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رئيسس المجلسس الششعبي الوطني ،السشعيد بوحجة لـ «الششعب»:

عرضض بيان السسياسسة العامة للحكومة
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الجزائر و مصسر و تونسض
يومي  5و 6
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الجالية الجزائرية تحزم أامتعتها
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 ٣٠أالف طرد من المواد
الغذائية وزعت
على المحتاجين بن حبيلسس:

مطاعم الرحمة
للمحتاجين و الÓجئين
و ليسست للمسسافرين
صس ٠5

شضرفة يوزع  3300سضكـ ـ ـ ـ ـن
عدل بالعاصضمـ ـ ـ ـ ـة
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الموافق لـ  ٠٤رمضضان ١٤٣٨هـ
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يششرف وزير ألسشكن وألعمرأن وأŸدينة
يوسشف ششرفة ،على مرأسشم تسشليم 3300
وح -دة سش-ك-ن-ي-ة بصش-ي-غ-ة أل-ب-ي-ع ب-ا’إي-ج-ار
«ع -دل» ب -اŸدي-ن-ة أ÷دي-دة سش-ي-دي ع-ب-د
أل -ل -ه ب -ل-دي-ة م-ع-اŸة ،أŸق-اط-ع-ة أ’إدأري-ة
ل -زرأل -دة ،أل -ي -وم ،ع -ل -ى ألسش -اع -ة 10 : 30
صشباحا.
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منتدى أ÷زأئر يسضتضضيف بورقعة

شضر‘ –اضضر
Ãنتدى أأ’من حول
حماية ألطفولة

ﬁاضضرة حول
جمع ألقرآأن
ألكرË

’م- -ن
ي - -ح - -تضش - -ن م - -ن - -ت- -دى أ أ
أل-وط-ن-ي ن-دوة إأعÓ-م-ي-ة حول
Óمن
«جهود أŸديرية ألعامة ل أ
’حدأث» ،بحضشور
ألوطني ‘ ›ال حماية ألطفولة وأ أ
أل -ق -اضش -ي -ة م -ر Ëشش -ر‘ ،رئ -يسش -ة أŸف -وضش -ي -ة أل-وط-ن-ي-ة،
ورئ-يسش-ة أل-ه-ي-ئ-ة أل-وط-ن-ي-ة ◊م-اي-ة أل-ط-فولة وترقيتها
ألتي سشتلقي ﬁاضشرة باŸناسشبة.

ي-ن-ظ-م أŸرك-ز ألثقا‘
أ’إسش Ó-م-يﬁ ،اضش-رة
ح-ول ج-م-ع أل-ق-رأآن أل-ك-ر ،Ëي-نشش-ط-ه-ا عبد
أل -ك -ر Ëسش -ع -دودي ،أإط -ار ب -اŸرك -ز ،أل-ي-وم،
ع -ل -ى ألسش -اع-ة  10 : 30صش -ب -اح-اÃ ،ق-ر ه-ذأ
أ’أخ ،Òبالعاصشمة.

’سشÓمية أ÷زأئرية وألهÓل
تنظم جمعية مششعل ألششهيد ،بالتنسشيق مع ألكششافة أ إ
’حمر أ÷زأئري ،منتدى ألذأكرة بعنوأن« :خطر أ◊روب على أ’أطفال ،حق ألطفل
أ أ
‘ أ◊ياة» ،ينششطه ألدكتور حسشن زغيدي ،متبوعا ÃدأخÓت من طرف أطفال حول
’طفال ‘ فلسشط ،Úسشوريا ،وألصشحرأء ألغربية ،وذلك غدأ ،على ألسشاعة
وضشعية أ أ
 10:30صشباحا.

ي -ح-تضش-ن روأق ع-ائشش-ة ح-دأد ،أل-ك-ائ-ن بشش-ارع دي-دوشس
م-رأد ب-ال-ع-اصش-م-ة ،م-ع-رضش-ا ج-ماعيا للوحات ألتششكيلية
وألصش-ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة وأ◊رف م-ن  27م- - -اي أإ22 ¤
ج- -وأن أل- -دأخ- -ل .ك -م -ا ي -ن -ظ -م ب -روأق عسش -ل -ة حسش،Ú
م -ع -رضس ج-م-اع-ي أآخ-ر ل-ل-وح-ات أل-تشش-ك-ي-ل-ي-ة ل-ك-ل م-ن
ألفنان :Úروزة ششغان ،أأمينة سشنون ،أأمينة بز’زيز،
سشهيلة بن عالية ،من  24جوأن أإ 13 ¤جويلية .2017

عنـد «موبيلي ـ ـسس» ضضاعفوأ جوأزأتكم
 3Gو4G

Ãن- -اسش- -ب- -ة ح- -ل- -ول
شش- - - - -ه - - - -ر رمضش - - - -ان
أŸب - - -ارك ،أأط - - -ل- - -ق
أŸت -ع -ام -ل أل -وط-ن-ي
«موبيليسس»
أل-ع-دي-د م-ن ألصشيغ
ألÎويجية
أŸوج -ه -ة ل-زب-ائ-ن أل-دف-ع أل-ب-ع-دي .أإن-طÓ-ق-ا م-ن
أليوم أ’أول للششهر ألعظيم ،سشيحظى مششÎكو
ع - -روضس أ’أنÎنت ب - -اأح- -ج- -ام مضش- -اع- -ف- -ة ( )2X
لÓ- -أنÎنت ،ك- -م- -ا سش- -يسش- -ت- -ف -ي -دون م -ن أأرصش -دة
أإضش -اف -ي -ة ،ع -ن -د كــل شش -رأء ÷وأزأت أ’إنÎنت
Ã ،3 G / 4 Gدة صشÓحية مÎأوحة ب24 Ú
سشاعة أإ 30 ¤يوما ،وفقا للجوأز ألذي أخت.Ò
Áتد هذأ ألعرضس ألÎويجي أ÷ديد لرمضشان
 ،2017أإبتدأء من أليوم أ’أول أإ ¤غاية أليوم
 21من ششهر رمضشان .موبيليسس أŸتعامل أÛدد،
ي -ع -م -ل ج -اه -دأ ع -ل-ى أإيصش-ال وت-وف Òأ’أنÎنت
ألنقال ،ألذي يظل دعامة ’ بد منها من أأجل
تطوير جميع ألقطاعات.

أأ’طف ـ ـ ـ ـ ـ ـال
وألصضيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام ‘ رمضض ـ ـ ـ ـان
ي-نششط ألدكتور
سشعيد علي بهون،
 ﬁا ض ش - - - -ر ة ح - - - -و ل
«أ’أط-فال وألصشيام
‘ ر م ض ش - -ا ن »  ،و ذ ل ك
ي- - - -وم أÿم - - -يسس 1
ج - -وأن أل - -دأخ- -ل،
ع - -ل - -ى ألسش - -اع- -ة
 11 : 00صشباحا،
 Ãق - -ر أ  Ÿر ك - -ز
ألثقا‘
أ’إسشÓمي بالعاصشمة.

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

خدمة «رمضضانيات» لـ «أأوريدو» أبتدأء من  1دج فقط
ي -ح -ت -ف -ل أوري-دو بشش-ه-ر رمضش-ان أŸع-ظ-م
ب -ع -روضش -ه أÿاصش -ة وأ÷دي -دة وي-رأف-ق
زب -ائ -ن -ه بـ «رمضش -ان -ي -ات» ،أÿدم-ة أل-ت-ي
تسش-م-ح ل-ه-م ب-اسش-ت-ق-ب-ال م-ع-لومات مفيدة
ُت -سش ّ-ه -ل ل -ه-م ي-وم-ي-ات-ه-م .ب-فضش-ل خ-دم-ة
«رمضش- -ان- -ي -ات» ،يسش -ت -ق -ب -ل أل -زب -ون عÈ
رسش -ال -ة نصش -ي -ة قصشÒة وم -ب -اشش -رة ع -ل-ى
ه -ات-ف-ه أل-ن-ق-ال ،م-ع-ل-وم-ات م-ف-ي-دة ع-ل-ى
’مسش - -اك
غ- - -رأر م- - -وأق- - -يت أ’ف - -ط - -ار ،أ إ
وألصشÓة لو’يته و ذلك بـ  1دج فقط للرسشالة ألنصشية ألقصشÒة.
خدمة «رمضشانيات» تقدم أيضشا معلومات أخرى تتÓءم مع ألششهر
ألفضشيل’ ،سشيماﬁ :تويات دينية ،بوقا’ت ،حلول ‘ ألطبخ ،ألخ.
«رمضشانيات» متوفرة بصشيغت :ÚأششÎأك ششهري بـ  100دج وألصشيغة
عند ألطلب بـ  20دج .لÓسشتفادة من مزأيا هذه أÿدمة ،ما على
أل- -زب -ون سش -وى تشش -ك -ي -ل أل -رم -ز  *5111#وأخ-ت-ي-ار ل-غ-ة أŸع-ل-وم-ات
أŸسش-ت-ق-ب-ل-ة ،أل-ع-رب-ي-ة أو أل-ف-رنسش-ي-ة ،ث-م أخ-ت-ي-ار ب-بسش-اط-ة ألصشيغة
أŸرغوب فيها .من خÓل هذه أÿدمة ألسشهلة أ’سشتعمال وأŸتوفرة
‘ أي وقت ،يرأفق  OOREDOOزبائنه طوأل ششهر رمضشان ألكر.Ë

«جازي» تسضّوق باقة من ألهوأتف ألذكية تكتشضف ألعا ⁄ألرقمي

أعلنت جازي ألششركة ألرأئدة ‘ ›ال تكنولوجيا أ’تصشا’ت ألرقمية ،عن إأطÓق حملة ترويجية خÓل
ششهر رمضشان ألكر Ëتتمثل ‘ تسشويق هوأتف ذكية مسشبقة ألدفع من أجل “ك ÚمششÎكيها من ألتمتع
بعروضس أ’نÎنت من أ÷يل Úألثالث وألرأبع بكل حرية وعلى ششبكة أفضشل.
–توي ألباقة أŸعروضشة على هاتف ذكي وششريحة هاتف جازي كارت مزودة بعرضس «ميلينيوم
 »1200مهدأة صشا◊ة Ÿدة ششهرين .تقÎح ألباقة أربعة ‰اذج من ألهوأتف ألذكية هي LENOVO
 K5+بسشعر  26590دينار ،جهاز  LENOVO C2مقابل  16500دينار ،هاتف  HUAWEI Y 3IIبسشعر
 14500دينار وهاتف  ARCHOS C50بسشعر  12590دينار.
Áكن للمششÎك أختيار وأحد من هذه ألهوأتف ألذكية لÓسشتفادة من أŸزأيا أŸقÎحة .كما أن خيار ميلينيوم 1200
سشيتم تفعيله تلقائيا عند ششرأء ألباقة ثم تعبئته آأليا مرة ثانية بعد أول  30يوما و›انا .للتذك ،Òفإان عرضس ميلينيوم
 1200يسشمح للمششÎك Úأ◊صشول على عدة مزأيا Ÿدة ششهر كامل :منها مكاŸات ورسشائل ›انية وغﬁ Òدودة نحو ششبكة جازي
’خرى Ãا فيها ألدولية،
’سشبوع .كما Áنح ألعرضس كذلك  1500دينار مكاŸات صشا◊ة نحو ألششبكات أ أ
طيلة أليوم وكامل أيام أ أ
و 1.5جيغا بايت من أ’نÎنت وŸن يرغب ‘ أ’سشتفادة من مزيد من أ’نÎنت Áكنه ششرأء  1جيغا بايت بسشعر  400دينار فقط.
مع هذأ ألعرضس أ÷ديد جازيÁ ،كن أŸششÎك Úششرأء هاتف ذكي وجازي تتكفل باŸكاŸات وأ’نÎنت طوأل ششهر رمضشان ،أضشافة
أ ¤ششهر جويلية .مع جازي خلي ألفرحة تدوم!

يومية وطنية إأخبارية تصشدر عن أŸؤوسشسشة ألعمومية
أ’قتصشادية(ششركة ذأت أسشهم)
رأسس مالها أ’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39ششارع ألششهدأء ألجزأئر

ألتحرير

ﬁاضضرة حول أ’سضتعدأد لشضهر رمضضان
تسش -تضش -ي -ف دأر أل -ث-ق-اف-ة «ه-وأري ب-وم-دي-ن» ب-و’ي-ة سش-ط-ي-ف
ع -زي -ز ضش -ي -اف ،م -دي -ر ألشش -وؤون أل -دي -ن -ي-ة وأ’أوق-اف ل-ت-ق-دË
ﬁاضش- -رة –ت ع- -ن -وأن« :أ’سش -ت -ع -دأد لشش -ه -ر رمضش -ان» ،وذلك
أليوم ،على ألسشاعة  11 : 00صشباحا ،بقاعة أÙاضشرأت.

خطر أ◊روب على أأ’طفال

عروضس للوحات تشضكيلية

يسش - -تضش - -ي- -ف م- -ن- -ت- -دى أ÷زأئ- -ر ،عضش- -و
أÛلسس أل -وط -ن -ي ل -ل -ث -ورة أل -ت -ح -ري -ري -ة
ورأئ-د ج-يشس أل-ت-ح-ري-ر ألوطني بالو’ية
أل- -رأب- -ع- -ة أل- -ت- -اري- -خ -ي -ة أÛاه -د ÿضش -ر
ب- -ورق- -ع- -ة ،ل- -ل- -ح- -ديث ح -ول أ’أوضش -اع ‘
سش -وري -ا وألشش -رق أ’أوسش -ط ،وذلك أل-ي-وم،
أبتدأء من ألسشاعة  11 : 00صشباحاÃ ،قر
أ÷ريدة.

ألرئيسشة أŸديرة ألعامة
مسشؤوولة ألنششر

أأمينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم أتصضل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
أŸقـــا’ت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإأ ¤أصشحابها نششرت أو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

’ششهار
أŸؤوسشسشة ألوطنية للنششر وأ إ
 1ششارع باسشتور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات ألتالية:ألوسشط :مطبعة  S.I.Aألغرب :ششركة ألطباعة  S.I.Oألششرق :ششركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

ألثÓثاء  30ماي  2017م
ألموأفق لـ  04رمضصان  1438هـ

رئيسس اÛلسس الششعبي الوطني ،السشعيد بوحجة لـ «الششعب»:

عرضض بيان السسياسسة العامة للحكومة ضسمن أاجندة اÛلسض قريبا
لجراءات اŸتعلقة بضشبط نششاطات اÛلسس جاهزة
لسشبوع وا إ
تنصشيب الهياكل هذا ا أ

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

ألعدد

17350
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لخÒة للوضشع ‘ ليبيا
لتقييم التطورات ا أ

لقاء وزراء خارجية ا÷زائر ومصسر
وتونسض يومي  5و 6جوان

لول سشيعرضس بيان السشياسشة العامة للحكومة على
كششف رئيسس اÛلسس الششعبي الوطني السشعيد بوحجة ،أامسس ،أان الوزير ا أ
لسشبوع ،مششÒا إا ¤جاهزية
نواب الغرفة السشفلى قريبا ‘ ،ح Úأاكد أان تنصشيب هياكل اÛلسس وأاعضشاء اللجان سشيكون هذا ا أ
لحزاب السشياسشية.
لجراءات اŸتعلقة بضشبط رزنامة نششاطات الغرفة السشفلى للŸÈان ،ويتم حاليا التنسشيق مع ‡ثلي ا أ
كل ا إ

جÓل بوطي
أك- -د ب- -وح- -ج- -ة ‘ أتصص- -ال ه- -ات- -ف- -ي م- -ع
لول عبد أÛيد
«ألشصعب»،أمسس ،أن ألوزير أ أ
تبون سصيعرضس بيان ألسصياسصة ألعامة للحكومة
‘ غضصون أيام قليلة ،وفقا Ÿا ينصس عليه
ألقانون ،موضصحا أنه  ⁄يتم –ديد موعد
ﬁدد لذلك ،لكن من دون شصك أن عرضس
بيان ألسصياسصة ألعامة للحكومة ضصمن أجندة
أÛلسس ‘ دورته ألتشصريعية ألثامنة.
بخصصوصس تنصصيب هياكل أÛلسس ونوأب
أل -رئ -يسس وأŸق -رري -ن ،أف -اد ب -وح -ج-ة أن-ه ‘
لحزأب ألسصياسصية
تنسصيق وأتصصال دأئم مع أ أ
أŸمثلة ‘ ألŸÈان ،لختيار ‡ثليهم وكذأ
أل -ك -ت -ل ألŸÈان -ي -ة ل -ت -ح -دي -د ع -دد أل -ل-ج-ان
وأعضص- - - - -اء أŸك- - - - -تب ،مشصÒأ إأ ¤أن ه - - - -ذه
لو ¤ألتي يقوم بها
لجرأءأت تعد أŸرحلة أ أ
أإ
أÛلسس.
وفيما يتعلق باŸرحلة ألثانية أفاد بوحجة
لحزأب بخصصوصس
أنه تتمثل ‘ أسصتشصارة أ أ
لسصماء ألتي يتم أختيارها للكتل ألŸÈانية،
أأ
مشصÒأ إأ ¤أن أجتماعا سصيجمعه رفقة كافة
لح- -زأب ألسص- -ي -اسص -ي -ة ،خ -اصص -ة م -ن رؤوسص -اء
أأ
أÛموعات ألŸÈانية دأخل قبة ألŸÈان
لعدأد للمرحلة أŸقبلة» ،مؤوكدأ
للتشصاور وأ إ
لج -رأءأت أŸت-ع-ل-ق-ة بضص-ب-ط
ج -اه -زي -ة ك -ل أ إ
رزنامة نشصاطات ألغرفة ألسصفلى للŸÈان.
وأضصاف بوحجة أنه سصيلتقي قريبا رؤوسصاء
أÛم -وع -ات ألŸÈان -ي -ة Ãق -ر أÛلسس ‘
أول أجتماع بعد تنصصيبه على رأسس ألغرفة
ألسص-ف-ل-ى ل-لŸÈان ،وم-ن-اقشص-ت-ه-ا ح-ول ع-ملية
تشص -ك -ي -ل م -ك -تب أل -غ -رف -ة ألسص-ف-ل-ى ل-لŸÈان
لثنتي عشصرة ،وكذأ تنصصيب
وأللجان ألدأئمة أ إ
ن -وأب أل -رئ -يسس ب -الت -ف -اق م -ع أÛم -وع-ات
لح -زأب
ألŸÈان- -ي- -ة أŸشص- -ك- -ل- -ة ıت- -ل -ف أ أ
ألسصياسصية.

وطبقا للقانون ألدأخلي للمجلسس ألشصعبي
ألوطني أكد بوحجة أن أÛلسس سصيعمل على
لسصبوع
تشصكيل أجهزته ألدأئمة خÓل هذأ أ أ
دون –دي - -د م - -وع - -د ﬁدد ل- -ذلك ،ل- -ك- -ن- -ه
أسصتطرد قائ «Óإأن ذلك سصيكون ‘ غضصون
لسصبوع».
هذأ أ أ
لمر
و‘ هذأ ألصصدد ،قال بوحجة إأن أ أ
يتعلق Ãكتب ألرئيسس وأللجان طبقا للنظام
أل -دأخ -ل -ي ل -لŸÈان ،وت -وزي-ع م-ن-اصصب ن-وأب
ألرئيسس بالتفاق ب ÚألتشصكيÓت ألسصياسصية
ألتي لديها ›موعة برŸانية.
وسصتكون عملية تنصصيب مكتب أÛلسس
ألشصعبي ألوطني ،هي ألنطÓقة ألأو‘ ¤
ع-م-ل-ي-ة ت-نصص-يب أل-ه-ي-اك-ل أل-ن-ي-ابية ،لتليها
عملية تنصصيب أللجان ،من رؤوسصاء ونوأب
ألرئيسس ومقررين ،وسصيتم ذلك ‘ أقرب
وقت م---ث--ل--م--ا صص--رح ب--ه ب--وح--ج--ة رئ--يسس

أÛلسس ألشصعبي ألوطني .
وت - - -نصس أŸادة  13م-ن أل-ن-ظ-ام أل-دأخ-لي
للمجلسس على أن يتفق ‡ثلو أÛموعات
ألŸÈانية ‘ أجتماع يعقد بدعوة من رئيسس
أÛلسس ألشص- -ع- -ب- -ي أل -وط -ن -ي ،ع -ل -ى ت -وزي -ع
مناصصب نوأب ألرئيسس فيما ب ÚأÛموعات
أل-ت-ي Áث-ل-ون-ه-ا ،وذلك ع-ل-ى أسص-اسس أل-ت-م-ث-يل
أل -نسص -ب -ي وت -ع -رضس أل -ق -ائ -م-ة ع-ل-ى أÛلسس
للمصصادقة عليها ‘ حالة عدم ألتفاق وفق
ألشصروط أŸنصصوصس عليها.
لشصارة إأ ¤أن أÛلسس أ÷ديد
Œدر أ إ
يضصم  27حزبا سصياسصيا ،من بينها  9أحزأب ”
لحرأر ،ومن
أعتمادها مؤوخرأ وكذأ ألنوأب أ أ
أŸقرر أن تختتم ألدورة ألربيعية ‘ ألثاÊ
لشصغال
ج-وي-ل-ي-ة أŸق-ب-ل ،ع-ل-ى أن تسص-ت-أان-ف أ أ
بدأية شصهر سصبتم Èحسصب ألنظام ألدأخلي
للمجلسس.

اŸرأاة ﬁل ثقة رئيسس ا÷مهورية ›ددا

قطاعات إاسسÎاتيجية كالرقمنة والطاقات اŸتجددة تسسند لوزيرات

أاسشند رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،قطاعات إاسشÎاتيجية للمرأاة ‘ ،ا◊كومة ا÷ديدة التي ع Úعلى رأاسشها
عبد اÛيد تبون وزيرا أاول ،ولعل ما يؤوكد هذا الطرح إاسشناد الرقمنة ،أاهم مششروع تعول عليه ا◊كومةŸ ،رافقة التحولت
لعÓم والتصشال ‘ ا◊كومة السشابقة ،إا ¤جانب إاسشناد
القتصشادية إا ¤هدى إاÁان فرعون وزير الÈيد وتكنولوجيات ا إ
لعÓمية فاطمة الزهراء زرواطي ،وإا ¤ذلك تواصشل
الطاقات اŸتجددة التي ” اسشتحداثها ،وإا◊اقها بقطاع البيئة إا ¤ا إ
لششراف على قطاع الÎبية ،فيما تششرف غنية ايداليا على التضشامن.
نورية بن غÈيت ا إ

ي-ج-ت-م-ع وزراء خ-ارج-ي-ة ا÷زائر
ومصش -ر وت -ونسس ،ي-وم-ي  5و 6جوان
لعداد
اŸقبل ،با÷زائر العاصشمة ،إ
““ت-ق-ي-ي-م ل-ل-وضش-ع ‘ ل-ي-ب-ي-ا ع-لى ضشوء
لخÒة على الصشعيدين
التطورات ا أ
لم-ن-ي““ ،حسش-ب-م-ا أاك-ده
السش -ي -اسش-ي وا أ
ال- - -ن- - -اط- - -ق ب- - -اسش- - -م وزارة الشش - -ؤوون
اÿارج -ي -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب-ن ع-ل-ي
الششريف با÷زائر العاصشمة.
أوضص -ح ب -ن ع -ل -ي ألشص-ري-ف ‘ تصص-ري-ح
لوأج إأنه ““‘ إأطار موأصصلة ألتشصاور بÚ
أ÷زأئ- -ر ومصص -ر وت -ونسس ي -ج -ت -م -ع وزرأء
ألشص -ؤوون أÿارج-ي-ة ع-ب-د أل-ق-ادر مسص-اه-ل

وسصامح شصكري وخميسس أ÷يهناوي يومي
 5و 6ج -وأن  2017ب-ا÷زأئ-ر ألعاصصمة،
إلعدأد تقييم للوضصع ‘ ليبيا على ضصوء
أل- -ت- -ط- -ورأت أألخÒة ع- -ل -ى ألصص -ع -ي -دي -ن
ألسصياسصي وأألمني““.
وخÓل هذأ أللقاء قال أŸسصؤوول إأن
ألوزرأء ألثÓثة سصيعدون ““تقييما للجهود
ألتي يبذلها ألليبيون أنفسصهم ودول أ÷وأر
وأعضصاء أÛتمع ألدو‹ أآلخرون وكذأ
ت- -لك أŸب- -ذول- -ة ‘ إأط- -ار ه- -ذأ أل -تشص -اور
أل -ث Ó-ث -ي أل -رأم-ي أإ ¤م-رأف-ق-ة أألط-رأف
Óزمة
ألليبية على درب ألتسصوية ألنهائية ل أ
ألتي تضصرب هذأ ألبلد ألشصقيق وأ÷ار““.

مدير اŸتحف الوطني للمجاهد

جمـع أازي ـد مـن سسبعة آالف شسهادة حية للمجاهدي ـن
ج-م-ع اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-جاهد
أازي -د م -ن سش -ب-ع-ة آالف شش-ه-ادة ح-ي-ة
قدمها اÛاهدون ،حسشب ما كششف
ع -ن-ه أامسس م-دي-ر اŸت-ح-ف مصش-ط-ف-ى
بيطام.
وأوضص-ح ب-ي-ط-ام ‘ تصص-ري-ح ل-لصص-ح-اف-ة
ع -قب ت -ن -ظ -ي -م ل -ق -اء ضص -م ›م-وع-ة م-ن
أÛاهدين خصصصس ÷مع شصهادأت حية
حول موضصوع ““كيفية تنظيم أŸظاهرأت
وألح -ت -ج -اج -ات ألشص -ع -ب-ي-ة خÓ-ل أل-ث-ورة
أل -ت -ح -ري-ري-ة““ Ãق-ر أŸت-ح-ف ،أن ه-ي-ئ-ت-ه
“كنت من جمع سصبعة آألف شصهادة حية
قدمها أÛاهدون وذلك Ãعدل أزيد من
أربعة آألف سصاعة من ألشصهادأت أ◊ية
قدمت حول ﬂتلف أŸوأضصيع أŸتعلقة
بالثورة ألتحريرية““.
وأبرز بيطام أن دور أŸتاحف يكمن ‘
ج -م -ع أŸادة أل -ت -اري -خ-ي-ة ل-وضص-ع-ه-ا –ت
تصص-رف أل-ب-اح-ث Úم-ن أج-ل ت-وظ-ي-ف-ه-ا ‘
أبحاثهم ،مشصÒأ إأ ¤أنه يتم بصصفة أولية
ترتيب هذه ألشصهادأت حسصب عدة معايÒ

ع -ل -ى غ -رأر أرت -ب -اط -ه-ا ب-ح-دث ت-اري-خ-ي
مع.Ú
وب- -ه- -دف ج -م -ع أك Èع -دد ‡ك -ن م -ن
ألشص -ه -ادأت أ◊ي -ة ح-ول ن-فسس أŸوضص-وع،
يتم تنظيم مثل هذه أللقاءأت أ÷ماعية
ل- -ل -م -ج -اه -دي -ن ع -ل -ى مسص -ت -وى ﬂت -ل -ف
أŸت -اح -ف أ÷ه -وي -ة وم -ل -ح -ق -ات -ه-ا ع-ل-ى
أŸسصتوى ألوطني ،سصيما ‘ ظل أنخفاضس
‘ ع -دد أÛاه -دي -ن بسص -بب م -غ-ادرت-ه-م
للحياة.
وأن -ط Ó-ق -ا م -ن ذلك ،دع -ا ب -ي-ط-ام ك-ل
أÛاه -دي -ن إأ ¤أŸسص -اه -م -ة ‘ ت -ق -دË
شصهادأتهم أ◊ية من أجل أŸسصاهمة ‘
ك-ت-اب-ة أل-ت-اري-خ م-ن ق-ب-ل صص-ان-عيه ،وأصصفا
ذلك بـ ““أل -وأجب أل -وط-ن-ي ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى
ألذأكرة ألوطنية““.
جدير بالذكر ،أن لقاء أليوم جمع
ع -دي -د أÛاه -دي -ن ع -ل-ى غ-رأر غ-فÒ
ﬁم- - -د أŸدع- - -و ““ م- - -وح ك- - -ل- - -يشص- - -ي““
وأÛاه - -د أك - -ل - -ي أح - -م - -د و أوشص - -ي- -ة
ألشصريف وﬁمد عياشصي.

النائب العام لدى ›لسس قضشاء معسشكر

–ويل البناية ا÷ديدة للمحكمة اإلدارية إال ـى مقـر للمحكمـة
فريال بوششوية
ل- -ع- -ل م- -ا يشص- -د ألن -ت -ب -اه‘ ،
أل -ت -ع-دي-ل أل-وزأري أألخ Òأل-ذي
قام به رئيسس أ÷مهورية ،غدأة
أقÎأع أل- -رأب- -ع م- -اي وت- -نصص- -يب
أألعضص - - - - -اء أ÷دد ب- - - - -اÛلسس
ألشص- -ع- -ب- -ي أل- -وط- -ن -ي ،أ◊ق -ائب
أل - - - -وزأري- - - -ة ذأت أل- - - -ط- - - -اب- - - -ع
ألسصÎأت -ي -ج-ي أل-ت-ي أسص-ن-ده-ا إأ¤
أŸرأة ،ورغ -م إأب -ق-ائ-ه ع-ل-ى ن-فسس
أل - -ع - -دد أي  4وزي - - - -رأت ،إأل أن
أل -ق-ط-اع-ات أل-ت-ي أسص-ن-دت إأل-ي-ه-ن
تكتسصي أهمية بالغة و‘ مقدمتها
ألرقمنة وألطاقات أŸتجددة.
ك -م -ا ج -رت أل -ع -ادة ،ح -ظ-يت
أŸرأة Ãكانة هامة ‘ أ◊كومة
أ÷ديدة ،ألتي ع Úعلى رأسصها
وزي - -ر ألسص - -ك- -ن ألسص- -اب- -ق ع- -ب- -د
أÛيد تبون ،ألذي يعول عليه
‘ إأع - -ط - -اء دف - -ع ل Ó- -ق - -تصص- -اد
أل- -وط- -ن- -ي ،م -ن خ Ó-ل ت -ف -ع -ي -ل

ﬂت- - - -ل- - - -ف أل- - - -ق- - - -ط - - -اع - - -ات
أإلسصÎأت- -ي- -ج- -ي- -ة ‘ ألق- -تصص -اد
أل - -وط - -ن - -ي ،وم - -ك- -ن- -ه- -ا رئ- -يسس
أ÷م-ه-وري-ة م-ن ح-ق-ائب وزأري-ة
ب- -ال- -غ- -ة أأله- -م- -ي- -ة ‘ أل -ظ -رف
أل -رأه-ن ،أل-ت-زأم-ا Ãب-دأ ت-وسص-ي-ع
حضص- -ور أŸرأة ومشص -ارك -ت -ه -ا ‘
م- -رأك -ز أل -ق -رأر ،ب -ع -د ت -ك -ريسس
ت -وسص -ي -ع مشص -ارك -ت -ه -ا ‘ أل-ع-م-ل
ألسص -ي -اسص-ي م-ن خÓ-ل أÛالسس
أŸنتخبةÃ ،وجب تعديل جزئي
أج- - -رأه ‘ أل - -ع - -ام  ،2008ع - -زز
حضصورها بشصكل غ Òمسصبوق.
و ⁄يÎدد أل- -رئ- -يسس ‘ م -ن -ح
ق-ط-اع-ات إأسصÎأت-ي-ج-ي-ة› ،ددأ
‘ أ÷هاز ألتنفيذي أ÷ديد إأ¤
أŸرأة ،أ◊اضصرة أليوم بقوة ‘
كل ألقطاعات ،وألوزأرأت ذأت
ألطابع ألسصÎأتيجي على غرأر
ألعدألة وألÎبية وألتعليم ألعا‹
وأل- -ب- -حث أل- -ع- -ل- -م- -ي ،وأل- -دف -اع
ألوطني وأسصÓك أألمن ،ملحقا

أل- -رق -م -ن -ة ب -وزأرة ألÈي -د أل -ت -ي
تشص - -رف ع - -ل - -ي- -ه- -ا إأÁان ه- -دى
فرعون ،وألتي باتت تشصرف على
ق - - -ط - - -اع ألÈي- - -د وألتصص- - -الت
ألسص- - -ل- - -ك - -ي - -ة وأل Ó- -سص - -ل - -ك - -ي - -ة
وألتكنولوجيا وألرقمنة.
من جهتها ،ألوأفدة أ÷ديدة
إأ ¤أ÷هاز ألتنفيذي أإلعÓمية
ف - -اط - -م - -ة أل- -زه- -رأء زروأط- -ي،
أسصندت لها حقيبة ألبيئة بعدما
” فصص - -ل أألخÒة ع - -ن ق - -ط- -اع
أŸوأرد أŸائية ›ددأ ،كما ”
أسصتحدأث ألطاقات أŸتجددة،
أل -ت -ي ت -ك-تسص-ي أه-م-ي-ة ب-ال-غ-ة ‘
وقت ترأهن فيه أ÷زأئر على
ألتحول ألطاقوي ،بالŒاه نحو
أل-ط-اق-ات أŸت-جددة ،باعتبارها
قطاعا وأعدأ وﬁل أهتمام من
ق -ب -ل أŸسص -ت -ث -م -ري -نŒ ،سص -ي -دأ
ÿيار تنويع ألقتصصاد ألوطني،
أل -ك -ف -ي -ل ب -وضص -ع ح -د ل -ل -ت-ب-ع-ي-ة
Ÿدأخيل أÙروقات.

ول يقل قطاع ألÎبية ألذي
تشص -رف ع -ل-ي-ه ن-وري-ة ب-ن غÈيت
م-ن-ذ  3أع-وأم أه-م-ي-ة ،إأذ ي-ول-يه
رئيسس أ÷مهورية كل ألعناية ‘
برنا›ه ،بدليل أسصتحدأثه ÷نة
إلصصÓحه Ãجرد أعتÓئه سصدة
أ◊ك - - -م ،ح - - -رصس م- - -ن خÓ- - -ل
ألتعديل أألخ Òعلى أإلبقاء على
ب- -ن غÈيت ع- -ل- -ى رأسص- -ه ،أل -ت -ي
‚حت ‘ –دي إأرسص- - - - - - - - - - - - -اء
ألسص -ت-ق-رأر ،ب-ع-د ت-وق-ي-ع م-ي-ث-اق
أخÓقيات مع نقابات ألقطاع.
ول ي -خ -ت -ل -ف أألم-ر ب-ال-نسص-ب-ة
لقطاع ألتضصامن ألوطني ،ألذي
ي- -ع -د م -ب -دأ ث -اب -ت -ا ‘ سص -ي -اسص -ة
أل -رئ -يسس ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،ح-يث ”
ت -ع -ي Úغ -ن -ي -ة أي -دأل-ي-ا ،أل-وزي-رة
ألسصابقة أŸكلفة بالعÓقات مع
ألŸÈان ع- -ل- -ى رأسس أل- -ق- -ط -اع،
ل- -تسص- -يÒه ‘ م- -رح- -ل- -ة صص- -ع -ب -ة
أقتصصاديا ،وإأن أجتازتها أ÷زأئر
◊د أآلن بنجاح.

واف - -ق وزي - -ر ال- -ع- -دل ح- -اف- -ظ
الأختام الطيب لوح ،على –ويل
ال- -ب- -ن- -اي- -ة ا÷دي- -دة ل- -ل- -م -ح -ك -م -ة
الإدارية ا÷اري اإ‚ازها Ãدينة
م-عسش-ك-ر اإ ¤م-ق-ر ج-دي-د للمحكمة
العادية حسشبما اأعلن اأمسس ،النائب
العام لدى ›لسس قضشاء معسشكر.
وذكر فارسس عبد ألقادر ‘ تصصريح
للصصحافة أن ألطيب لوح أعطى خÓل
زي -ارت -ه ل -ولي -ة م -عسص -ك-ر ‘ شص-ه-ر م-اي
أ÷اري م -وأف -ق -ت -ه ع-ل-ى ألإقÎأح أل-ذي
ت -ق -دم ب -ه أÛلسس أل -قضص-ائ-ي ب-ت-ح-وي-ل
ألبناية أ÷اري أإ‚ازها حاليا لحتضصان
أÙك- -م- -ة ألإدأري- -ة أإ ¤م- -ق- -ر ج- -دي- -د
للمحكمة ألعادية ألتي تتخذ حاليا بناية
قدÁة وضصيقة تعود للعهد ألسصتعماري
مقرأ لها.
وسصتقوم مكاتب درأسصات متخصصصصة
ق -ري -ب -ا ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع أل-وزأرة أل-وصص-ي-ة
وم-دي-ري-ة أل-ت-ج-ه-يزأت ألعمومية للولية
‘ أإجرأء درأسصة لإعادة تهيئة ألبناية
ألتي وصصلت بها نسصبة ألأشصغال أإ٪87 ¤

وينتظر ألنتهاء منها قبل نهاية ألسصنة
أ÷اري- -ة لإح- -دأث ت- -غ- -يÒأت ط- -ف- -ي -ف -ة
÷ع -ل -ه -ا ت -ت -ن -اسصب م-ع م-ه-ام أÙك-م-ة
ألعادية.
و أك- -د أل- -ن -ائب أل -ع -ام Ûلسس قضص -اء
معسصكر من جهة أخرى ‚اح ألتجارب
أÿاصص -ة ب -اإصص -دأر أل -وث -ائ -ق أل-قضص-ائ-ي-ة
أıتلفة أŸمضصية أإلكÎونيا من أحكام
قضص -ائ -ي -ة ووث -ي -ق-ة أ÷نسص-ي-ة وصص-ح-ي-ف-ة
ألسص- -وأب- -ق أل- -قضص- -ائ- -ي- -ة ع- -ل- -ى دع- -ائ- -م
أإل-كÎون-ي-ة ب-ا÷ه-ات أل-قضص-ائ-ية بالولية
وشص -روع أŸوأط -ن ‘ Úأ◊صص-ول ع-ل-ي-ه-ا
ب -ه -ذه ألصص -ي -غ -ة أل -ت -ي ت -دخ -ل ‘ أإط -ار
عصصرنة قطاع ألعدألة.
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الثÓثاء  ٣٠ماي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٤رمضشان  ١٤٣٨هـ

ششركة توزيع الكهرباء والغاز بالعاصشمة

 1٠مÓي Òدج ديون مسشتحقة على إلزبائن
تقدر الديون اŸسشتحقة من طرف ششركة توزيع الكهرباء والغاز با÷زائر العاصشمة (اسس.دي.ا) على
لدارات واŸؤوسشسشات العمومية و ٪30على الزبائن
زبائنها بعششرة ( )10مÓي Òدج موزعة بنسشبة  ٪70على ا إ
اÿواصس حسشب ما علمت واج لدى الرئيسس اŸدير العام لهذه الششركة التابعة لسشونلغاز مروان ششعبان.
ق -ال شش -ع -ب -ان« :شش -ه -د مسش -ت -وى ال -دي -ون
اسش -ت-ق-رارا م-ن-ذ سش-ن-ت Úب-فضش-ل Œن-دن-ا م-ن
اأجل وقف هذا النزيف .لكننا سشنششرع ‘
م -رح -ل -ة –صش -ي -ل ه -ذه اŸسش -ت -ح -ق-ات م-ن
زبائننا».
وقصش- - -د اسشÎج- - -اع اأم - -وال - -ه - -ا شش - -رعت
«اسص.دي.ا» ‘ –سشيسص الزبائن اŸعنيÚ
حول اأهمية تسشوية وضشعياتهم» واأكدت اأن
«عمليات قطع اŸد بالكهرباء لن “سص اإل
«حالت اسشتثنائية».
واأوضشح نفسص اŸسشوؤول اأنه «قبل اللجوء
اإ ¤ق -ط -ع ال -ك -ه -رب -اء «ن -دع -و ال -زب -ائ-ن اإ¤
التقدم-بالتفاق مع الششركة -لوضشع جدولة
للدفعات لكننا نحذرهم من عدم احÎام
تعهدهم» .واإذا  ⁄يسشتجب الزبون لدعوة
الششركة و ⁄يبد اأي رغبة ‘ دفع ديونه فاإن
اللجوء اإ ¤قطع الكهرباء يبقى اآخر حل
اأمام الششركة حسشب نفسص اŸسشوؤول.
لكن الششركة تلتزم بعدم اللجوء اإ ¤قطع
ال - -ك - -ه - -رب - -اء خ Ó- -ل شش - -ه- -ر رمضش- -ان Œاه
اŸمتنع Úعن الدفع الذين تÎك لهم فرصشة
ا÷دولة بعد التوصشل اإ ¤اتفاق.
اأما فيما يخصص الذين يتزودون بالكهرباء
ان- -ط Ó-ق -ا م -ن رب -ط غ Òشش -رع -ي فسش -ي -ت -م
اإعذارهم مرة واحدة قصشد تسشوية وضشعيتهم
قبل اإرسشال ملفهم اإ ¤العدالة.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-دي-ون اŸسش-ت-حقة على
م -وؤسشسش-ات ع-م-وم-ي-ة اأوضش-ح شش-ع-ب-ان اأن-ه ”
التحاور مع مسشوؤو‹ هذه اŸوؤسشسشات الذين
اأبدوا -حسشبه -اسشتعدادا للدفع.
و‘ رده عن سشوؤال حول الإجراءات التي
” اتخاذها –سشبا Ÿوسشم الصشيف الذي
يرتفع فيه اسشتهÓك الكهرباء (مكيفات)....
بـ ١٠ب- -اŸائ- -ة ‘ اŸت- -وسش -ط كشش -ف ن -فسص
اŸسشوؤول باأن الششركة اأنششاأت اأك Ìمن ١٠٠
ﬁطة جديدة للتزويد بالكهرباء منخفضشة

ومتوسشطة الضشغط وكذا خمسص (ﬁ )٥طات
عالية الضشغط ع Èعدة بلديات بالعاصشمة
Ÿواجهة الطلب اŸرتفع خÓل هذه الفÎة.
ه- - -ذا وق- - -د ح- - -ذر م- - -ن الأع- - -م - -ال غÒ
اŸرخصشة مسشبقا والتي تتسشبب ‘ العديد
من النقطاعات للتيار الكهربائي ،موضشحا
اأنه خÓل الثÓثي الأول من  ٢٠١٧سشجلت
شش -رك -ة ت -وزي -ع ال -ك -ه -رب-اء وال-غ-از ل-ل-ج-زائ-ر
العاصشمة  ١.٥٠٠حادث ‡اثل خلف اأك Ìمن
 ٧٠٠سشاعة من النقطاع.
وللتذك Òفقد ششرعت الششركة الوطنية
لتوزيع الكهرباء والغاز (سشونلغاز) بداية من
 ٢٠م- -اي ‘ ح- -م- -ل- -ة واسش- -ع -ة ل -ت -حصش -ي -ل
مسشتحقاتها لدى الزبائن والتي تناهز ٦٢ , ٥
مليار دج.
و قد سشخرت الششركة اإمكانيات بششرية
ومادية كبÒة لإ‚اح هذه العملية التي “سص
كل الزبائن الذين  ⁄يقوموا بتسشديد اأكÌ
من فاتورة لسشتهÓك الكهرباء والغاز.
وبحسشب سشونلغاز فاإن اŸسشتحقات غÒ
اŸسشددة والتي ترتفع بششكل مطرد تسشببت

‘ «مششاكل مالية» ÿزينة الششركة ،موؤكدة
اأن ه -ذه ال-وضش-ع-ي-ة ت-وؤث-ر سش-ل-ب-ا ع-ل-ى نشش-اط
الشش -رك -ة وت -ع -ي -ق ﬂت-ل-ف مشش-اري-ع ت-ط-وي-ر
الششبكة الكهربائية والغازية وهي مششاريع
ضشرورية لضشمان اسشتمرار النششاط وتقدË
خدمات نوعية للزبائن.
وت- - -ت- - -واج- - -د ا◊صش- - -ة الأك Èم - -ن ه - -ذه
اŸسشتحقات لدى الزبائن اÿواصص بـ ٪٤٦
من حجم التحصشيل اŸرتقب جمعه بينما
يصش -ل ل -دى الإدارات والشش-رك-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
واŸت- -ع- -ام- -ل Úالق -تصش -ادي Úاإ ٪٤٠ ¤م - -ن
اإجما‹ اŸسشتحقات غ ÒاÙصشلة.
وقالت سشونلغاز اإنها سشتبقى حريصشة على
ت-ط-وي-ر و–سش ÚعÓ-ق-ات-ه-ا م-ع ال-زب-ائ-ن ‘
مسش- -ع- -ى ي- -ه -دف اإ ¤ضش -م -ان اسش -ت -م -راري -ة
اÿدم-ات ورف-اه-ي-ة ال-زب-ائ-ن وان-طÓ-قا من
ه- -ذا اŸب- -داأ ف- -اإن الشش- -رك- -ة Œد ن- -فسش- -ه- -ا
مضش -ط -رة اإ« ¤ال -ل -ج -وء اإ ¤ق-ط-ع ال-ت-م-وي-ن
ب- -ال- -ك- -ه- -رب- -اء وال- -غ -از « ع -ن ال -زب -ائ -ن غÒ
اŸسشددين لفواتÒهم» كحل اأخ Òلتدارك
هذا الوضشع».

