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’م - -ة
يسس- - -ت- - -أان- - -ف ›لسس إ أ
جلسساته إلعلنية ،غدإ ،وذلك
ل- -ت -ق -د Ëوم -ن -اقشس -ة مشس -روع
إل -ق -ان -ون إŸت -ع ّ-ل -ق ب -الصس -ح -ة،
ح -يث سس-ت-خصسصس ج-لسس-ة ي-وم
إ’ث- - - -ن 28 Úم - -اي- -و إ÷اري
لÓسستماع إ ¤رد وزير إلصسحة
وإلسس- - - - - - - -ك- - - - - - - -ان وإصس Ó- - - - - - -ح
إŸسس -تشس -ف -ي -ات ع-ل-ى ت-دخÓ-ت
’مة.
أإعضساء ›لسس إ أ
أإما جلسسة يوم إلثÓثاء 29
م- -اي- -و فسس- -ت- -خصسصس ل -ت -ق -دË
وم- -ن -اقشس -ة مشس -روع إل -ق -ان -ون
إŸعدل ،وإŸتمم للقانون رقم
 278-63إ- - - Ÿؤورخ ‘  26يوليو
سسنة  ،1963إلذي يحدد قائمة
’ع- - -ي- - -اد إل- - -رسس- - -م- - -ي- - -ة ث - -م
إ أ
إ’سستماع إ ¤رد وزير إلعمل
وإل - - -تشس - - -غ - - -ي - - -ل وإلضس - - -م - - -ان
إ’ج -ت -م -اع -ي ع -ل-ى ت-دخÓ-ت
أإعضساء إÛلسس ،فيما تخصسصس
’رب-ع-اء  30مايو
ج-لسس-ة ي-وم إ أ
ل- -ع- -رضس ومشس- -اري -ع إل -ق -وإنÚ
إŸشسار إليها أإعÓه للتصسويت.

الو’ية “نع حركة
سس ÒاŸركبات أايام
ا÷معة
‘ إطار إلتدإب ÒإŸتخذة
خÓ- - - - - - -ل إلسس- - - - - - -ه- - - - - - -رإت
إل-رمضس-ان-ية ،وقصسد تهيئة
إل - -ظ - -روف إÓŸئ- -م- -ة أإم- -ام
حركة إلرإجل ،Úأإصسدرت
و’ي- - - -ة إ÷زإئ - - -ر ،ق - - -رإرإ
و’ئ -يÁ ،ن -ع ح -رك -ة سسÒ
إŸرك- -ب- -ات وت- -وق -ف -ه -ا أإي -ام
إ÷معة ،وذلك إبتدإء من
إلسس- - - -اع- - - -ة  20:30إ¤
إلسساعة  02:00صسباحا.

تسسليم عربات من
نوع مرسسيدسس
«بنز» بالرويبة
يتم ،غدإ ،على مسستوى
شس -رك -ة إل -ت-وزي-ع ams -mb
ع-م-ل-ي-ة تسس-ل-يم عربات من
ن - -وع م- -رسس- -ي- -دسس «ب- -ن- -ز»،
ل-ف-ائ-دة إŸدي-رية إŸركزية
ل -ل -ع-ت-اد  /و.د.و ،وه-ي-ئ-ات
ع -م-وم-ي-ة وخ-اصس-ة ،وذلك
ب -ال -روي -ب -ة ع -ل -ى إلسس -اع-ة
 09:30صسباحا.

إلعدد

17647

إاعـ ـ ـ ـ ـ ـÓن

تبحث جريدة «إلشسعب» عن موزع ‘ Úكل من و’يتي إ÷لفة
’مر ،إ’تصسال باŸصسلحة إلتجارية للجريدة
و بجايةŸ .ن يهمه إ أ
على إلرقم Úإلتالي021.73.60.59 / 021.73.85.39 :Ú

حجار وزيتو Êيشسرفان
على ا’حتفا’ت الرسسمية
لذكرى يوم الطالب
يشس- -رف وزي -ر إل -ت -ع -ل -ي -م إل -ع -ا‹ ول -ب -حث
إلعلمي طاهر حجارÃ ،عية وزير إÛاهدين
إل -ط -يب زي -ت-و ،Êإل-ي-وم ،ع-ل-ى إ’ح-ت-ف-ا’ت
إلرسسمية للذكرى  62لليوم إلوطني للطالب ،وذلك على إلسساعة  08:30صسباحا ،باŸركز
إ÷امعي لو’ية تيبازة.

اÛلسس الشسعبي الوطني يسستأانف أاشسغاله
يسس - -ت - -أان - -ف إÛلسس إلشس - -ع - -ب - -ي
إل -وط-ن-ي ،غ-دإ ،أإشس-غ-ال-ه ‘ ج-لسس-ة
ع -ل -ن -ي -ةŸ ،ن-اقشس-ة مشس-روع ق-ان-ون
’مر  28-71إŸعدل
يعدل ويتمم إ أ
وإŸت -م -م إŸتضس -م-ن ق-ان-ون إل-قضس-اء
إلعسسكري.
وي -وإصس -ل إÛلسس أإشس -غ -ال -ه ي -وم
إ’ثنÃ ،Úناقشسة مشسروع قانون
إلنظام إلدإخلي للمجلسس إلشسعبي
إل -وط -ن -ي ،ع -ل -ى أإن ت -تّ-م م-ن-اقشس-ة
مشس-روع إل-ق-ان-ون إل-عضس-وي إŸتعلق
’رب-ع-اء 23
ب -ق -وإن ÚإŸال -ي-ة ي-وم إ أ
ماي إ÷اري.

إلÈيد إ إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊإŸوقع إ إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

إلتحرير

إلتحرير(021) 60.67.83 :
إلفاكسس(021) 60.67.93 :

’دإرة وإلمالية
إ إ

أإمانة إلمديرية إلعامة

إلهاتف(021) 60.69.55:
إلفاكسس(021)60.70.3٥:

(021) 60.70.40

أامينة دباشس
مدير إلتحرير

فنيدسس بن بلة

ي- -ن- -ظ- -م إŸت- -ح- -ف إل- -وط- -ن- -ي
ل- -ل- -م- -ج- -اه- -د ب- -ال- -ت- -نسس -ي -ق م -ع
مديريات إÛاهدين وإŸتاحف
إ÷ه - -وي - -ة ‘ ،إط- -ار ع- -م- -ل- -ي- -ة
تسس -ج -ي-ل إلشس-ه-ادإت إ◊ي-ة م-ن
أإف- - -وإه إÛاه- - -دي - -ن ،إل - -ل - -ق - -اء
إ÷م- -اع- -ي إŸوسس -ع رق -م (،)262
خصسصس Ÿوضس- - -وع «إÿوف م - -ن
ت- -ق- -ل -د إŸسس -ؤوول -ي -ة وإ’ل -ت -زإم
ب-أادإئ-ه-ا و‘ إلسس-اع-ة إŸن-اسس-بة»،
وذلك يوم إ’ثنÃ Úقر قسسمة
إÛاه -دي -ن ب-وإد ق-ريشس ،ع-ل-ى
إلسساعة  11:00صسباحا.

سسهرات رمضسان 2018

تنظم و’ية إ÷زإئر ‘ إطار إحياء إليوم إلوطني إŸصسادف لـ19
م -اي ،ب -رن -ا›ا إح -ت -ف -ال -ي -ا ي -ن -ط-ل-ق إب-ت-دإء م-ن إلسس-اع-ة إلـ10:00
صس -ب -اح-ا ،ي-تضس-م-ن وضس-ع إك-ل-ي-ل م-ن إل-زه-ور وإلÎح-م ع-ل-ى أإروإح
إلشسهدإء ،وإلتوجه إ ¤جامعة إ÷زإئر  « 01بن يوسسف بن خدة»
ببلدية إ÷زإئر إلوسسطى.

يومية وطنية إخبارية تصسدر عن إŸؤوسسسسة إلعمومية
إ’قتصسادية(شسركة ذإت أإسسهم)
رأإسس مالها إ’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع إلشسهدإء إلجزإئر

اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع
رقم ( )262لتسسجيل
شسهادات اÛاهدين

حزب العمال يعقد
الدورة العادية
Ÿكتبه السسياسسي

و’ية ا÷زائر تنظم برنا›ا احتفاليا
Ãناسسبة  19ماي

إلرئيسسة إŸديرة إلعامة
مسسؤوولة إلنشسر

ي- -ن- -ظ -م إŸت -ح -ف إل -وط -ن -ي
ل-ل-م-ج-اه-د ب-ال-ت-عاون مع كلية
إل-ع-ل-وم إلسس-ياسسية وإلعÓقات
إل-دول-ي-ة ب Íع-ك-نون جامعة
إ÷زإئر (  - )3إبرإهيم سسلطان
شسيبوط ،غدإ ،ندوة تاريخية
ح - - -ول إل- - -ذك- - -رى  62ليوم
إلطالب ،وذلك على إلسساعة
إلـ 11:00صس - -ب - -اح- -ا Ãق- -ر
إلكلية.

ي- -ن -ظ -م إل -دي -وإن إل -وط -ن -ي ل -ل -ث -ق -اف -ة
’عÓم ،برنامج سسهرإت رمضسان 2018
وإ إ
إلتي تنطلق من  19ماي إ÷اري إ12 ¤
ج- - -وإن  ،2018وذلك ع Èإل - - - -فضس - - - -اءإت
إلتابعة له با÷زإئر إلعاصسمة ،وتيبازة و
قسسنطينة ووهرإن وبومردإسس وبجاية.

ي - -ع - -ق- -د إŸك- -تب
إلسس- -ي- -اسس- -ي ◊زب
إل- -ع- -م- -ال ،إل- -ي -وم،
دورت - -ه إل- -ع- -ادي- -ة
وذلك ع - - - - - - -ل - - - - - - -ى
إلسس- - - -اع- - - -ة 10:00
صس - -ب - -اح- -ا ،ت- -ق- -دم
’م- -ي -ن -ة إل -ع -ام -ة
إ أ
ل -ل -ح -زب إل -ت-ق-ري-ر
إ’فتتاحي.

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
إŸقـــا’ت وإل- - -وث- - -ائ- - -ق إل- - -ت - -ي ت - -رسســــل أإوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإ ¤أإصسحابها نشسرت أإو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة إ÷ريدة بها

’شسهار
إŸؤوسسسسة إلوطنية للنشسر وإ إ
 1شسارع باسستور ـ إ÷زإئر
إلهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
إلفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات إلتالية:إلوسسط :مطبعة  S.I.Aإلغرب :شسركة إلطباعة  S.I.Oإلشسرق :شسركة إلطباعة  S.I.Eإلجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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رئيسس ا÷مهورية يعرب للعاهل الÔويجي عن ارتياحه
Ÿسشتوى العÓقات الثنائية
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ب-رق-ية تهنئة للملك هارالد
اÿامسس ،ع- - -اه- - -ل ‡ل- - -ك- - -ة الÔوي - -ج،
Ãناسشبة إاحياء بÓده لعيدها الوطني،
أاع- -رب ل- -ه م- -ن خ Ó-ل -ه -ا ع -ن ارت -ي -اح -ه
Ÿسشتوى العÓقات الثنائية ب Úالبلدين.

تباحثا جوانب التعاون

تعقد إاسشتثنائيا حول فلسشطÚ

بن صشالح Áثل الرئيسس بوتفليقة ‘ قمة منظمة اŸؤو“ر اإ’سشÓمي
لمة ،عبد القادر
حل رئيسس ›لسس ا أ
بن صشالح ،أاول أامسسÃ ،دينة إاسشطنبول
الÎك -ي -ة‡ ،ث Ó-ل-رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة،
ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ‘ ،ال -ق -م -ة
لسشÓمي
السش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة Ÿن-ظمة اŸؤو“ر ا إ
التي انعقدت ،أامسس.
وسشتكرسس أاششغال هذه القمة لبحث آاخر
ال - -ت - -ط - -ورات اŸسش - -ج - -ل - -ة ع - -ل - -ى السش- -اح- -ة
الفلسشطينية.
ويرافق بن صشالح وزير الششؤوون اÿارجية،
عبد القادر مسشاهل ،الذي سشيششارك صشباح
غد ‘ اجتماع وزراء خارجية الدول العضشاء
‘ منظمة اŸؤو“ر السشÓمي.

...ويتحادث مع رئيسس الوزراء
الفلسشطيني
«الششعب»– :ادث عبد القادر بن صشالح،
رئيسس ›لسس األمة مع رئيسس ›لسس األمة،
مع رئيسس الوزراء الفلسشطيني رامي ا◊مد
الله ،على هامشس مششاركته ‘ أاششغال القمة
الطارئة Ÿنظمة اŸؤو“ر اإلسشÓمي اŸنعقدة
Ãدينة اسشطنبول الÎكية.

ال -ل -ق-اء ” ب-حضش-ور ع-ب-د ال-ق-ادر مسش-اه-ل،
سش-م-ح ب-اسش-ت-ع-راضس ال-راه-ن ال-ف-لسشطيني على
التصشعيد اÿط Òوالعتداءات التي يرتكبها
الح - -ت Ó- -ل اإلسش - -رائ - -ي- -ل- -ي ي- -وم- -ي- -ا ‘ حّ- -ق
الفلسشطيني Úالعزل.
ال-ط-رف-ان ت-ط-رق-ا إا ¤سش-ب-ل م-واج-ه-ة ه-ذا
الوضشع من أاجل حماية الششعب الفلسشطيني
و“كينه من حقوقه اŸششروعة وإاقامة دولته
اŸسشتقلة وعاصشمتها القدسس الششريف.
‘ هذا السشياق ،جّدد عبد القادر بن صشالح

م- -وق- -ف ا÷زائ- -ر ،ب- -ق- -ي -ادة ف -خ -ام -ة رئ -يسس
ا÷م -ه -وري-ة السش-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة،
الداعم والثابت وتضشامنها اŸطلق مع الششعب
الفلسشطيني من أاجل اسشÎداد حقوقه كاملة.
من جهته نّوه رئيسس الوزراء الفلسشطيني
ب- -دع- -م ا÷زائ- -ر ،ب- -ق- -ي- -ادة ف- -خ- -ام -ة رئ -يسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،الÓمششروط
ل -ل -قضش-ي-ة ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ووق-وف-ه-ا ال-دائ-م إا¤
جانب قيادة وششعب فلسشط.Ú

مسشاهل يجدد «إادانة ا÷زائر الششديدة» ويؤوكد:

ما يتعرضس له أابناء الششعب الفلسشطيني من العزل جرائم ‡نهجة
ج ّ-دد وزي -ر الشش -ؤوون اÿارج -ي -ة ع -ب -د
ال- -ق- -ادر مسش- -اه- -ل ،أاول أامسس ،ب- -ال- -ق- -اه -رة
«إادان -ة ا÷زائ -ر الشش -دي-دة Ÿا ي-ت-ع-رضس ل-ه
أاب-ن-اء الشش-عب ال-ف-لسش-ط-يني اŸدني Úالعزل
م -ن ج -رائ -م ‡ن -ه -ج -ة ،ت-رق-ى إا ¤ج-رائ-م
ح - -رب ،وال - -ت - -ي ك - -انت آاخ - -ره- -ا ا÷رÁة
ال-ن-ك-راء ال-ت-ي ارت-ك-ب-ت-ه-ا ق-وات الح-تÓ-ل
لسش - -رائ - -ي - -ل - -ي - -ة ‘ ح - -ق اŸت - -ظ - -اه - -ري- -ن
ا إ
الفلسشطيني Úالسشلمي ‘ Úقطاع غزة».
وأاك -د ال -وزي-ر خÓ-ل اج-ت-م-اع ›لسس ج-ام-ع-ة
الدول العربية على اŸسشتوى الوزاري ‘ دورته

غ Òال -ع -ادي-ة ،ال-ت-ي ان-ع-ق-دت ب-ال-ق-اه-رة ،ل-ب-حث
لراضش -ي ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة
لخÒة ‘ ا أ
ال -ت -ط -ورات ا أ
اÙتلة «وفاء ا÷زائر Ÿوقفها اŸبدئي والثابت
ودعمها التام لنضشال الششعب الفلسشطيني وقيادته
‘ ه -ذا ال -ظ -رف ال -عصش-يب ،و◊ق-وق-ه ال-وط-ن-ي-ة
اŸششروعة ،وعلى رأاسشها حقه الثابت ‘ إاقامة
دولته اŸسشتقلة وعاصشمتها القدسس الششريف».
كما جّدد ‘ الوقت ذاته« ،رفضس ا÷زائر
لم- -ري- -ك- -ي -ة أاو أاي دول -ة أاخ -رى
لدارة ا أ
ل- -ق- -رار ا إ
بالعÎاف بالقدسس الششريف عاصشمة لÓحتÓل
وبنقل سشفاراتها إاليها باعتباره ﬂالفا للقرارات

ال-دول-ي-ة وال-ط-ب-ي-ع-ة ال-تاريخية والقانونية Ÿدينة
القدسس».
ومن جهة أاخرى ،دعا مسشاهل إا« ¤تعزيز
لسش Ó-م -ي-ة ل-دع-م الشش-ق-اء
ا÷ه -ود ال -ع -رب -ي -ة وا إ
ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي Úوحث اÛت-م-ع ال-دو‹ ،لسش-ي-م-ا
لم -ن ع -ل -ى –ّم -ل مسش -ؤوول -ي -ات-ه ك-ام-ل-ة
›لسس ا أ
لعزل ‘ حقوقه
لنصشاف الششعب الفلسشطيني ا أ
إ
ال-وط-ن-ي-ة اŸشش-روع-ة وال-ت-ع-ج-يل بضشمان حمايته
وف -ق-ا ل-ل-ق-ان-ون ال-دو‹ النسش-ا Êوالضش-غ-ط ع-ل-ى
سشلطة الحتÓل ◊ملها على النصشياع Ÿبادئ
القانون الدو‹ وقرارات الششرعية الدولية.

لنتاج ا◊ديد والصشلب ‘ إافريقيا بوهران
تعت Èأاك Èوحدة إ

قيطو Êيؤوكد مكانة ا÷زائر على خريطة ا’قتصشاد العاŸي

أاشش - -رف أامسس وزي - -ر ال - -ط- -اق- -ة واŸن- -اج- -م
ي -وسش -ف ي -وسش -ف -ي ع -ل -ى الف -ت -ت -اح ال-رسش-م-ي
لن-ت-اج-ي-ة ال-ثانية Ÿركب ا◊ديد
ل-ل-وح-دة ا إ
والصش -لب «ت -وسش -ي -ا‹» ع -ل -ى مسش -ت -وى ق -ري-ة
«الشش-ه-اي-ري-ة» ب-ب-طيوة ،ششرق وهران ،وذلك
رف-ق-ة السش-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ،ع-ل-ى رأاسش-هم وا‹
الولية مولود ششريفي.

IOƒ©°ùe á«ªgGôH :¿Gôgh
يوسشف يوسشفي و‘ زيارة مقتضشبة له إا ¤وهران
قادته إا ¤اŸركب ا÷زائري الÎكي «توسشيا‹» أاكد
بأاّن دخول الوحدة اإلنتاجية الثانية حّيز اإلنتاج
بطاقة قدرها سشتة مÓي Úطن سشنويا تعّد مفخرة
لوهران وا÷زائر عامة ،كأاحد أاك ÈاŸصشانع على
مسش -ت -وى ق-ارة إاف-ري-ق-ي-ا ،م-ن أاج-ل –ق-ي-ق درج-ات
ه -ام -ة ضش -م -ن ال -تصش-ن-ي-ف ال-ع-اŸي إلن-ت-اج ا◊دي-د
والصشلب.
وعاد يوسشفي ليؤوّكد أاّن هذا اŸركب الصشناعي
يعت Èمن أاك Èمصشانع ا◊ديد والصشلب ومششتقاته

على اŸسشتوى اإلفريقي ،كما أاّنه من أاحد أاحدث
اŸركبات الصشناعية بالعا ،⁄نظرا لكونه مزوًدا
بأاحدث التكنولوجيات اŸتطورة ،مÈزا بأاّنه إاضشافة
إا ¤إان -ت -اج م -ركب ا◊ج -ار وم-ركب بÓ-ر ،سش-ي-ك-ف-ي
احتياجات السشوق ا÷زائرية فيما يخصس ا◊ديد
الذي يسشتعمل ‘ البناء ،وهو ما يرفع من فرصس
التصشدير نحو اÿارج.
وأاوضشح الوزير أاّن الوحدة الثانية سشتوجه نحو
إان -ت -اج ا◊دي -د اŸسش -ت -خ -دم ‘ ال -ب -ن -اء واألشش -غ-ال

لول حول الششبكة الŸÈانية لسشياسشات ا÷الية
يعت Èا أ

اÛلسس الششعبي الوطني يششارك باŸنتدى السشنوي
يشش- -ارك اÛلسس الشش- -ع- -ب- -ي ال- -وط -ن -ي ‘
أاشش- -غ- -ال اŸن- -ت- -دى السش -ن -وي األول ل -لشش -ب -ك -ة
الŸÈانية لسشياسشات ا÷الية اŸنعقد ،أامسس،
بجنيف السشويسشرية ،حسشب ما أافاد به ،أاول
أامسس ،بيان للمجلسس.

وأاوضشح نفسس اŸصشدر أان اÛلسس الششعبي
الوطني سشيكون ‡ث ‘ Óهذا اŸنتدى الذي
ت-ن-ظ-م-ه ا÷م-ع-ي-ة الŸÈان-ي-ة Ûلسس أاوروبا،
بالنائب بوعÓم بوسشماحة.

وج- - -اء ‘ الÈق - -ي - -ة «يسش - -ر ÊأاÁا سش - -رور
و‡ل-ك-ة الÎوي-ج –ت-ف-ل ب-ع-ي-ده-ا ال-وط-ني أان
أات-ق-دم إال-ي-ك-م ب-اسش-م ا÷زائ-ر شش-ع-ب-ا وح-ك-ومة
وأاصش-ال-ة ع-ن ن-فسش-ي ب-أاح-ر ت-ه-ان-ي-ن-ا مشش-ف-وعة
بتمنياتي ÷Óلتكم Ãوفور الصشحة والسشعادة
وب - -ال - -رق - -ي والزده- -ار ل- -لشش- -عب الÔوي- -ج- -ي

الصشديق» .وأاضشاف رئيسس ا÷مهورية« ،هذا
وأاغتنم هذه السشانحة السشعيدة ألع Èلكم عن
ارت -ي -اح -ي ÷ودة أاواصش -ر الصش-داق-ة وال-ت-ع-اون
ال -ق -ائ -م -ة ب Úا÷زائ-ر والÔوي-ج وألؤوك-د ل-ك-م
اسش -ت -ع -دادي ل -ل -ع -م -ل م -ع -ك -م ع -ل -ى م-واصش-ل-ة
توطيدها لصشالح ششعبينا».

ال - -ع- -م- -وم- -ي- -ة وصش- -ن- -اع- -ة السش- -ي- -ارات واألج- -ه- -زة
اإللكÎومنزلية ،وبالتا‹ سشتوفر هذه الوحدة اŸادة
األولية لغالبية الصشناعات التي تعّول عليها ا÷زائر
لÓ-رت-ق-اء ب-اق-تصش-اده-ا وت-ن-وي-ع-ه ،منوها بالعÓقات
الÎكية ا÷زائرية اŸمتازة التي سشاهمت ‘ ترقية
السشتثمار الÎكي ‘ هذا اÛال ،والذي يهدف
إا ¤تعزيز الصشناعة ا÷زائرية وتقويتها.
وه - -و م - -ا ي - -دخ - -ل ‘ إاط - -ار سش- -ي- -اسش- -ة رئ- -يسس
ا÷مهورية الرامية إا ¤تقوية الصشناعة ا÷زائرية،
يضش- -ي- -ف ي- -وسش- -ف- -ي أان ا÷زائ- -ر ع -ن ط -ري -ق ه -ذه
السشتثمارات سشتحقق الكتفاء الذاتي من ا◊ديد
والصشلب ،ما يسشهم إاسشهاما حيويا ‘ ‚اح التصشدير
‘ أافاق السشنوات القليلة اŸقبلة.
ك -م -ا Œدر اإلشش -ارة إا ¤أان ال -وح-دة اإلن-ت-اج-ي-ة
ا÷دي -دة ال -ت -ي دشش -ن-ه-ا وزي-ر الصش-ن-اع-ة مسش-اء أاول
أامسس ،بقرية الششهايرية ببطيوة سشتسشمح بخلق 4
آالف م -نصشب ع -م -ل ،م-ن ب-ي-ن-ه-م  428م-ن ج-نسشية
تركية والبقية كلهم جزائري.Ú

اŸوافقة على تعي ÚالسشفÒ
ا÷ديد ÷مهورية نيكاراغوا
لدى ا÷زائر
وافقت ا◊كومة ا÷زائرية على تعيﬁ Úمد
ﬁمد فرارة لشش Îبصشفته سشفÒا فوق العادة
ومفوضشا ÷مهورية نيكاراغوا لدى ا÷مهورية
ا÷زائ -ري -ة ال -دÁق-راط-ي-ة الشش-ع-ب-ي-ة م-ع اإلق-ام-ة
بالكويت ،حسشب ما أافاد به ،أاول أامسس ،بيان لوزارة
الششؤوون اÿارجية.

كعوان يسشتقبل مديرة مكتب اليونيسشكو
اسش- -ت- -ق- -ب- -ل وزي- -ر التصش- -ال ،ج- -م- -ال
كعوان ،أاول أامسس ،با÷زائر العاصشمة،
السشيدة غولدا اÿوري ،مديرة مكتب
ال-ي-ون-يسش-ك-و اŸت-واج-د ب-ال-رب-اط ،وال-ذي
يغطي كل من ا÷زائر ،اŸغرب وتونسس،
حسشب ما أافاد به بيان للوزارة.
وأاضشاف ذات اŸصشدر أان الجتماع كان
«فرصشة Ÿناقششة دور ا÷زائر ‘ إانششاء ،اليوم
الدو‹ للعيشس معا ‘ سشÓم اŸصشادف لـ16
ماي من كل سشنة ،من طرف األ· اŸتحدة،
والذي احتفي به ألول مرة ‘  16ماي من
هذه السشنة» ،إا ¤جانب «الدور اŸنوط بهذا
اليوم الذي يحمل رسشالة تذك Òللعا ⁄بضشرورة
تعزيز السشÓم وا◊فاظ عليه لصشالح التعايشس
والتسشامح واحÎام الختÓفات».
كما مّكنت ا÷لسشة الطرف Úمن «التباحث

‘ جوانب التعاون والتعامل ب Úكل من وزارة
التصش -ال وال -ي -ون -يسش -ك -و ووضش-ع آاف-اق ‘ ه-ذا
الŒاه».

على رأاسس وفد هام

حسشبÓوي يششارك ‘ أاششغال ا÷معية العامة
العاŸية للصشحة بجنيف
يشش - -ارك وزي - -ر الصش - -ح - -ة والسش- -ك- -ان
لسش-ت-اذ ﬂت-ار
وإاصش Ó-ح اŸسش -تشش -ف -ي-ات ا أ
حسشبÓوي على رأاسس وفد هام ‘ أاششغال
الدورة الـ 71للجمعية العاŸية للصشحة
اŸق - -رر إاج- -رائ- -ه- -ا م- -ا ب 21 Úو 26ماي
ا÷اري ب -ج -ن -ي -ف (سش -ويسش-را) ،حسشب م-ا
أافاد به ،أاول أامسس ،بيان للوزارة.
وأاوضشح ذات اŸصشدر ،أان الوزير سشيÎأاسس
يوم  1٩ماي الوفد ا÷زائري اŸششارك ‘
اجتماع ›موعة العمل التابعة للجنة الفنية
اŸت- -خصشصش- -ة اŸع -ن -ي -ة ب -الصش -ح -ة والسش -ك -ان
ومكافحة اıدرات من أاجل دراسشة مششروع
معاهدة إانششاء وكالة األدوية اإلفريقية وذلك
Ãقتضشى اŸعاهدة اŸوقعة من قبل رؤوسشاء
دول وحكومات ال–اد الإفريقي.
ويتمثل الهدف الرئيسشي للوكالة  -يضشيف

ذات ال- - -ب- - -ي- - -ان –« ‘ -سش Úال- - -وصش - -ول اإ¤
منتجات صشيدلنية ذات جودة عالية إا ¤جميع
أانحاء القارة اإلفريقية» ،حيث سشتسشهر الوكالة
ع - -ل- -ى «ضش- -م- -ان Œانسس تشش- -ري- -ع- -ات ال- -دول
األعضشاء ‘ اÛال الصشيدل Êقصشد تكامل
وتثم ÚاŸوارد اŸتاحة ‘ القارة.

مديرة مكتب اليونسشكو للمغرب العربي تؤوكد:

ا÷زائر Áكن أان تلعب دورا عاŸيا ‘ ›ال الÎاث
اأكدت مديرة اŸكتب ا÷هوي لليونسشكو
اŸك-ل-ف-ة ب-اŸغ-رب ال-ع-رب-ي غ-ول-دا اÿوري،
اأول اأمسس ،ب -ا÷زائ -ر ع -ل -ى ال -دور ال-ع-اŸي
ال -ذي Áك -ن اأن ت -ل -ع -ب -ه ا÷زائ-ر ‘ ›ال
الÎاث خ- -اصش- -ة وان- -ه -ا –ت -وي ع -ل -ى ارث
ومعا ⁄ثقافية قدÁة ومهمة.
وقالت اŸسشوؤولة الأ‡ية ‘ تصشريح لها عقب
اسشتقبالها من طرف وزير الثقافية عز الدين
ميهوبي ‘ اإطار الحتفال باليوم الدو‹ للعيشس
م -ع-ا بسشÓ-م ،اأن ال-ل-ق-اء ك-ان م-ن-اسش-ب-ة ل-ل-ط-رفÚ
للقيام بجولة عمل حول مششاريع الوزارة واأيضشا
›الت التعاون ب Úاليونسشكو وا÷زائر ودور
اŸراأة ‘ تعزيز الثقافة والÎاث.
و–دثت اŸسش - -وؤول - -ة الأ‡ي- -ة ع- -ل- -ى ط- -ب- -ق
ال -كسش -كسش -ي ال -ذي Áك -ن ان ي -ك -ون ك -م-ا ق-الت:
«ع -ام  Ó-ل -ت -وح -ي -د ع -دة دول ل-يسس ‘ م-ن-ط-ق-ة
اŸغرب العربي فحسشب بل اأيضشا ‘ دول اأوروبية
للمششاركة ‘ تقد Ëهذا الطبق كÎاث عاŸي
غ Òمادي» ،واأضشافت انه Áكن لهذه التجربة ان
تصشبح عامل للتعاون اأك Èب Úالدول وب Úالبششر.
واعت Èوزير الثقافة من جهته هذا اللقاء
مهما ومثمرا حي سشمح بتناول جوانب عديدة
Áك -ن ان تشش -ك -ل مسش-ت-ق-ب› Ó-ال ل-ل-ت-ع-اون بÚ
ا÷زائ- -ر وال- -ي- -ونسش- -ك- -و ودول م- -ك- -تب اŸغ- -رب
العربي ،باعتبار ان هذه اŸنطقة اسشهابها كبÒ
‘ ا◊ضشارة النسشانية.
واأضشاف ‘ هذا السشياق« ،اننا قادرون على
–قيق جملة من اŸششاريع التي تخصس الÎاث
والأدب واŸراأة وب - -عضس ال - -ع - -ن - -اصش - -ر الأخ - -رى
اŸششÎك - -ة اÛت- -م- -ع- -ي- -ة ب Úب- -ل- -دان اŸغ- -رب
العربي» ،مششÒا اإ ¤وجود ملفات مششÎكة تودع
لدى اليونسشكو لتصشنيفها مثل طبق الكسشكسشي

الذي كان موضشوع اجتماع منذ ايام Ãبادرة من
ا÷زائ -ر شش -اركت ف -ي -ه ب -ل -دان اŸغ-رب ال-ع-رب-ي
واÈÿاء ،وقال ان هذا الطبق سشيسشتقطب دون
ششك اه -ت -م -ام ب-عضس ال-ب-ل-دان اŸت-وسش-ط-ي-ة لأن-ه
اأصشبح طبقا له حضشور كب.Ò
واأششار الوزير اإ ¤وجود ملفات اأخرى –ضشر
بالششراكة مع بعضس البلدان التي نششÎك معها ‘
الكث Òمن ا÷وانب الÎاثية ،خاصشة وان العمل
ا÷ماعي اأثبت ‚اعته مذكرا باŸلف اŸششÎك
حول الأمزاد الذي قدمته ا÷زائر و” تصشنفه
مع دول السشاحل وهي النيجر وما‹ وبوركينا
فاسشو.
وذكر كذلك بوجود عمل اآخر على صشعيد
اليونسشكو يجمع لأول مرة ب Úبلدين من ششمال
وج- -ن -وب اŸت -وسش -ط ه -م -ا ا÷زائ -ر واسش -ب -ان -ي -ا
ل -تصش -ن -ي -ف ا◊صش -ون ك -حصش -ن وه -ران وحصش-ون
اسش -ب -ان -ي-ة اأخ-رى ،م-وؤك-دا ان م-ث-ل ه-ذا ال-ت-ع-اون
يدخل ضشمن مسشعى «العيشس اŸششÎك والعيشس
معا»و ب Úالششعوب ‘ منطقة واحدة.
وق -ال ان ه -ن -اك ج -م -ل-ة م-ن اŸشش-اري-ع ال-ت-ي
سش -ي -ت -م ت-داول-ه-ا م-ع م-ك-تب ال-ي-ونسش-ك-و ل-ل-ب-ل-دان
اŸغ- -ارب- -ي- -ة ،مششÒا اإ ¤ان ا÷زائ- -ر سش- -ت- -ك- -ون
حاضشرة ‘  22ماي ا÷اري ‘ تظاهرة احتفاء
ال- -ي- -ونسش- -ك- -و بشش -ه -ر الÎاث اŸادي الف -ري -ق -ي
باعتبارها بلد فاعل ‘ ›ال الÎاث اŸادي
وغ ÒاŸادي.
كما سشتحتضشن ا÷زائر اŸكتب من الدرجة
الثانية للÎاث غ ÒاŸادي الفريقي خÓل هذه
السشنة معتÈا ان كل هذا لهتمام الذي توليه
ا÷زائر للÎاث يجعل امكانية تعاونها مع مكتب
اŸغرب العربي لليونسشكو سشه ÓويسشÒا.
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لدإرية باللغة إلمازيغية إ ¤جانب
أإعلن وزير إلدإخلية وإ÷ماعات إÙلية وإلتهيئة إلعمرإنية نور إلدين بدوي ،أإول أإمسس ،با÷زإئر إلعاصسمة ،أإنه ”ّ إعطاء تعليمات للسسلطات إÙلية لتحي Úتسسمية إŸقرإت إلرسسمية للمؤوسسسسات وإلهيئات إ إ
لمازيغية.
إللغة إلعربية ،موضسحا أإن مصسا◊ه إسستعملت إ◊رف إلعربي وإلتيفيناغ إ ¤جانب إ◊رف إلÓتيني ‘ إصسدإرإتها إÿاصسة باللغة إ أ

تعليمات للسسلطات إÙلية ،بدوي:

–ي Úتسسمية مقرات اŸؤؤسسسسات
والهيئات اإلدارية باللغتÚ
األمازيغية والعربية
وصص ّ-رح ب -دوي ‘ رده ع -ل -ى سص -ؤؤال ل-ل-ن-ائب صص-ال-ح
زوي ،ÏواŸتعلق باسصتعمال وزارة الداخلية للحرف
ال Ó-ت -ي -ن -ي ‘ –ري -ره -ا ألول ب -ي -ان رسص -م -ي ب -ال -ل-غ-ة
المازيغية واŸتعلق بعملية حج  ،2018أان «اÿطؤة
التي قامت بها الؤزارة للتؤاصصل مع اŸؤاطن Úبهذه
اللغة هي تثم Úللبعد األمازيغي للمجتمع ا÷زائري»،
مشصÒا ا ¤أان «هذه العملية تلتها إاصصدارات رسصمية
أاخ-رى ل-ل-ؤزارة ب-ال-ل-غ-ة األم-ازي-غ-ي-ة ،أاي-ن ّ” اسص-ت-ع-مال
حروف أاخرى كا◊رف العربي والتيفيناغ وقد أاعطينا
ت-ع-ل-ي-م-ات ل-لسص-ل-ط-ات اÙل-ي-ة م-ن أاج-ل ال-ع-م-ل على
–ي Úتسصمية اŸقرات الرسصمية للمؤؤسصسصات والهيئات
اإلدارية باللغة المازيغية ا ¤جانب اللغة العربية».
وأابرز أان «تؤجه الؤزارة ‘ تدعيم التصصال بهذه
ال- -ل- -غ -ة ي -ن -درج ‘ اط -ار ت -ن -ف -ي -ذ ت -ع -ل -ي -م -ات رئ -يسس
ا÷مهؤرية» ،مذكرا أان مبادرة قطاعه بإاصصدار هذا
البيان باللغة األمازيغية جاء ‘ اطار «ا◊ركية التي
عرفتها ا÷زائر هذه السصنة لصصالح البعد األمازيغي
للهؤية الؤطنية» وذلك  -كما قال Œ »-سصيدا للقيم
الدسصتؤرية التي جاء بها الرئيسس عبد العزيز بؤتفليقة
والرامية لتعزيز الؤحدة والسصتقرار».
وذكر بالتعديل الدسصتؤري لسصنة  ،2002الذي دسصÎ
ال- -ل- -غ- -ة الم -ازي -غ -ي -ة ،مÈزا أان الصص Ó-ح السص -ي -اسص -ي
«العميق» الذي باشصره رئيسس ا÷مهؤرية سصنة ،2011
«ع Èورشصات كÈى شصارك فيها ا÷ميع ،شصكل منعرجا
ح -اسص -م-ا أاصص-ب-حت م-ن خÓ-ل-ه ال-ل-غ-ة الم-ازي-غ-ي-ة ل-غ-ة
رسصمية ثانية للجمهؤرية».
وأاضص- -اف أان إاصصÓ- -ح- -ات ال -رئ -يسس ع -ب -د ال -ع -زي -ز
ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة ال-ت-ي «ت-ؤجت» ب-ال-ت-ع-دي-ل ال-دسصتؤري لسصنة
 2016الذي يعت« Èقفزة غ Òمسصبؤقة ‘ ›ال تعزيز
ا◊ريات العامة والرقي
بالعمل السصياسصي» وكذا «حصصن منيع إلجهاضس كل
ﬁاول -ة ط -مسس ل -ل -ه-ؤي-ة ال-ؤط-ن-ي-ة واسص-ت-غÓ-ل ال-ت-ن-ؤع
الثقا‘ لبÓدنا من أاجل زعزعة السصتقرار».
” انشصاء هيئة
وبعد أان أاشصار الؤزير إا ¤أانه ّ
دسصتؤرية تتمثل ‘ اÛمع ا÷زائري للغة األمازيغية
(األك -ادÁي -ة) ال -ذي ي -ع -ن -ى ب -ؤضص-ع الشص-روط الÓ-زم-ة
لÎقية اللغة المازيغية بهدف «Œسصيد وضصعها كلغة
رسص -م -ي-ة» ،أاك-د ان ال-دول-ة ت-ع-م-ل ع-ل-ى «ت-ث-م Úج-م-ي-ع
مقؤمات الهؤية الؤطنية والسصماح لها بأاخذ ›راها
الطبيعي بعيدا عن كل ا◊سصابات الضصيقة».
واعت Èالؤزير ‘ نفسس اŸؤضصؤع ،أان «قرار رئيسس
ا÷مهؤرية بÎسصيم يناير عيدا وطنيا وعطلة مدفؤعة
األجر ﬁطة فارقة للرقي بالهؤية الؤطنية ،وتؤطيد
ال -ب -ع-د ال-ث-ق-ا‘ ل-ل-م-ج-ت-م-ع ا÷زائ-ري» ،م-ؤضص-ح-ا ‘
اÿتام أان «كيفية كتابة اللغة األمازيغية سصيفصصل فيها
اÈÿاء –ت اشص- - -راف اÛم - -ع ا÷زائ - -ري ل - -ل - -غ - -ة
األم -ازي -غ -ي -ة ،ال -ذي صص-ادقت ا◊ك-ؤم-ة ع-ل-ى مشص-روع
القانؤن العضصؤي اŸتضصمن انشصائه ‘ أابريل الفارط
ومن اŸقرر أان يعرضس على ›لسس الؤزراء قريبا».

...وا◊رصص على القضساء نهائيا
على البنايات غ Òالقانؤنية
باألراضسي الفÓحية والغابية
أاكد وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة
ال -ع -م -ران -ي-ة ،ن-ؤر ال-دي-ن ب-دوي ،أاول أامسس ،ب-ا÷زائ-ر
ال-ع-اصص-م-ة ،ح-رصس السص-ل-ط-ات ال-ع-م-ؤمية على القضصاء
نهائيا على البنايات الفؤضصؤية وغ Òالقانؤنية ،لسصيما
ت -لك اŸشص -ي -دة ع -ل -ى األراضص -ي ال -ف Ó-ح -ي-ة وال-غ-اب-ي-ة
والشصريط السصاحلي.
و‘ رده على سصؤؤال شصفؤي للنائب عزوق سصعيدة
بخصصؤصس التداب ÒاŸتخذة لؤقف ظاهرة البناء غÒ
القانؤ Êعلى الشصريط السصاحلي ،خÓل جلسصة علنية
Óسص -ئ -ل -ة
ب -اÛلسس الشص -ع -ب -ي ال -ؤط -ن -ي ّﬂصص -صص -ة ل  -أ
الشص -ف -ؤي-ة ،ق-ال ب-دوي« :أاؤوك-د ل-ك-م ح-رصس السص-ل-ط-ات
ال-ع-م-ؤم-ي-ة ع-ل-ى ال-قضص-اء ن-ه-ائ-ي-ا ع-ل-ى ال-ب-ن-اي-ات التي
ان -تشص -رت ك -ال -ف -ط -ري -ات ل -يسس ف -ق -ط ع-ل-ى الشص-ري-ط
السصاحلي» ،مشصÒا إا ¤أان «البناءات الفؤضصؤية وغÒ
القانؤنية ‘ اŸناطق التي خصصها الدسصتؤر والتشصريع
ب -ح -م -اي -ة خ -اصص -ة ك -األراضص -ي ال -ف Ó-ح -ي -ة وال -غ -اب-ي-ة

وب-الشص-ري-ط السص-اح-ل-ي ت-ل-ق-ى م-ت-ابعة مسصتمرة ودقيقة
ويتم الهدم الفؤري لكل بناية غ Òقانؤنية مع متابعات
قضصائية ضصد أاصصحابها».
وذك -ر ال -ؤزي-ر ،أان «شص-رط-ة ال-ع-م-ران سصّ-ج-لت ع-ل-ى
اŸسص-ت-ؤى ال-ؤط-ني ﬂ 3491ال -ف-ة ت-خّصس ال-ب-ن-اء دون
رخصصة خÓل الثÓثي الول لسصنة  ّ” ،2018خÓلها
تنفيذ  726تسصخÒة ادارية تتعلق بهدمها» ،مضصيفا أان
جهؤد السصلطات العمؤمية ‘ هذا األمر «تندرج ضصمن
اإلطار اŸعيشصي والبيئي السصليم الذي أامر به رئيسس
ا÷مهؤرية وكانت البداية من ا÷زائر العاصصمة من
خÓل القضصاء على كل البنايات الفؤضصؤية».
وأاوضصح أان رئيسس الدولة «أاعطى تعليمات صصارمة
Óراضصي
للحكؤمة بعدم التسصامح مع كل انتهاك ل أ
اÙمية و‘ مقدمتها األراضصي الفÓحية والغابية
والشص-ري-ط السص-اح-ل-ي» ،م-ذك-را أان اŸشص-روع ال-ؤط-ن-ي،
«كرسس حماية خاصصة لهذه األراضصي».
وأابرز الؤزير ‘ نفسس السصياق ،أان ولية بجاية
«أاحصصت ع -ددا م -ع-تÈا م-ن ال-ب-ن-اي-ات غ Òال-ق-ان-ؤن-ي-ة
اŸشص -ي -دة ع -ل -ى الشص -ري -ط السص -اح-ل-ي» ،مشصÒا ا ¤أان
السص -ل -ط -ات اÙل-ي-ة «ات-خ-ذت ج-م-ل-ة م-ن الج-راءات
ال-ردع-ي-ة Ÿن-ع ال-ب-ن-اء غ Òالشص-رع-ي وح-م-اي-ة اŸل-كية
العمؤمية من التعدي ،خاصصة بالشصريط السصاحلي»،
مؤؤكدا أان هذه الؤلية عرفت «هدم  73بناية ‘ 22
أابريل الفارط ا ¤جانب هدم بنايات غ Òشصرعية
ÓمÓك العمؤمية الغابية ‘ 2
مشصيدة فؤق عقار تابع ل أ
ماي الفارط».
وخّلصس الؤزير إا ¤أان «هذا السصلؤك غ Òا◊ضصاري
ل يجب التسصامح معه» ،مÈزا أان الدولة «سصتتصصدى له
ب -ق-ؤة ال-ق-ان-ؤن ،لسص-ي-م-ا وأان ال-دول-ة م-ن-حت ال-ف-رصص-ة
لتسصؤية البنايات غ ÒاŸتحصصلة على شصهادة اŸطابقة
ووضصع حّد Ÿشصكل البناء الفؤضصؤي ،ا ¤جانب تبسصيط
الجراءات اإلدارية اÿاصصة بتسصليم ﬂتلف شصهادات
وع -ق-ؤد ال-ت-ع-م Òب-ؤضص-ع شص-ب-اك وح-ي-د ع-ل-ى مسص-ت-ؤى
البلديات والؤليات وتقليصس أاجال تسصليمها ا15 ¤
يؤما على األك.»Ì

نسسيب :حجم اŸياه اŸعا÷ة
سسيصسل إا 600 ¤مليؤن م3
‘ غضسؤن سسنة 2020
أاك - -د وزي - -ر اŸؤارد اŸائ- -ي- -ة ،حسص Úنسص- -يب ،أاول
أامسس ،با÷زائر أان حجم اŸياه اŸسصتعملة اŸعا÷ة
سصÒتفع ا 600 ¤مليؤن م Îمكعب ‘ سصنة ،2020
مشصÒا ا ¤أان انتاج هذا النؤع من اŸياه سصيؤجه لسصقي
األراضصي الفÓحية.
وأاوضصح نسصيب ‘ تصصريح لؤاج على هامشس جلسصة
السصئلة الشصفؤية باÛلسس الشصعبي الؤطني ترأاسصها
السص -ع -ي -د ب-ؤح-ج-ة ،ان ال-ت-ج-م-ي-د ط-ال ‘  2015عدة
مشصاريع ‘ العديد من القطاعات من ضصمنها مشصاريع
قطاع اŸؤارد اŸائية وأاخرى تتعلّق Ãشصاريع الصصرف
الصصحي وذلك  -يضصيف الؤزير « -بسصبب الؤضصعية
اŸالية للبÓد».
” رفع التجميد عن مشصاريع
وتابع الؤزير يقؤل أانه ّ
ا‚از ﬁ 27طة كبÒة لتصصفية مياه الصصرف الصصحي
‘  ،2017بقرار من رئيسس ا÷مهؤرية ،مشصÒا ا¤
اهمية هذه اÙطات خاصصة ‘ ا◊فاظ على الصصحة
العمؤمية والبيئة واŸؤرد اŸائي.
ك -م -ا سص -تسص -م -ح ه-ذه اÙط-ات ،يضص-ي-ف ال-ؤزي-ر-
ب -ت -ع -زي -ز ا◊ظÒة ال -ؤط -ن-ي-ة Ùط-ات تصص-ف-ي-ة م-ي-اه
الصصرف الصصحي والتي تقدر حاليا بـﬁ 184طة ،كما
سصتسصمح ايضصا بان تصصل كمية اŸياه اŸعا÷ة ا600 ¤
مليؤن م Îمكعب (م ‘ )3غضصؤن سصنة .»2020
و‘ ذات السصياق ،افاد اŸسصؤؤول األول على قطاع
اŸؤارد اŸائية ان هناك تنسصيق مع وزارة الفÓحة من
أاجل اسصتغÓل اŸياه اŸسصتعملة اŸعا÷ة ‘ ›الت
السصقي الفÓحي.
وقال الؤزير أان ا÷زائر قطعت شصؤطا كبÒا ‘
›ال الربط بشصكبات الصصرف الصصحي ،حيث ارتفع
معدل الربط ليصصل ا 91 ¤باŸئة ،مشصÒا ا ¤انه
بفضصل اŸشصاريع التي هي ‘ طؤر ال‚از سصيتم رفع
هذه النسصبة أاك.Ì
وأاشصار الؤزير ،ان هناك برنامج خاصس لتطهÒ
األودية خصصؤصصا من جانب الؤقاية من الفيضصانات.
و‘ رده على سصؤؤال النائب خالد رحما( Êحزب
جبهة التحرير الؤطني) واŸتعلق بعدم وجؤد ﬁطة
ل -تصص -ف-ي-ة م-ي-اه الصص-رف الصص-ح-ي ب-ع Úوسص-ارة ب-ؤلي-ة
ا÷لفة وما له من آاثار على الÌوة اŸائية باŸنطقة،
قال نسصيب أان ولية ا÷لفة –تؤي على شصبكة تطهÒ

طؤلها  1.390كم ويصصل معدل الربط بالشصبكة 93
باŸئة .كما أاوضصح أان قطاعه بادر بثÓث دراسصات
إلنشصاء ﬁطات لتصصفية اŸياه اŸسصتعملة ‘ كل من
بلديات ع Úوسصارة ومسصعد وحاسصي بحبح ،مشصÒا ا¤
ان ﬁطة ع Úوسصارة تعد من اهم اÙطات حيث
تصصل قدرة معا÷تها للمياه اŸسصتعملة ا ¤ما يعادل
 38الف م ‘ Îاليؤم .من جهة اخرى ،ذكر الؤزير ان
ولية ا÷لفة تتؤفر على ﬁطة كبÒة Ÿعا÷ة اŸياه
اŸسصتعملة Ãدينة ا÷لفة وتصصل قدرتها ا 36 ¤الف
م Îمكعب يؤميا ،مضصيفا ان هذه اÙطة عرفت
تؤسصعة واعادة العتبار وصصيانة Œهيزاتها ‘ .2013
وبالنسصبة Ÿدينة ع Úوسصارة ،أاوضصح السصيد نسصيب
” اقÎاح ‘ مشصروع قانؤن اŸالية لسصنة ،2019
إان ّ
تخصصيصس غÓف ما‹ مناسصب ل‚از ﬁطة لتصصفية
مياه الصصرف الصصحي.
وقال الؤزير ،ان مصصالح اŸؤارد اŸائية حريصصة
على ا◊فاظ على صصحة اŸؤاطن ،Úمضصيفا انه ⁄
تسصجل اية حالة من األمراضس اŸتنقلة ع ÈاŸياه.
واشصار ان القطاع يسصعى ◊ماية احؤاضس اŸياه
ا÷ؤف -ي -ة وك -ذا السص-ط-ح-ي-ة ضص-م-ن الÈام-ج ال-ت-ن-م-ؤي-ة
اıتلفة بتسصجيل ﬁطات معا÷ة اŸياه اŸسصتعملة
ع Èمدن ولية ا÷لفة كلما تؤفرت القدرات اŸالية
لتحقيق ذلك.

زرواطي :قطاع البيئة يتبنى
اسسÎاتيجية تشسّجع على السستثمار
‘ ›ال رسسكلة وتثم Úالنفايات
اكدت وزيرة البيئة والطاقات اŸتجّددة ،فاطمة
الزهراء زرواطي ،أاول أامسس ،با÷زائر انه ‘ اطار
ال -ن -م -ؤذج الق -تصص -ادي ا÷دي-د ال-ذي Áت-د ا ¤غ-اي-ة
 ،2035ي -ع -م -ل ق -ط -اع -ه -ا ع -ل -ى تشص-ج-ي-ع وم-ؤؤازرة ك-ل
مشصاريع السصÎجاع والرسصكلة ما يسصهم ‘ تثم Úكل
انؤاع النفايات.
Óسصئلة
وأاضصافت زرواطي خÓل جلسصة ﬂصصصصة ل أ
الشصفهية باÛلسس الشصعبي الؤطني برئاسصة السصعيد
ب -ؤح -ج -ة رئ -يسس اÛلسس ،أان اسصÎات -ي -ج -ي-ة ال-تسص-يÒ
اŸدم-ج ل-ل-ن-ف-اي-ات ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى تشص-ج-ي-ع السص-ت-ث-م-ار
ورسصكلة معظم النفايات التي تقدر حاليا  13مليؤن
طن يؤميا منها 1ر 6مليؤن طن قابلة لÓسصÎجاع‘ ،
ح Úان نسصبة الرسصكلة والتدوير ا◊قيقية حاليا ل
تتعدى نسصبة  7باŸئة على اŸسصتؤى الؤطني.
و‘ سصياق ذات صصلة ،قالت الؤزارة ان قطاعها
يرغب ان Áضصي نحؤ التصصنيع ا◊قيقي للنفايات من
خÓ-ل اسص-ت-ح-داث م-راك-ز ال-تسص-ي ÒاŸدم-ج ل-ل-ن-فايات
مذكرة باللقاء الذي جمعها مؤؤخرا بنائب وزير البيئة
ل-ك-ؤري-ا ا÷ن-ؤب-ي-ة ،ح-يث ّ” ع-رضس ال-ت-ق-ري-ر ال-ن-هائي
لدراسصة بخصصؤصس ا‚از مركز مدمج لتسصي Òالنفايات
بحميسصي (ولية ا÷زائر) .كما جددت الؤزيرة ان
ح -رصس مصص -ا◊ه -ا وك-ل اŸت-دخ-ل ‘ Úال-ق-ط-اع ع-ل-ى
ت -ف -ع -ي -ل –ؤل ج-ذري ل-ل-ؤصص-ؤل ا ¤ه-دف صص-ف-ر ()0
نفايات ‘ السصنؤات القادمة.
” مؤؤخرا
ومن جهة اخرى ،اوضصحت زرواطي انه ّ
ابرام بروتؤكؤل اتفاق وشصراكة مع ثÓث شصركات منها
شص-رك-ت Úك-ن-دي-ت Úوشص-رك-ة دي-ف-ن-دوسس ال-ت-اب-ع-ة لؤزارة
الصص-ن-اع-ة وال-ؤك-ال-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ل-ل-ن-ف-اي-ات وذلك بغرضس
Œسص-ي-د مشص-روع ف-رز ال-ن-ف-اي-ات و–ؤي-ل-ه-ا وت-ث-م-ي-ن-ها
وتسصؤيقها وايضصا تطؤير األبحاث اŸتعلقة بالنشصاط
البيئي لصصالح و ليتي قسصنطينة وسصطيف.
وأاضص- -افت أان ه -ذا اŸشص -روع ي -ه -دف ا ¤ت -ف -ع -ي -ل
اŸشص- -روع ال -ن -م -ؤذج -ي ل -تسص Òال -ن -ف -اي -ات اŸن -زل -ي -ة
وت -خ -ف -يضس ان -ب -ع -اث ال-غ-ازات اŸتسص-ب-ب-ة لÓ-ح-ت-ب-اسس
ا◊راري.
ك -م -ا اك -دت ع -ل -ى م -راف -ق -ة وت -دع -ي -م ق -ط -اع -ه-ا
للمؤؤسصسصات التي امضصت عقد النجاعة مع الؤزارة
لÓنتقال ا ¤اسصتعمال تكنؤلؤجيا اك ÌاحÎاما للبيئة.

–ضس Òخطة عمل لتشسجيع إانتاج
أاكياسص صسديقة للبيئة
و‘ ردها على سصؤؤال للنائب جمال قيقان (حزب
ال- -ت- -ج -م -ع ال -ؤط -ن -ي ال -دÁق -راط -ي) ح -ؤل اسصÎج -اع
النفايات اŸنزلية ،خاصصة البÓسصتيكية قالت الؤزيرة
أان ه- -ن -اك ق -ؤان Úج -دي -دة صص -ارم -ة ت -ل -زم أاصص -ح -اب
اŸصص -ان -ع والشص-رك-ات ب-ال-ت-ك-ف-ل ب-اسصÎج-اع ن-ف-اي-ات-ه-ا
وإاعادة رسصكلتها.

من جانب آاخر ،كشصفت زرواطي عن –ضص Òخطة
ع -م -ل ت-خصس –ؤي-ل اŸؤؤسصسص-ات اŸن-ت-ج-ة لÓ-ك-ي-اسس
البÓسصتيكية ا ¤مؤؤسصسصات منتجة لكياسس من الؤرق
او األكياسس غ Òمضصرة للبيئة والصصحة.
واضصافت ان هذا التحؤل يتطلب دعم ما‹ وان
ذلك سص -ي -ت -م م -ن خÓ-ل ت-خصص-يصص-ات صص-ن-دوق ال-ب-ي-ئ-ة
“ت اŸؤافقة ‘ اجتماع
والسصاحل مشصÒة ا ¤انه ّ
ا◊كؤمة اŸنعقد األربعاء على تدعيم هذا الصصندوق
لدعم السصتثمارات اŸتعلقة بإازالة التلؤث.
كما تسصعى الؤزارة ا ¤اصصدار ن ّصس تنظيمي خاصس
بنظام «ايكؤج »Úمع منح رخصس جديدة Ÿؤؤسصسصات
م-ه-ت-م-ة ب-اسصÎج-اع ورسص-ك-ل-ة ال-ن-ف-اي-ات ال-بÓ-سص-ت-ي-كية
اضصافة ا ¤تشصجيع اŸراكز التجارية لسصتعمال اكياسس
تراعي اŸعاي Òالبيئية.
وذكرت الؤزارة ايضصا تشصغيل وحدة متؤاجدة على
مسصتؤى مركز الردم بحميسصي بؤلية ا÷زائر تعمل
ع-ل-ى غسص-ل واسصÎج-اع الك-ي-اسس ال-بÓ-سص-ت-ي-كية بقدرة
 250ط - -ن ‘ ال - -ي - -ؤم .واشص- -ارت ايضص- -ا ا ¤ال- -ع- -م- -ل
ال -ت -حسص -يسص -ي إلشص-راك اÛت-م-ع اŸد Êل-ت-ب-ن-ي رؤوي-ة
التنمية اŸسصتدامة والتحسصيسس والتؤعية ‘ التقليل
من اسصتخدام الكياسس البÓسصتيكية.
‘ ردها على سصؤؤال آاخر للنائب هندية مرواÊ
(جبهة التحرير الؤطني) حؤل اŸفرغات العشصؤائية
‘ كل من بلدية بؤعنداسس وبلدية بؤسصÓم ومفرغة
واد البارد وان كانت هناك ثمة مشصاريع مسصتقبلية
ل -ت -ع -م -ي-م ال-ت-ج-رب-ة ال-ن-اج-ح-ة لشص-رك-ة «اي-ك-ؤ  -آاسصت»
Ÿع -ا÷ة ال -ن -ف -اي -ات ،اك -دت ال -زي-رة ان اسصÎات-ي-ج-ي-ة
ال -تسص -ي ÒاŸدم -ج ل -ل -ن -ف -اي -ات ت -رت-ك-ز ع-ل-ى الشص-راك-ة
العمؤمية واÿاصصة وتشصجيع اŸسصتثمرين اÿؤاصس،
مشصÒة ا ¤ان اŸفرغات العشصؤائية تعؤد ايضصا ا¤
تقاعسس اŸنتخب ÚاÙلي Úعن أاداء مهامهم.

