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يشش - -رف وزي - -ر أ’تصش - -ال ج- -م- -ال
كعوأن ،أليوم ،على مرأسشيم إأمضشاء
أت- -ف- -اق -ي -ة إأط -ار ب Úم -ؤوسشسش -ة أل -بث
’ذأع- - -ي وأل- - -ت - -ل - -ف - -زي أ÷زأئ - -ري
أ إ
«ت - -ي- -دي- -ا» وأل- -وك- -ال- -ة أل- -فضش- -ائ- -ي- -ة
أ÷زأئ- -ري- -ة «آأسش- -ال» لÓ- -سش- -ت- -غÓ- -ل
’م -ث -ل ل -ل -ن -ظ -ام أل -فضش -ائ -ي ل-ل-ق-م-ر
أ أ
ألصش- -ن- -اع- -ي «أل- -ك- -وم سش -ات» ‘ ›ال
’ذأع- -ي وأل- -ت- -ل- -ف- -زي ،وذلك
أل- -بث أ إ
Ãركز بوششاوي ،إأبتدأء من ألسشاعة
ألـ 12:00زوأ’.

بوعزغي يشصرف على تدشصÚ
معرضس حول التنوع البيولوجي

17649

›لسس األمة يسصتأانف
أاشصغاله
’م -ة ج -لسش -ات -ه
يسش- -ت -أان -ف ›لسس أ أ
ألعلنية ،يوم  27ماي أ÷اري ،وذلك
ل -ت -ق -د Ëوم -ن-اقشش-ة مشش-روع أل-ق-ان-ون
أŸت -ع -ل -ق ب -الصش -ح -ة ،ح -يث سش-ت-خصشصس
جلسشة ،يوم أ’ثن 28 ،Úماي أ÷اري،
ل Ó- -سش - -ت - -م - -اع إأ ¤رد وزي - -ر ألصش - -ح- -ة
وألسش-ك-ان وإأصشÓ-ح أŸسش-تشش-ف-ي-ات ع-ل-ى
’مة.
تدخÓت أعضشاء ›لسس أ أ
أم -ا ج-لسش-ة ،ي-وم أل-ثÓ-ث-اء  29ماي،
فسشتخصشصس لتقد Ëومناقششة مششروع
ألقانون أŸعدل ،وأŸتمم للقانون رقم
’ع-ي-اد أل-رسش-م-ي-ة ،ث-م أ’سش-ت-م-اع إأ ¤رد وزي-ر أل-ع-م-ل
 278-63أ- -Ÿؤورخ ‘  26ي-ول-ي-و سشنة  ،1963أل -ذي ي-ح-دد ق-ائ-م-ة أ أ
’ربعاء  30ماي ،لعرضس
وألتششغيل وألضشمان أ’جتماعي على تدخÓت أعضشاء أÛلسس ،فيما تخصشصس جلسشة ،يوم أ أ
مششاريع ألقوأن ،ÚأŸششار إأليها أعÓه للتصشويت.

الوزير السصابق لÓتصصال ضصيف
منتدى «لوكوريي دا÷Òي»

س الشصعبي الوطني يسصتأانف أاشصغاله

اÛلس

يسش  - -تضش- - -ي- - -
دأ÷Òي» ف م- - -ن- - -ت- - -دى «ل- - -وك - -وري
 ،أل - - -ي
 - -وم ،أل- - -وزي- - -ر ألسش- - -اب- - -قل Ó-تصش -ال وأل -د
ب
ل -وم -اسش -ي ع -ب -د أل -ع-زي-ز
رح- -اب- -ي ،وذلك
ع
ل
ى ألسش -اع -ة أ◊ادي -ة
عششرة صشباحا،
بدأر ألصشحافة بأاول ماي.

يشش -رف وزي -ر أل -فÓ-ح-ة وأل-ت-ن-م-ي-ة
ألريفية عبد ألقادر بوعزغي ،أليوم،
’·
رف- -ق- -ة أŸنسش- -ق أŸق- -ي- -م ل -ن -ظ -ام أ أ
’· أŸتحدة
أŸتحدة و‡ثل برنامج أ أ
’بوأب
للتنمية ،على تدشش Úمعرضس أ أ
أŸفتوحة حول ألتنوع ألبيئي ،وذلك
ب- -اŸع- -ه- -د أل- -وط -ن -ي ل -ل -ب -حث أل -غ -اب -ي،
بباينام ،إأبتدأء من ألسشاعة ألـ 09:00
صشباحا.

وا‹ بومرداسس ضصيف منتدى
الذاعة

اتصصلوا من ا÷زائر نحو اÿارج إابتداء من  10دج للدقيقة فقط
ب-ت-ع-بئة  1000دج :تسش- - -عÒة أŸك - -اŸات 10
دج /للدقيقة نحو  40بلدأ و 20دج /للدقيقة
نحو  18بلدأ صشا◊ة Ÿدة  7أيام.
Áكن للزبائن «أوريدو» تفعيل هذه أŸيزة
ب-اسش-ت-خ-دأم رصش-ي-د أل-ت-ع-بئة ،بالنسشبة للزبائن
أÿوأصس ،أو أل - -رصش - -ي - -د أ÷زأ‘ ،ب - -ال - -نسش- -ب- -ة
ل-ل-م-ؤوسشسش-ات ،وذلك ب-تشش-ك-يل ألرمز * #310أو
* #151وأختيار ألتسشعÒة ألتي تناسشبهم.
ب-إام-ك-ان أل-زب-ون أيضش-ا أ’طÓ-ع ع-ل-ى قائمة
أل -دول أل -ت -ي ي -رغب ‘ أ’تصش -ال ب-ه-ا م-ب-اشش-رة
’نÎنت:
ع- - -ل- - -ى م- - -وق- - -ع «أوري- - -دو» ع- - -ل- - -ى أ أ
 www.ooredoo.dzأو أ’تصش -ال ب-خ-دم-ة أل-زب-ائ-ن
على .333
م - -ن خÓ- -ل ه- -ذأ أل- -ع- -رضس أ÷دي- -د تÌي
«أوري-دو» Œرب-ة زب-ائ-ن-ه-ا وت-ت-يح لهم إأمكانية
أ’تصشال بعائÓتهم وأقاربهم ‘ جميع أنحاء
ألعا ⁄بأاسشعار تفضشيلية.

يومية وطنية إأخبارية تصشدر عن أŸؤوسشسشة ألعمومية
أ’قتصشادية(ششركة ذأت أسشهم)
رأسس مالها أ’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع ألششهدأء ألجزأئر

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

ألتحرير

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

’دأرة وألمالية
أ إ

س ألشش -ع -ب -ي أل-وط-ن-ي،
ي -وأصش -ل أÛلس
ناقششة مششروع قانون
أليوم ،أششغاله Ã
ي ل -ل-م-ج-لسس ألشش-ع-ب-يأل -ن -ظ -ام أل -دأخ -ل
تتم مناقششة مششروع
ألوطني ،على أن
وي ،أŸت -ع -ل -ق ب -ق -وأنÚ
ل -عضش -
أل- -ق -ان -ون أ ربعاء  23ماي أ÷اري.
أŸالية ،يوم أ أ
’

دورة قرآانية باŸركز
الثقا‘ اإلسصÓمي

يسش-تضش-ي-ف أل
ع-دد أ÷دي-د من «فورومأ إ
’ذأع- -ة» ،وأ‹
و
’
ي
ة
ب
و
م -ردأسس ع -ب -د
أل-
ر
ح
م
ا
ن
م
د
ألذكرى  Ê 5ف-وأت-ي-ح ،وذلك Ãناسشبة
1
’تقان
’سشÓمي ،أليوم ،دورة قرآأنية –ت عنوأن« :أ إ
ينظم أŸركز ألثقا‘ أ إ
ل
ز
ل
ز
أ
ل  21ماي  ،2003وذلك
إأبتدأء م
لتÓوة ألقرآأن» سشورة أ◊جرأت ،ضشبطا وتطبيقا أ◊لقة  ،01ينششطها أ.عبد ألكرË
ن ألسشاعة ألـ 12:00زوأ’.
سش -ع -دودي ،وذلك Ãق -ر أŸرك -ز بشش-ارع ع-ل-ي ب-وم-ن-ج-ل ،أب-ت-دأء م-ن ألسش-اع-ة ألـ 10:30
صشباحا.

«أوريدو» ُتطلق تسشعÒأت أسشتثنائية على مكاŸاتها نحو أÿارج

أوريدو ألرأئد ألتكنولوجي ،تقّرب زبائنها
ب-ع-ائÓ-ت-ه-م وأق-ارب-ه-م وت-ط-ل-ق إأب-ت-دأء من أول
يوم من ششهر رمضشان ثÓثة أرصشدة جزأفية
ج -دي -دة ودأئ -م-ة ع-ل-ى أŸك-اŸات ن-ح-و أÿارج،
تششمل أك Ìمن  50بلدأ وبأاسشعار أسشتثنائية.
خÓ- -ل ألشش- -ه- -ر أل- -فضش- -ي -لÁ ،ك -ن ل -زب -ائ -ن
أوري -دو أج -رأء م -ك -اŸات ن -ح -و أÿارج ب -ن -فسس
تسش -عÒة أŸك -اŸات أÙل -ي-ة ،أب-ت-دأء م-ن  10دج
ل-ل-دق-ي-ق-ة ف-ق-ط .تسش-عÒأت أوري-دوأ÷دي-دة
متوفرة ‘ ثÓثة أرصشدة جزأفية على ألنحو
ألتا‹:
بتعبئة  100دج :تسشعÒة أŸكاŸات  10دج/
للدقيقة نحو  40بلدأ و 20دج /للدقيقة نحو
 18بلدأ صشا◊ة Ÿدة سشاعة وأحدة.
بتعبئة  200دج :تسشعÒة أŸكاŸات  10دج/
للدقيقة نحو  40بلدأ و 20دج /للدقيقة نحو
 18بلدأ صشا◊ة Ÿدة  24سشاعة.

طمار يتابع آانية عملية
دفع وتسصديد اŸسصتحقات
Ÿؤوسصسصات ال‚از

أمانة ألمديرية ألعامة

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

(021) 60.70.40

 ..ويعلن عن مسصابقة رمضصانية فكرية ومسصابقة
«اŸريل الصصغ»Ò
’سشÓمي ،عن مسشابقت Úوطنيت– ،Úت
يعلن أŸركز ألثقا‘ أ إ
ع-ن-وأن :مسش-اب-ق-ة رمضش-ان-ي-ة ف-ك-ري-ة ‘ ع-دده-ا أل-ث-الث
ومسش- -اب -ق -ة «أŸري -ل ألصش -غ ‘ »Òط -ب -ع -ت -ه -ا
’و.¤
أ أ

الّلقاء ا÷ماعي اّŸوسصع رقم ( )262لتسصجيل شصهادات اÛاهدين

د بالتنسشيق مع مديريات أÛاهدين وأŸتاحف
ينظم أŸتحف ألوطني للمجاه
تسش-ج-ي-ل ألشش-ه-ادأت أ◊ي-ة م-ن أفوأه أÛاهدين،
أ÷ه-وي-ة ،أل-ي-وم ‘ ،إأط-ار ع-م-ل-ي-ة
 ،)2خصشصس Ÿوضشوع «أÿوف من تقلد أŸسشؤوولية
أللIقاء أ÷ماعي أّŸوسشع رقم (62
Ÿن -اسش-بّ-ة» ،وذلك Ãق-ر قسش-م-ة أÛاه-دي-ن ب-وأدي
وأ’ل -ت -زأم ب -أادأئ -ه -ا و‘ ألسش -اع -ة أ
قريشس ،على ألسشاعة  11:00صشباحا.

ألرئيسشة أŸديرة ألعامة
مسشؤوولة ألنششر

أامينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

يشش -رف وزي -ر ألسش -ك -ن وأل -ع-م-رأن
وأŸدينة ،عبد ألوحيد طمار ،أليوم،
على متابعة عرضس مضشمونه «آأنية
ع -م -ل -ي-ة دف-ع وتسش-دي-د أŸسش-ت-ح-ق-ات
Ÿؤوسشسش - - - - - -ات أ’‚از وم - - - - - -ك - - - - - -اتب
ألدرأسشات» ع Èفضشاء مؤوسشسشاتي من
خÓ- -ل م -وق -ع أل -كÎو Êل -لصش -ن -دوق
ألوطني للسشكن ،وذلك على مسشتوى
م - -ق - -ر أŸدي - -ري - -ة أ÷ه - -وي - -ة وسش- -ط
ل-لصش-ن-دوق أل-وط-ني للسشكن أŸتوأجد
ب-ح-ي  527مسش -ك -ن ع-دل ع-م-ارة 08
أل-ع-اشش-ور ،وذلك إأب-ت-دأء م-ن ألسشاعة
ألـ 12:00ظهرأ.

حطاب يقف على
مشصاريع القطاع
بتيبازة

ي -ق -وم وزي-ر ألشش-ب-اب وأل-ري-اضش-ة،
ﬁم-د ح-ط-اب ،أل-ي-وم ،ب-زيارة عمل
ت- -ق- -وده إأ ¤و’ي- -ة ت- -ي- -ب- -ازة ،أل -ت -ي
سشيعاين بها عديد أŸششاريع وأŸنششآات
أل-ت-اب-ع-ة ل-لقطاع ،وألوأقعة ببلديات
فوكة ،وألقليعة ،وششرششال ،وسشيدي
عمار وتيبازة.

تسصليم عربات من نوع
مرسصيدسس «بنز»
بالرويبة
تتم ،هذأ ألثÓثاء ،عملية تسشليم
ع -رب -ات م -ن ن -وع م-رسش-ي-دسس «ب-ن-ز»،
Ãق- -ر شش -رك -ة أل -ت -وزي -ع ،AMS -MB
ل-ف-ائ-دة أŸدي-ري-ة أŸرك-زي-ة ل-لعتاد /
و.د.و ،وه-ي-ئ-ات ع-م-وم-ية وخاصشة،
وذلك بالرويبة على ألسشاعة 09:30
صشباحا.

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
أŸقـــا’ت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإأ ¤أصشحابها نششرت أو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

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

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

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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رئيسص ا÷مهورية يهنئ نظÒه الكامÒوÊ
ب-عث رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة ،ل -ك -م Ãوف -ور الصش -ح -ة وال -ه -ن -اء وب -ال -رق-ي وا’زده-ار
برقية تهنئة ا ¤نظÒه الكامÒو ،Êبول بياÃ ،ناسشبة للششعب الكامÒو Êالششقيق».
أاضش-اف ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ ب-رق-ي-ت-ه ق-ائ« :Óو’
احتفال بÓده بعيدها الوطني ،جدد له فيها رغبته ‘
ال-ع-م-ل م-ع-ه ع-ل-ى ت-ع-زي-ز وت-ع-م-ي-ق عÓ-قات الصشداقة يفوتني ،بهذه اŸناسشبة ،أان أاعرب عن ارتياحي ÷ودة
ع Ó-ق -ات الصش -داق -ة وال-تضش-ام-ن ال-ع-ري-ق-ة ال-ت-ي Œم-ع
والتعاون ب Úالبلدين.
ج-اء ‘ ب-رق-ي-ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة« :ان ا’ح-ت-فال بلدينا وأاجدد لكم رغبتي ‘ العمل معكم على تعزيز
بالعيد الوطني ÷مهورية الكامÒون سشانحة سشعيدة وتعميق عÓقات الصشداقة والتعاون ب Úبلدينا وعلى
’توجه إاليكم ،باسشم ا÷زائر ششعبا وحكومة مواصشلة التششاور السشياسشي ب Úا÷زائر والكامÒون،
أاغتنمها أ
’فريقي ومقاصشده».
وأاصشالة عن نفسشي ،بصشادق التها Êمقرونة بتمنياتي وفقا لروح ا’–اد ا إ

’خÒة باŸنطقة
يسشتعرضس التطّورات ا أ

مسساهل يÎأاسص اليوم ا’جتماع الوزاري الثÓثي حول ليبيا
س ش -ي  Îأ س س و ز ي -ر أ ل ش ش -وؤ و ن أ  ÿا ر ج -ي -ة ،
عبد ألقادر مسشاهل ،أليوم ،با÷زأئر
ألعاصشمة ،أجتماعا وزأريا ثÓثيا يضشم
ك Óمن أ÷زأئر ومصشر وتونسس حول
ل - -ي - -ب - -ي - -ا  Ãش ش - -ا ر ك - -ة و ز ي - -ر ي أ ل ش ش - -وؤ و ن
أ  ÿا ر ج -ي -ة أ  Ÿص ش -ر ي  ،س ش -ا م -ح ش ش -ك -ر ي ،
وألتونسشي ،خميسس أ÷هيناوي ،بحسشب
م ا أ ف ا د ب ه  ،أ م س س  ،ب ي ا ن ل و ز أ ر ة أ ل ش ش وؤ و ن
أ  ÿا ر ج - -ي - -ة  .أ و ض ش - -ح ذ أ ت أ  Ÿص ش - -د ر  ،أ ن
ه ذ أ أ ’ ج ت م ا ع أ ÷ د ي د ي ن د ر ج ‘ أإ ط ا ر
‘«ألتششاور أŸسشتمر ب Úألبلدأن ألثÓثة

ح - -و ل أ ل -و ض ش -ع أ ل س ش -ا ئ -د ‘ ه -ذ أ أ ل -ب -ل -د
ألششقيق وأÛاور».
و ب - -ه - -ذ ه أ  Ÿن - -ا س ش - -ب - -ة « س ش - -ي س ش -ت -ع -ر ض س
أ ل و ز ر أ ء أ ل ت ط و ر أ ت أ ’أ خ  Òة أ ◊ ا ص ش ل ة ‘
ليبيا ’سشيما على أŸسشتوي Úألسشياسشي
و أ ’أ م ن ي » .
ك -م -ا س ش -ي -ب -ح -ث -و ن « س ش -ب -ل ت -ع م ي ق ج ه و د
بلدأنهم من أجل أŸسشاهمة ‘ تسشريع
م س ش ا ر ت س ش و ي ة أ ’أ ز م ة ‘ أإ ط ا ر م ر أ ف ق ة
ألليبي Úعن طريق أ◊وأر وأŸصشا◊ة»،
يضشيف ألبيان.

مششروع القانون اŸتعلق بالقضشاء العسشكري يتماششى مع التطورات التي أاقّرها رئيسس ا÷مهورية

التقاضسي على درجت Úواسستحداث ›السص اسستئناف
عسسكرية وغرف اتهام تابعة لها أاهم اŸكاسسب
ﬁاكمة اŸدانون ‘ قضشايا تتعلق بأامن الدولة أامام اÙاكم اŸدنية

›السس أ’سش - -ت - -ئ - -ن - -اف ت- -خ- -تصس ب- -ال- -بت ‘ م- -وضش- -وع
أ’سشتئنافات وألعرأئضس وألطلبات ،ألتي قد ترفع إأليها
‘ مرحلة ألتحقيق ،ونقل أختصشاصس جرأئم أمن ألدولة
من أ÷هات ألعسشكرية إأ ¤ألقانون ألعام ،ووضشع قضشاة
مدني.Ú

اÿضسوع لرقابة اÙكمة العليا
باعتبارها تختصص بالنظر ‘
الطعون بالنقضص

ثّمنته اŸوا’ة واŸعارضشة

مشسروع القانون حمل الكث Òمن ا’يجابيات ..والتطلع إاﬁ ¤اكمة مدنية ÷ميع ا÷رائم
تقاطع نواب اÛلسس الششعبي الوطني عن
اŸوا’ة واŸعارضشة ‘ تثمينه مششروع قانون
ال-قضش-اء ال-عسش-ك-ري ،ع-ل-ى اع-ت-ب-ار أان-ه أارسش-ى
ط -اب -ع -ا دÁق -راط -ي -ا وانسش -ان -ي -ا ‘ اŸن-ظ-وم-ة
ال -عسش -ك -ري-ة ،م-ث-م-ن Úأاه-م اŸك-اسشب ال-واردة
ف- -ي- -ه أاب- -رزه- -ا ال- -ت- -ق- -اضش- -ي ع- -ل- -ى درج- -تÚ
واسش -ت -ح -داث ›السس اسش -ت -ئ -ن -اف عسش -ك-ري-ة
بالنواحي العسشكرية ،واحداث غرف اتهام
ت -اب -ع -ة ل -ه -ا ،وال -بت ‘ قضش -اي -ا ت -ت-ع-ل-ق ب-أام-ن
الدولة ‘ اÙاكم اŸدنية ،فيما أابدى البعضس
م -ن -ه -م –ف -ظ -ه -م ب -خصش -وصس ت -وسش -ي-ع صش-ف-ة
الضشبطية القضشائية.

ع - -ل - -ى غ Òأل- -ع- -ادة ج- -اءت م- -دأخÓ- -ت ن- -وأب
أÛلسس ألششعبي ألوطني عن أŸوأ’ة وأŸعارضشة
على حد سشوأء ،متوأفقة بخصشوصس مششروع قانون
ألقضشاء ألعسشكري لدى مناقششته أمسس ‘ أعقاب
ألعرضس ،أذ ثمنت ‘ ›ملها ألقانون وأŸكتسشبات

ألتي تضشمنها ’سشيما ما تعلق منها Ãبدأ ألتقاضشي
ع- -ل -ى درج -ت ،Úوأسش -ت -ح -دأث ›السس أسش -ت -ئ -ن -اف
عسشكرية بكل ألنوأحي ،وغرف أتهام تابعة لها ،و⁄
ي-ف-وت-وأ أŸن-اسش-ب-ة ل-ي-ؤوك-دوأ ت-ط-ل-ع-ه-م أﬁ ¤اك-م-ة
مدنية تتكفل بكل أ÷رأئم.
أل -ن -ائب ج -ل -ول ج-ودي ع-ن ح-زب أل-ع-م-ال ،أك-د
أأ’همية أÿاصشة للقانون ،ألذي يأاتي “اششيا مع
ألتطورأت ألكبÒة أŸسشجلة ‘ ششتى أÛا’ت،
وأل- -دÁق- -رأط -ي -ة ت -ق -تصش -ي ـ وف -ق م -ا أك -د ـ –يÚ
ألقوأن ÚمششÒأ أ ¤أن ألقانون بعينه سشاري منذ
سشنة  ، 1971وذكر باŸناسشبة بأان ألعسشكري موأطن
بدرجة أو’ ،¤بد من حمايته قانونيا وأسشتفادته
من حقوقه ‘ ألدفاع وأ’سشتئناف ،مؤوكدأ ألتطلع
أﬁ ¤اكمة مدنية لكل أ÷رأئم.
ووج -هت أل -ن -ائب شش -ف -ي -ق -ة ف -رأرم -ة ع-ن أ–اد
أل-ن-هضش-ة وأل-ع-دأل-ة وأل-ب-ن-اء– ،ي-ة ت-ق-دي-ر وأم-تنان
لتضشحيات أفرأد أ÷يشس ألوطني ألششعبي ،جازمة
بأان ألقانون يحمل ألكث Òمن أ’يجابيات ،فيما
أعتÈت ألنائب نورة لبيضس عن ألتجمع ألوطني
أل -دÁق-رأط-ي ،أن أأ’ج-ور أŸم-ن-وح-ة ل-ه-م زه-ي-دة،

وطالبت نائب عن «حمسس» با’طÓع على ظروف
حادث –طم ألطائرة ألعسشكرية.
وذهب أل -ن -ائب سش-ع-ي-د ÿضش-اري رئ-يسس أل-ك-ت-ل-ة
ألŸÈانية للحزب ألعتيد ‘ نفسس أ’Œاه ،مطالبا
برفع أجورهم نظ Òأ÷هود ألكبÒة وألتضشحيات
ألتي بذلونها ،رأضشا كل أŸزأيدأت ،كما أكد أن
ألقانون يحمل صشفة ألعاŸية’ ،فتا أ ¤أن أ÷يشس
أ÷زأئ -ري ب -يت م -ن زج -اج ،ك -م -ا ذك-ر ب-أان-ه م-ك-ون
أسشاسشا من أبناء ألششعب.
زميله عن نفسس ألتششكيلة ﬁمد كاديك ،أكد أن
أل -ق -ان -ون أرسش-ى أل-ط-اب-ع أل-دÁق-رأط-ي وأ’نسش-ا،Ê
وت -رسش -خ -ه ‘ أŸن -ظ -وم -ة أل -عسش-ك-ري-ة ،ب-ت-ك-ريسش-ه
أل -ت -ق -اضش -ي ع -ل -ى درج -ت Úوأع -ط-ى أŸدن-ي Úح-ق
أŸثول أمام ألقضشاء ألعسشكري ،بدوره ألنائب يحيي
بن Úعن «حمسس» ثمن جود أ÷يشس أ÷زأئري،
دأعيا أ ¤ألتماثل ألتدريجي مع ألقضشاء أŸدÊ
’سشيما وأن أ◊اكم ألعسشكرية –ت وصشاية أ◊كمة
أل -ع -ل -ي -ا ،و‘ سش -ي -اق أخ -ر أن-ت-ق-د ع-دم ورود ك-ل-م-ة
ﬁامي فيه.

سش -ت-ع-ق-د ال-دورة  53ل-ل-ج-معية السشنوية
ل -ل -ب -نك ا’إف -ري -ق -ي ل -ل-ت-ن-م-ي-ة وال-دورة 44
ل -ل -ج-م-ع-ي-ة السش-ن-وي-ة ل-لصش-ن-دوق ا’ف-ري-ق-ي
للتنمية من  21اإ 25 ¤ماي ا÷اري ‘ بوسشان
(ك -وري -ا ا÷ن -وب -ي -ة) وال-ت-ي سش-يشش-ارك ف-ي-ه-ا
وزير اŸالية عبد الرحمان راوية ،بحسشب ما
اأفادت به ،اأمسس ،وزارة اŸالية ‘ بيان لها.
قال نفسس أŸصشدر أن هذه أ’جتماعات سشتوفر
فرصشة للمسشوؤول ‘ Úألعا ⁄أ’قتصشادي وأŸا‹
للدول أ’أعضشاء ‘ بنك ألتنمية أ’أفريقي لتبادل
خÈأت - -ه - -م ووج - -ه - -ات ن - -ظ- -ره- -م ح- -ول أل- -وضش- -ع
أ’قتصشادي وأŸا‹ ألدو‹ .سشتعقد أ’جتماعات
ألسشنوية للبنك أ’أفريقي للتنمية لهذأ ألعام حول
موضشوع «تسشريع ألتصشنيع ‘ أإفريقيا» .يعكسس
أخ- -ت- -ي- -ار ه- -ذأ أŸوضش- -وع أل -رغ -ب -ة ‘ أل -تصش -ن -ي -ع
أŸسش -ت-دأم ‘ أإف-ري-ق-ي-ا ك-وسش-ي-ل-ة ل-ت-ع-زي-ز أل-ت-حّ-ول
أل -ه-ي-ك-ل-ي .سش-ت-ت-ن-اول أ’ج-ت-م-اع-ات وأل-ف-ع-ال-ي-ات
أıطط لها على هامشس هذه أ’جتماعات أيضشا
ألتحّديات ألرئيسشية ألتي توأجه ألقارة ‘ سشعيها
للتصشنيع وكذلك ألدروسس أŸسشتفادة من Œارب
ألبلدأن ألصشناعية ألرئيسشية.
على هامشس هذه أ÷لسشات سشيلتقي ألسشيد
رأوي -ة ب -ن -ظ-رأئ-ه م-ن أل-دول أ’أعضش-اء ‘ أل-ب-نك

أ’أف -ري -ق -ي ل -ل -ت-ن-م-ي-ة أل-ذي-ن Áث-ل-ون ب-ل-ده-م ‘
›لسس ﬁافظي تلك أŸوؤسشسشة ويلتقون أيضشاً
م - -ع روؤسش - -اء أŸوؤسشسش - -ات أŸال - -ي - -ة أل - -دول - -ي - -ة
وأ’إقليمية.
ك -م -ا أن أل -وزي -ر م -دع -و أيضش-ا ل-ل-مشش-ارك-ة ‘
أ◊دث «ح - -وأر ح- -ول أ’آف- -اق أ’ق- -تصش- -ادي- -ة ‘
أفريقيا عام  »2018وأجتماع أللجنة ألتوجيهية
أŸششÎكة ألتي تعد أ÷زأئر عضشوأ فيها هذأ
ألعام أإ ¤جانب  8دول أخرى.
من جانب أآخر ،سشيششارك ألسشيد رأوية -على
ه -امشس ه -ذه أ’ج -ت -م -اع -ات وب-دع-وة م-ن ن-ائب
رئيسس ألوزرأء ووزير أ’إسشÎأتيجية وأŸالية ‘
كوريا أ÷نوبية  -أششغال أŸوؤ“ر ألسشادسس حول
ألتعاون أ’قتصشادي ‘ جنوب أإفريقيا .يهدف
هذأ أŸوؤ“ر ألذي سشيكون موضشوعه «أفريقيا
وأل -ث -ورة ألصش -ن -اع -ي -ة أل-رأب-ع-ة :خ-ط-وة ل-ل-ت-ق-دم
ألسش- -ري- -ع؟» أإ ¤ت- -ع- -زي -ز ح -وأر سش -ي -اسش -ي رف -ي -ع
أŸسش -ت-وى ح-ول أل-ت-ع-اون أ’ق-تصش-ادي ب Úك-وري-ا
أ÷نوبية و أفريقيا.
يذكر أن بنك ألتنمية أ’أفريقي ألذي أنششئ
سش -ن-ة  1964لÓ-إسش-ه-ام ‘ أل-ت-ن-م-ي-ة أ’ق-تصش-ادية
للبلدأن أ’أفريقية ،يضشم  80دولة عضشو ،منها 54
دول -ة أف-ري-ق-ي-ة و 26دول -ة غ Òأإف -ري -ق-ي-ة .ت-ع-د

أ÷زأئر من ب Úألدول أŸوؤسشسشة لهذأ ألبنك
ألذي يتجاوز رأسشماله حاليًا  100مليار دو’ر.
بنسشبة  ٪ 4 ، 2من أسشهم هذأ ألبنك تعد
أ÷زأئر رأبع أك Èمسشاهم ب Úألدول أ’أفريقية
وألسشابع على ألÎتيب ألعام ب Úألدول أ’أعضشاء.
تضشم ﬁفظة ألبنك أ’إفريقي للتنمية ‘
أ÷زأئر حالياً  12عملية Ãبلغ أإجما‹ قدره
 724مليون وحدة حسشابية (حوأ‹  1 . 07مليار
أورو) تشش- -م- -ل  11ع -م -ل -ي-ة مسش-اع-دة ف-ن-ي-ة Ÿا
›موعه  9 , 1مليون دو’ر وقرضس بـ 900
مليون أورو ” صشرفها بالكامل دفعة وأحدة ‘
ديسشم.2016 È
‘ ماي  ، 2016وأفق مرسشوم رئاسشي على
تسش-ج-ي-ل أ÷زأئ-ر ل-زي-ادة رأسش-م-ال ب-نك أل-ت-ن-مية
أ’فريقي‡ ،ا مكن أ÷زأئر من أ◊صشول على
 1.067سشهم أإضشا‘ ‘ رأسس مال هذه أŸوؤسشسشة
أŸالية أ’أفريقية.
ه -ذه أل -زي -ادة ‘ رأسس أŸال ج -اءت ن -ت -ي-ج-ة
دخ -ول ل -وكسش -م -ب -ورغ وت-رك-ي-ا ‘ رأسس م-ال ب-نك
ألتنمية أ’فريقي ’أعضشاء غ Òأفارقة‡ ،ا أدى
أإ ¤أإصش - - - -دأر أك Ìم- - - -ن  15.000سش-ه-م أإضش-ا‘
ﬂصشصس للبلدأن أ’أفريقية للحفاظ على نسشبة
 ‘ ٪60ر أسس مال هذأ ألبنك.

