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ا÷زائريون يسصتقبلون عيد الفطر ‘ ظرف اسصتثنائي

تداب Òإاضشآفية للحيلولة دون انتششآر فÒوسض كورونآ

ا’فتتاحية

‘ خندق واحد
بقلم :فنيدسص بن بلة
ح -م -ل -ة وط -ن -ي -ة أخ -رى شش-رع ف-ي-ه-اّ– ،سش-سس أŸوأط-نÚ
بوجوب أرتدأء أقنعة ألوقاية من ألفÒوسس ألوبائي ،ألذي
وإأن ترأجعت حّدته بفضشل ألتدأب Òأ’حÎأزية ،يبقى
خطره قائما ويفرضس مزيدأ من أليقظة وألتأاهب أ’ي
طارئ.
جاءت أ◊ملة أمتدأدأ إ’جرأءأت أtتخذت “هيدأ لتطبيق
حظر صشحي وعزل منز‹ خÓل يومي ألعيد ،حيث تعلق
حركة مرور ألسشيارأت وأŸركبات وألدرأجات ألنارية عÈ
ألوطن ،وما رأفقها من إأجرأء مكمل يششدد على أرتدأد
أل-ك-م-ام-ة إأج-ب-اري-ا ،ب-دءأ م-ن ه-ذه أل-فÎة ل-ل-ح-ي-ل-ولة دون
أنتششار وباء كورونا ‘ ،ظل –ذيرأت أهل أ’ختصشاصس
من خطورة أحتمال بروز موجة ثانية من «كوفيد.»19-
بعد كل هذه أ÷هود ألوطنية وأإ’جرأءأت أ’حÎأزية
أل -ت -ي أت -خ -ذت م -ب-ك-رأ ،وأل-ن-ت-ائ-ج أŸسش-ج-ل-ة ‘ أل-ت-ك-ف-ل
ب- -اŸصش- -اب Úوإأج- -رأء –ال- -ي -ل أل -كشش -ف بسش -رع -ة وع -دد
أŸتعاف ،Úهل بقي ›ال للمغامرة وأ’سشتخفاف باأ’مر
وألقبول بالعودة أ ¤نقطة ألبدء؟
أŸؤوكد ،أن قرأر إأجبارية أرتدأد ألكمامات ألطبية ،ألتي
أوصشى بها أهل أ’ختصشاصس خيار حتمي ،أملته ألوضشعية
ألصش -ح -ي -ة وف -رضش -ه ره -ان رف -ع أل -ت -ح -دي ل -ت-أام Úح-ي-اة
أŸوأط-ن Úوت-ع-زي-ز سشÓ-م-ة أŸن-ظ-وم-ة ألصش-ح-ي-ة ،أظ-هر
«ك -ورون-ا» هشش-اشش-ت-ه-ا ،ف-ارضش-ا –رك-ا ع-اج Ó-ل-تصش-ح-ي-ح
أÿلل وضشبط أأ’ولويات وفق رؤوية زمكانية ،أعتمادأ على
سشياسشة وطنية تعتمد مقاربة أسشتششرأفية ’ تتوقف عند
أأ’هدأف وألغايات أÙققة ،لكن تتخذ منها ﬁطة
مفصشلية Ÿكاسشب أخرى.
من هنا كان حرصس ألسشلطات ألعمومية ششديدأ وألتي
أطلقت حمÓت تعبئة إ’قناع أŸوأطن بجدوى أ’لتزأم
ب -ال -ت -دأب Òأل -وق -ائ -ي -ة وأ’ن -خ-رأط أل-ط-وع-ي ‘ أ÷ه-ود
ألوطنية للتحكم ‘ ألوباء ،من خÓل إأجرأءأت ’ تسشمح
با’سشتخفاف وقصشر ألنظر.
وبعد أÿطوأت أŸسشجلة ‘ ﬁاصشرة ألوباء ،بات من
ألضشرورة رفع سشقف ألتأاهب وأ◊يطة ،تبعا لتطورأت
ألوضشع ألصشحي ،باعتماد تدأب Òإأضشافية تقوي آأليات
أŸوأجهة وتعززها.
جاءت حتمية أرتدأد ألكمامات ألطبية ،بدءأ من يومي
أل-ع-ي-دŒ ،اوب م-ع-ه-ا أŸوأط-ن-ون أل-ذي-ن أق-ت-ن-ع-وأ ب-أان-هم
طرف أسشاسشي ‘ أŸعركة وششركاء كاملون ‘ أ◊رب
أŸفتوحة على ألفÒوسس أÛهري حامل كل أأ’خطار
وألتهديدأت.
من مدن وقرى أ÷زأئرŒ ،ري أ◊ملة ألوقائية بنفسس
ألوتÒة ،مرأفقة ألعمل ألصشحي ألذي يؤوديه بإاتقان أكÌ
من أللزوم «أ÷يشس أأ’بيضس بدعم من إأعÓم وفاعلÚ
باÛتمع أŸد ،ÊمعÈة عن إأرأدة ’ تقبل ألهزÁة.
ألبقاء أŸنششود ‘ هذه ألظرف أ’سشتثنائي ،يحمل د’لة
حركية هو أ’نخرأط ب Óتردد ‘ معركة أ◊ياة ضشد وباء
فتاك أقسشم أ÷ميع رفع ألتحدي للخروج منه بأاقصشر
مسشافة وأقل ضشرر.

@ حجر صصحي وعزل منز‹ شصامل وارتداء الكمامات إاجباري
’ول مرة ،يحلّ عيد الفطر ‘ ظرف صصحي اسصتثنائي بسصبب تفشصي وباء كورونا ،الذي فرضص و’زال طوارئ
«الشصعب»  -أ
لتفادي تداعيات العدوى ،التي نواجهها بتداب Òصصارمة تسصتدعي ا’لتزام بها طواعية للحيلولة دون “دد الفÒوسص.
’طار ،يندرج قرار تطبيق إاجراءات حجر صصحي وعزل منز‹ طيلة يومي العيد ،مع وجوب وضصع الكمامات الوقائية
‘ هذا ا إ
إاجباريا للتعجيل بالقضصاء على كوفيد ،١9-على ضصوء –ذيرات من موجة وبائية ثانية ﬁتملة ‘ حالة أاي اسصتخفاف
بالفÒوسص ،الذي يتكاثر وينتشصر خاصصة ‘ التجمعات البشصرية ،ما يفرضص التباعد ا’جتماعي إا ¤أاقصصى درجة.
طالع اŸلف صص ٠٢إا٠٥ ¤
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مراعاة للحجر اŸنز‹ ،الوظيف العمومي:

إاعتداء على مقÈة الششهداء بع Úقششرة بسشكيكيدة

–ديد أاوقات العمل بعد عيد الفطر إا 29 ¤ماي

ح -ددت اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل -ل -وظ -ي -ف-ة
لداري ،أاول أامسس،
لصشÓح ا إ
العمومية وا إ
‘ بيان لها ،مواقيت العمل خÓل الفÎة
من بعد عيد الفطر اŸبارك إا ¤غاية يوم
لخذ بع Úالعتبار
 ٢٩ماي ا÷اري ،مع ا أ
لجراءات ا◊الية للحجر اŸنز‹ بسشبب
ا إ
تفششي فÒوسس كورونا.
وأاوضشح اŸصشدر ذاته ،أان العمل بالنسشبة
ل -ل -مسش -ت -خ -دم Úال -ع-ام-ل ‘ Úو’ي-ة ال-ب-ل-ي-دة،
سشيكون من اأ’حد ا ¤اÿميسس من السشاعة
الثامنة صشباحا ا ¤السشاعة الواحدة زوا’.
أام -ا ب -ال -نسش-ب-ة ل-ل-مسش-ت-خ-دم Úال-ع-ام-ل‘ Ú
و’يات كل من بجاية ،تلمسشان ،تيزي وزو،
ا÷زائ -ر ،سش -ط -ي -ف ،اŸدي -ة ،وه-ران ،ت-ي-ب-ازة
وع Úال-دف-ل-ى ،فسش-ت-ك-ون م-واق-يت ال-ع-م-ل من
اأ’ح- -د إا ¤اÿم- -يسس م -ن السش -اع -ة ال -ث -ام -ن -ة
صشباحا ا ¤السشاعة الرابعة زوا’.
ب -ال -نسش -ب -ة ل -ل -مسش -ت-خ-دم Úال-ع-ام-ل‘ Ú
الو’يات اأ’خرى ،فسشيكون العمل فيها من

اŸنظمة الوطنية أ’بناء الششهداء تدعو Ÿتابعة اÛرمÚ

«الششعب» -ن-ددت اأ’م-ان-ة ال-وط-ن-ي-ة Ÿن-ظ-مة
أابناء الششهداء ،با’عتداء ا÷بان على ششواهد قبور
الشش -ه -داء ب -روضش -ة اÛاه -د اŸرح -وم ع-ل-ي ك-ا‘
بوادي زقار ،ببلدية ع Úقششرة (و’ية سشكيكيدة)،
معتÈة ‘ بيان ،تسشلمت «الششعب» نسشخة منه ،هذا
ال-ع-م-ل الشش-ن-ي-ع خÓ-ل شش-ه-ر رمضش-ان وعشش-ي-ة ع-ي-د
الفطر بغ Òذي صشلة بالدين اإ’سشÓمي ا◊نيف

إاطÓق حملة –سشيسشية واسشعة وأاخرى للتّÈع بالدم

اأ’ح- -د إا ¤اÿم- -يسس م -ن السش -اع -ة ال -ث -ام -ن -ة
صشباحا ا ¤السشاعة الرابعة والنصشف زوا’.
وأاضشاف البيان ،أان اŸسشتخدم ÚاŸسشتثنÚ
م- -ن إاج- -راء ا◊ج- -ر اŸن- -ز‹ ا÷زئ- -ي وك- -ذا

اŸسشتخدم Úالذين يحوزون رخصشة خاصشة
للتنقل أاثناء سشاعات ا◊جر ،فيبقون خاضشعÚ
لسشاعات العمل ا’عتيادية اŸنصشوصس عليها
‘ التنظيم سشاري اŸفعول.

جاهزية ÿدمة حاملي رخصس التنقل ‘ العيد
أاكدت ا÷زائرية للطرق السشيارة،
أاول أامسس ،ج-اه-زي-ت-ه-ا ل-ل-خ-دمة طيلة
أاي -ام ع-ي-د ال-ف-ط-ر ل-ف-ائ-دة مسش-ت-ع-م-ل-ي
الطريق السشيار ،الذين يحوزون على
رخصشة تنقل.
وأاوضشحت ا÷زائرية للطرق السشيارة ‘
ب-ي-ان ،نشش-رت-ه ‘ صش-ف-ح-ت-ه-ا ال-رسش-م-ي-ة على
ال - -ف - -ايسش - -ب - -وك ،أان - -ه «‘ ه - -ذا ال - -ظ - -رف
ا’سش -ت -ث-ن-ائ-ي ال-ذي “ر ب-ه ا÷زائ-ر ،ت-ب-ق-ى
ف- -رق دوري -ات ال -ط -ري -ق السش -ي -ار ومصش -ال -ح

التدخل والصشيانة للمؤوسشسشة ›ندة خÓل
ي -وم -ي ع-ي-د ال-ف-ط-ر اŸب-ارك ،وع-ل-ى غ-رار
ب -اق -ي أاي-ام السش-ن-ة 24سشا24/سش -اÃ ،ا ف-ي-ه-ا
سش- -اع -ات ا◊ج -ر الصش -ح -ي ال -ت -ي ق -ررت -ه -ا
السشلطات العمومية ،على طول مسشار ششبكة
الطرق السشيارة ‘ ششكل مداومات وهذا من
أاج-ل ضش-م-ان اŸراف-ق-ة وت-ق-د ËاŸسش-اع-دة
للمواطن Úالذين لديهم رخصشة التنقل».
وأاضشافت ،بأان ششبكة ﬁطات اÿدمات
وفضشاءات الراحة للطريق السشيار ،سشتبقى

مفتوحة لتمك Úالسشائق Úمن أاخذ قسشط
من الراحة وتوف Òاÿدمات الضشرورية لهم،
مع تأاكيد التزام أاعوان ا÷زائرية للطرق
’ج-راءات الصش-ح-ي-ة
السش -ي -ارة ب -ال -ق-واع-د وا إ
الÓزمة.
و‘ ه - - -ذا السش - - -ي - - -اق ،دعت اŸؤوسشسش- - -ة
مسش -ت -ع -م -ل -ي ال -ط -ري -ق السش -ي -ار إا ¤احÎام
إاج- -راءات ال- -وق -اي -ة الضش -روري -ة و’ سش -ي -م -ا
إالزامية ارتداء الكمامات عند تعاملهم مع
’عوان ،بحسشب البيان.
اأ

اإجراءات احÎازية ششاملة بوهران

اŸؤوسشسشات اإ’سشÎاتيجية مسشتثناة من تعليق رخصس التنقل
ات -خ -ذت ولي -ة وه -ران ،سش -لسش-ل-ة إاج-راءات
وقائية واحÎازية مششددة خÓل يومي العيد،
م- -ن أاج- -ل وا ا÷ه- -ود ال- -رام- -ي- -ة إا ¤ا◊د م -ن
ﬂاطر انتقال الفÒوسس.

قررت و’ية وهران تعليق حركة اŸرور ÷ميع
السشيارات والدراجات النارية ماب Úالو’يات وداخل
ال -و’ي -ة ،ب -ه -دف ا◊د م-ن ت-ن-ق-ل اأ’شش-خ-اصس وŒنب
ا◊ششود والتجمعات مهما كان ششكلها.
ك-م-ا سش-ي-ت-م ت-ع-ل-ي-ق ال-ع-م-ل ب-ال-رخصس ا’سش-ت-ث-ن-ائية
ل- -ل- -ت- -ن- -ق- -ل ،سش -واء داخ -ل أاو خ -ارج ال -و’ي -ة ،م -ا ع -دا

ل-ل-م-ؤوسشسش-ات اإ’سشÎات-ي-ج-ي-ة وا◊سش-اسش-ة ال-ت-ي تخضشع
ل- -ن- -ظ- -ام ا’سش- -ت- -م- -راري -ة واŸداوم -ة ،وك -ذا ا◊ا’ت
اإ’نسشانية اŸتعلقة با’سشتعجا’ت الطبية ،و’سشيما
عمال مؤوسشسشات النظافة العمومية ،اıابز وÓﬁت
ال -ت -م -وي -ن ب -اŸواد ال -غ -ذائ -ي -ة اأ’سش -اسش -ي -ةﬁ ،ط -ات
اÿدم-ات ،م-ؤوسشسش-ت-ي سش-ون-ل-غ-از وسش-ي-ور ،وك-ذا ع-مال
اŸي -ن -اء واŸط -ار وع -م -ال اŸسش-تشش-ف-ي-ات وال-ع-ي-ادات
الطبية والصشيدليات ،ناهيك عن متطوعي مؤوسشسشة
سش -ب -ل اÒÿات وال -ف -ن -ادق اŸسش -خ -رة إ’ي-واء وإاط-ع-ام
اأ’ط -ق -م ال -ط -ب -ي-ة ،وك-ذا ع-م-ال اإ’ذاع-ة وال-ت-ل-ف-زي-ون
والصشحفي ÚاŸكلفÃ Úهمة.
ويشش- -م- -ل ا’سش- -ت- -ث -ن -اء أايضش -ا ،ع -م -ال اŸؤوسشسش -ات
ال-بÎوك-ي-م-اوي-ة اŸت-واج-دة ب-اŸن-ط-ق-ت Úالصش-ن-اعيتÚ

توزيع  10آا’ف كمامة باŸدية
ان-ط-ل-قت ،صش-ب-ي-ح-ة أامسس ،ا◊م-ل-ة الوطنية
ا÷م -اع -ي -ة ح -ول إال -زام -ي-ة ارت-داء ال-ك-م-ام-ات
بسش -اح -ة مسش -ج -د ال -ن -ور– ،ت شش -ع-ار «ارت-داء
ال -ت -اج -ر واŸسش -ت -ه -لك ال -ك-م-ام-ة وق-اي-ة ذات-ي-ة
وحماية جماعية Ÿكافحة كوفيد.»19-
وأاك -د ﬁم -ادي سش -ع -دان ،م -دي -ر ال -ت -ج-ارة
ب -ال -و’ي -ة ،ل -دى إاشش -راف -ه ع -ل -ى ان -طÓ-ق ه-ذه
ا◊م -ل -ة وت -وزي -ع ال -ك -م -ام -اتÃ ،ع -ي-ة شش-رك-اء
ق-ط-اع-ه ال-ت-ن-ف-ي-ذي ÚواŸن-ت-خب Úوا÷معيات،
قبالة مقر غرفة الصشناعة والتجارة ،بأان هذه
اÙطة هي أ’جل التحسشيسس والتنبيه بأاهمية
ف- -رضس ارت- -داء ال- -ك- -م- -ام- -ات ع- -ل- -ى ال- -ت- -ج -ار

واŸسشتهلك Úبقصشد حماية أانفسشهم من وباء
كوفيد 19-اŸسشتجد.
وب - -حسشب ﬁم - -ادي ” ،ت- -وزي- -ع  10آا’ف
ك -م -ام -ة ع -ل -ى اŸسش-ت-ه-ل-ك Úوال-ت-ج-ار ب-السش-وق
اŸركزي ووسشط اŸدينة من طرف أاعوان هذه
اŸديرية و‡ثلي ا÷معيات واŸنظمات ،و”
التأاكيد ‘ ع ÚاŸكان على وجوب الزامية
الكمامات ،على أان تسشتمر هذه العملية عÈ
ت- -راب ال- -و’ي- -ة .ك- -م- -ا أاشش- -ار إا ¤أان ال- -وق -اي -ة
تسشتدعي منا اسشتعمال أاي كمامة صشحية حتى
ولو صشنعت باŸنزل.

اŸدية :علي ملياÊ

آارزي-و وب-ط-ي-وة وم-ؤوسشسش-ة ال-ن-ق-ل ل-ع-م-ال سش-ون-اطراك،
وك -ذا ع -م-ال وم-وظ-ف-ي وح-راسس اإ’دارات ال-ع-م-وم-ي-ة
الو’ية والبلديات ،وعمال الششركات اÿاصشة اŸكلفÚ
بضشمان اŸداومة ،ناهيك عن مصشانع تكرير السشكر
ومؤوسشسشات مصشانع اإ’سشمنت وششركة ا◊ديد والصشلب
«توسشيا‹» وكذا نفطال ،وكل أاعوان ششركات ا◊راسشة
واأ’من للمؤوسشسشات ذات اÿصشوصشية الطاقوية.
وفيما يخصس تعليق حركة اŸرور داخل الو’ية،
أاّك -د وا‹ وه -ران ،ان -ه سش -ي -ت -م Œم -ي-د ح-رك-ة اŸرور
ب -ال -نسش -ب -ة ÷م-ي-ع السش-ي-ارات واŸرك-ب-ات وال-دراج-ات
النارية  24/24سشاعة خÓل يومي العيد ،أاي سشيظل
ه -ذا اإ’ج -راء م -ط -ب -ق -ا ح -ت -ى خ -ارج أاوق -ات ا◊ج -ر
الصشحي اŸنز‹ ،وفق نفسس اŸصشدر.

الششرطة توزع  50.000كمامة على اŸواطنÚ
«الششعب»– -ت ششعار «عيد الفطر بدون عدوى» يتم
ت-وزي-ع  50أال-ف ك-م-ام-ة وق-ائ-ي-ة ع-ل-ى اŸواط-ن Úل-ل-ح-د م-ن
ان-تشش-ار وب-اء ك-ورون-ا ك-وف-يد .19-ي -درج ه -ذا ضش -م-ن ح-م-ل-ة
وط -ن-ي-ة «سش-تشش-م-ل ‘ ب-داي-ت-ه-ا  8و’ي-ات ،م-ن-ه-ا ا÷زائ-ر
العاصشمة ،حيث “سس أاحياء وأاماكن عمومية ونقاط تسشوق
وÓﬁت “وين ونقاط اŸراقبة اأ’منية.
تنجز هذه الكمامات الورششات ا÷هوية للخياطة لتزويد
أافراد الششرطة بها ويخصشصس جزء منها للمواطن ،Úحيث
قامت مصشالح أامن اŸدية وسشطيف بتوزيع  10آا’ف
كمامة وقائية على مواطن’ ،Úقت Œاوبا كبÒا ،باعتبارها
تسشاهم ‘ ا◊فاظ على الصشحة العامة وتعزز جهود القضشاء
على الوباء.

الششركة ا÷زائرية لتوزيع الغاز والكهرباء

فرق اŸداومة ›ندة يومي العيد

أاك -دت الشش -رك -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ت -وزي-ع ال-غ-از
والكهرباء ،أاول أامسس ‘ ،بيان لها ،أان فرق
اŸداومة التابعة لها سشتبقى ›ندة خÓل أايام
ع-ي-د ال-ف-ط-ر وذلك ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى اسش-ت-م-رارية
اÿدمة.
«حرصشا منا على التقرب أاك Ìمن زبائننا

ال-ك-رام وا’سش-ت-ج-اب-ة ل-ت-ط-ل-ع-اتهم ومتطلباتهم
وضشمانا ’سشتمرارية اÿدمة خÓل أايام عيد
ال -ف -ط -ر اŸب -ارك ل-ع-ام  ،2020ت -ع-ل-م الشش-رك-ة
ا÷زائ-ري-ة ل-ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از زب-ائ-ن-ه-ا
ال- -ك- -رام ،أان ف- -رق اŸداوم- -ة ت- -ب -ق -ى ›ن -دة
ومتأاهبة 24سشا24/سشا».

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

أامانة المديرية العامة

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

واأ’خÓ- -ق ،داع- -ي- -ة إا ¤وضش- -ع ح- -د ل- -ل- -م- -ع -ت -دي -ن
اÛرم ÚوتقدÁهم إا ¤العادلة لينالوا جزاءهم.
ودعت اŸنظمة السشلطات العمومية مسشؤوو‹
و’ية سشكيكدة ،للسشهر على متابعة اŸعتدين حيثما
كانوا ،مؤوكدة عدم التسشامح مع من تخول له نفسشه
القيام Ãثل هذه اأ’عمال الدنيئة ّ Ãسس رمز من
رموز السشيادة الوطنية.

بتبسشة

ا÷زائرية للطرق السشيارة

وهران :براهمية مسسعودة

العدد
182٦0

02

الهاتف٠٢٣ ٤٦٩١ ٨٠ :
الفاكسس٠٢٣ ٤٦٩١ ٧٧ :

(021) 60.70.40

وÁكن الزبائن ا’تصشال Ãصشالح الششركة
على رقم اŸركز الوطني لÓتصشال  3303الذي
يعمل على مدار السشاعة طوال أايام اأ’سشبوع،
ل- -ط- -لب ت- -دخ- -ل ال- -ف- -رق ‘ ح -ال ح -دوث أاي
اضش -ط-راب ‘ ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-ار ،وف-ق-ا
لنفسس اŸصشدر.

الرئيسس اŸدير العام
مسشؤوول النششر

فنيدسس بن بلة
مدير التحرير

سشعيد بن عياد

أاط -ل-قت عششّ-ي-ة ع-ي-د ال-ف-ط-ر اŸب-ارك م-دي-رّي-ة
حة وال ّسشكان بتبسشة ،حملة –سشيسشيّة واسشعة،
الصش ّ
تعزيزا إ’جراءات الوقاية من وباء «كوفيد،»19-
جابت طرق وششوارع مدينة تب ّسشة◊ ،ثّ اŸواطنÚ
ع -ل -ى ا’ل -ت -زام ب -اإ’ج-راءات ال-وق-ائّ-ي-ة اŸف-روضش-ة
والعمل بالتّعليمات ال ّصشادرة عن ا÷هات اıت ّصشة،
تفاديا ’نتششار الفÒوسس.
ان-ط-ل-قت ال-ق-اف-ل-ة م-ن م-قّ-ر ال-وح-دة ال-رئ-يسشّ-ية
للحماية اŸدنيّة بتب ّسشة ،ذّكرت Ãخاطر فÒوسس
«كورونا» وطرق الوقاية منه ،ونادت بضشرورة ارتداء
ال-كّ-م-ام-ات الصش-حّ-ي-ة ،وال-ت-قّ-ي-د ب-ا◊ج-ر الصشّ-ح-ي،
خ -اّصش -ة ي -وم ّ-ي ع -ي -د ال -ف -ط -ر اŸب -ارك ،وت -ف -ادي
ال ّ-ت -ج -م -ع -ات وال ّ-زي -ارت ال -ع-ائ-لّ-ي-ة ،وت-ف-ادي زي-ارة
اŸقابر ووجوب تطبيق الّتباعد ا’جتماعي وعدم
اŸصش-اف-ح-ة أاث-ن-اء اŸغ-اف-رة وذلك ب-الّ-ن-ظ-ر ل-لوضشع
حي ال ّصشعب الذي تعيششه الو’ية ،مع تزايد
الصش ّ

حا’ت اإ’صشابة بالفÒوسس.
ونظرا للنقصس اŸسشجّل ‘ اıزون الو’ئي
م -ن ال -دّم ،وب -ه -دف ت -دع -ي -م -ه ‘ ه -ذه ال ّ-ظ -روف
ا’سشتثنائّية التي “ّر بها البÓد ،بادرت مديرّية
الشّش-ب-اب والّ-ري-اضش-ة ل-ل-و’ي-ة ،ب-الّ-ت-نسش-ي-ق م-ع ق-ط-اع
حة بالو’ية ،بتنظيم حملة للتّÈع بالدم‘ ،
الصش ّ
صشفوف إاطارات وموظّفي وعّمال قطاع الشّشباب
والّرياضشة بالو’ية.
ح-م-ل-ة ال-تّÈع ب-ال-دم ،اح-تضش-ن-ت-ه-ا دار الّشش-باب
هواري بومدين ،انطلقت ‘ حدود ال ّسشاعة التّاسشعة
بعد اإ’فطار ،وششهدت إاقبا’ منقطع الّنظ ،Òفيما
أاف-اد ال-ي-ام-ن ب-ن صش-غّ-ي-ر م-دي-ر الّشش-ب-اب والّ-ري-اضشة
للو’ية ،أان العملّية حّققت مبتغاها ،وانّ قطاعه
يسشتعد إا ¤تنظيمها مّرة كّل ششهر ،مسشاهمة منه ‘
حي بهذه اŸاّدة ا◊يوّية.
تدعيم القطاع الصش ّ

تبسسة :خالد .ع

نظم حفل على ششرفها نظ› Òهوداتها

جمعيات تؤوسشسس ا–اد «النششاط اÒÿي» بالبليدة
عم Óبتداب Òالوقاية والسشÓمة الصشحية ،من
انتششار فÒوسس «كورونا» ،نظم بو’ية البليدة ،نهاية
اأ’سشبوع ،حفل على ششرف ا÷معيات واÛموعات
اÒÿية الفاعلة التي سشاهمت وسشاعدت وأاثبتت
حضشورها ‘ ظل اأ’زمة الصشحية.
ثمن الوا‹ ،اÛهودات ا÷بارة لهذه الفعاليات
النششطة ،ووزع عليهم  100الف كمامة ،لتوزيعها
بدورها على اŸواطن ‘ ،Úإاطار اسشتباق إاجراءات
تطبيق ارتداء الكمامات ،بعد احتفالية عيد الفطر
اŸبارك.
اŸب-ادرة وال-ت-ي ث-م-ن-ه-ا ال-نشش-ط-اء ا÷معويون،
ل- -ق -يت اسش -ت -حسش -ان -ا وصش -دى ،وصش -ل ا ¤اŸواط -ن
البليدي ،للتخفيف والوقاية من وقوع العدوى من
فÒوسس «ك -وف -ي -د »19.ول- -ل- -ت- -خ- -ف -ي -ف م -ن أاع -داد
اإ’صشابات باŸرضس ،ونحن نتجه ا ¤الششهر  3من
تداب Òا◊جر الصشحي اŸنز‹ الششامل وا÷زئي.
كما بادرت أايضشا مصشالح اأ’من الو’ئي ،نهار
أامسس ،ا ¤حملة توزيع أايضشا ما ’ يقل عن  10آا’ف

ك- -م- -ام- -ة ب- -اÛان ،م -ن صش -ن -اع -ة ورشش -ات اأ’م -ن
الوطني ،فضش Óعن توزيع القماشس والذي يسشاعد
‘ صشناعة الكمامات باŸنازل.
وتأاتي عملية التوزيع التي أاطلقتها مصشالح اأ’من
ال -وط -ن -ي ‘ ح -ل -م -ة شش-ام-ل-ة ،مسشت رب-وع ب-ل-دي-ات
ال -و’ي-ة  ،25ت -وزع ب -اأ’ح -ي -اء الشش-ع-ب-ي-ة ،وا◊واج-ز
اأ’منية وأايضشا على مسشتوى فضشاءات التسشوق.
و‘ إاط -ار ال -ع -م -ل اÒÿي ،أاع -ل -نت ج -م -ع -ي-ات
و›موعات خÒية ،عن تأاسشيسس ا’–اد البليدي
للعمل اÒÿي ،وهو تكتل يضشم مبدئيا  8فعاليات
‘ الششأان اÒÿي ،مفتوح للتوسشع وضشم فاعلÚ
آاخ -ري -ن ،ال -غ-اي-ة م-ن وراء إانشش-ائ-ه ،ت-ن-ظ-ي-م ال-ع-م-ل
اÒÿي وضشبطه ،تفاديا أ’ي تÓعبات ،أاو اسشتغÓل
للمسشاعدات التي يهبها ﬁسشنون واŸتاجرة فيها،
و‘ ال -ع -ائ Ó-ت اŸع -وزة وال -هشش -ة ،خ -اصش -ة وأان -ه -م
أادخلوا نظاما إالكÎونيا معلوماتيا يضشبط نششاطهم،
ويحصشي الفئات اŸعوزة ‘ قاعدة بيانات دقيقة.

البليدة :لينة ياسسمÚ

بعد “اثلهم للششفاء

مغادرة  13ششخصشا مسشتششفى النعامة
غ - - -ادر  13شش -خصش -ا اŸؤوسشسش -ة ال -ع-م-وم-ي-ة
ا’سشتششفائية «اإ’خوة ششنافة» Ãششرية (النعامة)،
امسس ،بعد تعافيهم التام من داء كورونا ،بحسشب
ما أافاد به ذات اŸصشدر الصشحي.
وغادر هؤو’ء اأ’ششخاصس مصشلحة اأ’مراضس
اŸعدية بعد أان جاءت نتائج –اليلهم سشلبية
وت -ع -اف -ي -ه-م “ام-ا م-ن فÒوسس ك-ورون-ا ،ب-ع-د أان
خضش- -ع -وا ل -ل -ع Ó-ج بـ «ب -روت -وك -ول ه -ي -دروكسش -ي
كلوروك.»Ú

من جهتها سشجلت موؤسشسشة «ﬁمد بوضشياف»
ا’سش- -تشش- -ف- -ائ- -ي- -ة ب- -ع Úالصش- -ف- -راء ،أامسس ا’ول
اÿم -يسس ،م -غ-ادرة  5أاشش-خ-اصس ك-ان-وا مصش-ابÚ
بالفÒوسس بعد تعافيهم بششكل كلي ،بحسشب ما
علم لدى نفسس اŸؤوسشسشة.
وقد سشجل ◊د اآ’ن تعا‘  30ششخصشا من
كوفيد 19-ع -ل -ى مسش -ت -وى ال -و’ي -ة ،ج-م-ي-ع-ه-م
خضشعوا للعÓج على مسشتوى هات ÚاŸؤوسشسشتÚ
ا’سشتششفائيت Úوذلك منذ بداية ظهور الوباء.

سشاهم ‘ العمل التضشامني الوطني

«جازي» يهّنئ الششعب ا÷زائري بالعيد

«الششعب»Ã -ناسشبة حلول عيد الفطر،
ي -ت -ق -دم م -ت -ع-ام-ل «ج-ازي» بصش-ف-ت-ه شش-رك-ة
مواطنة ،بأاطيب “نياته با’زدهار والسشÓم
للششعب ا÷زائري ،معربا ‘ نفسس الوقت
عن فخره وسشعادته Ãششاركة قيم التضشامن
وال -ت -ك-اف-ل ا’ج-ت-م-اع-ي وزرع اأ’م-ل ط-وال
ششهر رمضشان الكر.Ë
ع ÈاŸدي -ر ال -ع -ام م -ات -ي-و غ-ال-ف-ا‘ ،Ê
رسش- -ال -ة ل -ه ،ع -ن “ن -ي -ات -ه ب -دوام الصش -ح -ة

والسشÓ- -م وا’زده- -ار ل- -لشش- -عب ا÷زائ- -ري،
م -ن -وه -ا Ãراف-ق-ة ا÷م-ع-ي-ات لـ»ج-ازي» ‘
ت -ق -د Ëي -د ال -ع-ون ل-ل-ف-ئ-ات اÙروم-ة م-ن
خÓل إابراز قيم ا’–اد واأ’خوة ‘ هذه
اأ’وقات الصشعبة التي “ر بها البÓد.
كما Œدد «جازي» التزامها باŸسشاهمة
‘ ب -ن -اء اق -تصش-اد وط-ن-ي رق-م-ي م-ن خÓ-ل
إانشش-اء ب-ي-ئ-ة ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ودعم اŸؤوسشسشات
الناششئة واŸششاريع اŸبتكرة.

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 ١ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :
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السسبت  23ماي  2020م
الموافق لـ  30رمضسان  1441هـ

Ãناسضبة حلول عيد الفطر اŸبارك

رئيسص ا÷مهورية يهنuئ نظÒه التونسسي
أاجرى رئيسس ا÷مهورية ،عبد اÛيد تبون ،أاول أامسس ،مكاŸة هاتفية مع نظÒه التونسضي ،قيسس سضعّيد،
هّنأاه فيها بحلول عيد الفطر اŸبارك و“نى له موفور الصضحة والسضعادة وللشضعب التونسضي الشضقيق اŸزيد
من التقدم وا’زدهار وا’سضتقرار ،بحسضب بيان لرئاسضة ا÷مهورية.
جاء ‘ البيان« :أاجرى رئيسس
ا÷مهورية ،السسيد عبد اÛيد
تبون ،مكاŸة هاتفية مع شسقيقه
رئ- -يسس ا÷م -ه -وري -ة ال -ت -ونسس -ي -ة،
السس-ي-د ،ق-يسس سس-عّ-ي-د ،هّ-ن-أاه ف-يها
ب -ح -ل -ول ع -ي -د ال -ف -ط -ر اŸب -ارك
و“ّن- - -ى ل- - -ه م- - -وف- - -ور الصس - -ح - -ة
والسس- -ع- -ادة ول- -لشس- -عب ال- -ت -ونسس -ي
الشس- -ق- -ي- -ق اŸزي- -د م- -ن ال -ت -ق -دم
وا’زدهار وا’سستقرار».
وأاضس - - - - - - -اف اŸصس - - - - - - -در ،أان
ال- -رئ- -يسس« Úاسس- -ت- -ع- -رضس- -ا ب -ه -ذه
اŸن- -اسس- -ب- -ة ت- -ط- -ور ال- -عÓ- -ق- -ات
اŸتميزة ب Úالشسعب Úالشسقيق،Ú
وتباد’ اŸعلومات حول فاعلية
ال -وسس -ائ -ل اŸسس -ت -خ -دم -ة ‘ كÓ-
البلدين للحد من تفشسي جائحة
كورونا».
وب- -ه- -ذا الصس- -دد ،اسس- -ت- -حسس- -ن
ال-رئ-يسس-ان «ف-ك-رة ضس-م ال-ط-اق-ات
العلمية ‘ ›لسس أاعلى مشسÎك
للبحث العلمي يؤوسسسس لهذه الغاية
وي- - -وضس- - -ع –ت إاشس- - -راف- - -ه- - -م - -ا
اŸب- -اشس- -ر» ،يشس Òب- -ي- -ان رئ -اسس -ة
ا÷مهورية.

...يتلقى التها Êمن نظÒه اŸصسري
ت-ل-ق-ى رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة عبد
اÛي - -د ت - -ب - -ون ،صس - -ب- -اح أامسس،
م- -ك- -اŸة ه- -ات- -ف- -ي- -ة م- -ن ن -ظÒه
اŸصس-ري ع-ب-د ال-ف-ت-اح السس-يسس-ي،
ه ّ-ن-أاه ف-ي-ه-ا ب-ح-ل-ول ع-ي-د ال-ف-ط-ر
اŸب -ارك ،ب -حسسب ب -ي-ان ل-رئ-اسس-ة
ا÷مهورية.
وجاء ‘ البيان« :تلقى رئيسس
ا÷م-ه-وري-ة السس-ي-د ع-ب-د اÛي-د
ت - -ب - -ون ،صس- -ب- -اح أامسس ،م- -ك- -اŸة
هاتفية من أاخيه رئيسس جمهورية
مصسر العربية السسيد عبد الفتاح
السسيسسي ،هنأاه فيها بحلول عيد
الفطر اŸبارك و“نى له موفور
الصس - -ح - -ة والسس - -ع - -ادة ول- -لشس- -عب

ا÷زائري دوام ا Òÿوا’زدهار.
وب -دوره شس -ك-ر ال-رئ-يسس ن-ظÒه
ال -رئ -يسس ع -ب-د ال-ف-ت-اح السس-يسس-ي،
م -ع -رب -ا ل -ه ع -ن أاط -يب “ن -ي -ات -ه
ب -الصس -ح -ة وال -ه -ن -اء وع-ن أاخ-لصس
التها Êللشسعب اŸصسري الشسقيق
بالعيد السسعيد ‘ ظل اŸزيد من
الرخاء والتقدم».

...من نظÒه اŸا‹
ك-م-ا ت-ل-ق-ى رئ-يسس ا÷مهورية،
ع- -ب -د اÛي -د ت -ب -ون ،أاول أامسس،
مكاŸة هاتفية ودية من نظÒه
اŸا‹ ،إابراهيم بوبكر كايتا ،بلغه
فيها تهانيه بعيد الفطر اŸبارك
و“ن- -ي- -ات- -ه ل- -ه Ãوف- -ور الصس -ح -ة
والسس- -ع -ادة ،ول -لشس -عب ا÷زائ -ري
ب -اŸزي -د م-ن ال-رخ-اء وا’زده-ار،
بحسسب ما أافاد به بيان لرئاسسة
ا÷مهورية.
وجاء ‘ البيان« ،تلقى رئيسس
ا÷م-ه-وري-ة السس-ي-د ع-ب-د اÛي-د
تبون ،مكاŸة هاتفية ودية ،عصسر
أامسس ،من رئيسس جمهورية ما‹،
السسيد إابراهيم بوبكر كايتا ،بلغه
فيها تهانيه بعيد الفطر اŸبارك،
و“ن- -ي- -ات- -ه ل- -ه Ãوف- -ور الصس -ح -ة
والسس- -ع -ادة ،ول -لشس -عب ا÷زائ -ري

باŸزيد من الرخاء وا’زدهار.
وق -د ب -ادل -ه ال -رئ -يسس ال -ت-ه-اÊ
وال- -ت -م -ن -ي -ات› ،ددا ل -ه وق -وف
ا÷زائ - -ر إا ¤ج- -انب دول- -ة م- -ا‹
◊ماية وحدتها واسستقرارها.
وب -اŸن -اسس -ب -ة ،ع Èال-رئ-يسس-ان
أاث- - - -ن - - -اء ه - - -ذه اŸك - - -اŸة ع - - -ن
ارت -ي -اح-ه-م-ا Ÿسس-ت-وى ال-عÓ-ق-ات
اأ’خ -وي -ة ال -ق -ائ -م -ة ب Úالشس-ع-بÚ
الشسقيق ،Úواتفقا على عقد لقاء
قمة بينهما قريبا».

...من نظÒه اŸوريتاÊ
وتلقى رئيسس ا÷مهورية ،عبد
اÛيد تبون ،أاول أامسس ،مكاŸة
ه -ات -ف -ي-ة م-ن ن-ظÒه اŸوري-ت-ا،Ê
ﬁمد ولد الشسيخ الغزوا ،Êبلغه
خÓلها تهانيه اÿالصسة Ãناسسبة
ح- -ل- -ول ع- -ي- -د ال- -ف -ط -ر اŸب -ارك
و“نياته للشسعب ا÷زائري بدوام
ا’زده- -ار وال -ت -ق -دم ،ب -حسسب م -ا
أاورده بيان لرئاسسة ا÷مهورية.
وجاء ‘ البيان« :تلقى رئيسس
ا÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د اÛي-د ت-بون،
عصسر أامسس ،مكاŸة هاتفية من
أاخيه ﬁمد ولد الشسيخ الغزواÊ
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة اإ’سس Ó-م -ي -ة
اŸوريتانية ،بلغه خÓلها تهانيه

بحضضور جراد÷ ،نة الرصضد واŸتابعة:

اÿالصس -ة Ãن -اسس -ب -ة ح -ل-ول ع-ي-د
الفطر اŸبارك ،و“نياته للشسعب
ا÷زائ - - - -ري ب- - - -دوام ا’زده- - - -ار
والتقدم».
من جانبه ،شسكر الرئيسس تبون
ن -ظÒه اŸوري -ت -ا ،Êم -ت -م -ن -ي-ا ل-ه
«م - -وف - -ور الصس - -ح - -ة والسس- -ع- -ادة،
ول- -لشس- -عب اŸوري- -ت -ا Êالشس -ق -ي -ق
اŸزيد من الرخاء وا’زدهار».
وب - -ه - -ذه اŸن- -اسس- -ب- -ة ،ت- -ب- -ادل
ال- -رئ- -يسس- -ان «اŸع- -ل -وم -ات ح -ول
ا◊ال -ة الصس -ح -ي -ة ‘ ب -ل -دي -ه -م-ا،
وسس-ج Ó-ارت-ي-اح-ه-م-ا للنتائج التي
–ق- -قت ‘ ال- -تصس- -دي ل- -ت- -فشس -ي
جائحة كورونا» ،يضسيف البيان.

...ومن أام Òدولة قطر
تلقى رئيسس ا÷مهورية ،عبد
اÛيد تبون ،عصسر أاول أامسس،
م -ك -اŸة ه -ات -ف -ي-ة م-ن أام Òدول-ة
ق -ط -ر الشس -ي -خ “ي-م ب-ن ح-م-د آال
ث -ا ،Êه -ن -أاه ف -ي -ه -ا ب -ح-ل-ول ع-ي-د
الفطر اŸبارك ،بحسسب ما أافاد
به بيان لرئاسسة ا÷مهورية.
وجاء ‘ البيان« :تلقى رئيسس
ا÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د اÛي-د ت-بون،
عصسر أاول أامسس ،مكاŸة هاتفية
من أاخيه سسمو أام Òدولة قطر
الشس -ي -خ “ي -م ب -ن ح -م-د آال ث-ا،Ê
ه -ن-أاه ف-ي-ه-ا ب-ح-ل-ول ع-ي-د ال-ف-ط-ر
اŸب- -ارك ،م- -ت- -م -ن -ي -ا ل -ه م -وف -ور
الصس - -ح - -ة والسس- -ع- -ادة ،ول- -لشس- -عب
ا÷زائ- -ري اŸزي- -د م- -ن ال -رخ -اء
وا’زدهار.
و‘ رده ،شسكر الرئيسس سسمو
أام Òدولة قطر وهنأاه بدوره بعيد
ال -ف -ط -ر اŸب -ارك ،داع -ي-ا اŸو¤
جل جÓله أان يعيد هذه اŸناسسبة
السسعيدة على الشسعب ÚالشسقيقÚ
واأ’مة اإ’سسÓمية قاطبة باÒÿ
واليمن الÈكات».