الدالية :ما يقارب  290.000مسستفيد
من جهاز نشساطات اإلدماج الجتماعي
أاعلنت وزيرة التضصامن الؤطني واألسصرة وقضصايا
اŸرأاة ،غنية الدالية ،أاول أامسس ،با÷زائر العاصصمة،
أان ما يقارب  290.000شصخصس يسصتفيدون من جهاز
نشص - -اط - -ات الدم - -اج الج - -ت - -م - -اع - -ي ،مشصÒة ا ¤أان
اŸناصصب اŸمنؤحة ‘ هذا الطار يتم تؤزيعها على
البلديات وفق المكانيات اŸتؤفرة.
وأاوضصحت الؤزيرة ‘ جلسصة علنية باÛلسس
الشصعبي الؤطني ،أانه «خÓفا للمسصتفيدين من جهاز
اŸن -ح -ة ا÷زاف -ي -ة ل -ل -تضص -ام -ن اŸؤج-ه ل-ل-ف-ئ-ات غÒ
القادرة عن العمل ،فإان قطاع التضصامن يسص Òجهاز
نشص -اط -ات الدم-اج الج-ت-م-اع-ي ب-ع-دد اج-م-ا‹ ي-ق-در
بنحؤ  290.000مسصتفيد».
وأاوضصحت خÓل اجابتها على سصؤؤال متعلق بتدعيم
ال- -ب- -ل- -دي- -ات ‘ اط- -ار ه- -ذا ا÷ه- -از ،أان «اŸن- -اصصب
اŸم -ن -ؤح -ة ‘ اط-ار ه-ذا ا÷ه-از ي-تّ-م ت-ؤزي-ع-ه-ا ع-ل-ى
البلديات وقف المكانيات اŸتؤفرة ويبقى تنصصيب
اŸسص -ت -ف -ي-دي-ن –ت سص-ل-ط-ة رؤوسص-اء ال-ب-ل-دي-ات ال-ذي-ن
يؤزعؤنها حسصب الحتياجات اÙلية».
وذكرت الؤزيرة باŸناسصبة ،أانه ‘ اطار سصياسصة
الدولة اŸنتهجة لتدعيم ومرافقة الفئات اÙرومة
غ Òقادرة عن العمل ” اضصافة  113431مسصجل ‘
قائمة النتظار لÓسصتفادة من هذه اŸنحة والتغطية
الجتماعية.
ويصصل عدد اŸسصتفيدين الذين تتكفل بهم وزارة
التضصامن  944.883شصخصس Ãبلغ اجما‹ يصصل ا47 ¤
مليار دج  -حسصب الرقام التي قدمتها الؤزيرة.
و‘ نفسس السصياق ،ذكرت كذلك أانه ”ّ وضصع
ت-رت-ي-ب-ا ،1996 ‘ ،ي -قضص-ي Ãج-ان-ي-ة األدوي-ة ا◊ي-ؤي-ة
لفائدة اŸرضصى اŸزمن ÚاÙروم Úغ ÒاŸؤؤمنÚ
اجتماعيا حيث ” ابرام اتفاقية مع الصصندوق الؤطني
للتضصامن الجتماعي للتكفل بالعملية التي تنصس على
ت -ع-ؤيضس  70ن- -ؤع- -ا م -ن ال -دواء ت -خصس  7أان -ؤاع م-ن
األمراضس اŸزمنة.
و‘ اج -اب -ت -ه -ا ع -ن سص -ؤؤال آاخ -ر م -ت-عّ-ل-ق ب-ال-ت-ك-ف-ل
باألطفال اŸعؤق ،Úأاكدت وزيرة التضصامن أان ما يزيد
ع -ن  26.000ط -ف-ل م-ع-ؤق م-ت-ك-ف-ل ب-ه ع-ل-ى مسص-ت-ؤى
اŸؤؤسصسصات اÿاصصة والقسصام اÿاصصة خÓل السصنة
الدراسصية ا◊الية.
وذكرت ‘ نفسس السصياق ،أان الشصبكة اŸؤؤسصسصاتية
اŸؤج-ه-ة خصص-يصص-ا ل-ه-ذه ال-ف-ئ-ة تشص-م-ل  232مؤؤسصسصة
Óطفال
متخصصصصة ع Èالؤطن من بينها  46مدرسصة ل أ
اŸعؤق Úسصمعيا تتكفل بـ  3807تلميذ و 23مدرسصة
Óطفال اŸكفؤف Úتتكفل ب  1095طفل.
لأ
وأاشصارت كذلك ا ¤أان الطفال اŸعؤق‘ Ú

اŸؤؤسصسصات اŸتخصصصصة واألقسصام اÿاصصة يسصتفيدون
من ا◊قائب اŸدرسصية واŸنحة اŸقدرة بـ 3000دج
والكتب اŸطبؤعة بتقنية الÈاي بالنسصبة للمكفؤف،Ú
وهذا اضصافة ا› ¤انية الطعام والنقل وايضصا تؤفÒ
النظام الداخلي للمقيم Úبعيدا عن مؤؤسصسصاتهم.
و‘ الشصقّ اŸتعلق Ãدرسصة الطفال اŸكفؤفÚ
بؤلية باتنة التي شصيدت ‘  1990و”ّ وضصعها سصنة
– 1993ت تصصرف مديرية ا÷مارك ،أاشصارت الدالية
ا ¤أانه سصيتم اسصتغÓلها حينما تنتهي عملية التحؤيل
النهائي لفائدة مديرية النشصاط الجتماعي والتضصامن
للؤلية للتكفل بهذه الفئة من الطفال.
وأاوضصحت باŸناسصبة ا ¤أان ولية باتنة تتؤفر على
 7مؤؤسصسصات متخصصصصة للتكفل باألطفال اŸعؤقÚ
Óطفال اŸعؤقÚ
منها  5مراكز نفسصية بيداغؤجية ل أ
ذهنيا وأاخرى للمكفؤف Úومدرسصة للمعؤق Úسصمعيا.
و‘ اجابتها عن النشصغال اŸتعلق بؤضصعية اŸركز
اŸتخصصصس إلعادة الÎبية بنات بحي كشصيدة والذي
” غلقه ‘  2014بسصبب الضصرار الذي ◊فت به،
ّ
” –ؤيل اŸقيمات ا ¤مراكز
أاكدت الؤزيرة أانه ّ
” ادماجهن ‘ الؤسصط
أاخرى بؤلية تبسصة وأاخريات ّ
العائلي على مسصتؤى بعضس الؤليات هذا ‘ انتظار
ترميم اŸركز الذي خ ّصصصصت له الدولة  20مليؤن دج.

طمار يؤفد ÷نة لتقصسي أاسسباب تعطّل
مشساريع «عدل» بؤلية ع Úالدفلى
كشص -ف وزي -ر السص -ك -ن وال -ع -م -ران واŸدي -ن -ة ،ع-ب-د
الؤحيد طمار ،أاول أامسس ،با÷زائر العاصصمة عن
اي -ف -اد ÷ن -ة ل -ت -قصص-ي اسص-ب-اب ت-ع-ط-ل ا‚از مشص-اري-ع
السص -ك -ن بصص -ي -غ-ة ال-ب-ي-ع ب-اإلي-ج-ار «ع-دل» ب-ؤلي-ة عÚ
الدفلى وايجاد حلؤل لذلك.
و‘ رده على سصؤؤال شصفؤي للنائب مصصطفى ناصصي
(التجمع الؤطني الدÁقراطي) خÓل جلسصة علنية
ب-اÛلسس الشص-ع-ب-ي ال-ؤط-ن-ي ب-رئ-اسص-ة سص-ع-يد بؤحجة،
رئ -يسس اÛلسس ،أاوضص -ح ال -ؤزي -ر ان -ه ن -ظ-را «ل-ل-ت-أاخ-ر
ال -ك -ب ‘ Òا‚از اŸشص -اري -ع السص -ك-ن-ي-ة م-ن ن-ؤع ال-ب-ي-ع
ب -اإلي -ج -ار ب-ؤلي-ة ع Úال-دف-ل-ى ”ّ ،اي-ف-اد ÷ن-ة تضص-م
اط -ارات م -ن ال -ؤزارة وم -ن اŸدي -ري -ة ال-ع-ام-ة ل-ؤك-ال-ة
«عدل» بتاريخ  14مايؤ  2018والتي “ّكنت من اتخاذ
›م -ؤع -ة م -ن الج -راءات م -ن شص -أان -ه-ا تسص-ري-ع وتÒة
الشصغال».
ومن أاهم تلك الجراءات ،ذكر طمار فسصخ عقد
ا‚از  1.200وحدة سصكنية ببلدية العطاف اÈŸم مع
مؤؤسصسصة تدعى «دبÓجي» ،بهدف “كينها من التفرغ
ل -ب -ن-اء مشص-اري-ع اخ-رى ب-ك-ل م-ن ب-ل-دي-ات ج-ن-دل (500
وحدة) العطاف ( 800وحدة) وع Úدفلى ( 700وحدة).
كما تقّرر اسصتعمال التجهيزات اŸعدنية والعصصرية
اŸسصتؤردة ‘ اطار الشصغال الكÈى للبناء ا ¤جانب
اختيار مقاولة او ›مؤعة من اŸقؤلت ‘ «اقرب
اآلجال» ،للتكفل Ãشصروع ا‚از  1.200مسصكن ببلدية
العطاف وكذا تؤجيه اعذارات ع Èالصصحف الؤطنية
ل -ك -ل اŸؤؤسصسص -ات ال -ق-ائ-م-ة ع-ل-ى ا‚از ب-رام-ج ال-ب-ي-ع
باإليجار.
وبهذه اŸناسصبة ،ذكر الؤزير أان ولية ع Úالدفلى
ف -د اسص -ت -ف -ادت م -ن ب -رن -ام -ج اج-م-ا‹ بصص-ي-غ-ة ال-ب-ي-ع
باإليجار يقدر بـ  6.050وحدة مؤزعة ع Èخمسس
مؤاقع وهي بلدية ع Úالدفلى ( 2.000وحدة) وبلدية
العطاف ( 2.000وحدة) وبلدية خميسس مليانة (1.250
وح -دة) وب -ل-دي-ة ج-ن-دل ( 500وح-دة) وب-ل-دي-ة سص-يدي
ÿضصر ( 300وحدة).
و‘ رده على سصؤؤال للنائب ﬁمد عبد الهادي
(كثلة الحرار) حؤل حصصة ولية سصعيدة من صصيغة
السصكن الÎقؤي اŸدعم ،أاجاب الؤزير انها تقدر بـ
 744وحدة منها  500وحدة برسصم برنامج سصنة 2018
وال -ب -اق-ي ،اي  244وح -دة ،ت -ن -درج ‘ اط -ار الÈام -ج
القدÁة التي  ⁄تنطلق الشصغال بها بعد.
واكد الؤزير ‘ ذات السصياق ،ان الـ  744وحدة
اıصصصص -ة لسص -ع -ي-دة ت-ع-د حصص-ة اول-ي-ة ،ح-يث سص-ي-ت-م
بر›ة حصصصس اخرى «معتÈة» خÓل سصنة ،2019
مضصيفا ان ذات الؤلية قد اسصتفادت من  400وحدة
سصكنية من صصيغة العمؤمي اليجاري لتسصؤية وضصعيات
سصابقة.
وافاد طمار ان  10.000وحدة سصكنية اخرى بصصيغة
العمؤمي اليجاري هي ‘ طؤر ال‚از على مسصتؤى
ﬂتلف بلديات الؤلية ،مذكرا ان هذه اŸنطقة من
الؤطن قد اسصتفادت منذ سصنة  1999ا ¤اآلن من
 70.948وحدة سصكنية ،حيث ”ّ ا‚از  45.097وحدة
وينتظر تسصليم  8.493وحدة خÓل السصنة ا÷ارية.
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بعد حريق أاتلف منشسآاتها سسنة 2004

إاعادة فتح وحدة اإلدماج للصسناعات اإللكÎونية بسسيدي بلعباسض
يؤسسفي :تعزيز البتكار الصسناعي
” أاول أامسش ،إاع- - - - - - -ادة
لدم - - -اج
ف - - -ت - - -ح وح - - -دة ا إ
لل - - -كÎو Êب - - -اŸؤوسسسس- - -ة
ا إ
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -لصس- -ن- -اع -ات
لل - -كÎون - -ي - -ة بسس - -ي- -دي
ا إ
بلعباسش بعد تهيئتها جراء
ا◊ري -ق ال -ذي مسس -ه-ا ع-ام
 ،2014وأاشسرف على إاعادة
تشس -غ -ي -ل ال -وح-دة ك-ل م-ن
وزي -ر الصس -ن-اع-ة واŸن-اج-م
ي -وسس -ف ي -وسس -ف -ي ووزي-رة
الÈي - -د واŸواصس Ó- -ت وال - -ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي- -ات
وال -رق -م-ن-ة إاÁان ه-دى ف-رع-ون ،ب-ع-د إاب-رام
إات -ف -اق -ي -ة ل -ب -حث ف -رصش الشس -راك -ة اŸت -اح-ة
واÿاصس-ة ب-إام-ك-ان-ي-ة ال-تصس-نيع لدى مؤوسسسسة
إاي - -ن- -ي ل- -ف- -ائ- -دة م- -ؤوسسسس- -ات ق- -ط- -اع الÈي- -د
واŸواصسÓت.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو
ق -ال ي -وسص -ف -ي ل -دى إاف -ت -ت -اح -ه ل-وح-دة اإلدم-اج
اإلل- -كÎوÛ Êم- -ع أاي- -ن- -ي ،أان ا÷زائ- -ر “لك ك -ل
اإلم -ك -ان -ي -ات ل -ل -وصص -ول إا ¤األه -داف اإلن -ت -اج-ي-ة
اŸرجوة ‘ اÛال اإللكÎو، Êولها القدرة أايضصا

ع -ل-ى إان-ت-اج  1م-ل-ي-ون ب-ط-اقة اإلكÎونية
سص-ن-ويً-ا ،وه-و م-ؤوشص-ر ك-ب Òل-ل-ت-ط-ور الذي
يشص- - -ه - -ده ›ال الصص - -ن - -اع - -ة ،وأاك - -د أان
إاسصÎاتيجية ا◊كومة ا◊الية تهدف إا¤
تعزيز البتكار الصصناعي من خÓل دعم
وتقوية النظام الوطني لÓبتكار وتطوير
طرق تسصيÒه.
وأاضص- -اف أان اŸؤوسصسص- -ة ال- -وط -ن -ي -ة
ل- -لصص- -ن- -اع- -ات اإلل -كÎون -ي -ة وب -اك -ت -م -ال
وح- -دات- -ه- -ا Ãا ‘ ذلك ﬂاب- -ر ال -ب -حث
وال -ت -ط-وي-ر وﬂاب-ر ال-ق-ي-اسش اإلل-كÎوÊ
أاصص-ب-حت ق-ادرة ع-ل-ى ت-ل-ب-ي-ة الح-ت-ي-اج-ات اÙلية
وصصناعة أاي معدات إالكÎونية وتكنولوجية تسصمح
بإارضصاء السصوق الوطنية وتخفيضش معدل السصتÒاد
من اÿارج.
ومن جهتها أاكدت وزيرة الÈيد واŸواصصÓت
السصلكية والÓسصلكية والتكنولوجيات والرقمنة أان
العمل منصصب ‘ الوقت ا◊ا‹ للتأاكد من إامكانية
تصص-ن-ي-ع اŸؤوسصسص-ة Ÿع-دات ت-ل-ب-ي ح-اج-ي-ات ق-ط-اع
الÈد والتكنولوجيات ،خاصصة وأان جل التجهيزات
ا◊ديثة مسصتوردة وتكلف اÿزينة أامول ضصخمة.
وأاضصافت أان التفاقية اÈŸمة ب Úالطرف Úتبحث
سصبل وإامكانيات تصصنيع معدات عديدة على غرار
نهائيات الدفع اإللكÎو Êوأاجهزة قياسش ومراقبة
السصرعة لسصيارات النقل الكبÒة وأاجهزة السصتقبال

لÓتصصال ع Èالسصاتل للتمكن من اسصتغÓل السصاتل
ا÷زائ- -ري أال- -ك -وم سص -ات  1ب-إام-ك-انيات جزائرية،
منوهة ‘ الوقت ذاته إا ¤توافر كل اإلمكانيات
ب -اŸؤوسصسص -ة ع -ل -ى غ -رار وح -دة ال-ت-ط-وي-ر وال-ب-حث
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي ال -ت -ي ت -ع -ن -ى Ãه -ام ت -ع -دي -ل ه-ذه
ال-ت-ج-ه-ي-زات ح-ت-ى ت-ت-م-اشص-ى وال-تجهيزات اÿاصصة
بقطاع التصصالت وبريد ا÷زائر.
من جهته أاكد اŸدير العام Ûمع إايني جمال
بكارة أان وحدة اإلدماج سصتطرح شصهر جوان القادم
حصص -ة إان -ت-اج-ي-ة م-ن األل-واح اإلل-كÎون-ي-ة تصص-ل إا¤
 1000بطاقة خاصصة Ãحطات الدفع اإللكÎونية،
هذا وتصصل الطاقة اإلنتاجية للوحدة إا 1 ¤مليون
ب- -ط- -اق- -ة إال- -كÎون- -ي- -ة سص- -ن- -وي- -ا ‘ ج- -م -ي -ع اŸواد
اإللكÎونية.
Óشصارة فإان وحدة اإلدماج اإللكÎو Êا÷ديدة
ل إ
تضص- -م ع- -دة ورشص -ات ك -ورشص -ة صص -ن -اع -ة ال -ل -وح -ات
اإللكÎونية والÎكيب واŸراقبة وا÷ودة ،وتتكفل
أايضص -ا بصص -ن -اع -ة ال -ل -وح-ات اإلل-كÎون-ي-ة اÎÙف-ة
اÿاصص- -ة ب- -السص- -ي- -ارات وب- -األج- -ه -زة اإلل -كÎون -ي -ة
وﬂتلف اللوحات اإللكÎونية ،ولها ثÓثة خطوط
Œم-ي-ع ل-ل-م-ك-ون-ات اإلل-كÎون-ي-ة اıت-ل-ف-ة ،خطÚ
لتجميع أاجهزة التلفاز بطاقة إانتاجية تصصل إا500 ¤
منتج يوميا ،وخط التجميع التلقائي بسصعة إانتاجية
تبلغ  1500بطاقة ‘ اليوم ،باإلضصافة إا ¤تصصنيع
الهاتف الذكي واŸنتجات اإللكÎونية األخرى.

‘ جلسسة علنية باÛلسش الشسعبي الوطني

زما‹ :إاجراءات خاصسة لتسسهيل إادماج طلبي العمل ‘ وليات ا÷نؤب
أاك-د وزي-ر ال-ع-م-ل والتشسغيل
والضس -م -ان الج -ت -م -اع -ي ,م-راد
زم- - -ا‹ ،أاول أامسش ،ب- - -ا÷زائ- - -ر
ال- - -ع- - -اصس- - -م- - -ة ،أان الج - -راءات
اÿاصس - -ة ال - -ت - -ي ” ات - -خ- -اذه- -ا
لضس - -م - -ان ال - -تسس- -ي““ Òالشس- -ف- -اف
والصسارم““ لسسوق الشسغل ,تهدف
إا ¤تسسهيل إادماج طالبي العمل
‘ وليات ا÷نوب.
و‘ رده ع - -ل- -ى سص- -ؤوال ل- -ل- -ن- -ائب
ﬁم- -د ل- -ه- -ي -زة ‘ ج -لسص -ة ع -ل -ن -ي -ة
ب -اÛلسش الشص -ع -ب -ي ال -وط -ن-ي ،ح-ول ال-تشص-غ-ي-ل ‘ ولي-ة
اليزي ،ذكر زما‹ أان وزارة العمل قامت بتاريخ  11يناير
 2017ب -ت -ط -ب -ي -ق اŸنشص -ور ال-وزاري اŸشصÎك اŸت-ع-ل-ق
ب -الج -راءات اÿاصص -ة ‘ ›ال تشص -غ -ي -ل ال -ي -د ال-ع-ام-ل-ة
وت -ع -زي -ز ال -ت -ك -وي -ن ع -ن ط-ري-ق ال-ت-م-ه ‘ Úو 4وليات
با÷نوب.
وأاوضصح أان هذا اŸنشصور الذي يهدف إا““ ¤ضصمان
اŸزي -د م -ن ال -تسص -ي Òالشص -ف -اف والصص -ارم لسص -وق الشص-غ-ل
وتسصهيل إادماج طالبي العمل ،بدأا تنفيذه بصصفة تدريجية
على مسصتوى ولية اليزي قبل تعميمه على كافة وليات

ا÷نوب““.
وقال ‘ ذات السصياق أان وليات ا÷نوب
““شص- -ه- -دت خ Ó-ل السص -ن -وات األخÒة ،ب -ف -ع -ل
اŸب -ادرات ال -ت -ي ات -خ -ذت-ه-ا ا◊ك-وم-ة ،ع-دة
تداب Òتخصش التشصغيل وذلك ‘ إاطار تنفيذ
اıطط الوطني لÎقية التشصغيل وﬁاربة
البطالة اŸصصادق عليها سصنة  2008وكذا من
خÓل تعليمة الوزير األول اŸؤورخة ‘ 11
م - -ارسش  2013اŸت-ع-ل-ق-ة ب-تسص-ي Òال-تشص-غ-يل
با÷نوب التي تشصدد على مبدأا الشصفافية ‘
تسصي Òسصوق العمل وتعزيز اŸراقبة““.
و‘ هذا السصياق ،أابرز الوزير أان هذه الجراءات
““تؤوكد على الرادة السصياسصية ‘ ﬁاربة البطالة ،ل سصيما
عند الشصباب ‘ وليات ا÷نوب““ ،مؤوكدا أان ““تسصي Òسصوق
العمل ‘ جنوب الوطن يحكمه نظام خاصش ” ارسصاؤوه
بفضصل هذه التعليمة ،ل سصيما لتلبية احتياجات الشصركات
اŸتواجدة ‘ ا÷نوب من اليد العاملة ،وذلك من خÓل
منح الولوية ‘ تشصغيل اليد العاملة اÙلية““.
وأاب -رز زم -ا‹ أايضص -ا أان اسص -ت -ع-م-ال وسص-ائ-ل ال-عصص-رن-ة
ب-إادخ-ال ت-ق-ن-ي-ات ال-تسص-ج-ي-ل ع-ن ب-ع-د ‘ شص-ب-ك-ة ال-وك-ال-ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-تشص-غ-ي-ل م-ن شص-أان-ه أان يسص-م-ح ل-ط-ال-ب-ي العمل

بتفادي التنقل ا ¤الوكالت لغرضش التسصجيل.
وعلى صصعيد ،و‘ رده على سصؤوال للنائب ÿضصر بن
خÓف حول التأاخر ‘ معا÷ة ملفات منح اŸسصاعدة
اŸال -ي-ة م-ن ق-ب-ل الصص-ن-دوق ال-وط-ن-ي Ÿع-ادل-ة اÿدم-ات
الجتماعية ‘ إاطار السصكن الريفي والتسصاهمي ،أابرز
الوزير أان هذا الصصندوق يسصاهم بهذه اŸسصاعدة اŸالية
لصصالح العمال األجراء “““اشصيا مع توازناته اŸالية““.
و‘ هذا الصصدد ،أاضصاف الوزير أان عدد اŸلفات
اŸودع -ة ع -ل -ى مسص -ت -وى وك -الت الصص -ن-دوق م-ن-ذ ب-داي-ة
العملية سصنة  2013لÓسصتفادة من اŸسصاعدة اŸالية ‘
إاطار دعم السصكن الريفي تقارب  100.000طلب ،مÈزا
أان منح هذه اŸسصاعدة تتم بالتدريج حسصب اŸيزانية
السصنوية للصصندوق.
وأابرز زما‹ أانه خÓل الفÎة اŸمتدة ما ب 1 Úيناير
و 31مارسش ،تكفل الصصندوق الوطني Ÿعادلة اÿدمات
الجتماعية بـ 1.461ملف ‘ إاطار دعم السصكن الريفي،
‘ ح Úبلغ عدد اŸلفات التي ” التكفل بها ‘ نفسش
الفÎة ‘ إاطار دعم السصكن التسصاهمي  3.331ملف.
وأاكد الوزير أان اسصتقبال وتوجيه طالبي العانات ““يتم
بشصكل منتظم على مسصتوى جميع وكالت الصصندوق عÈ
كافة وليات الوطن““.

أاك-د وزي-ر الشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل ،ع-بد
الغني زعÓن ،أاول أامسش ،با÷زائر العاصسمة ان
أاشس- -غ- -ال إا‚از م -ن -ف -ذ ي -رب -ط ب Úولي -ة ب -ج -اي -ة
وال -ط -ري -ق السس -ي -ار شس -رق-غ -رب تسس Òب-ط-ري-ق-ة
عادية ‘ انتظار اسستÓمه نهاية سسنة .2019
و‘ رده على سصؤوال شصفوي للنائب ,براهم بن ناجي
(كثلة األحرار) حول أاسصباب تأاخر اŸشصروع ،خÓل جلسصة
ع -ل -ن -ي -ة ب -اÛلسش الشص -ع -ب-ي ال-وط-ن-ي ,ب-رئ-اسص-ة سص-ع-ي-د
بوحجة ,رئيسش اÛلسش ,اكد الوزير ان اشصغال اŸنفذ
الذي Áتد على مسصافة  100كلم ،تسص Òبطريق عادية
رغم صصعوبات التضصاريسش خاصصة بالنسصبة ألشصغال حفر
النفاق ا÷بلية.
وأاف -اد ال -وزي -ر ان ال-نسص-ب-ة الج-م-ال-ي-ة ل-ت-ق-دم اشص-غ-ال
اŸشصروع قد بلغت  ،٪70مذكرا انه ” اسصتÓم شصطرين
م -ن اŸن -ف -ذ خ Ó-ل سص-ن-ة  2017ع-ل-ى مسص-ت-وى م-نطقتي

أاحنيف وصصدوق على مسصافة  52كلم
ما Áثل  ٪52من أاشصغال ال‚از وهما
حاليا حيز اÿدمة.
‘ ح ،Úي - -ت - -ب- -ق- -ى  -حسصب ذات
اŸسص - -ؤوول  -الشص - -ط - -ر ال - -ث- -الث م- -ن
اŸشص- -روع واŸت- -واج- -د ب Úت- -اق -ريت
مرورا بأاميزور ووصصول إا ¤القصصر،
ما Áثل مسصافة  20كلم ،مضصيفا ان
نسصبة إا‚از هذا ا÷زء قد وصصلت إا¤
 ٪75رغم كونه Áر Ãنطقة جبلية
وعرة تتسصم Ãنحدرات صصعبة وعدة
مسصالك مائية.
ويتضصمن هذا الشصطر الثالث إا‚از  18منشصأاة فنية
كا÷سصور ،باإلضصافة إا ¤نفق بطول 66ر 1كلم بلغت نسصبة
األشصغال به .٪50

وفيما يخصش إا‚از الشصطر الرابع بÚ
اميزور وميناء بجاية ،على مسصافة  22كلم،
وعد الوزير انه سصينطلق مع ““بداية الثÓثي
ال -راب -ع م -ن سص -ن-ة  ““2018ح- -يث ” ان- -ه- -اء
الدراسصة التقنية اÿاصصة به بهدف اختيار
ا◊لول األك‚ Ìاعة واألقل تكلفة ،خاصصة
ت-لك اŸت-ع-ل-ق-ة Ãج-اب-ه-ة مشص-ك-ل األرضص-ية
اŸنخفضصة.
وب- -خصص- -وصش انشص- -غ- -ال ال- -ن- -ائب ح- -ول
اح - -ت - -م - -ال ت - -خ - -ف - -يضش ال - -غ Ó- -ف اŸا‹
اıصصصش للمشصروع ،طمأانه السصيد زعÓن
قائ Óان تلك اŸيزانية  ⁄تقلصش بل ” اعادة تقييمها ‘
إاطار قانون اŸالية لسصنة  2018حيث ” رفعها من 60
مليار دينار إا 126 ¤مليار دينار جزائري.

زعÓن :مشسروع ربط ولية بجاية بالطريق السسيار شسرق-غرب يتم بطريقة عادية

لشسغال بها
تفقد اŸرافق ا÷اري ا أ

بن مسسعؤد :القرية السسياحية ””السسات”” سستكؤن جاهزة لÓسستغÓل مع بداية مؤسسم الصسطياف
كشس - - -ف وزي - - -ر السس - - -ي- - -اح- - -ة
والصس -ن -اع -ات ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة ع-ب-د
ال -ق -ادر ب -ن مسس-ع-ود ع-ل-ى ه-امشش
زي- - -ارة خ- - -اط- - -ف- - -ة ق- - -ادت - -ه إا¤
عاصسمة ولية تيبازة أاول أامسش
ع- -ن ج- -اه -زي -ة م -ركب ال -ق -ري -ة
السس - -ي - -اح - -ي - -ة اŸسس - -م - -اة السس- -ات
ل Ó-سس -ت -غ Ó-ل م -ع ب -داي -ة م -وسس -م
الصس-ط-ي-اف ل-ه-ذه السس-ن-ة ب-حيث
ب-ل-غت نسس-ب-ة أاشس-غ-ال ال-ت-ه-يئة بها
حاليا حدود .٪95

تيبازة :عÓء ملزي
وقال بن مسصعود ‘ تقييمه لوتÒة األشصغال بأاّن مركب
السص -ات ال -ذي ت -وشصك األشص -غ-ال ب-ه ع-ل-ى الن-ت-ه-اء سص-ي-ت-م
Œهيزه وفقا للمعاي Òالسصياحية ا◊ديثة قريبا ليكون
جاهزا لÓسصتغÓل مع بداية موسصم الصصطياف مشصÒا
إا ¤كون األشصغال اŸنجزة من ذي قبل ‘ إاطار عملية
إاعادة التهيئة والÎميم “ت وفقا للمعاي ÒواŸقاييسش
ا◊ديثة بحيث يرتقب بأان يتم اسصتغÓل  1100سصرير

Œاريا خÓل موسصم الصصطياف ‘ ظروف
مريحة.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى أاع-رب وزي-ر السص-ي-اح-ة
والصص -ن -اع -ات ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ع -ن ع-دم رضص-اه
ب -ط -ب -ي -ع -ة األشص -غ-ال ا÷اري-ة Ãركب ال-ق-رن
ال -ذه -ب -ي اÛاور ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ك-ون-ه-ا تسصÒ
ب-وتÒة م-ت-ب-اط-ئ-ة ل ت-وح-ي ب-ان-ه-ائ-ه-ا عشص-ية
م -وسص -م الصص -ط -ي -اف وم -ن ثّ-م ف-ق-د أاع-ط-ى
تعليمات صصارمة للمؤوسصسصة اŸنجزة تتعلق
بتسصريع الوتÒة وتسصليم اŸشصروع مع نهاية
جوان القادم على أامل الشصروع ‘ عملية
السصتغÓل خÓل موسصم الصصطياف.
فيما سصيبقى مركب مطاريسش مفتوحا خÓل موسصم
الصص -ط -ي -اف ع -ل -ى ح -ال -ه ع-ل-ى أان يشص-رع ‘ ع-م-ل-ي-ة رّد
العتبار له بداية من شصهر سصبتم Èوفقا للÈنامج الوطني
اŸتعلق بإاعادة تثم Úالفضصاءات السصياحية ،بحيث أاشصار
وزي -ر السص -ي -اح -ة إا ¤ك -ون ﬂت -ل -ف الج -راءات الداري-ة
والتقنية اŸرتبطة بهذه العملية ”ّ اتخاذها.
كما أاشصار الوزير أايضصا إا ¤كون اŸركبات الثÓثة ⁄
تسصتفد من عملية إاعادة الÎميم والتهيئة منذ أاك Ìمن 25

سصنة وهي العملية التي شصرع فيها خÓل السصنوات األخÒة
‘ بادرة تهدف إا ¤رّد العتبار للمؤوسصسصات السصياحية ‘
إاطار تثم ÚاŸوارد اŸسصتخلصصة من القطاع السصياحي.

العدد
17647

ومن ع“ Úوشسنت فرعون تؤوكد:

05

الرقمنة بريئة من حالت الغشض ‘ المتحانات
إادماج  3آالف عامل ضسمن عقؤد ما قبل التشسغيل منذ جؤيلية 2017
أاع - - - -ل- - - -نت وزي- - - -رة الÈي- - - -د
واŸواصس Ó- - - -ت السس - - - -ل - - - -ك - - - -ي- - - -ة
والÓ-سس-ل-ك-ي-ة وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
ال -رق -م -ن -ة إاÁان ه -دى ف-رع-ون
خÓ-ل ال-زي-ارة ال-ت-ي ق-ادت-ها إا¤
ولية ع“ Úوشسنت ،أاول أامسش
عن انطÓق عملية ادماج 3000
ع -ام-ل م-ن ع-م-ال ع-ق-ود م-ا ق-ب-ل
التشسغيل الذين كانوا يشستغلون
‘ ق-ط-اع-ه-ا م-ن-د ج-وي-ل-ي-ة 2017
وم-ا ق-ب-ل-ه ‘ خ-ط-وة إاي-ج-اب-ي-ة ل-دعم القطاع
ب- -ال- -ي- -د ال- -ع- -ام- -ل- -ة و–ق -ي -ق أام -ال ال -ع -م -ال
اŸتعاقدين ‘ اطار ما قبل التشسغيل منهم 40
ع -ام  Ó-م -ن ع“ Úوشس-نت ،مشسÒة أان ق-ط-اع
الÈي -د والتصس -الت ب -ال -ولي-ة ج-د مشس-ج-ع
وأاحسسن من اŸسستوى الوطني بحكم انه يوفر
مكتب بريدي لكل  6105سساكن.

ع“ Úوشسنتﬁ :مد بن ترار
من جانب آاخر أاشصارت ذات اŸسصؤوولة عن دعم
اŸؤوسصسص -ات الÎب-وي-ة لسص-ت-ع-م-ال ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
ا◊ديثة ‘ اŸدارسش واŸؤوسصسصات الÎبوية ضصمن
عملية التأاهيل والدعم بغية ضصمان مواكبة مدارسصنا
Ÿا ي- -ع- -رف -ه ال -ع -ا ⁄م -ن ت -ط -ور ‘ ›ال ال -ع -م -ل
بالرقمة ،األمر الذي حتم على الوزارة العمل على
Œديد شصبكة النÎنيت من خÓل إاقامة ﬁ 17طة
بولية ع“ Úوشصنت خاصصة باأللياف البصصرية
صص-ي-غ-ة ( )FTTHال -ت -ي تضص -م -ن ال -ت -دف-ق ال-ع-ا‹
ÓنÎنيت وتوصصلها إا ¤اŸنزل والذي اسصتفادت
ل إ
منه  06بلديات ،كما دعمت  11بلدية بتقنية إايصصال
ÓنÎنيت إا ¤ا◊ي ضصمن صصيغة
التدفق العا‹ ل أ
(.)FTTX
وأاكدت فرعون أان النÎنيت بريئة من عمليات
الغشش التي –ث ‘ المتحانات ،بحكم ان الغشش

ك- -ان يضص- -ب- -ط ق- -ب -ل ظ -ه -ور وسص -ائ -ل
ال -رق -م -ن -ة م -ن ج -ه -ة ،وان ال -ط -ل -ب -ة
ﬁروم- -ون م -ن النÎن -يت ووسص -ائ -ل
التصص -ال خ Ó-ل الم-ت-ح-ان-ات ل-ك-ن-ن-ا
نفاجئ باŸواضصيع تظهر على شصبكة
ال -ت -واصص -ل الج -ت-م-اع-ي دق-ائ-ق ب-ع-د
ت -وزي -ع-ه-ا ،األم-ر ال-ذي يÈئ وسص-ائ-ل
التصصال ويجرم أاشصخاصش يسصتوجب
ال -ت -ح -ق -ي -ق ‘ ه -وي-ت-ه-م وعÓ-ق-ت-ه-م
بالمتحان.
من جانب آاخر وعن ضصمان السصيولة اŸالية ‘
مكاتب الÈيد خÓل شصهر رمضصان وأايام العيد،
أاك- -دت ف- -رع- -ون أان ك- -ل ا÷ه- -ود م -ب -ذول -ة م -ا بÚ
اÿزي -ن -ة ال -ع -م -وم-ي-ة وال-ب-نك اŸرك-زي ا÷زائ-ري
ومصصالح الÈيد لضصمان السصيولة والتي لن تغيب عن
مراكز الÈيد إال ‘ حالت طارئه ‘ بعد اŸناطق
ال -ن -ائ -ي -ة ب -ف -ع -ل ت -أاخ-ر ال-ن-ق-ل وغÒه-ا ،م-ط-م-ئ-ن-ة
اŸواط- -ن Úان ك -ل اإلم -ك -ان -ات مسص -خ -رة لضص -م -ان
السصيولة اŸالية ‘ ﬂتلف مراكز الÈيد.
وك -انت وزي -رة الÈي -د ق -د أاط -ل-قت زي-ارت-ه-ا إا¤
ولية ع“ Úوشصنت قادمة إاليها من سصيدي بلعباسش
من دائرة حمام بوحجر اين مكتب بريدي جديد
يحمل إاسصم الشصهيد كرماسش عامر الذي من شصأانه
اŸسص -اه -م -ة ‘ ت -ع -زي -ز الشص -ب -ك -ة ال -ولئ-ي-ة لÈي-د
ا÷زائر الذي يضصم  69مكتبا على مسصتوى الولية،
ق -ب -ل ال -ت -وج-ه ا ¤م-ق-رولي-ة ع“ Úوشص-نت ،ح-يث
وقفت على مشصروع دعم الولية بتقنية األلياف
البصصرية الضصمانة لنقل التدفق العا‹ لÓنÎنيت
ضصمن تقنية ( )FTTHإا ¤األحياء واŸنازل بحي
ع -دل ك -م -ا زرت ال -وك -ال -ة ال -ت -ج -اري -ة ل Ó-تصص-الت
ا÷زائ -ر ل -ت-خ-ت-م زي-ارت-ه-ا ب-ت-دشص Úق-اع-ة م-ت-ع-ددة
ال-وسص-ائ-ط وم-زدة ب-ح-واسص-يب م-وصص-ول-ة باألنÎنيت
لفائدة تÓميذ مدرسصة السصي ا◊واسش بقرية عÚ
لعÓم بلدية ع Úالطلبة.

لسسواق البليدة
على هامشش زيارته أ

جÓب يؤؤكد على ‚اعة األسسؤاق ا÷ؤارية ويطمئن
بانخفاضض األسسعار
صس-رح وزي-ر ال-ت-ج-ارة سس-ع-يد
جÓب على هامشش الزيارة التي
لسس- -واق ‘ ولي- -ة
ق - -ادت- -ه إا ¤ا أ
لسس -واق
ال- -ب- -ل- -ي- -دة ،أان ف- -ك -رة ا أ
ا÷واري -ة ،أاث -ب -تت ف -اع -ل -ي -ت -ه-ا
وف-ائ-دت-ه-ا ‘ اسس-ت-ق-طاب الزبائن
م- - -ن ج- - -ه - -ة ،وا◊ف - -اظ ع - -ل - -ى
لسس-ع-ار ال-ت-ي ع-رفت
اسس-ت-ق-رار ا أ
ل -ه -ي-ب-ا غ Òم-ت-وق-ع-ا ‘ أاول أاي-ام
شسهر رمضسان اŸبارك ،مطمئنا ‘
لسس-ع-ار سس-ت-ع-رف
السس -ي -اق ب -أان ا أ
انخفاضسا ‘ غضسون الـ 3أايام اŸقبلة.

البليدة :لينة ياسسمÚ
تصصريحات وزير التجارة جاءت على هامشش الزيارة
ال -ت -ي ق -ادت -ه إا ¤سص -وق ا÷م -ل -ة ل -ل -خضص -ر وال-ف-اك-ه-ة ‘
بوفاريك وأاسصواق جوارية ‘ البليدة ،حيث أاطلع على
‰وذج األسصواق ا÷وارية ،والتي أاكد بأان األسصعار فيها
ه- -ي ن- -فسش األسص- -ع- -ار ب- -أاسص- -واق ا÷م -ل -ة ،وأان اŸواط -ن
اسص -ت-حسص-ن م-ث-ل ه-ذه األسص-واق ،وال-ت-ي ن-افسصت وت-ن-افسش
التجارة با÷ملة.
وعن واقع الرتفاع الذي عرفته بعضش اÿضصروات
مثل الطماطم واليقط Úوالليمون ،وأانواع من الفاكهة
مثل البطيخ ،قال الوزير بأان األمر هو مسصأالة وقت فقط،
وم- -ا ه- -ي إال ثÓ- -ث أاي- -ام أاو أارب- -ع وسص- -ت -ع -رف األسص -ع -ار
اسصتقرارا وانخفاضصا فيها ،خاصصة وأانه وقف على وفرة
اŸنتوجات الفÓحية وتنوعها بشصكل كب.Ò
وأاضصاف انه سصيعمد خÓل األيام األو ¤من شصهر
رمضصان على ايفاد فرق مراقبة ،لÓطÓع على واقع
التخزين ،وهو ‘ السصياق سصيتابع شصخصصيا واقع األسصعار،
الذي ميز اليوم األول من شصهر الصصيام ،خاصصة ‘ اŸواد
األسصاسصية مثل الطماطم والتي بلغ سصعرها سصقفا جنونيا
بلغت الـ 140دينارا ،حيث سصجلت هذه األخÒة فارقا ‘
السصعر مقارنة باليوم ÚاŸاضصي ،Úتراوح بنحو تباين بÚ
 25و 40دينارا (ارتفعت من  80ا140 ¤دينارا) .

بينما جاء ا÷زر ‘ مقدمة اÿضصروات
التي ارتفع سصعرها بشصكل مضصاعف فبعد أان
ك- -ان مسص- -ت- -ق -را ‘ الـ 30دي -ن -ارا ،ق -ف-ز إا¤
الـ70دي - -ن - -ارا ،وا◊ال أايضص - -ا م - -ع- -ه خضص- -ار
اليقط ،ÚواŸعروف ﬁليا بـ«الكورجيت»،
حيث بلغ سصعرها با÷ملة  140دينارا ،بعد
أان كان يسصاوي الـ 80دينارا ،أاما ““اÿسش فقز
سصعره من  90إا 110 ¤دينار ،وهو غ Òراضش
عن هذا الرتفاع غ ÒاÈŸر ،متحدثا إا¤
بعضش التجار والزبائن ،بأان األمور سصتعود
إا ¤السص -ت -ق -رار ‘ غضص -ون األي -ام ال -ق -ل-ي-ل-ة

القادمة.
وعلى العموم اسصتقرت أاسصعار البطاطا و ⁄تزد عن
الـ 30و 35دينارا حسصب النوعية ،وهو ا◊ال مع خضصار
الباذ‚ان والفول والشصمندر السصكري واÿيار ،واللفت
والبسصباسش ،فأاسصعارها ظلت تراوح نفسش أاسصعار األسصابيع
اŸاضصية ،مع تسصجيل فارق بسصيط ،يحسصب بالدنانÒ
القليلة فقط.
وأاشص -ار ال -وزي -ر ‘ تصص -ري-ح-ه إا ¤ال-دور ال-ذي ي-ل-ع-ب-ه
اŸسصتهلك ‘ اسصتقرار األسصعار سصواء ‘ ارتفاعها أاو
انخفاضصها داعيا إاياه إا ¤التعقل ‘ اإلسصتهÓك وعدم
التهافت على السصلع مرة واحدة متبعا سصياسصة إاذا غÓ
الشصيء أارخصصته بالÎك.

...وأاسسعار البطاطا تقفز إا 70 ¤دينارا
‘ أاسسؤاق ا÷ملة

سص -ج -لت أاسص -واق ا÷م-ل-ة ل-ل-خضص-ر وال-ف-اك-ه-ة ‘
البليدة أامسش ا÷معة ارتفاعا مفاجئا ،حيث قفز
سصعر الكيلوغرام الواحد من  30دينار ‘ أاول يوم
من شصهر رمضصان إا 70 ¤دينار ‘ ثا Êيوم من
الشصهر نفسصه .حيث برر Œار سصأالتهم ““الشصعب““ هذا
الرت- -ف- -اع إا ¤تسص- -اق- -ط األم- -ط -ار وع -دم م -ق -درة
الفÓح Úجني اÙصصول وقلة الكميات اŸتوفرة.
وق -ال -وا ب -أان األسص -ع -ار سص -ت -ع -ود إا ¤ط -ب -ي -ع -ت -ه-ا ‘
السصاعات القليلة القادمة.

بخصسوصش تظاهرة العيشش بسسÓم ،حطاب:

«تكريسض هذا اليؤم الدو‹ يؤؤكد التزام اليؤنيسسكؤ Œاه ا÷زائر””

أاكد وزير الشسباب والرياضسة
ﬁم - - -د ح- - -ط- - -اب أاول أامسش ،ان
إاعÓ- - -ن  16م -اي ي -وم -ي -ا دول -ي-ا
““ل- -ل- -ع -يشش م -ع -ا ‘ سس Ó-م““ ي -ؤوك -د
ل· اŸت-ح-دة
ال -ت -زام م -ن-ظ-م-ة ا أ
ل- -لÎب- -ي -ة وال -ع -ل -وم وال -ث -ق -اف -ة
(يونيسسكو) Œاه ا÷زائر.
وأاشصار الوزير خÓل لقاء خصش به
م-دي-رة اŸك-تب ا÷ه-وي ل-ل-ي-ون-يسص-كو
اŸك -ل -ف -ة ب-اŸغ-رب ال-ع-رب-ي السص-ي-دة
غولدا اÿوري إا ¤الدور الهام الذي
تلعبه هذه الهيئة األ‡ية ع Èالعا⁄
سص- -ي- -م- -ا ‘ ت- -رق- -ي -ة الشص -ب -اب وق -ي -م

التضصامن والسصÓم والتنمية.
كما أاكد ا÷انبان  -حسصب بيان

ل -وزارة الشص -ب -اب وال -ري -اضص -ة  -ع -ل-ى
أاه -م -ي -ة الشص -ب -اب ب -اع -ت -ب-اره ““م-وردا
بشص -ري -ا ل ي -ق -در ب -ث-م-ن ومسص-اه-م-ت-ه
الضص -روري-ة ك-ع-نصص-ر ف-ع-ال ‘ اŸق-ام
األول وﬁرك- -ا ل- -ت- -ن- -م -ي -ة اÛت -م -ع
وﬁورا للتغي Òنحو التقدم والسصÓم
وا◊داثة““.
أام- -ا ب- -خصص- -وصش ت- -ع- -زي- -ز ﬁاور
التعاون ب Úوزارة الشصباب والرياضصة
وال-ي-ون-يسص-ك-و ف-ق-د ات-ف-ق ا÷ان-ب-ان -
حسصب ذات اŸصصدر  -على توسصيعها
سص -واء ع -ل -ى اŸسص -ت -وى ال -ري-اضص-ي أاو
الشص -ب -اب سص-ي-م-ا ‘ ›الت ““الÎب-ي-ة

واسص -ت -ع -م -ال ت -ك -ن-ول-وج-ي-ات العÓ-م
والتصصال ‘ أاوسصاط الشصباب وترقية
ال -روح ال -ري-اضص-ي-ة أاو أايضص-ا م-ك-اف-ح-ة
اآلفات الجتماعية““.
وخ- - -لصش ال - -ب - -ي - -ان ‘ األخ Òإا¤
ال -ت -أاك -ي -د ب -أان إاح -ي -اء ال -ي -وم ال -دو‹
““للعيشش معا ‘ سصÓم““ جاء تكريسصا
ل Ó- -ئ- -ح- -ة األ‡ي- -ة الصص- -ادرة ‘ الـ8
ديسصم 2017 ÈباقÎاح من ا÷زائر
اŸت -ع -ل -ق ب -ت -جسص -ي -د ث -ق -اف -ة السص-ل-م
وال -ت -ع -ايشش ك -ح -ل سص -ل -م -ي ل -تسص -وي -ة
النزاعات.

السسبت  19ماي  2018م
الموافق لـ  03رمضسان  1439هـ
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‘ الذكرى  62ليوم الطالب الدكتور ﬁمد جÓل ‘ حديث لـ«الشسعب»:

التحأق الطلبة بألثورة رفع ‘ مسستواهأ
بأÙأفل الدولية والتكتيك ا◊ربي

^ أاغلبية الذين صسعدوا للجبال من طلبة الثانويات وأاول دفعة كانت بالولية الرابعة
^ حوا‹  3880طالب منهم  264طالبة من طلبة الثانويات لبوا النداء
أاكد الدكتور ﬁمد جÓل ،أاسستاذ التاريخ ا◊ديث واŸعاصسر ،وحاليا ‘ تخصسصص تاريخ ا÷زائر اŸعاصسر ووحدة السستعمار
لخÒة باÙافل الدولية وصسناعة
وحركات التحّرر ،أان إالتحاق الطلبة اŸسسلم Úا÷زائري Úبالثورة رفع من مسستوى هذه ا أ
لسسلحة ،مشسÒا إا ¤أان أاغلبية الذين صسعدوا للجبال من طلبة الثانويات وأاول دفعة بالولية الرابعة التاريخية وعددهم
ا أ
لشسخاصص وا÷معيات.
لرشسيف اÿاصص ،الذي ما يزال ﬁتكرا من قبل العائÓت وا أ
 157طالب ،مضسيفا أان اŸشسكل ‘ ا أ
منها باعتبارها مادة خام صسالحة للبحث.
مشس-ك-ل-ت-ن-ا األرشس-ي-ف ال-خ-اصض وعلى العائÓت
^^ «الشسعب» :بداية ،ما هي رمزية اضسراب
والجمعيات تسسليمه لمراكز البحث..

أجرت أ◊وأر :سسهام بوعموشسة

ال-ط-ل-ب-ة ال-مسس-ل-م-ين الجزائريين في  19ماي
 1956ك -ح -دث ت -اري-خ-ي سس-ج-ل ب-أاح-رف م-ن
ذهب في ذاكرة المة الجزائرية؟

الدكتور محمد جÓل :الحتفال بذكرى
يوم الطالب المناسسب لـ  19ماي  ،1956هذا
اليوم بالنسسبة للطلبة والجزائر بصسفة عامة
يميز درجة تضسحية الطلبة إابان الثورة ،ألنه
آان- -ذاك ل -م ي -ك -ن م -ن السس -ه -ل ع -ل -ى ال -ط -الب
ال-وصس-ول ال-ى م-ق-اع-د ال-دراسس-ة ف-ي ال-ج-ام-عة
وثانيا أان هؤولء اتخذوا قرارا بطوليا وشسجاعا
في نفسض الوقت ،بطولي ألن الثورة لم تكن
بالقوة التي أارادها الزعماء والشسعب ،وقرار
شسجاع للطلبة ألنهم ضسحوا بدراسستهم ،هذه
الدراسسة التي كانت غالية ،ألنه لم يفتح مجال
ل-ل-دراسس-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ع-ال ل-ل-ط-لبة األهالي
المسسلمين ،نسسبة ضسئيلة جدا حددناها في
دراسستنا حوالي  ،٪15من الطلبة الجزائريين
وصسلوا إالى مسستوى التعليم العالي.
لمسص ال-ط-ل-ب-ة ك-ان-وا ح-ام-ل-ي-ن
^^  :ب -ا أ
قضسية دافعوا عنها بشسجاعة ،لكن طالب
اليوم ،أاين هو من طالب أامسص؟
^ أاهنئهم بمناسسبة الحتفال باليوم الوطني
للطالب ،األمور تغيرت كثيرا وأاعتقد أان طالب
اليوم ما يزال يرمز إالى شسيء بالنسسبة للمجتمع
كما كان باألمسض ،إاذا كان أاثناء الثورة الطالب
يمثل قدوة المجتمع ،لما يسسمع لكلمته آانذاك
معناه رمز للثقافة ،العلم ،السسيادة ،والزعامة،
علما أان أاغلب الطلبة الذين التحقوا بجيشض
التحرير أاصسبحوا زعماء ،أاما اليوم يرفع شسعار
الطالب على أانه يسساهم في تطوير الجزائر
م-ن ج-م-ي-ع ال-ن-واح-ي الق-تصس-ادي-ة ،ال-ث-ق-اف-ية،
والجتماعية ،وتطوير العلم والطب إالى غير
ذلك وكل بحسسب تخصسصسه ،نعم طالب اليوم
ي -ح -م-ل قضس-ي-ة ع-ن-ده ط-م-وح ل-ل-مسس-اه-م-ة ف-ي
تطوير البÓد.
^^ :إاذن هذا هو الدور المطلوب منهم
اليوم؟
^ نعم من المفروضض ،ألن
الفرد الذي ليسض له دورا
في المجتمع ل وجود له
سسواء كان متعلما أاو غير
ذلك ،يجب عليه أان يؤودي
دورا ف -ي ال -م -ج -ت -م -ع أاول
خ-دم-ة ل-ل-مجتمع والشسعب
ول -ن -فسس -ه وألولده ،إاذا ل-م
ي - -ك - -ن ل - -ه دور ف- -ي ه- -ذا
المجتمع من األحسسن أانه
ل يكون.
^^ م -ا ح -ق -ي -ق -ة أان
أاغلبية الطلبة الذين
إال -ت -ح -ق -وا ب -ال -ج -ب-ال،
ت-ع-رضس-وا ل-مضس-اي-ق-ات
وبعضسهم لتصسفيات ،بحجة
أان- -ه- -م م- -نّ- -دسس -ي -ن م -ن إادارة الح -ت Ó-ل
الفرنسسي؟
^ :سسمعت بالموضسوع في أاحد الملتقيات منذ
سس -ن-وات ع-ل-ى أان-ه ت-م تصس-ف-ي-ة ب-عضض ال-ط-ل-ب-ة،
خاصسة بالولية الرابعة ألنه ،بحسسب المصسادر،
فإان دفعة أاولى الطلبة الذين إالتحقوا بالجبال
كانت في هذه الولية وبلغ عددهم  157طالب
جامعي ،لكن الحقيقة ل نعرفها ألنها ل تقال
هكذا ،ونشسير إالى أان إالتحاق الطلبة بالثورة
رفع من مسستوى الثورة في المحافل الدولية
وت -ك -ت -يك ال -ح -رب ،ف -ي صس -ن -اع -ة األسس -ل -ح-ة،
ال -م -ت -ف -ج-رات وال-ق-ن-اب-ل ،ك-ل م-ن ي-ق-وم ب-ه-ذه
العملية هم الطلبة.
^^ وه -ن -ا ي -ك -م -ن ذك -اء وح-ن-ك-ة ق-ادة

ال- -ث- -ورة ف- -ي ت -حضس -ي -ر ج -زائ -ر م -ا ب -ع -د
السستقÓل؟
^ :أاكيد ،ذكرتني في شسيء ،اإلجتماع األول
المنعقد في نادي الدكتور سسعدان الذي كان
مقر سسابق لحزب أاحباب البيان ،طرحت فيه
قضسية اإلضسراب الشسامل والمفتوح إال أانه لم
يقع إاجماع بسسبب معارضسة بعضض الطلبة ،هذا
اإلضسراب الشسامل والمفتوح ،مثلما وقع اليوم
ب-عضض اإلضس-راب-ات ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-م-وؤسسسسات
التعليمية ،وحجة هؤولء أان بقدر ما تحتاج
الثورة إالى مؤوطرين اليوم تحتاج الجزائر إالى
مؤوطرين بعد السستقÓل ،هذا تفكير منطقي
ألنه لو قمنا جميعا بالثورة ويسستشسهد األغلبية
من سسيقود الثورة ،قالوا من األحسسن أاننا نقوم
بتكوين أانفسسنا لما بعد الثورة ،تشسير بعضض
ال - -مصس - -ادر إال - -ى أان ال- -ذي- -ن ع- -ارضس- -وا ق- -رار
اإلضسراب المفتوح كانوا يمثلون األقلية ،في
اليوم الموالي اسستطاعت هذه األغلبية أان تقنع
هؤولء مع دخول طلبة الثانويات في اإلضسراب
الذي شسرع فيه يوم  19ماي .1956
^^  :ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-دراسس-ات ع-ل-ى مسس-ت-وى
الجامعة خاصسة قسسم التاريخ ،هل هناك
دراسس- -ات ج- -ادة م -ن أاط -روح -ات دك -ت -وراه
ومذكرات حول هذا الموضسوع ؟
^  :نعم ،قد سسبق لي منذ سسنوات وأان أاشسرفت
ع -ل-ى ط-الب م-ت-خ-رج ف-ي شس-ه-ادة ال-ل-يسس-انسض،
إلنجاز مذكرة حول موضسوع

إاضس -راب ال -ط -ل -ب-ة ال-مسس-ل-م-ي-ن ال-ج-زائ-ري-ي-ن،
وناقشسنا عدة مذكرات في موضسوع الثورة منها
دور الطالب ودور المرأاة في الثورة ،ومواضسيع
متعلقة بالثقافة والتعليم إالى غير ذلك.
^^  :يقال أان هناك ضسعف في توثيق
الشس -ه -ادات ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -ذي -ن ع -ايشس -وا
لح- - -داث ال- - -ت- - -اري- - -خ- - -ي- - -ة ،أاي- - -ن دور
ا أ
المؤورخين في هذا الطار؟
^  :ل أاعتقد ،شساركنا على مسستوى المركز
ال -وط -ن -ي ل -ل -دراسس -ات وال -ب -حث ف -ي ال-ح-رك-ة
الوطنية وثورة أاول نوفمبر  1954باألبيار ،عدة
مجاهدين منهم من توفي رحمه الله ومنهم
م -ن ب -ق -ي ع -ل -ى ق -ي -د ال -ح -ي-اة سس-ج-ل-وا ب-عضض
الشسهادات ،واآلن فيه تنظيم وترتيب ورقمنة
هذه الشسهادات التي يمكن للباحثين السستفادة

^^ نÓحظ على مسستوى بعضص وسسائل
لع Ó-م ال -ح -ديث ع-ن أارب-ع-ة أاشس-خ-اصص
ا إ
من الطلبة ،في حين هناك الكثير من
Óسسف
الطلبة شساركوا في الثورة ،لكن ل أ
م- -غّ- -ي- -ب- -ون ول- -م ي- -أاخ- -ذوا ح- -ق- -ه- -م م- -ن
التعريف ،ما قولكم؟
^  :للتصسحيح لما نتحدث عن يوم الطالب،
األغلبية يذهبون إالى طلبة الجامعة مع العلم
وأانا أاملك إاحصسائيات صسحيحة من منشسورة
«أاكاديمية الجزائر» ،تشسير إالى أان عدد الطلبة
ال-ج-زائ-ري-ي-ن ف-ي ال-ث-ان-وي-ات سس-نة  ،1954ب-ل-غ
حوالي  3880طالب ،منهم  264طالبة ،بينما
في نفسض السسنة ،في مصسدر آاخر ،الذي هو
خمسسينية جامعة الجزائر الصسادر في ،1959
عدد طلبة جامعة الجزائر التي كانت تعد
الجامعة الوحيدة كان  557طالب فقط ،وصسل
عددهم في نفسض السسنة إالى حوالي  818طالب
إاذن هناك فرق في العدد ،وتشسير المصسادر
إالى أان أاغلب الذين إالتحقوا بالثورة كانوا من
الثانويين.
تشسير بعضض وسسائل العÓم إالى أاسسماء بارزة
وأاكثرهم ل تذكرهم ،حتى بالنسسبة للثورة ككل
عامة الناسض يعرفون اسسماء مشسهورة تحدثت
عنها وسسائل اإلعÓم ،مع أان الثورة كانت تضسم
أاع -داد م-ن ال-م-ج-اه-دي-ن وال-ث-وار ،ن-ت-ك-ل-م ع-ن
الشسهيد العربي بن مهيدي ،فرحات عباسض
ب-ال-نسس-ب-ة ل-لسس-ي-اسس-ة ،مصس-ال-ي ال-ح-اج ،ديدوشض
م- -راد ،سس- -وي- -دان- -ي ب- -وج- -م -ع -ة ،ط -الب ع -ب -د
الرحمان ،هؤولء لعبوا دورا اسستيراتيجيا في
الثورة هم الذين تذكرهم وسسائل اإلعÓم لكن
األغلبية ل تشسير إالى األسسماء األخرى .كما أان
ال-دراسس-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة ق-ل-ي-ل-ة وغير كافية في
هذا الجانب ،ألن أاغلب الدراسسات تتكلم عن
هؤولء الزعماء الكبار ،إان صسح القول ،يجب أان
تكون فيها بحوث على مسستوى الجامعة حول
ه- -ؤولء األشس- -خ -اصض إلخ -راج -ه -م م -ن ال -ظ -ل،
وإاخ -راج أاسس -م -ائ -ه -م إال-ى ع-ام-ة ال-ن-اسض ،وه-ي
تحتاج لوثائق.
لطار ،هل هناك صسعوبة
^^  :في هذا ا إ
لن ب-عضص
ف -ي ال -وصس -ول ال-ى الرشس-ي-ف أ
ال - -م - -واضس - -ي - -ع ي- -ج- -د ف- -ي- -ه- -ا
ال- -م- -ؤورخ- -ون صس- -ع- -وب- -ة ف- -ي
لرشس -ي-ف ،أاو
ال -وصس -ول إال -ى ا أ
عدم توفره؟
^  :ال - -مشس - -ك - -ل ف - -ي األرشس- -ي- -ف
الخاصض ،ما يزال محتكرا من قبل
ال - - - -ع- - - -ائÓ- - - -ت واألشس- - - -خ- - - -اصض
وال -ج -م -ع -ي -ات ،ب-م-ا ف-ي-ه-ا الصس-ور
والتقارير ،رسسائل ،البعضض لديهم
ال -ق -رارات ال -ت -ي ات-خ-ذت-ه-ا ق-ي-ادة
الثورة ،نأامل أان تكون فيها توعية
إلخ -راج ه -ذه ال -وث -ائ -ق ،ع -ل-م-ا أان
ه- -ن- -اك م- -ن سس- -ل- -م ل -ل -م -ؤوسسسس -ات
ك- -ال- -م -رك -ز ال -وط -ن -ي ل -ل -دراسس -ات
والبحث باألبيار الذي تلقى بعضض
األرشس -ي -ف م -ن ب-عضض األشس-خ-اصض،
لكن األغلبية ما تزال مدسسوسسة.
^^  :وفي ختام هذا الحديث رسسالتك
Óجيال؟
ل أ
^ :بقدر ما اعتنت الجزائر منذ  1962إالى
اليوم بمشساكل الجزائريين إاجتماعيا بما فيها
السس- -ك- -ن وال- -ع- -م- -ل وشس- -ق ال- -ط- -رق -ات وب -ن -اء
المسساجد ،أاتمنى أان تعتني سسلطات الجزائر
أاكثر بالعلم ألنه هو األسساسض في جميع الدول
والمجتمعات ،نحن مسسلمون نقدسض الله عّز
وج-ل ون-ح-ت-رم ال-رسس-ال-ة ال-م-ح-م-دي-ة وأاول آاي-ة
نزلت على رسسولنا الكريم المصسطفى محمد
صسلى الله عليه وسسلم ،هي «إاقرأا باسسم ربك
الذي خلق ،»...لكن يجب أان نقدسض العلم
وهذا ليسض عيب ألننا مسسلمون ،أاشسدد على
العتناء بالعلم في الجزائر.

