›لة «أفريك-آأزي»
–دثت عن أŸوضضوع

بن بوزيد:

تغي Òمديرين مركزيÚ
يسستهدف تعزيز
الرعاية الصسحية

الرباط ُتحuرك
حملة تشسهÒية
ضسد ا÷زائر ›ددا
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قدم له عرضضا عن أشضغالها

france prix 1
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الرئيسس تبـ ـون يسستقبل وف ـ ـدا ع ـن ÷ن ـة مراجعـ ـة الدسست ـور
أسضتقبل رئيسس أ÷مهورية عبد أÛيد
ت - -ب - -ون ،أمسس ،وف- -دأ ع- -ن ÷ن- -ة أÈÿأء
أŸك -ل -ف -ة Ãرأج -ع -ة أل -دسض -ت -ور ب-رئ-اسض-ة
أألسض -ت -اذ أح -م -د ل -ع -رأب -ة ،أل -ذي ق-دم ل-ه
عرضضا عن أشضغال أللجنة ،بحسضب ما أفاد
به بيان لرئاسضة أ÷مهورية.
وج - -اء ‘ أل- -ب- -ي- -ان« :أسض- -ت- -ق- -ب- -ل رئ- -يسس
أ÷م -ه-وري-ة ،ألسض-ي-د ع-ب-د أÛي-د ت-ب-ون،
أل -ي -وم وف -دأ ع -ن ÷ن -ة أÈÿأء أŸك-ل-ف-ة
Ãرأجعة ألدسضتور برئاسضة أألسضتاذ أحمد
لعرأبة ألذي قدم له عرضضا عن أشضغال
أل -ل -ج -ن-ة وأŸن-ه-ج-ي-ة أŸع-ت-م-دة ل-درأسض-ة
ألقÎأح- - -ات أŸت - -ع - -ل - -ق - -ة ب - -اŸشض - -روع
ألتمهيدي Ÿسضودة ألدسضتور»

عضضو ÷نة رصضد وباء
كورونا ،بقاط بركاÊ
لـ «ألشضعب»:

سسيناريو كارثي منتصسف أاوت إاذا
 ⁄نلتـزم بالوقاية خÓل العيد
حذر عضضو أللجنة ألعلمية أŸكلفة Ãتابعة ورصضد
وباء كورونا ورئيسس عمادة أألطباء أ÷زأئريﬁ ،Úمد
بقاط بركا ،Êمن سضيناريو أسضوأ للفÒوسس بعد عيد
أألضض -ح-ى أŸب-ارك بـ 15ي- -وم -ا ،وذلك ‘ ح -ال ع -دم
أللتزأم بإاجرأءأت ألوقاية ،خاصضة ما تعلق بالزيارأت
أل -ع -ائ -ل -ي -ة وألح -ت-ك-اك ب ÚأŸوأط-ن Úوع-دم أحÎأم
قوأعد ألنظافة خلل عملية نحر أألضضاحي.
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لصضحاء
«فوبيا» لدى أ أ
ومرضضى ‘ موأجهة ألتنمر

أÿب Òألقتصضادي حميد علوأن لـ «ألشضعب»:

من مقررأت ›لسص ألوزرأء

التخلي عن اإلسستÒاد
يتطلب السستثمار ‘
الزراعات اŸكثفة

خارطة طريق جزائرية لتنمية الفÓحة
درسس ›لسس ألوزرأء أألخ Òخارطة طريق لتطوير أألنشضطة ألفلحية تتضضمن ›موعة برأمج
يتم تنفيذها ب Úمطلع ألسضدأسضي ألثا Êللعام أ÷اري ونهاية  2021وأنشضطة تنفذ على أŸدى
أŸتوسضط (.)2024–2020
نقل بيان لرئاسضة أ÷مهورية عن ›لسس ألوزرأء توجها جديدأ ‘ تنمية ألفلحة أ÷زأئريةÃ ،ا
ُيبعد أŸسضتهلك عن أإلسضتÒأد ،ويقربُه من ما Œود به هذه أألرضس.
و–دث ألبيان عن «عرضس حول خارطة ألطريق لبعث وتنمية ألنشضاطات ‘ قطاع ألفلحة
وألتنمية ألريفية ،ألتي –دد ‘ إأطار رزنامة دقيقةﬂ ،تلف نشضاطات ألÈأمج ذأت أألولوية
أŸمتدة من ألسضدأسضي ألثا Êللسضنة أ÷ارية إأ ¤غاية نهاية سضنة  ،2021وألنشضاطات أألفقية ذأت
ألطابع أŸسضتمر على أŸدى أŸتوسضط (.)2024–2020

صص 03

ألباحث عبد ألرحيم مقدأد لـ «ألشضعب»:

ا◊وار والتنمية ووقف التدخÓت
اÿارجية طريق اÓÿصس ‘ ما‹

الإصسابة بكورونا ليسست
«خطيئة» أاو «وصسمة عار»

–تاج ألفلحة تشضخيصضا أول و–ديد خطوأت ينبغي
أتباعها للوصضول أ ¤أألهدأف أŸسضطرة .هذه قرأءة
يقدمها أÿب Òأإلقتصضادي حميد علوأن ،ألذي يقول
عن نوأيا ألرئيسس للنهوضس بهذأ ألقطاع ،إأنها صضادقة،
لكن –تاج أدوأت وآأليات وتقنيات عالية.

دق ناقوسص أÿطر بشضأان
قطاعي ألبناء وألسضياحة ،أقلي:

Œميد تسسديد األعباء اŸالية قرار شسجاع

تعيشس دولة ما‹ .منذ ألربيع أŸاضضي ،تاريخ تنظيم أنتخابات تشضريعية ،على وقع توّتر متصضاعد
وأزمة سضياسضية خانقة ،حيث أّدى تدّخل أÙكمة ألدسضتورية إللغاء مقاعد عديدة فازت بها
أŸعارضضة .إأ ¤أهتزأز ألشضارع ألذي تفجّر غضضبا ‘ وجه ألسضلطة أ◊اكمة ،وهو ما أدخل هذه
ألدولة ألوأقعة Ãنطقة ألسضاحل أإلفريقي ‘ دوأمة حرأك رفع سضقف مطالبه إأ ¤ألدعوة لتنحية
ألرئيسس إأبرأهيم بوبكر كيتاÈّÃ .ر أنه أخفق ‘ Œسضيد تطّلعات ألشضعب وفشضل ‘ –قيق أألمن
وألتنمية وألسضتقرأر.
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من تأاليف ألصضحفي Úأعمر وعلي وسضعيد كاسضد

السسÒة الذاتية
للراحل إايدير
‘ كتاب مُشسّوق

صضدر كتاب عن ألسضÒة ألذأتية Ÿطرب
أألغنية ألقبائلية ألرأحل إأدير ،مؤوخرأ،
بعنوأن «إأيدير أألز‹» من تأاليف
ألصضحافي Úأعمر وعلي وسضعيد
كاسضد بعد شضهرين من رحيله
‘ ماي أŸاضضي عن عمر
ناهز  71سضنة.
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لسضباب  ⁄يتم
أ أ
–ديدها بعُد

إانتحار رئيسس أامن
حضسري ‘ بجاية

لمن
أعلنت أŸديرية ألعامة ل أ
أل- - -وط - -ن - -ي ،أمسس أألث - -ن ،Úأن
رئيسس أألمن أ◊ضضري ألثامن
بأامن ولية بجاية ،أقدم على
وضض- -ع حّ- -د ◊ي- -ات- -ه بسض- -لح -ه
أل - -ف - -ردي ألسض - -ب - -اب « ⁄ي- -ت- -م
–ديدها بعد».
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كوفيد 19-مع ٍ
د حينما نسضتهÚ
به ...وقاتل عندما نسضتسضلم له
لصضابة بفÒوسس كورونا إأ« ¤وصضمة عار» عند
–ولت أ إ
ألبعضس ،وأصضبحت نظرة ألناسس قاسضية و›حفة ‘ حق
أŸصضاب Úبه ،رغم أن أي وأحد منا معرضس للعدوى،
كون ألفÒوسس ألتاجي سضريع ألنتشضار ول يفرق بÚ
أحد ،سضوأء كان ‘ كوخ أو ‘ بروج مشضيدة ،أو كان Áلك
لسضلحة Ùاربته أو بيدين خاويت.Ú
كل أ أ

أÙامي ‚يب بيطام
لـ «ألشضعب»:

صص٧

مشسروع القانون  ⁄يفاضسل بÚ
مسستخدمي الصسحة واŸواطنÚ
أكد أألسضتاذ أÙامي ‚يب بيطام ،أن مشضروع أألمر
أŸعدل وأŸتمم لقانون ألعقوبات ،ألرأمي إأ ¤ضضمان
أحسضن حماية Ÿسضتخدمي ألصضحة ،يسضتهدف حماية
ه -ذه ألشض -ري -ح -ة م -ن ألع -ت -دأءأت أل -ل -ف-ظ-ي-ة ك-انت أو
جسضدية أŸمارسضة عليهم ‘ هذأ ألظرف ألسضتثنائي
ألذي تعيشضه أ÷زأئر بسضبب جائحة كورونا.
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أعتÈت خطوة «ألفاف» غ ÒمÈرة

 6أاندية ترفضس اإلجابة على السستشسارة الكتابية
رفضضت سضتة أندية من ألرأبطت ÚأÎÙفت Úأألو ¤وألثانية أإلجابة على
لندية ،قصضد
ألسضتشضارة ألتي بعثت بها أل–ادية أ÷زأئرية لكرة ألقدم ل أ
مسضاعدة أŸكتب ألفدرأ‹ على أتخاذ
ألقرأر ألنهائي أŸتعلق Ãصض ÒأŸوسضم
أل -ك-روي ( ،)2020 – 2019ح - -يث أك- -د
ألرأفضضون للسضتشضارة ألكتابية أŸقÎح
ج -م -ل -ة وت -فصض -ي -ل ،م -ع -تÈي -ن أن ه-ي-ئ-ة
زطشضي تأاخرت كثÒأ ‘ أتخاذ قرأرها
أل -ن -ه -ائ -ي و–اشضت –م-ل مسض-ؤوول-ي-ات-ه-ا
وحاولت ألتهرب من إأصضدأر قرأر نهائي
‘ أك Ìمن مناسضبة.
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تطور ألوضضع
ألوبــــــــــائي
لصضـــــابــــات
أ إ
أ÷ديـــــدة٦1٦ :
حالت ألشضفاء3٦٦ :
ألوفيات0٨ :
ألعدد ألجما‹
للإصضابات2٧9٧3 :
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رئيسس لجنة ألشّضؤوون ألخارجية بالغرفة أل ّسضفلى،
عبد ألÓوي:

ألجائحة تلقي بظÓلها على ألطبقة ألسضياسضية ،ممثلو أحزأب لـ «ألشضعب»:

ا÷مع ب Úالنششاطات وا◊جر الصشحي أاو ¤من تعطيل العمل

التّدّخـ ـ ـل العسشكـ ـ ـري ‘ ليبيـ ـ ـ ـ ـا
مرفـ ـوضش مهمـ ـ ـا كـ ـ ـان ا Ÿـ ـّÈر

تقنية ألتحاضضر عن بعد تعوضس أ’جتماعات ألحضضورية

يخيم على اŸششهد السشياسشي فتور وجمود ،إاذ يششارف ششهر جويلية
على ا’نتهاء و ⁄تÈز نششاطات اأ’حزاب السشياسشية بالششكل الذي
عهدناه من قبل كتنظيم ا÷امعات الصشيفية ،هل هو ركود أام السشبب
جائحة كورونا التي فرضشت ا’نزواء والتقوقع ،وا’نصشراف إا ¤معا÷ة
قصشايا داخلية ،هذه اأ’سشئلة طرحتها «الششعب» على مسشؤوول ‘ Úبعضس
اأ’حزاب السشياسشية ،ونقلت ردودهم.

ع Èبعضس اŸسشؤوول ‘ Úاأ’حزاب السشياسشية ،عن آارائهم حول الظرف
ا’سشتثنائي الذي “ر به ا÷زائر وانعكاسشه على النششاطات ا◊زبية،
منهم من اعت Èأان الوباء ليسس معرق Óللعمل السشياسشي ،فيما اعتÈ
آاخ- -رون أان فÒوسس ك- -ورون- -ا سش- -بب ‘ ال- -ف- -ت -ور ال -ذي تشش -ه -ده ا◊ي -اة
السشياسشية.
حياة كبياشس

سشاحلـ ـ ـ ـي :التحضش ÒلÓنتخابـ ـ ـ ـات التششريعيـ ـ ـة واÙلي ـ ـ ـة

أاوضش -ح اأ’م Úال -ع -ام ◊زب ال -ت -ح-ال-ف ال-وط-ن-ي
ا÷مهوري بلقاسشم سشاحلي ،أان نششاطات ا◊زب
مسشتمرة عموما مع التقيد باإ’جراءات الوقائية من
ان -تشش -ار وب -اء ك -ورون -ا ،وي -ت -م الÎك -ي -ز ح -ال -ي-ا ع-ل-ى
ال- -نشش -اط -ات اÙل -ي -ة ال -ب -ل -دي -ة وال -و’ئ -ي -ة ول -يسس
ال -نشش-اط-ات ا÷ه-وي-ة أاو ال-وط-ن-ي-ة ،أ’ن-ه-ا ’ ت-ت-ط-لب
حضش- -ور ع- -دد ك- -ب Òم- -ن اŸن- -اضش -ل Úو’ ال -ت -ن -ق -ل
Ÿسشافات بعيدة .ومن ب Úالنششاطات ،ذكر سشاحلي

ه -ي -ك -ل -ة ا◊زب وال -ت -ك-وي-ن السش-ي-اسش-ي ،وال-ت-حضشÒ
لÓنتخابات اŸقبلة التششريعية واÙلية ،باإ’ضشافة
إا ¤مسشاهمة مناضشلي ومنتخبي ا◊زب ‘ اأ’نششطة
ال -تضش -ام -ن -ي -ة ل -ف-ائ-دة ال-ط-اق-م ال-ط-ب-ي وك-ذا اأ’سش-ر
اÙت -اج -ة أاو اŸتضش -ررة اق -تصش -ادي -ا م -ن ج -ائ -ح-ة
كورونا .وقال اŸتحدث إانه بالرغم من اسشتمرار
النششاطات ،إا’ ان أان الوباء أاثر على النششاط ا◊زبي
كما أاثر على باقي قطاعات ا◊ياة اليومية و’سشيما

ا’قتصشادية وا’جتماعية منها ،لكن ‘ نفسس الوقت
Óح -زاب ب -اسش -ت -غ Ó-ل
سش- -م- -حت ه- -ذه ا÷ائ- -ح -ة ل  -أ
ÓعÓم وا’تصشال ،التي تعد
التكنولوجيات ا◊ديثة ل إ
ضشرورة ‘ اŸسشتقبل من أاجل Œنيد و–سشيسس أاكÈ
عدد ‡كن من اŸواطن ،Úولذلك يرى أانه من
الضشروري –سش Úنوعية اÿدمة اÿاصشة باأ’نÎنت
من أاجل إا‚اح تقنية التخاطب اŸرئي عن بعد،
أ’نها كانت “ثل بالنسشبة للحزب عائقا كبÒا.

أاكد العضشو القيادي بحركة ›تمع السشلم «حمسس»
ناصشر حمدادوشس ،أان ا◊ركة  ⁄توقف نششاطاتها
وماضشية ‘ تنفيذ برنا›ها السشنوي بسشبب جائحة
كورونا ،بل وتكيفت مع الوضشع ،بانتقالها إا ¤اإ’دارة
اإ’لكÎونية ،واحÎمت إاجراءات ا◊جر الصشحي،
واŒهت جهود هياكلها ومؤوسشسشاتها ومناضشليها إا¤
مواجهة هذه اأ’زمة ع ÈحمÓت التوعية والتعقيم
واŸسش -اع -دات ال -غ -ذائ-ي-ة وال-ط-ب-ي-ة وت-وف Òوت-وزي-ع
اŸسشتلزمات الوقائية والصشحية.
ك -م -ا ق -دمت م -قÎح-ات-ه-ا إا ¤رئ-اسش-ة ا÷م-ه-وري-ة،

وعرضشت ذلك ‘ ندوة صشحفية حضشورية ،ونظمت
خÓ- -ل رمضش- -ان ن- -دوات سش- -ي- -اسش -ي -ة وف -ك -ري -ة عÈ
التحاضشر عن بعد ،وكذا تنظيم ملتقى دو‹ Ãناسشبة
ذكرى وفاة الششيخ ﬁفوظ نحناح عليه رحمة الله.
وأاف- -اد ح -م -دادوشس ‘ سش -ي -اق م -تصش -ل ،أان ا◊رك -ة
سشطرت برنا›ا ثريا للصشيف ،يتمثل ‘ اıيمات
اإ’ل-كÎون-ي-ة ال-و’ئ-ي-ة وال-وط-ن-ي-ة ،وم-ل-ت-ق-ى ال-هياكل،
وا÷امعة الصشيفية خÓل ششهر أاوت ،مششÒا إا ¤أان
نششاطات ا◊ركة  ⁄تتوقف بسشبب جائحة و’ بسشبب
إاصشابة رئيسس ا◊ركة ،ف Óتزال لقاءات اŸكتب

التنفيذي الوطني للحركة تنعقد أاسشبوعيا Ÿتابعة
الوضشع السشياسشي وا’قتصشادي وا’جتماعي للبÓد،
ومتابعة الوضشع ا’قليمي والدو‹ مسشتمرة إا ¤اآ’ن.
وأاشش- -ار ح- -م- -دادوشس ،إا ¤أان ت -ع -ويضس ال -نشش -اط -ات
ا◊ضش -وري -ة ب-ال-نشش-اط-ات ع Èال-ت-ح-اضش-ر ع-ن ب-ع-د،
›دي- -ة وم- -ن- -اسش- -ب -ة إ’ج -راءات ا◊ج -ر الصش -ح -ي،
واحÎام ق -واع -د السش Ó-م -ة الصش -ح-ي-ة ،ف-ا÷م-ع بÚ
النششاطات وا◊جر الصشحي أاو ¤من تعطيل برنامج
ونششاطات ا◊زب وهياكله ومؤوسشسشاته.

حمـ ـ ـ ـ ـدادوششﬂ :يمـ ـ ـ ـ ـ ـات إالكÎونيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ‘ أاوت

حشش ـ ـ ـ ـÓف :ت ـ ـ ـوقف ا◊يـ ـ ـ ـاة السشياسشي ـ ـ ـة مسشتحيـ ـ ـ ـ ـل
ي -رى م -ول -ود حشش Ó-ف ق -ي -ادي ‘ ح -زب طÓ-ئ-ع
ا◊ريات وعضشو ‘ اللجنة اŸركزية ،أان فÒوسس
كورونا ’ Áكن أان يوقف نششاط ا◊زب ،الذي
ناقشس مسشودة الدسشتور وقدم مقÎحات ،و يعتÈ
أان -ه ’ Áك -ن بسش -بب ال -ظ -رف ا’سش-ت-ث-ن-ائ-ي ال-ذي
ف -رضش -ه ال -وب -اء أان ي -ت -ع -ط -ل ت -ن -ظ -ي-م اŸؤو“رات
وال -ل -ق -اءات ،خ -اصش-ة وأان ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا’تصش-ال
ا◊ديثة ،تسشمح بالتواصشل عن بعد ،وقد اسشتعملت
هذه التقنية على أاعلى مسشتوى ‘ الدولة.

وقال حششÓف ،إانه بالرغم من الظرف الصشعب أاو
ما وصشفه بـ «حالة ا◊رب» على الوباء ،كان على
اأ’حزاب أان تتجند مهما اختلفت ايديولوجياتها
وأالوانها السشياسشية ،فإان على ا÷ميع أان يصشطف
‘ جبهة واحدة Ùاربة الوباء ،مششÒا إا ¤أان
هناك بعضس اأ’حزاب قامت Ãبادرات ،ومنها من
اخ -ت -فت “ام -ا ع -ن اŸشش -ه-د ،ب-ال-رغ-م م-ن «أان-ن-ا
بحاجة إا ¤خÈائها» ،مششÒا إا ¤أان حزب طÓئع
ا◊ري- -ات ق- -د ق- -دم م -ب -ادرات ‘ إاط -ار ﬁارب -ة

جائحة كورونا.
وأارجع حششÓف وضشع اŸششهد السشياسشي ا◊ا‹
إا ¤هششاششة اأ’حزاب السشياسشية ،التي  ⁄تششكل
مؤوسشسشات قوية ،مفيدا أانه كان من اŸمكن تنظيم
ج -ام -ع -ات صش -ي -ف -ي -ة ب -ت-ق-ل-يصس ع-دد اŸشش-ارك،Ú
وخ -لصس اŸت -ح -دث إا ¤أان -ه م -ن اŸسش -ت -ح -ي -ل أان
تتوقف ا◊ياة السشياسشية ،أ’ن توقيف كل ششيء
ي -خ -ل -ق ضش -غ-ط-ا ره-ي-ب-ا وÁك-ن أان ي-ؤودي ذلك إا¤
ا’نفجار.

ألمحلل ألسضياسضي عيسضى بن عقون:

ا÷امعـ ـ ـ ـات الصشيفيـ ـ ـة
 ⁄تنظ ـ ـ ـم بسشبـ ـ ـب كـ ـ ـ ـ ـورونا
أع -ت -ب -ر ع -يسض -ى ب -ن ع -ق -ون أسض -ت -اذ أل -ع -ل -وم
ألسضياسضية وألعÓقات ألدولية بجامعة ألجزأئر
 ،٣أن م -ا تشض -ه -ده ألسض -اح -ة ألسض-ي-اسض-ي-ة م-رت-ب-ط
أرت-ب-اط-ا وث-ي-ق-ا ب-ال-مشض-هد ألوطني ألعام ،ويرى
أن فيروسس كورونا كان سضببا في عدم برمجة
أل-ج-ام-ع-ات ألصض-ي-ف-ي-ة ،أل-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا أ’أحزأب
ع - -ادة ف - -ي ه - -ذأ أل - -فصض - -ل حسضب م- -ا صض- -رح ب- -ه
لـ«ألشضعب».
حياة  /ك
أاوضشح بن عقون أان اŸششهد السشياسشي مرتبط ارتباطا
وثيقا باŸششهد الوطني العام  ،فهناك ـ كما قال ـ غياب
الوعي وغياب النخبة واسشتقالتها ششبه كلية ،وذلك ‘ كل
اÛا’ت تقريبا  ..حيث أاصشبح الهاجسس الكب Òبالنسشبة
Óسشرة واأ’و’د
للنخبة هو توف Òا◊اجيات الضشرورية ل أ
عوضس التفك ‘ Òمسشتقبل البÓد واأ’مة.
وأارجع بن عقون توقف بعضس النششاطات على غرار
ا÷امعات الصشيفية التي عهدناها ،إا ¤وباء كورونا ،إاذ
بات تنظيم مثل هذه اللقاءات غ‡ Òكن ،علما أانها
كانت تتم عادة على مسشتوى اإ’قامات ا÷امعية التي
ك -انت تسش -ه -ل ع -م -ل اأ’ح -زاب ول -ق -اءات-ه-ا Ãن-اضش-ل-ي-ه-ا،
وتسشببها ‘ اتسشاع رقعة انتششار الفÒوسس.

واسشتنادا إاليه ،فإانه
وبالرغم من الفتور
الذي Áيز اŸششهد
السش - -ي- -اسش- -ي ،إا’ أان
ه - - - -ن - - - -اك ب- - - -عضس
اأ’ح- - - -زاب ق - - -امت
ب -ت-ج-دي-د ق-ي-ادات-ه-ا
وي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-ك-ل
م- -ن ح- -زب ج- -ب -ه -ة
ال -ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي،
وال -ت -ج-م-ع ال-وط-ن-ي
ال-دÁق-راط-ي ،ال-ل-ذي-ن ع-ق-دا م-وؤ“ري-ه-م-ا ا’سش-ت-ثنائيÚ
’سشتخÓف القيادة.
أاما اأ’حزاب اأ’خرى ،فقال بن عقون إان البعضس منها
ي-ع-يشس مشش-كÓ-ت وصش-راع-ات داخ-ل-ي-ة م-ث-ل-م-ا ه-و الشش-أان
بالنسشبة لـ «اأ’فافاسس» ،فيما تنتظر أاخرى ح Óواأ’مر
ينطبق على ا◊ركة الششعبية ا÷زائرية ،وأاخرى غÒت
رئيسشها وقيادتها بينها Œمع أامل ا÷زائرـ «تاج».
ك -م -ا –دث ب -ن ع -ق -ون ،ع -ن أاح -زاب ك -انت ت -نشش-ط ‘
السشابق بششكل عادي على غرار حركة ›تمع السشلم،
مششÒا أان إاصشابة رئيسشها عبد الرزاق مقري بـ «كوفيد
Á ’ ،»19ك- -ن أان ت- -ك -ون سش -ب -ب -ا ‘ ع -دم إاج -راء وع -ق -د
نششاطات وفعاليات علمية وسشياسشية صشيفية حزبية.

يومية وطنية إأخبارية تصضدر عن أŸؤوسضسضة ألعمومية
أ’قتصضادية(شضركة ذأت أسضهم)
رأسس مالها أ’جتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39شضارع ألشضهدأء ألجزأئر

ألÈيد أ إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

أمانة ألمديرية ألعامة

ألتحرير٠٢٣ ٤٦ ٩١ ٨٧ :
ألفاكسس٠٢٣ ٤٦ ٩١ ٧٩ :
’دأرة وألمالية
أ إ

ألهاتف٠٢٣ ٤٦٩١ ٨٠ :
ألفاكسس٠٢٣ ٤٦٩١ ٧٧ :

(021) 60.70.40

بن عبد السشÓم :
تنظيم Œمعات
ولق ـ ـ ـ ـاءات
غ‡ Òكن
ولفت رئيسس حزب جبهة
ا÷زائر ا÷ديدة جمال بن
عبد السشÓم ،إا ¤أان تنظيم
Œمعات ولقاءات غ‡ Òكن
بسش- - - -بب فÒوسس ك- - - -ورون - - -ا
اŸسشتجد ،ولذلك اقتصشرت
نشش- -اط- -ات اأ’ح- -زاب ع- -ل- -ى
التنظيمات الداخلية ،وعلى
طرح اأ’فكار واŸبادرات.
وبرأايه ،فإان اأ’حزاب ركزت
ع -ل -ى ردوده -ا ع -ل -ى وث -ي-ق-ة
مسش - -ودة ال - -دسش - -ت- -ور ،وه- -ي
ت- -نشش -ط م -ن خ Ó-ل ت -ق -ن -ي -ة
ال -ت-ح-اضش-ر ع-ن ب-ع-د ،مششÒا
إا ¤أان حزبه نظم لقاءات ‘
اŸق -ر حضش -ره-ا ع-دد ق-ل-ي-ل
من اŸناضشل ،Úبتطبيق كل
اإ’ج - - -راءات ال - - -وق- - -ائ- - -ي- - -ة
اŸوصشى بها لتفادي انتششار
وانتقال الوباء.

ألرئيسس أŸدير ألعام
مسضؤوول ألنشضر

مصشطفى هميسشي
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أأع- - -رب رئ- - -يسس ل- - -ج- - -ن - -ة ألّشض - -وؤون
أل -خ -ارج -ي -ة وأل ّ-ت -ع-اون وأل-ج-ال-ي-ة،
ب-ال-م-ج-لسس ألّشض -ع-ب-ي أل-وط-ن-ي ،ع-بد
أ ل ق ا د ر ع ب د أ ل  Óو ي  ،أأ م س س ب ا ل ج ز أ ئ ر
أل- -ع- -اصض- -م- -ة ،ع- -ن رفضس أل- -ت -دخ -ل
أ ل ع س ض ك ر ي أ ’أ ج ن ب ي ف ي ل ي ب ي ا « م ه م ا
ك -انت م-بّ-ر رأت-ه» ،وأل-ت-ي ق-ال ع-ن-ه-ا
أإ ّن ه ا « م ج ّر د ذ ّر ل ل ّر م ا د ف ي أ ل ع ي و ن » .
واأشش- - -ار ‘ تصش- - -ري - -ح لـ «واأج» ،اأّن «ك - -ل
‡ن جعلوا البÓد
اŸتناحرين ‘ ليبيا ّ
ح ل ب ة ص ش ر ا ع اأ خ ر ى ب ع د س ش و ر ي ا ي ر ي د و ن
ا ل ه ي م ن ة ع ل ى ا ل ثّ ر و ا ت ا ل لّ ي ب ّي ة ’ غ . » Ò
و اأ و ض ش ح ا ل ن ا ئ ب ع ب د ا ل  Óو ي  ،اأ نّ « ك ل م ن
ي ل ّو ح و ي ه ّدد و ي د ّعم ا ل تّ د خ ل ا ل ع س ش ك ر ي ‘
ل ي ب ي ا ا ل شّش ق ي ق ي ب ح ث ع ن م ق ع د ل ل ح و ا ر
والتفاوضس حول نصشيبه من غنائم الهÓل
ا ل ّن ف ط ي » .
واأع- -رب اŸت- -حّ- -د ث ع- -ن «اأسش- -ف- -ه» م -ن
«ال ّ-ت -دخ -ل ال -عسش -ك -ري ’أط -راف خ -رقت
ا ّت ف ا ق ي ا ت ح ظ ر ا ن ت ش ش ا ر ا ل ّس ش Óح  ،و اأ خ ر ى
اسش- - -تصش - -درت ت - -ف - -ويضش - -ا م - -ن الŸÈان
ل -ل -ت -دخ -ل ال -عسش -ك -ري ،وت -ل -وح ب -تسش -ل-ي-ح
ا ل ق ب ا ئ ل ا ل ل ي ب ي ة ر غ م ي ق ي ن ه ا اأ ن ه ل ي س س ه ذ ا
هو ا◊ل».
واأّك - - -د ع- - -ب- - -د الÓ- - -وي ،اأّن اŸق- - -ارب- - -ة
ا÷زائرية القائمة على عدم التدخل ‘
ا ل شّش وؤ و ن ا ل د ا خ ل ي ة ل ل د و ل  ،و ا ح  Îا م س ش ي ا د ة
الشّش - -ع- -وب وحّ- -ل الّ- -ن - -زاع- -ات ب- -الّ- -ط - -رق
السش-ل-م-ي-ة ه-ي «ا’أم-ث-ل» ل-تسش-وي-ة ا’زم-ة

ا ل ل ي ب ي ة  ،خ ا ص ش ة و اأ ّن ه ا – ظ ى ب ق ب و ل ج م ي ع
ص ش ر ا ع  ،م ش ش  Òا اإ  ¤اأ ّن ا ÷ ز ا ئ ر
اأ ط ر ا ف ا ل ّ
ه ي « ا ل و ح ي د ة ا ل ت ي ل ي س ش ت ل ه ا اأ ي اأ ط م ا ع
‘ ل ي ب ي ا اإ ’ ا ◊ ف ا ظ ع ل ى اأ م ن ا ل ب ل د ي ن » .
ونّ- -ب - -ه اإ« ¤اأّن ل -ي -ب -ي -ا ل -يسشت ط -راب -لسس
وبنغازي فقط بل (تضشم) كذلك ا÷نوب
و ا ل ق ب ا ئ ل ا ل ل ي ب ي ة ا ل ت ي ت ع ت  Èج ز ء اً م ه م اً
م ن ح ل ا ’أ ز م ة  ،و ا ل ت ي ي ج ب اأ ن ي ع ا د ل ه ا
وزن -ه -ا» ،داع-ي-ا« ،ا’أششّ-ق -اء ال-ل-ي-ب-ي Úاإ¤
ا’سشراع ‘ حوار ليبي  -ليبي ،لقطع
ال- -ط -ري -ق ع -ن ال -ت -دخ Ó-ت ال -عسش -ك -ري -ة
ا’أج-ن-ب-ي-ة ،ال-ت-ي سش-ت-دّم -ر ل-ي-ب-يا» ،وتكون
تبعاتها خطÒة على كل اŸنطقة.
وك -ان وزي -ر الّشش -وؤون اÿارج -ي-ة ،صشÈي
ب و ق د و م  ،ق د ج ّدد ‘ ح و ا ر اأ ج ر ت ه م ع ه
ق-ن-اة «روسش-ي-ا ال-ي-وم» ،ا’أرب-ع-اء ال-فارط،
Ãن -اسش -ب-ة زي-ارة ال-ع-م-ل ال-ت-ي ق-ادت-ه اإ¤
م-وسش-ك-و« ،اسش-ت-ع-داد ا÷زائ-ر ’ح-تضش-ان
اأي م -ف -اوضش-ات ب Úا’أط-راف الّ-ل -ي-ب-ي-ة»،
و ق ا ل اإ ّن ه ا ‘ ت و ا ص ش ل م س ش ت م ر م ع ج م ي ع
ا ’أ ط ر ا ف ا ل ل ي ب ي ة ا  Ÿع ن ي ة  Ã ،ا ف ي ه ا ت ل ك
غ Òال ّ
ظ ا ه ر ة  ‘ ،اإ ش ش ا ر ة ل ل ق ب ا ئ ل ا ل ل ي ب ي ة
م -وّضش -ح-ا اأّن -ه «ع-ادة م-ا ت-ق-تصش-ر مسش-األ-ة
ل -ي -ب -ي -ا ع-ن-د ب-عضس ال-دول ع-ل-ى ب-ن-غ-ازي
وط -راب -لسس ول -ك -ن ل -ي -ب-ي-ا ه-ي اأوسش-ع م-ن
ذ ل ك  . .و اأ ّن ا ’إ ر ا د ة م و ج و د ة ل د ى اأ ط ر ا ف
ا ل نّ ز ا ع ل ت ق ر ي ب و ج ه ا ت ا ل ّنظ ر و ر ف ض س ل غ ة
اŸدف -ع -ي -ة ‘ ل -ي -ب -ي -ا ل -ك -ن -ه-ا ‘ ال-وقت
ا ل ّر ا ه ن › ّر د ك  Óم » .

مجلة «أفريك-آأزي» تحّدثت عن ألموضضوع

الّرباط ُتح ـ ـّرك حملـ ـ ـة تششهّÒية
ضشـ ـ ـ ـ ـد ا÷زائ ـ ـر › ـ ـ ـ ـ ـّددا
ك ت ب ت أ ل م ج ّل ة أ ل ش ّض ه ر ي ة  ،ف ي م ق ا ل
ب ش ض -اأ ن ه -ذ ه أ ل -ح -م -ل -ة أ ل ّ-ت -ش ض -ه -ي -ر ي -ة
ض ض -د أ ل -ج -ز أ ئ -ر  ،أأ ّن « أ ل -م -غ -ر ب  ،أ ل ذ ي
ي - -ن - -ت - -ه - -ج م - -ن - -ذ س ض - -ن - -و أ ت ع - -د ي - -د ة
أ س ض -ت -ر أ ت -ي -ج -ي -ة أ ل -ت -و ت ر أ ل د أ ئ م ت ج ا ه
ج -ا ر ت -ه أ لّش ض -ر ق -ي -ة ل -ح -م -ل -ه -ا ع -ل -ى
م -ر أ ج -ع -ة م -و ق -ف -ه -ا أ ل -م -ب -د ئ -ي م -ن
م س ض - -اأ ل - -ة ت ص ض - -ف - -ي - -ة أ ’ س ض - -ت - -ع - -م - -ا ر
ب -ا ل ص ض -ح -ر أ ء أ ل -غ -ر ب -ي -ة ( و ه -و م -و ق -ف
أ ل -م -ج -ت -م -ع أ ل -د و ل -ي ك ل ه ) أأ ق د م ه ذ ه
ألمرة على خطوة بغيضضة جديدة
ب -ا ل ّ-ت -ه -ج -م أ ل -ع -ن -ي -ف و ب ص ض -ف -ة غ -ي -ر
م -ب ّ-ر ر ة و د ن -ي -ئ -ة » ع -ل -ى أ ل -م -وؤ س ّض س ض ا ت
أ ل - -ج - -ز أ ئ - -ر ي - -ة أ ل - -م - -د ن - -ي - -ة م - -ن - -ه - -ا
وألعسضكرية.
صشة ‘ التحليل
ت
ı
ا
ة
ل
Û
و اأ ض ش ا ف ت ا
ّ
ا ل س ش --ي --ا س ش -ي  ،اأّن « ا  ıز ن ا  Ÿوؤ سّش -س ش -ا ت -ي ،
ا ل ----ذ ي ي س ش ----ت ----خ ----د م ك ----ا ل ---ع ---ا د ة اأ ب ---و ا ق ---ه
ا ’إ ع  Óم ي ة ا  Ÿق ّر ب ة م ن ا ل ق ص ش ر ا  Ÿل ك ي
ع -------ل -------ى غ ------ر ا ر ا  Ÿو ق ------ع ا ’إ خ ------ب ------ا ر ي
« »ma.360الذي تربط صشاحبه عÓقة
و ط ---ي ---د ة  Ãس ش ---وؤ و ل س ش ---ا م م ---غ ---ر ب --ي  ،ق --د
ا ر ت -ك ب ع -م  Ó-ي -ك -ا د ي -ك -و ن ف -ت -ي -ل ح -ر ب ،
ب ---ق ---ذ ف ---ه ا ل ---و ق ---ح و ا ل ---ك --ا ذ ب ل س ش --ل --ط --ا ت
ا ÷ ز ا ئ --ر ا ل --ع -ل -ي -ا  ،غ -د ا ة ا ل -ي -د ا  Ÿم -د و د ة
لرئيسس الدبلوماسشية ا÷زائرية صشÈي
صس بها القناة
بوقدوم ،خÓل مقابلة خ ّ
التلفزيونية الروسشية ،روسشيا اليوم».
و ا ع ----ت  Èت ا  Ûل ----ة اأّن ه ---ذ ا ا ل ---ت ص ش ---ر ف
«يعكسس الدرجة غ ÒاŸعقولة للحقد
ا ل -----ذ ي ت -----ك ّ----ن ----ه ب ----ع ض س د و ا ئ ----ر ا  ıز ن
ا  Ÿوؤ سّش --س ش --ا ت --ي » ل --ل --ج --ز ا ئ --ر  ،م ض ش -ي -ف -ة اأّن

« ه ----ذ ه ا ÷ ه ----ا ت ا  Ÿو ا ل ----ي ----ة ل ---لّس ش ---ل ---ط ---ة
ا ◊ ق --ي --ق --ي --ة ‘ ا  Ÿغ --ر ب  ،و اإ ذ ’ ت -ك -ت -ف -ي
ب ا ’ ب ت ه ا ج ’أ ي و ض ش ع م وؤ  ⁄ي ل م ب ا ÷ ز ا ئ ر ،
ت ---ت ---ك ---ا ل ب ‘ ن ---ز ع ---ت --ه --ا ا  Ÿك --ي --ا ف --ي --ل --ي --ة
ا  Ÿس ش --ع --و ر ة ع --ل --ى ا  Ÿس ش --ا س س ب س ش --م --ع --ت -ه -ا
ا ل ---ط ---ي ---ب ---ة ب ---ا ’ ع ---ت --م --ا د ع --ل --ى  ﬂت --ل --ف
ا ل -ل -و ب -ي -ه -ا ت ا لّس ش -ا م -ة ا ل -ت -ي ت -ت ل ق ى اأ ج و ر ا
ضشخمة ‘ فرنسشا والو’يات اŸتحدة
وبلجيكا على وجه اÿصشوصس».
و ‘ ن ف س س ا ل س ش ي ا ق  ،اأ ش ش ا ر ت ا  Ûلّ ة اإ ¤
اأ نّ « ا ل ---زّل --ة » ا ل --ت --ي ا ر ت --ك --ب --ه --ا ا ل --ق --ن ص ش --ل
ا ل س ش --ا ب --ق ل --ل -م -غ -ر ب ب -و ه -ر ا ن ح  Úو ص ش -ف
ا ÷ ز ا ئ ر « ب ا ل د و ل ة ا ل ع د و » ل ي س ش ت ب ا  ÿط اأ
’أ ّن --ه --ا ت --ع --ك س س ج --ل ّ--ي --ا ف --ك --ر ا  Ÿس ش -وؤ و ل Ú
ا  Ÿغ -ر ب -ي  Úا ل -ر س ش -م -ي  ، Úو اأ ش ش ّ-د ه -م ك -ر ه -ا
ل ل ج ز ا ئ ر م ن ب  Úس ش ا ئ ر و ز ر ا ء ا ل ش ش وؤ و ن
اÿارجية ناصشر بوريطة.
« و م ا ا  ÿر ج ة ا ’أ خ  Òة ل ر ئ ي س س › ل س س
ا ل --ن --و ا ب  ،ح --ب -ي ب ا  Ÿا ل -ك -ي  ،و ت -ل -م -ي -ح -ا ت -ه
ا ل ّ-د ن -ي -ئ -ة ب ش ش -اأ ن ا ل -ظ -ر و ف ا  ÿا ص ش -ة ا ل -ت ي
“ ر ب ه ا ا ÷ ز ا ئ ر و م و ا ق ف ه ا اإ ّ
’ دليل Ÿن
اأ ر ا د  ،ع ل ى اأ ن ه ذ ه ا ◊ م ل ة ا ÷ د ي د ة م ن
ا ل ت ض ش ل ي ل و ا ل ش ش ت م و ا ل ت ش ش ه  Òم د ّب ر ة م ن
اأ ع ل ى ه ر م ا ل س ش ل ط ة ‘ ا  Ÿغ ر ب »  ،ت ق و ل
« اأ ف ر ي ك  -اآ ز ي » .
وتسشاءلت اÛلة بهذا اÿصشوصس« :هل
 Áك ن اأ م ا م ه ذ ا ا ل ّس ش ل و ك ا ل ع د ا ئ ي ا ل د ا ئ م
ا ’ س ش -ت -م -ر ا ر ‘ ا لّص ش -ل -ح و ا ل -ت -ه -د ئ -ة ؟ ح ت ى
و اإ ن ك ا ن ذ ل ك ي ح م ل ا  ıز ن ا ل ن ا ق م ع ل ى
مضشاعفة الغطرسشة والعدوانية كما هو
معتاد ‘ كل مرة تتحلى فيها ا÷زائر
ب ا ◊ ك م ة و ض ش ب ط ا ل نّ ف س س ؟

إلع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسش(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:
أŸقـــا’ت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسضــــل أوتسض - -لــــم
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قدم له عرضسا عن أاشسغالها

الرئيسض تبون يسستقبل وفدا عن ÷نة مراجعة الدسستور
اسس -ت -ق -ب-ل رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
اÛي -د ت -ب -ون ،أامسس ،وف -دا ع-ن ÷ن-ة
اÈÿاء اŸك -ل -ف-ة Ãراج-ع-ة ال-دسس-ت-ور
ب-رئ-اسس-ة السس-ت-اذ أاح-م-د ل-ع-رابة الذي
ق -دم ل -ه ع -رضس -ا ع-ن أاشس-غ-ال ال-ل-ج-ن-ة،
حسسب م - -ا أاف - -اد ب - -ه ب - -ي - -ان ل - -رئ - -اسس- -ة
ا÷مهورية.
وج - -اء ‘ أل- -ب- -ي- -ان« :أسس- -ت- -ق- -ب- -ل رئ- -يسس
أ÷مهورية ،ألسسيد عبد أÛيد تبون ،أليوم
وفدأ عن ÷نة أÈÿأء أŸكلفة Ãرأجعة
ألدسستور برئاسسة أألسستاذ أأحمد لعرأبة ألذي
قدم له عرضسا عن أأشسغال أللجنة وأŸنهجية
أŸع -ت -م -دة ل-درأسس-ة ألقÎأح-ات أŸت-ع-ل-ق-ة
باŸشسروع ألتمهيدي Ÿسسودة ألدسستور».
وأأشسار أŸصسدر إأ ¤أأن «عدد ألقÎأحات
ب -ل -غ ح -وأ‹  ،٢5٠٠وردت ح - -ت - -ى أآلن م - -ن
شس-خصس-ي-ات وط-ن-ي-ة وق-ادة أأح-زأب سس-ي-اسسية
ونقابات و‡ثلي أÛتمع أŸد.»Ê

...ويسستقبل رئيسض اÛلسض
الوطني ◊قوق اإ’نسسان
أسس -ت-ق-ب-ل رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أÛي-د

تبون ،أأمسس ألثن ،Úرئيسس أÛلسس ألوطني
◊قوق أإلنسسان ،بوزيد لزهاري ،ألذي قدم له
ألتقرير ألسسنوي حول حالة حقوق أإلنسسان ‘
أ÷زأئ -ر لسس -ن -ة  ،٢٠19حسسب ب -ي -ان ل -رئ -اسس-ة
أ÷مهورية.
وج - -اء ‘ أل- -ب- -ي- -ان« ،أسس- -ت- -ق- -ب- -ل رئ- -يسس

أ÷مهورية عبد أÛيد تبون عشسية أليوم
ب -وزي -د ل -زه -اري رئ -يسس أÛلسس أل -وط -ن-ي
لنسس -ان ،أل -ذي ق -دم ل -ه أل -ت -ق -ري-ر
◊ق -وق أ إ
لنسس -ان ‘
ألسس- -ن- -وي ح- -ول ح -ال -ة ح -ق -وق أ إ
أ÷زأئر لسسنة  ،٢٠19عم ÓباŸادة  199من
ألدسستور».