 190إاصسابة 194 ،حالة شسفاء و 7وفيات ‘  24سساعة اŸاضسية

^ التحكم ‘ الوضضعية الوبائية بفضضل Œند ا÷ميع واليقظة مطلوبة
صضرح الوزير ا’أول
عبد العزيز جراد ،لدى
حضضوره ،اأمسس ،اللقاء
اليومي للجنة الرصضد
واŸتابعة للوضضعية
الوبائية ،اأنه «اسضتطعنا
تكوين جبهة وطنية
حقيقة ضضد الوباء ،بفضضل
Œند ا÷معيات واÛتمع
اŸد ،»Êمشضددا على وضضع
الكمامات واحÎام
التباعد والتدابÒ
الوقائية واحÎام تدابÒ
ا◊جر الصضحي تفاديا
’نتشضار الوباء.
سس- -ج- -لت خÓ- -ل  24سساعة
اŸاضس- - -ي- - -ة ‘ ا÷زائ - -ر190 ،
ح-ال-ة اإصس-اب-ة م-وؤك-دة ب-فÒوسس
ك -ورون -ا و 194ح -ال-ة “اث-لت
للشسفاء ،فيما سسجلت سسبع ()7
وف- -ي- -ات ج -دي -دة ،ب -حسسب م -ا
اأع- -ل- -ن ع- -ن -ه ،امسس ،ال -ن -اط -ق
الرسسمي للجنة رصسد ومتابعة
فÒوسس كورونا ،الدكتور جمال
فورار.
وجرى هذا اللقاء ا’إعÓمي
ال- -ي- -وم- -ي اıصسصس ل- -ت -ط -ور
ال -وضس -ع -ي -ة ال -وب-ائ-ي-ة ل-فÒوسس
كوفيد ،19-ب- -حضس- -ور ال- -وزي- -ر
ا’أول ع - -ب - -د ال - -ع - -زي- -ز ج- -راد
واأعضس-اء ÷ن-ة رصس-د وم-ت-اب-ع-ة
فÒوسس كورونا.
واأوضس- -ح ال- -دك- -ت- -ور ف- -ورار،
خ Ó-ل ه -ذا ال -ل-ق-اء ،اأن ال-ع-دد
ا’إج-م-ا‹ لÓ-إصس-ابات اŸوؤكدة

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

منعرج ا◊سسم!
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يحل عيد الفطر هذا العام ‘ ظروف اسستثنائية غ Òمسسبوقة بفعل تفشسي وباء فÒوسس
كورونا (كوفيد )19-الذي أادخل العا ⁄برمته ‘ دوامة مواجهة عدو غ Òمرئي وشسديد
اÿطورة ’ Áكن اإ’فÓت من شسروره ،سسوى بالتزام قواعد الوقاية وا’حÎاز ،وأابرزها وضسع
الكمامة الوقائية وا◊رصس على التباعد ا’جتماعي باحÎام مسسافة اأ’مان والبقاء ‘ البيت
كإاجراء مضسمون Ÿنع العدوى التي Œد ›الها الوبائي ‘ التجمعات والتقارب البشسري
وا’زدحام.
 ⁄يكن من سسبيل لقطع دابر الفÒوسس هذه اŸرة ،إا’ أان تلجأا الدولة إا ¤دعوة اŸواطنÚ
قاطبة إا ¤البقاء ‘ حالة حجر منز‹ جزئي ،مع تطبيق إاجراءات منع ا◊ركة للمركبات
Ãختلف أانواعها خÓل يومي العيد ،أام ‘ Óتوجيه ضسربة قوية للفÒوسس بحرمانه من كل ما
يجد فيه متنفسسا ،خاصسة وأانه نال كثÒا من مواطنينا ووضسع البÓد كلها على حافة توقف
اقتصسادي سسوف تكون كلفته باهظة إاذا  ⁄يتدارك اŸواطنون درجة اÿطر وانخرطوا
طواعية وبإارادة إايجابية ‘ معركة حاسسمة تتطلب فقط البقاء ‘ البيت واتخاذ أاسسباب
ا◊يطة وا◊ذر.
أامام معركة مصسÒية Ãعنى الكلمة ،صسحية واقتصسادية وإانسسانية ،أاصسبح من الضسروري أان
يعي اŸواطن قيمة الوقت الذي يضسيع دون تسسجيل كسسر Ÿوجة الفÒوسس ولذلك يسستوجب
اŸوقف التضسحية بتقاليد وعادات ترتبط بالعيد أ’جيال وأاجيال ‘ موقف تضسامني يتفهمه
ا÷ميع إ’عادة بناء جدار الوقاية من الوباء والتحضس Òبسسرعة Ÿا بعد كورونا ،قصسد رفع
التحديات التي تنتظر ا÷ميع أافرادا ومؤوسسسسات وهيئات ،لبناء ا÷زائر ا÷ديدة قوامها
العمل واإ’بداع واŸبادرة ولكن اأ’ك Ìأاهمية Œاوز اأ’زمة الصسحية.
وبالرغم من صسعوبة الظرفÁ ،كن وبشسكل مث Òإاحياء عيد الفطر وبسسط الفرحة على
عموم بيوت ا÷زائري ‘ Úظل احÎام ا◊جر طواعية وبإارادة ،كمسساهمة ‘ اÛهود
الوطني لوقف “دد الفÒوسس وكعربون تقدير Ÿن هم ‘ الصسف ا’أول يواجهونه بقوة ’
تل ،Úمعرضس Úأانفسسهم للعدوى وتداعياتها اÿطÒة ،على غرار ما يعرف با÷يشس اأ’بيضس،
الذي لهم علينا دين ينبغي الوفاء به بالبقاء ‘ البيت ووضسع الكمامة ‘ الشسارع ،بعيدا عن
سسلوكات ا’سستهتار التي تعرضس ا÷ميع للخطر وهو ما ’ Áكن قبوله والتعامل معه Ãا يليق.
تشسكل سسÓمة الصسحة العمومية للمجتمع القلب النابضس Ÿواصسلة مسسار البناء ‘ ظل أازمة
مركبة مالية ووبائية ،تتطلب الرفع من مسستوى التجنيد لكل اŸوارد واإ’مكانات وكذا اأ’داء
‘ جميع اŸواقع إ’‚از أاهداف ا’نتقال ا’قتصسادي وا◊وكمة ،من أاجل التموقع ‘ وقت
قياسسي ضسمن اŸشسهد العاŸي ‘ مربع البلدان الناشسئة ،التي ’ تهتز أامام تقلبات اأ’سسواق،
ويعت Èاإ’نسسان فيها الرقم الثابت ‘ هذه اŸعادلة ،ومن ثمة كان منذ البداية ا◊رصس على
سسÓمة اŸواطن والسسهر على Œنيبه ﬂاطر الوباء الفتاك الذي يعرضس اقتصساد بلدان قوية
للركود وبعضسها على حافة الفشسل.

’ول:
بخصضوصس التداب Òالتكميلية الوقائية ،مصضالح الوزير ا أ

تعليق حركة اŸرور ÷ميع السسيارات والدراجات النارية

’ول ع- -ب- -د ال -ع -زي -ز
ج- -دد ال- -وزي- -ر ا أ
ج -راد ،أاول أامسس ،ال -ت-أاك-ي-د ب-أان-ه سض-ي-ت-م
ت-ع-ل-ي-ق ح-رك-ة الـم-رور ب-النسضبة ÷ميع
السضيارات Ãا ‘ ذلك الدراجات النارية
خ Ó-ل ي -وم-ي ع-ي-د ال-ف-ط-ر ح-ت-ى خ-ارج
أاوق -ات ا◊ج -ر ،وذلك ردا ع -ل-ى ط-ل-ب-ات
ال-ت-وضض-ي-ح-ات ح-ول ال-تداب Òالتكميلية
للوقاية من انتشضار وباء كورون ،بحسضب
’ول.
ما أافاد به بيان Ÿصضالح الوزير ا أ
وج- -اء ‘ ال- -ب- -ي- -ان ،أان- -ه «ت -ب -ع -ا ل -ط -ل -ب -ات
ال- -ت -وضس -ي -ح -ات الـم -ط -روح -ة ح -ول ال -ت -دابÒ
التكميلية للوقاية ،التي قررها الوزير اأ’ول
Ãناسسبة عيد الفطر ،فيما يخصس تقييد حركة
م -رور السس -ي -ارات ،ف -إان مصس-ال-ح ال-وزي-ر اأ’ول
تقدم التوضسيحات اآ’تية« :سسيتم تعليق حركة
الـمرور بالنسسبة ÷ميع السسياراتÃ ،ا ‘ ذلك
الدراجات النارية ،خÓل اليوم اأ’ول واليوم
الثا Êمن عيد الفطر .ويخصس هذا اإ’جراء
ك -اف -ة ال -و’ي -ات ،وي-ظ-ل م-ط-ب-ق-ا ح-ت-ى خ-ارج
أاوقات ا◊جر ا÷زئي الـمنز‹ ،الذي تقرر

بهذه الـمناسسبة ،من السساعة الواحدة زوا’ إا¤
غ- -اي -ة السس -اع -ة السس -اب -ع -ة م -ن صس -ب -اح ال -ي -وم
الـموا‹».
جدير بالذكر ،أان هذه «التداب Òالتي تأاتي
‘ إاط -ار ال -ن -ظ -ام الصس -ح -ي ال -وط -ن-ي ،ت-رم-ي
أاسس -اسس -ا إا ¤ت -ق -ل -يصس ت -ن -ق -ل اأ’شس-خ-اصس إا¤
أاقصسى حد ،والتجمعات التي قد تنجم عنها
ك -ل اأ’وضس -اع الـمشس -ج -ع -ة ع -ل -ى ان -تشس-ار وب-اء
كورونا فÒوسس».

و’ية ا÷زائر :منع كلي لسس Òالسسيارات و“ديد الÎاخيصص ا’سستثنائية

ارت- -ف- -ع اإ ،7918 ¤اأي ب -نسس -ب -ة
تقدر بـ 18حالة لكل مئة األف
سس - - - -اك- - - -ن ،مشسÒا اإ ¤اأن 317
حالة سسلبية سسجلت خÓل 24
سساعة اŸاضسية.
واأشس- - - - - -ار ف- - - - - -ورار ،اإ ¤اأن
اإجما‹ الوفيات بلغ  582حالة
واأن ا◊ا’ت ا÷ديدة سسجلت
بكل من تيبازة (حالتان) وحالة
واح- - -دة ب - -ك - -ل م - -ن ا÷زائ - -ر
العاصسمة وقسسنطينة وسسطيف
وتيارت ومعسسكر.
وÁث-ل ا’أشس-خ-اصس ال-بالغون
من العمر  65سسنة فما فوق،
نسس-ب-ة  66ب -اŸئ-ة م-ن ›م-وع
حا’ت الوفيات.
وف- -ي- -م- -ا ي- -ت- -ع- -ل -ق ب -ال -ع -دد

ا’ج -م -ا‹ لÓ-شس-خ-اصس ال-ذي-ن
“اثلوا للشسفاء فقد بلغ 4256
من بينهم  194خÓل  24سساعة
اŸاضسية.
وك -م -وؤشس -ر اإي -ج -اب -ي ،اأشس -ار
الدكتور فورار اإ ¤اأن  29و’ية
سسجلت نسسبة ا◊ا’ت بها اأقل
م- -ن ال- -نسس -ب -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ك -ل
 100 . 000نسسمة واأن  18و’ية
 ⁄تسسجل بها اأي حالة جديدة
خÓ- - -ل  24سس- -اع -ة ا’أخÒة،
مÈزا اأن و’ي- - - - -ات ا÷زائ - - - -ر
ال-ع-اصس-م-ة ،سسطيف ،قسسنطينة
واŸسس -ي -ل -ة ،سس -ج -لت ب-ه-ا اأكÈ
عدد للحا’ت خÓل  24سساعة
ا’أخÒة م -ا ي -ع -ادل  48باŸئة
من العدد ا’إجما‹ للحا’ت.

وفيما يتعلق با◊ا’ت التي
اسس -ت -ف -ادت م -ن ال-عÓ-ج حسسب
الÈوتوكول اŸعمول به ،فقد
ب -ل -غ ع -دده-ا  13 . 732وتشسمل
ا◊ا’ت اŸوؤك- - - - - - - - - - -دة حسسب
ال-ت-ح-ل-ي-ل اÈıي واÙتملة
حسسب ال- -ت- -ح- -ل- -ي- -ل ب- -ا’أشس -ع -ة
والسس-ك-ان ،Òف-ي-م-ا ي-ت-واج-د 31
م- -ريضس- -ا ح- -ال -ي -ا ‘ ال -ع -ن -اي -ة
اŸركزة.
و‘ ا’أخ ،Òاأك- -د ال- -دك -ت -ور
فورار اأن كل تهاون مع حلول
ع- -ي- -د ال- -ف -ط -ر اŸب -ارك Œاه
التداب Òالوقائية ا’أسساسسية قد
ي -ع -ي -ق اÛه -ودات اŸب -ذول -ة
Ÿواج-ه-ة ال-وب-اء وي-وؤدي ح-ت-ما
اإ ¤تفاقم الوضسع.

قررت مصسالح و’ية ا÷زائر العاصسمة ،اول
امسس ،م -ن -ع -ا ك-ل-ي-ا لسس Òالسس-ي-ارات وال-دراج-ات
النارية حتى خارج أاوقات ا◊جر ا÷زئي وكذا
إابقاء صسÓحية سسريان مفعول تراخيصس التنقل
ا’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة الصس-ادرة ع-ن اŸق-اطعات اإ’دارية
اÿاصس -ة ب -ال -ع -م -ل خ Ó-ل ي -وم -ي ع -ي -د ال -ف-ط-ر
اŸبارك.
وأاوضس- -حت مصس- -ال -ح ال -و’ي -ة ‘ ب -ي -ان ع -ل -ى
صسفحتها بشسبكة فايسسبوك ،أانه «توضسيحا ÷ملة
ال-ت-داب Òال-ت-ك-م-ي-ل-ي-ة ل-ل-وقاية من جائحة كورونا
(كوفيد )19.والتي تقرر على إاثرها تطبيق حجر
ج -زئ -ي خÓ-ل ي-وم-ي ع-ي-د ال-ف-ط-ر اŸب-ارك م-ن
السس-اع-ة  13:00ظ -ه -را إا ¤غ -اي-ة السس-اع-ة 7:00
صسباحا من اليوم اŸوا‹ ،ينهي الوا‹ إا ¤علم

كافة الهيئات العمومية واÿاصسة واأ’شسخاصس
ا◊اصس-ل Úع-ل-ى رخصس ت-ن-ق-ل اسس-ت-ث-ن-ائ-ية خÓل
فÎة ا◊جر ا÷زئي ،أان هذه الÎاخيصس تبقى
صس -ا◊ة وسس -اري -ة اŸف -ع -ول خ Ó-ل ي -وم -ي ع-ي-د
الفطر».
وأابرز نفسس البيان ،أان هذا اإ’جراء يشسمل
كافة النشساطات اŸرخصس لها مع ا◊فاظ على
نفسس مسسار التنقل اŸدون ‘ هذه الرخصس.
أاما فيما يخصس تعليق حركة اŸرور خÓل
يومي عيد الفطر اŸبارك ،فنقل البيان قرار
ال -وا‹ Ãن -ع سس Òج-م-ي-ع السس-ي-ارات واŸرك-ب-ات
والدراجات النارية ويظل هذا اإ’جراء مطبقا
ح- -ت- -ى خ- -ارج أاوق -ات ا◊ج -ر ا÷زئ -ي اŸن -ز‹
اŸعلن عنه.

تطرقا إا ¤برامج التعاون الثقا‘

بن دودة تسستقبل سسف ÒاŸملكة اŸتحدة
اسستقبلت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة،
أاول أامسس ،سسف ÒاŸملكة اŸتحدة ‘ ا÷زائر
باري لوين ‘ ،إاطار تعزيز العÓقات الثقافية
ب Úالبلدين ،بحسسب بيان للوزارة.
وأاوضس - -ح ال -ب -ي -ان ،أان ال -ط-رف-ان ت-ط-رق-ا،
خÓل هذا اللقاء ،إا« ¤برامج التعاون» بÚ
اŸؤوسسسس- -ات ال- -ت- -ي تشس- -رف ع- -ل -ي -ه -ا وزارة
ال- -ث- -ق- -اف- -ة واÛلسس ال -ث -ق -ا‘ الÈي -ط -اÊ
با÷زائر وكذا «اÛلسس الÈيطا ،»ÊعÓوة

ع- - -ل- - -ى «ت- - -ب- - -ادل اÙت - -وي - -ات والÈام - -ج
ا’فÎاضس - -ي - -ة’ ،سس - -ي - -م - -ا ‘ ه- -ذه ال- -فÎة
ا’سستثنائية» التي تتميز Ãكافحة جائحة
كورونا.
ك-م-ا ب-ح-ثت ال-وزي-رة والسس-ف ÒالÈي-ط-اÊ
فرصس «دعم عÓقات التبادل والتعاون ‘
›ا’ت ،ك -السس-ي-ن-م-ا واŸت-اح-ف وال-ت-ك-وي-ن
ال-ف-ن-ي» وات-ف-ق-ا ع-ل-ى ال-ع-م-ل ع-لى «اتفاقية
تعاون» ‘ هذا الصسدد.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاكد على التزام اليقظة وا◊رصس على الوقاية

شصيتور يدعو الطلبة واألسصاتذة إا ¤ارتداء الكمامة
لسصرة ا÷امعية من أاسصاتذة وباحث Úوطلبة وعمال إاداريÚ
دعا وزير التعليم العا‹ والبحث العلمي شصمسس الدين شصيتور ،ا أ
وتقني ،Úوكل اŸسصؤوول Úالعامل Úبالقطاع ‘ ﬂتلف اŸسصتويات ،إا ¤التحلي Ãزيد اليقظة وا◊ذر ‘ هذه الظروف الصصعبة،
وا◊رصس على احÎام كل تداب Òالوقاية التي أاوصصى بها اıتصصون ‘ اللجنة الوطنية العلمية اŸكلفة Ãتابعة وباء كورونا
اŸسصتجد ،لسصيما ما تعّلق منها بارتداء الكمامة.

Ü.AGôgR
أوضصح شصيتور ‘ ،رسصاله وجهها للعاملÚ
بالقطاع وطلبة أ÷امعات ،أن أرتدأء ألكمامة
أم -ر بسص -ي -ط و‘ م -ت -ن-اول أ÷م-ي-ع ،ح-يث أن-ه
Áكن صصنعها بكل سصهولة ‘ ألبيت( ،باسصتعمال
أختبار ألشصمعة لختيار ألقماشس أŸناسصب)،
مÈزأ أن أرت -دأء أل -ك -م -ام -ة ل ي -ق -ي ح-ام-ل-ه-ا
فحسصب ،بل يقي أيضصا ﬁيطه ألجتماعي،
متسصائ Óعن سصبب عدم ألمتثال لهذأ أإلجرأء
إأذأ كان يسصمح بإانقاذ أروأح بشصرية؟ .يقول ألله
سصبحانه وتعا ‘ ¤سصورة أŸائدة ‘ أآلية :32
«َمن َقَتَل َنْف ًسصا ِبَغْيِر َنْفسٍس َأْو َف َسصاٍد ِفي أ َْألْرضِس
حَياَها َفَكَأاsنَما
َفَكَأاsنَما َقَتَل ألنsاسَس َ
جِميًعا َوَمْن َأ ْ
جِميًعا».
حَيا ألنsاسسَ َ
َأ ْ
وأسصÎسصل شصيتور قائ :Óإأنّ عدم تطبيق

هذأ أإلجرأء أو ألتهاون يؤودي فعليا عن طريق
ألعدوى ،إأ ¤تفاقم ألوضصعية ألصصحّية ألتي ل
يقّرها ل دين ول أخÓق ،مشصددأ على ضصرورة
أل يكتفي أŸثقفون بإاعطاء أŸثل من خÓل

ألمتثال Ÿثل تلك ألتدأب ،Òوأن يسصعوأ ◊ثّ
أŸوأط-ن ،Úب-ك-ل أل-وسص-ائ-ل أŸت-اح-ة ،لÓ-لتزأم
ب -ن -فسس ألسص -ل -وك وذلك م -ن أج -ل Œاوز ه-ذه
أÙنة ،حتى وإأن تطلب أألمر عند ألقتضصاء
أن نصصنع ألكمامة بأانفسصنا.
وÁكن دعم هذأ أإلجرأء  -يقول شصيتور-
بÓدنا من أÿروج منتصصرة من هذه أألزمة
ألتي لها كلفة بشصرية وأقتصصادية ،ويكبح ،من
ثّمة ،طموحها ‘ ألتنمية وŒاوز هذه أألزمة
ألصص-ح-ي-ة أل-ت-ي ت-ف-اق-مت حّ-دت-ه-ا ب-فعل تهاوي
أŸدأخيل ألبÎولية.
وأك -د وزي -ر أل -ت -ع -ل -ي -م أل -ع-ا‹ ،أن أ÷زأئ-ر
ت -ع -ت-م-د ع-ل-ى ك-ل أب-ن-ائ-ه-ا ،م-ن أج-ل أإلرت-ق-اء
بالوعي إأ ¤مسصتوى أŸسصؤوولية ،نظرأ ألهمية
هذه ألتدأب Òألوقائية ألتي سصتعود بالفائدة
على ألبÓد.

لنÎنت عا‹ التدفق
تفقدا عملية التزويد بخدمة ا أ

ناصصري وبومزار يعاينان البنى التحتية Ÿدينة سصيدي عبد الله
تفقد ،أاول أامسس ،وزير الÈيد
واŸواصصÓت السصلكية والÓسصلكية
إاب- -راه- -ي -م ب -وم -زار ،رف -ق -ة وزي -ر
السص-ك-ن وال-ع-م-ران واŸدينة كمال
ن - -اصص - -ري ،ب - -اŸدي - -ن- -ة ا÷دي- -دة
بسص- - -ي- - -دي ع- - -ب- - -د ال- - -ل- - -ه (غ - -رب
العاصصمة) ،عملية تزويد السصكان
لنÎنت عا‹ التدفق،
بخدمة ا أ
ب -ه -دف ت -خ -ف-ي-ف ظ-روف ا◊ج-ر
الصص- -ح- -ي ع- -ن- -ه- -م ،ال- -ذي أاق -رت -ه
السص- -ل -ط -ات ال -ع -م -وم -ي -ة Ûاب -ه -ة
جائحة فÒوسس كورونا.
خÓل هذه ألزيارة ” ،ربط مدينة
سصيدي عبد ألله بخط أنÎنت عا‹
أل -ت -دف -ق م -ن أ÷ي -ل أل -رأب-ع وتضص-م-ن-ه
ﬁط -ة م -ت -ن -ق -ل-ة ،ب-اإلضص-اف-ة شص-ب-ك-ة أألل-ي-اف
أل -بصص -ري -ة ،ك -م -ا ” ف -ت -ح فضص-اء Œاري ت-اب-ع
Ÿؤوسصسصة أتصصالت أ÷زأئر.
على هامشس هذه ألزيارة ،أكد وزير ألÈيد
وأŸوأصصÓت ألسصلكية وألÓسصلكية ‘ تصصريح

ل -لصص -ح -اف -ة ،أن -ه ت -زأم -ن -ا م -ع ظ -رف أ◊ج-ر
ألصص -ح -ي أل -ذي “ر ب -ه أل -ب Ó-د ل -ل -وق -اي-ة م-ن
فÒوسس وب - -اء ك - -ورون - -ا ،ف - -إان «أسص - -ت - -ع - -م- -ال
أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات أ◊دي-ث-ة وشص-بكة أألنÎنت ⁄
يعد من ألكماليات ،بل من ألضصروريات ،على
غ -رأر أل -ك -ه -رب -اء وأل-غ-از وأŸاء ،لسص-ي-م-ا وأن

أل - -ك - -ث Òم - -ن أŸوأط - -نÚ
بسص- - -بب ه- - -ذه أ÷ائ - -ح - -ة
أصصبحوأ يزأولون مهامهم
م -ن ب -ي -وت -ه -م ع -ن ط -ري-ق
أألنÎنت».
وشص- -دد ب- -وم- -زأر ع- -ل -ى
ضص- - -رورة أل - -ت - -نسص - -ي - -ق ‘
أŸسص- -ت- -ق- -ب- -ل م- -ع ق- -ط -اع
ألسصكن وألعمرأن ،من أجل
«تخصصيصس فضصاءأت لربط
ألشص-ق-ق ب-األح-ياء أ÷ديدة
بشص- -ب- -ك- -ة أألنÎنت ،ع- -ل -ى
غرأر ما يجري مع شصبكة
ألغاز وألكهرباء وأŸاء».
ب -دوره كشص-ف ن-اصص-ري،
أن م -دي -ن -ة سص -ي -دي ع -ب-د أل-ل-ه وك-ل أألق-ط-اب
أ◊ضص-ري-ة أ÷دي-دة ت-ت-وأف-ر ع-ل-ى ب-ن-ي-ة –تية
تسصهل عملية ربط ألسصكنات بشصبكة أألنÎنت،
مشصÒأ أ ¤أن عملية ألربط «تعتŒ Èارية
ﬁضصة ب ÚأŸتعامل ÚوأŸوأطن.»Ú

ألعدد
18260
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اطلع على قطاع اŸوارد اŸائية بالبويرة ،بـراقي:

التخطيط وإانهاء التسصي Òالعشصوائي لتجاوز النقائصص

 ⁄ي- -خ- -ف أارزق- -ي ب -راق -ي
وزي- - - - - -ر اŸوارد اŸائ- - - - - -ي- - - - - -ة،
ام - -ت- -ع- -اضص- -ه إازاء اŸسص- -ؤوولÚ
اÙل - -ي Úل - -ل - -ق - -ط- -اع خÓ- -ل
ال -زي -ارة ال -ت -ي ق -ام ب -ه-ا ،أاول
أامسس ،إا ¤ولي- -ة ال- -ب- -وي -رة،
وذلك بسص - - - -بب ط- - - -ري- - - -ق- - - -ة
ال -تسص -ي Òوتسص -ج -ي -ل ت -راج-ع
لن- -ت- -اج
ك - -ب ‘ Òم- -ؤوشص- -رات ا إ
خÓ- -ل سص- -ن- -ة  2019مقارنة
بالسصنوات الثÓث اŸاضصية.
ب - -حسصب ألشص - -روح - -ات أل - -ت- -ي
تلقاها ألوزير ” ،تسصجيل تذبذب كب‘ Ò
تزويد ألسصكان باŸاء ألشصروب ،حيث أن أكÌ
من  19بلدية من ب 45 Úبلدية بالولية تعاÊ
من نقصس ‘ مياه ألشصروب رغم أإلمكانات
أل -ت -ي ت-ت-وأف-ر ب-ه-ا أل-ولي-ة وه-ى ثÓ-ث-ة سص-دود
(تلزذيث  163مليون م )3و( سصد وأدي لكحل
 27مليون م ،)3ناهيك عن ثا Êأك Èسصد على
أŸسص -ت -وى أل -وط-ن-ي (سص-د ك-دي-ة أسص-ردون 640
مليون م ،)3لكن يبقى  300ألف موأطن يعانون
من نقصس ‘ هذ أŸادة.
وبحسصب أرزقي برأقي ،فان أألمر يتطلب
إأعادة ألنظر ‘ طريقة ألتسصي Òوألتخطيط
على أŸدى ألطويل ،كما ” ألتكفل باŸشصاريع
ألسص-ت-ع-ج-ال-ي-ة ع-ن ط-ري-ق ألصص-ن-دوق أل-وط-ني
للماء للقضصاء على تلك أŸشصاكل خاصصة فى
مناطق ألظل،وأعطى موأفقته لتجهيز ﬁطة
تصصفية أŸياه Ãحطة موحدة لتصصل ألقدرة
Óنتاج  97ألف م Îم.3
ألجمالية ل إ

‘ أŸق -اب -ل ق -ام أل -وزي -ر ب -زي-ارة أÙي-ط
أŸسصقي بع Úبسصام وألذي يÎبع علي أك Ìمن
 300ألف هكتار حيث أعطى تعليمات للقيام
بدرأسصة لتوسصيع أÙيط إأ‹ بلدية ألهاشصمية
وبئر آأغبالو ،مشصÒأ إأ ¤سصيتم ألتوسصيع للتكفل
بالفÓحة أ÷بلية.
وب- -خصص- -وصس أل- -دوأوي- -ن أل- -ولئ- -ي -ة ل -ل -ري
وعددها خمسصة على أŸسصتوى ألوطني وألتي
ت -ت -خ -ب-ط ‘ مشص-ك-ل أل-دي-ون ،أك-د أرزق-ي أن-ه
سص -ت-ح-ل وسص-ي-ت-م أل-ت-ك-ف-ل ب-ال-ع-م-ال م-ن ط-رف
مؤوسصسصة ألديوأن ألوطني للسصقي وكذأ بهذه
أÙيطات.
وبالنسصبة للمياه أ÷وفية ‘ ألصصحرأء ،فإانه
تبلغ  50ألف مليار ،لكنها غ Òمتجددة لذأ
أل- -دول- -ة وضص- -عت ‰وذج -ا ل -تسص -يÒه -ا ،ح -يث
Áكنها من أسصتغÓل ما ب 5 Úأو  6مÓي Òم3
‘ كل سصنة.
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ديوان تطوير الزراعات الصصناعية ‘ اŸناطق الصصحراوية

اŸصصادقة على مشصروع اŸرسصوم التنفيذي

أعلنت وزأرة ألفÓحة وألتنمية ألريفية،
أول أمسس ،ع- -ن أŸصص- -ادق- -ة ع -ل -ى مشص -روع
أŸرسصوم ألتنفيذي أŸتعلق بإانشصاء ديوأن
ت -ط-وي-ر أل-زرأع-ات ألصص-ن-اع-ي-ة ‘ أŸن-اط-ق
لم -ان -ة
ألصص- -ح- -رأوي- -ة وأل -ذي سصÒف -ع إأ ¤أ أ
ألعامة للحكومة.
وأوضصحت ألوزأرة ‘ بيان نشصرته على
صصفحتها ألرسصمية على فيسصبوك ،أن ألوزير
شص -ري -ف ع-م-اري ت-رأسس ،ألرب-ع-اء أل-ف-ارط،
رف -ق-ة أل-وزي-ر أŸن-ت-دب أŸك-ل-ف ب-ال-زرأع-ة
ألصص- -ح- -رأوي- -ة وأ÷ب- -ل- -ي- -ة ،ف -ؤوأد شص -ح -ات،
أجتماعا خصصصس Ÿناقشصة وأثرأء مشصروع

أŸرسص -وم أل -ت -ن-ف-ي-ذي أÿاصس ب-إانشص-اء ه-ذه
أŸؤوسصسصة ألتي تقرر أسصتحدأثها مؤوخرأ.
وب-ع-د م-ن-اقشص-ة ألقÎأح-ات وأل-تعديÓت
لح- -ك- -ام أل- -ق- -ان -ون -ي -ة
ح- -ول أل- -نصص- -وصس وأ أ
وأل-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة أŸت-ع-ل-ق-ة Ãه-ام وصصÓحيات
وأه -دأف أل -دي -وأن“ ،ت أŸصص -ادق -ة ع -ل -ى
مشص- -روع أŸرسص- -وم أل -ذي سص -ي -ع -رضس ع -ل -ى
أ◊كومة.
وخ Ó-ل ألج -ت -م -اع ،أك -د ع -م -اري ع -ل -ى
لل -ي -ات
أه -م -ي -ة «ت -ع -زي -ز ه -ذأ أل -دي -وأن ب -ا آ
ألضص- -روري- -ة أل- -ت -ي “ك -ن -ه م -ن أدأء أŸه -ام
أŸنوطة به بكل أريحية».

خÓل زيارة للمحطة التجريبية للمحاصصيل الكÈى بوادي سصمار

عماري ينوه بدور البحث العلمي ‘ التحكم ‘ أاصصناف ونوعية البذور
أاك -د وزي -ر ال -ف Ó-ح -ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة شص-ري-ف
ع -م -اري ،أاول أامسس ،ان ا÷زائ -ر تسص -ع -ى ل -ل -ت -ح -ك -م ‘
لم-ن
أاصص -ن -اف ون -وع -ي -ة ال -ب -ذور ب -اع-ت-ب-اره-ا أاسص-اسس ا أ
الغذائي للدول ،مؤوكدا على الدور الهام الذي تلعبه
مراكز البحث العلمي ‘ هذا اÛال.
‘ تصصريح له خÓل زيارته أŸيدأنية للمحطة ألتجريبية
للمحاصصيل ألكÈى ألوأقعة بوأدي ألسصمار بالعاصصمةÃ ،عية
ألوزير أŸنتدب أŸكلف بالفÓحة ألصصحرأوية ،فؤوأد شصحات،
أوضصح ألسصيد عماري أن أ÷زأئر ألتي كانت تسصتورد سصابقا
ألبذور أÿاصصة با◊بوب“ ،كنت من –قيق ألكتفاء ألذأتي
‘ هذأ أÛال ،حيث أحجمت عن أسصتÒأد هذه أŸادة
ألسصÎأتيجية من أÿارج منذ  25سصنة‡ ،ا سصمح لها بتعزير
أمنها ألغذأئي وتوف Òللخزينة ألعمومية زك Ìمن  400مليون
دولر سصنويا.
وخÓل هذه ألزيارة ،عاين عماري نتائج ألتجارب ألعلمية
أŸت -وصص -ل أل-ي-ه-ا ،وأل-ت-ي ت-ه-دف أ ¤ت-ك-ث-ي-ف أل-ب-ذور و–دي-د
أألصص -ن -اف أÓŸئ -م -ة وف -ق أل -ظ -روف أل -ب -ي -ئ -ي -ة ،ح-يث أب-دى
أسص -ت -حسص -ان -ه ل-ل-ن-ت-ائ-ج أŸت-حصص-ل ع-ل-ي-ه-ا ف-ي-م-ا ي-خصس ب-عضس
أألصص -ن -اف أŸق -اوم -ة ل -ل -ج -ف -اف ،وأŸوج -ه -ة بصص-ف-ة خ-اصص-ة
للمناطق أ÷نوبية.
وأشصار ‘ نفسس ألوقت ،أ ¤ضصرورة ألتحكم أيضصا ‘ ألبذور
أÿاصصة باألصصناف ألزرأعية أألخرى ،مثل ألذرة ألغذأئية
وألذرة أŸوجهة ألعÓف أ◊يوأنات وذلك ضصمن أسصÎأتيجية
أل-ق-ط-اع أل-رأم-ي-ة أ ¤ت-ط-وي-ر أل-ب-ذور ﬁل-ي-ا ل-ت-غ-ط-ي-ة أل-طلب
أŸتزأيد.
وقد تنقل ألوزير بعد ذلك إأ ¤أ ÈıأŸركزي ألتابع
ل-ل-م-رك-ز أل-وط-ن-ي Ÿرأق-ب-ة أل-ب-ذور وأل-تصص-دي-ق ع-ل-ي-ها ،ألكائن
با◊رأشس ،أين أطلع على ألنشصاطات ألعلمية ألتي يوفرها
ل -ل -ف Ó-ح ÚوأŸه -ن -ي Úف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق Ãرأق-ب-ة ن-وع-ي-ة أل-ب-ذور
أŸنتجة ﬁليا وكذأ عمليات ألتصصديق عليها.
وخÓل لقائه مع أإلطارأت وألباحث ÚوأÈÿأء ألزرأعي،Ú
نوه ألوزير بدور مرأكز ألبحث ألعلمي ألتي تسصاهم بشصكل كبÒ
‘ تطوير وعصصرنة ألقطاع ألفÓحي ورفع أإلنتاج مع –سصÚ
ألنوعية ،مؤوكدأ على دعم ألدولة ألكامل لهذه أŸرأكز و–فيز
أإلطارأت ألعلمية لبلوغ أألهدأف أŸسصطرة ‘ هذأ ألشصأان.
وأشصار أ ¤أن شصعبة ألبطاطا ألتي –توي  39صصنفا خاصصا

نحو  15مليار سصنتيم.
وصصرح ألوزير ،أن هذأ ألدعم هو Ãثابة إأشصارة ألنطÓق
ألفعلي للنشصاطات ألبحثيةﬁ ،ل ألÈأمج ألتي ” تسصطÒها،
مشصÒأ أنه ” تخصصيصس دعم آأخر سصيمنح لهذه أıابر ‘
وقت لحق حتى يتسصنى لها أقتناء ألتجهيزأت أألزمة.

بن حراث :التنوع البيولوجي مورد هام
لقطاعات اسصÎاتيجية
بالتحويل و 47صصنفا للتحويل وألسصتهÓك“ ،كنت من –قيق
ف -ائضس Áك -ن ت -وج -ي -ه -ه أ ¤أÿارج ‘ إأط -ار ج -ه -ود ت -رق-ي-ة
ألصصادرأت وتنويع ألقتصصاد ألوطني.
وت-اب-ع ع-م-اري ي-ق-ول ،إأن أ÷زأئ-ر ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى أل-ك-ف-اءأت
ألوطنية من أÈÿأء وألتقني Úلتطوير ألزرأعات ألسصÎأتيجية
وتقليصس أسصتÒأدها للموأد ألفÓحية.
«أ◊ك-وم-ة ت-ت-وج-ه لسص-ت-غÓ-ل ج-م-ي-ع أل-ط-اق-ات أإلن-ت-اجية
أŸتاحة ،خاصصة ‘ أ÷نوب وألهضصاب ألعليا ،وهذأ يسصتدعي
مرأقبة ألبذور أŸصصادق عليها من قبل  ÈﬂأŸركز ألوطني
Ÿرأقبة ألبذور وألشصتائل وأŸعتمد دوليا» ،يقول ألوزير.
كما أشصار ألوزير أ ¤تطوير ألزرأعة ألصصحرأوية خاصصة ‘
أدرأر وورقلة وألوأدي وغردأية ،معتÈأ أن أŸناطق أ÷نوبية
Óنتاج ألفÓحي ،مؤوكدأ على سصياسصة
أصصبحت تشصكل أقطابا ل إ
أ◊كومة ألتي تسصعى ÷لب ألسصتثمارأت لهذه أŸناطق عن
ط -ري -ق تشص -ج -ي -ع أل -ف Ó-ح -ة ألصص -ن -اع -ي-ة أŸوج-ه-ة ل-لصص-ن-اع-ة
ألتحويلية.
وت -اب -ع أن ‚اح أل -ف Ó-ح -ة ‘ أ÷ن -وب م -ره -ون ب -ع-ن-اصص-ر
أسصاسصية ،منها ألتحكم ‘ أŸسصارأت ألتقنية للبذور وأسصتغÓل
أل-ط-اق-ات أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة م-ن م-ي-اه وط-اق-ات م-ت-ج-ددة وأل-قدرأت
بشصرية ‘ إأطار أسصÎأتيجية ﬁكمة تسصعى لتحقيق أألمن
ألغذأئي.
وعلى هامشس هذه ألزيارة ،قام ألوزير بتسصليم عقود
أل-ت-م-وي-ل أÿاصص-ة ب-ال-تسص-ي Òل-ف-ائ-دة سصت وح-دأت ل-ل-ب-حث
وأل-ت-ط-وي-ر أل-ع-ل-م-ي أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ع-اه-د أل-وط-ن-ي-ة وأل-ت-ق-نية
ألقطاعية .ويبلغ ألغÓف أŸا‹ أŸوجه لهذه ألوحدأت

أكدت وزيرة ألبيئة وألطاقات أŸتجددة نصصÒة بن حرأث ،أول
أمسس ،با÷زأئر ،أن ألتنوع ألبيولوجي «مورد هام للبÓد» وتسصتفيد
منه حاليا قطاعات أقتصصادية أسصÎأتيجية بنسصبة إأجمالية تصصل
أ 30 ¤باŸائة من ألنا œألدأخلي أÿام.
وقالت ألوزيرة ‘ كلمتها خÓل ألزيارة ألتي قادتها أ ¤حديقة
وأدي ألسصمار (مفرغة ألنفايات سصابقا) ،رفقة ألوزير أŸنتدب
أŸكلف بالبيئة ألصصحرأوية ووأ‹ ألعاصصمةÃ ،ناسصبة ألحتفال
باليوم ألدو‹ للتنوع ألبيولوجي ( 22ماي) ألذي جاء هذه ألسصنة
–ت شص -ع -ار «ح -ل -ول -ن -ا ‘ أل -ط -ب -ي -ع-ة» ،إأن ق-ط-اع-ات أق-تصص-ادي-ة
أسصÎأتيجية أهمها ألفÓحة وألصصيد ألبحري وألصصناعة وألتجارة،
وألصصحة وألسصياحة تسصتغل موأرد ألتنوع ألبيولوجي بانتظام بنسصبة
مشصÎكة أجمالية تÎأوح ما ب 20 Úإأ 30 ¤باŸائة من أŸنتوج
ألدأخلي أÿام.
ومن أهم مكونات هذأ ألتنوع ألبيولوجي -تضصيف ألوزيرة-
‚د  16.000صصنف نباتي طبيعي وزرأعي و 1.000نوع ذأت قيمة

طبية و 700نوع نباتي مسصتوطن وقرأبة  5آألف نوع حيوأ.Ê
وأشصارت بن حرأث أ ¤وجود شصبكة وأسصعة من أÛالت
أÙمية ،وألتي تغطي ما يقارب من نصصف أŸسصاحة أإلجمالية
ل-ل-بÓد ( 44ب-اŸائ-ة)Ã ،ا ف-ي-ه-ا أ◊ظ-ائ-ر أل-ث-ق-اف-ي-ة أل-تي تغطي
مسصاحات شصاسصعة وتزخر بتنوع بيولوجي هام.
وت -أاسص -فت أل -وزي -رة ل -ك -ون أل -ت -ه -دي -دأت أل -ت-ي –دق ب-ال-ت-ن-وع
ألبيولوجي ما تزأل مسصتمرة وتتعرضس له كل أألصصناف وأألنظمة
ألطبيعية ‘ ألوقت ألرأهن.
وت -اب -عت ت -ق -ول أن ‘أن -ق -رأضس أألصص -ن -اف أل -ن-اج-م ع-ن نشص-اط
أإلنسصان هو‘ تزأيد Ãعدل ينذر باÿطر».
‘ هذأ ألصصدد قالت ألوزيرة أنه وأسصتنادأ لنتائج عمل خÈأء
أأل· أŸتحدة نشصرت ‘ تقرير لسصنة  2018فأان أك Ìمن 50
باŸائة من أنوأع ألطيور وألثدييات مهددة بالنقرأضس ‘ ،2100
ومن أŸتوقع أن يوأجه  34.000نوع نبات و 5.200نوع حيوأن،
خطر ألنقرأضس.
ويرجع هذ ألنقرأضس  -تضصيف ألوزيرة  -أ ¤تدهور ونقصس
إأنتاج أألرأضصي وألتلوث ألبÓسصتيكي ألذي تضصاعف بـ  10مرأت
منذ  1980ورمي حوأ‹  300إأ 400 ¤مليون طن سصنويا من
أل -ن -ف -اي -ات أıت -ل -ف -ة وأل-وح-ول أÿطÒة أل-ن-اŒة ع-ن أل-نشص-اط
ألصصناعي ‘ أŸياه.
على ألصصعيد ألوطني  ،قالت ألوزيرة أنه وسصعيا ÿفضس ألوتÒة
أ◊الية أÿاصصة بإافقار أŸوأرد ألبيولوجية ” ،إأعدأد وأعتماد
أسصÎأتيجية وﬂطط ألعمل ألوطني Úللتنوع ألبيولوجي -2016
 ،2030ترتكز على  4توجيهات أسصÎأتيجية تتوزع على  21هدف
وطني يتماشصى مع أهدأف ألتنمية أŸسصتدأمة.
وشصددت ألوزيرة خÓل زيارتها أ ¤أŸنتزه ألطبعي بوأدي
ألسص-م-ار (ب-ع-د ت-ه-ي-ئ-ت-ه) ع-ل-ى أه-م-ي-ة أل-ل-ج-وء إأ ¤أل-ط-ب-ي-عة لتلبية
حاجيات ألنسصان ألصصحية وألغذأئية وألÎفيهية،حيث ” غرسس
أك Ìمن  6000شصجرة.
و” ألوقوف أيضصا على منشصأاة لعصصارة ألنفايات حيث يتم
–ويل ألغاز أ◊يوي أŸنتج أ ¤طاقة كهربائية يتم أسصتغÓلها ‘
ألوقت ألرأهن دأخل أŸنشصاة  ،حسصب ألشصروح ألتي قدمت للسصيدة
ألوزيرة من طرف أطارأت أŸنشصأاة.
كما يجري ألعمل  -تضصيف بن حرأث  -لتصصنيف حديقة
ألتجارب با◊امة كمحمية نباتية من طرف أللجنة ألقطاعية
أŸشصÎكة وذلك خÓل ألزيارة ألتي قامت بها أ ¤هذه أ◊ديقة.

»æWh

السشبت  ٢3ماي  ٢0٢0م
الموافق لـ  30رمضشان  1441هـ

مؤوكدأ عدم وجود بؤور مقلقة ،بن بوزيد:

تخفيف إاجراءات ا◊جر مرتبط بتحسصن الوضصع الوبائي
أكد وزير ألصصحة وألسصكان وإأصصلح أŸسصتشصفيات عبد ألرحمان بن بوزيد ،أول أمسس ،أن تخفيف إأجرأءأت أ◊جر ألصصحي
ألتي ُوضصعت Ÿكافحة أنتشصار فÒوسس كورونا أŸسصتجد ،مرتبط بتحسصن ألوضصع ألوبائي.
صش -رح ال -وزي -ر ع -ل-ى أام-واج ال-ق-ن-اة ال-ث-ال-ث-ة
Óذاع -ة ال -وط -ن-ي-ة ق-ائ« ،Ó-ع-ن-دم-ا ي-ت-حسش-ن
ل -إ
م -ن -ح -ن -ى (ع -دد اإلصش-اب-ات وال-وف-ي-ات بسش-بب
فÒوسض كورونا اŸسشتجد) وعندما تنخفضض
األرقام وعندما يكون لدينا اليق Úالكا‘ بأانه
ليسض هناك بؤور مقلقة سشنقÎح إاجراءات لرفع
ا◊جر الصشحي».
وبعبارة أاخرى ،ل Áكن التفك ‘ Òرفع
ا◊جر الصشحي «إال إاذا كانت هناك مؤوششرات
مششجعة» ،بحسشب وزير الصشحة.
‘ هذا السشياق ،أاششار بن بوزيد إا ¤أان
اŸرجعية ‘ التوجه نحو هذا اإلجراء تبقى
«األرقام اÿاصشة بعدد اإلصشابات والوفيات».
«إاذا ششرعت األرقام ‘ النزول وأاصشبحت على
ه -ذا اŸن -وال بصش -ف -ة دائ-م-ة سش-ي-أات-ي وقت ،ل
Áكنني أابدا ان أاقول لكم متى ول أاي أاحد
آاخر غÒي Áكنه قول ذلك ،حينها سشنششرع ‘

إاج -راءات رف -ع ا◊ج -ر الصش -ح -ي ت -دري -ج-ي-ا»،
م -ؤوك -دا أان ا÷زائ -ر Áك -ن-ه-ا إاطÓ-ق ﬂط-ط

ل -رف -ع ا◊ج -ر الصش -ح -ي ع-ن-دم-ا ي-ن-ت-ق-ل ع-دد
حالت اإلصشابة –ت عتبة  50حالة يوميا.
واسشÎسش -ل ال -وزي -ر ي-ق-ول« ،ل-ك-ن ‘ ال-وقت
الراهن  ⁄يتم وضشع أاي ﬂطط إلزالة ا◊جر
الصشحي».
وأاكد قائ« Óإان الوضشع الوبائي مسشتقر نوعا
م - -ا» وإان ا÷زائ - -ر ‘ م - -ن- -ح- -ن- -ى م- -ت- -ف- -اوت
اŸسشتويات.
وح -ذر ب -ن ب -وزي -د ،م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،م -ن
«عودة بروز ا÷ائحة» ،مؤوكدا أانه ‘ حالة
إازالة ا◊جر الصشحي «فإان بعضض اإلجراءات
سش -ت -ب -ق -ى إاج -ب -اري -ة ،لسش -ي -م -ا ارت-داء ال-ق-ن-اع
الواقي».
واسشتبعد الوزير ،من جهة أاخرى ،تششديد
إاجراءات ا◊جر الصشحي بعد  30مايو .وأاكد
قائ« Óإاننا نتجه أاك Ìنحو التفك ‘ Òتخفيف
إاجراءات ا◊جر الصشحي بدل تششديدها».

