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دعمأ للتداب ÒالحÎازية وللحّد من السشتخفأف بألوبأء

ألكمامة إألزأمية من أول أيام ألعيد وعقوبات ضصد أıالفÚ
ثقة مطلقة ‘ اسشتجأبة اŸواطن Úووعيهم بألظرف الصشحي

الفتتأحية

مهام ومسصؤووليات
بقلم :فنيدسص بن بلة

بن بوزيد :نحن ‘ حألة اسشتقرار وارتداء الكمأمة أامر أاسصشأص٣س٠شي
حـــ

ــو

ار

يتجاوب أهل أ’ختصصاصص ع Èنقاشص مفتوح مع مسصعى
إأثرأء أŸشصروع ألتمهيدي لتعديل ألدسصتور ألذي يرأهن
ع -ل -ي -ه ‘ ب -ن -اء ج -زأئ -ر أŸؤوسصسص-ات ،ح-يث أل-ت-دأول ع-ل-ى
أ◊ك -م ،ق -اع -دة ت -ت -ب -ع و’ تسص -م -ح ب -ت -ع -ط -ي -ل أŸم -ارسص-ة
ألدÁقرأطية وتأام Úأ◊ريات.
ي-ظ-ه-ر م-ن خÓ-ل م-دأخÓ-ت ق-ان-ون-ي Úوسص-ي-اسص-ي ،Úم-دى
جدية عÓج تعقيدأت سصابقة وأخت’Óت ‘ نظام سصياسصي
 ⁄ي -ت -ح -رر م-ن ألشص-خصص-ن-ة ،وأح-ت-ك-ار أل-ق-رأر غ Òسص-ام-ح
بتقاسصم وظيفي وصصÓحيات سصلطات كل وأحد لها ميزتها
ومسصار –ركها دون تدأخل.
م-ه-دت ه-ذه أأ’رضص-ي-ة ،أل-وث-ي-ق-ة أل-ت-م-ه-ي-دي-ة ن-فسص-ه-ا أل-تي
حرصص خÓل إأسصناد أŸهام للجنة ﬂتصصة إ’عدأدها على
بلوغ دسصتور توأفقي يجمع حوله أأ’فكار ألبناءة ويتفتح
على أي أقÎأحات تصصب ‘ خدمة ألوطن ،بعيدأ عن
كليشصيهات أŸاضصي وأفكار مسصبقة ورؤوية ذأتية خالصصة ’
تسصاعد على ألذهاب إأ ¤أأ’بعد ‘ أسصتكمال إأقامة ألدولة
ألوطنية.
أكد على هذأ ألتوجه ألرئيسص عبد أÛيد تبون ،ألذي
حسصم أ÷دل وأنهى ألتأاويÓت مبكرأ قائ ،Óإأنه متمسصك
بدسصتور توأفقي أمÓه وأقع سصياسصي ومتغÒأت وفرضصته
ضصرورة مرحلة حاسصمة من تاريخ ألبÓد رفعت خÓلها
م -ط-الب ب-ال-ت-غ-ي Òوأإ’صصÓ-ح-ات إ’ق-ام-ة ج-زأئ-ر ج-دي-دة،
ي-ت-ح-ق-ق ف-ي-ه-ا ت-وأزن ألسص-ل-ط-ات وي-ت-ع-زز خÓ-ل-ه-ا أإ’عÓم
ويتقوى ‘ لعب دوره كام ‘ Óمرأفقة ألعمل ألسصياسصي
Ãسصؤوولة وتبصصر بعيدأ عن ألتهويل وأŸزأيدة.
Œاوبا مع روح ألتجدد وألتحدي ،حملت وثيقة أسصمى
ألقوأن Úأشصياء جديدة أسصتدعاها ألظرف ألرأهن وأآ’تي،
منها ألشصفافية ‘ تسصي Òألشصأان ألعام وإأشصرأك أŸوأطن ‘
مسصائل تخصص أŸرفق ألعمومي وإأدأرة أإ’قليم ،باعتباره
ط -رف -ا م -ه -م -ا ،أسص -ت-ف-ادة م-ن Œرب-ة كشص-فت ج-دوى ه-ذه
أŸعطى وقوته ‘ أŸعادلة ألوطنية.
م -ا ي -ج -ري أآ’ن م -ن ج -ه -ود ‘ م -ع-رك-ة م-وأج-ه-ة فÒوسص
كورونا ،وما رأفقها من تدأب Òوقائية وتضصامنية مثال حيّ،
من أأ’جدر أخذه ‘ أ◊سصبان وإأيÓئه أأ’ولوية ‘ مقاربة
دول -ة أل -ق -ان -ون أŸب -ن -ي-ة ع-ل-ى م-وأط-ن-ة ضص-ام-ن-ة ل-ل-ح-ق-وق
وأ◊ريات ومؤوسصسصات –كم بإارأدة شصعبية وعدألة –رصص
على إأعÓء سصلطة ألقانون.
حظيت هذه ألبنود أŸدرجة ضصمن ﬁاور أسصاسصية ‘
ألتعديل باهتمام أهل أ’ختصصاصص وحرصصهم على عرضص
أقÎأح -ات ب -ن -اء وŒدد ،ت -ع -ط -ي إأضص -اف -ة ومسص -اه -م-ة ‘
أل- -ت- -وصص -ل إأ ¤ن -ظ -ام دسص -ت -وري Áن -ح أل -ب Ó-د أسص -ت -ق -رأرأ
م-ؤوسصسص-ات-ي-ا ويسص-اع-ده-ا ع-ل-ى ت-أادي-ة وظ-ي-ف-ة كاملة مؤوّمنة
تبعدها عن ألطوأرئ وأأ’زمات.
من هنا جاء ألتأاكيد على مفاهيم لها ثقلها ‘ أŸنظومة
ألسص -ي-اسص-ي-ة وأل-ت-ط-ل-ع-ات ،م-ن-ه-ا أخ-ل-ق-ة أ◊ي-اة ألسص-ي-اسص-ي-ة
وم-رأج-ع-ة آأل-ي-ات ت-ن-ظ-ي-م أ’ن-ت-خ-اب-ات Ãا ي-فسص-ح أÛال
للكفاءأت لتو‹ زمام أŸسصؤووليات ألعليا وأتخاذ ألقرأر.

÷نة الرصشد واŸتأبعة :

القأنوÊ
 ÚŸششريط:

 1٦٥إأصصابة جديدة
 ٢٢٢حالة شصفاء و٧فيات

وحدة ألسصلطة
ألتنفيذية ‘ ألتعديل
لتجنب أ’نسصدأد
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÷نة رصسد ومتابعة كؤفيد:١٩-

›هود جماعي لتخطي كورونا

 165إاصصابة 222 ،حالة شصفاء و 7فيات ‘  24سصاعة اŸاضصية
سس -ج -لت خ Ó-ل  24سس -اع -ة اŸاضس-ي-ة ‘
ا÷زائر 165 ،حالة إاصسابة مؤوكدة بفÒوسس
ك-ورون-ا و 222ح-ال-ة “اث-لت ل-لشس-ف-اء .ف-ي-ما
سسجلت 7وف-ي-ات ج-دي-دة ،ب-حسسب م-ا أاع-ل-ن
ع-ن-ه ،أامسس ،ال-ن-اط-ق ال-رسس-م-ي ل-ل-ج-نة رصسد
وم -ت -اب -ع -ة فÒوسس ك -ورون-ا ،ال-دك-ت-ور ج-م-ال
لعÓ-م-ي
ف -ورار ،م -وضس -ح -ا ،خ Ó-ل ال-ل-ق-اء ا إ
اليومي اıصسصس لتطور الوضسعية الوبائية
لج -م -ا‹
ل-فÒوسس ك-وف-يد ،19-أان ال- -ع- -دد ا إ
Óصسابات اŸؤوكدة قد ارتفع إا،7.542 ¤
ل إ
حيث تقدر النسسبة بـ 17حالة لكل  100أالف
نسسمة ،فيما بلغ إاجما‹ الوفيات  568وعدد
ا◊الت التي “اثلت للشسفاء  ،3968مشسÒا
إا ¤تسسجيل  645حالة سسلبية خÓل  24سساعة
اŸاضسية.
وأاشسار فورار ،إا ¤أان الوفيات ا÷ديدة
سسجلت بكل من ا÷زائر العاصسمة (حالتان)

وحالة واحدة بكل من البليدة ،اŸدية ،برج
ب- -وع- -ري- -ري- -ج ،سس- -ط- -ي- -ف وال -ب -يضس .وÁث -ل
لشسخاصس البالغون من العمر  65سسنة فما
اأ
ف -وق نسس-ب-ة  66ب -اŸئ -ة م-ن ›م-وع ح-الت
الوفيات.
وكمؤوشسر إايجابي ،أاوضسح أان  23ولية ⁄
تسسجل بها أاي حالة جديدة خÓل  24سساعة
لخÒة ،مÈزا أان ولية “Ôاسست  ⁄تسسجل
اأ
ب -ه -ا أاي ح -ال -ة م -ن-ذ  3أاسس-اب-ي-ع .أام-ا ولي-تا
مسستغا Âوسسعيدة فلم تسسجل بهما أاي حالة
منذ أاسسبوع.
وفيما يتعلق با◊الت التي اسستفادت من
العÓج حسسب الÈوتوكول اŸعمول به ،فقد
بلغ عددها  12.935وتشسمل ا◊الت اŸؤوكدة
حسسب التحليل اÈıي واÙتملة حسسب
لشسعة والسسكان ،Òفيما يتواجد 31
التحليل با أ
مريضسا حاليا ‘ العناية اŸركزة.

لطف ـ ـال مرضص ـ ـى السص ـ ـ ـ ـرطان
ع ـ ـ ـزوار تلتفت إا ¤ا أ
«ألشس -عب» -ت -ق -وم بسس -م -ة ع -زوار،
وزيرة العÓقات مع الŸÈان ‘ ،إاطار
ا÷هود للحد من تفشسي فÒوسس كورونا
Óطفال مرضسى
«كوفيد ،»19-بزيارة ل أ

السسرطان اŸقيمÃ Úسستشسفى مكافحة
السس- -رط- -ان Ãسس -رغ Úب -ولي -ة وه -ران،
ال -ي -وم ،اب -ت -داء م -ن ال-ع-اشس-رة وال-نصس-ف
صسباحا ،حيث من اŸقرر أان تشسرف

على تسسليم حصسة من الكمامات متعددة
Óط -ف -ال،
السس- -ت- -ع- -م- -ال اıصسصس -ة ل  -أ
باإلضسافة إا ¤عدد معت Èمن األلعاب
والهدايا.

Ãبادرة من أ◊ركة أ÷معؤية أÙلية

يتنقل أارزقي براقي ،وزير اŸوارد
اŸائية ،اليوم ،إا ¤ولية البويرة لتفقد
مشس -اري -ع ال -ق-ط-اع ‘ ظ-ل وب-اء ك-ورون-ا
وقدوم موسسم الصسيف.

نظ Òتضسحياتهم ‘ ألتصسدي لؤباء كؤرونا

إا‚از ‡ر تعقيم ذكي Ÿسصتشصفى جانت
أا‚ز ‡ر ت -ع -ق -ي -م ذك-ي ل-ف-ائ-دة
اŸؤوسسسس -ة السس -تشس-ف-ائ-ي-ة «إاي-ف-ري»،
ب-اŸق-اط-ع-ة اإلداري-ة ج-انت ،ب-ولي-ة
إاي- - -ل- - -ي - -زيÃ ،ب - -ادرة م - -ن ا◊رك - -ة
ا÷م -ع -وي -ة اÙل -ي -ة ،دع -م -ا م -ن-ه-ا
للجهود اŸبذولة للوقاية من تفشسي
جائحة كوفيد ،19-بحسسب ما علم،
أامسس ،من أاصسحاب اŸبادرة.
وأا‚ز هذا اŸمر ،الذي أاطلق
ع -ل -ي -ه إاسس-م «–دي شس-ب-اب ج-انت»،
Ãبادرة مشسÎكة وعمل جماعي من طرف عدة جمعيات
نشسطة ‘ العمل التطوعي باŸنطقة ،على غرار ‘‘ناسس
ا ‘‘Òÿو‘‘النهضسة العلمية والفكرية‘‘ و»إايزŸان» إلحياء
الÎاث ال- -ث- -ق- -ا‘ ،ح -يث ق -امت بÎك -ي -ب -ه أام -ام م -دخ -ل
مسستشسفى إايفري بحضسور السسلطات اÙلية ومسسؤوو‹
اŸصسالح الصسحية باŸقاطعة اإلدارية جانت.
‘ هذا الصسدد ،أاوضسح رئيسس جمعية «ناسس ا»Òÿ

حملة فنية تشصاركية تكرÁا Ÿهنيي الصصحة

Óنتاج الثقا‘ ،حملة
أاطلقت كتابة الدولة ل إ
فنية تشساركية للمسساهمة ‘ إا‚از رسسومات
وصسور رقمية تشسيد باألطباء ومهنيي الصسحة،
نظ Òتضسحياتهم ‘ التصسدي ÷ائحة كورونا،
وفق بيان لكتابة الدولة.
وت -دع -و ك-ت-اب-ة ال-دول-ة م-ن خÓ-ل ه-ذه
ا◊ملة  -التي تنظم ‘ إاطار الحتفال
باليوم الوطني للطالب اŸوافقة لـ 19ماي
واليوم الوطني للفنان اŸوافق لـ 8جوان-
الشس -ب-اب ال-ف-ن-ان Úوال-رسس-ام Úال-رق-م-ي،Ú
اÎÙف Úمنهم والهواة ،للمسساهمة ‘
هذا العمل ا÷ماعي ،حيث سسيتم اختيار
أافضسل اإلبداعات الفنية لعرضسها وتسسليط
الضسوء عليها ضسمن لفتة عمÓقة تطبع
وت -ع -ل -ق ب -ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ‘  8جوان
اŸقبل.
ويشسÎط ‘ ال- -رسس- -وم اŸرشس- -ح- -ة ،أان

بجانتﬁ ،مد بكار لـوأاج،
«أان هذا اŸمر الذي ”
تصس- -ن- -ي- -ع- -ه Ãواد ﬁل- -ي -ة
بسس- - -ي- - -ط- - -ة م- - -ن شس- - -أان - -ه
اŸسساهمة ‘ رفع األداء
ال- - -وق - -ائ - -ي ضس - -د فÒوسس
ك -ورون -ا اŸسس -ت -ج -د ع -ل -ى
مسس -ت -وى اŸسس -تشس-ف-ىŸ ،ا
يضس-م-ن-ه م-ن ف-ع-ال-ية عالية
م -ن خÓ-ل ع-م-ل-ي-ة ت-ع-ق-ي-م
ذاتي ÷ميع الوافدين على اŸؤوسسسسة السستشسفائية سسواء
عند الدخول أاو اÿروج».
بدوره ثمن مدير اŸسستشسفى ،موسسى بادا الله ،هذا
النموذج اŸبتكر ،سسيما وأانه -كما أاضساف -أا‚ز بسسواعد
شسبانية ﬁلية ،مÈزا ‘ ذات السسياق أاهمية مثل هذه
اŸبادرات التضسامنية ‘ توحيد وتعزيز ا÷هود ،سسيما ‘
هذا الظرف الصسحي السستثنائي.

تكون رقمية ،أاصسلية ،منجزة ع Èاللوحة
ال - - -رق - - -م - - -ي - - -ة أاو مصس- - -ورة ع ÈاŸسس- - -ح
«السسكان .»ÒوÁكن أان تكون أاحادية أاو
ثنائية أاو متعددة األلوان ،على أان ترسسل
‘ ملف رقمي عا‹ الدقة بصسيغة  pdfأاو
 jpegوبدقة  300 dpiوأان يكون تصسميم
الرسسم ‘ حجم  A4على األقل.
وت -ق -ب -ل ج -م-ي-ع األسس-ال-يب ال-ف-ن-ي-ة م-ن
واق -ع -ي -ة ورم -زي -ة وان-ط-ب-اع-ي-ة وغ-راف-يك
وكاريكات ÒوغÒها.
وت - -رسس - -ل األع - -م - -ال إا ¤ال - -ع- -ن- -اوي- -ن
اإللكÎونية التالية:
sepc.gov@gmail.com
وsepc@m-culture.gov.dz

مرفقة Ãعلومات شسخصسية وأاخرى عن
الرسسوم اŸرشسحة وهذا قبل الفا— جوان
اŸقبل.

ألباحث بؤثلجة لـ «ألشسعب»:

سسهام بوعموشسة
أاكد الباحث بوثلجة ‘ تصسريح لـ «الشسعب» ،أان هذه
القناة سستكون نافذة اÛتمع على ا÷امعة واŸدرسسة
وكل مؤوسسسسات التعليم األخرى ،بصسفتها قناة موضسوعاتية

متخصسصسة ،قائ« :Óالشسيء الذي كنا نفتقده
‘ اŸاضسي ،باسستثناء حصسة جامعة التكوين
اŸتواصسل التي تبث على القناة الرضسية»،
مضسيفا أان تفاؤوله بإانشساء هذه القناة هو راجع
أاصس Óإا ¤ما حققته هذه ا◊صسة ،التي ورغم
ضس - -ي - -ق ال - -وقت اıصسصس ل - -ه - -ا ،إال أان - -ه- -ا
إاسس -ت -ط -اعت أان ت-ع-ط-ي صس-ورة ح-ق-ي-ق-ي-ة ع-ن
ال -نشس -اط -ات واألح -داث اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ع-ل-ي-م
وال - -ب - -حث داخ - -ل اŸؤوسسسس - -ات ا÷ام - -ع - -ي- -ة
والبحثية .آام Óأان يعطي إاطÓق هذه القناة دفعا كبÒا
Óقتصساد اŸبني أاسساسسا على العلوم واŸعرفة.
لإ
‘ هذا السسياق ،أابرز أاهمية إاطÓق هذه القناة ،التي

توزيع ا◊صصة األو ¤من  5سصيارات إاسصعاف ›هزة

جاءت ‘ ذكرى يوم الطالب وتزامنت مع
ا◊اج -ة اŸل -ح -ة ل -ل -ت-ع-ل-ي-م ع-ن ب-ع-د بسس-بب
ال -ززم-ة الصس-ح-ي-ة ال-ت-ي ن-ع-يشس-ه-ا ج-راء وب-اء
كورنا .وبحسسبه ،فإانها سستكون فضساء متاحا
ل-ك-ل األسس-ات-ذة وال-ب-اح-ث Úوال-ط-ل-ب-ة ح-املي
اŸشس-اري-ع إالب-ت-ك-اري-ة إالب-داع-ي-ة ،م-ن أاج-ل
ع -رضس ع -ل -وم -ه -م وب -ح-وث-ه-م واب-ت-ك-ارات-ه-م
عÈها ،الشسيء الذي سسيكون داعما حقيقيا
Ÿؤوسسسس -ات ال -ت-ع-ل-ي-م وال-ت-ك-وي-ن وال-ب-حث ‘
ت-ق-د Ëال-دروسس واŸع-ل-وم-ات Ÿن-تسس-ب-ي-ه-ا ،ول-ت-م-ك Úكل
ا÷زائري Úمن أاخذ صسورة واضسحة عن ما يحدث ‘
هذه اŸؤوسسسسات.

لول
ملفاتهم مقبؤلة و ⁄يسسددوأ ألشسطر أ أ

مكتتبو عدل 2-يطالبون بتجسصيد الوعود
طالب مكتتبؤ عدل ،٢-ألذين  ⁄يسسددوأ
ألشس- -ط- -ر أل- -زول ،وزي -ر ألسس -ك -ن ،ب -ت -جسس -ي -د
ألؤعؤد ألتي أطلقها منذ  ٢٤فيفري أŸنصسرم
وأل-ت-ي ت-ع-ه-د ف-ي-ه-ا ب-ال-ت-ك-ف-ل Ãل-ف أصس-حاب
ألطعؤن وأŸلفات أŸقبؤلة ورفع ألتجميد عن
م -ل -ف -ات أصس-ح-اب أل-ط-ع-ؤن وأصس-ح-اب أŸل-ف-ات
أŸقبؤلة ،كؤن أن عددهم قليل.

زهراء.ب
قال اŸنسسق الوطني للمكتتبﬁ Úمد األمÚ
عط Òلـ «الشسعب» ،إان اŸكتتب Úالذين  ⁄يسسددوا
الشسطر األول من «أاك Ìالفئات اÙرومة» من

حقها الدسستوري ‘ ا◊صسول على سسكن ،مشسددا
على ضسرورة إادراج ملف هذه الفئة ضسمن أاولويات
ق -ط -اع السس -ك -ن ،ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤ع -دده -م ال -ق -ل-ي-ل
والوضسعية الصسعبة التي ّÁرون بها.
وطالب عط Òوزير السسكن بالتجسسيد الفعلي
Ÿط-ل-ب-ه-م ،ورف-ع ال-ت-ج-م-ي-د ع-ن م-ل-فات أاصسحاب
اŸلفات اŸقبولة وأاصسحاب الطعون ،الذين ⁄
يسس -ت -دع -وا ل -تسس -دي -د الشس -ط-ر األول م-ن ب-رن-ام-ج
السسكن عدل( 2013 )2على اŸسستوى الوطني .كما
ح -ذر م -ن ردة ف -ع -ل ق -وي -ة م-ن ط-رف اŸك-ت-ت-بÚ
اŸتضسررين ‘ ،حال اسستمرار ما أاسسماه سسياسسة
«ذر الرمال ‘ العيون».
ون -اشس -د اŸسس -ؤوول األول ع -ن ق -ط -اع السس -ك-ن،

يؤمية وطنية إأخبارية تصسدر عن أŸؤؤسسسسة ألعمؤمية
ألقتصسادية(شسركة ذأت أسسهم)
رأسس مالها ألجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39شسارع ألشسهدأء ألجزأئر

ألÈيد أ إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸؤقع أ إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

أمانة ألمديرية ألعامة

ألتحرير٠٢٣ ٤٦ ٩١ ٨٧ :
ألفاكسس٠٢٣ ٤٦ ٩١ ٧٩ :
لدأرة وألمالية
أ إ

ألهاتف٠٢٣ ٤٦٩١ ٨٠ :
ألفاكسس٠٢٣ ٤٦٩١ ٧٧ :

(021) 60.70.40

قررت السسلطات العمومية وضسع تداب Òتكميلية للوقاية
التي يتع Úالمتثال إاليها يومي عيد الفطر اŸباركŸ ،واجهة
فÒوسس كورونا والتي –مل آاليات وقائية قد تسساهم بشسكل
كب ‘ Òتخفيضس األرقام التي تسسجل يوميا.
تأاتي هذه اإلجراءات ،وفقا ıتلف التحاليل والدراسسات
التي أاجريت ،ضسمن التحقيقات الوبائية ،والتي اعتÈت بأان
أاغ-ل-ب-ي-ة ح-الت ال-ع-دوى سس-ب-ب-ه-ا األح-داث ال-ع-ائلية وŒمعات
األشسخاصس.
‘ ه -ذا ال -ظ -رف السس -ت -ث-ن-ائ-ي ،ي-ب-ق-ى ال-وع-ي وات-ب-اع ج-ل
ال -ت -داب Òواإلج -راءات أام-را ضس-روري-ا ل-ت-ج-اوز اÙن-ة وع-ودة
ا◊ياة إا› ¤راها الطبيعي ‘ أاقل وقت ‡كن ،حيث أان
تفهم اŸواطن ومسساهمته ‘ اÛهود ا÷ماعي أامر جوهري
لبلوغ نقطة «ما بعد كورونا».
وÃج -ه -ود ف -ردي وع Èتصس -رف وق-ائ-ي ،سس-ت-ك-ون ال-ف-ائ-دة
جماعية ،حيث يركز جل اÈÿاء ‘ –اليلهم على ا◊جر
اŸنز‹ لكبح انتشسار الوباء ،ويعد من النقاط التي أاكدت
فعاليتها ..والتي تكون مرافقة بالتباعد الجتماعي ووضسع
الكمامة.
وقامت وسسائل التصسال اıتلفة ع Èالقنوات التلفزيونية
وا÷رائ -د واألنÎنت ،ب -ح -م Ó-ت –سس-يسس-ي-ة ع-دي-دة لضس-رورة
إاتباع النصسائح الوقائية منذ بداية انتشسار ا÷ائحة ،والتي
أاع- -طت ن -ت -ائ -ج م -ل -م -وسس -ة ‘ اŸي -دان ،ب -ال -رغ -م م -ن وج -ود
اسستثناءات.
إان تفهم ا÷ميع لضسرورة احÎام هذه التداب ،Òيعطي،
بدون أادنى شسك ،النتائج اŸرجوة التي تسساهم ‘ تشسكيل جو
تفاؤو‹ ورؤوية للخروج من النفق.
وسس -ي -ت -م اسس -ت -خ -دام ال -وسس -ائ -ل ال -ت -ك -ن-ول-وج-ي-ة م-ن ط-رف
اŸواط-نÃ Úخ-ت-ل-ف األع-م-ار بشس-ك-ل م-رك-ز خÓ-ل اŸن-اسس-ب-ة
الدينية الغالية على ا÷زائري ،Úحيث أان التصسال باألقارب
ي-ك-ون ضس-م-ن ﬂت-ل-ف ال-ت-ط-ب-ي-ق-ات والأج-ه-زة اللكÎونية من
هواتف وكمبيوتر ‘ ..جو من التآازر الذي يخفف نوعا ما من
معاناة تفشسي الوباء الذي غيّر سسلوكات جل سسكان العا.⁄
فالتصسرف ا◊ضساري يقدم صسورا مضسيئة لتجاوز األزمة
الصسحية ،من خÓل مسساهمة كل فرد ‘ العمل من أاجل هدف
ت -ق -ل -يصس أارق-ام اإلصس-اب-ات وت-خ-ف-ي-ف الضس-غ-ط ع-ن ال-ط-واق-م
الطبية ‘ اŸسستشسفيات.
اÛهود العام ،يعني أان الظروف تتحسسن وÁكن النظر إا¤
األمام والعمل على Œسسيد ﬂتلف اŸشساريع ‘ جل اŸيادين
القتصسادية والجتماعية ،خاصسة وأازمة كورونا أاظهرت أان
ا÷زائر تتمتع بكفاءات إابداعية معتÈة بإامكانها اŸسساهمة
بفعالية ‘ األهداف اŸسسطرة.

لفائدة أŸؤؤسسسسات ألصسحية أ÷ؤأرية باŸدية

قناة «السصابعة» خطوة هامة ‘ تعميم اŸعرفة
لعÓ-م-ي أل-م-ت-خصسصس ف-ي
أع -ت -ب -ر أل -ب-احث وأ إ
لسس-ت-اذ ع-ب-د
أل -ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ال-ي وأل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي أ أ
ألرحمان بؤثلجة ،إأنشساء قناة ألمعرفة (ألسسابعة)
بالخطؤة ألهامة في تعميم ألعلم وألمعرفة ،أمÓ
Óقتصساد ألمبني على ألعلؤم
في أن تعطي دفعا ل إ
وألمعرفة.

^ حامد حمور

براقي يتفقد قطاع
اŸياه بالبويرة

تسسّلمهم كمامات وألعابا Ãسستشسفى مسسرغÚ

العدد
18259

02

” Ãدي- -ن- -ة اŸدي -ة ،ت -وزي -ع اÛم -وع -ة
األو ¤اŸكونة من خمسس سسيارات إاسسعاف
›هزة لفائدة ﬂتلف القطاعات الصسحية
على مسستوى الولية ‘ ،إاطار برنامج تدعيم
وسسائل التدخل للقطاع.
ومسست عملية التوزيع ،التي جرت ،أاول
أامسس ،مؤوسسسسات الصسحة ا÷وارية لكل من
اولد معارف وبني سسليمان وقصسر البخاري
وع Úب-وسس-ي-ف والشس-ه-ب-ون-ي-ة ،ال-تي اسستفادت
من سسيارة إاسسعاف ›هزة  -صسنع ﬁلي،
وم -ن “وي -ل صس -ن -دوق ال -ت -أام Úوال -تضس -ام -ن
للجماعات اÙلية.

وعلى هامشس حفل التوزيع ،صسرح بدوي
أان حصس- - -ة أاخ - -رى م - -ن  59سس-ي-ارة إاسس-عاف
سس-تسس-ل-م ل-ق-ط-اع الصس-ح-ة وت-وج-ي-ه-ها Ãجرد
ا◊صسول عليها نحو عدد هام من الهياكل
الصس -ح-ي-ة ،لسس-ي-م-ا ت-لك ال-واق-ع-ة ب-اŸن-اط-ق
اŸعزولة جنوب وغرب وشسمال شسرق الولية.
وب -حسسب ق -ول -ه دائ-م-ا ،ف-إان-ه م-ن ›م-وع
عدد سسيارات اإلسسعاف التي سستسسلم قريبا
للولية“ ” ،ويل  48منها من طرف ذات
الصسندوق ،فيما ” اقتناء  11اŸتبقة من
م -ي -زان -ي-ة ال-ولي-ة ‘ إاط-ار ب-رام-ج ال-هضس-اب
العليا.

خدمة رقمية أطلقتها جازي

للوفاء بالوعود التي أاطلقها منذ أان كان مديرا
عاما للسسكن منذ  ،2018خاصسة وأانه أاكد إايجاد
حل Ÿلفات أاصسحاب الطعون واŸلفات وإاغÓق
اŸلف من خÓل التعامل Ãبادئ قوان Úالدولة
ا÷زائرية اŸذكورة ‘ اŸرسسوم  131-88والتي
–م- - -ي اŸواط- - -ن Úم- - -ن ك- - -ل «ال- - -ت- - -ج - -اوزات»
و»ال -بÒوق -راط -ي -ة» وال -ب -دء ب-ال-رد ال-ك-ت-اب-ي ع-ل-ى
أاصس -ح -اب ال -ط -ع -ون وال -ع -م -ل م -ن أاج -ل ال -ت -ك-ف-ل
ب-اŸل-ف-ات اŸق-ب-ول-ة وتسس-وي-ة وضس-ع-يتهم والسسماح
لهم بدفع الشسطر األول.
وختم عط Òيقول ،إانه بالرغم من نداءاتنا
اŸت -ك -ررة وم -راسس -ل -ة ﬂت-ل-ف السس-ل-ط-ات ،إال أان
مطالبنا Œ ⁄د أاذانا صساغية ،وبقيت معلقة .

ألرئيسس أŸدير ألعام
مسسؤؤول ألنشسر

فنيدسس بن بلة
مدير ألتحرير

سصعيد بن عياد

توصصيل الفليكسصي والشصرائح اإللكÎونية إا ¤الزبون
«الشسعب» -وقعت «جازي» مؤوخرا شسراكة
مع موقع Œارة ماركت ،Tidjara Market
اŸنصس-ة ال-رق-م-ي-ة ل-ل-ب-ي-ع ع-ن ب-ع-د م-ن أاج-ل
السس -م-اح ل-زب-ائ-ن-ه-ا ب-السس-ت-ف-ادة م-ن خ-دم-ة
ج -دي -دة تسس -م -ح بشس -راء رصس -ي -د ت -ع -ب -ئ -ة أاو
شسريحة هاتفية ويسستلمها ‘ عنوان إاقامته.
بفضسل هذه الشسراكة ،يضسع موقع «Œارة
ماركت» –ت تصسرف زبائن جازي أاك Ìمن
 100عون مكلف Úبعمليات التوصسيل للمنازل
÷ميع الطلبات اŸتعلقة بخدمات العروضس
أاو شس -ح -ن ال -رصس -ي -د أاو م -ل -ح-ق-ات ال-ه-ات-ف

اÙمول.
وتسسعى شسركة جازي من اÿدمة ،خلق
Œربة رقمية  ‘ ٪100ا÷زائر مسساهمة ‘
تسسهيل ا◊ياة اليومية للزبائن وخاصسة ‘
أاوقات ا◊جر الصسحي من أاجل اŸسساعدة،
ب-فضس-ل نشس-ر ال-وسس-ائ-ل ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ،ع-لى
ﬁاربة انتشسار الوباء».
تتوفر هذه اÿدمة ‘ الوقت ا◊ا‹ ‘
ولي- -ة ا÷زائ- -ر ال -ع -اصس -م -ة ،ع -ل -ى أان ي -ت -م
ت -وسس -ي -ع -ه -ا إا ¤ولي -ات أاخ -رى ‘ ال -ق-ريب
العاجل.

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

¯ مÓحظة:
أŸقـــالت وأل- - -ؤث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسســــل أوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإأ ¤أصسحابها نشسرت أو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

لشسهار
أŸؤؤسسسسة ألؤطنية للنشسر وأ إ
 ١شسارع باسستؤر ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسس(021)73.95.59... :

ؤسسسسات ألتالية:ألؤسسط :مطبعة  S.I.Aألغرب :شسركة ألطباعة  S.I.Oألشسرق :شسركة ألطباعة  S.I.Eألجنؤب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

الخميسس  21ماي  2020م
الموافق لـ  28رمضسان  1441هـ

عّبر له عن تقديره ÷هود الدولة ‘ مكافحة جائحة كورونا

رئيسص ا÷مهورية يتلقى مكاŸة هاتفية من الرئيسص األسشبق اليم Úزروال
ت-ل-ق-ى رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة ،ع-بد اÛيد
ت -ب -ون ،أامسض ،م -ك -اŸة ه-ات-ف-ي-ة م-ن رئ-يسض
لسصبق ،اليم Úزروال ،بّلغه
ا÷مهورية ا أ
ف-ي-ه-ا ت-ه-ان-ي-ه ب-ح-ل-ول ع-ي-د الفطر اŸبارك
وع Èله عن تقديره للجهود التي تبذلها
ال-دول-ة Ÿك-اف-ح-ة ت-فشص-ي ج-ائ-ح-ة ك-ورونا،
ب- - -حسصب م- - -ا أاف- - -اد ب- - -ه ب- - -ي- - -ان ل - -رئ - -اسص - -ة
ا÷مهورية.
وجاء ‘ البيان« :تلقى رئيسس ا÷مهورية
السس- -ي- -د ع- -ب -د اÛي -د ت -ب -ون ،صس -ب -اح ي -وم
لربعاء ،مكاŸة هاتفية من أاخيه رئيسس
اأ
لسس-ب-ق السس-ي-د ال-ي-م Úزروال،
ا÷م -ه -وري-ة ا أ
ب -ل -غ -ه ف -ي -ه -ا ت -ه-ان-ي-ه ب-ح-ل-ول ع-ي-د ال-ف-ط-ر
اŸبارك ،وع Èله عن تقديره للجهود التي
ت -ب -ذل -ه -ا ال-دول-ة Ÿك-اف-ح-ة ت-فشس-ي ج-ائ-ح-ة
كورونا ،وما تقدمه من مسساعدات للفئات
ال -هشس -ة وذوي ال -دخ -ل اÙدود .ك-م-ا وع-د
بزيارته عندما تسسمح له الظروف بالتنقل
إا ¤العاصسمة».
وبدوره  -يضسيف نفسس اŸصسدر « -شسكر

رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة أاخ -اه ال -رئ -يسس ال-ي-مÚ
زروال ع -ل -ى م -ك-اŸت-ه وب-ادل-ه ت-ه-ا Êال-ع-ي-د
و“نياته له ولعائلته بالصسحة والهناء ،وجدد

لحÎام والتقدير اللذين يكنهما له،
له بالغ ا إ
لخ- -وة
م - -عÈا ع- -ن مشس- -اع- -ر الصس- -داق- -ة وا أ
ا÷امعة بينهما منذ زمن بعيد».

بن بوزيد:

«نحن ‘ حالة اسشتقرار وارتداء األقنعة أامر أاسشاسشي»
أاك - -د وزي - -ر الصس- -ح- -ة والسس- -ك- -ان وإاصسÓ- -ح
اŸسس -تشس-ف-ي-ات ع-ب-د ال-رح-م-ان ب-ن ب-وزي-د ،أان
جائحة فÒوسس كورونا اŸسستجد (كوفيد)19-
‘ ا÷زائر ‘ حالة اسستقرار» ،مضسيفا أان
ارت -داء األق -ن -ع -ة «أاسس -اسس -ي» ل -ت -ج-نب ان-ت-ق-ال
الفÒوسس ع Èالهواء.
Óذاعة
وصس-رح ب-ن ب-وزي-د ل-ل-ق-ن-اة ال-ث-ان-ي-ة ل -إ
الوطنية قائ ،Óإان «ما يهم أاك Ìهو أان عدد
الوفيات بسسبب كوفيد ‘ 19-انخفاضس .فلم
نعد نسسجل  30حالة وفاة خÓل  24سساعة،

مثلما كنا نسسجل من قبل .إاذن Áكنني القول
إان -ن -ا ‘ ح-ال-ة اسس-ت-ق-رار» ،م-وضس-ح-ا ان «ع-دد
حالت اإلصسابة التي ُتبث يوميا “ثل فقط
األشسخاصس الذين يتم أاجراء التحليل لهم ‘
اŸواقع  26اıصسصسة لهذا الشسأان .إاذن هذا
العدد ل يÎجم ا◊قيقة على أارضس الواقع»،
مشسÒا إا ¤أان ا◊الت اÿطرة تقلصست أايضسا
بفضسل اللجوء إا ¤عÓج الكلوروك.»Ú
وبخصسوصس ارتداء األقنعة ،أاوضسح السسيد
بن بوزيد أانه «أاسساسسي» و»ضسروري» ،خاصسة

من اجل «Œنب اإلصسابة بالفÒوسس عن طريق
ال -ه -واء» ،م -ؤوك -دا أان ال-زام-ي-ة ارت-داء األق-ن-ع-ة
«قرار يعود للحكومة» ،ألن مهمة ÷نة رصسد
وم - -ت - -اب - -ع- -ة فÒوسس ك- -ورون- -ا ه- -ي «ت- -ق- -دË
اقÎاحات» للسسلطات العمومية.
ودعا الوزير اŸواطن Úبإا◊اح ،إا ¤ارتداء
األق -ن -ع -ة ،ك -م -ا شس-ج-ع-ه-م ع-ل-ى صس-ن-اع-ت-ه-ا ‘
اŸن -ازل ،م -ؤوك -دا ت -وف -ره -ا ‘ الصس -ي -دل -ي-ات.
وأاضساف قائ« :Óارتداء األقنعة هو إاجراء مانع
لنتشسار كوفيد.»19-

بشصأان إانتاج الكمامات الواقية

وزارة الصشناعة تذكر باÿصشائصص التقنية
ذك- - -رت وزارة الصس - -ن - -اع - -ة واŸن - -اج - -م،
اŸن -ت-ج Úال-راغ-ب ‘ Úتصس-ن-ي-ع ال-ك-م-ام-ات
لق -ن -ع-ة ال-واق-ي-ة م-ن ج-ائ-ح-ة ك-وف-ي-د19-
وا أ
ب-اÿصس-ائصس ال-ت-ق-ن-ي-ة واŸع-اي Òال-تي يجب
لنتاج.
اتباعها ‘ عملية ا إ
واوضسح اŸصسدر ،أانه ‘ هذا الطار «تذكر
وزارة الصسناعة واŸناجم وضسعها –ت تصسرف
الراغب ‘ Úتصسنيع هذه اŸنتجات الواقية
اÿصسائصس التقنية اÿاصسة بها وفق اŸعايÒ

اŸط-ل-وب-ة ال-ت-ي أان-ت-ج ب-ه-ا اÛم-ع ال-ع-م-وم-ي
للنسسيج وا÷لود جيتيكسس».
وأاشس - -ارت ال - -وزارة ‘ م - -ل - -ح - -ق خ - -اصس
لمر
ب-اÿصس-ائصس ال-ت-ق-ن-ي-ة ل-ل-ك-مامات ،أان ا أ
يتعلق بأاقنعة تدخل ذات ترشسيح عال مع
لذن ونظام حماية ﬁيط
خيط مرن ‘ ا أ
العمل موجهة للجراحة والختبارات الطبية
والصسناعة.
ومن ب Úاÿصسائصس التقنية للكمامات،

لقنعة متكونة من ثÓث طبقات
فإان هذه ا أ
(خ -ارج -ي -ة ووسس -ط -ى وداخ -ل -ي -ة) م -ن ب -و‹
ب- -روب- -ل »Úغ ÒاŸنسس- -وج وك- -ل ج- -انب م- -ن
الكمامة يحتوي على خيط مرن أاذ Êيسسمح
بتثبيت القناع على الوجه وان تكون مدة
تخزينها  3سسنوات ،فيما تكون التعبئة داخل
أاكياسس –توي على  10قطع من الكمامات،
فضس Ó-ع-ن اŸط-اب-ق-ة ل-ل-م-ع-اي Òالضس-روري-ة
اŸتفق عليها ‘ هذا اÛال.

ميمو Êيعرضض Œربة ا÷زائر ›ال مكافحة كوفيد19-

اجراءات وقائية اتخدت مبكرا Ÿواجهة خطر الوباء
ع -رضس سس -ف Òا÷زائ -ر و ‡ث -ل -ه -ا ال-دائ-م ل-دى
األ· اŸتحدة سسفيان ميمو Êبنيويورك التجربة
ا÷زائ - -ري - -ة ‘ ›ال م - -ك - -اف - -ح - -ة ك- -وف- -ي- -د19-
واإلج -راءات ال -ت -ي ات-خ-ذت-ه-ا ا◊ك-وم-ة ا÷زائ-ري-ة
لحتواء انتشسار الفÒوسس و مواجهة هذا الوباء.
ول -دى مشس -ارك -ت -ه بصس -ف-ت-ه عضس-و ‘ ال-ف-ري-ق ‘
اجتماع البعثة الدائمة لكينيا بنيويورك بالتعاون مع
منظمة األ· اŸتحدة حول موضسوع «كوفيد19-
ح -ق-ائ-ق ل-ه-ب-وط اŸن-ح-ى :سس-ي-اسس-ات و ق-رارات ‘
›ال الصسحة وسسبل العيشس و األمن القتصسادي»،
صس -رح السس -ف Òم -ي -م -و Êب -أان وب -اء ك -وف -ي -د 19-و
انعكاسساته تسسبب ‘ هشساشسة كافة األنظمة الوطنية
ع Èالعا ،⁄مÈزا الهشساشسة الواردة وكذا الفرصس
ال -ك -ف -ي -ل -ة ب -رف -ع ال -ت -ح -دي -ات ال-راه-ن-ة وم-واج-ه-ة

التحديات اŸسستقبلية.
وأاشس- -ار م- -ي- -م -و Êإا ¤أان ا◊ك -وم -ة ا÷زائ -ري -ة
أاع -دت ،ف -ور إاع Ó-ن اŸن -ظ -م -ة ال -ع-اŸي-ة ل-لصس-ح-ة
ب-ت-اري-خ  30ي-ن-اي-ر  2020ع-ن «ال-ط-ارئ-ة الصس-ح-ية
ال -ع -م -وم -ي -ة ال -دول -ي -ة»ﬂ ،ط -ط -ا وط -ن -ي-ا م-ت-ع-دد
ال- -ق- -ط- -اع- -ات ل- -ل- -ت- -حضس Òوال- -رد Ÿواج- -ه -ة ه -ذا
الوباء.بالتا‹ وفضس Óعن اŸوافقة على اجراءات
ت -ه -دف إا ¤اح -ت -واء ان -تشس -ار ال-فÒوسس ع-ل-ى غ-رار
فرضس حظر التجول على اŸسستوى الوطني و غلق
اŸدارسس و ا÷امعات و أاماكن العبادة وتقليصس
ال- -ع -م -ل ل -ل -ع -م -ال ال -رئ -يسس -ي ،Úخصسصست ا÷زائ -ر
م -ي-زان-ي-ة ت-ق-در ب 100م-ل-ي-ون دولر لÓ-سس-ت-ج-ابة
للحاجيات الضسرورية و تزويد اŸسستشسفيات وعمال
الصسحة بالتجهيزات الضسرورية من حيث الكمامات

واألسسّرة وأاجهزة التهوية .كما قامت ا◊كومة بعدة
أاعمال لرفع النتاج اÙلي للمسستلزمات الطبية
للتقليصس من تبعيتها للمنتوجات اŸسستوردة.
و‘ هذا الشسأان ،أابرز اŸمثل الدائم للجزائر أان
السسلطات ا÷زائرية اتخذت الجراءات الضسرورية
لوضسع حد لÓسستÒاد ورفع قدرات انتاج الكمامات
ال -ط -ب -ي -ة م -ن خ Ó-ل اسسÎات -ي-ج-ي-ة شس-ام-ل-ة تشس-رك
ﬂت- -ل- -ف األط- -راف و ال- -ت -ي سس -م -حت م -وازاة م -ع
السستÒاد للسسلطات بضسمان توزيع زهاء  7مÓيÚ
كمامة أاسسبوعيا للمسستشسفيات.
و ‘ ه - -ذا اإلط - -ار ،أاوضس - -ح أان - -ه ” تشس - -ج- -ي- -ع
م- -ؤوسسسس- -ات ال- -ق -ط -اع ال -ع -ام و اÿاصس ع -ل -ى رف -ع
قدراتها النتاجية من حيث الكمامات‡ ،ا سسمح
ببلوغ انتاج يقدر ب 500.000كمامة/يوميا.