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

العدد
17647
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لقد راهنت اإلدارة السستعمارية على إابقاء المثقفين بعيدا عن الثورة ،من خÓل إاطÓق إاشساعات مغرضسة
وأاكاذيب وافتراءات لتحقيق هذا المبتغى وخلق عداء وهمي بين الثورة التحريرية والنخبة.
لعّل من بين الخطط السستعمارية األكثر جهنمية هي عملية «لبلويت» التي أاطلقها النقيب في فرع
السستخبارات السستعمارية المدعو «ليجي» الذي ذاع صسيته بسسبب هذه العملية الجهنمية التي أادت إالى
ارتكاب أاخطاء فادحة أافضست إالى تصسفية عدد من الطلبة الذين التحقوا بالجبال و كادت أان تؤودي إالى
تفجير الثورة التحريرية من الداخل ،لول فطنة وانتباه قادتها إالى المكيدة التي أاريد أان يكون عنوانها:
(الثورة تأاكل أابناءها) لصسرف نظر الطلبة الجزائريين عن اللتحاق بالجبال ،ألن السستعمار كان يدرك
جيدا أان أاولئك سسيكونون في طليعة بناء الدولة وتسسييرها ،وهذا ما يثبت أان قادة الثورة كانت لديهم
نظرة اسستشسرافية وأان الثورة لم تكن حركة عشسوائية عاطفية ،ولكن حركة تحرير وطني واعية باألهداف
والتحّديات التي كان من بينها بناء الدولة الجزائرية التي حددت معالمها في بيان أاول نوفمبر.
إان الطلبة الجزائريون الذين لبوا نداء الوطن والتحقوا بالثورة كان لهم أاثرا كبيرا على مسسارها فقنابل
الشسهيد عبد الرحمان طالب غيرت المعطيات على األرضض وأاخلطت أاوراق اإلدارة السستعمارية ليتغير
معها اتجاه الرعب،فالثورة لم تعد تنحصسر في الجبال فقط والمعمرون الذين كانوا يسسكنون المدن
باعتبارهم وقود النظام الكولنيالي أاكبر المسستفيدين منه ،اقتحمت عليهم الثورة حصسونهم ولم يعودوا
يسسمعوا عنها من خÓل الجرائد واإلذاعات التي ترّوج لدعاية الجيشض السستعماري الكاذبة والمغلوطة
التي مفادها أان القضساء على من كانت تسسميهم بـ»الفÓقة» قضسية وقت فقط.
لعب الطلبة الجزائريون دورا كبيرا في التحرير الوطني ثم دورا أاكبر في بناء وتسسيير شسؤوون الدولة
الجزائرية المسستقلة ورفعوا رايتها عاليا في محافل األمم رغم صسغر سسنهم وحداثة عهدهم باإلدارة
وتسسيير شسؤوون الدولة ما يثبت عبقرية الطالب الجزائري وقدرته على صسناعة السستثناء والتميّز.

ل–اد العام للطلبة اŸسسلم Úا÷زائريÚ
ا إ

من التأأسسيسس إا ¤إاضسراب  19مأي 1956

ان -خ -رطت ك -ل شس -رائ -ح ال -م -ج -ت -م -ع م-ن ع-م-ال
وف Ó-ح -ي-ن ،وط-ل-ب-ة ال-م-ع-اه-د وال-م-دارسض ال-ت-اب-ع-ة
ألح -زاب ال -ح -رك -ة ال -وط -ن -ي-ة ف-ي صس-ف-وف ال-ث-ورة
التحريرية ،منذ اندلعها ،ولم يتخّلف الطلبة عن
ن-داء ال-واجب م-ن-ذ ال-ل-ح-ظ-ة األول-ى ل-ب-داي-ة ال-ع-مل
المسسلح ،وتزايد هذا الدور بتأاسسيسض التحاد العام
للطلبة المسسلمين الجزائريين.
ب-ت-اريخ  27ف-ي-فري  ،1955وب-م-ب-ادرة م-ن ج-م-ع-ي-ة
الطلبة المسسلمين لشسمال إافريقيا ،تم توجيه نداء
لكل الطلبة يحثهم على النضسمام والمشساركة في
تشسكيل التحاد العام للطلبة المسسلمين الجزائريين
( .)U.G.E.M.Aإان -ع -ق -د ال -م -ؤوت -م-ر ال-ت-أاسس-يسس-ي
Óتحاد العام للطلبة المسسلمين الجزائريين في
ل إ
باريسض ،في الفترة الممتدة ما بين  8و  14جويلية
 ،1955بحضسور شسخصسيات ثقافية وسسياسسة وممثلين
عن المنظمات الطÓبية ،بما فيها اإلتحاد الوطني
ل-ل-ط-ل-ب-ة ال-ف-رنسس-ي-ي-ن ،ت-ناول المؤوتمر ثÓثة محاور
رئ -يسس -ي -ة ه -ي :ج -م -ع شس-م-ل ال-ط-ل-ب-ة ال-ج-زائ-ري-ي-ن
وتوحيد مطالبهم وحقوقهم ،العمل على إاعطاء
اللغة العربية مكانتها باعتبارها المحرك األسساسسي
ل-ل-ث-ق-اف-ة ال-ج-زائ-ري-ة ،مشس-ارك-ة الت-حاد في الحياة
السس- -ي- -اسس -ي -ة ل -ل -ب Ó-د.ت -مت ت -زك -ي -ة أاح -م -د ط -الب
اإلبراهيمي رئيسسا أاول لÓتحاد ،وأاعلن رسسميا عن
ت -أاسس -يسض الت -ح -اد ال -ع -ام ل -ل -ط -ل -ب -ة ال -مسس -ل -م -ي -ن
ال-ج-زائ-ري-ي-ن ،وح-ددت األه-داف و ال-وسس-ائ-ل ال-ت-ي
ي -ن -اضس -ل ب -ه -ا م -ي -دان -ي -ا ،وأاق-ر ال-م-ؤوت-م-ر ال-ه-ي-ك-ل-ة
التنظيمية لÓتحاد وشسروط النخراط عن طريق
الفروع المحلية ،كما خرج هذا المؤوتمر بانتخاب
اللجنة التنفيذية المكونة من:
– أاحمد طالب اإلبراهيمي :رئيسسا ،العياشسي ياكر
ن-ائ-ب-ا ،م-ول-ود ب-ل-ه-وان ،ك-ات-ب-ا ع-ام-ا ،ع-ب-د ال-رحمن
شسريط كاتبا مسساعدا ،محمد منصسور ،أامين المال.
و اختيرت مدينة باريسض مقرا مركزيا لÓتحاد.

النضسال السسياسسي ل–Óاد العام
للطلبة اŸسسلم Úا÷زائريÚ

دخل التحاد العام للطلبة المسسلمين الجزائريين،
م-ع-ت-رك ال-ح-ي-اة السس-ي-اسس-ي-ة ل-ل-بÓد موجها نداءاته
ال- -ع- -دي- -دة إال- -ى ال- -رأاي ال -ع -ام ال -ف -رنسس -ي ،م -ن -ددا
بالعمليات اإلجرامية ضسد الشسعب الجزائري ،كما
ندد بجرائم العدو المرتكبة في حق الطلبة الذين
تحّملوا المضسايقات والمتابعات التي م ّسست العديد
من عناصسر التحاد ،منهم الطالب عمارة رشسيد
الذي أالقي القبضض عليه يوم  07ديسسمبر 1955
واسستشسهد تحت التعذيب الوحشسي .لكن رغم كل
النداءات والحتجاجات التي رفعها التحاد من
أاج-ل إاق-ن-اع السس-ل-ط-ات السس-ت-ع-م-اري-ة بالتراجع عن
سسياسستها القمعية ،إال أانها أاصّسرت على مواصسلة
ن-فسض األسس-ال-يب ،م-م-ا اضس-ط-ر ال-ل-ج-ن-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة
لÓتحاد إالى الدعوة لعقد مؤوتمر ثان للنظر في
الوضسع الخطير.

نتائج اŸؤو“ر الثا Êل–Óاد

عقد «التحاد العام للطلبة المسسلمين الجزائريين»،
مؤوتمره الثاني في الفترة الممتدة من  24إالى 28
مارسض  ،1956بالعاصسمة الفرنسسية باريسض ،وكان
عدد الحاضسرين من الجزائريين  60مندوبا ،ومّثل
هؤولء المندوبون  13فرعا لÓتحاد .إالى جانب
الطلبة الجزائريين ،حضسرت وفود عن المنظمات
ال -طÓ-ب-ي-ة ال-ت-ونسس-ي-ة و ال-م-غ-رب-ي-ة .و ق-د ت-واصس-لت
أاشس -غ -ال ال -م -ؤوت -م -ر ط -ي -ل -ة أارب -ع -ة أاي -ام ،و خ-رجت
بتوصسيات عّبرت عن الموقف الواضسح لÓتحاد إازاء
ال -قضس -ي -ة ال -ج -زائ -ري -ة ودع -م -ه ال -ك -ام -ل ل -ل -ك-ف-اح
التحريري.

إاضسراب  19ماي  1956الﬁÓدود

أامام تعنت السسلطات السستعمارية وعدم اسستجابتها
لمطالب التحاد ،وتزايد البطشض السستعماري إازاء
ال -ط -ل -ب -ة ال -ج-زائ-ري-ي-ن ،ازداد ال-ت-وت-ر ف-ي ال-وسس-ط
الطÓبي بالعاصسمة خاصسة ،وما تبعه من حركة
احتجاجية مسستمرة ،شساركت فيها إالى جانب فرع
الت -ح -اد «ج -م -ع -ي-ة الشس-ب-ي-ب-ة ال-طÓ-ب-ي-ة ال-مسس-ل-م-ة
الجزائرية» ،وهي جمعية لتÓميذ الثانويات ،ومما

زاد األم -ر ت -ع -ق -ي -دا رواج إاشس-اع-ة اغ-ت-ي-ال ال-ط-الب
فرحات حجاج الذي اختفى بعد اعتقاله ،فبلغ
ال -ت -وت -ر أاقصس -اه ،ف -ق -ررت ق -ي -ادة ف -رع ال -ع -اصس -م-ة
الجتماع بحي « روبارت صسو» الجامعي ،الواقع
ب -ت -ل -ي -م -ل -ي – وأاخ-ذت ت-ف-ك-ر ف-ي ك-ي-ف-ي-ة م-واج-ه-ة
الموقف .وبعد أاخذ ورد ،تم التفاق على عقد
اجتماع عام للطلبة للنظر في األمر.
انعقد الجتماع األول بنادي « الدكتور سسعدان»
م -ق -ر ح-زب ال-ب-ي-ان سس-اب-ق-ا ،و ط-رحت ف-ي ال-ح-ي-ن
قضس- -ي- -ة اإلضس- -راب الشس- -ام- -ل و ع -ن ك -ل ال -دروسض،
وبفضسل تدخÓت العناصسر المنتمية إالى التنظيم
السسري للجبهة تقبلت األغلبية الفكرة ،وتبنت ما
يترتب عنها من نتائج ،وكانت هناك أاقلية عارضست
الن -ق -ط-اع ع-ن ال-دروسض بشس-دة ،وق-د ب-رر ب-عضس-ه-م
رفضسه للفكرة بتأاكيده أان الواجب المقدسض إازاء
الثورة ،ومسستقبل األمة يكمن في التفرغ للعلوم
قصسد توفير إاطارات الغد.
ت -ق -رر الج -ت -م-اع ال-ث-ان-ي ف-ي ال-غ-د ،وف-ي ج-و زاده
حماسسا وجود تÓميذ الثانويات ،وتم هذه المرة
وباإلجماع اإلعÓن الرسسمي عن اإلضسراب ،وصسدر
بهذه المناسسبة نداء  19ماي  1956الشسهير حيث
قرر الطلبة انقطاعهم عن الدراسسة ،وفي نفسض
الوقت اللتحاق جماعيا بالكفاح المسسلح.
قصسد تعميم اإلضسراب في الجامعات الفرنسسية،
بعث فرع التحاد الطÓبي في الجزائر وفدا إالى
فرنسسا .وبين الفترة الممتدة ما بين  20و  23ماي
 ،1956ن -اقشض ال -ط Ó-ب ال -ج -زائ -ري-ون ب-ه-ذا ال-ب-ل-د
القضسية من جميع جوانبها و ما سسينجم عنها من
تأاثيرات سسلبية ،وأاخيرا صسّوتت كل الفروع الطÓبية
ال -ت-اب-ع-ة لÓ-ت-ح-اد ف-ي ف-رنسس-ا ع-ل-ى اإلضس-راب ع-ن
الدروسض و المتحانات.

أاظهروا قدراتهم الفائقة ‘ إادارة شسؤوون
الثورة وسساعدوا على إاعطاء بعد
سسياسسي لها
يّ-ع-د إاضس-راب ال-ط-ل-ب-ة وال-ت-ح-اق-ه-م بجيشض التحرير
ال-وط-ن-ي ،وب-م-ن-ظ-م-ت-ه السس-ي-اسس-ي-ة ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-رير
الوطني بمثابة الخطوة األولى التي تلتها خطوات
عديدة تدعيما للنضسال الثوري ،إاذ بعد أايام قÓئل
م-ن إاضس-راب-ه-م ع-ن ال-دروسض والم-ت-ح-ان-ات ال-ت-حق
أاك- -ث -ر م -ن  157ط -الب بصس -ف-وف ج-يشض ال-ت-ح-ري-ر
الوطني في الولية الرابعة.
ه -ك -ذا ت -دع -مت ال -ث-ورة ب-ال-ع-دي-د م-ن ال-ط-اق-ات
ال-ف-ك-ري-ة ،وال-ع-ل-م-ي-ة م-ن ال-طÓ-ب ل-ل-عمل معها في
صسفوف جيشض التحرير الوطني كمجندين وصسانعي
قنابل وأاطباء وممرضسين .إاضسافة إالى ميادين أاخرى
ك-ال-دع-اي-ة واإلعÓ-م ل-ت-ن-وي-ر ال-رأاي ال-ع-ام ال-ع-ال-مي
وال -ف -رنسس -ي بصس -ف -ة خ -اصس -ة ،ون -ق-ل أاخ-ب-ار ال-ث-ورة
ال -ج -زائ -ري -ة وت -ط -ورات -ه -ا ب -واسس -ط-ة ال-م-ن-اشس-ي-ر و
المقالت الصسحفية المختلفة ،قصسد إاسسماع صسوت
الثورة الجزائرية على الصسعيد الدولي و التحسسيسض
ب -ال -قضس -ي -ة ال -ج -زائ -ري -ة ،ال -ه -ادف -ة إال -ى ت -ح -ق -ي -ق
السستقÓل و اسسترجاع السسيادة الوطنية .نذكر بأان
اإلطارات األولى لسسلك الدبلوماسسية الجزائرية في
عهد السستقÓل ،كانت من مشستلة الطلبة الذين لبّوا
نداء الثورة والتحقوا بصسفوفها.
من هنا نلتمسض بأان التحاق الطلبة بالثورة ،سساعد
ع -ل -ى إاع -ط -اء ب -ع -د سس -ي -اسس-ي و إاعÓ-م-ي ل-ل-قضس-ي-ة
الجزائرية التي كانت تحتاج إالى رجال من ذوي
الكفاءات العلمية واإلدارية والتنظيمية لقيادتها.
لقد أاظهر هؤولء الطلبة قدراتهم الفائقة في إادارة
شس -ؤوون ال -ث -ورة ،م -ن خ Ó-ل م-ن-اصس-ب-ه-م وال-م-ه-م-ات
الموكلة لهم فأاعطوا المثل في التضسحية والتفاني،
فمنهم من تنقل إالى الدول المجاورة في مهام
ل -ل -ث -ورة وع -دد ك -ب -ي-ر م-ن-ه-م اسس-تشس-ه-د ف-ي م-ي-دان
الشس -رف .ك-انت ق-ن-اع-ة ع-ب-روا ع-ن-ه-ا ف-ي ال-م-ق-ول-ة
الشس -ه -ي-رة ال-ت-ي ح-م-ل-ه-ا ب-ي-ان اإلضس-راب وال-ق-ائ-ل-ة:
‘‘الشسهادات لن تصسنع منا أاحسسن الجثث»ُ ،مفِندين
في المقابل أاكاذيب المسستعمر وادعاءاته بأان الثورة
ل وجود لها في الواقع وأان ما يحدث ل يعدو أان
ي - -ك - -ون أاع - -م - -ال شس- -غب ،وإاره- -اب ت- -ق- -وده ب- -عضض
المجموعات الطائشسة وقطّاع الطرق.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السصبت  19ماي  ٢٠1٨م
الموافق لـ  ٠٣رمضصان  1٤٣9هـ

جمعت جيل الثورة من الطلبة وأاحفادهم

ندوة تاريخية بثانوية «ﬁمد بوهراوة» بÈج منايل
احتضضنت ثانوية «بوهراوة ﬁمد» ،ببلدية برج منايل ،أاول أامسس اÿميسس ،ندوة تاريخية إاحياء لذكرى عيد الطالب
 19ماي  1956نشضطها اÛاهد الرائد عبد القادر سضعيدي وهذا Ãبادرة Ÿديرية اÛاهدين للولية بالتنسضيق مع مديرية
الÎبية ‘ إاطار تكثيف ا÷هود لربط تÓميذ اŸؤوسضسضات التعليمية بتاريخهم ورموزهم الوطنية وﬁاربة ظاهرة النسضيان
وتهميشس الذاكرة الوطنية..

بومرداسس :ز / .كمال

ال-ن-دوة ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي نشص-ط-ه-ا ال-مجاهد عبد القادر
سصعيدي ،ركزت على تقديم بعضس الشصهادات الحية التي
عايشصها المجاهد وهو طالب بتونسس في محاولة لتقريب
الصصورة عن أاحداث  19ماي  1956التي صصنعها الطلبة
ال-ج-زائ-ري-ون ال-ذي-ن ت-رك-وا م-ق-اع-د ال-دراسص-ة وا’ل-ت-ح-اق
بصصفوف الثورة في حدث شصّكل نقلة نوعية لمسصار الكفاح
وضص -رب -ة ق -وي -ة ل -ل -مسص -ت -ع -م -ر ال-ف-رنسص-ي ،وق-ال ف-ي ه-ذا
الشص -أان»أان ال -ط -ل -ب -ة وك -غ -ي -ره -م م -ن ال -ف -ئ -ات ال -ع-م-ال-ي-ة
والفÓحين الذين شصكلوا النواة اأ’ولى لجيشس التحرير
أارادوا من خÓل هذا القرار التاريخي تسصجيل حضصورهم
وال-مشص-ارك-ة ف-ي صص-ن-ع ال-ت-اري-خ وال-مسص-اه-م-ة ف-ي تأاسصيسس
اتحاد الطلبة المسصلمين الجزائريين ومفضصلين في قرار
جماعي تلبية نداء الواجب وصصعود الجبال ودعم صصفوف
الثورة على مقاعد الدراسصة ومواصصلة مسصيرتهم العلمية،
وأاضص -اف ال -م -ج -اه-د «أان ح-رك-ة ال-ط-ل-ب-ة ل-م ت-مسس ف-ق-ط
ال-ث-ان-وي-ات وال-ج-ام-ع-ات ال-م-ت-واجدة في الجزائر ،خاصصة

الجامعة المركزية ،بل شصملت عدة جامعات في فرنسصا
وعدد من الدول العربية كالعراق ،مصصر ،تونسس والمغرب
ال -ت -ي ك -انت تسص -ت -ق -ب -ل ف -ي صص-ف-وف-ه-ا ط-ل-ب-ة ج-زائ-ري-ي-ن
اسصتجابوا لقرار اإ’ضصراب ودعم المجاهدين خاصصة في
هذه الفترة المفصصلية في مسصار الثورة التحريرية التي
كانت بحاجة إالى دم جديد من الشصباب وكفاءات قادرة
إالى تسصيير وإادارة المعركة وقيادة الثورة إالى بّر اأ’مان..
ف -ي اأ’خ -ي -ر ،دع -ا ال -م -ج -اه -د شص -ب -اب ال -ي -وم ،وتÓ-م-ي-ذ
المدارسس «إالى واجب الحفاظ على اأ’مانة التي ضصحى
من أاجلها الشصهداء والتمسصك برسصالة نوفمبر التي خلدها
الرعيل اأ’ول من المجاهدين والمناضصلين والتسصلح بالعلم
والمعرفة ،مع تشصديده على أاهمية ا’هتمام أاكثر من قبل
ال-ب-اح-ث-ي-ن وال-م-ه-ت-م-ي-ن بالكتابات التاريخية ودور الطلبة
وإاسصهاماتهم الكبيرة في صصنع جانب مهم من تاريخ الثورة
التحريرية المجيدة ،كما تم على الهامشس تنظيم معرضس
ل-لصص-ور ال-ت-اري-خ-ي-ة ورسص-وم-ات إاب-داع-ي-ة م-ن ق-بل تÓميذ
الثانوية تبرز جانبا من تاريخ الثورة ومسصيرة الطلبة.

التعريف بالنضضال الثوري للطلبة ا÷زائريÚ

فعاليات ‡ّيزة باŸدرسسة العليا لعلوم الغذاء والصسناعات الزراعية الغذائية با◊راشش
^ « تخليد لذكرى الطلبة والتعريف بإاسضهاماتهم ‘ الثورة»

شضّددت مديرة اŸدرسضة العليا لعلوم الغذاء والصضناعات الزراعية الغذائية «بن مهدي مر Ëهند» على ضضرورة تعريف الطالب ا÷زائري بأاهمية اليوم ‘ مسضار ثورة التحرير اÛيدة
لجل رفع راية ا◊رية.
خاصضة وان تاريخ  19ماي Á 1956ثل إاضضراب عام شضارك فيه الطلبة تلبية لنداء جبهة التحرير للمشضاركة ‘ الثورة التحريرية ،مضضحيا Ãشضواره الدراسضي أ

بإاسصهاماتهم من خÓل إاحياء اليوم الوطني
ل- -ل -ط -الب وإاع -ادة ت -رسص -ي -خ ال -ت -اري -خ ف -ي
ذاك-رت-ه-م ع-ب-ر ال-نشص-اط-ات ال-ت-رب-وي-ة ب-ي-ن
ال -ط-ل-ب-ة ف-ي ال-م-درسص-ة وط-ل-ب-ة ال-م-دارسس
اأ’خرى لتبادل المعارف ،خاصصة ما يتعلق
بتاريخ الجزائر.

نشساطات ورسسومات ُتÈز
إاسسهامات الطالب ا÷زائري ‘
الثورة اÛيدة

خالدة بن تركي
أاك - -دت ال - -مسص - -ؤوول - -ة اأ’ول- -ى ع- -ل- -ى رأاسس
المدرسصة العليا لعلوم الغذاء والصصناعات
ال -زراع -ي -ة ال -غ -ذائ -ي -ة ،ال -ك -ائ -ن م -ق -ره -ا
ب-ال-ح-راشس ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ا’ح-ت-ف-ال باليوم

ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل -ط -الب م -ن ب -اب ال -ت -ذك -ي -ر
والتعريف بالتاريخ الجزائري وذلك من
خÓل المحاضصرة التي قدمتها بمناسصبة
ا’حتفال باليوم العالمي للعيشس معا في
سصÓم واليوم الوطني للطالب الذي شصارك
ف -ي -ه م -ج -م -وع -ة م-ن ال-ط-ل-ب-ة ،م-ن خÓ-ل

نشصاطات تربوية ولوحات تجسصد السصÓم
وتذكر بالتاريخ .
ح -اولت م-دي-رة ال-م-درسص-ة إاب-راز أاه-م-ي-ة
الذكرى لما لها من د’لة كبيرة في نفوسس
ال-ط-ل-ب-ة ال-ج-زائ-ري-ي-ن ال-ذي سص-اه-م-وا في
الثورة بشصكل جعل الجزائر تحتفل سصنويا

إالى جانب المشصاركة في المحاضصرة التي
نظمتها المديرة بالمناسصبة والتي حضصرها
العديد من الطلبة الراغبين في معرفة
تاريخ الطالب الجزائري الذي يمثل مجد
اأ’مسس ،ع -رفت ا’ح -ت -ف -ال -ي -ة اإسص -ه-ام-ات
كثيرة بالعديد من الرسصومات التي تمثل
السصÓم والتاريخ حيث اطلعت «الشصعب»
على هاته ا’نجازات التي تعبر عن تفكير
ال -ط -الب ورؤوي -ت -ه ل-ه-ات-ه اأ’ح-داث ،ب-ق-ول
ال -ب -عضس م -ن -ه -م« :م-ه-م ج-دا م-ع-رف-ة دور
المثقف في التاريخ الجزائري «« ،تجسصيد
ال-ت-اري-خ ف-ي رسص-وم-ات ت-ع-ب-ي-را ع-ن ح-قبة
اسص -ت -ع -م -اري-ة « ،وغ-ي-ره-ا م-ن اأ’راء ال-ت-ي
ك-انت ت-ت-م-ح-ور أاغ-ل-ب-ه-ا ف-ي حب ا’طÓ-ع
والتعمق في التاريخ أاكثر وهو ما اأوضصحته
المشصاركة القوية لفئة الطلبة في الندوة
التي نشصطتها المديرة بالمناسصبتين.

حـ ـ ـ ـ ـ Úتشسجـ ـ ـ ـع ا÷امعـ ـ ـ ـة اŸوهب ـ ـ ـ ـة واإلبـ ـ ـ ـداع
حبيبة غريب

لم تعد الجامعة الجزائرية اليوم ،تقتصصر على تقديم التحصصيل
ال-ع-ل-م-ي وال-م-ع-رف-ي ل-ل-ط-الب ،ف-حسصب ،ب-ل تسص-ع-ى اأيضص-ا ل-ت-ك-وين
شصخصصيته وتشصجيع مواهبه في شصتى الميادين من خÓل عديد
التظاهرات الثقافية والعلمية وا’قتصصادية المنظمة سصواء من
قبل اإدارة الجامعات اأو مديريات الخدمات ا’جتماعية وحتى
من قبل الموؤسصسصات والجمعيات والمنظمات الطÓبية.
وا’أمثلة على ذلك عديدة ،منها على سصبيل التذكير فقط مسصابقة
«انجاز الدولية» التي تعود كل سصنة ’ختبار اأحسصن فكرة مقاولتية
لدى الطلبة اأو مهرجان المسصرح الجامعي ببجاية ،و»مهرجان
المونولوغ» بالوادي ،اإلى جانب ا’أندية العلمية والثقافية التي

ت-ه-ت-م ب-ا’ب-ت-ك-ار دون اأن ن-نسص-ى ب-ط-ول-ة ال-ذاك-رة ل-ل-ج-امعات التي
ظهرت موؤخرا من جامعة بسصكرة والقائمة طويلة حيث تنظم
ال-م-ل-ت-ق-ي-ات و ال-م-ح-اضص-رات ال-خ-اصص-ة ب-ك-ل م-ا ل-ه صص-ل-ة ب-ال-ح-ياة
السصياسصية وا’جتماعية وا’أعياد الوطنية والمواعيد الثقافية في
البÓد.
والهدف من هذا المشصروع الذي يشصارك فيه كل من وزارتي
التعليم العالي والبحث العلمي والمنظمات الطÓبية والمجتمع
المدني بهيئة «جيل الغد» وهي من ا’إطارات التي يعّول عليها في
حمل المشصعل ومواصصلة مسصار التنمية الوطنية والسصير على درب
طلبة  19ماي  1956وا’قتداء بقدرتهم العظيمة على تحمل
المسصوؤوليات الجسصام و والتحلي بروح الوطنية والتضصحية.
’ تقتصصر هذه التظاهرات على المسصتوى المحلي ،بل تسصعى اإلى

العدد
1٧6٤٧

07

عل ـ ـ ـى نف ـ ـ ـسش ال ـ ـّدرب
فضضيلة دفوسس

ونحن نسصتعيد الذكرى التي التحق فيها
ال-ط-ل-ب-ة ال-ج-زائ-ري-ون ب-ال-ث-ورة ال-م-ج-يدة،
تسص- -ت- -وق- -ف -ن -ي مسص -أال -ة أاراه -ا ف -ي غ -اي -ة
اأ’ه -م-ي-ة ،وه-ي درج-ة ال-وع-ي السص-ي-اسص-ي
والح ّسس الوطني ،التي كانت تسصكن أافئدة
وع -ق -ول شص-ب-اب ف-ي ع-م-ر الّ-زه-ور آاث-اروا
وط- -ن- -ه- -م ع -ل -ى أان -فسص -ه -م وق ّ-رروا ت -رك
مسصتقبلهم العلمي وراءهم ليحملوا على
أاكتافهم عبء واجب وطني ثقيل ،لكنّه
مفعم بالتّضصحية والشصجاعة واإ’قبال.
الطّلبة الذين نتحّدث عنهم ،كانوا صصغار
السصّ- -ن ،وم- -ن- -ه -م م -ن ل -م ي -ب -رح م -رح -ل -ة
المراهقة بعد ،لكّنهم كانوا بوعي الكبار
وإاق -ب -ال الشص -ج -ع -ان ،وق ّ-وة دف -ع -ه-م ن-ح-و
ال -ج -ب-ال ال-وع-رة ،ه-ي إارادة ف-و’ذي-ة ف-ي
ال- -ك- -ف- -اح ال- -مسصّ- -ل- -ح ل- -ل- -ت -خصص ّ-ل -صس م -ن
ا’سصتعمار ،مع أانهم كانوا أاكثر ح ّ
ظا حيث
ك -ان -وا ي-درسص-ون ،ومسص-ت-وي-ات-ه-م ال-ع-ل-م-ي-ة
عالية ،أاما غيرهم فأافضصلهم من يحظى
بفرصصة في الكتاتيب لحفظ القرآان ،أاما
ال-م-درسص-ة وم-ق-اع-ده-ا ال-ن-اع-م-ة ،ف-كانت
Óغلبية المسصحوقة
حلما صصعب المنال ل أ
تحت أاقدام المسصتدمر الفرنسصي ،الذي
أاصص-يب ب-ف-زع ح-ق-ي-ق-ي وه-و ي-ت-لّ-ق-ف خبر
«الهجرة» الجماعية للطلبة الجزائريين
م-ن ث-ان-وي-ات-ه-م وم-ع-اه-ده-م نحو جبهات
ال- -ق- -ت- -ال ،إاذ أان ت- -ع- -زي- -ز صص- -وف ال -ث -وار
وال-م-ج-اه-دي-ن ب-ال-ن-خ-ب-ة ال-م-تعّلمة يحمل
الكثير من المعنى ،ويعكسس مدى ارتباط
الطالب الجزائري ببلده وتم ّسصكه بحّريته
ال- -ت- -ي ل -م تسص -ت -ط -ع ال -ك -تب ال -م -درسص -ي -ة
والمناهج التعليمية الفرنسصية أان تجعله
يحيد عنهما.
الوقوف اليوم عند العيد الوطني للطالب،
هو أايضصا لتقّفي أاثر الوطنية التي كان
ي -ت-مّ-ت-ع ب-ه-ا ط-ل-ب-ة اأ’مسس ،واسص-ت-خÓ-صس
موقعها في صصفوف طلبة اليوم ،وأاجزم
ب -أان ط -الب ال -ي -وم ’ ي -خ -ت -ل-ف م-ن ح-يث
اإ’قبال والّتضصحية في شصيء عن طالب
اأ’مسس ح - -ت - -ى وإان ت- -غّ- -ي- -رت ال- -ظ- -روف
والمعطيات.
فهو يتعّلم أ’جل بناء دولته ووطنه ،وتراه
م -ن خ Ó-ل وسص -ائ -ط اإ’ع Ó-م ال -ح -دي -ث -ة
يدافع بقوة عن الجزائر ،ضصّد كل من
يسص-ئ إال-ي-ه-ا ح-ت-ى ب-م-جّ-رد ال-كÓ-م ،ول-ق-د
ت -اب -عت شص -خصص -ي-ا ك-ي-ف أان أاب-ن-اءه-ا رّدوا
ب -ح -زم ع -ل -ى ال -ت -ف -اه-ات ال-م-قّ-ززة ال-ت-ي
أاصصدرها شصواذ غير بعيد عن محيطنا
ال -ج -غ -راف -ي ،وه -م ي -تشص ّ-ف-ون ف-ي ح-ادث
الطائرة المأاسصوي أاودى بحياة عشصرات
الشصباب قبل أاسصابيع.
كما أان الطالب الجزائري ،المّتسصم بوعي
ك-ب-ي-ر ل-م يسص-ق-ط ف-ي-م-ا سص-ق-ط ف-ي-ه ط-لبة
وشصباب دول كثيرة ثمّ جّرها لÓحتجاج
وحتى حمل ال ّسصÓح وإاغراق بلدانهم في
ب-ح-ار م-ن ال-دم-اء ب-اسص-م ال-ت-غ-ي-ي-ر ،ون-حن
نعلم أان المتكالبين على أاوطاننا يراهنون
دائما على الشصباب ـ وهم في أاغلبهم
طلبة ـ لتنفيذ مؤوامراتهم التدميرية.
صص -ح-ي-ح أان ط-ل-ب-ة اأ’مسس آاث-روا ح-ي-ات-ه-م
أ’جل حرية الوطن وهي أاعلى درجات
اإ’يثار ،واأ’كيد أان طلبة اليوم ’ يختلفون
ع -ن -ه-م وه-م يسص-ي-رون ع-ل-ى ن-فسس الّ-درب
حماية لهذا الوطن.

تقريب المسصافات وتشصجيع التبادل بين طلبة الجامعات والمعاهد
وال -م -دارسس ال -ع -ل -ي -ا ،ع -ل -ى صص-ع-ي-د ال-وط-ن ،وك-ذا اإشص-راك ط-ل-ب-ة
جامعات دول اأجنبية اأخرى ،بغية فتح اأفاق اأوسصع اأمام الطالب
الجزائري ومسصاعدته على ا’حتكاك بثقافات اأخرى واكتسصاب
خ -ب -رات ج -دي -دة ف -ي ال -ت -ع -ام -ل م-ع ا’آخ-ر ،ف-ي ظ-ل ا’خ-تÓ-ف
الثقافي والحضصاري.
ولهذه ا’إسصتراتيجية حتما انعكاسصات جد طّيبة على حياة الطالب
المسصتقبلية ،خاصصة حين تسصاهم في تفجير طاقاته ا’إبداعية
وصصقل ح ّسصه الفني وموهبة ا’بتكار لديه ،ا’أمر الذي يسصاعد في
تنمية طاقاته الفكرية ويقوي شصخصصيته وينمي فكره جاع Óمنه
فردا متكام Óباإمكانه ولوج الحياة العملية وا’جتماعية بكل ثقة
وعزم.
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اللقاء درسس اسصتثمارات كوندور ومصصنع تلفزيونات بتونسس

السسبسسي يسستقبل رئيسص ›لسص إادارة مؤوسسسسة بن حمادي
‘ إاط -ار سص -ي-اسص-ت-ه-ا السص-ت-ث-م-اري-ة وال-ت-وج-ه
لسص-واق ال-ع-اŸية،
ا÷دي-د ن-ح-و ال-تصص-دي-ر وا أ
كان عبد الرحمان بن حمادي رئيسس ›لسس
إادارة شص- - -رك- - -ة ك- - -ون- - -دور ضص- - -ي- - -ف رئ - -يسس
ا÷م- -ه- -وري- -ة ال- -ت- -ونسص- -ي- -ة ال- -ب- -اج -ي ق -اي -د
السصبسصي ،أاين أاجرى مباحثات ‘ لقاء دام 45
دق - -ي - -ق- -ة ّ” ف- -ي- -ه ال- -ت- -ط- -رق إا ¤ال- -نشص- -اط
لق -تصص -ادي لشص -رك -ة ك -ون -دور وإاق -ت -ح-ام-ه-ا
ا إ
للسصوق التونسصية منذ سصنوات.

الÈج :حبيبة بن يوسشف
وأكد بيان للشصركة بعد أللقاء ،أن كوندور تعتزم
غ-رسض مشص-روع أسص-ت-ث-م-اري ه-ام ب-ج-م-ه-ورية تونسض
وب -الضص -ب -ط ب -اŸن -ط -ق -ة ألصص -ن -اع -ي-ة ب-و’ي-ة ب-اج-ة
أل-ت-ونسص-ي-ة وأŸت-م-ث-ل ‘ مصص-ن-ع أ’ج-ه-زة أل-ت-ل-ف-زون
عÓمة كوندور سصينتج  300.000جهاز من ﬂتلف
أأ’نوأع وأأ’حجام سصنويا ،ويعد هذأ أŸشصروع هو
أأ’ول للشصركة خارج أرضض ألوطن.
وأضص -اف أل -ب -ي-ان ،أن شص-رك-ة ك-ون-دور سص-ت-ق-وم ع-ل-ى
أŸدى أŸتوسصط وألبعيد بغرسض مشصاريع وحدأت
إأنتاجية أخرى با÷مهورية ألتونسصية وأŸتمثلة ‘
وحدة إ’نتاج أŸكيفات ألهوأئية ووحدأت أخرى

إ’نتاج أأ’جهزة ألكهرومنزلية أıتلفة ألتي تنتجها
كوندور على غرأر ألثÓجات ،ألطباخات ،أجهزة
أŸدفأاة ،ألغسصا’ت وأأ’جهزة ألصصغÒة.
ويأاتي لقاء رئيسض ›لسض إأدأرة كوندور بن حمادي
بالرئيسض ألتونسصي بعد سصنوأت من ولوج كوندور
للسصوق ألتونسصية بفتح قاعات عرضض Ÿنتجاتها ‘

إامتحانات دون ضصغوط نفسصية

شسرطة “Ôاسست ترافق التÓميذ اŸقبلÚ
على امتحانات نهاية السسنة
أطلقت مصصالح أمن و’ية “Ôأسصت بالتنسصيق مع
مديرية ألÎبية بالو’ية مبادرة خاصصة باŸرأفقة
ألنفسصانية للتÓميذ أŸقبل Úعلى أجتياز أمتحانات
ن-ه-اي-ة ألسص-ن-ة أل-درأسص-ي-ة أÿاصص-ة ب-ال-ط-ور أل-ثانوي
–ت شص -ع -ار (م -ن أج -ل أم -ت -ح -ان -ات دون ضص -غ-وط
ن -فسص -ي -ة) ،ح -يث سص ّ-ط -رت مصص -ال -ح أم -ن ب-رن-ا›ا
ل -ت -جسص -ي -د ه -ذه أل -ع -م-ل-ي-ة أ÷وأري-ةّÁ ،سض ج-م-ي-ع
ألثانويات بإاقليم أختصصاصصها.
ت- -ه- -دف ه- -ذه أŸب- -ادرة إأ– ¤سص- -يسض أل -ت Ó-م -ي -ذ
أŸق-ب-ل Úع-ل-ى شص-ه-ادة أل-ب-ك-ال-وري-ا بضصرورة ألتغلب

على أ◊ا’ت وأ’ضصطرأبات ألنفسصية ألتي تنتابهم
ب -اقÎأب م -وع -د أ’م -ت-ح-ان-ات م-ع ت-ق-د Ëنصص-ائ-ح
وإأرشصادأت حول كيفية مرأجعة ألدروسض وألتحضصÒ
ل Ó- - -م - - -ت - - -ح - - -ان - - -ات دون إأرت - - -ب - - -اك أو ق - - -ل - - -ق.
أل- -ع -م -ل -ي -ة يشص -رف ع -ل -ي -ه -ا إأط -ارأت وأخصص -ائ -يÚ
نفسصاني Úتابع Úأ’من و’ية “Ôأسصت ،حيث يتمّ
خÓ- -ل- -ه- -ا إأج- -رأء م -ق -اب Ó-ت وج -لسص -ات أسصÎخ -اء
وﬁادثات مع ألتÓميذ دأخل أŸؤوسصسصات ألÎبوية.

“Ôاسشتﬁ :مد الصشالح بن حود

منح  308رخصصة بناء Ÿشصاريع هامة بباتنة

الوا‹ يؤوكد مكافحة البÒوقراطية اŸعرقلة التي
تواجه ا’سستثمار
كشصف ،وا‹ باتنة ،عبد اÿالق صصيودة،
ع -ن ع -زم-ه ت-ذل-ي-ل ك-ل ال-ع-ق-ب-ات والصص-ع-اب
لداري- -ة ال- -ت -ي
خ- -اصص- -ة ال- -بÒوق- -راط- -ي- -ة ا إ
ت -واج -ه ،م-ل-ف السص-ت-ث-م-ار ب-ال-ولي-ة ،وذلك
خ Ó-ل ت -رأاسص -ه لج -ت -م -اع م -ع اŸسص -ت -ث-م-ري-ن
لع -م -ال ب -حضص -ور م-دراء ع-دد م-ن
ورج -ال ا أ
ال -ه -ي -ئ -ات ال -ت -ن -ف -ي -ذي-ة ذات الصص-ل-ة Ãج-ال
السص -ت -ث -م -ار ،وذلك Ÿن -اقشص -ة وضص -ع -ي-ة ه-ذا
اŸلف ا◊سصاسس بالولية.

باتنةŸ :وششي حمزة
أكد صصيودة على ألعانية أÿاصصة ألتي توليها
ألدولة أ÷زأئرية Ÿلف أ’سصتثمار وأŸسصتثمرين
نظرأ للدور ألكب Òألذي ينتظر منه ‘ ألدفع بعجلة
أ’قتصصاد أÙلي ،وخلق ألÌوة وتوف Òمناصصب
ألعمل ،منّوها بجهود ألدولة ‘ توف Òألشصروط
أÓŸئمة ÿلق بيئة أسصتثمارية فعالة على غرأر
إأنشصاء مناطق ألنشصاط،حيث أسصتفادت و’ية باتنة
م -ن  3م -ن -اط-ق ج-دي-دة ب-ك-ل م-ن أŸع-ذر ،ج-رم-ة
وبريكة فضص Óعن مناطق أخرى م›Èة بكل من
زأنة ألبيضصاء ،سصقانة وأ÷زأر.
و“ثلت أ’نشصغا’ت أأ’سصاسصية للمسصتثمرين‘ ،
أ◊صصول على رخصصة ألبناء وألتوصصيÓت أŸتعلقة
بالكهرباء ،أين أكد ألوأ‹ على أن تعليماته صصارمة
بشصأان أ◊صصول على رخصصة ألبناء ألتي ’ يجب أن
تتعدى  08أيام على أأ’ك ،Ìوقد أشصار مدير ألبناء
وألتعم Òإأ ¤أن ألوأ‹ قد أشصرف منذ قدومه على
إأمضصاء  308رخصصة بناء وألعملية مسصتمرة ،حيث
Œري معا÷ة  48طلبا ‘ ح Úرفضض  15آأخر
نظرأ لعدم أسصتيفائه ألشصروط.
ومن جهة أخرى وعلى هامشض أشصغال أ’جتماع،
أكد أŸسصؤوول أأ’ول عن ألو’ية ،أن مصصا◊ه ملزمة
بتطبيق ألقانون على كل أشصكال ألبناء ألفوضصوي
ألذي يهّدد أÿريطة ألعمرأنية للو’ية بسصبب زحفه
ألعشصوأئي ،كما توجه للمسصتثمرين بضصرورة تسصوية
ألتزأماتهم ألضصريبية ‘ مقابل أŸطالبة بحقوقهم
ألتي تسصعى أإ’دأرة جاهدة للتكفل بها ،مشصÒأ أن
ميزأنية و’ية باتنة تعّد أأ’ضصعف على أإ’طÓق
مقارنة ببقية ألو’يات؛ بسصبب ألتهرب ألضصريبي
وعدم تسصديد أŸسصتحقات أ÷بائية.
كما أكد ‘ ذأت ألسصياق ،على عدم تسصاهل
مصصا◊ه مع كل أشصكال أŸمارسصات ألتجارية غÒ
ألقانونية و‘ مقدمتها ‡ارسصة نشصاط Œاري دون
ق- -ي -د ‘ ألسص -ج -ل أل -ت -ج -اري ،ح -يث أشص -ار أŸدي -ر
أل -و’ئ -ي ل -ل -ت -ج -ارة إأ ¤غ -ل-ق أك Ìم-ن ﬁ 1000ل
- -Œاري  50ب -اŸائ -ة م -ن -ه -ا بسص-بب ع-دم أم-تÓ-ك
أصصحابها لسصجل Œاري.

ك -م -ا ج ّ-دد أل -وأ‹ م -رة أخ-رى دع-وت-ه بضص-رورة
ﬁارب -ة أل -بÒوق-رأط-ي-ة وأل-ت-عسص-ف أإ’دأري أل-ذي-ن
يحو’ن دون ألدفع با◊ركة أ’سصتثمارية بالو’ية
وكل ما من شصأانه أن يعطل مصصالح أŸوأطن ،دأعيا
أŸسصؤوول ÚوأŸنتخب ÚأÙلي Úإأ ¤ألتعامل بحزم
وصص -رأم -ة م -ن خ Ó-ل –سص Úأÿدم -ة أل -ع -م-وم-ي-ة
للموأطن.Ú

تخصسيصص  20مليار سسنتيم للربط بالغاز
وتدشس Úمرافق دينية
وضص -ع وأ‹ ب -ات -ن -ة ،ح-دأ ن-ه-ائ-ي-ا Ÿل-ف مشص-روع
م-رك-ز ت-دريب أل-ف-رق أل-وط-ن-ي-ة أÎÙف-ة ب-ت-زوكت
ببلدية أريسض وألذي تعاقب عليه وألي Úو ⁄يعرف
ت -ق -دم -ا ،ح -يث أع -ط -ى صص -ي -ودة إأشص-ارة أ’ن-طÓ-ق
Ÿشصروع ربط منطقة تزوكت ألوأقعة ببلدية أريسض
بالغاز ألطبيعي ،على عاتق ميزأنية ألو’ية Ãبلغ
ما‹ Œاوز  20مليار سصنتيم ،وبشصبكة نقل طولها
 2.5ك -ل -م وشص -ب -ك-ة ت-وزي-ع ب-ط-ول  33.32ك-ل-م ،م-ا
سص-يسص-م-ح ب-ت-وصص-يÓت تتجاوز  365ت-وصص-يÃ ،Óدة
أ‚از تقدر بـ 10أشصهر.
وقد دعا ألوأ‹ خÓل زيارة عمل وتفقد لبلدية
أريسض ألتي يقع بها أŸشصروع ألوطني ألهام ،إأ¤
مسصاعدة ألسصلطات أÙلية وألو’ئية ‘ دفع عجلة
أإ’‚از بهذأ أŸشصروع ألكب ،Òمن خÓل تقدË
ك -اف -ة أل -تسص -ه -ي Ó-ت ل -ل -م-ؤوسصسص-ات أŸسص-ؤوول-ة ع-ل-ى
أ’‚از ’سص -ت Ó-م -ه خ Ó-ل فصص -ل ألشص -ت-اء أŸق-ب-ل؛
خصصوصصا وأن تزوكت تقع ‘ مرتفع يتميز بالÈودة
ألشص-دي-دة ،وسص-ي-ك-ون ف-ور أسص-تÓ-م-ه ق-ب-ل-ة ıت-لف
ألفرق ألرياضصية ألوطنية أÎÙفة وحتى أأ’جنبية
إ’جرأء ألÎبصصات أŸيدأنية ما سصيخفف من معاناة
ألفرق ألرياضصية ألوطنية ،و–قيق عائدأت مالية
ه -ام -ة ،ح -يث أع -ط -ى ت -ع -ل-ي-م-ات ب-اإ’ع-دأد ل-دفÎ
ألشصروط أÿاصض Ãلعب كرة ألقدم.
كما أسصتغل ألوأ‹ فرصصة دخول شصهر رمضصان
أل- -ك- -ر Ëل- -ت- -دشص Úمسص- -ج- -د ع- -م- -ر ب- -ن أÿط- -اب
بتيبيكاوين ببلدية فم ألطوب؛ بدأئرة أشصمول ،تكفل
با‚ازه أÙسصن Úبتكلفة مالية قدرها  65مليون
دج على مسصاحة قدرها  740م 2وبطاقة أسصتيعاب
قدرها  600مصصلي ،كما دشّصن أيضصا مسصجد أإ’مام
م -الك ب -ح -ي أل -ع Úأل -ي-ابسص-ة أل-وأق-ع ب-ب-ل-دي-ة وأدي
أل -ط -اق -ة؛ب -دأئ -رة ث -ن-ي-ة أل-ع-اب-د ،أل-ذي يÎب-ع ع-ل-ى
مسص-اح-ة  2650م 2وب-ط-اق-ة أسص-ت-ي-ع-اب تبلغ 1325
مصصلي ومصصلية ،مع ألعلم أن أŸسصجد شصيد من قبل
أ÷معية ألدينية للحي Ãلغ قدره  44مليون دينار
جزأئري.

ألبدأية ،ثم فتح شصركة ““كوندور تونسض““ وألتي كانت
Ãث-اب-ة أل-ق-اع-دة أل-ل-وج-يسص-ت-ي-ة لتوزيع منتجاتها ‘
ﬂتلف ألو’يات ألتونسصية ،قبل أن تتبلور فكرة
أإ’نتاج من خÓل ألتصصنيع وألÎكيب ،على أن يكون
جزء هام من أŸنتجات موجهة للتصصدير من تونسض
نحو ﬂتلف دول ألعا.⁄

مديرية التوزيع لسصونالغاز با÷لفة

تواصسل حمÓتها
لتحصسيل ديونها اŸقدرة
بـ  195مليار سسنتيم

‘ إأطار عملية عادية وعمل روتيني منتظم
ت -وأصص -ل م -دي -ري -ة أل -ت -وزي -ع ب-ا÷ل-ف-ة ح-مÓ-ت-ه-ا
لتحصصيل ديونها ألعالقة ألتي تفوق  195مليار
سصنتيم ،منها  %45على عاتق أŸشصÎك ÚألعاديÚ
و %55على عاتق أإ’دأرأت وأÿوأصض.
وسصتسصتمر هذه ألعملية إأ ¤غاية بلوغ ألسصقف
أل -ع -ادي أŸت -ع -ل -ق ب -آاج -ال أل -تسص-دي-د  15يوما.
وح-رصص-ا م-ن-ه-ا ع-ل-ى أل-ت-ق-رب أك Ìم-ن زب-ائ-ن-ه-ا،
وأ’سص -ت -ج -اب -ة ل -ت -ط -ل-ع-ات-ه-م وشص-ك-اوي-ه-م ،ق-امت
أŸديرية بتغي Òموأقيت ألعمل وأفتتاح وكا’تها
ألتجارية ألـ  09أŸنتشصرة ع Èأنحاء ألو’ية وألتي
أصصبحت تفتح أبوأبها من ألسصبت إأ ¤أأ’ربعاء مع
أفتتاح صصناديق ألدفع ومكاتب أ’سصتقبال صصباح
أÿميسض.
وÁك -ن ل-ل-زب-ائ-ن تسص-دي-د ف-ات-ورة أل-ك-ه-رب-اء
وأل- -غ- -از وأ’سص- -ت- -ف- -ادة م- -ن ﬂت- -ل -ف أÿدم -ات
أŸقدمة خÓل يوم ألعطلة أأ’سصبوعية ،باإ’ضصافة
إأ ¤فتح أبوأب ألوكا’ت ألتجارية من ألسصاعة
ألتاسصعة لي Óإأ ¤منتصصف ألليل ‘ شصهر رمضصان
ألكر.Ë
كما وضصعت أŸؤوسصسصة طرقا أخرى لتسصديد
ألفاتورة لتسصهيل أŸهمة على ألزبون دون تكليفه
مهمة ألتنقل وأ’نتظار ‘ ألطوأبŸ Òدة طويلة
وهي ألتسصديد عن طريق مكاتب ألÈيد أو عن
طريق ألبطاقة أإ’لكÎونية ع Èأأ’نÎنيت.
و‘ إأطار عصصرنة أÿدمات وتطوير ألعÓقة
مع ألزبائن وضصعت ألشصركة للمشصÎك ÚألعاديÚ
خيارأ جديدأ لتسصديد فاتورة ألكهرباء وألغاز عن
طريق جهاز ألدفع أإ’لكÎو Êبشصكل آأ Êوآأمن
على مسصتوى شصبابيك وكا’تها ألتجارية بهدف
تسصهيل عملية ألدفع أ÷وأري .كما يتمكن ألزبون
أإ’طÓ- -ع ع- -ل- -ى ف- -ات- -ورت- -ه ع -ن ط -ري -ق أŸوق -ع
أل - -كÎو www.sdc.dz Êوأ’سص-ت-ف-ادة م-ن
خدمة  smsأعلمني ع Èألهاتف ألنقال.
وتسصعى مديرية ألتوزيع با÷لفة على أ◊رصض
ع -ل -ى دÁوم -ة وج -ودة أÿدم -ة ،وه-ذأ ب-تسص-ه-ي-ل
أŸهمة على أŸؤوسصسصات ألعمومية لتمكينهم من
تسصديد فوأتÒهم من دون أن ينعكسض سصلبا على
يوميات ألزبون كونه يعت Èأولوية أهتمامها.
ول -ت -ع -زي-ز سص-ب-ل ت-رشص-ي-د إأسص-ت-هÓ-ك أل-ط-اق-ة،
أطلقت مديرية ألتوزيع با÷لفة حملة دق على
أأ’بوأب تتمثل ‘ فرقة ألطاقة Œوب كل بلديات
وقرى ألو’ية من أجل توعية ألزبون وتقد Ëله
نصص-ائ-ح وت-وج-ي-ه-ه ع-ل-ى ﬂت-ل-ف أأ’سص-ال-يب ألتي
يجب تبنيها للتحكم ‘ إأسصتهÓك للطاقة من
ج -ه -ة ،وم -ن ج -ه -ة أخ -رى م-ن أج-ل ضص-م-ان أم-ن
وسص Ó-م -ة أل -زب -ائ -ن ،ه-ذه أل-ف-رق-ة سص-ت-ق-وم أيضص-ا
ب -ال -ت -ح -ق -ق م -ن صص -ح -ة أل -ت-وصص-يÓ-ت أل-دأخ-ل-ي-ة
للكهرباء وألغاز.
Œدر أإ’شصارة إأ ¤أن هذه ألعملية هي أمتدأد
ل-ل-م-ك-اتب أ’سص-تشص-اري-ة أل-ت-ي ّ” ت-نصص-ي-ب-ه-ا أل-عام
أŸاضصي على مسصتوى كل ألوكا’ت ألتجارية.
وت- -ه -دف ه -ذه أŸك -اتب أ’سص -تشص -اري -ة أل -ت -ي
ت- -نشص- -ط -ه -ا إأط -ارأت م -ت -ك -ون -ة ‘ ه -ذأ أÛال
Óجابة عن أي أسصتجوأب من طرف ألزبائن
ل إ
وت-ق-د Ëنصص-ائ-ح ت-وج-ي-ه-ي-ة ل-ت-مكينهم من ضصمان
أ’سصتخدأم ألسصليم وأأ’مثل للطاقة باإ’ضصافة إأ¤
ذلك ،وكجزء من نهج يهدف إأ ¤وضصع أŸسصتهلك
‘ م -رك -ز سص -ي -اسص -ت -ن-ا أل-ت-ج-اري-ة ،ف-ق-د ”ّ وضص-ع
Óرشص -اد““ ،ع -ل -ى مسص -ت -وى أل -وك -ا’ت
““م- -ك- -اتب ل  -إ
ألتجارية ،مهمتها ألتكفل بانشصغا’ت ألزبائن و
أ’سصتجابة لتسصاؤو’تهم

ا÷لفة :موسشى بوغراب

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الوا‹ يدعو التجار إا ¤تخفيضص اأ’سسعار وصسيانة
كرامة اŸواطن
شص ّ-دد وا‹ ولي -ة ت-ل-مسص-ان ع-ل-ي ب-ن ي-ع-يشس
خ Ó-ل زي -ارة خ -اط -ف -ة إا ¤السص -وق اŸرك-زي
ب- -وسص- -ط م- -دي- -ن- -ة ت- -ل -مسص -ان ‘ أاول ي -وم م -ن
رمضصان اŸعظم على ضصرورة احÎام شصروط
ال-ن-ظ-اف-ة وال-ن-وع-ي-ة ‘ ع-رضس اŸن-ت-ج-ات مع
لسصعار وتفادي اŸضصاربة ◊ماية
تخفيضس ا أ
ال -ق -درة الشص -رائ -ي-ة ل-ل-م-واط-ن ،م-ؤوك-دا ع-ل-ى
وق -وف -ه ا ¤ج -انب ال -ت -ج-ار ل-ت-ف-ادي ال-ن-درة
لسصعار.
وكذا الحتكار حماية لسصتقرار ا أ
ألوأ‹ ألذي عاين ﬂتلف أجنحة ألسصوق للفوأكه
وأل -ل -ح -وم وأÿضص -ر قصص -د أإ’طÓ-ع ع-ل-ى أأ’سص-ع-ار
أŸع -روضص -ة خ Ó-ل شص -ه-ر رمضص-ان أŸب-ارك ،وب-ع-د
أ’سص - -ت- -م- -اع أﬂ ¤ت- -ل- -ف أنشص- -غ- -ا’ت أل- -ب- -ائ- -عÚ
وأŸتسص -وق Úط -لب م -ن رئ -يسض أÛلسض ألشص -ع -ب -ي
أل-ب-ل-دي ل-ت-ل-مسص-ان أل-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ة ت-ن-ظ-يف وأسصعة
تشص -م-ل دأخ-ل ألسص-وق وخ-ارج-ه Ãشص-ارك-ة أل-ب-ائ-عÚ
ومصص -ال -ح أل -ب -ل -دي -ة ،وذلك ح -ف -اظ -ا ع-ل-ى ألصص-ح-ة

ألعمومية.
وÃغ -ن -ي -ة ق -ام أل -وأ‹ ب -زي -ارة م -ف -اج-ئ-ة إأ ¤سص-وق
ألرحمة ،أين طاف Ãختلف أŸوأد أأ’سصاسصية ألتي
ي -ت ّ-م أسص -ت -ه Ó-ك -ه -ا خ Ó-ل ه -ذأ ألشص-ه-ر وط-لب م-ن
ألعارضص Úتخفيضض أأ’سصعار Ÿسصاعدة أŸوأطنÚ
م -ؤوك -دأ ع -ل -ى ضص-رورة ف-ت-ح ه-ذأ أŸرك-ز أل-ت-ج-اري
طوأل ألسصنة حتى يعود بالفائدة على سصكان أأ’حياء
أÛاورة.
بعدها تّنقل ألوأ‹ إأ ¤مقر توزيع قفة رمضصان
ب -وسص -ط م -دي -ن-ة ت-ل-مسص-ان ،ح-يث ط-لب م-ن رئ-يسض
أÛلسض ألشص -ع-ب-ي أل-ب-ل-دي ورئ-يسض دأئ-رة ت-ل-مسص-ان
بالتكفل أأ’مثل لتوزيع هذه ألقفة على أŸوأطنÚ
‘ ظّل أحÎأم كرأمة أŸوأطن ومسصاعدته طوأل
شصهر رمضصان أŸعظم ـ كما شصكر أŸسصؤوول أ’أول
للو’ية ـ أŸتعامل Úأ’قتصصادي Úألذين شصاركوأ ‘
ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة أل-تضص-ام-ن-ي-ة وأل-ت-ي سص-تمتد إأ ¤غاية
نهاية هذأ ألشصهر ع Èعدة مرأحل.

