’ول
’حكام المادة  93من الدسستور وباقتراح من الوزير ا أ
وفقا أ

رئيسص الجمهورية ينهي مهام وزير السشياحة مسشعود بن عقون
صص 03

إامسساكية رمضسان
’مسساك:
ا إ
03:34
’فطار:
ا إ
20:03

ISSN 1111-0449

’ثن 03 Úرمضسان  143٨هـ
ا إ

اŸوافق لـ  29ماي 2017م

افتتاحية

الحذر!

بقلم :السسيدة أامينة دباشص
الموضسوع متناول إاعÓميا وفي عّدة منابر لكن تبقى تأاثيراته
’ب-راه-ي-م-ي ف-ي وه-ران م-ؤوّخ-را
’خضس-ر ا إ
نسس -ب-ي-ة ،إاّ’ أاّن م-ا ق-ال-ه ا أ
ّ
ي محّنك ،و’ تصسدر عنه
س
س
ا
ي
س
س
ه
ن
أ
’
ة
يبعث على القلق والحير
ّ
هكذا تحذيرات.
’ره-اب :م-ن ي-مّ-ول-ه ،م-ن
ت -ق -ري -ب -ا ال -ع -ال-م كّ-ل-ه ي-ع-رف مصس-ادر ا إ
يغّذيه ،ومن يعتني به من قادة ،سساسسة ،إاعÓم ،مثّقفين وبعضص
رجال الّدين.
’رهاب ’ لشسيء
يجعلون من الجزائر البلد القدوة في مكافحة ا إ
إا ّ
’م - -ن - -ي - -ة م - -ن - -ه - -ا
’ ل- - -لّ- - -ت- - -عّ- - -رف ع- - -ل- - -ى أادّق الّ- - -ت - -ف - -اصس - -ي - -ل ا أ
وال ّسسيكولوجية...التي مّكنت الجزائر الخروج من محنتها واقفة
مسستثناة من زوبعة «الّربيع العربي».
’يجاد مسسبّبات من أاجل
رغم العمل الذي تقوم به مخابرهم إ
’رهاب يوما بعد يوم وسسنة بعد أاخرى ،إا’ّ أاّنهم لم
تغذية أانواع ا إ
’شسعال المجتمع الجزائري مّرة
يتوصّسلوا إالى إايجاد أانجع فتيل إ
أاخرى ،معترفين بفشسلهم بعد خروجنا من العشسرية الحمراء.
دب-ل-وم-اسسّ-ي-ون غ-رب-ي-ون وع-رب ح-ائ-رون ،وم-ا م-ن مناسسبة نلتقي
فيها إا ّ
’ ويطرحون سسؤوالهم الذي اعتدنا عليه« :كيف اسستثنيت
بÓدكم مّما أاصساب البلدان العربية؟» ،يج ّسسون نبضسنا كإاعÓميّين،
سسياسسّيين ومثّقفين وهم واثقون من تقديراتهم أانّ دورنا آاٍت ،وقد
صسّرح بذلك مسسؤوولون كبار في دول عربية وغربية.
’هتمام ببعضص منتوجاتنا
ذهبت أاكبر قّوة في العالم إالى حد ا إ
السسينمائية ’ لسسواد أاعيننا بل من أاجل التعّرف عن قرب على
«عقلية الشّسعب الجزائري» وكيفية مواجهته للمعتدي.
’ف-ي-ون وال-عصس-ا» يصسّب ف-ي ه-ذا ا’ت-ج-اه،
اه -ت -م -ام -ه -م ب-ف-ي-ل-م «ا أ
وليسص من باب الّترويج لمنتوج سسينمائي صسنع منذ عقود.
’ب-راه-ي-مي بجامعة
’خضس-ر ا إ
م-ا ي-ث-ي-ر ال-ح-ي-رة ف-ي تصس-ري-ح-ات ا أ
وه-ران ،ق-ول-ه إاّن ال-ج-زائ-ر وال-دول ال-م-غ-ارب-ي-ة ل-يسست ب-م-ن-أاى عن
خ -ط-ر ال-ف-ت-ن-ة الّ-ط-ائ-ف-ي-ة ف-ي ح-دي-ث-ه ع-ن الّصس-راع ب-ي-ن الّشس-ي-ع-ة
والسسنّة.
ال-ف-ت-ن-ة ك-م-ا ن-ع-ل-م أاشسّ-د م-ن ال-ق-ت-ل ،وف-ي زم-ن-ن-ا تؤوّدي إالى القتل
وا’ق-ت-ت-ال؛ ل-ذا يسس-ت-وجب مّ-ن-ا مضس-اع-ف-ة ال-يقظة والحذر .ودور
المجتمع المدني هنا وعلى رأاسسه الّنخبة بمن فيهم رجال ونسساء
’عÓم كبير جّدا.
ا إ
’م- -ر ’ ي- -خّصص بÓ- -دن- -ا ل- -وح- -ده- -ا ،ك- -م -ا ك -ان ُي -ت -داول خ Ó-ل
ا أ
ال ّ-ت -سس -ع -ي -ن ّ-ي-ات؛ الّ-ت-نسس-ي-ق م-ع ج-ي-ران-ن-ا مسس-ت-ل-زم (ت-ونسص ،ل-ي-ب-ي-ا
صسحراء الغربية).
المتناحرة ،المغرب ،موريتانيا وحتى ال ّ
ي لكن يسستحسسن عند عرضص تجربتنا
حرصص أاسسÓكنا ا أ
’منية قو ّ
ق تفاصسيلها،
في الّلقاءات الجهوية والدولية عدم الغوصص في أاد ّ
’رهاب
ن الغرضص ليسص في تسسليمنا أاوسسمة في مجال محاربة ا إ
أ
’ ّ
ب-ق-در م-ا ه-و ت-غ-ذي-ة م-ن-اه-ج-ه-م ال-م-خ-ابراتية الجهّنمية لتحضسير
مخ ّ
جل كل مّرة إالى حين جمع كافة شسروط
ططات عدوانية تؤو ّ
ت-وج-ي-ه «الّضس-رب-ة الّصس-ح-ي-ح-ة» م-ك-ت-م-ل-ة ال-ج-وانب سس-وسسيولوجيا،
صسناعية وال ّ
طائرات بدون
سسيكولوجيا ،فضسائيا بواسسطة ا أ
’قمار ال ّ
طّ-ي-ار ،م-ال-ي-ا ،ع-رق-ي-ا ،دي-ن-ي-ا و«ت-ه-ريبيا»...موازاة مع البحث عن
منابع التواطؤو حيثما وجدت.
’ نبالغ إان قلنا أاّننا أامام حرب عالمية ثالثة تدور رحاها في
’سسÓمي بالّنظر إالى البلدان الشّسقيقة التي دمّرت،
العالم العربي ا إ
والعدد الفظيع للقتلى من أافغانسستان إالى العراق وسسوريا مرورا
ء بليبيا ...أاّما فلسسطين جرحها تحّول إالى ورم نحو
باليمن وانتها ً
ن المسسعى ويا
’خرى أ
سسرطان سسيأاكل جسسدها جزيئات تلو ا أ
’ ّ
حسس -رت -اه! ه -و اسس -ت -ك -م -ال ال -ع -م -ل -ي -ة ال -ج -راح-ي-ة «الّ-ت-ج-م-ي-ل-ي-ة»
’سس -ت -خ Ó-ف ال -جسس -د ال -ف -لسس-ط-ي-ن-ي ب-جسس-د آاخ-ر إاسس-م-ه «ال-دول-ة»
اليهودية.
ب -ل -وغ ه -ذا ال -م -غ-زى ال-م-قّ-دسص ي-مّ-ر ع-ب-ر ت-ح-ط-ي-م وإاخضس-اع ك-ل
المنطقة العربية.
إاحدى مسسّببات هذا ال ّ
’ّنها تشسجّع العدو على
ضسياع :الفتنة ،أ
إانجاح مخ ّ
ططاته.
فلنحذر الفتنة مهما كان مصسدرها ،ونحاربها بشستى الطّرق.
الجرح ’ يتحّول إالى ورم إان عولج على التو.
’وضساع كما حّذرنا الخبير
علينا بمعالجة أامورنا قبل انفÓت ا أ
ن نار الفتنة
’خضسر ا إ
بالشّسؤوون الدبلوماسسية ا أ
’براهيمي رغم أا ّ
’ونة نحو الخليج جّراء ما يحصسل بين
جهتها الّرياح في هذه ا آ
و ّ
دولة قطر وجيرانها والمرشّسح للّتصسعيد.
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«الشسعب» ترصسد إاقبال العاصسميين على السسوق التضسامني بالمركزية النقابية

سشيدي السشعيد يحرصص على تسشقيف
سشعر التمور عند  400دينار

لباطتشسا:
 150سسوقا
على المسستوى
الوطني
تفتح
أابوابها
للمواطنين
اسستحداث
نقـاط بيع
خاصسة
لمواجهة
المضساربة
وا’حتكار
صص 05

في عملية نوعية قامت بها مصسالح الشسرطة بالعاصسمة

اإلطاحة
باإلمبراطورية
الدولية لسشرقة
السشيارات

اسسترجاع  115مركبة
’حجام
من كل ا أ
وتوقيف  30شسخصسا

تصسوير :فواز بوطارن

صص24

بعد أايام من الصسيام

في عمليات قامت بها مفارز
’منية
الجيشص وا’أسسÓك ا أ

روحانية الشّشهر ونفحاته وسشيلتك لتكون أافضشل حجز  75كيلوغراما
«الشسعب» تسستطلع سسر اإ’قبال على قصسابات برهوم بالمسسيلة من الكيف ،معدات
ومواد غذائية
قطع مسشافات طويلة للّظفر بلحوم ذات جودة وبأاقل ثمن
صص 12

صص 07

صص 02

إلعسصكري مÓحظ ‘ إنتخابات إللوسصوتو

اإلثنين  ٢٩ماي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٣رمضضان ١٤٣٨هـ

02

يشس -ارك ﬁم -د أل -ط-يب أل-عسس-ك-ري ،عضس-و ›لسس أ’أم-ة ،عضس-و
ألŸÈان أ’إفريقي ضسمن بعثة ÷نة أ’إ–اد أ’إفريقي ÓŸحظة
أ’ن-ت-خ-اب-ات ‘ ‡ل-ك-ة أل-ل-وسس-وت-و ،أŸق-رر ت-ن-ظ-ي-مها ‘  03جوأن
 ،2017وذلك ‘ أل - -فÎة أŸم- -ت- -دة م- -اب 29 Úم - -اي أإ 08 ¤جوأن
.2017

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

ترحيل قاطنو إأ’قبية
ب ـ ـ ـ ـ ـباب إل ـ ـ ـزوإر

17349

ت -ق -وم و’ي-ة أ÷زأئ-ر بÎح-ي-ل
شساغلي أ’أقبية ،بحي  5جويلية
ب -ب -ل -دي-ة ب-اب أل-زوأر ،أŸق-اط-ع-ة
أ’إدأري -ة ل -ل -دأر أل -ب -يضس -اء ،وذلك أل-ي-وم ،أب-ت-دأًء م-ن ألسس-اع-ة
حا.
 8 . 00صسبا ً

كيفية تعبئة إ÷ماه Òلتنظيم
إŸظاهرإت

خطر إ◊روب عل ـ ـى إأ’طفال
ت-ن-ظ-م ج-معية «مشسعل
ألشسهيد» ،بالتنسسيق مع
أل- -كشس- -اف -ة أ’إسس Ó-م -ي -ة
أ÷زأئ - -ري - -ة و أل - -هÓ- -ل
أ’أح - - -م - - -ر أ÷زأئ - - -ري،
م - - -ن - - -ت - - -دى أل - - -ذأك- - -رة
بعنوأن« :خطر أ◊روب
ع - -ل - -ى أ’أط - -ف- -ال ،ح- -ق
أل - - -ط- - -ف- - -ل ‘ أ◊ي- - -اة»،
ي -نشس -ط -ه أل -دك -ت-ور حسس-ن زغ-ي-دي م-ت-ب-وع
ÃدأخÓت من طرف أأطفال حول «وضسعية
أ’أط-ف-ال ‘ ف-لسس-ط ،»Úسس-وري-ا ،وألصس-حرأء
ألغربية ،وذلك غدأ ،على ألسساعة 10 . 30
صسباحا.

ي - -ن - -ظ - -م أŸت - -ح- -ف
أل-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د
ب - -ال - -ت - -نسس - -ي - -ق م - -ع
مديريات
أÛاهدين
وأŸتاحف
أ÷ه -وي -ة ،أل-ي-وم ،أل-ل-ق-اء أ÷م-اع-ي أّŸو سس-ع ألـ
 162حول موضسوع« :كيفية تعبئة أ÷ماهÒ
ل-ت-ن-ظ-ي-م أŸظ-اه-رأت وأ’حتجاجات ألشسعبية
ضسد ألسسلطات ألفرنسسية أإبان ألثورة» ،وذلك
‘ ألوقت وأŸكان ألذي –ّدده كل موؤسسسسة.

سصهرإت أإدبية ‘ شصهر رمضصان

رجال إلبذلة إلزرقاء ببشصـار يتّÈعون بالزمر إلدموية إلّنادرة

عروضض
للوحات تشصكيلية

ي -ح -تضس-ن روأق
ت-ن-ظ-م م-وؤسسسس-ة ف-ن-ون وث-ق-افة لو’ية أ÷زأئر ،سسهرأت
ع- - -ائشس- - -ة ح - -دأد،
أأدبية ،أبتدأء من يوم أ’إثن 19 Úجوأن ،على ألسساعة
أل - - -ك- - -ائ- - -ن بشس- - -ارع
ألتاسسعة لي ،Óحيث تسستضسيف ›موعة من ألشسعرأء
دي- - - - - - -دوشس م- - - - - - -رأد
م -ن ب -ي -ن -ه -م ع -ب -د ألسس Ó-م ،ون -وزه -ة سس -ب -ت -ي ،ول -ي -ل -ة
ب -ال-ع-اصس-م-ة ،م-ع-رضس-ا
أ’أرب-ع-اء  21ج -وأن  ‘ ،2017أإط -ار ب -رن -ام -ج «أأرب -ع-اء
ألكلمة» ،تنظم لقاء مع ›موعة من ألشسباب ألكتاب ج- -م- -اع- -ي- -ا ل- -ل- -وح -ات
ألتشسكيلية
حول ›موعتهم ألروأئية أŸشسÎكة أأصسوأت.
وألصس-ن-اع-ة أل-ت-ق-ليدية وأ◊رف من  27ماي
أإ 22 ¤جوأن ألدأخل.
ي- -ن- -ظ -م ب -روأق عسس -ل -ة حسس Úم -ع -رضس -ا
ج- -م- -اع -ي -ا أآخ -ر ل -ل -وح -ات أل -تشس -ك -ي -ل -ي -ة
ل-ل-ف-ن-ان ،Úروزة شس-غ-ان ،أأم-ي-نة سسنون،
أأمينة بز’زيز ،سسهيلة بن عالية،
م-ن  24ج- -وأن أإ 13 ¤جويلية
‘ أإطار ﬁاربة ألتهريب وأ÷رÁة أŸنظمة ،ضسبط عناصسر
.2017
أل - -درك أل - -وط - -ن - -ي وح - -رأسس أ◊دود ،أأول أأمسس ب - -ت- -ل- -مسس- -ان 75
ك -ي -ل -وغ -رأم-ا م-ن أل-ك-ي-ف أŸع-ال-ج و  9173ق -رصس -ا م-ه-ل-وسس-ا .وب-ك-ل م-ن
“Ôأسست وب- -رج ب- -اج -ي ﬂت -ار/ن.ع ،6 .أأوق -فت م -ف -ارز ل -ل -ج-يشس أل-وط-ن-ي
ألشسعبي أأربعة ( )04مهرب Úومركبت )02( Úرباعيتي ألدفع وشساحنة ﬁملة بـ ( )5 ،7طن من أŸوأد
ألغذأئية و( )13920ل Îمن زيت أŸائدة ومعدأت تنقيب عن ألذهب.

حجـ ـ ـز  75كيلوغرإما مـ ـن إلكي ـ ـف ،مع ـ ـدإت
وموإد غذإئي ـ ـة

أعلنت أتصسا’ت أ÷زأئر ،أمسس ،عن عروضس ترويجية أسستثنائية لفائدة
زبائنها Ãناسسبة شسهر رمضسان ألكر“ ،Ëكنكم من أ’سستفادة ألكاملة من
ألهاتف ألثابت وأ’نÎنت عا‹ ألتدفق غ ÒأÙدود ‘ كل وقت ،تشسمل
تخفيضسات على مكاŸاتهم ألهاتفية ومكافاءأت على عمليات تعبئة أ’نÎنت.
أوضسح بيان للمؤوسسسسة أن ألعروضس «تخصس ألزبائن أŸشسÎك IDOOM Fixe++ ‘ Úو IDOOM ADSL+
 ‘ ،+ح ÚتقÎح عليهم «تخفيضسات على أسسعار ألهاتف ألثابت IDOOM Fixe++
بـ  5دج للدقيقة نحو  12وجهة دولية (ألهاتف ألثابت وألنقال) :تركيا ،إأسسبانيا ،ألصس ،Úإأيطاليا ،ألÈتغال،
’مريكية ،فرنسسا ،سسويسسرأ ،كندأ ،بريطانيا ألعظمى وأليونان و  4دج للدقيقة نحو
أŸانيا ،ألو’يات أŸتحدة أ أ
شسبكات ألهاتف ألنقال ألوطنية و 15دج للدقيقة نحو ألبقاع أŸقدسسة (ألثابت وألنقال)».
أضسافت أتصسا’ت أ÷زأئر أن زبائنها سسيتمكنون من «أ◊صسول على مكافاءأت ع Èعمليات إأعادة ألتعبئة
IDOOM ADSL ++تقدر بـ  1000دج عن كل تعبئة (ع Èبطاقة أو تذكرة ألتعبئة) بقيمة  3000دج و500
عن كل تعبئة (ع Èبطاقة أو تذكرة ألتعبئة) بقيمة  2000دج».
‘ ذأت ألسسياق ،فإانه «لكل زيادة ‘ تدفق أشسÎأك  IDOOM ADSL++من  1إأ 2 ¤ميغا ،سسيقوم ألزبائن
’و.»¤
بدفع مبلغ  1900دج للشسهر فقط بد’ عن  2100دج للشسهر ،وهذأ خÓل ألثÓث ( )3أشسهر أ أ

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

ألتحرير

ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسس(021) 60.67.93 :

’دأرة وألمالية
أ إ

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

إإجرإءإت أإمنية خاصصة بالشصهر إلفضصيل بباتنة
أع -د أم -ن و’ي-ة ب-ات-ن-ة Ãن-اسس-ب-ة
حلول شسهر رمضسان أŸعظم و ألذي
ي -ت -زأم -ن م -ع م -وسس-م أ’صس-ط-ي-اف،
ﬂط -ط -ا أم -ن-ي-ا يشس-م-ل ج-م-ل-ة م-ن
’م -ن -ي -ة
’ج -رأءأت و أل -ت -دأب Òأ أ
أ إ
أÿاصس- -ة و أ’سس- -ت- -ث -ن -ائ -ي -ة أل -ت -ي
سس- -تسس- -م- -ح Ãوأج -ه -ة ك -ل أشس -ك -ال
أŸسساسس بسسكينة و أمن أŸوأطن Úو
أل -ت -ي شس -رع ‘ ت -ن-ف-ي-ذه-ا أول أي-ام
’ماكن ألتي يرتادها أŸوأطنون كثÒأ مثل
شسهر رمضسان تتعلق بتأام Úأ أ
’سس- -وأق وﬁط- -ات ن- -ق- -ل أŸسس- -اف- -ري -ن ،أŸسس -اج -د ،ق -اع -ات أل -ع -رضس،
أ أ
ألسس- -اح -ات أل -ع -م -وم -ي -ة ،خ -اصس -ة خ Ó-ل ألسس -ه -رة وذلك لضس -م -ان أم -ن
’جرأءأت أŸتخذة مسسبقا
أŸوأطن Úو ‡تلكاتهم ،و” تدعيم هذه أ إ
ب -وضس -ع تشس -ك -ي Ó-ت أم -ن -ي -ة وف -رق ت-دخ-ل ل-ت-جسس-ي-د أل-ت-وأج-د أل-دأئ-م
وأŸسستمر ‘ أŸيدأن و ضسمان مرأقبة فعالة بإاقليم أ’ختصساصس.

مودم «جازي» إ÷يل إلرإبع بـ  5990دينار

إتصصا’ت إ÷زإئر تقّدم عروضصا إسصتثنائية لزبائنها

يومية وطنية إأخبارية تصسدر عن أŸؤوسسسسة ألعمومية
أ’قتصسادية(شسركة ذأت أسسهم)
رأسس مالها أ’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع ألشسهدأء ألجزأئر

م-ب-ادرة أإنسس-ان-ي-ة تضس-ام-ن-ي-ة ق-ام بها
ع -ن -اصس -ر شس -رط -ة ت-اب-عŸ Úصس-ال-ح أأم-ن
و’ية بشسـار ،تزأمننا مع حلول ألشسهر
أل - -ك- -رّ“ ،Ëث - -لت ‘ تّ Èع- -ه- -م ب- -ال- -دم
ل-فصس-ي-ل-ة ن-ادرة وهي )B- ( :ب-التنسسيق
م- - -ع أŸرك- - -ز أل- - -و’ئ- - -ي ◊ق- - -ن أل - -دم،
’سستغÓله ‘ أ◊ا’ت أ◊رجة ،وهي
أل -ع -م -ل -ي -ة أل -ت -ي ت -ع -كسس روح أل-ت-اآزر
وأل-ع-م-ل أ’إنسس-ا Êأل-ذي ُي -مّي ز عناصسر
ألشس- -رط- -ة ‘ تضس -ام -ن -ه -م م -ع أŸرضس -ى،
ح- -يث سس- -ب- -قت ه- -ذه أل- -ع -م -ل -ي -ة ع -دة
ع- - -م- - -ل - -ي - -ات تّ Èع ب - -ال - -دم ‘ أأوسس - -اط
ألشسرطة باأمن و’ية بشسـار ،لتغذية
بنك ألدم بالو’ية.

ألرئيسسة أŸديرة ألعامة
مسسؤوولة ألنشسر

أإمينة دباشض
مدير ألتحرير

فنيدسض بن بلة

أطلقت جازي ألشسركة ألرأئدة ‘ ›ال تكنولوجيا أ’تصسا’ت ألرقمية،
عرضسا جديدأ لÓنÎنت يتمثل ‘ باقة تشسمل مودم بسسعر  5990دينار مع
رصسيد أنÎنت مضساعف لفائدة أŸشسÎك Úأ◊الي ÚوأŸسستقبلي.Ú
هذه ألباقة (مودم بتقنية أ÷يل ألرأبع  +شسريحة سسيم  +أنÎنت  +رصسيد  1جيغا بايت
’و ¤لرصسيد
أنÎنت صسا◊ة  7أيام) متوفرة ‘ جميع أÓÙت ألتجارية ÷ازي .أ’شسÎأكات أ أ
 500دينار و  800دينار بقيت دون تغي .Òولكن بدأية من تعبئة  1400دينار ،فإان أŸسستهلك يحصسل
على  4جيغا بايت بد’ من  2جيغا بايت وهي صسا◊ة Ÿدة  30يوما .أما تعبئة  2500دينار فرصسيد
 5جيغا بايت سسابقا سسيتضساعف أ 10 ¤جيغا بايت صسا◊ة Ÿدة  60يوما.
أما أŸشسÎك ألذي يشسÎي تعبئة  4000دينار فسسوف يسستفيد من أنÎنت بحجم  20جيغا
بايت بصسÓحية Ÿدة  90يوما .بينما أ’شسÎأك بسسعر  7500دينار فيمنح رصسيد  40جيغا بايت
أنÎنت صسا◊ة Ÿدة  180يوما.
ك-م-ا أن أل-زب-ائ-ن أ◊ال-ي Úسس-يسس-ت-ف-ي-دون أيضس-ا م-ن أل-ع-رضس ح-يث سس-ي-تضس-اع-ف رصس-يدهم من
’نÎنت
أ’نÎنت بدأية من تعبئة حجم  2جيغا بايت .تعمل جازي على تعميم أسستعمال أ إ
’على أŸعاي Òألدولية من
ع Èألهاتف ألنقال من خÓل بناء أك Èشسبكة للجيل ألرأبع وفقا أ
’بحار ‘ ألعا ⁄ألرقمي وألتوأصسل على شسبكة أفضسل.
أجل أن تسسمح للمسستهلك أ÷زأئري با إ

إ’ع ـÓناتكـم إتصصل ـ ـوإ تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
أŸقـــا’ت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسســــل أوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإأ ¤أصسحابها نشسرت أو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

’شسهار
أŸؤوسسسسة ألوطنية للنشسر وأ إ
 1شسارع باسستور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات ألتالية:ألوسسط :مطبعة  S.I.Aألغرب :شسركة ألطباعة  S.I.Oألشسرق :شسركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اإلثنين  29ماي  2017م
الموافق لـ  03رمضشان  143٨هـ

’حكام اŸادة  93من الدسستور
وفقا أ
’ول
وباقÎاح من الوزير ا أ

Ãناسسبة العيد الوطني لبÓده

كعوان يجتمع بفريق جائزة رئيسس ا÷مهورية
للصسحفي اÎÙف

رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ب-إان-ه-اء م-ه-ام وزي-ر
السش- - -ي- - -اح- - -ة والصش- - -ن - -اع - -ات
التقليدية مسشعود بن عقون““.
وي -ع -د مسش -ع-ود ب-ن ع-ق-ون
عضش- -وا ب- -اŸك- -تب ال- -وط -ن -ي
للحركة الششعبية ا÷زائرية.
وكان يتصشدر قائمة ا◊زب
ب - - -ولي - - -ة ب - - -ات - - -ن- - -ة خÓ- - -ل
التششريعيات الأخÒة لكنه ⁄
يتم انتخابه.

الرئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسس بوتفليقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة يهنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئ نظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÒه اإلثيوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ب -رق -ي -ة ت -ه -ن -ئ -ة ل -ن -ظÒه
’ث -ي -وب -ي م -وت -ال -و ت-يشس-وم-ي Ãن-اسس-ب-ة
ا إ
ال -ع -ي -د ال-وط-ن-ي ل-بÓ-ده ،ج-دد ل-ه ف-ي-ه-ا
اسس-ت-ع-داده ل-ل-ع-م-ل ع-ل-ى ت-عزيز وتوسسيع
عÓ-ق-ات الصس-داق-ة وال-تضسامن والتعاون
القائمة ب Úالبلدين.
قال رئيسس ا÷مهورية ‘ برقيته ““يسشرÊ
غ -اي -ة السش-رورÃ ،ن-اسش-ب-ة اح-ت-ف-ال ج-م-ه-وري-ة
إاث -ي -وب -ي -ا ال -ف -درال -ي-ة ال-دÁق-راط-ي-ة ب-ع-ي-ده-ا
الوطني ،أان أاتوجه إاليكم باسشم ا÷زائر ششعبا
وح-ك-وم-ة وأاصش-ال-ة ع-ن ن-فسش-ي ،ب-أاح-ر ال-ت-ه-اÊ
م -ق -رون -ة ب -ت -م -ن -ي -ات -ي ل -ك -م Ãوف -ور الصش-ح-ة
والسشعادة ،وبالرفاه والزدهار للششعب اإلثيوبي
الششقيق““.
وأاضش- -اف ““ه- -ذا وأاغ- -ت- -ن -م ه -ذه السش -ان -ح -ة
السش -ع -ي -دة ألن -وه ب -ج -ودة ع Ó-ق -ات الصش -داق-ة
والتضشامن والتعاون القائمة ب Úبلدينا ،وأاجدد
ل -ك -م “ام اسش -ت -ع -دادي ل -ل -ع -م -ل م -ع-ك-م ع-ل-ى
تعزيزها وتوسشيعها خدمة Ÿصشلحة بلدينا““.
وأاكد الرئيسس بوتفليقة ““إانني أاجد مبعثا
لرت-ي-اح-ي ‘ ال-دي-ن-ام-ي-ة ا÷دي-دة ال-ت-ي “يز
ع Ó-ق -ات -ن -ا ال -ث -ن-ائ-ي-ة وق-د Œسش-دت ‘ ع-ق-د
ال-دورة ال-راب-ع-ة ل-ل-ج-ن-ة اıت-ل-ط-ة ا÷زائرية
اإلثيوبية ،حديثا با÷زائر ،ولششك أان نتائجها
سشتسشهم ‘ تطوير تعاون يعود با Òÿالعميم
ويسشتجيب لتطلعات ششعبينا الششقيق.““Ú

يهنئ الوزير األول اإلثيوبي

ب- -عث رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة برقية تهنئة للوزير األول اإلثيوبي
هايلي ماريام ديسشالÃ Úناسشبة العيد الوطني
لبÓده أاكد له فيها حرصشه على بذل كل ما ‘
وسش -ع -ه ‘ سش -ب -ي -ل “ت Úال-نشش-اط ال-تضش-ام-ن-ي
للبلدين ‘ إاطار اإل–اد اإلفريقي من أاجل
ب-ل-وغ أاه-داف السش-ل-م وال-تضش-ام-ن وال-ت-ن-م-ي-ة ‘
القارة.
وكتب الرئيسس بوتفليقة ‘ برقيته يقول
““ي -ط -يب ‹ وج -م -ه -وري -ة إاث -ي -وب-ي-ا ال-ف-درال-ي-ة
الدÁقراطية –تفل بعيدها الوطني أان أاتوجه
إاليكم باسشم ا÷زائر ششعبا وحكومة وأاصشالة
ع -ن ن -فسش -ي ب -أاح -ر ال -ت-ه-ا Êم-ق-رون-ة ب-أاج-م-ل
“ن-ي-ات-ي ب-ال-رق-ي واإلزده-ار ل-لشش-عب اإلثيوبي
الششقيق““.
وأاضش- -اف ال- -رئ- -يسس ‘ ب- -رق- -ي- -ت- -ه ““وب -ه -ذه
اŸن -اسش -ب -ة السش -ع -ي -دة يسش -ر Êأان أان -وه ب-ج-ودة
عÓقات الصشداقة والتضشامن والتعاون العريقة
القائمة ب Úبلدينا وأاسشجل ارتياحي للتقدم
اÙقق منذ زيارة الدولة التي قمتم بها إا¤
ا÷زائر ‘ تعزيز العÓقات الثنائية““.
وأاوضشح الرئيسس بوتفليقة يقول ““هذا وأاؤوكد
ل -ك -م م -رة أاخ -رى اسش -ت-ع-دادي Ÿواصش-ل-ة سش-ن-ة
ا◊وار وال - -تشش - -اور م- -ع- -ك- -م ح- -ول اŸسش- -ائ- -ل
اإلق-ل-ي-م-ي-ة وال-دول-ي-ة ال-ت-ي تسشÎع-ي إاهتمامنا
وكذا حرصشي على بذل كل ما ‘ وسشعي ‘

سش-ب-ي-ل “ت Úال-نشش-اط ال-تضش-ام-ن-ي ل-ب-ل-دي-نا ‘
إاطار ال–اد اإلفريقي من أاجل بلوغ أاهداف
السشلم والتضشامن والتنمية ‘ قارتنا““.

...ونظÒته النيبالية Ãناسسبة ذكرى
إاعÓن ا÷مهورية
ب -عث رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع-زي-ز
بوتفليقة بÈقية تهنئة لنظÒته النيبالية ،بيديا
دي-ف-ي ب-ه-ان-داري-وÃ ،ن-اسش-ب-ة اح-ت-ف-ال بÓ-ده-ا
ب -ال-ذك-رى ال-ت-اسش-ع-ة إلعÓ-ن ا÷م-ه-وري-ة ،أاك-د
فيها اسشتعداده““ التام““ Ÿواصشلة العمل معها
من أاجل ““تكثيف وتنويع““ العÓقات الثنائية
ب Úالبلدين.
وكتب رئيسس جمهورية ‘ برقيته ““يسشعد،Ê
Ãناسشبة احتفال جمهورية نيبال الدÁقراطية
الفدرالية بالذكرى التاسشعة إلعÓن ا÷مهورية
أان أاتقدم إاليك باسشم ا÷زائر ششعبا وحكومة
وأاصش-ال-ة ع-ن ن-فسش-ي ،ب-أاح-ر ال-ت-ه-ا Êمشش-فوعة
بتمنياتي لك Ãوفور الصشحة والهناء وÃزيد
من التقدم والرخاء للششعب النيبا‹ الصشديق““.
وأاضشاف رئيسس الدولة ““ :هذا ،وأانتهز هذه
الفرصشة السشعيدة ألعرب لك عن ارتياحي ÷و
الصش -داق -ة ال-ذي يسش-ود ال-عÓ-ق-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
القائمة ب Úبلدينا ،وأاؤوكد لك اسشتعدادي التام
Ÿواصشلة العمل معك من أاجل تكثيف وتنويع
ع Ó-ق -ات -ن -ا ال -ث -ن -ائ-ي-ة Ãا ي-ع-ود ب-ال-ن-ف-ع ع-ل-ى
ششعبينا““.

’صسابة بداء الليسستÒيا
لتفادي خطر ا إ

وزارة التجـ ـ ـ ـ ـارة توصسـ ـ ـ ـ ـي بحفـ ـ ـ ـ ـظ أافضسـ ـ ـ ـ ـل للمـ ـ ـ ـ ـواد الغذائيـ ـ ـ ـ ـة

«انتبهوا إا ¤قطع سسلسسلة
ال- -تÈي -د ع -ن -د شس -راء م -واد
غ-ذائ-ي-ة مÈدة أاو ›م-دة““
ه - - -ي إاح - - -دى ال - - -رسس - - -ائ- - -ل
ال-ت-حسس-يسس-ي-ة التي أاطلقتها
وزارة التجارة ،مع اقÎاب
م-وسس-م ا’صس-ط-ياف ،لفائدة
م-ت-دخ-ل-ي السس-لسس-ل-ة وح-تى
اŸسس-ت-ه-ل-ك Úم-ن أاج-ل غذاء
صسحي وآامن.
حسشب ال -وزارة ف -ان سش -لسش -ل-ة
التÈيد تعني ›مل اŸتدخلÚ
‘ ﬂت -ل -ف الشش -عب ال -غ -ذائ -ي-ة
وهي “نح ضشمانات جادة على
مسش -ت -وى إان -ت-اج وت-خ-زي-ن ون-ق-ل
وت -وزي -ع اŸن -ت -ج-ات وم-ن-ه تÈز
أاه-م-ي-ة ع-ب-ارة ““سش-لسش-ل-ة““ إلب-راز
ضش- -رورة ﬂت- -ل- -ف اŸراح -ل ‘
هذه العملية ،حيث أانه ل يجب
Œاوز أاي مرحلة منها للحصشول
ع- -ل- -ى م -ن -ت -وج ﬁم -ي م -ن ك -ل
حرارة مرتفعة Ãا يعني قطع
سش- -لسش- -ة ال- -تÈي- -د ال -ت -ي تسش -بب
وتعجل بنمو ا÷راثيم.
وهنا يوضشح ذات اŸصشدر أان
ارتفاع الدرجة Áكن أان يؤودي
إا ¤ان - -تشش- -ار ب- -عضس ا÷راث- -ي- -م
(السش-ت-اف-ي-ل-وك-وك والسش-اŸون-يÓ
والليسشتÒيا )..ما يجعل اŸنتوج
خطÒا كما Áكن أان يؤودي إا¤
خطر الصشابة بداء الليسشتÒيا
(ال -ن -ا œع -ن ت -واج -د ج -رث -وم-ة
ال -ل -يسش -تÒي -ا) وه -و م-رضس ن-ادر
ول- - -ك- - -ن- - -ه خ- - -ط Òخصش- - -وصش - -ا

Óشش- -خ- -اصس الضش- -ع- -ف- -اء وإا¤
ل - -أ
تسش- -ارع ‰و ا÷راث -ي -م وخ -فضس
صشÓ-ح-ي-ة اŸن-ت-وج وك-ذا ظ-ه-ور
مششاكل اŸعدة والهضشم.
وب- -ع- -كسس ذلك ف -إان ال -تÈي -د
ي -ب-ط-ئ أاو ي-وق-ف “ام-ا ان-تشش-ار
البكتÒيا التي تسشبب التسشممات
ال -غ -ذائ -ي-ة م-ا ي-ل-زم اŸت-دخ-لÚ
واŸسش -ت -ه -ل-ك Úاع-ت-ب-ار ال-تÈي-د
عامل جودة وأامن كامل.
وعليه ينبغي حفظ األغذية
اÈŸدة واŸع- -ق -م -ة واÛم -دة
–ت درج -ة ح -رارة م -ن-خ-فضش-ة
تسش - - -م - - -ح ب - - -ا◊ف- - -اظ ع- - -ل- - -ى
خصش-ائصش-ه-ا ال-غذائية والعضشوية
وذلك انطÓقا من مكان اإلنتاج
وصشول إا ¤اŸطبخ.
من أاجل ذلك توصشي وزارة
ال -ت -ج -ارة اŸت-ع-ام-ل Úب-ت-خ-زي-ن
اŸواد األولية أاو اŸواد التامة
الصش- - -ن- - -ع –ت درج- - -ة ح - -رارة
م -ن -خ -فضش -ة ‘ أام -اك -ن اإلن -ت-اج
وضش -م -ان ن -ق-ل اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة
سشريعة التلف باحÎام ششروط
ال -تÈي-د أاو ال-ت-ج-م-ي-د وك-ذا ب-ي-ع
اŸواد الغذائية السشريعة التلف
‘ Óﬁت بها واجهات مÈدة.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،ي- -ت- -ع Úع- -ل -ى
اŸسشتهلك -و هو آاخر متدخل
‘ ه- -ذه السش- -لسش -ل -ة -أان ي -ك -ون
ي -ق -ظ -ا ل -ك -ي ي -ت -اب -ع ““إا ¤غ-اي-ة
ال -ط -ب -ق““ ا÷ه-ود اŸب-ذول-ة م-ن
ط -رف اŸه -ن -ي .Úوي-جب ع-ل-ي-ه
م -ث  Ó-ال -ت -ق -ل -ي -ل م -ن م-دة ن-ق-ل

اŸواد الغذائية إا ¤البيت بعد
اق-ت-ن-ائ-ه-ا ووضش-ع-ه-ا م-ب-اششرة ‘
ال - -ث Ó- -ج - -ة أاو اÛم- -د وع- -دم
إاخراجها من الثÓجة إال وقت
السش -ت-ع-م-ال وŒنب ت-رك م-واد
مÈدة خ- -ارج ال- -ثÓ- -ج- -ة ل- -وقت
طويل.
ك- - - -م- - - -ا ت - - -وصش - - -ي ال - - -وزارة
اŸسش-ت-ه-لك ب-ت-ف-حصس ال-ت-غ-ل-ي-ف
قصش- -د م- -ع -رف -ة درج -ة ا◊رارة
الÓزمة ◊فظ اŸنتج واحÎام
درج- - - -ات ا◊رارة ال- - - -قصش - - -وى
اŸب- -ي -ن -ة ع -ل -ى ال -وسش -م وغسش -ل
الثÓجة مرة أاو مرت Úششهريا
ب - -اŸاء والصش - -اب- -ون ث- -م ب- -اŸاء
وا÷افيل وŒنب إاعادة Œميد
م - -ادة سش - -ب - -ق إاخ- -راج- -ه- -ا م- -ن
اÛمد.
و ي- - -أات- - -ي إاه- - -م - -ال شش - -روط
النظافة -الذي يششمل ﬂالفة
ع -دم احÎام سش -لسش-ل-ة ال-تÈي-د-
دائ -م -ا ع -ل -ى رأاسس اıال -ف -ات
اŸسش- -ج- -ل- -ة ‘ ›ال م -راق -ب -ة
اŸط -اب -ق -ة وق -م-ع ال-غشوسÁ.ث- -ل
هذا النوع من اıالفات نحو
 50ب- -اŸائ -ة م -ن اıال -ف -ات
وم-ن-ه-ا ع-ل-ى سش-ب-ي-ل اŸث-ال 341
ﬂالفة سشجلت خÓل األسشبوع
اŸم- -ت -د م -ن  7إا 13 ¤ماي
ا÷- -اري وﬂ 447ال-ف-ة أاخ-رى
سشجلت خÓل الفÎة من  23إا¤
 29أافريل اŸاضشي.
و قصش- - -د ت- - -ع - -زي - -ز و–سشÚ
القدرات التقنية ألعوان الرقابة
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‘ أاول نشساط له منذ تسسلم مهامه

رئيـسس ا÷مهوري ـة ينهـ ـي مهـ ـام
وزير السسياحة مسسعود بن عقون
ق-ام رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
ع -ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة،
أامسس ،ب -إان -ه -اء م -ه -ام وزي-ر
السس- -ي- -اح- -ة والصس- -ن- -اع -ات
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة مسس -ع -ود ب -ن
ع- -ق -ون ،حسس -ب -م -ا أاف -اد ب -ه
بيان لرئاسسة ا÷مهورية.
وأاوضش -ح ال -ب -ي -ان أان-ه ““وف-ق-ا
ألحكام اŸادة  93من الدسشتور
وباقÎاح من الوزير األول عبد
اÛي- -د ت- -ب- -ون ق -ام ف -خ -ام -ة

العدد

03

اŸك- - -ل- - -ف Úب- - -ت- - -قصش- - -ي ه - -ذه
اıال- - - -ف- - - -ات ت- - - -زودت وزارة
ال- -ت -ج -ارة م -ن -ذ ث Ó-ث سش -ن -وات
بوسشائل عصشرية ‘ هذا اÛال
حسشب مسشؤوول بالوزارة.
و ي -ت -وف-ر م-ف-تشش-و ال-رق-اب-ة
اليوم على اأدوات رقابة جد
عصش - -ري - -ة م - -ث- -ل الشش- -ري- -ح- -ة
الإل- -كÎون- -ي- -ة ال- -ت- -ي تسش- -م- -ح
Ãتابعة تسشجيل وتطور حرارة
الأغ- -ذي- -ة وم -ق -ي -اسس ا◊رارة
–ت ا◊م- -راء ال- -ذي يسش- -م -ح
Ãراق - -ب - -ة دق - -ي- -ق- -ة لشش- -روط
ال- - - - - -تÈي- - - - - -د حسشب ن - - - - -فسس
اŸسشوؤول.

ع- -ق- -د وزي -ر ا’تصس -ال
ج- - -م - -ال ك - -ع - -وان ،أامسس،
Ãق - -ر ال - -وزارة ‘ ،إاط- -ار
أاول نشساط له منذ تسسلم
م-ه-ام-ه ،اج-ت-ماع عمل مع
÷ن - -ة –ك - -ي - -م ج - -ائ- -زة
رئ - - -يسس ا÷م - - -ه - - -وري - - -ة
ل - - -لصس - - -ح- - -ف- - -ي اÎÙف،
حسس- -ب- -م- -ا أاف- -اد ب- -ه ب -ي -ان
للوزارة.
وصشف الوزير هذا اللقاء
بأاول اتصشال مع فريق مكلف
ب- -ج- -ائ -زة ““ه -ام -ة““ ك -ج -ائ -زة
رئ - -يسس ا÷م - -ه- -وري- -ة ال- -ذي
ح -رصس م -ع -ه ع -ل -ى م-ب-اشش-رة
إاطار للتششاور من أاجل تسشيÒ
““أام -ث -ل““ ل -رزن -ام-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م
وششروط اŸششاركة والتصشال
حول موضشوع يجب أان يكون
ﬁل تنافسس ب ÚالصشحفيÚ
اÎ- - -Ùف Ú- - -ح- - -سش - -ب ذات
اŸصشدر .واتفق كافة أاعضشاء

اللجنة Ãعية الوزير على أان
اخ-ت-ي-ار م-وضش-وع ال-ب-يئة لسشنة
 2017ي-ع-د ط-ري-ق-ة لتحيÚ
انشش -غ-ال ذي مسش-ت-وى ع-اŸي
‘ ا÷زائر.
وأاوضشح كعوان أان جائزة
رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ل-لصشحفي
اÎÙف ““ج - -ائ- -زة ه- -ام- -ة““
ترمي إا ¤ترقية السشتحقاق
والمتياز ضشمن هذا السشلك.

وتسش - - -ل - - -م ج- - -ائ- - -زة رئ- - -يسس
ا÷م - -ه - -وري - -ة ل - -لصش- -ح- -ف- -ي
اÎÙف سش - -ن - -وي- -ا ألفضش- -ل
األع-م-ال الصش-ح-فية اŸكتوبة
والذاعية والسشمعية البصشرية
حول موضشوع مع .Úوسشيتم
الكششف عن ا÷وائز ‘ طبعة
Ã 2017ناسشبة اليوم الوطني
ل - -لصش - -ح - -اف- -ة اŸصش- -ادف22
أاكتوبر.2017

Ÿكافحة ا÷رÁة اŸعلوماتية

خب Òمن الشسرطة ا÷زائرية يÎأاسس
›موعة خÈاء األنÎبول
/الشسعب /ع Úعميد الشسرطة بشسÒ
السس- -ع- -ي- -د ،رئ -يسس اŸصس -ل -ح -ة اŸرك -زي -ة
Ùاربة ا÷رائم اŸتصسلة بتكنولوجيات
’ع Ó-م وا’تصس-ال ل-ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة
ا إ
Óم -ن ال -وط -ن -ي ،ع-ل-ى رأاسس ›م-وع-ة
ل -أ
’نÎب-ول اıتصس-ة ‘ م-ك-اف-ح-ة
خÈاء ا أ
ا÷رÁة اŸعلوماتية.
تعي Úرئيسس اŸصشلحة اŸركزية Ùاربة
ا÷رائ -م اŸتصش -ل -ة ب -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ات اإلعÓ-م
والتصشال ،جاء من قبل الأم Úالعام Ÿنظمة
الششرطة الدولية النÎبولÃ ،ناسشبة أاششغال
الجتماع الـ  10لرؤوسشاء اŸصشالح اıتصشة ‘

م-ك-اف-ح-ة ا÷رائ-م اŸع-ل-وم-ات-ي-ة لدول الششرق
األوسشط وششمال إافريقيا ،اŸنعقد يومي 10
و 11ماي  2017بفرنسشا.
ه- -ذا ال- -ت- -ع- -ي Úه -و اعÎاف م -ن اأع -ل -ى
الهيئات الأمنية الدولية للمسشتوى العا‹
والحÎاف- -ي -ة ال -ت -ي اأضش -حت ت -ت -م -ي -ز ب -ه -ا
الششرطة ا÷زائرية ‘ ﬂتلف اÛالت،
وال-ت-ي ت-اأت-ي ت-ث-م-ي-ن-ا ÷ه-ود ع-ن-اي-ة السش-ي-د
اللواء اŸدير العام لÓأمن الوطني ‘ سشبيل
تطوير وعصشرنة اŸورد البششري للمديرية
العامة لÓأمن الوطني ‘ سشبيل –قيق اأمن
اŸوطن وحماية ‡تلكاته.