تضصمنه مشصروع قانون اŸالية التكميلي

÷نة اŸالية تثّمن إانششاء إادارة موحدة للتسشي Òالعقاري

ثّمن أاعضساء ÷نة اŸالية واŸيزانية للمجلسس
الشسعبي الوطني ،أامسس ،اإلجراء اŸقÎح ‘ إاطار
مشسروع قانون اŸالية التكميلي لـ 2020والرامي إا¤
ج -م -ع اŸصس -ال -ح اŸك -ل -ف -ة Ãسس -ح األراضس-ي وت-لك
اŸكلفة با◊فظ العقاري ‘ هيئة إادارية موحدة.
ÓمÓ-ك
‘ ج -لسس -ة اسس -ت -م -اع ل -ل -م -دي -ر ال -ع-ام ل -أ
الوطنية ،جمال خزناجي ،ضسمن سسلسسلة اŸناقشسات
التي تنظمها اللجنة حول مشسروع القانون ،اعتÈ
األعضس -اء أان ه -ذا ال -ق -رار سس -ي -ح-دث «ث-ورة ون-ق-ل-ة
ن -وع -ي -ة» ‘ ›ال ال-تسس-ي Òال-ع-ق-اري ال-ذي ي-ع-رف
ح -ال -ي -ا ع -دة اخ -ت Ó-لت ،ب -ال -ن-ظ-ر ل-وج-ود إادارتÚ
منفصسلت.Ú
وأاكد عديد األعضساء أان أاداء اإلدارت Úتسسبب ‘
عدة «آافات وسسلبيات تراكمت على مر العقود» ،من
بينها عدم تطابق ﬂططات مسسح األراضسي مع

وثائق ا◊فظ العقاري.
‘ نفسس السسياق ،لفت األعضساء ا ¤ان الفصسل
ب Úالدارت Úوالخ -ت Ó-لت ال -ت -ي تشس -وب م -ن -اه-ج
عملها ،لسسيما العتماد على الوثائق الورقية‚ ،م
ع-ن-ه اسس-ت-ف-ح-ال ظ-واه-ر السس-ت-يÓ-ء ع-لى األراضسي
ب -دون وج -ه ح -ق والع -ت-داء ع-ل-ى األمÓ-ك وزي-ادة
عدد اŸنازعات .وهنا شسدد النواب األعضساء على
ضسرورة التسسريع ‘ رقمنة البيانات العقارية واعادة
النظر ‘ مناهج التحقيق العقاري والتدقيق فيها
مع اقÎاح إامكانية الطعن من طرف اŸواطنÚ
اŸعني ‘ Úنتائج التحقيق.
وأاكد خزناجي ،أان التعديل الوارد ‘ مشسروع
قانون اŸالية التكميلي يؤوكد ،فضس Óعن توحيد
اإلدارت ‘ Úه- -ي- -ئ- -ة م- -وح- -دة ،بشس -ك -ل صس -ري -ح أان
التحقيق القانوÁ Êثل إاجراء ل Áكن فصسله عن

ع-م-ل-ي-ة –دي-د اŸل-ك-ي-ة .ك-م-ا ان-ه ي-ع-طي الدعامة
القانونية -ألول مرة -للتسسي Òالرقمي لوثائق مسسح
األراضسي والسسجل العقاري ،بحسسب اŸدير ،الذي
اكد ان مشسروع الرقمنة سسيمكن من حل الكث Òمن
اŸن -ازع -ات ويسس -د ال-ب-اب أام-ام ام-ك-ان-ي-ة ال-تÓ-عب
بالوثائق.
و‘ هذا الطار ،أاكد بانه ” النتهاء من اقتناء
ج-م-ي-ع اŸع-دات اÿاصس-ة ب-ع-م-ل-ي-ة ال-رق-م-ن-ة ن-ه-اية
 ،2019مضسيفا بان كل الوثائق والعقود العقارية
سستكون ‘ صسيغة رقمية بغضسون سستة أاشسهر.
وخ Ó-ل ا÷لسس -ة ال -ت -ي ت-رأاسس-ه-ا ط-ارق ت-ري-دي،
رئيسس اللجنة ،تطرق اŸدير ،من جهة اخرى ،ا¤
اهمية التعديل الذي يتعلق ÃحÓت التي تسسÒها
البلديات والذي يفتح امكانية ترميمها وŒديدها
بغرضس ادخالها حيز السستغÓل الفعلي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مراسصيم قطاعية وعرضض حول الطاقة ‘ اجتماع ا◊كومة

التكفل بالـمخالفات ا÷مركية وتأاهيل حظÒة الـمنششآات الرياضشية

لول ،ع- -ب- -د ال -ع -زي -ز
ت- -رأاسض ال- -وزي- -ر ا أ
ج-راد ،أامسض ،اج-ت-م-اع-ا ل-ل-ح-ك-ومة بتقنية
ال- -ت- -ح- -اضص- -ر ع -ن ب -ع -د ،خصصصض ل -دراسص -ة
مشص-روع م-رسص-وم ت-ن-ف-ي-ذي ي-ت-ع-ل-ق ب-ق-طاع
اŸال -ي-ة ومشص-روع-ي م-رسص-وم Úت-ن-ف-ي-ذيÚ
ي-ت-ع-ل-ق-ان ب-قطاع الشصباب والرياضصة وكذا
السصتماع إا ¤عرضض لوزير الطاقة حول
إاط Ó-ق مشص -روع إا‚از ﬁط -ات شص -مسص -ي -ة
لنتاج الطاقة الكهربائية،
ك-ه-روضص-وئ-ي-ة إ
بحسصب بيان Ÿصصالح الوزير الول.
و‘ ه -ذا الصس -دد« ،اسس -ت -م -عت ا◊ك -وم-ة إا¤
عرضس قدمه وزير اŸالية حول مشسروع مرسسوم
تنفيذي يعدل الـمرسسوم التنفيذي رقم  19ـ 136
الـمؤورخ ‘  29أابريل  2019والـمتضسمن إانشساء
÷ان اŸصس - - - - -ا◊ة و–دي- - - - -د
تشسكيلتها وسسÒها وكذا قائمة
مسس- - - - - -ؤوو‹ إادارة ا÷م - - - - -ارك
الـم -ؤوه -ل Úإلج-راء الـمصس-ا◊ة،
وح- -دود اخ- -تصس- -اصس -ه -م ونسسب
اإلعفاءات ا÷زئية.
وي- -ه- -دف ال- -ت- -ع- -دي -ل ال -ذي
يدخله مشسروع هذا الـمرسسوم
إا ¤التكفل بالـمخالفات ا÷مركية التي Áكن
تسسويتها عن طريق مصسا◊ة ودية وكذا تعديل
نسسب اإلع- -ف- -اءات ا÷زئ -ي -ة م -ن أاج -ل تسس -ه -ي -ل
التحصسيل عن طريق الـمصسا◊ة وترقيته‡ ،ا
سسيسسمح برفع نسسب التحصسيل وا◊د من كلفة
تسس -ي Òال -قضس -اي -ا ال-ن-زاع-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى إادارة
ا÷مارك وا÷هاز القضسائي.
بعد ذلك ،اسستمعت ا◊كومة إا ¤عرضس قدمه
وزير الشسباب والرياضسة حول مشسروع مرسسوم
ي - -تضس- -م- -ن إاح- -داث م- -ؤوسسسس- -ة تسس- -ي Òالـم- -ركب
الرياضسي بوهران وتنظيمها وسسÒها.
يهدف مشسروع هذا الـمرسسوم التنفيذي إا¤
إاح- -داث م- -ؤوسسسس- -ة تسس- -ي Òالـم -ركب ال -ري -اضس -ي
ب -وه -ران وت -ن -ظ -ي -م -ه-ا وسسÒه-ا .وي-ت-ع-ل-ق األم-ر
بـمؤوسسسسة عمومية ذات طابع صسناعي وŒاري
تخضسع لوصساية وزارة الشسباب والرياضسة ،ويوجد
مقرها بوهران وتضسمن مهمة خدمة عمومية ‘
إاطار تطوير األنشسطة البدنية والرياضسية.
كما سستتو ¤هذه الـمؤوسسسسة ضسمان اسستغÓل
وتسس-ي Òوصس-ي-ان-ة ›م-ل ال-ت-ج-ه-ي-زات ال-رياضسية
واŸنشس- -آات ال- -ري- -اضس -ي -ة وه -ي -اك -ل السس -ت -ق -ب -ال
واŸراف -ق -ة ال -ت -ي ُت -شس -ك -ل ‡ت -ل -ك-ات-ه-ا .وŒدر
اإلشس- -ارة إا ¤أان إانشس -اء ه -ذه الـم -ؤوسسسس -ة يشس -ك -ل
أايضس- -ا أاح -د ع -ن -اصس -ر ا÷ه -از ال -ذي ” وضس -ع -ه
لتحضس Òأالعاب البحر األبيضس الـمتوسسط الـمقرر
تنظيمها بوهران سسنة .2022
كما اسستمعت ا◊كومة إا ¤عرضس قدمه وزير
الشسباب والرياضسة حول مشسروع مرسسوم يعدل
ويتمم الـمرسسوم التنفيذي رقم  09ـ  184الـمؤورخ
‘  12م- -اي  2009ال -ذي ي -ح -دد اإلج-راءات
والـم -ق -اي -يسس اÿاصس -ة ب -الـمصس -ادق -ة ال -ت -ق -ن -ي -ة
واألم-ن-ي-ة ع-ل-ى الـم-نشس-آات ال-ق-اع-دي-ة ال-ري-اضس-ي-ة
الـمفتوحة للجمهور وكيفيات تطبيقها .ويهدف
مشسروع هذا النصس إا ¤إاعادة تكييف الـمصسادقة
ع -ل-ى الـم-نشس-آات ال-ق-اع-دي-ة ال-ري-اضس-ي-ة وب-ال-ت-ا‹
تأاهيل حظÒة الـمنشسآات الرياضسية.
و‘ هذا اإلطار ،فإان مÈر التعديل الـمقÎح
يكمن ‘ ضسرورة الوقاية من وقوع ا◊وادث على

مسستوى الـمنشسآات الرياضسية وحماية الرياضسيÚ
من اإلصسابات وضسمان أامن ا÷مهور من خÓل
اع -ت -م -اد الـم -ع -اي Òال -دول -ي -ة ك -م -رج -ع-ي-ة ي-جب
احÎامها بالنسسبة لكل األشسغال التي تنجز على
مسستوى األماكن الرياضسية.
فضس Ó- -ع- -ن ذلك ،اسس- -ت- -م- -عت ا◊ك -وم -ة اإ¤
عرضس قدمه وزير الطاقة حول إاطÓق مشسروع
إا‚از ﬁط -ات شس -مسس -ي -ة ك -ه -روضس-وئ-ي-ة إلن-ت-اج
الطاقة الكهربائية.
وبهذا الشسأان ،يعتزم قطاع الطاقة ‘ ،إاطار
الن -ت -ق -ال ال -ط -اق -وي ال -ذي ي -وج -د ‘ صس -م -ي -م
ﬂط -ط ع -م -ل ا◊ك -وم -ة ل -لسس -ن -وات الـم-ق-ب-ل-ة،
إاطÓق مشسروع ضسخم يسسمى  ،TAFOUK1من
أاجل إا‚از ﬁطات شسمسسية كهروضسوئية بقدرة
إاج-م-ال-ي-ة ت-ب-ل-غ  4000ميجاوات
خÓل الفÎة  2020ـ ـ .2024
وع Ó-وة ع -ل -ى ت -ل-ب-ي-ة ال-ط-لب
ال-وط-ن-ي ع-ل-ى ال-ط-اقة وا◊فاظ
ع -ل -ى م-واردن-ا األح-ف-وري-ة ،ف-إان
إا‚از هذا الـمشسروع من شسأانه
أان يسسمح لنا بالتموقع ‘ السسوق
ال- -دول- -ي- -ة ،م- -ن خÓ- -ل تصس -دي -ر
ال- -ك- -ه- -رب- -اء بسس- -ع- -ر ت- -ن- -افسس -ي ،وك -ذا تصس -دي -ر
الـمهارات.
وجدير بالذكر ،أان هذا الـمشسروع سسيتطلب
اسستثمار مبلغ يÎاوح ب 3,2 Úو 3,6مليار دولر
أام -ري-ك-ي ،وم-ن الـم-ت-وق-ع أان يسس-ت-ح-دث 56.000
منصسب شسغل خÓل مرحلة البناء و 2.000منصسب
شسغل خÓل مرحلة السستغÓل ،مع اإلشسارة اإ¤
أان الـمحطات التي سستنجز والتي سسيتم توزيعها
ع -ل -ى عشس -ر ولي -ات ،تسس-ت-دع-ي ت-ع-ب-ئ-ة مسس-اح-ة
إاجمالية تقدر بنحو  6.400هكتار تقريبا.

ﬁطات ششمسشية
كهروضشوئية إلنتاج
الطاقة الكهربائية

تكليف الولة بتنظيم وتنسشيق
لقنعة وتوزيعها
جمع ا أ
أاخÒا ،وتطبيقا لتوجيهات رئيسس ا÷مهورية
الـمتعلقة بإالزامية ارتداء القناع الواقي من وباء
ك- -ورون- -ا فÒوسس ،ك- -ل- -ف ال- -وزي- -ر األول أاعضس -اء
ا◊كومة بالعمل على ما يأاتي:
 السستمرار ‘ تكثيف وتعبئة كافة قدراتاإلن -ت -اج ،ال -ع -م -وم -ي -ة واÿاصس -ة ،وذات ال-ط-اب-ع
الفردي وا◊ر‘ التي Áكن توجيهها لصسناعة
األقنعة الواقية.
 ت-ك-ل-ي-ف ال-ولة ب-وضس-ع األج-ه-زة ال-ت-نظيميةوال -ت -نسس -ي -ق -ي -ة ÷م -ع األق -ن -ع -ة وت-وزي-ع-ه-ا ع-ل-ى
اŸواطن Úمن خÓل العتماد خصسوصسا على
الشسبكة الجتماعية (ا÷معيات و÷ان األحياء
وال - -كشس - -اف - -ة اإلسسÓ- -م- -ي- -ة وال- -هÓ- -ل األح- -م- -ر
ا÷زائري.)...
 إاط Ó-ق ح -م -ل -ة وط-ن-ي-ة –سس-يسس-ي-ة واسس-ع-ةلشسرح ضسرورة ارتداء القناع الواقي ‘ الفضساء
العمومي ،من خÓل اسستغÓل اإلمكانيات التي
ت -وف -ره -ا ﬂت -ل -ف ال -وسس -ائ -ط اإلع Ó-م-ي-ة وم-ع
مرافقة ا◊ركة ا÷معوية.
و‘ ه- -ذا اإلط- -ار ،ي- -جب أان ي -ت -م حشس -د ك -ل
وسس- -ائ -ل التصس -ال م -ن أاج -ل ح -م -ل الـم -واط -نÚ
والـمواطنات على اسستعمال األقنعة التي تبقى،
إا ¤جانب التباعد الجتماعي ،الـموانع الفعالة
لسس- -ت- -ب- -ع- -اد خ- -ط- -ر ال- -فÒوسس وإان- -ق- -اذ ح- -ي -اة
مواطنينا».

عقوبات صصارمة بحق اıالفÚ

وضشع الكمامة إالزامي اعتبارا من أاول أايام العيد
قررت ا◊كومة ‘ اجتماعها ،أامسس ،إاجبار
اŸواطن Úعلى وضسع الكمامات اعتبارا من أاول
أايام عيد الفطر اŸبارك ،وهذا للحد من انتشسار
وباء كورونا وانتقال العدوى ب Úاألفراد ،حيث
سسيتعرضس اıالفون لهذا اإلجراء الصسارم ا¤
عقوبات قانونية.
ويأاتي هذا اإلجراء ،الذي يدخل ‘ إاطار
م -ك -اف -ح -ة فÒوسس ك -ورون -ا ،ن -ظ -را Ÿا ت -ع-رف-ه
م -ن -اسس -ب -ة ال -ع -ي -د م -ن Œم -ع وزي -ارات ع -ائ-ل-ي-ة
وتÓقي .و‘ هذا الصسدد ،فإانه Áنع منعا باتا
دخ -ول األم -اك-ن ال-ع-م-وم-ي-ة ك-األسس-واق اŸغ-ط-اة

وغ ÒاŸغ -ط-اة ،واÓÙت ال-ت-ج-اري-ة واŸق-اب-ر
واŸرائب وغÒها دون ارتداء كمامة ،إاضسافة إا¤
التباعد اŸكا ÊواŸسسافات.
وسس -ت-وضس-ع ‘ م-ت-ن-اول اŸواط-ن Úإام-ك-ان-ي-ات
ا◊صسول على الكمامات على نطاق واسسع ،حيث
ت -ت-ك-ف-ل ب-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-وزي-ع ع-ل-ى اŸواط-ن÷ Úان
اÛتمع اŸد Êوﬂتلف جمعياته.
وقد عÈت ا◊كومة عن ثقتها «اŸطلقة» ‘
اسستجابة اŸواطن Úووعيهم وتضسامنهم ‘ هذه
اŸرح-ل-ة م-ن ال-ت-ع-ب-ئ-ة الشس-ع-ب-ي-ة ل-ل-تصس-دي ل-وباء
كورونا.

الرعايا ا÷زائريون Ãوريتانيا

عدة مبادرات للتخفيف من آاثار جائحة كورونا
قامت السسفارة ا÷زائرية بنواقشسوط ،بعدة
مبادرات للتخفيف من اآلثار التي أافرزتها أازمة
جائحة فÒوسس كورونا اŸسستجد على الرعايا
ا÷زائري ÚاŸقيمÃ Úوريتانيا.
‘ ه -ذا الصس -دد ،وت -زام -ن -ا م -ع ح -ل -ول شس-ه-ر
رمضس- -ان ال -ك -ر ،Ëوزعت السس -ف -ارة مسس -اع -دات
غ -ذائ -ي -ة ع -ل -ى ال -ع -دي-د م-ن ال-ع-ائÓ-ت اŸع-وزة
وال -ف -ئ -ات األك Ìاح -ت -ي -اج -ا م -ن أاب -ن -اء ا÷ال -ي-ة
ا÷زائ- -ري -ة ،وق -د سس -اه -م أاعضس -اء م -ن ا÷ال -ي -ة
ا÷زائ- -ري- -ة م- -يسس- -وري ا◊ال ‘ ه- -ذا ال- -ع -م -ل

التضسامني اÒÿي.
ك-م-ا اسس-ت-ف-اد م-ن ه-ذه اŸسس-اع-دات ،ال-ط-لبة
واŸواطنون العالقون وسسائقو الشساحنات التي
ن-ق-لت بضس-ائ-ع ج-زائ-ري-ة Ÿوري-ت-ان-ي-ا والسسنيغال،
ق- -ب- -ل أان ت- -ت- -دخ- -ل السس- -ف- -ارة ل- -دى السس -ل -ط -ات
اŸوريتانية لتسسهيل عودتهم إا ¤ا÷زائر.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ،ق-دمت ال-ق-نصس-ل-ي-ة ا÷زائ-ري-ة
ب -ن -وادي -ب -و ،مسس -اع -دات م -ال -ي-ة وع-ي-ن-ي-ة ل-ب-عضس
ال - -ع - -ائÓ- -ت ا÷زائ- -ري- -ة اŸع- -وزة واŸواط- -نÚ
ا÷زائري Úالعالق Úعقب غلق ا◊دود.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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فرضستها جائحة كورونا ‘ العيد

العائÓت تكثف التسضوق اإللكÎوÊ
يÎقب ا÷زائريون ،على غرار باقي الشسعوب اŸسسلمة ،عيد فطر اسستثنائيا هذه السسنة‘ ،
ظ-ل وضس-ع ط-ارئ خ-ي-م ع-ل-ي-ه ان-تشس-ار وب-اء ك-وف-يد 19-داخ-ل ال-وط-ن وخ-ارج-ه‡ ،ا اضس-ط-ر
ال-ع-ائÓ-ت إا ¤ال-ق-ي-ام ب-ت-حضسÒات خ-اصس-ة ل-ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة ال-دي-ن-ي-ة ب-ا’ع-ت-ماد على التسسوق
’لكÎو Êع Èالوسسائط الرقمية اıتلفة.
ا إ

العدد
18259

’رندي»
’فÓن» و»ا أ
ا أ

04

نحو النتقال إا ¤مرحلة جديدة

بعد أاقل من أاسسبوع عن توزيع مسسودة
ت- - -ع- - -دي- - -ل ال - -دسس - -ت - -ور ،ح - -ددت أاب - -رز
التشسكيÓت السسياسسية مواعيد ’نتخاب
ق -ي -ادة ج -دي -دة ،ق -ب -ل ان -قضس -اء الشس-ه-ر
ا÷اري ،م -ا ي -ؤوشس -ر ع -ل -ى ا’ن -ت -ق -ال إا¤
مرحلة جديدة ‘ العمل السسياسسي.

فريال بوششوية
بإاعلن التجمع الوطني الدÁقراطي عن
عقد مؤو“ره ا’سستثنائي ،الذي كان مقررا ‘
م -ارسس اأ’خ ،Òق -ب -ل ت-أاج-ي-ل-ه بسس-بب ج-ائ-ح-ة
كورونا ،وكذا إاعلن ا◊زب العتيد عن بر›ة
÷ن -ة م -رك -زي -ة ’ن -ت -خ -اب أام Úع -ام ،ت -ك -ون
ال- -ت- -حضسÒات ل- -ت- -ع- -دي -ل ال -دسس -ت -ور وخ -وضس
اŸرحلة السسياسسية اŸقبلة قد –ركت.
ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي وال-ت-ج-م-ع
الوطني الدÁقراطي ،ومنذ التحول السسياسسي
الذي عاشسته ا÷زائر ‘  ،2019وكان ﬁركه
حراك شسعبي كرسس اسستعادة الشسعب لكلمته،

ع -اشس -ا ت-ق-ري-ب-ا ع-ل-ى ال-ه-امشس ،ب-ع-دم-ا رفضس
الشس -عب ›م -ل اأ’ح -زاب ،وم-ا زاد وضس-ع-ه-م-ا
تعقيدا إايداع مسسؤوول ‘ Úا◊زب Úا◊بسس.
و ⁄يكن من السسهل على التشسكيلت Úضسبط
الوضسع الداخلي ،فقد واجهتا أازمة ثقة مع
اŸواطن ،شسأانهما شسأان التشسكيلت اأ’خرى،
كما عاشستا على وقع خلفات داخلية ،إاذ دخل
أاعضس- -اء ق- -ي- -ادي -ون ب -ارزون ‘ «اأ’رن -دي» ‘
صسراع مع اأ’م Úالعام بالنيابة ا◊ا‹ ،كما
فشس- - -لت ك- - -ل مسس- - -اع- - -ي أاعضس- - -اء ق- - -ي - -اديÚ
«باأ’فلن» ‘ ،عقد ÷نة مركزية من أاجل
انتخاب أام Úعام جديد.
لرندي»،
وإاذا كان اأ’م Úالعام بالنيابة «ل أ
قد حدد موعدا Ÿؤو“ر اسستثنائي ،فإان اأ’مر
ﬂتلف بالنسسبة «للفلن» ،إاذ ورغم تأاكيد
أاعضساء قيادي Úالتوصسل إا ¤اتفاق من أاجل
ع -ق -د اج -ت -م -اع أاعضس -اء ال -ل -ج -ن -ة اŸرك -زي-ة،
’ن -ت -خ -اب ق-ي-ادة ج-دي-دة» ،إا’ زن ال-ل-ج-ن-ة ⁄
تلتئم وبقيت اأ’وضساع تراوح مكانها.

الدكتورة نبيلة يزيدي:

ضضرورة اإللتزام بتداب Òالوقاية
ح -ذرت ال -دك -ت -ورة ن -ب -ي-ل-ة ي-زي-دي،
أاسس - -ت - -اذة مسس - -اع- -دة Ãصس- -ل- -ح- -ة ال- -طب
ال -داخ -ل -ي Ãسس -تشس -ف -ى ب -ن-ي مسس-وسس‘ ،
تصسريح لـ «الشسعب» ،من إامكانية ارتفاع
عدد حا’ت كوفيد 19-بسسبب الزيارات
’شس-خ-اصس ي-وم-ي ع-ي-د
وال -ل -ق-اءات ب Úا أ
الفطر اŸبارك.

حياة .ك
رغم ما تسسبب به الوضسع الصسحي من
ح----رم----ان ل----ل----ع----ائ----لت م----ن ال----ع---ادات
وال-ت-حضسÒات ال-ك-لسس-ي-ك-ي-ة ،التي كانوا
م-داوم Úع-ل-ي-ه-ا سس-اب-ق-ا ق-بيل ا’حتفال
ب---ال---ع---ي---د ،اإ’ اأن ه---ذه ا’أخÒة وج--دت
ضس-ال-ت-ه-ا ‘ ال-تسس-وق ا’إل-كÎو’ Êق-ت-ناء
م ل ب س س ا ل ع ي د ل لأ ط ف ا ل و ا  Ÿس س ت ل ز م ا ت
اŸن-زل-ي-ة م-ن اأف-رشس-ة ج-دي-دة وح-لويات
العيد.
و‘ ظل التوصسيات بضسرورة التباعد
ا’ج-ت-م-اع-ي وال-غ-ل-ق ال-ك-ل-ي ل-ل-م-ح-لت،
وج--دت ال--ع--ائ--لت ن--فسس--ه--ا اأم-ام خ-ي-ار
واح--د؛ال--ل--ج--وء اإ ¤اŸنصس-ات ال-رق-م-ي-ة
ل----ل----ت----واصس----ل م----ع م----رت---ادي ال---ت---ج---ارة
ا’إل-كÎون-ي-ة قصس-د اق-ت-ن-اء اح-ت-ي-اج-اتهم
لهذه اŸناسسبة.
و م ع ا س س ت م ر ا ر ا ’إ ج ر ا ء ا ت ا ’ ح  Îا ز ي ة
والوقائية لفÎات غﬁ Òددة ،اŒهت
اأغ-لب ال-ق-ط-اع-ات واÙلت اإ ¤ال-ب-ي-ع
اإل--كÎون--ي--ا ع Èال--ت-ط-ب-ي-ق-ات اıت-ل-ف-ة
لتحقيق بعضس اŸداخيل.
وعلى الرغم من توفر هذه اÿدمة
سس--اب--ق--ا ،اإ’ اأن اسس--ت--خ--دام--ه--ا  ⁄ي--ك--ن
شس-ائ-ع-ا ع-ن-د ج-م-ي-ع اÙلت ال-ت-ج-ارية
وال-ق-ط-اع-ات بسس-بب ع-دم ت-وف-ر وسس-ائ-ل
ا ل د ف ع ا ’إ ل ك  Îو . Ê
و ب ف ض س ل ا ل ت س س و ق ع  Èا ’أ ن  Îن ت  ،ب ا ت
من اŸمكن للعائلت القاطنة بالعاصسمة
ال--تسس--وق م--ن ﬁلت «ال--ع--ل--م-ة» ب-و’ي-ة
س س ط ي ف اأ و م ن  ﬁل ت و ’ ي ة و ه ر ا ن اأ و
ع-----ن-----اب-----ة اأو م-----ن اأقصس-----ى ا÷ن----وب ‘
“  Ôا س س ت  ،ا ’أ م ر ا ل ذ ي ي ج ع ل ا  Ÿن ا ف س س ة
ع--ل-ى ال-ن-وع-ي-ة وا’أسس-ع-ار ‘ اأوج-ه-ا بÚ
مرتادي هذا النوع من التجارة.
وبحسسب التاجر ﬁمد ،الذي Áارسس
نشس---اط---ه ال---ت---ج---اري ب---ب---ل---دي--ة ال--ق--ب--ة،
ب--ال--ع--اصس--م--ة ،ف-اإن ه-ذا ال-وضس-ع اضس-ط-ر
ا ل ع د ي د م ن ا ل ت ج ا ر ا ل ي و م اإ  ¤ت ف ع ي ل م ا
ب--ات ي--ع--رف بـ»شس-ب-ه» ال-ب-ي-ع ا’ل-كÎو،Ê
‡ ا اأ د ى اإ  ¤ت غ ي  Òا ل ن م ط ا ’ س س ت ه ل ك ي
ل--ل--ف-رد ،م-ن ح-يث شس-ك-ل و‰ط ال-تسس-وق
وتعزيز اŸنافسسة التي غالبا ما تنعكسس
ع ل ى ا ’أ س س ع ا ر و ت س س ا ه م ‘ ع ق ل ن ت ه ا .
ويسس--ع--ى ال--ت--ج--ار خ-لل ه-ذه ال-فÎة،
ال--ت--ي ع--رفت رك--ود ال--ت-ج-ارة اŸب-اشس-رة
ج ر ا ء غ ل ق ا  Ùل ت  ،اإ  – ¤ق ي ق ا ل ر ب ح
وت-----وف Òا◊د ا’أدن-----ى م-----ن اÿدم-----ات
للزبائن اŸعتادين على زيارة ﬁلتهم،
م--ن خ-لل خ-دم-ة ال-ت-ج-ارة ا’إل-كÎون-ي-ة
ا ل ت ي ’ ت خ ت ل ف ع ن ا ل ت ج ا ر ة ا ل ع ا د ي ة اإ ’
‘ مكان حدوث الصسفقة.
ول----ع----ل م---ن اأه---م م---واق---ع ال---ت---ج---ارة
ا’لكÎونية موقع «واد كنيسس الرسسمي
 O U ED K N I S O F FI C I E Lو » و م ا ر ك ث

ب--------ليسس « MARKET P LACEعلى
ال--------ف-------ايسس-------ب-------وك و»ف-------اسست شس-------وب
AL GE RI E
F AS T
ا ÷ ز ا ئ ر SHO P
و»تسس----وق ع----ل---ى اكسسÈسس ا÷زائ---ر»...
وغÒها من اŸواقع التي تعد باŸئات.

اأسضعار خدمة التوصضيل تفوق اأحيانا
كلفة السضلعة

وح------ول اŸوضس------وع ،اأوضس------ح رئ-----يسس
اŸن--ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة ◊م-اي-ة اŸسس-ت-ه-لك
زب--دي مصس--ط--ف--ى ‘ ،تصس-ري-ح ل-واج ،اأن
الكث Òمن اŸسستهلك Úباتوا يسستخدمون
اŸنصس---ات ا’إل---كÎون---ي---ة ’أن---ه--ا اÿي--ار
ا ’أ م ث ل ‘ ه ذ ه ا ل ظ ر و ف  ،اإ ل ت ز ا م ا  Ãب د اإ
السسلمة ‘ ظل ما تقوم به الدولة من
›ه---ودات ل--ل--ح--د م--ن ت--داع--ي--ات ه--ذه
ا ÷ ا ئ ح ة »  ،م  Èز ا اأ ن د و ر ا ل ت ج ا ر و ب ا ق ي
الشس-رك-ات ي-ت-م-ث-ل ‘ تسس-خ Òال-ت-ق-ن-ي-ات
ا ل ل ز م ة ل ض س م ا ن ا ’ س س ت خ د ا م ا ’أ م ث ل م ن
قبل اŸسستهلك.
وب---حسسب زب---دي ،ف---اإن «اŸت---ع--ام--لÚ
ال--ت--ج--اري’ Úزال--وا م--ت--خ-ل-ف Úك-ثÒا ‘
› ا ل ا ل ت ج ا ر ة ا ’ ل ك  Îو ن ي ة ل ع د ة اأ س س ب ا ب
ت-ق-ن-ي-ة وŒاري-ة ،ت-ت-ع-ل-ق اأسس-اسسا بضسعف
شس------ب------ك------ة ا’نÎنت ال------ت-----ي ’ ت-----واكب
احتياجاتها وبثقافة التاجر التي تعتمد
اأسس---اسس---ا ع---ل--ى اŸع--ام--لت ال--ت--ج--اري--ة
ا ل ن ق د ي ة »  ،م  Èز ا اأ ن ا ل ت ج ا ر ة ا ’إ ل ك  Îو ن ي ة
بيع عن بعد مع الدفع عن بعد وليسست
عملية توصسيل منتوج فقط.
وال--لفت ل--ل--ن--ظ--ر ،اأن اأسس-ع-ار خ-دم-ة
ت و ص س ي ل ا ل س س ل ع ت خ ت ل ف م ن ت ا ج ر ’آ خ ر
و’ تعتمد تلقائيا على بعد مقر التاجر
ع--ن م--ق--ر ال--زب-ون .ف-حسسب م-ا ع-اي-ن-ت-ه
«واج» ،يÎاوح سس--ع--ر ال--ت-وصس-ي-ل اŸقÎح
ع-ل-ى اŸنصس-ات ال-ت-ج-اري-ة ال-رق-م-ي-ة بÚ
 2 0 0دج و  8 0 0دج .ع--ل--م--ا اأن ال--زب-ون
م ط ا ل ب ب د ف ع ه ذ ا ا ل ث م ن ح ت ى و اإ ن ⁄
يشس Îالسسلعة التي ” توصسيلها.
و‘ اتصس----ال م----ع اأح---د ال---ب---اع---ة عÈ
ا’نÎنت ” ،ط---------لب  5 0 0دج ل-ت-وصس-يل
منتج بـ 400دج ،وهو ما يجعل خدمة
التوصسيل جد مكلفة بالنسسبة للعائلت
ﬁدودة الدخل.
ورغم التسسهيلت التي كانت “نحها
البنوك لبعضس التجار لوضسع Œهيزات
›ان---ي---ة ‘ ﬁلت---ه---م ،اأك---د زب--دي ان
ا ل ع د ي د م ن ه م ر ف ض س و ا ه ذ ا ا ’أ م ر  ،خ و ف ا
م ن – د ي د ر ق م اأ ع م ا ل ه م اأ و ت ت ب ع ر وؤ و س س
اأم---وال---ه---م وم--ت--اب--ع--ت--ه--م ل--دى مصس--ال--ح
الضس--رائب وه--و م--ا ي-ج-ع-ل م-ن ال-ت-ج-ارة
ا’إل---كÎون--ي--ة «شس--ب--ه Œارة» ،ع--ل--ى ح--د
قوله.
و د ع ا ز ب د ي ا ل س س ل ط ا ت ا ل ع م و م ي ة اإ ¤

«اإل-زام ال-ت-ج-ار –ت ط-ائ-ل-ة ال-ع-ق-وب-ات،
ب---دءا ب--اŸوؤسسسس--ات ال--ت--ج--اري--ة ال--كÈى
واÙلت ،ح----ت----ى ي----ق----وم ك----ل ت----اج----ر
ب ا س س ت ع م ا ل و س س ا ئ ل ا ل د ف ع ا ’إ ك  Îو . » Ê
وق---ال ،اإن---ه ي---ن---ب---غ---ي ع--ل--ى ال--ت--اج--ر
و ا  Ÿس س ت ه ل ك  ،ع ل ى ا ل س س و ا ء  ،م ع ر ف ة اأ ه م ي ة
ه--ذه ال-ت-ج-ارة ال-ت-ي م-ات-زال ‘ م-ه-ده-ا
وتعد من وسسائل الوقاية من الفÒوسس،
والعمل على تقويتها نظرا Ÿا –ققه
م--ن رف--اه--ي--ة ل--ل--مسس-ت-ه-لك وم-ن مصس-در
اأم--وال ال--ت--اج--ر وك--ذا ل--ك--ون--ه م--ت-ن-فسس-ا
ل--ل-م-واط-ن Úذوي ا’ح-ت-ي-اج-ات اÿاصس-ة
وكبار السسن وغ Òالقادرين على التنقل
اإ  ¤ا ’أ س س و ا ق .
و م ن ش س اأ ن ه ذ ا ا ل ن م ط م ن ا ل ت س س و ق  ،اأ ن
ي--دف--ع ب--اŸن-افسس-ة ب Úال-ت-ج-ار و–سسÚ
ا ل ن و ع ي ة و ا ’أ س س ع ا ر ؛ ذ ل ك اأ ن ا  Ÿس س ت ه ل ك
ق---ادر ع---ل---ى ا’ط--لع ع--ل--ى ا’أسس--ع--ار بـ
«ضسغطة زر» ،يشس Òزبدي‡ ،ا يجعلهم
ق--ادري--ن ع--ل-ى ال-ول-وج اإ ¤اŸق-ارن-ة بÚ
اŸن---ت--ج--ات وب Úاأسس--ع--اره--ا وم--ن ث--م--ة
ا ’ خ ت ي ا ر ب ي ن ه ا  ،م  Èز ا اأ ن ه ’ ب د م ن و ض س ع
دف Îشسروط وضسوابط قانونية بالنسسبة
ل ل ت ج ا ر ا ل ذ ي ن ’ ي ل ت ز م و ن ب اإ ع ل ن س س ع ر
اŸن----ت----وج اأو ‡ن ’ ي---حÎم---ون ا÷ودة
و ا ل ن و ع ي ة ‘ ع م ل ي ة ا ل ب ي ع ا ’إ ل ك  Îو . Ê

ت ع م ي م ا ل د ف ع ا لإ ل ك  Îو  Êب ا أ ج ه ز ة
ﬁلية الصضنع
وتسس--ع--ى وزارة ال--ت-ج-ارة ،اإ ¤ت-ن-ظ-ي-م
ه--ذا ال--ن--وع م--ن ال--نشس--اط--ات ال-ت-ج-اري-ة
ا◊دي---ث---ة ل---دى اأصس--ح--اب اŸه--ن ا◊رة
والفضساءات التجارية الكÈى ،من خلل
ت ع ز ي ز و س س ا ئ ل ا ل د ف ع ا ’إ ل ك  Îو  Êو ت ع م ي م
ا ل  Îم ي ز ا ’أ ف ق ي ل ي ك و ن اإ ج ب ا ر ي ا ‘ ك ل
ا ل س س ل ع  ،ب ح س س ب م ا اأ ف ا د ب ه م وؤ خ ر ا و ز ي ر
التجارة ،كمال رزيق.
وق--ال ال--وزي--ر ،اإن اسس--ت--ع--م-ال ت-ق-ن-ي-ة
ال--دف--ع ع--ن ط--ري--ق اأج--ه--زة اإل--كÎون--ي-ة
ﬁل--ي--ة الصس--ن-ع ،سس-ت-ن-ت-ج ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
وزارة الÈي--د وت--ك--ن--ول--وج--ي--ات ا’إع--لم
وا’تصس-ال ،سس-ي-م-ك-ن اأصس-ح-اب ال-ب-ط-اق-ة
ال--ب--ي--ب--ن--ك--ي--ة م--ن تسس--دي--د اŸق--ت--ن--ي--ات
واÿدمات عن طريق هذه البطاقة.
و اأ ع ل ن ‘ ه ذ ا ا ل ص س د د  ،اأ ن ه « ب ح ل و ل
ن--ه--اي--ة السس--ن--ة ا÷اري--ة ،سس--ي--ت-م ت-زوي-د
ال-فضس-اءات ال-ت-ج-اري-ة ال-كÈى واأصسحاب
ا  Ÿه ن ا ◊ ر ة ب اآ ’ ت ا ل د ف ع ا ’إ ل ك  Îو ، » Ê
م ت و ق ع ا اأ ن « ي ت م ‘ غ ض س و ن  5س س ن و ا ت
÷وء اأك Ìم----------ن  ٪ 7 0م---ن ال---ت--ج--ار اإ¤
ال-ت-ع-ام-ل ب-ه-ذه ال-ت-ق-ن-ي-ة ،خ-اصسة ‘ ظل
وجود نصس قانو Êينصس على اسستعمال
هذا النوع من التعاملت».

دعت الدكتور يزيدي إا ¤احÎام التباعد
ا’جتماعي وحمل القناع إاجباريا Ÿسساعدة
اأ’طباء الذين يتواجدون منذ ازيد من شسهرين
‘ اŸسستشسفى .وقد اسستأاجر عدد من اأ’طباء
اŸقيم Úمسساكن قرب اŸسستشسفى حتى ’
ينقلوا الفÒوسس إا ¤أاهلهم ،الذين  ⁄يروهم
منذ مدة ،وتطلب أان يأاخذ ا÷زائريون هذا
ب -ع Úا’ع -ت-ب-ار .وت-ط-ب-ي-ق ا◊ج-ر ،ه-و ال-ع-ون
ال -ذي يسس -اع -د ال -ط -اق-م ال-ط-ب-ي ‘ اإ’ح-اط-ة
بالوباء الفÒوسسي.
أافادت يزيدي ،أان مصسلحة الطب الداخلي
‘ ال -قسس -م ال -ذي تشس -رف ع -ل -ي -ه واıصسصس
Ÿتابعة حا’ت اŸرضسى ،اسستقبل منذ شسهرين
من فتحه للتكفل باŸصساب ÚبفÒوسس كورونا
اŸسس-ت-جد  60ح-ال-ة كوفيد 19-م-ع تسس-جيل
ح -ال -ت -ي وف -اة ،وح -ال-ت Úغ-ادرت-ا اŸسس-تشس-ف-ى

لوكسس -جŸ Úسس -اع -دت -ه -م ع -ل-ى
ح -ام -ل -ت Úل  -أ
التنفسس ،أ’ن حالتهما معقدة ،حيث ان ٪75
من رئتهما أاصسابها الفÒوسس اŸميت.
وق- -الت اŸت- -ح- -دث -ة إان أاع -م -ار اŸصس -ابÚ
بفÒوسس كورونا اŸسستجد الذين اسستقبلتهم
مصسلحتها ،تÎاوح ب 40 Úا 60 ¤سسنة .وذكرت
ان- -ه ” تسس -ج -ي -ل ح -ا’ت شس -ف -اء وه -ذا شس -يء
أايجابي ومشسجع للطاقم الطبي السساهر على
التكفل باŸصساب.Ú
وذكرت أان مسستشسفى بني مسسوسس خصسصس،
ق- -رب مصس- -ل- -ح- -ة م- -ع- -ا÷ة أام- -راضس ا÷ه- -از
الهضسمي ،خيمة إ’جراء الفحوصسات اأ’ولية أاو
م- -ا أاسس -م -ت -ه ب -ال -ف -رز ،ل -ل -م -رضس -ى اŸصس -ابÚ
بفÒوسس كورونا ،ليتم توجيههم ا ¤مصسلحة
الطب الداخلي ،هذه اأ’خÒة التي خصسصست
‘ قسسم اŸتابعة  17سسريرا ’سستقبال حا’ت
كوفيد.19-
فيما يتعلق بالذروة التي بلغت قرابة 200
مصساب ‘ اليوم ،قالت يزيدي إان ذلك كان
ب -ع -د اإ’ج -راءات ال -ت -ي ات -خ -ذت ق-ب-ل الشس-ه-ر
ال- -ك- -ر ،Ëوق -د ك -ان ذلك م -ت -وق -ع -ا م -ن ق -ب -ل
اأ’طباء ،فا’حتكاك ب Úاأ’شسخاصس ،وعدم
اسستعمال الكمامات عامل أاسساسسي ‘ نشسر
ون -ق -ل ال -فÒوسس بشس -ك -ل أاسس -رع وع-ل-ى ن-ط-اق
واسسع.