عم Óبتوصسيات رئيسس ا÷مهورية

اÛتمع اŸد Êمدعو إا ¤ا’ضسطÓع بدور أاسساسسي ‘ تشسييد ا÷زائر ا÷ديدة
إان اÛتمع اŸد Êمدعو إا¤
الضسطÓع بدور أاسساسسي وحاسسم ‘
مشسروع تشسييد ا÷زائر ا÷ديدة
التي دعا إاليها رئيسس ا÷مهورية
عبد اÛيد تبون.
م-ن-ذ أع-تÓئه سس- -دة أ◊ك- -م ،رك- -ز رئ -يسس
أ÷مهورية عبد أÛيد تبون ،مرأرأ على هذأ
ألدور ألهام أŸنوط باÛتمع أŸد .Êوما
فتئ يذكر Ãناسسبة خرجاته أإلعÓمية بأانه
كان مÎشسح أÛتمع أŸد.Ê
وكان رئيسس أ÷مهورية قد أأكد أأن هذأ
يÎج -م أإلرأدة ألسس -ي -اسس -ي -ة أل -ق -وي-ة م-ن أأج-ل
ألتغي ،Òملحا على «دعم وأنضسمام أŸوأطن»Ú
من أأجل –قيق هذأ أŸسسعى،وبالتا‹ أعتÈ
رئيسس ألدولة أأنه من ألضسروري أأن يسستعيد
لم -ور
أÛت -م -ع أŸد– Êك -م -ه ‘ زم -ام أ أ
قصسد إأضسفاء حركية على أÛتمع ،مشسجعا
ب- -ذأت أŸن- -اسس- -ب- -ة إأنشس- -اء ع- -دد ك- -ب Òم- -ن
أ÷م -ع-ي-ات أŸدن-ي-ة أل-ت-ي «ت-ع-م-ل م-ن أأج-ل
ألصسالح ألعام وسستسستفيد من مسساعدأت».
و‘ هذأ ألسسياق ،دعا ألرئيسس تبون ﬂتلف

شسرأئح أÛتمع أŸد Êإأ ¤أإلنتظام ‘ إأطار
ج-م-ع-ي-ات ت-نشس-ط ‘ ﬂت-ل-ف أŸي-ادي-ن م-ن-ها
ألصسحة وألتكنولوجيات أ◊ديثة.
وخ Ó-ل ح -م -ل -ت -ه ألن -ت -خ -اب-ي-ة ل-رئ-اسس-ي-ات
ديسسم ،٢٠19 Èكان ألسسيد تبون قد دعا ‘
«ألتزأماته  »5٤إأ ¤تشسييد ›تمع حر وناشسط،
كفيل بتحمل مسسؤوولياته على غرأر ألسسلطة
أŸضسادة وأأدأة ألدعوى ألعمومية ‘ خدمة
أŸوأطن وأألمة ،وتعهد حينها بتنفيذ «خارطة
ط -ري -ق خ -اصس -ة ب -الشس -ب -اب» م-ن أأج-ل –ضسÒ
ه- -ؤولء ل -ت -ح -م -ل مسس -ؤوول -ي -ات -ه -م ألسس -ي -اسس -ي -ة
وألجتماعية وألقتصسادية.
Óهمية ألتي
ولتطبيق ما وعد به وŒسسيدأ ل أ
يوليها للمجتمع أŸد ،Êقام ألرئيسس بتعيÚ
نزيه برمضسان ‘ منصسب مسستشسار لدى رئيسس
أ÷م- -ه- -وري- -ة م- -ك- -ل -ف ب -ا◊رك -ة أ÷م -ع -وي -ة
وبا÷الية ألوطنية ‘ أÿارج.
وب -ه -ذأ ،أأك -د أل -رئ-يسس ت-ب-ون ع-ل-ى أل-ت-زأم-ه
ب- - -ت- - -ك- - -ريسس دور أ◊رك- - -ة أ÷م- - -ع- - -وي- - -ة ‘
أل- -دÁق -رأط -ي -ة أل -تشس -ارك -ي -ة وب -ن -اء أ÷زأئ -ر
أ÷ديدة من خÓل إأعطاء تسسهيÓت لسسيما

م- -ن -ح ألÎأخ -يصس أل -ت -ي ك -انت ت -ع -ي -ق نشس -اط
أ÷معيات.
أت- -خ- -ذت وزأرة أل- -دأخ- -ل- -ي- -ة وأ÷م -اع -ات
أÙل -ي -ة ق -رأرأ شس -ه-ر ج-وأن أل-ف-ارط ي-قضس-ي
ب -ت-ق-ل-يصس أŸدة أıصسصس-ة ل-درأسس-ة م-ل-ف-ات
إأنشساء جمعية إأ 1٠ ¤أأيام.
وقال برمضسان ،ألذي ألتقى ألسسبت ألفارط
Ãم- -ث- -ل- -ي أ÷م- -ع- -ي- -ات ب- -وه- -رأن ،إأن ألث- -ار
أإلي -ج -اب -ي -ة ل -ه -ذه أل -تسس -ه-يÓ-ت ق-د Œسس-دت
بسسرعة ‘ أŸيدأن حيث ” منح ألعتماد
ألك Ìمن  ٢.6٠٠جمعية خÓل شسهر وأحد على
أŸسس -ت -وى أل-وط-ن-ي م-ن ›م-وع  ٤.٠٠٠طلب
أعتماد.
وبهذه أŸناسسبة ،أأكد أŸتحدث أأن أŸقاربة
أ÷ديد لرئيسس أ÷مهورية تسستند إأ ¤ألتشساور
مع أÛتمع أŸد Êبكل مكوناته بهدف بناء
أ÷زأئر أ÷ديدة «‘ ظل ألشسفافية وأإلدماج
وإأشسرأك أ◊ركة أ÷معوية».
وأأشسار برمضسان أأن هذأ ألجتماع أألول ما
هو إأل بدأية لجتماعات أأخرى سسيتم تنظيمها
‘ وليات أأخرى من ألوطن.

أاشس-رف ق-ائ-د ال-درك ال-وط-ن-ي ،ال-لواء
ع- -ب- -د ال- -رح -م -ان ع -رع -ار ،أامسس ،ع -ل -ى
تنصسيب العقيد بن سسعيد إالياسس ،قائدا
ج -ه -وي -ا ل-ل-درك ال-وط-ن-ي ب-بشس-ار ،وه-ذا
خ-ل-ف-ا ل-ل-ع-ق-ي-د حميتي ﬁمد ،حسسب ما
لمني.
أافاد به بيان لهذا ا÷هاز ا أ
وأأوضسح نفسس أŸصسدر أأن مرأسسم ألتنصسيب
“ت Ãق -ر أل -ق-ي-ادة أ÷ه-وي-ة أل-ث-ال-ث-ة ل-ل-درك
ألوطني ببشسار بحضسور ألسسلطات ألعسسكرية.
وبهذه أŸناسسبة ،ع Èقائد ألدرك ألوطني

عن «أسستعدأده ألتام لتقد Ëكل ألدعم وألسسند
ل -ل -ق-ائ-د أ÷ه-وي أ÷دي-د وأأم-ر ج-م-ي-ع أأف-رأد
وح -دأت أل -ق -ي -ادة أ÷ه -وي -ة أل -ث -ال -ث -ة ل -ل-درك
أل -وط -ن-ي ب-بشس-ار ب-ط-اع-ت-ه وإأع-ان-ت-ه ع-ل-ى أأدأء
مهامه بكل صسدق وأأمانة».
ك- -م- -ا أأسس- -دى «ج- -م- -ل- -ة م -ن أل -ت -ع -ل -ي -م -ات
وألتوجيهات إأ ¤قادة ألوحدأت يحثهم فيها
على بذل أÛهودأت ألÓزمة للقضساء على
أإلج ـرأم بشستى أأنوأعه».
وأأك -د ع -ل -ى «ضس -رورة إأرسس -اء دع -ائ-م ع-م-ل

جوأري حقيقي من خÓل توطيد عÓقة ألثقة
وأل -ت -وأصس-ل م-ع أŸوأط-نÃ Úخ-ت-ل-ف ف-ئ-ات-ه-م
وشسرأئحهم  ،أسستنادأ إأ ¤حقيقة أأن أŸوأطن
يعت Èشسريكا أأسساسسيا وطرفا فاع Óل غنى
عنه ‘ –قيق أŸعادلة أألمنية  ،وهو ألسسبيل
أألوحد لسستتباب أألمن وألسسكينة ألعمومي،Ú
وه- -ذأ ‘ ظ- -ل أل- -ت- -ق- -ي -د ألصس -ارم ب -ال -ق -وأنÚ
وأألنظمة مع ألتحلي بالقيم ألوطنية ألسسامية
وأألخÓق ألعسسكرية ألرفيعة».
وأأضساف ألبيان أأن ألقائد أ÷هوي أ÷ديد
«Áت- -لك Œرب- -ة م- -ه- -ن- -ي- -ة أأك -ي -دة م -ن خ Ó-ل
أŸناصسب ألتي تقلدها وأأثبت فيها جدأرته
وأسستحقاقه  ،وهو ما يسسمح له بتأادية مهامه
بكل أقتدأر وأحÎأفية».
كما “كنه «ألسسمات ألقيادية» ألتي يتصسف
بها حسسب أŸصسدر ذأته من «Œسسيد ألتكامل
وأل -ت -نسس -ي -ق أل -ت -ام ب Úك -اف -ة وح -دأت أل-درك
ألوطني ألتابعة إلقليم ألقيادة أ÷هوية وكذأ
مع ﬂتلف ألفاعل Úمن أأجل تقد Ëخدمة
ع -م -وم -ي -ة ذأت ن -وع -ي -ة ،ح -ف -اظ -ا ع -ل-ى أأم-ن
أŸوأطن Úو‡تلكاتهم ،من خÓل أ÷اهزية
أل-دأئ-م-ة ل-وح-دأت أل-درك أل-وط-ن-ي أŸن-تشس-رة
ع Èإأق-ل-ي-م أل-ق-ي-ادة أ÷ه-وي-ة أل-ث-ال-ث-ة ل-ل-درك
ألوطني ببشسار».

اسس-ت-ع-رضست وزي-رة ال-تضسامن الوطني
لسس -رة وقضس-اي-ا اŸرأاة ،ك-وث-ر ك-ري-ك-و،
وا أ
لثن ،Úمع سسف Òكندا با÷زائر
مسساء ا إ
ك -ريسس-ت-وف-ر وي-ل-ك-يŒ ،رب-ة ا÷زائ-ر ‘
التكفل بالفئات الهشسة وسسياسسة إادماجها
اجتماعيا واقتصساديا.
وأأف- -اد ب- -ي -ان ل -ل -وزأرة أأن ألسس -ي -دة ك -ري -ك -و
أسستعرضست ‘ لقاء جرى Ãقر ألوزأرة Œربة

أ÷زأئر ‘ ألتكفل بالفئات ألهشسة ،وسسياسسة
أل- -ق -ط -اع إلدم -اج ه -ذه أل -ف -ئ -ة لسس -ي -م -ا ذوي
أإلح- -ت- -ي -اج -ات أÿاصس -ة م -ن -ه -ا أج -ت -م -اع -ي -ا
وأقتصساديا بغية «–قيق أإلسستقÓل أŸا‹».
وأأضساف أŸصسدر أأن ألسسف Òألكندي تطرق
إأ ¤ألÈأمج أŸوجهة للفئات ألهشسة بكندأ،
ح -يث «أسس -ت -حسس -ن» أل -ت -دأب Òأل-ت-ي أت-خ-ذت-ه-ا
أ÷زأئ- -ر ◊م- -اي- -ة أŸتضس- -رري- -ن م -ن أ◊ج -ر

ألصس - -ح - -ي بسس- -بب ت- -دأع- -ي- -ات ك- -وف- -ي- -د،19-
وأإلجرأءأت أŸتخذة بدور أŸسسن Úمن أأجل
حماية أŸقيم Úوأ◊فاظ على سسÓمتهم.
وأأب - -دى أل - -ط - -رف - -ان ‘ خ - -ت - -ام أل - -ل - -ق - -اء
أسس-ت-ع-دأده-م-ا ل-ت-ع-زي-ز أل-تنسسيق لÎقية برأمج
ألتكفل ،باإلسستفادة من Œربة ألبلدين ،خاصسة
‘ دع- - -م أŸرأأة أل- - -ري- - -ف- - -ي - -ة ل - -ول - -وج ع - -ا⁄
أŸقاولتية.

تنصسيب العقيد بن سسعيد إالياسض قائدا جهويا للدرك الوطني ببشسار

كريكو تسستعرضض مع سسف Òكندا Œربة ا÷زائر ‘ التكفل بالفئات الهشسة
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تغي Òمديرين مركزي Úيرمي إا ¤تعزيز الرعاية الصسحية

أاكد وزير الصسحة والسسكان وإاصسÓح
اŸسس-تشس-ف-ي-ات ع-ب-د ال-رح-م-ن ب-ن بوزيد،
أامسس الثن ،Úأان حركة التغي Òالتي
شس-م-لت م-ؤوخ-را م-دي-ري-ن مركزي Úتأاتي
تعزيزا للرعاية الصسحية اŸقدمة وذلك
‘ ظل «عمل جماعي منسسق ومنسسجم»،
حسسب ما جاء ‘ بيان للوزارة.
خÓ- -ل إأشس -رأف -ه ع -ل -ى ت -نصس -يب م -دي -ري -ن
مركزي Úجدد على رأأسس عدد من ألهياكل
ألتابعة للقطاع ،أأكد ألوزير أأن هذأ ألتغي Òهو
«ث -م -رة ل-ع-م-ل-ي-ة أŸع-اي-ن-ة وأل-ت-ق-ي-ي-م م-ن أأج-ل
–سس Úن -وع -ي -ة أÿدم -ات أŸق-دم-ة وت-ع-زي-ز
ألرعاية ألصسحية ‘ ظل عمل جماعي منسسق
ومنسسجم».
من جهته ،أأشسار ألوزير أŸنتدب أŸكلف
بإاصسÓح أŸسستشسفيات أسسماعيل مصسباح ،إأ¤
توفر ألكفاءأت ألقادرة على ألتسسي ÒخÓل
هذه ألفÎة ألتي “ر فيها ألبÓد بأازمة صسحية
نتيجة تفشسي جائحة «كوفيد.»19-
وصس -رح ‘ ه -ذأ ألشس -أان ق-ائ« :Ó-أل-ك-ف-اءأت
موجودة من أأجل –مل أŸسسؤوولية و–دي كل
ألظروف ألتي من شسأانها أأن تبعث بالقطاع إأ¤
أألحسسن و أÿروج من هذه أألزمة ألصسحية».

Œدر أإلشس- -ارة إأ ¤أأن- -ه و «قصس- -د إأع- -ط- -اء
حركية جديدة لتفعيل عمل أإلدأرة أŸركزية
أل -ت-ي ت-ق-ع ع-ل-ى ع-ات-ق-ه-ا م-ه-م-ة ألسس-ه-ر ع-ل-ى
ت-ط-ب-ي-ق ألسس-ي-اسس-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-لصسحة» ،قام بن
بوزيد رفقة ألوزير أŸنتدب أŸكلف بإاصسÓح
أŸسس-تشس-ف-ي-ات ،ب-ت-نصس-يب ك-ل م-ن ألÈوفيسسور
إألياسس رحال مديرأ عاما للمصسالح ألصسحية
وإأصسÓ-ح أŸسس-تشس-ف-ي-ات وألÈوف-يسس-ور ح-جوج
وه-ي-ب-ة م-دي-رة ع-ام-ة ل-لصس-ي-دل-ة وأل-ت-ج-هيزأت
ألطبية ‘ مهامهم أ÷ديدة.

يضسم  76منشسأاة للصسرف الصسحي و‡ 18را علويا ،شسيعلي:

وضسع الشسطر اأ’ول Ÿنفذ ميناء مسستغا Âحيز اÿدمة

لشس- -غ -ال ال -ع -م -وم -ي -ة
أاشس- -رف وزي- -ر ا أ
ف-اروق شس-ي-ع-ل-ي ،أامسس ،ع-ل-ى وضس-ع ح-ي-ز
لول من اŸنفذ الرابط
اÿدمة الشسطر ا أ
ب Úميناء مسستغا Âالتجاري والطريق
السسيار شسرق-غرب على مسسافة  33كلم.
و” إأ‚از ه - -ذأ ألشس- -ط- -ر أل- -ذي يضس- -م ٧6
م -نشس -أاة ل -لصس -رف ألصس-ح-ي و‡ 18رأ ع-ل-وي-ا
وﬁول ون-ف-ق-ا أأرضس-ي-ا وط-ري-ق-ا سس-ري-ع-ا ع-ل-ى
مسسافة  33كلم من طرف شسركات وطنية –ت
إأشسرأف أÛمع ألعمومي «كوسسيدأر» بفرعيه
«ك -وسس -ي -دأر أأشس -غ -ال ع -م -وم -ي -ة» و»ك-وسس-ي-دأر
منشسآات فنية».
وأألح شسيعلي على ضسرورة تسسليم ألشسطر
أŸتبقي من أŸشسروع وألذي يضسم  66منشسأاة
للصسرف ألصسحي و‡ 1٠رأت علوية وﬁول
وجسس -ر وط -ري-ق سس-ري-ع ع-ل-ى مسس-اف-ة  ٢8كلم
ب -إاق -ل -ي -م ولي -ة غ -ل -ي -زأن «ق -ب-ل ن-ه-اي-ة ألسس-ن-ة
أ÷اري -ة» ،م -ؤوك -دأ ع -ل -ى أأن أألول-وي-ة ‘ م-ن-ح
أŸشساريع ألقاعدية سستبقى للشسركات ألوطنية
أل-ع-م-وم-ي-ة وأÿاصس-ة أل-ت-ي أأث-ب-تت ك-ف-اءتها ‘
هذأ أÛال.
ودشس - -ن أل- -وزي- -ر ب- -ع- -د ذلك روأق أل- -ت- -ن- -زه
بالوأجهة ألبحرية «أأحمد بن بلة» بصسÓمندر
(بلدية مسستغا )Âألذي ” إأ‚ازه ‘ إأطار
مشسروع حماية ألسساحل أŸسستغا‰ي بغÓف
م -ا‹ إأج -م-ا‹ ق-دره  ٧٢8م -ل-ي-ون دج ،حسسب
ألشسروحات ألتي قدمها مسسؤوولو ألقطاع.
وÁتد هذأ ألروأق على مسسافة  ٤٠٠مÎ
ب Úميناء صسÓمندر للصسيد وألنزهةومنطقة

ألصسخور «ليفالز» وبه سساحة عرضسها  ٢٢مÎأ
مطلة مباشسرة على ألبحر‡ ،ا يؤوهله ليكون
متنفسسا للعائÓت وأŸصسطاف Úوللرأغب‘ Ú
‡ارسسة هوأية ألصسيد.
وببلدية ع Úسسيدي شسريف ( 1٠كلم جنوب
مسستغا ” )Âفك ألعزلة عن سساكنة منطقتي
أل-ظ-ل ب-السسÓ-م-ن-ي-ة وألصس-وأب-ري-ة ب-ع-د أسستÓم
مشس -روع ت -ه -ي -ئ -ة ط -ري -ق Úع -ل -ى مسس-اف-ة 8.٢
كيلوم ÎبغÓف ما‹ يقارب  ٢٠مليون دج.
ويدخل هذأ أŸشسروع ‘ إأطار ألÈنامج
ألولئي للتكفل Ãناطق ألظل ألذي سسيسسمح
بتهيئة  195كيلوم Îمن ألطرقات وأŸسسالك
على مسستوى  ٧٤قرية بتكلفة مالية إأجمالية
تقدر بنحو 1.593مليار مليون دج.

..وبداية ا’سستغÓل التجاري
للÎامواي ‘ مارسض 2021

كما أأعلن وزير أألشسغال ألعمومية وألنقل
ب-اŸن-اسس-ب-ة ،ع-ن ب-دأي-ة ألسس-ت-غÓ-ل أل-ت-ج-اري
Ÿشسروع ألÎأموأي بهذه أŸدينة ‘ ألفا—
مارسس .٢٠٢1
و‘ رده على أنشسغال ألسسلطات أÙلية
بشسأان هذه ألرزنامة ،صسرح شسيعلي « :أأنا أأؤوكد
أأن ألشس -رك -ات أŸك -ل -ف -ة ب -اإل‚از ،ب-إام-ك-ان-ه-ا
تسسليم ألشسطرين أألول وألثا ‘ Êشسهر نوفمÈ
أŸقبل ،وبدأية ألتشسغيل ألتجريبي قبل نهاية
ألسسنة ،ولها مدة  6أأشسهر لسستكمال أأشسغال
ألشسطر ألثالث وأألخ.»Ò

من مقررات ›لسس الوزراء

خارطة طريق جزائرية لتنمية الفÓحة
لخ Òخارطة
درسس ›لسس الوزراء ا أ
لنشس -ط -ة ال -ف Ó-ح -ي-ة
ط -ري -ق ل -ت -ط -وي -ر ا أ
تتضسمن ›موعة برامج يتم تنفيذها بÚ
م- -ط -ل -ع السس -داسس -ي ال -ث -ا Êل -ل -ع -ام ا÷اري
ون-ه-اية  2021وأانشس-ط-ة ت-ن-ف-ذ ع-لى اŸدى
اŸتوسسط (.)2024-2020
نقل بيان لرئاسسة أ÷مهورية عن ›لسس
أل -وزرأء ت -وج -ه -ا ج -دي-دأ ‘ ت-ن-م-ي-ة أل-فÓ-ح-ة
أ÷زأئ - -ري - -ةÃ ،ا ُي - -ب - -ع- -د أŸسس- -ت- -ه- -لك ع- -ن
أإلسس- -تÒأد ،وي- -ق- -رُب- -ه م -ن م -ا Œود ب -ه ه -ذه
أألرضس.
و–دث ألبيان عن «عرضس حول خارطة
أل-ط-ري-ق ل-ب-عث وت-ن-م-ي-ة أل-نشس-اط-ات ‘ ق-طاع
ألفÓحة وألتنمية ألريفية ،ألتي –دد ‘ إأطار
رزنامة دقيقةﬂ ،تلف نشساطات ألÈأمج ذأت
أألولوية أŸمتدة من ألسسدأسسي ألثا Êللسسنة
أ÷اري- - -ة إأ ¤غ - -اي - -ة ن - -ه - -اي - -ة سس - -ن - -ة ،٢٠٢1
وأل-نشس-اط-ات أألف-ق-ي-ة ذأت أل-ط-اب-ع أŸسس-ت-م-ر
على أŸدى أŸتوسسط (.)٢٠٢٤-٢٠٢٠
و‘ تعليقه على ألÈنامج أŸقÎح ،أأعرب
رئيسس أ÷مهورية عن «أرتياحه» للتكفل بكل
ألÈأمج أŸسسطرة ،مع ألتأاكيد على أ◊اجة
Óمن
أŸلحة لرفع أإلنتاج ،باعتباره مرأدفا ل أ
ألغذأئي ،وتخفيف فاتورة ألسستÒأد.
وÁر تنفيذ ألÈنامج أŸعروضس بالضسرورة
ب -إاع -ادة ت-ن-ظ-ي-م ه-ي-اك-ل وزأرة أل-فÓ-ح-ة ع-ل-ى
أŸسس -ت -وى أل -وط -ن -ي ،أ÷ه-وي وأÙل-يÁ ،ر
بإانشساء ألدوأوين وألهياكل ألتي تسسمح بخلق
أنسسجام مع ألفÓح ،»Úحسسب ألبيان.
ويكون من ب Úمسسارأت يجب أأن يتوجه
نحوها ألعمل ،ووضسعها كأاولوية موأد ألزيوت،
وأل -ذرة ،وأل -زرأع -ات ألسس -ك -ري -ة ،إأضس -اف -ة إأ¤
بعضس ألشسعب أÿاصسة على غرأر تربية ألنحل

دون إأغفال قطاع تربية أŸوأشسي وما يتبع
ذلك من إأنتاج أ◊ليب ،يؤوكد ألرئيسس تبون.
و‘ نفسس ألسسياق ” ،تكليف وزأرة ألفÓحة
بتقد Ëعرضس حال ،خÓل أأجل شسهر ،حول
ألÈأمج أŸتعلقة Ãختلف هذه ألشسعب ،مع
–ديد مناطق أإلنتاج ‘ أŸناطق أ÷نوبية.
ووجه رئيسس أ÷مهورية ألتحية للفÓحÚ
أ÷زأئري Úألذين «قاموأ بعمل جبار ‘ ظرف
خ - -اصس وعسس »Òم- -ن خÓ- -ل ضس- -م- -ان “وي- -ن
ألسسوق باŸنتجات ألفÓحية بشسكل كاف على
ﬂتلف أŸسستويات وبأاسسعار مقبولة.
ومع ذلك ،أأشسار إأ ¤ضسرورة أÿروج من
دورأت أإلنتاج غ ÒأŸنتظمة وأأمر بالنتهاء،
‘ أأقرب وقت ،من إأ‚از فضساءأت لتخزين
أŸن -ت -ج -ات أل -ف Ó-ح -ي -ة Ãا يضس -م -ن –ق -ي -ق
ألضسبط ألضسروري للسسوق.
و‘ هذأ ألشسأان ” ،توجيه وزير ألفÓحة
م -ن أأج -ل تشس -ج -ي -ع إأنشس -اء مصس -ان -ع ل -ت -ح-وي-ل
أŸنتجات ألفÓحية ‘ مناطق أإلنتاج.
وأأم- -ر رئ- -يسس أ÷م- -ه- -وري- -ة أل- -وزي -ر أألول
ب -ات -خ -اذ أل -ت -دأب Òم -ع وزي -ر أل -ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹
وألبحث ألعلمي ،من أأجل إأنشساء ،على وجه
ألسس- -رع- -ة ‘ ،إأح- -دى أ÷ام- -ع -ات ب -ا÷ن -وب،
م-ع-ه-دأ ل-ل-زرأع-ة ألصس-ح-رأوي-ة ،م-ع ألسس-تعانة
ع- -ن -د أ◊اج -ة ب -ال -ت -ع -اون أل -دو‹ وألشس -رك -اء
أألجانب ألذين Áلكون خÈة أأكيدة ‘ هذأ
أÛال ،حسسب ألبيان.
وك -ان ›لسس أل -وزرأء أع -ت-م-د ،أأيضس-ا ،دف-ات-ر
شس -روط خ -اصس -ة بصس -ن-اع-ة ألسس-ي-ارأت وأألج-ه-زة
أل-ك-ه-روم-ن-زل-ي-ة وأإلل-كÎون-ي-ة ،ومسس-اع-دة م-الية
لفائدة أأصسحاب أŸهن ألصسغÒة بقيمة  3٠أألف
دينار Ÿدة ثÓثة أأشسهر ،مع فرضس عقوبات
صسارمة ضسد أŸعتدين على مسستخدمي ألصسحة.

الثلثاء  ٢8جؤيلية  ٢0٢0م المؤافق لـ  0٧ذي الحجة 1٤٤1هـ

»æWh

اÿب Òا’قتصصادي حميد علوان لـ«الشصعب»:

إلتخلـ ـ ـي ع ـ ـن إإلسشت ـ ـ ـ ـÒإد يتطلـ ـ ـ ـ ـ ـب
إلسشتثم ـ ـار ‘ إلزرإعـ ـ ـ ـات إŸكثف ـ ـ ـ ـة

–تاج الفلحة تشصخيصصا أاو’ ،و–ديد
خ -ط-وات ي-ن-ب-غ-ي ات-ب-اع-ه-ا ل-ل-وصص-ول إا¤
’هداف اŸسصطرة .هذه قراءة يقدمها
ا أ
’قتصصادي حميد علوان ،الذي
اÿب Òا إ
يقول عن نوايا الرئيسس للنهوضس بهذا
القطاع إانها صصادقة ،لكن –تاج أادوات
وآاليات وتقنيات عالية.
حياة .ك

أاث- -ار اÿب Òع- -ل -ؤان ‘ تصس -ري -ح لـ«الشس -عب»،
مسسائل متعلقة بتطؤير قطاع الفلحة ،منها
مصس - -ادر “ؤي - -ل اأ’ه - -داف اŸسس - -ط - -رة م - -ع
–ديدها ،إاضسافةإا ¤ا◊اجة اŸلحة لهيكلة
ال -ق -ط -اع ،م -ن خ-لل ب-ن-اء مصس-ان-ع ال-ت-ح-ؤي-ل،
مسس-أال-ة ت-ط-رق إال-ي-ه-ا ب-ي-ان رئ-اسس-ة ا÷م-هؤرية
الصسادر عن ›لسش الؤزراء اأ’خ ،Òحيث ”
‘ هذا الشسأان تؤجيه تعليمة إا ¤وزير الفلحة
م -ن أاج -ل تشس -ج -ي -ع إانشس -اء مصس -ان -ع ل -ت -ح -ؤي-ل
اŸنتجات الفلحية ‘ مناطق اإ’نتاج.
وبالنسسبة لعلؤان فإان اŸشسكل ليسش ‘ اإ’نتاج،
وإا‰ا ‘ ت- -رشس- -ي- -د ا’سس- -ت- -ه- -لك ب- -ط- -ري -ق -ة
اقتصسادية ،وأاكد ‘ هذا الصسدد أان الÎشسيد ’
يعني اŸسستهلك فحسسب وإا‰ا الفلح ك ـ ـذلك.
وفيما يخصش الفلح ،يرى أانه من الضسروري

إاعطاءه اإ’مكانيات اللزمة لعمله ‘ ا◊رث
والزراعة ونؤعية البذور ،ثم –ضس ÒاŸسسار
الذي يسسؤق فيه إانتاجه ‘ الداخل ،والتحضسÒ
Ÿسسار تسسؤيق اŸنتؤج ‘ اÿارج ،مشسÒا أانه
‘ ا÷زائر كثÒا ما ينتهي الفائضش من اإ’نتاج
إا ¤اإ’ت - -لف ف - -ت - -ك- -ؤن اÿسس- -ارة ‘ ا÷ه- -د
والتكلفة التي تطلبها اإ’نتاج.
وفيما يتعلق با’سستÒاد ،قال علؤان إانه ’

Áكن ‘ الؤقت ا◊ا‹ ا’سستغناء عن اسستÒاد
بعضش اŸؤاد منها ما جاء ذكرها ‘ البيان،
كالذرة ،الزيؤت ..أ’ن هذه اŸؤاد –تاج إا¤
ال- -زراع- -ات اŸك- -ث- -ف- -ة ،دو‰ا إاغ -ف -ال اŸي -اه
واإ’شس -ك -ال -ي -ة ال -ت -ي ت -ط -رح -ه -ا’ ،ف-ت-ا إا ¤أان
ال -ف -لح -ة ‘ ا÷زائ -ر م -ا ت-زال ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى
اأ’مطار وتتحكم فيها الظروف اŸناخية.
وذكر اŸتحدث ،أان تطؤير الفلحة وتؤفÒ
اإ’نتاج يتطلب وضسع خارطة طريق ،ودراسسة
خصس -ؤصس -ي -ة ك -ل م -ن -ط -ق -ة ف-لح-ي-ة ،ون-ؤع-ي-ة
اŸن-ت-ج-ات ال-ت-ي Áك-ن زراع-ت-ه-ا ف-ي-ه-ا ،ويرى
كذلك أان الفلحة مرتبطة بنؤعية السسكان،
ولذلك تطرح ضسرورة ملحة إ’يجاد تؤجه عام
ل -ل -ف -لح ال -ذي ي-ح-ت-اج إا ¤ح-م-اي-ة م-ن ط-رف
ال -دول-ة وك-ذا وضس-ع ب-عضش اŸب-ادئ ل-ل-ف-لح-ة،
وضس- -رورة إادخ- -ال ال -ب -حث ال -ع -ل -م -ي وم -راك -ز
ال-ت-ك-ؤي-ن ل-ت-ط-ؤي-ره-ا ،ك-م-ا ه-ؤ م-ع-م-ؤل ب-ه ‘
الدول اÛاورة ،التي اسستطاعت أان تطؤر
فلحتها وŒد لها أاسسؤاقا ‘ اÿارج.
وهناك مسسأالة يراها علؤان أاسساسسية تتمثل ‘
ضسرورة إايجاد حل جذري للبÒوقراطية ،التي
ما تزال تنخر اإ’دارة متسسببة ‘ عرقلة كل
اŸبادرات واŸشساريع.

دق ناقوسس اÿطر بشصأان قطاعي البناء والسصياحة ،أاقلي:

Œمي ـ ـ ـد تسشديـ ـ ـد إألعبـ ـ ـاء إŸالي ـ ـة ق ـ ـ ـرإر ششج ـ ـ ـ ـاع
أاع-رب رئ-يسس ال-ك-ن-ف-درال-ية ا÷زائرية
للمتعامل Úا’قتصصادي Úسصامي أاقلي ،عن
لجراءات التي اتخذها رئيسس
ارتياحه ل إ
ا÷م - - -ه - - -وري - - -ة خ- - -لل ›لسس ال- - -وزراء
’ق-تصص-ادي ،Úع-ل-ى
Ÿسص -اع -دة اŸت -ع-ام-ل Úا إ
’ق- - -تصص- - -ادي- - -ة
’ن - - -ع - - -ك- - -اسص- - -ات ا إ
Œاوز ا إ
’ج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة ،ال -ت -ي خ -ل -ف -ت -ه -ا أازم -ة
وا إ
كوفيد ،19-وعلى رأاسصها التجميد الفوري
’ع -ب-اء اŸال-ي-ة
ل -ك -ل ع -م -ل -ي -ات تسص -دي -د ا أ
’ل -ت -زام -ات ا÷ب -ائ -ي -ة ،م -ع-تÈا ال-ق-رار
وا إ
’زمة
بالشصجاع ،إا’ أانه ‘ حالة اسصتمرار ا أ
الصص -ح -ي -ة سص -ت-ؤودي إا ¤اخ-ت-ف-اء ق-ط-اع-ات
كاملة من ا’قتصصاد بسصبب هشصاشصتها.
سصهام بوعموشصة
أاك -د أاق -ل -ي أان ال -ؤضس -ع -ي -ة اإ’ق-تصس-ادي-ة ا◊ال-ي-ة
معقدة بسسبب فÒوسش كؤرونا الذي أاضسر بكل
ال -ق -ط -اع -ات’ ،سس -ي -م-ا ق-ط-اع ال-ب-ن-اء واأ’شس-غ-ال
ال -ع -م-ؤم-ي-ة والسس-ي-اح-ة واÿدم-ات .ه-ذا اأ’خÒ
أاصسبح ضسعيفا ،بسسبب تؤقف الرحلت وإاغلق
الفنادق وا◊دود ويصسعب تقييمها بدقة ،مشسÒا
لدى نزوله ،أامسش ،ضسيف التحرير على القناة
اإ’ذاعية الثالثة إا ¤أان اŸؤؤسسسسات اإ’قتصسادية
خسسرت رقم أاعمال كبÒا تراوح ما ب 60 Úإا80 ¤
باŸائة.
وحذر اŸتحدث من اıاطر اإ’جتماعية التي
تنجر عن اأ’زمة الصسحية ‘ حالة اسستمرارها.
حيث دق ناقؤسش اÿطر بالنسسبة لقطاع السسياحة
الذي هؤ اآ’ن ‘ أاوج مؤسسم اإ’صسطياف ومن
الضس - -روري ال- -ت- -خ- -ط- -ي- -ط Ÿراف- -ق- -ة ال- -نشس- -اط
اإ’ق -تصس -ادي ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل-ى م-ن-اصسب الشس-غ-ل،
والقدرة الشسرائية.
وحسسب رئيسش الكنفدرالية ا÷زائرية للمتعاملÚ
ا’قتصسادي ÚاŸؤاطن ،Úفهؤ يشسعر بؤجؤد إارادة
سسياسسية من طرف السسلطات لنجدة اإ’قتصساد
واتخاذ قرارات مرافقة واسستعجالية تتأاقلم مع
الؤضسعية الؤبائية.
وأاضس- -اف أان اأ’نشس- -ط- -ة اإ’ق- -تصس- -ادي- -ة شس -ه -دت
إانخفاضسا ‘ النمؤ بنسسبة  3.8باŸائة حسسب
إاحصسائيات اأ’· اŸتحدة .وقال أايضسا إان سسنة
 ٢0٢0هي تتمة لسسنة  ٢019التي – ⁄قق فيها
اŸؤؤسسسسات اإ’قتصسادية أارباحا و ⁄تكن هناك
اسس -ت -ث -م -ارات ك -بÒة بسس -بب اأ’زم -ة السس -ي -اسس -ي-ة
اŸتمثلة ‘ ا◊راك ،لتتفاقم الؤضسعية مع أازمة
كؤفيد.19-
وم -ن ب ÚاقÎاح -ات ال -ك -ن -ف -درال -ي -ة Ÿسس -اع-دة
اŸؤؤسسسس- -ات ت- -أاج- -ي -ل ال -دف -ع ب -دون ع -ق -ؤب -ات،
واإ’عفاء من اأ’عباء الضسريبية ورسسؤم صساحب
العمل.
و‘ ه -ذه ال -ن-ق-ط-ة ث-م-ن إال-ت-زام وزارت-ي اŸال-ي-ة
وال -ع -م -ل ال -ل -ت Úأاصس -غ -ت -ا إ’نشس -غ -ال -ه-م وراف-ق-ت-ا
اŸؤؤسسسس- -ات م- -ن- -ذ م -ارسش ،مشسÒا إا ¤أان ق -رار
رئيسش ا÷مهؤرية بهذا اÿصسؤصش كان واضسحا

واسس- -ت- -ج- -اب ŸقÎح -ات -ه -م‡ ،ا سس -يسس -اه -م ‘
اإ’نعاشش اإ’قتصسادي.
وشسدد أاقلي على مرافقة اإ’قتصساد والتخطيط
Ÿا بعد اأ’زمة الصسحية ،مشسÒا إا ¤أان ا’إشسكالية
واÿطر ‘ البÒوقراطية التي دمرت اإ’قتصساد
وتسسببت ‘ خسسارة الكث Òمن الصسفقات نتيجة
التأاخر ‘ منح تراخيصش البناء للمؤؤسسسسات.
وحسس -ب -ه ،السس -ل-ط-ات ال-ع-م-ؤم-ي-ة م-ط-ال-ب-ة ال-ي-ؤم
Ãرافقة واقعية للؤضسعية واÿروج من النمؤذج
اإ’قتصسادي الذي يعتمد الريع واإ’حتكار وقد
أاثبت فشسله وإاعتماد ‰ؤذج قائم على اŸنافسسة،
مشسÒا ل -دور ال -ب -ن -ؤك ‘ م -راف -ق -ة اŸت -ع-ام-لÚ
اإ’قتصسادي Úمن خلل تقد Ëخدمات تتكيف
م- -ع ال- -ؤضس- -ع- -ي- -ة ،ووج -ؤب إاصس -لح اŸن -ظ -ؤم -ة
اŸصس -رف -ي -ة وال -ت -ف -ك ‘ Òإانشس-اء ب-ن-ؤك صس-غÒة

اŸقاو’تية ‘ مرحلة
ما بعــــــــد الوبـــــــــاء

ل - -ن ت- -ت- -خّ- -ل- -ى ال- -دول- -ة ع- -ن اŸت- -ع- -ام- -لÚ
ا’ق-تصص-ادّي Ú-وأاصص-ح-اب اŸق-او’ت ال-ذي-ن
تضص ّ-رروا م -ن فÒوسس «ك -وف -ي-د  ،»19ع-ل-ى
إاث -ر غ -ل -ق نشص -اط -ه -م ط -ي -ل-ة أاشص-ه-ر ا◊ج-ر
’مر بالدعم اŸا‹ أاو
الصصحي سصواء تعلّق ا أ
إارج -اء تسص -دي -د مسص -ت -ح ّ-ق-ات-ه-م ا÷ب-ائ-ي-ة
والبنكية ،لكن ينبغي على هذه اŸؤوسّصسصات
أان تسصتعد بعد مرحلة Œاوز الفÒوسس‘ ،
تفعيل ‚اعة نشصاطها والتحلي بشصفافية
أاك ‘ Èالتصصريح الضصريبي بأارباحها ،وأان
ت -ل-ت-زم Ãع-اي Òالّسص-وق سص-واء ت-ع-ل-ق ب-رف-ع
سص- -ق- -ف ت- -ن -افسص -ي -ت -ه -ا ‘ ط -رح اŸن -ت -وج أاو
ليادي العاملة ،وفقا Ÿا ينصس
التشصغيل ل أ
عليه القانون.
فضصيلة بودريشس
ت -دخ -ل اŸؤؤسّس -سس -ات الّصس -غÒة واŸت -ؤسّس -ط-ة ‘
مرحلة ما بعد الؤباء ‘ امتحان صسعبŸ ،دى
قدرتها على إاثبات “ؤقعها ‘ أاسسؤاق داخلية
لنعاشش
وخارجية ،ويبدو أاّن اŸسسار ا÷ديد ل إ
ا’ق -تصس -ادي ي -ح ّ-ت-م ع-ل-ي-ه-ا ا’ن-خ-راط ب-ق-ؤة ‘

للمؤؤسسسسات الناشسئة وقطاعات الصسيد البحري،
الفلحة والعقار.
ب - -اŸق - -اب - -ل ،أاب - -رز دور اŸؤؤسسسس - -ات الصس- -غÒة
واŸتؤسسطة ‘ دفع عجلة اإ’قتصساد الؤطني أاكÌ
من اŸؤؤسسسسات الكÈى ،خاصسة التجار الصسغار
وا◊رفي Úوالتي –تاج Ÿرافقة حقيقية ،داعيا
لسس -راع ‘ إاي -ج -اد ح -ل -ؤل Œم -ع اŸت -ع -ام-لÚ
ل -إ
اإ’قتصسادي ،Úأارباب العمل والسسلطات العمؤمية.
ويرى ضسرورة إانشساء صسندوق التعؤيضسات الذي
سسيسساعد اŸؤؤسسسسات الصسغÒة والضسعيفة مثلما
ه - -ؤ ج- -ار ‘ ال- -دول اأ’خ- -رى ،مشسÒا إا ¤أان- -ن- -ا
ب -ح -اج -ة إا ¤اŸق -اول .Úوط-الب أايضس-ا ب-ح-م-اي-ة
القطاعات اŸنتجة للÌوة وليسست العالة على
اإ’قتصساد الؤطني ووضسع رؤوية إاقتصسادية على
اŸدى الطؤيل.