اوفدته ا÷ريدة لتغطية مظاهرات الريف

إلسشلطات إŸغربية تطرد إلصشحفي جمال عليÓت من إلÎإب إŸغربي
طرد امسص من الÎاب اŸغربي الصشحفي
ب -ج -ري-دة ال-وط-ن ج-م-ال ع-ل-يÓ-ت ال-ذي ”
توقيفه اول امسص الحد من قبل السشلطات
اŸغربية اأثناء تغطيته للمظاهرات التي
تششهدها منطقة الريف (ششمال اŸغرب)
حسشب معلومات تناقلتها وكالت الأنباء.و
اأثار توقيف الصشحفي جمال عليÓت الذي
اأوفدته الوطن لتغطية الحداث التي تهز
ال- -ري -ف اŸغ -رب -ي -ة «انشش -غ -ال ك -بÒا» ل -دى
مديرية –ريره وكذا هبة تضشامن وسشط
الأسشرة الإعÓمية.
ك -ان م -دي -ر نشش -ر ج -ري -دة ال -وط-ن ع-م-ر

بلهوششات قد صشرح لواج «اننا مصشدومون
وج-د م-نشش-غ-ل-ون وق-ل-ق-ون ل-ت-واج-ده Ãركز
الشش - -رط- -ة» م- -ذك- -را اأن- -ه ق- -ام ب- -التصش- -ال
ب -السش -ل-ط-ات ا÷زائ-ري-ة م-ن اأج-ل «ت-ق-دË
اŸسش-اع-دة» ل-ه-ذا الصش-ح-ف-ي .وم-ن ج-ه-ت-ها
نددت النقابة الوطنية للصشحفي« Úبششدة»
بهذا التوقيف «العنيف و التعسشفي الذي ل
مÈر ل- -ه» .وط- -ال- -بت ال- -ن- -ق -اب -ة ال -وط -ن -ي -ة
للصشحافي ÚباإطÓق سشراح الصشحفي «فورا»
«ﬁذرة من اأي مسشاسص جسشدي او معنوي
ب - -اŸب - -ع - -وث اÿاصص ÷ري - -دة ال - -وط - -ن».
وسش -ج -لت ال -ن -ق -اب -ة «ب -اأسش -ف السش-ل-وك غÒ

الأخ -وي ل-ب-عضص وسش-ائ-ل العÓ-م اŸغ-رب-ي-ة
ال -ت-ي تشش-ن ح-م-ل-ة دع-ائ-ي-ة ه-يسش-تÒي-ة م-ن
الزمن الغابر والغريبة عن مهنتنا من اأجل
تششويه صشورة صشحفي ذنبة الوحيد هو اأنه
ي- -ح -م -ل ا÷نسش -ي -ة ا÷زائ -ري -ة!» .وتشش -ه -د
م -ن -ط -ق -ة ال -ري -ف م-ن-ذ سش-ت-ة اأشش-ه-ر ح-رك-ة
اح -ت -ج -اج -ي -ة شش -ع -ب-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-ت-ن-م-ي-ة
اŸن -ط -ق -ة وت -ف -اق -مت اŸظ -اه -رات ال -ت -ي
ت -ت -خ -ل -ل -ه -ا ‘ ك -ل م -رة اأح -داث ع-ن-ف بÚ
اŸت- -ظ -اه -ري -ن واف -راد الشش -رط -ة ,خ Ó-ل
الي - -ام الخÒة ب - -ح - -يث ق- -امت الشش- -رط- -ة
بتوقيف العششرات من الششخاصص.

لتضشييق اÿناق على ا÷رÁة

توقيف  ٤٠ششخصشا تورطوإ ‘ قضشايا إجرإمية
«الششعب» -بهدف تضشييق اÿناق
ع-ل-ى الشش-ب-ك-ات الج-رام-ي-ة ال-ت-ي تهدد
سش Ó-م -ة اŸواط -ن و‡ت -ل-ك-ات-ه ،ن-ف-ذت
ق - -وات الأم- -ن ال- -ت- -اب- -ع- -ة لأم- -ن ولي- -ة
ا÷زائ -ر ع -م -ل -ي-ات م-داه-م-ة ف-ج-ائ-ي-ة
مسشت ﬂتلف الأحياء الششعبية خاصشة
النقاط السشوداء والأماكن اŸششبوهة،
اأسش- -ف- -رت ع -ن ت -وق -ي -ف ( )٤٠شش -خصش -ا
لرتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون،

ع- - -ل- - -ى غ- - -رار ا◊ي- - -ازة واŸت- - -اج- - -رة ‘
اıدرات واŸوؤث- -رات ال- -ع -ق -ل -ي -ة ،ح -م -ل
اأسشلحة بيضشاء ﬁظورة دون سشبب ششرعي،
” من خÓلها حجز  ١٥٣قرصص مهلوسص
و ٥غرام من الكيف اŸعالج ،بالإضشافة اإ¤
اأسشلحة بيضشاء من ﬂتلف الأحجام.
‘ سش - - -ي- - -اق اآخ- - -ر“ ،ك- - -نت ق- - -وات
الششرطة لذات الولية خÓل الأسشبوع
ا÷اري م - -ن ت - -وق - -ي- -ف  ٠٧اأششخاصص

يسش -ت -غ -ل-ون ح-ظ-ائ-ر غ Òشش-رع-ي-ة ع-ل-ى
مسشتوى ششوارع واأحياء العاصشمة ،و”
اإ‚از م -ل -ف -ات قضش -ائ -ي -ة ضش -ده -م م-ن
طرف مصشالح الأمن.
ه- -ذه ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ات ت- -ن- -درج ضش- -م -ن
السشÎات- -ي- -ج- -ي -ة اŸسش -ط -رة م -ن ق -ب -ل
اŸديرية العامة لÓأمن الوطني الرامية
اإﬁ ¤ارب- -ة وردع ا÷رÁة Ãخ- -ت- -ل -ف
اأششكالها.

قامت بها ششرطة ا◊دود البحرية

إإحباط “رير أإزيد من  ٤٠٠٠قرصص مهلوسص وخرإطيشص
“ك-----نت ف----رق----ة شش----رط----ة ا◊دود
ال---ب---ح---ري---ة ع---ل---ى مسش---ت---وى ن--ه--ائ--ي
السش-ي-ارات Ãي-ن-اء سش-ك-ي-ك-دة الأسش-بوع
ا÷اري م--ن اإي--ق-اف ثÓ-ث-ة اأشش-خ-اصص
مشش--ت--ب--ه ف--ي--ه--م ق--ادم Úم--ن م--دي-ن-ة
مارسشيليا الفرنسشية على م Ïباخرة
لنقل اŸسشافرين ،وبعد الششتباه فيهم
” اإج--راء ع--م--ل--ي--ة م--راق--ب--ة دق--ي--ق-ة
ل--ل--م-رك-ب-ة ،ح-يث ع Ìب-داخ-ل-ه-ا ع-ل-ى
 ١٠٥٨قرصص من اŸوؤثرات العقلية،

بالإضشافة اإ ٣٣ ¤خرطوششة خاصشة
بسشÓح الصشيد.
م--ن ج--ه--ة اأخ--رى“ ،ك--نت شش--رط-ة
ا◊ود البحرية Ÿيناء ا÷زائر ،وعلى
اإثر عملية مراقبة للركاب الوافدين
ع Èميناء ا÷زائر على م Ïباخرة
ق-ادم-ة م-ن م-دي-ن-ة م-رسش-ي-ل-ي-ا “ك-نت
مصش--ال--ح الشش--رط--ة م--ن ضش--ب--ط ٣٦٩٠
قرصص مهلوسص وكذا  ٠٢قارورت Úمن
سشائل مهلوسص ،مع توقيف ششخصشÚ

مششتبه فيهما.
ف-ب-فضش-ل ي-ق-ظ-ة واحÎاف-ي-ة ششرطة
ا◊دود ال--ب--ح--ري--ة م--ك--نت م-ن ح-ج-ز
اŸم--ن--وع--ات ال--ت--ي ك-انت سش-ت-م-ر اإ¤
داخ---ل الÎاب ال---وط---ن---ي ل---ل---مسش---اسص
بالصشحة العامة والقتصشاد الوطني،
ك---م---ا اأن ق--وات الشش--رط--ة ع Èك--ام--ل
الÎاب ال---وط---ن---ي ت---ع---م--ل بÓ--ه--وادة
لإح---ب--اط اأي ﬁاول--ة مسش--اسص ب--اأم--ن
الأفراد وحماية اŸمتلكات.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إألحزإب إلسشياسشية بحاجة إ ¤نفسص جديد

¯ IQGôZƒH º«µM

عكسشت النتخابات التششريعية العديد من اŸؤوششرات ا÷ديدة على الصشعيد السشياسشي،
حيث أاكدت النتائج اŸتواضشعة على مسشتوى نسشبة اŸششاركة التي  ⁄تتعد  ٣٨باŸائة أان
اŸششكل ‘ األحزاب السشياسشية التي ما فتئت تطالب بالنزاهة وبإادراج هيئة مسشتقلة Ÿراقبة
النتخابات التششريعية وهو ما كان لها بعد التعديÓت التي أادخلت على الدسشتور ‘ مارسص
.٢٠١٦
فالكث Òراهن على تزوير النتخابات من خÓل تضشخيم نسشبة اŸششاركة ولكن النتائج
اŸعلنة أاثبتت أانها الواقع وقامت وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية بإاعطاء كل األرقام Ãا
فيها األوراق اŸلغاة التي فاقت مليو Êورقة بعد أان كانت ‘ انتخابات  ٢٠١٢أاك Ìمن ١.٧
مليون ورقة وهي خطوة هامة ‘ سشياق Œسشيد النزاهة والششفافية و–مل اŸسشؤووليات.
وقد تقاطعت ﬂتلف البعثات التي جاءت Ÿراقبة النتخابات التششريعية ‘ نزاهة
النتخابات التششريعية رغم بعضص اÙاولت للتزوير والتي  ⁄تخفها وزارة الداخلية وتركت
األمر للمجلسص الدسشتوري إلنصشاف اŸظلوم Úمع متابعة من تراه العدالة قد ارتكب
Œاوزات بعد بÓغات الهيئة اŸسشتقلة Ÿراقبة النتخابات.
وأامام كل هذه الوقائع تب Úأان األحزاب السشياسشية هي اŸطالبة Ãراجعة نفسشها وإاحداث
إاصشÓحات داخلية من خÓل رد العتبار للنضشال ا◊زبي وترششيح اıلصش Úمن الكفاءات
وŒنب ال -ع -م -ل اŸوسش -م -ي ،و“ك Úآاخ -ري -ن م-ن ق-ي-ادة األح-زاب ‘ سش-ي-اق ال-ت-داول،وŒنب
ا◊سشاسشيات.
كما أان األحزاب السشياسشية مطالبة باسشتحداث برامج واقعية تراعي متطلبات الوضشع
الراهن وتسشاير اÛتمع الذي يكون قد عاقب األحزاب بطريقته اÿاصشة ‘ السشتحقاقات
التششريعية وقدم لها درسشا هاما ‘ سشياق إاعادة بعث نفسص ‘ األحزاب السشياسشية.
وحتى السشلطة التنفيذية ومن خÓل تششكيلة ا◊كومة ظهر بأانها باتت تفضشل التكنوقراط
على مرششحي األحزاب ‘ ظل عجز الكث Òمن األحزاب عن ترششيح أاحسشن الكفاءات وما
حدث مع وزير السشياحة والصشناعات التقليدية بن عقون دليل على الوضشع اÙرج الذي
تتواجد عليه الكث Òمن األحزاب وعدم قدرتها على مراقبة مناضشليها.
لقد “يزت السشاحة السشياسشية منذ دسشتور التعددية بÎاجع الأداء السشياسشي وسشيطرة
العنف اللفظي على خطابها كما أان –ميل السشلطات كل ششيء واسشتششراء الفسشاد ‘ الكثÒ
منها واحتكار القيادة ‘ أاخرى جعل منها عبئا أاك Ìمنها ح Óللمششكل الدÁقراطي ‘
ا÷زائر.

لعداد ورقة طريق وتقييم النتائج اÙققة
إ

مششاورإت ب Úوزإرة إلصشحة و 19نقابة إ ¤غاية  ٤جويلية
ضش - -ب- -طت وزارة الصش- -ح- -ة والسش- -ك- -ان
وإاصشÓ-ح اŸسش-تشش-ف-ي-ات رزن-ام-ة Ÿواصش-لة
ا◊وار مع الششركاء الجتماعي Úتدوم
إا ¤غاية ششهر جويلية اŸقبل ,حسشبما
ع - - -ل- - -مت «وأاج « ،أامسس ،ل- - -دى مسش- - -ؤوول
بالوزارة.
أاوضش- -ح اŸسش- -تشش -ار اŸك -ل -ف ب -ا◊وار م -ع
الششركاء الجتماعي Úناصشر قر Ëأان الوزارة
ضشبطت رزنامة Ÿواصشلة اŸششاورات مع ١٩
نقابة تابعة للقطاع «سشيتم التطرق خÓلها إا¤
ما ” تطبيقه من مطالب وأاخرى ل تزال
عالقة مع وضشع ورقة طريق إلعداد مؤوششر
لتقييم النتائج اÙققة وذلك بدءا من ٢٥

ماي ا÷اري وإا ¤غاية  ٤جويلية اŸقبل».
وأاوضشح ‘ ذات السشياق أان كل الششركاء
الج-ت-م-اع-ي Úم-ع-ن-ي-ون ب-ه-ذه اللقاءات «بدون
إاقصشاء أاو “ييز» قصشد ترقية التششاور بالقطاع
وحل كل اŸطالب التي ل زالت عالقة.
ول -دى ت -ط-رق-ه إا ¤ع-دم مشش-ارك-ة ال-ن-ق-اب-ة
ال-وط-ن-ي-ة Ÿم-ارسش-ي الصش-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ال-ت-ي
يÎأاسشها الياسص مرابط ‘ هذه اŸششاورات
منذ مدة طويلة ،قال قر Ëإان الوزارة «⁄
تقصص ‘ يوم من األيام نقابة أاو تفضشل واحدة
على حسشاب أاخرى» ،مششÒا ‘ ذات الوقت
إا ¤توجيه الوزارة دعوة مششاركة Ÿمثلي كل
األسشÓك.

من ششأانه تلبية ا◊اجيات اŸائية لـ  450أالف نسشمة

 ٤مÓي Òدينار إل‚از مركب إلتطه Òوإلصشرف إلصشحي بباتنة

ي- -رت- -قب أان ي- -ت- -دع- -م ق- -ط- -اع اŸوارد
اŸائ -ي -ة ب -ولي -ة ب -ات -ن-ةÃ ،شش-روع ك-بÒ
خ -اصس ب -إاع -ادة اسش -ت-غÓ-ل اŸي-اه ل-ف-ائ-دة
سش- -ك- -ان ب- -عضس ب- -ل- -دي -ات ب -ات -ن -ة ،ح -يث
ل‚از م -ركب
اسش- -ت- -ف- -ادت م -ن مشش -روع إ
ل-ل-ت-ط-ه Òوالصش-رف الصش-حي من اŸنتظر
لششغال قريبا فور انتهاء
أان تنطلق به ا أ
ال- -دراسش -ات اŸي -دان -ي -ة وال -ت -ق -ن -ي -ة ل -ه،
حسشبما أافاد به عبد الكر ËششÈي مدير
ال -ري ل-ل-ولي-ة ،ح-يث سش-ت-ف-ت-ح م-ن أاج-ل
ضش -م-ان ‚اح أاشش-غ-ال-ه م-ن-اقصش-ة وط-ن-ي-ة
بحر الششهر اŸقبل.
أاوضشح اŸصشدر أانه قد ” اختيار ﬁطة
الصش -رف وال -ت -ط-ه Òال-ق-دÁة ل-ب-ن-اء اŸشش-روع
ا÷ديد الذي تبلغ تكلفته اإلجمالية  ٤مÓيÒ
دج ،سشيششمل مدينة باتنة واŸدينة ا÷ديدة
◊م -ل-ة وب-عضص أاح-ي-اء ب-ل-دي-ة ت-ازولت ،م-ؤوك-دا
وج -ود مشش -روع آاخ -ر سش -ي -ت -م إا‚ازه وي -ت -ع -ل-ق
Ãحطة ثانية لتصشفية اŸياه اŸسشتعملة ومياه

الصشرف الصشحي تسشتوعب ما يفرزه سشكان
مدينة باتنة واŸقدر بـ ٤٥٠أالف نسشمة.
ويأاتي هذا اŸششروع الكب Òبعد اسشتفادة
مدينة مروانة حسشب مدير الري من مششروع
تقدر تكلفته  ٣٥٠مليار سشنتيم من اŸنتظر أان
ي -دخ -ل ح -ي -ز اÿدم -ة م -ب -اشش -رة ب-ع-د ان-ت-ه-اء
األششغال به مطلع العام القادم  ،٢٠١٨خاصشة
وأان نسشبة األششغال به قد فاقت  ٦٠باŸائة.
ومّ- -ولت ه- -ذه اŸشش- -اري -ع م -ن اع -ت -م -ادات
اıط -ط -ات ال-ب-ل-دي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة واıصشصش-ة
Ÿششاريع الصشرف الصشحي واŸياه الصشا◊ة
للششرب على مسشتوي الولية ،و‘ سشياق متصشل
فقد أاششار وا‹ باتنة ﬁمد سشلما Êإا ¤أان
مششروع تصشفية مياه الصشرف الصشحي ببلدية
ت -اب -ق -ارت سش -يشش -م -ل أايضش -ا ب -ل-دي-ة أاولد سش-ي
سشليمان والششعبة وقد خصشصص له مبلغ يقدر بـ
 ٦مÓي Òسشنتيم.
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ترقية الصشادرات خارج اÙروقات

تصشدير  ٤32حاوية من إلزيت إلنباتي باŒاه ليبيا

” انطÓقا من ميناء عنابة تصشدير
 432ح - -اوي - -ة ﬁم - -ل - -ة Ãادة ال- -زيت
ال- -ن -ب -ات -ي ب -اŒاه ل -ي -ب -ي -ا وذلك ‘ إاط -ار
ا÷ه- -ود اŸب- -ذول- -ة ل -ت -ن -وي -ع الق -تصش -اد
ال- -وط- -ن- -ي وت- -رق- -ي- -ة الصش -ادرات خ -ارج
اÙروق- - - -ات ،حسشب م - - -ا ورد ‘ ب - - -ي - - -ان
Ÿفتششية ا÷مارك بعنابة.
Ãوجب هذه العملية قامت مفتششية أاقسشام
ا÷مارك Ãيناء عنابة بالتعاون مع مؤوسشسشة
اŸيناء باتخاذ كافة التداب Òلتسشهيل وضشمان
السش Òا◊سشن لعملية التصشدير هذه التي قام
ب- -ه- -ا م- -ت- -ع- -ام- -ل اق- -تصش- -ادي ج -زائ -ري وف -ق
اإلج- - - -راءات اŸتضش- - - -م - - -ن - - -ة ‘ اıط - - -ط

اإلسشÎات-ي-جي  ٢٠١٩-٢٠١٦اŸت-ع-لق بتششجيع
الصش - -ادرات خ - -ارج اÙروق - -ات وتشش - -ج- -ي- -ع
اŸتعامل Úالقتصشادي Úعلى التصشدير ،كما
أاضشاف ذات البيان.
و“ت عملية تصشدير هذه الكمية من الزيت
ال-ن-ب-ات-ي ب-تصش-ري-ح Úم-ن-فصش-ل Úأام-ام مصش-الح
ا÷م -ارك Ãي -ن -اء ع -ن-اب-ة ،حسشب م-ا تضش-م-ن-ه
نفسص البيان الذي أاششار إا ¤أان عدة عمليات
‡اثلة لتصشدير الزيت النباتي قد “ت منذ
ششهر أاغسشطسص اŸاضشي انطÓقا من ميناء
عنابة وذلك بكمية إاجمالية تقدر بـ  ٨٠٤حاوية
ﬁم-ل-ة ب-ال-زيت ال-ن-ب-ات-ي ت-ق-در ق-ي-م-ت-ها بـ ١٢
مليون دولر.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألثÓثاء  ٣٠ماي  ٢٠١٧م
ألمؤأفق لـ  ٠٤رمضشان  ١٤٣٨هـ

ألتعب وقلة ألنوم سسببان ‘ حوأدث أŸرور ‘ رمضسان

مطاعم ألرحمة للمحتاج ÚوألÓجئ Úأألفارقة فقط وليسست للمسسافرين

لروإح ،خاصشة خÓل ششهر رمضشان إلكر Ëبسشبب إلتعب وقلة إلنوم‡ ،ا تطلب
ماتزإل حوإدث إŸرور –صشد إلعديد من إ أ
لمن ع Èإلطرق ،وكذإ بعضس إ÷معيات
إلقيام بحمÓت –سشيسشية خÓل هذإ إلششهر من طرف إŸركز إلوطني للوقاية وإ أ
إلناششطة ‘ هذإ إÛال ،بحيث تبقى إلتوعية أإحسشن طريقة لتحسشيسس إŸوإطن Úبتوخي إ◊ذر ع Èإلطرق.

سش.بوعموشسة

لح-م-ر إ÷زإئ-ري
ب -رم -ج إل-هÓ-ل إ أ
توزيع أإك Ìمن ربع مليون طرد على
شش -ك-ل إع-ان-ات ع-ل-ى إŸع-وزي-ن وف-ت-ح
م-ط-اع-م ل-ل-رح-م-ة ‘ ﬂت-ل-ف إŸدن،
لسش -ت -ق -ب -ال إÙت -اج Úوإل Ó-ج -ئÚ
لفارقة إلوإفدين من دول إ÷وإر
إ أ
إلتي تعا Êظروفا أإمنية صشعبة.

حياة .ك

وعÓ- -وة ع- -ل- -ى ذلك ،ف- -إان ح -ؤأدث أŸرور
ت -خ -ل -ف أن -ع -ك -اسش-ات سش-ل-ب-ي-ة ع-ل-ى ألق-تصش-اد
ألؤطني وميزأنية ألدولة ،بحيث تشش Òدرأسشة
قام بها بؤباكر أسشتاذ من جامعة باتنة إأ¤
تسش -ج-ي-ل  ٢.٢م -ل -ي -ؤن دج ق -ي -م-ة أق-تصش-ادي-ة
◊ؤأدث أŸرور ،و ١٠٠مليار دج سشنؤيا ،كما أن
تكلفة هذه أ◊ؤأدث من  ١إأ ٣ ¤باŸائة من
أل -دخ -ل أل -دأخ-ل-ي أÿام ل-ل-دول-ة .ول-ه-ذأ ي-رى
أıتصش- - -ؤن ‘ ›ال ألسشÓ- - -م - -ة أŸروري - -ة
ضشرورة ألÎكيز على ألبحث ألعلمي Ÿعرفة
أألسش-ب-اب أ◊ق-ي-ق-ي-ة وإأي-ج-اد أ◊ل-ؤل أل-ناجعة
لسشتئصشال ألظاهرة ألتي أضشحت ‘ تزأيد
مسشتمر بالرغم من أ◊مÓت ألتحسشيسشية.

فلورة :سسطرنا برنا›ا
–سسيسسيا قبل وبعد أإلفطار
من جهتها ،أكدت فلؤرة بؤبرقؤت رئيسشة
أ÷م -ع -ي -ة أل -ؤط -ن -ي -ة Ÿسش -اع -دة أألشش -خ -اصس
أŸعاق« ÚألÈكة» أن ظاهرة إأرهاب ألطرق

تضش -اع -فت خ Ó-ل شش -ه-ر رمضش-ان ،بسش-بب ق-ل-ة
أل -ن -ؤم وألسش-ه-ر لسش-اع-ات م-ت-أاخ-رة م-ن أل-ل-ي-ل،
ب -ح -يث ل ي -أاخ -ذ أل-ف-رد أل-رأح-ة أل-ك-اف-ي-ة ك-ي
يسش- - - -اف- - - -ر ب- - - -أام- - - -ان ،مششÒة ‘ تصش - - -ري - - -ح
÷ريدة»ألششعب» إأ ¤أن أغلبية ألذين يقؤمؤن
بحؤأدث أŸرور ينامؤن على مقؤد ألسشيارة،
بسشبب نقصس ألنؤم وقلة ألرأحة.
وأبرزت ‘ هذأ ألششأان ،ألدور ألذي تقؤم به
جمعية «ألÈكة» ‘ ألتحسشيسس وألتؤعية طيلة
ألسش -ن -ة وخ -اصش-ة ‘ شش-ه-ر رمضش-ان ق-ب-ل وب-ع-د
أإلف -ط -ار ،ب -ح -يث سش -ط-رت ب-رن-ا›ا ع Èك-ل
أل-ؤلي-ات أل-ت-ي ت-ت-ؤأج-د ب-ه-ا ي-ت-م-ث-ل ‘ ت-ؤزيع
مطؤيات ،تتضشمن نصشائح وإأرششادأت للسشائق
لتؤخي أ◊ذر وأليقظة أŸسشتمرة أثناء ألقيادة
وأحÎأم قانؤن أŸرور.
وق -الت أيضش -ا إأن م -ن ي -ق -ؤم-ؤن ب-ا◊مÓ-ت
أل -ت -ؤع -ؤي -ة ه -م م-ن ضش-ح-اي-ا ح-ؤأدث أŸرور،
وي -درك-ؤن ج-ي-دأ أŸأاسش-اة أل-ت-ي ت-خ-ل-ف-ه-ا ه-ذه
أ◊ؤأدث سشؤأء ‘ ترك ألششخصس معاقا طيلة
ح-ي-ات-ه أو أل-ؤف-اة ،ب-اع-ت-ب-اره-ا إأح-دى ضش-ح-ايا
حؤأدث أŸرور بسشبب تهؤر ألششباب.

لفطار طيلة إلششهر إلفضشيل
سشاعة قبل إ إ

أ◊ماية أŸدنية باŸدية –سسسس بخطر حوأدث أŸرور
شش -رعت م-دي-ري-ة أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة ل-ؤلي-ة
أŸدية ،منذ أمسس ‘ ،حملة –سشيسشية للحد
من حؤأدث أŸرور قبيل سشاعة أإلفطار‘ ،
إأطار ألÈنامج ألسشنؤي أŸسشطر من طرفها،
وتطبيقا لتعليمات أŸديرية ألعامة.
تأاتي هذه أ◊ملة أÿاصشة بششهر رمضشان

١٧٣٥٠

 30أإلف طرد من إŸوإد إلغذإئية وزعت على إÙتاج ،Úبن حبيلسس:

تكلف خزينة إلدولة خسشارة بـ 100مليار دج سشنويا

سشجلت نسشبة أنخفاضس ‘ حؤأدث أŸرور
خÓل ششهر رمضشان لسشنة  ٢٠١6مقارنة بسشنة
 ،٢٠١٥بأاقل من  ٢٢باŸائة من حؤأدث أŸرور
وأقل من  ٢٣باŸائة من ألؤفيات و ٢٥باŸائة
م - -ن أ÷رح- -ى ،حسشب إأحصش- -ائ- -ي- -ات أŸرك- -ز
ألؤطني للؤقاية وأألمن ع Èألطرق ،علما أنه
‘ سشنة  ” ٢٠١٤تسشجيل  ٤١6حالة وفاة خÓل
ششهر رمضشان وهؤ رقم كب ،Òكما أن ألطريق
ألسشيار ششرق غرب يششهد هؤ كذلك نسشبة
كبÒة من حؤأدث أŸرور بتسشجيل  9٤٢وفاة
ألعام أŸاضشي.
وأضشاف ذأت أŸصشدر ،أن من ب Úأألسشباب
ألرئيسشية لؤقؤع حؤأدث أŸرور خÓل ألششهر
ألفضشيل ألسشهر لسشاعات متأاخرة وقلة ألنؤم
وك- -ذأ كÌة ت- -ن -ق -ل أألف -رأد ل -ي  Ó-خ Ó-ل ه -ذأ
ألششهر‡ ،ا يؤؤدي إأ ¤نتائج كارثية ‘ ›ال
ألسشÓمة أŸرورية.
و‘ ه -ذأ ألصش -دد ،سش -ط -ر أŸرك-ز أل-ؤط-ن-ي
Óمن وألؤقاية ع Èألطرق برنا›ا –سشيسشيا
ل أ
لشش - - -ه - - -ر رمضش - - -ان وأل - - -ذي Áت - - -د Ÿؤسش - - -م
ألصشطياف ،كؤن هذين أŸؤسشم Úيششهدأن
كÌة تنقل أألفرأد ‡ا يخلف حؤأدث أŸرور.
من خÓل بث ومضشات إأششهارية تؤعؤية عÈ
أإلذأع-ة أل-ؤط-ن-ي-ة وأل-ت-ل-ف-زي-ؤن ،وأل-ت-نسشيق مع
وزأرة ألششؤؤون ألدينية لتخصشيصس خطب خÓل
أألسشبؤع أألول من ششهر رمضشان ،تدعؤ للحذر
وأليقظة و–سشيسس ألسشؤأق بتغي Òسشلؤكهم ‘
أل -ق-ي-ادة وذلك ع Èم-ن-اب-ر أŸسش-اج-د ل-ت-ف-ادي
وقؤع حؤأدث ‡يتة.
وب -اŸق -اب -ل ،ف -ق -د ك -ث -فت مصش-ال-ح أل-درك
وأألم- -ن أل- -ؤط -ن -ي Úدوري -ات -ه -ا ع ÈأŸدأخ -ل
ألرئيسشية للطرق وتعزيز أألمن باألماكن ألتي
تك Ìبها حركة أŸؤأطن ،Úوتنصشيب أجهزة
أŸرأقبة بالعاصشمة ألتي تششهد نسشبة كبÒة من
ألسشكان ألذين يتؤأفدون عليها يؤميا ،بحكم
أنها مقر للؤزأرأت وألسشفارأت وأŸسشتششفيات
ألكÈى ،علما أن حظÒة ألسشيارأت با÷زأئر
ألعاصشمة Œاوزت مليؤن سشيارة.

ألعدد

05

أŸبارك عﬂ Èتلف ألنقاط ألسشؤدأء ألتي
ت -ع -رف -ه -ا شش -ب -ك-ة أل-ط-رق ل-ل-ؤلي-ة ،م-ن خÓ-ل
إأششرأك كل ألؤحدأت ألعملية للحماية أŸدنية
أŸؤزع -ة ع -ل -ى ت -رأب أل -ؤلي-ة ،ح-يث ت-ن-ط-ل-ق
ألعملية بدأية من ألسشاعة  ١٨:٠٠وتدوم إأ¤
غاية ألسشاعة  ١9:٣٠مسشاء طيلة ششهر رمضشان

اŸدية :ع.علياÊ

“ديد قرأر قطع خط ألعاصسمة -قسسنطينة -عنابة ليومÚ

أل- -ب -ع -ي -دي -ن ع -ن ألأه -ل ،وأك -دت ‘ ذأت
أل -ؤقت أن أŸسش -اف -ري -ن أل -ذي -ن ي -رك -ن -ؤن
سش- -ي- -ارأت- -ه- -م أم -ام ه -ذه أŸط -اع -م ،غÒ
م-رحب ب-ه-م ،ب-ل ‡ن-ؤع ع-ل-ي-ه-م دخ-ؤل-ها،
ألنهم ليسشؤأ من ألفئات أŸعنية بعملية
أإلفطار.
وŒدر أإلششارة أإ ¤أن ألطرود ألغذأئية
أŸؤج -ه -ة ل -ف -ائ-دة أل-ع-ائÓ-ت أŸع-ؤزة ‘
ششهر رمضشان  ،٢٠١٧سشاهمت فيها عديد
ألهيئات أإلدأرية وأŸؤؤسشسشات ألعمؤمية،
أبرزها وزأرة ألتضشامن ألؤطني وأألسشرة
وقضش - -اي - -ا أŸرأة ومصش- -ال- -ح أ÷م- -اع- -ات
أÙل -ي -ة إأ ¤ج -انب أ÷م -ع-ي-ات أÒÿي-ة
أل- -ف- -اع- -ل- -ة ‡ث- -ل- -ة ‘ أل- -ه Ó-ل أألح -م -ر
أ÷زأئري.

لم Úإلعام لبلدية باب إلزوإر عبد إلغني بوتوتو لـ «إلششعب»:
إ أ

ترحيل  128عائلة من أقبية حي  05جويلية إأ ¤كوريفة
رح - -لت 128 ،ع -ائ -ل -ة م-ن سش-ك-ان
لق -ب-ي-ة ب-ح-ي  05ج-وي-ل-ية ببلدية
إ أ
ب- - -اب إل- - -زوإر ،أإمسس ،إ ¤سش- - -ك - -ن - -ات
ج -دي -دة ب -ح -ي ك-وري-ف-ة ب-ا◊رإشس،
حيث “ت إلعملية ‘ حدود إلسشاعة
إÿامسش -ة صش -ب -اح -ا ،ل -ت -ن -ت -ه -ي ع-ل-ى
إلسش -اع -ة إل -ث -ام -ن -ة صش -ب -اح -ا ،وسش -ط
أإجوإء تطبعها إلفرحة بسشكن لئق
لو ¤م -ن إلشش -ه -ر
لي -ام إ أ
ت- -زإم -ن -ا وإ أ
إلفضشيل.

سسعاد بوعبوشش

أŸبارك.
‘ أŸق- -اب- -ل أحصشت ه- -ذه أŸدي- -ري- -ة أول
أمسس  ٠9جرحى ووفاة ششخصس ‘  ٠٥حؤأدث
مرور متفرقة وقعت هذأ أألحد بكل من دوأئر
ألششهبؤنية ،أŸدية ،تابÓط ،وسشي أÙجؤب.

إلششركة إلوطنية للنقل بالسشكك إ◊ديدية تعلن:

أكدت رئيسشة ألهÓل أألحمر أ÷زأئري
سش -ع -ي -دة ب -ن ح-ب-ي-لسس ،أمسس ،ع Èأل-ق-ن-اة
أإلذأعية أألو ¤أن مصشا◊ها وزعت أزيد
من  ٣٠ألف طرد من أŸؤأد ألغذأئية،
ل -ل -م -ع -ؤزي -ن وأÙت -اج ،Úأل -ذي-ن أث-ب-تت
أل-ت-ح-ق-ي-ق-ات أح-ق-ي-تهم للمسشاعدأت ،و‘
ذأت ألؤقت ترى أنه من ألضشروري إأعادة
أل -ن -ظ -ر ‘ إأحصش -اء ق -ؤأئ-م ه-ذه أل-ف-ئ-ات،
ل-ق-ط-ع أل-ط-ري-ق أم-ام ألن-ت-ه-ازي ،Úأل-ذين
يسشتغلؤن أŸناسشبة وينافسشؤن من هم ‘
أششد أ◊اجة لهذه أŸسشاعدأت.
وأوضشحت ‘ هذأ ألصشدد أن مطاعم
ألرحمة لهذه ألسشنة ،خصشصشت لفئة معينة
م- -ن أألشش- -خ- -اصس وي -ت -ع -ل -ق أألم -ر ب -ف -ئ -ة
ألÓجئ Úأألفارقة ألفارين من ألظروف
أألمنية ألصشعبة ألتي تؤجد فيها بلدأنهم
(دول أ÷ؤأر ) ،وه- -ي م- -ف- -ت- -ؤح- -ة ك- -ذلك
ل -ل -ع -م -ال أل -ذي -ن يشش -ت-غ-ل-ؤن ‘ أل-ؤرشش-ات

‘ ه- -ذأ أإلط- -ار أوضش- -ح أألم Úأل- -ع -ام
لبلدية باب ألزوأر عبد ألغني بؤتؤتؤ ‘
تصش - - -ري- - -ح لـ «ألشش- - -عب» أن
أل -ع -م-ل-ي-ة “ت ب-ع-د درأسش-ة
م - -ل - -ف  ١٨٠ع- -ائ- -ل -ة ”
إأحصشاؤوها منذ سشنة ،٢٠١١
ل -ي -ت -م أخ -ت-ي-ار  ١٣٠عائلة
م- -تضش- -ررة أسش- -ت -ف -ادت م -ن
ألÎحيل إأ ¤سشكنات لئقة،
خ -اصش -ة وأن أق -ب -ي -ة ه -ذأ أ◊ي م -ع-روف-ة
بحالتها أŸزرية وبفيضشان أŸياه لسشيما
تلك ألناجمة عن تهاطل أألمطار و‘ كثÒ
م -ن أألح -ي -ان ت -خ-ت-ل-ط م-ع م-ي-اه ألصش-رف
ألصشحي.

ألبيضشاء أإ ¤حي كؤريفة“ ،ت ‘ ظروف
ع- -ادي- -ة وج- -د حسش -ن -ة ،رصش -دت ل -ه -ا ك -ل
ألؤسشائل أŸادية وألبششرية وحتى أألمنية
إل‚اح- -ه- -ا ،ح- -يث ” ن- -ق- -ل ك- -ل أم -ت -ع -ة
ألعائÓت أŸرحلة أإ ¤ألسشكنات أ÷ديدة.
وب-خصش-ؤصس ب-اق-ي أل-ع-ائÓ-ت أŸقصش-ية
م -ن ألÎح-ي-ل ،أشش-ار أألم Úأل-ع-ام ل-ب-ل-دي-ة
باب ألزوأر أنه ششرع ‘ تلقي ألطعؤن بعÚ
أŸكان ،وسشجل ◊د أنتهاء ألعملية إأيدأع
 ٣9ط -ع-ن-ا ،ك-م-ا ” إأعÓ-م أŸع-ن-ي Úب-أان-ه
سشيتم أإبÓغهم كتابيا عن أسشباب أإلقصشاء
أو أي تغي ‘ Òحالتهم إأن ثبت عكسس
ذلك.
وينتظر بعد مباششرة هذه ألعملية ألتي
م -سش-ت  ١٢٨ع-ائ-ل-ة كانت
ت -ق -ط-ن ب-ح-ي  ٥جؤيلية،
أسش-ت-ك-م-ال أŸل-ف-ات ع-ل-ى
مسشتؤى عدة إأحياء ببلدية
ب -اب أل -زوأر م -ن ضش-م-ن-ه-ا
أك Ìمن  ٨٠٠ملف بحي
ألسشؤريكال ألذي يعد أكÈ
ح-ي م-ن ح-يث ع-دد أل-ع-م-ارأت وأل-ك-ث-اف-ة
ألسش-ك-ان-ي-ة ،م-ا ي-ج-ع-ل ألسش-ل-طات أÙلية
أمام –د أآخر لتسشؤية وضشعيتهم بصشفة
نهائية وترحيلهم إأ ¤سشكنات لئقة.
يندرج ترحيل هذه ألعائÓت ‘ إأطار
ألعملية  ٢٢إلعادة أإلسشكان ألتي أسشتفاد
م -ن -ه -ا سش -ك -ان أل -ع-اصش-م-ة ول-ت-أات-ي ك-ت-ت-م-ة
ل -ل -ع -م -ل-ي-ات ألسش-اب-ق-ة أل-ت-ي سش-ج-لت ع-ل-ى
مسشتؤى هذأ أ◊ي من خÓل إأزألة كل
أل-ب-ن-اي-ات أل-ف-ؤضش-ؤي-ة وإأف-رأغ أألق-ب-ي-ة من
سشاكنيها.