مديرة الضسرائب حول اŸهن ا◊رة:

النظام ا÷زا‘ اŸكيف من أاجل –صضيل جبائي أافضضل
سس- -يسس- -م- -ح ال- -ن -ظ -ام ا÷زا‘ ا÷دي -د
اŸت -ع -ل -ق ب -اŸه -ن ا◊رة غ Òال-ت-ج-اري-ة،
برفع التحصسيل ا÷بائي ’ ،سسيما بفضسل
ت -ق -ي -ي -م أاك Ìدق -ة ل-ل-مسس-ت-وى اŸع-يشس-ي
ل -داف -ع-ي الضس-رائب اŸع-ن-ي ،Úب-حسسب م-ا
أاك - -دت - -ه ،أاول أامسس ،اŸدي - -رة ال - -ع - -ام- -ة
للضسرائب ،أامال عبد اللطيف.
خلل جلسسة عرضس اإ’جراءات ا÷بائية
Ÿشسروع قانون اŸالية التكميلي  2020على
÷نة اŸالية للمجلسس الشسعبي الوطني ،التي
يÎأاسسها طارق تريدي ،أاوضسحت عبد اللطيف
أان إاع- - -ادة إادراج اŸه - -ن ا◊رة ‘ ال - -ن - -ظ - -ام
ا÷زا‘ على حسساب نظام التصسريح اŸراقب
ل -ل -م -ه -ن ا◊رة ،سس -يسس -م-ح ب-ت-ح-ق-ي-ق –صس-ي-ل
جبائي أافضسل.
وأاوضسحت ،ردا على تسساؤو’ت أاعضساء ،أان
العودة إا ¤الضسريبة ا÷زافية الوحيدة يشسمل
اآ’ن «حزمة من اŸعلومات ا÷بائية» تسسمح
بتحديد اÿاضسع Úللضسرائب من فئة اŸهن
ا◊رة من عدة جوانب.
وترخصس هذه اŸعلومات من خلل إادراج
الضسريبة على الÌوة وكذا اإنطلقا من عناصسر
حول اŸسستوى اŸعيشسي لدافعي الضسرائب.
وقالت إان «الفكرة تكمن ‘ وضسع الوسسائل
الضسرورية من خلل رقمنة معلومات جبائية
لدى عدة مؤوسسسسات».
وأاضس -اف اŸت -ح -دث -ة ،أان ا÷ه -از ا÷ب -ائ-ي
ا÷ديد يختلف عن سسابقه وذلك بفضسل وضسع
تصسريح نهائي مع نهاية السسنة إاذا ما حقق
دافع الضسرائب رقم أاعمال يفوق التوقعات.
بالفعل ،يقوم اÿاضسعون للضسريبة الناشسطون
ضسمن اŸهن ا◊رة غ Òالتجارية ،بتصسريح
اسس -ت -ب-اق-ي ‘ شس-ه-ر ي-ون-ي-و ،و‘ شس-ه-ر ي-ن-اي-ر،
يقومون بتصسريح نهائي أ’جل تكملة التصسريح

ا’سستباقي.
م -ن ج -ه -ت -ه -م ،راف-ع أاعضس-اء ÷ن-ة اŸال-ي-ة
للمجلسس الشسعبي الوطني أ’جل وضسع جدول
تكاليف فيما يخصس اŸهن ،مثلما هو ا◊ال
بالنسسبة للموثق.Ú
و‘ إاشس -ارت-ه-م إا ¤صس-ع-وب-ة م-راق-ب-ة م-وارد
ه -ذه اŸه -ن ’ ،سس -ي -م -ا ب -ف -ع -ل ح -ال -ة ال -دف-ع
النقدي ،رافع أاعضساء من ذات اللجنة أ’جل
تسسريع مسسار الرقمنة.
ع -ل -ى صس-ع-ي-د آاخ-ر ،ط-الب أاعضس-اء ال-ل-ج-ن-ة
بتوضسيحات حول ا’إعفاء من الضسريبة على
ال -دخ -ل اإ’ج -م -ا‹ ،ال -دخ -ل ال -ذي ي -ق -ل ع -ن
 30.000دج أاو يقل عنه.
وأاف -ادت ع -ب -د ال -ل-ط-ي-ف ،أان ه-ذا اإ’ع-ف-اء
سس-ي-ك-ل-ف اÿزي-ن-ة ال-ع-مومية  82م-ل-يار دينار
جزائري ما ب Úجوان وديسسم ،2020 Èاأي
Ãثابة تخفيضس ضسريبي لفائدة سسيشسمل قرابة
 5ملي Úمواطن وأاج Òومتقاعد.
و‘ ردها حول اŸوارد التي تعتزم الدولة
ا◊صسول عليها أ’جل تعويضس منح اإ’عفاء من
الضس -ري -ب -ة ع -ل -ى ال -دخ -ل اإ’ج-م-ا‹ ب-ال-نسس-ب-ة
لج- -ور اŸن- -خ -فضس -ة ،أاوضس -حت أان ال -دول -ة
ل - -أ
اتخذت عدة تداب ،Òمن بينها تخفيضس بنسسبة
 ٪50من ميزانيتها للتجهيز ،لكن أايضسا زيادة
الوعاء العقاري’ ،سسيما من خلل الرقمنة.
واعتÈت أان رفع أاسسعار الوقود والضسريبة
على صسفقات السسيارات ا÷ديدة ،لن يكون له
وقع على أاصسحاب ا’أجور اŸنخفضسة الذين ’
Áلكون عادة سسيارات.
وأاضس- - -افت ،أان اأ’ج- - -ور ال - -ت - -ي تÎاوح بÚ
 30.000و 40.000دج تسستفيد أايضسا من خفضس
ضس -ري -ب -ي م -ن أاج-ل اإ’ب-ق-اء ع-ل-ى م-ب-دإا ت-درج
الضسريبة على الدخل اإ’جما‹ ،مضسيفة أان
السسلم الضسريب يبقى دون تغي.Ò
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أاسستاذ القانون الدسستوري  ÚŸشسريط لـ «الشسعب»:

األحزاب تعا Êنقائصص ،لكنها ليسشت حجة إللغائها

لسستاذ  ÚŸشسريط ‘ ،حوار مقتضسب خصس به
لمة  -سسابقا  -ا أ
رافع أاسستاذ القانون الدسستوري ،وعضسو ›لسس ا أ
للغائها من الوجود».
لحزاب السسياسسية التي تعا - Êبحسسبه  -من «نقائصس ليسست حجة إ
«الشسعب» ل أ

حاورته :فريال بوششوية

«الشس- - - -عب» :م - - -ا ه - - -ي ق - - -راءتك
Ÿسسودة تعديل الدسستور اŸعروضسة
لثراء؟
للنقاشس وا إ
 ÚŸشسريط ‘ :رأايي ماعدا بعضض
الخ -ت Ó-ف-ات الشس-ك-ل-ي-ة ،ت-ت-م-ث-ل ‘ إاط-ال-ة
ديباجة الدسستور و‘ وضسع ترتيب جديد
للسسلطات السسياسسية العليا من خÓل أاربعة
فصسول ،خصسصض فصسل لرئيسض ا÷مهورية
وفصسل لرئيسض ا◊كومة وفصسل للŸÈان
وفصس -ل ل -ل -ع -دال -ة ،وك -ذلك ت -غ -ي Òتسس-م-ي-ة
اÛلسض الدسستوري باÙكمة الدسستورية
دون أاية إاضسافة لسستقÓليتها ومركزها ،ما
ع -دا ذلك ف -إان -ه ل ج -دي -د ب -اŸق-ارن-ة م-ع
دسستور .2016
اÓŸحظ زنه ” دعم مركز وسسلطات
رئيسض ا÷مهورية ،من خÓل إاسسناد كامل
السس-ل-ط-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة إال-يه وحده ،بعدما
كانت مقسسمة بينه وب Úرئيسض ا◊كومة
Ãوجب اŸادة  ‘ 143الدسستور ا◊ا‹.
كما أاصسبح من اŸمكن أان يع Úنائبا له
يسس -اع -ده ‘ ال -ق-ي-ام Ãه-ام-ه الضس-خ-م-ة،
وأاصس -ب -ح م -ن سس -ل -ط -ات -ه أان ي-ع Úرؤوسس-اء
ج -م -ي -ع سس-ل-ط-ات الضس-ب-ط ال-ت-ي ت-ن-ت-خب
عادة.
أاما رئيسض ا◊كومة فهو نفسسه الوزير
األول ،يختاره رئيسض ا÷مهورية وينفذ
الÈن -ام -ج ال -ذي ي -ري -ده ال-رئ-يسض .ول-ق-د
ن -صس -ت ا- Ÿادة  108م -ن اŸسس -ودة ع-ل-ى
احتمال أان يع Úرئيسض ا÷مهورية رئيسض
Óغ -ل -ب -ي -ة
ح- -ك- -وم- -ة يضس- -ع ب- -رن- -ا›ا ل - -أ
الŸÈانية لتطبيقه ،لكن هذا النصض يبدو
كصسمام أامان ‘ حال وجود خÓفات مع
اÛلسض الشسعبي الوطني.
ع -م -وم -ا ،ك -ان ي -ن -ب -غ -ي أان ي -ك-ون ه-و
األسساسض ..وتدور باقي األحكام حوله،
أاي أان ينصض الدسستور على ثنائية السسلطة
ال -ت-ن-ف-ي-ذي-ة ،وأان ي-ك-ون رئ-يسض ا◊ك-وم-ة
وبرنا›ه تعبÒا عن األغلبية الŸÈانية

التي أافرزتها النتخابات التشسريعية.
^ تعود إاشسكالية طبيعة النظام
مع كل تعديل دسستوري ،ما رأايكم؟
^^ إاذا كان القصسد من السسؤوال عن
ط - -ب - -ي- -ع- -ة ال- -ن- -ظ- -ام ه- -ل ه- -و رئ- -اسس- -ي
اوبرŸا ..Êفهذا الطرح Œاوزه الزمن
ول يوجد اآلن ‘ العا ⁄نظام رئاسسي
خ - -الصض ول ن - -ظ - -ام ب- -رŸا Êخ- -الصض..
النظام الرئاسسي  ⁄يوجد تاريخيا إال ‘
الوليات اŸتحدة األمريكية فقط ،التي
تسستعمل منذ زمن طويل بعضض التقنيات
الŸÈان -ي -ة بصس -ف -ة ع -م -ل -ي -ة ،خ-اصس-ة ‘
اÛال التشسريعي ..نفسض الشسيء يقال
عن النظام الŸÈا..Ê
األنظمة السسائدة اآلن هي األنظمة
اıتلطة ،أاي التي تخلط ب Úتقنيات
ال -ن -ظ -ام ال -رئ -اسس -ي وت -ق -ن -ي -ات ال -ن-ظ-ام
الŸÈا Êب -درج -ات ﬂت-ل-ف-ة .وت-خ-ت-ل-ف
التسسميات حسسب درجة اÿلط ،فنقول
ن- -ظ- -ام- -ا شس- -ب -ه رئ -اسس -ي إاذا ك -ان ي -غ -لب
الرئاسسي ...ونقول شسبه برŸا Êإاذا كان
يغلب الŸÈا.Ê
نحن ‘ ا÷زائر عرفنا درجت Úأاو
صسورت Úمن اÿلط :الصسورة األو ¤ما

ج- -اء ب- -ه دسس- -ت -ور  1989وأاك-ده ودع-م-ه
دسستور  1996وهو أان السسلطة التنفيذية
ت- -ك- -ون ث- -ن- -ائ -ي -ة ،أاي ب -رأاسس ...Úرئ -يسض
ا÷م -ه -وري -ة ال -ذي ه -و رئ -يسض السس-ل-ط-ة
ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ..ل-ك-ن ي-وج-د ب-ج-انبه رئيسض
ح -ك -وم-ة ل-ه ب-رن-ام-ج ن-اب-ع م-ن األغ-ل-ب-ي-ة
الŸÈان -ي -ة يصس -ادق ع -ل-ي-ه الŸÈان ،ول-ه
سسلطات تسسمح له بتنفيذه وسسلطة تعيÚ
وسسلطة تنظيمية ،وهو مسسؤوول سسياسسيا
أامام اÛلسض الشسعبي الوطني ورئيسض
ا÷مهورية ...إالخ.
الصس -ورة ال -ث -ان -ي -ة ،ه-ي ال-ت-ي أانشس-أاه-ا
ال -رئ -يسض السس -اب -ق Ãوجب ت -ع-دي-ل سس-ن-ة
 ،2008ح- -يث أال- -غ- -ى رئ- -اسس- -ة ا◊ك- -وم -ة
ورئ- -يسض ا◊ك- -وم- -ة وق- -د ذهب م -ع ذلك
برنامج األغلبية الŸÈانية ،وهي الصسورة
اŸوجودة حاليا ‘ دسستور .2016
ه- -ذا ال- -ن- -ظ- -ام ي -وصس -ف ‘ ا◊ال -تÚ
ب -ال -ن -ظ -ام ال -رئ -اسس -وي ،ن -ظ-را ل-ل-م-ك-ان-ة
اŸهيمنة التي يحتلها رئيسض ا÷مهورية،
أاي أاك Ìم- -ن ال- -ن- -ظ- -ام ال- -رئ- -اسس- -ي ،م -ع
مÓحظة أان الصسورة الثانية اŸعمول بها
ح -ال -ي -ا أاك Ìتشس -ددا وم-ب-ال-غ-ة ‘ ت-رك-ي-ز
السسلطة بيد رئيسض ا÷مهورية باŸقارنة

مع الصسورة األو.¤
السسلطة التنفيذية اآلن برأاسض واحد
ه -و رئ -يسض ا÷م-ه-وري-ة ف-ق-ط ،وب-ال-ت-ا‹
ليسست ثنائية ،وقد ترتب عن ذلك تركيز
شس- -دي- -د ومÈح ل- -لسس- -ل- -ط- -ات ب Úي- -دي -ه
واŸسس- -ودة ق -د أاضس -افت إال -ي -ه سس -ل -ط -ات
أاخرى.
÷نة اÈÿاء وصسفت هذا النظام بأانه
شس - -ب - -ه رئ- -اسس- -ي ..وه- -ذا ال- -وصس- -ف غÒ
صس-ح-ي-ح ..ال-ن-ظ-ام شس-ب-ه ال-رئ-اسس-ي ي-كون
كالنظام الفرنسسي ا◊ا‹ ،حيث يوجد
رئ -يسض ح -ك-وم-ة ي-ت-م-ت-ع بسس-ل-ط-ات ك-ثÒة
وك -بÒة وه -و اŸسس Òال -ف -ع -ل -ي ل-لسس-ل-ط-ة
التنفيذية.
÷ن- -ة اÈÿاء ق- -ررت اإلب- -ق- -اء ع -ل -ى
وح -دة السس-ل-ط-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ،ألن ث-ن-ائ-ي-ة
السس -ل -ط -ة ال -ت -ي ج -اء ب -ه -ا دسس-ت-ور 1989
تسسببت ‘ مشساكل ،كما جاء ‘ عرضض
األسس -ب -اب .وه -ذا رأاي ج -اء ب -ه ج -م-اع-ة
ال-رئ-يسض السس-اب-ق ،ب-قصس-د إاج-راء ت-ع-دي-ل
سس -ن-ة  .2008ل- -ك -ن ا◊ق -ي -ق -ة ،زن -ه ك -ان
يرفضض أاي تقاسسم للسسلطة وأاي تدخل
للŸÈان ‘ برنامج ا◊كومة.
ت- -ك- -ف- -ي الشس -ارة ،ا ¤ه -ن -اك ارب -ع -ة
فصسول لتنظيم السسلطات ،منها فصسÓن
ل -لسس -ل-ط-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة( )...وفصس-ل واح-د
ل-لŸÈان ب-غ-رف-ت-ي-ه وفصس-ل ل-ل-ع-دالة التي
فقدت صسفة السسلطة ،حسسب رأايي.
^ إان -ط-لق-ا م-ن ت-خصسصس-ك-م ،م-اذا
لثراء الوثيقة؟
تقÎحون إ
^^ ‘ رأايي حول هذه اŸسسودة ،أان
ا÷مع والÎكيز اŸبالغ فيه للسسلطات لن
يسس-اع-د ع-ل-ى إاق-ام-ة دول-ة ال-ق-ان-ون ال-تي
ننشسدها جميعا.
صسحيح أان األحزاب السسياسسية تعاÊ
م- -ن ن- -ق- -ائصض ،ل- -ك- -ن ه -ذه ل -يسض ح -ج -ة
إللغائها من الوجود .و‘ جميع ا◊الت،
ف -إان ال -دÁق -راط -ي -ة مسس -ت -ح -ي -ل-ة ب-دون
األحزاب السسياسسية الظاهر أان اŸسسودة
بهذا اŸضسمون– ،تاج إا ¤مراجعة.
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^ سشعيد بن عياد
مسسودة الدسستور تعطي مادة للنقاشض والبحث عن
أافضسل اÿيارات اŸمكنة إلعادة بناء البنية التنظيمية
للمؤوسسسسات والتوازن ‘ توزيع الصسÓحيات ،وبالتا‹ ل
تعد الوثيقة –صسيل حاصسل بقدر ما هي مادة تتطلب
أان ت -ث Òاه -ت -م -ام اŸت -خصسصس Úم -ن ك-اف-ة ال-ت-وج-ه-ات
ل -ل -تشس -خ -يصض وال -ت -ح -ل -ي -ل واإب -داء اآلراء قصس -د ت -ن-م-ي-ة
اŸعطيات التي تسساعد على صسياغة مشسروع جاهز
يسستو‘ معاير التوافق اŸنشسود.
و‘ ال -ن -ق -اشض ،ل ي -ن -ب -غ -ي السس -ق -وط ‘ ت -ق -دي -رات
شسخصسية اأو رؤوى ضسيقة تتأاثر بفÎات سسابقة سسادت
ف -ي -ه -ا ‡ارسس -ات م -ن-اقضس-ة ل-ل-دÁق-راط-ي-ة أام-ام ب-روز
الشسخصسنة التي أادت اإ ¤نتائج مثبطة ،قبل أان تعود
البÓد إا ¤سسكة اŸؤوسسسسات ضسمن اÿيار الدسستوري
اŸت -اح وإاع -ادة وضس -ع اŸسس -أال -ة ب -رم -ت -ه-ا أام-ام الشس-عب
Óثراء واŸسساهمة ‘ بناء دسستور سسليم
ا÷زائري ل إ
يسستجيب للتطلعات ويتصسدى للتطورات ،دون إاخÓل
باŸؤوسسسسات اأو مسساسض باإلرادة الشسعبية.
‘ ظ -ل ال -وضس -ع ال -راه -ن اإق -ل -ي -م-ا ووط-ن-ي-ا وع-اŸي-ا
واسستباحة القوى النافذة ‘ العوŸة للسسيادة الوطنية
للدول من خÓل تكريسض حالة ا÷مود السسياسسي أاو
إاثارة النزاعات وتغذية اÓÿفات عﬂ Èتلف الوسسائل
والوسسائط ،منها بث مغالطات واأخبار زائفة ﬁبوكة
ب -إات -ق -ان ،ل -يسض م -ن سس-ب-ي-ل أام-ام الشس-رك-اء ‘ اŸع-ادل-ة
السس -ي -اسس -ة ،م -ن اأح -زاب وخÈاء وشس-خصس-ي-ات وإاعÓ-م،
سس -وى ال -ع -م-ل سس-وي-ا ب-اŒاه ال-ع-ب-ور إا ¤دسس-ت-ور ج-دي-د
يسسمح بإا‚از التطلعات الشسعبية اŸع Èعنها ‘ أاكÌ
من من ،Èومنها تلك التي برزت ‘ ظل «ا◊راك» لبناء
دولة قوية يسسود فيها القانون و–فظ كرامة اإلنسسان
وتسس -ود –ت م -ظ -ل -ت -ه -ا ال -ع -دال -ة واŸسس -اواة وت -ك-اف-ؤو
الفرصض.
م -ن اÿط -إا ان -ت -ه-اج م-ق-ارب-ة ت-ق-ي-ي-م ا◊ضس-ر ضس-م-ن
‡ارسسات اŸاضسي ،الذي ولّى ،وحتى ل تسستمد أادواته
ينبغي العمل جميعا للوصسول إا ¤صسياغة دسستور توافقي
يعكسض مدى اإلرادة السسياسسية ا◊الية إل‚از التغيÒ
م -ن ب -واب -ة ت-ع-دي-ل ال-دسس-ت-ور ،ب-ع-ي-دا ع-ن أاي تصس-ورات
جاهزة أاو أاحكام مسسبقة ،طاŸا أان اŸسسودة وثيقة
أاول-ي-ة ت-ف-ت-ح أاف-ق-ا ل-ل-ن-ق-اشض ال-ه-ادئ واŸوضسوعي الذي
يسساعد على ضسبط عملية اإنتاج مشسروع يجد فيه كل
شس -ريك م -ك-ان-ت-ه Ãع-اي Òال-دÁق-راط-ي-ة ال-ت-ي ل ›ال
فيها ،كما كان يحصسل ‘ السسابق ،إلجماع مغشسوشض أاو
صسفقات وراء إارادة الشسعب ،الذي يبقى صساحب اإلرادة
الصسريحة من خÓل التعب Òعنها ‘ اسستفتاء يحسسم
اÿيارات.

من اŸسسودة

التكفل باŸطالب الششعبية لبناء دولة القانون
ج -اء ‘ ع -رضض األسس-ب-اب ل-ل-مشس-روع ال-ت-م-ه-ي-دي
لتعديل الدسستور ،أان هذا اŸشسروع خطوة أامÓها
واق-ع سس-ي-اسس-ي ف-رضض «ضس-رورة ال-ت-ك-ف-ل ب-اŸطالب
الشسعبية لبناء دولة القانون و–قيق التوازن بÚ
ﬂتلف السسلطات مع ضسمان الشسفافية ‘ تسسيÒ
الشسؤوون العامة».
وق-د اسس-ت-ه-ل ب-دي-ب-اج-ة ال-ق-ان-ون األسس-م-ى للبÓد
والتي تعتقد بضسرورة جعلها ﬁل دراسسة معمقة
باعتبارها «األسساسض اŸذهبي» الذي يقوم عليه
ال- -دسس- -ت- -ور ،وه- -و م- -ا دف- -ع إا ¤إادراج ج -م -ل -ة م -ن
التعديÓت عليها ،على غرار ذكر ا◊ركة الشسعبية
التي انطلقت يوم  22فÈاير  2019كحدث متميز
‘ تاريخ الشسعب ا÷زائري ،فضس Óعن اإلشسارة
أايضس- -ا إا ¤الت -ف -اق -ي -ات واŸع -اه -دات اŸت -ع -ل -ق -ة
Ãكافحة الفسساد ،وتلك اŸرتبطة بتكريسض حقوق
اإلنسسان وترقيتها.
أاما فيما يتعلق بأاحكام الدسستور ا◊ا‹ ،فقد
لحظت اللجنة ،أان بعضسها صسيغ بشسكل أافقدها
معناها القانو ،Êوهو ما يفسسر صسعوبة تطبيقها
وتفسسÒها ‘ بعضض ا◊الت .و‘ نفسض السسياق،
لحظت اللجنة أان الدسستور ا◊ا‹ يتضسمن أاحكاما
ل ت-ن-درج ،ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ط-ب-ي-ع-ت-ه-ا ،ضس-م-ن األح-كام
الدسستورية وإا‰ا ضسمن ›ال التشسريع ،و ⁄يكن
إادراجها ‘ التعديÓت الدسستورية اŸتتالية ،إال
بسسبب العتقاد بأان إاضسفاء الطابع الدسستوري على
ك-ل م-ب-دإا أاو ق-اع-دة أاو م-ؤوسسسس-ة سس-ي-م-ن-ح-ه-ا ق-ي-م-ة
قانونية أاسسمى .وهو»ما حاد بالدسستور عن هدفه».
‘ نفسض السسياق ،ترى اللجنة عدم جدوى اإلبقاء
على بعضض األحكام الناŒة عن النصسوصض القدÁة،
والتي «صسارت غ ÒمÓئمة للتطورات التي يشسهدها
الوضسع السسياسسي واŸؤوسسسساتي الوطني والدو‹ ‘

الوقت الراهن».
وم -ن ح -يث ج -وه -ر ال -ع-م-ل اŸط-ل-وب ،اع-تÈت
اللجنة أان «مراجعة الدسستور حتى وإان كانت جزئية
أاو ﬁدودة ل Áكن أان تغفل عن –قيق انسسجام
النصض الدسستوري وفق متطلبات دولة القانون .هذه
اŸقتضسيات تفسسر القÎاحات اŸتعلقة با◊قوق
األسس -اسس -ي -ة وا◊ري -ات ال-ع-م-وم-ي-ة
ومسساواة
اŸواط - -ن Úأام- -ام
ال -ق -ان-ون وت-ن-ظ-ي-م
السسلطات العمومية
والعدالة ومؤوسسسسات
ال- -رق- -اب- -ة وأاخ- -ل -ق -ة
ا◊ي - - -اة ال - - -ع - - -ام - - -ة
وال-ت-كريسض الدسستوري
آلل- - -ي- - -ات ت- - -ن- - -ظ - -ي - -م
النتخابات».
ففيما يتصسل بتدعيم
ا◊ق- - -وق األسس- - -اسس- - -ي- - -ة
وا◊ريات العامة ،عادت
ال-ل-ج-ن-ة إا ¤ك-ل ال-ن-ق-ائصض
ال - -ت - -ي شس - -ابت ال- -دسس- -اتÒ
السسابقة ابتداء من دسستور
 1989ووصسول إا ¤اŸراجعة
األخÒة للدسستور سسنة ،2016
مشسÒة إا ¤أانها عملت عند دراسستها لهذا اÙور،
على مواصسلة تكريسض ا◊قوق اŸقررة وتدعيمها
بحقوق وحريات جديدة ،مع إاحاطتها بضسمانات
ضسرورية لتفعليها.
و‘ هذا السسياق ،ارتأات إادراج أاك Ìمن عشسرين
حقا وحرية جديدة مكرسسة ‘ التفاقيات الدولية

ال -ت -ي صس -ادقت ع-ل-ي-ه-ا ا÷زائ-ر وال-ت-ي تشس Òإال-ي-ه-ا
دي -ب -اج -ة ال -دسس-ت-ور ،وه-ي ا◊ق-وق ال-ت-ي تضس-م-ن-ه-ا
الفصسل األول من الباب الثا Êمن مسسودة الدسستور.
كما عملت ‘ هذا السسياق ،على ضسبط و–ديد
هذه ا◊قوق وا◊ريات ،كلما دعت ا◊اجة اإ¤
ذلك إا ¤غ Òذلك.
كما ” كذلك تدعيم الفصسل
اŸت -ع -ل -ق ب-ا◊ق-وق وا◊ري-ات،
ب - -داي- -ة م- -ن أاح- -ك- -ام- -ه األو¤
Ãج-م-وع-ة م-ن ال-ق-واع-د ذات
ال- -ط -اب -ع اإلل -زام -ي Œاه ك -ل
السسلطات العمومية ،وهو ما
اع-تÈت-ه ال-ل-ج-ن-ة «مسس-ت-جدا
ج -دي -را ب -ال-ت-ن-وي-ه» ،ل-ك-ون-ه
«مسس- -اع- -دا ع -ل -ى –ق -ي -ق
األم- -ن ال- -ق -ان -و Êواألم -ن
الدÁقراطي».
أام - -ا ف - -ي - -م- -ا ي- -تصس- -ل
ب-ال-فصس-ل ب Úالسس-ل-طات
وت- -ن- -ظ- -ي- -م- -ه -ا بصس -ف -ة
«ع-قÓ-ن-ي-ة وم-توازنة»،
وال- -ت- -ي ت- -ع- -د مسس -أال -ة
ت -ن -ظ -ي -م -ه -ا «ﬁور ك-ل ال-ع-م-ل-ي-ة
الدسستورية منذ السستقÓل» ،فقد وقفت اللجنة ‘
مسسودتها عند أاهم التطورات التي ” إاضسفاؤوها
ع -ل -ي -ه-ا ع-ل-ى م-دار ال-دسس-ات Òالسس-اب-ق-ة ،م-ع إاب-راز
ﬂتلف العراقيل والصسعوبات التي “خضست عن
تطبيق أاحكامها سسابقا.
وقد شسكل الوصسول إا ¤اعتماد «نظام رئاسسوي
مفرط» ،نتيجة التعديÓت التي ” إادراجها ‘
دسستور  ،2008مسسأالة أاثارت نقاشسا واسسعا ‘ اللجنة

“حور حول تقييد سسلطات رئيسض ا÷مهورية ،من
خÓل اعتماد نظام رئيسض ا◊كومة مع برنا›ه
اÿاصض وإالغاء سسلطة رئيسض ا÷مهورية بالتشسريع
باألوامر واإعادة توزيع سسلطة التعي Úب Úرئيسض
ا÷م -ه -وري -ة ورئ -يسض ا◊ك -وم -ة وك-ذا إال-غ-اء ال-ث-لث
الرئاسسي من تشسكيلة ›لسض األمة.
وقد خلصست اللجنة بعد هذا النقاشض ،إا ¤أان
اعتماد مثل هذه القيود «سسيؤودي إا ¤تغي Òطبيعة
النظام السسياسسي وهو ما يخرج عن ﬁاور رسسالة
التكليف» .كما اسستبعدت اللجنة فرضسية النظام
الŸÈا« Êالذي ل يشسكل بدي Óحقيقيا بالنظر إا¤
السسوسسيولوجيا السسياسسية للجزائر».
وقد اتفق اأعضساء اللجنة على ضسرورة اعتماد
نظام شسبه رئاسسي ،يبقي على الشسكل ا◊ا‹ للحكم
لضس -م -ان وح -دة السس -ل -ط -ة ال -ت -ن-ف-ي-ذي-ة وŒانسس-ه-ا،
وترشسيد نشساطها ،و–رير رئيسض ا÷مهورية من
األع- -ب- -اء اŸرت- -ب- -ط- -ة ب- -ال- -تسس -ي Òا◊ك -وم -ي ،م -ع
اÙافظة خاصسة على شسرعيته التي يسستمدها من
النتخاب عن طريق القÎاع العام ،مع اعتبار أان
إانشساء منصسب نائب رئيسض ا÷مهورية من شسأانه أان
يشس- -ك- -ل سس- -ن -دا ل -رئ -يسض ا÷م -ه -وري -ة ‘ ‡ارسس -ة
اختصساصساته كلما دعت الضسرورة إا ¤ذلك.
ودائما ‘ مسسأالة الفصسل ب Úالسسلطات ،أاشسارت
اللجنة إا ¤نسسبية اŸبدأا ‘ مواجهة نظام األغلبية،
ح- -يث –ولت ‘ ال- -وقت ال -راه -ن الŸÈان -ات م -ن
سسلطة مضسادة إا ¤مسساندة للسسياسسات ا◊كومية.
ول -ف -تت ه -ن -ا إا ¤م -قÎح -ه -ا ب-ت-وسس-ي-ع صسÓ-ح-ي-ات
الŸÈان ‘ ›ال التشسريع ،وقد عمدت اللجنة إا¤
اإلحالة على القانون  -كل ما كان ذلك ‡كنا -كل
مسسأالة منصسوصض عليها ‘ الدسستور ،فضس Óعن
تعزيز الرقابة الدسستورية على اللوائح.
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اسستقرار ووفرة ‘ رمضسان رغم الفÒوسس

إالتهاب أاسسعار اللحوم البيضساء والكوسسة األسسبوع األخÒ
اŸضساربون يرفعون أاسسعار «الفرينة» ومواد ا◊لويات

ط-ي-ل-ة شس-ه-ر رمضس-ان ال-فضسيل ،شسهدت
أاسس- -واق اÿضس- -ر وال- -ف- -واك- -ه اسس- -ت- -ق -رارا
’سس -ع -ار ووف -رة
ﬁسس- -وسس- -ا ن -وع -ا م -ا ‘ ا أ
ك - -بÒة ‘ اŸن - -ت- -وج ،ك- -م- -ا  ⁄ي- -ن- -ق- -ط- -ع
التموين و ⁄تفرضس اŸضساربة قبضستها
’و ¤م - -ن
’ي- - -ام ا أ
ك- - -ال- - -ع- - -ادة خÓ- - -ل ا أ
رمضسان ،رغم التحديات العديدة التي
فرضسها فÒوسس «كوفيد.»19-

قرار ا◊جر يومي العيد سسليم وحياة اŸواطن أاغلى
اع-ت Èاıتصس ‘ الصس-ح-ة ال-ع-م-وم-ية
’سستاذ ÿضسر عشسوي ،ا◊جر ا÷زئي
ا أ
اŸف- -روضس ي- -وم- -ي ع- -ي- -د ال -ف -ط -ر ق -رارا
مشس-ج-ع-ا م-ن أاج-ل ا◊ف-اظ ع-ل-ى سسÓ-م-ة
اŸواط-ن ،Úم-ن-وه-ا ب-ق-رار إال-زام-ي-ة وضس-ع
الكمامة اŸكمل ÷ملة من التداب Òالتي
ي -جب اع -ت -م -اده -ا ل -ل -خ -روج م-ن ا◊ج-ر
الصسحي ،الذي يلعب فيه اŸواطن دورا
’زمة.
’نهاء ا أ
أاسساسسيا إ

أاكد اأ’سضتاذ عشضوي ،ان القرار كان ﬁل
طلب اıتصض ‘ Úالصضحة العمومية ،خاصضة
ب -ع -د ارت -ف -اع ع -دد اإ’صض -اب -ات ح -يث ت -ع -الت
ا’صض - -وات م - -ن أاج- -ل وق- -ف ق- -ل- -ة الÓ- -وع- -ي
وت -ع -ويضض -ه -ا ب -ق -رارات اج-ب-اري-ة ت-خ-ف-ف م-ن
انتشضار الوباء.
وأاكد اŸتحدث ان ا◊سس اŸد Êضضروري
‘ الوضضع الوبائي الذي يفرضس حمÓت توعية
اضضافية عﬂ Èتلف وسضائل ا’عÓم من اجل
–سض -يسس اŸواط -ن ب -اÿط -ر وŒن -د ا÷م-ي-ع
سضعرها ‘ ارتفاع مسضتمر بفعل ا’قÎاب من
عيد الفطر ،حيث يكون ا’قبال والتهافت على
هذا النوع من اÿضضر كبÒا ،لتحضض Òعدة
أاطباق تقليدية مثل الكسضكسضي والشضخشضوخة
والرشضتة وما إا ¤غ Òذلك.
وباŸوازة مع ذلك فإان سضعر البطاطا بقي
ﬁافظا على مسضتوى مقبول ما ب 40 Úو50
دج ‘ ،ح Úالسض- -ل- -ط- -ة وال- -ف- -ل- -ف- -ل ت- -راوحت
أاسضعارهما ب 60 Úو 90والطماطم انخفضضت
إا 50 ¤دج ،وبلغ ا÷زر خÓل اأ’يام اأ’خÒة
 70دج بزيادة  20دج ،واختلفت أاسضعار الفواكه
حسضب ال -ن -وع -ي-ة وا÷ودة ،ف-ال-ب-ط-ي-خ اأ’ح-م-ر
سضوق بسضعر  60دج واأ’صضفر  ⁄يقل عن 100
دج ،ووصض - - - - -ل إا 160 ¤دج ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-نوعية
ا÷يدة ،ونفسس الشضيء بالنسضبة للمشضمشس وبدأا
م - -وسض - -م ج - -ن - -ي ال- -ك- -رز ‘ ح- -دود  800دج
للكيلوغرم ،والتهبت أاسضعار الفرولة بنحو 100
دج ،بعدما قفزت إا 300 ¤دج ،واŸشضيمشضة
اسضتقرت عند  100و 120دج ،وبقي التمر عند
Óقل جودة سضوقت بحوا‹
 650دج وبالنسضبة ل أ

 300دج .وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ب-عضس اŸواد التي
ت -دخ -ل ‘ –ضض Òوصض -ن -ع ا◊ل -وي -ات ف -إان -ه-ا
ارت-ف-عت ف-ج-أاة ،واسض-ت-ه-ج-نت اŸسض-ت-ه-لك تلك
الزيادة الفجائية غ ÒمÈرة ،على غرار كيسس
فرينة من حجم  5كلغ بثمن  200دج ،وبلغ
سضعره  250دج ،و 30حبة بيضس بعدما كان
سضعرها ‘ حدود  300دج ،تباينت أاسضعارها ما
ب 320 Úو 340دج ،وأاكياسس «خمارة ا◊لويات»
الصضغÒة ،صضارت شضبه مفقودة و ⁄يع Ìلها
على أاثر ،حسضب العديد من اŸسضتهلكات منذ
بداية ا◊جر الصضحي ،و’ يتوفر لدى الباعة
سضوى منتوج يباع باŸيزان ‘ ظل غيابها..
وهناك من تسضاءلت إان كان تخفيضس النشضاط
ا’ق- -تصض- -ادي سض -بب ا’ن -ق -ط -اع ‘ ال -ت -م -وي -ن
باأ’كياسس؟..من جهتها مادة «اŸارغرين» من
ن -وع -ي -ة «ف-ل-وري-ال» ع-ل-ى سض-ب-ي-ل اŸث-ال ب-وزن
500غ ،بعدما كان سضعرها  60دج قفز السضعر
إا 75 ¤و 80دج ،أاي كل تاجر صضار لديه هامشس
ربح خاصس به!؟.

أاسسعار الدجاج تلتهب

تعزيز آاليات الضسبط ضسروري للحد من اŸضساربة
شضهدت أاسضعار اللحوم البيضضاء ارتفاعا غÒ
مسضبوق ‘ أاسضواق تلمسضان ،جعلت اŸواطنÚ
يتسضاءلون عن السضبب ،رغم الوفرة وعمليات
اŸراق-ب-ة وال-ت-ط-م-ي-ن-ات م-ن اŸصضالح اŸعنية
بالتجارة.
خÓل جولة لـ «الشضعب» سضجلنا مضضاعفة ‘
سضعر الدجاج ووصضل حدود 400دج باأ’سضواق
والقصضابات ع Èعدة بلديات ،منها منصضورة

اıتصس ‘ الصسحة العمومية ÿضسر عشسوي:

خالدة بن تركي

فضسيلة بودريشس
لكن خÓل اأ’يام اÿمسضة أايام اأ’خÒة،
اشضتعلت أاسضعار «الكوسضة» بشضكل مفاجئ وغÒ
مÈر ‘ ،ظل الوفرة إا ¤سضقف  170دج .و“يز
اأ’سضبوع اأ’خ Òلشضهر رمضضان Ãوسضم بداية
ج -ن -ي ع -دة ف -واك -ه ،ن -ذك -ر م -ن ب-ي-ن-ه-ا اÿوخ
واŸشض -مشس وال -ك -رز ،و ⁄يسض -ل -م اقÎاب ع-ي-د
ال -ف -ط -ر اŸب -ارك ،م -ن Œدد ظ -اه -رة إاق -دام
ب -عضس ال -ت -ج-ار ع-ل-ى ال-رف-ع م-ن أاسض-ع-ار ب-عضس
اŸواد ،التي تدخل ‘ –ضض Òا◊لويات ،على
غرار «الفرينة» ،حيث كيسس من  5كلغ ارتفع
سضعره من  200إا 250 ¤دينار من دون أاي
إاشضعار مسضبق ،إا ¤جانب التهاب كب ‘ Òسضعر
الدجاج ،بعد أان قدر حجم ا’رتفاع بنحو 100
دج .رغم أان بداية الشضهر الفضضيل ،عرفت
اسض -ت -ق -رارا ‘ أاسض-واق اÿضض-ر وال-ل-ح-وم ع-ل-ى
صضعيد اأ’سضعار ،حيث اسضتحسضنها اŸسضتهلك
كثÒا وبدا مرتاحا نوعا ما Ÿعدل اأ’سضعار،
لكن البداية  ⁄تكن كنهاية شضهر الصضيام ،أ’ن
أاسضعار الدجاج فجأاة ارتفعت من حدود 180
إا 340 ¤دج للكلغ الواحد ،وجاء وقع الصضدمة
كبÒا على اأ’سضر متوسضطة وﬁدودة الدخل،
التي تراجعت ‘ اقتناء هذا النوع من اللحوم
البيضضاء ،و ⁄تعد بالنسضبة للبعضس ‘ متناول
ق -درت -ه -م الشض -رائ -ي-ة .والÓ-فت أان «ال-ك-وسض-ة»
ب -دوره -ا أاخ -ذت م -ن -ح -ى تصض-اع-دي ،رغ-م أان
سض- -ع -ره -ا م -ع ب -داي -ة شض -ه -ر رمضض -ان ال -ك -رË
انخفضس إا ¤حدود  50دج ،لكن خÓل اأ’سضبوع
اأ’خ Òارتفعت فوق  150دج ،ومازال سضقف

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

وشضتوان ‘ .هذا الصضدد ،كشضف سضفيان قنفود
رئيسس جمعية حماية اŸسضتهلك ،أان ارتفاع
سضعر الدجاج كان نتيجة فجوة ‘ اإ’نتاج جراء
ا◊جر الصضحي ‘ مرحلته اأ’و ¤وتخوف
الكث Òمن صضغار اŸرب Úالذين  ⁄يعززوا
اŸنتوج بالشضكل الكا‘ الذي يلبي متطلبات
السضوق .من جهته إاعت Èعزيز مكراز ،رئيسس
اŸنظمة ا÷زائرية للدفاع عن اŸسضتهلك ،أان

ظاهرة رفع سضعر اللحوم البيضضاء يعود كلما
حل شضهر رمضضان بسضبب تهافت الطلب .وتعود
اأ’سض -ع -ار ا ¤الÎاج -ع ب -ع-د الشض-ه-ر ال-فضض-ي-ل،
م -ط -ال -ب -ا ب -ت -ع-زي-ز آال-ي-ات الضض-ب-ط واŸراق-ب-ة
لضض -م -ان اسض-ت-ق-رار دائ-م ل-لسض-وق و–ري-ره م-ن
مصضاصضي الدماء من مضضارب Úوغشضاشض’ Ú
تهمهم القدرة الشضرائية ،بل الربح بأاي طريقة.
تلمسسان :بكاي عمر

تزامنا وليلة القدر

عمال النظافة يحظون بتكر Ëخاصص ‘ سسعيدة

العدد
18259

07

للخروج من ا◊جر الصضحي وبأاقل اأ’ضضرار.
وحذر اأ’سضتاذ عشضوي من عدم ا’لتزام
ب - -ا◊ج - -ر ا÷زئ - -ي اŸف- -روضس خÓ- -ل ه- -ذه
اŸن-اسض-ب-ة ع-ل-ى اع-ت-ب-ار أان ال-تÓ-ق-ي اŸب-اشضر
ي -زي -د م -ن اح -ت -م-ال ارت-ف-اع ال-ع-دوى وت-فشض-ي
ال- - -فÒوسس أاك Ìب Úاأ’شض- - -خ - -اصس ال - -ذي - -ن ’
يحÎمون تداب Òالوقاية ،مشضÒا إا ¤البلدان
التي تغلبت على الوباء بسضبب التزامها بهذه
ا’جراءات..
وعن منع حركة اŸرور يومي العيد قال
ا’سض- -ت -اذ ان -ه -ا تسض -اع -د ع -ل -ى إا‚اح ا◊ج -ر
اŸف- -روضس وضض- -م -ان ع -دم ن -ق -ل ال -ع -دوى ‘
أاوسض- -اط اŸواط- -ن ،Úم- -ؤوك- -دا أان ال- -وضض -ع -ي -ة
الوبائية تفرضس إاجراءات أاك Ìصضرامة ،مثل
م -ن-ع ال-ت-ج-م-ع-ات وا’ح-ت-ك-اك ل-ت-ف-ادي إا◊اق
الضض -رر ب -ال -غ ،Òم -ث -م -ن -ا ب -عضس ا’ج -ت-ه-ادات
بإاجازة اŸعايدة عن طريق وسضائل ا’تصضال
ا◊ديثة.
ودع - -ا ‘ اÿت - -ام إا ¤ت - -ك - -ث- -ي- -ف ا÷ه- -ود
Ÿسض-اع-دة ال-ف-ري-ق ال-ط-ب-ي ‘ م-ه-ام-ه ال-ن-بيلة
Ùارب-ة ال-وب-اء ال-ذي ي-ن-تشض-ر بشض-ك-ل ك-بÒم-ن
خÓل التحلي بروح اŸسضؤوولية أاك.Ì

توزيع  3آا’ف طرد على معوزين

اإللتزام با◊جر الصسحي خيار حتمي
أاكد وا‹ البليدة كمال نويصضر ،اول امسس،
ع -ل -ى ه -امشس ت -وزي -ع أاك Ìم -ن  3آا’ف ط -رد
غ -ذائ -ي وكسض-وة ع-ي-د ،م-ن ق-ب-ل ا–اد ال-ع-م-ل
ا÷م -ع -وي اÒÿي ،ب -اŸدرسض -ة ال -ت -ط -ب-ي-ق-ي-ة
لسض-ون-ل-غ-از ،ضض-رورة ت-ط-ب-ي-ق إاج-راءات ا◊جر
الصضحي خÓل يومي العيد ،مشضددا على حظر
زيارة اŸقابر.
وق -ال ن -ويصض -ر ،إان السض -ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة ل-ن
تتسضامح ‘ تطبيق إاجراءات ا◊جر الصضحي
اŸنز‹ ،خÓل يومي عيد الفطر اŸبارك،
وأانه يقدر صضعوبة اأ’مر بالنسضبة للعائÓت،
ال -ت -ي ف -ق -دت ع-زي-زا ع-ل-ي-ه-ا ،خ-اصض-ة ‘ ظ-ل
اأ’زم -ة الصض -ح -ي -ة ،ال -ت -ي ع-اشض-ت-ه-ا وع-رف-ت-ه-ا
ا÷زائر ‘ ،ظل انتشضار وباء كورونا.
وأاضضاف وا‹ البليدة ،بأان ليسس هناك ما
يتوجب التذك Òبشضأان هذه التعليمة القانونية،
معÎفا ‘ السضياق أان ا’أمر سضيكون مؤوŸا،
بالنسضبة للعائÓت التي رحل عنها قريب ،ولكن

ع -ل -ى ا÷م -ي -ع ا’ل -ت -زام ب -ال -ت-داب Òال-وق-ائ-ي-ة
ا’حÎازية ،وعدم التهاون ،حفاظا على صضحة
وحياة الناسس.
وبشض - -أان رف - -ع م - -واط - -ن Úوأارب - -اب ع- -م- -ل
واقتصضادي Úطلبات حول “ديد فÎة ا◊جر
الصضحي اŸنز‹ ،ا ¤ما بعد الثانية زوا’ ،قال
وا‹ البليدة البليدة ،إانهم سضجلوا هذا الطلب،
وراسض -ل -وا اŸصض -ال -ح اŸع -ن-ي-ة وه-م ي-ن-ت-ظ-رون
جوابا.
Œدر اإ’شضارة إا ¤أان العائÓت ‘ البليدة،
وجدت صضعوبات للخروج والذهاب ا ¤أاسضواق
ب- -ي- -ع اÿضض- -روات وال- -ف -اك -ه -ة ،واŸسض -اح -ات
ال-ت-ج-اري-ة ’ق-ت-ن-اء مسض-ت-ل-زم-ات-ها ،بسضبب فÎة
ا◊ج- -ر الصض- -ح- -ي وأان ذلك خ- -ل- -ف ضض- -غ- -ط -ا
وازدحاما مروريا خÓل وقت الذروة ،والتي
‘ الغالب تتكرر ب Úالسضاعة منتصضف النهار
والسضاعة الثانية من كل يوم.
البليدة :لينة ياسسمÚ

فيما شسرع  Èﬂالكشسف عن ا◊ا’ت الوبائية

نصسف اإلصسابات مؤوكدة والوضسعية مقلقة بسسطيف

تسض-ج-ل سض-ط-ي-ف أارق-ام-ا م-رت-ف-ع-ة ‘ ع-دد
اإ’صضابات اŸؤوكدة والوفيات بفÒوسس كورونا
اŸسضتجد ،خاصضة ‘ اأ’يام اأ’خÒة ،ما جعل
الو’ية –تل اŸرتبة الرابعة
‘ ع- -دد اإ’صض- -اب- -ات اŸؤوك -دة
بـ 423إاصضابة إا ¤غاية  19ماي،
وهو رقم أافزع السضكان الذين
ي -ت-خ-وف-ون م-ن ب-ؤورة ح-ق-ي-ق-ي-ة
للوباء ‘ ،الوقت الذي ينتظر
ا÷م - -ي - -ع ب - -داي- -ة ت- -خ- -ف- -ي- -ف
إاج - -راءات ال- -وق- -اي- -ة وال- -ع- -زل
واإ’غÓق.
وتسضجل سضطيف ،منذ عدة
أايام ،إاصضابات يومية مرتفعة،
آاخ -ره-ا  17اصض -اب -ة ،وه -و م-ا
يعادل  ٪10من اإ’صضابات اأ’خÒة اŸسضجلة
ع ÈالÎاب الوطني.
وت -ع -ت Èم -ن-اط-ق ع Úأازال وب-وق-اع-ة وعÚ
وŸان ،وح-ت-ى ع-اصض-م-ة ال-و’ي-ة وال-ع-ل-م-ة ،من
اŸن -اط -ق ال-ت-ي تسض-ج-ل أاع-دادا ك-بÒة ،دف-عت
برجال الصضحة إا ¤توجيه اŸواطن Úللتقيد
أاك Ìبإاجراءات الوقاية ،وهذا ما عايناه بقوة
‘ اŸدة اأ’خÒة ،حيث يلجأا اŸواطنون ا¤

ال -ت -ح -ل -ي ب -ا◊سس اŸد ،Êم -ن خÓ-ل ارت-داء
ال -ك -م -ام -ات واحÎام ال -ت -ب -اع -د ا’ج -ت-م-اع-ي
والتقليل من ا◊ركة داخل اأ’سضواق.
وسض- - - - -ج - - - -ل Èﬂ
ال -كشض -ف وال -ت -ح -ل -ي -ل
ل-ل-ع-ي-ن-ات عن فÒوسس
ك- -ورون- -ا اŸسض -ت -ج -د،
باŸسضتشضفى ا÷امعي
ﬁم -د سض-ع-ادن-ة ع-ب-د
ال- -ن- -ور ،وال- -ذي دخ -ل
اÿدم- - -ة ،م- - -ؤوخ- - -را،
إاج- -راء  208كشضوف،
خÓل  8أايام اأ’خÒة،
أاسض-ف-رت ع-ن تسض-ج-يل
نصض- - - - - - - - - - -ف ا◊ا’ت
ايجابية ،والباقي سضلبية.
بحسضب ما رصضدته «الشضعب» بع ÚاŸكان،
ي -ق -وم ا Èıب -ت -ح-ل-ي-ل  40ع -ي-ن-ة ي-وم-ي-ا ‘
اŸعدل ،مع إامكانية رفعها بتمديد سضاعات
العمل ،حيث يقوم بتحليل  8عينات ‘ 50
دقيقة بنتائج موثوقة وأاكيدة ،بحسضب مصضادر
من ا.Èı
سسطيف :نورالدين بوطغان

من إاجما‹  207إاصسابة Ãعسسكر

ق-امت ال-ل-ج-ن-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-ل-ري-اضض-ة ب-رئاسضة
ك -ورات ع -ب -د ال -ق -ادر ،ب-ت-ك-ر› Ëم-وع-ة م-ن
عمال النظافة بسضعيدة نظ› Òهوداتهم Ÿا
ي-ق-دم-ون-ه خ-دم-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع ومسض-اه-متهم ‘
القضضاء على الوباء بأاعمالهم.
خ Ó-ل ح -ف -ل أاق -ي-م ب-اŸن-اسض-ب-ة ” ،ت-ك-رË
أاصضحاب البذ’ت اÿضضراء ،من بينهم عائلة
اŸرحوم لزغم لعرج الذي وافته اŸنية وهو
ي -زاول ع -م -ل-ه اŸه-ن-ي رف-ق-ة زمÓ-ئ-ه ال-ع-م-ال
بحضضور وجوه رياضضية وطنية أامثال مني زقاي
وب-وخشض-ة ﬂت-ار و‡ث-ل-ي ج-م-ع-ي-ات اÛت-مع
اŸد Êوجمعية قدماء الكشضافة.