ﬁكمة جنايات العاصسمة

إاعادة النظر ‘ قضسيتي تفج Òقصسر ا◊كومة
ومقر األمن ا◊ضسري لباب الزوار

سستعيد ﬁكمة جنايات ا÷زائر يوم
 11جويلية اŸقبل النظر ‘ قضسية سستة
’رهابيÚ
( )6متورط ‘ ÚالتفجÒين ا إ
ال -ل -ذي -ن اسس -ت -ه -دف -ا سس -ن -ة  2007قصسر
’م-ن ا◊ضس-ري ل-ب-اب
ا◊ك -وم -ة وم -ق-ر ا أ
ال -زوار حسس -ب -م -ا ع -ل -م أامسس م -ن خ -ل -ي -ة
ا’تصسال Ûلسس قضساء ا÷زائر.
سشيتم إاعادة ﬁاكمة كل من حدوشس سشليم
وأاوز‚ة خالد وسشليمان عدلن وبششار حسشان
ومعروف خالد وكريتوسس مراد حسشبما جاء
‘ جدول القضشايا ا÷نائية للدورة العادية
األو ¤لسش- -ن -ة  2017وال - -ذي ” نشش - -ره أامسس
األحد ببهو ›لسس قضشاء ا÷زائر.
وكان اعتداء قصشر ا◊كومة قد خلف 20
ق -ت -ي  Ó-وأاك Ìم -ن  220ج - -ري - -ح ‘ ح Úأادى
اعتداء باب الزوار إا ¤مقتل  11ششخصشا وجرح
أاك Ìمن  100ششخصس.
وكانت ﬁكمة ا÷نايات قد أاصشدرت ‘
 14مارسس  2012أاحكاما باإلعدام ‘ حق سشتة
متهم Úموقوف( Úحاضشرين) وهم بودربالة

فا— وحدوشس سشليم وأاوز‚ة خالد وسشليمان
ع -دلن وبشش -ار حسش-ان وم-ع-روف خ-ال-د ف-ي-م-ا
ق -ضش -ت ب-ـ  10سش -ن -وات سش-ج-ن-ا ن-اف-ذا ‘ ح-ق
كريتوسس مراد.
و أاصشدر ت كذلك حكما بثÓث سشنوات
سشجنا نافذا ‘ حق بودينة نور الدين بتهمة
عدم اإلبÓغ عن ا÷رÁة.
كما أاصشدرت أاحكاما غيابية باإلعدام ‘
حق تسشعة متهم Úآاخرين (‘ حالة فرار) من
بينهم عبد اŸالك دروكدال متورط ‘ Úنفسس
القضشية.
و يشش Òق - -رار اإلح- -ال- -ة إا ¤أان اŸت- -ه- -مÚ
ينتمون إا ¤جماعة إارهابية تنششط ‘ منطقة
ال -ث-ن-ي-ة (ولي-ة ب-وم-رداسس) ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ت-ن-ظ-ي-م
اإلرهابي اŸسشمى ““القاعدة ‘ بÓد اŸغرب
اإلسشÓمي““.
و” تنفيذ هذا العتداء باŸتفجرات ضشد
قصشر ا◊كومة ‘ وقت متزامن مع اعتداء
آاخر طال مقر األمن ا◊ضشري لباب الزوار
(ششرق ا÷زائر العاصشمة).

–ــــت شسعـــار ““الشسعـــور بنعـــم اللـه““

انط ـ ـ ـÓق سسلسسلـ ـ ـة الـ ـ ـدروسس اÙمديـ ـ ـ ـة

ت -ن-ظ-م ال-زاوي-ة ال-ب-ل-ق-ائ-دي-ة ال-هÈي-ة ال-ك-ائ-ن م-ق-ره-ا
ببلدة سسيدي معروف شسرق مدينة وهران ،بدءا من يوم
اÿميسس القادم الطبعة الثانية عشسرة ( )12من سسلسسلة
الدروسس اÙمدية –ت ﬁور رئيسسي عنوانه ““الشسعور
بنعم الله““ حسسبما أاعلنته هذه اŸؤوسسسسة الدينية.
يشش-ارك ‘ ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ال-دي-ن-ي-ة وال-ع-ل-م-ي-ة ع-ل-م-اء ال-ف-قه
والششريعة اإلسشÓمية من ﬂتلف بلدان العا ⁄العربي-اإلسشÓمي
وخ -ارج -ه ع -ل -ى غ -رار ت -ونسس واŸغ-رب وسش-وري-ا واألردن ومصش-ر
والسشعودية والسشودان ولبنان إا ¤جانب باحث ‘ الفكر اإلسشÓمي
من فرنسشا.
–ت ششعار اآلية الكرÁة ““وما بكم من نعمة فمن الله““ ،تÈمج
هذه التظاهرة التي تقام سشنويا تزامنا والششهر الفضشيل عدة
ﬁاضشرات فكرية يلقيها على ا÷مهور Ãقر الزاوية البلقائدية
عدة مششايخ وعلماء حيث تقÎح معظمها بعد صشÓة الÎاويح.
وتتطرق هذه اÙاضشرات طيلة أاسشبوع Úكامل Úإا ¤مواضشيع

ﬂتلفة ذات صشلة باÙور الرئيسشي للطبعة ا÷ديدة من سشلسشلة
الدروسس اÙمدية مثل ““نعم الدنيا واآلخرة ‘ مودة العÎة
النبوية الطاهرة““ و«سشيدنا ﬁمد صشلى الله عليه وسشلم نعمة الله
ال -ع -ظ -م -ى““ إا ¤ج -انب ““اآلداب ال Ó-زم-ة م-ع ن-ع-م ال-ل-ه ال-ظ-اه-رة
والباطنة““ و«دور السشتكششافات العلمية ‘ إابراز نعم الله اÿفية““.
م -ن ب Úع -ل -م -اء األم -ة اإلسش Ó-م -ي -ة ال -ذي-ن سش-ي-نشش-ط-ون ه-ذه
اÙاضشرات ‚د أاحمد عمر هاششم من مصشر وعبد اإلله العرفج
من السشعودية وﬁمد مصشطفى الياقوتي من السشودان إا ¤جانب
أاسشامة الرفاعي من لبنان وكذا ﬁمد ايدير مششنان الذي سشيلقي
ﬁاضشرة عنوانها ““نعمة األمن واألمان““.
يذكر أان سشلسشلة الدروسس اÙمدية تعد فضشاء للتعرضس إا¤
أام -ه -ات قضش-اي-ا األم-ة اإلسشÓ-م-ي-ة وك-ذا إا ¤اŸسش-ائ-ل اإلنسش-ان-ي-ة
فكريا ودينيا حيث تنظمها الزاوية البلقائدية الهÈية التي تضشم
مدرسشة قرآانية تختصس أايضشا ‘ تدريسس ›ال الفقه والششريعة
اإلسشÓمية.

»æWh

اإلثنين  2٩ماي  201٧م
الموافق لـ  0٣رمضشان  1٤٣٨هـ

إاطÓق مسسابقة لنيل ا÷ائزة الوطنية لÓبتكار

تشسجيع اŸبدع Úو–فيز اإ’طارات ا÷امعية باŸؤؤسسسسة
أاعلنت وزارة الصسناعة واŸناجم ،عن تنظيم اŸسسابقة التاسسعة لنيل ا÷ائزة الوطنية لÓبتكار Ÿكافأاة وتشسجيع اŸؤوسسسسات
’عÓم وا’تصسال ،وهو
الصسغÒة واŸتوسسطة اŸبتكرة ’سسيما الناشسطة ‘ ›ال الصسناعة واÿدمات للصسناعة وتكنولوجيات ا إ
تقليد دأابت الوزارة الوصسية على تنظيمه سسنويا قصسد تشسجيع اŸبدع ‘ Úهذا اÛال ،وبالتا‹ اŸسساهمة ‘ النهوضس
با’قتصساد الوطني وجعله أاك Ìتنافسسية ‘ ،ظل الرهانات والتحديات ا’قتصسادية العاŸية التي تسستوجب ا’لتحاق بالركب.

سشهام بوعموششة
‘ إاط - -ار ت- -ن- -وي- -ع الق- -تصش- -اد ال- -وط- -ن- -ي
والتخلصس من التبعية للمحروقات ،بالتوجه
ن -ح -و ال -ق -ط -اع -ات اŸن -ت -ج -ة ذات ال -ق -ي-م-ة
اŸضش -اف -ة واŸسش -ت -ح -دث -ة Ÿن -اصشب الشش-غ-ل
ال -دائ -م -ة ،ارت -ك -ز اه -ت -م-ام ا◊ك-وم-ة خÓ-ل
لخÒة ع- -ل- -ى تشش- -ج- -ي- -ع ق -ط -اع
السش- -ن- -وات ا أ
اŸؤوسشسش-ات الصش-غÒة واŸت-وسش-ط-ة ب-اع-ت-باره
عصشب القتصشاد والتنمية اŸسشتدامة ‘ كل
الدول اŸتقدمة ،التي اسشتطاعت أان تنهضس

ب -اق -تصش -اده -ا ال -وط -ن -ي و–ق -ق السش-ت-ق-رار
الج-ت-م-اع-ي ،ب-فضش-ل ه-ذه اŸؤوسشسش-ات ال-ت-ي
لن-ت-اج ،لسش-ي-م-ا
ح -ق -قت ق-ي-م-ة مضش-اف-ة ‘ ا إ
ت-ط-وي-ر اŸق-اولت-ي-ة ‘ ق-ط-اع-ات القتصشاد
اıت- -ل- -ف- -ة Ÿواج- -ه- -ة ان- -خ- -ف -اضس اŸوارد
البÎولية.
و‘ هذا السشياق ،أاعلنت وزارة الصشناعة
واŸناجم ع Èموقعها عن تنظيم مسشابقة
ا÷ائزة الوطنية لختيار أاحسشن إابداع تقوم
ب - -ه اŸؤوسشسش - -ات الصش - -غÒة واŸت - -وسش - -ط- -ة،
الناششطة ‘ الصشناعة واÿدمات اŸوجهة

لعÓم والتصشال
ل-لصش-ن-اع-ة وت-ك-ن-ول-وج-يات ا إ
واÿاضشعة للقانون رقم  02-1٧اŸؤورخ ‘ 11
ربيع الثا Êعام  1٤٣٨اŸوافق لـ 10جانفي
 ،201٧اŸتضشمن القانون التوجيهي لتطوير
اŸؤوسشسشات الصشغÒة واŸتوسشطة ،لتحسشÚ
لي-داع
ت -ن-افسش-ي-ت-ه-ا .ب-ح-يث ح-دد آاخ-ر أاج-ل إ
ملفات الÎششح بتاريخ  1٤سشبتم.201٧ È
وت - -ه - -دف ه- -ذه اŸسش- -اب- -ق- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة
ال- -تشش- -ج- -ي- -ع- -ي -ة ،ل -ل -ت -ع -ري -ف ب -اÛه -ودات
لب- -داع- -ات ال- -ت -ي ت -ن -ج -زه -ا اŸؤوسشسش -ات
وا إ
الصشغÒة واŸتوسشطة ا◊ديثة ،وتقوية صشورة
عÓ- -م- -ة اŸؤوسشسش- -ة وك- -ذا –ف- -ي -ز وإاق -ح -ام
لطارات ا÷امعية التي تطور كفاءتها داخل
اإ
اŸؤوسشسش - -ة وب - -ال- -ت- -ا‹ ت- -ع- -ري- -ف ال- -زب- -ائ- -ن
لنتاج.
بالبتكارات ‘ ›ال ا إ
لششارة إا ¤أان مسشابقة ا÷ائزة
وŒدر ا إ
ال -وط -ن -ي -ة ل Ó-ب-ت-ك-ار ال-ت-ي أاخ-ت Òل-ه-ا شش-ع-ار
«الب-ت-ك-ار م-ف-ت-اح ال-ت-ن-افسش-ية» ،خصشصشت لها
ثÓث جوائز مالية وميدالية وششهادات ككل
لول على مبلغ
سشنة ،بحيث يتحصشل الفائز ا أ
 100مليون سشنتيم ،و ٨0مليون سشنتيم للفائز
الثا ‘ ،Êح Úيتحصشل الفائز الثالث على
مبلغ  60مليون سشنتيم.

’خÒة
بعد افتكاكها اŸرتبة الثالثة ‘ التشسريعيات ا أ

«حمسس» تسستعد لعقد مؤؤ“ر اسستثنائي لÎسسيم اŸرحلة التؤافقية مع «التغي»Ò
ت- -ت- -ج -ه ح -رك -ة ›ت -م -ع السس -ل -م ،ال -ت -ي
سس- -ج -لت ع -ودة ق -وي -ة نسس -ب -ي -ا ،ق -ي -اسس -ا إا¤
النتائج اÙققة ‘ ا’نتخابات التشسريعية
’خÒة ،ب-اف-ت-ك-اك-ه-ا اŸرتبة الثالثة ،نحو
ا أ
’شس-ه-ر
ع-ق-د م-ؤو“ر اسس-ت-ث-ن-ائ-ي ‘ غضس-ون ا أ
اŸق -ب -ل-ة ،ي-رسس-م اŸرح-ل-ة ال-ت-واف-ق-ي-ة ال-ت-ي
ي -ك -رسس -ه -ا ال -ت -ح -ال -ف ب -ي -ن -ه -ا وب Úج -ب-ه-ة
التغي ،Òوذلك اسستعدادا للمؤو“ر السسادسس
‘ طبعته العادية ،اŸرتقب ‘ العام . 2018

فريال بوششوية
ب-اف-ت-ك-اك اŸرت-ب-ة ال-ث-ال-ث-ة باÛلسس الششعبي
الوطني ،واألو ‘ ¤اŸعارضشة ‘ اقÎاع الرابع
ماي ،تكون «حمسس» بقيادة عبد الرزاق مقري،
قد ‚حت ‘ رفع –د ليسس باله ،Úيكسشبه ثقÓ
بعد أان فاز ›ددا ‘ جولة تنافسس مع الرئيسس
السشابق للحركة أابو جرة سشلطا ،Êالذي  ⁄يهضشم
رفضس مششاركة التششكيلة ‘ ا◊كومة رغم النتائج
اÙققة.
وكان رئيسس ا◊ركة مقري الذي أاعد العدة

ÿوضس اŸعÎك الن- - - -ت- - - -خ - - -اب - - -ي‡ ،ث ‘ Ó- - -
ال -تشش -ري -ع -ي -ات ب -إاع -داد ب-رن-ام-ج شش-ام-ل ي-حسشب
للحركة ،ويصشنفها ‘ خانة األحزاب القليلة التي
تعرضس برامج على الناخب ،Úقد أاكد ‘ تصشريح
خصس به «الششعب» قبل السشتحقاقات األخÒة،
عقد مؤو“ر اسشتثنائي لتسشوية وضشعية ا◊ركة،
بعد اندماج حركة التغي Òبقيادة رئيسشها عبد
اÛيد مناصشرة ،وذلك –سشبا للمؤو“ر السشادسس
اŸقرر ‘ غضشون العام اŸقبل.
«ح -مسس» ب-ق-ي-ادة م-ق-ري ،و»ال-ت-غ-ي »Òب-ق-ي-ادة
م- -ن- -اصش- -رة ⁄ ،ت- -ن- -ج- -ح- -ا ف- -ق- -ط ‘ ام- -ت -ح -ان
ال-تشش-ري-ع-ي-ات ،ال-ذي ي-ع-ت ÈمصشÒي-ا ب-ع-د تراجع
ك -ب ‘ Òط -ب -ع-ة  ،2012ال-ت-ي خ-اضش-ت-ه-ا «ح-مسس»
–ت لواء تكتل ا÷زائر اÿضشراء ،بل النجاح
أايضش - -ا ك - -ان ‘ ال - -ت - -ن - -افسس واÓÿف اÿف - -ي ـ
الظاهر ،بينهما وب Úأابو جرة سشلطا ،Êالذي
كان سشببا مباششرا ‘ ،انسشحاب عدة وجوه بارزة
ن- -اضش- -لت إا ¤ج- -انب الشش- -ي -خ ال -راح -ل ﬁف -وظ
نحناح ،بينهم عبد اÛيد مناصشرة وعمر غول،
أاسشسشا حزب Úوهما على التوا‹ جبهة التغيÒ

خلفا للنائب حمايدي زورقي

وŒمع أامل ا÷زائر ـ تاج.
وتكتسشي اŸرحلة اŸقبلة بالغ األهمية ،ذلك
أان اسشتقرار ا◊ركة ـ التي ‚حت ◊د اآلن ‘
ضشبط توازنها ،وتفادي تبعات الهزات الناجمة
عن اÓÿفات الداخلية مرتبط بها ،و‚احها ‘
ضش-ب-ط ا÷انب ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي ل-دى –ق-ي-ق ان-دماج
ال -تشش -ك -ي -ل -ت ،Úأام -ر ج -وه-ري –سش-ب-ا ل-ل-م-رح-ل-ة
اŸق- -ب- -ل- -ة ،لسش -ي -م -ا وأان -ه وب -ع -د ع -ق -د اŸوؤ“ر
السشتثنائي الذي يرسشم ا◊الة التوافقية ،التي
تسشتمر سشنة على األك Ìـ وفق ما أاكد مقري
لـ«الششعب» ـ سشيتم عقد اŸوؤ“ر السشادسس ،الذي
قد يششهد ترششح سشلطا› Êددا للمنصشب.
ويبقى األمر األكيد أان «حمسس» التي تربعت
بفضشل النتائج اÙققة ،على عرشس األحزاب
اŸنتمية إا ¤التيار اإلسشÓمي ،تعتزم العودة بقوة،
وقد كان رئيسشها من ب Úالسشباق Úإا ¤تهنئة
الوزير األول عبد اÛيد تبون ،ششأانه ششأان حزب
آاخر ‘ اŸعارضشة ،ويتعلق األمر بحزب العمال
الذي هنأات أامينته العامة الوزير األول ،ما يوؤششر
على بدء مرحلة جديدة.

تنصسيب عبد الناصسر هؤاري رئيسسا جديدا لبلدية القليعة
” ،أامسس ،تنصسيب هواري عبد الناصسر رئيسسا
ّ
ج-دي-دا ل-ب-ل-دي-ة ال-ق-ل-ي-ع-ة خلفا للرئيسس السسابق
ج -ي  ‹Ó-ح-م-اي-دي زورق-ي ال-ذي ح-ظ-ي Ãق-ع-د
ب -ال -غ -رف -ة السس -ف-ل-ى ل-لŸÈان ع-ن –ال-ف ح-رك-ة
›تمع السسلم.
كان مدير التنظيم والششؤوون العامة قد أاششرف على
مراسشم التنصشيب برفقة رئيسس دائرة القليعة بحيث ”ّ
التفاق مع أاعضشاء اÛلسس البلدي على عدم إاجراء أايّ
تغي ‘ Òتركيبة الهيئة التنفيذية الششاملة لنواب الرئيسس
ومسش -ئ -و‹ اŸن-دوب-ي-ات ال-ب-ل-دي-ة ورؤوسش-اء ال-ل-ج-ان ع-ل-ى
مسشتوى البلدية بالنظر إا ¤قصشر الفÎة اŸتبقية من

عهدة اÛلسس وعدم قابليتها إلجراء تغي Òجذري ‘
‰ط التسشي Òوهي الفÎة التي ل تتجاوز حسشابيا حدود
 5أاششهر ،كما أاششار رئيسس البلدية السشابق ع ÈمكاŸة
”
هاتفية إا ¤أان اŸلفات الكÈى التي يرتقبها اŸواطن ّ
البت فيها سشلفا كقفة رمضشان التي ”ّ توزيعها وقائمة
السش -ك -ن ال -ت-ي ّ” إاع-داده-ا وغÒه-ا م-ن اŸل-ف-ات ال-ت-ي
طويت ‘ الفÎة األخÒة األمر الذي يسشتوجب متابعة
التسشي Òالروتيني للششؤوون العامة للبلدية دون ا◊اجة
لتغي Òالهيئة التنفيذية.
Œدر اإلشش - -ارة إا ¤ك - -ون ال- -رئ- -يسس اŸنّصش- -ب أامسس
ينتمي ◊زب جبهة التحرير الوطني وسشبق له تسشيÒ

ششؤوون البلدية خÓل العهدة السشابقة اŸمتدة ب200٧ Ú
و  2012قبل أان يتم اسشتخÓفه Ãمثل حركة ›تمع
السش -ل -م ب -ع -د –ال -ف -ه -ا م -ع ح -زب ال -ت -ج -م -ع ال -وط -ن -ي
الدÁقراطي سشنة  2012وفقا Ÿا تنصس عليه اŸادة ٨0
م -ن ق -ان -ون ال -ب -ل -دي -ة وال-ولي-ة إال أاّن ال-ق-ان-ون ا÷دي-د
الصشادر خÓل العام اŸنصشرم واŸتعلق بهذا الششأان أالغى
اŸادة ‡ ٨0ا اسشتوجب الحتكام إا ¤اŸادة  65التي
ت -نصس ع -ل -ى ان -ت -خ-اب ال-رئ-يسس م-ن ب Úأاعضش-اء ال-ك-ت-ل-ة
ا◊ائزة على األغلبية.

تيبازة :عÓء ملزي

ا◊اج زرقي رئيسسا جديدا للمجلسس الشسعبي الؤ’ئي بالشسلف
نصسب وا‹ الشسلف فوزي بلحوسس ،Úأامسس،
رئيسس اÛلسس الشسعبي الو’ئي ا÷ديد ا◊اج
زرقي خلفا لعامر عمر الذي التحق باÛلسس
الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،وه-ذا ب-ع-د ع-م-ل-ي-ة انتخاب
داخ-ل-ي-ة “ك-ن خÓ-ل-ه-ا م-ن سس-ح-ق م-ن-افسس-ي-ه ‘
’ول.
الدور ا أ

الششلف :و.ي.أاعرايبي
العملية جاءت بعد دورة اÛلسس الششعبي الولئي
غ Òالعادية لتعي Úالرئيسس ا÷ديد خلقا لعامر عمر
الذي إالتحق بغرفة الŸÈان ،وقد جرت ‘ ظروف
تنظيمية هادئة مكنت الرئيسس ا÷ديد ا◊اج زرقي
من ا◊صشول على  2٤صشوتا ،متبوعا بدومة بوطيبة
أاحمد من التجمع الوطني الدÁقراطي بـ  ٨أاصشوات
وﬁفوظ السشياح من حمسس بـ  ٧أاصشوات.
و‘ تصشريح له باŸناسشبة ،أاكد ا◊اج زرقي ،أان
اÛلسس سش -ي-ك-ث-ف ج-ه-وده ÿدم-ة ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة
ومعا÷ة اŸلفات ذات البعد اإلقتصشادي واإلسشتثماري

وخ-دم-ة السش-ك-ان م-ن ج-ه-ة والسش-ع-ي ل-ت-ن-ف-ي-ذ الÈام-ج
اŸسش- -ط- -رة ل- -ت- -حسش Úاإلط- -ار اŸع- -يشش- -ي Ÿواط- -ن -ي
اŸنطقة ،موضشحا أان العمل التششاركي مع منتخبي
اÛلسس سشبيل Ÿواجهة التحديات و–قيق فضشاء

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

ت-ن-م-وي ب-ال-ولي-ة .وه-و ما
اع- - - -تÈه ال- - - -وا‹ ف - - -وزي
ب-ل-ح-وسش Úم-ن-اخا مششجعا
وث- - -ق- - -ة ت - -دف - -ع اÛلسس
والهيئة التنفيذية لتجسشيد
ب-رام-ج ال-ت-ن-م-ية الطموحة
إاسشتكمال Ÿا أا‚ز سشابقا.
ومن جهة أاخرى رفضس
أاعضش -اء اÛلسس الشش-ع-ب-ي
الولئي عملية اسشتخÓف
اŸم-ث-ل-ة الŸÈان-ي-ة فوزية
طهراوي دومة من طرف
ال - - -عضش- - -و ا÷دي- - -دة دلل
م -ك -ن -اسش -ي ،وه -ذا بسش -بب
غ- -ي- -اب الŸÈان- -ي- -ة وم- -ن
ت -خ -ل -ف -ه-ا ع-ن ا÷لسش-ة ‡ا ج-ع-ل األعضش-اء ي-رفضش-ون
اŸصشادقة ،حيث ضشرب هؤولء موعدا جلسشة لحقة
ل-ل-ق-ي-ام ب-ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة وه-و م-ا أاك-ده م-دي-ر ال-ت-ن-ظ-ي-م
بالولية.
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«أاليانسس للتأامينات» –قق حصسيلة إايجابية سسنة 2016

ارتفاع نسسبة النمؤ بـ  16 ،2باŸائة بفضسل تنؤع
اŸنتؤجات التأامينية

ح- -ق- -قت شس- -رك- -ة ال- -ت- -أام« Úأال -ي -انسس
للتأامينات» سسنة  ،2016حصسيلة إايجابية
بنسسبة ‰و بلغت  16 ،2باŸائة ما Áثل
 422م-ل-ي-ون دج  ،ب-فضس-ل ا’سس-ت-ث-م-ارات
ال- -ت- -ي أاق- -ام- -ت- -ه- -ا وت- -ن- -وي -ع اŸن -ت -وج -ات
ال-ت-أام-ي-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-رضس-ه-ا ع-ل-ى زبائنها
يوميا والذين يتجاوز عددهم  400أالف
زبون ب Úأاشسخاصس ومؤوسسسسات.

حياة  /ك
ت -ع -د «أال -ي-انسس ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات « أاول م-ؤوسشسش-ة
تأام Úخاصشة ‘ ا÷زائر تغطي فروعها ٤٣
ولية من الوطن بحسشب البيان الذي تسشلمت
«الششعب» نسشخة منه ،وقد حققت خÓل سشنة
 2016رقم أاعمال بقيمة  ٤565مليون دج ،ما
Áثل زيادة بلغت  ٣باŸائة ،مقارنة با◊صشيلة
اÙققة ‘  ،2015حسشب ما “خضس عن
ا÷معية العامة للمسشاهم ÚاŸنظمة خÓل
األيام القليلة اŸاضشية.
وحسشب البيان ،فإان هذه األرقام حققتها
الششركة بالرغم من أان سشوق التأامينات يعرف
ت-ب-اط-ؤوا ‘ ال-ن-م-و ن-ت-ي-ج-ة ان-ع-ك-اسس ال-ظ-روف
القتصشادية للبلد عليه ،حيث ل تتعدى نسشبة
ال -ن-م-و ب-ه  0 ،5٨ب-اŸائ-ة حسشب اŸع-ل-وم-ات
اŸسش-ت-ق-اة م-ن اÛلسس ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ينات،
ال -ذي ي -ع -د إاط -ارا ل -ل -تشش -اور ي -ج-م-ع ﬂت-ل-ف
اŸتدخل Úمن ششركات التأامينات ،اŸؤومنÚ
والسشلطات العمومية.
وقد بلغت قيمة األوراق اŸالية لـ»أاليانسس
ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات «  ٤5دج ،ح -يث سش -ي -ت -حصش-ل ك-ل

مسش -اه -م ع -ل -ى م -ق -اب -ل ن -ق-دي ب-ه-ذا اŸب-ل-غ،
ﬁققة بذلك ارتفاعا بنسشبة  2٩باŸائة من
ا◊صشصس سشنة  ،2016مع اإلششارة إا ¤أان هذه
الششركة أاول مؤوسشسشة خاصشة دخلت بورصشة
ا÷زائر وذلك سشنة .2010
وم-ن أاج-ل ضش-م-ان ال-تسش-ي Òال-ف-ع-ل-ي ال-قائم
على تطوير وتفعيل خدمات الششركة ،باششرت
«أال -ي -انسس ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات» سش-ي-اسش-ة تسش-ي Òف-ع-ال-ة
Óح-ك-ام ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ب-ه-دف زي-ادة ال-رب-حية
ل -أ
اŸالية العامة ،اŸتمثلة ‘ النتيجة العملياتية
والدخل اŸا‹ لهذه السشتثمارات.
كما وضشعت ‘ متناول زبائنها التأام Úعلى
األششخاصس متمثلة ‘ اŸنتوجات ‘ الدخار،
والصشحة ،التأام Úعلى اŸؤوسشسشات الصشغÒة
واŸتوسشطة ،أاصشحاب اŸهن ا◊رة ،والتجار،
والهيئات ،منتجات تاأمينية جديدة ،وخصشوصشا
التأام Úعلى ا◊ياة والصشحة› ،موعة من
اŸنتجات ‘ ›ال ورششات البناء الكبÒة،
والسشكن والصشناعةﬂ ،اطر السشكن وﬂاطر
متنوعة.
ويذكر أان»أاليانسس للتأامينات» تسشتهدف ‘
نشش-اط-ه-ا ال-ق-ط-اع-ات ال-ت-ق-ل-يدية كالتأام Úمن
اıاط-ر الصش-ن-اع-ي-ة ،والسش-ي-ارات ،والنقل،-،
ب-اإلضش-اف-ة إا ¤ال-ق-ط-اع-ات غ ÒاŸسش-ت-غ-ل-ة أاو
األقل تطورا ‘ السشوق كالتأام Úعلى األفراد
واألسشر ،وبتبنيها لقرار اإلبقاء على مسشتوى
عال من أارباح األسشهم  ٪٧من الدخل بناء على
متوسشط سشعر السشهم بـ  500دينار جزائري،
ف -إان الشش -رك-ة ت-رغب ‘ تشش-ج-ي-ع اŸسش-اه-مÚ
الذين وضشعوا ثقتهم فيها و‘ تأاكيد انتظام
سشياسشة توزيع مداخيلها.

بسسبب التأاخر ‘ منح رخصس ا’سستÒاد ،مهنيون يكشسفون:

احتمال إالغاء صسالؤن ا÷زائر الدو‹ للسسيارات

أاف- -اد مسس- -ؤوول ب- -ج- -م- -ع- -ي- -ة مصس -ن -ع -ي
ووكÓء السسيارات بأان وكÓء السسيارات
’ Áكنهم اŸشساركة ‘ صسالون ا÷زائر
الدو‹ للسسيارات بسسبب التأاخر ‘ منح
رخصس ا’سستÒاد.
أاوضش -ح ري -اضس أان -دلسش -ي ل -وأاج ب -أان إاق -ام -ة
ال -ط -ب-ع-ة  20لصش - -ال- -ون ا÷زائ- -ري ال- -دو‹
ل -لسش -ي -ارات -اŸرت-ق-ب-ة ‘ سش-ب-ت-م ÈاŸق-ب-ل-
مسشتبعدة حاليا بسشبب حصشصس السشتÒاد التي
كان من اŸفÎضس أان “نح ‘ أافريل اŸاضشي
ول تزال ‘ النتظار.
وأاضشاف «ولهذا فإان وكÓء السشيارات غÒ
ق -ادري -ن ع -ل -ى اŸشش-ارك-ة ‘ ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة
ألنهم ل يزالون ‘ انتظار حصشصشهم ليتمكنوا
من اŸششاركة والسشتجابة لطلبات الزبائن».
وبالنظر إا ¤نفاد ﬂزونات غالبية الوكÓء
حسشب السشيد أاندلسشي فإان وزارة التجارة حتى

وإان قامت بفتح ا◊صشصس ‘ مسشتقبل قريب
فلن يتمكن الوكÓء من أان يكونوا ‘ اŸوعد
ألن عمليات السشتÒاد –تاج إا ¤ششهرين على
أاقل تقدير ÷لب السشيارات (جمركة ومراقبة
 )...دون اح -تسش -اب ال -ت -حضشÒات وال -وسش -ائ -ل
اللوجسشتيكية التي يحتاجها الصشالون.
وق -ام رئ -يسس ا÷م -ع-ي-ة سش-ف-ي-ان حسش-ن-اوي ـ
يضشيف ذات اŸصشدرـ بطلب رأاي حوا‹ ٤0
وك -ي  Ó-ل -لسش -ي -ارات ح -ول ه -ذه ال -قضش-ي-ة وم-ن
إاج -اب -ات-ه-م «ف-إان-ه م-ق-ت-ن-ع ب-أان ال-وكÓ-ء ل-يسش-وا
قادرين على اŸششاركة ‘ هذه الظروف».
وك- -ان ال- -رئ- -يسس اŸدي- -ر ال- -ع- -ام ل- -لشش -رك -ة
ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ع-ارضس وال-تصش-دير «صشافكسس»
طيب زيتو Êقد صشرح منذ بضشعة أاسشابيع بأان
صش- -اف- -كسس سش- -ت- -ب -ق -ى –ت تصش -رف ال -وك Ó-ء
اŸع- -ت -م -دي -ن وأان قصش -ر اŸع -ارضس سش -ي -ك -ون
مفتوحا عندما يكونون جاهزين لهذا ا◊دث.

مكتتبو عدل  2يشسرعون اليوم ‘ دفع الشسطر الثا Êللمسستحقات

تؤزيع  500وحدة سسكنية بصسيغة عدل بسسكيكدة

ق - -ام ،صش- -ب- -اح أامسسﬁ ،م- -د ح- -ج- -ار وا‹
سشكيكدة وبحضشور القائم Úعلى قطاع السشكن
بالولية بتوزيع  500وحدة سشكنية بصشيغة البيع
باإليجار «عدل» التابعة لÈنامج  2001بعزابة،
ح -يث ” ت -وزي -ع اŸف -ات -ي -ح ع -ل -ى ع -ي -ن-ة م-ن
اŸسش-ت-ف-ي-دي-ن ال-ب-ال-غ عددهم  122مسشتفيدا،
وهذا بحضشور اŸدير ا÷هوي للوكالة الوطنية
ل -ت-حسش Úالسش-ك-ن وت-ط-وي-ره ،وال-ع-م-ل-ي-ة ج-رت
وسش - -ط زغ - -اري - -د ال - -نسش - -وة م- -ن ال- -ع- -ائÓ- -ت
اŸسش -ت -ف -ي -دة م -ن ه -ذه السش -ك -ن -ات ا÷دي-دة،
خصشوصشا وأانها تزامنت والششهر الفضشيل.
Óشش- -ارة ،تشش- -رع وك -ال -ة ع -دل ال -ي -وم‘ ،
ل - -إ
اسش-ت-دع-اء اŸواط-ن ÚاŸع-ن-ي Úب-دف-ع الشش-طر
ال -ث -ا Êم -ن ق -ي-م-ة ع-دل  ،2وي-ت-م السش-ت-دع-اء
ت -دري -ج -ي -ا وي -خصس اŸك -ت -ت-ب Úال-ذي-ن ق-ام-وا
مسشبقا بدفع القسشط األول واختاروا مواقع
سشكناتهم.

ومن اŸنتظر الششروع ‘ توزيع ما يفوق ٤
آالف سشكن من ﬂتلف الصشيغ وذلك بداية من
ششهر جوان اŸقبل عﬂ Èتلف بلديات ولية
سش- -ك- -ي- -ك- -دة ،وحسشب م- -ا أاك- -ده م- -ؤوخ -را وا‹
سشكيكدة ،خÓل أاششغال الدورة العادية األو¤
ل -ل -م-ج-لسس الشش-ع-ب-ي ال-ولئ-ي ،ف-إان ت-وج-ي-ه-ات
ق-دمت ل-ل-م-دي-ري-ن اŸع-ن-ي Úورؤوسش-اء ال-دوائر
ع- -ل- -ى اÿصش- -وصس لÓ- -ل- -ت -زام ب -احÎام آاج -ال
اسش -ت Ó-م اŸشش -اري -ع وال -وق -وف ع -ل -ى ج -م -ي -ع
اŸشش- -اك- -ل ق- -ب- -ل ت- -اري- -خ تسش -ل -ي -م السش -ك -ن -ات
Ÿسشتحقيها.
وذكر الوا‹ حينها أان األمر يتعلق بـ ٣0٧0
سشكن بدائرة سشكيكدة و ٧00وحدة بدائرة القل
و ٧0سشكنا بدائرة ا◊روشس وحوا‹  ٤00وحدة
بدائرة عزابة.

سشكيكدة :خالد العيفة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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«ألشسعب» ترصســـــد إأقبـــــال ألعاصسميــــ Úعلــــى ألسســـــوق ألتضسامنــــــي باŸركزيــــــة ألنقابيـــــة

سسيـ ـ ـدي السسعي ـ ـد يح ـ ـرصس عل ـ ـى تسسقيـ ـف سسع ـ ـر التمـ ـور عنـ ـ ـد  400دينـ ـ ـ ـار
لبـــــاطتشسا 150 :سسوقــــا علــــى أŸسستـــــوى ألوطنــــي تفتــــح أبوأبهـــــا للمــــــوأطنÚ

وفت أŸركزية ألنقابية بوعدها ،حيث
فتحت أمسس 150سسوقا جوأرية
تضسامنية للعمال على أŸسستوى ألوطني،
و وضسعتها –ت تصسرف أŸوأطن‘ Ú
سسابع طبعة لها Ãشساركة مؤوسسسسات
وطنية عمومية و خاصسة ،و كذأ
متوسسطة و صسغÒة سسجلت حضسورها
–ت علمة «صسنع با÷زأئر» ،مقدمة
خدماتها و منتوجاتها للمسستهلك
أ÷زأئري ’سسيما ضسعيفي ومتوسسطي
ألدخل مرأعية ‘ ذلك قدرتهم
ألشسرأئية.

أسستطÓع :سسعاد بوعبوشس

«الشسعب» وقفت على عينة من هذه اأ’سسواق
ال -تضس -ام -ن -ي -ة ‘ أاول ي -وم ل-ه-ا ،و ال-ن-م-وذج سس-وق
اŸركزية النقابية بسساحة أاول ماي الذي عرف
مشس -ارك -ة ﬁسس -وسس-ة م-ن اŸؤوسسسس-ات ال-وط-ن-ي-ة،
بـ 107مشساركا ،و إاقبا’ كبÒا من سسكان بلدية
سس -ي -دي أاﬁم -د و م -ا ج -اوره -ا م -ن-ذ السس-اع-ات
اأ’و ¤م -ن الصس -ب -اح ج -اؤووا ’ق-ت-ن-اء ح-اج-ي-ات-ه-م
اıتلفة من الضسروريات إا ¤الكماليات .
و سسجل اأ’م Úالعام للعمال ا÷زائري Úعبد
اÛيد سسيدي السسعيد حضسوره ،و إان امتنع عن
اإ’د’ء ب - -أاي تصس- -ري- -ح إاعÓ- -م- -ي ،إا’ أان ذلك ⁄
Áن -ع -ه م -ن ا’ط Ó-ع ع -ل -ى أاج-ن-ح-ة اŸؤوسسسس-ات
ال -ع -ارضس -ة ،و تسس -ج -ي -ل م Ó-ح -ظ -ات -ه و إاع-ط-اءه
ال -ت -ع -ل -ي -م -ات ال Ó-زم -ة خ -اصس -ة ت -لك اŸت -ع-ل-ق-ة
باأ’سسعار ،حيث تدخل لتسسقيف سسعر التمور عند
 400دج .
بجناح شسركة «أاو »Êللمنتجات الكهرو منزلية،
أاعطى توجيهات بضسرورة تشسغيل اأ’جهزة بهدف
اسستقطاب اŸسستهلك و ضسمان إاظهار ميزاتها
على غرار أاجهزة التلفزيون لÓطÓع على نوعية
الصسورة ،و نفسس اأ’مر بالنسسبة لشسركة للصسناعات
ا÷ل -دي -ة ال -ذي -ن ح -ث -ه -م ع-ل-ى –سس Úج-ن-اح-ه-م
Óحذية اŸعروضسة .
لضسمان تقد Ëأاحسسن ل أ
’ول مرة
علمة هيوندأي تسسجل مشساركتها أ
أ’ول م- -رة سس- -ج- -ل السس- -وق مشس- -ارك- -ة صس- -ن- -اع -ة
السس -ي -ارات ‡ث-ل-ة ‘ عÓ-م-ة ه-ي-ون-داي Ÿصس-ن-ع
تيارت ،حيث ” تخصسيصس مسساحة عرضس ’
ب -أاسس ب -ه -ا ل -ت -ق -د Ëأان -واع اŸرك -ب-ات اŸصس-ن-ع-ة
ب -ا÷زائ -ر ‘ م -ق -دم -ت -ه -ا «ت -وكسس -ون» ﬁب -وب -ة
ا÷زائري ،Úو التي اسستقطبت الكث Òمن الزوار

’سسيما الشسباب منهم.
و ب-ل-غ-ة اأ’رق-ام –دث»سس-ل-ي-م ل-ب-اط-تشس-ا» اأ’مÚ
ال-ع-ام ل-ل-ف-درال-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-عمال و الصسناعيÚ
ال -غ -ذائ -ي ÚاŸنضس -وي-ة –ت ل-واء ا–اد ال-ع-م-ال
ا÷زائري ‘ Úتصسريح لـ «الشسعب» عن التظاهرة
ال-ت-ي أاصس-ب-حت ت-ق-ل-ي-دا ت-عّ-ود ع-ل-ي-ه العاصسميون،
حيث أاكد أانه ” اتخاذ قرار توسسيع هذه اأ’سسواق
م -ا سس-م-ح ب-ت-ن-ظ-ي-م  150م-وق-ع-ا ع-ل-ى اŸسس-توى
الوطني .
لسسوأق ألتضسامنية بالعاصسمة
 5موأقع ل أ
أام -ا ب -ال-نسس-ب-ة ل-ل-ج-زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ف-ق-د ع-رفت
تنظيم أاسسواق بـ 5مواقع ‘ مقدمتها باŸركزية
النقابية ،و بقصسر اŸعارضس الصسنوبر البحري ،و
ب -السس -اح-ة اŸرك-زي-ة ب-ال-روي-ب-ة ،وب-ح-ي ال-ك-ث-ب-ان
بالشسراقة و أاخÒا بÎيو‹ بباب الوادي ،بهدف
ال -ت -واج -د ب -ك -ل ن -ق -اط ال -ع-اصس-م-ة ’سس-ي-م-ا ت-لك
اŸعروفة بكثافتها السسكانية.

و أاوضس- -ح ل- -ب -اط -تشس -ا أان اأ’سس -واق ال -تضس -ام -ن -ي -ة
اسس -ت -ه -دفت ضس -م -ان وف -رة اŸن -ت -وج-ات واسس-ع-ة
ا’سستهÓك من قبل ا÷زائري Úبداية باللحوم،
ا◊بوب ،اأ’لبان و مشستقاتها اŸواد الدسسمة من
زيوت و زبدة ،اŸشسروبات  ،اŸصسÈات و مواد
التنظيف و حتى اÿضسر و الفواكه ،إا ¤جانب
مشساركة بعضس مؤوسسسسات الصسناعة النسسيجية و
ا÷ل -دي -ة و ك -ذا ال -ك-ه-روم-ن-زل-ي-ة و ك-ذا صس-ن-اع-ة
السسيارات .
و عاد اأ’م Úالعام للفدرالية الوطنية للعمال و
الصسناعي Úالغذائي Úلفكرة هذه اأ’سسواق ،التي
“ث - -ل م - -ب - -ادرة م - -ن ا’–اد ال- -ع- -ام ل- -ل- -ع- -م- -ال
ا÷زائ- -ري Úل- -ع- -دة غ- -اي- -ات ارت- -ب- -طت أاسس -اسس -ا
Ãعا÷ة اÿلل الذي عرفته القدرة الشسرائية
ل -ل -م-واط-ن ب-ال-رغ-م م-ن رف-ع اأ’ج-ور ال-ت-ي ك-انت
م- -ت- -ب- -وع -ة ب -رف -ع اأ’سس -ع -ار ’سس -ي -م -ا ‘ ه -ك -ذا
مناسسبات ،و من ثم جاءت الفكرة لتحدث نوعا

م -ن ال -ت -وازن اŸف -ق -ود ’سس -ي -م -ا خ Ó-ل الشس -ه -ر
الفضسيل ،و ذلك بعد ا’جتماع بوزارة التجارة
وا’تصس -ال ب-أاغ-لب اÛم-ع-ات الصس-ن-اع-ي-ة ال-ت-ي
أاكدت مشساركتها .
و ‘ اŸقابل اعت Èلباطتشسا هذا النوع من اأ’سسواق
فرصسة ثمينة للمؤوسسسسات الوطنية اŸشساركة ،حيث
تسس -ت -ف -ي -د م -ن إاشس -ه -ار ›ا Êو ﬁاك -اة م -ب -اشس-رة
للمسستهلك ا÷زائري لدراسسة ذوقه و ما يريده ما
يسس-اه-م ‘ ت-ط-وي-ر م-ن-ت-وج-ات-ه-ا و ب-ال-ت-ا‹ تشس-ج-يع
ا’سستهÓك اÙلي لكل ما يصسنع جزائريا ،ناهيك
عن كسسر اŸضساربة من خÓل توف Òمنتجات ذات
جودة عالية و بأاسسعار معقولة .
و أاشسار ذات اŸتحدث إا ¤أان هذه اأ’سسواق
سساهمت ‘ كسسر اŸضسارب Úو ضسمان الوفرة،و
من ثم جاء التفك ‘ Òتعميمها على مسستوى 48
و’ية ،و ذلك بعد التنسسيق مع وزارة التجارة
’سس-ي-م-ا م-دي-ري-ة ضس-ب-ط ال-نشس-اط-ات ال-تجارية و

مديـــــــــر ألديــــــــوأن ألوطنــــــــي للخضســــــــر و أللحـــــــــوم لـ «ألشسعـــــــــــب»

أنطلق تظاهرة ألسسوق ألتضسامني ببومردأسس

ارتياح ب ÚاŸواطن Úللمبادرة واسستقرار أاسسعار اÿضسر

“ويل السسوق بـ  49أالف طن من اللحوم شسهريا إلعادة التوازن األسسعـ ـار

’سسوأق أ÷وأرية
سسجلت ألشسعب من خلل أنطباعات أŸوأطن ‘ Úعدد من أ أ
وﬁلت ألبيع أرتياحا وتفاؤو’ ◊جم ألوفرة ‘ ﬂتلف أŸوأد ألغذأئية
’سساسس أÿضسروأت وألفوأكه ،حيث أدى ألعرضس ألكب Òإأ ¤أسستقرأر وحتى
وبا أ
’و ¤ألتي سسبقت ألشسهر ألفضسيل
’يام أ أ
ترأجع ‘ أسسعار بعضس أŸوأد على عكسس أ أ
’سسعار ‘ مثل هذه أŸناسسبات،
’مر ألذي سساهم ‘ تخفيف هاجسس ألتلعب با أ
أ أ
’ول على أسستغلل فرصسة ألصسيام ‘ ألعبادأت
وجعل أŸوأطن يصسب أهتمامه أ أ
وألتضسامن أ’جتماعي وأ’سستمتاع بالÈأمج ألثقافية أŸسسطرة لهذأ ألغرضس.