العدد
1831٥ info@ech-chaab.com www.ech-chaab.com
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اÙامي ‚يب بيطام لـ «الشصعب»:

مشش ـ ـ ـ ـ ـروع إلقان ـ ـ ـ ـ ـ ـون  ⁄يفاضشـ ـ ـ ـ ـ ـل
ب Úمسشتخدمي إلصشحـ ـ ـة وإŸوإطنÚ
’مر اŸعدل واŸتمم لقانون العقوبات،
’سصتاذ اÙامي ‚يب بيطام أان مشصروع ا أ
أاكد ا أ
ال -رام -ي إا ¤ضص -م -ان أاحسص -ن ح -م -اي-ة Ÿسص-ت-خ-دم-ي الصص-ح-ة ،يسص-ت-ه-دف ح-م-اي-ة ه-ذه
الشصريحة من ا’عتداءات اللفظية كانت أاو جسصدية اŸمارسصة عليهم ‘ هذا الظرف
ا’سصتثنائي الذي تعيشصه ا÷زائر بسصبب جائحة كورونا.
’نه تكفل
ونفى اÙامي أان يكون القانون فاضصل ب Úالعامل ‘ Úالصصحة واŸواطن Úأ
بحماية ا÷ميع كل ‘ مكانه ،معتÈا ا÷دل ا◊اصصل Ãواقع التواصصل ا’جتماعي
خطأا ’ Áكن قبوله.
فتيحة كلواز
قال اأ’سستاذ اÙامي بيطام ،إان مشسروع القانؤن
الذي ناقشسه ›لسش الؤزراء اأ’خ ،Òيهدف إا ¤وضسع
ن -ظ -ام ع-ق-اب-ي م-لئ-م ◊م-اي-ة مسس-ت-خ-دم-ي ق-ط-اع
الصسحة.
أامام التزايد اŸلحؤظ للعتداءات ضسدهم ،التي
يتعرضسؤن لها خلل تأادية مهامهم ،وردع التصسرفات
اŸؤدية إا ¤اŸسساسش بكرامة اŸرضسى والنيل من
ا’حÎام الؤاجب نحؤ اأ’شسخاصش اŸتؤف Úبنشسر
الصسؤر والفيديؤهات ،وردع انتهاك حرمة اأ’ماكن
غ ÒاŸف -ت -ؤح -ة أام -ام ا÷م -ه-ؤر داخ-ل اŸؤسسسس-ات
ا’سس -تشس -ف -ائ -ي -ة ،وال -ردع اŸشس-دد أ’ع-م-ال ت-خ-ريب
اأ’ملك والتجهيزات الطبية.
وقال بيطام إان مشسروع القانؤن الذي “ت دراسسته
يتعلق بؤضسع نصش تشسريعي جديد يهدف إا ¤بسسط
ا◊ماية القانؤنية Ÿسستخدمي الصسحة أاثناء تأاديتهم
Ÿهامهم ‘ ﬂتلف اŸؤسسسسات ا’سستشسفائية ،وهؤ
تأاكيد Ÿا جاء ‘ لقاء رئيسش ا÷مهؤرية اأ’خ Òمع
‡ث -ل -ي الصس -ح-اف-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ،واع-تÈه نصس-ا خ-اصس-ا
لؤجؤد نصش ‘ اأ’صسل هؤ اŸادة  1٤٤و 1٤٤مكرر
يهدف إا ¤حماية اŸؤظف أاثناء تأاديته Ÿهامه ،لكن
تنامي وتزايد ظاهرة ا’عتداء على اأ’طقم الطبية
والعامل ‘ Úالصسحة اسستدعى وضسعه ،فقد ارتأاى
رئ -يسش ا÷م -ه -ؤري -ة ضس-رورة سس-ن نصش خ-اصش ع-ل-ى
شساكلة النصش الذي سُسن ◊ماية اأ’ئمة.
وأاوضسح أان مشسروع القانؤن اÿاصش تضسمن تدرجا
‘ العقؤبات ب Úسسنة حبسسا واŸؤبدﬁ .ؤره اأ’ول
يتعلق با’عتداءات اللفظية التي تطال مسستخدمي
الصسحة من سسب وشستم وإاهانة باللفظ.
هذه ا’عتداءات يعاقب عليها من سسنة إا ¤ثلث
سسنؤات حبسسا.
وعندما يصسل ا’عتداء إا ¤مسش السسلمة ا÷سسدية
لطقم الطبية ،فأاي عنف يتسسبب ‘ عجز ترتفع
لأ
العقؤبة لتÎاوح ب Úثلث إا ¤عشسر سسنؤات سسجنا.
وهنا نرى تشسدد مشسرع القانؤن ‘ العقؤبة على
العنف ا÷سسدي الذي قد يتعرضش له مسستخدمؤ
الصسحة أاثناء ‡ارسسة مهامهم ،وقد تصسل العقؤبة
إا ¤اŸؤبد إان أافضسى العنف اŸمارسش ضسدهم إا¤
القتل.
ون-ف-ى ب-ي-ط-ام أان ت-ك-ؤن السس-ل-ط-ات اŸع-ن-ي-ة فضس-لت
مسس -ت -خ -دم -ي الصس -ح-ة ع-ل-ى اŸؤاط-ن ،م-ع-تÈا م-ن
اÿطأا إاثارة ا÷دل بسسبب مشسروع القانؤن ا÷ديد
وسسط اŸؤاطن ،Úفقؤل البعضش بأان الدولة –مي
اأ’طقم الطبية و’ –مي اŸؤاطن الذي يتعرضش
لشستى أانؤاع التهميشش أاثناء ذهابه إا ¤اŸؤسسسسات
ا’سس -تشس -ف -ائ -ي -ة ل -ل -ع -لج ه-ؤ ت-ل-ف-ي-ق وج-ه-ل واضس-ح
بالقانؤن ،مذكرا ‘ هذا الصسدد بؤجؤد نصسؤصش
قانؤنية –مي اŸؤاطن هي أاحكام اŸؤاد  ٢88و٢89
من قانؤن العقؤبات التي تنصش على معاقبة كل من
تسسبب بخطئه أاو رعؤنته أاو بإاهماله أاو بعدم احتياطه
إا◊اق اأ’ذى بالغ ،Òوعليه Áكن لكل مؤاطن يرى
أانه معرضش إ’همال أاو رعؤنة أاو عدم أاخذ ا◊يطة

لعلجه أان يتؤجه إا ¤العدالة.
و’حظ بيطام أان ظاهرة ا’عتداء على مسستخدمي
الصسحة مؤجؤدة ‘ ا÷زائر فقط خاصسة ‘ ظل
الظرف ا’سستثنائي الذي تعيشسه بسسبب ا÷ائحة،
ففي إايطاليا مثل ورغم آاثار ا÷ائحة الكبÒة فيها
ل -ك-ن اŸؤاط-ن  ⁄ي-ع-ت-د ع-ل-ى ال-ط-ب-يب و ⁄ي-ح-م-ل-ه
مسسؤولية مؤت أاو إاصسابة أاحدهم بالعدوى ،وسسجلت
فيها -حسسب عميد اأ’طباء ‘ إايطاليا 6٢ -دعؤى
قضسائية ضسد أاطباء تسسببؤا ‘ أاخطاء طبية ،أ’ن
اŸؤاطن هناك يحÎم نفسسه والقانؤن ،لذلك الذين
يكتبؤن على مؤاقع التؤاصسل أان اأ’طقم الطبية ‘
كفة أاحسسن من اŸؤاطن ﬂطئؤن ،أ’ن هذا اأ’خÒ
يلجأا إا ¤الطبيب للعلج وإانقاذ روحه ،و’ Áكن
مهما كانت اأ’سسباب أان يصسبح عرضسة للخطر ‘
مكان عمله وأاثناء تأاديته لؤظيفته النبيلة ،بل أاك Ìمن
ذلك ا’عتداء عليه سسلؤك ترفضسه العادات والتقاليد
و’ يقبله الدين ويجرمه القانؤن ،لذلك كان من
الضسروري وضسع حد لهذه الظاهرة حتى ’ تنتشسر
الفؤضسى التي يسسؤدها قانؤن الغاب.
وكشسف اŸتحدث أان الطبيب يقؤم اليؤم Ãهمة
ال- -ع- -لج وال- -ت- -داوي ‘ ظ- -رف اسس -ت -ث -ن -ائ -ي حسسب
اإ’م -ك -ان -ات اŸؤضس -ؤع -ة ب Úي -دي -ه ،م -ا م -ع -ن -اه أان
اإ’مكانيات Áكن أان يقع فيها اهتزاز أاو نقصش.
وه -ذا ل -يسش ت -قصسÒا م -ن -ه ف -أاك Èال -دول ت -ع -رضست
’خ- -ت- -ل’ت ‘ اإ’م -ك -ان -ي -ات ال -ط -ب -ي -ة ‘ ب -داي -ة
مؤاجهتها لهذه ا÷ائحة العاŸية لكنها اسستطاعت
Œاوز اأ’مر مع مرور الؤقت ،وهؤ بالضسبط ما ‰ر
به اليؤم.
وأاكد بيطام أانه من واجب اŸؤاطن أان يعي أان
ا’عتداء على اأ’طقم الطبية سسيكلفه ندما كبÒا‘ ،
الؤقت نفسسه وضسع اŸشسرع ا÷زائري قؤان– Úمي
لهمال أاو التقصس،Ò
كل مؤاطن يرى نفسسه عرضسة ل إ
لذلك على الكل التزام واحÎام القانؤن وكل من
تسسؤل له نفسسه الدوسش عليه يأاخذ جزاءه العادل،
مشسÒا إا ¤أان القانؤن وجد لتنظيم ا◊ياة وسسلؤك
اأ’فراد ‘ اÛتمع ،وعندما يتمرد الفرد عليه
تتدخل السسلطة لؤضسع حد للفؤضسى التي يسسببها
غياب القانؤن.

إإمتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان إ÷ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة وششفافي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة إألدإء

–دي اإ’ن -ت -اج وال -تصس -دي -ر ،وق-ب-ل ذلك ت-غ-ط-ي-ة
ال- -ط- -لب اÙل- -ي ،واŸسس -اه -م -ة ‘ ام -تصس -اصش
البطالة .إاذا ا’عتماد على اŸؤرد البشسري وعلى
ﬂابر البحث العلمي قد يقلب اŸعادلة ،ويجعل
م-ن م-ق-ارب-ة رف-ع مسس-ت-ؤي-ات ال-ن-م-ؤ ه-دف-ا قابل
للتجسسيد بتثم Úقيمة العمل ومضساعفة ا÷هد
واحÎام القانؤن .وينبغي أان تقابل التّسسهيلت
واŸراف- -ق- -ة ال- -ت- -ي أاق ّ-ره -ا رئ -يسش ا÷م -ه -ؤري -ة
ıت- -ل- -ف اŸؤؤسسسس -ات الصس -غÒة واŸت -ؤسس -ط -ة،
اجتهادا أاك Èوعدم اّدخار أاي جهد ‘ بناء نسسيج
اق -تصس -ادي ق -ؤي مسس -ت -ح -دث ل-لÌوة ،وي-ك-ؤن ‘
مسستؤى تطلعات ا÷زائري.Ú
ت -أات -ي ه -ذه اإ’ج -راءات ال ّ-داع -م -ة ل-ل-م-ت-ع-ام-لÚ
ا’قتصسادي Úوأاصسحاب اŸهن ا◊رة ‘ ،وقت
–ت -اج ا÷زائ -ر إا ¤رسس -م خ -ارط -ة ل -لّصس-ن-اع-ات
وأاخ -رى ل -لسس -ي -اح -ة ،ل -ت -ح-دي-د ع-ل-ى ضس-ؤء ورق-ة
اسستشسرافية ما –تاجه ‘ الؤقت الراهن وعلى
اŸدي ÚاŸت-ؤسّس-ط وال-ب-ع-ي-د ،وال-ق-ط-اع-ات ال-تي
تعرف إاشسباعا باŸؤؤسّسسسات ال ّصسغÒة واŸتؤسّسطة
’ تكؤن خيارا ،فعلى اŸسستثمرين ا÷دد تغيÒ
طبيعة مشساريعهم و–ديد اسستثمار يلقى طلبا
ﬁليا على منتجاتهم ،لتحقيق التنؤع وا’كتفاء

وك -ب -ح ال -ؤاردات ،وع -ل -ى سس -ب -ي-ل اŸث-ال ‚د ‘
قطاع الصسناعة الصسيد’نية ما ’ يقل عن 100
مصسنعّ“ ،كن أاصسحابها من تصسنيع عدة أانؤاع من
اأ’دوي- - -ة واŸسس- - -ت- - -ل- - -زم- - -ات الصس- - -ي - -د’ن - -ي - -ة،
وا’سستثمارات اŸسستقبلية يجب أان تركز على
إانتاج اأ’دوية التي يتم اسستÒادها وغائبة عن
مصسانعنا.
و‚د ال -تشس -ب -ع ‘ ق -ط-اع الصس-ن-اع-ة ال-ت-ح-ؤي-ل-ي-ة
للمؤاد الغذائية ،حيث “تلك ا÷زائر مركبات
ضسخمة ورائدة ‘ القارة اإ’فريقية ،تختصش ‘
صسناعة العجائن واŸشسروبات واأ’جبان ،ورغم
أانّ الصسناعة الكهرومنزلية وا’لكÎونية قطعت
أاشسؤاطا متقّدمة ،على غرار اŸنطقة الصسناعية
ل -ؤ’ي -ة ب-رج ب-ؤع-ري-ري-ج ،ل-ك-ن Áك-ن ع-ن ط-ري-ق
–ؤيل التكنؤلؤجيا– ،سس Úوتنؤيع اŸنتؤج سسؤاء
اŸؤج- -ه ل -لسس -ت -ه -لك اÙل -ي أاو ل -ل -تصس -دي -ر.
والّرهان ا◊ا‹ سسيكؤن حؤل تطؤير الصسناعة
اŸيكانيكية على ضسؤء مشسروع طرح ثلثة دفاتر
شسروط ،إ’قامة صسناعة ميكانيكية متينة يبدأا
فيها ا’ندماج من نسسبة  30باŸائة ،ثم يشسÎط
ب -ع -د م -رح -ل -ة ا’ن -ط -لق أان ي -رت -ف-ع ب-نسس-ب-ة 10
باŸائة ،وبعد سسنت Úأاو ثلثة يرتفع بنسسبة 10

جع نشساط شسركات
باŸائة ،وهذا من شسأانه أان يشس ّ
اŸن- -اول -ة وب -روز أاخ -رى ع -ن -دم -ا ي -ك -ؤن السس -ؤق
مفتؤحا على النشساط.
و‘ الشس-ق اŸت-ع-ل-ق ب-السس-ي-اح-ة ،ف-إان ا’سس-ت-ثمار
ي -ن -ب -غ -ي أان ي -ك -ؤن وف -ق اŸع -اي ÒاŸع-م-ؤل ب-ه-ا
ع -اŸي -ا ،ح -ت -ى ي -تسس -ن-ى ل-ل-مسس-ت-ث-م-ري-ن م-ؤاك-ب-ة
اŸن- -افسس- -ة الشس- -رسس -ة ‘ اأ’اسس -ؤاق اÿارج -ي -ة،
و’شسك أانّ وجهة ا÷زائر على تنّؤع مؤاردها
السس -ي-اح-ي-ة ،سس-ت-ك-ؤن م-غ-ري-ة إاذا ّ” الÎوي-ج ل-ه-ا
ب -ط -ري -ق-ة صس-ح-ي-ح-ة ،ي-ب-ق-ى ف-ق-ط Œاوز ب-عضش
النقائصش التي تؤؤّدي للختلل ونفؤر الزبائن،
مثل –سس Úخدمات اإ’يؤاء واإ’طعام وتؤفÒ
شسبابيك صسرف ،فل يعقل التعؤيل على السسياحة
كمصسدر يسستحدث الÌوة ويجلب العملة الصسعبة،
‘ ظل اسستمرار نشساط وحركية السسؤق اŸؤازية
للعملة.
إاذا أاصسحاب اŸقاو’ت واŸؤؤسّسسسات ال ّصسغÒة
واŸتؤسّسطة وجها لؤجه مع اŸنافسسة لÎقية ما
يطرح من منتؤج بكلفة مقبؤلة ،وا’لتزام ÃعايÒ
التسسي Òا◊ديثة التي وحدها “ّكن من Œاوز
اأ’زم - -ات ،وك - -ذا ا’سس - -ت - -ن - -اد إا ¤ال - -ك - -ف - -اءات
وا’سستنجاد باŸبتكرين.
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عضشو ÷نة رصشد وباء كورونا ،بقاط بركا Êلـ «ألششعب»:

سسيناريو كارثي منتصسف أأوت إأذأ  ⁄نلتزم بالوقاية خÓل ألعيد
^ ألتعايشس مع ألفÒوسس حتمي
حذر عضشو أللجنة ألعلمية
أŸكلفة Ãتابعة ورصشد وباء
لطباء
كورونا ورئيسس عمادة أ أ
أ÷زأئريﬁ ،Úمد بقاط بركاÊ
من سشيناريو أسشوأ للفÒوسس بعد
لضشحى أŸبارك بـ  15يوما،
عيد أ أ
وذلك ‘ حال عدم أللتزأم
بإاجرأءأت ألوقاية ،خاصشة ما
تعلق بالزيارأت ألعائلية
وألحتكاك ب ÚأŸوأطن Úوعدم
أحÎأم قوأعد ألنظافة خÓل
لضشاحي.
عملية نحر أ أ

صشونيا طبة
أاكد ‘ تصسريح خصض به «الشسعب»،
أان اتبإع اŸواطن Úنصسإئح اıتصسÚ
خÓل عملية ذبح األضسإحي ،أامر لبد
منه لتفإدي انتقإل عدوى الفÒوسض
ب Úأافراد األسسرة الواحدة ،زيإدة على
ضس-رورة احÎام ال-ت-ب-إع-د الج-ت-م-إعي
واللتزام بإلنظإفة الشسخصسية للحفإظ
على سسÓمة ا÷ميع ،مشسÒا إا ¤أان
مدى اللتزام بإجراءات الوقإية أايإم
العيد تظهر نتإئجه ‘  15أاوت.
ودق عضسو ÷نة متإبعة ورصسد وبإء
ك -ورون -إ ‘ ا÷زائ -ر ن -إق -وسض اÿط-ر
لرتفإع اإلصسإبإت بفÒوسض
«كوفيد  »19-بشسكل رهيب خÓل
األسس -إب -ي -ع األخÒة ،م -رج -ع -إ أاسس-ب-إب
ت - -ده - -ور ال- -وضس- -ع ،إا ¤السس- -ت- -ه- -ت- -إر

والÓ- -م- -ب- -إلة ‘ ال -ت -ع -إم -ل م -ع ه -ذا
الفÒوسض سسريع النتشسإر ،خإصسة وأان
بعضض الفئإت معرضسة أاك Ìمن غÒهإ
إا ¤مضس -إع -ف -إت ال-فÒوسض وال-ت-ي ق-د
تصسل إا ¤حد الوفإة.
وأاضسإف أان التعإيشض مع وبإء كورونإ
ضسرورة حتمية ل بد منهإ ،ولكن ‘
إاطإر السستمرار ‘ التقيد بإجراءات
الوقإية الÓزمة من قبل اŸواطن كون
السسلطإت العمومية -على حد تعبÒه
 ل Áك- -ن -ه -إ ف -رضض رق -إب -ة مشس -ددةوإاج -راءات صس -إرم -ة إا ¤درج -ة ت-ع-يÚ
شس -رط -ي ع -ل -ى ك -ل م -واط -ن ي -خ -إل-ف
قواعد الوقإية ،وإا‰إ من اŸفروضض

اأن ي -ك -ون ك -ل شس -خصض مسس -ؤوول ع -ل -ى
نفسسه.
‘ ذات السسيإق ،قإل عضسو متإبعة
ورصس- -د وب -إء ك -ورون -إ أان السس -ت -ه -إن -ة
ب-إرت-داء ال-ك-م-إم-ة ال-واق-ي-ة ق-د ي-ك-لف
اŸواط-ن ح-ي-إت-ه ،ف-ه-ي Ãث-إب-ة ح-ج-ر
صس -ح -ي شس -خصس -ي تسس -إه -م ‘ ت-ق-ل-ي-ل
ﬂإط -ر اإلصس -إب -ة ب -إل -ع -دوى ب -نسس -ب-ة
مرتفعة ،مضسيفإ أانهإ سسلوكإت بسسيطة
كإفية ◊مإية الشسخصض من اإلصسإبة
بإلفÒوسض وإانقإذه من اŸوت.
ودعإ بركإ Êإا ¤التحلي بإلوعي،
لتفإدي إامكإنية تكرار نفسض سسينإريو
عيد الفطر بعد تسسجيل تفإقم واسسع

‘ ح - - -إلت اإلصس - - -إب- - -ة بـ «كوفيد
»19ع -ل -ى مسس -ت -وى أاغ -ل -ب -ي -ة ولي-إتالوطن ،مشسÒا إا ¤أان ا◊جر الشسإمل
الذي فرضض ‘ شسهر رمضسإن أاعطى
ن -ت-إئ-ج ج-ي-دة وسس-إه-م بشس-ك-ل ك-ب‘ Ò
تقليصض عدد اإلصسإبإت.
‘ سس- - - -ي- - - -إق آاخ- - - -ر ⁄ ،ي - - -ن - - -ف
الÈوف- -يسس- -ور ب- -رك- -إ ÊاÛه -ودات
اŸبذولة من قبل ا◊كومة Ÿكإفحة
وبإء كورونإ ،والتحكم ‘ الوضسع من
خ Ó-ل أاخ -ذ اح -ت -ي -إط -إت وق -إئ -ي -ة،
مضس - -ي - -ف- -إ أان ا÷زائ- -ر  ⁄تÎدد ‘
اسستعمإل برتوكول عÓجي ‘ ،وقت
رفضست الكث Òمن الدول اÛإزفة
‘ اتبإعه ووصسفه Ÿرضسى كورونإ،
و◊سسن ا◊ظ أاعطى نتإئج مرضسية،
حسسب ال -نسس -ب -ة ال -ع -إل -ي-ة ل-ل-م-رضس-ى
الذين “إثلوا للشسفإء بعد إاصسإبتهم
لمر حإليإ
بإلفÒوسض ،ولكن يتطلب ا أ
ت -ن -ظ -ي -م -إ ج -دي-دا ‘ ظ-ل الضس-غ-ط
ال-ك-ب Òال-ذي تشس-ه-ده اŸسس-تشس-ف-يإت
ا÷زائرية.
وت -إب-ع عضس-و ال-ل-ج-ن-ة ب-إل-ق-ول« :إاذا
قإرنإ ا÷زائر بدول أاخرى متقدمة
لديهإ منظومة صسحية عصسرية‚ ،د
أان -ه ب-إل-رغ-م م-ن إام-ك-إن-ي-إت اإلن-ع-إشض
ومسستوى اÿدمإت الصسحية الراقي،
إال أان -ه-إ  ⁄ت-ت-م-ك-ن م-ن ال-ت-غ-لب ع-ل-ى
الفÒوسض ،ولعل أابرز مثإل على ذلك
تسسجيل فرنسسإ أازيد من  32أالف وفإة
بسس -بب اإلصس -إب -ة ب-إŸرضض إا ¤ي-وم-ن-إ
هذا».

وسشط –ذيرأت من ﬂالفة إأجرأءأت ألنحر

ح ـ ـمـ ـÓت تـ ـوعـ ـيـ ـة لـ ـتـ ـفادي أنـ ـتـ ـشسـ ـار ألـ ـف ـ ـÒوسس بـ ـبـ ـات ـ ـنـ ـ ـة

لضشحى أŸبارك هذه
يعود عيد أ أ
ألسشنة ،على سشاكنة عاصشمة
لورأسس باتنة على غرأر كل
أ أ
أ÷زأئري ‘ ،Úظروف صشحية
وأجتماعية وأقتصشادية وحتى
دينية أسشتثنائية بسشبب تفششي
لمر ألذي يحتم
وباء كورونا ،أ أ
على ألذين يعتزمون إأقامة هذه
ألششعÒة ،إأتباع قوأعد صشحية
صشارمة.

باتنة :حمزة Ÿوششي
يعت Èنحر األضسحية من ب Úأاهم
م -ق -دسس -إت ع-ي-د األضس-ح-ى اŸب-إرك،
حيث يحرصض سسكإن بإتنة ،على اقتنإء
أافضسل األضسإحي لنحرهإ تقربإ إا¤
الله عز وجل ،بطرق تقليدية يهتمون
ب -ه -إ ك -ثÒا ،رغ -م ع -دم ت-ط-إب-ق-ه-إ م-ع
الشسروط والقواعد الصسحية ،غ Òأان
ح- -رصس- -ه- -م ع- -ل- -ى ت -ف -إدي أاي خ -ط -ر

Óصس-إب-ة ب-إل-فÒوسض ج-ع-ل-هم يقومون
ل -إ
ب- - - -ب - - -عضض اإلج - - -راءات وال - - -ت - - -دابÒ
الحÎازي- -ة اŸوصس- -ى ب -ه -إ م -ن ق -ب -ل
اıتصس.Ú
ودخل السسكإن ‘ حإلة قلق ،بعد
–ذير األطبإء البيإطرة واıتصسÚ
‘ الصس -ح -ة ال -ع -م -وم -ي -ة م-ن خ-ط-ورة
انتقإل عدوى كورونإ ‘ ،حإل عدم
الل-ت-زام ب-إج-راءات ال-وق-إي-ة الصس-حية
م -ن ال -فÒوسض ال -ذي ي -ن -ت-ق-ل بسس-رع-ة
كبÒة و‘ صسمت ،يحول فرحة العيد
‘ حإل أاصسإب فردا من العإئلة إا¤
حزن حقيقي.
وأاط- - -ل- - -قت ا÷ه - -إت اıتصس - -ة
ب-إل-ولي-ة ،ح-م-ل-ة –سس-يسض م-ن أاج-ل
لضس -ح -ي -ة ب-ط-ري-ق-ة
ضس -م -إن ن -ح -ر ا أ
صس- -ح- -ي- -ة ت- -ق -ي م -ن خ -ط -ر ع -دوى
الفÒوسض ،وأاشسإرت بعضض اŸصسإدر
الطبية البيطرية ،إا ¤أانهإ بإشسرت
منذ مدة حملة لتحسسيسض وتعريف
اŸواط- -ن Úب- -أإفضس -ل ط -رق ال -ن -ح -ر
الصس -ح -ي-ة ،وذلك ب-ب-عضض ن-ق-إط ب-ي-ع
اŸواشس -ي اŸن -تشس -رة ه -ن -إ وه-ن-إك،
بعيدا عن ا÷هإت الرقإبة وحتى ‘
لسس- -واق وغÒه- -إ م- -ن ال -فضس -إءات
اأ
لضسإفة إا ¤بر›ة عدة
العمومية بإ إ

حصسصض إاذاع- -ي- -ة ع Èأام -واج إاذاع -ة
بإتنة ا÷هوية.
وت-ع-ت Èال-ن-ظ-إف-ة الضس-إم-ن ال-وح-يد
ل -ع -دم ان -ت -ق -إل ال -فÒوسض ،م-ن خÓ-ل
ا◊رصض ع- -ل -ى غسس -ل األي -دي ع -دي -د
اŸرات ،وت -ط -ه Òم -ك-إن ال-ن-ح-ر ق-ب-ل
وب-ع-د ال-ع-م-ل-ي-ة ،ب-إإلضس-إف-ة إا ¤ت-عقيم
ﬂتلف األدوات اŸسستعملة ‘ عملية
ال-ن-ح-ر والسس-ل-خ ب-إسس-ت-ع-م-إل ك-م-ية من
اŸإء يضسإف لهإ معقم أاو مطهر كمإء
ا÷إف -ي -ل ،وخ -ل -ط -ه ج -ي-دا م-ع ب-عضض
اŸلح.
ودعت ÷نة الفتوى بوزارة الشسؤوون
الدينية واألوقإف ببإتنة ‘ بيإن لهإ،
اŸواطن Úإا ¤ضسرورة ا◊رصض على
الل -ت -زام الصس -إرم ب-ك-ل شس-روط األم-ن
والسس Ó-م-ة وال-ن-ظ-إف-ة ،خÓ-ل ع-م-ل-ي-ة
نحر األضسحية للحفإظ على صسحتهم،
ولضس -م -إن أاج-واء ع-ي-د ‡ي-زة صس-ح-ي-ة
وآامنة.
ك- -م- -إ أاشس- -إرت ÷ن- -ة ال- -ف- -ت -وى إا¤
إامكإنية جواز نحر األضسإحي خÓل
ال- -ي- -وم Úال- -ث- -إ Êوال- -ث- -إلث ل- -ل -ع -ي -د،
للتخفيف من حدة الكتظإظ وكÌة
التجمعإت التي ينجر عنهإ احتكإك
كثيف واحتمإل انتقإل العدوى.

أيـــادي منــتــجي عــنــب أŸـــائـــدة عـــلى ألقـــــلوب

أأسسـ ـعـ ـار مـ ـسسـ ـتـ ـقـ ـرة بـ ـبـ ـوم ـ ـردأسس قـ ـبـ ـل عـ ـاصسـ ـفـ ـة ألعـ ـيـ ـ ـد
لسشوأق أ÷وأرية ببلديات بومردأسس ،أسشتقرأرأ نسشبيا ‘ أسشعار أÿضشر ذأت ألسشتهÓك ألوأسشع أياما قليلة،
تششهد أغلب نقاط ألبيع وأ أ
لضشحى أŸبارك حسشب ما رصشدته «ألششعب» ‘ أŸيدأن ،وهي أŸناسشبة ألتي يتخوف منها أŸوأطن بسشبب تÓعبات ألتجار
قبل موعد عيد أ أ
لنتاج ألوفÒ
وأهتزأز سشلسشلة ألبيع أŸسشتقرة حاليا ،حيث أرجع بعضس أŸنتج ‘ Úششعبة أÿضشروأت أŸعروفة بالولية هذه ألوضشعية إأ ¤أ إ
خÓل هذه ألفÎة من ألسشنة..

بومردأسس..ز /كمال
ت- -ت- -م- -ي- -ز ه- -ذه ال -فÎة م -ن اŸوسس -م
ال -ف Ó-ح -ي ،ب -إن -ت -إج -ه -إ ال -وف Òوت -ن -وع
اÙإصس - -ي- -ل م- -ن خضس- -روات وف- -واك- -ه
خإصسة اŸوسسمية منهإ ،التي Œعل كل
ال- -ع- -إئ Ó-ت ا÷زائ -ري -ة ح -ت -ى ﬁدودة
الدخل قإدرة على Œإوز عقبة األسسعإر
اŸل -ت -ه -ب -ة ،ال -ت -ي ت -ع -رف -ه -إ م -ث -ل ه-ذه
اŸنتجإت من فÎة إا ¤أاخرى أاو مإ
يعرف «بفÎة انقطإع اإلنتإج» مإ بÚ

ال -دورات ال-زراع-ي-ة ،ه-ك-ذا ع-ل-ق ب-عضض
ال- -زب- -إئ- -ن وح- -ت -ى ال -ف Ó-ح Úم -ن ذوي
اÈÿة ‘ اÛإل على وضسعية أاسسعإر
اÿضس-ر وال-ف-واك-ه ال-ت-ي ت-ع-رف-هإ ›مل
ن-ق-إط ال-ب-ي-ع ،ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن تسس-ج-يل
ارتفإع طفيف ‘ سسعر الفإكهة كعنب
اŸإئ -دة م -ن ن -وع «ك -إردي-ن-إل» ال-ذي ⁄
ي -ن -زل سس -ع -ره ح -إل -ي-إ –ت  150دينإر،
وح -ت -ى ال -ب -ط -ي-خ األح-م-ر ال-ذي يÎاوح
سسعره مإ ب 35 Úإا 60 ¤دينإرا للكلغ
حسسب نوعية اŸنتوج ومكإن الزراعة.

وال -تسس -إؤول اŸط -روح ه -ل سس -ي-ث-بت
ليإم القليلة القإدمة
السستقرار ‘ ،ا أ
لضس -ح -ى اŸب -إرك أام-إم
ق -ب -ل ع -ي -د ا أ
ضسغط السسمإسسرة ،وظإهرة اŸضسإربة
ال- -ت -ي –إول اح -ت -ك -إر ب -عضض السس -ل -ع
واŸواد ال -ت -ي ي -زداد ع -ل -ي -ه -إ ال-ط-لب
ك -إل -ف -إصس -ول -ي -إء اÿضس -راء ،ال-ك-وسس-ة،
اÿسض وحتى الطمإطم ،أام سستعرف
قفزة كبÒة بحجة كÌة الطلب وقلة
العرضض وحتى أاسسعإر الفواكه سستعرف
لخ-رى رغ-م دخ-ول-ن-إ
اضس-ط-راب-إ ه-ي ا أ

عز موسسم ا÷ني؟.
وت -ب-ق-ى أاي-إدي م-ن-ت-ج-ي شس-ع-ب-ة ع-نب
اŸإئ-دة ع-ل-ى ال-ق-ل-وب ،وه-ي اŸه-ي-م-نة
ع -ل -ى ال -نشس -إط ال -ف Ó-ح -ي ب-ب-وم-رداسض
ب -نسس -ب -ة  45ب- -إŸإئ- -ة م- -ن اŸسس -إح -ة
اإلجمإلية وإانتإج يصسل إا 2.5 ¤مليون
ق-ن-ط-إر سس-ن-وي-إ ،ن-ظ-را ل-وضس-ع-ي-ة السسوق
وا◊ج -ر اŸف -روضض ع -ل -ى ال -ولي -ة م -ع
التخوف من صسعوبة دخول اŸتعإملÚ
واŸشسÎين من ﬂتلف وليإت الوطن
لقتنإء الفإئضض الكب.Ò

05

أ◊رقة ‘ زمن كورونا
نورألدين لعرأجي
عندمإ تتحدث الصسحإفة اإلسسبإنية عن وصسول أاك Ìمن 400
شسإب حراق جزائري ع Èقوارب اŸوت إا ¤الضسفة األخرى من
اŸتوسسط ،و‘ ليلة واحدة يصسل أاك Ìمن  200شسإب حراق إا¤
شسواطئ مورثيإ بجنوب إاسسبإنيإ ،فإنه وجب دق نإقوسض اÿطر
أامإم مإ يحدث من هجرة غ Òشسرعية متنإمية ومنظمة ،حيث
تنإولت وسسإئل التواصسل الجتمإعي فيديوهإت وصسور Ÿواكب من
الهجرة غ Òالشسرعية انطلقت بهإ قوارب اŸوت من سسواحل
بومرداسض ،ع“ Úوشسنت ومسستغإ ‘ ،Âمواقيت متقإربة جدا بÚ
الرحÓت وتزامن وصسولهإ ‘ توقيت واحد ،جعلهإ حديث العإم
واÿإصض وسسجلت الصسحإفة اإلسسبإنية مسستغربة هذا الجتيإح ؟
أاسسئلة كثÒة تطرح حول هذه العمليإت اŸنظمة والتي  ⁄تكن
اعتبإطية بإŸرة ،فهي  ⁄تقتصسر على ›موعة أاشسخإصض فقط،
كمإ عودتنإ ‘ السسإبق قوارب اŸوت ،لكن أان تغإمر أاسسر وعإئÓت
بأإطفإلهإ ‘ أاعمإق البحإر دون خوف ،األكيد أان هنإك خلل مإ ‘
اŸنظومة الجتمإعية ،يجب التوقف عنده ودراسسة هذه العينإت
بنظرة حقيقة ،ألن األمر خط ÒجداŸ ،إ له من انعكإسسإت سسلبية
على اŸنظومة اÛتمعية برمتهإ.
تعيشض البيوت ا÷زائرية اليوم انعكإسسإت هذه الظإهرة خإصسة
‘ ب -ي -وت ب -ه -إ شس -ب-إب وم-راه-ق-ون دون ع-م-ل ،خ-ط-ر ي-ه-دد ب-ق-ي-ة
العإئÓت التي ل تسستطيع مراقبة أابنإئهإ وهم خإرج البيت ،خإصسة
‘ ظل تنإمي الظإهرة التي اختفت مرة واحدة لتعإد إا ¤الواجهة
بشسكل غريب و مث ،Òوتبقى إافرازاتهإ تنعكسض سسلبإ على بقية
العإئÓت وتقلقهإ حد اÿوف اŸرتقب ،وهل يعقل أان تسستقل
عإئÓت جزائريه قوارب اŸوت غ Òمبإلية بخطورة اŸوقف ول
الوضسع الصسحي العإŸي ؟
إان انتشسإر مثل هذه الفيديوهإت سسيحفز بقية الشسبإب ‡ن ⁄
تسسعفهم الفرصسة ‘ الظفر Ãنصسب عمل ،أاو الذين يتخبطون ‘
بطإلة مدقعة بعد تخرجهم من ا÷إمعة ،ورÃإ الذين فقدوا
منإصسب عملهم بعد جإئحة كورونإ ،على القيإم بنفسض اŸغإمرة ‘
عرضض البحإر  ،وليسض ‘ كل مرة تسسلم ا÷رة كمإ يقإل ،وقد
تتحول الهجرة إا ¤مآإ” ‘ عرضض البحر دون أان تكتب لهإ النجإة.
أاطفإلنإ وأابنإؤونإ اليوم ‘ خطر ،مإ  ⁄يتم إايجإد ا◊لول جراء
مإ يحدث من تهديدات ل Áكن معرفة من يقف وراءهإ ،وإامكإنية
التأإث ‘ Òعقول هذه الفئة الشسبإبية سسهل جدا ،مإ  ⁄ندق نإقوسض
اÿط- -ر واإلج -إب -ة ع -ن سس -ؤوال ج -وه -ريŸ ،إذا ي -ه -إج -ر أاب -ن -إؤون -إ
ويغإمرون ‘ رحÓت اŸوت ،ل نريد إاجإبإت موسسمية تزول
فعإليتهإ Ãجرد تشسديد اŸراقبة ومنع البوطي من الهجرة ،بل
البحث وراء تلك األسسبإب حتى ‰نع حدوث أاشسيإء نحن ‘ غنى
عنهإ.

سسحب أسستدعاءأت أمتحان ألتعليم
أŸتوسسط وألبكالوريا يوم  ٠٥أأوت

أع - -ل- -نت وزأرة ألÎب- -ي- -ة أل- -وط- -ن- -ي- -ة ،أمسس ،أن سش- -حب
أسش -ت -دع -اءأت إأج -رأء أم -ت -ح -ان شش -ه-ادة أل-ت-ع-ل-ي-م أŸت-وسش-ط
سشيكون أبتدأء من  29جويلية أ÷اري ،فيما سشيششرع ‘
سشحب ألسشتدعاءأت أÿاصشة بامتحان ششهادة ألبكالوريا
أبتدأء من  5أوت أŸقبل.
وسسيكون سسحب هذه السستدعإءات اÿإصسة بدورة سسبتم2020È
م -ن األرضس -ي-ة ال-رق-م-ي-ة وم-وق-ع األول-ي-إء وم-وق-ع ال-دي-وان ال-وط-ن-ي
لÓمتحإنإت واŸسسإبقإت على الرابط :
 https ://bem.onec.dzب-إل-نسس-ب-ة ل-ل-م-ق-ب-ل Úعلى اجتيإز
امتحإن شسهإدة التعليم اŸتوسسط بدءا من يوم غد األربعإء إا9 ¤
سسبتم Èالقإدم وعلى الرابط :
 https://bac.onec.dzاÿإصض ÎÃشسحي امتحإن شسهإدة
البكإلوريإ الذين بإمكإنهم سسحب اسستدعإءاتهم ابتداء من  5اوت
اŸقبل إا ¤غإية  17سسبتم. 2020 È
وحسسب م- -إ ع- -ل- -م ل- -دى وزارة الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ،ف -إن -ه ي -ح -ق
ل -ل -مÎشس -ح Úال -ذي -ن أاضس -إع -وا اسس-ت-دع-إءات-ه-م اج-ت-ي-إز اخ-ت-ب-إرات
المتحإن Úبـ «–فظ» شسريطة تقدÁهم لهذه السستدعإءات إا¤
غإية آاخر يوم من المتحإن.
وح -ددت وزارة الÎب -ي-ة ت-إري-خ إاج-راء ام-ت-ح-إن شس-ه-إدة ال-ت-ع-ل-ي-م
اŸتوسسط من الثن 7 Úإا ¤األربعإء  9سسبتم ،2020 Èأامإ تإريخ
إاجراء امتحإن شسهإدة البكإلوريإ فقد حدد من األحد  13إا¤
اÿميسض  17سسبتم.2020 È

ألثÓثاء  ٢8جويلية ٢0٢0م ألموأفق لـ  0٧ذي ألحجة  1٤٤1هـ
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لصص -اب -ة ب -فÒوسس ك -ورون-ا إا« ¤وصص-م-ة ع-ار» ع-ن-د
–ّولت ا إ
ال -ب -عضس ،وأاصص -ب -حت ن -ظ -رة ال -ن -اسس ق -اسص -ي -ة و›ح-ف-ة ‘ ح-ق
اŸصص- -اب Úب -ه ،رغ -م أاّن أاي واح -د م ّ-ن -ا م -ع ّ-رضس ل -ل -ع -دوى ك -ون
الفÒوسس التاجي سصريع النتشصار ول يفّرق ب Úأاحد سصواء كان
لسصلحة Ùاربته
‘ كوخ أاو ‘ بروج مشصيّدة ،أاو كان Áلك كل ا أ
أاو بيدين خاويت.Ú
زهراء ــ ب
رغم أّن وزأرة ألصصحة وأıت ّصص Úمن أطباء
وخÈأء وع -ل -م -اء ن -فسس ح -رصص-وأ م-ن-ذ دخ-ول
ألوباء أإ ¤أ÷زأئر على ألتعريف به وشصرح
أع -رأضص -ه ومصص -دره وط -رق أن-تشص-اره وك-ي-ف-ي-ة
ألوقاية منه ،أإذ يكفي أرتدأء ألكمامة وغسصل
أل -ي -دي -ن دوري -ا ب-اŸاء وألصص-اب-ون أو ب-ال-هÓ-م
أل -ك -ح -و‹ ،وأحÎأم أل -ت -ب -اع -د أ’ج -ت-م-اع-ي،
وأ◊جر ألصصحي Ÿنع تفشصيه ،أإ’ أن ذلك ⁄
Áنع فئة من ألناسس من أ’سصتهتار به أإ¤
درجة نكرأن وجوده ،وألفئة أŸتبقية باتت
مهووسصة به وترأه هو أŸوت بحد ذأته،
وتتعامل معه كمرضس أ’إيدز أو أشصد،
رغم أن له عÓج وأŸصصاب به يشصفى
قبل أن يشصعر بجميع أعرأضصه أإذأ كانت
مناعته قوية.
ذهلت و أنا أسصمع أطرأف حديث جرى
ب Úفتات ÚأكÈهما  ⁄تتجاوز  15سصنة،
وأ’أخرى ‘ ألنصصف من عمرها ،حّولتا
أ◊ي ف - - -ج - - -اأة أإ ¤سص - - -اح - - -ة ع - - -رأك
ب -ال -ك -ل -م -ات ‘ .أل-ب-دأي-ة أع-ت-ق-دت أّن
كÓ- -م- -ه- -م -ا بصص -وت م -رت -ف -ع يسص -م -ع -ه
أل -ق -اصص -ي وأل -دأ Êأم -ر ع -ادي ’أّن ك-ل
وأحدة تقف ‘ شصرفة منزلها ومسصافة
أك Ìمن  100م Îتفصصل بينهما ،وظهر
‹ أن أŸوضص- - -وع ي- - -ع- - -ود أإ ¤خÓ- - -ف
طفو‹ ليسس أإ’ ،فالفتاتان تعّودتا أللعب معا
وتربطهما قبل ذلك صصلة قرأبة ،ولظروف
أ◊ج-ر ب-اتت أل-ل-ق-اءأت ب-ي-ن-ه-م-ا ق-ل-ي-لة ،ولكن
حينما أصصّرت أإحدأهما على طلب ألصصفح من
أ’أخرى عن تهمة  ⁄تقصصدها وترد عليها
ألثانية با÷زم أّنها قصصدتها ،وهي «أإهانة لن
تسصاﬁها عنها» توّقفت ‘ مكا’ Êأّن أ’أمر
أعمق من جدأل ب Úطفلت.Ú
ف -ال-ف-ت-اة أ’أو ¤ك-انت
تّÈر للثانية

بشصدة ،وتعيد ألكÓم أك Ìمن مرت ⁄« Úأقل
أن جدك مريضس «بذلك ألشصيء»  ⁄ -تتجّرأ
على تسصميته  -قلت فقط أّن وألدي منعني
من ألقدوم Ÿنزلكم أ ¤غاية صصدور نتائج
–ال- - -ي - -ل ج - -دك أŸريضس ب - -ا’أن - -ف - -ل - -ون - -زأ
أŸصصحوبة با◊مى ،لذلك ألتزمت منزلنا أإ¤
غاية أن تهدأ أ’أمور».
ألثانية ترد بغضصب« :لكنك قصصدِت ذلك وقلت
أن ج -دي م -ريضس ب -ك -ورون -ا ،ه -ي أإه -ان -ة ل -ن
أسصاﬁك عنها» ،وألتزمت ألصصمت وحاولت
ألهروب منها وكاأنها –مل خطيئة ’ تغتفر،
و’ يجب أ÷هر بها.
ت- -وّق -ف صص -رأخ و ج -دأل
أل -ط -ف-ل-ت Úوأسص-ت-ع-اد
أ◊ي ه -دوءه ،ول -ك -ن
ب-ع-د أق-ل م-ن أسص-ب-وع
أنتشصر عويل وصصرأخ
أل -ف -ت-اة أل-ت-ي رفضصت
مسص-اﬁة صص-دي-قتها،
وه -ي ت -ب -ك -ي ف-ق-دأن
ج -ده -ا ل Ó-أب-د ،ف-ق-د
ظ -ه -ر ف -ع Ó-أن-ه ك-ان
م- -ريضص- -ا ب- -ك- -ورون -ا،
وه- -ي أل- -ي- -وم أخ -ذت
روح - - - -ه ب - - - -ع - - - -د أن
ت -ف -اق -مت وضص -ع -ي -ت-ه
ألصص -ح -ي -ة وأصص-ب-ح ’
يقدر على ألتنفسس.
ت -وّق -فت م -ل ّ-ي -ا ع-ن-د ج-م-ل-ت-ي «م-ريضس ب-ذلك
ألشص -يء» و«ه -ي أه -ان -ة ل -ن أسص-اﬁك ع-ن-ه-ا»،
حديث ألطفلت Úعكسس حالة خوف وخجل
بالفÒوسس أنتشصرت وسصط ألكث Òمن أفرأد
أÛتمع وّŒذرت عند ألكبار قبل ألصصغار،
’أن أ’أطفال ‘ نهاية أŸطاف هم صصورة منا،
ي -ق ّ-ل -دون أح -ادي -ث-ن-ا وسص-ل-وك-ات-ن-ا وي-نصص-ف-ون
ق- -رأرأت- -ن- -ا ح -ت -ى وأإن ك -انت
خاطئة.
و أبان
حديثهما
عن

كوفيد19 -
مع ٍ
د
حينما
نسصتهÚ
به..وقاتل
عندما
نسصتسصلم له

تعامل
خاطئ مع ألفÒوسس ألتاجي ومع أŸصصابÚ
به ،فما ألذي يدفع أإ ¤أإخفاء أ’إصصابة به
وأÿجل من أإعÓنه ،وأإن كان أإخبار أŸقّربÚ
خ -اصص -ة ه-و وق-اي-ة وح-م-اي-ة ل-ه-م ،ه-ل بسص-بب
أل-ن-ظ-رة أل-دون-ي-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع؟ ’أّن أل-ك-ث Òم-ن
أŸصصاب Úأصصطدموأ بـ «نفور» حاد من أ’أهل
وأ÷Òأن ومن ألقريب قبل ألبعيد ،و أصصبحوأ
«م -ن -ب -وذي-ن» ويشص-ار أإل-ي-ه-م ب-ا’أصص-ب-ع وك-اأن-ه-م
أصصحاب أوزأر ’ تغتفر ،وصصّنفوأ ‘ خانة
ن -اق -ل-ي أل-ع-دوى وّ‡ن ي-ن-ب-غ-ي أإق-ام-ة ع-ل-ي-ه-م
أ◊ج -ر وأل -ع -زل أإ ¤أج -ل غ Òمسص -م -ى رغ -م
“اث -ل -ه -م ل-لشص-ف-اء ،وك-اأن-ه-م صص-اروأ ي-ح-م-ل-ون
ألفÒوسس ‘ جيناتهم أو أصصبح يجري ›رى
ألدم ‘ عروقهم.
وما ألذي يسصّبب كل هذأ ألهلع وألرعب من
ألفÒوسس ألتاجي أإ ¤درجة عدم ألقدرة على
تسصميته وألنطق باسصمه ،هل ’أّنه أقÎن مع
أŸوت و أصصبح مرأدفا له ‘ ’وعي ألضصعفاء،
رغم أنه مرضس له عÓج وعدد ضصحاياه ليسس
ب -ذلك أل -ك -م أل-ذي ي-خ-ل-ف-ه أ÷وع ،ألسص-رط-ان
وأ’أوبئة أ’أخرى وحتى حوأدث أŸرور.