بن باحمد:

كمامات لألشصخاصص اŸسصتضصعف› Úانا
أكد ألوزير أŸنتدب أŸكلف بالصصناعة
ألصص -ي -دلن -ي-ة ،ل-ط-ف-ي ب-ن ب-اح-م-د ،أول
أمسس ،لـ/وأج ،أن أل- - -ولة سص - -ي - -ق - -وم - -ون
ب -ت -وزي -ع ك -م-ام-ات أل-وق-اي-ة م-ن فÒوسس
كورونا أŸسصتجد بصصفة ›انية لفائدة
لشص -خ -اصس أŸسص -تضص -ع -ف ،Úن -ه -اي-ة ه-ذأ
أ أ
لسصبوع ،ع Èكامل ألÎأب ألوطني.
أ أ
وأاوضشح بن باحمد ،عقب الندوة الصشحفية
اليومية اıصشصشة ◊صشيلة الوضشعية الوبائية
‘ ا÷زائر ،أانه «سشيتم الششروع ،انطÓقا من
نهاية األسشبوع ‘ ،توزيع مÓي Úالكمامات
›انا ع Èكامل الÎاب الوطني ،مششÒا إا¤
أانه «” توجيه تعليمات إا ¤الولة من أاجل
ضش -م -ان ع -م -ل-ي-ة ال-ت-وزي-ع ل-ف-ائ-دة األشش-خ-اصض

اŸسشتضشعف Úع 48 Èولية».
ه -ذه ال -ع -م -ل-ي-ة ،يضش-ي-ف ال-وزي-ر اŸن-ت-دب،

سش-ت-م-ك-ن األشش-خ-اصض ،لسش-ي-م-ا اŸسش-تضش-ع-فÚ
منهم ،من السشتفادة من وسشائل ا◊ماية ضشد
تفششي فÒوسض كورونا .فيما سشيكون تسشويق
ال -ك -م -ام -ات ال -ق-م-اشش-ي-ة واألق-ن-ع-ة ا÷راح-ي-ة
بالنسشبة للجمهور على مسشتوى الصشيدليات.
وكشش -ف ب -ن ب -اح-م-د ع-ن «الج-ت-م-اع ال-ذي
انعقد ،يوم اÿميسض ،ب Úالقطاعات (ششمل 7
وزارات) من أاجل وضشع سشياسشة مششÎكة ‘
›ال إان-ت-اج ال-ك-م-ام-ات ال-وق-ائ-ي-ة وت-وزي-ع-ه-ا،
بحيث سشيصشبح ارتداؤوها إالزاميا ابتداء من
أاول أايام عيد الفطر اŸبارك» ،موضشحا أان
«أاسش- -ع- -ار ال- -ك- -م- -ام -ات سش -تÎاوح ب 40 Úدج
Óق -ن -ع-ة
ل -ل -ك -م -ام-ات ال-ق-م-اشش-ي-ة و 90دج ل  -أ
ا÷راحية».

دعا إأ ¤ألتزأم إأجرأءأت ألتباعد ألجتماعي ،بلمهدي:

إاشصراك اŸسصاجد ‘ توزيع الكمامات

أاك- -د وزي- -ر الشش- -ؤوون ال- -دي -ن -ي -ة واألوق -اف،
يوسشف بلمهدي ،أاول أامسض ،إاششراك اŸسشاجد
‘ مبادرة توزيع الكمامات على اŸواطن،Ú
اب -ت -داء م -ن أاول أاي -ام ع -ي -د ال-ف-ط-ر اŸب-ارك،
داع- -ي- -ا إا ¤الل- -ت- -زام ب- -إاج- -راءات ال- -ت- -ب -اع -د
الج-ت-م-اع-ي واسش-ت-ب-دال زي-ارة الق-ارب وصشلة
ال -رح -م خ Ó-ل ي -وم -ي ع -ي -د ال-ف-ط-ر اŸب-ارك
بالتواصشل ع Èالتكنولوجيات ا◊ديثة.
وأاوضشح السشيد بلمهدي ،لدى نزوله ضشيفا
ع -ل -ى ال -ق -ن -اة اإلذاع -ي -ة األو ،¤ب -أان ق-ط-اع-ه
«انخرط ‘ مسشعى تنفيذ قرارات ا◊كومة
بفرضض الكمامات ابتداء من أاول أايام عيد
الفطر من خÓل توزيع هذه الكمامات على
اŸواطن.»Ú
مششÒا إا ¤أان- -ه أاصش -در ت -ع -ل -ي -م -ات إا ¤ك -ل
اŸديريات الولئية واŸسشاجد لÓنخراط ‘

ح -م Ó-ت ت-وع-ي-ة اŸواط-ن Úب-إال-زام-ي-ة ارت-داء
ال -ك -م -ام -ات والل -ت -زام ب -إاج -راءات ال -ت -ب -اع-د
الجتماعي.
ولفت الوزير ‘ هذا السشياق ،إا ¤أان ÷نة
اإلف- -ت- -اء «أاف- -ت- -تت بضش -رورة اسش -ت -ب -دال زي -ارة

األق- -ارب وصش- -ل -ة ال -رح -م خ Ó-ل أاي -ام ال -ع -ي -د
ب -ال -ت -واصش -ل ع Èوسش -ائ-ل التصش-ال ا◊دي-ث-ة»،
داعيا ‘ نفسض الوقت إا« ¤اللتزام بإاجراءات
الوقاية والتباعد الجتماعي»› ،ددا التأاكيد
على أان صشÓة العيد هذه السشنة سشتقام ‘
البيوت.
وذكر الوزير بأان العا« ⁄كله يدرسض اآلن
إام-ك-ان-ي-ة ع-ودة ا◊ي-اة م-ع الل-ت-زام ب-ال-ت-ب-اعد
والوقاية» .و ⁄يفوت ذات اŸسشؤوول الفرصشة
لÒافع عن قرارات ÷نة اإلفتاء ،غ Òمسشتبعد
‘ ذات الششأان إانششاء ›لسض أاعلى للفتوى ‘
ا÷زائر.
وت -ط -رق ب -ل -م -ه -دي ،م -ن ج-ه-ة أاخ-رى ،إا¤
م -واضش -ي -ع أاخ-رى ع-ل-ى غ-رار صش-ع-وب-ة ان-ع-ق-اد
موسشم ا◊ج هذا العام وكذا مباششرة مصشالح
قطاعه لعمليات تعقيم اŸسشاجد.

جلول حجيمي:

زيارة اŸقابر فرادى لتفادي العدوى
أوصص -ى ألأم Úأل -ع-ام ل-ل-ت-نسص-ي-ق-ي-ة
أل- -وط- -ن -ي -ة ل -لأئ -م -ة ألشص -ي -خ ج -ل -ول
ح-ج-ي-م-ي ،ب-زي-ارة أŸق-اب-ر يومي عيد
ألفطر أŸبارك فرأدى لتفادي أنتشصار
ع - - - - - -دوى فÒوسس ك - - - - - -ورون- - - - - -ا بÚ
أŸوأطن.Ú
وششدد ذات الداعية باŸناسشبة على اأن
تكون الزيارات خÓل يومي عيد الفطر
اŸبارك التي يقوم بها بعضض اŸواطنÚ
«ف- -رادى ول -يسض ج -م -اع -ي -ة وذلك ت -ف -ادي -ا
ÿطر انتششار عدوى الوباء».
واأوضش- -ح اŸصش- -در ،ب- -اأن زي -ارة اŸوت -ى
Ãن-اسش-ب-ة الأع-ي-اد ال-دي-ن-ي-ة «ل-يسشت فرضشا
واإ‰ا ك -ان ي -ق -وم ب -ه -ا ال -ن-ب-ي (صض) قصش-د
ال- -ذك- -ر وال- -دع- -اء والÎح -م ع -ل -ى اŸيت»
مششÒا اإ ¤اأن اÛتمع ا÷زائري اعتاد
على هذه الزيارة.
وبعد اعتباره باأن زيارات هذه السشنة
تتزامن مع «ظرف اÿاصض» اأوصشى جلول
ح -ج -ي -م -ي ب -ت -اأج -ي -ل -ه-ا اإ ¤اأي-ام الأسش-ب-وع
الأخرى لتفادي التجمعات التي قد تزيد
حسشبه -من اسشتفحال الوباء.وم - -ن ج- -ه- -ت- -ه دع- -ا رئ- -يسض مصش- -ل- -ح- -ة

الأم - - - -راضض اŸع - - - -دي - - - -ة ب - - - -اŸوؤسشسش- - - -ة
السش-تشش-ف-ائ-ي-ة ال-ع-مومية لبوفاريك بولية
البليدة الدكتور ﬁمد يوسشفي العائÓت
ا ¤تفادي يومي العيد اŸبارك اÿروج
ا ¤الماكن العمومية بدون دافع ا◊اجة
م -قÎح -ا ال -ت -غ -اف -ر ب -ال -ل-ج-وء ا ¤وسش-ائ-ل
وشش- -ب- -ك- -ات ال- -ت -واصش -ل الج -ت -م -اع -ي ‡ا
سشيسشمح  -حسشبه-بالتخفيضض من خطر
نقل العدوى.
واأك- -د ذات اıتصض اأن- -ه وب- -ع -د م -رور
اأزي- -د م- -ن شش- -ه- -ري- -ن م- -ن ظ- -ه- -ور ال -وب -اء
با÷زائر ” تسشجيل «اسشتقرار ‘ عدد

ال -وف -ي -ات وان -خ-ف-اضض ‘ ع-دد اŸصش-ابÚ
باأقسشام الإنعاشض خاصشة بولية البليدة ‡ا
يدل على التحكم ‘ الوضشع.
وبالرغم من –سشن هذا الوضشع حذر
ال -دك -ت -ور ي -وسش -ف -ي م -ن Œاوز «اÿط-وط
ا◊مراء» اŸتمثلة ‘ عدم احÎام ا◊جر
الصشحي داعيا اإ« ¤التحلي بالصش ÈخÓل
م -ن -اسش -ب -ة ع -ي -د ال -ف -ط -ر اŸب -ارك وع -دم
الإق-ب-ال ا÷م-اع-ي ع-ل-ى اŸق-اب-ر ل-ت-ف-ادي
النتششار الواسشع للوباء».
ودع - - -ا اıتصض ‘ ع - - -ل - - -م الأوب- - -ئ- - -ة
الÈوفسش -ور ع -ب -د ال -ك -ر Ëسش -وك -ح -ال م-ن
جانبه جميع اأفراد اÛتمع اإ« ¤تفادي
الحتكاك اŸباششر فيما بينهم Ãناسشبة
عيد الفطر واللتزام بالقواعد الوقائية
التي اأوصشت بها ÷نة رصشد ومتابعة تفششي
فÒوسض كورونا» مششددا ‘ هذا اÛال
على «ضشرورة ارتداء الكمامة «.
وحذر ذات اÿب Òمن جهة اأخرى من
«ه -ذا الح -ت -ك -اك ب Úال-ع-ائÓ-ت وت-ف-ادي
التصشافح عن طريق الأيادي اأو القبÓت
ال-ت-ي وصش-ف-ه-ا ب-ال-وسش-ي-ل-ة اŸب-اشش-رة ل-ن-ق-ل
الإصشابة بالفÒوسض».
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قرابـة  43أالف تاجر لضصمان اŸداومة
يتم تسصخ Òقرأبة  43ألف تاجر
ع ÈألÎأب أل- - - -وط- - - -ن - - -ي لضص - - -م - - -ان
أإج- - -رأءأت أŸدأوم- - -ة ي - -وم - -ي ع - -ي - -د
أل -ف-ط-ر ،ب-ه-دف “ك ÚأŸوأط-ن Úم-ن
أق-ت-ن-اء ح-اج-ي-اتهم أıتلفة ،بحسصب
ما أكده ،أول أمسس ،وزير ألتجارة،
كمال رزيق.
ق- -ال رزي- -ق ،خ Ó-ل اج -ت -م -اع ل -ه Ãق -ر
الوزارة بخصشوصض مداومة التجار يومي
عيد الفطر ،اإن هذه اŸداومة سشتكون من
السش -اع -ة السش -اب-ع-ة  )7 : 00صش -ب -اح-ا ل-غ-اي-ة
السش -اع -ة ال -واح -دة ب -ع -د ال-زوال ( ،)13 : 00
مضش -ي-ف-ا اأن-ه بسش-بب ت-ع-ل-ي-ق ح-رك-ة اŸرور
ب -ال -نسش -ب -ة ÷م-ي-ع السش-ي-اراتÃ ،ا ‘ ذلك
ال -دراج -ات ال -ن -اري -ة ،خ Ó-ل ال -ي -وم الأول
واليوم الثا Êمن عيد الفطر ،فقد طلب
م-ن ال-ت-ج-ار الل-ت-ح-اق ÃحÓ-ت-ه-م راجلÚ
ضشمانا للخدمة لفائدة اŸواطن.Ú
واأوضش- - -ح ،اأن ه- - -ذا ال- - -ظ - -رف اÿاصض
والج -راءات السش -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ح-ت-مت ع-ل-ى
ال -ق -ط -اع ال -ت-ك-ي-ف م-ع-ه-ا ل-ت-وف Òاÿدم-ة
ل -ل -م -واط -ن Úح -ت -ى ي -ت -م-ك-ن-وا م-ن اق-ت-ن-اء
ﬂتلف حاجياتهم.

÷نة «اأخلقة العمل التجاري»
واأعلن وزير التجارة ‘ ،جانب اآخر،
ع -ن ال -ت -نصش-يب ال-رسش-م-ي لـ «÷ن-ة اأخ-ل-ق-ة
العمل التجاري» ،بهدف اإعادة العتبار
ل-ل-نشش-اط ال-ت-ج-اري وال-قضش-اء ن-ه-ائ-ي-ا على
السش -ل -وك -ي -ات السش-ل-ب-ي-ة ‘ الأسش-واق ،ع-ل-ى
غرار اŸضشاربة والتÓعب بالأسشعار.
وق -ال اإن ضش -ب -ط السش -وق وت -ن -ظ -ي-م-ه ل
Áكن اأن يتاأتى اإل من خÓل اأخلقة العمل
ال -ت -ج -اري ،م -ا يسش -م -ح ب -اإع -ادة الع -ت-ب-ار
للنششاط التجاري وكذا تفعيل اŸمارسشات
الرششيدة مثل النزاهة والششفافية.
واأكد اأن ÷نة اأخلقة العمل التجاري
سش-ت-ق-دم ن-ت-ائ-ج اأع-م-ال-ه-ا قبل  15سشبتمÈ
اŸقبل ،حيث سشتعتمد وزارة التجارة بعد
موافقة السشلطات العليا على ما توصشلت
اإليه هذه اللجنة لإعادة النظر ‘ بعضض
ال -نصش -وصض ال -ق -ان -ون -ي -ة وك -ذا الإج-راءات
اŸنظمة للنششاط التجاري.
وتضش -م ÷ن -ة اأخ-ل-ق-ة ال-ع-م-ل ال-ت-ج-اري،
التي يÎاأسشها وزير التجارة كمال رزيق،
ك -ل ال -ق -ط -اع -ات ال -وزاري-ة اŸع-ن-ي-ة وك-ذا
‡ثل Úعن مصشالح الأمن (ششرطة ودرك)
وك- -ذا ‡ث- -ل Úع- -ن ج- -م- -ع- -ي- -ات ح- -م -اي -ة
اŸسشتهلك وا–ادات التجار.
ك- -م- -ا ت- -ت- -ك- -ون ÷ن- -ة اأخ- -ل -ق -ة ال -ع -م -ل
التجاري -يضشيف الوزير -من ثمانية ()8
÷ان ف-رع-ي-ة (مصش-غ-رة) ،ح-يث سش-تشش-ت-غ-ل
اللجنة الأو ¤على اأخلقة سشوق اÿضشر
والفواكه الطازجة واللجنة الثانية سشتهتم
ب- -نشش- -اط ال- -ل- -ح- -وم ا◊م- -راء وال- -ب- -يضش- -اء
والأسش -م -اك وال -ب -يضض وال -ل -ج -ن -ة ال -ث -ال -ث-ة
سش -ت -ت -و ¤م-واد ال-ب-ق-ال-ة ،ف-ي-م-ا سش-تشش-ت-غ-ل
اللجنة الرابعة ‘ ميدان مواد التنظيف

والتجميل والصشيانة والعقاق.Ò
اأما اللجنة اŸصشغرة اÿامسشة فسشتهتم
ب -اأخ -ل -ق -ة م -ي -دان اŸواد ال -ك-ه-روم-ن-زل-ي-ة
والتجهيزات اŸنزلية والأثاث ،فيما تتو¤
السش- - -ادسش - -ة ›ال الأل - -بسش - -ة والأح - -ذي - -ة
وا÷لود والسشابعة ›ال قطاع اÿدمات
وسش-ت-ه-ت-م ال-ث-ام-ن-ة ب-ال-فضش-اءات ال-ت-جارية،
يÈز الوزير.
واأوضشح اأنه سشيتم تنصشيب هذه اللجان
ال -ف -رع -ي -ة (اŸصش -غ -رة) لأخ -ل -ق -ة ال -ع -م -ل
التجاري بعد رمضشان حيث سشيتم دعوة
ال-وزارات اŸع-ن-ي-ة ل-ت-ع-ي‡ Úث-ل-يها عÓوة
ع -ن ‡ث -ل Úل Ó-أم -ن ال -وط -ن-ي وج-م-ع-ي-ات
حماية اŸسشتهلك وا–ادات التجار.
واأوضشح الوزير انه سشيتم “ك÷ Úنة
اأخلقة العمل التجاري بعد اسشبوع Úمن
العيد من ا◊صشول على التقارير الواردة
م -ن  48ولي-ة (م-دي-ري-ات ال-ت-ج-ارة) حول
اŸمارسشات اليجابية والسشلبية ‘ تنظيم
السش - -واق خÓ- -ل شش- -ه- -ر رمضش- -ان وال- -ت- -ي
سشتكون ﬁل تقرير وطني لرسشم صشورة
واضشحة حول ›ريات النششاط التجاري
خÓل ششهر رمضشان.
كما سشتزود ÷نة اأخلقة العمل التجاري
بتقرير اللجنة اŸششÎكة لوزارتي التجارة
وال -ف Ó-ح -ة ح -ول السش -وق ‘ رمضش-ان ،ك-ي
تتمكن اللجنة من العمل بكل اأريحية ،يÈز
الوزير.
من جهته قال الوزير اŸنتدب اŸكلف
ب -ال -ت -ج -ارة اÿارج -ي -ة ع -يسش -ى ب-ك-اي ،اإن
العمل التجاري –كمه نصشوصض تنظيمية
وتششريعية تفرضض على التاجر ان يحوز
سشجŒ Óاريا والعمل بالفوترة ،مضشيفا ان
التحكم ‘ ›ال السشتÒاد يتطلب تطبيق
قواعد صشارمة ◊ماية اŸسشتهلك لضشمان
اسشÎاد مواد ذات جودة عالية.
وبخصشوصض عمليات الدفع اللكÎو،Ê
قال رزيق اإنه سشيتم مسشتقب Óفرضض الدفع
اللكÎو ‘ Êالكث Òمن الأسشواق خاصشة
اŸسشاحات الكÈى وŒار ا÷ملة واŸهن
ا◊رة اإلخ.
وذكر ‘ هذ الصشدد ،اأنه ” اإنششاء منذ
شش -ه -ري -ن ÷ن -ة ب -وزارة ال -ت -ج -ارة م -ك-ل-ف-ة
Ãوضش -وع ال -دف -ع الل -كÎو Êل-ب-حث ط-رق
تعزيزه وتعميمه.

قامت بها عزوأر من وهرأن:

توزيع  10آا’ف كمامة على اأ’طفال اŸصصاب Úبالسصرطان
أشص - -رفت وزي - -رة أل - -ع - -لق - -ات م - -ع
ألŸÈان بسص - -م - -ة ع - -زوأر ،أول أمسس،
ب-اŸوؤسصسص-ة ألسص-تشص-فائية أŸتخصصصصة
‘ أورأم ألسص- - -رط- - -ان «ألأم Òع- - -ب- - -د
أل- -ق- -ادر» ب -وه -رأن ،ع -ل -ى ت -وزي -ع 10
أآلف ك -م -ام -ة وأق -ي -ة وه -دأي -ا ع -ل -ى
ألأط- - -ف- - -ال أŸصص- - -اب Úب- - -السص- - -رط - -ان
Ãناسصبة عيد ألفطر أŸبارك.
واأبرزت الوزيرة ‘ تصشريح اإعÓمي ،اأن
ه- -ذه اŸب -ادرة «ت -ن -درج ‘ اإط -ار مسش -ع -ى
ا◊ك- -وم -ة ل -نشش -ر ف -ك -رة وث -ق -اف -ة ارت -داء
ال -ك -م -ام -ات ل -ل -ح -د م -ن ان -تشش -ار فÒوسض
كورونا كوفيد.»19-
واأششارت اإ ¤اأنه ” توزيع ضشمن هذه
ال - -ع - -م - -ل - -ي - -ة ع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى اŸوؤسشسش- -ة
السشتششفائية اŸذكورة 10 ،اآلف كمامة
ذات األ -وان ب-اه-ي-ة م-ت-ك-ون-ة م-ن رسش-وم-ات
فضش Óعن تقد Ëهدايا رمزية لÓأطفال
اŸرضش -ى ال -ذي -ن ل Áك -ن -ه -م قضش-اء ع-ي-د
الفطر مع عائÓتهم.
واأكدت عزوار باŸناسشبة ،على اأهمية
زرع ‘ اأذه -ان الأط -ف -ال اإل -زام -ي-ة ارت-داء
ال -ك -م -ام -ات ال -واق -ي -ة ب -ن -وع م-ن ال-ف-رح-ة
والبسشمة ،مÈزة اأن هذه الكمامات Áكن

تعقيمها واإعادة اسشتعمالها.
وك -انت وزي -رة ال -عÓ-ق-ات م-ع الŸÈان،
بسش- - -م- - -ة ع- - -زوار ،ق- - -د زارت ،الأرب - -ع - -اء
اŸاضش- -ي ،مصش -ل -ح -ة طب اأورام الأط -ف -ال
ل- -ل- -م- -وؤسشسش -ة السش -تشش -ف -ائ -ي -ة ا÷ام -ع -ي -ة
مصشطفى باششا با÷زائر العاصشمة ،حيث
ق -امت ب -ت-وزي-ع  10اآلف ك -م-ام-ة وه-داي-ا
Ÿرضش-ى السش-رط-ان Ãن-اسش-ب-ة ع-ي-د الفطر
اŸبارك.
ودعت عزوار باŸناسشبة اŸواطن Úا¤
«ارتداء الكمامات التي تبقى ا◊ل الوحيد
لوضشع حد لهذا الوباء ،خاصشة اأيام العيد.
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دعا إا ¤تطبيقه بصسرامة ،الدكتور ﬁمدي:

لسستاذ أاحمد بجاج لـ «الشسعب»:
ا أ

أ◊جر ألصشحي ألسشبيل أألمثل لوقف تفششي ألوباء

لألطر ألجتماعية دور فاعل ‘ مكافحة فÒوسص كورونا
لنظار لللتفات أاكÌ
لفراد وسساهم ‘ توجيه ا أ
لشسك أان كورونا أاعطى دروسسا وغّير الكث Òمن السسلوكيات الجتماعية ل أ
لضسافة إا ¤تعديلت جاء بها هذا الفÒوسس ومسست عدة مظاهر اجتماعية أاخرى ،على غرار
لنسسان ،با إ
والهتمام بصسحة ا إ
لسستاذ ‘ علم الجتماع بجامعة غليزانÃ ،ثل شسعبي
احÎام مسسافة التباعد الجتماعي .وهنا يسستدل الدكتور أاحمد بجاج ،ا أ
يردد ‘ الثقافة الشسفوية التارقية يقول« :بعدو خيامكم وقربوا قلوبكم»؛ Ãعنى باعدوا ب Úمسساكنكم ‘ رحاب الصسحراء،
ولكن لتبقى قلوبكم ومشساعركم وعلقاتكم الجتماعية مÎابطة ومÎاصسة ،وهذه مقولة تنطبق على وضسعنا ا◊ا‹ ‘ ظل
انتشسار وباء كورونا كوفيد.19.
ورڤلة :إاÁان كا‘
ألصصحي وقوة مؤوسصسصاتها أأ’منية وأإ’علمية
وألÎبوية وألعلمية وكافة ألقطاعات وتعزيز
مؤوسصسصات ألتنشصئة أ’جتماعية لبناء ألشصخصس
بالنسصبة للدكتور بجاج ،فإان أŸرضس ظاهرة
أŸوأطن.
أجتماعية ليسس من حيث فهمه وتفسصÒه وإأ‰ا
وف - -ي - -م - -ا ي - -خصس أŸؤوسصسص - -ات ألÎب - -وي - -ة
أيضص - -ا م - -ن ح - -يث ت - -وزي - -ع- -ه وأن- -تشص- -اره عÈ
وألتعليمية ،سصجل أأ’سصتاذ ‘ علم أ’جتماع
أÛت- -م- -ع- -ات ،ح- -يث ‚د ب- -عضس أأ’م- -رأضس
ب -ج -ام -ع -ة غ -ل-ي-زأن ‘ ،ه-ذأ أŸق-ام أن-خ-رأط
مازألت منتشصرة ‘ ›تمعات متخلفة ،مثل
أŸؤوسصسصة أإ’علمية ألعمومية وأÿاصصة ‘
أل- -ك- -ولÒأ وألسص- -ل ...إأل -خ ،ت -ع -كسس أŸسص -ت -وى
›ال أل -ف -ع-ل ألÎب-وي وأيضص-ا أ’سص-ت-ف-ادة م-ن
ألصصحي وأ’قتصصادي وأ’جتماعي للبلد ،بينما
وسص-ائ-ط أإ’ع-لم أ÷دي-د ك-م-نصص-ات ت-ع-ل-ي-مية
ه- -ذه أأ’م- -رأضس ’ Áك- -ن أ◊ديث ع -ن -ه -ا ‘
Ÿوأصصلة ألعملية ألتعليمية وألتي باشصرت ‘
›تمعات متطورة ،إأذ تصصنف درجة تطور
ت-ن-ف-ي-ذه-ا وزأرة أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹ ع Èأط-قمها
ألدول بحسصب نوعية أأ’مرأضس وأنتشصارها.
ألبيدأغوجية ،وهي عملية لها نتائج إأيجابية
وب -حسصب د .ب -ج -اج ،ف -إان وب -اء ك-وف-ي-د19-
Áكن أعتمادها حتى ‘ ألظروف ألعادية ،أ’ن
أل -ذي ب -اغت أل -ع -ا ⁄ك-ل-ه وق-لب أل-ق-اع-دة و⁄
أŸرضس وألصصحة كظاهرة أجتماعية ’ Áكن
يسصلم منه أي ›تمع و‘ كل دول ألعا ⁄سصّلط
أختزأل حلوله ‘ ألتدخل ألطبي وما تصصنعه
ألضصوء على مدى قدرة أÛتمع وألدول ‘ ألتعديلت أ’يجابية على ألسصلوك ألعام ،أكد
أıاب -ر أل -ع -ل -م -ي -ة ،وإأ‰ا أيضص -ا ي -ح -ت-اج إأ¤
م -ع -ا÷ت -ه ل -يسس ف -ق -ط ع Èق-وة م-ن-ظ-وم-ت-ه-ا أأ’سصتاذ أحمد بجاج أن ذلك ‡كن من خلل
م -ق -ارب -ة ث -ق-اف-ي-ة أج-ت-م-اع-ي-ة ل-ف-ه-م ألسص-ل-وك
ألصص -ح-ي-ة وإأ‰ا ع Èط-ب-ي-ع-ة أأ’ط-ر أل-ث-ق-اف-ي-ة تعزيز أسصتمرأرية ألتوعية ألصصحية ıتلف
وأأ’ط-ر أل-ث-ق-اف-ي-ة أل-ت-ي ت-وج-ه سص-لوك أأ’فرأد
وأ’جتماعية ألتي توجه سصلوك أأ’فرأد نحو أŸؤوسصسص -ات وم -ن-ه-ا أيضص-ا أن-خ-رأط أÛت-م-ع
وتصصورأتهم نحو أŸرضس وألصصحة.
م -وضص -وع ألصص -ح -ة وأŸرضس‡ ،ا يسص -ه -ل م -ن أŸد ‘ Êأل- -ت -وع -ي -ة وأŸسص -اه -م -ة ‘ إأرسص -اء
وع- -ن ح- -ال- -ة أÛت -م -ع أ÷زأئ -ري ،أع -تÈ
وظائف وعمل مؤوسصسصات ألدولة وتدخلتها ق -وأع -د أل-ت-غ-ي‡ ‘ Òارسص-ات-ن-ا أ’ج-ت-م-اع-ي-ة
ﬁدث- -ن- -ا أن أŸشص -ك -ل ي -ك -م -ن ‘ أل -ت -ع -ارضس
Ÿكافحة هذأ ألوباء أÿط.Ò
وذلك ع Èإأعادة ألنظر ‘ أÿلفيات ألثقافية
ألصصارخ ب ÚأŸمارسصات ألتقليدية بحكم ألقيم
ن
إ
أ
،
ا
ن
ث
د
ﬁ
ل
و
م- -ن ه- -ذأ أŸن -ط -ل -ق ،ي -ق -
وأ’ج -ت -م-اع-ي-ة أل-ت-ي ت-ن-ت-ج وت-ع-ي-د إأن-ت-اج ه-ذه
وألعادأت ومقتضصيات ألعقلنة أمام أŸشصكلت
ة
ي
ع
ا
م
ت
ج
أ
ة
ر
ه
ا
أل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى أن أŸرضس ظ-
ألسصلوكات وأأ’فعال أ’جتماعية ومنها ظاهرة
أ◊دي -ث -ة وأل -ت -ي ي-ف-رضص-ه-ا أل-وأق-ع وضص-روري-ة
،
ة
ل
و
ز
ع
م
ة
ي
د
ر
ف
ة
يؤوسصسس لفكرة أنه ليسس حال
أ’ح -ت -ف -ا’ت وأأ’ع -رأسس وم -ا يصص-اح-ب-ه-ا م-ن
أل- -ت- -ح -ديث وأ’ن -خ -رأط ‘ شص -روط أل -ت -ق -دم
ن
ئ
ا
ك
ي
ع
ا
م
ت
ج
’
أ
باعتبار أن ألفرد أو ألفاعل
تبذير ومباهاة وتنافسس ب Úأأ’سصر وأ◊ث على
وأل -ت -ط-ور ل-يسس ف-ق-ط ع-ل-ى مسص-ت-وى أل-ه-ي-اك-ل
ع
م
ط
ب
أ
و
ر
و
ت
ل
ص
أجتماعي ثقا‘ تربطه ص
أعتماد قوأعد أك Ìعقلنية وأقتصصادية مثل
وأŸنشصآات وإأ‰ا على مسصتوى ألفعل وألسصلوك
ر
ا
ص
ش
ت
ن
أ
و
ل
ا
ق
ت
ن
’
أ
أآ’خ -ر وب -ال -ت -ا‹ إأم-ك-ان-ي-ة
ت- -ق- -ل- -ي- -ل أŸصص- -اري -ف وك -ذلك –دي -د إأط -ار
وأŸمارسصات أ’جتماعية .ومن أŸشصاهد ألتي
ا
‡
،
د
ر
أ
و
ي
د
ع
Ÿ
أ
أŸرضس ‘ حالة أŸرضس
أ’حتفال ضصمن ›ال أجتماعي ضصيق.
ت -ع Èع -ن ذلك ،ألصص -ع -وب -ات أل -ت -ي ت -وأج-ه-ه-ا
ت
ا
ك
و
ل
ص
س
ل
أ
ه
ذ
ه
ه
يسص- -ت- -دع- -ي إأع -ادة ت -وج -ي
أما عن أهم ألدروسس ألتي قدمها أنتشصار
أ÷ه -ات أل -ع -م-وم-ي-ة أŸع-ن-ي-ة ل-ف-رضس أ◊ج-ر
ث
ي
ح
ن
م
،
ع
ق
أ
و
ل
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م
أ’ج-ت-م-اع-ي-ة وت-ك-ي-ي-ف-ه-ا
فÒوسس ك-وف-ي-د ،19-ف - -ق - -د أوضص - -ح أن ه- -ذه
ألصصحي وعدم أ’لتزأم ألصصارم بقوأعد أ◊جر
ك
ا
ك
ت
ح
’
أ
ن
ع
د
ا
ع
ت
ب
’
ألنظافة أو’ .وثانيا أ
أ÷ائحة قد أكدت أن ’ بديل عن ألتماسصك
ألصصحي وشصروط ألوقاية من طرف أأ’فرأد
و
أ
ل
م
ع
ل
أ
ن
ا
ك
م
‘
ء
أ
و
ص
س
أ÷سصدي وألتجمعات،
أ’جتماعي وأÛتمعي ،حيث قوة أÛتمع
وأ’سصتمرأر ‘ ألتجمعات وتنظيم أأ’عرأسس
ر
ج
ا
ت
Ÿ
أ
و
ة
م
ا
ع
ل
أ
ع
ق
أ
و
Ÿ
أŸن -اسص -ب-ات أو ‘ أ
ت -ك-م-ن ‘ أ’نضص-ب-اط وأ’ل-ت-زأم وأل-ت-ع-اون بÚ
وأŸناسصبات أ’جتماعية وطريقة أإ’قبال على
.
خ
ل
إ
أ
.
.
.
ة
د
ا
ب
وأŸسصاجد ودور ألع
أأ’فرأد وألكيانات أ’جتماعية و’ بديل عن
أÙلت نتيجة أÿوف من أÛهول بحسصب
س
ص
ا
خ
ف
ر
ظ
ك
ا
ن
و
ر
و
ك
ل
وع- -ن أسص- -ت -غ -ل
ألدولة ألوطنية ألتي تكمن قوتها ‘ نظامها
تعب Òعلماء ألنفسس أ’جتماعي.
إ’م- -ك- -ان- -ي- -ة أسص- -ت -ف -ادة أÛت -م -ع م -ن ب -عضس

فيما ” تسسجيل  118إاصسابة

“اثل  54حالة للششفاء
و 10وفيات ببومردأسص

كشصف وأ‹ بومردأسس ،أمسس« ،أن ألو’ية سصجلت  118حالة مؤوكدة بفÒوسس
كورونا منذ بدأية أنتشصار ألوباء منها  54حالة “اثلت للشصفاء ،إأضصافة إأ10 ¤
وفيات ،مرجعا سصبب هذأ أ’رتفاع أŸلحوظ ‘ أأ’يام ألقليلة أŸاضصية إأ ¤عدم
أحÎأم شصروط ألوقاية من قبل بعضس أŸوأطن Úوعدم أخذهم على ﬁمل أ÷د
خطورة ألوباء..
وثمن ألوأ‹ أÛهودأت ألتي يقوم بها قطاع ألصصحة وأأ’طقم ألطبية بفضصل
ألتجند ألبطو‹ بكافة أŸسصتخدم◊ Úصصر ألوباء وحماية صصحة أŸوأطن ،مع
ت-ث-م Úأل-ه-ب-ات أل-تضص-ام-ن-ي-ة ل-ل-م-حسص-ن Úأل-ذي-ن دع-م-وأ ألصص-حة بتجهيزأت طبية
متطورة منها  Èﬂألتحاليل ألطبية للكشصف عن فÒوسس كورونا ألذي قام منذ
وضصعه حيز أÿدمة بـ 174كشصف طبي Ãعدل – 60ليل ‘ أليوم على حد قوله.
‘ موضصوع آأخر متعلق با÷انب ألتضصامني ،كشصف وأ‹ ألو’ية «عن إأحصصاء
 5730مهني وعامل يومي متضصرر من إأجرأءأت أ◊جر ألصصحي للسصتفادة من
منحة  10آأ’ف دينار ،حيث أسصتفاد ◊د أآ’ن  1730رب عائلة من أإ’عانة ‘
أنتظار ألبقية ألتي سصتصصلهم قبل عيد ألفطر أŸبارك ،وهوعدد يضصاف إأ¤
ألعائلت أŸعوزة ألتي كانت تسصتفيد سصنويا من قفة رمضصان أŸقدرة بـ34827
عائلة أسصتفادت من أŸنحة مع توزيع  34827طرد غذأئي لفائدة أÙتاجÚ
بومرداسس..ز /ك
للتخفيف من أأ’زمة بالÎكيز على نقاط ألظل».

“اثلوا للشسفاء عشسية العيد بأام البوقي

 30ششخصشا غادروأ أŸسشتششفى

وسصط فرحة عائلتهم وذويهم ،غادر ،أمسس 30 ،شصخصصا من ﬂتلف أأ’عمار
ومن أ÷نسص Úمسصتشصفي «ﬁمد بوضصياف» بعاصصمة ألو’ية و»صصالح زردأ»Ê
بدأئرة ع Úألبيضصاء شصرقا ،بعد “اثلهم للشصفاء “اما من وباء كورونا أŸسصتجد
وإأعادة إأجرأء ألتحاليل لهم وإأخضصاعهم للفحصس ألعام من طرف ألطاقم ألطبي
أŸعالج.
غادر  16شصخصصا مسصتشصفى ﬁمد بوضصياف بحضصور ألطاقم ألطبي ومدير
أŸسصتشصفى ،حيث كان ‘ أسصتقبالهم عائلتهم وأقاربهم وسصط زغاريد وفرحة
“اث -ل -ه -م ل-لشص-ف-اء عشص-ي-ة ع-ي-د أل-ف-ط-ر أŸب-ارك ،ح-يث سص-يشص-ارك-ون ع-ائ-لت-ه-م
وأقاربهم فرحة ألعيد.
ومن مسصتشصفى ع Úألبيضصاء ،بحضصور مدير ألصصحة وألسصكان ورئيسس ألدأئرة،
غادر  16شصخصس أسصّرتهم وسصط فرحة ألطاقم ألطبي وشصبه ألطبي بعد قضصاء
فÎأت متفاوتة ‘ تلقى ألعلج من هذأ ألوباء ألفتاك ،وكانت ألفرحة فرحتÚ
لدى أها‹ هؤو’ء ألذين كانوأ ‘ أنتظارهم بشصغف أمام مدخل أŸسصتشصفى
وباتخاذ كافة إأجرأءأت ألوقاية من طرف أ÷ميع خاصصة أرتدأء ألكمامة.
أام البواقي :اسسكندر ◊جازي

ألعدد
18260
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ح ّ-ذر أل -دك -ت -ور ع -ب -د أل-رح-م-ان ﬁم-دي،
طبيب عام Ãسصتشصفى ألبليدة ،من رفع أ◊جـر
ألصصحي ‘ هذأ ألوقت ،مؤوكدأ أن أ÷زأئر
سص -ت -ع -ود ل -ن -ق-ط-ة ألصص-ف-ر ب-ق-رأر ع-دم “دي-د
أ◊ج- -ر ،خ- -اصص- -ة وأن أŸرأه -ن -ة ع -ل -ى وع -ي
أŸوأطن فقط سصينتج عنها كارثة حقيقية.
أوضص - -ح أل - -دك - -ت - -ور ﬁم - -دي ،أن أ◊ج- -ر
ألصصحي يبقى ألسصبيل ألوحيد لوقف أنتشصار
أل -فÒوسس ‘ ظ -ل غ -ي -اب أل -ه -ي -اك-ل ألصص-ح-ي-ة
ألكبÒة Ÿوأجهة هذأ ألوباء ‘ ،حال سصجلت
أ÷زأئر أعدأدأ كبÒة من أإ’صصابات بفÒوسس
كورونا.
ودعا أ ¤ضصرورة فرضس أ◊جر ألصصحي
كما ينبغي وتطبيق ألصصرأمة ‘ أحÎأمه حتى
ي -أات -ي ب -ن-ت-ي-ج-ة أفضص-ل وي-ن-حسص-ر أل-وب-اء ،ب-دل
ألندأء برفعه ،لتفادي حدوث ألكارثة ،مشصÒأ
أ ¤أسصباب تسصجيل أصصابات ووفيات جديدة
يومية أك Ìمن ألسصابق وأŸتعلقة بقرأر فتح
أÙلت ألتجارية.
‘ ذأت ألسصياق ،أوضصح دﬁ .مدي أن عدم
أحÎأم أج- -رأءأت ألسص- -لم- -ة وأل -وق -اي -ة ق -ب -ل

سصاعات من أ◊جر ألصصحي ،يبقى أفضصل من
عدم تطبيقه ،نظرأ لنقصس ألوعي ‘ أوسصاط
أÛتمع قائل« :إأن ألتجمعات ‘ ألشصوأرع
وعلى ألشصوأطئ سصتكون أك ‘ Ìحال  ⁄يتم
“ديد إأجرأء أ◊جر ،ما سصيؤودي أ ¤تفاقم
أ’صص -اب -ات وح -ا’ت أل-وف-ي-ات بسص-بب فÒوسس
كورونا.
وت- -ط- -رق ب- -ا◊ديث إأ ¤م- -ع- -ان -اة «أ÷يشس
أأ’بيضس» باŸسصتشصفيات ‘ موأجهة فÒوسس
ك-ورون-ا ،ق-ائ-ل« :ن-ع-ا Êم-ي-دأن-ي-ا ‘ م-وأج-ه-ة
فÒوسس قاتل بعيدأ عن عائلتنا ،معرضصÚ
أنفسصنا ÿطر ألعدوى ،يخطف كل يوم منا
أروأحا ونسصجل ما يزيد عن  200إأصصابة يوميا
وما يقارب  10وفيات».
وأضص- - -اف ‘ ذأت ألسص - -ي - -اق ،أن أأ’ط - -ب - -اء
Ãخ -ت -ل -ف مسص -ت -وي-ات-ه-م وأŸم-رضص Úوع-م-ال
ألصص -ح -ة ي -وأج -ه -ون أŸوت ي -وم -ي -ا وي -ب-ذل-ون
أŸسصتحيل ‘ سصبيل توعية أŸوأطن ،Úلكن
›هودأت ألطاقم ألطبي باءت بالفشصل بسصبب
عدم أ’لتزأم بالنصصائح.
صسونيا طبة

مسستشسفى يسسعد خالد Ãعسسكر

عملية توليد قيصشرية Ÿششتبه بإاصشابتها بكوفيد19-
أع -ل -نت م-دي-ري-ة ألصص-ح-ة ل-و’ي-ة م-عسص-ك-ر،
أمسس أأ’ول ،عن ‚اح عملية توليد قيصصرية،
أج- -ريت ،ظ -ه -ر أول أمسسŸ ،ريضص -ة مشص -ت -ب -ه
بإاصصابتها بفÒوسس ألكورونا– ” ،ويلها من
مسصتشصفى تيغنيف أ ¤مسصتشصفى يسصعد خالد
قصصد ألتكفل بحالتها.
وذك -رت مصص -ال -ح ألصص -ح -ة Ÿعسص -ك -ر ،أن
أŸريضص -ة ” تشص -خ -يصس إأصص -اب -ت -ه -ا ب-وأسص-ط-ة
أأ’شصعة وسصيتم ألتأاكد من أإصصابتها من عدمها
فور وصصول نتائج ألتحليل من معهد باسصتور.
وأشص- -ار مصص- -درن- -ا أن أŸريضص- -ة ق- -د وضص- -عت
مولودأ من جنسس ذكر ،موجود ‘ صصحة جيدة
وكذلك وألدته ألتي تخضصع للمتابعة ألطبية
Ãسص -تشص -ف -ى يسص -ع -د خ -ال -د أŸرج -ع-ي ل-ع-لج
كوفيد .19.وكانت مديرية ألصصحة وألسصكان
Ÿعسصكر ،قد جهزت أ÷ناح ألطبي أÿاصس
÷رأحة وأمرأضس ألعيونÃ ،سصتشصفى يسصعد

خ- -ال- -د ،خصص- -يصص- -ا ل- -ل- -ع- -م -ل -ي -ات أ÷رأح -ي -ة
أ’سصتعجالية للمرضصى أŸصصاب ÚبالفÒوسس.
‘ سص -ي -اق ذي صص -ل-ة ،ت-ن-ق-ل وأ‹ م-عسص-ك-ر،
ظهر أول أمسس ،إأ ¤مسصتشصفى يسصعد خالد
أŸرج -ع -ي ل -ع -لج أل -ك -ورون -ا رف -ق -ة إأط -ارأت
سصامية للجهات أأ’منية وألقضصائية أÙلية،
أي- -ن ك- -رم أل- -وف- -د أل- -رسص- -م- -ي مسص- -ت- -خ -دم -ي
أŸسصتشصفى وأثنوأ على أÛهودأت أ÷بارة
أل-ت-ي ي-ب-ذل-ون-ه-ا ‘ ،أج-وأء أح-ت-ف-ال-ية ،صصنعها
أŸصص -اب -ون أŸق -ي -م -ون ب -اŸصص-ل-ح-ة Ÿت-اب-ع-ة
ألعلج.
ك -م -ا أسص-ت-م-ع صص-ي-ودة ع-ب-د أÿال-ق م-ط-و’
’نشص- -غ- -ا’ت ط- -اق- -م أل- -ت- -م -ريضس أŸت -ع -ل -ق -ة
بالظروف أŸهنية ألتي يزأولون فيها عملهم،
حيث أكد وأ‹ معسصكر أن جميع أنشصغا’تهم
سصينظر لها بع Úأ’عتبار.
معسسكر :أام ا.Òÿسس

مسستشسفى ﬁمد بوضسياف باŸدية

مغادرة  10أششخاصص بعد ششفائهم

غادر ،صصبيحة أمسس 10 ،مرضصى جناح كوفيد19.
Ãسصتشصفى ﬁمد بوضصياف باŸدية ،بعد “اثلهم
للشصفاء ،وسصط فرحة كبÒة لدى أهاليهم.
ومن ب Úهؤو’ء ‚د مدير ألنقل بالو’ية وزوجته
وأب -ن-ت-ه 6 ،سص -ن -وأت ،وشص -خصص Úخضص-ع-ا ل-ل-ت-ن-فسس
أ’صص -ط -ن -اع -ي ،أح -ده -م-ا ق-ريب أل-درك-ي أŸت-و‘
أأ’يام ألفارطة من بلدية وزرة ،وإأحدى أŸعاقات.
وصصرحت ألطبيبة نطاح “ا‹ ،رئيسصة مصصلحة
أأ’م- -رأضس أŸع -دي -ة ،ع -ل -ى ه -امشس ت -ودي -ع ه -ؤو’ء
أŸرضصى ‘ ،تصصريح لـ «ألشصعب» بأان قريب ألدركي
فقد  06من أفرأد عائلته ،بسصبب فÒوسس كورونا
أÿط ،Òكاشصفة بأان خروج أŸصصاب Úبأامان من
هذه أŸصصلحة ،هو أك Èأنتصصار لفريقها من عمال
ألنظافة إأ ¤أŸمرضص Úوأأ’طباء إأ ¤أإ’دأرة.
ونبهت د“ .ا‹ إأ ¤أنه بالرغم من مغادرة 10
أ 20 ¤مريضصا لهذأ أ÷ناح يوميا ،إأ’ أن عدد
أإ’صصابات ’ تزأل ‘ أرتفاع كب ،ÒمشصÒة أ ¤أن
لنعاشس هم من
أك Èعدد من أŸرضصى أÿاضصع Úل إ
خارج دأئرة عاصصمة ألو’ية ،من بينهم قادمون من
و’ي - -ات ›اورة ،دأع - -ي - -ة أŸوأط- -ن Úإأ ¤وج- -وب
أل-ت-ح-ل-ي ب-ال-ي-ق-ظ-ة ،وع-دم أ’سص-تهتار بالوباء وعدم
إأخفائه ،باعتبار أن ألتسص Îعليه يعد جرÁة يعاقب
عليها ألقانون.