أسستحــــــدأث نقــــاط بيـــع خاصســـــة Ÿوأجهــــة أŸضساربــــة وأ’حتكــــار

’سسوأق
تعرف أسسعار أÿضسر وألفوأكه ‘ أ أ
’يجابية
أسستقرأرأ يعكسس أŸؤوشسرأت أ إ
لوفرة أŸنتوج ،وهو ما أكده ألديوأن
ألوطني للخضسر وألفوأكه ،ألذي باشسر
’جرأءأت لتفادي أرتفاع
جملة من أ إ
’سسعار،لكن ‘ مقابل ذلك يرى بعضس
أ أ
أŸوأطن Úعكسس ذلك بارتفاع بعضس
أŸنتجات ألتي تتزأمن وموسسم جنيها.

جÓل بوطي

‘ جولة اسستطÓعية قادتنا إا ¤بعضس أاسسواق
العاصسمة تباينت أاسسعار اÿضسر والفواكه وكذا
اللحوم بنوعيها ،تزامنا واليوم الثا Êمن شسهر
رمضسان اŸبارك،حيث سسجلت البطاطا اأ’كÌ
اسستهÓكا لدى اŸواطن ‘ سسوق باشس جراح 60
دج ‘ ،ح Úتراوح سسعر الطماطم  35إا 40 ¤دج،
ل -ك -ن اأ’م -ر ي -خ -ت -ل-ف ب-خصس-وصس ال-ك-وسس-ة ال-ت-ي
ارتفعت إا 60 ¤دج و ⁄تتجاوز سسابقا  35دج.
سس- -اه- -مت اإ’ج- -راءات ال- -ت -ي ق -امت ب -ه -ا وزارة
الفÓحة حسسب مدير الديوان الوطني للخضسر
وال- -ف- -واك- -ه وال- -ل -ح -وم صس -ح -راوي ب -ن ع Ó-ل ‘
اسستقرار أاسسعار اÿضسر بشسكل عام و البطاطا
واللحوم بشسكل خاضس،مؤوكدا إان إاخراج اıزون
إا ¤اأ’سس -واق وم -راف -ق-ة ال-فÓ-ح Úي-ع-د ال-ع-ام-ل
اأ’ول ‘ اسستقرار اأ’سسعار ‘ شسهر رمضسان.
وأاوضسح بن عÓل ‘ تصسريح لـ «الشسعب»أامسس ،أان
الديوان الوطني للحبوب قام Ãرافقة الفÓحÚ
‘ مناطق اإ’نتاج اŸبكر ،ما سسجل وفرة كبÒة
‘ اŸنتج ،مشسÒا إا ¤أان الديوان يقوم بعمليات
Óسس -واق ل -ل -ح -د م -ن
م- -راق- -ب- -ة بشس- -ك- -ل دوري ل - -أ
اŸضساربة و مواجهة ارتفاع اأ’سسعار.
أاسسعار اللحوم هي اأ’خرى تعرف اسستقرار قبل
شسهر رمضسان بأايام ،و ‘ هذا الصسدد كشسف بن
عÓل أان إانتاج السسنوي للحوم ا◊مراء بلغ أازيد
من  51أالف طن شسهريا ،باإ’ضسافة إا ¤اسستÒاد
أاك Ìمن  20أالف طن قبل الشسهر الفضسيل اأ’مر،
موضسحا أان التحضسÒات ’سستقرار أاسسواق اللحوم
بدأات منذ شسهر مارسس الفارط.
وفيما يتعلق باللحوم ا◊مراء فارجع بن عÓل

اسستقرارها إا“ ¤ويل الديوان للسسوق ب  49أالف
طن شسهريا ،منها  3آا’ف طن ›مدة ،ويأاتي
“وين السسوق باللحوم البيضساء حسسب اŸتحدث
اسستجابة لنداء اŸسستهلك للحفاظ على اسستقرار
اأ’سسعار والوفرة ‘ نفسس الوقت.
رخصس ا’سستÒاد التي منحتها وزارة التجارة
باسستÒاد  15أالف طن من اللحوم ا◊مراء ،أادى
حسسب اŸتحدث إا ¤تراجع أاسسعارها ‘ السسوق،
حيث تراوح سسعر اللحم البقري ب800 Úدج إا¤
1400دج ل -ك-ي-ل-وغ-رام وه-و م-ا وق-ف-ن-ا ع-ل-ي-ه ل-دى
بعضس ا÷زارين بالعاصسمة .أاما عن سسعر اللحم
الغنمي فأاسسعاره حسسب بن عÓل مسستقرة منذ
مدة و ⁄تتجاوز 1350دج مرجعا ذلك إا ¤ارتفاع
اإ’ن -ت -اج اÙل -ي،إاضس -اف -ة إا ¤اإ’ج -راءات ال -ت -ي
قامت بها ا÷هات الوصسية و‘ مقدمتها وزارة
ال- -ف Ó-ح -ة ال -ت -ي ع -م -لت ع -ل -ى ت -وف Òاıزون
وتوزيعه حسسب مناطق الطلب ،رغم وجود خلل
‘ بعضس اأ’حيان ترتفع خÓله اأ’سسعار.
وع -م  Ó-بشس -ع -ار «م -ن اŸن -ت -ج إا ¤اŸسس -ت -ه-لك»

للديوان الوطني للخضسر والفواكه واللحوم فان
هذا اأ’خ÷ Òأا إا ¤اسستحداث نقاط بيع خاصسة
ع -ل -ى اŸسس -ت -وى ال -وط -ن -ي Ÿواج-ه-ة اŸضس-ارب-ة
وا’حتكار الذي تقوم به جهات بشسكل دوري،
موضسحا أان الدوريات التي يقوم بها الديوان حال
دون ذلك.
بورصسة أاسسعار البصسل والثوم تعرف هي اأ’خرى
اسس -ت -ق -رارا ’ق-ى اسس-ت-حسس-ان اŸسس-ت-ه-لك ،ح-يث
سسجل سسعر الثوم  120دج للكيلوغرام،مسسجÓ
تراجعا ب  100باŸائة بعد أان Œاوزت أاسسعاره
أاياما قبل شسهر رمضسان  1800دج ،فيما سسجل
البصسل سسعر  25دج جزائري.
وعن الفواكه فان اأ’سسعار تبدو متباينة ب Úسسوق
و آاخر ،إا’ أانها تبقى ‘ متناول ا÷ميع سسيما
مال تعلق باŸوز الذي سسجلت أاسسعاره  250إا¤
 330دج ،و الفراولة التي سسجلت سسعر  130دج‘ ،
م-ق-اب-ل ذلك يسس-ج-ل ال-ب-ط-ي-خ اأ’ح-م-ر واأ’صس-ف-ر
ارت -ف -اع -ا م -ل -ح -وظ-ا رغ-م دخ-ول م-وسس-م ا÷ن-ي
باŸناطق ا÷نوبية.

بومردأسس :ز /كمال

حالة ا’سستقرار التي تشسهدها
اأ’سسعار بأاسسواق بومرداسس ⁄
ت - - -ق - - -تصس - - -ر ف- - -ق- - -ط ع- - -ل- - -ى
اÿضس- - -روات ،ب - -ل ام - -ت - -د إا¤
أاسس- -ع- -ار ال- -ل- -ح -وم ال -ب -يضس -اء
وا◊م - -راء ،ف - -م - -ن خÓ- -ل
وق -وف -ن -ا ب -إاح -دى ن -ق-اط
ال- -ب- -ي -ع  ⁄ي -ت -ع -د سس -ع -ر
الدجاج  310دينار للكلغ
‘ ح Úوصسل ‘ نقاط
أاخرى خاصسة بالفÓحÚ

’ربعة
لفطار أ÷ماعي ÃفÎق ألطرق أ أ
Œهيز نقاط ل إ

حمل ـ ـ ـة –سسيسسي ـ ـ ـة Ùاربـ ـ ـة تبذير ورم ـ ـي ا Èÿبسس ـ ـ ـ ـوق أاهراسس
أفاد رئيسس أŸكتب ألو’ئي للجمعية ألوطنية
للعمل ألتطوعي سسفيان عوأدية ،مكتب و’ية
سسوق أهرأسس ،أنه ” تنظيم حملة –سسيسسية
ضسد تبذير ورمي مادة أÿبز أسسبوعا قبل
دخول رمضسان أŸقبل.
واسس -ت -ن -ادا ل -رئ -يسس ذات ا÷م -ع -ي -ة ﬁل -ي-ا ف-إان ه-ذه
اŸبادرة التي سستطلق –ت شسعار «من فضسلك ’ ترمي
ا ÈÿواشسÎي ما –تاج» سستقام طوال شسهر رمضسان
اŸقبل بالتنسسيق مع كل من نقابة اÿبازين ومديريات
كل من التجارة والشسؤوون الدينية و اأ’وقاف و الشسباب
و الرياضسة و النشساط ا’جتماعي فضس Óعن غرفة
الصسناعة والتجارة «›ردة» .
بالتوازي مع ذلك و–ضسÒا لشسهر الصسيام ضسبطت
ذات ا÷معية برنا›ا تضسامنيا خÒيا وذلك قصسد
زرع روح التضسامن ورسسم البهجة والبسسمة على شسفاه

ت-ن-ظ-ي-م اأ’سس-واق لضس-م-ان اŸت-اب-ع-ة اŸي-دان-ي-ة و
التنظيم لهذه اأ’سسواق على اŸسستوى الوطني اإ¤
جانب أافواج مراقبة يومية لتفادي أاي تÓعب
باأ’سسعار أاو إاخÓل بالنظافة و ا◊فظ و اأي
ﬂالفة يتم التدخل مباشسرة .
مؤوسسسسة «’طرأكو» تعرضس ◊وما
طازجة بأاسسعار معقولة
من جهة أاخرى توقفنا عند بعضس اŸوؤسسسسات
اŸشس- -ارك- -ة م -ن ب -ي -ن -ه -ا اŸؤوسسسس -ة ال -ع -م -وم -ي -ة
«’طراكو» الكائنة ببئر توتة ،حيث أاوضسح بÓل
حاجي اŸدير التقني التجاري لـ «الشسعب» ،أان
اŸؤوسسسس- -ة ت -ع -ودت ع -ل -ى اŸشس -ارك -ة ‘ السس -وق
ا÷واري التضسامني للمركزية النقابية ،بعرضس
◊وم ح -م -راء ﬁل -ي -ة ط -ازج -ة ذات ن -وع-ي-ة م-ع
مراعاة صسارمة لعامل النظافة ،و بأاسسعار تتÓءم
و القدرة الشسرائية للمواطن و حسسب اختياره،
من ◊م غنمي بـ 1230دج للكلغ و ◊م بقر 1200
دج للكلغ.
و الهدف من مشساركة موؤسسسسة «’طراكو» هو
مسس أاك Èشسريحة من العمال ’سسيما من ذوي
الدخل الضسعيف ،و “كينهم من اسستهÓك ◊وم
حمراء طازجة و جودة عالية و أاسسعار معقولة ،و
من ثم فالشسركة متواجدة إا ¤غاية آاخر يوم من
الشس -ه -ر ال -فضس -ي -ل ل-ت-ل-ب-ي-ة ح-اج-ي-ات اŸسس-ت-ه-لك
ا÷زائري من اللحوم ا◊مراء.
«ألفاترون» لشسركة «أو »Êتعرضس
ألتكنولوجيات أ◊ديثة
ي-زي-د ت-ري-ك-ي ‡ث-ل شس-ع-ب-ة «أال-ف-ات-رون» ال-ت-اب-عة
لشس- - -رك- - -ة «أاو ،»Êو ال- - -ت- - -ي تشس - -ارك أ’ول م - -رة
Ãنتوجات اإ’عÓم اآ’‹ و لوحات الكÎونية و
هواتف نقالة بهدف التعريف بها كونها تبقى
غ Òمعروفة لدى اŸسستهلك ا÷زائر ‘ ،جناح
الشسركة اأ’م التي اعتادت اŸشساركة ‘ ﬂتلف
طبعات السسوق ا÷واري Ãنتجات كهرومنزلية.
أŸنتجات ألنسسيجية و أ÷لدية حاضسرة
من خلل «جاكات كلوب»
أام - -ا شس - -رك - -ة «ج- -اك- -ات ك- -ل- -وب» اıتصس- -ة ‘
اŸنتجات النسسيجية و ا÷لدية اŸوجهة للرجال
و النسساء و اأ’طفال ،و التي تتضسمن Óﬁ 19
عمليا ناشسطا اسستفاد من إاعادة تهيئة من ب26 Ú
 ،Óﬁفهي اأ’خرى تسسجل حضسورها و هي التي
ت -ع -ودت اŸشس -ارك -ة ‘ ال -ط -ب -ع -ات السس -اب -ق -ة ،و
–رصس ‘ كل مرة عرضس ﬂتلف منتوجاتها
من أاغطية و أالبسسة و أاحذية .

ال -ع -ائ Ó-ت اŸع -وزة واÙت -اج -ة فضس  Ó-ع -ن ع-اب-ري
السسبيل من أاجل إارسساء التكافل ا’جتماعي خÓل هذا
الشسهر الفضسيل .
وسسيتم ‘ هذا السسياق –ضس Òموائد إافطار جماعية
طيلة رمضسان وذلك ÃفÎقات الطرق اأ’ربعة الكÈى
التي تعد Ãثابة مداخل رئيسسية لعاصسمة الو’ية سسوق
أاهراسس إا ¤جانب التحضس Òلعملية ختان جماعي
لـ 100طفل من عائÓت معوزة و ذلك ليلة  27رمضسان
فضس Óعن توزيع كسسوة العيد على أاطفال فقراء عدد
من اأ’شسخاصس عدÁي الدخل.
وب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤ذلك سس-ي-ن-ظ-م ع-ل-ى شس-رف اأ’ط-ف-ال
اŸعوزين حف Óثقافيا –ييه فرق ‘ فن العيسساوة
واŸالوف والشسعبي إا ¤جانب القيام بزيارات أ’طفال
مرضسى باŸسستشسفيات وإاطÓق عمليات للتÈع بالدم.

سسوق أهرأسس  :صسحرأوي .ح

واŸرب Úإا 270 ¤دينار وهو
السس -ع -ر ال -ذي ظ -ل ث -اب-ت-ا ق-ب-ل
دخ- - -ول رمضس- - -ان ب- - -أاك Ìم- - -ن

أاسس -ب -وع ،م-ا ي-ع-ن-ي ا’سس-ت-ع-داد
ا÷ي- -د ل- -ل- -م -ن -اسس -ب -ة وح -رصس
اŸن -ت -ج Úع -ل -ى ت-وف ÒاŸواد
اأ’سس -اسس -ي-ة ال-ت-ي ت-ل-ق-ى إاق-ب-ا’
ك - - - -بÒا ‘ م - - - -ث - - - -ل ه- - - -ذه
اŸناسسبات.
وبهدف تكسس Òأاسسعار
اŸضس- -ارب Úال -ذي -ن
ي- -نشس- -ط -ون خ Ó-ل
شس- - -ه- - -ر رمضس - -ان
وحماية
اŸسس- -ت -ه -لك م -ن
جشس- -ع ال- -ت- -ج- -ار،
ب- -ادرت م- -دي -ري -ة
التجارة لبومرداسس
إا ¤ف- - - -ت- - - -ح سس- - - -وق
تضس - -ام - -ن - -ي ل - -ل- -م- -واد
الغذائية اıتلفة Ãركز
اŸدي - -ن - -ة Ãشس- -ارك- -ة ع- -دي- -د
اŸن - - -ت- - -ج Úال- - -ذي- - -ن أاك- - -دوا
إاصس- -راره- -م ع- -ل- -ى اŸشس -ارك -ة
ل -ع -رضس اŸن -ت -ج -ات ال-وط-ن-ي-ة
ب -أاسس -ع -ار م -ع-ق-ول-ة ‘ م-ت-ن-اول
ا÷ميع ،وبالتا‹ دعم القدرة
الشس- -رائ- -ي- -ة ل -ل -ع -ائ Ó-ت ال -ت -ي
اسس- -ت- -حسس -نت اŸب -ادرة ،ح -يث
–ول ال- -فضس- -اء ال -ت -ج -اري اإ¤
قبلة لعشسرات اŸواطن Úالذين
اسس-ت-غ-ل-وا ال-ف-رصس-ة إ’ق-ت-ن-اء م-ا
يلزمهم من حاجيات بكميات
ك- - - -بÒة Ãا ف- - - -ي- - - -ه- - - -ا اŸواد
والÎك -ي -ب -ات ال -ت -ي ت -دخ -ل ‘
صسناعة حلويات العيد.

»æWh

اإلثنين  2٩ماي  2017م
الموافق لـ  03رمضسان  1438هـ

مديرة ألصسيد ألبحري بجيجل تكشسف:

 4طلبات لإلسضتثمار ‘ إلسضياحة إلبحرية وآإخر لتفعيل سضفن مطاعم
تبذل ألسسلطات ألولئية بجيجل ألكث Òمن أÛهودأت ،من أجل ألنهوضس بالسسياحة ألبحرية ،خاصسة وأن ألولية –وز على
لمكانيات أŸؤوهلة للصسيد وألسسياحة ألبحرية وقدرتها على ألنهوضس بالقطاع ألسسياحي بالولية ،خاصسة ‘ إأطار ألتوجه
كل أ إ
أ÷ديد للدولة لتنويع ألقتصساد كبديل للمحروقات بعد أنهيار سسعر ألبÎول.

جيجل :خالد العيفة
أاوضس -حت ن -ادي -ة رمضس-ان م-دي-رة الصس-ي-د
البحري واŸوارد الصسيدية لولية جيجل «أان
سسنة  2017سستعرف تنفيذ أاوŒ ¤ارب صسيد
النزهة ،وانطÓق النشساط السسياحي البحري
‘ ا÷زائر ،حيث كشسفت ‘ ذات السسياق
أانه توجد على مسستوى مصسا◊ها  4طلبات
لÓسستثمار ‘ هذا النوع ،مشسروع Úعلى
مسستوى ميناء زيامة منصسورية ومشسروعÚ
Ãي -ن -اء ب -وال -ديسس ب-ع-اصس-م-ة ال-ولي-ة» ،ك-م-ا
كشس- -فت ع -ن وج -ود رغ -ب -ة م -ن ق -ب -ل ب -عضس
اŸسستثمرين على اŸسستوى اÙلي ،لتفعيل
سسفن اŸطاعم ،حيث قامت بتوجيههم إا¤
مصسالح مديرية النقل لتقد Ëطلباتهم».
وق- -الت ن- -ادي- -ة ب- -أان الصس- -ي- -د ال- -ب- -ح- -ري

السسياحي يقصسد به نقل اŸسسافرين على
م Ïسسفن ›هزة للقيام بالصسيد البحري أاو
سس -ف -ن ت -رب -ي -ة اŸائ-ي-ات ،ب-اع-ت-ب-اره نشس-اط-ا
ت-ك-م-ي-ل-ي-ا ل-ل-ن-زه-ة م-ن أاج-ل اك-تشس-اف م-ه-نة
البحار الصسياد أاو مربي اŸائيات».
وك -انت م-دي-ري-ة الصس-ي-د ال-ب-ح-ري ل-ولي-ة
جيجل ،قد نظمت مؤوخرا يوما دراسسيا حول
«نشس-اط الصس-ي-د ال-ب-ح-ري السس-ي-اح-ي» ،شس-رح
القائم Úعليه اŸرسسوم التنفيذي رقم 16
_ 203اŸؤورخ ‘  25جويلية  2016الذي
يحدد شسروط وكيفيات ‡ارسسة نشساطات
النقل البحري ا◊ضسري والنزهة البحرية،
و–سس - -يسس الصس - -ي - -ادي- -ن اŸه- -ن- -ي Úب- -ه- -ذا
اŸرسس- -وم ا÷دي- -د ل- -ت- -ث- -م Úم- -وارد الÌوة
السسمكية ،ونشساط الصسيد البحري السسياحي،
إاضسافة إا ¤شسرح وإايضساح الشسروط Ÿمارسسة

لشسخاصس الطبيعي Úأاو
النشساط من قبل ا أ
اŸع- -ن- -وي ،Úإاذ ي -جب ك -م -ا أاوضس -ح مسس -ؤوول
Ãديرية الصسيد البحري» أان تكون ‡ارسسة
نشساط الصسيد البحري السسياحي متزامنة مع
ال-نشس-اط ال-ع-ادي ل-لصس-ي-د اŸه-ن-ي ،وÁارسس
ع -ل -ى م Ïسس -ف -ن الصس -ي -د الحÎاف-ي-ة ال-ت-ي
ي- -ت- -ج- -اوز ط- -ول -ه -ا سس -ت -ة أام -ت -ار ،وي -رخصس
بالنشساط ‘ فÎة النهار فقط».
لعÓمي هذا ،إا ¤تشسكيل
وخلصس اليوم ا إ
÷نة مصسغرة لكيفية الÎويج لهذا النوع من
ال -نشس -اط وضس -رورة ت -ف -ع -ي -ل م -ه -ام ال-ل-ج-ان
ا÷ه -وي -ة اŸك-ل-ف-ة ب-دراسس-ة ط-ل-ب-ات رخصس
السس -ت -غ Ó-ل ‘ ه -ذا ال-ن-وع م-ن ال-نشس-اط-ات
السسياحية البحرية ،لتثم Úالسستثمار داخل
اŸوانئ واŸسساهمة ‘ التنمية اŸسستدامة.

أإلف عدإد إإلكÎو Êجديد Ùاربة إلغشض وسضرقة إلكهرباء
وصس- - -لت أŸسس- - -ت - -ح - -ق - -ات أŸال - -ي - -ة غÒ
أŸدفوعة من طرف زبائن مؤوسسسسة توزيع
ألكهرباء وألغاز(سسونلغاز) لبومردأسس إأ¤
 1.737م-ل-ي-ون دج حسس-ب-م-ا أف-اد ب-ه مدير
أŸؤوسسسسة.
أاوضس - -ح ع - -ب - -د ال - -ق- -ادر ب- -ي Îأان غ- -ال- -ب- -ي- -ة
اŸسستحقات تعود إا ¤اŸواطن Úالعادي Úبأازيد
من  620مليون دج ما Áثل نحو  37باŸائة من
›ملها ثم البلديات Ãا يزيد عن  300مليون
دج وباقي اŸسستحقات اŸالية موزعة على عدد
م -ن اŸدي -ري -ات ال -ع -م -وم-ي-ة ك-الصس-ح-ة واŸي-اه
ومصسالح األمن اıتلفة.
Ÿواجهة هذه الوضسعية اŸالية الصسعبة التي
أاصسبحت تثقل كاهل اŸؤوسسسسة وترهن تنميتها
أاكد بي Îبأانه ” مؤوخرا إاطÓق حملة واسسعة
ل -ت -حصس -ي -ل اŸسس-ت-ح-ق-ات ع Èال-ولي-ة أاسس-ف-رت
(ا◊ملة ) ‘ حصسيلة أاولية من اسسÎجاع ما

Œربة تربية ديدأن أ◊رير

الÈنامج التنموي لسسنة  2014غÓفا ماليا ل
يقل عن  160مليون دج إل‚از شسبكة األلياف
البصسرية لربط ﬂتلف مراكز وشسبكات توزيع
واŸراكز التجارية.
م- -ن ج- -ه- -ة ث- -ان- -ي- -ة كشس- -ف ب -ي Îع -ن رصس -د
اŸؤوسسسسة برسسم اıطط التنموي  2016ما
يزيد عن  1.500مليون دج إل‚از مشساريع هامة
سسلم جزء منها والباقي قيد التسسليم إاضسافة إا¤
مشساريع أاخرى شسرع ‘ إا‚ازها سسنة  2015من
خÓل رصسد غÓف ما‹ يزيد عن  700مليون
دج.
ي -ذك -ر أان ك -م -ي -ة اسس -ت -ه Ó-ك ال-ك-ه-رب-اء عÈ
الولية عرفت خÓل السسنوات األخÒة إارتفاعا
بنسسبة تزيد عن  30باŸائة حيث إانتقلت من
 ٩00جيغاواتر سسنة  200٩إا 1.200 ¤جيغاواتر
سسنة  2012وإا ¤ما يزيد عن  1.300جيغاواتر
حاليا.

إ◊رير إلطبيعي ينسضج ألول مرة بوهرإن
أعطت Œربة تربية ديدأن أ◊رير
لول م- -رة ب -وه -رأن
أل- -ت- -ي ب- -اردت ب- -ه- -ا أ
ج-م-ع-ي-ة ت-رق-ي-ة أŸرأة أل-ري-فية «أليد ‘
أل-ي-د» ن-ت-ائ-ج إأي-ج-اب-ي-ة حسس-ب-م-ا أسس-ت-فيد
لدى صساحبة أŸشسروع.
إاعتماد هذه التجربة ” باسستغÓل كمية
م- -ع- -تÈة م- -ن دي- -دان ا◊ري- -ر ال- -ت- -ي تسس- -م -ى
«بومبيكسس التوتي» األك Ìإاسستعمال ‘ ›ال
ت- -رب -ي -ة دي -دان ا◊ري -ر داخ -ل اŸن -ازل أاو م -ا
يعرف بدودة القز اŸنزلية وفق ما شسرحت
علو بابا رحو.
” Œسسيد اŸشسروع الذي انطلق مع مطلع
السس -ن -ة ا÷اري -ة ب -إات -ب -اع اŸراح -ل اإلن-ت-اج-ي-ة
بإاتقان وتسسخ Òكافة الوسسائل الضسرورية التي
تعد بسسيطة إل‚اح هذه التجربة الفريدة من
نوعها على مسستوى عاصسمة غرب البÓد تشسÒ
اŸب -ادرة ب -ه -ذه ال -ت -ج -رب -ة ورئ-يسس-ة ا÷م-ع-ي-ة

اŸذكورة التي تنشسط بدار الشسباب «فÓوسسن»
(الÈكي سسابقا) بوهران.
وسسمحت اŸتابعة اŸسستمرة لهذا اŸشسروع
ب -خ -روج الÒق -ات م -ن الشس -ران-ق وت-ت-ح-ول إا¤
فراشسة وبالتا‹ تقوم بتفقيسس ‘ حدود 400
و 500بيضسة وفق ذات اŸصسدر لفتة أان هذه
الÒقات تتغذى على أاوراق التوت الذي يعطي
أاجود أانواع خطوط ا◊رير الذي يقدر طولها
‘ حدود 5ر 1كلم وهي جد صسلبة.
وت -ع -ت -زم صس -اح -ب -ة ه -ذه ال -ت -ج-رب-ة ع-رضس
واجهات لديدان ا◊رير للتعريف Ãشسروعها
ووضس -ع ورشس -ة ب -ي -داغ-وج-ي-ة ل-ف-ائ-دة األط-ف-ال
لتلقينهم طرق ومراحل تربية ديدان ا◊رير
بدار الشسباب «فÓوسسن».
ا÷دير باإلشسارة فقد طورت علو بابا رحو
عدة Œارب فÓحية ألول مرة بوهران منها
زراع -ة ال -زع -ف-ران وإادخ-ال ن-ب-ت-ة «م-وري-ن-خ-ا»

بالنظر ا ¤فوائدها الصسحية حيث أاصسبحت
–وز على حوا‹  500شسجرة فضس Óعلى أانها
ب -ادرت ب-زراع-ة وت-ط-وي-ر ال-ف-ط-ر وك-ذا ت-رب-ي-ة
السسمان مع ›موعة من األطفال.

1734٩

مسستشسفى باتنة أ÷امعي يوأصسل –قيق ألريادة وطنيا

نحو –قيق  90عملية زرع للكلى

يسس -اب -ق مسس -تشس -ف -ى ب -ات -ن -ة أ÷ام-ع-ي
ألشس- -ه- -ي -د ب -ن ف -ل -يسس أل -ت -ه -ام -ي أل -زم -ن
Ÿوأصسلة ريادته وطنيا ‘ عمليات زرع
ألكلى ،حيث سسطر برنا›ا هاما لبلوغ
أك Ìم - -ن  90ع-م-ل-ي-ة زرع خÓ-ل أل-عام
أ÷اري  ،2017حسسب ما أفاد به مدير
أŸسس-تشس-ف-ى ب-ل-ق-رون مسس-عود ،ألذي أشسار
لن كللت
إأ ¤إأجرأء  30عملية إأ ¤حد أ آ
ب- -ن -ج -اح ك -ب Òوت -رأه -ن وزأرة ألصس -ح -ة
وألسس -ك -ان وإأصس Ó-ح أŸسس -تشس -ف -ي-ات ع-ل-ى
م - -رك- -ز ب- -ات- -ن- -ة أل- -ذي –ول إأ ¤ق- -طب
وط-ن-ي ب-ام-ت-ي-از ل-ي-خفف معاناة أŸرضسى
ب- -ال -ولي -ات ألشس -رق -ي -ة ‘ ›ال زرأع -ة
ألكلى ،لفائدة مرضسى ألقصسور ألكلوي،
وألذين ينتظرون بشسغف هذه ألفرصسة
لجرأء ألعمليات أ÷رأحية بالولية،
إ
بعد معاناة طويلة مع أŸرضس.
وقد ‚ح اŸسستشسفى من سسنوات ‘ Œاوز
العدد اŸسسطر كل سسنة ففي سسنة  2016أاجرى
اŸركز  66عملية زرع بفضسل طاقم طبي شساب
كونه الÈوفيسسور حسس Úشساوشس ،عميد زراعة
ال -ك -ل -ى ب-ا÷زائ-ر ،م-ن-ذ م-ارسس  2014والذي
تعهد Ãواصسلة بر›ة العديد من العمليات
ا÷راح -ي -ة اÿاصس -ة ب -زراع -ة ال-ك-ل-ى ب-ب-ات-ن-ة،
ل -ت -ح -ت-ل ب-ذلك ولي-ة ب-ات-ن-ة ،م-رت-ب-ة رائ-دة ‘
تصسنيف الوليات ا÷زائرية التي كانت سسباقة
ألجراء عمليات زراعة الكلى.
‘ هذا الصسدد فقد أاشسار رئيسس مصسلحة
أام -راضس وزرع ال -ك -ل -ى وتصس -ف-ي-ة ال-دم ب-ب-ات-ن-ة
ال-دك-ت-ور أاح-م-د ب-وق-رورة تصس-در م-رك-ز ب-ات-نة
ل-زرع ال-ك-ل-ى ل-لÎت-يب ال-وط-ن-ي ل-ثÓ-ث سسنوات

م -ت -ت -ال -ي -ة م -ن ح -يث ال -ع -م -ل -ي -ات ا÷راح -ي-ة
اŸنجزة.
وكان مركز باتنة لزراعة الكلى واŸتواجد
باŸسستشسفى ا÷امعي قد شسرع ‘ زرع الكلى
من مانح متو‘ بعد موافقة الفريق الطبي
ال -ف -رنسس -ي اıتصس ‘ م -ث -ل ه -ذه ا÷راح-ة
وال -ق -ادم م -ن ال -وك-ال-ة ال-ب-ي-وط-ب-ي-ة ال-ف-رنسس-ي-ة
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ﬂتصس Úم-ن ال-وك-ال-ة ال-وطنية
لزرع األعضساء بعد عدة زيارات ميدانية وعلى
فÎات ﬂتلفة Ÿصسلحة السستعجالت الطبية
باŸركز السستشسفائي ا÷امعي بباتنة ،حيث
وق -ف ع -ل -ى م -دى ال -ت-حضسÒات ال-ت-ي وف-ره-ا
اŸسس -تشس -ف -ى وع -اي -ن ﬂت -ل -ف ال -ت -ج -ه -ي-زات
اŸوج -ودة واإلم -ك -ان -ي -ات اŸادي -ة وال-بشس-ري-ة
اŸسس -خ -رة ل -ذلك ل -ي -ع -ط-ي ب-ع-ده-ا م-واف-ق-ت-ه
النهائية والصسريحة مرفوقة بالعÓمة الكاملة
وب -اŸق -اي -يسس األوروب-ي-ة Ÿرك-ز ب-ات-ن-ة ،األم-ر
ال -ذي م -ن شس -أان -ه يضس -ي -ف اŸت-ح-دث الشس-روع
م -ب -اشس -رة ‘ ع -م -ل-ي-ات زرع ال-ك-ل-ى م-ن م-ان-ح
متوفى.
جدير بالذكر أان قطاع الصسحة بعاصسمة
الوراسس باتنة سسيتدعم نهاية العام ا÷اري
بدخول  3مسستشسفيات بكل من رأاسس العيون،
تكوت ،وثنية العابد حيز اÿدمة خصسصس لها
غÓف ما‹ كب Òفاق الـ ٩4مليار سسنتيم إل“ام
إا‚از هذه اŸشساريع التي سستجهز بأاحدث
ال- -ت -ج -ه -ي -زات واŸع -دات ال -ط -ب -ي -ة ال Ó-زم -ة
لتخفيف الضسغط عن مصسالح السستعجالت
الطبية األخرى.

باتنةŸ :وشسي حمزة

سسكان بلدية أ◊مادية بÈج بوعريريج

مطالب بفتح –قيق ‘ قضضية منح أإرضض رعوية Ÿسضتثمر
ناشسد سسكان قرية ببلدية أ◊مادية
ج - -ن - -وب ولي - -ة ب - -رج ب - -وع - -ري - -ري- -ج،
ألسس- -ل- -ط- -ات أل- -ولئ- -ي -ة بضس -رورة ف -ت -ح
–ق - -ي - -ق م- -ع- -م- -ق ‘ ق- -رأر م- -ن- -ح أرضس
رع- -وي- -ة أل- -ت- -ي ي- -ق- -ط -ن -ون ب -ه -ا لأح -د
أŸسس -ت-ث-م-ري-ن ‘ أإط-ار ع-ق-ود ألم-ت-ي-از،
وألتي تفوق مسساحتها  55هكتارأ دون
علمهم.

برج بوعريريج  :بلقاسسم جبار

مدير مؤوسسسسة توزيع ألكهرباء وألغاز ببومردأسس
يزيد عن  16مليون دج والعملية متواصسلة إا¤
غاية –قيق أاهدافها كاملة.
‘ نفسس إاطار اسسÎداد اŸسستحقات أاودعت
اŸؤوسسسسة إا ¤غاية جويلية  2016ما يزيد عن
 13.600قضسية لدى العدالة جراء عدم تسسديد
ف -وات Òاإلسس -ت -هÓ-ك وضس-د ﬂت-ل-ف ال-ت-ع-دي-ات
وعمليات الغشس والسسرقات التي تتعرضس لها
اŸؤوسسسسة يوميا .إاسسÎجعت (اŸؤوسسسسة) جراء
ذلك مسستحقات مالية ل تقل عن  65مليون دج.
من جهة أاخرى وبغرضس التقليصس من حالت
الغشس والسسرقة والتدقيق ‘ كميات اسستهÓك
ال -ك -ه -رب -اء ذك -ر اŸسس-ؤوول ب-أان-ه ي-ج-ري Œه-ي-ز
مراكز التوزيع بنحو أالف عداد إالكÎو Êتضساف
إا ¤ن -ح -و  200ع -داد ج-ه-زت ب-ه-ا ع-دة م-راك-ز
لتوزيع الكهرباء كتجربة أاو ¤ع Èالولية.
ك - -م- -ا رصس- -دت اŸؤوسسسس- -ة ‘ إاط- -ار –سسÚ
وعصس -رن -ة ورق -م -ن -ة ﬂت-ل-ف خ-دم-ات-ه-ا ب-رسس-م
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بحسسب السسكان ،فاإن اŸنطقة الفÓحية
هذه رعوية بامتياز ،حيث اسستفادت خÓل
سس -ن -وات ال -تسس -ع -ي -ن -ي -ات م-ن ع-م-ل-ي-ات ل-زرع
الأع Ó- -ف ‘ اإط - -ار ب - -رن- -ام- -ج اÙاف- -ظ- -ة
السسامية للسسهوب كون اأغلب سسكان القرية
ي -رت -ك -ز نشس -اط -ه -م ع-ل-ى ال-ط-اب-ع ال-فÓ-ح-ي،

ونشساط تربية اŸواشسي والأبقار على وجه
اÿصس- -وصس م- -ن ط- -رف م- -دي -ري -ة السس -ه -وب
با÷لفة بنباتات القطف حتى تكون مرعى
Ÿاشسيتهم.
اŸشستكون اأكدوا اأنهم صسدموا بقرار منح
هذه الأرضس الرعوية لفائدة مواطن بعقود
المتياز التي قد تطول مدة السستفادة منها
واسستغÓلها لـ ٩٩سسنة يضسيف السسكان اأن هذا
اŸسس-ت-ف-ي-د ي-ط-ال-ب-ه-م ب-ال-رح-ي-ل وع-دم رع-ي
اأغ -ن -ام -ه-م ب-ه-ذه الأرضس ،وق-ال اŸتضس-ررون
بالرغم من طرق جميع الأبواب بغية اإيصسال
انشسغالهم هذا اإ ¤السسلطات الوصسية التي
ب- -ق- -يت ت- -ت- -ف- -رج ع -ل -ى ال -وضس -ع دون ات -خ -اذ
الإجراءات الÓزمة.
السس -ك -ان وب -حسسب تصس -ري-ح-ات-ه-م ط-ال-ب-وا
السسلطات الوصسية با◊لول العاجلة والناجعة
Ÿعضسلتهم هذه.

أŸعدل لن يتجاوز  25درجة

إعتدإل ‘ حالة إ÷و إ ¤غاية  07جوإن
يصس - -وم أ÷زأئ - -ري- -ون –ت درج- -ة
ح-رأرة م-ع-ت-دل-ة خ-اصس-ة على أŸناطق
ألسس- -اح- -ل- -ي- -ة ،ح- -يث سس- -ت- -ب -ل -غ درج -ة
أ◊رأرة Ãت- -وسس- -ط  25درج-ة ط-ي-لة
ألعشسرة أيام أŸقبلة.
لرصساد
بحسسب نشسرية لكÈى مصسالح ا أ
ا÷وي ال - -ع - -اŸي - -ة ،ف- -إان درج- -ات ا◊رارة
با÷زائر العاصسمة واŸناطق السساحلية لن
لحوال إا ¤غاية
تتعدى  28درجة ‘ أاسسوأا ا أ
 07جوان اŸقبل.
وتبلغ اليوم الثن 24 Úدرجة وهي نفسسها
الثÓثاء اŸقبل على أان تبلغ ب 26 Úو27
لسسبوع.
درجة حتى نهاية ا أ
وتسسمح لطافة ا÷و بالصسيام ‘ راحة
لم- -راضس اŸزم- -ن- -ة
لصس - -ح- -اب ا أ
خ - -اصس - -ة أ
والعامل ‘ Úالورشسات.

ويضس- -م -ن الصس -ن -دوق ال -وط -ن -ي ل -ل -ع -ط -ل
لج -ر -ك -اك -وب -ات -ت -ع -ويضس -ا
اŸدف- -وع -ة ا أ
للعمال الذين يشستغلون ‘ درجات حرارة
لرب- -ع Úدرج- -ة وه- -ذا خ- -اصس -ة ‘
ت- -ف- -وق ا أ
اŸن- -اط- -ق ا÷ن- -وب- -ي- -ة ح- -يث ب -دأات درج -ة
ا◊رارة تأاخذ مسستويات عالية.
وي -ت -خ -وف ال -ت Ó-م -ي -ذ اŸق -ب -ل -ون ع -ل -ى
مسس-اب-ق-ات ام-ت-ح-ان-ات ن-ه-اي-ة السسنة خاصسة
شس- -ه -ادة ال -ب -ك -ال -وري -ا م -ن ارت -ف -اع درج -ات
ا◊رارة ال -ت -ي ت -ب -ق -ى م -ف -ت -وح -ة ع -ل -ى ك-ل
الحتمالت ،حيث تسسارع مديريات الÎبية
Ãخ -ت -ل -ف ال -ولي -ات ا÷ن -وب-ي-ة إا ¤ت-رك-يب
لج-واء داخ-ل
م -ك -ي -ف -ات ال-ه-واء ل-ت-ل-ط-ي-ف ا أ
اŸدارسس.

حكيم.ب

مركب «جيبلي» بسسيدي بلعباسس:

رفع طاقة إنتاج إ◊ليب إ 120 ¤أإلف ل Îيوميا ‘ رمضضان
رف -ع م -ركب «ج -ي -ب -ل -ي» إلن -ت -اج ا◊ل-يب ب-ولي-ة
سس -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس م-ن ط-اق-ة إان-ت-اج-ه ل-ه-ذه اŸادة
األسساسسية والواسسعة السستهÓك إا 120 ¤أالف لÎ
يوميا وذلك طيلة الشسهر الفضسيل حسسبما علم لدى
مدير ذات اŸركب بلعباسس ددوشس.
أاوضسح ذات اŸصسدر أانه ” مضساعفة سساعات
العمل خÓل شسهر رمضسان لرفع اإلنتاج إا120 ¤
أالف ل Îيوميا بعدما كان  80أالف ل Îيوميا وذلك
من أاجل توف Òبشسكل مسستمر مادة ا◊ليب عÈ
كامل تراب الولية.

وطمأان ذات اŸتحدث بأانه سسيكون طيلة الشسهر
الفضسيل وفرة ‘ إانتاج ا◊ليب داعيا اŸواطن Úإا¤
ضسرورة اقتناء ما يلزمهم فقط من هذه اŸادة
بشسكل يومي وعدم اقتنائها بشسكل مبالغ فيه كي ل
يكون تذبذب ‘ وفرتها.
Óشسارة ،فقد تصسل احتياجات الولية اليومية
ل إ
Ÿادة ا◊ل - - -يب  30أال -ف ل Îي -وم -ي-ا وه-ي ال-ك-م-ي-ة
اŸت - -وف - -رة ب - -أاضس - -ع - -اف إال أان تصس - -رف- -ات ب- -عضس
اŸواطن Úلقتنائها بشسكل مفرط ينتج عنه تذبذب
‘ وف -رت -ه -ا ون -درة ‘ ب -عضس األح -ي-ان لسس-ي-م-ا ‘

الفÎات اŸسسائية حسسب ما أاوضسحه بعضس Œار
اŸواد الغذائية الذين أاكدوا أان هناك من يقتني
أاك Ìمن  10أاكياسس ‘ الصسباح ما يتسسبب ‘ نفاد
الكميات اŸتوفرة مسساء.
أام -ام ه -ذه ال -وضس -ع -ي -ة أاك -د م -ن ج-ه-ت-ه-م ب-عضس
اŸواط -ن Úل -وأاج أان -ه -م مضس -ط -رون لق -ت -ن -اء م -ادة
ا◊ليب خÓل شسهر رمضسان ‘ السساعات األو ¤من
الصسباح وقبل التوجه للعمل ألنها تنفذ مسساء أاو
تكون غ Òصسا◊ة لÓسستهÓك بالنظر إا ¤ارتفاع
درجات ا◊رارة.