لصصابة بالفÒوسس
كتمان ا إ
الّتاجي يرفع عدد ضصحاياه
أتذّكر كيف هّدد أهل مريضس بكورونا أحد
أ’أط ّ-ب -اء أŸشص -رف Úع -ل -ى عÓ-ج-ه ‘ ،ح-ال
أفصص - -ح ع- -ن م- -رضص- -ه ’أي ك- -ان ،أو ذأع خÈ
أإصصابته ‘ قريته ألصصغÒة ،وكيف ألتزمت
ألصص -مت أإح -دأه -ن و أخ -فت أم -ر أإصص -اب -ت -ه-ا
وسصط زميÓتها ‘ ألعمل حتى ’ ينفرن
م -ن -ه -ا ،وك -ي -ف ب -ات أل -ك-ثÒون ي-خ-ف-ون
ح- -م- -ل -ه -م أل -فÒوسس وتÈي -ر ح -ال -ت -ه -م
أŸسص -ت -عصص -ي-ة ب-حسص-اسص-ي-ة م-زم-ن-ة ،أو
نزلة برد حادة ،أو بصصعوبة ’ تنتهي
‘ أل- -ت- -ن -فسس ،ه -ذه أŸوأق -ف ك -ثÒة
وتتكرر يوميا ‘ كل مدينة و‘ كل
مسص -تشص-ف-ى أو مصص-ل-ح-ة عÓ-ج ي-رق-د
فيها أŸصصابون بالفÒوسس أو ببيت
به حا’ت مشصتبه باإصصابتها.
تقول ألسصيدة «ح ــ م» ‘ ألعقد ألثالث
م- -ن أل -ع -م -ر مسص -ت -غ -رب -ة لـ «ألشص -عب»:
« أت -ف ّ-ه -م خ -وف ورعب أي شص -خصس م-ن
أŸرضس ،ورفضس أ’إفصصاح عن أ’إصصابة
به من طرف عموم ألناسس ،لكن أن تقوم
‡رضصة عاملة باأك Èمسصتشصفى بالعاصصمة
(هي فرد من عائلتها) بالتسص Îعلى أإصصابة

أفرأد
عائلتها
بالوباء
وأ’دعاء
أّن ه
أإنفلونزأ
قوية،
ر غ - - - - -م أ ن
نتائج
ألتحاليل
ظهرت
أيجابية،
ف - - -ه - - -ذأ م- - -ا
يحيّر ،Êفهي تدرك جيدأ خطورة ألتسصÎ
على مثل هذأ أ’أمر ،ويوميا تشصهد وقوع
ضصحايا جدد بسصبب ألفÒوسس ألقاتل ،من
ب -ي -ن -ه-م زمÓ-ء ل-ه-ا ،ف-ك-ي-ف ت-تصصّ-رف ه-ك-ذأ
وت- -ت Ó-عب بصص -ح -ة أ’آخ -ري -ن ‘ ،وقت ك -ان
يفÎضس بها أن تقوم بتوعية أفرأد عائلتها
وجÒأنها ،وحتى أÎŸددين على أŸصصلحة
ألعاملة بها؟!».
أما «سس ــ ب» فاندهشصت من ألتنمر ألذي
بات يتعرضس له أŸصصابون بالفÒوسس ،وصصل
أإ ¤درجة ألتشصفي ‘ بعضس أ◊ا’ت ،ونعت
أإصصابتها باأنه قصصاصس من ألله وعقاب لها،
فهل يعقل أن يصصل أ’أمر أإ ¤هذأ أ◊د
وألعا ⁄كله أكتوى بناره ،ويحارب على جميع
أ’أصص- -ع- -دة ◊م- -اي- -ة أك Èق- -در م- -ن أ’أروأح
وأÿروج منه باأقل أ’أضصرأر؟

صصائية الّنفسصانية عبد
ا أ
لخ ّ
الرحما :Êأاسصباب متعّددة
والّنتيجة واحدة
رب -طت أ’أخصص -ائ -ي -ة أل -ن -فسص-ان-ي-ة أإك-رأم ع-ب-د
أل -رح -م -ا ‘ Êح -دي -ث-ه-ا لـ «ألشص-عب» ،ك-ت-م-ان
أ’إصصابة بوباء كورونا وسصط أ÷زأئري Úبعدة
أسص -ب -اب ،م -ن-ه-ا م-ا ل-ه-ا عÓ-ق-ة ب-اŸع-ت-ق-دأت
وأŸسص -ل -م -ات أÎŸسص -خ-ة ‘ أذه-ان أ’أف-رأد،
ك-م-ا ح-دث ‘ م-ن-ط-ق-ة سص-ي-دي ع-ق-ب-ة ب-و’ي-ة
بسص -ك -رة ،أل -ت -ي ع-رفت أو ¤ح-ا’ت أ’إصص-اب-ة
ب - -ال - -فÒوسس ،ورغ - -م ذلك رفضس سص - -ك - -ان- -ه- -ا
أل-تصص-دي-ق ب-ت-ح-ول-ه-ا أإ ¤ب-وؤرة وب-اء ،وأع-تÈوأ
ذلك «وصص- -م- -ة ع- -ار» ’أن حسصب أع -ت -ق -اده -م
سصيدي عقبة بلدة ألفا– Úوألعلم وألعلماء،
وليسصت منطقة ’نتشصار ألفÒوسس ألتاجي.
كما أن أÿوف من أتهام أŸصصاب بنشصر ألوباء
‘ حال ” تسصجيل حا’ت أإصصابة أخرى ‘
ﬁيطه ،جعل ألكث Òمن حاملي ألفÒوسس
سص -ي -م -ا أل -ذي -ن  ⁄ت -ظ -ه -ر ع-ل-ي-ه-م أ’أع-رأضس
يخفون أإصصابتهم ،فضص Óعن أنّ ألكثÒين ⁄
يتقبلوأ هذأ أŸرضس ’أن أ’إصصابة به تعني
أŸوت بالنسصبة لهم ،و–ول أإ ¤دأء أ’يدز
بسصبب ألÎكيز على أخبار عدد ضصحاياها،
ب -دل أل-ت-وع-ي-ة ب-اأه-م-ي-ة أ’إج-رأءأت أل-وق-ائ-ي-ة
أŸوصصى بها ،سصيما أ◊جر ألصصحي وألتباعد
أ’ج -ت -م -اع -ي ،وأرت -دأء أل -ك-م-ام-ة ،أو أل-ق-ي-ام
ب -نشص -اط -ات م -ف -ي -دة أخ -رى ت-نسص-ي ألضص-غ-وط
أÎŸتبة عن ألوضصعية ألوبائية.

وتضص -ي -ف أ’أخصص-ائ-ي-ة أل-ن-فسص-ان-ي-ة أّن م-ن بÚ
أ’أسص -ب -اب أل -ت -ي ت -ق -ف ورأء ك-ت-م-ان أ’إصص-اب-ة
بالفÒوسس ألتاجي ،ترسّصخ فكرة أÿوف من
أŸسصتشصفى لدى أŸوأطن Úمن ك Óأ÷نسص،Ú
بسصبب أ’أخبار أŸتدأولة وألشصائعات أŸروجة
خاصصة ع Èموأقع ألتوأصصل أ’جتماعي ،عن
وضصعية أŸريضس باŸسصتشصفيات ،وعدم تلقيه
ألرعاية ألطبية وأ’هتمام ألÓزم‡ ،Úا جعل
أ’ع -ت -ق -اد يسص-ود ل-دى ع-ام-ة أل-ن-اسس ب-اأن م-ن
يدخل أŸسصتشصفى لن يخرج منه حيا ،بسصبب
هذه ألÓمبا’ة ،و هي أخبار ’ أسصاسس لها من
ألصصحة.
وتصصوير دوأء كلوروك Úعلى أّنه خطر على
أصص -ح -اب أ’أم -رأضس أŸزم-ن-ة وت-ن-اول-ه ي-وؤدي
ل -ل -وف -اة ،نشص -ر أل -ه -ل -ع وأÿوف ل -دى أل -ب-عضس
وجعلهم يرفضصون أخذ ألعÓج باŸسصتشصفيات،
رغ -م أن ه -ذأ أل -دوأء ل -ه أآث -ار ج -ان -ب -ي -ة م -ث-ل
أ’أدوي- -ة أ’أخ- -رى ،وي- -ك- -ف- -ي أت- -ب- -اع نصص- -ائ -ح
وت -ع -ل -ي -م -ات أل -ف-ري-ق أل-ط-ب-ي أŸشص-رف ع-ل-ى
أل -ع Ó-ج ل-ت-ف-ادي أ’آث-ار غ ÒأŸرغ-وب ف-ي-ه-ا،
مشصÒة أإ ¤وج- -ود م- -رضص- -ى م -ن ك -ب -ار ألسص -ن
وأصص- -ح- -اب أ’أم- -رأضس أŸزم -ن -ة ك -السص -ك -ري
تعافوأ من ألوباء بفضصل أتباعهم أإرشصادأت
أıتصص ،Úوت- -ق -ي -ده -م ب -ج -رع -ات أل -ع Ó-ج،
ب -ا’إضص -اف -ة أإ ¤أت -ب -اع ن -ظ -ام غ-ذأئ-ي صص-ح-ي
ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى أÿضص-ر وأل-ف-وأك-ه وألفيتامينات
لتقوية مناعتهم وهزم ألوباء.
وأّك- -دت ع- -ب- -د أل- -رح -م -ا Êأّن أل -ت -ك -ام -ل بÚ
ألعÓج Úألطبي وألنفسصي وألنظام ألغذأئي
ألصصحي ضصروري حتى يكون ألعÓج أŸقدم
Ÿرضص -ى ك -ورون -ا ف -ع -ا’ ،وي -ح -ق -ق أل -ن -ت -ائ -ج
أŸتوخاة منه ،دأعية حاملي ألفÒوسس ألذين
ي -رفضص -ون أل -تصص -ري -ح Ãرضص -ه -م أل-ت-وج-ه أإ¤
أŸسص-تشص-ف-ي-ات ق-ب-ل ت-ع-ق-د ح-ال-ت-ه-م ألصصحية،
ح - -ت - -ى ’ ي - -ح ّ- -ول- -ون أضص- -ط- -رأرأ أإ ¤غ- -رف
أ’إن-ع-اشس ،ف-ك-ل-م-ا ك-ان أل-عÓ-ج م-ت-ق-دم-ا ك-لما
ك -انت ف-رصس أل-عÓ-ج أل-ب-دي-ل-ة م-ت-اح-ة وك-انت
نسصبة ألشصفاء كبÒة.

تعامل خاصس مع اŸرضصى
لطفال
وا أ
أوصصت أ’أخصص - -ائ- -ي- -ة أل- -ن- -فسص- -ان- -ي- -ة ع- -ب- -د
أل -رح -م -ا ،Êأ’أصص -ح -اء ب-ع-دم ألÎك-ي-ز ع-ل-ى
أرق- -ام ت- -ط- -ورأت أل -وضص -ع -ي -ة أل -وب -ائ -ي -ة ‘
أ÷زأئر ،أو ألتوقف عند موؤشصرأت أŸوت
فقط’ ،أن تلقي مثل هذه أ’أخبار يوميا
سصيوؤثر سصلبا على مناعة أ÷سصم ،وبالتا‹
ت -وف ÒأŸن -اخ أÓŸئ -م ’ن -تشص -ار أل-فÒوسس،
وبدل ذلك Áكن ’أي شصخصس أإشصغال نفسصه
ب -نشص-اط-ات ‘ أل-ب-يت ،ك-ال-ق-ي-ام ب-اسص-ت-ك-م-ال
ترميمات كانت عالقة ،أو حتى صصنع أشصياء
بالنسصبة للرجال ،وطبخ أ◊لويات وأÿياطة
وألرسصم بالنسصبة للنسصاء ،وأإشصرأك أطفالهم
‘ أ’أع -م -ال ح-ت-ى ’ ي-ق-ع-وأ ف-ريسص-ة سص-ه-ل-ة
للملل وألضصجر ‘ أ◊جر ألصصحي.
ولفتت أ’إنتباه أإ ¤أنّ ألطفل يحتاج رعاية
خ- -اصص -ة م -ن أ’أول -ي -اء ،أإذ ع -ل -ي -ه -م أن -ت -ق -اء
ألكلمات عن ألوباء حينما يحّدثونهم عنه،
و أ’ ت -ع -ط -ى ل -ه -م ك -ل أŸع -ل -وم-ات ح-ت-ى ’
ي -ح -دث أÿوف ل -دي -ه -م وخ-اصص-ة Ÿا ي-ك-ون
ألطفل أقل من  5سصنوأت ،لكن ‘ نفسس
ألوقت يجب توعيتهم باأن هذأ أŸرضس كاأي
مرضس معٍد يكون خطÒأ عندما نسصته Úبه،
وعلينا أ’ّ نختلط مع أ’آخرين ،و أن نلبسس
ألكمامة ونغسصل أيدينا باŸاء وألصصابون أو
ب -ال -ه Ó-م أŸع -ق -م دوري -ا ل -ن -ح -م-ي أن-فسص-ن-ا
وعائÓتنا منه.
أم- -ا ع -ن -دم -ا ن -ك -تشص -ف أإصص -اب -ة م -ريضس ‘
ألعائلة ـ أضصافت تقول ـ فعلينا أو’ أ’ّ نقطع
أ’تصص -ال ب-ه ون-دع-ه ي-ت-ق-ب-ل ف-ك-رة أŸرضس،
ونب ّسصط له ألوضصع ،كاأن نخÈه باأن أŸرضس
ل- -يسس ق- -ات ،Ó- -أإ’ ‘ ح- -ا’ت ن- -ادرة بسص -بب
أÿوف ألزأئد أو ألقلق أو ما شصابه ذلك،
ونسصتعرضس أمامه أ◊ا’ت وألنماذج ألتي
شصفيت ،حتى أنه يوجد أصصحاب أ’أمرأضس
أŸزمنة وكبار ‘ ألسصن أسصتطاعوأ ألنجاة
وألتعا‘ منه ’أّنهم تسصّلحوأ با’إرأدة وقوة
أ’إÁان ،ونÎك - - - -ه ي - - - -ق - - - -ارن ب Úح- - - -ا’ت
أسص -تسص -ل -مت وي -ئسصت و أخ -رى ظ -لت ت -ق-اوم،
ححنا ألفكرة أÿاطئة
وبهذأ نكون قد صص ّ
باأّن ألوباء قاتل و أبدلناها باأن ألوباء يقتل
من يسصتسصلم ،وأŸرضس يسصيطر على من ’
يحÎم ألتباعد أ’إجتماعي وتدأب Òألوقاية.
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من مراسسلينا

فيما تظهر نقاط غ Òمراقبة لبيع أاضسحية العيد
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سس- - -ط - -رت السس - -ل - -ط - -ات
ال -و’ئ -ي -ة واÙل -ي -ة ،عÈ
ب - - -ل- - -دي- - -ات ب- - -وم- - -رداسص،
ب- -ال- -ت -نسس -ي -ق م -ع اŸصس -ال -ح
اŸشسÎك- - -ة ‘ ال- - -ل- - -ج- - -ن - -ة
اÿاصسة لتنسسيق النشساط
ال -ق -ط -اع -ي ل -ل -وق -اي -ة م-ن
فÒوسص ك -ورون -ا ،ج -م -ل -ة
’ج- - - - - - - - - -راءات
م - - - - - - - - - -ن ا إ
ال -ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة وال-ت-دابÒ
’حÎازي - -ة إاسس - -ت- -ع- -دادا
ا إ
’ضسحى
’سس-ت-ق-ب-ال ع-يد ا أ
إ
اŸب - -ارك ،والسس- -ه- -ر ع- -ل- -ى
ت -ن -ظ -ي -م ع -م -ل -ي -ة ال-ذب-ح
’م - -اك - -ن
وت- - -ن- - -ظ- - -ي- - -ف ا أ
اıصسصس- - - -ة ل - - -ذلك ع - - -ن
ط- -ري- -ق ج- -م- -ع اıل- -ف- -ات
سسريعا لتصسريفها من قبل
أاع -وان ال -ن -ظ-اف-ة ،ت-ف-ادي-ا
ıاطر العدوى وا◊فاظ
على الصسحة العامة.
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Èية ببسسكرة
للحفاظ على حياة الطيور ال ّ

ﬁاربة الصسيد العشسوائي أاولوية ﬁافظة الغابات
شسددت ﬁافظة الغابات لو’ية بسسكرة
م-ن إاج-راءات-ه-ا ال-رق-اب-ي-ة وال-عقابية Ùاربة
ظ- -اه- -رة الصس- -ي- -د ال- -عشس- -وائ -ي غ ÒاّŸرخصص
ıتلف ا◊يوانات اŸنتشسرة ‘ أاغلب الغابات
’خÒة ،وذلك ب- -ع- -د
’ون- -ة ا أ
ا÷ب - -ل- -ي- -ة ‘ ا آ
ال-ت-زاي-د ال-ك-ب ‘ Òع-م-ل-ي-ات الصس-ي-د ،خاصسة
ل-ب-عضص أانواع ا◊ي-وان-ات ال-ن-ادرة واŸهّ-ددة
با’نقراضص.

بسسكرة :حمزة Ÿوشسي

بومرداسس :ز .كمال
أي -أم ق -ل-ي-ل-ة ونسض-ت-ق-ب-ل ع-ي-د ألأضض-ح-ى
أŸبأرك وكل مأ –مله هذه أŸنأسضبة من
م- -ع- -أ Êدي- -ن -ي -ة وأج -ت -م -أع -ي -ة رأسض -خ -ة ‘
أÛت -م -ع ،ل -ك-ن-ه-أ أإصض-ط-دمت ه-ذه ألسض-ن-ة
ب -ج -أئ -ح -ة ك -ؤرون -أ أل-ت-ي ق-ل-بت أل-ك-ث Òم-ن
أŸؤأزين أمأم متطلبأت ألؤقأية وﬂأطر
أل - -ع - -دوى ،وع - -ل- -ي- -ه ح- -رصضت ألسض- -ل- -ط- -أت
ألعمؤمية على ضضمأن ألشضروط ألأسضأسضية
لإحيأء هذه ألشضعÒة دون ألإخÓل بتدأبÒ
ألؤقأية أŸتخذة للحد من أنتشضأر فÒوسس
كؤرونأ من جهة وبأقي ألأخطأر أل ّصضحية
ألأخرى على غرأر ألأمرأضس أŸتنقلة ألتي
كثÒأ مأ يكؤن مصضدرهأ ﬂلفأت ألأضضحية
كأ÷لؤد وألأحشضأء ألتي ترمى ‘ ألطرقأت
وتبقى عرضضة للحيؤأنأت ألضضألة خأصضة ‘
هذه ألفÎة من ألسضنة ألتي تعرف درجة
حرأرة مرتفعة قد تفأقم ألأزمة.
وق- -ب- -ل ه- -ذأ خّصض - -صضت مصض- -أل -ح م -دي -ري -ة

ألفÓحة لبؤمردأسس  37بيطريأ للسضهر على
سض Òعملية ألذبح ‘ أŸذأبح ألعمؤمية،
لكنهأ غ Òكأفية بحسضب أıتصض Úبألنظر
أ ¤أسضتثنأئية أ◊ألة أل ّصضحية ألتي تعرفهأ
ألؤلية هذه ألسضنة ،فيمأ تبقى عملية ألذبح
ألؤأسضعة ألتي يقؤم بهأ أŸؤأطنؤن بعيدة
عن أع Úمصضألح ألرقأبة ،وهؤ مأ يتطلب
م- -زي- -دأ م- -ن أل- -ت- -ؤع- -ي- -ة و أل -ت -حسض -يسس ‘
أÛت -م -ع ل -ل -ت -ب -ل -ي -غ ع -ن ك -ل أ◊ألت غÒ
ألعأدية ألتي تظهر على ألأضضحية ،حفأظأ
ع -ل -ى ألّصض -ح-ة م-ث-ل-م-أ ك-أن يسض-ج-ل سض-ن-ؤي-أ،
خÓل هذه أŸنأسضبة.
وعن عملية بيع أضضحية ألعيد أŸتؤأصضلة
ببلديأت بؤمردأسس ،سضجلت «ألشضعب» ‘
ج- -ؤل- -ة ل -ع -دد م -ن ألأح -ي -أء وأل -ت -ج -م -ع -أت
ألسض- -ك- -ن -ي -ة ت ّ-ؤ سض -ع -أ ك -بÒأ ل -ن -ق -أط أل -ب -ي -ع
أل -عشض-ؤأئ-ي-ة دأخ-ل أŸسض-ت-ؤدع-أت وم-دأخ-ل
ألسض -ك -ن -أت ،ك -م-أ أم-ت-دت أل-ظ-أه-رة ل-ت-مسس
ﬁأور أل- -ط- -رق- -أت ع- -ن ط- -ري- -ق ت- -نصض- -يب
شضأحنأت ومركبأت نفعية لبيع ألكبأشس على

ألرغم من ضضبط ألقأئمة ألرسضمية من قبل
أŸصض -أل -ح أل -فÓ-ح-ي-ةÃ ،ج-م-ؤع  86نقطة
م -ع -ت -م -دة ،خ -أضض -ع -ة ل -ل -رق -أب-ة أل-ب-ي-ط-ري-ة
وﬁأطة بأإجرأءأت ألسضÓمة وألؤقأية على
ألرغم من ألتهأون ألكب Òمن قبل أŸؤألÚ
ألذين ل هم لهم هذه ألأيأم سضؤى ألتخلصس
م-ن بضض-أع-ت-ه-م أŸت-كّ-د سض-ة ن-ت-ي-جة ألÎأجع
أل- -ك- -ب ‘ Òألق- -ب- -أل ع- -ل- -ى ألشض- -رأء سض -ؤأء
للظروف أ◊ألية أو لرتفأع ألأسضعأر ألتي
 ⁄تعد ‘ متنأول كل ألعأئÓت.
أإضض -أف -ة أإ ¤أإج -رأءأت أل -ؤق -أي-ة وألسضÓ-م-ة
أل -ت-ي أت-خ-ذت-ه-أ ألسض-ل-ط-أت أل-ع-م-ؤم-ي-ة عÈ
أللجنة أŸشضÎكة ،كأن ألÎكيز كبÒأ أيضضأ
على ضضمأن دÁؤمة أÿدمأت ألأسضأسضية
أيأم ألعيد على ر أسضهأ ميأه ألشضرب ألتي
ت - -ب - -ق - -ى م- -ن أك Èأل- -ه- -ؤأجسس ب- -أل- -نسض- -ب- -ة
للمؤأطن Úبألنظر أ ¤أرتفأع ألطلب وكÌة
ألسضتعمأل لهذه أŸأدة أ◊يؤية “أشضيأ مع
شض -روط أل -ن -ظ -أف -ة أŸط -ل-ؤب-ة ،خÓ-ل ه-ذه
ألفÎة أ◊سضأسضة.

سسكان دوار جبور يطالبون بتدخل السسلطات Ãعسسكر

Œديد شسبكة اŸياه والغاز وتوف Òاإلنارة العمومية

يناشسد سسكان دوار جبور ،ثا Êأاك Èالتجمعات السسكنية بدائرة اÙمدية ‘
و’ية معسسكر ،تدخل السسلطات اÙلية ،من أاجل معا÷ة الكث Òمن النقائصص التنموية
ب-ال-ت-ج-م-ع السس-ك-ن-ي ،ي-أات-ي ع-ل-ى رأاسس-ه-ا ال-ع-طشص ال-ذي يÓ-ح-ق-ه-م رغ-م اسس-ت-ف-ادة اŸنطقة من
مشسروع اŸاء ،إاضسافة ا ¤الربط بالغاز الطبيعي الذي يظل حلما بعيد اŸنال.

معسسكر :أام ا Òÿسص.
يشضتكي سضكأن دوأر جبؤر من عدة مشضأكل
مرتبطة بأإلطأر أŸعيشضي ألذي  ⁄يجد سضبيله
نحؤ ألتحسضن ،رغم شضكأويهم ألعديدة ،وتأتي
ألنقطأعأت أŸتكررة Ÿيأه ألشضرب وتذبذب
تؤزيعهأ بحجم سضأعي وأسضبؤعي ل يكفي لسضد
ح -أج -ي -أت -ه -م م -ن أŸأء ألشض-روب -ع-ل-ى رأسس
أإلنشض -غ -ألت أŸط -روح -ة ،ن -ت-ي-ج-ة أألع-ط-أب
ألكثÒة ألتي طألت شضبكة ميأه ألتجمع ألسضكني
وت - -أخ - -ر مصض- -أل- -ح ب- -ل- -دي- -ة أÙم- -دي- -ة ع- -ن

ألسضتجأبة Ÿطلب Œديد شضبكة ميأه ألشضرب،
ضضمن برأمج وﬂططأت ألتنمية للبلدية.
حيث أوضضح ألسضكأن أن ميأه ألشضرب تتدفق ‘
ألشض- -ؤأرع وأل- -ط- -ب- -ي- -ع- -ة ع- -ؤضس أل -ؤصض -ؤل أ¤
حنفيأتهم ،وإأن وصضلت فتصضل ﬁملة بكميأت
م- -ن أألت- -رب- -ة وأألوسض- -أخ بسض- -بب أع- -ط -أب ‘
ألشضبكة ،مأ ل Áكنهم من أسضتعمألهأ للشضرب
ويضض -ط -ر ب -ه -م أ ¤أق -ت -ن -أء صض -ه -أري -ج أŸي -أه
أŸت-ن-ق-ل-ة وألسض-ت-ع-أن-ة ب-خدمأتهأ ألتي وصضلت
أ ¤م- -ب- -أل- -غ ل تسض- -ت- -ط- -ي -ع ب -عضس أل -ع -أئ Ó-ت
تؤفÒهأ ،زيأدة على مطلبهم لربط أÛمع

سسيتعّزز قطاع الÎبية بو’ية ميلة
خÓل الدخول اŸدرسسي اŸقبل - 2020
 2021بسستة ( )6هياكل تربوية جديدة
سستوضسع حيز اÿدمة ،حسسب ما أافاد به
رئيسص مصسلحة ال›Èة واŸتابعة بذات
القطاع ﬁليا السسيد ﬁمد بعوشص.
وأوضض -ح ذأت أŸسض -ؤؤول ،ب  -أن أل -ه -ي -أك-ل أل-ت-ي
سضتكؤن قيد أÿدمة مع ألدخؤل أŸدرسضي
أ÷ديد تتمثل ‘ › 5معأت مدرسضية مؤزعة
ب Úبلديتي وأدي ألعثمأنية وترعي بأينأن،
حيث حؤلت ألثأنؤية ألقدÁة بهأ أإ ¤أبتدأئية
وبلدية أŸشضÒة أين ” ألعمل لإعأدة فتح
م-درسض-ة مشض-ت-ة ب-ؤت-أخ-م-أت-ن أŸصض-ن-فة ضضمن
منأطق ألظل بعد أن ” ألتكفل بتهيئتهأ من
ق-ب-ل ألسض-ل-ط-أت أل-ؤلئ-ي-ة وŒه-ي-زه-أ من قبل

قطأع ألÎبية ،وكذأ فرجيؤة وتأجنأنت.
أمأ ببلدية أعمÒة أرأسس فسضيتم فتح ثأنؤية
جديدة Ãنطقة تأصضأفت ،وفقأ Ÿأ صضرح به
ألسضيد بعؤشس ألذي أفأد ب أن ألقطأع سضيتعّزز
أيضضأ Ãرأفق تأبعة لهيأكل ألÎبية تتمثل ‘ 5
مطأعم مدرسضية مؤزعة ع Èبلديأت مينأر
زأرزة ووأدي سض - -ق - -أن وم- -ي- -ل- -ة وك- -ذأ نصض- -ف
دأخليت Úأإحدأهمأ Ãتؤسضطة بلدية درأحي
ب-ؤصضÓ-ح وأل-ث-أن-ي-ة ب-ث-أن-ؤي-ة ب-ل-دي-ة يحيى بني
قشضة عÓوة على وحدت Úللكشضف وأŸتأبعة
ببلديتي أŸشضÒة وع Úألت.Ú
وبفضضل ألهيأكل ألÎبؤية أ÷ديدة يرتفع عدد
أŸدأرسس ألبتدأئية بألؤلية ،يضضيف رئيسس
مصض- -ل- -ح -ة أل›Èة وأŸت -أب -ع -ة أإ 457 ¤أإ¤
ج- -أنب  57ث-أن-ؤي-ة و 129م-ت-ؤسض-طة ،وأردف

قطاع التّربية Ãيلة

ألسضكني بألغأز ألطبيعي ،بألنظر أ ¤أŸعأنأة
ألتي يتكبدونهأ لقأء أ◊صضؤل على قأرورأت
غأز ألبؤتأن .
ينأشضد سضكأن دوأر جبؤر عن طريق ÷نة
أ◊ي ،ألسض- -ل- -ط- -أت أÙل- -ي- -ة ،ت -ؤف Òأإلن -أرة
ألعمؤمية ‘ ألتجمع ألسضكني ألذي يغرق ‘
ألظÓم ألدأمسس ،حيث يضضطر هؤؤلء ألسضكأن
أ ¤ألتضضأمن ،فيمأ بينهم من أجل Œديد
وت- -غ- -ي Òمصض- -أب- -ي- -ح أإلن -أرة أل -ع -م -ؤم -ي -ة م -ن
إأمكأنيأتهم أÿأصضة بغضس ألنظر عن أألخطأر
أÙدقة بهم ،مّؤضضح Úأن ألظرف أل ّصضحي
أ◊أ‹ قد أظهر ألكث Òمن ألنقأئصس ‘ دوأر
ج-ب-ؤر أÙأصض-ر ب-أل-ق-م-أم-ة وأألتربة ألنأجمة
ع-ن غ-ي-أب ت-ه-ي-ئ-ة أل-ط-رق أل-دأخ-ل-ي-ة ل-ل-ت-جمع
ألسض -ك -ن -ي ،وع -دم أسض-ت-ف-أدت-ه م-ن أي مشض-أري-ع
خ -أصض -ة ب -أل -ت-حسض Úأ◊ضض-ري ،لف-ت Úأيضض-أ،
أنهم بسضبب غيأب أإلنأرة ألعمؤمية Ãحيط
أŸقÈة ألتي يشضقهأ ألطريق ألؤطني رقم ، 17
فإأن ألسضكأن ،يجدون صضعؤبة ‘ دفن مؤتأهم،
خ -أصض -ة ‘ أل -فÎأت أل -ل -ي -ل-ي-ة ،دأع ‘ Úه-ذأ
ألصضدد رئيسس بلدية أÙمدية أ ¤ألتدخل
قصضد تؤف Òمصضأبيح أإلنأرة خÓل عملية حفر
ألقبؤر أو خÓل عملية ألدفن ألتي تتم لي‘ Ó
بعضس أ◊ألت أÿأصضة.

 6هياكل جديدة للّدخول اŸدرسسي اŸقبل

أŸصض- -در ق- -أئ Ó- -ب - -أن- -ه ّ” ع- -ل -ى مسض -ت -ؤى 9
م-ت-ؤسض-ط-أت و 6ث-أن-ؤي-أت غ-ل-ق أل-دأخ-ل-ي-أت
‡أ سضيمّكن من أسضتغÓل هذه
ألتأبعة لهأّ ،
ألفضضأءأت لإ‚أز أقسضأم جديدة أو قأعأت
أسضأتذة ،ومأ أإ ¤ذلك بنأء على حأجة كل
مؤؤسضسضة.
و‘ سض -ي -أق أآخ -ر ،و–دي -دأ ب-خصض-ؤصس ت -أثÒ
أل -ه -زة ألأرضض -ي -ة أŸسض -ج -ل -ة م-ؤؤخ-رأ ب-ب-ل-دي-ة
سضيدي مروأن شضمأل بقؤة  4 ، 5درجة على
أل -ه -ي -أك -ل ألÎب-ؤي-ة ،أب-رز ألسض-ي-د ب-ع-ؤشس ب -أن
ألأضضرأر أŸسضجلة كأنت «طفيفة» ،و“ثلت ‘
ب -عضس أل -تشض -ق -ق -أت أÿف -ي -ف -ة Ãت -ؤسض -ط -تÚ
وث -أن -ؤي -ة ب -أل -ب-ل-دي-ة أل-ت-ي سض-ج-لت ب-ه-أ أل-ه-زة
ومتؤسضطت Úببلدية ألقرأرم قؤقة ومتؤسضطة
وحيدة «قدÁة» ببلدية فرجيؤة.

ألعدد
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ظ -أه -رة ألصض -ي -د أل -عشض-ؤأئ-ي ،ب-ؤلي-ة بسض-ك-رة،
أصضبحت مقلقة خأصضة أثنأء جأئحة كؤرونأ،
ح -يث ي -قضض -ي ألصض -ي -أدون أغ -لب أوق-أت-ه-م ‘
م- -ط- -أردة ه- -ذه أ◊ي- -ؤأن -أت ب -دون ت -رخ -يصس
م -ه -ددي -ن ب-ذلك أل-ت-ؤأزن أل-ب-ي-ئ-ي ،وه-ؤ أألم-ر
ألذي دفع Ãصضألح ﬁأفظة ألغأبأت ،لتشضديد
إأجرأءأت وإأصضدأر قرأر Ãنع ألصضيد ‘ هذه
ألفÎة وبهذه ألغأبأت ،نظرأ لتأث Òذلك سضلبأ
ع -ل -ى أ◊ي -ؤأن -أت ألÈي -ة وك-ذأ ح-ي-أة أل-ط-ي-ؤر
أل -ن -أدرة أل -ت -ي ت -ع -يشس دأخ-ل ت-لك أل-فضض-أءأت
ألغأبية ألطبيعية.
وب- -حسضب م- -أ أف- -أدت ب -ه أ÷ه -أت أŸسض -ؤؤول -ة
Ãحأفظة ألغأبأت لؤلية بسضكرة ،فإأن مشضكلة
ألصضيد ألعشضؤأئي أصضبحت ظأهرة مقلقة بعد
أن ” تسضجيل إأرتفأع معت ‘ Èإأختفأء بعضس
أن- -ؤأع أ◊ي- -ؤأن- -أت ألÈي- -ة ،خÓ- -ل ألسض -ن -ؤأت
أألخÒة ،بسضبب ألصضيد غ ÒأّŸرخصس ،حيث
يسضتغل ألصضيأدون ألفÎأت أŸسضأئية وألليلية

ل-ل-ق-ي-أم ب-ع-م-ل-ي-أت ألصض-ي-د مسضتعمل Úأألضضؤأء
أل- -ك- -أشض- -ف -ة ‘ ،غ -ي -أب أŸصض -أل -ح أıتصض -ة
ب -ح -م -أي -ة ه -ذه أل -غ-أب-أت ،ك-م-أ أن-ه-م ي-ل-ج-أون
ل- -ل- -قضض- -أء ع- -ل- -ى ﬂت -ل -ف أ◊ي -ؤأن -أت أل -ت -ي
تصضأدفهم ‘ طريقهم أثنأء عمليأت ألصضيد
حتى تلك أ◊يؤأنأت أألليفة صضديقة ألغأبة
وأإلنسضأن.
كمأ يسضتعمل ألصضيأدون ‘ عمليأت إأبأدتهم
ل-ل-ح-ي-ؤأن-أت أل-درأج-أت أل-ن-أري-ة ل-ك-ؤنهأ سضهلة
ألسض -ي -أق -ة وأل-ت-ؤغ-ل دأخ-ل أل-غ-أب-أت ول ت-ل-فت
ألنظر ،وألتي بإأمكأنهأ ألسض Òع Èألطرقأت
ألؤعرة ،عكسس ألسضيأرأت ألربأعية وأŸركبأت،
حيث سضطرت أÙأفظة برنأ›أ بألتنسضيق
مع مصضألح ألدرك ألؤطني ‘ ،إأطأر أتفأقية
مÈمة ب ÚألطرفÙ ،Úأربة ألظأهرة غÒ
ألقأنؤنية.
وأ÷دير بألذكر أن ‡أرسضة ألصضيد أ÷أئر
يسضتمر أغلبه بعيدأ عن أع Úمصضألح أألمن
وأعؤأن مصضألح ألغأبأت وهؤ مأ يعرضس ألÌوة
أ◊يؤأنية ألّÈية ÿطر كب Òيزدأد سضنة بعد
أخ -رى ،ع -كسس ›م-ؤع-أت ألصض-ي-د أŸرّخ-صس
لهم Ãمأرسضة ألصضيد ،بألؤلية وألذين يلتزمؤن
دأئمأ بتؤقيف عملية ألصضيد ‘ فÎأت ألتكأثر
وأل-ن-م-ؤ ،ك-ؤن-ه-م ع-ل-ى درأي-ة ك-أم-ل-ة Ãضض-أمÚ
أل-ق-ؤأن Úوخ-ط-ؤرة ‡أرسض-ت-ه-م ل-ه-ذه أل-ه-ؤأي-ة
خأرج أألوقأت أÙددة لهأ وألتي تعؤد سضلبأ
على ألتؤأزن أإليكؤلؤجي.

ﬂطّط مكافحة ا◊رائق مسستمر حتى أاكتوبر

 27حريقا بغابات ولية ا÷زائر منذ بداية جوان
سض ّ-ج -لت مصض -أل -ح م -دي-ري-ة أل-غ-أب-أت وأ◊زأم
”
أألخضضر لؤلية أ÷زأئر  27بؤؤرة حريق ّ
إأخمأدهأ قبل أنتشضأرهأ منذ مطلع شضهر جؤأن
أŸنصض- -رم ،و ⁄ت- -ت- -ج- -أوز مسض- -أح- -ة أ◊رأئ -ق
أل -ه -ك -ت-أري-ن م-ن أل-غ-ط-أء أل-غ-أب-ي وأ◊شض-أئشس
أليأبسضة.
قألت أŸكلفة بأإلعÓم لذأت ألهيئة ،إأÁأن
سضعيدي ‘ ،تصضريح
لـ «وأج» ،أّن - - - - - - - -ه ّ”
تسض -ج -ي -ل  27بؤؤرة
ح -ري -ق م -ن -ذ ب -دأي-ة
ج- - - -ؤأن أŸنصض - - -رم،
وم ّ- -ك - -ن أل - -ت - -دخ- -ل
أل ّسض - - - -ري- - - -ع وأألو¤
ألع - -ؤأن م - -دي - -ري- -ة
أل -غ -أب-أت م-ن حصض-ر
أ◊رأئ- - - - - - - - - - - - - -ق ‘
شضرأرتهأ أألو ¤على
مسضأحة ل تزيد عن
 2هكتأر من ألغطأء
أل -غ-أب-ي سضّ-ج-ل ع-ل-ى
مسض - - -ت - - -ؤى غ- - -أب- - -ة
م -ي -ل-ؤدي ب-زرأل-دة ،وم-أ ي-زي-د ع-ن  68آأر م -ن
أألح -رأشس وأ◊شض -أئشس أل -ي -أبسض-ة م-ؤّزع-ة عÈ
غأبأت بأينأم وبني مسضؤسس ،مÈزة أّن حجم
أ◊رأئق عرف ترأجعأ هذه ألسضنة مقأرنة مع
جل
نفسس ألفÎة من ألسضنة أŸأضضية ألتي سض ّ
فيهأ  45بؤؤرة حريق .وأضضأفت أّن هذأ ألÎأجع
أŸلحؤظ رأجع إأ ¤غلق ألفضضأءأت ألغأبية
وغ -أب -أت أإلسض -ت -ج -م -أم ب -أل -ع -أصض-م-ة ‘ إأط-أر
إأج- -رأءأت أ◊د م- -ن أنشض- -أر فÒوسس ك- -ؤرون- -أ
أŸسضتجد.
وذكرت سضعيدي أنّ ّ ﬂ
طط مكأفحة حرأئق
أل -غ -أب -أت أل -ذي سض -يسض -ت-م-ر إأ ¤غ-أي-ة أك-ت-ؤب-ر

ألقأدم ،ألذي يهدف إأ ¤حمأية  5000هكتأر
من أŸسضأحأت ألغأبية بألعأصضمة يسض Òبصضؤرة
ع -أدي -ة ،وي -ع ّ-ؤل ع -ل -ي -ه ‘ ت -ق -ل -يصس مسض-أح-ة
ألغأبأت أŸتلفة من خÓل تخصضيصس  3فرق
تدخل ،وتزويدهأ بأŸعّدأت وألؤسضأئل أل ّ
Óزمة
للتدخل أألو‹ وأل ّسضريع قبل وصضؤل ألنجدة
من مصضألح أ◊مأية أŸدنية ‘ حأل أنتشضأر
أ◊ريق.
م - -ن ج- -ه- -ة ث- -أن- -ي- -ة،
أشضأرت إأ ¤تسضخ3 Ò
شض - - - -أح - - - -ن- - - -أت ذأت
Óط -ف -أء
صض -ه -أري -ج ل  -إ
م -ؤّزع -ة ع Èم-ق-رأت
أل-ف-رق أŸشض-أر إأل-يهأ،
عÓوة على تخصضيصس
 24ن -ق -ط-ة ل-ل-ت-زود
ب - - - -أŸي - - - -أه ب- - - -ك- - - -ل
أŸسض -أح -أت أل -غ-أب-ي-ة
ألكÈى بألؤلية على
غ -رأر م -ق -ط -ع خÒة،
بؤشضأوي وبن عكنؤن.
وذك- -رت أŸت- -حّ- -دث -ة
بتجنيد  54عؤنأ للّتدّخل أل ّسضريع وأألو‹ وفرق
أ◊مأية أŸدنية ،إأضضأفة إأ ¤تنصضيب  5أبرأج
ل -ل -م -رأق-ب-ة م-ؤزع-ة ع Èغ-أب-أت « 19جؤأن»،
«ب-أي-ن-أم»« ،ب-ن ع-ك-ن-ؤن»« ،أŸرأة أŸت-ؤّح-شض-ة»
و»مقطع خÒة».
وتتؤّفر ولية أ÷زأئر على ثروة غأبية تفؤق
مسض-أح-تهأ  5.000ه -ك -ت -أر ،م-ؤّزع-ة ع113 È
م -ؤق -ع غ -أب -ي ،ع -دد ه -أم م -ن-ه-أ م-ؤج-ؤد عÈ
أل-نسض-ي-ج أل-ع-م-رأ ،Êويشض-م-ل مسض-أح-أت تÎأوح
ب  0 ، 5 Ú-أ 8 ¤ه-ك-ت-أرأت ،ف-ي-مأ تتفأوت
مسضأحة ألغأبأت ألكÈى بألعأصضمة ب300 Ú
و 600هكتأر.