تلقينا  39طعنا...
وألرد عليها سسيكون
كتابيا

ألعملية “ت ‘ ظروف جد حسسنة

أكد بؤتؤتؤ أن عملية ترحيل ألعائÓت
ألتي كانت تقطن بأاقبية بحي  ٠٥جؤيلية
ب -ب -اب أل -زوأر ل-ل-م-ق-اط-ع-ة أإلدأري-ة ل-ل-دأر

لقرب
يشش Òإ ¤إلقبلة وإŸسشاجد إ أ

«أذأن أ÷زأئر »تطبيق على ألهاتف ألنقال

أإع -ل -نت إلشش -رك -ة إل -وط -ن -ي -ة ل -ل -ن -ق-ل
بالسشكك إ◊ديدية“ ،ديد قرإر تعليق
إÿط إل -رإب -ط ب Úإ÷زإئ -ر إل -ع -اصش -م -ة
وعنابة Ÿدة يوم 30 Úو 31ماي إ÷اري،
وذلك حسشب إل - -ب - -ي - -ان إل - -ذي تسش- -ل- -مت
«إلششعب» أإمسس نسشخة منه.
أوضشح ألبيان أن ألؤقف أŸؤؤقت لعمل هذأ

أÿط أل- -ذي تسش Òع- -ل- -ي- -ه ق- -ط- -ارأت –م- -ل
أŸسشافرين وألسشلع ،نتيجة أألششغال ألتي تقؤم
ب-ه-ا ألشش-رك-ة ل-ت-ق-ؤي-ة ج-انب أألم-ن وألسشÓ-م-ة
على مسشتؤى أألنفاق بﬁ Úطات ألثنية وبني
عمرأن ،وذلك منذ  ٢٠ماي.
لهذأ ألسشبب يتم كذلك قطع بعضس خطؤط
ألسشكك أ◊ديدة خÓل هذين أليؤم Úذهابا

وإأي -اب -ا ،وي -ت -ع -ل -ق أألم -ر ب -اÿط أل -رأب-ط بÚ
أل -ع -اصش -م -ة وقسش -ن-ط-ي-ن-ة ،أل-ع-اصش-م-ة وع-ن-اب-ة،
أل-ع-اصش-م-ة وب-ج-اي-ة ،أ÷زأئ-ر وسش-ط-يف وأخÒ
أ÷زأئر وألبؤيرة ،فيما يبقى أÿط ألرأبط
ب Úأل -ع -اصش -م -ة وت -ي -زي وزو غ Òم-ع-ن-ي ب-ه-ذأ
أإلجرأء.

ح .ك

يعت Èتطبيق أذأن أ÷زأئر ألذي يششÒ
إأ ¤أل -ق -ب -ل -ة وأŸسش -اج -د أألق -رب م -ؤؤذن -ا
ودعامة للقرآأن ألكر ،Ëأإضشافة إأ ¤ديؤأن
ثري ومتنؤع من أألدعية ‘ آأن وأحد.
و ي -ت -ؤف -ر آأذأن أ÷زأئ -ر ع -ل -ى أŸؤق -ع
أŸع- -روف Ÿ Google Playرأف-ق-ة ك-ل
مسشلم على ألعديد من ألؤظائف تسشمح
ببث أذأن ألصشلؤأت أÿمسس على أي جهاز
يتؤفر على نظام  Androidعلى غرأر
ألهؤأتف ألذكية وأللؤحات أللكÎونية.
وحسشب مصشممه فإان هذأ ألتطبيق يبث
أذأن ألصشلؤأت أÿمسس يؤميا على ألهاتف

بدقة كبÒة حسشب أŸكان ألذي يؤجد فيه
ألششخصس.
وأإضشافة أإ ¤وظيفة أألذأن Áكن قرأءة
أل -ق-رآأن أل-ك-ر Ëك-ام Ó-لسش-ي-م-ا ب-ط-ري-ق-ة
حفصس .كما يتضشمن ألتطبيق أيضشا ديؤأنا
ثريا ومتنؤعا خاصشا باألدعية وألتسشبيح
ورزن -ام -ة وم -ؤؤشش -رأ ل -ل -ق -ب -ل -ة وأŸسش-اج-د
أألق -رب Ÿك -ان أل -ت -ؤأج -د ‘ وقت وج-ي-ز
يششتغل باألنÎنيت.
وÁكن ضشبط سشاعة أألذأن يدويا أو آأليا
على هذأ ألتطبيق حسشب أي مكا .GPS

»æWh

ألثÓثاء  30ماي  2017م
ألموأفق لـ  04رمضضان  1438هـ

فيما ” منح  36ترخيصسا لفتح مطاعم إافطار جماعي

تخصسيصص أإك Ìمن  48أإلف قفة للمعّوزين باŸسسيلة

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

ألعدد

17350
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أاعطى وا‹ اŸسسيلة ،حاج مقداد ،صسباح أامسس ،على هامشس زيارة التي قام بها إا ¤مقر تخزين اŸواد الغذائية اŸتعلقة بقفة
رمضسان ،تعليمات صسارمة للقائم Úعلى إاعداد القفة من أاجل الشسروع ‘ عملية توزيعها على مسستحقيها ،الذين ” إاحصساؤوهم
وفق الشسروط اÙددة.
ألسض-ي-اق أل-تضض-ام-ن-ي  36ت-رخ-يصض-ا للمحسضنÚ
وأ÷معيات ألناشضطة عﬂ Èتلف ألبلديات
إلفطار عابري ألسضبيل.
ما Œدر أإلشضارة إأليه هو أنطÓق عمل
أل -ع -دي -د م -ن أŸط -اع-م أŸن-تشض-رة ع Èت-رأب
ألولية ‘ عملية إأفطار عابري ألسضبيل منذ
أو ¤أي- - -ام ألصض- - -ي - -ام ‘ ح Úفضض - -لت ب - -عضس
أ÷معيات ألناشضطة ‘ ›ال رعاية أأليتام
ذب- -ح ع- -ج- -ل وت- -وزي- -ع ◊م- -ه ع -ل -ى أل -ف -ق -رأء
وأŸعوزين.

توقيف أإربع رعايا أإجانب
إلقامتهم غ Òإلشسرعية

اŸسشيلة :عامر ناجح
كشض - -فت مصض - -ال - -ح ولي - -ة أŸسض - -ي- -ل- -ة ع- -ن
تخصضيصس حصضة تقدر بـ  48833قفة كحصضة
خاصضة إأجمالية موزعة على بلديات ألولية،
أŸقدر عددها بـ  47بلدية ،حيث تبلغ قيمة
ألقفة ألوأحدة بـ  5000دج Ãسضاهمة كل من

ميزأنية ألولية وصضندوق ألتضضامن وميزأنية
ألبلديات ‘ ،ح Úخ ّصضصضت بلدية أŸسضيلة
لوحدها ،بحسضب نفسس أŸصضدر ،ما يقدر بـ
 12000حصضة ،أنطلق ‘ عملية توزيع 4000
ق - -ف - -ة م- -ن- -ه- -ا ،ع- -ل- -ى أن تصض- -ل إأ ¤ج- -م- -ي- -ع
أŸسض -ت -ف -ي -دي -ن م -ن -ه -ا خ Ó-ل أألي -ام أل-ق-ل-ي-ل-ة
أل -ق -ادم -ة ،ل-ي-تسض-ن-ى ل-ه-م ألسض-ت-ف-ادة م-ن-ه-ا ‘
وقتها ،كما منح وأ‹ ألولية ،حاج مقدأد‘ ،

Óم-ن
أوق -فت مصض -ال -ح ألشض -رط-ة أل-ت-اب-ع-ة ل -أ
أ◊ضضري ألثامن بأامن ولية أŸسضيلة ،أربع
رع - - -اي - - -ا أج - - -انب ،تÎأوح أع- - -م- - -اره- - -م بÚ
 21و 39سضنة من دولة ›اورة على أثر دوريات
ل-ق-وأت ألشض-رط-ة ب-إاق-ل-ي-م ألخ-تصض-اصس ،وسض-ط
مدينة أŸسضيلة ،بعد أن لفت أنتباههم رعايا
أجانب وبعد مطالبتهم بالوثائق ألشضخصضية من
قبل رجال ألشضرطة ،تب Úأنهم يقيمون بطريقة
غ Òشضرعية ،حيث ” توقيفهم وأقتيادهم إأ¤
مصضلحة ألشضرطة ،وبعد أن ” تشضكيل ملف
قضض -ائ -ي ‘ ح -ق -ه -م وت -ق -دÁه -م أم -ام وك -ي-ل
أ÷م -ه -وري -ة ل -دى ﬁك -م -ة أŸسض -ي -ل -ة وأل-ذي
أحالهم بدوره على جلسضة أŸثول ألفوري.

قبيل انطÓق مسسابقة «أاحسسن حر‘ خباز وحلوا »Êبوهران

دعوة إإ ¤رفع عدد إŸعّلم Úإ◊رفيÚ

دع-ا اإل-ي-اسس ح-ج-ي-ج ،رئيسس مكتب
م- - -راق - -ب - -ة نشس - -اط - -ات الصس - -ن - -اع - -ات
ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة وا◊رف ،ب-وه-ران ،اإ¤
اŸسساهمة الفعلية ‘ النهوضس باليد
ال - - -ع - - -ام - - -ل - - -ة ‘ م - - -ي - - -دان اÿب- - -ازة
وا◊ل- -وي- -ات ،وذلك م- -ن خÓ- -ل رف -ع
ع-دد «اŸع-ل-م Úا◊رف-ي »Úوتشس-ج-يع
الشس -ب -اب ا÷زائ -ري ع-ل-ى ا’ن-خ-راط
بهذه اŸهن.
حسضب حجيج ،فاإنّ جميع أ◊رفيÚ
ألذين تفوق خÈتهم  10سضنوأت ويتمتعون
Ãه -ارة ت -ق -ن -ي -ة خ-اصض-ة ،وت-اأه-ي-ل ع-ال ‘
حرفتهم باإمكانهم أŸسضاهمة ألفعلية ‘
ت- -رق- -ي- -ة ه- -ذه أ◊رف- -ة وذلك م- -ن خÓ- -ل
ألإنخرأط ‘ برنامج «أ◊ر‘ أŸعّلم».
كما أوضضح ،نفسس أŸصضدر أّن شضهادة
«أ◊ر‘ أŸعّ- -ل - -م» ،ت- -ع- -ت Èم- -ن ألشض -روط
ألأسض -اسض -ي-ة ‘ م-ل-ف-ات أ◊ام-ل Úل-ب-ط-اق-ة
ح - -ر‘ وأل - -رأغ - -ب ‘ Úألإسض - -ت- -ف- -ادة م- -ن
Œهيزأت جديدة ‘ أÿبازة وأ◊لويات،
لفتا ألنتباه أإ ¤دورأت تكوينية خاصضة
ب- -ا◊رف- -ي ÚأŸع -ل -م ،Úسض -ت -ن ّ-ف -ذ ق -ري -ب -ا
ب - -ال- -ت- -نسض- -ي- -ق م- -ع م- -دي- -ري- -ة ألسض- -ي- -اح- -ة
وألصضناعات ألتقليدية وكذأ نادي أ◊ر‘
أÿباز.
شضارك خمسضة « »05مهني Úمن وهرأن

بحصضصس تدريبية ‘ مارسضيليا ألفرنسضية
على يد أك Èألطهاة ،أسضتفاد من خÓلها
أÎŸبّ -صض -ون م -ن أآخ -ر ت -ق -ن -ي -ات أÿب -ازة
و–ضض Òأ◊لويات Ãا ‘ ذلك كعك وخبز
أل -ق -م -ح ،خ -ب -ز أل -ع-ج ÚأŸت-خ-م-ر ،أÿب-ز
أÿشض- -ن ،أ ÈÿأŸت -ع -دد أ◊ب -وب و أن -وأع
أخ- -رى ع- -دي- -دة م -ن أل -ك -عك وأل -رغ -ائ -ف
أÙل- -ي- -ة ب- -الإضض -اف -ة أإ ¤ح -ل -وي -ات ي -ت -م
–ضضÒه -ا ب -وأسض -ط -ة أل -ع -ج -ي -ن-ة أŸورق-ة
وغÒها من ألأصضناف ألأخرى.
تدخل هذه أŸبادرة ‘ أإطار برأمج
أل -ت -ك -وي -ن أل -ت -ي ي -ب -اشض-ره-ا ن-ادي أ◊ر‘
أÿبّ -از أل -ذي “ك -ن ،خÓ-ل ألسض-ت-ة أشض-ه-ر
ألأخÒة ،ب -حسضب رئ -يسض -ه ،ب-خ-يشس ف-وزي،
م -ن ت -ك-وي-ن عشض-رة « »10ح- -رف -ي ‘ Úك -ل
أختصضاصضات أÿبازة وأ◊لويات ألتقليدية
وألعصضرية ،تنفيذأ لÓإتفاقية أÈŸمة بÚ
ه -ذأ أل -ن -ادي وم -دي-ري-ة أل-ت-ك-وي-ن أŸه-ن-ي
وأل- -ت- -ي ت- -نصس ع -ل -ى ت -اأه -ي -ل أŸت -م -ه -نÚ
أÎŸبصض Úو–سض Úبرأمج ألتكوين.
أضضاف ،بخيشس ،موؤّكدأ أنه أإ ¤جانب
مشض -اك -ل ن -قصس أل -ي -د أل -ع -ام -ل -ة وت-فضض-ي-ل
ألشض-ب-اب ل-ل-وظ-ائ-ف ألسض-ه-ل-ة ،ي-ع-ا Êق-طاع
أÿب -ز وأ◊ل -وي -ات وأل -ف -ط -ائ -ر ب-ا÷زأئ-ر
ع -اّم -ة م -ن ضض -ع -ف أل -ت -ق -ن -ي -ات أ◊دي -ث -ة
وأŸهارأت أ÷ديدة ،معتÈأ أّن ألتكوين

وت- - -ن- - -ظ- - -ي- - -م أŸع - -ارضس وألصض - -ال - -ون - -ات
أŸتخ ّصضصضة من « أبرز لبنات ألتطوير ألتي
يجب ألأخذ بها ‘ هذأ أÛال» .على
ضضوء ذلك –تضضن وهرأن ‘ ألفÎة ما بÚ
 6جوأن أإ 16 ¤من نفسس ألشضهر مسضابقة
« أحسض- -ن ح- -ر‘ خ- -ب- -از و أحسض- -ن ح- -ل -وأÊ
ﬂتصس ‘ أ◊لويات ألتقليدية وألشضرقية»
بالتزأمن مع ألشضهر ألفضضيل.
ت -اأت -ي ه -ذه أŸب -ادرة ب -الشض -رأك -ة م -ع
م-دي-ري-ة ألسض-ي-اح-ة وألصض-ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دية
وم -دي -ري -ة أل -ت -ك -وي -ن أŸه -ن-ي وك-ذأ ن-ادي
أ◊ر‘ أÿبّ - -ازŒ ،سض- -ي- -دأ لÓ- -إت- -ف- -اق- -ي- -ة
أÈŸمة ‘ أŸلتقى أ÷هوي ألأّول للخبازة
أŸن ّ-ظ -م ب -وه -رأن ب -ت -اري -خ 2016/10/22
وكذأ تقييم مدى كفاءة وفعالية ألدورأت
ألتكوينية ‘ هذأ أÛال.
ك -م -ا ت -ه -دف ه -ذه أŸسض -اب-ق-ة ،ب-حسضب
ّﬁدثينا ،دأئما أإ– ¤سض Úجودة ونوعية
هذه أŸادة ألسضتهÓكية ألوأسضعة ،ناهيك
ع- -ن ت- -ع- -زي- -ز أل- -ت- -ك- -وي- -ن أŸت -وأصض -ل بÚ
أÎÙف Úوتشض- -ج- -ي- -ع- -ه -م ع -ل -ى تسض -وي -ق
م- -ن- -ت- -وج- -ات- -ه- -م وغÒه- -ا م -ن أŸسض -اع -ي
ألأخ- -رى ،أل- -رأم- -ي -ة أسض -اسض -ا أإ ¤ح -م -اي -ة
ألصضناعات ألتقليدية وأ◊رف من ألزوأل.

وهران :براهمية مسشعودة

مديرة التجارة بو’ية بومرداسس ،سسامية عبابسسة:

رفع إإنتاج إ◊ليب إŸبسس Îإإ 430 ¤أإلف ل Îيوميا ‘ شسهر رمضسان
رفعت وحدات إانتاج ا◊ليب اŸبسسÎ
ببومرداسس من إانتاجها “اشسيا مع ارتفاع
ال - -ط- -لب ع- -ل- -ى ه- -ذه اŸادة ال- -غ- -ذائ- -ي- -ة
الواسسعة ا’سستهÓك خÓل شسهر رمضسان
’ن-ت-اج من
ا÷اري ح-يث ان-ت-ق-ل ح-ج-م ا إ
ن -ح-و  400.000ل Îي- -وم -ي -ا إا ¤ق -راب -ة
 430.000ل Îيوميا ،بحسسبما أافادت به
مديرة التجارة عبابسسة سسامية .تسسجل
ال -ك -م -ي -ة اŸن -ت-ج-ة م-ن ا◊ل-يب اŸبسس،Î
خ Ó- -ل شس - -ه - -ر رمضس - -ان ل - -ه - -ذه السس- -ن- -ة
«ارتفاعا» مقارنة بإانتاج رمضسان ،2016
حيث  ⁄يتم Œاوز سسقف  330.000لÎ
يوميا وفقا لذات اŸسسؤوولة.
أوضض -حت ع -ب -ابسض -ة لـ «وأج» ب -أان أل-ك-م-ي-ة
أإلج- -م- -ال -ي -ة أŸن -ت -ج -ة م -ن أ◊ل -يب أŸبسضÎ
أŸذكورة تتجاوز أحتياجات ألولية أŸقدرة
ب-ن-حو  215.000ل Îي -وم-ي-ا ،ح-يث ي-ت-م ت-وزي-ع
ب -اق-ي أŸن-ت-ج ع-ل-ى ولي-ات أل-ب-ل-ي-دة وأل-ب-وي-رة
وتيزي وزو وأ÷هة ألشضرقية من ولية أ÷زأئر

ألعاصضمة.
تنتج ألكمية أإلجمالية من أ◊ليب أŸبسضÎ
ع Èأل -ولي -ة ع-ل-ى مسض-ت-وى وح-دأت صض-ن-اع-ي-ة
ع-م-وم-ي-ة وخ-اصض-ة ت-ت-م-ث-ل أه-م-ها ‘ مؤوسضسضة
ملبنة و›بنة بودوأو ألعمومية ألتي تتكفل
بتوف Òمعظم أإلنتاج (أزيد من  80باŸائة)
ع -ل -ى ط -ول ألسض -ن -ةÃ ،ع -دل إأن -ت -اج ي -ن-اه-ز ألـ
 374.000ل Îيوميا.
تشضارك ‘ إأنتاج باقي ألكمية أŸذكورة كل
من ملبنة «كوبرو‹» أÿاصضة ببودوأو بنحو
 29.000ل Îيوميا وملبنة برج منايل أÿاصضة
Ãا يزيد عن  12.000ل Îيومي وملبنة متيجة
أÿاصضة بحمادي بأازيد من  12.000ل Îيوميا.
ل -ت -ف -ادي ت -وق-ف خ-ط-وط أإلن-ت-اج ب-ال-وح-دأت
أŸذك -ورة ولضض -م -ان ت -ل -ب-ي-ة ك-ل ألح-ت-ي-اج-ات
أل- -ط- -ارئ- -ة ،خ Ó-ل شض -ه -ر رمضض -ان ” ،ت -وفÒ
Ãخ -ازن ه -ذه أل -وح -دأت أل -ك-م-ي-ة ألضض-روري-ة
وأل -ك -اف -ي -ة م-ن أŸوأد أألول-ي-ة إلن-ت-اج أ◊ل-يب
أŸبسض( ÎغÈة أ◊ليب) وسضيتم تدعيم هذأ

أıزون ت -ب-اع-ا و“اشض-ي-ا م-ع ت-زأي-د أل-ط-لب،
يؤوكد نفسس أŸصضدر.
من أجل ›ابهة ألطلب أŸرتفع على هذه
أŸادة أل- -غ- -ذأئ- -ي- -ة أ◊ي- -وي- -ة ،خ Ó-ل ألشض -ه -ر
ألفضضيل ،أعتمدت أŸصضالح أإلدأرية (مديرية
ألتجارة ودوأئر ألولية) ،أسضتنادأ إأ ¤مديرة
أل-ت-ج-ارة ت-دأب Òإأسض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ت-ت-م-ث-ل ‘ إأنشض-اء
نقاط بيع ثابتة على مسضتوى مقرأت ألدوأئر
أل -تسض -ع ل -ل -ولي -ة تضض-اف إأ ¤شض-ب-ك-ة أŸوزعÚ
أÿوأصس أل -ذي -ن ي -غ-ط-ون أل-ت-وزي-ع بشض-اح-ن-ات
أل -تÈي -د ‘ ﬂت -ل -ف أألح-ج-ام ووف-ق شض-روط
وقائية مضضبوطة على كل ترأب ألولية.
Œدر أإلشضارة إأ ¤أن ملبنة و›بنة بودوأو
تعد من ب Úأهم ألوحدأت ألعمومية إلنتاج
أ◊ليب أŸبسض Îبوسضط ألبÓد وتتميز بإانتاج
حليب «ذي نوعية عالية» و»مطلوب بكÌة» من
ط -رف أŸسض -ت -ه -ل -ك Úوتشض -ت-ه-ر ك-ذلك ب-إان-ت-اج
أ÷Ã Íخ - -ت- -ل- -ف أوزأن- -ه وأن- -وأع- -ه وأÛزأ
وأأللبان وغÒها.

كشس- -ف م- -دي- -ر الÎب- -ي- -ة ل -و’ي -ة
ب - -ات - -ن - -ة ◊ب - -يب ع - -ب - -ي - -دات ،ع- -ن
اسس -ت -ك-م-ال مصس-ا◊ه ك-ل الÎت-ي-ب-ات
اÿاصس- -ة ب- -إا‚اح ام- -ت- -ح -ان شس -ه -ادة
ال- -ت- -ع -ل -ي -م اŸت -وسس -ط ،ح -يث أاحصست
م -دي -ري -ة الÎب -ي -ة ل -و’ي -ة ب -ات -ن -ة
 21177مÎشس-ح ،ي-رت-قب التحاقهم،
’حد  04جوان وإا ¤غاية 06
يوم ا أ
جوان ،بقاعات ا’متحان اŸصسÒي،
ذكور
م- - - -ن ب - - -ي - - -ن - - -ه - - -م 10444
و10733إان - -اث ،م - -ن- -ه- -م مÎشس- -ح- -ون
ن -ظ -ام -ي -ون ق -در ع -دده -م بـ 20730
مÎشسح ،إاضسافة إا 60 ¤مÎشسحا من
ال- -ع- -دد ا’ج- -م- -ا‹ مÎشس- -ح -ون م -ن
اŸؤوسسسس-ات اÿاصس-ة م-ن-ه-م  32ذكورا
و 28إان- - - -اث- - - -ا وم- - - -ن ف - - -ئ - - -ة ذوي
ا’حتياجات اÿاصسة.
ك- -م- -ا سض- -ج- -لت م- -دي- -ري- -ة ألÎب- -ي -ة 11
مÎشضحا منهم أŸعاقون بصضريا ليسضجل
‘ ألع -اق -ة أ◊رك -ي -ة  04ذك-ور وأإلن-اث
ح -ال -ت -ان وف -رت ل-ه-م أŸدي-ري-ة م-رأف-قÚ
ليتمكنوأ من أجتياز ألمتحان ‘ ظروف

جيدة وأآخرون أحرأر Ãعدل  452مÎشضح
يندرج ضضمنهم نزلء أŸؤوسضسضات ألعقابية
 380مÎشضح منهم ذكور ،380ليوزع ألعدد
ك -ك -ل ع -ل-ى  72م -رك -زأ ،ي-ؤوط-ره-م 3530
أسض -ت -اذأ وق -د أوضض -ح ◊ب-يب ع-ب-ي-دأت أن
أŸصضالح أŸعنية جندت جميع أإلمكانات
أŸادية وألبشضرية إل‚اح هذأ ألمتحان.
م - -ن أج - -ل ضض - -م - -ان ألسض Òأ◊سض - -ن
ل -ل -مسض -اب -ق -ات أŸه -ن -ي -ة وح -ف -اظ -ا ع -ل-ى
مصض -دأق-ي-ت-ه-ا ،ذك-ر ◊ب-يب ع-ب-ي-دأت ،أن-ه
أوصض- -ى خÓ- -ل ل- -ق- -ائ- -ه ب -رؤوسض -اء م -رأك -ز
ألم -ت -ح -ان ،ب-اإلج-رأءأت وأل-ت-دأب Òأل-ت-ي
ي -ن-ب-غ-ي أت-خ-اذه-ا خÓ-ل ه-ذأ ألم-ت-ح-ان،
م -ل -ح -ا ع-ل-ى أه-م-ي-ة Œن-ي-د أل-ف-اع-ل‘ Ú
ق -ط -اع ألÎب -ي-ة أل-وط-ن-ي-ة أل-ذي-ن ي-ت-ح-ل-ون
با÷دية وأليقظة وأ◊يطة لتأام Úعملية
أإج - -رأء ه - -ذه أŸسض - -اب - -ق - -ات وأخ - -ذ ك- -ل
أإلج- -رأءأت وأل- -ت- -دأب Òأل Ó-زم -ة ل -ت -وفÒ
أل- -ظ- -روف أÓŸئ- -م- -ة وأل- -ت -أاط Òأل -ك -ا‘
وألشض - -ام - -ل ل- -ه- -ذأ أل- -ع- -دد أل- -ه- -ائ- -ل م- -ن
أÎŸشضح.Ú

باتنةŸ :وششي حمزة

مطار «عّبان رمضسان» ببجاية

توقيف شساب حاول مغادرة ترإب إلوطن بوثائق مزّورة
أوقفت فرقة شضرطة أ◊دود أ÷وية
Ãط -ار ع -ب -ان رمضض -ان ،ب -ب -ج-اي-ة ،أمسس
ألأول ،شضخصضا كان يعتزم مغادرة ألÎأب
أل -وط -ن -ي ب -وث -ائ-ق م-زورة ،وذلك ب-فضض-ل
ألفطنة ألعالية لأعوأن ألشضرطة أŸكلفÚ
ب- -اŸرأق- -ب- -ة ألأم- -ن- -ي -ة ب -اŸط -ار .ح -يث
تفطنوأ أإ ¤كون وثائق ألتعريف ألأجنبية
(ج -وأز سض -ف -ر ،ب-ط-اق-ة أل-ت-ع-ري-ف) ،أل-ت-ي
قدمها أŸدعو سس.ع 20 .سضنة من ولية
بجاية ،قصضد ألتمكن من مغادرة ألÎأب
أل -وط -ن-ي م-زورة ،وب-ع-د أإخضض-اع أŸع-ن-ي
بالأمر أإ ¤ألتفتيشس ألدقيق ،ع Ìبحوزته
ع -ل -ى وث -ائ -ق أخ -رى م -زورة ،وع -ل -ي-ه ”

–ويله مباشضرة أإ ¤مقر أمن ألولية،
حيث ” أإ‚از ملف جزأئي ضضده ‘
هذأ ألشضاأن.
‘ ن- - - -فسس ألسض- - - -ي - - -اق“ ،ك - - -نت ذأت
أŸصض -ل -ح -ة م -ن م -ع -ا÷ة قضض -ي-ة ح-ي-ازة
أıدرأت ـ كيف معالج ـ ،ضضد أŸدعو
ب.شس 41 .سض-ن-ة أل-ذي ضض-ب-ط ب-ح-وزت-ه
قطعة من ألكيف أŸعالج ،أثناء أإخضضاعه
لعملية ألتفتيشس وألتلمسس أ÷سضدي عند
ﬁاولة دخوله أŸطار ،قصضد ألسضفر أإ¤
ولية دأخلية أخرى ،ملف جزأئي أ‚ز
ضضده ‘ هذأ ألصضدد.

بجاية :بن النوي توهامي

اأ’حد  30ماي  2017م
الموافق لـ  04رمضضان  1438هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ما عدا اللّحوم واللّيمون

أآسضع ـار أآسضـوآق آ÷ملة فـ ـي آلبلي ـدة ترح ـم آلّزب ـون ‘ رمضضـ ـان
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بعد توزيع  52أالف قفة على مسصتحّقيها بسصيدي بلعباسس

مدير آلنّشضاط آإلجتماعي يصضف آلعملي ـة آلّتضضامني ـة باإليجابيـة

وصصف مدير الّنشصاط
لجتماعي لولية
ا إ
سصيدي بلعباسس شصعيب
باغلي ،العملية
التضصامنية اÿاصصة
ليجابية
بشصهر رمضصان با إ
مقارنة باŸواسصم اŸاضصية،
بعد إارتفاع القيمة
اŸالية للحصصة
التضصامنية إا 5 ¤آالف
دج وارتفاع عدد
اŸطاعم إا 15 ¤مطعما.

سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو

لو ¤من شصهر رمضصان أانها كانت «رحيمة « على
ليام ا أ
أاظهرت أاسصعار اÿضصر والفواكه بأاسصواق ا÷ملة بولية البليدة ‘ ا أ
جيوب اŸواطن ،Úو ⁄تعرف ارتفاعا مثلما تعّود عليه ا÷زائري ‘ مثل هذه اŸناسصبة الدينية ‘ السصنوات اŸاضصية ،والسصبب
حسصب التجار والعارف Úبالشصأان القتصصادي راجع إا ¤وفرة اŸنتوج الذي جعل العرضس يزيد عن الطلب ،وهو ما حقق خل‘ Ó
اŸيزان ،ولكن لفائدة الزبون.

ألبليدة :لينة ياسسمÚ

أاظهرت مؤوشضرات السضوق اسضتقرارا في أاسضعار
الكثير من المواد الغذائية والخضضروات اأ’كثر
اسضتهلكا ،حيث تراوح سضعر مادة البطاطا
سضيدة المطبخ الجزائري بين  30و 35دينار
بسض-وق ال-راف-ي-غ-و ال-م-ع-روف ح-ال-ي-ا بـ «ب-وق-رة»
الواقعة شضرق البليدة ،وهو نفسس اأ’مر بالنسضبة
لمادة الطماطم التي لم يرتفع ثمنها عن 35
دينار ،أاما القرعة أاو الكوسضة فسضعرها ارتفع

قليل وتراوح بين  45و 50دينارا’ ،سضتعمالها
الكبير من قبل سضيدات المطبخ البليدي ،كما
ارت -ف -ع سض-ع-ر ال-ب-از’ء وب-ي-عت ب-ي-ن  100و120
دينارا ،في حين لم يتجاوز سضعرها بأاسضواق
ال-ت-ج-زئة  80دي -ن-ارا ،أام-ا سض-ع-ر ال-ف-اصض-ول-ي-اء
ال-خضض-راء ف-ان-خ-فضس واسض-ت-ق-ر ب-ي-ن  90و100
دينار بعد أان كان في حدود  200دينار منذ
أاسضبوعين.
وبالنسضبة للفواكه ظل سضعر التمر يتراوح بين
 250و 650دينارا ،فيما شضهدت بقية الفاكهة

ت -راج -ع -ا ف -ي اأ’سض -ع -ار م -ث -ل ال-مشض-مشس بـ 50
دينارا ،البطيخ اأ’حمر بـ  40دينارا واأ’صضفر
تراوح بين الـ  70و 80دينارا ،أاما الموز فسضعره
ب - -ق - -ي ي - -ت- -راوح ب- -ي- -ن  280و 300دينارا.
وسض ّ-ج -لت أاسض -ع -ار ال -ل -ح-وم ال-ب-يضض-اء ارت-ف-اع-ا
نسضبيا ،حيث عرضس سضعر الكيلو الواحد من
الدجاج بـ  340دينار ،أاما سضعر لحم الضضأان
فلم يتغير عن اأ’شضهر السضابقة وظل يتراوح
بين  1300و 1500دينار.

العملية الّتضصامنية ‘ رمضصان

توزيـ ـ ـع أآك ـ ـ Ìم ـ ـن  72أآل ـ ـف قف ـ ـة و 200أآل ـ ـف وجب ـ ـة بسضطيـ ـ ـف

اّت-خ-ذت ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة ب-العملية التضصامنية
ب-ولي-ة سص-ط-ي-ف خÓ-ل شص-ه-ر رمضص-ان اŸع-ظ-م ك-ل
ل‚اح العملية التي بدأا التحضص Òلها
الÎتيبات إ
م -ن -ذ شص-ه-ر ج-ان-ف-ي  ،2017وذلك قصص -د ال -ت -ح -ك-م
لفضص -ل ‘ ال -ع-م-ل-ي-ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-وزي-ع ال-ط-رود
ا أ
لفطار ،وهذا
الغذائية (قفة رمضصان) ومطاعم ا إ
لف -ط -ار اÙم -ول -ة
م- -ن خÓ- -ل ت- -وزي- -ع وج- -ب -ات ا إ
واŸقدمة على الطاولة ،وذلك بالتنسصيق مع كل
م -ن م -دي-ر الصص-ح-ة والسص-ك-ان ،وا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة
Ÿع -اي -ن -ة وم-راق-ب-ة اŸط-اع-م اŸرت-قب ف-ت-ح-ه-ا ،م-ن
لم-ن-ي-ة والصص-ح-ي-ة
ح -يث ت -وف -ر ك -اف-ة الشص-روط ا أ
والنظافة Ÿنح رخصصة.

سسطيف :نور ألدين بوطغان

وق -د ت ّ-م -ت م-راسض-ل-ة رؤوسض-اء ال-دوائ-ر ورؤوسض-اء
ال-م-ج-السس الشض-ع-ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة إ’بلغهم بكافة
ال -ت -ع-ل-ي-م-ات ال-ت-ي م-ن شض-أان-ه-ا أان ت-نّ-ظ-م سض-ي-ر
ال -ع -م -ل -ي-ة ال-تضض-ام-ن-ي-ة م-ن إاحصض-اء ال-ع-ائ-لت
المعوزة التي هي في وضضع اجتماعي صضعب،
وت -ح -دي -د ال -ع -ائ -لت ال -مسض -ت -ف -ي-دة م-ن ه-ذه
العملية ،ويتعلق اأ’مر بالعائلت المسضتفيدة
من المنحة الجزافية للتضضامن ،ومنحة العجز
مائة في المائة ،ومنحة اإ’دماج ا’جتماعي،
والعائلت التي تحوز على بطاقة المعوزين
غير المؤوّمنين اجتماعيا ،والعائلت العديمة
ال -دخ -ل وال-م-ت-وسض-ط-ة ال-دخ-ل ،وك-ذا ع-ائ-لت
ضضحايا اإ’رهاب والمأاسضاة الوطنية.
وبلغ عدد العائلت المعوزة بالو’ية 80891

ع- -ائ- -ل- -ة م- -ع- -وزة ،حسضب م- -دي- -ري -ة ال -نشض -اط
ا’ج -ت -م -اع -ي ،أام -ا ع -دد ال -ط -رود ال -غ -ذائ -ي-ة
ال -م -رت-قب ت-وزي-ع-ه-ا ،ف-ق-د ب-ل-غ  72430طردا
غ -ذائ -ي -ا ،وع-دد م-راك-ز ال-ت-خ-زي-ن  67مركزا
للتخزين ،أاما عدد مطاعم اإ’فطار فقد بلغ
 95مطعم إافطار ،منها  14مطعم إافطار يتم
فتحها من طرف البلديات ،و 63مطعم إافطار
يتم فتحها من طرف المحسضنين ،و 18مطعم
اف- -ط- -را ي- -ت- -م ف -ت -ح -ه -ا م -ن ط -رف ال -ح -رك -ة
الجمعوية.
ومن المرتقب توزيع  200أالف وجبة ،منها 110
أالف وجبة محمولة للبيوت،
و 90أالف وجبة مقدمة على الطاولة ،ويقدر
عدد اأ’عوان المسضخرين للعملية حوالي 870
عونا من عمال البلديات ومتطوعين.

ّŒند مصضالح آألمن ◊ماية
وخدمة آŸوآطن

ب -م -ن -اسض -ب -ة ح -ل -ول شض -ه -ر رمضض-ان ال-م-ع-ظ-م،
س ض طّ ر ت م ص ض ا ل ح ا أ م ن و ’ ي ة س ض ط ي ف ب ر ن ا م ج ا
اأمنيا ميدانيا ثريا يهدف اإلى ضضمان سضير
اأم -ث -ل ل -ح -رك -ة ال -م -رور ،خ -لل ه -ذا الشض-ه-ر
الفضضيل ،وضضمان تغطية شضاملة ’أهم ا’أسضواق
والفضضاءات العمومية والمسضاجد والسضاحات
والحدائق التي تعرف اإقبا’ واسضعا.

ويتم هذا من خلل تعزيز تواجدها ا’أمني
ف -ي ال -م -ي-دان ،ب-مضض-اع-ف-ة دوري-ات-ه-ا ون-ق-اط
م-راق-ب-ات-ه-ا ا’أم-ن-ي-ة ،واأم-اك-ن ت-وزي-ع م-ختلف
وحداتها الميدانية ،ودورياتها الرقابية راجلة
كانت اأم راكبة ،حيث سضتشضهد الفترة اأيضضا
اأنشض -ط -ة م -خ -ت -ل -ف -ة م -ن ب -ي-ن-ه-ا ت-ب-ن-ي اإح-دى
المبادرات التحسضيسضية ا’إنسضانية ،والتي داأبت
مصض-ال-ح اأم-ن و’ي-ة سض-ط-ي-ف ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا
دوري-ا ،وال-م-ت-م-ث-ل-ة ف-ي ت-ن-ظ-ي-م م-وائد اإفطار
ج-م-اع-ي-ة ل-ف-ائ-دة مسض-ت-ع-ملي الطريق ،بهدف
ضضمان اإحتكاك اإطاراتها ورتبائها واأعوانها
بالمواطنين من مسضتعملي الطريق ،وذلك في
اإطار تعزيز مبداأ الشضرطة الجوارية من جهة،
ودعوتهم اإلى اإحترام قانون المرور ،واإتباع
م-خ-ت-ل-ف ق-واع-د السض-لم-ة ال-م-روري-ة الكفيلة
بحمايتهم من اأية مخاطر ،مع حثهم على
تجنيب ا’إفراط في السضرعة خلل الفترات
القصضيرة التي تسضبق موعد ا’إفطار من جهة
اأخرى.
ك -م-ا ي-ه-دف ال-ب-رن-ام-ج ال-مسض-ط-ر ب-ال-درج-ة
ا’أولى اإلى التوعية والتحسضيسس ثم اللجوء اإلى
تحرير غرامات جزافية كاآخر حل ،والغاية
اإقناع السضائق باأنه ’ مناصس من اللجوء اإلى
قيادة سضليمة اآمنة خالية من اأية مخاطر ،من
خلل الرزانة والتاأني والجدية والتحلي بكل
مسض -وؤول -ي-ة ،ل-ت-ج-نب اأي-ة ح-وادث م-روري-ة م-ن
شضاأنها اأن تعرضس ا’آخرين لمخاطر قد تصضل
اإلى حد الموت اأو ا’إعاقة.
ويسضهر على تجسضيد البرنامج المسضطر عدد
هام من ا’إطارات والرتباء والعناصضر التابعين
لمختلف المصضالح العملياتية وحتى ا’إدارية،
والذين تم اإقحامهم قصضد السضهر على راحة
وامن المواطن ،طوال الشضهر الفضضيل بمتابعة
حثيثة ومباشضرة من قبل رئيسس اأمن الو’ية،
ال-ذي ع-ك-ف شض-خصض-ي-ا ع-ل-ى ت-ح-دي-د ك-يفيات
توزيع عناصضر الشضرطة العاملين في الميدان،
وذلك في سضبيل ضضمان تغطية اأمنية شضاملة
وتدخلت سضريعة واأنية ،مع اإسضتباق الجريمة،
خاصضة ما تعلق بقضضايا السضرقات البسضيطة
والنشضل وغيرها ،من خلل وضضع تعداد اأمني
هام بالزي المدني اأوكلت له مهمة التدخل
ب-م-خ-ت-ل-ف ا’أم-اك-ن وال-فضض-اءات ال-ت-ي ت-ع-رف
توافدا هاما للمواطنين كا’أسضواق والسضاحات
العمومية.

أافاد باغلي بأان عملية توزيع
الحصضصس التضضامنية جرت في
ظروف حسضنة منذ إانطلقها
اأ’سضبوع الماضضي عبر بلديات
ال-و’ي-ة ،وال-ت-ي ت-مّ -ك-نت ول-ح-د
السضاعة من توزيع  52أالف قفة
ع - -ل- -ى ال- -ع- -ائ- -لت ال- -م- -ع- -وزة
وال -م -ح -ت -اج-ة وه-ي ال-حصضصس
ال- -ت- -ي ضض- -مت م- -واد غ -ذائ -ي -ة
أاسض -اسض -ي -ة ك -السض-ك-ر ،ال-ف-ري-ن-ة،
ال- -ق- -ه -وة ،ال -زيت ،ال -ع -ج -ائ -ن،
اأ’رز ،ال- -ح- -مصس ،ال -ط -م -اط -م
ال -مصض -ب -رة والشض-اي ،ك-م-ا عّ-ب-ر
ذات ال -مسض -ؤوول ع -ن ارت -ي -اح -ه
لرت - -ف - -اع ال - -مسض - -ج - -ل ف- -ي
ل --إ
ال -مسض -اه -م -ة ال -م-ال-ي-ة ل-ل-و’ي-ة
والتي قدرت بـ  23مليون دج
وكذا مسضاهمة الوزارة الوصضية
بـ  18مليون دج.
لشضارة ،فإاّن مصضالح النشضاط
ل إ
اإ’جتماعي خ ّصضصضت ما قيمته
 30مليار سضنتيم من اجل اعانة

ال -ع-ائ-لت ال-م-ع-وزة ال-ت-ي ق-در
عددها بـ  57678عائلة معوزة
عبر كامل تراب الو’ية ،حيث
ب -ل -غت اإ’ع -ان -ات ال -تضض-ام-ن-ي-ة
الخاصضة بلجان البلديات أازيد
من  36أالف إاعانة بقيمة 145
مليون دينار ،إاعانة الو’ية بـ
 23مليون دج ،إاعانة الوزارة بـ
 18م- -ل- -ي- -ون دج ،فضض- -ل ع -ن
إاع- -ان- -ات أاخ- -رى ك- -مسض -اه -م -ة
مؤوسضسضة سضوناطراك والمقدرة
بـ  2مليون دج ما يعادل 500
قفة ومسضاهمة صضندوق الزكاة
المقدرة ب  4250قفة بقيمة
 17مليون دينار.
وبشض-أان م-ط-اع-م ال-رح-م-ة فقد
ارت -ف -ع ع -دده -ا ه-ذا ال-م-وسض-م
ل -يصض -ل إال-ى  15م-ط-عما ،وهي
المرافق التي تم الترخيصس لها
بقرار لجنة مكونة من جميع
ال-ق-ط-اع-ات ال-م-عنية كالصضحة،
ال-نشض-اط اإ’ج-ت-م-اعي ،التجارة

ومصضالح الدائرة والبلدية.
وف -ي سض -ي -اق ذي صض -ل -ة ،ك -انت
ال-ج-م-ع-ي-ات ال-ن-اشض-طة بالو’ية
ق - -د ت- -ف- -اج- -أات ل- -ق- -رار ع- -دم
إاسض-ت-ف-ادت-ه-ا م-ن إاع-انات مالية
موجهة لقفة رمضضان ،مؤوكدة
في الوقت ذاته أان الجمعيات
شضريك إاجتماعي وهمزة وصضل
ب- -ي- -ن ال- -م -واط -ن والسض -ل -ط -ات
وم -ط -ال -ب-ة ب-إاع-ادة ال-ن-ظ-ر ف-ي
ال-ق-رار ال-ذي سض-ي-ح-رم ال-ع-ديد
م-ن ال-ع-ائ-لت ال-م-ع-وزة ح-ق-ه-ا
من هذه اإ’عانات ،ومن جهته،
دعا مدير النشضاط اإ’جتماعي
ال- -ج- -م- -ع- -ي- -ات ل- -ل -ت -وج -ه إال -ى
البلديات وتنسضيق العمل معها
ب -اع -ت -ب -ار أان ال-ب-ل-دي-ة ل-ه-ا م-ن
اإ’حصض-ائ-ي-ات م-ا ي-م-ك-ن-ه-ا م-ن
تجنب الوقوع في اإ’زدواجية،
على أان يتم تدعيمها بحصضصس
إاضضافية في حال وجود قوائم
إاضضافية للعائلت المعوزة.

