
واآف- -اق ج- -دي- -دة Ÿسض- -اي -رة ه -ذا ا◊دث ا÷ل -ل ،وذلك
باإنتاجات اإبداعية لتبيان مدى فاعلية الفن كعنصضر مهم
‘ ح -ي -اة الشض -ع-وب .ف-ح-اول م-ن خÓ-ل اإب-داع-ه ال-ف-ن-ي
التطرق ÷ائحة كورونا بطريقة مغايرة للتخفيف من
وطاأة الأمر والتخفيف من سضحابات الذعر والÎقب
ال- -ت- -ي ت- -ذي- -ع -ه -ا ﬂت -ل -ف وسض -ائ -ط الإع Ó-م،وح -اولت
التخفيف من حدة تلك اŸعلومات اŸتعلقة بتزايد
ارت -ف -اع ع -دد ا◊الت اŸصض -اب -ة ب -ال -وب -اء ،ب-ت-ك-وي-ن-ات
وت -ول -ي-ف-ات ج-م-ال-ي-ة م-ت-ف-ردة ت-ط-ل ع-ل-ى ت-لك ا◊الت
الإنسضانية لتخلق ‘ الأخ Òنوعا من التواصضل النفسضي
اÙمل بالإيجابية والأمل وبث روح التفاوؤل باأعمال
تتفق كلها على القضضاء على الوباء ‘ نهاية اŸطاف.

ج -دي -دة وه -ذا ح -ت -ى ل يصض -ب-ح ال-ف-ن ن-وع-ا م-ن الÎف
يحضضر فقط لأجندات غ Òفاعلة .فالفن ‘ منتهاه
مواسضاة ويسضتلهم موضضوعه ‡ا يقع ‘ ﬁيطه اإذ ل
Áكن بحال من الأحوال فصضل الفن عن ا◊ياة وما
يحدث فيها من مسضتجدات يومية.
وواقعنا ا◊ا‹ ل يكتمل دون اÿوضس ‘ بعضس الوقائع
التاريخية ‘ نوع من اŸقاربة لتقريب فكرة عÓقة
الفن بهكذا نوازل ،فنسضتذكرها هنا رحلة الأوبئة عÈ
الأمصض -ار والأزم -ان ونسض -ت -ق -ر ع -ن -د ط -اع -ون اأورب -ا ‘
القرون الوسضطى كعينة فارقة ‘ تاريخ الإنسضانية..
ف -ب -الإضض-اف-ة اإ ¤سض-ي-ط-رة ال-ك-ن-يسض-ة ع-ل-ى ك-ل م-ف-اصض-ل
ا◊ي -اة،اأدى ان -تشض -ار ذلك ال -ط -اع-ون اإ‹ ال-قضض-اء ع-ل-ى
الآلف من الأرواح واإحداث تغÒات جذرية ‘ الكيان
والوجدان الأوربي،حيث اأدت تلك الهزة اإ ¤تغ‰ Òط
ال -ت -ع -ب Òال -ف -ن -ي وط -غ -ي -ان رسض -ائ -ل ورم -وز م-ن ا◊زن
وال -ك -اآب-ة وصض-ور اŸوت وال-ت-ك-ف Úوال-دف-ن والأ ⁄ح-ت-ى
غلبت معظم نتاجات الأعمال الفنية ‘ تلك لفÎة ‘
صض -ورة ت -دل ع -ل -ى ه -ول ال -ك -ارث-ة وم-دى ت-غ-ل-ب-ه-ا ع-ل-ى
اÛتمع الأوربي ،فاأصضبحت بادية ‘ كل مناحي ا◊ياة
اليومية وبقى تاأثÒها جليا اإ ¤اليوم ‘ العديد من
الأعمال الفنية كاŸوسضيقى والرسضم واŸسضرح.

طبعا كل هذا كان لتبيان دور رسضالة الفنان السضامية اإزاء
›ت -م-ع-ه ك-ون-ه ف-اع Ó-م-ه-م-ا ف-ي-ه ،ورÃا ت-ع-ط-ي ه-ذه
الفرصضة لكل الناشضط ‘ Úا◊قل الفني فسضحة لإعادة
قراءة الذات بعد اأن اأصضبحت التهم تتقاذف الفنان Áنة
ويسضرة وذلك بعد اأن سضقط الكث Òمن الأعمال الفنية
‘ البتذال واإفرغ العمل الفني من ﬁتواه ،وهذه اأيضضا
حقيقية ل ينكرها اأحد حتى اأصضبح غ Òمتخصضصس يرى
ذلك عيانا...حيث تضضل هذه الفرصضة ﬁطة لتصضالح
الفنان مع ذاته ومع الآخر.وكذا اإطÓق العنان للتعبÒ
ع -ن ال -ظ-واه-ر الإنسض-ان-ي-ة ب-ع-ي-دا ع-ن ال-ت-خ-ن-دق وسض-ط
الغايات وا◊سضابات الضضيقة ‘ ،مقاربة تقتبسس من
قولة نيتشضه  -حطب الإبداع هوالأ-⁄
هذا ا◊دث يحيلنا اأيضضا اإ ¤اأشضكال واأ‰اط ‡ارسضة
ال- -ف- -ن .ف- -ال- -ف -ن Áارسس بشض -ك -ل ك -ب ‘ Òاإط -ار ف -ردي
اأو›م -وع -ات اأو‘ اإط -ار م -وؤسضسض -ات خ -اصض -ة اأوضض-م-ن
النسضق العام للموؤسضسضات الثقافة التابعة الدولة .وهنا
تتجلى اأهمية توحيد الروؤية من اأجل Œاوز اÙنة،
وه-ن-ا اأيضض-ا ت-ك-م-ن ضض-رورة ت-ك-ات-ف ج-م-ي-ع ال-ق-ط-اعات
الأخ- -رى م- -ن ال- -ث- -ق -اف -ة اإ ¤الصض -ح -ة اإ ¤الإع Ó-م اإ¤
ج -م -ع -ي -ات اÛت -م -ع اŸد ،Êم-ن اأج-ل اإح-داث ت-وازن
›تمعي يوؤدي ‘ نهاية اŸطاف اإ ¤التغلب على هكذا
معضضÓت.
وهذا من خÓل خروج سضلسس دون تضضحيات جسضام
سض- -واء ع -ل -ى ال -ب -ع -دي -ن اŸادي وال -ن -فسض -ي ل -ل -م -واط -ن
ا÷زائري ،وكل ذلك بتوحيد ‰ط روؤى جديد وذلك
ب-ع-د ت-وق-ف ج-ل ال-نشض-اط-ات ال-ف-ن-ي-ة خ-اصض-ة ب-ع-د غ-ل-ق
اŸسضارح ودور العرضس ،وﬁاولة التاأسضيسس لفضضاءات
جديدة لإيصضال رسضالة الفنان حيث يكون مكان ا◊جر
م -ن -ط -ل-ق-ا ل-ه-ا وﬂت-ل-ف وسض-ائ-ط ال-ت-واصض-ل الل-كÎوÊ
وسضلية لإيصضال تلك الرسضالة السضامية اإ ¤اأك Èعدد من
اأفراد اÛتمع .ورÃا اأدى ذلك لظهور اأ‰اط تعبÒية

اأرواح مئات الفنان– Úصسدها اأوبئة ع Èالعصسور

اإعادة قراءة الذات واإطÓق العنان ’إبداع

تلك الأوبئة اأتت على الأخضضر واليابسس Œ ⁄عل الفنان
ذلك الإسضتثناء بل كغÒه ،حصضدت تلك ا÷ائحة اأرواح

اŸئات واŸئات من الفنان..Úفنسضتذكر هاهنا على
سضبيل اŸثال ل ا◊صضر ع Èتواريخ واأزمنة متفرقة
سض-ي-د ال-رسض-م ‘ ال-ب-ن-دق-ي-ة ال-رسض-ام ت-ي-ت-ي-ان ال-ذي تو‘
بطاعون  ١٥٧6اأيضضا ،نذكر العظيم اإدفارد مونشس الذي
شضفى باأعجوبة من جائحة الأنفلونزا الإسضبانية،والتي
يرى الكثÒون من اŸتمكن ‘ Úا◊قل الفني اأن تلك
ا÷ائحة كان لها الأثر الكب ‘ Òاأعماله ومنها لوحة
الصض -راخ ف -وق ا÷سض -ر.اأيضض -ا ن -ذك-ر غ-وسض-ت-اف ك-ل-ي-مت
ال -رسض -ام ال -ن -مسض -اوي ال -ع -ب -ق -ري ال -ذي تشض ÒاŸصض-ادر
التاريخية اأنه قضضى ‘ جائحة الأنفلونزا التي ضضربت
بلده واأوربا ‘ تلك الفÎة ،مرورا بهانز هولب Úالفنان
الواقعي اليطا‹ الذي تو‘ ‘ طاعون لندن ١٥٤3
بسضب عدوى انتقلت اإليه.
‘ خÓصضة القول الفن واŸعاناة اأيا كان نوعها هما
وجهان لعملة واحدة يحاول فيها الفنان الغوصس ‘
همومه الداخلية واÙيطة به حيث يتاأ ⁄لها وياأ⁄
بها ،فيع Èعن تلك الهموم من خÓل اإبداعه اÓÿق ‘
صضور شضتى تقارب سض Èحقيقة ﬁيطه كون اŸبدع اأكÌ
حسضاسضية Ÿا يدور حوله .و‘ نفسس السضياق اإن معاناة
الفنان خÓل اإنتاج فنه هي الصضورة اŸثلى التي تصضهر
جهود الفنان ليخرج فنه للناسس معÈا فيه عن روؤيته
الإبداعية لهموم وطنه واأبناء جلدته .اأي وكاأن ذلك
الأ ⁄الذي سضببته تلك ا÷ائحة هوذلك اŸصضباح الذي
اأضض-اء اأف-ك-ار ال-ف-ن-ان ل-ي-ن-ت-ج اأع-م-ال ل يسض-ت-ه-ان ب-قوتها
الدللية واŸعرفية ‘ مواجهة عواصضف الصضعاب مهما
اشضتدت.

درسس «كورونـ ـ ـ ـا»
دﬁ.مد مروا( Êأاسستاذ جامعي واعÓمي)
كشضف الوباء الفتاك «فÒوسس الكورونا» ما Áلكه الوطن من كفاءات علمية ومهنية ‘ ﬂتلف اÛالت والقطاعات
ولعل من اهم الدروسس التي يجب اسضتحضضار معانيها بعد خروج سضا ⁄بعون الله من الوباء ان للدولة «اطباء وأاسضاتذة
باحث « Úفقد ادارات ودون ›املة ألداء الطواقم الطبية ‘ «البليدة « وغÒها من اŸؤوسضسضات السضتشضفائية اŸعنية
باسضتقبال اŸرضضى اŸصضاب Úبالوباء الزمة الصضحية اÿطÒة بكفاءة عالية رغم الظروف الصضعبة اŸتاحة والضضغط
الرهيب.
الطباء الذين رابطوا باŸسضتشضفيات ‘ مشضهد نضضال راقي  ⁄يكن هذا بالنسضبة لديهم التزاما وظيفيا بقدر ما كان
حسضا عاليا باŸسضؤوولية وبحاجة الوطن لهم ‘ ◊ظات شضدائد يطلب فيها الرجال وترتقي فيه الهمة ÿدمة اŸواطن
والرتقاء برسضالة الطبيب ‘ اÛتمع وكم من طبيب ترك الهل واألبناء وهوالن ‘ رباط وجهاد من اجل حياة
اŸواطن.
الكفاءات الكادÁية هي الخرى تبدع منذ ظهور الوباء اÿط Òوأاسضاتذة جامعيون ‘ تخصضصضات عديدة قدموا
اخÎاعات ألجهزة تنفسس اصضطناعية وحركوا ‘ مبادرات ‘ غاية الهمية مشضاريع للكشضف الطبي عن اعراضس الوباء
وكان هذا Ãثابة رسضالة عميقة تؤوكد ان الباحثن وكفاءات ا÷امعة ا÷زائرية قادرة على تقد Ëالضضافة النوعية
للمجهود الوطني اŸوجهة Ÿكافحة الوباء الفتاك وعلى وزارة التعليم العا‹ والبحث العلمي ان تسضتثمر ‘ هذا اÿزان
الÌي من مواردها البشضرية الكادÁية بتحفيز ودعم متواصضل .رواد العمل ا÷معوي والتطوعي رسضموا ايضضا و‘ ايقاع
لنشضطاء وشضباب ابهى صضور التضضامن الوطني الراقي ‘ الزمة اذ يشضاهد ا÷ميع صضور منح العانات للعائÓت
اÙتاجة واŸتضضررة من الزمة الصضحية ماديا كما اŒهت تكتÓت جمعوية ا ¤تكريسس ثقافة العمل اŸشضÎك
Ÿسضاعدة اŸواطن ‘ Úهذه اللحظات الصضعبة وحتى الطواقم الطبية تلقى كل الدعم من مبادرات جمعوية نوعية .من
دروسس «كورونا» ان للدولة كفاءات وعلى كل القطاعات ان تلتفت ا ¤هذا الداء وتسضتثمر ‘ ايقاع خارج اŸؤوسضسضة يؤوكد
اننا امام مسضار جديد –تاج فيه الدولة Ÿن يبدع قبل ان يسض.Ò
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موقع «الشصمسص والغربال» لكر ËسصليماÊ

رسشالة –سشيسس ع Èإلفكاهة وإلنقد إلسشاخر

من هنا وهناك

ميدإن إ◊سش..Úلوحة صشامتة رسشمتها
كورونا ‘ مصشر
اع -ت -اد اŸصض -ري -ون قضض -اء شض -ه -ر رمضض-ان‘ ،
أاج -واء ال -ق -اه-رة ال-ق-دÁة ،ب Úج-ن-ب-ات ا◊سض،Ú
وم -ق -اه-ي اŸع-ز ،وأازق-ة ح-ي ا÷م-ال-ي-ة ال-ع-ت-ي-ق،
والتي هي من نفحات العصضور اإلسضÓمية ،حيث
يبحثون عنها ‘ اŸزارات بكل ما فيها من اŸتعة
و“ام الÈيق.
لكن ‘ هذا العام ،وبعد أان سضيطر الكورونا
على العا ،⁄تغÒت معا ⁄ا◊ي األثري ،واختفت
اŸظاهر الحتفالية ‘ ميدان ا◊سض ،Úوغابت
ال -ف-رح-ة ع-ن اŸع-ز ل-دي-ن ال-ل-ه ،وان-ط-ف-أات أان-وار
الشض- -ارع األث- -ري ،وأاغ- -ل- -قت اŸق- -اه- -ي وان -ت -هت
أاسض -ط -ورة صض -ورة اÓŸي -ة ال-ل-ف (ال-زي اŸصض-ري
الشضعبي) ،أاو الزي العثما ،Êأاو الرداء الهندي،
و–ول الشضارع الذي كان قبلة اآللف ‘ ليا‹
رمضضان ،إا ¤لوحة صضامتة مظلمة.
 ⁄يعتد أاهل حي ا◊سض Úهذا الصضمت اıيم
على ا◊ي اŸزدان باألضضواء ،منذ الليلة األو¤
للشضهر الفضضيل ،غابت أانوار اŸسضجد ا◊سضيني،
كما غاب صضوت الÎاويح والتسضابيح الليلية ،فقد
شضارف الشضهر على النتهاء ،وانتهت آامال ا÷ميع
‘ انتهاء حظر التجول ،وعودة األمور لقواعدها،
واسضتعادة وجه ا◊ياة ‘ أازقة القاهرة الفاطمية
وحواريها.

رمضضان ‘ بÓدهم

إ◊ْجر إلصشحي يÈز فنون هوإة
إلطهو ‘ إلسشعودية
كثفت مواقع التواصضل الجتماعي على تنوعها
وط-ب-ي-ع-ة وه-وي-ة ال-ذي-ن ي-ق-ف-ون وراءه-ا ح-مÓ-ت-ها
التحسضيسضية والتوعوية بولية الشضلف حيث وقفنا
على موقع انتهج طريقة الفكاهة والنقد اإليجابي
وال -ت -م -ث -ي -ل اŸسض -رح -ي خ Ó-ل م -روره ب -الشض -وارع
واÓÙت واÛمعات التجارية بغرضس تطبيق
إاج -راءات ال -ت -ب -اع -د الج -ت -م-اع-ي وات-ب-اع ال-ط-رق
الوقائية من الوباء الذي اعتÈه صضاحب اŸوقع «
الشض -مسس وال -غ -رب -ال» ك -ر Ëسض -ل -ي-م-ا( ÊاŸع-روف
ب -ا◊اج أاح -م -د) ضض-رورة وال-ت-زام-ا أاخÓ-ق-ي-ا ألداء
رسضالة التوعية.

الششلف :و.ي .أاعرايبي

تسض -ل -ي -ط الضض -وء ع -ل -ى ه-ذا اŸوق-ع « الشض-مسس
والغربال « لصضاحبه كر Ëسضليما Êجاء بعد ا◊د
الكب Òالذي يتابع هذه الصضفحة بالنظر إا ¤ثقل
صض- -اح -ب -ه -ا وم -وق -ع -ه ‘ ن -ف -وسس سض -ك -ان ال -ولي -ة
وخارجها خاصضة اŸناطق الغربية بدأا من عÚ

ال - - -دف- - -ل- - -ى والشض- - -ل- - -ف وغ- - -ل- - -ي- - -زان وت- - -ي- - -ارت
ووه- -ران تسض- -مسض- -ي -لت ومسض -ت -غ -ا ÂوغÒه -ا م -ن
اŸناطق التي تتفاعل مع خرجات هذا الفكاهي
الذي كانت لنا معه لقاء حول مسضاهمته ‘ التوعية
وال -ت-حسض-يسس ان-طÓ-ق-ا م-ن م-وق-ع-ه ال-ذي ل-ق-ي ‘
اآلون - -ة الخÒة اق- -ب- -ال م- -ن ط- -رف م- -ع- -ج- -ب- -ي- -ه
واŸت-ف-اع-ل Úم-ع-ه م-ن خÓ-ل خ-رج-ات-ه اŸي-دانية
للمحÓت التجارية والفضضاءات التجارية الكÈى
خ- -اصض- -ة ه- -ذه الي -ام اي -ن ه -رع ع -دي -د ك -ب Òم -ن
العائÓت من وليات القريبة من الشضلف.
وبحسضب تصضريحات الفكاهي «ا◊اج أاحمد»
ف -إان ع -م -ل -ي -ة ال -ت -حسض -يسس ل-يسضت م-ق-تصض-رة ع-ل-ى
شضخصس بعينه بل هي مهمة ا÷ميع ‘ تطبيق
اإلج -راءات ال -وق -ائ -ي -ة ال-ت-ي أاع-ل-نت ع-ل-ي-ه-ا وزارة
الصض -ح -ة وال-ت-ي اك-دت ع-ل-ى ضض-رورت-ه-ا ل-ل-ح-د م-ن
ان -تشض -ار ال -وب -اء م -ط -ال -ب -ة ‘ ت-وصض-ي-ات-ه-ا ب-ال-ت-زام
تطبيقها ،حيث تسضاهم عملية التحسضيسس بخطورة
«ك -وف -ي-د  »١9ع- -ل- -ى إاع- -ط- -اء اŸواط- -ن ال -ن -ظ -رة

ا◊قيقية والواقعية Ÿا تعيشضه الولية بالرغم من
أان أاث- -اره ل- -يسضت م -ف -ج -ع -ة ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤األرق -ام
اŸسضجلة.
الم -ر ال -ذي اسض -ت -دع -ى ت -ط-ب-ي-ق اإلج-راءات
ال -وق -ائ -ي-ة وال-ت-حسض-يسس اŸت-واصض-ل م-ن ط-رف ك-ل
ا÷ه -ات اŸع -ن -ي -ة م -ن -ه -ا مصض-ال-ح األم-ن وال-درك
والسضلطات العمومية واŸصضالح الصضحية وا◊ماية
اŸدنية ومصضالح التجارة وا÷معيات التي رافقت
العملية منذ اإلعÓن عنها .وقال كر Ëسضليما Êان
هذه اÿرجات جعلت اŸسضؤوولية ‘ التواصضل على
مسض- -ت- -وى ه- -ذه الشض- -ب- -ك- -ات ام- -را ضض -روري -ا وم -ن
اإلخÓقيات التي تفرضس علينا التحرك للمشضاركة
ف -ي -ه -ا ول -ل -خ-روج م-ن-ه-ا ب-أاخ-ف األضض-رار «واع-تÈ
صضاحب اŸوقع ا◊جر الصضحي وتطبيق إاجراءات
ال-وق-اي-ة السض-ب-ي-ل ال-وح-ي-د ل-ت-ط-وي-ق خ-ط-ر ان-تشضار
الوباء.
ع -ن نشض -اط م -وق -ع-ه وصض-داه ب-الشض-ارع الشض-ل-ف-ي
ورواد صض- - -ف - -ح - -ت - -ه ال - -ت - -ي –ظ - -ى ب - -ال - -ق - -ب - -ول
واإلعجاب قال الفكاهي ان النقد

صضحتك ‘ غذائك إŸرأإة إ◊امل ‘ رمضشان

ع- -ل- -ى اŸرأاة ا◊ام- -ل ا’ه -ت -م -ام
بصصحتها ‘ شصهر رمضصان ،وتختلف
’خرى ‘ قوة
كل امرأاة حامل عن ا أ
–مل الصصيام تبعا للحالة الصصحية
ل -ه -ا ،و‘ ح -ال -ة سص-م-ح ال-ط-ب-يب ل-ه-ا
بالصصيام خÓل شصهر رمضصان ينبغي
ع -ل -ي -ه -ا ا’ه -ت -م -ام ب-ن-ظ-ام غ-ذائ-ي
خاصص؛ حفاظا على صصحتها وصصحة
ج-ن-ي-ن-ه-ا ،وف-ي-م-ا ي-ل-ي ن-ت-عرف على
نصص -ائ -ح م -ه -م -ة ل -ل -م-رأاة ا◊ام-ل ‘
رمضص -ان وال -ن -ظ -ام ال -غ -ذائ-ي ال-ذي
يجب عليها اتباعه.
^ تناول ا◊ليب بالتمر أاو كوب

من اŸاء قبل تناول أاي طعام آاخر.
^ يجب أان يكون الفرق ب Úكل
وجبة واألخرى سضاعت Úعلى األقل.
^ ا◊رصس على أان –توي وجبة
اإلف- -ط -ار ع -ل -ى ع -ن -اصض -ر غ -ذائ -ي -ة
وسضعرات حرارية جيدة.
^ من اŸهم تناول ا◊ليب بÚ
ال -وج -ب -ات الصض -غÒة ب -ع-د اإلف-ط-ار،
وال- -ذي Áد ا÷سض- -م ب- -ال -ك -السض -ي -وم
وي- -ح- -اف- -ظ ع- -ل- -ى صض- -ح- -ة ا◊ام -ل
وا÷ن.Ú
^ ي - -جب اله - -ت - -م - -ام ب - -ت - -ن- -اول
اÿضض -روات وال -ف-واك-ه بشض-ك-ل ك-ب،Ò
ح - -يث إان- -ه- -ا –ت- -وي ع- -ل- -ى ك- -اف- -ة

ال-ع-ن-اصض-ر ال-غ-ذائ-ي-ة ال-ت-ي ي-ح-تاجها
جسض- -م ا◊ام- -ل وا÷ن Úأاث -ن -اء فÎة
الصض -ي -ام ،ك -م -ا أان -ه -ا تسض -اع -د ع -ل-ى
ا◊فاظ على رطوبة ا÷سضم.
^ إادراج ا◊ب - -وب ال- -ك- -ام- -ل- -ة ‘
ال -ن-ظ-ام ال-غ-ذائ-ي اÿاصس ب-ا◊ام-ل
على وجبة اإلفطار ،والتي –ميها
م -ن ال -ت -ع -رضس إا ¤اإلمسض -اك أاث -ن -اء
ا◊مل.
^ تناول الكث Òمن السضوائل ‘
الفÎة ب Úاإلفطار والسضحور ،والتي
تسض-اع-د ع-ل-ى ا◊ف-اظ ع-ل-ى رط-وبة
ا÷سضم.
^ ال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ت-ن-اول ا◊ل-وي-ات
واسضتبدالها بالفواكه.
^ تناول الÈوتينات خÓل وجبة
اإلفطار ،والتي تتمثل ‘ اللحم أاو
الدجاج أاو السضمك.
^ ي - -جب ا◊رصس ع - -ل- -ى ت- -أاخÒ
وج -ب -ة السض -ح-ور ،وا◊رصس ع-ل-ى أان
ي -ك -ون السض -ح -ور م -ل -ي-ئ-ا ب-ال-ع-ن-اصض-ر
ال -غ -ذائ -ي -ة اŸه-م-ة ال-ت-ي ي-ح-ت-اج-ه-ا
ا÷سضم ،وخاصضة اÿضضراوات.
^ ي - -جب ع - -ل - -ى اŸرأاة ا◊ام - -ل
ال -ذه -اب إا ¤ال -ط -ب -يب ق -ب -ل شض -ه -ر
رمضضان ليحدد ما إاذا كانت سضتقدر
على الصضيام أام ل ،وأان تطلب منه
كتابة نظام غذائي خاصس بها لطوال
أايام الشضهر.

السضاخر اإليجابي يلقى القبول بالنطر إا ¤طريقة
اŸعا÷ة للموقع واللقطة خاصضة  .وهي الطريقة
التي يراها مناسضبة خاصضة هذه األيام حيث يسضجل
بعضس التسضاهل والÎاخي والتهور سضواء عن علم أاو
Œاهل أاو اسضتهزاء دون معرفة اÿطر الذي يهدد
من يخالف تطبيق إاجراءات التباعد اŸنصضوصس
عليها من طرف اıتصض.Ú
و‘ ذات السضياق شضدد ا◊اج أاحمد أان مسضأالة
الوعي إاجتماعي رغم انها فردية ‘ األسضاسس ،لذا
فالتÓعب ببالصضحة هو خطر على صضاحبه ،
ﬁيطه وعائلته وزيادة ‘ “ديد متاعب األطباء
ال -ذي وج -دوا أان -فسض-ه-م ي-ح-ت-ل-ون الصض-ف األول ‘
م- -ع- -رك- -ة ا÷زائ- -ر ضض- -د ك -وف -ي -د١9-م - -ن خÓ- -ل
اإلشض - -راف ع - -ل - -ى ال- -عÓ- -ج وت- -ق- -د Ëال- -نصض- -ائ- -ح
والتوجيهات ،مذكرا أان ا◊جر ليسس عقاب وإا‰ا
وقاية وخوف على صضحة اŸواطن التي هي أاغلى
من اŸمارسضات التجارية التي تكثفت هذه األيام «
والله يسض »Îبشضكل ﬂيف.

مع تطبيق ا◊جر الصصحي

إدإرة إÿدمات إ÷امعية بالششلف
تتكفل بإافطار إلطلبة إألجانب

عززت مديرية
اÿدمات
ا÷امعية
بالشصلف مبادراتها
التضصامنية
ل--ف--ائ--دة ال--ط--ل-ب-ة
’ج----------انب م----------ن
ا أ
13دول---ة وال--ذي--ن
يسص---ت--ف--ي--دون م--ن
وج--ب--ات سص--اخ--ن--ة
خÓل هذا الشصهر
الكر. Ë

الششلف :و.ي  .اعرايبي
العملية التضضامنية اسضتهدفت ١٢٢طالب
وطالبة باإلقامات ا÷امعية لكل من أاول
نوفم،Èأاولد فارسس ،هني صضالح و١9ماي
حيث تقيم بهما  ٢٧طالبة ينتمون إا¤
١3دولة صضديقة وشضقيقة منها اليمن وليبيا
وف-لسض-ط Úوالصض-ح-راء ال-غ-ربية وموريتانيا
وم- -ا‹ وزن- -ب- -اب- -وي وزام -ب -ي -ا وال -ك -ون -ك -و
وبوراندي والنيجر ونيجÒيا .
وبحسضب رئيسس خلية اإلعÓم باŸديرية
مولود عكاكزة  ” ،تسضخ Òالمكانيات
اŸادي-ة وال-بشض-ري-ة اŸرف-وق-ة ب-اإلجراءات
الوقائية الصضحية وضضعت حيز اÿدمة مع
ه -ذا الشض-ه-ر ال-ك-ر Ëح-يث ت-ت-ك-ف-ل ال-ف-رق

اŸعنية بعمليات الطبخ والتوزيع للوجبات
ب-غ-رف ال-ط-ل-ب-ة وال-ط-ال-ب-ات ت-ف-اديا لعملية
التنقل واÿروج كإاجراء وقائي ،مشض Òأان
الÈنامج الغذائي متنوع ومتوازن وصضحي
يعكسس عادات وتقاليد اŸنطقة مع ضضمان
طبق السضحور  ،تصضاحبه عمليات وقائية
صض -ح -ي-ة ل-ت-ف-ادي اتشض-ار ال-ف-فÒوسس وه-ذا
ب -وضض-ع ال-ك-م-ام-ات وال-ت-ع-ق-ي-م وال-ت-ن-ظ-ي-ف
اŸسضتمر خÓل هذا الشضهر اŸعظم الذي
حرصضت فيها إادارة ا÷امعة على توفÒ
ا÷و العائلي لهؤولء الطلبة والطالبات من
ا÷اليت Úالعربية واإلفريقية .هذا وأاشضار
ﬁدثنا ان ضضيوف ا÷زائر الذين يتلقون
كل الرعاية والتضضامن والÎحاب ‘ بلدهم
الثا Êالذي يسضهر على توف Òلهم سضبل
الدراسضة ا÷امعية اŸريحة للجنسض‘ Ú
التخصضصضات العملية اıتلفة.