فريال/ب

اجتماعات البنك اإ’فريقي للتنمية والصسندوق اإ’فريقي للتنمية ‘ كوريا ا÷نوبية

حدة
’‰ائي ل أ
يششارك ‘ أاششغال منتدى التعاون ا إ
 ·ÓاŸت ّ

وفد عن اÛلسص الشسعبي الوطني بنيويورك

يششارك وفد عن أÛلسس
ألششعبي ألوطني ،أليوم وغدأ،
أ÷اري بنيويورك ‘ ،أششغال
م -ن -ت -دى أل -ت -ع -اون أ’‰ائ-ي،
وك- - -ذأ أ’ج- - -ت - -م - -اع أÿاصس
ل- - -ل - -م - -ج - -لسس أ’ق - -تصش - -ادي
·Ó
وأ’جتماعي ،ألتابع Úل أ

أŸتحدة ،بحسشب ما أفاد به،
أمسس ،بيان للمجلسس.
أششار ذأت أŸصشدر أ ¤أن
هذأ أŸنتدى «ينعقد مرة كل
ع -ام Úأث -ن -اء أ÷زء أل -رف-ي-ع
أŸسش - - -ت - - -وى ل- - -ل- - -م- - -ج- - -لسس
أ’ق-تصش-ادي وأ’ج-ت-ماعي ‘

ن-ي-وي-ورك ،و–ّدد أ’ول-وي-ات
ألعاŸية وأŸوأضشيع أÿاصشة
ألتي يتناولها أŸنتدى ‘ كل
دورة ،وسشيكون ‡ث ÓخÓل
ه -ذي -ن أل-نشش-اط Úب-ال-ن-ائ-بÚ
ﬁم - -د ج Ó- -ب وألصش - -دي - -ق
ششهاب.

سسحب اسستدعاءات البكالوريا
أعلنت وزيرة ألÎبية ألوطنية أن ألتÓميذ
أŸقلب Úعلى أجتياز ششهادة ألبكالوريا (دورة
ج - -وأن Á )2018ك -ن -ه -م سش -حب أ’سش -ت-دع-اءأت
أÿاصشة بهذأ أ’متحان أعتبارأ من أمسس بدأية
من ألسشاعة ألرأبعة بعد ألظهر.
وأوضشحت ألوزأرة أن سشحب أ’سشتدعاءأت
سشيتوأصشل إأ ¤غاية آأخر يوم من أ’متحان (25
جوأن  )2018على أŸوقعhttp://bac.onec.dz.:

أاكدوزير العÓقات مع الŸÈان ﬁجوب بدة،
أان مشش-روع ال-ق-ان-ون اŸت-ع-ل-ق ب-ال-قضشاء العسشكري،
ي -أات -ي “اشش -ي-ا م-ع ت-ط-ور اŸن-ظ-وم-ة ال-تشش-ري-ع-ي-ة،
وال -ت -ط -ورات ال -ت -ي أاق -ره -ا رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة،
ÓصشÓ-حات السشياسشية ،التي سشاهمت
اسش-ت-ك-م-ا’ ل -إ
‘ تعزيز أاسشسس ا◊كم الراششد ،ودولة القانون،
ول -ع ّ-ل أاب-رز م-ا تضش-م-ن-ه ال-ت-ق-اضش-ي ع-ل-ى درج-تÚ
واسشتحداث ›السس اسشتئناف عسشكرية واحداث
غ -رف ات -ه -ام ت -اب -ع -ة ل -ه -ا ،وﬁاك -م-ة اŸدان-ون ‘
قضشايا تتعلق بأامن الدولة أامام اÙاكم اŸدنية.

فريال بوششوية
ذك -ر ب -دة ل -دى ع -رضس مشش -روع أل -ق -ان -ون أŸت-ع-ل-ق
بالقضشاء أمام نوأب أÛلسس ألششعبي ألوطني ،قدمه
نيابة عنه وزير ألعÓقات مع ألŸÈان ﬁجوب بدة ،بأان
أل -ت -ع -دي -ل أصش -ب -ح ح -ت -م -ي ب -ت -حسش Úأح-ك-ام-ه Ÿن-ح ك-ل
ألضش -م -ان -ات ل -ل -م -ح-اك-م-ة أل-عسش-ك-ري-ة ،ب-اع-ت-ب-ار أل-قضش-اء
ألعسشكري جهة قضشائية متخ ّصشصشة.
كما حرصس ألفريق أحمد ڤايد صشالح على ألتوضشيح،
بأان تقن ÚأŸششروع يأاتي “اششيا مع تطور أŸنظومة
أل-تشش-ري-ع-ي-ة وأل-ت-ط-ورأت أل-ت-ي أق-رها رئيسس أ÷مهورية،
ÓصشÓحات ألسشياسشية ألتي سشاهمت ‘ تعزيز
أسشتكما’ ل إ
أسشسس أ◊كم ألرأششد ،وأسشسس دولة ألقانون’ ،فتا أ ¤أنه
يهدف أ ¤تكريسس حق أŸتقاضشﬁ ‘ Úاكمة عادلة،
وŒسشيد قاعدة ألتقاضشي على درجت ،Úوفق ما تنصس
عليه أŸادة  160من دسشتور ألعام .2016
وإأ ¤ذلك ،فإانه من ب Úأهدأف أŸبادرة Ãششروع
قانون يعدل ويتمم أأ’مر رقم 71ـ 28أŸؤورخ ‘  22أفريل
من سشنة  ،1971ألتطابق مع قوأن Úأ÷مهورية ،وقد جاء
مششروع ألقانون بإاصشÓحات جادة ـ أضشاف يقول ـ مع
ألعلم أن ألتعديÓت ششملت  154مادة 130 ،من حيث
أŸضشمون و  24من حيث ألششكل ،وقد ” أدرأج  26مادة
جديدة وإألغاء  12مادة.
ولدى تفصشيله ‘ ﬁاور ألتعديÓت ،أششار إأ ¤تنظيم
وأخ -تصش -اصس أ÷ه -ات أل -عسش -ك-ري-ة ،وأسش-ت-ح-دأث ›لسس
أسش -ت -ئ-ن-اف عسش-ك-ري ل-دى ك-ل ن-اح-ي-ة عسش-ك-ري-ة ت-خ-تصس
بالنظر ‘ ألطعون با’سشتئناف أŸرفوعة ضشد أحكام
أÙاكم ألعسشكرية ،كما ” أحدأث غرف أ’تهام لدى

ألقضشاء ألعسشكري ،وأن كان جزء ’ يتجزأ من ألقضشاء
ألوطني ،إأ’ أنه يحمل ميزة Œعله يتميز عن ألقضشاء
أل -ع -ادي ،سش -ج -ل ق -ف -زة أخ -رى ’ ت-ق-ل أه-م-ي-ة كّ-رسش-ت-ه-ا
أ’صشÓ-ح-ات أل-ع-م-ي-ق-ة أل-ت-ي أن-ت-ه-ج-ت-ه-ا أ÷زأئ-ر لتعزيز
منظومتها ألقانونية ‘ ›ال ترقية حقوق أ’نسشان،
و“اششيا مع ألدسشتور ،ألذي كّرسس مبدأ ألتقاضشي على
درجت ‘ ÚأŸسشائل أ÷زأئية ،لكنه يبقى خاضشعا لرقابة
أÙكمة ألعليا باعتبارها ﬁكمة قانون تختصس بالنظر
‘ ألطعون بالنقضس أŸرفوعة ضشد أأ’حكام ألنهائية
ألصشادرة عن أÙاكم ألعسشكرية وألقرأرأت ألصشادرة عن
›السس أ’سشتئناف ألعسشكرية.
م -ن أب -رز أ’ي -ج -اب -ي -ات أل -ت -ي وردت ف -ي -ه ،ت -أاك-ي-د
ألضشمانات ألقانونية أŸمنوحة للمتهم ’ ،سشيما حقه ‘
ألدفاع أŸكّرسس ‘ أŸادت 169 Úو 170من ألدسشتور،
وأل -ت -ي ت -قضش -ي ب -أان أ◊ق ‘ أل -دف -اع م -عÎف ب -ه ،وأن -ه
مضش -م -ون ‘ أل -قضش -اي -ا أ÷زأئ-ي-ة ،ك-م-ا أح-ال مسش-أال-ة رد
Óششخاصس أÙكوم عليهم
أ’عتبار ألقانو Êوألقضشائي ل أ
من قبل أ÷هات ألقضشائية ألعسشكرية ،على أحكام قانون
أ’جرأءأت أ÷زأئية ،بحيث يتم طلب رد أ’عتبار Ãجرد
توجيه عريضشة إأ ¤ألوكيل ألعسشكري للجمهورية.
قبل ذلك ذكر بأان ألقضشاء ألعسشكري كان أسشتثنائيا،
إأ ¤ح Úصشدور ألقانون رقم 64ـ 242أŸتضشمن أنششاء
ﬁاكم عسشكرية دأئمة ،ألذي ” ألغاؤوه Ãوجب ألقانون
ألسشاري ألصشادر ‘ ألعام  1971وأŸتضشمن قانون ألقضشاء
أل- -عسش- -ك- -ري أل- -ذي ك- -رسس م- -ب- -دأ شش- -رع -ي -ة أ’ج -رأءأت
ألقضشائية ،باعتماده لقوأعد قانون أ’جرأءأت أ÷زأئية،
مكرسشا قفزة نوعية“ ،اششيا مع أŸسشتجدأت ع Èمسشار
ألبÓد ألسشياسشي وأ’قتصشادي وأ’جتماعي.
خÓل ألرد ،أكد ‘ معرضس رده على أنششغا’ت
أل -ن -وأب ،ب -أان ل -ل -قضش -اء أل -عسش -ك -ري ط-اب-ع خ-اصس ول-يسس
أسش-ت-ث-ن-ائ-ي ،ي-ت-م-اشش-ى م-ع ت-وج-ه أل-عدألة أ÷زأئرية ألتي
ت -رأه -ن ع -ل -ى أل -ت -خّصش -صس ،ول -ع ّ-ل م-ا ي-ؤوك-د ه-ذ أل-ط-رح
أسشتحدأث أقطاب قضشائية متخ ّصشصشة ،كما أششار إأ ¤أن
أ’سشتعانة Ãدأفع مد Êمتاحة أمام أŸتقاضشي ،إأ’ أن
أŸدأفع ألعسشكري يكون ‘ موقع أقوى ،كونه على أطÓع
بالقطاع ،أما بخصشوصس ﬂالفة ألتعليمات ألعسشكرية،
فإانها تكون ﬁل متابعة جزأئية ،أسشتثناء ألبعضس منها
أŸتعلقة بالوثائق وألوسشائل مث ،Óأما بخصشوصس توسشيع
صشفة ألضشبطية ألقضشائية ينسشجم مع قانون أ’جرأءأت
أ÷زأئية ويكرسس أŸهنية.

أاهاب باŸناورات التي يجريها ‘ ربوع الوطن ،بوحجة:

الرئيسص بوتفليقة عمل على تطوير أاداتنا الدفاعية ...وجعل جيشسنا يواكب جيوشص العا⁄
ثمن رئيسس اÛلسس الششعبي الوطني سشعيد
بوحجة ،جهود رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،وزي -ر ال -دف -اع ال-وط-ن-ي ،ال-ق-ائ-د
’ع -ل -ى ل -ل -ق-وات اŸسش-ل-ح-ة ،ال-ذي «ع-م-ل ع-ل-ى
ا أ
تطوير أاداتنا الدفاعية ،وجعل جيششنا يواكب
أاك Èج -ي -وشس ال -ع -ا ،⁄ويسش -ت -ج -يب Ÿت -ط -ل-ب-ات
الدفاع العصشري وطبيعة التحديات ا’قليمية
والدولية» ،و ⁄يفوت اŸناسشبة ليوجه «–ية
اك -ب-ار وت-ق-دي-ر ÷يشش-ن-ا ال-ب-اسش-ل سش-ل-ي-ل ج-يشس
التحرير الوطني ،الذي يؤودي دوره بكلفعالية
واق-ت-دار» ،م-ه-ي-ب-ا بـ «اŸن-اورات ال-ت-ي ي-جريها ‘
ك- -ل رب- -وع ال -وط -ن -ي ،وال -ذي أاظ -ه -ر ل -ل -ق -اسش -ي
والدا Êمدى جاهزيته وقدراته القتالية».
وق -ال ب-وح-ج-ة ‘ ك-ل-م-ة م-ق-تضش-ب-ة ل-دى ت-رأسش-ه
جلسشة علنية ،بر›ت صشبيحة أمسس Ãقر أÛلسس
ألششعبي ألوطني خصشصشت Ÿناقششة مششروع قانون
أل- -قضش- -اء أل- -عسش -ك -ري ،ب -أان أأ’خ Òي -ن -درج ضش -م -ن

أ’صشÓحات ألششاملة ألتي أنتهجتها أ÷زأئر‘ ،
ظ -ل ب -رن -ام -ج رئ -يسس أ÷م-ه-وري-ة ،إ’صشÓ-ح ق-ط-اع
ألعدألة وبناء دولة أ◊ق وألقانون وأ◊كم ألرأششد،
ألذي يوثق ألصشلة ب ÚأŸوأطن ودولته ،مثمنا ما
جاء فيه على أعتبار أنه يحقق أÙاكمة ألعادلة
ويعزز قرينة ألÈأءة أŸكرسش Úدسشتوريا.
وأكد ‘ ألسشياق بأان أ÷يشس ألوطني ألششعبي
يؤودي دوره ألدسشتوري ‘ حماية ألوطن وألذود عنه
ضشد كل أıاطر ،مهيبا باŸناورأت ألتي يقوم بها
أل -ت -ي أظ -ه -رت ج -اه-زي-ت-ه وف-ع-ال-ي-ت-ه ،و–ك-م-ه ‘
أسش-ت-ع-م-ال ﬂت-ل-ف أأ’سش-ل-ح-ة أ◊دي-ث-ة وأل-عصشرية،
وأل -تصش -م -ي-م ع-ل-ى كسشب ره-ان أ÷اه-زي-ة وأل-ق-درة
أل-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة أل-ع-ال-ي-ة ،وخ-لصس أ ¤أل-ق-ول ‘ سش-ي-اق
موصشول «أن جيششنا يسشتحق كل ألثناء وألعرفان فهو
بحق مفخرة للجزأئر».

فريال بوششوية
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Ãناسشبة اليوم العاŸي للتنّوع البيئي

بوعزغي يشسرف على األبواب اŸفتوحة باŸعهد الوطني للبحث الغابي بباينام
أانظمة بيئية وتّوسشع Ÿناخ ا÷زائر

يشش -رف وزي -ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة،
عبد القادر بوعزغي ،اليوم ،رفقة اŸنسشق اŸقيم
’·
’· اŸت- -ح- -دة و‡ث -ل ب -رن -ام -ج ا أ
ل- -ن- -ظ- -ام ا أ
اŸت -ح -دة ل -ل -ت-ن-م-ي-ة ،ع-ل-ى ت-دشش ÚاŸع-رضس ال-ذي
أاق-ام-ت-ه اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-غ-اب-ات ح-ول موضشوع
’· اŸتحدة كيوم
«التنوع البيئي» ،الذي أاقرته ا أ
عاŸي بتاريخ  22ماي من كل سشنة من أاجل تششجيع
فهم القضشايا والرهانات اŸتعلقة بالتنوع البيئي،
وزيادة التحسشيسس ‘ هذا اÛال.

سسهام بوعموشسة
تنظم أŸديرية ألعامة للغابات ،أليوم ،على مسشتوى
أŸعهد ألوطني للبحث ألغابي بباينام ،أأبوأب مفتوحة
حول موضشوع ألتنوع ألبيئي وخاصشة أŸتعلق بالوصشول
إأ ¤أŸوأرد أ÷ينية وأŸعارف ألتقليدية أŸرتبطة بها،
وتقاسشم فوأئد أسشتخدأمها ،هذأ أألخ Òيششكل حاليا
م -وضش -وع مشش -روع مششÎك م -ع ب -رن -ام -ج أأل· أŸت-ح-دة
ل -ل -ت -ن -م -ي -ة وصش -ن -دوق أل -ب -ي -ئ -ة أل -ع -اŸي -ة ،ب-ه-دف ب-ل-ورة
أسش -تÒأت-ي-ج-ي-ة وط-ن-ي-ة وإأط-ار ق-ان-و Êوم-ؤوسشسش-ات-ي ح-ول
أل -وصش -ول إأ ¤أŸوأرد أ÷ي-ن-ي-ة وت-ق-اسش-م ع-ادل وم-نصش-ف
للمنافع ألناششئة عن أسشتخدأمها ،بحسشب ما أأفاد به،
أأمسس ،ب -ي -ان ل-وزأرة أل-فÓ-ح-ة تسش-ل-مت ج-ري-دة «ألشش-عب»
نسشخة منه.
يششارك ‘ هذه أألبوأب أŸفتوحة كل من أŸديرية
أل -ع -ام -ة ل -ل -غ -اب -ات ،أŸع -اه -د وم -رأك -ز أل -ب -حث ،وك -ال-ة
أÙاف -ظ -ة ع -ل -ى أل -ط-ب-ي-ع-ة ،أ◊ظÒة أل-وط-ن-ي-ة ،م-رك-ز
حركيﬁ ،ميات ألصشيد ،مؤوسشسشات صشيدلنية كششركتي
صشيدأل وماغ فارم ،منتجي أŸنتجات ألغذأئية أÙلية
من ت ،Úزيت ألزيتون ،ألعسشل وألنباتات ألطبية ،أ–اد
ألنباتات ألعطرية وألطبية ،كما سشيتخلل هذأ أليوم تقدË
مدأخÓت حول موأضشيع أأهمية أŸعارف ألتقليدية ‘
أل-تسش-ي Òوألسش-ت-خ-دأم أŸسش-ت-دأم ل-ل-ت-ن-وع أل-بيئي للموأقع
ذأت أألول -وي -ة Ÿن -ط -ق -ة ت -اي -يسش-ا وأل-ت-ف-ي-دسس ب-ا◊ظÒة
Óهقار ،و أسشتÒأتيجية أÙافظة على غزأل
ألثقافية ل أ
دركاسس ،وألفهد ألصشياد ،موضشوع حول حقوق أŸلكية

ألصشناعية ،وألبحث وألتطوير من خÓل
مؤوسشسشة صشيدأل.
Œدر أإلششارة إأ ¤أأن ،ألتنوع ألبيئي
‘ أ÷زأئر جد ثري ول سشيما بتنوع
أألن -ظ -م -ة أل -ب -ي -ئ -ي -ة أŸوج-ودة ،ن-ظ-رأ
لتسشاع مسشاحة وتنوع مناخ أ÷زأئر،
بحيث تعرف بÓدنا بتفرد خاصس ‘
موأردها ألبيولوجية وأ÷ينيه ،فهناك
107نوع من ألثدييات منها ﬁ 47مية،
Ãوجب قوأن Úحماية ألبيئة و  337نوع
من ألطيور ،باإلضشافة إأ ¤حوأ‹ 230
نوع من أألسشماك ،منها 200تعيشس ‘ أŸياه أŸا◊ة و 30
‘ أŸياه ألعذبة ،أأما ألنباتات فهناك حوأ‹  3139نوع،
منها . 700
يرتبط هذأ ألتنوع من ألششمال إأ ¤أ÷نوب بتعدد
ألنظم ألبيئية ،فهناك ألنظام ألبيئي ألسشاحلي وألغابي
وألنظام ألبيئي أ÷بلي وألسشهبي وألصشحرأوي ،وكل منها
Áتاز بÎكيبة خاصشة تختلف عن ألنظام أÛاور سشوأء
من ناحية ألغطاء ألنباتي ،إأ ¤أ◊يوأنات ألتي تعيشس
وت -ت -ع -ايشس دأخ -ل ه -ذأ أل -ن-ظ-ام .ع-ل-م-ا أأن أ◊ك-وم-ة ق-د
وضشعت إأسشÎأتيجية وطنية حول ألتنوع ألبيولوجي” ،
إأعدأدها وأŸصشادقة عليها سشنة  2000وألتي تتضشمن 9
فصشول تتعلق با◊فاظ على ألتنوع ألبيئي.
‘ إأطار هذه أإلسشÎأتيجية ” ،إأحصشاء  3139نوع
نباتي ،من بينها  ٪ 50جد نادرة ،بينما ينمو ألبعضس منها
‘ مناطق معينة ،فقط كالصشنوبر أألسشود ألذي ل ينمو
إأل ‘ منطقة تيكجدة ‘ أ÷رجرة .صشادقت أ÷زأئر
سشنة  1995على أإلتفاقية ألدولية حول ألتنوع ألبيئي،
وألتي ألتزمت من خÓلها بإاعدأد إأسشÎأتيجية وطنية ‘
›ال ألتنوع ألبيئي وأ◊فاظ عليه.
‘ هذأ أإلطار– ” ،ديد ثÓثة أأهدأف وأŸتمثلة،
‘ أ◊فاظ على ألتنوع ألبيئي ألبيولوجي وألسشتعمال
أŸسشتد Ëلهذأ ألتنوع وتقاسشم أŸوأرد وأŸزأيا أŸنبثقة
ع -ن أسش -ت -ع -م -ال ه-ذأ أل-ت-ن-وع أل-ب-ي-ول-وج-ي» .ك-م-ا ت-زودت
أ÷زأئر بÎسشانة تششريعية و وضشعت إأطار مؤوسشسشاتي

موجه للحفاظ على ألتنوع ألبيولوجي.
وب-خصش-وصس أإلط-ار أل-تشش-ري-ع-ي ي-ت-علق
أألمر بششكل خاصس بالقانون رقم -03
 10ل-ل-ب-ي-ئ-ة ح-ول م-ب-دأأ أ◊ف-اظ ع-ل-ى
أŸوأرد ألطبيعية وألتنوع ألبيولوجي.
موأزأة مع ذلك ،أأطلقت أ◊كومة
ع- -ددأ م- -ن أل- -نشش- -اط- -ات وأŸشش- -اري -ع
أŸت- -ع- -ل -ق -ة ب -ال -ت -دع -ي -م أل -تشش -ري -ع -ي
وألتنظيمي وألفضشاءأت أÙمية‘ ،
إأط -ار أل -ت -ن -م -ي -ة أŸسش -ت -دأم-ة وح-رك-ة
أŸوأرد ألبيولوجية على غرأر قانون
ألفضشاءأت أÿضشرأء لسشنة .2007

النفايات تشسكل مصسدرا هاما لتلوث
البيئة ‘ ا÷زائر
ب- -حسشب أل- -درأسش- -ات ،ف- -إان أل -ت -وسش -ع أل -ع -م -رأ ÊغÒ
أŸدروسس وألنمو ألدÁغرأ‘ ،وتغ‰ Òط ألسشتهÓك
ف-ي-ه ي-ع-ت Èم-ن أل-ع-وأم-ل أŸب-اشش-رة ل-ل-ت-ده-ور أل-ت-دريجي
Óطار أŸعيششي ألذي من بينه تلوث ألهوأء ،حيث عرفت
ل إ
أ÷زأئ -ر خ Ó-ل ألسش -ن-وأت أŸاضش-ي-ة ت-ط-ورأ ه-ام-ا ،ع-ل-ى
ألصش-ع-ي-د أ◊ضش-ري وألصش-ن-اع-ي وي-رج-ع ذلك ل-ل-ت-دف-ق-ات
ألهوأئية ‘ ألتجمعات أ◊ضشرية أأسشاسشا ◊ركة أŸرور،
مصشادر منزلية ،تدفقات صشناعية صشادرة عن ألوحدأت
أإلنتاجية أأو صشادرة عن أحÎأق ألنفايات ألصشلبة ‘
ألهوأء ألطلق.
باإلضشافة إأ ¤ألنفايات ألتي ،تششكل مصشدرأ هاما
لتلوث ألبيئة ‘ أ÷زأئر بسشبب طبيعتها أŸششوهة ÷مال
أŸن -اظ -ر ،ف-ا÷زأئ-ري ي-ن-ت-ج ي-وم-ي-ا م-ا ي-ع-ادل ب-ال-ق-ي-م-ة
أŸتوسشطة 0.5كغ من ألنفايات أ◊ضشرية ،وتزيد هذه
ألنسشبة إأ1.2 ¤كغ ‘ كÈيات أŸدن ،عÓوة على نتائج
سش - -ل - -وك - -ات أŸوأط- -ن غ ÒأÙسش- -وب- -ة ‘ ت- -أاز Ëه- -ذه
ألوضشعية ،وأنعدأم فرز ألنفايات ‘ ع Úمصشدرها ،وكذأ
أŸزأبل أÿاضشعة للمرأقبة.

ولد قدور يعطي إاششارة توزيعها من «أاوديبال» باŸدية

›مع «سسوناطراك» يخ ّصسصص  43300قفة رمضسان على اŸسستوى الوطني

أأششرف عبد أŸؤومن ولد قدور ،ألرئيسس
أŸدير ألعام لسشونطرأك ،أأول أأمسس ،رفقة
وأ‹ ولي -ة أŸدي -ةﬁ ،م -د ب -وشش -م-ة ،ع-ل-ى
إأعطاء أششارة أنطÓق توزيع أŸسشاعدأت
أÿاصشة بششهر رمضشان ألكر ،Ëأıصشصشة
من طرف ›مع «سشوناطرأك» إأ ¤بلديات
ألوطن.

ت -ف -ق-د ول-د ق-دور أŸؤوسشسش-ة أل-ع-م-وم-ي-ة
لتوزيع أŸوأرد ألغذأئية إأ ¤جانب ﬁتويات
ألقفة ،كما أأعطى ألضشوء أألخضشر لعملية
توزيع قفة رمضشان على مسشتوى كافة ترأب
ألوطن ،مع ألعلم بأان هذه أŸسشاعدأت ألتي
تتكفل بتوزيعها كل من ألسشلطات أÙلية
وأ÷معيات ذأت ألطابع ألوطني ‘ موأد

غ -ذأئ -ي -ة أأسش -اسش -ي -ة ت -ق -در ق -ي-م-ة أل-وأح-دة
ب- - -ـ  6200.00دج ،ك- -م -ا أأن ع -دد أل -ط -رود
أŸرصشدة لهذأ ألغرضس وصشلت حد 43300
قفة على مسشتوى ألوطن ،منها  2000قفة
ﬂصشصشة للجمعيات.

أŸدية :علي ملياÊ

ششّنتها منظمات غ Òحكومية

الهÓل األحمر ا÷زائري يسستنكر حملة التشسويه ضسد ا÷زائر

اسش - -ت- -ن- -ك- -رت ،رئ- -يسش- -ة ال- -هÓ- -ل
ا’ح- -م- -ر ا÷زائ- -ري ،سش- -ع- -ي- -دة ب- -ن
ح -ب -ي -لسس ،أامسس ،ح -م -ل -ة ال -تشش -وي-ه
ال -ت -ي شش -ن -ت-ه-ا ب-عضس اŸن-ظ-م-ات غÒ
ا◊ك -وم -ي -ة ال -ت -ي ات -ه -مت ا÷زائ -ر
«ب -الÎح -ي -ل ال -ت-عسش-ف-ي» Ÿه-اج-ري-ن
غ Òشش- -رع- -ي Úم- -ن دول اف- -ري- -ق -ي -ا
الواقعة جنوب الصشحراء.
و‘ تصشريح لوأأج ،قالت بن حبيلسس
«أن هذه أŸنظمات ألتي تتهم أ÷زأئر
ب- -الÎح -ي -ل أل -ت -عسش -ف -ي Ÿه -اج -ري -ن غÒ
ششرعي Úمن دول أفريقيا ألوأقعة جنوب
ألصشحرأء قد أأخطأات ألهدف ألن بلدنا
هو أŸؤوهل للحكم أأك Ìمن أأي أأحد قبل
أن يتم أتهامه باŸعاملة ألسشيئة Œاه
ه- -ؤولء أألشش- -خ- -اصس» ،م -ن -ددة «ب -ح -م -ل -ة
ألتششويه ألتي تشّشن ضشد أ÷زأئر» .كما
عÈت رئيسشة ألهÓل ألحمر أ÷زأئري
ع-ن أسش-ت-ي-ائ-ه-ا «لسش-ت-غÓ-ل م-عاناة هؤولء
ألششخاصس ألغرأضس سشياسشية و حزبية».
ق- -الت ن- -فسس أŸسش -ؤوول -ة «ب -دل م -ن
تششويه سشمعة أ÷زأئر ألتي لطاŸا عملت
وفقا للقانون ألنسشا Êألدو‹ ،ينبغي
ع -ل -ى ه -ذه أŸن -ظ -م -ات أل-ب-حث ع-ن م-ن
تسشبب ‘ هذه ألكارثة ألنسشانية وتدفق
أŸهاجرين».
أأكد حسشان قاسشيمي ،أŸدير أŸكلف
ب -ال-ه-ج-رة ب-وزأرة أل-دأخ-ل-ي-ة وأ÷م-اع-ات
أÙل-ي-ة و أل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة أأن معدل
 90000مهاجر غ Òششرعي يصشلون سشنويا
أ ¤أ÷زأئر ،وهو تدفق تعتÈه ألسشلطات
ألم -ن -ي -ة وألسش -ي -اسش -ي -ة «مصش -در أنشش-غ-ال
حقيقي».

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

أأشش- - -ار ذأت أŸسش - -ؤوول أ ¤أأن ه - -ذأ
أل- -ع- -دد ع -رف خ Ó-ل ألسش -ن -وأت أÿمسس
أألخÒة «أرتفاعا معتÈأ ومقلقا حيث
- - Œاوز  400000شش- -خصس» ‡ا يشش- -ك- -ل
«أنشش -غ -ال ح -ق-ي-ق-ي-ا ب-ال-نسش-ب-ة ل-لسش-ل-ط-ات
أألمنية وألسشياسشية على ألسشوأء».
أع- -ت Èن -فسس أŸسش -ؤوول أأن أ÷زأئ -ر
ليسشت أأمام «تدفق للهجرة» وإأ‰ا «نزوح
كثيف للسشكان» ،متسشائ Óأن كان هناك
بلد يقبل مثل هذأ ألتدفق للمهاجرين
غ Òألششرعي Úعلى ترأبه».

 ..و يدعو إا ¤إاعداد
بطاقية وطنية للعائÓت
اŸعّوزة
دعا ألهÓل أألحمر أ÷زأئري على
لسشان رئيسشته ،سشعيدة بن حبيلسس ،أ¤
أعدأد بطاقية وطنية للعائÓت أŸعوزة
‘ أ÷زأئر ‘ .تصشريح لوأأج ،أأكدت بن
ح - -ب - -ي - -لسس أل - -ت - -ي أأشش - -ارت أ ¤أحصش- -اء
« 350.000عائلة معوزة ع Èألوطن بعد
عمل على أŸسشتوى أÙلي ،على ضشرورة
أعدأد بطاقية لهذه ألفئة ألجتماعية من
أأجل تكفل أأحسشن بها».
ب-خصش-وصس ب-رن-ام-ج أل-هÓ-ل ألح-مر
أ÷زأئ -ري لشش -ه -ر رمضش-ان ،أأوضش-حت ب-ن
حبيلسس أأن أألعمال ألتضشامنية «مرهونة
Ãسش- -اع -دأت أŸان -ح Úوه -و م -ا يسش -م -ح
ب -ت -ح-دي-د ع-دد أل-ع-ائÓ-ت أل-ت-ي Áك-ن-ه-ا
ألسشتفادة من هذه أŸسشاعدأت»Ã ،ا أأن
ألهÓل أألحمر أ÷زأئري ل يسشتفيد من
أعانة من ألدولّة» ،بحسشب توضشيحها.
‘ هذأ ألصشدد ،أأعربت بن حبيلسس
عن أأملها ‘ أأن يسشتفيد أأك Èعدد من
أل- -ع- -ائÓ- -ت أŸع- -وزة م- -ق- -ارن -ة ب -السش -ن -ة
أŸاضشية وألذي قدر بـ  100.000عائلة.

ك -م -ا رأف -عت رئ-يسش-ة أل-هÓ-ل أألح-م-ر
أ÷زأئ- - -ري م - -ن أأج - -ل أأل ت - -ك - -ون ه - -ذه
أŸسش -اع -دأت «ظ -رف -ي -ة» ،مÈزة ضش -رورة
وأأهمية –سشيسس جميع من باسشتطاعتهم
أŸسشاهمة ‘ تقد Ëهذه أŸسشاعدأت.
أأكدت من جهة أأخرى ،على وجوب ألقيام
بهذأ ألعمل ألتضشامني «‘ ششفافية و‘

أطار أحÎأم كرأمة ألعائÓت أÙتاجة».
ششددت بن حبيلسس على أأن ألهÓل
أألحمر أ÷زأئري يبقى ›ندأ ‘ أطار
«جهود ألدولة من أأجل مكافحة ألفقر
Óشش- -خ- -اصس
وت - -ق - -د ËأŸسش - -اع - -دأت ل  - -أ
أÙت -اج ،Úح -ي -ث-م-ا وج-دوأ ع ÈألÎأب
ألوطني.