لموال اّ ıصصصصة للعملية التّضصامنية
طالبوا بفتح –قيق ‘ ا أ

آŸقصضون مـن قـ ـفة رمضضـ ـان يحت ـّجون بغري ـسس ومعسضكـ ـر

لم تسضلم العملية التضضامنية في شضهر رمضضان
من ا’حتجاج وا’سضتياء والفوضضى في عملية
توزيع قفة رمضضان ،ما دامت المجالسس البلدية
لم تحصس فقراءها بعد ،وما دامت السضلطات
ال -و’ئ -ي -ة اأيضض-ا ت-وؤج-ل ك-ل سض-ن-ة وضض-ع ب-ط-اق-ي-ة
ل -لأشض -خ -اصس ال -م -ع -وزي -ن م -م -ن ت -ت-وف-ر ف-ي-ه-م
م-ق-اي-يسس ا’سض-ت-ف-ادة م-ن م-خ-ت-ل-ف ا’م-ت-ي-ازات
ا’جتماعية والتضضامنية خاصضة بالنسضبة لقفة
رمضضان التي تسضببت في تشضويه سضمعة المجالسس
المنتخبة بفعل العشضرات من الملفات القضضائية
ال-ت-ي ج-رت ال-م-ن-ت-خ-ب-ي-ن ال-م-ح-ل-ي-ي-ن اإلى اأروقة
المحاكم ،حتى صضار ملف قفة رمضضان اأصضعب
مهمة تواجه المجالسس المنتخبة.
’ ي- -زال ا’سض- -ت- -ي- -اء م- -ن ق- -رار ت- -ق -ل -يصس ع -دد
ال-مسض-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ق-ف-ة رمضض-ان سض-ي-د ال-موقف
بتراب و’ية معسضكر ،هذا القرار الذي علق
ع -ل -ي-ه وال-ي ال-و’ي-ة ال-ع-ف-ان-ي صض-ال-ح ق-ائ-ل اأن-ه
موؤشضر اإيجابي لتدني مسضتويات الفقر والعوز،
ظهر اأنه موؤشضر اآخر لعجز حاد للبلديات عن
تسضيير ملف القفة وتوفيرها للعائلت المعوزة،
ف-ب-ال-نسض-ب-ة ل-تسض-ي-ي-ر ال-ع-م-ل-ي-ة م-ا زال توزيع قفة
رمضض-ان ب-م-عسض-ك-ر ي-ت-م ب-حضض-ور ع-ن-اصضر ا’أمن
مخافة تحويل القفة عن مسضارها الطبيعي على
غرار حادثة سضرقة قفة المعوزين بالمحمدية
في رمضضان  ،2014كما ’ يزال التدافع للحصضول
ع-ل-ى ال-ق-ف-ة ه-و ال-مشض-ه-د ال-غ-الب ع-ل-ى ال-عملية
التضضامنية.
فاأول اأمسس تجمهر العشضرات من المقصضيين من
ا’سض -ت-ف-ادة م-ن ق-ف-ة رمضض-ان اأم-ام م-ق-ر ب-ل-دي-ة

غريسس وبلدية البنيان بدائرة عوف ،احتجاجا
ع -ل -ى اإقصض-ائ-ه-م م-ن ق-ائ-م-ة ال-مسض-ت-ف-ي-دي-ن م-ن
جون اآخرون
العملية التضضامنية ،كما عّبر محت ّ
اأمام مقر بلدية غريسس في نفسس اليوم عن
اسض -ت -ي -ائ -ه -م ل -ع -دم اح -ت-واء ق-ف-ة رمضض-ان ل-ه-ذا
ال-م-وسض-م ل-م-خ-ت-ل-ف ال-م-واد الغذائية ا’أسضاسضية،
وطالب كل الطرفين بفتح تحقيق في ا’أموال
ال-م-خصضصض-ة ل-ل-ع-م-ل-ي-ة ال-تضض-ام-ن-ي-ة ،خ-اصضة واأن
ق -ي -م-ة ال-ق-ف-ة ال-واح-دة ’ ت-ت-ج-اوز  2000دينار
عكسس ما قدرته السضلطات المحلية بما يفوق 5
اآ’ف دينار.
وكان عدد من روؤسضاء بلديات الو’ية قد اأكدوا
لنا اأن سضبب تقليصس عدد المسضتفيدين من قفة
رمضض -ان ي -ع -ود اإل -ى ا’إج -راءات ا’إداري -ة ال -ت -ي
ات-خ-ذت ب-ن-اًء ع-ل-ى ت-ع-ل-ي-م-ات و’ئ-ي-ة ،ب-م-ث-ل ما
اأك -دت -ه السض -ي -دة رئ-يسس ب-ل-دي-ة م-عسض-ك-ر م-زي-ل-ي
ج -م -ي -ل -ة اأن ت -ح -ق -ي -ق -ا م -ع -م -ق -ا ط -ال م-ل-ف-ات
المسضتفيدين دام اأقل من اأسضبوع اأي بعد يومين
من تنصضيبها على راأسس المجلسس البلدي ،مشضيرة
عن ذلك اأنه تم تحديد شضروط ا’سضتفادة من
قفة رمضضان من بينها تسضقيف ا’أجر ا’أدنى
للمسضتفيد اإلى  15األف دينار ،مع اإعطاء ا’أولوية
لذوي ا’حتياجات الخاصضة و ضضحايا ا’إرهاب ،
اأما عن محتويات القفة فذكرت المسضوؤولة انه
تصض -ل ق-ي-م-ت-ه-ا  3اآ’ف دي -ن -ار تشض -م -ل ال -م-واد
الغذائية التالية من المنتوج المحلي ذا النوعية
الرخيصضة (كلغ حمصس  2 -كلغ شضوربة  5 -لتر
زيت  1 -كلغ معجون طماطم  1 -كلغ اأرز و2
كلغ معكرونة).

فتحت الشصرطة ا÷نائية التابعة Ÿصصالح
لق-ل-ي-م غ-ريسس أاول أامسس
ال -درك ال -وط -ن -ي إ
–ق -ي-ق-ا ‘ مÓ-بسص-ات وف-اة رضص-ي-ع ‘ ظ-روف
غامضصة Ãدينة مطمور ،وقت تلقيها بÓغا
ي-ف-ي-د ب-ال-ع-ث-ور ع-ل-ى ج-ث-ة رضص-يع من جنسس
ذكر داخل مسصكنه العائلي ‘ فÎة الظهÒة
لول.
من أامسس ا أ

الضض - -ح- -ي- -ة «اأ  -ب»  7اأشض -ه-ر ،ح-يث وج-هت
اأصضابع ا’تهام مبدئيا لقريبته.
ف -ي ن -فسس السض -ي -اق ،ت -ت -واصض -ل ال -ت-ح-ق-ي-ق-ات
ا’أم -ن-ي-ة ل-م-ع-رف-ة خ-ل-ف-ي-ات م-ق-ت-ل ط-ف-ل ف-ي
ال-ت-اسض-ع-ة م-ن ال-ع-م-ر ع-ث-ر ع-ل-ي-ه ج-ث-ة هامدة
عليها اآثار اعتداء باآلة حادة مع ا’شضتباه في
وف -ات -ه شض -ن -ق-ا ،وه-ي واق-ع-ة ب-ح-ي ب-اب-ا ع-ل-ي
العتيق التي اهتزت لها مدينة معسضكر في يوم
الجمعة من اآخر شضهر شضعبان ،حيث اأوكل
ال-ت-ح-ق-ي-ق ف-ي-ه-ا ل-ع-ن-اصض-ر ال-ف-رق-ة ال-ج-ن-ائ-ي-ة
ل- -لشض -رط -ة ال -قضض -ائ -ي -ة ’أم -ن ال -و’ي -ة ،ال -ت -ي
اسضتمعت ’أقوال اأسضرة الضضحية المغدور من
بينها شضقيقته الكبرى واأحد اأقاربه.

مقتـ ـ ـل رضضي ـ ـع شضنق ـ ـ ـا Ãدينـ ـ ـة مطم ـ ـ ـ ـور
وآخر يلف ـ ـظ أآنفاسضـ ـ ـه ببـ ـ ـ ـابـ ـ ـا علـ ـ ـ ـ ـ ـي

وعن حيثيات القضضية ،ذكرت مصضالح الحماية
المدنية اأن عناصضر وحدتها الثانوية لدائرة
غريسس قد تدّخلت لتحويل جثة الرضضيع اإلى
مسض -تشض -ف -ى غ -ريسس اأي-ن سض-ي-خضض-ع ل-ل-تشض-ري-ح
الطبي ،ولم تخف مصضادر اأخرى اأن تعود وفاة
الرضضيع اإلى جريمة قتل بشضعة خاصضة واأّنه تمّ
اكتشضاف كدمات على وجه الضضحية واأطرافه،
وفي الوقت الذي تّم فيه التاأكد من وفاة
الرضضيع شضنقًا ،يتم حاليا التحقيق مع اأسضرة

معسسكر :أم أ Òÿــ سس

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اسستغـ ـ ـÓل العقـ ـ ـارات اŸسسÎجع ـ ـ ـة إلقام ـ ـ ـة فضساءات اسستجمام للعائÓت
لسسÎاŒية اŸسستقبلية ترتكز على تزي ÚاŸدن ،ما يجعل ‚اح
لخÒة ،باعتبار أان ا إ
يشسّكل ملف ا◊دائق بالعاصسمة أاهم أاولويات السسلطات اÙلية ‘ الفÎة ا أ
مشسروع Œسسيد ا÷زائر البيضساء مرهونا بهذه الفضساءات الطبيعية ‘ إاطار –سس Úالواجهات والسساحات العمومية ،ضسمن ﬂطط ترقية اŸسساحات اÿضسراء ،لكسسر فوضسى
العمران الذي طغى على اŸدينة.
وب -ل -دي -ات أل -ع-اصص-م-ة ع-ل-ى غ-رأر ،م-ا تّ-م
أسستطÓع  /آأسسيا مني
تجسصيدة بسصاحة أأول ماي ،سصاحة تافورة،
وعبر جولة أسصتطÓعية قادتنا عبر عدد ألطريق ألمحاذي للطريق ألسصريع زرألدة
من بلديات ألعاصصمة ،وقفنا على وأقع ب-ن ع-ك-ن-ون وبضص-ب-ط ب-ال-م-ق-ط-ع أل-خ-اصص
ألمسصاحات ألخضصرأء ألذي باتت ظاهرأ بعين ألله ببلدية دألي أإبرأهيم ،وضصفتي
ل- -ل- -ع- -ي- -ان بشص- -ك -ل م -ل -ح -وظ وه -ذأ ب -ع -د وأدي ألحرأشص ،فضص Óعن أإعادة تهيئة
أل -ت-ع-ل-ي-م-ات وت-وج-ي-ه-ات وأل-ي أل-ع-اصص-م-ة غ- -اب -ات ب -وشص -اوي ،ب -ي -ن -ام ،ب -ن ع -ك -ن -ون
أل- -ذي ر ّك- -ز ف -ي أإط -ار ت -جسص -ي -د مشص -روع وغيرها من ألمشصاريع ألتي جاءت لتحسصن
ألجزأئر ألبيضصاء على تخصصيصص هكتارأت ألخدمة ألعمومية ،وهي ألمشصاريع ألتي
ه- -ام- -ة ح- -ت- -ى ت- -ك -ون فضص -اءأت خضص -رأء تّم أإطÓقها من طرف وألى ألعاصصمة عبد
يسص-ت-ف-ي-د م-ن-ه-ا أل-م-وأط-ن أل-ج-زأئ-ري في ألقادر زوخ وتّم أإسصناد مهام أنجازها ألى
ألترفيه عن ألنفسص وأ’سصترخاء.
موؤسصسصتا كوسصيدأر وأإديفال.
ة
ي
’
و
ت
وف - -ي ه - -ذأ أ’إط - -ار ،خ ّصص- -صص
وج -اءت ه -ذه أ’أخ -ي -رة أل -ت -ي سص-اه-مت
ص
ص
خ
ي
ا
أل- -ج- -زأئ- -ر حصص- -ة أ’أسص- -د ف -ي -م
ّ
بشصكل كبير في تخفيف على ألموأطن في
ألعقارأت ألمسصترجعة في
ظّ-ل أل-مشص-اك-ل أل-ي-وم-ية ألتي
أإط - -ار ع - -م - -ل - -ي - -ة أإع - -ادة
ي - -ع- -رف- -ه- -ا ،وك- -ذأ ’إن- -ج- -اح
أ’إسص -ك -ان أل -ت -ي ع -رف-ت-ه-ا تزويد هذه
مشص -روع أل -ج -زأئ -ر أل-ب-يضص-اء
أل -ع -اصص -م -ة أل -رأم -ي-ة أإل-ى ا أ
لماكن بعتاد هذأ أ’أخير ،ألذي رصصدت
أل- -قضص- -اء ع- -ل- -ى أ’أح -ي -اء
ل -ه ألسص -ل-ط-ات م-ب-ال-غ م-ال-ي-ة
التسسلية
أل -قصص -دي -ري -ة ،ل -ت -جسص-ي-د
م-ع-ت-ب-رة وأل-ت-ي رك-ز خÓ-ل-ها
مسصاحات خضصرأء ’إنجاز
وألي ألعاصصمة كمرحلة أأولى
ل
ك
ت
ا
ج
ا
ي
ت
ح
أ
ب
مشصاريع تنموية على حسص
في ألقضصاء ألنهائي على ألنقاط ألسصودأء
د
ي
ص
س
ج
ت
ل
ى
ر
خ
أ
أ
ت
ألمنطقة لتوجه مسصاحا
ألخاصصة بالنفايات ،وأ’أسصوأق ألفوضصوية،
ه
ج
و
ل
أ
ر
ي
غ
ت
ر
ا
ط
إ
أ
مسصاحات خضصرأء في
ل -ي -ت -وّج -ه م -ن خ Ó-ل سص -ي-اسص-ة أل-ح-ك-وم-ة
ألجمالي للعاصصمة.
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حديقة عمومية،
أإع - -ادة أ’إسص - -ك- -ان ألـ 22م -ن أسص-ت-رج-اع
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هكتارأ وبتكلفة
أل -مسص -اح-ات أل-خضص-رأء أل-ت-ي ت-ي-ق-نت ف-ي
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دج ،شصّكلت مك
أ’أخير أأن أإنجاح ألجزأئر ألبيضصاء يبقى
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أ ل ذ ي ن ي ح بّ ذ و
مرهون بالشصّق ألجمالي للمدينة وعليه
.
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وبعد أأن ك
ت -خصص -يصص م-رأف-ق ت-رف-ي-ه-ي-ة ومسص-اح-ات
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ة
لÓ-سص-ت-رأح-
خضصرأء هامة كما أأخذت على عاتقها
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أ
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أ
’
أ
ن
ي
ت
ن
خÓ-ل ألسص-
تهيئة ألغابات وألحدأئق ألعمومية ألتي
ء
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م
د
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ر
ب
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ة
ع
ز
و
م
ن -ج -ده -ا
تبقى ناقصصة مقارنة بمسصاحة ألعاصصمة
وكثافتها ألسصكنية.
وتمّكنت ألو’ية من أإعادة أ’عتبار
ل- -غ- -اب -ة ب -وشص -اوي أل -ت -ي ب -اتت
تشص - - -ك - - -ل ق - - -ب - - -ل - - -ة ك- - -ل
أل-ع-اصص-م-ي-ي-ن ،خ-اصص-ة
أأي - - -ام أل - - -ع - - -ط- - -ل
أ’أسصبوعية،
حيث
تسصتقطب
عدد
كبير
من

ألعائÓت،
ح- - -يث ب- - -اتت
ألغابة تعّد وجهة
سص -ي-اح-ي-ة ب-ال-درج-ة
أ’أول- - -ى ،ح- - -يث ب- - -اتت
تعرف ألوأفدين من مختلف
أل- -و’ي- -ات ،فضص Ó- -ع -ن ألسص -ي -اح

أ’أج -انب ت -ق-دم خ-دم-ات ن-وع-ي-ة ب-ع-د أأن
قامت ألسصلطات ألمحلية بتهيئتها وأإعادة
ب -عث ع -ل -ى مسص -ت -وأه -ا نشص -اط أل -م -رأف-ق
وأإعادة تسصييجها ومنحها مدخ Óرئيسصيا
يليق بزوأرها.
نفسص أ’هتمام حظيت به غابة بينام
ألتي تفوق مسصاحتها ألـ 590هكتار ألتي
باتت تشصّكل هي أ’أخرى قابلة للعاصصمين
للترفيه عن ألنفسص ،حيث كلفت موؤسصسصة
كوسصيدأر بالتنسصيق مع مديرية ألغابات

لو’ية ألجزأئر بمشصروع تهيئتها وألعمل
ع- -ل- -ى ت- -زوي -ده -ا ب -م -خ -ت -ل -ف أل -م -رأف -ق
ألضصرورية.
ك -م -ا ع-رفت أل-ع-دي-د م-ن أل-ح-دأئ-ق أل-ت-ي
طالها أ’إهمال أإعادة تهيئة وتجهيز على
غ -رأر ح-دي-ق-ة صص-وف-ي-ا ،ح-دي-ق-ة أل-ح-ري-ة
وسص -ط أل -ع-اصص-م-ة وأل-ت-ي ت-م-ت-از ب-م-ن-اظ-ر
ه-ن-دسص-ي-ة رأئ-ع-ة ،ح-يث ت-ع-د ب-م-ثابة أإرث
حضصاري طبيعي ،تّم أإعادة فتح أأبوأبها
للعائÓت وأ’أطفال لترفيه عن ألنفسص.

كما
شصّ - - -ك - -ل مشص - -روع وأدي أل - -ح - -رأشص أأه - -م
أ’نجازأت ألتي تعّول عليها ألعاصصمة في
كسصب ره -ان أل -ج -زأئ -ر ع -اصص -م -ة أل -ب-ح-ر
أ’أبيضص ألمتوسصط لما يشصكله هذأ أ’أخير
م- -ن أأه -م -ي -ة ب -اع -ت -ب -ار أأن -ه ي -رك -ز ع -ل -ى
تخصصيصص على مسصتوأه مÓعب ترفيهية
ومسصاحات خضصرأء ،تكون بمثابة خليج
ي -م -زج ب -ي -ن أل -مسص-اح-ة أل-خضص-رأء وزرق-ة
ألبحر ،على أعتبار أأنه يطل على ألبحر.

إانشسغال ما فتىء يزداد تكف Óبه:

«ا÷نينـ ـ ـ ـ ـ ـة» بدي ـ ـ ـ ـ ـ ـل ا◊ظائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر..
«ا÷نينة» هكذا يسسميها ا÷زائريون فضساء
موجود ‘ الوسسط ا◊ضسري ينزلون إاليه مباشسرة
م-ن ب-ي-وت-ه-م قصس-د السس-ت-ج-م-ام وال-راح-ة رف-ق-ة
أاف- -راد م -ن ع -ائ Ó-ت -ه -م وك -ب -ار السس -ن واŸرضس -ى،
وخاصسة أاولئك الذين يقطنون الطوابق السسفلى
‘ العمارات ويعانون من نقصص ‘ أاشسعة الشسمسص
بعد الظهÒة يخرجون من بيوتهم باŒاه هذه
لماكن.
ا أ
ويÓحظ أأن جلّ هذه ألحدأئق بالعاصصمة لها
تصصميم خاصص وهندسصة مدروسصة بدقة كلها
م-وج-ه-ة ن-ح-و م-ي-ن-اء أل-ج-زأئ-ر ون-قصص-د ه-نا
أل-ب-ح-ر ك-م-ا ت-وج-د ق-ب-ال-ت-ه م-ج-ال مفتوح ’
ت-ع-ت-رضص-ه أل-ب-ن-اي-ات ح-ت-ى يسص-ت-قبل ألتيارأت
ألهوأئية ألقادمة من خليج ألعاصصمة.
وه-ذأ أل-تصص-ور «أل-ع-م-رأن-ي» ل-يسص أع-ت-ب-اطيا
وإأن -م -ا ل -ه د’’ت صص -ح -ي -ة خ -اصص -ة ،ت -ف -ي -د
ق -اصص -دي-ن ه-ذه أل-ج-ه-ات لÓ-سص-ت-م-ت-اع حّ -ق-ا
ب-ال-م-زأي-ا أل-ت-ي ت-ق-دم-ه ل-ل-ن-اسص ..تندرج في
إأطار ثقافة مفهوم ألمدينة ومرور ألزمن
هجرت ألعائÓت ألحدأئق ألعمومية بعدما
ت-حّ-ولت وك-رأ إأل-ى أل-م-ن-ح-رف-ي-ن وأل-لصص-وصص
ألذين يفضصلون ضصرب موأعيد لهم ،كما تّم
غ- -زوه -ا م -ن ق -ب -ل أأن -اسص غ -رب -اء ع -ن ت -لك
أأ’ح -ي -اء وه -ذأ م-ا ي-ن-ط-ب-ق ع-ل-ى م-ا ي-ع-رف
بالسصكوأر بورسصعيد ألذي جمع كل ألشصباب
ذوي ألسصوأبق ألعدلية وألكثير كان يخاف
على نفسصه من ألمرور وسصط ألحديقة من
أع -ت -دأء لسص -لب أأم -وأل-ه وسص-ل-وك-ات أأخ-رى ’
ت -ل -ي -ق ب -ه-ذأ أل-م-ق-ام ،وح-ال-ي-اف-إان أأ’شص-غ-ال
جارية من أأجل إأضصفاء ذلك ألطابع ألجمالي
عليها بإاعادة ترميمها كلية.
كما أأن حديقة «مارأنقو» ألوأقعة بمدخل
باب ألوأد وقبالة ثانويتي أأ’مير عبد ألقادر
وعقبة ،م ّسصتها ألمشصاريع ألخاصصة بالميترو
ك-ال-ح-ف-ر ،م-م-ا أأدى ب-ال-ك-ث-ي-ر إأل-ى م-غ-ادرتها
بسص -بب ذلك أ’زع -اج أل -ن -اج -م ع -ن أأصص -وأت

أآ’’ت ألكثيرة هذأ ألمكان يعّد حقا نموذجا
ف -ي شص -ك -ل أل-ح-دأئ-ق تشص-ب-ه ت-م-ام-ا ح-دي-ق-ة
ألحامة نظير ما تحمله من نباتات نادرة،
زيادة على ألمسصاحة ألوأسصعة ألممتدة من
أأ’على إألى أأ’سصفل وكانت باأ’مسص تحوي
Óسصماك ألتزيينية ’ أأثر لها
على حوضص ل أ
أليوم ومنذ أأن غزأ ألعتاد ممرأتها توقف
ألناسص على زيارتها حتى تÓميذ ألثانويتين
يتفادونها وهي ألتي كانوأ يرأجعون فيها
دروسصهم قبل دخول قاعات أ’متحانات.
وهناك حديقة «ألمو’ن» بالطريق ألمؤودي
إألى فندق أأ’ورأسصي أحتارت بلدية ألجزأئر
ألوسصطى بما تفعل بها في كل مرة تنطلق
أأ’شصغال بها ثم تتوقف وألكثير من ألشصباب
يقصصدونها ويلتقون هناك كمكان للموأعيد
أليومية ،كما يسصهرون لي Óهناك.
وفي ألمسصتوى أأ’سصفل هناك حديقة قصصر
ألحكومة أأو ما تعرف بـ» ألبسصان» وأأمامها
ح -دي -ق-ة «أل-ح-م-ام» وف-ي أل-ب-ري-د أل-م-رك-زي
هناك «صصوفيا» كل هذه ألفضصاءأت كانت
باأ’مسص قطبا جذأبا للعائÓت.

فلماذأ ’ تذهب ألعائÓت ألجزأئرية إألى
ألحدأئق ألعامة؟ نعتقد بأانها ذهنية توّلدت
عن عدة أعتبارأت منها رفضص رب ألعائلة
تعرضص أأ’فرأد إألى تجاوزأت ،خاصصة منها
أل -ل -ف -ظ -ي -ة م -فضص  Ó-أل-ب-ق-اء ف-ي أل-م-ن-زل أأو
ألصصعود إألى سصطح ألعمارة أأو ألخروج إألى
أأ’حياء ألرئيسصية .وقوع تغيير جذري في
تركيبة ألعائلة ألجزأئرية بمعني أأن ألزوج
وأل -زوج -ة ي -ع -م Ó-ن و’ وقت ل -دي -ه -م -ا ف -ي
ألخروج معا كثرة أسصتعمال ألسصيارة ألخاصصة
بد’ من ألسصير على أأ’قدأم أيجاد ألبديل
أآ’خ -ر وه -و أل -ت -وج -ه أل-ى ح-دأئ-ق أل-تسص-ل-ي-ة
وألمسصاحات ألتجارية ألكبري أأو ألغابات..
ناهيك عن أأسصباب أأخرى.
وبالرغم من ذلك ،فإان هناك نظرة جديدة
بو’ية ألجزأئر ،تقوم على مبدأأ ألحدأئق
بدل ألحظائر ،وهو ما يتج ّسصد أليوم في
ألعينات بالعاصصمة بتافورة وأأول ماي وإأعادة
إأصصÓح أأخرى في أنتظار منحها كل ما يلزم
من أأجهزة تسصلية لÓأطفال مجانا.

جمال أوكيلي
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ألثÓثاء  30ماي  2017م
ألموأفق لـ  04رمضصان  1438هـ

’مازيغية ُتدين السشياسشة القمعية وا’عتقا’ت التع ّسشفية
ا◊ركة ا أ

ا’حتجاج ـات تتمّدد إاﬂ ¤تـلف ا Ÿـدن اŸغربي ـة تضصامنا مع حراك ا◊سصيمة

تطورأت

أاوق- -فت الشش- -رط -ة اŸغ -رب -ي -ة ،صش -ب -اح
أامسس ا’ث- -ن ،Úن- -اصش- -ر زف- -زا‘ ،زع- -ي- -م
ا◊راك الشش -ع -ب -ي ال -ذي ي -ه ّ-ز م -ن -ط -ق-ة
ال-ري-ف ،م-ن-ذ أاك Ìم-ن سش-ب-ع-ة اشش-ه-ر ،م-ا
ي-ن-ذر ب-تصش-ع-ي-د خ-ط Òو ت-أاز Ëل-ل-وضش-ع
ال- -ذي تشش- -ه- -ده اŸم -ل -ك -ة ،ح -يث أاخ -ذت
ا’ح-ت-ج-اج-ات و اŸظ-اه-رات ت-ت-مّ-دد من
معقلها با◊سشيمة ا ¤مدن أاخرى ،كما
بدأات مطالب اŸنتفضش Úتتّوسشع واضشعة
’مر الذي
السشلطات ‘ مأازق حقيقي ،ا أ
يدفعها ،كما نرى ‘ ا’يام ا’خÒة ،ا¤
ششّ- -ن ح- -م- -ل -ة اع -ت -ق -ا’ت وق -م -ع ،مّسش -ت
ب -اÿصش-وصس نشش-ط-اء ا◊راك الشش-ع-ب-ي،
قصشد اخماده.
في ألسصياق ،أعلن ،أمسس ،مصصدر حكومي
مغربي ومسصؤوول في وزأرة ألدأخلية توقيف
زعيم ألحرأك ألشصعبي في ألحسصيمة ألوأقعة
بمنطقة ألريف (شصمال) ناصصر زفزأفي ،ألذي
كان مÓحقا من ألقضصاء ،منذ مسصاء ألجمعة،
بزعم تّهجمه على إأمام مسصجد أثناء إألقائه
خطبة ألجمعة.
تحّول زفزأفي وهو عاطل عن ألعمل في
أل -ت -اسص -ع -ة وأل -ث Ó-ث -ي -ن م -ن أل -ع -م -ر أل -ى رم-ز
للتحركات ألشصعبية ألتي تّهز منطقة ألريف،
م -ن -ذ أن ق -ت -ل ف -ي ن -ه-اي-ة أك-ت-وب-ر  2016بائع
ألسصمك ،محسصن فكري ،سصحقا دأخل شصاحنة
نفايات ،ما جعل ألسصلطات ألمغربية تضصعه
بين عينيها و تقرر أعتقاله هو وعدد من
ألناشصطين لكسصر ألحركة أ’حتجاجية ،ومعلوم
أن ألقمع وأ’عتقال هو أ’سصلوب ألذي يعتمده
أل -م -خ -زن ف -ي ك ّ-ل م ّ-رة ’ج -ه -اضس أي ح-رك-ة
أجتماعية حتى و إأن كانت سصلمية و مطالبها
مشصروعة.
لكن يبدو أن سصياسصة ألقمع و أ’عتقال سصوف
لن تنجح هذه ألمّرة في إأنقاذ ألمغرب من
أل-غضصب ألشص-ع-ب-ي أل-م-ت-فّ-ج-ر ،ب-ل ع-ل-ى ألعكسس
ت -م -ام-ا ف-اع-ت-ق-ال زف-زأف-ي سص-ي-زي-د م-ن ت-وت-ر
ألوضصع و تصصعيده ،خاصصة وأن ألمظاهرأت
أنتقلت ألى قلب ألمدن ألكبرى ،إأذ أنطلقت
في عدد من ألمدن مظاهرأت ليلية للتضصامن
م -ع ح -رأك أل -حسص -ي -م -ة ب -دع -وة م -ن ه -ي -ئ-ات
حقوقية وسصياسصية.
أجتمع مئات ألمتظاهرين للمطالبة بإاطÓق
سصرأح ألمعتقلين في كل من ألرباط وألدأر
أل- -ب -يضص -اء وم -رأكشس وأزي Ó-ل ب -ال -ت -زأم -ن م -ع
مظاهرأت مماثلة في عدد من ألمدن أ’خرى
مثل ألناظور في ألشصمال ألشصرقي ،وفاسس في
وسصط ألبÓد ،وقلعة ألسصرأغنة في جنوبها ،إأ’
أن قوأت أ’من قامت بقمعها.
رف -ع أل -م -ت -ظ -اه -رون ف -ي ه -ذه أل-مسص-ي-رأت

شص-ع-ارأت ت-ط-الب ب-إان-ه-اء م-ا وصص-ف-وه ب-عسصكرة
أل -ري -ف ،ح -ام -ل-ي-ن أعÓ-م ح-رك-ة  20فبرأير،
وطالبوأ بتوقيف ما سصّموه أختطاف ألنشصطاء
ف -ي ألشص -م -ال أل -م-غ-رب-ي ،ح-يث ت-ق-ول ت-ق-اري-ر
حقوقية ،إأن عدد ألمعتقلين بلغ  70ناشصطا في
أقل من  24سصاعة.

اعتقا’ت ومطالب
ي-أات-ي ذلك ب-ي-ن-م-ا أع-ل-ن أل-وك-ي-ل أل-ع-ام ل-ل-م-لك ل-دى
م-ح-ك-م-ة أ’سص-ت-ئ-ن-اف ب-م-دي-ن-ة أل-حسص-ي-م-ة ،شص-مالي
شص-رق-ي أل-م-غ-رب ،مسص-اء أأ’ح-د ،ت-وق-ي-ف شص-خصصين
على أيدي ألفرقة ألوطنية للشصرطة ألقضصائية ،وهو
ما رفع عدد ألمعتقلين على إأثر أأ’حدأث أأ’خيرة
ألتي وقعت في ألمدينة إألى  22معتق.Ó
وقد سصارع ألوكيل ألعام و ألنيابة ألعامة ’طÓق
ألتهم ألجزأفية على ألمعتقلين ،من بينها أن بعضس
أأ’فرأد يشصتبه في أرتكابهم أفعا’ مخالفة للقانون
وي -ع -اقب ع-ل-ي-ه-ا أل-ق-ان-ون أل-ج-ن-ائ-ي م-ث-ل أل-مسس بـ
«ألسص Ó-م -ة أل -دأخ -ل -ي -ة ل -ل -دول-ة ،وأل-ت-ح-ريضس ع-ل-ى
أرتكاب جنح وجرأئم ،وإأهانة موظفين عموميين
أثناء أدأئهم مهامهم ،ومعادأة رموز ألمملكة في
تجمعات عامة وأفعال أخرى».
هذأ ويشصهد إأقليم ألحسصيمة في منطقة ألريف،
أل -ت -ي ج -رت ف -ي -ه -ا ف -ي أل -م -اضص-ي ح-رك-ات ت-م-رد،
ومظاهرأت منذ أن قتل في نهاية أكتوبر  2016بائع
سصمك سصحقا دأخل شصاحنة نفايات.
على مّر ألوقت أتخذت ألحركة أ’حتجاجية ألتي
يقوم بها ناشصطون محليون بعدأ أجتماعيا وسصياسصيا
مع ألمطالبة بتنمية منطقة ألريف «ألمهّمشصة» .

ا◊رك ـة اأ’مازيغية ُتدين
السصياسص ـ ـة القمعي ـ ـة

أج-م-عت ت-ن-ظ-ي-م-ات أل-ح-رك-ة أ’م-ازيغية بالمغرب،
على شصجبها وأسصتنكارها لحملة أ’عتقا’ت ألتي
طالت عددأ من نشصطاء ألحرأك ألشصعبي بالريف،
ك -م-ا دعت أل-دول-ة أل-م-غ-رب-ي-ة ل-ل-ك-ف ع-ن ألسص-ي-اسص-ة
أ’منية ألقمعية ألتي تتعامل بها مع منظمة ألريف،
مشصّددة على ضصرورة «أ’سصتجابة ألفورية» للمطالب
أ’جتماعية وأ’قتصصادية وألثقافية ألتي يطالب بها
نشصطاء ألحرأك ألشصعبي بالريف ،منذ ما يزيد عن
سصبعة أشصهر.
نقل موقع «أمدأل برسس» ،أمسس ،أن تنظيمات
ألحركة أ’مازيغية ،طالبت في ألعديد من بياناتها،
بوقف ما أسصمته بـ «حملة ألتخوين» ألتي تلفقها
ألدولة لنشصطاء ألحرأك أ’جتماعي دون أدلة تثبت
صصحة أتهاماتها وأدعائها ،كما طالبت بوضصع حد
’سصتغÓل ألمسصاجد ودور ألعبادة لخدمة أهدأف
سصياسصية وأكدت أن ما يحدث حاليا بالريف ما هو
إأ’ ن -ت -ي -ج -ة «سص -ت -ي -ن سص -ن-ة م-ن أل-ت-ه-م-يشس وأل-ق-م-ع
وأ’ضصطهاد» ،مطالبين في ألسصياق بفتح تحقيق في
كل ما يحتج ضصده سصكان ألمنطقة.

ع Èالعا⁄
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في هذأ ألسصياق ،أكد ألتجمع ألعالمي أ’مازيغي
«أل -م -غ -رب» أن-ه ي-ت-اب-ع بـ «ق-ل-ق شص-دي-د» أل-ت-ط-ورأت
ألخطيرة في مدينة ألحسصيمة ’ سصيما بعد لجوء
أل -دول -ة -ل -م-ا أسص-م-اه -بـ «أل-م-ق-ارب-ة أ’م-ن-ي-ة أل-ت-ي
دشصنتها بالشصروع في أعتقال ألعديد من نشصطاء
ألحرأك ألشصعبي وأسصتصصدأر مذكرأت باسصم وكيل
ألملك في ألحسصيمة تشصمل أ’مر بإالقاء ألقبضس
على ألنشصطاء».
على هذأ أ’سصاسس ،أكد ألتنظيم أ’مازيغي «رفضصه
ألتام وألمطلق» للجوء ألدولة ألمغربية «للمقاربة
أل-ق-م-ع-ي-ة أل-ق-دي-م-ة وسص-ي-اسص-ة ت-كميم أ’فوأه بالقوة
أل -م -ف -رط -ة» ،م -ح -م « Ó-ك-ام-ل أل-مسص-ؤوول-ي-ة ل-ل-دول-ة
ألمغربية في أي تطورأت محتملة قد تحدث في
ألمنطقة جرأء سصياسصتها أ’منية ألمفرطة».
م-ن ج-ه-ت-ه ،دع-ا ف-رع أل-م-غ-رب «ل-ل-ت-ج-م-ع أل-ع-ال-مي
أ’مازيغي» من نعتهم بـ»ألعقÓء» في كل مؤوسصسصات
أل -دول -ة م -ن أج -ل «أل -ت -ح -ل -ي ب -ال -نضص -ج وأل -ح -ك-م-ة
وأسصتيعاب فشصل ألوسصائل وأ’سصاليب ألقمعية في
موأجهة مطالب ألشصعب ألمشصروعة بقوة ألموأثيق
أل- -دول -ي -ة ل -ح -ق -وق أ’نسص -ان وألشص -ع -وب» .وأق -ت -رح
ألتنظيم أ’مازيغي إأنشصاء «لجنة ملكية مكونة من
شص-خصص-ي-ات وط-ن-ي-ة م-ح-اي-دة غ-ي-ر م-ت-حيزة ونزيهة
ت -ت -ول -ى م -ه -م -ة أل -ح -وأر وأل -وسص -اط -ة ب -ي -ن أل -دول-ة
وألمحتجين».

حراك الريف نتيجة لعدم
اسصتخÓصش دروسش ا’حتجاجات
كما أكد ذأت ألتنظيم أن «حرأك ألريف ما هو إأ’
نتيجة طبيعية لعدم أسصتخÓصس ألدولة للدروسس
وأ’ح -ت -ج -اج -ات ألشص -ع -ب -ي -ة لسص-ن-ة  ،»2011دأع- -ي- -ا
ألسصلطات ألمغربية ،أ’ن «’ تعيد أخطاءها أ’ن
أ’نعكاسصات هذه ألمرة سصتكون خطيرة ولو بعد
سص -ن -ي -ن» ،م -ج -ددأ «تضص -ام -ن -ه أل -ك -ام -ل م-ع سص-ك-ان
أل -حسص -ي -م -ة وب -اق-ي م-ن-اط-ق أل-ري-ف ،مشص-ددأ ع-ل-ى
مشصروعية مطالبهم».
أما ألمكتب ألتنفيذي للشصبكة أ’مازيغية من أجل
أل -م -وأط -ن -ة ،ف -ق -د شص -جب ه -و أآ’خ -ر ،م-ا وصص-ف-ه
ب-ال-م-ق-ارب-ة أل-رسص-م-ي-ة أل-م-ع-ت-م-دة ف-ي أل-ت-ع-ام-ل م-ع
أ’حدأث ألجارية في ألحسصيمة وألتي غابت عنها-
بحسصبه « -ألجدية وألمسصؤوولية ألÓزمة لبناء ألثقة
وترسصيخ حوأر بناء ومنفتح» ،منددأ بـ»أعتقال
ومتابعة نشصطاء ألحرأك ألشصعبي بالريف» كم جدد
جدد «رفضصه ألتام للتهم ألموجهة أليهم ألتي ’
تتوأفق مع ألدولة ألمدنية ألحديثة ألمبنية على
أسصسس أل-م-وأط-ن-ة وأ’ن-ت-م-اء أل-ح-ر أل-وأع-ي وأل-ت-متع
بالحقوق وألحريات».
ن -ح-ا «أل-م-ك-تب أل-وط-ن-ي ل-م-ن-ظ-م-ة إأزرف-ان» ن-ح-و
ألتنظيمات أ’مازيغية ألسصابقة ،و من جهتها نددت
«ح -رك -ة ت -اوأدأ ت-نسص-ي-ق-ي-ة أل-رب-اط» ب-م-ا وصص-ف-ت-ه بـ
«ألقمع وألترهيب ألممارسس في حق سصاكنة ألريف
وما نتج عن ذلك من قمع وترهيب في حقهم .