ب -رز شض -ب -ان سض -ع -ودي -ون م -ن ه -واة ال-ط-ه-ي ‘
شضبكات التواصضل الجتماعي ،ليصضبحوا ‚ومًا
ومشض-اه Òع Èوصض-ف-ات ال-ط-ب-خ ال-ت-ي ي-ت-ن-افسضون
على تقدÁها ،ويحصضلون نظÒها على أاعداد
مليونية من اŸتابع ÚخÓل شضهر رمضضان ،الذي
زاد ا◊جر الصضحي ‘ تركيز الطاقات إلبراز
فنون اŸطبخ.
يتبادل اŸغردون والفاعلون ‘ شضبكات التواصضل
الجتماعي مقاطع الفيديو القصضÒة التي يتنافسس
على تصضويرها عدد من الشضباب اŸهتم Úبالطهي،
وتعطي الكث Òمن قصضصس الطبخ وكيفية العمل على
إاظهارها بطرق مرئية جاذبة.
^ رياضس اÿالد ،شضاب سضعودي هاٍو وﬁب
للطبخ ،يتابعه أاك Ìمن مليون Úو 3٠٠أالف متابع
‘ حسضابه على تطبيق «إانسضتغرام» ،يسضتعرضس
بشضكل شضبه يومي وصضفاته السضريعة التي –ظى
بتفاعل كب Òمن اŸتابع ،Úإاذ ل تتجاوز مدة
مقاطع الفيديو التي يضضعها الدقيقة الواحدة،
يركز فيها على شضرح طريقة األطباق الرائجة بÚ
عموم الناسس.
وقال رياضس أانّ شضغفه بالطّبخ بدأا ‘ صضغره،
وأاّن موهبته جاءت بتشضجيع من والدته ووالده،
مضضيفاً انه  ⁄يسضبق له النضضمام إا ¤دورة أاو
ا◊صضول على شضهادات ‘ هذا اÛال ،فالطبخ
بالنسضبة له ›رد هواية.
وأاسضهمت مبادرة (إارث مطبخنا) التي نظمتها
ه -ي -ئ -ة ف -ن -ون ال ّ-ط -ه -ي السض-ع-ودي-ة ‘ ،ال-ت-ع-ري-ف
Ãجموعة أاخرى من الشضباب السضعودي Úمن هواة
الطبخ ،حيث يقدمون وصضفاتهم ‘ صضور ومقاطع
ف -ي -دي -و ت -رّوج ل -ه-ا ال-ه-ي-ئ-ة ع Èحسض-اب-ات-ه-ا ع-ل-ى
شض -ب -ك -ات ال -ت -واصض -ل الج -ت -م -اع -ي ،وت -أات-ي ه-ذه
اŸبادرة التي انطلقت قبل أاسضابيع ضضمن جهود
الهيئة لتوثيق األطباق السضعودية و–قيق أاهداف
ثقافية واجتماعية متعددة ،منها حفظ وصضفات
أاهم األطباق التقليدية ‘ الثقافة السضعودية.
يضض- -اف ل- -ذلك ،اك- -تشض- -اف م- -واهب ال- -ط- -ه -اة
اÙلي Úالتي سضتÌي بدورها هذا القطاع ‘
السضعودية ،و–فيز األجيال الشضابة على تبادل
الوصضفات التقليدية مع األجيال التي سضبقتها.
وذلك ضض- -م- -ن دور ال -ه -ي -ئ -ة ‘ ت -رج -م -ة أاه -داف
مشضروع النهوضس الثقا‘ الذي تتو ¤مسضؤووليته
وزارة الثقافة؛ والذي يهدف ‘ أاحد بنوده إا¤
اسضتثمار الثقافة اÙلية وتنميتها وتطويرها إا¤
اŸسضتوى الذي تصضبح فيه ‰ط حياة وتسضاهم
بشضكل فعال ‘ القتصضاد اÙلي ع– Èفيز
اŸواهب ع -ل -ى اإلن -ت -اج ال -ث -ق -ا‘ و“ك-ي-ن-ه-ا م-ن
الوصضول والنتشضار.
و–مل السضاحة السضعودية أاسضماء برزت خÓل
األشض-ه-ر اŸاضض-ي-ة ،م-ن-ه-ا ع-ب-د ال-رح-م-ن القاسضم،
الشضه Òبـ«بن قاسضم» ،وهو طاهٍ سضعودي يتابعه
أاك Ìمن مليون مهتم ‘ التواصضل الجتماعي،
وق -د ت -ن -ب -ه لشض -غ-ف-ه ب-ال-ط-ب-خ أاث-ن-اء فÎة اغÎاب-ه
ل -ل -دراسض-ة ،وأاصض-ب-ح ل-ه ال-ي-وم أاسض-ل-وب-ه اÿاصس ‘
إاعداد األطباق ،وÁتاز باحÎافية التصضوير التي
ُتمتّع ع ÚاŸشضاهد .إا ¤جانب هشضام «باعشضن»،
وهو طاٍه سضعودي آاخر ،يتابع وصضفاته أاك Ìمن
مليون Úونصضف متابع ع Èتطبيق «إانسضتغرام»،
حيث يحرصس على عرضس وصضفاته بشضكل أاكÌ
مرحاً وبهجة على اŸتابع.Ú

إعدإد:
فتيحة كلوإز

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

’سصÓمية
على غرار الكث Òمن الدول ا إ

‘ زمن كورونا عيد إلفطر بدون صشÓة ‘ إÿليج إلعربي
ه -ا ه-و شض-ه-ر الصض-ي-ام ي-قÎب رح-ي-ل-ه،
معلناً قدوم عيد الفطر ‘ ،ح Úما زال
وب - -اء ك- -ورون- -ا مسض- -ت- -م- -را ً ،واإلج- -راءات
الحÎازي -ة م -ن-ه م-ا زالت م-فs-ع-ل-ة ،ح-يث
سض -ي -ك -ون ه-ن-اك ح-ظ-ر ك-ل-ي ب-أاغ-لب دول
اÿليج خÓل أايامه الثÓثةُ ،يمنع خÓلها
اÿروج م - - - -ن اŸن - - - -زل إال ‘ ح - - - -الت
الطوارئ.
وسضيغيب عن عيد الفطر هذا العام ‘
اÿليج عديد من العبادات والطقوسس،
باإلضضافة إا ¤العادات والتقاليد اÙلية
ال -ت -ي ك -ان -وا م-ع-ت-ادي-ن إاي-اه-ا ع-ل-ى م-دى
السض-ن-وات السض-اب-ق-ة ،م-ف-ت-ق-دي-ن ألجوائها
التي تعلوها البسضمات وعÓمات الفرح.
و‘ ظرف تاريخي  ⁄يشضهد له اÿليج
مثي ً
 Óمن قبُل ‘ السضن ÚاŸاضضية ،لن
يسض -ت-ط-ي-ع سض-ك-ان شض-ب-ه ا÷زي-رة ال-ع-رب-ي-ة
والعا ⁄اإلسضÓمي أايضضاً أاداء صضÓة العيد
‘ اŸسضاجد والسضاحات ،ليتبادلوا التهاÊ
والتÈيكات بحلول العيد وتوزيع التمر؛

حيث إان كل جوامع دول اÿليج والعا⁄
Óذان،
مغلقة منذ مارسس اŸاضضي إال ل أ
للحد من تفشضي فÒوسس كورونا.
و‘ ظل اسضتمرار ا÷ائحة وقرارات
التزام ا◊جر اŸنز‹ وحظر التجول ‘

‘ دراسصة حديثة

دول اÿليج خÓل أايام العيد ،سضيصضلي
الناسس صضÓة عيد الفطر ‘ بيوتهم مع
التكب Òوالتلبية التي قد ترفعها اŸسضاجد
ع ÈمكÈات الصضوت.
وسضبق أان قال اŸفتي العام للمملكة

إ◊جر زإد من إسشتخدإم إلوسشائط إلجتماعية

يؤوثر شضهر رمضضان والتكنولوجيا
ع -ل -ى ب -عضض-ه-م-ا ال-ب-عضس ،إاذ تسض-ه-ل
التكنولوجيا يوميات اŸسضلم Úمن
حيث اŸهام أاو الÎفيه ،بينما يجلب
رمضض-ان ل-ل-ت-ك-ن-ول-وجيا أارباحًا كÈى
بسض - - - - -بب كÌة السض - - - - -ت- - - - -هÓ- - - - -ك
والسضتخدام .وهذا ما يظهر جليًا
من خÓل تقرير أاعّده موقع «زي
دي نت» التقني يلخصس هذا النمو
ال -ك -ب Òخ Ó-ل شض -ه -ر الصض-وم ،ل-كّ-ن-ه
ُيشض Òإا ¤تأاثر شضهر رمضضان أايضضًا
بفÒوسس كورونا ،من خÓل السضلوك
على اإلنÎنت.

زيادة هامة ‘ إسشتخدإم
إلوسشائط إلجتماعية
ي -ع -ت Èرمضض -ان صض -ف-ق-ة م-رب-ح-ة
ب-ال-نسض-ب-ة لشض-رك-ة «ف-يسض-ب-وك» ،ال-تي
“ت -لك ال -ت -ط-ب-ي-ق األزرق ال-رئ-يسض-ي
و»إانسضتغرام» ،وكذلك الشضأان بالنسضبة
لـ»غ -وغ -ل» ال-ت-ي “ت-لك «ي-وت-ي-وب».
وذّك - -ر اŸوق - -ع ب - -ت - -ق - -ري- -ر وك- -ال- -ة
«أاسض- -وشض- -ي- -ي- -ت- -د ب- -رسس» م -ن ال -ع -ام
اŸاضض- -ي ال- -ذي أاورد أان م- -واط -ن -ي
الشضرق األوسضط «يقضضون ما يقرب
من  ٥٨مليون سضاعة إاضضافية على
«ف -يسض -ب -وك» خ Ó-ل شض-ه-ر رمضض-ان،
ويشض-اه-دون م-ق-اط-ع ال-ف-ي-دي-و ع-ل-ى
«يوتيوب» أاك Ìمن أاي وقت آاخر من
ال -ع -ام‡ ،ا ي -ج -ع-ل م-ن رمضض-ان ‘
نفسس الوقت شضهرا ً هامًا للمسضلمÚ
واŸعلن.»Ú
ول -يسضت ال -ق -ن -وات ال-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة
العربية فقط من يضضخ اإلنتاجات
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ا÷ديد بكثافة خÓل شضهر رمضضان،
إاذ تعمل الشضبكات الجتماعية على
بث واسض -تضض -اف -ة اÙت -وى اÿاصس
بها .ووجدت دراسضة أاجرتها شضركة
األبحاث  ،Tolunaأان ما يصضل إا¤
 ٧٢باŸئة من مسضتخدمي «توي»Î
‘ اŸنطقة ،يعتÈون اŸنصضة أاحد
مصض- -ادره- -م ال- -رئ- -يسض- -ي- -ة Ùت -وى
الفيديو ع ÈاإلنÎنت .هذا ويزداد
اإلقبال على اŸزيد من التطبيقات
خÓل شضهر رمضضان ،والتي تÎاوح
ب Úأاوقات الصضÓة واألذان والقبلة
وال -ق -رآان و–دي-د م-وق-ع اŸط-اع-م
ا◊Óل القريبة .وهذا العام ،أاعلن
كل من «فيسضبوك» و»سضناب شضات»
ع - -ن إاع - -داد سض - -لسض Ó- -ت ع- -ل- -ي- -ه- -ا
ﬂصضصضة لرمضضان.
ج -ل فÒوسس ك-ورون-ا اŸسض-ت-ج-د
أا ّ
أاب- -رز م- -ظ- -اه -ر الح -ت -ف -ال بشض -ه -ر
رمضضان ‘ العا ⁄اإلسضÓمي ،مثل
صض- -ل- -وات الÎاوي- -ح وال- -ت- -ج -م -ع -ات
العائلية ،كما غّير الوباء من شضكل

ت-ع-ام-ل اŸسض-ل-م Úم-ع ال-تكنولوجيا.
وم - -ع ف- -رضس ع- -م- -ل- -ي- -ات اإلغÓ- -ق
والتباعد الجتماعي ،صضار اŸزيد
من اŸسضلم Úيسضتخدمون تقنيات
اج -ت -م-اع-ات ال-ف-ي-دي-و ،م-ث-ل «زوم»،
لÎت- -يب إاف- -ط- -ار ج- -م- -اع- -ي ع- -ل- -ى
اإلنÎنت ،بحيث تكون وجبة يفطر
فيها األصضدقاء والعائلة معًا ،رغم
بعد اŸسضافات .و” اعتماد تقنيات
‡اثلة من أاجل بث اÿطب الدينية
واÙاضض- - - -رات ال - - -رمضض - - -ان - - -ي - - -ة
افÎاضضيًا ،كنتيجة طبيعية إلغÓق
اŸسض- -اج- -د وأام- -اك- -ن ال -ت -ج -م -ع -ات
األخرى.
ونظرا ً ألن قيود السضفر والبتعاد
الج-ت-م-اع-ي ج-ع-لت م-ن اŸسضتحيل
زي- -ارة األم- -اك- -ن اŸق- -دسض- -ة ،ف -ق -د
عمدت شضركات إا ¤إاطÓق جولت
افÎاضضية داخلية تعتمد على الواقع
الفÎاضضي .وحصضلت أاعمال اÒÿ
على مسضاعدة من التكنولوجيا.

اعقد وقرا ف ـ ـ ـالك

العربية السضعودية ،الشضيخ عبد العزيز آال
الشضيخ ‘ ،أابريل اŸاضضي ،إانه إاذا اسضتمر
الوضضع القائم وكانت إاقامة صضÓة العيد
‘ اŸصضليات واŸسضاجد اıصضصضة لها
غ‡ Òكنة« ،فإانها ُتصضsلى ‘ البيوت من
دون خ -ط -ب -ة ب -ع -ده-ا» ،وأاشض-ار إا ¤ف-ت-وى
سض -اب -ق -ة صض -درت م -ن ال -ل -ج -ن -ة ال-دائ-م-ة
ل-ل-ف-ت-وى ،ج-اء ف-ي-ه-ا« :وم-ن ف-ات-ت-ه صضÓ-ة
ب قضضاءها اسضُتحب له ذلك،
العيد وأاح s
ف-يصضu-ل-ي-ه-ا ع-ل-ى صض-ف-ت-ه-ا م-ن دون خ-طبة
بعدها ،فإاذا كان القضضاء مسضتحبًا ‘ حق
من فاتته الصضÓة مع اإلمام الذي أادى
صضÓة العيد باŸسضلم ،Úفمن باب أاو¤
أان تكون إاقامتها مشضروعة ‘ حق من ⁄
ُتقم صضÓة العيد ‘ بلدهم ،ألن ‘ ذلك
إاقامة لتلك الشضعÒة حسضب السضتطاعة،
وال -ل -ه ت -ع -ا ¤ي -ق -ول( :ف -ات -ق -وا ال -ل -ه م -ا
اسضتطعتم) ،وقال النبي صضلى الله عليه
وسضلم( :إاذا أامرتكم بأامر فأاتوا منه ما
اسضتطعتم)».

كورونا يوسضع انتشضار «اÿبز اŸعلق»
و «الفوات ÒاŸعلقة» ‘ تركيا
ل يرتبط وجوده Ãواسضم األعياد أاو األزمات ،فاÿبز
اŸعلق يصضادفه اŸارة أامام اıابز ‘ تركيا طوال
العام ،فهي العادة القدÁة التي ل يسضتغنى عنها أابناء
األناضضول ،ويعتÈونها أاهم أاشضكال التكافل الجتماعي
والوسضيلة األو ¤إلشضباع اÙتاج Úوا÷وعى.
ومصضطلح «اÿبز اŸعلق» (أاسضكيدا إايكميك) ‘ تركيا
جاء من وجود خبز إاضضا‘ معلق أامام أابواب األفران،
يÎك حتى يأاتي من يحتاجه ويأاخذه ›انا.
ويقول األتراك إان أاصضول هذه العادة تعود إا ¤فÎة
اÓÿفة العثمانية ،حيث كان يذهب شضخصس اإ ¤اıبز
ويدفع ثمن رغيف Úمن اÿبز ول يأاخذ إال واحدا ،ويخÈ
البائع أان الرغيف اآلخر للمحتاج.Ú
ثم يضضع البائع الرغيف ‘ كيسس بÓسضتيكي ويعلقه
على خطاف مع األرغفة التي تÈع بها آاخرون ،ليأاخذ
منها مرتادو اıبز الذين يطلبون اÿبز اŸعلق ›انا،
وتوضضع عÓمة ‡يزة وواضضحة على اÿبز تشض Òإا ¤أانه
«خبز معلق».
ومنذ تفاقم جائحة كورونا زاد انتشضار هذه العادة
ال -ق -دÁة واتسض -عت ل -تشض -م -ل Óﬁت ال -ب -ق -ال -ة وأاح-ي-ان-ا
ا◊لويات ،التي باتت تقدم قطع حلوى أاو مسضتلزمات
غذائية ›انية لغ ÒاŸقتدرين من ﬂتلف الشضعب،
يدفع ثمنها صضاحب اŸكان أاو يتÈع بثمنها آاخر مقتدر.
لكن يظل للخبز أاهمية كÈى ‘ تركيا ،فهو األكÌ
حضضورا على مائدة الطعام ،ل سضيما مع حلول شضهر
رمضضان.
و‘ إاطار «اÿبز اŸعلق» الذي ينتظر اŸسضتفيد منه،
أاطلقت بلدية إاسضطنبول الكÈى ‘  ٥مايو ا÷اري ،حملة
باسضم «الفاتورة اŸعلقة»Ÿ ،سضاعدة العائÓت اÙتاجة
‘ تسضديد فوات ÒاŸياه والغاز الطبيعي ‘ ظل أازمة
كورونا.
وقال رئيسس البلدية أاكرم إامام أاوغلو ‘ ،بيان ،إان
ال-ب-ل-دي-ة سض-ت-ج-م-ع ب Úأاصض-ح-اب ب-عضس ال-ف-وات ÒاŸع-لقة
ومواطن ÚخÒين يريدون دفعها عنهم للتخفيف عن
عائÓت اŸدينة ‘ ،ظل الظروف القتصضادية الصضعبة
التي Áر بها مواطنو العا ⁄نتيجة اإلغÓق العام وتوقف
كث Òمن األعمال.

نقطة إا ¤السضطر

مقصشلة إلسشتهتار
فتيحة كلواز
اŸسض -ت-هÎون ا◊ل-ق-ة الأضض-ع-ف ‘ م-واج-ه-ة
فÒوسس كورونا  ،هم الباب التي ينتشضر من
خÓلها الوباء العاŸي الذي ل يختار ضضحاياه
بل واحد منهم يختار السض Òجنبا ا ¤جنب مع
كوفيد ١9-لظنه انه ‘ مناآى عن العدوى .و‘
◊ظة غ Òمعروفة يكون اŸسضته Îالناقل لكل
من يصضادفه ‡ن يتخلون عن اإجراءات الوقاية
كارتداء الكمامات ،غسضل اليدين بصضفة دائمة
والب -ت -ع -اد ع -ن ال -ت -ج -م -ع -ات ب -ال-ت-زام ا◊ج-ر
الصضحي والتباعد الجتماعي الذي اصضبح ‘
الشض -ه -ر ال -فضض -ي -ل صض -ع -ب -ا ج-دا وسض-ط ت-ه-افت
ولوع -ي م -ي -ز ال -ك -ثÒي -ن ‡ن ي-رفضض-ون ت-رك
ع - -ادات رمضض - -ان ال - -ت - -ي ط - -اŸا ك - -انت اح- -د
‡يزاته ،ويا ليتها كانت صضÓة او قياما ‘
الليا‹ اŸباركة ،بل هي جلسضات ليلية “تد ا¤
سضاعة الفجر والإمسضاك.
ن -ودع اآخ -ر اأي -ام الشض-ه-ر ال-ك-ر Ëل-ي-حّ-ل ع-ي-د
الفطر الذي جعله الله تعا ¤فرحة للصضائم،Ú
ندرك جيدا اننا مقبلون على رهان اآخر يكون
فيه وعي اŸواطن مفتاح ا◊د من الإصضابات
ال -ت -ي ع -رفت م -ن -ح -ن -ى م -ت -زاي-دا م-ن-ذ دخ-ول
رمضضان .رغم الإجراءات اŸتخذة من اجل
التقليل من التجمعات وتكريسس مبداأ التباعد
الجتماعي ال ان الÓوعي جعل الأرقام ترتفع
.
م -ن -ظ -ر اÓÙت اŸغ -ل -ق -ة و اŸوؤسضسض-ات
ال -ت -ع-ل-ي-م-ي-ة اŸف-رغ-ة م-ن تÓ-م-ي-ذه-ا وخ-فضس
عمال اŸوؤسضسضات ا ¤النصضف  ⁄ياأت ثماره
بنسضبة مئة باŸئة بسضبب تلك الفئة التي تعتمد
على غبائها وجهلها ‘ تسضي Òحياتها ،فكيف
لشضخصس سضليم العقل ان ُيجهر بفكرة اأ s
ل كورونا
‘ ا÷زائ- -ر وان- -ه- -ا ›رد م- -وؤام -رة !؟ ،ك -ي -ف
ل- -ه -وؤلء ان يصض -دق -وا م -ث -ل ه -ذا ا÷ن -ون وك -ل
ال -ف -ئ -ات الج-ت-م-اع-ي-ة صض-دمت ب-ف-اج-ع-ة ف-قِ-د
حبيب من عائلتها؟ ،كيف لشضخصس ان يراهن
ع -ل -ى وه -م «اŸوؤام -رة» وا◊ق -ي -ق -ة ال -وح -ي -دة
الواضضحة ا÷لية امامه.
ك- -ي- -ف لشض- -خصس ان يسض- -ت- -هÃ Úسض- -ئ -ول -ي -ت -ه
الأخÓ-ق-ي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة وال-دي-ن-ي-ة اŒاه ك-ل
اŸصضاب ÚواŸتوف Úبكوفيد. ١9-
اشضك ‘ بعضس الأحيان ‘ قدرة من يحمل
ه-ذه الف-ك-ار ال-ع-ق-ل-ي-ة ع-ل-ى اسض-تيعاب الصضورة
الكاملة لكل ما يتعلق بهذا الفÒوسس لأنهم
م -وج -ودون ف -ق-ط ل-ل-ت-ف-ك ‘ Òال-ط-ري-ق-ة ال-ت-ي
يضضربون بها الراأي اıالف لكن اÓÿف ‘
ح -ق -ي -ق-ت-ه رح-م-ة ول-يسس م-قصض-ل-ة ت-ق-ط-ع ع-ل-ى
حافتيها روؤوسس الشضعوب و اÛتمعات.

حلويات العيد
إŸعمول

بسصم الله ابديت وعلى
النبي صصليت وعلى الصصحابة
ارضصيت وليك يا قاري هاد الفال
انويت رشصيت عتبة الباب بالزهر
’حباب بالعسصل
والطيب ،وسصقيت كل ا أ
والزبيب ،وكى نسصيت جا Êجواب
كنت نسصتناه من عند البعيد.

^ اŸكونات
 ٢٥٠غ زبدة
كوب سضكر
كوب مايزينة
 ٢صضفار بيضس
 ١بيضس
ملعقة صضغÒة فانيÓ

ملعقة خمÒة
كيميائية
فرينة
فتائل الشضكولطة
مربى اŸشضمشس
فسضتق مرحي

طريقة التحضضÒ

^ ‘ وعاء ،أاخلطي الزبدة مع السضكر الناعم حتى
–صضلي على خليط مرهم .أاضضيفي البيضس و أاخلطي
جيدا.
^ أاضضيفي اŸايزينة و الفاني Óو اÿمÒة الكيميائية و
ال-ف-ري-ن-ة ت-دري-ج-ي-ا ح-ت-ى –صض-ل-ي ع-ل-ى ع-ج-ي-نة طرية و
متماسضكة.
^ شضكلي كريات صضغÒة من العجينة ثم ابسضطيها

باليد و ضضعي ملعقة صضغÒة من الفتائل و أاغلقي الكرية.
^ ضض- -ع- -ي ال- -ك -ري -ات ‘ ق -والب ال -ف -ط -ائ -ر الصض -غÒة
(دزيريات) و ادخليها الفرن حتى تسضتوي على أان تبقى
بيضضاء.
^ عندما يسضتوي اŸعمول و يÈد ضضعي ملعقة صضغÒة
من اŸربى على السضطح و انÌي عليه الفسضتق اŸرحي.

إاعداد :عب ـد
الق ـادر سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسس
Ãسسجد البشسÒ
اإ’براهيمي
شسـارع الشسهـداء

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة
هام جدا

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

١٤
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ففي حياة األ· والششعوب ،أاحداٌث خالدة،
وأاي- -ام ›ي -دة– ،م -ل ‘ ط -ي -ات -ه -ا م -ا ي -غ -رم
ال-ق-ل-وب ،وي-ب-ه-م ال-ن-ف-وسص ،ول-ق-د شش-رفت هذه
األمة بأاعظم األحداث ،وأاكمل األيام ،وأا”
الليا‹.
و‡ا أانعم به اÿالق على هذه األمة ،ليلة
وصش -ف -ه-ا ال-ل-ه ع-ز وج-ل ب-أان-ه-ا م-ب-ارك-ة ،ل-كÌة
خÒه-ا وب-رك-ت-ه-ا وفضش-ل-ه-ا .إان-ه-ا ل-ي-ل-ة ال-ق-در،
ع -ظ -ي-م-ة ال-ق-در ،ول-ه-ا أاع-ظ-م الشش-رف وأاوف-ى
األجر.
أاُنزل القرآان ‘ تلك الليلة ،قال الله جل
وعÉenhn Qp ór≤ndrG áp∏n˘«r˘dn »˘ap √oÉ˘æn˘drõn˘frGCn É˘fsGEp﴿ :Ó- -
 ﴾Qpór≤ndrG áo∏n«rdn Éen n∑GQnOrGCnالقدر ،2 ،1:وقال جل
وعÉfsGEp mácnQnÉÑneo mán∏«rnd »ap √oÉænrdõnfrGCn ÉfsGEp﴿ :Ó
 ﴾َøjQpòpæreo Éæscoالدخان ،3:وهذه الليلة ،هي
‘ ششهر رمضشان اŸبارك ليسشت ‘ غÒه ،قال
∫ p¬«ap
¿ n õpfrGCo …pòsdG
الله تعاn É°n†enQn ôo¡r°nT﴿ :¤
﴾ُ¿GBôr≤odrGالبقرة :من اآلية.1٨5
وق -د سش -م-يت ال-ل-ي-ل-ة ب-ه-ذا السش-م ،ألن ال-ل-ه
تعا ¤يقّدر فيها األرزاق واآلجال ،وحوادث
العا ⁄كلها ،فيكتب فيها األحياء واألموات،
وال-ن-اج-ون وال-ه-ال-ك-ون ،والسش-ع-داء واألشش-ق-ياء،
وا◊اج وال -داج ،وال -ع -زي -ز وال -ذل -ي-ل ،وا÷دب
وال -ق -م -ط ،وك -ل م -ا أاراده ال -ل -ه ت-ع-ا ‘ ¤ت-لك
السشنة ،ثم يدفع ذلك إا ¤اÓŸئكة لتتمثله ،كما

قال تعاo ônØrjo É¡n«ap﴿ :¤
﴾ٍ º«µpnM ômerGCn π
t co ¥
الدخان 4:وه-و ال-ت-ق-دي-ر السش-ن-وي ،وال-ت-ق-دير
اÿاصص ،أاما التقدير العام فهو متقدم على
خلق السشموات واألرضص بخمسش Úأالف سشنة
ك- - - - - -م- - - - - -ا صش- - - - - -حت ب - - - - -ذلك األح - - - - -اديث.
هذا وقد نّوه الله بششأانها ،وأاظهر عظمتها،
∑ Qpór≤ndrG áo∏n«rdn Éen
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ف-م-ن ُت-قu-ب-ل م-ن-ه-ا ف-ي-ه-ا ،صش-ارت ع-ب-ادت-ه ت-لك
تفضشل عبادة أالف ششهر ،وذلك ثÓثة وثمانون
عاماً وأاربعة أاششهر ،فهذا ثواب كب ،Òوأاجر
عظيم ،على عمل يسش Òقليل.
و‘ حديث أابي هريرة رضشي الله عنه أان
النبي صشلى الله عليه وسشلم قال« :من قام ليلة
القدر إاÁانًا واحتسشابًا غُِفر له ما تقدم من
ذنبه» خّرجه البخاري ومسشلم ،يحييها اإلنسشان