»æWh

أإ’ثنين  2٩ماي  2017م
ألموأفق لـ  03رمضشان  1٤3٨هـ

’قبال على قصسابات برهوم باŸسسيلة
«الشسعب» تسستطلع سسر ا إ

قطع مسش ـ ـافـ ـات طويل ـ ـة للظّفر
بلحوم ذات ج ـ ـودة وب ـ ـأاقل ثمن

أاسسعار معقولة و◊م اŸاعز تغزو اŸسساحات
تعت Èبلدية برهوم ‘ اŸسسيلة مقصسدا رئيسسيا لسسكان عاصسمة ا◊ضسنة والو’يات اÛاورة ’قتناء اللحوم Ãختلف أانواعها
نظرا ÷ودتها وأاسسعارها التي تعت ‘ Èمتناول ا÷ميع ،رغم ارتفاعها مؤوخرا بسسبب زيادة الطلب عليها ‘ الشسهر الفضسيل ،وهو
ما وقفت عليه «الشسعب» خÓل زيارتها اŸيدانية ÓÙت ا÷زارة.
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تكثيف نقاط اŸراقبة بال ّسشاحات العمومية وأاماكن العبادة

Ãن-اسس-ب-ة شس-ه-ر رمضس-ان ال-كر Ëلسسنة
 ،2017وضسعت مصسالح أامن و’ية بشسـار
ﬂط -ط -ا أام -ن -ي -ا خ-اّصس-ا ،ب-تسس-خ Òك-اف-ة
ق - -وات الشس - -رط - -ة م - -ن ﬂت - -ل - -ف ف - -رق
ومصس- -ال- -ح أام -ن ال -و’ي -ة ال -ع -م -ل -ي -ات -ي -ة
’دارية ،وŒنيدهم بالزّي Úالرسسمي
وا إ
واŸد ،Êم -ه -ام-ه-م ضس-م-ان أام-ن اŸواط-نÚ
و‡ت -ل -ك -ات -ه وا◊ف -اظ ع-ل-ى السس-ك-ي-ن-ة
العامة طيلة الشسهر الفضسل ،بنظام عمل
مسس-ت-م-ر وت-ن-اوب-ي ل-ي Ó-ونهارا وبتوجيه
من إاطارات تسسهر على ضسمان التطبيق
الفعلي والصسارم لهذا اıطط ‘ اŸيدان
’شس- -راف اŸب- -اشس -ر
 24ع -ل -ى – 24ت ا إ
والشسخصسي لرئيسس أامن الو’يـة.
أإ’ج -رأءأت أأ’م -ن -ي -ة ه-ذه ،ت-أات-ي ‘ ظ-ل
أÛهودأت أŸتوأصشلة أ’من و’ية بششـار ‘
إأطار مهامها أŸتعلقة بتوف Òأأ’من وأ◊فاظ
على ألسشكينة ألعامة ع Èقطاع أ’ختصشاصس،
سشيما مع حلول فصشل أ◊ر وتوأجد عدد من
أŸوظف Úوألطلبة وألتÓميذ ‘ عطلة ،وكذأ
ع -ودة أŸه-اج-ري-ن ل-قضش-اء أل-ع-ط-ل-ة ألصش-ي-ف-ي-ة
وششهر ألصشيام مع ذويهم باأرضس ألوطن.
‘ ه- - - -ذأ ألصش- - - -دد ”ّ ،تسش - - -خ Òك - - -اف - - -ة
أإ’م -ك -ان -ي-ات أل-بشش-ري-ة وأŸادي-ة ل-ت-وف Òأ÷و
أأ’مني أÓŸئم للموأطن Úمن أجل أدأء وأجب
ألصشيام ‘ أحسشن ألظروف ،من خÓل تكثيف
ن- -ق- -اط أŸرأق -ب -ة وك -ذأ أل -دوري -ات أل -رأك -ب -ة
وأل- -رأج- -ل -ة خ -اصش -ة ع -ل -ى مسش -ت -وى أأ’م -اك -ن
ألعمومية ،أسشوأق أÿضشر وألفوأكه ،نقاط بيع
أŸأاكو’ت وأ◊لويات أّÙببة ‘ هذأ ألششهر،
ﬁطات نقل أŸسشافرينﬁ ،طات سشيارأت

أأ’جرة ،ألسشاحات ألعمومية ،مرأكز ألÈيد،
أم -اك-ن أل-ع-ب-ادة ،وك-اف-ة أأ’م-اك-ن أل-ت-ي ت-ع-رف
إأقبا’ كثيفا للموأطن ÚخÓل هذه أأ’يام سشوأء
قبل موعد أإ’فطار وإأ ¤غاية سشاعات متأاخرة
م -ن أل -ل -ي -ل ،خ -اصش -ة م -ن -ه-ا ت-لك أل-ت-ي تشش-ه-د
نششاطات ثقافية أو ترفيهية ،إأ ¤جانب ضشبط
برنامج خاصس Ÿرأقبة وتسشهيل حركة أŸرور
ع Èألشش -وأرع وأل -ط-رق-ات وأأ’ح-ي-اء ألشش-ع-ب-ي-ة
ألتي تششهد كثافة مرورية كون هذأ ألششهر
يعرف تنقÓت معتÈة للموأطن Úعﬂ Èتلف
بلديات ألو’ية.
ب -رن -ام -ج أıط -ط يشش -م-ل أيضش-ا ت-ك-ث-ي-ف
أل-نشش-اط-ات أل-وق-ائ-ي-ة وأ◊مÓ-ت أل-تحسشيسشية
ُتعَنى بالسشÓمة أŸرورية للحد من حوأدث
أŸرور ،فضش  Ó-ع -ن ب -رن -ام -ج أل-ع-م-ل أŸع-ت-اد
وأل- -ذي ي- -ت- -م -اشش -ى وأل -نشش -اط -ات أل -ت -ج -اري -ة
أŸتزأيدة Ãناسشبة ألششهر ألفضشيل ،من خÓل
ت-ن-ظ-ي-م خ-ارج-ات م-ي-دأن-ي-ة رق-ابية من طرف
أŸصشلحة ألو’ئية للششرطة ألعامة وألتنظيم
وف -رق -ة شش -رط -ة أل -ع -م -رأن وح -م -اي -ة أل -ب -ي-ئ-ة
بالتنسشيق مع فرق مرأقبة أ÷ودة وقمع ألغشس
ألتابعة Ÿديرية ألتجارة بالو’ية ،وهذأ قصشد
مرأقبة أأ’سشوأق وألوقوف على مدى أحÎأم
شش - -روط ع - -رضس ألسش- -ل- -ع وق- -وأع- -د ألصش- -ح- -ة
وأل-ن-ظ-اف-ة ،أحÎأم أل-ت-ن-ظ-ي-م-ات وأإ’ج-رأءأت
أإ’دأرية أŸتعلقة بحيازة ألسشجل ألتجاري أو
أل -رخصس ألصش -ادرة ع -ن أŸؤوسشسش -ات أŸؤوه -ل-ة
Ÿم-ارسش-ة ﬂت-ل-ف أل-نشش-اط-ات أل-ت-جارية ألتي
تكÃ Ìناسشبة ششهر رمضشان.

بشســار :دحمان جمال

أامن سسكيكدة ين ّ
ظم اŸبادرة ا÷وارية

موائد إافطار جماعية Ÿسشتعملي الطّريق
اŸسسيلة :عامر ناجح
ينتششر أك Ìمن Œ Óﬁ 100اريا ببلدية
برهوم ع Èألششارع ألرئيسشي بالطريق ألوطني
رقم  ٤0على ألوأجهت ،Úتعرضس يوميا ﬂتلف
أنوأع أللحوم وبكميات جد معتÈة إأ’ أنها ’
تكفي كميات ألطلب أŸتزأيد يوما بعد يوم،
جرأء أإ’قبال ألكب Òألذي تششهد ألبلدية من
ﬂت -ل -ف م -ن -اط -ق أل -وط -ن ع -ل-ى غ-رأر ب-ات-ن-ة
وسش -ط -ي -ف وب -رج ب -وع -ري -رج وح -ت -ى أ÷زأئ-ر
ألعاصشمة وبجاية وغÒها من و’يات ألوطن.
ألتقت «ألششعب» «جمال» أŸنحدر من و’ية
ب - -رج ب - -وع- -ري- -ري- -ج أل- -ذي أك- -د أن- -ه م- -ن بÚ
أأ’ششخاصس أŸوأظب Úعلى ششرأء أللحم من
بلدية برهوم ‘ كل أŸناسشبات أو من دونها،
موضشحا أنه يفضشل ششرأء ◊وم أ÷دي على
◊م أÿروف ل -ع -دة أسش -ب -اب م -ن ب-ي-ن-ه-ا ع-دم
أحتوأئه على كمية كبÒة من ألششحوم عكسس
◊م أÿروف ،باإ’ضشافة إأ ¤أن ◊م أ÷دي
حسشبه ذو ذوق ’ يقاوم خاصشة وأن أ÷دي
ي-رع-ى وي-ت-غ-ذى ع-ل-ى ن-ب-ات ألشش-ي-ح وأل-ع-رع-ار
وألسشدر وغÒها من ألنباتات ألطبية.
‡ن أل -ت -ق -ت -ه -م «ألشش -عب» ب-ب-ل-دي-ة
وحسشب ّ
برهوم ،فإان تنقلهم Ÿسشافات طويلة من أجل
أقتناء أللحوم جرأء أنخفاضس أسشعارها مقارنة
Ãا هي عليه ‘ و’ياتهم خاصشة وأن فارق
ألسشعر يصشل حدود  ٤00دينار جزأئري للكيلو
غ-رأم ،وك-ذأ ج-ودة أل-ل-ح-وم أŸع-روضش-ة ل-ل-ب-ي-ع
بحكم أن أŸوأششي يتم تربيتها ﬁليا ‘ ،حÚ
أع -ت Èألسش -ك -ان أÙل -ي-ون أأ’سش-ع-ار م-رت-ف-ع-ة
مقارنة Ãا كانت عليه سشابقا.

و‘ ذأت ألصشدد ،سشجلت «ألششعب» بإاحدى
ألقصشابات أŸتخصشصشة ‘ بيع أللحوم على
مسش -ت -وى ألشش -ارع أل -رئ -يسش -ي ب -ل -وغ سش -ع-ر ◊م
أ- ÿروف  1000دي -ن-ار ج-زأئ-ري ب-ع-د أن ك-ان
سشعره  ٩00دينار جزأئري قبل أيام فقط‘ ،
ح Úب -ل-غ سش-ع-ر أل-ك-ي-ل-وغ-رأم أل-وأح-د م-ن ◊م
ألشش - -اة  700دي- -ن- -ار ج- -زأئ -ري ب -ع -د أن ك -ان
يقدر ٦50دينار ،بينما وصشل سشعر ألكلغ ألوأحد
م - - - - -ن ◊م أ÷دي إأ ¤ح- - - - -دود  1000دينار
جزأئري بعد أن كان سشعره يقدر بـ  ٩00دينار
جزأئري ،ووصشل سشعر ◊م ألبقر ألصشا‘ إأ¤
 1200دينار جزأئري بعد أن كان يقدر بـ 1100
دينار جزأئري.
من جهتها سشجلت أسشعار أللحوم ألبيضشاء
هي أأ’خرى أرتفاعا طفيفا وصشل إأ270 ¤
دينار جزأئري للكلغ ألوأحد.

صشغر اŸذبح وانسشداد قنوات
ال ّصشرف مششاكل تؤورق التجار
أرج- -ع صش- -احب إأح- -دى أل -قصش -اب -ات رفضس
ألكششف عن أسشمه هذه ألزيادة ألتي أعتÈها
ط -ف -ي -ف -ة إأ ¤أل -ط-لب أŸت-زأي-د ،وك-ذأ أرت-ف-اع
 Óنظرأ لعدم
أسشعار أأ’عÓف بسشبب قلة ألك أ
تسش- -اق- -ط أأ’م- -ط- -ار وأ÷ف- -اف أل- -ذي ضش -رب
أŸن -ط -ق -ة ،م -ؤوك-دأ أن Óﬁت أ÷زأرة ت-وف-ر
ﬂتلف أنوأع أللحوم على طول أيام ألسشنة
رغ -م أŸشش -اك -ل أل -ت-ي ت-عÎضس نشش-اط-ه-ا ع-ل-ى
غرأر مششكلة صشغر أŸذبح ألبلدي ألذي يعاÊ
ألضش -ي -ق وأنسش -دأد ق-ن-وأت تصش-ري-ف ﬂل-ف-ات

ألذبح ،ناهيك عن مششكل عدم توفر طبيب
ب- - -ي- - -ط- - -ري ب - -اŸذب - -ح رغ - -م حصش - -ول أح - -د
أŸسش -ت -ث -م -ري-ن ع-ل-ى ت-رخ-يصس ب-إانشش-اء م-ذب-ح
عصشري إأ’ أنه  ⁄يتم Œسشيده أ’سشباب تبقى
›هولة.

ال ّسشلطات اÙلية تعد بتقدË
يد العون للجزارين
من جانبه رئيسس بلدية برهوم ‘ حديثه لـ
«ألششعب» ،أكد أن ألسشلطات أÙلية تسشعى
جاهدة إأ ¤تقد Ëيد ألعون للجزأرين للحفاظ
على ميزة ألبلدية ‘ بيع أللحوم ،مششÒأ إأ¤
أن مصش -ا◊ه ت -وف -ر ع -م -ال ن -ظ-اف-ة ل-ت-ن-ظ-ي-ف
ألششارع ألرئيسشي مرت ‘ Úأليوم ،وكذأ ألسشهر
على تنظيم سشوق بيع أللحوم من خÓل تقدË
إأرشش -ادأت وت-وج-ي-ه-ات ل-ل-ج-زأري-ن ع-ل-ى غ-رأر
طÓ-ء أÓÙت ون-ظ-اف-ت-ه-ا وت-غ-ي Òشش-مسشيات
أÓÙت أŸصش - -ن- -وع- -ة م- -ن أل- -قصش- -دي- -ر إأ¤
شش-مسش-ي-ة بÓ-سش-ت-ي-ك-ي-ة إ’ع-ط-اء أل-وجه أ◊سشن
للمحÓت.
م- -ن ج- -ه -ة أخ -رى ،كشش -ف أŸت -ح -دث ع -ن
تخصشيصس ما يقارب  250000دينار جزأئري
لقفة رمضشان بقيمة مالية تقدر بـ  5000دينار
جزأئري للقفة –توي على ﬂتلف أŸوأد
أأ’سشاسشية من دقيق وزيت وغÒها من أŸوأد،
حيث أنطلقت عملية توزيعها لغرضس وصشولها
إأ ¤مسشتحقيها مع بدأية ششهر رمضشان بعد أن
” ضش-ب-ط ق-ائ-م-ة أŸسش-ت-ف-ي-دي-ن ب-ال-تنسشيق مع
أ÷معيات أÙلية.

يّتسسع لتقد 1000 Ëوجبة فطور يوميا

جمعيات خنششلة تفتتح أاك Èمطعم للمحتاج Úوعابري ال ّسشبيل

Ãب - - -ادرة م- - -ن عشس- - -ر ج- - -م- - -ع- - -ي- - -ات
وم -ن -ظ -م-ات ج-م-ع-وي-ة ن-اشس-ط-ة ب-و’ي-ة
خ -نشس -ل -ة ”ّ ،اف -ت -ت-اح م-ط-ع-م ل-ل-رح-م-ة
لفائدة الفئات اŸعوزة وعابري السسبيل،
وذلك بقاعة ا◊فÓت لغرور الواقعة
ب - -ق - -لب ع - -اصس- -م- -ة ال- -و’ي- -ة ،ح- -يث ”
Œه-ي-زه-ا ب-ك-ل الضس-روري-ات م-ن وسس-ائل
مادية وعناصسر بشسرية ’إ‚اح تسسيÒ
هذا اŸطعم طيلة الشسهر الفضسيل حسسب
ما وقفت عليه «الشسعب» بع ÚاŸكان.
أوضشح ‘ هذأ أ’إطار ،عبد ألعزيز لكمÚ
أ’أم Úأل -ع -ام ل -ل -م -ن -ت -دى أ÷زأئ -ري ◊ق -وق
أ’إنسش -ان وأل -ب -ي -ئ -ة مسش -اه-م ‘ ه-ذأ أŸط-ع-م
أÒÿي ‘ ح - -دي - -ث - -ه لـ «ألشش - -عب» ،أن ه - -ذه

أŸب -ادرة أل -ت -ي أسش -ت -ح-دثت م-ن ط-رف عشش-ر
جمعيات ،تتضشمن أإقامة مطعم خÒي يتسشع لـ
 1000وجبة فطور يوميا مدروسشة من حيث
م- -ك -ون -ات -ه -ا وم -رأق -ب -ة م -ن ط -رف ﬂتصشÚ
متطوع.Ú
و أضشاف ذأت أŸتحدث ،أن عديد رجال
أ’أع-م-ال وأÙسش-ن Úب-خ-نشش-ل-ة ق-د سش-اه-م-وأ
ب-اŸوأد أل-غ-ذأئ-ي-ة وألسش-ل-ع ألضش-روري-ة ’إ‚اح
ه -ذه أŸب -ادرة أ’أو ¤م -ن ن -وع -ه -ا م -ن ح-يث
أ◊ج -م ،م -ق -دم -ا ألشش -ك-ر أإ ¤ك-ل م-ن سش-اه-م
سش -وأء ب -السش-ل-ع وأ’أغ-ذي-ة أو م-ن ع-م-ل-وأ ع-ل-ى
تسش-ي ÒأŸط-ع-م ك-م-ت-ط-وع Úوم-ن-ه-م طباخÚ
وطيبب بيطري يسشهر على مرأقبة أللحوم
وغÒهم.

كما أكد ﬁدثنا أن ألوجبات تقدم بعÚ
أŸكان Ÿن يريد ألفطور باŸطعم ،أو تقدم
ﬁمولة أإ ¤كل ﬁتاج يريد أ’إفطار ‘ بيته
أو ب-ال-ط-ري-ق ب-ال-نسش-ب-ة ل-ف-ئ-ة ع-اب-ري ألسش-بيل،
علما و أن وجبة ألفطور هذه ‡تازة ومتنوعة
بكل أÒÿأت.
من أ÷معيات أŸسشاهمة وألسشاهرة على
تسشي Òمطعم ألرحمة ،جمعية كافل أليتيم،
ج -م -ع -ي -ة ت-رق-ي-ة أل-ط-ف-ول-ة ،أ’–اد أل-وط-ن-ي
للمسشتثمرين فرع خنششلة ،أŸنتدى أ÷زأئري
◊ق -وق أ’إنسش -ان وأل -ب -ي-ئ-ة ،ع-م-دأء أل-كشش-اف-ة
أ’إسشÓمية ،جمعية ألوعي وألتنمية.

خنشسلة :سسكندر ◊جازي

شسرعت مصسالح أامن سسكيكدة Ãناسسبة
الشس -ه -ر ال -فضس -ي-ل ع-ل-ى غ-رار ب-ق-ي-ة أام-ن
و’ي- - -ات ال - -وط - -ن ‘ ت - -وزي - -ع وج - -ب - -ات
’ف-ط-ار ع-ل-ى مسس-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ريق عÈ
ا إ
أاه- - -م اŸسس- - -الك ال- - -راب - -ط - -ة ب Úو’ي - -ة
’خ -رى ،وذلك
سس -ك -ي -ك -دة وال -و’ي -ات ا أ
ق- - -ب- - -ي- - -ل رف- - -ع آاذان اŸغ- - -رب واŸب- - -ادرة
ا÷واري- -ة ح- -م- -لت ه -ذه السس -ن -ة شس -ع -ار
«شسهر رمضسان بدون حوادث مرور».
توزع مصشالح أأ’من ‘ هذأ أإ’طار رفقة
ع- -ن- -اصش -ر أل -كشش -اف -ة أإ’سش Ó-م -ي -ة أل -وج -ب -ات
ألرمضشانية ألسشاخنة لفائدة مسشتعملي ألطريق
و أŸسش - -اف - -ري- -ن ،وذلك م- -ن خÓ- -ل نصشب 02
خ-ي-م-ت ÚوŒه-ي-زه-م-ا ب-ال-ط-او’ت وأل-كرأسشي
ع -ل -ى مسش -ت -وى أ◊اج -ز أ’أم -ن -ي أ’م -ن دأئ-رة
“الوسس على مسشتوى أıرج ألغربي للمدينة
ألطريق ألذي يربط ب Úغرب و’ية سشكيكدة
«ألقل ،كركرة ،ألزيتونة ،أو’د أعطية» وو’ية
جيجل ،وأأ’خرى على مسشتوى أ◊اجز أأ’مني
أ’من دأئرة عزأبة على مسشتوى منطقة ديار
ألزيتون باعتبارها منطقة عبور كثيفة تربط

ب Úأرب -ع و’ي -ات ع -ن -اب -ة ،ق-اŸة ،قسش-ن-ط-ي-ن-ة
وسشكيكدة.
ألعملية سشتتم Ãششاركة إأطارأت وموظفي
أم- -ن أل- -و’ي- -ة أل- -ذي- -ن يشش- -ارك -ون أŸوأط -نÚ
إأف-ط-اره-م ،ب-اع-ت-ب-اره-ا م-ن-اسش-ب-ة لÎسشيخ قيم
ألتكافل وتدعيم أوأصشر ألثقة ألتي Œمع رجل
ألششرطة باŸوأطن كما أنها مناسشبة جد هامة
ل-ت-حسش-يسس وت-وع-ي-ة مسش-ت-خ-دم-ي أل-ط-ريق من
ﬂاط - -ر أإ’ف - -رأط ‘ ألسش- -رع- -ة خ- -اصش- -ة ‘
ألدقائق ألتي تسشبق عملية أإ’فطار ،وأ’بتعاد
عن ألتوتر ألنا œعن ألقلق من عدم أللحاق
Ãوعد أإ’فطار.
Óشش -ارة ،أŸب -ادرة تسش -ت-م-ر ط-ي-ل-ة ألشش-ه-ر
ل -إ
أل -ك -ر ،Ëت -ن -درج ‘ إأط -ار ت -ن-ف-ي-ذ ت-وج-ي-ه-ات
Óم-ن أل-وطني
أل-رشش-ي-دة ل-ل-وأء أŸدي-ر أل-ع-ام ل -أ
ألتي تؤوكد على ضشرورة تعزيز مهام ألوقاية
أŸرورية بالتوأصشل مع مسشتخدمي ألطريق
م -ن خ Ó-ل ت -ك-ث-ي-ف م-ه-ام أل-وق-اي-ة أŸروري-ة،
وأل -نشش -اط -ات أل -ت -وع -وي-ة ل-ف-ائ-دة مسش-ت-ع-م-ل-ي
ألطريق ألعام.

سسكيكدة :خالد العيفة

بلدية أاو’د إادريسس ا◊دودية

ربط  176عائلة بششبكة الغاز الّطبيعي
اسس-ت-ف-ادت  176ع-ائ-ل-ة بالتجمع
السس -ك -ا Êال -ث -ان -وي ◊دب ب -ب -ل-دي-ة
اأو’د اإدريسس ا◊دودي- - - - -ة (سس- - - - -وق
اأه-راسس) م-ن شس-ب-ك-ة ال-غ-از الطبيعي،
وذلك وسسط فرحة عارمة على وقع
اأن- - -غ- - -ام ف- - -ل- - -ك - -ل - -وري - -ة صس - -ن - -ع - -ه - -ا
اŸسستفيدون.
أشش -رف ع -ل -ى أإع -ط -اء أإشش -ارة تشش -غ -ي-ل
أل-رب-ط ب-ه-ذه ألشش-ب-ك-ة أل-ت-ي أسش-ت-فاد منها
›موع  1100نسشمة ،وألتي تطلبت مد
ششبكة توزيع بـ  ٦ ، ٨كلم وبÎكيبة مالية
أإجمالية بـ  17مليون د.ج Ãسشاهمة كل من
مصشالح ألو’ية ومديرية ألتوزيع للكهرباء
وألغاز وألزبائن أŸسشتفيدين وأ‹ ألو’ية
ع -ب -د أل -غ -ن -ي ف -ي  ‹Ó-ب -حضش-ور مسش-وؤو‹
مديريتي ألطاقة وششركة توزيع ألكهرباء
وألغاز.
وأف- -اد ن- -فسس أŸسش- -وؤول ب- -اأن مصش- -ال -ح
ألو’ية تعمل على تسشجيل عملية خاصشة
بشش-ب-ك-ة أل-ن-ق-ل ل-رب-ط ب-ل-دي-ة أو’د م-وم-ن
أ◊دودية بششبكة ألغاز ألطبيعي ،مششÒأ
أإ ¤أن من أصشل  2٦بلدية بهذه ألو’ية،
ف - -اإن  25م -ن -ه-ا م-وصش-ول-ة بشش-ب-ك-ة أل-غ-از
أل -ط -ب -ي -ع-ي ‘ أن-ت-ظ-ار رب-ط ب-ل-دي-ة أو’د

مومن ’سشيما بعد موأفقة ألرئيسس أŸدير
أل-ع-ام لشش-رك-ة سش-ون-ل-غ-از إ’ع-ط-اء أأ’ول-وية
ألوطنية لهذه ألبلدية ،وذلك خÓل زيارته
أأ’خÒة للو’ية.
من جهته ،أوضشح مدير ألطاقة بومدين
صشغÒي باأن منطقة ◊دب تعت Èألتجمع
ألـ  33ألذي ” ربطه بششبكة ألغاز ألطبيعي
مششÒأ أإ ¤أنه سشيتم «قريبا» ربط كل من
 250سشكنا بتحصشيصس يقع ببلدية سشدرأتة
و 250سشكنا أآخر بتجمع سشي موسشى ببلدية
تيفاشس فضش Óعن Œمعات كل من رزقون
( 300سشكن) وألكابوسس ( 100سشكن) ببلدية
أŸشش -روح -ة وألشش -ي -خ رأب -ح ب -ب -ل -دي-ة ب-ئ-ر
بوحوشس ( 300سشكن).
وصشّ- -رح أل- -وأ‹ ب -اŸن -اسش -ب -ة ب -اأن ه -ذه
أل -ع -م -ل -ي -ة أل-ت-ي وّدع أŸسش-ت-ف-ي-دون م-ن-ه-ا
م -ع -ان -ات -ه -م م -ع ج -م -ع أ◊طب وأل -ب-حث
وق -ارورأت غ -از أل -ب-وت-ان ت-ن-درج ‘ أإط-ار
ب -رن -ام -ج ع -ام ل-ت-وسش-ع-ة أل-ت-غ-ط-ي-ة ب-ال-غ-از
أل -ط -ب -ي -ع-ي ل-تشش-م-ل ﬂت-ل-ف أل-ت-ج-م-ع-ات
ألسش-ك-ان-ي-ة أل-ث-ان-وي-ة ب-ال-و’ي-ة مضش-ي-فا باأن
“ت قد مّكنت أإ¤
عمليات ألربط ألتي ّ
حد أآ’ن من –قيق معدل تغطية عÈ
ألو’ية بـ  7٦باŸائة.

اإلثنين  ٢٩ماي  ٢٠1٧م
الموافق لـ  ٠٣رمضضان 1٤٣٨هـ

äÉªgÉ°ùe

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

العدد

1٧٣٤٩

09

عا ⁄التحو’ت الكÈى ب Úعا ⁄غائب وقوى تعود وتدخل السسباق ا◊ضساري

‰وذج مثلث القوة الصص Úروسصيا و الهند
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 IIIعندما يسستيقظ العمÓق ا’آسسيويبالنسضبة للصض Úليسس ‘ األمر معجزات وخوارق ،فباإلضضافة إا¤
اٌ‚ازات -ه -ا ال -ت -اري -خ -ي -ة السض -اب -ق -ة م-ث-ل ا ٌخÎاع ال-ب-ارود وال-ورق وا◊È
والسضÎاتيجية ا◊ربية بعنوان فن ا◊رب ،التي وضضعها سضون تزو خمسضة
قرون قبل اŸيÓد ،وهي أاسضاسس علم النفسس العسضكري ‘ العصضر ا◊ديث
الذي يسضتهدف إاضضعاف معنويات العدو وهزÁته من الداخل ورفع قدرة
الطرف اآلخر على الصضمود والثقة ‘ النتصضار ،فإان نهضضتها ا◊الية
تعود إا ¤إادراك قيادتها أان اإلنغÓق (ق ّصضة عصضابة األربعة بقيادة زوجة
ماوتسضي تونغ التي دّمرت قسضما كبÒا ‡ا ُيسضّمى بالثقافة الدخيلة)وأانّ
ضضعفها وهجمة القوى الكÈى الغربية واليابان عليها عن طريق تقسضيمها
إاﬁ ¤ميات Œارية( )Comptoirsوتنو Ëشضعبها باألبيوم يتطلب يقظة
تسضتمّد طاقتها من تعاليم كونفشضيوشس ا◊كيم وأافكار ماوتسضي تونغ الثورية
واٌنفتاح واسضع على العا ⁄اÿارجي والسضتفادة من كّل اٌ‚ازاته اŸعرفية
والتكنولوجية و‡ا حققته جالياتها الكبÒة من تقّدم وثروة ونفوذ من
سضنغفورة إا ¤قلب البلدان الغربية والوليات اŸتحدة بوجه خاصس ،ونشضÒ
‘ سضياق التحّولت الكÈى ‘ الصض Úإا ¤أان هذا البلد تعّرضس Ÿا يشضبه
الربيع العربي خÓل أاحداث سضاحة تيان آان م Úسضنة  1٩٨٩التي أاّدت إا¤
‡ا دفع الصض Úإا ¤توثيق
فرضس الغرب لعقوبات اقتصضادية وعزلة سضياسضية ّ
العÓقات مع روسضيا وخاصضة ‘ ›ال الطاقة وتأاسضيسس معاهدة شضانغاي
سض- -ن -ة  ٢٠11ال -ت -ي Œم -ع -ه -ا م -ع روسض -ي -ا وك -ازاخسض -ت-ان وط-اج-اكسض-ت-ان
وأاوزباكسضتان.
–  IVروسسيا :موؤشسرات العودة اإ ¤اŸنافسسة الدولية
ومن ب Úالتحولت الكÈى التي يشضهدها العا ⁄منذ بداية هذا القرن
يقظة عمÓق آاخر هو روسضيا الفيدرالية ،بعد اٌنهيار الٌ–اد السضوفياتي
وتصضفيه ما ورثه من اٌمتداد جغرا‘ ونفوذ سضياسضي إايديولوجي بعد ا◊رب
العاŸية الثانية أاعلن التصضفية واإلفÓسس رئيسضها األسضبق غورباتشضوف
وعريضضة اٌتهاماته للنظام الشضيوعي ‘ كتابه الÈيسضÎويكا أاو اŸكاشضفة
الذي اٌعتÈه خصضوم النظام السضوفياتي أاك Èاٌنتصضار للنظام الليÈا‹ طيلة
القرن اŸاضضي واÓŸحظ أان غورباتشضوف الذي يبلغ اآلن  ٨5سضنة من
العمر قد إاعÎف ‘ حديث مع بي بي سضي الÈيطانية ‘ أاوائل ديسضمÈ
 ٢٠16أاّنه اٌرتكب خطأا كبÒا ‘ تشضخيصضه السضابق وأان الرئيسس ا◊ا‹
فÓد ÒÁبوت Úيسضتحّق كلّ التأاييد واإلعجاب.
نحن نتابع ‘ هذه السضطور أاطروحتنا اŸتمثلة ‘ عنوان هذه الورقة
وهي –ّول مؤوشضرات التقّدم والقّوة والنفوذ نحو القارة اآلسضيوية وما تتمّتع
به من ثوابت القّوة  Constantes de puissanceوهي كثÒة بالنسضبة
لروسضيا الفيدرالية نذكر منها:
من الناحية التاريخية ا◊ضضارية لروسضيا تاريخ عريق يعود إا٨6٨ ¤
ع -ام -ا ق -ب -ل اŸي Ó-د و‘ سض-ن-ة ٨٨٢م ت-كّ-ونت ال-دول-ة السضÓ-ف-ي-ة الشض-رق-ية
اŸوحّ -دة ال -ت -ي اٌع -ت -ن -قت اŸسض -ي -ح -ي -ة وج -ع-لت م-ن ال-ك-ن-يسض-ة الشض-رق-ي-ة
األرثوذكسضية اŸذهب الرسضمي للدولة و ⁄تتأاثر بالغزو اŸغو‹ لروسضيا بÚ
 1٢٣٧و .1٢٤٠
وروسضيا الفيدرالية هي اآلن أاك Èدولة مسضاحة على اإلطÓق فهي
تقÎب من ضضعف مسضاحة الصضÃ Úا يزيد على  1٧مليون كم ٢وبالتحديد
 1٧.٠٧5.٢٠٠كم ٢و–تل اŸرتبة التاسضعة من حيث عدد السضكان حسضب
إاحصضاء مارسس  1٤6.6( ٢٠16مليون نسضمة).
لروسضيا الفيدرالية موقع جيوسضياسضي متميز إاذ لها حدود مع  1٤دولة
ويشضكل القسضم اآلسضيوي  %٧5من مسضاحة روسضيا ويعيشس فيه  %٢٣من
سضكانها و %٧٧من بقية السضكان من القسضم األروبي ويفصضل ب ÚالقسضمÚ
سضلسضلة جبال أاورال.
لروسضيا حدود بحرية “تد على  ٣٧65٣كم من الهضضبة اآلسضيوية إا¤
الوليات اŸتحدة والصض Úواليابان وحدود برية بـ٢٠.٢٤1 :كم.
اإلسضÓم هو الديانة الثانية ‘ روسضيا بنسضبة  %1٤من ›موع السضكان
وقد وصضل إا ¤جنوب روسضيا أاثناء الفتوحات اإلسضÓمية الكÈى لفارسس
وبيزنطا ،وينتشضر اإلسضÓم بوجه خاصس ب Úالشضعوب الداغسضتانية والتتار
وكل الشضعوب الناطقة باللغة الÎكية وبوجه عام توجد األغلبيات اŸسضلمة
‘ منطقة شضمال القوقاز ب Úالبحر األسضود وبحر القوقاز واإلسضÓم ‘
فيدرالية روسضيا هو مزيج من التأاث Òالعربي الفارسضي الÎكي السض‘Ó
اŸتأاثر بنظام الÎبية والتعليم الروسضيD.V.Mukhetdinov: Russian .
muslim culture: social reality and concept.

يسضمى ›موع هذه الشضعوب بدياناتها وثقافاتها ولغاتها با◊ضضارة
األوراسضية  ،Eurasian civilisationولروسضيا مسضاهمات كبÒة ‘ روائع
الفنون واآلداب العاŸية نذكر منها على سضبيل اŸثال ‘ اآلداب بوشضكÚ
 Pushkinوغوغول  Gogolوتولسضتوي  Tolstoyوداسضتويسضكي -Dosto
 evskyوباليه البولشضؤوي الذي اسضتضضفناه سضنة  1٩٨1عندما كنت على رأاسس
وزارة الثقافة والفنون الشضعبية.
تعود روسضيا اليوم إا ¤اŸنافسضة على تصضدر العاŸ ⁄ا تتوفر عليه من
عمق اسضÎاتيجي وصضناعات متطّورة فقد تفّوقت ‘ بداية السضباق على
اٌك -تشض -اف ال-فضض-اء اÿارج-ي ب-أاول رائ-د فضض-اء غ-اغ-اري-ن وت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
الصضواريخ العابرة للقارات وﬁطة الفضضاء بايكونور وثا Êمصضدر للطاقة
‘ العا ⁄وأاسضاطيل Œوب البحار واÙيطات وهو من ب ÚاŸصضدرين
ال -ك -ب -ار ل -لسضÓ-ح حسضب م-رك-ز اسض-ت-وك-ه-و ،SIPRI ⁄وق -د ا ٌرت-ف-ع ح-ج-م
صض -ادرات-ه-ا بـ  %٣٧ب  ٢٠1٤-٢٠1٠ Ú- -م-ق-ارن-ة ب-الفÎة  .٢٠٠٩-٢٠٠5ول -ه
عÓقات تعاون قدÁة ومتجّددة مع ا÷زائر وخاصضة ‘ ﬂتلف ميادين
التكوين والتدريب قبل السضتقÓل وبعده والطرف الروسضي يظهر اٌسضتعدادا
ورغ -ب -ة ‘ ت -ط -وي -ر عÓ-ق-ات ال-ت-ع-اون والصض-داق-ة م-ع ا÷زائ-ر و‘ إاط-ار
الحÎام اŸتبادل كما أاّكد ذلك رئيسس الدوما (غرفة الŸÈان األو‘ )¤
فيدرالية روسضيا ‘ زيارته للجزائر بدعوة من اÛلسس الشضعبي الوطني
بتاريخ  ٠٤و ٠5نوفم.٢٠15È
 Vوجهان للقوة الصساعدة ‘ سسهول الهندوسسالقطب اآلخر الذي تتصضاعد قوته اإلقتصضادية والتكنولوجية ويتزايد
وزنه السضياسضي على السضاحة الدولية هو الهند يعود حضضورة ا◊ضضاري إا¤
 ٢٨٠٠و  1٨٠٠قبل اŸيÓد ‘ منطقة سضهل األنديسس ب ÚاÙيط الهندي
وجبال الهماليا التي تسضمى سضقف العا ،⁄باإلظافة إا ¤ثروة مائية بعدة

أانهار من أاهمها نهر الكا„ وبراهمابوترا..التي “تد ‘ األراضضي الهندية
شضرقا وغربا.
من ب Úمقّومات الصضعود أاو مؤوّهÓت القّوة :مسضاحة شضاسضعة تزيد على
ثÓثة مÓي Úكم )٣.٢٨٧.٢6٣( ٢وهي البلد الثا Êبعد الصض Úمن حيث
عدد السضكان الذي يزيد على مليار نسضمة ( )1.٢٩٣ولها حدود برّية وبحرية
مع  1٤بلدا ‘ شضبه القارة الهندية تزيد على  15أالف كلم ( )15.16٣كلم
وللهند عÓقة وثيقة با◊ضضارة اإلسضÓمية بدأات ‘ القرن األول للهجرة
منذ فتح ما وراء النهر أاو ما يسضمى بÓد السضند وما وراء النهر ‘ النصضوصس
التاريخية القدÁة للكتاب والرحالة اŸسضلم.Ú
وكانت الهند ‘ التاريخ الوسضيط مركز تÓقي الطرق التجارية الكÈى
ع -ن ط -ري -ق Œارة ال -ت -واب -ل وا◊ري -ر ،وإا ¤ج -انب األغ-ل-ب-ي-ة ال-ت-ي ت-دي-ن
بالهندوسضية ( )%٧٩.٨من السضكان “ثل الديانة اإلسضÓمية ( )%1٤.٢حسضب
إاحصضائيات  ٢٠11إا ¤جانب ديانات أاخرى مثل السضيخية والزرادشضتية التي
أاوشضكت على النقراضس وكانت ديانة فارسس (إايران ا◊الية) قبل اإلسضÓم،
و‘ الهند ا◊الية  ٢٣لغة رسضمية و ٤٠٠٠لغة أاخرى هي لهجات ،غ Òأان لغة
الدولة الرسضمية هي الهندية بأابجدية خاصضة ل عÓقة لها با◊روف
الÓتينية إا ¤جانب اإلنكليزية.
يظهر اٌهتمام العلماء اŸسضلم Úبالهند ‘ الدراسضة العلمية الهامة التي
قام بها العا ⁄اŸوسضوعي أابو الريحان البÒو ‘ Êأاواخر القرن الرابع
الهجري منتصضف ا◊ادي عشضر ميÓدي ولد البÒو ‘ Êمدينة خوارزم ‘
جمهورية أاوزباكسضتان ا◊الية ،نرى أانه قد يكون من اŸفيد التعريف بأاهم
دراسضة له مازالت مرجعا موثوقا للعلماء الهنود واŸهتمÃ Úاضضي الهند
القدÁة ،عنوانها –قيق ما للهند من مقولة مقبولة ‘ العقل أاو مرذوله
قام فيه بدراسضة مسضحية شضاملة وموضضوعية عن العقائد الشضائعة ‘ الهند
وت-ن-ظ-ي-م ال-ع-ائ-ل-ة وع-ادات األك-ل واألع-ي-اد ال-ه-ن-دوسض-ية وخصضائصس اللغات
السضائدة ،قد ل نبتعد عن موضضوع هذه السضطور ،إاذا أاشضرنا إا ¤أان هذا
العا ⁄اŸوسضوعي قد سضبق عصضره بقرون عديدة فقد جمع ب ÚعقÓنية
إاÁانويل كانط  1٨٠٤-1٧٢٤ومقولته عن العقل اÿالصس وŒريبية ديفيد
هيوم  1٧٧6-1٧11التي جعلت من ا◊سس واŸشضاهدة اŸباشضرة أاسضاسس كل
العلوم التطبيقية.
فقد أالف هذا العا ⁄أاك Ìمن  1٠٠كتاب ‘ ا÷غرافيا والفيزياء
والكيمياء والفلك ومن ب Úآاثاره العلمية اŸعتمدة إا ¤اليوم إاكتشضافه لكثافة
اŸعادن مثل ا◊ديد والزئبق واللؤولؤو...
ومن ب Úالشضواهد على حضضور ا◊ضضارة اإلسضÓمية ‘ الهند القلعة-
القصضر تاج ﬁل الذي شضيّده اإلمÈاطور اŸغو‹ اŸسضلم شضاه جهان
تخليدا لذكرى زوجته وهو من التحف اŸعمارية التي جمعت ب Úفنون
اŸع -م -ار اإلسض Ó-م-ي ال-ذي ب-ل-غ ذروت-ه ‘ ال-عصض-ور اإلي-ران-ي-ة وال-ع-ث-م-ان-ي-ة
والهندية.
وقد أاّكد نائب رئيسس جمهورية الهند السضيد ﬁمد حميد انصضاري
الذي زار ا÷زائر بتاريخ 1٧إا 1٩¤أاكتوبر  ٢٠16أان بÓده ل تسضتورد شضيئا
من اŸواد الفÓحية ولكن اٌسضتطÓعات بعضس اŸؤوسضسضات الدولية تشضÒ
إا ¤أان الفوارق الطبقية مازالت شضاسضعة وكذلك تشضغيل مÓي Úاألطفال
بأاجور زهيدة فقد بقي حسضب تلك اŸؤوسضسضات اŸمهراجا ‘ كلّ سضلطته
وامتيازاته وبقي الكثÒون يولدون وÁوتون على الرصضيف و‘ الفقر
اŸدقع Intouchables.
تسض -ارع صض -ع -ود ال -ه -ن-د م-ن-ذ  1٩٩1ن-ت-ي-ج-ة سض-لسض-ل-ة م-ن اإلصضÓ-ح-ات
اإلق-تصض-ادي-ة والن-ف-ت-اح ع-ل-ى السض-ت-ث-م-ارات األج-ن-ب-ي-ة و‘ بداية العشضرية
السضابقة  ٢٠٠٢انخفضس العجز التجاري إا %1 ¤وتزايد النمو ‘ السضنوات
التالية ليتجاوز الصض ÚويقÎب من رقم ‘ Úسضنة  ٢٠15وهي على وشضك أان
تتصضدر البلدان الغربية (الوليات اŸتحدة واإل–اد األروبي) ‘ تصضدير
اŸواد الصضيدلنية والسضيارات واللكÎونيات وال›Èيات وتتقدم بخطى
واثقة نحو صضناعات الفضضاء وخاصضة األقمار الصضناعية وقد ”ّ ‘ أاواخر
 ٢٠16إاطÓق ثÓثة أاقمار صضناعية أا‚زها مهندسضون ﬂتصضون جزائريون
من قاعدة إاطÓق هندية ،ومن اŸعروف أان للهند ما Áاثل سضيليكم فا‹
ÓفÓم
األمريكي لصضناعات اللكÎونيات وال›Èيات وهي أاك Èمنتج ل أ
السضينمائية Ãعّدل فلم كل يوم.
حول مثلث القوة السضابق (الصض-Úروسضيا-الهند) وهي كلها قوى نووية
باإلضضافة إا ¤باكسضتان ورÃا كوريا الشضمالية ،تدور ›موعة النمور السضبعة
اŸعروفة ،ولكن ينبغي أان نشض Òإا ¤بلدان صضاعدة أاخرى ‘ مقدمتها
الفيتنام التي سضارت على منوال الصض :Úحزب واحد هو ا◊زب الشضيوعي
‘ ال -ب -ل -دي -ن ل ت -ع -ددي -ة ول م -ن -اب -ر خ -ارج م-ن-ظ-وم-ة ا◊زب (األعضض-اء
اŸنخرطون ‘ ا◊زب الشضيوعي الصضيني ‘ ﬂتلف درجات اŸسضؤوولية
هو  ٨٠مليون منخرط كما أاخ ÊÈالسضيد تشضانغ ده شضيانغ ،رئيسس اللجنة
الدائمة للمجلسس الشضعبي الوطني الصضيني) ،وهناك مؤوشضرات على أان
فيتنام سضوف تلحق ‘ العقد القادم Ãاليزيا وأاندونيسضيا ‘ ›الت
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا اŸت-قّ-دم-ة واŸرّك-ب-ات الصض-ن-اع-ي-ة وخ-اصض-ة عن طريق نقل
اŸصضانع  DélocalisationواŸزيد من النفتاح على العا ،⁄بعد حربÚ
مدمرت Úضضد السضتعمار الفرنسضي والتدخل األمريكي لفصضل جنوبه عن
شضماله ،وللتذك Òفإان ا÷زائر سضاندت كفاح الشضعب الفيتنامي بقوة مباشضرة
وعلى اŸنابر الدولية.
وبالتا‹ Áكن القول بأان ا◊ضضارات ليسضت ﬁصضورة ‘ ›ال جغرا‘
واحد ول تقتصضر على فÎة واحدة من تاريخ األ· والشضعوب ،وبالنسضبة
للمنطقة العربية واإلسضÓمية التي يصضنّف أاغلبها ‘ صضف بلدان العا⁄
الثالث ،و ⁄تتحرر من التبعية الطوعية أاو اŸفروضضة من القوى التي
هيمنت عليها و ⁄تقيم ‘ أاغلب األحيان ما ربحته وما خسضرته من جراء
تلك التبعية ،وهي تغرق بعد اسضتقÓل بلدانها ‘ حروب جانبية داخلية
تدور حول التشضّدد الديني والتطّرف العنيف الذي يصضدره البعضس منها إا¤
ب-ل-دان شض-ق-ي-ق-ة وق-ارات أاخ-رى ويسض-ع-ى ب-عضض-ه-ا إلضض-ع-اف ال-ب-عضس اآلخ-ر
للتقّرب من قوى أاخرى ،ليسس للدفاع عن مصضالح مشضروعة بل بإايعاز من
قوى خارج اŸنطقة والهدف إاضضعاف ا÷ميع من اÈÿاء واŸنظرين
اıتصض ‘ Úشضؤوون اإلرهاب يتصضّدرون شضاشضات التليفزيون واıابر
األم -ن -ي -ة ‘ أاروب -ا وال -ولي -ات اŸت -ح-دة وا÷رائ-د ‘ اŸشض-رق واŸغ-رب
ويتولون إاصضدار النصضائح والفتاوى على اŸباشضر حول «علم» اإلرهاب
«وفقه» ا÷ماعات اŸسضلّحة ،ومن بينها ما هو شضرح مبسضط Ÿقولت
اŸنظرين ‘ غرب أاروبا والوليات اّŸتحدة عن أاصضل العنف ‘ القرآان