ألعدد
17649
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توزيع سشكنات الÎقوي العمومي يتواصشل تدريجيا بالعاصشمة وو’يات أاخرى

طمار ُي ّسسلم مفاتيح  384وحدة سسكنية من أاصسل  871بسسطاوا‹

كشش -ف وزي -ر السش -ك-ن
وال -ع-م-ران واŸدي-ن-ة ،ع-ب-د
ال- - -وح- - -ي- - -د ط- - -م- - -ار ،ع - -ن
ال-و’ي-ات ال-ت-ي سش-ي-ت-م فيها
تسش-ل-ي-م الوحدات السشكنية
صش-ي-غ-ة الÎق-وي العمومي،
ن -ظ -را ’سش -ت -ك -م -ال أاشش-غ-ال
ا’‚از واŸت- - - -م - - -ث - - -ل - - -ة ‘
ا÷ل -ف-ة وب-رج ب-وع-ري-ري-ج
وتيبازة والششلف والبليدة
وال - -ط - -ارف ،م - -وضش - -ح - -ا أان
 1965وح-دة سش-ك-ن-ي-ة ج-اه-زة ل-ل-توزيع
والتسشليم ع 7 Èو’يات.

صسونيا طبة
على هامشس تسشليمه مفاتيح سشكنات صشيغة
ألÎق- -وي أل- -ع- -م- -وم- -يÃ ،وق- -ع ب -ن دأدة ،ب -ب -ل -دي -ة
سشطاوأ‹ ،أأكد وزير ألسشكن أأن من أأصشل 39557
وحدة سشكنية من صشيغة «أأل بي بي» على أŸسشتوى
ألوطني ،أنتهت أألششغال ‘  15أألف مسشكن ‘ ،حÚ
لت- -زأل  24578وح- -دة سش- -ك- -ن -ة ‘ ط -ور أإل‚از.
فيما يخصس أ÷زأئر ألعاصشمة ،أأوضشح ألوزير أأنها
أأخ - -دت أ◊صش - -ة أألك Èم - -ن ب - -رن - -ام - -ج ألÎق- -وي

ألعمومي ،حيث سشتتوأصشل عملية
ت -وزي -ع ألسش -ك -ن -ات ت -دري-ج-ي-ا ب-ع-د
تسشليم  384وحدة بسشطاوأ‹ لتليها
كل من  240مسشكن من أأصشل 440
وح-دة سش-ك-ن-ي-ة ب-ع Úأل-ب-نيان و496
مسش -ك -ن ب-ح-ي ق-ريشش-ي ب-ال-رغ-اي-ة،
وكذأ برج ألبحري ،مششÒأ إأ ¤أأن
 1312وح -دة سش -ك -ن -ي-ة ب-ب-ل-دي-ات
ألعاصشمة جاهزة للتسشليم.
عن سشكنات ألÎقوي ألعمومي
ألتي لتزأل تعرف بعضس ألتأاخر
ق -دم ط -م -ار ت -ع -ل -ي -م -ات ل -ل-ق-ائ-م Úع-ل-ى إأ‚ازه-ا
بضش -رورة م -ت -اب -ع -ة أألشش-غ-ال وتسش-ري-ع م-دة أإل‚از
لتسشليم جميع ألسشكنات ‘ أأقرب أآلجال ،ولكن ‘
ن- -فسس أل- -وقت ي- -رى وزي- -ر ألسش- -ك -ن أأن وثÒة إأ‚از
مششروع صشيغة «أأل بي بي» على ألعموم ‘ تقدم
كب ،Òمؤوكدأ حرصشه على أسشتكمال أŸششاريع ‘
موأعيدها.
ك- -م- -ا أأشش- -ار ط- -م- -ار إأ ¤تسش- -ل -ي -م  1965وحدة
سشكنية ع 7 Èوليات ،أأّولها أ÷زأئر ألعاصشمة بـ
 1312وحدة سشكنية ،باإلضشافة إأ ¤كل من ألبليدة بـ
 260وحدة سشكنية وألطارف بـ 51مسشكنا وألششلف
بـ 60وح -دة سش -ك -ن-ي-ة وت-ي-ب-ازة بـ  220وح-دة وب-رج
بوعريريج بـ 40مسشكنا.

زرواطي تؤوكد على اسشتحداث مؤوسشسشات مصشّغرة من سشوق أاهراسس

إادماج الشسباب ومنح فرصص ‘ ›ال تسسي Òالنفايات ورسسكلتها

خÓل زيارتها اŸيدانية إا ¤و’ية
سش- -وق أاه- -راسس ،دعت وزي- -رة ال- -ب -ي -ئ -ة
وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ف-اط-م-ة ال-زه-راء
زرواط- -ي إا ¤ضش- -رورة إادم- -اج الشش -ب -اب
وم- -ن- -ح -ه ف -رصش -ا م -ن أاج -ل اسش -ت -ح -داث
م - -ؤوسشسش - -ات مصش - -غ - -رة ‘ ›ال تسش- -يÒ
ال-ن-ف-اي-ات ورسش-ك-ل-ت-ه-ا وت-دوي-رها .هذا
على هامشس تفقدها اŸفرغة العمومية
اŸراقبة Ÿا ب Úالبلديات ،الواقعة بعÚ
ح-ل-وة ب-ب-ل-دي-ة ب-ئ-ر ب-وح-وشس ،ب-أان ه-ذا
اÛال الذي تو‹ له الدولة أاهمية كبÒة
يسش-ت-وجب م-ن ج-م-ي-ع الشش-رك-اء العمل ا÷اد
م -ي -دان -ي -ا قصش -د إات -اح -ة ال-ف-رصش-ة ل-ل-ن-ه-وضس
بالقطاع البيئي مسشتقب.Ó

سسوق أهرأسس :سسم Òألعيفة
بعدما أأششارت إأ ¤أأهمية إأششرأك ألششباب ‘
ع-م-ل-ي-ة ت-دوي-ر وج-م-ع أل-ن-ف-اي-ات ورسش-كلتها ،أأكدت
ألوزيرة أأهمية أإلندماج ‘ رؤوية مسشتقبلية للتكفل
بالنفايات ليسس فقط ‘ ألبحث عن خنادق أأخرى
أأو مرأكز للردم ألتقني ألتي تقف ‘ بعضس أألحيان،
عاجزة عن ألتكفل بالنفايات بطريقة أقتصشادية.
أأششارت ألوزيرة إأ ¤أأن أ◊ديث عن تصشنيع
أل-ن-ف-اي-ات ي-ق-ود ح-ت-م-ا ل-ل-ح-ديث ع-ن ك-ي-فية ألدفع
ب -ال -ن -ف -اي -ات ،ألن ت -ك -ون ل -ه -ا ق -ي -م -ة أق -تصش -ادي -ة،
م -وضش -ح -ة ب -أان دأئ -رت -ه -ا أل-وزأري-ة ت-ع-م-ل ‘ إأط-ار
أل -ن -م -وذج ألق -تصش -ادي أ÷دي -د ع -ل-ى تشش-ج-ي-ع ك-ل
أŸشش- - -اري- - -ع وأŸؤوسشسش- - -ات أŸصش- - -غ - -رة أÿاصش - -ة
بالسشÎجاع وألرسشكلة.
أأفادت ألوزيرة بأان إأسشÎأتيجية ألتسشي ÒأŸدمج
للنفايات تعتمد على تششجيع ألسشتثمار ورسشكلة
معظم ألنفايات ألتي تقدر حاليا بـ 13مليون طن
يوميا منها  1،6مليون طن قابلة لÓسشÎجاع ‘
أل-وقت أل-ذي ت-ب-ق-ى ف-ي-ه نسش-ب-ة أل-رسش-ك-ل-ة وأل-تدوير

أ◊قيقية حاليا ل تتعدى نسشبة  ٪7وطنيا.
ب -ع -ده-ا أط-ل-عت أل-وزي-رة ع-ل-ى مشش-روع أŸن-ت-زه
أ◊ضشري ألوأقع بالطريق ألوطني رقم  16بعاصشمة
ألولية وأÎŸبع على  11هكتارأ وهو أŸنتزه ألذي
يضشم غابة حضشرية وبحÒة أصشطناعية وششÓلت
ومسشاحات مغروسشة Ãختلف أأنوأع أألششجار ألتي
سشتكون بحسشب ألششروح أŸقدمة Èﬂأ مفتوحا
على ألهوأء ألطلق للتعرف على ألتنوع ألبيولوجي
ب -اŸن -ط -ق -ة ويصش -ب -ح م -ن -ت -ج -ع -ا وفضش -اًء ل -ل -رأح -ة
وألسشتجمام للعائÓت ألسشوقهرأسشية.
أأوضشحت ألوزيرة ،خÓل زيارتها Ÿركز ألردم
ألتقني للنفايات أŸنزلية ،أŸتوأجد بـ «حمة لولو»،
Ãدينة سشوق أأهرأسس ،وذلك ‘ إأطار زيارة عمل و
تفقد إأ ¤هذه ألولية ،بأان ذلك يتجسشد كذلك
بالششرأكة مع ألششباب ومنحهم فرصس لسشتحدأث
م- -ؤوسشسش- -ات مصش- -غ- -رة ‘ ›ال ت- -دوي -ر ورسش -ك -ل -ة
أل -ن -ف -اي -ات وم -رأف -ق -ت -ه -م لسش -ت -ح -دأث م-ث-ل ه-ذه
أŸؤوسشسشات أŸصشغرة.
دعت زروأطي بع ÚأŸكان ألقائم Úعلى هذأ
أŸرك -ز أل -ذي دخ-ل ح-ي-ز أÿدم-ة م-ط-ل-ع ج-وي-ل-ي-ة
 2010إأ ¤ضشرورة تزويده بوسشائل تتماششى وطاقاته
ووعدت بدعم هذأ أŸركز ماليا لقتناء أŸعدأت
ألÓ- -زم- -ة .عÓ- -وة ع- -ل- -ى ذلك دعت أل- -وزي- -رة إأ¤
ضشرورة جمع نفايات أŸؤوسشسشات أÿاصشة ل سشيما
أŸدأجن وألصشيدليات وأŸسشتششفيات من أأجل خلق
موأرد مالية للمركز.

جامعة ا÷زائر – 3يي الذكرى  62ليوم الطالب

بوعزارة :الطلبة قّوة داعمة لكفاح الشسعب ا÷زائري اŸتّوج
صسماعري – ّسشن وليسس كما يّروج له»
÷ا
مصشطفى بوطورة« :وضشع الطالبابلانت
أاحيت جامعة ا÷زائر  3كلية العلوم
السش -ي -اسش -ة وال -ع Ó-ق -ات ال -دول -ي-ة ،أامسس،
ال -ذك-رى  62ل -ي -وم ال -ط -الب ،م -ن خÓ-ل
تنظيم ملتقيات وندوات –يي الفعالية
ال-ت-ي أاك-د بشش-أان-ه-ا ع-م-ي-د ال-ك-ل-ي-ة «ﬁم-د
خ- -وج- -ة» ضش- -رورة ت- -ك- -راره- -ا ك- -ل سش -ن -ة
’ه-مية التاريخية،
ل-ت-ع-ري-ف ال-ط-الب ب-ا أ
ال- -ي- -وم ،وال -ذي Áث -ل م -غ -ادرة ال -ط -ل -ب -ة
’لة الثورية،
Ÿقاعد الدراسشة وتدعيم ا آ
’ضش - -اف- -ة إا ¤ت- -ق- -د Ëشش- -ه- -ادة ح- -ي- -ة
ب - -ا إ
للمجاهد ﬁمد صشالح بالقبي ،الذي أاكد
أان ،ال -ي -ومÁ ،ث -ل صش -ف -ح -ة م -ن صش-ف-ح-ات
الشش- -عب ا÷زائ- -ري ‘ م- -واج- -ه -ة ال -ع -دو،
’سشتاذ ا÷امعي ﬁمد بوعزارة
مششÒا ا أ
أان ا◊رك-ة ال-طÓ-ب-ي-ة ان-ت-ق-لت م-ن الفكر
الوطني إا ¤تبني الفكر الثوري.

خالدة بن تركي
أأكد عميد كلية ألعلوم ألسشياسشية وألعÓقات
أل -دول -ي -ةﬁ ،م -د خ-وج-ة ،أأمسس ،خÓ-ل أل-ن-دوة
ألصشحفية ألتي نظمت إلحياء ألذكرى  62ليوم
ألطالب ،وبحضشور عدد من أألسشاتذة أ÷امعيÚ
وألدبلوماسشي «مصشطفى بوطورة» ،على ضشرورة

تكرأر ألفعالية كل سشنة من أجل تعريف ألطالب
ب-األه-م-ي-ة أل-ت-اري-خ-ي-ة ل-ل-يوم ألذي Áثل مغادرة
أل-ط-ل-ب-ة Ÿق-اع-د أل-درأسش-ة وألل-ت-ح-اق بصشفوف
جبهة ألتحرير.
ق -ال أÛاه -د ﬁم -د صش-ال-ح ب-ال-ق-ب-ي،
أأمسس ،على هامشس ألندوة ألصشحفية «أأن أليوم
Áثل صشفحة من صشفحات ألششعب أ÷زأئري
‘ موأجهة ألعدو ألفرنسشي وÁثل أإلضشرأب
ألذي ششنه ألطلبة لدعم ألثورة أ÷زأئرية،
مÈزأ ألدور ألذي لعبه ألطلبة ‘ ألدفاع عن
ألوطن بالرغم من صشغر سشن أأغلبهم ».
أأضش -اف أإلع Ó-م -ي ﬁم-د ب-وع-زأرة ،خÓ-ل
ألندوة ألصشحفية ألتي نششطها باŸناسشبة أأن قوة
ألطلبة آأنذأك كانت نابعة من رغبة فرنسشا ‘
طمسس ألهوية ألوطنية بكل أأبعادها من خÓل
ﬁارب -ت -ه -ا ل -ل -غ -ة وŒه -ي -ل ألشش -عب أ÷زأئ-ري
وﬁارب - -ة أل - -دي - -ن أإلسش Ó- -م- -ي وألشش- -خصش- -ي- -ة
أ÷زأئرية وفرنسشا أعÎفت نفسشها بهذأ ألوأقع،
ي -ق -ول أل -دك -ت -ور ،م -ن خ Ó-ل م -ا ق -ال-ه أ÷Ôأل
دوماسس فيما أأورده ‘ كتابه «أأن فرنسشا عمدت
م-ن-ذ ألح-تÓ-ل ع-ل-ى أن-ت-ه-اج سش-ي-اسش-ة أل-ت-ج-هيل
وسشط ألششعب أ÷زأئري»
أأوضشح أألسشتاذ بششأان سشياسشة ألتجهيل ألتي
أعتمدتها فرنسشا آأنذأك أأنها سشاهمت ‘ تفششي

أألمية ألتي وصشلت إأ ،٪ 90 ¤سشنة  ‘ ،48حÚ
ت- -رأج- -عت إأ 86.3 ¤م -ع أن -دلع أل -ث -ورة ،ه -ذأ
باإلضشافة إأ ¤غلق أŸدأرسس وألكتاتيب ألتي
كانت تقدم تعليما ›انيا للجزأئري ،Úكونها
كانت ترغب ‘ جعل أ÷زأئري Úيعيششون أأجوأء
ألقرون ألوسشطى.

بيان  1956الثوري زلزل
صسفوف الفرنسسيÚ
أعت Èأألسشتاذ بيان ماي  1956ثوريا أحدث
زل -زأل ‘ صش -ف -وف ألسش -ل -ط -ات أإلسش -ت -ع -م-اري-ة
ونقطة –ّول ‘ ألتنظيم ألطÓبي ألذي أأصشبح
قوة إأسشناد دأعمة للثورة وأأحدث أرتياحا ‘
جبهة ألتحرير ألوطني ألتي ألتأامت قيادتها ‘
مؤو“ر ألصشومام ‘  20أأوت  ،56مششÒأ أأن جبهة
أل -ت -ح -ري-ر  ⁄ت-ك-ن غ-ائ-ب-ة ع-ن م-ت-اب-ع-ة أŸسش-ار
ألطÓبي ألذي تبنى فكرها ألثوري.
م-ن أل-نشش-اط-ات أل-ت-ي شش-ه-ده-ا أل-ت-اري-خ أأن
أل–اد أأصشدر ‘ ،جانفي  ،56بيانا يؤوكد فيه أأن
ألسش -ت -ع-م-ار ه-و مصش-در ت-ع-اسش-ة وأأم-ي-ة وإأعÓ-ن
ألسشتقÓل كان من أأهم مطالبه ،مضشيفا أأن
أألعمال ألدأمية ألتي تسشبب فيها بعضس ألطلبة

أألوروبي ÚأŸتطرف Úأأدت إأ ¤حدوث –ول
جذري ‘ صشفوف ألطلبة أ÷زأئري ،Úحيث
أأصش- -در أل–اد أل- -ع- -ام ل- -ل- -ط- -ل- -ب- -ة أŸسش- -ل- -مÚ
أ÷زأئ -ري ،Úي -وم  18م-اي ب-ي-ان-ا ي-تضش-من ندأًء
ثوريا ،وهذأ رغم ﬁاولت ألسشتعمار إلدخال
ألششك بششأان أنضشمام هذه ألششريحة ألوأعية ،إأل
أأن ذلك  ⁄ي -ث -ن -ه -م ،ي -ق -ول أل -دك -ت -ور ،ع -ل-ى أأن
يصشبحوأ ‘ طليعة كفاح ألششعب أ÷زأئري ألتي
توجت ثورته بالنتصشار.
م -ن ج -ه -ت -ه ،ق -ال أل -دب -ل -وم-اسش-ي وأألسش-ت-اذ
أ÷امعي «مصشطفى بوطورة «أأن وضشع ألطالب
أ÷امعي ،أليوم ،ليسس كما يرّوج له وإأ‰ا – ّسشن
‘ ألسشنوأت أألخÒة وألنتائج خÓل  4سشنوأت
أألخÒة حسشنة وليسس كما يرأه ألبعضس ،لكن هذأ
ل Áنع من أإلششارة إأ ¤بعضس ألنقائصس ،مؤوكدأ
على ضشرورة وضشع برنامج تكييف مع متطلبات
أل -ت-ن-م-ي-ة ،وأألخ-ذ ب-ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ح-ت-ى يصش-ب-ح
أل - -ط - -الب أ÷زأئ - -ري ‘ مصش - -اف أ÷ام- -ع- -ات
ألكÈى.

أإ’ثنين  21ماي  2018م
ألموأفق لـ  05رمضسان  1439هـ

»æWh

’عادة إاسضكان  700عائلة بزموري
مع بر›ة عملية جديدة إ

سسكان بومرداسس يتّذكرون ◊ظات الزلزال اأ’ليمة ‘ الذكرى 15
’ليم الذي ضضرب اŸنطقة ،بقوة  6,8على سضلم ريشض،Î
يسضÎجع اليوم ،سضكان و’ية بومرداسس الذكرى الـ 15لزلزال  21ماي  2003ا أ
’حصضائيات الرسضمية إا 1391 ¤ضضحية و 3444جريح ،إاضضافة إا ¤تهد 93452 Ëبناية،
ﬂلفا خسضائر مادية وبشضرية كبÒة وصضلت ،بحسضب ا إ
منها  11331بناية مصضنفة ‘ اÿانة ا◊مراء  5وتضضرر  882مؤوسضسضة عمومية ومنشضأاة فنية ،منها  65تهدمت بصضفة كلية بقيمة إاجمالية
تعّدت  100مليون دو’ر..

بومرداسس :ز /كمال

يتوقف سسكان و’ية بومردأسس في مثل هذأ ألتاريخ
من كل سسنة مع ذكرى أأليمة أختزلتها ثوأنٍ قليلة من
زلزأل مدمر ،ضسرب ألمنطقة ،مسساء أأ’ربعاء من
يوم  21ماي  ، 2003في حدود ألسساعة  7و45
دق-ي-ق-ة ،ل-ك-ن-ه ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ك-ث-ي-ر من ألعائÓت يظل
ذكرى محفورة في ألوجدأن ’ تمحوها ألسسنين و’
تغيب عنهم للحظة صسور من فقدوأ وقضسوأ تحت
أأ’ن-ق-اضس وعشس-رأت أل-ج-رح-ى وأل-م-ن-ك-وب-ي-ن أل-ذين
يتذكرون تلك ألموأقف ألحزينة وألحياة ألصسعبة،
وهم يفترشسون أأ’رضس وألخيام ،وباتوأ بين عشسية
وضسحاها بدون مأاوى لتسستمر في جزء منها تحت
سسقف ألبنايات ألجاهزة ألتي عمرت طوي ،Óوظلت
نقطة سسودأء ترمز إألى حقبة حملت كل صسور أأ’لم
وألحسسرة..
أل -ي -وم ت -ح -اول و’ي -ة ب -وم -ردأسس م -ح -و آأث -ار ه -ذه
ألمأاسساة أسستمرأرأ للمجهودأت ألتي بذلتها ألدولة
ف -ي ت -لك أل -ف-ت-رة ،إ’ع-ادة إأسس-ك-ان أل-م-ن-ك-وب-ي-ن ف-ي
سسكنات جديدة وتقديم أإ’عانات ألÓزمة ماديا
وماليا أ’صسحاب ألبنايات ،بحسسب ألتصسنيف ألذي
قّدمه مركز ألمرأقبة ألتقنية للبناء لترميم منازلهم
وإأعادة تجديد وتهيئة ألمرأفق ألعمومية ألمتضسّررة
وأل-ب-ن-ى أل-ت-ح-ت-ي-ة م-ن جسس-ور وط-رق-ات م-ع أل-ت-كفل
أل-ن-فسس-ي وأ’ج-ت-م-اع-ي ب-ال-ك-ث-ي-ر م-ن ألحا’ت ألتي
عرفت صسدمات جرأء هول ألفاجعة.
تكابد ألسسلطات ألو’ئية من أأجل ألقضساء ألنهائي
على مخلفات ألزلزأل ،وتبعات ملف ألشساليهات،
ألذي تحّول إألى أأكبر عقبة في وجه ألتنمية ألمحلية
وتجاوز أأزمة ألسسكن ألتي تضساعفت بسسبب هذه

أل -ظ -اه-رة وت-ه-اون وتÓ-عب أل-م-ج-السس أل-م-ن-ت-خ-ب-ة
أل-م-ت-ع-اق-ب-ة وب-عضس أل-مسس-ؤوول-ين عديمي ألمسسؤوولية
ألذين جعلوأ من ملف ألشساليهات فرصسة للبزنسسة
وأ’سس -ت -ف -ادة م -ن حصسصس ألسس -ك-ن-ات أ’ج-ت-م-اع-ي-ة
ألكبيرة ألتي أسستهلكت بطريقة عشسوأئية بذريعة
ألشساليهات ألتي جمعت بدأخلها كل ألفئات من
مختلف أأ’عمار وألمسستويات ألمعيشسية ،وألمناطق
أأغ -ل -ب -ه-ا م-ن خ-ارج أل-و’ي-ة ع-ل-ى حسس-اب أأصس-ح-اب
ألحا’ت أ’جتماعية ألذين ينتظرهم حظهم في
سسكن أجتماعي منذ عقود.
تسستمر أليوم أأيضسا عملية ألقضساء على ما تبقى من
 15أألف شسالي كانت موزعة على حوألي  95موقعا،
منذ زلزأل  ،2003حيث شسارفت على نهايتها بعد
أن -ج-از  25ع-م-ل-ي-ة إ’ع-ادة أإ’سس-ك-ان ف-ي م-خ-ت-ل-ف

ألبلديات ،ومن ألمنتظر أأن يتم ألقضساء ألنهائي على
أل-ظ-اه-رة ،ن-ه-اي-ة ألسس-ن-ة ،وب-ال-م-ن-اسس-ب-ة وتزأمنا مع
ألذكرى ألـ  15للزلزأل ،برمجت ألسسلطات ألو’ئية
ل -ب -وم -ردأسس ع-م-ل-ي-ة ج-دي-دة إ’ع-ادة إأسس-ك-ان 1000
ع -ائ -ل -ة ،ن -ه -ار أل -ي -وم .ب-ب-ل-دي-ة زم-وري ،م-ن-ه-ا 300
أسس -ت -ف -ادة ف -ي إأط -ار صس -ن -دوق م -ع-ادل-ة أل-خ-دم-ات
أ’جتماعية «أأفنبوسس» ،في أنتظار عمليات أأخرى
مقبلة ،أأهمها سستتزأمن مع مناسسبة عيد أ’سستقÓل
 5جويلية بإاعادة إأسسكان  1000عائلة من قاطني
شساليهات بودوأو 700 ،عائلة بقورصسو 500 ،عائلة
ببلدية دلسس 200 ،عائلة ببلدية بني عمرأن ،ثم
ب-اق-ي أل-ح-ا’ت أأ’خ-رى أل-م-ت-ب-ق-ي-ة ل-ي-ط-وى أل-ملف
ن-ه-ائ-ي-ا ق-ب-ل أل-ت-حّ-ول ل-درأسس-ة وم-ع-ال-ج-ة أل-ط-ل-بات
أ’جتماعية ألكبيرة ألمكّدسسة بالدوأئر.

بعد ضضبط قوائم اÎŸشضحÚ

 66909تلميذ على موعد مع امتحانات آاخر السسنة با÷لفة
شض-رعت م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة ل-و’ي-ة ا÷ل-ف-ة‘ ،
’خÒة ل -ل -ت -حضضÒات –ّسض -ب -ا
وضض- -ع الّ- -ل -مسض -ات ا أ
’ج-راء ا’م-ت-ح-ان-ات ال-رسض-م-ي-ة اÿاصض-ة ب-ن-ه-اية
إ
السضنة الدراسضية  ،2018/2017وذلك من خÓل
ضض -ب -ط ك -اف -ة ق -وائ -م -ه -ا ال -ن-ه-ائ-ي-ة ل-ل-مّÎشض-ح.Ú
وŒري التحضضÒات ‘ ظروف جيدة ،حيث ”ّ
’‚اح
تسضخ Òكل ا’مكانيات اŸادية والبشضرية إ
هذا اŸوعد الهام واŸصضÒي ‘ اŸسضÒة الدراسضية
للتÓميذ ،مع الÎكيز أاك Ìعلى ا÷انب النفسضي،
وال- - -ذي يشض- - -رف ع- - -ل - -ي - -ه ﬂتصض - -ون Ÿسض - -اع - -دة
اŸم -ت -ح -ن Úع -ل -ى إاج -راء ا’م -ت-ح-ان-ات ‘ ظ-روف
’ئقة.

ا÷لفة :موسسى بوغراب
سس-ت-ك-ون ب-دأي-ت-ه-ا ب-ام-ت-ح-ان-ات شس-هادة ألتعليم
أ’بتدأئي ألتي تقدم لها بالجلفة  22774تلميذ
سسيمتحنون ليوم وأحد ،وهو أ’أربعاء  23ماي
 ،2018عبر  413مركز أإجرأء في موأد ثÓث
ه- -ي :ألّ- -ل -غ -ة أل -ع -رب -ي -ة ،أل -ري -اضس -ي -ات وأل ّ-ل -غ -ة
ألفرنسسية ،ألتي كثيرأ ما عانت ألجلفة منها
ب -ف -ع-ل ع-دم ت-درسس-ي-ه-ا ،وشس-ه-دت ف-ي ألسس-ن-وأت
ألماضسية أإعفاء ألتÓميذ منها في حل ترقيعي

أأّثر على ألمسسار ألتربوي ألتعليمي للتÓميذ.
رغم أأن مديرية ألتربية تشسير أإلى أ’سستغناء
عن أ’إعفاء ،أإ’ أأن بعضس ألمدأرسس أ’بتدأئية
ف -ي أل -م -ن -اط -ق أل -ري -ف -ي -ة وأل-ن-ائ-ي-ة ،ل-م ت-درسس
أل -م-ن-ه-اج أل-خ-اصس ب-ال-ف-رنسس-ي-ة بشس-ك-ل ج-ي-د و’
بالقدر ألذي يضسمن لهم ألنجاح ،أ’متحان هذأ
سس ِ -ي -وؤط-ره  3923ح-ارسس ،ل-ي-ن-ط-ل-ق أل-تصس-ح-ي-ح
ب-ث-ان-وي-ة «ع-دي-ل-ة أأح-م-د» ب-ال-جلفة في  27ماي
ألجاري.
لتتوأصسل أ’متحانات في ألثامن وألعشسرين من
شسهر ماي ،عبر أجتياز أأكثر من  17259تلميذ
’م-ت-ح-ان-ات شس-ه-ادة أل-ت-ع-ل-ي-م أل-م-ت-وسس-ط وأل-ت-ي
سسخرت لها  56مركز أإجرأء بتاأطير  ،3417من
ب -ي -ن-ه-م  2825أأسس- -ت- -اذ ح- -ارسس ،ل- -ي -ك -ون أأم -ل
أل-م-ت-ت-ب-ع-ي-ن أ’إب-ق-اء ع-ل-ى ألمرتبة أ’أولى وطنيا
أل -ت -ي ح -ق -ق -ت -ه -ا ألسس -ن -ة أل -م -اضس -ي -ة م-ت-وسس-ط-ة
«أل-م-ج-اه-د روي-ن-ي ل-خضس-ر» وأل-ث-ال-ثة لمتوسسطة
«قوجيل علي» .وثائق هذأ أ’متحان سسيشسرع
في تصسحيحها بعد أ’إغفال وخلطها مع و’يات
أأخرى ،بثانوية «أبن أ’حرشس ألسسعيد» بالجلفة،
وثانوية «سسليماني سسليمان» بعين وسسارة ،بدءأ
من  04جوأن .2018
ليكتمل نصساب أ’متحانات أ’إشسهادية بباكورة

ألشسهادأت ألتربوية ،ألبكالوريا ،ألتي سستجرى
مباشسرة بعد عيد ألفطر ،بدءأ من  20جوأن،
بتعدأد مترشسحين يبلغ  26876مترشسح ،أأكثر من
 %50منهم من أ’أحرأر ،وهو أ’أمر ألذي يعيد
طرح ألسسوؤأل :لماذأ بالجلفة عدد ألمترشسحين
أ’أح-رأر ي-ف-وق أل-ن-ظ-ام-ي-ي-ن؟ وح-ت-ى أل-ن-ظاميين
ألذين يعتبر عددهم كبيرأ ،وهو ما ينجر عنه
كل سسنة أنخفاضس نسسبة ألنجاح ،وعدم تمكن
ألجلفة من ألتقدم في ألترتيب ألوطني لشسهادة
أل-ب-ك-ال-وري-ا ،وأل-ت-ي سس-ت-جرى بـ  79م-رك-زأ ومن
تاأطير  ،6788من بينهم  5934حارسس ،لُيشسرع
ف -ي أل -تصس -ح -ي-ح ع-ب-ر م-رك-زي ث-ان-وي-ت-ي أل-ن-ع-ي-م
ألنعيمي ،بالجلفة وثانوية ألشسيخ بوعمامة بعين
وسسارة ،بدأية من ألفاتح جويلية.
على أأن يكون أإعÓن ألنتائج ،كما أأعلنته وزأرة
أل -ت -رب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ،ب-دءأ م-ن  6ج-وأن لشس-ه-ادة
أل-ت-ع-ل-ي-م أ’إبتدأئي 18 ،ج-وأن لشس-ه-ادة أل-ت-عليم
أل-م-توسسط و 22ج-وي-ل-ي-ة ل-لبكالوريا،أإضسافة أإلى
ه- -ذه أل- -ع- -وأم- -ل أل -م -ادي -ة وأل -بشس -ري -ة ،ه -ن -الك
ألمرأفقة ألنفسسية للتÓميذ ألمقبلين على هذه
أ’م -ت -ح -ان-ات أل-مصس-ي-ري-ة ،ح-يث ت-ع-ت-ب-ر ع-امÓ-
يسس -اع -د ع -ل -ى ت -خ -ف -ي -ف أل -ت -وت-ر وأل-ق-ل-ق ع-ل-ى
ألممتحنين.