تصش -دي -ق ً-ا ب -وع-د ال-ل-ه ب-ال-ث-واب ع-ل-ي-ه ،وط-ل-بً-ا
Óج -ر ،ل لشش -يء آاخ -ر ،وال -عÈة ب -الج -ت -ه -اد
ل -أ
واإلخÓصص ،سشواء علم بها أام  ⁄يعلم.
ف-ل-ت-ح-رصص أاي-ه-ا األخ ال-ك-ر Ëع-ل-ى الصشÓ-ة
والدعاء ‘ تلك الليلة ،فإانها ليلة ل تششبه ليا‹
الدهر ،فخذ أايها اإلنسشان بنصشيبك من خÒها
◊ َسش -ن ،واه -ج -ر ل -ذة ال -ن -وم وط -يب ال َ-وسَش-ن،
ا َ
وجافِ جنبيك عن مضشجعك ا◊َ َسشن.
وأاما وقتها و–ديدها ‘ رمضشان ،فقد ورد
عن النبي صشلى الله عليه وسشلم أانها ليلة إاحدى
وعشش -ري -ن ،ول -ي -ل -ة ث Ó-ث وعشش -ري -ن ،وخ -مسص
وعشش-ري-ن ،وسش-ب-ع وعشش-ري-ن ،وتسش-ع وعشش-ري-ن،
وآاخر ليلة ‘ رمضشان .قال الششافعي رحمه
الله« :كأان هذا عندي والله أاعلم ،أان النبي
صشلى الله عليه وسشلم كان يجيب على نحو ما
ُيسشأاأل عنهُ ،يقال له :أانلتمسشها ‘ ليلة كذا؟
فيقول :التمسشوها ‘ ليلة كذا» ا.هـ.
وقد اختلف العلماء ‘ –ديد ليلة القدر،
وذلك ع- -ل- -ى أاك Ìم- -ن أارب- -ع Úق- -وًل ،ذك- -ره -ا
ا◊اف -ظ اب -ن ح -ج -ر ‘ ف -ت -ح ال -ب -اري ،وه -ذه
األق- -وال ب- -عضش- -ه -ا م -رج -وح ،وب -عضش -ه -ا شش -اذ،
وبعضشها باطل.
والصشحيح ‘ هذا أانها أاوتار العششر األواخر
‘ رمضش- -ان ،ل -ي -ل -ة إاح -دى وعشش -ري -ن ،وث Ó-ث
وعششرين وخمسص وعششرين ،وسشبع وعششرين،

أاسس ـ ـ ـبـ ـ ـ ـاب الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـق م ـ ـ ـ ـن الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار

فقد قال صشلى الله عليه وسشلم :
((إان sلله تعا ¤عتقاء ‘ كل يوم و
ليلة … يعني ‘ رمضشان … وإان sلكل
مسش- -ل- -م ‘ ك- -ل ي- -وم ول- -ي- -ل -ة دع -وة
مسشتجابة)) رواه اإلمام أاحمد.
فحري Ãن سشمع بهذا ا◊ديث أان
ي -ب -ذل قصش -ارى ج -ه -ده ‘ الت -ي-ان
باألسشباب التي بها فكاك رقبته من
ال s-ن -ار  ،ل سش -ي -م -ا ‘ ه -ذا ال-زم-ان
الششريف  ،حيث رحمة الله السشابغة
 ،فيا باغي ا Òÿهلم sأاقبل  ،فقد
صش- -ف- -دت الشش- -ي- -اط ، Úوسشu- -ج -رت
النÒان  ،وفتuحت أابواب ا÷نة  ،فيا
لعظم رحمة الله !! أاي رٍب كرË
مثل رuبنا  ،له ا◊مد والنعمة والثناء
ا◊سشن .
وقد دلنا رسشول الله صشلى الله عليه
وسشلم على أاعمال إاذا قمنا بها
كانت سشبًبا لعتق رقابنا من النsار،
ف - - - - -م- - - - -ن ه- - - - -ذه األسش- - - - -ب- - - - -اب:
( )1اإلخÓصص:
قال صشلى الله عليه وسشلم( :لن
يوا‘ عبد يوم القيامة يقول :ل إاله
إال الله يبتغي بها وجه الله إال حsرم
ال -ل -ه ع -ل -ي -ه ال-ن-ار) رواه ال-ب-خ-اري.
ومن أاظهر عÓماته  :النششاط ‘
طاعة الله  ،وأانْ يحب أان ل يطلع
على عمله إال الله .
قيل لذي النون  :متى يعلم العبد
أاsنه من اıلصش Ú؟ قال  :إاذا بذل
اÛه- - -ود ‘ ال- - -ط- - -اع - -ة  ،وأاحب
سش- -ق- -وط اŸن- -زل -ة ع -ن -د ال -ن- sاسص .
ف- -إاذا أاردت ال- -ف -وز ب -ه -ذه اŸن -زل -ة
ال -ع -ظ -ي -م -ة ف-جs-د واج-ت-ه-د  ،وشش-د
اŸئزر  ،وأاِر الله من نفسشك ششيًئا
يبلغك رضشاه  ،وبقدر ما تتعنى تنال
ما تتمنى  ،وعلى قدر جuدك يكون
جt- -دك  ،ق- -ال الصش- -دي- -ق أاب -و ب -ك -ر
رضشي الله عنه  :والله ما ‰ت
فحلمت  ،ول توهمت فسشهوت ،
وإاuني لعلى السشبيل ما زغت .
قيل للربيع بن خثيم  :لو أارحت
نفسشك ؟ قال  :راحتها أاريد .
فُ-ج-د ب-ال-ن-فسص وال-ن-ف-يسص ‘ سش-بيل
–صشيل غايتك  ،و–قيق بغيتك ؛
ف - -اŸك - -ارم م- -ن- -وط- -ة ب- -اŸك- -اره ،
واŸصش- -ال- -ح واÒÿات ل ُت- -ن -ال إال
بحظ من اŸششقة  ،ول ُيع Èإاليها
إال على جسشر من التعب .
فكل ششيء نفيسص يطول طريقه  ،و

يك Ìالتعب ‘ –صشيله  ،يقول
ابن ا÷وزي ‘ « صشيد اÿاطر «
 :ف - -ل - -ل- -ه أاق- -وام م- -ا رضش- -وا م- -ن
الفضشائل إال بتحصشيل جميعها ،
ف- -ه- -م ي- -ب- -ال- -غ -ون ‘ ك -ل ع -ل -م و
يجتهدون ‘ كل عمل  ،و يثابرون
على كل فضشيلة  ،فإاذا ضشعفت
أاب -دان -ه -م ع -ن ب-عضص ذلك ق-امت
النيات نائبة  ،و هم لها سشابقون .
يقول  « :ولقد تأاملت نيل الدر
م -ن ال-ب-ح-ر ف-رأاي-ت-ه ب-ع-د م-ع-ان-اة
الششدائد  ،و من تفكر فيما ذكرته
مث Óبانت له أامثال  ،فاŸوفق
من تلمح قصشر اŸوسشم اŸعمول
فيه  ،وامتداد زمان ا÷زاء الذي
ل آاخر له فانتهب حتى اللحظة ،
و زاحم كل فضشيلة  ،فإانها إاذا فاتت
ف Óوجه ل سشتدراكها .
ن- -ع- -م إاذا ك- -نت ﬂل ًصش- -ا صش- -ادُق -ا ،
حا قوًيا ،
فسشيكون رد فعلك واضش ً
فإاذا قرأات تلك األسشباب للعتق من
ال v-ن -ار م -ث  ، Óً-شش s-م-رت ع-ن سش-اع-د
Óتيان بها جميًعا  ،سشوف
ا÷د ل إ
تتأامل عظم النار  ،وششدة ما فيها
من عذاب  ،وتششفق على نفسشك أان
يكون هذا مصشÒها  ،فسشتسشعى إان
ك- -نت ت- -ري -د ال -ل -ه وال -ي -وم اآلخ -ر ،
وسش -ت -ك -د  ،وسش -ت-ج-ت-ه-د  ،وت-ت-ح-م-ل
اŸشش -اق م -ن أاج -ل أان ت -ف -وز ب -ه -ذا
الفضشل الذي ل يضشاهى ول Áاثل .
( )2إاصشÓح الصشÓة بإادراك تكبÒة
اإلحرام:
قال صشلى الله عليه وسشلم  (( :من
صشلى لله اأربع Úيوما ‘ جماعة
ي- -درك ال- -ت- -ك- -بÒة األو ¤ك- -تب ل -ه
براءتان  :براءة من النار و براءة من
النفاق ))رواه الÎمذي .
وهذا مششروع إاÁا Êينبغي أان تفرغ
له نفسشك  ،إانها مائتا صشÓة ،
فاعتÈها مائتي خطوة إا ¤ا÷نة ،
فهل ل تسشتحق سشلعة الله الغالية أاْن
تتفرغ لها ؟
وطريقك إا ¤ذلك أان تتخفف من
أاعباء الدنيا طوال هذه اŸدة ،
وعليك بالدعاء مع كل ( صشÓة ) أان
يرزقك الله الصشÓة التالية تدرك
تكبÒة اإلحرام فيها  ،وهكذا .
واعلم أاsن إاصشÓح الsنهار سشبيل إا¤
إاصشÓح الليل  ،والعكسص صشحيح ،
وه- -ذا ي -ك -ون ب -اج -ت -ن -اب ال -ذن -وب

وا◊رصص على الطاعات ووظائف
الوقت من أاذكار ونحوها  ،فقط
اج - -ع- -ل األم- -ر م- -نك ع- -ل- -ى ب- -ال ،
واجتهد ‘ –قيقه  ،واسشتعن بالله
ول تعجز  ،فإان تعÌت ‘ يوم ،
فاسشتأانف ول “ل  ،فإاsنها ا÷نة ،
إاsنه العتق من النار  ،والسشÓمة من
الدرك األسشفل فيها.
( )3اÙافظة على صشÓتي الفجر
والعصشر:
قال صشلى الله عليه وسشلم  (( :لن
ي -ل -ج ال -ن -ار أاح-د صشs-ل-ى ق-ب-ل ط-ل-وع
الشش -مسص وق -ب -ل غ -روب -ه -ا … ي -ع-ن-ي
الفجر والعصشر)) رواه مسشلم .
وهذا بأان تصشليهما ‘ أاول الوقت ،
و–اف-ظ ع-ل-ى أاداء السش-ن-ة ق-ب-ل-ه-ما
قال صشلى الله عليه وسشلم (( :
ركعتا الفجر خ Òمن الدنيا و ما
فيها )) رواه مسشلم.
وع- - -ل- - -يك أان ت - -ك Ìم - -ن ال - -دع - -اء
والسش -ت -غ -ف -ار ب Úاآلذان واإلق-ام-ة
لتتهيأا للصشÓة فÎزق فيها اÿششوع
واÿضشوع  ،فمداومتك على هذا
سشبب عظيم لسشتقامة ا◊ال مع
الله  ،فعظuم ششأان هات ÚالصشÓت، Ú
ف-اسش-ت-ع-ن ع-ل-ى أاداء ال-ف-ج-ر ب-ال-نوم
م- -ب- -كً- -را  ،وال -ن -وم ع -ل -ى ط -ه -ارة ،
واألخذ بأاذكار قبل النوم  ،والدعاء
بأان يهبك الله هذا الرزق العظيم .
واسش -ت -ع -ن ع-ل-ى أاداء ال-عصش-ر ب-أان ل
ت -ت -غ -ذى ق -ب -ل -ه -ا م -ب-اشش-رة  ،وأان ل
ترتبط بأاعمال ترهقك أاو تششغل
خاطرك  ،ولكن حاول دائًما على
قدر اŸسشتطاع أان تسشتجم إاÁانيًا

‘ تلك السشاعة من النهار .
( )4اÙافظة على أاربع ركعات
قبل الظهر وبعده قال صشلى الله
عليه وسشلم  (( :من يحافظ على
أارب -ع رك -ع -ات ق -ب-ل ال-ظ-ه-ر وأارب-ع
بعدها حsرمه الله على النار ))
رواه أابو داود والنسشائي والÎمذي
.فهذا الفضشل ل يحصشل إال Ÿن
حافظ على هذه الركعات ،وبعضص
العلماء يرى أاsنها سشنة مؤوكدة Ÿا
لها من جزاء عظيم .
( )5البكاء من خششية الله تعا¤
قال صشلى الله عليه وسشلم  (( :ل
يلج النار رجل بكى من خششية الله
حتى يعود الل ‘ Íالضشرع  ،و ل
يجتمع غبار ‘ سشبيل الله و دخان
ج -ه -ن -م ‘ م-ن-خ-ري مسش-ل-م أاب-دا ))
رواه الÎم - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ذي.
ف -ه -ن -ي ً -ئ -ا لك إاذا صش-حت لك دم-ع-ة

واحدة من خششية الله  ،فإاsن القلوب
تغسشل من الذنوب Ãاء العيون ،
والبكاء قد يكون كثًÒا لسشيما ‘
رمضش- -ان وم- -ع سش- -م- -اع ال- -ق -رآان ‘
صشÓة الÎاويح والتهجد  ،ولكن كما
قال سشفيان الثوري  :إاذا أاتى الذي
لله مرة واحدة ‘ العام فذلك كثÒ
ويكفي أاsن من رزق تلك الدمعة قد
اختصشه الله بفضشل ل يبارى فيه
ف -ه -و ‘ ظ -ل ع -رشص ال-رح-م-ن ي-وم
ا◊ششر (( فإاsن من السشبعة الذين
ي -ظ -ل-ه-م ال-ل-ه ب-ظ-ل-ه ي-وم ل ظs-ل إال
ظله رجل ذكر الله خاليًا ففاضشت
ع- - - - -ي- - - - -ن - - - -اه )) رواه مسش - - - -ل - - - -م .
والله يحب صشنيعه هذا  ،فقد يكون
هذا سشبًبا ‘ أان يحبه الله تعا، ¤
وسش- -اع -ت -ه -ا ل تسش -أال ع -ن ن -ع -ي -م -ه
وفضشله

هكذا أاسسلموا

الكاتبة الÈيطانية إايفل Úكوبلد

ششاعرة وكاتبة  ،من كتبها (البحث عن الله) و(األخÓق)  .تقول :
«يصشعب علي– sديد الوقت الذي سشطعت فيه حقيقة الإسشÓم أامامي
فارتضشيته ديناً  ،ويغلب على ظني أا Êمسشلمة منذ نششاأتي األو، ¤
فاإلسشÓم دين الطبيعة الذي يتقبله اŸرء فيما لو ُترك لنفسشه».
«Ÿا دخلت اŸسشجد النبوي تولّتني رعدة عظيمة  ،وخلعت نعلي  ،ثم
أاخذت لنفسشي مكاناً ق ّصشياً صشليت فيه صشÓة الفجر  ،وأانا غارقة ‘ عا⁄
هو أاقرب إا ¤األحÓم … رحمتك اللهم  ،أاي إانسشان بعثت به أامة كاملة ،
وأارسشلت على يديه أالوان ا Òÿإا ¤اإلنسشانية !».
ي ^^^ تع ّ
طرت  ،لكن بعطرِ اŸدينـ ـه
وق ـل ـ ـت أاسش ـارعُ أالق ـى النب ـ ّ
ت روحاً بجسشمي سشجينهْ
ْوغامـ ـت رؤوا َ
ي وع ـد ُ
ت سشـ ـوايَ ^^^ وأاطلق ُ
ت جسشمي الكثيف وطينه
ت  ،سشموتُ  ،عÈتُ السشماء ^^^ وغادر ُ
سشجد ُ
ْمدينـ ـُة ِحّبـ ـي م ـراٌح لقل ـبـ ـي ^^^ سشـناٌء  ،صشفاءٌ  ،نق ـاءٌ  ،سش ـكينْه
«ُ ⁄نخلق خاطئ ، Úولسشنا ‘ حاجة إا ¤أاي خÓصص من اŸسشيح عليه
السشÓم  ،ولسشنا بحاجة إا ¤أاحد ليتوسشط بيننا وب Úالله الذي نسشتطيع أان
ُنقبل عليه بأاي وقت وحال.
وأاختم هذه الرحلة اŸباركة بهذه الكلمات العذبة للششاعرة «أاكسشانتا
ترافنيكوفا» التي أاتقنت اللغة العربية  ،وتذوَقتها إا ¤حد اإلبداع الششعري
ا÷ميل  ،وها هي تقول :
خذ قصشوري واŸراعي وبحوري ويراعي وكتابي واŸداد
^^^
ْ واهد Êقولُة حٍق تنجني يوم التناد
ْ دع جداًل يا صشديقي وتعالْ ^^^ كي نقول ا◊ق حقًا ل ُنبال
ْونرى النور جلياً رغم آالت الضشÓل
^^^
ْنحن ما جئنا لنطغى بل بعثنا ◊ياٍة وثراء
ْوصشٍÓة ودعاْء  ..عند أابواب الرجاءْ  ..يومها عرسُص السشماْء .

وتسشع وعششرين ،كما ‘ حديث عائششة رضشي
الله عنها قالت :كان رسشول الله صشلى الله عليه
وسشلم يجاوز ‘ العششر األواخر من رمضشان،
ويقول :التمسشوا ليلة القدر ‘ الوتر من العششر
األواخر من رمضشان» خّرجه البخاري ومسشلم.
وم -ت -ى ضَش ُ-ع َ-ف اإلنسش -ان أاو ع -ج-ز أاو ت-ك-اسش-ل،
فليتحرها ‘ أاوتار السشبع البواقي ،ليلة خمسص
وعششرين وسشبع وعششرين ،وتسشع وعششرين ،كما
‘ حديث عبد الله بن عمر رضشي الله عنهما
أان النبي صشلى الله عليه وسشلم قال« :التمسشوها
‘ ال- -عشش -ر األواخ -ر ،ف -إان َضش ُ-ع -ف أاح -دك -م أاو
عجز ،فُ Óيغلبsن على السشبع البواقي» خّرجه
ال -ب -خ -اري ومسش -ل -م .وب -ه-ذا ال-ت-فصش-ي-ل ت-أات-ل-ف
األح -اديث ول ت -خ -ت -ل -ف ،وت -ت -ف -ق ول ت -فÎق،
واألق -رب إا ¤ال-دل-ي-ل ،أان ل-ي-ل-ة ال-ق-در ت-ن-ت-ق-ل،
وليسشت ثابتة ‘ ليلة ّﬁددة من كل عام ،بل
مرًة تكون ليلة إاحدى وعششرين ،ومرة تكون
ثÓث وعششرين ،ومرة تكون خمسص وعششرين،
ومرة تكون سشبع وعششرين ،ومرة تكون تسشع
وعششرين ،فهي بهذا ›هولة ل معلومة ،وقد
أاخفى الششارع ا◊كيم وقتها ،لئ Óيتكل العباد
على هذه الليلة ،وَيَدعوا العمل والعبادة ‘
سش -ائ -ر ل -ي -ا‹ شش -ه -ر رمضش -ان ،وب-ذلك ي-حصش-ل
الج -ت -ه -اد ‘ ل -ي -ا‹ الشش -ه -ر ،ح -ت -ى ي -درك -ه-ا
اإلنسشان.

أاج ـ ـ ـ ـمل ما ق ـ ـ ـ ـالوا
‘ ا’سس ـ ـ ـ ـÓم:
إاذا صشام عرف نعمة الله عليه ‘ الششبع
ي ،فششكرها لذلك ،فإان النعم ل تعرف
والر ّ
مقدارها إاّل بفقدها .غسشل الله قلبك Ãاء
اليق ،Úوأاثلج صشدرك بسشكينه اŸؤومن،Ú
وبّلغك ششهر الصشائم.Ú
ق -ال ب -عضص السش -ل -ف :أاه -ون الصش -ي -ام ت-رك
الشش- -راب وال- -ط- -ع- -ام .شش -ه -ر ي -رت -ف -ع ف -ي -ه
الدرجات ،ششهر عظيم ،ششهر جميل ،ششهر
يشش -ع -ر اŸسش -ل -م ب -ال-ف-رح-ة ،شش-ه-ر رمضش-ان
الكر.Ë
ق -ال أاح -ده -م :م-ا ع-ل-ى أاح-دك-م أان ي-ق-ول:
الليلة ليلة القدر ،فإاذا جاءت أاخرى قال:
الليلة ليلة القدر.
عن طليق بن قيسص قال :قال أابو ذر :إاذا
صشمت فتحّفظ ما اسشتطعت ،فكان طليق
إاذا كان يوم صشومه دخل و ⁄يخرج إال
للصشÓة.

حكمة العدد:
قال مسشروق« :كفى باŸرء علماً أان يخششى
الله تعا ،¤وكفى باŸرء جه ً
 Óأان ُيعجب
بعمله».

جوابك عما
يششغلك:

سص :سشمعت أانه ليسص كل مرضص يجوز معه
الفطر ‘ رمضشان  ،فما هو اŸرضص الذي
ي- - -ج- - -وز ف- - -ي- - -ه ال- - -ف- - -ط - -ر ‘ رمضش - -ان ؟
ج :كل مريضص يخششى على نفسشه الضشرر
من الصشوم  ،ويششق عليه  ،يجوز له الفطر
لعموم قوله تعا ( ¤فمن كان منكم مريضشا
أاو على سشفر فعدة من أايام أاخر )
سص :حتى وجع الرأاسص  ،واألسشنان ؟
إان احتاج إا ¤تسشك Úاآل ، ⁄لنه يششق عليه
–مله  ،ف Óحرج  ،لعموم اآلية  ،ولن الله
تعا ¤أاخ Èفيها أانه يريد التيسش ، Òفكل ما
يحصشل به التيسش Òعلى اŸريضص واŸسشافر
 ،يجوز اتباع الرخصشة فيه .

أألربعاء  20ماي  2020م
ألموأفق لـ  2٧رمضشان  1٤٤1هـ

ثقف
يات م

مضشان
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الكاتبة مليكة هاشسمي تفتح قلبها لـ«الشسعب»:

«–ت أإششرعة إ÷نون»
لو ‘ ¤مغامرة إلكتابة
خطوتي إ أ

^ بعد إÿاطرة ،إلروإية Œربة ‡تعة إخوضشها ‘ عا ⁄إألدب
^ «تنهيدة عجوز عششرينية» نصشوصشي ومقالتي تصشدر ‘ كتاب

من جزيرة اŸارتينك الفرنسسية يعود «ركن رمضسانيات مثقف» إا ¤أارضس الوطن ليسسلط الضسوء على الكاتبة مليكة
هاشسمي...
من طفلة صسغÒة تدون أافكارا تراودها قبل النوم ،إا ¤كاتبة شسابة تنقل ما تشسعر به وتعيشسه ..لتصسبح الكتابة بالنسسبة لها
’دبية،
وليدة ا◊ب والوجع وترجمة أادبية للمواقف التي تصسادفها ،مليكة هاشسمي تفتح قلبها لـ»الشسعب» لÎوي مسسرتها ا أ
يومياتها ‘ رمضسان ،و‘ ظل ا◊جر اŸنز‹ ..كاتبة تطمح للحصسول على شسهادة الدكتوراه ‘ العÓقات الدولية ،أان تكون
كتاباتها هادفة وتعكسس شسخصسيتها وأافكارها وأان يكون لها إاصسدار جديد ‘ ›ال أادب الطفل ،كما تفكر ‘ ضسم مقا’تها
’دبية ‘ كتاب بعنوان «تنهيدة عجوز عشسرينية».
الثقافية وا أ

حاورتها :هدى بوعطيح
@«الشس -عب» :ب-داي-ة ن-ود أان
ن- -ع -رف ق -راء «الشس -عب» أاكÌ
Ãليكة هاشسمي ،ومتى كانت
بداياتها مع الكتابة؟
@@ م -ل -ي-ك-ة ه-اشس-م-ي :مليكة
هاششمي كاتبة جزأئرية متحصشلة
على ششهادة ماسش ‘ ÎألعÓقات
أل -دول -ي -ة ،وأأسش -ت -اذة ل -غ -ة ع -رب-ي-ة
بالطور ألبتدأئي ،أأكتب أÿاطرة
وأل - -قصش - -ة أل - -قصشÒة وأل - -روأي - -ة،
وأŸقال ألصشحفي ،باإلضشافة إأ¤
أأدب ألطفل.
معظم كتاباتي ” نششرها ‘
عدة جرأئد دأخل وخارج ألوطن
من بينها جريدة «ألششعب»»،صشوت
أألح -رأر» ،ك-وأل-يسص ،أ÷م-ه-وري-ة،
أل -ب -دي -ل ،أ◊وأر ،ب -اإلضش -اف -ة إأ¤
ج-ري-دة صش-دى أŸسش-ت-ق-ب-ل أل-ليبية
وأŸوع -د أل -ت -ونسش -ي-ة ،شش-اركت ‘
مسشابقات عربية للكتب أ÷امعة،
وأأدرجت نصشوصشي بعد فوزها ‘
أŸسشابقات بخمسشة كتب جامعة
‘ أألردن ومصش - -ر ،ك - -ت - -بت ب - -عضص أÿوأط- -ر
ألقصشÒة باللغة أإل‚ليزية.
أأول إأصش- -دأرأت -ي ك -ان ›م -وع -ة قصشصش -ي -ة
بعنوأن «–ت أأششرعة أ÷نون» ،وألتي تبنتها
دأر زهدي للنششر وألتوزيع أألردنية ،باإلضشافة
إأ ¤روأيتي «رجل على ذمة عششق» وألتي ”
تتويجها باŸرتبة أألوÃ ¤سشابقة نظمتها دأر
أŸثقف للنششر وألتوزيع.
بدأيتي كانت مع ألرسشم حيث كنت أأميل
إأل -ي -ه م -ن -ذ صش -غ -ري ،ل -ك -ن ع -ن-دم-ا صش-رت ‘
أŸتوسشط أأصشبحت أأكتب مذكرأتي وخوأطري
Ãذكرة سشرية لزلت أأحتفظ بها إأ ¤غاية
أآلن ،لذأ فالكتابة كانت –تويني دون ششعور
مني ،لدرجة أأنني كنت أأضشع دفÎأ وقلما قبل
ألنوم أأمام ﬂدعي وأأدون عليه أألفكار ألتي
ترأود Êقبل ألنوم ،ألكتابة بالنسشبة ‹ كانت
وسش -ت -ظ -ل ول-ي-دة أ◊ب وأل-وج-ع ،ه-ي رد ف-ع-ل
ت -ل -ق-ائ-ي Ÿا أأشش-ع-ره وأأع-يشش-ه وت-رج-م-ة أأدب-ي-ة
للموأقف ألتي تصشادفني .