لحياء اŸدينة وفضصاءات الراحة بها
لعتبار أ
من أاجل رد ا إ

 77مليار لتهيئة اŸسساحات اÿضسراء والعمرانية

كشصف رئيسس بلدية تلمسصان السصيد شصريف
ب -ن م-وسص-ى ﬁم-د ي-زي-د ‘ تصص-ري-ح صص-ح-ف-ي
خصّس به وسصيلة إاعÓمية عن تخصصيصس 77
مليار سصنتيم من أاجل إاعادة العتبار لـ26
ح- -ي Ãدي- -ن- -ة ت- -ل- -مسص- -ان ،وإاق -ام -ة ح -دائ -ق
وم Ó-عب وت -ه-ي-ئ-ة اŸسص-اح-ات اÿضص-راء بـ14
موقعا آاخر.
Óحياء ألعتيقة Ÿدينة
ففي ›ال رد أ’عتبار ل أ
تلمسصان أكد رئيسض ألبلدية أن مصصا◊ه قد رصصدت
مبلغ  70مليار سصنتيم من أجل إأعادة Œديد قنوأت
ألصصرف ألصصحي وأنابيب أŸياه ألصصا◊ة للشصرب
وأل-غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي م-ع ت-ه-ي-ئ-ة أل-ك-وأب-ل أل-ك-ه-رب-ائ-ية
وألهاتفية ،للقضصاء على أŸشصاكل وأ’خطار ألتي
تهّدد هذه أأ’حياء ألتي أغلبها من أ’حياء ألقدÁة،
هذه أأ’شصغال ألتي سصتتبعها عملية تزفيت كاملة

لهذه ألشصوأرع ضصمن ﬂطط إأعادة أ’عتبار أ’حياء
تلمسصان ألكÈى.
”
أما ‘ ›ال ألبيئة وتهيئة أإ’قليم بالبلدية فقد ّ
رصصد  07مÓي Òسصنتيم ضصمن برنامج أıطط
ألبلدي للنمو من أجل تهيئة وأسصتحدأث  14موقعا
للÎفيه على غرأر أ◊دأئق وأŸسصاحات أÿضصرأء
وفضصاءأت أللعب لضصمان حقوق أأ’طفال وأŸوأطن
‘ ألرأحة وألقضصاء على بؤور ألفسصاد ،حيث ”
إأعادة أ’عتبار ◊ديقة أ◊رطون بعد أسصÎجاعها
من أحد أأ’شصخاصض كان يسصتغلها منذ أمد طويل
ب-ط-ري-ق-ة ه-م-ج-ي-ة وŒري ع-م-ل-ي-ة إأع-ادة أ’ع-ت-بار
◊دي -ق -ة أ◊وضض أل -ك -ب Òوأل -ع -دي -د م -ن أ◊دأئ-ق
ألعمومية وألفضصاء Ãختلف أ’نحاء .

تلمسشان ﬁمد بن ترار

Ãسصاهمة البلديات واÛتمع اŸدÊ

التحضس Òلفتح  31مطعم رحمة Ãناسسبة الشسهر الفضسيل
ت -ل -قت م -دي -ري -ة أل -نشص -اط أ’ج -ت -م-اع-ي ل-و’ي-ة أم
ألبوأقيÃ ،ناسصبة ألشصهر ألفضصيل  31طلب ترخيصض
لفتح مطاعم ألرحمة عﬂ Èتلف ألبلديات من
طرف جمعيات معتمدة ورجال أعمال وﬁسصنÚ
أعتادوأ على فتح هذه أŸطاعم كل سصنة.
توشصك ‘ هذأ أإ’طار مصصالح مديرية ألنشصاط
أ’جتماعي لو’ية أم ألبوأقي بالتنسصيق مع فرق
مديرية ألتجارة وإأدأرأت أخرى على أ’نتهاء من
م- -رأق -ب -ة م -ق -رأت أح -تضص -ان ه -ذه أŸط -اع -م عÈ
دوريات ﬂصصصصة لهذأ ألغرضض ،تهدف إأ ¤ألتأاكد

من ظروف تسصي Òكل مطعم وألوسصائل أŸسصتعملة
وأŸوأد ألغذأئية تفاديا ◊دوث تسصممات غذأئية.
م -ن ب Úط-ال-ب-ي ألÎخ-يصض ل-ف-ت-ح م-ط-اع-م رح-م-ة،
أل-هÓ-ل أأ’ح-م-ر أ÷زأئ-ري ،أل-كشص-اف-ة أإ’سصÓ-م-ي-ة،
جمعيات خÒية أخرى وﬁسصن Úورجال أعمال
أع- -ت- -ادوأ ك- -ل سص- -ن- -ة ع- -ل- -ى ف- -ت -ح ه -ذه أŸط -اع -م
للمحتاج Úوعابري ألسصبيل ،تقدموأ Ãلفات كاملة
إأ ¤أŸصصالح أŸذكورة.

أام البواقي :اسشكندر ◊جازي

من أاجل مدينتي نظيفة

حملة تنظيف واسسعة ◊ي ““السسعادات““ با÷لفة

ق-ام صص-ب-ي-ح-ة ي-وم أامسس ›م-وع-ة م-ن
شص- - - -ب- - - -اب ح- - - -ي السص- - - -ع - - -ادات Ãدي - - -ن - - -ة
ا÷لفة ،بحملة تنظيف تطوعية واسصعة
ل- -ل- -ح -ي شص -ارك -ه -م ف -ي -ه -ا السص -ك -ان وب -عضس
اŸت - -ط - -وع ،Úوحسصب ال - -ق - -ائ - -م Úع - -ل - -ى
ال-ع-م-ل-ي-ة سص-ت-ت-واصص-ل ◊ Úتنظيف كامل
لحياء ‘ ،حملة تنظيف واسصعة ،معلنÚ
ا أ
لوسص- - -اخ وال- - -ن- - -ف- - -اي- - -ات
ا◊رب ع - - -ل- - -ى ا أ
اŸنتشصرة أاين شصارك سصكان وشصباب ا◊ي ‘
جو عائلي ‘ تنظيف ﬁيطهم.

ودع -ا ألشص -ب -اب أŸشص -ارك -ون ب-اق-ي ألسص-ك-ان إأ¤
أŸشصاركة ‘ إأزألة أأ’تربة وتنظيف ألبالوعات وكذأ
تقليم أأ’شصجار وتزيينها ‘ ،مرأحل ’حقة ،حيث
أقبل سصكان حي ألسصعادأت ،ألذي يقع وسصط مدينة
أ÷لفة ،من جهتهم على تنظيف ﬁيطهم ورفع
ألقمامة مع أسصتعمال أŸياه ،وذلك ‘ جو تضصامني

أخ -وي ،وت -ع -الت ب -عضض أأ’صص -وأت أل -ت-ي ت-دع-و إأ¤
أÙافظة على أ◊ي.
ول -ق -يت أŸب -ادرة أسص -ت -حسص -ان -ا ك -بÒأ م -ن ق -ب-ل
أŸوأط- -ن ،Úونشص- -رت ع Èصص- -ف- -ح- -ات أل- -ت- -وأصص -ل
أ’جتماعي ،حيث وصصفت ألعملية ألتطوعية من
أجل مدينتي نظيفة.
وŒدر أإ’شص -ارة إأ ¤أن ح -م -ل -ة أل-ت-ن-ظ-ي-ف ه-ذه
كانت بدأيتها كفكرة من قبل بعضض شصباب أ◊ي
ألذي أرأد إأبرأز ألوجه أ÷ما‹ للحي وأŸسصاهمة
‘ نشصر فكرة ألعمل ألتطوعي ،وبالفعل ّ Œسصدت
ه -ذه أل -ف -ك -رة ـ ي -ق -ول أح -د أŸت -ط-وع ،Úرأب-ح-ي
ألسص -ع -ي -د ÷ري -دة ““ألشص -عب““  -و’قت إأسص -ت-حسص-ان-ا
وأسصعا وشصارك فيها ألصصغ Òوألكب Òعلى أمل أن
تعمم لتتوسصع وتشصمل باقي أحياء أŸدينة.

ا÷لفة :موسشى بوغراب

جهة لفائدة اŸعوزين من كل البلديات
مو ّ

صسفحة ناسص النافورة توزع أاك Ìمن  100قفة رمضسانية
‘ إاطار نشصاطاتها اÒÿية والتضصامنية
‘ ك-ل اŸن-اسص-ب-ات الج-ت-م-اع-ية والدينية،
وÃن-اسص-ب-ة ح-ل-ول الشص-ه-ر الفضصيل ،وزعت
صصفحة ناسس النافورة الفايسصبوكية118 ،
ق -ف-ة رمضص-ان-ي-ة ع-ل-ى ال-ي-ت-ام-ى واŸع-وزي-ن
ع Èك- -ل ب- -ل- -دي- -ات ال- -ولي- -ة ‘ ال -ت -ف -ات -ة
تضص- -ام- -ن- -ي- -ة م- -ع ه -ذه ال -ف -ئ -ة Ãسص -اع -دة
اÙسصن Úوفاعلي ا.Òÿ
وعمل مسصÒو ألصصفحة ‘ إأطار هذه ألعملية
قبيل دخول ألشصهر ألفضصيل ،على جمع أŸوأد
ألغذأئية Ãسصاهمة Œار فاعلي أ ،Òÿورجال
أع- -م- -ال وﬁسص- -ن Úوك -ذأ صص -ف -ة ه -و وه -ي م -ن
خ -نشص -ل -ة ،ث -م ق -ام -وأ ب -إاع-دأد ق-ائ-م-ة تضص-م ف-ئ-ة
أÙتاج Úخاصصة من ألعائÓت أليتيمة شصملت
 21بلدية.
وبعد ذلك ” توزيع ألقفف ألـ ‘ 118سصرية
أحÎأم -ا Ÿشص -اع -ر أŸسص -ت -ف-ي-دي-ن ،ع-ل-م-ا وأن-ه-ا

–توى على كل أŸوأد ألغذأئية ألضصرورية للشصهر
ألفضصيل تكفي عائلة من خمسصة أفرأد على مدأر
ألشصهر ألفضصيل.
وأكتسصبت صصفحة ناسض ألنافورة على ألفضصاء
أأ’زرق Ãرور ألسص -ن -وأت ،شص -ه -رة وأسص-ع-ة ت-عّ-دت
حدود ألو’ية وألوطن ‘ فعل أ ÒÿوحمÓت
أل -تÈع وأ’ه -ت -م -ام وأل -ت -ك -ف -ل ب -ال-ف-ئ-ات أل-هشص-ة
وأل -ي -ت -ام-ى وأŸع-وزي-ن ع Èك-ل ب-ل-دي-ات أل-و’ي-ة
وعلى مدأر ألسصنة و‘ كل أŸناسصبات وأأ’عياد
ألدينية وألوطنية.
ك -م -ا ب -اتت م-قصص-دأ رسص-م-ي-ا ل-ك-ل أÙسص-نÚ
ألذين يسصتجيبون Ÿتخلف ألندأءأت ألتي تطلقها
ألصصفحة ع Èمنشصورأتها ألتي تعرف أسصتجابة
من دأخل ألو’ية ومن خارجها وحتى من خارج
ألوطن.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي

السضبت  19ماي  2018م
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ينتظر توزيع  1300وحدة بالقطب ا◊ضضري ا÷ديد واد فا‹

تسصليم مفاتيح  923سصكن اجتماعي بتيزي وزو ‘ وسصط من الفرحة

سضّلم وا‹ ولية تيزي وزو ﬁمد بودربا‹  923وحدة سضكنية ‘ صضيغة السضكن الجتماعي اليجاري بالقطب
ا◊ضض -ري ا÷دي -د ل -واد ف -ا‹ ،ك -حصض -ة أاو ¤م-ن ›م-وع ح-وا‹  1300وح-دة ي-ن-ت-ظ-ر تسض-ل-ي-مها نهاية السضنة لفائدة
اŸواطن ،Úالذين انتظروا طويل هذه السضكنات بعد معاناة طويلة مع أازمة السضكن اÿانقة ،وهذا وسضط فرحة كبÒة
خاصضة وأان العملية تزامنت مع الشضهر الفضضيل.

تيزي وزو :ز ــ كمال
ا◊صض- - -ة ا÷دي- - -دة م- - -ن السض - -ك - -ن - -ات
الج -ت -م -اع-ي-ة اŸسض-ل-م-ة ت-ت-وف-ر ع-ل-ى ك-ل
م -ت -ط -ل -ب -ات ال -راح -ة وال -ع -يشش ال -ك-ري،م
وفضضاءات خضضراء وأاخرى للعب األطفال
وغÒه -ا م -ن الضض -روري -ات األخ -رى ال-ت-ي
“ي -ز ه -ذا ال -ق -طب ا◊ضض-ري ال-ت-وسض-ع-ي
Ÿدينة تيزي وزو بالناحية الغربية ،كما
يدخل حسضب تصضريحات وا‹ الولية ‘
إاط -ار الÈن -ام -ج السض -ك -ن-ي الضض-خ-م ال-ذي
اسضتفادت منه ولية تيزي وز من ﬂتلف
الصضيغ ‘ إاطار برنامج رئيسش ا÷مهورية،
ال- -ه- -ادف إا ¤دع- -م ا◊ظÒة السض- -ك- -ن- -ي -ة
Ãشضاريع جديد تسضتجيب للطلبات الكبÒة

للمواطن ،Úكما وعد أايضضا بتسضليم باقي
ا◊صض -ة السض -ك -ن-ي-ة ل-ل-مشض-روع ق-ب-ل ن-ه-اي-ة
السضنة ،وتتجاوز  1000وحدة بعد النتهاء
م -ن أاشض -غ -ال ال-ت-ه-ي-ئ-ة اÿارج-ي-ة ل-ل-ق-طب
ا÷ديد ،خاصضة وأان اإلمكانيات اŸالية
متوفرة لسضتكمال اŸشضروع حسضب قوله.
كما اسضتفادت ولية تيزي وزو من عدة
مشضاريع أاخرى هامة ‘ ﬂتلف الصضيغ
Œاوزت  27أالف وحدة ،من بينها  13أالف
وح -دة سض -ك -ن -ي -ة ‘ إاط -ار ب -رن -ام -ج ع-دل
موزعة على بلديات ودوائر الولية منها 3
آالف وح- -دة ي -ج -ري ا‚ازه -ا ب -ال -ق -طب
ا◊ضضري لواد فا‹ بجوار ملعب تيزي
وزو ا÷ديد 1000 ،وحدة ‘ كل من دائرة
ذراع اŸي- -زان وع -زازق -ة 5 ،آالف وح -دة
ب -ب -ل -دي -ة أاغ-ريب و 200وح-دة Ãن-ط-ق-ة

تامدة ،وغÒها من اŸناطق األخرى التي
تدعمت Ãشضاريع بهذه الصضيغة ،ولو أان
عملية ال‚از ل تزال تسض ÒبوتÒة بطيئة
ألسضباب ﬂتلفة.
هذا ويشضّكل ملف السضكن الريفي أاحد
أاه -م الصض -ي -غ ال-ت-ي دع-مت ق-ط-اع السض-ك-ن
ب -ولي -ة ت -ي -زي وزو ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤ال-ط-اب-ع
ال -ري -ف -ي ل -ل -م-ن-ط-ق-ة وال-ت-وزي-ع ا÷غ-را‘
للسضكان ،الذين تتوزع نسضبة كبÒة منهم
بالقرى ،لذلك ” الÎكيز عليه للقضضاء
على أازمة السضكن ومسضاعدة اŸواطنÚ
على السضتقرار .وبلغة األرقام ” منذ
تسضط Òهذه الصضيغة توزيع أازيد من 80
أال -ف إاع -ان -ة سض -ك -ن -ي -ة ري -ف -ي -ة Ÿسض-اع-دة
اŸواطن Úعلى ا‚از سضكناتهم ،مع ذلك
يبقى حسضب مصضادر من مديرية السضكن
أازيد من  20أالف طلب ينتظر اŸعا÷ة
والسض -ت -ف -ادة م -ن ه -ذه اإلع -ان -ات بسض-بب
ت -ق -لصش ع -دد ا◊صضصش ال -ت-ي  ⁄ت-ت-ج-اوز
 2000إاعانة سضنة  ‘ ،2016انتظار رفع
ال-نسض-ب-ة اıصضصض-ة ل-ل-ولي-ة ب-ع-د ال-تعا‘
القتصضادي.
يشض- -ار ‘ األخ Òأان مشض- -اري- -ع السض- -ك- -ن
بولية تيزي وزو وعلى غرار عدد من
اŸشض -اري -ع ال -ع -م -وم-ي-ة اŸوج-ه-ة ل-ق-ط-اع
التنمية اÙلية وتفعيل ›ال السضتثمار،
عرفت عراقيل عدة ‘ اŸيدان تسضببت
‘ تأاخر عملية ال‚از والتسضليم بسضبب
مشض- -ك -ل -ة العÎاضض -ات ون -قصش األوع -ي -ة
العقارية ،األمر الذي دفع Ãكتتبي عدل
ب - -ال- -ولي- -ة إا ¤ال- -ق- -ي- -ام ب- -ع- -دة وق- -ف- -ات
Óسض-راع ‘ إا“ام سض-كناتهم
اح-ت-ج-اج-ي-ة ل -إ
خاصضة بالنسضبة Ÿكتتبي .2002 - 2001

بلديات نائية يصضلها الغاز بع Úالدفلى

التخل ـ ـ ـ ـ ـصص م ـ ـ ـ ـ ـن كاب ـ ـ ـ ـ ـوسص ق ـ ـ ـ ـ ـارورات البوت ـ ـ ـ ـ ـان

جلت شضبكة التزود بالغاز اŸنز‹
سض ّ
ب -اÛم -ع -ات ا◊ضض -ري -ة وال-ب-ل-دي-ات
الريفية بولية ع Úالدفلى تقدما
ك -بÒا م -ن خ -لل الÈام -ج اŸن -ج-زة،
خاصضة تلك التي كانت على عاتق
م -ي -زان -ي -ة ال -ولي-ة إاث-ر تصض-ري-ح-ات
لول ع - - - - - -ن ا÷ه- - - - - -از
اŸسض - - - - - -ؤوول ا أ
التنفيذي بن يوسضف عزيز ‘ ،لقائه
ب - -اŸن - -ت - -خ - -ب Úم- -ن أاعضض- -اء اÛلسس
الشض- - -ع- - -ب- - -ي ال- - -ولئ - -ي ‘ دورت - -ه - -م
لخÒة.
ا أ

ع Úالدفلى :و ــ ي ــ أاعرايبي
ت -دخ -ل اŸصض -ال -ح ال -ولئ-ي-ة ع-ن ط-ري-ق
م -ي -زان -ي -ت -ه -ا اÙل -ي-ة ج-اء ب-ع-د ال-نسض-ب-ة
الضض-ع-ي-ف ال-ت-ي شض-خصض-ت-ه-ا ذات اŸصضالح
فيما يتعلق بعمليات الربط بشضبكة الغاز
التي كانت أاقل من  45باŸائة ،وهو ما
يعني حرمان عدد كب Òمن السضكان من
هذه اŸادة خاصضة باÛمعات السضكانية
الكÈى ،ناهيك عن اŸناطق الريفية التي

ظل حلم سضكانها هو التخلصش من متاعب
قارورات غاز البوتان ،التي يتم نقلها إا¤
قمم ا÷بال والوديان واŸرتفعات ،و‘
كث Òمن األحيان بأاسضعار تخرج عما هو
مرسضم من طرف اŸصضالح اŸعنية .هذا
اإلحتياج جعل السضلطات الولئية تتدخل
م- -ب- -اشض- -رة ل- -رف- -ع ال- -غ Íخ- -اصض- -ة ب- -ه -ذه
اŸن -اط -ق ك-واد ا÷م-ع-ة وم-ن-اط-ق ع-ريب
وال -ع -ام -رة وع -اصض -م -ة ال -ولي-ة ،وم-ن-اط-ق
عديدة حسضب تصضريحات السضكان.
ه- -ذه ال- -وضض- -ع- -ي- -ة أاّدت ب- -ال- -وا‹ إا¤
ت-خصض-يصش أاغ-ل-ف-ة م-ال-ي-ة م-ع-تÈة ل-ل-ت-كفل
واإلسض -ت -ج -اب -ة Ÿط -الب السض -ك -ان ،ال-ذي-ن
ف - -ق - -دوا األم - -ل ‘ رب - -ط م- -ن- -اط- -ق- -ه- -م
مداشضرهم وقراهم بهذه اŸادة ا◊يوية
ال- -ت- -ي رف- -عت ال- -غ ،Íوقصض- -رت مسض- -اف -ة
اŸع-ان-اة ال-ت-ي سض-ج-ل-وه-ا خÓ-ل السض-نوات
ال -ف -ارط -ة ،ي-ق-ول ﬁدث-ون-ا ب-أاك Ìم-ن 14
ب- -ل- -دي- -ة ع- -رفت ه- -ذه اŸادة الضض -روري -ة
خ- -اصض- -ة أاث- -ن- -اء فصض- -ل الشض -ت -اء وت -ده -ور
الظروف اŸناخية.
ول -ع -ل خ -رج -ة وزي -ر ال -ط -اق -ة وت -دّخ -ل
الŸÈا Êمصض- -ط- -ف- -ى ن- -اصض- -ي ل -دى ذات

الوزير ع Èقبة الŸÈان من خÓل عرضضه
ل-واق-ع ق-ط-اع ال-غ-از ب-ال-ولي-ة ،وك-ذا زي-ارة
ال-رئ-يسش اŸدي-ر ال-ع-ام لسض-ون-ل-غ-از ل-لولية
كانتا لهما الفضضل ‘ انعاشش هذا القطاع،
‡ا خ -ل -ق اإلرت -ي -اح واإلط -م -ئ -ن -ان ل -ع-دة
ب- -ل- -دي- -ات ك- -أاول- -وي- -ة حسضب اإلت- -ف- -اق -ي -ة
ا›ÈŸة ب Úالرئيسش اŸدير العام ووا‹
ال-ولي-ة .ل-ت-ك-ون ب-ل-دي-ة ت-اشض-ت-ة وطارق بن
زياد وواد ا÷معة وبطحية من البلديات
ذات األولوية ‘ الظروف الراهنة ،يقول
بن يوسضف عزيز وا‹ ع Úالدفلى الذي
أاع -ط -ى إاشض -ارة إان -ط Ó-ق Ÿشض-روع ضض-خ-م
بتزويد بلدية بطحية Ÿقر الدائرة من
ال -غ -از ال -ط -ب -ي-ع-ي Ãب-ل-غ ق-در بـ 70مليار،
ح- -يث ” ال- -رب- -ط ان- -طÓ- -ق- -ا م -ن ولي -ة
تيسضمسضيلت ،على أان يتم توزيع الشضبكة
على اŸناطق اÛاورة وبلديات الدائرة
كا◊سضانية وبلعاصش .هذا اŸشضروع الكبÒ
ال-ذي ظ-ل ح-ل-م م-واط-ن-ي ه-ذه ال-ب-ل-دي-ات
الريفية ذات التضضاريسش الصضعبة وا÷بال
واŸسضالك الوعرة ،والتي تبعد عن مقر
ال- -ولي -ة Ãا ي -ف -وق  78ك-ي-ل-ومÎا ،أادخل
اإلرت -ي -اح ل -دى السض -ك -ان ال -ذي-ن اح-ت-ف-ل-وا
باليوم العاŸي للعيشش بسضÓم بطريقتهم
اÿاصض- -ة ن -ط -را Ÿا ع -اشض -وه م -ن وي Ó-ت
اإلرهاب الهمجي ،ها هم اليوم يعيشضون
‘ اسضتقرار وÃشضاريع تنموية كبÒة ‘
ان -ت-ظ-ار ع-م-ل-ي-ات أاخ-رى ي-ق-ول وا‹ عÚ
ال -دف -ل -ى ،ال -ذي ي -رت-قب ت-غ-ط-ي-ة ال-ولي-ة
ب- -نسض- -ب -ة ت -رت -ف -ع إا 68 ¤ب -اŸئ -ة حسضب
العمليات اŸسضجلة ب Úالرئيسش اŸدير
ال -ع-ام لسض-ون-ل-غ-از وم-ي-زان-ي-ة ال-ولي-ة ال-ت-ي
–ملت العبء الكب Òحسضب أاقول أاعضضاء
اÛلسش الشضعبي الولئي ،يقول رئيسضه
ﬁم -د خ -داوي ال -ذي ن ّ-وه ب -اÛه-ودات
اŸب - -ذول- -ة م- -ن ط- -رف ال- -وا‹ إلن- -ع- -اشش
ا÷انب التنموي الذي شضهد – ّسضنا كبÒا،
‘ ان -ت-ظ-ار مشض-اري-ع أاخ-رى ت-ن-م-وي-ة ب-ك-ل
تراب الولية.

لها تاريخ

AÉ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` «MGC
..áÑ°ü≤dGأاين روائح األطباق ومقاهي األصصدقاء؟
يخطئ من يعتقد اليوم
لول
ن ذهابه ‘ اليوم ا أ
بأا ّ
من رمضضان إا ¤القصضبة
قد يجد جّوا ﬂتلفا أاو
ليام ،بل
‡ّيزا عن باقي ا أ
أاّنك تتفاجأا با◊ركة
العادية جدا توحي بأانّ
كل ما كان سضائدا من
–ضضÒات حثيثة
واسضتعدادات مكّثفة سضابقا
لسضتقبال هذا الشّضهر
لسضف كلية،
اختفت ل أ
وذهبت مع أاهلها الذين
رحلوا عن الديار إا¤
جهات أاخرى ،حاملÚ
معهم كل تلك العادات
والتقاليد العائلية التي
توارثوها أابا عن جد.

العاصصمة :جمال أاوكيلي

عندما انتقلنا بعد الّزوال
ل ّÓ-ط Ó-ع ع -ل-ى ا÷و ال-ع-ام ‘
هذا الفضضاء العمرا Êالقد،Ë
اصضطدمنا بصضمت مطبق يخيم
على زوايا األزقة ل يصضّدقه
اŸرء ال - -ذي ي - -ع- -رف اŸك- -ان
ج- - - -ي- - - -دا ودي - - -ك - - -وره اŸادي
والبشضري منذ السضبعينات إا¤
غاية منتصضف الثمانينات أاي
ق- -ب- -ي- -ل الشض- -روع ‘ ت- -رح- -ي- -ل
السضكان األصضليّ ،Úفمن شضارع
النصضر بأاعا‹ باب جديد إا¤
غاية ما يسضمى بـ «الدوزيام»
ومن «الدوزيام» إا ¤ما يعرف
بـ «زوج عيون» أاي من القصضبة
العليا ا ¤القصضبة السضفلى ،ل
ت -ن -ب-عث ت-لك ال-روائ-ح ال-ط-ي-ب-ة
وال -زك -ي -ة الّصض-ادرة ع-ن إاع-داد
األط-ب-اق ك-الشض-رب-ة بالفداوشش،
اŸث- -وم ،ال- -دوŸة ،ال -دوي -دات
وغÒه -ا ،ن -اه -يك ع -ن غ -ي -اب
ح- -رك- -ة النسض -ان‚ ⁄ ،د م -ن
نتكلّم معه كل اÓÙت مغلقة
م-اع-دا ال-ق-ل-ة ال-قليلة ،ونقصضد
هنا ا◊رفّي Úفقط.
وكّ- -ل- -م- -ا أاردت ال -ن -زول إا¤
أاعماق هذا الصضرح إال وتزداد
الصض- - - -ورة اŸكّ- - - -ب - - -رة ل - - -ذلك
اŸشضهد ،بنايات منهارة ،أاكوام
من األتربة تعرقل السض ÒعÈ
اŸمرات الضضّيقة تشضهد على
ا◊ال -ة اŸزري -ة ال -ذي وصض-لت
إاليه.
‘ زاوي - -ة م - -ن زواي- -ا «زوج
عيون» كان مصضطفي بولعشضب

اŸدعو حسضيسضن ،منهمكا ‘
ع -م -ل -ه Ãح ّ-ل -ه يضض -ف-ي Ÿسض-ة
الب-داع ب-أان-ام-ل-ه ع-ل-ى منتوجه
‘ قطع من ا÷لود ،وهو ابن
ال -قصض -ب -ة أاف -ن -ى ف -ي -ه -ا ع-م-ره
ومازال إا ¤يومنا هذا يشضتغل
ف -ي -ه ك -ح -ر‘ م -ه -ن-ي ال-وح-ي-د
ال -ذي ك -ان م -ف -ت -وح -ا ‘ ه -ذا
ال- -ي- -وم اŸم- -ط- -ر م- -ن ب- -داي- -ة
رمضضان ودون أاي حاجز نفسضي
انطلق ‘ التعب Òعن أاسضفه Ÿا
وصض -لت ال -ي -ه ال -قصض -ب -ة ال-ي-وم،
مرجعا ذلك ا ¤قرار الÎحيل
خ Ó-ل م -ن -تصض -ف ال-ث-م-ان-ي-ن-ات
الذي  ⁄يتبع بعملية الÎميم
ال- -ذي وع- -د ب- -ه -ا اŸشض -رف -ون
آان- - -ذاك .وم- - -ن ه- - -ن - -ا ب - -دأات
اŸشضاكل التي امتدت ا ¤غاية
يومنا هذا خاصضة عندما ”
إاغÓق «الدويرات» بالسضمنت
اŸسضلح اسضتغل البعضش غياب
اŸراقبة ليدخلوها مرة أاخرى
ل-ي-ق-ي-م-وا ف-يها رفقة عائÓتهم
 ⁄ي- - -راع- - -وا ح - -د أادن - -ى م - -ن
الشض- -روط م- -ن- -ه- -ا ع- -دم وضض -ع
قنوات اŸياه حتى ل تتصضدع
ا÷دران الÎاب -ي -ة ألن مصض -در
التزود باŸياه أاصض Óمن البئر

غ Òأان ال- -ري- -اح ج -رت ب -ه -ا ل
تشضتهيه السضفن.
وي - -ت- -ذّك- -ر ج- -ي- -دا السض- -ي- -د
بولعشضب مصضطفى أاّن اŸقاهي
ك - - -انت ل ت- - -ع- - -د ول –صض- - -ى
ب -ال -قصض -ب -ة ،ك -م-ق-ه-ى ج-رب-وع،
ال -ري -اضض -ة ،أاك-ل-ي ،م-وح صض-ال-ح
ال - - -ع- - -ريشش ،راب- - -ح اوق- - -ان- - -ة،
ال-بسض-اك-رة ،ب-وزوران ،مÓ-كوف
كانت لكبار الشضيوخ أاي الفنانÚ
وهناك مقاهي أاخرى يسضتحيل
تعدادها نظرا لكÌتها ،كانت
م-ل-ت-ق-ى ي-ؤودي لسض-ك-ان ال-قصضبة
ل -لّسض -ه-ر ل-ي Ó-ب-ع-د ال-ف-ط-ور ‘
أاجواء من التسضلية والÎفيه ا¤
غاية مطلع الفجر.
كل هذه األجواء الرمضضانية
 ⁄ي -ع -د ل -ه -ا أاث -ر ال -ي -وم ،وم-ن
ت-ت-ح-دث م-ع-ه ي-ت-أاسّض-ف ت-أاسّض-ف-ا
جديدا Ÿا آالت اليه العÓقات
النسض- -ان- -ي- -ة ‘ ه -ذا ال -فضض -اء
ا◊ضض- -اري ،ل ي- -ح ّ-دث -ونك إال
ع- -ن ح- -ال -ة ال -ب -ن -اي -ات ونسض -ي
ا÷م -ي -ع ت -لك ال -ع -وام -ل ال -ت-ي
رسض- - -خت ال - -ق - -ي - -م واألخ Ó- -ق
والÎب -ي -ة ل-دى ال-ف-رد وج-ع-ل-ت-ه
دائما يقظا.

يعت ÈاŸدخل ا◊يوي للسضيار شضرق  -غرب

اŸوافقة على مشصروع ازدواجية الطّريق الوطني رقم  60باŸسصيلة
“ت اŸوافقة على مشضروع ازدواجية الطريق الوطني رقم  60الذي يعت ÈاŸدخل
ّ
الرئيسضي للطريق السضيار شضرق  -غرب على مسضافة  38كلم إا ¤غاية ا◊دود مع ولية
لرواح التي
الÈج ،نظرا للحركية الكبÒة التي يشضهدهاﬂ ،لفا بذلك العشضرات من ا أ
راحت ضضحية ضضيق الطريق وصضعوبة مسضلكه ،كما اسضتفادت الولية من عدة منشضآات
تربوية وبيداغوجية.

اŸسصيلة :عامر ناجح

اسضتبشضر سضكان عاصضمة ا◊ضضنة باŸوافقة على ازدواجية الطريق الوطني رقم  ،60الذي يعتÈ
النقطة السضوداء األك Ìخطورة بطرقات الولية ،خاصضة وأانه يحصضد العديد من األرواح بصضفة باتت
شضبه يومية .جاءت موافقة السضلطات العليا على مشضروع ازدواجية الطريق بعد اŸسضاعي الكبÒة
التي بذلها وا‹ الولية ونواب ›لسش األمة واÛلسش الشضعبي الوطني ،الذين رافعوا على أاولويات
اŸشضروع ‘ عديد ا÷لسضات .وحسضب ما علم من خلية اإلعÓم والتصضال بالولية فإان اŸشضروع
سضجل ضضمن اŸشضاريع غ ÒاŸتمركزة لسضنة  2019بكلفة مالية  255مليار سضنتيم قصضد إا‚از
ازدواجية الطريق الوطني رقم  60و 60أا على مسضافة تقّدر بـ  38كلم إا ¤غاية حدود ولية برج
بوعريريجÃ ،ا ‘ ذلك الطريق الجتنابي Ÿدينة حمام الضضلعة التي Áر بها على مسضافة  10كلم
Ãقطع عرضضي ‰وذجي ،خاصضة وأان اŸشضروع له أاهمية كبÒة من الناحية القتصضادية ،إاذ يربط
الولية بالطريق السضيار شضرق  -غرب من ا÷هة الغربية ،ويدخل ضضمن اıطط التوجيهي لتطوير
شضبكة الطرق ع Èتراب الولية .ومن ذات ا÷انب تعّزز قطاع الÎبية وقطاع التعليم العا‹ بالعديد
من اŸنشضآات ا÷ديدة ‘ إاطار التحضض Òللدخول اŸدرسضي القادم بهدف –سض Úظروف التمدرسش
للتÓميذ وطلبة ا÷امعة ،حيث اسضتفاد قطاع الÎبية من › 10معات مدرسضية بكل من مسضيلة،
بوسضعادة ،أاولد دراج ،وببلدية برهوم ومقرة تارمونت وسضيدي عيسضى وا›دل وع ÚاŸلح وعÚ
الريشش ،كما ”ّ ‘ ذات الشضأان بر›ة ا‚از قسضم دراسضي Ãدرسضة ا◊وامد ،وبر›ة نصضف داخلية
Ãتوسضطة اŸعذر ببوسضعادة وقسضم Úبثانوية سضيدي عامر.
كما اسضتفاد قطاع التعليم العا‹ هو اآلخر من عدة هياكل بيداغوجية على غرار بر›ة مشضروع
ا‚از  2000مقعد بيداغوجي و 2000سضرير باŸسضيلة ،وكذا إا‚از مركز الدعم البيداغوجي سضعة
” رفع
 1000مقعد بيداغوجي باŸسضيلة .وما Œدر اإلشضارة إاليه أان هاته اŸشضاريع كانت ›ّمدة ،و ّ
التجميد عنها بفضضل مسضاعي وا‹ الولية حاج مقداد لدى السضلطات العيا ،وهي على وشضك دخول
حيز اÿدمة بعد ربطها Ãختلف الشضبكات والتهيئة.

السشبت  19ماي  2018م
الموافق لـ  03ششعبان  1439هـ

من مراسسلينا

’ولوية لقطاع التّربية بو’ية الوادي:
ا أ

صص-صص اج-ت-م-اع اÛلسص ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-و’ي-ة ال-وادي Ÿل-ف ال-ت-ج-ه-ي-زات ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ت-حضصÒات اÿاصصة بشصهر
خّ
الفضصيل ،حيث كانت البداية بتقييم ا◊صصيلة التنموية اŸتعلقة Ãختلف القطاعات واŸسصÒة من طرف اŸديرية
التي تتكفل بأاك Ìمن  192عملية ◊سصاب  09منها Ãبلغ إاجما‹ قدره  50.275.586.000.00دج هناك ما أا‚ز
بنسصبة كاملة وأاخرى ‘ طور ا’‚از ،ومنها ما رفع عنها التجميد مؤوخرا.

الوادي :ق ــ م
وان-ط-ل-قت ب-نسشب م-ت-ف-اوت-ة واŸت-ع-لقة
ب-الشش-أان الج-ت-م-اع-ي ““الÎب-ي-ة وال-ت-ع-ل-يم
والسش -ك -ن والصش -ح -ة ““ ،ف -ق -ط -اع الÎب -ي-ة
اسشتفاد من  14عملية برخصشة قدرها
 815.000.000.00دج إلعادة العتبار لـ
 331مؤوسشسشة تربوية ıتلف الطوار ”
النتهاء من  ،316وبقيت  09عمليات ‘
اŸراح- -ل الخÒة م- -ن ال‚از ل- -ت- -ك -ون
جاهزة للدخول اŸدرسشي القادم.
ك -م -ا سش -ي -ت -م تسش -ل-ي-م ّ› 06معات
م-درسش-ية و 02م-ت-وسش-ط-ات ،إاضش-افة إا¤
ثانوية بداية الدخول الجتماعي القادة

ال-ع-م-ل-ي-ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-السش-ك-ن ال-وظيفي
والثقافة والتجارة.
م -ل-ف ال-ت-حضشÒات لسش-ت-ق-ب-ال الشش-ه-ر
الفضشيل ،فباŸناسشبة قّدم كل من مدير
الشش -ؤوون ال -دي -ن -ي -ة والشش-ب-اب وال-ري-اضش-ة
اضش -اف -ة ا ¤م -دي -ر ال -ث -ق -اف-ة وال-ت-ج-ارة
وم -دي -ر الصش -ح -ة ت -ق -اري -ره -م وب-را›ه
اليومية اŸسشطرة خÓل ششهر رمضشان،
و‘ هذا الصشدد ششّدد وا‹ الولية على
وج -وب الل -ت -زام ال -ك -ام -ل وال-ت-ام ط-ي-ل-ة
الشش -ه -ر Ãا ه -و مسش -ط -ر خ -اصش-ة ج-انب
الرقابة على كل السشلع وعدم التسشامح
مع أاي Œاوز من ششأانه تششكيل خطر
على صشحة اŸواطن مع ضشمان التغطية
الصشحية ،ووضشع كل اŸسشابح واÓŸعب
Ãا فيها اŸنششأاة حديثا –ت تصشرف
الششباب ،وتنششيط كل ما هو جواري مع
ال- -ت- -ك- -ف -ل ب -ن -ظ -اف -ة اÙي -ط والن -ارة
العمومية.
وب-خصش-وصض ال-ع-م-ل-ية التضشامنية لششهر
رمضشان اŸعظم من خÓل التقرير الذي
رف -ع -ه م-دي-ر ال-ق-ط-اع ،ح-يث ” إاحصش-اء
 25170ع-ائ-ل-ة اسش-ت-ف-ادت ق-ب-ل أاي-ام م-ن
طرود غذائية بقيمة  5000دج من خÓل
–صش- -ي -ل م -ب -ل -غ  124.325.000.00دج
Ãسش -اه -م -ة وزارة ال -تضش -ام -ن وم-ي-زان-ي-ة
ال -ولي -ة وصش -ن -دوق ال -زك -اة ،إاضش -اف-ة ا¤
ال -ه Ó-ل الح-م-ر ا÷زائ-ري وم-ؤوسشسش-ات
Óفطار
وطنية ،وتخصشيصض  19مطعما ل إ
على مسشتوى الولية.

الّتحسصيسص بخطورة داء الكلب بذراع اŸيزان

التّلقيح إالزامي منذ 200٣

ب -ر›ت اŸدي -ري -ة ال -ف-رع-ي-ة ل-ل-فÓ-ح-ة
بذراع اŸيزان يوما –سشيسشيا حول داء
الكلب الذي يصشيب النسشان وا◊يوان ،و‘
ه- -ذا الصش- -دد ،ق- -الت السش- -ي- -دة صش- -ل -ي -ح -ة
ب -ل -ف -اضش-ل ،اŸسش-ؤوول-ة األو ¤ع-ن ال-ق-ط-اع
ال -فÓ-ح-ي ب-ال-دائ-رة ،أاّن-ه ““م-ن اŸع-ل-وم أان
م-وسش-م ال-رب-ي-ع ي-وف-ر ب-ي-ئ-ة م-وات-ي-ة ل-ظهور
حالت اإلصشابة بداء الكلب ،خاصشة على
مسشتوى وليات أاخرى ،وعليه فقد رأاينا
أان- -ه م- -ن اŸف- -ي- -د ت- -ن- -ظ- -ي- -م ه- -ذا ال- -ي -وم
ال- -ت- -حسش- -يسش -ي ال -ذي ي -ه -دف إا ¤ت -وع -ي -ة
ال -فÓ-ح Úم-رب-ي ا◊ي-وان-ات ،وك-ذا ع-ام-ة
الناسض حول أاخطار هذا اŸرضض ،خاصشة
أانهم من باششروا ‘ اŸطالبة Ãثل هذا
اللقاء ،وعليه أا“نى أان نفيدهم بأاك Èقدر
‡كن من اŸعلومات““.
وب- -ه- -ذه اŸن- -اسش- -ب -ة ،ق -امت ط -ب -ي -ب -ت -ان
ب- -ي- -ط- -ري- -ت -ان بشش -رح أاسش -ب -اب وآاث -ار ه -ذه
العدوى ،مؤوّكدتان أاثناء تدخلهما ،أانّ داء
الكلب مرضض قاتل إاذا  ⁄يتم التكفل به
Ãج -رد ظ -ه -وره ،ح -يث رّك -زت ال -ط -ب -ي -ب-ة
بلعيدي على أاصشل داء الكلب وكذا أاسشبابه
وفÎة ا◊ضشانة اÿاصشة به ،كما قامت
بعرضض حالت من الع ّضض وذكر أاعراضض
ومؤوششرات اŸرضض عند ا◊يوان إا ¤غاية
إاصش-اب-ت-ه ب-الشش-ل-ل ال-ك-ل-ي ،مسش-تشش-ه-دة بداء
ال -ك-لب ل-دى ال-كÓ-ب وال-ق-ط-ط واÿرف-ان
واŸاعز وحتى فصشيلة اÿيليات ‘ بعضض
مناطق الوطن.
وب - -ال- -ت- -وازي م- -ع ذلك ،ق- -دمت لئ- -ح- -ة
ب -األع -راضض ال -ت -اب -ع -ة ل-ه-ذا اŸرضض ع-ن-د
اإلنسش -ان ،واŸت -م-ث-ل-ة ‘ الصش-داع وا◊ّم-ى
ومن ثمة ششلل تدريجي ،قبل بلوغ اŸرحلة
النهائية ،وأاضشافت:
«ليسض لداء الكلب أاي عÓج ولكن يجب
أال ن-نسش-ى أاه-م-ي-ة ال-عÓ-ج-ات والج-راءات
ال-وق-ائ-ي-ة ال-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي ات-ب-اع-ه-ا ،كالتلقيح

الذي أاصشبح إاجباريا ،وعليه يجب اإخضشاع
كل ا◊يوانات األليفة إا ¤التلقيح““ .فضشÓ
عن هذا ،ذكرت الطبيبة البيطرية أان داء
الكلب الذي يصشيب األبقار يبقى معديا
وقات ‘ Óكل ا◊الت.
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ،رّك-زت ال-ط-ب-ي-ب-ة ال-ب-ي-طرية
ب -رح -ون ع -ل -ى اإلج -راءات ال -ت -ي ي -ن -ب -غ -ي
اتخاذها Ãجرد الششتباه ‘ وجود حالة
إاصشابة باŸرضض ،حيث خاطبت ا◊ضشور
قائلة““ :يجب التبليغ ‘ ا◊ Úعن حالت
اإلصش- -اب- -ة ب- -ه- -ذا اŸرضض ل -دى اŸصش -ال -ح
البيطرية من أاجل أان تتم اŸتابعة ،وإاذا ”
تأاكيد اإلصشابة فعندئذ يتم القضشاء على
ا◊يوان اŸصشاب ،وعندما يتم الششتباه ‘
إاصشابة أاي حيوان ،يجب عرضشه مباششرة
على طبيب بيطري لكي يخضشعه للمراقبة
خÓل ثÓثة فحوصض متتالية ،فعلى سشبيل
اŸثال إاذا تعرضض أاي حيوان غ Òملّقح
للع ّضض من قبل حيوان آاخر مصشاب بداء
ال- -ك -لب وغ Òم -ل -ق -ح ب -دوره ،ف -ل -ن ي -ك -ون
ب -إام -ك -ان -ن -ا إاخضش -اع -ه ل -ل -ت-ل-ق-ي-ح لأن فÎة
حضش -ان -ة اŸرضض سش -ت -ب -ل -غ سش -ن -ة ب-دل م-ن
الثÓثة أاششهر العتيادية.
ومنذ سشنة  2003أاصشبح التلقيح اإلزاميا،
هذا ،قبل أان تواصشل قائلة““ :يجب اتباع
اإلجراءات الصشحية الضشرورية واŸتمثلة
أاسشاسشا ‘ القضشاء على ا◊يوانات الضشالة،
والشش - -روع ‘ إاب - -ادة ال - -ف - -ئ- -ران وا÷رذان
وال-ق-بضض ع-ل-ى ال-ق-ط-ط الضش-ال-ة ،والقضشاء
ع- -ل- -ى اÛالت ا◊ي- -وي- -ة ال- -ت- -ي ت- -ع- -تÈ
اŸصش- -در ال- -رئ -يسش -ي لن -تشش -ار ال -فÒوسض،
كاŸزابل العششوائية على سشبيل اŸثال““.
عÓوة على هذا ،فقد أافادت الدكتورة
ا◊ضشور Ãجموعة من النصشائح اŸفيدة،
وال -ت -ي م -ن ب -ي -ن -ه -ا ع -دم ال -ق -ي -ام ب -ل -مسض
ا◊ي -وان-ات األل-ي-ف-ة ال-ت-ي ي-ت-غ Òسش-ل-وك-ه-ا،
وعلى سشبيل اŸثال ،قيام قط بعزل نفسشه

العدد

شصّددت على إا‚از اŸشصاريع ‘ آاجالها

إاعادة ترميم  ٣٣1مؤوسّشسشة تعليمية

الشش- -يء ال -ذي سش -ي -قضش -ي ع -ل -ى مشش -ك -ل
الك- -ت- -ظ- -اظ ال- -ذي ت- -ع- -ا Êم -ن -ه ب -عضض
مؤوسشسشات الÎبوية بالولية  ،هذا وقد
أاك -د وا‹ ال -ولي -ة ع -ل -ى وج -وب ت-ط-هÒ
اŸدون -ة م -ن ال -ع -م -ل -ي -ات ال -ق -دÁة م-ع
إاعطاء األولوية للمؤوسشسشات الÎبوية ‘
ال‚از ،مشش -ددا ع -ل -ى رؤوسش -اء ال -دوائ-ر
بوجوب الحصشاء الدقيق والدوري لكل
مسشتلزمات اŸدارسض البتدائية تطبيقا
ل- -ت- -ع- -ل -ي -م -ات م -ع -ا‹ وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية،
و“ت أايضش - -ا دراسش- -ة ك- -ل ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ات
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -الصش -ح -ة وال -ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
والشش- -ب- -ي- -ب- -ة وال- -ري- -اضش- -ة ،إاضش- -اف- -ة إا¤

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

17647

‘ الظÓم واŸواء دون انقطاع قد يكون
مؤوششرا إلصشابته بداء الكلب ،وعدم Ÿسض
أاو مداعبة أاي حيوان ضشال ،وأاششارت إا¤
أانه عندما يتم التبليغ عن بؤورة مرضشية
لداء الكلب ،تتدخل النصشوصض التنظيمية
ال -ت -ي Áك -ن الط Ó-ع ع -ل -ي -ه-ا ع Èشش-ب-ك-ة
األنÎنت.
و‘ ن- -فسض السش- -ي- -اق ،ذك- -رت ال -ط -ب -ي -ب -ة
ال-ب-ي-ط-ري-ة ب-رح-ون ،ب-اŸصش-ال-ح اıت-ل-ف-ة
التي تتدخل ‘ ﬂتلف العمليات ،خاصشة
مصش - -ال - -ح اÛلسض الشش - -ع - -ب - -ي ال - -ب- -ل- -دي
واŸصشالح البيطرية واŸصشالح الفÓحية،
باإلضشافة إا ¤فاعل Úآاخرين ،حيث أاّكدت
أانه Áكن لسشرعة التدخل والتنسشيق بÚ
ﬂت- -ل -ف ال -ف -اع -ل Úأان ي -ؤودي إا ¤ن -ت -ائ -ج
إايجابية.

ذراع اŸيزان :ب-ت

حي العنصصر الفوضصوي
بع Úمعبد با÷لفة

انتششار خط Òللنّفايات
واŸياه القذرة
ا÷لفة :موسسى بوغراب

يشش -ت -ك -ي ال -ع -دي -د م-ن اŸواط-ن Úب-ح-ي
ال -ع -نصش -ر ب -ب -ل -دي -ة ا÷ل-ف-ة م-ن اŸظ-اه-ر
السش-ل-ب-ي-ة ال-ت-ي تسش-يء إا ¤م-ك-ان-ت-ه-ا ،ح-يث
ي -ق -ف ال -زائ-ر ل-ه-ا ع-ل-ى اإلن-تشش-ار ال-واسش-ع
للنفايات واŸياه القذرة اŸهددة Ãختلف
األمراضض واألوبئة الفتاكة الناجمة أاسشاسشا
ع-ن ان-ع-دام ال-ن-ظ-اف-ة .ح-ي ال-ع-نصش-ر ب-عÚ
معبد واحد من ب Úاألحياء التي ل تزال
ت- -ك- -اب- -د ‘ صش -مت م -رارة ال -ت -ل -وث ال -ت -ي
عكسشتها الظروف اŸأاسشاوية التي تعيششها
م -ئ-ات ال-ع-ائÓ-ت ال-ت-ي أاصش-ب-ح م-ن ال-عسشÒ
عليها توف Òلقمة العيشض ألفرادها بسشبب
التفششي الرهيب لظاهرة البطالة الناجمة
‡ا أادى إا¤
عن انعدام مناصشب ششغلّ ،
ت-وسش-ي-ع رق-ع-ة ال-ف-ق-ر وانخفاضض اŸسشتوى
اŸعيششي للمئات من العائÓت التي تعيشض
وسش -ط ظ -روف أاق -ل م -ا ي -ق -ال ع-ن-ه-ا أان-ه-ا
مأاسشاوية ،ويضشم هذا ا◊ي أاك Ìمن 70
بيتا فوضشويا ششيّده غالبية السشكان بالطوب
والقصشدير والزنك .بعضض اŸواطن Úو‘
حديثهم ÷ريدة ““الششعب““ اسشتنكروا مرارة
ال - -ع - -يشض ب- -ت- -لك األك- -واخ ال- -ت- -ي  ⁄ت- -ع- -د
باسشتطاعتهم –مل قسشاوة الطبيعة ،إا¤
ج -انب ذلك ان -ع -دام شش -ب-ك-ة صش-رف اŸي-اه
القذرة ،غياب أاماكن التفريغ العمومي ،
وهو ما أادى إا ¤تكاثر ا◊ششرات بغضض
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وا‹ ع“ Úوششنت “هل رؤوسشاء الدوائر أاسشبوعÚ
للكششف عن قوائم ال ّسشكن
ع“ Úوشسنتﬁ :مد بن ترار

أامهلت وا‹ ولية ع“ Úوششنت
السش -ي -دة ل-ب-ي-ب-ة وي-ن-از ع-ل-ى ه-امشض
أاششغال اÛلسض التنفيذي الولئي
اŸن- -ع- -ق -د رؤوسش -اء ال -دوائ -ر ،اأج Ó-
أاقصش -اه أاسش -ب -وع Úم-ن أاج-ل ت-ق-دË
ق- - -وائ- - -م اŸسش- - -ت- - -ف- - -ي- - -دي- - -ن م - -ن
السشكنات Ÿصشالح الولية ،مششددة
ع-ل-ى م-ن-ح السش-ك-ن-ات Ÿسش-ت-ح-ق-ي-ه-ا
الفعلي Úدون سشواهم.
وبعد اسشتماع اÛلسض اإ ¤عرضض
مدير التجهيزات العمومية اÿاصض
بوضشعية تقدم أاششغال ورششات اإ‚از
اŸشش- -اري- -ع اŸرت- -ب- -ط- -ة ب- -اŸرك- -ز
ا÷امعي ،الÎبية والتكوين اŸهني ،ششّددت وا‹ الولية على ضشرورة متابعتها حتى
تسشلم ‘ آاجالها اÙددة ويحقق الدخول الجتماعي اŸقبل دون نقائصض تذكر.
هذا وكششف مدير التكوين اŸهني للولية عن اسشتÓمÃ ،ناسشبة دخول سشبتمÈ
 ،2018اŸعهد الوطني للتكوين اŸهني اŸتخصشصض بع“ Úوششنت الثا Êومركز
التكوين اŸهني بحاسشي الغلة الذين سشيوفران  750منصشبا تكوينيا جديدا.
أاما فيما تعلق بقطاع اŸوارد اŸائية ،فقد اأعطت الوا‹ تعليمات فحواها
اسشتغÓل اŸياه اŸعا÷ة لغرضض سشقي اŸسشاحات اÿضشراء ،تنظيف الششوارع
والسشاحات العمومية إا ¤جانب اإطفاء ا◊رائق ،ل سشيما البلديات التي تتوفر على
ﬁطات معا÷ة اŸياه ،مؤوكدة اأنها لن تسشمح من اآلن فصشاعدا باسشتعمال اŸياه
Óغراضض اŸذكورة.
الصشا◊ة للششرب ل أ
” التنصشيب الرسشمي للجنة الولئية اŸكلفة بالتنظيم اŸادي
من جهة أاخرىّ ،
والبششري Ÿسشابقة ““اŸدينة اÿضشراء““ ،التي سشتÎششح لها بلديات الولية  28من
خÓل تقد Ëملف ششامل للششروط اŸطلوبة ،ويÎأاسض هذه اللجنة مدير البيئة
للولية.

 120مسشكن Ÿوّظفي ومتقاعدي اأ’من بتلمسشان
Óمن
أاششرف مدير الصشحة النششاط الجتماعي والرياضشات باŸديرية العامة ل أ
ال -وط -ن -ي السش-ي-د ب-اح-م-د اأب-وب-ك-رÃ ،ع-ي-ة ن-ائب م-دي-ر اŸنشش-اآت والÎاث ال-ع-ق-اري
Óمن الوطني خÓل الزيارة التي قادتهما ا ¤تلمسشان على
باŸديرية العامة ل أ
م-راسش-م ح-ف-ل تسش-ل-ي-م اŸف-ات-ي-ح ل-ل-مسش-ت-ف-ي-دين من مششروع  120مسش-ك-ن اجتماعي
تسشاهمي بحي بوجليدة ولية تلمسشان لفائدة  49موظفا ومتقاعدا.
وباŸناسشبة ،ذكر السشيد أابوبكر باحمد بالدور الذي يبذله السشيد اللواء اŸدير
Óمن الوطني ‘ ›ال الهتمام بكل النششغالت الجتماعية Ÿوظفي
العام ل أ
الششرطة وعائÓتهم ،اŸتقاعدين وكذا ذوي ا◊قوق ما يسشمح Ÿنتسشبي األمن
الوطني بأاداء مهني بكل مسشؤوولية وتفان ،خاصشة ما تعلق بالسشكن مع توجيه الششكر
للسشلطات اÙلية على اÛهودات اŸبذولة إل“ام هذا اŸششروع الذي لن يكون
الول والخ ،Òحيث من اŸنتظر توزيع سشكنات اأخرى لفائدة أاعوان األمن من
ﬂتلف الرتب.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

سصادتها أاجواء تنظيمية ﬁكمة

 ٧آا’ف عائلة تسشتفيد من قّفة رمضشان ببلدية باتنة
باتنة :موشسي حمزة

أان-هت مصش-ال-ح ب-ل-دي-ة ب-ات-ن-ة ع-م-ل-ية
ت -وزي -ع ق -ف-ة رمضش-ان ع-ل-ى ال-ع-ائÓ-ت
الفقÒة واŸعوزة ‘ أاجواء تنظيمية
ﬁكمة تنفيذا لتعليمات وا‹ باتنة،
ع -ب -د اÿال -ق صش-ي-ودة ،ال-ذي أاك-د ل-ن-ا
حرصشه على إا“ام عملية التوزيع قبل
دخول الششهر الفضشيل ،وأاششار بدوره
رئيسض اÛلسض الششعبي البلدي نور
الدين مÓخسشو بأان بلدية باتنة قد
خصشصشت غÓف ما‹ لقفة رمضشان
لسش-ن-ة  2018ب-ل-غت ق-ي-م-ته اإلجمالية
 2.4مليارسشنتيم ” تدعيمها Ãواد
غذائية متنوعة خاصشة تلك الواسشعة
السشتهÓك ،حيث اسشتفادت من هذه العملية  7000عائلة ﬁتاجة.
“ت العملية وفق برنامج ع 03 Èمراكز كبÒة بكل من حي النصشر ،بوعقال
وقد ّ
وحي بارك أافوراج ،منّوها ‘ ذات السشياق اأن عملية التوزيع لهذه السشنة كانت ‘ أاجواء
تنظيمية ﬁكمة نظرا للتحضش Òا÷يد الذي سشبق العملية خصشوصشا بعد أان ”ّ إاحصشاء
اŸسشتفيدين منها على مسشتوى مصشلحة الششؤوون الجتماعية والثقافية ،على أان تنتهي
عملية التوزيع قبل أاول يوم من دخول ششهر رمضشان حتى يتسشنى للعائÓت اÙتاجة
اسشتقبال هذا الششهر بأاريحية تامة.