والسضنة وتاريخ اŸسضلم.Ú
أاما البعضس اآلخر من تلك البلدان فهي تشضغل رأايها العام Ãسضائل
ا◊Óل وا◊رام ‘ اŸأاكولت والّلباسس ،مع أان القيادات اŸسضتنÒة من
الفقهاء قبل عدة قرون نبهوا إا ¤أانّ ا◊Óل بّين وا◊رام بّين ،أاي ما هو
حرام يقتصضر على كل ما يضضر بالشضخصس وﬁيطه ونظام العÓقات التي
يقبلها العقل السضليم ،وما سضوى ذلك فهو حÓل ،وذلك ‘ غياب عدد من
منظمات اÛتمع اŸد ‘ Êالعمق الريفي وحتى ‘ األحياء الشضعبية
حول وداخل اŸدن الكبÒة ،التي تنتشضر فيها الشضعوذة واÿرافات.
هذه الوضضعيات التي قلل منها التطّور السضريع ‘ ﬂتلف العلوم خÓل
القرن ÚاŸاضضي ‘ Úحاجة إا ¤دراسضات سضوسضيولوجية وخاصضة ‘ فروع
ع-ل-م ال-ن-فسس الج-ت-م-اع-ي اŸع-ت-م-د ع-ل-ى اسض-ت-طÓعات ميدانية بواسضطة
السضتبيان ودراسضة ا◊الة  case studyتسضاعد على التشضخيصس قبل
العÓج بالتوعية والتثقيف العام وهي من مهام أاهل الذكر والفكر ،وليسس
اŸتواجدين وراء اŸتوسضط واÙيط بحثا عن الشضهرة وانتقاد أاوطانهم
وأانظمتها Ãا يرضضى أاهل الدار ‘ مراكز الدراسضات ووكالت السضتطÓع
األمني وغÒه ،ولو أان للبعضس ما يدفعهم لليأاسس والضضطرار للهجرة بحثا
عن الهتمام والتشضجيع ،كيف تسضتفيد بلداننا ،وا÷زائر بوجه خاصس ،من
ذخÒة العلم واÈÿة اŸتوفرة عند النخبة اŸتواجدة ‘ بÓد اŸهجر؟
ا÷واب من باب السضهل اŸمتنع :السضهل هو العÓقة الطبيعية مع الوطن
األصضلي ولو بعد تعاقب أاجيال (مثال الهجرة الصضينية إاﬂ ¤تلف بÓد
العا )⁄واŸمتنع أاو الصضعب دور الدولة ومؤوسضسضاتها ‘ إايجاد التواصضل
والتصضال والشضÎاك الفعلي ‘ شضؤوون وشضجون الوطن األصضلي.
 VIاٌسسÎاتيجية الوجهÚهناك وجهان للسضياسضة والدبلوماسضية ‘ التكتل الغربي الذي تقوده
ال- -ولي- -ات اŸت -ح -دة :ال -وج -ه األول واألك Ìت -وظ -ي -ف -ا ي -ح -م -ل شض -ع -ارات
الدÁوقراطية وحرية التعب Òوحقوق اإلنسضان ،وليسضت كلها ›رد خطاب
إاشضهاري ،ففيها ‡ارسضات فعلية بشضرط أان ل “سس باŸصضالح ا◊يوية
لتلك البلدان ،و◊د ما ،ل تكون على حسضاب عضضو آاخر من التكّتل ‘
قطبية ال–اد األروبي ( )UEوالوليات اŸتحدة وحلفائها ‘ القارات
اÿمسضة ُتسضمى الواقعية السضياسضية Real Policy.
أاما الوجه اآلخر فهو يتمثّل ‘ اليم Úالسضياسضي والديني الذي يتغلغل
بقّوة ‘ مفاصضل الدولة واÛتمع فقد حاصضر األحزاب الشضيوعية وقضضى
على بعضضها نهائيا ،ومن اŸفارقة أان النظرية اŸاركسضية نشضأات ‘ أاهم
البلدان الغربية وهي أاŸانيا أاين صضدر أاول مؤولف لكارل ماركسس بعنوان
رأاسس اŸال  1٨6٧ Das Kapitalوبريطانيا ،وفيهما نشضر ماركسس مؤولفه
الشضه ÒوإاعÓنه اŸسضمى اŸانفيسضيت ،وتنبأا بأانها سضتكون من البلدان
األو ¤التي سضتنشضأا فيها سضلطة الÈوليتاريا ،وليسس ‘ اÛتمعات الفÓحية
مثل روسضيا القيصضرية ،أاما ا÷زائر التي زارها وأاقام ّŸدة ‘ مدينة بسضكرة
لغرضس التداوي  ٢٠فÈاير  ٢-1٨٨٢ماي  ،1٨٨٢فهي ل تدخل ‘ أاي
تصضنيف ألنها أامة ‘ طور التكوين ،و ⁄ير ماركسس شضيئا من البؤوسس الذي
كان عليه اÛتمع ا÷زائري.
ومن اŸعروف أان ا◊زب الشضيوعي ‡نوع بالقانون والعضضوية فيه تعني
اÿيانة للوطن واÙاكمات والتصضفيات السضياسضية الشضهÒة اŸعروفة ‘
عهد اŸاكارثية ( )Mc carthyismالتي حصضدت العديد من ضضحايا الرأاي
والنتماء السضياسضي وأاحيانا Ãجرد الشضبهة ب1٩5٠ Úو 1٩56فهي تعتÈ
صضفحات سضوداء ‘ تاريخ الوليات اŸتحدة ،وباإلضضافة إا ¤التعديÓت
العشضرة التي –مل عنوان قانون ا◊قوق  Bill of Rightsهناك إالزامات
الدفاع عن الوطن  Patriot actالذي يؤودي إا ¤إالزام وسضائط اإلعÓم
واŸؤوسضسضات األخرى بالتأاييد اŸطلق لسضياسضات الرئيسس السضابق بوشس
الٌبن.
أاما داخل أاعضضاء ال–اد األروبي قبل وبعد انسضحاب بريطانيا من
اÛموعة Ãا يسضمى اÿروج Brexitفإان أاحزاب اليم Úتزداد Áينية
Óخر ،واŸقصضود ا÷اليات من أاصضل غ Òأاروبي ،وخاصضة إاذا
وكراهية ل آ
ÓسضÓم (-Islamo
كانوا من اŸسضلم Úوالعرب ،تيارات “زج ب Úالعداوة ل إ
 )phobieوالعنصضرية وذاكرة الصضراع القد Ëب ÚاإلسضÓم واŸسضيحية ‘
زمن ا◊روب الصضليبية واÓŸحظ أان البابا ا◊ا‹ يغلب نشضاطه السضياسضي
باٌسضم اŸسضيح عليه السضÓم على نشضاطه الروحي ،كما فعل سضلفه البولندي
الذي سضاهم ‘ تغي Òالنظام ‘ بولنده وتفكيك اٌل–اد السضوفياتي.
وت -ت -وج -ه أاغ -لب ال -ت -ي -ارات ا◊زب -ي -ة ال -ت-ي –م-ل ع-ن-وان الشضÎاك-ي-ة
اŸوصضوفة باليسضارية إا ¤اÿطاب اŸزدوج ومنافسضة اليمÁ ‘ Úينيته ‘
” قمع كل النتفاضضات ضضّد التوجهات اليمينية
كث Òمن سضياسضاته ،فقد ّ
وطغيان الرأاسضمالية اŸتوحشضة ‘ إاسضبانيا وفرنسضا وحتى ‘ الوليات
اŸت- -ح -دة ‘ ح -رك -ة م -ا يسض -م -ى ا ٌح -ت -ل -وا وول سضÎيت (Occupy Wall
)streetرمز سضلطة رأاسس اŸال والشضركات العمÓقة والقتصضاد النقدي
” التضضييق عليها وخنقها وسضاهم اإلعÓم
والنفوذ العاŸي للدولر ،وقد ّ
القوي ‘ تشضويهها ،كما تنتعشس وتزداد قّوة حركات سضياسضية دينية مثل
حزب الشضاي  ‘ Tea partyالوليات اŸتحدة وحزب النجوم اÿمسضة ‘
إايطاليا.
خÓصسة:
اإن ال -ت -وّج -ه ال-ع-ام ‘ ع-ا ⁄ال-ي-وم ه-و ب-ن-اء ا÷دران وغ-ل-ق
ا’أبواب على الفقراء كما هو ا◊ال ‘ التعامل مع اŸهاجرين
ب  Ó-رح -م -ة ‘ ،اأغ -لب ب -ل -دان اأروب -ا ال -غ -رب -ي-ة ،وخ-اصس-ة اأروب-ا
الشسرقية بٌاسستثناء اأŸانيا ،ورÃا لتبييضس السسواد الذي شساب
ت -اري-خ-ه-ا ‘ ال-ع-ه-د ال-ن-ازي ،وي-ظ-ه-ر ذلك ب-وضس-وح ‘ شس-ع-ارات
ا◊م -ل -ة ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة ل-ل-رئ-يسس ا’أم-ري-ك-ي ا÷دي-د اŸع-ادي-ة
للمهاجرين واإعÓنه عن بناء جدار على ا◊دود ا’أمريكية
مع اŸكسسيك Ãئات الكيلومÎات ،تدفع ثمنه اŸكسسيك.
اإن اŸسسوؤولية ’ تقع على اأروبا اŸنغلقة على نفسسها وحدها
◊ماية رفاهيتها ،اإن اŸسسوؤولية تقع اأيضسا على البلدان مصسدر
ال-ه-ج-رة ال-ت-ي اشس-ت-غ-لت ن-خ-ب-ه-ا بالصسراعات ا÷انبية وتناسست
دع -ائ -م ا◊ك -م ال -راشس -د ،وشس -روط -ه ا’أسس -اسس -ي -ة ه -ي ا◊ري -ة
وال -ع-دال-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-ت-ق-دم واŸراه-ن-ة ا÷سس-ورة ع-ل-ى
مسستقبل تصسنعه بعقول وسسواعد اأبنائها.
اإنتهى
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رّدا على اعتقال  20من ناششطي «ا◊راك الششعبي»

الحتقان يحتدم با◊سشيمة و الحتجاجات تتحول إا ¤صشدامات عنيفة
’حد ب Úالششرطة اŸغربية ومتظاهرين ‘ مدينة ا◊سشيمة ،حيث
اندلعت صشدامات عنيفة بعد صشÓة الÎاويح ليلة السشبت ا ¤ا أ
” اعتقال عششرين ششخصشا بتهم -يعتÈها كثÒون ملفقة -بينها ارتكاب جنايات وجنح “سض أامن الدولة والتمويل من اÿارج.
ف -رقت ق -وإت إألم -ن م-ظ-اه-رإت ل-ي-ل-ي-ة ‘
أإح -ي -اء ع -دة Ãدي -ن -ة إ◊سش -ي -م-ة ،ك-م-ا ذك-رت
مصشادر حقوقية أإن إŸئات من إŸتظاهرين
Œم -ع -وإ ‘ ع -دد م -ن إلسش -اح-ات ‘ إŸدي-ن-ة
إسش -ت -ج -اب -ة ل -دع -وإت ل-ل-ت-ظ-اه-ر ع-ل-ى م-وإق-ع
إلتوإصشل إلجتماعي إحتجاجا على إعتقال
عدد من إلنششطاء.
وأإشش - -ارت إŸصش - -ادر إ ¤أإن ق - -وإت إألم - -ن
طلبت من إŸتظاهرين إلعودة إ ¤بيوتهم عÈ
مكÈإت إلصشوت بحجة أإن إŸظاهرإت غÒ
مرخصشة ،لكن رفضص إŸتظاهرين دفع بقوإت
إألم- -ن إ ¤ت- -ف- -ري- -ق إŸظ -اه -رإت وم -ط -اردة
إÙتج ‘ Úإألزقة إ÷انبية.
وجاءت إŸظاهرإت هذه إŸرة على خلفية
ق -رإر ت -وق -ي -ف زع -ي -م ح -رإك إل -ري -ف ن -اصش-ر
إلزفزإ‘ ،إلذي ل يزإل متوإريا عن إألنظار،
وإل-ق-بضص ع-ل-ى عشش-ري-ن شش-خصش-ا م-ن ن-اشش-طي
«إ◊رإك إلششعبي» با◊سشيمة وعدد من مدن
إل-ري-ف شش-م-ا‹ شش-رق-ي إل-بÓ-د ب-ت-ه-م-ة «إŸسص
ب- -السشÓ- -م -ة إل -دإخ -ل -ي -ة ل -ل -دول -ة ووح -دت -ه -ا»
و»إلتمويل من إÿارج».
و كان إلوكيل إلعام لدى ﬁكمة إلسشتئناف
ب- -ا◊سش- -ي -م -ة شش -م -ال إŸغ -رب أإع -ل -ن إلسش -بت
إعتقال عششرين ناششطا بتهم تتعلق بـ»إسشتÓم
أإم- -وإل م- -ن إÿارج م- -ن أإج- -ل إŸسص ب -وح -دة
إŸملكة».
وق -ال إل -وك-ي-ل إل-ع-ام إن «إل-ف-رق-ة إل-وط-ن-ي-ة
ل-لشش-رط-ة إل-قضش-ائ-ي-ة أإوق-فت عشش-ري-ن شش-خصشا
لÓششتباه ‘ إرتكابهم جنايات وجنحا “سص
بالسشÓمة إلدإخلية للدولة ،إضشافة إ ¤أإفعال
أإخرى تششكل جرإئم Ãقتضشى إلقانون».
وذك - -رت إل- -ن- -ي- -اب- -ة إل- -ع- -ام- -ة ‘ ب- -ي- -ان أإن
«إŸع -ط -ي-ات إألول-ي-ة أإفضشت إ ¤ت-وف-ر شش-ب-ه-ة
إسشتÓم إŸششتبه فيهم –ويÓت مالية ودعما
لوجسشتيا من إÿارج ،بغرضص إلقيام بأانششطة
من ششأانها إŸسشاسص بوحدة إŸملكة ،وزعزعة
ولء إŸوإطن Úللدولة إŸغربية وŸؤوسشسشات
إلششعب إŸغربي ،فضش Óعن إهانة ومعادإة

رموز إŸملكة ‘ Œمعات عامة».
ووفقا Ÿا أإوردته إلسشلطات إŸغربية فإان
إألموإل إلتي يتهم إŸعتقلون بتلقيها وصشلتهم
قبل سشبعة أإششهر ،أإي منذ إنطÓق إ◊رإك
إل - -ذي تشش - -ه - -ده إ◊سش - -ي - -م- -ة وإل- -ذي ي- -رف- -ع
إŸششاركون فيه مطالب بتنمية منطقتهم إلتي
يرون أإنها مهمششة.
ون - -ق- -ل مصش- -در ﬁل- -ي ق- -ول- -ه إن م- -ن بÚ
إŸعتقل Úإلناششط ﬁمد جلول إلذي أإفرج
عنه مؤوخرإ ،وإعتقل «‘ ششكل عنيف قرب
منزله وأإمام عائلته».

مطالب اÙتج Úمششروعة
هذإ ،وردد إŸتظاهرون وفق ما ” بثه من
ن -ق-ل م-ب-اشش-ر لح-ت-ج-اج-ات-ه-م ع-ل-ى حسش-اب-ات
إلنششطاء Ãوقع إلتوإصشل إلجتماعي فيسشبوك
 ،شش -ع -ارإت ت -ط -الب ب-اإلف-رإج ع-ن إŸوق-وفÚ
وبرفع ما وصشفوه بالتهميشص و»إلعسشكرة» ضشد

ﬁافظاتهم.
وب -حسشب ن -اشش -ط Úع-ل-ى م-وإق-ع إل-ت-وإصش-ل
إلج -ت -م -اع -ي ،ف -ق -د شش -ه-دت م-دن أإخ-رى ‘
إإلقليم ،ول سشيما إمزورنﬁ ،اولت تظاهر
‡اثلة ليل إلسشبت إ ¤إلحد تصشدت لها
قوإت إألمن بالقوة.
ويششهد إقليم إ◊سشيمة ‘ منطقة إلريف
م -ظ -اه -رإت م -ن -ذ أإن ُق -ت -ل ‘ ن -ه-اي-ة أإك-ت-وب-ر
إŸاضش -ي ب -ائ -ع سش -مك سش -ح-ق-ا دإخ-ل شش-اح-ن-ة
نفايات حينما كان يحاول إسشÎدإد بضشاعته
إلتي إحتجزتها إلششرطة.
ومع إلوقت إتخذت إ◊ركة إلحتجاجية
إل- -ت -ي ي -ق -وم ب -ه -ا ن -اشش -ط -ون ﬁل -ي -ون ب -ع -دإ
إج -ت -م-اع-ي-ا وسش-ي-اسش-ي-ا م-ع إŸط-ال-ب-ة ب-ت-ن-م-ي-ة
منطقة إلريف إŸهمششة ،حسشب قولهم.
ول يزإل ناصشر إلزفزإ‘ إلذي يقود إ◊ركة
إلح -ت -ج-اج-ي-ة ه-ارب-ا ب-ع-دم-ا صش-درت م-ذك-رة
توقيف بحقه مسشاء إ÷معة بعيد تهجمه على
إمام مسشجد أإثناء إلقائه خطبة إ÷معة.

دعوات إا ¤ا◊وار الششامل بليبيا
إلتهديد إلرهابي ‘ هذه إŸنطقة».
وشش -دد إل -رئ -يسص إل -ت -ونسش -ي إل -ب-اج-ي ق-ائ-د
إلسشبسشي خÓل إجتماع إلسشبت على هامشص
إلقمة مع نظÒه إلفرنسشي إÁانويل ماكرون
ع -ل -ى إ◊اج -ة إ ¤ع -م -ل ج -م -اع-ي ‘ ل-ي-ب-ي-ا.
وإعت Èإلسشبسشي إن إلتحدي إألمني وخصشوصشا
إلتعامل مع إنتششار إ÷ماعات إإلرهابية قد
يسشتغرق «أإششهرإ طويلة لتأام Úإلسشتقرإر.

إرتفعت حصشيلة إلششتباكات إلتي ششهدتها
إلعاصشمة إلليبية طرإبلسص إ 52 ¤قتي ÓفضشÓ
عن عششرإت إ÷رحى حسشبما أإوردته مصشادر
إع Ó-م -ي -ة ،وع -اد إل -ه-دوء إ◊ذر إﬂ ¤ت-ل-ف
إألحياء.
ونقلت إŸصشادر عن إŸسشتششار إألمني ‘
حكومة إلوفاق إلليبية هاششم بششر إرتفاع
حصش-ي-ل-ة إلشش-ت-ب-اك-ات إل-ت-ي ششهدتها إلعاصشمة
طرإبلسص إ 52 ¤قتي Óفضش Óعن عششرإت
إ÷رحى .
وكانت قد إندلعت إلششتباكات ‘ عدد من
ضشوإحي إلعاصشمة طرإبلسص إ÷معة ،فيما
أإفاد ششهود عيان بأان قصشفا عنيفا ششهدته
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نشش -رت الشش -رط -ة الÈي -ط-ان-ي-ة صش-ورت Úلسش-ل-م-ان
ع -ب -ي -دي ‘ ال-ل-ي-ل-ة ال-ت-ي ن-ف-ذ ف-ي-ه-ا ال-ه-ج-وم Ãدي-ن-ة
مانششسش‡ Îا أادى إا ¤مقتل  22ششخصشا ،وقالت إانها
تعتقد أانه صشنع القنبلة داخل ششقة بوسشط اŸدينة،
بينما أاعلنت رئيسشة الوزراء الÈيطانية تÒيزا ماي
’ره-اب-ي ‘ ال-بÓ-د م-ن
ت -خ -ف -يضض مسش-ت-وى ال-ت-ه-دي-د ا إ
«حرج» إا« ¤حاد».
قال قائد ششرطة مانششسش Îإيان هوبكنز وكب Òمسشؤوو‹
ششرطة مكافحة إإلرهاب ‘ بريطانيا أإونيل باسشو ‘ بيان
مششÎك «ن -ع -ل -م أإن أإح -د آإخ-ر إألم-اك-ن إل-ت-ي ت-ردد ع-ل-ي-ه-ا
عبيدي كان ششقة وسشط إŸدينة وأإنه إنطلق منها إ¤
مانششسش Îأإرينا».
وأإضشاف إلبيان «هذه إلششقة هي على إألرجح إŸوقع
إلذي نعتقد أإنه جرى فيه صشنع إلقنبلة».
وبحسشب إŸصشادر ذإتها ،فقد ” جمع معلومات مهمة

دعم دو‹ متزايد ◊ق تقرير اŸصشÒ

–ذير صشحراوي من ﬁاولة اŸغرب التحايل
على القانون التأاسشيسشي ل–Óاد الفريقي
رغم ا’جحاف الكب Òالذي تلقاه من
ال - -دول ال - -كÈى و اŸؤوسشسش - -ات ال - -دول - -ي- -ة
اŸك-ل-ف-ة ب-حّ-ل-ه-ا وال-ت-ي ت-دي-ر ل-ه-ا ظ-هرها و
–ج - -م ع - -ن تسش - -وي- -ت- -ه- -ا وف- -ق م- -ا ت- -ق- -ره
الشش - -رع- -ي- -ة ال- -دول- -ي- -ة  ،ف- -إان ال- -قضش- -ي- -ة
الصشحراوية ما فتئت تلقى الدعم من
ال-ع-دي-د م-ن ا÷ه-ات ب-ي-ن-ه-ا اŸن-ظمات غÒ
ا◊ك- -وم- -ي- -ة و ا÷م- -ع -ي -ات و ال -ن -واب م -ن
ﬂتلف بقاع العا.⁄
‘ إلسشياق  ،أإكد نائب ‘ إلŸÈان إلروسشي
Ãوسشكو إنه «يحق للششعب إلصشحرإوي إن
يقرر مصشÒه من خÓل تنظيم إسشتفتاء طبقا
للقانون إلدو‹ و إللوإئح إأل‡ية».
وأإوضش -ح إل -ن -ائب أإول -ي -غ شش -اي -ن إن-ه «ي-ح-ق
÷ميع ششعوب إلعا ⁄إلتي تطمح إ ¤إ◊رية
تقرير مصشÒها ألنه مبدأإ عاŸي و حق ثابت
تعÎف به منظمة إأل· إŸتحدة».
كما إعرب عن «تضشامنه مع كفاح إلششعب
إلصش -ح -رإوي م -ن إج -ل ت-ق-ري-ر مصشÒه» ح-يث
سشبق لذإت إلنائب إلروسشي إن إنششأا ÷نتي
صشدإقة مع إلششعب إلصشحرإوي على مسشتوى
إلŸÈان  ،مؤوكدإ على عدم حصشر إŸسشأالة
إلصشحرإوية «‘ ›رد نقاششات بل يجب أإن
–ظى بكل إلهتمام إلÓزم من إجل إلتوصشل
إ ¤تقرير مصش Òإلششعب إلصشحرإوي».
و بدورها  ،تقول إلناششطة إلدولية كاثرين
ك -ونسش -ت -ان -ت -ي -ن-ي-دسص ‘ م-ق-ال ل-ه-ا أإن ج-ن-وب
إفريقيا بحاجة إ ¤إلهتمام بنضشال إلششعب
إلصشحرإوي من أإجل تصشفية إلسشتعمار من
إلصشحرإء إلغربية «هذه قصشة دولة إفريقية ‘
إŸنفى  ،قضشية منسشية  ،وﬂيمات إلÓجئÚ
إل -ذي -ن ع -اشش -وإ وي -ع -يشش -ون م -ن-ذ أإك Ìم-ن ٤1
عاما».
و‘ هذإ إلسشياق  ،أإبرزت إلناششطة إ÷نوب
إف-ري-ق-ي-ة أإن «إلصش-ح-رإء إل-غ-رب-ي-ة إŸسش-ت-عمرة
إألخÒة ‘ إف -ري -ق -ي -ا « وق -د أإك -دت ﬁك -م -ة
إلعدل إلدولية ‘ أإكتوبر  1٩٧5أإن إŸغرب ل
سشلطة له على إلصشحرإء إلغربية.
م -ن ج -ه -ت -ه  ،أإوضش-ح أإول-ي-ف-ر ت-ام-ب-و رئ-يسص
حزب إŸؤو“ر إلوطني إإلفريقي إلسشابق  ،أإن

كششف إŸتحدث باسشم إلبحرية إلليبية أإيوب
قاسشم ،أإمسص ،أإن قوإت خفر إلسشوإحل إلليبي
“كنت من إنقاذ  ٤٧0مهاجرإ غ Òششرعي
كانوإ على م Ïمركب خششبي كب.Ò
وق - -ال إŸت - -ح - -دث ‘ تصش- -ري- -ح ل- -وك- -ال- -ة
Óنباء أإمسص“ « ،كنت
«سشبوتنيك» إلروسشية ل أ
دوري- -ة م- -ن ن -ق -ط -ة مصش -ف -اة إل -زإوي -ة ◊رسص
إلسشوإحل إلقطاع إلغربي ليلة وفجر إلسشبت,
من ضشبط وإنقاذ عدد ( )٤٧0من إŸهاجرين
غ Òإلششرعي Úكانوإ على م Ïمركب خششبي
كب.»Ò

شش -نت اŸق -ات Ó-ت اŸصش -ري -ة اŸزي -د م -ن
الغارات ا÷وية على مواقع ا’رهابيÚ
‘ ليبيا ردًا على الهجوم الذي اسشتهدف
حافلة تقل اأقباطاً ‘ اŸنيا.
‘ إلسش -ي -اق ،إأف -ادت مصش -ادر إع Ó-م-ي-ة
ب -اأن إ÷يشص إŸصش -ري ع -زز رق-اب-ت-ه ع-ل-ى
إŸث -لث إ◊دودي غ -رب -ا و ج -ن -وب -ا ع -ن -د
منطقة جبل إلعوينات ‘ إأقصشى إ÷نوب
إلغربي ،لضشمان عدم تسشلل إأي دمويÚ
إ ¤إلأرإضشي إŸصشرية ع Èتلك إŸنطقة.
ونقلت إŸصشادر عن مسشوؤول مصشري
إأن تلك إŸنطقة إ÷بلية إلوعرة سشتحظى
ب - -اإج - -رإءإت صش - -ارم - -ة م- -ن إأج- -ل ف- -رضص
إلسشيطرة على إŸنطقة إ◊دودية ،وإأن إأي
ﬁاولت سش- -تسش- -ت- -ه -دف إلأم َ-ن إل -ق -وم -ي
إŸصشري إنطÓقًا منها سشيتم إلرُد عليها
فورإً.
وإأشش - -ار إ ¤إأن - -ه سش - -ت - -ت- -م زي- -ادة ع- -دِد
إل -ط -ل -ع -ات إ÷وي ِ-ة ل -ت -مشش-ي-ط إŸن-ط-ق-ة،
ومرإقبةِ إ◊دود باأجهزة متطورة ،فضشًÓ
ع- -ن زي- -ادة إأع- -دإد وع -ت -اد ق -وإت إ÷يشص
فيها.
وإأك- -دت مصش- -ادر إأم- -ن- -ي -ة إأن ح -م ِÓ-ت
م -دإه -م-ة وت-ف-ت-يشص وإسش-ع-ة ت-ت-م ıت-ل-ف
إŸن -اط -ق وإل -ط-رق إ÷ب-ل-ي-ة ،إل-ت-ي ت-رب-ط
صشحرإء مصشر إ◊دودية ششرقا و جنوبا

تبحث عن ششهادات Ÿعرفة –ركاته قبل ا’عتداء

الششرطة الÈيطانية تنششر صشورة منفذ هجوم مانششسشÎ
عن عبيدي -وهو بريطا Êعمره  22عاما ولد ألبوين
ل-ي-ب-ي -Úف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ك-ي-ف-ي-ة صش-ن-ع-ه إل-ق-ن-ب-ل-ة ،وششركائه
ومصش -ادر “وي -ل -ه وإألم-اك-ن إل-ت-ي ت-ردد ع-ل-ي-ه-ا وإŸؤوإم-رة
إألوسشع نطاقا.
وأإششار إŸسشؤوولن إألمنيان إ ¤أإن إألولوية إآلن هي
–ديد ما إذإ كان عدد أإك Èمن إألششخاصص متورط‘ Ú
إلهجوم ،وأإوضشحا أإن إلتحقيق ليسص بطيئا وأإن نحو أإلف
ششرطي يششاركون فيه.
وطالب إÙققون إŸوإطن ÚإلÈيطاني ÚباإلبÓغ عن
أإي معلومة تتعلق بأافعال عبيدي إلذي قضشى خÓل إلهجوم
أإو بتصشرفاته و–ركاته منذ  18ماي إ÷اري تاريخ «عودته

إ◊زب إليوم ليسص أإقل قوة ‘ دعم ششرعية
نضشال إلششعب إلصشحرإوي من أإجل إلسشتقÓل
منذ  ٤0عاما خÓل إلسشنة إıصشصشة لذكرى
إ◊زب.
وإت -خ -ذت ج -ن -وب إف -ري -ق-ي-ا ‘ ع-ام 200٤
ق- -رإرإ ب- -العÎإف ب- -ا÷م- -ه- -وري -ة إل -ع -رب -ي -ة
إلصش -ح -رإوي -ة إل -دÁق -رإط-ي-ة «ع-ن-دم-ا أإصش-ب-ح
وإضشحا أإن إŸغرب إسشتبعد إمكانية إجرإء
إسشتفتاء ‘ إلصشحرإء إلغربية Ãا يتنافى مع
قرإر ›لسص إألمن إلدو‹» ‘ إلعام إلسشابق.
وإعت Èحزب إŸؤو“ر إلوطني إإلفريقي أإن
إعادة إنضشمام إŸغرب ‘ إلعام  201٧إ¤
إل–اد إإلفريقي بعد  ٣٣عاما «قرإر مؤوسشف»
حيث أإن إ÷مهورية إلصشحرإوية عضشو رسشمي.
ه -ذإ و ق -د ط -الب إل -رئ -يسص إلصش -ح-رإوي
إبرإهيم غا‹ إأل· إŸتحدة و إÛتمع
إلدو‹ عامة بالعمل بحزم لوضشع حد لعقود
من سشياسشات إلتوسشع وإلحتÓل إلÓششرعي
وإل-ع-رق-ل-ة وإŸم-اط-ل-ة إل-ت-ي ت-ن-ت-ه-ج-ه-ا إلدولة
إŸغربية مؤوكدإ إسشتعدإد جبهة إلبوليسشاريو
للتعاون مع إأل· إŸتحدة من إجل ضشمان
حق إلششعب إلصشحرإوي ‘ تقرير مصشÒه .
و أإكد إلسشيد غا‹ أإن «إألمر يحتاج من
إŸغ -رب إ ¤إلشش -ج -اع -ة إل -ك -اف -ي -ة ل -ل -تسش-ل-ي-م
بالقرإر إ◊ر إلسشيد وإلدÁقرإطي للششعب
إلصش -ح -رإوي ول -يسص إ ¤م -زي -د م -ن إل-ع-رق-ل-ة
وإسشتنزإف إمكانيات إلششعب إŸغربي وششعوب
إŸنطقة».
و ع- -ل- -ى صش -ع -ي -د آإخ -ر  ،أإشش -ار إل -رئ -يسص
إلصشحرإوي إ ¤أإن أإي ﬁاولة من قبل
إŸغ -رب ل-ل-ت-ح-اي-ل ع-ل-ى إل-ق-ان-ون إل-ت-أاسش-يسش-ي
ل–Ó- -اد إإلف- -ري- -ق -ي إل -ذي صش -ادقت ع -ل -ي -ه
إŸم - -ل - -ك - -ة ب – Ó- -ف- -ظ وب- -دون شش- -روط أإو
إسش -ت -ه -دإف وح -دة إŸن -ظ-م-ة إل-ق-اري-ة وأإم-ن
،إسش-ت-ق-رإر وت-ن-م-ي-ة شش-ع-وب-ه-ا سش-ي-ك-ون Ãث-اب-ة
«دليل آإخر على قصشر نظر فاضشح وإفتقاد
ل -ل -مسش -ؤوول-ي-ة وع-دم إدرإك ل-ل-وإق-ع إإلف-ري-ق-ي
إل -ق-ائ-م» ك-م-ا سش-ي-م-ث-ل «إسش-تصش-غ-ارإ ›ح-ف-ا
للدول إإلفريقية وقادتها وششعوبها».

اŸقاتÓت اŸصشرية تواصشل ضشرب معاقل الرهابيÚ

مناطق إلهضشبة وبوسشليم وحي إألكوإخ وجرى
ترحيل سشجناء مركز إلهضشبة إ ¤مكان آإخر
بعد إلسشيطرة عليه من قبل مليششيات مسشلحة.
‘ إŸق -اب -ل ،أإع -ل -ن إل -ت -ن -ظ -ي -م إإلره -اب -ي
إŸسش -م -ى ،أإنصش -ار إلشش -ري -ع -ة ،ع-ن ح-ل ن-فسش-ه
رسشميا ،حسشب بيان رسشمي أإصشدره أإول أإمسص.
وخ -اضص إل-ت-ن-ظ-ي-م ،إل-ذي ت-ت-ه-م-ه إل-ولي-ات
إŸتحدة بأانه ورإء هجوم بنغازي عام 2012
إلذي قتل فيه إلسشف Òإألمريكي كريسشتوفر
سش -ت-ي-ف-ن-ز ،ح-رب-ا ضش-د ق-وإت إ÷يشص إل-وط-ن-ي
إلليبي بقيادة خليفة حف ÎإŸتمركزة بششرق
ليبيا.

 52قتي.. Óوتنظيم إارهابي
يعلن حل نفسشه

1٧٣٤٩

ا÷يشض يعزز الرقابة على ا◊دود Ÿنع تسشلل الدمويÚ

عودة الهدوء ا◊ذر إا ¤العاصشمة طرابلسش
دعت ق -م -ة ›م -وع -ة ال-دول السش-ب-ع ‘
بيان ا« ¤حوار سشياسشي ششامل ومصشا◊ة
وطنية» ‘ ليبيا ،وأابدت اسشتعدادها لدعم
’· اŸت -ح-دة ال-رام-ي-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق
ج -ه -ود ا أ
’زم -ة ال -ت -ي
’ن -ه -اء ا أ
تسش -وي -ة سش -ي -اسش -ي -ة إ
نششبت سشنة .2011
أإك -دت إل -دول إŸشش -ارك -ة ‘ إل -ق -م -ة إل -ت-ي
إحتضشنتها إيطاليا على ضشرورة إلتوصشل إ¤
إلتسشوية إلسشياسشية إلششاملة ،وششددت ‘ إلبيان
إÿتامي إلصشادر أإمسص إألول أإن حالة إلفرإغ
‘ إلسشلطة منذ سشنوإت ‚مت عنها –ديات
أإمنية كبÒة كانتششار إإلرهاب وإلهجرة غÒ
إلششرعية.
وقال رئيسص إلنيجر ﬁمدو إيسشوفو ،إلذي
تقع بÓده إ ¤جنوب ليبيا ،إمام قمة ›موعة
إلسش - -ب- -ع «إ◊رب ضش- -د إلره- -اب (‘ شش- -م- -ال
أإف -ري -ق -ي -ا) ت -ت -ط-لب إت-خ-اذ إج-رإءإت ع-اج-ل-ة
إلخماد إلنÒإن إلليبية».
وق -الت رئ -يسش-ة إل-وزرإء إلÈي-ط-ان-ي-ة تÒي-زإ
م- -اي خÓ- -ل إل- -ق- -م- -ة إن إرت- -ب -اط إن -ت -ح -اري
مانششسش Îبليبيا «يسشلط إلضشوء بدون ششك على
هذه إŸسشاحة إلوإسشعة بدون حكم عند تخوم
أإوروبا».
وأإضش -افت «ل -ذإ ع-ل-ي-ن-ا مضش-اع-ف-ة دع-م-ن-ا
÷ه -ود ت -ق -وده-ا إأل· إŸت-ح-دة إلحضش-ار ك-ل
إألط -رإف إ ¤ط -اول-ة إŸف-اوضش-ات وت-خ-ف-ي-ف

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

إلعدد
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إ ¤إŸملكة إŸتحدة».
وكان مصشدر قريب من عائلة عبيدي قد أإفاد لوكالة
لخ Òكان ‘ ليبيا وعاد منها
إلصشحافة إلفرنسشة بأان إ أ
إ ¤بريطانيا قبل أإربعة أإيام من تنفيذه إلعتدإء.
لŸانية فقد توقف عبيدي ‘
وبحسشب إلششرطة إ أ
دإسش- -ل- -دورف (غ- -رب أإŸان- -ي- -ا) ‘ ط- -ري -ق ع -ودت -ه إ¤
بريطانيا.
لن تعتقل إلششرطة  11مششتبها بهم ‘ إلهجوم
وحتى إ آ
لمÒكية
إلذي وقع ‘ نهاية حفل موسشيقي للمغنية إ أ
أإريانا غرإندي إلتي يتأالف معظم جمهورها من إلصشغار
وإŸرإهق‡ ،Úا أإدى إ ¤مقتل  22ششخصشا ثلثهم من

بحثاً عن منفذي حادث إŸنيا ،وإأوضشحت
إŸصش-ادر إأن إل-ع-ن-اصش-ر إلإره-اب-ي-ة تسش-ت-خدم
ششبكة من إلطرق إ÷بلية ،خÓل ﬁاولتها
إلتسشلل إ ¤مصشر ،ع Èإ◊دود .
وإأبلغت مصشر ›لسص إلأمن إلدو‹ باأن
إلضشربات إ÷وية على موإقعِ إلرهابيÚ
‘ ششرق ليبيا تاأتي ‘ إطار حق إلدفاع
إŸششروع عن إلنفسص.

تصشفية  «3دواعشش» بسشيناء
هذإ و إأعلن إ÷يشص إŸصشري تصشفية ٣
«دوإعشص» ‘ سشيناء.
وقال إلعقيد تامر إلرفاعي إŸتحدث
إل -عسش -ك -ري إن ق -وإت م -ن إ÷يشص إل-ث-الث
إŸيدإ“ Êكنت من تصشفية  ٣إرهابيÚ
شش -دي -دي إÿط-ورة وذلك ق-ب-ل ت-ن-ف-ي-ذه-م
إأعمال إرهابية ،فيما ” ضشبط إرهابي
إآخر وبحوزته مبالغ مالية كبÒة كانت ‘
طريقها لدعم إلعناصشر إلإرهابية.
وإأكد إأن قوإت إ÷يشص إلثالث إŸيدإÊ
ت-وإصش-ل ت-وج-ي-ه ضش-رب-ات-ه-ا إلقاصشمة للبوؤر
إلإره -اب -ي -ة وإلإج -رإم -ي -ة ب -وسش -ط سش-ي-ن-اء
للقضشاء عليها تبحث عن ششهادإت Ÿعرفة
–ركاته قبل إلعتدإء .

لسشÓمية إلرهابي
لطفال ،وقد أإعلن تنظيم إلدولة إ إ
إأ
مسشؤووليته عنه.

مئات األطفال اŸسشلم Úيتضشامنون مع الضشحايا
سشّير مئات إألطفال من أإبناء إŸسشلم ÚبÈيطانيا مع
عوإئلهم مسشÒة إ ¤مانششسش Îأإرينا ،دعما للضشحايا إلذين
ك -ان ب -عضش -ه -م م -ن إألط -ف -ال إل -ذي-ن سش-ق-ط-وإ ‘ إل-ه-ج-وم
إإلرهابي باŸوقع نفسشه ،يوم إلثن ÚإŸاضشي.
وقد ششارك حوإ‹  500من إلبالغ Úوإألطفال من إÛتمع
إŸسشلم ‘ جميع أإنحاء ششمال مانششسش ‘ ،ÎمسشÒة إلسشÓم
من مسشجد «وودلندز رود» إ ¤سشاحة مانششسش.Î
وقد نظمت إŸسشÒة للتعب Òعن رفضص إلعمل إإلرهابي
وإظهار إلتضشامن مع إلضشحايا.

¥ƒ°ùdGh øWGƒŸG

أإلثنين  ٢9ماي  ٢017م
ألموأفق لـ  0٣رمضصان  14٣8هـ
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أاسسعارها تتراوح بين  40و 85دينارا /لتر

«الشضاربات» تعرف رواجا كبيرا وتنافسس المشضروبات الغازية

ر
ف

ت- -فضس- -ل ال- -ع- -دي- -د م- -ن ال -ع -ائ Ó-ت
ال- -ج- -زائ- -ري- -ة اق- -ت -ن -اء الشس -ارب -ات
وت- -ن- -اول -ه -ا ب -اسس -ت -م -رار ،ب -د’ م -ن
’خ -رى
م- -خ- -ت- -ل -ف ال -مشس -روب -ات ا أ
المتوفرة في السسوق سسواء الغازية
أاو العصسائر المصسنوعة من الفواكه
ال-م-ت-ن-وع-ة ال-ن-ك-ه-ات ،ن-ظ-را لكون
ه-ذا ال-مشس-روب ال-ت-ق-ليدي خفيف
ول -ذي -ذ وم -ن -عشش ي -زي -ل ال -ع-طشش
بسس- - - -رع - - -ة وف - - -وق ذلك سس - - -ع - - -ره
م-ن-خ-فضش ،ف Ó-يسس-ت-غ-ن-ى ع-ن-ه ف-ي
م - - -ائ - - -دة رمضس - - -ان سس- - -واء خÓ- - -ل
’فطار أاو عند السسحور ،وبالنظر
ا إ
إالى مكوناته البسسيطة والطبيعية
’ يؤوثر على المعدة ،على اعتبار
أان -ه ي -تشس-ك-ل م-ن عصس-ي-ر ال-ل-ي-م-ون
وال- -م- -اء والسس- -ك- -ر وال- -ق- -ل- -ي- -ل م -ن
«الفاني ،»Óوهناك من يضسيف إالى
الشس-ارب-ات م-ادة ال-ح-ل-يب..ف-م-ا هو
سسعر الشساربات؟ وما سسر محافظتها
’ق -ب -ال
ع- -ل- -ى ال -رواج ال -ك -ب -ي -ر وا إ
ال -م -ل -فت ال-ذي وق-ف-ن-ا ع-ن-ده ل-دى
بعضش الباعة في العاصسمة؟..وما
هي ظروف تحضسيره؟
فضسيلة بودريشش

وج

ين

ون

س

«..ل ي - -م - -ك - -ن - -ن - -ا ألسص - -ت - -غ - -ن - -اء ع- -ن
ألشص-ارب-ات..إأن-ه-ا خ-ف-ي-ف-ة ولذيذة وفوق
ذلك سص -ع -ره -ا ج -د م -ع -ق-ول ..»..ب-ه-ذه
ألعبارأت أتفق ألعديد ممن ألتقيناهم
ل -دى ب -عضس أل -ب -اع -ة أل -م -خ -تصص -ي-ن ف-ي
تحضصير مشصروب ألشصاربات ألتقليدي،
أل- -ذي ورث ع- -ن أألج- -دأد ،وت- -خ- -ت -ل -ف
طريقة تحضصيره من منطقة إألى أأخرى
ومن عائلة إألى مختلف أألسصر ،ولعل
ألملفت أأن ألشصاربات تكون في شصهر
رمضص -ان م -ت -وف -رة بشص -ك-ل وأسص-ع ،ح-يث
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سسلوكات يومية!

اللّحم المفروم الجاهز؟
حامد حمور

تسصوق بكثرة في هذأ ألشصهر ألفضصيل
وعبر ألعديد من ألمحÓت وألطاولت
وبالقرب من محطات ألنقل ،أأي في
ب -اشس ج -رأح وأل -م -دن -ي -ة وب -اب أل -وأدي
ومحمد بلوزدأد و ألحرأشس وما إألى غير
ذلك ،غير أأن أألسصعار مختلفة وتترأوح
ما بين  40و 50دينار ل»ليتر» وأحد من
ألشصاربات ألمنزلية ،بينما أتجه ألعديد
م- -ن م -ن -ت -ج -ي أل -عصص -ائ -ر إأل -ى إأضص -اف -ة
ألشصاربات إألى قائمة منتجاته وتسصوق
بسصعر يترأوح ما بين 75و 85دينار .يذكر
أأن ألشص- -ارب- -ات ت- -ع- -ك- -ف أل- -ع- -دي -د م -ن
أل-ع-ائÓ-ت أل-ج-زأئ-ري-ة ع-ل-ى ت-حضصيرها
وب-ي-ع-ه-ا ،ل-ذأ ت-ق-رب-ن-ا م-ن أل-ت-اجر «عبد
أل -م -ج -ي -د ل-ك-ح-ل» أل-ذي ي-ح-رصس ع-ل-ى
تسصويق هذأ ألمنتوج ألمنزلي ألتقليدي
ب-اسص-ت-م-رأر خÓ-ل شص-ه-ر رمضص-ان وب-ق-ية
أأشصهر ألسصنة ،حيث كثيرأ ما يسصوق من
فوق طاولت ألتجارة ألموأزية ،وقال
بأان ألشصاربات ألتي يحضصرها طبيعية

الحذر من المياه المعدنية
والمشضروبات المعرضضة
ألشضعة الشضمسس
سسعيد بن عياد
يÓحظ في أغلب محÓت ومسصاحات عرضس قارورأت
ألمشصروبات ألغازية وألمياه ألمعدنية أو مياه ألينابيع تحت
أأشصعة ألشصمسس ألحارة لتشصكل بذلك خطرأ مباشصرأ على
ألصصحة ألعمومية خاصصة في غياب وعي لدى جانب كبير
من ألتجار وتهاون شصريحة وأسصعة من ألمسصتهلكين في
ألتزأم ألحذر لدى أقتناء مثل هذه ألموأد ألحسصاسصة.
أأمرأضس عديدة تسصببها مثل هذه ألحالت ألتي يشصاهدها
ألجميع بما في ذلك ألمصصالح ألمختصصة بالرقابة ومكافحة
ألغشس ألتي يوجد أأمامها مجال وأسصع للتدخل في هذأ
أألمر مادأم أأنها ل تؤوثر في جانب أألسصعار ألتي تخضصع
لقاعدة ألعرضس وألطلب لكن شصريطة مكافحة ألحتكار
وألمضصاربة ومنع ألتÓعب بالسصوق.
أن ع-رضس أل-م-وأد أل-غ-ذأئ-ي-ة وت-ق-دي-م-ه-ا ل-ل-مسص-ت-ه-لك ع-مل
أحترأفي يتطلب من ألتاجر أللتزأم بجملة من ألقوأعد
ألصصارمة ألتي تضصع سصÓمة وصصحة ألموأطن ضصمن أأولويات
ألتاجر ومن ثمة ضصرورة ألحرصس على طمأانته ومرأفقته
في أقتناء حاجياته وفقا لشصروط ألسصÓمة وألصصحة.
وف -ي ه -ذأ أإلط -ار ف -ان إأخضص -اع ت -ج -ارة أل-م-وأد أل-غ-ذأئ-ي-ة
أل -مصص ّ-ب -رة وأل -م -ع -ب -أاة ف -ي ق-ارورأت أأو ع-لب بÓ-سص-ت-ي-ك-ي-ة
ب -األخصس ل -م -ع -اي -ي-ر ألصص-ح-ة وألسصÓ-م-ة مسص-أال-ة ج-وه-ري-ة
تتطلب تعاضصد ألجهود من كافة ألمتدخلين في ألسصوق من
أأجل تفادي تسصويق موأد تتحول جرأء تعرضصها ألشصعة
ألشص- -مسس أأو إأف- -رأزأت أل- -م- -ح- -ي -ط م -ث -ل أن -ب -ع -اث غ -ازأت
ألمركبات ،وفي بعضس ألحالت وجود محÓت قبالة موأقع
رمي ألنفايات.
وتكون ألبدأية من مصصالح ألرقابة ألتابعة للبلدية ألتي
يفترضس أأنها معنية قانونا وأجتماعيا بحماية ألمسصتهلك
وم-رأف-ق-ة أل-ت-اج-ر أل-م-خ-ال-ف ل-ت-ك-ل أل-ق-وأع-د ف-ي تصصحيح
سصلوكاته قبل تطبيق ألقانون في حالة أإلهمال أأو ألتصصميم
على تجاوز أأخÓق ألتاجر ألنزيه وألدوسس على ألقانون،
غير آأبه بما يترتب عن ذلك من نتائج سصلبية تتعلق بالصصحة
ألعمومية وتكلف ألكثير من ألنفقات في حالت ألعÓج
ألسصتعجالي لما بين بتسصّممات وأأعرأضس مرضصية.