إايليزي

تخصسيصص بيت الشسباب «بوشسيخي الشسيخ» للعزل ال ّصسحي

خصسصص ب - -يت الشس- -ب- -اب «ب- -وشس- -ي- -خ- -ي
الشس- -ي- -خ « ب- -إاي- -ل- -ي- -زي ل- -ل -ع -زل الصس -ح -ي
ل -ل -مصس -اب Úب -فÒوسص ك -ورون-ا اŸسس-ت-ج-د
كوفيد 19-أاو اŸشستبه ‘ إاصسابتهم ،وذلك
قصس -د ت -خ -ف -ي -ف الضس -غ -ط ع-ن اŸؤوسسسس-ة
ال- -ع- -م- -وم- -ي -ة ا’سس -تشس -ف -ائ -ي -ة ‘‘ ت -ارق -ي
وان- -ت- -ي- -م- -يضس- -ي‘‘ ال- -ت -ي تشس -ه -د م -ؤوخ -را
اسس - -ت - -ق - -ب - -ال ع - -دي- -د ا◊ا’ت اŸؤوك- -دة
واŸشس -ت -ب -ه ف -ي -ه -ا ،ب -حسسب م -ا ع-ل-م ،ي-وم
’حد ،من مسسؤوو‹ ذات اŸصسلحة .
ا أ
Áكث حأليأ ‘ هذأ أŸرفق ألشضبأبي خمسضة
مصض -أب Úب -فÒوسس ك -ؤرون -أ أل -ذي-ن ي-خضض-ع-ؤن
للعÓج وألعنأية ألطبية– ،ت إأشضرأف طأقم
طبي وشضبه طبي ” تسضخÒه خصضيصضأ لهذه
أŸصض- -ل- -ح- -ة أ÷دي -دة ،وح -أل -ت -ه -م ألّصض -ح -ي -ة
«مسضتقرة» ويتمأثلؤن تدريجيأ للشضفأء ،مثلمأ
أوضض- -ح لـ ‘‘وأج ‘‘ أل -دك -ت -ؤر م -ؤد ﬁم -د ع -ل -ي

ألطبيب أŸشضرف على ذأت أŸصضلحة.
و” تسض -خ Òك -أف-ة شض-روط أل-رع-أي-ة ألّصض-ح-ي-ة
لضض -م -أن أل -ت -ك -ف -ل أألم -ث -ل ب-أŸصض-أب ،Úوك-ذأ
ضضمأن أ÷أهزية ألتأمة ‘ حأل أسضتقبأل أي
ح -ألت ج -دي -دة م -ؤؤك -دة أو أŸشض -ت -ب -ه ف -ي-ه-أ،
يضضيف ذأت أŸتحدث.
ي- -ج -رى –ضض Òأإلق -أم -ة أÿأصض -ة ب -أŸع -ه -د
أل -ؤط -ن -ي ل -ل -ت -ك -ؤي -ن أŸه-ن-ي ب-إأي-ل-ي-زي قصض-د
إأسضتغÓلهأ أيضضأ مصضلحة للعزل ألطبي ‘ حأل
أق- -تضضت ألضض- -رورة ذلك ‘ ظ -ل ت -زأي -د ع -دد
أإلصضأبأت ،وفقأ Ÿأ صضّرح به ‘ وقت سضأبق
مدير ألصضحة وألسضكأن وإأصضÓح أŸسضتشضفيأت
ألدكتؤر أحمد زنأتي.
Óشضأرة ،فإأن ألؤضضعية ألؤبأئية ،بؤلية إأيليزي
ل إ
ع -رفت م -ؤؤخ -رأ م -ن -ح -ى تصض -أع -دي -أ ‘ ع-دد
أإلصضأبأت ،حيث تسضجل ألؤلية أزيد من 65
إأصضأبة مؤؤكدة بفÒوسس كؤرونأ.
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تتمتــع بقــوة الصسمــود واÓŸءة اŸاليــة

بنـوك منطقـة إأ’ورو تنجـح فـي إختبـارإت إلضسغـط
لوروبي تتمتع بقوة كافية
لوروبي ،أان معظم بنوك ال–اد ا أ
قال لويسض دي جيندوسض ،نائب رئيسض البنك اŸركزي ا أ
لŸانية““ ونقلته ““القتصسادية““.
أاتيح لها الصسمود ‘ ظل تداعيات جائحة كورونا ،وفقا لـ«ا أ
ق- -ال ‘ م -ق -اب -ل -ة م -ع م -وق -ع ““إال إان -دب -ن -دي -نت““
اإلخ -ب -اري اإلسس -ب -ا ‘““ :Êغضس -ون أاي -ام ق -ل -ي-ل-ة،
سسينشسر البنك نتائج –ليل نقاط الضسعف لدى
البنوك ،وهو بديل لختبارات الضسغط““ .ولفت
إا ¤أان- -ه ‘ ظ- -ل وج- -ود م- -ؤوشس -رات ع -ل -ى وج -ود
مسس -ت -وى ع -ال م -ن اÓŸءة اŸال -ي -ة ف-إان م-ع-ظ-م
البنوك األوروبية Áكنها الصسمود حتى إاذا ما
انكمشض النا œاÙلي اإلجما‹ بـ  ‘ 9اŸائة.
ودعا البنوك إا ¤ا◊ذر فيما يتعلق بتوزيعات
األرباح ،مؤوكدا أان توصسية البنك اŸركزي بتعليق
ت- -وزي- -ع األرب -اح ت -ه -دف إا ¤م -ن -ع ح -دوث أازم -ة
ائتمان ،إاذ ل يتع Úتوجيه األرباح لدفع توزيعات
وإا‰ا لدعم مزيد من اإلقراضض““.
Óنباء ،يدرسض البنك
ووفقا لوكالة ““بلومبÒج““ ل أ
اŸركزي األوروبي تقد Ëطلب للبنوك لتعليق
توزيعات األرباح حتى نهاية العام على األقل،
حيث يرى عدد من أاعضساء ›لسض اإلشسراف أانه
ل ي- -وج- -د م -ا ي -ك -ف -ي م -ن ال -وضس -وح ‘ ال -وضس -ع
القتصسادي لدعم توزيع األرباح.
بدورها ،أاكدت أاولزول فون دير لين ،رئيسسة
اŸفوضسية األوروبية ،أان قادة ال–اد األوروبي
ات -خ -ذوا اÿط -وة الصس -ح -ي -ح-ة Ÿواج-ه-ة األزم-ة
القتصسادية السستثنائية ،مشسÒة إا ¤أانه ل توجد
مشسكلة ‘ مدفوعات أاŸانيا اŸالية ،التي زادت
بقوة ل–Óاد ،وفقا لـ«األŸانية““.
وق -الت ف -ون دي -ر لي -ن ‘ تصس -ري -ح-ات لصس-ح-ف
›موعة ““فونكه““ األŸانية اإلعÓمية الصسادرة،
أامسض األول““ ،إاذا كانت هناك دولة واحدة تعرف
بالضسبط مقدار الفوائد التي –صسل عليها من
السسوق الداخلية ،فهي أاŸانيا““.
وأاكدت وزيرة الدفاع األŸانية السسابقة أان قوة
Óعجاب ،لكنها تسستند
أاŸانيا السستثنائية مثÒة ل إ
أايضس -ا إا ¤سس -وق داخ -ل -ي -ة ف -ع -ال -ة ،م -وضس -ح-ة أان
م-دف-وع-ات أاŸان-ي-ا ل–Ó-اد سس-ت-ؤوت-ي ث-م-ارها ‘

النهاية Ãقدار الضسعف ،بل ثÓثة أاضسعاف.
ووف -ق -ا Ÿا ج -رى ع -ل -ي -ه الت -ف -اق خÓ-ل ال-ق-م-ة
األخÒة ل–Óاد األوروبي ،يتع Úعلى أاŸانيا
اآلن دف -ع ن -ح -و عشس -رة م -ل -ي -ارات أاورو إاضس-اف-ي-ة
سس -ن -وي -ا ل -ل -م -ي -زان-ي-ة األوروب-ي-ة ،ل-يصس-ل إاج-م-ا‹
مدفوعاتها مسستقب Óإا ¤نحو  40مليار أاورو.
وبعد عام من انتخابها رئيسسة Ÿفوضسية ال–اد
األوروبي ،قالت السسياسسية البالغة من العمر 61
عاما ،إانه كان عاما شساقا ،مضسيفة““ :كان العام
األول صسعبا للغاية ،كانت اإلرجاءات ‘ البداية،
ثم سسلمنا ‘  100يوم األو– ،¤ت ضسغط كب،Ò
التفاق األخضسر األوروبي واألجندة الرقمية ،ثم

صسارت األمور أاك Ìهدوءا بعضض الشسيء““.
يأاتي ذلك بينما تسسعى إاسسبانيا لتجاوز موجة
ج -دي-دة ل-فÒوسض ك-ورون-ا ،ال-ت-ي دف-عت اŸم-ل-ك-ة
اŸتحدة لفرضض حجر صسحي على اŸسسافرين،
العائدين من البÓد ،الذي وجه صسفعة جديدة
لق-تصس-اده-ا اŸع-ت-م-د ع-ل-ى السس-ي-اح-ة ،طبقا Ÿا
Óنباء ،أامسض.
ذكرته وكالة ““بلومبÒج““ ل أ
وبعد أاسسابيع فقط من إادراج اŸملكة اŸتحدة
إاسس-ب-ان-ي-ا ضس-م-ن ق-ائ-م-ة ال-دول اآلم-ن-ة ل-ل-عطÓت
الصس -ي -ف -ي -ة ،غÒت ا◊ك -وم -ة م -وق -ف-ه-ا وأاع-ل-نت
البارحة األول ،أانها سستفرضض حجرا صسحيا Ÿدة
 14يوما على كل شسخصض يأاتي من إاسسبانيا.

أاوصسى بتعزيز النا œاÙلي والدخار

صسنـ ـدوق إلنقـ ـد إلعربـ ـي يحـ ـث علـ ـى تطوي ـ ـر أإسسـ ـوإق رأإسش إŸـ ـال
أاوصست دراسسة لصسندوق النقد العربي
بالعمل على تعزيز النا œاÙلي
لجما‹ والدخار أاخذا ‘ ا◊سسبان
ا إ
خصسائصض كل اقتصساد مع أاهمية أان توفر
السسلطات مناخا اقتصساديا مÓئما،
وتخصسصض مزيدا من اŸوارد للقطاعات
ذات القيمة اŸضسافة العالية ،ولرأاسض اŸال
البشسري ،وللتقنيات ا◊ديثة ،وللشسركات
الناشسئة.
تطرقت الدراسسة ،التي حملت عنوان““ :العÓقة
ب Úال -ن -م -و الق -تصس -ادي والدخ -ار ‘ اŸن-ط-ق-ة
ال -ع -رب -ي -ة““ -إا ¤أاه-م-ي-ة ال-رواب-ط اŸت-ب-ادل-ة بÚ
ه- -ذي- -ن اŸت -غÒي -ن أاخ -ذا ‘ ا◊سس -ب -ان ال -ن -م -و
الق- -تصس- -ادي اŸرت -ف -ع اŸسس -ج -ل خ Ó-ل أاع -وام
سسابقة بسسبب العائدات النفطية وتطور قطاع
اÿدمات ‘ بعضض الدول العربية.
وكشسفت نتائج الدراسسة عن وجود روابط متبادلة
م -وج -ب -ة وغ Òم -ت-م-اث-ل-ة ب Úال-ن-م-و الق-تصس-ادي
والدخ - -ار ،ألن اسس - -ت- -ج- -اب- -ة الدخ- -ار ل- -ل- -ن- -م- -و
القتصسادي تتعدى اسستجابة النمو القتصسادي
لÓدخار.
وأاك- -دت ال- -دراسس -ة  ‘ -ت -وصس -ي -ات -ه -ا لصس -ان -ع -ي
السس -ي -اسس-ات ‘ ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ،أاه-م-ي-ة ت-ط-وي-ر

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

العدد
18315

يتوقع أان يبلغ النمو  ٪ 20نهاية العام

11

إنتعاشش إ’قتصساد إأ’مريكي بعد ركود عميق
توقع اŸسستشسار
القتصسادي للبيت
لبيضض أان يبلغ النمو
ا أ
القتصسادي ‘ الوليات
اŸتحدة نحو ‘ ،٪ 20
الربع Úالثالث والرابع،
على الرغم من تباطؤو
التعا‘ جراء تفشسي
وباء كوفيد .19 -
ووف -ق -ا لـ«ال -ف -رنسس-ي-ة““ ،ق-ال
لري كودلو لشسبكة ““سسي إان
إان““““ ،ل أانكر أان بعضض هذه
ال -ولي -ات ،ال -ن -ق -اط السس -اخ -ن-ة ““ل-ل-وب-اء““
خ -ف -فت الن -ت -ع-اشض ،ل-ك-ن الصس-ورة ت-ب-دو
بشسكل عام إايجابية للغاية ،النتعاشض بعد
الركود العميق يتحقق““.
وأاضساف ““ما زلت أاتوقع أان معدل النمو
سسيبلغ  ‘ ،٪20الربع Úالثالث والرابع““.
ومن اŸقرر أان تنشسر اإلدارة األمريكية
ت- -ق- -دي- -رات- -ه -ا األول -ي -ة ل -ل -ن -ا œاÙل -ي
اإلجما‹ ‘ الربع الثا Êمن العام ،الذي
اتسسم بإاغÓق القتصساد ‘ ذروة األزمة
ال ّصس- -ح -ي -ة ‘ ﬁاول -ة لح -ت -واء فÒوسض
كورونا.
وق -در صس -ن-دوق ال-ن-ق-د ال-دو‹ أان ال-ن-اœ

اÙل -ي اإلج -م -ا‹ ان-ك-مشض خÓ-ل ه-ذه
الفÎة أافريل وجوان بنسسبة  ،٪ 37على
أاسساسض سسنوي.
وأاقر كودلو بأان وتÒة النتعاشض قد تكون
م- - -وضس- - -ع ج- - -دل ،ل - -ك - -ن - -ه ل - -فت إا ¤أان
اŸؤوشس -رات الق -تصس -ادي-ة ت-ظ-ه-ر ح-دوث
انتعاشض ،مشسÒا بشسكل خاصض إا ¤قفزة
كبÒة ‘ مبيعات التجزئة ‘ ماي وجوان
إاضس -اف -ة إا ¤الن -ت -ع -اشض ال -ق -وي ل-ق-ط-اع
صسناعة السسيارات.
وكان الحتياطي الفيدرا‹ أاظهر حذرا
حتى اآلن بشسأان وتÒة النتعاشض لنصسف
الثا Êمن العام ،وتوقع انكماشسا بنسسبة
 ،٪ 6.5بالنسسبة إا ¤عام .2020

صسصستها لÓنتقال البيئي
خّ

إ◊كومة إلفرنسسية ترصسد  30مليار إأورو لÓسستثمارإت

,صسّرح برونو لومÒ
وزير القتصساد
الفرنسسي أان  30مليار
أاورو سسيتم تخصسيصسها
لÓنتقال البيئي ‘
فرنسسا ‘ إاطار خطة
لنعاشض ،التي تهدف
ا إ
Ãجملها إا ¤تشسجيع
خفضض الكربون ‘
القتصساد.
وف -ق -ا لـ ““ال -ف -رنسس -ي-ة““ ،ق-ال
لوم ‘ Òتصسريحات نشسرتها صسحيفة ““لو
جورنال دو دÁانشض““ مع ““وزيرة النتقال
ال- -ب- -ي- -ئ- -ي““ ب- -رب -ارا ب -وم -ب -ي -ل -ي““ :ن -قÎح
تخصسيصض  30مليار أاورو من أاصسل 100
م -ل -ي -ار اıصسصس -ة ل Ó-سس -ت -ث -م -ارات ‘
النتقال البيئي““ .وأاضساف ““سسنعمل على
أان تكون كل قرارات اإلنعاشض مشسجعة
لنموذج جديد للنمو يعتمد على تقليصض
الكربون والقتصساد ‘ الطاقة والبتكار
‘ ح -م -اي -ة ال -ب -ي -ئ -ة““ ،م -ؤوك -دا أان خ-ط-ة
اإلنعاشض سستكون خطة خضسراء ،تراعي
ال -ب -ي -ئ -ة ،إاذ إان ث Ó-ث -ة ق-ط-اع-ات تشس-ك-ل
أاولويات هي ،التجديد ‘ ›ال الطاقة
ووسس -ائ -ل ال -ن -ق -ل وال -ط-اق-ة .وسس-ت-ع-رضض
Óنعاشض القتصسادي،
اÿطة ا◊كومية ل إ
التي تبلغ قيمتها  100مليار أاورو خÓل
جلسسة Ûلسض الوزراء ‘  24أاوت.

وردا على سسؤوال للصسحيفة حول ما إاذا ”
–دي -د أارق -ام ÿفضض ان -ب -ع -اث-ات ال-غ-از
اŸسسببة للدفيئة ‘ خطة اإلنعاشض ،قال
الوزير الفرنسسي““ ،لدينا مسسار ÿفضض
انبعاثات غاز ثا Êأاكسسيد الكربون بـ٪ 30
ع- -ل- -ى عشس- -رة أاع- -وام ‘ صس -ن -اع -ات -ن -ا““.
وأاضساف ““هذا اŸسسار بعيد حاليا ،ومن
أاج- -ل –ق -ي -ق ه -ذا ال -ه -دف سس -نسس -اع -د
اŸواقع الصسناعية األك Ìتسسببا للتلوث
ع -ل -ى خ -فضض ان -ب -ع -اث -ات -ه -ا““ ،م-وضس-ح-ا،
سس -ن -ق -دم لئ -ح -ة أاو ¤ب-ه-ذه اŸواق-ع ‘
نهاية أاوت.
وكانت خطة اإلنعاشض ،التي تبلغ قيمتها
 100مليار أاورو وعرضسها رئيسض الوزراء
‘ م -ن -تصس -ف “وز (ج -وي -ل -ي-ة) تضس-م-نت
تخصسيصض  20مليار أاورو لÓنتقال البيئي،
إا ¤جانب  40مليارا لتطوير الصسناعة.

فيما تعّمق ““أارامكو““ السسعودية خسسائرها
أاسسواق رأاسض اŸال بالعمÓت اÙلية ،التي تلعب
دورا مهما ‘ تعزيز النمو القتصسادي الشسامل
واŸسستدام ،من خÓل تعبئة اŸدخرات الÓزمة
ل- -ت- -م- -وي- -ل اŸشس -اري -ع السس -ت -ث -م -اري -ة ،وت -ن -وي -ع
اقتصسادات الدول العربية اŸصسدرة للنفط بشسكل
ف-اع-ل ل-ل-ح-د م-ن ت-داع-ي-ات ال-ت-ق-ل-ب-ات اŸرتفعة

انخفضض إا٪19.8 ¤

ألسسعار النفط.
وأاب -رزت أاه -م -ي -ة ح -ف -اظ اŸصس -ارف اŸرك -زي -ة
وم -ؤوسسسس -ات ال -ن -ق -د ال -ع -رب -ي -ة ع -ل -ى اسس -ت -ق-رار
الق -تصس -اد ال -ك -ل -ي م -ن خÓ-ل ت-ن-ف-ي-ذ السس-ي-اسس-ة
النقدية اŸناسسبة للتخفيف من آاثار التضسخم،
وبالتا‹ تعزيز النمو القتصسادي والدخار.

إإنتـ ـ ـ ـ ـاج إلسسيـ ـ ـ ـ ـارإت بكوريـ ـ ـ ـ ـا إ÷نوبيـ ـ ـ ـ ـة فـ ـ ـ ـ ـي أإدنـ ـ ـ ـ ـى مسستـ ـ ـ ـ ـوى
انخفضض إانتاج السسيارات الكورية ا÷نوبية إا ¤أاقل مسستوى له ،منذ 11
ع- -ام- -ا ‘ ،ال- -نصس- -ف األول م -ن ال -ع -ام بسس -بب ال -ت -داع -ي -ات
الق -تصس -ادي -ة ل -فÒوسض ك -ورون-ا ،ط-ب-ق-ا Ÿا ذك-رت-ه شس-ب-ك-ة
““كيه.بي.إاسض وورلد““ اإلذاعية الكورية ،أاول أامسض.
ووف -ق -ا لـ ““األŸان -ي -ة““ ،أاك -د ا–اد صس -ن -اع -ة السس -ي -ارات
الكورية ،أامسض ،أان إانتاج السسيارات اÙلية ‘ البÓد
وصس- - -ل إا 1.627 ¤م -ل -ي-ون وح-دة ‘ األشس-ه-ر السس-ت-ة
األو ¤من العام ،بانخفاضض  ،٪ 19.8عما كان عليه
قبل عام.
وÁثل الرقم أاقل مسستوى منذ نصسف األول من عام
 ،2009ع -ن -دم -ا أان -ت -جت ال-بÓ-د ن-ح-و  1.53مليون
وحدة .وبلغت مبيعات السسيارات اÙلية ‘ البÓد
أاك Ìمن  802أالف وحدة ‘ نصسف األول من العام
لتسسجل أاك Èمبيعات ،منذ عام  ،2016فيما تراجعت
صس -ادرات السس -ي-ارات ب-واق-ع  ،٪33.4ل- -تصس -ل إا ¤أاق -ل
مسستوى ،منذ عام .2002

بورصسات إÿليج إلكÈى تنتعشش

لمارات
حققت بورصستا ا إ
لغÓق مدفوعة
ارتفاعات عند ا إ
بأاسسهم البنوك والشسركات
العقارية بينما حّدت خسسائر سسهم
عمÓق النفط أارامكو من مكاسسب
السسوق السسعودي.
وأاغ- -ل- -ق اŸؤوشس -ر ال -رئ -يسس -ي ل -ب -ورصس -ة دب -ي
مرتفعا بنسسبة  ٪ 0.3مدفوعا بصسعود نسسبته
 ‘ ٪ 6.1سس- -ه- -م دام- -اك ال- -ع- -ق -اري -ة و0.5
باŸائة ‘ ٪بنك اإلمارات دبي الوطني.
أاكدت داماك أان شسركة بورت إانفسستمنت
ليمتد ،التي حولت أاسسهمها إا› ¤موعة
ع -م -ران ه -ي شس -رك -ة ‡ل -وك -ة ل -دام-اك
إانÎن- -اشس -ي -ون -ال ل -ي -م -ت -د ،وه -ي شس -رك -ة
مشسÎكة “تلك فيها داماك العقارية ‘
دبي حصسة أاقلية بنسسبة  ٪ 20فقط .و‘
أابوظبي ،ارتفع اŸؤوشسر  ٪ 0.6مع صسعود
أاك Èمصس -رف ‘ ال -ب Ó-د وه -و أاب -وظ -ب-ي
األول ب- -ذات ال- -نسس- -ب- -ة وارت- -ف- -اع سس -ه -م
العاŸية القابضسة .٪ 2.4
وارتفع اŸؤوشسر السسعودي الرئيسسي 0.1
 ٪ف - -ق - -ط م - -ع زي - -ادة سس - -ه - -م مصس- -رف
الراجحي  ٪ 1.9وبنك البÓد .٪1.5
وأاعلن اŸصسرف –قيق أارباح صسافية
تبلغ  318.1مليون ريال ( 84.81مليون

دولر) ‘ ال- -رب- -ع ال -ث -ا Êارت -ف -اع -ا م -ن
 304.9مليون ريال قبل عام .أاما عمÓق
النفط أارامكو فقد انخفضض السسهم 0.8
 ٪مسسج 32.8 Óريال.
وأاظهرت بيانات رسسمية ،يوم اÿميسض
اŸاضسي ،أان قيمة الصسادرات النفطية
السسعودية انخفضست  ٪ 65على أاسساسض
سسنوي ‘ ماي ،لتهبط Ãا يعادل 12
مليار دولر.
وارت -ف -ع اŸؤوشس -ر ال -ق -ط -ري أايضس -ا ل-ك-ن
ب -نسس -ب -ة ط -ف -ي -ف -ة ب-ل-غت  0.1باŸائة٪
مدفوعا بزيادة قدرها ثÓثة باŸائة ‘
سس -ه-م ال-ب-نك ال-ت-ج-اري وق-ف-زة ‘ سس-ه-م
شسركة قطر لصسناعة األلومنيوم بنسسبة
 ٪ 8.7ب- -ع- -د أان أاع- -ل- -نت ع -ن زي -ادة ‘
األرب- -اح الصس -اف -ي -ة ل -ل -نصس -ف األول م -ن
العام.
لكن سسهم شسركة البÎوكيماويات صسناعات
قطر تراجع  ٪ 0.8قبل إاعÓن نتائجها
اŸالية عن الربع الثا Êمن العام.
وخارج منطقة اÿليج ،صسعد مؤوشسر األسسهم
القيادية اŸصسري بنسسبة  ٪0.6وجرى تداول
أاغ -لب األسس -ه -م ‘ اŸن-ط-ق-ة اإلي-ج-اب-ي-ة Ãا
شس- -م- -ل ارت- -ف -اع سس -ه -م اÛم -وع -ة اŸال -ي -ة
هÒميسض القابضسة .٪ 8.3
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Èرة
إعتÈت خطوة «إلفاف» غ Òم ّ

 6أاندية ترفضض اإلجابة على اإلسشتششارة الكتابية

’سضتشضارة إلتي بعثت بها إ’–ادية
’جابة على إ إ
’و ¤وإلثانية إ إ
رفضضت  6أإندية من إلّرإبطت ÚإÎÙفت Úإ أ
Óندية قصضد مسضاعدة إŸكتب إلفيدرإ‹ على إتخاذ إلقرإر إلنهائي إŸتعلق Ãصض ÒإŸوسضم
إ÷زإئرية لكرة إلقدم ل أ
إلكروي ( ،)2020 – 2019حيث أإّكد إلّرإفضضون إ’سضتشضارة إلكتابية إŸقÎحة جملة وتفصضي ،ÓمعتÈين أإنّ هيئة زطشضي
تأاّخرت كثÒإ ‘ إتخاذ قرإرها إلنهائي ،و–اشضت مسضؤووليّاتها وحاولت إلتّهرب من إصضدإر قرإر نهائي ‘ أإك Ìمن مناسضبة.
ب -اسس -ت -ث -ن -اء ع -دد ق -ل-ي-ل ،وت-اب-ع
ﬁمد فوزي بقاصس
حديثه قائ« :Óبعد أ’نتهاء من
ع-م-ل-ي-ة أل-ت-دق-يق ‘ أ’سستشسارة
رأفق رئيسض شسبيبة ألسساورة
أل -ك -ت-اب-ي-ة أل-ت-ي سس-ت-ت-م ب-حضس-ور
ﬁم - -د زروأط - -ي ،أل - -ذي ك - -ان
ﬁضس - -ر قضس - -ائ - -ي أل - -ثÓ- -ث- -اء،
ألسس -ب -اق ل -رفضض أإ’ج -اب -ة ع-ل-ى
سس-نصس-در أل-ق-رأر أل-ن-ه-ائي بشسأان
أ’سستشسارة ألكتابية لـ «ألفاف»
أŸوسس- - -م أل - -ك - -روي (- 2019
أل -ع -دي-د م-ن رؤوسس-اء أأ’ن-دي-ة ‘
 ‘ )2020أليوم أŸوأ‹».
ط -رح-ه ،ي-ت-ع-ل-ق أأ’م-ر ب-ك-ل م-ن
‘ ذأت ألسس- - - -ي - - -اق ،أأ ّك - - -دت
رؤوسس -اء أأن -دي -ة وف -اق سس -ط -ي-ف،
«أل- -ف -اف» أأمسض ‘ ب -ي -ان ع -ل -ى
شس -ب -ي -ب -ة أل -ق -ب -ائ -ل وأأه-ل-ي ب-رج
ب - -وع - -ري - -ري - -ج م- -ن أل- -رأب- -ط- -ة
م- -وق- -ع -ه -ا أل -رسس -م -ي ،أن -ع -ق -اد
أÎÙف -ة أأ’و ¤ل -ك -رة أل-ق-دم،
أج -ت -م -اع أسس -ت -ث -ن -ائ-ي ل-ل-م-ك-تب
وك- - -ذأ ن- - -ادي - -ي إأ–اد أ◊رأشض
ألفيدرأ‹ يوم أأ’ربعاء بدأية من
ودف -اع ت-اج-ن-انت م-ن أÎÙف
ألسس- -اع- -ة أ◊ادي- -ة عشس -ر Ãق -ر
أل -ث -ا ،Êح -يث أع -ت Èأأ’غ -ل -ب-ي-ة
م- -ن ج -ان -ب -ه ،ه -اج -م رئ -يسض إأرسسال أسستشسارة كتابية إ’عادة أ’–ادية أ÷زأئرية لكرة ألقدم
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خطوة أŸكتب ألفيدرأ‹ بغ
ÓعÓ-ن ع-ن
ب -دأ‹ إأب -رأه -ي-م ،ل -إ
ألشّس - - -ج - - -اع - - -ة ،وه - - -ذأ أأ’خ Òرئ - -يسض «أل- -ف- -اف» خ Òأل- -دي- -ن قائ« :Óزطشسي عجز عن –ّمل
أل- -ق- -رأر أل- -ن- -ه -ائ -ي ب -خصس -وصض
زطشس -ي ‘ أل -ن -دوة ألصس -ح -ف -ي-ة مسسؤوولياته ،وأتخاذ قرأر يرأعي
م- -ت -خ ّ-وف م -ن إأصس -دأر أل -ق -رأر أأ’خÒة أل- -ت -ي ن ّشس -ط ّ -ه -ا ،ح -يث أŸصس -ال -ح أل -ع-ام-ة ل-ك-ل أل-ف-رق ،أŸنافسسات ألكروية ‘ أ÷زأئر
أل ّ-ن -ه -ائ-ي ،وق-ال زروأط-ي ب-ه-ذأ
أŸتوقفة منذ تاريخ  15مارسض
أÿصس - -وصض« :خ- -ط- -وة أل- -ف- -اف ط -ال -ب -ه ب -ال ّ-رح -ي -ل م -ن رئ-اسس-ة وعليه أأن يرحل فورأ».
من جهة أأخرى ،نفى صسالح أŸنصسرم بسسبب تفشسي فÒوسض
ت- -ع -ت Èت Ó-ع -ب -ا ب -ال -ق -وأن Úو’ أ’–اد ب -ع -د فشس -ل -ه أل-ذري-ع ‘
ع Ó-ق-ة ل-ه-ا ب-ال-دÁق-رأط-ي-ة ب-ل تسس- - -ي Òشس- - -ؤوون ك- - -رة أل- - -ق- - -دم ب -اي ع -ب -ود أل -ن -اط -ق أل -رسس-م-ي كورونا أŸسستجد ‘ أ÷زأئر.
ّ
يذكر أأّن أ’–ادية كشسفت ‘
بالشّسعبوية» ،وذهب إأ ¤أأبعد من أ÷زأئرية ،وقال« :لن أأرد على ل–Óاد أ÷زأئري لكرة ألقدم،
ذلك ح Úأأّك- - - - -د «ك- - - - -ل ه- - - - -ذأ أ’سستشسارة ألكتابية أ’ّننا قّدمنا م - - -ا ّ” ت- - -دأول- - -ه ح- - -ول رفضض بيانها أأّنه تطبيقا للمادة  35من
ألسس- - -ي - -ن - -اري - -و ورأءه مصس - -ال - -ح م -قÎح -ن -ا ‘ أج -ت -م -اع رؤوسس -اء أأ’ندية أŸشساركة ‘ أ’سستشسارة أل- -ف- -ق- -رة أل- -ث -ان -ي -ة ل -ق -ان -ون -ه -ا
شس -خصس -ي -ة م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-حضس Òأأ’ن -دي -ة م -ع أل -رأب -ط -ة» ،وت-اب-ع ألكتابية للمكتب ألفيدرأ‹ ألتي أل -دأخ -ل -ي ،سس-ي-ت-م إأدرأج ن-ق-ط-ة
’ن-ت-خ-اب-ات أ’–ادي-ة أŸق-ب-لة ،ح - -دي - -ث - -ه« :ك- -ان م- -ن أأ’ج- -در أختتم موعد أسستÓمها أأمسض ،وح - -ي - -دة ‘ ج - -دول أأ’ع- -م- -ال
دون م -رأع -اة أل -وضس -ع ألصس -ح -ي مناقشسة مقÎحاتنا ‘ أŸكتب مؤوّكدأ أسستÓم «ألفاف» لغالبية م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-فصس-ل ‘ مسس-ت-ق-ب-ل
ألعام أل ّسسائد ‘ ألبÓد».
أل -ف -ي -درأ‹ ل-رب-ح أل-وقت ،ع-ل-ى أ’سس -تشس -ارأت م-ن ق-ب-ل أأ’ن-دي-ة أŸوسسم ألكروي أ÷اري.

كان متوإجدإ ‘ إ÷زإئر

باك Òيلتحق بالصشفاقسشي ويخضشع للحجر الصشحي

ن
قالت مصضادر إعÓمية تونسضية إ ّ
إل Óّ-عب إ÷زإئ-ري إسضÓ-م ب-اك ،Òع-اد
إ ¤ت -ونسس ‘ ط -ائ-رة إجÓ-ء ت-ونسض-ي-ة
’دإرة
ب -ع -د ت -دّخ -ل إل -ه -ي -ئ-ة إŸدي-رة إ
فريقه إلصضفاقسضي ‘ وقت سضابق عن
ط - -ري - -ق وزإرة إÿارج - -ي - -ة وإ’–اد
إل-ت-ونسض-ي ل-تسض-ه-يل عودته إ ¤تونسس
وإ’لتحاق بالفريق.
وصس -ل ب -اك Òإأ ¤م -دي -ن -ة صس-ف-اقسض م-ن-ذ
ث Ó-ث -ة أأي -ام ،ح -يث و ّف -رت ل -ه إأدأرة أل-ن-ادي
م-ك-ان-ا ل-ل-ق-ي-ام ب-ا◊ج-ر ألصس-ح-ي أإ’ج-ب-اري
Ÿدة أأسسبوع قبل إأجرأء ألتحاليل ألÓزمة
لÓلتحاق بالتمارين مع زمÓئه ،علما أأنّ
أل Ó-عب وأصس -ل ت -دري -ب -ات -ه ب-ا÷زأئ-ر –ت
ب- -رن- -ام- -ج أأعّ- -ده أŸع- -د أل- -ب- -د Êل- -ل- -ن- -ادي
ألصسفاقسسي ،وسسيضسيع ’عب ألوفاق ألسسابق
أ÷و’ت أأ’و ¤من عودة ألبطولة ألتونسسية،
‘ أن -ت -ظ-ار وصس-ول-ه إأ ¤أ÷اه-زي-ة أل-ب-دن-ي-ة
أŸطلوبة بعد فÎة ألرأحة أŸطولة.
إأ ¤ذلك ،ورغ - - -م ت - - -أاك- - -ي- - -د إأدأرة أ–اد

ألعاصسمة على حصسولها على أŸبلغ أŸا‹
أŸقدر بـ  50أألف دو’ر من نظÒتها ‘
ألنادي ألصسفاقسسي ،بعد –ويل أأموأل إأعارة

بعد إصضابته ‘ نهائي كأاسس فرنسضا

أل Ó-عب زك -ري-ا ب-ن شس-اع-ة ،م-ق-اب-ل أن-ت-ظ-ار
ت -أاه-ي-ل-ه ق-ان-ون-ي-ا ل-ي-ك-ون ج-اه-زأ ب-دأي-ة م-ن
أ÷ولة ألرأبعة إأياب أأمام أ–اد تطاوين ،إأ’
أأن رئيسض أ–اد ألعاصسمة أأّكد بأان بن شساعة
سس -ي -وأصس -ل م -ع أل -ن -ادي ألصس -ف-اقسس-ي ل-فÎة
إأعارته فقط ،وأŸقرر أنتهاؤوها ‘ شسهر
سسبتم ÈأŸقبل ليلتحق فيما بعد بفريقه،
بعد أأن عبّر ألنادي ألصسفاقسسي ‘ وقت
سسابق عن رغبته ‘ ضسم ألÓعب وتفعيل
عقد أإ’عارة مع أأحقية ألشسرأء ،لكن ألفريق
أ÷زأئ -ري ت -رأج -ع ع -ن أ’ت -ف -اق-ي-ة وط-الب
ب- -ع- -ودة ألÓ- -عب ،ورÃا سس- -ت- -ح- -م- -ل أأ’ي -ام
أل- -ق- -ادم -ة أ÷دي -د ب -خصس -وصض م -ل -ف ه -ذأ
ألÓعب.
وت -أات -ي ه -ذه أŸع -ط -ي -ات ل -تصس -يب إأدأرة
أل-ن-ادي ألصس-ف-اقسس-ي ب-اإ’ح-ب-اط ،وه-ي أل-تي
ك -انت ت -ع ّ-ول ع-ل-ى صس-ف-ق-ة ب-ن شس-اع-ة ك-ثÒأ
لقيادة هجوم ألفريق أŸوسسم أŸقبل ،بعد
أأن ترك أبن ألباهية وهرأن أنطباعا جيدأ
للمدرب فتحي أ÷بال.

خطّة طبية لضشمان جاهزية مبابي Ÿواجهة أاتÓنتا
 ⁄ي -ف -ق -د ك -ي-ل-ي-ان م-ب-اب-ي ،م-ه-اج-م
’م -ل “ام-ا ‘
ب -اريسس سض -ان جÒم -ان إ أ
’ي-طا‹،
إل-ل-ح-اق Ãوإج-ه-ة أإت-ا’ن-ت-ا إ إ
إŸق - -رر ل- -ه- -ا  12إوت إŸق- -ب- -ل ،ضض -م -ن
منافسضات دور إلثمانية لدوري أإبطال
أإوروبا.
كشسف إأدوأرد ليبكا طبيب منتخب فرنسسا
ألسسابق عن خطة عÓجية لتجهيز مبابي،
قائ« :Óأأشسعة ألرن ÚأŸغناطيسسي ’ Áكن
أ’ع-ت-م-اد ع-ل-ي-ه-ا دأئ-م-ا ع-ن-د إأجرأئها بعد
أأيام قليلة من أإ’صسابة ،لتورم كل أأ’جزأء
حول موضسع أآ’’م ،بل Áكن أأن تكون
أأك Ìدقة إأذأ أأجريت بعد  4أأو  5أأيام».
وأأضساف ليبكا ع Èشسبكة فرأنسض
تي ‘ سسبورت« :إأذأ كان باسستطاعة
مبابي أŸشسي عند إأجرأء ألرنÚ
أŸغ- -ن- -اط- -يسس- -ي ،سس- -ي -ك -ون ذلك
م -ؤوشس -رأ ج -ي -دأ ،ب -ال -ت -أاك -ي -د ل -ن
يشسارك ‘ مبارأة ليون بنهائي
ك -أاسض أل -رأب -ط -ة ،ل -ك -ن ‘ رأأي-ي
سس - -ي - -ك - -ون ج- -اه- -زأ Ÿوأج- -ه- -ة
أأتÓنتا».
وأأوضس -ح أل -ط -ب -يب أل -ف -رنسس -ي« :ك -ي -ل-ي-ان

سس- -ي- -حصس- -ل ع- -ل- -ى
رأحة من  4إأ5 ¤
أأي -ام ل -ل -ت-خ-لصض
م -ن آأ’م أل-ت-ورم
وأ’رتشساح ،ومع
ألثلج
وأŸسسّكنات

سس -ت -ن -خ -فضض أآ’’م ت -دري -ج -ي -ا ،ورÃا ي -ت -م
ت -وج -ي -ه -ه ب -أاّ’ ت -ل-مسض ق-دم-ه أأ’رضض أأث-ن-اء
ألنوم».
وأسستطرد ‘« :أليوم ألعاشسرÁ ،كن لقدم
مبابي أأن تلمسض أأ’رضض ،أأو’ عن طريق
أŸشسي ‘ خط مسستقيم ثم بشسكل متقاطع
ل- -ق- -ي- -اسض أسس- -ت- -ج- -اب- -ة أل- -ك- -اح- -ل ل- -ت- -غ -يÒ
أ’Œاهات».
” ل-ي-ب-ك-ا تصس-ري-ح-ات-ه« :إأذأ ك-ان
وأأ ّ
ألكاحل يدعم تغي Òأ’Œاهات،
وق -ت -ه -ا Áك -ن Ÿب -اب -ي أل -ت -درب
بالكرة ،ومدى شسعوره باآ’’م ‘
هذه أŸرحلة ،فإاذأ كان هناك
أأ ،⁄ف -إان -ه ل -ن ي -ك-ون خ-طÒأ ،ب-ل
Áكن أأن يخوضض أŸبارأة وقدمه
ملفوفة برباط طبي».
وأأصس-يب ك-ي-ل-ي-ان م-ب-اب-ي ب-ال-توأء
شس -دي -د ‘ ك -اح -ل أل -ق -دم أل-ي-م-ن-ى
ن -ت -ي -ج-ة ت-دخ-ل ع-ن-ي-ف ط-رد ع-ل-ى
إأث- -ره ،ل- -وي بÒي -ن ،ق -ائ -د سس -انت
إأيتيان خÓل مبارأة ألفريق ،Úيوم
أ÷معة أŸاضسي ‘ نهائي كأاسض
فرنسسا.

info@ech-chaab.com www.ech-chaab.com
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تخصشيصض  190مليون دج ألششغال إاعادة التهيئة

صضصضت بلدية إ’بيار مبلغ 190
خّ
’شضغال مشضروع إعادة
مليون دج أ
تهيئة ملعب إ’بيار (و’ية إ÷زإئر)
إ ¤مركب رياضضي ،حسضب ما علم من
رئيسس إÛلسس إلشضعبي إلبلدي خالد
كرجيج.
وأأوضسح خالد كرجيج قائ Óإأن «ألبلدية
خ ّصسصست مبلغا ماليا يقّدر بـ  190مليون دج،
أقتطع من ميزأنية أÛلسض ألشسعبي ألبلدي
من أأجل أأشسغال إأعادة تهيئة أŸلعب ألبلدي
Óبيار ،وجعله يرقى أ ¤مركب رياضسي»،
ل أ
مشسÒأ إأ ¤أأن «أأ’شسغال أنطلقت يوم أأ’حد
بحضسور ألوألية أŸنتدبة للدأئرة أ’دأرية
لبوزريعة و‡ثّل Úعن أÛتمع أŸد.Ê
ك -م -ا ك -انت أ’–ادي -ة أ÷زأئ -ري -ة ل -ك-رة
أل -ق -دم (أل-ف-اف) ح-اضس-رة ‡ث-ل-ة ‘ ﬁم-د
م -ع-وشض ،عضس-و أŸك-تب أل-ف-ي-درأ‹ ورئ-يسض
مؤوسسسسة فريق جبهة ألتحرير ألوطني.