ك-م-ا مسضت ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ك-ر ËاŸت-قاعدين
الذين أافنوا عملهم خدمة للسضاكنة ،حيث وجه
ÿضض -ر مسض -ك ÚاŸنسض -ق ال -و’ئ -ي ل-ل-م-ج-ت-م-ع
اŸد ،Êن- -داءات ل- -ل- -م- -واط- -ن Úالسض- -ع- -ي- -ديÚ
بالتحلي روح النظام ’حÎام هذه الشضريحة
ومسض -اع -دت -ه -م ع -ل -ى ت -ن -ظ -ي -م ت -وق -يت وضض-ع
القمامات.
م -ن ج -ه -ت-ه-م ع-م-ال ال-ن-ظ-اف-ة ث-م-ن-وا ه-ذه
ا’لتفاتة واعتÈوها دعما وتشضجيعا Ÿسضارهم
اŸهني.

حملة للتÈع بالدم

من جهة أاخرى ،نظمت ا◊ماية اŸدنية

ببلدية سضيدي بوبكر بسضعيدة ،وبالتنسضيق مع
الكشضافة اإ’سضÓمية ،حملة تÈع بالدم لفائدة
م- - -رضض- - -ى مصض - -ل - -ح - -ة ال - -و’دة ب - -اŸؤوسضسض - -ة
ا’سضتشضفائية حمدان بختة وأاحمد مدغري،
تلبية للطلب اŸتزايد لهذه ا◊ملة التي ترتكز
على أاهمية العمل اÒÿي.
الهدف منها تنمية روح اإ’يثار والتضضامن
واŸواط -ن -ة ونشض -ر ث -ق -اف -ة ال -ع -ط-اء اإ’نسض-اÊ
وإاب-راز أاه-م-ي-ة ال-تÈع ب-ال-دم ب-اع-ت-ب-اره سض-ل-وكا
نبي Óومبادرة إانسضانية –مل قيمة ’ تقدر
بثمن.
سسعيدة :ج.علي

 135حالة تعافت من كوفيد19-
غادرت  9حا’ت جديدة ،أامسس ،مسضتشضفى يسضعد خالد اŸرجعي لعÓج كوفيد ،19-لÒتفع
عدد حا’ت الشضفاء اŸسضجلة إا 135 ¤حالة.
أاكد مدير الصضحة ﬁمد لعامري لـ «الشضعب» ،ان مصضا◊ه تسضجل يوميا حا’ت شضفاء جديدة
Ãعدل  5ا 10 ¤حا’ت يوميا ،كلها أ’شضخاصس تلقوا العÓج بÈوتوكول كلوروك ،Úمقابل نفسس
اŸعدل إ’صضابات جديدة يسضتقبلها اŸسضتشضفى اŸرجعي لعÓج الكورونا بيسضعد خالد.
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اŸقال األسسبوعي

بقلمﬁ :مد بوعزارة

ك -م ُت -زع -ج-ن-ا ب-عضض
ال- -ك -ت -اب -ات ال -ت -ي ت -ك -اد
تشش - - -ب- - -ه ال- - -ك- - -ت- - -اب- - -ات
ا◊ائ -ط -ي -ة السش -خ -ي -ف-ة
ال- -ت- -ي ك- -ن- -ا نشش- -اه -ده -ا
ُت-ك-تب سش-را أاح-ي-ان-ا على
ا÷دران ‘ الزمن الذي
سش -ب -ق عصش -ر ال -ت -واصش -ل
ا’ج- -ت -م -اع -ي ،خ -اصش -ة
تلك الكتابات اÿارجة
ع- -ن اŸأال- -وف و ال- -ت -ي ’
هدف و ’ معنى لها .
صش - - -ح - - -ي - - -ح أان ت - - -لك
ال-ك-ت-اب-ات ا◊ائ-طية ⁄
ت -ك-ن ك-ل-ه-ا سش-ي-ئ-ة ،ف-ق-د
ك -انت شش-ك Ó-م-ن أاشش-ك-ال
ال - - -ت- - -ع- - -ب Òال- - -ث- - -وري،
اسشُ- - -ت- - -خ- - -دمت بشش - -ك - -ل
وط- -ن- -ي وث- -وري أاث- -ن -اء
ث - - - -ورة أاول ن- - - -وف- - - -مÈ
ل -ل -ت -ع -ب Òع -ن مسش-ان-دة
الشش- - - - - -عب ا÷زائ- - - - - -ري
ل - -ث - -ورت- -ه ب- -اسش- -ت- -ع- -ادة
ا◊ري- - - -ة اŸسش - - -ل - - -وب - - -ة
وا’سش -ت -ق Ó-ل اŸغ-تصشب
وت-أاي-ي-د ج-يشض وج-ب-ه-ة
ال - -ت - -ح - -ري- -ر ال- -وط- -ن- -ي
ورفضض سش -ي -اسش -ة ال-ق-م-ع
وا’حتÓل ،وششكلت مع
اŸنشش- -ورات واح- -دة م -ن
ال - - - -وسش - - - -ائ- - - -ل ال- - - -ت- - - -ي
اسش - -ت - -خ - -دمت Ûاب- -ه- -ة
ال-دع-اي-ة ا’سش-تعمارية
بأاششكالها اŸتعددة.
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إاسسمنت الوحدة و الهوي ـ ـة..
ث- -م إإن إل- -ك- -ت- -اب- -ات إ◊ائ- -ط -ي -ة ع -قب
إسستعادة إ’سستقÓل كانت تع Èعن رفضض
ف -ردي ت -ارة و رفضض شس -ع -ب -ي ت -ارة أإخ-رى
ل- -ب- -عضض إل- -ق- -رإرإت و إلسس -ي -اسس -ات إل -ت -ي
ينتهجها إلنظام عﬂ Èتلف إŸرإحل.
كان أإصسحاب تلك إلكتابات إ◊ائطية
أإحيانا من إلناسض إلبسسطاء غ ÒإŸعروفÚ
لدى إلنظام بالرغم من أإن إلنظام كان
يسس -ت -خ -دم ع -ي-ون-ه Ÿع-رف-ة م-ن ورإء ت-لك
إل -ك -ت -اب -ات ،و ك -ان ب -عضض ت-لك إل-ك-ت-اب-ات
ت -ع-بÒإ ع-ن ح-ا’ت إل-ت-ذم-ر إلشس-ع-ب-ي إإزإء
بعضض إلقضسايا إ’جتماعية ،و كان بعضض
رج -ا’ت إŸع -ارضس -ة ورإء ت -لك إل-ك-ت-اب-ات
إل -ت -ي ي -ري-دون م-ن ورإئ-ه-ا ت-غ-ي Òإل-ن-ظ-ام
برمته.
كتبت تلك إلشسعارإت أإو إ’حتجاجات
خفية ‘ إلليل و خصسوصسا عندما تقل
حركة إلناسض ‘ إلشسوإرع أإثناء سساعات
إلنهار  ،فيقرأإ إلناسض كتاباتهم بنوع من
إلفضسول أإحيانا ،و بنوع من إلÓمبا’ة
أإح - -ي - -ان - -ا أإخ- -رى  ،و ي- -ق- -رأإه- -ا إل- -ب- -عضض
باسستغرإب أإو إسستهجان  ،ثم إإن بعضض تلك
إلكتابات كانت تشسوه إ◊يطان خصسوصسا
‘ إأ’ح - -ي - -اء إل - -رإق - -ي - -ة  ،و ق- -د ت- -ك- -ون
ﬁتوياتها غ ÒأإخÓقية  ،و رÃا تسسيء
Óفرإد و للعائÓت .
ل أ
إل -ي -وم ق s-ل -ت إل -ك -ت -اب-ات إ’ح-ت-ج-اج-ي-ة
إ÷دإرية  ،و تغÒت وسسائل إلرفضض و
إل -ك -ت -اب -ة  ،إإذ ه -ج -ر إل -ن -اسض إ◊ي -ط-ان و
ت إلوسسائل إ÷ديدة
إ÷درإن بعد أإن –ول ْ
إإ ¤منابَر أإكَ ÌتأاثًÒإ و إنتشساًرإ و إتسساعا،
و شسكلت بذلك نقلًة نوعية تختلف عن
ﬂتلف إأ’شسكاِل إŸعهودة من قبل.
” إسس - -ت- -ح- -دإث إلصس- -وت و إلصس- -ورة و
إلكتابة مع ﬂتلف إلتأاثÒإت إŸوسسيقية و
كذإ ﬂتلف أإشسكال إ◊ركات Ãا ‘ ذلك
دمج تلك إلتعليقات حتى بصسور و أإشسكال
قد يكون حتى للحيوإنات إأ’ليفة و غÒ
إأ’ليفة عنصسر إإ’ثارة فيها.
ل - -ق - -د أإصس- -ب- -حت وسس- -ائ- -ل إل- -ت- -وإصس- -ل
إ’جتماعي إإعÓم Ÿن ’ إإعÓم له  ،و
–ولت إإ ¤من Èأإك ÌتأاثÒإ وإنتشسارإ و
إتسساعا  ،و صسارت أإدإة فعالة و نقلة نوعية
عن ﬂتلف إأ’شسكال إŸعهودة من قبل ،
Ãا فيها إلكتابات إ÷دإرية و إلÓفتات
إل - -ت - -ي م- -ا ت- -زإل ُت- -رف- -ع خ- -اصس- -ة أإث- -ن- -اء
إŸظ- - -اه- - -رإت و إŸسسÒإت و إ◊رك- - -ات
إ’حتجاجية إلشسعبية .
رÃا يسسأالني بعضض إلناسض  ⁄إلكتابة
عن هذإ إŸوضسوع ‘ هذإ إلوقت بالذإت.
ج - -وإب - -ي أإن ب - -عضض إأ’شس- -خ- -اصض
إŸت - -ع - -ام - -ل Úم - -ع وسس - -ائ - -ل إل- -ت- -وإصس- -ل
إ’ج-ت-م-اع-ي ب-ات-وإ يسس-ي-ئ-ون إل-ي-وم ب-بعضض
كتاباتهم و كذإ بوإسسطة إلفديوهات إلتي
ينشسرونها ع Èهذه إلوسسائل إإ ¤إلوحدة
إل -وط -ن -ي -ة و إإ ¤إل -ه-وي-ة وإإ ¤ت-اري-خ ه-ذإ
إلشسعب.
م -ا ب -ت -ن -ا ن -ق -رأإه و نسس -م -ع -ه ونشس-اه-ده
بوإسسطة هذه إلوسسائل يشسكل ‘ إعتقادي
ج- -زءإ م -ن ›م -وع -ة ع -ن -اصس -ر ’ تسس -يء
لتاريخ هذه إأ’مة  ،بل إإنه بات Ãثابة
قنابل موقوتة لضسرب إسستقرإر إلوطن و
إŸسض بوحدة و هوية إ÷زإئر  ،بل إإنه
صس - -ار ج- -زء م- -ن إل- -ع- -ن- -اصس- -ر إل- -ع- -ام- -ل- -ة
على ضسرب هذه إŸقاومات إلتي كانت
إ’سسمنت إلذي حافظ على وحدة هذإ
إلشس-عب و رسس-خ ه-وي-ت-ه ب-أاب-ع-اده-ا إل-ثÓ-ثة
منذ عدة قرون خلت .
ل - -ق- -د خ- -اضض أإج- -دإدن- -ا م- -تÓ- -ح- -مÚ
م- -تضس- -ام -ن Úق -ب -ل ث -ورة أإول ن -وف -م46 È
م-ق-اوم-ة شس-ع-ب-ي-ة شس-م-لت إل-وط-ن ك-له ضسد
إ’سس-ت-ع-م-ار إل-ف-رنسس-ي  ،ك-م-ا ق-اوم-وإ قبل
ذلك ع- -دة غ- -زإة م- -ن ب- -ي- -ن- -ه- -م إإ’سس -ب -ان
خصسوصسا عقب سسقوط إأ’ندلسض ‘ 1492
 ،و ك- -انت ب- -عضض إŸق- -اوم- -ات ’ ت- -ب- -ق- -ى
ﬁصسورة ‘ إلرقعة إ÷غرإفية إلوإحدة
إل -ت -ي إن -ط -ل-قت م-ن-ه-ا  ،ب-ل “ت-د ل-تشس-م-ل
ﬂتلف جهات إلوطن ،شسرقها و غربها،
شسمالها و جنوبها  ،و ’ يقودها فقط بطل
وإحد أإو عدد من إأ’بطال إلذين ينتمون

لتلك إŸنطقة ،بل كانت تلك إŸقاومات
–م- -ل سس- -م -ات إŸشس -ارك -ة إ÷م -اع -ي -ة و
إلصس -ب -غ -ة إل -وط -ن-ي-ة إ◊ام-ل-ة ل-ك-ل ج-ه-ات
إلوطن .
 .و ‘ إعتقادي أإننا فشسلنا منذ سسنوإت
ك- -م- -ؤوسسسس- -ات و ك- -وط- -ن -ي Úو م -ث -ق -ف Úو
سس- -ي- -اسس -ي Úإ’يصس -ال إل -رسس -ال -ة إ÷ام -ع -ة
للجزإئري Úو للحفاظ على ما كان عليه
إآ’باء و إأ’جدإد ،و هذإ دون أإن نغضض
إلطرف عما تعرضست له إلوحدة إلوطنية
م -ن خ -ل -ل ‘ ن -ه -اي -ة أإرب -ع -ي -ن-ي-ات إل-ق-رن
إŸاضس-ي ع-ن-دم-ا ح-اولت ف-رنسس-ا تسس-ي-يسض
إÓÿف إلذي وقع ‘ صسفوف مناضسلي
حزب إلشسعب إ÷زإئري بخصسوصض هوية
إلشسعب إ÷زإئري  ،وهو إÓÿف إلذي
أإدى م -ا إصس-ط-ل-ح ع-ل-ي-ه ب-اأ’زم-ة إلÈب-ري-ة
إلتي حاولت إلدعاية إ’سستعمارية تغذيتها
‘ إإطار سسياسسة فرق تسسد لضسرب مكونات
إلشسعب إ÷زإئري .
كما أإن مشسكلة بعضض إŸؤورخ Úعندنا
أإنهم كانوإ ينطلقون ‘ كتابة إلتاريخ من
منطلقات ضسيقة جهوية أإو عاطفية Œعل
درإسستهم للتاريخ ُتْكتب بربع ع Úبعيدإ
عن إŸوضسوعية إلتي يتطلبها علم إلتاريخ
كما وصسفت ذلك ‘ أإحد مقا’تي  ،و هذإ
دون أإن ن- - -نسس- - -ى أإن إل- - -ب- - -عضض ح - -اول أإن
يسس -ت -خ -دم إل َ-ع-ب-ث-ي-ة ‘ ﬁاول-ة إسس-ت-ق-رإء
إلتاريخ .

و إلعبثية قد تصسدق
‘ فنون إإ’بدإع من أإدب و مسسرح و شسعر
 ،و لكن إسستخدإم إلعبثية ‘ كتابة إلتاريخ
و ‘ موضسوع إلهوية و إللغة خصسوصسا كما
وصس-ف-ت-ه-ا ‘ ب-عضض ك-ت-اب-ات-ي و م-ن ب-ي-ن-ه-ا
كتابي  « :فن إلعبث بالتاريخ « إلصسادر عام
 2016و كتابي « كي ’ تكون قنبلة موقوتة
إلصسادر ‘  2018تصسبح « قنبلة موقوتة
يجب إإبطال مفعولها و إتقاء شسر من باتوإ
يتفننون ‘ تغذيتها و كل إلعابث Úبوحدة
إأ’مة وتاريخها و مسستقبلها « .
إإنه ’ Áكن إإ’ ÷احد أإن ينكر إ÷هود
إلتي قام بها خصسوصسا كل من إلدكتور أإبو
إلقاسسم سسعد إلله و ناصسر إلدين سسعيدوÊ
و عدد من زمÓئهم من أإمثال جمال قنان
و بلحميسسي و ﬁفوظ قsدإشض و إلعربي
إلزبÒي و تÓميذهم من أإمثال بشسÒ
مديني رحمه إلله و ﬁمد إأ’م Úبلغيث و
جمال يحياوي و رإبح لونيسسي وغÒهم
م- -ن إŸؤورخ Úإ’ب- -رإز م- -درسس- -ة وط -ن -ي -ة
جزإئرية للتاريخ  ،ناهيك عن إ÷هود إلتي
قام بها قبل ذلك إلرعيل إأ’ول من أإمثال
مبارك إŸيلي و عبد إلرحمن إ÷ي ‹Óو
توفيق إŸد Êو ﬁمد دبوز ،لكن تلك
إ÷هود يقابلها تيار إلهادم للهوية إلوطنية
و خصسوصسا هؤو’ء إلعبثيون بالتاريخ من
دإخل إلوطن و من ورإء إلضسفة إأ’خرى و
إل- -ذي يسس -ي -ئ -ه -م أإن ي -روإ إ÷زإئ -ر ق -وي -ة
بوحدة أإبنائها و بصسÓبة هوية شسعبها .
أإذكر أإنني كنت أإنشسط ندوة تاريخية ‘
إŸتحف إلوطني للمجاهد يوم  4ديسسمÈ
حول إŸقاومة إلتي قادها إلبطل إلناصسر
بن شسهرة إنطÓقا من إأ’غوإط  ،و كان
إإ ¤جانبي إثنان من إŸؤورخ ÚإŸشسهود
ل-ه-م ب-ال-ك-ف-اءة و إل-ن-زإه-ة إل-ع-ل-م-ي-ة و هما
إŸرحوم بشس Òمديني رحمه إلله و ﬁمد
إأ’م Úبلغيث.

و ق -د ف -وج -ئت ع -قب إŸق -دم -ة إل -ت -ي
أإل -ق -ي -ت -ه -ا ‘ ت -لك إل -ن -دوة و ﬁاضس -رت -ي
إأ’سس- -ت -اذي -ن بشس -اب يسس -أال  :ه -ل ه -ن -اك
مقاومة ‘ إ÷نوب ؟
و ق- -د وج- -دت- -ن- -ي ح- -ي- -ن- -ه- -ا إسس- -ت -أاذن
إأ’سستاذين إ÷امعي ‘ Úإإ’جابة عن ذلك
إلسسؤوإل إلذي بدإ ‹ مسستفزإ وغريبا  ،و
لكنني وجدت إلعذر لصساحبه  ،أ’ن مَْن ’
ي -ق -رأإ ت -اري -خ ب Ó-ده Áك -ن ل -ه إأن ي -ق-ع ‘
أإخ -ط -اء جسس -ي -م -ة  ،وÁك -ن ل -ه إأن يسس -يء
للوحدة إلوطنية و Áكن له كذلك أإن يلحق
إلضسرر بالهوية .
لقد قلت لذلك إلشساب:
أإن إ÷زإئر عرفت  46مقاومة كÈى
سس- -ب- -قت ث- -ورة أإول ن- -وف -م 1954 Èتتوزع
كالتا‹ :
ـ  15مقاومة ‘ إ÷نوب إ÷زإئري .
ـ  12مقاومة ‘ إلوسسط
 11ـ مقاومة ‘ إلشسرق .
ـ  8مقاومات ‘ إلغرب .
و لكن أإول مقاومة إنطلقت من إلغرب
إ÷زإئ - -ري و أإع- -ادت ت- -أاسس- -يسض إل- -دول- -ة
إل-وط-ن-ي-ة إ÷زإئ-ري-ة ك-انت ب-ق-ي-ادة إأ’مÒ
عبد إلقادر  ،و إمتدت تلك إŸقاومة إلتي
دإمت سسبعة عشسر عاما إإﬂ ¤تلف ربوع
إلوطن  ،و كان يسساعد إأ’م Òعبد إلقادر
عددٌ من إŸقاوم Úجاؤووإ من ﬂتلف
جهات إلوطن .
فقد كان من ب Úإلرجا’ت إلذين هtبوإ
من ﬂتلف ربوع إلوطن

ل - -ل - -م - -ق - -اوم- -ة م- -ع إأ’مÒ
ف -رح -ات ب -ن سس -ع s-ي-د م-ن إل-زي-ب-ان  ،و م-ن
إلقبائل أإحمد إلطيب بن سسا ، ⁄و من
إلعاصسمة ثÓثة قادة كبار من بينهم سسيدي
إلسسعدي وأإحمد بوضسربة  ،و من سسطيف
ﬁمد إÿروبي  ،و من إلقليعة بسسهل
متيجة خليفة إأ’م Òإلزعيم ﬁمد بن
عÓ- -ل  ،و م- -ن إأ’غ -وإط ق -دور ب -ن ع -ب -د
إلباقي .
و على ذكر إأ’غوإط  ،إأود أإن إأذكر أإن
أإطول مقاومة عرفتها إ÷زإئر هي تلك
إلتي قادها إلبطل إلناصسر بن شسهرة  ،فقد
دإمت م -ق -اوم -ة ه -ذإ إل-ب-ط-ل إل-ذي ك-انت
فرنسسا تصسفه تارة ÓÃح إلصسحرإء  ،و
أإح -ي -ان -ا وب -اŸل -ث -م أإك Ìم -ن رب -ع ق-رن ،و
إمتدت إإ ¤إلعديد من جهات إلوطن  ،إإذ
كان كلما سَسمع باند’ع مقاومة ‘ أإية جهة
من إلوطن إإ’ و هب هو شسخصسيا إأو أإرسسل
جزء من جيشسه للمشساركة فيها دلي Óعلى
إŸنظور إلوطني إلذي كان يتميز به هذإ
إل- -ب- -ط- -ل و ن- -ظ- -رت- -ه Ÿف -ه -وم إل -وح -دة و
إلتضسامن ب Úأإبناء إلشسعب إلوإحد  ،أإو ⁄
ي -ك -ن ه -و م -ن ق -ام ب -ت -ه-ريب رف-اق إ◊اج
إŸقرإ Êنحو إ÷نوب إلتونسسي .
كما أإن قيادة إلناصسر بن شسهرة  ⁄تكن
قيادة فردية ،بل إإنها تبنت أإول مفهوم
ل-ل-ق-ي-ادة إ÷م-اع-ي-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-قاومات
إلشسعبية .
ف -ق -د ك -ان يسس -اع -ده ك-ل م-ن إل-ت-ل-ي ب-ن
إأ’كحل من إ÷لفة و ﬁمد بن عبد إلله
من ورقلة و ﬁي إلدين بن إأ’م Òعبد
إلقادر.
وأإك Ìمن هذإ إلناصسر بن شسهرة عندما
وقع إلتضسييق على مقاومته دإخل إلوطن
ن -ق -ل ت -لك إŸق -اوم -ة ل-ل-ج-ن-وب إل-ت-ونسس-ي
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لتكون بذلك مقاومة مغاربية مع إŸقاوم
إلتونسسي ﬁمد إلكبلوتي إلذي نفي معه
‘ جويلية  1875على م Ïباخرة وإحدة
قادتهما نحو بÒوت و منها إإ ¤دمشسق
حيث يوجد ضسريحه .
و لن إأتكلم هنا عن ثورة أإول نوفمÈ
إلتي كان قادتها إلـ  22من جميع جهات
إلوطن  ،و قد ودعنا إأ’سسبوع إŸاضسي
فقط إلرإحل سسي عبد إلقادر إلعمودي
إبن إلوإد و إبن إ÷زإئر رحمه إلله إلذي
ت -رك رف -ي -ق-ه ع-ث-م-ان ب-ل-وزدإد أإط-ال إل-ل-ه
عمره ليكون إآخر إلرجال من تلك إلكوكبة
إلرإئعة إلتي عرفت كيف توحد إلشسعب
ÿوضض غ-م-ار ث-ورة م-ك-ن-ت-ن-ا م-ن إسس-ت-عادة
إ’سستقÓل للوطن و إلكرإمة للشسعب .
لقد كانت إلهوية إ÷زإئرية إŸتميزة
وإحدة من عناصسر وحدة إ÷زإئري Úمنذ
إلقدم و باأ’خصض منذ إ’حتÓل Ÿقاومة
إÙتل Úو إلعمل على –رير إلوطن.
هوية إ’نتماء للوطن إلوإحد و إلتاريخ
إŸشسÎك و إل -ث -ق -اف -ة ه -ي إل -ت -ي أإج -جت
ﬂتلف تلك إŸقاومات لتكون إإ’سسمنت
إ÷ام -ع لشس-ع-ب-ن-ا رغ-م سس-ي-اسس-ة ف-رق تسس-د
إلتي عمل إ’سستعمار على تكريسسها منذ
إحتÓله للجزإئر ‘  1830و إإ ¤غاية
رحيله ‘ . 1962
إأ’كيد إأن إلعديد من أإبنائنا إسستعادوإ
ه -ذه إأ’ي -ام ب -عضض ذك -رى ›ازر إل -ث-ام-ن
ماي  1945إلتي إرتكبت ‘ حق إلشسعب
إ÷زإئري إأثناء إلفÎة إ’سستعمارية ،و
شسملت إلعديد من مدن و قرى ومدإشسر
إلشسمال إلقسسنطيني و إلتي أإشسارت بعضض
إŸصسادر إإ ¤إأنها تكون قد وصسلت إإ¤
حدود تسسع Úإألف و ليسض  45أإلف كما
Œمع على ذلك ﬂتلف إŸصسادر  ،و هي
تضس-اف إإ ¤إلسس-ج-ل إل-دم-وي لÓ-سس-ت-ع-م-ار
إلفرنسسي ‘ إ÷زإئر .
ف- - -إاذإ ك- - -انت إ’أرق- - -ام –دثت ع- - -ن 5
إسس -تشس -ه -اد م Ó-ي Úم -ن إ÷زإئ-ري Úم-ن-ذ
إ’حتÓل إإ ¤غاية إسسÎجاع إ’سستقÓل
عام  ، 1962فإانني أإعتقد أإن هذإ إلرقم
يتجاوز هذإ إلعدد بكث. Ò
تصس - -وروإ أإن ع - -دد إ÷زإئ - -ري Úع- -ن- -د
إ’حتÓل عام  1830كان 4.500.00حسسب
إŸصسادر إلفرنسسية نفسسها  ،قد إنخفضض
إإ 2.210.000 ¤عام . 1871
أإي إأن ما يزيد عن إŸليون Úمضسافا
ل -ه -م ع -دد إل -و’دإت ق-د أإب-ي-دوإ أإو م-ات-وإ
بسسبب إÛاعة و إ’أمرإضض خÓل فÎة إلـ
 42عاما إلتي تلت إ’حتÓل ؟.
كما إأن إلفرنسسي ÚإعÎفوإ أإن عدد
سسكان إ÷زإئر  ⁄يزد بعد مائة عام عن
إحتÓلهم للجزإئر ،أإي عام  1931سسوى ب
 88000شسخصض  ،إإذ أإصسبح سسكان إ÷زإئر
ذلك إلعام  ، 5.588.000و إأ’كيد أإن هذإ
إل -رق -م ي -وج -د ضس -م -ن -ه ع -دد إŸع -م -ري -ن
إأ’وروبي Úإلذين توإفدوإ على إ÷زإئر و
إسس- -ت -ول -وإ ع -ل -ى إأج -ود و أإخصسب أإرإضس -ي
إ÷زإئ -ري Úب -ع -د إأن ط -ردوه -م م -ن -ه -ا أإو
قتلهم إأو أإو أإبادهم إ÷يشض إلفرنسسي  ،مع
إإ’شس- -ارة إأن ع- -دد إأ’وروب -يُ Úق -در ن -فسض
إلعام أإي  1931بـ  ، .833359و إإذإ ما
أإضسفنا عدد جنود إ’حتÓل لهذإ إلرقم،
فمعنى ذلك أإن عدد إ÷زإئري Úبقي ‘
حدود إأقل من  5مÓيŸ Úدة مائة عام  ،و
هو أإمر فظيع يب Úأإن عدد إ÷زإئري⁄ Ú
يزد طيلة  100عام من إ’حتÓل ،بل
ت- -ن- -اقصض ع -م -ا ك -ان ع -ل -ي -ه أإث -ن -اء ب -دإي -ة
إ’حتÓل‡ ،ا يؤوكد أإن من إسستشسهدوإ
كان باÓŸي. Ú
ما إأود إلتأاكيد عليه ‘ إلنهاية أإن من
يقرإأ تاريخ هذإ إلشسعب إلعظيم ’ Áكن
للعبثي Úمن إأي طرف من أإي طرف كان
أإن يتمكنوإ من إلنيل من وحدته إلضساربة
‘ عمق إلتاريخ  ،و ’ أإن يسسيئوإ لهويته
Ãك-ون-ات-ه-ا إل-ثÓ-ث-ة إل-ت-ي ت-بقى كالصسخرة
إلتي تتحطم أإمامها أإحÓم من  ⁄يقرؤووإ
تاريخ هذإ إلشسعب سسوإء كانوإ مندسسÚ
بيننا  ،أإو مأاجورين مأامورين هناك ‘
إلضسفة إأ’خرى .

الخميسس  21ماي  2020م
الموافق لـ  28رمضشان  1441هـ

من مراسسلينا

لسساتذة بتمÔاسست
تؤزيع  70سسكنا وظيفيا على ا أ

توف Òإلظروف إلبيدإغوجية ألدإء
أإحسسن لصسالح إلتلميذ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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كشسفت جائحة كؤرونا عن حجم التضسامن الجتماعي اŸتجذر ‘ الؤسسط
الج -ت-م-اع-ي وع-م-ق ال-ت-م-اسسك ‘ أاوق-ات الشس-دة بﬂ Úت-ل-ف ال-ف-ئ-ات خ-اصس-ة
الهشسة منها واŸعؤزة التي وجدت نفسسها ﬁاطة بالهتمام الؤاسسع من قبل
الهيئات الرسسمية والشسعبية ،حيث ظهر ذلك من خÓل قؤافل اŸسساعدات
لنسسانية اÙملة بالطرود الغذائية التي مسست ﬂتلف البلديات ونقاط
ا إ
ال -ظ -ل ب-ؤلي-ة ب-ؤم-رداسس ال-ت-ي –صس-ي أازي-د م-ن  320ن-ق-ط-ة ي-ت-م التكفل بها
تدريجيا..

بومرداسس..ز /كمال

شسرعت مصسالح مديرية الÎبية
لهقار  ‘ ،عملية تؤزيع
بعاصسمة ا أ
مفاتيح السسكنات الؤظيفية  ،على
مسستحقيها من أاسساتذة الÎبية
ıتلف اŸراحل التعليمية‘ ،
خطؤة من السسلطات اÙلية و
القائم Úعلى قطاع الÎبية
بالؤلية  ،للمسساهمة ‘ –سسÚ
الظروف اŸهنية و تقد Ëكل ما
من شسانه مسساعدة السسرة
الÎبؤية ‘ أاداء رسسالتها على
أاكمل وجه.

“Ôاسست ﬁ :مد الصسالح بن حود
‘ هذا الصشدد أاكدت مديرة الÎبية
لو’ية “Ôاسشت سشكتو بوصشبيعات أان
عملية توزيع اŸفاتيح جاءت بعد أان ”
ا’ف - - -راج ع- - -ن ق- - -ائ- - -م- - -ة ا’سش- - -ات- - -ذة

اŸسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن السش-ك-ن-ات ال-وظيفية،
والتي سشبقتها دراسشة معمقة للملفات
اŸودع- -ة ،م- -ن ط- -رف ÷ن -ة ﬂصشصش -ة
لذلك  ،بعد إانقضشاء فÎة الطعون التي
ع- -ق- -بت ع -م -ل -ي -ة ا’ف -راج ع -ن ق -ائ -م -ة
اŸسشتفيدين.
السشكنات البالغة عددهم 70سشكنا ”
تخصشيصشها من طرف السشلطات اÙلية
ل-ل-و’ي-ة ل-ق-ط-اع الÎب-ي-ة ‘ إاط-ار ت-وزي-ع
السشكنات الوظيفية على موظفي قطاع
الوظيف العمومي.
وتأاتي حسشب سشكتو هذه خطوة لرفع
الغ Íعلى ا’سشاتذة و ا’سشرة الÎبوية
بصش -ف -ة ع -ام -ة ،و إان -ه -اء م -ع-ان-ات-ه-م م-ع
مششكل السشكن الذي أارقهم و كذا عدم
ا’سش-ت-ق-رار ال-ت-ي ل-ط-اŸا ك-انت مÓزمة
ل-ه-م ج-راء ال-ت-ن-ق-ل م-ن مسش-ك-ن Ÿسش-ك-ن
بسشبب الكراء الذي أارهق كاهل ا’أسشتاذ
 ،ا’مر الذي جعل قطاع الÎبية رفقة
السش-ل-ط-ات اÙل -ي-ة يسش-ع-ى ل-ل-ع-م-ل ع-ل-ى

–سش Úال -ظ-روف اŸه-ن-ي-ة Ÿرب-ي أاج-ي-ال
اŸسشتقبل.
من جهته ،ع Èا’سشاتذة اŸسشتفيدون
م-ن ال-ع-م-ل-ي-ة ع-ن أاسش-ت-حسش-ان-ه-م للعملية
التي أانهت مسشلسشل من اŸعاناة لطاŸا
’زمتهم ،حيث أاكد أاحد اŸسشتفيدين
اسش -ات -ذ ال -ت -ع -ل-ي-م اŸت-وسش-ط ع-ن رضش-اه
للعملية و ما سشبقها من اجراءات ا’مر
الذي مكنه من ا◊صشول على مسشكن
وانهى معاناته مع السشكن  ،متمنيا ان
تشش-م-ل ال-ع-م-ل-ي-ة ب-اق-ي زمÓ-ئ-ه ‘ ق-ادم
اŸناسشبات.
وي- -ذك- -ر أان السش- -ك- -ن- -ات اıصشصش- -ة
لقطاع الÎبية  ” ،توزيعها على أاسشاتذة
ﬂت- -ل -ف اŸراح -ل ال -ت -ع -ل -م -ي -ة ،حسشب
اŸدي - -رة ،أاي - -ن ” ت- -خصش- -يصس 30سشكنا
أ’سشاتذة التعليم اأ’بتدائي ،و 25سشكنا
’سشاتذة التعليم اŸتوسشط ،و  15سشكنا
أ’سشاتذة التعليم اŸتوسشط.

تضشاعف العمل التضشامني اإ’نسشا ‘ ÊفÎة ا◊جر الصشحي الناجم عن أازمة كورونا
بششكل ’فت بو’ية بومرداسس ،حيث –ركت ﬂتلف اŸؤوسشسشات ا’قتصشادية وفعاليات
اÛتمع اŸد Êوا÷معيات اÒÿية للتكفل بحاجيات العائÓت اÙتاجة واŸتضشررة
من تداب Òا◊جر بتخصشيصس مسشاعدات عينية لفائدة هذه العائÓت من أاجل مسشاعدتها
على تخطي الظرف الصشعب الذي تزامن مع ششهر رمضشان الفضشيل الذي يتضشاعف فيه
العمل اÒÿي وتتنوع فيه طرق التضشامن ا’جتماعي من قفة رمضشان ،إا ¤موائد
اإ’فطار ،كسشوة العيد وغÒها من اŸظاهر اأ’خرى التي اختفت هذه السشنة بسشبب
ا÷ائحة.
و‘ قراءة Ÿظاهر التضشامن ووسشائلها بو’ية بومرداسس ودورها ا’جتماعي ،أاظهرت
أازمة كورونا وتداعياتها الصشعبة على العائÓت اŸعوزة والعمال وأاصشحاب اŸهن ا◊رة
وا◊رفي Úعلى مدى قدرة هذه الهيئات وا÷معيات وكذا اÙسشن ‘ Úتكييف طرق
التضشامن واŸسشاعدات Ãا Áليه الظرف من –ديات وأاولويات ،فكانت ا◊اجة إا¤
الوقاية من فÒوسس كورونا على رأاسس ا’هتمامات بتحويل كل اÛهودات نحو حمÓت
التنظيف والتعقيم للفضشاءات العامة واŸراكز الصشحية قامت بها مؤوسشسشات عمومية
كالديوان الوطني للتطه Òوا◊ماية اŸدنية ومؤوسشسشات خاصشة وحتى فÓح ⁄ Úيتأاخروا
عن اŸوعد بتسشخ Òجراراتهم ووسشائل رشس اŸبيدات لتنظيف وتعقيم اأ’حياء والسشكنات
حتى ‘ القرى ا÷بلية وهذا ‘ مظاهر تعبئة أاظهرت العمق التضشامني الكب‘ Ò
اÛتمع.
وا ¤جانب القوافل التضشامنية التي سشÒتها اللجنة الو’ئية للتضشامن –ت إاششراف
مديرية النششاط ا’جتماعي التي أاحصشت  36أالف عائلة معوزة إا ¤جانب  35أالف ششخصس
متضشرر من ا◊جر الصشحي ما يعني أازيد من  70أالف عائلة مسشجلة لÓسشتفادة من
ال-ط-رود ال-غ-ذائ-ي-ة– ،ركت أايضش-ا ﬂت-ل-ف ا÷م-ع-ي-ات ك-ج-م-ع-ي-ة ك-اف-ل ال-ي-ت-ي-م ،الكششافة
ا’سشÓ-م-ي-ة ،ج-م-ع-ي-ة ال-رح-م-ة Ÿك-اف-ح-ة السش-رط-ان وغÒه-ا ل-ل-مسش-اه-م-ة ‘ ه-ذا ال-عمل
اإ’نسشا Êودعم مسشتخدمي قطاع الصشحة Ãختلف اŸسشتلزمات كالكمامات الطبية،
اŸواد اŸطهرة ،اأ’لبسشة الواقية.
كما قام ﬁسشنون وأاصشحاب مؤوسشسشات اقتصشادية وصشناعية ‘ لفتة غ Òمسشبوقة
بتقد Ëهبات ومسشاعدات لفائدة قطاع الصشحة بو’ية بومرداسس Ÿواجهة فÒوسس
ك -ورون -ا وŒاوز ال -ن -ق -ائصس اŸسش -ج -ل -ة ‘ اأ’ج -ه -زة ال -ط -ب -ي -ة خ -اصش -ة أاج-ه-زة ال-ت-ن-فسس
ا’صشطناعي ،حيث تدعم مسشتششفى الثنية وأ’ول مرة Ãخ Èللتحاليل الطبية خاصس
بكوفيد  1٩إا ¤جانب معدات لفائدة مسشتششفى برج منايل ،ومؤوسشسشات أاخرى كمراكز
التكوين اŸهني وجامعة بومرداسس تكفلت بإانتاج وتوزيع الكمامات واŸواد اŸطهرة
لدعم اŸؤوسشسشات الصشحية والنظامية اŸكلفة Ãكافحة تفششي الوباء.
وعلى العموم تبقى ظاهرة التضشامن اإ’نسشا ‘ ÊاÛتمع خاصشة ‘ الظروف الصشعبة
وأاثناء اأ’زمات والكوارث صشفة إانسشانية راسشخة وعفوية لدى أابناء الششعب ا÷زائري
ومؤوسشسشاته ا’جتماعية ظهرت ‘ أاك Ìمن مناسشبة ،مع ذلك تبقى مثل هذه العمليات
بحاجة إا ¤تنظيم وتأاط Òلتجنب عملية الفوضشى و“ك ÚاÙتاج Úفع Óمن هذه
اŸسشاعدات واسشتبعاد ا’نتهازي Úالذين ينافسشون الفقراء واÙتاج Úفع Óسشواء خÓل
Óششخاصس اŸتضشررين.
توزيع اإ’عانات الغذائية أاو منحة  10آا’ف دينار اıصشصشة ل أ

سسكنات عدل بحي الروشسي بسسيدي بلعباسس

إمتÓء إألقبية باŸياه إŸسستعملة وتوقف إŸصساعد

لوقاف لؤلية تلمسسان:
مدير الشسؤؤون الدينية وا أ

شسرعنا ‘ تعقيم  1000مسسجد ،زإوية ومدرسسة قرآإني ـ ـة

كششف مدير الششؤوون الدينية و اأ’وقاف
بتلمسشان عيسشى نويصشر لـ «الششعب» أانه ”
إاعطاء الضشوء اأ’خضشر للششروع ‘ عملية
تعقيم واسشعة لنحو  1000مسشجد وزاوية
ومدرسشة قرآانية متواجدة ع 53 Èبلدية
إاسشتجابة للحملة التي دعت إاليها الوصشاية
و‘ ه - -ذا الصش - -دد ” Œن - -ي - -د ﬂت- -ل- -ف
ا÷م -ع -ي -ات ال -ن-اشش-ط-ة و خÓ-ي-ا ال-ي-ق-ظ-ة
وبعضس اÙسشن Úالذي وفر أاحدهم مواد
التنظيف وتكفل بـ  10مسشاجد وهذا من
أاجل ا◊د من إانتششار وباء كورونا و‘
سشياق آاخر و‘ ا÷انب التضشامني أاششار
ن -ويصش -ر أان -ه إاسش-ت-ف-اد  2041شش -خصس م-ن
صش -ن -دوق ال -زك -اة و” م -ن -ح -ه-م 10000دج

Ãج-م-ل 2م-ل-يار و 50م-ل-ي-ون سش-ن-تيم و”
توزيع  8000طرد غذائي و 8000كمامة
طبية ” تصشنيعها ومآازر و” توزيعها على
ﬂت - -ل - -ف اأ’ط - -ق - -م ال- -ط- -ب- -ي- -ة وت- -وزي- -ع
800مصشحف على اŸغÎب Úالذين كانوا
‘ حالة ا◊جر الصشحي بفندقي الزيانيÚ
ورونيسشانسس ،و إاهتدت مديرية الششؤوون
ال -دي -ن -ي -ة رف -ق -ة أائ -م -ة اŸسش -اج -د ب -ف-ت-ح
صشفحات على الفايسشبوك من خÓلها يتم
دع- - - -وة اÙسش- - - -ن Úإا ¤اإ’نضش- - - -م- - - -ام و
اŸششاركة ‘ مششروع سشبل اÒÿات التي
تقوم بجمع اŸواد الغذائية و كسشوة العيد
و ت -وزي -ع -ه -ا ع -ل -ى ال -ف -ق -راء و ال -ع-ائÓ-ت
اŸعوزة و أاضشاف نويصشر أانه خÓل فÎة

ا◊جر الصشحي وششهر رمضشان ” إالقاء
 8000درسس من طرف ﬂتلف اأ’ئمة عÈ
تسشجيÓت و ع Èالبث اŸباششر و” كذلك
الÎويج لتطبيق على البÓي سشتور « فتاوى
علماء ا÷زائر» والذي Áكن اŸواطنÚ
من تلقي ﬂتلف اإ’سشتششارات و الرد على
ﬂت -ل -ف أام-وره-م ال-دي-ن-ي-ة و دع-ا ن-وصشÒ
اŸواطن Úو اأ’سشر التلمسشانية إا ¤ضشرورة
تأاجيل ختان أاطفالهم.
ك -م -ا دع-ا شش-اذ‹ مصش-ط-ف-ى ب-دراوي
’م - -ام Ãسش - -ج - -د ه - -واري
اŸنشش- - -د و ا إ
بومدين الزوية ببني بوسشعيد ‘ تصشريح
«الشش- - -عب» اŸواط- - -ن Úب- - -ال- - -ت- - -ق - -ي - -د
’زم-ة الصش-ح-ي-ة
ب -ال -ت -وصش-ي-ات ‘ ه-ذه ا أ
÷ائحة فÒوسس كورونا و أاكد ششاذ‹
أان- -ه- -ا شش- -دة و سش- -ت- -زول ب- -إاذن ال- -ل -ه إاذا
تضشافرت جهود اŸواطن Úوإاتخاذ سشبل
ال-وق-اي-ة وب-خصش-وصس نشش-اط-ات رمضش-ان
أاوضش - -ح شش - -اذ‹ أان م- -دي- -ري- -ة الشش- -ؤوون
’وقاف وبإاششراف مديرها
الدينية و ا أ
عيسشى نويصشر أاين ” إاسشتحداث خÓيا
وف - - - - - -روع ع53 Èب -ل -دي -ة Ÿرك -ز سش -ب -ل
اÒÿات وم -ن ج -ه -ت-ه ب-ادر م-ك-تب ب-ن-ي
ب-وسش-ع-ي-د ب-ت-وزي-ع500ط -رد إاسش -ت-هÓ-ك-ي
خÓل فÎة ا◊جر الصشحي فيما يتم
’سش-ب-وع
ت-وضش-يب وسش-ي-ت-م ت-وزي-ع خÓ-ل ا أ
’ول من ششهر رمضشان 600طرد على
اأ
مسشتوى العائÓت اÙتاجة.

تلمسسان :بكاي عمر

ناششد قاطنو سشكنات عدل الواقعة
ب -ح -ي ال -روشش -ي شش -م -ال م -دي -ن -ة سش-ي-دي
ب -ل -ع -ب -اسس السش -ل -ط -ات اÙل -ي-ة م-ن أاج-ل
ال-ت-دخ-ل وإال-زام ال-وك-ال-ة ب-اج-راء ع-مليات
الصشيانة والÎميم للعمارات التي تدهورت
بششكل ملفت على الرغم من مرور 12
ششهرا فقط على تششييدها.
ك- -م- -ا رف -ع ق -اط -ن -وا ح -ي ع -دل ب -ح -ي
الصشخرة جملة من اŸطالب التي تبحث
عن حلول منذ سشنوات يتصشدرها مششكل
اŸصشاعد الكهربائية اŸعطلة منذ أاكÌ
م -ن سش -ن -ة ،م -اتسش -بب ‘ أازم-ات ومشش-اك-ل
يومية للسشكان خاصشة فئة كبار السشن ‡ن
اضشطروا للبقاء ‘ منازلهم بعد أان تعذر
ع-ل-ي-ه-م اسش-ت-ع-م-ال السش ⁄Ó-سش-ي-م-ا أاولئك
ال-ق-اط-ن ‘ Úال-ط-واب-ق السش-اب-ع-ة ،ال-ثامنة
والتاسشعة ،حيث Ÿتلق نداءاتهم اŸوجهة
للوكالة اي صشدى على حد تعبÒهم هذا
وطرح السشكان ايضشا مششكل آاخر يتعلق
ب-ام-تÓ-ء أاق-ب-ي-ة ال-ع-م-ارات ب-اŸي-اه القذرة
اŸتسش -ري -ة م -ن ق -ن-وات الصش-رف الصش-ح-ي
وماينجر عن اŸششكل من تكاثر للجرذان

وا◊ششرات الضشارة وكذا الروائح الكريهة
وه -و م -ا أاصش -ب -ح ي -ه -دد صش -ح -ة وسش Ó-م -ة
السشكان ويششكل تدهورحقيقي للوسشط
البيئي بكامل ا◊ي ،وأاضشاف السشكان ان
السشبب وراء هذه اŸششاكل يكمن ‘ غياب
الصشيانة الدورية على الرغم من تسشديد
السشكان Ÿصشاريف اضشافية نظ Òخدمات
غÒمتواجدة أاصش.Ó
وم -ن ج -ه -ت -ه-م تسش-اءل شش-ب-اب اÛم-ع
السش -ك -ن -ي ع -ن ع -دم اسش -ت -غÓ-ل اÓÙت
التجارية اŸتواجدة أاسشفل العماراتوالتي
’ت - -زال م - -ق - -ف- -ل- -ة م- -ن- -ذ سش- -ن- -وات رغ- -م
م-ن-اشش-ت-ده-م اŸت-واصش-ل-ة ل-ل-وكالة من أاجل
توزيعها على الششباب واخراجهم من عا⁄
ال -ب -ط -ال -ة م -ن ج -ه -ة وت-ق-ريب اÿدم-ات
التجارية للسشكان من جهةأاخرى سشيماوأان
ا◊ي يقع Ãخرج الششمال للمدينة ،مادفع
ب -السش -ك -ان ا ¤ال -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى اŸط-ال-ب-ة
ب -ح-ق-وق-ه-م وارغ-ام-ا ل-وك-ال-ة ع-ل ي-ال-ت-زام
العقود اÈŸمة مع اŸكتتب.Ú

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو
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صضور من التضضامن والتآازر ‘ شضهر الرحمة بسضكيكدة

بناء مسسكن لعائلة فقÒة بخناق مايون وشسق طريق بع Úقشسرة
^  ...وآخر لعائلة فقÒة بالعوينات حلم –قق

ال-ف-ك-رة ك-انت بسض-ي-ط-ة ،م-ن اج-ل اسضعاف
عائلة ،لبناء مسضكن لها ،أاطلقها ابن قرية
العوينات الشضاب نبيل إارهاب على الروابط
الج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة « ال -ف -ايسض -ب -وك» ،ول -ق -يت
صض-داه-ا ،وت-ب-ن-اه ال-ك-ث Òم-ن اج-ل ا‚احها،
و–ق-ي-ق ام-ن-ي-ة ه-ذه ال-ع-ائ-ل-ة ،ال-ت-ي ع-انت
أاك Ìم - - - -ن  15سض - -ن- -ة ‘ مسض- -ك- -ن هشس آاي- -ل
لÓنهيار ‘ كل ◊ظة.