رغم أان ديون اŸؤوسضسضة Œاوزت الـ  200مليار سضنتيم لدى اÿواصس

مؤوسسسسة الكهرباء والغاز تّدعم حظÒتها بـ  3400مركز جديد

كشضف مدير مؤوسضسضة الكهرباء والغاز لو’ية
’م ،Úخ Ó-ل ن -دوة
ت- -ل- -مسض- -ان ،دام- -وشس ﬁم -د ا أ
صض- -ح- -ف- -ي- -ةÃ ،ق- -ر م- -دي -ري -ة ال -ك -ه -رب -اء وال -غ -از
بتلمسضان ،إان مؤوسضسضته قد أاقامت ﬂططا خاصضا
لتفادي ا’نقطاع الكهربائي ،خÓل شضهر رمضضان
اŸعظم ،وموسضم ا’صضطياف.
أأشس -ار ذأت أل -مسس -ؤوول ،إأن مصس -ال -ح -ه ق -د دع -مت
ألحظيرة ألكهربائية بأازيد من  3400مركز جديد
لدعم ألضسغط وتفادي أ’نقطاع ،خاصسة بالمناطق

ذأت ألذروة في أسستغÓل ألكهرباء ،خصسوصسا خÓل
فصسل ألصسيف ،أأين يكثر أ’سستهÓك للكهرباء ،هذه
ألعملية ألتي تدخل ألمخطط ألسسنوي ألذي رصسدت
له ألمؤوسسسسة مبالغ مالية هامة في إأطار أ’سستثمار،
ب-غ-ي-ة ت-حسس-ي-ن أل-خ-دم-ة أل-ع-م-وم-ي-ة وأل-قضس-اء ع-ل-ى
مشساكل أ’نقطاع ،خاصسة في ألمدن ألكبرى ألتي
تكثر فيها عملية أسستهÓك ألكهرباء .
من جهة أأخرى ،أأشسار ذأت ألمسسؤوول إألى مشسكل
ألديون ألذي أأرهق كاهل ألمؤوسسسسة حيث بلغت

ألديون لدى ألزبائن ،أأكثر من  200مليار سسنتيم،
سسوأء لدى أإ’دأرأت أأو ألخوأصس ،وهو ما يعد عائقا
في وجه ألمؤوسسسسة ألتي تقدم أسستثمارأت كبرى
ح-م-اي-ة ل-ح-ق-وق أل-م-وأط-ن وت-ف-ادي قضس-اء ل-ي-له في
ألظÓم ،مؤوكدأ أأن ألمؤوسسسسة سستباشسر أإ’جرأءأت
ألقانونية ’سسترجاع ديونها بعد فشسل كل ألسسبل
ألودية على مسستوى مرأكز ألدفع  45ألموجودة
على مسستوى ترأب ألو’ية.

من شضأانها توظيف 1000عامل و–قيق مداخيل إاضضافية للبلدية

منطقة نشساطات صسناعية جديدة بـ Œ 46زئة قريبا بالغزوات
سستسستفيد مدينة ألغزوأت ألسساحلية 70 ،كلم شسمال
غرب تلمسسان من منطقة جديدة للنشساطات ،وألتي
أن-ط-ل-قت أأشس-غ-ال أن-ج-ازه-ا ع-ن-د أل-م-دخل ألشسرقي
للبلدة ،وسستتوفر هذه ألمنطقة ألصسناعية ألجديدة،
ألتي تتربع على مسساحة  39هكتارأ ،على  46تجزئة
موجهة ’حتضسان مشساريع أسستثمارية ذأت نطاق
وأسسع ،ومن ألمؤوهÓت ألتي سستسسمح لهذه ألمنطقة
ب -إاح -دأث ن-ق-ل-ة أق-تصس-ادي-ة ذأت أأث-ر أي-ج-اب-ي ع-ل-ى
ألسسكان ،توأجد مينائي ألغزوأت و ضسريح ألولي
ألصس -ال -ح «ي -وشس -ع» ب -ال -ق -رب م -ن ه -ذه أل -م -ن -ط -ق-ة
أل -ج -دي -دة ،وك -ذأ أل -ط -ري-ق أل-ج-اري أن-ج-ازه أل-ذي
سسيربط ألغزوأت بالطريق ألسسيار شسرق-غرب ،ما
سسيسساعد على دعم هذه ألمنطقة ألصسناعية ويسسهل
حركية ألنقل .
كان وألي تلمسسان أأ’سسبق قد أعطى أنطÓقة
أأشس -غ -ال ه-ذأ أل-ت-ج-ه-ي-ز ودع-ا أل-م-ؤوسسسس-ة أل-م-ك-ل-ف-ة
باإ’نجاز ألى تعزيز إأمكانياتها ألبشسرية وألمادية
لتسسليم ألمشسروع في أأ’جال ألمحددة ،كما يشسكل

أنجاز ألطريق ألرأبط بين ألغزوأت ومرسسى «بن
م -ه-ي-دي» ع-ل-ى ط-ول  59ك -ل -م ،وأل -ذي خصسصس ل-ه
غÓف مالي قدره  200مليون دج ،أأحد ألمؤوهÓت
أأ’خرى لتنمية هذه ألمنطقة وو’ية تلمسسان وألتي
سس-ت-ت-وف-ر ف-ي أل-مسس-ت-ق-ب-ل ع-ل-ى م-حور طرقي كفيل
ب-إاضس-ف-اء «دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة أأك-ي-دة» ع-لى قطاع ألصسناعة
بهذه ألناحية ألتي لها مميزأت هامة ،خاصسة في
ظل درأسسة إأقامة خط للسسكة ألحديدية يربطها
ببني صساف.
Óشس-ارة ،ت-ح-ت-وي ب-ل-دي-ة أل-غ-زوأت ع-ل-ى مصس-ن-عين
ل -إ
ضسخمين ،أأ’ول يتمثل في وحدة صسناعية للتحليل
ألكهربائي للزنك ،ألتي باشسرت أإ’نتاج سسنة 1974
وتوظف أأكثر من  500عامل ،وهي متوقفة حاليا
منذ سسنة .أأما ألمصسنع ألثاني ،فيتمثل في وحدة
ل -ل -خ -زف ألصس -ح-ي أل-ت-ي أأنشس-ئت سس-ن-ة  1976وتقع
بضسوأحي ألمدينة وتشسغل ما يعدل  500عامل.
تعبر هذه ألمؤوسسسستين ألمحيط ألجديد ألذي عمل
على خلق فرصس عمل جديدة ،أأدت إألى تطوير

وت -وسس -ي -ع أل -ع -م -ل أل -م -أاج -ور وأصس -ط -دأم ألسس -ك -ان
أل-م-ح-ل-ي-ي-ن ب-ن-ظ-ام ج-دي-د وث-قافة جديدة مرتبطة
بالعالم لصسناعي؛ فظهرت مفاهيم وموأقف جديدة
لدى ألعمال ألصسناعيين وألذين هم أأكثر أتصسا’
بهذأ ألوأقع.
م-ن أل-م-ن-ت-ظ-ر م-ن ه-ذه أل-م-ن-ط-ق-ة ألصس-ناعية ،أن
تسستقطب  46منشسأاة ألتي سستوظف ما يزيد عن ألـ
 1000ع -ام -ل م -ب -اشس -ر ،وم -ئ -ات أل -م -ن-اصسب غ-ي-ر
ألمباشسرة وتقلصس من نسسبة ألبطالة بهذه ألمنطقة
ألسس -اح -ل -ي -ة أل -ت -ي ت -ع -ت -م -د ع -ل-ى ألصس-ي-د أل-ب-ح-ري
وألصسناعة وألفÓحة وألخدمات ،كما من شسأان هذه
ألمنطقة ألصسناعية أن تسساهم في مدأخيل ألبلدية
ألضس -ع-ي-ف-ة ،خ-اصس-ة وأن م-دأخ-ي-ل أل-م-ي-ن-اء ومصس-ن-ع
ألزنك وضسرأئبهما تدفع بتلمسسان ووهرأن بحكم
وجود أإ’دأرة هناك.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

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

ألعدد
17649

احتضضنها اŸركز ا÷امعي Ãيلة

05

إاحياء الذكرى  62لليوم الوطني للطالب
أاح -يت ،أامسس ،و’ي -ة م -ي -ل -ة ،ع -ل -ى غ-رار
ب -اق -ي و’ي -ات ال-وط-ن ال-ذك-رى الـ  62للعيد
الوطني للطالب ،اŸوافق لـ  19ماي من كل
عام ،حيث ذكر وا‹ ميلة ،احمودة احمد
زي-ن ال-دي-ن ،خÓ-ل ك-ل-م-ة أال-ق-اه-ا ب-اŸن-اسضبة
باŸركز ا÷امعي «عبد ا◊فيظ بو الصضوف»
’بعاد التاريخية الوطنية لهذه اŸناسضبة
با أ
التي تعت Èمنعطفا حاسضما ‘ مسضار الثورة
التحريرية اŸظفرة ،إاذ جلت التحاق الطلبة
ا÷زائريÃ Úسضار الثورة والتحاق النخبة
ا÷زائ -ري -ة ا÷ام -ع -ي-ة بسض-اح-ات ال-ق-ت-ال ‘
ا÷ب-ال ت-ل-ب-ي-ة ل-ن-داء ق-ي-ادة جبهة التحرير
ال-وط-ن-ي ال-ت-ي ك-انت ت-ق-ود ال-ك-ف-اح ال-وط-ن-ي
اŸسضلح ضضد ا’سضتعمار الفرنسضي.
أأضساف ألوألي أأن أ’أجيال ألصساعدة من ألطلبة
م -ط -ال -ب -ة ب -اأ خ -ذ أ ل -دروسس وأل -ع -ب -ر م -ن م س س -ا ر
أ ل-ح-رك-ة أ ل-وط-ن-ي-ة أ ل-طÓ-ب-ي -ة أل -ت ي ز ّك ت ألكف ا ح
أ ل -مسس -ل -ح وأسس -ت -ج -ابت ل -ن -د أء أل -وط -ن ف -ي ت -ل ك
ألظروف ألصسعبة من تاريخ ألبÓد.
من جهته ،نّو ه مدير أ ل م ر ك ز ألجا م ع ي لميلة ،
أ ل-ب-روف-يسس-ور ع-ب-د أ ل-و ه-اب شس -م -ام ،ب -ت ض س -حي ا ت
ألشسعب ألجزأئري من أجل أ’سستقÓل وألتحرر
م -ن أ’سس-ت-ع-م-ار أ ل-ف-رنسس-ي و م س س -ا ه -م -ة أل -ط -ل -ب -ة
أ ل-ج-زأ ئ-ري-ي-ن ف-ي مسس-ار أ ل-ك -ف -ا ح أل -م س سلح ،أإ ب ان
ألثورة ،وكيف سساهمت ألحركة ألطÓبية ،يوم
ألتحاق ألطلبة بالثورة في  19ماي  ،1956في
د ع -م أ ل -ن ضس -ال أ ل -وط -ن -ي م -ن خ Ó-ل أل -ت ض س -ح -ي -ة
وأ’سس -تشس -ه -اد ف -ي سس -ب -ي-ل أل -ح -ر ي -ة وأ سس -ت -ق Ó-ل

ألجزأئر.
قدم مجاهدون من ميلة ،ممن ألتحقوأ بالثورة
ألمجيدة ،وتركوأ مقاعد ألجامعة مدأخÓت
ب ا ل م ن ا س س ب ة ت ن ا و ل ت ر و أ ي ا ت و ش س ه ا د أ ت ح يّ ة ح و ل
ما قدمه ألطالب ألجزأئري ألمجاهد في ذلك
أل -و قت أل -ح -ا سس -م م -ن ت-اري-خ أل-ك-ف-ا ح أل-مسس-ل -ح
وكيف أأن ألطلبة ألجزأئريين لبوأ ندأء جيشس
ألتحرير ألوطني وحملوأ ألسسÓح بدل ألقلم
للدفاع عن أأرضسهم وتحريرها من أ’سستعمار
ألفرنسسي ألغاشسم.
شس -ه -د أإح -ي -ا ء ه -ذه أ ل -ذك-رى ت-وزي-ع ألشس-ه-ادأ ت
وأل -ج -وأئ -ز ع -ل -ى أل -ط-ل-ب-ة أل-م-ت-فّ-و ق-ي-ن أ’أوأئ -ل
ألمتخرجين وألفائزين في مختلف ألنشساطات
ألثقافية وألرياضسية ألمقامة بالمناسسبة.

ميلةﬁ :مد بوسسبتة

..ومسسرحية بالّلغة ا’‚ليزية حول ا◊دث
وتكر Ëالطلبة الفائزين ‘ اŸسسابقات

أأحيت ،أأمسس ،و’ية سسعيدة وكباقي و’يات ألوطن
ألذكرى  62للعيد ألوطني للطالب ،وهو ألتاريخ
ألذي أسستجاب فيه طلبة ألجزأئر سسنة  1956لندأء
أل -ث -ورة ،ف -ك -ان أنضس -م-ام-ه-م إأضس-اف-ة ن-وع-ي-ة جّ-رت
أل -مسس -ت -ع -م -ر ف -ي -م -ا ب -ع -د إأل -ى أل -رضس -وخ ل -م -ن-ط-ق
أ’سستقÓل سسنة  ، 1962وإأحياًء للمناسسبة ،قامت
ألسسلطات ألمحلية بعد ألتجمع أأمام مقر ألمنظمة
ألوطنية للمجاهدين بسسعيدة ..
تم تدشسين مدرسسة رماسس كروم ووضسع ألحجر
أأ’سساسسي ’نجاز مجمع مدرسسي بحي  600سسكن
أج -ت-م-اع-ي وت-دشس-ي-ن م-ل-عب ج-وأري ت-حت تسس-م-ي-ة
«نوري أأحمد» بحي ألرياضس ،بعدها توجه ألوفد
إألى جامعة ألدكتور مو’ي ألطاهر لحضسور جانب
من مختلف ألمسسابقات ألرياضسية وألقيام بزيارة

ألمعارضس ألمنظمة من قبل ألطلبة بالجامعة.
بهذه ألمناسسبة ،أأبرز وألي ألو’ية ،سسيف أإ’سسÓم
لوح ،ألدور أ’يجابي ألذي يقوم به ألطلبة ،أليوم،
ف -ي كسسب أل -م -زي -د م-ن أل-ع-ل-م وأل-م-ع-رف-ة ،مشس-ي-دأ
بالدور ألبطولي ألذي قدمه طلبة ألثورة من أأجل
أسس -ت -قÓ-ل أل-ج-زأئ-ر ،ب-ع-ده-ا ت-م ع-رضس مسس-رح-ي-ة
بالّلغة أ’نجليزية حول هذأ ألحدث ،مع تقديم
مونولوج ،وفي ألختام ،تم تكريم ألطلبة ألمتّوجين
وأل -ف -ائ -زي -ن ب -ال -مسس -اب -ق -ات أل -ع -ل -م-ي-ة وأل-ث-ق-اف-ي-ة
وألرياضسية.

سسعيدة :ج .علي

لتسضهيل اÿدمة على اŸواطن ‘ Úرمضضان

«سسونالغاز» تفتح أابواب وكا’تها ليًÓ
ف-ت-حت م-دي-ري-ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء والغاز
بÈج ب-وع-ري-ري-ج ،أاب-واب وك-ا’ت-ها اÿمسس،
’ف -ط -ار Ãدي-ن-ة ورأاسس ال-وادي وب-رج
ب -ع -د ا إ
ال -غ -دي -ر ،اب-ت-داء م-ن أاول أاي-ام شض-ه-ر رمضض-ان
’مر بوكا’ت اŸقرا ،Êبن باديسس،
ويتعلق ا أ
رأاسس ال -وادي ،م -نصض -ورة وب -رج غ -دي -ر ،ب-ع-د
’فطار.
وقت ا إ

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف
ياأتي قرأر فتح ألوكا’ت لي Óكخطوة أأخرى من
شسركة «سسونالغاز» من أأجل ألتقرب من ألموأطن
لضس-م-ان ج-ودة وأسس-ت-م-رأري-ة أل-خ-دم-ة ألموجهة،
خÓل شسهر رمضسان ألفضسيل ولضسمان أ’سستجابة
ألمثلى لتطلعات ألزبائن وشسكاويهم.
ت -ف -ت -ح أل -وك -ا’ت أل -م -ذك-ورة ،ب-حسسب ب-ي-ان
للمديرية ،أأبوأبها من ألسسبت ألى أ’أربعاء و من
ألسساعة ألثامنة صسباحا أإلى ألثالثة مسساء ومن
ألسساعة ألتاسسعة لي Óأإلى منتصسف ألليب ،مع
أف -ت -ت -اح صس -ن-ادي-ق أل-دف-ع وم-ك-اتب أ’سس-ت-ق-ب-ال،

صسباح يوم ألخميسس ،من ألثامنة أإلى منتصسف
ألنهار ،وهذأ حتى يتسسنى للزبائن ألتقرب من
أل -وك -ال -ة أل -ت -ج -اري -ة ل Ó-سس -ت -ف -ادة م-ن م-خ-ت-ل-ف
أل -خ -دم-ات أل-م-ق-دم-ة ،ع-ل-ى غ-رأر ط-لب أل-رب-ط
بالطاقة أأو طلب ألتدخل ’إصسÓح أ’أعطاب في
ح -ال -ة وق -وع -ه -ا وتسس -دي -د ف -وأت-ي-ر أ’سس-ت-هÓ-ك
لتفادي قطع ألتموين.
أأضساف ألبيان أأن أ’إجرأءأت أأيضسا تتضسمن دعم
وتعزيز فرق ألتدخل ،طيلة شسهر رمضسان ،من
أأج -ل أ’أخ -ذ ب -ع -ي-ن أ’ع-ت-ب-ار ك-اف-ة أ’نشس-غ-ا’ت
ب-ف-اع-ل-ي-ة أأك-ث-ر وت-دخ-ل أأسس-رع ف-ي ح-ال-ة حدوث
أ’أعطاب.
با’إضسافة أإلى مكاتب أ’رشساد ألتي وضسعت على
مسس-ت-وى أل-وك-ا’ت أل-ت-ج-اري-ة ل-لتكفل بانشسغا’ت
ألزبائن وأ’سستجابة لتسساوؤ’تهم ،وفرقة ألطاقة
ألتي تم أطÓقها موؤخرأ لدعم عملية ألتوجيه
وتقديم ألمشسورة للزبائن ،فيما يخ ّصس ألتدأبير
أل-وأجب أت-ب-اع-ه-ا م-ن أأج-ل أ’سس-ت-خ-دأم ألسس-ل-ي-م
للطاقة ألكهربائية وألغازية.

اختتام الدورة التكوينية لرؤوسساء اÛالسس
الشسعبية البلدية باŸدية

منح وا‹ و’ية اŸديةﬁ ،مد بوشضمة ،أامسس ،شضهادات لرؤوسضاء اÛالسس الشضعبية  ،63اŸشضارك‘ Ú
الدورة التكوينية التي أاقرتها وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية لفائدة اŸنتخبÚ
اÙلي ،ÚخÓل الفÎة اŸمتدة من  11مارسس إا ¤غاية  10ماي  ‘ ، 2018العديد من التخصضصضات على
غ-رار الصض-ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ،تسض-ي ÒاŸرف-ق ال-ع-م-وم-ي ،اŸال-ي-ة اÙل-ي-ة وغÒه-ا ،وه-ذا ع-ل-ى على هامشس
ا’حتفا’ت الرسضمية اıلدة للذكرى  62لعيد الطالب.

اŸدية :علي ملياÊ

أأك -د أل -وأل -ي ب -ه -ذه أل -م-ن-اسس-ب-ة أأن ه-ذه أل-دورة
’صسÓحات
أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة ت-أات-ي ف-ي إأط-ار سس-لسس-لة أ إ
ألتي أأقرتها وزأرة ألدأخلية وألجماعات ألمحلية
وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة ،ت-جسس-ي-دأ لبرنامج فخامة
رئ-يـسس أل-ج-م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وتفلـيقة ألتي
’دأرة ألمحلية وتحسسين
تهـدف إألى عـصسرنة أ إ
’دأرة
أل- -خ- -دم- -ة أل- -ع- -م -وم -ي -ة وأ’ب -ت -ع -اد ع -ن أ إ
أل -كÓ-سس-ي-ك-ي-ة ،وف-ق-ا ل-ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات أل-ح-دي-ث-ة
أل-مسس-ت-ع-م-ل-ة ك-ت-ق-ن-ي-ة أل-ت-ح-اضس-ر ع-ن ب-ع-د ،م-م-ا
’عباء
يسساهم بحسسبه ،في تخفيضس ألتكاليف وأ أ

ألتي أأصسبحت ترهق ألخزينة ألعمومية.
شس -ارك ف-ي ه-ذه أل-دورة أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة  63رئيسس
بلدية ،وأأ ّ
طر هؤو’ء كل من ألمفتشس ألعام لو’يتي
ألمدية وغردأية ،مدير أ’دأرة ألمحلية ،رئيسس
دأئرة ألمدية ،أأحد قادة ألحماية ألمدنية -رئيسس
مصسلحة ألوقاي -كما درسس ألمشساركون كل من:
أل -ح -ال -ة أل -م -دن -ي -ة ،أل-م-ن-ازع-ات،ت-ن-ظ-ي-م وسس-ي-ر
ألبلديات ،مخططات ألتنمية ألبلدية ،ألصسفقات
ألعمومية وتفويضس ألمرفق ألعام ،تسسيير ألموأرد
أل-بشس-ري-ة ،أل-م-ال-ي-ة أل-م-ح-ل-ي-ة وتسس-ي-ي-ر أل-مخاطر
ألكبرى.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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هوأرية بن رقطة لـ«ألشسعب»:

ألوضشعية أ÷وية أŸضشطربة «عادية وليسشت أسشتثنائية»
– ّسسن تدريجي ‘ ألوضسع أ÷وي ،أبتدأء من أليوم

ألوضسعية أ÷وية أŸضسطربة ألتي “ر بها ألبÓد «عادية وليسست
إأسستثنائية» ،بحسسب ما أكدته هوأرية بن رقطة ،أŸكلفة بالتصسال
Óرصساد أ÷وية ‘
وألتنبؤوأت أ÷وية على مسستوى أŸركز ألوطني ل أ
تصس -ري -ح لـ»ألشس -عب» ،م -ف -ي -دة أن -ه سس -ي -ك-ون ه-ن-اك أرت-ف-اع ‘ درج-ة
لربعاء ألقادم.
أ◊رأرة ،وذلك إأبتدأء من أ أ

حياة  /ك.
أاوضسحت بن رقطة ،أان هذه الضسطرابات الجوية التي خلّفت في بعضص مناطق
البÓد خسسائر مادية نتيجة للسسيول الجارفة ،التي شسهدتها ولية سسطيف ،تعود
إالى تمركز منخفضص للضسغط الجوي على مسستوى البحر األبيضص المتوسسط.
أافادت في هذا الصسدد ،انه يوجد نوعين مختلفين من األوضساع الجوية ،واحد
في الشسمال والثاني يميز المناطق الداخلية ،ويتمثل في تسساقط أامطار تكون
أاح-ي-ان-ا مسس-ت-م-رة ع-ل-ى ال-م-ن-اط-ق السس-اح-ل-ي-ة ،ب-ي-ن-م-ا ع-ل-ى ال-م-ن-اط-ق ال-داخلية
والمرتفعات ،فهي تكون مرفوقة بالَبرد أاحيانا ومعتبرة أاحيانا أاخرى.
بحسسب المتحدثة ،فإانه يرتقب ،اليوم ،تحسسن تدريجي على المناطق السساحلية،
م -ع اسس -ت -م -رار ال -وضس -ع-ي-ة ال-ج-وي-ة غ-ي-ر ال-مسس-ت-ق-رة ع-ل-ى ال-م-ن-اط-ق ال-داخ-ل-ي-ة
والمرتفعات ،مع تسسجيل رعود محليا على بعضص المناطق منها :األغواط،
الجلفة ،المسسيلة والبيضص ،في انتظار أان يشسمل السستقرار أاغلب المناطق
الشسمالية ،وذلك إابتداء من يوم غد الثÓثاء ،بينما تبقى األمطار تخ ّصص المناطق
الشسرقية لتزول تدريجيا.

أرتقاب تسشجيل  29درجة أألربعاء ألقادم
يرتقب أان ترتفع درجات الحرارة لتصسل إالى  29درجة ،إابتداء من يوم األربعاء،
وذلك على المناطق السساحلية ،و 34درجة على المناطق الداخلية والمرتفعات،
منها األوراسص ،مفيدة أان درجات الحرارة الفصسلية بالنسسبة لشسهر ماي ،تتراوح

ما بين  24و 25درجة على المناطق السساحلية.
إالى أان في حالة هذه التذبذبات «ل يمكن أان نقارن الوضسعيات الجوية بالنسسبة
لفصسل الربيع مع تلك التي سسجلت في العام الماضسي» ،حيث أارجعت بن رقطة
ذلك إالى موقع الجزائر وتأاثرها بالمناخ المتوسسطي ،حيث يمكن أان نعرف «4
فصسول في يوم واحد».
يذكر أان ربيع هذه السسنة قد ميزه اضسطراب جوي نشسيط مع إانخفاضص في
درجات الحرارة على مسستوى كل الوليات الشسمالية للوطن ،مع تسسجيل سسقوط
ثلوج على المرتفعات الغربية التي يفوق علوها  1000متر صساحبها برودة في
الطقسص ،أاعطت إاحسساسسا كأان فصسل الشستاء قد عاد ،باإلضسافة إالى وضسعة جوية
غير مسستقرة على المناطق الشسمالية ،مع سسقوط أامطار ،كما أان درجات
الحرارة الدنيا تكون تحت الصسفر بالمناطق الداخلية والهضساب العليا لي.Ó
مع التذكير ،أانه تم تسسجيل الشسهر الفارط انخفاضص في درجات الحرارة،
تراوحت من  10إالى  14بالسسواحل ومن  4إالى  6درجات بالوليات الداخلية.

خارطة طريق أسشتثنائية خÓل رمضشان وأŸوأطن يتجاوب
النتشسار الميداني لـ 2000شسرطي بمختلف الرتب،
مع إاقحام  170شسرطي لمصسالح الشسرطة القضسائية
من أاجل الرفع من عمل وآاداء هذه المصسالح ،خÓل
الشسهر الكريم ،تحسسبا ألي تحركات إاجرامية ُمخلة
بالسسكينة واألمن العام.
أاوضسح ذات المسسؤوول ،أان قوات الشسرطة التابعة
لمصسالح الشسرطة العامة والتنظيم قد نفذت ،خÓل
الثÓثة أايام األولى ،من شسهر رمضسان ،عدة عمليات
تفتيشص ومراقبة للمحÓت لمتابعة مدى احترام
ال-ت-ج-ار ل-م-ع-اي-ي-ر الصس-ح-ة وال-نظافة ومدى تماشسي
نشساطاتهم التجارية مع التنظيم العام.
أاسسفرت تدخÓت الشسرطة ،خÓل هذه الفترة ،عن
تسس-ج-يل  10م-خ-ال-ف-ات ذات ط-ب-ي-ع-ة م-وسس-م-ية لها
عÓقة بتغيير النشساط التجاري ،بدون قيد أاو مرور
بإاجراءات إادارية ،على أان يسسمح اسستمرار تنفيذ
ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ف-ت-يشس-ي-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م اإلط-ار العام
Óنشسطة التجارية ،خاصسة خÓل الشسهر الفضسيل
ل أ
وموسسم الصسيف.

أاك -د ال -مسس -ؤوول ف -ي ج -انب آاخ -ر ،أان ال-مصس-ال-ح ق-د
وضس- -عت خ- -ارط- -ة ط- -ري- -ق أام- -ن- -ي- -ة ت- -ت -ن -اسسب م -ع
خصس-وصس-ي-ات الشس-ه-ر ال-ك-ري-م ،خ-اصس-ة م-ن ال-ن-احية
األم-ن-ي-ة وال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ،سس-تسس-م-ح ب-تقليصص معدلت
اإلجرام التي تشسهد تراجعا ملحوظا بتراب ولية
م -عسس -ك -ر ،ل سس -ي-م-ا م-ع ارت-ف-اع ال-ت-غ-ط-ي-ة األم-ن-ي-ة
وال -ت -نسس -ي-ق ال-م-ح-ك-م م-ع مصس-ال-ح الشس-رط-ة وب-اق-ي
األسسÓك األمنية.
أاضساف عميد الشسرطة لياسسين آايت مزيان ،في هذا
الصسدد ،وخÓل اسستعراضسه لحصسيلة نشساط قوات
الشسرطة خÓل الفترات الماضسية ،أان عددا كبيرا
من قضسايا الشسرطة المعالجة ،يعود الفضسل فيها
إالى المواطن الذي عاد يتجاوب جدا مع قضساياه
األمنية والجتماعية ،ما يظهر من خÓل تواصسل
المواطنين المتواصسل عبر الخط األخضسر للتبليغ
عن مختلف الجرائم.

لوقاف بأام ألبوأقي:
كشسف عنها مدير أ أ

معسشكر :أام ا - Òÿسس.

منح  45رخصشة Ÿقرئ Úمتطّوع Úإلقامة صشÓة ألÎأويح باŸناطق ألنائية

لوقاف
كشسف مدير ألشسؤوون ألدينية وأ أ
ل -ولي -ة أم أل -ب -وأق -ي ب -وذرأع ب-ل-خ ،Òصس-ب-اح
أمسس ،أن مصسالح مديرية ألشسؤوون ألدينية
لوق -اف ل -ولي -ة ،م -ن -حت Ãن -اسس -ب -ة شس-ه-ر
وأ أ
رمضس -ان أل -ك -ر ،Ëه -ذه ألسس -ن-ة 45 ،رخصسة
Ÿق - -رئ Úم - -ت- -ط- -وع Úم- -ن أج- -ل أدأء صسÓ- -ة
ألÎأويح باŸسساجد ألتي ل يوجد بها مقرئÚ
ع Èبلديات ألولية.
أاوضسح نفسص المصسدر في هذا اإلطار ،أان عملية
اخ-ت-ي-ار ال-م-ق-رئ-ي-ن ال-م-ت-ط-وع-ي-ن ت-م-ر عبر لجنتين

أسسعار ‘ متناول ذوي
ألدخل أŸتّوسسط وألضسعيف

يسس -ت -ق-طب سس-وق أل-رح-م-ة أŸت-وأج-د ‘ ح-ي م-ا
ق -ب -ل أŸي-ن-اء Ãدي-ن-ة ع-ن-اب-ة ،أل-ع-دي-د م-ن سس-ك-ان
أل-ولي-ة ،أل-ذي-ن وج-دوأ ف-ي-ه م-ت-ن-فسس-ه-م لقتناء
مسس -ت -ل -زم -ات ألشس -ه -ر أل -ك -ر Ëم -ن خضس -ر وف-وأك-ه
لول لفتتاحه
و◊وم ،حيث يعرف منذ أليوم أ أ
لسسعار أŸعقولة،
إأقبال كبÒأ للصسائم ‘ Úظل أ أ
وأل- -ت- -ي ه -ي ‘ م -ت -ن -اول أغ -لب ألسس -ك -ان م -ن ذوي
أل-دخ-ل أŸت-وسس-ط وح-ت-ى ألضس-ع-ي-ف ،ح-يث يقتني
كل حسسب قدرأته ألشسرأئية..