وأكد عبد أللطيف بلحاج ،منسصق شصبه ألطبي
بهذه أŸصصلحة ‘ ،هذأ ألصصدد ،أن أ’طقم ألعاملة
بهذأ أ÷ناح ›ندون ÿدمة أŸريضس ،من منطلق
أن ذلك هو وأجب أخلقي ورسصالة ضصم ،Òويتم
ذلك حتى ولو بابتسصامة بسصيطة ،باعتبار أن كل من
يحول أ ¤هذه أŸصصلحة ينتابه إأحسصاسس باÿوف.
‘ ح Úع ÈأŸريضس فق Òحميد ،من بلدية
وزرة ،عن فرحته ألكبÒة عقب إأنقاذه من أŸوت
أ◊تمي بفضصل ›هود كل ألعمال ،مÎحما ‘ هذأ
ألصصدد على باقي أفرأد عائلته ‡ن فتك هذأ ألدأء
بأاجسصادهم ،متعهدأ بأان ينقل رسصالة أأ’مل إأ ¤كل
أŸوأطن Úوتنبيههم باÿطر ألذي يحدق بهم جرأء
عدم تطبيق ألتعليمات ألصصحية.
من جهته أكد بن سصاعد قصصار ،مدير ألنقل ‘
هذه ألسصانحة ،أنه كان شصاهدأ على نوعية وجدية
أÿدمات ألصصحية وألنفسصية ،ألتي يحظى بها كل
أŸرضصى بهذه أŸصصلحة ،جازما باليق Úعن جدوى
أل -ع-لج أŸن-ت-ج ﬁل-ي-ا وأŸوصص-وف ل-ل-خ-اضص-ع Úل-ه
بهذأ أ÷ناح ،مناشصدأ أفرأد أÛتمع أخذ أ◊يطة
وأ◊ذر من أنتقال ألعدوى ،على أن هذأ أ÷ناح هو
فضص-اء أأم-ن إ’ق-ام-ة ل-ل-مصص-اب ،Úمسص-ت-غ-رب-ا أح-تقار
أŸرضس ونفي وجوده.

لفسسيو» يتÈع بـ 500طرد
...ومنتدى «ا أ
ق -ام ف -رع م -ن -ت -دى رؤوسص-اء أŸؤوسصسص-ات ب-و’ي-ة
أŸدية ،ظهر أول أمسس ،بتقد Ëحصصة  500طرد
لفائدة فقرأء مناطق ألظل بالو’ية.
و” تفريغ هذه ألكمية بحظÒة ألو’ية أ’جل
تسص -ل -ي -م -ه-ا ل-ل-ع-ائ-لت أŸتضص-ررة م-ن وب-اء فÒوسس
كورونا كوفيد  19أŸسصتجد.
وبحسصب ﬁمد شصن Úمسصؤوول بهذأ أŸنتدى،
فإان هذه ألعملية ،تعد ألثالثة بعد عمليتي توفÒ
أŸادة أأ’ولية لصصناعة ألكمامات ،وأŸوأد أŸعقمة
أŸوجهة أ ¤أŸسصتشصفيات ،أللوأتي ” تنفيذها
بالتنسصيق مع ألسصلطات ألعمومية Ÿكافحة ألوباء.
وأسص -ت -ن -ادأ ل -ه -ذأ أŸسص -ؤوول ،ف -إان ه-ذه أل-ط-رود
جاءت تنفيذأ ◊ملة ألتضصامن وأ’لتزأم ألوطني
أل -ذي ب -ادر ب-ه «أأ’فسص-ي-و» م-ن-ذ ب-دأي-ة ك-وف-ي-د،19-
مثنيا على كل من سصاهم ‘ إأ‚اح هذه أŸبادرة من
متعامل Úأقتصصادي Úمقاول ،Úإأ ¤جانب أولئك
أل-ذي-ن ه-ب-وأ Ÿسص-اع-دة إأخ-وأن-ه-م أل-ف-ق-رأء ‘ ه-ذه
أÙنة بشصكل فرديÃ ،ا ‘ ذلك ألذين لبوأ ندأء
ه- -ي- -ئ -ت -ه ‘ صصب أج -ور أل -ع -م -ال لشص -ه -ري م -ارسس
وأفريل.
اŸدية :علي ملياÊ

OÉ°üàbGE

ألسشبت  23ماي  2020م
ألموأفق لـ  30رمضشان  1441هـ
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«اأ’فامي» يكششف طلب  20بل ـدا فقÒا تخفيف
أاعباء الديون
قدمت أاك Ìمن  20دولة من ب73 Ú
دول-ة م-ؤوه-ل-ة لÓ-سش-ت-ف-ادة من خدمات
اŸؤوسشسش-ة ال-دول-ي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة
ل-ل-ب-نك ال-دو‹ ،ط-ل-ب-ات ل-ل-وصش-ول إا¤
ات -ف -اق -ات ث -ن-ائ-ي-ة رسش-م-ي-ة م-ع ال-دول
الدائنة لتخفيف أاعباء ديونها ،علما
أان أاك Ìمن نصشف الدول  73اعربت
ع -ن رغ-ب-ت-ه-ا ‘ ال-وصش-ول إا ¤ات-ف-اق-ات
‡اث -ل -ة ،وه -ذا م -ا أاك -د ع -ل -ي-ه جÒي
رايسض اŸت-ح-دث ب-اسش-م صش-ن-دوق ال-نقد
الدو‹ ‘ آاخر تصشريحات صشحفية له
لنÎنت.
ع Èا إ
يبدو أأن عددأ قلي Óمن ألدول ربطت
قلقها من أŸششاركة ‘ برنامج تخفيف
أأعباء ألديون باحتما’ت خفضض تصشنيفها
أ’ئتما .Êعلما أأن حكومات دول ألعا⁄
أأطلقت منذ بدأية أأزمة جائحة فÒوسض
ك -ورون -ا أŸسش -ت -ج -د (ك-وف-ي-د )19ب- -رأم- -ج
ل-ت-ح-ف-ي-ز أق-تصش-ادأت-ها بنحو  9تريليونات

دو’ر.
ووأف -ق صش -ن -دوق أل -ن -ق -د أل -دو‹ ع -ل-ى
تقد Ëقروضض عاجلة Ÿوأجهة تدأعيات
أ÷ائحة لنحو  60دولة من ب 102 Úدولة،
طلبت أ◊صشول على هذه ألقروضض .وقال
رأيسض إأن جنوب أأفريقيا طلبت ‘ نهاية
أأشش -ه -ر أأف -ري -ل أŸاضش -ي ،أ◊صش -ول ع -ل-ى
قرضض عاجل من ألصشندوق ،ألذي يبحث
ألطلب مع مسشؤوو‹ جنوب أأفريقيا على
أأن ي - -ت - -م ت - -ق - -د Ëأل - -ط- -لب إأ ¤أÛلسض
ألتنفيذي للصشندوق .ويبلغ أ◊د أأ’قصشى
ل -ل -ق -رضض أل -ذي Áك -ن ÷ن -وب أأف -ري -ق-ي-ا
أ◊صشول عليه 2ر 4مليار دو’ر ،و Áثل
 ‘ 100أŸائة من حصشتها ‘ ألصشندوق.
ول-ك-ن ق-ي-م-ة أل-ق-رضض ت-خضش-ع ‘ أل-ن-ه-اي-ة
Ÿناقششات وقرأر أÛلسض ألتنفيذي.
ومن أŸقرر أأن يصشدر صشندوق ألنقد
أل- -دو‹ ،نسش- -خ- -ة ﬁدث- -ة م -ع ت -وق -ع -ات -ه
أ’قتصشادية للعا ⁄يوم  24جوأن ألدأخل.

لمريكي
بعد تراجع الفائضض وانخفاضض اıزون ا أ

إان ال- -ت- -ع -وي -ل ي -ب -دو ك -بÒا ع -ل -ى
لسشÓمية ‘ تعبئة
خدمات اŸالية ا إ
لط-ار
اŸوارد اŸال -ي -ة وإادخ -ال-ه-ا م-ن ا إ
اŸوازي إا ¤دائرة البنوك الرسشمية،
ومسش-اه-م-ت-ه-ا ‘ ت-نشش-ي-ط السشتثمار،
و‘ ه - -ذا ال - -ظ- -رف ب- -ال- -ذات –ت- -اج
ا÷زائر إا ¤هذا النوع من التمويل
اŸا‹ والنفتاح على ما يطرحه من
م -زاي-ا ج-اذب-ة ك-ون-ه ي-ح-ظ-ى ب-ق-ب-ول
اج-ت-م-اع-ي ،وب-اعتبار أان التمويÓت
لسش Ó-م -ي -ة ع -ل -ى ضش -وء ال -ت-ج-رب-ة،
ا إ
لم -ث -ل ıت -ل-ف
كشش -فت أان -ه -ا ا◊ل ا أ
لزم -ات الق-تصش-ادي-ة ،ب-ال-ن-ظ-ر إا¤
ا أ
قدرتها ‘ حماية القتصشاد والعمل
على اسشتقراره.

فضضيلة بودريشش
” إأرسشاء أŸناخ ألتششريعي ألذي صشار
م -ن -اسش -ب -ا ’سش -ت -ق -ط -اب خ -دم -ات م -ال-ي-ة
إأسش Ó-م -ي -ة ،أل -ت -ي ت -ت -وأف -ق م -ع ق -ن -اع-ات
ششريحة وأسشعة من ألزبائن أ÷زأئري،Ú
‘ ظل قلة أŸصشارف وألبنوك ألناششطة
‘ أ÷زأئر ،ماعدأ Œربتي بنك ألÈكة
ألذي أنطلق نششاطه عام  ،1997وكذأ بنك

ألسشÓ- - -م أل- - -ذي دخ - -ل ألسش - -وق أŸال - -ي - -ة
أ÷زأئ -ري -ة وأأط -ل -ق خ-دم-ات-ه ع-ام ،2008
وب- -ال- -ن- -ظ- -ر إأ ¤ث- -رأء أÿدم -ات أŸال -ي -ة
أإ’سشÓمية ألتي تضشم ألبنوك وألبورصشة
وشش- -رك -ات أل -ت -أام Úوأل -وق -ف أ’سش Ó-م -ي
وأÒÿي وألزكاة وما إأ ¤غ Òذلك ،فإان
حاجة أ’قتصشاد أ÷زأئري ألذي يتطلع
ن -ح -و أق -ت -ح -ام مسش -ار أ’سش-ت-ث-م-ار بشش-ك-ل
م- -ك- -ث- -ف وم- -ت- -ن -وع ،ك -بÒة ح -يث Áك -ن -ه
أ’سش -ت-ف-ادة م-ن ع-دة م-زأي-ا ‘ صش-دأرت-ه-ا
Œنب ألوقوع ‘ قبضشة ألفقاعة أŸالية
ل -ل -دي -ون أل -ت -ي ت -أازم وضش -ع -ي-ة أ’ق-تصش-اد،
وÁكن أأن تفجره ‘ أأي ◊ظة نحو تكبد
أÿسشائر ،لكن ألتجربة أŸدهششة أأثبتها
أل -ت -م -وي -ل أ’سش Ó-م -ي أل -ذي ي -ع-م-ل ع-ل-ى
–قيق أسشتقرأر كب ÒلÓقتصشاد.
وأ’ن هذأ ألرهان أŸتعلق بالتوجه نحو
ألتمويÓت أ’سشÓمية بهدف تعبئة أأموأل
’ Áكن تقدير حجمها مازألت رأكدة لدى
أأصش -ح -اب -ه -ا ب -ف -ع-ل أŸان-ع ألشش-رع-ي ل-دى
أل -ك -ثÒي-نÁ ،ك-ن أ’سش-ت-ف-ادة م-ن أŸوأرد
أŸالية غ Òمسشتغلة بطرق جاذبة ،وهذأ
ما يركز عليه أÈÿأء ‘ دعوأتهم ،بهدف
ألتعجيل ‘ توسشيع وتنويع نطاق أÿدمات
أŸالية أإ’سشÓمية وجعلها رأفدأ لتمويل
أŸششاريع أ’قتصشادية أŸنتجة ،ومن بÚ

ألندوأت ألتي أأثارت هذه أŸسشأالة ‚د
ل -ق-اء ن-ظ-م-ه «م-ن-ت-دى رؤوسش-اء أŸؤوسشسش-ات
مؤوخرأ ع Èتقنية ألتحاضشر عن بعد حول
«دور أŸالية أإ’سشÓمية ‘ تعبئة أŸوأرد
أŸالية» ‘ ،ظل ألنقصض ‘ أنتششار ثقافة
أÿدم -ات أŸال -ي-ة أإ’سشÓ-م-ي-ة أŸسش-ج-ل،
و” ألتطرق إأ ¤ما Áكن أأن تقدمه هذه
أÿدم- -ات أŸال- -ي -ة أŸه -م -ة خ -اصش -ة م -ع
ألظروف وألوضشعية أ÷ديدة ألتي فرضشها
فÒوسض «كوفيد  ،»19إأ ¤جانب تسشليط
ألضشوء إأ ¤ما مدى قدرتها على تصشحيح
ظ- - -اه- - -رة ألسش- - -وق أŸوأزي- - -ة و–سش - -يسض
أ÷زأئ -ري Úوح -م -اي -ت -ه -م ،ب-ع-د م-رأج-ع-ة
أ÷انب ألقانو ،Êوتهيئة ألبيئة ألتششريعية
ل -ن -م -و نشش-اط-ه-ا ،وأ’ن أ÷زأئ-ر ‘ أل-وقت
أل - -رأه - -ن ب - -اتت ‘ ح - -اج- -ة إأ ¤ت- -ن- -وي- -ع
م-دخ-رأت-ه-ا وت-وسش-ي-ع أسش-ت-ث-مارأتها ،وهذأ
أل -ن -ظ -ام أŸا‹ ي-ح-ت-اج-ه رج-ال أأ’ع-م-ال
وأل- - -زب - -ائ - -ن وأŸؤوسشسش - -ات وأ◊ك - -وم - -ة،
ووي -ن-ب-غ-ي أ’سش-ت-ف-ادة م-ن أل-ت-ط-ور أل-ك-بÒ
ألذي تعرفه أŸالية أ’سشÓمية ‘ ألعا،⁄
وأ’نه ثبت أأنها حل مذهل وفعال ıتلف
أأ’زمات أ’قتصشادية أŸتكررة ،وفوق كل
ذلك ل- -دي- -ه- -ا ق- -درة ف- -ائ- -ق- -ة ‘ ت- -ع -ب -ئ -ة
أŸدخرأت ألتي يصشعب تقديرها ،كونها
مازألت تتوأجد خارج دأئرة ألبنوك.

لسشواق
«الششمسشية» مفتاح التموقع ‘ ا أ

أاسشعار النفط تنتعشش فوق  36دو’را

أرتفع خام ألقياسض ألعاŸي برنت أأكÌ
من  1باŸائة نهاية أأ’سشبوع إأ ¤أأعلى
مسش -ت -وي-ات-ه م-ن-ذ شش-ه-ر م-ارسض أŸاضش-ي ،
م -دع -وم -ا ب -ان -خ -ف -اضض ﬂزون -ات أÿام
أأ’مريكية وإأ ¤جانب تخفيضشات فائضض
أŸع-روضض أل-ت-ي ت-ق-وده-ا م-ن-ظ-م-ة أل-دول
أŸصش -درة ل -ل -ن-ف-ط «أأوبك ،وك-ذأ تسش-ج-ي-ل
أنتعاشض ‘ ألطلب مع تخفيف أ◊كومات
أل -ق -ي -ود أŸف-روضش-ة ع-ل-ى ح-رك-ة أأ’ف-رأد
بسشبب أأزمة فÒوسض كورونا.
أنهارت أأسشعار أÿام ‘  ،2020ليسشجل
برنت أأدنى مسشتوياته ‘  21عاما دون 16
دو’رأ للÈميل ‘ ششهر أأفريل أŸنصشرم

مششاريع الطاقات اŸتجددة خيار ’ يقبل التأاجيل
م -ن اÿي -ارات ا◊ت -م -ي -ة اŸت-اح-ة
للمرور نحو النجاعة الطاقوية التي
ت -رت -ك -ز ع -ل -ى أاه -م-ي-ة ت-ب-ن-ي ت-ن-وي-ع
مصش -ادر ال -ط -اق -ة وع -ل -ى وف -رت -ه -ا ‘
ا÷زائر ،تقرر الششروع ‘ اسشتغÓل
ال-ط-اق-ة الشش-مسش-ي-ة ك-ب-داي-ة وم-ؤوششر
ل -ت-وسش-ي-ع ه-ذه اŸشش-اري-ع ع-ل-ى ن-ط-اق
أاوسش-ع مسش-ت-ق-ب ،Ó-ب-ال-ن-ظر إا ¤حاجة
ا÷زائ -ر إا ¤ال -ق -ف -ز ن -ح-و ال-ف-ع-ال-ي-ة
الطاقوية التي تتخلى عن العتماد
لح -ف -وري -ة
ال- -ك- -ل- -ي ع -ن ال -ط -اق -ة ا أ
و–ول - -ه - -ا إا ¤مصش - -در م- -ك- -م- -ل ،ول
ي -خ -ف -ى أان ا÷زائ -ر ب-ي-ده-ا ﬂت-ل-ف
اŸف- -ات- -ي- -ح م -ن اج -ل Œاوز م -رح -ل -ة
ال -ت -ح -ول إا ¤ق -لب م-ع-رك-ة ال-ت-ن-وي-ع
والنتاج بثقة وآامان ،بعيدا عن أاي
ﬂاوف.

فضضيلة بودريشش
بالفعل خÓل ألسشنوأت أأ’خÒة أرتفع
أ’سشتهÓك أÙلي للطاقة بششكل ملفت
للنظر وصشار –ديا من جهة ومن جهة
أأخرى فرضض ضشرورة ألتفك ‘ Òحلول
وأقعية ،تنهي حالة ألقلق وألتخوف من
منحى ألصشعود لسشقف أ’سشتهÓك وألذي
من ششأانه أأن يؤوثر على حجم ألصشادرأت ‘

ح-ال-ة أسش-ت-م-رأر أرت-ف-اع-ه بشش-ك-ل مسش-ت-م-ر
خÓل ألسشنوأت أŸقبلة ،و ⁄يكن ترششيد
أ’سشتهÓك أ◊ل ألوحيد وألنهائي ،كون
أ÷زأئر تتوفر على مصشادر طاقة متنوعة
غ Òمسشتغلة سشوأء تعلق بالطاقة ألششمسشية
أأو طاقة ألرياح وما إأ ¤غ Òذلك ،و’ششك
أأن ب -ن -اء أل -تصش -ور أل -دق -ي -ق ل-ه-ذأ أل-ت-وج-ه
أ÷دي -د أن -ط-ل-ق وم-رشش-ح ل-ل-ت-وسش-ع ،ح-يث
أع -ل -ن ع -ن Œسش-ي-د ع-دة مشش-اري-ع تسش-م-ح
ب -إانشش -اء ﬁط -ات ل -ت -ول -ي-د أل-ك-ه-رب-اء م-ن
ألطاقة ألششمسشية بتكلفة تقديرية ترأوح
ب 3.2 Úو 3.6مليار دو’ر لتلبية ألطلب

أل- -وط- -ن- -ي أŸت- -زأي- -د ع- -ل- -ى أل- -ك- -ه- -رب -اء
وت-خصش-يصض حصش-ة ل-ل-تصش-دي-ر ن-ح-و أأسشوأق
أÿارجية.
ك- -ون أ÷زأئ -ر ت -وأج -ه –دي أ◊ف -اظ
ع- -ل -ى أأسش -وأق -ه -ا وأ’سش -ت -م -رأر ‘ “وي -ل
زب- -ائ -ن -ه -ا ،م -ن خ Ó-ل أسش -ت -م -رأر سش -ق -ف
إأن-ت-اج-ه-ا ‘ مسش-ت-وى ع-ال ،ول-ع-ل أل-ت-ن-وي-ع
سش-ي-ف-ت-ح شش-ه-ي-ت-ه-ا ع-ل-ى ت-وسش-ي-ع ت-وأجدها
وتقوية موقعها ‘ أأ’سشوأق أÿارجية ،و’
ينبغي أأن ننسض أأن أ÷زأئر تعد من ألبلدأن
ألغازية ألرأئدة ومن كبار أŸوردين للقارة
أأ’وروبية ،وفوق كل ذلك عضشو ‘ منظمة

أل-دول أŸصش-درة ل-ل-ن-ف-ط «أأوبك» ،وت-ت-ج-ه
ن-ح-و أسش-ت-ح-دأث مشش-اري-ع ط-اق-ة متجددة
ل -ت -ن -وي -ع مصش -ادر أل -ط-اق-ة وت-وج-ي-ه أل-غ-از
للتصشدير نحو أأسشوأق خارجية ،أ’نه ‘
أل -وقت أ◊ا‹ م -ازألت نسش -ب -ة أسش -ت -ع-م-ال
ألغاز ‘ توليد ألكهرباء عالية ،حيث ’
ت- -ق- -ل ع- -ن مسش- -ت- -وى  98ب -اŸائ-ة ،ول-ع-ل
أ’ن-خ-رأط ‘ مسش-ع-ى أل-ف-ع-ال-ية ألطاقوية
ي-ج-ن-ب-ه-ا م-وأج-ه-ة أل-ع-دي-د م-ن أıاطر،
وتفادي ألصشعوبات ،ولعل Œربة أ÷زأئر
أل -رأئ -دة م -ن خÓ-ل ›م-ع-ي سش-ون-ط-رأك
وسش -ون -ل -غ -از ي -ج-ع-ل-ه-ا ق-ري-ب-ة م-ن –ق-ي-ق
أأه -دأف -ه -ا ،إأذأ ك -ان أل -ت -خ-ط-ي-ط ب-ب-ع-دي-ه
أŸتوسشط وألطويل دقيقا وذكيا ومركزأ.
ع - -ل - -م - -ا أأن ه - -ذه أÙط - -ات أŸق- -رر
إأ‚ازها وحدها توفر ما ’يقل عن0400
ميغاوأط .فهل هي ألبدأية نحو إأطÓق
مششاريع أأخرى ’ تقل أأهمية بالنظر أإ¤
أل -ق -درأت أل -ط -ب -ي -ع -ي -ة أل -ه -ائ -ل -ة خ -اصش-ة
ألششمسشية ألتي تنام عليها أ÷زأئر؟ من
أأجل ألتموقع ‘ أسشوأق ألطاقة بثقة وثقل
على أŸدى ألطويل .إأذأ ألطاقة ألششمسشية
صش -ارت م -ف -ت-اح أل-ت-م-وق-ع ‘ أأ’سش-وأق و’
ب -دي -ل ع -ن ت -ك -ث -ي -ف مشش -اري -ع أل -ط-اق-ات
أŸت -ج -ددة أ’ن -ه -ا صش-ارت خ-ي-ارأ ’ ي-ق-ب-ل
ألتأاجيل.

مع أنهيار ألطلب .وأرتفع برنت منذ ذلك
أ◊ Úوسش- -ط زي- -ادة أسش- -ت -ه Ó-ك أل -وق -ود
وم -ؤوشش-رأت ج-دي-دة ع-ل-ى م-ع-ا÷ة ت-خ-م-ة
أŸعروضض .إأذأ أرتفع برنت بحوأ‹ 34
سشنتا Ãا يعادل  1باŸئة ليتحدد سشعر
ألتسشوية عند  36.09دو’ر للÈميل .بينما
أأغ -ل -ق أÿام أأ’م -ري -ك -ي غ -رب ت -كسش-اسض
أل-وسش-ي-ط م-رت-ف-ع-ا ب-ح-وأ‹  43سش-ن-ت-ا أأي
ب-نسش-بة  1.28ب -اŸائ -ة ل -يصش -ل إأ33.92 ¤
دو’ر .و‘ أأحدث مؤوششر على أنحسشار
ت -خ -م -ة أŸع -روضض ،ت -رأج -عت ﬂزون-ات
أÿام أأ’مريكية  5مÓي Úبرميل أأ’سشبوع
أŸاضشي ،لكن أÙللون توقعوأ زيادتها.
وق- -ال ت- -ق -ري -ر أأن م -وج -ة ألصش -ع -ود ‘
ألعقود أآ’جلة للخام ،بدأأت تقÎب من
مسشتويات تششرع عندها ترأجعات أإ’نتاج
ألصش -خ-ري أأ’م-ري-ك-ي ‘ أل-ت-ب-اط-ؤو ،ورÃا
أل -ع -ودة ل Ó-رت -ف -اع م-ع ﬁاول-ة أŸن-ت-جÚ
منخفضشي ألتكلفة توليد أإ’يرأدأت».و‘
غضش - -ون ذلك ،ث - -م- -ة أأدل- -ة ع- -ل- -ى ت- -ع- -ا‘
أسشتهÓك ألوقود.
وك- - - -انت كÈى شش- - - -رك- - - -ات أل- - - -طÒأن
أأ’مريكية وأير كندأ كششفت مؤوخرأ إأن
أإل- -غ- -اءأت أل- -ت -ذأك -ر ت -ب -اط -أات وإأن ب -عضض
أŸسشارأت تششهد –سشنا ‘ أ◊جوزأت،
وإأن كان ألطلب أ’إجما‹ مازأل ضشعيفا
حسشبما ذكر مسشؤوولون تنفيذيون.
ل -ك -ن ب-ي-ان-ات وزأرة أل-ع-م-ل أأ’م-ري-ك-ي-ة
أليوم كششفت عن تقدم  2.4مليون أأمريكي
ب-ط-ل-ب-ات ج-دي-دة ،لصش-رف إأع-ان-ة ألبطالة
أأ’سش -ب -وع أŸاضش -ي ،وه -و م -ا سش -ي -ؤوث -ر ‘
ألطلب على ألبنزين،
أ÷دير با’ششارة فإان منظمة ألبلدأن
أŸصش - -درة ل - -ل- -بÎول وروسش- -ي- -ا وشش- -رك- -اء
أآخرون ،فيما يعرف Ãجموعة أأوبك،+
كانوأ قد أتفقوأ على خفضض غ Òمسشبوق
للمعروضض Ãقدأر  9.7مليون برميل يوميا
منذ بدأية ششهر ماي أ÷اري .ومنذ بدأية
ألششهر ،خفضشت أأوبك +صشادرأت ألنفط
نحو  6مÓي Úبرميل يوميا ،وفقا لششركات
ترصشد ألتدفقات‡ ،ا ينبئ ببدأية قوية
لÓلتزأم با’تفاق .وتقول أأوبك إأن ألسشوق
تتجاوب على نحو جيد.
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بسشبب مضشاربة ألتجار ولهفة أŸوأطنÚ

أاسشواق اÿضشر و الفواكه تلتهب عششية العيد بالبليدة

عرفت أسشوأق أÿضشر وألفوأكه ‘ ولية
أل-ب-ل-ي-دة  ،ن-ه-ار أمسس ،أرت-ف-اع-ا ﬁسش-وسشا ‘
لن - -وأع ،رغ - -م أل - -وف- -رة ،فسش- -ره- -ا
ب - -عضس أ أ
م-ه-ت-م-ون ب-الشش-أان أل-ت-جاري باŸضشاربة وكذأ
تهافت أŸوأطن .Úهذأ ما رصشدته «ألششعب»
بع ÚأŸكان.

البليدة:لينة ياسسمÚ
جاءت أأسصعار أÿضصروأت باأ’خصص بأاسصوأق بيع
أ÷ملة  ،متباينة ب ÚأŸلتهبة  ،وأŸعقولة.تزأمن

ه -ذأ ق -ي -ام ف -رق مصص -ال -ح أل -رق -اب-ة وق-م-ع أل-غشص
Ãع -اي -ن -ة لسص -وق ب -وف -اريك  ،أأ’م -ر أل -ذي ف-رضص
أنضصباطا و أحÎأما لقانون ألعرضص و ألطلب  ،و
أل -ت -زأم أل -ت -ج -ار بشص -روط و ق -وأن Úأل -ب-ي-ع  ،م-ث-ل
أحÎأم إأشصهار أأ’سصعار  ،و ألعمل Ãبدأأ ألفوأت.Ò
و جاءت أأسصعار ألقرعة و أŸشصهورة ﬁليا بـ «
ألغورجيت « ملتهبة  ،حيث ترأوح سصعرها ب Úألـ
 110دينار للجملة  ،و ألـ  150و  170دينار بأاسصوأق
ألتجزئة  ،أما ألبطاطا أıزنة فÎأوح سصعرها
بÚ
ألـ  30و  40دينارأ  ،و أ÷ديدة ب Úألـ  40و 50

من هنا وهناك

دينارأ  ،و سصجل ألبصصل أ÷اف سصعرأ غ Òمنطقي
 ،حيث ترأوح ب Úألـ  80و  100دينار  ،و سصجل
خضصار أللفت و أ÷زر سصعرأ مرتفعا  ،حيث
أسصتقر ‘  60دينارأ  ،بينما ظلت كانت أأسصعار
ألطماطم تÎأوح ب Úألـ  30و  50دينارأ  ،و أÿسص
 ⁄تزد عن
ألـ  45دينار .
و أ ¤سصوق ألفاكهة  ،فجاءت أأ’سصعار جد
مقبولة و معقولة  ،حيث ترأوح سصعر أŸوز ب Úألـ
190
و  250دي -ن -ار  ،ب -ك -ل م -ن سص -وق-ي أ÷م-ل-ة ‘

بوفاريك و بوقرة « ألرأفيغو «  ،و سصجل سصعر
ألد’ع رقما تنافسصيا  ،أسصتقر ب 30 Úو  45دينارأ ،
أأما ألبطيخ أأ’صصفر فÎأوح ب 90 Úو  120دينارأ ،
و ألفرأولة ترأوحت ب Úألـ  120و  150دينارأ ‘ ،
ح Úأرتفعت قلي Óأأسصعار ألÈتقال  ،أين بلغت 50
دينارأ للموجهة للعصص ، Òو  150دينارأ  ،و ظل
سصعر ألليمون مرتفعا و أسصتقر ‘ سصعر ألـ 280
دينارأ  ،أأما ألتمور فتباين ‘ سصعره و حسصب
أأ’نوأع وأ÷ودة ب Úألـ  200و  650دينارأ.

صشحتك ‘ غذأئك

خطوات لتحافظ على صشحتك

جا بعيد ألفطر..
أبتها ً

 600لوحة مُضشيئة تزّين
ششوارع أابوظبي

علمت بلدية مدينة أأبوظبي
ع-ل-ى إأضص-اءة ألشص-وأرع أل-رئ-يسص-ية
وألفرعية ،وأ÷سصور ،وألدوأرأت
‘ أأبوظبي بـ  600لوحة فنية
جا وأحتفاًء بقرب
مضصيئة ،أبتها ً
قدوم عيد ألفطر أŸبارك.
أأشصارت ألبلدية أ ¤أأن هذه
أÿط -وة ت-أات-ي إ’دخ-ال أل-ب-ه-ج-ة
ع -ل -ى ن -ف -وسص أأف -رأد أÛت-م-ع،
وإأب - -دأء م - -ظ - -اه - -ر أل - -ف - -رح - -ة
باسصتقبال هذه أŸناسصبة ألعزيزة
على قلوب أ÷ميع.
وع -م -لت ف -رق أل-ب-ل-دي-ة ع-ل-ى
تركيب لوحات زينة عيد ألفطر
ب -ج-انب زي-ن-ة رمضص-ان ،ل-ت-جسص-د
روح -ان -ي -ات ع -ي -د أل-ف-ط-ر ،وم-ا
Áث - -ل ل - -دى أأف- -رأد أÛت- -م- -ع،
وتتميز أللوحات بأانها مزيج من

ألتشصكيÓت ألهندسصية أıتارة
ب Úأل-ن-ج-وم ،وأأ’ه-ال-ة ،وك-ل-م-ات
ألتهنئة بعيد ألفطر أŸبارك.
وتتضصمن لوحات زينة ألعيد
أل -ك -ث Òم -ن ع -ب -ارأت وك -ل -م -ات
أŸع -اي -دة أŸت-ع-ارف ع-ل-ي-ه-ا ‘
أÛت - -م- -ع أإ’م- -ارأت- -ي ،م- -ث- -ل:
«عيدكم مبارك»« ،عسصاكم من
ع -وأده»« ،ي -ن-ع-اد ع-ل-ي-ك-م»« ،م-ن
أل- -ع- -اي- -دي- -ن وأل- -غ -ا« ،»Ú‰م -ن
ألعايدين وألسصا.»ÚŸ
و” دم- - -ج أأل - -وأن ع - -دة ‘
حا
أللوحة ألوأحدة إ’عطائها رو ً
خاصصة “يزها عن أŸناسصبات
أأ’خ -رى ،إأضص -اف -ة إأ ¤ت -ط -ع -ي -م
جميع أÛسصمات وألتشصكيÓت
Ãادة أأ’كريليك.

يتغ‰ Òط حياة أإ’نسصان ‘ رمضصان،
حيث يعد فرصصة ثمينة لتبني نظام حياة
صص -ح -ي ،ويسص -ه -م ب -دوره ‘ ت-خ-ف-ي-ف وزن
أ÷سصم وضصبط مسصتوى ألسصكر ‘ ألدم ،لذأ
يجب أأن تكون ألعودة تدريجيًا إأ ¤ألنظام
أل- -غ- -ذأئ -ي أل -ع -ادي ب -ع -د رمضص -ان ،وع -دم
أŸب -ال -غ -ة ب -ال -ط -ع -ام م -ن ح -يث أل -ك -م -ي -ة
وألنوعية.
وي-ت-ب-ع ألصص-ائ-م-ون خÓ-ل شص-ه-ر رمضصان
نظامًا غذأئايًا يختلف ‘ ألتوقيت وألنوعية
عنه ‘ أأ’يام باقي ألعام ،وقد يؤودي تغÒ
أل -ن -ظ -ام أل-غ-ذأئ-ي ب-ع-د شص-ه-ر رمضص-ان إأ¤
مشصاكل ‘ أŸعدة وغÒها.
لذلك ينصصح با’سصتمرأر ‘ أتباع ألنظام
ألغذأئي ألصصحي ألذي كان متبعاً خÓل
شصهر رمضصان ،وألعودة تدريجياًا إأ ¤ألنظام
ألغذأئي ألعادي؛ أأي عدم أŸبالغة بالطعام
من حيث ألكمية وألنوعية.
وأل-ي-ك-م ب-عضص أل-نصص-ائ-ح أل-غ-ذأئ-ي-ة ألتي
تسصاعد على ألتحول إأ ¤أتباع نظام غذأئي
صصحي خÓل أأيام ألعيد:

أأوً’ :ي-نصص-ح ب-ت-ن-اول أل-وج-ب-ات أل-رئيسصة
خ Ó-ل أأي -ام أل -ع -ي -د ‘ أأوق -ات ق-ري-ب-ة م-ن
أأوقات أإ’فطار وألسصحور ،ومن ثم قرب
م-وأع-ي-د أل-وج-ب-ات ت-دري-ج-ايً-ا إأ ¤م-وأع-يد
أل- -وج- -ب- -ات أŸع- -ت- -ادة ،ف -ذلك يسص -اع -دك
ت-دري-ج-ايً-ا ع-ل-ى أسص-ت-ع-ادة نظامك ألغذأئي
ألطبيعي.
يجب أأن تكون وجبة أإ’فطار خفيفة ‘
ألعيد؛ حيث يعت Èتناول وجبة «ثقيلة» على
أل- -ف -ط -ور ‘ أأي -ام أل -ع -ي -د أأح -د أأ’خ -ط -اء
ألشصائعة؛ فكي تعتاد أŸعدة على ألطعام
‘ ألصصباح يجب ألبدء بتناول كميات قليلة
من ألطعام ثم زيادتها تدريجاياً.
يجب أ◊ذر من حلويات ألعيد خÓل
أأيام عيد ألفطر؛ حيث يتم ألÎكيز على
ت- -ن- -اول أأ’ط- -ع- -م- -ة أŸت- -ن- -وع- -ة وأ◊ل -وى
وأŸكسص- -رأت أıت- -ل- -ف- -ة ب Úأل -وج -ب -ات،
أب -ت -دأء م -ن صص -ب -اح أل -ي -وم أأ’ول ل -ل -ع -ي -د،
متجاهل Úأأن أ÷سصم قد أعتاد خÓل شصهر
كامل على ألرأحة من ألطعام؛ ‡ا يربك
أ÷هاز ألهضصمي .لذلك ينصصح باÙافظة

على موأعيد ألوجبات.
’ بد من تناول ألطعام بكميات قليلة
وŒنب أإ’سصرأف ‘ ألطعام ،وتذاكر أآ’ية
ألكرÁة{ :وكلوأ وأشصربوأ و’ تسصرفوأ إأنه
’ ي- -حب أŸسص- -رف }Úك- -م- -ا ي- -جب Œنب
أإ’ف- -رأط ‘ ت- -ن- -اول أأ’غ- -ذي- -ة أل- -دسص -م -ة
وأŸق -ل -ي -ة ،وي -نصص -ح ب -اخ -ت -ي -ار أأ’ط -ع -م-ة
أŸط- -ب- -وخ- -ة ،م- -ث- -ل :ت- -ن- -اول أل- -ب- -ط -اط -ا
أŸطبوخة أأو أŸسصلوقة ،بدً’ من أŸقلية،
وعليك بشصرب أŸاء بكميات كبÒة بدً’ من
أل -عصص ÒوأŸشص -روب -ات أل-ت-ي –ت-وي ع-ل-ى
نسصبة عالية من ألسصكريات.
أأخًÒأ :أح - -ذر أل - -رأح - -ة؛ ح- -يث ي- -ج- -د
Óفرأط ‘
ألبعضص ‘ عطلة ألعيد فرصصة ل إ
ت- -ن- -اول أل- -ط- -ع- -ام وأل -رأح -ة وأ’سصÎخ -اء،
ف-ي-ن-ت-اب-ه-م شص-ع-ور ب-ال-كسص-ل وأÿم-ول؛ ‡ا
يؤوادي على أŸدى ألبعيد إأ ¤ألسصمنة وما
يصصاحبها من ﬂاطر صصحية كثÒة؛ لذأ
من ألضصروري ‡ارسصة أأي نشصاط رياضصي
خÓل إأجازة ألعيد.

رمضضان ‘ بÓدهم
«إافطار أاونÓين» ثمرة
إابداع مسشلمي أامريكا
أأط- -ل- -قت ج- -ائ- -ح- -ة ك- -ورون- -ا ،ط- -اق -ات إأب -دأع
أŸسص -ل -م ‘ Úأل -و’ي -ات أŸت -ح-دة ،بسص-بب ق-ي-ود
ألعزل أŸنز‹ ألتي تزأمنت مع شصهر رمضصان
ألذي أعتادوأ فيه على ألتوأصصل وألتجمع على
أŸوأئد ألعامرة ،إأا’ أأنهم تعاملوأ مع تطورأت
أأ’وضصاع بصصورة ﬂتلفة ومبدعة .أأطلقت فاطمة
ع-ث-م-ان م-ن م-ي-ن-ي-اب-ول-يسص ب-و’ية مينيسصوتا فكرة
«إأفطار أأونÓين» لتشصجيع أ÷اليات أŸسصلمة على
أŸشصاركة ‘ إأفطار جماعي ع Èتقنية «زووم»
على أإ’نÎنت.
وتشص Òفاطمة إأ ¤أأان هناك هدفًا وأحدأ ً من
أإ’فطار هو جمع أأك Èعدد من أŸسصلم Úليسص
ل- -ت -ق -اسص -م أÿب -ز ف -ق -ط ،ب -ل ل -تشص -ارك أأ’ف -ك -ار
وأŸشصاعر ‘ ظل غياب أللقاءأت أŸباشصرة ‘
أŸسصاجد أأو أŸنازل ،ما يسصمح بوقت قبل صصÓة
ألÎأويح للتعارف ب Úأ÷اليات .ومنذ إأطÓقها
دع -وة «إأف-ط-ار أأونÓ-ي-ن» ،ت-ل-قت ف-اط-م-ة ط-ل-ب-ات
إأضصافة كبÒة من بينها بعضص أŸسصلم Úألذين
كانوأ يشصعرون بالعزلة ‘ رمضصان بغضص ألنظر
عن أ÷ائحة .وأأكدت فاطمة ،أأنها تريد أسصتمرأر
ألتجربة حتى بعد رمضصان.
ويشصﬁ Òم - -د سص- -وه- -رأب- -ي ،رئ- -يسص «م- -رك- -ز
ألوحدة» ‘ نورث فيلد بو’ية أأوهايو ،إأ ¤حرصصه
على أتخاذ ألتدأب Òألتي –افظ على سصÓمة
أ÷ميع’ ،فتاً إأ ¤أأان هذأ هو ألسصبب ‘ إأقامة
ألصص- - -ل - -وأت «أأون Ó- -ي - -ن» .و‘ ديÎويت ،سص - -ع - -ى
أŸسصلمون إأ ¤عمل أأنشصطتهم «أأونÓين» ،إأذ أأدت
قيود «كورونا» وÃا أأفرزته من أ’لتزأم باŸنازل،
إأ ¤مبادرأت إأبدأعية بالبقاء على توأصصل روحي،
بينما يقدمون أŸسصاعدة للفئات أأ’ك Ìضصعفًا.
وأأطلقت شصابنام خان ،من ديÎويت ،جمعية أأهلية
ب -ع -ن -وأن «أل -ت -أاثŸ »Òسص -اع -دة إأط -ع -ام أل -ف -ق -رأء
وأÙتاج Úقرب مسصجد أ◊ق غرب ديÎويت،
ع Èوجبات أإ’فطار.
وتقوم خان ومتطوعون بجمع وتوزيع صصناديق
مسصاعدأت ،كما تطهو معظم ألوجبات لتوصصيلها
إأ ¤معارفها من كبار ألسصن .وأأطلقت مسصاجد
وجماعات ‘ ميتشصغان ،مبادرأت متنوعة بينها
خدمة توصصيل موأد ألبقالة لكبار ألسصن وغÒهم
Óصصابة بالفÒوسص.
من ألفئات أأ’ك Ìعرضصة ل إ

 3000ششرطي خÓل أيام ألعيد

توقيف1965ششخصص خرقوا
ا◊جر الصشحي خÓل رمضشان

لعÓم
كششف ﬁافظ ألششرطة أŸكلف با إ
لم-ن أل-ولئ-ي ب-ت-ل-مسش-ان ف-ق-ي-ه ف-ت-ح أل-له
ب-ا أ
ل»ألششعب»Œ ،ند 3000ششرطي من ﬂتلف
ألرتب من أجل ضشمان وحماية أŸوأطن Úو
أمÓكهم يومي عيد ألفطر أŸبارك.