سسكيكدة :خالد العيفة
كانت دعوة نبيل مسصتجابة ،وتدفقت ألكث Òمن
أŸسص -اع -دأت وأل-ه-ب-ات ل-ه-ذه أل-ع-ائ-ل-ة م-ن وسص-ائ-ل
وموأد ألبناء ،وألتطوع ‘ أ‚از أŸنزل من قبل
أب -ن -اء أل -ق -ري -ة .أن -ط-ل-قت أأ’شص-غ-ال م-ن-ذ ديسص-مÈ
أŸاضص- -ي وأسص- -ت -م -رت إأ ¤غ -اي -ة شص -ه -ر أل -رح -م -ة
وألغفرأن ،وسصط أأجوأٍء تضصامنية وحماسصية دون أأن

يؤوثر عليهم تعب صصيام ،و’قت ألعملية ترحيًبا
 Úمن قبل أŸوأطن Úألذين عsبروأ
وإأشصادًة وأسصعت ً
عنها بأانها مبادرة تعكسس روح ألتآازر وألتآالف بÚ
أأفرأد أÛتمع.
هي لفتة أنسصانية ‘ ظل ألظروف ألصصعبة ألتي
“ر بها ألعائلة ،خÓل جائحة كورونا ،حيث شصكرأ
ن -ب -ي -ل صص -احب أŸب -ادرة أÒÿي-ن ،أل-ذي-ن ف-ت-ح-وأ
أأبوأب أ’ ÒÿسصتغÓلها ‘ خدمة أÙتاج،Ú
وع Èعن سصعادته بهذأ أ’‚از ألذي أفرح به
ألÈأءة م -ن أب -ن -اء ه -ذه أل -ع -ائ -ل-ة أŸع-وزة ‘ ه-ذأ
ألشصهر..
” أسصتÓم أŸنزل كامل ألبنيان يسصر ألناظرين،
و›هز بكل مسصتلزمات أ◊ياة ألكرÁة ،من أثاث،
أسص -رة ،وغÒه-ا م-ن مسص-ت-ل-زم-ات أل-ع-يشس أل-ك-ر،Ë
ق-دم-ه-ا أÒÿون  ،شص-ب-اب وأأب-ن-اء ق-ري-ة أل-ع-وي-ن-ات
أفرحوأ عائلة عبد ألكر ËألفقÒة أŸتكونة من 05
أفرأد من بينهم معاقة حركيا ،ورب ألعائلة بطال
دون دخ -ل ،سص -ك -نت ب -ب -يت قصص -دي-ري هشس ل-زم-ن

طويل.

وشسق طريق Ãنطقة بودوخة بعÚ
قشسرة
كما قام شصباب حي Ÿزأج ببودوخة بع Úقشصرة
Ãب -ادرة ت -ط -وع -ي -ة تضص -ام -ن-ي-ةÃ ،سص-اه-م-ة ب-عضس
أÒÿين من أبناء أŸنطقة ،ومسصاعدة أŸصصالح
أل- -ب- -ل- -دي- -ة Ãن- -ح- -ه -م ج -رأف -ة ،ومسص -اه -م -ة أب -ن
ألقرية «عطية ألله .ع» بجرأفته ،ليتمكنوأ من
Œسصيد حلم كان يرأود سصكان بودوخة منذ فجر
أ’سصتقÓل .شصقوأ طريقا جبليا على طول أأك Ìمن
 1.5ك -ل -م ي -رب -ط ح -ي Ÿزأج ب -ب -ودوخ -ة Ãوط -ن
ومسصقط رأأسس أجدأدهمÁ ،كنهم من أسصتغÓل
حقول ألزيتون ،حيث Áر هذأ ألطريق إأنطÓقا
من حي Ÿزأج مرورأ بآانسصاي « أŸنبع أŸائي

من هنا وهناك

بالوأد « أ ¤مناطق «دي ألكيحل ألسصفلى» « ،شصعبة
بوسصحول» « ،دي رحالة» ،ثم «ألرقعة أ◊مرأء»،
وصصو’ إأ« ¤ألذرع ◊رشس»  ،أ’مر ألذي يفك
أل- -ع- -زل -ة ع -ن ك -ث Òم -ن أل -ف Ó-ح Úم -ن أصص -ح -اب
أ◊قول ،وÁكن أصصحاب أ’مÓك بهذه ألربوع من
إأعادة أسصتصصÓح أرأضصيهم وخدمة أ’رضس ،ويسصهل
من ألتحكم ‘ إأخماد أ◊رأئق صصيفا .
هذه أŸبادرة ألتي قاربت على أ’نتهاء وبقي
ف -ق -ط وضص-ع ق-ن-وأت ألصص-رف ب-اÛاري أŸائ-ي-ة،
جعلت من أبناء أŸنطقة تتطلع أ ¤ألتخطيط
لفتح وشصق طريق آأخر ’ يقل أأهمية عن أ’ول وهو
ط -ري -ق ج -وأم -ع ،خ-ن-اق آأرأث-ن ،أن-طÓ-ق-ا م-ن ح-ي
Ÿزأج م -رورأ ب -ب -و÷ب -اح ،إأ ¤ب -وب-ك-ر ،وصص-و’ إأ¤
منطقة « دي علجية» بزريبة جوأمع ،وذلك لفك
أل -ع -زل -ة ع -ن م -وط -ن أأ’ج -دأد وح -ق -ول Ãن -ط-ق-ة
بودوخة أ◊دودية مع و’ية جيجل.

انتظروها بحرقة وجاءت الفرحة عشضية العيد

تسسليم1000سسكن عمومي إآيجاري بتلمسسان

ميشسيل« ..مسسحرآتي» يوقظ صسائمي عكا

رÃا ه- -ي م -ف -ارق -ة أان ي -ق -وم
مسض - -ي- -ح- -ي ب- -دور اŸسض- -ح- -رات- -ي
ل -لصض -ائ -م ،Úن -ع-م ،إا ّن-ه م-يشض-ي-ل
أايوب ،فلسضطيني من قرية اŸكر
ق - - -رب ع - - -ك - - -ا داخ- - -ل أاراضض- - -ي
ف- -لسض- -ط ÚاÙت -ل -ة ع -ام ،1948
لقد ج ّسضد صضور ﬁبة وتسضامح
دي- - - -ن- - - -ي ،ال- - - -ت- - - -ي Œم- - - -ع بÚ
اŸع -ت -ق -دات دون ت-ع-ق-ي-دات ،إاذ
ي- -ق- -وم ط- -وعً- -ا Ãه -م -ة إاي -ق -اظ
ال- -ن- -ائ- -م Úل- -لسض- -ح- -ور ل- -لسض- -ن -ة
ال -راب -ع-ة عشض-رة ع-ل-ى ال-ت-وا‹،
رافضض ً-ا ا◊صض -ول ع -ل -ى م -ق -اب-ل
مادي.

يكسصر ميشصيل « 43عاماً» صصمت
أأزقة ألبلدة ألقدÁة ‘ عكا ،لتناول
وجبة ألسصحور ،مرتدياً زيًا ترأثيًا،
وم-وشص-حً-ا ب-ال-ك-وف-ي-ة أل-ف-لسص-ط-ي-ن-ية،
ي- -ق- -رع ط- -ب- -ل -ه م -رددأ ً أ’ب -ت -ه -ا’ت
أل-دي-ن-ي-ة ،وأŸوشص-ح-ات أل-رمضصانية،
أل- -ت -ي تسص -ع -د أأ’ه -ا‹ ،وتشص -ع -ره -م
ب- -اÿشص- -وع ‘ ،م -ب -ادرة م -ن -ه ÿل -ق
أأجوأء رمضصانية حميمة ‘ مدينته،
وإأحياء تقاليد ترأثية ،تكاد تندثر ‘
ظل ألغزو ألتكنولوجي.
ي -ب -دأأ م -يشص -ي -ل ،أل -ذي ي -ع -م-ل ‘
›ال ألبناء جولته ألسصاعة ألثانية
فجرأ ً ،برفقة فتى يلقب بالكوشصي

ي -رت -دي زي ً-ا ت-رأث-يً-ا ،وي-ت-ن-اوب م-ع-ه
ألقرع على ألطبل أأحياناً ،وأأحيانًا
أأخ-رى ي-ؤودي ح-رك-ات أسص-ت-ع-رأضصية،
ت- -ن- -ال إأع- -ج- -اب أ÷م- -ي -ع ’سص -ي -م -ا
أأ’ط- -ف- -ال أل- -ذي -ن ي -ع -ت -ل -ون ن -وأف -ذ
وشص - -رف - -ات م - -ن - -ازل - -ه- -م م- -رح- -بÚ
بقدومهم.
ل -ق -يت م-ب-ادرة أأي-وب أسص-ت-حسص-انً-ا
ك -بÒأ ً م -ن سص-ك-ان أŸدي-ن-ة مسص-ل-مÚ
ومسص -ي -ح -ي ،Úف -ي -م-ا ب-ادرت ج-ه-ات
إأسصÓ-م-ي-ة ل-ت-ك-رÁه ،ت-ق-دي-رأ ً ل-ع-م-له
أإ’نسص- -ا ،Êأل -ذي ي -ه -دف ل -ت -وط -ي -د
أل- -عÓ- -ق- -ات ب Úأأه- -ل ع- -ك- -ا ع- -ل- -ى
أختÓف أأديانهم.
وي- -رى أأي- -وب أل -ذي ي -ف -رح ك -ثÒأ ً
ب- -ق -دوم ألشص -ه -ر أل -فضص -ي -ل وي -ح -زن
ب -ف -رأق-ه أأن رمضص-ان شص-ه-ر ل-ل-رح-م-ة
وأÙبة وألتسصامح ليسس فقط بÚ
أŸسص- -ل- -م ،Úب- -ل ب Úج- -م -ي -ع أأب -ن -اء
أل -دي -ان -ات ألسص -م-اوي-ة ،وه-و ف-رصص-ة
لتعزيز ألقيم أإ’نسصانية ‘ ،ألوقت
أل -ذي يشص-ه-د ف-ي-ه أل-ع-ا ⁄صص-رأع-ات
ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ات ط-ائفية ودينية.وأأ ّكد
أأيوب أأنه ومن خÓل قيامه بعمل
أŸسصحرأتي يحمل رسصالة تسصامح،
مفادها أأن أŸسصلم ÚوأŸسصيحيÚ
‘ فلسصط ÚأÙتلة يشصÎكون ‘
ألصصرأع وأأ’ ⁄ضصد أÙتل ،همهم
وأحد ،ووطنهم وأحد.

أايام قبل حلول عيد الفطر شضرع
امسس ‘ توزيع 1000وحدة سضكنية
ليجاري بلديتي
بصض-ي-غ-ة ال-ع-م-ومي ا إ
ت - - -ل - - -مسض - - -ان و صضÈة ح- - -يث ت- - -ولت
العملية مديرية ديوان الÎقية و
ال -تسض-ي Òال-ع-ق-اري مسض-ل-م-ة م-ف-ات-ي-ح
Ÿسضتحقيها انتظروها بحرقة هذا ما
رصضدته «الشضعب» بع ÚاŸكان.

تلمسسان :بكاي عمر
جرت ألعملية ‘ أجوأء ألفرحة ‘
وسص -ط أŸوأط -ن ، Úأل -ذي-ن أسص-ت-ف-ادوأ م-ن
برنامج سصكني.
ب -حسصب أŸشص -رف Úع -ل -ى أل -ع -م -ل-ي-ة ‘
تصصريح لنا فان سصكنات أخرى سصتتوأصصل
وسصتوزع ’حقا على مسصتحقيها ع Èكل
بلديات ألو’ية ألتي شصهدت عملية ألقرعة
وفق ألرزنامة أŸعدة فور إأنتهاء أأشصغال

أإ’‚از و ألتهيئة أÿارجية مع ﬂتلف
أل-ت-وصص-يÓ-ت ل-ه-ذه ألسص-ك-ن-ات ألتي سصÎفع
ألغ Íعن ألعائÓت ألتي تنظر سصكناتها ‘
صصيغ ألسصكن ألعمومي أإ’يجاري.

طرود إآسستهÓكية لذوي
آإلعاقة وضسحايا آأللغام بسسبدو
من جهة أخرى قامت جمعية أ◊ياة
للمعاق Úحركيا وضصحايا أأ’لغام بتوزيع
180ط -رد غ -ذأئ -ي وك -م -ي-ات م-ن ح-ل-وي-ات
ألعيد ألتقليدية على غرأر ألكعك وأأنوأع
أأخ -رى ومشص -روب -ات غ-ازي-ة ب-اإ’ضص-اف-ة إأ¤
كمامات طبية.
قالت رئيسصة أ÷معية فطيمة نقادي ‘
تصصريح حصصري ل « ألشصعب»  ،أن أŸبادرة
أل -تضص -ام -ن -ي -ة إأسص -ت -ف -اد م -ن -ه-ا م-ن-خ-رط-ي
أ÷معية من هذه ألفئة  ،وأأنها أوصصلت
لغاية مسصاكن أŸسصتفيدين.

رمضضان ‘ بÓدهم

أآشسهر آألكÓت آلرمضسانية
Ÿطبخ أآهوآز آلعرآق
’ تزأل بعضس أأ’كÓت ألÎأثية لدى سصكان
أأ’هوأر –ظى باهتمام بالغ خÓل شصهر رمضصان
أŸبارك ،رغم أنحسصارها ‘ بعضس أŸناطق،
ل-ك-ن ع-ائÓ-ت ع-دي-دة ت-فضص-ل-ه-ا وت-ع-تÈها جزءأ
مهما من أŸائدة أأ’هوأرية ،ألتي تتميز بأاكÓت
ذأت طعم ومذأق خاصس.
وي -ن -ف-رد أŸط-ب-خ أأ’ه-وأري ب-أاكÓ-ت ت-رت-ب-ط
بذأكرة أŸنطقة وترأثها ،حيث ورثها ألسصكان
ع-ل-ى أم-ت-دأد أأ’ج-ي-ال ،وح-اف-ظ-وأ ع-ل-ى شص-ك-ل-ها
وطريقة إأعدأدها وطبخها ،وهذأ ما يجعل ألسصر
‘ مذأقها ،رغم زحف هذه أأ’كÓت على أŸدن
أ◊ضص -ري -ة وﬁاول -ة ت -ق -ل -ي -ده -ا ،ل -ك-ن-ه-ا ب-ق-يت
بخصصوصصيتها ‘ أأ’هوأر.
وم -ن أأ’ك Ó-ت أل -ت-ي ح-اف-ظ ع-ل-ي-ه-ا أŸط-ب-خ
أأ’هوأزي ،و ⁄تتغ Òمنذ سصنوأت طويلة ،أأكÓت
أ÷باب وألطابك وأŸسصموطة ،هذه أأ’كÓت لها
ط- -رق خ- -اصص- -ة ‘ أإ’ع- -دأد وأل- -ط -ه -ي ،وي -زدأد
حضصورها ‘ شصهر رمضصان.
وأ÷باب وأحد من أأشصهى أأ’كÓت ألÎأثية
ألتي يعشصقها سصكان أأ’هوأر منذ ألقدم ،و’ تزأل
ألعديد من ألعائÓت أأ’هوأزية تقوم بإاعدأده
خÓل شصهر رمضصان ،و ’ أأحد يعرف بالضصبط
ت -اري -خ ظ -ه -ور ه -ذه أأ’ك -ل -ة ،ل -ك -ن أŸؤوك-د أأن-ه-ا
موجودة منذ بدأيات أأ’هوأر أأ’و ،¤حينما كان
ألسصمك Áثل كل شصيء بالنسصبة للسصكان ألذين
يعيشصون ‘ هذه أŸنطقة ،حيث يبتكرون بعضس
أأ’كÓت لتتناسصب مع حياتهم أليومية.وأ÷باب
له نكهة خاصصة خÓل شصهر رمضصان ،يحرصس
سصكان أŸنطقة على إأعدأده أأك Ìمن مرة خÓل
ألشصهر« ،ويوضصع ألسصمك بدأية ‘ إأناء يحتوي
على ماء حار ثم يسصتخرج ألعظام منه».
ث -م ي -وضص -ع ألسص -مك م -ع ع -ج -ي-ن-ة ت-ت-ك-ون م-ن
أل -ط -ح ÚوأŸاء وب -عضس أل -ت-وأب-ل ،م-ث-ل أل-ك-رك-م
وأل - -ب - -ه- -ارأت وأل- -ك- -اري ،إأضص- -اف- -ة إأ ¤أل- -بصص- -ل
وألطماطم ،لُيشصكل بعد ذلك على هيئة أأقرأصس
أأو دوأئ- -ر صص- -غÒة ،وم- -ن ث- -م ت -وضص -ع ف -وق أل -رز
أŸغ-ل-ي .وه-و وج-ب-ة م-ل-ي-ئ-ة ب-ال-ف-ائ-دة ألصص-حية،
وهناك طريقة أأخرى أأيضصا إ’عدأد ألسصمك ،من
خ Ó-ل ط -ح -ن -ه ع -ن ط -ري-ق آأل-ة خشص-ب-ي-ة تسص-م-ى
«أ÷اون».
ويوضصع ألطح Úوألتوأبل مع ألرز أأثناء غليه
ل -ي -ك -ت -م -ل ،وب-ع-د ذلك ي-ق-دم إأ ¤أل-ع-ائ-ل-ة خÓ-ل
أإ’فطار كوجبة غذأئية شصهية.
أما خبز ألطابك أأحد أأشصهى أأ’كÓت ألتي
يحبها سصكان أأ’هوأر ،ويرتبط أأكل خبز ألطابك
با◊ليب وألسصمك دأئما ،وتكون له قيمة عالية
خÓل شصهر رمضصان ،وهو عبارة عن قرصس من
ألط ’ ،Úيوجد له قياسس ﬁدد ،لكنه ‘ ألعادة
أأك Èمن شصكل أÿبز أ’عتيادي أŸتعارف عليه
‘ أŸدن ،يتم تشصكيله من ألط ،Úومن ثم يÎك
فÎة –ت أأشصعة ألشصمسس حتى يجف ،وبعدها
ي -وضص -ع ع -ل -ى ق -اع -دة ل -ه-ا ثÓ-ث أأرج-ل أسص-م-ه-ا
«أŸنصصبة» ،ويوضصع –تها أ◊طب حتى يتحول
ل -ون -ه إأ ¤أأ’ح -م -ر ،وب -ع-د أأن ي-ت-ح-ول إأ ¤أل-ل-ون
أأ’حمرÁ ،سصح بقطعة من ألقماشس إ’زألة ما
تبقى من ألÎأب ،بعدها توضصع عجينة تتكون من
ألرز أŸطحون ،وتخبز عليه.
وهذه ألطريقة أ’عتيادية للطابك ألبسصيط،
أأما ألطريقة أأ’خرى فتتمثل ‘ وضصع سصمكة يتم
تنظيفها جيدأ دأخل عجينة ألرز ،وتوضصع على
ألطابك لتأاخذ وقتا يصصل إأ ¤عشصرين دقيقة
لتصصبح جاهزة ،وتكون هذه وجبة مهمة عند
أل -ف -ط -ور وألسص -ح -ور ،ل -ك -ن أل-ب-عضس ي-فضص-ل-ه م-ع
أ◊ليب.
أأم -ا أأك -ل -ة أŸسص -م-وط-ة ف-ت-ع-ت Èدل-ي Ó-وه-وي-ة
تاريخية لسصكان أأ’هوأر ،فهي وأحدة من أأشصهر
أأ’ك Ó-ت ،وأن -ت -ق -لت ه -ذه أأ’ك -ل -ة م -ن أŸط -ب -خ
أأ’هوأري إأ ¤مدن شصتى دأخل ألعرأق ،وحسصب
باحث Úومهتم Úبشصأان أأ’هوأر ،فإان هذه أأ’كلة
إأرث سص- -وم- -ري رأف- -دي.ح- -يث أع- -ت -م -د سص -ك -ان
أŸن-ط-ق-ة أل-ط-ري-ق-ة ن-فسص-ه-ا أل-تي توأرثوها عÈ
أأ’ج -ي -ال ‘ Œف -ي -ف ألسص -مك ل -فÎأت ط-وي-ل-ة،
ويطبخ ‘ مناسصبات خاصصة ،مثل شصهر رمضصان
وألعيد بشصكل أأك.Ì
وطريقة إأعدأد أأ’كلة تتم من خÓل تنظيف
ألسصمك بشصكل جيد ،ويوضصع أŸلح ‘ باطنه،
ومن ثم يتم ربط بعضصه ألبعضس بخيط ،ويوضصع
‘ م- -ك -ان ي -ت -ع -رضس أ’شص -ع -ة ألشص -مسس ل -ي -ج -ف،
ويسصتغرق Œفيفه نحو عشصرة أأيام ،وعند طبخه
ي -ت -م غسص -ل-ه وت-ن-ظ-ي-ف-ه ج-ي-دأ ،وي-وضص-ع ‘ ق-در،
ويضصاف إأليه أŸلح وبعضس ألتوأبل ،ويوضصع على
نار هادئة ،حيث يسصتغرق وقت ألطبخ نحو 25
دقيقة.
وي -خ -ت -ل-ف ط-ع-م أŸسص-م-وط-ة م-ن سص-م-ك-ة إأ¤
أأخ - -رى ،وحسصب أل- -وقت أل- -ذي تسص- -ت- -غ- -رق- -ه ‘
أل -ت -ج -ف-ي-ف ،ول-ع-ل أأب-رز ت-لك أأ’سص-م-اء« :ألشص-لك
وألشصانك وأ◊مري وأÿشصني وألسصمتي وألبني
وألكطان» ،ولها جميعا مذأق خاصس وشصهي ‘
مناسصبات مدن أأ’هوأر ألزأخرة باŸاء وألسصمك.

إعدإد:
فتيحة كلوإز

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

نقطة إا ¤السضطر

العيد ‘ زمن كورونا..

نصسائح آıتصس Úلتهيئة آألطفال قبول آلبقاء ‘ آلبيت
ي - -أات - -ي ع - -ي - -د ال- -ف- -ط- -ر
السضعيد على اŸسضلم Úهذا
ال- -ع- -ام ‘ واق -ع ج -دي -د ⁄
ي- -ع- -ه -دوه م -ن ق -ب -ل؛ وه -و
ان- -تشض -ار ج -ائ -ح -ة فÒوسس
ك- - - -ورون- - - -ا اŸسض- - - -ت - - -ج - - -د،
لج -راءات الحÎازي-ة
وا إ
ال-ت-ي ت-ف-رضض-ه-ا ال-دول Ÿنع
ان -ت -ق -ال ال-ع-دوى ،وح-ظ-ر
ال-ت-ج-وال ،وه-و م-ا سضيحرم
لطفال
ا÷ميع -وخاصضة ا أ
الذين ينتظرونه بشضغف-
من الحتفال به.
وسص -ي -قضص -ي أأ’ط -ف -ال ه-ذأ
ألعيد ‘ بيوتهم؛ بسصبب إأغÓق
أ◊دأئ- - -ق أل- - -ع - -ام - -ة ،وم - -دن
أÓŸه- - - - -ي ،وألشص - - - -وأط - - - -ئ،
وألفنادق وأŸطاعم ،وتطبيق
أل-دول ل-ل-ت-ب-اع-د أ’ج-ت-م-اع-ي،
وهو ما سصيفرضس على أأهاليهم
–دي كيفية تأاهيلهم لقضصاء
تلك أأ’يام ‘ ألبيت ،وكيفية
ألتعامل معهم خÓله.
وتعني مناسصبة ألعيد ألكثÒ
Óط -ف -ال ،ول -ن يسص -ت -ط -ي -ع-وأ
ل -أ
–م - - -ل ف- - -ك- - -رة م- - -روره دون
أ’حتفال به ،لذلك سصيجدون
صصعوبة ‘ عدم أÿروج من
أŸنزل.
ول -ن ي -ج -ت -م -ع أأ’ط -ف-ال ‘
ألعيد مع أأقرأنهم ككل عام ،أأو
ي - -ذه - -ب - -وأ إأ ¤أأق - -رب - -ائ- -ه- -م،
وسص-ي-قضص-ون سص-اع-ات-ه أل-ط-ويلة
‘ مكان وأحد هو منازلهم ،ما
ي -ت -ط -لب م -ن أأ’ه -ا‹ أل -ق-ي-ام
ب- - -ج- - -م - -ل - -ة م - -ن أإ’ج - -رأءأت
أل- -ت -وع -وي -ة ،وأل -ت -دريب ع -ل -ى
كيفية Œاوز ذلك أليوم دون
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ل- -نشص- -ر أل- -ف -رح ب Úأأ’ط -ف -ال،
وأللعب معهم ،وألتقرب منهم
بشص -ك -ل ك -ب.Òوسص-ي-ك-ون أل-ع-ي-د
هذأ ألعام ب Óمظاهر فرح ،أأو
تكبÒأت تصصدح باŸسصاجد ،أأو
Œم- -ع- -ات ل -لصص Ó-ة ،أأو وج -ود
ل -ت -ج -م -ع -ات ‘ أŸط -اع-م ،أأو
ب-رأم-ج ت-رف-ي-ه-ية ‘ أ◊دأئق،
وألسصينما ،بل هدوء وسصكون،
وصصمت سصيخيم على ألشصوأرع.

«آليونيسسف» تسساند
آلÈآءة

شصعور باŸلل.
وأأع - -ل - -ن ع- -دد م- -ن أل- -دول
ألعربية فرضس حظر ألتجوأل
ألشصامل على مدأر  24سصاعة
‘ ع -ط -ل -ة ع-ي-د أل-ف-ط-ر أل-ت-ي
تسص -ت -م -ر خ -مسص-ة أأي-ام ،ووق-ف
أ◊رك -ة ط -وأل أأي -ام -ه؛ م -ن -ع ً-ا
◊دوث ألتجمعات.

تهيئة آألطفال
وسص -ت -ك -ون م -ه -م -ة أأ’ه -ا‹
أسص-ت-ث-ن-ائ-ي-ة خÓ-ل عيد ألفطر
ألسصعيد؛ وهي تهيئة أأطفالهم
ق- -ب- -ل دخ- -ول أأي -ام -ه ،وإأع -دأد
حلقات توعية لهم بأان ألعيد
هذأ ألعام سصيكون ﬂتلفًا عن
أأ’عياد ألسصابقة حفاظاً على

صص -ح -ت-ه-م.وي-جب ع-ل-ى أأه-ا‹
أأ’ط- -ف -ال ف -ت -ح أل -ن -ق -اشس م -ع
أأب -ن -ائ -ه -م ل -ط -رح أأف-ك-ار ح-ول
كيفية قضصاء أأوقات وأأيام ألعيد
دأخل ألبيت ،وتوطيد ألعÓقة
م- -ع- -ه- -م ،وإأع- -ط- -ائ- -ه- -م ث- -ق -ة
بأانفسصهم.
وحول سصبل ‚اح ألسصيطرة
ع -ل-ى أأ’ط-ف-ال دأخ-ل أŸن-ازل
خÓل أأيام ألعيد وضصمان عدم
ح -دوث أأي م -ل -ل ل -ه -م ي -نصص-ح
أıتصص- -ون ب -ت -ل -ب -ي -ة ج -م -ي -ع
أ’ح -ت -ي -اج -ات أل -ت -ي ي-ري-ده-ا
أأ’طفال من ألطعام وألشصرأب،
وتوف Òأأ’لعاب أıتلفة لهم
دأخ- - - - -ل أŸن- - - - -زل ،وشص- - - - -رأء
أÓŸبسس أ÷ديدة لهم.
ومن ألنصصائح ألتي يعرضصها

أÈÿأء أأدأء صص Ó- -ة أل - -ع - -ي- -د
بشصكل جماعي مع جميع أأهل
ألبيت ،وتناول أإ’فطار بشصكل
مشصÎك ،وت - -ب - -ادل أل- -ت- -ه- -ا،Ê
وأل -ت -ع -ام -ل م -ع أل -ي -وم بشص -ك-ل
جدي.
وإأ ¤جانب أŸسصؤوولية ألتي
تقع على عاتق أأ’ها‹ ‚،د
أن وسص-ائ-ل أإ’عÓ-م أıت-ل-ف-ة
م- -ط- -ال -ب -ة بضص -رورة تسص -ل -ي -ط
ألضصوء بشصكل مباشصر على أأن
ألعيد هذأ ألعام ﬂتلف عن
أأ’ع - -ي - -اد ألسص - -اب - -ق- -ة ،ونشص- -ر
ألتوعية حول أ’لتزأم بالتباعد
أ’جتماعي ،ومنع ألزيارأت.
إأن أ’حتفال بالعيد ‘ زمن
كورونا سصيكون باŸنازل ،لذلك
كان ’ بد من شصرأء ألهدأيا

تعودت عليها إاذاعة سضطيف منذ سضنوات

م- -ن- -ظ- -م -ة أأ’· أŸت -ح -دة
Óم- - -وم- - -ة وأل- - -ط- - -ف- - -ول- - -ة
ل ---أ
«أل -ي -ون -يسص -ف» ق -دمت ط -رق ً-ا
Óب -اء
Áك- -ن م- -ن خÓ- -ل- -ه- -ا ل - -آ
وأأ’م- -ه- -ات دع- -م أأط- -ف- -ال- -ه -م
للتعامل مع ما Áرون به من
مشص- -اع -ر خ Ó-ل وج -وده -م ‘
ب- -ي -وت -ه -م ‘ أأ’ي -ام أل -ع -ادي -ة؛
تشص- -م- -ل م- -رأق- -ب- -ة أل- -ب- -ال- -غÚ
لسص -ل -وك -ه -م ،وﬁاول -ة أل -ب -ق-اء
ه - -ادئ Úق - -در أŸسص - -ت - -ط- -اع،
إأضص -اف-ة إأ ¤تشص-ج-ي-ع أأ’ط-ف-ال
ع-ل-ى أل-ت-ع-ب Òع-ن مشص-اع-ره-م
وطمأانتهم من خÓل أ◊ديث
إأل -ي -ه-م ح-ول أل-فÒوسس ب-ه-دوء
وروية.
كما تدعو أŸنظمة ألبالغÚ
إأﬁ ¤اول- - -ة صص- - -رف ن- - -ظ- - -ر
أأ’ط -ف -ال ع -ن مشص-اع-ر أل-ق-ل-ق
وأÿوف Ãم- -ارسص- -ة أأنشص- -ط- -ة
ﬁب -ب -ة إأل -ي -ه -م ،وأ’سص -ت -م-رأر
با◊ياة ألطبيعية قدر أإ’مكان
للتخفيف من حدة ألتغيÒأت
ألتي Áر بها أأ’طفال.

مبـ ـادرآت مؤوجلة بسسبب كورونا
اختفت ‘ رمضضان اŸبارك لهذا
ال -ع -ام ح -م -ل -ة ال -تضض -ام-ن ال-كÈى
لذاعة
التي كانت التي تنظمها ا إ
اÙل- -ي- -ة بسض- -ط- -ي- -ف ،م- -ن -ذ ع -دة
سض -ن -وات  ،ب-الشضÎاك م-ع ف-اع-لÚ
ج- -م- -ع- -وي– ،Úت شض -ع -ار «رادي -و
ط- - -ون» ÷م- - -ع كسض- - -وة ال- - -ع- - -ي- - -د
ل Ó-ط -ف -ال ال -ي -ت -ام -ى وال -ف-ق-راء ،
بسضبب إاجراءات ا◊جر اŸنز‹.

سسطيف:نورالدين بوطغان
من جهة أأخرى  ⁄تصصنع Óﬁت
أŸرط- -ب- -ات أ◊ل- -وي- -ات أل -ت -ق -ل -ي -دي -ة
Ãناسصبة ألعيد ألتي كانت تعرف أقبا’
كبÒأ من ألنسصوة بسصبب غلقها ‘ أطار

ألتدأب Òألوقائية من أنتشصار ألوباء ،ما
أأدى بالعائÓت أ ¤ألتعويل على نفسصها

من أجل –ضصÒها ،وأن كان ألتوأفد
ع- -ل -ى Óﬁت م -وأد أ◊ل -وي -ات ي -ب -دو

اعقد وقرا ف ـ ـ ـالك

ضص -ع -ي -ف -ا نسص -ب -ي -ا ،حسصب م -ع -اي -ن -ات-ن-ا
أŸي -دأن -ي -ة ،وم -ع ذلك تصص -ر أل -ع -ائ -ل-ة
ألسصطايفية على أسصتقبال ألعيد ،ولو
ب -ال -ق -ل -ي -ل م -ن أ◊ل-وي-ات ،ع-ل-ى غ-رأر
أŸقروط و ألتشصارأك .
كما نلمسس فرحة أأ’طفال بشصرأء
كسصوة ألعيد ألتي كانت تبدو جلية ‘
أأ’ي - -ام أأ’خÒة م - -ن شص - -ه - -ر رمضص - -ان
،بسصبب أجرأءأت ألغلق ووقف نشصاط
Óﬁت بيع أÓŸبسس و أ’أحذية ،ما
سص - -يضص - -ط- -ره- -م أ ¤أرت- -دأء أÓŸبسس
أل-ق-دÁة ي-وم أل-ع-ي-د ،ب-اسص-ت-ث-ن-اء أأولئك
ألذين “كنوأ من شصرأء أأ’لبسصة ،خÓل
أأي- -ام ف- -ت- -ح أÓÙت ،وأل- -ذي  ⁄ي -دم
طوي ،Óبسصبب أ’كتظاظ ألذي أعاد
أıاوف من تفشصي ألوباء.

–الف آ÷هل
وآنعدآم آلثقة
فتيحة كلواز
–الف غريب يشضهده اÛتمع ا÷زائري منذ
ان -تشض-ار ك-وف-ي-د ،19 -ادخ - -ل ا÷زائ - -ر ‘ أازم - -ة
صضحية اسضتثنائية ،ول زالت الرقام تسضجل ‘
ظ -ل ال -ت -ه -اون اŸسض-ت-م-ر م-ن ق-ب-ل م-واط-ن.Úه-و
–ال-ف ا–د ف-ي-ه ا÷ه-ل وع-دم ال-ث-ق-ة ل-ي-كونا
السضبب اŸباشضر ‘ انتشضار الوباء.
هو ألتحالف ألذي يضصرب ‘ صصمت قاتل ضصحاياه
أل -ذي-ن Œاه-ل-وأ أإج-رأءأت أ◊ج-ر ألصص-ح-ي وأل-ت-ب-اع-د
أ’جتماعي ،لتسصجل يوميا مآاسصي وأأحزأن أأسصر على
فقدها حبيب أو عزيز دون أن تتمكن من توديعه أو
أحتضصانه أو حتى أإ’بقاء على مÓبسصه أ’نها سصتحرق
Ÿنع ألعدوى ،وسصيدفن دون عزأء أو جنازة خشصية من
شصبح أإ’صصابة .يحدث هذأ وسصط أ ⁄وحزن حيث لن
ي -ج -ت -م -ع أأ’ق -ارب و أأ’صص -دق-اء ‘ ب-يت ت-لك أل-ع-ائ-ل-ة
Óجرأءأت ألوقائية وأ’حÎأزية أŸتخذة من
تطبيقا ل إ
طرف ألسصلطات أŸعنية للحد من أنتشصار ألعدوى.
يجر –الف أ÷هل وأنعدأم ألثقة أÛتمع ‘ كل
يوم نحو ألهاوية ’ن أŸوأطن  ⁄يقتنع بعد بضصرورة
أرت -دأء أل-ك-م-ام-ة ،وأج-ب-اري-ة أل-ت-ب-اع-د ،و ⁄ي-ت-ف-ه-م أن
ألوضصع حرج وأأ’زمة ألصصحية ’ Áكن Œاوزها بعيدأ
ع- -ن أŸوأط- -ن أ◊ل- -ق- -ة أأ’ه- -م ‘ ﬂط -ط أل -وق -اي -ة
وأŸف-ت-اح أل-ف-ع-ل-ي ل-ن-ج-اح ألسص-ي-اسص-ة أل-وطنية Ûابهة
فÒوسس كورنا .
تعودنا كمجتمع أن نتحدث عن أ◊قوق ألضصائعة ،و
لعب دور ألضصحية حتى أبتلعنا ألطعم وأقتنعنا أننا
ضص -ع -ف -اء مسص -ل -وب -ي أإ’رأدة ،وأل-ن-ت-ي-ج-ة ك-انت م-وأط-ن
شص-خصص-ي-ت-ه م-ه-ل-ه-ل-ة وهشص-ة ع-اج-ز ع-ن أكتسصاب شصعور
ألثقة ألذي Áنح صصاحبه ألقوة لتحمل مسصئوليته Œاه
أÛتمع ألذي يعيشس فيه وŒاه نفسصه .أما أ÷هل فهو
نتيجة أسصتغباء يجعل من صصاحبه فريسصة سصهلة لكل
أأ’’عيب .
Óشصاعات و
لعل ما شصهدناه من أنزأل غ Òمسصبوق ل إ
أ’خ- -ب -ار أل -ك -اذب -ة ع -ل -ى ﬂت -ل -ف م -وأق -ع أل -ت -وأصص -ل
أ’جتماعي دليل على ﬁاولة سصلب ألعقول بصصناعة
أ’خ- -ب- -ار وأŸع- -ل- -وم- -ات ‘ ﬂاب- -ر وج- -دت ل -ت -دمÒ
أÛتمعات وألدول.
ل -ذلك ع -ل -ي -ن -ا ،أن نسص -ت-درك م-ا ضص-اع ‘ ألسص-ن-وأت
أŸاضصية ‘ بناء ›تمع متكامل ومتجانسس ،علينا وأأن
نضصع نصصب أعيننا مشصروعا جديدأ عنوأنه بناء أنسصان،
أ’نه حجر ألزأوية ‘ أأي عملية تطور وأأسصاسس أأي
مشصروع حضصاري  ،فكما هو مفتاح أ’نتصصار ‘ معركة
كوفيد  ،19-هو ألسصر ‘ بناء حضصاري يرتقي بنا أ¤
مصصاف ألدول أŸتقدمة ألتي تتفاخر Ãا تقدمه من
‰وذج ل -ل-ت-ط-ور وت-ك-وي-ن أنسص-ان ق-ادر ع-ل-ى أŸوأج-ه-ة
وعدم أ’سصتسصÓم لليأاسس وألطوأرئ.

حلويات العيد
مشسوك بجوز آلهند

بسضم الله ابديت وعلى
النبي صضليت وعلى الصضحابة
ارضضيت وليك يا قاري هاد الفال
انويت Áا Áا ديريلي تويقة ‘ وسضط
ا◊ديقة باشس نشضوف زهرى كي Œيبو
ذيك الوريقة،الناسس تنده بالرجال
والوا‹  ،وانا ننده بربي العا‹.

^ أŸكونات
 250غ زبدة
كوب سصكر
كوب مايزينة
 2صصفار بيضس
 1بيضس
ملعقة صصغÒة فانيÓ

م- - -ل- - -ع- - -ق - -ة خ - -مÒة
كيميائية
فرينة
بياضس ألبيضس
جوز ألهند
حاويات ورقية
حبات لوز

طريقة التحضضÒ
^  ‘ -1وعاء ،أأخلطي ألزبدة مع ألسصكر ألناعم حتى
–صصلي على خليط مرهم .أأضصيفي ألبيضس و أأخلطي
جيدأ.
^  -2أأضص- -ي- -ف- -ي أŸاي -زي -ن -ة و أل -ف -ان -ي  Ó-و أÿمÒة
ألكيميائية و ألفرينة تدريجيا حتى –صصلي على عجينة
طرية و متماسصكة.

^  -3شصكلي كريات من
ألعجينة ثم رمديها ‘ بياضس ألبيضس بعدها رمديها ‘
جوز ألهند مباشصرة.
^  -4ضصعي ألكريات أŸرمدة ‘ أ◊اويات ألورقية و
زي-ن-ي-ه-ا ب-ح-ب-ة ل-وز ‘ أل-وسص-ط ث-م أأدخ-ل-ي-ه-ا أل-ف-رن ح-ت-ى
تسصتوي.

إاعداد :عب ـد
الق ـادر سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسس
Ãسسجد البشسÒ
اإلبراهيمي
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
إلعدد

١٨2٥٩
إلخميسس  2١ماي  2٠2٠م
إلموإفق لـ  2٨رمضصان  ١٤٤١هـ

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

نعمة ب Úالفرح وا◊زن

ال ـ ـع ـ ـيـ ـ ـد ا◊ـ ـق ـ ـي ـ ـق ـ ـي  ...ع ـ ـودة إا ¤ال ـ ـل ـ ـه ت ـ ـع ـ ـا ¤وإا ¤سس ـ ـّنـة ن ـ ـب ـ ـي ـ ـه |

ما مِن أإُsمة ِمن إأ’· ،كافرها ومسصلمها ،إإ’
ولها عيد تفَرح فيه ،وترتسصم فيه إلبسصمُة على
أإف -وإه -ه -ا ،وإل -ب -ه -ج -ة ‘ ن -ف -وسص -ه -ا ،ف-ت-ت-ن-اسص-ى
أإحقادها ،وتتمتsع بذلك إليوم إŸعبuر لها إإsما عن
π
شُصكٍر أإو فخر بانتصصار ماد x
ي؛ قال تعاu µodp﴿ :¤
 ﴾√oƒµo°pSÉfn ºgo Éµk°ùn æen Éæn∏©nLn ámesGCoإ◊ج،67 :
إإ’ أإsن أإsمتنا لها عيد يختلف ‘ غايته وَمغزإه،
و‘ مظاهره ومعناه عن سصائر إأ’عياد؛ فهو يومٌ
uÁثل إ’نتصصار على إلنفسس إأ’sمارة بالسصوء ،ولو’
ذإك Ÿا كان إلعيد بعد رمضصان إŸبارك؛ Ÿا فيه
م -ن ظ -ه -ور إل -نصص -ر ع -ل -ى إلشص -ه-وإت وإŸل-ذإت،
وإلتعبtدِ إ◊ق لرب إأ’رضس وإلسصموإت؛ ﴿òmÄpenƒrjnhn
¿  ﴾¬p∏sdG ôp°ür ænHpإلروم ،٥ ،٤ :وإإذإ
n ƒæoepƒDrªodrG ìoônØrjn
إنتصصرنا على أإنفسصنا ‘ شصهر رمضصان إŸبارك
و‘ غÒه من إأ’يام ،كان إلنصصر حليَفنا على
إأ’عدإء؛ أ’sن هزإئمنا إŸتتالية ‘ جميع ›ا’ت
إ◊ياة هي نتائج عما إقÎفته أإيدينا؛ وتصصديق
ذلك قوله تعاórbn álÑn«°püeo ºrµoàrnHÉ°nUGCn ÉªsdnhnGCn﴿ :¤
ópærYp ø
r bo Gòngn ≈fsGCn ºrào∏rbo É¡n«r∏nãrep ºràoÑr°nUGCn
r ep ƒngo π
﴾ٌ ôjópbn Am»r°nT πu˘co ≈˘∏n˘Yn ¬n˘s∏˘dG ¿sGEp ºr˘µo ˘°pù˘Øo˘frGCnآإل
عمرإن.١6٥ :
يوم إلعيد عندنا معشصر إŸسصلم :Úيوم إلبهجة
وإلسصرور ،وإلطuيب وإلبَخور.

رجال حول الرسسول:

يوم إلعيد يوم إلصصفاء وإلنقاء ،وإلُقرب ِمن
إأ’هل وإأ’صصدقاء.
يوم إلعيد يوم إلتهنئة بِنعمة إلصصيام ،وِنعمة
إلقيام ،وشُصكر إلكر ËإŸنان.