عنابة :هدى بوعطيح
تعد المرة الرابعة على التوالي التي يفتتح فيها
«سس -وق ال -رح -م -ة» أاب -واب -ه أام -ام سس -ك -ان ال -م -دي -ن-ة،
ب -مشس-ارك-ة  35م -ت -ع -ام Ó-اق-تصس-ادي-ا م-ن شس-رك-ات
عمومية وخاصسة ،حيث يعرضسون الخضسر والفواكه،
ومختلف المواد السستهÓكية بأاسسعار معقولة ،في
م-ح-اول-ة م-ن السس-ل-ط-ات ال-ولئ-ي-ة م-ح-ارب-ة ظ-اه-رة
الحتكار والمضساربة ،حيث تعمل مديرية التجارة
على شسّن رقابات دورية ،لمنع أاي تÓعبات في
األسسعار ،والحفاظ على القدرة الشسرائية للمواطن.
ج -ول -ة «الشس -عب» ف -ي سس-وق «ال-رح-م-ة» كشس-فت ع-ن
التهافت الكبير لسسكان بونة نحوه ،ل سسيما بعد
الرت -ف -اع ال -ج -ن -ون -ي ألسس -ع -ار ال -خضس -ر وال -ف -واك -ه
بمختلف األسسواق اليومية بعنابة ،على غرار سسوق
«الحطاب» الذي يشسهد ارتفاعا جنونيا في أاسسعار

بعد ألفيضسانات ألتي شسهدتها ع ÚألكبÒة

إأيفاد ÷نة ولئية لتقييم أألضشرأر بسشطيف

لمطار ألرعدية ألقوية ألتي ضسربت
على إأثر أ أ
ألعديد من مناطق ولية سسطيف ،وبخاصسة مدينة
ع ÚألكبÒة ألوأقعة ‘ أŸنطقة ألشسمالية ألشسرقية
ل -ل -ولي -ة ،مسس -اء ي -وم أÿم-يسس أŸاضس-ي ‘ ،أول أي-ام
ألشسهر أŸبارك ،وتسسببت ‘ فيضسانات عارمة أدت إأ¤
خسس -ائ -ر بشس -ري -ة وم -ادي-ة ه-ام-ة ،أوف-دت ألسس-ل-ط-ات
ألولئية إأ ¤أŸدينة ÷نة ولئية ﬂتصسة لتقييم
لمطار.
لضسرأر أŸادية ألناŒة عن هذه أ أ
أ أ
هي اللجنة المكونة من مدير األشسغال العمومية،
ومدير الموارد المائية ،ومؤوسسسسة الجزائرية للمياه،
إاضس- -اف- -ة إال -ى  20م -ن رؤوسس -اء األقسس -ام ل -م -دي-ري-ة
األشس -غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ل-تشس-رع ف-ي أاع-م-ال-ه-ا ب-غ-رضص
إاحصساء األضسرار الفعلية التي لحقت بكل المنشسآات،

وخاصسة الطرق التي عرفت بعضص التدهور ،وتقديم
ت -ق -ري -ره -ا ل -ل -ج -ه -ات ال -م -ع -ن -ي-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل ال-ج-دي
بالوضسعية .من أاجل عمليات التدخل وإاعادة األمور
إالى نصسابها ومحو أاثارها ،سسخرت مديرية األشسغال
العمومية للولية وسسائل بشسرية ومادية هامة ،منها
تسسخير  250عامل و 30شساحنة و 5جرافات.
نشسير إالى أان هذه الفيضسانات التي غمرت العديد
من المباني ،وتسسببت في عدة خسسائر ،قد أادت إالى
وف -اة شس -خصص ،وف -ق-دان آاخ-ر ،وإان-ق-اذ ال-ع-دي-د م-ن
المحاصسرين بكل من بلديتي سسطيف واوريسسيا،
وهذا بعد تدخل وحدات الحماية المدنية.

سشطيف :نور الدين بوطغان

باŸوأزأة مع برنامج أمني صسارم خÓل رمضسان

رئيسس أمن ولية معسسكر لياسس Úآأيت مزيان لـ «ألشسعب»:

أاك- -د رئ- -يسص أام -ن ولي -ة م -عسس -ك -ر ،ع -م -ي -د أاول
للشسرطة ،لياسسين آايت مزيان ،أامسص ،خÓل ندوة
صسحفية عن اإلجراءات األمنية المتخذة اسستثنائيا،
خÓل شسهر رمضسان المعظم ،أانها إاجراءات تهدف
إال -ى اسس-ت-م-راري-ة ال-ع-م-ل األم-ن-ي وت-ك-ث-ي-ف-ه ل-ف-رضص
أاقصس- -ى درج- -ات األم- -ن وال- -ح- -م- -اي- -ة ل- -ل- -م- -واط -ن
وال -م-م-ت-ل-ك-ات ،مشس-ي-را أان اإلج-راءات السس-ت-ب-اق-ي-ة
لتكثيف النتشسار األمني لقوات الشسرطة بمعسسكر،
م-ك-نت م-ن ت-ق-ل-ي-ل ح-وادث الشس-ج-ارات وال-ن-زاعات
ال-ت-ي غ-ال-ب-ا م-ا ت-ع-ود إال-ى ت-أاث-ي-ر ال-ع-ادات السس-ل-ب-ي-ة
كالتدخين وعدم التحكم في القلق المفرط على
الصسائمين.
قال رئيسص أامن ولية معسسكر ،لياسسين آايت مزيان،
أان مصسالح الشسرطة تسسعى من خÓل خطة أامنية
عملياتية إالى الخروج بحصسيلة شسهر رمضسان خاٍل
م -ن ال -مشس-اك-ل وب-ان-خ-ف-اضص ف-ي م-ع-دلت اإلج-رام
والعتداءات والحوادث المرورية ،وتضسمن الخطة
األم-ن-ي-ة لشس-رط-ة م-عسس-ك-ر ،ب-حسسب ع-م-يد الشسرطة
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خاصستين لهذا الغرضص ،حيث تقوم اللجنة األولى
ب -ام -ت -ح -ان ال -م-ق-رئ ال-م-ت-ط-وع ف-ي ح-ف-ظ ال-ق-رآان
الكريم ،وبعدها تقوم اللجنة الثانية المسسماة لجنة
التأاهيل العلمي باختبار مدى قدرته على تأادية
صسÓة التراويح وصسحة أاركانها في الركوع السسجود
وغيرها وتقوم بنصسحه وتوجيهه في هذا السسياق.
بعد ذلك يتم منح الرخصسة لهؤولء المقرئين تنتهي
بانقضساء الشسهر الفضسيل ،علما وان هؤولء المؤوهلين
ت -م ت -وزي -ع -ه -م ع-ل-ى ال-مسس-اج-د ال-ت-ي ل ي-وج-د ب-ه-ا
مقرئين أاو ِيؤوطرها كبار السسن وبالمناطق النائية

ب -م -ع -رف -ة مصس -ال -ح ال -م -دي -ري -ة ،ع -ل -م-ا وان ه-ؤولء
ال -م -ق -رئ -ي -ن ي -ن -ح-در ج-ل-ه-م م-ن ال-ج-ن-وب ال-غ-رب-ي
الجزائري.
أاضس- -اف ب- -وذراع ف- -ي سس- -ي -اق ذي صس -ل -ة ،أان ع -دد
المسساجد التي تقام بها صسÓة التراويح لهذه السسنة
بلغ  273عبر عدة بلديات ،منها  15مسسجدا ،تم
فتحه بصسفة مؤوقتة إلقامة صسلوات التراويح على
الرغم من عدم إانهاء األشسغال بجزء منها.

أام البواقي :اسشكندر ◊جازي

«سشوق ألرحمة» يسشتقطب سشكان بونة
الخضسر والفواكه ،ل سسيما الطماطم التي ارتفع
سسعرها إالى  160دج ،بعد أان كانت تباع ما بين 80
و 90دج أاي-ام-ا ف-ق-ط ق-ب-ل ح-ل-ول الشس-ه-ر ال-فضس-ي-ل،
ناهيك عن أاسسعار الفواكه والتي أاصسبحت تطبق
م -ب -دأا «ل -م -ن اسس -ت -ط -اع إال -ي-ه-ا سس-ب-ي »Ó-ع-ل-ى غ-رار
الفراولة ،والتي تباع بـ  250دج.
في حين يباع الخوخ بـ 200دج ،أاما الموز فيصسل
سسعره ما بين  300إالى  350دج ،ليبقى الليمون
حديث العام والخاصص بعد الرتفاع الجنوني الذي
عرفه أاياما فقط قبيل حلول الشسهر الفضسيل ،أاين
وصسل سسعره ما بين  350إالى  450دج بحسسب درجة
نضس -ج -ه ،ح -يث يسس -ع -ى أاغ -لب ال -ت -ج -ار إال-ى ف-رضص
زي -ادات غ -ي-ر ق-ان-ون-ي-ة ف-ي أاسس-ع-ار ال-خضس-ر األك-ث-ر
اسس-ت-هÓ-ك-ا ،مسس-ت-غ-ل-ي-ن ح-اج-ة ال-م-واط-ن ل-ه-ا بغضص
النظر عن إامكانياته المادية وقدراته الشسرائية.
السس -ل -ط -ات ال -ولئ -ي -ة ل -ع -ن -اب -ة ،ج -ع -لت م -ن سس -وق
«الرحمة» تقليدا سسنويا ،بعد السستحسسان الكبير
ال -ذي ع -رف -ه م -ن ق -ب -ل سس -ك -ان ال -ولي -ة ،واإلق-ب-ال
ال -م-ن-ق-ط-ع ال-ن-ظ-ي-ر ع-ل-ي-ه خÓ-ل السس-ن-وات ال-ثÓ-ث
الماضسية ،ل سسيما وأانه يسساهم في دعم القدرة
الشسرائية لذوي الدخل المتوسسط والضسعيف ،ويضسع
أاسس -ع -ارا ف -ي م -ت -ن -اول -ه -م ل -م -خ -ت -ل -ف ال -م -ن-ت-ج-ات
السستهÓكية.
ف-ال-ك-ث-ي-ر م-ن سس-ك-ان ع-ن-اب-ة وف-ي تصس-ري-ح ب-عضس-هم
لـ»الشسعب» اعتبروا السسوق بمثابة «الرحمة» على
سسكان الولية ،لقضساء الشسهر الفضسيل بدون ديون،

حيث اسستاءوا من جشسع وطمع بعضص التجار الذين
يسس -ت -غ -ل -ون رمضس -ان ل -ل-رب-ح السس-ري-ع ،غ-ي-ر م-ب-ال-ي-ن
بالقدرة الشسرائية للمواطن ،ويتناسسون بأانه شسهر
الرحمة ،متعمدين ـ بحسسبهم ـ الزيادة في أاسسعار
الخضسر والفواكه ،كونهم على علم بأان المواطن في
ه -ذا الشس -ه -ر ال -ك -ري -م ل ح -ل أام -ام-ه سس-واء اق-ت-ن-اء
مسس- -ت- -ل- -زم- -ات اإلف- -ط -ار ،ول -ه -ذا ي -ل -ج -أاون لسس -وق
«الرحمة» والذي يضسع أامامهم ما يلزمهم بأاسسعار
في متناول مختلف الطبقات الجتماعية.

أمن سشطيف يخ ّصشصص  500وجبة إأفطار أسشبوعية Ÿسشتعملي ألطريق

سسطرت مصسالح أمن ولية سسطيفÃ ،ناسسبة حلول
شس -ه -ر رمضس -ان أŸع-ظ-م ،ب-رن-ا›ا أم-ن-ي-ا ث-ري-ا ي-ه-دف أ¤
ضس -م -ان سس Òأم -ث -ل ◊رك -ة أŸرور ،م -ع ضس -م -ان ت-غ-ط-ي-ة
لسس-وأق وأل-فضس-اءأت أل-ع-م-وم-ي-ة وح-ت-ى
له-م أ أ
شس -ام -ل -ة أ
أŸسس -اج -د وألسس -اح -ات وأ◊دأئ -ق أل -ت -ي سس-ت-ع-رف ح-ت-م-ا
إأق -ب -ال م -ع -تÈأ ،وه -ذأ ضس -م -ان -ا ل -ت -وف Òح -م -اي -ة أم-ث-ل
ل-ل-م-وأطّّ -ن ،ح-يث سس-ت-ع-م-د مصس-ال-ح ألشس-رط-ة إأ ¤ت-عزيز
لم- -ن- -ي ‘ أŸي- -دأن ،م -ن خ Ó-ل مضس -اع -ف -ة
ت- -وأج- -ده- -ا أ أ
لمنية،
دورياتها ألرأكبة وألرأجلة ونقاط مرأقباتها أ أ
كما سستعاود ألنظر ‘ كيفيات توزيع وحدأتها خاصسة
ألرأجلة منها.

سشطيف :ن  .بوطغان

كما سسيشسهد هذا الشسهر حضسورا أامنيا مميزا ،يتم
دع -م -ه ب -ف -رق -ة ت-م إاسس-ت-ح-داث-ه-ا ،م-ؤوخ-را ،ت-ت-ك-ف-ل
ب-م-ت-اب-ع-ة ك-ل صس-غ-ي-رة وك-ب-ي-رة ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ن-ق-ل ع-بر
«ال -ت -رام -واي» ،ك -م -ا سس -ت -دع -م م-خ-ت-ل-ف األنشس-ط-ة
الميدانية بتقنية المراقبة عن طريق الفيديو ،والتي
سس-تسس-ه-ل ح-ت-م-ا أاداء وف-ع-ال-ي-ة ال-ت-دخÓ-ت ال-تي قد
تجريها مصسالح الشسرطة عبر إاقليمها الحضسري،
فضس Óعن تأاطير مبادرتها اإلنسسانية التي باتت
تقليدا بالنسسبة ألصسحاب البذلة الزرقاء ،والمتمثلة

في تنظيم موائد إافطار جماعية لفائدة مسستعملي
الطريق وعابري السسبيل.
تتم في إاطار تعزيز مبدأا شسرطة جوارية مثالية
قريبة دوما من المواطن ،تتم أاسسبوعيا كل يوم
اثنين ،وتخصسصص خÓلها وفي كل مرة قرابة الـ500
وج-ب-ة سس-اخ-ن-ة ،وه-ي سس-ان-ح-ة سس-يسس-ت-غ-ل-ها عناصسر
الشس -رط -ة م -ن أاج -ل ت -ق -دي -م ت -وج -ي -ه -ات ونصس-ائ-ح
وإارشسادات لمسستعملي الطريق ،تدعو إالى احترام
ق -ان-ون ال-م-رور ،وإات-ب-اع م-خ-ت-ل-ف ق-واع-د السسÓ-م-ة
ال -م -روري -ة ،م -ع ح -ث -ه-م ع-ل-ى ت-ج-نب اإلف-راط ف-ي
السسرعة ،خÓل الفترات القصسيرة التي تسسبق موعد
اإلفطار ،والتي غالبا ما تشسهد حوادث خطيرة.
يسسهر رئيسص أامن الولية شسخصسيا على تحديد
وت-ح-ي-ي-ن ك-ي-ف-ي-ات اآلداء وط-رق ال-ع-م-ل ووضس-ع-يات
ت -وزي-ع وإان-تشس-ار ق-وات الشس-رط-ة ف-ي ال-م-ي-دان ،ف-ي
سسبيل ضسمان تغطية أامنية شساملة وتدخÓت ناجعة،
سسريعة وآانية ،مع اسستباق الجريمة خاصسة ما تعلق
ب -قضس -اي -ا السس -رق -ات وال-نشس-ل ال-ت-ي ع-ادة م-ا ت-ق-ل-ق
ال-م-واط-ن ،ع-ل-م-ا ب-أان مصس-ال-ح الشس-رط-ة بسس-ط-ي-ف،
سس -ت -ع -ك-ف ع-ل-ى تسس-خ-ي-ر ع-دد ج-د ه-ام م-ن ق-وات
الشسرطة ،سسيناهز الـ 5000شسرطي أاغلبهم مموهين
بالزي المدني ،إلضسفاء شسيء من الفعالية في مجال
محاربة اإلجرام الحضسري والحيلولة دون وقوعه.

أبدوأ تخّوفهم من أحتمال حدوث فيضسانات

أأمطار طوفانية تكششف «عورة» مدينة «مسشعد» با÷لفة

ع -اشست ل -ي -ل -ة رعب ح -ق -ي -ق -ي -ة ،بسس -بب ه -ط -ول أام -ط-ار
ط -وف -ان -ي -ة ،ح-يث ق-ال م-واط-ن-ون ،إان-ه ل-م يسس-ب-ق ل-ه-م أان
شساهدوا سسقوط كل هذا الكم من األمطار من قبل،
المتبوعة بسسيول جارفة ،وكانت  60دقيقة كافية إلغراق
ج ّ-ل شس -وارع ال-م-دي-ن-ة ب-ال-م-ي-اه ،ح-يث غ-م-رت م-ع-ظ-م-ه-ا
األمطار الطوفانية ببلدية مسسعد وكشسفت «البريكولج»
الذي يطال مشساريع إانجاز الطرقات والبالوعات وقنوات
الصس -رف الصس -ح -ي ع -ب -ر ال -م -دي-ن-ة وتسس-ل-يك ال-ب-ال-وع-ات
وال -م -ج -اري ال -ت -ي ت -ظ -ه-ر ف-ي ال-وقت ال-ح-ال-ي مسس-دودة
باألتربة واألوسساخ المتراكمة ،التي تسسبب فيها المواطن
بسسلوكاته المسستهترة ،متجاه Óما قد ينجم عن تصسرفه
من كوارث.أامر مؤوسسف أان تخرج في صسباح يوم ممطر
مع شسعور الخوف والنزعاج ،في حين ،من المفترضص أان
تسس-ت-م-ت-ع ب-ن-ع-م-ة ال-غ-يث ،ل-ك-ن إاه-م-ال واسس-ت-ه-ت-ار كل من
المواطنين والمسسؤوولين تسسبب في تحول النعمة إالى نقمة
بسسبب الكوارث ،التي باتت تميز شسوارع وأاحياء المدينة

في موسسم األمطار ،عندما تتأاجل كل النشساطات اليومية
وتشسل الحركة وتضسرب بعضص أاحياء المدينة ،وهي تغرق
بسس -بب رك -ود ال -م -ي -اه ال -ت -ي ي -نسس -د ط -ري -ق -ه -ا ب -انسس-داد
البالوعات والمجاري المائية.
هذا ما يشسكل بدوره أازمة أاخرى يعاني منها المواطن
بدرجة أاولى حين تتوقف حركة النقل وتكتظ المواقف
والمحطات بالركاب ويتأاخر الموظف عن وظيفته ،أاما
المغامرون الذين يضسطرون للخروج إالى الشسوارع عند
تهاطل المطر فعليهم قبل ذلك التفكير في كيفية عبور
برك المياه الراكدة للوصسول إالى الضسفة اآلمنة ،مع ذلك
يبقى الخطر كبيرا من تعطل المرور ومشساكل أاخرى
أاك-ب-ر ،ب-ي-ن-م-ا ي-ك-م-ن ال-ح-ل ف-ي ات-ب-اع السس-ب-ل الصس-ح-ي-ح-ة
لنظافة المحيط.

ا÷لفة :موسشى بوغراب

أشسرف على مطاعم ألرحمة وتفّقد حديقة ألتسسلية

وأ‹ بششار يضشع حجر أألسشاسص لبناء مدرسشة قرآأنية
ت -ف -ق -د وع -اي -ن وال -ي ولي -ة بشس-ار دزي-ري ت-وف-ي-ق
العديد من المشساريع ببلدية بشسار على غرار حديقة
التسسلية  08ماي  45بالطريق الوطني رقم  6واكدة
والتي من المزمع فتحها في األيام القليلة المقبلة من
هذا الشسهر الفضسيل حتى تصسبح فضساء للترفيه خÓل
السسهرات الليلية الرمضسانية .اأكد الوالي على عملية
ال -تشس -ج -ي -ر وت-زي-ي-ن ال-م-ح-ي-ط ال-داخ-ل-ي وال-خ-ارج-ي
للحديقة ،وبالمناسسبة شسدد على المقاولت من أاجل
انتهاء من األشسغال في أاسسرع وقت ممكن ،خاصسة
اإلنارة داخل وخارج الحديقة باإلضسافة إالى السسياج
ال -ذي ي -ح -م -ي ال -ح -دي -ق -ة ووت -زف -يت أام -اك-ن ت-وق-ف
السسيارات.
ك -م -ا ق -ام وال-ي ال-ولي-ة ب-وضس-ع ح-ج-ر األسس-اسص ل-ب-ن-اء
مدرسسة قرآانية باسسم اإلمام عباسسي محمد المهدي
رحمة الله عليه ،بالقرب من مسسجد اإلمام نافع بن
عبد الرحمان بالمنطقة الزرقاء والتي تتكون من
العديد من المرافق الخاصسة بتعليم القرأاآان الكريم

لمن وألسسكينة ألعامة
لضسمان أ أ

حيث تسستقبل أاكثر من  200طالب والمسساهمة في
القضساء على األمية ،وهي المبادرة التي سساهم فيها
بعضص المحسسنين بالولية وتعتبر صسرحا دينيا شسامخا
في عاصسمة السساورة.
في إاطار العملية التضسامنية الخاصسة بشسهر رمضسان
ال-ك-ري-م وق-ف وال-ي ال-ولي-ة ب-م-ط-ع-م ال-رح-م-ة (خيمة
إاف -ط-ار الصس-ائ-م-ي-ن ) ب-مسس-ج-د اإلم-ام ن-اف-ع ب-ن ع-ب-د
الرحمان بالمنطقة الزرقاء عملية تنظيم اإلفطار
والموجهة لعابري السسبيل والمحتاجين ،حيث كانت
ل- -ه ال- -ف- -رصس- -ة م- -ن أاج- -ل ت- -ق- -دي -م ب -عضص ال -نصس -ائ -ح
واإلرشسادات ،خاصسة ما تعلق منها بحسسن المعاملة
والتأاطير الجيد من أاجل إانجاح عملية اإلفطار.نشسير
أان هذه العملية التضسامنية من تنظيم ومسساهمة ولية
بشسار وبلدية بشسار ومديرية التكوين المهني ومديرية
ال -نشس -اط الج-ت-م-اع-ي وال-هÓ-ل األح-م-ر ال-ج-زائ-ري،
والتي يقدم فيها حوالي  300وجبة.

بششار :دحمان جمال

تسشخ Òقّوة بششرية ششرطية وإأمكانيات مادية بخنششلة

ب-م-ن-اسس-ب-ة ح-ل-ول شس-ه-ر رمضس-ان ال-ك-ري-م ،ومن أاجل
ضس -م -ان ت-غ-ط-ي-ة أام-ن-ي-ة فّ-ع-ال-ة والسس-ه-ر ع-ل-ى راح-ة
المواطن ،في هذا الشسهر الفضسيل ،والعمل على
التصسدي ألي طارئ محتمل الوقوع ،قامت مصسالح
م -دي -ري -ة األم -ن ال -ولئ -ي ل -خ -نشس -ل -ة ب-تسس-خ-ي-ر ك-ل
اإلم-ك-ان-ي-ات الشس-رط-ي-ة ال-م-ادي-ة وال-بشس-ري-ة ،ت-تكفل
بضسمان األمن والطمأانينة للمواطن والحفاظ على
الممتلكات العامة والخاصسة والسسهر على حماية
األشسخاصص لي Óونهارا.
تم في هذا اإلطار ،بحسسب بيان خلية اإلعÓم
والتصسال لذات المديرية ،إاعداد مخطط أامني
مدروسص يضسمن النتشسار األمني في كل األماكن

ال -ت-ي ت-ع-رف ح-رك-ة ك-ث-ي-ف-ة ل-ل-م-واط-ن-ي-ن سس-واء ف-ي
السس -اح -ات ال -ع -م -وم -ي -ة ،ف -ي األسس-واق ،ال-فضس-اءات
التجارية والعمومية لتفادي حدوث ما يعّكر أافراح
ال-م-واط-ن-ي-ن ب-ه-ذه ال-م-ن-اسس-ب-ة.ب-اإلضسافة إالى إاقامة
ح -واج -ز م-راق-ب-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ط-رق ال-رئ-يسس-ي-ة
والمحاور الكبرى ،مع األخذ في الحسسبان تلبية
جميع النداءات المتعلقة بأاداء الخدمات األمنية
وتكثيف الدوريات بالمناسسبة.
في إاطار توفير بيئة مرورية آامنة بمناسسبة شسهر
رمضسان الكريم ،وضسع أامن ولية خنشسلة في هذا
السس - -ي- -اق ،ب- -حسسب ن- -فسص ال- -مصس- -در ،ع- -دي- -د م- -ن
التشسكيÓت واآلليات المرورية حيز التنفيذ ،بهدف

تسسهيل حركة السسير والوقاية من حوادث المرور،
ومنع الزدحام في األسسواق واألماكن العمومية إالى
جانب السساحات والحدائق والنقاط التجارية.
كما تم تشسكيل قوة بشسرية هامة ،تعمل بالتناوب،
بداية من السساعة  08صسباحا إالى سساعة متأاخرة من
الليل في مجال ضسبط المرور وتنظيمه ،يعملون
خ Ó-ل ه -ذا الشس-ه-ر ال-فضس-ي-ل ،م-ه-م-ت-ه-ا األسس-اسس-ي-ة
تنظيم حركة المرور بمفترقات الطرق الرئيسسية.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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جلت خطوات عمÓقة
الو’ية سص ّ

ع ـ ـ ـ“ Úوشصن ـ ـ ـت ‰وذج للّتزّود بالتّدفـ ـ ـ ـق إلعـ ـ ـا‹ لأÓنÎن ـ ـ ـت

17649

ألعدد

آايت معوشش ببجاية

08

إإعادة إلوجه إ◊قيقي للمنطقة

سصجل قطاع الÈيد واŸوصصÓت السصلكية والÓسصلكية بو’ية ع“ Úوشصنت قفزة نوعية ‘ ›ال التكفل بانشصغا’ت اŸواطن Úوالتكفل باحتياجاتهم
اليومية من خÓل اŸشصاريع الكÈى التي ج ّسصدتها اŸديرية الو’ئية للÈيد واŸوصصÓت السصلكية والÓسصكية.

ع“ Úوشسنتﬁ :مد بن ترار

ف -ف-ي ›ال ألÈي-د وع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة أŸرك-زي-ن
ألÈيدين أللّذين ”ّ تدششينهما Ãناسشبة زيارة
أل- -وزي- -رة إأ ¤أل- -و’ي- -ة م- -ؤوخ- -رأ أأصش- -ب -حت عÚ
“وششنت بدوأئرها ألثمانية وبلدياتها  28تضشم
 69م-ك-ت-ب-ا ب-ري-دي-ا م-ن ب-ي-ن-ه-ا م-رك-زأ ” أعادة
تأاهيله ببلدية بني صشاف ،أأ’مر ألذي ح ّسشن أأدأء
أل -ق -ط -اع ب -ال -و’ي -ة وع -ل -ى أŸسش -ت -وى أل -وط-ن-ي
خصشوصشا وأأن ألتوزيع أ÷غرأ‘ Ÿرأكز ألÈيد
ك -ان م -ت-ن-اسش-ق-ا وه-و م-ا سش-م-ح ب-ت-ح-ق-ي-ق م-رك-ز
ب -ري -دي ل-ك-ل  610٥نسش -م -ة ،ك -م-ا سش-ه-لت ه-ذه
ألعملية حركية ألÈيد وأأ’موأل حيث أأن عÚ
“وششنت هي ألو’ية ألوحيدة بالغرب أ÷زأئري
أل -ت -ي –ق -ق غ -ي-اب أ’ك-ت-ظ-اظ Ãرأك-ز ألÈي-د
خ Ó-ل أŸن -اسش -ب -ات وأ’ع -ي -اد ،وه -ذأ ن -ا œع-ن
حسشن توزيع أŸرأكز ألÈيدية مقارنة بالكثافة
ألسشكانية.
أأما ‘ ›ال أ’تصشال وألرقمنة فقد خطت
ع“ Úوششنت خطوة عمÓقة ‘ هذأ أÛال،
و–ّولت أ ¤رأئ - -د ‘ ›ال أرت- -ف- -اع مسش- -ت- -وى
ت - - - -دف - - - -ق أ’نÎن - - - -يت وذلك ع- - - -قب دخ- - - -ول

تكنولوجيات حديثة حولت أŸدينة أ ¤حقل
للمعلوماتية عقب أسشتفادة ألو’ية من برنامج
أل -ت -دف -ق أل -ع-ا‹ لÓ-نÎن-يت ع-ن ط-ري-ق ت-ق-ن-ي-ة
( ،)FTTHوألتي تضشمن وصشول ألتدفق ألعا‹
للمنزل من أطÓق ألتقنية على مسشتوى 11
بلدية ،و” ربط ◊د أآ’ن ما يزيد عن 17٥9
مسش -ك -ن ب -ه -ذه أل -ت -ق -ن -ي-ة ،ك-م-ا ّ” دع-م أل-و’ي-ة

بÈنامج دعم أأ’حياء بالتدفق ألعا‹ لÓحياء
على مسشتوى أ◊ي ()FTTX
ح-يث ّ” أل-ع-دي-د م-ن أ’ح-ي-اء م-ن-ه-ا ت-ق-ن-ي-ة
()FTTB
ه- -ذه أل- -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا أل -ت -ي ت -دخ -ل ضش -م -ن
أل -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا أŸسش-ت-دأم-ة وأ’م-ن-ة أل-ت-ي ت-ت-ي-ح
أسشتعاب كافة أÿدمات أ◊الية وأŸسشتقبلية

دخول ال ّسصوق التّضصامنية حّيز اÿدمة باŸدية

بششكل مطلق من خÓل ضشمان تدفق عا‹ جدأ
لÓنÎنت ،وذلك بعرضش ترددي حسشب ألطلب
يصش- - - -ل أ 100 ¤م-ي-ق-اب-ايت  /ث-ان-ي-ة ب-ال-نسش-ب-ة
للمقيم Úو 1جيغا بايت بالنسشبة للمهني ،Úهذه
أÿط -وة ج -ع -لت م -دي -ن -ة ع“ Úوشش -نت ق -ري -ة
صشغÒة ،أ’مر ألذي سشيسشهل ألتعامل ‘ كافة
أÛا’ت أ’دأرية وألسشياحية وألثقافية ،خاصشة
وأأن ألو’ية تعد ‰ودجا سشياحيا هاما.
م- -ن ج- -انب آأخ- -ر ،كشش- -فت م- -دي- -ري -ة ألÈي -د
وأŸوأصش Ó-ت ع -ن أسش -ت -غÓ-ل ه-ذه أل-ت-ق-ن-ي-ة ‘
تطوير ألتعلم بدأية من ربط أŸركز أ÷امعي
أ◊اج بوششعيب باأ’لياف ألبصشرية ألتي تضشمن
أل-ت-دف-ق أل-ع-ا‹ وم-ع-ه تسش-ه-ي-ل ح-رك-ي-ة أل-بحث،
زي -ادة ع -ل -ى ت -وصش-ي-ل أŸدأرسش ب-ا’نÎن-يت م-ع
خلق قاعات متعددة ألوسشائط بكل مدرسشة ،ما
يسشمح للجيل أ◊ا‹ بدخول عا ⁄أŸعلوماتية
مبكرأ ،ومن أأجل تسشهيل أ’تصشال ما ب Úأ’دأرة
” دعم ألو’ية بوكا’ت Œارية
وأŸوأطن ،فقد ّ
ل -تسش -ه -ي -ل رب -ط أل -دأئ -رة ب-اŸوأط-ن وت-خ-ف-ي-ف
ألضشغط على عمال ألقطاع ،حيث ” تدششÚ
ﬁط- -ت Úج- -دي- -دت Úل- -ه -ذأ أ’م -ر تضش -اف إأ¤
ألوكا’ت أŸوزعة على دوأئر ألو’ية ألثمانية.

Œسصيد شصعار من إŸنتج إ ¤إŸسصتهلك
تتواصصل فعاليات سصوق رمضصان بو’ية اŸدية بعدما وضصعها وا‹ اŸدية ﬁمد
بوشصمة حيز اÿدمة على مسصتوى مركز الصصناعات التقليدية بعاصصمة الو’ية،
ب -حضص -ور ك -ل م -ن م -دي -ري ال -ت-ج-ارة واŸصص-ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة وم-دي-ر غ-رف-ة الصص-ن-اع-ة
والتجارة وعدد من مديري ا÷هاز التنفيذي ،وتزامن ذلك مع انطÓقها وسصط غمرة
احتفال ا÷زائر باليوم الدو‹ للعيشش معا ‘ سصÓم بعد إادراج هذه اŸبادرة «السصوق
التضصامنية» ضصمن الÈنامج اŸسصطر من طرف السصلطات اÙلية بهذه الو’ية.