ول يضصيف إأليها ألنكهات ألصصطناعية،
بخÓف تلك ألتي تباع في ألقارورأت
وت-ن-ت-ج-ه-ا أل-مصص-ان-ع ،ل-ك-ن ه-ذأ ل ي-منع
أأضصاف يقول في سصياق متصصل من إأقدأم
أل-ع-دي-د م-ن ب-اع-ة أل-ط-اولت ع-ل-ى ب-ي-ع
شص - -ارب- -ات ب- -ذوق م- -ل- -ون- -ات غ- -ذأئ- -ي- -ة
أصصطناعية ،وذكر بأان سصعرها محدد
لديه ب 50دينار كون هذأ ألمشصروب
ألذي يحضصره يمتاز بالجودة ،وألسصر في
ذلك أأن -ه ي-حضص-ره م-ن عصص-ي-ر أل-ل-ي-م-ون
وم -اء م-ع-دن-ي ،وأق-ت-ربت «ألشص-عب» م-ن
ب -ائ -ع آأخ-ر ب-م-دي-ن-ة أل-ح-رأشس ،وي-ت-ع-ل-ق
أألمر ب «محرز.سس» وألذي لم يخف
بأان وألدته من تحضصر هذأ ألمشصروب
أل -م-ن-عشس ،ب-ع-د ي-وم ط-وي-ل م-ن ألصص-ي-ام
وألعطشس وسصعره ل يتعدى حدود أل40
دي -ن -ار ،م -ؤوك -دأ ف -ي سص-ي-اق م-تصص-ل ب-أان
ألعديد من ألزبائن يقبلون على أقتناء
م -ن-ت-وج-ه م-ن ب-ل-دي-ات أأخ-رى م-ج-اورة،
ب-ال-ن-ظ-ر إأل-ى ج-ودت-ه أل-ع-ال-ي-ة ك-ون-ه ي-تم

إأعدأده من عصصير ألليمون و»ألفاني»Ó
وألماء وألسصكر ،أأي من مكونات طبيعية
ب -ح -ت -ة ،ويسص -وق ي -وم -ي -ا م -ع -دل ي -ف -وق
أل100ليتر.
ألجدير باإلشصارة فإانه مع حلول فترة ما
بعد صصÓة ألعصصر ،تبرز بشصكل مكثف
أل -ط -اولت أل -ت -ي ت -ب -ي -ع ألشص-ارب-ات ف-ي
أأك-ي-اسس بÓ-سص-ت-ي-ك-ي-ة م-ن أأمام أألرصصفة
وب -ال -ق -رب م -ن أل -ع-دي-د م-ن أل-م-حÓ-ت
وصص-ارت ت-ج-ارة م-رب-ح-ة ،ل-ك-ن ي-ت-خوف
ألبعضس من ألمسصتهلكين من عدم توفر
شصروط ألنظافة في ما يصصطلح عليه
ب- -الشص- -ارب- -ات أل- -م- -ن -زل -ي -ة ،وي -فضص -ل -ون
ألشصاربات ألتي تنتجها ألمصصانع ،كونها
تأاتي محكمة في قارورأت ومقيد عليها
تاريخ أإلنتاج ونهاية ألصصÓحية .يذكر
أأنه في ألسصابق عائÓت معروفة كانت
تشصتهر باحترأفها لنتاج ألشصاربات ،لكن
في ألوقت ألحالي توسصعت إألى ألعديد
من ألدخÓء ألموسصميين.

 7أاسسواق لبيع المنتجات الفÓحية والمواد الغذائية بجيجل

البيع المباشضر من المنتج إالى المسضتهلك لكسضر المضضاربة
بادرت ولية جيجل بفتح  7أأسصوأق لبيع مختلف ألمنتجات
ألفÓحية وألموأد ألغذأئية خÓل رمضصان ،وتدخل هذه
ألعملية ألتي تّمت بالتنسصيق بين مديرية ألتجارة ،ألغرفة
أل-فÓ-ح-ي-ة ،ألت-ح-اد أل-ولئ-ي ل-ل-ت-ج-ار وأل-ح-رف-ي-ين ،وكذأ
ألوكالة ألولئية لدعم تشصغيل ألشصباب وألصصندوق ألوطني
للتأامين على ألبطالة ،إألى موأجهة موجة أرتفاع أألسصعار
من جهة ،إألى جانب توفير ألمنتجات ألفÓحية وألموأد
ألغذأئية من ألمنتج أأو ألمسصتورد إألى ألمسصتهلك مباشصرة،
ودون وسص -ي -ط م-ن ج-ه-ة أأخ-رى ،ح-ت-ى ي-ت-مّ -ك-ن أل-م-وأط-ن
ألبسصيط من تلبية أحتياجاته أليومية من مختلف ألخضصر
وألفوأكه ،باإلضصافة ألى ألموأد ألغذأئية ألتي يكثر ألطلب
عليها خÓل هذأ ألشصهر ألكريم.
وقد تمّ فتح هذه أألسصوأق عبر سصبعة موأقع ،بخمسصة
ب -ل -دي -ات وي-ت-عّ-ل-ق أألم-ر بسص-وق-ي-ن ب-ب-ل-دي-ة ج-ي-ج-ل ب-ح-ي
مصصطفى وحي موسصى ،سصوق وأحدة ببلدية ألطاهير،
سصوقين أثنين ببلدية ألميلية ،سصوق وأحدة ببلدية ألعنصصر

وسصوق وأحدة أأيضصا ببلدية ألعوأنة ،ومن شصأان هذه ألعملية
أأن تقضصي على كل أأشصكال ألمضصاربة وتوفير منتوجات
غ -ذأئ -ي -ة م -رأق -ب-ة ل-ل-مسص-ت-ه-ل-ك-ي-ن وب-أاسص-ع-ار ف-ي م-ت-ن-اول
ألموأطنين.
سسكيكدة :خالد العيفة

مؤوسسسسة النقل الحضسري «ايتوزا»

اعتماد مواقيت نقل جديدة خÓل رمضضان
سص ّ-ط -رت أل -م-ؤوسصسص-ة أل-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ن-ق-ل أل-حضص-ري وشص-ب-ه
أل -حضص -ري «أي -ت -وزأ» م -وأق-يت ن-ق-ل ج-دي-دة خÓ-ل شص-ه-ر
رمضصان للسصماح للمسصافرين بالتنقل بصصفة عادية عبر كل
شص-ب-ك-ة أل-ع-اصص-م-ة م-ع خ-دم-ة ل-ي-ل-ي-ة خ-اصص-ة .ك-م-ا تسص-خر
حافÓت مسصتأاجرة لتغطية ألضصوأحي ألشصرقية وألغربية
وألجنوبية
ل- -ل -ع -اصص -م -ة ع -ل -ى
غ- - - -رأر درق - - -ان - - -ة
وزرأل-دة وح-مادي.
وت- -غ- -ط- -ي شص- -ب -ك -ة
«أي - - - -ت - - - -وزأ» م - - - -ا
مجموعه  90خطا
م-ن-ت-ظ-م-ا من بينها
 ٢5م -ن ألشص -ب-ك-ة
أل-مسص-ت-أاج-رة .وق-د
تّ-م ب-رم-ج-ة خ-دمة
ألنهار بفتح أأول رحلة نقل على ألسصاعة 5سصا٣0د ،في حين
تّم برمجة ألرحلة أألخيرة على ألسصاعة 19سصا05د.ويبلغ
عدد ألخطوط ألمسصتغلة لهذه ألخدمة  90خطا تضصمنها
 ٢65فرقة .وفي ما يخ ّصس ألخدمة ألليلية تّم برمجة أأول

رغ -م أل -ح -م Ó-ت أل -ت -حسص -يسص -ي -ة
أل -ع -دي -دة ح-ول أل-ل-ح-م أل-م-ف-روم
وأل-خ-ط-ورة أل-ت-ي يشص-ك-لها عندما
يتم « تجهيزه» مسصبقا ووضصعه
ف -ي أن -اء و ت-ق-دي-م-ه ل-ل-مسص-ت-ه-لك
طوأل أليوم  ،أل أأن أأصصحاب محÓت أللحوم ل سصيما في
أألسصوأق ل يبالون بذلك تماما ،حيث نشصاهد في ألعديد
م -ن أل -م -ح Ó-ت وج -ود أل -ل -ح-م أل-م-ف-روم ع-ل-ى ط-اولت
ألعرضس  ..و في عز ألحرأرة ألمرتفعة .
أن م -ث-ل ه-ذه أل-ح-ال-ة ت-ع-رضس  ،أل-مسص-ت-ه-لك ل-تسصّ-م-م-ات
غذأئية تكون خطورتها كبيرة  ،في ألوقت ألذي من
أألجدر وألضصروري تقديم « أللحم ألمفروم « للزبون
ضصمن أأليات مضصبوطة و متفق عليها من خÓل « فرمها
« عند أختيار ألزبون لكمية أللحم ألذي يريده .
وحسصب أل -م-خ-تصص-ي-ن ف-ان أل-ل-ح-م أل-م-ف-روم أل-ذي ي-ك-ث-ر
أسص -ت -ه Ó-ك -ه ف -ي رمضص-ان خ-اصص-ة ف-ي أط-ب-اق «أل-م-ث-وم»
و»أل-ب-ورأك» سص-ري-ع أل-ت-ل-ف و ت-دخ-ل-ه أل-ب-ك-ت-يريا بسصهولة
كبيرة  ،وبالتالي ل يقاوم لمدة طويلة في تلك ألحالة ..
ألى جانب ضصرورة مرأعاة سصلسصلة ألتبريد ألتي -في
حالة خلل -قد تؤوثر على هذه ألمادة.
لكن أذأ كان ألجزأر يرى في هذه « ألحيلة « كسصب مالي
أضصافي  ،خاصصة باضصافة « ألشصحم « بنسصبة كبيرة في
ألكمية ألتي يضصعها في أأللة  ،فاننا نعاتب أكثر ألزبون،
Óسص-ف ألشص-دي-د ي-ع-رضس ن-فسص-ه وأأف-رأد ع-ائ-ل-ت-ه
أل -ذي ل  -أ
لمشصاكل صصحية كبيرة  ..و ألتي قد ل تظهر مباشصرة في
أأول أألم -ر و أن -م -ا ت -ظ -ه-ر آأث-ار أسص-ت-هÓ-ك ه-ذه أل-م-ادة
بالطريقة ألسصيئة ألتي يتم تحضصيرها من طرف ألجزأر
و بالتالي  ،على ألزبون تجنب مثل هذأ ألسصلوك و ترك
هذه « ألمبادرة ألسصيئة « ألتي أعتاد ألجزأر على سصلوكها
 ،م- -ن أأج -ل أع -ادة أألم -ور أل -ى نصص -اب -ه -ا وف -ق تصص -رف
حضصاري يحفظ به صصحته و يقتني أللحوم ألسصليمة ألتي
ل تؤوثر على صصحته .
فاذأ كانت ظروف ألسصوق غير موأتية للمسصتهلك  ،فان
عليه ألتصصرف بطريقة « توقف « حيل مثل هؤولء ألتجار
ألذين يحترف أغلبهم ألتÓعب وألغشس من أأجل غاية
وأحدة هي ألربح في أأول ألمقام دون مرأعاة صصحة
ألمسصتهلك ألذي يأاتي في ألعديد من أألحيان في أأخر
ألقائمة من ألهتمامات.

سسوق الجملة للكرمة (وهران)

عملية مراقبة تظهر
أان أادوات الوزن غير مطابقة

يعد أأزيد من نصصف أأدوأت ألوزن ألمرأقبة بسصوق ألجملة
ل -ل -خضص -ر وأل-ف-وأك-ه ل-ل-ك-رم-ة (وه-رأن) غ-ي-ر م-ط-اب-ق-ة حسصب
أل-دي-وأن أل-وط-ن-ي ل-ل-ق-ي-اسص-ة أل-ق-ان-ون-ي-ة ،ح-يث أأوضص-ح م-ديره
محمد ميموني أأن عملية ألمرأقبة ألتي أأجريت من قبل
مصص -ال-ح-ه ي-وم  5م -ارسس أل -م -نصص -رم أل -ى أل-ي-وم ب-ي-نت ع-دم
مطابقة جزء من معدأت ألوزن ألتي تّمت مرأقبتها .وقد
م ّسصت ألعملية أأكثر من  90تاجرأ بالجملة للخضصر وألفوأكه
بذأت ألسصوق ألذي يضصم  170تاجر ،مما أأسصفر عن تسصجيل
نصصف أأدوأت ألوزن أأي حوألي  50غير مطابقة .وتّم توجيه
إأعذأرأت للمخالفين من أأجل جعل تجهيزأتهم مطابقة
لمعايير ألقياسصة ألقانونية .وتعد هذه ألعملية للمرأقبة أألولى
من نوعها على مسصتوى هذأ ألفضصاء ألتجاري كما أأنها تتم
بصصفة فجائية .وتأاتي ألعملية حسصب نفسس ألمصصدر بالنظر
أل -ى أرت -ف -اع ع -دد أل-ت-ج-ار بسص-وق أل-ج-م-ل-ة وت-زأي-د أل-نشص-اط
أل -ت -ج -اري ب-ه-ذأ أل-م-رف-ق أل-ذي يسص-ت-ق-ب-ل أألف أألط-ن-ان م-ن
ألمنتجات من كافة وليات غرب ألبÓد .كما سصيتم إأجرأء
ع -م -ل -ي -ات م -رأق -ب -ة أأخ -رى خ Ó-ل شص -ه -ر رمضص -ان وم -وسص -م
ألصصطياف بالتنسصيق مع مديرية ألتجارة .وسصتمسس أألسصوأق
ألمغطاة وكذأ مختلف ألمحÓت ألتجارية ألتي تسصتعمل
معدأت ألوزن سصوأء كانت إألكترونية أأو عادية ،ل سصيما
محÓت بيع ألموأد ألغذأئية وألمجوهرأت ومحطات توزيع
ألوقود وغيرها.

رحلة بعد أإلفطار على ألسصاعة ٢1سصا ،في حين آأخر
رحلة على ألسصاعة ٢سصا صصباحا.
ويبلغ عدد ألخطوط ألمسصتغلة لهذه ألخدمة 9٣
خطا تضصمنها  ٢71فرقة مسصائية .وخÓل عطلة
نهاية أألسصبوع (ألجمعة وألسصبت) تعّززت ألخدمة
ب-ثÓ-ث-ة خ-ط-وط
ت
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ف
ص
ص
سص -ي -دخ -ل أل -خ -دم-ة أب-ت-دأء م-ن م-ن-ت
أ
’
سسواق.
رمضص -ان ،ف -ي -م -ا ي -ع-ل-ن ع-ن ب-رن-ام-ج أأوق-ات
م -خ -ت -ل -ف خ -ط -وط ألشص -ب -ك -ة ع -ل -ى مسص -ت -وى ك-ل
ألمحطات.

نصضيحة اليوم

معلومة
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بعد أايام من الصسيام

روحانية ألشّضهر ونفحاته وسضيلتك لتكون أأفضضل
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فيما حافظت العائÓت على أاطباقها التّقليدية

أŸطبخ أإليطا‹ يغزو مائدة أإلفطار ‘ سضكيكدة

‘ ال -ي -وم ال -ث-الث م-ن
رمضس - -ان سس - -ن - -ح- -اول
ت-ق-د Ëوج-بة افطار
م - -ت - -ام - -ل - -ة ت - -ع- -كسس
الÌاء والتنوع الذي
ت - -ت - -م - -ي- -ز ب- -ه اŸائ- -دة
ا÷زائ -ري -ة ‘ الشس -ه -ر،
دون أان ن - - -نسس- - -ى ب- - -عضس
ا’ط -ب -اق ال-عصس-ري-ة ال-ت-ي
أاصس- -ب- -حت واق- -ع- -ا ‘ ح -ي -ات -ن -ا
الرمضسانية .صسح فطوركم وتقّبل الله مّنا
ومنكم.

مايدة
الفطور

أ◊ريرة أ÷زأئرية
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❊ اŸقادير
أأول نحتاج لزيتون أأخضضر بدون نوأة ،أألفضضل
تبليله ‘ أŸاء يوم Úمع تغي ÒأŸاء مرت‘ Ú
أليوم عوضس غليه لزألة زيادة أŸلوحة و
أ◊موضضة
ألطريقة:
نضضع قطع ألدجاج أأو ◊م  +بصضل مفروم  +ملح
 +فلفل أسضود  +سضمن أأو زبدة قدر حبة جزر
كبÒة (حسضب كمية ألدجاج)
نضضع ما سضبق ‘ طاج ÚونÎكه يتقلى على ألنار
حوأ‹  10دقائق ،بعد ذلك نضضيف أŸاء بقدر ما
نغطي أللحم أأو ألدجاج
بعد أأن يصض Òأللحم أأو ألدجاج مسضتوي نضضع
حبات ألزيتون وجزر مقطع دوأئر.
Ÿا يطبخ ألزيتون وأ÷زر نأاخذ قدر  3ملعق
كبÒة تقريبا من ألصضلصضة ‘ كأاسس ونضضيف لها
ملعقة صضغÒة طح( Úمليئة جيدأ)  +ملعقة
صضغÒة عصض Òألليمون..نخلط جيدأ ونضضيف
أÿليط بسضرعة إأ ¤ألطاج Úوهو سضاخن بحيث
‰سضك ألطاج Úباليدين ونحركه حتى تصضÒ
ألصضلصضة ثخينة قليل.

أخديوج أ÷زأئري

’صسابة
’يام اŸعدودات التي لها فوائد ’ –صسى على الروح والبدن خاصسة فيما يتعلق بأاسسباب ا إ
يبعث الشسهر الفضسيل ‘ نفسسية الصسائم Úشسعورا ’ مثيل له من الروحانية والهدوء النفسسي ،كيف ’ وهو ا أ
’شسخاصس القدرة على –مل اŸشسقات وÁنحهم القدرة على –مل الضسغوطات اليومية وتدريب أابدانهم على ‰ط
’مراضس اŸزمنة والتقليصس من حدتها ،فبطريقة ما يّولد صسيام الشسهر الفضسيل لدى ا أ
ببعضس ا أ
معيشسي منظم.
معسسكر :سس – أام اÒÿ

كما Áنح ألصضيام كشضريعة دينية مقدسضة ألسضتقرأر
أل- -ن- -فسض -ي وي -ب -عث أل -ت -وأصض -ل ب Úأأف -رأد أÛت -م -ع،
ف-ي-خ-ف-ف ل-دى أل-ب-عضس ألشض-ع-ور ب-الك-ت-ئ-اب وي-خ-فف
عنهم ألشضعور بالعزلة وألنطوأء من خلل ألنشضاطات
ألتي يتعود ألفرد على أأدأئها خلل ألشضهر من حركية
دأخ- -ل أألسض- -وأق إأ ¤ألخ- -ت- -لط ب- -أاف- -رأد أل -ع -ائ -ل -ة
وأألصض- -دق- -اء ب- -ع -د أإلف -ط -ار ،وك -ذأ م -ن خ -لل أأدأء
ألفرأئضس ألدينية ألتي تبعث ‡ارسضتها شضعور ألثقة
بالنفسس وألرأحة ألربانية.
وي -ع -ل -ن سض -ائ -ر أل -بشض -ر م -ن أŸسض -ل-م Úت-وب-ت-ه-م ع-ن
أŸعاصضي خلل ألشضهر أŸعظم فيدخلون ‘ دين
ألله أأفوأجا ،وينقطعون عن أأسضوء ألعادأت ألسضلبية ما
ب -ط -ن م -ن-ه-ا وم-ا ظ-ه-ر ع-ل-ى أألق-ل م-ؤوق-ت-ا أأو خ-لل
فÎأت ألصضيام ،على غرأر ألتدخ Úألذي له ما له من
أأثار سضلبية على صضحة ونفسضية أإلنسضان ،حيث Œد
شض -ري -ح -ة وأسض -ع -ة م -ن أŸدخ -ن ‘ Úشض -ه -ر رمضض-ان
لقلع عن عادة ألتدخÚ
فرصضة ذهبية ل تعوضس ل إ
وتناول ألسضجائر بشضرأهة ،كما يشضجع أألطباء وذوو
ألخ -تصض -اصس ع-ل-ى أغ-ت-ن-ام ف-رصض-ة ألشض-ه-ر أل-فضض-ي-ل
للتخلي عن هذه ألعادة ألسضيئة ذأت ألتأاث Òألسضلبي
ع -ل -ى صض -ح-ة أإلنسض-ان ،أألم-ر أل-ذي ي-ت-ي-ح إأم-ك-ان-ي-ت-ه
ألن-ق-ط-اع ع-ن ألسض-ج-ائ-ر ط-ي-ل-ة سض-اع-ات ط-وي-ل-ة من
ألصضيام ،فضضل عن عديد ألنشضاطات أŸسضاعدة على
ذلك بعد أإلفطار مثل تعويضس ‡ارسضة ألرياضضة
للهاء على
بصضلة ألÎأويح وإأيجاد طرق أأخرى ل إ
غ- -رأر ألخ- -ت- -لط ب -ال -ن -اسس وأŸع -ارف م -ن خ -لل
ألزيارأت ألعائلية وأ÷لسضات أ◊ميمية ألتي تشضغل
أأحاديثها  -أŸدخن  -عن عادأته ألسضيئة فضضل عن
ألعتكاف ألطويل ‘ أŸسضاجد ودور ألعبادة ألذي
ي -وف -ر ك -ثÒأ ع -ل -ى أŸدخ -ن ع -ن -اء ألن -ق -ط -اع ع-ل-ى
ألسضجائر.

ألدكتور زأوي لـ «ألشضعب»:
رمضضان فرصضتك لÎك ألعادأت ألسضيئة

كل ذلك ‘ حال توفر إأرأدة قوية لدى أŸدخن تسضمح
له بÎويضس نفسضه وتعويد بدنه على أإلقلع ألنهائي
عن ألتدخ ،Úعلى حد ما أأكده لنا أأحد أألصضدقاء
أıتصس ‘ ألطب ألعام أأن أإلرأدة هي حافز نفسضي
دأخلي تقويه ألظروف أÙيطة بالشضخصس أŸدمن
على ألتدخ ،Úكما من شضأان هذه ألظروف
أأن تضضعف أإلرأدة و ألعزÁة ‘
أإلق - - - - - - -لع ع - - - - - - -ن ه- - - - - - -ذه
ألعادة.وأأوضضح ألطبيب «زأوي -
ح» أأن أأي شض - - -خصس م - - -دخ - - -ن
ي- -رت -قب ح -ل -ول شض -ه -ر ألصض -ي -ام

لق -لع ع -ن أل -ت -دخ Úه -و شض -خصس صض -احب إأرأدة
ل - -إ
وعزÁة Áكن أأن ينجح ‘ أإلقلع عنه وÁكن أأن
يفشضل بحسضب ألظروف وعوأمل ألضضغط ألتي –يط
به ،وعليه على أŸدخن ألذي ينوي أسضتغلل فرصضة
لقلع عن ألتدخ Úأأن يتحكم ‘
شضهر رمضضان ل إ
ألعوأمل ألتي تدفعه أأصضل إأ ¤هذه ألعادة ألسضلبية من
بينها ألقلق ألزأئد وألكآابة وألنطوأئية وتعويضضها
ب -ت-غ-ي Òج-ذري ‘ شض-خصض-ي-ت-ه ،ح-يث ي-ك-ون أل-ت-ف-كÒ
ألي-ج-اب-ي ق-اع-دة ل-ه-ذأ أل-ت-غ-ي Òوألسض-ت-غلل أألمثل
لظرف ألصضيام بعدم إأهمال ألعبادأت وتطويع ألنفسس
على ألطاعات.
وأأضضاف ألدكتور زوأي باعتبار ألسضجائر مصضدر إألهاء
ك-ب Òع-ن أل-ذك-ر وأل-ع-ب-ادة أل-ت-ي ت-تضض-اع-ف حسض-ناتها
خلل ألشضهر ألكر ،Ëسضيجد أŸقلعون عن ألتدخÚ
‘ رصضيدهم حسضنات مضضاعفة فضضل عن مكسضب
ألصضحة وألسضلمة أ÷سضدية ‘ نهاية ألشضهر ،وذلك
يسضتوجب أŸثابرة وألبتعاد عن كل ما يث Òرغبات
أŸدخن بعد فÎة شضهر من ألصضيام ،عدأ ذلك أأكدت
عينة من أأصضحاب ألتجارب ألفاشضلة مع بعضس ألطرق
لقلع عن ألتدخ Úأأن ألوصضفات
غ ÒأÛدية ل إ
ألتقليدية من مسضتحضضرأت ألطب ألشضعبي ألتي يشضاع
أأنها تسضاعد على ألتخلي عن ألسضجائر نهائيا ،أأو
وصضفات منزلية لتنظيف ألرئت Úمن ألنيكوت Úقد

توقع أŸدخن ‘ مشضاكل صضحية ل حصضر لها ‘ حال
أأقبل على هذه ألوصضفات غ ÒأŸؤوكدة نتائجها وألتي
ك -ثÒأ م -ا ي -ك -ون مصض -دره -ا ﬁرك -ات أل -ب-حث ع-ل-ى
ألنÎنيت ،لتبقى ألردأة وألعزÁة ألقوية ‘ أإلقلع
عن ألتدخ Úهي ألشضرط أألسضاسضي لذلك ،ويظل
شض- -ه- -ر رمضض- -ان ف- -رصض- -ة ل ت- -ع -وضس ÿوضس Œرب -ة
لدمان على تناول ألسضجائر.
أإلقلع و ﬁاربة أ إ

أإلرأدة أول

وع-ل-ي-ه Áك-ن أل-ق-ول أأن-ه-ا م-ه-م-ة صض-ع-ب-ة ق-د ت-تحقق
نسضبيا ‘ شضهر رمضضان ،لرتباطها بوجود إأرأدة قوية
لدى أŸدخن من أأجل أإلقلع عنه ،فذلك ل يتحقق
فقط Ãجرد ألعمل بنصضيحة ما ،إأ‰ا يعتمد على
مدى قناعة أŸدخن بفكرة أإلقلع كأان يكون مهددأ
بأاحد أألمرأضس أÿطÒة ألتي يتسضبب بها ألتدخ،Ú
كما ل يجب أأن ُينظر إأليه كعلج أأو حالة مرضضية ل
تختلف عن أإلصضابات أŸرضضية أÿطÒة وأŸزمنة،
وعليه ل بد للمجتمع أ÷زأئري خصضوصضا أأن يغÒ
ت- -ف -كÒه أأول ح -ي -ال ف -ك -رة أإلدم -ان أŸت -ف -رع -ة إأ¤
أإلدمان على ﬂتلف ألعادأت وألطباع ألسضلبية منها
أıدرأت أأو أل -ت -دخ Úأل -ذي أسض-ت-ف-ح-لت ظ-اه-رت-ه
ك -ثÒأ ب Úأ÷نسض Úم -ن ﬂت -ل-ف أل-ف-ئ-ات أل-ع-م-ري-ة،
ل -يصض -ب -ح أل -ع -لج أ÷م -اع -ي أŸع -م -ول ب-ه ‘ أل-دول

أŸتطورة على مسضتوى مرأكز مكافحة أإلدمان فّعال
وُمفّع ً
ل Ÿرأكز مكافحة أإلدمان أÙدثة مؤوخرأ،
وألتي لن ينتظر منها ألكث ‘ Òحال أسضتمر أنغلقها
على نفسضها ،حيث تسضتدعي مكافحة أسضتفحال آأفة
أل -ت -دخ Úب Úألشض -ب -اب وأل -قصض-ر وم-ن ك-ل أ÷نسضÚ
تفعيل دور أŸرأكز أŸتخصضصضة ‘ مكافحة أإلدمان
وأل-تشض-ج-ي-ع ع-ل-ى أرت-ي-اده-ا م-ن أأج-ل ت-ط-وي-ر ألرغبة
أÿفية لدى أŸدخن ‘ ألعلج من إأدمان ألسضجائر،
من خلل ألعلج أ÷ماعي ودرأسضة كل حالة على
حدى باعتبار أأن كل شضخصس هو حالة خاصضة ،ول
يعت Èألتوقف عن ألتدخ Úهاما بالدرجة ألتي يعتÈ
فيها تسضي Òقرأر ألتوقف وأ◊فاظ عليه أأك Ìأأهمية،
وذلك ل- -ه صض- -ل -ة م -ب -اشض -رة Ÿع -رف -ة دوأع -ي ودوأف -ع
ألتوقف عن ألتدخ ،Úوهي أأمور ‘ شضكل دوأفع
ن-فسض-ي-ة ي-ح-ت-اج أل-ط-ب-يب أŸع-ال-ج ل-درأسض-ت-ه-ا ب-هدف
توجيه أŸريضس ألذي يحتاج بدوره إأ ¤أŸرأفقة
وأل -دع -م أل -ن -فسض -ي وألج -ت -م -اع-ي م-ن أأج-ل –ق-ي-ق
أإلق -لع أل -ن -ه-ائ-ي ع-ن أل-ت-دخ ،Úح-يث ي-ع-ت Èب-عضس
أألط -ب -اء أأن أل -ظ -روف أŸع -يشض -ي-ةﬁ ،ي-ط أŸدخ-ن
ألجتماعي و‰ط عيشضه ،هي ألتي قد تفشضل أأي
ﬂط - -ط إلدأرة وتسض - -ي Òرغ- -ب- -ت- -ه ‘ أإلق- -لع ع- -ن
ألتدخ.Ú

Ãناسسبة شسهر رمضسان اŸعظّم

أمن جيجل يضضع ﬂطّطا
أمنيا ◊ماية أŸوأطنÚ
و‡تلكاتهم

وضضع أأمن جيجل ﬂططا أأمنيا و›موعة من
أإلجرأءأت ألوقائية تهدف إأ ¤حماية أŸوأطنÚ
و‡تلكاتهم Ãناسضبة حلول شضهر رمضضان أŸعظم
ل-ه-ذه ألسض-ن-ة ،وت-زأم-ن-ه م-ع أم-ت-ح-ان-ات ن-هاية ألسضنة
لط-وأر أل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة أل-ث-لث-ة ،ل-ت-م-ك-ينهم من قضضاء
ل -أ
ألشضهر ‘ جو يسضوده أألمن وألطمأانينة ،من خلل
تسضخ Òوتعزيز ﬂتلف ألفرق من عناصضر ألشضرطة
Ãخ -ت -ل-ف أل-رتب م-دع-م Úب-ال-وسض-ائ-ل أŸادي-ة ،م-ع
تكثيف نقاط أŸرأقبة وألدوريات ألرأجلة وألرأكبة
ل- -ق- -وأت ألشض- -رط- -ة ل -ي -ل ون -ه -ارأ ل -ت -أام Úأألم -اك -ن
ألعمومية ،خاصضة تلك ألتي تعرف إأقبال كبÒأ من
طرف أŸوأطن Úعلى غرأر ﬁطات ألنقل ألÈي
ل-ل-مسض-اف-ري-ن ،أألسض-وأق أل-ي-وم-ي-ة ،أŸسض-اجد ،مرأكز
ألÈيد وأŸوأصضلت مرأكز ألمتحانات وﬁيطها،

رغ -م اأن ال -ع -ائ -ل -ة السس -ك -ي -ك -دي -ة تسس -ع -ى ل Ó-ح -ت-ف-اظ
ب -ال -ع -ادات ال -ت -ي “ي -زه -ا ع -ن غÒه -ا ‘ ك -ل م-ن-اسس-ب-ة،
وحرصسها على تقد Ëطبق الشسربة الفريك واŸسسفوف
طيلة شسهر رمضسان ،ف Óتخلو اأي مائدة رمضسانية من
هذين الطبق ،Úاإ’ اأن رياح التجديد عصسفت بالعديد
من العادات واأضسحت ا’طباق العصسرية سسيدة اŸائدة
و’ Áكن اأن تخلو منها خÓل شسهر رمضسان ،وما زال
ي -تصس-در ا’ف-ط-ار اأيضس-ا «ال-ب-وراك» ،ه-ذا ا’أخ Òال-ذي
يعت Èمكم Óللشسربة ،كما يعّد –ضس« Òمرقة حلوة»
اأو ما يعرف «بطاج Úا◊لو» شسرطا اأسساسسيا ‘ اأول يوم
من شسهر رمضسان ،بسسبب ا’عتقاد السسائد باأنه سسيجعل
اأيام الصسيام “ر حلوة كحÓوة هذا الطبق.
سسكيكدة :خالد العيفة

باŸقابل ‚د مائدة ألسضحور هي أألخرى ما زألت –افظ
ولو قليل على طبقها ألرئيسضي «أŸسضفوف» ،هذأ أألخÒ
ألذي تتفن ‘ إأعدأده ألسضكيكديات كطبق خفيف يسضتهوي
أل -ك -ب Òوألصض -غ Òل -ت -ن -اول -ه ،غ Òأأن
أل-ب-عضس ت-خ-ل-ى ع-ن-ه وع-وضض-ه بكوب
ح - - -ل - - -يب وب - - -عضس أ◊ل - - -وي- - -ات أأو
ألÈيوشس.
ك -م -ا أأن أأغ -لب أل -ع -ائ -لت أل ُ-ق -ل -ي-ة
ب-اÿصض-وصس ،م-ازألت ت-فضض-ل ب-عضس
أألط -ب -اق ألشض -ه -ي -ة أل -ت-ي تسض-اع-د وت-ف-ت-ح شض-ه-ي-ة أألك-ل ل-دى
ألصضائم Úومنها طبق شضربة ألسضمك ألذي ل يغادر موأئد
أل-ع-ائ-لت أل-ق-ل-ي-ة رغ-م أل-غ-لء أل-ف-احشس Ÿك-ون-ات-ه أل-بحرية
وقلتها ،فهذه أألكلة من أأهم ألعادأت وألتقاليد ألتي “يز
ألشضهر ألفضضيل ‘ أŸنطقة وألتي توأرثتها ألعائلت أأبا عن
جد ،إأل أأنها ‘ ألوقت أ◊ا‹ وبسضبب أرتفاع أأسضعارها،
وألتجديد أŸتغلغل أ ‘ ¤ألطباق بات مهددأ ،نفسس ألمر
Áكن قوله عن «ألكسضكسس بالسضمك» ألذي كانت ل تخلو
مائدة منه طيلة شضهر رمضضان ،حيث كان أأكلة تقليدية تخصس
هذه أŸدينة ألعريقة ،وقد عرف هذأ ألطبق ألÎأجع ‘
إأعدأده من قبل ألعائلت ألقلية“ ،اشضيا مع رياح ألتجديد
وأنخفاضس ألقدرة ألشضرأئية.

سض-ك-ان-ه-ا وأإلي-ط-ال-ي ‘ Úع-ه-د ألح-ت-لل أل-ف-رنسض-ي ،ح-يث ت-ع-مد
ألنسضوة إأ ¤إأدخال أأكلتهم على مائدة ألفطار ،ليصضبح تقليدأ
متوأرث ،كاسضتبدأل شضربة ألفريك من وقت آلخر بشضربة ألسضمك
ألتي تتكون من أألسضماك ألبيضضاء ،أأما ألعجائن ألتي تدخل كطبق
ثان فتتنوع ب Úأللزأنيا وألكونولو Êويفضضل طهيها بأانوأع فوأكه
ألبحر ،إأل أأن هذه أألطباق ل تؤوكل بكميات كبÒة ومع ذلك فإانها
تزين أŸائدة ألسضكيكدية ،فموأطنو أŸدينة ألذين  ⁄يسضتطعوأ
ألتخلي عن ألعادأت أألوروبية ترأهم يتهافتون كل مسضاء على
ﬁلت بيع ألبيتزأ ،رغم أأن كل ألعائلت ألسضكيكدية تتقن صضنعها،
فل أأحد يتصضور أأن يبدأأ إأفطاره بشضربة دون بيتزأ.
هذه أألخÒة يشضهد لها أأنها من أأحسضن ألبيتزأ ع Èكامل ألÎأب
ألوطني ،ولك أأن تختار أأي نوع تفضضل ‘ ،ح Úتفضضل باقي
أŸناطق أألخرى بولية سضكيكدة ألحتفاظ بالتقاليد أألمازيغية
خلل شضهر رمضضان من أأكلت وغÒها ،أأما أ◊لويات ألتي يكÌ
أإلقبال عليها خلل هذأ ألشضهر ألفضضيل ،فهي بالدرجة أألو¤
ألزلبية« ،أŸيلفاي» وأ◊لويات ألغربية ،هذه أألخÒة من أأهم
أ◊لويات ألتي يتف ألسضكيكديون ‘ صضنعها.
كما تلشضت إأحدى ألتقاليد ألعريقة ألتي كانت معروفة وسضط
ألعائلت خلل شضهر رمضضان بإالزأم ألعرسضان أ÷دد بالصضوم مع
ذويهم ،رغم وجود بعضضها ‡ن  ⁄تسضتطع
ترك هذه ألتقاليد ألعريقة وألتي تتمسضك
خ -اصض -ة أŸت -ع -ل -ق -ة ب -الشض-ه-ر أل-ك-ر Ëوذلك
با◊رصس على جمع أأفرأد ألعائلة ،وإألزأم
أل -ع -رسض -ان أ÷دد ع -ل -ى ألصض -وم م -ع ذوي-ه-م
طمعا ‘ بركة كبار ألعائلة ،فقد أعتادت
ربات بيوت سضكيكدة ‘ رمضضان على –ضض Òألتوأبل أıصضصضة
للطبخ ،وزف ألعرسضان أ÷دد لصضوم أأليام أألو ‘ ¤بيت عائلة
ألعريسس على أأن تقوم ألعروسس ‘ أأول يوم للصضيام بإاعدأد وجبة
ألفطور Ãسضاعدة زوجها.

ألعرسضان أ÷دد
‘ حضضن ألبيت ألكبÒ

تقاليد دخيلة Œد مكانها ‘ ألشّضهر ألفضضيل
وÁكن ألقول إأن أألطباق أليطالية أأخذت مكانة مهمة ‘ أŸائدة
ألرمضضانية للمنطقة ،حيث تشضتهر مدينة سضكيكدة منذ سضنوأت
لكل أإليطا‹ بحكم ألحتكاك ألذي كان بÚ
طويلة بإاتقانها ل أ

❊ اŸقادير
 250غرأم حمصس.
 250غرأم ◊م خروف.
بصضلتان كبÒتان.
 3حبات طماطم.
نصضف ملعقة صضغÒة زعفرأن.
ملعقة صضغÒة فلفل أأسضود.
 2ملعقة زبدة.
 2ملعقة كبÒة ملح.
ل Îونصضف ( 6كوب) ماء.
علبة طماطم.
 6ملعق كبÒة طح.Ú
 3ملعق كبÒة أأرز.
 2ملعقة كبÒة قسض( Èكزبرة خضضرأء).
 2ملعقة كبÒة معدونسس (بقدونسس).
ملعقة كرأفسس.
❊ طريقة التحضسÒ
‘ ألقدر يوضضع أ◊مصس وقطع أللحم ويطحن
ألبصضل وألطماطم ويوضضع أŸلح وألفلفل أألسضود
وألزعفرأن وألزبدة مع ل Îونصضف من أŸاء
ويطهى ألكل مدة  40دقيقة ‘ .نصضف ل Îمن
أŸاء يخلط ألطح Úوعلبة ألطماطم ويضضاف إأ¤
ألقدر مع ألتحريك .بعد ذلك يضضاف أألرز
وألقسض ÈأŸفروم وأŸعدنوسس أŸفروم وألكرأفسس
أŸفروم ،ويسضتمر ألطهي مع ألتحريك Ÿدة 5
دقائق وتقدم سضاخنة.

«أÿيط» Ÿعرفة وجوب ألصضيام من عدمه
أأما بخصضوصس صضيام أألطفال وقبل أأن يشضرع ألصضبي أأو ألصضبية ‘
ألصضوم بنحو أأسضبوع أأو أأسضبوع ،Úيخضضع هؤولء لعملية ألقياسس
بوأسضطة «أÿيط» ،وهي ألطريقة ألتي ل تزأل شضائعة عند سضكان
ألقرى ،بحيث يوضضع أÿيط بدءأ من أأسضفل ألذقن إأ ¤مؤوخرة
ألرأأسس وبدخوله ‘ شضكل دأئري يوجب على أŸعني ألشضروع ‘
ألصض -ي -ام ،وي -ح -ظ -ى ه -ؤولء أألط -ف -ال أل -ذي -ن يصض -وم-ون ألول م-رة
ب-اح-ت-ف-الت خ-اصض-ة تشضّ-ب-ه ب-ع-م-ل-ي-ة أÿت-ان ع-ن-د أل-ل-يلة أألو ¤من
ألصضيام أأو ‘ وسضط ألشضهر أأو ‘ ليلة  27ولكل عائلة طريقتها
أÿاصضة ‘ ذلك ،وتبقى هذه ألعادأت وألتقليد قائمة ‘ ألعديد
م -ن ق -رى ب -ل -دي-ات أل-ولي-ة ،أل أن-ه-ا ت-ذوب ت-دري-ج-ي-ا ‘ أل-وسض-ط
أ◊ضض- -ري ل- -تÎك أŸك- -ان ل- -ع -ادأت ج -دي -دة م -رت -ب -ط -ة ب -ا◊ي -اة
أŸتسضارعة ألتي نعيشضها.

أاغرب العادات الّرمضسانية

أيام «حرب ألبيضس
أŸسضلوق» ‘ باكسضتان

مع ألعمل على تسضهيل حركة أŸرور عﬂ Èتلف
أÙاور وأل- -ط- -رق قصض- -د تسض- -ه- -ي -ل ح -رك -ة ت -ن -ق -ل
أŸوأطن.Ú
هذأ وقد سضطر أأمن ألولية بهذه أŸناسضبة ألعديد
لفطار
م-ن أل-نشض-اط-ات ألتصض-ال-ي-ة ك-ت-ن-ظ-ي-م خ-ي-م ل إ

أ÷ماعي للموأطن Úع Èألطرق وتنظيم حملت
–سض-يسض-ي-ة ل-ف-ائ-دت-ه-م ل-ل-ح-د وأل-ت-ق-ل-يل من حوأدث
أŸرور خاصضة قبيل موأعيد أإلفطار ،وتهدف هذه
ألنشضاطات إأ ¤خدمة أŸوأطن Úوألتوأصضل معهم.
جيجل :خالد العيفة

طاج Úألزيتون

❊ اŸقادير
قطع ◊م خروف بعدد ألشضخاصس.
حبات بيضس بعدد أألشضخاصس.
بصضل مفروم.
طماطم منزوعة ألقشضرة ومقطعة قطعا صضغÒة.
بقدونسس.
كأاسس زيتون دون عظم (ليسس ‘ ألوصضفة ألصضلية)
مغلى.
كأاسس فطر مقطر.
ملح.
فلفل أأسضود.
فلفل عكري.
قرفة.
كروية.
رأسس أ◊انوت.
زيت.
❊ التحضسÒ
حّمسضي ألبصضل أŸفروم ‘ ألزيت ثم أضضيفي
قطع أللحم مع ألتوأبل وأسضتمري ‘ ألتحميسس
دقائق ثم أأضضيفي ألطماطم ومرقي وغطي
ألطنجرة على نار متوسضطة إأ ¤أأن يسضتوي أللحم
تقريبا ‘ ،طبق ألفرن رتبي قطع أ◊م وأأضضيفي
أŸرق أŸتبقي وألزيتون وألفطر بلطف أحفري
مكانا باŸلعقة وأكسضري فيها حبة بيضس وأأعيدي
ألكرة بعدد ألبيضضات مع مرأعاة حسضن ألتوزيع،
رشضي بالبقدونسس أŸفروم وأدخلي ألفرن Ÿدة 15
دقيقة تفريبا حتى يسضتوي ألبيضس وبالصضحة
وألهناء.
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تبدأأ ‘ أŸسضاء وتنتهي عند موعد ألسضحور ،وتعتمد قوأن Úأللعبة
يا طفلة
على إأمسضاك أأحد أŸتسضابق Úألشضباب ببيضضة مسضلوقة ،ويضضرب بها
أألخرى ألتي ‘ يد خصضيمه بهدف كسضرها ،وبهذأ يصضبح فائًزأ ويتأاهل
للمرحلة ألتالية .كما –رصس أألسضر ألباكسضتانية ،على ألحتفال باألطفال ألصضغار ألذين
يصضومون شضهر رمضضان للمرة أألو ،¤وذلك من خلل تقد Ëألهدأيا لتشضجيعهم على
ألسضتمرأر ‘ صضيام باقي ألشضهر.