أأنششره حاليا عبارة عن فقرأت قصشÒة.
@ ما هو طبقك اŸفضسل ،وما هي أاكÌ
أاكلة تتقن Úطبخها؟
@@ طبقي أŸفضشل هو «طاج Úأ◊لو»،
ب-اإلضش-اف-ة إأ ¤أŸم-ل-ح-ات Ãخ-ت-ل-ف أأنوأعها،
أأما أألكلة ألتي أأتقن طبخها فهي «طاجÚ
أÿوخ» و»أ◊ريرة».
@ ك -ي -ف ت -قضس Úي-وم-ي-اتك ‘ ا◊ج-ر
اŸن- - - -ز‹ ،وه- - - -ل زاد ذلك م - - -ن ف - - -رصس
الكتابة لديك؟
@@ أ◊جر أŸنز‹ عزز عÓقتي بابنتي
أأك ،Ìصشرت أأقضشي وقتا أأطول معها ،كما جدد
طاقتي وصشرت أأميل للطبخ وŒربة ألوصشفات
أ÷دي - -دة ،ب - -اإلضش - -اف - -ة إأ ¤ق - -رأءة أل - -ك - -تب
Óسش-ف ⁄
وأل -روأي-ات ،ل-ك-ن-ه ل -أ
ي - - - -زد م - - - -ن

أإكتب لنفسشي ألهدهد إلضشجيج بدإخلي
@ م -اذا ت -ك -تب م -ل -ي -ك-ة ه-اشس-م-ي ،وŸن
تكتب؟
@@ ‘ ألسشابق كنت أأكتب لنفسشي ألهدهد
ألضشجيج بدأخلي ،لكن بعدها صشرت أأكتب
عن ﬂتلف أŸوأضشيع بششقيها ألجتماعي
أل -ث -ق -ا‘ ،ك -ت -بت ع-ن أ◊ب ،أل-وط-ن ،أألم،
أÿي -ب -ة ..وه -ذأ م -ا ب -رز ج -ل-ي-ا ب-قصشصش-ي
ألقصشÒة ألتي نششرتها با÷رأئد.
@ وك- -ي- -ف Œم- -ع Úب Úال -قصس -ة
والرواية واÿاطرة ،وأاين Œدين
نفسسك أاكÌ؟
@@ ك -نت أأم -ي -ل أأك Ìل -ل -خ -اط -رة،
ب- -ع- -ده- -ا وج- -دت- -ن- -ي أأŒه ل- -ل- -قصش -ة
وألروأية ،لكنني أأجد نفسشي أأك‘ Ì
كتابة ألقصشصص ألقصشÒة ،رغم أأنه
كانت ‹ Œربة ‡تعة ‘ جنسص
أل- -روأي -ة ل -ك -ن -ن -ي وج -دت ف -ي -ه -ا
صش -ع -وب-ة أأك Ìتسش-ت-دع-ي ألÎك-ي-ز
وألتعمق وألنتباه لكل كلمة أأكتبها.
’جواء الرمضسانية ،كيف
@ ماذا عن ا أ
ت -قضس -ي م -ل -ي -ك -ة ه -اشس -م -ي أاي -ام-ه ،وه-ل
ل -ك -ت -اب-اتك نصس-يب ‘ ه-ذا الشس-ه-ر ،أام أان
ي -وم -ي -اتك ال -رمضس -ان -ي -ة ت -ق -تصس -ر ع-ل-ى
اŸطبخ والسسهرات العائلية؟
@@ ‘ حقيقة أألمر ترأجعت وتÒتي ‘
ألكتابة بششكل كب Òبششهر رمضشان ،نظرأ لضشيق
أل -وقت وكÌة ألنشش -غ -الت ،ل -ذأ ف -م -ع-ظ-م م-ا

فرصص ألكتابة
لدي ألنني صشرت أأك Ìأنششغال
باŸنزل ،ألكتابة –تاج إأ ¤إألهام من خÓل
أآلخرين ومن خÓل يومياتنا وأÙيط Úبنا.
@ هذا يعني أانه ’ Áكن القول بأان
ا◊جر اŸنز‹ سسيعلن عن ميÓد إاصسدار
جديد للكاتبة مليكة هاشسمي؟
@@ رÃا لحقًا ،ألنني أأفكر ‘ ضشم كل

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

مقالتي ألثقافية وأألدبية ‘
كتاب بعنوأن «تنهيدة عجوز
عششرينية» ،كما أأنني أأفكر ‘
ك - - -ت - - -اب - - -ة روأي- - -ة حضش- - -رت
لشش -خصش -ي-ات-ه-ا وأن-طÓ-ق-ت-ه-ا،
لكن  ⁄أأوأصشل ألعمل عليها
بعد.
@ ال -ك-ث Òم-ن اŸث-ق-فÚ
كسس- -روا ح- -اج -ز ال -ع -زل -ة
ب - -ال- -فضس- -اء ا’فÎاضس- -ي،
وب-اتت Ÿنصس-ات ال-ت-واصس-ل
ا’ج- - -ت- - -م- - -اع- - -ي ‘ ظ - -ل
ان -تشس -ار ال -وب-اء أاه-م-ي-ت-ه-ا
’دب -اء وال -ك -ت -اب،
ل- -دى ا أ
ماذا عنك؟
@@ ه -ذأ ي -ح -دث م -ع -ن -ا
جميعا ،خاصشة ‘ ظل أ◊جر
أŸن -ز‹ ،أل -ع-ا ⁄ألفÎأضش-ي
كان ولزأل همزة وصشل بيننا
وب Úأآلخ- -ري -ن ،خ -اصش -ة م -ع
أأف- -رأد أل- -ع- -ائ- -ل -ة م -ن خ Ó-ل
أل-ت-وأصش-ل م-ع-ه-م وألط-مئنان
عليهم ،وهو ما خفف علينا
حدة ألوضشع.
@ م -ا ه -ي ن -ظ -رتك ا¤
ع Ó-ق -ة ال -ك-اتب م-ع ال-ق-ارئ م-ع ال-زخ-م
ال- -ذي ي- -ع- -رف- -ه ع -ا ⁄ال -ك -ت -اب -ة ورق -ي -ا
وافÎاضسيا
@@ « قارئ ألعام أŸاضشي هو كاتب هذأ
ألعام...كلنا أأصشبحنا كتاب» من ألتعليقات ألتي
لفتت أنتباهي Ãوقع ألتوأصشل ألجتماعي ،
حقيقة صشرنا نلمسشها حقا ،إأذ أأصشبح معظمنا
يلقب نفسشه بكاتب أأو روأئي أأو قاصص بغضص
ألنظر عن ما–مله ألكلمة من معنى ،أأصشبحت
أŸكتبات و معارضص ألكتب تعرضص ألكث Òمن
أإلصش-دأرأت أألدب-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف أأج-ن-اسش-ه-ا لكن
ألسش -ؤوأل أل -ذي ي -ب -ق -ى ي -ط -رح ن -فسش -ه ه-و أأي-ن
ألقرأء؟
إأن كتابة نصص أأو خاطرة بسشيطة ل يجعل
منا أأدباء وششعرأء فالتسشميات ›رد ششكليات
تسش -ق -ط ع-ن صش-اح-ب-ه-ا Ãج-رد ألطÓ-ع ع-ل-ى
أأعماله وألقرأءة Ÿا تخطه أأنامله ،فالناقد
أألدب -ي ه -و أل -وح-ي-د أل-ذي
بإامكانه ألفصشل باŸوضشوع
ب -ك -ل مصش -دأق-ي-ة وشش-ف-اف-ي-ة
ب - -ع - -ي - -دأ ع - -ن أÛام Ó- -ت
وأل-ت-ع-ل-ي-ق-ات أل-نمطية ألتي ل
تخدم ألنصص ول صشاحبه.
أأي قارئ عادي أأو سشطحي
قد يجد أأن نصشك باذخ سشامق
دون أل - -ت - -ع - -م - -ق ‘ م - -ف - -ردأت - -ه
ومصش-ط-ل-ح-ات-ه ،ل-ك-ن أل-قارئ ألفذ
ب -إام -ك -ان-ه أل-ت-م-ي-ي-ز ب Úمسش-ت-وي-ات
ألكتاب .يحدث أأحيانًا أأن تطلع على
عدة كتب لكنك ‘ أألخ Òتصشل إأ¤
خÓصشة مفادها أأنك  ⁄تسشتفد ششيئا
منها أأو بطريقة أأخرى تششعر أأنه ل
ي -وج -د م -ا Áي -ز أل -ع -م -ل أل -ذي ت -ق -رأأ،
أأصشبحت ألكتابة هوأية Ÿن ل هوأية له،
كلنا صشرنا أأدباء ل نقرأأ لغÒنا ول أأحد
قد يقرأأ لنا.
@ ك -ات -ب -ة شس-اب-ة ي-ن-ت-ظ-ره-ا مشس-وار
أادب - -ي ك - -ب ..Òم - -ا ه- -ي ط- -م- -وح- -اتك
اŸسستقبلية؟
@@ كل ششخصص منا له طموحاته ألششخصشية
حسشب أÛال ألذي يبدع فيه ،حاليا أأطمح
للحصشول على ششهادة ألدكتورأه ‘ ألعÓقات
أل -دول-ي-ة ،وه-و م-ا يشش-ج-ع-ن-ي أأك ÌلÓ-ج-ت-ه-اد،
باإلضشافة إأ ¤أأنني أأطمح ألن تكون كتاباتي
هادفة دوما وتعكسص ششخصشيتي وأأفكاري ،من
جهة أأخرى وبحكم أأنني أأسشتاذة لغة عربية
بالطور ألبتدأئي ،فأانا أأسشعى ألن يكون ‹
إأصشدأر جديد ‘ ›ال أأدب ألطفل.

ألعدد
1٨2٥٨

اŸمثل اŸسسرحي مهدي لبصس:Ò
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أإفÓم قصشÒة ومسشرحيات تنتظر إ‚Óء إلوباء
كشس-ف ال-ف-ن-ان م-ه-دي ل-بصس Òخريج
م-درسس-ة ج-م-ع-ي-ة «ب-ن شس-نب» ال-ث-ق-اف-ي-ة
ب- -اŸدي- -ة ،أان ج- -ائ -ح -ة فÒوسس ك -ورون -ا
و“دي -د فÎات ا◊ج-ر ج-راء اسس-ت-ه-ت-ار
الكث Òمن الناسس بهذا الوباء بو’ية
اŸدية  ،صسعبت عليه هو و العديد من
أاصسدقائه الفنان Úلتجسسيد على أارضس
الواقع بعضس اŸشساريع الفنية من أافÓم
قصسÒة و أاعمال مسسرحية على أارضس
الواقع .

اŸدية :علي ملياÊ

Óع-م-ال أل-درأم-ي-ة
أأك-د ل-بصش Òك-م-ت-ت-ب-ع ل -أ
وألفكاهية ألتي تقدمها ألقنوأت ألفضشائية
ألوطنية خاصشة ‘ ششهر رمضشان  ،أأن هناك
بعضص ألÈأمج ألتي ترقي إأ ¤مسشتوى عال من
أإلبدأع  ،لكن ألباقي يعرف تباين صشريح ‘
أŸسشتويات.
وصشف لبصش Òيومياته خÓل هذأ ألششهر
ألفضشيل بسشيطة جدأ مقارنة بالبعضص ن حيت
يقضشيها يقول  »:بدأية أأخرج لقتناء كل ما
يخصص أŸنزل و لوأزم مائدة أإلفطار ،ثم
أأعود للبيت أألتزم با◊جر أŸنز‹ ،أألمر
ألذي سشمح ‹ من كتابة بعضص أÿربششات
تدور معظمها حول ألتفك Òأ÷دي ‘ بعضص
أŸششاريع أŸسشتقبلية .
و ق - - -ال أل - - -ف - - -ن- - -ان أŸسش- - -رح- - -ي ‘ ذأت
ألسشياق»:أأنا بصشدد ألتحضش Òلعمل مسشرحي
جديد و وكذأ لفيلم قصش Òله أأبعاد أجتماعية
عديدة « ،مضشيفا  « :كنت قد أنطلقت ‘
عمل مسشرحي من إأنتاج جمعية «بن ششنب»
ألثقافية ألتي أأعتز بالنتماء إأليها .وألعمل
أ÷ديد يقول هو من إأخرأج أألسشتاذ و أŸبدع

هارون ألكي ،ÊÓنأامل ‘ تسشجيده و تقدÁه
للجمهور بعد أأن يرفع عنا ألله هذأ ألبÓء «.
«كما أأنني توجهت للعمل ألتوعوي ،حيث
قمت ،مع مصشالح أ◊ماية أŸدنية ،بالتنسشيق
مع جمعية بن ششنب دأئما يضشيف لبصش»Ò
ب- - -إا‚از وإأخ- - -رأج ف- - -ي - -ل - -م قصش ،Òت - -وع - -وي
و–سش- -يسش- -ي ح- -ول ﬂاط- -ر أن -تشش -ار فÒوسص
ك-وف-يد  19أŸسش -ت -ج -د ،وق -د ك-ان Ãشش-ارك-ة
‡ثل Úو فنان ، Úهذأ ‘ أنتظار أ‚Óء أأزمة
فÒوسص كورونا أل“كن Œسشيد ألبعضص من
مششاريعي ألفنية مسشتقب. « Ó
وأخ -ت -ت -م ل -بصش Òح -دي-ث-ه ب-ال-ق-ول « أأط-م-ح
دأئما أأن تتحسشن ألظروف أŸهنية للفنان ‘
أ÷زأئر من خÓل توف Òله أ÷و أÓŸئم حتى
يتمكن من إأبرأز موأهبه وإأبدأعاته، ،على أأمل
أأن تكون لدينا كفنان Úبهذه ألولية فضشاءأت
خ -اصش -ة ومسش -اح -ات أأكŸ Ìم -ارسش-ة أأع-م-ال-ن-ا
ألفنية بكل حرية خاصشة وأن ولية أŸدية
ولدة و ⁄تبخل قط على ألفن أ÷زأئري يوما
Ãوأهب أبنائها».

عازف تزمارت الفنان أاحمد مولودي:

أإدخلنا إلÎإث إلتارقي إ ¤كل إلبيوت ‘ فÎة
إ◊جر إلصشحي

^ إإنششاء فضشاء لتعليم إلعزف على آإلة تزمارت مششروع طموح

« اح - -ت - -فت و’ي - -ة “Ôاسست بشس- -ه- -ر
الÎاث ،ال -ذي ت -زام -ن ج -زء ك -ب Òم -ن-ه
هذه السسنة ،مع شسهر رمضسان وكذا مع
أازمة فÒوسس كورونا ،من خÓل برامج
افÎاضس -ي -ة م -ت -ع-ددة ،ت-ن-اول-ت-ه-ا إاذاع-ة
’هقار اÙلية و كذا مواقع التواصسل
ا آ
ا’جتماعي للهيئات الثقافية اıتلفة،
شس- -ارك ف- -ي- -ه- -ا ﬂتصس- -ون وب -اح -ث -ون ‘
’ث -ار وال -ت-اري-خ وف-ن-ان-ون وج-م-ع-ي-ات
ا آ
ث- -ق- -اف- -ي- -ة ،م- -ن ب- -ي- -ن -ه -م ع -ازف ال -ن -اي
ال -ت -ق -ل -ي -دي «ت -زم -ارت» السس -اع -ي دوم-ا
ل- -ل- -ت -ع -ري -ف ب -الÎاث ال -ت -ارق -ي أاح -م -د
مولودي.

حبيبة غريب
يششارك أأحمد مولودي ‘ تنششيط ألفعل
ألثقا‘ من بلدية أبلسشة بتمرأسشت ومن خÓل
تقدÁه للعديد من أ◊صشصص أإلذأعية .كان
إأحياء ششهر ألÌأث  2020ألذي تزأمن جزء
ك- -ب Òم- -ن- -ه م- -ع شش -ه -ر رمضش -ان وم -ع أألزم -ة
ألصشحية لفÒوسص كورونا ،فرصشة له ÿوضص
أل-ت-نشش-ي-ط ألفÎأضش-ي ع-ل-ى م-وأق-ع أل-ت-وأصش-ل
ألجتماعي و أŸنصشات ألرقمية للمؤوسشسشات
ألثقافية بعاصشمة أآلهقار.
أسش -ت -حسش-ن م-ول-ودي ه-ذه أل-ت-ج-رب-ة  ،أل-ت-ي
سش -م -حت ل -ه م -ن خÓ-ل صش-ف-ح-ة دأر أل-ث-ق-اف-ة
لتمÔأسشت على
« أل -ف-ايسش-ب-وك» و»أل-ي-وت-وب’’  ،أل-ت-ع-ري-ف

بصشورة وأسشعة بÎأث أŸنطقة ،وإأدخاله أإ¤
كل ألبيوت من خÓل ألنÎنت عوضشا عن
أŸعارضص ،ألتي وإأن كانت لها أأهمية كبÒة إأل
أأنها ل يسشتفيد منها ألكث Òمن أŸوأطنÚ
كونها تقام دأئما ‘ أأوقات ألعمل وألدرأسشة.
جاءت ألفكرة ألنششاط ألفÎأضشي ،حسشب
مولودي «من مدير دأر ألثقافة هنية ﬁمد
ألÈكة ،أأعطت نتائج قيمة ‘ زمن كورونا ،
وكانت Ãثابة –دي قوي للجميع.
ت -ت -ن -اول أ◊صشصص أل -ث -ق -اف-ي-ة ألفÎأضش-ي-ة
م -وأضش -ي -ع ﬂت -ل-ف-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا ت-ق-د Ëوشش-رح
ıت -ل -ف أل -وسش -ائ -ل وأألدوأت أŸسش -ت -خ -دم-ة
قدÁا ‘ أÛتمع ألتارقي وأŸصشنوعة من
أ÷لد أأو ألفخار أأو أÿششب أأو أ◊ديد وكذأ
ألفضشة و أأيضشا ألطب ألششعبي ألقد Ëكما
خصشصش -ن -ا Ãن -اسش -ب -ة شش -ه-ر رمضش-ان أل-فضش-ي-ل
ÓكÓت ألششعبية ألتقليدية ألتي هي
حصشصص ل أ
مازلت متوأرثة إأ ¤يومنا هذأ.
وع Èمولودي على فرحته لتقبل أ÷مهور
لهذه أألنششطة  ،وŒاوبه و تفاعله معها  ،من
خ Ó-ل أŸت -اب -ع -ة أŸسش-ت-م-رة ع Èصش-ف-ح-ة ،و
إأرسشال ألكث Òمن ألتعليقات و طرح أألسشئلة
وأقÎأح بعضص أŸوأضشيع للنقاشص ،كاششفا أأن
مششاريعه ألقادمة تتلخصص ‘ «إأنششاء متحف
حاضص ◊فظ ورعاية أŸوروث ألثقا‘ ألذي
ل يقدر بثمن ،وكذأ إأنششاء فضشاء لتعليم ألعزف
ع -ل -ى آأل -ة ت-زم-ارت ،مششÒأ أن-ه سش-ي-ق-وم «ب-ع-د
زوأل أأزمة كورونا إأن ششاء ألله بتنظيم معرضشا
Óلت وأألدوأت ألÎأث -ي -ة أŸن -ق-رضش-ة وذلك
ل -آ
ببهو دأر ألثقافة لتمÔأسشت.

األربعاء  20ماي  2020م
الموافق لـ  2٧رمضضان  1٤٤1هـ
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لسشتاذ ﬁمد عمرون لـ «الششعب»:
ا أ

اŸواجهات اŸسضلحة ّŒر اأ’زمة الليبية إا ¤مزيد من التعقيد
^ ’ بّد من إاجراءات ردعية ضضّد القوى اŸعرقلة للتسضوية السضياسضية

لجابة عن جملة من التسشاؤولت اŸرتبطة بالتصشعيد
–اول «الششعب » من خÓل حوارها مع السشيد ﬁمد عمرون أاسشتاذ العلوم السشياسشية بجامعة تيزي وزو ا إ
الذي تششهده ليبيا ‘ هذا الظرف بالذات ،و العوامل التي تدفع بالقوى اÿارجية لتأاجيج الصشراع الدموي ب Úالفرقاء هناك  ،كما تسشعى للبحث عن أاسشباب
ل
ل‡ي سشواء تعلّق ا أ
لخفاق ا أ
ا إ
لمر بتأاّخر تعي Úمبعوث دو‹ أاو دفع العملية السشياسشية  ،لتصشل ا ¤السشؤوال ا÷وهري و هو كيف Áكن للجزائر أان تسشاهم ‘ ح ّ
الزمة الليبية و كيف –مي نفسشها من تداعياتها اÿطÒة.

أجرت أ◊وأر  :إأÁان كا‘

@ الشش -عب :ال -ل -ي -ب-ي-ون م-اضش-ون ‘ الق-ت-ت-ال ،فÓ-
حرمة لرمضشان ول خششية من الوباء ،ول اسشتجابة
ل-ل-م-ن-اشش-دات ال-دول-ي-ة ،ف-ل-م ه-ذا التصشعيد و‘ هذا
الظرف بالذات؟
لسشتاذ ﬁمد عمرون ‘ :ا◊قيقة الوضضع ا◊ا‹
@@ ا أ
‘ ليبيا هو نتيجة منطقية للظروف اÙيطة بهذه األزمة،
فالنتائج الهزيلة التي خرج بها مؤو“ر برل Úوالذي بالكاد ثّبت
هدنة هشضة  ⁄تدم إال أاياما ،وغياب مبعوث أا‡ي يدير عملية
السضÓم منذ مارسس اŸاضضي مع تراخي اÛتمع الدو‹ ‘
التعامل بحزم مع ﬂتلف التدخÓت اÿارجية ،يضضاف إا¤
ذلك النشضغال الدو‹ Ãحاربة جائحة كورونا ،كلها عوامل
ح ّ -ف -زت ط -ر‘ ال -ن -زاع سض -واء «ح -ك -وم -ة ال-وف-اق ال-وط-ن-ي» أاو
«ا÷يشس الوطني الليبي» من أاجل العمل على تعزيز مواقعهما
على األرضس وكسضب مزيد من النتصضارات العسضكرية قصضد
كسضر عظام اÿصضم أاو ‘ أاقل تقدير اسضتخدامها كأاوراق
رابحة ‘ أاي مفاوضضات مسضتقبلية ،بل إان هذه العوامل أاعطت
فرصضة لقوى إاقليمية من أاجل التدخل أاك ‘ ÌاŸلف الليبي،
وتوجيهه لصضا◊ها ،وما أان يعاود اÛتمع الدو‹ الهتمام
باŸلف الليبي سضيجد واقعا مغايرا يكون مضضطرا للتعامل
معه ،وبالتا‹ ما يحدث هو ﬁاولة فرضس أامر واقع جديد
على الليبي Úوعلى اÛتمع الدو‹ للفÎات اŸقبلة.
و‘ النهاية من  ⁄يراع حرمة دماء اŸسضلم Úلن يراعي
ح -رم-ة رمضض-ان ،وال-وب-اء –ّول إا ¤فسض-ح-ة وسض-م-ح ب-ت-خ-ف-ي-ف
الضضغط الدو‹ على طر‘ النزاع ،أاما اŸناشضدات الدولية فÓ
Áكن إال أان تكون صضرخة ‘ واد ما  ⁄تتبع بإاجراءات عملية
رادعة وملزمة للجميع ،وهو الشضيء اŸفقود ‘ هذه األزمة.
ل· اŸت -ح -دة ت -ن ّ-دد ب -ال ّ-ت -صش -ع-ي-د وت-دع-و
@ا أ
للتهدئة لكّنها عاجزة عن –ريك عملية السشÓم
ل‡ي؟
لخفاق ا أ
أاو تعي Úمبعوث أا‡ي ⁄ ،ا إ
@@ واضضح جدا أان األ· اŸتحدة بات عجزها مزمنا ‘
كث Òمن األزمات الدولية ،وهذا العجز األ‡ي ‘ منطقتنا
باÿصضوصس ل يتجلى ‘ األزمة الليبية فقط ،بل يتعداه إا¤
الصضراع العربي اإلسضرائيلي ونزاع الصضحراء الغربية واألزمة
ال-ي-م-ن-ي-ة ،ف-ع-ن-دم-ا ي-ع-ج-ز ه-ذا ال-ت-ن-ظ-ي-م عن تسضمية مبعوثÚ
أا‡ي Úكأادنى حد من اŸسضؤوولية اŸلقاة عليه ‘ حفظ السضلم
واألمن الدولي ،Úفهذا يعكسس بوضضوح حالة الرتهان التي
وصضل إاليها ،والواقع يقول بأان هذا اإلخفاق يرجع إا ¤أاسضباب
بنيوية وأاخرى وظيفية تعا Êمنها منظمة األ· اŸتحدة منذ
مدة طويلة ،فبنيويا هناك مطالب عديدة وŸدة اك Ìمن
ع-ق-دي-ن ت-ط-الب ب-إاصضÓ-ح ه-ذه اŸن-ظ-م-ة ال-ت-ي ب-اتت بشض-كلها
ا◊ا‹ ل تعكسس طبيعة اÛتمع الدو‹ ،ورغم وجود اك Ìمن
م -قÎح ‘ رف -وف األم -ان -ة ال -ع -ام -ة ل -ل -م-ن-ظ-م-ة ،إال أان م-ل-ف
اإلصضÓح يبقى رهن إارادات القوى الكÈى اŸسضتفيدة من

مقال –ليلي
ي- -وم  16م- -اي اŸنصش -رم ك -ان م -وع -دا
لح- -ي- -اء شش- -ع- -ار ال- -ع- -يشش م -ع -ا ‘ سش Ó-م
·Ó
Ãوجب ق -رار ا÷م -ع -ي-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
اŸت -ح-دة رق-م  72 - 130الصش - -ادر ‘ 8
ديسش- -م 2017 Èك -ل سش -ن-ة ي-ط-ل ع-ل-ي-ن-ا
وال- -عÓ- -ق- -ات ال- -دول- -ي- -ة م -ات -زال ف -ع Ó-
م -تشش -ن -ج -ة ا ¤درج-ة لت-وصش-ف ن-ظ-را
Ÿاأاف- -رزت- -ه ب- -ؤور ال- -ت- -وت- -ر م- -ن ن- -زاع -ات
مسش-ل-ح-ة ح-ادة ع-ل-ى الصش-ع-يد العاŸي ⁄
–ل ا ¤غاية يومنا هذا والسشؤوال الذي
ي -ف-رضش ن-فسش-ه ع-ل-ى ضش-وءم-ا ق-ل-ن-اه ه-ل
صشحيح أاننا نعيشش ‘ سشÓم؟

جمال أوكيلي
السض Ó-م ال-ذي ت-نشض-ده اÛم-وع-ة ال-دول-ي-ة
م -ازال ب -ع -ي -د اŸن -ال وم -ن الصض -ع -وب-ة Ãك-ان
–قيقه ‘ ظرف قياسس بل يتطلب الكث Òمن
الصض Èوحتى طول النفسس ويÓحظ هذا اليوم
‘ الصض -راع -ات ال -دائ -رة رح -اه-ا ‘ م-ن-اط-ق
جدير التذك Òبها من باب أان األ· اŸتحدة
ل -ه -ا حضض -ور ف -ي -ه -ا ،ك-ل-ي-ب-ي-ا ،ال-ي-م-ن ،سض-وري-ا،
فلسضط Úالصضحراء الغربية ،منطقة السضاحل
تطاحن األقليات والقبليات.
هذه العينات ا◊ية تبحث اليوم حقا عن
للسضÓم للعيشس ‘ كنف األمن والهدوء لصضالح
شضعوبها التواقة ا ¤ا◊رية بعد سضنوات من

ال -وضض -ع ال-ق-ائ-م ،أام-ا وظ-ي-ف-ي-ا ،ف-األ· اŸت-ح-دة ب-اتت –ق-ق
أاجندات القوى الكÈى ،و–ولت إا ¤أاداة تÈير Ÿمارسضاتها.
أام -ا ‘ ا◊ال -ة ال -ل -ي -ب-ي-ة ف-اإلخ-ف-اق األ‡ي ي-تضض-اع-ف ،ح-يث
تصضارع إارادات القوى اإلقليمية والدولية وتضضارب مصضا◊ها
فاقمت العجز األ‡ي ،وغاب ‘ كل هذا ،الدور األمريكي
الذي غالبا ما كان يحسضم مثل هذه النزاعات ،لذلك ففي ظل
الوضضع الليبي الراهن بكل تعقيداته ل Áكن انتظار أان تتحول
األ· اŸتحدة إا ¤مبادر با◊ل بقدر ما تلعب دور اŸسضّكن
Óزمة.
ل أ
@ دول ت -ت -ك -الب ع-ل-ى ل-ي-ب-ي-ا وه-ي ت-ؤوّج-ج صش-راع
لششقاء الفرقاء هناك ،هل تسشعى هذه الدول إا¤
ا أ
إاشش -ع-ال ح-رب شش-ام-ل-ة وت-ت-عّ-م-د خ-ل-ق ب-ؤورة ت-وت-ر ‘
اŸنطقة اŸغاربية ،أام أان وراء تكالبها صشراع مصشالح
ونفوذ؟
Óسضف هو كل ما تفضضلتم به ›تمعا ،فليبيا اليوم
@@ ل أ
ه -ي أازم -ة «‡ت -دة»‡ ،ت -دة زم -ن -ي -ا ح -يث ت-ق-ارب ال-عشض-ر
سضنوات من بدايتها ولزالت تبحث عن بداية Ÿسضار حل،
بل هناك عودة متكررة Ÿربع ال ّصضفر كلما ظن ا÷ميع أاننا
حققنا تقدما ،فتصضريح اŸشض« Òحف »Îمؤوخرا بإاسضقاطه
لÓتفاق السضياسضي اÈŸم مع حكومة الوفاق الوطني ‘
سضنة  ،2015يؤوكد أان األزمة لزالت ‡تدة زمنيا و–تاج إا¤
مزيد من الوقت لكي تصضل إا ¤ا◊ل التوافقي ،واألزمة
‡تدة جغرافيا حيث آاثارها واضضحة على دول ا÷وار
خصضوصضا ‘ ا÷انب األمني ،كما أانها ‡تدة من حيث
الفواعل اŸتورطة ‘ األزمة وهي دول إاقليمية وعاŸية
حاملة Ÿشضاريع معينة ،هذه الدول مسضتعدة للذهاب بعيدا
من أاجل –قيقها.
ل-ك-ن ،ل-ي-ب-ي-ا ل-يسضت ف-ق-ط مشض-روع-ا ق-ي-م-ي-ا وايديولوجيا

القتتال ﬂلفا خسضائر مادية وبشضرية لتعدو

لبعضس القوى اإلقليمية والعاŸية ،بل هي ﬂزون نفطي
هام يجب التحكم فيه ،تتصضارع عليه دول وشضركات متعددة
ا÷نسضيات ،إاذن ليبيا اليوم ‘ قلب صضراع إاقليمي ودو‹،
صض-راع ي-ت-ج-ه ب-تسض-ارع ك-ب Òن-ح-و ال-ل-ع-ب-ة الصض-ف-ري-ة ،أادواته
«السضراج» و»حف ،»Îووقوده الشضعب الليبي ،وّﬁركه دول
تدعم باŸال والسضÓح ،لينتهي بنا اŸطاف بهذا الإخراج
البئيسس لدولة لها كل مقومات النجاح تتحول بسضرعة إا¤
دولة على حافة النهيار.
@ –اول ا÷زائر جاهدة كبح جماح القتتال ‘
ل -ي -ب -ي -ا و–ريك ع -ج -ل -ة السش Ó-م ،ل -ك -ن ه-ن-اك م-ن
يعرقل جهودها ،فما الوسشائل اŸمكنة أامامها لدفع
لشش - -ق - -اء إا ¤الن - -خ - -راط ا÷دي ‘ ال - -ع - -م - -ل - -ي- -ة
ا أ
السشياسشية؟
@@ لقد تعرضس اŸوقف والدور ا÷زائري منذ بداية
األزمة الليبية للكث Òمن التحامل والضضغط من دول حاولت
إاضضعافه وإابعاد ا÷زائر عن أاي حل مرتقب ،خاصضة مع
رفضضها لتدخل حلف الناتو و عسضكرة ا◊ل  ،لكن ا÷زائر
Óزم-ة
ح -اولت م -رارا ال-ب-ق-اء م-ن-خ-رط-ة ‘ إاي-ج-اد ح-ل-ول ل -أ
ال -ل-ي-ب-ي-ة ،ف-ب-ادرت ب-إانشض-اء آال-ي-ة دول ا÷وار ال-ل-ي-ب-ي ،قصض-د
التنسضيق ب Úهذه الدول ،وشضجعت ال–اد اإلفريقي من
أاجل انخراط أاك ‘ Èاألزمة الليبية ،ثم حاولت اسضتعادة
اŸب- -ادرة م- -ن خÓ- -ل اج- -ت- -م -اع ب -رل Úاألخ Òوال -ت -ح -رك
والجتماع بكل األطراف الليبية Ãا فيها القبائل الليبية،
و” طرح اسضم الديبلوماسضي ا÷زائري «رمطان لعمامرة»
ك -مÎشض -ح Óÿف -ة اŸب -ع -وث األ‡ي اŸسض -ت -ق -ي -ل «غسض-ان
سض Ó-م -ة» ،إال أان ك -ل ه -ذه اŸسض -اع -ي اصض -ط -دمت ب -ق -وى
مقاومة ألي «دور جزائري بارز ‘ األزمة الليبية» وقد عّبر
ال -رئ -يسس ا÷زائ -ري «ع -ب -د اÛي -د ت -ب -ون» ع -ن اسض-ت-ي-ائ-ه