تلمسسان :بكاي عمر
وقال فقيه أأن هذأ ألتعدأد يحرصص على
تطبيق إأجرأءأت أ◊جر ألصصحي أ÷زئي خÓل
يومي ألعيد إأبتدأءأ من ألسصاعة  13:00زوأ’ أ¤
غاية ألسصاعة  07:00سصا صصباحا من أليوم أŸوأ‹،
وح -ظ -ر سص ÒأŸرك -ب-ات وأل-درأج-ات ح-يث سص-ي-ت-م
ت -ك -ث -ي -ف أل -ت -وأج -د وإأن -تشص -ار ق-وأت ألشص-رط-ة م-ع
مضص-اع-ف-ة أل-دوري-ات أل-رأك-ب-ة وأل-رأج-ل-ة Ãخ-تلف
ألشصوأرع وأ’حياء وألفضصاءأت ألتي إأعتاد أأن يÎدد
عليها أŸوأطن خÓل هذه أŸناسصبات.
ودعا فقيه أŸوأطن Úأ ¤أ’تزأم بهذه ألتدأبÒ
أل- -وق- -ائ -ي -ة أل -ت -ي وضص -عت لسص Ó-م -ت -ه -م وسص Ó-م -ة
عائÓتهم وذويهم ‘ موأجهة وباء كورونا ألقاتل.
مع ألعلم ” توقيق 1965شصخصص بتلمسصان
ن -ت -ي -ج -ة خ -رق -ه -م ل -ل -ح -ج-ر ألصص-ح-ي و” –وي-ل
162م-رك-بة و 208درأج-ة ن-اري-ة ل-ل-م-حشص-ر ألبلدي
خÓل شصهر رمضصان.
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قعدأت ألششاي أو «طابلة ألتاي»

نقطة إا ¤السضطر

جلسشة سشمر ’ تسشتغني عنها عائÓت اأ’هقار
لزألت أل- - - - -ع - - - -ائ Ó- - - -ت
Ãنطقة “Ôأسشت –تفظ
ب - - - - -ب - - - - -عضس أل - - - - -ع - - - - -ادأت
ألج -ت -م-اع-ي-ة أل-ت-ي “ي-ز
شش-ه-ر رمضش-ان أل-فضش-ي-ل من
ب - -ي - -ن - -ه- -ا ق- -ع- -دأت ألشش- -اي
وألسش- -م- -ر أل- -ع- -ائ -ل -ي أل -ت -ي
ت - - - - -زي - - - - -ن ألسش - - - - -ه- - - - -رأت
أل -رمضش -ان -ي -ة أل-ت-ي ي-خ-ي-م
ع-ل-ي-ه-ا ه-ذه ألسشنة أ◊جر
ألصش- -ح- -ي أ÷زئ- -ي ضش- -م- -ن
تدأب Òألوقاية من تفششي
فÒوسس ك -ورون-ا أŸسش-ت-ج-د
(كوفيد.)19-
ي- -ت- -ج- -دد م- -وع- -د ق -ع -دأت
ألشصاي أأو كما تعرف ﬁليا بـ»
طابلة لتاي» طيلة ليا‹ شصهر
رمضص - - -ان أŸب - - -ارك ل- - -فÎأت
متعددة ،فهناك قعدة ألشصاي
أل - -ت - -ي “ي - -ز دي- -ك- -ور وج- -ب- -ة
أإ’ف -ط -ار ،ح Úي -ل-ت-ف ح-ول-ه-ا
أأف -رأد أل -ع -ائ-ل-ة ك-ل-ه-م ب-ج-انب
أÛم- -ر أل- -ذي وضص- -ع ف- -وق- -ه
إأب- -ري- -ق ألشص -اي أأو م -ا يسص -م -ى
شصعبيا ب ‘‘ألÈأد‘‘ وسصط أ÷مر
أŸلتهب بهدوء وألذي تنبعث
منه ب Úألفينة وأأ’خرى رأئحة
أحÎأق أأورأق ألشص- - -اي ع - -ن - -د
بلوغها درجة ألغليان.
يعكسص هذأ أŸشصهد مدى
ق- -ي- -م- -ة أح- -تسص -اء رشص -ف -ة م -ن

09

^ حكايات وطرائق حول «براد» يروي تاريخ منطقة

ألشص -اي ل -دى سص -ك -ان أأ’ه -ق -ار
وأرت -ب -اط ذلك وبشص -ك -ل وث -ي-ق
ب -وأح -دة م -ن أأب -رز أŸظ -اه -ر
وأل - -ع - -ادأت أ’ج - -ت - -م - -اع - -ي- -ة
وأل -ث -ق -اف -ي -ة أل-ت-ي ي-ت-م-ي-ز ب-ه-ا
سصكان أŸنطقة .وذكر كربادو
◊سصن (رب عائلة) ‘ ألعقد
أÿامسص م -ن أل -ع-م-ر أل-ق-اط-ن
بحي تهقارت ألشصعبي ألعريق
ب -وسص -ط م-دي-ن-ة “Ôأسصت ،أأن
أل-ت-حضص Òل-ق-ع-دة ألشص-اي ع-ند
أإ’فطار يتم بطريقة روتينية
ي-ت-ن-افسص أأ’ب-ن-اء ‘ أل-ت-حضصÒ
لها ،بدأية من إأيقاد أ÷مر ‘
صصحن مقعر يصصنع عادة من
ألط ÚأÙلي.

وع - - -ادة م - - -ا ت - - -ن - - -ط- - -ل- - -ق
أل- -ت- -حضصÒأت ل -ه -ذه أل -ق -ع -دة
دق- -ائ- -ق ق- -ب -ل آأذأن أإ’ف -ط -ار،
ح- -يث ي- -ت- -م ج -لب ووضص -ع ك -ل
أŸسص -ت -ل-زم-ات أÿاصص-ة ب-ذلك
‘ ديكور ‡يز يسصمح بجلوسص
أأفرأد ألعائلة على شصكل حلقة
وهم ينتظرون موعد –ضصÒ
ألشصاي ألذي يقدم على ثÓث
دف -ع -ات أأو م -ا ي -ع -رف ﬁل -ي-ا
ب‘‘ثÓثة كؤووسص‘‘ ،مع أ◊رصص
ع-ل-ى أسص-ت-ع-م-ال عشص-بة ألنعناع
‘ أل -ك -أاسص Úأل -ث -ا Êوأل-ث-الث.
وأأضص -اف أأن ج -لسص -ات ألسص -م -ر
أل -رمضص -ا Êأل -ت -ي تشص-ت-ه-ر ب-ه-ا
أل-ع-ائ-ل-ة ب-اأ’ه-قار تتميز أأيضصا

با◊كايات ألتي ترويها أ÷دة
أ’حفادها ،وألتي –رصص ،كما
أأضصاف ،على تذكÒهم بتاريخ
أأج- -دأده- -م ،ك -م -ا ت -روي ل -ه -م
أأسصاط Òشصعبية هي وأحدة من
أأهم ما يحمله رصصيد ألÎأث
ألشصفهي أŸتدأول باŸنطقة.
م -ن ج -ه -ت -ه ،ي-رى إأب-رأه-ي-م
ألصصا‘ ،أأحد سصكان أŸنطقة،
أأن ق -ع -دة ألشص-اي أل-ع-ائ-ل-ي-ة ‘
شص- -ه- -ر رمضص- -ان ه- -ذه ألسص- -ن -ة
تسص -اع -د ع -ل-ى أحÎأم شص-روط
أ◊ج -ر ألصص -ح -ي ب -اع-ت-ب-اره-ا
تضص -م -ن ب -ق -اء أأف -رأد أل -ع -ائ-ل-ة
ب -ال -ب -يت ،وت-ع-ط-ي ف-رصص أأكÈ
ل -ل -ت -ج -م -ع ب Úأأف -رأد أل-ع-ائ-ل-ة

أل -وأح -دة ،سص-ي-م-ا وأأن ب-عضص-ه-ا
ي -ق -وم أأيضص -ا ب -ت-حضص Òألشص-اي
مرت Úأأو ثÓث مرأت كل ليلة.
فبعد قعدة ألشصاي عند موعد
أإ’ف -ط -ار وأل -ت -ي ت -ك -اد ت -ك-ون
ضصرورية ،تأاتي أ÷لسصة ألثانية
مع مائدة ألعشصاء ،فيما تقوم
ب -عضص أل -ع -ائ Ó-ت أ’أه -ق -اري-ة
بتحضصر ألشصاي وقت ألسصحور.
وتعكسص كل تلك ألطقوسص
أ’ج - -ت- -م- -اع- -ي- -ة أل- -ت- -ي “ي- -ز
ألسص -ه -رأت أل -رمضص -ان -ي-ة م-دى
أرتباط سصكان أأ’هقار وبشصكل
وثيق Ãشصروب ألشصاي أŸعد
ع- -ل- -ى أ÷م- -ر ،وق- -د أأضص -ح -ى
وأحدأ من أŸظاهر ألثقافية
وألشص-ع-ب-ي-ة أل-ع-ريقة وألرأسصخة
أل- -ت- -ي “ي- -ز ت -ق -ال -ي -د سص -ك -ان
أŸن- -ط -ق -ة .وت -تسص -م ج -لسص -ات
ألسص -م -ر أل -ع -ائ-ل-ي ل-دى سص-ك-ان
أأ’ه- - -ق- - -ار خÓ- - -ل سص - -ه - -رأت
رمضص- -ان أŸب- -ارك ب- -فÎأت- -ه -ا
ألطويلة وتنوع أŸوأضصيع ألتي
ت -ن-اقشص خÓ-ل-ه-ا .وك-ان ب-عضص
أأف-رأد أل-ع-ائ-ل-ة وخ-اصص-ة م-ن-هم
أل -ذك -ور ،ي -قضص -ون سص -ه -رأت-ه-م
أل- -رمضص -ان -ي -ة ‘ ألسص -اب -ق م -ع
أأ’صصدقاء وأأبناء أ÷Òأن أأمام
ألبيوت أأو بأاسصطح أŸنازل إأ¤
غاية موعد ألسصحور.

ألعيد ‘ زمن «كوفيد»19-

م - - -ن- - -ذ أن أل- - -غ- - -ى «ك- - -ورون- - -ا»
أŸصش- -اف- -ح- -ة ب- -ال- -ي- -د وأل -ت -ق -ب -ي -ل
لقارب
لصشدقاء وأ أ
وألعناق ب Úأ أ
ل -ل -ح -د م-ن أن-تشش-ار أل-فÒوسس بÚ
لم-ر
أل -ن -اسس ق -ب-ل أشش-ه-ر ،م-ا زأل أ أ
غ Òم - -ت - -اٍح ‘ أل- -ع- -ي- -د ل- -ت- -ب- -ادل
أل-تÈي-ك-ات وأل-ت-ه-ا ،Êوسشيقتصشر
ذلك ع - - - - - -ل - - - - - -ى أŸع - - - - - -اي - - - - - -دأت
للكÎونية.
أ إ

معايدات إالكÎونية

‘ ظ- -ل وج- -ود أل- -ه -وأت -ف أل -ذك -ي -ة
وتطبيقات ألرسصائل ألفورية ،ووسصائل
أل-ت-وأصص-ل أ’ج-ت-م-اع-ي ،سصتكون هناك
إأم - -ك - -ان - -ي - -ة ل - -ل- -ت- -وأصص- -ل أإ’ل- -كÎوÊ
وأ’فÎأضص -ي ،بشص -ك -ل ›ا Êوسص-ري-ع،
ع Èإأرسصال ألتها Êبحلول ألعيد بطرق
متعددة ،من خÓل ألنصصوصص أŸكتوبة
أأو ألصص -ور أأو م -ق -اط -ع مصص -ورة ،ح -يث
كانت هذه أŸعايدأت تفيد أŸغÎبÚ

اŸباركات افÎاضشية وعيدية اأ’طفال مؤوجلة
وأŸسصافرين أأك Ìقبل زمن كورونا‘ ،
ح Úأأن -ه -ا أأصص -ب -حت ع -ام -ة ح-ت-ى بÚ
أ÷Òأن وأل -ب -ي -وت أل -ت -ي ت -ق-ع ‘ ح-ي
وأح -د.ف -ج -م -ي -ع أل -ع -ادأت وأل-ت-ق-ال-ي-د
–ولت إأ ¤ع - -ادأت «ع - -ن ُب- -ع- -د» عÈ
أل - -ه - -ات - -ف ،وأأن أأب- -ن- -اء أل- -ع- -م وأÿال
وأأ’قرباء وأأ’صصدقاء بات من ألصصعب
ع-ل-ي-ه-م أل-ت-ج-م-ع ل-ي-ل-ة أل-ع-ي-د أأو ت-ناول
أل - -ط - -ع - -ام م- -عً- -ا ،بسص- -بب أإ’ج- -رأءأت
أ’حÎأزية Ÿوأجهة فÒوسص كورونا.

«’ عيدية باليد»
وÃا أأن ألوباء لن يلم sشصمل ألعائلة
بعد صصÓة ألعيد ،فقد تغيب وأحدة من
أأه- -م وأأب- -رز م- -ظ- -اه- -ر أل -ع -ي -د ،وه -ي
«أل-ع-ي-دي-ة» أل-ت-ي ت-ع-د ت-رأثً-ا إأسصÓ-م-يًا،
يفرح بها ألصصغار وألكبار.
وم- -ن ع- -ادأت أل- -ع- -ي- -د أأن ي -ط -وف
أأ’ط - -ف - -ال ع- -ل- -ى ب- -ي- -وت أأ’ج- -دأد أأو

أأ’ع -م -ام وأل -ع-م-ات وك-ذلك أ◊ال م-ع
أأ’خوأل وأÿا’ت ،وأأ’رحام ليحوزوأ
عيديات باليد كتجسصيد مادي للحب
ألذي يربط ب Úأ÷ميع ‘ أأيام ألفرح،
وإأن كانت بعضص ألعيديات رمزية أأو
على شصكل هدأيا فإان بعضصها يجعل
ج-ي-وب أأ’ط-ف-ال دأف-ئ-ة وم-ل-ي-ئة أأيضصًا،
ويشصعرون Ãعنى ألعيد ويظهر ألتكافل
وألÎأحم على نحو أأوسصع.
وألعيديات ’ تقتصصر على أأ’طفال
وأأ’ق - -ارب؛ ب - -ل تصص - -ل إأ ¤أل- -ف- -ق- -رأء
وأŸسصاك Úأأيضصًا ،حيث يسصهم أأ’غنياء
‘ ع -ي -دي -ات م -ال -ي-ة أأو سصÓ-ل ع-ي-ن-ي-ة
تسص -اع -د ‘ إأدخ -ال أل-ب-ه-ج-ة ع-ل-ى م-ن
تضص-ي-ق ب-ه-م أل-دن-ي-ا ،ل-ي-ف-رح-وأ ‘ أأي-ام
ألعيد.
ولكن وجود أ◊وأ’ت ألبنكية أليوم،
وت -ط -ب-ي-ق-ات أل-ب-ن-وك وم-وأق-ع-ه-ا ع-ل-ى
أل- -ه- -وأت -ف أل -ذك -ي -ة وأ◊وأسص -يب ،ق -د
يضصمن أسصتمرأر ألعيديات Ÿن أأرأد أأن

اعقد وقرا ف ـ ـ ـالك
بسشم ألله أبديت وعلى
ألنبي صشليت وعلى ألصشحابة
أرضشيت وليك هاد ألفال أنويت ،يا
لششمسس ألضشوأيا يا ألعالية ‘ سشماك لو
كان صشبتك مرأيا و نششوف وجهي
بضشوأك يعود ربحي و غنايا و يقسشم
سشعدي ذأك

يضص -م -ن رسص -م أ’ب -تسص -ام-ة ع-ل-ى وج-وه
أأ’طفال ومن أعتادوأ أأن يحصصلوأ على
ألعيدية ‘ ألسصاعات أأ’و ¤من عيد
ألفطر أŸبارك ‘ ،ح Úقد يحصصل
ع -ل -ي -ه -ا ن -ق -دأ ً م -ن ه -م دأخ -ل أل -ب -يت
ألوأحد.
ك -م -ا ي-ع-ت-اد ب-عضص أل-ن-اسص أأن ت-ك-ون
ع-ي-دي-ات-ه-م ع-ل-ى أأشص-ك-ال هدأيا مزينة
Óطفال مع أأكÓت وحلويات
وملونة ل أ
وأألعاب ،وبسصبب «كورونا» قد يصصعب
ت -ق -دÁه -ا شص -خصص -ي ً-ا ،ل -ك -ن أŸت -اج -ر
أإ’لكÎونية قد تسصاعد ‘ إأيصصال أأي
طلب قبل ألعيد ،ليفرح بها أ’أطفال ‘
أأول أأي - -ام - -ه.وي - -ؤوك- -د أıتصص- -ون أأن
أأ’طفال هم أأ’ك Ìتأاثرأ ً بإالغاء عادأت
وت -ق -ال -ي -د أل -ع -ي -د ،أ’ن -ه -م ل -ن ي-رت-دوأ
م Ó-بسص ج -دي -دة ،ول -ن ي -خ -رج -وأ م-ن
م -ن -ازل -ه -م ل -ل -عب م -ع أأق -رأن -ه -م ،ول -ن
ي -حصص-ل-وأ ع-ل-ى أل-ع-ي-دي-ة أل-ن-ق-دي-ة م-ن
أأعمامهم وأأخوألهم وأأ’قرباء.

كل عام وا÷ميع بخÒ
فتيحة كلواز
غدأ يوم عيد ألصصائم ألذي جعله ألله تعا ¤فرحة
Ÿن صصام وقام شصهرأ فيه من ألنفحات ألربانية ما ’
–صصرها أ’عدأد و’ يحدها عطاء  .ألصصيام لله وهو
سصبحانه من يجزي به ،هكذأ قال تعا ‘ ¤أ◊ديث
ألقدسصي «كل عمل أبن أآدم له إأ’ ألصصوم فإانه ‹ وأأنا
أأجزي به».فطوبى Ÿن صصام وصصلى وتصصدق ،طوبى
Ÿن كان من ألسصاجدين وألذأكرين ومن أŸتهجدين
باأ’سصحار ،طوبى Ÿن أأطعم ألطعام Ÿسصاك Úوفقرأء،
طوبى Ÿن كان عونا لكل ﬁتاج مكسصور ’ حيلة له
سصوى ألصص Èوألدعاء.
ن- - - -ع - - -يشص أل - - -ي - - -وم أآخ - - -ر سص - - -اع - - -ات وب - - -رك - - -ات
رمضصان  2020ألذي أسصتقبله وصصامه أŸسصلمون ‘
ظ -روف خ -اصص -ة ج -دأ ،ك -ان أأب -رزه -ا غ -ل -ق أŸسص-اج-د
وأ◊جر أŸنز‹ وألتباعد أ’جتماعي.هو أختبار لكل
باحث عن خÒأته بعيدأ عن ألرياء وألتصصنع ،بعيدأ عن
أل -ت -ك -ل-ف وأل-ت-ف-اخ-ر أل-ذي أأصص-ب-ح ن-ارأ ت-أاك-ل حسص-ن-ات
أعمالنا دون أن نشصعر.
ن-ع-م ك-ان أخ-ت-ب-ارأ ت-ط-ب-ي-ق-ي-ا ل-ك-ل وأح-د م-ن-ا ف-ي-ما
يسص -ت -ط-ي-ع ف-ع-ل-ه ب-ع-ي-دأ ع-ن ن-ظ-رأت أ’ع-ج-اب وكÓ-م
أل- -ث -ن -اء ‘ ،رمضص -ان  2020ح -ف -ظت ك -رأم-ة أل-ف-قÒ
وأÙتاج ألذي أصصبح ‘ ألسصنوأت أأ’خ Òوسصيلة فاعالة
لتسصلق سصلم أ’رتقاء أ’جتماعي  ،بل و–ول ألعوز أ¤
ت- -ذك -رة ل -ت -ح -ق -ي -ق أŸن -ف -ع -ة أÿاصص -ة وأŸصص -ل -ح -ة
ألشصخصصية.
حرمت كورونا أذأ أŸسصلم ،ÚألصصÓة ‘ أŸسصاجد و
قطعت ألزيارأت ألعائلية و منعت ألسصهرأت ألرمضصانية
ألتي تتنوع ب Úغناء ورقصص وŒمعات ‘ فضصاءأت ،
لكنها ‘ أŸقابل منحتهم فرصصة ذهبية لصصيام ألشصهر
ألفضصيل ‘ نقاء و صصفاء و هدوء  ⁄يعتادوأ عليه من
قبل.
ك -ان رمضص -ان ه -ذأ أل -ع-ام،ب-ح-ق ‡ي-زأ سص-ت-ت-ذك-ره
أأ’جيال لسصن Úطويلة ،و ⁄يخرج عيد ألفطر عن تلك
أإ’جرأءأت ألوقائية ألتي أأصصبحت أك Ìصصرأمة Ãنع
حركة ألسصيارأت وألدرأجات ألنارية ،ما يعني أن أغلب
أل -ع -ائ Ó-ت ل -ن ت-ت-م-ك-ن م-ن أل-ت-ن-ق-ل Ÿع-اي-دة أأ’ق-ارب
وأأ’صصدقاء .يتأاسصف ألكثÒون على ذلك لكنها بالنسصبة
‹ هو أول عيد فطر سصنحتفل به بعيدأ عن ألنفاق
ألذي حاول فرحة ألعيد أŒ ¤معات يعتÈها أأصصحابها
وأجبا ثقي Óو فرضصا أجتماعيا ’ مناصص منه.
كيف لزوجة أبن تتكلف معايدة حماتها يوم ألعيد
وهي  ⁄تزرها منذ أأشصهر رغم مرضصها ،كيف ’بن
يتنصصل من وأجباته أ’سصرية نحو وألديه أŸسصن Úأن
ي-ع-اده-م-ا وي-ج-لسص م-ع-ه-م-ا ي-وم أل-ع-ي-د وت-ق-اسص-م م-ع-ها
ألفرحة.
رغم أ’ضصرأر ،وألضصحايا ،عارى كورونا عÓقات
أجتماعية هشصة يجب مرأجعتها لبناء ›تمع سصوي
يعتز بإاسصÓمه وبهويته وتقاليده وأعرأفه ألتي تكرسص
ألÎأبط ألعائلي وألتÓحم  ،فبدونهما لن نكون أمتدأدأ
أ’جيال سصبقتنا أ ¤جزأئر أ ÒÿوألÈكات.

حلويات العيد

اŸقيعدات
أŸكونات
ألعجينة :
 3كيÓت فرينة
كيلة مارغرين ذأئبة
ملعقة صصغÒة فانيليا
 1بيضص

 1قرصصة ملح
 300غ سصكر
نصصف كأاسص شصاي ماء  1ملعقة صصغÒة فانيليا
ألزهر
 1ملعقة صصغÒة بشصور
نصصف كأاسص شصاي ماء
ألليمون
أ◊ششو :
 4مÓعق كبÒة ماء
 500غ لوز مرحي
ألزهرة

طريقة التحضضÒ
^ حضصري أŸقادير.
^ ‘ أ÷ف -ن -ة ،ضص -ع -ي أل -ف -ري-ن-ة و أŸل-ح و أل-ف-ان-ي-ل-ي-ا .أأضص-ي-ف-ي
أŸارغرين ألذأئبة و أفركيها جيدأ ب Úألكف .Úأأضصيفي ألبيضص و
بللي Ãاء ألزهر و أŸاء حتى –صصلي على عجينة متماسصكة و
ملسصاء .غلفيها بورق ألبÓسصتيك و أتركيها ترتاح.
^ أأبسصطي ألعجينة على طاولة عمل مرشصوشصة بالفرينة با◊Óل
ثم مرريها ‘ آألة ألعجن ‘ أأ’رقام  2و 4و  6و .8
^ قطعي ألعجينة إأ ¤دوأئر باسصتعمال ألقالب رقم  10وضصعي
كرية من أ◊شصو أÙضصر بوزن  30غ ‘ ألوسصط .قسصمي كرية

أ◊شصو إأ ¤أأربعة.
^ باسصتعمال ألسصبابة و أ’بهام أرفعي حوأف ألعجينة وأألصصقيها
‘ فتحات أ◊شصو .أتركيها ترتاح Ÿدة سصاعت.Ú
أأدخلي أ◊لوى فرن درجة حرأرته Ÿ 120دة  20دقيقة .عندما
تسصتوي أ◊لوى أسصقيها Ãلعقة من ألعسصل ألسصاخن.
^ شصكلي كريات صصغÒة من عجينة أللوز ألصصفرأء ثم رمديها ‘
ألسصكر ألناعم.
^ زيني أ◊لوة أŸطهية بكريات عجينة أللوز أŸرمدة ‘ ألسصكر
وأأ’زهار أŸشصكلة من عجينة ألوز.

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

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة
هام جدأ

هذه الصصفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شصريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشصكرا
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ألعدد

١826٠
ألسسبت  23ماي  2٠2٠م
ألموأفق لـ  3٠رمضسان  ١44١هـ

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

هل انتفعنا من رمضصان

هكذأ مرور ألليا‹ وأأ’يام  ،وأنصسرأم ألشسهور
وأأ’عوأم  ،وماحال شسهرنا هذأ شسهر رمضسان عنا
ببعيد فقبل أأيام قليلة كنا نتبادل ألتها Êبقدومه
ونسسأال ألله أإ’عانة على ألصسيام وألقيام وهانحن
أآ’ن نودعه فلم يتبق منه إأ’ ألشسيء أليسس. Ò
لكن ألسسؤوأل أŸهم ألذي يطرح نفسسه ‘ هذأ
أأ’يام وما تتلوه من أأيام  ،ماذأ أسستفدنا من
رمضسان  ،ماذأ أسستفدنا من مدرسسة ألصسيام ،
ماألدروسض ألتي Áكننا أأن نخرج بها من تلك
أأ’يام ألفاضسلة ألتي قضسيناها ‘ ألعبادة وتلذذنا
فيها بالطاعة ’ ،يخفى على شسريف علمكم أأن
ألدروسض كثÒة ولكي نسستفيد من هذأ ألشسهر
أل-ك-ر Ëف-ي-ل-ق-ي ب-ظÓ-ل-ه ع-ل-ى ك-اف-ة شس-هور ألعام
،فنكون بذلك حققنا مايصسبوأ إأليه ألصسيام من
فوأئد ومنافع .
أأما أأول ألفوأئد من دروسض رمضسان وألصسيام
ÓولÚ
فهو درسض ألتقوى  ،وألتقوى وصسية ألله ل أ
وأآ’خرين من عباده هي :تقوأه سسبحانه وتعا،¤
GrƒJohGCo ø
ق- -ال ع- -ز وج- -لn jòpdsG Éæn˘«r˘°sUhn ór˘≤n˘dnhn] :
¿ ¿GEphn ¬n∏sdG Grƒ≤oJsG
p GCn ºrcoÉjsGEphn ºrµo∏pÑrbn øep ÜnÉànµprdG
»ap Éenhn äpGhnÉ˘ªn˘°ùs dG »˘ap É˘en ¬p˘q∏˘pd ¿sÉEp˘an Grhôo˘Øo˘µr ˘Jn
¿ [Gók«ªpMn É«væpZn ¬o∏sdGألنسساء، .١3١:
n Écnhn p¢VQr’CnG
ينبغي علينا  ،بل يجب أأن نسستشسعر مفهوم ألتقوى

تبادلنا ألتها Êبقدومه و نودعه أأŸا وحزنا

‘ ج -م -ي -ع م -ن -اح -ي أ◊ي -اة  ‘ ،رمضس -ان وب -ع-د
رمضسان  ،ألتقوى ياعباد ألله ليسست ﬁصسورة ‘
أأيام أأو ‘ عبادأت أأو معا’ت معينة بل ألتقوى
شساملة ◊ياة أŸسسلم كلها  ،فاتِق ألله ‘ حوأسسك
بأان Œعلها ‘ طاعة ألله عsز وجل  ،أتق ألله ‘
عينيك ألع Úبأان َتُغضسها عن ﬁارم ألله أتق ألله
‘ أأذنيك بأان ’ تسسمع بها إأ’ أ◊ق  ،أتق ألله ‘

لسسانك بأان أأن ’تقول إأ’ ألصسدق وأ◊ق  ،وأأن
ت -ن -زه-ه ع-ن م-اح-رم أل-ل-ه م-ن أل-غ-ي-ب-ة وأل-ن-م-ي-م-ة
وألكذب وغÒها .
أأما ثا Êألدروسض  ،وهو درسض باأ’همية Ãكان
 ،وهو درسض أإ’رأدة  ،فاŸسسلم ‘ رمضسان يخالف
عادأته ويتحرر من أأسسرها ،ويÎك مأالوفاته ألتي
ه -ي ‡ا أأح -ل أل -ل -ه ل -ع -ب -اده ،فÎأه ‡ت -ن-ع-ا ع-ن

يشس- -اء ،وع- -ام  ًÓ-ع -ل -ى ت ْ -ق -ي -ي -ده -ا بشُس ْ -ك -ر أل -ل -ه
باسستعمالها ألصسحيح ،عكسض عباد ألهوى ألذين
يصسرفون ثروتهم ومكاسسبهم ‘ أأ’شسر وألبطر ،أأو
‘ ألصسuد عن سسبيل ألله ،شسأان ألكفرة وأÓŸحدة،
ألذين مَن سسلك مسسلكهم فقد تنsكب عن عبادة
ألله.
ك -م -ا أأن أŸب u-ذر ل -ل -م-ال ﬂالٌ-ف أ’م-ر أل-ل-ه،
وُم -خ w-ل ب -ع -ب-ودي-ت-ه؛ إأذ ي-ب-دد أŸال ‘ ألشس-ه-وأت
وأأ’غرأضض ألدنيئة ،وألكماليات وألبذخ بأانوأعه،
أأو يصسرفه لرياء ألناسض ،وهو مذموم من ألله
ومعاَقب على ذلك.
وألعجيبُ أأن sهذأ ألنوع من أŸبذرين يبخل
على ألله ألذي أأعطاه كل شسيء ،ف Óيصسرف
جه إأليها ،بل
أŸال ‘ أ÷هات ألتي أأُمر بها وُو u
ويأامر ألناسض بالبخل ‘ هذه ألسسبل ،و‘ هؤو’ء
¿
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 ،38ويقولn jòpdsG﴿ :
¿ n SÉæsdG
¿ »t˘æp˘¨n ˘drG ƒn˘go ¬n˘∏s˘dG
r ˘enhn πp˘rî˘oÑ˘˘rdÉ˘˘Hp
s ÉEp˘an ∫sƒn˘àn˘jn ø
 ﴾óُ «ªpëndrGأ◊ديد.24 :
ف -إاذأ ب -خ-ل أل-ن-اسض ف-ال-ل-ه ُي-ع-ط-ي ،وإأذأ ج-ار
ألناسض فالله ينصسف ويرُزق ويقدر ،فيجعل ألغني
ْŸمسِسك فقًÒأ ،وألفق ÒأÙتاج غنvيا ،ما دأم
أ ُ
أأنه تعا ¤هو ألذي Áنع وَيْمنح.
إأsن أŸاَل ِمن أأقوى ألطاقات أ◊يوsية للمسسلم
ألذي يحمل رسسالة رuبه ،فإاذأ أأسساء ألتصسtرف فيه
صس -ار م -دًدأ ل -لشس -ي -ط-ان وأأع-وأن-ه ’ ،م-دًدأ لِ-دي-ن
أŸسسلم وعقيدته ،وِمن هنا تظهر حكمة –رË
أإ’سس -رأف وأل -ت -ب -ذي -ر ،وح -ك-م-ة ُح-ك-م أل-ل-ه ع-ل-ى
أŸبذرين بأانهم إأْخوأن ألشسياطÚ؛ أ’sن ثَْروتهم
تسِسيل على أأعدأء ألله وأأعدأئهم من أأ’جانب ‘
أÿارج ،أأو أŸع -ت -ن-ق Úم-ب-ادئ-ه-م وم-ذأه-ب-ه-م ‘
ألدأخلِ ،مsمن أصسطبغوأ بصسبغة ألوطنية ونحوها،
خوأ مِن صسبْغة ألله.
وأن َسسَل ُ
إأن sأل -ع -اب َ-د ل-ل-ه ح-ق أل-ع-ب-ادة يضس-ب-ط ثْ-روت-ه
بح ْصسر إأنفاِقها ‘ سسبيِله ’ ،ي ْصسرفها ‘ غ ِ
Òه،
و’ يبخل بها عليه؛ لئُ Óيعاقبه بِحْرمانها أأو
خسس -رأن -ه -ا ،حسسب م -ا تْ -ق-تضس-ي-ه ح-ك-مُ-ت-ه … جs-ل
وع.Ó
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كما يغتنم ُفرصسة غناه قبل فْقره ،فاإ’نسسان ’

أغتنام ألفرصس

قال رسسول ألله … صسلى ألله عليه وسسلم …:
((أغتنم خم ًسسا قبل خمسض :شسبابك قبل هرمك،
وصس -ح -تك ق -ب -ل سس -ق -مك ،وغ -ن-اك ق-ب-ل ف-ق-رك،
وفرأغك قبل شسغلك ،وحياتك قبل موتك)).
و‘ حديث آأخر عنه … صسلى ألله عليه وسسلم
…(( :بادروأ باأ’عمال ،هل تنتظرون إأ’ فقًرأ
منسسيًا ،أأو غنى مطغًيا ،أأو مرضًسا مفسسًدأ ،أأو
هرًما مفنًدأ ،أأو موًتا ›هًزأ ،أأو ألsدجال ،فشسtر
غ- -ائب ي -ن -ت -ظ -ر ،أأو ألسس -اع -ة ،ف -السس -اع -ة أأده -ى
وَأأَمر)).
‘ هذه أأ’حاديث ألثÓثة يطلب ألرسسول
ألكر Ëإأ ¤أŸسسلم أأن يغتنمَ جميع ألفَرصض دون
تفريط ،فيهتبل فرصسَة صسحته خوًفا من أَŸرضض،
ف -يسس-ت-ع-م-ل نشس-اط-ه ‘ ط-اع-ة أل-ل-ه بسس-ائ-ر أأن-وأع
أ÷هاد وألكفاح؛ جهاد ألنفسض ،وجهاد شسياطÚ
أ÷ن وأإ’نسض أÙاول Úفتنة ألناسض عن ألدين،
حة وألعافية ‘ هذأ
ُمسستعم ًÓشُسكر ألله على أل uصس s
ألسس-ب-ي-ل ،وي-غ-ت-ن-م ف-رصس-ة غ-ن-اه وث-روت-ه؛ ف-ي-ج-ود
ب-ب-ذل-ه-ا ‘ سس-ب-ي-ل أل-ل-ه؛ ت-ق-وي-ة ل-ع-قيدته ،وزح ًفا
برسسالته ،وصسيانة لِدينه ،مُسستغ vÓفرصستها قبل
زوأل-ه-ا بصس-روف أل-ده-ر أل-ت-ي ي-قu-ل-ب-ه-ا أل-ل-ه ك-يف

هكذأ أسسلم أŸفكر ﬁمد أسسد ليوبولد فايسس
«ليوبولد فايسض « ‰سساوي يهودي أأ’صسل ،
درسض ألفلسسفة وألفن ‘ جامعة فيينا ثم أŒه
للصسحافة فÈع فيها  ،وغدأ مرأسس ً
 Óصسحفياً ‘
ألشس- -رق أل -ع -رب -ي وأإ’سس Ó-م -ي  ،ف -أاق -ام م -دة ‘
ألقدسض .
ث -م زأر أل -ق-اه-رة ف-ال-ت-ق-ى ب-اإ’م-ام مصس-ط-ف-ى
أŸرأغي  ،فحاوره حول أأ’ديان  ،فانتهى إأ¤
أ’عتقاد بأان «ألروح وأ÷سسد ‘ أإ’سسÓم هما
Ãن -زل-ة وج-ه Úت-وأأم Úل-ل-ح-ي-اة أإ’نسس-ان-ي-ة أل-ت-ي
أأبدعها ألله» ثم بدأأ بتعلم أللغة ألعربية ‘ أأروقة
أأ’زهر  ،وهو  ⁄يزل بعُد يهودياً .

قصست ـه مع أإلسس ـÓم

كان ليوبولد فايسض رجل ألتسساؤول وألبحث عن
أ◊قيقة  ،وكان يشسعر باأ’سسى وألدهشسة لظاهرة
أل -ف-ج-وة أل-ك-بÒة ب Úوأق-ع أŸسس-ل-م ÚأŸت-خ-ل-ف
وب Úحقائق دينهم أŸشسّعة  ،و‘ يوم رأح يحاور
بعضض أŸسسلم Úمنافحًا عن أإ’سسÓم  ،وّﬁمًÓ
أŸسسلم Úتبعة تخلفهم عن ألشسهود أ◊ضساري ،
أ’ن- -ه- -م ت- -خّ- -ل- -ف -وأ ع -ن أإ’سس Ó-م ف -ف -اج -أاه أأح -د
أŸسسلم Úألطيب Úبهذأ ألتعليق« :فأانت مسسلم ،
ولكنك ’ تدري !» .
فضسحك فايسض قائ« : ًÓلسست مسسلماً  ،ولكنني
شس -اه -دت ‘ أإ’سس Ó-م م-ن أ÷م-ال م-ا ي-ج-ع-ل-ن-ي
أأغضسب ع- -ن- -دم- -ا أأرى أأت- -ب- -اع -ه يضس ّ-ي -ع -ون -ه»!! .
ولكن هذه ألكلمة هّزت أأعماقه  ،ووضسعته أأمام
نفسسه ألتي يهرب منها  ،وظلت تÓحقه من بعد
حتى أأثبت ألقدر صسدق قائلها ألطيب  ،حÚ
نطق ( ﬁمد أأسسد ) بالشسهادت.Ú
قام ﬁمد أأسسد بعد إأسسÓمه بأادأء فريضسة

أ◊ج  ،كما شسارك ‘ أ÷هاد مع عمر أıتار ،
ثم سسافر إأ ¤باكسستان فالتقى شساعر أإ’سسÓم
ﬁمد إأقبال  ،ثم عمل رئيسساً Ÿعهد ألدرأسسات
أإ’سسÓمية ‘ ’هور حيث قام بتأاليف ألكتب
أل - -ت - -ي رف - -ع- -ت- -ه إأ ¤مصس- -اف أأŸع أŸف- -ك- -ري- -ن
أإ’سسÓمي ‘ Úألعصسر أ◊ديث .
وأأشس -ه -ر م -ا ك -تب ﬁم -د أأسس -د ك -ت -اب -ه أل -ف -ذ
(أإ’سسÓم على مفÎق ألطرق) ..
ول -ه ك -ت -اب (أل -ط -ري -ق إأ ¤م -ك -ة)  ،ك -م -ا ق -ام
بÎجمة معا Êألقرآأن ألكر Ëوصسحيح ألبخاري
إأ ¤أللغة أإ’‚ليزية .
حالة
لقد كان ﬁمد أأسسد طرأزأ ً نادرأ ً من ألر ّ
‘ عا ⁄أأ’رضض  ،و‘ عا ⁄ألفكر وألروح …

يقول ﬁمد أسسد :

«جاء Êأإ’سسÓم متسسل ً
 Óكالنور إأ ¤قلبي أŸظلم
 ،ولكن ليبقى فيه إأ ¤أأ’بد وألذي جذبني إأ¤
أإ’سس Ó-م ه -و ذلك أل -ب -ن -اء أل -ع -ظ -ي -م أŸت -ك -ام -ل
أŸتناسسق ألذي ’ Áكن وصسفه  ،فاإ’سسÓم بناء
تام ألصسنعة  ،وكل أأجزأئه قد صسيغت ليُتsم بعضسها
ب -عضس ً-ا… و’ ي -زأل أإ’سس Ó-م ب -ال -رغ-م م-ن ج-م-ي-ع
ألعقبات ألتي خلّفها تأاخر أŸسسلم Úأأعظم قوة
ناهضسة بالهمم عرفها ألبشسر  ،لذلك ّŒمعت
رغباتي حول مسسأالة بعثه من جديد».
ويقول « :إأن أإ’سسÓم يحمل أإ’نسسان على
توحيد جميع نوأحي أ◊ياة … إأذ يهتم أهتمامًا
وأحدأ ً بالدنيا وأآ’خرة  ،وبالنفسض وأ÷سسد ،
وب -ال -ف-رد وأÛت-م-ع  ،وي-ه-دي-ن-ا إأ ¤أأن نسس-ت-ف-ي-د
أأحسسن أ’سستفادة ‡ا فينا من طاقات  ،إأنه ليسض
سسبي ً
 Óمن ألسسبل  ،ولكنه ألسسبيل ألوحيد  ،وإأن

ألرجل ألذي جاء بهذه ألتعاليم ليسض هاديًا من
ألهدأة ولكنه ألهادي. .
«إأن ألرجل ألذي أأُرسسل رحمة للعا ، ÚŸإأذأ
أأبينا عليه ُهدأه ‘ فإان هذأ ’ يعني شسيئاً أأقل من
أأننا نأابى رحمة ألله !».
أإ’سسÓم يؤوكد ‘ إأعÓنه أأن أإ’نسسان يسستطيع
بلوغ ألكمال ‘ حياته ألدنيا  ،وذلك بأان يسستفيد
أسس -ت -ف-ادة ت-ام-ة م-ن وج-وه أإ’م-ك-ان أل-دن-ي-وي ‘
حياته هو».
ويصسف ﬁمد أأسسد إأفاضسته مع أ◊جيج من
عرفات فيقول « :ها نحن أأو’ء ‰ضسي عجل، Ú
مسستسسلم Úلغبطة ’ حد لها  ،وألريح تعصسف ‘
أأذ Êصسيحة ألفرح  .لن تعود بعُد غريبًا  ،لن تعود
… إأخوأ Êعن أليم ، Úوإأخوأ Êعن ألشسمال ،
ليسض بينهم من أأعرفه  ،وليسض فيهم من غريب !
Ÿصسطِخب جسسد وأحد  ،يسسÒ
فنحن ‘ ألتيار أ ُ
إأ ¤غاية وأحدة  ،و‘ قلوبنا جذوة من أإ’Áان
ألذي أتقد ‘ قلوب أأصسحاب رسسول ألله … يعلم
إأخوأ Êأأنهم ق ّصسروأ  ،ولكنهم ’ يزألون على
ألعهد  ،سسينجزون ألوعد».
«لبيك أللهم لبيك»  ⁄أأعد أأسسمع شسيئاً سسوى
ي ألدم وهديره ‘
صسوت «لبيك» ‘ عقلي  ،ودو ّ
أأذ … Êوتقدمت أأطوف  ،وأأصسبحت جزءأ ً من
سسيل دأئري! لقد أأصسبحت جزءأ ً من حركة ‘
مدأر ! وتÓشست ألدقائق  ..وهدأأ ألزمن نفسسه ..
وكان هذأ أŸكان ﬁور ألعا.»⁄
وأأخÒأ ً ي -وصس -ي -ن-ا ﬁم-د أأسس-د ب-ه-ذه أل-وصس-ي-ة
»:يجب على أŸسسلم أأن يعيشض عا‹ ألرأأسض ،
ويجب عليه أأن يتحّقق أأنه متميز  ،وأأن يكون
عظيم ألفخر أ’نه كذلك  ،وأأن يعلن هذأ ألتميز
بشسجاعة بدً’ من أأن يعتذر عنه !».