...وفتح  4أاسشواق جوراية جديدة
كششف رئيسض اÛلسض الششعبي البلدي لبلدية باتنة السشيد نور الدين مÓخسشو ،عن
فتح  04أاسشواق جوارية جديدة يومية للتكفل بحاجيات ومسشتلزمات مواطني البلدية،
خÓل ششهر رمضشان الكر ،Ëالذي يششهد إاقبال كبÒا للمواطن على ﬂتلف الفضشاءات
التجارية ،وذلك ‘ إاطار اıطط العملي الذي سشطرته مصشالح بلدية باتنة ‘ تنظيم
ا◊ركية التجارية ع Èمسشتوى إاقليم اŸدينة ،حيث سشتعمل هذه األسشواق التجارية
طيلة الششهر الفضشيل ،و تتواجد بكل من اأحياء حي النصشر بالوعاء العقاري لكومÚ
سشابقا ،طريق الوزن الثقيل Ãحاذاة فندق بن يحي وكذا بسشوق الفÓح قبالة مسشجد
نووارة ،وآاخر يقع جنب السشوق ا÷واري حملة  ،1وقد لقيت اŸبادرة اسشتحسشانا كبÒا
من طرف اŸواطن.Ú

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

‹hO

ألسشبت  19ماي  201٨م
ألموأفق لـ  03رمضشان 1439هـ

وسشـــط انتصشـــارات دبلوماسشيــــة وقانونيــــة

الصشح ـ ـراويون يحي ـ ـون غـ ـدا الذكـ ـرى  45لن ـ ـدلع الكفـ ـاح اŸسشلّـ ـ ـح

لراضشي الصشحراوية اÙررة ،الذكرى  45لندلع الكفاح اŸسشلح الصشحراوي ضشد قوات الحتÓل
–يي جبهة البوليسشاريو ،غدا ‘ ،تيفاريتي با أ
اŸغربية وهو احياء يأاتي ‘ ظرف خاصس متميز بالعديد من النتصشارات الديبلوماسشية والقانونية التي حققها الششعب الصشحراوي ‘ نضشاله من
أاجل حقه ‘ تقرير اŸصش.Ò
ت-ن-ظ-م أح-ت-ف-الت ه-ذه أل-ذك-رى أل-ت-اريخية
–ت أل-رع-اي-ة ألسش-ام-ي-ة ل-رئ-يسض أ÷م-ه-وري-ة
أل-ع-رب-ي-ة ألصش-ح-رأوي-ة أل-دÁق-رأط-ية وأألمÚ
أل -ع -ام ÷ب -ه -ة أل -ب-ول-يسش-اري-و ،أب-رأه-ي-م غ-ا‹
ب -حضش -ور شش -خصش -ي-ات صش-ح-رأوي-ة أ ¤ج-انب
وفود “ثل عدة بلدأن ومنظمات وجمعيات
أÛتمع أŸد.Ê
م -ن أŸق -رر ،ب -حسشب أŸن -ظ-م ،Úت-ن-ظ-ي-م
سشلسشلة من ألتظاهرأت وألنششاطات أıلدة
ب -األرأضش -ي أÙررة ،م -ن -ه -ا أسش -ت -ع -رأضش -ات
عسش -ك -ري -ة وم -دن -ي -ة وم-ع-ارضض ح-ول مسشÒة
أل- -ك- -ف- -اح أŸسش- -ل- -ح ضش- -د ق- -وأت ألح- -ت Ó-ل
أŸغربية.
يبقى تاريخ  20ماي  19٧3بالنسشبة للششعب
ألصشحرأوي يحمل دللة عظمى حيث أنه قرر
‘ مثل هذأ أليوم حمل ألسشÓح من أجل أخذ
أسشتقÓله أمام ﬁتل أسشبا ‘ ،Êبدأية أألمر،
ث- -م ضش- -د أŸغ- -رب أل- -ذي أج- -ت- -اح أألرأضش -ي
ألصشحرأوية ‘ .19٧5
سشقطوأ ضشحايا سشÓح ألنابا ⁄وألفوسشفور.
أمام هذه أ÷رأئم ألوحششية ضشد ألنسشانية،
قرر أ÷يشض ألصشحرأوي ششنّ هجوم عام ضشد
ق -وأت ألح -ت Ó-ل ل -ي-ح-ق-ق ب-ذلك أن-تصش-ارأت
عسشكرية وهذأ رغم دعم أ÷يشض ألفرنسشي
وألسشرأئيلي للقوأت أŸلكية أŸغربية.

جيشس رهيب وفّعال

كان رد فعل أŸقاوم Úألصشحرأوي Úألذين
ي -ع -رف -ون ج -ي -دأ أŸرت -ف -ع -ات ‘ أŸن -ط-ق-ة
ح -اسش -م -ا .ف -ف-ي سش-ن-ة  19٧9أط -ل-ق أ÷يشض
ألصشحرأوي عملية وأسشعة ألنطاق دأمت إأ¤
غاية  .19٨3ذكر مسشؤوول أألمانة ألسشياسشية
÷ب -ه -ة أل -ب-ول-ي-زأري-و ح-م-ة سش-الم-ة أن «ه-ذه

أل - -فÎة ك - -انت أه - -م م - -رح - -ل- -ة ‘ ح- -رب- -ن- -ا
ألتحريرية».
فقد “كن أŸقاتلون ألصشحرأويون ،يضشيف
أŸسشؤوول ،من ألتوغل ‘ ألقوأعد ألعسشكرية
أŸغربية ‘ جنوب أŸغرب وألقبضض على
م -ئ -ات أ÷ن -ود وأسشÎج -اع ع-رب-ات ودب-اب-ات
وﬂتلف أألسشلحة» .بفضشل هذه ألنتصشارأت
أل -ت -ي ح -ق -ق -ه -ا ج -يشض أل -ت -ح -ري -ر ألشش -ع -ب -ي
ألصش -ح -رأوي ،أع -ل -نت م -وري -ت -ان -ي -ا أل-ت-ي ”
إأششرأكها ‘ ألنزأع عن أنسشحابها بحيث وقعت
‘ أوت  ،19٧9با÷زأئر ألعاصشمة على أتفاق
سشÓم مع جبهة ألبوليسشاريو ،مصشرحة بأانه
«ليسض لديها ولن يكون لها مطالب أقليمية أو
غÒها فيما يخصض ألصشحرأء ألغربية».

لنششاء –الف ضشد إايران
بينما تسشعى واششنطن إ

أاوروبا تطلق اجراءات لتعطيل العقوبات األمريكية على ششركاتها

قالت وزارة اÿارجية
لمريكية ،إان الوليات
ا أ
اŸتحدة تسشعى لبناء
«–الف دو‹ ضشد إايران
وأانششطتها اŸزعزعة
لÓسشتقرار» ،بحسشب
الوزارة.

سشيقوم وزير أÿارجية أألمريكي
مايك بومبيو ،بتفصشيل هذه ألفكرة
يوم ألثن Úألقادم ‘ ،أول خطاب له
حول ألسشياسشة أÿارجية ،منذ توليه
م -نصش -ب -ه ‘ ن-ه-اي-ة أف-ري-ل أŸاضش-ي،
وسشيتحدث ‘ ششكل خاصض عن إأيرأن
و»ك -ي -ف -ي -ة أŸضش-ي ق-دم-ا» ‘ إأنشش-اء
ألتحالف ضشد طهرأن.
تسشتقبل وزأرة أÿارجية ،زهاء 200
سشف Òأجنبي ،يوم ألثن ،Úلكي تششرح
لهم قرأر ألرئيسض أألمريكي دونالد
ت- -رأمب ألنسش- -ح- -اب م- -ن ألت- -ف- -اق
ألنووي أŸوقع عام  2015مع إأيرأن
ومناقششة أÿطوأت أŸقبلة.
بينما تسشعى وأششنطن إلنششاء –الف
دو‹ ضشد إأيرأن ،أعلنت أŸفوضشية
أألوروب - -ي- -ة ع- -ن أت- -خ- -اذ ع- -دد م- -ن
أÿط - - -وأت ◊م- - -اي- - -ة أŸصش- - -ال- - -ح
أألوروبية ‘ إأيرأن ‘ ضشوء ألعقوبات
أألمريكية .أŸفوضشية ‘ بيانها،
أمسض« ،أل–اد أألوروب - -ي م - -ل - -ت- -زم
“ام-ا ب-ال-ت-ن-ف-ي-ذ أŸسش-ت-م-ر وأل-كامل
وألفعال لÓتفاقية ألنووية أإليرأنية

1٧64٧

عبـــــــر العالــــــــم

أاول امرأاة تقود (سشي آاي أايه)
@ ن- -ي- -وي -ورك :أاق ّ-ر ›لسس الشش -ي -وخ
لمريكي تعي Úجينا هاسشبل مديرة
ا أ
ل-وك-ال-ة السش-ت-خ-بارات اŸركزية (سشي
آاي أاي - - -ه) ،رغ - - -م –ف - - -ظ ع- - -دد م- - -ن
أاعضش-ائ-ه اع-تÈوا أان ضش-ل-وع-ه-ا سش-اب-ق-ا
بعمليات تعذيب Ÿششتبه بتورطهم ‘
لرهاب Áنعها من تو‹ اŸنصشب.
ا إ
وه -اسش -ب -ل ال -ت -ي سش -ت -ك-ون أاول ام-رأاة
ت-ق-ود ال-وك-ال-ة خ-دمت ف-ي-ه-ا  33عاما
وه-ي ح-ال-ي-ا ال-ق-ائ-م-ة بأاعمال اŸدير.
وب- -ذلك ال- -ت -ع -ي Úت -ن -ت -ه -ي م -ع -رك -ة
ح-ام-ي-ة ت-رك-زت ع-ل-ى صشÓ-ت هاسشبل
ب - -اسش - -ت - -خ - -دام ال- -وك- -ال- -ة ‘ السش- -اب- -ق
لسش-ال-يب اسش-ت-ج-واب وحشش-ي-ة م-نها ما
أ
لغراق.
يعرف بأاسشلوب ﬁاكاة ا إ

وصشف اŸهاجرين بـ «ا◊يوانات»

هكذا كانت البداية

‘ يوم  20ماي  ،19٧3قررت جماعة من
أŸن -اضش-ل Úأل-ه-ج-وم ع-ل-ى أŸرك-ز ألسش-ب-اÊ
أÿنقة ششرق مدينة سشمارة و كان هذأ ألهجوم
Ãثابة ألعÓن عن أندلع ألكفاح أŸسشلح
بالصشحرأء ألغربية على إأثر قرأرأت أتخذت
عششرة أيام من قبل أي ‘  10ماي بالتحديد،
خÓل أŸؤو“ر ألتأاسشيسشي ÷بهة ألبوليسشاريو
ألتي أقرت ‘ قانونها أألسشاسشي أن «أ◊رية ل
تنتزع ،إأل بالسشÓح».
ه-ك-ذأ ك-ان ع-ل-ى ج-يشض أل-ت-ح-ري-ر ألشش-ع-ب-ي
ألصش -ح -رأوي أع -ت -ب-ارأ م-ن ن-ه-اي-ة سش-ن-ة 19٧5
موأجهة ألجتياح ألعسشكري أŸغربي حيث
أسشتعملت خÓله ألسشلحة ألثقيلة موأزأة مع
قصش- -ف ألسش- -ك- -ان ع- -ن ط- -ري- -ق أل- -ط- -ائ -رأت
باسشتهدأف ألنسشاء و ألطفال وأŸسشن Úألذين

ألعدد
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ط -اŸا أن إأي -رأن –Îم أل -ت -زأم-ات-ه-ا
أيضشا».
كما أكدت «ألتزأم أل–اد أألوروبي
بتخفيف تأاث Òألعقوبات أألمريكية
ع -ل -ى ألشش -رك -ات أألوروب -ي -ة وأت-خ-اذ
خطوأت للحفاظ على ‰و ألعÓقات
أل-ت-ج-اري-ة وألق-تصش-ادي-ة ب Úأل–اد
أألوروبي وإأيرأن ،ألتي بدأت بعدما
ُرفعت ألعقوبات».
ألج-رأءأت أل-رسش-م-ي-ة أل-ت-ي أط-لقتها
أŸف -وضش -ي -ة ألوروب -ي -ة ،ت -ه-دف أ¤
ت-ف-ع-ي-ل «ق-ان-ون أل-ت-ع-ط-ي-ل» م-ن أجل
أ◊د من تأاث Òألعقوبات ألمريكية
على ألششركات ألوروبية ألتي تريد

ألسشتثمار ‘ أيرأن ،وفقا Ÿا أعلنه
أÿميسض رئيسض أŸفوضشية جان كلود
يونكر.
كان هذأ ألتششريع ألوروبي أقر ‘
 1996ل Ó-ل-ت-ف-اف ع-ل-ى أل-ع-ق-وب-ات
أألمريكية على كوبا لكنه  ⁄يسشتخدم
من قبل .وتأامل أŸفوضشية ‘ أن يبدأ
تطبيق هذه ألجرأءأت ،مطلع أوت،
م -ع دخ -ول أل -ع -ق -وب -ات ألو ¤أل -ت-ي
أق -رت -ه -ا أل-ولي-ات أŸت-ح-دة م-ؤوخ-رأ
حيز ألتنفيذ .أمام ألŸÈان ألوروبي
وأÛلسض ألوروب- - - - - - -ي (أل- - - - - - -دول
أألعضش -اء) شش -ه -رأن Ÿع -ارضش -ة ه -ذه
ألجرأءأت.

 16سشنة من البطولت
أرغمت عزÁة ألقوأت ألصشحرأوية وفعالية
هجوماتها أŸغرب على إأقامة جدأر للدفاع
على طول  2.٧00كلم بالتعاون مع فرنسشا و
إأسشرأئيل معزز بأاسشلحة و خطوط مكهربة
وم Ó-ي Úم -ن أألل -غ-ام أŸغ-روسش-ة ع-ل-ى ط-ول
جدأر ألعار .وÁ ⁄نع وضشع هذأ أ÷هاز قوأت
أ÷يشض ألصشحرأوي من ألتخلي عن ألكفاح
أŸسشلح.
ك- -م -ا “ك -نت وح -دأت أ÷يشض ألصش -ح -رأوي
بفضشل ألعمل ألدبلوماسشي من إأرغام ألنظام
أŸغربي على قبول ﬂطط ألسشÓم –ت

إأششرأف أل· أŸتحدة ،تضشمن وقف إأطÓق
أل -ن -ار أل -ذي دخ -ل ح ّ-ي-ز أل-ت-ن-ف-ي-ذ ع-ام 1991
وت -ن -ظ -ي-م أسش-ت-ف-ت-اء ح-ول ت-ق-ري-ر أŸصش‘ Ò
ألصشحرأء ألغربية.
منذ ذلك ألوقت  ⁄يتوقف أŸغرب عن
أقامة أ◊وأجز وŒاهل أللوأئح أأل‡ية ألتي
تضش -م -نت ضش -رورة ت -ن -ظ -ي-م أسش-ت-ف-ت-اء ت-ق-ري-ر
أŸصشÃ Òسش-اع-دة ف-رنسش-ا ضش-ارب-ا ألشش-رع-ي-ة
ألدولية عرضض أ◊ائط.
يتم أليوم سشرد ألكفاح أŸسشلح ألذي دأم 16
سشنة بالتفصشيل من خÓل أفÓم وثائقية ⁄
ي -ت -م ب -ث -ه-ا م-ن ق-ب-ل وصش-ور وق-ط-ع ت-اري-خ-ي-ة
ﬁف -وظ -ة ب -اŸت -ح -ف أل -وط -ن -ي ل-ل-م-ق-اوم-ة
ألصشحرأوية.

قّمة ترامب وكيم

واششنطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن تـ ـ ـ ـ ـ ـلّوح بالعصش ـ ـ ـ ـ ـا وا÷ ـ ـ ـ ـزرة

لمريكي
قال الرئيسس ا أ
دونالد ترامب ،إانه إاذا
ششرع زعيم كوريا
الششمالية كيم جونغ أاون
‘ نزع السشÓح النووي
فسشيحصشل على «ضشمانات
قوية جدا» .أاضشاف
لمÚ
خÓل اسشتقباله ا أ
العام ◊لف الناتو ينسس
ششتولتنÈغ ‘ البيت
لبيضس أانه لن يأاخذ
ا أ
بالنموذج الليبي ‘ سشياق
نزع السشÓح النووي ‘
كوريا الششمالية.

أردف قائ « :Óإأن أإلدأرة أألمريكية
 ⁄تبلغ حتى أآلن بأاي ششيء بالنسشبة
لجتماعه أŸرتقب مع زعيم كوريا
ألششمالية ألششهر ألقادم .وأوضشح أنه
كان من أŸفÎضض أن يكون هناك
مؤو“ر صشحفي ب Úأ÷انب ÚإلعÓن
ألتحضشÒأت للقمة ،إأل أنه ألغي ‘
آأخر ◊ظة ألسشباب غ Òمعروفة.

ترامب يحّذر
‘ أŸقابل حّذر ترأمب من أنه ‘
ح-ال فشش-لت أل-دب-ل-وم-اسش-ي-ة «سش-يكون
مصش Òك -ي-م ك-مصش Òأل-زع-ي-م أل-ل-ي-ب-ي
ألسشابق معمر ألقذأ‘» ،ألذي أطيح

م - -ن أ◊ك- -م وُق- -ت- -ل ،وق- -ال ت- -رأمب
للصشحفي ،Úإأنه إأذأ  ⁄يتم ألجتماع،
فإان ألوليات أŸتحدة «سشتنتقل إأ¤
أÿي- -ار أل- -ت- -ا‹» .ك- -ان أل- -ت- -ل- -م -ي -ح
أألم -ري-ك-ي ل-لسش-ي-ن-اري-و أل-ل-ي-ب-ي ل-ن-زع
ألسشÓ- - -ح أل- - -ن- - -ووي ق- - -د ج- - -اء عÈ
تصش -ري-ح-ات أد ¤ب-ه-ا ج-ون ب-ول-ت-ون،
مسش -تشش -ار أألم -ن أل -ق -وم -ي ل-ل-رئ-يسض
أألم-ري-ك-ي‡ ،ا أث-ار ح-ف-ي-ظ-ة ب-يونغ
يانغ.
لكن ترأمب أسشتدرك خÓل لقائه ‘
أŸكتب ألبيضشاوي وإأ ¤جانبه بولتون
قائ« :Óإأن «ألنموذج ألليبي ليسض على
أإلطÓق ما يدور (‘ ذهننا) عندما

نفكر ‘ كوريا ألششمالية».
يشش-ار إأ ¤أن أل-زع-ي-م أل-ل-ي-ب-ي م-ع-م-ر
ألقذأ‘ وأفق ‘  2003على ألتخلي
عن برنا›ه ألنووي وترسشانته من
أألسش -ل -ح-ة أل-ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة م-ق-اب-ل رف-ع
أل -ع -ق -وب -ات ع -ن ب Ó-ده .ك -ان أل-ب-يت
أألبيضض قد أعلن ‘ وقت سشابق أن
وأششنطن ماضشية قدما ‘ خططها
بششأان ألقمة أŸقررة ‘ سشنغافورة ‘
 12من جوأن أŸقبل ،رغم تهديد
كيم جونغ أون بالنسشحاب منها ،إأذأ
أصش -رت أل -ولي-ات أŸت-ح-دة ع-ل-ى أن
ت -ت-خ-ل-ى ب-ي-ون-غ ي-ان-غ ع-ن ب-رن-ا›ه-ا
ألنووي.

اللّجنـ ـ ـ ـة األ‡يـ ـ ـ ـة ◊قـ ـ ـ ـوق اإلنسش ـ ـ ـ ـان –ّقق ‘ ج ـ ـ ـرائم الحت ـ ـ ـ ـÓل
 ·ÓاŸتحدة،
لنسشان التابعة ل أ
قّررت ÷نة حقوق ا إ
أامسس ،إانششاء آالية مسشتقلة للتحقيق ‘ أاحداث غزة
لسشرائيلية ◊قوق الفلسشطيني.Ú
والنتهاكات ا إ

 ·ÓأŸتحدة ،على إأرسشال
وصشّوت ›لسض حقوق أإلنسشان ،ألتابع ل أ
فريق من أÙقق Úألدولي ‘ Úجرأئم أ◊رب للتحقيق ‘ أÛزرة
ألتي أرتكبها ألحتÓل ألسشرأئيلي ‘ قطاع غزة ،ألثن ÚأŸاضشي.
ذكرت وكالة «فرأنسض برسض» أن ألقرأر حصشل على تأاييد  29صشوتا‘ ،
ح Úعارضشه أثن ،Úوأمتنع  14عضشوأ عن ألتصشويت.
ينصض ألقرأر على «إأرسشال ÷نة –قيق دولية مسشتقلة على وجه
ألسشرعة ،للتحقيق ‘ جميع ألنتهاكات وألنتهاكات أŸزعومة ‘
سشياق ألعتدأءأت ألعسشكرية على ألحتجاجات أŸدنية ألتي بدأت
‘  30مارسض «.
 ·ÓأŸتحدة
كان أألم Òزيد بن رعد أ◊سش ،ÚأŸفّوضض ألسشامي ل أ
◊قوق أإلنسشان باأل· أŸتحدة ،قد وجه أنتقادأت حادة إلسشرأئيل،
مششÒأ إأ ¤أن قوأتها أألمنية قتلت أزيد من  60فلسشطينيا ،يوم ألثنÚ
أŸاضشي وحده.
تابع ⁄« :يصشبح أي ششخصض أك Ìأمانا بسشبب أألحدأث أّŸروعة ألتي
حدثت أألسشبوع أŸاضشي ،ضشعوأ حدأ لÓحتÓل وسشيختفي ألعنف
وعدم أألمان إأ ¤حد بعيد»ووجه أŸفوضض أأل‡ي أنتقادأت حادة
للكيان ألصشهيو.Ê

مسشاءلة الحتÓل

‘ أŸق-اب-ل أدأن أل-ب-ي-ان أÿت-ام-ي لÓ-ج-ت-م-اع ألسش-ت-ث-ن-ائ-ي Ÿن-ظ-مة
ألتعاون أإلسشÓمي ،أŸنعقد ،أمسض ‘ ،إأسشطنبول أألعمال أإلجرأمية
لÓحتÓل أإلسشرأئيلي بحق ألفلسشطيني ،Úوحذر من مبادرة دول
أخرى لنقل سشفارأتها إأ ¤ألقدسض أÙتلة.
دعا ألبيان ›لسض أألمن ألدو‹ إأ ¤ألوفاء بالتزأماته ألقانونية ‘
ألدفاع عن ألقانون وألنظام ألدولي ،Úفيما يتعلق بفلسشط ،Úوضشمان
مسشاءلة إأسشرأئيل عن جرأئمها ،وتقدمت ألكويت ،أمسضÃ ،ششروع
قرأر Ûلسض ألمن حول فلسشط.Ú

جرÁة حرب

من جهته ،وصشف أŸقرر أأل‡ي أÿاصض بششأان وضشع حقوق أإلنسشان
‘ أألرأضش -ي أل -ف -لسش -ط-ي-ن-ي-ة أÙت-ل-ة م-اي-ك-ل ل-ي-نك ،ق-ت-ل ألح-تÓ-ل

تطّلع ◊كومة تكنوقراط
@ بغداد :قال زعيم التيار الصشدري
م-ق-ت-دى الصش-در -ال-ذي ي-ق-ود –الف
«سش -ائ -رون» -إان ال -ع -راق م -ق -ب -ل ع-ل-ى
مرحلة جديدة ،سشيتم فيها تششكيل
ح -ك -وم-ة ج-دي-دة م-ن ال-ت-ك-ن-وق-راط،
همها خدمة الششعب العراقي.
لولية فوز –الف
أاظهرت النتائج ا أ
لو ¤بـ 54
«سش- - -ائ- - -رون» ب - -اŸرت - -ب - -ة ا أ
م-ق-ع-دا ،ي-ل-ي-ه –ال-ف «ف-تح» بزعامة
ه- -ادي ال- -ع- -ام- -ري بـ 47م -ق -ع-دا ،ث-م
ائتÓف «النصشر» بزعامة العبادي ‘
اŸرك -ز ال -ث -الث بـ  43م -ق-ع-دا ‘ ،حÚ
ح-ل ائ-تÓ-ف «دول-ة ال-ق-انون» باŸركز
ال- -راب- -ع ( 25م -ق -ع -دا) ،ث -م ائ -ت Ó-ف
«الوطنية» ( 22مقعدا) ،ومن ثم تيار
«ا◊كمة الوطني» بـ  19مقعدا.

قتلى أاثناء اسشتفتاء ‘
بوروندي

فيمــــا طـــالبت القّمـــة السشÓميـــة Ãسشاءلــة اإسشرائيــل
قال زيد بن رعد أ◊سش ،Úمفوضض أأل· أŸتحدة ألسشامي ◊قوق
أإلنسش- - -ان ،أن أألح- - -دأث أألخÒة ‘ غ - -زة م - -روع - -ة ف - -م - -ن - -ذ ب - -دء
ألحتجاجات ‘  30مارسض أŸاضشي ،سشقط  116فلسشطينيا بينهم 15
طف ً
 Óوأصشيب أك Ìمن  12ألفًا ،بينهم  3500بالرصشاصض أ◊ي.
رأى أن وصش -ف رئ -يسض أل -وزرأء أإلسش -رأئ -ي -ل -ي ب -ن -ي -ام Úن -ت -ن -ي -اه-و
للمتظاهرين بأانهم مأاجورون من قبل حركة حماسض ،ليسض عليه أي
دليل.

لمريكي
@ واششنطن :قال الرئيسس ا أ
دونالد ترامب ،إانه عندما أاطلق على
ب- -عضس اŸه- -اج- -ري- -ن غ Òالشش- -رع- -يÚ
وصشف «حيوانات» ،إا‰ا كان يشش Òإا¤
لج-رام-ي-ة .غ Òأان ه-ذا
ال -عصش-اب-ات ا إ
ال- -وصش- -ف أاث- -ار ان- -ت- -ق- -ادات واسش- -ع -ة،
ونّددت ا◊كومة اŸكسشيكية بوصشف
ت -رامب ل -ل -م -ه-اج-ري-ن بـ «ا◊ي-وان-ات»
واعتÈته أامرا مرفوضشا.

@ نÒوب -ي  :ق -الت م -ن -ظ -م-ة ه-ي-وم-ن
راي - -تسس ووتشس ،اŸع- -ن- -ي- -ة ب- -ح- -ق- -وق
لنسشان ،أامسس ،إان ما ل يقل عن 15
ا إ
شش -خصش -ا ق -ت -ل -وا ‘ ب -ورون -دي ،ب -ي -ن -م-ا
تعرضشت سشت نسشاء لÓغتصشاب أاثناء
ح- -م- -ل- -ة ‘ اسش -ت -ف -ت -اء ع -ل -ى ت -ع -دي -ل
دسشتوري قد ّÁدد بقاء الرئيسس بيÒ
ن- -ك- -ورون- -زي- -زا ‘ ا◊ك -م ح -ت -ى ع -ام
.2034
م- -ن اŸت- -وق- -ع أان ت- -ؤوي- -د ن- -ت- -ي- -ج- -ة
السش-ت-ف-ت-اء ال-ت-ع-ديÓت الدسشتورية،
بعدما صشوت اŸششاركون على اقÎاح
ب-السش-م-اح ل-ل-رئيسس بالÎششح لفÎتÚ
رئ- -اسش- -ي- -ت Úم- -دة ال- -واح- -دة سش- -ب -ع -ة
أاعوام.

سشكريبال يغادر اŸسشتششفى
@ ل - -ن - -دن :أاف - -ادت مصش - -ادر ط - -ب- -ي- -ة
ب-ري-ط-ان-ي-ة ب-خ-روج ال-ع-ق-ي-د الروسشي
السشابق سشÒغي سشكريبال الذي سشمم
لعصش -اب ‘
ب- -اسش- -ت- -خ- -دام م -ادة شش -ل ا أ
م -دي -ن -ة سش -ال-زب-وري الÈي-ط-ان-ي-ة‘ ،
بداية مارسس اŸاضشي ،من اŸسشتششفى.
 ⁄يذكر البيان تفاصشيل عن مكان
سش-ك-ري-ب-ال ح-ال-ي-ا ،وم-ا إاذا كان يحتاج
ل-رع-اي-ة ط-ب-ي-ة ،أام-ا اب-نته يوليا التي
أاصشيبت ‘ الهجوم أايضشا فقد خرجت
من اŸسشتششفى ‘ أافريل اŸاضشي.

أإلسشرأئيلي أŸتظاهرين ألفلسشطيني Úوجرحهم بششكل متعمد بأانه
جرÁة حرب ،وفقا لنظام روما أألسشاسشي ،وأنتهاك صشارخ لتفاقية
جنيف بششأان حماية أŸدني.Ú

فرنسشا –بط إاعتداء إارهابيا

أدى نحو  120ألف مصشٍل ،صشÓة أ÷معة أألو ¤من ششهر رمضشان
ألفضشيل ‘ أŸسشجد أألقصشى أŸبارك ،ليطغى أŸششهد ألفلسشطيني
على مدينة ألقدسض ،خاصشة بلدتها ألقدÁة وﬁيطها.
بدأ أŸصشلون بالتوأفد إأ ¤أŸدينة ‘ سشاعات مبكرة من ،صشباح
أمسض ،إأ ¤أŸسشجد أألقصشى أŸبارك ،وسشط إأجرأءأت أمنية مششددة
فرضشتها سشلطات ألحتÓل أإلسشرأئيلي ألتي حددت أعمار من يسشمح
لهم بالوصشول إأ ¤ألقدسض من أبناء ألضشفة ألغربية ‘ ،ح Úمنعت
أبناء قطاع غزة من دخول أŸدينة.
حيا أŸفتي ألعام للقدسض وألديار ألفلسشطينية ألششيخ ﬁمد حسش،Ú
‘ خطبة أ÷معة أŸصشل Úألذين تخطوأ حوأجز ألحتÓل ووصشلوأ
أŸسشجد.
قال :أيها ألزأحفون إأ ¤ألقدسض ومسشجدها أألقصشى أŸبارك ‘
هذأ أليوم أŸبارك من رمضشان وقد فز” بزحفكم هذأ فضشيلة
ألصش -ي -ام وفضش -ي -ل -ة أل -ق -ي-ام ‘ أŸسش-ج-د أألقصش-ى وه-ن-ي-ئ-ا ل-ك-م أي-ه-ا
ألصشائمون.

@ ب- - -اريسس  :أاح- - -ب - -طت السش - -ل - -ط - -ات
ال-ف-رنسش-ي-ة ﬁاول-ة اع-ت-داء إارهابية
بعبوة ناسشفة أاو Ãادة سشامة وفق ما
أاع- - -ل- - -ن وزي- - -ر ال- - -داخ - -ل - -ي - -ة جÒار
كولومب ،أامسس ،و‘ إاطار التحقيق ”
ت -وق -ي -ف شش -خصش Úم-ن أاصش-ل مصش-ري،
يششتبه ‘ أانهما كان يعتزمان تنفيذ
الع- -ت -داء وذلك ب -ع -د أاسش -ب -وع ع -ل -ى
اعتداء ارهابي بالسشك Úأاوقع قتيÓ
وخمسشة جرحى ‘ باريسس.
أافشش -لت السش -ل -ط -ات ال -ف -رنسش-ي-ة م-ا
›م -ل -ه ﬁ 51اول -ة اع -ت -داء ،م -ن-ذ
جانفي  ،2015بحسشب ما أاعلن رئيسس
الوزراء إادوار فيليب ‘ أاواخر مارسس
اŸاضشي.

صشلي
 120أالف ُم ّ
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اÿبز ،ا◊لويات ،الديول واŸصصÈات

مشضاكل صضحية طارئة ‘ رمضضان

أاطفال ونسضاء يحÎفون الّتجارة اŸوسضمية لتأام Úحاجيات العائلة ‘ شضهر رمضضان
لسصÓمية عامة وتلمسصان خاصصة أاين
لمة ا إ
يدخل رمضصان اŸعظم بهÓله على ا أ
لط-ف-ال وال-نسص-اء ل-دخ-ول ع-ا ⁄ال-تجارة
‚د ع-ودت-ه Ãث-اب-ة تسص-ل-ح ال-ع-دي-د م-ن ا أ
لسص-واق وال-ط-رق-ات ت-ع-ج
اŸوسص -م -ي-ة ل-دع-م اسص-ره-م ع-ل-ى مصص-اري-ف رمضص-انŒ ،د ا أ
لطفال والنسصاء الÓتي اخÎنها كفضصاء لتسصويق سصلعهن.
با أ
تلمسصانﬁ :مد بن ترار
من أأجل كسسب أأموأل إأضسافية تعينهم على
زي-ادة م-دأخ-ي-ل-ه-م خ-اصس-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-لعائÓت
ل تّدخر أألسسر ألتلمسسانية أأي جهد ول مال كثÒة أألفرأد ،وألتي ل يعمل فيها سسوى فرد
خÓل شسهر رمضسان لصسوم ‘ أأحسسن أألحوأل ،وأحد ويتكفل باإلنفاق لوحده ،ومع أرتفاع
حيث تنوع ألنسساء ‘ أألطباق وتزين أŸوأئد أألسس - -ع - -ار وأŸدأخ - -ي - -ل ألشس- -ه- -ري أÙدود
Ãا لّذ وطاب من أألكÓت ألتقليدية أŸعروفة وأŸصس -اري -ف أŸت -زأي -دة ل ح -ي -ل-ة ل-ه-م سس-وى
‘ أŸن- -ط- -ق- -ة ،وه -و أألم -ر أل -ذي ي -زي -د م -ن دخ -ول ع-ا ⁄أل-ت-ج-ارة أل-ف-وضس-وي-ة ،ح-يث Œد
أŸصس -اري -ف وأل -ن -ف -ق -ات خ Ó-ل ه -ذأ ألشس -ه-ر أألط- -ف- -ال ي- -ب -اشس -رون إأع -دأد ط -اولت ل -ب -ي -ع
أل -فضس -ي -ل ،وأأم -ام ع -ج -ز أل -رج -ال ع -ن ت-وف Òألشس- -رب- -ات أل -ت -ي ي -حضس -رون -ه -ا ‘ أŸن -زل أأو
أŸتطلبات أليومية ألسسرهم ومطالب ألشسهر يشسÎونها جاهزة ويعيدون بيعها باكرأ ،خاصسة
خ -اصس -ة م -ع أرت -ف-اع أألسس-ع-ار ب-ل وتضس-اع-ف-ه-ا وأأن ألشس -رب -ات م -ن أألك Ìأألشس -ي -اء م-ب-ي-ع-ا ‘
عشسية رمضسان ،يدخل أألطفال وألنسساء للقيام رمضسان نظرأ ألسسعارها أŸعقولة وأرتباطها
ببعضس أألعمال لضسمان دعم ألعائلة وزيادة ب -الشس -ه -ر .أأط -ف -ال آأخ -رون وج-دن-اه-م بصس-دد
إأعدأد طاولت بيع «أ◊شسيشس» و»أŸعدنوسس»
أŸدأخيل.
أأي- -ام ق -ب -ي -ل ح -ل -ول شس -ه -ر رمضس -ان أŸع -ظ -م و»ألكرأفسس» و»ألرند» و»أ◊ميصسة» ،وغÒها
أنطلقت ألتجارة أŸوسسمية ،فكل أأفرأد أألسسر م- -ن أألعشس -اب ألضس -روري -ة ‘ –ضس Òشس -رب -ة
ألفقÒة يتعاونون من أأجل توف Òمسستلزمات رمضسان.
ألبيت وزيادة أŸدأخيل من أأجل ألتغلب على ب -اإلضس -اف -ة إأ ¤ب -عضس أŸصسÈأت أل -ت -ي ي-كÌ
شس- -ب- -ح أألسس -ع -ار أÛن -ون -ة أل -ت -ي –ولت إأ ¤أسستهÓكها ‘ شسهر ألصسيام على غرأر ألزيتون
ه -اجسس ح -ق -ي-ق-ي ي-رعب أŸوأط-ن أل-بسس-ي-ط ،وألسسمك أÛفف ‘ أŸدن ألسساحلية ألذي
و‚د أل- -ع- -دي -د م -ن أل -نسس -اء أل Ó-ت -ي –دي -ن يعد ‘ أŸنزل ،من جهة ثانية ،لبد أأن يلفت
أل-ظ-روف أل-ق-اسس-ي-ة وشس-م-رن ع-ل-ى سسوأعدهن أنتباهك وأأنت على مقربة من أأحد أألسسوأق
للعمل وتوف Òمصسروف ألبيت ،ففي ألسسياق ألشسعبية منظر ألصسغار وهم يحملون قفة من
ذأته ترى أأن ألكث Òمن ألنسساء أŸاكثات ‘ «أŸط- -ل -وع» ألسس -اخ -ن أل -ذي Œذب رأئ -ح -ت -ه
أل-ب-ي-وت ت-ق-وم ب-أاع-م-ال م-ن-زل-ي-ة م-ن أأج-ل ربح ألصسائم ،Úكما ترى أأطفال آأخرين حجزوأ
أأماكن على أألرصسفة يبيعون فيها «ألديول».
أŸال إأضسا‘ تسساعد به زوجها.
ففي شسهر رمضسان وقبله تقوم بعضس ربات فدخول عا ⁄ألتجارة ألفوضسوية ل يقتصسر
ألبيوت بصسناعة بعضس أŸأاكولت وبيعها ‘ على ألشسباب بل تعدأه إأ ¤أألطفال وألنسساء،
رمضس-ان ،ف-ه-ن-اك م-ن تصس-ن-ع أŸع-ج-ن-ات ع-لى أل -ذي -ن دخ-ل-وأ ه-ذه أŸه-ن-ة ن-ت-ي-ج-ة أل-ظ-روف
غ -رأر «أل -دي -ول» و»أل-كسس-كسس-ي» و»أŸط-ل-وع» ،ألج-ت-م-اع-ي-ة وألق-تصس-ادي-ة أŸزري-ة،وح-با ‘
وه -ن -اك م -ن ت -ت -ف -نـن ‘ صس -ن -اع -ة أ◊ل -وي-ات أإلفطار على مائدة منوعة وغنية ،فبالنسسبة
ألتقليدية ألتي تقدم ‘ ألسسهرأت ألرمضسانية للموظف ألبسسيط فإان دخله ألشسهري ل يسسمح
أŸتميزة ،وتبيعها حسسب ألطلب للزبائن أأو له بتوف Òكامل أŸصساريف خاصسة وأأن ألزأئر
ألح-د أألسس-وأق ألشس-ع-ب-ي-ة سس-يصس-ط-دم ب-أاسس-ع-ار
ت-ك-ل-ف أأح-د أأب-ن-ائ-ه-ا ب-ب-ي-ع-ه-ا ع-ل-ى أل-رصسيف.
وأل -ك -ث Òم -ن أل -ع -ائ Ó-ت ح -ولت م -ن-ازل-ه-ا إأ ¤أللحوم أ◊مرأء وألبيضساء وكذأ أأسسعار أÿضسر
ورشسات لصسناعة ألشسربات وأألكÓت ألتقليدية وأل -ف -وأك -ه أل-ت-ي ق-ف-زت ب Úعشس-ي-ة وضس-ح-اه-ا

عا⁄

رمضصان ‘ السصودان

لف- - -ط- - -ار ا÷م- - -اع- - -ي ‘ الشص - -وارع
ا إ
والسص -اح -ات ال -ع -ام -ة م -ن أاب -رز ال-ع-ادات
الجتماعية التي “يز شصهر الصصوم ‘
السصودان .وتعد الروابط الجتماعية
وال -ت Ó-ح -م م -ن ال -ع-ادات ال-ت-ي ل ي-زال
أاه-ل السص-ودان ي-ح-اف-ظ-ون ع-ل-يها ‘ هذا
الشصهر ،ف Óيزالون يواظبون على قيام
لفطار،
الجتماعات العائلية ما بعد ا إ
لصصدقاء مسصاء.
وكذلك زيارة ا أ
أأما ألعبادأت ألدينية ،فتتميز بكونها تعد
جزءأ ً أأسساسسياً ‘ هذأ ألشسهر ،حيث يذهبون
إأ ¤أŸسس - -اج - -د ي- -وم- -يً- -ا م- -ن أأج- -ل ألصسÓ- -ة
وألسستمتاع بالحتفالت ألدينية .وأأما زينة
ألشس -ه -ر ،ف -ت -ت -م -ي -ز ب -ك-ون-ه-ا ل ت-ق-تصس-ر ع-ل-ى
 ÓأŸسساجد
ألشسوأرع وأŸنازل ،بل أأيضسًا “ أ
ألتي تزين باألضسوأء أŸلونة وألفوأنيسس.
وأأبرز ما Áيز شسهر رمضسان ‘
ألسس -ودأن ه -و ألÎأب -ط
وألتÓحم ،فالعÓقات
ألج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة ت- -ع -د
أأسس-اسس-ي-ة ب-ال-نسس-بة لنا،
ولهذأ غالبًا ما تتجمع
أألسسر فيما يسسمى «حوشس

ألديوأن» ،وهو ›لسس كب Òللعائلة تتجمع
أألسسر فيه لتناول وجبة أإلفطار ،وغالبًا ما
يكون عند كب Òألعائلة.
وهناك ما يسسمى «أŸربوع» ألذي هو مكان
مربع ،يجمع أألسسر من بنايات متعددة ،حيث
ي -حضس -رون أل-ط-ع-ام ،وي-ت-ن-اول-ون أإلف-ط-ار م-ع
بعضسهم بعضسًا .وشسّدد على أأن أأبرز ألعادأت
ألسس-ودأن-ي-ة ه-ي أأن-ه-م ي-ق-ط-ع-ون ألشس-ارع ع-لى
أŸارة ،وÁنعونهم من ألعبور كي يكسسبوأ أأجر
إأفطارهم ،كما يعمدون إأ ¤قطع ألطرق على
ألسسيارأت أأيضسًا ،حيث يشسبك ألرجال أأيديهم
ب-عضس-ه-ا ب-ب-عضس ل-يشس-ك-ل-وأ ح-اج-زأ ً يعيق مرور
ألسسيارأت لتتوقف ،وبعدها يدعون كل من
ف-ي-ه-ا إأ ¤أل-ول-ي-م-ة أل-ت-ي ت-ك-ون م-وج-ودة على
ألشس -ارع أل -ع -ام ،ل -ي -ت -ن -اول -وأ أإلف -ط -ار سس-ويً-ا،
ويحققوأ بذلك أأجر إأفطار صسائم.
أأما أألطفال ،فلهم ‘ رمضسان حكاية خاصسة
‘ ألسسودأن ،إأذ ل يزأل ألسسودأنيون يعتمدون
ت- -ع- -ل- -ي- -م أألط- -ف- -ال ألصس- -ي -ام م -ن -ذ ألصس -غ -ر،
ف-يشس-ج-ع-ون-ه-م ع-ل-ى صس-ي-ام ألشس-ه-ر م-ن خÓل
تقد Ëألهدأيا ‘ آأخر ألنهار ،كما يقّدمون
Óط -ف -ال ق -ب -ل أل-ك-ب-ار
أإلف -ط -ار وأل -ط -ع -ام ل  -أ
وألضس-ي-وف ،ت-ك-رًÁا ل-ه-م ولصس-ي-ام-ه-م ‘ ه-ذأ
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ن - -ق - -دم ل- -ك- -م ‘ ك- -ل ي- -وم
أاط-ب-اق-ا رمضصانية متنوعة
م-ن-ه-ا ال-ت-قليدي والعصصري
لذواق
لرضص- -اء ج- -م- -ي- -ع ا أ
إ
التي تبحث عن الصصالة ‘
كل شصيء ‘ الشصهر الفضصيل
خ-اصص-ة اŸأاك-ولت التقليدية
ال-ت-ي ت-ع-د أاه-م م-ا Áي-ز م-ائدة
إافطار رمضصان ،و‘ اليوم الثالث
من الشصهر الفضصيل قدمنا لكم قائمة
تقليدية ل يسصتغني عنها ا÷زائري بلمسصة جديدة،
وصصح فطوركم.

مائدة
الفطور

سضلطة ملفوف

وق-ل-بت حسس-اب-ات أل-ك-ثÒي-ن ،ول ن-ت-ح-دث ع-ن
أأسس- -ع -ار أل -ف -وأك -ه أ÷اف -ة أل -ت -ي ل ي -ع -ق -ل أأن
يشسÎيها أأصسحاب ألدخل أÙدود ،وقال أأحد
أل -ت -ج -ار ب -السس -وق أŸغ-ط-اة Ãغ-ن-ي-ة ب-أان ث-م-ن
أŸشسمشس أÛفف مث Óبلغ  ٩٧0دينار عند
بائع أ÷ملة أأمسس بعدما كان سسعره  5٧0دينار
قبل أأيام من حلول ألشسهر .ولهذأ ألسسبب Œند
كل أأفرأد أألسسر ألفقÒة ودخلوأ عا ⁄ألتجارة
أŸوسسمية لعلهم يتغلبون على غÓء أŸعيشسة،
وأŸت- -ج -ول ه -ذه أألي -ام ‘ شس -وأرع ت -ل -مسس -ان
ومغنية وألرمشسي وسسبدو وألغزوأت لبد أأن
يلتقي بالباعة أŸوسسمي.Ú

لعشّصاق القهوة ‘ رمضصان

خطوات لتفادي صضداعها

«حوشش الديوان» اإلفطار يجمع العائلة كّلها
ألشسهر ،أألمر ألذي يجعل أألطفال يرغبون
‘ ألصسيام منذ ألصسغر .وأأكد أأبو إأبرأهيم أأن
ألزينة ‘ رمضسان ليسست ﬂتلفة عن بقية
أل -دول ،ل -ك -ن “ت-ل-ئ ألشس-وأرع ب-زي-ن-ة ألشس-ه-ر،
لسسيما أألضسوأء ألتي توضسع ‘ أألحياء وعلى
أŸسساجد ،إأ ¤جانب ألفوأنيسس.
وأأبرز أŸظاهر ألتي “يز ألسسودأن عن غÒه
من ألبلدأن ألعربية أألخرى ‘ شسهر رمضسان
هي ألتي تعرف بالطرق ألصسوفية ألتي “ثل
فئة تعرف باŸمارسسات وألتطبيقات ألدينية
‘ ألسس -ودأن ،إأذ ي-ق-ي-م-ون م-ا ي-ع-رف ب-ال-ق-ب-ة.
ولفت ﬁمد إأ ¤أأن ألظاهرة أألخرى ألتي
“يز ألسسودأن هي طريقة ألتسسح Òأıتلفة
عن بقية ألدول ،ألتي تعتمد على مسسحرأتي
‘ كل حي.
ففي ألسسودأن ،يقوم شسبان أ◊ي بالتجمع،
ويحملون ألدفوف ،ويسسÒون ‘ أألحياء ،و
ينادون على ألناسس Ãوعد ألسسحور ،وغالباً ما
يكون هؤولء ألشسبان ألذين يزيد عددهم عن
 50من ألفتية ‘ مرحلة ألشسباب ،ويجوبون
حر».
أألحياء وهم يرددون« :يا صسا Ëقوم تسس ّ
أأم -ا أŸأاك -ولت ألسس -ودأن -ي -ة أل -ت-ي ت-ن-تشس-ر ‘
رمضسان ،فهي متعددة ،لكنها غالباً ما تكون
ت -رأث -ي -ة .وم -ن ه -ذه أل -وصس -ف -ات «أل -ت -ق -ل -ي-ة»
و»ألعصسيدة» و»ألنعيمية» ،ألتي تشستهر كثÒأ ً
‘ شس- -ه- -ر ألصس- -ي- -ام ،ب- -ي- -ن- -م- -ا ت- -ق- -دم ب -عضس
أŸشسروبات أÿاصسة ‘ هذأ ألشسهر ،ويعد
أأبرزها مشسروب «أ◊لو مر» ،ألذي يقدم عند
أإلفطار بشسكل يومي ،فيما يقدم أأيضسًا عصسÒ
«أل -ت -ب -ل -دي» أل -ذي يشس -ب-ه «أل-ك-رك-دي-ه» أل-ذي
يحضسر ‘ مصسر ،لكنه من نبتة أأخرى ،ولونه
أأب -يضس .و ُي ِ-ع -د ألسس -ودأن -ي -ون ط -ب -ق ً-ا خ -اصسً-ا
ي-ط-ل-ق-ون ع-ل-ي-ه أسس-م «أل-رح-م-ات» ،ويوزعونه
على ألفقرأء .بينما تعد «أللقيمات» و»بلح
ألشس -ام» و»أل -بسس -ب-وسس-ة» و»أل-ك-ن-اف-ة» م-ن أأب-رز
أ◊لويات ألسسودأنية ‘ هذأ ألشسهر.
وألحتفالت وأŸظاهر ألرمضسانية ‘ هذأ
ألشسهر ل تقتصسر على أŸنازل وأألحياء ،إأذ
–رصس أŸؤوسسسسات وألدوأئر أ◊كومية على
ألح -ت -ف-ال ب-الشس-ه-ر ،ف-ت-ق-دم أإلف-ط-ارأت إأ¤
أŸوظف.Ú

من أأصسعب ما يوأجهه ألصسائم ‘ رمضسان هو
أإلمتناع عّما يهوى لسساعات طويلة ،فماذأ لو
كانت ألقهوة عشسقه ألوحيد؟ بعضسهم ل يبدأأ
ي -وم -ه إأّل م -ع ف -ن -ج -ان أل -ق-ه-وة أل-ذي ي-عّ-دل
م -زأج -ه ويسس -اع -ده ل -ي -مضس -ي ن -ه -اره ب -زخ -م
وأن -دف -اع ،ف -ي -ع -م -دوأ ب -ال-ت-ا‹ – خÓ-ل أأي-ام
ألصسوم – إأ ¤تخزين ألقهوة عند ألسسحور
وأإلفطار وحتى ب Úهات Úألوجبت Úخوفًا
من أأن ينفد منهم أıزون .ولكن بحسسب
خÈأء ألتغذية فإانه من غ ÒأÙبّذ شسرب
ألقهوة خÓل شسهر رمضسان أŸبارك ،كونه
يسس -بب أ÷ف -اف ،ب -اسس -ت -ث-ن-اء م-ن ي-ع-ا Êآألم
ألرأأسس ،ف Óبأاسس لهم بذلك.
ومن أأجل –مل ألصسيام عن ألقهوة خÓل
شسهر ألصسوم ،يشس ÒأÈÿأء أأيضسا إأ ¤أأّنه من
ب ترويضس أ÷سسم قبل أأسسبوع من
أŸسستح ّ
بدء رمضسان بالمتناع عن شسرب ألقهوة .فإاذأ
 ⁄يتمّكن ألصسائم من إألغاء ألقهوة من حياته
خ Ó-ل شس -ه -ر ألصس -وم ،ب -إام -ك-ان-ه أسس-ت-ب-دأل-ه-ا
با◊ليب ألذي بإامكان ألصسائم أأن يضسيف إأليه
ألقليل من ألشسوكول ألنّ هذأ أألخ Òيعطي
مفعول ألقهوة ،وبحيث تكون كميّة ألكافيÚ
فيه أأقّل بكث.Ò
كما بإامكان ألصسائم أأن يشسرب أأيضسًا أŸاء أأو

من عاداتهم ‘ رمضصان

العطلة الرمضضانية

‘ أأول أأسس -ب -وع ‘ شس -ه -ر رمضس -ان ي -ع-ط-ى
طÓب أŸدأرسس عطلة Ÿدة أأسسبوع ‘
أن- - -دون- - -يسس- - -ي- - -ا ‘ ،ح Úأأن أ÷ام - -ع - -ات
وأŸع -اه-د ت-ق-دم ب-رن-ام-ج دي-ن-ي خصس-يصس-ا
ل -ل -ط-ل-ب-ة م-وج-ه-ا ل-ق-وى ألشس-ب-اب م-ن أأج-ل
ألعمل ألتطوعي أÒÿي ،وتقد Ëألعون
ل -ل -ف -ق -رأء ،ك -م -ا ت-ن-ظ-م أل-ن-دوأت أل-دي-ن-ي-ة
وحفÓت أإلفطار أ÷ماعي ‘ أ÷امعات
و أŸعاهد.

أل- -عصس -ائ -ر أŸوج -ودة ‘ ألسس -وق وه -ي ت -لك
أÿالية من ألسسكر ،أأو من تلك ألتي –توي
على ألفيتام( Úسسي) وألتي تعطي مفعول
ألكافي .Úوهذه أŸشسروبات تعطي سسوأئل
للجسسم وترطّبه و أŸشسروبات ألغازية تسسبب
أ÷ف -اف بسس -بب ت -ك-وي-ن-ه-ا أل-ذي ي-ت-أاّل-ف م-ن
أل - -غ - -از ،أل - -ك - -اف- -ي ،ÚوأŸاء ،خصس- -وصسً- -ا أأّن
ألكافي Úيعت Èألسسبب أألسساسسي للجفاف.
حر ويبقى وأعياً خÓل أليوم
أأما من يتسس ّ
فبإامكانه شسرب فنجان قهوة مع كوب من
أŸاء ق -ب -ل أإلمسس -اك .وب -إام-ك-ان ألصس-ائ-م أأن
يتناول ألقهوة بعد أإلفطار بسساعة ،إأذ يجب
بعد أإلفطار إأدخال ألسسوأئل إأ ¤أ÷سسم أأّوًل
لÎطيبه ع Èألشسوربة أأو أ◊ليب أأو غÒها.
وب- -ع- -د م- -رور نصس -ف سس -اع -ة أأو سس -اع -ة م -ن
أإلف -ط -ار ،ت -ك -ون ق -د ّ“ت ع -م-لّ-ي-ة أل-هضس-م،
وبإامكانه أأن يشسرب ألقهوة .أأّما Ÿن يصسل
أإلفطار بالسسحور ليسس هناك من مشسكلة
لح -تسس -اء ف -ن -ج -ان أأو ف-ن-ج-ان Úم-ن أل-ق-ه-وة
خÓل ألليل ليسس أأك Ìشسرط أأن يقابل كّل
فنجان من ألقهوة كوب من أŸاء .فليسس
هناك من مشسكلة إأن كان ألصسائم يعّدل كميّة
أŸاء ‘ جسسمه بعد ألقهوة ،فاŸشسكلة هي
لدى أألشسخاصس ألذين ل يشسربون أŸاء.
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هناك عدد من اŸشصكÓت الصصحية الطارئة ‘ رمضصان ،نقدم لك فيما يلي بعضض ا◊لول التي
بإامكانها إانهاءها ليكون صصيامك ب Óمنغصصات
@ صص- - - -داع ال - - -رأاسض :ألصس -دأع مشس -ك -ل -ة شس -ائ-ع-ة حمضسية ،مصسممة لسستيعاب ألطعام وقتل ألبكتÒيا،
لو ¤من شسهر ألصسوم ،وله وع- -ادًة م- -ا ي -ت -م ح -م -اي -ة أŸع -دة وأŸريء م -ن ه -ذأ
ليام أ أ
خصسوصساً ‘ أ أ
عدة أأسسباب من أأهمها أ÷فاف أأو أ÷وع أأو ألرأحة أ◊مضس ب - -وأسس - -ط - -ة عصس - -ائ- -ر خ- -اصس- -ة ‘ أ÷سس- -م
غ Òألكافية أأو عدم تناول أŸشسروبات أÙتوية و»صسمامات» موجودة ب Úهذين ألعضسوين .فإاذأ ”
ع -ادًة ع -ل -ى أل -ك -اف-ي Úأأو أل-ن-ي-ك-وت.Úوأ◊ل ي-ك-ون إأن -ت -اج ك -م -ي -ة ك -بÒة م-ن أ◊مضس أأو أأصس-يب ألصس-م-ام
ك -ال -ت -ا‹ :أت -ب -اع ن-ظ-ام غ-ذأئ-ي م-ع-ت-دل وم-ت-وأزن ،أŸوجود ‘ أ÷زء ألسسفلي من أŸريء بـ «خلل»،
أ◊رصس على تناول وجبة ألسسحور متأاخرأ ً ،تناول سسوف يعا Êألشسخصس من حرقة أŸعدة.
وعادًة ما يقلل ألصسوم من كمية أ◊مضس أŸنتجة،
لشسعة
كميات كافية من ألسسوأئل ،عدم ألتعرضس أ
ألشس -مسس أŸب -اشس -رة ،وأرت-دأء ق-ب-ع-ة ع-ن-د أÿروج ،لكن ألتفك ‘ Òألطعام أأو شسم رأئحته Œعل ألدماغ
وأسستخدأم ألنظارأت ألشسمسسية لتقليل تأاث Òوهج ي -أام -ر أŸع -دة ب -إان -ت -اج أŸزي -د م -ن أألح-م-اضس أل-ت-ي
ت -تسس -بب ‘ ج -ع -ل ح -رق -ة أŸع -دة مشس -ك -ل-ة ‘ أأث-ن-اء
ألشسمسس ،تدليك خفيف للعضسÓت أŸتوترة.
@ ا÷فاف :هو أأمر شسائع ‘ أأثناء ألصسيام ،حيث ألصسيام .ويكون أ◊ل كالتا‹ :نصسح أŸرضسى ألذين
يسستمر أ÷سسم ‘ فقدأن أŸاء وأألمÓح من خÓل يتناولون أأدوية منتظمة لعسسر ألهضسم ،مثل مضسادأت
ألتنفسس وألعرق وألبول تبعاً للطقسس وقدرة ألُكلى أ◊م - - - -وضس - - - -ة ،مضس - - - -ادأت أل - - - -ه- - - -يسس- - - -ت- - - -ام Úأأو
ع- -ل- -ى ألح -ت -ف -اظ ب -اŸاء وأألم Ó-ح .وي -زي -د خ -ط -ر مثبطات بالسستمرأر ‘ تناولها ‘ وجبة ألسسحور،
أ÷فاف ‘ كبار ألسسن وأأولئك ألذين يتناولون أأقرأصساً ألعتدأل ‘ تناول ألطعام وŒنب أألطعمة ألغنية
مثل مدرأت ألبول .ومن مضساعفات أ÷فاف ألشسعور بالزيوت أأو أŸقلية و أ◊رأقة.
لمسصاك :قد يكون أإلمسساك مشسكلة مزعجة
باÿمول ،وتشسنجات عضسلية ،ودوخة ،ووهن ،وأأخÒأ ً @ا إ
ألنهيار أأو أإلغماء ،ويتم إأسسعاف أŸريضس بتهدئته للغاية إأن حدث خÓل شسهر ألصسوم ،وÁكن Œنبه من
وإأعطائه ﬁلول أ÷فاف أأو كمية معتدلة من أŸاء خÓل :أ◊فاظ على ترطيب أ÷سسم بشسرب ألكثÒ
مضسافًا إأليه ألسسكر وأŸلح ،مع رفع ألسساق Úفوق من ألسسوأئل لي ً
، Óتناول ألطعام ألصسحي ألغني بالكثÒ
مسستوى ألرأأسس .أأما ألوقاية فتكون كالتا‹ :تناول من ألفوأكه وأÿضسرأوأت مع زيادة ﬁتوى أأللياف
كمية كافية ومناسسبة من ألسسوأئل لي ً
،Óعدم ألتعرضس باسستخدأم ألنخالة ‡،ارسسة ألرياضسة ألبدنية فهي
تسس- - -اع- - -د ‘ أ◊ف- - -اظ ع- - -ل- - -ى ح- - -رك- - -ة أألم- - -ع - -اء
للطقسس أ◊ار ،عدم بذل جهد بد Êكب Òنهارأ ً.
@ حرقة اŸعدة (عسصر الهضصم) :أŸعدة هي بيئة منتظمة،مضساعفات ألصسوم أŸرضسية

ألقليل من أŸلح حتى تطهى ،ثم نÎكها تÈد من أجل أن
تتماسسك جيد.
بعد ذلك ‘ وعاء نخلط أللحم أŸفروم مع ألرز و ألقرفة
وألفلفل ألسسود وأŸعدنوسس وأŸلح وألقسس Èوألكمون جيدأ،
نشسكله على شسكل أصسابع.
بعد ذلك ،,نبدأأ بلف أللوبيا على أألصسابع بالطول ونلصسقها
جيدأ فوق أللحم أŸفروم.
بعدما تلفي أللحم كامل باÿيط باشس كي يطيب ما ينتحلشس،
وأ◊شسو أختياري ،تقدري تبدليه بدجاج.
بعد هذأ ،نضسيف لهم ألقليل من أŸاء من أجل ألتمريق مع
ملعقة كبÒة من ألطماطم أŸصسÈة.
نحط فيها أللوبيا ونخليها طيب مليح بعدما طيب أللوبيا
نحيها ونخليها تÈد شسوية.
ناخذ حبة بصسل نقيها و نبشسرها مع  2سسنات ثوم صسغار
ونقليهم ‘ قليل من ألزيت وألزبدة حوأ‹ ملعقة بيناتهم حتى
يذبلو.
‚يبو  2حبات بيضس نضسربوهم مليح مع ألقليل من أŸلح
ونديرو ‘ صسحن آأخر ألفرينة باشس نرمدوأ فيه أللوبيا بعدما
نغطسسوها ‘ ألبيضس وبعدها نغطسسوها ‘ أÿبز أŸطحون
وأÙمصس ونقلوها ‘ ألزيت.