اŸدية :علي ملياÊ
أأّكد وأ‹ ألو’ية باأن هذه ألتظاهرة ألتي
ب -ادرت ب -ه -ا م -دي -ري -ة أل -ت -ج -ارة ت -زأم -نت م-ع
ت - -ظ - -اه- -رة ألسش- -ل- -م أل- -ت- -ي ج- -اء ب- -ه- -ا رئ- -يسش
أ÷مهورية ،ناعتا ‘ ألوقت ذأته ما تضشمنه
نشش-اط-ات ه-ذه أل-ت-ظ-اه-رة أ’إنسش-ان-ية ألعاŸية
باأنها كانت ‘ ششكل حفل ‡تاز جدأ على أأن
تتوأصشل حسشبه طيلة أ’أسشبوع ،منبها مسشتقبليه
بهذه ألسشوق باأن فضشاءأت أŸعرضش بامكانها
أأن تسشتوعب أأك Èعدد من ألباعة.
حث وأ‹ ألو’ية على ضشرورة دعوة هوؤ’ء
أل -ع -ارضش Úل -ب -ي -ع سش -ل-ع-ه-م وم-وأده-م ب-اأسش-ع-ار
منخفظة مع وجوب أعÓم أŸوأطن Úبوجود
مثل هذه ألفضشاءأت وأ’أسشوق أ÷وأرية ،منبها
م -ن ج -ه -ة أأخ -رى أل -ب -اع -ة أإ ¤ح -ت -م -ي -ة رم -ي
أل- -فضشÓ- -ت خ -ارج ﬁي -ط أل -ب -ي -ع ،أإ ¤ج -انب
ضشرورة ضشبط أ’أسشعار لكون أأن ألهدف من
م -ث -ل ه -ذه ل -ل -ت -ظ -اه -رأت ه-ي أل-ب-ي-ع ب-اأسش-ع-ار
معقولة ،رأفضشا بهذه أŸناسشبة أأي عمليات
ل- -ل- -وسش- -اط- -ة ب ÚأŸن- -ت- -ج ÚوأŸسش- -ت- -ه- -ل -كÚ
وألتصشدي بها ،كما أأنه يجب أ◊رصش على
م-ت-اب-ع-ة ه-وؤ’ء أل-ب-اع-ة لÓ-سش-ت-م-رأر ‘ ت-طبيق
أ’أسشعار أŸعاينة طيلة هذأ ألششهر ألفضشيل،
م -ع أسش -ت -غ Ó-ل أل -فضش -اء أÿارج -ي ل -ل -م -دخ-ل
ألرئيسشي للمعرضش Ÿضشاعفة بيع مادة أ◊ليب
أŸق .
أأّك -د م -دي -ر أل -ت -ج-ارة ه-ارون دأودي ب-ه-ذه
أل -و’ي -ة أأن ه -ذه ألسش-وق أل-تضش-ام-ن-ي-ة شش-رع ‘
ألتحضش Òلها منذ ششهر ،وتضشّمنت أأجنحتها
أل -ع -دي -د م -ن أŸوأد أ’سش-ت-هÓ-ك-ي-ة أل-ت-ي ت-ب-اع
با’أثمان أŸطبقة عند أÿروج من أŸصشانع
وŒار أ÷ملة وألفÓح Úبهدف أŸسشاهمة ‘
أÙافظة على ألقدرة ألششرأئية ،كما أأنه ”

أإلزأم ألباعة على أششهار أ’أثمان ووضشع ألسشعر
أŸطبق خارج هذأ ألفضشاء ألتجاري ،وذلك
أŸط- -ب- -ق ب- -اأج- -ن -ح -ة أل -ع -رضش ح -ت -ى ي -ل -مسش
أŸسشتهلك ألفارق ،وكذأ ›هودأت ألسشلطات
‘ وضشع أŸوأطن ‘ أأريحية طيلة هذأ ألششهر
ألفضشيل.
كششف ذأت أŸدير ألو’ئي باأنه با’ضشافة
أ ¤وج -ود أل -ل -ح -وم ب-ن-وع-ي-ه-ا ع-رفت أأج-ن-ح-ة
أŸعرضش Ãششاركة أأك Ìمن  40عارضش ،وفرة
ك- -بÒة ‘ أŸوأد أل- -غ- -ذأئ- -ي- -ة ب- -ك- -ل أأن -وأع -ه -ا
ومسش -ت -ل-زم-ات م-ائ-ده رمضش-ان ،دأع-ي-ا ‘ ه-ذأ
ألصش -دد م -وأط -ن-ي ه-ذه أل-و’ي-ة لÓ-قÎأب م-ن
ه- - -ذه أ’أسش- - -وأق أ÷وأري - -ة وأق - -ت - -ن - -اء أŸوأد

’خطار
◊ماية اŸواطن من ا◊وادث وا أ

أإمن تلمسصان يسصّخر  ٢5٠٠شصرطي لضصمان إّıطط إÿاصس

سص ّ
طرت مصصالح أامن و’ية تلمسصان ﬂطّطا أامنيا خاصصا
بشصهر رمضصان اŸعظم ،يهدف إا ¤ضصمان سصÓمة اŸواطنÚ
و‡تلكاتهم خÓل شصهر رمضصان اŸعظم وتأام Úسصهراته التي
يحبذ اŸواطن ÚخÓلها للخروج للÎفيه بعد من يوم كامل
من الصصيام والتعب.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

هذأ وقد كششفت خلية أ’عÓم وأ’تصشال ‘ بيانها أأن مصشالح أ’من
ألو’ئي بتلمسشان سشخرت تعدأدأ بششريا هام فاق  2٥00ششرطي يعملون
بالزي ألرسشمي وأŸد Êمهمتهم أأ’و ¤ضشمان أأ’من وألسشكينة ألعامة
لصشالح أŸوأطن ÚخÓل هذأ ألششهر ،يعملون ‘ ألليل كما ‘ ألنهار
بنظام ألتناوب وموزع Úعلى فÎأت عمل ﬂتلفة ،وهذأ من أجل
تكثيف ألنششاطات ألوقائية ‘ ﬂتلف أÛا’ت سشوأء فيما يتعلق
بالسشÓمة أŸرورية ،أو ألصشحة ألعمومية وأأ’من ألعام ،حيث سشيتم
توزيع فرق أأ’من ألعمومي على مسشتوى ألطرق ألرئيسشية وألفرعية

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشصعبية
و’ية ورقلة
مديرية التنظيم والشصؤوون العامة
مصصلحة التنظيم العام
الرقم 2017 / 93

وصصل تسصجيل للتصصريح بتأاسصيسس جمعية ﬁلية

Ãقتضشى ألقانون رقم  06 / 12أŸؤورخ ‘ 18
صشفر  1433أŸوأفق لـ  12يناير  2012أŸتعلق
با÷معيات ” ،هذأ أليوم 2017 / 11 / 30
تسش -ل -ي -م وصش -ل أل-تصش-ري-ح ب-ت-أاسش-يسش أ÷م-ع-ي-ة
ألو’ئية ذأت ألطابع أ’جتماعي أŸسشماة:
جمعية ألرأأفة للتكافل أ’جتماعي.
ألكائن مقرها :حي سشعيد عتبة رقم  1بورڤلة
لرئيسش أ÷معية ألسشيد (ة) :نصشر ألدين زكري
تاريخ مكان أŸيÓد 1989 / 03 / 10 :بورڤلة
ألعنوأن ألششخصشي :حي سشعيد عتبة بورڤلة
الشصعب 201٨/0٥/21

أŸع- -روضش- -ه ل- -ل- -ب- -ي- -ع ب- -ه- -ذه ألسش -وق ،وب -ت -لك
أŸت-وأج-دة ب-دوأئ-ر ألÈوأق-ي-ة ،ب-ن-ي سش-ل-ي-مان،
وتابÓط يوما قبل حلول هذأ ألششهر ألكر،Ë
كما أأن مصشا◊ه حرصشت على توف ÒأŸوأد
أ’أسشاسشية ،أإ ¤جانب وضشع نقطة يومية ليع
أ◊ل -يب أŸسش -ت -ق-دم-ة م-ن وح-دة ع-ريب ع-ن-د
مدخل ألسشوق.
“يز أليوم أ’أول وألثا Êمن هذه ألتظاهرة

ب -اإق -ب -ال ك -ب Òل-ل-م-وأط-ن ،Úوب-خ-اصش-ة أل-ف-ئ-ات
أŸعوزة بالنظر أإ ¤أ’أسشعار أŸطبقة ‘ هذه
أŸتاحات مقارنة با’أسشعار ألتي تباع بها نفسش
ألسش- -ل- -ع خ -ارج ه -ذه ألسش -وق أÛاورة ل -ل -ح -ي
أ÷ام -ع -ي خصش -وصش -ا ب -ع -دم -ا ب -ادرت ب -ل -دي-ة
عاصشمة ألو’ية بفتح مدخل Úللسشوق وتوفÒ
ششاحنة للمياه من أأجل ألتنظيف أليومي Ÿكان
ألعرضش.
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خاصشة ألتي تعرف كثافة مرورية عالية ،كما سشيتم أ’سشتعانة بها ضشمن
آأل -ي -ات أل -ت-دخ-ل ألسش-ري-ع ‘ م-ع-ا÷ة أ’خ-ت-ن-اق أŸروري أل-ذي ت-ع-رف-ه
طرقات أŸدينة ‘ هذأ ألششهر ألفضشيل خصشوصشا أŸدخل ألششما‹
وأأحياء أوجليدة وبوجليدة وألششوأرع ألكÈى ،هذأ أıطط ” تفعيله
بناءأ على درأسشة مسشبقة ıتلف نقاط أŸدينة ،وعمÃ Óؤوششرأت
ك -ارت -وغ -رأف -ي -ا أ÷رÁة ،ك -م -ا ّ” ت-وظ-ي-ف ط-وأق-م ألشش-رط-ة م-ن ف-رق
ألششرطة ألقضشائية باأ’ماكن ألعمومية ،أŸسشاجد ،مكاتب ألÈيد ،موأقع
أ◊ف Ó-تﬁ ،ط -ات ن -ق -ل أŸسش -اف -ري -ن ،ألسش -كك أ◊دي -دي-ة ،أل-ن-ق-اط
ألتجارية وجميع أأ’ماكن ألتي تعرف توأفدأ كبÒأ للموأطن ،Úوهذأ إأ¤
غاية سشاعات متأاخرة من ألليل ،مثلما جرت عليه ألعادة ‘ أأ’عوأم
أأ’خÒة ،عن طريق تكثيف ألدوريات ألرأجلة وألرأكبة ‘ أأ’ماكن ألتي
تعرف حركة كثيفة وتوأفد ألعائÓت ألتلمسشانية خاصشة خÓل ألسشهرأت
ألرمضشانية على غرأر هضشبة ’’سشتي ،ومن أأجل ضشمان جو آأمن ،إأ¤
جانب مرأقبة أأ’سشوأق للوقوف على مدى أحÎأم عرضش ألسشلع ،قوأعد
ألصشحة وألنظافة وأحÎأم ألقوأن ÚأŸعمول بها ‘ أÛال ألتجاري،
وذلك بالتنسشيق مع أŸصشالح أŸكلفة Ãرأقبة أأ’سشعار وأ÷ودة.

’‚از وتسصي Òأاسصواق ا÷ملة
’قتصصادية إ
اŸؤوسصسصة العمومية ا إ
E.P.E MAGROS Spa
Sous tutelle du Ministére du Commerce
Capital social 250 000 000 DA
Direction Générale : Rue Ahmed Ait
Mohamed BP : n° 312 - EL Harrach ALGER
Standard : 023 75 52 35 Fax : 023 75 52 30

إإعÓن عن عدم جدوى

ت- -ع- -ل- -م أŸؤوسشسش -ة أل -ع -م -وم -ي -ة أ’ق -تصش -ادي -ة
ماقروسش ( ،)MAGROSششركة ذأت أأسشهم
كافة أŸتعاهدين ألذين ششاركوأ ‘ أŸناقصشة
ألوطنية أÙدودة رقم  / 04م د إأ 2018 /
ل -ت -وري -د ،ت -رك-يب ووضش-ع ‘ أÿدم-ة م-ع-دأت
Ÿوزع Úك -ه -رب -ائ -يŸ Úشش-روع سش-وق أ÷م-ل-ة
للخضشر و ألفوأكه بسشيدي عبد أŸؤومن بو’ية
م- -عسش- -ك- -ر ،أŸنشش -ورة ‘ أ÷رأئ -د أل -ي -وم -ي -ة
ألوطنية ألششعب وأÛاهد بتاريخ
 ،2018 / 03 / 20غ› Òدية.
الشصعب 201٨/0٥/21

ANEP 219281

تششتهر منطقة أأيت معوشش بتينها أÛفف ألذي “يزه جودته
ألتي ’ جدأل فيها ،فقد كانت مششاركة بعضش منتجي ألت Úمن
هذه أŸنطقة أ÷بلية ‘ معرضش «ششÒبورغ» بفرنسشا سشنة ،1986
ك -اف -ي -ا إ’كسش -اب -ه-ا أعÎأف أıتصش ،Úح-يث ظ-ف-رت ب-اŸرت-ب-ة
أأ’و ‘ ¤أŸسشابقة ألتي نظمت خÓل هذه ألتضشاهرة ،ما ⁄
ينسشه ألسشكان أÙليون إأ ¤حّد أليوم.
ولكن بالرغم من ششعبية هذه أŸنطقة ،إأ’ أأن ألظروف أŸعيششية
ألتي يوأجهها سشكانها ألذين يقارب عددهم 20أألف نسشمة’ ،
تسش -ت -ح -ق أل -ث-ن-اء ،إأذ ت-ع-رف ع-دي-دأ م-ن أل-ن-ق-ائصش ع-ل-ى ج-م-ي-ع
أأ’صشعدة وألتي يتفطن لها أÛلسش ألششعبي ألبلدي ،وتقّرر
إأطÓق عدد من ألعمليات ألتي سشبق تسشجيلها ،قصشد –سشÚ
أ◊ياة أليومية لسشكانها ولو بالقليل.
وق- -د ق- -امت ألسش -ط -ات أÙل -ي -ة إأ’ ح -د أآ’ن ،ب -حسشب مصش -در
مسشؤوول بتسشجيل ألعديد من ألعمليات قصشد ألششروع ‘ أ‚ازها،
وذلك ب -دءأ ب -الصش -رف ألصش -ح -ي وأل-ت-ط-ه Òإأ ¤ت-ه-ي-ئ-ة أŸم-رأت
وأل -ط -رق-ات ،م-رورأ ب-ت-ع-زي-ز شش-ب-ك-ة ت-وزي-ع أŸاء ألشش-روب ،ك-م-ا
سشُتعنى كّل من قرية «آأمڤود»« ،أأوريري» ،و»تاعزيبت» بعملية
تغليف أŸمّرأت وألطرقات باÿرسشانة على أمتدأد يبلغ 810
م Îخ -ط-ي ،ون-فسش ألسش-ي-اق ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ق-رى «إأغ-ي-ل وأط-و»،
«آأغلدأن» ،و»أأيت وأعمر» ،ألتي سشيكون لها أ’سشتفادة من نفسش
أŸششروع على أمتدأد يقدر بـ  780م Îخطي.
ومن جهة أأخرى سشيتم تغليف ألطريق أŸمتد من قرية «إأغيل
عمرأن» إأ ¤قرية «تيزيخرث» ،على أمتدأد  227م Îخطي‘ ،
ح Úسشيتم Ãنطقة «إأغزر أأوبلوط» ،تدعيم منحدر من أأجل
تثبيت أأ’رضش وتفادي أ‚رأف ألÎبة وتعريتها.
أأما قرية «تيوأل» ،فتسشتفيد من تدعيم منحدر بها وإأ‚از منششأاة
أأنابيب ناقلة بلعزيب سشيدي صشادق،وسشيتم أأيضشا ألتكفل بششبكة
ألصش - -رف ألصش- -ح- -ي ،ح- -يث ” إأع- -دأد ع- -دي- -د م- -ن أŸشش- -اري- -ع
وألصشفقات ،هذأ ،فضش Óعلى أأنه من أŸقرر إأ‚از ششبكة صشرف
صشحي بأاحد أأحياء قرية تيزي نقوأت ،وذلك على أمتدأد  400مÎ
خطي ،وكذأ ششبكة أأخرى بقرية بوبسشل على طول  300م Îخطي.
أأما فيما يتعلق Ãسشأالة أŸاء ألششروب ،فسشتششهد قرية ترونة،
ألتي تعد أأحد مناطق أأيت معوشش ألتي تسشجل أكتظاظا كبÒأ
بالسشكان ،إأ‚از قناة للتزويد باŸاء ألششروب على أمتدأد 700
م ،Îمع ألعلم أأنه قد ” مؤوخرأ إأطÓق أإ’عÓن عن أ’سشتششارة
من أأجل إأ‚از هذه ألعمليات.

بجاية :بن النوي توهامي

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشصعبية
و’ية ورقلة
مديرية التنظيم والشصؤوون العامة
مصصلحة التنظيم العام
الرقم201٨ / 2٨ :

وصصل تسصجيل للتصصريح بتأاسصيسس جمعية ﬁلية

Ãقتضشى ألقانون رقم  06 / 12أŸؤورخ ‘ 18
صشفر  1433أŸوأفق لـ  12يناير  2012أŸتعلق
با÷معيات ” ،هذأ أليوم 2017 / 0٥ / 08
تسش -ل -ي -م وصش-ل أل-تصش-ري-ح ب-ت-أاسش-يسش أ÷م-ع-ي-ة
ألو’ئية ذأت ألطابع بيئي أŸسشماة:
جمعية ألوفاء للبيئة وألتنمية ورڤلة
ألكائن مقرها :بحي بوعامر  -ورڤلة لرئيسش
أ÷معية ألسشيد(ة) :عبد أŸالك ألهلة تاريخ
مكان أŸيÓد 1980 / 0٥ / 11 :بورڤلة
ألعنوأن ألششخصشي :بحي بوعامر  -ورڤلة
الشصعب 201٨/0٥/21

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشصعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة النقل
Ministére des Transport
›مع النقل الÈي للمسصافرين ترونسصتيف Groupe Transports Terrestres de Voyageurs TRANTEV
شصركة اسصتغÓل اÙطات الÈية للجزائر
Société d»Exploitation de Gares Routiéres d’Algérie
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صصوقرال شش .و  .إا  /شش  .ذ .اأ
 ٤12نهج جيشش التحرير الوطني صش ب  / ٤12حسص Úداي ـ ا÷زائر
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إعÓن عن مزإيدة رقم ٢٠١٨ / ٠٠٤

شصركة اسصتغÓل اÙطات الÈية ا÷زائر صصوقرال شش .و .إا  /شش .ذ .أا ،تعلن عن مزايدة وطنية لكراء Óﬁت
ذات طابع إاداري وŒاري كائنة على مسصتوى:
’ربعاء (و’ية البليدة)
اÙطة الÈية ا÷ديدة ا أ
ﬁل واحد (مرحاضش نسصاء) كائن باÙطة الÈية غليزان (بن داود)
وﬁل واحد (مقهى انÎنيت) كائن باÙطة الÈية بجاية
دف Îألششروط Áكن سشحبه مقابل دفع ٥000دج ،على مسشتوى إأدأرة أÙطات أŸذكورة أأعÓه ،ألعرضش يجب أأن يكون مطابقا
Óحكام أŸنصشوصش عليها ‘ دف Îألششروط ،مغلق دأخل ظرف دأخلي موضشوع دأخل ظرف خارجي مؤوششر عليه بعبارة «عرضش ’
ل أ
يفتح ،مزأيدة رقم .»2018 / 004
أŸدة أÙددة من أأجل أإيدأع ألعروضش هي  1٥يوم أبتدأء من تاريخ ظهور أ’إعÓن أ’ششهاري على أ÷رأئد ،على ألسشاعة
 12صشباحا.
فتح أأ’ظرفة سشيتم ‘ أليوم أأ’خ’ Òيدأع ألعروضش على ألسشاعة 13زوأ’ ‘ ،نفسش ألعنوأن.
الشصعب 201٨/0٥/21
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اإ’ثنين  21ماي  2018م الموافق لـ  05رمضسان 1439
العدد

17649

تفعيل العمل ا÷معوي ‘ ›ال حماية البيئة بجيجل:

ترقية اŸعارف حول ا÷مع والفرز ا’نتقائي للنفايات
كانت ولية جيجل على موعد مع دورة تكوينية ‘ الÎبية البيئية Ãششاركة  03وليات« ،جيجل ،برج
بوعريريج ،ميلة» ،حيث كان بيت الششباب ببورمل فضشاءا لفعاليات هذه الدورة التي خصشصشت ÷معيات ناششطة ‘
›ال ح-م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة ،م-ن اشش-راف م-دي-ري-ة ال-ب-ي-ئ-ة ل-ل-ولي-ة ،ب-ال-ت-نسشيق مع اŸعهد الوطني اıتصص ‘ التكوينات
لسش-اسص ل-ت-نشش-ي-ط وت-ف-ع-ي-ل ا◊رك-ات ا÷م-ع-وي-ة م-ي-دان-ا ،وغ-رسص روح اŸواط-نة البيئية لدى
ال-ب-ي-ئ-ي-ة ،ت-ه-دف ب-ا أ
الناششئة.
اŸسس -اه -م -ة ‘ ت -رق -ي -ة ال -ع-م-ل ال-ب-ي-ئ-ي
ميدانا ،وا’طÓع على القوان ÚاŸتعلقة
بهذا اÛال.
و‘ سسياق اخر ،و‘ إاطار وضسع حيز
ال-ت-ن-ف-ي-ذ ’ت-ف-اق-ي-ة ب-رشس-ل-ون-ة اŸدع-م-ة
Ÿشسروع
Mécanisme de Soutien
SWIM - H2020
واŸمولة من طرف ا’–اد اأ’وروبي،
ن-ظ-مت م-دي-ري-ة ال-ب-ي-ئ-ة للو’ية مؤوخرا،
اجتماعا Ãقر مديرية البيئةÃ ،شساركة
ك -ل م-ن ال-ق-ط-اع-ات اŸع-ن-ي-ة «ا◊ظÒة
ال -وط -ن -ي -ة ل -ت -ازة ،اÙاف-ظ-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل -لسس-اح-لﬁ ،اف-ظ-ة ال-غ-اب-ات ،م-دي-ري-ة
السس-ي-اح-ة ،م-دي-ري-ة اأ’شس-غ-ال العمومية،
م- -دي -ري -ة ال -ف Ó-ح -ة ،م -دي -ري -ة اŸوارد
لتكوين ا÷معيات النشسطة ‘ اÛال
جيجل :خالد .ع
اŸائ- -ي- -ة ،م- -دي- -ري- -ة الصس -ي -د ال -ب -ح -ري
ال -ب -ي -ئ -ي ،ونشس -ر ال -ث -ق -اف -ة وال -وع -ي ‘
واŸوارد الصسيدية ،الصسحة) ،البلديات
اÛتمع.
اŸع -ن -ي -ة (ال -ق -ن -ار وج -ي -ج-ل) وﬂت-ل-ف
الÎب- -ي- -ة ال -ب -ي -ئ -ي -ة م -ن اج -ل ت -ن -م -ي -ة
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حيث ” خÓلها زيارة متحف ا◊ظÒة،
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واŸزاير ببلديتي جيجل ،والقنار على
تسسي ÒاŸشساريع Ÿدة  03أايام ،الÎبية
للخشسب ،وفد من اÎŸبصس Úبالدورة
ال -ت-وا‹ ،ب-حضس-ور ال-ق-ط-اع-ات السس-ال-ف-ة
البيئية من اجل التنمية اŸسستدامة Ÿدة
التكوينية لنفسص الغرضص.
ال -ذك -ر ،ال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ن-ف-اي-ات
واÛتمع اŸد.Ê
اŸشس- -ارك- -ون ث- -م -ن -وا ه -ذه ال -دورة ‘
يوم ،Úوهدفت هذه الدورة باأ’سساسص

قطاع الصشحة بولية باتنة

اسصتÓم  4مؤوسصسصات اسصتشصفائية جديدة وإاطÓق مشصاريع أاخرى قريبا

باتنةŸ :وششي حمزة
كشش -ف وا‹ ب -ات -ن -ة ع-ب-د اÿال-ق
صشيودة ،عن اسشتفادة ولية باتنة
‘ ›ال الصش- -ح -ة ال -ع -م -وم -ي -ة م -ن
عدة مرافق صشحية كبÒة ونوعية
‘ إاط - - - - -ار ب- - - - -رن- - - - -ام- - - - -ج رئ- - - - -يسص
ا÷م- - -ه- - -وري- - -ة رغ- - -م ال- - -ظ- - -روف
الق - -تصش - -ادي - -ة الصش - -ع - -ب - -ة ال- -ت- -ي
تششَ- - -ه ُ- -ده - -ا ال - -ب Ó- -د م - -ع ت - -راج - -ع
ليرادات اŸالية بعد انهيار أاسشعار
ا إ
البÎول.
وأاوضسح صسيودة على افتتاحه للمؤو“ر
ال -دو‹ السس -اب -ع أ’م -راضص ال -ك-ل-ى ال-ذي

احتضسنه مركز الÎفيه بباتنة ،عن قرب
اسستÓم  4مؤوسّسسسات عمومية إاسستشسفائية
ج -دي -دة وي -ت-عّ-ل-ق اأ’م-ر مسس-تشس-ف-ى 120
سس -ري -ر ب -رأاسص ال -ع-ي-ون ،مسس-تشس-ف-ى 120
سسرير بثنية العابد ،مسستشسفى تكوت 60
سسرير والعيادة ا◊ضسرية اأ’م والطفل
 80سس -ري-ر بÈي-ك-ة ال-ت-ي Œاوزت نسس-ب-ة
اأ’شسغال بها  95باŸائة.
وتعرف أاشسغال اسستÓم هذه اŸرافق
الصسحية تقدما كبÒا خاصسة بعد اقتناء
حصسصص معتÈة من الّتجهيزات الطبية
اŸتعلقة بهذه اŸؤوسّسسسات ا’سستشسفائية
ت- -ت -م ّ-ث -ل ‘ ع -ت -اد اأ’شس -ع -ةŒ ،ه -ي -زات
اıابر ،أاجهزة تصسفية الدم ،كراسسي
جراحة اأ’سسنان و سسيارات اإ’سسعاف.

ك-م-ا سس-ت-ن-ط-ل-ق أاشس-غ-ال بعضص اŸرافق
الصسحية ا÷ديدة قريبا على غرار جناح
ا’سستعجا’ت الطبية ببوزوران وتوسسيع
اŸؤوسسسسة العمومية اأ’م والطفل مرË
ب -وع -ت -ورة ب -ب-ات-ن-ة ،فضس Ó-ع-ن م-ؤوسسسس-ة
ال -ت -ك-وي-ن شس-ب-ه ال-ط-ب-ي ا÷دي-دة ب-وادي
الشّسعبة.
وأاضس- - -اف ذات اŸسس- - -ؤوول أان ع- - -دد
اŸسس -تشس -ف -ي-ات ب-ال-و’ي-ة ان-ت-ق-ل م-ن 07
مسستشسفيات سسنة  1999إا 12 ¤مسستشسفى
سسنة  ، 2017كما ارتفع عدد القاعات
اŸت- -ع -ددة اÿدم -ات م -ن  17إا،60 ¤
وق- -اع -ات ال -ع Ó-ج م -ن  163إا،264 ¤
وعيادات اأ’مومة من  11إا ،19 ¤أامّا
بالنسسبة للموارد البشسرية ،فقد قفز عدد
اأ’طباء العاّم Úإا 1043 ¤طبيبا سسنة
 2017بعد أان كان ’ يتجاوز  475طبيبا
فقط سسنة .1999
وف -ي -م-ا ي-خصص اأ’طّ-ب-اء اأ’خصس-ائّ-ي،Ú-
فقد وصسل العدُد إا 821 ¤طبيبا ﬂتصسًا
بعد أان كان  138فقط؛ أاّما فيما يتعلّق
بأاطباء اأ’سسنان فقد بلغ  492طبيباً سسنة
 ‘ 2017ح ⁄ Úيكن عددهم يتجاوز
 165سسنة .1999
وبالنسسبة لشسبه الطّبي ،فقد وصسل عدد
اأ’ع - - -وان إا ‘ 3763 ¤ح ⁄ Úي- - -ك - -ن
عددهم يتجاوز  2021أاي بفارق قدره
 1742عون مقارنة بسسنة  ،1999وأاخÒاً
ال ّصسيادلة الذين بلغ عددهم  451صسيد‹
‘ الوقت الذي كانت تتوفر فيه الو’ية
على  129فقط.

لها تاريخ

AÉ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` «` MGC
« »ÖdÉWƒHبالشصقفة
قرية هادئة يشصد اليها الرحال ’قتناء «قلب اللوز»

م- -ع ب -داي -ة ك -ل شش -ه -ر رمضش -ان ،ك -م -ا ج -رت ال -ع -ادة ،ت -ك -ون ق -ري -ة
«بوطالب» على مسشتوى بلدية الششقفة بولية جيجل على موعد مع
«ق-لب ال-ل-وز» ،ال-ذي ذاع صش-ي-ت-ه ب-اŸن-ط-ق-ة ،وت-ع-ود ال-روح ل-ل-م-حÓت
اŸغلقة ،ويعود الزبائن من جديد ‘ ،توافد كب،Ò
ف -ق -ري -ة ب -وط -الب بسس -ي-ط-ة أاغ-لب سس-ك-ان-ه-ا Áارسس-ون ال-فÓ-ح-ة ،ب-ع-ي-دة ع-ن
الضس -وضس -اء ،ل -ي-ن-ق-لب ح-ال-ه-ا ا ¤ف-وضس-ى ك-بÒة ،ب-ف-ع-ل ه-ذه ا◊رف-ة ال-ق-دÁة
اŸتوارثة منذ عدة قرون وبالضسبط منذ التواجد الÎكي باŸنطقة فاÿبز
و»قلب اللوز» على اÿصسوصص ميزة اشستهرت بها منطقة الشسقفة ككل ،فعائلة
«بوطالب» التي حملت القرية اسسمها بطبق قلب اللوز  ،فاقت شسهرة اÿبز
والفرن الÎكي الذي يقال إان اأ’تراك Ÿا اسستقروا باŸنطقة أاهدوه للسسكان
لتبدأا قصسة سسكان أاقدم بلدية بو’ية جيجل مع ﬂتلف اأ’طباق التي “ر حتما
على الفرن.
تشسهد منطقة» بوطالب» اقبا’ كبÒا  ،وتتشسكل الطواب ‘ ÒالفÎة اŸسسائية
كما تشسهد اكتظاظا ‘ حركة اŸرور’ ،سسيما أان الطريق ضسيقة واŸكان يلهم
عشساق الطبيعة’ ،سسيما أان بوطالب تنام –ت سسفح جبال «سسدات « اÿضسراء،
وتك Ìاللوحات ا’شسهارية Ãدخل اŸنطقة ،إ’براز للزائرين خصسوصسا الذين
يقصسدون اŸنطقة أ’ول مرة ،بأان قلب اللوز بوطالب هو اأ’صسلي الذي يباع
باŸنطقة ،كما يجد الوافدين للمنطقة الفرصسة للتنفيسص عن الذات بالتمتع
باŸناظر الطبيعية اÓÿبة والهواء النقي ،وبطبيعة ا◊ال العودة بعلبة قلب
اللوز اأ’صسلي لتزي Úمائدة اإ’فطار.