أل- -ط -ع -ام وألشس -رأب وألشس -ه -وة ‘ ن -ه -ار رمضس -ان
أم -ت -ث -ا’ أ’وأم -ر أل -ل -ه ع -ز وج-ل ،وه-ك-ذأ يصس-ب-ح
ألصسوم عند أŸسسلم ›ا’ رحبا لتقوية أإ’رأدة
أ÷ازم -ة ؛ ف -يسس -ت -ع -ل -ي ع-ل-ى ضس-رورأت أ÷سس-د،
ويتحمل ضسغطها وثقلها إأيثارأ Ÿا عند ألله تعا¤
من أأ’جر وألثوأب.
إأن ه -ذأ أل-درسض أل-ع-ظ-ي-م ي-ق-ودن-ا ب-أان ن-ع-رف
حقيقة ‘ ألنفسض ألبشسرية أأنها قادرة بعد توفيق
ألله سسبحانه بإارأدتها وعزÁتها عن أ’بتعاد عن
أ◊رأم  ،وعليه فمدرسسة رمضسان كانت درسساً
›انيًا أ’خوأننا أŸدخن Úبأانهم بإامكانهم ترك
هذه أآ’فة ألضسارة متى ما هم قرروأ ذلك وسسأالوأ
قبل ذلك وبعده ألعون من ألله سسبحانه .
ثم إأن من أأعظم ألدروسض أŸسستفادة من هذأ
ألشسهر ألعظيم درسض أŸدأومة على ألطاعة ،
فشس-ه-ر رمضس-ان أل-ك-ر Ëم-وسس-م ت-ن-وع أل-ط-اع-ات،
وأل -ق -رب -ات  ،ف-اŸسس-ل-م ‘ ه-ذه أأ’ي-ام أل-ف-اضس-ل-ة
يتقلب ‘ أأنوأع من ألطاعات وألعبادأت وهو مع
ذلك كله حريصض عليها  ،فإاذأ كان رب رمضسان هو
رب جميع ألشسهور كما نعلم  ،فحري باŸسسلم أأن
يخرج من مدرسسة رمضسان بإاقبال على ألصسÓة
وأÿشسوع فيها وصسÓتها مع جماعة أŸسسلم، Ú
لقد صسلينا ‘ رمضسان صسÓة ألÎأويح وألتهجد ،

ووجدنا فيها لذة أŸناجاة وعظم سسماع ألقرآأن ،
فلنجعل من هذه ألدروسض مثا’ً لنا بأان ‚عل من
سساعات ألليل نصسيباً من صسÓتنا وتقربنا إأ ¤ألله
 ،و’يغل Íأأحدنا عن صسÓة ألوتر كل ليلة ففيها
أأ’جر ألعظيم من ألله .
إأن م- -ن أأج- -ل ح- -ك- -م ألصس- -ي -ام غ -رسض أل -ق -ي -م
وألفضسائل وأÿلق أ◊سسن ‘ نفوسض ألصسائم،Ú
وألصس- -وم ل- -يسض ح- -رم- -ان -ا م -وؤق -ت -ا م -ن أل -ط -ع -ام
وألشس -رأب ،ب -ل ه -و خ -ط -وة ◊رم-ان أل-ن-فسض م-ن
ألشس -ه -وأت أÙظ -ورة وأل -ن -زوأت أŸن -ك -رة ق -ال
رسسول ألله …صسلى ألله عليه وسسلم … (( من  ⁄يدع
قول ألزور وألعمل به فليسض لله حاجة ‘ أأن يدع
طعامه وشسرأبه )) روأه ألبخاري .
لقد ضسرب رسسول ألله صسلى ألله عليه وسسلم
مثا’ً وأضسحًا ◊سسن أأ’خÓق ‘ شسهر رمضسان
ح Úقال صسلى ألله عليه وسسلم  :فإان سسابه أأحد
أأو شسا“ه فليقل إأ Êأمرؤو صسائم )) فÒسسم ألنبي
صسلى ألله عليه وسسلم ‘ ذكر هذأ أŸثال أأوضسح
أŸع -ا Êع -ل -ى ت -أاtث -ر ألصس -ائ -م أل-ك-ر Ëب-اأ’خÓ-ق
ألفاضسلة .
إأن أأ’خÓق ألفاضسلة ألتي يدعو لها أإ’سسÓم
تكفل للمتصسف بها أأعلى أŸنازل ‘ أ÷نة ،
وأأفضسل أŸنازل ‘ قلوب ألناسض .

يعلم متى يكون معاًفى وُيمكنه ألعمل وألعطاء،
و’ يعلم متى تخور قوأه ،ويضسعف جسسمه ،و’
يتمsكن من ألقيام Ãا أأْوجَبُه ألله عليه.
وطاŸا أأنه ’ يعلم؛ لذأ حsثه ألرسسوُل ألكر… Ë
صس -ل -ى أل -ل -ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م … رأأف-ة ب-ه أأن تسس-ت-غs-ل-ه
ظروف ألدنيا؛ ليكفَل له مكانًة طيبًة ‘ أآ’خرة.
وأ÷ام ُ-ع ل -ه -ذأ أل -وأجب ه -و أأن ي -غ -ت-نَ-م ُكs-ل
ُف- -رصس- -ة ،ب- -ل ك- -ل سس- -اع- -ة ودق -ي -ق -ة ِم -ن ع -م -ره
ب-اسس-ت-ع-م-اِل-ه-ا ‘ مْ-رضس-اة أل-ل-ه وط-اع-ت-ه ،وأل-عْ-زم
أأ’ك -ي-د ع-ل-ى أ ِ÷ه-اد ‘ سس-ب-ي-ل-ه ب-ج-م-ي-ع أأن-وأع-ه
وُمتطلباته ’ ،يخلي ◊ظة وأحدة من عمل أأو
عزم صسحيح أأكيد على ألعمل؛ أ’نه ’ يْدري ‘
أأي ◊ظٍ- -ة Áوت ،ف- -ك- -ي- -ف ي- -فu- -رط ‘ أأوق- -ات- -ه
و◊ظاته ألغالية ألتي ’ يقبل ألtدنيا لها ثمًنا؟!
قال أأحدهم« :أأتدري كيف يسسرق عمر أŸرء
منه؟ يذهل عن يومه ‘ أرتقاب غده» ،و’ يزأل
كذلك حتى ينقضسي أأجَله بغتة ،فيلقى ربه خاسسًرأ
أأو ناِدًما ،يخÈنا ألله … سسبحانه وتعا … ¤عن
ألذين ضسsيعوأ أأعمارهم سسدى ،وباعوها لشسياطÚ
أل -ه -وى وأل -دج -اج -ل -ة؛ ف -ي-ق-ولΩoƒ≤o˘Jn Ωnƒr˘jnhn﴿ :
¿ ámYnÉ°nS ôn«rZn GƒãoÑpnd Éne
n ƒeoôpérªodrG ºo°pù≤rjo áoYnÉ°ùs dG
¿﴾ ألروم ،55 :ويقول:
n dpòncn
∂ n ƒµoanƒDrjo GƒfoÉcn
﴿hrGCn ák«s°pûYn ’sGEp GƒãoÑn∏rjn ºrdn É¡nfnhrônjn Ωnƒrjn ºr¡ofsÉCncn
 ﴾ÉgnÉën°o Vألنازعات.46 :
وما أأك Ìما تضسيع أأوقات شسبابنا أليوم … ‘
ك- -ثِ Òم- -ن ُبْ- -ل- -دأن- -ن- -ا أْ Ÿسس- -ل- -م- -ة … ب- -الشس- -وأرع،
وأ’ح -ت -ف -ا’ت أل-ف-ارغ-ة ،ودور أل-ل-ه-و ،وأÿل-وأت
أŸاجنة ألتي ي sسسرها أ’ختÓط وأ’نحرأف عن
جادة أ◊ق؛ جادة ألله ورسسوله.
ف -م -ا أأج -درن -ا أأن ن-ل-م-لَ-م أأنُ -ف-سس-ن-ا ون-ن-ط-لَ-ق
أ’نطÓقة ألصسحيحة ألتي أأرأدها ألله لنا ،ورسسم
ب
رسسولُه طريقها ،وعندها يسستوي أŸؤومن صُسل َ
ألعود ،عظيم أŸرأسضÁ ’ ،يل مع كuل ريح ،و’
يضسعف أأو يل Úأأمام أأي قوة ،و’ يْنحني مع أأي
خلة ،و’ يندهشض أأمام أأي ُمفاجأاة ،أأو يحزن عند

أأي مُصسيبة؛ لتوجهه إأ ¤ألله بكليته ،وأعتماده
عليه ‘ كل uنائبة ،وأحتسسابه ألِعَوضض منه على كuل
شس-يء ،وب-ذلك ت-ك-ون شس-ج-اع-ت-ه ك-ام-ل-ة ،وب-طولته
خالدة ،وأأخÓقه فاضِسلة ،وصسÈه معينًا ’ ينفد،
ب - -خÓ- -ف غÒه م- -ن أأه- -ل أل- -ه- -وأي- -ات أŸادي- -ة،
وألغوأيات ألنفسسsية ،فاإنهم وإأن كان ‘ بعضِسهم
شسجاعة وصسْبر ،وأسستخفاف بالنوأئب ’ ،بُsد أأن
تنال منهم أأ’حدأث مأاربها ،ويرغمهم خ ْصسمهم
على ما يريد.

مسسائل ‘ أأحكام ألصسيام

 -1ذهب أأك Ìأأه - -ل
أل - - -ع- - -ل- - -م إأ ¤أأن م- - -ن
أسس-ت-ق-اء م-ت-عمدأ ،فقد
أأفطر ،ويلزمه ألقضساء
و’ ك- - -ف- - -ارة ع- - -ل- - -ي- - -ه
وأأج-م-ع-وأ ع-ل-ى أأsن م-ن
غلبه ألقيء ف Óشسيء
عليه.
 -2م- -ن ح -اضست أأو
ن - -فسست أأث - -ن - -اء ن- -ه- -ار
رمضس- -ان ،ف- -ق- -د فسس -د
صس- -وم- -ه- -ا ،وي- -ل -زم -ه -ا
قضساؤوه « باإ’جماع»
 -3من فسسد صسومها
بخروج دم أ◊يضض أأو
ألنفاسض فإانه ’ يلزمها
إأمسساك باقي أليوم .
 -4من نوى ألصسيام
ب - -ال - -ل- -ي- -ل ث- -م أأصس- -يب
ب -ا÷ن -ون و ⁄ي -ف -ق إأ’
ب -ع -د غ -روب ألشس-مسض،

فاإن صسومه ’ يصسح
 -5من نوى ألصسيام
ب-ال-ل-ي-ل ث-م أأغ-مي عليه
و ⁄يفق إأ’ بعد غروب
ألشسمسض ،فإان صسومه ’
يصسح ويلزمه ألقضساء .
 -6من نوى ألصسيام
ب-ال-ل-ي-ل ث-م أأغ-مي عليه
ثم أأفاق ‘ ألنهار ولو
جزءأ ً منه ،فإان صسومه
صسحيح .
 -8م -ن ن -ام ج-م-ي-ع
ألنهار ،فصسومه صسحيحٌ
عند عامة أأهل ألعلم .
 -9ي -ل -زم م -ن أرت-د
أأثناء صسيامه أأن يقضسي
هذأ أليوم «باإ’جماع»
 -10م---ن أرت--د ’
ي---ل---زم---ه قضس--اء م--ا
تركه زمن ألردة من
صسيام .

أج ـ ـ ـ ـمل ما ق ـ ـ ـ ـالوأ
‘ أإلسس ـ ـ ـ ـÓم:
ألصسائم ‘ عبادة وإأن كان نائمًا على
فرأشسه ،فكانت حفصسة تقول :يا حّبذأ
ع- -ب- -ادة وأأن- -ا ن- -ائ- -م- -ة ع -ل -ى ف -رأشس -ي،
ف -الصس -ائ -م ‘ ل -ي -ل -ه ون -ه -اره ‘ ع-ب-ادة
ويسس -ت -ج -اب دع -اؤوه ‘ صس -ي -ام -ه وع-ن-د
فطره فهو ‘ نهاره صسائم صسابر ،و‘
ليله طاعم شساكر.
قد علمنا أأن أأعمال أل Èكلها لله
وهو ألذي يجزي بها ،فÔى وألله أأعلم
أأنه إأ‰ا خصض ألصسيام أ’نه ليسض يظهر
من أبن آأدم بفعله وإأ‰ا هو شسيء ‘
ألقلب وذلك أ’ن أأ’عمال ’ تكون إأ’
با◊ركات ،إأ’ ألصسوم فإا‰ا هو بالنية
أل -ت-ي ت-خ-ف-ى ع-ل-ى أل-ن-اسض ،وه-ذأ وج-ه
أ◊ديث عندي.

حكمة العدد:

ق -ي -ل أ’ح -ده -م إأن َك شس-ي-خ ك-ب Òوإأن
ألصسيام يضسعفك ،فقال :إأ Êأأعده لسسفر
طويل ،وألصس Èعلى طاعة ألله أأهون
من ألصس Èعلى عذأبه.

جوابك عما
يششغلك:

 :¢Sجامعت زوجتي ‘ إأحدى ليا‹
رمضسان وأأخرت ألغسسل عمدأ إأ’ بعد
طلوع ألفجر وصسمت هل يصسح هذأ ؟
 ’ :êحرج عليك ◊ ،ديث عائشسة :
(أأن أل -ن -ب -ي صس-ل أل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م ك-ان
يصسبح جنبا من جماع غ ÒأحتÓم ثم
يصسوم رمضسان) متفق عليه
 ‘:¢Sرمضسان أŸاضسي كنت أأحيانا
أأحتلم ‘ نوم ألنهار ؟ فهل يضسر ذلك
ألصسيام؟
 :êك ’ Óيضسر ذلك ألصسيام ،باإجماع
ألعلماء  ،أ’حتÓم ’ يؤوثر على ألصسوم .

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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عقب تكر ËافÎاضسي للراحل عز الدين مدور

حنيني إأ ¤بونة

مبادرة سصينماتيك أ÷زأئر وقفة تقدير وأعÎأف للفن ألسصابع
وج -دت م -ب-ادرة سس-ي-ن-م-ات-يك
ا÷زائر حول تكر Ëعز الدين
م -دور اح -د ال -وج-وه ال-ث-ق-اف-ي-ة
ال -ب -ارزة Œاوب -ا م -ن اه -ل ال -ف-ن
لنها ل تكتفي بتسسليط الضسوء
ع- -ل- -ى ه- -ذه الشس- -خصس -ي -ة ال -ت -ي
تركت بصسماتها ‘ الفن السسابع
ل- -ك- -ن ت- -ؤورخ ◊ق- -ب- -ة ج -دي -دة
تعÎف بكل مبدع وتعرف به
ل Ó-ج -ي -ال دون ت -رك -ه ع -رضس-ة
للتهميشس والنسسيان.
ق- -دمت سص- -ي- -ن -ي -م -ات -يك ا÷زائ -ر
ب- - -رن- - -ا›ا افÎاضص- - -ي- - -ا ت- - -ك- - -رÁا
ل -لسص -ي-ن-م-ائ-ي ع-ز ال-دي-ن م-دور اح-د
ال-وج-وه ال-ب-ارزة ل-لسص-ي-ن-ما ا÷زائرية
Ãن- -اسص- -ب -ة ال -ذك -رى ال 20لرحيله
حسصبما أاعلنته ذات اŸؤوسصسصة على
موقعها اللكÎو.Ê

واقÎحت سص -ي -ن -ي-م-ات-يك ا÷زائ-ر
ع -ل -ى ا÷م -ه -ور بث ع -ل -ى م-وق-ع-ه-ا
الل- -كÎو Êصص- -ورا وروب- -ورت- -اج- -ات
ومقاطع من األفÓم التي مثل فيها
هذا الفنان الذي وافته اŸنية يوم
 16مايو  2000بعد أان أاقعده اŸرضس

و هو ‘ أاوج عطائه.
ل -ل -ت -ذك Òف -ان ع -ز ال -دي -ن م -دور
اŸولود Ãدينة بجاية سصنة  1947هو
ﬂرج فيلم « جبل باية» ( )1997وهو
ف-ي-ل-م م-ط-ول ب-ال-ل-غ-ة األم-ازي-غ-ية ”
تصص -وي -ره ب-أاع-ا‹ ج-رج-رة Ãن-ط-ق-ة

بوابة الصسحراء الكÈى اأ‚بت علماء وشسعراء

القبائل.
ترك اıرج للسصينما ا÷زائرية
رصص- -ي- -دا غ- -ن -ي -ا لسص -ي -م -ا «ا◊روب
الصص-ل-ي-ب-ي-ة ا÷دي-دة» ،سص-لسص-لة من 8
سصاعات أاخرجت سصنة  1980ا◊ائز
ع - -ل- -ى ج- -ائ- -زت Úل- -ك- -ل م- -ن مصص- -ر
وبوركينا فاسصو « ما بيننا» ()1983
و«كم أاحبكم» ا◊ائز على جائزة ‘
نيويورك ‘ سصنة  1985و «بوليسصاريو
سصنة  )1986( »15أاو فيلم « الوجع
الصص- - -امت» (  )1988أاخ -ر ان -ت -اج ل -ه
والذي فاز بعدة جوائز ‘ منافسصات
دولية.
كما كان عز الدين مدور منتجا
وعضصوا مؤوسصسصا ‘ Œمع الفنانÚ
واŸثقف Úكما شصغل منصصب نائب
رئ- - - -يسس ج- - - -م- - - -ع - - -ي - - -ة اıرجÚ
واŸنتج Úا÷زائري.Ú

بسصكرة عروسس ألزيبان تروي حضصارة عريقة
^ ذكريات وأحÓم ‘ كتابات أأشصهر أأدباء مروأ بها

بقلم :ابراهيم رماÊ
ه -ي ولي -ة ت -ق -ع ب-ا÷ه-ة ا÷ن-وب-ي-ة الشص-رق-ي-ة م-ن
ا÷زائر تبعد عن عاصصمة البÓد بـ  400كلم حيث
يحدها من الشصمال ولية باتنة التي تبعد حوا‹
 120كلم ومن الشصمال الغربي ولية اŸسصيلة بـ 310
كلم ومن الشصمال الشصرقي ولية خنشصلة بـ 200كلم
وم -ن ال -غ -رب ولي -ة ا÷ل-ف-ة بـ 277ك-ل-م وا÷نوب
الوادي بـ  220كلم.
تÎبع ولية بسصكرة على مسصاحة إاجمالية تقدر
بنحو  21671كلم مربع .وتضصم  33بلدية موزعة
على  12دائرة إادارية يقطنها  633234الف نسصمة
وبكثافة سصكانية Ãعدل  28سصاكن لكل كلم .ويقدر
تعداد السصكان اŸشصتغل Úب  8808منهم 22902
‘ الفÓحة و ‘ 65181قطاعات أاخرى .وهي
بذلك من أاك Èالوليات ا÷نوبية.
ت-ت-ك-ون تضص-اريسس ال-ولي-ة م-ن ع-ن-اصص-ر م-تباينة
حيث تتمركز ا÷بال ‘ شصمال و–تل مسصاحة
ه -ام -ة والسص -ه -ول “ت -د ع -ل-ى ﬁور شص-رق/غ-رب
و“ث-ل سص-ه-وب ل-وط-اي-ة وال-دوسص-ن ول-ي-وة وط-ول-ق-ة
وسصيدى عقبة وزريبة الوادي وتتميز تلك اŸناطق
بÎب -ة ع -م -ي -ق-ة وخصص-ب-ة .أام-ا ال-هضص-اب ف-ت-ق-ع ‘
الناحية الغربية من إاقليم الولية وتشصمل دائرتي
أاولد ج Ó- -ل وسص - -ي - -دى خ- -ال- -د ف- -ي- -م- -ا ت- -غ- -ط- -ى
اŸن-خ-فضص-ات اŸن-اط-ق ا÷ن-وب-ي-ة والشص-رق-ي-ة م-ن
تراب اŸدينة وأاهمها شصط ملغيغ ‘ .الصصيف
تكون درجة ا◊رارة مرتفعة نهار يتÓئم سصكانه
مع مناخه ا◊ر .و‘ الشصتاء يكون ا÷و معتدل

برد.تعت Èمنطقة الزيبان منطقة خصصبة ومهدا
Óشص-ع-اع
ل -ل -حضص -ارة وال -ع-ل-وم وال-ث-ق-اف-ة وم-رك-زا ل -إ
ال -دي -ن -ي وق -ل -ع -ة خ -ال -دة ‘ ت-اري-خ ث-ورة ن-وف-مÈ
ال -ت -ح -ري -ري -ة اÛي -دة ال -ت -ي ح-ررت ال-وط-ن م-ن
ع -ب -ودي -ة اŸسص -ت -ع -م -ر م -ع –ي -ات ح-ا” خ-ل-ي-ف-ة
البسصكري.
تلقب الولية بعروسس الزيبان وبوابة الصصحراء
الكÈى .بلقيسس غضصبان مالكته Óوزعغيمتاها
أا‚بت م -دي -ن -ة بسص-ك-رة ع Èال-عصص-ور ف-ط-اح-ل
وأادباء وشصعراء وعلماء أاجÓء  ،،فمن ب Úأابرز
األع Ó-م الشص -ي -خ األخضص -ري صص -احب اŸن -ظ -وم-ة
الشص -هÒة اŸرج -ع -ي-ة الشص-هÒة ‘ سص-ج-ود السص-ه-و،
باإلضصافة إا ¤علماء أاعÓم أامثال  :الشصيخ الطيب
العقبي ،الشصاعر أابو بكر بن رحمون ،أاحمد رضصا
حوحو.
وم -ن األع Ó-م اŸع-اصص-ري-ن  :الشص-اع-ري-ن ع-م-ر
الÈن - -اوي وأاب- -و ال- -ق- -اسص- -م خ- -م- -ار ،واإلعÓ- -م- -ي
ال-ت-ل-ف-زي-و ÊاŸع-روف سص-ل-ي-م-ان ب-خ-ل-يلي والعقيد
احمد بن عبد الرزاق اŸلقب بسصي ا◊واسس الذي
اسصسس ال -ث -ورة ‘ ا÷ن -وب وال -ع -ق -ي -د ع -ل-ي مÓ-ح
وغÒه -م .اسص -ت -ق -ط-بت ه-ذه اŸدي-ن-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة
اهتمام وﬁبة كل الزوار الذين حلوا بها وعاشصوا
–ت سصمائها ،شصعراء ،فنانون ،أادباء ،قناصصون،
رياضصيون ومؤورخ ـون .وجدوا كلهم ‘ هذه البÓد
ا÷م-ي-ل-ة أاحÓ-م-ه-م ،إال-ه-ام-ه-م وذك-ري-اتهم فكتبوا
وكتبوا عنها دون ملل ،كتب عنها اŸؤورخ الكبÒ
اب- -ن خ- -ل -دون واألديب ال -ف -رنسص -ي ان -دري -ه ج -ي -د
وغÒهم .و العا ⁄ا÷ليل أابو بكر جابر ا÷زائري
من بلدية ليوة.

@ جمال فوغا‹
بحُر بونَة ‹ وال sسصماُء،وهما األزرقان
‘ األزرِق ال - - -ذي أاح t- - -ب ُ- - -ه واأشص- - -ت- - -اُق
إاليِه،والنب ُضس طائٌر بينهما ‘ اأقاصصي
األمل،وكنتُ أاجيءُ البحَر كي يرافقني
إا ¤السصماِء وقد اصصطفتني إاليها ،وكنتُ
على ولهٍ بها وعاشصق لها،و ⁄يكْن معي
 Òقلبي،وهذا الخضصراُر ‹ واأذكُر أاُنهُ دثsر...Ê
غ ُ
ت هنالكَ أام أاsن كsل ذلكَ كاَن هنا،وبداخلي؟
اأكن ُ
واأسص- -مُ- -ع ال- -ن- -ه- -اون َ-د م َ-ن ا◊ف -ي َ-ف الشص -ج s-ي ع -ن -د ت -خ -وِم
ا◊نايا،أاتبكي اآلَن ا◊نايا،والبحُر بعيٌد والسصماُء قصصsيٌة؟
وعَÓم ال tسصؤواُل يا جماُل؟
ولي َسس ‹ منْ جواٍب،وبونُة ‘ اŸدى منْ ذاكرتي،وأاسصتدعيها
ي Œيَء رؤواَي ف - -أاُلم َسس م - -اءه - -ا ع - -نَ- -د ح- -دوِد
›ن- - sح ً- -ة ك ْ - -
ي اأعلَو فتمسصَح عن القل ِ
ب وعثاءَ وحدتِه عنَد
ك
اŸنى،واأصصعَد ْ
ف أا Êلها مَن اÙب َÚوأا ⁄ Êأاخنها
ر
ع
ت
و
،
ا
ه
تخومِ الرحيل اإلي
ُ
بالغيب،وأانها اأنثايَ ‘ لغتي واأنها ‘ ا◊شصا منْ أانايَ،وهْل ‹
غÒها وهي ل تريُد سصوايَ؟
وه- -ي تسص- -كُ- -ن ال- -ب- -اَء ‘ األب- -دsيِ- -ة مَ- -ن أاق- -اصص- -ي ال- -ت -اِء ‘
اŸلكوِت،وقْد علمتني من بحرها هذي اÙبة،ومْن سصمائها
ه -ذي اŸودة،و‘ الخضص -را ِر ه -ات-ي َك الÈاءة ال-ت-ي ك-ن-ت-ه-ا،مْ-ن
ب إاليهِ
إايدوَغ اإْذ يتعا ¤عصصvيا واأشصتهيهِ بهيvا،وقْد اصsصاعَد القل ُ
مريدا ً،واألشصجاُر ظليلٌة،وأاغصصانها حنونٌ،وإاuني لعبتُ الغميضصَة
ت خ- -لَ- -ف ا÷ذو ِع،وأاغ -مضصُت ع -ي -ن s-ي ف -أارا Êم -ا  ⁄ي َ-ر
واsداري ُ
غÒي،وقاد– Êناُنُه ألترابي بعَد تعدادي،والناصصيُة مشصsعًة
ت
عند الع ُضصدِ،وال sصصو ُ
ت فرٌح بالنِÈة السصكرى،واألسصماُء انغامْ s
ِ
ِ
 Òاللحظة السصادرة،وبها
 ⁄يبَِق ‹ غ ُ
‘ الsدْكتة من الذاكرة،و ْ
اآلَن اأك- -تُ- -ب -ن -ي وأاك -ت -ب -ه -ا،واألزرق -ان ‘ ع -ن -اق -ه -م -ا ي -ح -ن -وان
ع-لs-ي،والصص-ف-اُء م-ن-ه-م-ا ق-ب ٌسس دان،واألخضصُ-ر األخ َضص-رtي ي-دعو
 Òالوجيبُ ‡سصوسصاً
‹ ‘،القرِب منُه و‘ البعدِ مuني،فيط ُ
ِ
ومنخطًفا،والtروُح شصاخصصٌة ‘ البهاءِ،والنوُر يدعوها إاليه،يا
ي ‘ األلِق اŸرŒى،اإ Êأارا ‘ Êا◊ضصوِر
األخضصُر الÈزخ t
اŸرتضصى غائبًا عuني وعن اسصمي واسصِمها،وما األسصماءُ،ول
اسصمَ ‹ اآلَن وليسس لها؟وهلْ نحُن ‘ الsلي َسس من لي َسس ‘
البياضِس من البياضِس اŸشصتهى..؟
ي...
خ
ز
È
ل
ا
ر
ص
*من زمنِ األزرقْيِن ‘ األخض
u

لبثها خروقات تطعن ‘ فتوى جواز تقد Ëزكاة الفطر

سصلطة ضصبط ألسصمعي-ألبصصري تسصتدعي مسصؤوولة قناة خاصصة

ق- -ام رئ- -يسس سس- -ل- -ط- -ة ضس- -ب -ط
السس -م -ع -ي-ال-بصس-ري ب-اسس-ت-دع-اء
مسس- -ؤوول- -ة ق- -ن- -اة ت- -ل- -ف -زي -ون -ي -ة
خاصسة ،بناء على شسكوى وردت
ل-ل-ه-ي-ئ-ة م-ن ق-بل وزارة الشسؤوون
لوق-اف ب-خصس-وصس
ال -دي -ن-ي-ة و ا أ
بث «خروقات خطÒة» تطعن ‘
فتوى جواز تقد Ëزكاة الفطر
ن - -ت - -ي - -ج - -ة ال - -ظ - -رف الصس - -ح - -ي
السس - -ت - -ث - -ن - -ائ - -ي ال - -ذي “ر ب- -ه
ال - -ب Ó- -د ،.حسسب م - -ا أاف- -ادت ب- -ه
السسلطة ،اÿميسس ‘ ،بيان لها.
أاشصار البيان إا ¤أان رئيسس السصلطة
اسص- -ت -دع -ى مسص -ؤوول -ة ق -ن -اة «ال -ن -ه -ار
ت -ي »‘.ل -ت -ق -د Ëت -وضص -ي -ح-ات ح-ول
مضص - -م - -ون ح - -ل - -ق - -ة م - -ن ب- -رن- -ام- -ج
‘انصص -ح -و ,»Êاع -ت Èم -ق -دم-ه ف-ت-وى
ال -ل -ج -ن -ة ال -وزاري -ة ب-خصص-وصس ج-واز
ت -ق -د Ëزك -اة ال -ف -ط-ر ق-ب-ل ي-وم Úأاو
ثÓ-ث-ة م-ن ع-ي-د ال-ف-ط-ر «صص-دق-ة م-ن
الصصدقات وجب إاعادة إاخراجها».
‘ هذا اإلطار ,أاكد رئيسس سصلطة
ضص-ب-ط السص-م-ع-ي -ال-بصص-ري Ÿسصؤوولة
ال -ق -ن -اة «ضص -رورة الل -ت-زام ب-اÿدم-ة
ال -ع -م -وم -ي -ة واحÎام ال -ن -ظ -ام ال-ع-ام

لوبئة على مر التاريخ
اŸسسابقة العربية حـول ا أ

فوز عزرودي نصصÒة من جامعة قسصنطينة

فازت اıتصصة ‘ التاريخ ,نصصÒة عزرودي ,من
جامعة األم Òعبد القادر لقسصنطينة ,باŸرتبة األو‘ ¤
اŸسصابقة العربية حول األوبئة وطرق الوقاية على مر
التاريخ من خÓل اıطوط واŸنظمة ع ÈاألنÎنت من
ط -رف اŸت -ح -ف ال -ع-م-وم-ي ال-وط-ن-ي ل-ل-خ-ط اإلسصÓ-م-ي
بتلمسصان ,حسصبما أافاد به اÿميسس ،بيان لهذه اŸؤوسصسصة
الثقافية.
وقد نالت عزرودي نصصÒة اŸرتبة األو ¤ضصمن هذه
اŸسصابقة ,التي أاقيمت Ãناسصبة شصهر رمضصان عن بحثها
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اŸوسصوم بـ «األدعية اŸنتخبة ‘ األدوية اّÛربة» لعبد
الرحمن بن ﬁمد البسصطامي ا◊نفي.
وعادت اŸرتبتان الثانية والثانية على التوا‹ لطالبة
الدكتوراه ‘ التاريخ الوسصيط خريسس فاطمة من جامعة
«أاحمد بن بلة» لوهران واألسصتاذ ا÷امعي شصخوم سصعدي
من جامعة «جي ‹Óاليابسس» لسصيدي بلعباسس.
و” باŸناسصبة عرضس األعمال اŸشصارك بها من طرف
هؤولء الفائزين ع Èموقع اŸتحف العمومي الوطني
للخط اإلسصÓمي بتلمسصان والتي ” تقييمها من طرف

واŸصص-ل-ح-ة ال-ع-ام-ة وت-ط-بيق القانون
م-ن ط-رف ج-م-ي-ع ال-ق-ن-وات السص-معية
البصصرية» ,مÈزا عزم السصلطة على
«ضص -ب-ط اŸشص-ه-د السص-م-ع-ي ال-بصص-ري
وت- - -ط- - -وي- - -ره Ãا ي- - -خ - -دم اŸه - -ن - -ة
وأاخ Ó-ق -ي -ات -ه -ا وع-دم ال‚رار وراء
الربح اŸادي التجاري على حسصاب
هذه الضصوابط».
و ب- -اŸق- -اب- -ل ,اأوضص -ح ال -ب -ي -ان اأن
مسص- -ؤوول- -ة ال- -ق- -ن- -اة «رح- -بت وث -م -نت
–رك -ات سص -ل -ط -ة ضص -ب -ط السص -م -ع -ي
البصصري إلعادة األمور اإ ¤نصصابها
والل- -ت- -زام ب- -ال- -ق -واع -د ال -ق -ان -ون -ي -ة
وال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة» ,ك-م-ا «قدمت اعتذار
القناة حول ما صصدر من مقدم حصصة
(انصص -ح -و )Êواأك -دت احÎام ال -ق -ن-اة
للمرجعية الدينية الوطنية واŸصصلحة
ال- -ع- -ام- -ة ل- -ل- -بÓ- -د خ- -اصص- -ة ‘ ه -ذه
ال- -ظ -روف السص -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ورفضص -ه -ا
لتسصييسس الدين ألغراضس مشصبوهة».
كما أاكدت ذات اŸسصؤوولة  -حسصب
ما أاشصار إاليه البيان -أانها «طلبت من
م - -ق - -دم ا◊صص- -ة ت- -ق- -د Ëاع- -ت- -ذاره
والÎاج- -ع ع- -ن ك Ó-م -ه ال -ذي ي -ع -تÈ
خ-ط-را وط-ع-ن-ا ‘ م-ؤوسصسص-ات ال-دول-ة

أاكادÁي Úمن جامعة «أابي بكر بلقايد» ,لتلمسصان وفق
ذات اŸصصدر.وأاشصار ا ¤أان اŸسصابقة عرفت تنافسس 24
مشص - -ارك - -ا م - -ن ا÷زائ- -ر ومصص- -ر واŸغ- -رب وف- -لسص- -طÚ
والسصعودية.
وتهدف هذه اŸسصابقة اŸنظمة –ت شصعار «معارج
األرواح وم - -ق- -ام- -ات األف- -راح ‘ رح- -اب رمضص- -ان» ,اإ¤
تشصجيع الباحث› ‘ Úال الÎاث اıطوط و–سصيسس
ﬂت-ل-ف شص-رائ-ح اÛت-م-ع ب-أاه-م-ي-ة اıط-وط وضصرورة
حمايته وحفظه وتثمينه ,كما أاشص Òإاليه.

وزرع الشصك ‘ ال - - -تشص- - -ويشس ع- - -ل- - -ى
اÛتمع اإل أانه رفضس وكانت قبل
ذلك ق -د م -ن -ع -ت -ه م -ن ت -ق-د Ëحصص-ة
يبطل فيها فتوى غلق اŸسصاجد»,
مثلما جاء ‘ نفسس البيان.
واإزاء ذلك‘ ,ال - -ت - -زمت مسص - -ؤوول - -ة
القناة بقرار سصلطة ضصبط السصمعي
ال-بصص-ري ال-ق-اضص-ي ب-ت-وق-ي-ف ا◊صص-ة
وم -ق -دم -ه -ا ن-ه-ائ-ي-ا وت-ق-د Ëاع-ت-ذار
م-ك-ت-وب ل-ل-وزارة وم-ن خÓ-ل-ه-ا للجنة
اإلفتاء تتم قراءته عقب تÓوة بيان
سص -ل-ط-ة ضص-ب-ط السص-م-ع-ي ال-بصص-ري»,
حسصب ما اأكده اŸصصدر ذاته ,مشصÒا
اإ ¤ت -ث -م Úرئ -يسس السص -ل -ط -ة «ال-ت-زام
القناة بقرارات السصلطة وباإلجراءات
التي سصتتخذها قناة النهار ‘ TV
هذا الشصأان».
ذكر البيان أان اسصتدعاء مسصؤوولة
ق-ن-اة ال-ن-ه-ار ج-اء «ب-ن-اء ع-ل-ى شص-ك-وى
وردت لسص- -ل- -ط- -ة ضص- -ب- -ط السص- -م- -ع- -ي
ال- -بصص- -ري م- -ن ق- -ب- -ل وزارة الشص- -ؤوون
ال -دي-ن-ي-ة واألوق-اف ب-ت-اري-خ  20ماي
 2020بخصصوصس خرجة إاعÓمية من
خ Ó-ل ح -ل-ق-ة ب-رن-ام-ج (انصص-ح-و,)Ê
بثت يوم الثن 25 Úرمضصان 1441
اŸوافق لـ 18ماي  2020على قناة
ال -ن -ه-ار ,تضص-م-نت خ-روق-ات خ-طÒة
ت -ن -اقضس وت -ط -ع -ن ‘ ال -ف -ت -وى ال-ت-ي
أاصصدرتها اللجنة الوزارية التي تضصم
›موعة من مشصايخ وعلماء ا÷زائر
‘ ب- -ي- -ان -ه -ا الصص -ادر ‘  04رمضصان
 1441اŸواف - -ق لـ 27أاف -ري -ل 2020
بجواز تقد Ëزكاة الفطر من بداية
شص- -ه- -ر رمضص- -ان ال- -فضص -ي -ل –ق -ي -ق -ا
ل-ل-مصص-ل-ح-ة ال-ت-ي ف-رضص-ت-ه-ا ال-ظروف
واألوضصاع السصتثنائية للبÓد».

ألسسبت  23ماي  2020م
ألموأفق لـ  30رمضسان  1441هـ

‹hO
الو’يات اŸتحدة تضسمن حصستها من لقاح ﬁتمل

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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دول تنتصسر على كورونا وأاخرى تغرق ‘ مآاسسيه
بينما تقÎب الوفيات بفÒوسص كورونا اŸسستجد ‘ الو’يات اŸتحدة من
حاجز  100أالف ،أاعلنت الصس Úا’نتصسار كليا عليه .وحددت تونسص موعدا
’عادة فتح اŸسساجد واŸقاهي والفنادق.
إ
وبحسسب أحدث أألرقام ،فإان فÒوسس
ك -ورون -ا أŸسس -ت-ج-د أصس-اب ح-ت-ى أ◊5 Ú
مÓي Úو 49ألفا ،تو‘ منهم نحو 330
أل-ف ،ف-ي-م-ا “اث-ل ل-لشس-ف-اء ح-وأ‹ م-ل-يون
و 900ألف.
ول تزأل ألوليات أŸتحدة ألبلد أألكÌ
تضس- - -ررأ م- - -ن ح- - -يث ع- - -دد أل- - -وف- - -ي - -ات
وأإلصس -اب -ات ،ح -يث سس -ج-لت أزي-د م-ن 95
ألف وفاة من أصسل مليون و 562ألف و714
إأصسابة .ولتكر Ëذكرى ضسحايا ألوباء ‘
أل- -ب- -ل- -د أألك Ìتضس- -ررأ ‘ أل -ع -ا ،⁄أع -ل -ن
أل - -رئ- -يسس أألم- -ري- -ك- -ي دون- -ال- -د ت- -رأمب،
أÿميسس ،أنه أمر بتنكيسس أألعÓم فوق
أŸبا Êألفيدرألية ‘ ألوليات أŸتحدة
Ÿدة ثÓثة أيام.
اقتناء لقاح ﬁتمل
‘ غضسون ذلك ،قالت وكالة رويÎز ،إأن
ألوليات أŸتحدة ضسمنت أ◊صسول على
حصسة ألثلث من أول مليار جرعة منتظرة
من لقاح ﬁتمل تعكف عليه شسركة أسسÎأ
«زينيكا» ألÈيطانية.
و‘ خضسم سسباق دو‹ ﬁموم للوصسول
إأ ¤لقاح مضساد للفÒوسس ،قررت وزأرة
ألصس-ح-ة وأÿدم-ات أإلنسس-ان-ي-ة أألمÒك-ي-ة
ت - -ق - -د 1.2 Ëم- -ل- -ي- -ار دولر ل- -لشس -رك -ة
ألÈي -ط-ان-ي-ة ،ل-تسس-ري-ع ج-ه-وده-ا ‘ إأن-ت-اج
أللقاح ،على أن تضسمن ثÓثمائة مليون
جرعة للوليات أŸتحدة.
أما ثا Êدولة من حيث عدد ألوفيات ‘
ألعا ⁄فهي بريطانيا ،إأذ سسجّلت  36ألفا
و 42وف - -اة م - -ن أصس- -ل  250أل- -ف و908
إأصس-اب-ات ،ت-ل-ي-ه-ا إأي-طاليا بـ 32أل-ف-ا و486

وفاة من أصسل  228ألف و 6إأصسابات ،ثم
فرنسسا مع  28ألف و 215وفاة من أصسل
 181ألفا و 826إأصسابة ،وإأسسبانيا مع 27
ألفا و 940وفاة من أصسل  233ألفا و37
إأصسابة.
رقم قياسسي بالÈازيل
م -ن ج -ان -ب -ه -ا ،سس -ج-لت ألÈأزي-ل رق-م-ا
قياسسيا ‘ ألوفيات أليومية ،حيث بلغت
 1188خ Ó-ل أألرب -ع وأل -عشس -ري -ن سس -اع-ة
أألخÒة.
وذك- - -رت وزأرة ألصس- - -ح- - -ة ،أن أل - -ع - -دد
أإلج -م -ا‹ ل -ل-وف-ي-ات ‘ أل-بÓ-د Œاوز 20
أل- -ف- -ا ،أÿم- -يسس أŸاضس- -ي ،مضس- -ي- -ف -ة أن
أإلصسابات أ÷ديدة بلغت أك Ìمن  18ألفا
و ‘ 500يوم وأحد ،ليصسل ألعدد أإلجما‹
إأ ¤أك Ìمن  310آألف .وأضسافت ألوزأرة،
أن ألعدد ألفعلي أك Èعلى أألرجح ،مشسÒة
إأ ¤ع -دم إأج -رأء أخ -ت -ب -ارأت كشس -ف ع-ل-ى
نطاق وأسسع.
من جهتها أعلنت ÷نة ألصسحة ألوطنية
بالصس ،Úأمسس أ÷معة ،عن تسسجيل أربع
إأصسابات جديدة بفÒوسس كورونا ،أمسس
أألول أÿم- -يسس ،ب- -ع- -دم -ا ك -انت سس -ج -لت
حالت Úيوم أألربعاء.
وذك- -رت أل -ل -ج -ن -ة أن ه -ن -اك  35حالة
ج- -دي- -دة ح -ام -ل -ة ل -ل -فÒوسس دون ظ -ه -ور
أعرأضس ،أرتفاعا من  ‘ 31أليوم ألسسابق.
تونسص تسستعد للموسسم السسياحي
من جانبها ،قررت ألسسلطات ألتونسسية
إأعادة فتح أŸسساجد وكل أماكن ألعبادة
وأŸقاهي وأŸطاعم وألفنادق ‘ ألرأبع
من جوأن أŸقبل ،بعد أك Ìمن شسهرين

الذكرى ’ 47ند’ع الكفاح اŸسسلح

م- - -ن أإلغÓ- - -ق بسس - -بب فÒوسس ك - -ورون - -ا
أŸسس- -ت- -ج- -د .وأع- -ل- -ن ع -ن أل -ق -رأر وزرأء
أŸشس -اري -ع أل -كÈى وأل -دأخ -ل -ي-ة وألشس-ؤوون
أل-دي-ن-ي-ة خÓ-ل م-ؤو“ر صس-ح-ف-ي مشسÎك،
ل -ك -ن -ه -م أوضس-ح-وأ أن ه-ذأ أل-ت-اري-خ Áك-ن
ت- -غ- -يÒه إأذأ ع- -اود أل -فÒوسس أن -تشس -اره ‘
تونسس .وأضساف ألوزرأء ،أن أŸقرر رفع
كل تدأب Òأ◊جر ‘  14جوأن ،دأعÚ
›ددأ إأ ¤ألمتثال إلجرأءأت ألنظافة
وألتباعد ألجتماعي ووضسع أألقنعة.
وسسيعاد فتح ألفنادق وأŸطاعم بنسسبة
 50باŸائة من طاقتها ألسستيعابية .ويتم
وضس -ع أل-ل-مسس-ات أألخÒة ع-ل-ى ب-روت-وك-ول
صسحي يتضسمن تفاصسيل تدأب Òألوقاية ‘
أŸؤوسسسسات ألسسياحية.
ول ت - -زأل أل - -ت- -ن- -قÓ- -ت ب Úأل- -ولي- -ات

الرئيسس الصسحراوي :لن نقبل بأايّ حل ’ يضسمن تقرير اŸصسÒ
أك-د رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة أل-ع-رب-ية ألصسحرأوية
أل- -دÁق- -رأط- -ي- -ة ،إأب- -رأه -ي -م غ -ا‹ ،أن ج -ب -ه -ة
ألبوليسساريو ل Áكن أن تقبل بأاي حل ل يضسمن
ح- -ق ألشس- -عب ألصس- -ح -رأوي ‘ ت -ق -ري -ر أŸصسÒ
وألسس -ت -ق Ó-ل ،مضس-ي-ف-ا أن ألشس-عب ألصس-ح-رأوي
يقود مسسÒة –ررية سستمضسي بتصسميم رأسسخ
نحو –قيق أ◊رية وألسستقÓل.
و‘ ك -ل -م-ة ل-ه Ãن-اسس-ب-ة أل-ذك-رى  47لندلع
أل- -ك- -ف- -اح أŸسس -ل -ح ،ق -ال أألم Úأل -ع -ام ÷ب -ه -ة
أل-ب-ول-يسس-اري-و «إأن ج-ب-ه-ة أل-ب-ول-يسس-اري-و ،أŸم-ث-ل
ألشس -رع -ي وأل -وح -ي -د ل -لشس -عب ألصس -ح -رأوي‘ ،
ألذكرى  47لتأاسسيسسها وقيادتها لكفاحه ألوطني
ألتحرري ،وأنسسجاما مع مبادئها وسسر وجودها،
وت - -ط - -ب - -ي- -ق- -ا ل- -ق- -رأر أŸؤو“ر أÿامسس عشس- -ر
بخصسوصس مرأجعة ألتعاطي مع أ÷هود أأل‡ية
لتصسفية ألسستعمار من ألصسحرأء ألغربية ،تؤوكد
من جديد بأانها «ل Áكن أن تقبل بأاي حل ل
يضس -م -ن ح -ق ألشس -عب ألصس-ح-رأوي ،غ Òأل-ق-اب-ل
ل- -ل- -ت- -ق- -ادم ول ل -ل -تصس -رف ‘ ،ت -ق -ري -ر أŸصسÒ
وألسس- -ت- -قÓ- -ل» .وأضس- -اف أل- -رئ- -يسس غ- -ا‹ ،أن
ألشسعب ألصسحرأوي «مسسا ⁄بطبعه ،و ⁄يكن
ي -وم -ا ل -ي -خ-وضس ح-رب-ه أل-ت-ح-ري-ري-ة ل-ول ت-ع-نت
ألسستعمار ألذي جثم على بÓده زهاء قرن من
أل- -زم -ن ،ث -م ل -ول أل -غ -زو وألح -ت Ó-ل أŸغ -رب -ي
ألغاشسم منذ  31أكتوبر .»1975
وتأاسسف ألقائد ألصسحرأوي قائ« ،Óإأن جبهة
ألبوليسساريو أبدت منذ زهاء ثÓث Úسسنة مضست،
كامل ألتعاون مع جهود أأل· أŸتحدة لتصسفية
ألسستعمار من ألصسحرأء ألغربية ،غ Òأن بعثة
أأل· أŸتحدة لÓسستفتاء ‘ ألصسحرأء ألغربية
(أŸي -ن -ورسس -و) فشس -لت ،ح -ت -ى أآلن ‘ ،ت -ن -ف -ي -ذ
وليتها على ألنحو أŸنصسوصس عليه ‘ قرأر
›لسس أألم- - - - - - - -ن  )1991( 690وأل - -ق- -رأرأت
ألÓحقة».
ب- -ل إأن أأل· أŸت- -ح- -دة  -ي -ق -ول أل -رئ -يسس
إأبرأهيم غا‹  -وخاصسة على مسستوى أألمانة
ألعامة و›لسس أألمن ألدو‹ ⁄« ،تثن دولة
ألحتÓل أŸغربي عن أŸضسي ‘ نهج ألتعنت
وأل -ت -نصس -ل أŸم -ن-ه-ج م-ن أل-ت-زأم-ات-ه-ا أل-دول-ي-ة،
وأإلمعان ‘ ‡ارسساتها ألسستفزأزية ،من قبيل

ﬁظورة ،وسسيتم تعزيز أ◊وأجز أألمنية
‘ ن-ه-اي-ة أألسس-ب-وع Ãن-اسس-ب-ة ع-ي-د أل-فطر
ألذي تك ÌخÓله ألتجمعات ألعائلية.
حجر على الوافدين
أعلن ألوزير أŸكلف إليرلندأ ألشسمالية
‘ أ◊كومة ألÈيطانية برأندون لويسس،
أن أŸم -ل -ك -ة أŸت -ح-دة سس-ت-ف-رضس ح-ج-رأ
صس -ح -ي-ا Ÿدة  14ي-وم-ا ع-ل-ى أŸسس-افرين
أل -ق -ادم Úم -ن أÿارج ل-ل-ح-د م-ن أن-تشس-ار
فÒوسس ك -ورون -ا أŸسس -ت-ج-د .وق-ال ل-ويسس
لقناة سسكاي نيوز« ،ألناسس ألذين يصسلون
إأ ¤أŸم -ل-ك-ة أŸت-ح-دة ي-جب أن ي-ل-ت-زم-وأ
بحجر» من أجل «أحتوأء» معدل أنتشسار
أŸرضس .وأضساف« ،بالطبع ألÈيطانيون
ألعائدون سسيتمكنون من حجر أنفسسهم ‘
منازلهم .وعلى ألزوأر أخذ ألتدأب Òللقيام

با◊جر Ÿدة  14يوما».
اليمن ...انهيار للنظام الصسحي
قالت أأل· أŸتحدة ،أمسس ،إأنه من
أŸع -ت -ق -د أن فÒوسس ك -ورون -ا ي -ن -تشس-ر ‘
أنحاء أليمن ،حيث «أنهار» نظام ألرعاية
ألصسحية بها «فعليا» ،مضسيفة أنها تسسعى
÷مع “ويل عاجل.
وق -ال ي -نسس لي -رك -ه ،أŸت -ح-دث ب-اسس-م
م-ك-تب ت-نسس-ي-ق ألشس-ؤوون أإلنسس-ان-ي-ة أل-ت-اب-ع
 ·ÓأŸت- -ح- -دة ‘ ،إأف- -ادة ب- -ج- -ن- -ي- -ف،
ل - -أ
«منظمات أإلغاثة ‘ أليمن تعمل على
أسساسس أن هناك تفشسيا ﬁليا ‘ أنحاء
ألبلد» .وأضساف« ،نسسمع من ألكث Òمنهم
أن أليمن على أ◊افة أآلن .ألوضسع مقلق
بشس -دة وه -م ي -ت -ح -دث -ون ع -ن أن أل -ن -ظ -ام
ألصسحي أنهار فعليا»......