صضراحة من هذه األدوار السضلبية Ûموعة من الدول Œاه
ال -دور ا÷زائ -ري واألزم -ة ال -ل -ي -ب -ي -ة ‘ آاخ -ر ل -ق -اء ل-ه م-ع
الصضحافة الوطنية.
‘ اعتقادي على الديبلوماسضية ا÷زائرية أان تعتمد
على ثÓث نقاط ‘ تعاملها اŸسضتقبلي مع هذا اŸلف
وهي :اŸبادرة ،العمل ا÷ماعي ،ا◊زم ،بالنسضبة للنقطة
األو ، ¤ع- -ل -ى ا÷زائ -ر أان تسض -ت -م -ر ‘ اŸب -ادرة وت -ق -دË
اŸقÎحات للفرقاء الليبي ،Úومزاحمة القوى اإلقليمية
والعاŸية التي تريد السضتفراد با◊ل ،وهو ما من شضأانه
تثبيتها كطرف غ Òقابل لÓسضتبعاد من أاي حل مسضتقبلي،
أاما النقطة الثانية فهي مرتبطة باألو ¤بحيث أان العمل
على إاشضراك عدد أاك Èمن الدول التي تقاسضم ا÷زائر
نفسس التصضور ‘ أاي مبادرة سضيجعل تأاثÒها أاك Èوأاقوى،
كما أان الثقل ا÷زائري ‘ ال–اد الفريقي يجب أان
يسضتغل ‘ هذا الŒاه ،أاما النقطة الثالثة فهي متعلقة
بضضرورة التعامل بحزم وبصضرامة مع كل القوى اŸعرقلة
للمبادرات ا÷زائرية أاو السضاعية لتقز Ëهذا الدور ،سضواء
‘ الداخل الليبي أاو من خارجه كون أان اŸسضأالة مرتبطة
بفضضائنا ا◊يوي والسضÎاتيجي.
@ ‘ ح- -ال تصش- -اع- -دت ا◊رب ‘ ل- -ي -ب -ي -ا ،م -ا ه -ي
لقليم ،وكيف السشبيل
تداعياتها على ا÷زائر وا إ
للحماية من ذلك؟
@@ ا◊رب ا◊الية مكلفة للشضعب الليبي وتصضاعدها
سضيكون مدمرا للمجتمع والدولة معا ،كما أانها سضتكون
ُمرهقة لدول ا÷وار ،ومن دون شضك سضتتفاوت درجة تأاثÒ
هذه ا◊رب من دولة ألخرى بحسضب إامكانياتها وارتباطها
مع اŸلف الليبي .ا÷زائر تدرك أان ا◊رب ‘ ليبيا هي
تهديد مباشضر ألمنها القومي ،لذا فإان تعزيز القدرات
ال -عسض -ك-ري-ة والسض-ت-خ-ب-ارات-ي-ة ع-ل-ى ا◊دود الشض-رق-ي-ة أام-ر
م -ت -وق -ع ‘ م -ث-ل ه-ذه ال-ظ-روف ،م-ن أاج-ل ح-م-اي-ة ال-ع-م-ق
ا÷زائري من أاي اخÎاق كان ،كما أان التنسضيق ب Úدول
جم من آاثار هذه ا◊رب ،خصضوصضا وأان العديد
ا÷وار يح ّ
من هذه الدول ذات إامكانيات ﬁدودة وهي تتطلع إا ¤دور
قيادي للجزائر باعتبار اÈÿة والقدرات التي يتمتع بهما
ا÷يشس ا÷زائري ،وهو دور وإان كان مكلفا بعضس الشضيء
إال أانه حتمي وضضروري.
@ إا ¤أاين “ضشي ليبيا مع هذا التصشعيد ؟
@@ ا◊ل ‘ ليبيا  ⁄يحن بعد ،والتطورات األخÒة تؤوكد
اŒاه األزمة نحو مزيد من التعقيد ،لكن يبقى حدود هذا
التصضعيد وإا ¤أاي نقطة Áكن لÓأطراف أان تصضل إاليه ‘
صضراعها ،هو الذي يحدد اŒاه األزمة ،كما أان عدم قدرة
أاي طرف من طر‘ النزاع حسضم اŸعركة لصضا◊ه سضيزيد
من عنف اŸعارك وحدتها ،وهنا مسضؤوولية األ· اŸتحدة
كبÒة ‘ اإلسضراع بتعي Úمبعوث أا‡ي إا ¤ليبيا توكل له
سضريعا وكمهمة اسضتعجالية إايقاف دوي الرصضاصس ،بعدها
العمل على دفع األطراف الليبية للجلوسس ›ددا ا¤
ط -اول -ة اŸف -اوضض -ات ،وا◊د م -ن ال -ت -دخ Ó-ت اÿارج-ي-ة،
خصضوصضا ما تعلق بإارسضال السضÓح واŸرتزقة إا ¤األراضضي
الليبية ،غ Òذلك سضنكون أامام حرب مفتوحة نعلم كيف
بدأات ول ندري كيف تنتهي وبأاي ثمن؟.

عت.
م ‘ا األزلما
Óضب
‘ىسشمكاس
علا عل
شحمصضو
Óقات الدولية
القائم عل اىلاع◊يربش لل ً

لشض-ؤوون-ه-ا ال-داخ-ل-ي-ة ق-ائ-م-ة ع-ل-ى قبول اآلخر

شضعوب ماتزال تتوق إا ¤إانهاء النزاعات اŸدمرة
ل –صضى عطّل أاي مسضعى تنموي لفائدة هذه
Óسضف ل‚د الجابات اŸقنعة
اŸناطق ول أ
Óسضباب الكامنة وراء اسضتمرار هذه
سضياسضيا ل أ
األزمات وهذا ‘ غياب التسضويات اŸطلوبة،
وفق رؤوية واضضحة وذات فعالية ‘ انهاء كل
ت -لك ا◊روب ال -ق -ائ -م -ة ف -ه -ل اآلل -ي -ات ال-ت-ي
تتبعهااأل· اŸتحدة حاليا Œاوزها الزمن
و ⁄تعد صضا◊ة نظرا لهشضاشضتها ‘ التكفل
ب -اŸل -ف وه-ذا م-انسض-ج-ل-ه ع-م-ل-ي-ا ‘ أاح-داث
ال -ي -م -ن ب -ال -رغ-م م-ن ك-ل اŸسض-اع-ي ا◊م-ي-دة
اŸبذولة من طرف اŸبعوث األ‡ي غريفيشس
داخليا وخارجيا والتوقيع على أاوراق التفاهم
ب Úاألطراف اŸتحاربة الأان األضضاع ازدادت
سضواءا جراء القصضف اŸتبادل.
وعليه ،فان التفك ‘ Òآاليات جديدة لفضس
النزاعات ﬂالفة لسضابقتها تطرح بحدة ‘
الوقت الراهن وتفرضس نفسضها كبديل لمفر
منه وهذا Ãراجعة صضيغة اŸبعوث Úاأل‡يÚ
اÿاصض Úالذين يظهرون ‘ سضياقات معينة ثم
ي-خ-ت-ف-ون ل-ل-ع-م-ل ب-عيداعن األضضواء للتخفيف
من تداعيات الضضغوط القليمية على اŸلف
ﬁل اŸتابعة ‘ كل مرة يتبع يشضار فيه ا¤
م -ث -ل ال -ع -م-ل ال ..ل-ك-ن ي-ظ-ه-ر م-ع ال-وقت ان
الضض- -م- -ان -ات اŸم -ن -وح -ة ›رد وع -ود لأاكÌ
ولأاقل وليفي أاحد بالتزاماته.
الŒاه ال - -ف - -ارضس اواŸف - -روضس ه- -و ذلك

م -ع -ي -ن -ة أاو ال -دف -ع ب -األخ -ر ا ¤الÎاج-ع ل-ك-ن
عمليا،فان األزمات طالت أامدها ونحن اآلن
‘ م -رح -ل -ة ال Ó-ح -ل ب-ال-نسض-ب-ة ل-ك-ل ال-قضض-اي-ا
اŸذك -ورة سض-ال-ف-ا ب-دل-ي-ل أان-ه-ا م-ات-زال تسض-بب
متاعب للشضعوب مكلفة اياها خرابا لمثيل له
على صضعيد بنيتها التحتية جراء ما◊ق بها
من أاضضرار.
ومازاد ‘ وتÒة او باألحرى اثر مسضار هذه
اŸسضائل ‘ بعدها األمني هو اعÓن ‘ كل
مرة اسضتقالة اŸبعوث Úاأل‡ي Úوانسضحابهم
‘ ادارة اŸلف وقد حطمت سضوريا الرقم
القياسضي من عنان ا ¤غ Òبيدرسضون يقÎن
هذا Ãا حصضل ‘ القضضية الصضحراوية من
ضضغوط رهيبة على اŸبعوث Úاأل‡ ÚتاركÚ
ا÷مل Ãا حمل زيادة على العتذار بطريقة
حضضارية يرجعها الكثÒون إا ¤أاسضباب صضحية
حتى يتفهم ا÷ميع للقرار دون مناقشضة أاو
اÿوضس ‘ ثناياه.
وليوجد بديل آاخر لدى اعضضاء ›لسس
األمن سضوى التفك ‘ Òمبعوث اآلخر مباشضرة
دون طرح خيارات أاخرى تكون أاك Ìفعالية ‘
اŸيدان وهذا مايسضتدعي اجتهادا اسضتثنائيا
خارج هذه اŸنظومة بالمكان ان تسضاهم ‘
التخلصس من كل تبعات اŸاضضي غ Òأاننا ⁄
ننتبه لها اليوم جراء ثقل اجراءات اŸنتظم
الدو‹ ‘ تغي Òمثل هذه األ‰اط ‘ ادارة

وم -ن ح -ق ب -عضس ال -ب -ل -دان ا◊ام -ل-ة ل-راي-ة
ال -ت -غ -ي Òأان ت -ط -الب ب -اصض Ó-ح ›لسس األم -ن
واخ -راج -ه م -ن ق -بضض-ة ال-ب-عضس م-ن أاعضض-ائ-ه
الذين يلوحون ‘ كل مناسضبة باسضتعمال الفيتو
(حق النقضس) لتوقيف قرارات ولوائح تدين
األع- -م -ال اŸن -اف -ي -ة ل -ل -ع -يشس م -ع -ا ‘ سض Ó-م
ك -الع -ت -داءات السض -رائ-ي-ل-ي-ة اŸت-ك-ررة ع-ل-ى
ال -ف-لسض-ط-ي-ن-ي Úوال-قصض-ف ال-دوري «أله-داف»
معينة ‘ سضوريا.
وإان كانت هذه اŸعركة مرهقة حقا ،فإان
السض -ت -ج -اب -ة ح -ت -ى اآلن  ⁄ت -رق ا ¤مسض-ت-وى
تطلعات حاملي هذا اŸشضروع الواعد الذين
ي -ن -اضض -ل -ون ي -وم -ي -ا م-ن أاج-ل أان ت-درج ق-ارات
ب -أاك -م -ل -ه-ا ‘ ه-ذا اÛلسس ،وت-دخ-ل-ه بسضÓ-م
وه- -ذا م- -ن ح- -ق- -ه- -ا ك- -ون- -ه -ا –وز ع -ل -ى ك -ل
اŸواصضفات ‘ ذلك ..غ Òأان هذا اŸسضعى
غ Òمتحمسس له ‘ الوقت الراهن ‘ كل مرة
يؤوجل إا ¤إاشضعار آاخر حتى لتتوسضع العضضوية
Óخرين.
ل أ
واألصض -وات ا◊رة اŸدوي -ة اŸت -ع -ال-ي-ة م-ن
اف-ري-ق-ي-ا،آاسض-ي-ا ،وأام-ري-ك-ا الÓ-ت-ينية ،بامكانها
صضناعة السضÓم واقامة التعايشس ،انطÓقا من
Œرب -ت -ه -ا ال -نضض -ال -ي -ة ‘ اسضÎج-اع سض-ي-ادت-ه-ا
الوطنية ومعرفتها ا÷يدة بانشضغالت شضعوبها
‘ هذا اÛال .وسضعت ‘ هذا الطار من
أاج -ل أان ت -ك -ون سض -ي -اسض -ت -ه -ا اÿارج -ي -ة م-رآاة

حسضن ا÷وار ،عدم العتداء واحÎام سضيادة
الدول والتضضامن.
هذه القناعات اÙورية –ّولت ا ¤أايام
مشضعة لنشضر السضÓم ‘ كافة ربوع اŸعمورة
و‘ مقابل نبذ كل مظاهر العنف وكراهية
اآلخر ،حتى يّعم الوئام ‘ وسضط النسضانية
وليتأاتى هذا ال ‘ حالة اهتداء الكبار ا¤
مراجعة حسضاباتهم اŸتعلقة بتسضي Òالنزاعات
عن بعد أاو إادراجها ‘ قائمة مناورتهم ،وهذا
Óسض-ف م-ايسض-ج-ل ال-ي-وم ،اذام-ا أال-ق-ي-نا نظرة
ل -أ
ع -ل -ى اŸشض -ه -د السض -ي -اسض -ي ال -ع -ام ‘ ال -ع -ا⁄
ل -نسض -تشض -ف ب -أان السض Ó-م اŸب -ح -وث ع-ن-ه غÒ
مÈمج ‘ سضياسضات البعضس وهذا ما يلمسس
من خÓل الوجود العسضكري ‘ نقاط معينة
م -ن ال -ع-ا ⁄ب-اسض-م «اÛال ا◊ي-وي»و–ال-ي-ل
جيوـ سضياسضية وقراءات اسضÎاتيجية اعÎضضت
الرادات التي كانت تريد عاŸا خاليا من
ا◊روب ،ليعيشس ا÷ميع ‘ سضÓم.
فمن الصضعوبة Ãكان أان نقول اليوم بأاننا
نعيشس ‘ سضÓم مادام هناك من يÎصضد
بالشضعوب اآلمنة ع Èحدودها وهذا بتحريك
قوى الشضر بارسضالها ا ¤تلك البلدان لزعزعة
اسض -ت -ق -راره -ا ،راف-ع-ة ال-ع-دي-د م-ن الشض-ع-ارات
الهدامة اŸندرجة ‘ إاطار ﬂطط تآامري
عام.
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كلمة العدد

ألباحث رياضض ألصصيدأوي :

من حق ا÷يوشش تنفيذ ا◊مأية اإلسصتبأقية ◊دود بلدانهأ

أكد رياضض ألصصيدأوي مدير أŸركز
أل - -ع - -رب - -ي ل - -ل - -درأسص- -ات ألسص- -ي- -اسص- -ي- -ة
وأ’ج-ت-م-اع-ي-ة ،ب-ج-ن-ي-ف ،أن أŸع-ادلة
’م -ن -ي-ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا وم-ن-ط-ق-ة ألسص-اح-ل
أ أ
’ف - -ري - -ق - -يŒ ،ع - -ل م - -ن م - -رأج- -ع- -ة
أ إ
أÿي -ارأت أل -عسص -ك -ري -ة ل-ل-ج-زأئ-ر أم-رأ
’ي-ج-اب-ي
م -ه -م-ا ،وأع-ت Èأن أل-ت-دخ-ل أ إ
’رهابية
ألذي يسصتهدف أ÷ماعات أ إ
ألتي تنشصط ‘ بيئة تغيب فيها مظاهر
ألدولة أمر مشصروع ،ودعا إأ ¤تنسصيق
أمني أك Èب Úدول أŸنطقة.

أجرى أ◊وأر :حمزة ﬁصصول
@ «ألشص- -عب» :ك- -ي- -ف ت -ع -ل -ق ع -ل -ى م -اورد ‘
مسصودة تعديل ألدسصتور ،ألتي تضصمنت بنودأ
تسصمح Ãشصاركة أ÷يشض أ÷زأئري ‘ عمليات
ألسصÓ- -م وأل- -ق- -ي- -ام ب- -ع -م -ل -ي -ات ﬁددة خ -ارج
أ◊دود؟
@@ رياضض ألصصيدأوي :صصحيح ،أأن ‘ أ÷زأئر
حاليا ومنذ سصنوأت أ◊ديث قائم بشصأان عدم ألسصماح
للجيشش بأادأء عمليات عسصكرية خارج أ◊دود  ،لكن
‘ نفسش ألوقت ،يجب ألتنبيه ،أأنه ’ توجد مادة
صصريحة ‘ ألدسصتور أ◊ا‹“ ،نع أ÷يشش أ÷زأئري
من أأدأء مهام معينة خارج أ◊دود.
بالعودة إأ ¤حروب ألشصرق أأ’وسصط ضصد أ’حتÓل
أإ’سصرأئيلي ،أ÷زأئر أسصتجابت لطلب ألنجدة ألذي
تقدم به ألرئيسش أŸصصري ألرأحل جمال عبد ألناصصر
سص -ن-ة  ،1967وك- -انت أأول ط- -ائ- -رة ح- -ل -قت ‘ سص -م -اء
ألقاهرة ◊مايتها هي طائرة «أŸيغ» أ÷زأئرية.
ثم عام  ،1973كانت مشصاركة جزأئرية ‘ أ◊رب
ضص -رب أل -ك-ي-ان ألصص-ه-ي-و« ،Êك-م-ا» ،م-ن ح-يث أل-ع-ت-اد
أ◊ربي (دبابات وطائرأت) ،و»نوعا» ،حيث أنتصصرت
أل- -ق- -وأت أŸسص -ل -ح -ة أ÷زأئ -ري -ة ‘ م -ع -ارك ك -ثÒة،
وقدمت مسصتويات عالية ،وهناك ضصباط جزأئريون
كتبوأ مذكرأتهم عن هذه أ◊رب.
ولكن ألذي حصصل ،عام  ،1973هو أأن نهاية أ◊رب
كانت تتعارضش مع أأهدأف أŸشصاركة أ÷زأئرية ألتي
كانت من أأجل –رير أأ’رضش ألعربية من ألكيان
أÙتل ،وليسش من أأجل –ريك أŸوقف أأ’مريكي
وألتوجه نحو طاولة أŸفاوضصات ،ومنذ ذلك أ◊Ú
ق -ررت أ÷زأئ -ر ع -دم إأرسص -ال ق-وأت-ه-ا ل-ل-ق-ت-ال خ-ارج
أ◊دود.
ح- -ال- -ي- -ا أأ’م -ور ت -ط -ورت ك -ثÒأ ع -ل -ى ألصص -ع -ي -د
أإ’قليمي ،ففي ليبيا ،تغيب مظاهر سصيطرة ألدولة أأو

تكاد تغيب “اما ،حيث يوجد أنقسصام سصياسصي على 3
جبهات ،وهناك جماعات إأرهابية نشصطة إأ ¤جانب
ألتدخل أأ’جنبي أŸتعدد ،كما أأن هناك توتر أأمني
أأيضصا ‘ ما‹.
وأ÷يشش أ÷زأئ - -ري أأو أل - -ت - -ونسص - -ي ،أأو أأي - -ة دول
تتشصارك أ◊دود مع ليبيا ،مطالبة بحماية حدودها،
ببذل عمل مضصاعف ،أ’نه ‘ أ÷هة أŸقابلة (على
أأ’رضش ألليبية) ’ يوجد من يحمي أ◊دود.
ل -ذلك أأن -ا ،أأع -ت -ق -د ب-أاه-م-ي-ة أل-ت-دخ-ل أإ’ي-ج-اب-ي،
Ãعنى ،أأنه وعند رؤوية خطر يهدد أأمن أ÷زأئر أأو
ت -ونسش ،مصص -دره دول -ة أأخ -رى ،ي -ت -م –ي -ي -ده بشص -ك -ل
أسصتباقي ،وكلنا نعلم أأن ليبيا صصارت منذ سصنوأت
“ثل تهديدأ مباشصرأ أ’من دول جوأرها ،أ’ن من
ميزأت ألدول أŸنهارة أأن توفر بيئة خصصبة لنمو
أ÷م- -اع- -ات أإ’ره- -اب -ي -ة وأن -تشص -ار Œارة أأ’سص -ل -ح -ة
وأأ’نشصطة أإ’جرأمية.
وبالتا‹ فالتدخل أأو ألقيام Ãهام قتالية دقيقة،
ي-ك-ون ضص-د أ÷م-اع-ات أإ’ره-اب-ي-ة أل-ت-ي ت-ه-دد أل-بلد،
ول - -يسش ضص - -د أأي - -ة دول- -ة أأخ- -رى ،وه- -ذأ مشص- -روع و’
يتعارضش مع ألقانون ألدو‹.
ي -ب -دو أن أل -ت -وج -ه ن -ح-و ضص-ب-ط دور وم-ه-ام
’قليمي؟
أ÷يشض دسصتوريا ،مرتبط بالوضصع أ إ
ه - -ذأ وع- -ي سص- -ي- -اسص- -ي ب- -أان أأ’م- -ور ت- -غÒت ،وأأن
أŸن -ط-ق-ة م-ق-ب-ل-ة ع-ل-ى ع-وأصص-ف ج-دي-دة ،وأل-ق-ي-ادة
ألعسصكرية –تاج إأ ¤صصÓحيات ‘ هذأ أÛال.
وأأرى أأنه آأن أأ’وأن ،أ’ن توسصع أ÷زأئر ألنطاق
أ÷غرأ‘ Ÿهام جيشصها ،طبعا ‘ إأطار ما أأسصميه
«ألتدخل أإ’يجابي» ،ففي أأ’زمة ألليبية أŸسصتفحلة
مث ،Óكيف تتدخل دولة بعيدة بآا’ف ألكيلومÎأت
وترسصل قوأتها ،وتأاتي عناصصر إأرهابية من ﬂتلف
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^ ا÷زائر تعي بأأن اŸنطقة مقبلة على عواصصف جديدة
أل -ب -ق -اع ل -ل-ع-بث ب-اأ’م-ن دون أأن ت-ت-ح-رك أ÷زأئ-ر أأو
تونسش وحتى مصصر وألنيجر وألتشصاد ؟.
ألبلد ألذي تشصÎك معه ‘ أ◊دود تشصÎك معه
‘ أأ’من ،لذلك يقال «أأمن ليبيا من أأمن أ÷زأئر أأو
تونسش» ،وهناك حدود شصاسصعة تزيد عن أأ’لف كلم،
وه -ي م -ع -رضص -ة أ’نشص -ط-ة أإ’ره-اب وت-ه-ريب ألسصÓ-ح
وتتطلب جهدأ معتÈأ لتأامينها .وأأعتقد أأنه ‘ أ–اد
أŸغرب ألعربي أتفاقيات ‘ هذأ أÛال آأن أأ’وأن
لتفعيلها.
وأأم -ام ه -ذه أŸع -ط -ي-ات ⁄ ،ي-ع-د أ◊ي-اد ألسص-ل-ب-ي
‡كنا و’ مطلوبا ،وألقيام Ãهام عسصكرية لنصصرة
شص-عب ف-ت-كت ب-ه أل-ت-دخÓ-ت أأ’ج-ن-ب-ي-ة وح-ل-ف ألناتو
ألذي دمر ألنظام وألدول وأ÷يشش ألوطني أŸوحد،
‡ا ف - -ت - -ح أÛال أأم - -ام أل - -ت - -دخÓ- -ت أÿارج- -ي- -ة
وأإ’رهاب.
ون -ح -ن دول ج -وأر ل -ي -ب -ي -ا وك -م -غ -ارب -ة أأو ¤ب-ح-ل
أŸشصكلة ألليبية ،خاصصة وأأننا صصادقون ولدينا تاريخ
مشصÎك يعود إأ ¤فÎة ﬁاربة أ’سصتعمار ،وليسش
مثل ألدول أ’خرى ألتي تبتز ألشصعب ألليبي.
@ أل- -يسض م- -ن ألضص- -روري أيضص- -ا أ’سص- -ت- -م- -اع
Óصص-وأت أÙذرة وح-ت-ى أل-رأفضص-ة ل-ت-وسص-ي-ع
ل -أ
نطاق مهام أ÷يشض؟
@@ معروف أأنه ’ Áكن ألقيام بأاي مهمة خارجية
÷يشش م -ا ،إأذأ  ⁄ت -ك -ن م -دروسص -ة وط-ن-ي-ا وإأق-ل-ي-م-ي-ا
ودوليا ،ويجب أأن يكون ألطرف أآ’خر مرحبا بها
و–ت مظلة شصرعية سصوأء ‘ أتفاقيات ثنائية أأو
–ت غطاء أأ’· أŸتحدة ،وأأن تكون لها أأهدأف
ﬁددة ووأضص- -ح- -ة م- -ق -ب -ول -ة ،وأل -وأضص -ح أأن أل -ب -ن -ود
أŸقÎحة ‘ تعديل ألدسصتور ،قيدت مشصاركة أ÷يشش
أ÷زأئ- -ري ‘ ،م- -ه- -ام ب- -اÿارجÃ ،وأف -ق -ة ألŸÈان
بغرفتيه.
@ ‘ ظل ألوضصع أŸعقد باŸنطقة ،أ’ ينبغي
ألتأاسصيسض لتعاون أمني فعال ،ب Úدول جوأر
ليبيا Ÿوأجهة ألتهديدأت؟
@@ من أŸهم تطوير ألتعاون أأ’مني ب Úدول
أŸنطقة ،إأ ¤عمل ميدأ Êعسصكري مشصÎك ،تقدم
أ÷زأئر وتونسش ‰وذجا جيدأ ‘ ألتنسصيق أأ’مني
Ÿكافحة أإ’رهاب بالسصلسصلة أ÷بلية أ◊دودية بÚ
ألبلدين.
وأأعتقد أأنه سصيكون مهما ترقية هذأ ألتعاون إأ¤
تشصكيل قوأت مشصÎكة على أ◊دود ،لتوجيه ضصربات
ف-ع-ال-ة ل-ه-ؤو’ء أإ’ره-اب-ي .Úأأم-ا ب-ال-نسص-ب-ة ل-ب-اق-ي دول
أŸنطقة ،هناك آألية دول جوأر ليبيا Œتمع دوريا
ع -ل -ى أŸسص -ت -وى أل -دب -ل-وم-اسص-ي ،ل-ك-ن  ⁄ت-ب-ل-ور ب-ع-د
مشص -روع -ا ك -بÒأ ووأضص -ح -ا ل -ل -ت-ع-ام-ل ع-م-ل-ي-ات-ي-ا م-ع
ألتهديدأت أإ’رهابية ،ألتي تتوأجد بشصكل أأك‘ È
أ÷هة ألغربية لليبيا.

ألعدد
1٨٢٥٨

فضصيلة دفوسس
أŸنطقي ّ أأن أأ’زمات توحّد ألدول و تعّزز تعاونها و Œعلها تعمل
جنبا أ ¤جنب إ’يجاد أ◊ل و أÿروج أ ¤بّر أأ’مان بأاقل أÿسصائر  ،لكن
أأ’زمة ألصصحيّة ألعاŸية أ◊الية أأظهرت ألعكسش “اما  ،حيث رفعت من
حّدة ألتوتر على ألسصاحة ألدولية  ،و دفعت بالبلدأن إأ ¤غلق أأبوأبها ‘
وجه بعضصها ألبعضش لتحاول كلّ وأحدة أÓÿصش بنفسصها دون أ’لتفات
إأ ¤غÒها ،بل وحتى أ÷هود أŸبذولة إ’يجاد لقاح للفÒوسش أللّع Úألذي
يفتك بالبشصرية ّ– ،ولت إأ ¤ما يشصبه أ◊رب و ألعدأء بدل أأن تتحّول
إأ ¤معركة وأحدة يخوضصها أ÷ميع جنبا أ ¤جنب دون حسصابات مالية
 ،ودون تركيز على ألرأبح و أÿاسصر  ،أ’ن ألتوصّصل أ ¤ألدوأء ألشصا‘
هو أنتصصار للجميع .
لقد شصهدنا ‘ بدأية زحف ألوباء على أأوروبا  ،كيف توّترت ألعÓقات
ب Úأأعضصاء ألبيت ألوأحد  ،وأنعزلت كلّ دولة دأخل حدودها  ،دون أأن “ّد
Óخرى  ،حتى أأّننا شصهدنا أأن ألصص Úألبعيدة
ألوأحدة يد أŸسصاعدة ل أ
سصارعت أ‚ ¤دة إأيطاليا  ‘ ،ح Úرّكزت ألشصقيقات ألقريبات
أهتمامها على شصؤوونها ألدأخلية و سصّدت آأذأنها حتى ’ تسصمع أ’نÚ
ألقادم من ’مبارديا و فينيتو و رÁيني و غÒها  ،و نفسش ألشصيء فعلته
ألو’يات أŸتحدة أأ’مريكية ألتي كان أ÷ميع يعتقد أأنه بحكم قوتها ،
فإانها سصتأاتي إأ‚ ¤دة ألدول أŸوبوءة  ،لكن ألذي حصصل أأن ترأمب زأد
من عزلة أأمريكا و جعلها ’ ترى إأ’ ضصحاياها و خسصائرها ،و أأ’مر ⁄
يتوقف عند هذأ أ◊ّد ،بل لقد رفع ألوباء و تكلفته ألباهظة من نقمة
ألرئيسش أأ’مريكي و هو يسصتعد Ÿعركة أنتخابية مصصÒية  ،فلم يجد غÒ
جر غضصبه فيها .
ألصص Úليف ّ
وق -د د ّق-ت م-ن-ظ-م-ة ألصص-ح-ة أل-ع-اŸي-ة ن-اق-وسش أÿط-ر م-ن-ذ أل-ب-دأي-ة،
وناشصدت أ÷ميع لتكاتف أ÷هود و ألتعاون  ،لكّننا و باسصتثناء ألصص Úألتي
مّدت يدها أ’ك Ìمن دولة  ⁄نسصجّل أأية أسصتجابة لهذه ألندأءأت.
Ÿت بالعا ⁄ليسصت ›ّرد أأزمة عابرة
‘ ألوأقع أأ’زمة ألصصحية ألتي أأ ّ
Áكن موأجهتها بسصهولة ،أأو قضصية سصياسصية تÈز من خÓلها أÿصصومات
و أأ’حقاد و ألرغبة ‘ أ’نتقام و ألتشصفي  ،بل هي معضصلة حقيقية
بتدأعيات أقتصصادية و أجتماعية كارثية  ،لهذأ فهي تسصتدعي ألتفاعل
أل -دو‹ و أل -ت -ع -اون م-ن أأج-ل م-وأج-ه-ت-ه-ا ووق-اي-ة شص-ع-وب أŸع-م-ورة م-ن
خطرها .
إأّن ألعا ⁄أأجمع أليوم أأمام عدّو مشصÎك ’ يفّرق ب Úجنسش و’ لون ،
و ’ ب Úغني و فق ،Òفهو يضصرب و يصصيب كل ألناسش  ،لهذأ ’ بد أأن
تسصتند ألدول بعضصها بعضصا إأذ ’ يوجد دولة وأحدة قادرة على موأجهة
كورونا وحدها وÃعزل عن ألدول أأ’خرى Ãا فيها ألو’يات أŸتحدة
وألصص.Ú
ويبقى ‘ أأ’خ Òألتأاكيد على أأن أأ’ولوية أليوم هي Ÿوأجهة كورونا
وألبحث عن لقاح شصاف بتعاون جميع ألدول و تبادل أŸعلومات بينها
وبعيدأ عن ألتفك– ‘ Òصصيل ألربح أŸادي فقط  ،فاŸكاسصب أŸعنوية
أأهم ‘ هذأ ألظرف أإ’نسصا Êألصصعب ،كما يجب وضصع أÓÿفات
ألسصياسصية وأ’قتصصادية ألتي تنسصف جهود حشصد ألطاقات Ÿوأجهة
ألوباء جانبا
و ليعلم أ÷ميع أأن ألتعاون ‘ أأوقات ألشصّدة  -كما قال أأحدهم -يقّرب
ألقلوب ،ويخّفف كثÒأ من أأ’حقاد وألكرأهية وألبغضصاء ،وألشصدة هي
Óشصخاصش أ’نها تكشصف عن معدن ألدولة ومعدن
أختبار للدول كما هي ل أ
ألشصخصش على حد سصوأء.