جيجل :خالد العيفة

ل‚از مششاريع اسشتثمارية ‘ ﬂتلف القطاعات
إ

تسصليم  10رخصص بناء وقرارات حق ا’متياز
” تسسليم  06رخصص بناء و قراران ◊ق
ا’متياز وقراري موافقة مسسبقة ‘ ،إاطار
تشسجيع ا’سستثمار اÿاصص اŸنتج للÌوة
واÓÿق Ÿناصسب العمل ،و تتعلق رخصص
ال-ب-ن-اء Ãشس-اري-ع ع-ي-ادة ل-ل-ت-أاه-يل و زراعة
اأ’سسنان باıل الشسرقي Ÿدينة جيجل،
عيادة أ’مراضص النسساء و التوليد باŸدخل
الشس -رق-ي Ÿدي-ن-ة ج-ي-ج-ل ،م-عصس-رة ل-ل-تÚ
الÈب -ري Ãن -ط -ق -ة ال -نشس -اط -ات ب -ب -ل -دي-ة
السس- -ط- -ارة ،وح- -دة لصس- -ن- -اع- -ة ال- -ت -ع -ب -ئ -ة
ال-بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة Ãن-ط-قة النشساطات ببلدية
السس- -ط- -ارة ،م -درسس -ة خ -اصس -ة ل -ل -ط -وري -ن
التحضسÒي و ا’بتدائي Ãنطقة الواحة
ب -ب -ل -دي -ة ج -ي-ج-ل ،وح-دة إ’ن-ت-اج ال-غ-ل-ي-ون
Ãنطقة النشساطات ببني أاحمد.
أاما ‘ إاطار حق ا’متياز فيتعلق اأ’مر
بـم -ركب ل -ل -تÈي -د ب -اŸن-ط-ق-ة الصس-ن-اع-ي-ة
أ’و’د صسالح ،إاقامة سسياحية ببلدية برج
ال -ط -ه-ر ،إاضس-اف-ة ا ¤اŸواف-ق-ة اŸسس-ب-ق-ة
Ÿشسروعي مصسنع اللحوم البيضساء ببلدية
وج -ان -ة ،وح -دة لÎب -ي-ة ال-دج-اج ال-ب-ي-وضص
باŸيلية.
وعرفت الدورة التكوينية فيما يخصص
ال -ن -ظ -اف -ة واأ’م -ن ال -غ-ذائ-ي ب-اŸط-اع-م،
‚اح- - -ا ك- - -بÒا ،ح - -يث اسس - -ت - -حسس - -ن - -ه - -ا
اŸشساركون من إاطارات وموظفي وأاعوان
ﬂتلف مصسالح اإ’طعام التابعŸ Úديرية
اÿدمات ا÷امعية ،و‚اح هذه الدورة،
ت-ع-د خ-ط-وة ن-ح-و اك-تسس-اب آال-ي-ات ح-م-اية
صسحة الطلبة.
ال -دورة ال -ت -ك -وي -ن -ي -ة «ال-ن-ظ-اف-ة واأ’م-ن
ال -غ -ذائ-ي ب-اŸط-اع-م» ن-ظ-م-ت-ه-ا م-دي-ري-ة
اÿدمات ا÷امعية لو’ية جيجل لفائدة
عمال مطاعم اإ’قامات ا÷امعية البالغ

عددها 06اق- - -ام- - -ات ،و اŸط- - -ع- - -مÚ
اŸرك- - -زي ،Úح- - -يث مسست ال- - -ع - -م - -ل - -ي - -ة
 265عامل من رؤوسساء اŸصسالح و رؤوسساء
ال-ف-روع ،ال-ع-م-ال اŸه-ن-ي ،Úأاي-ن اسس-تمرت
م -دة ال -ت -ك -وي-ن ثÓ-ث-ة أاي-ام ،و ي-ه-دف م-ن
خ Ó-ه -ا إا ¤ت -ك -وي-ن و –ي ÚاŸع-ل-وم-ات
لدى العامل› ‘ Úال النظافة و اأ’من
ال -غ-ذائ-ي و ك-ذا السسÓ-م-ة ال-غ-ذائ-ي-ة ،ك-م-ا
تهدف إا ¤تقد Ëوجبات صسحية للطلبة
‘ إاطار السسياسسة العامة للديوان الوطني
للخدمات ا÷امعية و الرامية إا– ¤سسÚ
و تكوين مسستوى العمال.

تكوين  23عنصصرا من قوات الشصرطة
‘ لغة ا’شصارة

احتضسنت مدرسسة اأ’طفال اŸعاقÚ
سس-م-ع-ي-ا ب-ج-ي-ج-ل ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ‘
›ال ل- -غ- -ة اإ’شس- -ارة اÿاصس- -ة ب- -الصس -م
لفائدة عناصسر الشسرطة بأامن الو’ية ،
الدورة ” تنظيمها بالتنسسيق مع مديرية
النشساط ا’جتماعي و التضسامن بجيجل
و التي انطلقت نهاية شسهر ديسسم Èمن
السسنة اŸاضسية ،اأشسرف عليها ﬂلوف
ن- -ذي- -ر ،اأسس -ت -اذ ل -غ -ة اإ’شس -ارة Ãدرسس -ة
اأ’طفال اŸعاق Úسسمعيا بجيجل ،تلقى
خÓ-ل-ه-ا ق-وات الشس-رط-ة اŸع-ن-ي Úب-هذه
الدورة والبالغ عددهم  23عنصسرا من
ال -ع -ام -ل Úب -ق -اع -ات ا’سس -ت -ق -ب-ال ع-ل-ى
مسس -ت -وى ﬂت -ل-ف مصس-ال-ح أام-ن ال-و’ي-ة
اŸه- -ارات اأ’سس- -اسس- -ي- -ة و م- -ب- -ادئ ل -غ -ة
اإ’شسارة من خÓل التدريب العملي و
ﬁاكاة الصسم Ãا “كنهم من التعامل و
خ.ع
التواصسل مع هذه الفئة

اإ’ثنين  21ماي  2018م
الموافق لـ  05رمضشان  14٣9هـ
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كفاح الصصحراويÚ
وأاسصطوانة اıزن..

رّدا على ﬁاولة اŸغرب تغي ÒاŸعطيات ا÷غرافية للّنزاع

الّدولة ال ّصصحراوية تؤوّكد سصيادتها على اŸناطق اّÙررة

أأم Úبلعمري

لم-ان-ة ال-وط-ن-ي-ة ووزي-ر ال-دف-اع الصش-ح-راوي ،ع-ب-د ال-ل-ه ◊ب-يب ،أان إاح-ي-اء
أاّك -د عضش-و ا أ
اŸن-اسش-ب-ات ال-وط-ن-ي-ة ب-اŸن-اط-ق اÙررة «ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ‡ارسش-ة السش-ي-ادة ع-ل-ى ه-ذه اŸن-اط-ق»،
›ّددا اسشتعداد ا÷يشس الصشحراوي للدفاع عن هذه اŸناطق والتضشحية بالنفسس من أاجل
وأابرز وزير الدفاع الصشحراوي ،في برنامج «ضشيف
Óذاعة الصشحراوية ،كما أاوردته وكالة
الجريدة» ل إ
اأ’نباء الصشحراوية (واصش) ،أان إاحياء المناسشبات
الوطنية كالذكرى  45لليوم الوطني لجيشش التحرير
الششعبي الصشحراوي المصشادف لـ  20ماي بالمناطق
المحررة «تأاكيد على ممارسشة السشيادة على هذه
المناطق».
وأاضش- -اف ف -ي ذات السش -ي -اق ،أان «ج -يشش ال -ت -ح -ري -ر
الششعبي الصشحراوي متواجد بهذه المناطق منذ
سشنة  1975وليسش من اليوم ،وقد تم تحرير الجزء
اأ’كبر من المناطق المحررة منذ سشبعينيات القرن
الماضشي».
وجّ-دد ل-ح-ب-يب «اسش-ت-ع-داد ج-يشش ال-ت-ح-رير الششعبي
الصشحراوي للدفاع عن هذه المناطق والتضشحية
بالنفسش من أاجل بسشط سشيادة الدولة الصشحراوية
على كامل ترابها الوطني».
ويأاتي تصشريح الوزير الصشحراوي ،عقب مراسشلة
المغرب ،أامسش اأ’ول ،لرئيسش مجلسش اأ’من الدولي
Óمم المتحدة
وأاعضشاء المجلسش ،واأ’مين العام ل أ
وال- -م -ي -ن -ورسش -و ،اح -ت -ج -اج -ا ع -ل -ى ق -ي -ام ال -ج -يشش
الصش- -ح- -راوي ب- -م- -ن- -اورات عسش- -ك- -ري- -ة ب -اأ’راضش -ي
المحررة.
وزعمت الخارجية المغربية ،أان المناورات خرق
’ت -ف -اق وق -ف إاط Ó-ق ال -ن -ار ،ب -ي -ن -م-ا أاك-دت اأ’م-م
ال -م -ت -ح -دة م -ط -ل -ع أاف -ري -ل ال-م-اضش-ي أان ال-م-ن-اط-ق
المحررة ’ تدخل ضشمن الحيز الجغرافي للمنطقة
العازلة.
وحاول المغرب بالتواطؤو مع فرنسشا ،إادراج منطقتي
بئر الحلو والتيفاريتي ،ضشمن المنطقة العازلة في
قرار مجلسش اأ’من اأ’خير ،لكن مسشاعيه فششلت.
الوزير الصشحراوي أان  20ماي هو اليوم الوطني

لجيشش التحرير الششعبي الصشحراوي وذكرى اند’ع
الكفاح المسشلح ضشد ا’حتÓل ،و»الذي نحيي ذكراه
ال 45ببلدة التفاريتي المحررة ،وهي ذكرى تتزامن
م-ع ال-ذك-رى ال-ث-ال-ث-ة عشش-رة ’ن-ت-ف-اضش-ة ا’سش-ت-قÓل
المباركة».
وأاحيت جبهة البوليسشاريو أامسش ،الذكرى ’ 45ند’ع
الكفاح المسشلح ،تحت الرعاية السشامية لرئيسش
ال -ج-م-ه-وري-ة ال-ع-رب-ي-ة الصش-ح-راوي-ة ال-دي-م-ق-راط-ي-ة
واأ’مين العام لجبهة البوليسشاريو ،ابراهيم غالي،
وسشط حضشور وفود وطنية وأاجنبية ووفود اإعÓمية.
ويأاتي إاحياء هذه الذكرى في ظرف خاصش ميزته
ال-ع-دي-د م-ن ا’ن-تصش-ارات ال-دب-ل-وم-اسش-ية والقانونية
التي حققها الششعب الصشحراوي في نضشاله من أاجل
حقه في تقرير المصشير.

اغتيال طالب صصحراوي
اغ-ت-ي-ل ال-ط-الب الصش-ح-راوي ،ع-ب-د ال-رح-ي-م بدري،
داخ-ل ال-ح-رم ال-ج-ام-ع-ي ب-م-دي-ن-ة أاك-ادير المغربية،
متأاثرا بجروح بليغة نتيجة لتعرضشه لÓعتداء من
قبل بلطجية ا’حتÓل المغربي ،حسشبما اأفادت به
ا’م-ان-ة ال-ع-ام-ة لÓ-ت-ح-اد ط-ل-ب-ة السش-اق-ي-ة ال-حمراء
ووادي الذهب في بيان لها نقلته مصشادر إاعÓمية
أامسش.
ون ّ-دد ا’ت -ح -اد بشش-دة ب-ه-ذه ال-ج-ري-م-ة ال-ت-ي وق-عت
مسشاء السشبت ،ووصشفها بـ «سشياسشة إابادة جماعية
م -م -ن -ه -ج -ة م -ن ط -رف دول -ة ا’ح -ت Ó-ل ال-م-غ-رب-ي
وأاجهزتها ا’سشتخباراتية ،ضشد الششعب الصشحراوي
بصش- -ف- -ة ع- -ام- -ة ،وال -ط -ل -ب -ة الصش -ح -راوي -ي -ن داخ -ل
الجامعات المغربية بصشفة خاصشة».

لرهابيّ Úالّراغب ‘ Úتسشليم أانفسشهم بدرنة
‡ّر آامن ل إ

العملية السصياسصية ‘ ليبيا على طاولة ›لسس األمن اليوم

اسصتمرار عملية تطه Òدرنة من اإلرهاب

لم -ن ال -ي -وم ب -ن -ي -وي-ورك
ي -ج -ت -م -ع ›لسس ا أ
ل· اŸت-ح-دة إا¤
ل -ي -تسش-ل-م اح-اط-ة م-ن م-ب-ع-وث ا أ
ل- -ي- -ب -ي -ا غسش -ان سش -لم -ة ح -ول ت -ع -دي -ل الت -ف -اق
السش-ي-اسش-ي ال-ل-ي-ب-ي،وت-ق-ييم مدى تطبيق اıطط
لزمة ‘ ليبيا.
ل‡ي للخروج من ا أ
ا أ
ومن المنتظر أان يٌسشجل تدخل لرئيسش بعثة اأ’مم
المتحدة للدعم في ليبيا (مانول) من خÓل ندوة
ع -ب -ر ال -ف -ي -دي -و ،ي -ت -ط-رق م-ن خÓ-ل-ه إال-ى ال-مسش-ار
السشياسشي في ليبيا ’سشيما ما يتعلق بتنظيم اسشتفتاء
حول دسشتور جديد والتحضشيرات الجارية تحسشبا
لÓنتخابات التششريعية والرئاسشية التي تتطلع اأ’مم
المتحدة إالى تنظيمها قبل نهاية السشنة.
وكانت عملية تحيين القوائم ا’نتخابية في ليبيا
ال -ت -ي اسش-ت-ك-م-لت ف-ي م-ارسش  2018ق-د سش-محت
ب-تسش-ج-ي-ل م-ل-ي-ون ن-اخب ج-دي-د يضش-اف-ون ل-ب-طاقية
 2014التي كانت تضشم  1 ، 48مليون ناخب مسشجل.
وج -دد ال -م -ب -ع -وث اأ’م -م -ي ال-ت-أاك-ي-د ف-ي أاك-ث-ر م-ن
مناسشبة على الظروف
المÓئمة ’نعقاد هذه ا’نتخابات.
وحسشب أاجندة مجلسش اأ’من فإان سشÓمة سشيطلع
أاعضشاء هذا الجهاز اأ’ممي بآاخر التطورات بمدينة
درنة ،حيث ششنّ قائد الجيشش الوطني الليبي خليفة
ح-ف-ت-ر ه-ج-وم-ا ’سش-ت-ع-ادة ال-م-دي-ن-ة ال-واقعة ششرق
ليبيا ،كما سشيقوم بتقييم وضشع المهاجرين في هذا
البلد الذي أاصشبح مؤوخرا منطقة عبور نحو أاوروبا
بالنسشبة للمهاجرين غير الششرعيين.
ووفقا أ’جندة مجلسش اأ’من سشيلي ا’جتماع جلسشة
مشش -اورات ل -ك -ن ’ يسش -ت -ب -ع -د اح -ت -م-ال ال-غ-اء ه-ذه
ال - -م - -ح - -ادث - -ات إاذا م - -ا ق- -ب- -ل اأ’عضش- -اء ال- -ق- -ي- -ام
بتصشريحاتهم علنا.
وبعد مضشي سشبع سشنوات على سشقوط نظام القائد
الليبي السشابق معمر القذافي ’ ،زالت ليبيا تعيشش
حالة عدم اسشتقرار سشياسشي تؤوججها ا’نقسشامات
ضشمن حكومة الوفاق الوطني التي تحظى باعتراف
المجتمع الدولي وبدعم اأ’مم المتحدة و البرلمان
الكائن مقره بطبرق.

أاعلنت القيادة العامة للقوات المسشلحة الليبية عن
ت -وف -ي -ره -ا م -م -را آام -ن -ا وم -ع -ام -ل -ة ق -ان -ون-ي-ة ل-ك-ل
«اإ’رهابيين الراغبين في تسشليم أانفسشهم في درنة».
وأاوضشح العميد أاحمد المسشماري المتحدث باسشم
ال-ق-وات ال-مسش-ل-ح-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ،ب-أان «غ-رف-ة ع-م-ل-ي-ات
الكرامة (قيادة الجيشش) تعلن بأان وحداتها توفر
ممرا آامنا ومعاملة قانونية ،لكل من يريد تسشليم
نفسشه من اإ’رهابيين ،ويختار تجنيب مدينة درنة
ويÓت الحرب».
ك-م-ا أاّك-د ال-ع-م-ي-د ال-مسش-م-اري أان «ال-ق-وات ال-ج-وية
اسشتهدفت غرفة عمليات المجموعات اإ’رهابية
بمدينة درنة ودمرتها بالكامل».
هذا وتششن قوات الجيشش الليبي منذ مطلع الششهر
الجاري عمليات عسشكرية واسشعة لتحرير درنة.
وأاششار المتحدث باسشم القوات المسشلحة الليبية في
البيان إالى أان «الوحدات العسشكرية المكلفة بتطهير
درن -ة م -ن اإ’ره -اب ،ل -م ول -ن تسش-ت-ه-دف ال-م-نشش-آات
الحيوية» متهما ا’رهابيين في المدينة بالمسشؤوولية
عن تفجير وتفخيخ بعضشها.
ونششرت وسشائل إاعÓم محلية صشورا ’نهيار جسشر
(الششÓ-ل) ب-درن-ة ج-راء ت-ف-ج-ي-ره ب-ع-ب-وات ن-اسش-فة،
حيث تبادل الجيشش وا’رهابيون ا’تهامات حول
المسشؤوولية عن تفجيره.
وتفرضش قوات الجيشش الليبي منذ منتصشف عام
 2015حصشارا برياً وبحريًا على درنة ،و’ تسشمح
للمواطنين بدخول والخروج منها باسشتثناء الحا’ت
اإ’نسشانية والطبية.
كما تعد درنة المدينة السشاحلية الوحيدة خارج
سشيطرة القوات المسشلحة ششرقي البÓد.

اّتفاق مصصا◊ة ب Úقبيلت ‘ Úسصبها
كشش -فت ت -ق -اري -ر اإع Ó-م -ي -ة ،ع -ن ت -وق -ي -ع ات -ف-اق
مصشالحة بين قبيلتي «التبو»
و»اأو’د سش -ل -ي -م -ان» ف -ي م-دي-ن-ة سش-ب-ه-ا ،ع-اصش-م-ة
ال -ج -ن -وب ال -ل -ي -ب -ي ،وذلك ع-قب م-ع-ارك ع-ن-ي-ف-ة
ششهدتها المدينة ،اأسشفرت عن عششرات القتلى
والجرحى.
وذكرت التقارير اأن ا’تفاق ين ّصش «على ا’حترام
ال-م-ت-ب-ادل ب-ي-ن ال-ق-ب-ي-ل-ت-ي-ن ،وع-دم ا’ع-تداء على
ا’أشش -خ -اصش ،وع -دم ان -ت -ه-اك ح-رم-ات ال-م-ن-ازل،
وعدم ا’عتداء على ا’أمÓك الخاصشة».
وتششهد مدينة سشبها ،اششتباكات عنيفة باسشتخدام
ا’أسش- -ل- -ح -ة ال -ث -ق -ي -ل -ة ،وت -تضش -ارب ا’أن -ب -اء ح -ول
اأط -راف-ه-ا ،ح-يث ي-ع-ت-ب-ره-ا ال-ب-عضش صش-راًع-ا ب-ي-ن
قبيلتي «التبو» و»اأو’د سشليمان» ،بينما يتحدث
اآخرون عن معارك بين الجيشش الليبي وقوات
اأجنبيةُ ،يقصشد بها مجموعات مدعومة من دولة
مجاورة.
وت -ن -تشش-ر ف-ي ال-م-ن-ط-ق-ة ق-وات م-وال-ي-ة ل-ح-ك-وم-ة
الوفاق المعترف بها دولًيا ،واأخرى تابعة للجيشش
ال-وط-ن-ي ال-ل-ي-ب-ي ب-ق-ي-ادة ال-مشش-ي-ر خ-ل-ي-ف-ة حفتر،
وي -ت-ف-ق ال-ط-رف-ان ،ع-ل-ى تصش-ن-ي-ف م-ا ي-ج-ري ف-ي
سشبها بالعدوان من قبل قوات اأجنبية.

Óرضش
ومن جهتها ،اسشتنكرت الوزارة الصشحراوية ل أ
ال -م -ح -ت -ل -ة وال -ج -ال -ي -ات ،ب-أاشش-د ع-ب-ارات الشش-جب
والتنديد ،جريمة ا’غتيال التي تعرضش لها الطالب
الصشحراوي بدري عبد الرحيم.

اّتفاق ال ّصصيد البحري على اÙك
أاّك -دت وزي -رة الصش -ي -د وت -ك -اف -ؤو ال -ف-رصش وال-ت-ع-اون
ا’سش -ك-ن-دي-ن-اف-ي اي-ف-ا ك-اي-ر ه-انسش-ن أاّن «م-ف-وضش-ي-ة
ا’تحاد اأ’وروبي أاوضشحت أانه تم على ضشوء قرار
ال- -م- -ح -ك -م -ة إاب Ó-غ ال -دول اأ’عضش -اء ف -ي ا’ت -ح -اد
اأ’وروبي المعنية بعدم إامكانية ممارسشة الصشيد في
مياه الصشحراء الغربية» ،جاء ذلك في معرضش رد

لها على سشؤوال تم طرحة على مسشتوى البرلمان
الدنماركي.
وك -ان ال -ن -ائب ف -ي ال -ب -رل -م -ان ال -دن -م -ارك-ي سش-ورن
سشوندرغارد قد أابرز في سشؤوال للوزيرة في «تقييمًا
أاظهر أان أاكثر من  ٪ 91من اأ’سشماك التي تم
اصشطيادها بموجب ا’تفاقية تم اصشطيادها في
مياه الصشحراء الغربية».
ب-خصش-وصش ت-ج-دي-د ات-ف-اق-ي-ة الصش-ي-د ال-ب-ح-ري ب-ي-ن
ا’ت -ح -اد ا’وروب -ي وال -م -غ -رب أاك -دت ال -م -ح -ام -ي-ة
المحامية روسشا كارلينك ،التي كانت وراء الحكم
الصشادر عن محكمة العدل لÓتحاد اأ’وروبي ششهر
فيفري الماضشي ،عدم ششرعية تلك ا’تفاقية في
ح -ال-ة م-ا إاذا شش-م-لت الصش-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة وم-ي-اه-ه-ا
اإ’قليمية.

لصشابات اÿطÒة
مازالت هناك عششرات ا إ

جرحى ينضصّمون لقافلة شصهداء مسصÒة العودة

اسش - - - -تشش - - - -ه - - - -د ث - - - -لث- - - -ة
فلسشطيني Úمتأاثرين بجروح
ك -ان -وا ق -د أاصش -ي-ب-وا ب-ه-ا ج-راء
إاط - - -لق ق - - -وات الح - - -ت- - -لل
ال - -رصش - -اصس الث - -ن ÚاŸاضش- -ي
ع - - -ل- - -ى اŸشش- - -ارك ‘ ÚمسشÒة
ال -ع -ودة ال -كÈى ع -ل-ى ح-دود
قطاع غزة.
وقالت وزارة الصشحة في قطاع
غ -زة ،إان ف -لسش -ط -ي -ن -ي -ي-ن ت-وف-ي-ا
م -ت -أاث -ري -ن ب -ج -راح -ه-م-ا ،وه-م-ا
م -ح -م -د م-ازن ع-ل-ي-ان (عشش-رون
عاما) الذي أاصشيب ششرق مخيم
ال-ب-ري-ج لÓ-ج-ئ-ي-ن ،وم-ع-ي-ن ع-ب-د
ال -ح -م-ي-د السش-اع-ي ( 58عاما)،
الذي أاصشيب ششرق مدينة غزة.
ومسش -اء السش -بت أاع -ل -نت ال -وزارة
«ارتقاء الششهيد أاحمد أابو سشمرة
( 21ع-ام-ا) م-ن ج-ب-ال-ي-ا ،متأاثرا
ب -ج -روح أاصش -يب ب -ه -ا ب -رصش -اصش
ا’حتÓل ا’ثنين الماضشي».
وبهذا يرتفع عدد الششهداء منذ
ذلك ال- -ي- -وم إال- -ى  ،65ف -ي ح -ي -ن
قالت مصشادر طبية إانه ما زالت

ه- - -ن - -اك عشش - -رات اإ’صش - -اب - -ات
ال -خ -ط-ي-رة ال-ت-ي سش-ب-ب-ه-ا إاطÓ-ق
ا’حتÓل النار ا’ثنين الماضشي.
وب- -دأات مسش- -ي- -رات ال- -ع -ودة ف -ي
ال -ثÓ-ث-ي-ن م-ن م-ارسش ال-م-اضش-ي،
ح- - - -يث ي- - - -ت - - -ج - - -م - - -ه - - -ر آا’ف
ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ي-ن ،في عدة مواقع
ق- -رب السش- -ي- -اج ال- -ف- -اصش -ل ب -ي -ن
ال -ق-ط-اع وإاسش-رائ-ي-ل ،ل-ل-م-ط-ال-ب-ة
ب-ع-ودة الÓ-ج-ئ-ي-ن ال-ف-لسش-طينيين
إالى قراهم ومدنهم التي هجروا
منها عام .1948
وواجه ا’حتÓل تلك المسشيرات
ال -ت -ي ب -ل -غت ذروت -ه -ا ف-ي ذك-رى
النكبة (منتصشف الششهر الجاري)
بالقوة المفرطة  -وفق منظمات
دولية  -حيث تزامن ذلك مع
نقل السشفارة اأ’ميركية من تل
أابيب إالى القدسش المحتلة ،وهو
ما أاثار غضشب الفلسشطينيين.
من ناحية ثانية ،أافادت حركة
«ح - -م - -اسش» ،أامسش اأ’ح- -د ،ب- -أان
رفضش «ا’ح -ت Ó-ل» اإ’سش-رائ-ي-ل-ي
تششكيل لجنة تحقيق دولية بششأان
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أاحداث قطاع غزة اأ’خيرة دليل
ع-ل-ى ت-ورط-ه ف-ي ج-ري-م-ة ح-رب
نفذها بحق السشلميين اأ’برياء.
وق -ال ع -ب -د ال -ل -ط -ي -ف ال -ق-ان-وع
المتحدث باسشم حركة حماسش،
إان «رفضش ا’ح -ت Ó-ل ل -تشش -ك -ي -ل
ال -ل -ج -ن -ة ي -ؤوك -د ع -ل -ى وحشش-ي-ت-ه
وإامعانه في إارهاب وقتل ششعبنا،
وضش - -رب - -ه ب - -ع - -رضش ال - -ح- -ائ- -ط
ل-ل-م-ؤوسشسش-ات ال-دول-ي-ة واأ’م-مية،
واسشتخفافه بقراراتها».
وكان مجلسش حقوق اإ’نسشان قد
صشوت في جلسشة لطارئة عقدت
ف -ي ج -ن -ي-ف ع-ل-ى مشش-روع ق-رار
يدين «الجرائم» اإ’سشرائيلية في
اأ’راضش-ي ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ،وي-دعو
إ’ي -ف -اد ل -ج -ن -ة دول -ي -ة مسش-ت-ق-ل-ة
للتحقيق على وجه ا’سشتعجال
يعينها رئيسش المجلسش.
وصشّوتت  29دولة لصشالح القرار
ف -ي -م -ا ام -ت-ن-عت  14دول- -ة ع -ن
ال -تصش -ويت ،وصش -وتت اسش -ت -رال -ي-ا
وال-و’ي-ات ال-م-ت-ح-دة اأ’م-ري-ك-ية
ضشد القرار.

يحي الششعب الصشحراوي الذكرى 45
لبداية كفاحه المسشلح ضشد ا’حتÓل
ب- -نشش- -اط- -ات م- -ت -ن -وع -ة م -ن ب -ي -ن -ه -ا
اسش- -ت- -ع- -راضش- -ات عسش -ك -ري -ة ل -ج -يشش
التحرير ما يعني اأن خيار الكفاح
المسشلح بداأ قبل ظهور حزب الله
ال -ل-ب-ن-ان-ي ب-ح-وال-ي عشش-ر سش-ن-وات! و
ي- -دحضش ادع- -اءات ال- -م- -خ -زن ح -ول
اسش-ت-ع-ان-ة ال-ب-ول-يسش-اري-و ب-خ-ب-راء م-ن
ه - -ذا ال - -ح- -زب ك- -ان اأوف- -ده- -م اإل- -ى
ت-ن-دوف ل-ت-دريب ع-ن-اصش-ر م-ن ج-بهة
ال- -ب- -ول -يسش -اري -و؟! ب -ي -ن -م -ا ال -م -ت -اب -ع
ل- -م- -ج- -ري -ات ه -ذه ا’سش -ت -ع -راضش -ات
ي -ت -وصش -ل اإل -ى ال -ح -ق-ائ-ق ا’أسش-اسش-ي-ة
ال -ت -ال-ي-ة ،ال-ج-يشش الصش-ح-راوي ل-يسش
بحاجة ’ اإلى سشÓح حزب الله و’
اإل -ى خ -ب -رائ -ه و’ اإل -ى اأراضش-ي دول-ة
اأخرى للتدريب والحقيقة ا’أهم هي
اأن هذا الجيشش خاضش حربا وحرر
ج -زء م -ن اأراضش -ي -ه وه -اه-و ي-م-ارسش
سشيادته عليها.
ك-ان ا’أج-در ب-ج-ي-ران-ن-ا ف-ي ال-مغرب
ال- -ب -حث ب -ج -دي -ة ع -ن ح -ل ل -قضش -ي -ة
صش-ن-ف-ت-ه-ا ا’أم-م ال-م-ت-ح-دة ف-ي خانة
ا’أراضشي المعنية بتصشفية ا’سشتعمار
عوضش اتهام الجزائر والتحرشش بها
وكاأنها من فعلت ذلك؟ في حين ’
تكف الجزائر عن التصشريح باأعلى
صشوتها اأنها ليسشت طرفا في النزاع
و’ تريد اأن تكون كذلك و’ يربطها
ب -ه اأك -ث -ر م -ن دع -م -ه-ا ل-ح-ق الشش-عب
الصشحراوي المششروع في كفاحه من
اأجل حريته وتقرير مصشيره.
اإن ال -م-ج-ت-م-ع ال-دول-ي اأصش-ب-ح ي-درك
جّيدا اأن السشلوك المغربي ’ يخدم
السش Ó-م وا’سش -ت-ق-رار ف-ي ال-م-ن-ط-ق-ة
واسش -ت -م -رار ال -ب -وؤرة ا’ح-تÓ-ل-ي-ة ف-ي
الصشحراء الغربية قد يهددهما معا
وهذا التوجه اأصشبح يزعج المخزن
الذي ’ يريد ا’نخراط في المسشار
التفاوضشي مع البوليسشاريو بينما فعل
ذلك قبل  27سشنة وقع اتفاق وقف
اإطÓق النار ثم عاود ا’نضشمام اإلى
ا’تحاد ا’إفريقي دون ششروط وفي
ذلك اع -ت-راف صش-ري-ح ب-ال-ج-م-ه-وري-ة
الصشحراوية ؟ يبدو اأن المخزن فهم
اأن المسشاألة مسشاألة وقت و عندما
يدعي البوريطة اأن الجزائر تسشعى
ل-ت-دم-ي-ر ال-م-ف-اوضش-ات ب-ي-ن ال-م-غرب
والبوليسشاريو هذا يوؤكد اأن المخزن
لم يبق لديه اإ’ هذه الورقة لتاأجيل
اأمر كان مقضشيا.
اإن تنظيم ا’سشتفتاء وتمكين الششعب
الصش-ح-راوي م-ن ت-ق-ري-ر مصش-ي-ره ه-و
الحل الوحيد المتاح الذي يسشتجيب
ل-لشش-رع-ي-ة ال-دول-ي-ة و’ ي-ت-ع-ارضش مع
روح القانون الدولي وقرارات ا’أمم
المتحدة ،وهذه هي الحقيقة التي
تقلق المخزن الذي سشيجد نفسشه -
في حال طوي الملف  -وجها لوجه
م-ع مشش-اك-ل الشش-عب ال-م-غ-رب-ي ال-ذي
طالما اأنسشاه فيها بـاسشطوانة «اأعداء
الوحدة الترابية»؟!.