وبهذه أŸناسسبة ”ّ تقد Ëألبطاقة ألفنية
للمشسروع ألذي يتمثل ‘ تهيئة أأرضسية
أŸلعب بالعشسب أ’صسطناعي ،وŒديد
مضسمار أألعاب ألقوى وتهيئة مسساحة خاصسة
للكرة أ◊ديدية ،وإأ‚از مسسبح شسبة أأوŸبي
وفندق للرياضسي.Ú
«ت -ع-ت Èه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة أأ’و ¤م-ن ن-وع-ه-ا
ب -ب -ل -دي -ة أأ’ب-ي-ار م-ن خÓ-ل ه-ذأ أŸشس-روع،
ألذي خ ّصسصست له مصسالح ألبلدية ميزأنية
جد معتÈة.
إأ‚از هذأ ألصسرح ألرياضسي من شسأانه أأن
يجعل من بلدية أ’بيار قطب رياضسي
بامتياز» ،حسسب تصسريح خالد كرجيج لـ
«وأأج».
ك -م -ا سس -ي -ت -م ت -ه -ي -ئ-ة أŸل-عب Ãدرج-ات
ج -دي -دة م -غ -ط -اة ب -ي -ن -م-ا سس-ي-عّ-زز أŸدخ-ل
ألّرئيسسي بتجهيزأت مرأقبة.

’سضطورة
إŸدّرب كلوب وصضفه با أ

لوفرين يغادر ليفربول نحو زينيت الّروسشي

’Ÿا Êيورغن كلوب ،إŸدير
أإّكد إ أ
إلفني لليفربول ،أإنّ ديان لوفرين
’بد ‘ ناديه،
سضيصضبح أإسضطورة إ ¤إ أ
وذلك بعد أإن وّقع أإمسس إŸدإفع
إلكروإتي عقدإ لÓنضضمام إ ¤زينيت
سضان بطرسضÈغ إلروسضي.
وإنضضم إŸدإفع إلكروإتي إ ¤ليفربول
قادما من سضاوثهامبتون ‘ عام ،2014
ثم غادر إلنادي فائزإ بلقب إلدوري
ودوري أإبطال أإوروبا ،ومشضاركا ‘
 185مبارإة مع إلفريق.
وق- -ال ك- -ل- -وب ‘ تصس -ري -ح -ات ل -ل -م -وق -ع
ألرسسمي لنادي ليفربول« :أأسسطورة أأخرى
‘ ليفربول تغادر ألنادي ،أ’نه بالفعل كان
جزءأ مهما من ألفريق منذ أأول يوم ‹
هنا».
وأأضساف« :لقد شسارك ‘ مباريات كبÒة،

وسسجّل وأحدأ من أأهم أأ’هدأف ‘ تاريخنا ‘
أŸبارأة ألتي حّققنا فيها ألفوز أأمام بوروسسيا
دور“وند  ،4/3إأّنها ◊ظة رأئعة حقا».
و ⁄يحصسل لوفرين على فرصض عديدة
م-ن-ذ أنضس-م-ام أŸدأف-ع أل-ه-ول-ن-دي فÒج-ي-ل
فان دأيك للفريق ،وظهور جو غوميز ،لكنه
ل -عب دورأ ‘ ت -ت -وي -ج أل -ف-ري-ق ب-ال-ب-ط-ول-تÚ
أأ’ك( Èأل -دوري أإ’‚ل -ي -زي ودوري أأب -ط-ال
أأوروبا).
وتابع« :كانت لديه ألعديد من أŸباريات
أ÷يدة ،حينما يكون ‘ أأفضسل حا’ته ،كان
ك -ثÒأ م -ا ي -ت -وأج -د ‘ أل -ف -ري -ق ،إأّن-ه ’عب
وشسخصض عظيم».
وأأضس -اف ك -ل-وب« :إأّن-ه ري-اضس-ي ‰وذج-ي،
لديه كل شسيء –تاجه وأآ’ن سسيذهب إأ¤
روسس-ي-ا ،ل-ك-ن Áك-ن-ه أل-ع-ودة ،سس-ي-ك-ون دأئما
شسخصسا مرحّبا به أ’ّنه رأئع حّقا».

يفّكر ‘ خوضس Œربة مع جوفنتوسس

بوكيتينهو يرفضض تدريب برششلونة
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قيمة إلصضفقة قدرت بـ  11مليون أإورو

الصشصحاف ـ ـ ـ ـة الإيطالي ـ ـ ـ ـة توؤؤكـ ـ ـد
انتق ـ ـال ف ـ ـارسضس إال ـى توؤرين ـ ـوؤ
عمار حميسضي
أإك - -دت إلصض - -ح - -اف - -ة
حسس -م ن -ادي ت -وري -ن -و صس -ف -ق-ة أل-دو‹ أ÷زأئ-ري ﬁم-د
إ’يطالية إلصضادرة ،أإمسس ،أإن
فارسض ألذي سسينتقل أ ¤ألفريق بعد نهاية مباريات
أل- -دوري أ’ي- -ط- -ا‹ ‘  2أأوت أŸق -ب -ل ،أأي -ن سس-ي-ت-م
نادي تورينو حسضم بصضفة
أل-كشس-ف رسس-م-ي-ا ع-ن ألصس-ف-ق-ة وأ’ن-ت-ق-ال أل-رسس-م-ي
أإك- -ي- -دة صض -ف -ق -ة إل -دو‹
لÓعب أ ¤تورينو .
د
إ÷زإئ - - - - -ريﬁ ،م - - - - -
وكانت أهتمامات تورينو أأ’و ¤بفارسض مبكرة ‘
فارسس ،إلذي سضيمضضي
شس-ه-ر ج-ان-ف-ي أŸاضس-ي ،إأذ أسس-ت-غ-ل أل-ن-ادي صس-ف-قة
على عقده إ÷ديد
إأعارته لÓعب كيف Úبونافيزي ليسستعملها كورقة
ضسغط من أأجل أ◊صسول على ألنجم أ÷زأئري،
م-ع ف-ري-ق-ه ،ع-قب
وذلك ب -ع -د ع -ج -ز سس-ب-ال ع-ن تسس-دي-د ق-ي-م-ة ألÓ-عب
ن -ه -اي -ة إل-دوري
أŸعار ألذي أمتلك ‘ عقده بندأ يجÈهم على ضسمه
إ’يطا‹.
نهائيا .
وسسينجو أŸدأفع أ÷زأئري من فخ أللعب ‘ دوري ألدرجة
ألثانية أإ’يطا‹ عقب سسقوط سسبال رسسميا بعد أأن ضساعت عليه
فرصسة أللعب مع إأن ÎميÓن ألذي كان قريبا من أ’نضسمام إأليه ‘ أŸوسسم
أŸاضسي قبل أأن تفشسل ألصسفقة بسسبب إأصسابة جعلته يغيب طوي Óعن أŸيادين
و ⁄يسسلم ألÓعب ألسسابق لنادي بوردو ألفرنسسي من لعنة أإ’صسابات ألتي ما
فتئت تÓحقه منذ مدة حيث تعرضض إ’صسابة خطÒة على مسستوى ألفخذ عقب
Ã 2019-·Óصسر وألتي فاز بها ““أÿضسر““.
كأاسض إأفريقيا ل أ
وضسيعت هذه أ’صسابة على ألÓعب فرصسة أ’لتحاق بنادي أأن ÎميÓن قبل أأن
يصساب ،بدأية ألشسهر أ÷اري ،أأمام ميÓن مع عودة عجلة ألدوري أإ’يطا‹
إأ ¤ألدورأن وكان مدربه أ◊ا‹ لويجي دي بياجيو قد أأشساد ألشسهر أŸاضسي
بإامكانيات ألÓعب وأعتÈه ’عبا متعدد أŸناصسب متنق Óبسسهولة من ألدفاع
للهجوم وﬁتفظا بنفسض ألدعم أإ’يجابي للفريق.
من جهته ،ورغم أنه ضسمن ألبقاء إأ’ أن نادي تورينو يسسعى للعودة أ¤
ألوأجهة من جديد و–سس Úنتائجه وأعادة سسيناريو أŸوسسم ما قبل أŸاضسي
عندما شسارك ‘ منافسسة ألدوري أأ’وروبي ألتي وصسل أ ¤دورها ربع ألنهائي .
سسئم أأنصسار ألنادي من أŸقارنة مع ألغر Ëألتقليدي جوفنتوسض بالنظر أ¤
ألفارق ألشساسسع ‘ أŸسستوى وأ’مكانيات أŸادية وألبشسرية ،إأ’ أن أ’نصسار
يريدون من أ’دأرة أعادة ترتيب أأمور ألفريق ليظهر بشسكل ’ئق أŸوسسم
أŸقبل.
ويحتل ألفريق حاليا أŸركز  16لكنه ‚ا من شسبح ألسسقوط بصسعوبة كبÒة
وقبل جولت Úفقط من ختام مباريات ألدوري أ’يطا‹ ألذي عرف تتويج
جوفنتوسض باللقب بعد ألفوز أŸسستحق على سسامبدوريا .

تريد مبلغا ضضخما مقابل بيع عقده

عريبـ ـ ـ ـ ـ ـي رهين ـ ـ ـ ـ ـة ““جشش ـ ـ ـ ـ ـع““ إادارة النج ـ ـ ـ ـ ـم السشاحل ـ ـ ـ ـ ـي

كشض-ف ت-ق-ري-ر صض-ح-ف-ي إ‚ل-يزي،
أإمسس إ’ث- - - -ن ،Úع - - -ن رفضس إŸدرب
’رج-ن-ت-ي-ن-ي ،ماوريسضيو بوكيتينو،
إ أ
إŸدي -ر إل -ف -ن -ي إلسض -اب -ق ل -ت -وت -ن-ه-ام،
ت -دريب ب -رشض -ل -ون -ة خ -ل ً-ف -ا ل -ك -ي -ك-ي
سضيت.Ú
وق -د ي -ل-ج-أا ب-رشس-ل-ون-ة إ’ق-ال-ة سس-ي-ت‘ ،Ú
ح- -ال ع -دم أل -ف -وز ب -دوري أأب -ط -ال أأوروب -ا،
خاصسًة بعد ضسياع ألليغا وكأاسض أŸلك أأيضسا.
وحسسب صس-ح-ي-ف-ة «أل-ت-اÁز» ألÈي-ط-انية،
ف -إاّن ب-وك-ي-ت-ي-ن-و ل-يسض ع-ل-ى أسس-ت-ع-دأد ل-ت-و‹
تدريب ألبلوغرأنا ،نظًرأ ’رتباطه ألوثيق
بفريقه ألسسابق إأسسبانيول ،ألغر Ëألتقليدي
للبارسسا ‘ إأقليم كتالونيا.
و’ يشسغل بوكيتينو أأي منصسب منذ رحيله
عن تدريب توتنهام ،حيث ف ّضسل أ’نتظار
لنهاية أŸوسسم ،وتو‹ قيادة فريق من نقطة
ألصسفر.
وي -ع-ت Èأل-ثÓ-ث-ي ،رون-ال-د ك-وم-ان ول-ورأن
ب Ó-ن وتشس-ا‘ ه-رن-ان-دي-ز ،أأب-رز أŸر ّشس-حÚ
Óÿفة سسيت ،Úبحسسب تقارير صسحفية.
ج -دي -ر ب -ال -ذك -ر أأّن ب -رشس -ل -ون -ة يسس -ت -ع -د
Ÿوأجهة نابو‹ ‘ ،إأياب ثمن نهائي دوري
أأ’بطال ،على ملعب كامب نو ،علًما بأان
لقاء ألذهاب أنتهى (.)1-1
من جهة أأخرى ،كشسف تقرير صسحفي
إأي -ط -ا‹ ع -ن وج-ود ح-ال-ة م-ن ع-دم أل-رضس-ا
دأخ - - -ل ج - - -درأن ي - - -وف - - -ن - - -ت - - -وسض ع- - -م- - -ا
ي-ق-دم-ه م-اوريسس-ي-و سس-اري ،م-درب أل-ف-ريق،

على ألرغم من ألتتويج بالدوري أإ’يطا‹.
و ⁄يقّدم سساري أأ’دأء أŸتوقع بالفريق
ألذي بني للفوز بالبطو’ت ،حيث يرغب
أ÷ميع ‘ ألفوز بدوري أأبطال أأوروبا.
وم -ن أŸت -وق -ع أأن ي -ت -م حسس -م مسس -ت-ق-ب-ل
أŸدرب عقب مبارأة ليون ‘ إأياب ثمن
نهائي دوري أأبطال أأوروبا.
وبدأأ أأندريا أأنييلي ،رئيسض جوفنتوسض‘ ،
–ضس Òق- -ائ- -م- -ة م- -ن أŸر ّشس- -حÓÿ Úف- -ة
سس-اري وع-ل-ى رأأسس-ه-م م-اوريسس-ي-و ب-وك-ي-ت-ي-نو
مدرب توتنهام ألسسابق.
وحسسب صسحيفة «كوريلي ديلي سسبورت «
أإ’يطالية ،فإانّ هناك ألعديد من ألعقبات
أل -ت -ي ت -وأج -ه ج -وف -ن-ت-وسض ‘ أل-ت-ع-اق-د م-ع
ب -وك -ي -ت -ي -ن-و ،أأول-ه-ا رأت-ب-ه أل-ك-ب Òح-يث ك-ان
ي-ت-ق-اضسى  8.5م-ل-ي-ون ج-ن-ي-ه إأسسÎل-ي-ن-ي ‘
ت- - -وت- - -ن - -ه - -ام ،وألسس - -بب أأ’ه - -م ه - -و رفضض
ك -ريسس -ت -ي -ان -و رون-ال-دو ‚م أل-ف-ري-ق ل-ف-ك-رة
ألتعاقد معه.
وأأشسارت ألصسحيفة إأ ¤أأّن رونالدو يرى
أأن ب -وك-ي-ت-ي-ن-و م-درب ج-ي-د ،ل-ك-ن-ه ’ Áت-لك
ج-ي-ن-ات أل-ف-وز أل-ت-ي ي-ح-ت-اج-ه-ا ج-وفنتوسض،
حيث يدرك ألنجم ألÈتغا‹ بأانّ مسسÒته
ق -اربت ع -ل -ى أ’ن -ت -ه -اء و’ ي -ري -د أل -ظ-ه-ور
Ãسستوى جيد دون –قيق أأ’لقاب.
ويخشسى مسسؤوولو ألسسيدة ألعجوز فكرة
رح -ي -ل رون -ال-دو إأذأ  ⁄ي-ت-ع-اق-د أل-ن-ادي م-ع
مدير فني يتمتع بعقلية ألفوز.

كشضفت تقارير صضحفية تونسضية عن
إهتمام إلنادي إ’أهلي إŸصضري،
بالتعاقد مع إ÷زإئري كر Ëعريبي
’عب فريق إلنجم إلسضاحلي إلتونسضي،
خÓل فÎة إ’نتقا’ت إلصضيفية
إŸقبلة ،لتدعيم صضفوف إلفريق
إ’أحمر ‘ إŸوسضم إلكروي إ÷ديد.
أأبدى نادي ألنجم ألسساحلي موأفقته على بيع
عريبي ‘ أÒŸكاتو ألصسيفي ،بشسرط تلقي
عرضض ما‹ كب Òوذلك لتحقيق أأك Èمكسسب
‡ك- -ن م- -ن ورأء ب- -ي- -ع ألÓ- -عب خ -اصس -ة وأأن
ألنادي Áر بظروف أقتصسادية صسعبة بسسبب
أأزمة توقف ألنشساط ألرياضسي نتيجة فÒوسض
كورونا.
و’ ي -ع -د أ’أه -ل-ي أŸصس-ري أل-ف-ري-ق أل-وح-ي-د
أŸه-ت-م ب-ال-ت-ع-اق-د م-ع ك-ر Ëع-ري-ب-ي ،فهناك
أأيضسا نادي بÒأميدز أŸصسري ونادي أ’تفاق
ألسسعودي أللذأن يرغبان ‘ أ◊صسول على
خ - -دم - -ات أل Ó- -عب ‘ سس - -وق أ’ن - -ت- -ق- -ا’ت
ألصسيفية ألقادم.
وترفضض أإدأرة ألنجم ألتفريط ‘ خدمات
عريبي من دون أ◊صسول على عائد مادي
ضسخم ،وهو ما يعقد رحيله أإ ¤أ’أندية ألتي

موهبتان من شضبيبة إلسضاورة وإ–اد بلعباسس

ششباب بلوزداد يتعاقد مع بن يوب وششوطي
‚ح ›لسس إدإرة نادي شضباب بلوزدإد ‘ ،إلتعاقد مع موهبت Úجديدت ،ÚخÓل
فÎة إ’نتقا’ت إلصضيفية إ÷ارية ،لتدعيم صضفوفه قبل إŸوسضم إ÷ديد وقال
إلنادي إلبلوزدإدي ‘ بيان ع Èصضفحته إلرسضمية على موقع ““فيسضبوك““ ضضم فريق
شضباب بلوزدإد إŸدإفع إÙوري زه Òبن يوب قادما من فريق شضبيبة إلسضاورة
وأإضضاف ““إلÓعب وّقع على عقد مدته  4سضنوإت مع إلنادي ،نتمنى له إلتوفيق ‘
مشضوإره إلكروي مع إلشضباب““.
ت -اب -ع شس-ب-اب ب-ل-وزدأد ““أنضس-م
ألÓعب ألدو‹ لفئة أأقل من
 20سسنة ،وأŸدأفع أÙوري
ألسس- -اب- -ق ’–اد ب- -ل- -ع -ب -اسض،
رضس -وأن شس -وط -ي ،إأ ¤ف -ري-ق
شسباب بلوزدأد ،بعد إأمضسائه
على عقد مدته  4سسنوأت““.
وق -ال شس-وط-ي خÓ-ل ع-م-ل-ي-ة
ت -ق -دÁه ل -وسس -ائ -ل أإ’ع Ó-م:
““شسرف ‹ أأن أأكون ’عبا ‘
شس -ب -اب ب -ل -وزدأد ،وأأ“ن -ى أأن
أأ“ك -ن م -ن ت-ق-د Ëأإ’ضس-اف-ة
ل -ت -ع-زي-ز صس-ف-وف أل-ف-ري-ق ‘ وقادر على تقد Ëأإ’ضسافة
للفريق““
ل-ل-ن-ادي أل-ب-ل-وزدأدي ،أŸق-ب-ل
أŸوسسم أŸقبل.
وأأضس - - -اف ألÓ- - -عب ألشس- - -اب
ع -ل -م م -ن مصس-ادر خ-اصس-ة أأن ع - -ل - -ى أŸشس - -ارك- -ة ‘ دوري
““أأحلم با◊صسول على مكانة
إأدأرة ب - - - -ل - - - -وزدأد ،رب - - - -طت أأب- - - -ط- - - -ال إأف- - - -ري- - - -ق- - - -ي - - -ا.
مع أأ’كابر Ÿسساعدة ألنادي
أتصس - -ا’ت - -ه- -ا ب- -وك- -ي- -ل أأع- -م- -ال وÁت - -لك عÓ- -ء ع- -ب- -اسض (22
ع- -ل- -ى أل -ف -وز ب -اأ’ل -ق -اب ك -ل
ألÓعب ،ومقرب Úمنه؛ إ’قناعه ع- - - -اًم- - - -ا) ،ع- - - -دة ع - - -روضض
موسسم““.
أحÎأف -ي -ة ،سس -وأء م -ن أأن-دي-ة
بتقمصض أألوأن ألشسباب.
من جهة أأخرى ،أقÎب نادي
أأك - -دت مصس- -ادر ،أأن ت- -وأج- -د ع -رب -ي -ة أأو أأوروب -ي -ة ،ط -ل -بت
شسباب بلوزدأد أ÷زأئري ،من
ألÓعب حرأ من أأي ألتزأم ،أ◊صس -ول ع -ل -ى خ -دم-ات-ه ‘
أل -ت -ع-اق-د م-ع أل-ع-رأق-ي عÓ-ء
ح ّ-م -سض إأدأرة ألشس -ب -اب ع -ل-ى أل- -فÎة أأ’خÒة ،ع -ل -ى غ -رأر
ع- -ب- -اسض ،م- -ه- -اج -م أل -ك -ويت
أل -ت -ع -اق -د م -ع -ه ،خ -اصس-ة أأن-ه ج -ي -ل ف -يسس -ن -ت -ي ألÈت -غ -ا‹،
أل - - -ك- - -وي- - -ت- - -ي ،خÓ- - -ل فÎة
Áت - -لك إأم - -ك- -ان- -ات ‡ي- -زة ،ومولودية أ÷زأئر.
أ’نتقا’ت ألصسيفية أŸقبلة،

نادي شضالكه يريد  10مÓي Úأإورو

أاندية صشينية وروسشية تسشعى لضشم بن طالب
أإك- -دت صض- -ح- -ي- -ف- -ة ““ك- -ي -ك -ر““
’Ÿان - - -ي - - -ة أإن إدإرة ن- - -ادي
إ أ
’Ÿا Êح - - -ددت
شض- - - -الك إ أ
مبلغ  8.5مÓي Úجنيه
إسضÎل -ي-ن-ي م-ا ي-ن-اه-ز
 10مليون أإورو لبيع
إل -دو‹ إ÷زإئ-ري،
ن- -ب- -ي -ل ب -ن ط -الب،
’خÒ
وإن- - -ت - -ق - -ل إ أ
ل-ن-ي-وكاسضل ‘ شضكل
إع -ارة ‘ إÒŸك -ات-و
إلشض -ت -وي وخ-اضس 6
لقاءإت رسضمية.
وك-ان م-درب ن-ي-وك-اسس-ل
سس -ت-ي-ف ب-روسض عّ-ب-ر ع-ن
إأعجابه بإامكانيات متوسسط
ميدأن توتنهام ألسسابق ،مؤوكدأ
أأنه يرغب ‘ بقاء ألÓعب رأميا
أل -ك -رة إأ ¤إأدأرة أل -ن -ادي ،ع -ل -م-ا أأن ع-ق-د
أÙارب أ÷زأئري مع شسالك Áتد لصسيف
 2021وي -ن -ت -ظ -ر أأن ي -ب -ي-ع-ه أل-ف-ري-ق أ’أŸاÊ
لÓسستفادة ماديا من ألصسفقة ،وتبلغ ألقيمة
أل-تسس-وي-ق-ي-ة ل-ن-ب-ي-ل ب-ن ط-الب حاليا  4مÓيÚ
أأورو ،بحسسب موقع ترأنسسفر ماركت ،علما أأنه
وصسلت ‘ نهاية  2020لـ  20مليون أأورو.

وسس- - -ي- - -ح - -م - -ل أقÎأب صس - -ن - -دوق
أ’سستثمار ألسسعودي من شسرأء
 ٪ 80م- -ن أأسس- -ه- -م ف- -ري -ق
ن- -ي- -وك -اسس -ل أ’‚ل -ي -زي،
رغم أŸشساكل ألقانونية
ألتي تعÎضض ألعملية،
تغيÒأت ﬁتملة على
ألتشسكيلة ،من خÓل
رح- - - -ي- - - -ل ع- - - -دي - - -د
ألÓ- - - - - -ع - - - - -ب ،Úو‘
م- -ق -دم -ت -ه -م أل -دو‹
أ÷زأئ -ري ن -ب -ي -ل ب -ن
ط - -الب ت - -زأم - -ن- -ا م- -ع
أسس - -ت - -ق - -دأم ع- -دد م- -ن
أل-ن-ج-وم أل-ع-اŸي ،Úفهذه
هي ألسسياسسة أ÷ديدة ألتي
سس -ي -ن -ت -ه -ج-ه-ا أÓŸك أ÷دد،
ب - -حسسب م - -ا أأوردت - -ه ألصس- -ح- -اف- -ة
أإ’‚ليزية وأإ’سسبانية.
وك- -انت ع- -دة أأن -دي -ة م -ن ألسس -ع -ودي -ة وألصسÚ
وروسسيا أأبدت أهتمامها بالتعاقد مع نبيل بن
ط -الب ،ب -حسسب م -ا أأوردت -ه مصس-ادر إأعÓ-م-ي-ة
أأŸانية ‘ وقت سسابق ،ما يعني بأان ألعروضض
’ تنقصض ’عب ““أÿضسر““ إأن  ⁄يرد ألبقاء مع
نيوكاسستل.

دي بروين يعادل إلرقم إلتاريخي لتÒي هÔي

تهتم بضسمه وسسط ألظروف أŸادية ألصسعبة
ألتي تعصسف باÛال ألرياضسي على خلفية
أن -تشس -ار فÒوسض ك -ورون -ا أŸسس-ت-ج-د وت-وق-ف
أŸنافسسات ألرياضسية لفÎة طويلة.
وكان عريبي قد تلقى دعوة من قبل جمال
ب- -ل- -م- -اضس- -ي ،م- -درب أŸن- -ت- -خب أل- -وط- -ن -ي،
للمشساركة ‘ مبارأتي زÁبابوي ،يومي 26
و 29م -ارسض أŸاضس -ي ‘ ،أ÷ول -ت Úأل-ث-ال-ث-ة

ظلّ عالقا ‘ جنوب إفريقيا منذ مارسس إŸاضضي

وأل -رأب -ع-ة م-ن تصس-ف-ي-ات ك-اأسض أأ· أإف-ري-ق-ي-ا
 2021ب-ال-ك-امÒون ،ق-ب-ل ت-اأج-ي-ل-ه-م-ا بسس-بب
كورونا.
وتاألق عريبي بشسكل كب Òمع ألنجم ألسساحلي
‘ أل -فÎة أ’أخÒة’ ،سس -ي -م-ا خÓ-ل أل-نسس-خ-ة
أ◊ال -ي -ة م-ن رأب-ط-ة أأب-ط-ال أإف-ري-ق-ي-ا ،ح-يث
يتصسدر ترتيب هدأ‘ أŸسسابقة برصسيد 11
هدفا.

ﬂلو‘ يعود ألرضض الوطن وُينهي ا÷دل
أإعلن سضيد علي خالدي ،وزير
إلشضباب وإلرياضضة إ÷زإئري ،أإن
’وŸبي توفيق ﬂلو‘ عاد
إلبطل إ أ
للبÓد ،وسضط إسضتقبال حافل.
وصسل ﬂلو‘ مطار هوأري بومدين ألدو‹،
بعد رحلة أنطلقت من جوهانسسÈغ ‘ جنوب
إأفريقيا ،مرورأ بالعاصسمة ألفرنسسية باريسض.
وكان خالدي قد نشسر صسورة ألبطل أ÷زأئري،
ع Èصس- -ف- -ح- -ت- -ه ع- -ل -ى ““ف -يسس -ب -وك““ ‘ ،وقت
سسابق ،وعلق قائ““ :Óبطلنا أأ’وŸبي توفيق
ﬂلو‘ ‘ طريق ألعودة للجزأئر ..نتمنى له
ألعودة بالسسÓمة إأ ¤أأرضض ألوطن““.
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وك -ان ﬂل -و‘ ( 32ع-ام-ا) ع-ال-ق-ا م-ن-ذ أأربعة
شسهور ‘ جنوب إأفريقيا ،بسسبب توقف حركة
ألطÒأن جرأء جائحة كوفيد.19-
وأأضس -اف أل -وزي -ر ““ج -ه -ود أل -دول -ة م -ت -وأصس -ل-ة
إ’جÓء باقي ألرياضسي ،Úألعالق ‘ Úمناطق
أأخ- -رى ‘ أل- -ع- -ا ،⁄ب -ي -ن -ه -م ب -عضض أل -ع -دأئÚ
أل-ع-ال-ق ‘ Úأل-ع-اصس-م-ة أل-ك-ي-ن-ي-ة نÒوب-ي ،و‘
مونÎيال بكندأ““.
من جانبه ،شسكر ﬂلو‘ ألسسلطات أ÷زأئرية،
قائ““ :Óأأشسكر سسلطات بÓدي إ’جÓئي من
جنوب إأفريقيا وألعودة للوطن““.
وتّوج ﬂلو‘ بالذهبية أأ’وŸبية لسسباق 1500

م ‘ ،Îل - -ن- -دن  ،2012ق -ب -ل أأن ي -حصس-ل ع-ل-ى
فضسيتي سسباقي  800و 1500م ‘ ،ÎأأوŸبياد
ريو دي جانÒو بالÈأزيل .2016

إايدرسشون ينال جائزة القفاز الذهبي لأول مرة ‘ مسشÒته
حسضم إلÈإزيلي
إيدرسضون ،حارسس مرمى
مانشضسض Îسضيتي ،للمرة
’و ‘ ¤مسضÒته،
إ أ
جائزة إلقفاز إلذهبي
◊رإسس إŸرمى ‘
’‚ليزي
إلدوري إ إ
Ÿوسضم 2020/2019
وُتمنح تلك إ÷ائزة
جا
للحارسس إ أ
’ك Ìخرو ً
بشضباك نظيفة ،خÓل
إŸوسضم ‘ إلÒÁÈليغ،
على غرإر جائزة زإمورإ
’سضبا.Ê
‘ إلدوري إ إ
و‚ح إأيدرسسون ‘ أÿروج
بشس -ب -اك ن -ظ -ي -ف-ة ،خÓ-ل 16
م - - -ب- - -ارأة ،وج- - -اء خ- - -ل- - -ف- - -ه
أإ’‚ليزي نيك بوب (بÒنلي)
بـ 15م -ب -ارأة ،ب -ي -ن -م -ا ح -ل
أأل-يسس-ون ب-ي-ك-ر (ل-ي-ف-ربول) ‘
أŸرك -ز أل -ث -الث ب -رصس -ي-د 13
مبارأة.
ج -دي-ر ب-ال-ذك-ر أأن إأي-درسس-ون
وبوب دخ Óأ÷ولة أأ’خÒة،
ول- -ك- -ل م -ن -ه -م -ا  15مبارأة

بشسباك نظيفة ،لكن حارسض
ألسس- -ي -ت -ي حصس -د أ÷ائ -زة ‘
أل -ن -ه-اي-ة ب-فضس-ل ف-وز ف-ري-ق-ه
ع -ل -ى ن -وروي -تشض ب -خ-م-اسس-ي-ة
ن-ظ-ي-ف-ة ،ب-ي-ن-م-ا خسسر بÒنلي
أأم-ام ب-رأي-ت-ون ب-ن-ت-ي-جة .1-2
علق ألنجم ألبلجيكي كيفÚ
دي ب -روي -ن ،ع -ل -ى م -ع -ادل-ت-ه
أليوم للرقم ألقياسسي أÿاصض
ب - -ت - -يÒي هÔي ،ك- -أاك Ìم- -ن
صسنع أأهدأفا ‘ موسسم وأحد
ب- -الÒÁÈل- -ي -غ ،ب -رصس -ي -د 20
هدًفا.
وقال دي بروين بحسسب ما
ن- -ق -لت ““ب -ي ب -ي سس -ي““ ع -قب
ن- -ه- -اي -ة م -ب -اشس -رة م -انشسسسÎ

سس -ي -ت -ي ون -وروي -تشض سس -ي -ت-ي،
أل-ي-وم ،وأل-ت-ي حسس-م-ه-ا رجال
ب -يب غ -وأردي -و’ ب -خ -م-اسس-ي-ة
ن- -ظ- -ي -ف -ة““ :صس -ن -عت ه -دفÚ
آأخ -ري -ن ،ول -ك-ن  ⁄ي-ح-تسس-ب-ا،
وبالتا‹ بالنسسبة ‹ أأرى أأنني
أأتفوق على هÔي““.
وأأضس - -اف““ :ك - -نت ب - -ح - -اج - -ة
لزمÓئي ،فمن ألوأضسح أأنني
أأصسنع تلك أأ’هدأف لهم كي
يسس- -ج- -ل- -وه -ا ،وأأك -ون ‡ت ً -ن -ا
عندما يهزوأ ألشسباك““.
وأأ”““ :من أ÷ميل أأن أأملك
ه -ذأ أل -رق-م أل-ق-ي-اسس-ي ،وم-ن
أل-ل-ط-ي-ف أأي ًضس-ا أأن أأت-ق-اسس-م-ه
مع تيÒي هÔي““.

الثÓثاء  ٢٨جويلية  ٢٠٢٠م الموافق لـ  ٠٧ذي الحجة ١٤٤١هـ
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الششمـال وا÷نـوب ومـا بينهمـا
Qƒª«ªY øjódG »«fi QƒàcO

ا◊لقة
الثالثة
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ت - -وق - -فت ط - -وي  Ó- -ع- -ن- -د
قضضية ردود إلفعل إلغربية
إلÓ- -م- -ن- -ط- -ق- -ي- -ة ‘ ،رأإي -ي،
لنني أإردت أإن إلتنبيه بأأن
أ
ع-ل-ى إŸرج-ع-ي-أت إŸسض-ي-حية
‘ إل- -ع- -أ ⁄ك- -ل- -ه أإن ت -رإج -ع
لن إŸوإق - -ف
م- - -وإق- - -ف - -ه - -أ ،أ
إŸتشض - -ن - -ج - -ة ل - -ل - -ك - -ن- -يسض- -ة
ول -ل -مسض -ي -ح-ي Úب-وج-ه ع-أم
Áك- - -ن أإن ت - -ق - -ود إ ¤ردود
ف -ع -ل إسض Ó-م -ي -ة ل -ن ت -أأخ -ذ
ب -ع Úإلع -ت -ب -أر ت -ع-ل-ي-م-أت
قيأدإت تفقد كل يوم أإكÌ
ف-أأك Ìف-أع-ل-ي-ت-هأ إلقيأدية،
“أم-أ ك-م-أ ح-دث م-ع ع-ل-مأء
إلسض-ل-ط-أن ‘ م-رح-لة سضأبقة
و‘ م-ن-ط-ق-ة م-ع-ينة ،عندمأ
ف- - -ق- - -دوإ م - -رج - -ع - -ي - -ت - -ه - -م
ف-أل-ت-ق-ط-ه-أ دعأة متأأسضلمون
م - -ت - -عّصض - -ب - -ون ك- -أن- -وإ ورإء
إل- -ك- -ث Òم- -ن ردود إل- -ف- -ع -ل
إŸت- -ط- -رف- -ة إل- -ت -ي ق -أم ب -ه -أ
شض - - -ب - - -أب ُخ- - -ل- - -قت ل- - -دي- - -ه
لخ-ري-ن،
““ب -أرإن -وي -أ““ ك -ره إ آ
وك -أنت إل -ن -ت-ي-ج-ة وضض-ع-ي-ة
ت-روي-ع-ي-ة ،أإسض-م-وه-أ ،ظ-ل-م-أ
وعدوإنأ ،إرهأبأ ‘ ،ح Úأإن
لره -أب ب-أل-نصص إل-ق-رءإÊ
إ إ
إل- -وإضض -ح ه -و ردع إŸرء م -ن
يحأول أإن يعتدي عليه ،أإي
أإن- -ه م- -ن إÿط -أأ وإل -ت -ج -أوز
ت- - - - -رج - - - -م - - - -ة ك - - - -ل - - - -م - - - -ة
( )TERRORISME
لن- -ه- -أ ت- -ع -ن -ي
لره- -أب ،أ
ب- -أ إ
إلÎوي- -ع إل- -ذي يسض -ت -ه -دف
لبريأء.
لمن Úوإ أ
إ آ

مسضــأه
م
أ
ت
:
ل تلزم إل إأ مقألت
صضحـأبهأ

ولقد كان ذلك باألمسس اسستثناء نّدد به جلّ
اŸسسلم ÚالعقÓء ،لكنه قد يصسبح بعد غٍد
ج -ائ -ح -ة أاسس -وأا م -ن ““ك -ورون-ا““ ،تصس-يب أاج-ي-ال
جديدة من الشسباب ،تتعاظم لديها يوما بعد
ي -وم ردود ال -ف -ع -ل ال -غ -اضس -ب -ة ع -ل-ى تصس-رف-ات
الشسمال.
ولعّل من الدللت هو حن Úجيل جزائري
صس -اع -د ل -ل -رئ -يسس ال-راح-ل ه-واري ب-و م-دي-ن،
Ûرد أانه كان يرمز لكل ما هو نبيل وعزيز
‘ اإلسسÓم ،والذين ارتبط عندنا باسستذكار
مواقف اÿالدين من أامثال األم Òعبد القادر
والشسيخ ابن باديسس والشسهداء بن بوالعيد بن
مهيدي وديدوشس وعمÒوشس وآالف آاخرون،
ويرافق ذلك حن Úعربي لرجال من أامثال
اŸلك فيصسل واألم Òعبد الكر Ëاÿطابي
وعشسرات آاخرون.
وهكذا يصسبح اÿلط األحمق ب Úالفتوحات
اإلسسÓمية ‘ أاوروبا وب ÚمسسلسسÓت الغزو
السس -ت -ع -م -اري سس -ل -ع -ة اسس -ت -ه Ó-ك -ي -ة ف -ق -دت
صسÓ- -ح- -ي -ت -ه -ا ،ف -ال -ف -رق واضس -ح ب Úال -وج -وِد
اإلسسÓ- -م -ي ‘ أاوروب -ا ،ب -ك -ل م -ا أان -ت -ج -ه م -ن
إا‚ازات حضسارية ،والسستعماِر الذي  ⁄تعرف
م- -ن -ه شس -ع -وب -ن -ا إال ال -ف -ق -ر وا÷ه -ل واŸرضس
والتشسّوه الفكري ،وكان عملية تطه Òعرقي
واسسعة اÛال.
ومن مصسلحة الشسمال أان يتحكم ‘ ردود الفعل
ال-غ-رب-ي-ة اŸسس-ت-ف-زة ل-ل-مسس-ل-م Úح-ت-ى ل ت-فتح
ملفات اŸاضسي وتطفو على سسطح الذاكرة
م -ذاب -ح دي -ر ي-اسس Úوك-ف-ر ق-اسس-م ال-ت-ي ذك-رت
Ãذابح قسسنطينة وقاŸة وخراطة ‘ ا÷زائر
ع -ام  ،١9٤٥وف-ي-م-ا ب-ع-د م-ذب-ح-ة سس-ك-ي-كدة ‘
 ،١9٥٥ثم ‘ اŸشسرق العربي مذبحة صسÈا
وشساتي Óثم مذبحة قانا ،وبينهما مذبحة بحر
البقر ‘ مصسر ،ثم مأاسساة البوسسنة ثم مأاسساة
الشسيشسان على يد الروسس والصسرب ،وما يعانيه
شسعب ““الروهينغا““ اليوم ليسس ببعيد.
وسس -ي -ت -وق -ف ›م -وع اŸسس -ل-م Úط-وي Ó-ع-ن-د
تشسويه الغربي Úلصسفة ““ا÷هادي““ النبيلة ،التي
أاصس -ب -حت ت -ط -ل -ق ع -ل -ى أاي مسس-ل-م ُي-ت-ه-م ب-أاي
اعتداء ‘ ،ح Úأان غ ÒاŸسسلم ،ومهما كان
نوع جُرمه وعدُد ضسحاياهُ ،يطلق عليه تعبÒ
““الوطني اŸتطرف““ ( )Ultranationalisteبدءا
‹ عهد النمسسا ،وأاشسعل
ي الذي قتل و ّ
بالصسرب ّ
ف- - -ت- - -ي- - -ل ا◊رب األورب- - -ي - -ة األو ،¤وم - -رورا
بالÔويجي الذي قتل  ٧٧شسخصسا ‘ ◊ظات،
وهو يرفع التحية النازية ،ووصسول إا ¤الكندي
ال -ذي ق -ت -ل ج -زائ -ري Úمسس -ا ‘ ÚŸمسس -ج -د
الكيبيك.
وسسيعطي كل ذلك الفرصسة ثانية لبعضس أاشسباه
العلماء اŸرتبط Úبتّوجهات مذهبية معينة
لتجنيد شسباب ﬁدود اÈÿة ملتهب العاطفة،
لرتكاب عمليات انتقامية لن يسستطيع أاحد
السسيطرة عليها ،ألنها قد تتم بأاسسلوب غÒ
متوقع سسيذكر يومها بجائحة ““كورونا““ التي ⁄
يكن يتوقعها أاحد.
ولعل من دللت ما Áكن أان يحدث هو إالقاء
جثمان ““أاسسامة بن لدن““ ‘ البحر ،خوفا ،كما
قالوا ،من أان يتحّول قÈه إا ¤مزار مقدسس،
وكان من اŸضسحك اŸبكي أان الُقوى العظمى
–سس بالرعب من جثة ‡زقة.
واسسÎجع مرة أاخرى كلمات الرئيسس بو مدين
‘ رده على الرئيسس جيسسكارد ديسستان ،عندما
ق-ال :ل-ق-د ق-ل-ب-ن-ا صس-ف-ح-ة اŸاضس-ي ول-ك-ن-ن-ا ⁄
‰زق -ه -ا ،وم -ن ه -ن -ا ف-إان م-آاسس-ي ك-ثÒة Áك-ن
اسسÎجاعها ‘ ◊ظات لتكون وقودا للذاكرة
ا÷ماعية لشسعوبنا ،تشسعل عدوانية ل يعرف
إال الله مداها وعنفوانها وقسسوتها.
وسسوف تتفجر صسرخات شسباب  ⁄يلوثه مال
ال- -ن- -ف -ط لÒفضس ،ب -ط -رق ي -ع -ل -م ال -ل -ه ح -ج -م
عدوانيتها ومدى اتسساعها ،لÒفضس أان ُيجّرمنا
من تفوقوا على أاكÌنا إاجراما ع Èالعصسور،
وليقول بكل يق Úإان اŸسسلم Úكانوا دائما
ﬁارب Úشسرفاء ،و ⁄يحدث أان قتلوا أاسسÒا
لديهم ،كما فعل بونابرت ‘ يافا ،وكما فعل
اإلسسكندر قبله ‘ غزة ،وكما فعل اŸتحاربون
األوربيون أانف ُسسهم ‘ حروبهم.
وتواصسُل اسستفزاز اŸسسلم Úسسينتج عنه جيل
م -ن الشس -ب -اب ي-ت-ذك-ر وُي-ذّكُ-ر ب-أان أاف-ران ال-غ-از
كانت اخÎاعا أاوربيا ،وقتُل عشسرات اآللف ‘
◊ظات كان إا‚ازا أاوروبيا كان منه ما عرفته
هÒوشس -ي -م -ا ون -اغ -ازاك -ي ،وسس -ي -ق-ول الشس-ب-اب
Óوروب -ي Úأان ا◊ل ال -ن -ه -ائ-ي ل-ل-قضس-اء ع-ل-ى
ل -أ
اليهود  ⁄يكن اخÎاعا إاسسÓميا ،بل كان وباًء

أاوروب -ي -ا ،وُ ⁄ي -ع -رف ع -ن ا◊رك-ات ال-ع-ق-دي-ة
ال -ع -رب -ي -ة واإلسس Ó-م -ي -ة أان-ه-ا ق-امت
ب -تصس -ف-ي-ات ع-رق-ي-ة ك-ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا
ا÷راد األوروب- - - - - - -ي ا÷ائ- - - - - - -ع ‘
األم- -ري- -ك -ي -ت Úضس -د م -ن ُي -سس ّ-م -ون
بالهنود ا◊مر ،وهو ما اسستلهمته
ف -رنسس -ا ‘ م -ذاب-ح ا÷زائ-ر ،م-ن-ذ
جوان  ،١٨٣٠ثم إايطاليا ‘ ليبيا
وب -ري -ط -ان -ي-ا ‘ ج-ن-وب إاف-ري-ق-ي-ا
وبلجيكا ‘ الكونغو ،واقتدت بها
إاسس - -رائ - -ي - -ل ‘ اسس - -ت- -ع- -م- -اره- -ا
Óرضس اÙتلة.
السستيطا Êل أ
وسسيقول شسباب ا÷يل ا÷ديد
Ÿن قد يحاولون تهدئتهم أان
ال - -وط- -ن ال- -ع- -رب- -ي  ⁄ي- -ع- -رف
عملياِت تصسفية مذهبية كالتي
قامت بها ﬁاكم التفتيشس ‘
إاسس -ب -ان -ي-ا ،وق-ت-ل وُشسّ-رد ف-ي-ه-ا
عشس - - - - - - - -رات اآللف م - - - - - - - -ن
اŸسسلم ،Úبل ومن اليهود ““السسفارد ،““Ëالذين
أاحسسنا اسستقبالهم ‘ بÓدنا ،ثم لقينا منهم
جزاء سسنمار ،و ⁄يعرف الوطن العربي مذابح
كمذبحة ““سسان بارتيليمي““ التي أامر بها شسارل
التاسسع ‘ فرنسسا ضسد الÈوتسستانت ‘ القرن
السس- - -ادسس عشس - -ر ،و ⁄ت - -ك - -ن أارضس ا÷زي - -رة
الÈي -ط -ان -ي -ة ه-ي ال-وح-ي-دة ال-ت-ي روت-ه-ا دم-اء
اŸذابح اŸذهبية.
وك -انت ف -رنسس -ا ال -رسس-م-ي-ة ه-ي ال-ت-ي اب-ت-ك-رت
القرصسنة ا÷وية وخطف الطائرات اŸدنية،
التي أاصسبحت تربط دائما باŸناضسل Úالعرب.
و ⁄يحدث أان أاعدم اŸسسلمون مُتهًما بطريقة
““اÿازوق““البشسعة التي اسستعملتها فرنسسا ‘
مصس -ر م -ع سس -ل -ي -م -ان ا◊ل -ب-ي ،و ⁄ي-ح-دث أان
علقت على اŸشسنقة رفات سسياسسي بعد موته،
ك -م -ا ح -دث م -ع ك-روم-وي-ل ‘ ب-ري-ط-ان-ي-ا ،و⁄
يحدث أان أاعدم إانسسان حرقا مثل جان دارك ،و⁄
يحدث أان قتل العرب وسسيطا نزيها مثل برنادوت،

أاو خصسما مقعدا مشسلول كالشسيخ ياسس.Ú
ببسساطة شسديدة وبدون لفّ أاو دوران.
نعÎف

ب- - -أان م- - -ع- - -ظ - -م
مناطق الوطن العربي والعا ⁄اإلسسÓمي هي
اليوم ‘ ا◊ضسيضس ،لكن األيام ُدول ،والعاقل
من يتذكر –ليÓت ““أارنولد تونبي““ عن دورة
التاريخ ،ومن مصسلحة السسلم العاŸي أان تدرك
فعاليات األديان السسماوية بل وغ Òالسسماوية
أان اإلسسÓم ،بكل ما يعنيه ،هو ضسرورة للتوازن
الدو‹.
ولسست أاحمقاً لكي أاحضس على كراهية الشسمال
بشسكل مطلق ،بل إانني أاحذر من التوجهات
السس -ت -ع -م -اري-ة ال-ت-ي –اول تضس-ل-ي-ل الشس-ع-وب
Ÿصسلحة الحتكارات بكل أانواعها ،وهدفها
السسÎات- -ي- -ج- -ي ه- -و ا◊ف- -اظ ع -ل -ى مصس -ال -ح
مشسبوهة ‘ أاوطاننا ع Èالسستعمار ““اÙلي““
الذي Áارسسه قادة مسستلبونُ ،يسسّيُر كث Òمنهم
بتسسجيÓت مصسّورة عن فضسائحهم ا÷نسسية
ُهْم وذووهم ،وÁارسسون العمالة على حسساب
ازدهار بÓدنا وتقدمها.