’مريكية
–ت مظلّة أ◊ماية أ أ

إاسصرائيل تسصتعّد لإلجهأز على أاراضش فلسصطينية جديدة
فضصيلة دفوسس
يبدو أأن موأجهة أأ’زمة ألصصحية ألتي تسصّبب فيها فÒوسش كورونا ليسصت من أأولويات
إأسصرأئيل أŸنشصغلة بÎتيب بيت أ’ئتÓف أ◊كومي ب Úنتنياهو أÙاصصر بتهم فسصاد
ثقيلة و منافسصه بيني غانتسش  ،بل هي بصصدد ألÎكيز على سصرقة أأرأضش فلسصطينية أخرى
من خÓل فرضش سصيادتها على أأجزأء رئيسصية من ألضصفة Ãباركة ألو’يات أŸتحدة
أ’مريكية و ترأمب –ديدأ ألذي منح Ãوجب «صصفقة ألقرن» أŸعلن عنها ‘ جانفي
أŸاضصي  ،ألضصوء أأ’خضصر إ’سصرأئيل لضصّم غور أأ’ردن  ،و أŸسصتوطنات أŸبنية ‘ ألضصفة
و ألقدسش ألشصرقية ألتي باتت ‘ نظر أإ’دأرة أأ’مريكية جزءأ من ألعاصصمة أŸوحدة
لدولة أ’حتÓل.
وكان رئيسش ألوزرأء أإ’سصرأئيلي بنيام Úنتنياهو ،تعهد بإاقرأر ألسصيادة أإ’سصرأئيلية
على غور أأ’ردن ‘ ألضصفة ألغربية وشصمال ألبحر أŸيت ومن ثم ضصم هذه أŸنطقة ‘
غضصون ألصصيف ألقادم  ،و“ثل منطقة غور أأ’ردن نحو  ‘ 30أŸائة من ألضصفة ألغربية،
وقد أأوضصح نتنياهو أأنه ينوي ضصم مسصتوطنات تشصكل  ‘ 90أŸائة من غور أأ’ردن ،من
دون ألقرى أأو أŸدن ألعربية مثل أأريحا.
ويعيشش ‘ غور أأ’ردن ،حوأ‹  9000مسصتوطن من أأصصل  600أألف ‘ مسصتوطنات
ألضصفة  ،وتعت ÈأŸنطقة مهمة من ألناحية أ’سصÎأتيجية وتتخذ ألعديد من ألشصركات
أإ’سص-رأئ-ي-ل-ي-ة م-ن-ه-ا م-ق-رأ ل-ه-ا ،خصص-وصص-ا ألشص-رك-ات أل-زرأع-ي-ة ،وي-رى أل-ف-لسص-ط-ي-نيون أأن
ألسصيطرة أإ’سصرأئيلية على عمق ألضصفة ألغربية تنهي فعليا إأمكانية قيام دولة فلسصطينية
مسصتقلة ،و هذأ ما يعارضصونه جملة و تفصصي.Ó

لول الّدعم األمريكي
ك بها
’شصك أأن إأسصرأئيل تسصتغل أنشصغال أÛموعة ألدولية Ãحاربة ألوباء ألذي يفت ّ
لتنفيذ هذه أÿطوة رغم أıاطر أÙيطة بها مسصتفيدة من ألدعم و أ◊ماية ألكبÒين
أللذين تتلقاهما من ترأمب ألذي يعت Èأأك Ìرئيسش أأمريكي خدمها  ،وأŸؤوّكد أن
نتنياهو ما كان ليفّكر ‘ توسصيع أحتÓله وأقتطاع أأرأضش فلسصطينية أأخرى  ،لو’ أأن رئيسصا
أسصمه دونالد ترأمب يحكم ألو’يات أŸتحدة أ’مريكية  ،فمند ›يئ هذأ أأ’خ Òإأ¤
ألبيت أأ’بيضش ﬁاطا بفريق يدعم أ’سصتيطان و مسصنودأ بقاعدته أŸسصيحية أإ’‚يلية
أŸؤوّيدة بشصّدة إ’سصرأئيل  ،تهاطلت ألهدأيا على دولة أ’حتÓل  ،فكان أعÎأفه بالقدسش
أÙتلة عاصصمة إ’سصرأئيل و نقل ألسصفارة أ’مريكية إأليها ،كما ” أ’عÎأف باليهودية
بوصصفها قومية ’ دينا فقط  ،و عاقب ألفلسصطيني Úبأان منع عنهم أŸسصاعدأت أŸالية
و غلق ‡ثليتهم ‘ أأمريكا  ،و أأقّر ألسصيادة أإ’سصرأئيلية على مرتفعات أ÷و’ن؛ وأنسصحب

يجد من يعÎف بالسصيادة أإ’سصرأئيلية على أأ’رأضصي ألتي يشصملها أل ّضصم سصوى قّلة من
ألدول غ Òألفاعلة على ألسصاحة ألدولية بعد أأن أأدأنت ألدول أأ’وروبية إأجرأءأت أل ّضصم
Ÿحت إأ ¤أتخاذ خطوأت عقابية ‘ بيان مشصÎك لسصفرأء  11دولة أأوروبية.
أŸعلنة ،و ّ
بل حتى و إأن حصصل أنقسصام ‘ أÛموعة أأ’وروبية  ،فهناك بلدأن قد توأجه خطوة
نتنياهو و ترأمب با’عÎأف بدولة فلسصطينية  ،ما يعني أأن قرأر ألضصّم سصيحّقق نتائج
ع -كسص -ي -ة ،خ -اصص -ة م -ع إأشص -ارة أل -ب -عضش إأ ¤أأن ألضص ّ-م ق -د ي -وؤدي أ ¤ت -أاه -ي -ل م -زي -د م-ن
ألفلسصطيني Úليعيشصوأ ‘ أسصرأئيل و هذأ ما يتعارضش ومنطق ألدولة أليهودية .
و ‘ ألسصياق أأكدت بريطانيا مث Óأأنها لن تعÎف بضصم إأسصرأئيل أأجزأء من ألضصفة
ألغربية على خلفية أÿطة أأ’مÒكية للسصÓم ،وجاء أŸوقف ألÈيطا Êعلى لسصان وزير
ألدولة للشصؤوون أÿارجية جميسش كليفر‹ أأمام ›لسش ألعموم  ،ألذي قال إأن بÓده لن
ت -ؤوي -د ضص -م إأسص -رأئ -ي -ل أأج -زأء م -ن ألضص-ف-ة ،أ’ن ذلك سص-ي-ج-ع-ل –ق-ي-ق ح-ل أل-دول-ت Úم-ع
ألفلسصطيني Úأأك Ìصصعوبة.

تصصّدع منتظر

من أ’تفاق ألنووي أإ’يرأ...Ê
و ألظاهر أن أإ’سصرأئيلي Úو أليميني ÚأŸتشصّددين على وجه أÿصصوصش  ،يريدون
تنفيذ قرأر ألضصم قبل نفاذ ألفرصش بحلول نوفم Èألقادم و هو موعد أ’نتخابات
أأ’مريكية  ،ف Óضصمانات ’عÎأف أŸرشصح ألدÁقرأطي جون بايدن ‘ ،حال أأصصبح
خلفا لÎأمب ‘ ألبيت أأ’بيضش ،بتلك أإ’جرأءأت ،فقد أأعرب عن نيته ألضصغط على
إأسصرأئيل Ÿنعها من أتخاذ إأجرأءأت Œعل حلّ ألدولت Úمسصتحي.Ó

خ ّ
ط أاحمر

و مع أعتزأم إأسصرأئيل إأقرأر ألضصم أعتبارأ من جويلية ألقادم  ،أرتفعت أ’صصوأت
أŸنددة بهذه أÿطوة ألتي سصتكون آأثارها مدمّرة ’سصتقرأر أŸنطقة  ،و عوأقبها خطÒة
على عملية ألسصÓم أŸتعÌة و على أ◊قّ ألفلسصطيني أŸشصروع ‘ إأقامة دولة كاملة
ألسصيادة.
و’ يبدو أأن ألقرأر أإ’سصرأئيلي أأحادي أ÷انب سصيمّر بردأ وسصÓما  ،فنتنياهو قد ’

أÿشصية من سصرقة أأجزأء من ألضصفة أأبدأه حتى بعضش أإ’سصرأئيلي ، Úحيث حّذر أأحد
أÙلل‡ Úا وصصفه تصصّدع عميق سصيوأجه تل أأبيب إأذأ ضصمت أŸسصتوطنات ‘ ألضصفة
ألغربية أÙتلة ،متوقعا  6أأزمات أأخرى بينها إأمكانية تعليق أأ’ردن معاهدة ألسصÓم
أŸوقعة مع إأسصرأئيل عام  ، 1994و مرأجعة بعضش ألدول ألعربية ÿطوأت ألتطبيع ألتي
قطعتها مع أسصرأئيل  ،و هي خسصارة كبÒة لها ،إأضصافة أ ¤توقع قيام دول غرب أوروبا
بإالغاء أأو تقليصش تعاون تل أبيب مع أ’–اد أ’وروبي  ،إأضصافة إأ ¤أنضصمام أÙكمة
أ÷نائية ألدولية ‘ ’هاي إأ ¤ألغاضصب Úوحتى أأصصدقاء إأسصرأئيل ألبعيدون من أأسصÎأليا
وألهند سصيتع Úعليهم ألرد ،كما قال.
وخلصش أÙلل أإ’سصرأئيلي إأ ¤أأنه عاج Óأأم آأج Óسصيحدث تصصدع عميق إأذأ ضصمت
إأسصرأئيل أŸسصتوطنات.

الضصم يعيد القضصية ا ¤الواجهة

عملت أŸتغÒأت أ’قليمية و ألدولية ‘ ألسصنوأت أأ’خÒة على دحرجة ألقضصية
ألفلسصطينية أ ¤آأخر أŸشصهد  ،بل وأسصتطاعت تهميشصها خاصصة مع نسصف نتنياهو و
ترأمب أ’ي تسصوية سصياسصية تقوم على حق ألدولت ، Úلكن قرأر ضصم أأجزأء من ألضصفة ،
هو إأمعان ‘ ألظلم و هدر للحقوق  ،لهذأ فهو بكّل تأاكيد سصيعيد ألقضصية أ ¤ألوأجهة ،و
قد يفجّر ثورة غضصب فلسصطينية عارمة Ÿنع هذه ألنكبة أ÷ديدة ،و مع أأن أŸوأجهة
Óمر أ÷ائر  ،بل عليهم أسصتعادة
’ تبدو متكافئة  ،فعلى ألفلسصطيني Úأأن ’ يسصتسصلموأ ل أ
وحدتهم أأّو’ و ألوقوف وقفة رجل وأحد إ’جهاضش أŸؤوأمرة أ÷ديدة و ألتم ّسصك Ãا
تبقى من حقوقهم  ،إأذ يكفي ما ضصاع .
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البطولة السسعودية لكرة القدم

بطولة ا‚لÎا لكرة القدم

 133مليون دو’ر تكلفة اسشتئناف اŸنافسشة

إاصشابة ’ 6عب Úوفني Úبكورونا
’‚ليزية لكرة القدم ،أامسس ،أانه من ب 748 Úفحصس لفÒوسس كورونا اŸسستجد ” ،اكتشساف سست حا’ت
أاعلنت الرابطة ا إ
إايجابية تتعلق بÓعب Úوأاعضساء جهاز فني لثÓثة أاندية ﬂتلفة.
وأضشافت ألرأبطة ‘ بيان ،ألÓعبون أو أعضشاء
Óن-دي-ة أل-ت-ي ج-اءت ف-ح-وصش-ات-ه-ا
أ÷ه -از أل -ف -ن-ي ل -أ
إأيجابية سشيخضشعون أآ’ن للحجر ألصشحي ألذأتي
Ÿدة سشبعة أيام ،وذلك دون ألكششف عن أسشماء
ألÓعب Úأو أأ’ندية أŸعنية بالفحوصشات أإ’يجابية.
يذكر ،أن أ’ندية أ’‚ليزية أعطت موأفقتها
’سش-ت-ئ-ن-اف أل-ت-دري-ب-ات “ه-ي-دأ ’سشتئناف ألبطولة
أÙلية أŸعلقة ،منذ ششهر مارسض ألفارط ،بسشبب
جائحة كورونا.
ويتصشدر فريق ليفربول ألريادة بفارق  25نقطة
عن مطارده أŸباششر مانششسش Îسشيتي ألذى تنقصشه
مبارأة وأحدة.

ليفربول اول فريق يسشتأانف التدريبات
وصشل ’عبو ليفربول إأ ¤مقر تدريباتهم أمسض
‘ «م -ي-ل-وود» م-ن أج-ل أسش-ت-ئ-ن-اف أل-ت-دري-ب-ات ب-ع-د
توقف دأم أ’ك Ìمن ششهرين ليصشبح بذلك أول فريق
يعود للتمارين أ÷ماعية بعد موأفقة أأ’ندية على
أسشتئناف ألنششاط..
وُع- -ل- -قت أŸن -افسش -ات ‘ إأ‚لÎأ م -ن -ذ م -ارسض
أŸاضش -ي بسش -بب ت -فشش -ي فÒوسض ك -ورون -ا وإأصش -اب -ة
أل-ع-دي-د م-ن ألÓ-ع-ب Úب-ال-وب-اء أŸسش-ت-جد .ووأفقت

تقدر ألتكلفة أŸالية ألتي يÎتب عليها أسشتئناف أو
إألغاء ألبطولة ألسشعودية أŸمتازة لكرة ألقدم للموسشم
أ÷اري ،ألتى توقفت أحÎأزيا للحد من تفششي فÒوسض
كورونا بحوأ‹ نصشف مليار ريال ( 133مليون دو’ر)،
بحسشب ما أبلغت به أأ’ندية أÙلية ألرأبطة أÎÙفة.
وأوضشحت صشحيفة «ألرياضشية» ألسشعودية ،نق Óعن
مصشادرها ،أن ألتكلفة أŸالية ألتي قدمتها أأ’ندية تقدر
بنحو نصشف مليار ريال سشعودي (نحو  133مليون دو’ر)،
ك -مصش -اري -ف تشش -م-ل “دي-د روأتب ألÓ-ع-ب ÚأÎÙفÚ
وأŸدرب Úوألعقود وأŸعسشكرأت وألرعاة.
وك -انت أل -رأب-ط-ة ح-ددت  20أوت أŸق -ب-ل م-وع-دأ
مبدئيا ’سشتئناف ألبطولة ،على أن يتم أإ’عÓن ألرسشمي
بعد ألتنسشيق مع أ÷هات أıتصشة ‘ متابعة جائحة

ك -ورون -ا .وأوضش -ح ف -ه -د أŸدل -ج رئ -يسض ن-ادي أل-ف-يصش-ل-ي
ألسش -ع -ودي ‘ ،تصش-ري-ح-ات إأ« ¤أل-ري-اضش-ي-ة» ،أن أŸب-ال-غ
أŸتوقع صشرفها من ألنادي لروأتب ألÓعب ÚخÓل أربعة
أششهر ،تÎأوح ما ب 12 Úو 16مليون ريال ‘ ،حالة
أسشتئناف أŸسشابقة.
وأشش -ار إأ ¤أن -ه -م ‘ أن -ت -ظ -ار أل-ق-رأر أل-ن-ه-ائ-ي م-ن
أ÷هات أıتصشة Ãتابعة مسشتجدأت فÒوسض كورونا
ووزأرة أل- -ري- -اضش- -ة وأل -رأب -ط -ة ،ل -ل -بت ‘ “دي -د ع -ق -ود
«إأضشافية» لÓعب ÚأÎÙف ،Úألتي ينتهي معظمها ‘
ن -ه -اي -ة م -اي -و أ÷اري .ي -ذك -ر أن أل -ع -دي-د م-ن ألÓ-ع-بÚ
ألدولي Úأ÷زأئري Úعلى غرأر أ◊ارسض رأيسض مبو◊ي
وأŸدأف -ع ج -م -ال ب -ل -ع -م -ري وأŸه-اج-م ي-وسش-ف بÓ-ي-ل-ي
ينششطون ‘ ألبطولة ألسشعودية أŸمتازة.

كاراتي دو

’ منافسشة دولية قبل ششهر نوفمÈ
أندية ألÒÁÈليغ على ألعودة للتدريبات رسشمًيا مع
أ’لتزأم بالÈتوكول ألصشحي وألتباعد أ’جتماعي.
وبحسشب صشحيفة «ديلي ميل» ألÈيطانية فقد توجه
ع -دد م -ن ’ع -ب -ي ل -ي-ف-رب-ول صش-ب-اح أمسض أإ ¤م-ق-ر
ت -دري -ب -ات «أل -ري -دز» ‘ خ -ط -وة أول-ي-ة ’سش-ت-ك-م-ال
أŸوسشم.
وتقتضشي أŸرحلة أأ’و ¤من ألعودة إأ ¤ألتدريب
أن يتدرب ألÓعبون ‘ ›موعات صشغÒة تضشم 5

’عب Úفقط مع عدم وجود أتصشال مباششر بينهم
إأ ¤ج- -انب أ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ب- -روت -وك -ول أل -ت -ب -اع -د
أ’جتماعي.
‘ أل - -وقت ذأت - -ه ت - -ع - -ود أن - -دي - -ة ن - -ي - -وك- -اسش- -ل
وسشاوثهامبتون وششيفيلد يونايتد وبور‰وث وليسشÎ
سش- -ي -ت -ي ووسشت ه -ام وبÒن -ل -ي وك -ريسش -ت -ال ب -ا’سض
للتدريبات أليوم أيضًشا بينما تتدرب فرق مانششسشÎ
يونايتد وأرسشنال وإأيفرتون أليوم أ’ربعاء.

’لكÎوÊ
‘ رسسالة بالÈيد ا إ

مانششسش Îيونايتد يناششد جماهÒه ا’بتعاد عن ملعب أاولد ترافورد
ط -الب ن-ادي م-انششسش Îي-ون-اي-ت-د ج-م-اهÒه
با’بتعاد عن ملعب «أولد ترأفورد» ‘ حال
ت-ق-رر أسش-ت-خ-دأم-ه ’سش-تضش-اف-ة مباريات خلف
أبوأب مغلقة عند أسشتئناف مباريات ألبطولة
أإ’‚ليزية أŸمتازة لكرة ألقدم.
و‘ رسشالة بالÈيد أإ’لكÎو Êإأ ¤أ÷مهور،
أكد يونايتد أنه سشيعيد ثمن ألتذأكر أŸوسشمية
÷ماهÒه وكذلك تذأكر أŸباريات ألتي تقرر
إأقامتها بدون جمهور.
وقال ألنادي« ،نحن نتفهم ششعوركم بخيبة
أأ’مل لعدم “كنكم من مششاهدة أŸباريات
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بصشورة ششخصشية ‘ أÓŸعب ،لكننا نناششدكم
أ’سشتمرأر ‘ تقد Ëدعمكم ألو‘ من دأخل
بيوتكم حيث ألسشÓمة وألرأحة» .وللمسشاعدة
‘ ذلك ،سشتسشعى ألرأبطة أ’‚ليزية أŸمتازة
وششركاؤوها أإ’عÓميون لتقد Ëأفضشل تغطية
Ÿبارياتنا من خÓل ألبث».
وأضش -اف« ،أŸان ي -و» أيضش -ا «ون -ح -ن أيضش -ا
ن -ط -لب ت-ع-اون-ك-م ب-ع-دم ألسش-ف-ر إأ ¤أي م-ل-عب
ن -ل -عب ف -ي -ه ..وب -ال-تشش-ج-ي-ع م-ن أل-ب-يت وأت-ب-اع
أإ’رشش -ادأت أ◊ك -وم -ي -ة ف -إان -ك-م ب-ذلك ت-ؤودون
دوركم ‘ أ◊فاظ على سشÓمة أصشدقائكم

وأسشركم وجميع مششجعي يونايتد».
وتبحث ألبطولة أإ’‚ليزية أŸمتازة عدة
خ-ي-ارأت ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-بث م-ن أÓŸعب أÿال-ي-ة
تتضشمن إأمكانية أ’سشتعانة ببعضض أŸؤوثرأت
ألصشوتية وأŸرئية ÿلق أجوأء –اكي ألتجربة
ألفعلية ‘ ظل أ◊ضشور أ÷ماهÒي.
وتسش - -ت- -م- -ر أÙادث- -ات ب Úأل- -رأب- -ط- -ة
أ’‚ل-ي-زي-ة وألسش-ل-ط-ات أ◊ك-ومية ألÈيطانية
ح -ول إأق -ام -ة م -ب -اري -ات أل-ب-ط-ول-ة ‘ مÓ-عب
ﬁايدة ﬁددة أو باأ’سشلوب أŸعتاد ذهابا
وإأيابا على أرضض ألفرق وخارجها.
إاشسهار

كششف أ÷زأئري ياسش Úأعرأب ،عضشو تنفيذي ‘
أ’–ادي-ة أل-دول-ي-ة ل-ل-ك-ارأت-ي دو ورئ-يسض ÷ن-ة أل-ت-ن-ظ-يم
وأŸنافسشات ،أنه ’ Áكن تنظيم أŸنافسشات ألدولية
أŸؤوجلة بسشبب فÈوسض كورونا (كوفيد ،)19-قبل ششهر
نوفم ÈأŸقبل.
وصشرح أعرأب لـ «وأج»« :أعتقد أنه لو يرفع أ◊جر
ألصشحي ‘ ششهر يونيو ،فان ألدورأت ألتأاهيلية ألثÓث
Óلعاب أ’وŸبية بطوكيو ،سشتنظم ششهر نوفم Èألقادم،
لأ
عقب بطولة ألعا ⁄للكارأتي دو ،أŸقررة قبل ألتاريخ
أ’ول لÓوŸبياد.»2020-
وقبل ألتوقيف ألنهائي Ÿنافسشات أ’–ادية ألدولية
ل -ل -ك -ارأت -ي دو ،ك -ان م -ن -ت -ظ -رأ ،أن Œرى دورأت دول -ي -ة
(مسش -اب -ق -ات أل -درج -ة أأ’و ¤وأل -رأب -ط -ة أ’و )¤م -ا بÚ
م -ارسض وي-ون-ي-و ،ح-يث –تسشب أل-ن-ق-اط أل-ت-ي ي-حصش-ده-ا
أŸصشارعون ‘ ألÎتيب أ’وŸبي للتأاهيليات.
وأضش -اف ن -فسض أŸسش -ؤوول« :ك -ن -ا سش -ن -ن -ظ ُ-م أل-دورأت

أŸف -ت -وح -ة ل -ل -رب -اط ،م -دري -د وب -اريسض وأغÓ-ق ق-ائ-م-ة
أŸصشارع ÚأŸششارك Úعند  80رياضشيا (  40رج Óو40
سشيدأت) كانوأ سشيمثلون رياضشة ألكارأتي أ’ول مرة ‘
موعد أليابان ،لكن بسشبب جائحة كورونا قررنا تأاجيل كل
أŸسشابقات» .مششÒأ أ ¤أنه «إأذأ  ⁄تتضشح أ’مور من هنا
أ ¤شش -ه -ر ي -ون-ي-و ،ف-ان-ه سش-ي-ت-م ت-أاج-ي-ل أŸسش-اب-ق-ات م-رة
أخرى» .جدير بالذكر ،أنه بسشبب أ◊صشة أŸمنوحة من
طرف أللجنة ألدولية أ’وŸبية لرياضشة ألكارأتي دو ‘
موعد أليابان ،أضشطرت أ’–ادية ألدولية لÓختصشاصض
أ ،¤ج -م -ع خ -مسش -ة ف -ئ-ات م-ن أ’وزأن أŸع-ت-م-دة خÓ-ل
أŸونديال وألدورأت أ’خرى ‘ ،ثÓثة أوزأن فقط.
وعن سشؤوأل حول ألرزنامة ألتي أعتمدتها أإ’–ادية
أل- -دول- -ي -ة ل -ل -ك -ارأت -ي دو لسش -ن -ة  ،2021أوضش -ح أل -ت -ق -ن -ي
أ÷زأئري ،أن أŸنافسشات سشتنظم ‘ تاريخها أÙدد،
لكن بإامكان تغي Òتوأريخ ألبطو’ت ألقارية آأسشيا ،أمريكا
وأوقيانوسشيا».

ترتيب ا’–اد الدو‹ لكرة الطائرة

ا÷زائر ‘ اŸركز  28عاŸيا والرابع إافريقيا
أح -ت-ل أŸن-ت-خب أ÷زأئ-ري ل-ل-ك-رة أل-ط-ائ-رة (رج-ال)
أŸركز  28عاŸيا ‘ ترتيب أ’–اد ألدو‹ لÓختصشاصض
لششهر مايو  2020بعدما جمع  134نقطة.
وعلى ألصشعيد ألقاري“ ،ركز ألسشدأسشي أ÷زأئري
مباششرة خلف ثÓثي أŸقدمة أŸتكون من تونسض (17
عاŸيا) ،مصشر ( 18عاŸيا) وألكامÒون ( 24عاŸيا).
أما على أŸسشتوى ألعربي ،فيحتل ألفريق ألوطني
ألصشف ألرأبع كذلك ،متقدما أŸغرب (أÿامسض) ،بينما
عادت أŸرأكز ألثÓثة أأ’و ¤على ألتوأ‹ لكل من تونسض،
مصشر وقطر.

من جهته ،أحتل أŸنتخب أ÷زأئري ألنسشوي أŸركز
أل 35عاŸيا ب 116نقطة ،وهو يششكل رفقة كينيا (23
ع- -اŸي -ا) وأل -ك -امÒون ( 24ع -اŸي -ا) ث Ó-ث-ي أŸق-دم-ة
أفريقيا.
هذأ ألÎتيب يأاخذ بع Úأ’عتبار كل أللقاءأت ألتي
ج -رت ‘ إأط -ار تصش -ف -ي -ات ب-ط-و’ت أل-ع-ا ⁄وأل-ب-ط-و’ت
ألقارية.وجاءت ألÈأزيل ‘ أŸركز أأ’ول لدى ألرجال،
أمام كل من بولونيا وألو’يات أŸتحدة أأ’مريكية ،بينما
سش-ي-ط-رت ألصش Úع-ل-ى ت-رت-يب ألسش-ي-دأت ،م-ت-ق-دم-ة على
ألتوأ‹ ألو’يات أŸتحدة وألÈأزيل.
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ا–اد العاصصمة

مواصسلـ ـ ـة اإعادة ت ـرتيب البيت اإداريا
تتواصصل عملية إاعادة ترتيب بيت
ا–اد العاصصمة إاداريا ‘ الفÎة ا◊الية
اسصتعدادا للموسصم الرياضصي ا÷ديد،
بعدما ” تنصصيب اŸدير العام للنادي
عبد الغني هادي وقبله اŸدير الرياضصي
واŸناج Òعن Îيحيى بهدف ربح
الوقت والÎكيز على التحضصÒات
اŸيدانية بعدما تعود عجلة اŸنافسصة
للدوران من جديد ،سصيكون ذلك بعد
نهاية فÎة ا◊جر اŸنز‹ الذي جاء
بسصبب انتشصار فÒوسص كورونا الذي
تسصبب ‘ توقف كل النشصاطات
واŸنافسصات الرياضصية.