17350

يدعم مواصشلة اŸغرب اسشتغÓله غ Òالقانو ÊللÌوات الصشحراوية

البوليسصاري ـ ـ ـ ـو تسصتنك ـ ـ ـر اق ـ ـ ـ ـÎاح اŸفّوضصيـ ـ ـ ـ ـة
اأ’وروبي ـ ـ ـ ـة وتعت ـ ـ ـ ـ ـ ـÈه تزكي ـ ـ ـ ـ ـة لÓحت ـ ـ ـ ـ ـÓل

نّددت جبهة البوليسشاريو
ب - -إاقÎاح م - -ف - -وضش - -ي - -ة ا’–اد
ا’وروب - -ي ت - -ع - -دي - -ل ق - -واع - -د
اŸصش - -در م - -ن أاج - -ل م - -ع - -ام- -ل- -ة
اŸن -ت -ج -ات ال -ت -ي تصش-در بشش-ك-ل
غ Òق- - -ان- - -و Êم - -ن الصش - -ح - -راء
ال -غ -رب -ي -ة ع -ل -ى أان -ه-ا م-ن-ت-ج-ات
م- -غ- -رب- -ي- -ة Ãوجب ات- -ف- -اق- -ي -ة
الشش- -راك -ة ،واع -تÈت -ه «سش -ع -ي -ا
مكششوفا» من اŸفوضشية ’ضشفاء
الشش- -رع- -ي- -ة ع- -ل- -ى ن -هب اŸوارد
ال - -ط - -ب - -ي - -ع- -ي- -ة الصش- -ح- -راوي- -ة
وتسش - - -وي - - -ق - - -ه - - -ا بصش - - -ورة غÒ
مشش- -روع- -ة ‘ ان- -ت- -ه- -اك واضش -ح
ل -ل -ح -ق غ Òال -ق -اب -ل ل-ل-تصش-رف
لشش -عب الصش -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ‘
ت - - -ق - - -ري- - -ر اŸصش Òوالسش- - -ي- - -ادة
ال- - - -دائ - - -م - - -ة ع - - -ل - - -ى م - - -وارده
الطبيعية.
جاء في بيان صصحفي لجبهة
ألبوليسصاريو نقلته وكالة أأ’نباء
ألصصحرأوية أنه «من ألمنتظر أن
يتخذ مجلسس أ’تحاد أأ’وروبي
ق-رأرأ ح-ول أق-ت-رأح أل-م-ف-وضص-ي-ة
أأ’وروبية بشصأان و’ية للتفاوضس
على مرأجعة أتفاق ألشصرأكة بين
أ’تحاد أأ’وروبي وألمغرب لعام
 2000ألذي سصيشصمل ألمنتجات
ألمغربية ألتي تصصدر بصصورة غير
مشصروعة من ألصصحرأء ألغربية
ف-ي إأط-ار أأ’فضص-ل-ي-ات أل-ت-جارية
لذلك أ’تفاق».
كما أكدت جبهة ألبوليسصاريو أن
أق -ت -رأح أل -م -ف -وضص -ي-ة أأ’وروب-ي-ة
أل- -ذي يشص- -ج- -ع أل- -م -غ -رب ع -ل -ى
موأصصلة أسصتغÓله غير ألقانوني
ل -ل -م -وأرد أل -ط-ب-ي-ع-ي-ة ل-لصص-ح-رأء
ألغربية من شصأانه أيضصا تقويضس
ج-ه-ود أأ’م-م أل-م-ت-ح-دة أل-رأم-ي-ة
إأل- -ى أسص- -ت -ئ -ن -اف أل -م -ف -اوضص -ات
أل-م-ب-اشص-رة ب-ي-ن أل-م-غ-رب وجبهة
أل-ب-ول-يسص-اري-و «ب-دي-ن-امية جديدة
وروح ج -دي -دة» ،ك -م-ا دع-ا إأل-ي-ه-ا
مؤوخرأ مجلسس أأ’من أأ’ممي».

نهب غ Òشصرعي للÌوات

جاء في بيان صصحفي «أن جبهة
أل -ب -ول -يسص -اري-و ،بصص-ف-ت-ه-ا م-م-ث-ل
شص - -عب ألصص - -ح - -رأء أل - -غ - -رب - -ي- -ة
أل -م -ع -ت -رف ب -ه م -ن ق -ب -ل أأ’م -م

أل- -م- -ت -ح -دة ،ت -دي -ن بشص -دة ه -ذأ
أ’ق-ت-رأح أل-ج-دي-د أل-ذي ق-دم-ته
ألمفوضصية أأ’وروبية وألذي إأذأ
م- - -ا أق- - -ره م - -ج - -لسس أ’ت - -ح - -اد
أأ’وروب-ي ف-إان-ه سص-يشص-ك-ل أنتهاكا
لكل من حكم محكمة أ’تحاد
أأ’وروب -ي وأل -م -ب-ادئ أأ’سص-اسص-ي-ة
للقانون ألدولي».
لذلك فإان جبهة ألبوليسصاريو -
يؤوكد ألبيان ألصصحفي  -تدعو
أ’ت -ح-اد أأ’وروب-ي وأل-ح-ك-وم-ات
أأ’وروب- -ي- -ة إأل- -ى رفضس أق- -ت- -رأح
أل -م -ف -وضص -ي -ة أأ’وروب -ي-ة ب-إاع-ادة
ألتفاوضس بشصأان أتفاق ألشصرأكة
بين أ’تحاد أأ’وروبي وألمغرب
ب -م-وجب ألشص-روط أل-ح-ال-ي-ة ل-م-ا
سصيكون له من عوأقب قانونية
وسص -ي -اسص -ي -ة خ -ط -ي -رة ب -ال -نسص-ب-ة
لمسصأالة ألصصحرأء ألغربية.
ف -ي أل-وقت ن-فسص-ه ،ف-إان ج-ب-ه-ة
ألبوليسصاريو ’تزأل مصصّممة على
أسص - -ت - -خ - -دأم ج - -م - -ي- -ع ألسص- -ب- -ل
أل -ق -ان -ون -ي -ة ،ب -م -وجب أل -ق-ان-ون
أأ’وروب- -ي وأل- -ق- -ان- -ون أل- -دول -ي،
ل -ل -دف -اع ع -ن أل -مصص -ال -ح أل -ع-ل-ي-ا
لشصعب ألصصحرأء ألغربية وحقه
غير ألقابل للتصصرف في تقرير
ألمصصير بجميع جوأنبه بما في
ذلك سص- -ي- -ادت- -ه أل- -دأئ -م -ة ع -ل -ى
م -وأرده أل -ط -ب -ي -ع -ي -ة وألسص Ó-م-ة
أإ’قليمية للصصحرأء ألغربية.
بالنظر إألى «ألوضصع ألمنفصصل
وأل -م -ت-م-ي-ز» ل-لصص-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة
ب -م -وجب أل-ق-ان-ون أل-دول-ي ،ف-إان
ألمغرب ’ يمكنه بالتالي إأبرأم

أت -ف -اق -ات دول -ي -ة ت -ن-ط-ب-ق ع-ل-ى
أأ’رأضص - -ي ألصص- -ح- -رأوي- -ة أل- -ت- -ي
ي-ح-ت-ل-ه-ا بصص-ورة غ-ي-ر مشصروعة.
ولذأت ألسصبب ،فإان ألمغرب ’
ي -م -ك -ن -ه أن ي -ع -ب -ر ع-ن م-وأف-ق-ة
ألشصعب ألصصحرأوي ،ألذي يعتبر
شص-ع-ب-ا أج-ن-ب-ي-ا ب-ال-نسص-بة للمغرب
وطرفا ثالثا في ألعÓقات بين
أ’تحاد أأ’وروبي وألمغرب ،على
أت- -ف- -اق دول- -ي ي- -ن- -ط- -ب- -ق ع- -ل -ى
ألصص -ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة وي-ق-ع خ-ارج
ح -دود أل -م -غ-رب أل-م-ع-ت-رف ب-ه-ا
دوليا.
أقترأح ألمفوضصية يتعارضس مع
ألحكم ألتاريخي ألذي أصصدرته
محكمة ألعدل ألتابعة لÓتحاد
أأ’وروب -ي ب -ت -اري -خ  21ديسصمبر
 2016أشص- - -ارت ف - -ي - -ه إأل - -ى أن
ألمغرب لم يكتسصب أبدأ سصيادة
ع -ل-ى ألصص-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة ،وب-ن-اء
عليه قررت ألمحكمة أنه وفقا
ل- -م- -ب -دأ ت -ق -ري -ر أل -مصص -ي -ر ف -إان
أ’ت -ح -اد أأ’وروب -ي وأل -م -م -ل -ك -ة
ألمغربية ’ يمكنهما أن يشصمÓ
ألصصحرأء ألغربية ،سصوأء بحكم
ألقانون أو بحكم أأ’مر ألوأقع،
ف -ي عÓ-ق-ات-ه-م-ا أل-ت-ج-اري-ة دون
م- -وأف -ق -ة مسص -ب -ق -ة م -ن ألشص -عب
ألصصحرأوي .بالنظر إألى «ألوضصع
أل-م-ن-فصص-ل وأل-م-ت-ميز» للصصحرأء
ألغربية بموجب ألقانون ألدولي
ف-إان أل-م-غ-رب ’ ي-م-ك-ن-ه ب-ال-تالي
إأبرأم أتفاقات دولية تنطبق على
أأ’رأضص- -ي ألصص- -ح- -رأوي- -ة أل -ت -ي
يحتلها بصصورة غير مشصروعة.

تونسس Œهضس ﬂططا لشّشن هجمات ارهابية خÓل رمضشان

مقتـ ـ ـل قيـ ـ ـادي ‘ تنظيـ ـ ـم «داع ـ ـ ـشش» ا’رهاب ـ ـي
وإاصصابـ ـ ـة آاخـ ـ ـر بالقصصري ـ ـ ـ ـن

أاكدت وزارة الداخلية التونسشية ‘
بÓغ أاصشدرته ،أامسس ا’ثن ،Úالقضشاء على
عنصشر ارهابي خط Òيششتبه ‘ كونه قيادي
بتنظيم «داعشس» الدموي ‘ عملية أامنية
’حد،
نفذها ا◊رسس الوطني ،مسشاء ا أ
Ãنطقة حاسشي الفريد ‘ و’ية القصشرين.
أبرزت ألدأخلية أن ألعنصصر أ’رهابي متحصصن
بجبل ألسصلوم منذ سصنة  2014وصصادر في شصأانه 11
بÓغ بحث لفائدة وحدأت أمنية مختلفة من أجل
ت -ورط -ه ف -ي أع-م-ال أره-اب-ي-ة أل-ى ج-انب ت-ح-ق-ي-ق
أصصابات مؤوكدة ومباشصرة لعنصصر أرهابي ثان كان
ب -رف -ق -ت -ه وأي -ق -اف ع -نصص -ر أسص -ن -اد ع -ل -ى ع Ó-ق -ة
بالمجموعة أ’رهابية.
ك- -م -ا ت -م ح -ج -ز ق -ن -ب -ل -ة ي -دوي -ة وسص Ó-ح م -ن ن -وع
كÓشصنكوف ومخزنين مزودين بالذخيرة وحقيبة
ظهر دأخلها موأد وأدوأت ألكترونية معدة لصصنع

ألعبوأت ألناسصفة للتفجير عن بعد ،وأحزمة ناسصفة
كان سصيتم أسصتعمالها في عمليات أرهابية ،خÓل
شص -ه -ر رمضص -ان ،أضص -اف-ة أل-ى درأج-ة ن-اري-ة .وح-ول
تفاصصيل ألعملية أأ’منية ،أفادت ألوزأرة أنه بناء
على توفر معلومات لدى أدأرة مكافحة أ’رهاب
للحرسس ألوطني بالعوينة ،ورصصد تحركات مشصبوهة
لمجموعة أرهابية على مقربة من معتمدية حاسصي
أل-ف-ري-د و’ي-ة أل-قصص-ري-ن  ،وب-ع-د م-رأج-ع-ة أل-ن-ي-اب-ة
ألعمومية بالقطب ألقضصائي لمكافحة أ’رهاب ،تم
نصصب كمين محكم بدوأر ألسصلطانية على بعد 04
ك -ل -م م -ن م -ع-ت-م-دي-ة ح-اسص-ي أل-ف-ري-د .أضص-افت أن-ه
بتعليمات من ألنيابة ألعمومية بالقطب ألقضصائي
ل -م -ك -اف -ح -ة أ’ره -اب ت -ع -ه -دت أل -وح-دة أل-وط-ن-ي-ة
ل Ó-ب -ح -اث ف-ي ج-رأئ-م أ’ره-اب أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-ح-رسس
ألوطني بالعوينة بالبحث في ألموضصوع ،مشصيرة ألى
أن حمÓت ألتمشصيط متوأصصلة.

أسصفر هذأ ألهجوم ألذي تبناه «دأعشس» ألدموي عن مقتل ما ’ يقل عن  29شصخصصاً،
بينهم أطفال ،وإأصصابة  24آأخرين ،بينهم عدد كبير إأصصاباتهم خطيرة ،في هجوم
بالرصصاصس نفذه دمويون ملثمون ،على أقباط في محافظة ألمنيا جنوب مصصر.

قصصير ألمدى ،سصقط في ألبحر قبالة سصاحلها ألشصرقي في أحدث حلقة من سصلسصلة
ت -ج -ارب صص -اروخ -ي -ة ت-ت-ح-دى ألضص-غ-وط وأل-ت-ه-دي-دأت أل-ع-ال-م-ي-ة ب-ف-رضس م-زي-د م-ن
ألعقوبات.

^ دبي

^ باريسش

«الكول ـ ـ ـÒا» تهّدد ملي ـ ـ ـون حام ـ ـ ـل

^ لندن
ترأجع وكالة أ’سصتخبارأت ألبريطانية ألدأخلية( ،إأم آأي  ،)5ألطريقة ألتي تعالج بها
ألمعلومات ألتي تتلقاها من ألناسس ،في أعقاب ألهجوم أ’نتحاري في مانشصسصتر،
أ’ثنين ألماضصي ،ألذي قتل فيه  22شصخصصا .يبدأ تحقيق في سصبب عدم تنبه (إأم آأي )5
إألى ألتهديد ألذي كان يمثله سصلمان عبيدي ،بالرغم من ورود ثÓثة تحذيرأت على
أأ’قل ،بأانه يتبنى وجهات نظر متشصددة وخطيرة .قبضصت ألشصرطة ،صصباح أمسس أ’ثنين،
على ألشصخصس ألـ 16لÓشصتباه بصصلته بالتفجير .و’ يزأل  14شصخصصا قيد أ’عتقال.

أعلن مدير صصندوق أأ’مم ألمتحدة للسصكان للمنطقة ألعربية ،أن تفشصي وباء
ألكوليرأ في أليمن ،يهدد حياة  1.1مليون من ألنسصاء ألحوأمل ألمصصابات بسصوء
ألتغذية ،وأللوأتي يحتجن إألى رعاية فورية وخدمات ألصصحة أإ’نجابية.من
جهتها ،أعلنت منظمة أأ’مم ألمتحدة للطفولة « يونيسصف» ،عن أرتفاع حا’ت
ألوفيات بمرضس ألكوليرأ في أليمن إألى  473حالة ،في حين أرتفعت أإ’صصابات
إألى  52ألفًا في  18محافظة يمنية.

إاقالة مدير أامن اŸني ـ ـا

Œربة صصاروخي ـ ـ ـة مث ـ ـ ـÒة للج ـ ـ ـدل

^ألقاهرة
أفادت أ’نباء ،أمسس أ’ثنين ،بإاقالة مدير أمن ألمنيا في مصصر وتعيين أللوأء ممدوح
ع-ب-دأل-م-نصص-ف ،وت-أات-ي ه-ذه أإ’ق-ال-ة ب-ع-د أل-ه-ج-وم أإ’ره-اب-ي أل-ذي أسص-ت-ه-دف ح-افلتين
Óقباط يوم ألجمعة ألماضصي.
ل أ

ألعدد
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^ موسشكو
أدأنت ألخارجية ألروسصية أإجرأء كوريا ألشصمالية تجربة صصاروخية بالسصتية جديدة
 ..ودعت ألخارجية ألروسصية ألمجتمع ألدولي أإلى ضصبط ألنفسس .كان ألجيشس
ألكوري ألجنوبي قد أفاد باأن ألجارة ألشصمالية أطلقت ما يبدو أنه صصاروخ باليسصتي

ماك ـ ـ ـ ـرون يسصتقبـ ـ ـ ـل بوتـ ـ ـ ـÚ

أسصتقبل ألرئيسس ألفرنسصي،أإيمانويل ماكرون ،أمسس أ’ثنين ،نظيره ألروسصي
فÓديمير بوتين في قصصر فرسصاي في أول زيارة لرئيسس أجنبي أإلى باريسس
منذ أنتخابه في  7ماي ألجاري .وعد ماكرون «بحوأر ثابت دون أية
تناز’ت» مع بوتين.

مصصـ ـ ـ ـرع شصرطي Úومد Êف ـ ـ ـي النيج ـ ـ ـر

^ نيامي
لقي شصرطيان ومدني مصصرعهم في هجوم أرهابي على مركز شصرطة قرب
ألحدود مع بوركينا فاسصو .قال ألنقيب أديلي تورو متحدث باسصم ألشصرطة
في بيان تÓه في ألتلفزيون ألعمومي ألحصصيلة ألموؤقتة للهجوم ألذي وقع،
ليلة ألسصبت ،هي مقتل شصرطيين ومدني وأصصابة أيضصا ثÓثة من رجال
ألشصرطة بجروح.
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حركة دؤووبة ‘ مطار «رابح بيطاط» بعنابة

مغÎبون يسسارعون للعودة إا ¤أارضض الوطن خÓل الشسهر الفضسيل
لوروبية العودة إا ¤أارضض
يفضضل العديد من اŸغÎبﬂ ‘ Úتلف الدول ا أ
لح-ب-اب،
له-ل وا أ
ال -وط -ن ،م -ع ح -ل -ول شض -ه -ر رمضض -ان ل -قضض-اء أاي-ام-ه وسض-ط ا أ
والسضتمتاع بنفحات هذا الشضهر الفضضيل ،وقضضائه ‘ بلد يعلو فيه صضوت
أاذان اŸغرب عاليا معلنا عن إافطار الصضائم ،ويجتمع مواطنوه جميعهم ‘
لداء صضÓة الÎاويح ،حيث يرغبون ‘ تقاسضم شضعائره مع أابناء
اŸسضاجد أ
وطنهم.
عنابة :هدى بوعطيح
أاصصبحت العديد من العائÓت اŸغÎبة
تف ّضصل قضصاء الشصهر الفضصيل ‘ وطنها
األم ،حيث ل تتوانى ‘ بر›ة عطلها
الصصيفية مع حلول رمضصان ،وقضصائه ‘
أاج -واء ت -ب -عث ع -ل -ى ال -ب -ه-ج-ة وال-ف-رح ‘
البيوت ا÷زائرية ،حيث أاضصحى رمضصان
ف -رصص -ة ل ت -ع ّ-وضس ل-لّ-م شص-م-ل ال-ع-ائÓ-ت
واألسص -ر  ،وت -ق -وي -ة رواب -ط صص -ل -ة ال-رح-م
بينهم.
“ ⁄نع التكاليف الباهظة لتذكرة السصفر
م- -ن ع- -ودة اŸغÎب Úإا ¤أارضس ال- -وط -ن،
فاŸهم بالنسصبة لهم هو “ضصية رمضصان
وسصط أاهاليهم وأاصصحابهم ،على اعتبار
أان هذا الشصهر خارج الوطن ل طعم ول
رائ- -ح- -ة ول ط- -ق- -وسس ل -ه ‘ ظ ّ-ل غ -ي -اب
ال-ع-ائ-ل-ة ،ف-األج-واء ال-رمضص-ان-ية با÷زائر
لها طعمها اŸميز واÿاصس جدا ،حيث
ت-ب-ق-ى دي-ار ال-غ-رب-ة ب-ال-نسص-ب-ة ل-لمهاجرين
ب -اردة ول تسص -ت -وعب األج-واء وال-ن-ف-ح-ات
ال -رمضص -ان-ي-ة ب-ن-ك-ه-ت-ه-ا اŸم-ي-زة ‘ أازق-ة
وشصوارع ا÷زائر.

حركة دءوبة Ãطار عنابة
تصص -ادف وج -ودن -ا Ãط -ار راب -ح ب-ي-ط-اط
بعنابة عودة بعضس العائÓت ا÷زائرية
إا ¤أارضس ال - - -وط- - -ن ،ح- - -يث ّ” تسص- - -خÒ
ﬂتلف اإلمكانيات ،من أاجل السصتقبال
ا◊سصن لهم ،كل يقوم بدوره ،على غرار
رج -ال األم -ن ال -ذي -ن ل ي -غ -ف-ل-ون ع-ن أاي
ح- -رك- -ة تشص- -ه- -ده -ا اÓŸح -ة ا÷وي -ة ،إاذ
يشصتغلون ‘ اŸطار انطÓقا من نظام
الدوام الذي يسصتمر  24سصاعة على 24
سصاعة ،وأاكد أاحد العاملÃ Úطار رابح
ب - - -ي - - -ط - - -اط لـ»الشص- - -عب» ع- - -ن ا◊رك- - -ة
ال -دي -ن -ام -ي-ك-ي-ة وال-دءوب-ة ال-ت-ي يشص-ه-ده-ا
اŸطار مع حلول شصهر رمضصان وموسصم
الصص -ط -ي -اف ،ح -يث ي -تضص -اع-ف ع-م-ل-ه-م
خدمة للجالية ا÷زائرية ،مؤوكدا بأان هذا
الشص- -ه- -ر أاضص -ح -ى ع -ل -ى غ -رار السص -ن -وات
اŸاضصية يشصهد توافدا كبÒا للمغÎب،Ú
القادم Úمن عديد الدول األوروبية.
«الشص -عب» اقÎبت م -ن ب -عضس ال-واف-دي-ن،
الذين أاكدوا على ضصرورة قضصاء الشصهر
الفضصيل وسصط األهل واألقارب ،و‘ بلد
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لوراسض تقاوم النسضيان
عادات راسضخة ‘ ا أ

تقاسسم الذبيحة وتشسجيع صسيام
اأ’طفال وزيارة اأ’قارب أاولوية

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

مائدة
الفطور

فطÒة اÿضسار

اŸقادير
 1بصصل ،مقطع مربعات
 1فليفلة حلوة حمراء ،مقطع

مربعات
 1فليفلة حلوة خضصراء ،مقطع مربعات
 1فليفلة حلوة صصفراء ،مقطع مربعات
 3فصس ثوم مهروسس
 1كوب فطر ،شصرائح
 1بطاطا ،مقطعة مربعات مقلية
 1جزر ،مÈوشصة

يؤودي فيه ا÷ميع فريضصة الصصوم ،بالرغم
من أان األجواء هناك جميلة وبالكاد ل
يشص -ع -رون ب -ال -غ -رب -ة ،بسص-بب ال-عÓ-ق-ة م-ع
الصصدقاء من ﬂتلف الدول العربية ،إال
Óه -ل وال -وط -ن‘ ،
أان الشص- -وق وا◊ن Úل  -أ
هذا الشصهر –ديدا أاك Èواللقاء معهم
على موائد اإلفطار أاجمل.

عائÓت تنتظر على أاحر من ا÷مر
عودة فلذات أاكبادها

و‘ ه -ذا الصص-دد ت-ق-ول «سص-ام-ي-ة ن-اي-ل-ي»
القادمة من فرنسصا ،أانها ل تفوت فرصصة
قضصاء الشصهر الفضصيل ‘ بلدها بعنابة،
ح- -يث أان ت- -واج- -ده- -ا ب -ب -اريسس م -ن -ذ 10
سص -ن -وات Á ⁄ك -ن -ه -ا م -ن ال -ت -أاق -ل-م وأاداء
ف -ريضص -ة الصص -وم ب -ب -ل -د أاج -ن-ب-ي ،وه-و م-ا
ي -ج -ع -ل-ه-ا ت-دخ-ر إاج-ازت-ه-ا ل-ه-ذا اŸوسص-م
الديني ،لتعود رفقة زوجها وولديها التوأام
ال -ب -ال -غ Úم-ن ال-ع-م-ر  10سص-ن-وات ،ح-تى
ي -تسص -ن -ى ل -ه -ا ت -ع -ل -ي -م-ه-م دي-ن-ه-م السص-م-ح
واŸب -ادئ اإلسص Ó-م -ي -ة ‘ وط-ن-ه-م ول-يسس
ببÓد الغربة.
أام -ا «ﬁم -د سص -ل-م-ا ،»Êف-ع-اد ه-و اآلخ-ر
رفقة زوجته وأاولده األربعة إا ¤عنابة،
قائ Óبأانه ل شصيء يفوق شصعور العودة إا¤
أاحضصان الوطن بعد طول غياب ،سصيما ‘
شص -ه -ر ا ÒÿوالÈك -ة رمضص -ان ،وŒسص -ي-د
مبدأا صصلة الرحم ،مشصÒا إا ¤أان األجواء
الرمضصانية ‘ بلد مسصلم يختلف كثÒا
عن بلد أاجنبي ،بالرغم من تواجده ‘
مدينة يك Ìفيها اŸسصلمون ،إال أان صصوت
آاذان اŸغرب وصصÓة الÎاويح تعطي لهذا
الشصهر الفضصيل نكهته ،كما أاكدت زوجته
أانها تعلم بأان زوجها ل
Áك- -ن -ه قضص -اء رمضص -ان
ب-ع-ي-دا ع-ن أاه-ل-ه ،ل-ذلك
ت- -ن- -ت- -ظ- -ر ه -ذا الشص -ه -ر
ال -فضص -ي -ل ب -ف-ارغ الصصÈ
ل- -ل- -ع- -ودة إا ¤وط- -ن- -ه- -ا،
والسصتمتاع بنفحاته مع
األه - - - - - -ل واألق - - - - - -ارب
واألصصدقاء.
من جهته «سصم -Òن» ،العائد من كندا
أاكد بأانه يسصعى من خÓل قضصاء الشصهر
الفضصيل ‘ وطنه ،إا ¤الجتماع بأاشصقائه
وأاق-ارب-ه وأاصص-دق-ائ-ه ع-ل-ى م-ائ-دة إاف-ط-ار

ال -ت -ط -ور ال -ك -ب Òال -ذي ط -ب -ع ح -ي -اة
لوراسض ب-ات-ن-ة غّير
سض-ك-ان ع-اصض-م-ة ا أ
ك - -ثÒا م - -ن ع - -ادات - -ه - -م ال- -غ- -ذائ- -ي- -ة
والجتماعية خÓل الشضهر الفضضيل،
لوراسضية
لسضر ا أ
إال أان العديد من ا أ
خ -اصض -ة ب -اŸن -اط -ق ال -ن -ائ -ي-ة وال-ق-رى
البعيدة ما تزال –تفظ بالكث Òمن
بريق عادات زمان ،خاصضة ‘ التكافل
الج- - -ت- - -م- - -اع- - -ي وم- - -ائ - -دة رمضض - -ان
وغÒها.
باتنة Ÿ :وشضي حمزة

واحدة طيلة رمضصان ،قائ Óبأانها فرصصة
ل تعوضس على اعتبار أانه ﬁروم منها
طيلة أايام السصنة ،فهذا الشصهر بالنسصبة له
متنفسصه
الوحيد
لÓلتقاء
ب-اŸق-رب Úله،
حيث ل يعرف
قيمة اللقاء إال
م - - - -ن ع- - - -اشس
شصعور
الغÎاب ع- -ن
وطنه.
وتقول «‚اة» بأانها –ضصر إا ¤أاهلها ‘
رمضصان وكلها شصوق ألجواء هذا الشصهر
ال- -فضص- -ي- -ل ،ب- -دءا ب- -األج -واء اÿاصص -ة ‘
شصوارع اŸدينة ،وا÷ميع يتسصّوق لشصراء

@’ غنى عن مائدة اإ’فطار
وسسط اأ’هـ ـ ـل واأ’ق ـ ـارب
@ صسـ ـ ـÓة الـ ـ ـÎاويح لهـ ـ ـ ـ ـا
جوها الروحا ‘ Êا÷زائر

قلب اللوز أاو الزلبية ،فضص Óعن رائحة
األكل التي تنتشصر ‘ كل مكان على غرار
شصربة الفريك والبوراك العنابي الذي ل
Áك-ن م-ق-اوم-ت-ه ،وخ-ب-ز ال-دار ال-ذي ت-ت-ف
والدتها ‘ طهيه ،مؤوكدة أان اللحظات
ال- -ت -ي ت -ع -يشص -ه -ا ب Úأاه -ل -ه -ا والسص -ه -رات
ال -رمضص -ان -ي -ة وسص -ط -ه -م تسص -اوي ال -دن -ي -ا
بأاكملها.
وب-اŸق-اب-ل ه-ن-اك ع-ائÓ-ت ت-ن-ت-ظ-ر على
أاحر من ا÷مر عودة أابنائها إا ¤أارضس
الوطن ‘ هذا الشصهر الكر ،Ëعلى غرار
«ا◊اج- -ة Áي- -ن- -ة» ،ال- -ت- -ي ت- -عّ- -د ال- -ع- -دة
لسصتقبال ابنها اŸغÎب ‘ فرنسصا رفقة
زوجته وأابنائه الثÓثة ،قائلة إانها ل تفوت
فرصصة واحدة على مدار رمضصان لتقدË
أاشصهى األطباق التي يفضصلها ابنها رفقة
أاح -ف -اده-ا ،ح-يث ل اسص-ت-غ-ن-اء ع-ن شص-رب-ة

قطاع الشضؤوون الدينية
يتدّعم بسضطيف

فتح العديد
من اŸسساجد
واŸدارسض القرآانية
ت-دّع-م ق-ط-اع الشض-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة بولية سضطيف،
مؤوخرا ،بالعديد من اŸرافق والهياكل ،منها ما ”ّ
ت -دشض -ي -ن -ه ق -ب -ي -ل شض-ه-ر رمضض-ان اŸع-ظ-م ،و“ث-لت
اŸرافق ا÷ديدة اŸنجزة ‘ العديد من اŸسضاجد
لقسض -ام ال -ق -رآان -ي -ة ،ع Èال -ع -دي -د م -ن م-ن-اط-ق
وا أ
الولية.
و‘ هذا الصصدد ،اشصرف مسصؤوولو
مديرية الشصؤوون الدينية واألوقاف،
خÓل األيام القليلة اŸاضصية ،على
ف- -ت- -ح مسص- -ج- -د ك- -ب Òب -ق -ري -ة عÚ
السصلطان التابعة لدائرة بئر العرشس،

شص -رق ع -اصص -م -ة ولي -ة سص -ط -ي -ف ،ح-يث ع-رف اŸسص-ج-د
القد Ëللقرية توسصعة وإاعادة تهيئة لسصتقبال اŸصصلÚ
خÓل الشصهر الفضصيل.
” مؤوخرا ،فتح مسصجد بنفسس الدائرة ،وهو مسصجد
كما ّ
الصصحابي «عمار بن ياسصر» ،لتدعيم حظÒة الدائرة من

Óقبال الكب Òللمصصل ÚباŸنطقة
بيوت الله ،والسصتجابة ل إ
،فيما ”ّ كذلك ،خÓل األيام اŸاضصية فتح عدة أاقسصام
لتدريسس القرآان الكر، Ëوهذا باŸدرسصة القرآانية التابعة
Ÿسص -ج -د ال-ن-ورÃ ،دي-ن-ة ع Úال-ط-ري-ق ،ج-ن-وب ع-اصص-م-ة
الولية.

ال -ف -ريك وال-ب-وراك سص-ي-دا اŸائ-دة ،ل-ت-ت-ف
ب -ع-ده-ا ‘ ط-ه-ي أاط-ب-اق أاخ-رى م-ت-ن-وع-ة
ولكن اغلبها يكون تقليديا Ÿا لها من
ط -ع -م خ -اصس ي -ع -ي -د اب -ن -ه-ا ا ¤ذك-ري-ات
ال -ط -ف -ول -ة ،مشصÒة إا ¤أان -ه -ا ت-ق-وم أايضص-ا
بنفسصها بتحضص Òصصينية قلب اللوز الذي
ي -فضص -ل -ه اب -ن -ه -ا م -ن ي -دي -ه -ا ،إا ¤ج -انب
«القطايف» وحلويات أاخرى.

أاخÒا

ي -ب -ق -ى الشص -ه -ر ال-فضص-ي-ل ف-رصص-ة لل-ت-ق-اء
األقارب واألحباب ،وعودة اŸغÎب Úإا¤
أارضس ال- -وط- -ن ،ل- -قضص -اء رمضص -ان ‘ ج -و
روحا Êوأاخوي ،مؤوكدين على أان صصوم
رمضصان ‘ الوطن األم ل نكهة له بعيدا
ع -ن ا÷و ال -ع -ائ-ل-ي ال-ذي تصص-ن-ع-ه م-ائ-دة
اإلفطار.

وقبل شصهور قليلة ّ” ،فتح ثÓثة مسصاجد كبÒة بالولية ،
احدها Ãدينة ع Úارنات ،غرب مدينة سصطيف ،وهو
مسص -ج -د ف -اط -م-ة ال-زه-راء ،ب-نت ال-رسص-ول ع-ل-ي-ه الصصÓ-ة
والسصÓم ،والثا ‘ Êبلدية صصالح باي ،جنوب الولية،
–ت اسصم العÓمة الشصيخ احمد حما ،Êأاما الثالث فهو
مسص -ج -د سص -م-ي ب-اسص-م اح-د األئ-م-ة األرب-ع-ة ،وه-و اإلم-ام
الشصافعي بالعلمة ،شصرق عاصصمة الولية.
كما ينتظر ،قريبا ،فتح أاقسصام اŸدرسصة القرآانية الكÈى
وال-ن-م-وذج-ي-ةÃ ،دي-ن-ة ال-ع-ل-م-ة،وب-الضصبط Ãسصجد النور،
لتعليم القرآان الكر ،Ëوأاحكام ترتيله وŒويده وعلومه
،وكذا ﬂتلف العلوم الشصرعية ،وتتسصع اŸدرسصة إا500 ¤
طالب علم ،ماب Úداخلي Úوخارجي. Ú
وينتظر سصكان حي بلحوكي حمو ،اŸعروف باسصم حي
اŸعبودة السصفلي،والواقع ‘ اŸدخل الغربي لعاصصمة
الولية ،انتهاء أاشصغال مسصجد الصصا◊ Úالذي انطلقت
أاشصغال ا‚ازه ،منذ أاك Ìمن  3سصنوات ،وبلغت نسصبة جد
م-ت-ق-دم-ة ،غ Òان-ه  ⁄ي-ف-ت-ح ل-ل-مصص-ل ،ÚخÓ-ف-ا لع-ت-ق-اد
سصكان ا◊ي بفتحه،خÓل شصهر رمضصان اŸبارك،ولهذا
يأاملون من ا÷هات اŸعنية اإلسصراع ‘ فتحه ،وباŸوازاة
غلق اŸلهى الليلي الذي ل يتواجد بعيدا عن اŸسصجد
،وأاصصبح،حسصبهم ،يشصكل وصصمة عار ‘ جب Úسصكان ا◊ي
،كما نشص Òأان الولية قد اسصتفادت من مركز ثقا‘
إاسصÓمي كب ،Òبحي ع Úتبينت ‘ الضصاحية الشصرقية
Ÿدينة سصطيف ” ،تدشصينه مؤوخرا.
سضطيف :نورالدين بوطغان

‚د ربة البيت ا◊ريصصة تقوم بتجهيز كل
شص -ي وإاع -داده ق -ب -ي -ل رمضص -ان وت -وف Òك-ل
الح -ت -ي -اج -ات ،ف -ع -ادة اج -ت-م-اع ع-دد م-ن
األسصر واقتنائها ÿروف أاو شصاه لذبحها ‘
رمضصان عادة ما تزال راسصخة واŸعروفة
ﬁليا بـ»النفيقة» وتقسصيمه بالتسصاوي بÚ
ج -م -ي -ع اŸشصÎك ‘ Úدف -ع ث -م-ن-ه ،ب-ح-يث
يأاخذ كل شصخصس من كل شصيء ‘ الذبيحة،
ماعدا جزء الكبد التي هي من نصصيب من
يذبح وهو ‘ الغالب شصخصس ورع وتقي
يقوم بشصويها واكلها مع من سصاعده ‘
عملية الذبح والسصلخ والتقسصيم ،وطبعا كل
ذلك يكون ‘ ليلة الشصك.
ع-ن-دم-ا ي-ع-ل-ن ع-ن دخ-ول الشص-ه-ر ال-فضص-يل
Œتمع العائلة للسصحور وتعد مائدة خفيفة
م- -ق- -ارن -ة Ãائ -دة اإلف -ط -ار ك -ون ذلك أاول
سصحور يسصتعمل فيه ا◊ليب واŸسصفوف
وهو طبق من الكسصكسصي الرقيق يسصتعمل
فيه فاكهة الزبيب ،ليك Ìالصصائمون من
شص- -رب اŸاء ك- -ون رمضص- -ان ‘ السص- -ن- -وات
األخÒة ي- -ت -زام -ن وفصص -ل الصص -ي -ف ا◊ار،
Œنبا للعطشس خاصصة الذين ينتظرهم يوم
شصاق سصواء ‘ الفÓحة أاو العمل أاو غÒ
ذلك.
وبخصصوصس أايام رمضصان دائما يكون ‡يزا
ل- -دى سص- -ك- -ان األوراسس ك -ون ال -ع -دي -د م -ن
التغÒات تطرأا على حياتهم اليومية مثل
تغ Òمواعيد العمل وحركة السصوق  ،حيث
يك Ìالزدحام على Óﬁت اÿضصروات

وا◊لويات واللحوم واŸشصروبات.
أاما ‘ اŸنزل فتكون ربة البيت منهمكة
ب -ال -ت -حضص Òل Ó-ف -ط-ار ،ح-يث ت-ع-د أاشص-ه-ى
األطباق وأالذها أاين يتصصدر طبق الشصوربة
بالفريك األطباق الرمضصانية Ÿدة  30يوما
وب Ó- -م- -ن- -ازع ،وم- -ا ل- -وح -ظ ‘ السص -ن -وات
األخÒة تهافت العائÓت األوراسصية على
اقتناء توابل مدينة بسصكرة Ÿا توفره من
Óطعمة ذوقا خاصصا‘ ،
نوعية وتضصفي ل أ
تلك األثناء يتجه اآلباء إا ¤اŸسصجد ألداء
صصÓ- -ة اŸغ- -رب رف -ق -ة األط -ف -ال ب -ع -د أان
ت -زوده -م األم ب -ب -عضس ال -ت -م-رات وا◊ل-يب
لكسصر الصصيام قبل العودة للمنزل لتناول
الفطور وسصط العائلة وهي ◊ظات ثمينة
ل تفرط فيها أابدا عائÓت األوراسس كونها
Œمع كل أافراد األسصرة وسصط حميمية ل
تتكرر سصوى ‘ الشصهر الفضصيل.
وبعد النتهاء من وجبة اإلفطار يذهب
الرجال للمسصجد ل أاداء صصÓة الÎاويح
وهناك من يبقى ‘ بيته لتÓوة القرآان
والعمل على ختمه اك Îمن مرة ويتنافسصون
‘ ذلك ،وه -ن -اك م -ن ي -خ -رج ل -لسص -ه -ر م-ع
أاصص -دق -ائ -ه ،وك -انت اغ -لب السص -ه -رات ‘
اŸاضصي يتم فيها احتسصاء الشصاي
وب - -عضس ا◊ل - -وي - -ات  ،م - -ع تÓ- -وة
ال- -قصصصس ال- -ت- -اري- -خ -ي -ة واŸواع -ظ
واإلرشص -ادات ال -دي-ن-ي-ة وال-ع-ب-ادات ،
وال-ق-ل-ي-ل ال-ن-ادر ال-ت-ي ي-ت-م ف-يها
لعب الدومينو.
ك- -م- -ا –ت- -ف- -ي ك- -ل سص- -ن -ة
ال -ع-ائÓ-ت األوراسص-ي-ة
Ãناسصبة هامة وهي
صص-ي-ام أاح-د أاب-ن-ائها
ألول
مرة،

حيث
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Œد ‘ ذلك فرصصة ثمينة ÷عل الصصائم
الصص-غ Òم-ل-ك-ا م-ت-وج-ا ،ت-ع-م-ل األسص-ر ع-ل-ى
تهيئة األطفال على صصيام رمضصان والتعود
ع -ل -ي -ه ،إاذ ي -ت -م خ Ó-ل أاول ي-وم م-ن صص-ي-ام
Óط-ف-ال
األط -ف -ال ،شص-رح م-ع-ن-ى الصص-ي-ام ل -أ
وقدسصيته لتختار له منتصصف رمضصان أاو
ليلة الـ 27منه لصصيام رمضصان كام Óبعد أان
يكون قد تعود على صصيام نصصف يوم خÓل
األيام األو ¤لرمضصان.
ول تختلف طرق الحتفال بصصيام الطفل
ألول مرة ‘ منطقة أاخرى فحسصب ،بل من
عائلة إا ¤أاخرى  ،إاذ هناك بعضس العائÓت
م -ن تشص -ج -ع صص -غ -اره -ا ع -ل -ى الصص -وم ،ول-و
لنصصف يوم دون إارغامهم على صصيام اليوم
كله ،كخطوة أاو ¤لكتشصاف ماهية الصصيام
وال-ت-ع-ود ع-ل-ي-ه ،وه-ن-اك م-ن ال-ع-ائÓ-ت من
–رصس على تصصو ËصصغÒها يوما واحدا،
ثم تفطره اليوم الثا ،Êليتمكن من صصيام
اليوم اŸوا‹.
‘ اŸقابلŒ ،تمع العائÓت على دعوة
األهل واألقارب لتقاسصم مائدة اإلفطار مع
الصصغ Òالصصائم ألول مرة ،و–افظ هذه
العائÓت على تقاليد قدÁة– ،رصس على
Óجيال ،ولعّل ما ظلّ راسصخا و⁄
توريثها ل أ
تنل منه التطورات هو اإلقبال على بيوت
الله التي تعجّ باŸصصل Úالذين يؤودون صصÓة
الÎاويح ع Èكل البلديات
وال -دوائ -ر ،ح -يث ي -خ -رج
الوراسص - - -ي - - -ون رف - - -ق - - -ة
ع -ائÓ-ت-ه-م إا ¤اŸسص-اج-د
أاف- - -واج- - -ا ألداء صص Ó- -ة
الÎاوي - - -ح  ،وي - - -ع- - -تÈ
مسصجد أاول نوفم‘ È
ب -ات -ن -ة ق -ب -ل-ة ل-ه-م ف-ه-و
يتسصع لـ  10000مصصل،
ما جعله يتحّول إا ¤قبلة
ل- - - -ل- - - -مصص- - - -ل Úال - - -ذي - - -ن
يخصصصصون وقتا بعد الÎاويح
إاما لزيارة األقارب أاو التنزه مع
األطفال بالعديد من ا◊دائق العمومية
التي تشصكل وجهة العائÓت للسصهر.

 4/1كوب زيت زيتون
 1بيضصةﬂ ،فوقة مع  4مÓعق كبÒة حليب
سصمسصم حبة سصوداء للوجه
ملح وبهار
فلفل أاسصود
قرفة
طريقة التحضضÒ
‘ مقÓة واسصعة على النار يقلى البصصل وا÷زر،
يضصاف اŸلح والبهار كام Óويقلب ثم تÎك على
النار اŸنخفضصة حتى تذبل.
يضصاف الثوم ،الفلفل اŸلون والفطر ويقلب ،يÎك
حتى تنضصج “اما ،تضصاف البطاطا اŸقلية وتقلب
قلي Óثم ترفع عن النار.
‘ صصينية التارت أاو أاي صصينية فرن منخفضصة
ا◊واف ،يوضصع القليل من زيت الزيتون ثم تفرد
عجينة بسصمك نصصف سصم ،توزع ا◊شصوة بكمية
مناسصبة.
يفرد فوقها عجينة بسصمك نصصف سصم وتدهن
بخليط البيضس مع ا◊ليب ثم ترشس بالسصمسصم
وا◊بة السصوداء ،تكرر ويعمل فطائر حتى تنتهي
الكميات ،تدخل فرن سصاخن  180درجة مئوية
وتخبز حتى تنضصج “اما ثم –مر من األعلى
وتقدم سصاخنة.