حّققت إا‚ازات إاسسÎاتيجية كبÒة

الصس Úتتجاوز «كوفيد ـ»١٩

أÿرق أŸت -وأصس -ل لت -ف-اق وق-ف إأطÓ-ق أل-ن-ار،
أاشساد رئيسص ا◊كومة الصسينية ‹ كي تشسيانغ ‘ ،افتتاح اÛلسص الوطني لنواب الشسعب الصسيني ،أامسص،
وخاصسة على مسستوى منطقة ألكركرأت ،مثل بإا‚ازات بÓده التي حققت «إا‚ازات إاسسÎاتيجية كبÒة» ‘ مواجهة تفشسي فÒوسص كورونا اŸسستجد
ت -ن -ظ -ي -م أألنشس -ط -ة وأل -ف -ع -ال -ي -ات ألسس -ي -اسس -ي -ة الذي ظهر أاواخر  ‘ 2019ووهان.
وأل -ري -اضس -ي -ة وأل -ث -ق-اف-ي-ة وغÒه-ا ‘ أألرأضس-ي
وأك -د تشس -ي -ان -غ ،ع -ل -ى ‚اح ألصس Úأإلصس- -اب- -ات ب- -فÒوسس ك- -ورون -ا ،أل -ت -ي م - -وأج - -ه - -ة أل- -ع- -وأقب ألق- -تصس- -ادي- -ة
ألصس-ح-رأوي-ة أÙت-ل-ة ،ن-اه-يك ع-ن ألن-ت-هاكات
وأنتصسارها على ألوباء ألذي « ⁄ينته أن -خ -فضست خ Ó-ل أألسس -اب-ي-ع أألخÒة ،للفÒوسس.
أ÷سس- -ي -م -ة ◊ق -وق أإلنسس -ان ‘ ح -ق أŸدن -يÚ
ب -ع-د» ،وأن «أŸه-م-ة أل-ه-ائ-ل-ة» أل-ت-ي ل لتسسجل ألبÓد عددأ قلي Óمن أ◊الت
وقال ألعضساء ألŸÈان ‘ أفتتاح
ألصسحرأوي Úألعزل ‘ ،ظل أ◊صسار وألتضسييق،
ي -زأل ي -ت -ع Úإأ‚ازه -ا ه -ي م -وأج -ه -ة أ÷ديدة ‘ أليوم.
أل -دورة ألسس -ن -وي-ة ل-لŸÈان« ،ي-جب أن
وألنهب أŸكثف للÌوأت ألطبيعية» .وعليه ،أكد
أل- -ت- -دأع- -ي -ات ألق -تصس -ادي -ة ل -فÒوسس
وأضساف رئيسس أ◊كومة ألصسينية ،نضس-اع-ف ج-ه-ودن-ا ل-ت-ق-ل-يل أÿسسائر».
أل- -رئ -يسس غ -ا‹ أن ألشس -عب ألصس -ح -رأوي ي -ق -ود
ك -ورون -ا ،مضس -ي -ف-ا «ن-ح-ن ،أب-ن-اء أألم-ة «حققنا أنتصسارأ حاسسما ‘ ألدفاع عن وق - -ررت ألصس Úع- -دم –دي- -د ه- -دف
مسسÒة –ررية مظفرة سستمضسي بتصسميم رأسسخ
ألصسينية وبناتها ،بقينا متحدين خÓل م-ق-اط-ع-ة ه-وب-اي وع-اصس-متها ووهان» للنمو هذأ ألعام.
نحو –قيق ألهدف أ◊تمي أل وهو أ◊رية
فÎة شسديدة ألصسعوبة ،وأقمنا سسورأ أل -ل -تُ Úف -رضس ع-ل-ى سس-ك-ان-ه-م-ا ح-ج-ر
وأوضسح رئيسس ألوزرأء ألصسيني ،أن
وألسستقÓل وليسس فيها أدنى ›ال للÎدد أو
عظيما من ألتضسامن».
صسحي Ÿدة شسهرين ونصسف شسهر.
«ب Ó-دن-ا سس-ت-وأج-ه ع-ددأ م-ن أل-ع-وأم-ل
ألÎأجع .فا÷بهة ألشسعبية  -يضسيف غا‹ -
وبعد إأغÓق ألبÓد أوأخر جانفي،
وأضساف ‘« ،ألوقت أ◊ا‹ ⁄ ،ينته ألتي يصسعب ألتنبؤو بها» بسسبب جائحة
ليسست ›رد حركة –رير وطني تقود كفاح
ردأ ع -ل -ى ت -فشس -ي أل -وب-اء ،أسس-ت-ط-اعت أل -وب -اء ب -ع -د» ،مشس -ددأ ع-ل-ى «أŸه-م-ة كوفيد 19-وألظروف ألعاŸية.
ألشسعب ألصسحرأوي ،إأنها روح هذأ ألشسعب ألتي
ب - -ك Úأ◊د بشس - -ك - -ل ك- -ب Òم- -ن ع- -دد ألهائلة» ألتي ل يزأل يتع Úإأ‚ازها ‘
أحتضسنها ودأفع عنها بالغا‹ وألنفيسس ،وهو
غ Òمسس- -ت -ع -د ،ل أل -ي -وم ول غ -دأً ،ل -ل -ت -ن -ازل أو
على متنها  107أاشسخاصص
ألتخاذل أو ألتسسامح مع أي كان ،يروم أŸسساسس
Ãكانتها» .من جهة أخرى ،أشساد أألم Úألعام
÷بهة ألبوليسساريو «بالدور ألتاريخي إلفريقيا
أف -اد مسس -ؤوول -ون ب -أان ط -ائ -رة ت-اب-ع-ة ل-ل-خ-ط-وط أل-دول-ي-ة أإلدأرة أŸدنية.
‘ مرأفقة ودعم ألشسعب ألصسحرأوي» .وطالب
باŸناسسبة ،أل–اد أإلفريقي «باتخاذ خطوأت أل-ب-اكسس-ت-ان-ي-ة –ط-مت ،أمسس ‘ ،م-ن-ط-ق-ة سس-ك-ن-ي-ة Ãدينة
وقالت مصسادر بهيئة ألطÒأن أŸد Êألباكسستانية ،إأن
أك Ìصسرأمة Œاه أÿرق ألسسافر ألذي تقوم به كرأتشسي جنوب باكسستان ،مشسÒين إأ ¤أنها كانت تقل  99ألطائرة من طرأز «أيرباصس أ »320وكانت قادمة من لهور،
أŸملكة أŸغربية للقانون ألتأاسسيسسي ل–Óاد ،رأكبا وطاقما من ثمانية أفرأد.
وكانت على وشسك ألهبوط ‘ كرأتشسي عندما –طمت.
وقال متحدث باسسم ألشسركة ألوطنية–« ،طمت طائرة
وأضسافت أŸصسادر ،أن ألتصسال مع ألطائرة أنقطع قبل
خ- -اصس- -ة ع- -دم أحÎأم أ◊دود أŸوروث -ة غ -دأة
ألسس-ت-قÓ-ل ،وألح-تÓ-ل أل-عسس-ك-ري ألج-زأء من ألرحلة بي.كي  8303وعلى متنها  99رأكبا وثمانية من أفرأد دقيقة من هبوطها ‘ مطار «جناح» .وذكرت قناة «جيو
ترأب بلد إأفريقي ›اور ،وعضسو مؤوسسسس ‘ ألطاقم».
نيوز» أن ألدخان شسوهد يتصساعد من مكان سسقوط ألطائرة،
وأعلن أ÷يشس ألباكسستا ،Êأن قوأت ألرد ألسسريع وألقوأت فيما أكد مسسؤوول حكومي باكسستا‚ Êاة شسخصس وأحد
أŸن - -ظ - -م - -ة أإلف - -ري- -ق- -ي- -ة ،ه- -و أ÷م- -ه- -وري- -ة
شسبه ألعسسكرية وصسلت أŸوقع ل إ
Óغاثة وأإلنقاذ إأ ¤جانب على أألقل من أصسل  107أشسخاصس كانوأ على م Ïألطائرة.
ألصسحرأوية.

–طم طائرة ركاب باكسستانية ‘ منطقة مأاهولة

بعد ا’نسسحاب من ا’تفاقيات
اŸوقعة مع ا’حتÓل

السسلطة الفلسسطينية توقف تبادل
اŸعلومات مع «سسي آاي إايه»
أعلن أم Úسسر منظمة ألتحرير ألفلسسطينية صسائب
ع-ري-ق-ات ،ت-وق-ف أألج-ه-زة أألم-ن-ي-ة أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ية عن
ت-ب-ادل أŸع-ل-وم-ات م-ع وك-ال-ة ألسس-ت-خ-ب-ارأت أŸركزية

أألمÒك- -ي- -ة «سس- -ي.أي.أي -ه» ع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة أıط -ط
أإلسسرأئيلي لضسم أجزأء من ألضسفة ألغربية أÙتلة.
وق -ال أŸسس -ؤوول أل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي ،ب -أان -ه «” إأخ-ط-ار
أıابرأت أألمÒكية قبل  48سساعة بأان ألتفاق معهم
 ⁄يعد سساري أŸفعول».
وأضساف عريقات ‘ لقاء صسحفي ،بأانه «ل مزيد من
ألتعاون أألمني مع ألوليات أŸتحدة ،ول مزيد من
أل -ت -ع -اون أألم -ن -ي م -ع إأسس -رأئ -ي -ل» .ورفضست ألسس -ف-ارة
أألمÒكية ‘ ألقدسس ألتعليق على تصسريحات عريقات.
وكانت أ◊كومة ألفلسسطينية قطعت جميع ألعÓقات

م- -ع أإلدأرة أألمÒك- -ي- -ة ‘ أل -ع -ام  2017ب-ع-د أتهامها
أل -رئ -يسس دون -ال -د ت -رأمب ب-ال-ت-ح-ي-ز لصس-ال-ح ألح-تÓ-ل
أإلسس -رأئ -ي -ل -ي .و ⁄يشس -م-ل أإعÓ-ن ق-ط-ع أل-عÓ-ق-ات ‘
ألسسابق ،أألجهزة أألمنية ألفلسسطينية ألتي أسستمرت ‘
تبادل أŸعلومات مع وكالة ألسستخبارأت أŸركزية،
باإلضسافة إأ ¤أسستمرأر عÓقات غ Òسسياسسية.
وأعلن ألرئيسس ألفلسسطيني ﬁمود عباسس ،ألثÓثاء،
إأن -ه -اء ك-اف-ة ألت-ف-اق-ات وأل-ت-ف-اه-م-ات م-ع أ◊ك-وم-تÚ
أإلسسرأئيلية وأألمÒكية بسسبب ﬂطط إأسسرأئيل لضسم
أجزأء رئيسسية من ألضسفة ألغربية أÙتلة.

الرياضسي
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اشسراف :حامد حمور

السسبت  ٢٣ماي  ٢٠٢٠م اŸوافق لـ  ٣٠رمضسان  ١٤٤١هـ العدد ١٨٢٦٠

... Ió` jó÷G ÖYÓŸG
سستـــــدعم السساحـــــة الرياضسيــــــة ا÷زائريــــــة ‘ اŸسستقبــــــل القريــــب

–ـ ـ ـ ـ ـف فني ـ ـ ـ ـ ـة Ãواصصفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات عاŸيـ ـ ـ ـ ـ ـة

من Òزغدود

ليام Úبوغرارة:

اŸنشصآات تعـت Èالقل ـ ـب
النابضض لك ـ ـ ـرة الق ـ ـدم

اإلخراج التلفزي ـ ـ ـو Êسصيكـ ـ ـون هياكل سصتسصاهـ ـ ـ ـ ـم ‘ رفـ ـ ـع « األندية مطالبة بالرتقاء اإ ¤توف Òجو مÓئم للفرج ـة
رفيعا  ..و سصيتطور أاداء أانديتنا مسصتوى كرة القدم ا÷زائرية مسصتوى هذه الهياكل الراقية» ‘ اŸيدان و اŸدرجـ ـات

كلمة العدد

سصليما .. ÊالعزÁة والعمل

^ حامد حمور

عرفات مزوار :

حسس Úياحي

ﬁمد ميهوبي

ال -ع -زÁة وال -ع-م-ل اŸت-واصس-ل  ..سس-ر
ال - -ن- -ج- -اح ذلك م- -ا ي- -ل- -خصص اŸسسÒة
اŸم ّ-ي -زة ل -ه -داف اŸن -ت -خب ال -وط-ن-ي
اسسÓ- - -م سس- - -ل- - -ي - -م - -ا Êال - -ذي اأك - -د ‘
تصسريحاته موؤخرا اأنه يحاول دائما
تقد Ëالأفضسل لتطوير اإمكانياته.
وقد اأوصسلته هذه الروؤية ا ¤اللعب
‘ اŸسس- - -ت- - -وى ال- - -ع - -ا‹ م - -ع اأن - -دي - -ة
اأوروبية و كذا لتاألق بشسكل كب Òمع
اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي  ..وال-ك-ل ي-ت-ذك-ر

ت -لك الأه -داف ا◊اسس -م -ة ال -ت -ي سس-ج-ل-ه-ا م-ع «اÿضس-ر»  ..ل
سسيما هدف التعادل الذي وقعه ‘ مرمى اŸنتخب الروسسي
‘ ملعب «كوريتيبا» بالÈازيل الذي سسمح للفريق الوطني
التاأهل لأول مرة ا ¤الدور الثا ‘ ÊاŸونديال.
ف -ق -د ب -داأ سس -ل -ي -م -ا ‘ Êاأن -دي -ة صس-غÒة ب-ال-ع-اصس-م-ة ،ق-ل اأن
ي -ت -ح -ول ا ¤ال-ن-ادي ال-ك-بÒشس-ب-اب ب-ل-وزداد ل-ت-ب-داأ اŸغ-ام-رة
بشس -ك -ل ت -دري -ج -ي ح -يث صس -ن -ع ل -ن -فسس -ه اسس -م -ا ‘ ال -راب -ط-ة
اÎÙفة الأو .. ¤الأمر الذي اأهله للوصسول ا ¤اŸنتخب
الوطني حيث شسجعه الناخب الوطني السسابق هاليلوزيتشص
ب-اإع-ط-ائ-ه ال-ف-رصس-ة ل-ي-ك-ون «راأسص ح-رب-ة» ح-ق-ي-ق-ي-ا ب-ب-ن-ي-ة
مورفولوجية قوية و مسستوى كب ‘ Òالتسسجيل عن طريق
الضسربات الراأسسية  ،و –رك دائم ‘ منطقة العمليات.
و تواصسلت ‚احات سسليما Êبشسكل كب Òعندما اأمضسى اأول
ع -ق -د احÎا‘ ‘ ال-ب-ط-ول-ة الÈت-غ-ال-ي-ة و ب-الضس-ب-ط ‘ ن-ادي
سسبورتينغ لشسبونة الذي اأبدع فيه وتطور بدنيا وتكتيكيا.

وح -اف -ظ ال-ه-داف ال-ب-ارع ع-ل-ى ن-فسص ال-ع-زÁة ال-ت-ي ك-ل-لت
باإمضسائه لنادي ليسس Îال‚ليزي بقيمة مالية معتÈة.
وب -ع -د Œرب -ة قصسÒة ‘ ال -ب -ط-ول-ة الÎك-ي-ة م-ع ف-يÔب-اشس-ه
انتقل سسليما Êبنفسص العزÁة ا ¤البطولة الفرنسسية ‘
ن -ادي م -ون -اك -و  ..واأع -اد ك -ت -اب -ة ل-وح-ات مضس-ي-ئ-ة اأخ-رى ‘
مسس -اره ب -ن -ج -اح ك -ب Òو اأه -داف ع -دي -دة ل -ي -ج -لب اه -ت -م-ام
العديد من اŸدرب Úو الأندية التي تسسعى للفوز بخدماته.
قصس-ة ‚اح م-ع-تÈة ب-ال-نسس-ب-ة لسس-ل-ي-م-ا Êال-ذي ي-رك-ز ع-لى
ع -م -ل -ه بشس-ك-ل ك-ب ،Òالأم-ر ال-ذي ي-ع-ط-ي-ه ال-ق-وة ال-ذه-ن-ي-ة
ل -ت -ق -د ËاŸسس -ت -وى ال -ذي ن -راه ‘ ج-ل خ-رج-ات-ه ‘ مشس-واره
الحÎا‘.
وكسسب حاليا رصسيدا معتÈا من اÈÿة ‘ اŸيادين و يعد
من اŸفاتيح التي يعتمدها الناخب الوطني ‘ اسسÎاتيجيته
حيث سسيكون من ضسمن العناصسر التي يعول عليها بلماضسي
‘ اŸواعيد القادمة.

السسبت  ٢٣ماي  ٢٠٢٠م
الموافق لـ  ٣٠رمضسان 1٤٤1

»°VÉ` ` ` jôdG

سستدعم السساحة الرياضسية ا÷زائرية ‘ اŸسستقبل القريب

اÓŸعب ا÷ديدة –..ف فنية Ãقاييسض عاŸية
تسس Òالأشسغال على النحو اليجابي بالنسسبة للمÓعب التي سستدعم ا◊ركة الرياضسية ‘ ا÷زائر عن قريب
حيث سستكون اإضسافة حقيقية للممارسسة الرياضسية على اأعلى مسستوى  ،و تسسمح باسستضسافة اŸنافسسات Ãقاييسص
عاŸية .

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

من Òزغدود

العدد
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اŸنشسآات تعت Èالقلب النابضض لكرة القدم
لشسغال بها على النتهاء على
وصسف التقني اŸتميز من Òزغدود بأان اÓŸعب التي تشسرف ا أ
Óندية
لضسافة للكرة ا÷زائرية ول أ
غرار ملعب وهران ،وبراقي وتيزي وزو سستعطي ا إ
بشسرط أان يحÎم مسستعملو هذه اÓŸعب دف Îالشسروط وبنوده ‘ قضسية السستغÓل .
كما أاضساف زغدود ‘ هذا ا◊ديث انه يجب أان تتغ Òعقلية ا÷ميع من لعبÚ
ومسسÒين وجمهور عند الولوج إا ¤هذه التحف الرياضسية التي نحن كمدرب Úنثمن
لندية Œ ⁄د ضسالتها حتى تبني لنفسسها ولو
لن ا أ
ل‚ازات ونطلب اŸزيد أ
هذه ا إ
مÓعب متوسسطة ا◊جم واليوم وا◊مد لله فالدولة وضسعت إامكانيات ضسخمة من أاجل
إاسسعاد ا÷ماه ÒوالÓعب Úوالرفع من مسستوى الكرة ا÷زائرية ع Èهذه اÓŸعب
اŸتميزة ذات الصسفة العاŸية.

حاوره فؤواد بن طالب

حامد حمور
سستجري اŸنافسسات  ،ل سسيما كرة القدم
‘ ديكور ‡ّيز و اإمكانيات كبÒة بفضسل
ال -ب -ن -ي -ة ال -ت -ح -ت -ي-ة ال-ت-ي سس-وف ت-ك-ون ‘
اÿدمة ‘ اŸسستقبل القريب على غرار
مÓعب وهران  ،براقي  ،الدويرة و تيزي
وزو  ..ل سسيما و اأن ملعب وهران ا÷ديد
اأشس- -رفت الأشس -غ -ال ب -ه ع -ل -ى ن -ه -ائ -ي -ت -ه -ا
وسس -ي -ك-ون ‘ ج-اه-زا لح-تضس-ان م-واع-ي-د
كبÒة .
و ” وضس- -ع ك -ل اŸق -اي -يسص ال -ع -اŸي -ة ‘
اŸل -عب ال -ذي سس-ي-ك-ون اضس-اف-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة
Ÿدينة وهران حيث اأن اŸدرجات جد
‡ّي - - -زة  ،و ” وضس - -ع اأرضس - -ي - -ة اŸي - -دان
Ãواصسفات جد عالية من نوع « هيÈيد «
و ال -ت -ي ت-ك-ون ج-د ف-ع-ال-ة ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى
العشسب الطبيعي بنوعية ‡تازة  ..الأمر
الذي يسسمح باإجراء اŸقابÓت ‘ ظروف
جيدة  ..و قد يكون ملعب وهران ا÷ديد
مسس -رح -ا لح -تضس -ان م-ق-ابÓ-ت اŸن-ت-خب
الوطني ‘ تصسفيات كاأسص العا.. ٢٠٢٢ ⁄
و طاقة اسستيعاب اŸلعب هي  ٤٠األف
متفرج ،وي - - -دخ - - -ل ‘ اإط - - -ار اŸركب

ال-ري-اضس-ي ال-ك-ب Òال-ذي يشس-ي-د لح-تضس-ان
الباهية لألعاب البحر الأبيضص اŸتوسسط
عام .٢٠٢٢
كما اأن ملعب براقي بالعاصسمة يسس Òعلى
نفسص النسسق وقد يرى النور بعد اأشسهر من
الآن وسس-ي-ك-ون اإضس-اف-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة لÓ-أن-دية
العاصسمية لإجراء اŸنافسسات اÙلية و
الدولية حيث اأن اسستÓم هذا اŸلعب ‘
اŸسستقبل القريب سسيخفضص الضسغط على
الأندية التي عانت كثÒا من عدم توفر
اÓŸعب الكبÒة التي تسسمح لها بر›ة
مقابÓتها ‘ ظروف حسسنة.
وÁكن القول اإن ملعب الدويرة بالعاصسمة
سس -يÌي السس -اح -ة ال-ري-اضس-ي-ة Ãنشس-اأة م-ن
مسس -ت -وى ع -ال ،سس -ت -وف -ر ح-ل-ول ıت-ل-ف
الأندية.
وملعب تيزي وزو كذلك الذي يتم اإنشساوؤه
يدخل ضسمن اإطار وضسع كل الإمكانيات
‘ صسالح كرة القدم ا÷زائرية و التي
“كنها من التطور بفضسل وسسائل عمل
جد متطورة.
وع -ن -د اسس-تÓ-م ك-ل ه-ذه اÓŸعب سس-ي-ت-م
توف Òهياكل تسس Òمع السسمعة الكبÒة
لكرة القدم ا÷زائرية ،حيث اأن اŸنتخب

الوطني حاز على اللقب الإفريقي العام
اŸاضس -ي Ãصس -ر  ..و سس -ب -ق ل -ل-ج-زائ-ر اأن
خاضست دورات لكاأسص العا .. ⁄ا ¤جانب
الÓألقاب القارية لأنديتنا .
و ب- - -ال- - -ت- - -ا‹  ،ف - -ان اÓŸعب ا÷دي - -دة
سستعطي نظرة جديدة لعمل الأندية ‘
مسس -اره -ا م -ن ح -يث ال -ت-ك-وي-ن و م-ن-ح ك-ل
ال -ظ -روف ل Ó-عب ل -ك -ي ي -ت -ط-ور اأداءه ‘
اأرضس- -ي- -ة ذات ج- -ودة ع- -ال- -ي- -ة  ..ك- -م -ا اأن
ط- -م- -وح- -ات الأن- -دي -ة سس -ت -ك Èب -ال -نسس -ب -ة
للمشساركة الدولية .
و ل تقتصسر الفائدة لدى الأندية فقط
Ãق- -در م- -ا ت -ف -ت -ح ل -ل -ج -م -ه -ور فضس -اءات
ري -اضس -ي -ة Áك -ن -ه م -ت-اب-ع-ة اŸق-ابÓ-ت ‘
ظروف جيدة  ،بداية من اآليات الدخول
ا ¤اŸل -عب  ،و ال -ك -راسس -ي ال -ت -ي ت -ع-ط-ي
لÓأنصسار و اŸتفرج Úظروفا اأحسسن ،
ناهيك عن ﬂتلف اÿدمات التي سسوف
تتوفر باŸلعب ..
و سستكون كل هذه اÓŸعب معشسوشسبة
طبيعيا  ،و هي الأرضسية التي لكرة القدم
م -ق -اي -يسس -ه-ا و “ك-ن الÓ-عب م-ن ت-ف-جÒ
طاقته و الفرق من تطوير قدراتها الفنية
و التكتيكية .

الشسعب :ما هي نظرتك كتقني ‘ كرة
لشسغال
القدم إا ¤اÓŸعب التي توشسك ا أ
بها ا ¤النتهاء ؟
زغدود :كنا نتمنى أان تكون جاهزة قبل هذا
اŸوعد الذي نتحدث فيه لكن الظروف شساءت
أان تتأاخر وعليه فأانا واحد من الذين –دثوا ‘
أاك Ìمن مناسسبة على اŸنشسآات الرياضسية التي
هي القلب النابضص لكرة القدم ،واليوم وا◊مد
لله فاألمور بدأات تتضسح حول هذه اÓŸعب
التي نرى فيها أامر جيد للكرة ا÷زائرية.
@ كيف ذلك ؟
@@ حسسب متابعتنا بأان اÓŸعب أا‚زت
Ãقاييسص عاŸية وهذا هو اŸهم ولذلك فإان
م- -ت- -اب- -ع- -ة وزارة الشس- -ب- -اب وال -ري -اضس -ة ل -ه -ذه
اÓŸعب أاعطتنا أام ÓكبÒا بأاننا سسندخلها
م- -ن ب- -واب- -ة ال -ن -ج -اح ،خ -اصس -ة وأان -ه -ا أا‚زت
Ãقاييسص دقيقة من حيث تصسميم اŸدرجات،
األرضس- -ي- -ة دورات اŸي -اه ،واŸراف -ق األخ -رى
ال -ت -ي سس -ت -خ -دم إادارة اŸل-عب وا÷م-ه-ور م-ن
ت -وف Òال -وسس -ائ -ل الضس -روري -ة خ -دم -ة ل -راح -ة
اŸتفرج Úوأاعتقد أان هذه اŸقاييسص تكون
مطبقة ،وتذكرنا عند افتتاح ملعب  5جويلية
‘ السس -ب -ع -ي -ن -ي -ات أاي -ن ك -انت األم -ور ع -ال -ي -ة
اŸسستوى ‘ ذلك الزمن ا÷ميل.
لي
@ ‘ نظرك ما هي الوسسائل اŸطلوبة أ
ملعب حتى يؤودي خدماته وفق ما “ليه
ضسرورة إاجراء مباراة ‘ أاريحية ؟
@@ الكرة ا◊ديثة تعتمد أاسساسسا على اللعب
فوق العشسب الطبيعي إاضسافة إا ¤توف Òوسسائل
ال -راح -ة ل -ل -م -ت-ف-رج Úم-ن م-درج-ات ن-ظ-ي-ف-ة
ومهيكلة تقنيا وتو‘ بعضص الوسسائل النشسيطة
على غرار اŸواصسÓت  ،مقاهي Óﬁ ،ت
Œارية جانبية كلها عوامل تدخل ‘ تدعيم
ملعب ما من الناحية القتصسادية وإاذا كان
اŸلعب ›هز Ãا قلناه حتى ا÷هاز الفني
يكون مرتاحا والÓعبون يؤودون مباراتهم ‘
أاريحية ألن ا÷و العام داخل اŸلعب مهيأا .
لن- - -دي- - -ة تسس - -ع - -ى
@ ه- - -ن- - -اك ب- - -عضص ا أ
لسستغÓل هذه اÓŸعب ،ماذا تقول ؟
@@ السستغÓل كلمة جميلة ،ولكن فان الفرق

عرفات مزوار :

هياك ـ ـ ـل سستسسـ ـ ـ ـاهم ‘ رفـ ـ ـع مسستـ ـ ـوى كـ ـ ـرة القـ ـ ـدم ا÷زائريـ ـ ـ ـ ـة
أاكد الدو‹ ا÷زائري السسابق عرفات مزوار ‘
حوار خاصص ÷ريدة «الشسعب» أان اÓŸعب
ا÷ديدة التي سسُتسستلم مسستقب Óسستكون Ãثابة
لنها
الدفع ا◊قيقي لكرة القدم ا÷زائرية ،أ
سستقضسي على أازمة اÓŸعب و‘ نفسص الوقت
لن
سسÎفع من مسستوى الكرة على الصسعيد اÙلي أ
لرضسية اŸناسسبة أاكيد سسيقدم
الÓعب إاذا وجد ا أ
كل ما عليه وبالتا‹ سستصسبح لنا بطولة ذات
مسستوى عال وتنعكسص بشسكل إايجابي على اŸنتخب
الوطني.

حاورته :نبيلة بوقرين
لضسافة التي سستعطيها اÓŸعب
«الشسعب» :ما هي ا إ
التي سستسسلم للكرة ا÷زائرية؟
« عرفات مزوار» :اÓŸعب ا÷ديدة التي مازالت ‘
ل‚از سستكون جد مهمة بالنسسبة للكرة ا÷زائرية
طور ا إ
لنها ‘ البداية سستفك أازمة كبÒة ونقضسي
من كل النواحي أ
على مشسكل نقصص اŸنشسآات بشسكل نهائي ،ونحن نأامل أان
لننا
ُتسسلم ‘ القريب العاجل وتدخل ‘ حيز اÿدمة أ
بحاجة Ÿثل هذه اŸيادين حتى نسس ‘ Òنفسص الطريق مع
لننا بÓد كرة القدم ومن الضسروري أان تكون لدينا
جÒاننا أ
منشسآات ذات مقاييسص عاŸية وتتماشسى مع ما هو موجود
‘ كامل دول العا.⁄
@ ك -ي -ف سسÎف -ع ه -ذه اÓŸعب م -ن مسس -ت-وى ال-ك-رة
ا÷زائرية؟
@@ ال Ó- -عب ا÷زائ - -ري م - -وه - -وب ب - -ال - -ف - -ط- -رة واغ- -لب
ا÷زائري Úيحبون ‡ارسسة كرة القدم والدليل واضسح من
لداء الذي يقدمه بالرغم من مشسكل
خÓل اŸسستوى وا أ
لرضسية ‘ أاغلب اŸيادين ا◊الية التي Œري بها البطولة
ا أ
والكأاسص ،وبالتا‹ فإانه إاذا توفرت اÓŸعب ذات اŸقاييسص

لرضسية بجودة عالية أاكيد أانهم سسيبدعون ويكون
العاŸية وا أ
لفضس -ل خÓ-ل ﬂت-ل-ف
Ãث -اب -ة ح -اف -ز م -ن أاج -ل ت -ق -د Ëا أ
اŸباريات وبهذا سسÒتفع اŸسستوى الفني فوق اŸسستطيل
لخضسر وسسينعكسص بشسكل إايجابي بصسفة عامة على كرة
ا أ
ال -ق -دم ا÷زئ -ري -ة سس -واء ‘ ال -ب-ط-ول-ة أاو ال-ك-أاسص ،وك-ذا ‘
لندية Ÿا تسستقبل
لن ا أ
اŸشساركات على الصسعيد القاري أ
للوان الوطنية.
‘ ظروف جيدة أاكيد سستشسرف ا أ
@ ماذا ينقصص كرة القدم ا÷زائرية لكي تصسبح ‘
اŸسستوى العا‹؟
لندية تعا Êمن نقصص اŸنشسآات وهذا ا÷انب
@@ حاليا ا أ
ج -د م -ه -م م -ث -ل -م -ا سس -ب -ق ‹ ال -ق-ول وال-ت-ا‹ ف-أان-ا ارى م-ن
Óندية بلعب مباريات البطولة فيها لكي
الضسروري السسماح ل أ

نشساهد صسورة أاجمل عن كرة القدم ا÷زائرية على غرار
كل من مولودية وهران ،إا–اد العاصسمة ،مولودية العاصسمة،
لندية التي لها شسعبية كبÒة وسسط
شسباب بلوزداد ،أاي ا أ
لنه جزء مهم ‘ اŸعادلة وإاذا كان
ا÷مهور ا÷زائري أ
متواجد بقوة ‘ اŸدرجات سسيُحفز الÓعب Úعلى تقدË
عروضص جيدة ،ومن جهة أاخرى فإان اÓŸعب ا◊الية
أاغلبها ل –مل اŸواصسفات التي تسسمح بتقد Ëكرة جميلة
لصسطناعي
لن اللعب العشسب الطبيعي يختلف عن العشسب ا إ
أ
لول يسساعد الÓعب فوق البسساط.
ا أ
@ كيف سستخدم هذه اŸنشسآات اŸنتخب الوطني؟
لك Ìمن ذلك أاننا عدنا
@@ حاليا نحن أابطال أافريقيا وا أ
لخÒة ولدينا منتخب قوي ويلعب كرة
بقوة ‘ السسنوات ا أ
جميلة ذات مسستوى عاŸي حيث “كنا من التتويح باللقب
القاري من خارج الديار ،ولهذا من الضسروري أان يكون
لدينا مÓعب ذات مسستوى عا‹ ومهيئة من كل ا÷وانب
تليق بنا ،و‘ نفسص الوقت سستسساهم ‘ تخفيف العبء على
كل من ملعب  5جويلية وملعب تشساكر وغÒها من اŸيادين
لخرى التي أاصسبحت بحاجة لÎميم.
ا أ
@ م-ا ه-و ت-ع-ل-ي-قك ع-ل-ى ال-ت-وق-ف ا◊ا‹ ل-ل-ب-ط-ولة
الوطنية؟
@@ ا÷زائر وعلى غرار كل بلدان العا ⁄تعيشص ظرف
صس -ح-ي صس-عب وإاسس-ت-ث-ن-ائ-ي بسس-بب إان-تشس-ار فÒوسص ك-ورون-ا
اÿط Òوالقاتل ولهذا التوقف ا◊ا‹ للبطولة خارج عن
نطاقنا وإالزامي لكي نحمي الÓعب ،Úخاصسة أان اÓŸعب
هي مسستقطبة للجماه Òما يعني أانها سستُشسكل خطورة أاكÈ
بالنظر لسسرعة إانتشسار كوفيد  19وبالتا‹ فإان التوقف هو
لنسسب  ..وكلنا أامل أان تتحسسن الظروف ونعود
القرار ا أ
◊ي -ات -ن-ا ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ‘ أاق-رب وقت ‡ك-ن ،وع-ل-ى ا÷م-ي-ع
لرشس-ادات
الشس -ع -ور ب -اŸسس -ؤوول -ي -ة والل -ت -زام ب -ال-نصس-ائ-ح وا إ
اŸقدمة من طرف اıتصس Úوسسنكون يد واحدة من أاجل
جزائر جديدة متطورة ومزدهرة وعيد مبارك للجميع.