إل-ع-ي-د ل-يسس ع-ي-د إل-ع-اب-ث ،Úإل-ع-ي-د ل-يسس ع-يد
Ÿرت ِ-ك -ب Úل -ل ُ-م -حs-رم-ات وŒاوز إ◊دود وت-رك
إ ُ
إلطاعات.
إل- -ع -ي -د ل -يسس ع -ي -د إل -ق -اط -ع Úأ’رح -ام -ه -م،

وإŸتعال ‘ Úتصصرفاتهم.
إلعيد ليسس لهؤو’ء ،وإإن كان إلفرح شصعاَرهم،
وإ÷ديد لباسصهم!
إلعيد هو فرحة إلطائع بطاعته ،وإŸصصلي
بصص -لت-ه ،وإلصص-ائ-م بصص-ي-ام-ه ،وإل-ق-ائ-م ب-ق-ي-ام-ه،
وإŸتصصدق بصصدقته.
إلعيد هو عيد إلباuر بوإلَديه ،إلوإصصل لرحمه،
إلباحث عن رضصا ربه.
إل -ع -ي -د ه -و ع -ي -د َم -ن صص -ام رمضص -ان ،ي -رج-و
إلرضصوإن ،وإلِعتق مِن إلuنÒإن.
وليلة إلعيد ،كبuروإ فيها ربكم؛ شصكًرإ له على
ت -وف -ي -ق -ه وفضص -ل -ه ب -إا“ام رمضص -ان؛ ق-ال ت-ع-ا:¤
﴿Éen ≈∏nYn ¬n∏sdG GhôoÑu˘µn ˘ào˘dphn Inós˘©p˘drG Gƒ˘∏o˘ªp˘µr˘ào˘dphn
¿﴾ إلبقرة.١٨٥ :
n hôoµo°rûJn ºrµo∏s©ndnhn ºrcoGóngn
وإلعيد إ◊قيقي هو إلعودة إإ ¤إلله تعا ¤وإإ¤
سصsنة نبيه صصلى إلله عليه وسصلم ،إلعيد Ÿن أإقام
‘ بيته منهج إلقرآإن ،وŸن أإنار بيته باأ’ذكار
إ ِ
◊سصان ،إلعيد يعني أإن َتصِصل مَن قطَعك ،إلعيد
ك،
أإن ُتعطي َمن منَعك ،إلعيد أإن تعفو عمن ظلم َ
إل -ع -ي-د أإن ُت-خ-رج إل-ب-غضص-اء م-ن ق-ل-بك ،إل-ع-ي-د أإن
تدخل إلطمأانينة ‘ قلوب إŸسصلم ،Úإلعيد أإن
تÎك إÿلفات وتعمل على توحيد إلكلمة.
يقول صصاحب كتاب «هكذإ علمتني إ◊ياة»:

أاسسـ ـ ـامـ ـ ـة ب ـ ـ ـن زي ـ ـ ـد  -رضس ـ ـ ـ ـي ال ـ ـلـ ـ ـه عـ ـ ـن ـ ـ ـه ِ -ح ـ ـب رسسـ ـ ـول ال ـ ـل ـ ـ ـه |

أإسصامة بن زيد بن حارثة إلكلبي ،أإبو ﬁمد ،وأإبو
ب رسصول إلله  -صصلى إلله عليه وسصلم
زيد ،إأ’مِ ،Òح t
 وإبن ِحuبه ،وإبن حاضصنته أإم أإÁن .له مائة وثمانيةوعشصرون حديثًا ،إsتفق إلبخاري ومسصلم منها على
خمسصَة عشصَر ،وإنفرد كل منهما بحديث ،Úوروى
عنه :إبن عباسس ،وإإبرإهيم بن سصعد بن أإبي وقاصس،
وعروة ،وأإبو وإئل ،وكثÒون .أإsمره إلنبي  -صصلى إلله
عليه وسصلم  -على جيشسٍ فيهم أإبو بكر وعمر ،وشصِهد
مؤوتة.
توّفي بوإدي إلقرى ،وقيل باŸدينة سصنة أإربع
وخمسص Úعن خمسس وسصبع Úسصنة أإمsر رسصول إلله -
صصلى إلله عليه وسصلم  -أإسصامة على قومٍ فطعنوإ ‘
إإمارته ،فقال(( :إإن تطعنوإ ‘ إإمارته فقد طعنتم
 Ëإلله لقد كان خليًقا
‘ إإمارة أإبيه من قبِله ،وإ ُ
‹ ،وإإن هذإ Ÿن
ل إ
لمارة ،وإإن كان من أإحب uإلناسس إإ s
‹ بعده)).
أإحب إلناسس إإ s
مواقف من حياته  -رضسي الله عنه :-
عن أإسصامة بن زيد  -رضصي إلله عنهما  -عن
إلنبي  -صصلى إلله عليه وسصلم  -أإنه كان يأاخذه
وإ◊سصن ويقول(( :إللهم إإ Êأإحtبهما فأاحsبهما)).
عن ﬁمد بن أإسصامة بن زيد ،عن أإبيه ،قالŸ :ا
ثقل رسصول إلله  -صصلى إلله عليه وسصلم  -هبطت
وهبط إلناسس إŸدينة ،فدخلت على رسصول إلله -
ت فلم يتكsلم،
صصلى إلله عليه وسصلم  -وقد أإصصم َ
فجعل رسصول إلله  -صصلى إلله عليه وسصلم  -يضصع
ي ويرفعهما فأاعرف أإنه يدعو ‹.
يديه عل s
عن عائشصة  -رضصي إلله عنها  -أإن قريشًصا
أإهsمهم شصأان إıزومية ،فقالوإ :مَن يجÎئ عليه
إإ’ أإسصامة بن زيد ِحب رسصول إلله  -صصلى إلله عليه
وسصلم.
غزوة أاسسامة بن زيد إا ¤مؤوتة:
قال إلوإقدي« :قالوإ ⁄ :يزل رسصوُل إلله  -صصلى
إلله عليه وسصلم  -يذكر مقتل زيد بن حارثة وجعفر
وأإصصحابه ،ووجد عليهم وجًدإ شصديًدإ ،فلما كان يوم
إ’ثن Úأ’ربع لياٍل بق Úمن صصفر سصنة إإحدى عشصرة،
أإمر رسصول إلله  -صصلى إلله عليه وسصلم  -إلناسس
بالتهيؤو لغزو إلروم ،وأإمرهم با’نكماشس ‘ غزوهم،
فتفsرق إŸسصلمون من عند رسصول إلله  -صصلى إلله
عليه وسصلم  -وهم ›tدون ‘ إ÷هاد ،فلما أإصصبح
رسصول إلله  -صصلى إلله عليه وسصلم  -من إلغد ،يوم
إلثلثاء لثلث بق Úمن صصفر ،دعا أإسصامة بن زيد،
فقال(( :يا أإسصامة ،سِصْر على إسصم إلله وبركته حتى
تنتهي إإ ¤مقتل أإبيك ،فأاوطئهم إÿيل ،فقد ولsيُتك
حا على أإهل (أإبنى)،
على هذإ إ÷يشس ،فأاِغْر صصبا ً

وح u-رق ع -ل -ي -ه -م ،وأإسص -رع إلسص Òتسص -ب -ق إ ،Èÿف-إان
أإظفرك إلله فأاقِلل إللبث فيهم ،وخذ معك إأ’د’ء،
وق u-دم إل-ع-ي-ون أإم-امك وإل-ط-لئ-ع)) ،ف-ل-م-ا ك-ان ي-وم
إأ’ربعاء لليلت Úبقيتا من صصفرُ ،بدي برسصول إلله -
حsم ،فلما أإصصبح يوم
صصلى إلله عليه وسصلم  -فصصدع و ُ
إÿميسس لليلة بقيت من صصفر عقد له رسصول إلله -
صصلى إلله عليه وسصلم  -بيده لوإءً ،ثم قال(( :يا
أإسصامة ،إغُز بسصم إلله ‘ سصبيل إلله ،فقاتلوإ َمن كفر
بالله ،إغزوإ و’ تغدِروإ ،و’ تقتلوإ وليًدإ و’ إمرأإة،
و’ “نsوإ لقاَء إلعدو ،فإانكم ’ تدرون لعلكم ُتبتََلون
بهم ،ولكن قولوإ :إللهم ،إكِفناهم ،وإكفف بأاسَصهم
ع -ن -ا ،ف -إان ل -ق-وك-م ق-د أإج-ل-ب-وإ وصص-ي-ح-وإ ،ف-ع-ل-ي-ك-م
بالسصكينة وإلصصمت ،و’ تنازعوإ و’ تفشصلوإ فتذهب
ريحكم ،وقولوإ :إللهم ،نحن عبادك وهم عبادك،
ن -وإصص -ي -ن -ا ون-وإصص-ي-ه-م ب-يِ-دك ،وإإ‰ا ت-غ-ل-ب-ه-م أإنت،
وإعلموإ أإن إ÷نة –ت إلبارقة)).
ف -خ -رج ب -ل -وإئ-ه م-ع-ق-وًدإ ف-دف-ع-ه إإُ ¤ب-ري-دة ب-ن
إ◊صصيب إأ’سصلمي ،فخرج به إإ ¤بيت أإسصامة ،وأإمر
رسصول إلله  -صصلى إلله عليه وسصلم  -أإسصامة فعسصكر
با÷رف ،وضصرب عسصكره ‘ سصقاية سصليمان إليوم،
وجعل إلناسس يجtدون باÿروج إإ ¤إلعسصكر ،فيخرج
َمن فرغ من حاجته إإ ¤معسصكره ،وَمن  ⁄يقضِس
حاجته فهو على فرإٍغ ،و ⁄يبَق أإحد من إŸهاجرين
إأ’ول Úإإ’ إنتدب ‘ تلك إلغزوة :عمر بن إÿطاب،
وأإبو عبيدة بن إ÷رإح ،وسصعد بن أإبي وقاصس ،وأإبو
إأ’عور سصعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ‘ ،رجال
من إŸهاجرين وإأ’نصصار عدة :قتادة بن إلنعمان،
وسص -ل -م -ة ب -ن أإسص -ل -م ب -ن ح -ريشس ،ف -ق -ال رج-ال م-ن
إŸهاجرين  -وكان أإشصدهم ‘ ذلك قوً’ عsياشس بن
أإبي ربيعة  :-يسصتعمل هذإ إلغلم على إŸهاجرين
إأ’sول ،ÚفكÌت إلقالة ‘ ذلك ،فسصمع عمر بن
إÿطاب  -رضصي إلله عنه  -بعضس ذلك إلقول ،فرsده
على َمن تكلم به ،وجاء إإ ¤رسصول إلله  -صصلى إلله
عليه وسصلم  -فأاخÈه بقول َمن قال ،فغضصب رسصول
إلله  -صصلى إلله عليه وسصلم  -غضصبًا شصديًدإ ،فخرج
وقد عصصب على رأإسصه عصصابة وعليه قطيفة ،ثم
صصِعد إŸن Èفحِمد إلله وأإثنى عليه ،ثم قال(( :أإما
بعد ،يا أإيها إلناسس ،فما مقالة بلغتني عن بعضصكم
‘ تأامÒي أإسصامة بن زيد؟ وإلله ،لئن طعنتم ‘
إإمارتي أإسصامَة لقد طعنتم ‘ إإمارتي أإي تأامÒي
لمارة ÿليًقا ،وإإن
أإباه من قبله ،وإ Ëإلله ،إإن كان ل إ
لمارة ،وإإن كان Ÿن أإحب
إبنه من بعده ÿليق ل إ
‹ ،وإإن هذإ Ÿن أإحب إلناسس إإ‹ ،sوإإنهما
إلناسس إإ s
ıيلن لكل خ ٍ
 ،Òفاسصتوصصوإ به خًÒإ ،فإانه من

لبدإن ،وإإنها طهرة للصصائم ،و ُ
طعمة
إإنها زكاة ل أ
للمسصاكÚ؛ فعن إبن عباسس قال« :فَرضس رسصول إلله
صصلى إلله عليه وسصلم زكاة إلفطر ُ
طهرًة للصصائم مَن
إللغو  -وهو :ما ’ خ Òفيه ِمن إلكلم  -وإلرف ِ
ث-
وهو :ما فحشس ِمن إلكلم  -وطعمًة للمسصاكَ ،Úمن
أإدإها قبل إلصصلة ،فهي زكاة مقبولة ،وَمن أإدإها
بعد إلصصلة ،فهي صصدقة من إلصصدقات»؛ روإه أإبو
دإود  ،وإبن ماجه ،وإإسصناده حسصن  -إإن شصاء إلله.
وزكاة إلِفطر َتِجب بُغُروب شصمسس آإخر يوم من
رمضص- -ان ،وت- -خ- -رج م -ن غ -الب ط -ع -ام أإه -ل إل -ب -ل -د،
وإأ’فضصل إإخرإجها قبل صصلة إلعيد؛ فعن إبن عمر:
أإن رسصول إلله صصلى إلله عليه وسصلم أإمر بزكاة إلفطر

أإن ت - -ؤوsدى ق - -ب- -ل خ- -روج إل- -ن- -اسس إإ ¤إلصص- -لة؛ روإه
Òها ِمن غ Òعذر عن صصلة
إلبخاري ،وَيحُرم تأاخ ُ
إلعيد.
وŒب على كل مسصلم؛ ذكًرإ أإو أإنثى ،صصغًÒإ أإو
كبًÒإ؛ فعن إبن عمر قال« :فَرضس رسصوُل إلله صصلى
إلله عليه وسصلم زكاة إلفطر صصاًعا مِن “ر ،أإو
◊uر ،وإل-ذ َك-ر
صص -اًع -ا ِم -ن َشص -ع ،Òع -ل -ى إل -ع -بِ-د وإ ُ
’نثى ،وإلصصغ Òوإلكب Òمن إŸسصلم ،Úوأإمر بها
وإ أ
أإن تؤوsدى قبل خروج إلناسس إإ ¤إلصصلة»؛ روإه
إل - - -ب - - -خ- - -اري  ،ومسص- - -ل- - -م ،ف- - -ل َت- - -جب ع- - -ل- - -ى
إل -ك -اف -ر.ومصص -رف-ه-ا مصص-رف إل-زك-اة ،وإ َ’أو ¤أإن
تقصصر على إلفقرإء وإŸسصاك.Ú

زكاة الفطر واِ◊كمة ‘ إاخراجها

خياركم)) ،ثم نزل  -صصلى إلله عليه وسصلم  -فدخل
بيته ،وذلك يوم إلسصبت لعشصر ليال خلون من ربيع
إأ’ول ،وجاء إŸسصلمون إلذين يخرجون مع أإسصامة
يوuدعون رسصول إلله  -صصلى إلله عليه وسصلم  -فيهم
عمر بن إÿطاب  -رضصي إلله عنه  -ورسصول إلله -
صص -ل -ى إل -ل -ه ع -ل -ي -ه وسص -ل-م  -ي-ق-ول(( :أإنِ-ف-ذوإ ب-عث
أإسصامة)) ،ودخلت أإم أإÁن ،فقالت :أإي رسصول إلله،
لو تركت أإسصامة يقيم ‘ معسصكره حتى تتماثل ،فإان
أإسصامة إإن خرج على حالته هذه  ⁄ينتفع بنفسصه،
فقال رسصول إلله  -صصلى إلله عليه وسصلم (( :-أإنِفذوإ
بعث أإسصامة)) ،فمضصى إلناسس إإ ¤إŸعسصكر فباتوإ
ليلة إأ’حد ،ونزل أإسصامة يوم إأ’حد ورسصول إلله -
صصلى إلله عليه وسصلم  -ثقيل مغمور ،وهو إليوم
إلذي لtدوه فيه ،فدخل على رسصول إلله  -صصلى إلله
ع -ل -ي -ه وسص -ل -م  -وع-ي-ن-اه ت-ه-م-لن ،وع-ن-ده إل-ع-ب-اسس
وإلنسصاء حوله ،فطأاطأا عليه أإسصامة فقبsله ،ورسصول
إلله  -صصلى إلله عليه وسصلم  ’ -يتكsلم ،فجعل يرفع

يده إإ ¤إلسصماء ثم يصصبها على أإسصامة ،قال :فأاعرف
أإن- -ه ك- -ان ي- -دع- -و ‹ ،ق- -ال أإسص- -ام- -ة :ف- -رج -عت إإ¤
معسصكري ،فلما أإصصبح يوم إ’ثن Úغدإ من معسصكره
وأإصصبح رسصول إلله  -صصلى إلله عليه وسصلم مفيًقا -
فجاءه أإسصامة فقال(( :إغُد على بركة إلله))
فوsدعه أإسصامة ،ورسصول إلله  -صصلى إلله عليه
وسصلم ُ -مفيٌق مريح ،وجعل نسصاؤوه يتماشَصطن سصروًرإ
برإحته ،فدخل أإبو بكر  -رضصي إلله عنه  -فقال :يا
ت ُمفيًقا بحمد إلله ،وإليوم يوم
رسصول إلله ،أإصصبح َ
إبنة خارجة فائذنْ ‹ ،فأاِذن له فذهب إإ ¤إلسصنح،
ورِك- -ب أإسص- -ام- -ة إإ ¤م- -عسص- -ك -ره ،وصص -اح ‘ إل -ن -اسس
أإصصحابه باللحوق بالعسصكر ،فانتهى إإ ¤معسصكره
ونزل ،وأإمر إلناسس بالرحيل وقد متع إلنهار ،فبينا
أإسصامة يريد أإن يركب من إ÷رف أإتاه رسصول أإم
أإÁن  -وهي أإمه  -تخÈه أإن رسصول إلله  -صصلى إلله
عليه وسصلم Á -وت ،فأاقبل أإسصامة إإ ¤إŸدينة معه
عمر وأإبو عبيدة بن إ÷رإح ،فانتهوإ إإ ¤رسصول إلله

ل طاعة الله
‘ظ u

كيف َتسسعد وُتسسعد من حولك ‘ العيد ؟

جه
حاول إ’سصتيقاظ مبكًرإ وإ’سصتعدإد با’غتسصال ،وإلÎتيب ،وتناول بعضس إلتمرإت ،وإلتو t
Ÿصصلى إلعيد ،وإإظهار إلسصعادة ،وإ÷هر بالتكب.Ò
أإلِق إلسصلم على َمن ُتقابل ِمن إإخوإنك وإإن  ⁄تكن َتعرفهم ،وتب sسصم لهم؛ فتبسصمك ‘ وجه أإخيك
صصدقة.
إجعل معك بع َضس إŸال مِن فئات نقدية ُمختلفة ،وإجعل بعضصها مع أإبنائك ،وَأإسصِعد قلوَب
ت ترى أإنهم ’ يسصتحtقون إلصصدقة ،فل ترsدهم ‘
إلُفقرإء ،وعuود إأ’طفال على إ’قتدإء بك ،وإإن كن َ
هذإ إليوم ،وأإعطِ مَن تظtن عدم حاجته مِن إŸال ذي إلفئة إلقليلة ،ومَن تظن فيه إلفاقة أإعطه مِن
إŸال ذي إلفئات إأ’ك.Ì
بعد عودتك من إلصصلة إجعل إلوإلدين أإوَل من تهنئهم بالعيد ،فطيب لهم إلكلم ،وَأإسصمعهم من
دعوإتك إلصصادقات ما ُيسصعد قلوبهم ،وبادر بتهنئة إأ’هل وإأ’صصدقاء.
إÿادمات وَمن ‘ حالهsن :كثِ Òمن بيوت إŸسصلم Úبه خادمة أإو أإك ،Ìفما أإجمَل أإن Œعل لهsن ربُة
إلبيت هديًة رمزية ‘ يوم ترى فيه إلسصعادة َتعلو إلوجوه ،ويحtن قلُبها إإ ¤وطنها ،فما أإك Ìما يجلب
حب ‘
إلعيد من ذكريات! زيارإت إأ’هل وصِصَلة إأ’رحام :لنجعل منها هذإ إلعام شصيًئا جديًدإ ،فلنصص َ
زيارإتنا بعضس إŸطويات ،أإو ُنن u
ظم بعضس إŸسصابقات إÿفيفة ﬂلوطة بالدعابات إللطيفة ،إلتي
Œمع ب Úإلتذك Òبالله وتنشصيط إأ’ذهان ،وُتضصفي على إ÷و من إلسصعادة ما يبعث على إلرإحة
إŸنشصودة.
إلتصصدي للُمنuغصصات :قد يأاتيك مَن ُيحاول أإن ينuغصس عليك ‘ إلعيد وَيحرمك سصعادتك ‘ هذإ
إليوم ،وَيبدو أإن إلبعضس قsرر أإن يتخ sصصصس ‘ هذإ إ÷انب ،لكن عليك أإن تسصتعد Ÿثل هذه إلزيارإت
إŸفاجئة ،وأإن تتصصدى لها بكل هدوء ،وُتدuرب نفسصك على مقابلة هذإ إأ’سصلوب Ãا يليق بك وبخلقك
إلكر.Ë
لعلك تعلم من إأ’صصدقاء  -أإو حتى إلعمال  -مَن هو بعيد عن وطنه وأإهله ،فأادخل إلفرحة على
قلبه بدعوته ‘ هذإ إليوم وإإشصرإكه معك ‘ أإجوإء إŸرح وإلÎويح عنه بكل ما يتيسصر لك.
Ÿفاجأاة؛ فإان sلها على
إجعل أ’هلك مفاجأاًة سصاsرًة ،ولو بشصيء يسص ،Òلكن إحرصس على ُعنصصرِ إ ُ
إلنفسس مفعوً’ سصاحًرإ.
ن u
ظم با’شصÎإك مع أإبنائك جدوً’ ÷ميع أإيام إلعيد ،وحuدد معهم إأ’ماكن إلتي ُيف uضصلون زيارتها،
وليكن هذإ إلتنظيم قبيل يوم إلعيد.
’ Œعل إلفرحة ُتنسصيك ذكر إلله وتذك Òإلناسس ،فاحرصس على إأ’ذكار وتلوة ورد ِمن إلقرآإن،
وقرإءة كتب إ Òÿإلنافعة.
ن
َ Úواْب َ
إحرصس على أإ’ تكون مسصرًفا ‘ إلعيد؛ يقول إلله تعاَ﴿ :¤وآاِت َذا اْلُقْرَبى حَsقُه َواْلِم ْسسِك َ
ل َوَ’ ُتَبuذْر َتْب ِ
ن الشsسْي َ
ن ِلَرuبِه َكُفوًرا﴾
ن اْلُمَبuذِري َ
طا ُ
ذيًرا ِإا s
َ Úوَكا َ
ن َكاُنوا ِإاْخَوا َ
ال sسسِبي ِ
ن الشsسَياِط ِ
إإ’سصرإء ،27 ،26 :وإأ’موإل إلتي ينفقها بعضس إŸسصلم ‘ ÚإŸتنsزهات وأإماكن إللهو ‘ إلعيد صصارت
 Òإأ’مور إلوسصط.
ﬂيفة ،وsŒنب إلشصح أإيضًصا؛ فل َتقُتر على نفسصك وأإهلك ‘ يوم فرحهم ،وخ ُ
تذsكر وذuكر َمن حولك بأاعياد إŸسصلم ،Úوأإنها عيد إلفطر وعيد إأ’ضصحى فقط ،وأإن ما سصوى ذلك
’ يعtد إ’حتفال به إإ’ تشصبًها بالكفار ،وقد جعلوإ غالب أإيام إلسصنة أإعياًدإ!
َأإكِثر من إلدعاء إ’خوإنك إŸنكوب ‘ Úإلعيد ،وتذsكْر حالهم ،وإحمد إلله على ما مsن به عليك،
وإدع إلله أإن يفuرج كروبهم ،وأإن ُيغuير حالهم.

«وإل -ل -ه ل -و ك s-ب َ-رت ق -ل -وُب إŸسص-ل-م Úك-م-ا كs-ب-رت
أإلسصنتهم ،لغيsروإ وجه إلتاريخ ،ولو إجتمعوإ دإئًما
ك-م-ا ي-ج-ت-م-ع-ون لصص-لة إل-ع-ي-د ،ل-هَ -زم-وإ ج-حافل
إأ’ع -دإء ،ول-و تصص-افَ-ح-ت ق-ل-وب-ه-م ك-م-ا ت-تصص-اف-ح
أإيديهم ،لقضصوإ على عوإمل إلُفرقة ،ولو تب sسصمت
أإروإحهم كما تب sسصمت شصفاههم ،لكانوإ مع أإهل
إلسصماء ،ولو لبسصوإ أإكمل إأ’خلق كما يلبسصون
أإفخر إلثياب ،لكانوإ أإجمل أإمة على إأ’رضس»،
فهذه دعوة لكل إŸتخاصصم ‘ Úصصباح إلعيد إإ¤
أإن تتصصافح قلوبهم كما تتصصافح أإيديهم؛ روى إبن
إل tسصuني وإلطÈإ Êtعن أإنسس رضصي إلله عنه أإن
إلنبي صصلى إلله عليه وسصلم قال(( :أإَيعجز أإحُدكم
أإن يكون كأابي ضَصم َضصم ٍ؟)) ،قالوإَ :من أإبو ضصمضصم
يا رسصول إلله؟ قال(( :كان إإذإ أإصصبح قال :إللهsم
إإ Êقد وهبتُ نفسصي وِعرضصي لك ،فل يشصتم من
شص َ-ت َ-م -ه ،و’ َي -ظ ِ-ل -م َم-ن ظَ-ل-م-ه ،و’ َي-ضص-رب َم-ن
ضصربَه)).
نحن ‘ هذإ إليوم جدير بنا أإن s‰د أإيدينا
باŸصصافحة ،وأإلسصنَتنا بالكلم إلطيب ،وقلوبنا
ب َ -غ -سص ِ-ل -ه -ا ِم -ن إأ’ضص -غ -ان وإأ’ح -ق -اد وإل sشص -ح-ن-اء
وإل-ب-غضص-اء؛ ف-ي-جب إل-ي-وم أإن ت-ت-وإ َصصَ-ل أإرح-اُم-ن-ا،
وت -ت -ق -اَرب ق -ل -وُب -ن -ا؛ ه -ذإ ه -و ج-وه-ر إل-ع-ي-د ‘
إإ’سصلم.

 صصلى إلله عليه وسصلم Á -وت ،فتوuفي رسصول إلله صصلى إلله عليه وسصلم  -ح Úزإغت إلشصمسس يومإ’ثن’ Úثنتي عشصرة خلت من ربيع إأ’ول.
ودخ- -ل إŸسص -ل -م -ون إل -ذي -ن عسص -ك -روإ ب -ا÷رف
إŸدينة ،ودخل بريدة بن إ◊صصيب بلوإء أإسصامة
معقوًدإ حتى أإتى به باب رسصول إلله  -صصلى إلله
عليه وسصلم  -فغَرزه عنده ،فلما بويع أ’بي بكر -
رضصي إلله عنه  -أإمر بريدة أإن يذهب باللوإء إإ¤
بيت أإسصامة ،فلما بلغ إلعرب وفاة رسصول إلله  -صصلى
إلله عليه وسصلم  -وإرتsد مَن إرتsد عن إإ’سصلم ،قال
أإبو بكر  -رضصي إلله عنه  -أ’سصامة  -رحمة إلله
جهك فيه رسصوُل إلله
عليه  :-إنُفْذ ‘ وجِهك إلذي و s
 صصلى إلله عليه وسصلم.وإعتزل أإسصامة  -رضصي إلله عنه  -إلفتنة إلتي
حدثت ‘ عهد علي  -رضصي إلله عنه  -ومعاوية
رضصي إلله عنه -هذإ هو إلصصحابي إلذي جاهد ‘إلله حق جهاده حتى أإتاه إليق.Ú

خ Òالهدى:
عن إبن عمر رضصي إلله عنهما قال:
«كان لرسصول إلله صصلى إلله عليه وسصلم
مؤوذنان بلل وإبن أإم مكتوم إأ’عمى،
فقال رسصول إلله صصلى إلله عليه وسصلم:
«إإن بلً’ يؤوuذن بليل ،فكلوإ وإشصربوإ
حتى يؤوuذن إبن أإم مكتوم» ،قال :و⁄
يكن بينهما إإ’ أإن ينزل هذإ ويرقى
هذإ» ( .روإه إلبخاري ومسصلم).

جوابك عما
يششغلك:

ما هي أإحكام عيد إلفطر؟
حكم صصلة إلعيَدين:
صصلُة إلعيَدين :إلفطر وإأ’ضصحى،
ك-ل م-ن-ه-م-ا ف-رضس ك-ف-اي-ة ،وق-ال ب-عضس
÷معة؛
أإهل إلعلم :إإنهما فرضس ع Úكا ُ
فل َينبغي للمؤومن ترُكها.
صصفة صصلة إلعيد :صصفة صصلة إلعيد
أإن َيحضصر إإ’مام ويوؤم sإلناسس بركعتَ،Ú
قال عمر رضصي إلله عنه« :صصلة إلفطر
ركعتان ،وصصلة إأ’ضصحى ركعتان“ ،ام
غ Òق ْصصر على لسصان نبيكم ،وقد خاَب
َمن إفÎى»؛روإه إلنسصائي

حكمة العدد:

’ ي- - -ح- - -زنك أإنك فشص- - -لت م - -ادمت
–اول إل- -وق- -وف ع- -ل- -ى ق- -دم- -يك م- -ن
جديد.

ثقا‘

الخميسش  ٢١ماي  ٢٠٢٠م
الموافق لـ  ٢8رمضضان  ١٤٤١هـ
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أأنهيت كتابة روأية وقصسة سستصسدرأن بعد كورونا

لخ Òيحط ركن « رمضسانيات مثقف» ألرحال Ãدينة
‘ عدده أ أ
تبسسة أ÷ميلة ،ليحاكي من خÓل هذأ أ◊وأر يوميات ألكاتبة و
ألفنانة ألتشسكيلية سسهام شسريط ،خÓل ألشسهر ألفضسيل ،و طريقتها ‘
لطÓ-ق أل-ع-ن-ان Ÿوأه-ب-ه-ا أل-ع-دي-دة
أسس -ت -غ Ó-ل فÎة أ◊ج -ر ألصس-ح-ي إ
وأ◊رصص على ألسستمرأر ‘ ألكتابة وألرسسم وألتفاعل ألثقا‘ على
منصسات ألتوأصسل ألجتماعي.

ÖjôZ áÑ«ÑM : É¡JQhÉM

@ «ألشس -عب» :ك -ي -ف ت-قضس-ي ألشس-اع-رة
وأل-ف-ن-ان-ة سس-ه-ام شس-ري-ط أ◊جر ألصسحي
وهل أثر على إأبدأعاتك؟
@@ سسهام شسريط  :يوم  8مارسش تلقيت
خ Èوفاة والدي وأانا انزل من من Èقاعة
ال-نشض-اط-ات ب-دار ال-ث-ق-اف-ة ب-ق-اŸة خÓ-ل أاي-ام
Óب -داع،اŒهت م -ب -اشض -رة إا ¤م -دي -ن-ة
ح -واء ل  -إ
اÿروب مقر اقامة والدي رحمه الله  ،و بعد
م -راسض -ي -م ا÷ن -ازة ع -دت إادراج -ي إا ¤ت -بسض -ة
مباشضرة للحجر الصضحي اŸنز‹ ⁄ ،أاتأاثر
كثÒا با◊جر أ’ن حز Êكان اشضد وقعا من
كارثة الوباء ،التي بدأات أاتابع أاخبارها بعد
أازي- -د م- -ن شض- -ه- -ر م -ن ا’ن -ط -واء ب -ع -ي -دا ع -ن
اÛتمع ..ا◊مد لله على نعمة اإ’سضÓم ،أانا
أاؤوم- -ن ب- -ال -قضض -اء وال -ق -در ،أازحت ا◊زن م -ن
أامامي واسضتعدت قوتي وابتسضامي وعدت إا¤
حياتي العادية ‘ بيتي.
@ ه- -ل ت- -ع- -ت- -م- -دي- -ن نشس- -اط -ا ف -ك -ري -ا
أفÎأضسيا ..وهل تتابع Úما يقدم من
فعل ثقا‘ رقمي؟
@@ اسض- -ت- -غ -ل أاوق -ات ا◊ج -ر الصض -ح -ي ‘
‡ارسض- -ة نشض- -اط -ات ج -دي -دة م -ك -ث -ف -ة م -ث -ل

تسض -ج -ي Ó-ت اأ’شض -رط -ة الصض -وت -ي -ة والسض-م-ع-ي-ة
ال -بصض -ري-ة Ãسض-اع-دة ب-ن-ات-ي ،ل-ت-ن-زي-ل-ه-ا ع-ل-ى
اليوتوب وا’نسضتاغرام والفيسضبوك ،كما قمت
ب -ع -دة ح -وارات صض -ح -ف -ي -ة افÎاضض -ي -ة و ع-دة
مشض -ارك -ات ‘ صض-ف-ح-ات دار ال-ث-ق-اف-ة ب-ت-بسض-ة
وخ-نشض-ل-ة وصض-ف-ح-ات ف-ن-ي-ة و أادب-ي-ة افÎاضض-ية
على الفيسضبوك وا’نسضتاغرام.
@ كيف تقضس Úيومياتك ‘ رمضسان ‘
ظل كورونا؟
@@ رمضضان ‘ ظل جائحة كورونا ’ يفرق
عندي عن رمضضان ‘ اأ’يام العادية ⁄،يتغÒ
شضيء بالنسضبة ‹ ،كل عائلة لها عاداتها التي
تعودت عليها ‘ رمضضان.
@ ح -دث -ي -ن -ا ع -ن ع -ادأتك أل -ع -ائ -ل-ي-ة
ألتبسسية ‘ ألشسهر ألكرË؟
@@ التزم ببيتي وعباداتي ،أاقوم بواجباتي
Œاه أاف -راد ع -ائ -ل-ت-ي ’ ،اه-ت-م ك-ثÒا ب-ال-ط-ب-خ
واأ’ك -ل ب -ط -ري -ق -ة ه -وسش وشض-غ-ف  ،أان-ا اط-ب-خ
ك-ع-ادت-ي ك-ل اأ’ط-ب-اق ال-ت-ي ي-ط-ل-ب-ه-ا أاب-ن-ائي و
زوجي بنظام ودون إاسضراف و أاحاول أان أاجد
لنفسضي بعضش الوقت أ’مارسش هواياتي.
لبدأعي؟
@ كيف هو نشساطك أ إ
@@ خÓ-ل ال-فÎة الصض-ب-اح-ي-ة أاق-وم ب-ب-عضش
الزيارات العائلية القليلة و Ãا أاننا ‘ ظل
ا◊جر الصضحي  ⁄اسضتطع أان أاقوم بذلك هذه

اŸرة  ،لذا أافضضل أان اقسضم وقتي ب Úقراءة
القرآان و كتابة الشضعر و اأ’دب و ‘ اŸسضاء
ب -ع -د صض Ó-ة الÎاوي -ح اف -ت -ح ه -ات -ف -ي و اه-ت-م

بنشضاطاتي ا’فÎاضضية و كتاباتي و ارسضم ،
سضهراتي تكون مع سضهام ‘ خلوة فنية و أادبية
ت-ت-خ-ل-ل-ه-ا ج-لسض-ات م-ع اب-ن-ت-ي Ÿن-اقشض-ة بعضش

التفاصضيل التي تخصش التسضجيÓت و تدابÒ
اŸنزل.
@ كيف تقضس Úألسسهرأت وما رأيك ‘
ألÈأمج ألتلفزيونية وطنيا وعربيا؟
@@ أانا ’ اهتم بالÈامج التلفزيونية منذ
زمن بعيد ،لكن اطّلع على بعضش اللقطات و
بعضش الÈامج من خÓل مناقشضاتي العائلية
حيث نرى أان الرداءة قد طغت على منتوج
القنوات الوطنية إا ¤درجة ا’شضمئزاز.
@ ما هو طبقك أŸفضسل ‘ رمضسان؟
@@ نظرا ◊رارة الطقسش التي ’ أاحبها و ’
أا–ملها منذ صضغري فالطبق اŸفضضل عندي
‘ رمضضان و ‘ اأ’يام الصضيفية العادية هو
«البطيخ البارد».
لدب -ي
@ ح -دث -ي -ن -ا ع -ن ج -دي -دك أ أ
وألفني؟
@@ فÎة ا◊جر الصضحي و مكوثي بالبيت
‘ شضهر رمضضان خاصضة أاعطتني فرصضة إا“ام
بعضش اأ’عمال التي كانت عالقة مثل _ :رواية
ب -ع -ن -وان»ع -زف ع -ل -ى وت -ر ال -زم-ن» _ ،قصض-ة
ح -ق -ي -ق -ي -ة ب -ع -ن -وان :ج-زء م-ن ال-ت-اري-خ(قصض-ة
زوج _ ،)Úديوان شضعر باللغة العربية :ترانيم،
_ ديوان شضعر باللغت Úعربية و فرنسضية :شضدو
اأ’ع - -م - -اق ،وأان- -ا بصض- -دد –ضض› Òم- -وع- -ة
قصضصضية  ⁄تعنون بعد و ديوان شضعر باللغة
الفرنسضية .
@ كلمة أخÒة؟
@@ ن-ت-م-ن-ى أان ي-ن-ج-ي-ن-ا ال-ل-ه م-ن بÓ-ء هذا
الوباء و يتقبل صضيامنا و قيامنا و دعاءنا .ما
أاطلبه من كل من يقرأا هذا ا◊وار هو الوعي و
ا’متثال إا ¤قرارات الدولة من اجل سضÓمتنا
جميعا.

أسسبوع ثري بالنقاشص أŸسسرحي وألنقدي

بحري يدعو إأ ¤تÓقح ألفنون ..وثلي« ÊÓمتفائل»
لسس - -ب - -وع م - -ل- -ي- -ئ- -ا
ك - -ان ه - -ذأ أ أ
ب- -اŸدأخÓ- -ت وأل- -ن -ق -اشس -ات ح -ول
أل- -ف- -ن أل- -رأب- -ع ،وقضس- -اي- -ا أل- -رك -ح
وعÓقته بالوأقع أŸعيشص وألفنون
لخ - -رى .وف- -ي- -م- -ا أطّ- -ل أحسس- -ن
أ أ
ثلي ÊÓعلى رّوأد منتدى أŸسسرح
ألوطني لتقد Ëتصسّوره Ÿسسرح ما
ب-ع-د ك-ورون-ا ،أن-ت-ق-د ب-ح-ري ب-قاء
لع-م-ال أل-ف-ن-ي-ة ح-ب-يسس-ة شسكلها
أ أ
لصس - -ل- -ي وع- -دم ه- -ج- -رت- -ه- -ا إأ¤
أ أ
لخ-رى،
أشس-ك-ال أل-ت-ع-ب Òأل-ف-ن-ي أ أ
ف -ي -م -ا ت -ط -رقت أŸصس -ري -ة صس -ف-اء
ألبيلي إأ ¤أŸونودرأما ،وألعرأقي
ألشس- - - -ط- - - -ري إأ ¤دور أŸسس- - - -رح ‘
أÛتمع.
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م- -ن اŸواضض- -ي -ع ال -ت -ي ط -رح -ه -ا اŸن -ت -دى
للنقاشش ،موضضوع «اŸسضرح ما بعد كورونا»،
الذي نشضطه الÈوفيسضور احسضن ثلي ،ÊÓالذي
ح -اول ال -ب -ق-اء إاي-ج-اب-ي-ا ،وال-ن-ظ-ر إا ¤ال-نصض-ف
اŸمتلئ من الكأاسش.

ثلي« :ÊÓكورونا» فتح أبوأب مسسارحنا من
حيث شساء إأغÓقها
ي -ع -ت -ق -د ث -ل -ي  ÊÓ-أان فÒوسش ك-ورون-ا ق-لب
«حياتنا رأاسضا على عقب ،وأاجÈنا على العيشش
وسض -ط ظ -روف  ⁄ن -ك -ن م -ؤوه -ل Úل -ه -ا» .ه -ذا
ال -واق -ع أاج Èا÷م -ي -ع ع -ل -ى «ت -ع -م -ي-ق آال-ي-ات
التفك ‘ Òالعيشش –ت سضلطة الكورونا ،ولكن
التفك Òأاك Ìفيما بعد الكورونا».
ع-ل-ى الصض-ع-ي-د ال-ث-ق-ا‘’ ،ح-ظ ث-ل-ي ÊÓ-أان
غ -ل-ق اŸراف-ق ال-ث-ق-اف-ي-ة وت-ع-ل-ي-ق ال-نشض-اط-ات
واŸهرجانات ،دفع إا ¤التفك ‘ Òاسضتخدام
وسض- -ائ- -ل ا’تصض- -ال ا’ل- -كÎون- -ي -ة ع Èشض -ب -ك -ة
اأ’نÎنت ،م - -ا م ّ - -ك - -ن ﬂت - -ل - -ف اŸؤوسضسض- -ات
ال -ث -ق -اف -ي -ة م-ن ال-ع-ودة ل-ل-ح-ي-اة وال-نشض-اط م-ن
ج - -دي - -د ،ع Èإاط Ó- -ق م- -نصض- -ات افÎاضض- -ي- -ة
وم-ن-ت-دي-ات إال-كÎون-ي-ة ف-رضضت ن-فسضها كبدائل
قوية ..وخ ّصش ثلي ÊÓبالذكر تنشضيط ا◊ياة

لم Úبحري
ألدكتور ﬁمد أ أ

ثلي ÊÓأسسامة
اŸسض -رح -ي -ة ،ح -يث ’ح -ظ ÷وء اŸؤوسضسض -ات
اŸسض- -رح- -ي- -ة إا ¤إانشض- -اء م- -واق- -ع إال- -كÎون -ي -ة
وصض -ف -ح-ات وم-ن-ت-دي-ات ،واع-ت-م-اده-ا ك-ذاك-رة
ت -وث -ي -ق -ي -ة سض -م -ع -ي -ة بصض -ري-ة ل-ك-ام-ل اŸن-ج-ز
اŸسضرحي ،يتم من خÓلها تقد Ëالعروضش
اŸسض -رح-ي-ة ج-دي-ده-ا وق-دÁه-ا وك-ذلك خ-ل-ق
نقاشضات حولها« ،وهذه مبادرة جيدة جدا كنا
دائ -م -ا ن -دع -و إال -ي -ه-ا ،خ-اصض-ة وأان ط-ل-ب-ت-ن-ا ‘
ا÷ام- -ع- -ات ي- -ح- -ت- -اج -ون إا ¤مشض -اه -دة ت -لك
اأ’ع-م-ال اŸسض-رح-ي-ة» ،خصض-وصض-ا كÓ-سضيكيات
اŸسضرح ا÷زائري ،يقول ثلي ،ÊÓما يعني
حسضبه أان الفÒوسش «قد فتح أابواب مسضارحنا
من حيث شضاء إاغÓقها».
ك- -م- -ا أاشض- -ار ث- -ل- -ي ÊÓ- -إا ¤ت- -ق- -د Ëن- -ق- -اد
وأاك - -ادÁي Úل - -ع- -دد م- -ن اÙاضض- -رات ح- -ول
اŸسضرح بتقنية الفيديو ،كما  ⁄يغفل اإ’شضارة
إا ¤اŸقا’ت النقدية «التي ’قت صضدى» ،وهو
ما جعله يعتقد بأان الوباء «قد وضضعنا جميعا
‘ النهج السضليم ،وهو نهج اسضتخدام ﬂتلف
ال -وسض -ائ -ط ا’ل -كÎون -ي -ة ل -ل -ن -ه-وضش ب-ح-ي-ات-ن-ا
اŸسضرحية وتنشضيطها وخاصضة Ÿلمة ذاكرتها
اŸبعÌة».
لذلك يرى ثلي« ÊÓمسضتقبل اŸسضرح فيما
بعد كورونا مسضتقب Óواعدا من شضأانه أان يضضع
مؤوسضسضاتنا اŸسضرحية ‘ قلب العصضر الذي
ن -ع -يشش ف -ي -ه ،وه -و ب-ال-ت-أاك-ي-د عصض-ر السض-م-ع-ي
ال - -بصض - -ري» ،وب- -ع- -ودة ا÷م- -ه- -ور وال- -ف- -رج- -ة
اŸسضرحية بعد زوال الوباء« ،سضيعود مسضرحنا

ا÷زائري بأاك Ìقوة ﬁلقا ‘ سضماء الواقع
الواقعي والواقع ا’فÎاضضي أايضضا».

بحري :ألقطيعة ألوهمية ب Úألفنون تقتل
ألعمل ألفني
من جهته ،تطرق الدكتور ﬁمد اأ’مÚ
ب -ح -ري إا ¤م -وضض -وع «اŸسض -رح وال -ت-ب-ادل بÚ
ال - -ف - -ن- -ون ..إاشض- -ك- -ا’ت ا÷م- -ود وإاك- -راه- -ات
ا’ن -ف -ت -اح» ،اع -ت Èف -ي-ه أان م-ن سض-م-ات عصض-ر
عاŸية الفنون ،أان ينشضأا أاي إانتاج فني «بÚ
أاه -ل ف -ن -ه أاوً’ ،ث-م يسض-اف-ر ع Èب-ق-ي-ة ال-ف-ن-ون
اأ’خ-رى ،تسض-ت-ث-م-ر قصض-ت-ه وت-ك-ي-ف-ه-ا مع آاليات
وطبيعة الفن النوع الفني ا÷ديد ار–ل إاليه،
ليكتسضب جماه Òجديدة تضضاف إا ¤جمهوره
اأ’صضلي».
وأاعطى بحري مثا’ برواية دون كيشضوت
التي ” اقتباسضها ‘ بقية الفنون «وار–لت ‘
رواج عاŸي رهيب ،لÔاها مسضرحية ،ثم لوحة
فنية تشضكيلية ،ثم قطعة موسضيقية ،ثم رقصضة
باليه ثم منتوجاً سضينمائيًا وتلفزيونياً ورسضوماً
متحركة» .واعت Èبحري أان هذا التلقي قد
حدث Ûرد أانها ار–لت من فنها الروائي،
لتتجلى ‘ الفنون اÛاورة التي اسضتثمرتها
ف-ك-را ً وشض-خصض-ي-ات ،وم-ع-ن-ى وج-وديً-ا ل-ل-ح-ياة.
وأادى ذلك إا ¤اكتسضاب الرواية جماه Òالفنون
اأ’خرى.
وطرح الناقد ›موعة من اأ’سضئلة منها:

Ÿاذا ’ يحدث تقاطع وتÓقح الفنون عندنا،
ب-ح-يث ي-أاخ-ذ ك-ل م-ن-ه-ا ب-ي-د اآ’خ-ر ،ف-نشض-اهد
عناوين ،وشضخصضيات ،ومادة فنية عابرة لكل
أانواع الفنون؟
ول -ك -ي ’ ت -ق-ت-ل ال-ق-ط-ي-ع-ة إاب-داع-ات-ن-ا حÚ
نحبسضها ‘ فنونها ،دعا بحري «بقية الفنون
وال -ق -ائ -م Úع -ل -ي -ه-ا م-ن ‡ارسض Úومسض-ؤوولÚ
وح -ت -ى ج -م -اه Òوه -واة ب -ت -ب-ادل م-ن-ت-ج-ات-ه-م
ومنجزاتهم ،كي نراها ‘ أافق فنية أاخرى،
حتى ’ تبقى حبيسضة مهدها التي ولدت فيه
وكي ’ “وت فيه».