أاغرب العادات الرمضضانية

بوراك بالباذ‚ان

«زغب رمضسان» ...لعمر أاطول ‘ موريتانيا

اŸقادير
 4حبات باد‚ان
ا◊شضـو :
 200غ ◊م مفروم
 1حبة بصصل
 4مÓعق زيت
بقايا فلفلة حمرة  +فلفلة خضصرة
ملح
البهارات حسصب الرغبة
الهريسصة حارة
معدنوسس
طريقة التحضضÒ
نأاخد مقÓة نضصع الزيت ثم البصصل حتى يأاخد
اللون البني نضصيف اللحم نÎكه حتى يتجانسس مع
البصصل ثم نضصيف بقايا فلفلة حمرة وفلفلة
خضصرة ،اŸلح ،البهارات حسصب الرغبة ،الهريسصة،
اŸعدنوسس ونÎكه على نار هادئة حتى ينضصج.
نقطع الباد‚ان دوائر ثم نقطع كل دائرة إا¤
نصصف Úثم نضصع قطع الباد‚ان ‘ كسصكاسس تفور،
Ÿا تفور نÎكها تÈد ثم نضصع ا◊شصو ‘ نصصف
حبة الباد‚ان ونغطيه بنصصف آاخر .نضصغط على
األطراف.
ثم ‰ررها ‘ الفرينة ثم البيضس ثم مسصحوق
اÿبز ،ندخلها الثÓجة  15د ،ثم نقليها ‘ زيت
سصاخن ،عند التقد Ëنزينها بقطع الليمون
والطماطم و اŸعدنوسس ،تقدم مع صصالصصة
الطماطم.

عصس Òا÷زر

اŸقادير
 3حبات جزر من ا◊جم صصغÒ
ليمونة
السصكر حسصب الذوق
ل Îماء
طريقة التحضضÒ
نظف ا÷رز ونقطعه ونغليه ‘ اŸاء مدة عشصرة
دقائق.
ثم نضصعه ‘ اÓÿط الكهربائي مع الليمون
وسصكر وماء بارد ونخطلهم جيداً .
نصصب اÿليط ‘ كؤووسس ونقدمه وصصحة وعافية.
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العادات والطقوسس ما يعرف ﬁليا بـ»زغب رمضصان» وهي عبارة عن
شضكر الله ا◊ن سض من الكب Òو ف طÒ
حÓقة شصعر رأاسس الصصبيان وأاحيانا الكبار ،لكي يبدأا الشصعر بالنمو مع بداية شصهر
 Úوكان معايا الصضغÒ
‘
رمضصان ،ونتيجة لتمازج اÛتمعات العربية واإلفريقية اÛاورة للمجتمع اŸوريتا،Ê
التدبÒ
تشصّكلت لديه عادات وتقاليد ليسس لها من تفسص Òإال أانها ناجمة عن هذا التمازج،
فحلق الشصعر مث Óارتبط لديهم بـ» الفرح والغبطة والسصرور والبتهاج ،وكانت حÓقة
الرأاسس ‘ اÛتمع اŸوريتا ÊالقدÃ Ëثابة يوم عظيم يعم فيه السصرور» ،فقد كانت ظاهرة حلق الشصعر أاو
تخفيفه لدى العرب واŸسصلم– Úديدا متعلقة بشصعائر دينية خصصوصصا شصعÒة ا◊ج التي تعني القرب من
الله ،وقضصاء ا◊اجات وإاصصÓح ا◊ال ،فيما ارتبطت هذه العادة ‘ اÛتمعات اإلفريقية بزوال الهم والسصعة
‘ الرزق وبسصط األمن ،فكانت العادة عند اŸوريتاني Úمزيجًا ب Úالثن.Ú
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ثقافة

’ديب»
’سستاذ عبد ألرحمن شسيبان :أÛاهد أŸربي أŸصسلح أ أ
كتاب «أ أ

قامة علمية وتربوية ودينية سسامقة (أ÷زء أألول)

’ديب».
’سستاذ عبد ألرحمن شسيبان رحمه ألله :أÛاهد أŸربي أŸصسلح أ أ
نفتتح قرأءأتها لهذأ ألشسهر ألفضسيل بكتاب صسادر عن دأر ألهدى –ت عنوأن «أ أ
’سستاذ ألدكتور عبد ألله بوخلخال ،وألصسادر سسنة  350 ‘ 2016صسفحة ،هو ›موعة من أŸقا’ت ألّفها أسساتذة وباحثون
ألكتاب ألذي أشسرف عليه أ أ
جامعيون ،وّزعت على عدد من أÙاور وألفصسول ،على غرأر فصسل ﬂصسصض ◊ياة عبد ألرحمن شسيبان وشسخصسيته ،وآأخر تطّرق إأ ¤جهوده ‘ ميدأن
’مة ،وخامسض عن آأثاره ،أما ألسسادسض فجمع شسهادأت لكل من
’صسÓح ،ورأبع عن أهتماماته بقضسايا أ أ
ألÎبية وألتعليم ،وثالث عن جهوده ‘ ميدأن أ إ
د.عبد ألرزأق قسسوم ،وأ.حمزة بدوغي ،وألشسيخ كمال بوسسنة ،وأﬁ.مد ألهادي أ◊سسني ،وقصسائد كتبت عن عبد ألرحمن شسيبان جمعها أﬁ.مد
ألصسديق بن ﬁمد ألطاهر قادري.

قراءة :أاسسامة إافراح
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البكالوريا ..كما سساهم ‘ مسسعى اعتماد
اللغة العربية لغة خامسسة رسسمية لهيئة
اليونسسكو ‘ سستينيات القرن اŸاضسي.
ت -و ¤م -نصسب وزي-ر الشس-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة م-ن
 19٨0إا ،19٨6 ¤أاعاد خÓلها إاحياء ›لة
«ال -عصس -ر» السس -ب-وع-ي-ة ،وق-ام ب-ط-ب-ع آاث-ار
اإلم -ام ع -ب -د ا◊م -ي -د ب -ن ب -اديسس ،ال-ت-ي
صس- -درت ‘ ثÓ- -ث -ة أاج -زاء ه -ي «›السس
التذك ‘ ÒكÓم ا◊كيم اÿب،)19٨2( »Ò
«›السس ال- - -ت- - -ذك ‘ Òح- - -ديث ال - -بشسÒ
النذير» ( ،)19٨٣و»رجال السسلف ونسساؤوه»
( ،)19٨٤ك -م -ا أاشس -رف ع -ل-ى ت-ن-ظ-ي-م سسّت
ملتقيات سسنوية للفكر اإلسسÓمي ،وأالّف
العديد من الكتب.
و‘ مقال عنوانه «نهج التعليم عند عبد
ال-رح-م-ن شس-ي-ب-ان وسس-ب-ل اÙاف-ظ-ة ع-لى
اŸقّ-وم-ات ا÷زائ-ري-ة» ،ي-ل-خصس ال-دكتور
ﬁم -د ب -ودب -ان م -ن ج-ام-ع-ة األم Òع-ب-د
القادر بقسسنطينة منهج األسستاذ شسيبان
التعليمي للغة ‘ ›موعة من النقاط،
أاه-م-ه-ا «م-راع-اة السس-ت-ع-دادات السس-اب-قة
ل-ل-ب-ن-اء» Ãع-ن-ى اع-ت-م-اد م-ب-دأا الÎاك-مية،
و»ربط اŸعارف بعضسها ببعضس وإاحداث
ال-ت-ك-ام-ل ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-ا» ،و»ت-ن-ويع أاسساليب
إايضس -اح ال -نصس ب -األم -ور اÿارج -ة ع -ن-ه»،
و»خ -ل -ق ال -ع Ó-ق -ة ب Úق -ارئ ال -نصس وبÚ
م- -ن- -ت- -ج- -ه» ،و»ت- -ك- -وي- -ن الÌوة ال -ل -غ -وي -ة
ل- -ل- -تÓ- -م -ي -ذ» ،و»ال -ت -دّرج ‘ اسس -ت -ك -م -ال
اŸطلوب» ،و»تشسويق اŸتعلم Úإا ¤آافاق
اŸط -ال -ع -ة ال-رح-ب-ة» ،و»ق-ي-م األم-ة غ-اي-ة
التعليم» ،و»ل تعليم قوّيا إال Ãعلم قويّ»،
وأاخÒا «العرفان التاريخي».
(يتبع)

ومن الفصسل األول ،ننهل بعضسا ‡ا كتبه
الدكتور عبد الكامل جويبة من جامعة
اŸسسيلة ،والدكتور بشس Òفايد من جامعة
سسطيف ،حيث تطرقا إا ¤جانب من حياة
ه -ذا اŸرّب -ي ال-ذي ق-د ت-ت-ل-خصس م-ع-رف-ة
ك -ثÒي -ن ل -ه ‘ ت -رؤوسس -ه ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ل-م-اء
اŸسسلم Úا÷زائري.Ú
هو من مواليد  2٣فيفري  191٨ببلدة
الشس -رف -ة دائ -رة مشس -دال -ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ولي-ة
البويرة ..خّريج الزاوية السسحنونية التي
حفظ فيها القرآان وتلقى مبادئ العربية
وال -ف -ق -ه ..ت -ت -ل-م-ذ ع-ل-ى ي-د الشس-ي-خ ع-ب-د
ا◊ميد بن باديسس ،ثم درسس با÷امعة
ال-زي-ت-ون-ي-ة سسنة  ،19٣٨ون -ال ب -ه -ا شس-ه-ادة
التحصسيل ‘ العلوم سسنة  .19٧٤ترأاسس
ج-م-ع-ي-ة ال-ط-ل-ب-ة ا÷زائ-ري Úال-زي-توني،Ú
وع - -م - -ل أاسس - -ت - -اذا Ãع - -ه - -د ب- -ن ب- -اديسس
ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،وال-ت-حق بجريدة «اŸقاومة
ا÷زائرية» لسسان جبهة التحرير الوطني،
وهي أاول صسحيفة جزائرية صسدرت أاثناء
ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة ‘ ،كّ-ل م-ن ف-رنسس-ا
واŸغ -رب وت -ونسس ،وع -م -ل ف -ي -ه -ا رف -ق -ة
ﬁم -د صس -ال -ح الصس-دي-ق ،وك-ان ي-ك-تب ‘
باب خاصس عنوانه «صسفحات خالدة من
اإلسسÓ-م» ..عّ-ي-ن مسس-تشس-ارا ل-ب-ع-ث-ة الثورة
ا÷زائ-ري-ة ب-ط-راب-لسس ،وب-ع-د السس-ت-قÓل
انتخب عضسوا باÛلسس التأاسسيسسي ،وكان
م -ن أاعضس -اء ال -ل -ج -ن -ة اŸك -ل -ف -ة ب -إاع-داد
الدسستور ا÷زائري ..عمل مفتشسا عاما
للغة واألدب العربي والÎبية اإلسسÓمية،

العدد
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تسس-ل-ل ألصس-ب-اح أل-ب-اك-ر إأ« ¤ح-ارة أŸل-ح» ع-ف-وأ حارة
ألسسينما ،كما يتسسلل أللصسوصض من منازل أغتصسبت و
’عÚ
ن -ه -ب -وأ م-ا ف-ي-ه-ا م-ن ذهب وفضس-ة وم-ا تشس-ت-ه-ي أ أ
وتسسارعت خطاهم ‘ حذر يعلو وجوههم خوفا من
صس- - - -وأع- - - -ق بشس- - - -ري- - - -ة ت- - - -عÎضض ط- - - -ري- - - -ق- - - -ه - - -م.
’ول  ⁄تكد تسسمع له جهورة ماعدأ
أذأن ألفجر أ أ
ت -لك أل -ذب -ذب -ات أل -ت -ي تÎك -ه-ا ب-ح-ات م-ؤوذن مسس-ج-د
ألعتيق بحي ألسسوأفة ألشسيخ مبارك قوأرف رحمة
أل-ل-ه ع-ل-ي-ه ،ك-انت ب-ح-ت-ه وأضس-ح-ة ’ تشس-وب-ه-ا شس-ائ-ب-ة
..حتى أن جدتي أم ألسسعد ألتي بلغت من ألك Èعتيا
“ي-ز صس-وت-ه م-ن ب-ع-ي-د ع-ل-ى ع-كسض مسس-ج-د أل-رح-م-ة
ألذي ’ يبعد عن بيتنا إأ’ بضسعة أمتار وكان ألشسيخ
سس -ي ل -ه  ‹Ó-يصس-ع-د أ ¤أع-ل-ى م-ن-ارة وأل-ت-ي  ⁄ت-ك-ن
ط-وي-ل-ة ب-الشس-ك-ل أل-ذي ت-ع-رف-ه ب-ي-وت أل-له ،باعتباره
كنيسسة ‘ ألعهد ألقريب وبقي على حالته أ ¤غاية
أن قرر شسيوخ أŸدينة –ويله أ ¤مصسلى ،ثم أخذ ‘
ت -وسس -ع -ت -ه م-ن أ’ط-رأف أÿارج-ي-ة وضس-م ح-دي-ق-ت-ه
ألصسغÒة ،فصسار على ماهو عليه أليوم بطابق Úوبهو
وم- -ائضس- -ة ل- -ل -وضس -وء ي -ق -ال أن ﬁسس -ن -ا تÈع ب -ه -ا أ¤
أŸسسجد.
أما أ÷امع ألعتيق ‘ أسسفله تتوأجد أول مدرسسة كان
أسسمها ألسسعادة ،دون أن أضسيف شسيئا لها فيكفي أنها
وصس -در ع -ل -ى ي -دي -ه م-ا ي-ق-ارب  20كتابا والعروضس والÎبية اإلسسÓمية ،كما تو¤
مشستلة للكث Òمن إأطارأت ألدولة من أ÷نسس Úأليوم
ت- -رب- -وي- -ا ‘ ال- -ق -راءة واألدب وال -ب Ó-غ -ة ع - -دة م - -رات رئ - -اسس - -ة ÷ان ام - -ت - -ح - -ان
...أŸسس- -اف -ة ق -لت ’ ت -ب -ع -د ع -ن ن -زل -ن -ا إأ’ خ -ط -وأت
معدودأت.
‘ ألشس -ارع أل-رئ-يسس-ي و‘ زأوي-ة م-ن-ه ت-ق-اب-لك م-ق-ه-ى
حشسا...Êألشسيخ صساحب ألعمامة ألبيضساء وقندورة
أشسد نصساعة من عمادته ألشسفافة…يفتح قفل مقهاه
Ãفتاح أك Èحجما من يده ويشسعل تلك أ◊جرأت
من ألفحم وتبدأ رأئحة ألقهوة توزع شستاتها ‘ أرجاء
أŸدينة و“تد إأ ¤أعلى ألشسارع لتصسطف شساحنات
@ ك -ف -ن -ان وم -ب -دع ،ه -ل ت -رى ‘ رمضس -ان ف -رصس -ة
ن -ق -ل أل -ع-م-ال وأصس-ح-اب أÿضس-ر ‡ن ي-تّ-وج-ه-ون إأ¤
’ب- - -دأع- - -ي أك Ìأم أنك ت- - -ت- - -ف - -رغ
ل- - -ل- - -نشس- - -اط أ إ
ألفنان إأبرأهيم حدرباشض مطرب
أسسوأق سسطيف وسسطارنو وغÒها ÷لب أÿضسروأت
’هتمامات أخرى؟
وكاتب وملحن وموزع ومهندسض صسوت،
وألفوأكه.
@@ ‘ العادة أاسسهر مع موسسيقاي ‘ السستوديو من أاجل
خريج مدرسسة أ◊ان وشسباب ‘ طبعتها
ي -خ -رج أŸصسّ-ل-ون م-ن شس-ي-وخ أل-ب-ل-دة ي-ج-لسس-ون ع-ل-ى
إاي-ج-اد ب-عضس اÿل-ط-ات ا÷دي-دة ف-ي-م-ا ي-خّصس ال-ت-ل-حÚ
مقاعد أŸقهى أÿشسبية ينتظرون دورهم ‘ تذوق
ألرأبعة سسنة  ،2013كما تأاهل للدور
وال -ت -وزي-ع ،خ-اصس-ة ون-ح-ن نشس-ه-د ه-ذا ال-رك-ود م-ن ح-يث
ق-ه-وة أ÷زوة  ..وه-م-ا ثÓ-ث-ة غÓ-ي-ات ن-ح-اسس-ي-ة من
ألنهائي من تصسفيات آأرب آأيدل عام
نوعية األعمال اŸقدمة إاذ حاليا ليسس هناك إاضسافة
ألطرأز ألعثما Êيتجمرن على حبات ألفحم أ◊جري
Á ..2014ارسض إأبدأعه ‘ أسستوديو
جديدة ‘ جميع الطبوع ..وأاقصسد باÿلطات ا÷ديدة
وتصس -ع -د أ ¤أع -ل -ى رغ -اوي -ه -ن وي-ب-دأن ‘ ذرف ت-لك
ألتسسجيل أÿاصض به .أقÎبنا منه
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ع-ن-دم-ا ت-ن-اول-ن-ي ق-ه-وة أ’ب-ري-ق أ’زرق ت-ظ-ه-ر ه-ذه
ألرمضسانية ،فكان هذأ
أاقوم به ‘ السستوديو كموزع موسسيقي.
ألفقاعات تقول ‹ بلغتها ألطيبة وألنادرة «جايينك
أ◊وأر..
’طباق وأ◊لويات ألتي تفضسلها؟
@ ما هي أ أ
ألصس -وأرد « وت -قصس -د أن ح -ظ -ي أل -ي -وم م -ع أل -ن -ق -ود ..
@@ فيما يخ ّصس األطباق اŸفضسلة لديّ ف Óيخلو بيت ‘
وعادة ما كنت أفرح لسسماع ذلك أ ¤غاية أن ينتهي
أŸسساء و’ يدخل جيبي و’ سسنتيما ...فأاعود إأليها
اŸسسيلة وضسواحيها من طبق شسربة الفريك كونه الطبق
شس -اك -ي -ا Ÿن -ح -ي ب -عضض «أل-دوروأت» ي-ك-ون ﬁل ع-م-ي
الرئيسسي ،والباقي متفرقات متنوعة من أاطباق متشسابهة
جعمندي منفذها أ’خ.Ò
«ألشس - -عب» :ك - -ي - -ف ت - -قضس - -ي أي - -امك وسس - -ه- -رأتك عÈة الÎاب الوطني .والذي Áيّز السسهرة اŸسسيلية هو
تبدو قهوة أ÷زوة ألعتيقة منفذأ حقيقيا لشسرب
أاك -ل -ة اŸه-راسس (زف-ي-ط-ي) وال-ذي ي-ك-ون ت-ن-اول-ه م-رة ‘ ‘ أالبوم بعد رمضسان ‘ أالبوم Úمرفقة بأاعمال جديدة
ألرمضسانية؟ هل لديك طقوسض معينة؟
أل -ق -ه -وة ع -ن ح -ق-ي-ق-ت-ه-ا ف-أانت تشس-ع-ر ب-أانك ‘ أدغ-ال
مع شسركة قوسسطو ..و‘ األخ Òأاشسكر جريدة «الشسعب»
إأبرأهيم حدرباشض :رمضسان بالنسسبة ‹ هو ﬁطة األسسبوع من وراء صسÓة الÎاويح.
أفريقيا وألÈأزيل وألسسالفادور وأنت ترتشسفها
روحية يتخّللها الكث Òمن التأامل فيما فات وما هو آات @ ،حدثنا عن جديدك ألفني ..وما هي أمنياتك ع- -ل- -ى ح -واره -ا ه -ذا وأا“ن -ى ل -ك -م
بحذر جنو Êحفاظا على ذوقها أŸتميز
رمضس-ان ك-ل-ه ح-ي-وي-ة وب-رك-ة
أاقسسمه ب Úالعبادة والعمل ‘ السستوديو لي Óإا ¤غاية Ãناسسبة هذأ ألشسهر؟
‘ جولة تقودها إأ ¤و’يات ألوطن
وحتى تبقى ماثلة أمامك ‘ تلك
@@ أاغلب أاعما‹ موجودة على اليوتيوب وسسوف تكون وأاجر إان شساء الله.
السسحور..
أل-ك-ؤووسض ألشس-ف-اف-ة ذأت أ◊جم
ألــــدعوة إأ ¤تدريسسهــــا وأ◊فــــاظ عليهــــا كمكسســـب ثقـــــا‘
ألصسغ.Ò
كان لعمي حشسا ،Êصساحب
أŸق - -ه- -ى ،ن- -ادل ذو بشس- -رة
سس- -ودأء ي- -ج -ي -د –ريك
سستشسرع تعاونية «ورشسة ألباهية للمسسرح وألفنون» لوهرأن ،خÓل شسهر جوأن ‘
’ندلسسية ألصسادق بورأوي
أفاد رئيسض جمعية «إأشسبيليا» للموسسيقى أ أ
األداء ح- -ت -ى تصس -ل ال -رسس -ال -ة صس -ح -ي -ح -ة
جسولبةما أ÷م - - - - -رأت وه- - - - -ي ‘
لعملها أŸسسرحي «أنا وأŸارشسال» ع Èعدة و’ياتÃ ،ناسسبة شسهر رمضسان ألكر ،Ëبحس
على هامشض حفل أختتام شسهر ألÎأث أن إأدرأج تدريسض هذأ ألنمط
Óجيال القادمة.
لأ
ك -ان -ون ح -دي -دي م-ن
من جهته ،أاشسار ‡ثل مديرية أسستفيد لدى ﬂرج هذأ ألعمل ألفني.
أŸوسسيقي يدخل ‘ إأطار أÙافظة على ألهوية ألوطنية وتبليغ
’متاع صسنع عمي خميسسي،
سستفتتح ألتعاونية جولتها باŸسسرح أ÷هوي Ÿسستغا ،ÂخÓل ألسسهرة ألرمضسانية ،أليوم ،إ
مسسار هذأ ألفن إأ ¤أ÷يل ألصساعد ،وذلك بدءأ من هجرة
الثقافة إا ¤أان السسعي جاري
حاليا لتوف Òكل الظروف جمهور ألفن ألرأبع بعرضسها أŸتميز ألذي حصسد عدة جوأئز ‘ مهرجانات مسسرحية وطنية ومغاربية ،وه- - - - -و ذو ق- - - - -ام - - - -ة
’ندلسض) نحو بلدأن
’ندلسسي Úمن شسبه جزيرة إأيبÒيا (أ أ
أ أ
م- - -ن أاج- - -ل ب - -روز وج - -وه خÓل هذه ألسسنة ،كما أضساف سسعيد بوعبد ألله ،سستحتضسن أيضسا دور ألثقافة لو’يات أŸدية وألبويرة قصسÒة ولكنه فنان
شسمال إأفريقيا وبخاصسة أ÷زأئر ألتي أحتضسنت ألقادم Úمن
وم - -ب- -دع Úم- -ن ف- -ن- -ان Úوجيجل وسسطيف وأŸسسرح ألوطني با÷زأئر ألعاصسمة عروضسا لهذأ ألعمل ،وهذأ إأ ¤غاية  13جوأن ن - - - -ادر ‘ ت- - - -رويضض
’ندلسض بعد سسقوط غرناطة.
أ أ
وأادب -اء وشس-ع-راء لÓ-رت-ق-اء أل -ق-ادم ،وف-ق ذأت أŸسس-رح-ي .قّ-دمت ت-ع-اون-ي-ة «ورشس-ة أل-ب-اه-ي-ة ل-ل-مسس-رح وأل-ف-ن-ون» مسس-رح-ي-ة «أن-ا أ◊دي -د أ ¤أح-ج-ام
ي
سسوق أاهراسس  :صسحراو
ب -ال -ف-ع-ل واŸسس-ار ال-ث-ق-ا‘ وأŸرشسال» بوهرأن وع“ Úوشسنت وذلك Ãناسسبة إأحياء يوم ألطالب أŸصسادف لـ  19ماي .ما فتئت متنوعة.
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بهذه اŸنطقة مضسيفا بأانه
’ث- - -ن- - -اء
‘ ه - - -ذه أ أ
وبعدما اعت Èأان اŸوسسيقى األندلسسية جزءا ل يتجزأا من اŸوروث
الثقا‘ للجزائر ،أاشسار رئيسس ذات ا÷معية خÓل هذا ا◊فل الذي
سس- -ي -ت -م خ Ó-ل ي -ول -ي -و اŸق -ب -ل و“ثيل بوتشسيشض بوحجر وبن دوبة فؤوأد تلقى Œاوبا كبÒأ من قبل عشساق ألفن ألرأبع وألنقاد ت -ب -دأ أ÷م-وع ت-ب-اع-ا
اسستÓم كل من القطب الثقا‘ ودار أŸسسرحي ،Úعلى حد سسوأء .تتناول «أنا وأŸرشسال « ألتي تعالج مسسأالة أŸوأطنة وأÿيانة
احتضسنته قاعة سسينيماتيك اŸدينة بحضسور عديد الوجوه الفنية إا¤
ت - -ت- -وأف- -د أ ¤م- -ق- -ه- -ى
الثقافة واسستكمال أاشسغال إاعادة تأاهيل وصسرأع ب Úثنائية أ Òÿوألشسر قصسة «أŸرشسال» ألذي تورط ‘ أختÓسسات ،فيلوذ
أان هجرة األندلسسي Úإا ¤ا÷زائر كانت لها انعكاسسات إايجابية ،لسسيما
حشس -ا Êف -ب-ع-د ألسس-اب-ع-ة
اŸسسرح ا÷هوي‡ ،ا سسيعطي دفعا قويا لقطاع بالفرأر إأ ¤غابة وأخذ معه أ÷ندي «ألفونسسو» ألذي يوهمه بأانه ‘ مهمة سسرية،
على قطاعات كل من الفÓحة والري والعمران حاثا الشسباب على أاهمية التعرف
ه - -ن - -اك م - -وع- -د آأخ- -ر م- -ع
مسستغ Óبذلك سسذأجته وحبه للوطن من أجل خدمته شسخصسيا .كما قدمت
الثقافة بالولية ويسسهم ‘ إابراز قدرات عديد اŸبدع‘ Ú
على تاريخ ا÷زائر القد.Ë
مشسروب أ◊ار ألذي يأاتي من
م-ؤوخ-رأ ت-ع-اون-ي-ة «ورشس-ة أل-ب-اه-ي-ة للمسسرح وألفنون» قرأءة نقدية
ويعكف رئيسس هذه ا÷معية التي تأاسسسست عام  ،2002على وضسع اللمسسات األخÒة إلصسدار ﬂتلف اÛالت.
ع-م-ل-ي-ة ت-ن-ق-ي-ع ◊ب-ات ألقرنفل
لنصض إأمارتي من أقتباسض حر لعلي عبدون وذلك بحضسور
كتاب بعنوان «‘ رياضس األندلسس» سسيتناول تاريخ أا›اد اŸوسسيقى األندلسسية من دار السسÓم و“يز حفل اختتام شسهر الÎاث الذي حضسره عدد من رؤوسساء
ك -وك -ب -ة م -ن أŸسس -رح -ي Úوأıتصس ‘ Úأل-ف-ن
أل -ع -دي-دة ويشس-رب سس-اخ-ن-ا م-ع ت-رك
ببغداد إا ¤سسوق أاهراسس طاغسست  ،والعمل على وضسع أاسسسس علمية لفن اŸالوف ،باإلضسافة ا÷معيات الثقافية و‡ثل Úمسسرحي Úوفنان Úتشسكيلي Úبتسسليم جوائز
ألرأبع وأ÷امعي.Ú
بعضض من أŸتعة ‘ أ◊لق.
إا ¤إاشسراك عديد الفاعل Úوﬁبي هذا اللون الفني ‘ ترتيب واحÎام القواعد اللغوية أاثناء وهدايا للفائزين ‘ ﬂتلف التظاهرات التي نظمت باŸناسسبة.

ألفنــــــــــــان إأبرأهيــــــــم حــــــــــــــــدرباشض

∞` ` ` ≤ãe äÉ` ` ` «fÉ°†eQ
أأقسسم سسهرأتي ب Úألعبادة وأŸوسسيقى ..وأنتظرو Êبأالبوم Úجديدين بعد رمضسان

حاوره :أاسسامة إافراح

«‘ ريـ ـ ـاضض أألن ـ ـ ـدلسض» كتـ ـ ـ ـاب يحتف ـ ـ ـ ـي بتاري ـ ـ ـ ـخ أŸوسسيقـ ـ ـ ـ ـى أŸمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة

مسسرحي ـ ـة «أأنا وأŸارشسال» تدخل
ألفرجة عل ـ ـى سسهـ ـ ـرأت رمضسـ ـ ـ ـان
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بطل العا ‘ ⁄اÓŸكمة التايلندية غيÓسش براشش لـ«الششعب““:

نقصص وسسشائل ال’سشسÎجاع وا÷و اÓŸئم
للتحضشس ـ Òيعي ـق –قي ـق أاه ـدا‘
غ -ي Ó-سش ب -راشش ،ب -ط -ل ع-اŸي ‘
اÓŸك -م -ة ال -ت -اي-ل-ن-دي-ة ،ت-وج ب-ع-دة أال-ق-اب
وط-ن-ي-ة ودول-ي-ة ،ي-ب-ل-غ م-ن ال-ع-مر  26سشنة
لسش -ب -وع اŸاضش-ي
ي -ق -ي -م ب -ب -ج -اي -ة ،ن -اقشش ا أ
Ãعهد الÎبية البدنية والرياضشية جامعة
ا÷زائ - -ر  3م -ذك -رة ال -ت-خ-رج م-اسش‘ 2Î
التدريب الرياضشي النخبوي ،لديه أاسشهم ‘
ن -ادي ““ب -وك -يت““ ب -ج -ن -وب ت -اي-ل-ن-دا ،صش-ن-ف-ه
م- -ؤوخ- -را ال–اد ال- -دو‹ ‘ اŸرك -ز ال -ث -الث
ع -اŸي -ا ‘ ه -ذه ال -ري-اضش-ة .ي-ت-ح-دث ‘ ه-ذا
ا◊وار م- -ع ““الشش- -عب““ ع- -ن مشش -واره ‘ ه -ذه
للقاب التي –صشل عليها وكذا
الرياضشة وا أ
طموحاته وأاهدافه اıتلفة.
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حاورهﬁ :مد مغÓوي
«الششعب““ :حدثنا عن مششوارك ‘ رياضشة اÓŸكمة
التايلندية ومتى كانت بداياتك؟
غ-يÓ-سش براشش :ل- -دي  28م -ق -اب-ل-ة أحÎأف-ي-ة ‘ أÓŸك-م-ة
ألتايلندية ( 20فوزأ 8 ،خسسارة) ،أول مرة أقتحمت فيها هذه
ألرياضسة كانت سسنة  ،2006حيث تدربت بناديي أوقاسس وأقبو،
هذأ أأ’خ Òدخلت عÈه إأ ¤عا ⁄أ’حÎأف سسنة  2009إأ ¤أن
وصسلت إأ ¤تايلندأ ،ألتي أمتك بها أليوم أسسهم ‘ نادي ““بوكيت““
بجنوب تايلندأ ،مع ألعلم أنني  ⁄أمارسس أي رياضسة أخرى قبل
أقتحامي أÓŸكمة ألتايلندية ‘ .2006
للقاب التي –صشلت عليها؟
وماهي ا أ
–صسلت على لقب بطل أ÷زأئر سسنة  ،2009نائب بطل دو‹
 ،ISKA 2009بطل دورة (أ÷زأئر ـ فرنسسا) ،2011بطل بانغÓ
سستاديوم  2012بتايلندأ ،نائب بطل ملك أ◊لبة Ãاليزيا ،2013
بطل ألعا wmc 2014 ⁄بتايلندأ ،بطل جنوب تايلندأ ‘ نفسس
ألعام ،منازلة ضسد أ أ
’سسطورة ألعاŸية SEANCHAI

‘ منظمة  ،2015 ‘ thai fightوكنت أول جزأئري يشسارك
ويفوز باŸلعب أأ’سسطوري ،2016 ‘ Lumpini stadium
وأŸنافسسة ضسد بطل تايلندأ ‘ منظمة ‘ max muaythai
نفسس ألعام ،بطل دو‹  AMCOنفسس ألعام أيضسا ،أ◊صسول
على حزأم سسف Òتايلنجا Ãصسر ‘ دورة نفسس أŸيزأن أين
تغلبت على كامل أŸنافسس Úألذين كانوأ كلهم مصسري ،Úنائب
بطل إأفريقيا بعد ظلم ألتحكيم أŸصسري ،و‘ هذأ ألعام –صسلت
على أŸركز ألثا ‘ Êدورة  ‘ pathong fightتايلندأ ،وبطل
ألعا WKF ⁄ضسد ألبطل أŸصسري حامل أللقب منذ  3سسنوأت.
ك ----ي ----ف ت ----ر ى و ا ق ----ع ر ي ----ا ض ش ----ة ا  Ó Ÿك ----م ---ة

التايÓندية ‘ ا÷زائر؟
منذ  20سسنة وهذه ألرياضسة تتخبط ‘ صسرأعات ،وهناك
أشسخاصس  ⁄يتيحوأ لها فرصسة أ’رتقاء ،لكن هؤو’ء رحلوأ وعادت
أأ’مور إأ ¤أهلها ورئيسس أ’–ادية أ◊ا‹ عباسس ألسسيد يقوم
ب-ع-م-ل ج-ي-د ،ن-ت-م-ن-ى ل-ه ب-اŸن-اسس-ب-ة ألشس-ف-اء أل-ع-اج-ل م-ن م-رضسه
وألنجاح له ولكل أعضساء أ’–اد من أجل خدمة هذه ألرياضسة.
ماذا عن طموحاتك وأاهدافك اŸسشتقبلية؟
كل طموحي هو توف Òوسسائل أ’سسÎخاء وأ’سسÎجاع وأ÷و
أÓŸئ -م ل -ل -ت -حضس Òأ÷ي -د ،وأ◊صس -ول ع -ل-ى ‡ول رسس-م-ي ل-ك-ل
أأ’ل -ق -اب أل -ت -ي –صس -لت ع -ل -ي-ه-ا ،أ’ن ع-دم ت-وف-ر ه-ذه ألشس-روط
وأإ’مكانيات يعيق مشسوأري أ’حÎأ‘ ويجعلني مرهقا كثÒأ
وأسس Òببطء نحو –قيق أهدأ‘ أŸسستقبلية.
م -اه -ي نصش -ي -ح -تك ل-ك-ل شش-اب ي-ري-د ‡ارسش-ة ه-ذه
الرياضشة والنجاح فيها؟
أقول لهم ليسس هناك وصسفة سسحرية لتحقيق ذلك ،بل هناك
ألعمل بجدية وألثقة ‘ ألنفسس وعدم أ’سستسسÓم.
وهل من إاضشافات؟
أود أن أشسكر وزير ألشسباب وألرياضسة ألهادي ولد علي ،وأŸدير
ألعام للرياضسة عبد أÛيد جباب ورئيسس أ’–ادية عباسس ألسسيد
وكل أعضساء أ’–اد وأخصس بالذكر رأبح زغرأبة ،وطاقم فريق
““غيÓسس تيم““ ألذي يسسهر بكل جهد على –سس Úمسساري ،وكل
أصسدقائي وأحبابي ألذين يتابعون مشسوأري من قريب أو من
بعيد ،كل أأ’سساتذة ألذين يدّرسسونني ‘ أ÷امعة ألذين أشسكرهم
على تفهم وضسعيتي ،ولكل إأخوتي ووألدي ألذين ربا Êوسسهرأ على
تعليمي ومتابعة رياضستي .أقدر تعبهما و‹ لهما كل أ’حÎأم

مششاركتي ‘ مسشلسشل ““صشمت األبرياء““ ﬁطة مهمة ‘ مششواري

É°VQ πãªªdG

لفطار ،متقمصشا دور مصشور فوتوغرا‘ يعمل لدى
لبرياء““ الذي يعرضش حاليا على التلفزيون ا÷زائري بعد ا إ
يششارك اŸمثل رضشا عداشش ‘ ،مسشلسشل ““صشمت ا أ
جريدة تتابع كل كبÒة وصشغÒة تخصش اŸششاه Òوتنششر مششاكلهم .و‘ هذا ا◊وار مع ““الششعب““ ،يؤوكد عداشش أانه سشعيد Ãششاركته ‘ هذا العمل الذي أاخرجه
أاعمر تريباشش ،مششÒا إا ¤أانه يطمح مسشتقب Óإا ¤القيام بأادوار ‘ أافÓم ﬂتلفة Ãا فيها الكوميدية ،داعيا اŸسشؤوول Úإا ¤الهتمام باŸواهب الششابة وفتح لهم
اÛال حتى يفجروا قدراتهم وإامكانياتهم ‘ جميع اÛالت.

حاورهﬁ :مد .م

«الششعب““ :نود التعرف عليك؟
رضشا عداشش :أنا ‡ثل أبلغ من ألعمر  19سسنة ،أقطن ببلدية
رويبة با÷زأئر ألعاصسمة ،متحصسل على عدة شسهادأت ‘ أŸسسرح
من بينها شسهادة –صسلت عليها بزرألدة من أسساتذة فرنسسي،Ú
وشسهادأت أخرى من جمعيات و’ئية ومسسارح جهوية.
كيف اقتحمت ميدان التمثيل؟
أحب عا ⁄ألتمثيل وألظهور على شساشسة ألتلفزيون منذ كان
عمري  8سسنوأت ،حيث كنت أمني ألنفسس دأئما أن أشسارك ‘
أفÓم ،لكني  ⁄أجد ألطريقة ألتي Œعلني أحقق ذلك أ◊لم ،و‘
أحد أأ’يام كنت ضسمن فريق دأر ألشسباب لبلدية رويبة أŸشسارك
‘ مسسابقة ثقافية ببلدية ع Úألنعجة .وكان من ب Úأ◊ضسور
ﬂرج فأاخÈته بأانني أريد أن أصسبح ‡ث ،Óنصسحني بأان أدرسس
أŸسس -رح Ãع -ه -د ي-وج-د بسس-اح-ة ألشس-ه-دأء ل-ك-ي أط-ور ق-درأت-ي
ومهارأتي ‘ هذأ أÛال ،وبعد عام Úمن
أل -ل -ق -اء م -ع ذلك أıرج أن-ت-ق-لت ل-ل-م-ع-ه-د
بسس -اح -ة ألشس-ه-دأء لÓ-سس-ت-فسس-ار وسس-ن-ي ’
ي -ت-ج-اوز  10سس-ن-وأت ،ف-ط-لبوأ
مني إأحضسار تسسريح
أبوي

وألتقدير،
ولن أرد جميلهما حتى لو عشست آأ’ف ألسسن ،Úكما ’ أنسسى
أŸسس- -اه -م ÚوأŸم -ول Úأل -ذي -ن ي -ق -ف -ون ب -ج -ان -ب -ي ‘ ﬂت -ل -ف
أŸنافسسات ألتي أشسارك فيها :يحياوي ياسس ،Úبن أجعود عبد
ألوهاب ،بطوشس رمضسان.

وŸا أخÈت ألوألدين رفضسوأ ‘ بدأية أأ’مر ،لكن بعد إأ◊احي
عليهما قب Óوشساركت ‘ ““كاسستينغ““ ألدخول إأ ¤أŸعهد و‚حت،
ثم وقع ‹ مشسكل تعارضس توقيت ألدرأسسة بالثانوية وأŸعهد،
فحاولت أŸوأئمة ب Úألتوقيت Úلكني  ⁄أسستطع ،و‘ ألنهاية
أكملت درأسستي بالثانوية باŸرأسسلة ،وخÓلها كنت أنشسط دأخل
Óبدأع““ ،وشساركت ‘
جمعيات ثقافية و’ئية مثل جمعية ““ه Óل إ
مسسرحيات للطفل بـ  25و’ية ،ومهرجان ““قرأءة ‘ أحتفال““ ،ما
سسمح ‹ بتطوير مهارأتي ‘ ألتمثيل وأكتسساب خÈة وŒربة جد
مفيدة.
وهل حصشلت على تكوين ‘ السشينما؟
‘ أ◊قيقة  ⁄أحصسل على تكوين ‘ ألسسينما ،لكني كنت أحضسر
جلسسات تصسوير أ◊صسصس وأأ’فÓم ألقصسÒة أ’خذ نظرة عامة
على كيفية إأخرأجها وإأ‚ازها.
لن؟
لعمال التي ششاركت فيها حتى ا آ
ماهي ا أ
◊د أآ’ن أديت أدوأرأ إأشس- -ه -اري -ة وم -ؤوخ -رأ ج -اءت -ن -ي
فرصسة أŸشساركة ‘
مسس -لسس-ل ““صس-مت أأ’ب-ري-اء““ ل-ل-م-خ-رج
أع- -م- -ر ت- -ري- -ب -اشس،
ألذي يعرضس
حاليا

Áكنكم مششاهدة فيديوهات ““ الششعب““ على موقع ا÷ريدة أاو على الرابط التا‹:
www.youtube.com/journalechaab

ع Èألتلفزيون أ÷زأئري بعد أإ’فطار ،وتقمصست دور ثانوي
كمصسور فوتوغرأ‘ يعمل بجريدة يتابع كل كبÒة وصسغÒة تخصس
أŸشساه Òوينشسر مشساكلهم عÈها.
تشش -ارك أايضش -ا ‘ ك -امÒا خ-ف-ي-ة أال-يسش
كذلك؟
نعم شساركت ‘ كامÒأ خفية
كمسساعد ﬂرج ،تعرضس ‘ شسهر
رمضسان على قناة ““نوميديا““،
وه- -ذأ ب- -ع -د أن أتصس -ل ب -ي
صس- -دي- -ق أسس- -م- -ه سس -ي م -وح
عموري من و’ية تلمسسان
لكي أقوم بدور بها ،لكن Ãا
أن أغ -لب أŸم -ث -ل Úي-ع-رف-ون-ن-ي
فضسلت أن أكون مسساعد ﬂرج.
وه- -ل حصش -لت ع -ل -ى ج -وائ -ز م -ن
قبل؟
 ⁄أحصسل على جوأئز ‘ ألسسينما ،بل –صسلت عليها ‘ أŸسسرح
ألذي كانت أنطÓقتي فيه.