ثقافة

اإلثنين  2٩ماي  20١٧م
الموافق لـ  0٣رمضصان  ١4٣8هـ

«توظيف اŸصشطلح النفسشي ‘ ““ماغسشي““ عند لعراجي

كسسر الطابوهات ل يعيق البوح ويقفز عتبة التحفظ لعاطفي
بقلم ألدكتور  /عبد ألكر Ëبن خالد
الرواية القصصÒة للقاصض والشصاعر ا÷زائري نورالدين لعراجي والتي تدخل
ضصمن ا÷نسض الدبي للقصصة القصصÒة ق.ق.ج والتي –مل مدلولت نفسصية
واجتماعية وثقافية يختلجها اÛتمع ا÷زائري ب Úطياته ،مÈزا ايها لنا
‘ قالب كسصر فيه كل الطابوهات التي تعيق مسصأالة البوح لدى القاصض وقد
Œاوز فيها عتبة التحفظ العاطفي ا ¤عتبة التداعي ا◊ر ‘ سصرد إايحائي
ورمزي جميل للعاطفة العذراء متجردا من كل ““مثالية ‡قتة““ بل –دى
حدود ““األنا لدى الروائي اŸتلّكف““ ودليل ذالك عنوان ماغسصي  merciبل
غاصض ‘ اللوعي العميق الذي نشصعره به دون ان نعيه متخذا اسصلوب
التقمصض الوجدا Êللقاصض ‘ قالب سصردي شصيّق لقصصصصه ‘ توظيف
اŸصصلح النفسصي الذي يع Èعن اللوعي العميق““النوم السصرير رؤويا اغفاءة
تيه وسصادتي  ““...والذي يظهر ب Úثنايا السصلوك اŸمارسض ،ففي قصصة
““ضصوء““ التي Ÿسصنا فيها التوظيف اŸبدع للنصض الد Êللنفاق العاطفي.

رحلة البحث عن الذات Ãحاورة اآلخر

قـــــراءة ‘ ديــــوان

‘ قصصة ““قرار““ التي –مل ترددا نفسصيا  ⁄يعشض خارج نصصوصض اŸعنى ‘،
ن ّصصه اŸعنون ““رؤويا““ رحلة البحث عن الذات من خلل اآلخر  ،اما قصصة
““سصكر““ اختزل فيها الشصوق ‘ فناج Úقهوه دون حبات سصكر  ،اما ‘ وطن
‘ اŸزاد ÿصض فيها اŸآال العربي ‘ اغنية تعلّق قلبي بطفلة عربية ،
““ك -اب -وسض““ عشص -ن -ا م-ع-ه ال-ت-ع-ل-ق ‘ سص-رد هسص-تÒي رائ-ع ي-ن-ت-ه-ي ب-وخ-ز اب-رة
اŸمرضصة ““ ، c’est pas grave monsieur ça va se terminerحدة
وسصرير” الذي يرمز ا ¤األمل اŸؤوجل ‘ اللواعي “ ،ضصريح““ و ّ
ظف فيه
الرمز الثقا‘ ا÷زائري بإاشصعال شصمعة عند ضصريح األمل ““ ،ماغسصي““ طار
بنا القاصض ا ¤الزمن ا÷ميل للÎقب حينما كانت الوردة ا◊مراء والÈفان
حد ا◊لم
ل تسصكنان الصصور و ل العوا ⁄افÎاضصية ““ ،وشصوشصة““ عندما يتو ّ
‘ تفاعل ايحائي رائع  ...حقيقة وليسض افÎاضصا عن نفسصي وجدت فيها
ذاتي وملمح من حياتي ‘ الكث Òمن نصصوصصها.

الششاعرة سشمية مبارك ‘ إاصشدارها الثامن ““خطابات ا◊لوى““

Œربة ابداعية متميزة وقفز على روابي ا◊رف دون خوف
د /قويدر قيطون
«الششعب““ ال -ك -ت-اب-ة ‘ ا÷زائ-ر
خَترق
ُمْعِجَزٌة ،ذلك ألنها رصَصاصصٌة ت ْ
جَ- -داَر الsصصْ- -م -ت  ،وح -ك -اي ُ-ة ح -ي -اٍة
تسص - -ع - -ى ألن َتْ- -نُ- -فَ- -ذ م- -ن أاق- -ط- -ار
ال sسصَ- -م- -وات واألرضض  ،ف -ل -ئ -ن ك -تَب
ال -ن -اسض ب -حÈه -م ف-إان ا÷زائ-ريÚ
ي -ك -ت -ب -ون ب-دم-ائ-ه-م  ،و ل-ئ-ن َكَ-تَ-بْ-ت
اŸرأاة فيها  ،فذلك شصيء Œلسض له
ت األربُعاء  ،وما ب Úأايدينا
اŸعجزا ُ
حَر
امرأاة حسصبها أانها  ⁄تقطَْع البَ ْ
لت ْ
طُلَع من الَف َضصاء لتقول للعاَلمÚ
ه -ا أان -ذا ك-م-ا ف-ع-لت ال-ك-ثÒات م-ن
بنات جنسصها  ،وإا‰ا شَصsقت طريقها
‘ ال -يَ َ-ب-سض ،وزح-فت ع-ل-ى ال-ك-ث-يب
حتى انفلق لها البحر  ،فبلَغت ‘
وقت وجيز ديوانها الثامن ،ون sصصبت
نفسصها على عرشض الكتابة النسصوية
 ،وآات -اه -ا ك -رسص -ي ا◊رف ال-نسص-وي
ي- -زح -ف ط -وع -ا أاو ك -ره -ا ‘ ه -ذه
حشِصيشَض
اŸنطقة التي يأاكل أاهلَُها َ
الشuصْ- -ع- -ر  ،ف- -م- -ا –ت ال- -ق -ب -اب إال
الشصعراء.
ولسصتُ ه -ن -ا ألق ّ-دم سص -م-ي-ة م-ب-ارك
ف-أاع-م-ال-ه-ا السص-ب-ع-ة ق-د أاغ-نتها عن
التعريف  ،وإان كنتُ قد وجدت فيها
جرأاة على الكتابة أاعتقد أانها ال uسصtر
وراء ما حّققته ◊د
اآلن  ،إانها امرأاة ل
ت إا ¤اÿلف ،
تلتف ُ
ول ت- -ن- -ظ- -ر ح -ول -ه -ا
لخر ،
لتكون بوقا ل آ
وإا‰ا هي تقرأا ذاتها
وتعرف نفسصها وكأان
ك - -ل ك- -ل- -م- -ة ت- -خ- -رج
م-وَشصً-اة ب-ج-زء م-ن-ها،
ح - -ت- -ى إا Êأاخ- -ال- -ه- -ا
تكتب لنفسصها ول تكتب للناسض ،
وقد انشصرح صصدُرها وُفsكت عقَدُة
َقَلِمَها  ،فÔاها تكتب بطلقة دون
خ -وف ت -ت -ن -وع م -واضص -ي ُ-ع-ه-ا وُطُ-رُق
عرضِصها  ،تفعل ذلك دون تكلف أاو
صصنعة فيأاتي كلمها عفويا سَصِل ًسصا .
وع-ن-دم-ا ن-ط-ال-ع ه-ذا ال-دي-وان فإان
أاّول م -ا يشص -دن -ا إال -ي -ه ه -و ع -ن -وان -ه
““خطابات ا◊لوى““ فهو مغرق ‘
سص-ي-م-ي-ائ-ي-ت-ه ي-ح-ي-ل ع-ل-ى مضص-مونه
موِح له  ،وقد أاحسصنتْ الشصاعرة ‘
اختياره Ÿا فيه من شصحنة دللية
شص s-ك -لت ع -ت -ب -ة م -ه -م-ة Ùم-ولت
ال- -دي -وان واإلح -ال -ة ع -ل -ى أاج -وائ -ه
ب- -احÎاف- -ي- -ة ع- -ال- -ي- -ة ح -ت -ى تضص -ع
اŸت -ل -ق -ي أام -ام الtصص-رة ك-ام-ل-ة غÒ
›sزأاة دون ت- -ع- -ارضض أاو اه- -ت -زاز ،

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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دﬁ .مد عبد ألكر Ëمسسعود –
مدرسسة ألنهضسة أألدبيّة أ◊ديثة
‘ ألوطن ألعربي – سسورية

اللغ ـة بـ ـ Úالنشس ـاأة والتط ـّور

اح-ت-لت ال-ل-غ-ة م-ن-ذ نشش-وئ-ها و‘ ›رى
لهم ‘ عÓقات
لول وا أ
تطورها اŸكان ا أ
لنها – أاي
لنسشان مع البيئة اÙيطة به ،أ
ا إ
لنسش-ان م-ن
ال -ل -غ -ة – ت -ع-د أارق-ى م-ا ل-دى ا إ
مصش- -ادر ال- -ق -وة وال -ت -ف -رد ك -ون -ه ال -ك -ائ -ن
والوحيد الذي يتصشل بغÒه عن طريق
للفاظ اŸتمثلة بلغة الكÓم التي يطلق
ا أ
عليها اللغة اللفظية.
لقد انطلقت اللغة إا ¤فضصاء عا ⁄الواسصع ،من
خ -لل م -وضص -وع (ف -ق -ه ال-ل-غ-ة) ال-ذي  ⁄ي-درسض
ال -ل -غ -ات ف -حسصب ،وإا‰ا ج -م -ع دراسص -ات شص -ت-ى
شصملت الثقافة والتاريخ والتقاليد والنتاج األدبي
للغات.
وتركز موضصوع (علم اللغة) على دراسصة اللغة
ن -فسص -ه -ا ،م-ع إاشص-ارة ع-اب-رة –أاح-ي-ان-ا– إا ¤ق-ي-م
ثقافية وتاريخية ،إال أانه ظل يو‹ اهتمامه للغة
اŸتكلمة ،وإان كان يوجه شصيئا من الهتمام للغة
اŸك -ت -وب-ة أان ال-ل-غ-ة ال-ت-ي ي-ت-خ-ذه-ا ع-ل-م ال-ل-غ-ة
موضصوعا له ،هي اللغة التي تقوم على ربط
مضص-م-ون-ات ال-ف-ك-ر اإلنسص-ا Êب-أاصص-وات ي-ن-ت-ج-ها
ال -ن -ط -ق ،ال -ت -ي ت -ق -وم ع-ل-ى إاصص-دار واسص-ت-ق-ب-ال
أاصصوات –دثها عملية الكلم .فاألصصل ‘ اللغة
هنا مشصافهة ،أاما الكتابة أاو لغة الكتابة فهي لغة
أاخ- -رى ألن- -ه- -ا “ث- -ل ال -ك -لم اŸن -ط -وق ب -ل -غ -ة
منظورة.
ولهذا تكون الكتابة هي اخÎاع إانسصا Êلحق
ع - -ل - -ى (اخÎاع ال - -ل - -غ - -ة) ،و ⁄ت - -وج - -د ب- -عضض

اÛت-م-ع-ات ل-ن-فسص-ه-ا ه-ذه ال-وسص-ي-ل-ة من “ثيل
اللغة اŸلفوظة بطريقة منظورة )حروف) ،وإاذا
اسصتعرضصنا تاريخ ا÷نسض البشصري لوجدنا ما
يؤوكد ذلك ،فقد وجدت ›تمعات بدائية لها
ل -غ -ات ل ت -ك -تب ،ول -ك -ن -ن -ا ل ن-ع-رف ح-ت-ى اآلن
›تمعا له لغة مكتوبة  ⁄تنطق .يقول ادوارد
سصاب )Òإان األشصكال الكتابية )ا◊روف) ثانوية
بالنسصبة إا ¤رموز الكلم اŸلفوظة ،التي هي
األصصوات ،أاي أان األشصكال الكتابية هي رموز
الرموز).
إان ال -ل -غ -ة ل ت -ع -ت-م-د ع-ل-ى ›م-وع-ة األصص-وات
وا◊رك- -ات واإلشص- -ارات ،وإا‰ا ت- -ع- -ت- -م -د ع -ل -ى
›م- -وع- -ة م- -ن رم -وز وم -ع -ان ﬁددة ،تشص -ك -ل
بدورها طبيعة اللغة التي يعرفها هرسصكوفتز
ب -أان -ه-ا ((نسص-ق م-ن ال-رم-وز الصص-وت-ي-ة Áك-ن ب-ه-ا
ألعضص- -اء ال- -زم- -رة الج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة ال- -ت- -ع -ارف
والتفاعل)).
بينما يرى بعضض علماء اللغة ،أان كلمة (لغة)
تقتصصر على اللغة اللفظية ،بوصصف أان الرموز
اŸصص- -ورة ل Áك- -ن أان ت- -ق- -وم م- -ق -ام األل -ف -اظ
اللغوية ،ألنها غامضصة غﬁ Òددة ،وأان أادق
الرموز للتعب Òعن األفكار هي الكلمات.
ويذهب البعضض األخر إا ¤أان اللغة ل تقتصصر
ع -ل -ى ال -ل -غ -ة ال-ل-ف-ظ-ي-ة وح-ده-ا ،م-ع-ت-م-دي-ن ‘
منهجهم هذا على أاسصاسض أان كل طريقة يعÈ
بها اإلنسصان عن فكرة أاو إاحسصاسصه Áكن وصصفها
لغة قائمة بذاتها.

يحتضشنها اŸيناء نهاية كل أاسشبوع بتيبازة

برنام ـ ـج ثـ ـ ـري لتنشسي ـ ـط السسهـ ـ ـرات الرمضسانيـ ـة
أاعّدت مديرية الثقافة لولية
تيبازة برنا›ا احتفاليا ثريا يعنى
بأاحياء السشهرات الرمضشانية بحيث
يرتقب بأان يحتضشن فضشاء ميناء
عاصشمة الولية سشهرات متنوعة
يششارك فيها فنانون ﬂتصشون ‘
ﬂتلف أا‰اط الطبوع الغنائية Ãعدل
سشهرت Úأاسشبوعيا و طيلة ششهر رمضشان
اŸبارك.

تيبازة :عÓء ملزي

يرجع اختيار ميناء عاصصمة الولية لحتضصانه
ط -ب-ع-ات م-ن م-ع-رضض الصص-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
Ãشصاركة حرفي Úمن عّدة وليات من جهة و
اسصتقباله ألعداد كبÒة من الوافدين لغرضض
التنّزه والراحة من جهة اخرى لسصيما خلل
” افتتاح الÈنامج
عطل نهايات األسصبوع وقد ّ
سصهرة اÿميسض اŸنصصرم بحفل فني متنوع

شص -اركت ف -ي -ه ع ّ-دة ف-رق ف-ن-ي-ة .وي-رت-قب ب-أان
ي -ت -واصص-ل ا ¤غ-اي-ة  24ج-وان ت-زام-ن-ا ونهاية
شصهر رمضصان على أان يفسصح اÛال بعدها
لÈنامج آاخر يعنى Ãوسصم الصصطياف ،غÒ
أاّن الذي Œب اإلشصارة اليه هنا كون الÈنامج
ذاته يشصمل ﬁطت Úمتميّزت Úتعنى أاولهما
Ãوع -د ال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل-ل-ف-ن-ان ي-وم  8جوان،
بحيث أادرجت السصهرة الفنية بفيل أا‚لفي
بدل من اŸيناء على أان تكّرم خللها عّدة
اوجه فنية من الولية و من خارجها  ،كما
سصتن ّ
ظم سصهرة  20جوان اŸوافقة لـ 24رمضصان
بالقاعة اŸتعددة الرياضصات لعاصصمة الولية
ب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع ج-م-ع-ي-ة ال-رح-م-ة اÙل-ي-ة و
اŸتخصصصصة ‘ رعاية و كفالة اليتامى و من
اŸرتقب بأان يتم ذلك على شصرف عائلت
اليتامى و شصخصصيات فنية معروفة تتم دعوتها
خصص -يصص -ا ل -ه -ذا ال -غ -رضض و Ãحضص -ر ‡ث-لÚ
بارزين عن السصلطات العمومية.

لصشÓح ‘ ا÷زائر
حول فيلم رائد النهضشة وا إ

وقد تشصكل من جزئÚ
““خ -ط -اب -ات““ و ““ح -ل-وى““ ف-وصص-ف
اÿطابات التي تسصنكرها الشصاعرة
ب -ا◊ل-وى ه-و وصص-ف دق-ي-ق ي-ت-ن-اول
الشص- -ك- -ل واŸضص- -م -ون  ،إاذ ا◊ل -وى
ع -ذٌب م -ذاُق -ه -ا ،خ -ادٌع م -ظَ-هُ-ره-ا
ل-ك-ن-ه-ا سص-ري-ع-ة ال-ذوب-ان وال-ت-فلت ؛
وقد جاء الديوان سصياسصيا بامتياز،
ف-ذلك سص-ي-اسص-ي يصص-ن-ع م-ن ع-ج-ينة
ال -ك-لم أاح-لم-ا ك-ي
ي -رت -ق-ي إا ¤م-ب-ت-غ-اه
على رقاب الناسض.
َت َ-وsزع دي -وان-ه-ا ع-ل-ى
أاك Ìمن أاربع Úنصصا
هي عبارة عن ثورة
ن - - - - - - - - - - -فسض ورفضض
وإاسص- - -م - -اُع َصص ْ- -وٍت ،
م -ك -اشص-فٌ-ة صص-ري-ح-ة
ÿل - - -ج- - -ات ال- - -روح
التواقة للحق وا◊رية والصصدق ،
والتطلع والبسصمة وا◊ن ، ÚتنÌها
الشصاعرة ‘ قلوب قرائها بكل ما
–مله Œربتها اإلبداعية من بكارة
 ،وعفوية وانطلق.
ف - -ه- -ذه ال- -ن- -ق- -وشض ث- -ورة ن- -اع- -م- -ة
وانتفاضصة أايضصا  ،تتطلع إا ¤روح
تشصرق عليها شصمسض الصصدق وا◊ق،
وا◊ب والسصلم والتفاؤول والتوثب
كي ل تبقى أاسصÒة األوهام والكذب
ا◊زن ،ف- -م -ا م -ن سص -ي -اسص -ي ك -اذب
مارق أاو عاشصق زائف زائغ ﬂادع
يقرأا تلك النصصوصض إال ويشصعر بأانه
أام -ام ﬁاك -م -ة ن-فسص-ي-ة ت-ع-ق-ل-ه م-ن
ق -دم -ي -ه ل -ت -جÈه ع -ل -ى أان يسص-ت-م-ع
م -ذع -ن -ا ل -ه -ذا الضص-ج-ي-ج وال-غضصب

التفاعل الوجداÊ
مكسسب يثّمن
العمل األدبي
بحسس إانسساÊ

ل جوانح الشصاعرة فأارسصلته
الذي م أ
حÈا فائرا.
حق حينما يلفها
إاّن اإلنسصانية ُت ْسص َ
الكذُب ،وينحسِصُر ال uصصْدُق فتتضصاءل
مسص- -اح- -ة ا◊ّق وا◊ري- -ة وال- -ع- -دل
وتتآاكل القلوب ÿوائها ومرضصها.

تقول:
لجل أان تهنأاوا
وششربنا كدر العذاب أ
عششنا الششقاء ،ذقناه مرا
ث- -م ت- -ث- -ور ‘ وج- -ه م -ن ي -خ -ل -ط
الكÓم ويعجنه خبزا يضشحك به
ع - -ل - -ى ال - -ت - -عسش - -اء واŸغ - -ب - -ونÚ
لبرياء  ،فتقول :
وا أ
صِشر َ
ت Œرف الوعود جرفا فاضشحا
ح -ت -ى ط -ف -ا ال-ك-ذب ع-ل-ى سش-ط-ح
صشروحك
للفاظ
وتصش-ف-ه م-ن-اف-ق-ا ي-ل-بسس ا أ
ي-ت-خ-ذه-ا رداء ي-ت-لون كا◊رباء
فتقول :
ياسشيّد الكذب نفاقك نعرفه
سش - -ق - -ط م - -ن خ - -ط - -ابك وج - -هك
اŸزّيف
إا ¤أان تصشل إا ¤تلك اŸصشارحة
لتعلن ثورتها ‘ نصّس ““خطابات
ا◊لوى““
سش- -أاصش- -ف- -ق ل- -ك -م ‘ ب Ó-ط -ك -م ي -ا
سشادتهم
لخطاء
حتى تعرضشوا عن نششر ا أ
الششاهقة
أايها اŸتمّرد عن قوان Úالششعب
أاع- -ل -ن انسش -ح -ابك م -ن م -واط -ن -ة
لنسشان
ا إ
ك- -ل ذلك يسش -وق -ن -ا ل -ع -م -ق ت -لك
الثورة ف Óتسشتطيع الششاعرة أان
تكتم غيظها فتسشفر عن سشرها
‘ نصشها ““صشوت للبيع““

صشوتي الذي سشوف لن تذكره إالّ
‘ العهدة القادمة
إاّن -ي أاب -حث ع ّ-م-ن سش-يششÎي-ه بÓ-
ثمن
بكم أابيع لكم صشوتي ياسشادة

وهكذا تتوا ¤هذه النصصوصض ثائرة
غ-اضص-ب-ة ل-ك-ن-ه-ا ‡زوج-ة ب-ال-نعومة
والÈاءة والصصدق َ ،تَتَرsتب على حبٍل
واحد هو ““خطاب ا◊لوى““ الذي
ج- -م -ع ب Úسص -ي -اسص -ي م -ارق يسص -رق
األحلم باسصم الوطن ليبني قصصره ،
وب Úحبيب خائب يسصرق القلوب
ليعيشض لّذته اŸؤوقتة الفانية.
إان -ه -ا نصص -وصض م -رّصص -ع -ة ب-ال-غضصب
وال- -ث- -ورة وه- -ي أاشص- -ب- -ه م- -ا ت- -ك- -ون
ب -الضص -حك بصص -وت ع -ال ع-ل-ى ه-ذا
الواقع اŸزيف الذي أاخرج للناسض
ح -رب -ائ-ي Úم-ت-ل-ون Úأافسص-دوا رون-ق
ا◊ياة  ،لكنها ‘ شصكلها نصصوصض
جميلة كانت الشصاعرة فيها كالغزال
ال -ن -اف-ر ي-ق-ف-ز ع-ل-ى رواب-ي ا◊رف
وال -ك -ل -م -ة دون خ -وف  ،ف -نصص-ب-ت-ه-ا
م-راي-ا م-نسص-وج-ة ب-أان-ام-ل-ها الرقيقة
ليقف أامامها القراء وﬁبو الكلمة
وجها لوجه  ،دون تصصنع أاو تكلّف،
ف -ب -ه -ذا الصص -دق وب -ت -لك ال -بسص-اط-ة
تقّدم الشصاعرة نفسصها للقراء ﬁبة
وصص- -دي- -ق- -ة ت- -رسص- -م أاح- -اسص- -يسص -ه -ا
ومشص-اع-ره-ا ع-ل-ى ج-دران ق-ل-وب-ه-م
ب- -ريشص -ة ف -ن -ان -ة  ،اج -ت -ه -دت ب -ك -ل
ح-واسص-ه-ا وق-درات-ه-ا ع-ل-ى ال-ت-فاعل
ال -وج -دا Êال -روح -ي ال -ذي يسص -ك -ن
قلوَب قرائها.

أسستاذ ﬁاضسر بقسسم أللغة وأألدب
ألعربي جامعة ألوأدي أ÷زأئر

اختصس ـ ـ ـ ـ ـار حيات ـ ـ ـ ـه لي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسس سسه ـ ـ ـ ـ ـ ـ Óوعم ـ ـ ـ ـ ـ ـل
سسينمائـ ـ ـ ـي حول ـه ا‚ ـاز يسستحـ ـق التقديـ ـر

«الششعب““ ل Áكنُ باأيّ
حال أان نختصشَر حياَة
العÓمة ورائد ا◊ركة
لصشÓحية العلمية
ا إ
ا÷زائرية ‘ سشاعت Úمن
الّزمن ،من غ ÒاŸمكن
لمُر
أايضشا أانْ Áنعنا هذا ا أ
من إا‚از عملٍ سشينمائي
عن حياة هذا الرجل،
عبد ا◊ميد بن باديسس.
‘ هذا الفيلمِ اعتمدنا صصياغة
سصينمائية جديدة ألفلم السصÒ
الذاتية ،فاعتمدنا أاسصاسصا على
اسص -ت -ق -راء ﬁي-ط اب-ن ب-اديسض
السص - -ي - -اسص - -ي والج- -ت- -م- -اع- -ي
خصصوصصا ،لنضصَع اŸشصاهَد ‘
ا÷ّو الذي يجعله قريبا أاكÌ
م-ن ه-ذه الشص-خصص-ي-ة وب-الشصكل
الذي يتيح له أان يدرك حجم
اŸت-اعب والصص-ع-وب-ات ال-ك-بÒة
ال- -ت- -ي واج -هت ب -ن ب -اديسض ‘
–قيق أاهدافه وغاياته.
وألن-ه ع-ل-ى السص-ي-ن-م-ا أان ت-قّ-دم
اإلضص-اف-ة اŸع-رف-ي-ة وال-ث-قافية
اŸرجّوة ،فقد Œنبنا التطرق
إا ¤ما يعرفه ا÷زائريون عن
ال -رج -ل ،و–رك -ن -ا م -ن خ -لل
ال - -ف - -ي - -ل - -م ‘ زواي- -ا ال- -غ- -رف
اŸظ - -ل - -م - -ة واŸهَ- -مَ- -ل- -ة غ- -ي
ح -ي -ات-ه ..ب-ه-ذا الشص-ك-ل Áك-ن
للمشصاهد ا÷زائري أان يح ّسض
بشصيء ‡ا عاناه الرجل ويلم َسض

ج -زءا م -ن تضص-ح-ي-ات-ه ال-ك-بÒة..
ت- -لك اّÙط- -ات اÿاّصص -ة ج ّ-دا
رك -زن -ا ع -ل -ي -ه -ا ‘ ه -ذا ال -ع-م-ل
السص-ي-ن-م-ائ-ي حّ-ت-ى ت-ك-ون Œرب-ة
اب -ن ب -اديسض اإلنسص-ان-ي-ة م-درسص-ة

أاخ- -رى ي- -ت- -كُ- -ئ ع -ل -ي -ه -ا ال -ف -رد
ا÷زائ - - - - - - - - -رtي ‘ –وي - - - - - - - - -ل
اإلنكسصارات إا ¤انتصصارات.هذا
ال- -ف- -ي- -ل -م ي -ق ّ-دم أايضص -ا وق -ف -ات
جديدة تظهر ألول مّرة.

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

á°VÉjQ

أإ’ثنين  2٩ماي  201٧م
ألموأفق لـ  03رمضسان  1438هـ

لولـــــــــــى موبيليــــــــسس
ألرأبطــــــــــــــة أ أ

ألعدد

1٧34٩

19

قبل تربصس ““أÿضسر““ أŸقّرر يوم  2جوأن

سشودا Êوتايدار ‘ لياقة ‡تازة

””النصشري ـ ـ ـ ـة”” و””أابن ـ ـ ـاء سشوسشطـ ـ ـ ـارة”” ‘ مواجهـ ـ ـة مثـ ـ ـ ـ ـÒة
يوأجه نصسر حسس Úدأي نظÒه أ–اد ألعاصسمة ،سسهرة أليومÃ )22 : 30( ،لعب  5جويلية ‘ مبارأة متاأخرة عن أ÷ولة 27
للرأبطة ألأو ¤موبيليسس ،حيث يتطلع كل فريق لتحقيق ألنتصسار من أجل ألرتقاء ‘ سسلم ألÎتيب.

عمار حميسصي
يطمح نصسر حسس ÚلÓرتقاء أك ‘ Ìسسلم
ألÎت - -يب م- -ن خÓ- -ل أل- -ف- -وز ع- -ل- -ى أ–اد
أل -ع -اصس-م-ة ،أل-ي-وم ،ح-يث سس-يسس-م-ح ل-ه ذلك
ب- -ال- -ت- -وأج -د ‘ أŸرك -ز أÿامسس وه -و م -ا
سسيمنح ألفريق فرصسا كبÒة من أجل إأنهاء
أŸوسسم مع كوكبة أŸقدمة .من أŸنتظر
أن يدخل نصسر حسس Úدأي موأجهة أ’–اد
ب -تشس -ك -ي -ل -ة م -ك -ت -م -ل -ة ‘ ظ -ل ت -وأج-د ك-ل
ألÓ- -ع- -ب ‘ Úوضس- -ع- -ي -ة حسس -ن -ة ،وه -و م -ا
سس -ي -ج -ع -ل أÿي -ارأت م-ت-اح-ة أم-ام أ÷ه-از
ألفني للفريق من أجل أختيار أأ’فضسل .كما
ع -رفت ت -دري -ب -ات أل -ف -ري-ق ت-وأج-د ث-ن-ائ-ي
أآ’مال خاصسف وبوزيدي أللذأن شساركا مع
أŸن- -ت- -خب أ’وŸب- -ي ‘ دورة أل- -تضس- -ام- -ن
أإ’سسÓمي ‘ باكو وتركا أنطباعا جيدأ
وه -و م -ا ج -ع -ل أ÷ه -از أل -ف -ن -ي ل -ل-نصس-ري-ة
يد›هما مع أأ’كابر.
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ،حضس-ر أ–اد أل-ع-اصس-م-ة
جيدأ Ÿوأجهة ألنصسرية خاصسة أن نقاطها
م -ه -م -ة ب -ال -نسس-ب-ة ل-ل-ف-ري-ق ح-يث سس-يسس-م-ح
Óشسبال بالتوأجد ‘ أŸركز
أ’نتصسار ل أ
أل -ث -الث خ -ل -ف م -ول -ودي -ة أ÷زأئ -ر ووف -اق
سسطيف.
رغم أل›Èة أŸكثفة إأ’ أن ’عبي أ–اد
أل- -ع- -اصس- -م- -ة أب -دوأ ب -ع -زÁة ك -بÒة ◊سس -م

بعـد فــوز أŸولوديــــة علـــــى
ألشسباب ‘ ألدأربي ألعاصسمي
عاد ›ددأ فريق مولودية أ÷زأئر
للضسغط على ألرأئد وفاق سسطيف بعد
فوزه ‘ ألدأربي ألعاصسمي على شسباب
بلوزدأد ،ليلة يوم ألسسبت ،حيث قلّصس
ألفارق على ألوفاق أ 4 ¤نقاط قبل 3
جولت من إأسسدأل ألسستار على
لو.¤
ألرأبطة أÎÙفة أ أ

أل -دأرب -ي لصس -ا◊ه -م م -ن أج -ل أسس -ت -ئ-ن-اف
مغامرة رأبطة أبطال إأفريقيا Ãعنويات
م -رت -ف -ع -ة ع -ل-م-ا أن أل-ف-ري-ق ت-أاث-ر م-ع-ن-وي-ا
بالهزÁة أمام كابسس يونايتد ألزمبابوي.
سسيدخل أ–اد ألعاصسمة موأجهة ألنصسرية
ب-تشس-ك-ي-ل-ة م-ك-ت-م-ل-ة ب-ع-د ع-ودة ألÓ-عب بن
خ -م -اسس-ة إأ ¤أل-ت-دري-ب-ات ب-ع-د شس-ف-ائ-ه م-ن

أإ’صسابة ألتي كان يعا Êمنها وألتي حرمته
م- -ن أل -ت -وأج -د م -ع أل -ف -ري -ق ‘ أŸغ -ام -رة
ألقارية .ينتظر أنصسار أ’–اد رد فعل
أي -ج -اب -ي م -ن أل Ó-ع -ب Úم -ن أج -ل نسس -ي-ان
ألهزÁة ‘ رأبطة أأ’بطال حيث سستكون
موأجهة ألنصسرية فرصسة مهمة للتشسكيلة
من أجل رفع أŸعنويات وتعزيز حظوظ

أامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور الّلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب تبعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـث مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن جديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد...

حامد حمور

إأن أمور أللقب – ⁄سسم بعد وكل شسيء
‡كن ‘ أ÷و’ت أŸتبقية كون ألرأئد ⁄
يضسمن أللقب من ألناحية أ◊سسابية‡ ،ا
ي -ع -د ب -ت -ن -افسس ك-ب Òب Úأل-وف-اق وصس-احب
ألوصسافة ألعميد ...هذأ أأ’خ Òوبالرغم
من كثافة ألرزنامة Ãشساركته ‘ أŸنافسسة
ألقارية إأ’ أنه أسستطاع أن يلعب ◊د أأ’ن
على عدة جبهات ،كونه متأاه Óأ ¤ألدور
نصسف ألنهائي من كأاسس أ÷مهورية.
فاŸدرب موأسسة “كن من أعطاء ألوصسفة

أل- -ف- -ري- -ق ‘ إأن- -ه- -اء أŸوسس- -م م- -ع أن- -دي- -ة
أŸقدمة.
سسيكون هجوم ألفريق –ت أÛهر خÓل
موأجهة ألنصسرية خاصسة بعد أ’نتقادأت
ألتي وجهها أأ’نصسار لÓعبي هذأ أÿط
بسسبب ترأجع مسستوأهم وهو ما أثر على
نتائج أ’–اد خÓل ألفÎة أŸاضسية.

أ’يجابية لÓعبيه ألذين قدموأ مبارأة ‘
أŸسس -ت -وى ‘ ك -أاسس أل -ك -اف أم -ام أل -ن -ادي
ألصسفاقسسي وأكدوأ على صسحتهم أ÷يدة
أم -ام شس -ب -اب ب -ل -وزدأد وأل-ذي ق-دم م-ب-ارأة
جميلة وكاد ‘ ألعديد من أأ’حيان ألعودة

‘ ألنتيجة لو’ تسسرع ’عبيه ‘ ألهجوم.
يبقى هدف زمÓء أ◊ارسس ألبارع بوقاسسم
هو ألتأالق ‘ كأاسس أ÷مهورية ح Úيسستقبل
أل -ف -ري -ق م -ن-افسس-ه أ–اد ب-ل-ع-ب-اسس ي-وم 20
جوأن ألقادم Ãلعب  20أوت .55

بعد أنتخاب بÒأف لعهدة ثانية على ألتوأ‹

ت-ن-ت-ظ-ر أل-ع-م-ي-د ن-ه-اي-ة م-وسس-م مكثفة وقد
ت-ك-ون ث-ري-ة م-ن خÓ-ل أŸوأع-ي-د أل-ع-دي-دة
أل -ت -ي ت -ن -ت -ظ -ره ،خ -اصس -ة وأن أل-ف-وز أل-ذي
ح- -ق- -ق- -ه ،سس -ه -رة أول أمسس ،سس -ي -زي -د م -ن
طموحات ألÓعب.Ú
من جهة أخرى ،فإان عشساق ألكرة سسوف
يتابعون ألـ  3جو’ت أŸتبقية من ألبطولة
بحماسس كب Òبوجود ألتنافسس ب Úألوفاق
وأŸولودية ،كونهما قدما موسسما موفقا
على جميع أأ’صسعدة ،ولو أن ألوفاق يحوز
أسسبقية قد تكون مريحة ‘ حال –قيق
نتيجت Úإأيجابيت ‘ ÚأŸوعدين ألقادم،Ú
أ’ن  4نقاط كفارق لها وزنها ‘ أ◊سسابات
أأ’خÒة.
كما أن ألرأبطة أÎÙفة أأ’و ⁄ ¤تكشسف
ك -ل أسس -رأره -ا ‘ أم-ور أل-ب-ق-اء ،أي-ن أشس-ت-د
أل- -ت- -ن -افسس ب Úع -دي -د أل -ف -رق ،وك -ل ت -عÌ
سسيكون له تأاث Òمباشسر على حظوظ بعضس
أأ’ندية للبقاء ضسمن حظÒة ألنخبة.

 38عضشوا من ا÷معية العامة يطعنون ‘ ششرعية النتخاب

لوŸبية وألرياضسية أ÷زأئرية من بينهم رؤوسساء أل–اديات ،طعنا
قدم  38عضسوأ قانونيا للجمعية ألعامة للجنة أ أ
لوŸبية ،أول أمسس،
جماعيا للتنديد ““باÿروقات أÿطÒة““ ألتي وأكبت عملية Œديد ألهيئة ألتنفيذية للجنة أ أ
Ãناسسبة أنعقاد أ÷معية ألعامة ألنتخابية.

ففي بيان وجه أمسس أأ’حد لـ«وأج““،
موقع من طرف  38عضسوأ ،يدين
أÙت- - -ج - -ون ““وب - -ق - -وة أŸه - -زل - -ة
أ’نتخابية ألتي قادها رئيسس ÷نة
ألÎشس- - -ي- - -ح - -ات وعضس - -و أŸك - -تب
أل-ت-ن-ف-ي-ذي أŸن-ت-ه-ي-ة عهدته ،رأبح
ب - -وع- -ري- -ف- -ي ،ب- -ه- -دف أل- -تÓ- -عب
بالعملية أ’نتخابية لصسالح شسخصس
وأح- -د وه- -و أل- -رئ- -يسس أŸن- -ت -ه -ي -ة
عهدته““ مصسطفى بÒأف .ويضسيف
ألشس -اك -ون أن ه -ذأ ““أل -فضس -ح أل -ذي
ت - -دع - -م - -ه شس - -ه- -ادأت أŸشس- -اركÚ
وكامÒأت ألتلفزة أ◊اضسرة خÓل
أ÷م -ع -ي-ة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،ي-ب Úم-دى
ألغشس وأÿدأع أŸعتمدين خÓل
ع- - -م- - -ل- - -ي- - -ة أل- - -ف- - -رز““ .وم- - -ن بÚ
““أÿروق - -ات أŸسس- -ج- -ل- -ة““ وأل- -ت- -ي
عددها أÙتجون““ ،غياب وأضسح
للبطاقية أ’نتخابية (قائمة أعضساء
أ÷م -ع -ي-ة أل-ع-ام-ة) وع-دم وضس-ع-ه-ا
–ت تصسرف أÎŸشسح ،Úغياب
ق - -ائ - -م - -ة أÎŸشس- -ح ،ÚأÙضس- -ر
ألقضسائي أو أÓŸحظ ،Úوتوأجد
أل -رئ-يسس أŸن-ت-ه-ي-ة ع-ه-دت-ه ضس-م-ن
÷ن- -ة أل- -ط- -ع- -ون ،غ- -دأة أن- -ع- -ق -اد
أ÷م -ع -ي -ة أل -ع -ام-ة أل-ع-ادي-ة““ .ك-م-ا
’حظ أصسحاب ألشسكوى ‘ بيانهم،

““خروقات وﬂالفات أخرى““ منها
أŸع- -زل أل -ذي  ⁄ي -ك -ن م -ط -اب -ق -ا
(غ- -ي -اب ألسس -ت -ار) ،ب -اإ’ضس -اف -ة إأ¤
ألضسغوط وألتهديدأت وأ’عتدأءأت
أ÷سسدية أŸفروضسة على أعضساء
أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة ،ورفضس ت-نصس-يب
م -ك -تب تصس -ويت م -ن -ت -خب م-ن بÚ
أعضس- -اء أ÷م- -ع- -ي- -ة أل -ع -ام -ة رغ -م
أل - - -ط - - -لب أŸق - - -دم م - - -ن ط- - -رف
أ◊اضسرين““.
ول- -دى أتصس- -ال- -ه- -م ب- -رئ- -يسس ÷ن -ة
أل- -ط- -ع- -ون ل- -ل- -ج- -م- -ع- -ي- -ة أل -ع -ام -ة
أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،مصس-ط-ف-ى أل-ع-رفاوي
أل - - -ذي ع- - -وضس ‘ ه- - -ذأ أŸنصسب
مصس- - - - - -ط- - - - - -ف- - - - - -ى بÒأف ،رفضس
أÙت - - -ج - - -ون ه - - -ذه ““أŸه - - -زل- - -ة
أ’ن -ت -خ -اب -ي -ة ،م -ط -ال-ب ‘ Úن-فسس
ألوقت بعدم تزكيتها كون ألعملية
أ’نتخابية تخللها ألغشس وألتحايل،
وت-ن-ظ-ي-م ج-م-ع-ي-ة ع-ام-ة أن-ت-خ-اب-ية
ج -دي -دة ط -ب-ق-ا ل-ل-ق-ان-ون أأ’وŸب-ي
وقيم أأ’وŸبياد ألتي تعتمد على
أ◊ياد ومبادئ أŸسساوأة ومعاملة
أÎŸشس -ح Úبشس -ف -اف -ي-ة خÓ-ل ك-ل
مرأحلها““ .وجاءت خرجة أأ’عضساء
ألـ  38غدأة أسستقالة سستة أعضساء
م -ن أŸك -تب أل -ت -ن -ف -ي -ذي ل -ل -ج -ن-ة

بعدما ‚ح ‘ ألفوز باللقب  3موأسسم متتالية

برششلونة اإلسشبا Êيحتفظ بكأاسس اŸلك لألبد

لبد،
لسس-ب-ا Êب-كأاسس أŸلك ،ل أ
ي-ح-ت-ف-ظ ن-ادي ب-رشس-ل-ون-ة أ إ
بعدما ‚ح ‘ ألفوز باللقب  3موأسسم متتالية ،ليحافظ
على صسدأرته للفرق ألفائزة بـ ““ألكوبا““ برصسيد  29مرة.

أأ’وŸب- -ي- -ة أŸن- -ت -خ -ب Úي -وم أمسس
ألسسبت لÓحتجاج على ““ألظروف
أل-ت-ي سس-ادت أل-ع-م-ل-ي-ة أ’نتخابية““.
و‘ بيان من توقيعها كذلك ،طلبت
أل- -ق- -ائ- -دة ألسس- -اب- -ق -ة ل -ل -م -ن -ت -خب
أ÷زأئ- - -ري ل- - -ل - -ك - -رة أل - -ط - -ائ - -رة
(سس - -ي - -دأت) ،ف - -اط - -م- -ة أل- -زه- -رأء
ع -ك -ازي ،عضس -و أ÷م -ع -ي-ة أل-ع-ام-ة
ل - -ل - -ج - -ن- -ة أأ’وŸب- -ي- -ة وأل- -ل- -ج- -ن- -ة
أ’نتخابية ،من ÷نة ألطعون ،عقد
““ج-م-ع-ي-ة ع-ام-ة أن-ت-خ-ابية طارئة““.
وك -ان أل -رئ -يسس أŸن -ت -ه-ي-ة ع-ه-دت-ه

مصسطفى بÒأف قد أعيد أنتخابه
على رأسس ألهيئة أأ’وŸبية بـ 80
صس -وت -ا م-ق-اب-ل Ÿ 45ن-افسس-ه ع-بد
أ◊ك - -ي - -م ديب رئ - -يسس أ’–ادي - -ة
أ÷زأئ- -ري- -ة أ’ل- -ع -اب أل -ق -وى ،و11
بطاقة ملغاة .أما أÎŸشسح ألثالث
سسيد علي لبيب فقد أنسسحب من
ألسس- -ب- -اق ق- -ب- -ل أن- -طÓ- -ق أشس- -غ -ال
أ÷معية أ’نتخابية ألتي جرت ‘
أج - -وأء م- -ك- -ه- -رب- -ة ،ح- -يث ن- -دد بـ
““ت - - -دخ Ó- - -ت أإ’دأرة أŸرك - - -زي- - -ة
للرياضسة““.

أأرسسنــــــــــــــــــال

كوكل Úيؤوكد رغبته ‘ بقاء فينغر
أكد ألفرنسسي فرأنسسيسس كوكل’ ،Úعب أرسسنال أإ’‚ليزي رغبته ‘
بقاء موأطنه ،أرسس Úفينغر ،مديًرأ فنًيا للفريق ،مطالبًا أإ’دأرة بتجديد
عقده ألذي ينتهي ‘ جوأن أŸقبل.وقاد فينغر أرسسنال Ÿدة  21عامًا ⁄
يغب فيها عن بطولة دوري أبطال أوروبا و’ مرة ،إأ’ أّنه فشسل أŸوسسم
أ◊ا‹ ‘ ألتأاهل للتشسامبيونزليغ ،وسسيلعب ‘ بطولة أليوربا ليغ..
أنهى أرسسنال ألدوري أإ’‚ليزي ‘ أŸركز أÿامسس ،ولكّنه ‚ح ‘
حصسد بطولة كأاسس أ’–اد أإ’‚ليزي أول أمسس ،بعد ألتغلب على
تشسيلسسي بهدف Úلهدف ،ليصسبح فينغر أŸدرب أك Ìحصسًدأ للبطولة
أأ’قدم ‘ تاريخ أللعبة.
قال كوكل ‘ Úتصسريحات نقلتها ›لة ““فور فور تو““ ألÈيطانية““ :نحب
إأهدأء هذأ أللقب لفينغر ،أ’ّنه قد يكون سسبًبا ‘ بقائه مع ألفريق،
ولذلك شسعرنا بالسسعادة ◊صسد ألبطولة ونحن فخورون بالعمل –ت
قيادته““ .تابع““ :أ“نى لو أسستمر مع ألفريق ،أعلم أّن ألقرأر ليسس بأايدينا
ولكننا نرغب حًقا لو رضسخت أإ’دأرة وجددت عقده ليسستمر معنا أعوأًما
أخرى““.
وأضساف““ :قلتها من قبل ،حينما أسسمع كلمة ““أرسسنال““ أول شسيء أفكر
فيه هو ““أرسس Úفينغر““ ،لقد قام بالكث Òأ’جل ألفريق وحتى لو وأجهنا
صسعوبات ‘ ألفÎة أأ’خÒة ،فإانّ أŸدير ألفني Áتلك عقلية ألفوز
ويسساعدنا على –قيق ألبطو’ت.

ينطلق تربصس أŸنتخب ألوطني
أ÷زأئري لكرة ألقدم ‘ ألثاÊ
جوأن أŸقبل Ãركز –ضسÒ
أŸنتخبات ألوطنية بسسيدي موسسى
على أن يدوم  10أيام كاملة،
لو ¤ودية
وسستتخلله موأجهتان أ أ
‘ ألسسادسس جوأن Œمعه بنظÒه
أŸنتخب ألغيني Ãلعب ““مصسطفى
تشساكر““ بالبليدة ،وألثانية
رسسمية ‘  11جوأن أمام منتخب
لو¤
ألطوغو ◊سساب أ÷ولة أ أ
من تصسفيات كأاسس أ· إأفريقيا
 2019بالكامÒون بذأت أŸلعب.
لعلن عن ألقائمة
من أŸنتظر أ إ
أŸوسسعة ألتي سستضسم  30لعبا ‘
غضسون ألسساعات ألقليلة أŸقبلة.