ألبيلي تشسّرح أŸونودرأما ..وألشسطري
يناقشش دور أŸسسرح ‘ أÛتمع
وخÓل تطرقها إا ¤موضضوع «اŸونودراما..
إاشضكالية اŸصضطلح وسضلطة اŸؤودي الواحد»،
قالت الشضاعرة والكاتبة اŸسضرحية والباحثة
اŸصض -ري -ة صض -ف -اء ال -ب-ي-ل-ي ،إان اŸصض-ط-ل-ح-ات
وال -تسض -م -ي -ات ال-ع-ل-م-ي-ة ال-ت-ي ت-ط-ل-ق ع-ل-ى ف-ن
اŸون-ودرام-ا ك-ثÒة ب-ل أاح-ي-ان-ا م-ت-ب-اي-ن-ة ،ت-ب-عا
’خ- -ت Ó-ف آاراء م -ت -ع -اط -ي -ه -ا ك -ت -اب -ة “ث -ي Ó-
وإاخراجا ،حيث « ⁄يوجد من النقاد حتى اآ’ن
م- -ن وضض- -ع ل- -ه- -ا أاسضسض- -ا وم -دارسش أاو ق -واع -د
ﬁددة كما حدث مع فنون اŸسضرح اأ’خرى».
وأاضضافت أانه ،أاحيانا ’ ،يفuرق البعضش بÚ
اŸون-ول-وغ واŸون-ودرام-ا ،وي-ط-ل-ق-ون ع-ل-ى أاي
عمل «مونودراما» تسضمية «مونولوغ» Ûرد أان
البطل «يظل يحدث جمهوره ويشضكو مشضاعره

ويدخله معه ‘ هوة ا◊كي وتفاصضيل روحه
«سضاردا» أاحد اŸواقف التي مر بها أاو أاثرت
ف -ي -ه وت -أاث -ر ب -ه -ا» .ب -ي -ن -م -ا اع -تÈت ال -ب-ي-ل-ي
اŸونودراما «الفن الذي يغوصش فى أاعماق
النفسش البشضرية ويدخل فى مناقشضات عقلية
ح -ول ال -ع -دي -د م -ن اŸشض -اك -ل ال -ت -ي ي-ع-يشض-ه-ا
البطل/ا÷مهور».
أام -ا ‘ م -داخ-ل-ت-ه ح-ول م-وضض-وع «اŸسض-رح
واÛت- -م -ع ..ال -دور ال -وظ -ي -ف -ي وال -ت -ح -و’ت
البنيوية» ،اعت Èالكاتب واıرج اŸسضرحي
العراقي حيدر عبد الله الشضطري ،خريج كلية
الفنون ا÷ميلة بجامعة بغداد ،أان «اŸسضرح
ه -و اأ’داة ا’ج -ت -م -اع -ي-ة ال-ف-اع-ل-ة م-ع ال-واق-ع
ا’ج- -ت -م -اع -ي وم -ت -غÒات -ه ب -غ -رضش اإ’صض Ó-ح
والتقو.»Ë
كما رأاى أان تناو’ت النقاد لهذا اŸوضضوع
ت-ع-ددت وت-ن-وعت ،ت-ب-عً-ا ÿصض-وصض-ي-ة اŸن-ظور
النقدي الذي تنظر من خÓله إا ¤العÓقة
الوثيقة ب ÚاŸسضرح واÛتمع ،وكانت ترى أان
عملية التغي Òا’جتماعي التي يكون اŸسضرح
م-ع-ن-يً-ا ب-ه-ا ه-ي ع-م-ل-ي-ة ت-ت-ب-ع ت-غ-يÒا ‘ شضكل
ال-وع-ي اإ’نسض-ا Êوم-ت-ب-ن-ي-ات-ه ال-ف-ك-ري-ة ن-ت-ي-جة
لثورات فكرية كÈى ،وبالتا‹ ينسضحب هذا
ال- -ت- -غ- -ي Òع -ل -ى ال -ت -أاث Òا’ي -ج -اب -ي ‘ ب -ن -ي -ة
اŸن-ظ-وم-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ب-غ-ي-ة إاح-داث عملية
ال -ت -ح -ول ف -ي -ه -ا إا ¤م -ن -ظ -وم -ات أاخ -رى أاكÌ
اسضتيعابا ◊اجة اإ’نسضان ومتطلباته الفكرية
واŸادة.
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«الصصحة العاŸية» توافق على فتح –قيق مسصتقل

عششرات اÓŸي Úسشيجدون أانفسشهم ‘ فقر مدقع بسشبب كورونا

يواصصل فÒوسس كورونا ا÷ديد نقل العدوى إا ¤اŸزيد من البشصر ‘ ﬂتلف أانحاء
’صصابات ‘ العا⁄
العا ،⁄و’زال يحصصد اŸزيد من الضصحايا ،بحيث اقÎب عدد ا إ
’جراءات والتداب Òا’حÎازية التي اتخذتها العديد
من  5مÓي Úنسصمة ،رغم ا إ
من البلدان.
فقد بلغت حصسيلة أإ’صسابات بفÒوسس كورونا
أ÷ديد أŸسسبب لوباء «كوفيد ،»19-أأك Ìمن
 5مÓي Úإأنسسان ،فيما أقÎب عدد ألوفيات
من  330أألف شسخصس ،حول ألعا.⁄
غ Òأأن هذه أأ’نباء ألسسيئة تقريبا ،فيما يتعلق
باإ’صسابات وألوفيات ،يحد منها عدد حا’ت
ألشسفاء ‘ ألعا ،⁄وألتي بلغت حوأ‹ مليوÊ
شسخصس.
وسس -ج -لت أأع -ل -ى حصس -ي -ل -ة ي -وم -ي -ة ل -ل-وف-ي-ات
بفÒوسس كورونا أŸسستجد ‘ ألÈأزيل كÈى
دول أأمÒكا ألÓتينية ألتي بدأأت تشسعر بتأاثÒ
ألوباء بقوة ‘ ،ح Úوأفقت منظمة ألصسحة
Óزمة.
ألعاŸية على ألتحقيق ‘ تصسديها ل أ
ومع وصسول عدد أإ’صسابات بشسكل متسسارع إأ¤
خمسسة مÓي ،Úبينما Œاوزت ألوفيات 320
أأل -ف ‘ ظ -ل أق -تصس -اد ع -اŸي م -دّم -ر ،تسس-ود
ﬂاوف من أأن ألقادم أأسسوأأ ‘ أŸناطق أأ’كÌ
فقرأ ‘ ألعا ⁄ألتي –اول جاهدة أحتوأء
تفشسي ألفÒوسس.
وأرت -ف -عت أ◊صس -ي -ل -ة بشس -ك-ل م-ث Òل-ل-ق-ل-ق ‘
ألÈأزي- - - -ل ،إأذ Œاوز ع- - - -دد أل- - - -وف- - - -ي - - -ات بـ
«كوفيد »19-خÓل  24سساعة أأ’لف أ’ول مّرة،
لكن ألرئيسس جاير بولسسونارو ’يزأل معارضسا
بشس -دة ل -ت -دأب Òأإ’غ Ó-ق أل -ت -ي ق-ال إأن-ه-ا غÒ
ضسرورية.
الوباء يجتاح أامÒكا الÓتينية
ويسسجل عدد أإ’صسابات ‘ ألÈأزيل ،أأعلى
ث- -الث ع -دد ب Úدول أل -ع -ا ،⁄زي -ادة ب -اآ’’ف،
جح أأن يتسسارع تفشسي ألوباء ‘ سسادسس
وير ّ
أأك Èدولة ‘ ألعا ،⁄بينما ’ يتوقع أأن يبلغ
ذروته قبل مطلع جوأن.
ودفع أرتفاع عدد أإ’صسابات بفÒوسس كورونا
أŸسستجد ‘ أأمÒكا ألÓتينية ،بعضس أŸناطق
إأ ¤تعليق خططها لتخفيف ألقيود ،كما هو
أ◊ال ‘ كوردوبا ثا Êمدن أأ’رجنت ،Úألتي
ترأجعت عن خطتها لتخفيف تدأب Òأإ’غÓق
جّرأء أرتفاع عدد أإ’صسابات.
وصسدرت –ذيرأت من تدأعيات ألوباء على
أÛتمعات أأ’ك Ìفقرأ ،إأذ قال رئيسس ألبنك
أل -دو‹ دي -ف -ي -د م -ال -ب -اسس ،إأن-ه ق-د ي-دف-ع Ãا
ي- -ق -ارب م -ن  60م -ل -ي -ون شس-خصس إأ ¤أل-ف-ق-ر

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

ألشسديد.
وق - -ال م- -ال- -ب- -اسس ‘ م- -ؤو“ر ع Èأل- -ه- -ات- -ف:
«تقديرنا هو أأن ما يصسل إأ 60 ¤مليون شسخصس
سسيجدون أأنفسسهم مدفوع Úإأ ¤فقر مدقع،
أأ’مر ألذي سسيقضسي على كل ألتقدم ألذي
–قق للقضساء على ألفقر ‘ ألسسنوأت ألثÓث
أŸاضسية .توقعاتنا تظهر حلول ركود عميق».
ولفت أŸسسؤوول أŸا‹ ألدو‹ إأ ¤أأن ألبنك
أل -دو‹ ي -ح -اول ع -دم أل -وق -وف ج-ان-ب-اÃ ،ن-ح
قروضس لـ 100دولة.
وكشسف مالباسس أأن ألبنك تعهد Ãنح قروضس
بقيمة  160مليون دو’ر حتى منتصسف عام
.2021
وأأشسار ‘ ألوقت نفسسه ،إأ ¤أأن جهود ألبنك
ألدو‹ ليسست كافية ،دأعيا ألبلدأن ألدأئنة إأ¤
أ’نضسمام إأ ¤مبادرة ›موعة ألعشسرين ،ألتي
أأعلنت وقفا لتسسديد ديون عدد من ألبلدأن
ألنامية.
ترامب يهدد بوقف “ويل
صسدرت أأ’رقام أŸقلقة من أأمÒكا ألÓتينية،
‘ وقت وأفقت منظمة ألصسحة ألعاŸية على
فتح –قيق مسستقل بشسأان طريقة تعاطيها مع
ت -فشس -ي أل -فÒوسس ،ب-ع-د ت-عّ-رضس-ه-ا ’ن-ت-ق-ادأت
شسديدة من ألو’يات أŸتحدة ألتي أنخرطت
‘ سسجال مع ألصس Úبشسأان ألوباء.
وهدد ألرئيسس أأ’مÒكي دونالد ترأمب بوقف
“ويل ألو’يات أŸتحدة للمنظمة بشسكل دأئم،
متهما إأياها بأانها سساعدت بك Úعلى ألتسستّر
على أŸعلومات ‘ أأو ¤مرأحل تفشسي ألوباء.
ونفت ألصس Úألتهمة ،مشسÒة إأ ¤أأن ألو’يات
أŸت -ح -دة ت -ط-ل-ق أل-ع-ن-ان ’ت-ه-ام-ات ك-ه-ذه ‘
ﬁاولة «للتهّرب من مسسؤووليتها وأŸسساومة
على ألتزأماتها ألدولية Œاه منظمة ألصسحة
ألعاŸية».
ونددت روسسيا كذلك بتهديد ترأمب ،بينما
دع- -م أ’–اد أأ’وروب- -ي م- -ن- -ظ- -م- -ة ألصس- -ح- -ة
ألعاŸية ،مشسÒأ إأ ¤أأن ألوقت غ Òمناسسب
ل -ت -ب -ادل أ’ت -ه -ام -ات .وه -دد أÓÿف ج -ه -ود
تنسسيق أ’سستجابة ألعاŸية للوباء ،لكن ألرئيسس
أأ’مÒك -ي وأصس -ل م -ه -اج-م-ة ألصس Úوم-ن-ظ-م-ة
ألصسحة ألعاŸية.

’عادة فتح
دعوة لتنسصيق أاوروبي إ
ا◊دود
دعت فرنسسا ،أأمسس ،إأ ¤مزيد من ألتنسسيق
بشسأان إأعادة فتح أ◊دود ألدأخلية ل–Óاد
أأ’وروبي ،بينما أأعلنت بعضس ألدول أأ’عضساء
إأجرأءأت ‘ هذأ أ’Œاه مع أقÎأب موسسم
ألسسياحة ألصسيفي.
وقال وزير ألدولة ألفرنسسي للشسؤوون أÿارجية
وشس- -ؤوون أأوروب- -ا ج -ان ب -ات -يسست ل -وم -وأن« ،إأن
أل -ه -دف ه -و إأع -ادة ف -ت -ح أ◊دود أل -دأخ -ل -ي -ة
ت-دري-ج-ي-ا «ح-وأ 15 ¤ج- -وأن» .وأأضس -اف‘« :
هذه أأ’ثناء ،يجب ألعمل مع ألدول أ◊دودية
ب Úأأ’وروب -ي Úل -ت -ج -نب وج -ود أأوروب -ا ت-ع-م-ل
بسسرعات متفاوتة».
وأأع -ل -نت إأي-ط-ال-ي-ا إأع-ادة ف-ت-ح ح-دوده-ا أأم-ام
سسياح أ’–اد أأ’وروبي ‘ ألثالث من جوأن،
فيما تسسعى أأŸانيا ،من جانبها ،إأ ¤رفع قيود
ألتنقل أŸفروضسة على حدودها ‘ منتصسف
جوأن.
ك -م -ا ت -خ -ط -ط خ -مسس دول ‘ وسس -ط أأوروب -ا
(أأŸان - -ي- -ا وأل- -ن- -مسس- -ا وأÛر وسس- -ل- -وف- -اك- -ي- -ا
وجمهورية ألتشسيك) لفتح أ◊دود أŸشسÎكة
بينها ‘ منتصسف شسهر جوأن تقريبا.
إايجابيات فÒوسس كورونا
م - -ن- -ذ ظ- -ه- -وره وسس- -ط ألصس Úأأوأخ- -ر أل- -ع- -ام
أŸاضس- -ي ،أأح- -دث أل- -فÒوسس –ّو’ ‘ ح- -ي -اة
أل -ن -اسس وأأ’ع -م-ال أل-ت-ج-اري-ة ح-ول أل-ع-ا ،⁄إأذ
أنعكسست تدأعياته على ﬂتلف أأ’صسعدة ،من
ألهدوء ألذي عّم مرأكز مدن لطاŸا كانت
مزدحمة وصسو’ إأ ¤ألتغّيرأت ألبيئية ألكبÒة.
وأأف -اد ب -اح -ث -ون أأن أن -ب -ع -اث -ات ث-ا Êأأوكسس-ي-د
ألكربون ألعاŸية من أأنوأع ألوقود أأ’حفوري
سس -ت -ن-خ-فضس ب-نسس-ب-ة تصس-ل إأ ٪7 ¤ه -ذأ أل -ع-ام
جّ- -رأء أل- -وب- -اء ‘ ،أأك Èت- -رأج -ع م -ن -ذ أ◊رب
ألعاŸية ألثانية.
وبينما بدأأت آأسسيا ‘ تقييم أأ’ضسرأر ألناجمة
عن ألوباء ،أأدركت بعضس ألدول أأنه حمل معه
ف- -وأئ- -د  ⁄ت- -ك- -ن ‘ أ◊سس -ب -ان رغ -م أل -دم -ار
أ’قتصسادي أأ’ك ÌتأاثÒأ.
فخÓل فÎة ألعزل ،شسهدت فيتنام ترأجعا ‘
م-ع-د’ت أ÷رأئ-م ،ب-ي-ن-م-ا رح-بت ه-ون-غ ك-ون-غ
بانتهاء موسسم أإ’نفلونزأ ألسسنوي لديها مبكرأ.
أأم -ا ت -اي Ó-ن -د ،أŸع -روف -ة ب-ال-ع-دد أل-ك-ب Òم-ن
ألوفيات ‘ حوأدث ألطرق ،فشسهدت –سسنا
ملحوظا ‘ ألسسÓمة على ألطرق.

ألعدد
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البنتاغون :لقاح ضشد الفÒوسس لن يظهر حتى صشيف 2021
اأفادت وسصائل اإعÓم اأمريكية باأن
وزارة الدفاع «البنتاغون» ،تتوقع اأن
تكون هناك موجة جديدة من
فÒوسس كورونا خÓل العام القادم،
ولن يظهر لقاح فعال ضصده حتى
صصيف عام .2021
ونقل عن مذكرة دأخلية ” أإعدأدها لوزير
ألدفاع أ’أمريكي ،مارك أإسس ،Èتنصس على أأن
ج -م -ي -ع أŸوؤشس -رأت ت -وؤك -د ب -اأن أل -ب -ن -ت -اغ-ون
سس- -يضس- -ط- -ر خÓ- -ل أ’أشس- -ه- -ر أل -ق -ادم -ة ،أإ¤
‡ارسس -ة أأع -م -ال -ه وسس -ط أ’ن -تشس -ار أل -ث -ابت
للفÒوسس ألذي يسسبب مرضس «كوفيد‘ »19-
ألعا.⁄
وأأكدت أŸذكرة ألتي أأعدها مسساعد وزير
ألدفاع لشسوؤون أ’أمن ألقومي وألدو‹ ،كينيث
رأبوأنو ،أأنه «أأمامنا طريق طويل مع أإمكانية
حقيقية ’إعادة تفشسي كوفيد ،»19-مشسÒة
أإ ¤ضسرورة ألÎكيز على أسستئناف أŸهام
ذأت أ’أهمية أ◊رجة ورفع مسستوى أ’أنشسطة
« وأت- -خ -اذ أ’إج -رأءأت أل -وق -ائ -ي -ة أل Ó-زم -ة،
–سسبا لتفشسي ألفÒوسس ›ددأ ‘ ألعا⁄
خÓل ألعام ألقادم».
وبحسسب توقعات ألوثيقة ⁄ ،يتم تطوير لقاح
أأو عÓج فعال للفÒوسس حتى ألصسيف ألقادم
على أ’أقل ،ومن أŸرجح أأن –دث موجات

جديدة من ألوباء ‘ بعضس ألبوؤر ،فيما ’
تتيح ألفحوصس ألطبية ألقناعة ألتامة بغياب
ألفÒوسس ‘ مناطق ﬁددة.
من ناحية ثانية ،أأعلن مسسوؤول تايÓندي
كب ،Òأأمسس أ’أربعاء ،أأن بÓده تتوقع أأن يكون
لقاح فÒوسس كورونا جاهزأ لÓسستخدأم ‘
أل -ع -ام أŸق -ب -ل ،وذلك ب -ع -د –ق -ي -ق ن -ت -ائ -ج
أإيجابية ‘ ألتجارب على ألفئرأن.
وق- -ال أŸت -ح -دث ب -اسس -م م -رك -ز أإدأرة أأزم -ة
«كوفيد »19-أل- -ت- -اب -ع ل -ل -ح -ك -وم -ة ،ت -اويسسÚ
ويسس -ان -وي -وت ،Úأإن ت -اي Ó-ن-د سس-ت-ب-دأأ أخ-ت-ب-ار
أللقاح وهو من نوع (مسسنجر أآر.أإن.أيه) على
ألقردة أ’أسسبوع أŸقبل بعد ‚اح ألتجارب
على ألفئرأن ،ورجح أأن يبدأأ أسستخدأم أللقاح
ألتايÓندي ألعام أŸقبل.
ويجري تطوير أأك Ìمن  100لقاح ﬁتمل
لفÒوسس كورونا «كوفيد ‘ »19-ألعا ،⁄وقد
دخ-ل ع-دد م-ن-ه-ا ط-ور أل-ت-ج-ارب ألسس-ري-رية،
ل -ك-ن م-ن-ظ-م-ة ألصس-ح-ة أل-ع-اŸي-ة صس-رحت ‘
أأفريل أŸاضسي ،باأن تطوير أللقاح سسيسستغرق
 12شسهرأ على أ’أقل.
وي -ح -ف -ز ه -ذأ أل -ن -وع م-ن أل-ل-ق-اح-ات خÓ-ي-ا
أ÷سس-م ’إن-ت-اج م-وأد ج-زي-ئ-ي-ة ت-ت-وأج-د ع-ل-ى
سسطح ألفÒوسس –فز بدورها جهاز أŸناعة
ليوؤدي دوره.

رّدا على «صصفقة القرن» وعزم ا’حتÓل ضصم أاراضس من الضصفة

السشلطـ ـ ـ ـ ـة الفلسشطيني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة تنسشح ـ ـ ـ ـ ـ ـب
من ا’تفاقيات اŸوقعة مع إاسشرائيـ ـ ـل

’مريكي دونالد
ردا على خطة الرئيسس ا أ
ترامب للسصÓم «صصفقة القرن» وعلى إاعÓن
إاسصرائيل ﬂططات لضصم أاراضس من الضصفة
الغربية ،قال الرئيسس الفلسصطيني ﬁمود
عباسس خÓل اجتماع لقيادة منظمة
التحرير الفلسصطينية ‘ رام الله ،إانّ السصلطة
الفلسصطينية التي وقعت على اتفاق سصÓم
مؤوقت مع إاسصرائيل عام  ،1993أاصصبحت «‘
ل من جميع ا’تفاقات والتفاهمات مع
ِح ّ
’سصرائيلية» ومن
’مريكية وا إ
ا◊كومت Úا أ
«جميع ا’لتزامات اÎŸتبة على تلك
’منية»،
التفاهمات وا’تفاقاتÃ ،ا فيها ا أ
’مني مع دولة
أاي اتفاقات التنسصيق ا أ
ا’حتÓل ،معتÈا أان ضصم أاراضس ‘ الضصفة
الغربية يقوضس فرصس التوصصل للسصÓم.
و‘ ك-ل-م-ة ل-ل-رئ-يسس أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي خÓ-ل أج-ت-ماع
ل-ق-ي-ادة م-ن-ظ-م-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ‘ مقر
ألرئاسسة Ãدينة رأم ألله بالضسفة ألغربية أÙتلة،
ج-اء أأن «م-ن-ظ-م-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ،ودولة
فلسسط Úقد أأصسبحت أليوم ‘ ِحّل من جميع
أ’تفاقات وألتفاهمات مع أ◊كومت Úأأ’مريكية
وأإ’سس-رأئ-ي-ل-ي-ة ،وم-ن ج-م-ي-ع أ’ل-ت-زأم-ات أÎŸتبة
ع -ل -ى ت -لك أل -ت -ف -اه -م-ات وأ’ت-ف-اق-اتÃ ،ا ف-ي-ه-ا
أأ’منية».
وتابع عباسس« ،على سسلطة أ’حتÓل أإ’سسرأئيلي
أب -ت -دأء م -ن أآ’ن ،أأن ت-ت-ح-م-ل ج-م-ع أŸسس-ؤوول-ي-ات
وأ’لتزأمات أأمام أÛتمع ألدو‹ كقوة أحتÓل
‘ أأرضس دولة فلسسط ÚأÙتلة ،وبكل ما يÎتب
على ذلك من آأثار وتبعات وتدأعيات ،أسستنادأ إأ¤
أل- -ق- -ان- -ون أل- -دو‹ وأل- -ق -ان -ون أل -دو‹ أإ’نسس -ا،Ê
وبخاصسة أتفاقية جنيف ألرأبعة لعام .»1949
وكان عباسس قد هدد مرأرأ بوقف ألتنسسيق أأ’مني
م -ع إأسس -رأئ -ي -ل ،وأأع -ل -ن ق -ط -ع ك -ل أل-عÓ-ق-ات م-ع
إأسسرأئيل وألو’يات أŸتحدة عقب إأعÓن خطة
ألرئيسس أأ’مريكي دونالد ترأمب للسسÓم.
و وأف -ق ألŸÈان أإ’سس -رأئ -ي -ل-ي ،أأ’ح-د أŸاضس-ي،
ع -ل -ى ح -ك -وم -ة أل -وح-دة أ÷دي-دة ب-ق-ي-ادة رئ-يسس
ألوزرأء بنيام Úنتانياهو ومنافسسه ألسسابق بيني

غانتسس .وجدد نتانياهو ‘ خطاب أأمام ألكنيسست
عزمه أŸضسي قدما ‘ ﬂطط لضسم أأجزأء من
ألضسفة ألغربية أÙتلة.
ووفقا للصسفقة أŸوقعةÁ ،كن للحكومة أ÷ديدة
ألبدء أعتبارأ من أأ’ول من جويلية بتطبيق خطوة
ألضسم.
وأأع -طت أÿط -ة أأ’م -ري -ك -ي-ة ل-لسسÓ-م ‘ ألشس-رق
أأ’وسسط أŸعروفة بـ»صسفقة ألقرن» ألتي أأعلن
عنها ‘ أأوأخر جانفي أŸاضسي ألضسوء أأ’خضسر
إ’سس- - -رأئ- - -ي- - -ل لضس- - -م غ- - -ور أأ’ردن ،أŸن - -ط - -ق - -ة
أإ’سسÎأتيجية ألتي تشسكل  ٪30من مسساحة ألضسفة
ألغربية.
قال ألرئيسس ألفلسسطيني ﬁمود عباسس ،ألثÓثاء،
إأن منظمة ألتحرير ألفلسسطينية ألتي وقعت على
أتفاق سسÓم مؤوقت مع إأسسرأئيل عام  ‘ 1993حل
م- -ن ه- -ذأ أ’ت -ف -اق ،ردأ ع -ل -ى إأع Ó-ن إأسس -رأئ -ي -ل
ﬂططات لضسم أأرأضس من ألضسفة ألغربية.
وج -دد ع -ب -اسس ،خ Ó-ل خ -ط-اب-ه ،أ’ل-ت-زأم «ب-ح-ل
ألصسرأع ألفلسسطيني أإ’سسرأئيلي على أأسساسس حل
أل-دول-ت ،Úم-ع أسس-ت-ع-دأدن-ا ل-ل-ق-ب-ول بتوأجد طرف
ثالث على أ◊دود بيننا».
وتابع« ،على أأن Œري أŸفاوضسات لتحقيق ذلك
–ت رعاية دولية متعددة (ألرباعية ألدولية ،)+
وع Èم - -ؤو“ر دو‹ ل - -لسس Ó- -م ،وف - -ق ألشس - -رع- -ي- -ة
ألدولية».
 25دولة أاوروبية ضصّد الضصم
وأفقت  25دولة عضسو ‘ أ’–اد أأ’وروبي ،من
أأصسل  27دولة ،على بيان أأصسدره أŸمثل أأ’على
Óم -ن وألسس -ي -اسس -ة أÿارج-ي-ة ‘ أ’–اد ،ي-حث
ل -أ
حكومة ألكيان أإ’سسرأئيلي على ألتخلي عن ضسم
أأرأضس فلسسطينية بالضسفة ألغربية أÙتلة.
وقال بي Îسستانو ،أŸتحدث باسسم أŸمثل أأ’على
Óمن وألسسياسسة أÿارجية ‘ أ’–اد أأ’وروبي،
ل أ
«إأن أإ’عÓ- -ن ي- -ذ ّك- -ر Ãوأق- -ف أ’–اد أأ’وروب -ي
أŸتعلقة بضسرورة أحÎأم ألقانون ألدو‹ ودعم
ح -ل أل -دول -ت ،Úب -ح -يث ت -ك -ون أل -ق-دسس ع-اصس-م-ة
أل- -دول- -ت ،Úوألسس -ب -ي -ل أل -وح -ي -د لضس -م -ان ألسس Ó-م
وأ’سستقرأر ألدأئم ‘ ÚأŸنطقة».

هجمات إارهابية ‘ نيجÒيا وبوركينا فاسصو

«بوك ـ ـو ح ـ ـرام» تقتـ ـ ـل  21ششخصشـ ـ ـا بينه ـ ـ ـم  14عسشكريـ ـ ـا

شصن ارهابيون هجوم Úمتفرق ‘ Úدولت Úبجنوب الصصحراء
الكÈى ،فقتلوا  21شصخصصا على ا’أقل بينهم  14عسصكريا ،بينما
قتل  7دموي Úعلى ا’أقل ‘ الهجوم Úاللذين وقعا ‘ نيجÒيا
وبوركينا فاسصو.
وأأعلن ‘ ألنيجر عن مقتل  12عسسكريا وإأصسابة  10آأخرين بجروح ‘ هجوم
لتنظيم «بوكو حرأم» أ’رهابية أأول أأمسس.
وأأوضسح أ÷يشس ألنيجري أأن ألتنظيم أإ’رهابي شسن هجوما على معسسكر
«بÓبرين» ‘ منطقة ديفا بجنوب شسرقي ألبÓد ،مشسÒأ إأ ¤أأنه ” «–ييد 7
إأرهابي.»Ú
و‘ بوركينا فاسسو ،قتل  7أأشسخاصس ،بينهم عسسكريان ‘ ،هجوم مسسلح
أسستهدف دورية عسسكرية ‘ شسمال ألبÓد وتبنته ›موعة أرهابية تطلق على
نفسسها أسسم «جماعة نصسرة أإ’سسÓم وأŸسسلم ،»Úوهي عبارة عن –الف دموي

‘ منطقة ألسساحل تابع لتنظيم ألقاعدة ومقره ‘ ما‹.
وقال مصسدر أأمني إأن «وحدة من أŸفرزة ألعسسكرية Ÿنطقة بان ’مقاطعة
ل -وروم’ ت -ع -رضست ل -ه-ج-وم أأث-ن-اء تسس-يÒه-ا دوري-ة ‘ ه-ذه أŸن-ط-ق-ة .ل-ق-د ق-ت-ل
عسسكريان وخمسسة مدني.»Ú
اسصتقرار اأسصعار النفط ‘ ا’سصواق العاŸية
أسستقرت أأسسعار ألنفط ،أأمسس أأ’ربعاء ،رغم مؤوشسرأت على –سسن ألطلب
وأن -خ -ف -اضس ‘ ﬂزون -ات أÿام أأ’م -ري -ك -ي -ة ،ح -يث ك-ب-حت أıاوف ح-ي-ال
ألتدأعيات أ’قتصسادية ÷ائحة فÒوسس كورونا مكاسسب ألسسوق.
وكانت ألعقود أآ’جلة ÿام برنت لتسسليم جويلية مرتفعة عشسرة سسنتات Ãا
يعادل  ٪0,3إأ 34,75 ¤دو’ر للÈميل.

ونزلت عقود أÿام أأ’مريكي غرب تكسساسس ألوسسيط تسسليم يوليو سسنت Úإأ¤
 31,94دو’ر ل -لÈم -ي -ل ب -ع -د أأن أأغ-ل-قت م-رت-ف-ع-ة وأح-دأ ب-اŸائ-ة ‘ أ÷لسس-ة
ألسسابقة.
وحل أأجل عقد جوأن أأمسس أ’ول عند  32,50دو’ر ،بارتفاع  ،٪2,1لتتفادى
سسوق عقود غرب تكسساسس ألفوضسى ألتي شسابت حلول أأجل عقد ماي ألشسهر
أŸاضسي عند نزول أأ’سسعار Ÿا دون ألصسفر.
وغلب أ’Œاه ألتصساعدي على أأسسعار ألنفط ‘ أأ’سسابيع ألثÓثة أŸنقضسية،
ليصسعد كل من عقدي ألقياسس أ’ثن Úفوق  30دو’رأ للÈميل للمرة أأ’و ¤فيما
يربو على شسهر ،مدعوم Úبتخفيضسات إأنتاج ضسخمة من كÈى ألدول أŸنتجة
للنفط وموؤشسرأت على –سسن ألطلب.
وترأجعت ﬂزونات أÿام أأ’مريكية  4,8مليون برميل إأ 521,3 ¤مليون
برميل ‘ أأسسبوع حتى  15ماي.
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لزمة الليبية
ا أ

أاعلن «ا÷يشس الوطني الليبي» بقيادة
لربعاء،
اŸشص Òخليفة حف ،Îأامسس ا أ
أانه قرر وقف إاطلق النار وإابعاد قواته
عن طرابلسس Ÿسصافة تÎاوح من  2إا3 ¤
كيلومÎات على جميع ا÷بهات ،داعيا
حكومة الوفاق الوطني لتخاذ إاجراء
‡اثل.
وق- -ال اŸت- -ح- -دث ال -رسس -م -ي ب -اسس -م «ا÷يشس
ال -وط -ن-ي ال-ل-ي-ب-ي» ،ال-ل-واء أاح-م-د اŸسس-م-اري،
«نتفهم جميع الصسعوبات التي يعا Êمنها أاهلنا
‘ طرابلسس واÿطر الذي يواجهونه.»...
واسسÎسسل قائ« :Óإانه رغبة منا ‘ تخليصس
الناسس من اŸعاناة خÓل هذا العيد وإاعطاء
أاهلنا ‘ طرابلسس الفرصسة Ÿراعاة العادات
وال-ت-ق-ال-ي-د ،ق-ررن-ا –ريك ال-ق-وات ‘ ج-م-ي-ع
ﬁاور القتال ‘ طرابلسس Ÿسسافة 3 - 2
ك- -ي- -ل- -ومÎات ل- -ت- -وسس -ي -ع اÛال ‘ مسس -اح -ة
ط -راب -لسس ل -ت -أادي -ة الشس -ع-ائ-ر ال-دي-ن-ي-ة وت-ب-ادل
الزيارات والتواصسل ب Úالليبي Úكما هو جارٍ
‘ شسمال وشسرق وغرب البÓد».
وأاردف اŸسسماري« :لتجنب سسفك الدماء ‘
ن -ه -اي -ة شس-ه-ر رمضس-ان ال-ك-ر ،Ëن-دع-و إا ¤ألن
–ذو كل األطراف حذونا وأان تفعل نفسس
الشس -يء ،وب -ال -ت-ا‹ إانشس-اء م-ن-ط-ق-ة خ-ال-ي-ة م-ن
ال- -ت -وت -ر وال -تصس -ادم اŸب -اشس -ر ل -ت -ج -نب Œدد
الشستباكات خÓل هذه الفÎة.
الوفاق ل تثق
هذا ورّدا على هدنة حف ،Îوصسف اŸتحدث
باسسم عملية «بركان الغضسب» التابعة ◊كومة
ال-وف-اق ال-وط-ن-ي ال-ل-ي-ب-ي-ة مصس-ط-ف-ى اÛع-ي،
تصس -ري -ح-ات ال-ل-واء أاح-م-د اŸسس-م-اري ،ب-أان-ه-ا
«مناورة يراد منها التمهيد التدريجي ÿسسارة
ق -وات -ه -م اŸت -وق-ع-ة خÓ-ل األي-ام ال-ق-ادم-ة ‘
ﬁاور طرابلسس وضسواحيها».
وق -ال اÛع -ي« :ل -ق -د أاصس -ب-ح (ق-ائ-د ا÷يشس
ال -وط -ن -ي خ -ل-ي-ف-ة ح-ف )Îم-ت-أاك-دا م-ن ه-زÁة
قواته ،لكنه يريد إايصسال هذه اŸعلومات إا¤

لسصلحة
–ذير من تدفق ا أ
ع- -ق- -د ›لسس األم- -ن ال- -دو‹ م- -ؤو“را عÈ
ال -ف -ي -دي -وŸ ،ن -اقشس -ة ال -وضس-ع ‘ ل-ي-ب-ي-ا ع-قب
التطورات العسسكرية األخÒة.
وخ Ó- -ل اŸؤو“ر ،ح - -ذرت م - -ب - -ع - -وث- -ة األ·
اŸت-ح-دة إا ¤ل-ي-ب-ي-ا ب-اإلن-اب-ة سس-ت-ي-فا Êوليامز

أام - -ام اÛلسس م - -ن أان ت - -دف - -ق األسس - -ل - -ح - -ة
واŸعدات واŸرتزقة إا ¤األطراف اŸتحاربة
‘ البÓد سسيزيد حدة الصسراع.
ف -ي-م-ا دعت واشس-ن-ط-ن ع-ل-ى لسس-ان م-ن-دوب-ت-ه-ا
الدائمة لدى األ· اŸتحدة كيلي كرافت ‘
ن- -فسس ا÷لسس- -ة Ûلسس األم- -ن وق -ف ال -ن -ق -ل
اŸسس -ت -م -ر ل -ل -م -ع -دات ال -عسس -ك-ري-ة األج-ن-ب-ي-ة
واألفراد إا ¤ليبيا.
من جهته ،أاعرب مصسدر ‘ وزارة اÿارجية
الروسسية ،عن دعم بÓده ألي مبادرة تهدف
إا ¤وقف سسفك الدماء ‘ ليبيا والعودة إا¤
طاولة اŸفاوضسات».
وضصع اجتماعي واقتصصادي خطÒ
 ·ÓاŸتحدة،
أاكدت مبعوثة األم Úالعام ل أ
رئيسسة بعثة األ· اŸتحدة للدعم ‘ ليبيا
ب- -اإلن -اب -ة ،سس -ت -ي -ف -ا Êوي -ل -ي -ام -ز ،أان ال -ق -ت -ال
واسس- -ت- -م- -رار اإلغÓ- -ق ال- -ن- -ف- -ط- -ي وج -ائ -ح -ة
كوفيد ،19-تشسكل جميعا –ديا غ Òمسسبوق
ل -ل -وضس -ع الج -ت -م -اع -ي والق -تصس-ادي اŸث-ق-ل
بالتحديات أاصس ‘ Óليبيا.
وأاوضسحت ويليامز ،أان اإلغÓق النفطي كلف
الدولة الليبية أاك Ìمن أاربع مÓي Òدولر« ،و‘
ظل إارهاصسات العجز اŸتوقع ‘ اŸيزانية
والذي يصسل ا 26 ¤مليار دينار ‘ ،2020
فرضس مصسرف ليبيا اŸركزي تداب Òتقشسف
تشسمل فرضس تقييدات على النقد األجنبي».
ولفتت ويليامز ،إا ¤أان «أاغلب اŸكاسسب من
اإلصسÓ-ح-ات الق-تصس-ادي-ة اŸع-م-ول ب-ه-ا م-ن-ذ
 2017قد تÓشست» ،لفتة إا ¤أان وباء فÒوسس
كورونا ،يزيد من اŸشساكل األمنية اŸوجودة
‘ طرابلسس.
وأاضسافت ‘ إاحاطتها ،أان هناك نحو «مليون
شسخصس بحاجة إا ¤مسساعدات إانسسانية نتيجة
ل -ل -ق -ت -ال وت -أاثÒات فÒوسس ك -ورون-ا»› ،ددة
الدعوة إا« ¤وقف شسامل إلطÓق النار ‘ ليبيا
ووقف العتداءات ضسد اŸدني ÚواŸنشسآات
اŸدنية ،وﬁاكمة منتهكي القانون».

متهمة برفع وتÒة العنف

طالبان تؤؤكد ا’لتزام باّتفاقها مع واششنطن
اأّكد زعيم طالبان هيبة الله اأخوند
زاده ،امسس الأربعاء ،اأن حركته
ملتزمة بالتفاق التاريخي الذي
اأبرمته مع الوليات اŸتحدة رغم
التهامات لها بشصن اآلف الهجمات ‘
اأفغانسصتان منذ التوقيع عليه.
و‘ رسس -ال -ة نشس -رت ق -ب -ي-ل ع-ي-د ال-ف-ط-ر،
ضس اأخوند زاده واشسنطن على «عدم
ح ّ
السس -م -اح ب -ه -در» ال -ف -رصس -ة ال -ت-ي وف-ره-ا
الت- -ف -اق لإن -ه -اء اأط -ول ح -رب ‘ ت -اري -خ
الوليات اŸتحدة.
وق -ال اإن «الإم -ارة الإسس Ó-م -ي -ة م -ل-ت-زم-ة
ب -الت -ف -اق ال -ذي ” ال -ت -وق -ي -ع ع -ل -ي -ه م-ع
الأمÒك -ي Úو– ّضس ال -ط -رف الآخ-ر ع-ل-ى
الإي-ف-اء ب-ال-ت-زام-ات-ه وع-دم السس-م-اح بهدر
هذه الفرصسة اŸهمة» ،مسستخدما السسم
ال-ذي اأط-ل-ق-ت-ه ط-ال-ب-ان ع-ل-ى اأف-غ-انسس-ت-ان

عندما كانت ‘ السسلطة.
واأضس -اف زع -ي -م ا◊رك -ة ال -ذي ن -ادرا م -ا
ضس
يظهر اأو يد‹ بتصسريحات علنية «اأح ّ
اŸسس -وؤول ÚالأمÒك -ي Úع -ل-ى ع-دم ت-وفÒ
فرصسة لعرقلة وتاأجيل و‘ نهاية اŸطاف
اإخراج هذا التفاق الثنائي اŸعÎف به
دوليا عن مسساره».
ووّقعت طالبان والوليات اŸتحدة على
ات- -ف- -اق ‘ ف- -ي- -ف- -ري ،ب- -ع- -د شس- -ه- -ور م- -ن
صس على سسحب واشسنطن
اŸفاوضسات ،ين ّ
جميع قواتها بحلول العام القادم مقابل
حصسولها على ضسمانات اأمنية.
ووضسعت اإدارة الرئيسس الأمÒكي دونالد
ترامب اإنهاء ا◊رب ‘ اأفغانسستان ضسمن
اأول-وي-ات-ه-ا .وضس-غ-ط مسس-وؤول-ون اأمÒك-يون
ع -ل -ى ك -اب-ول وط-ال-ب-ان لإج-راء ﬁادث-ات
سس Ó-م ‘ مسس -ع -ى لإ“ام ع -م -ل -ي -ة سس-حب
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رؤوسصاء ينتقدون خذلن القارة السصمراء

ق ـ ـ ـؤات حفـ ـ ـ Îتعل ـ ـ ـ ـن عـ ـ ـ ـن هدن ـ ـ ـ ـة

داعميه بشسكل تدريجي يخفف من وطأاتها،
وه -و ي -ري -د أايضس -ا إارب -اك اŸشس -ه -د ب -ت -ح-ف-ي-ز
ال- -ن -ازح Úم -ن م -ن -اط -ق ال -ق -ت -ال إا ¤ال -ع -ودة
Ÿنازلهم Ãا Áنع قواتنا من اسستهداف قوات
حف Îخشسية إاصسابة اŸدني.»Ú
وح - -ذر اÛع - -ي ال - -ن - -ازح Úم - -ن خ - -ط - -ورة
«ال‚رار وراء تصسريحات اŸسسماري والعودة
Ÿنازلهم قبل إاحكام السسيطرة على ﬁيط
ط -راب -لسس» م -ن ق -ب -ل ق -وات ال-وف-اق وان-تشس-ال
ﬂلفات ا◊رب منها» ،مؤوكدا «قيام قوات
ح -ف Îب -ت -ل -غ -ي -م م -ن -اط -ق ع -دي -دة ‘ ﬁي-ط
اŸدينة».
وتابع متسسائ« :Óأاي انسسحاب يتحدث عنه
اŸسس-م-اري؟ وأاي م-ن-اط-ق خ-ال-ي-ة م-ن ال-ت-وتر؟
فقد بادرت قواتهم بقصسف شسرفة اÓŸحة
ب -ط -راب-لسس ب-ع-د تصس-ري-ح-ات-ه بشس-ك-ل م-ب-اشس-ر،
ونحن ل نثق ‘ تصسريحاتهم ،ألنهم أاخلوا
ب- -وع- -ود ك -ثÒة وب -وق -ف إاط Ó-ق ال -ن -ار م -رات
يصسعب تعدادها».
‘ السسياق ،قال اÙلل السسياسسي إاسسماعيل
ﬂتار ،إان انسسحاب قوات شسرق ليبيا (ا÷يشس
الوطني الليبي) التابعة للمشس Òخليفة حفÎ
م -ن أاج -زاء م -ن ال-ع-اصس-م-ة ،وت-ت-ا‹ خسس-ارت-ه-ا
Ÿواقع إاسسÎاتيجية مثل قاعدة الوطية ا÷وية
غربي طرابلسس ،هو إاقرار بالهزÁة .وصسرح
ﬂتار أان حف Îخسسر معركته العسسكرية ‘
ليبيا وأان من يراهن عليه ،إا‰ا يراهن على
حصس -ان خ -اسس -ر .وأاك -د أان اŸواق -ف ال -دول -ي-ة
ت-غÒت ف-ال-ولي-ات اŸت-ح-دة األم-ري-ك-ية دعت
حف Îإا ¤النسسحاب ،كما أاعلن حلف الناتو
أانه سسيدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية.