فيه وأÿاصصة باŸناصصرين حتى يجدوأ ألرأحة
أل-ت-ام-ة ‘ ﬂت-ل-ف أل-ل-ق-اءأت أل-ت-ي سص-ي-خ-وضصها
أل-ن-ادي ،أإضص-اف-ة ل-تشص-دي-ده ع-ل-ى ضص-رورة أل-عمل
سص -وي -ا م -ع ك -ل أل-ف-اع-ل Úح-ت-ى ت-ك-ون أن-طÓ-ق-ة
جديدة وأإيجابية تسصمح بتحقيق ألألقاب على
ألصصعيد ألوطني وقاريا موؤكدأ أأن أل–اد Áلك
ألإمكانيات ألتي سصتسصمح له بالتاألق مسصتقبÓ
على حد قوله « بتضصافر جهود أ÷ميع وألثقة
أŸت-ب-ادل-ة أأك-ي-د سص-ن-ن-ج-ح ونصص-ل ل-ك-ل ألأهدأف
وطنيا وقاريا ‘ ظل ألعمل ألشصفاف وألنزيه
لأن- -ن- -ا ‰لك ك- -ف- -اءأت وي- -جب أأن ي -ك -ون ع -م -ل
جماعي» .بالتا‹ فاإن ألإدأرة أ÷ديدة ل–اد
ألعاصصمة أأمام مهمة أإعادة ألهيبة من جديد بعد
أل -دوأم -ة أل -ت -ي ك -ادت ت -عصص-ف ب-ال-ن-ادي بسص-بب
ألضص- -ائ- -ق- -ة أŸال- -ي -ة أل -ت -ي ط -ال -ت -ه ‘ أŸوسص -م
أŸاضصي ،ما يعني أأن أŸاأمورية لن تكون سصهلة
بالعودة لطموحات ألأنصصار وﬁبي هذأ ألنادي

ألعريق لأنهم ينتظرون وجه رأق ومسصتوى عال
فوق أŸيدأن من ناحية ألأدأء وألنتيجة على
ألصصعيدين ألوطني وألقاري لأنهم يوؤمنون بقدرة
فريقهم أŸفضصل ‘ تشصريف ألكرة أ÷زأئرية.
وأأضصاف قائ« Óأ–اد ألعاصصمة أليوم أأصصبح فرع
م- -ن ف- -روع ›م- -ع «سصÒب- -ور» وأأك- -ي -د سص -ي -ع -ود
ل -ل -وأج -ه -ة وع-ل-ى ه-ذأ ألأسص-اسس ي-جب أأن ن-ع-ي-د
ترتيب وتنظيم كل ألأمور من خÓل أإعادة هيكلة
ألشص -رك -ة أ÷دي -دة لإسص -ع -اد أ÷م -اه Òأل-رأئ-ع-ة
وألكبÒة ألتي تناصصر ألفريق ‘ كل ألأوقات
ون -ح -ن ن -ع-ل-م أأن أ÷م-ه-ور ي-ن-ت-ظ-ر وج-ه ج-دي-د
وسصنعمل كي نكون عند حسصن ألظن ،ومن جهة
أأخرى هناك عدة نقاط سصنتطرق لها بدأية من
أل - -وق - -وف ع - -ل- -ى Œسص- -ي- -د مشص- -روع أŸدرسص- -ة
أل- -ري- -اضص -ي -ة ب -ع Úأل -ب -ن -ي -ان وأŸركب أل -ك -روي
ل–Óاد ونحن بحاجة للوقت لتجسصيد كل هذه
ألأمور وفقا لسصÎأتيجية ألعمل بحول ألله».

نظ Òمشصاركة «اأبناء سصوسصطارة» ‘ رابطة اأبطال اإفريقيا

«الكـ ـ ـاف» سستضس ـ ـخ مبلـ ـ ـغ  9مـ ـ ـÓي Òسسنتي ـ ـم ‘ خزينـ ـ ـة الفري ـ ـق
ينتظر ان تتدعم خزينة ا–اد
العاصصمة Ãبلغ كب Òنظ Òمشصاركته ‘
رابطة أابطال إافريقيا حيث تنوي
لدارة اسصتغÓل هذا العائد اŸا‹ من
ا إ
اجل تسصوية مسصتحقات الÓعبÚ
والعمل على اقناع بعضص الÓعبÚ
بالنتقال ا ¤ال–اد اŸوسصم اŸقبل.

عمار حميسسي

م -ن أŸن -ت -ظ-ر أن ي-ق-وم أل–اد ألإف-ري-ق-ي
لكرة ألقدم ‘ ألأيام ألقليلة أŸقبلة بضصخ
ما قيمته  9مÓي Òسصنتيم ‘ خزينة أإ–اد
أل -ع -اصص-م-ة ك-دف-ع-ة ن-ه-ائ-ي-ة خ-اصص-ة ب-اŸن-ح
أŸالية لÓأندية ألتي شصاركت ‘ أŸنافسصات
ألإفريقية ‘ أŸوسصم أ÷اري .2020-2019
وكشصفت «ألكاف» عن هذأ ألمر ‘ بيان
لها نشصر على حسصابها ألرسصمي حيث أأكدت
هيئة ألرئيسس أأحمد أأحمد أأن صصرف هذه
أŸن -ح ج -اء ب -ال -ن -ظ-ر أإ ¤ألأوضص-اع أŸال-ي-ة
ألصص -ع-ب-ة أل-ت-ي ت-ع-يشص-ه-ا ع-دي-د أل-ن-وأدي ‘

–ويÓت
كشصف تقرير صصحفي اإسصبا ،Êامسص
الثÓثاء ،عن خÓف ب ÚاإنÎ
ميÓنوالإيطا‹ وبرشصلونة ﬁوره
الشصيلي اأرتوروفيدال‚ ،م وسصط
البارصصا.
وي- -رغب ب- -رشص- -ل- -ون- -ة ‘ ضص- -م ألأرج- -ن- -ت- -ي- -ن -ي
لوت -اروم -ارت -ي-ن-ي-ز ،ح-يث يسص-ع-ى ل-ت-وف Òب-دي-ل
Ÿهاجمه ألأوروغويا Êلويسس سصوأريز.

أل -ق -ارة ألسص -م -رأء م-ن-ذ ت-وق-ف أŸن-افسص-ات
بسصبب تفشصي فÒوسس كورونا أŸسصتجد ‘
عدد من ألبلدأن ألإفريقية.
وسصتسصاهم هذه ألقيمة أŸالية ‘ أنتعاشس
خ -زي -ن -ة أل -ف -ري -ق وسص-يسص-م-ح لÓ-إدأرة Ãن-ح
ألÓعب Úبعضس مسصتحقاتهم أŸالية ألعالقة
ق- -ب -ل ع -ي -د أل -ف -ط -ر أŸب -ارك ح -يث أب -دى
ألÓعبون سصعادتهم يتوفر ألسصيولة أŸالية
لدى ألإدأرة.
م -ن ن -اح -ي -ة أأخ -رى كشص-فت ب-عضس ألأخ-ب-ار
أŸسصتقاة من ﬁيط أ–اد ألعاصصمة عن
ع- -رضس ت -ق -دم ب -ه أل -رئ -يسس أŸدي -ر أل -ع -ام
للنادي عاشصور جلول أإ ¤أ◊ارسس ﬁمد
أأم Úزماموشس بتمديد تعاقده مع ألفريق
Ÿوسصم أآخر.
وي - -رى أŸسص - -وؤول ألأول ع - -ل- -ى أل- -ن- -ادي
أل -ع-اصص-م-ي أأن ذلك سص-ي-ك-ون Ãث-اب-ة ت-ك-رË
وع -رف-ان ب-اÿدم-ات أل-ك-بÒة أل-ت-ي ق-دم-ه-ا
أ◊ارسس زماموشس ل–اد ألعاصصمة خاصصة
أن أخ - -ت - -ت - -ام مسصÒة أ◊ارسس أŸذك- -ور ‘
أل -ف -ري -ق سص -ي -ك -ون ب -دأي -ة لإرسص -اء ت -ق-ال-ي-د

خـ ـ ـÓف بـ ـ ـ Úاألن ـ ـ ـ Îوالبارصس ـ ـا ح ـ ـول فيـ ـ ـ ـ ـدال
وÁلك لوتاروشصر ً
طا جزأئًيا ‘ عقده مع أإنÎ
بقيمة  111مليون يورو ،ويضصع برشصلونة أآماًل
على رغبة ألنÒأتزوري ‘ ضصم فيدأل من أأجل
تقليل هذأ أŸبلغ.
وب-حسصب صص-ح-ي-ف-ة «سص-ب-ورت» أل-ك-ت-ال-ونية ،فاإن
أإن Îيسصعى بقوة لضصم فيدأل ،لكن ‘ ألوقت
نفسصه ل يريده أأن يكون جزًءأ من صصفقة أنتقال
لوتاروأإ ¤برشصلونة.

مانشصيسص Îسصيتي

سس ـ ـا Êيرغ ـ ـب ‘ الرحي ـ ـل إا ¤الباي ـ ـ ـرن
تتواصصل التكهنات بشصاأن وجهة الأŸاÊ
لÒوي سصا ،Êجناح مانشصسص Îسصيتي،
عقب نهاية اŸوسصم ا◊ا‹ ‘ ،ظل
اهتمام بايرن ميونيخ بضصمه.
و ب ح س ص ب ش ص ب ك ة « س ص ك ا ي س ص ب و ر ت أ أ  Ÿا ن ي ا »  ،ف ا إ نs
بايرن ميونيخ ل يزأل ‘ مفاوضصات مع مسصوؤو‹
م- -انشص- -يسص Îسص- -ي- -ت -ي ،بشص -اأن ق -ي -م -ة ألصص -ف -ق -ة
أŸنتظرة.
رغم ذلك ،أأكدت ألشصبكة أأsنه ل يبدوأأن sأتفاًقا
وشصيًكا سصيعقد قريبًا ب Úألطرف Úبشصاأن قيمة
أنتقال ألدو‹ ألأŸا Êللنادي ألبافاري.
و أ أ ش ص ا ر ت أ إ  ¤أ أ ن sأ ل  Óع ب ح س ص م ق ر أ ر ه أ ل ن ه ا ئ ي

جديدة ‘ ألبطولة ألوطنية من بوأبة أ–اد
ألعاصصمة.
وك - -ان أ◊ارسس أل - -دو‹ ألسص- -اب- -ق ق- -د عÈ
مرأرأ عن رغبته ‘ ألرحيل عن ألفريق
بسصبب ألأزمة أŸالية أÿانقة ألتي مر بها
أل -ن -ادي ن -ه -اي -ة أŸوسص -م أل -ف -ارط وك-ذأ ‘
بدأية أŸوسصم أ÷اري.
وغ Òت- - -و‹ ›م- - -ع م- - -وأن- - -ئ أ÷زأئ - -ر
«سصÒبور» تسصي Òأ–اد ألعاصصمة ‘ أŸدة
ألأخÒة ‘ قرأرأت ألعديد من ألÓعبÚ
أل-ذي-ن ك-ان-وأ ي-رغ-ب-ون ‘ أل-رح-ي-ل وج-علهم
هذأ ألمر يعدلون عن قرأرأتهم وهونفسس
أŸصص Òأل -ذي سص -ي-ل-ق-اه أ◊ارسس زم-ام-وشس
ألذي سصيوأصصل ل ﬁالة بالوأن ألفريق.
وم -ن ج -ه -ة أأخ -رى ،وع -د ع -ن Îي -ح -ي-ى (
أŸدير ألرياضصي للنادي ) ألأنصصار بجلب
م -درب ك-ب Òل-ت-و‹ زم-ام أل-ع-ارضص-ة أل-ف-ن-ي-ة
للنادي سصيكون فرنسصيا حسصبما كشصف عنه
‘ كل مدأخÓته ع Èألصصفحات أÿاصصة
ب -ا–اد أل -ع -اصص -م-ة ع-ل-ى وسص-ائ-ل أل-ت-وأصص-ل
ألجتماعي.

بالفعل أإذ يرغب ومسصوؤو‹ ألنادي ألأŸا‘ Ê
أإ“ام ألصصفقة هذأ ألصصيف ،أإذ أسصتبعد سصاÊ
مسص -األ -ة Œدي -د ع -ق -ده م -ع ألسص -ي -ت-زن-ز ب-ن-ه-اي-ة
أŸوسص- -م أ◊ا‹ ،م- -فضص Óً- -أرت- -دأء أل- -ق- -م- -يصس
ألبافاري .وينتهي عقد صصاحب  24سصنة مع
مانشصسص Îسصيتي ‘ صصيف ‡ ،2021ا قد يدفع
ألأخ Òل -ب -ي -ع -ه ه -ذأ ألصص-ي-ف ،ب-دًل م-ن رح-ي-ل-ه
›اًنا ألعام أŸقبل.
وكان سصا Êعلى مقربة من ألنتقال أإ ¤بايرن
ميونيخ ألصصيف أŸاضصي ،لكنه تعرضس لإصصابة
بتمزق ‘ ألرباط ألصصليبي للركبة‡ ،ا عطل
أإ“ام ألصصفقة.

ويرى أإن Îأأن مطالب برشصلونة ‘ فيدأل ‘
ظل تبقي موسصم وأحد ‘ عقده وتقدمه ‘
ألعمر مرتفعة للغاية ‘ ،ألوقت ألذي يعتقد
فيه ألبارصصا أأن خصصائصس ألÓعب و‡يزأته
تفرضس نفسصها عند –ديد قيمته.
ل -ك -ن أإن Îأت -خ -ذ ق -رأره ب -ع-دم أŸوأف-ق-ة ع-ل-ى
تضص -م Úف -ي -دأل ضص-م-ن ألصص-ف-ق-ة ،ع-ل-ى أأن ي-ت-م
أل- -ت- -ف- -اوضس بشص -اأن مسص -األ -ة ضص -م -ه ‘ صص -ف -ق -ة
منفصصلة.
ولن يكون أأمام برشصلونة حاليا أإل تضصم Úلعب
أآخر ‘ ألصصفقة أأودفع ألشصرط أ÷زأئي كام.Ó
ويبقى أÿيار ألأخ Òمتمث ‘ Óتقليل قيمة
ف -ي -دأل لإق -ن -اع ألإن Îب -تضص -م -ي -ن -ه ‘ صص -ف -ق -ة
لوتارو.

جوفنتوسص
أأك - - -د ت - - -ق - - -ري - - -ر صص - - -ح - - -ف - - -ي أإي - - -ط - - -ا‹ أن
ك -ريسص -ت -ي -ان -ورون -ال -دوع -اد Ÿعسص -ك-ر ت-دري-ب-ات
جوفنتوسس ألإيطا‹ ،أمسس ألثÓثاء ،بعد أأكÌ
من شصهرين من ألرحيل للÈتغال.
وت-رك رون-ال-دوم-دي-ن-ة ت-وري-ن-وألإيطالية بعد أأن
تغلب جوفنتوسس على أإن ÎميÓنو 2ـ  0أأمام
مدرجات خالية ‘ ملعب أأليانز يوم  8مارسس
أŸاضصي.
وأأوضصح موقع «كالتشصيومÒكاتو» ألإيطا‹ أأن
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اأعرب عن سصعادته بتلقي دعوة بلماضصي

كر Ëعريبي :أاحلم بالتأالق مع «اÿضسر» مسستقبÓ
كشصف هداف النجم السصاحلي التونسصي
كر Ëعريبي ‘ حديث ع Èموقع
التواصصل الجتماعي النسصتغرام
لـ»الشصعب» أان سصعادته كانت كبÒة بتلقيه
الدعوة ◊ضصور تربصص اÿضصر شصهر
مارسص اŸنصصرم ،موضصحا بأانه منذ أان
شصاهد الندوة الصصحفية للمدرب جمال
بلماضصي التي أاكد فيها بأان أاي لعب
يحمل ا÷نسصية ا÷زائرية ‘ أاي بطولة
لضصافة سصيسصتدعيه
كانت Áكنه تقد Ëا إ
للمنتخب ،جعله يضصاعف ›هوداته أاكÈ
من أاجل إاقناعه بحمل قميصص اŸنتخب
الوطني بعدما كان ذلك أامرا شصبيه با◊لم
مع اŸدرب Úالذين سصبقوه ‘ اŸنتخب.

ﬁمد فوزي بقاصص

نبيلة بوقرين

أأكد أŸدير ألعام أ÷ديد أنه سصيعمل على أإعادة
ألنادي ألعاصصمي Ÿكانته أ◊قيقية ألتي تليق
بتاريخه وألإمكانيات ألتي Áلكها وكان ذلك ‘
ألتصصريح للصصفحة ألرسصمية ل–Óاد ،وقال ‘
هذأ ألصصدد «ألتصصالت مع عاشصور جلول منذ
عدة أأسصابيع طلب مني تو‹ أإدأرة فريق أ–اد
ألعاصصمة وبعدما فكرنا ‘ ألأمر وكان تفاهم
ب Úألطرف Úعلى كل ألأمور وقبلت أŸهمة،
بالرغم من ألفرق ألكب Òب Úألتوأجد ‘ أÛال
ألإدأري وألعا ⁄ألرياضصي ..وأأ“نى أأن أأكون ‘
أŸسص-ت-وى ل-ل-وصص-ول لÓ-أه-دأف أŸسص-ط-رة بحول
أل -ل -ه ،لأ Êسص -اأك -ون م -دي -ر ل-ف-ري-ق ك-ب Òوف-ري-ق
ألأح Ó-م ب -ال -ع -ودة ل -ل-ت-اري-خ أل-ذي ي-زخ-ر ب-ه م-ا
سصيجعل أŸهمة ثقيلة وصصعبة ‘ نفسس ألوقت
حتى نرضصي ألأنصصار».
ك -م -ا ت -ط-رق ع-ب-د أل-غ-ن-ي ه-ادي أإ ¤ع-دة أأم-ور
تتعلق بكل أ÷وأنب وطالب كل أŸتوأجدين ‘
ب - -يت أل–اد وك- -ذأ أŸشص- -رف Úع- -ل- -ى أŸل- -عب
بضصرورة تعديل كل ألنقائصس حتى تكون ألأمور
‘ أŸسصتوى بعدما تعود أŸنافسصة من جديد،
بعد أ÷ولة ألتي قام بها ‘ أأرجاء ملعب عمر
حمادي ببلوغ Úوركز على ترميم بعضس أ÷هات

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ه-دأف أل-ن-ج-م ألسص-اح-ل-ي أل-ت-ونسص-ي أأوضص-ح ب-اأن
أŸنتخب ألوطني حق مشصروع لكل لعب يحمل
أ÷نسصية أ÷زأئرية ،وقال « ألآن أ÷زأئر “لك
مدربا كبÒأ يعرف عمله أأحق أŸعرفة ،أأعاد
ألعتبار لÓعب أÙلي ولكث Òمن ألÓعبÚ
ألذين كانوأ مهمشص Úمع ناخب Úسصابق ،Úعلى
غرأر أŸدأفع جمال بلعمري ألذي أأنهى كاأسس
أأ· أإفريقيا  2019بالنسصبة ‹ كاأفضصل مدأفع
ﬁوري ،ألآن نعي باأن ألÓعب ألذي يكون ‘
أأفضص -ل أأح -وأل -ه سص -ي -ت -ل -ق -ى دع -وة م -ن أل-ن-اخب
أل -وط -ن -ي وه -ذأ م -ا سص -اأع-م-ل ع-ل-ي-ه مسص-ت-ق-ب،Ó-
سص -اأوأصص -ل أل -ع -م -ل م -ن أأج -ل ت -ل -ق -ي أسص-ت-دع-اء
ج- -دي -د» ،وأأضص -اف «سص -ع -ي -د ج -دأ ب -اسص -ت -دع -اء
بلماضصي وحلمي ألتاألق مع أŸنتخب ألوطني
مسصتقب.»Ó
أب -ن م -دي -ن-ة أأولد م-وسص-ى كشص-ف ب-اأن أل-ب-ط-ول-ة
أل -ت -ونسص -ي-ة ق-وي-ة ج-دأ ك-ون لع-ب-ي-ه-ا Îﬁف-ون
ل -ل -غ -اي-ة وه-دف أ÷م-ي-ع ألحÎأف ن-ح-وأأوروب-ا
أأوأإ ¤أأندية عربية كبÒة ،و–دث قائ « Óجل
ألÓ-ع-ب ‘ Úأل-ب-ط-ول-ة أل-ت-ونسص-ي-ة ي-ع-ملون كثÒأ
على أ÷انب ألبد Êوألتكتيكي وهوما جعل أأمر
تاأقلمي ‘ فريق ألنجم ألسصاحلي ألتونسصي ‘
ألبدأية صصعبا جدأ ،لكن مع ألوقت “كنت من
فرضس نفسصي بالعمل أŸكثف ألذي قمت به،
وه-وم-ا ج-ع-ل-ن-ي أأت-األ-ق ن-ه-اي-ة أŸوسص-م أŸاضص-ي
وهذأ أŸوسصم مع ألنجم ﬁليا وقاريا».
جمهور النجم السصاحلي من ذهب
هدأف شصباب باتنة ألأسصبق أأكد ‘ حوأره معنا
أأن -ه أسص -ت -ه -دف ه -ذأ أŸوسص -م م -ن-افسص-ة رأب-ط-ة
ألأبطال ألإفريقية من أأجل ألتاأقلم ،كونه يعرف
ب -اأن -ه -ا م -ن-افسص-ة ي-ت-اب-ع-ه-ا ك-ل عشص-اق ألسص-اح-رة
أŸسصتديرة من دأخل ألقارة ألسصمرأء وخارجها،
وقال «كنت أأريد أأن أأبرز ‘ رأبطة ألأبطال
وه -وم -ا ح-دث ‘ أل-تصص-ف-ي-ات أأي-ن دخ-ل-ن-ا ب-ق-وة
و“كنا من ألعبور أإ ¤دور أÛموعات ،وأ◊مد
لله “كنت من تسصجيل  11هدفا وأأتصصدر قائمة
هدأ‘ رأبطة ألأبطال ◊د ألآن» ،وقال أأيضصا
«ل-ول-ع-ب-ن-ا ‘ م-ل-ع-ب-ن-ا ل-ك-ن-ا ب-ل-غ-ن-ا ن-ه-ائي رأبطة
ألأب -ط -ال لأن -ن -ا ‰لك ج -م -ه-ور م-ن ذهب وألآن
أŸل- -عب ي- -ت- -م أإع -ادة ت -اأه -ي -ل -ه ،ل -ك -ن ◊د ألآن
مشصوأري رأئع مع ألنجم أأين “كنت من أإنهاء
أŸوسصم أŸاضصي مع فريقي ‘ أŸركز ألثا‘ Ê
ألبطولة ألتونسصية ،كما بلغنا نهائي كاأسس تونسس

ونصصف نهائي كاأسس ألكاف ونهائي كاأسس ألعرب
وك - -ل ه - -ذأ ج - -اء ب- -ج- -م- -ه- -ورن- -ا أل- -ذي ي- -رهب
أŸن -افسص ،Úوه -ذأ أŸوسص -م ع -ان -ي-ن-ا م-ن ت-غ-يÒ
أŸلعب وألسصتقبال ‘ ألعاصصمة تونسس ،وهذأ
ما حد من خطورتنا».
لغلى ‘ مسصÒتي
كأاسص العرب ا أ
وعن تنشصيطه نهائي كاأسس ألعرب وألتتويج به،
أأوضص -ح ع -ري -ب -ي ب -اأن -ه أأفضص -ل ل -قب ‘ مسصÒت-ه
ألكروية كونه خاضس مع ألنجم مباريات مع كبار
ألأن-دي-ة أل-ع-رب-ي-ة ،وق-ال ب-ه-ذأ ألشص-اأن «م-ن-افسص-ة
كاأسس ألعرب قوية جدأ وليسس من ألسصهل ألفوز
ب -ه -ا ك -م -ا ي -ت -وق -ع -ه أل-ب-عضس ،أŸوسص-م أŸاضص-ي
أأقصص -ي -ن -ا أل -ودأد وأل-رج-اء ( أŸغ-رب ) وب-ع-ده-ا
أŸري -خ ألسص -ودأ Êو‘ أل-ن-ه-ائ-ي ق-اب-ل-ن-ا أل-هÓ-ل
ألسص -ع -ودي أل -ذي ف -از ب -ك -اأسس رأب -ط-ة ألأب-ط-ال
ألآسصيوية بعدها» ،ووأصصل حديثه قائ« Óلعبنا
ضصد لعب Úأأقوياء خاصصة ‘ ألنهائي وأجهنا
‚وم ع- - - -اŸي Úع- - - -ل- - - -ى غ- - - -رأر غ- - - -وم - - -ي - - -ز
وج -وف -ي -ن-ك-ووغÒه-م ،ل-ك-ن أأشص-ه-د ب-اأن أŸدرب
روجي لومار صصنع ألفارق حيث دخلنا أللقاء من
دون أأي ضصغط و“كنا من ألسصيطرة على أأطوأر
أŸب -ارأة ،رغ -م أأن -ن -ا ع-ل-ى أل-ورق ك-ن-ا ألأضص-ع-ف
وأ÷ميع رشصح ألهÓل لنيل أللقب».
هذأ وأأكد مهاجم دفاع تاجنانت ألأسصبق أأنه
مرتاح ‘ ألنجم ألسصاحلي ألتونسصي وأأنه بقي ‘
عقده  3سصنوأت كاملة ،وÁكن أأن يجدد عقده
بعد نهايته ،موضصحا باأنه لن ينسصى فضصل ألنجم
ومسصوؤوليه عليه بعدما سصاهموأ بشصكل كب‘ Ò
أإعادة ألثقة أإليه وسصاندو ‘ Êألأوقات ألصصعبة،
كاشصفا باأنه يحمل أألوأن فريق كب Òجدأ مر
عليه عدة لعب Úجزأئري Úعلى غرأر دزيري
وبو‚اح ألذي يعت Èمعشصوق جماه Òألنجم
ومدينة سصوسصة باأكملها ،وأأكد باأنه سصيعمل من
أأج -ل أل -بصص -م ع -ل -ى م -روره ع -ل -ى ن -ادي أل-ن-ج-م
ألسصاحلي وأأنه يعرف أŸسصوؤولية ألثقيلة أŸلقاة
على عاتقه.
وع- -ن م- -وضص- -وع ألحÎأف ق- -ال ع- -ري- -ب- -ي ب -اأن
ألنتقال أإ ¤أأوروبا حلم كل لعب كرة قدم
ط- -م- -وح ،م- -وضص- -ح- -ا ب- -اأن ه -ن -اك ع -دة لع -بÚ
جزأئري Úقدموأ من ألأقسصام ألدنيا ولعبوأ ‘
كÈى ألأن- -دي- -ة ألأوروب- -ي- -ة ع -ل -ى غ -رأر أإسص Ó-م
سصليما ÊوهÓل سصودأ ،Êموضصحا باأنه سصيوأصصل
ألعمل من أأجل بلوغ ألقمة ألتي ل تعت Èأأمرأ
مسصتحي Óبالنسصبة له.

اأمام رغبة الريال ‘ اسصتقدام الÓعب

دور“ون ـ ـد حـ ـّدد سسعـ ـر بيع عقـ ـد هالن ـ ـد

كشصف تقرير صصحفي إاسصبا ،Êأامسص
الثÓثاء ،أان بوروسصيا دور“وند حدد
سصعر بيع مهاجمه الÔويجي اŸتأالق
إايرلينغ هالند.
وي- -ع -ت Èه -الن -د ( 19ع- -اًم -ا) أأح -د ألأه -دأف
ألرئيسصية لريال مدريد ومانشصسص Îيونايتد ‘
أÒŸكاتوألصصيفي أŸقبل ،لرغبة كل منهما ‘
تدعيم خط هجومه.
وب-حسصب صص-ح-ي-ف-ة «سص-ب-ورت» أل-ك-ت-ال-ون-ية ،فاإن
دور“ون- -د ل -دي -ه رغ -ب -ة ‘ أسص -ت -م -رأر ه -الن -د
بصصفوفه حتى صصيف  2022على أأقل تقدير،
وأت -ف -ق ع -ل-ى ذلك ب-ال-ف-ع-ل م-ع ألÓ-عب ووك-ي-ل-ه
مينورأيول.
وأأشصارت أإ ¤أأن ألتفاق يتضصمن أأيضصا رحيل
هالند ‘ حال تلقي ألنادي لعرضس ل يقل عن
 107مÓي ÚأإسصÎليني ( 120مليون أورو).
وي- - -درك دور“ون- - -د أأن - -ه «ﬁط - -ة» ‘ مسصÒة
هالند لÓنطÓق نحوألقمة ،ول يعارضس ذلك
ع -ل -ى ألإط Ó-ق ،ل -ذلك يسص -ع -ى ل -ت -ح -ق -ي -ق أأكÈ

أسصتفادة ‡كنة منه.
ويسصعى زين ألدين زيدأن ،أŸدير ألفني لريال
م - -دري - -د ،ل - -ت - -ك - -وي - -ن خ- -ط ه- -ج- -وم ق- -وي ‘
سص-ان-ت-ي-اغ-وب-رن-اب-ي-ويضص-م ه-الن-د وكيليان مبابي
وأإي- -دي- -ن ه- -ازأرد ،م- -ن أأج- -ل ت- -ع- -ويضس رح -ي -ل
ألÈتغا‹ كريسصتيانورونالدو ،أإ ¤جوفنتوسس.
‘ ألوقت ذأته ،يتمسصك أأو‹ جونار سصولسصكاير،
أŸدي -ر أل -ف -ن -ي Ÿانشصسص Îي -ون -اي-ت-د ،ب-اإحضص-ار
هالند أإ ¤أأولد ترأفورد ،بعدما كان قريًبا منه
‘ جانفي أŸاضصي.