ولن Áكن التسس Îطوي Óعلى أان من أاهداف
ال -ق -ي -ادات ال-غ-رب-ي-ة –ج-ي-م ال-دور السس-ي-اسس-ي
والجتماعي للمسسلم Úوالعرب اŸسستقرين ‘
الشس -م -ال ،ح-يث ُزرعت
اıاوف ،م - - -ن - - -ذ
ان - - -ه- - -ي- - -ار ال–اد
السس - -وف- -ي- -ت- -ي ،م- -ن
““أاسس - -ل- -م- -ة““ ال- -ق- -ارة
األوربية ،وهو توجّه
خبيث يرّوجه اللّوبي
ال - -ي- -ه- -ودي وال- -ي- -مÚ
اŸتطرف.
ول Áكن أان ننسسى أان
م -ن األه-داف ح-رم-اُن
ا÷ن -وب م -ن ت -ع -اط -ف
شس -ع -وب الشس -م -ال ،وه-و
تعاطف يجب أان نعÎف
Ãا كان له من دور ‘
ان -تصس-ارات-ن-ا ،وخصس-وصس-ا
‘ ا÷زائ -ر وال -ف -ي -ت -ن-ام،
وهو موقف نبيل نسسجله
دائ-م-ا Ÿث-ق-ف Úغ-رب-ي ،Úي-عّ-ت-م ع-ل-ي-هم الغرب
نفسسه.
ول -ق -د ” Œن -ي -د ق -وى ه -ائ -ل-ة ل-ل-قضس-اء ع-ل-ى
اإلسسÓم ‘ ا÷زائر ،لكن كل هذا أادى اإ¤
نتائج تتناقضس “اما مع الهدف اŸطلوب،
وإا ¤درجة أان مواطنة جزائرية قدمت لها
راهبة قطعة من ا◊لوى باسسم السسيد اŸسسيح،
فأاخذتها السسيدة األميّة قائلة ،وهي تضسعها ‘
فمها :بسسم الله الرحمن الرحيم.
وأاذك -ر ده -اق -ن -ة الشس -م -ال ب -ك -ل -م -ات الشس -اع-ر
العربي:
أارى –ت الرماد وميضس نار
ويوشسك أان يكون له ضسرام
أال هل حّذْرت ؟
إنتهي

الثÓثاء  2٨جويلية  2020م الموافق لـ  0٧ذي الحجة  ١٤٤١هـ

ثقا‘

ورشسة إصسÓح إŸسسرح وإعادة بناء هّوية إلفنان

الصصنـ ــاعة الثقافيـ ــة رهينـ ــة قلّــة قاعـ ــات
لنتـ ــاج ببومـ ــرداسض
العـ ــرضض وا إ

info@ech-chaab.com www.ech-chaab.com
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مشصروع مسصرح للطفل بالهواء الطلق ‘ ورقلة

ترك مشسروع تنصسيب ورشسة إصسÓح إŸسسرح ،إلذي أإطلقته وزإرة إلثقافة مؤوخرإ ،ردودإ متباينة ب ÚإŸهنيÚ
وإلفرق إŸسسرحية إلناشسطة ،بولية بومردإسص ،ب Úمرحّب بفكرة إعادة تنظيم أإركان إلفن إلرإبع وإعطائه ديناميكية
لنتاج ،إلتوزيع وإلتسسويق ،كصسناعة ثقافية تسستجيب للتحديات إلقتصسادية إلرإهنة وإÿروج من
جديدة من حيث إ إ
لعانة» ،أإو إلتمويل إلعمومي إلذي صسنع نخبة فنية مسستهلكة ل تتوقف عن إŸطالبة وأإخرى إتكالية ،وما بÚ
تبعية «إ إ
لنتاج..
متحفظ على شساكلة أإسسبقية إلعربة على إ◊صسان وإلقصسد منها غياب قاعات إلعروضص ومرإكز إ إ

بومردإسص :ز .كمال
تعود فكرة اأو مششروع ورششة اإصشÓح اŸسشرح
ال -وط -ن -ي اإﬂ ¤ط -ط ع -م -ل شش -ام -ل ت -ب -ن -ت-ه
ا◊ك-وم-ة ل-ل-ن-ه-وضص ب-ا’إن-ت-اج ال-ث-قا‘ ببÓدنا
وت-ث-م-ي-ن-ه اق-تصش-ادي-ا ÷ع-ل ال-ف-ن-ان اأو اŸن-ت-ج
واŸم -ث -ل اأك Ìاي -ج -اب-ي-ة م-ن ح-يث ال-ت-غ-ط-ي-ة
اŸادي -ة واŸال -ي -ة ıت-ل-ف ا’أع-م-ال ال-ف-ن-ي-ة
واŸشش -اري -ع ،ال -ت -ي ت -ع -م -ل ع -ل -ي -ه-ا اŸسش-ارح
ا÷ه-وي-ة وال-ف-رق اÙل-ي-ة ال-ك-ثÒة ال-نشش-ط-ة،
ح -يث –ول اأغ -ل -ب -ه -ا اإ ¤ع -نصش -ر مسش -ت -ه-لك
وسش-ل-ب-ي م-ع-ت-م-د ع-ل-ى ال-ت-م-وي-ل العمومي‘ ،
وقت كان من الواجب التفك ‘ Òاآليات بديلة
ل -كسشب ال -ره -ان ا’ق -تصش -ادي وال -ت-وج-ه ن-ح-و
ا’حÎاف -ي -ة واإع -ط -اء ال -ف -ع -ل ال -ث-ق-ا‘ ب-ع-دا
صشناعيا على غرار العديد من الدول الرائدة
التي اقتحمت اÛال مبكرا.
هي فكرة جميلة وواقعية اأيضشا ،لكنها من
وج -ه -ة ن -ظ -ر ال -نشش -ط ‘ ÚاŸي -دان صش -ع -ب-ة
اŸن -ال ،ب -ال-ن-ظ-ر اإ ¤ال-ظ-روف السش-ي-ئ-ة ال-ت-ي
ت-ع-م-ل ف-ي-ه-ا ال-ف-رق ا÷ه-وي-ة ك-غ-ي-اب ق-اعات
العروضص ومراكز ا’إنتاج اإ ¤جانب اإششكالية

قدية
راءة ن

ق

قرإءة :فايزة زإد
يا عيني نوحي ..وأانا أافرد أاذرع فكري لهطول
السشرد الششاعري قلت ب Úأاوجاعها يا عيني
ن -وح -ي ،إان ه -ذه ال -رواي -ة ال -ت -ي ت -رت -دي ث -وب
القصشيدة النÌية تدفع سشاقَي بششغف ’كتششاف
ك -ل ب -ؤور ال -ن -زي -ف ..ل -يسص ع -ل َ-ي أان أاج -يء دار
اأ’يتام ‘ وجه فضشيلة أاو نورا أ’سش Èأاغوار
«قصشر الصشنوبر».
ال-رواي-ة اŸت-ف-ردة ال-ت-ي ج-م-عت ف-ن-ي-ات السشرد
ا÷ي-د وا◊ب-ك-ة ال-ذك-ي-ة ÿوال-ج ال-ك-ات-ب-ة إالهام
بورابة والتي جاءت متسشلسشلة اأ’حداث ،وهي
ت -ت -ن -ق -ل شش -ارح -ة م -آاسش -ي شش-خ-وصش-ه-ا ،م-ع-ري-ة
وف -اضش -ح -ة ك -ل اأ’سش -ب -اب ال -ت -ي ن-ح-تت ن-دوب
ا÷زائ- -ري Úوا÷زائ -ري -ات ع -ل -ى اÿصش -وصص،
وع -ل -ى م -دى أازي -د م -ن ق-رن ..Úال-رواي-ة ال-ت-ي
ق -دمت فضش -ي -ل -ة (ال -فضش -ي -ل -ة) ال -زائ -رة ل-قصش-ر
الصشنوبر لٌتشَشuرح جسشده اŸنهك ..لّ ·Îقلوب
وأارواح عابريه اŸتآاكلة بفعل الزمن ،منذ البيت
الصش -ال -ح وال -ع -ب -ي -د إا ¤ع -ط-ر ونسش-ائ-م ال-رب-ي-ع
العربي..
إالهام بورابة ،الششاعرة والقاصشة واıتصشة ‘
علم النفسص واأ’م وا’بنة وا◊فيدة لكل هذا
اإ’رث ا÷زائ -ري اŸم -ت -د ب Úج -ه -ات ال-وط-ن
اıت -ل -ف -ة ،و‘ ع -م -ر ا’سش -ت -ع -م-ار Ãخ-ت-ل-ف
مسشمياته الÎكي والفرنسشي واإ’رهابي الذي
حاول النيل من هذا الوطن بضشرب مقدسشاته
وأاهم هذه اŸقدسشات كانت اŸرأاة أاو¤
ضش -ح-اي-اه وأاه-م-ه-ا ..ع-ن-دم-ا ي-دخ-ل أاي ﬁت-ل
أاراضش -يك م -ن اŸؤوك -د أان -ه سش -يضش -ربك ‘ أاه-م

تسشويق اŸنتوج والتعريف به الذي يقتصشر
فقط على اŸهرجانات الوطنية واÙلية من
اأب -رزه-ا م-ه-رج-ان مسش-رح ال-ه-واة Ãسش-ت-غ-ا،Â
بتخصشيصص جوائز للفرق الفائزة باŸسشابقة
مع دعم يسش Òمن قبل مديريات الثقافة الذي
’ يتعدى تكاليف الطريق وا’إقامة بحسشب
ت - -ع - -ب Òروؤسش - -اء ف - -رق مسش - -رح- -ي- -ة ،ب- -و’ي- -ة
ب - - -وم- - -رداسص ،اŸشش- - -ارك ‘ Úم- - -ث- - -ل ه- - -ذه
ال -ت -ظ -اه -رات ،ال -ت -ي ت -ب -ق -ى م -ن-اسش-ب-ة ف-ق-ط
’ك- - -تشش- - -اف اŸواهب دون اأب- - -ع - -اد اأو اآف - -اق
مسشتقبلية.

إسستثمار ببعد إقتصسادي وسسياحي

–ّديات كسشب الرهان ا’قتصشادي واÿروج
من دائرة التبعية للتمويل العمومي للفرق
اŸسشرحية كانت ﬁل –ليل ونقاشص ،خÓل
اليوم الدراسشي ،الذي احتضشنته دار الثقافة
ل- -ب- -وم- -رداسص ق- -ب- -ل اأشش- -ه -ر ح -ول م -وضش -وع
ا’سش -ت -ث -م -ار ‘ اŸه -ن ال -ث -ق -اف -ي-ة ك-ن-ق-ط-ة
اأسش- -اسش- -ي -ة ضش -م -ن ج -دول اأع -م -ال ﬂط -ط
ا◊كومة للنهوضص بالقطاع وتفعليه ماديا،

وهو ﬂطط مبني على ﬁورين ،بحسشب
ع- -رضص ك- -اتب ال- -دول- -ة اŸك- -ل -ف ب -ا’إن -ت -اج
الثقا‘ ،ا’أول يركز على التنمية البششرية
وال -ث -ا Êيسش -ع -ى اإ ¤اإع -ادة اإح -ي-اء ال-نشش-اط
والذهاب به نحو اقتصشاد جديد مبني على
منتوج ثقا‘ معلب كصشناعة تعيد بناء هوية
الفنان كعنصشر ايجابي منتج للÌوة بعيدا
ع- -ن اŸف- -ه- -وم السش- -ل- -ب -ي واأزم -ة ا’رت -ب -اط
بالتمويل العمومي..
ويحمل اŸششروع اأيضشا جملة من التصشّورات
الشش-ام-ل-ة ال-رام-ي-ة اإ ¤تشش-ج-ي-ع اŸق-او’ت-ية
وا’سشتثمار ‘ اŸنتجات الثقافية والفنية
ÿل- -ق الÌوة م- -ن اأج- -ل ال -ذه -اب ب -ال -ف -ع -ل
ال -ث -ق -ا‘ ب -ع -ي -دا ن -ح -و اسش -ت -ث-م-ار ح-ق-ي-ق-ي
واإعطائه بعدا اقتصشاديا وسشياحيا ‘ اإطار
م-ا ي-ع-رف ب-اإع-ادة ب-ن-اء ه-وي-ة ودي-ن-ام-ي-ك-ي-ة
اŸدي -ن-ة وت-ث-م Úال-ف-ع-ل ال-ث-ق-ا‘ سش-ي-اسش-ي-ا،
دبلوماسشيا وسشياحيا وتعيد للفنان مكانته
وت -رف-ع ع-ن-ه ت-ه-م-ة ال-تضش-ام-ن ن-ح-و مشش-روع
جديد عصشري مبني على ا’إنتاج الصشناعي
واŸوؤسشسشة اŸنتجة.
وكان اللقاء قد خرج بجملة من التصشّورات
اأيضش- -ا واŸقÎح- -ات ال -رام -ي -ة اŒ ¤سش -ي -د
اıطط ميدانيا باإششراك جميع الفاعلÚ
والشش - -رك - -اء ‘ اأج- -ه- -زة ال- -دع- -م اÙل- -ي- -ة
ك- -وك- -ا’ت «اأونسش -اج» و»اأو‚ام» اŸط -ال -ب -ة
ب-دع-م وت-ب-ن-ي ا’أف-ك-ار اŸب-دع-ة واŸششاريع
اŸب -ت -ك -رة و“وي -ل -ه -ا م -ال -ي -ا ب-ال-ت-ع-اون م-ع
ال-ب-ن-وك ،ب-ا’إضش-اف-ة اإ ¤اسش-ت-ل-ه-ام التجارب
ال -دول -ي -ة ال -ن -اج-ح-ة ،م-ع ال-ت-ف-ك Òاأيضش-ا ‘
ت-ن-ظ-ي-م صش-ال-ون وط-ن-ي ل-ل-م-ق-او’ت-ي-ة ،ششهر
ن - -وف - -م Èال- -ق- -ادم’ ،ك- -تشش- -اف اŸشش- -اري- -ع
ال- -ط- -م -وح -ة واŸب -ادرات الشش -ب -ان -ي -ة ال -ت -ي
تسشتحق اŸرافقة والدعم وهذا ‘ حالة اإذا
حافظ فع Óعلى موعده بعد اإلغاء الورششة
ال -دول -ي -ة ال-ت-ي ك-انت م›Èة ،شش-ه-ر ج-وان
اŸاضش - -ي ،ح - -ول اŸل- -ف بسش- -بب ج- -ائ- -ح- -ة
كورونا.

إÁان كا‘
أإط -ل -ق ›م -وع -ة
الّلجوء اإŒ ¤سشيد الفكرة ،يدعمه
من اŸنتظر اأن م- - -ن إل- - -ف - -ن - -ان ÚإÙل - -ي Úوجود قبول لدى ا’أولياء و–مسص
ي - - -ن - - -ج- - -ز ه- - -ذا ب- -ورق- -ل- -ة ،م- -ؤوخ -رإ ،مشس -روع -ا من طرف الششباب للعمل على بناء
اŸشش- -روع ع- -ل- -ى ث-ق-اف-ي-ا ف-ري-دإ م-ن نوعه يتوخى اŸسشرح ومن جهة اأخرى ،وجود
اأرضشية ّ ﬂصشصشة منه إلشسروع ‘ بناء مسسرح صسغ Òب-عضص ال-وج-وه اŸسش-رح-ي-ة الشش-اب-ة
ل-ل-م-راف-ق ال-ع-امة ع- -ل- -ى إل- -ه- -وإء إل- -ط -ل -ق م -وج -ه واŸسش- -اع -دة ع -ل -ى ت -ك -وي -ن ج -ي -ل
ت- -ع -ود م -ل -ك -ي -ت -ه -ا ل-ف-ائ-دة أإط-ف-ال حي بوعامر مسش- -رح- -ي ،فضش Ó- -ع- -ن ‚اح ع -دة
لحياء إÛاورة.
وإ أ
ل-ب-ل-دي-ة ورق-ل-ة ع-ل-ى
عروضص اأقيمت ‘ السشنوات السشابقة،
مسشاحة  2050م ،Îكما
ا’أمر الذي سشاعد على وجود وتششكل
” ا’تفاق عليه وسشيتم بناوؤه
ج -م -ه -ور مسش-رح-ي ‘ وسش-ط ا’أط-ف-ال ،وم-ع
بتمويل خاصص من طرف ششباب وسشكان حي مرور الوقت فاإن اإسشتقبال الفرق والوجوه
ب- -وع- -ام- -ر وÃشش -ارك -ة ﬂت -ل -ف ال -ن -اشش -ط ÚاŸسش- -رح -ي -ة ‘ م -ك -ان ّﬂصش -صص ل -ل -مسش -رح
ا÷معوي ÚواŸهتم Úبالنششاط الثقا‘ ‘ سشيمكن من –قيق ا’أهداف اŸرجوة من
اŸنطقة.
ه - -ذا اŸشش - -روع وال - -ت- -ي سش- -تسش- -اع- -د ع- -ل- -ى
ب -حسشب م -ا ذك -ره ال -ق -ائ -م -ون ع -ل -ى ال-ف-ك-رة ا’سشتمرارية ‘ العروضص اŸسشرحية وتنششئة
لـ»الشش - -عب» ،وسش - -يسش - -اه - -م ه - -ذا ا’إ‚از ‘ جيل مسشرحي واع ومثقف واأيضشا اسشتقطاب
تسشهيل متابعة العروضص اŸسشرحية بالنسشبة ‡ارسشي هذا الفن من فئة ا’أطفال واإقامة
’أط- -ف -ال ا◊ي وا’أح -ي -اء اÛاورة،ب -ع -د اأن مهرجان سشنوي للطفل.
كانت تقام على حافة الطرقات وا’أرصشفة
وعلى هذا ا’أسشاسص ،فاإنه من الضشروري،
واأم- -ام اŸن- -ازل ،ك- -م- -ا م- -ن شش- -اأن- -ه ت- -ع -زي -ز ك -م -ا اأشش -ار ال -ف -ن-ان ح-م-زة رح-م-ا Êتضش-اف-ر
اسش -تضش -اف -ة ﬂت -ل-ف اŸه-رج-ان-ات وت-ق-ريب جهود ا÷ميع ،موؤكدا «هذا ما Ÿسشناه من
الطفل اأك Ìمن الفنون اŸسشرحية.
حرفيي البناء والششباب الهاوي واÎÙف
وعن اأسشباب اللّجوء لهذه الفكرة ،اأكد الفنان وا÷م- -ع- -ي- -ات اıتصش- -ة ل- -ل- -مسش- -اه- -م- -ة ‘
اŸسش - -رح- -ي ح- -م- -زة رح- -م- -ا ‘ Êح- -ديث لـ ا’إ‚از» ،اإ’ اأن ك- -ل ه- -ذا ’ ي- -ك- -ف- -ي ب- -دون
«الششعب» اأن من اأبرزها نقصص الفضشاءات اأو تسشهيÓت اإدارية من طرف البلدية والو’ية
ا’أماكن اّ ıصشصشة للعروضص اŸسشرحيةÃ ،نح الÎخيصص للبدء ‘ اŸششروع واإن كانت
اإضشافة اإ ¤تزايد ثقافة مششاهدة العروضص هناك اأصشداء اإيجابية توحي بقبول الفكرة
ل- -دى ا’أط- -ف- -ال واإق -ام -ة ع -روضص ‘ ج -انب ‘ انتظار الرد الكتابي ،مضشيفا اأن اŸطلوب
الطرق ،وهذا ما يششكل خطرا على ا’أطفال ‘ ،الوقت ا◊ا‹ هو ا’لتفاف حول هذه
اإضشافة اإ ¤اأهمية وجود مسشرح للطفل متوفر الفكرة وتقد ËاŸسشاعدات اŸمكنة سشواء
ع- -ل- -ى اŸت- -ط- -ل- -ب -ات ال Ó-زم -ة وق -ادر ع -ل -ى من طرف السشكان والششباب واŸهتم ،Úوكذا
اسش-تضش-اف-ة ﬂت-ل-ف ال-ع-روضص واŸه-رجانات اŸصش- -ال- -ح ا’إداري- -ة اıتصش- -ة ل- -ت- -جسش- -ي- -د
واسشتيعاب ا÷مهور Ãا يسشمح له باŸسشاهمة اŸششروع على اأرضص الواقع و‘ اأقرب وقت
‘ نششر ثقافة الفن اŸسشرحي لدى ا’أطفال ‡كن.
كل هذا -كما قال اŸتحدث -من ب Úاأسشباب

رقصص إلبجع ورسسائل إلدم وإلنار

‘ رواي ـ ـة« :قصص ـ ـر الصصنوب ـ ـر» للكاتب ـ ـة إاله ـ ـام ب ـ ـورابـ ـ ـة
ب -ن -ائك ل -ي -ح-ط-مك وي-ل-غ-يك ..م-ن اŸؤوك-د أان-ه
سشيضشرب الدين فيك واللغة واŸرأاة ..وهكذا
ج -اءت رواي -ة قصش -ر الصش -ن -وب -ر ب -ح -ب -ك-ة ذك-ي-ة
ومرفقة برقصشة باليه سشاحرة Œرعنا مآاسشينا
قطرة قطرة ..
يا عيني نوحي  ..كان على الرواية أان تقدم لنا
تاريخ البطلة اŸمتد ‘ اليتم كي نسشتوعب
م -آاسش-ي-ه-ا وي-ت-م-ه-ا ك-ان ع-ل-ى ا◊ك-اي-ة اّŸرة أان
تتكرر وتكون إارثا غارقا ‘ البدائية حيث كان
اŸسشتعمر اأ’ول (الÎكي) يلون غوصشه وذوبانه
فينا فيتزوجنا ويتبنانا ويصشنع عطاءاته لنا من
نسشج جماجمنا  ...أاما هذا اŸسشتعمر الثا(Ê
الفرنسشي) ا÷ديد الذي جاء باسشم ا◊رية،
ف -ه -و ›رد ت -ط -وي-ر ل-ل-ي-د الضش-ارب-ة ف-ي-ن-ا دون
رح -م -ة .ف -زي -ادة ا ¤ح -رق ال -ق -رى وال -ت-ه-جÒ
وال -ق -ت -ل ح -يث خ -رجت ال -ب -ط -ل -ة م-ن ق-ري-ت-ه-ا
اÙروق-ة رف-ق-ة أاخت وح-ي-دة ل-ت-ك-ون-ا ح-ك-اية
مكّررة ◊كاية ا÷دة التي تبنتها أاسشرة تركية
تدعى باشص دزيري ا ¤رقم ‘ Úطابور اليتم
الطويل الذي صشنع الششخوصص الكثÒة للرواية،
الزهراء وخداوج ورهواجة وفاطمة وُم َسشÒة
ال -قصش -ر م-اري ..وك-ي-ف وصش-ل-ن-ا ل-تشش-ك-ي-ل ه-ذه
الباقة الزهرية من نسشاء ذابÓت حد التقليد
ل ُسشْكِر البجع ،لو’ ب Îجذور اإ’نسشانية فيهن،
لو’ قتل الوطنية فيهن لو’ ذبح الهوية با◊رق
وا’غتصشاب.
شسرف إلنسسوة  ..نخوة إ÷زإئر
وعّزتها
ا÷ندي الفرنسشي ’ يكتفي بإاضشرام نÒان
اإ’بادة لطمسص حضشورنا ‘ تلك الطÚ
الرؤووم .فقد جاءت الراوية لتحكي أاوجاع
ال- -ف -ت -ي -ات اŸغ -تصش -ب -ات الشش -رف واأ’ب ّ-وة
واأ’مومة ..كانت –كي ودون أان تصشّرح
أان ه -ذه ال -ظ -روف صش -ن -عت م -ن -ه -ا ام -رأاة

قاسشية اسشتسشلمت للحياة ا÷ديدة حتى لو
أاصشبحت من صشنع فرنسشي ،إاذ أاصشبحت
Œيد الطرز واÿياطة وصشنع ا◊لويات
وا◊ديث بالفرنسشة ،فلم يعد يضشÒها أاي
ج- -رح ج- -دي -د ح -ت -ى ل -و بÎت ه -ذه اŸرة
أاختها من خاصشرتها ،أاو رÃا أ’ن أاختها
فاطمة ›رد رمز ورقم ‘ سشلسشلة طويلة
من نسشاء جزائريات مررن ع Èالقصشر أاو
 ⁄تتح لهن الفرصشة للمرور.
الراوية أاو الكاتبة تدرك أان السشفر عÈ
ن-وت-ات ال-ب-ال-ي-ه ا ¤ب-ل-د ي-ج-ي-د ا’سش-ت-متاع
بأاوجاعها أاسشلم لهن حتى لو كانت أايدي
خائنة تهجرهن وŒيد العبث ÃصشÒهن..
وم- -ا ذن -ب -ه -ن ح -ت -ى ي -ح -م -ل -ه -ن اإ’ره -اب
اŸسشتعمر الثالث لسشفوح ششرفهن جريرة
ال- -غ ،Òت- -ع- -دد ال -راوي -ة أاوج -اع ال -ف -ت -ي -ات
اŸسش -ل -وب -ات اأ’ب -وة و“ن -ح ن -فسش -ه -ا أام -ل
البقاء ،أامل ا÷زائري Úذوي أاصشول ضشاربة
‘ ال - -ت - -اري - -خ ،ف- -تسش- -م- -ي اسش- -م وال- -ده- -ا
ا÷زائري العربي معلنة أانها ليسشت نتيجة

نطفة فرنسشية قذرة ‘ رحم أامها ،كما
ب-عضش-ه-ن ،وب-ط-ري-ق-ة ذك-ي-ة ت-ق-دم ال-ك-ات-ب-ة
للقارئ ،اأ’ب كرمز قوي للحياة حيث ⁄
ُتِمْتُه مثلما أاعدمت حضشور اأ’م ‘ جرم
إانسشا Êكان ﬁور ا◊كاية والذي امتد
حتى فÎة التسشعينات ،وهي تششهد نسشاء
م - -غ - -تصش - -ب - -ات ي- -خÒن مصش- -ائ- -ره- -ن بÚ
اŸواخ Òأاو الضشياع ب Úالقرى وا÷بال
مطاردات بجرم الذل واÿيانة الوطنية.
قصش- -ر الصش- -ن- -وب -ر ال -ذي صش -ن -ع راح -ت -ه -ن
ال -ن -فسش-ي-ة اŸؤوق-ت-ة ،ت-رك بصش-م-ات-ه ف-ي-ه-ن
وأاخ-ذن ع-ط-ره ‘ رحÓ-ت-ه-ن وت-رح-ال-ه-ن،
أاخ - -ذن م ﬁÓ- -ه وه - -ن ي - -ت - -ن - -ق - -ل - -ن بÚ
اıيمات ،ب Úعنابة واŸهجر ،وأاخذن
م -ع -ه -ن ذلك ال -وف-اء ال-ذي صش-ن-ع-ت-ه م-اري
بزرعها فيهن اÙبة لله ،فاعتقدن أانهن
سشلخن عن جلودهن لكنه اإ’سشÓم رابضص
‘ صش -دوره -ن ك -م -ا ال -وط -ن ال -ذي ع-ادت
نسش-ائ-م-ه ت-هب م-ع نسش-ائ-م ال-رب-ي-ع ال-ع-رب-ي
وثورات الزهور ،هي فرصشة للبطلة رÃا

لÎمّم قلبها و–ل أالغاز ا◊كايات التي
سشكنت القصشر معها ،إاحداها أانها جاءتها
أاخبار أاختها بعد سشنوات طويلة ‘ ششكل
رقصشة حزينة للبجعة اŸهاجرة...
إلقفز على إلتاريخ دون حرق
عنصسر إŸفاجأاة
ال -رواي -ة ج -اءت م -تسش -لسش -ل -ة ق -دمت
اŸراحل دون أان تقفز على التاريخ ودون
أان –رق عنصشر اŸفاجئة ،كما اسشتعملت
الرموز القوية للوطن واأ’نوثة وا◊ريات
والطواغيت ،رواية كتبت ‘ مائة وأاربعة
عشش -ر صش -ف -ح-ة واخ-ت-زلت ح-ك-اي-ات ك-ثÒة
ب -ذك -اء ك -ان Áك -ن أان ’ ت -ك -ف -ي -ه -ا م-ئ-ات
الصشفحات ،لو’ أان الكاتبة أاسشتاذة ‘ علم
النفسص وششاعرة وقاصشة اسشتعملت أاسشلوب
ال- -قصش -ة ال -قصشÒة ج -دا وق -دمت أاح -داث -ا
مضش-غ-وط-ة ب-أاسش-ل-وب ال-ت-ل-غ-ي-ز واŸف-ارق-ة،
فا◊ريق ا’سشتعماري الذي Áنح اŸوت
بيد Áنح ا◊ياة لسشاكنات قصشر الصشنوبر،
اأ’م وال - -نسش - -اء اŸغ- -ت- -ا’ت ‘ ا◊ك- -اي- -ة،
–ي-ي-ه-ن رقصش-ة ب-ال-ي-ه م-ن-ب-ع-ثة ‘ أاسشلوب
ف -ن -ي ع -اŸي ..ال -ل -غ -ة الشش -اع -ري-ة ل-ل-نصص
منحت جمال الرواية ورونقها إاذ اأ’سشلوب
السشردي اŸتمكن من اللغة يششد القارئ
للتمعن واإ’بحار ‘ تفاصشيل ا◊كاية ..
أاما تعدد الششخوصص الذي قد يعاب على
ال-نصص وي-ت-ه-م ع-ل-ى أان-ه ي-ت-وه ال-ق-ارئ ف-ه-و
Óششارة إا ¤أان طابور
›رد فخ الكاتبة ل إ
ال - -نسش- -اء اŸغ- -تصش- -ب- -ات الشش- -رف واأ’ه- -ل
والتاريخ والوطن طويل ’ تكفيه رقصشة
ب- -ج- -ع واح- -دة أارج- -ل- -ه- -ا غ- -ارق -ة ‘ طÚ
ا÷زائر العميقة– ،ية للكاتبة الروائية
إالهام بورابة التي صشنعت كل هذا التنوع
ب Úالسشرد وا◊دث وصشنعت قصشرا للبهاء.
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الباحث عبد الرحيم مقداد لـ «الشضعب»:

ا◊وار ،الّتنمية ووقف الّتدّخÓت اÿارجية..طريق اÓÿصص ‘ ما‹
^ اّتفاق «ال ّسضلم واŸصضا◊ة» إاطار أاوحد لÓسضتقرار
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حكومة الوفاق الّليبّية تعّزز قّواتها غرب سسرت