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

العدد

القوات الأجنبية من اأفغانسستان.
وتعّهدت طالبان Ãوجب التفاق بالتوّقف
عن اسستهداف اŸدن والقوات الأجنبية،
اإل اأن- -ه- -ا واصس- -لت اسس- -ت- -ه- -داف ال- -ق -وات
الأفغانية ‘ الوليات.
ويشسﬁ Òللون اإ ¤اأن اّتفاق فيفري قّوى
شس -وك -ة ط -ال -ب-ان ب-ي-ن-م-ا سسّ-ج -ل مسس-وؤول-ون
اأفغان اأك Ìمن  3800هجوم قتل فيها 420
مدنيا واأصسيب  906بجروح ،منذ توقيع
التفاق.
ودفعت اأعمال العنف ا◊كومة الأفغانية
لإصس- -دار اأم- -ر ل- -ق- -وات الأم- -ن ب -ال -ت -اأهب
Ÿهاجمة طالبان.
بدورها ،حّذرت الأ· اŸتحدة من اأن
ارت-ف-اع م-نسس-وب ال-ع-ن-ف م-ن-ذ ” ال-ت-وقيع
على التفاق تسسبب بزيادة عدد الضسحايا
اŸدني.Ú
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غؤتÒيسس يدعؤ إا ¤تؤف 200 Òمليار دو’ر لدعم أافريقيا
اأشصاد الأم Úالعام للأ· اّŸتحدة
اأنطونيو غوتÒيسس ،اأمسس‘ ،
مقابلة صصحافية ،با÷هود التي
بذلتها قارة اأفريقيا Ÿكافحة
فÒوسس كورونا .ونوه بالإجراءات
الوقائية الشصجاعة التي اعتمدتها
بعضس الدول الأفريقية .كما دعا
›موعة العشصرين اإ ¤ضصرورة
تخفيف ديون البلدان ‘ القارة
السصمراء لتجنب كسصاد اقتصصادي
بسصبب تداعيات الوباء.
وق - -ال غ - -وتÒيسس اإن - -ه «ب- -اŸق- -ارن- -ة م- -ع
ال -ت -و ّق-ع-ات ال-ت-ي ك-انت ل-دي-ن-ا ‘ مسس-ت-ه-ل
الأزم -ة الصس-ح-ي-ة ،ف-ق-د ت-ق-دم ك-وف-ي-د19 -
ببطء اأك Èبكث.»Ò
واأضساف اأّن الفضسل ‘ «هذا البطء يرجع
اإ ¤ح - -د ك- -ب Òاإ ¤ح- -ق- -ي- -ق- -ة اأن غ- -ال- -ب- -ي- -ة
ا◊كومات واÛتمعات الأفريقية اّتخذت
اإجراءات وقائية شسجاعة للغاية ‘ الوقت
اŸناسسب ،وهو درسس بالنسسبة لبعضس الدول
اŸتقدمة التي  ⁄تفعل ذلك».
و‘ اأف -ري -ق-ي-ا  ⁄ي-ف-تك وب-اء ك-وف-ي-د،19 -
ح-ت-ى امسس ،ب-حسسب ال-ب-ي-ان-ات ال-رسس-م-ي-ة،
سسوى باأقل من ثÓثة اآلف شسخصس من
اأصسل  88األفا اأصسيبوا بفÒوسس كورونا ‘
سسائر اأنحاء القارة .وباŸقارنة مع اأماكن
اأخ -رى ‘ ال -ع -ا ⁄ت -ب -دو ال -ق -ارة السس-م-راء
ح -ال -ي -ا Ãن -اأى نسس -ب-ي-ا م-ن ه-ذا ال-فÒوسس
ال -ت -ن -فسس -ي ال -ذي اأودى ب -ح-ي-اة  320األف
شسخصس حول العا.⁄
واأشساد غوتÒيسس باÿطوة التي قام بها
‘ م -ن -تصس-ف اأف-ري-ل ال-ع-دي-د م-ن ا÷ه-ات
الدائنة ،ول سسّيما دول ›موعة العشسرين،
بقرارها تعليق خدمة ديون الدول الأشسد
ف- -ق- -را .ل- -ك -ن اع -ت Èالأم Úال -ع -ام ل Ó-أ·
اŸتحدة اأن هذا التعليق غ Òكاف ول بد
من تخفيف اأصسل الدين الذي يثقل كاهل
هذه الدول.
وتابع غوتÒيسس «يجب علينا اأن نسستعد
لتخفيف ﬁدد الأهداف للديون وŸقاربة
اأك Ìشسمول وبنيوية لكي نتجنب ،مهما بلغ
ال -ث -م-ن ،سس-لسس-ل-ة م-ن ح-الت الإفÓ-سس ‘
اŸسستقبل Áكن اأن توؤدي اإ ¤كسساد».
و‘ ال- -ق- -ارة السس- -م- -راء ه- -ن -اك  41دولة
تشس -م-ل-ه-ا ه-ذه الإج-راءات .وق-د اأصس-ب-حت
ما‹ اأول دولة اأفريقية –صسل من «نادي
ب -اريسس» ل -ل -ج -ه -ات ال -دائ -ن-ة ع-ل-ى اإع-ف-اء
موؤقت من دفع ديونها ،بحسسب ما اأفاد
مصس - -در ‘ وزارة اŸال - -ي - -ة ال - -ف - -رنسس- -ي- -ة

الثÓثاء.
كما شسّدد الأم Úالعام لÓأ· اŸتحدة
على اأن القضساء على الوباء ‘ اأفريقيا
اأمر اأسساسسي للقضساء عليه ‘ جميع اأنحاء
ال - -ع- -ا ⁄ق- -ائ« Ó- -ن- -دع- -و اإ– ¤رك دو‹
ل -ت -ق -وي -ة ال -ن -ظ -م الصس -ح -ي -ة ‘ اإف -ري -ق-ي-ا
وا◊فاظ على الإمدادات الغذائية وŒنب
الأزم-ات اŸال-ي-ة ودع-م ال-ت-ع-ل-ي-م وح-م-اي-ة
ف -رصس ال -ع -م -ل واإب -ق -اء الأسس -ر وشس -رك -ات
الأع -م -ال واق -ف -ة ع -ل-ى ق-دم-ي-ه-ا وح-م-اي-ة
ال- -ق- -ارة م- -ن ف- -ق- -دان ال -دخ -ل وع -ائ -دات
التصسدير».
وكرر دعوته ◊زمة اسستجابة عاŸية تصسل
اإ %10 ¤ع -ل -ى الأق -ل م-ن اإج-م-ا‹ ال-ن-اœ
اÙل -ي ال-ع-اŸي م-وضس-ح-ا اإن ه-ذا ي-ع-ن-ي
بالنسسبة لأفريقيا اأك Ìمن  200مليار دولر
اأم- -ري- -ك- -ي ك- -دع -م اإضس -ا‘ م -ن اÛت -م -ع
الدو‹.
روؤسصاء دول اأفريقية ينتقدون
هذا واتهم روؤسساء اأفارقة ،الدول الغنية
بخذلن القارة السسمراء ‘ زمن كورونا،
اإذ تقل تعهدات هذه الدول بشساأن الدعم
اŸا‹ وتخفيف اأعباء الديون كثÒا ،عن
ت-ل-ب-ي-ة اح-ت-ي-اج-ات ال-قارة اأثناء مكافحتها
ا÷ائحة.
وذك - -ر روؤسس - -اء ك - -ي - -ن- -ي- -ا وك- -وت دي- -ف- -وار
وسسÒال - -ي - -ون والسس- -ن- -غ- -ال وال- -ن- -ي- -ج- -ر اأن
الق - - -تصس - - -ادات اŸت - - -ق - - -دم - - -ة خصسصست
تريليونات الدولرات للمبادرات الصسحية
وح-زم ال-ت-ح-ف-ي-ز الق-تصس-ادي ‘ ال-داخ-ل،
لكنهم قالوا اإنهم ل يسستطيعون –مل مثل
هذه الإجراءات ‘ بلدانهم.
وقال الرئيسس السسنغا‹ ماكي سسال اأثناء
اجتماع مائدة مسستديرة افÎاضسي نظمه
معهد اأبحاث منتدى نيويورك «لسسنا ‘
وضس- -ع يسس- -م- -ح ل- -ن- -ا ب -ح -م -اي -ة الشس -رك -ات
وا◊ف-اظ ع-ل-ى ال-وظ-ائ-ف ..ن-ت-ع-رضس مرة
اأخرى للظلم بسسبب جائحة كوفيد. 19-
وط-ال-بت اأف-ري-ق-ي-ا ال-دول ال-غ-ن-ي-ة Ãن-ح-ها
ح-زم-ة –ف-ي-ز ق-ي-م-تها  100م-ل-يار دولر،
وب -اإع -ف -ائ -ه -ا م-ن ال-دي-ون وت-ع-ل-ي-ق خ-دم-ة
الديون اÿاصسة.
وقال رئيسس كوت ديفوار ا◊سسن واتارا
وه- -و مسس- -وؤول ك -ب Òسس -اب -ق ‘ صس -ن -دوقال -ن -ق -د ال -دو‹ « -ي -جب ع -م -ل اŸزي-د».
واأضساف «اتسسمت مواقف الدول الصسناعية
بالأنانية منذ عقود».

اÿلفات حول مشصروع سصّد النهضصة

اأ’· اŸتحدة تدعؤ مصشر وإاثيؤبيا والسشؤدان إا ¤حلّ تؤافقي

حث الأم Úالعام للأ· اŸتحدة
اأنطونيو غوتÒيسس مصصر واإثيوبيا
والسصودان على اŸثابرة ‘ ا÷هود
اŸبذولة للتغلب على خلفاتها
والتوصصل اإ ¤اتفاق بشصاأن سصد
النهضصة الإثيوبي الكب.Ò
جاء ذلك على لسسان اŸتحدث باسسمه،
سستيفان دوجاريك ،الثÓثاء ،الذي اأشسار
اإ ¤اأن «تقدما جيدا» يتم –قيقه ‘
اŸفاوضسات ب Úالدول الثÓث على اأمل
التوصسل اإ ¤اتفاق يعود بفوائد متبادلة.
السس -د ،ال -ذي Áت -د صس -ع -ودا ع -ل -ى ط-ول
ال - -ن - -ي- -ل الأزرق ل- -يصس- -ل اإ ¤ا◊دود م- -ع
السسودان ،والذي مازال قيد الإنشساء منذ
ع -ام  ،2011سس-ت-ب-ل-غ ت-ك-ل-فته  4 . 5مÓيÒ
دولر وسس- -ي- -ك- -ون اأكﬁ Èط- -ة ل -ل -ط -اق -ة
الكهرومائية ‘ اأفريقيا بعد ا‚ازه.
وتÎك -ز اŸف -اوضس -ات ع -ل -ى وتÒة م-لء
اإثيوبيا ÿزان يسسع  74مليار م Îمكعب
خ- -ل- -ف السس -د ،وال -ت -اأث Òال -ذي Áك -ن اأن
يحدث على اإمدادات اŸياه ‘ ›رى
النهر ‘ السسودان ومصسر.
وق -ال اŸت -ح-دث ب-اسس-م الأ· اŸت-ح-دة:
«يوؤكد الأم Úالعام على اأهمية اإعÓن
اŸبادئ لعام  2015بشساأن سسد النهضسة،
ال -ذي يشس-دد ع-ل-ى ال-ت-ع-اون ال-ق-ائ-م ع-ل-ى
التفاهم اŸشسÎك ،واŸنفعة اŸتبادلة،
وحسس- -ن ال- -ن -ي -ة ،وح -ل ي -رضس -ي ا÷م -ي -ع،
ومبادئ القانون الدو‹».
واأضس- -اف دوج- -اريك اأن «الأم Úال- -ع -ام
يشسجع التقدم نحو اتفاق ودي وفقا لروح
هذه اŸبادئ»
وق- -د اأب- -دت ال- -ق- -اه- -رة واأديسس اأب -اب -ا
واÿرط- -وم اسس- -ت- -ع- -داده- -ا لسس- -ت- -ئ -ن -اف
اŸن- -اقشس- -ات ،ل- -ك -ن اÓÿف -ات م -ا زالت

قائمة بشساأن الآلية اŸناسسبة Ÿثل هذه
اÙادثات.
ويقول خÈاء الأ· اŸتحدة اإن مصسر
تريد ‡ارسسة ضسغوط دولية على اإثيوبيا
للموافقة على اقÎاح  -قدمته الوليات
اŸتحدة والبنك الدو‹  -بشساأن التعبئة
الأو ¤للخزان وتشسغيل السسد السسنوي.
غ Òاأن اإثيوبيا ترفضس هذه الفكرة لأنها
–د بشسدة من قدرة السسد على توليد
الكهرباء وتقليصس حقوق تطوير اŸنبع
‘ اŸسستقبل ،من ب Úاأسسباب اأخرى.
ومصسر تصسر اأيضسا على األ تبداأ اإثيوبيا
‘ ملء اÿزان حتى يتم التوصسل اإ¤
ات - -ف - -اق ،وذلك “شس - -ي - -ا م- -ع ت- -فسسÒه- -ا
لÓإعÓن الذي تعÎضس عليه اإثيوبيا.
وي -ح -دد الإع Ó-ن ال -ذي وق -ع ع -ل-ي-ه ‘
مارسس  2015التزام الأطراف بالتعاون
وحل اÓÿفات من خÓل اŸفاوضسات.
وي- -نصس اأيضس- -ا ع- -ل -ى اأن -ه اإذا ت -ع -ذر ح -ل
النزاعÁ ،كن اإحالة اŸسساألة اإ ¤روؤسساء
ال - -دول وا◊ك - -وم - -ات م - -ع خ- -ي- -ار ط- -لب
مشسÎك للوسساطة.
وت-وؤي-د اإث-ي-وب-ي-ا ح-ل ال-ن-زاع ع-ل-ى اŸسس-ت-وى
ال-ثÓ-ث-ي ،وت-ع-ارضس ت-اري-خ-يا تدويل القضسية،
حيث ل ترى اأي دور وسساطة لÓأ· اŸتحدة.
‘  13ماي ،قال وزير الري السسودا Êاإن
البÓد ل Áكنها اŸوافقة على اقÎاح
اإث -ي -وب -ي بشس -اأن اأول ت -ع-ب-ئ-ة ÿزان السس-د
لأنها فشسلت ‘ معا÷ة القضسايا الفنية
والقانونية والبيئية طويلة الأجل.
ووف-ق-ا ل-ت-ق-اري-ر اإخ-ب-اري-ة ،رفضست مصسر
اأيضسا القÎاح الإثيوبي بشساأن اأول تعبئة
ÿزان السسد ،وكتبت رسسالة اإ› ¤لسس
الأمن ‘  1ماي تدعو اإثيوبيا اإ ¤احÎام
التزاماتها واسستئناف اÙادثات.
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موقع «فوت مÒكاتو» يكشضف:

بن ناصضر على بعد خطوة من مانشضسض Îسضيتي
أاضضحى مسضتقبل الدو‹ ا÷زائري إاسضماعيل بن ناصضر يصضنع
لوروبي بعد دخول فريق مانشضسضÎ
ا◊دث على اŸسضتوى ا أ
سضيتي بقوة للظفر بخدمات لعب ميÓن اليطا‹ ،بحسضب ما
اكده ،امسس ،موقع «فوت مÒكاتو».

كشسف ،أمسس ،موقع «فوت مÒكاتو» ‘ خ Èوصسفه با◊صسري ،أن
مدرب مانشسسس Îسسيتي بيب غوأرديو’ أقتنع بضسرورة ألتعاقد مع
ألدو‹ أ÷زأئري أإسسماعيل بن ناصسر وطالب أإدأرة ألسسيتي بحسسم
ألصسفقة ‘ أقرب أ’آجال.
ورغم أن مسستقبل ألفريق على أŸسستوى أ’وروبي مازأل على أÙك،
حيث يبقى معرضسا لعقوبة أ’إيقاف لسسنت Úمن أŸشساركة ‘ رأبطة
أبطال أوروبا ،أ’ أن أŸدرب أ’سسبا Êيبدو أأنه حسسم أ’أسسماء ألتي
ينوي ألتعاقد معها.
ويرى غوأرديو’ ،بحسسب موقع «فوت مÒكاتو» ،أن بن ناصسر يسستطيع
منح أ’أمان ÿط ألوسسط وتقد Ëأ’إضسافة أŸرتقبة منه ،خاصسة بعد
أل-ت-اأك-د م-ن رح-ي-ل أ’سس-ب-ا Êدف-ي-د سس-ي-ل-ف-ا أل-ذي ي-ري-د خ-وضس Œرب-ة
جديدة وأأخÒة قبل أ’عتزأل Ãا أأنه بلغ سسن  33سسنة.
و ⁄يجد غوأرديو’ بدي Óلسسيلفا أإ’ من خÓل ألتعاقد مع بن ناصسر،
خاصسة ‘ ظل ألضسبابية ألتي تكتنف مسستقبل ألدو‹ أ’أŸا Êألكاي
غوندوغان ألذي Á ⁄دد عقده بعد مع ألفريق ،علما أنه ينتهي مع
نهاية أŸوسسم أŸقبل.
وينتظر أن تسستثمر أإدأرة أŸيÓن ‘ ألعروضس ألتي وصسلت ألÓعب من
أجل ألرفع من قيمته ألسسوقية أوألتفاوضس على أدرأج ’عب‘ Ú
ألصسفقة بالنظر أ ¤أ’زمة أŸالية ألتي تعا Êمنها.
من ناحية أخرى يعد عرضس مانشسسس Îسسيتي هوألثا Êألذي يصسل
أدأرة ألفريق أ’يطا‹ بعد عرضس باريسس سسان جÒمان ألذي تاخر
كثÒأ ‘ حسسم ألصسفقة بسسبب صسرأع دأخلي ب ÚأŸدير ألرياضسي
ليوناردووبعضس أ’طرأف ألتي  ⁄تقتنع بالقيمة أŸالية ألتي أشسÎطتها
أدأرة أŸيÓن للتخلي عن خدمات بن ناصسر.
ووجد ليوناردوحسسب ذأت أŸصسدر معارضسة كبÒة دأخل ›لسس أدأرة
أل -ن -ادي أل -ف-رنسس-ي ح-يث ت-ري-د ب-عضس أ’ط-رأف دأخ-ل أل-ف-ري-ق رفضس
صس -ف -ق -ة ب -ن ن -اصس -ر وت -رج -ي -ح صس -ف -ق-ة أخ-رى وه-وأ’م-ر أل-ذي أزع-ج
ليوناردوكثÒأ.
يريد أŸشساركة ‘ منافسسة أأوروبية
م-ن ج-ه-ت-ه ورغ-م أن-ه ي-رك-ز ح-ال-ي-ا ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة أل-ت-حضس’ Òسس-تنئاف
ألدوري أ’يطا‹ أ’ أن ﬁيط ألÓعب  ⁄يخف رغبة بن ناصسر ‘
خوضس Œربة أخرى خÓل أŸوسسم أŸقبل ‘ حال وصسول عرضس
جيد.
وأسستقى موقع «فوت مÒكاتو» أ’صسدأء أÙيطة لÓعب ألتي أكدت
للموقع أن بن ناصسر يريد أ’نتقال أ ¤فريق يشسارك ‘ منافسسة
أوروبية أŸوسسم أŸقبل حيث يبقى حلمه لعب منافسسة رأبطة أبطال
أوروبا.
و’ يريد ألÓعب ألتسسرع ‘ أ◊كم من أ’ن حيث سسينتظر صسدور
أ◊كم ألنهائي من ﬁكمة ألتحكيم ألرياضسي ‘  10جوأن أŸقبل
◊سسم مشساركة مانشسسس Îسسيتي ‘ رأبطة أ’بطال أŸوسسم أŸقبل من
عدمها لتقرير مصسÒه.

جوفنتـ ـوسس يرفـ ـضس التخـ ـلي عـ ـن دي ليخـ ـت
رفضس جوفنتوسس عرضًضا ضضخًما من
برشضلونة ،لضضم مدافعه الهولندي،
ماتياسس دي ليخت ،خÓل فÎة
النتقالت الصضيفية اŸقبلة ،وفقا
لتقرير صضحفي.

فقد ذكرت صسحيفة «ديلي ميل» ألÈيطانية،
أأن ألنادي أ’إيطا‹ رفضس أ◊صسول على ما
يعادل  66مليون جنيه أإسسÎليني ،نظ Òبيع
‚م ألطوأح ،Úألذي ضسمه ألصسيف أŸاضسي

بعد صسرأع مع ألبارصسا .ورغم ألعÓقة ألطيبة
ب Úألنادي ،Úأإ’ أأن مسسوؤو‹ ألسسيدة ألعجوز
يسستبعدون بيع دي ليخت ،خاصسًة أأنه ُينظر له
على أأنه مسستقبل خط دفاع ألفريق ،بجانب
مÒيح دÒÁيل.
وأأوضس -ح أل -ت -ق -ري -ر أأن دي ل -ي -خت أسس-ت-ق-ر ‘
مدينة تورينوأ’إيطالية ،حيث ’ يفكر ألÓعب
من جانبه ‘ ألرحيل عن جوفنتوسس ،هذأ
ألصسيف.

نادي شضالكه

نحو معاقبة عدد من الÓعب ‘ Úفئة الشضباب
لŸا Êتوقيع عقوبات،
يعتزم شضالكه ا أ
على عدد من أاعضضاء فريق الشضباب،
Ÿشضاركتهم ‘ بطولة غ Òقانونية ،خÓل
لخÒة.
لسضبوع ا أ
عطلة نهاية ا أ
وقالت متحدثة رسسمية باسسم ألنادي لصسحيفة
«دأب- - -ي- - -ل- - -و .أإي- - -ه.زد» ،أأمسس أ’أرب- - -ع- - -اء ،أإن
أŸسس -وؤول Úع -ق -دوأ ﬁادث-ات م-ع ألÓ-ع-ب،Ú
ألذين يوأجهون حاليا عوأقب وخيمة .وكان
حوأ‹  200شساب ،نظموأ على ما يبدوبطولة
على ملعب تابع لنادي ألهوأة «أأوبرهاوزن»،

ألذي أأُعيد أفتتاحه للتدريب –ت أإجرأءأت
مشسددة ضسد فÒوسس كورونا.
وذكر ألنادي نفسسه ،أأنه  ⁄يكن يعلم شسيئا عن
أ◊دث ،وع -ل -ى أل -ف -ور أأب -ل -غ ألشس -رط-ة بشس-اأن
ألبطولة ،عندما علم أ’أعضساء ألذين جاءوأ
أإ ¤أŸبنى للقيام بعمليات ألتجديد.
ووضسعت ألشسرطة حدأ للمباريات ،باسستثناء
دوري أل -درج-ة أ’أو( ¤ب-ون-دسس-ل-ي-غ-ا) ،ودوري
ألدرجة ألثانية .وهوؤ’ء ألذين نظموأ ألبطولة
غ Òألقانونية يوأجهون ألغرأمة.

توصضل ›لسس إادارة نادي شضباب
قسضنطينة ،بقيادة رشضيد رجراج،
واŸدير الرياضضي عبد الناصضر ›وج،
إا ¤اتفاق نهائي مع اŸدرب عبد القادر
عمرا.Ê

ويعت Èعمرأ Êمن أŸدرب ÚألقÓئل ألذين
تركوأ بصسمتهم مع شسباب قسسنطينة ،بعد أأن
ق- - - -اده ‘  ،2018ل -ت -ح -ق -ي -ق ث -ا Êل -قب ‘
تاريخه.

نيسس يرغب ‘ ضضم الÓعب بوصضوف
انضضم نادي نيسس الفرنسضي ،لقائمة
لندية اŸهتمة بالتعاقد مع إاسضحاق
ا أ
بوصضوف ،جناح نادي وفاق سضطيف،
خÓل فÎة النتقالت اŸقبلة.

وعلم أأن أإدأرة نادي نيسس ألفرنسسي تصسّر على
ألتعاقد مع «ﬁرز أ÷ديد» ،وŒهز لتقدË
عرضس مناسسب للحصسول على خدماته ،خÓل
«أÒŸكاتو» ألصسيفي.
ورغ- - -م أأن أل- - -ن - -ادي أ÷زأئ - -ري ،ي - -رغب ‘
أ’حتفاظ Ãوهبته ألشسابة ،ويصسر على عدم
أل -ت -خ -ل -ي ع -ن -ه بسس -ه -ول-ة ،أإ’ أأن أه-ت-م-ام-ات
أ’أن- -دي- -ة أ’أوروب -ي -ة ب -ال Ó-عب ،ب -اتت م -ثÒة
ومغرية له ولناديه.
وتصس -اع-د أ’ه-ت-م-ام بصس-احب « 18سس-ن-ة» ‘
أ’آونة أ’أخÒة ،بعد تقدÁه مسستويات رهيبة
رفقة ألنادي ألسسطايفي هذأ أŸوسسم ،حيث
قاده ’سستعادة جزء من بريقه أŸفقود ،رغم
ص س غ ر س س نّ ه .
وي -ح -ظ -ى م -وه-ب-ة وف-اق سس-ط-ي-ف ،ب-اه-ت-م-ام

ألعديد من أ’أندية أ’أوروبية وألعربية ،مثل
ري -ن أل -ف -رنسس -ي ،و’ي-ب-زغ أ’أŸا ،ÊوألÎج-ي
أل -ت -ونسس -ي ،أإ’ أأن ن -ادي م -ون -اك -و ،ي -ع -د أأكÌ
أقÎأًنا باسسم ألÓعب.

مانشضيسض Îيونايتد

–ديد مبلغ بيع عقد بوغبا

ارتيـ ـ ـ ـاح بعـ ـ ـ ـد تلقـ ـ ـ ـي الضض ـ ـ ـ ـ ـوء اأ’خضضـ ـ ـ ـ ـر لب ـ ـ ـ ـ ـدء التدريب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات

رغم اإصضرار البارصضا على ضضم الÓعب

اإ’دارة تتفق مع عمرا Êلتدريب الفريق

بعد موناكو ،رين وليبزيغ

ال–اد الإيطا‹ لكرة القدم

ليطا‹ لكرة
أاعرب رئيسس ال–اد ا إ
القدم جابرييل جرافينا ،عن ارتياحه،
لخضضر من جانب
بعد تلقي الضضوء ا أ
ا◊كومة لبدء التدريبات ا÷ماعية.
وق -ال ج-رأف-ي-ن-ا ‘ تصس-ري-ح-ات نشس-ره-ا أ’–اد
أÙلي إأن «أŸوأفقة على ألÈوتوكول ألصسحي
بشسأان ألتدريب أ÷ماعي خطوة حاسسمة على

18259

شضباب قسضنطينة

وكان عمرأ Êقد فسسخ عقده بالÎأضسي مع
أإدأرة أل -دف -اع أ◊سس -ن -ي أ÷دي -دي ،رف -ق -ة
أŸع- -د أل- -ب- -د Êك -م -ال ب -وج -ن -ان ،ب -دع -وى
أسس -ت -ح -ال -ة ع -ودت -ه -م-ا ل-ل-م-غ-رب ‘ أل-فÎة
ألرأهنة بسسبب جائحة كورونا.
وعلم من مصسادر خاصسة ،أأن أإدأرة شسباب
قسس-ن-ط-ي-ن-ة ت-وأصس-لت م-ع ع-م-رأ ،Êوأتفقت
م -ع -ه ع -ل -ى ك -اف -ة ت -ف -اصس -ي-ل أل-ع-ق-د أل-ذي
سسÒبطه بالنادي ،غ Òأأن أ’إعÓن ألنهائي
عن ألصسفقة سسيكون بعد عيد ألفطر.
وأأك -دت أŸصس -ادر أأن ع -م -رأ Êسس -ت-ك-ون ل-ه
أل - - -ك- - -ل- - -م- - -ة أ’أو ¤وأ’أخÒة ‘ قضس- - -ي- - -ة
أ’نتدأبات وألÓعب Úألرأحل ،Úبتاأييد من
›لسس أإدأرة ألشسركة أŸالكة لغالبية أأسسهم
ألنادي.

»°ù«ªM QÉªY

طريق أسستئناف كرة ألقدم ‘ إأيطاليا» .وشسكر
رئيسس أ’–اد ،ألذي ظل دأئما حازما ‘ رغبته
بشسأان أسستئناف موسسم  2020-2019من ألسسÒيا
آأ ،أ◊ك-وم-ة ل-ق-ب-ول-ه-ا ب-روت-وك-و’ ،أع-تÈه يضسمن
ألسسÓمة ألكاملة لÓعب .Úودعا وزير ألرياضسة
ف -ي -ن -تشس -ن -زوسس -ب -ادأف -ورأ إأ ¤ع -ق-د أج-ت-م-اع م-ع
جرأفينا ورئيسس دوري ألدرجة أأ’و ¤أإ’يطا‹

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

ألعدد
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باولودأل بينو 28 ‘ ،ماي أ÷اري ،من أأجل
–ديد ما إأذأ كا سسيتم أسستئناف ألبطولة ،ومتى
Áكن أأن تبدأأ أŸباريات.
وت -وق-فت أŸسس-اب-ق-ة أÙل-ي-ة ي-وم  9م -ارسس ‘
أ÷ول -ة  26بسس -بب ج -ائ -ح-ة ك-ورون-ا ،ح-يث ك-ان
جوفنتوسس يتصسدر ألÎتيب بفارق نقطة وأحدة
عن ’تسسيو.

ليونيل سضكالوÊ

’وتارو يتمت ـ ـ ـ ـع
بسضرعـ ـ ـ ـة مذهل ـ ـ ـة

أاشضاد ليونيل سضكالو ،ÊاŸدير الفني
لرجنت ،Úبقدرات مهاجمه
Ÿنتخب ا أ
لوتارو مارتينيز‚ ،م إان ÎميÓن،
واŸرشضح لÓنتقال إا ¤برشضلونة‘ ،
اÒŸكاتو الصضيفي اŸقبل.

وقال سسكالو ‘ Êتصسريحات نقلتها صسحيفة
«موندو ديبورتيفو» أ’إسسبانية’« :وتارو ’عب
شساب يتمتع بسسرعة مذهلة وقوة بندية ورغبة
‘ ألنجاح».
وأأضساف« :هو ’عب ‡اثل للويسس سسوأريز،
كÓهما تكمن خطورته دأخل منطقة أ÷زأء،
نسسبة خسسارتهما للكرة قليلة للغاية ،ويجيدأن
ألتحرك بدون كرة».
وأأكد« :أإنه ألÓعب ألذي يرغب أ÷ميع ‘
أ◊صسول عليه ‘ فريقه».
وعن أحتمالية أنتقال ’وتارو أإ ¤برشسلونة،
وأللعب بجوأر ميسسي ،قالÁ« :تلكان تفاهما
وŒانسسا جيدأ ،لقد لعبا مًعا ‘ أ’أرجنت،Ú
وكلما لعبا مًعا أأك ،Ìكان ذلك أأفضسل».
وأأ”« :ميسسي وغريزمان و’وتارو وسسوأريز
Áكنهم أللعب مًعا أإذأ كانت هناك تضسحيات
من ألÓعب.»Ú

اأفاد تقرير صضحفي بريطا ،Êاأمسس
الأربعاء ،باأن مانشضسض Îيونايتد
حدد ثمن بيع ‚مه الفرنسضي بول
بوغبا لريال مدريد وجوفنتوسس‘ ،
اÒŸكاتو الصضيفي اŸقبل.

وÁتد عقد بوغبا مع مانشسسس Îيونايتد
حتى نهاية أŸوسسم أŸقبل ،مع أإمكانية
أل- -ت- -م- -دي- -د ل- -ع- -ام أإضس -ا‘ ،ح -ال أت -ف -اق
ألطرف.Ú
وب- -حسسب شس- -ب- -ك- -ة «سس- -ك- -اي سس -ب -ورتسس»
أ’إ‚ليزية ،فاإن أأو‹ جونار سسولسسكاير،
أŸدير ألفني Ÿانشسسس Îيونايتد’ ،يزأل
متمسسًكا باإمكانية “ديد عقد بول بوغبا
Ÿوسس -م أآخ -ر ،ل -ك -ن أإذأ  ⁄ي -ت-م أل-ت-وصس-ل
’تفاق ،سسيتم عرضسه للبيع هذأ ألصسيف،
لتجنب رحيله ›اًنا.
وقد حدد مانشسسس Îيونايتد  65مليون
يورو لبيع بوغبا هذأ ألصسيف ،سسوأء كان

لريال مدريد أأو ÷وفنتوسس ،حيث يسسعى
كÓهما لضسم ألÓعب.
وي- -ب- -ق -ى أأن ن -رى م -ا أإذأ ك -ان أل -ن -ادي -ان
سس -ي -ك -ون -ان ع -ل -ى أسس -ت -ع -دأد ل -دف-ع ه-ذأ
أŸبلغ ‘ ،ظل أ’أزمة أ’قتصسادية ألتي
أأحدثها فÒوسس كورونا أأم ’.

–ويÓت

باريسس سضان جÒمان يدخل اŸنافسضة على ها’ند

يسضتعد باريسس سضان جÒمانŸ ،نافسضة
شضرسضة مع ريال مدريد ،على صضفقة
كÈى ‘ ،الصضيف اŸقبل.

وقالت صسحيفة «ماركا» أ’إسسبانية ،أأمسس
أ ’ أ ر ب ع ا ء  ،أ إ ن sب ا ر ي س س س س ا ن ج  Òم ا ن ي ر غ ب
‘ ضسم ألÔويجي ألشساب أإيرلينغ ها’ند،
مهاجم بوروسسيا دور“وند.
وُيعت Èها’ند 19 ،عاًما ،وأحًدأ من أأهم
أŸهاجم Úعلى ألسساحة بالوقت أ◊ا‹،
ورغم صسغر سسنه ،أإ’ أأsنه جذب أإليه أأنظار
أل -ع-دي-د م-ن أل-ف-رق أل-كÈى ،أأب-رزه-ا ري-ال
مدريد .ويعد ها’ند هدًفا رئيسسيًا للريال،
ألذي يحلم بضسمه هو وكيليان مبابي‚ ،م
سسان جÒمان ،من أأجل تكوين خط هجوم
ناري ‘ سسانتياغو برنابيو.
وأأضسافت ألصسحيفة« :ألÈأزيلي ليوناردو،
أŸدي -ر أل-ري-اضس-ي لـ(ب-ي.أسس.ج-ي) يسس-ع-ى

ل -ت -ع -زي -ز ه -ج -وم ف -ري -ق -ه أل -ذي سس -ي -ت-اأث-ر
ب -ال -رح -ي -ل أŸن -ت -ظ -ر ’إدي -نسس -ون ك-اف-ا،Ê
وأح-ت-م-ال-ي-ة رح-ي-ل م-اوروأإي-كاردي ،أŸعار
من أإن ÎميÓن ».
وي -ج -ي-د ك-ي-ل-ي-ان م-ب-اب-ي ،أل-ل-عب ‘ م-رك-ز
أŸهاجم ألصسريح ،أإ’ أأsن هناك ﬂاوف
م -ن ع -دم أسس -ت -م -رأره ،وأن-ت-ق-ال-ه أإ ¤ري-ال
م- -دري- -د ‘ ،ظ- -ل أن- -ت- -ه -اء ت -ع -اق -ده ب -ع -د
موسسم.Ú
ودف- -ع ه- -ذأ أل -وضس -ع ل -ي -ون -اردو ،ل -ل -مسس -ار
أŸوؤدي ل -ه -ا’ن ،أل -ذي ب -دأأ ه -ذأ أŸوسس -م
بشسكل مذهل مع ريد بول سسالزبورغ ،قبل
أن -ت -ق -ال-ه أإ ¤دور“ون-د ج-ان-ف-ي أŸاضس-ي،
وموأصسلة ألتاألق..
وأأك- -د أل- -ت- -ق- -ري -ر أأsن سس -ان جÒم -ان ،ب -ات
يسستهدف ألتعاقد مع ها’ند ،ولن يدعه
ينتقل بسسهولة أإ ¤ريال مدريد.

á````æ«eGC.ê : OGó```YGE

فالك
أ◊مل
هربت ما◊بسس طحت
‘ بابو هربت ما÷نان
ط- - - - -حت ‘ وردو ه- - - - -ربت
ما◊بيب طحت ‘ عشسقو.

Òãe È`N
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اÿميسس  ٢١ماي  ٢٠٢٠م اŸوافق لـ  ٢٨رمضضان  ١٤٤١هـ ـ العدد ١٨٢٥٩
mimigaga783@gmail.com

عجائب أŸوت عند
ألنمل

ألثور

ق- -ال- -و‹ عÓ- -شس راك -ي
فرحانة و حبيبك غايب ‘
البلدان خÓك و حدك و
نسساك .رجال هذا شسانهم
م-ن ال-زم-ان.م-هبول ليلقى
فيهم لمان .قلتلهم انعلو
بليسس يا نسسوان كÓمكم
ك -ذب و ب -ه -ت -ان .ح-ب-ي-ب-ي
سسيد الرجال هو إاخاف
رب - -ي و ان - -ا داي- -را ف- -ي- -ه
لمان.

أ÷وزأء
أان- -ا م -ه -ري غ -ا‹ ال -ل -ي
ي- -حب ي- -دي- -ن -ي ي -حسسب
ال-ن-ج-وم ويسس-ه-ر ال-ل-ي-ا‹
و‹ يبغيني يبنيلي قصسر
فلع.‹Ó

ان النملة عندما “وت تنعي
ن- -فسس- -ه- -ا ل- -ك- -ن ك- -ي- -ف ت -ن -ع -ي
ألسضرطان
ن -فسس -ه -ا...؟ وج -د ال-ع-ل-م-اء أان
النمل ينشسر عند موته رائحة
انت سسبيبط وانا خويط
خاصسة تنبه بقية األفراد على
فيك ،انت سسنيسسلة وانا
ل
ضس -رورة اإلسس -راع ب -دف -ن-ه ق-ب-
خ - -امسس- -ة –م- -يك ،انت
^ ل-وك-ان األمسس
ه
ي
ا‚ذاب ا◊شسرات الغريبة إال
ن
أ
ا
^
غدا لكان اليوم السسبت؟
خ - -وي - -ت- -م وان- -ا ح- -ج- -رة
فإاذا شسموا الرائحة علموا أان
م -اه -و ال -ي-وم ال-ذي ك-ان
األشسخاصس
تبهيك ،وين تروح تلقاÊ
‰لة ماتت فيقومون ..بواجب
ف- - - -ي - - -ه صس - - -احب ه - - -ذه
الذين ينامون على
وغÒانا ‹ نديك.
اŸقولة؟
د
ال -تشس -ي -ي -ع .وع -ن -دم-ا ق-ام أاح-
ا÷انب بطريقة نوم
العلماء بوضسع نقطة من هذه
ا÷ن Úيخجلون
أألسضد
اŸادة ع- -ل -ى جسس -م ‰ل -ة ح -ي -ة
حل ألعدد ألسضابق
عندما يقابلون
سسارع باقي النمل إاليها و دفنوها
شسخصس ألول
‘ الدار صسندوق ﬂبيء
^ بعد  12سساعة.
حية على الرغم من أانها حية
رÃا ت -ن -ام وعشس-رات ال-دع-وات
مرة
فيه الذهب و اŸرجان و
ت
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راك ﬂب-ي-ه-ا ق-ل-ت-لهم
لهذه النملة بالبقاء ‘ العشس و
أاط-ع-م-ت-ه .أاو ح-زين
^ أان علماء فلك بجامعة
لهاديك مولة الشسان
تسسمى هذه الرائحة ب ( حمضس
أاسس - - -ع - - -دت- - -ه .أاو
كيبك بكندا اقّروا بوجود
و اŸشس -ي -ةالضس-ري-ف-ة.
ال- -زي- -ت- -يك أاو األول- -يك ).وم -وكب
م-ك-روب نفسست
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ال- -تشس- -ي- -ع م- -وكب ه- -ائ -ل ع -ظ -ي -م
ع- - - - - -ن - - - - -ه .ل
فضسائية تعيشس حاليًا
ألعذرأء
يشسيعون النملة إا ¤مثواها األخÒ
تسس-ت-هن بفعل
‘ الكون بعدما حللوا
وهكذا مثل اإلنسسان.
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^ كان أاحد األعراب ‘ بيته فجاء رب الدار( ا ُ
يطالبه باألجرة فقال له أاصْسلْح هذا السسقفَ أاول فإانه
ُيطقِطق .فقال اŸؤوجر ل عليك فإانه يسسxبح لله فقال الرجل
أاخشسى أان يدرَكه اÿشسوع فيسسجَد.
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لدي

أ÷دي

فيه.

ألدلو

وين الطريق اللي فيها ﬁبوبي جيبو‹ الÎاب من
ثمة نشسريه نعم لو جعيبة ‘ مكتوبي و اذا مرضسوا
عينيا نكحل بيه ،حبيبي مايسسمح فيا وانا مانسسمح

^ زار بعضسهم نحويا مريضسا فقال له ما الذي
تشسكوه قال حمى جاسسية نارها حاميه منها
الطبق ب Úرجليا و اÿا” ب Úصسباعتيا و ا◊بيب اللي راح زمان يرجع
العضساء واهية و العظام باليه فقال
ليا و الله غ Òنعيشس معاه حتى يتغمضسوا عينيا.
له  :ل شسفاك الله بالعافيه
وياليتها كانت
أ◊وت
القاضسية
شسباب يا شسباب ياللي عايرو Êبيك انت وردة فالكاسس وغ Òانا اللي نديك.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصصÓة

^  ٢1م -اي  :1٩٥٧سص-ق-وط ح-ك-ومة «غي
م -و‹» ال -ف -رنسص -ي -ة اأم -ام ضص-رب-ات ال-ث-وار
ا÷زائري.Ú

الطقــسض اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

^ ٢1ماي  :1٩٥٨تسصارع نخب خÒات ا÷زائر
بنقل حمولة  ٢0 . 000طن من البÎول اÿام من
ح-اسص-ي مسص-ع-ود ،ع-ل-ى م Ïالسص-ف-ي-ن-ة ال-فرنسصية ا◊املة
للبÎول «بور ـ إايتيان».
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فرضصت ‘ ظرف اسصتثنائي

تزامنا مع كشصف وتدم Òقنبلة تقليدية

حجز مركبات تهريب وتوقيف مهاجرين غ ÒشصرعيÚ

الرقمنة ‘ زمن كورونا ،هل هي ا◊ل؟
«الشصعب»  -العمل من البيت ،الدراسصة
عن بعد ،اŸتابعة الطبية عﬂ Èتلف
لنÎنت...
اŸنصصات ،الشصراء ع Èا أ
لعتماد على
جائحة الكورونا فرضصت ا إ
كل ما هو رقمي ‘ ا÷زائر التي يتواجد
سصكانها ‘ ا◊جر الصصحي منذ أاك Ìمن
شصهر عﬂ Èتلف وليات الوطن.
م- -ن- -ذ ب- -داي- -ة ان- -تشض- -ار ال- -وب- -اء÷ ،أات ع- -دي- -د
اŸؤوسضسضات واإلدارات للعمل من البيت عﬂ Èتلف
اŸنصض -ات وال -وسض -ائ -ل ال -رق -م -ي -ة وال -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ة
ا◊ديثة ،متجاوزة الوضضع الصضحي متكيفة معه .من
جهتها سضاهمت اŸؤوسضسضات الناشضئة والفاعلة ‘
اÛال الرقمي ‘ توف Òكل ما هو لزم للمرور
ع Èهذه اÙنة الصضحية بسضÓم.
أاخصضائيون إابتكروا تطبيقات وبرامج رقمية
Ÿت- -اب- -ع- -ة ال- -وضض- -ع وتسض- -ه- -ي- -ل ط -رق ال -كشض -ف،
ومؤوسضسضات أاخرى سضاهمت بطرقها اÿاصضة ‘
مكافحة انتشضار الوباء ،كـ «جوميا» الرائدة ‘
›ال التجارة الرقمية ،التي وفرت ع Èموقعها
معدات التعقيم والتطه Òوالتي مازال الطلب
عليها متزايدا من اŸواطن◊ Úاجتهم اŸاسضة
لها ‘ ظل اإلحتكار واŸضضاربة التي ÷أا إاليهما
ال-ب-عضض ،ب-غ-رضض ال-رب-ح السض-ري-ع واإلسض-ت-ث-مار ‘
الظروف الصضعبة التي Áر بها ا÷زائريون.
أال-زمت ج-وم-ي-ا م-ت-ع-ام-ل-ي-ه-ا ب-تجميد األسضعار
Ùاربة اŸضضاربة ،باإلضضافة لتقدÁها خدمة
التوصضيل ›اناً لعمال الصضحة السضاهرين على
اسضتقرار الوضضع الصضحي للجزائري ،ÚتعبÒاً من

الفجر03:٥0.................:
الشصروق0٥:3٦ ..............:
الظهر1٢:٤٥.................:
العصصر1٦:3٥.................:
المغرب1٩:٥٨................:
العشصـاء٢1:33..................:

«الشصعب» ‘ -إاطار مكافحة اإلرهاب،
كشض-فت ودم-رت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشض ال-وط-ن-ي
الشضعبي ،يوم  19ماي  ،2020قنبلة ()01
ت -ق -ل -ي -دي -ة الصض -ن -ع ب -ال -ب -وي -رة ب -ال-ن-اح-ي-ة
العسضكرية األو.¤
ك -م -ا أاوق -فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشض ال-وط-ن-ي
الشضعبي ،خÓل عمليات متفرقة بكل من
ع Úق -زام وب -رج ب-اج-ي ﬂت-ار ب-ال-ن-اح-ي-ة
ال- -عسض- -ك- -ري -ة السض -ادسض -ة )26( ،شض - -خصض- -ا
وحجزت سضبع ( )07مركبات رباعية الدفع

واأرب -ع ( )04شض -اح-ن-ات ﬁم-ل-ة بـ()114,7
طن من اŸواد الغذائية و( )1600ل Îمن
الوقود ،باإلضضافة اإ )65520( ¤وحدة من
مواد التنظيف اŸوجهة للتهريب.
وب-وه-ران ،ال-ن-اح-ي-ة ال-عسض-ك-رية الثانية،
ضض - - -ب - - -ط ح - - -راسض السض - - -واح - - -ل ()95,3
كيلوغراما من الكيف اŸعالج وأاحبطوا
ﬁاولة هجرة غ Òشضرعية لتسضعة ()09
أاشضخاصض كانوا على م Ïقارب تقليدي
الصضنع.

يصصارع اŸرضض منذ  10سصنوات

«الراديوز» تطمئنّ على صصحة ا◊كم ناصصر الشصريف
كل عمال الشضركة عن مسضاندتهم وعرفانهم Ÿا
يقوم به أاصضحاب اŸآازر البيضضاء ‘ مواجهتهم
لهذه ا÷ائحة.
‘ ظرف شضهر ،وجد ا÷زائريون أانفسضهم
أامام واقع التطور التكنولوجي الذي خلق لهم
إام-ك-ان-ي-ة ال-ت-بضض-ع واق-ت-ن-اء أاغ-راضض-ه-م اıت-لفة
أاثناء ا◊جر الصضحي ع Èالعديد من اŸتعاملÚ
وحتى الصضفحات التابعة للمحÓت التجارية التي
وفرت خدمات التوصضيل للزبائن أاينما وجدوا،
ت-ف-اديً-ا ÿروج-ه-م م-ن م-ن-ازل-ه-م وت-ن-ق-ل-ه-م ،لكي
يتعرف ا÷زائريون وأاخÒاً ولو حتى «إاجباريا»
Ãا يعرف بالتجارة اإللكÎونية.
كما وفر خÓل هذه الفÎة العديد من األطباء

واألسضاتذة ،خدماتهم للمواطن Úعن بعد عÈ
ال -ع -دي -د م -ن الÈام-ج وال-ت-ط-ب-ي-ق-ات ‘ ،خ-ط-وة
أاخ -رى ن -ح -و ال -رق -م -ن-ة ال-ت-ي إاك-تشض-ف-ه-ا ال-ع-دي-د
م -ؤوخ -راً ،م -درك Úب -ه -ذا أاه -م -ي -ت -ه -ا ‘ تسض-ه-ي-ل
يومياتهم وعصضرنة اÿدمات.
كل هذا إايجابي ◊د بعيد ‘ موقع ا÷زائر
وإالتحاقها بركب التقدم التكنولوجي والرقمي ‘
ال -ع -ا ،⁄ل -ك -ن ي -ب-ق-ى غ Òم-ك-ت-م-ل م-ادام ال-دف-ع
اإللكÎو ⁄ Êيدخل بصضفة جدية ‘ تعامÓت
ا÷زائري ،Úرغم نداءات السضلطات ومبادرات
القائم Úعلى قطاع التجارة ‘ ا÷زائر ،ترى
ه -ل سض -ت-دف-ع ﬁن-ة ال-ك-ورون-ا أاك Ìب-ا÷زائ-ريÚ
للرقمنة؟.

«الشص - - - -عب»  -وف -ي -ة ل -ت-ق-ال-ي-ده-ا
ال-تضض-ام-ن-ي-ة ،ت-ن-ق-لت ج-معية «الراديوز»
إا ¤م - -ن- -زل ا◊ك- -م ال- -ف- -درا‹ ن- -اصض- -ر
شضريف ،البالغ من العمر  46سضنة ،والذي
يعا Êمنذ  10سضنوت من متاعب صضحية،
لن طريح
منها مرضض الزهاÁر وهو ا آ
الفراشض.
و‘ أاجواء مؤوثرة ،نوه ا◊كم الدو‹
حنصضال ورئيسض «الراديوز» قادة شضا‘،
بخصضال وأاخÓق الشضيخ ناصضر شضريف،
الذي سضبق له وبعد اعتزاله التحكيم ،أان
تعاون مع عدة صضحف رياضضية ،على

غ- - -رار ال- - -وط- - -ن ،ل- - -وسض- - -وار دا÷Òي،
أاوŸبيك ،واسضت تريب ،Úصضدى وهران
وصضوت الغرب وكان قريبا من أاصضدقائه
لع Ó- -م - -ي Úال - -ذي - -ن ك - -ان ي - -زوده- -م
اإ
ب -اŸع -ل -وم-ات وال-ن-ت-ائ-ج وأاخ-ب-ار ال-ف-رق
الصضغرى التي يتابعها.
ب -ه -ذه اŸن -اسض-ب-ة ،ك-رمت «ال-رادي-وز»
ناصضر شضريف بشضهادة اعÎاف وميدالية
اسضتحقاق ومسضاعدات مادية ،اعÎافا
Ãا قدمه من خدمات رياضضة وإاعÓمية
لح-ي-ان واج-ب-ات-ه
م -ت -ن -اسض -ي-ا ‘ ب-عضض ا أ
العائلية.

إاشصهار

الشصعب ٢0٢0/0٥/٢1
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