طاج Úالزيتون بقوالب الدجاج

@ اŸكّونات
ملفوف بنفسسجي وأأخضسر.
حبة طماطم.
 1خيارة.
ملح.
فلفل أأكحل.
* طريقة ألتحضسÒ
نقطع جميع أŸكونات نتبلها باŸلح وألفلفل أألكحل.

دوŸة لوبيا خضضراء

من هنا
وهناك

أاغرب دعوة إافطار ‘ العا⁄

أأثار تقرير دو‹ عن حياة أŸسسلم ‘ Úألصس Úأنتباه
ألكثÒين حول ألعا ،⁄وما تعانيه أألقلية أŸسسلمة من
تضسييق وصسل إأ ¤حد عمل برنامج تسستضسيف فيه
أألسسر أŸسسلمة ألصسينية زأئر حكومي يتبع أ◊زب
ألشسيوعي بشسكل يومي أأو شسبه يومي ‘ رمضسان وغÒ
رمضسان ،وفق ما ذكرت شسبكة بي بي سسي ألÈيطانية.
وقالت وفق ما قالته منظمة هيومن رأيتسس ووتشس،
إأن أŸسسؤوول Úألصسيني Úبدأأوأ منذ أأوأئل عام ،2018
بتنفيذ برنامج «أسستضسافة ‘ ألبيت» أأو ‘ بيتنا زأئر
شسيوعي ،بشسكل دوري لدى أألسسر ‘ منطقة «شسينج
يا„» ذأت ألغالبية أŸسسلمة ،وخÓل هذه ألزيارأت،
ُي- -ط- -لب م- -ن أألسس -ر ت -زوي -د أŸسس -ؤوول( Úألضس -ي -وف)
Ãع-ل-وم-ات ح-ول ح-ي-ات-ه-م وآأرأئ-ه-م ألسس-ي-اسس-ي-ة ،أل-تي
تخضسع لحًقا للتوجيه ألسسياسسي ،وذلك ‘ رمضسان
وخارج رمضسان.
وطالبت «هيومن رأيتسس ووتشس» أ◊كومة ألصسينية
ب -إان -ه -اء ه -ذأ ألÈن -ام -ج أل-ذي Áث-ل أن-ت-ه-ا ًك-ا ◊ق-وق
أإلنسس -ان وخصس-وصس-ي-ات أألسس-ر وح-ق-وق-ه-م أل-ث-ق-اف-ي-ة
أÙمية Ãوجب أŸوأثيق ألدولية ◊قوق أإلنسسان.
وقالت مايا وأ„ ،كبÒة ألباحثات ‘ منظمة «هيومن
رأيتسس ووتشس» ‘ ألصس« :Úجميع أألسسر أŸسسلمة
أآلن ‘ جميع أأنحاء «شسينج يا„» تأاكل وتعيشس وتنام
–ت نظر ألدولة ألسساهرة ‘ منازلها».
ولفتت إأ ¤أأن ألزأئرين إأذأ لحظوأ تصسرفات غÒ
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عادية ،فعليهم تعليمهم وتوجيههم إأ ¤أŸعتقدأت
ألتي يعتقد ألكادر بأانها صسحيحة مثل عمليات ألتلقÚ
ألسس- -ي- -اسس- -ي ب- -رع- -اي- -ة أ◊زب ألشس -ي -وع -ي ألصس -ي -ن -ي
و–ذي- - -ره - -م م - -ن ﬂاط - -ر أل - -ق - -وم - -ي - -ة ألÎك - -ي - -ة
وأل-ك-ازأخسس-ت-ان-ي-ة وأل-ه-وي-ة أإلسسÓ-م-ي-ة وأأي ه-وي-ة أأو
أأفكار Œد أ◊كومة بأانها تهددها،و‘ رمضسان يكون
لزأًما على أألسسر إأطعام ألزوأر ألشسيوعي ‘ ،Úدرجة
تتعدى ألسستضسافة إأ“ ¤ثيل ثقل نفسسي وما‹ على
أألسسر.

@اŸكّونات
كيلو لوبيا خضسرأء ،ننزعولها ألرأسس ،نخلوها بالطول.
 1 / 2كيلو ◊م مرحي.
كوب فرينة.
كوب خبز مطحون ّﬁمصس.
 2حبات بيضس.
فنجان أأرز ،حوأ‹ ملعقت ÚكبÒتÚ
 1بصسلة.
 2سسنات ثوم صسغار.
ملعقة زيت.
ملعقة زبدة.
ملعقة كبÒة طماطم
بسص
مصسÈة.
لي م الله اب
د
ي
ت
و
قليل معدنوسس.
ك
هاد ال
على الن
ت-ن-ه-دت ال -بوقالة انويت :بي صصلي
قليل قسس.È
ت
و
ع
ل
د
ى
ال-ي-ة و
حليت با
على
الصصحاب
قليل كمون.
الل السصحاب يذو –رك ال-ع-ن-ق-ود ب ا÷نان لقي ة رضصي
ت
أ
ا
و
ت
 3أأكوأب زيت للقلي.
اÓŸ
 ،ق-ال
ه يبلغ اŸقصصو ب ،خل
ي ا◊بيب ◊ب ال-ق-م-ر فالسصما ح رقود،
د.
ملح.
ء
ي
بو واللي ‘ قلب نكشصف
فلفل أسسود.
و حاجة
قليل قرفة.

G
Y
≤
ó
h
G
b
ô
G
∂dÉa

* طريقة ألتحضس:Ò
‘ قدر نغلي أللوبيا ‘ أŸاء مع

@ اŸكّونات
 4/1صسدر دجاج.
 4/1كوب ج Íطري.
 2حبة بيضس.
قليل كزبرة خضسرأء.
قليل زيت.
فلفل أسسود.
كمون.
كركم.
ملح.
طاج Úألزيتون:
 2/1كوب زيتون أخضسر.
حبة بصسل.
 2حبة جزر.
 3سسن ثوم.
قليل كزبرة خضسرأء.
كركم.
كزبرة مطحون.
ملح.
@ طريقة التحضصÒ
نفرم ألبصسل نضسيف عليه ألدجاج ونقليه جيدأ بالزيت على
ألنار.
ثم نضسيف أŸلح ،ألفلفل ألسسود ،كزبرة جافة ،كمون ،ثوم،
كركم ،كزبرة خضسرأء ونضسيف أيضسا جزر مقطع وزيت أو
سسمن.نقلب جيدأ حتى يذبل ألبصسل ,نضسيف أŸاء ونÎكه
على ألنار.
من جهة أأخرى ،نضسع ألزيتون ألخضسر ‘ قدر به ماء ونÎكه
يغلي ثم نعيد ألكرة مرت Úحتى يخرج أŸلح من ألزيتون ،ثم
نضسيف ألزيتون أ ¤أŸرق ونÎكه يطبخ.
ننزع صسدر ألدجاج من مرق ألزيتون ونفتته ،نضسيف عليه
ألبيضس وأ÷ Íوألتوأبل.
‰زج أÿليط جيدأ ثم نضسعه ‘ قوألب ألسسيليكون ،ندخله
ألفرن حوأ‹  25دقيقة.
نخرجه من ألفرن ،نزين به مرق ألدجاج ،كما Áكن
تقدÁه كمقبÓت.
أŸكونات نتبلها باŸلح وألفلفل ألكحل.

–
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بعد موسسم شساق وتنافسض كب ‘ Òألّرأبطة ألثّانية

»°VÉ` ` ` jôdG
كلمة ألعدد

الثÓثي م  -بجاية ،ج  -ع Úمليلة وأا  -برج بوعريريج يعود إا ¤قسصم األضصواء

عرفت منافسسات ألرأبطة أÎÙفة ألثانية صسرأعا
كبÒأ قبل ترسسيم صسعود مولودية بجاية ،جمعية
ع Úم-ل-ي-ل-ة وأه-ل-ي ب-رج ب-وع-ري-ري-ج ،ح-يث أسس-ت-حق
ألثÓثي ألبطاقات ألتي تسسمح له ألعودة أ ¤قسسم
ألكبار.
حامد حمور
فقد شسّدت بطولة ألقسسم ألثا Êأنظار أŸتتّبع Úبشسكل مركز
بالنظر للتنافسس ألشسديد ألذي عرفته أŸقابÓت ،كون دأئرة
ألفرق ألتي كانت تطبح لكسسب ورقة ألصسعود كانت وأسسعة،
وألتي كانت تضسم أ ¤جانب ألثÓثي أŸذكور كل من شسبيبة
سسكيكدة ،شسبيبة بجاية ،جمعية ألشسلف.
وم -ع م -رور أ÷و’ت ب -دأت «أ◊سس -اب -ات» تصس -عب ب -ال-نسس-ب-ة
‡ا سساهم ‘
للفرق أŸعنية وكل نقطة لها وزنها ألذهبيّ ،
رفع مسستوى أأ’دأء ،خاصسة وأن ألتنافسس ‘ نفسس ألوقت كان
ع -ل -ى أشس -ده ب -ال -نسس -ب-ة ل-ل-ف-رق أل-ت-ي ت-ل-عب م-ن أج-ل ت-ف-ادي
ألسسقوط أ ¤قسسم ألهوأة.

«اŸوب»..مشصوار ‡يّز
وقد “ّكن فريق مولودية بجاية من أ◊صسول على ألورقة
أأ’و ¤للصسعود أ ¤قسسم ألنخبة بعد موسسم ناجح على كل
أأ’صسعدة من خÓل ألفوز بعدد كب Òمن أŸقابÓت ‘ عقر
دأره ،أ ¤جانب ألعودة بنقاط ثمينة من خارج ألديار بالرغم

من أن أأ’مور  ⁄تكن سسهلة بالنظر للتغيÒأت ألتي حصسلت
ع-ل-ى أل-ع-ارضس-ة أل-ف-ن-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق ،ك-ون أ’ن-طÓ-ق-ة ك-انت م-ع
أŸدرب مصسطفى بسسكري قبل أن يرمي أŸنشسفة ،ليتم
أ’سستنجاد باŸدرب رشسيد بوعرأطة ألذي Á ⁄كث أ¤
غاية نهاية أŸوسسم ،ليخلفه أŸدرب عز ألدين أيت جودي
ألذي سسار أ ¤غاية –قيق أمال آأ’ف أنصسار أصسحاب ألزي
أأ’خضسر وأأ’سسود.
وأع -ت -م -د أل -ف -ري -ق أل -ب -ج-اوي ع-ل-ى خÈة ’ع-ب-ي-ه ‘ تسس-يÒ
أأ’وقات ألصسعبة ،وألبقاء ‘ تركيز تام أ ¤غاية ألوصسول أ¤
ألهدف وإأعادة ألفريق أ ¤ألرأبطة أÎÙفة أأ’و ¤بعد أن
عصسفت به أŸشساكل ألتنظيمية أ ¤ألقسسم ألثا ،Êوهو ألذي
شسارك ‘ نفسس أŸوسسم ‘ منافسسة قارية.

جمعية ع Úمليلة..بعد غياب دام  18سصنة
أما صساحب ألبطاقة ألثانية جمعية ع Úمليلة ،فإان ألفرحة
كانت عارمة أوسساط ﬁبيه ألذين كانوأ ينتظرون بشسغف
كب Òرؤوية هذأ ألفريق ‘ ألقسسم أأ’ول بعد سسنوأت عديدة
من مغادرته لقسسم ألنخبة ،و‚ح فريق ع Úمليلة ‘ –قيق
ألهدف بعد  18سسنة من ألغياب عن قسسم ألكبار ،وجاء ذلك
بفضسل ألرؤوية ألسسليمة ŸسسÒيه وألعزÁة ألكبÒة لÓعبيه
بقيادة أŸدرب أÙنك شسريف حجار ألذي عرف ألطريقة
ألتي يسس Òبها أمكانيات ’عبيه.
وبقي ألÎكيز ‘ أŸسستوى بالنسسبة أ’صسحاب ألزي أأ’حمر
وأأ’سسود ،فبالرغم من تضسييعه للمركز أأ’ول لصسالح «أŸوب»

‘ مرحلة صسعبة من أŸنافسسة ،أ’ أن فريق أ÷معية أسستعاد
مسستوأه ‘ ألوقت أŸناسسب وخطف ألبطاقة أŸؤوهلة أ¤
ألصسعود.

أاهلي الÈج حسصم األمور ‘ ا÷ولة الأخÒة
‘ ح Úأن ألورقة ألثالثة لÓرتقاء أ ¤ألرأبطة أÎÙفة
أأ’و ⁄ ¤يتم ألتعرف عن صساحبها أ’ ‘ أ÷ولة أأ’خÒة،
وإأن  ⁄ن- -ق- -ل أل -دق -ائ -ق أأ’خÒة م -ن ه -ذه أ÷ول -ة ح -يث أن
ألتنافسس كان على أشسده ب Úشسبيبة بجاية وأهلي ألÈج.
و ⁄يتمّكن فريق شسبيبة بجاية من ألعودة بالفوز من تلمسسان
على حسساب ألودأد أÙلي ،و‘ نفسس ألوقت فاز أأ’هلي ‘
عقر دأره على حسساب جمعية ألشسلف ،وألذي فتح أبوأب
ألفرحة بعودة أهلي ألÈج أ ¤حظÒة ألكبار بعد غياب دأم 5
سسنوأت ،وقام أŸدرب بوغرأرة بعمل كب ‘ Òألفريق وسسمح
له ألبقاء ‘ أŸسستوى طيلة أŸوسسم بالرغم من أنسسحابه من
ألعارضسة ألفنية ‘ أ÷و’ت أأ’خÒة.
وبالتا‹ ،فإان ألثÓثي ألذي حقق ألصسعود سسوف يقوم بدون
أدنى شسك بانتدأبات ‘ أأ’سسابيع ألقادمة لتدعيم ألتشسكيلة
وﬁاولة ألتأالق ‘ ألرأبطة أÎÙفة أأ’و.¤
وإأذأ كانت ألفرحة عارمة ضسمن ألفرق ألصساعدة ،فإان أÿيبة
Óندية ألتي نزلت أ ¤قسسم ألهوأة ،ويتعلق
كبÒة بالنسسبة ل أ
أأ’مر بكل من شسباب ع Úألفكرون ،شسباب باتنة وغا‹
معسسكر ،حيث عليها إأعادة ترتيب أمورها وﬁاولة ألعودة
ألسسريعة إأ ¤ألرأبطة ألثانية.

اختيارات األندية
اÎÙفة...
يسسدل ألسستار أليوم
ع- -ل- -ى م- -ن- -افسس- -ات
أل-رأب-ط-ة أÎÙف-ة
’و ،¤وم- - -ع- - -ظ - -م
أأ
’ن-دي-ة ب-دأت م-ن-ذ
أأ
أي - - - -ام ‘ وضس - - - -ع
’ول -ي-ة
ألÎت -ي -ب -ات أ أ
ل- -ت- -حضس ÒأŸوسس- -م
أل- -ق -ادم م -ن خ Ó-ل
ت- - - -دأول وسس - - -ائ - - -ل
’عÓ- - - -م ‘ أŸدة
أإ
^ حامد حمور
’خÒة أسس - - - -م- - - -اء
أأ
ع- - -دي- - -دة ل Ó- -ع - -بÚ
“يّزوأ ‘ أŸنافسسة أ◊الية وتصسلهم عروضس من
أندية تسسعى للفوز بإامكانياتهم.
وم -رة أخ -رى ،ي-ظ-ه-ر ج-ل-ي-ا أن م-ع-ظ-م أل-ف-رق ⁄
–ّدد ألطاقم ألفني ألذي يشسرف على ألفريق
أŸوسسم ألقادم ‘ ألوقت ألذي تتسسابق فيه على
’مر ألذي قد يصسعب
جلب «ألعصساف Òألنادرة» ،أ أ
من مهمة أŸدرب ألقادم ألذي سسيجد ألتشسكيلة
ألتي  ⁄يشسارك ‘ أختيارها.
وق-د ت-كّ-ررت ألسس-ي-ن-اري-وه-ات ح-ول فشس-ل Œرب-ة
’ق -دأم ع -ل -ى أن -ت -دأب أل Ó-ع -ب Úق -ب -ل أخ -ت-ي-ار
أإ
أŸدرب ‘ ،أل -وقت أل -ذي ي -ك -ون م -ن أŸن-ط-ق-ي
إأشسرأك ألطاقم ألفني ‘ أختيار ألÓعب Úلعدم
ألوقوع ‘ وضسعيات صسعبة تنتهي دأئما بإاقالة أو
أسس- -ت- -ق- -ال- -ة أŸدرب ب- -ع- -د ج- -و’ت م -ع -دودة ‘
ألبطولة.
’وروب -ي -ة أل -كÈى أن
ونÓ- -ح- -ظ ‘ أل -ب -ط -و’ت أ أ
أŸدرب يعت Èأهم حلقة ‘ أ’ختيارأت ألفنية،
بدأية من جلب ألÓعب Úحسسب رؤويته ألتي –تاج
’م-ر
’ه-دأف ،أ أ
إأ ¤ع-ن-اصس-ر ب-إام-ك-ان-ه-ا –ق-ي-ق أ أ
’دأء و’ نÓحظ كÌة
ألذي يرتسسم على مسستوى أ أ
تغي ÒأŸدرب.Ú
’ندية ‘ ألرأبطة أÎÙفة
‘ ح Úأن مسسÒي أ أ
’و ¤يركزون على أ’نتدأبات وأŸشساركة ‘
أأ
’سسماء ألتي
«سسباق أÒŸكاتو» من أجل «ألفوز» با أ
’نصسار متفائلÃ Úوسسم ‡ّيز من جهة،
Œعل أ أ
وإأبعاد ألضسغط عن ﬁيط ألفريق لفÎة معينة،
دون وضس-ع إأسسÎأت-ي-ج-ي-ة م-ن-ط-ق-ي-ة ت-ب-دأ ب-اخ-تيار
أŸدرب ألرئيسسي وإأشسرأكه ‘ أختيار ألÓعب.Ú
’ندية طبعا،
وهذأ ألتصسرف ’ ينطبق على كل أ أ
’نه ’حظنا أن مسسÒي بعضس ألفرق يسسعون منذ
أ
أسسابيع ‘ تعي ÚأŸدرب ألذي بإامكانه Œسسيد
ط-م-وح-ات أل-ن-ادي م-ن أل-ن-اح-ي-ة أل-فنية ،وألبدأية
ت-ك-ون ب-ت-ق-د Ëق-ائ-م-ة ألÓ-ع-ب Úأل-ذي ب-إام-كانهم
حمل ألوأن ألنادي.
وبدون أدنى شسك ،فإان نتائج ألفرق ‘ نهاية
’ندية
أŸوسسم تكون مطابقة ıطط تسسي Òأ أ
بدرجة كبÒة.

حوحو لـ «ألشسعب»:

«صصعود األندية الثÓثة منطقي بالنّظر Ÿشصوارها اŸمّيز طيلة اŸوسصم»

أّكد ألÓعب ألسسابق سسم Òحوحو ‘ حوأر لـ «ألشسعب» ،أن مولودية بجاية ،جمعية
ع Úم-ل-ي-ل-ي-ة وأه-ل-ي ب-رج ب-وع-ري-ري-ج يسس-ت-ح-ق-ون ألصس-ع-ود أإأ ¤أل-رأب-ط-ة أÎÙف-ة
أ’و ¤بالنظر أ ¤أŸشسوأر أŸميز ألذي قطعوه.
ألقوأن Úوأضسحة ثÓث أندية فقط هي من
حاوره :عمار حميسسي
تصسعد أ ¤ألرأبطة أ’و ،¤وأŸهم بالنسسبة لها
ب -اŸق -اب -ل أب -دى ح -وح -و –سس -ره ع-ل-ى فشس-ل قد –قق ،فمولودية بجاية حسسمت أأ’مور
شسبيبة بجاية ‘ –قيق تأاشسÒة ألصسعود إأ ¤م-بّ-ك-رأ لصس-ا◊ه-ا م-ن خÓ-ل سس-ي-ط-رت-ه-ا ع-ل-ى
ألرأبطة أ’و ¤خاصسة أن ألفريق كان قاب ألصسدأرة ،وأ÷ميع رشّسحها للصسعود منذ فÎة
قوسس Úأو أدنى من –قيق ذلك لو’ ترأجع لكن أŸرأكز أ’خرى هي ألتي عرفت ترأجع
أندية وتقدم أخرى لكن ‘ أ’خ Òع Úمليلة
نتائجه ‘ ألفÎة أŸاضسية.
وكشسف حوحو أن أŸسستوى متقارب ب Úأندية وألÈج حسسما أ’مور لصسا◊هما بعد أن فازأ
أل - -رأب - -ط- -ة أل- -ث- -ان- -ي- -ة وأ’و ¤أ’ن ألÓ- -ع- -ب ‘ ÚأŸباريات ألتي كان يجب أن يفوزأ بها من
أŸت -وأج -دي-ن ‘ أل-رأب-ط-ة أل-ث-ان-ي-ة ل-ه-م ن-فسس أجل ألصسعود ،كما أن تع Ìأندية أخرى كانت
مسستوى ’عبي ألرأبطة أ’و ،¤وهو ما يجعل ‘ أŸط -اردة خ -دم -ه -م -ا ك-ثÒأ خ-اصس-ة ف-ري-ق
شسبيبة بجاية ألذي خّيب ظني وحزنت كثÒأ
ألفرق ‘ أŸسستوى غ Òموجود.
❊ ألشس -عب :ك -ي -ف ت -رى صس -ع -ود «أŸوب» ،ع -ل -ى ضس -ي -اع ت -أاشسÒة ألصس -ع -ود ‘ أل-ل-ح-ظ-ات
أهلي ألÈج وج  -ع Úمليلة إأ ¤ألّرأبطة أ’خÒة ،خاصسة بعد ألعمل ألكب Òألذي قام به
صسديقي من Òزغدود ،وبالنظر أ ¤أŸشسوأر
’و¤؟
أ أ
❊❊ سسم Òحوحو :أعتقد أن صسعود أأ’ندية أŸميز ألذي قطعوه كانوأ يسستحقون ألصسعود
ألثÓثة أ ¤ألرأبطة أ’و ¤كان منتظرأ بالنظر لكن أ◊فاظ على ديناميكية أ’نتصسارأت أمرأ
أ ¤أŸشسوأر ألكب Òألذي قطعوه منذ أنطÓق صسعبا خاصسة ‘ أŸباريات أ’خÒة للبطولة.
أŸن -افسس -ة أ ¤غ -اي -ة ن -ه-اي-ت-ه-ا ،وب-ال-ن-ظ-ر أ ¤وهنا ضسّيع شسبيبة بجاية ألتأاشسÒة لصسالح أندية
ألنتائج ألتي حّققوها سسوأء دأخل أو خارج أخرى إأ’ أن هذأ أ’مر ’ يخفي أبدأ ألعمل
ألكب Òألذي قام به زغدود ،وأ“نى أن ’ يقوم
ألديار .أعتقد أن صسعودهم أمرأ منطقيا
وم -ن -ت-ظ-رأ ب-ال-نسس-ب-ة ‹ رغ-م أن ه-ن-اك أن-دي-ة مسسؤوولو شسبيبة بجاية بإانهاء مهامه وأنا متأاكد
أخرى كانت تطمح لتحقيق ألصسعود أ’ن دأئرة بأان ألفريق سسيصسعد خÓل أŸوسسم أŸقبل.
أŸنافسسة كانت تشسمل حوأ‹  5أندية ،لكن ❊ أل -ب -عضض ي -رى أّن أل ّ-رأب-ط-ة أل-ث-ان-ي-ة

«م -ظ -ل -وم -ة» إأع Ó-م -ي -ا Ãا أن مسس -ت-وى
ب -عضض أŸب -اري -ات أفضس -ل م -ن أل -رأب-ط-ة
أ’و¤؟
❊❊ أعتقد أّننا  ⁄نحسسن تسسويق أŸنتوج ألذي
نتوفر عليه ‘ أ÷زأئر ،فالرأبطة ألثانية ’
ت -خ -ت -ل -ف ك-ثÒأ ع-ن أل-رأب-ط-ة أ’و ،¤وه-ن-اك
تقارب كب ‘ ÒأŸسستوى بل هو نفسسه إأن صسح
ألقول لهذأ من ألناحية أإ’عÓمية ’ ‰لك
أ’م-ك-ان-ي-ات ل-ت-غ-ط-ي-ة أل-رأب-ط-ة أل-ث-انية بنفسس
أل-ك-ث-اف-ة وألÎك-ي-ز ي-ك-ون ف-ق-ط ع-لى أصسحاب
أŸقدمة ،لكن ألصسرأع كب Òب Úأ’ندية سسوأء
من أجل ألصسعود أو ضسمان ألبقاء مثل ألرأبطة
أ’و ،¤ك- -م- -ا أن ه- -ن- -اك ’ع -ب‡ Úي -زي -ن ‘

أل-رأب-ط-ة أل-ث-ان-ي-ة يسس-ت-ط-ي-عون أللعب ‘ أندية
ألقمة ‘ ألرأبطة أ’و ¤بكل سسهولة.
❊ Ÿاذأ ي- -ب- -ق- -ى أل ّ-ت -ن -افسض ع -ل -ى ت -أاشسÒة
صسعود أك Èمن أŸنافسسة على ألّلقب؟
أل ّ
❊❊ أل -ف -رق ك -ب Òوي -ك-م-ن ‘ درج-ة أل-ت-ح-ف-ي-ز
فقط ،و’ يوجد فرق أخر وهناك وجه شسبه
بارز ففي ألرأبطة أ’و ¤بعد نهاية مرحلة
ألذهاب كانت هناك فجوة ب Úأ’ندية ألثماÊ
أ’و ،¤وألتي جاءت ‘ ألنصسف ألثا÷ Êدول
ألÎت -يب وأ’ن -دي -ة أل-ت-ي ك-ونت أل-نصس-ف أ’ول
كلها كانت تنافسس على أللقب ،ونفسس أ’مر
أنطبق على أندية ألنصسف ألثا Êمن أ÷دول
فكلها كانت تنافسس على ضسمان ألبقاء ،ونفسس

أ’مر أنطبق على ألرأبطة ألثانية بعد نهاية
مرحلة ألذهاب أ’ندية ألثما Êأ’و ¤كلها
كانت تنافسس على ألصسعود ،وألتي جاءت ‘
ألنصسف أ’خر كانت تنافسس كلها على ضسمان
ألبقاء ،لهذأ فالتحفيز ‘ ألرأبطة ألثانية من
أجل ألصسعود يبقى أ ¤غاية آأخر جولة عكسس
ألرأبطة أ’و ،¤فعند أنطÓق مباريات ألعودة
تتسسع ألفجوة وينحصسر ألصسرأع على أللقب بÚ
نادي Úأو ثÓث أما أ’ندية أ’خرى فتكتفي
ب -ال -ل -عب ع -ل -ى م-رأك-ز ق-ري-ب-ة م-ن ألصس-دأرة و
تضسعها كهدف.
’ندية ألثÓث ألÈوز
❊ هل تسستطيع أ أ
’و¤؟
‘ ألّرأبطة أ أ
❊❊ ت -أاّل -ق -ه -ا أŸوسس -م أŸق -ب -ل م -ره-ون ب-ع-دة
ع -وأم-ل أه-م-ه-ا أ’سس-ت-ق-رأر أل-ف-ن-ي م-ن خÓ-ل
تفادي تسسريح عدد كب Òمن ألÓعب ،Úوإأجرأء
ت -غ -ي Òع -ل -ى مسس -ت-وى أ÷ه-از أل-ف-ن-ي وع-ل-ي-ه-ا
ت -دع -ي -م أل -ف -ري -ق ب Ó-ع-ب Úج-ي-دي-ن Áن-ح-ون
أ’ضسافة وإأجرأء فÎة –ضس Òجيدة .وأ’هم
هو ألفوز ‘ أŸباريات أ’و ¤أ’ّنها مهّمة من
ألناحية أŸعنوية ،خاصسة إأذأ كانت أŸوأجهة
أ’و ¤دأخ -ل أل -دي -ار ،ف -ال -ف -وز ب -ه -ا أك Ìم -ن
ضس- -روري أ’ن- -ه- -ا –ّرر ألÓ- -ع- -ب ÚوŒع- -ل -ه -م
يوأصسلون أŸشسوأر بدون مركب نقصس ،وألدليل
مث Óما حدث ’–اد ألبليدة وأ–اد بسسكرة
ب- -ع- -د أن خسس- -رأ ‘ أŸب- -اري- -ات أأ’و ¤ت- -أاّث -ر
ألÓعبون بذلك ،وقّدم ألفريقان مسستوى بعيدأ
عن ألتطلعات هذأ أŸوسسم.
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إالياسس مزيا Êلـ «الششعب»:

«أإلسشتقرأر وألعمل أ÷ماعي سشببا ‚احنا»

لول»
«اŸولودية البجاوية لديها المكانيات التي تسشمح لها بالّلعب ‘ القسشم ا أ
أارج -ع ح -ارسس م -رم -ى م -ول -ودي -ة ب -ج -اي -ة
إالياسس مزيا ‘ Êحوار خصّس به جريدة
«الشش-عب» ع-ودة ال-ف-ري-ق إا ¤قسش-م ال-ك-بار
لسش-ت-ق-رار الذي كان
ل-ل-ع-م-ل ا÷م-اع-ي وا إ
موجودا على كل اŸسشتويات ،إاضشافة إا¤
روح اÛموعة والتنسشيق اŸوجود ب Úكل
ال Ó-ع -ب Úال -ذي -ن ق -دم -وا ك -ل م-ا ع-ل-ي-ه-م
طيلة اŸوسشم الرياضشي من أاجل الصشعود
لول وع Èعن فرحته بعدما
للمحÎف ا أ
–قق الهدف ‘ نهاية اŸنافسشة.
حاورته :نبيلة بوقرين
«الشش -عب» :ك-ي-ف ت-قّ-ي-م اŸوسش-م ال-ري-اضش-ي
اŸاضشي؟
«إال -ي -اسس م -زي -ا ‘ :»Êال- -ب- -داي- -ة أاه- -ن -ئ ك -ل
ا÷زائري Úواأ’مة اإ’سشÓمية Ãنأسشبة حلول
ششهر رمضشأن اŸبأرك ،أامأ عن اŸنأفسشة أانأ
إال -ت -ح -قت ب -ف -ري-ق م-ول-ودي-ة ب-ج-أي-ة ‘ م-رح-ل-ة
اÒŸكأتو الششتوي وا◊مد لله وجدت اÙيط
اÓŸئ -م ال -ذي يسش -أه-م ‘ ال-ع-م-ل وال-ذي م-ي-زه
اإ’سشتقرار وا÷دية واإ’رادة القوية ،سشواء من
جأنب الÓعب ،Úاإ’دارة والطأقم الفني وهذا مأ
جعلنأ نواصشل ‘ سشلسشلة النتأئج اإ’يجأبية من
أاجل بلوغ هدفنأ اŸتمثل ‘ الصشعود إا ¤القسشم
اأ’ول ،رغم قوة اŸنأفسشة مع الفرق اأ’خرى
التي كأنت تلعب من أاجل نفسس الغأية.
أال تعتقد أانها ﬂاطرة بعودتك للقسشم
الثاÊ؟
@@ صش -ح -ي -ح ك -أنت ﬂأط -رة ب -ع -دم -أ ح -ق -قت
الصش -ع -ود م -ع ن -أدي إا–أد ال -ب -ل -ي-دة ‘ اŸوسش-م
اŸأضش -ي ،ول -ك -ن اŸشش -أك-ل وغ-ي-أب اإ’سش-ت-ق-رار
وعدم توفر ا÷و اÓŸئم من أاجل العمل جعلني
أاقرر اإ’نتقأل إا ¤مولودية بجأية بدليل أانني
سش -م -حت ‘ مسش -ت-ح-ق-أت-ي اŸأل-ي-ة وا◊م-د ل-ل-ه
وجدت كل التسشهيÓت من الÓعب ÚوالفنيÚ
واإ’دارة ،واأ’جمل ‘ ذلك أانهم كأنوا يلعبون
لتحقيق هدف واضشح وهو الصشعود للقسشم اأ’ول
وه- -ذا م- -أ شش -ج -ع -ن -ي أاك Ìو‘ اأ’خ Òوصش -ل -ن -أ
Óهداف اŸسشطرة.
ل أ
لضشافة التي قّدمتها للفريق؟
ما هي ا إ
@@ Ãأ أانني حققت الصشعود حديثأ مع فريق
إا–أد ال -ب -ل-ي-دة ،أاك-ي-د أان-ن-ي م-أزلت أاع-يشس ت-لك
الفرحة واإ’رادة ،إاضشأفة إا ¤أانني أاملك خÈة
‘ مثل هذه اŸواعيد رفقة بعضس الكوادر مأ
جعلنأ نسشأعد زمÓئنأ الششبأب الذين  ⁄يتعودوا
على الضشغط ‘ مولودية بجأية ،إاضشأفة إا¤
الدور الكب Òالذي قدمته اإ’دارة ،أ’نهأ وفرت
لنأ الظروف من أاجل الÎكيز على اŸبأريأت
فقط وكل هذه العوامل إاجتمعت لكي نحصشد ‘
النهأية ثمأر تعبنأ بعودتنأ إا ¤القسشم اأ’ول.
متى بدأا التفك ‘ Òاللّقب؟
@@اŸولودية حققت نتأئجأ إايجأبية ‘ مرحلة
الذهأب وواصشلت ‘ نفسس اŸسشتوى ‘ النصشف
الثأ Êمن البطولة وبدأا التفك ‘ Òلقب الدوري
للقسشم الثأ ،Êعندمأ فزنأ ‘ الداربي الذي
سشبقه ضشغط كب Òبسشبب كÌة الكÓم ،ثم تعأدلنأ
مع ع Úمليلة الذي كأن اŸنأفسس اŸبأششر لنأ
على اŸركز اأ’ول ثم عدنأ بنقطة ثمينة من

الششلف على حسشأب اأ’وŸبي اÙلي ،وتوالت
ال -ن -ت -أئ -ج اإ’ي-ج-أب-ي-ة ول-و  ⁄ن-ه-زم ‘ ب-وسش-ع-أدة
◊ققنأ أاك Èعدد من النقأط اŸوجودة عند
Óسشف هذه هي كرة القدم
نأدي بأرادو ولكن ل أ
واŸهم هو التتويج بأللقب وهنأك أامر آاخر.
ما هو تف ّ
ضشل؟
@@ ف -ري-ق م-ول-ودي-ة ب-ج-أي-ة ي-ت-ك-ون م-ن ’ع-بÚ
ششبأب ولهم طموح وإارادة قوية ونعيشس أاجواء
أاخ -وي-ة ك-أأن-ن-أ ع-أئ-ل-ة واح-دة ،ك-م-أ أان-ن-أ سش-ج-ل-ن-أ
مشش -وارا رائ -ع ا‘ م -ن -أفسش -ة ال -ك-أأسس ،وك-ل ذلك
بفضشل التسشي ÒاŸمّيز من طرف القأئم Úعلى
النأدي مأ يعني أانهم أابنأء اŸيدان ويعرفون
ج -ي -دا ك -ي -ف ي -ت -ع-أم-ل-ون م-ع اأ’م-ور خ-أصش-ة ‘
مرحلة الفراغ التي قد تؤوثر على النتأئج إاذا
طألت مدتهأ ،ولهذا فإأن ا÷ميع كأن يسشأهم ‘
إايجأد ا◊لول الÓزمة حتى نعود إا ¤الواجهة
من جديد ‘ وقت قيأسشي.
هل نفهم من كÓمك أانه موسشم إاسشتثنائي
للمولودية البجاوية؟
@@ بألطبع مولودية بجأية لهأ اإ’مكأنيأت التي
تسشمح لهأ بأللعب ‘ القسشم اأ’ول وهذا مأ
–قق ‘ نهأية هذا اŸوسشم ،أ’نه عندمأ يتوفر
اإ’سشتقرار والعمل واŸؤوهÓت اŸأدية والتعداد
ال -بشش -ري ،أاك -ي -د أان ال -ف -ري-ق ي-ن-ج-ح و’ ي-خ-ف-ى
للجميع أان النأدي فأز بكأأسس ا÷زائر وتأأهل
ن- -ه- -أئ- -ي اŸن- -أفسش- -ة ال- -ق -أري -ة ،وسش -ق -وط -ه إا¤
اÎÙف الثأ Êكأن بسشبب بعضس اŸششأكل التي
طألته ولهذا سشجلنأ عودة سشريعة بعدمأ عأدت
اŸي -أه Ûأري-ه-أ ،والشش-ك-ر م-وصش-ول ل-ل-ج-م-ه-ور
الرائع الذي سشأندنأ ‘ كل اأ’وقأت وكأن يتنقل
معنأ ‘ كل اللقأءات وسشأهم بنسشبة كبÒة ‘
النتأئج اÙققة والصشعود.
لمور التي يجب الÎيكز عليها
ما هي ا أ
اŸوسشم القادم للبقاء ‘ نفسس اŸسشتوى؟

لول
بعد تتويجه بلقب بطولة اÎÙف ا أ

أأنفانتينو يهنئ ششباب قسشنطينة

هّنأأ رئيسس ا’–أد الدو‹ لكرة القدم (فيفأ)،
جيأ Êأانفأنتينو ،ششبأب قسشنطينة بعد تتويجه
بلقب بطولة ا÷زائر للرابطة اأ’و ¤موبيليسس
Ÿوسش -م  ،2018-2017ب -حسشب م -أ أاع -ل -نت ع -ن-ه
ا’–أدية ا÷زائرية لكرة القدم (فأف).
كتب الرجل اأ’ول للهيئة الكروية العأŸية ‘
رسشألة تهنئة وجههأ لرئيسس الفأف مأ يلي« :لقد
ت ّ-وج شش-ب-أب قسش-ن-ط-ي-ن-ة ب-ط Ó-ل-ل-ج-زائ-ر Ÿوسش-م
 ،2018-2017أارغب ‘ تقد Ëتهأ Êا◊أرة لهذا
النأدي الذي فأز بلقبه الثأ ‘ Êتأريخه بعد
اأ’ول عأم .»1997
يضشيف أانفأنتينو مأ يلي« :هذا اللقب يؤوكد تفأÊ
ا÷م -ي -ع .وت -ذهب ت -ه -أ Êإا ¤ك -ل صش-أن-ع-ي ه-ذا
ا’‚أز’ :ع -ب -ون ،م -درب ،ك -ل أاعضش-أء ال-ط-أق-م
الفني والطبي و اŸسشÒين وكذا أانصشأر النأدي».
خ-ت-م رئ-يسس ال-ف-ي-ف-أ ي-ق-ول« :ب-أسش-م ع-أئ-ل-ة ك-رة
ال-ق-دم ،أاه-ن-ئ شش-ب-أب قسش-ن-ط-ي-ن-ة و ا–أدي-ت-كم،
وأايضشأ مسشأعدتنأ على توجيه رسشألة إايجأبية عن
كرة القدم».

ك-أن شش-ب-أب قسش-ن-ط-ي-ن-ة ق-د تّ-وج ب-ط Ó-ل-ل-ج-زائر
للمرة الثأنية ‘ تأريخه ،يوم السشبت اŸأضشي
ب -ع -د ف-وزه خ-أرج م-ي-دان-ه ع-ل-ى صش-أحب اŸرك-ز
اأ’خ Òا–أد البليدة (◊ )1-2سشأب ا÷ولة 29
ومأ قبل اأ’خÒة للبطولة.

@@ حأليأ نحن نعيشس نششوة الفرحة بعد العودة
ل -ل -قسش -م اأ’ول وب -ع -ده -أ سش -ن-ف-ك-ر ‘ اأ’ه-داف
اŸسشطرة للموسشم القأدم ومن دون ششك سشتÎكز
على ضشرورة اللعب من أاجل –قيق مركز مريح
ل -ت -ف -أدي ا◊سش -أب-أت و‘ ح-أل-ة –ق-قت ن-ت-أئ-ج
أافضشل من ذلك ،يعت Èاأ’مر إايجأبيأ أ’نه كل
ششيء ‡كن ‘ كرة القدم ،ولكن اأ’هم من ذلك
ضشرورة ا◊فأظ على اÛموعة التي حققت
الصشعود وإانتداب بعضس العنأصشر لتغطية النقصس
اŸوج- -ود ف- -ق- -ط ،أ’ن اإ’سش- -ت- -ق -رار اŸأ‹ و‘
اÛموعة هو أاسشأسس النجأح وهذا هو اÿطأأ
ال -ذي ي -ق -ع ف -ي -ه ك -ل ال -ف -رق ح -يث ي-غÒون ك-ل
الÓعب ،Úمأ يجعلهم يعودون للقسشم الثأ‘ Ê
اŸوسشم اŸوا‹.

يا زمان
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ﬁمد بلخÒة ..

التمركز ا÷يّد والرزانة ‘ ﬁور الدفاع

بقلم :حامد حمور

ﬁمد بلخÒة ’ ..عب سشطع ‚مه ‘ ثمنينيأت القرن اŸأضشي ،يعد من ب Úأاحسشن
اŸدافع Úا÷زائريﬁ ‘ Úور اÿط اÿلفي حيث حجز مكأنه ‘ اŸنتخب الوطني،
بعد مونديأل  ،1982عقب تقدÁه Ÿسشتوى كبÒا مع نأديه جمعية وهران  ..هذه
اŸدرسشة التي كأنت تضشم ’عبّ‡ Úيزين
“كنوا من التأأهل مرت Úا ¤الدور النهأئي
لكأأسس ا÷مهورية عأمي  1981و  ،198٣لكن
خسشرت ا÷معية ‘ اŸنأسشبت Úاأ’و ¤أامأم
ا–أد ال -ع -أصش -م -ة و ال -ث -أن -ي-ة ضش-د م-ول-ودي-ة
ا÷زائر .
صشÓبة الدفأع كأنت واضشحة ‘ أاداء فريق
ج -م -ع -ي -ة وه -ران و ب -ل -خÒة ك-أن «صش-خ-رة «
حقيقية بفضشل ذكأئه ورزانته وقوته البدنية،
‡أ يسش- -م- -ح ل -ه ‘ ك -ل م -رة ال -ت -غ -لب ع -ل -ى
اŸهأجم. Ú
ﬁمد بلخÒة من مواليد  ٤نوفم1957 È
بوهران نششأأ ضشمن عأئلة ريأضشية حيث كأن
والده ’عبأ لكرة القدم ،ا ¤جأنب وجود
العديد من أاقأربه الذين Áأرسشون الريأضشة
الششعبية رقم واحد ‘ ا÷زائر ،من بينهم
اŸدافع ميلود هد‘  ..اأ’مر الذي أاّهله
للسش Òعلى خطى «ﬁيطه العأئلي» .
بدأا بلخÒة مسشÒته مع فريق مولودية وهران ،عأم  ‘ ،1972صشنف اأ’ششبأل ،قبل أان
ينتقل اŸوسشم اŸوا‹ ا ¤جمعية وهران لدى اأ’واسشط لتنطلق «اŸغأمرة الكÈى» التي
اسشتمرت Ÿدة  10سشنوات كأملة ،كأنت حأفلة بأŸواعيد اŸهمة لهذا «الفريق اŸدرسشة»
الذي كأن يضشمّ كل من تأسشفأوت ،لفجح ،قمري ،بوزيأن  ...بقيأدة اŸدرب قدور
بلخلو‘.
غأدر بلخÒة نأدي جمعية وهران ‘ عأم  1985حيث انتقل ا ¤ترجي مسشتغأ Âالتي لعب
ضشمنهأ ا ¤غأية .1988
يعّد بلخÒة من الÓعب ÚالقÓئل الذين لعبوا مع اŸنتخب الوطني ‘ كل الفئأت ا ¤غأية
الوصشول ا ¤الفريق الوطني اأ’ول ،عأم  ،1982حيث أاثبت وجوده رغم اŸنأفسشة الكبÒة
التي عرفهأ منصشب مدافع حر لدى «اÿضشر» ‘ تلك الفÎة  ..فقد كأن الطأقم الفني
يعتمد على بلخÒة ،بألنظر لتمركزه ا÷يد وقدرته على فرضس «رقأبة لصشيقة « على
اŸهأجم اأ’ول للفريق اŸنأفسس.
خأضس هذا اŸدافع اŸمّيز  11مبأراة مع اŸنتخب الوطني حيث ششأرك ‘ أالعأب البحر
اأ’بيضس اŸتوسشط ،عأم  ،198٣بألدار البيضشأء اŸغربية .
بعد مسشÒة طويلة ونأجحة كÓعب انتقل بلخÒة ا ¤عأ ⁄التدريب حيث دّرب نأدي
الرغأية وا–أد وهران لتقد Ëمعأرفه لÓعب ،Úبعد التجربة اŸفيدة له ‘ ميأدين كرة
القدم.

لو« ¤موبيليسس»
لخÒة للرابطة ا أ
ا÷ولة  30وا أ

صشرأع عن بعد ب Úأ.أŸدية ،د  .تاجنانت و إأ .بسشكرة لضشمان ألبقاء

لخÒة للرابطة
تششهد ا÷ولة  30وا أ
لو ¤م-وب-ي-ل-يسس ال-ت-ي سش-ت-جري اليوم
ا أ
صشراعا عن بعد ب Úششبيبة السشاورة و
نصشر حسش Úداي على مركز الوصشافة،
فيما تتنافسس ثÓثة أاندية على ضشمان
البقاء.
عمار حميسشي

ت -خ -ت -ت -م ،ال -ي-وم ،ال-راب-ط-ة اأ’و ¤م-وب-ي-ل-يسس
م-ب-أري-أت-ه-أ ل-ل-م-وسشم الكروي 2018 / 2017
حيث يتجّدد الصشراع ب ÚثÓثة أاندية على
ضشمأن البقأء ويتعلق اأ’مر بأأوŸبي اŸدية
ودفأع تأجنأنت ،إاضشأفة ا ¤ا–أد بسشكرة.
ي-حّ-ل شش-ب-ي-ب-ة السش-أورة ضش-ي-ف-أ ع-ل-ى م-ول-ودي-ة
ا÷زائر وعينه على –قيق نتيجة ايجأبية
تسشمح له بضشمأن اŸركز الثأ Êمهمأ كأنت
نتيجة مواجهة نصشر حسش Úداي الذي ينأفسس
أاششبأل نغيز على مركز الوصشأفة.
ح-ق-ق شش-ب-ي-ب-ة السش-أورة سش-لسش-ل-ة م-ن ال-نتأئج
ا’يجأبية جعلته يتسشلّق جدول الÎتيب ا¤
غأية الوصشول للمركز الثأ Êالذي سشيضشمنه
‘ ح- -أل ف- -وزه بصش- -ف- -ة رسش -م -ي -ة أاو ‘ ح -أل
خسشأرة نصشر حسش Úداي ‘ اŸدية .لن تكون
م-أأم-وري-ة شش-ب-ي-ب-ة السش-أورة سش-ه-ل-ة بعد العودة
القوية Ÿولودية ا÷زائر للواجهة ،من جديد،
من بوابة وفأق سشطيف حيث يسشعى اششبأل
كأزو Êلعدم التفريط ‘ اŸركز الرابع من
خÓل الفوز.
كمأ يطمح نصشر حسش Úداي للظفر بأŸركز
الثأ ،Êمن خÓل الفوز ‘ اŸدية وانتظأر
تع Ìششبيبة السشأورة ،وهي اŸأأمورية التي لن
ت-ك-ون سش-ه-ل-ة ب-أل-ن-ظ-ر ا ¤صش-ع-وب-ة اŸواجهة
التي تنتظر أاششبأل دزيري .يتجّدد الصشراع
ب ÚثÓثة أاندية من أاجل ضشمأن البقأء حيث
سشيكون أاوŸبي اŸدية مطألبأ بتحقيق الفوز
من أاجل ضشمأن البقأء عندمأ يواجه نصشر
حسش Úداي ب- -دون حضش- -ور ا÷م -ه -ور بسش -بب
العقوبة اŸسشلطة على الفريق.
خّ-ي-ب ال-ف-ري-ق ‘ ا÷ول-ة اŸأضش-ي-ة ع-ن-دم-أ
انهزم بخمأسشية كأملة أامأم نأدي بأرادو وهو

مأ صشعب من مأأموريته كثÒا لضشمأن البقأء
حيث ينتظر آاخر جولة للتعرف على مصشÒه
ضشمن أاندية النخبة.
كمأ سشيكون دفأع تأجنأنت مطألبأ بألعودة
ب -ن -ق -ط-ة ع-ل-ى ا’ق-ل خÓ-ل م-واج-ه-ة شش-ب-أب
بلوزداد الذي ضشمن البقأء بصشفة رسشمية وهو
مأ سشيسشهل كثÒا من مهمة أاششبأل التونسشي
حمأدي الدو لتحقيق الهدف اŸنششود.
سش -ي -دخ -ل ’ع -ب -و الشش -ب -أب م-واج-ه-ة دف-أع
تأجنأنت بدون أاي –فيز وهو مأ سشيسشهل من
م -ه -م -ة دف -أع ت -أج-ن-أنت ال-ذي ي-ري-د اÿروج
ب-ن-ق-ط-ة ع-ل-ى ا’ق-ل م-ن أاج-ل ضش-م-أن ال-ب-ق-أء
بصش- - - - - - - - - -ف - - - - - - - - -ة رسش - - - - - - - - -م - - - - - - - - -ي - - - - - - - - -ة.
يبقى مصش Òا–أد بسشكرة متعلقأ بنتأئج
الفرق ا’خرى حيث قد يغأدر الفريق حظÒة

ال- -ن- -خ- -ب -ة ح -ت -ى ‘ ح -أل ف -وزه ع -ل -ى ا–أد
ا◊راشس وه- -و م -أ سش -ي -ج -ع -ل أان -ظ -أر ﬁب -ي
ال-ف-ري-ق مشش-دودة ن-ح-و ن-ت-ي-ج-ة م-ب-أرتي دفأع
تأجنأنت وأاوŸبي اŸدية.
الÈنامج:
مولودية وهران  -ششبيبة القبأئل
إا–أد العأصشمة  -إا–أد البليدة
مولودية ا÷زائر  -ششبيبة السشأورة
أاوŸبي اŸدية  -نصشر حسش Úداي
ششبأب بلوزداد  -دفأع تأجنأنت
إا–أد بسشكرة  -إا–أد ا◊راشس
وفأق سشطيف  -إا–أد بلعبأسس
مÓحظة :كل اŸبأريأت Œري اليوم على
السشأعة 16:00

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ألسصبت  19ماي  201٨م
ألموأفق لـ  03رمضصان 1439هـ

ترتيب الفيفا

مركزه  ،5٨نفسس ألشصيء بالنسصبة
ل -لÈت -غ -ال أل -ذي سص -ي-ل-ت-ق-ي ودي-ا
ب - -اÿضص - -ر ب - -ت - -اري- -خ  7جوأن
ب-ال-ع-اصص-م-ة لشص-ب-ون-ة ،فحافظ هو
أآ’خر على مركزه ألرأبع عاŸيا.
على ألصصعيد أ’فريقي تتوأجد
أ÷زأئر ‘ ألصصف  11بعيدأ عن
ثÓثي أŸقدمة ‘ ألقارة :تونسس

( 14ع -اŸي -ا) وألسص -ي -ن-غ-ال ()2٨
وجمهورية ألكونغو ألدÁقرأطية
(.)3٨
أأما غامبيا ،منافسس أÿضصر ‘
أل- -تصص -ف -ي -ات أŸؤوه -ل -ة أ ¤ك -أاسس
 2019-·ÓسصبتمÈ
أف-ري-ق-يا ل أ
أŸق -ب -ل ،ف -ت -ح -ت -ل أŸرت -ب -ة 175
دوليا.

Œديد الثقة ‘ اŸدرب شضريف الوزاÊ

‘ «ألتوب  ⁄ »50يتغ Òأأي شصيء،
ح- -يث ح- -اف- -ظت أأŸان- -ي- -ا ع- -ل -ى
ألصص- -دأرة م- -ت- -ب- -وع- -ة ب- -الÈأزي -ل
وب -ل -ج -ي -ك -ا ع -ل -ى أل -ت-وأ‹ ،ن-فسس
ألشصيء بالنسصبة لبقية أŸنتخبات
ألتي تليها حيث بقيت دأر لقمان
على حاله مقارنة بÎتيب شصهر
أأفريل أŸاضصي.

’قل من  21سسنة
اŸنتخب الوطني أ

مشضاركـ ـة ’ 26عب ـا ‘ تـ ـربصص –ضضÒي بسضيـ ـدي مـ ـ ـوسضى
وجه مدير اŸنتخبات الوطنية ،على مسستوى ا’–ادية ا÷زائرية لكرة القدم ،بوعÓم شسارف ،الدعوة لـ (’ 26عبا)
من منتخب أاقل من  21سسنة ،للمشساركة ‘ الÎبصس ا’عدادي ،اŸقرر باŸركز الفني بسسيدي موسسى (ا÷زائر) ‘ الفÎة
اŸمتدة من  22ا 31 ¤ماي ا÷اري اسستعدادا للمواعيد اŸقبلة ،بحسسب ما افادت به ا’–ادية ا÷زائرية لكرة القدم
(فاف) ،ع Èموقعها الرسسمي.
مباشصرة بعد هذأ ألÎبصس ،سصيلعب أŸنتخب
ألوطني أ’قل من  21سصنة ،مقابلت ÚوديتÚ
ضصد أŸنتخب أ’وŸبي أŸصصري ،يومي  3و6
جوأن أŸقبل ‘ ،أطار –ضصÒأت ألتشصكيلة
أل -وط -ن -ي -ة أ’ل-ع-اب أل-ب-ح-ر أ’ب-يضس أŸت-وسص-ط
أŸقررة Ãدينة تارأغونا أ’سصبانية ،وتصصفيات
أأ’ل -ع -اب أ’وŸب -ي -ة  2020أŸق-ررة ب-ط-وك-يو
(أليابان ).
قائمة الÓعب ÚاŸدعوين:
سصيفور عبد أŸؤومن (أ–اد أ÷زأئر) ،عزيز
عماد ألدين (مولودية أ÷زأئر) ،بشصو يوسصف
(شص -ب -اب ب -ل -وزدأد) ،ب -ن ح -م -ودة ب Ó-ل (أ–اد
أ÷زأئر) ،بوقرة أÁن (نادي بارأدو) ،بلبكري
ك -م -ال م -وح -ن -د (أ–اد أ◊رأشس) ،ب -وم-يشص-رة
ﬁمد رضصا (أ–اد أ÷زأئر) ،بوطاغة أأحمد

(أ–اد ألبليدة)ﬁ ،يز أأÁن (شصباب باتنة)،
دوأر يوسصف (نادي بارأدو) ،فريفر بومدين
(م- -ول- -ودي -ة وه -رأن) ،غ -ي -ت -ال أسص -ام -ة (أ–اد
ألبليدة) ،حدأد مرأد (شصباب باتنة) ،قناوي
معاد (نادي بارأد) ،حايسس بن درويا ريان(رأئد
ألقبة) ،مروأﬁ Êمد (جمعية أوŸبي ألشصلف)
خوجة أÁن (شصباب قسصنطينة ) ،لقجع أيسصعد

–ويÓت

(نصص - -ر حسص Úدأي ) ،م - -وأ‹ ح - -م- -زة (ن- -ادي
بارأدو) ،عوأجي لعيد (نصصر حسص Úدأي)،
ع -ق -ار أسص -م-اع-ي-ل (م-ول-ودي-ة ب-ات-ن-ة) ،ف-رح-ي
أبرأهيم (أ–اد بسصكرة) خاسصف نوفل (نصصر
حسص Úدأي) ط- -اه- -ري ع- -ب- -د أ÷ل- -ي -ل (ن -ادي
ب- -ارأدو) ،ي- -اع- -يشس أل -ي -اسس (أ–اد أ÷زأئ -ر)،
مريلي أسصÓم (جمعية ألشصلف).