التي تنوي اسستغÓل مثل هذه اŸرافق ذات
اŸنظومة العاŸية يجب أان توفر لفريقها كل
اإلم -ك -ان -ي -ات اŸت -اح -ة م -ع اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى
اŸرف - -ق ال - -ري - -اضس - -ي ،وه - -ذا م - -ن دون شسك
سسيعطي إاضسافة كبÒة للكرة ا÷زائرية ،والكل
يعلم عندما تكون ب Úيديك مركبات رياضسية
ومÓ-عب م-عشس-وشس-ب-ة ط-ب-ي-ع-ي-ة ف-ال-نتائج تأاتي
بسسهولة.
لندية عجزت ‘
@ أال ترى بأان كل ا أ
وقت ما عن إانشساء ولو مÓعب بسسيطة
حتى للتدريبات ؟
@@ هذا ما قلناه ‘ وقت سسابق ونحن ‘ ٢٠٢٠
ول نادي تشسجع لبناء مÓعب بـ  ٢٠أالف متفرج
أاو حتى  15أالف وهذا راجع لقلة التفك.. Ò
والدولة  ⁄تقصسر ‘ هذا اÛال وهي تعمل من
أاجل أاريحية اŸنظومة الرياضسية ،وباألخصص كرة
القدم ما يعني ما تقوم به حاليا بإا‚از هذه
اÓŸعب لدليل على الرغبة والطموح للخروج
بكرتنا إا ¤بر األمان ألننا مارسسنا كرة القدم ‘
مÓعب غ Òمؤوهلة.
@ ك- - -ي- - -ف ت - -رى تسس - -ي Òه - -ذه اÓŸعب
ا÷ديدة عند افتتاحها ؟
@@ ه- -ذه اÓŸعب ل- -يسست م- -ل- -ك -ي -ة خ -اصس -ة
للنوادي بل هي ملكية اجتماعية وتسسيÒها
يتطلب نظرة القادم Úعلى التسسي ÒمتشسبعÚ
ب-روح اŸسس-ؤوول-ي-ة وي-ع-رف-ون م-دى ق-ي-م-ة ه-ذه
اŸع-ا ⁄ال-ري-اضس-ي-ة وع-ل-ي-ه ف-ال-تسس-ي Òلب-د أان
يخضسع Ÿقاييسص تقنية عالية ا÷ودة وكل هذا
يأاتي با÷هود خدمة لهذا اŸعلم واÛتمع.
@ هل من إاضسافات ؟
@@ كنا نتمنى ‘ زمن ما أان يكون لكل ناد
ملعبه اÿاصص لكن الظروف  ⁄تسسمح لكل
األندية بإانشساء ملعب خاصص بها وعليه لبد أان
ن- -رى اŸسس- -ت- -ق- -ب- -ل ب -ع Úأاخ -رى ون -ذهب إا¤
الحÎافية ا◊قيقية.
@ م -اذا ت-ق-ول ل-ل-ج-م-ه-ور ال-ذي سس-ي-ذهب
لهذه اÓŸعب مسستقب Ó؟
@@ جمهورنا الو‘ إاذا وفرت له كل وسسائل
ال - -راح - -ة م- -ن دورات اŸي- -اه وب- -عضص األم- -ور
الÎفيهية واÓÙت فأاعتقد أانه سسيتجاوب
معها إايجابا ويحافظ عليها لوحده لأنه
جمهور تواق ومتفهم.
@ نÎك اŸراف - -ق ونسس - -أال زغ- -دود ع- -ن
إاسستئناف البطولة.
@@ من السسابق ألوانه أان نتكلم عن مواصسلة
البطولة ألن الشسغل الشساغل حاليا هو البحث
ع -ن ك -ي -ف -ي -ة اÿروج م -ن أازم -ة ك-ورون-ا ب-أاق-ل
األضسرار ومن ثمة ا◊ديث عن العودة إا¤
اÓŸعب والسستئناف.
@ ماذا عن التسسجيل الصسوتي ◊لفاية ؟
@@ ع -ل -ي -ن -ا ن -ح -ن ال -ري -اضس -ي Úأان ن-رف-ع م-ن
اŸسستوى ونبحث عن كيفية اÿروج بالكرة
ا÷زائرية إا ¤بر األمان وهناك هيأاة ﬂتصسة
هي التي تبث ‘ اŸوضسوع ونحن ننظر إا¤
اŸسستقبل بتفاؤول خاصسة بعدما حقق منتخبنا
الوطني الكأاسص اإلفريقية الثانية.
@ هل من كلمة نختم بها ا◊ديث ؟
@@ أادعو الله ‘ هذه األيام اŸباركة أان يرفع
عنا هذا الوباء وتعود ا◊ياة إا ¤سسابق عهدها
وهذا ل يتأاتى إال با◊جر اŸنز‹ والتباعد
الج - -ت- -م- -اع- -ي وأاغ- -ت- -ن- -م ال- -ف- -رصس- -ة وأاق- -ول
ل -ل -ج -زائ -ري Úع-ي-دك-م م-ب-ارك ك-ل ع-ام وأان-ت-م
بخ.Ò
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ليام Úبوغرارة:

اإ’خراج التلفزيو Êسسيكون رفيعا وسسيتطور أاداء أانديتنا
اتصشلنا با◊ارسص الدو‹ السشابق واŸدرب ا◊ا‹ لنادي اأمل ع Úمليلة ليام Úبوغرارة الذي حدثنا عن اŸنششاآت
الرياضشية ا÷ديدة التي يتم تششييدها والتي تششرف الأششغال على النتهاء بها ‘ ،هذا ا◊وار :

حاوره ﬁ :مد فؤزي بقاصص
الششعب  :اÓŸعب الأربعة التي يتم
ا‚ازه-ا ت-ق-دمت ب-ه-ا الأشش-غ-ال بششكل
ك -ب ،Òخصش -وصش -ا م-ل-عب وه-ران ال-ذي
انتهت به الأششغال وينتظر التدششÚ؟
ليام Úبوغرارة  :كما يعلم ا÷ميع اأننا
’ ‰لك منشساآت عديدة Ãسستوى عاŸي،
وحتى عندما تلعب اأنديتنا مباريات قارية
ك -بÒة م Ó-ع -ب -ه -ا غ Òم -وؤه-ل-ة و’ Áك-ن-ه-ا
اسس -ت -ي -ع -اب ال -ك -م ال -ه-ائ-ل م-ن ج-م-اهÒه-ا
◊ضس -ور ل -ق -اءات -ه -ا ،اأع -ط -يك ع-ل-ى سس-ب-ي-ل
اŸثال عندما كنت ’عبا ‘ فريق شسبيبة
القبائل كنا نسستقبل منافسسينا ‘ الكوؤوسس
ا’إفريقية Ãلعب  5جويلية ا’أوŸبي وذلك
ن -ظ-را ل-ع-دم اسس-ت-ي-ع-اب م-ل-عب اأول ن-وف-مÈ
ب -ت -ي -زي وزو ÷م-اه Òالشس-ب-ي-ب-ة ال-ع-ريضس-ة،
لهذا ا’أمر بالذات هذه اŸنشساآت ا÷ديدة سستعطينا اضسافة كبÒة
على السساحة ا’إفريقية والدولية  ،من جهة اأخرى هذه اŸنشساآت
Áكنها اأن تعطي بعدا اآخر لفرقنا ،نحن عندما نتحدث عن بطولتنا
الوطنية دائما ما نتحدث عن غياب اŸنشساآت ،واأعتقد اأن اÓŸعب
ا’أربعة سستطور من اأداء اأنديتنا اأك.Ì
و حاليا لكي نكون صسرحاء مع بعضسنا بعضس ا’أندية ا÷زائرية ’
Áكنها تسسي Òمنشساآت كÈى من حجم اÓŸعب ا’أربعة التي يتم
تشسييدها من قبل الدولة ا÷زائرية ’ من الناحية اŸادية و’ من
الناحية ا’أمنية ،لذلك اأعتقد اأن هذه اŸنشساآت ‘ مرحلة اأو ¤تبقى
للمناسسبات الدولية.
@ اأك Èن -ادي ت -ت -وي -ج -ا ‘ ا÷زائ -ر ف -ري -قك السش -اب -ق شش-ب-ي-ب-ة
القبائل سشيسشتفيد من ملعب تيزي وزو ،هل تعتقد باأن هذا
الأم- -ر سش- -ي- -ع -ي -د ه -ي -ب -ة ال -ك -ن -اري خصش -وصش -ا ع -ل -ى السش -اح -ة
الإقليمية؟
@@ فريق من حجم شسبيبة القبائل ’ بد اأن يتوفر على ملعب مثل
اŸلعب ا÷ديد ،اأنصسار الشسبيبة كثÒين وÁكنهم ملء اأي اŸلعب ،
لذلك هذا اŸلعب سسيمنح الشسبيبة بعدا اآخرا  ..وهذا اŸلعب سسيجعل
الشسبيبة تعود بقوة على السساحت ÚاÙلية والقارية.
@ العاصشمة كانت تعا Êمن اأزمة اÓŸعب الكبÒة و‘ كل مرة كانت
تضش-ط-ر اأن-دي-ت-ه-ا لÓ-ن-ت-ق-ال اإ ¤م-ل-عب تشش-اك-ر ÿوضص ال-دارب-يات اأو
اŸب -اري -ات ال -ق -اري-ة ،الأشش-غ-ال ‘ م-ل-ع-ب-ي ب-راق-ي وال-دوي-رة ت-ق-دمت
بوتÒة كبÒة وهو ما سشÒفع الغ Íعن الأندية ؟
@@ اأظن اأنه سسيكون تنافسس كب Òعلى هذين اŸلعبÙ Úاولة الظفر
باسستغÓلهما ،خصسوصسا اأن عدد ا’أندية العاصسمة كب ‘ ÒاÎÙف
ا’أول ،اأعتقد باأنه مسستقب Óحتى الرابطة عندما تقوم ب›Èة لقاءات
البطولة لن Œد صسعوبة نظرا لتوفر اÓŸعب باحتسساب ملعب 5
جويلية ا’أوŸبي ،وŸا ’ تسستفيد ا’أندية الكبÒة من هذه اÓŸعب
م -ن اأج -ل اسس -ت -ق -ب -ال اŸن -افسس ،Úوه -و م-ا سس-يسس-م-ح م-ن ت-ط-وي-ر اأداء
الÓعب Úفوق اأرضسية اŸيدان وحتى اŸناصسر سسيكون مرتاحا عندما
يتنقل Ÿشساهدة مباراة ‘ كرة القدم ،كل شسيء متوفر من اŸطاعم

واŸقاعد وحظÒة السسيارات وا’أمن حتى
خدمة ا’أنÎنيت متوفرة ›انا ،خصسوصسا
اأن اÓŸعب ال -ق -دÁة ‘ ال -ع -اصس -م-ة ع-ل-ى
غ -رار  ٢٠اأوت اأو ب- -ول -وغ Úاأو اÙم -دي -ة
با◊راشس مÓعب صسعبة تتواجد ‘ قلب
التجمعات السسكنية وهو ما يشسكل الكثÒ
من اŸتاعب داخل وخارج اŸلعب ،وهو ما
يسسبب ضسغط كب Òلدى ا’أنصسار ما يسسبب
العنف ،لكن عندما يكون مرتاحا ويجد كل
اŸتطلبات سستتغ Òالكث Òمن ا’أمور نحو
ا’أفضسل ‘ كرتنا.
@ هل تعتقد باأن اŸنششاآت الرياضشية
ا÷دي -دة سش -تسش -اه -م ‘ ال -ت -ق-ل-ي-ل م-ن
ظاهرة العنف ‘ بطولتنا؟
@@ بطبيعة ا◊ال ،تخيل مباراة مولودية
ا÷زائر واإ–اد العاصسمة ‘ ملعب بولوغÚ
على اŸناصسر اأن يسستيقظ على اÿامسسة
صسباحا ويتنقل اإ ¤اŸلعب يقوم Ãعركة من اأجل اقتناء التذكرة
وبعدها يصسارع من اأجل دخول اŸلعب ،وح Úيدخل ’ يجد ’ مقعد
و’ مكان ﬂصسصس من اأجل اقتناء ا’أكل والشسرب وفوق كل ذلك ’
يوجد مراحيضس وكل هذا يسسبب ضسغط رهيب على اŸناصسر ،وبعدما
يقبع ‘ اŸلعب ’أزيد من  1٢سساعة يرى مسستوى فني منحط ،من دون
شسك سسيكون هناك عنف اإما اأثناء اأو بعد اŸباراة ،لكن ‘ البلدان
اŸتطورة عندما تتنقل اإ ¤اŸلعب من اأجل مشساهدة عرضس كروي
وفني قبل وخÓل شسوط ÚاŸباريات واأثنائها ،وهو ما يجعل اŸناصسر
يقضسي وقتا جمي Óويعود هادئ اإ ¤بيته ،وهو ما سسيحدث بفتح
اŸنشساآت الرياضسية ا÷ديدة.
@ األ تعتقد باأن الرابطة بعد تسشليم اÓŸعب ا÷ديدة ،لن
تÈمج لقاءات باÓŸعب القدÁة ؟
@@ اأسس Òمعك ‘ هذا الطرح ’أن هذه اÓŸعب اأصسبحت خطرا على
ا’أنصسار والÓعب ،ÚاÓŸعب ا÷ديدة اللقاءات سستسساهم ‘ رفع
مسستوى بطولتنا ،حتى ا’إخراج التلفزيو ‘ Êهذه اÓŸعب سسيكون
رفيعا وسسيسساهم ‘ التسسويق لبطولتنا ،اŸوسسم اŸقبل سسيكون بـ 18
فريقا وŸا ’ تكون ‘ هذه اÓŸعب التي سستكون مغطاة بالعشسب
الطبيعي وهو ما سسيسسمح لÓعب Úمن تقد Ëاأفضسل ما لديهم’ ،أن
انحطاط مسستوى كرة القدم ا÷زائرية راجع لتعميم مÓعب بعشسب
اصس -ط -ن -اع -ي ‘ ا÷زائ -ر ال -ت -ي ح -رمت ’عب ك -رة ال -ق -دم م-ن اإب-راز
اإمكانياته التقنية ،تطوير كرة القدم يتم ع Èعدة مراحل ومن بينها
مÓعب حديثة مثل التي يتم تشسييدها ‘ ا÷زائر.
@ اÓŸعب الأربعة باإضشافة اÓŸعب الكبÒة ‘ ا÷زائر اإذا ر‡ت
Áكننا احتضشان على الأقل كاأسص اأ· اإفريقيا ،األيسص كذلك ؟
@@ ملعب مثل عنابة اأو زبانة اأو  5جويلية اإذا ” ترميمها با’إضسافة
اإ ¤اÓŸعب ا’أربعة ا÷ديدة Áكننا احتضسان كاأسس اأ· اإفريقيا
ودورات اإقليمية ودولية ونهائيات منافسسات دولية كبÒة بسسهولة.

ﬁمد ميهوبي

توف Òجو مÓئم للفرجة ‘ اŸيدان و اŸدرجات

أاكد التقني اŸتميز ﬁمد ميهوبي ‘
تصشريح لـ «الششعب» أان جيل اليوم أاصشبح
بحاجة إا ¤مÓعب متطورة وÃقاييسص
عاŸية وما تقوم به الدولة من إانششاء
مÓعب عصشرية على وششك النتهاء تعتÈ
–فا عمÓقة ما يعني أاننا نسش Òعلى خطى
ثابتة من أاجل الرقي بالرياضشة ا÷زائرية
إا ¤مصشاف الدول اŸتقدمة خاصشة مع تطور
اŸنششآات والهياكل التي توفرها تلك اŸلعب
من دورات اŸياه ومدرجات عالية اŸسشتوى
وأارضشية راقية تعطي ا÷ماه› Òال آاخر
تبعده عن العنف وعليه فإان اÓŸعب
اŸنجزة والتي هي على وششك النتهاء على
غرار ملعب براقي وتيزي وزو ووهران
سشتضشفي على الكرة ا÷زائرية رونقا
لخضشر.
وجمال فوق البسشاط ا أ

حاوره :فؤؤاد بن طالب

الشش -عب :ا÷زائ -ر م-ق-ب-ل-ة ع-ل-ى مÓ-عب
ج - -دي - -دة Ãق - -اي - -يسص ع- -اŸي- -ة ،م- -ا ه- -و
انطباعك حول هذه ال‚ازات ؟
ميهوبي :ه- -ذه اÓŸعب سس -ت -ع -ط -ي ج -رع -ة
أاوكسسج Úللفرق ا÷زائرية وتخرجها من الضسيق
إا ¤اŸسساحات العريضسة كما أان هذه اŸشساريع
التي طال إا‚ازها كنا جميعا ننتظرها لتنحية
ال- -غ Íع- -ل- -ى أاغ- -لب اأ’ن- -دي- -ة خ- -اصس -ة اأ’ن -دي -ة
العاصسمية التي ’ تتوفر على مÓعب Ãقاييسس
ع -اŸي -ة م -ا ج-ع-ل الضس-غ-ط ي-ك Ìوال-ع-ن-ف ن-ري-د
وعليه فإاننا مرتاحون لهذه ا’‚ازات التي هي
على وشسك ا’نتهاء.
@ ه - -ل م- -ن إاضش- -اف- -ات ت- -ق- -ن- -ي- -ة ‘ ه- -ذا
اŸوضشوع؟
@@ ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤م -ل -عب  5ج-وي-لية سستتمكن
ا÷زائ- -ر م- -ن كسسب مÓ- -عب ج- -دي -دة ب -وه -ران
وت -ي -زي وزو وب -راق -ي ت -ف -ت -ح ›ا’ت أاخ -رى ‘
الوسسط الرياضسي على غرار التكوين والتدريبات

‘ اŸسس- -اح -ات اÛاورة خ -اصس -ة وأان ا÷زائ -ر
غنية بجيل يعشسق الرياضسة وكرة القدم خاصسة
وسس- -ت -ل -عب ه -ذه اÓŸعب دورا ب -رازا ‘ وسس -ط
اأ’ندية من حيث التنافسس اŸيدا Êوالتحضس.Ò
@ ه -ن -اك أان -دي -ة ب -دأات –ضش -ر ن -فسش -ه -ا
لسشتغÓل تلك اÓŸعب .كيف سشيكون
ذلك ؟
@@ هذه اÓŸعب سستكون رهن إاشسارة مديرية
الشسباب والرياضسة ونحن اليوم ‘ عصسر البحث
عن ا÷انب ا’قتصسادي  ..وما على الفرق التي
تود اسستغÓل اŸركبات ا÷ديدة أان تكون مؤوهلة
ولها رصسيد ما‹ كب Òحتى تتمكن من ا◊فاظ
ع -ل -ى ه -ذه اŸنشس -آات ،وأاع -ت -ق -د ع -ن -دم-ا ت-ك-ون
اÓŸعب ج -اه -زة فسس -ت -ظ -ه -ر ع -دة أام -ور ع -ل-ى
السسطح منها التنافسس ما ب Úاأ’ندية.
@ م- - -ا ه- - -و دور م- - -دي- - -ري- - -ات الشش - -ب - -اب
والرياضشة ‘ ›ال التسشي Ò؟
@@ كل مديرية لها دور كب ‘ Òتسسي Òهذه
اŸنشسآات ا÷ديدة بعقÓنية وبانضسباط مشسفوع
ب›Èة احÎاف - -ي- -ة يشس- -رف ع- -ل- -ي- -ه- -ا إاداري- -ون
ﬂتصسون ‘ ›ال التسسي ÒواŸتابعة اŸيدانية
أ’رضس- -ي- -ة اÓŸعب ال- -ت- -ي سس- -ت -ف -رشس ب -ال -عشسب
ال-ط-ب-ي-ع-ي وع-ل-ي-ه ’ب-د أان ي-ك-ون ه-ن-اك مÓ-عب
جوارية مرافقة للملعب الرئيسسي حتى نحافظ
عليه.
@ هل كل الفرق لها ا◊ق ‘ اسشتغÓل
هذه اÓŸعب ؟
@@ هناك دف Îشسروط ما ب Úالفرق ووزارة
الشس -ب -اب وال -ري-اضس-ة واŸدي-ري-ات ي-تضس-م-ن ع-دة
ن -ق -اط م -ن أاج -ل ا◊ف-اظ ع-ل-ى ه-ي-اك-ل اŸل-عب
وملحقاته ،ونحن ‘ عصسر البحث على اŸوارد
اŸالية التي يسستفيد منها اŸلعب والنادي وهذا
أام -ر ط -ب -ي -ع-ي ‘ وق-ت-ن-ا ا◊ا‹ و’ ›ال ل-ف-ت-ح
اأ’بواب لكل من هب ودب.
@ ماذا عن ا÷مهور ؟

@@ ا÷مهور ا÷زائري يحب كرة القدم ويحب
ال -ف -رج -ة بشس -رط أان ن -وف -ر ل -ه ا÷و اÓŸئ-م ‘
اŸل -عب ا÷دي -د م -ن ن-ظ-اف-ة ودورة م-ي-اه ’ئ-ق-ة
وÓﬁت ومرافق أاخرىŒ ،عله Îﬁم وبالتا‹
سس -يسس -ع -ى ع -ل -ى اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ذلك اŸكسسب
لوحده.
@ هل من إاضشافات ‘ ›ال التسشي Ò؟
@@ ي- -جب أان ت- -وضس- -ع اŸراف- -ق ا÷دي -دة –ت
تسسي Òمسسؤوول Úيعرفون عملهم وما عليهم إا¤
ت-ط-وي-ر ب-رام-ج ب-ط-ري-ق-ة احÎاف-ي-ة واق-تصس-ادي-ة
وتقدÁها للنوادي بكل شسفافية ووضسوح مع عقود
إال- -زام -ي -ة ب Úال -ط -رف Úأ’ن اÓŸعب ا÷دي -دة
دفعت فيها الدولة مبالغ ضسخمة وما علينا سسوى
تثم Úتلك اŸبادرات.
@ ه- -ل م- -ن ك- -ل- -م- -ة أاخÒة ن- -خ- -ت- -م ب -ه -ا
ا◊وار؟
@@ أاشس - -ك - -ر ج - -ري - -دة «الشس - -عب» ع - -ل- -ى ه- -ذه
ا’سستضسافة وأاقدم –ياتي إا ¤الشسعب ا÷زائري
Ãناسسبة عيد الفطر اŸبارك وأارجو من الله أان
يرفع عنا هذا الوباء  ..وكل عام وأانتم بخ.Ò

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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« اأ’ندية مطالبة با’رتقاء إا ¤مسستوى هذه الهياكل الراقية»
اثنى الÓعب الدو‹ السشابق و اŸدرب حسش Úياحي ‘ حوار لـ«الششعب»
على اŸششاريع اÿاصشة باÓŸعب و اŸتواجدة طور ال‚از حيث اكد ان
دخول هذه اŸرافق حيز اÿدمة سشيمنح اضشافة كبÒة لقيمة الكرة
ا÷زائرية ا كبطلة اإفريقيا .

حاوره  :عمار حميسسي

باŸقابل اكد ياحي ان ا’ندية مطالبة با’رتقاء
ا ¤مسستوى هذه الهياكل الرياضسية الراقية من
خÓ-ل ا’ه-ت-م-ام ب-ال-ت-ك-وي-ن و ت-ط-وي-ر مسس-ت-واها
الفني و البحث عن التتويجات القارية خاصسة ان
البلدان اÛاورة سسبقتنا ‘ هذا ا’مر .
و يبقى اŸنتخب الوطني اŸسستفيد ا’ك‘ È
هذا اÛال حيث اكد ياحي ان بطل افريقيا
يسستحق اللعب ‘ ملعب كب Òو عصسري خاصسة ان
ملعبي مصسطفى تشساكر و  5جويلية  ⁄تصسبحا
بنفسس اŸقاييسس العاŸية الكبÒة .
لكÌ
(الششعب) بعد سشنة و نصشف على ا أ
سش- -ت -دخ -ل  4مÓ- -عب ج- -دي- -دة ح- -ي -ز
اÿدم-ة م-ا ه-و ت-أاثÒه-ا ع-ل-ى ال-رياضشة
وكرة القدم؟
ي-اح-ي – ب-ال-ط-ب-ع م-ؤوخ-را شس-اه-دن-ا اŸشساريع
اŸت -واج -دة ط -ور ا’‚از ف-ي-م-ا ي-خصس مÓ-عب
وهران و تيزي وزو اضسافة ا ¤الدويرة و براقي و
اعتقد ان ا’شسغال Œري بها على قدم و سساق
حيث ينتظر ان تدخل حيز اÿدمة بعد سسنة و
نصسف او سسنت Úعلى اقصسى تقدير لهذا اعتقد
ان هذا ا’مر ايجابي بالدرجة ا’و ¤للجزائر
كبلد رائد على اŸسستوى القاري ‘ ›ال كرة
ال-ق-دم ب-ال-ن-ظ-ر ا ¤ال-ت-اري-خ ال-ك-ب Òل-ك-رة ال-قدم
ا÷زائرية و تشسريفها لقارة افريقيا ‘ اÙافل
ال -ت -ي شس -اركت ف -ي -ه -ا و اŸن -ت -خب ا◊ا‹ ب-ط-ل
افريقيا يسستحق اللعب ‘ ملعب كب Òو عصسري
يليق به و بالكرة ا÷ميلة التي يقدمها خاصسة ان
ملعبي مصسطفى تشساكر و  5جويلية  ⁄يصسبحا
بنفسس اŸقاييسس العاŸية الكبÒة بالنظر ا¤
اŸشساكل التي كانت تعا Êمنها ‘ كل مرة سسواء
تعلق اأ’مر با’رضسية او بأامور اخرى ’ داعي
لذكرها و فيما يخصس ا’ندية من ناحية سستجد
سسهولة ‘ بر›ة مبارياتها ا’فريقية بالنظر
ا ¤الضسغط الكب Òالذي كان يعا Êمنه ملعب 5
ج -وي -ل-ي-ة ل-درج-ة ان ان-دي-ة م-ن ال-ع-اصس-م-ة ك-انت
تضس -ط -ر ا ¤ا’سس -ت -ق-ب-ال ‘ ال-ب-ل-ي-دة و ح-ت-ى ‘
سس -ط -ي -ف م-ث-ل-م-ا ح-دث م-ع ا–اد ال-ع-اصس-م-ة ‘
م -ن -افسس -ة ك -اسس «ال-ك-اف» ع-ن-دم-ا واج-ه ف-ري-ق-ا
مصسريا ‘ ملعب  8ماي  1945بسسطيف بسسبب
اأ’شسغال التي كانت جارية آانذاك ‘ ملعبي 5
جويلية و تشساكر .
لن -دي -ة ه -ل ت -ع -ت -ق-د ان
@ ب -خصش -وصص ا أ
ع -م  Ó-ك -بÒا ي -ن -ت -ظ -ره -ا م -ن ال-ن-اح-ي-ة
الفنية لÓرتقاء Ÿسشتوى مÓعب ‘ هذا
اŸسشتوى ؟
@@ ا÷ميع يعلم ان مسستوى البطولة ضسعيف

جدا بدليل ان ا’ندية ا÷زائرية ’ تسستطيع
الوصسول ا ¤ا’دوار اŸتقدمة ‘ اŸنافسسات
القارية ’نها ’ تسستطيع ›اراة اŸسستوى الفني
لÓندية التونسسية و اŸغربية و اŸصسرية التي
تسسيطر ا’ن على اŸنافسسات القارية لهذا و بعد
ان كانت تشستكي من غياب اÓŸعب ا÷يدة هي
ا’ن امام ﬁك حقيقي يتمثل ‘ العمل ا÷دي
و ا’حÎا‘ اŸتمثل ‘ ا’هتمام Ãجال التكوين
من جهة و ايضسا تطوير اŸسستوى الفني لÓرتقاء
ا ¤مسستوى مÓعب عصسرية بهذا ا◊جم و حÚ
تدخل اÓŸعب ا÷ديدة اÿدمة على ا’ندية
ا÷زائ -ري -ة ال -ع -م -ل ع-ل-ى اŸن-افسس-ة ب-ق-وة ع-ل-ى
ا’ل- -ق- -اب ال- -ق- -اري -ة خ -اصس -ة ان م -ع -ظ -م ال -دول
اÛاورة لديها اندية مهيكلة بطريقة احÎافية
و ت- -ه- -ت- -م Ãج -ال ال -ت -ك -وي -ن و ه -و ا’م -ر ال -ذي
سساعدها على الÈوز على اŸسستوى القاري فيما
يخصس منافسسات ا’ندية و بالنظر ا ¤اŸسستوى
ا◊ا‹ لÓندية و البطولة اعتقد ان القائمÚ
ع-ل-ى اŸن-افسس-ة ي-ن-ت-ظ-ره-م ع-م-ل ك-ب Òل-ت-ط-وي-ر
اŸسس -ت -وى م -ن خ Ó-ل ت-ن-ق-ي-ة ا’ج-واء ب-ال-درج-ة
ا’و ¤و هذا Ãكافحة الفسساد و تفادي سسياسسة
الهروب ا ¤ا’مام .
@ و اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي يسش -ت-ح-ق م-ل-ع-ب-ا
Ãقاييسص عالية ؟
@@ ب -ال -ط -ب -ع ا’ن ن-ت-ح-دث ع-ن ب-ط-ل اف-ري-ق-ي-ا
بجدارة و اسستحقاق و هذا ا’مر يجعل ا’نظار
كلها متجهة ا ¤اŸنتخب الوطني سسواء واجه
منتخبا ضسعيفا او قويا و العديد من القنوات
أاصسبحت تتسسابق من اجل بث مباريات اŸنتخب
الوطني او ملخصسا Ÿواجهاته و هنا يظهر ان
اŸنتخب يلعب ‘ ملعب اعتقد انه ’ يليق به و
بحكم اإ’مكانيات اŸتوفرة بالنسسبة ‹ اŸنتخب
يسستحق ملعبا كبÒا و عصسريا نفتخر به و ’
نخشسى ان نذهب Ÿشساهدة مبارياته ‘ اŸلعب .

قضشية التسشجيل الصشوتي اŸنسشوب لفهد حلفاية

اسستدعاء نسسيم سسعداوي للمثول أامام ÷نة ا’نضسباط

تبقى قضشية التسشجيل الصشوتي الهاتفي
اŸنسشوب للمدير العام لوفاق سشطيف
فهد حلفاية تتصشدر الواجهة الكروية
حيث و بعد جلسشة السشتماع ◊لفاية
يوم اÿميسص اŸاضشي قررت ÷نة
النضشباط ترك اŸلف النضشباطي
مفتوحا Ÿزيد من اŸعلومات .
بهذا الصسدد فقد ” اسستدعاء اŸناج Òنسسيم
سس -ع -داوي ل -ل -م -ث -ول أام -ام ÷ن -ة ا’نضس-ب-اط ي-وم
اÿميسس القادم على السساعة  11صسباحا Ãقر
رابطة كرة القدم اÎÙفة .
و كشسف فهد حلفاية يوم اÿميسس ،عن رفعه
شس -ك -وى ضس -د اŸن -اج Òنسس -ي -م سس -ع-داوي ،ع-ل-ى
خ-ل-ف-ي-ة ال-تسس-ج-ي-ل الصس-وتي اŸسسّرب واŸنسسوب
إاليه حول ترتيب مباريات البطولة ،مؤوكًدا أانه
سس-ي-ق-اضس-ي أاشس-خ-اصس-ا آاخ-ري-ن «ح-اولوا ابتزازه»،
وذلك «بعدما يتب Úأانّ التسسجيل مفÈك» ،على
حد قوله.
وع -قب ا’سس -ت -م -اع إا ¤أاق -وال-ه م-ن ط-رف ÷ن-ة
ا’نضس -ب -اط ال -ت -اب -ع -ة ل-ل-راب-ط-ة اÎÙف-ة ل-ك-رة
ال -ق-دم ،صسّ-رح ح-ل-ف-اي-ة« :أاوضس-حت ل-ل-ج-ن-ة أان-ن-ي
قدمت شسكوى لدى العدالة على مسستوى و’ية
ا÷زائ- - -ر وشس- - -ك- - -وى أاخ- - -رى ل- - -دى الشس- - -رط - -ة
ا’قتصسادية اıتصسة ‘ قضسايا الفسساد ضسّد
اŸن- -اج Òنسس- -ي- -م سس- -ع- -داوي ،وأاك- -دت ل- -ه- -م أان
ال -تسس -ج-ي-ل م-فÈك ،و‘ أاق-رب اآ’ج-ال سس-ي-ت-بÚ
حقيقة ما أاقول».
وأاضس -اف« :ب -ع -د ال -ت -أاك-د أان ال-تسس-ج-ي-ل م-فÈك،
سسأاتقدم بشسكاوى أاخرى ضسد أاشسخاصس حاولوا
اب -ت -زازي» ،غ -داة ات -ه -ام -ه ب -أان-ه ط-لب م-ن أاح-د
اŸناجرة اŸعروف ‘ Úالوسسط الكروي ،بÎتيب
ب -عضس م -ب -اري -ات ال -ب -ط -ول-ة اÎÙف-ة وﬁاب-اة

فريقه بهدف التتويج باللقب على حسساب أاندية
أاخرى.
ووعد اŸسسؤوول اأ’ول للنسسر اأ’سسود ،بالكشسف
عن عدة أامور Ãجرد تأاكيد التحقيقات «فÈكة»
التسسجيل ،الذي اعتÈه حلفاية «ﬁاولة لضسرب
اسستقرار الفريق والنيل منه» ،مؤوكًدا أاّن الوفاق
فريق عريق لن يتضسّرر بهذه اأ’مور».
من جهته ،أاكد ﬁامي الوفاق نبيل بن النية:
جهنا إا ¤العدالة ،يعني أاننا ‰تلك قرائن
«تو ّ
ق -ان-ون-ي-ة ت-ث-بت ال-دع-وى ,وه-ن-اك د’ئ-ل م-ادي-ة
تؤوكد أاّن التسسجيل مفÈك ,واÈÿة الفنية من
ط-رف ا÷ه-ة ال-رسس-م-ي-ة ه-ي ال-ت-ي سس-ت-ث-بت ه-ذا
اأ’مر»».
واعت ÈاÙامي أاّن الشسكوى التي تقدمت بها
وزارة الشسباب والرياضسة ضسد ›هول «حسسب
قراءتي القانونية ،سستسس ‘ Òصسالح الوفاق و‘
صسالح الرياضسة ا÷زائرية ،ونحن اآ’ن بانتظار
قرارات ÷نة ا’نضسباط قبل أان نتصسرف من
الناحية القانونية».

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصصÓة

^  2 ٣م - - - -ا ي  : ١ 9 ٥ ٦ا ل س ص ل ط ا ت
ا’سص-ت-ع-م-اري-ة ت-ع-ت-قل عددا كبÒا من
ق - -ي - -ادي - -ي ا’إ–اد ال - -ع - -ام ل - -ل - -ع - -م - -ال
ا÷زائ - -ري Úع - -ل - -ى راأسص- -ه- -م الشص- -ه- -ي- -د
«عيسصات اإيدير» ،ا’أم Úالعام لÓإ–اد.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة

^ 2٣م- - -اي  :١9٥9ب- -داي -ة ﬁاك -م -ة اأعضص -اء
ا’إ–اد ال- -ع- -ام ل- -ل- -ط- -ل- -ب- -ة اŸسص- -ل- -م Úا÷زائ -ريÚ
 UGEMAبباريسس.
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عنابة

السصبت  2٣ماي  2٠2٠م الموافق لـ  ٣٠رمضصان  ١٤٤١هـ

العدد

كشضف وتدمﬂ Òابئ للجماعات اإلرهابية وضضبط نظارة ميدان

...وحجز مركبات واإحباط
ﬁاولت هجرة غ Òشضرعية

و‘ اإطار ﬁاربة ا÷رÁة
اŸن- -ظ- -م- -ة ،اأوق- -فت م -ف -رزة

 29°ا÷زائر
 ٣٠°ا÷زائر

 28°وهران

 2٦°وهران

الثمن  ١٠دج

18260

خÓل عملية “شصيط بالشصقفة ‘ جيجل

‘ اإط- - - - - - -ار
الشصعب-
م -ك -اف -ح -ة الإره -اب ،كشش-فت
ودم - -رت م - -ف - -رزة ل- -ل- -ج- -يشص
الوطني الششعبي ،يوم  20ماي
 2020خ Ó-ل ع -م -ل -ي-ة ب-حث
و“شش - -ي - -ط Ãن - -ط - -ق - -ة ب- -رج
الطهر ،دائرة الششقفة بولية
جيجل/ن.ع ،5.اأرب- - -ع - -ة ()04
ﬂابئ للجماعات الإرهابية
وضشبطت نظارة ( )01ميدان
ول -وح-ة ( )01ل-ت-ول-ي-د ال-ط-اقة
الشش -مسش-ي-ة و( )07ح -واسش -يب،
بالإضشافة اإ ¤معدات ولواحق
الإع Ó- - - - -م الآ‹ واأغ- - - - -راضص
اأخرى ‘ .ح Úدمرت مفرزة
اأخ - - - - - - - -رى (ﬂ )06اب - - - - - - - -ئ
ل -ل-ج-م-اع-ات الإره-اب-ي-ة ب-ب-ئ-ر
العاتر ،ولية تبسشة.

الفجر٠٣:٤9.................:
الشصروق٠٥:٣٤ ..............:
الظهر١2:٤٥.................:
العصصر١٦:٣٦.................:
المغرب١9:٥9................:
العشصـاء2١:٣٥..................:

٣2°

29°

france prix 1

عقب ا’عتداء على أاعوان الشصرطة بسصيدي عمار ‘ عنابة

وكيل ا÷مهورية يأامر بفتح –قيق حول مÓبسضات وفاة

«الشصعب» -بناء على عملية ششرطية،
ق -امت ع -ن -اصش-ر الشش-رط-ة ب-أام-ن ع-ن-اب-ة
بتاريخ  20ماي  ‘ 2020حدود السشاعة
 ،18:00على مسشتوى حي سشيدي عمار،
لي -ق -اف شش -خصص
ب- -ا◊ج- -ار ،ب- -ت -دخ -ل إ
مسشبوق قضشائيا ،عمره  28سشنة ،يششتبه
تورطه ‘ قضشية ﬂدارت.
أاث-ن-اء ع-م-ل-ي-ة ت-وق-ي-ف اŸشش-ت-ب-ه ف-يه،
الذي كان على م Ïسشيارته أامام مقر
سش- -ك- -ن- -اه ،ه- -اج- -م أاف- -راد م- -ن أاسش- -رت -ه
و›موعة من سشكان ا◊ي ب 50 Úإا¤
 60شش -خصش -ا ،ع -ن -اصش-ر ف-وج الشش-رط-ة،
مسش -ت -ع -م-ل Úا◊ج-ارة وأاسش-ل-ح-ة ب-يضش-اء

وبندقية صشيد بحرية‡ ،ا أاجÈهم على
النسشحاب من ا◊ي بعد إايقاف اŸعني
لم- -ر و–وي- -ل- -ه إا ¤م- -ق- -ر ال -ف -رق -ة
ب- -ا أ
اŸت-ن-ق-ل-ة ل-لشش-رط-ة ال-قضش-ائ-ي-ة بسش-ي-دي
عمار.
أام -ام ح -ج -م الع -ت-داء وال-ع-ن-ف ضش-د
ع-ن-اصش-ر الشش-رط-ة ،اضش-ط-روا لسشتعمال
طلقات مطاطية دفاعا عن النفسص‡ ،ا
تسشبب ‘ إاصشابة أاحد اŸعتدين الذي ”
نقله إا ¤اŸسشتششفى ا÷امعي إابن رششد،
لخÒة .و” إاخطار
حيث لفظ أانفاسشه ا أ
وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة ا◊جار
بالوقائع ،حيث أامر بفتح –قيق.

Œاوبا مع الظروف الصصحية ا’سصتثنائية

ل- -ل- -ج- -يشص ب -ت -ن -دوف/ن.ع،3.
شش - - - -خصش )02( Úوضش - -ب - -طت
م -رك-ب-ة ( )01رب -اع -ي -ة ال-دف-ع
و( )03م- -ول- -دات ك- -ه -رب -ائ -ي -ة
و( )04م-ط-ارق ضش-غ-ط .ف-ي-م-ا
ضشبط عناصشر الدرك الوطني
ب -بشش-ار ( )28ط- -ن- -ا م -ن م -ادة
ال-ف-ري-ن-ة اŸوجهة للمضشاربة.
كما اأوقف عناصشر الدرك باإن

اأمناسص/ن.ع )03( ،4.مهربÚ
ك -ان-وا ع-ل-ى م Ïم-رك-ب-ة ()01
سش- -ي- -اح- -ي -ة ﬁم -ل -ة بـ()2000
علبة من السشجائر.
م -ن ج -ه-ة اأخ-رى ،ضش-ب-طت
مفرزة للجيشص ،بالتنسشيق مع
مصش - -ال - -ح الأم - -ن ال - -وط - -ن - -ي
( )30,615ك - -ي - -ل- -وغ- -رام م- -ن
الكيف اŸعالج بباتنة/ن.ع،5.

’فطار
شصارك عناصصر الشصرطة بوهران مأادبة ا إ

‘ ح Úاأوقف حراسص ا◊دود
تاجر (ﬂ )01درات بحوزته
( )8640ق - - -رصص م- - -ه- - -ل- - -وسص
بالوادي/ن.ع .4.ك -م -ا اأح-ب-ط
حّ- -راسص السش- -واح -ل ﬁاولت
ه- -ج- -رة غ Òشش- -رع -ي -ة لـ()68
شش- - - - -خصش- - - - -ا ب - - - -ك - - - -ل م - - - -ن
الششلف/ن.ع 1.ووهران وعÚ
“وششنت/ن.ع.2.

أاونيسضي يثني على جهود السضلك األمني ‘ العمل الوقائي من كورونا
«الشص -عب» -ق -ام اŸدي -ر ال-ع-ام لÓ-أم-ن
ال -وط -ن -ي اأون -يسص -ي خ -ل -ي -ف -ة ،م-وؤخ-را،
ب -زي -ارة ع -م -ل وت -ف-ق-د اإ ¤اŸسص-تشص-ف-ى
ا÷هوي لÓأمن بوهران ،رفقة الوا‹
عبد القادر جÓوي ،وقيادات مركزية
وج -ه -وي -ة وﬁل -ي -ة ل -لشص -رط -ة ،ح -يث
وق -ف ع -ل-ى ج-اه-زي-ة ال-ط-اق-م ال-ط-ب-ي
ومعاينة ﬂتلف التجهيزات ا◊ديثة
وال-وسص-ائ-ل اÈıي-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-اŸرضصى
واسصتعدادات اإسصناد اŸنظومة الصصحية
ال-وط-ن-ي-ة ،خ-اصص-ة ‘ م-واجهة فÒوسس
كورونا ‘ حال تطلب الوضصع ذلك.

واأث-ن-ى اأون-يسش-ي ع-ل-ى ا÷ه-ود اŸب-ذول-ة
ب-اŸسش-تشش-ف-ى ا÷ه-وي وب-اŸراك-ز ال-ط-ب-ية
الج -ت -م-اع-ي-ة اŸل-ح-ق-ة ب-ه ،داع-ي-ا اإي-اه-م
Ÿواصشلة اأداء مهامهم الإنسشانية ،موؤكدا
دعم اŸديرية لÎقية اŸنظومة الصشحية
ل -ل -ج-ه-از م-ن خÓ-ل ت-وف Òشش-روط ال-ع-م-ل
والتكوين العا‹.
كما اطلع اأونيسشي على عملية اإ‚از
مسش -ت -ل -زم -ات ا◊م -اي -ة ال -ف -ردي -ة ،م -ن -ه -ا
ال -ب -ذلت وال -ك -م -ام-ات ال-وق-ائ-ي-ةّﬁ ،ف-زا
للرفع من قدرات الإنتاج لإسشناد عناصشر
الشش- -رط- -ة ب- -ه- -ذه ال- -وسش- -ائ -ل الضش -روري -ة،
ل-وق-اي-ت-ه-م خÓ-ل ع-م-ل-ه-م ال-ي-وم-ي ‘ ظ-ل
الأزمة الصشحية ،ومششجعا هذه اŸبادرة
التي تعكسص الروح التضشامنية لدى منتسشبي
الأمن الوطني.
وÃقر اأمن ولية وهران ،تلقى اŸدير
ال -ع -ام شش -روح -ا ح -ول مشش -اري -ع ال -ه -ي -اك-ل
الأم -ن -ي -ة ق -ي -د الإ‚از ،ك -م -ا اط -ل -ع ع-ل-ى

حصش -ي -ل -ة ال -نشش-اط-ات اŸت-ع-ل-ق-ة Ãح-ارب-ة
ا÷رÁة وال -وق -اي -ة م -ن -ه-ا ،اأي-ن اأك-د ع-ل-ى
ضشرورة العمل وفق مقاربة جوارية تششرك
اŸواطن واÛتمع اŸد.Ê
وÃقر وحدة حفظ النظام  311بالدار
ال -ب -يضش-اء ،شش-ارك اŸدي-ر ال-ع-ام ،ب-حضش-ور
وا‹ وه - -ران ،ق - -وات الشش - -رط - -ة م - -اأدب - -ة
الإف - -ط - -ار ،ح- -يث اع- -تÈه- -ا م- -ن السش- -نـن
ا◊م- -ي- -دة ال- -ت- -ي ت- -قّ- -وي اأواصش -ر اÙب -ة
والإخاء والتواصشل ب Úمنتسشبي الششرطة
وتعزز روح الفريق الواحد لديهم ،منوها
Ãا يبذلونه من جهود ‘ مواجهة ا÷رÁة
وم -راف -ق -ة اŸواط -ن ‘ ت -ط-ب-ي-ق ال-ت-دابÒ
الوقائية اÿاصشة للحد من انتششار وباء
كورونا ،ضشمانا للصشحة العمومية.

تتم ع Èباخرة «كورسصيكا» إابتداء من  ٣١ماي

عملية إاجÓء  9آالف رعية فرنسضية من ميناء ا÷زائر
ع -ل -مت «الشش -عب» ،أان -ه سش-ي-ت-م إاجÓ-ء
ال -رع -اي-ا ال-ف-رنسش-ي Úم-ن ا÷زائ-ر ن-ح-و
ب -ل -ده -م ع-ل-ى م Ïب-اخ-رة «ك-ورسش-ي-ك-ا»،
ابتداء من يوم األحد  31ماي .2020
‘ ه -ذا اإلط -ار ،ت-ن-ظ-م ع-م-ل-ي-ة ن-ق-ل
ح- -وا‹  9آالف شش- -خصص ي -ن -ق -ل -ون إا¤
بلدهم ع 18 Èرحلة بحرية م›Èة

Ãعدل  500راكب لكل رحلة ،انطÓقا
من اÙطة البحرية Ÿيناء ا÷زائر،
ال- -ت- -ي ات -خ -ذت ب -ه -ا ك -اف -ة اإلج -راءات
ال -ت -ن -ظ -ي -م -ي-ة وال-وق-ائ-ي-ة ل-ت-أام Úع-ب-ور
اŸسش-اف-ري-ن وف-ق-ا ل-ل-ق-واعد الحÎازية
اŸسشطرة للوقاية من فÒوسص كورونا.

Ü .ó«©°S

الدرك الوطني يضضع ﬂططا خاصضا بالعيد
وضص - -عت ق - -ي - -ادة ال- -درك ال- -وط- -ن- -ي
ﬂط -ط -ا خ -اصص -ا ب-ع-ي-د ال-ف-ط-ر اŸب-ارك
ل -ت -اأمﬂ Úت -ل -ف اŸن-اط-ق وال-فضص-اءات
وشص-ب-ك-ة ال-ط-رق ال-واق-ع-ة ضص-م-ن اإق-ل-ي-م
ا’ختصصاصس قصصد السصماح للمواطنÚ
ب-قضص-اء ال-ع-ي-د ‘ اأج-واء اآم-ن-ة تسص-وده-ا
السص -ك -ي-ن-ة وال-ط-م-اأن-ي-ن-ة ،وه-ذا ‘ ظ-ل
ال-ظ-روف ا’سص-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-يشص-ه-ا
البÓد جراء تفشصي وباء كورونا.
واأوضشح بيان لقيادة الدرك ،اأمسص ،اأنه
«” ات- -خ- -اذ ج- -م -ي -ع الإج -راءات الأم -ن -ي -ة
الÓزمة وهذا بوضشع تششكيÓت متكونة من
وح -دات اإق -ل -ي-م-ي-ة ،وح-دات اأم-ن ال-ط-رق،
فصشائل الأمن والتدخل والأسشراب ا÷وية
للدرك الوطني ،من اأجل ضشمان مراقبة
ف-ع-ال-ة لÓ-إق-ل-ي-م وŒسش-ي-د ال-ت-واج-د الدائم
واŸسشتمر ‘ اŸيدان».
وي -ع -ت -م-د ه-ذا اıط-ط ع-ل-ى «ال-ع-م-ل
ا÷واري وت - -ث- -م Úاÿدم- -ة ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة
كالتوجيه والنجدة والإسشعاف وتقد Ëيد
اŸسشاعدة للمواطن ،Úخاصشة ‘ مناطق
ال -ظ -ل واŸن -اط -ق اŸع -زول -ة ،م -ع ضش -م-ان
التدخل السشريع والفعال عند الضشرورة»،
مششÒا اإ ¤اأن ه- -ذه الإج- -راءات الأم- -ن- -ي -ة
تهدف بالأسشاسص اإ« ¤ا◊فاظ على النظام
والسش-ك-ي-ن-ة والصش-ح-ة ال-ع-م-ومي Úمن خÓل
ح-م-اي-ة الأشش-خ-اصص واŸم-تلكات العمومية

كاريكات /ÒعنÎ

واÿاصشة».
ك-م-ا ” «ت-ك-ي-ي-ف وت-دع-ي-م ال-تشش-ك-يÓ-ت
الثابتة واŸتنقلة للدرك الوطني لضشمان
اŸراق -ب -ة ال -ع -ام -ة ل Ó-إق-ل-ي-م ل-ي Ó-ون-ه-ارا،
لسش- -ي -م -ا م -ن خ Ó-ل ت -ك -ث -ي -ف ال -دوري -ات
اÎŸج- -ل- -ة واÙم- -ول -ة م -ع وضش -ع ن -ق -اط
م -راق -ب -ة ،اإضش -اف -ة اإ ¤ا◊واج -ز الأم -ن -ي-ة
اŸق -ام -ة ع -ل -ى ﬂت -ل-ف ﬂارج وم-داخ-ل
التجمعات السشكنية مع السشهر على تطبيق
اإج - - -راءات ا◊ج - - -ر الصش - - -ح - - -ي ،وف- - -ق- - -ا
لÓ-إج-راءات ال-وق-ائ-ي-ة اŸت-خ-ذة م-ن طرف
السشلطات العمومية».
وفضش Óعن ذلك ”« ،تسشخ Òالأسشراب
ا÷وي -ة ل -ل-درك ال-وط-ن-ي ،اŸت-م-رك-زة عÈ
ربوع الوطن ،للقيام بتنفيذ برنامج طلعات
جوية بالطائرات العمودية بهدف ضشمان
ال- -دع- -م ل- -ل- -وح- -دات ال -ع -ام -ل -ة ب -اŸي -دان
واŸسش- -اه- -م- -ة ب- -ف -ع -ال -ي -ة اأك Ìشش -م -ول ‘
اŸراقبة العامة لÓإقليم».
وتضش- -ع م- -وؤسشسش- -ة ال- -درك ال- -وط -ن -ي ‘
خدمة اŸواطن Úالرقم الأخضشر 10.55
لطلب النجدة والإسشعاف اأو التدخل عند
الضش- - -رورة وك- - -ذا م- - -وق- - -ع  TARIKIعÈ
الأنÎنت ومن خÓل صشفحة الفايسشبوك
لÓإسشتعÓم عن حالة الطرق ،بالإضشافة اإ¤
اŸوق- -ع الإل -كÎو Êل -لشش -ك -اوى اŸسش -ب -ق -ة
والسشتعÓم عن بعدwww.ppgn.mdn.dz. :