رونالـ ـ ـدو يع ـ ـ ـود إا ¤مرك ـ ـز تـ ـ ـدريبات الن ـ ـ ـادي
رونالدوعاد أإ ¤مدينة تورينوقادما من جزيرة
ماديرأ يوم  4ماي ،حيث قضصى أأسصبوع‘ Ú
أ◊جر ألصصحي ‘ فيلته على ألتÓل أŸطلة
ع-ل-ى أŸدي-نة .وي -ت-درب رون-ال-دووك-ذلك ك-ل
لع -ب -ي أل -ف -ري -ق بشص -ك -ل م -ن -ف -رد ‘ م -عسص -ك -ر
«كونتيناسصا» حيث تنتظر رأبطة ألدوري ألضصوء
ألأخضص -ر م -ن أ◊ك -وم-ة لإق-ام-ة أل-ت-دري-ب-ات ‘
›موعات .ثم تاأمل بعدها ألأندية أأن تسصتاأنف
أŸوسصم ‘ منتصصف جوأن..
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فالك
أ◊مل

Òãe È`N

ي-ا خ-ل-ي-ل-ت-ي ف-اط-م-ة ي-ا
خ-ل-ي-ل-ت-ي ف-ط-وم ياإا‹ ‘
اأ’رضس ق - -ن- -ط- -رة ي- -ا ‹ ‘
السس- -م- -ا سس -ل -وم وع -ل -يك ي -ا
خليلتي نخلي بÓد الروم.
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ألثور

‰شسي الشسطوط الشسطوط
ونلقى الرمل حابسس
ون-ع-م-ر ب-ي-دي وندير
‘ ا- - - - - - -Ùب - - - - - -سس
ونوصسيكم يا لبنات ’
تاخذوا الرايسس يرمي ‘
القÓع ويخلي القلب
دايسس.

أأك Èمعمرة
بولندية تشضفى من
فÒوسس كورونا

أ÷وزأء
ط -ل -عت ف -وق السس -ري-ر
وت-ق-رب-ع-وا ل-ل-واح ال-ن-اسس
ال- -ك -ل ب -ح -ب -ي -ب -ه -م وان -ا
حبيبي راح.

ألسضرطان

شس -ف -يت ب -ول -ن -دي -ة ت -ب -ل -غ 103
سسنوات من مرضس كوفيد،19-
Óمراضس
وغادرت مسستشسفى ل أ
اŸع -دي -ة ‘ ج -ن -وب ب -ول -ن-دا.
وتعد اŸعمرة بحسسب «فرانسس
برسس» أاك Èشسخصس ‘ بولندا
يشسفى من مرضس «كوفيد.»19-
وأاوضسح الطبيب ميشسال غلونيك
رئ- - - -يسس قسس - - -م اأ’عصس - - -اب ‘
اŸسستشسفى التي كانت تعالج به
أان اŸع- - - - -م - - - -رة ن - - - -ق - - - -لت إا¤
اŸسس -تشس -ف-ى 20 ‘ ،أاب-ري-ل‘ ،
ح-ال-ة م-رضس-ي-ة «ل-ك-ن-ه-ا ب-ع-د أاي-ام
قليلة باتت تعا Êمن قصسور ‘
التنفسس.

عند ألضضيق يظهر
ألصضديق

لل
ع
È

ة

كان هناك صسديقان يتجو’ن سسويا ‘ الغابة
اندفع نحوهما دب كان اأ’ول  :يقف ‘ اŸقدمة
فأامسسك بفرع شسجرة واختبئ ب Úاأ’وراق
دون أان ي -ن -ب -ه صس -دي -ق -ه آاآ’خ -ر أام -ا
اآ’خ -ر  :ف -ل -م ي -ج -د ح  Ó-سس -وى
اأ’نبطاح أارضسا» ووجه على
الÎاب وصس- -ل ال -دب ال -ي -ه
وق- -رب أان- -ف- -ه م -ن أاذن -ه
وتشسممه ثم هز رأاسسه
م- - - - - - - -ز›را» وذهب
بÎهل مبتعدا  .أ’ن
ال- -دب- -ب- -ه ’ ت- -ل -مسس
ال- -ل- -ح -م اŸيت ث -م
خ-رج اıت-ب-ئ م-ن
الشسجرة
ضساحكاوقال
لصس - - -دي- - -ق- - -ه Ã :اذا
ه - - -مسس لك ال- - -دب ؟
أاج - -اب ا’خ- -ر :ق- -ال ‹
الدب ’ تثق أابدا بصسديق
ي-ت-خ-ل-ى ع-نك ع-ن ـد
ا◊اج ـة.

ننببضضضضننااففللسسضضططييننـ ـييللأللأب ـب ـدد

حك ـ ـم و

أأمثـ ـال

شضغل ع

^ ان عدد
ذرات الغبار
اŸوجودة على
سسريرك تسساوي  6مليار
ذرة؟.

قلـك

^ أانه يقال
أان وزن النمل
اŸوجود ‘ اأ’رضس
جميعها يفوق وزن
البشسر بنسسبة
1/10؟.

^ ‘ مكتب إاحدى
الشسركات ،يوجد سساعتا
ح-ائ-ط ،إاح-داه-م-ا ت-دق
ك - - -ل ث Ó- - -ث سس - - -اع- - -ات
واأ’خ- - -رى ت - -دق ك - -ل اأرب - -ع
سس -اع -ات ب -ع -د ك -م سس-اع-ة
تدق السساعتان معًا؟!

ح- - - -ل أل- - - -ع- - - -دد
ألسضابق
^ الشسمسس
اأو ال- - -ه- - -واء اأو
الصس - - - - - -وت اأو
الكهرباء.

بيدي قطعت اللحم
ودرت ل - - -ه ب - - -زراره
وب -وذ Êسس -م -عت ال-كÓ-م
وعرفت من قالو يا قوال
القبيح وشس حدك تربح
أانا سسبع ‘ خيمتي وخلي
الكÓب تنبح.

أألسضد
ع- -اقب ع- -ل- -ى ب- -اب
دارنا سسكران يÎامى
وراق - -د سس - -ط - -ي - -ل- -ة اهب
ي-ح-وسس ع-ل-ى ق-طÒة م-اء
ومريضس مرضس الفشسوشس
واŸوت ل - - -ع - - -دان - - -ا.

ألعذرأء
ت -اق-ة ع-ل-ى ت-اق-ة وي-ا سس-ارق
الناقة و’ قصسرت اأ’عمار
اأ’رواح تتÓقى.

أŸيزأن
ما تشسُعر به من جوع ‘ آاخر سساعات ال ّصسيام يشسعُر به
مئات اÓŸي ‘ Úاأ’رضس كلّ يوم وكّل سساعة اللُهsم أاطعم
كّل جائع وارحم كلّ ضسعيف.

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

“شسي ‘ ا÷نان وتكركر
‘ فوطتها وا◊سسن وا◊سسÚ
على ركبتها.

ألعقرب

حبطت لقاع ا÷نان وفرشست
زرب - -ي- -ة وح- -رقسست ح- -رق- -وسس
ال - -ذهب م - -ن ح - -اج - -ب - -ي ل- -وذن- -ي- -ا
واسس- -تشس- -ف- -يت ‘ ال- -ع- -دي- -ان ك -ي -م -ا
اسستشسفاو فيا وحمدو‹ يا جÒان
سسعدي و.‹ ¤

ي التجربة
داع
“ارسس اإ’سستفزاز ب لتجاربك.
ن  ⁄تخلق
^ ’ عر اآ’خري
فمشسا
مل .إان ⁄
بكÌة الع
ل
ألقوسس
^ عالج آافة اŸل ف Óتضسره.
نفع انسسان
بسسم الله بديت وعلى النبي صسليت
تسستطع
وع -ل -ى الصس -ح -اب-ة رضس-يت ي-ا غ-ايث
رحيم الشسهداء
الطـيـارة الصسـفـرا احـبـسسـي ما تـضسربيشس....
الغيث ‚ينا من الب Óوال‡Îيد.
و طرحنالوا الفراشس
ا÷ندي ‹ جانا
احـبـسسـي ما تـضسربيشس
وطرحنالوا الفراشس
نـسسـعـى راسس خ ـويـا اŸـيـمـة مـاتـظنـيـشس..
أ÷دي
سسمع فرنسسا جات القهوة ما شسربهاشس
واŸـيـمـة مـاتـظنـيـشس
قبة سسيدي عبد الرحمان بطالك ‘ الهÓل من
القهواة ما شسربهاشس
نطلع للجبل ‰وت *** ‰وت وما نرديشس
الفوق بيضسا و‘ وسسطها بÓر حبيت نزورك
له يغي ّـر
ذاك الشسيخ العيفة وأانا معرفتوشس وأانا
‰وت وما نرديشس
له  ..ال
يا سسيدي عبد الرحمان واأنا قلبي طاهر نهيلي
ماعرفتوشس
الله الله ربي رحيم الشسهداء
كم لـ ال
حاجتي ضسحية قبل النهار.
أاشسكيـ هـ ا◊ـال ذل  ..و
يـد  ..و
الـ ّ
نـالـي ع
^ قال الزوج لزوجته :الكعك الذي تصسنعينه يذكر Êبالذي كانت
أامـة قبلـت بـ ب مـال
ما بيه
ة
ا
س
س
ـ
ـ
ي
Á
ـ
–
ود  ..و
تصسنعه والدتي ،فهتفت الزوجة قائلة :كم أانا سسعيدة ،فقد كانت
’ ’ ’ عيشسـة كـر يـد  ..و
صسـارت إاّنـا نعـ
بع
د يـوم
والدتك طاهية ‡تازة؟ فأاجابها الزوج :نعم إا’ ‘ صسنع الكعك!
ن ـا
ألدلو
دام هـ الوطـنح وليـمة
العيـ ـرجـع فلسسـطيحـرار ..
مـا م ـيذ أاصسبـ سـوت ..
ت
أ’
لـي الص
سسيدي فرج أانا جيت نتفرج –ت قاعة الطر„ نباتو ليلة
و نبنـي ›ـد اراضسينـا
د ت بـ عا
ة
م
أ
ا
و
ـ
ع
ي
ظ
.
ر
.
ز
إاذا غاب القمر خدك يضسوينا واإذا غاب اŸاء ريقك يسسقينا
خ اأ’م ـة
و نـ
نـادي يـا أامـة ع ونـوم ..
^ مsر أاعرابي بقوم من الَكَتبة ‘ منتزه لهم وهم
ّ
ـ
ي
ر
ت
ا
ـ
ت
سسيدي يا سسيدي أارفد قلوعك وأاجيني.
ب
نـا
يأاكلون ،فسسلم ،ثم َوضسع يده يأاكل معهم،
كفيـكي سسكـو جرÁـة
و نكتـ نتـذّكر ماضسي قـصسى .
ي
ي هـاي أاكبـر جـراحـ
واب اأ’
فقالوا :أاعرفت فينا أاحدا ً؟ قال :بلى،
و
ط
ـ
ب
أ
ا
ا
ح
ـ
ن
ـ
ت
ي
ل
ف
اŸسسلم
ن
ديـت من وسس ح شسـÓ
ت هذا ،وأاشسار إا¤
أ◊وت
عرف ُ
ـ
و لكـل
ب
س
نـا دمـي أاص فـرج ..
الطّعام.
ّ ..
تت
جعلولتي من ذهب وأاحبالها من فضسة حبطت لقاع ا÷نان لقيت ا◊بيب يتوضسا
و عيـونـكم عم ا◊ـال
ف
افـي كيـ
رميت له غصسن حبق وأارمى ‹ وردة.
م

أبتسضم
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مواقيت
الصسÓة

^  20ماي  :1٩٦1بداية
اŸف- - -اوضس - -ات ا÷زائ - -ري - -ة
الفرنسسية باإيفيان ‘ فرنسسا.
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لربعاء  20ماي  2020م الموافق لـ  2٧رمضسان  1441هـ
ا أ

ألعدد

18258

أŸادة ب- -وه -رأن ،وأح -ب -ط -وأ ﬁاول -ة
هجرة غ Òشسرعية لـ( )10أشسخاصس

بعد تÈع عمال سسوناطراك بيوم من راتبهم

 53مليار سسنتيم مسساعدات لعائÓت معوزة
«الشسعب» -دع-م-ا ل-ل-هّ-بة ألتضسامنية
Ÿكافحة وباء كورونا ،قام عمال ›مع
سس -ون -اط -رأك Ãب -ادرة خÒي-ة ل-ل-ع-ائÓ-ت
أŸع-وزة أل-ت-ي ت-ع-يشس ظ-روف-ا أج-ت-م-اعية
صسعبة ،زأدتها تدأعيات ألفÒوسس حدة.
تتمثل أŸبادرة ‘ عملية «تيليتون»
تÈع خÓ-ل-ه-ا أل-ع-م-ال ب-ي-وم ل-ل-م-ح-ت-اجÚ
أل -ذي -ن ك-ث Òم-ن-ه-م ت-أاث-روأ ج-رأء ف-ق-دأن
عملهم ومناصسبهم بصسفة مؤوقتة ‘ هذأ
ألظرف ألصسحي .جاء هذأ ‘ مرأسسلة
خاصسة لـ «ألشسعب».

وج-اءت أل-ت-ف-ات-ة ع-م-ال سس-ون-اطرأك،
أسس -ت -ج -اب-ة ل-ن-دأء أل-رئ-يسس أŸدي-ر أل-ع-ام
ت -وف-ي-ق ح-ك-ار ،أÿاصس-ة ب-ال-تÈع ط-وع-ي-ا
بيوم لفائدة ألعائÓت أŸعوزة لتخفيف
ع- -ن -ه -ا م -ع -ان -اة ي -وم -ي -ة ‘ ظ -ل ت -فشس -ي
ألفÒوسس أÿط ‘ Òشسهر رمضسان ،حيث
بلغت أألموأل ألتي ” جمعها أك Ìمن 53
مليار سسنتيم.
وج-دد أل-ع-م-ال ج-اه-زي-ة ل-ت-ك-رأر مثل
هذه أŸبادرة ألتضسامنية متى أسستدعت
ألضسرورة ذلك ،دعما لقيم ألتآازر وألتآاخي

أامن بومرداسص ينظم حملة للتÈع بالدم

ألتي تعطى مقومات للشسعب أ÷زأئري
وتكرسس روح ألتÓحم ورسسم أروع صسور
ألتعاون ‘ ظرف صسحي أسستثنائي.
مع ألعلم ،قامت مؤوسسسسة سسونطرأك
ك-ذلك ب-ع-م-ل تضس-ام-ن-ي ل-ف-ائدة ألعائÓت
أÙتاجة“ ،ثلت ‘ توزيع طرود –توي
على موأد أسساسسية إأسستهÓكية ،مسساعدة
ثانية تقوم بها كل عام وألتي أصسبحت
ت- -ق- -ل -ي -دأ خÒي -ا سس ّ-ن -ت -ه Ÿد ي -د أل -ع -ون
ول -ل -وق-وف م-ع أل-ع-ائÓ-ت أل-ف-قÒة ‘ ك-ل
ألظروف.

«الشسعب» -قام عناصسر ألشسرطة ألمن بومردأسس ،بعد أإلفطار ،بتنظيم حملة للتÈع
بالدم وسسط منتسسبيه وهذأ Ãناسسبة إأحياء أليوم أŸغاربي للتÈع بالدم على مسستوى
أŸقر .جرت ألعملية بالتنسسيق مع أŸركز ألولئي ◊قن ألدم لقورصسو ،حيث قام أفرأد
من مسستخدمي أألمن ألولئي من قوأت ألشسرطة وأألعوأن ألشسبيه ÚبالتÈع بدمهم ‘
عمل إأنسسا ،Êمن أجل دعم ﬂزون بنك ألدم على أŸسستوى ألوطني Ÿسساعدة أŸرضسى
أÙتاج Úلهذه أŸادة أ◊يوية ألتي يحتاج فيها أŸريضس إأ ¤كميات معتÈة من ألدم
كمرضسى ألقصسور ألكلوي وفقر ألدم وغÒها من أألمرأضس أŸزمنة.

ﬂتتمة حملتها التضسامنية ‘ شسهر الرحمة

«جازي» توزع  13700قفة لعائÓت ﬁتاجة

ج-نسس-ي-ات ﬂت-ل-ف-ة ب-ك-ل م-ن ت-لمسسان
و“Ôأسست.

بسسبب اآلثار الناجمة عن جائحة كورونا

الدفاع ا◊سسني ا÷ديدي ينفصسل عن اŸدرب عبد القادر عمراÊ
أع -ل -ن ن -ادي أل-دف-اع أ◊سس-ن-ي
أ÷ديدي أŸغربي ،أنفصساله عن
م -درب -ه أ÷زأئ -ري ع -ب -د أل -ق -ادر
ع -م -رأ ،Êبسس-بب أآلث-ار أل-ن-اج-م-ة
عن جائحة كورونا .وأوضسح ،أنه
أنفصسل عن عمرأ Êبـ «ألÎأضسي»،
وك -ذلك أÙضس -ر أل -ب -د Êك -م -ال
بوجنان ،بعد «أسستحالة عودتهما
للمغرب ‘ ألفÎة ألرأهنة بسسبب
جائحة كورونا وتعليق ألرحÓت
أ÷وية منذ مارسس أŸاضسي».
وت - -ق - -دم مسس - -ؤوول - -و أل - -ن - -ادي
وألÓ- -ع -ب -ون ب -الشس -ك -ر ل -ل -م -درب
عمرأ Êوبوجنان على ›هودهما
مع ألفريق.
وت - -ع - -يشس ج - -م - -ي - -ع أألن- -دي- -ة
أŸغ -رب -ي -ة ‘ ظ -ل ح -ج-ر صس-ح-ي
يسستمر ثÓثة أسسابيع أخرى ،حتى
ألعاشسر يونيو ‘ ،أنتظار أ◊صسول
ع-ل-ى ألضس-وء أألخضس-ر لسس-ت-ئ-ناف
أل -نشس -اط ،وف-ق-ا لشس-روط صس-ح-ي-ة
وفنية ،بعد تشسكيل ÷نة خاصسة

قدمت مقÎحات عملية.
ورغ - - - - - - - - - - - -م أن ›لسس إأدأرة
أ÷ديدي كان متمسسكا ‘ ألبدأية
ب -اŸدرب ،ن -ظ -رأ ل -ل -ع -م-ل أ÷ي-د
ألذي قام به ،إأل أن صسعوبة عودته
أدت لهذأ ألقرأر .وتفهم عمرأÊ
أألمر بدوره وأكد ‘ وقت سسابق،
أنه مسستعد لفسسخ عقده.
وكان عمرأ ،ÊأŸتوأجد حاليا
Ãسس -ق -ط رأسس -ه ب -ت -ل -مسس -ان ،ق -د
تعاقد مع ألدفاع أ÷ديدي ،خلفا
لبادو ألزأكي ‘ ،نهاية ديسسمÈ
أŸاضس - -ي ،ق - -ادم - -ا م - -ن شس- -ب- -اب
ب - -ل - -وزدأد ،ح - -يث ق - -اد أل - -ن - -ادي
أŸغربي ‘ بعضس أŸباريات قبل
توقف ألبطولة.
وبحسسب ألصسحافة أıتصسة،
ف- - -إان أل- - -ت - -ق - -ن - -ي أ÷زأئ - -ري ‘
أتصس -الت م -ت -ق -دم -ة ل -ل -ع-ودة إأ¤
شسباب قسسنطينة ألذي قاده أ¤
أل -ت -ت -وي -ج ب-ل-قب ب-ط-ول-ة أ÷زأئ-ر
موسسم .2018-2017

«الشسعب»  -أخ- -ت- -ت- -مت «ج -ازي» أل -ع -م -ل -ي -ة
أل -تضس -ام -ن -ي -ة خ Ó-ل رمضس-ان ب-ت-وزي-ع  13700قفة
لعائÓت ﬁتاجة ‘ جميع أنحاء ألبÓد ،بدعم من
جمعيات «ألهÓل أألحمر»« ،كافل أليتيم»« ،ألوطنية
ل -ل -ت -ط -وع»« ،أ–اد ألشس -ب -اب ل -ل -ت -ط -وع» وج -م -ع -ي-ة
«شسقرأ.»Ê
أط -ل-قت ج-ازي ع-م-ل-ي-ة تضس-ام-ن Ÿسس-اع-دة أألسس-ر
ألفقÒة وأŸتضسررة من عوأقب أألزمة ألصسحية ،من
خÓل تخصسيصس غÓف ما‹ بقيمة  58مليون دينار
لشسرأء موأد غذأئية ونقلها إأﬂ ¤تلف جهات ألوطن.
ونوه أŸدير ألعام ماتيو غالفا :Êبا÷معيات
أŸرأفقة لـ «جازي» ‘ إأ‚اح عملية توزيع كامل

لفطار
رعب ‘ حي باتي باŸدية دقائق قبل ا إ

انفجار قارورة غاز تتسسبب ‘ جروج خطÒة لـ 9أاشسخاصص
تسسبب أنفجار قارورة غاز ‡يع Ãرأب Ãنزل فردي،
قبيل أإلفطار ،بحي باتي باŸدية ،أول أمسس ‘ ،إأصسابة
 09أشسخاصس بجروح متفاوتة أÿطورة ،نقلوأ على إأثرها
على جناح ألسسرعة إأ ¤مسستشسفى ﬁمد بوضسياف.
وبحسسب مديرية أ◊ماية أŸدنية ،فإان هذأ أ◊ادث
أŸنز‹ ،ألذي وقع حوأ‹ ألسساعة  19و 35دقيقة ،تسسبب
‘ أنهيار جدرأن وسسقف مسسكن وحرق معدأت منزلية.

وق -د أشس -رف ع -ل -ى ع -م -ل -ي-ة أل-ت-دخ-ل أل-رأئ-د ﬁم-د
بوكلتوم رئيسس ألوحدة ألرئيسسيةÃ ،عية رئيسس ألدأئرة
ورئيسس ألبلدية و‡ثل أألمن ومسسؤوول مديرية توزيع
ألكهرباء وألغاز ،ألذين تنقلوأ Ÿعاينة ألوضسع وتقدË
أŸسس -اع -دأت أŸط -ل -وب -ة ل -ل-م-ح-ت-اج ‘ Úه-ذأ أل-ظ-رف
ألطارئ.

اŸدية :علي ملياÊ

france prix 1

^ أام Úبلعمري
أÓŸحظ ‘ أحتفاليات هذه ألسسنة باليوم ألوطني
للطالب ،ألغياب ألتام Ÿنظمات ألطلبة ،ألتي  ⁄نسسمع
لها صسوتا يعنيها هي بالدرجة أألو¤؟
قد يتحجج ألبعضس بجائحة كورونا ،لكن هذأ ل يشسفع
لهم ،ألن ألطالب ل Áكنه أن يبقى على ألهامشس ،عندما
يتعلق أألمر بالوطن .كما  ⁄يغب أسسÓفه ألذين وضسعوأ
ألقلم ورفعوأ ألسسÓح ،أإ ¤ح ،Úأسستجابة للندأء.
ورغم ألظروف ألصسعبة وأÙيط أŸعادي وأŸضسلّل،
أثبت ألطالب أ÷زأئري مدى وعيه وألتزأمه ،ألنه ⁄
يتوقف عن ألبحث عن أ◊قيقة وألهوية ألتي حاول
ألسس -ت -ع -م -ار ط -مسس -ه -ا وأسس-ت-ب-دأل-ه-ا ب-أاك-ذوب-ة أ÷زأئ-ر
فرنسسية؟
ل -ق -د أن-هك أل-ت-وظ-ي-ف ألسس-ي-اسس-ي ج-ام-ع-ات-ن-ا ب-ع-دم-ا
أسس-ت-ن-زف-ت-ه-ا صس-دأم-ات ه-امشس-ي-ة ،أبعدتها عن وظيفتها
ألرئيسسة أŸتمثلة ‘ ألبحث ألعلمي وأإلنتاج ألفكري،
صسرأعات جعلت منظمات ألطلبة ل تهتم بتمثيل وتأاطÒ
أل-ط-الب ب-ق-در م-ا ت-ه-ت-م ب-ت-ح-ق-ي-ق أألجندأت ألسسياسسية
Óسسف؟ وهذأ ما أدى مع
Óحزأب ألتي تقف ورأءها  -ل أ
ل أ
ألوقت إأ“ ¤ييع ألنضسال ألطÓبي وأختصساره ‘ غلق
أبوأب أإدأرأت أŸعاهد وألكليات؟ ما عدأ ذلك  ⁄نعد
نرى لهذه أŸنظمات أي نشساطات علمية ول ثقافية؟.
إأن ألطلبة ألذين سسيخرج من ب Úصسفوفهم ،أŸسسؤوول
ألسس -ي -اسس -ي ،ألضس -اب-ط أل-عسس-ك-ري ،أل-ط-ب-يب ،أŸه-ن-دسس
وأألسستاذ ...إألخ ،يجب أن يتلقوأ من ألتلق Úوألتكوين ما
يخّولهم ويؤوهّلهم لتحمل هذه أŸسسؤووليات ،بل يجب
–ضس Òألطالب نفسسيا بأان وجوده با÷امعة هو لكي
يكون أإطارأ ‘ أŸسستقبل ولكن ليسس باŸشسهد أ÷امعي
أ◊ا‹ ألذي تبدو فيه جامعاتنا وكأانها دور حضسانه
للبالغÚ؟.
لقد أآن أألوأن لكي تصسبح أ–ادأت ومنظمات ألطلبة
ﬁركا حقيقيا لديناميكية جامعية بنفسس جديد ،تختلق
ألفرصس وألشسرأكات لفائدة ألطالب وتسساهم ‘ زرع روح
ألبتكار وأإلبدأع ب Úصسفوف ألطالب وكذلك أŸسساهمة
‘ ألتكوين ألسسياسسي وليسس ألسسياسسوي من أجل توظيفه
كورقة لتحقيق مآارب شسخصسية أو حزبية؟
ه -ل م -ن أŸع -ق -ول أن ي -ك -ون ‘ م -ق-اع-د أ÷ام-ع-ات
أ÷زأئرية طلبة وطالبات ل يعرفون أسسماء أسسÓفهم
من شسهدأء أ÷زأئر من أمثال ،عبد ألرحمان طالب،
عمارة رشسيد ،مر Ëبوعتورة وغÒهم ،ألذين – ⁄مل
أسس -م -اؤوه -م م-ؤوسسسس-ات ت-رب-وي-ة أو ج-ام-ع-ي-ة أو  ⁄ت-ذك-ر
أسسماؤوهم؟

كاريكات /ÒعنÎ

أŸسس -اع -دأت أل -غ -ذأئ-ي-ة ع-ل-ى أÙت-اج ‘ ÚفÎة
زمنية قصس.»Ò
مع ألعلم Œندت جازي ‘ أ◊ملة ألوطنية
Ÿكافحة أنتشسار جائحة كورونا من خÓل شسرأء
معدأت طبية للمسستشسفيات مقابل  42مليون دينار،
وألتصسال أÛا Êبالرقم أألخضسر وموقع وزأرة
ألصس -ح -ة وك -ذلك م -نصس-ات أل-ت-ع-ل-ي-م ع-ن ب-ع-د أل-ت-ي
أنشسأاتها وزأرة ألÎبية ألوطنية ووزأرة ألتعليم ألعا‹
وألبحث ألعلمي .وقد رأفقت هذه أإلجرأءأت تعبئة
جميع سسفرأء ألعÓمة ألتجارية للÎويج لإجرأءأت
أل -ن -ظ -اف -ة وأل -ت -دأب Òأل-وق-ائ-ي-ة خÓ-ل ه-ذه أل-فÎة
أ◊سساسسة.

31°

‘ يومهم ...أاين منظمات الطلبة؟!

تـ ـ ـ ـ ـ ـدمـ ـ ـ ـ Òأاربع قن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـابل تقلي ـ ـ ـ ـدية الصسنع ببئر العاتر وضسبط مركبات تهريب بتمÔاسست

شسمال رأسس فالكون بوهرأن .كما ”
توقيف ( )17مهاجرأ غ Òشسرعي من

 25°وهران

الثمن  10دج

خÓل عملية “شسيط Ÿفارز ا÷يشش الوطني الشسعبي

«الشس - - -عب» ‘ -إاط- - -ار م- - -ك- - -اف- - -ح- - -ة
لره- - -اب كشس- - -فت ودم- - -رت م - -ف - -رزة
ا إ
للجيشش الوطني الشسعبي ،يوم  18ماي
 ،2020أارب - - - - -ع ( )04ق -ن -اب-ل ت-ق-ل-ي-دي-ة
الصس-ن-ع خÓ-ل ع-م-ل-ي-ة ب-حث و“شس-يط
ب -ب -ل -دي -ة ب -ئ -ر ال -ع-ات-ر ،ولي-ة ت-بسس-ة،
بالناحية العسسكرية اÿامسسة.
كما أوقفت مفارز للجيشس ،بكل من
“Ôأسست وب- - -رج ب- - -اج- - -ي ﬂت- - -ار وعÚ
قزأم/ن.ع )11( ،6.شسخصسا وضسبطت ()03
شس-اح-نات و( )09م-رك-ب-ات رب-اع-ي-ة أل-دفع
و( )6920ل Îمن ألوقود و( )28,595طن
من أŸوأد ألغذأئية ،باإلضسافة إأ ¤معدأت
ألتنقيب عن ألذهب.
م- -ن ج -ه -ة أخ -رى ،ضس -ب -ط ح -رسس
أ◊دود ( )83كيلوغرأما من ألكيف
أŸع-ال-ج ب-ال-ن-ع-ام-ة و( )17ك-ي-ل-وغرأما
بتلمسسان/ن.ع ،2.فيما حجز حّرأسس
ألسسوأحل ( )92كيلوغرأما من نفسس
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