بلقروي يفسضخ عقده بالÎاضضي مع نادي موريرينسضي
ذكرت تقارير إاعÓمية أان
اŸدافع الدو‹ ا÷زائري،
هشسام بلقروي ،فسسخ عقده
مع ناديه موريرينسسي
الÈتغا‹ ،وهو الذي انضسم
له صسيف  ‘ 2017صسفقة
انتقال حر.
ب - -حسصب أŸصص - -ادر أ’ع Ó- -م- -ي- -ة
أÙلية ،فإان بلقروي ( 2٨سصنة)
فسص- -خ ع- -ق -ده م -ع م -وري -ري -نسص -ي
ب- -الÎأضص- -ي ل- -ي -ك -ون ب -ذلك أأم -ام
حتمية إأيجاد فريق جديد ،لبعث

–سسبا Ÿواجهـــــة
الريــــــال
’‚ليزي
فرضس نادي ليفربول ا إ
حصسارا على موقع تدريبات
النادي ‘ مدينة ماربيÓ
’سسبانية ،ومنع الصسحفي Úمن
ا إ
ا’قÎاب من اŸوقع أاو ا◊صسول
على معلومات عن تدريبات
الفريق ،اسستعدادا لنهائي رابطة
أابطال أاوروبا أامام ريال مدريد،
يوم  26ماي ا◊ا‹ بالعاصسمة
’وكرانية كييف.
ا أ
يسص-ت-ع-د أل-ن-ادي أإ’‚ل-ي-زي Ÿوأج-ه-ة
ألنادي أŸلكي ‘ نهائي أأغلى مسصابقة
Óندية ،وأختار إأقامة تربصصه ألتدريبي
ل أ
‘ م-دي-ن-ة م-ارب-ي Ó-ألسص-اح-ل-ي-ة ج-ن-وب-ي

مشص - -وأره أل - -ك - -روي م- -ن ج- -دي- -د
وأل -ع -ودة أ ¤صص -ف -وف أŸن -ت -خب
أل -وط -ن-ي ،ب-ع-دم-ا ضص-م-ن أل-ف-ري-ق
بقاءه ‘ بطولة ألنخبة ألÈتغالية.
كشصفت ألصصحافة ألتونسصية عن
وجود أحتمال كب Òلعودة خريجي
م- -درسص- -ة ج- -م- -ع- -ي- -ة وه- -رأن أ¤
ألÎجي ألتونسصي مرة أأخرى .لعب
ب -ل-ق-روي  17ل -ق -اًء ،م -ن-ذ ب-دأي-ة
أŸوسصم ،وغاب عن ألعديد من
أللّقاءأت بسصبب أ’صصابة.
ك- -ان ب- -ل- -ق- -روي ق -د أنضص -م أ¤

تشص-ك-ي-ل-ة م-وري-رنسص-ي ب-عقد مدته
موسصم ،Úقادما من نادي ألÎجي
أل -ري -اضص -ي أل -ت -ونسص-ي .ت-ع-د ه-ذه
ألتجربة هي ألثانية ألتي يخوضصها
بلقروي ‘ ألÈتغال بعد Œربة
أأو ¤مع ناسصيونال ماديريا ألذي
ألتحق به عام  2016بعد أأن فسصخ
ع- -ق- -ده م- -ع أل- -ن- -ادي أإ’ف -ري -ق -ي
ألتونسصي بالÎأضصي.
بعد  6أأشصهر فقط عاد ألÓعب
أ’سص- - - - -ب - - - -ق ’–اد أ◊رأشس إأ¤
أل -ب -ط -ول -ة أل -ت -ونسص -ي -ة م -ن ب-وأب-ة

–ضضÒات سضّرية لليفربول

إأسصبانيا لÓسصتعدأد لهذه أŸبارأة ،بعدما
أأنهى ألتزأماته أÙلية بختام ألدوري
أإ’‚ليزي قبل نحو أأسصبوع.
قالت صصحيفة ماركا أإ’سصبانية ،إأن إأدأرة
ل -ي -ف -رب -ول –رصس ع-ل-ى إأب-ق-اء أل-ف-ري-ق
ب -ع -ي -دأ ع -ن أأع Úألصص -ح -ف -ي ،Úول-ذلك
طلبت من إأدأرة مركز ألتحضصÒأت ألذي
ي -ت -م ّ-رن ف -ي -ه أل-ف-ري-ق م-ن-ع أأي شص-خصس
غريب من دخول أŸوقع ،وذهبت أأبعد
م - -ن ذلك ح Úأت - -ف - -قت م- -ع مسص- -ؤوو‹
أŸب- -ا ÊأÛاورة ع- -ل- -ى م- -ن- -ع دخ- -ول
ألصص- -ح- -ف- -يŸ Úن- -ع- -ه- -م م- -ن م -رأق -ب -ة
ألتدريبات من بعيد.
ذك -رت ألصص -ح-ي-ف-ة أأن مسص-ؤوو‹ م-رك-ز

ألتدريب زأدوأ أرتفاع ألسصياج أÙيط
باŸركز ضصمن إأجرأءأت تأام Úمعسصكر
ل -ي -ف -رب -ول ،ون -ق -لت ع-ن م-دي-ر أŸرك-ز
أأن - -دريسس رول- -دأن ق- -ول- -ه ،إأن مسص- -ؤوو‹
ل -ي-ف-رب-ول ط-ل-ب-وأ ت-وف Òأأقصص-ى درج-ات
أÿصصوصصية خÓل فÎة وجودهم.
أأمام هذأ أ◊صصار  ⁄يتمكن ألصصحفيون
أŸوجودون ‘ أŸوقع ،إأ’ من معرفة
معلومات قليلة من بينها أأن ألÓعبÚ
إأÁري شصان وجيمسس ميل ÔيوأصصÓن
ألعمل على أنفرأد من أأجل ألتعا‘ من
أإ’صصابة ،إأضصافة إأ ¤حصصول ألÓعبÚ
على رأحة لنصصف يوم أÿميسس قضصوه
مع عائÓتهم قبل ألعودة إأ ¤ألتدريبات.
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إا–اد بلعباسس

اŸنتخب الوطني يÎاجع إا ¤الصضف  6٤عاŸيًا

واصسل اŸنتخب الوطني
سسقوطه ا◊ر ‘ الÎتيب
العاŸي الذي نشسره يوم
اÿميسس ا’–اد الدو‹
لكرة القدم (الفيفا) ،فبعدما
فقد ‘ شسهر أافريل الفارط
مركزين ،تراجع ‘ الÎتيب
ا÷ديد لشسهر ماي ا◊ا‹
Ãرتبت Úاثنت ،Úليحتل
الصسف  64عاŸيا.
ترأجعت حصصيلة نقاط أÿضصر
‘ ألÎتيب أ 499 ¤وألتي كانت
‘ ألشصهر ألفارط تقدر بـ ،561
ويأاتي ذلك على إأثر ألهزÁة ألتي
ت-ل-ق-اه-ا أل-ف-ري-ق ب-ق-ي-ادة أل-ن-اخب
أل -وط -ن -ي رأب -ح م -اج -ر ،ع-ل-ى ي-د
ألسصعودية ( ‘ )0-2أللقاء ألودي
أل- - -ذي ج- - -رى Ãدي- - -ن - -ة ق - -ادشس
أ’سصبانية.
‘ غضصون خمسصة أأشصهر تقهقر
أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي بسص-ب-ع مرأكز،
حيث كان يتوأجد ‘ ألصصف ،57
شصهر جانفي ألفارط ،ليجد نفسصه
‘ ألرتبة  ،64خÓل شصهر ماي.
أأم- -ا م- -ن- -ت- -خب أل- -رأأسس أ’خضص -ر
أŸنافسس أŸقبل لـ« :أÿضصر» ‘
لقاء ودي يوم ألفا— جوأن أŸقبل
ب- -ا÷زأئ- -ر ،ف -ق -د ح -اف -ظ ع -ل -ى

ألعدد
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ألÎج-ي أل-ري-اضص-ي .وب-ع-دم-ا تّ-وج
م- -ع ألÎج- -ي ب- -ل- -قب أل- -ب- -ط- -ول- -ة
أل- - -ت- - -ونسص- - -ي- - -ة ،ط - -لب أŸدأف - -ع
أ÷زأئري من إأدأرة ألÎجي فسصخ
ألعقد بالÎأضصي من أأجل Œربة
جديدة ‘ ألÈتغال.

قّررت إادارة ا–اد بلعباسس Œديد
الثقة ‘ مدربها ا◊ا‹ سسي الطاهر
شسريف الوزا Êمن خÓل مباشسرة
اŸفاوضسات معه لتجديد عقده ،بحسسب
ما علم ،أامسس ا÷معة ،من اŸدير العام
’و ¤لكرة
للنادي الناشسط ‘ الرابطة ا أ
القدم.
صص -رح ق -دور ب -ن ع -ي -اد« :نسص -ع -ى ل -ت-ك-ريسس
أ’سصتقرأر على مسصتوى ألعارضصة ألفنية ،وهو
م- -ا ي- -دف -ع -ن -ا ’قÎأح Œدي -د ع -ق -د أŸدرب
شص - -ري - -ف أل - -وزأ Êأل - -ذي سص - -ن - -ب- -اشص- -ر م- -ع- -ه
أŸف - -اوضص- -ات ‘ ه- -ذأ ألشص- -أان خÓ- -ل أأ’ي- -ام
ألقليلة أŸقبلة».
قاد ألدو‹ أ÷زأئري أأ’سصبق فريقه مؤوخرأ
للتتويج بكأاسس أ÷مهورية للمرة ألثانية ‘
تاريخه بعد فوزه ‘ أŸبارأة ألنهائية ألتي
ج - -رت ‘ أل- -ف- -ا— م- -اي Ãل- -عب « 5جويلية»
با÷زأئر ألعاصصمة على شصبيبة ألقبائل بهدفÚ
لوأحد.
أأضص- -اف أŸدي- -ر أل -ع -ام ل –Ó-اد« :ي -جب أأن
نعÎف بالعمل أ÷يد ألذي قام به شصريف
ألوزأ ،Êطيلة أŸوسصم ،Úأللذين قضصاهما مع
ألفريق ◊د أآ’ن ،كما أأنه كان قادرأ على
تقد Ëأأ’فضصل ‘ ألبطولة ،لو’ ألعرأقيل ألتي
وأجهن ألنادي سصيما من أ÷انب أŸا‹».
م- -ن ج- -ه -ة أأخ -رى ،أأك -د ن -فسس أŸسص -ؤوول ب -أان

إأدأرت -ه سص-ت-ق-وم ب-اŸق-اب-ل ب-تسص-ري-ح ع-ددأ م-ن
ألÓعب« Úأ’سصباب فنية وأنضصباطية» ،مطمئنا
أأ’نصص -ار ب-خصص-وصس ﬁرك أل-ف-ري-ق ،أل-ع-رب-ي
ثابتي ،ألتي تتهاطل ألعروضس عليه بعد أنتهاء
عقده مع تشصكيلة ‘‘أŸكرة» ،حيث ع Èبن
ع -ي -اد ع -ن ت -ف -اؤول -ه ب -إاق -ن -اع ألÓ-عب ألسص-اب-ق
÷معية وهرأن بتجديد عقده مع أ’–اد.
يشصارك أ–اد بلعباسس أŸوسصم أŸقبل ‘
منافسصة كأاسس ألكونفدرألية أإ’فريقية لكرة
ألقدم لثا Êمرة ‘ تاريخه بعد خروجه من
Óندية
ألدور ثمن ألنهائي لكأاسس أفريقيا ل أ
أ◊ائزة على ألكؤووسس ‘ .1992

مولودية وهران

نح ـ ـ ـ ـو تسضريـ ـ ـ ـح ع ـ ـ ـ ـ ـّدة ’عـ ـ ـ ـبÚ
قّررت إادارة مولودية وهران تسسريح عددا معتÈا من الÓعب Úبتوصسية
من مدربها ا÷ديد ،اŸغربي بادو الزاكي ،بحسسب ما كشسف عنه أاحمد بلحاج،
’و ¤ا÷زائرية لكرة القدم.
رئيسس هذا النادي الناشسط ‘ الرابطة ا أ
قال بلحاج ‘ ،لقاء جمعه مع ÷نة أأنصصار
ألنادي ،بأان بادو ألزأكي سصلمه قائمة تضصم
أأسصماء ألÓعب Úألذين يتوجب تسصريحهم ‘
نهاية أŸوسصم أ÷اري ألذي ينتهي أليوم ،ومن
ب-ي-ن-ه-م ع-ن-اصص-ر ’ ت-زأل م-رت-ب-ط-ة ب-ع-ق-ود م-ع
ألفريق.
زك- -ى ن- -فسس أŸسص- -ؤوول ،أل- -ذي ت -رأج -ع ع -ن
أ’سص -ت -ق -ال -ة أل-ت-ي أأع-ل-ن ع-ن-ه-ا م-ؤوخ-رأ ،ق-رأر
م -درب -ه أ÷دي -د م -ؤوك-دأ أأن-ه يشص-اط-ره أل-رأأي،
سص -ي -م -ا وأأن أل -ت -ق -ن -ي أŸغ -رب-ي ي-ع-رف ج-ي-دأ
أŸولودية وألبطولة أ÷زأئرية بعدما عمل ‘ أل -ب -ط -ول -ة ب Úأل-ثÓ-ث-ة أأ’وأئ-ل رغ-م أŸشص-وأر
أ÷زأئر ،خÓل أŸوسصم أŸنصصرم حيث قاد أل- -ط -يب أل -ذي أأدأه م -ع ‘‘أ◊م -رأوة‘‘ ،ب -حسصب
شصباب بلوزدأد للتتويج بكأاسس أ÷زأئر سصنة أŸتتبع.Ú
.2017
ط -م -أان رئ-يسس أŸول-ودي-ة ب-خصص-وصس ت-ع-زي-ز
كان بلحاج قد تعاقد مع أŸدرب أأ’سصبق تشصكيلته بÓعب Úجدد ،حيث أأكد مباشصرته
ل-ل-م-ن-ت-خب أŸغ-رب-ي م-ن-ذ أأسص-اب-ي-ع بعدما قرر أ’تصص -ا’ت م -ع ب-عضس أل-ع-ن-اصص-ر أل-ت-ي أأوصص-ى
عدم Œديد عقد مدربه أ◊ا‹ ،ألسصويسصري -ألتقني أŸغربي بالتعاقد معها ،دون أأن يذكر
ألتونسصي ،معز بوعكاز ،ألذي فشصل ‘ إأنهاء أأسصماءها.

البطولة القطرية

اختي ـ ـار جمـ ـال بلماضضـ ـي أاحسضـ ـ ـن م ـ ـ ـدرب
تّوج أ÷زأئري جمال بلماضصي ،مدرب ألدحيل
بلقب «أأفضصل مدرب ‘ أŸوسصم» ‘ قطر بعدما
حل باŸركز أأ’ول ‘ عدد أأ’صصوأت ألتي حصصل
عليها من قبل أŸصصوت ÚخÓل حفل جائزة
أ’–اد ألقطري لكرة ألقدم لهذأ أŸوسصم 2017
 201٨ /ألذي أأقيم مسصاء أÿميسس بالدوحة.
ك -ان ي -ت -ن -افسس م -ع-ه ع-ل-ى ه-ذه أ÷ائ-زة ك-ل م-ن
ألÈت -غ -ا‹ فÒي -رأ م -درب ألسص -دي وأل -د‰ارك-ي
مايكل ’ودروب مدرب ألريان.
حقق ألدحيل نتائج وأأرقام جيدة خÓل هذأ
أŸوسص -م –ت ق -ي -ادة ب -ل -م -اضص -ي ‘ أل -ب -ط -ول -ة
أل -ق -ط -ري -ة ح -يث أأن-ه أل-ف-ري-ق أل-وح-ي-د أل-ذي ⁄
يخسصر ‘ أŸسصابقة وحقق  19إأنتصصارأ وتعاد’
‘  3مباريات.
وأصصل ألدحيل –قيقه للنجاحات مع بلماضصي
ففاز بكأاسس قطر  201٨أأيضصاً يوأصصل ألفريق
مشص -وأره أل -ن -اج-ح ‘ رأب-ط-ة أأب-ط-ال آأسص-ي-ا ح-يث
تأاهل ألنادي للدور ربع ألنهائي ،كما أن ألدحيل
متأاهل للمبارأة ألنهائية من كأاسس أأم Òقطر.
يعد بلماضصي أأحد أأهم أŸدرب ‘ Úقطر،
خÓل ألسصنوأت وأŸوأسصم أŸاضصية..

جوفنتوسس

بدأأ مهمته مع ÿويا ( ألدحيل حاليًا ) ‘ بدأية
مشصاركته ألتدريبية عقب ألصصعود من ألدرجة
ألثانية موسصم  2011/ 2010وهو من أŸدربÚ
أل -ذي -ن صص -ن -ع -وأ ›دأ أ’ن -فسص-ه-م خÓ-ل أل-فÎة
أŸاضص -ي-ة ف-ق-د ح-ق-ق أأرب-ع ب-ط-و’ت ﬁل-ي-ة م-ع
ألفريق  4مرأت.
من ناحيته ،حسصم ألتونسصي يوسصف أŸسصاكني
جائزة أأفضصل ’عب ‘ ألبطولة ألقطرية بعد
تنافسس مث Òوقوي مع ألنجم أإ’سصبا Êتشصا‘
هÒن- -ان- -دي- -ز ’عب ألسص- -دي وأل- -ن -ج -م أل -ك -وري
أ÷نوبي نام تي هي وألذي كان قد حصصل عليها
أŸوسصم أŸاضصي.

بوف ـ ـ ـ ـ ـون ُيعلـ ـ ـ ـ ـن مغادرتـ ـ ـ ـ ـه الن ـ ـ ـ ـادي

أأع-ل-ن أ◊ارسس أل-دو‹ أ’ي-ط-ا‹ ج-ي-ان-ل-وي-ج-ي ب-وف-ون م-غ-ادرت-ه ن-اديه
جوفنتوسس أإ’يطا‹ ،ألصصيف أŸقبل ،بعدما أرتدى قميصس ألفريق Ÿدة
 17عاما.
قال أ◊ارسس ،ألبالغ من ألعمر  40عاما خÓل مؤو“ر صصحفي «يوم
ألسص-بت سص-ت-ك-ون م-ب-ارأت-ي أأ’خÒة م-ع ج-وف-ن-ت-وسس .أأع-ت-ق-د أأن-ه-ا أأفضص-ل
طريقة إ’نهاء هذه ألرحلة ألرأئعة».
لكن من ناحية أأخرى ⁄ ،يعلن بوفون نية أ’عتزأل حيث أأكد أأنه ’ زأل

يفكر ‘ موأصصلة أللعب .وأأضصاف بوفون ‘ تصصريحاته «منذ  15يومًا
كنت أأفكر ‘ أ’عتزأل ،لكن أآ’ن تلقيت عدة عروضس مهمة ،كما قدم ‹
حا با’سصتمرأر ‘ ألنادي من خÓل منصصب
رئيسس جوفنتوسس أقÎأ ً
إأدأري».
وأأ” «أأريد أأن أأشصكر عائلة جوفنتوسس كلها أأ“نى أأن يكون Ãقدوري
توديع أ÷ماه ‘ Òمبارأة ألبطولة أأ’خÒة بشصكل ’ئق وأنتصصار كب.»Ò

ثقافة

إلسسيت  1٩ماي  2018م
إلموإفق لـ  0٣رمضسان  14٣٩هـ

اıرج واŸمّثل والكاتب اŸسشرحي ﬁمد بوعÓق لـ «الششعب»:

اŸبدع سسف Òلوطنه و›تمعه –كمه إانسسانيته وموهبته

كششف اıرج واŸمثل والكاتب اŸسشرحي ﬁمد بوعÓق ‘ حوار مع «الششعب» عن دور الفنان ÚاŸبدع ‘ Úتذليل عقبات اÓÿفات السشياسشية
ن اŸفاهيم التقليدية للفن سشتظل قائمة ،معتÈا أاّنه الرابط اŸششÎك ب Úالششعوب على مر التاريخ ،وهو ما جعله
والجتماعية والقتصشادية ،أا ّ
يرششح الفنان Úعلى أان يكونوا دائما فخر الوطن وخ Òسشفراء لبلدانهم ،وسشافر بنا إا ¤أاحداث تواريخ ومرجعيات متباينة ع Èالعصشور وا◊ضشارات
اıتلفة ،أاكد من خÓلها عÓقة الفنون وارتباطها الوثيق بالتطورات الهامة التي طرأات على اÛتمع البششري ‘ حقول العلم والسشياسشة وا◊ياة
الجتماعية والدينية والثقافية.

حاورته :براهمية مسسعودة

لنسشاب واللغات ،هل يمكن أان نعتبر
وا أ
الفن جزءا من صشناعة الخارطة عبر
التاريخ؟
هنا نذّكر بما قلنا أإعÓه ليكون لنا إجابة على
إإ’شس -ك-ال إل-م-ط-روح ،ون-دل-ل ع-ل-ى أإّن إل-م-ب-دع
ممث Óفي هوميروسس كان له إأ’ثر إلكبير في
رسسم خريطة عامة تمجد إإ’غريق وتخلدهم،
ون -ح -ن إل -ي -وم ك -إانسس -ان -ي -ة م -ت -ع -ددة إأ’ع -رإق
وإأ’نسس- -اب وإل- -ل- -غ- -ات ك -ل -ن -ا ن -درسس إإ’ل -ي -اذة
وإأ’وديسسة ،وكلنا نأاخذ بسسحر ما جاء فيها
ل -يسس قصسصس -ا ف -حسسب ب -ل ع -ب -ارإت وك-ل-م-ات
وم-وسس-ي-ق-ى ت-ه-ز مشس-اع-رن-ا ،إذن ل-ل-م-ب-دع ق-وة
خارقة قد تسساعد في رسسم خريطة طريق
للسسياسسي.

^ الشش -عب :إال -ى أاي م -دى ي-م-ك-ن اسش-ت-ث-م-ار
لب-داع-ي وال-ل-وح-ة ال-فنية والعرضض
ال-نصض ا إ
ال - -مسش - -رح - -ي ف- -ي ح- -ل مشش- -كÓ- -ت ال- -ح- -ي- -اة
المختلفة؟
❊❊ إل-م-خ-رج وإل-م-م-ث-ل وإل-ك-اتب إل-مسس-رح-ي

م -ح -م -د ب -وع Ó-ق :ب -دإي -ة ’ب -د أإن ن -ق -ر ب -أان
إإ’شسكال إلمطروح متعّدد إأ’وجه ،وله مجموع
قرإءإت قد تتدإخل معا في إلمعنى وإلمبنى،
ويجب درإسستها وإحدة وإحدة ،وإلنظر إليها
إج -م -ا’ ي -ع-د م-غ-ام-رة ق-د ’ ت-ك-ون ع-وإق-ب-ه-ا
مريحة و’ حتى مفيدة أ’نها مركبة من (إلنصس
إ’ب- -دإع- -ي – إل- -ل- -وح- -ة إل- -ف- -ن -ي -ة – إل -ع -رضس
إلمسسرحي) ،وإلنصس إإ’بدإعي في حد ذإته
أإل- -وإن وأإشس- -ك- -ال وإل -ل -وح -ة إل -ف -ن -ي -ة م -ذإهب
ونظريات وإلعرضس إلمسسرحي متعدد إأ’وجه،
وهو جامع لما سسبق لذإ سسمى بأابي إلفنون
ليسس فقط كونه أإولها ولكنه يعد أإيضسا جامعا
لها على ركح إلمسسرح.
وه -ذإ إل -م -دخ -ل إل -م -بّسس-ط ي-جّ-رن-ا إل-ى ط-رح
إإ’شسكالية إلمكونة من أإسسئلة نرإها ضسرورية
وه -ي :ه -ل يسس-اه-م إل-ف-ن ف-ي ح-ل إل-خÓ-ف-ات
إإ’نسسانية؟ هل له تأاثير في معالجة إلنفوسس
وإأ’خذ بها من عالم إلسسوإد إلى عالم إلحلم
بعيدإ عن إلشسحناء وإلبغضساء سسوإء بين إأ’فرإد
أإو إلجماعات أإو إلدول؟ هل إلفن له أإثر في
ت-رق-ي-ة إل-ت-ع-ل-ق ب-ال-وط-ن وصس-و’ إل-ى إلموإطنة
ومنها إلتعلق بالثوإبت إ’جتماعية عامة؟ هل
إلمبدع له قدرة ما على مسساعدة إلسسياسسي في
رسسم خريطة طريق عامة لصسالح إلوطن؟
لج- -اب -ة ع -ل -ى ك -ل ه -ت -ه
^وك- -ي- -ف ت- -ك- -ون ا إ
النقاط؟
^^ بدإية وجب إلرجوع إلى إإ’نسسان إأ’ولي

(إلبدإئي) ،ومن خÓل ما وصسلنا من رسسومات
منتشسرة عبر ربوع إلعالم كله ومنها إلجزإئر،
وق-د وج-دن-ا رسس-وم-ات ب-اآ’ه-ق-ار وإل-ط-اسسيلي
تحاكي يوميات هذإ إإ’نسسان ،وإلرسسومات هي
فن في حد ذإت لكنها وسسيلة تعبير عنده ،ثم
إن هذإ إإ’نسسان إأ’ولى كان يخرج في رحلة

صسيد ليعود مسساء لقبيلته مقدما لهم عرضسا
عما حصسل معه طيلة غيبته في رحلة إلصسيد
وكان إلعرضس ’ يقدم كتابيا و’ شسفهيا بل كان
يقدم رقصسا وتمثي Óأإمام أإعضساء إلقبيلة كلها،
وهذإ فن إلمسسرح في أإولى تجلياته.
سس -ن -رح -ل إآ’ن إل -ى إإ’غ -ري -ق وإل-ت-ط-ور إل-ذي
حصس -ل ب -ظ -ه -ور إأ’ح -ي -اء وإل-م-دن إل-م-ت-اخ-م-ة
للعاصسمة أإثينا هناك كانت إلقوإفل إلقادمة
من أإوربا عامة وكذإ من إلهند تسستقر بأاثينا
مرورإ إلى إلصسين ،وكان إلتجار قد أإلفوإ إللقاء
هناك وكانت تقام مرإسسم عبادية لكبير إآ’لهة
دينوزيوسس ،وكانت إلمرإسسم إ’حتفالية عبارة
ع -ن ع -رضس مسس -رح -ي ي -ح -اك -ي مسس-ي-رة إإ’ل-ه
وسسفرياته وعذإباته ،ونظرإ لتعلق إلسساكنة به
أإم- -ر إل- -ك- -ن- -غ- -رسس إح- -د إل- -ك- -ت- -اب إل- -ع- -ظ -ام
(هوميروسس ) بكتابة نصس يليق بهيبة إأ’مة
إإ’غ-ري-ق-ي-ة وي-مّ-ج-ده-ا ،وك-ان م-يÓ-د (إإ’لياذة
وإ’وديسسة) إلتي تعد من بين أإهم إإ’بدإعات
إل -ى ي -وم -ن -ا ه -ذإ ،ث -م ق ّ-ن -ن إ’ح-ت-ف-ال ب-اإ’ل-ه
(دينوسسوسس) على يد أإرسسطو في كتابه فن
إلشسعر ،وكانت إلبدإية إلفعلية لفن إلمسسرح
وتلك إلقوإنين إلتي رسسمها أإرسسطو ’زإلت هي
هي إلى يومنا هذإ.
لعراق
نحن اليوم كإانسشانية متعددة ا أ

^ و م-اذا ع-ن ال-م-ب-دع-ي-ن ال-ع-رب ف-ي ظ-ل م-ا
تعيششه بلدانهم من صشراعات ومتغّيرات؟
^^ وإذإ نعود إلى إلعرب وندرسس ما جاء في

أإشسعارهم تمجيدإ للقبيلة ومدحا لها يمكننا
إ’سستنتاج ،وببسساطة أإن تلك إأ’شسعار كانت
محفزإ جبارإ في زرع حب إلقبيلة (إلوطن )
وإل-ت-ع-ل-ق ب-ه-ا وب-ث-وإب-تها إ’جتماعية وإلدينية،
وه -ذإ إ’سس -ت-ن-ت-اج إل-وإضس-ح أإصس Ó-ي-ج-رن-ا إل-ى
إلقول بأان إلشساعر وإلقاصس إلرسسام وإلممثل
إي إلفنان مهما كان فنه يمكنه أإن يكون له
إأ’ث -ر إل -ب -ال -غ ف -ي نشس -ر م -ب -ادئ إل -وط -ن ب -ي-ن
إلموإطنين أإو’ ،وباسستطاعته أإن يكون سسفيرإ
لوطنه ومجتمعه عالميا حام Óروح إلوطنية
م- -ع- -ه ،وزإرع- -ا ل- -ث- -وإبت أإم- -ت- -ه ف- -ي أإوسس- -اط
ومجتمعات غير مجتمعه إأ’صسلي ،وهذإ ما
يجّرنا إلى إلقول أإن إلفن بصسفة عامة يمكنه
فضس خÓفات بين أإفرإد إإ’نسسانية أإو’ ،ومنها
إلوصسول بعث روإبط جديدة تقوم على إلسسÓم
بين إلدول إلمتنازعة.

^ ماذا تقول في الختام للمبدع والفنان؟

جه دعوة لكل مثّقف مبدع للعودة
^^ أإود أإن أإو ّ
إل -ى إنسس -ان -ي-ت-ه ،وإل-ب-حث ف-ي إل-ذإت ع-ن روح
إل-تسس-ام-ح وإل-ع-ف-و ن-اشس-رإ إي-اه-ا ب-ي-ن-ن-ا ك-بشس-ر،
وع- -ل- -ي- -ه أإن ي- -دّع -م ف ّ-ن -ه وإب -دإع -ه ب -ال -ب -حث
وإل-م-ط-ال-ع-ة وإل-ق-رإءة ،وإل-ب-حث ه-ن-ا ’ ي-ع-ن-ى
إلبحث إلعلمي بل إلتثقف وصسناعة إلفك.

ﬁمد بوعÓق ‘ سسطور :
هو مخرج وممثل وكاتب ،اششتغل بالمسشرح الوطني ومعظم المسشارح الجزائرية ،إاضشافة إالى العديد من المسشارح بفرنسشا،
لعÓم
لداب والفنون بجامعة باتنة وهو أاسشتاذ مسشاعد بقسشم ا إ
كما أانه يواصشل تأاطير وتكوين طلبة المسشرح كأاسشتاذ بكلية ا آ
والتصشال.

اŸالوف والعيسساوة وا’نشساد لسسهرات رمضسان
في إطار إحياء إلسسهرإت إلرمضسانية برمجت دإر إلثقافة مبارك إلميلي لو’ية
ميلة  24سسهرة فنية ينشسطها فنانون وجمعيات من مختلف إلو’يات ،إنطلقت
بدإية من سسهرة أإمسس ،عقب صسÓة إلطرإويح وتسستمر كل ليلة إلى غاية 12
ج-وإن إل-ق-ادم.ي-تضس-م-ن إل-ب-رن-ام-ج إل-مسس-ط-ر م-وسس-ي-ق-ى إل-م-ال-وف وإل-ع-يسس-اوة
وإلمسسرح وإإ’نشساد وإلشسعبي ,كما سسينشسط إلحفÓت إلفنية نخبة من إلفنانين
على غرإر إلفنان ديب إلعياشسي وتوفيق توإتي ومبارك دخلة وفاتح روإنة في
طابع إلمالوف ومرإد جعفري وإلقادر شساعوفي إلشسعبي ,وإلفنان لعلى بوعلي
ضسوء إلجليل ويحيى دريدي وجمعية إلنور للموسسيقى إأ’ندلسسية في إلمالوف
وفي طابع إلعيسساوة وإإ’نشساد تم إلجمعية إلرإشسدية وإلفنان عزوز بوعبيد
وإلمنشسد ناصسر ميروح من قسسنطينة .وسستحتضسن قاعة إلعروضس بدإر إلثقافة
مسسرحية «باسسطا» لجمعية نوميديا فنون من قسسنطينة « ،إلحياة إأ’بدية»
لجمعية إلمسسرح إلحر ميÓف  86لميلة,ومونولوج للفنان إلكوميدي فوزي
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«حينما أاخذه القدر مني صشار أاسشطورة ‘ الغياب»

الروائية أاوسسماعل إاÁان عبد ا◊كيم
تبدع ‘ السسرد

ق-ل-ي-لٌ-ة ه-ي ال-ع-ن-اوين التي تششد اŸتلقي،
خ -اصش ً-ة ‘ زم -ن -ن -ا ه -ذا ،وم -ن ب Úال-ع-ن-اوي-ن
اŸم-ي-زة ال-ت-ي ظ-ه-رت م-ؤوخ-را «ح-ي-ن-م-ا أاخذه
لصشغر
القدر مني صشار أاسشطورة ‘ الغياب» أ
أادب- -ي- -ة ج- -زائ- -ري- -ة أاوسش- -م -اع -ل إاÁان ع -ب -د
ا◊ك -ي -م ب -ع -د سش-ن-وات م-ن اح-ت-ك-ار السش-اح-ة
لدبية بتميز.
ا أ

وإل -ك -ت -اب ع -ب -ارة ع -ن روإي -ة ت-ج-اوزت 200
صس-ف-ح-ة صس-ادرة ب-ال-م-م-ل-ك-ة إأ’ردن-ي-ة وإل-ت-ي
سس -تشس -ارك ب -م -خ -ت-ل-ف إل-م-ع-ارضس إل-دول-ي-ة
للكتاب لما في ذلك أإبوظبي – فلسسطين –
إلجزإئر – إلقاهرة – إلدوحة – إلمغرب –
مسسقط وغيرها.
ت -ن -اولت إل-روإئ-ي-ة أإوسس-م-اع-ل إي-م-ان ع-ب-د
إلحكيم من خÓلها قصسة شسابة عانت من
رح -ي -ل شس -خصس -ي -ن أإح -ده -م -ا ب -اسس-م إل-ق-در
وإآ’خ -ر ع-ل-ى م-رأإى ق-لب ع-اشس-ق .وي-ن-ط-ل-ق
إلسس -رد ل -دى إل -روإئ -ي -ة ب -ط -ري -ق -ة م-م-ي-زة ،
معرجة على كثير من إلتفاصسيل إلتي كانت
ت -ت-زإح-م وت-نسس-اب م-ن ذإك-رة ب-ط-ل-ة إل-قصس-ة
إلمدعوة سسديم خزإمى ،كما أإنها إعتمدت
ضسمير إأ’نا وكأانها تسسرد نفسسها ،بلغة سسلسسة
ون -اضس -ج-ة مشس-ب-ع-ة ب-اإ’حسس-اسس ،ك-م-ا ت-ف-رد
مسساحات وإسسعة للحزن وإلبكاء في إلروإية،
وتقدم صسورة وإقعية عن إأ’حدإث تجعلك
تغوصس في إلحروف إلناضسجة لتعيشسها ،كما
طلبت إلروإئية إيمان عبد إلحكيم في أإول
صس -ف -ح -ات -ه -ا ف-ي ق-ول-ه-ا ’« :ت-نسس أإن تضس-ع
نفسسك مكان سسديم لتعيشس إحسساسسها».
في هذه إلروإية مشسبعة إلمشساعر من حزن،
شسوق ،يأاسس ،بكاء ،حب ،أإمومة ،يتم
وغ -ي -ره -ا إل -ت -ي دإرت أإح -دإث -ه -ا ف -ي زم-ان
ومكان غير محددين ،سسردت إلروإئية سسيرة
فتاة عاشست تحت وطأاة إليتم في طفولتها
لتعيشس وتصسبح أإرملة ،تعيشس حنينا وشسوقا
منذ بدإية إلروإية إلى غاية إعترإفها ’بنها
بوفاة وإلده ،وهي تبحث عن إلخÓصس.
إلروإية إلتي تتدإخل فيها إلحدود بين إليتم
و إلترمل ،وإلتي هي أإيضسًا قصسة حب ’
يعرف إلحدود إلى ما بعدما يقضسي عليه
إلموت ،هي في إلنهاية هذإن إ’ثنان :من
Óن-ف-اسس ’مرأإة
ن-اح-ي-ة ه-ي درإم-ا م-ك-ب-ل-ة ل -أ

مكافحة صسبورة ،شسبه شسجاعة وفاشسلة في
ن -فسس إل -وقت أإم -ام إل -ق -در ،وم -ن إل -ن -اح-ي-ة
إأ’خ -رى ه -ي ع -م -ل أإدب -ي ي-ؤوسسسس أ’سس-ل-وب
مميز في إأ’دب إلحديث من أإصسغر أإديبة
جزإئرية أإوسسماعل إيمان عبد إلحكيم.
روإية تنجز مفهومها إلخاصس للسسرد :إنها
ت -روي قصس-ة ح-ي-اة ب-أاسس-ل-وب ج-ذإب ،ن-اضس-ج
وممتع ،كما لو أإن إلقارئ يجد نفسسه هناك
في إلسسرد منذ إللحظة إأ’ولى حتى إلنهاية
إلشسبه مفتوحة ،فلغة إلروإية هي خليط من
إلرومنسسية وإلدرإما ،لغة مليئة بتعاطف لم
يخُل من ظلمة إلماأسساة إلشسعورية إلسسودإء
إلتي بنت عليها إلروإئية إيمان عبد إلحكيم
شسخصسياتها إلرئيسسية.
ويأاتي في إلصسفحات إأ’خيرة للروإية وصسف
لغÓف إلروإية:
ك -ان غ Ó-ف-ه أإسس-ودإ ت-ت-وسس-ط-ه صس-ورة ل-وج-ه
إم -رأإة ورج -ل ،ع -ن -وإن -ه م -ك -ت -وب ف -ي أإك-ث-ر
إأ’جزإء بياضسا «ِحينما أإخذه إلقدر ِمني»،
إسسم كاِتبته في إأ’على ،إسسم غريب وغير
م -أال -وف ل -ل -ق-رإء ،إسس-م إن-ع-ك-اسس-ه إسس-م آإخ-ر
«سس ِ-دي -م خ -زإم -ى دي -ان»...وك -ذإ سس -رد م -ن
ب -ط -ري -ق-ة ل-م ت-ت-وق-ع ل-ت-ج-ع-ل إل-ن-ه-اي-ة شس-ب-ه
مفتوحة.
ويأاتي على غÓف إلروإية جزء من تمهيدها
وكأانما رإحلها لم يودعها قبل رحيله كي ’
ت -تشس -ظ -ى آإخ-ر صس-ورة ل-ه ،ف-ت-ه-اج-م ن-فسس-ه-ا
بانهيار لحد إإ’غماء .أإرهقها إلسسهر في
ت -ح-ل-ي-ل ح-ي-ات-ه-ا ت-حت إل-م-ج-ه-ر ،ح-ي-رت-ه-ا!
بعثرها أإن ظلت تفكر «من أإنا في جوف
إلحياة!» ،أإرهقها إلغطسس ما بين إلحنين
وأإيام إلسسكر لمسسافات ’ تعبر و’ تؤودي أ’ي
م -ك-ان ،أإع-ي-ت-ه-ا سس-ؤوإ’ت-ه-ا وت-م-ردت ع-ل-ي-ه-ا
فصس -ول إل -ح -ي -اة ،ف -ل -م ت -ع-د ت-ن-حت مÓ-م-ح
رإحلها في إلشسـ ـروق وإلمغيب ،أإصسـ ـبحت
تحتـ ـفل ب ـذك ـ ـرى فرإقه كعيد .إنطفأا مشستل
فكرها وذبلت ذإتها بعد أإن ُفتحت إلقبور.
أإشسفقت على نفسسها من إأ’سسف ،كانت رإئعة
أإحÓمها!

ح ــ م

ناصسري
من ميلة باإ’ضسافة إلى عروضس مسسرحية أإخرى من عنابة وسسكيكدة.

أاسسبوع لإÓنشساد الديني بدار الثقافة «ﬁمد الشسبوكي» بتبسسة

تحتضسن دإر إلثقافة «محمد إلشسبوكي» بمدينة تبسسة
بدإية من سسهرة إلغد وإلى غاية  24ماي إلجاري
ت-ظ-اه-رة «أإسس-ب-وع إإ’نشس-اد إل-دي-ن-ي» إ’ح-ي-اء سس-هرإت
شسهر رمضسان إلفضسيل  ،وإلذي تنشسطه  6فرق من
و’يات تبسسة وعنابة ووإدي سسوف.
م -ن ج -ه -ة أإخ -رى أإع -دت ذإت إل -م-ؤوسسسس-ة إل-ث-ق-اف-ي-ة
برنامجا فنيا يتضسمن عروضس مسسرحية متنوعة
ومسس -اب -ق -ات ب -ي -ن إل-ع-ائÓ-ت ف-ي شس-ك-ل بÓ-ط-وه-ات
ت -ن -افسس -ي -ة ومسس -اب-ق-ة «إلصس-ائ-م إلصس-غ-ي-ر إل-م-وج-ه-ة
Óطفال بين  6و 15سسنة
ل أ

^ مسسرحية «سسلميان اللوك» بالعاصسمة
ي -ع -رضض ال -مسش -رح ال -وط-ن-ي م-ح-ي-ي ال-دي-ن
بشش-ط-ارزي أاي-ام  22-21-20و 23م-اي بداية
من السشاعة  22:30لي ،Óمسشرحية «سشلميان
اللوك» لعبد الكريم بريبر.

^ سسهرات فنية بالعاصسمة ووهران

مسسرحية « بدون عنوان » ‘ جولة ع Èو’يات الوطن

شسرعت جمعية تعاونية «ورشسة إلباهية للمسسرح وإلفنون «
لوهرإن إعتبارإ إأمسس في جولة فنية عبر مختلف و’يات إلوطن
لعرضس مسسرحيتها « بدون عنوإن « لتنشسيط إلسسهرإت إلرمضسانية .
وسسيعرضس هذإ إلعمل إلفني بدور إلثقافة وإلمسسارح إلجهوية بعدة
و’يات من إلوطن وإلمسسرح إلوطني بالجزإئر إلعاصسمة فضس Óعن

إ’إقامة إلجامعية « حي إلبدر» وإلمسسرح إلجهوي « عبد إلقادر
علولة « لوهرإن  .وسسيتوإصسل عرضس لمسسرحية إلتي تم تقديم
عرضسها إ’أول مع مطلع ديسسمبر إلماضسي إلى غاية  8جوإن إلقادم
إلمصسادف لليوم إلوطني للفنان.

ب-م-ن-اسش-ب-ة الشش-ه-ر ال-فضش-ي-ل ينظم الديوان
لعÓ-م سش-ه-رات ف-ن-ي-ة
ال -وط -ن-ي ل-ل-ث-ق-اف-ة وا إ
ب -داي -ة م-ن السش-اع-ة  ،22:30ب -ك -ل م-ن ق-اع-ة
ال -م -وق -ار ال -ل-ي-ل-ة ،وي-ح-ي-ي-ه-ا ك-ل م-ن ال-ف-ن-ان
ع-زي-وز رايسض وح-م-ي-د دل-ه-وم وع-ب-د القادر
ق-ن-ي-ف ،وسش-ه-رة ال-غ-د م-ن ت-نشش-ي-ط ال-مطرب
ديدين كروم ومحمد روان وعبد الرحمان
ال -ق-ب-ي .وب-ق-اع-ة ال-م-غ-رب ب-وه-ران ن ح-ف-ل
لح-د ت-ح-ي-ي-ه ج-م-ع-ي-ة نسش-ي-م
ف -ن -ي سش-ه-رة ا أ
لندلسض وجمعية النهضشة.
ا أ

^ سسهرات فنية ببشسار –ت شسعار «لنتذّكر
أاصسدقاءنا»

ت -ن -ظ -م ال -ج -م -ع -ي -ة ال -ث -ق -اف-ي-ة وال-م-وسش-ي-ق-ي-ة
«الصشحراوية» في الفترة الممتدة من  21ماي
إال- -ى غ- -اي- -ة  8ج -وان ال -م -ق -ب-ل سش-ه-رات ف-ن-ي-ة
وث -ق -اف -ي-ة ت-حت شش-ع-ار «ل-ن-ت-ذك-ر أاصش-دق-ائ-ن-ا»،
يشش -ارك ف -ي -ه -ا أاك-ث-ر م-ن  100ف-ن-ان وششخصشية
ثقافية ،وسشيحتضشنها المسشبح البلدي لمدينة
بششار.ويتضشمن الحدث الذي يندرج في إاطار
لنششطة الخاصشة بإاحياء ليالي
التظاهرات وا أ
لشش-ع-اع
لسش-ه-ام ف-ي ا إ
شش-ه-ر رمضش-ان ال-م-ع-ظ-م وا إ
الثقافي بالمنطقة جولت غنائية وموسشيقية
ل-ل-نسش-اء «ال-زف-ن-ات» ،وف-رق م-وسش-ي-ق-ي-ة ورقصض
لنششاد» والموسشيقى
«الديوان» و»الغيوان» و»ا إ
لضشافة إالى
التقليدية والششعبية المحلية ،با إ
عروضض مسشرحية ومحاضشرات ،ونقاششات ذات
الصش-ل-ة ب-ع-دي-د ال-م-واضش-ي-ع ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ت-نمية
وتطوير الثقافة.

إلسصبت  ١٩ماي  ٢٠١٨م
إلموإفق لـ  ٠٣رمضصان  ١٤٣٩هـ

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة
هام جدا

إاعداد :عب ـد الق ـادر سصنات ـي
إامام أاسصتاذ رئيسض Ãسصجد البشص Òاإلبراهيمي
شصـارع الشصهـداء

إإّن من وصصايا إلرسصول صصلى إلله عليه وسصلم إغتنام
أإوقات رمضصان ،ألنّ رمضصان شصهر إ Òÿوهو إÒÿ
كله ،وعلى إŸسصلم أإن يغتنم كل ◊ظة فيه {Gƒ¨àHÉa
( }¥RôqdG ¬∏dG óæYسصورة إلقصصصس).
ومن وصصاياه صصلى إلله عليه وسصلم ما جاء ‘ حديث
سصلمان رضصي إلله عنه عن إلنبي صصلى إلله عليه وسصلم
أإّنه خطب إلناسس ‘ آإخر شصعبان فقال« :أإّيها إلّناسس
قد أإظلّكم شصهر عظيم مبارك ،شصهر فيه ليلة خ Òمن
أإل- -ف شص -ه -ر ج -ع -ل صص -ي -ام -ه ف -ريضص -ة...إإ ¤أإن ق -ال:
فاسصتكÌوإ فيه من أإربع خصصال :خصصلت Úترضصون بها
رّب -ك-م وخصص-ل-ت Úل غ-ن-اء ب-ك-م ع-ن-ه-ا :ف-تسص-أال-ون إل-ل-ه
إ÷نة ،وتعوذون به من إلنار ،ومن سصقى صصائما ،سصقاه
إلله من حوضصي شصربة ل يظمأا حتى يدخل إ÷ّنة»
(أإخرجه بن خزÁة ‘ صصحيحه).
وأإّيام رمضصان كّلها نفحات خ Òينبغي إغتنامها
بالعمل إ÷اد إŸنتج ،ولقد ورد ‘ إألثر «إإّن لرّبكم ‘
أإيام دهركم نفحات أإل فتعرضصوإ لها».
وإŸت -ع -ارف ع -ل -ي -ه ع -ن إل -ن -اسس أإّن -ه -م ي -خ ّ-ط-ط-ون
ألنفسصهم من أإجل قضصاء رحÓت إلصصيف وغÒها من
أإج -ل إل -رإح -ة وإلسص -ت -ج -م -ام وي -نسص -ون إل -ت -خ -ط -ي -ط
لسصتغÓل أإيام رمضصان .فعلى هذإ إألسصاسس تعالوإ
م -ع -ي إإخ-وت-ي ن-خّ-ط-ط ل-ي-وم ول-ي-ل-ة رمضص-ان م-ن أإج-ل
إ◊صصول على أإك Èإلثوإب ،فكيف يجب أإن نقضصي
يومنا وليلتنا ‘ شصهر رمضصان إŸعظّم؟
إإّن إإلجابة على هذإ إل ّسصؤوإل تنطلق من مسصلّمة أإّن
إليوم ‘ رمضصان يبدأإ من وقت إلسصحور وحتى بعد
إلشصعاء وإلقيام ثم إلنوم ،ويكون إلتّخطيط له باآلتي:
 - ١إل ّسصحور :ويسصتحب تأاخÒه إإ ¤قرب إلفجر
ويكون أإفضصل ذلك أإن ‘ إلسصحور بركة عظيمة كما
ج -اء ‘ ح -ديث إل -رسص -ول صص -ل -ى إل -ل -ه ع -ل -ي -ه وسص-ل-م:
«تسصحّروإ فإانّ ‘ إل ّسصحور بركة» (متفق عليه).
 - ٢إإن من إلتخطيط إلوإجب تبييت إلنية وإلعلم بأان
لكل عمل نية ،ولكل خطوة نية وإلصصوم ل يصصح إإل
ب -ال -ن -ي -ة وﬁل-ه-ا إل-ق-لب ،وه-ي وإج-ب-ة ل-ك-ل ي-وم ع-ن-د
إ÷مهور من إلفقهاء ،ويرى إŸالكية أإن إلنية إلوإحدة
تكفي بأاول لفظ «إلّلهم إإّني نويت صصيام شصهر رمضصان
إإÁانا وإحتسصابا».
 - ٣ومن إلتخطيط أإن نخطّط لصصÓة ركعت Úتهجد
بعد إل ّسصحور ،وإلكثار من إلسصتغفار حتى آإذإن إلفجر
ثم صصÓة إلفجر ‘ إŸسصجد ومع إ÷ماعة ،وبهذإ
يكون إإلنسصان قد أإصصاب سصنة إلنبي صصلى إلله عليه
وسصلم ،حيث روى إلبخاري عن أإنسس عن زيد بن ثابت
رضصي إلله عنه قال :تسصحّرنا مع إلنبي صصلى إلله عليه
وسصلم ثم قام إإ ¤إلصصÓة :قلت كم كان ب Úإآلذإن

وإل ّسصحور؟ قال« :قدر خمسص Úآإية» (روإه إلبخاري).
 - ٤قرإءة ورد إل ّصصباح من إلقرآإن إلكر Ëوأإذكار
إلصصباح حتى إلشصروق ألنّ ‘ ذلك إألجر إلكب ،Òولقد
حثّ إل -ق -رآإن ع -ل-ى ف-ع-ل ذك-ل ف-ق-ال سص-ب-ح-ان-هºbGC{ :
ôéØdG ¿GBôbh π«∏dG ≥°ùZ ¤GE ¢ùª°qûdG ∑ƒdód IÓ°üq dG
( }GOƒ¡°ûe ¿Éc ôéØdG ¿GBôb ¿qGEإإلسصرإء).
 - ٥ومن إلتخطيط إلÓزم ‘ رمضصان إÙافظة
على صصÓة إلضصحى بعد إلشصروق فذلك وصصية إلنبي
صصلى إلله عليه وسصلم ،وهي نافلة تقع صصÓتها عند
إرتفاع إلشصمسس قدر مح وهي إŸعنية لقوله صصلى إلله
عليه وسصلم« :من صصلى إلغدإة ‘ جماعة ثم قعد يذكر
إلله حتى تطلع إلشصمسس ثم صصلى ركعت Úكانت له أإجر
حجة وعمرة» (روإه إلÎمذي).
وعن أإبي هريرة رضصي إلله عنه قال :أإوصصا Êخليلي
بصصيام ثÓثة أإيام من كل شصهر ،وركعتي إلضصحى وأإن
أإوتر قبل أإن أإرقد» (متفق عليه).
 - ٦ثم إلذهاب إإ ¤إلعمل ‘ إلوقت باعتبار أإن
إلعمل عبادة ،وهو مكّمل لعبادة إلصصيام ف Óيتزرع
إلنسصان بالغياب عنه بحجة إلصصيام ،وإŸسصلم إإ‰ا
يعمل لكتسصاب إ◊Óل إلطيب ف Óينبغي أإن يتحايل
ويسصلل إإ ¤جوفه إ◊رإم ‘ شصهر إلصصيام.
 - ٧على أإن يخطط إŸسصلم كذلك ‘ رمضصان إإ¤
أإخ -ذ قسص-ط-ا م-ن إل-رإح-ة ع-ن ط-ري-ق إل-ق-ي-ل-ول-ة ق-ب-ي-ل
إل -عصص -ر ل -ي -ت -ق -وى ع-ل-ى ع-ب-ادة إلÎإوي-ح وإÙاف-ظ-ة
عليها.
 - ٨وبعد إلقيلولة ينبغي إلسصتيقاظ لصصÓة إلعصصر
‘ إŸسصجد ألن صصÓة إلعصصر مهمة وتاركها كأا‰ا وتر
أإهله هذإ ‘ إأليام كلها بله رمضصان

إإّن صصوم رمضصان ركن من أإركان إإلسصÓم حيث
جاء ‘ إلصصحيح قوله صصلى إلله عليه وسصلم« :بني
إإلسصÓم على خمسس شصهادة أإن ل إإله إإل إلله وأإن
ّﬁم -دإ رسص -ول إل -ل-ه وإإق-ام إلصصÓ-ة وإإي-ت-اء إل-زك-اة
وصصوم رمضصان وحج إلبيت».
ولذلك فإان لبد على إŸسصلم أإن يتعرف على
أإركان هذه إلعبادة إلعظيمة إلتي كان لها شصرف
إلنتسصاب لرب إلعا ،ÚŸفما هي أإحكام إلصصيام يا
ترى؟
 - ١إإن من أإركان إلصصيام إلنية سصوإء كان إلصصوم
فرضصا أإو نف Óبدليل قوله صصلى إلله عليه وسصلم:
«إإ‰ا إألعمال بالنيات» (إلبخاري).
وشصرط إلنية أإن تكون من إلليل قبل إلفجر أإو
عنده ،ودليل ذلك «من  ⁄يجمع إلصصيام قبل إلفجر
ف Óصصيام له».
ومن شصروطها أإن تكون جارمة ،ف Óيصصحّ فيها
إلÎدد وإألفضصل أإن ّŒدد كل يوم ولكن يكفي فيها
من أإول إلشصهر مصصدإقا لقوله تعاó¡°T øªa{ :¤
( }¬ª°ü«∏a ô¡°qûdG ºµæeإلبقرة)،
وأإن تكون إلنية ﬁلها إلقلب ل إللسصان.
 - ٢ومن أإركان إلصصوم إلكف عن إŸفطرإت من
طلوع إلفجر إلصصادق إإ ¤غروب إلشصمسس بدليل
قوله تعاºµd ÚÑàj ≈àM GƒHô°TGh Gƒ∏ch{ :¤
ºK ôéØdG øe Oƒ°S’CG §«ÿG øe ¢†«H’CG §«ÿG
“( }π«∏dG ¤GE ΩÉ«°üq dG Gƒسصورة إلبقرة).
q GC
وإŸف-ط-رإت إل-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي إل-ك-ف ع-ن-ه-ا ‘ ن-هار

رمضصان ،إ÷ماع بالنسصاء
وإإخ -رإج إŸن -ي وإŸذى
ب- -ال- -ل- -مسس أإو إل -ن -ظ -ر
إŸت -ب -وع بشص-ه-وة ول-ذة
معتادة ،وإألكل وإلشصرب
قلي Óأإو كثÒإ.
ك -م -ا أإّن ل -لصص -وم شص-روط ي-جب
إللتزإم بها منها:
 - ١البلوغ :ف Óيجب إلصصيام على إلصصبي حتى
يبلغ وعÓمة إلبلوغ هي ظهور شصعر إلعانة وخشصونة
إلصصوت ،وإ◊يضس عند إلفتاة.
 - ٢القدرة على الصسوم :ف Óيجب إلصصوم
على إŸريضس ومن ‘ حكمه مثل إلشصيخ إلكبÒ
وإŸرأإة إŸسصنة وإ◊امل وإŸرضصع ولقد أإعطى
إلله لهؤولء رخصصة إإلفطار مع إإلطعام أإو إلفدية.
 - ٣ا’قامة :ف Óيجب إلصصيام على إŸسصافر
لكنه إألفضصل له أإن يصصوم إإن  ⁄يجهده ويتعبه
ل- -ق- -ول -ه ت -ع -ا}º˘˘µ˘˘d GÒN Gƒ˘˘eƒ˘˘°üJ ¿GCh{ :¤
(إلبقرة).
 - ٤العقل :ف Óيجب إلصصيام على إÛنون ول
على إŸغمى عليه ،وإلذي بدأإ يفقد ذإكرته فÓ
يعرف أإحد من إلناسس ألن إلله رفع عنه إ◊رج
ورفع عنه إلقلم.
 - ٥وأاخÒا ال - - -ط - - -ه - - -ارة م - - -ن دم ا◊يضض
والنفاسض ف Ó- -ي -جب إلصص -وم ع -ل -ى إŸرأإة زم -ن
إ◊يضس أإو إلنفاسس ،ويحرم عليها ول يصصح منها

١٧٦٤٧

ح ّ
ظك من أاسشماء الله ا◊سشنى
óª°üdG
ورد هذإ إإلسصم ‘ قوله تعا¤
{إل -ل -ه إلصص -م -د} ،وم -ع-ن-اه ه-و
إلسص- -ي -د إل -ذي إن -ت -ه -ى سص -ؤودده،
وإلسص- -ي- -د إل- -ع- -ظ -ي -م ‘ ع -ل -م -ه
وحكمته وحلمه وقدرته وعزته
وجميع صصفاته ،وإلصصمد إلذي
تصصمد إإليه إÓÿئق ‘ حوإئجهم فيكفيهم إإذ ليسس لها رب
سصوإه ول مقصصود غÒه تقصصده وتلجاأ إإ ¤إإليه.
وح ّ
ظنا من هذإ إإلسصم إأن تسصتشصعر إلقوة وإلعزة وإلغنى
عن كل ما سصوى إلله عز وجل ،فحينما نشصعر بالضصعف
وإلوهن إأو إلفقر ،فإاّننا نلجأا إإ ¤إلله وحده إŸفّرج إلقوي
إل ّسصميع إلعليم سصبحانه.

بعضض من أاحكام الصصيام ‘ رمضصان وشصروطه

حكمة العدد

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

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسض .وشسكرا

يومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك وليلتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي رمضصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
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ا◊ي-اة تسس-اه-م ‘ ب-ل-ورة أاف-ك-ارن-ا ،وب-أاف-ك-ارنا نصسنع
شسكل ا◊ياة التي نريدها.

إŸع ّ
ظم.
 - ٩كذلك ينبغي إÙافظة على ورد إلقرآإن وأإذكار
إŸسص -اء ألّن إل -ذإك -ري-ن أإع-د إل-ل-ه ل-ه-م م-غ-ف-رة وأإج-رإ
عظيما.
ّ
جل إإفطاره
ع
ي
و
ه
ص
س
ف
ن
ن
ا
ص
س
ن
ل
إ
م
ظ
ن
ي
ن
أ
إ
ي
غ
ب
ن
ي
و
- ١٠
ّ
عقب غروب إلشصمسس وقبل صصÓة إŸغرب فإاّنه «ل
جلوإ إلفطر» (روإه إلبخاري).
يزإل إلّناسس بخ Òما ع ّ
 - ١١كما ل ننسصى إلذهاب إإ ¤إŸسصجد لصصÓة
إŸغرب وبعد تناول إإلفطار إلعودة إإ ¤صصÓة إلعشصاء
وصصÓ- -ة إلÎإوي- -ح ،ف- -إان- -ه «م- -ن ق- -ام رمضص- -ان إإÁان -ا
وإحتسصابا غفر له ما تقّدم من ذنبه وما تأاّخر».
 - ١٢و‘ إألخ Òيجب على إلصصائم إلنوم مبّكرإ
حتى يسصتطيع إلسصتيقاظ للسصحور وإلنهوضس لصصÓة
إلفجر «من صصلّى صصÓة إلفجر ‘ جماعة فهو ‘ ذمّة
إلله».
وه -ك -ذإ ي -ك-ون ي-وم إŸسص-ل-م ‘ رمضص-ان ط-ي-ل-ة ه-ذإ
إلشصهر حتى يتح ّصصل على إلثوإب فيه.