تعيشش دولة ما‹ منذ الربيع اŸاضضي ،تاريخ تنظيم انتخابات تشضريعّية ،على وقع توّتر متصضاعد وأازمة سضياسضية خانقة،
للغاء مقاعد عديدة فازت بها اŸعارضضة ،إا ¤اهتزاز الشضارع الذي تفجّر غضضبا ‘ وجه
حيث أاّدى تدّخل اÙكمة الدسضتورية إ
لفريقي ‘ دوامة حراك رفع سضقف مطالبه إا ¤الدعوة
السضلطة ا◊اكمة ،وهو ما أادخل هذه الدولة الواقعة Ãنطقة السضاحل ا إ
لمن والتنمية والسضتقرار.
Èر أانه أاخفق ‘ Œسضيد تطلّعات الشضعب ،وفشضل ‘ –قيق ا أ
لتنحية الرئيسش إابراهيم بوبكر كيتاّ Ã ،
«الشضعب» تقف اليوم مع السضيد عبد الرحيم مقداد ،أاسضتاذ وباحث ‘ العلوم السضياسضية بجامعة وهران ،عند تطّورات الوضضع
لفريقية ،وأايضضا موقف ا÷زائر
لزم-ة السض-ي-اسض-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-يشض-ه-ا ،وج-ه-ود ال-وسض-اطة ا إ
‘ دول-ة م-ا‹ ل-ت-ح-اول م-ع-ه ف-ه-م أاب-ع-اد ا أ
ل مشضاكلها.
باعتبارها كانت على الدوام الوسضيط الذي يسضارع لنجدة ا÷ارة ا÷نوبية ويسضاعدها على ح ّ
أ’نخرأط ‘ تسضوية أأ’زمة أŸالية إأ’ وتتّصضل
حوار :فضضيلة دفوسش
با÷زأئر بحكم أنها ألطرف ألرئيسضي وألفّعال
‘ جهود أ◊لّ ،وقد أشضار إأ ¤ذلك رئيسس
^ الشض -عب :ت -واج -ه دول -ة م -ا‹ أازم-ة
أل -ب -ع -ث -ة أأ’‡ي -ة م -ت -ع -ددة أأ’ب -ع-اد أŸد›ة
سضياسضية خانقة ّÁيزها حراك معارضش
ل Ó-سض-ت-ق-رأر ‘ م-ا‹ ألسض-ي-د ﬁام-ات صض-ال-ح
رفع سضقف مطالبه إا ¤رحيل الرئيسش
أارسضلت قوات حكومة الوفاق الوطني
و‘ مقابل تعزيزأت قوأت ألوفاق ،تعمل
أناضضيف ،حيث أّكد أنّ أّتفاق أ÷زأئر يبقى
إاب-راه-ي-م ب-وب-ك-ر ك-ي-ت-ا ،م-ا تعليقكم على
اللّيبّية تعزيزات إاضضافية إاﬁ ¤يط قوأت حف ÎوأÛموعات أأ’جنبية ألدأعمة
أإ’طار أأ’وحد ألذي يحدد سضبيل ألسضÓم ‘
مسض-ت-جّ-دات ال-وضض-ع ب-ا÷ارة ا÷ن-وب-ي-ة،
مدينة سضرت ،بعدما قالت إاّنها تسضعى لها على –صض Úموأقعها دأخل وحول سضرت،
ما‹.
وما أاسضباب اهتزاز الشّضارع هناك؟
لدخولها سضلميا .وكذلك ‘ أŸوأقع ألنفطية ألتي تقع باŒاه
م - -ن ج - -ه - -ة أخ - -رى ،أّك - -د وزي - -ر ألشض- -ؤوون
لسض -ت -اذ ع -ب -د ال -رح -ي -م م -ق-داد:
^^ ا أ
فقد نشضرت مصضادر إأعÓمية مقربة من ألشضرق ‘ منطقة ألهÓل ألنفطي.
أÿارجية أ÷زأئري ،صضÈي بوقادوم ،على
تشض- -ه- -د م- -ا‹ أزم- -ة سض- -ي -اسض -ي -ة م -ن -ذ إأج -رأء
حكومة ألوفاق مقطع فيديو Ÿا قالت إأنها
و‘ وقت سضابق ،قالت ألقيادة ألعسضكرية
“ ّسضك أ÷زأئر بأامن وأسضتقرأر ما‹ ،مشضّددأ
أ’نتخابات ألتشضريعية أŸتنازع على نتائجها
ت -ع -زي -زأت عسض-ك-ري-ة وصض-لت إأ ¤غ-رب سض-رت أأ’م-ري-ك-ي-ة ‘ إأف-ري-ق-ي-ا (أف-ري-ك-وم) إأن ل-دي-ها
على أ÷هود ألتي ما فتئت أ÷زأئر تبذلها ‘
‘ م- -ارسس وأف- -ري- -ل أŸاضض- -ي ،Úوأل- -ت -ي ب -ل -غ
( 45٠كيلومÎأ شضرق طرأبلسس) ’سضتكمال ما صض -ورأ ج -وي -ة ت -ظ -ه -ر ق-وأت وم-ع-دأت شض-رك-ة
هذأ أ’Œاه ،متمنيا أن تكون أأ’وضضاع ألتي
صضدأها هرم أل ّسضلطة بعدما رفعت أŸعارضضة
وصض -ف -ت -ه -ا ب -ع -م -ل-ي-ة» –ري-ر» أŸدي-ن-ة ،أل-ت-ي ف -اغ Ôأل -روسض -ي -ة ‘ أÿط -وط أأ’م -ام -ي -ة ‘
“ر ب- -ه- -ا م -ا‹ ‘ أل -وقت أل -رأه -ن ظ -رف -ي -ة،
سضقف مطالبها لتنحية ألرئيسس إأبرأهيم بوبكر
تسضيطر عليها قوأت أللوأء أŸتقاعد خليفة سض- - -رت ،مشضÒة إأ ¤أّن روسض- - -ي- - -ا زّودت ه - -ذه
ت - -ع - -م - -ل ج - -اه - -دة ع - -ل - -ى –سض Úأأ’وضض - -اع وأوضضح أن أ÷زأئر ‘ توأصضل مسضتمر مع كل
كيتا.
حف Îمنذ مطلع ألعام أ÷اري ،وتتمركز فيها ألقوأت بطائرأت مقاتلة ومدّرعات عسضكرية
وقد سضارعت ›موعة «إأيكوأسس» للتدّخل أ’ج-ت-م-اع-ي-ة وأ’ق-تصض-ادي-ة من خÓل ألتوزيع أأ’ط - -ر أŸع - -ن - -ي - -ة وب - -أان- -ه- -ا م- -ازألت تÎأسس
›موعات أجنبية دأعمة له.
وأنظمة دفاع جوي وإأمدأدأت.
‘ مسضعى ◊ل ألتوتر أŸتصضاعد ب Úأ◊كومة ألعادل Ÿوأرد ألبÓد دون إأقصضاء أي فئة أو أŸفاوضضات من أجل تطبيق أ’تفاق ،وقال:
ومنذ وصضولها إأ ¤مشضارف سضرت منتصضف
وأŸعارضضة ،وأقÎحت تشضكيل حكومة وحدة أق -ل -ي -ة ،ه -ذأ م -ا سض -ي -حّسض -ن صض -ورة أ◊ك-وم-ة «رغ -م ك -ل ألّصض -ع -وب -ات أ◊ال-ي-ة ف-إاّن أ÷زأئ-ر
ج -وأن أŸاضض -ي ،ع -قب أسض-ت-ع-ادت-ه-ا ضض-وأح-ي
وطنية وإأعادة هيكلة أÙطة ألدسضتورية على وألرئيسس أŸا‹ ،وسضيعمل على بعث ألشضرعية مصضّرة ‘ أ’سضتمرأر ‘ هذأ ألعمل».
ط -رأب -لسس أ÷ن -وب -ي -ة وم -دي -ن -ة ت -ره -ون -ة (8٠
^ كيف Áكن Ÿا‹ أان تتجاوز أازمتها
أسضاسس ألتوأفق ،وحل أÓÿف حول  31مقعدأ ألسضياسضية أŸفقودة منذ أ’نقÓب ألعسضكري
‘ أأ’ثناء ،أفاد بيان للجيشس أŸصضري بأان
ك -ي -ل -ومÎأ ج -ن -وب شض-رق أل-ع-اصض-م-ة)؛ أرسض-لت
كانت أŸعارضضة قد فازت بها لكن أÙكمة حسضب أŸعارضضة أŸالية.
السض- - -ي- - -اسض- - -ي- - -ة بسض Ó- -م ،ث - -م أال Áك - -ن ق -وأت أل -وف -اق ع -ل -ى دف-ع-ات ت-ع-زي-زأت تضض-م رئ -يسس أرك -ان ح -رب أ÷يشس أل -ف -ري -ق ﬁم-د
لره -اب -ي-ة أان تسض-ت-غّ-ل
^ جزء هام من متاعب ما‹ نا œعن ل -ل -م -ج -م -وع -ات ا إ
ف-ري-د ت-اب-ع ج-اه-زي-ة وح-دأت-ه أل-ق-ت-ال-ي-ة ع-ل-ى
أل -دسض -ت -وري -ة أل -غت ه -ذأ أل -ف-وز ،وه-و ألسض-بب
مقاتل Úوعتادأ.
أŸب - -اشض- -ر أل- -ذي فّ- -ج- -ر غضضب ألشض- -ارع ،و‘ الّتدخÓت اÿارجية ،والفرنسضية على الوضضع اŸتوّتر لتكثّف هجماتها؟
وقال ،أمسس ،ألناطق باسضم عملية –رير «أ’Œاه أإ’سضÎأت -ي -ج -ي أل -غ-رب-ي» ،أي ب-اŒاه
أŸقابل ،عقدت أجتماعات رسضمية من بينها وجه اÿصضوصش ،ما قولكم؟
^ ^ على أ◊كومة أŸالية أن تدفع بعجلة سضرت أ÷فرة ألعميد عبد ألهادي درأه ،إأن أ◊دود ألليبية.
^ ^ لطاŸا كانت ألقاّرة أل ّسضمرأء تشضّكل أل -ت -ن -م -ي -ة أ’ق -تصض -ادي -ة ’م -تصض -اصس أل-غضضب
وق- -ال أل -ب -ي -ان إأّن أ’سض -ت -ع -دأد أل -عسض -ك -ري
أجتماع ألرئيسس أŸا‹ إأبرأهيم بوبكر كيتا مع
أأ’وضض -اع أŸي -دأن -ي -ة مسض -ت -ق -رة غ-رب سض-رت،
زعيم أŸعارضضة أإ’مام ﬁمد ديكو ،وعدد من إأح- -دى دوأئ- -ر ألسض- -ي- -اسض -ة أÿارج -ي -ة ل -ل -دول ألشض-ع-ب-ي ،وأل-ت-ف-رغ ل -أ
Óم-ور ألسض-ي-اسض-ي-ة ،وع-لى وإأنهم ‘ أنتظار ألتحركات ألسضياسضية لدخولها أŸصضري يأاتي ‘ إأطار أإ’جرأءأت أŸصضرية
ألشض -خصض -ي -ات أل -ن -اف -ذة وأئ -تÓ-ف أŸع-ارضض-ة ألغربية وعلى وجه أÿصضوصس ألفرنسضية بحكم أŸسض -ؤوول Úوأل -رئ -يسس أŸا‹ أل -ت -ح -ل -ي ب -روح
أŸشض ّ- -ددة ◊م- -اي- -ة ح- -دوده- -ا ع- -ل- -ى ك- -اف- -ة
سضلميا.
أŸت -م -ث -ل ‘ ح-رك-ة « 5ي-ون-ي-و» و‡ث-ل Úع-ن ألعÓقات ألوطيدة لباريسس مع مسضتعمرأتها أŸسض -ؤوول -ي -ة وألسض -ع -ي ب -جّ-د ◊ل أأ’زم-ة ،أ’ّن
وأضضاف درأه  ‘ -تسضجيل مصضور  -أن أ’Œاهات أإ’سضÎأتيجية برأ وبحرأ وجوأ.
ّ
ّ
غياب أإ’رأدة لدى صضانع ألقرأر من شضأانه أن
أأ’غلبية ألرئاسضية وأÛتمع ألدو‹ وألنوأب أإ’فريقية ألسضابقة.
ويأاتي هذأ ألتطور بعد أسضبوع من مصضادقة
قوأت حكومة ألوفاق تنتظر أ◊ل ألسضياسضي
وقد “ّكنت فرنسضا من بلوغ مكانة متمّيزة يجهضس أي مشضروع سضÓم ،كما ينبغي أ◊د من ل - -دخ - -ول سض - -رت م - -ن دون ح - -رب ،م- -ل- -وح- -ا ألŸÈان أŸصضري على قرأر يجيز للجيشس
أŸل- - -غ - -ي ف - -وزه - -م م - -ن ط - -رف أÙك - -م - -ة
ألدسضتورية ،وذلك للدفع Ãسضار أŸفاوضضات ‘ عÓقتها مع أأ’نظمة أ◊اكمة ‘ بعضس ألتدخÓت أأ’جنبية ،وتهيئة جو أ◊وأر مع ب-اسض-ت-ئ-ن-اف أل-ع-م-ل-ي-ات أل-عسض-ك-ري-ة ضضد قوأت أل -ق -ي -ام Ãه -ام عسض -ك-ري-ة ‘ أÿارج ،وأعُ-تÈ-
للخروج من هذه أأ’زمة ،حيث طالب قادة ألدول أإ’فريقية ،ومن أبرزها دولة ما‹ رغم أل -ف -رق -اء و‡ث -ل -ي أŸع -ارضض -ة وأل -ع-م-ل ع-ل-ى
ألقرأر تفويضضا بالتدخل عسضكريا ‘ ليبيا.
حف ‘ Îحال فشضل ألتوصضل ◊ل سضلمي.
أŸعارضضة برحيل ألرئيسس أŸا‹ إأ ¤جانب أن سض - -ي - -اسض - -ت- -ه- -ا ّﬁط- -م- -ة ل- -كّ- -ل أÛا’ت أح- -ت- -وأء م- -ط- -الب ألشض -م -ال ،وألÎك -ي -ز ع -ل -ى
وتÈر مصضر هذأ ألتدخل أÙتمل ،بحماية
وقال أŸتحدث باسضم قوأت حكومة ألوفاق
م -ط-الب أخ-رى م-ن ب-ي-ن-ه-ا إأل-غ-اء أ’ن-ت-خ-اب-ات أإ’سضÎأت-ي-ج-ي-ة وأ’ق-تصض-ادي-ة وأل-ث-ق-افية ،وقد م -ك-اف-ح-ة أإ’ره-اب وŒف-ي-ف مصض-ادر “وي-ل-ه ألوطني ﬁمد قنونو ،إأن قوأته ترأبط على أم- -ن- -ه- -ا أل- -ق- -وم- -ي ،وم- -وأج -ه -ة م -ا تصض -ف -ه -ا
أل-تشض-ري-ع-ي-ة أأ’خÒة ،وتشض-ك-ي-ل ح-كومة وطنية كان لهذه ألسضياسضة دور كب Òومسضؤوول عّما خاصضة أÿارجية منها ،وألسضهر على تطبيق مشضارف سضرت بانتظار ألتعليمات لبدء عملية بالتهديدأت أإ’رهابية.
وأإ’ف - -رأج أل- -ف- -وري ع- -ن زع- -ي- -م أŸع- -ارضض- -ة وصضلت إأليه أأ’وضضاع ‘ ما‹ بسضبب أسضتغÓل أتفاق أŸصضا◊ة أŸنبثق عن مسضار أ÷زأئر
م- -ن ج- -ه -ة أخ -رى ،ق -الت صض -ح -ي -ف -ة «وول
«دروب ألنصضر» ألعسضكرية ،كما قال إأّن حكومة
ألÌوأت أŸع- - -دن - -ي - -ة ،ودع - -م أ’ن - -ق Ó- -ب - -ات إأذأ كانت ما‹ تريد حقا أÿروج من ألنفق أل -وف -اق ه -ي أل -ت-ي –دد أÿط-وط أ◊م-رأء ،سضÎيت جورنال» ،إأن وأشضنطن هّددت حفÎ
سضوماي.Ó
ّ
ه -ذأ أل -ت -ع -ارضس ب Úم -قÎح-ات ›م-وع-ة ألعسضكرية ،وتغذية عدم أ’سضتقرأر ألسضياسضي أŸظلم وأأ’زمة ألتي “ر بها.
وك- -ان يشض Òب- -ذلك إأ ¤تصض- -ري -ح -ات سض -اب -ق -ة بعقوبات ،ونقلت عن مسضؤوول Úأمريكي Úأن
«إأي -ك -وأسس» وب Úم -ط -الب أŸع -ارضض -ة ،ج -ع -ل وأأ’مني ،وحتى ألتدهور أ’قتصضادي وأنهيار
وح- -ول إأم- -ك- -ان- -ي -ة أسض -ت -غ Ó-ل أ÷م -اع -ات للرئيسس أŸصضري عبد ألفتاح ألسضيسضي ،حيث وأشض -ن -ط -ن ت -أام -ل أن ÈŒه أل -ع -ق -وب -ات ع-ل-ى
أل -وضض -ع ي-ت-أاّزم أك ،Ìح-يث شض-ه-دت أل-ع-اصض-م-ة م -ؤوسضسض -ات أل -دول -ة وإأشض -اع -ة ث -ق -اف -ة أل-ع-ن-ف أإ’ره-اب-ي-ة ل-ل-وضض-ع أل-ق-ائ-م ل-ت-كثيف هجماتها ،لوح فيها بالتدخل عسضكريا ‘ ليبيا ،معتÈأ أن ألتفاهم مع خصضومه ‘ طرأبلسس.
ّ
ب -ام-اك-و أع-م-ال ع-ن-ف خّ-ل-فت ق-ت-ل-ى وج-رح-ى وأل-فسض-اد‡ّ ،ا ي-ج-ع-ل ذلك مّÈرأ ل-ت-حّ-رك-ات-ه-ا فاأ’مر وأرد ،وقد أشضار إأليه إأسضماعيل شضرقي
وعزت ألصضحيفة سضبب ألعقوبات  -وفق
تقدم قوأت ألوفاق نحو سضرت وأ÷فرة يعد
أŸصضادر ذأتها  -إأ ¤رفضس حف Îألسضماح
وسضط ﬂاوف من أتسضاع رقعة ألتوتر وتبعاته وت -دّخ -ل -ه -ا أŸب -اشض-ر ‘ شض-ؤوون م-ا‹ ب-دع-وى م -ف -وضس ألسض -ل -م وأأ’م-ن ب-ا’–اد أإ’ف-ري-ق-ي ،خ ّ
طا أحمر.
ع- -ل- -ى أم- -ن وأسض- -ت- -ق- -رأر م -ن -ط -ق -ة ألسض -اح -ل أحتوأء هذه أŸشضاكل وهي ‘ ألوأقع توؤجّجها .ألذي قال إأنه من أŸهم إأعادة بعث أتفاق
بإاعادة تصضدير ألنفط ألليبي.
^ عدم السضتقرار الذي تشضهده دولة ألسضÓم ‘ ما‹ ،ومنح ألدعم ألÓزم للجيشس
أإ’ف- -ري- -ق- -ي ،أل- -ت- -ي ت -ع -د م -ن أك ÌأŸن -اط -ق
‘ خطوة تصضعيدّية
ما‹ يعود أايضضا إا ¤تعثّر تطبيق اّتفاق وأل -ب -ع -ث -ة أأ’‡ي -ة ل -ل -قضض-اء ع-ل-ى أ÷م-اع-ات
هشضاشضة.
و‘ ظ - -ل أأ’ح - -دأث أŸتسض - -ارع- -ة ،أع- -ل- -ن السض- -ل- -م واŸصض -ا◊ة اŸن -ب -ث -ق ع -ن مسض -ار أإ’رهابية وأإ’جرأمية ،وألعمل على نشضر قوأت
ألرئيسس أŸا‹ إأبرأهيم بوبكر كيتا أنه مسضتعد ا÷زائ- - -رŸ ،اذا ه - -ذا ال - -ت - -ع ّ- -ث - -ر؟ وه - -ل أ÷يشس ‘ م -ن -اط -ق ألشض -م -ال ،ك -م -ا دع-ا ذأت
أŸتحدث إأ ¤ضضرورة دمج أŸقاتل Úأأ’زوأد
لمكان اسضتئناف تطبيقه؟
للعمل من أجل تسضوية ألوضضعية ،وكدليل على با إ
جّ- -دد شض- -ب- -اب ا◊رك- -ة ال- -ت- -ي ت- -ق -ود وه -ي أئ -تÓ-ف م-ت-ن-وع م-ن أل-زع-م-اء أل-دي-ن-يÚ
^ ^ ’ شضك أّن أّتفاق أŸصضا◊ة أŸنبثق ‘ ق- - - -وأت أ÷يشس أŸا‹ ل- - - -ل- - - -وق - - -وف دون
حسض- -ن ن- -ي- -ت- -ه ،أق- -دم ع- -ل- -ى ح- -ل أÙك- -م- -ة عن مسضار أ÷زأئر ◊ل أأ’زمة ،كان Ãثابة أسضتغÓلهم من قبل أ÷ماعات أإ’رهابية ،و‘ الح- -ت -ج -اج -ات ضض -د السض -ل -ط -ة ‘ م -ا‹ وألسضياسضي Úوأعضضاء أÛتمع أŸد.Ê
وشضارك ألف شضخصس ‘ ألتظاهرة بحضضور
أل- -دسض- -ت -وري -ة ‘ ﬁاول -ة ’م -تصض -اصس غضضب خارطة طريق للخروج Ãا‹ من حالة عدم ه-ذأ ألصض-دد ون-ت-ي-ج-ة ل-ه-ذه أل-ت-خ-وف-ات ت-عمل م-ط-ال-ب-ت-ه-م ب-اسض-ت-قالة الرئيسش إابراهيم
ألشضارع ،ألذي رفع من سضقف مطالبه ‘ ظل
أابو بكر كيتا واسضتئناف التظاهرات بعد مسض -ؤوو‹ أل -ل -ج -ن -ة أ’سضÎأت -ي -ج -ي -ة ل-ل-ح-رك-ة،
أسض -ت -ي -اء م -ت -ن -ام -ي م-ن ع-ج-ز ألسض-ل-ط-ات ع-ن أ’سض -ت-ق-رأر ألسض-ي-اسض-ي وأأ’م-ن-ي ل-و طّ-ب-ق ك-م-ا أ÷زأئر جاهدة لتذليل ألعرأقيل ألتي تقف
 3أاوت ال-ق-ادم ،ق-ب-ي-ل سض-اع-ات م-ن ع-ق-د وشضباب أ◊ركة ألذين هم رأسس حربة ألتعبئة
خ ّ-ط -ط ل -ه ،ل -ك -ن ضض -ع-ف أل-ت-ن-م-ي-ة ‘ أل-بÓ-د ح-اج-زأ دون ت-ط-ب-ي-ق ب-ن-ود أت-ف-اق أŸصض-ا◊ة،
لزم-ة السض-ي-اسض-ة منذ جوأن أŸاضضي ضضد كيتا ألذي أنتخب ‘
م -وأج -ه -ة ت -ده -ور أل -وضض -ع أأ’م-ن-ي ‘ شض-م-ال وألظروف أŸصضاحبة لÓتفاق  ⁄تكن تسض Òوبالتا‹ وضضع حد Ÿا يجري ‘ أŸنطقة من ق -م -ة إاق-ل-ي-م-ي-ة ح-ول ا أ
ّ
ووسض -ط أل -ب Ó-د ،وفشض-ل أ◊ك-وم-ة ‘ م-ع-ا÷ة
عام  2٠13وأعيد أنتخابه ‘ عام Ÿ 2٠18دة
التي تعصضف بالبÓد.
نشضاطات إأرهابية وإأجرأمية.
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أŸشضاكل أ’جتماعية وألركود أ’قتصضادي ،ك
ودعت إأ ¤هذه ألتظاهرة «حركة  5جوأن» ،خمسس سضنوأت.
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هذأ إأ ¤جانب أأ’زمة ألسضياسضية ،دفع بالقو
ويعّبر أÙتجّون عن أسضتيائهم إأزأء ألعديد
أÛت -م -ع-ة إأ ¤ت-ع-ب-ئ-ة ألشض-ارع ضض-د أ◊ك-وم-ة أل -وأق -ع ،وم -ن -ه ي -جب أل -ت-ن-وي-ه ك-ذلك إأ ¤دور
من أأ’مور ‘ وأحدة من أفقر دول ألعا،⁄
ّ
ّ
النهضضة تتجه للمشضاركة ‘ ا◊كومة ا÷ديدة
وألرئيسس أŸا‹ ما ينذر Ãزيد من ألتأاجج ألقوى أأ’جنبية ألتي عملت و’زألت تعمل على
ب -دءأً م -ن ت -ده -ور أل -وضض -ع أأ’م -ن-ي إأ ¤ع-ج-ز
Óزمة
إأحباط أي مبادرة من شضأانها إأيجاد حل ل أ
وألتصضعيد.
ألسضلطات عن وقف ألعنف ‘ ألبÓد وألركود
^ أازم- -ة سض- -ي- -اسض- -ي- -ة ي- -ق- -اب- -ل -ه -ا وضض -ع أŸالية ،أ’ن مصضلحتها ‘ بقاء أأ’وضضاع كما
أ’قتصضادي ،وفشضل خدمات ألدولة وألفسضاد
اج-ت-م-اع-ي واق-تصض-ادي صض-عب ،وت-دهور هي وباÿصضوصس فرنسضا كما سضبق وأشضرنا،
حبت أاغلب القوى السضياسضية ‘ ألسضياسضي ◊ركة ألنهضضة لطفي زيتون بتكليف ‘ عدد من أŸؤوسضسضات.
ر ّ
ق
لرهابي ،أأ’مر ألذي جعل أ’تفاق يبقى حÈأ على ور
أام-ن-ي بسض-بب ت-ف-اق-م ال-تهديد ا إ
تونسش بتكليف وزير الداخلية ا◊ا‹ وزير ألدأخلية أ◊ا‹ ،ودعا ‘ تدوينة نشضرها
وأضضيف إأ ¤هذه أأ’زمات قرأر أÙكمة
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ألدسضتورية بإالغاء نتائج نحو  3٠مقعدأ ‘
أسضتئناف تطبيقه فهو أمر ‡كن من خÓل
التحديات الصضعبة؟
ا÷ديدة ‘ ،ح Úعّبرت حركة أل- -ف- -رق- -اء ألسض -ي -اسض -ي Úإأ ¤مسض -اع -دة رئ -يسس أ’نتخابات ألتشضريعية ألتي أنعقدت ‘ مارسس
^ ^ ع -ل-ى ألّ-دول-ة أŸال-ي-ة أن ت-ع-م-ل ع-ل-ى تعزيز هذأ أ’تفاق ببعضس أآ’ليات أإ’لزأمية،
النهضضة عن رغبتها ‘ حكومة أ◊كومة أŸكلف ‘ تشضكيل حكومة إأنقاذ ‘ وأفريل أŸاضضي.Ú
إأع-ادة ألّشض-رع-ي-ة أل-دسض-ت-وري-ة ،وت-وح-ي-د ألبÓد وإأخضض -اع -ه ل -ل -رق -اب -ة م -ن ق -ب -ل أŸن -ظ -م -ات
سضياسضية ،رغم إابدائها –فظات على أقرب أآ’جال ،تضضم كفاءأت عالية من أجل
‘ أأ’ث-ن-اء ،ع-ق-دت أمسس قّ-م-ة أسض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة
›ّددأ و–سض Úأأ’وضضاع أ’جتماعية أ’نها ألدولية.
منهجية الرئيسش ‘ اختيار الشضخصضية –قيق طموحات ألتونسضي.Ú
ل -رؤوسض -اء دول أÛم -وع -ة أ’ق -تصض-ادي-ة ل-دول
^ ا÷زائر كانت دائما تقف إا ¤جانب
لقدر لقيادة ا◊كومة.
ا أ
ألوسضيلة ألوحيدة ألتي من شضأانها أمتصضاصس
وق -ال أل -ق -ي -ادي أآ’خ-ر ‘ ح-رك-ة أل-ن-هضض-ة غرب أفريقيا «أإ’يكوأسس» ع Èألفيديو ،بعد
ألغضضب ألشضعبي ،كما يجب على ألسضلطات ‘ م-ا‹ ل-ت-ج-اوز أازم-ات-ه-ا ،ف-ه-ل سض-ت-ت-حّ-رك
ورغم أنّ ألنهضضة ( 54نائبا من ›موع  217رفيق عبد ألسضÓم ،مسضاء أ’أحد ،إأنّ أ◊ركة ’ وسضاطة فاشضلة أجرتها هذه أŸنظمة أÿميسس
Óزمة
باماكو أحتوأء ألشضمال ،فذلك سضيحد من شضدة ال- -ي- -وم Ÿسض -اع -دت -ه -ا أام سض -تÎك اŸه -م -ة نائب ‘ ألŸÈان)  ⁄تعلن حتى صضباح أمسس تعÎضس على تكليف أŸشضيشضي ،وإأ‰ا لديها أŸاضضي ‘ باماكو للتوصضل إأ ¤حل ل أ
أأ’زمة خاصضة ‘ شضّقها ألسضياسضي ،ولعلّ أأ’مر Ûموعة «إايكواسش» وغÒها من ا÷هات أ’ث -ن Úرسض -م -ي -ا م -وق -ف -ه-ا ،ف-إان مصض-درأ م-ن –فظات على منهجية ألرئيسس قيسس سضعيد أŸسضتمرة ‘ ما‹.
أŸكتب ألتنفيذي قال إأن أ◊ركة تريد تشضكيل ‘ أخ -ت -ي -ار ألشض-خصض-ي-ة أ’أق-در ل-ت-و‹ رئ-اسض-ة
لفريقية؟
ألذي أّخر ألوصضول ◊ل ب Úأ◊كومة وب Úا إ
وت -ث Òأأ’زم -ة ألسض-ي-اسض-ي-ة أ◊ال-ي-ة ‘ م-ا‹
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أل -ت -ي يشض-ه-د قسض-م وأسض-ع م-ن-ه-ا أع-م-ال ع-ن-ف
أب-ن-اء ألشض-م-ال ب-اع-ت-ب-اره-م ج-زءأً م-ن أل-غضضب
ّ
ألشض -ع -ب -ي ،ه -و أسض -ت -ن -ج -اد أ◊ك -وم-ة ب-ال-ق-وى تزأل تدّعم ما‹ لتتجاوز أزماتها ،وأي مبادرة لتطلعات ألتونسضيÃ ،Úعنى أّنها تتّجه نحو
وعّبر عبد ألسضÓم عن تقديره للمشضيشضي إأره -اب-ي-ة أو ن-زأع-ات ع-رق-ي-ة ،ق-ل-ق ح-ل-ف-ائ-ه-ا
أل- -عسض- -ك- -ري -ة أÿارج -ي -ة ،وه -ذأ أعÎأف م -ن ‘ ه - -ذأ ألصض - -دد إأ’ و‚د أ÷زأئ - -ر ط - -رف - -ا أŸشض -ارك -ة ‘ أ◊ك -وم-ة أل-ت-ي ب-دأ أŸشض-يشض-ي ب-اع-ت-ب-اره أح-د ك-وأدر أل-دول-ة أل-ت-ونسض-ية ،وعن وألدول أÛاورة ألتي تخشضى غرق ألبÓد ‘
فاصض Óفيها ،وهذأ رأجع لعدة أعتبارأت ،منها أŸشضاورأت بشضأانها.
أمله ‘ أن ينجح ‘ معا÷ة مشضاكل ألتونسضي Úألفوضضى ›ّددأً.
أ◊كومة بعجزها عن ضضمان وحدة ألبÓد ،ما
وأضضاف أŸصضدر  -عقب أجتماع للمكتب أ’قتصضادية وألتنموية ‘ إأطار حماية أ◊رية
أضضعف ألثقة ب Úألطرف Úأ’ن كل منهما يتهم أن أ÷زأئر تعت Èما‹ أمتدأدأ أسضÎأتيجيا
وقال أŸسضؤوول ‘ أ◊ركة عثمان مامادو
أ’منها ألقومي ،لذلك تعمل جاهدة على إأقرأر أل -ت -ن -ف -ي -ذي ت -وأصض-ل ح-ت-ى صض-ب-اح أمسس  -أن وأسض-اسس أل-دسض-ت-ور .وق-ب-ل أخ-ت-ي-ار أŸشض-يشضي ،ترأوري« :قّررنا أ◊فاظ على شضعار أ◊ركة،
أآ’خر بأانه ألسضبب ‘ أأ’زمة.
دعا رئيسس حركة ألنهضضة رأشضد ألغنوشضي إأ¤
أ◊ركة تتمنى ألنجاح للمشضيشضي ‘ مهمته.
من جهة أخرى ،على أ◊كومة أŸالية أن أ’سض- -ت- -ق- -رأر ب- -ه- -ا ،ك -م -ا أن أي ج -ه -ة –اول
أي أسضتقالة ألرئيسس».
ك - -م - -ا رحب أل - -ق - -ي - -ادي وعضض - -و أŸك- -تب تعي Úشضخصضية أقتصضادية ’ قانونية.

اسستعدادات مصسرية

اŸعارضسة ‘ ما‹ تدعو إا ¤اسستئناف ا’حتجاجات

القوى السسياسسية الّتونسسية ترحّب بتكليف اŸشسيشسي

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موأقيت
ألصسÓة

^ ٢٨جويلية  :١٩٥٥ناقشست أ÷معية
ألوطنية ألفرنسسية مسسأالة ألتعذيب
‘ أ÷زأئ- - -ر وق- - -ررت “دي - -د ح - -ال - -ة
ألطوأرىء
^  ٢٨ج -وي -ل-ي-ة  :١٩٥٧ت -ب -نت أ◊ك-وم-ة
أل-ف-رنسس-ي-ة م-ي-زأن-ي-ة ت-قشس-ف-ية نظرأ للضسيق أŸا‹
ألكب Òألذي تسسبب فيه مصساريف أ◊رب ‘ أ÷زأئر.

٢٤

ألطقــسص أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد

السس ـ ـÒة الذاتي ـ ـة للراح ـ ـل إايديـ ـر ‘ كت ـ ـاب ُمشسّوق

خÓل زيارتها لوهرأن أمسص ،بن دودة:

تصسنيف اŸسسرح ا÷هوي «عبد القادر علولة» ضسمن الÎاث الوطني
أع-ل-نت وزي-رة أل-ث-ق-اف-ة وأل-ف-ن-ون ،مليكة بن
دودة ،أمسص أ’ث- -ن- -ي- -ن ،ب -وه -رأن ،ع -ن ق -رأر
تصس -ن -ي -ف أل -مسس -رح أل -ج -ه -وي «ع-ب-د أل-ق-ادر
علولة» ضسمن ألترأث ألوطني.
‘ تصسريح صسحفي على هامشس زيارة عمل وتفقد
لقطاع الثقافة بوهران ذكرت بن دودة «لقد اتخذنا
قرارا يقضسي بتصسنيف اŸسسرح ا÷هوي «عبد القادر
علولة» لوهران ضسمن الÎاث الوطني واإلسسراع ‘
صسيانة التماثيل الفنية التي تعلو بناية اŸسسرح والتي
ت -ع -ت Èرم -زا م -ن ال-رم-وز اŸع-م-اري-ة ل-ه-ذا اŸرف-ق
الثقا‘.
وسسيتم صسيانة هذه التماثيل ‘ إاطار شسراكة مع
ا÷م -ه -وري -ة ال -تشس -ي -ك-ي-ة ح-يث سس-ي-ت-م ت-ف-ع-ي-ل ه-ذا
اŸشسروع بعد Œاوز هذا الظرف الصسحي الناجم
عن جائحة فÒوسس كورونا ،حسسبما أاوضسحته الوزيرة
التي أاضسافت بقولها «و‘ انتظار ذلك أاريد أان يكون
هناك عمل اسستعجا‹ يقوم به طلبة الفنون ا÷ميلة
م -ن أاج -ل ح -م -اي -ة ه -ذه ال -ت -م -اث -ي -ل وإان-ق-اذه-ا م-ن
الندثار».
و‘ إاطار الشسراكة مع ذات البلد أايضسا تعتزم وزارة

الثقافة والفنون عصسرنة اŸتحف الوطني «أاحمد
زب -ان -ة» وف -ق اŸق -اي-يسس ال-دول-ي-ة ،حسس-ب-م-ا أاع-ل-ن-ت-ه
الوزيرة لفتة أان «هذا التعاون سسيفضسي إا– ¤ديث
اŸبنى كلية وجعله ﬂتصسا ‘ الطبيعة و‰وذجيا ‘
ا÷زائر ‡ا سسيجعله يكتسسي حلة جميلة لسسيما مع
اح -تضس -ان وه -ران ل -ط -ب -ع -ة أال -ع -اب ال-ب-ح-ر األب-يضس
اŸتوسسط ‘ .»2021
وب-خصس-وصس مشس-روع ت-ه-ي-ئ-ة قصس-ر ال-ث-ق-اف-ة بوهران
شسددت وزيرة الثقافة والفنون خلل معاينتها له
«على اإلسسراع ‘ تسسليم هذا الصسرح الثقا‘» معلنة
من جهة أاخرى أان «قطاع الثقافة بوهران سسيتدعم
Ãركز اŸؤو“رات بحي الصسباح الذي سسيحول إا¤
مركز ثقا‘ يضسم مدياتيك ودارا للفنان ‡ا يسسمح
بإاعادة بعث الثقافة والفن بهذه الولية».
كما أاكدت بن دودة أان وزارة الثقافة والفنون تعمل
على تشسجيع مبادرات اŸسستثمرين اÿواصس والعمل
ع -ل -ى خ -ل -ق السس -ت-ث-م-ار ال-ث-ق-ا‘ ‘ اŸدن ال-كÈى
ومسساعدة الشسباب حاملي اŸشساريع على Œسسيدها
واسس - -ت- -ح- -داث ÷ان Ÿت- -اب- -ع- -ة «–دي الشس- -ب- -اب»
اŸسستثمر ‘ الثقافة.

تلمسسان

–قيق قضسائي ‘ اعتداء عون شسرطة على مواطن Ãغنية

تحقيق حول نشسر شسريط فيديو بموأقع
ألتوأصسل أ’جتماعي يبين فيه أعتدأء
ع -ون شس -رط -ة ب -اأم -ن دأئ -رة م -غ-ن-ي-ة ع-ل-ى
موأطن.
وأاوضس- -ح اŸصس- -در ‘ ،ب- -ي -ان ،أان اŸرك -ز الÈي -دي
بوسسط مدينة مغنية «شسهد مؤوخرا ازدحاما وفوضسى
عارمة‡ ،ا اضسطر عناصسر األمن التابعŸ Úصسلحة
األم -ن ال -ع -م -وم -ي ل -ل -ت -دخ -ل وت -ن -ظ -ي-م اŸواط-نÚ
الوافدين على اŸركز ،أاين تعرضس أاحد اŸواطنÚ

لعتداء جسسدي من طرف أاحد أاعوان الشسرطة
وهذا ما “ت معاينته بشسريط فيديو ” نشسره من
طرف أاحد األشسخاصس ع Èصسفحة Ãوقع التواصسل
الجتماعي».
وأاكدت الهيئة أانه «وطبقا للمادة  11فقرة  3من
ق- -ان- -ون اإلج- -راءات ا÷زائ- -ي- -ة ،وÃج -رد ع -ل -م -ن -ا
بالواقعة ” ،إاعطاء تعليمات للمصسالح اıتصسة
من أاجل فتح –قيق ‘ الوقائع والتأاكد من صسحة
هذا الشسريط اŸنشسور و–ديد اŸسسؤووليات».

’سسباب لم يتم تحديدها بعُد
أ أ

انتحار رئيسص اأ’من ا◊ضسري الثامن ‘ بجاية
لمن الوطني ،أامسس
أاعلنت اŸديرية العامة ل أ
الثن ،Úأان رئيسس األمن ا◊ضسري الثامن بأامن
ولي- -ة ب -ج -اي -ة ،أاق -دم ع -ل -ى وضس -ع ح -د ◊ي -ات -ه
بسس -لح -ه ال -ف -ردي ألسس -ب-اب « ⁄ي-ت-م –دي-ده-ا
بعد» .وأاوضس -حت اŸدي -ري -ة ‘ ب -ي -ان ل -ه-ا أان-ه
بـ»تاريخ اليوم اŸوافق  27جويلية  2020على
السساعة  12:30أاقدم موظف برتبة عميد شسرطة،

رئيسس األمن ا◊ضسري الثامن بأامن ولية بجاية
على وضسع حد ◊ياته بواسسطة سسلحه الفردي
ألسسباب  ⁄يتم –ديدها بعد ،والتي سسيكشسفها
–قيق النيابة اıتصسة إاقليميا» .وأاكد اŸصسدر
أان «أاي جديد حول هذه اŸأاسساة التي أاصسابت
عائلة اŸرحوم واألسسرة الشسرطية سسيكون ﬁل
بيان يصسدر عن السسلطة اıتصسة».

الدراسسة ا÷امعية با÷زائر العاصسمة حيث
درسس علم ا÷يولوجيا ‘  ،1970حامل معه
مواهبه الفنية التي بدأاها ‘ اŸتوسسطة حيث
كانت تداعب أاصسابعه أاوتار القيثارة ويعزف
على اŸزمار.
ويواصسل الكتاب الغوصس ‘ حياة الفنان الذي
انتقل للعيشس ‘ العاصسمة وكان والده Áلك
ﬁل لبيع التحف التذكارية .و‘ تلك الفÎة
أابدى ادير اهتمامه بدروسس اللغة األمازيغة
ال-ت-ي ك-ان ي-ق-دم-ه-ا ال-ك-اتب وا÷ام-ع-ي م-ولود
معمري .ويتطرق اŸؤولف أايضسا لعلقة ادير
Ãسس -ائ -ل ه -ام-ة م-ث-ل ال-ه-ج-رة وظ-روف ح-ي-اة
اŸهاجرينÃ ،ا أانه غادر ا÷زائر سسنة .1975
ويتحدث عن نضساله من أاجل قضسايا عادلة
وتشس- -ج- -ي- -ع الشس- -ب -اب ع -ل -ى اله -ت -م -ام بÎاث
اŸوسسيقى.
وأاشس -ار ال-ك-ت-اب إا ¤أاف-ك-ار ال-ف-ن-ان ب-خصس-وصس
عديد اŸسسائل مثل الهوية واللغة األمازيغية
وا◊ياة السسياسسية وغÒها .كما تقÎح هذه
السسÒة الذاتية على القارئ نصسوصسا ﬂتارة
لصساحب األغنيت ÚاŸشسهورت« Úابابا ينوبا»
و»اسس- -ن- -دو» ال- -ذي وف- -ت- -ه اŸن -ي -ة ‘  2ماي
اŸاضسي بباريسس.

 3١°وهرأن

ألثمن  ١٠دج

18315

من تأاليف ألصسحفيين أعمر وعلي وسسعيد كاسسد

األجداد إا ¤العا.⁄
وحاول مؤولفا هذه السسÒة الذاتية ،التي كتبت
ب -أاسس -ل -وب صس -ح -ف -ي ال-ت-وق-ف م-ل-ي-ا ع-ن-د أاه-م
اÙطات التي ميزت عمله ‘ طريقه نحو
الشسهرة والعاŸية.
يسس -ت -ع -رضس ال -ك -ت -اب سسÒة ال -ف -ن-ان ب-دءا م-ن
ط- -ف -ول -ت -ه ‘ ق -ري -ة اث ◊سس -ن ب -ت -ي -زي وزو،
ويصس -اح -ب -ه ‘ ب -اق -ي خ -ط -وات -ه م -ن م-ق-اع-د

 3٧°أ÷زأئر

عنابة

العدد

 3٢°وهرأن

 3٨°أ÷زأئر

عنابة

ألثÓثاء  ٢٨جويلية  ٢٠٢٠م ألموأفق لـ  ٠٧ذي ألحجة  ١٤٤١هـ

صس- -در ك- -ت- -اب ع- -ن ألسس- -ي- -رة أل- -ذأت- -ي- -ة
’غ -ن -ي -ة أل -ق -ب -ائ -ل -ي -ة إأدي -ر،
ل -م -ط -رب أ أ
’زل -ي» م -ن
م- -ؤوخ -رأ ،ب -ع -ن -وأن «إأي -دي -ر أ أ
ت-أال-ي-ف ألصس-ح-ف-يين أعمر وعلي وسسعيد
ك -اسس -د ب -ع-د شس-ه-ري-ن م-ن رح-ي-ل أل-ف-ن-ان
ألذي توفي في ماي ألماضسي عن عمر
ناهز  ٧١سسنة.
ُيفصسل الكتاب الصسادر عن منشسورات «كوكو»،
‘  159صسفحة ،حياة ومسسار اŸطرب ،فنيا،
ب -اع -ت -ب -اره سس-ف Òاألغ-ن-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ب-ال-ل-غ-ة
األمازيغية ،جالت أاغانيه العا ⁄وأاعاد أاداءها
كبار اŸطرب Úداخل وخارج ا÷زائر.
ويسس -ه -م ه-ذا ال-ع-م-ل الصس-ح-ف-ي ‘ ال-ت-ع-ري-ف
Ãسسار الفنان اسستنادا إا ¤شسهادات أاقربائه
وأاصس -دق -ائ -ه وم -ق -الت صس -ح -ف-ي-ة وم-ق-اب-لت
إاذاعية وتلفزيونية أاجريت مع الفنان الراحل.
وقد اسستعاد الكاتب الروائي الكب Òياسسمينة
خضسرا ،الذي وقع مقدمة الكتاب ،لقاءه األول
مع إادير بداية السسبعينات من القرن اŸاضسي
Ãدرسسة أاشسبال الثورة بالقليعة ‘ ،إاطار أاداء
الفنان للخدمة الوطنية.
وي -ح -ت-ف-ظ ي-اسس-م-ي-ن-ة خضس-را ،ب-ع-د  50سسنة،
بذكريات مع الفنان ،منها تنظيم اŸدرسسة
Ÿسسابقة ‘ الغناء –ت إاشسراف حميد شسريط
اŸشسهور فنيا باسسم ادير .ويحتفظ ‘ ذكرياته
عن اŸطرب بصسورة فنان متميز ورجل كرË
وصسديق متواضسع رغم قامته الفنية.
وقال عزوز حشسلف ،اŸطرب ورفيق درب
ادي -ر ‘ ،ت -ق -دÁه ل -ه-ذا اŸؤول-ف ،إان ال-ك-ت-اب
يسس -ت -ن -د إا ¤وث -ائ-ق ق-وي-ة أاو م-ت-ي-ن-ة تÈز أاه-م
ع- -وام- -ل ‚اح ال- -ف- -ن- -ان ال -ذي أاوصس -ل صس -وت
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ألحجر ألصسحي

و’ي ـ ـ ـ ـة ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـر تؤوكـ ـ ـ ـ ـد أان تراخي ـ ـ ـ ـ ـصص
التنق ـ ـل ا’سستثنائيـ ـة سساري ـ ـة اŸفع ـ ـ ـول

أع- -ل- -نت و’ي- -ة أل -ج -زأئ -ر أن ت -رأخ -يصص
أل- -ت- -ن -ق -ل أ’سس -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ألصس -ادرة ع -ن
’دأرية ألتابعة
مصسالحها وألمقاطعات أ إ
لها ،تبقى صسالحة وسسارية ألمفعول من
غ -ي -ر أل-ح-اج-ة إأل-ى أسس-تصس-دأر ت-رأخ-يصص
ج -دي -دة ،ب -ع -د ت -م -دي -د أل -ع -م -ل ب-ن-ظ-ام
أل-ح-ج-ر ألصس-ح-ي أل-ج-زئ-ي ل-ف-ت-رة خمسسة
عشسر يوما إأضسافية.
وأاوضسحت الولية ‘ ،بيان نشسرته ‘ صسفحتها
الرسسمية على فيسسبوك ،أامسس ،أانه «بناء على
ما ” إاقراره من طرف السسيد الوزير األول
بتمديد العمل Ÿدة  15يوما إاضسافية بنظام
ا◊ج- -ر الصس- -ح- -ي ا÷زئ -ي اŸت -خ -ذة Ãوجب
أاحكام اŸرسسوم التنفيذي  185 -20اŸؤورخ ‘
 16ج-وي-ل-ي-ة  ،2020اŸتضس -م -ن ت -ع -زي -ز ن-ظ-ام
الوقاية من انتشسار فÒوسس كورونا (كوفيد،) 19
ي -ن -ه-ي وا‹ ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة إا ¤ع-ل-م ك-اف-ة
مواطني العاصسمة أانه ” “ديد Ÿدة خمسسة
عشس -ر ي -وم -ا ال -ع -م -ل ب -ن -ظ -ام ا◊ج -ر ا÷زئ-ي
اŸطبق من السساعة الثامنة مسساء إا ¤السساعة
اÿامسسة صسباحا من اليوم اŸوا‹».
و‘ هذا اإلطار ،أابرز البيان أان وا‹ ولية
ا÷زائ- -ر «ي- -ن -ه -ي إا ¤ع -ل -م ك -اف -ة السس -ل -ط -ات

وال- -ه- -ي- -ئ- -ات ال- -ع -م -وم -ي -ة واÿاصس -ة وج -م -ي -ع
األشس -خ -اصس ا◊اصس -ل Úع -ل-ى ت-راخ-يصس ت-ن-ق-ل
اسستثنائية صسادرة عن مصسالح ولية ا÷زائر
واŸقاطعات اإلدارية التابعة لها بعد تاريخ 15
ماي  ،2020أان هذه الÎاخيصس تبقى صسا◊ة
وسس- - -اري- - -ة اŸف- - -ع- - -ول م- - -ن غ Òا◊اج - -ة إا¤
اسستصسدار تراخيصس جديدة».
وأاشسار اŸصسدر إا“ « ¤ديد منع حركة اŸرور
Ÿدة خمسسة عشسر يوما Ãا فيها السسيارات
اÿاصسة من وإا ¤إاقليم ولية ا÷زائر ،باسستثناء
ن -ق-ل اŸسس-ت-خ-دم Úون-ق-ل السس-ل-ع» ،ك-م-ا ت-ق-رر
«ت -ع -ل -ي -ق نشس -اط ال -ن -ق -ل ا÷م -اع -ي ا◊ضس-ري
لشسخاصس Ãا فيه العمومي واÿاصس خلل
ل أ
ال-ع-ط-ل األسس-ب-وع-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ك-اف-ة إاق-ليم
ولية ا÷زائر باسستثناء سسيارات األجرة».
وشسدد البيان على ضسرورة تقيد اŸواطن Úمن
أاج -ل تسس -ي Òه -ذه األزم -ة الصس -ح-ي-ة وه-ذا م-ن
خلل التقيد بكافة بالتداب Òالصسحية الوقائية
والÈوتوكولت الصسحية اŸعمول بها ،لسسيما
فيما تعلق بإالزامية ارتداء الكمامات الواقية،
Œنب ال -ت -ج -م -ع-ات واحÎام ق-واع-د ال-ن-ظ-اف-ة
والتباعد الجتماعي Ÿا لها من أاهمية بالغة
‘ حماية األفراد وتقويضس انتشسار الوباء.

’ضسحى
بمناسسبة عيد أ أ

المديرية العامة لألمن الوطني تسسطر مخططا أامنيا

لم-ن ال-وط-ن-ي
سس -ط -رت اŸدي -ري -ة ال -ع -ام-ة ل -أ
Ãن -اسس -ب -ة ع -ي-د األضس-ح-ى اŸب-ارك ﬂط-ط-ا
أامنيا ” من خلله تكييف نظام العمل للفرق
العملياتية وتعزيز تعدادها لضسمان التغطية
األمنية باŸناسسبة مع بسسط التواجد األمني
وال-دوري-ات ال-راج-ل-ة وال-راك-ب-ة ب-كافة األماكن
ال-ع-م-وم-ي-ة وال-فضس-اءات اŸف-ت-وح-ة ع-لى تردد
اŸواطن Úوالشسوارع.
وأاوضسح العميد األول للشسرطة لعروم أاعمر
رئ-يسس خ-ل-ي-ة التصس-ال والصس-ح-اف-ة ب-اŸديرية
وف -ق ب -ي -ان ل -ه -ذه الخÒة أان-ه «ب-ع-د “دي-دال-ع-م-ل ب-ال-ت-داب ÒاŸت-خ-ذة Ãوجب اŸرسس-وم
التنفيذي  185-20اŸؤورخ ‘  16جويلية 2020
اŸتزامن مع حلول عيد األضسحى اŸتضسمن
تعزيز نظام الوقاية من انتشسار وباء فÒوسس
ك -ورون -ا وم -ك -اف -ح-ت-ه وح-رصس-ا ع-ل-ى الل-ت-زام
الصسارم بالتداب Òالوقائية اŸتعلقة بالوضسع
الصسحي اŸرتبط بالوباء ،سسطرت اŸديرية
لمن الوطني ﬂططا أامنيا للوقوف
العامة ل أ
على مدى تطبيق إاجراءات ا◊جر ا÷زئي

كاريكات /ÒعنÎ

اŸنز‹ بالوليات اŸعنية ومنع حركة اŸرور
ب Úال -ولي -ات Ãا ف -ي -ه -ا السس -ي -ارات اÿاصس-ة
ب -اسس -ت -ث -ن -اء ن-ق-ل اŸسس-ت-خ-دم Úون-ق-ل السس-ل-ع
ومراقبة حركة تنقل ا◊اصسل Úعلى الرخصس
السستثنائية.
ك-م-ا يشس-م-ل اıط-ط ت-ط-ب-ي-ق ت-ع-ل-ي-ق نشساط
لشس-خ-اصسÃ ،ا
ال -ن-ق-ل ا÷م-اع-ي ا◊ضس-ري ل -أ
ف- -ي- -ه ال- -ع- -م- -وم -ي واÿاصس خ -لل ال -ع -ط -ل -ة
األسسبوعية ،باسستثناء سسيارات األجرة وتأامÚ
وت- -ن -ظ -ي -م ح -رك -ة اŸرك -ب -ات ع -ل -ى مسس -ت -وى
ﬁطات التزود بالوقود اضسافة ا ¤مرافقة
فرق اŸصسالح اıتصسة على مسستوى اŸذابح
اŸرخصسة للسسهر على احÎام شسروط النظافة
والصسحة العمومية.
وي -ت -ع-ل-ق األم-ر أايضس-ا ب-ت-ن-ظ-ي-م ح-رك-ة اŸرور
وتأام Úنقاط بيع الأضساحي اŸرخصسة ومنع
تلك التي ل –وز على ترخيصس من السسلطات
الدارية واحÎام أاحكام قانون اŸرور وضسمان
انسسيابه ‘ اإلقليم ا◊ضسري مع تطبيق قرار
منع النزول للشسواطئ تفاديا لنتشسار الوباء.