ﬁمد فوزي بقاصص

ب -دأت أأ’ن -دي -ة أأ’وروب -ي-ة أل-ت-ي ي-نشس-ط
ف -ي -ه -ا ’ع -ب -ون-ا ‘ أل-كشس-ف ت-ب-اع-ا ع-ن
وصس -ول أ’سس -ت -دع -اءأت ع Èم -وأق -ع -ه -ا
أل -رسس -م -ي -ة ،م -ث-ل-م-ا ف-ع-ل ن-ادي ب-ي-ت-يسس
إأشس -ب -ي -ل -ي -ة أل -ذي كشس -ف ع-ن أسس-ت-دع-اء
م - -دأف- -ع- -ه ““ع- -يسس- -ى م- -ان- -دي““ ÿوضس
ألÎبصس أŸق- -ب- -ل ث- -م أت -ى أل -دور ع -ل -ى
م- -ت- -وسس- -ط م- -ي- -دأن ن -ادي م -ي -دلسسÈوه
أ’‚ل- -ي- -زي ““ع- -د’ن ق- -دي -ورة““ ،ول -ع -ل
أŸفاجأاة كانت ‘ أ’سسم أ÷ديد ألذي
ت -ل -ق -ى دع -وة ÿوضس ألÎبصس أŸق -ب-ل،
ي -ت -ع -ل -ق أأ’م -ر ب -ال-ظ-ه Òأأ’Áن ل-ن-ادي
““فÒيا سستار زأغورأ““ ألبلغاري ““إألياسس
حسسا ““Êليكون ضسمن ألقائمة أŸوسسعة،
وجود أسسم ألÓعب ““حسسا ‘ ““Êقائمة
أÿضسر يعد أمرأ مفاجئا ’سسيما أنه
ينشسط ‘ ألدوري ألبلغاري.
«حسسا ““Êأسستفاد من ““تنقيب““ ألطاقم
أل -ف -ن -ي أل -وط -ن -ي ع -ن أسس -م -اء دف-اع-ي-ة
جديدة لتدعيم أÿضسر ،بعدما تيقن من
خ Ó-ل م -ع -اي -ن -ت -ه Ÿب -اري -ات أŸن-ت-خب
أل -وط -ن -ي خ Ó-ل أأ’شس -ه -ر أŸاضس -ي -ة أن

مشسكلة ألفريق ألوطني تكمن ‘ أÿط
أÿل- - -ف- - -ي وأن أأ’خ Òسس- - -بب ت - -رأج - -ع
مسستويات أÿضسر ‘ كأاسس أ· إأفريقيا
أŸاضس- -ي -ة وخ Ó-ل أŸوأج -ه -ت Úأل -ل -تÚ
خ -اضس -ت -ه -م -ا أل -تشس -ك -ي -ل -ة أل -وط -ن-ي-ة ‘
ألتصسفيات أŸؤوهلة لكأاسس ألعا2018 ⁄
بروسسيا.
من جهة أخرى ،أكدت مصسادر ““ألشسعب““
أن ألناخب ألوطني توعد كل ألÓعبÚ
بضسرورة دخول تربصس سسيدي موسسى ‘
أآ’جال أÙددة وأنه لن يتسسامح مع أي
’عب ب -دخ -ول م -عسس -ك -ر أÿضس -ر ب -ع -د
تاريخ ألثا Êجوأن أŸقبل ،خصسوصسا أن
كل ألبطو’ت أأ’وروبية أنتهت و’ حجة
لÓعب Úبدخول ألÎبصس متأاخرين.
ع -ل -ى صس -ع -ي -د آأخ -ر ،سس-ي-دخ-ل أل-ه-دأف
ألثا Êللمنتخب ألوطني ““ألعربي هÓل
سسودأ ““Êتربصس أÿضسر Ãعنويات جد
م -رت -ف -ع-ة ب-ع-دم-ا أم-ط-ر عشس-ي-ة ألسس-بت
شس-ب-اك ضس-ي-ف-ه ““ري-ي-ك-ا““ ب-ه-ات-ريك وقدم
“ريرة حاسسمة ‘ أŸبارأة ألتي فاز بها
فريقه دينامو زغرب ألكروأتي بخمسسة
أه- -دأف ل- -ه- -دف ‘ Úآأخ- -ر م- -ب- -اري- -ات
ألدوري ألكروأتي أŸمتاز.
وه -و ح-ال م-ت-وسس-ط م-ي-دأن ن-ادي ب-ول-ون-ي-ا
أ’يطا‹ ““سسف Òتايدر““ ألذي أمضسى هدفا
رأئ -ع -ا ‘ م -رم-ى أأ’سس-ط-ورة ““ج-ون ل-وي-ج-ي
بوفون““ ‘ أŸبارأة ألتي أنهزم فيها فريقه
أمام بطل إأيطاليا نادي جوفنتوسس أ’يطا‹
بهدف Úلوأحد ◊سساب أ÷ولة  38وأأ’خÒة
من عمر ألكالتشسيو.
Óشسارة ،فإان ألناخب ألوطني ““لوكاسس
ل إ
أل -ك -ارأز““ أل -ت -ق-ى أأ’سس-ب-وع أŸاضس-ي م-ع
عدد كب Òمن ’عبي أŸنتخب ألوطني
‘ كل من (إأ‚ليÎأ ،أسسبانيا ،فرنسسا،
ألÈت -غ -ال وب -ل -ج -ي -ك -ا) ‘ إأط -ار أ÷ول-ة
أأ’وروبية ألتي قام بها ألناخب ألوطني
أŸنصسب ح -دي -ث -ا ع -ل-ى رأسس أل-ع-ارضس-ة
أل -ف -ن -ي -ة ل -ل -م -ن -ت -خب أل -وط -ن -ي ،لشس -رح
برنا›ه وفلسسفة لعبه على دوليينا.

حبيــــــب لبـــــان لـــــــ ““ألشسعــــــب““:

السشتعدادات للموعد العاŸي تسش ÒبوتÒة جيدة

ع Èرئيسس أل–ادية أ÷زأئرية لكرة أليد
لمور
حبيب لبان ‘ تصسريح لـ ““ألشسعب““ أن أ أ
تسس ‘ ÒألŒاه ألصسحيح فيما يتعلق
لقل من
بالتحضسÒأت أÿاصسة ببطولة ألعا ⁄أ
 21سسنة أŸقررة با÷زأئر ‘ شسهر جويلية
ألقادم ،أكد أنه جد متفائل لقرأر أÈÿأء
لسسبوع
ألدولي Úألذين سسيأاتون إأ ¤أ÷زأئر أ أ
ألقادم بعدما تأاجلت ألزيارة بأاسسبوع كامل من
أجل معاينة ﬂتلف أŸنشسآات أŸعنية باحتضسان
هذأ أ◊دث ألكب.Ò

نبيلة بوقرين-تصصويرﬁ :مد آيت قاسصي
ي -أات -ي ذلك ب -ال -ن -ظ -ر إأ ¤أل -ت -ق-دم أل-ك-ب Òأل-ذي تشس-ه-ده
ألتحضسÒأت ‘ ألفÎة أ◊الية بحسسب لبان ‘ قوله:
““ألتحضسÒأت أÿاصسة ببطولة ألعا ⁄أ’قل من  21سسنة
ألتي سستكون با÷زأئر بحول ألله ‘ شسهر جويلية ألقادم
متوأصسلة وتسس ÒبوتÒة جيدة ما جعلها تتقدم بنسسبة
ك- -بÒة وه- -ذأ م- -ا ي- -ع -ن -ي أن أأ’م -ور تسس ‘ Òأل -ط -ري -ق
ألصسحيح““.

متفائلون بتقدم األششغال

أضس - -اف أل - -رج- -ل أأ’ول ع- -ل- -ى رأسس أ’–ادي- -ة ‘ ذأت
ألسسياق ““زيارة أÈÿأء ألدولي Úإأ ¤أ÷زأئر Ÿعاينة
أŸنشس- -آات أıصسصس- -ة ’ح- -تضس- -ان أŸن -افسس -ة ت -أاج -لت
بأاسسبوع بعدما كانت مقررة هذأ أأ’حد ونحن متفائلون
بأان أأ’مور سستكون كما يرغب أ÷ميع من كل أ÷وأنب
حتى نكون ‘ أŸوعد يوم  18جويلية ألقادم لكي ننجح
ألعرسس ألعاŸي أÿاصس بالكرة ألصسغÒة““.
ووأصسل لبان قائ““ Óأأ’شسغال ألكÈى ألتي تشسهدها كل
من ألقاعة ألبيضساوية وقاعة حرشسة عرفت تقدما كبÒأ
تبقى منها وضسع ألبسساط ‘ ألقاعت Úفقط وكل أأ’شسياء
أل -ذي ط -ال -ب -ن -ا ب -ه -ا أ’–اد أل -دو‹ سس -ت -ك -ون ح-اضس-رة
ومتوفرة ‘ ألوقت أÙدد بحول ألله بعدما Œاوزنا
أ÷زء أأ’ك Èمن أ’سستعدأد لهذأ أ◊دث ألعاŸي ألكبÒ
ألذي سستعيشسه أ÷زأئر بعد شسهر رمضسان““.
ك -م -ا ط-م-أان رئ-يسس أ’–ادي-ة أل-وف-ود أل-ت-ي سس-ت-أات-ي إأ¤
أ÷زأئر من جانب ألفنادق أıصسصسة لهم ‘ قوله
““ألفنادق أŸقرر أن تأاوي ألفرق وكل ألوفود ألتي سستأاتي
إأ ¤أ÷زأئ- -ر ج- -اه- -زة و’ ي- -وج- -د أي إأشس- -ك -ال ‘ ه -ذأ

أ÷انب ،أم -ا ب -ال -نسس -ب -ة ل -لصس -ح-ف-ي Úسس-وأء أأ’ج-انب أو
أ÷زأئري Úسستنطلق عملية ألتسسجيÓت ‘ أأ’سسابيع
أل-ق-ادم-ة م-ن أج-ل أسس-تÓ-م ب-ط-اق-ات أ’ع-ت-م-اد ل-ت-غطية
أ◊دث وسستكون ‘ ألوقت أŸناسسب حتى تكون أأ’مور
عند تطلعات ضسيوف أ÷زأئر““.

نواصشل العمل إلعادة كرة اليد ا÷زائرية إا ¤مسشتواها
أم -ا ع -ن سس Òأأ’م -ور ‘ أ’–ادي -ة م -ن -ذ أع -ت Ó-ء ل-ب-ان
كرسسي رئاسسة هيئة كرة أليد أكد هذأ أأ’خ Òأنها تسسÒ
‘ ألطريق ألصسحيح من كل أ÷وأنب ‘ قوله ““أ◊مد
ألله أأ’مور تسس ‘ Òألطريق ألصسحيح ‘ أ’–ادية حيث
نقوم بعمل جماعي رفقة أŸكتب ألفيدرأ‹ من أجل
–سس Úألوضسع ألذي  ⁄يكن جيدأ من قبل مثلما يعرف
أ÷ميع وكل ذلك من أجل أإعادة أŸسستوى إأ ¤ما كان
ع -ل -ي -ه سس -اب -ق -ا Ãا ي -خ-دم ك-رة أل-ي-د أ÷زأئ-ري-ة ب-دل-ي-ل
أŸسستوى ألذي ظهرت به ألفرق أŸتأاهلة لنهائيات كأاسس
أ÷زأئ -ر ح -يث سس -ج -ل-ن-ا أدأًء ك-بÒأ وظ-روف-ا ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة
ﬁكمة وأجوأء عائلية مثلما تعودنا وهذأ مؤوشسر إأيجابي
وهكذأ نريد أن تكون ألكرة ألصسغÒة ‘ أ÷زأئر““.

العدد
1٧٣٤٩

اأ’ثنين  ٢٩ماي  ٢٠1٧م الموافق لـ  ٠٣رمضشان  1٤٣8هـ

فتاؤى رمضصانية
ما حكم ألصسيام للمريضض؟

دعاء
جuنْبني فيهِ مِنْ
الّلـُهsم أاِعّني ِفي رمضشان َعلى صِشيامِهِ َوقِيامِهَِ ،و َ
ِ
ِ
.Ú
ك ِبَدواِمهِ ،بَِتْوفيِق َ
َهَفواِتهِ َوآاثامِهَِ ،واْرُزْقني فيهِ ِذْكَر َ
ك يا هاد َ
ي اْلُمضشّل َ

إاذا ثبت بالطب اأن الصشوم يسشبب هÓك اŸريضس ف Óيجوز له الصشيام،
أاما ان يثبت اأن الصشوم يجلب اŸرضس له اأو يضشر باŸريضس بزيادة
مرضشه أاو تأاخ Òششفائه أاو يؤوŸه أاو يششق عليه الصشيام ،فاŸسشتحب له أان
يفطر ثم يقضشي.

اعداد  :عبد الكريم ل

كيف تسستقبل رمضسان؟
لرضض رؤؤية هÓل شصهر رمضصان  ،الشصهر الذي نزل فيه القرآان الكر ، Ëؤؤعد الله من يصصوم نهاره
انتظر اŸسصلمون ‘ كل بقاع ا أ
لجر ؤالثواب  ،ؤيعتق الله ‘ هذا الشصهر الكر Ëرقاب من شصاء من عباده من النار .
ؤيقوم ليل با أ
اسصتعد اŸسصلمون لسصتقبال الشصهر الكر Ëقبل حلوله بالكث Òمن العادات الدنيوية من شصراء لحتياجات رمضصان ؤدعوات
لصصدقاء لتناؤل إافطار أاحد أايام الشصهر الكر ،Ëؤلكن كثÒا من الناسض ل يسصتعد لرمضصان Ãا يسصتحق من اسصتعداد رؤحي
Óهل ؤا أ
ل أ
ؤنفسصي يتناسصب ؤقدر الشصهر الذي عظمه الله ؤفضصله على بقية شصهور العام.
أام -ا ا’سش-ت-ق-ب-ال الصش-ح-ي-ح ل-لشش-ه-ر ال-فضش-ي-ل
فأاكده عدد من العلماء ،الذين حددوا مÓمح
هذا ا’سشتقبال بصشيام عدد من اأ’يام اŸاضشية
من ششهر ششعبان لتهيئة النفسس وا÷سشم للصشوم،
وكذلك اإ’كثار من الطاعات قبل دخول الششهر
وإانهاء اÿصشومات واÓÿفات وصشلة اأ’رحام،
وعقد النية على “ام الصشوم والعبادة واإ’قÓع
عن كل ما ’ يليق بأافضشل الششهور عند الله.
فعلى اŸسشلم Úأان يسشتقبلوا ششهر رمضشان Ãا
يسشتحق هذا الششهر الكر Ëمن تقدير وتعظيم،
فعليهم القيام Ãا من ششأانه مسشاعدتهم على
صشوم نهاره كما يجب أان يكون الصشوم ،وقيام
ليل كما يجب أان يكون القيام .فاŸسشلم أان
يسش -ت -ق -وي بصش -وم -ه ع-ل-ى ال-ع-م-ل ’ ،أان ي-ت-ذرع
ب-الصش-ي-ام ل-ل-ت-ك-اسش-ل ع-ن ال-ع-م-ل ،ك-م-ا ع-ل-ى كل
مسشلم أان يجعل من ششهر رمضشان بداية جديدة
له مع الله ومع الناسس ف Óيجب أان يدخل ششهر
رمضشان على امرئ مسشلم وعليه من اŸظا⁄
الكث ،Òوله عدد من اÿصشومات ‘ العمل،
وب Úاأ’هل ،وا÷Òان واأ’صشدقاء ،فمع بداية
الشش -ه -ر ال -ك -ر Ëي -جب أان يسش -ع -ى اŸسش-ل-م إا¤
تصشفية هذه اÿصشومات ،كما عليه أان يرد كل
اŸظا ⁄التى عليه أ’هلها.
ونشش Òإا ¤أان ما يقع فيه اŸسشلم طوال العام
يجب أان يتفاداه ‘ رمضشان ،خاصشة قبل دخول
الششهر الكر ،Ëكي يعود نفسشه على الطاعة،
فعلى اŸسشلم أا’ يؤوخر صشÓة مفروضشة ،أاو
ي -داوم ع -ل -ى م -عصش -ي -ة م -ث-ل شش-رب السش-ج-ائ-ر.
اŸسشلم عليه ا’هتمام Ãجتمعه ،طوال العام،
و‘ رمضشان بصشورة أاك ،Èف Óيعقل أان يصشوم
اŸسش-ل-م-ون شش-ه-را ك-ام ،Ó-ي-داوم-ون ف-ي-ه ع-ل-ى
الطاعات بينما ششوارع مدنهم غ Òنظيفة ،بل
و‘ بعضس اŸناطق مكدسشة بالقمامة ،أاو أان
يبقى ب ÚاŸسشلم جائع بينما موائد اأ’غنياء
مكدسشة Ãفاخر الطعام والششراب.
فعلى اŸسشلم Úأان يسشتقبلوا رمضشان كما
اسشتقبله رسشول الله ـ صشّلى الّلـه عليه وسشّلم ـ
ب -أان ي -ك -ون -وا ق -د أاكÌوا م -ن الصش-ي-ام ‘ شش-ه-ر
ششعبان ،أ’ن النبي ـ صشّلى الّلـه عليه وسشّلم ـ
عندما سشئل عن ذلك قال إان أافضشل الصشيام ‘
غ Òرمضشان هو صشيام ششعبان ،كما كان رسشول
الله ـ صشّلى الّلـه عليه وسشّلم ـ كث Òالصشدقة ‘
رجب وشش -ع -ب -ان ،وك -ان الصش -ح -اب -ة يسش -ت -ع-دون
’سشتقبال ششهر رمضشان خÓل اأ’ششهر السشتة
التي تسشبقه ،اششتياقا للششهر الكرŸ Ëا فيه من
خ Òللمسشلم.Ú
فعلى اŸسشلم أان يبدأا ششهر رمضشان ،وقد
خ Ó- -ق- -ل- -ب- -ه م- -ن ا◊ق- -د وا◊سش- -د وال -ع -داوة
وا’ختÓفات كما يجب على اŸسشلم أان يتخلى
خÓل هذا الششهر الكر Ëعن اأ’نانية وتعليم
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أاثبت الطب ا◊ديث اأن الصشوم يريح اŸعدة وينظم عمل ا÷هاز
الهضشمي ويخلصس ا÷سشم من الزوائد والسشموم .هذا إاذا ما اتبع الصشائم
آاداب اإ’فطار فتناول بعضس التمر واŸاء أاو الششوربة والسشلطة وارتاح
قلي ً
 Óأاو قام لصشÓة اŸغرب ثم أا” تناول وجبته باعتدال ،ف Óيبالغ (اأي
يك ‘ )Ìطعامه أاو ششرابه.

رحيق العلماء

فقه رمضسان ‘ أإلسسÓم

ال- -ن- -فسس ال- -ب- -ذل وال- -ع- -ط -اء وت -فضش -ي -ل ال -غ.Ò
إان اŸسشلم يجب عليه تهيئة نفسشه ’سشتقبال
أاع- -ظ -م شش -ه -ور ال -ع -ام ب -اإ’ك -ث -ار م -ن اÒÿات
والطاعات ‘ ششهري رجب وششعبان ،كمقدمة
طبيعية للششهر الكر.Ë
واŸسشلم الذي يريد الفوز برضشا الله وثوابه
خÓ- -ل الشش- -ه- -ر ال- -ك- -ر Ëع- -ل- -ي -ه أان ي -ك Ìم -ن
ال -ط -اع-ات خ-اصش-ة الصشÓ-ة والصش-دق-ة ،وقضش-اء
ليا‹ رمضشان ‘ قيام وتÓوة لكتاب الله ،كما
على اŸسشلم أان يواظب علي صشÓة السشنن والتي
’ يواظب عليها كث Òمن الناسس ‘ الششهور
اأ’خرى ،أ’ن الطاعات ‘ رمضشان ثوابها أاكÈ
م -ن ث -واب -ه -ا ‘ ب-ق-ي-ة الشش-ه-ور فشش-ه-ر رمضش-ان
ضشيف عزيز علي كل مسشلم ،وأان اسشتقبال هذا
الضشيف يجب أان يكون Ãا هو أاهل له ،أان
هناك ضشوابط يجب على اŸسشلم ا’لتزام بها
ق- -ب -ل دخ -ول الشش -ه -ر ال -ك -ر Ëم -ن -ه -ا :ضش -رورة
مراجعة مقومات الششخصشية الفردية وﬁاولة
–سش -ي -ن -ه-ا ،وم-راج-ع-ة ج-دول ال-ع-م-ل ال-ي-وم-ي
وإاعادة توزيعه Ãا يتناسشب مع رمضشان.
فعلى اŸسشلم اقتناصس فرصشة دخول ششهر
رمضش -ان ل-ت-ق-ل-ي-ل ك-م-ي-ة ال-ط-ع-ام ال-ت-ي ي-أاك-ل-ه-ا،
وتقليل كلفتها Ãا يتناسشب مع الششهر الكرË
من زهد ،على عكسس ما يقوم به الناسس حاليا
من إاسشراف وتبذير.
إان من أاجل نعم الله على اإ’نسشان أان Áد
الله ‘ أاجله حتى يرى هÓل رمضشان ،ففي أاول
ليلة منه تهتز أاششجار ا÷نة وتتفتح أابوابها،
تغلق أابواب النÒان ،وتصشفد الششياط Úوينادي
مناد من قبل الله عز وجل يا باغي ا Òÿأاقبل
ويا باغي الششر أادبر ،فإاذا ما اسشتششعر ا’نسشان
ذلك علم أان هذا الضشيف هو ضشيف الله ،وقد
غ -اب ع -ن -ا ث -م ع -ادة م -رة أاخ -رى ي-نشش-ر اÒÿ
وال -ي-م-ن والسشÓ-م ،وق-د ج-اء ﬁم Ó-ب-ال-ه-داي-ا
العظام ،وإاذا ما اسشتششعر اŸؤومن ذلك خر لربه

سشاجدا على بلوغه نعمة رمضشان ،فادع الله أان
ي -ب -ل-غك رمضش-ان وي-ب-ارك لك ف-ي-ه ،ف-ق-د ي-ك-ون
حجة لك أاو عليك ،والرسشول ـ صشّلى الّلـه عليه
وسشّلم ـ يقول»: :رغم أانف امرئ دخل عليه
رمضشان فلم يغفر الله له».
ف -إاذا م -ا ب -ورك ل -ل -ع -ب -د ‘ رمضش -ان غ -ربت
ششمسشه وليسس عليه خطيئة وخرج من رمضشان
كيوم ولدته أامه ،بهذه الكيفية يجب أان يحرصس
اŸسشلم على اسشتقبال رمضشان ،وكان من عادته
ـ صشلّى اللّـه عليه وسشّلم ـ أاول يوم من رمضشان أان
ينظر ـ صشّلى الّلـه عليه وسشّلم ـ إا ¤الهÓل
ويدعو الله عز وجل قائ« :Óاللهم أاهّله علينا
باليمن واإ’Áان والÈكة والسشÓمة واإ’سشÓم».
اŸسشلم قبل أان يقول مرحبا لرمضشان عليه أان
يسش -ت -ع -د ل -ه ،ف -ف -ي -ه ي -ت -ع-ل-م ال-ك-ث Òم-ن ال-ق-ي-م
والفضشائل أ’نه ششهر ينزل الله فيه الرحمة،
ويسش -ت -ج -يب ف -ي -ه ال -دع -اء وي -غ -ف -ر ل-لصش-ائ-مÚ
ال -ق-ان-ت Úذن-وب-ه-م ،واŸسش-ل-م-ون أاح-وج ‘ ه-ذا
الشش -ه -ر إا ¤ا’نضش -ب-اط وال-ت-ح-ك-م ‘ ن-زوات-ه-م
وشش -ه -وات -ه-م وال-ت-ق-رب إا‹ ال-ل-ه ب-ال-ع-م-ل ا÷اد
الصشالح لهذه اأ’مة ،ولهذا اÛتمع ،فمضشمون
الÎحاب Ãقدم رمضشان وما تششتمل عليه ،أان
يلتزم ا÷ميع فيه بالصشدق واأ’مانة ،و–مل
اŸسش-ئ-ول-ي-ة ن-ح-و ›ت-م-ع-ه-م وأام-ت-ه-م فإان أاهم
الدروسس التي يجب ا’سشتفادة منها أان هذا
الششهر الكر Ëيربي ‘ اŸسشلم اإ’رادة القوية،
ويجعله قريبا من الله ومن الناسس يعيشس مع
إاخوانه ‘ حب وسشÓم وتآالف وابتعاد تام عن
كل ما حرمه الله حتى يتقبل الله منه صشومه،
فهذا الششهر الفضشيل هو الذي ابتدئ فيه نزول
القرآان الكر Ëعلى النبي اأ’م Úـ صشلّى اللّـه
عليه وسشّلم ـ و‘ هذا الششهر أايضشا ينبغي أان
ي -تسش -اب-ق ف-ي-ه اŸسش-ل-م-ون وي-ت-ن-افسش-وا ‘ ف-ع-ل
اÒÿات وا’بتعاد عن كل عمل يعكر صشفو
الناسس ويعكر حياتهم.

ابتهال

من أأبوأب أÒÿ

رمضشان اسشم للشّشهر اŸعروف :قيل ‘ تسشميته :إانهم Ÿا نقلوا
’زمنة التى وقعت فيها،
أاسشماء الششهور من اللغة القدÁة سشموها با أ
فوافق هذا الششهر أايام رمضس ا◊ر ،فسشمي بذلك .يثبت ششهر رمضشان
برؤوية هÓله ،فإان تعّذرت يثبت بإاكمال عدة ششعبان ثÓث Úيوما،
وتعددت نظرة الفقهاء فى أاقل من تثبت الرؤوية بششهادتهم ،فمنهم من
يرى أانها برؤوية عدل واحد وهم جمهور الفقهاء من ا◊نفية والششافعية
‡ا اسشتدلوا به على ما ذهبوا إاليه خ :Èتراءى الناسس
وا◊نابلة ،و ّ
الهÓل ،فأاخÈت أاي عبد الله بن عمر رضشى الله عنهما النبي ـ صشّلى
الّلـه عليه وسشّلم ـ أا Êرأايته ،فصشامه ،وأامر الناسس بصشيامه (سش أابي داود
’عرابي سشنن الÎمذي والنسشائي ،ومنهم من يرى
وا◊اكم) ،وخ Èا أ
’صشل فى وسشائل ثبوت ششهر
رؤوية عدل Úوهم اŸالكية ،ولكل وجهة ،وا أ
رمضشان قوله عز وجل{ :فمن شصهد منكم الشّصهر فليصصمه} (/ 185
البقرة) ،وقوله صشلى الله عليه وسشلم« :صشوموا لرؤويته ،وأافطروا لرؤويته،
فإان حال بينكم سشحابة فأاكملوا العّدة».
وذهب جمهور الفقهاء من ا◊نفية واŸالكية وا◊نابلة وهو قول
للششافعية إا ¤عدم اعتبار اختÓف اŸطالع ‘ ،إاثبات ششهر رمضشان،
فإاذا ثبتت رؤوية هÓل رمضشان ‘ بلد لزم الصشوم جميع اŸسشلم‘ Ú
جميع البÓد ،لقوله صشلى الله عليه وسشلم« :صشوموا لرؤويته» ،ووجه
’صشح اعتبار
Óمة كافة .ويرى الششافعية فى ا أ
الد’لة :هو خطاب ل أ
اختÓف اŸطالع  Èÿابن عباسس وكريب رضشي الله عنهما .واتفق
الفقهاء على أان نهاية ششهر رمضشان ودخول ششهر ششوال يكون اعتبار
ششهادة عدل Úقياسشا على باقي الششهادات التي ليسشت ما ’ ،و’ يقصشد
منها اŸال .ويختصس ششهر رمضشان بخصشائصس عديدة منها:
 نزول القرآان الكر Ëفيه جملة واحدة من اللوح اÙفوظ إا ¤بيتالعزة ‘ السشماء الدنيا ،وذلك ‘ ششهر رمضشان و‘ ليلة القدر منه على
التعي Úقال تعا{ :¤شصهر رمضصان الذي أانزل فيه القرآان هدى
ل -ل -ن -اسض ؤب-ي-ن-ات م-ن ال-ه-دى ؤال-ف-رق-ان ( / 185ال -ب -ق-رة){ ،إاّن-ا
’ية  / 1القدر).
أانزلناه ‘ ليلة القدر} (ا آ
’سشÓم اÿمسشة كما ‘ حديث
 وجوب صشيامه ،وهو أاحد أاركان ا إعمر بن اÿطاب رضشي الله عنهما ،قال الله سشبحانه وتعا{ :¤فمن
شصهد منكم الشصهر فليصصمه} ( / 185البقرة).
’دلة كثÒة منها خ Èابن عباسس رضشي الله
 فضشل الصشدقة فيه وا أعنهما :كان رسشول الله ـ صشّلى الّلـه عليه وسشّلم ـ أاجود الناسس با،Òÿ
وكان أاجود ما يكون ‘ رمضشان.
 ليلة القدر و‘ فضشلها نزلت سشورة القدر ،و‘ ا◊ديث« :لله تعا¤فيه ليلة خ Òمن أالف ششهر ،من حرم خÒها فقدم حرم»« ،من قام ليلة
القدر إاÁانا واحتسشابا غفر له ما تقدم من ذنبه» - .صشÓة التّراويح’ :
خÓف ب Úالفقهاء ‘ أان اŸراد بقيام ششهر رمضشان صشÓة الÎاويح،
قال سشيدنا رسشول الله ـ صشّلى الّلـه عليه وسشّلم ـ «من قام رمضشان إاÁانا
واحتسشابا غفر له ما تقّدم من ذنبه».
 العتكاف فيه :من اŸقرر ششرعا أان ا’عتكاف فى العششر’واخر من رمضشان سشنة مؤوكدة لفعله صشلى الله عليه وسشلم وأازواجه
ا أ
رضشي الله عنهن من بعده.
’صشل فيه
لدعية فيه :وا أ
لذكار ؤا أ
 قراءة القرآان الكر Ëؤا أخ Èابن عباسس رضشي الله عنهما أان جÈيل عليه السشÓم كان يلقى
النبي ـ صشلّى الّلـه عليه وسشلّم ـ ‘ كل ليلة من رمضشان فيدارسشه القرآان.
 مضشاعفة الثواب فيه :و‘ ذلك أاخبار وآاثار وإاجماع ،فتسشبيحة ‘رمضشان خ Òمن أالف تسشبيحة فيما سشواه.
’صشل ‘ ذلك قوله صشلى الله عليه وسشلم:
 فضصل العمرة فيه :وا أ«عمرة ‘ رمضشان تعدل حجة».
’ثار كثÒة منها قوله صشلى الله عليه
’خبار وا آ
 إافطار الصشائم وا أوسشلم« :من فطر صشائما كان له مثل أاجره ،غ Òأانه ’ ينقصس من أاجره
ششيئا».
هذا رمضشان موسشم ال ّ
طاعات والقربات لتحصشيل الدرجات فى
ا÷نات ،فيا سشعد اŸتسشابق ÚاŸتنافسش ÚاŸتسشارع ‘ Úاغتنامه
ليكون مدخرا وذخرا.

صصيام }
{ يا أاّيها الذين آامنوا كتب عليكم ال ّ
( البقرة . )183 :
الّلهم إاّني أاعوذ بك من علم ’ ينفع
يعلم الله أان التكليف أامر يششق علي النفسس وق- -لب ’ ي- -خشش- -ع ودع- -اء ’ يسش -م -ع ون -فسس ’
البششرية  ،مهما يكن فيه من حكمة ونفع  ،تششبع  ،ومن الكسشل والبخل وا÷ ، Íومن فتنة
ومن ثم يبدأا التكليف بذلك النداء ا◊بيب اÙيا واŸمات .اللّهم إاّنا نسشأالك قلوبا خاششعة
إا ¤اŸؤوم- - -ن { ، Úي-ا أاّي-ه-ا ال-ذي-ن آامنوا } ‘ سشبيلك ،
ل-ي-ذك-ره-م ب-ح-ق-ي-ق-ت-ه-م اأ’صش-ي-ل-ة  ،ك-أان ال-ل-ه
الّلهم إاّنا نسشأالك عزائم مغفرتك ومنجيات
ت- -ب- -ارك وت- -ع- -ا ¤ي -ق -ول :ي -ا م -ن آام -ن -ت -م ب -ي
أامرك وال ّسشÓمة من كل إاثم والغنيمة من
وأاحببتمو Êلقد كتبت عليكم الصشيام ،وعندما
كل بر ،والفوز با÷نة والنجاة من
‡ن آامنت به فأانت تثق أاّنه يخ ّصشك
النار.
يأاتي التكليف ّ
ب -ت-ك-ل-ي-ف ت-أات-ي م-ن-ه ف-ائ-دة لك ،واŸؤوم-ن-ون ي-أاخ-ذون
يقول صصلى الله عليه ؤسصلم« :إاذا كان أاؤل ليلة من رمضصان صصفدت الشصياط Úؤمردة ا÷ن ،ؤغلقت أابواب
خطاب ا◊ق لهم Ãقياسس اÙبة لكل ما يأاتي منه سشبحانه
من تكليف حتى وإان كان فيه مششقة ويكفي أانه خصس اŸؤومن Úبه بهذا التكليف اŸششرف ،النار فلم يفتح منها باب ،ؤفتحت أابواب ا÷نة فلن يغلق منها باب ،ؤينادي مناد يا باغي ا Òÿأاقبل ،ؤيا باغي
الشصر أاقصصر ،ؤلله عتقاء من النار ؤذلك ‘ كل ليلة».
فهو سشبحانه  ⁄يكتب الصشيام على من ’ يؤومن به.
ط -اع -ة اŸرأاة ل -زوج -ه -ا « :إاذا صش ّ-ل-ت
اŸرأاة خ - -مسش - -ه- -ا  ،وصش- -امت شش- -ه- -ره- -ا ،
وحصش -نت ف -رج-ه-ا  ،وأاط-اعت ب-ع-ل-ه-ا أاي
زوجها دخلت من أاي أابواب ا÷نّة
ششاءت» (رواه ابن حبان).

من الهدي النبوي

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

لو¤
^  ٢٩ماي  :1٨3٢وقوع معركة «خنق النطاح» ا أ
ب Úجيشس اŸقاومة الششعبية بقيادة الششيخ «ﬁي
لم Òع -ب -د ال -ق -ادر» ،وال -ق -وات
ال- -دي -ن» وال -د «ا أ
الفرنسشية ،كان النصشر فيها حليف اŸقاومة.
^ ٢٩ماي  :1٩5٩ا÷Ôال «ديغول» يششكل حكومة
ج -دي -دة ل-عّ-ل-ه-ا ت-ت-ج-اوز فشش-ل سش-اب-ق-ات-ه-ا ‘ خ-ن-ق ال-ث-ورة
ا÷زائرية.

لثن 03 Úرمضشان  1٤3٨هـ اŸوافق لـ  ٢٩ماي  ٢01٧م
ا إ
‘ عملية نوعيــــة قامت بها
مصشالح الششرطة بالعاصشمة
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لحجـــام وتــــــــــوقيف  30ششخصشـــــا
اسشÎجــــاع  115مركبــــة مــــن كــــل ا أ
من أاوربا إا ¤ا÷زائر ...أامن ا÷زائر يكششف البعد «القاّري» لششبكة التهريب

“ّكنت مصشالح أامن ولية ا÷زائر من توقيف
عصشابة إاجرامية دولية ﬂتصشة ‘ سشرقة
لنواع
لحجام وا أ
السشيارات واŸركبات من كل ا أ
وغرسشها ‘ ا÷زائر على أاسشاسس أانها سشيارات عادية
بعد التÓعب Ãلفاتها القاعدية ،ومنحها لوحات
ترقيم وليات ﬂتلفة بتواطؤو بعضس الضشالع‘ Ú
لدارية ،سشواء البلدية أاو الدائرة،
اŸصشالح ا إ
العصشابة  ⁄يكتششف أامرها لول الحÎافية
والتحري والنجاعة ‘ معا÷ة قضشايا من هذا
الششكل وبهذا ا◊جم وعلى هذا القدر من
لمنية ،خاصشة
لجهزة ا أ
لهمية التي ميزت ا أ
ا أ
وأان أاطرافها قد ل تربطهم عÓقات مسشبوقة ‘
هذا النوع من القضشايا ما يصشعب من كششف
أاخطبوط هذه الششبكة الدولية.

»LGô©d øjód GQƒf
¿QÉWƒH RGƒa :ôjƒ°üJ

كششف عميد الششرطة رمال جمال رئيسس أامن اŸقاطعة
ا’داري -ة ◊سش Úداي خ Ó-ل ع -رضش -ه ÿل -ف-ي-ات ال-قضش-ي-ة
باعتبارها من العيار الثقيل ،أانه ” توقيف  ٣0ششخصشا
مششتبه فيهم ‘ قضشية تكوين منظمة إاجرامية دولية وÃا
أان ال -ت -ه -م م -ت-ع-ددة ج-رى ت-ك-ي-ي-ف-ه-ا حسشب ن-وع-ي-ة ا÷رم
اŸششكل Ÿثل هذه القضشايا ذات البعد الدو‹ ،للمركبات
اÙجوزة التي  ⁄تسشعها حظÒة ثكنة التدخل وا’حتياط
ب -ال -ق -ب-ة ال-ت-ي ك-انت مصش-ط-ف-ة بشش-ك-ل ’ ي-وح-ي أاب-دا أان-ه-ا
مسشروقة أاو مزورة ،أاو –مل وجه الششبهة ،مقارنة مع
حجمها وسشعرها الذي ’ يقل عن  2مليار سشنتيم وأاقل من
 ٣00مليون سشنتيم ،إاضشافة إا ¤وسشائل التزوير ذات التقنية
العالية ومبالغ مالية وهواتف نقالة ” ،توقيف اŸششتبه
فيهم ومثولهم أامام ا÷هات القضشائية اıتصشة Ãحمكة
حسش Úداي ،أاما التوصشل إا ¤عناصشر هذه الششبكة فجاء
إاششهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

ب-فضش-ل اسش-ت-غÓ-ل ال-ع-م-ل اŸي-دا Êوا’سش-ت-خباراتي ،الذي
مكن من توقيف راسس اÛموعة.

تهم متعددة وجرÁة عابرة للقارات

ومن ب Úالتهم التي رسشت على هذه القضشية ،ا÷رÁة
اŸن ّ
ظمة العابرة للحدود ،التهريب ،البيع والششراء ،الÎقيم
‘ ا÷زائ -ر ل -وسش -ائ -ل ن-ق-ل م-ن أاصش-ل أاج-ن-ب-ي دون ال-ق-ي-ام
باإ’جراءات اŸنصشوصس عليها ‘ التنظيم اŸعمول به،
وضشع لوحات ترقيم من ششأانها أان توهم أاّن وسشيلة النقل قد
سش ّ-ج -لت ق-ان-ون-ا ب-ا÷رائ-ر ،ال-نصشب وال-ت-زوي-ر واسش-ت-ع-م-ال
اŸزّور ‘ وثائق إادارية ،جنحة اŸوظف الذي يأامر بتسشليم
وثيقة إادارية لششخصس بغ Òوجه ذي حق ،وضشع مركبة
للسش Òذات ّﬁرك –مل كتابة ’ تتطابق مع اŸركبة،
انتحال هوّيات الغ ‘ Òظروف كان من ا÷ائز أان تؤوّدي
لقيد أاحكام قضشائية بصشحيفة السشوابق العدلية لهذا الغ،Ò
إاسش -اءة اسش -ت -غ Ó-ل ال -وظ -ي-ف-ة ،ت-ق-ل-ي-د اأ’خ-ت-ام وال-دم-غ-ات
ال -رسش -م-ي-ة ،ت-زوي-ر اأ’وراق ال-ن-ق-دي-ة ذات ال-ق-ي-م-ة اŸال-ي-ة
العاŸية وحيازة وسشائل التزوير.

التحقيقات اسشتمرت  ٦أاششهر

حتى وإان تعددت التهم بحكم نوعية القضشية اÙالة على
وكيل ا÷مهورية وقاضشي التحقيقŸ ،عرفة اÓŸبسشات
وأاركان ا÷رم القائم.
فالقضشية حسشب عميد الششرطة رمال جمال ضشربت فيها
مصشالح أامن و’ية ا÷زائر بيد من حديد ،من خÓل
اإ’طاحة Ãنظّمة إاجرامية عابرة للقارات ،اسشتغرقت فيها
التحقيقات ما يقارب  6أاششهر تكّللت فيها العملية بتوقيف
 21مششتبها فيه من ب 112 Úششخصس متورط ‘ القضشية
واسشÎجاع  115مركبة.
بعد ورود معلومة لفرقة الششرطة القضشائية بأامن مقاطعة
ال -دائ -رة اإ’داري -ة ◊سش Úداي ،م -ف -اده-ا وج-ود م-رك-ب-ات
موضشوعة للسش Òاسشتخرجت بطاقاتها الرمادية بهويات

وهمية ،باششرت ذات ذات اŸصشالح عملية مراقبة لذات
السشيارات ،فتبيّن أان هوّية مالكيها فع« Óوهمية» ،كما أان
أاصشحابها ’ يقيمون بالعناوين اŸدّونة ببطاقات اإ’قامة
اŸدرج -ة ب -اŸل -ف-ات ال-ق-اع-دي-ة ،ل-يّ-ت-ضش-ح أان ك-ل ال-وث-ائ-ق
اŸدرجة باŸلفات مزّورة.وهي حيل يلجأا إاليها Îﬁفو
اإ’جرام ‘ هذا النوع من ا÷رائم اŸدرج ‘ ا◊يز
الدو‹ ،نظرا لقدومها عن طريق ليبيا أاو تونسس ما يسشهل
من إاعادة بيعها أاو وضشعها قيد السش ‘ Òا÷زائر بÎقيم
وطني ’ Áكن أان يث Òأاي انتباه أ’ي جهة كانت ،لكن دوما
ا’ششتغال على ملفات مثل هذه سشرعان ما يسشقط صشاحبه
‘ أايدي مصشالح اأ’من التي أاعلنت ا◊رب عليها إا ¤غاية
اإ’مسشاك بالفاعل Úوهي تعليمات القيادة العليا برئاسشة
اللواء هامل وتوجيهات رئيسس اأ’من الو’ئي براششدي،
خاصشة ‘ التعامل مع قضشايا ذات نفسس ا◊جم واأ’همية.

لششخاصس «متوف»Ú
هويات مزّورة أ
وأاششخاصس «معيّن »Úمسشبقا

م -ن ب Úال -ط -رق ال -ت -ي ي -ل -ج -أا ال-ي-ه-ا أاصش-ح-اب ه-ذا ال-ن-وع
اإ’جرامي ،عدم ترك أاي نقطة إاثارة مهما كان نوعها،
Œنبا للوقوع ب Úأايدي مصشالح اأ’من ولكن هذه اأ’خÒة
باسشتغÓل اŸعلومات اŸتوفرة بدأات خيوط القضشية ‘
ا’ّتضشاح ،وتبيّن لعناصشر الششرطة أان الششبكة تسشتغل بعضس
اŸوظّف Úاإ’داري Úبإاحدى القطاعات ’سشتخراج ملف
Óششخاصس اŸعني ÚباسشتغÓل هوياتهم ‘ التزوير،
كامل ل أ
باسشتغÓل بعضس الصشÓحيات اŸتاحة لهم لقواعد البيانات
Ãقرات عملهم ،على أان تكون اŸرحلة الثانية بتسشجيل
مواصشفات اŸركبة والرقم التسشلسشلي ‘ الطراز اÿاصس
بالسشيارة اŸراد تزوير وثائقها ،بطريقة معّقدة من خÓل
التÓعب ‘ اأ’رقام التسشلسشلية دون اŸسشاسس بباقي الهيكل
ويدرج ‘ قاعدة البيانات اŸركزية على أاسشاسس أانه رقم
جديد ،وبعد –ديد الرقم التسشلسشلي ‘ الطراز تأاتي

اŸركبات اÙجوزة
م-رح-ل-ة إاي-داع اŸل-ف-ات ع-ل-ى مسش-ت-وى مصش-ال-ح ال-بطاقات
ال -رم -ادي -ة سش -واء ب -ال -ع -اصش -م -ة أاو ب -و’ي -ات داخ-ل-ي-ة وي-ت-م
اسشتخراجها بطريقة سشليمة.
بالرجوع إا ¤هذه الششبكة العابرة للقارات ،توصّشل عناصشر
اأ’من Ãقاطعة حسش Úداي إا ¤أان عمل اŸن ّ
ظمة  ⁄يكن
بصش-ف-ة ان-ف-رادي-ة ،ب-ل بصش-ف-ة م-نّ-ظ-م-ة ط-غ-ى ع-ل-ي-ه-ا طابع
التنظيم اÙكم ،فبعد التوسشع الداخلي Ãا يقارب 21
و’ية Ãختلف ربوع الوطن ،أاخذت تّتسشم بالبعد القاري
ل-ي-ب-ل-غ ام-ت-داده-ا دول أاوروب-ا ،الشش-رق اأ’وسش-ط وإاف-ري-ق-يا،
Ãششاركة أاعضشاء أاجانب ومغÎب Úأاصشبحوا عناصشر فاعلÚ

‘ هذا العمل اإ’جرامي الذي م ّسس  ٧8سشيارة مهّربة من
اÿارجﬁ 0٧ ،ل سشرقة من أاوروبا  05سشيارات “ت
سشرقتهم من ا÷زائر و 25مركبة مرهونة إ’حدى الوكا’ت
الوطنية.
بهذه العملية تكون مصشالح امن و’ية ا÷زائر قد أاحبطت
عناصشر تنظيم إاجرامي يعمل على سشرقة اŸركبات من
ﬂت -ل -ف اأ’ح -ج -ام وإاع -ادة ب -ي -ع -ه-ا ب-وث-ائ-ق غ Òرسش-م-ي-ة
ومسش- -ج- -ل- -ة ع- -ن- -د اŸصش- -ال -ح ع -ل -ى أاسش -اسس أان -ه -ا –م -ل
اŸواصش -ف -ات ال -ق -ان -ون -ي -ة واŸن-ج-م-ي-ة اŸسش-م-وح ب-ه-ا ‘
ا÷زائر.