خ Òالهدى
وجوب صصوم رمضصان
لرؤوية الهÓل والفطر كذلك

عن ابن عمر رضسي الله عنه عن
النبي صسلى الله عليه وسسلم أانه ذكر
رمضسان فقال ’« :تصسوموا حتى تروا
الهÓل ،و’ تفطروا حتى تروه ،فإان
أاغمى عليكم فاقدروا له» (رواه
البخاري ومسسلم).

^ سسلوك ‘ اŸيزان

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
قال إ◊سصن إلبصصري :إبن آإدم ،إإّنك لن Œد حقيقة
إلÁان ما كنت تعيب إلناسس بعيب فيك ،حتى تÈأإ بذلك
إلعيب من نفسصك فتصصلحه ،ف Óتصصلح عيبا إإل ترى عيبا
آإخر ،فيكون شصغلك خاصصة نفسصك وكذلك أإحب ما
يكون إإ ¤إلله إإذإ كنت كذلك.

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك
❊ سض :ما مقدار
ف-دي-ة ا’ف-ط-ار
‘ رمضسان؟

❊❊ ج :اخ -ت -ل -ف ال -ع -ل-م-اء ‘ –دي-د م-ق-داره-ا وم-ا
ذهب إاليه اŸالكية هو أان مقدار الفدية هو مد من
طعام عن كل يوم أافطره ،وهذا يعني إاعطاء كل
يوم مسسكينا مقدار مد Ãقدار  ١٥كغ كل الشسهر من
وزن ال -ق -م -ح أاو دق -ي -ق -ة وإان شس -ئت أاشس-ب-ع-ت-ه ف-ط-ورا
وسسحورا .والله أاعلم.

حذار من اإلفراط ‘ ال ّسصرعة عند موعد اإلفطار

م-ن إŸظ-اه-ر إلسص-ل-ب-ي-ة وإل-ت-ي ت-ؤودي
إإ ¤إإزهاق إألروإح ‘ شصهر
رمضص - - -ان إلسص - - -رع- - -ة
إŸف - -رط - -ة ع - -ن - -د
ب- -عضس إلسص -ائ -قÚ
ع- - - -ن- - - -د إقÎإب
وقت إإلف- -ط- -ار،
ح- -يث ي- -ع- -ت- -ق -د
هؤولء رÃا أإنه ل
يجوز أإن يفطر إإّل مع
آإذإن إŸؤوذن إل - - - -ذي ‘
ح-وم-ت-ه أإو درشص-ت-ه ،ول-ذلك
ف -ه -و ي -ل-ق-ي ب-ي-دي-ه إإ ¤إل-ت-ه-ل-ك-ة
ÓسصÓم إلذي يقول
بسصبب إلفهم إلسصيء ل إ
شص- -رع -ه¤GE º˘µ˘jó˘jÉC˘H Gƒ˘≤˘∏˘˘J ’h{ :
Öé˘j ¬˘∏˘dG ¿qGE Gƒ˘æ˘°ùMGCh á˘µ˘˘∏˘˘¡˘˘à˘˘dG
( }Úæ°ùÙGسصورة إلبقرة).
وإألصصل ‘ إإلفطار من رمضصان يجوز
كسصره ولو بحبة “ر أإو جرعة ماء سصوإء
كان إإلنسصان ‘ إلطريق أإو ‘ إلسصيارة أإو
‘ أإي مكان كان ،فإاذإ سصمع إآلذإن وإأي
مؤوذن مؤو“ن فإانه يجوز له إإلفطار دون

إن- -ت- -ظ- -ار م- -ؤوذن حّ- -ي- -ه،
وإإلسص- - -رإع إŸف- - -رط ‘
إلوصصول إإ ¤إلبيت إلذي
يÎتب ع -ل -ي -ه ق -ت -ل إألن-فسس
وإإزهاقها بغ Òوجه حق.
وإŸسص- - -ل- - -م م- - -ط - -الب أإن
ي-ح-اف-ظ ع-ل-ى ن-فسص-ه وأإنفسس
إآلخرين ،فلقد قال سصبحانه:
{¿qGE ºµ°ùØfGC Gƒ˘∏˘à˘≤˘J ’h
( }Éª«MQ º˘µ˘d ¿É˘c ¬˘∏˘dGسص - -ورة
إلنسصاء).
وإإذ نحن ‘ هذإ إلشصهر إلكر Ëفاإننا
ن -ه -يب ب -اإخ -وإن -ن-ا إأن ي-ت-وخ-وإ إ◊ذر ،وإأن
يتجنبوإ إلفرإط ‘ إلسصرعة مع إقÎإب وقت
إلإفطار بل عليهم إأن ينظموإ إأوقاتهم ف Óيضصّيقوإ
ع -ل -ى إأن -فسص -ه -م ب -الإل-ه-اء ‘ إلأم-ور غ Òإل-ن-اف-ع-ة،
فيفوت إلوقت وبعد ذلك ينطلق بسصيارته مسصرعا
لإدرإك إل -ف -ط -ور ‘ إل -ب -يت ،ف -اإذإ ك -ان ولب -د م -ن
إلفطار ‘ إلبيت فعلينا إلدخول إإ ¤ديارنا باكرإ،
وب -ذلك ‚نب إأن -فسص -ن -ا إÿط -ر وإإ ¤غÒن -ا إل-ق-ل-ق
وإلأسصى وإ◊زن ،فرمضصان شصهر إلبهجة وإلسصرور
وإلرحمة وإلغفرإن ،فلنعمل على –قيق ذلك.

YGE
: OGó`````` ê
áæ«eGC.
السضبت  ١٩ماي  ٢٠١٨م
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العـ ـدد٧٤٦٧١ :

mimigaga783@gmail.com

‘

حّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك
ي ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـÓدي

فالك فال أÒÿ

أ◊مل
مع ألشسمسس ألصسبيحة عيني
شسافت لبعيد ،فارسس من ألثنية
حن عليا
جا Êنهار ألعيد طلبت ربي ي ّ
وحققلي حلمي ألوحيد.

ألثور
فـدأء أ÷زأئـر روحي ومـا‹ أل فــي
سسبيـل أ◊ريـة
فـليحـيى (حـزب ألسستقÓل) و (‚ـم
شسمــال إأفريقيـة)
وليحيى شسبـاب ألشسعب ألغا‹ مثــال
ألفــدأ وألوطنيـة
ولتحيا أ÷زأئـر مثل ألهÓل و لتحـيا
فيهــا ألعربيـة
سسÓمـا سسÓمـا أرضس أ÷دود سسÓمــا مهـد
معالينــا

أأخبار

مثÒة

مطعم ‘ نيويورك يقدم
أأجنحة دجاج مطلية بذهب
عيار  24قÒأطا ..
وألسسعر غ Òتقليدي

شس- -فت أل- -زي- -ن ب- -ع- -ي- -ن- -ي وأشس
يصس ÊÈعليه أبكيت على سسنيني أللي
فاتت بÓبيه أ◊بيب أللي يبغيني ربي
ليا يخليه.

أ÷وزأء
دأرن -ا ع Ó-ت وشس-مسس-ن-ا ضس-وأت
وأل-ط-ف-ل-ة ألّ-ل-ي ن-ح-ب-ها رأهي جات وهي
للة ألبنات

^ أن مسسلسسل ““مسسÎ
ب ““Úألكوميدي ألشسه Òبدأت
لو ¤له عام  1990وأ◊لقة
أ◊لقة أ أ
لخÒة كانت ‘  1995و›موع حلقاته
أ أ
 14حلقة فقط؟.
روحك ل - -يسست مصس- -ن- -وع- -ة م- -ن
^ أن أŸرأة تنفق ما يقارب سسنة من
زج- - -اج ،دع أ◊ي- - -اة تصس- - -دمك،
عمرها ‘ أختيار أÓŸبسس ألتي
ف-لُ-ت-ه-زم ،ف-ل-ت-خ-ط-ئ ،ف-ل-ت-خ-ذل،
سسÎتديها كل يوم ‘ ،ح Úينفق
ف- -ل- -ت- -ي -اأسس ،ل ت -ه -رب دع أ◊ي -اة
ألرجل أربعة شسهور فقط؟.
Óنسسان.
تقّويك ألزمن أ بر معّلم ل إ

º°ùàHGE
^ أقصسر قصسة مرعبة لينصسح بقرأءتها ذوي
لفطار
ألقلوب ألضسعيفة ..يحكي أن شسابا نام قبل أ إ
بربع سساعة وأسستيقظ بعد ألسسحور بخمسس دقائق..

ششغل
عقلـك
يا صشاË

ألسسرطان
روح يا ألط Òوصسل سسÓمي
ل -ل -زي -ن -ة ‘ أورأق أل -تشس -ي-ن-ة
قولها مازألك ‘ ألقلب دÁا.

أألسسد
رتب

^
أ÷ملة
ألتالية:جبال،
م - -ن- -ط- -ق- -ة ،ف- -لسس- -ط،Ú
ألوسسط ،معظم.‘ ،

حل ألعدد ألسسابق

^ قال غبي لصسديقه :عندما كنت صسغÒأ سسقطت
م-ن سس-ط-ح أل-ع-م-ارة ..ف-رد صس-دي-ق-ه :ي-اإأل-هي وهل
ت؟
م s
قال ألغبي :ل أتذكر لقد قلت لك بأانني كنت
صسغÒأ.

^أل-ع-ف-و ع-نه ،مسستحيل
ي-ن-ق-ل إأ ¤سس-ي-بÒي-ا
ويقتل.

ع -ي -ن-ي ‘ ع Úأ◊ب-يب وف-م-ي
ح- -اشس- -م أن -ا “ن -يت أ◊ن -ة و
م- -ع- -اه أن شس- -اء أل- -ل- -ه ن- -دي- -ر
أÿا”.

ألعذرأء
كنت كي لوردة أŸدبالة جا
حبيبي وغ Òأ◊الة ياخويا
أ◊ب رأه ك- - - - - -وأ Êودوأه رأه
شسفا.Ê

أŸيزأن
يا ناسس ÓŸح مدو‹ بنتكم
وإأل ن- -ط- -ي- -ح ‰وت..ب- -ن- -ت- -ن- -ا
شسرطها غا‹ ومقامها عا‹ ..مدوها‹
وإأل نشستكي بيكم لربي ألعا‹.

ألعقرب
ت - -ع - -اون م - -ط- -ع- -م ““زي إأي- -ن- -زوورث““
Ãدينة نيوروك مع شسخصسية تلفزيون
أل -وأق -ع – أÙب ل -ل -ط -ع -ام – ““ج -ون -اث-ان
شسيبان““ للÎويج لوجبة أجنحة دجاج
متبلة بالذهب عيار  24قÒأطا..
م -ن أج -ل –ضس Òه -ذه أل -وج-ب-ة” ،
غمر أجنحة ألدجاج Ÿدة  12سساعة ‘
لعشس -اب وأل -ت -وأب -ل ث -م ط Ó-ء
ب -عضس أ أ
ألطبقة أÿارجية بالذهب.
رغ- -م ه- -ذأ أŸزي- -ج أل -ف -اخ -ر ،إأل أن
أج - -ن - -ح - -ة أل- -دج- -اج ل- -يسست ب- -اه- -ظ- -ة
أل-ت-ك-ل-ف-ة ،ف-م-ن أŸم-ك-ن أ◊صس-ول ع-ل-ى
عشس-ر ق-ط-ع م-ن-ه-ا م-ق-اب-ل  45دولرأ أو
عشس- -ري -ن ق -ط -ع -ة م -ق -اب -ل  90دولرأ
فقط...
صسّ- -رح م- -الك ““إأي- -ن- -زوورث““ ““ب -ري -ان
مازأ““ ‘ حوأر لـ«سسي إأن إأن““ بأانه كان
يرغب ‘ صسناعة –فة غ Òمسسبوقة
و ⁄يتذوقها أحد من قبل ،مشسÒأ إأ¤
أن ““أŸهمة قد أُ‚زت““..

حكـــــــم وأأمثــــــال

^ ك -ن سس -ط-ح-ي-ا م-ع م-ن لت-ل-ي-ق
لعماق.
بهم أ أ
^ ي- -ق- -اسس أل- -ع- -ق- -ل ب- -ال- -ن -ق -اشس
وتقاسس أÙبة باŸوأقف.

IÈ©∏d
‡ا ل شسك فيه أن أ◊ياة
م- -اه -ي إأل دأر ت -ك -ل -ي -ف وشس -ق -اء
وب- - -ذل ›ه- - -ود ،ل- - -ك- - -ن سس - -ر أ◊ي - -اة
ألسس -ع -ي -دة ي -ك-م-ن ‘ ك-ي-ف-ي-ة ب-ذل أÛه-ود،
وﬁاولة أ◊صسول عى أك Èمقابل ‡كن لهذأ
أÛه -ود ،ل -ذأ فÈأي -ي ألشس -خصس -ي أل -ن-اسس ‘ ه-ذه
أل-دن-ي-ا م-ن-قسس-م-ون م-ا ب Úف-رسس وث-ور ،فالفرسس
يجري ويبذل ›هودأ جبارأ للوصسول أ ¤هدف
ﬁددﬁ ‘ ،يط تنافسسي يخلق ألدأفع للتفوق
وذلك ل- -ل- -حصس- -ول ع- -ل- -ى أل- -ت- -ك -ر Ëوأل -ت -ق -دي -ر
ألكفيل Úبجعله يبذل ›هودأ أك ‘ Èألسسباقات
ألتالية:
أما ألثور فهو يبذل جهدأ ل يقل كّمًا عما يبذله
أل -ف -رسس ،ل -ك -ن -ه ج -ه -د غﬁ Òدد أل-ه-دف ،ف-ه-و
يدور ‘ سساقية ل يعرف لها نقطة أنطÓق ول
ن- -ق- -ط- -ة ن- -ه- -اي- -ة ،ول- -يسست ﬁاط- -ة ب -أاي ح -اف -ز
ت -ن -افسس -ي ،وح -ت -ى أل -ف -ائ -دة أل -وح -ي-دة م-ن ه-ذأ
أÛهود وهي إأخرأج أŸاء ،ل يكون للثور فيها إأل
نصس - - - - -يب ل ي - - - - -ت - - - - -ع - - - - -دى ق- - - - -وت ي- - - - -وم- - - - -ه.
أÿيار ليسس بيد أحد سسوأك ،فإاما أن تختار أن
ت-ك-ون ف-رسس-ا ي-ع-دو ‘ سس-ب-اق-ات أ◊ي-اة ب-كل عزة
لحÎأم ،أو
ونشس -وة ول-ه-ف-ة ل-ل-ف-وز ب-ال-ت-ق-دي-ر وأ إ
ت-خ-ت-ار أن ت-ع-يشس ث-ورأ م-رب-وط-ا ‘ سس-اق-ية لقمة
أل- -ع- -يشس وأل- -ت- -وأك- -ل وم- -وأوي- -ل أ◊ظ أل- -ع- -اث- -ر
لنهزأم.
وأ إ
ك-ن ف-رسس-ا م-ع-اف-ى وأصس-ي-ل ،ول ت-ك-ن ث-ورأ أث-قله
همه فنسسي أنه أقوى من أن تسستعبده أ◊ياة .

فرسس وثور

‘ ألدأر صسندوق ﬂبي فيه
أل- - -ذهب وأŸرج- - -ان و روب- - -ة
ق- -ط- -ي- -ف- -ة ق- -ال- -و‹ ل -ي -م -ن رأك
ﬂب-ي-ه-ا ق-ل-ت-ل-ه-م ل-ه-اديك م-ولة ألشس-ان
وأŸشسية ألظريفة.

ألقوسس
دي-دي-و..دي-دو ..أن-ا سس-ع-دي
م- -ل- -ي- -ح ،ق- -ن- -دي- -ل -ي ضس -اوي،
ألبنيان إأ‹ بنيتو قع سسجا‹،
ب- - -ن- - -ي- - -ا Êف- - -وق غ- - -رف - -ة و‹
يخصسني يكملهو‹ ألعا‹.

أ÷دي
أل- - - - -دأل - - - -ي - - - -ة دلت ..ودّل
أل - -ع - -ن- -ق- -ود ،خ- -ل- -ي أل- -ق- -م- -ر
ي- -ن -كشس -ف ،وألسس -ح -اب ي -ذوب،
وخلي للت ألنسسا تنال أŸرغوب.

ألدلو
جايز على باب دأرنا ،لبسس
ت- -ل- -مسس- -ا ،Êق- -ت -ل -و ي -ا شس -ي -خ
بالك تنسسا ،Êقا‹ وألله ما
ن- -نسس- -اك ،ونصس- -ي -بك ع -ل -ى رب -ي ج -اه و
سسلطا.Ê

أ◊وت
أصسلك أصسلك وما ينفع غÒ
ألصس -ح م -ولة أل -ن -ي -ة ألصس-اف-ي-ة
عليها ربي يفتح أطول ول تقصسر يجيها
ألسسعد و ألربح.

السسبت  ١9ماي  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٠٣رمضسان  ١٤٣9هـ
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انسس -رسس ج -ار  Êف -اسس -ن ان -ك-م ك-ل اسس ن-السس-بث اغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسس ووال-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سس-ك-ل ،اشس-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشس-اويث،
اتراقيث..الشسياي يÓن هيقيث"الشسعب" مانك اتيلي سسما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسسن.

آاقـ ـ ـ ـر انتزمـ ـ ـ ـ ـن ذ ÿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÒ
اسسن أاسسعدن أامÌقث.ادرث أاق يقررد سسنكشسم بقر انتزمن ،أاطسس إاسسيقرن أاكن إاضسل كن أانزم،
نطسس نكرد نفد إاعد أاسسقسس ،يبضسد إاثكلت أانضسن وقرأانتزمن .ذقر أاند إامذنن أادمكثن إامغ Íيلزن،
أاتسسقنتسس أاند إاعبضس يرون أاذجربن ذشسث أاعبضس افرغن ،أاذسسحلفن غلز امغ Íاند غف ثغز
أاسسقسس أاريتسس ثلقمت،أايق ذين أالي Íآاث إاعبضس يرون أاذعوذن ثمغل أانسسن سسمغ Íأاسسولن اسسثط
انتمحقرنث أازن.

ثÈتسس  :ع نايت رمضسان
ذيوث انتغنتسس أاند يك إامذنن
أاسسعن نغ خصسن اكن ملن أاذزمن
غف ثغز بسس أاند إاعبضس أاكن م
’ن أاذل -زن.أاي -ق ذي -ن ال -ي Íآاث
إاعبضس يرون أاكن أاذفكن إاسسفر
أاب-تشس إاوذك ي-ل-زن ،اتسس-غ-ن-تسس
سس-ل-م-ع-نسس ال-ديسسرسسن ثقمتسس
غر Áذنن أاكن ملن ،أامكن نف
ذق- -ق- -ر أان- -ت- -زم -ن رب -ي يسس -م -دد
ا Òÿسس غيمذنن ،انف أاكن
يك ثوشسلن اتسسمعوننت يل يون
يسس - - -ن - - -ذ أام - - -ذن إاخصس- - -ن أاك- - -ن
أاسسديفك افسس اŸعون ،ذقر أاند

ام-ذن اسس-م-ث-ي-ن-د ث-ج-ل ذقجلن،
أاذغ أان- - -ف أاطسس أان- - -ت - -ذك - -ل - -ون
ق- -دشس- -نت ذق Ôإاوك- -ن أادف- -ك -نت
أافسس أاŸعون إاثوشسلن ينحفن.
أاتسسرحن غر أامكن أاند ازنزين
ن- - -غ اي- - -ن أام ق- - -ارن ث - -ح - -ن ان - -د
اسس -رسس Úث -ق -ف-ث-ن إاوك-ن إام-ذن-ن
أاذسسرسسن إاسسفر أابتشس،اسس Úإاقذ
أاق- -ذشس- -ن ذث -ذك -ل -ون اتسس -رح -ن
ف-رق-ن غ-ف ي-ق-ذ ينخصسن،امكن
انف اكن اطسس نثغونن أاقفرقن
ث -ق -ف -ث -ن اŸع -ون غ -ف اث -وشس-لت
ي-ن-ح-ف-ن .اتسس-ق-فثن اند ثوشسلت
اتسسف اطسس إاسسفر ثتسسحوجن،
سسلجه ـنضسن أانف أاكن الن إاقذ

أال - - -ن أام- - -كث أاسسك أابت شس- - -غ- - -ف
لشسضسضس إاب - -رذن أاك - -ن إام - -ن- -غÚ
اذف- - -ن ث- - -تشسث ي- - -ح - -م - -ن غ - -ف
اŸغ- - - -رب ،ام - - -ك - - -ن أان - - -ف أاطسس
ن-ث-وشس-ل-ن إاق-تسس-رح-ن سس-م-ك-ن اق
إاوكن أادبن ثتشسث انولن ذقمكن
أاسسك.
اذغ انف أاكن أاطسس إاسسفر بتشس
أادي -تسس -ل -ن ي -ل آاسس ذق -م-ك-ن آاق.
أاك- -ن أان -ف أاك -ن أاطسس أاق -م -ذن -ن
إاخدمن بر أاقخمن أانسسن اتسسفن
أان - - -د ال- - -فضس- - -رن ب- - -ل ﬂلصس- - -ن
ثذرمت ،غه أاك ادنن أاكن أاقر
أان -ت -زم -ن أاذون إادي-تسس-ون اÒÿ
ذالرحمة غر Áذنن.

رمطـ ـ ـ ـان يضضـ ـ ـ ـرن أاوذم نتـ ـ ـ ـ ـوذرث ميـ ـ ـ ـدان ٌقتيب ـ ـ ـ ـازة

أاخÓل ميدان أاريناشس ايتي أاŸعاذ يغلياد
فÓسسان يور رمطان أاسسٌقاسسو يÓن يوسساد
زيك ٌقانقبالت إاسسٌقاسسان إاÁضسان ،بصسح
سسملمي يوذفد يضسرن أاوذم نتوذرث
ميدان ٌقعيطا لوموراث الكÌث ماتا
يقنان سساŸاكالت طزاليث دو’ ييضسصس.
تيبازة :عÓء ملزي
ا◊اشسث ام - - - - -زوارث إادي - - - - -اوي رمضس- - - - -ان
أاكبذاسس هبان ٌقمروبوز ميدان زاه نتحونا
نيغ لسسواق ما Êتنوزان الكول أاوذماوان
ناŸاكالت و يبان سسوامو بلي ميدان وا’ن
ت -ت -ان اخ Ó-ل ٌق -وسس -ان-و ٌق-ان-ق-ب-الت ووسس-ان
ن - - -يضس- - -ان ودو’ وا’ن سس- - -اغ- - -ان أاخÓ- - -ل
ٌق- -ان- -ق -ب -الت واي -و ووسس -ان و ’نت ا◊ي -اث
أاوت -نضس -ان -اشس م -ي -دان أاك -ي -ذسس-انت اخÓ-ل
ٌق - -وسس - -ان ن - -يضس - -ان بصس - -ح ذٌق- -ي- -ورو وا’ن
–وسس -ان ف Ó-سس-انت ك-و’سس ﬁال أاكسس-وم
دا◊ياث إامزيظ.Ú
و ي-ب-ان أام-رورب-وز داق-رضس-ال ن-ت-كروسسÚ
ٌق È-ي -ذ يسس -وف -وغ -ان رم -ق -ط-ع خÒة ج-ار
ن -ت -ي -ب -ازة دال -دزاي -ر م -ا Êت-ن-وزان ال-ك-ول
’ره -وضس واكسس -وم سس-السس-ومت إاظ-ب-ع-ان و
ي Ó-ن ط -اٌق -ن -اسس ع -ي -ط -ا دم -ي -دان ،الشس-ب-و
ي -ت -وارٌم سس -ال -كÌث سس-ان ووسس-ان ي-ي-زاران
ي -ور رمضس -ان دو’ ٌق -سس-ان ووسس-ان إام-زوورا
أاي- - -وروﬁ ،ال م- - -انك زوغ- - -ران- - -ي- - -د إاذÊ
يزنوزان أاكسسوم داÿضسرث دشسامان عيطا
دم -ي -دان ٌق -وسس -ان -و و ي -وا’ ب -ون-ادام ي-ت-اف

ل -ي-ع-ارث ط-اق-رضس-الت ٌقÈ-ي-ذيسس أاسس-ح-ال
ي-وم-ر أادي-اسس-اغ ا◊ي-اث-و فومروبوز يتيلÚ
ذين سسالصسبح أاŸعاذ أامديكث.
داللهفث طاقرضسالت هتواجراد ٌقهوذرث
م- -ي- -دان ه -ت -وا’د ك -ل أاسس ٌ-ق -اسس رمضس -ان و
هٌقوما أاهروح سسالعات نسسان ،ماتا يتجان
السس-ومت ن-ع-ي-ط-ا دذغ-وان ه-ت-ا‹ و سس-ذف-ر
إاوام- -ان ق- -اران م- -ي- -دان ب- -ل- -ي إام- -ت- -اج -ران
أاه - -ن- -اي- -ان سس- -ح- -وق- -وران و ت- -اوي- -ان ا◊ق
ميدان ،مب Óوار أاران ميدان أايتي نسسان
ف- -ل- -زايت ن- -ال- -قضس -ي -ان إاٌق Ó-ن سس -اذاف -ن -ي -د
رييخامان نسسان كو’سس ،و سسغليان اŸعنى
أاي- -ور رمضس- -ان سسٌ- -ق -وذم ن -ال -ع -ب -ادة رووذم
ناŸاكالت نكل ماتا يقاسس أاول أابونادام.

اسس- -قسس 1959ي -غ -لب ن -ن-ل-م-اد ان-ت-وات ات-وغ-ان
ع- -زم- -ن ال -ت -ل اول Úغ -ال ووري -ر دف -ر ات -زاق -ا
“ج- -روت انÎن- -ايت ن -دزي -ر اي -ق -ن ا’ضس -راب
دوعاون انتقراولة د›اهدان ا’ن اوريران.
سس -ن -ل-م-ادان ام-دج-ورا اسس-ج-ل اسس-م-اسس ام-زوري
ن-دزي-ر سس-ع-ي-د ع-ب-د ا◊ف-ي-ظ ب-ن ا◊اج ﬁمد
ادي -ل -ول اسس -قسس  1971اغ-رم ان-ت-ج-ن-نت ب-ابسس
ي -ت -وغ دق -ن سس -م -ن -اضس Ó-ن ان -ت -دشس  Ó-ن-ن-ل-م-ادن
‰سسلمان ندزير امار انتقراولة  .اسسقسس 1990
ع- -ب- -د ا◊ف- -ي- -ظ اوي ال- -ب- -ك -ال -وري -ا ت -زداويت
ال- -ب- -ل- -ي- -دة اي -ت -وغ ان -ده ي -د ال -بÒو ان -ت -دشس Ó-
ننلمادان .
يتوغ دقن سسمناضسÓن امزوار ننلمادان يتوغ
اتسس- -اف- -ار ي- -غ -لب غ -ال ال -و’ي -ات ا“Óق -ة ي -د

ان -ل -م -ادان اوسس -ف -ه -م ان -وه -ي -ل ن-ومصس-ال-ح ج-ار
اج-زائ-ري-ان اسس-قسس-ان ن-ال-تسس-ع-ي-ن-ات بعد ادفاغ
القنون نالرحمة اونغ نتفاوت جار اجزائريان
ب-اÿصس-وصس اسس-قسس-ان ن-ال-تسس-عينات اتوغ دزير
تدر اقت ا◊الة ايتوعر تفاوت د“اتن. Ú
اسسقسس  1995اتوتغ ” انتفورة اماسس ندزير
دف- -ر ات- -رزم اقت ت -رب -اعت “سس -ل -حت ت -ف -اوت
غ- - - - -فسس ي- - - - -واسس ﬁم- - - - -د Áن - - - -ع وسسضس - - - -ري
’دشس -رى،م -دان هسس -ان دسس -ات ت -واغ-يت ات-وي
اق- -ن سس- -م- -ن- -اضسÓ- -ن ان- -ت- -دشس‰ Ó- -ك -راسس م -ان
ت-ن-غÓ-فت ن-ال-دف-اع ات-ك-ف-ل سس-وسس-وضس ان-ت-ج-ى
نسس- - -ع- - -ي - -د غ - -ال وغ Ó- -ن ات - -ونضس - -ال Œن - -نت
اسس- - -وحضس- - -ار ن- - -ل- - -ل - -وف ا‰دان دم - -ن - -اضس Ó- -ن
انتدشسلوين ادوسس Úسسايولو الو’يات.

امناضضل انتدشض‰ Óكراسس سضعيد عبد ا◊فيظ

بصس -ح ا◊اشسث أازع -ي -مت إاٌق -ب -ان -ان ٌق-ي-ورو
رم- -ط- -ان أاه- -ق- -ي -م ت -ن -ي ي -ق -ن -ان سس -زال -يث
نالÎاويح ٌقلجوامع نالزاليث يÓن وا’ن
تشس - -اران سس - -م- -ي- -دان ٌق- -وسس- -ان- -و ن- -ي- -غ دو’
ٌق -ه-زال-يشس ن-ا÷م-ع-ة يÓ-ن وا’ن تشس-اران
ذيسس ÷وام - -ع دو’ ن - -ت - -اثﬁ ،ال م - -انك
و’ن إاخ -ام -ان ي -ي -ذلسس ي Ó-ن ٌق -ل -ق -ل -ي -ع-ة
دشس-ن-وة ج-ب-ن-ان-ي-د غ-رسسان أاخÓل دميدان
يÓ-ن أاوت-اف-ن-اشس م-ا Êأاسس-ي-ماضسان إاييضسان
نسس- -ان ٌق- -م- -وك- -ان ن- -يضس -ان  ،و ي -وا’ ي -ورو
رمضس- -ان سس -وام -و ي -ق -ان شس -ث Ó-ث -ة إاذغ -وان
ي- -داف- -اران م- -ي- -دان ف- -ي- -زي- -رات ن- -ع- -ي- -ط -ا
دسس ٌ-ق-اسس-ان و يÓ-ن ن-ه-ن Úق-ن-ان سس-اŸاك-الت
دالعبادة دييذلسس.

الشسيخ باعلي واعمر تغردايت

رمطان ذي ثمورث انلوراسس

اعاون نزوال Úوالشضربة سضي ازلفن
نتاث اقسضبهاين Ÿايدة انرمطان

اعداد رمطان ذي مورث نالدزاير سسا Òÿاذلهنا ماÊ
انزوم سسن اوسسان احÓن لباسس سسÒتو ما Êادرزق ربي
ث-ام-ورث ان-ل-وراسس ام-ق-ران سس-ا Òÿان-ل-م-ط-ر اق Ó-ث-وث-ا
وثسسروا ثمورا واسسوين ÷نناث ويوسسد ا◊ال يÈذ ع
ال -ك -ي -ف سسÒت ذاق -ا سس -م -ا Êاق -ران ال -دريث وات -زوم-ن
اخدامن.
ب -اث-نت سس-ي-ث Ó-ون-ت-ا ث-ت-اواسس-ن ب-ل-ي رمضس-ان انسس ديسس
ا Òÿذام- - -ق - -ران سسÒت - -و م - -ا Êا“ع - -اون - -ن اŸواط - -نÚ
و“سسباقن فموق Úا Òÿذي اقزوال ÚسسÒتو القفة
انرمطان اق Óثتوافرق اسسقاسس قبل رمطان او ورعان
ال -ب -ل -دي-اث اذ÷وام-ع ف-رق-ن ذيسس ف-اﬁت-اج-ن ،وارنÚ
ات -وتشس -ن -اسس -ن اصس -ردان بشس -ام اذسس -وقÒن اسس -ان ام -زورا
ونهن Úغرسسن كلشسي وب Óماهذخوصسن حتى التغاوسسا.
سس -م -ي -ث  Ó-ث-ام-ورث ان-ل-وراسس ام-ق-ران ون-ت-اث ثسس-ف-ث-اح
اوسسان امزورا انرمضسان سسموقي انلباسس نلوماكل اقÓ
–بانهنت يوذان سسÒتو ذي رمطان ام شسوربة سسازلفن
اق  Ó-ن -ت -اث اذ ’’ة ن -ل -م -ادث ان -رم -ط -ان م -ا Êادق -ط-ان
◊راير انرواسس ازلفن ورحانهنت ومن بعد تعاوذنت
اتسس -ي -ارن-ه-نت بشس-ام ادرق-ن ذزداذن واحÓ-ن ،وث-غ-اوسس-ا
اق ’ Ó-زم ات-ي-ل-ي ذي Ÿاي-دة ان-ل-وراسس Ÿاك-لث ن-ال-ب-وراك
اق Óيتموقا تقريب كل يوم ،خاطر ا–بانت لعباذ.
و ب -ت -ونت اسس ام -زوارو ل -ع -واي -ل ان-ل-وراسس “ع-راضس-نت
واصسرفنت لوماكل جراثسسنت ذي لسسحنان اتاوينهنت
اغ Óنتزاليت نلمغرب انيغ قبل سسÒتو ما Êاتروحانت
لعوايل كامل غتزاليت نÎاويح ذي ÷وامع اق Óعاوذن
ب- -نÎه -ن بشس -ام اذي -ل Úاح  Ó-واب -ه -ان واصس -ف -ان خ -اط -ر
اسس -ت -ق -ب -ال -ن ل -ب -اسس ن -ل -ع -ب-اذ سس-ي
مونكل لعمار.
اف -وك -ي ذ ال-تضس-ام-ن ذي رمضس-ان
ذالصس-ي-فث ي-ت-واسس-ن ايسس لوراسس
ام -ق -ران سسÒت-و ذي ريسس-ط-وراث
ن -ال -رح -مث اق Ó-رزم-نت ف-ا÷ال
ن -زوال Úذي -ا ن -وب-ري-ذ ذي م-ن-ك-ل
امكان سسÒتو ‘ ابريذن امقران
انيغ ذي البلدياث ثمقران ÚاقÓ
ط - -ب- -خ- -نت وك- -ل أاسس ات- -وتشس- -نت
ل-وم-اك-ل ال-ع-واي-ل اق، Ó-وط-لبنت
لعوايل انلوراسس امقران سسي ربي
اذع - - - -قب رمضس - - - -ان سس- - - -ي اÒÿ
اذلهنا.
باتنةŸ :وشسي حمزة
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مواقيت
الصشÓة

^  19م- -اي  :1٨٨1وق- -وع م -ع -رك -ة «اŸوي -لك» بÚ
اŸق -اوم Úب -ق -ي -ادة الشش -ي -خ «ب -وع -م-ام-ة» وق-وات
ا÷يشس ال-ف-رنسش-ي ب-ق-ي-ادة ال-ك-ول-ون-يل إانوسشتي
لخ.Ò
 Innoncentiتنتهي بانهزام هذا ا أ

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة

^ 19ماي  :19٥٥مصشادقة ›لسس الوزراء الفرنسشي
على رفع عدد القوات الفرنسشية با÷زائر إا100 ¤
أالف جندي.

عنابة

Oó©dG

السشبت  03رمضشان  1439هـ الموافق لـ  19ماي  201٨م

إكتشصاف  7رؤووسص صصوإريخ للمدفعية ““ب.م ““21و 7حشصوإت دإفعة و 49صصاعقا

م-ه-اج-را غ Òشش-رع-ي م-ن ج-نسش-ي-ات ﬂت-ل-ف-ة
بتلمسشان وع Úأامناسض.

...وحجز  31كيلوغرإما من إلكيف
إŸعالج وسصيارتÚ

«الشش - -عب““ ‘ إاط - -ار ﬁارب - -ة ال - -ت - -ه - -ريب
وا÷رÁة اŸنظمة ،حجزت مفرزة مششÎكة
للجيشض الوطني الششعبي ،أاول أامسضÃ ،عسشكر

إاثر معلومات وردت فصشيلة مكافحة التهريب بالبليدة

إسصÎجاع  30مركبة مع توقيف  19شصخصصا

لم -ن
””الشش- -عب”” “ّك- -نت ق -وات الشش -رط -ة أ
ولي-ة ال-ب-ل-ي-دة م-ن ت-ف-ك-يك ششبكة إاجرامية
ﬂتصشة ‘ تهريب وتزوير اŸلفات القاعدية
ل-ل-م-رك-ب-ات ،م-ت-كونة من  19شش-خصش-ا مششتبه
ف -ي-ه-م ”ّ ،ع-ل-ى إاث-ره-ا إاسشÎج-اع  30مركبة
لصشناف والعÓمات.
من ﬂتلف ا أ
حيثيات القضشية تعود إا ¤معلومات وردت إا¤
فصش- -ي- -ل- -ة م -ك -اف -ح -ة ت -ه -ريب وسش -رق -ة السش -ي -ارات
ب-اŸصش-ل-ح-ة ال-ولئ-ي-ة ل-لشش-رط-ة ال-قضش-ائية ،مفادها
حيازة ششخصض مششتبه فيه Ÿركبة ملفها القاعدي
مزور وبصشدد “ريره على مسشتوى إاحدى اŸصشالح
اإلدارية ،وبعد عمليات التحري والبحث اŸعمق
التي إامتدت إا ¤عدة وليات من الوطن بإاذن من

السشيد وكيل ا÷مهورية لتمديد الختصشاصضّ” ،
إاسشÎجاع  100ملف قاعدي مزور وحجز  30مركبة
” إا‚از
من ﬂتلف األصشناف والعÓمات ،وعليه ّ
ملفات قضشائية ضشد اŸششتبه فيهم وتقدÁهم أامام
ا÷هات القضشائية اıتصشة .هذا وتعمل اŸديرية
Óمن الوطني دون هوادة على القضشاء على
العامة ل أ
خرة ‘ ذلك
كافة أاششكال اإلجرام ا◊ضشري ،مسش ّ
ك -اف -ة اŸوارد ال-بشش-ري-ة واŸادي-ة الÓ-زم-ة ،ب-ه-دف
ضشمان أامن اŸواطن واŸمتلكات ،كما تضشع ‘
خدمة اŸواطن Úالرقم األخضشر اÛا15 48 Ê
ورق -م ال -ن-ج-دة  17ل-ل-مسش-اه-م-ة ‘ ال-ع-م-ل األم-ني
وال- -تصش- -دي ألي ﬁاول- -ة إاج- -رام- -ي- -ة م -ن شش -أان -ه -ا
اŸسشاسض بأامنهم و‡تلكاتهم.

‘ حادث انقÓب حافلة لنقل اŸسشافرين

قتيل و17جريحا Ãنطقة ““زقدو““ ب Úإلعبادلة وتندوف
أاصشيب  17ششخصشا ‘ حادث مرور وقع صشباح
أامسض اÿميسض من أاول ششهر الصشيام ،على الطريق
الوطني رقم  ‘ 50ششقه الرابط ب Úمنطقة ““زقدو““
إاق -ل -ي -م دائ -رة ال -ع -ب -ادل -ة وت -ن -دوف ،حسشب مصش-در
لـ«الششعب““ من ع ÚاŸكان .ووقع هذا ا◊ادث ‘
حوا‹ السشاعة الثامنة صشبحا حينما انقلبت حافلة
لنقل اŸسشافرين تعمل على خط الششلف ،تندوف
‡ا تسشبب ‘ مقتل ششخصض ( )01و ‘ 4حالة
متفاوتة اÿطورة و 17بجروح خطÒة حيث ”
نقلهم على جناح السشرعة نحو مسشتششفى العبادلة

م- -ن أاج -ل ت -ل -ق -ي اإلسش -ع -اف -ات ال -ط -ب -ي -ة وال -ع Ó-ج
الضش- -روري ،حسشب اŸصش -در ن -فسش -ه .وج ّ-ن -دت ك -ل
الوسشائل اللوجيسشتكية الÓزمة من طرف مصشالح
ا◊ماية اŸدنية ،حيث تدخلت  6سشيارات إاسشعاف
وÃششاركة وحدة الدرك الوطني للتكفل باŸصشابÚ
م -ث -ل -م -ا ّ“ت اإلشش -ارة إال -ي -ه .وم-ن ج-ه-ت-ه-ا ف-ت-حت
اŸصشالح الدرك اıتصشة إاقليميا –قيقا Ÿعرفة
مÓبسشات هذا ا◊ادث..

بشســار /دحمان جمال

لول من رمضشان
حادث مرور مروع قبيل إافطار اليوم ا أ

مصصرع شصاب Úمن تيارت وإصصابة آإخرين باÙمدية Ãعسصكر
خّلف حادث مرور مروع وقع قبيل إافطار
لول م -ن الشش -ه-ر ال-ك-ر Ëب-ال-ط-ري-ق
ال -ي -وم ا أ
السش - -ي - -ار شش- -رق غ- -رب  ‘ -شش- -ط- -ره اŸار
باÙمدية ‘ ولية معسشكر ،مصشرع ششابÚ
وإاصشابة مرافقيهما بجروح خطÒة ،وينحدر
لليم من ولية تيارت
ضشحايا هذا ا◊ادث ا أ
حسشب ما أافادت به مصشالح ا◊ماية اŸدنية
لسشعاف اŸصشاب Úونقلهم إا¤
التي تدخلت إ
مسش- -تشش- -ف -ى دح -و دح -اوى ،ودعت مصش -ال -ح
ا◊ام -ي -ة اŸدن -ي -ة مسش -ت-ع-م-ل-ي ال-ط-رق إا¤
لك Ìمن ذلك
توخي ا◊يطة واليقضشة وا أ
إاحÎام ق -ان -ون اŸرور ل -ت -ف -ادي م -ث -ل ه-ذه
ا◊وادث اŸروع- -ة ال- -ت- -ي ت- -فسش- -د ب- -ه- -ج -ة
الصش -ي -ام ‘ ،ح Úت -ع-م-ل ج-م-ع-ي-ة السشÓ-م-ة
اŸرورية بالتنسشيق مع جمعية ناسض اÒÿ
على فتح مطاعم السشبيل ‘ مداخل اŸدن
أام -ام مسش -ت -ع -م -ل-ي ال-ط-رق ‘ ع-م-ل م-وّح-د
ي- -ه- -دف إا ¤ال- -ت- -ق -ل -ي -ل وا◊ّد م -ن إاره -اب
الطرقات الذي ترتفع معدلته خÓل الششهر

لفطار.
الكر Ëلسشيما قبل ا إ

معسسكر :أام ا.Òÿسس

واح- -د وث Ó-ث -ون  31ك-ي-ل-وغ-رام-ا م-ن ال-كيف
اŸعالج وسشيارت 02 Úوأاوقفت سشبعة Œ 07ار
ﬂدرات.
‘ سشياق متصشل ،حجزت مفرزة للجيشض
الوطني الششعبي بكل من سشوق أاهراسض ،تبسشة
والطارف  10343ل Îمن الوقود .كما حجزت
م-ف-رزة ل-ل-ج-يشض ال-وط-ن-ي الشش-عبي بتمÔاسشت،
جهازي  02كششف عن اŸعادن ،مطرقتي ()02
ضشغط ومولدين ( )02كهربائي.Ú

تسشتعمل مذبحا سشريا للتمويه

حجز  21ذبيحة أإغنام
غ Òمطابقة لشصروط
إلسصتهÓك بتلمسصان
“ّكنت عناصشر ششرطة البيئة والعمران
Óمن العمومي
التابعة للمصشلحة الولئية ل أ
ب -ت -ل -مسش-ان م-ن مصش-ادرة ك-م-ي-ة م-ن ال-ل-ح-وم
ا◊مراء موجهة لÓسشتهÓك عبارة عن 21
رأاسض غ- -ن -م ،ق -درت وزن -ه -ا بـ 276ك-ل-غّ”ّ ،
ذب -ح -ه -ا ‘ م -ذب -ح سش -ري ب -ع -ي -د ع -ن أاعÚ
ال -رق -اب-ة وال-ب-ي-اط-رة و ⁄ي-حÎم أاصش-ح-اب-ه-ا
ششروط الذبح واŸرسشوم التنفيذي اŸنظم
لطرق ذبح ا◊يوانات وششروطه.
ال -ك -م -ي -ة ّ” ح -ج-زه-ا ع-ل-ى م Ïم-رك-ب-ة
›هزة بجهاز تÈيد إاثر نقطة مراقبة على
مسش- -ت- -وى ط -ري -ق الشش Ó-لت ري -اط ا◊م -ار
تلمسشان ،وهي مقدرة ب ـ 21رأاسض غنم منها
 16من جنسض أانثى ذات وزن  276كلغ موجهة
للبيع ألصشحابها اŸمارسش Úنششاط القصشابة
لغرضض السشتهÓك ،على هذا األسشاسض ”ّ
–ويلها من طرف عناصشر األمن إا ¤مقر
اŸصشلحة من أاجل التحقيق ‘ ششأانها بعد
إاخ -ط -ار م -دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة ع-ن-ه-ا ،ح-يث ”
إايفاد ÷نة Ÿعاينتها وعليه تقّرر حجزها
ووضش -ع -ه -ا –ت ال -تصش -رف ك -ل م -ن ال-هÓ-ل
األحمر ا÷زائري ـ اŸركز اŸتخصشصض ‘
ا◊ماية ببÒوانة ـ ملجأا سشيدي ◊سشن ““دار
العجزة ““ ـ اŸعهد الوطني للتكوين ا◊ر‘
إامامة ،هذه اللحوم ا◊مراء هي عبارة عن
““ن -ع -اج““ Áن -ع ذب -ح -ه -ا ت -ن -ف -ي -ذا ل -ل-م-رسش-وم
ال-ت-ن-ف-ي-ذي اŸت-عّ-ل-ق ب-ا◊ي-وان-ات التي Áنع
القانون ذبحها.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

تسشّببت ‘ غلق الطرق وعزل القرى

إنقاذ  16شصخصصا من إŸوت غرقا Ãياه إألمطار ‘ إŸسصيلة
سشجلت ولية اŸسشيلة ،مسشاء أاول أامسض ،تسشاقط
كميات كبÒة ومعتÈة من األمطار تسشببت ‘ غلق
العديد من الطرق وعزل العديد من القرى كادت
أان تؤودي بحياة الكث Òمن األششخاصض لول تدخل
مصشالح ا◊ماية اŸدنية وإانقاذ الكث Òمنهم على
غرار إانقاذ  05أاششخاصض بسشيدي عامر من داخل
سشيارة بواد القششيوى وإانقاذ ششخصش Úآاخرين من
فوق آالة حفر بالطريق الولئي رقم  06واإنقاذ 07
أاششخاصض حاصشرتهم اŸياه داخل ثÓث سشيارات،
باإلضشافة إا ¤قيام ذات اŸصشالح بعدة معاينات
لتسشربات Ÿياه األمطار دامت إا ¤سشاعات متأاخرة
من الليل .كما “ّكنت مصشالح ا◊ماية اŸدنية من

 23°ا÷زائر

ال-ت-دخ-ل إاث-ر سش-ق-وط سش-ق-ف م-ن-زل ب-دون تسش-ج-ي-ل
خسشائر بششرية على مسشتوى بلدية سشيدي أاﬁمد،
” Ãنطقة واد حششاد إانقاذ ششخصش Úمن مياه
كما ّ
األمطار وإاخراج سشيارة وششاحنة بواد خوجة ببلدية
ع Úالريشض وعلى مسشتوى الطريق الوطني رقم 40
ب Úسش- -ي- -دي ه- -ج- -رسض وع Úا◊ج- -ل وب- -الضش -ب -ط
ب -اŸك -ان اŸسش -م -ى ب -السش -وق األسش -ب -وع -ي ب-ط-ري-ق
مقطوع إاثر ارتفاع منسشوب مياه األمطار وا‚راف
األت- -رب- -ة ÷ان- -ب -ي جسش -ر صش -غ Òسش -اه -م ‘ ق -ط -ع
الطريق.

اŸسسيلة :عامر ناجح

 18°وهران

 20°ا÷زائر

 17°وهران

الثمن  10دج

17647

إاثر دورية تفتيشس Ÿفارز ا÷يشس Ãنطقة برج باجي ﬂتار

لرهاب
””الشش-عب”” ‘ :إاط-ار م-ك-اف-ح-ة ا إ
وح- -م- -اي- -ة ا◊دود وإاث- -ر دوري- -ة ع- -ل -ى
الششريط ا◊دودي بÈج باجي ﬂتار،
كششفت مفرزة للجيشس الوطني الششعبي،
Óسشلحة والذخÒة
لربعاءﬂ ،بأا ل أ
يوم ا أ
ي -ح -ت -وي ع -ل -ى ( )07رؤووسس صش- - -واري- - -خ
للمدفعية نوع BM- 21و( )07حششوات
دافعة و( )49صشاعقا.
و‘ سشياق متصشل ،كششفت ودمرت مفارز
ل -ل -ج -يشض ال -وط -ن-ي الشش-ع-ب-ي ،خÓ-ل ع-م-ل-ي-ات
منفصشلة بكل من تيزي وزو/ن.ع ،1.وبجاية
Óرهابي Úو()07
وجيجل/ن.عﬂ )12( ،5.بأا ل إ
قنابل تقليدية الصشنع ،إاضشافة إا ¤كمية من
ال- -ذخÒة وم- -ع- -دات ت -ف -ج Òوم -واد غ -ذائ -ي -ة
وأالبسشة وأاغراضض ﬂتلفة ،فيما أاوقفت مفرزة
أاخرى عنصشر ( )01دعم للجماعات اإلرهابية
وضشبطت مسشدسشا ( )01آاليا Ãسشتغا/Âن.ع.2.
و‘ إاط - -ار ﬁارب - -ة ال - -ت- -ه- -ريب وا÷رÁة
اŸن ّ-ظ-م-ة ،ح-ج-زت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشض ال-وط-ن-ي
الشش-ع-ب-ي ب-ع Úقزام/ن.ع )4,5 ( ،6.ط -ن م -ن
اŸواد ال- -غ -ذائ -ي -ة و( )850ل Îم- - -ن ال- - -وق - -ود
اŸوجهة للتهريب ‘ ،ح ” Úتوقيف ()20

الفجر03.٥4................:
الششروق0٥.3٨..............:
الظهر12.4٥.................:
العصشر16.3٥................:
المغرب19.٥٥...............:
العششـاء21.29..................:

18°

17°

france prix 1

فعاليات الطبعة Ÿ 6هرجان ””آافريكان كريسشتال””

›مع قوري يحصصد جائزت Úمن فئتﬂ ÚتلفتÚ

””الشش -عب””ّ“ :ك -ن ›م -ع أاي -ل -غ -وري م-ن
ال - -ظ - -ف- -ر ب- -ج- -ائ- -زت Úاث- -ن- -ت ‘ Úف- -ئ- -تÚ
ﬂت -ل -ف -ت ÚخÓ-ل مشش-ارك-ت-ه ‘ ف-ع-ال-ي-ات
ال -ط -ب -ع -ة السش -ادسش -ة Ÿه -رج -ان ””آاف -ري -ك-ان
كريسشتال فيسشتيفال”” ،حيث تّوجت هذه
اŸشش -ارك -ة ب -ال -ن -ج-اح ،إاذ “ك-ن م-ن ال-ظ-ف-ر
ب -ج -ائ -زت Úاث -ن -ت ‘ Úف-ئ-تﬂ Úت-ل-ف-ت،Ú
لو”” ¤ال -ك -ريسش-ت-ال الÈون-زي””
ت -ت -ع ّ-ل -ق ا أ
لششهارية
لفئة ””فيلم كريسشتال”” للحملة ا إ
””ا÷ي- - -ل ال- - -راب- - -ع ÷ازي ،شش- - -ب- - -ك- - -ة ك - -ل
ا÷زائ- -ريŸ ””Úت- -ع -ام -ل ال -ه -ات -ف ال -ن -ق -ال
ج- -ازي ،ف- -ي- -م- -ا ك -انت ال -ث -ان -ي -ة ،ا÷ائ -زة
لششهارية ””آاه وييي!””
ال-ذه-ب-ي-ة ،ل-ل-ح-ملة ا إ
◊سش- -اب ال- -عÓ- -م- -ة ا÷زائ -ري -ة الشش -هÒة
ل -ل -مشش -روب -ات ال -غ -ازي -ة ح -م -ود ب -وع Ó-م،
Ÿنطقة اŸغرب الكب.Ò
ولقد كانت هذه اŸششاركة مكللة بالنجاح،
ح-يث ي-ك-اف-ئ م-ه-رج-ان ““اآلف-ري-كان كريسشتال
ف- -يسش- -ت- -ي -ف -ال““ ك -ل سش -ن -ة اأفضش -ل اإلب -داع -ات
اإلشش-ه-اري-ة ‘ ال-ق-ارة اإلف-ري-ق-ي-ة م-ه-ما كانت
ال -وسش -ي-ل-ة اإلعÓ-م-ي-ة ال-ت-ي ت-ب-ث-ه-ا ،ح-يث ي-ت-م
عرضض األعمال اŸقÎحة على هيئة مكونة
من مبدع Úإاششهاريﬁ Úلي Úودولي Úلتختار
أافضش-ل ا◊مÓ-ت اإلشش-ه-اري-ة ل-ل-ف-ئ-ات ال-تالية:
ف- -ي- -ل- -م ك- -رافت ،م -ي -دي -ا ك -ريسش -ت -ال ،أاوت -دور

ك-ريسش-ت-ال ،ب-رسض ك-ريسش-ت-ال ،ف-ي-ل-م ك-ريسش-ت-ال،
رادي-و ك-ريسش-ت-ال ،دي-ج-ي-ت-ال ك-ريسشتال ،موبايل
ك-ريسش-ت-ال ،أان-ت-غ-ري-ي-ت-د ك-ريسش-ت-ال ،برومو أاند
داي- -ركت وأاخÒا ،أاف- -ري- -ك- -ان ك- -ال .Îوي- -ع- -تÈ
الكريسشتال جائزة معÎف بها ‘ الÎتيبات
واÙافل اÙلية والدولية.
وتضش -اف ه -ذه ا÷وائ -ز ل -ت -لك ال -ت -ي سش-ب-ق
Ûم -ع أال -غ -وري ن -ي-ل-ه-ا خÓ-ل السش-ن-ة ،ح-يث
حصش- -ل اÛم- -ع ع- -ل- -ى ““ج- -ائ- -زة ال- -ل- -وح- -ات
الÈون- -زي““ ل- -ل -ح -م -ل -ة اإلشش -ه -اري -ة ““آاه وي -ي!““
◊سش- -اب عÓ- -م- -ة ح- -م -ود ب -وع Ó-م““ ،ج -ائ -زة
الديجيتال الذهبي““ للحملة اإلششهارية التي
رافقت بداية تسشويق العلب اŸعدنية ◊مود
ب- -وعÓ- -م ،وأاخÒا““ ،ج- -ائ- -زة ا◊ج- -م ال- -ك- -بÒ
الÈونزي““ للحملة اإلششهارية ““خلي الفرحة
تدوم““ ◊سشاب اŸتعامل النقال جازي.
ي----ق---ول صش---احب اÛم---ع لـ«الشش---عب ““
ن-ع-ت Èب-ك-ل خ-ن-وع ه-ذا ال-ت-ك-ر Ëمشش-اركة
متواضشعة مششرفة للجزائر ،لتلك ا÷زائر
التي كانت دائما وسشتظل أابدا أاول منبع
Óل--ه--ام ،م--ادامت ك--ل إان--ت--اج-ات ›م-ع
ل --إ
األ-ي-غ-وري ب-بصش-م-ة ا÷زائ-ري-ة ،ب-لمسشة من
لب-داع .ه-و أاول
لصش--ال--ة ،وج--رع--ة م--ن ا إ
اأ
وق--ب--ل ك--ل شش--يء Ãث--اب--ة تشش--ج--ي--ع واع--د
Óلهام!
Ãسشتقبل زاهر ل إ

أامطار طوفانية بعدة مناطق بولية سشطيف

مقتل شصخصص وفقدإن آإخر وخسصائر مادية معتÈة

شش - -ه - -دت ع- -دة م- -ن- -اط- -ق م- -ن ولي- -ة
سش -ط -ي -ف ،مسش-اء أاول أامسس اÿم-يسس‘ ،
أاول أايام الششهر الفضشيل ،ب Úالسشادسشة
والسش- -اب- -ع- -ة ،ه- -ط- -ول أام- -ط- -ار رع -دي -ة
ط -وف -ان -ي -ة ضش -ربت اŸن -اط -ق الشش-م-ال-ي-ة
الشش- -رق- -ي- -ة ،م -ث -ل ع Úال -ك -بÒة وب -ن -ي
ع- -زي- -ز وع- -م- -وشش- -ة ،ك -م -ا شش -م -لت م -دن
سش- - -ط- - -ي- - -ف وال- - -ع- - -ل- - -م - -ة وع Úأارن - -ات
واوريسش- -ي- -ا ،ب- -ع- -د أان ت- -ل- -ب -دت السش -م -اء
بسش -حب ك-ث-ي-ف-ةﬁ ،دث-ة سش-ي-ول ك-بÒة
وامتÓء لبعضس الوديان.
وقد خّلفت هذه األمطار خسشائر بششرية
ومادية معتÈة ،حيث لقي ششخصشا يبلغ من
العمر  59حتفه ،كان على م Ïسشيارته النفعية،
بعد أان جرفته السشيول ‘ إاقليم بلدية عÚ
” انتششال جثته ‘ حدود السشاعة
الكبÒة ،و ّ
ال -ث -ام -ن -ة ل -ي  Ó-م -ن ط -رف وح -دات ا◊م-اي-ة
اŸدنية التي تواصشل البحث بنفسض اإلقليم عن
مفقود يبلغ الـ 61من عمره ،كان رفقة قطيع
من األغنام ،حيث جرفته السشيول إا ¤أاحد
الوديان ،و ⁄تتمكن مصشالح ا◊ماية اŸدنية
◊د كتابة هذه السشطور من العثور عليه .كما
” إانقاذ  3أاششخاصض على م Ïمركبة كانوا
ّ
ﬁاصشرين بوادي بوسشÓم ،بحي الششيخ العيفة
ببلدية سشطيف.
وأاششرف األم Úالعام للولية ،رفقة مدير

ا◊ماية اŸدنية على عمليات التدخل ،وإانقاذ
اŸواط-ن ÚاŸتضش-رري-ن ب-اŸن-اط-ق اŸذكورة،
وهذا بتدّخل ا÷هات اŸعنية لفتح الطرق ‘
العديد من اŸناطق التي ششهدت ششل Óبسشبب
األمطار واألتربة التي جرفتها معها .وأاكد
العديد من اŸواطن Úبع ÚالكبÒة والعلمة أان
العديد من البالوعات كانت مسشدودة‡ ،ا ⁄
ّÁكن من تسشرب اŸياه إاليها.
وخلفت هذه األمطار كذلك خسشائر مادية
م- -ع- -تÈة م- -ت- -ف -اوت -ة ب -ال -ع -دي -د م -ن ال -ب -ي -وت
واÓÙت واŸؤوسشسشات باŸناطق ا◊ضشرية
والسشكنية Ãدينة ع ÚالكبÒة ،والتي غمرتها
ق -وة ت -دف -ق م -ي -اه السش -ي -ول ال -ق -وي -ة ال -ت -ي ⁄
تششهدها الولية ،منذ أاوت  ،2015حيث عرفت
اŸناطق ا÷نوبية سشيول قوية بعدة بلديات
على غرار ع Úآازال والرصشفة وبيضشاء برج،
وتسشّببت ‘ وفاة ششاب ‘ العششرين من العمر
بعد أان جرفت السشيول السشيارة التي كان على
متنها.
وت-دف-ع م-ث-ل ه-ذه السش-ي-ول ب-السش-ل-ط-ات اإ¤
وضش - - -ع ﬂط - - -ط - - -ات ‚دة ووق - - -اي - - -ة م - - -ن
الفيضشانات ،وخاصشة عمليات تنظيف األودية
و›اري اŸياه ‘ الأوسشاط السشكنية ،خاصشة
ا◊ضشرية منها ،وهذا بششكل مسشتمر –سشبا
ألي طارئ.

سسطيف :نورالدين بوطغان

كاريكات /ÒعنÎ