صس -ادف -ت -ن -ي ع-رأق-ي-ل ومشس-اك-ل ك-ثÒة ،م-ن-ه-ا أن-ن-ي  ⁄أ“ك-ن م-ن
ألتوفيق ب Úألدرأسسة وألتمثيل ،فقد كانت ‹ فرصس للمشساركة ‘
ف -ي-ل-م Úومسس-لسس-ل ““أل-ط-ل-ب-ة““ و«أل-ق-ن-دي-ل““ ل-ك-ن ب-ح-ك-م أرت-ب-اط-ي
بالدرأسسة  ⁄أسستطع –قيق ذلك ،مع هذأ لدي أمل كب ‘ Òأن
أ‚ح وأشسارك ‘ أفÓم مسستقبلية.
ماهو اŸمثل الناجح ‘ رأايك؟
أŸمثل ألناجح ،هو ألذي يقاوم ألعرأقيل وأŸشساكل ألتي تصسادفه
‘ طريقه و’ يسستسسلم لها ،و’ يع Òأي أهتمام Ÿا
ي-ق-ول-ه أل-ن-اسس ع-ن-ه ،خ-اصس-ة أل-ذي-ن ي-ق-ل-ل-ون م-ن
شس -أان -ه ،أ’ن -ه ‘ أل -ن -ه -اي -ة ه-و كÓ-م ف-ارغ،
وأأ’هم هو موأصسلة ألطريق بنجاح.
وماهي طموحاتك وأاهدافك
اŸسشتقبلية؟
هناك بعضس أıرج ÚوعدوÊ
باŸشساركة ‘ أفÓم بعد شسهر
رمضس -ان ،أ“ن -ى أن ت -ك -ون وع-ودأ
صسادقة ،أ’ن لدي رغبة قوية لتأادية
أدوأر ‘ أفÓم Ãا فيها ألكوميدية.
ك- -ي- -ف ت- -رى واق- -ع السش- -ي- -ن -م -ا والإن -ت -اج
التلفزيو Êبا÷زائر؟
ألسسينما ‘ أ÷زأئر عرفت –سسنا ‘ ألسسنوأت أأ’خÒة ،لكن لو
قارناها ببعضس دول أ÷وأر ‚د أن أإ’نتاج قليل عكسس ماهو
موجود مث Óبتونسس وأŸغرب لديهم إأنتاج كب ،Òفنحن ينقصسنا
أإ’نتاج ألغزير وألوف Òألذي يسسمح أو’ لرفع أŸسستوى وثانيا خلق
تنافسسية قوية وثالثا إأتاحة ألفرصسة ÷ميع أŸمثل Úبالظهور
وألنجاح.
وهل من رسشالة توجهها للمسشؤوولÚ؟
أه -م رسس -ال -ة أوج -ه -ه -ا ل -ل -مسس-ؤوول ،Úه-ي ضس-رورة ت-ق-وي-ة أإ’ن-ت-اج
ألسسينمائي ببÓدنا ،وأدعو شسركات ألسسمعي ألبصسري أن يعطوأ
ألفرصس للشسباب لكي يحققوأ أحÓمهم وطموحاتهم أıتلفة.
كلمة أاخÒة..
أ“نى ألعمل مع أıرج جعفر قاسسم يوما ما .وأسستغل ألفرصسة
أ’شسكر كل من سساعد Êمن قريب أو بعيد ،أخصس بالذكر عائلة
قاسسمي على وقوفها معي ‘ مشسوأري ألفني ،وعائÓت عدأشس
وعلوي وحمدون.

أاطمـ ـ ـ ـح
للعمل مع اıرج جعفر
قاسشم واŸششاركة ‘ أافÓم
عديدة

م -اه -ي اŸشش -اك -ل وال -ع -راق -ي -ل ال-ت-ي
صشادفتك؟

صشفحـــة ششباب بÓدي علـــى الفايــــسش بـــوك :
www.facebook.com/chababbeladi
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دور اÛموعـــــات لكــــــأاسس الكـــــــاف

إلعميد يط Òإ ¤سسوإزيلندإ وعينه على إلعودة بالفوز
تّوجهت ،ليلة أامسس ،تشسكيلة مولودية ا÷زائر نحو سسوازيلندا ‘ رحلة خاصسة– ،سسبا ÿوضس مباراة ا÷ولة الثالثة من دور اÛموعات من
’فريقية لكرة القدم ◊سساب اÛموعة الثانية ،يوم ا÷معة اŸقبلÃ ،لعب ““سسومهولو““ ،وكلها عزم على العودة
منافسسة كأاسس الكونفدرالية ا إ
بفوز يقرب الفريق من –قيق هدفه ببلوغ الدور ربع النهائي من اŸنافسسة القارية.

ﬁمد فوزي بقاصص
تشس-ك-ي-ل-ة اŸول-ودي-ة ت-ن-ق-لت إا ¤سس-وازيلندا
Ãع -ن -وي -ات ج -د م -رت -ف-ع-ة ب-ع-دم-ا ح-ق-قت
ف-وزي-ن م-ت-ت-ال-ي Úأام-ام ال-ن-ادي الصسفاقسسي
التونسسي ‘ كأاسس الكاف و‘ الداربي أامام
شسباب بلوزداد ◊سساب ا÷ولة الـ  27من
ال -راب -ط -ة اÎÙف -ة اأ’و ¤ل -ك -رة ال -ق-دم،
وهما الفوزان اللذان جع Óالعميد يكسسب
أاك Ìثقة ‘ ما تبقى من مشسوار اŸوسسم
الكروي (.)2017 - 2016
كما جرت عليه العادة رحلة العميد إا¤
أادغال إافريقيا كانت منقوصسة هذه اŸرة
من خدمات خمسسة ’عب Úكامل ،Úويتعلق
اأ’م -ر ب -ك-ل م-ن م-ت-وسس-ط اŸي-دان ““ق-اسس-م
مهدي““ واŸدافع اÙوري ““أاحمد رشسيد
بوهنة““ بسسبب العقوبة اŸسسلطة عليهما،
ف -ي -م -ا غ -اب ع -ن السس -ف -ري -ة أايضس-ا ك-ل م-ن
اŸه - -اج - -مﬁ““ Úم - -د سس - -وق - -ار““ و«ا◊اج
بوقشس““ ،اأ’ول كونه ليسس جاهزا بعد من
الناحية البدنية وبقي ‘ العاصسمة Ÿواصسلة
العÓج ولتطبيق برنا›ه التأاهيلي.
فيما يخضسع الثا Êهو اآ’خر لعمل مكثف
مع الطبيب ،بعدما تأاكد بأانه Áكنه الشسفاء
م-ن إاصس-اب-ت-ه دون ال-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ة جراحية
وسسيكون جاهزا بعد  17يوما من اآ’ن ،أاما
““زه Òزرداب““ ف -أاج -رى ع -م -ل -ي-ة ج-راح-ي-ة
ناجحة بفرنسسا وسسيشسرع ‘ عملية التأاهيل
الوظيفي هناك التي سستسستغرق على اأ’قل

 6أاسسابيع كاملة على أان يكون جاهزا للعودة
إا ¤اŸنافسسة ،شسهر سسبتم ÈاŸقبل ،اÈÿ
السسار الوحيد هو أان الطاقم الفني ‘ هذا
ال-ل-ق-اء سس-يسسÎج-ع صس-ان-ع اأ’ل-ع-اب ““زكرياء
م -نصس -وري““ ،ب -ع -دم-ا ك-ان م-ع-اق-ب-ا ‘ ل-ق-اء
شسباب بلوزداد.
رغم أان الفريق متعب من كÌة اŸباريات
التي خاضسها ‘ مرحلة العودة ب Úمباريات
ال- -راب -ط -ة اÎÙف -ة اأ’و ¤ل -ك -رة ال -ق -دم
وك -أاسس ا÷م -ه -وري-ة وك-أاسس ال-ك-ون-ف-درال-ي-ة
اإ’ف- -ري- -ق- -ي- -ة ل -ك -رة ال -ق -دم ،وم -ن مشس -ق -ة

السسفريات الطويلة إا ¤أادغال إافريقيا على
غ -رار سس -ف -ري -ة سس-وازيÓ-ن-د ،إا’ أان أاشس-ب-ال
اŸدرب ““ك -م -ال م -واسس -ة““ ب -دؤووا ي-ت-ع-ودون
على ““اأ’جواء اإ’فريقية““ ،لكنهم ‘ مباراة
ا÷م-ع-ة سس-ي-ت-ح-دون ن-ادي م-ب-اب-ان سسوالوز
وا◊رارة العالية Ãا أان اللقاء يلعب على
السس -اع -ة ال -ث -ان -ي -ة ب-ع-د ال-زوال وك-ذا ت-أاثÒ
الصسيامÙ ،اولة العودة بالنقاط الثÓث
وم -واصس-ل-ة ال-ن-ت-ائ-ج ا’ي-ج-اب-ي-ة ب-اŸن-افسس-ة
القارية.
‘ مكاŸة هاتفية مع قائد الفريق ““عبد

دّهار وحّراق جاهزان للمشساركة أامام شسباب بلوزداد

الرحمن حشسود““ ،أاكد فيها بأان الفريق خرج
من اŸنعرج اÿط Òالذي مّر به مؤوخرا
بسس Ó-م وع -ل -ي -ه م-واصس-ل-ة سس-لسس-ل-ة ن-ت-ائ-ج-ه
ا’ي- -ج- -اب- -ي- -ة ،وق- -ال““ :اأ’سس- -ب -وع اŸاضس -ي
صسادفنا منعرجا خطÒا ‘ مسسÒة الفريق،
ه -ذا اŸوسس -م ،وا◊م -د ل -ل -ه خ -رج-ن-ا م-ن-ه
بسسÓم بعدما “كنا من الفوز ‘ مباراة
ك -بÒة أام -ام ال-ن-ادي الصس-ف-اقسس-ي ال-ت-ونسس-ي
بالنتيجة واأ’داء ،وأاضسفنا فوزا جديدا على
غرÁنا شسباب بلوزداد وثأارنا منه كرويا
بعدما فاز علينا ‘ الذهاب ،لكن اأ’هم
بقي أامامنا ويجب علينا بلوغه وهو العودة
م- -ن سس- -وازيÓ- -ن- -د ب -ف -وز يسس -م -ح ل -ن -ا م -ن
ا’قÎاب أاك Ìمن هدفنا ولعب اŸباريات
اŸق -ب -ل -ة ب -أاق-ل ضس-غ-ط ،خصس-وصس-ا أان-ن-ا ‘
اŸواج- -ه- -ت Úال- -ق- -ادم -ت Úم -ن اŸن -افسس -ة
اإ’فريقية سسنسستقبل منافسسينا ‘ ملعب 5
ج -وي -ل -ي -ة اأ’وŸب -ي ،وسس-ن-ت-ن-ق-ل ‘ ا÷ول-ة
اأ’خÒة إا ¤ت- -ونسس وه- -و م- -ا سس- -ي- -ك -ون ‘
صس - -ا◊ن - -ا لضس - -م - -ان ال- -ت- -أاه- -ل““ ،وأاضس- -اف
““سس-ن-واج-ه م-ن-افسس-ا ““›ه-و’““ ب-ال-نسس-ب-ة لنا
“كن من اإ’طاحة بنادي بÓتينيوم سستارز
ب-أارب-ع-ة أاه-داف ل-ه-دف ،Úوسس-ي-ل-عب أام-امنا
Ãع -ن -وي -ات ك -بÒة ÿط -ف صس-دارة ت-رت-يب
اÛم-وع-ة م-ن-ا ،ل-ك-ن-ن-ا سس-ن-ت-ن-ق-ل من أاجل
ال -ف -وز وسس -ن -ت -ح -دى ا◊رارة ،ك-م-ا أان-ن-ا ‘
ت-وق-يت ال-ل-ق-اء سس-ن-ك-ون صس-ائ-م ،Úوال-ع-ودة
بفوز من هناك معناه أاننا سسنكمل البطولة
بقوة ونركز أاك Ìعلى مباراة نصسف نهائي
الكأاسس““.

إإفتسسان إألقرب Óÿفة شسارف ‘ تدريب ““إلصسفرإء““
اقÎبت إادارة ا–اد ا◊راشس من
إايجاد خليفة اŸدرب شسارف الذي
قرر الرحيل ‘ نهاية اŸوسسم ،بعدما
’وضساع التي يعيشسها
سسئم من ا أ
الفريق ‘ كل موسسم و هو ما جعله
يتخذ قراره النهائي بالرحيل .

عمار حميسسي

أاضسحى اŸدرب يونسس افتسسان اأ’قرب
Óÿفة شسارف على رأاسس العارضسة الفنية
للفريق بعد أان فتح خط اŸفاوضسات مع
إادارة الفريق التي ترى فيه الرجل اأ’نسسب
من اجل قيادة سسفينة ““الصسفراء““ ،خÓل
اŸوسسم اŸقبل .
 ⁄يعارضس افتسسان فكرة إاشسرافه على
ا–اد ا◊راشس ،خاصسة انه واحد من أابناء
ال- -ف- -ري- -ق و ب- -ال- -ت- -ا‹ ت- -واج- -ده ك- -م- -درب
““للصسفراء““ يعد أامرا منطقيا ،بحسسب رأايه
و هو ما جعل اŸفاوضسات تسس ÒبوتÒة
سسريعة ب Úالطرف.Ú
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،واف- -ق اف- -تسس -ان ع -ل -ى

ملتقى ““با’فريغل““
’لعاب القوى
أ

رمزي عبد إلنوز يفوز
بسسباق إلـ  ٨٠٠م
ف -از ال-ع-داء ا÷زائ-ري رم-زي ع-ب-د
ال-ن-وز بسس-ب-اق  800م ‘ Îم-ل-ت-ق-ى
ب -ا’ف -ري -غ -ل ،ال-ذي ج-رت وق-ائ-ع-ه
بÈشسلونة (إاسسبانيا) ،مسسج Óتوقيتا
.1:47.66
تصسدر ا÷زائري السسباق ،متفوقا
ع-ل-ى أاي-وب ت-ي-واع-لي من البحرين،
ب -ي -ن -م -ا ح-ل ال-ف-رنسس-ي نصس-رال-دي-ن
خ- -ث ‘ ÒاŸرت- -ب- -ة ال- -ث -ال -ث -ة وق -ال
ا÷زائ- - - - - -ري Ÿوق - - - - -ع ا’–ادي - - - - -ة
’ل-ع-اب ال-ق-وى““ :ك-انت
ا÷زائ-ري-ة أ
ه -ن -الك ري -اح ق -وي -ة ،صس -ع -بت م-ن
م - -ه - -م - -ة ك- -ل ال- -ري- -اضس- -ي ÚخÓ- -ل
السس -ب -اق““ .أاع -رب ع -ب -د ال-ن-وز ع-ن
سسعادته بالنتيجة اŸسسجلة شساكرا ‘
ذات السس -ي -اق زم -ي -ل-ه ‚ي-م م-نصس-ر
الذي سسانده طيلة السسباق.
يعد هذا السسباق الثا Êللجزائري
‘ إاطار اŸوسسم ا÷اري ،حيث سسبق
ل- - - -ه وأان شس- - - -ارك ‘ م- - - -ن- - - -افسس- - - -ة
ك-اسس-ت-ي-غ-ل-ي-ون ب-يسس-ك-ايا بإايطاليا ‘
م- -ن- -تصس- -ف شس- -ه -ر م -اي ،أاي -ن سس -ج -ل
ت - -وق- -يت  .1:47.28ي- - - - - -ب - - - - -دو أان
ا÷زائ- -ري ‘ ال- -ط- -ري- -ق الصس -ح -ي -ح
’دن-ى ()1:47.00
ل -ت -ح-ق-ي-ق ا◊د ا أ
ل -ل -مشس -ارك-ة ‘ ال-ب-ط-ول-ة ال-ع-رب-ي-ة
القادمة اŸقرر إاجراؤوها بتونسس.

التفاوضس مع إادارة الفريق ،بعدما تأاكد من
رحيل اŸدرب شسارف ،خاصسة انه رفضس ‘
البداية الدخول ‘ مفاوضسات مع الفريق
‘ ظل وجود مدرب ،لكن بعدما تأاكد من
رحيله وافق على بدء اŸفاوضسات.
تواجد افتسسان ‘ ملعب اÙمدية خÓل
اŸواج- -ه- -ة ال -ت -ي ج -م -عت ا–اد ا◊راشس
بشسباب قسسنطينة و هذا حتى يأاخذ فكرة
موسسعة على تعداد الفريق والنقائصس التي
يعا Êمنها حيث اسستغل الفرصسة من أاجل
تسسجيل بعضس النقاط التي سسيقوم بطرحها
على اإ’دارة بعد نهاية اŸوسسم فيما يخصس
تعداد الفريق .
كما  ⁄يعارضس افتسسان فكرة العمل مع
مسساعدي شسارف و نخصس بالذكر بشسوشس،
بن عمار و مدرب ا◊راسس حنيشساد و هذا
ب -ال -ن -ظ -ر Ÿع -رف -ت -ه -م ا÷ي -دة ل -ل -ف -ري-ق و
الÓعب ،Úإاضسافة إا ¤أانهم Áتلكون كفاءة
جيدة .
اسستأانف الفريق –ضسÒاته ،سسهرة أامسس،
–سسبا Ÿواجهة شسباب بلوزداد ‘ ا÷ولة

كرة القدم النسسوية

ال -ـ  28ل-ل-راب-ط-ة اأ’و““ ¤م-وب-ي-ل-يسس““ وهي
اŸواجهة التي يعّول عليها الفريق من أاجل
اسستعادة نغمة ا’نتصسارات .
سس-ت-ع-رف تشس-ك-ي-ل-ة ال-ف-ري-ق عودة الثÓثي
دهار ،حراق و عايشس بعد أان غابوا عن
م -واج -ه -ة شس -ب -اب قسس-ن-ط-ي-ن-ة ف-ي-م-ا ي-غ-يب
اŸداف- -ع ب- -وÿوة ال -ذي ت -ع -رضس إ’صس -اب -ة
خ - -طÒة خ Ó- -ل ا÷ول- -ة اŸاضس- -ي- -ة و م- -ن
اŸنتظر أان يعوضسه الÓعب جغبالة .

إمضساء عقد “ويل مع شسركة ““صسيدإل““
أابرمت إادارة ا–اد ا◊راشس عقدا اشسهاريا
م -ع شس-رك-ة اأ’دوي-ة صس-ي-دال ت-ق-وم Ãوج-ب-ه
هذه اأ’خÒة برعاية الفريق مقابل حصسول
إادارة ““الصسفراء““ على مقابل ما‹ معتÈ
خ Ó-ل اŸوسس -م اŸق -ب -ل  .سس -ت -ق -وم شس-رك-ة
صسيدال Ãنح جزء من اŸقابل اŸا‹ ،قبل
ن -ه -اي-ة اŸوسس-م ،أام-ا ا÷زء اأ’خ-ر فسس-ي-ت-م
تسسريحه خÓل اŸوسسم اŸقبل و هو ما
تنصس عليه بنود العقد الذي أامضساه الرئيسس

العايب.
م -ن اŸن -ت -ظ -ر أان يسس -اه-م ا÷زء ال-ذي
سسيدخل خزينة الفريق ،قبل نهاية اŸوسسم،
‘ تقليل اأ’زمة اŸالية التي يعا Êمنها
الفريق و منح اŸسستحقات العالقة لÓعبÚ
و هو ما من شسأانه أان يرفع معنوياتهم قبل
مواجهة شسباب بلوزداد .

إŸنتخب إلوطني يوإجه نظÒه إألرد Êجوإن إلقادم

يÓقي اŸنتخب الوطني ا÷زائري
للسسيدات ‘ كرة القدم نظÒه
ا’رد ‘ Êمقابلت Úوديت‘ Ú
منتصسف جوان اŸقبل ضسمن
–ضسÒات الفريق ÚلÓسستحقاقات
القارية (كأاسس افريقيا وكأاسس اسسيا)
اŸقررت Úعام .2018
علم لدى اŸسسؤوول اإ’عÓمي للمنتخب
ال -نسس -وي ا’رد Êي -ن -ال م-ال-ك-وشس أامسس أان
ا’–اد ا’رد Êلكرة القدم راسسل نظÒه
ا÷زائ -ري ’سس -تضس -اف -ة م-ن-ت-خب سس-ي-دات
ا÷زائ -ر ‘ ت -ربصس –ضسÒي ب -ال-ع-اصس-م-ة
ا’ردن -ي -ة ع -م -ان ت -ل -عب خ Ó-ل-ه م-ق-اب-ل-تÚ

وديت .““ Úقال بان ا’–ادية ا÷زائرية
ل- -ك- -رة ال- -ق- -دم ق- -ب -لت ال -دع -وة وسس -ت -ل -عب
اŸق -اب-ل-ت Úع-ل-ى اأ’رج-ح ي-وم-ي  16و 19
جوان اŸقبل مÈزا باŸناسسبة ا ¤ان دعوة
سس -ي -دات ا÷زائ -ر ““ج -اءت ب -ع -د ال -ت-ج-رب-ة
ال -ن -اج -ح -ة ا’و ¤ال -ت-ي ج-م-عت م-ن-ت-خ-ب-ي
ا÷زائ- -ر واأ’ردن خÓ- -ل شس- -ه- -ر ف -ي -ف -ري
اŸنصس- - -رم““ .ك - -ان اŸن - -ت - -خب ال - -نسس - -وي
ا÷زائري لكرة القدم قد شسارك ‘ تربصس
دام أاسس -ب -وع-ا ب-اأ’ردن شس-ه-ر ف-ي-ف-ري 2017
اجرى خÓله مقابلت Úوديت Úضسد نظÒه
ا’رد– ÊضسÒا لÓسستحقاقات الرسسمية
اŸق-ب-ل-ة سس-ي-م-ا تصس-ف-ي-ات ك-اسس اف-ري-ق-ي-ا

اŸقررة ‘ غانا عام .2018
فازت سسيدات ا÷زائر ‘ اŸقابلة الودية
الثانية بنتيجة ( )2-3وانهزمن ‘ اŸباراة
ا’و ¤بهدف Úمقابل هدف واحد.
وأاك -د اŸدرب ال -وط -ن -ي ع -ز ال -دي -ن شس -ي-ح
آانذاك بان اŸبارات“ Úيزتا Ãسستوى ““
ك- -ب ““Òأاظ- -ه- -رت م- -ن خÓ- -ل- -ه الÓ- -ع -ب -ات
ا÷زائريات مهارة وارادة وقوة ‘ التفوق
واثبات الذات أامام منتخب ارد ““ Êقوي““
معربا ‘ ذات الوقت عن رضساه لنتائج هذا
الÎبصس من حيث مسساهمته ‘ ““–سسÚ
اداء ومسس -ت -وى ال Ó-ع -ب -ات –سس-ب-ا إ’ج-راء
تصسفيات نهائيات كاسس افريقيا““.

البطولة الوطنية لكرة السسلة (سسيدات )

إإجرإء لقاء ب .حسس Úدإي ـ إÛمع إلبÎو‹ إليوم
Œري ،اليوم (سسا  )22 :00مباراة متأاخرة
◊سساب ،الثالث من دورة اللقب للبطولة
الوطنية لكرة السسلة سسيدات Œمع بحرية
حسس Úداي ب - -اÛم - -ع ال- -بÎو‹ ب- -ق- -اع- -ة

اÿروبة (حسس Úداي).
يسسعى اÛمع البÎو‹ الذي  ⁄ينهزم
خ Ó-ل م -رح -ل -ة ال-ل-قب لÓ-ن-ف-راد Ãق-دم-ة
الÎت-يب ،ب-ي-ن-م-ا –اول ال-ب-ح-ري-ة ا’ل-تحاق

رابطة أابطال افريقيا

إلزمالك يريد نقل مقابلته أإمام
إإ .إلعاصسمة إإ ¤إلقاهرة
أارجع مصسدر مطلع بنادي الزمالك اŸصسري رغبة اأ’خ‘ Ò
–ويل مبارياته ا’فريقية بدءا باللقاء اŸقبل أامام ا–اد ا÷زائر
ي -وم  2ج -وان م -ن م -ل -عب ب -رج ال-ع-رب ب-ا’سس-ك-ن-دري-ة إا ¤م-ل-عب
بÎوسسبورت بالقاهرة ،إا““ ¤أاسسباب مالية ﬁضسة““.

بÎب- -ي- -ة سس- -ط- -ي- -ف واÛم- -ع ال -بÎو‹ ‘
اŸركز اأ’ول للبطولة .كان فريق تربية
سسطيف قد فاز يوم  19ماي اŸاضسي على
شسبيبة القبة بنتيجة .34-87

نقلت الصسحافة اÙلية عن ذات اŸصسدر قوله أان اسستضسافة
الزمالك Ÿنافسسيه ‘ اŸنافسسة القارية Ãلعب برج العرب يكلف
النادي كثÒا من الناحية اŸادية.
أاوضسح اŸصسدر أان تكلفة إاقامة مباراة الزمالك ‘ برج العرب
تفوق بكث Òإاقامتها فى بÎوسسبورت ،حيث تبلغ فارق قيمة إايجار
اŸلعب فقط  50أالف جنيه ب ÚاŸلعب.Ú
يواجه الزمالك ،متصسدر اÛموعة الثانية بأاربع نقاط ،منافسسه
ا–اد ا÷زائر ،الوصسيف رفقة كابسس يونايتد الزÁبابوي بثÓث
ن -ق -اط ،ضس -م -ن ا÷ول -ة ال-ث-ال-ث-ة ل-دور ›م-وع-ات راب-ط-ة أاب-ط-ال
إافريقيا.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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مراد آايت قاسسي (مدير التنظيم لدى
ا’–ادية ا÷زائرية لكرة اليد) لـ ““الشسعب““:

«إألمور تسس ‘ Òإلطريق إلصسحيح ‘ –ضسÒإت إŸونديال““

أاكد مدير التنظيم لدى ا’–ادية
ا÷زائرية لكرة اليد ،مراد آايت
قاسسي ‘ ،حوار خاصس ÷ريدة
““الشسعب““ أانهم قاموا بكل الÎتيبات
الÓزمة قبل ›يء اÈÿاء
الدوليŸ Úعاينة مدى تقدم
’شسغال اŸتعلقة باŸنشسآات التي
ا أ
سستحتضسن منافسسة بطولة العا⁄
’قل من  21سسنة ‘ ،شسهر جويلية
أ
القادم ،كما عاد إا ¤العمل الكبÒ
’‚اح التظاهرة من
الذي قاموا به إ
كل ا÷وانب بالتنسسيق مع كل
القطاعات الفاعلة.

حاورته :نبيلة بوقرين
تصسويرﬁ :مد آيت قاسسي
«الشس -عب““ :أاي -ن وصس-لت ال-ت-حضسÒات
اÿاصسة ببطولة العا ⁄أاقل من 21
سسنة؟
«آايت ق - -اسس - -ي““ :ال-ت-حضسÒات اŸت-ع-ل-ق-ة
ب -ب-ط-ول-ة ال-ع-ا ⁄أ’ق-ل م-ن  21سس-ن-ة تسسÒ
بشس -ك -ل ج -ي -د أ’ن -ه ه-ن-اك ع-م-ل ت-ق-وم ب-ه
ا’–ادي- - -ة و ‘ ن- - -فسس ال- - -وقت ال- - -وزارة
تشسرف على اأ’مور Ãعية الوزير ولد علي
الذي يتابع كل التحضسÒات عن قرب حتى
ن-ك-ون ج-اه-زي-ن ل-ل-زي-ارة ال-ت-ي سس-يقوم بها
خبÒين دولي Úاأ’سسبوع اŸقبل من اجل
م -ع -اي -ن -ة م -دى ت -ق -دم اأ’شس -غ-ال اÿاصس-ة
باŸنشسآات وهي رابع زيارة يقوم بها خÈاء
ا’–اد الدو‹.
موعد اŸنافسسة اقÎب كثÒا؟
ال -ك -ل سس -اه -ر ل -ي  Ó-ون -ه -ارا ع -ل -ى ه-ذه
التحضسÒات التي يشسرف عليها حبيب لبان
حتى نكون ‘ اŸوعد بحول الله لنقيم
عرسسا كبÒا بالنسسبة لكرة اليد العاŸية
ونعطي أاجمل صسورة عن ا÷زائر التي
سس -ت -ح -تضس -ن اŸن-افسس-ة ،سس-واء م-ن ج-انب
ال -ق -اع -ات ال -ت -ي سس -ت -ح -تضس -ن اŸب -اري-ات
الرسسمية ،واأ’مر يتعلق بكل من حرشسة
والقاعة البيضساوية ،حيث بقي فقط وضسع
البسساط بعد الÎميمات الكبÒة ،إاضسافة
إا ¤أان -ه-ا سس-ت-ك-ون م-ك-ي-ف-ة ،أ’ن اŸن-افسس-ة
سس -ت -ك -ون ‘ فصس -ل الصس -ي -ف ،إاضس -اف-ة إا¤
القاعات التي خ ّصسصست للتدريبات ،اأ’مر
ي -ت -ع -ل -ق ب -ك -ل م -ن ق -اع -ة ب -رج ال -ك-ي-ف-ان،
الكاليتوسس ،اأ’بيار ،ع Úالبنيان ،الشسراقة.
وماذا عن الفنادق وبطاقات إاعتماد
الصسحفيÚ؟
الفنادق هناك فندق اŸارك ،ÒاŸدرسسة
ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ف -ن -دق -ة سس-ت-ك-ون ﬂصسصس-ة
’سستقبال الوفود بحول الله ،أاما بالنسسبة
ل -لصس -ح -ف -ي Úك -ل ال -ف -ن -ادق اŸوج -ودة ‘
العاصسمة سستوضسع –ت تصسرفهم سستكون

ه- -ن- -اك ع- -م -ل -ي -ة تسس -ج -ي -ل تسس -م -ح ل -ك -ل
اإ’عÓ-م-ي Úب-اسس-تÓ-م ب-ط-اق-ات ا’ع-ت-ماد
ل- -ت- -غ- -ط- -ي- -ة ا◊دث سس -واء ا÷زائ -ري Úأاو
اأ’ج -انب وه -ن-اك م-وق-ع ل-ل-تسس-ج-ي-ل –ت
اÿدمة خÓل اأ’يام القليلة القادمة حتى
يسستلمون اعتماداتهم.
’جواء التي جرى
ما تعليقك على ا أ
فيها نهائي كأاسس ا÷زائر؟
ا◊مد الله اأ’مور سسارت بصسفة جيدة
واŸوعد كان حف ÓكبÒا بالنسسبة لكرة
اليد ا÷زائرية حيث اسستمتع كل اŸتتبعÚ
ب -اŸسس -ت -وى ال -ك -ب Òال -ذي ق -دم-ه ك-ل م-ن
الÓ-ع-ب-ات والÓ-ع-بﬂ ‘ Úت-ل-ف ال-فئات
العمرية ‘  7نهائي وهذا دليل على ‚اح
العمل الذي قمنا ونحن فخورون بتواجد
ال -ع -ائ Ó-ت ب -ق -اع -ة الشس -راق -ة م -ا أاع-ط-ى
اŸنافسسة حماسسا وطابعا خاصسا.
م - - -ا رأايك ‘ ت - - -واج- - -د ال- - -ع- - -ائÓ- - -ت
ا÷زائرية قبل اŸوعد العاŸي؟
يجب أان يعرف ا÷ميع أانه منذ انطÓق
اŸنافسسة سسواء بالنسسبة للبطولة أاو الكأاسس
وال- -ع- -ائÓ- -ت دائ -م -ا ح -اضس -رة Ãخ -ت -ل -ف
ال -ق -اع -ات وه -ذا م -ؤوشس-ر إاي-ج-اب-ي ي-ع-ط-ي
صسورة جميلة عن الرياضسة وأاهميتها ‘
ا÷زائر  ..وا◊مد لله كرة اليد التي تعد
ثا Êرياضسة من ناحية اŸتابعة ،أاكدت أانه
’ وج- -ود ل- -ل- -ع- -ن- -ف وا÷م- -ي -ع يسس -ت -م -ت -ع
باŸنافسسة ‘ ظروف تنظيمية جيدة وان
شساء الله تكون اŸواعيد القادمة على هذا
اŸنوال.
أا ⁄تصسادفكم عوائق Ãا أان اŸكتب
الفيدرا‹ منتخب حديثا؟
’  ⁄تكن هناك أاي عوائق أ’ننا عملنا
بصس-ف-ة ج-م-اع-ي-ة وت-ق-اسس-م-ن-ا اŸه-ام حتى
ن- -ت- -م- -ك- -ن م- -ن تسس -ي Òاأ’م -ور ب -ط -ري -ق -ة
صس-ح-ي-ح-ة ،رغ-م أان-ن-ا ق-دم-ن-ا اŸواج-ه-ات
ال -ن -ه -ائ -ي -ة ،وا◊م-د ل-ل-ه اأ’م-ور ك-انت ‘
اŸسس - -ت - -وى اŸط - -ل - -وب ،وأام - -ر ت - -ق - -دË
اŸنافسسة راجع إا ¤الÓعب ،Úأ’نهم طلبة
وت-ن-ت-ظ-ره-م ام-ت-ح-ان-ات ح-ت-ى نسس-م-ح لهم
Ãزاولة دراسستهم دون أاي إاشسكال.

براف:

إلطعن إŸقّدم من طرف أإعضساء إ÷معية إلعامة ل يسستند على أإي أإسساسس قانوÊ

اعت Èرئيسس اللجنة ا’وŸبية
والرياضسية ا÷زائرية اŸنتخب
لعهدة أاوŸبية جديدة ،مصسطفى
براف ،ان الطعون التي قدمها
ا’عضساء الـ  38للجمعية العامة
لهذه اللجنة ،من بينهم رؤوسساء
ا–اديات ’““ ،تسستند على أاي أاسساسس
قانو.““Ê
صسرح براف لـ ““واج““ ““الذين يزعمون أانهم
ﬁتجون ويدعون انهم توجهوا ا ¤رئيسس
÷نة الطعون للتطرق اﬂ ¤الفات ،نسسوا
ان مهمة هذه اللجنة قد انتهت قانونيا،
ع -قب ا’ع Ó-ن ع -ن ن -ت -ائ -ج ا’ن -ت-خ-اب-ات
مباشسرة .كما ان عملية ا’قÎاع والفرز ‘
ا÷م -ع -ي -ة ا’ن -ت -خ-اب-ي-ة ج-رت ‘ ظ-روف
قانونية وبشسفافية تامة بحضسور وسسائل
ا’ع Ó- - -م““ .وق - - -دم  38عضس -وا ق-ان-ون-ي-ا
ل -ل -ج -م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة ل -ل-ج-ن-ة اأ’وŸب-ي-ة و
ال-ري-اضس-ي-ة ا÷زائ-ري-ة م-ن ب-ي-ن-ه-م رؤوسساء
ا’–ادي -ات ،ط -ع -ن -ا ج -م -اع -ي -ا ل-ل-ت-ن-دي-د
““باÿروقات اÿطÒة““ التي واكبت عملية
Œديد الهيئة التنفيذية للجنة اأ’وŸبية،
ي -وم السس -بت Ãن -اسس -ب -ة ان -ع-ق-اد ا÷م-ع-ي-ة
العامة ا’نتخابية.
ففي بيان موجه يوم اأ’حد لـ ““واج““ ،موقع
من طرف  38عضسوا ،يدين اÙتجون ““
وب -ق-وة اŸه-زل-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ال-ت-ي ق-اده-ا
رئيسس ÷نة الÎشسيحات و عضسو اŸكتب
ال- -ت- -ن- -ف- -ي -ذي اŸن -ت -ه -ي -ة ع -ه -دت -ه ،راب -ح
ب -وع -ري -ف -ي ،ب -ه-دف ال-تÓ-عب ب-ال-ع-م-ل-ي-ة
ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة لصس-ال-ح شس-خصس واح-د وه-و
ال -رئ -يسس اŸن -ت -ه -ي-ة ع-ه-دت-ه““ ،مصس-ط-ف-ى
براف.
هي ا’تهامات التي رفضسها براف جملة
وتفصسي Óوالتي يرى انها ““بعيدة كل البعد
عن الواقع““ منددا ““با’طراف التي تقف
وراء ه - -ذا ا’ج - -راء ال - -ذي ي - -ه - -دف ا¤
زعزعة اسستقرار اللجنة““.

اضس- -اف ب -راف ““ه -ن -اك اشس -خ -اصس أارادوا
ال -ت -أاث Òع -ل -ى اشس -غ -ال ا’ن -ت-خ-اب-ات ب-ك-ل
الوسسائل والطرق وهذا السسيناريو حصسل
ق -ب -ل وخÓ-ل ا÷م-ع-ي-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،ك-م-ا
÷أاوا ا ¤اسس -ت -ع -م -ال ال -ع -ن -ف ا÷سس-دي
ايضسا .كو Êمسسؤوول ’ Áكنني التصسريح
ب -ك -ل ا’م -ور ال -ت -ي م -ن شس -أان -ه -ا أان تضس-ع
الرياضسة الوطنية ‘ خطر““.
ك-ان ال-رئ-يسس اŸن-ت-ه-ي-ة ع-ه-دته مصسطفى
براف قد أاعيد انتخابه على رأاسس الهيئة
اأ’وŸبية بـ  80صسوتا مقابل Ÿ 45نافسسه
ع - -ب - -د ا◊ك - -ي - -م ديب رئ- -يسس ا’–ادي- -ة
ا÷زائرية أ’لعاب القوى ،و  11بطاقة
ملغاة.
أاما اÎŸشسح الثالث سسيد علي لبيب فقد
انسسحب من السسباق قبل انطÓق أاشسغال
ا÷معية ا’نتخابية التي جرت ‘ اجواء
مكهربة ،حيث ندد بـ ““تدخÓت اإ’دارة
اŸركزية للرياضسة.
اخ -ت -ت -م ب -راف ““ح -ت -ى م-ن-افسس-ي ال-وح-ي-د
(ديب) هنأا Êبحفاوة على الفوز .لكني
تفاجأات برد فعله بعد ذلك ،كما ” عقد
اجتماع طارئ نهاية يوم السسبت والذي ”
ا’مضس -اء ف -ي -ه ع -ل -ى ه -ذا ال-ط-ع-ن اŸع-د
مسسبقا .ا’مور واضسحة لقد ” انتخابي
من قبل شسخصسيات وطنية كبÒة وابطال
اوŸبيون ومسسؤوولون سسابقون ‘ الرياضسة
الوطنية““.
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أابواب ا◊سشنات ‘ ششهر اÒÿات

طيب الكÓم
ال -ي -وم ف -ت -حت أاب -واب ا÷ن -ة وغ -ل-قت أاب-واب ال-ن-ار وصص-ف-دت
‡ن يغفر لهم ‘ رمضصان  ،ففي
الشصياط Úفاحرصس على أان تكون ّ
ا◊ديث  :إاّن جÈيل عليه ال ّسصÓم عرضس ‹ فقال  :بعد من أادرك رمضصان
فلم يغفر له  ،فقلت  :آام.Ú

إعدإد  :عبد إلكريم ل

رمضشان..اŸدرسشة الّتربوية

لعمال
إن من أإعظم إلنعم إلتي إم Ïإلله تعا ¤بها على عباده أإن جدد لهم موإسصم إ Òÿعلى مدإر إلعام  ،ليتزودوإ من إ أ
إلصصا◊ات  ،ويتقربوإ إ ¤إلله تعا ¤بأانوإع إلطاعات .
من هذه اŸواسصم العظيمة التي هي منحة
م -ن اŸو‹ ع -ز وج -ل ل -ع -ب -اده اŸؤوم-ن Úشص-ه-ر
رمضص -ان اŸب -ارك ،ال -ذي اخ -تصص -ه ال -ل-ه ت-ع-ا¤
ب -أان -واع م -ن اŸن -ن وال -ك -رام -ات وأاع -ظ -م ف -ي -ه
األج -ور ،ح -ت -ى يسص -ت-ك ÌاŸسص-ل-م م-ن األع-م-ال
الصصا◊ة ،والقربات اŸباركة.
رمضصان شصهر اÒÿات فإاذا أاقبلت اÒÿات
والÈك - -ات ،وت - -ن - -وعت ال- -ع- -ب- -ادات واألدع- -ي- -ة
والب- -ت- -ه- -الت ،وصص -ام اŸسص -ل -م ع -ن ال -ط -ع -ام
والشص - -راب واŸن- -ك- -رات وسص- -ائ- -ر اŸوب- -ق- -ات.
ي -ق -ول ال -دك -ت -ور ع -ب -د ال -ت-واب ع-ث-م-ان ب-ك-ل-ي-ة
الدراسصات العربية واإلسصÓمية بجامعة األزهر
ب-ال-ق-اه-رة شص-ه-ر اخ-تصص-ه ال-ل-ه ت-ع-ا ¤ب-فضص-ائ-ل
ع -ظ -ي -م-ة وم-ك-ارم ج-ل-ي-ل-ة ،ف-ه-و ك-ن-ز اŸت-ق،Ú
وم -ط-ي-ة السص-ال-ك ،Úشص-ه-ر اخ-تصص-ه ال-ل-ه ب-ت-ن-زل
ال- - - -رح- - - -م- - - -ات والÈك- - - -ات م- - - -ن رّب األرضس
والسص- -م -اوات .م -ن خÒه أان -ه ي -حث ع -ل -ي ال،È
واإلعراضس عن الشصر ،حيث يقهر اŸسصلم نفسصه
ويلزمها ترك الشصهوات ،ويتعلم كظم الغيظ
واإلعراضس عن الدنيا ،ويسصعي ‘ القبال عليى
اآلخ - -رة ،ب - -ق - -لب سص - -ل - -ي - -م ون - -ي - -ة صص- -اف- -ي- -ة.
يتعلم اسصتحضصار اŸراقبة لله تعا ‘ ¤القلب،
ويعتاد ﬁاسصبة النفسس ،فÎتقي إا ¤الفضصائل
ح - - -ت - - -ى ي - - -ك - - -ون م - - -ن أاه - - -ل اŸك- - -رم- - -ات.
إان- -ه ال- -ك -ر Ëرمضص -ان ،شص -ه -ر ال Èواإلحسص -ان،
وال -ت -وب -ة وال -غ-ف-ران ،وال-ت-م-اسس ال-رح-م-ات م-ن
الرحيم الرحمن ،لكل ﬂطئ ندمان .إانه شصهر
السصعادة الروحية ،التي يسصتشصعرها اŸسصلم ‘
كل يوم من أايام الشصهر اŸبارك ،ح Úيشصعر
بهذه الفرحة التي بشصره اŸو ¤تبارك وتعا¤
بها ،عن أابي هريرة ،قال :رسصول الله ـ صصلى
الّلـه عليه وسصّلم ـ «للصصائم فرحتان يفرحهما
إاذا أافطر فرح ،وإاذا لقي ربه فرح بصصومه».
إانه رمضصان ،اŸدرسصة الÎبوية التي يتدرب
ف-ي-ه-ا ع-ل-ى اŸسص-ل-م ع-ل-ى أان-واع م-ن ال-ع-بادات،
فيتدرب أاول علي تقوية إارادته ‘ الوقوف عند
حدود ربه ،والتسصليم ◊كمه ،وتنفيذ أاوامره
وشصريعته.
ثم يتدرب على حفظ جوارحه وإاخضصاعها
ألمر ربه حتى يحصصل على التقوي التي هي
اÙصص-ل-ة ال-ن-ه-ائ-ي-ة وال-ن-ت-ي-ج-ة ا÷ام-ع-ة لغاية
الصصيام وأاهدافه {يا أإّيها إلذين آإمنوإ كتب
صصيام كما كتب على إلذين من
عليكم إل ّ
قبلكم لعّلكم تّتقون}.
رمضص-ان ف-رصص-ة ل-ل-ت-ق-وى ل-يصص-ب-ح ال-ع-ب-د من
رمضص- -ان اŸت- -ق Úاألخ- -ي- -ار ،وم- -ن الصص- -ا◊Ú
األبرار .رمضصان رقة للقلب ،وصصيانة للجوارح،
وق-ط-ع ألسص-ب-اب ال-ت-ع-ب-د ل-غ Òال-ل-ه ت-ع-ا ،¤وهو
شصعار األبرار كما قال صصلى الله عليه وسصلم ‘
دع-ائ-ه« :ج-ع-ل ال-ل-ه ع-ل-ي-ك-م صصÓ-ة ق-وم أاب-رار،
يقومون الليل ويصصومون النهار ،ليسصوا بأاثمة
ول فجار».
من بركاته ونفحاته العتق من النار ،قال
رسصول الله ـ صصلى الّلـه عليه وسصّلم ـ «إان لله
تبارك وتعا ¤عتقاء ‘ كل يوم وليلة يعني ‘
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@ صصيام رمضصان اإÁاناً واحتسصاباً{ :من صصام رمضصان إÁاناً
وإح-تسص-ابً-ا غ-ف-ر ل-ه م-ا ت-ق-دم م-ن ذنبه} رواه ال -ب-خ-اري ومسص-ل-م.
@ قيام رمضصان إاÁاناً واحتسصاباً{ :من قام رمضصان إاÁانًا واحتسصاباً
غ- - -ف- - -ر ل- - -ه م- - -ا ت- - -ق - -دم م - -ن ذن - -ب - -ه} رواه ال - -ب - -خ - -اري ومسص - -ل - -م.
@ ق -ي -ام ل -ي -ل -ة ال-ق-در إاÁانً-ا واح-تسص-ابً-ا{ :م-ن ق-ام ل-ي-ل-ة ال-ق-در إاÁانً-ا
واح -تسص -اب ً-ا غ -ف -ر ل -ه م -ا ت -ق -دم م -ن ذن -ب -ه} رواه ال -ب -خ -اري ومسص -ل-م.
@ الجتهاد ‘ العشصر األواخر :كان رسصول الله صصلى الله عليه وسصلم إاذا
دخل العشصر اأحيا الليل واأيقظ أاهل وشصد مئزره (رواه البخاري ومسصلم).
@ العمرة« :العمرة ‘ رمضصان تعدل حجة ،اأو حجة معي» رواه البخاري
ومسصلم.
@ تفط Òالصصائم« :من فطر صصائماً كان له مثل أاجره غ Òأانه ل ينقصس
م- -ن أاج- -ر الصص- -ائ- -م شص- -ي- -ئً- -ا» رواه الÎم- -ذي وق- -ال حسص- -ن صص- -ح -ي -ح .
@ قراءة القراآن وتÓوته« :اقرؤووا القرآان فإانه يأاتي يوم القيامة شصفيعًا
ألصصحابه».

درإسصة

هل صشÓة التّراويح –مي من األمراضس؟

رمضص -ان وإان ل -ك -ل مسص -ل -م ‘ ي -وم ول-ي-ل-ة دع-وة
مسصتجابة».
م -ن ب -رك -ات -ه ون -ف-ح-ات-ه تصص-ف-ي-د الشص-ي-اطÚ
ف -ي-ح-ال ب-ي-ن-ه-ا وب ÚاŸؤوم-ن ،ÚوإاغÓ-ق أاب-واب
النار وفتح أابواب ا÷نان لسصتقبال الطائع،Ú
قال صصلى الله عليه وسصلم« :إاذا كان أاول ليلة من
شصهر رمضصان صصفدت الشصياط Úومردة ا÷ن،
وغ -ل -قت أاب -واب ال -ن -ار ف -ل -م ي-ف-ت-ح م-ن-ه-ا ب-اب،
وفتحت أابواب ا÷نة فلم يغلق فيها باب ،ومناد
ي -ن -ادي ي -ا ب -اغ-ي ا Òÿأاق-ب-ل وي-ا ب-اغ-ي الشص-ر
أاقصصر ولله عتقاء من النار ،وذلك كل ليلة».
ق -ال ا◊سص -ن ال -بصص -ري :إان ال -ل -ه ج -ع -ل شص -ه -ر
رمضصان مضصمارا ÿلقه يسصتبقون فيه بطاعته
إا‹ م -رضص -ات -ه ،فسص -ب -ق ق -وم ف -ف-ازوا ،وت-خ-ل-ف
آاخرون فخابوا! فالعجب من الÓعب الضصاحك
‘ اليوم الذي يفوز فيه اÙسصنون! ويخسصر
فيه اŸبطلون.
إان شص- -ه- -ر رمضص- -ان ال- -ك- -ر Ëف -رصص -ة ك -بÒة
للتقرب إا ¤الله سصبحانه وتعا ،¤فهو شصهر
اختصصه الله بفضصائل عظيمة ومكارم جليلة،
ف -ه -و ك -ن -ز اŸت -ق Úح -يث ج -ع -ل -ه ال -ل -ه ت-ع-ا¤
Ÿضصاعفة ا◊سصنات ،ومغفرة الذنوب والزلت،
ولذا تك Ìفيه األعمال الصصا◊ات من تÓوة
القرآان ،وعبادة الله وقيام الليل ،واإلحسصان إا¤
ال - -ف - -ق- -راء واŸسص- -اك ،Úق- -ال ت- -ع- -ا{ :¤شصهر
رمضص -ان إل -ذي أإن -زل ف -ي -ه إل -ق-رآإن ه-دى
للناسس وبينات من إلهدي وإلفرقان فمن
شص -ه -د م -ن -ك -م إلشص-ه-ر ف-ل-يصص-م-ه وم-ن ك-ان
مريضصا أإو على سصفر فعدة من أإيام أإخر
ي -ري -د إل -ل -ه ب -ك -م إل -يسص -ر ول ي-ري-د ب-ك-م
إل -عسص-ر ول-ت-ك-م-ل-وإ إل-ع-دة ول-ت-كÈوإ إل-ل-ه
ع- -ل -ى م -ا ه -دإك -م ول -ع -ل -ك -م تشص -ك -رون}
(البقرة.)185 :
رمضصان شصهر الرحمة وا÷ود ،فهو شصهر بر
وصصلة ،فما أالطف أان يتعهد العبد أاهله وأاو¤
األرحام منه ‘ هذا الشصهر اŸبارك ،فيدخل
ع -ل -ي -ه -م ال -ف -رح -ة والسص-رور ،وي-ت-ق-رب إال-ي-ه-م،
احÎاما للكب Òورحمة للصصغ Òوصصلة للرحم.
فالصصائم يتشصبه بأاخÓق النبي ـ صصلى الّلـه عليه
وسصّلم ـ حيث كان صصلى الله عليه وسصلم يعتني
‘ كل أاحواله بنفع الناسس وإاسصداء ا Òÿلهم،

يعمـ ـ ـل على تزكي ـ ـة
الّنفسس ،إاحياء ال ّضشمÒ
وتقويـ ـ ـة اإل Áـ ـ ـان
الصصيام عبادة تعمل على تزكية النفسس ،وإاحياء
الضصم ،Òوتقوية اإلÁان ،وإاعداد الصصائم ليكون من
اŸتق ،Úكما قال تعا{ :¤كتب عليكم إلصصيام
ك -م -ا ك -تب ع -ل -ى إل -ذي -ن م -ن ق -ب -ل -ك -م ل -ع -ل -ك-م
تتقون}.

كما قالت له زوجه خديجة  -رضصي الله عنها -
«ك  Ó-وال -ل -ه ل ي -خ -زيك ال-ل-ه أاب-دا ،إانك ل-تصص-ل
الرحم ،و–مل الكل ،وتكسصب اŸعدوم ،وتقري
الضص - -ي - -ف ،وت - -ع Úع - -ل- -ي ن- -وائب ا◊ق» (رواه
البخاري).
ول ريب أان الصصائم يجد ‘ شصهر رمضصان
فرصصة إا ¤صصلة أارحامه وزيارة أاهله وإاكرام
ذوي القربى منه ،وتعهدهم بالزيارة والسصؤوال،
وقد روي الشصيخان عن أابي هريرة  -رضصي الله
عنه  -أان رسصول الله ـ صصلى اللّـه عليه وسصلّم ـ
قال« :من أاحب أان يبسصط له ‘ رزقه ،وينسصأا له
‘ أاثره ،فليصصل رحمه» .وما أاعظم من أان
يتفقد العبد اŸؤومن أاهله وأاقاربه ‘ رمضصان،
فيع ÚفقÒهم ويرحم ضصعيفهم وينفسس كرب
اŸبتلي منهم ،فقد قال النبي ـ صصلى الّلـه عليه
وسصّلم ـ «من نّفسس عن مؤومن كربة من كرب
ال -دن -ي -ا ن -فسس ال -ل -ه ع -ن -ه ك -رب-ة م-ن ك-رب ي-وم
القيامة».
وعن عبد الله بن عمرو  -رضصي الله عنهما
 عن النبي صصلى اللّـه عليه وسصّلم ـ قال« :ليسسال -واصص -ل ب -اŸك -اف -ئ ول -ك-ن ال-واصص-ل ال-ذي إاذا
ق -ط -عت رح-م-ه وصص-ل-ه-ا» (أاخ-رج-ه ال-ب-خ-اري).
و‘ دع -وة صص -ري -ح -ة ل -ت -ف-ق-د األه-ل ،وت-ع-اه-د
األقارب وأاو ¤األرحام ،أامر الله بإاعطائهم من
ا◊قوق الواجبة لهم على أاقاربهم األغنياء ،من
بر وصصدقة ،قال الله تعا{ :¤وآإت ذإ إلقربي
حقه وإŸسصك Úوإبن إلسصبيل} (اإلسصراء:
 .)26وق - -ال ت - -ع- -ا{ :¤وب-ال-وإلدين إحسصانا
وب- -ذي إل- -ق- -رب- -ي وإل- -ي- -ت -ام -ي وإŸسص -اكÚ
وإ÷ار ذي إل- - - - -ق- - - - -رب - - - -ي وإ÷ار إ÷نب
وإلصص- -احب ب- -ا÷نب وإب- -ن إلسص -ب -ي -ل وم -ا
ملكت أإÁانكم} ( النسصاء ،)36:فأاوجب الله
تعا ¤حقا لذوي القربى واألرحام ،وافÎضس
اإلحسص-ان إال-ي-ه-م ،واإلحسص-ان ي-ق-تضص-ي ال-ت-عاهد
ب -زي -ارت -ه -م ،واإلن -ف -اق ع -ل-ي-ه-م ،وال-ق-ي-ام ع-ل-ى
مصصا◊هم.
إان هذا الشصهر اختصصه الله بتنزل الرحمات
والÈكات من رب األرضس والسصماوات ،يقول
ال -ن-ب-ي اŸصص-ط-ف-ى ـ صص-ل-ى الّ-ل-ـه ع-ل-ي-ه وسصّ-ل-م ـ
«أاتاكم رمضصان شصهر مبارك ،فرضس الله عز
وجل عليكم صصيامه ،تفتح فيه أابواب السصماء،

ول -ه -ذا ي -جب ع-ل-ى الصص-ائ-م أان ُيَ -نu-زه صص-ي-ام-ه ع-م-ا
ي -ج -رح -ه ،ورÃا ي -ه-دم-ه ،وأان يصص-ون سص-م-ع-ه وبصص-ره
وج -وارح -ه ع -م -ا ح -رم ال -ل -ه ت -ع -ا ،¤وأان ي -ك-ون عs-ف
اللسصان؛ ف Óيلغو ول يرفث ،ول يصصخب ول يجهل،
وأال ي-ق-اب-ل السص-ي-ئ-ة ب-السص-ي-ئ-ة ،ب-ل ي-دف-ع-ه-ا ب-التي هي
أاحسصن ،وأان يتخذ الصصيام درًعا واقية له من اإلثم
واŸعصصية ،ثم من عذاب الله ‘ اآلخرة؛ ولهذا قال
السصلف :إان الصصيام اŸقبول ما صصامت فيه ا÷وارح
من اŸعاصصي ،مع البطن والفرج عن الشصهوة.
وهذا ما نبهت عليه األحاديث الشصريفة ،وأاكده
تÓميذ اŸدرسصة النبوية.يقول رسصول الله ـ صصلى اللّـه
عليه وسصّلم ـ «الصصيام جُنة ،فإاذا كان يوم صصوم أاحدكم
ف Óيرفث ول يصصخب  -و‘ رواية :ول يجهل  -فإان
امرؤو سصابه أاو قاتله فليقل :إا Êصصائم ،مرت( »Úمتفق
عليه عن أابي هريرة) .وقال عليه الصصÓة والسصÓم:

قال الله تعا{ :¤يا اأّيها اŸزّمل قم الليل إال قلي ،}Óكان األمر
بقيام الليل فرضس عليه صصلى الله عليه وسصلم فهو أاحب خلق الله
وفرضس أايضصا على سصائر اŸسصلم Úفيعد قيام الليل من أاعظم القربات
إا ¤ال -ل -ه ت -ع -ا ¤ألن ال -ت -ه -ج-د ‘ ال-ل-ي-ل ت-رك ن-وم-ه وت-رك راح-ت-ه إا¤
الشصتغال بالعبادة والوقوف ب Úيدي رب العا ‘ ÚŸهداة الليل
والناسس ينعمون بالنوم فكان على من وفقه الله إا ¤هذا ا◊ال أان
يسصتحق من الله الرضصا والقبول .وامتدح الله تعا ¤القائم ÚلصصÓة
ال -ل -ي-ل ف-ق-ال{ :وإل-ذي-ن ي-ب-ي-ت-ون ل-رب-ه-م سص-جدإ وقياما} وق- -ال:
{ت-ت-ج-اف-ى ج-ن-وب-ه-م ع-ن إŸضص-اج-ع يدعون ربهم خوفا وطمعا
و‡ا رقناهم ينفقون} .وقال النبي ـ صصلى الّلـه عليه وسصّلم ـ
«أافضصل الصصÓة بعد الفريضصة صصÓة الليل» ،حيث أان قيام رمضصان هو
قيام بالتهجد بالصصÓة ذات خشصوع واÿضصوع تقربا إا ¤الله تعا‘ ¤
هذه الليا‹ الشصريفة حيث أان فسصر الشصيخ ابن عثيم Úقول الرسصول ـ
صصلى الّلـه عليه وسصّلم ـ «من قام رمضصان اإÁانا واحتسصابا غفر له ما
تقدم من ذنبه» .فسصر «إاÁانا» أاي بالله وÃا اأعده من الثواب للقائم.Ú
ومعنى قوله «احتسصابا» اأي طلبا لثواب الله  ⁄يحمله على ذلك رياء ول
سصمعة ول طلب مال ول جاه.
وسصميت صصÓة الÎويح بهذا السصم ألنه يعقب كل ركعت Úمنها
ترويحة أاي اسصÎاحة وألن اŸسصلمون كان يطيلونها جدا ،وكان الرسصول
أاول من سصن ا÷ماعة ‘ صصÓة الÎاويح ‘ اŸسصجد ،ثم تركها خوفا
من أان تقرضس على أامته ففي الصصحيح Úعن عائشصة رضصي الله عنها
صصلى ‘ اŸسصجد ذات ليل وصصلى بصصÓته ناسس ،ثم صصلى من القابلة
وك Ìالناسس ثم اجتمعوا ‘ الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إاليهم
رسصول الله ـ صصلى الّلـه عليه وسصّلم ـ فلما اأصصبح قال« :قد رأايتم الذي
صصنعتم فلم Áنعني من اÿروج اإليكم إال اأ Êخشصيت أان تفرضس عليكم
وكان ذلك ‘ رمضصان».
واكتشصف العلماء مؤوخرا فضصل صصÓة القيام ،حيث اقر علماء الطب
ا◊ديث أان النوم عميقا يسصبب ترسصيب اŸادة اÿطÒة كليسصÎول ‘
جدران شصريان عضصلة القلب وشصراي ÚتÓفيق اŸخ واŸراكز العصصبية
مسصببة تصصلب وتلف جدران الشصراي Úومؤودية إا ¤اإلصصابة بالذبحة
القلبية والسصكتة القلبية نتيجة تلف اأنسصجة العضصلة القلبية واألمراضس
الدماغية اÿطÒة ،مثل انفجار شصراي ÚاŸخ وحدوث النزيف الدموي
إا ¤ا÷لطة الدموية اإ ¤ا÷لطة الدماغية.
ويوصصي علماء الطب ا◊ديث بقطع النوم العميق بعد منتصصف
الليل والنهوضس بنشصاط إليقاف سصلسصلة الرحلة السصباتية ،من خÓل
‡ارسصة الرياضصة أاو صصعود وهبوط السص ⁄Óأاو ا÷ري اŸوقعي.
فمن خÓل قيام الليل يتم النهوضس من فراشس وهجر النوم وإاعادة
ال -نشص-اط ا÷سص-دي وال-ن-فسص-ي وال-روح-ي ب-إاسص-ب-اغ ال-وضص-وء ال-ذي ي-ط-رد
النعاسس ويجدد نشصاط الدورة الدموية ثم القيام بصصÓة الليل ركوعا
وسصجودا ونهوضصا ،حيث اأن الصصÓة تنشصط  360مفصص ‘ Óا÷سصم
البشصري و  3000عضصلة جسصدية.
وهذا دليل على عظمة الله فلم يأامرنا الله بشصيء إال وكان وراءه
شص-يء م-ف-ي-د ل-ن-ا وألجسص-ام-ن-ا ،ف-ف-ي ال-غ-رب ي-أام-رون-ه-م ب-عمل “رينات
رياضصية لي Óخوفا من األمراضس ،والله يأامرنا بقيام الليل التي “ثل
رياضصة لنا ،ونأاخذ عليها حسصنات واإزالة السصيئات فالله يعطينا أاشصياء
لكي تشصجعنا على قيام الليل ،وهي مفيدة لصصحتنا.

«من  ⁄يدع قول الزور والعمل به؛ فليسس لله حاجة ‘
أان ي -دع ط -ع -ام -ه وشص -راب -ه» (رواه ال-ب-خ-اري ‘ ك-ت-اب
الصصوم) .وقالُ« :رب صصائم ليسس له من صصيامه اإل
ا÷وع» (رواه النسصائي وابن ماجه عن أابي هريرة،
ورواه عنه أاحمد وا◊اكم والبيهقي بلفظ «رب صصائم
ح -ظ -ه م -ن صص -ي -ام-ه ا÷وع وال-ع-طشس») .وك-ذلك ك-ان
الصص -ح -اب -ة وسص -ل -ف األم -ة ي -ح-رصص-ون ع-ل-ى أان ي-ك-ون
Óن -فسس وا÷وارح ،وَت -نt-زًه-ا ع-ن
صص -ي -ام -ه -م ُط -ه -رة ل  -أ
اŸع- -اصص -ي واآلث -ام..ق -ال ع -م -ر ب -ن اÿط -اب :ل -يسس
الصصيام من الشصراب والطعام وحده ،ولكنه من الكذب
والباطل واللغو.وقال جابر بن عبد الله األنصصاري :إاذا
صصمت فلي ُصصم سصمعك وبصصرك ولسصانك عن الكذب
واŸأاثم ،ودع أاذى اÿادم ،وليكن عليك وقار وسصكينة
ي -وم صص -ومك ،ول Œع -ل ي -وم ف -ط -رك وي -وم صص -ومك
سصواء.

وروى طليق بن قيسس عن أابي ذر قال :إاذا صصمت
ف -ت -ح -ف -ظ م -ا اسص -ت -ط -عت .وك -ان ط-ل-ي-ق إاذا ك-ان ي-وم
صصيامه ،دخل فلم يخرج إال إا ¤صصÓة ،وكان أابو
ه -ري -رة واأصص-ح-اب-ه اإذا صص-ام-وا ج-لسص-وا ‘ اŸسص-ج-د،
وقالواُ :نطهر صصيامنا.وعن حفصصة بنت سصÒين من
جنة ،ما  ⁄يخرقها صصاحبها،
التابع Úقالت :الصصيام ُ
وخرقها الغيبة!
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إلطقــسش إŸنتظـــر إليـــوم و إلغــــد

^  ٣0ماي  :1٩5٧إرتكبت إلششرطة إلفرنسشية
›زرة ج-دي-دة ‘ ح-ق إ÷ال-ي-ة إ÷زإئ-ري-ة إŸق-ي-م-ة
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عرفانا بدورها إبان إلثورة رمزإ للمجاهدين ومثا’ للكفاح

ب ـ ـوحÒد توشسح بجائزة «بهجت أابو غريبة»
لثقاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة اŸقاومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاألردن

منح ›لسش أإمناء جائزة
«بهجت أإبو غربية» لثقافة
’ردن
إŸقاومة ‘ إ أ
بالتنسشيق مع رإبطة
’ردنيÚ
إلكتاب إ أ
إÛاهدة إ÷زإئرية
جميلة بوحÒد جائزته
لعام  ‘ 201٧حفل نظم
مؤوخرإ بالعاصشمة
’ردنية عمان ،حسشبما
إ أ
علم أإمسش من إلسشفارة
إ÷زإئرية بعمان.
وŒسص- -د ج- -ائ- -زة «ب- -ه -جت أب -و
غريب» حسصب رئيسص ›لسص
أأم - -ن- -ائ- -ه- -ا صص- -ب- -ح- -ي غ- -وشص- -ة
«أŸقاومة ألعربية فع Óوتعنى
ب-اإلب-دأع وأŸم-ارسص-ة وأل-تمسصك
ب -ح-ق أل-ع-ودة وأل-ت-ح-ري-ر وأ◊ق
أل -ث -ابت ب -ك -ل ف-لسص-ط Úورفضص
أÿضصوع للعدو وألتطبيع معه»
وكرمت بوحÒد «عرفانا بالدور
أل- -ذي ق- -امت ب- -ه إأب- -ان أل- -ث -ورة
وباعتبارها رمزأ للمجاهدين
وم-ث-ال ل-ل-ك-ف-اح وأل-تضص-ح-ي-ة من
أأج- - -ل أسص - -ت - -ق Ó- -ل أ÷زأئ - -ر»،
يضص-ي-ف ق-ائ .Ó-وتسص-ل-م أ÷ائ-زة
أل- -ت- -ي ت- -ق- -دم ل- -ل -ع -ام أÿامسص
أŸصص - -ادف ل- -ذك- -رى وف- -اة أأب- -و
غ- -رب- -ي -ة صص -احب أ÷ائ -زة ع -ن

« وم -ن ج -ه -ت -ه ق -ال غ -وشص-ة ب-أان
بوحÒد هي أŸرأأة ألتي «صصفق
ل - -ه- -ا أل- -ت- -اري- -خ ط- -ويﬁ Ó- -ب- -ة
وأعتزأزأ وتقديرأ» ،مؤوكدأ أأنها
‘‘رمز مضصيء من رموز ألكرأمة
أل -ع -رب -ي -ة وأ◊ري -ة وأإلنسص -ان -ي-ة
وه -ي Œسص-ي-د ل-ل-ن-زوع أŸق-دسص
نحو كل ما هو جميل ‘ حياة
ألبشصرية.

‘ إأط- -ار ﬁارب -ة أل -ت -ه -ريب وأ÷رÁة
أŸن -ظ -م -ة ،أأح -ب -طت م -ف -رزة ل -ل -ج-يشص
أل - -وط - -ن- -ي ألشص- -ع- -ب- -ي ،ي- -وم  28ماي
Ã،2017ن- -ط- -ق- -ة ت Úأل -ك -وم أ◊دودي -ة
بجانت/ن.عﬁ ،4.اولة أخÎأق Ÿركبة
رباعية ألدفع على متنها ( )09أأشصخاصص

إلشش-عب :ت -وصص -لت م-ؤوخ-رأ ق-وأت ألشص-رط-ة م-ن خÓ-ل ع-م-ل-ي-ات
متفرقة بكل من ولية أأدرأر ،باتنة ،غليزأن ووهرأن من حجز أأزيد
من  1900قرصص مهلوسص وأأك Ìمن  256كيلوغرأم من ألكيف
أŸعالج ،مع توقيف أŸشصتبه فيهم أأغلبهم مسصوبقون قضصائيا تÎأوح
أأعمارهم ماب Úألعقد ألثا Êوألعقد ألرأبع كانوأ يتخدون من هذه
ألتجارة غ Òألقانونية نشصاطا مربحا.
وبلغت أÙجوزأت ع Èوليتي أأدرأر وغليزأن مايربو عن 1997
قرصص مهلوسص وتوقيف أأربعة أأشصخاصص مشصتبه فيهم ،حيث توصصلت
شصرطة أأدرأر إأ ¤ضصبط  1660مؤوثر عقلي بحوزة شصخصص كان يروج
لهذه ألكمية أنطÓقا من منزله أÿاصص.
أأم-ا ›ري-ات أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ث-ان-ي-ة“ ،ت ع-ل-ى إأث-ر م-ع-ل-ومات
مؤوكدة –صصلت عليها قوأت أألمن ألوطني بولية غليزأن،
مفادها قيام شصخصص ÚباŸتاجرة باŸؤوثرأت ألعقلية على
مسصتوى ﬂتلف أأحياء مدينة وأدي أأرهيو ،على إأثر ذلك
قامت قوأت ألشصرطة بتكثيف ألتحريات وألدوريات لتتمكن
من حجز  337قرصص مهلوسص من ﬂتلف أألنوأع مع توقيف
أŸشصتبه فيهما.

تشش -ه -د م-ن-اط-ق إل-هضش-اب إل-ع-ل-ي-ا إل-غ-رب-ي-ة وإل-وسش-ط-ى
أإمطارإ رعدية تكون معتÈة ﬁليا حسشبما جاء ‘
نشش-ري-ة خ-اصش-ة ل-ل-دي-وإن إل-وط-ن-ي لÓ-رصش-اد إ÷وية.
وأإوضش -حت ذإت إل -نشش-ري-ة إل-ت-ي “ت-د صشÓ-ح-ي-ت-ه-ا م-ن
أإمسش إ’ثن Úعلى إلسشاعة إلتاسشعة مسشاء ( )21:00إ¤
إل -ي -وم إل -ث Ó-ث -اء ع -ل -ى إلسش -اع -ة إل -ت -اسش -ع-ة مسش-اء ،أإن
إلو’يات إŸعنية هي سشيدي بلعباسش وسشعيدة وتيارت
ومعسشكر وغليزإن وتيسشمسشيلت .أإما إلكميات إŸرتقبة
 يضشيف ذإت إŸصشدر -فسشتبلغ أإو تتعدى ﬁ · 40لياخÓل مدة صشÓحية هذه إلنششرية.

«إلششعب»باششرت إŸديرية
Óمن إلوطني ‘ تفعيل
إلعامة ل أ
ﬂطط يرمي إ ¤إلتقليصش من
حوإدث إŸرور من خÓل تغليب
إ÷انب إلوقائق على إ÷انب
إلردعي ،حيث نظمت ‘ هذإ
إلششأان  1٧٦1٣٦نششاط توعوي
لفائدة إلسشوق ،و  1٣٨2درسش
نظري وتطبيقي ‘ إلوقاية من
حوإدث إŸرور.
ومن أأجل ألتقليل من أآلثار ألناجمة
عن حوأدث أŸرور قامت مصصالح
أألمن ألوطني بوضصع  66325حاجز
مروري ع Èكامل إأقليم أختصصاصص
أألم- -ن أل- -وط- -ن -ي ،ك -م -ا ك -ث -فت م -ن
ألدوريات ألرأجلة وألرأكبة حيث بلغ
عددها  513652دورية ،كما بلغ عدد
أل-ع-م-ل-ي-ات أŸن-ج-زة م-ن ق-ب-ل ف-رق-ة
ألرأدأر  1885عملية ،ألهدف من كل
هذه أإلجرأءأت هو أ◊د من فقدأن
أألروأح ألبشصرية ألتي تخلفها حوأدث
أŸرور.
كما سصجلت ‘ هذأ ألشصأان مصصالح
أألم - -ن أل- -وط- -ن- -ي  199918جنحة
مرورية على إأثرها ” وضصع 8472
م- - -رك- - -ب- - -ة ‘ أ◊ضصÒة أŸروري - -ة،
وت -وق-ي-ف  29308م -رك -ب -ة ،ك-م-ا ”
–ري- - -ر  241549غ-رأم-ة ج-زأف-ي-ة
وسصحب  60740رخصصة سصياقة فيما
” تسصجيل ﬂ 5667الفة تنسصيق.
‘ هذأ ألصصدد ،تؤوكد خلية ألتصصال
وألصصحافة أأن أ◊مÓت ألتحسصيسصية
Óمن ألوطني متوأصصلة ع Èكامل
ل أ
مصصالح أألمن ألوطني بهدف توعية
ألسص -وأق بضص -رورة أل-ت-ق-ي-د ب-ال-ق-وأنÚ

إإششهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

ألغذأئية و( )900ل Îمن زيت أŸائدة
ومعدأت تنقيب عن ألذهب .من جهة
أأخ-رى أأوق-فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشص أل-وط-ني
ألشصعبي وحرأسص أ◊دود ( )07مهاجرين
غ Òشص -رع -ي Úم -ن ج -نسص-ي-ات إأف-ري-ق-ي-ة
ﬂتلفة بكل من تلمسصان وغردأية.

أام ـ ـن باتن ـ ـ ـة يفـ ـ ـك طÓسس ـ ـم أاو ¤ا÷رائـ ـ ـم ‘ رمضس ـ ـ ـان
“كنت ،أأمسص ،مصصالح أأمن ولية باتنة ‘ ،أأو¤
ع- -م- -ل- -ي- -ات ﬁارب -ة أ÷رÁة خ Ó-ل ألشص -ه -ر
ألفضصيل من توقيف ،شصخصص يبلغ من ألعمر 25
سصنة بحوزته أأورأق نقدية مقلدة من فئة أألفي
دج ع- -ل- -ى مسص- -ت- -وى ح -ي  410مسص-ك-ن ب-اتنة،
وبتلمسصه ضصبط بحوزته مبلغ ما‹ يقدر بـ 92

مليون سصنتيم عبارة عن  460ورقة نقدية من
فئة  2000دج مقلدة وعقب ألتحقيق معه ”
توقيف شصخصص آأخر مشصتبه فيه يبلغ من ألعمر
 28سصنة ،كما ” حجز جهاز سصكنار وأأربع
وحدأت مركزية وركيزة تخزين ،بعد تفتيشص
مسصكنه وبعد إأحالتهما على أ÷هات ألقضصائية

أأصصدرت ‘ حقهما أأمرأ باإليدأع عن تهمة
ج-ن-اي-ت-ي ت-ك-وي-ن ج-م-ع-ي-ة أأشص-رأر وتقليد أأورأق
نقدية ذأت سصعر قانو ‘ Êأإلقليم أ÷زأئري
وجنحة حيازة موأد وأأدوأت معدة لتقليد أأورأق
نقدية.

باتنة Ÿ :وشسي حمزة

توقيف عائلة تورطت ‘ تهريب الكيف اŸعالج بسسيدي بلعباسس
ح -ج-زت مصص-ال-ح أ÷م-ارك بسص-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص
 8,5كلغ من ألكيف أŸعالج ،كانت مهربة على
مسصتوى ألطريق ألسصيار شصرق غرب وبالضصبط
ع - -ن - -د أŸدخ - -ل أŸؤودي ل- -دأئ- -رة ع ÚألÈد،
وحسصب م - -ف - -تشص- -ي- -ة أ÷م- -ارك ف- -إان ك- -م- -ي- -ة
أıدرأت ضصبطت بحوزة عائلة مكونة من
زوج Úوإأب- -ن- -ت- -ه- -م- -ا أل- -ب -ال -غ -ة م -ن أل -ع -م -ر 4
سص-ن-وأت،ه-ذه أألخÒة أل-ت-ي أسص-ت-غ-لت ل-ل-تمويه،
حيث ” توقيف سصيارة ألزوج Úولدى تفتيشصها

ع Ìب -دأخ -ل خ -زأن ب -ن -زي -ن -ه -ا ع -ل -ى أأك -ي-اسص
بÓ-سص-ت-ي-ك-ي-ة ب-دأخ-ل-ه-ا ك-م-ي-ة أل-ك-ي-ف أŸع-ال-ج
أŸذك -ورة أل-ت-ي ق-درت غ-رأم-ت-ه-ا أŸال-ي-ة بـ12
مليون دج.
ويذكر أأن ذأت أŸصصالح كانت قد أأحبطت
أألسصبوع أŸاضصي بالتنسصيق مع أ÷يشص ألشصعبي
أل-وط-ن-ي ع-م-ل-ي-ة ت-هريب  45ك-ل-غ م-ن أل-ك-يف
أŸع -ال -ج ج -ن -وب أل -ولي -ة م -ع ت -وق-ي-ف ثÓ-ث-ة
م- -روج ،Úح- -يث ب- -ل- -غت أل- -غ- -رأم- -ة أŸال- -ي- -ة

للمحجوزأت  50مليون دج.
و‘ سصياق متصصل “كنت قوأت ألشصرطة بأامن
دأئرة سصفيزف شصرق سصيدي بلعباسص من حجز
كمية معتÈة من ألكيف أŸعالج قارب وزنها
 2.5كلغ مع حجز مبلغ  60مليون سصنتيم من
ع -ائ -دأت أŸت -اج -رة ب -ه -ذه ألسص -م -وم ،ك-م-ا ”
توقيف أŸروج ÚوتقدÁهما أأمام ألنيابة ألتي
أأمرت بإايدأعهما أ◊بسص.

سسيدي بلعباسس  :غ شسعدو

إثر حادث مرور بالبويرة

وف ـاة مراسسل ـ ـة النهار من الوادي سسكينة بلعروسسي
ل -ق -يت م-رأسص-ل-ة ي-وم-ي-ة أل-ن-ه-ار ب-ولي-ة أل-وأدي
سصكينة بلعروسصي ،حتفها ‘ حادث مرور وقع
أأول أأمسص بالطريق ألسصيار شصرق-غرب على
مسص -ت -وى ﬁول أل -ع -ج -ي -ب -ة (شص -رق أل-ب-وي-رة)،
حسصبما علم أليوم ألثن Úمن مصصالح أ◊ماية
أŸدن- -ي- -ة .ووق- -ع أ◊ادث ‘ ح -دود ألسص -اع -ة
أل -ث -ان -ي -ة زوأل م -ن ن -ه-ار أأمسص ب-ع-د أن-ح-رأف
ألسصيارة ألتي كانت تقل ألصصحفية ( 30سصنة)

ألتي لفظت أأنفاسصها بع ÚأŸكان ،يقول لوأأج
ألنقيب رمضصان رؤووف أŸكلف بالتصصال على
مسصتوى هذه ألهيئة وألذي أأشصار إأ ¤أأنه ” نقل
ج-ث-ة ألضص-ح-ي-ة ن-ح-و مسص-تشص-ف-ى أمشص-دألة .من
ج- -ه- -ة أأخ- -رى أأف- -اد ذأت أŸسص- -ؤوول أأن -ه ه -لك
شصخصصان  60و  45سصنة فيما أأصصيب ثÓثة
آأخرين ‘ حادث مرور وقع باŸسصلك ألريفي
أŸؤودي نحو ديرة Ãنطقة أأولد قاسصم ألوأقعة

ب Úسص - - - - - - - - - -ور
ألغزلن و جبل
ديرة .كما أأشصار
ذأت أŸصص- - - -در
أأنه و منذ مطلع
شصهر رمضصان سصجلت مصصالح أ◊ماية أŸدنية
لولية ألبويرة  15حادث مرور تسصببت ‘ وفاة
ثÓثة أأشصخاصص وإأصصابة  24آأخرين بجروح.

أأع- - -رب ج - -م - -ال ك - -ع - -وأن وزي - -ر
ألإتصص -ال ع -ن ع -م -ي-ق ت-اأث-ره أإث-ر
ح - -ا د ث أ  Ÿر و ر أ  Ÿا أ س ص - -ا و ي أ ل -ذ ي
وقع بولية ألبويرة و أأودى بحياة
ألصص -ح -ف -ي -ة سص -ك -ي -ن-ة ب-ل-ع-روسص-ي

مرأسصلة يومية ألنهار من ولية
وأدي سصوف.
وب-ه-ذه أŸن-اسص-ب-ة ألأل-ي-مة يتقدم
أإ ¤عائلة ألفقيدة وكذأ أإ ¤كل
ز م -ي  Ó-ت -ه -ا و ز م  Ó-ئ -ه -ا ‘ أ ل أ س ص -ر ة

ألإعÓ- -م- -ي- -ة ب- -خ- -الصص ع -ب -ارأت
أل- -ت- -ع -ازي وأŸوأسص -اة وي -تضص -رع
للمو ¤ألعلي ألقدير أأن يتغمدها
برحمته ويسصكنها جناته
إنا لله وإنا إليه رإجعون

تعزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

24°

france prix 1

تفعي ـل ا÷ ـ ـانب الوقـ ـائي للح ـ ـد من حـ ـوادث ا Ÿـ ـرور

توقيف  9أاشسخـ ـاصس و 3مركبات وحجـ ـ ـ ـز م ـ ـواد غذائيـ ـ ـة
كانت قادمة من أألرأضصي ألليبية.
وبكل من “Ôأسصت وع Úقزأم وبرج
ب -اج-ي ﬂت-ار/ن.ع ،6.أأوق- -فت م- -ف -ارز
ل-ل-ج-يشص أل-وط-ن-ي ألشص-ع-ب-ي ،تسص-ع-ة ()09
مهرب Úوحجزت ثÓث ( )03مركبات
رباعية ألدفع و( )2,1طن من أŸوأد

 20°إ÷زإئر

 20°وهرإن

23°

نظمتهــــا مصشالـــح إلششرطــة وكثفـــت من حمـــÓتها إلتحسشيسشيـة

حجز أازيد من  ١9٠٠قرصس
مهلـ ـ ـ ـوسس وكيـ ـ ـ ـف معـ ـ ـالج

قامت بها مفارز إ÷يشش إلوطني إلششعبي

 23°إ÷زإئر

 23°وهرإن

إلثمن  10دج

إثـــــــــــر عمليـــــات مدإهمــــــة
متفرقة قامت بهــــا إلششرطــــــة

أامطار رعدية عـ ـلى الهضسـ ـاب العليا
الغربية والوسسطى ابتداء من اليوم

ب- -وحÒد أŸل- -ح -ق أل -ث -ق -ا‘ ‘
ألسص - -ف- -ارة أ÷زأئ- -ري- -ة غ- -ل- -يب
رزمان ألذي أأكد ‘ كلمة أأن
ب- -وحÒد «ت -ع -ت Èرم -زأ ل -ك -ف -اح
أŸرأأة أ÷زأئرية إأبان ألثورة
ألتحريرية ومثال عن مشصاركتها
إأ ¤ج- -انب أأخ- -ي -ه -ا أل -رج -ل ‘
مسصار ألتحرير ألوطني من أأجل
نيل ألسصتقÓل وأ◊رية.

إلفجر0٣.44...............:
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وأألنظمة أŸرورية ،كما أأن أŸصصالح
Óمن ألوطني ل تدخر أأي
ألعملياتية ل أ
جهد ‘ سصبيل أÙافظة على أأروأح
أŸوأط -ن ،Úم -ن خ Ó-ل –سص -يسص-ه-م
بضصرورة ألتقيد باألنظمة أŸرورية،
ك -م-ا أأن-ه-ا ›ن-دة ل-ي Ó-ون-ه-ارأ ع-ل-ى
مدأر أألسصبوع من أأجل ضصمان أأمن
أŸوأطن وأŸمتلكات.
 ...و–جز  1٦٦0قــــــرصش
مـــن إŸؤوثــــرإت إلعقليـــــة
وإŸششروبـــات إلكحوليــــة
‘ إأط - -ار ﬁارب- -ة أ÷رÁة بشص- -ت- -ى
أأن- -وأع- -ه- -ا وأسص -ت -غ Ó-ل Ÿع -ل -وم -ات
مفادها حيازة أأحد أألشصخاصص على
ك- -م- -ي- -ة م- -ن أŸؤوث- -رأت أل- -ع- -ق- -ل -ي -ة
وأŸشصروبات ألكحولية ،قامت قوأت
ألشص-رط-ة ب-ت-ك-ث-ي-ف أل-تحريات ووضصع
أل- -ف- -وج أل- -ع -م -ل -ي -ات -ي ‘ ج -اه -زي -ة
لÓسصتعÓم على مكان تخزين هذه
أŸوأد أÙضصورة وترصصد ألفاعل.Ú
على إأثر ذلك “كنت فرقة مكافحة

أıدرأت ألتابعة Ÿصصالح ألشصرطة
ألقضصائية بأامن ولية أأدرأر مؤوخرأ،
Ãوجب ع-م-ل-ي-ت-ي ت-ف-ت-يشص ŸسصكنÚ
من إألقاء ألقبضص على عصصابة تتكون
م -ن  05أأشص-خ-اصص تÎأوح أأع-م-ارهم
ماب 37 Úو  41سصنة ضصبط بحوزتهم
كمية معتÈة من أŸؤوثرأت ألعقلية
وأŸشص -روب -ات أل -ك -ح -ول -ي-ة ت-ق-در ب
 1660قرصص من أŸؤوثرأت ألعقلية و
 1787علبة من أŸشصروبات ألكحولية
من ﬂتلف أألنوأع وأألحجام إأضصافة
إأ ¤مبلغ ما‹ معت Èيرجح أأن يكون
من عائدأت ألŒار غ Òألشصرعي
بهذه ألسصموم.
ألسص -ال -ف-ي أل-ذك-ر ” ت-ق-دÁه-م أأم-ام
أ÷هات ألقضصائية أıتصصة إأقليميا
أأين صصدر ‘ حقهما أأمر إأيدأع عن
ج - -رم ن - -ق - -ل وألŒار ب - -اŸؤوث- -رأت
أل-ع-ق-ل-ي-ة وأ◊ي-ازة ع-ل-ى أŸشصروبات
أل -ك -ح -ول -ي-ة وأŸت-اج-رة ف-ي-ه-ا ب-دون
رخصص- -ة م- -ع ع -دم أم -ت Ó-ك سص -ج -ل
Œاري وعدم ألفوترة.