لمريكية
بينما دعت طهران للرد باŸثل على العقوبات ا أ

وزير فرنسصي :لن نسصمح لواشصنطن بأان تكون شصرطيا اقتصصاديا عاŸيا
لم -ن ال -ق -وم -ي
ق- -ال رئ- -يسس ÷ن- -ة ا أ
والسش -ي -اسش -ة اÿارج -ي -ة Ãج-لسس الشش-ورى
لي - - -را ،Êع - - -لء ال- - -دي- - -ن
لسش - - -لم - - -ي ا إ
ا إ
ب- -روج- -ردي ،أامسس الح- -د ،إان «السش- -ب- -ي- -ل
الوحيد Ÿواجهة العقوبات المريكية هو
ال - -رد ب - -اŸث - -ل وف - -رضس ع - -ق - -وب - -ات ع- -ل- -ى
واششنطن».
وأاششار بروجردي الى مصشادقة مجلسش الدوما
الروسشي على ’ئحة العقوبات ضشد الو’يات
المتحدة ،معتبرا أان هذا ا’جراء يعد «السشبيل
الوحيد الذي بامكانه أان يقف أامام ا’طماع
’م -ري-ك-ي-ة وان-ت-ه-اك-ه-ا ل-ل-ق-وان-ي-ن
ال -ت -وسش -ع -ي -ة ا أ

الدولية».
وأاوضش- -ح ،ف -ي ذات السش -ي -اق ،أان -ه «ي -جب ع -ل -ى
أاوروبا أان تقف في وجه إاجراءات الو’يات
المتحدة وأاطماعها التوسشعية ،وأا’ تسشمح لها
’وروبي المؤولف من 27
بكسشر هيبة ا’تحاد ا أ
بلدا»’ ،فتا إالى أان «الوقت قد حان لوقوف
أاوروبا في وجه الغطرسشة ا’أمريكية».
من ناحية ثانية ،صشرح وزير المالية الفرنسشي
’حد ،بأان بÓده تدرسش
برونو لومار ،أامسش ا أ
’وروب -ي ل -ت -ق-دي-م ت-ع-ويضش-ات
ق -درة ا’ت -ح -اد ا أ
’وروبية التي قد تواجه العقوبات
للششركات ا أ
’مريكية بسشبب ممارسشة أاعمالها بإايران.
اأ

’وروبي لعام
وتطّرق لومار إالى قواعد ا’تحاد ا أ
’وروبي
 1996التي قال إانها تسشمح لÓتحاد ا أ
’وروبية من أاي عقوبات
بحماية الششركات ا أ
أامريكية ،وعبّر عن رغبته في أان يششدد ا’تحاد
’وروبي موقفه في هذا المجال.
اأ
وق -ال ل -وم -ار« :ه -ل ن-ن-وي أان نسش-م-ح ل-ل-و’ي-ات
المتحدة بأان تكون ششرطيا اقتصشاديا عالميا؟
’وروبي قد
والجواب هنا «’».وكان ا’تحاد ا أ
أاج -ب -ر واشش -ن -ط -ن ع -ام  1996ع-ن-دم-ا ح-اولت
’جنبية بسشبب تعاونها مع
معاقبة الششركات ا أ
ك-وب-ا ،ع-ل-ى ال-ت-راج-ع ،م-ه-ددا ب-ف-رضش عقوبات
ثأارية عليها.
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إاعداد :القسضم ا’قتصضادي

فيما عرفت أاسشعار الفواكه اسشتقرارا ملحوظا

äÉcƒ∏°S

زيادة ‘ أاسضعار اÿضضر واللّحوم ‘ ميلة

فـ ـي قف ـ ـصص ا’ته ـ ـام

ع-رفت أاسش-ع-ار الّ-ل-ح-وم ال-بيضشاء
وا◊م- -راء ،وك- -ذا أاسش -ع -ار اÿضش -ر
ب-ولي-ة م-ي-ل-ة ارت-فاعا ملحوظا‘ ،
الي- -ام الو ¤م- -ن شش -ه -ر رمضش -ان،
على خلف ما كان متوقعا ،عششية
ه- - - -ذا الشش- - - -ه - - -ر ،وه - - -ذا ن - - -ظ - - -را
ل -لسش -ت -ق -رار ال -ذي ع -رف -ت -ه ق-ب-ل
دخول الششهر الفضشيل.

عندما ’ ينظر التّاجر ‘ وجه زبونه...؟
حامد حمور

ميلةﬁ :مد بوسسبتة
اŸتجّؤل ‘ السسؤق اŸركزي ،وسسط
م- -دي- -ن -ة م -ي -ل -ة ،ي -ن -دهشض ب -ال -زي -ادات
اÙسس - -ؤسس - -ة ‘ السس - -ع - -ار ،خ - -اصس- -ة
ال -ط -م -اط -م واÿسض وا÷زر وال ّ-ل-ي-م-ؤن
والبصسل والتي ترواحت الزيادات التي
مسستها ما ب50 Úو 70دينارا للكيلؤغرام
أاي ما يعادل  ٪50كزيادة ،فمث Óاÿسض
التي بيعت ‘ عشسية أاول الشسهر بـ 80
دي- -ن -ار وصس -ل سس -ع -ره -ا ا 150 ¤دينار
للكيلؤغرام ،كما ان التمؤر عرفت زيادة
كبÒة حيث وصسل سسعر نؤعها العادي
ا 300 ¤دي -ن -ار ،ب -ع -د ان ك -ان ي -راوح
200دي -ن-ار ل-ل-ك-ي-ل-ؤغ-رام واسس-ت-ق-ر سس-ع-ر
““ال - -دلع““ و«اŸرح- -ؤم““ ‘ 90دج ،أام- -ا
ال -ف -راول -ة ف -ق -د ح -اف-ظت ع-ل-ى ت-ؤازن
سسعرها وهؤ  150دج للكيلؤغرام ،نظرا
ل- -ؤف- -رة الن- -ت- -اج ال -ق -ادم م -ن ج -ي -ج -ل
وسسكيكدة.
ع- -رفت أاسس- -ع -ار ب -عضض اÿضس -ر

اسس-ت-ق-رارا نسس-ب-ي-ا ،ع-ل-ى غ-رار البطاطا
التي  ⁄تتجاوز  45دينارا للكيلؤغرام
الؤاحد والفلفل ا◊لؤ وا◊ار الذي بقي
‘ حدود  60دينارا.
من جهته ،أاكد أاحد Œار اÿضسر
والفؤاكه -لـ ““الشسعب““  -أان سسبب ارتفاع
أاسس-ع-ار اÿضس-ر واسس-ت-ق-راره-ا ب-ال-نسس-ب-ة
ل- -ل -ف -ؤاك -ه ي -رج -ع ا ¤ق -ان -ؤن ال -ع -رضض
وال -ط -لب ،ح -يث ‚د ان ال -ط -لب ع -ل-ى

اÿضس -ر أاك Ìب -ك -ث Òم -ن ال -ط -لب ع-ل-ى
الفؤاكه ،كما أان اعتدال ا÷ؤ اŸسسجل
هذه األيام كان دافعا وراء قلة القبال
على اسستهÓك الفؤاكه.
ع -رفت أاسس -ع -ار ال ّ-ل -ح -ؤم ا◊م-راء
زيادات ،خÓل هذه اليام ،أاين تراوحت
ب 1000 Úا 1200 ¤دينار بالنسسبة للبقر
و 1300بالنسسبة للخروف ،حيث اعتÈها
الزبائن غ ÒمÈرة ،باŸقارنة مع أاول

يؤم من شسهر رمضسان ،أاما الدجاج فقد
ف -اق سس -ع -ر ال -ك -ي -ل -ؤغ-رام ال-ؤاح-د 400
دينار ،ليسستقر عند حدود الـ 600دج
للكلغ الؤاحد ،نهار أامسض ،ومن اŸتؤقع
ان ت- -ع- -رف أاسس -ع -ار ال ّ-ل -ح -ؤم ال -ب -يضس -اء
ان- -خ- -ف -اضس -ا ﬁسس -ؤسس -ا ،خ Ó-ل الي -ام
القادمة ،بحسسب مربي الدجاج ،نظرا
ل-ؤف-رة ان-ت-اج-ه ‘ ال-ع-دي-د م-ن ال-ن-قاط
ع Èالؤلية.

نقصص اŸنتوج اÙلي وŒار ا÷ملة يفرضضون منطقهم

ل -ل -ك -ي -ل -ؤغ -رام ال-ؤاح-د ‘ ،ح Úت-ب-ق-ى
أاحشساءه تصسنع ا◊دث ببيعها من طرف
ا÷زارين بأاك Ìمن ثمن الدجاج لتصسل
لـ  600دج للكيلؤغرام.
بحسسب Œار التجزئة الذين إالتقتهم
““الشسعب““ بالسسؤق اŸغطاة ،فإان هاته
األسسعار راجعة إا ¤ارتفاعها من طرف
الباعة ‘ سسؤق ا÷ملة ،والذين ينقلؤن
اÿضسر والفؤاكه من مدن الشسمال إا¤
“Ôاسست ول Áك -ن ال -ت -ك -ه -ن ب-ارت-ف-اع
األسس- -ع- -ار أاوب- -ان- -خ- -ف- -اضس- -ه -ا ،ك -ؤن -ه -م
يتحكمؤن ‘ األسسعار والسسلع ومؤعد
دخؤلها إا ¤عاصسمة األهقار ،هذا من

التجار يحّملون اŸسضؤوولية للمسضتهلكÚ

جهة ومن جهة أاخرى ‘ وفرة اŸنتؤج
اÙلي ،ونقصسه‡ ،ا يتسسبب ‘ غياب
اŸنافسسة.
‘ ح ،Úأاك- -د اŸؤاط- -ن -ؤن ال -ذي -ن
–دثؤا لـ ““الشسعب““ تذمرهم من جشسع
التجار الذين إافتقدوا للرحمة ‘ شسهر
الرحمة ،مؤؤكدين إاسستغÓل عدم تؤفر
البدائل لفرضض منطقهم ،متمن Úمن
السسلطات اÙلية ،اŸسساهمة ‘ وضسع
ح-د Ÿث-ل ه-ذه ال-ؤضس-ع-ي-ة ال-ت-ي أان-ه-كت
القدرة الشسرائية للمؤاطن البسسيط .

“Ôأسستﬁ :مد ألصسالح بن حود

ع- -رفت اÿضش- -ر وال- -ف- -واك- -ه
وك- - - -ذا الّ- - - -ل- - - -ح - - -وم ا◊م - - -راء
لسش-ع-ار
وال -ب -يضش -اء ال -ت -ه-اب-ا ‘ ا أ
لع - - -لن ب - - -أان ،ي - - -وم
م- - - -ن- - - -ذ ا إ
اÿم- - -يسس ،أاول أاي- - -ام رمضش- - -ان
لسش- -ع -ار ارت -ف -عت
ارت- -ف- -اع- -ا .ا أ
بطريقة جنونية ،خاصشة منها
اÿضش- -ر ح- -يث ب- -ل- -غ الرت- -ف- -اع
أاح -ي -ان -ا إا ¤الضش -ع -ف م -ا ك -انت
ع -ل-ي-ه ق-ب-ل بضش-ع-ة أاي-ام ،وذلك
على مسشتوى كل أاسشواق اÿضشر
وال- -ف- -واك -ه ل -ولي -ة ال -ب -وي -رة،
وذلك ح - -ت - -ى ع - -ل - -ى مسش- -ت- -وى
لسش- -واق اŸوازي- -ة .الل- -ت -ه -اب
ا أ
الذي أارجعه بعضس التجار إا¤
جششاعة اŸواطن Úالذين قاموا
بششراء اÿضشر بكميات كبÒة،
‡ا أاثر على اıزون من جهة،
وم - -ن ج - -ه - -ة أاخ - -رى ف - -ه- -ن- -اك
عصش - -اب - -ة ت - -ت- -ح- -ك- -م ‘ أاسش- -واق
ا÷م -ل -ة ،أاي -ن ق -امت ب -ان -ق -اصس
الكمية اŸعروضشة‡ ،ا أادى إا¤
لسشعار.
التهاب ا أ
‘ ن - -فسض السس - -ي- -اق ،أاك- -د ب- -عضض
ال- -ت- -ج- -ار أان -ه -م غ Òمسس -ؤؤول Úع -ن
ال -ؤضس-ع-ي-ة وه-امشض ال-رب-ح مضس-م-ؤن

الذبح غ Òالششرعي للدجاج يسشتفحل Ãعسشكر

اŸواطن ضضحية الغشص وجشضع التجار

ع -رفت أاسس -ع -ار اÿضس-ر وال-ف-ؤاك-ه ب-أاسس-ؤاق
ولية معسسكر ،ارتفاعا ﬁسسؤسسا شسمل حتى
أاسس -ع -ار اÿضس -ر اŸؤسس -م-ي-ة ال-ت-ي أاق-امت ل-ه-ا
السسلطات اÙلية عيدا يحتفل به ،كل مؤسسم
جني ،على غرار البازلء بعد زيتؤن سسيق الذي
صسار يعرضض لتزي Úواجهات اÓÙت فقط
ول سسبيل لشسرائه بسسبب غÓء سسعره ،وبلغت
أاسس -ع -ار ال -ب -ازلء م-ث ‘ Ó-أاسس-ؤاق م-عسس-ك-ر ‘
اليؤم األول والثا Êمن الشسهر الفضسيل عتبة 60
دج بعد أان وصسل سسعرها ‘ األسسؤاق اÙلية
إا ¤أاقل من  20دج قبل يؤم من حلؤل الشسهر
الكر ‘ ،Ëح Úاسستقر سسعر الطماطم عند
 150دج وسسعر البطاطسض  60دج ،وواصسلت
أاسسعار األسسماك ارتفاعها ا÷نؤ Êلتسستقر بÚ
 500و 600دج ،ب -حسسب ال -ن -ؤع -ي-ة ب-ال-نسس-ب-ة
ل- -لسس- -ردي -ن ال -ذي ي -ع -ت Èأاح -د أان -ؤاع السس -مك

اŸفضس -ل -ة ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل-ع-ائÓ-ت ،أام-ا الّ-ل-ح-ؤم
البيضساء فقد اسستقر سسعر الكلغ الؤاحد من
الدجاج عند  300دج لدى Óﬁت بيع الّلحؤم
ال-ت-ي تسس-ت-غ-ل ف-رصس-ة الصس-ي-ام ل-لÎوي-ج ل-ل-حؤم
الفاسسدة وغ Òمعروفة اŸصسدر ،أامام انتشسار
ظ -اه -رة ال -ذب -ح غ Òالشس -رع -ي ل -ل -دواج -ن ‘
اŸن- -ط -ق -ة ،إاذ ي -خ -ل -ف ال -ن -اشس -ط -ؤن ‘ ه -ذه
ال-ظ-اه-رة أاث-ره-م ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة برمي ﬂلفات
ال -ذب -ح غ Òالشس -رع -ي ل-ل-دواج-ن ع-ل-ى ح-ؤاف
الطرق -ما يعني أان ترويج الدجاج الفاسسد
ليسض بالقضسية التي تخفى على السسلطات ول
ع -ل -ى ق-ط-اع ال-ت-ج-ارة ومÓ-ح-ق-ة اŸرب ÚغÒ
الشس- -رع- -ي Úل- -ل- -دواج- -ن -اŸتسس- -بب األول ‘
الظاهرة -ليسض باألمر الصسعب .
من جهتها ،مصسالح قطاع التجارة Ãعسسكر
 ،ومن أاجل التحكم ‘ الؤضسع العام للتجارة

ظاهرة مؤؤسسفة للغاية انتشسرت ‘ اŸدة األخÒة لدى بعضض التجار،
والتي ل تتعلّق بالزيادة ‘ األسسعار أاو اŸضساربة ،ولكنها مرتبطة بعدم
احÎام الزبؤن من حيث اŸعاملة اŸباشسرة ،ويجد هذا األخ Òنفسسه ‘
وضسع حرج أامام تصسّرف ““من قّدم له““ سسلعة معّينة.
األمر يتعلق بالطّريقة التي يسستلم بها التاجر ثمن السسلعة من الزبؤن
كؤنه ل يكلف نفسسه عناء ““النظر““ إا ¤الزبؤن الذي يقدم له النقؤد ،ويرد
““الصسرف““ كذلك دون النظر ‘ هذا الشسخصض الذي قصسد ﬁله؟
حضسرت هذا اŸؤقف ‘ ثا Êأايام رمضسان عندما اشسÎى كهل اŸؤز
‘ أاحد أاسسؤاق العاصسمة واسستلم الكيسض ،لكن عندما قّدم النقؤد كان
التاجر منهمكا يتكلم بهاتفه النقال دون النظر ‘ ““صساحبنا““ الذي
تÔفز وتراجع عن تقد ËاŸبلغ اŸا‹ ،وبقيت يد التاجر اŸمدودة
““خاوية““ ‘ منظر طريف ،وبدهشسة قطع اŸكاŸة وطلب من الكهل عن
فحؤى ““هذا التصسرف““.
لكن اإلجابة كانت ‘ ““اŸقام““ عند الزبؤن الذي أاعطى للتاجر درسسا
حؤل سسلؤكات التجارة وأاخÓقياتها حينما خاطبه يقؤل““ :وأانت كيف
تتعامل معي بهذه الطريقة وأانا الذي قصسدت ﬁلك باحÎام لتعاملني
كأاّنني ›ّرد نقؤد تدخل خزينتك ،شسيء من اإلنسسانية..ففي اŸاضسي
القريب كان يسستقبلنا التجار ببشساشسة ونشسÎي ما نريد ‘ جؤ مريح ‘
إاطار من الحÎام اŸتبادل ،لكن اآلن تغيّرت األمؤر ول يريد التاجر
حتى النظر ‘ الزبؤن““.
نعم ،إاّنها حقيقة نÓحظها ‘ يؤميات هذا الزمن ،رÃا ““بسسبب““ التطؤر
التكنؤلؤجي ،حيث أاصسبحت اÓÙت التجارية ›ّهزة بالتلفاز وكامÒات
اŸراق -ب -ة ،إا ¤ج -انب ““غ -زو““ ال -ه -ات-ف ال-ن-ق-ال ل-ك-ل ›الت ا◊ي-اة ،وي-ت-م
اسستعمال هذه األجهزة ‘ ◊ظات تتطلب شسيئا من الÎكيز والحÎام
للزبؤن ،الذي يريد أان يكؤن التعامل معه باحÎام و‘ حدود اللياقة.

لسشعار نفسشها بالبويرة
وا أ

لسشعار بعاصشمة الهقار
ارتفاع ﬁسشوسس ل أ

لو ¤م- -ن شش -ه -ر
لي- -ام ا أ
“ّي- -زت ا أ
لهقار ،ارتفاعا
الرحمة بعاصشمة ا أ
ﬁسش- -وسش -ا ‘ أاسش -ع -ار اÿضش -ر بسش -وق
ال -ت -ج -زئ -ة وسش -ط اŸدي -ن-ة ،م-ق-ارن-ة
بأايام قليلة قبل ششهر رمضشان ،حيث
عرف سشعر الكيلوغرام الواحد من
ال-ط-م-اط-م ارت-ف-اع-ا رهيبا ،فبعد أان
ك - - -ان بـ  120دج أاصش -ب -ح م -ع ب -داي -ة
الشش- -ه -ر ال -فضش -ي -ل  200دج  .أام- - - - - -ا
ال-ب-ط-اط-ا ف-وصش-ل سشعرها إا 80 ¤دج
ون -فسس الشش -يء ع -رف -ه سش -ع -ر ا÷زر
ال -ذي ارت -ف-ع إا 140 ¤دج وك -ان م-ن
قبل  120دج ،كما عرفت منتوجات
أاخ-رى إارت-ف-اع-ا ق-ي-اسش-ي-ا ،ع-لى غرار
ال -ف -ل -ف-ل ال-ذي ب-ل-غ سش-ع-ره  200دج،
وال - -ب- -زلء ال- -ت- -ي ح- -ط- -مت ال- -رق- -م
لرتفاع ،أاين بلغ ثمنها
القياسشي ‘ ا إ
 300دج للكيلوغرام الواحد.
فيما يتعلق باللّحؤم فقد عرف سسعر
ال ّ-ل-ح-ؤم ا◊م-راء اسس-ت-ق-رارا ‘ السس-ع-ر
حيث يÎاوح سسعر الكيلؤغرام الؤاحد
من ◊م الغنم ب 900 Úدج و 1100دج،
أام - -ا ◊م ا÷م - -ل (ا◊اشس - -ي) ف- -ع- -رف
اسستقرارا هؤ اآلخر وسسعره  600دج ،أاما
ال-دج-اج ال-ط-ازج ع-رف سس-ع-ره ارت-ف-اعا
ق - - -در بـ  50دج ل- - -يصس- - -ل إا 450 ¤دج

Ωƒc.

اÙلية لسسيما األسسؤاق سسخرت  52فرقة
ميدانية للمراقبة ومكافحة الغشض ‘ ،وقت
تتنامى فيه أاشسكال الغشض التجاري ،خصسؤصسا
أايام الشسعائر الدينية لسستحؤاذ الطمع وحب
الربح السسريع على نفؤسض بعضض التجار و‘
ظل ضسعف آاليات الرقابة وغياب فعلي ÷معية
حماية اŸسستهلك ،أاما مصسالح األمن العمؤمي
‡ثلة ‘ فرق شسرطة العمران وحماية البيئة
ال -ت -ي م -ن م -ه -ام-ه-ا ح-ف-ظ الصس-ح-ة وﬁارب-ة
التجارة اŸؤازية وحماية اŸسستهلك ،كثفت
مع أاوائل أايام الشسهر الكر Ëمن تدخÓتها
Ÿراق -ب -ة م -دى اسس-ت-ج-اب-ة ال-ت-ج-ار واÓÙت
للتنظيم العام ،وكذا معاي Òالصسحة وا÷ؤدة،
على أان تقدم هذه ا÷هة حصسيلة تدخÓتها ‘
األيام اŸقبلة.

معسسكر :أم أ - Òÿسس.

لديهم والسسعر يحدد ،بحسسب ثمن
الشسراء من سسؤق ا÷ملة .هذا ولدى
انتقالنا إا ¤السسؤق اليؤمي للخضسر
وال -ف -ؤاك -ه ال -ؤاق -ع ب -ؤسس -ط م -دي -ن-ة
البؤيرة لحظنا أان األسسعار وصسلت
إا ¤قمتها حيث أان الطماطم قفزت
‘ أاقل من أاسسبؤع من  40دج إا80 ¤
دج لتسستقر ‘ سسقف 150دج اليؤم
األول م -ن رمضس -ان ،وك -ذا ب -ال-نسس-ب-ة
ل-ل-ك-ؤسس-ة ال-ت-ي ب-ل-غ سس-ع-رها 150دج،
بعد أان كان ثمنها ل يتعدى  60دج .
أام -ا السس Ó-ط -ة ارت -ف -ع سس -ع-ره-ا م-ن

80دج إا120 ¤دج ،ا÷زر انتقل من
 50دج ا 80 ¤دج وحتى البطاطا
عرفت ارتفاعا ‘ سسعرها من 40
دج ا50 ¤دج .الرتفاع الذي ندد به
اŸؤاط -ن -ؤن وح -م-ل-ؤا ال-ت-ج-ار سس-ؤاء
Œار ال-ت-ج-زئ-ة أاوا÷م-ل-ة مسس-ؤؤول-ي-ة
ال -ت-ه-اب األسس-ع-ار ،ل-ك-ن ه-ؤؤلء ل-يسض
ل- -ه -م أاي خ -ي -ار ف -ه -م ب Úم -ط -رق -ة
ارت -ف -اع األسس -ع -ار وسس -ن -دان م -ائ -دة
رمضسان.

ألبويرة :ع .نايت رمضسان
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’ول ‘ سضهرات رمضضان
تبقى مقصضدهم ا أ

ا◊ديقة وفضصاءات التسصلية قبلة سصكان ا÷لفة

اسضتطلعت ““الشضعب““ سضهرات العائÓت ا÷لفاوية ‘ أاو ¤أايام الشضهر رمضضان ،حيث رصضدت أاجواء من ا◊ركة تعيشضها ا÷لفة
‘ الليل وسضط تعزيزات أامنية بعثت الراحة والطمأانينة لدى العائÓت‡ ،ا يسضمح لها بالتجول ‘ الشضوارع دون خوف
ويسضتخدمون وسضائل النقل ا◊ضضري التي ’ تتوقف خدماتها إا ¤غاية سضاعات متأاخرة من الليل.
ا÷لفة:موسضى بوغراب
السسنة ويعود رمضسان من كل سسنة ويفك عنها اŸت -ج -ول Úال -ذي -ن ع ّ-ب -روا ع -ن ارت -ي -اح -ه -م
غمام ا◊زن والسسكون وا÷مود و–لّ ﬁلها ل- -ظ -روف اسس -ت -ق -ب -ال ال -زوار ع -ل -ى مسس -ت -وى
تسس -ت -ق-ب-ل ال-ع-ائÓ-ت ا÷ل-ف-اوي-ة ك-غÒه-ا م-ن ا◊رك -ة واألضس -واء وال-ب-ه-ج-ة وال-ف-رح-ة ال-ت-ي اŸركب ب -ال -ن-ظ-ر إا ¤األج-واء اŸم-ي-زة ال-ت-ي
العائÓت ا÷زائرية ،أاو ¤أايام شسهر رمضسان “ أ
 Óال -ق -ل -وب ب -ح-ل-ول الشس-ه-ر ال-ك-ر Ëال-ذي ت- -خّ- -ي- -م ع- -ل- -ى اŸركب ‘ ك -ل وقت ،وزادت
اŸبارك بالنظر إا ¤اشستياق الكل إا ¤األجواء يضس -ف -ي أاج -واء ‡ي -زة ل تضس -اه -ي -ه -ا أاج -واء ح ّ-دت -ه -ا م-ع ب-ل-وغ رمضس-ان .سس-أالت «الشس-عب»
الرمضسانية اŸميزة التي تزور العائÓت ‘ أاخرى.
السسيد «العماري بريني» الذي قال إانه جاء
ك -م-ا ع-رفت اŸسس-اح-ات اÿضس-راء ت-واف-دا ب-رف-ق-ة زوج-ت-ه وأاولده ب-ع-د إا◊اح-ه-م ع-ل-ي-ه
كل سسنة تزامنا مع الشسهر الفضسيل ،وقضساء
السس -ه -رات ال -رمضس-ان-ي-ة ،ف-ه-ن-اك م-ن ي-فضس-ل كبÒا من طرف العائÓت ‘ الفÎات الليلية للخروج ‘ السسهرة ،وفع ⁄ Óيندم وŒاوب
زيارة األقارب و“ضسية سسويعات بعد اإلفطار من أاجل اسستنشساق تلك النسسمات الليلية.
مع تلك األجواء اŸميزة التي صسنعها التوافد
رف -ق -ة ال -ع-ائ-ل-ة ،ف-ي-م-ا ي-خ-ت-ار ال-ب-عضص زي-ارة اقÎبت» الشسعب» من ا◊ديقة النباتية ،لي Óالكب Òللجمهور وكذا ظروف اسستقبال الزوار
اŸسساجد مباشسرة بعد وجبة اإلفطار ألداء ووق -ف -ن -ا ع -ل -ى ت -لك األج -واء اŸم -ي-زة ال-ت-ي وتوف Òأاغلب الضسروريات من أاجل ضسمان
صس Ó- -ة الÎاوي - -ح وي- -فضس- -ل ال- -ب- -عضص اآلخ- -ر عرفها اŸركب بعد أان فتح أابوابه للعائÓت راح-ت-ه-م ع-ل-ى غ-رار م-ق-بÓ-ت السس-ه-رة وك-ذا
مرافقة العائلة إا ¤اŸنتزهات العائلية من بتوف Òالظروف الÓئقة لسستقبالهم هناك ،اŸث - -ل- -ج- -ات واŸكسس- -رات ،فÎى األط- -ف- -ال
Óل -ع -اب،
أاجل أاكل اŸثلجات التي تعرف إاقبال كبÒا زادتها أالعاب األطفال “يزا ،حيث أاصسبح ي -ل -ع -ب -ون ‘ ال -فضس -اء اıصسصص ل  -أ
بعد أان وفرتها أاغلب اÓÙت واŸطاعم اŸركب يسستقطب العائÓت من كل حدب وباŸقابل يغتنم األولياء الفرصسة للجلوسص ‘
وصس-وب لÓ-سس-ت-م-ت-اع ب-ت-لك األج-واء ال-ب-ه-يجة ق-اع-ات الشس-اي واŸث-ل-ج-ات ألخ-ذ ق-ل-ي-ل م-ن
لهواة التجوال لي.Ó
وعرفت سساحة ا◊دائق ،وا◊ديقة النباتية اŸقÎن -ة ب -السس -ه -رات ال -رمضس -ان -ي-ة ورائ-ح-ة الراحة والسسكينة.
‘ األيام األو ¤من الشسهر الفضسيل حيوية الشسواء اŸنطلقة من بعضص اÓÙت هناك ،واألهم من هذا وذاك ،هو توّفر األمن ‡ا
ونشس-اط م-ن-ق-ط-ع ال-ن-ظ Òم-ي-زت-ه-م-ا ت-ن-قÓت دون أان ن - -نسس - -ى الشس- -اي م- -ت- -ب- -وع- -ا ب- -أان- -واع يضسمن تنقل العائÓت بسسÓم ويجعل اŸكان
ال -ع -ائ Ó-ت ل -ي Ó-ه-ن-ا وه-ن-اك ،وراف-قت ت-لك اŸكسس -رات ال-ت-ي ع-رضست ل-ل-زب-ائ-ن وصس-ن-عت مكانا عائليا مائة باŸائة بتوفر كل الظروف
التنقÓت اŸثلجات التي عرفت إاقبال عليها أاج- -واء ب- -ه- -ي- -ج- -ة ع- -ل- -ى مسس- -ت -وى اÓÙت اÓŸئ- -م- -ة ،وب ÚاŸسس- -اج- -د واŸن- -ت- -زه -ات
Óألت ف -ي -ه العائلية واختار ا÷زائريون صسيام رمضسان
هي األخرى من أاجل إاطفاء نار العطشص التي اŸوج- -ودة داخ- -ل ا◊دي- -ق -ة ،وت  -أ
–ّملها الصسائمون لسساعات خÓل اليوم ،ومن أاضسواء األلعاب وزادتها تنقÓت الزوار بهجة هذه السسنة وكلهم عزم على ترسسيخ ذكريات
ي - -رى ا÷ل- -ف- -ة ‘ رمضس- -ان ل يصس- -دق أان- -ه- -ا وف- - -رح- - -ة عشسشست ‘ ق- - -ل- - -وب الصس - -ائ - -م Úج -م -ي -ل -ة ي -ع -يشس -ون أاج -وائ -ه -ا وسس -ط األه -ل
واألحباب.
الولية ،التي عرفت سسباتا عميقا طيلة أاشسهر اŸبتهج Úبقدوم الشسهر الكر.Ë
ان- -ت- -ه- -زن- -ا ال- -ف- -رصس- -ة واقÎب -ن -ا م -ن ب -عضص

’جئو الروهينغا

صصيام “تزجه ذكريات الوطن اŸريرة
يعيشص نحو  700أالف من الروهينغا الذين
ف- -روا م- -ن أاع- -م -ال ال -ع -ن -ف ‘ ب Ó-ده -م إا¤
بنغÓدشص ‘ ،أاكواخ من البامبو والبÓسستيك
على السسفوح القذرة ومع حلول شسهر رمضسان
يواجه الÓجئون اŸزيد من اŸصساعب بسسبب
قلة اŸال والطعام وارتفاع درجات ا◊رارة،
حسسب ما رصسدته وكالة الصسحافة الفرنسسية
‘ تقرير لها.
تتابع الصسحافة الفرنسسية ذكريات فتى لجئ
من الروهينغا عن رمضسان ‘ قريته ح Úكان
يتناول السسمك على وجبة اإلفطار ،ويحصسل
على الهدايا من عائلته ،ويسسÎخي بعد ذلك
‘ ظ ّ- -ل الشس - -ج - -ر ق- -ب- -ل صسÓ- -ة ال- -عشس- -اء ‘
اŸسسجد.
ولكن بالنسسبة للصسبي م.د هاشسم ( 12عامًا)
وغÒه من األولد الذين يعيشسون ‘ ﬂيم
م -ت -واضس -ع ‘ ب -ن -غ Ó-دشص ،ف -إان ب -داي-ة شس-ه-ر
الصسيام ل Œلب معها سسوى ذكريات مريرة
لكل شسيء فقدوه منذ إاخراجهم من بورما ‘
حملة عسسكرية.
وداخل خيمة بÓسستيكية ‘ يوم قائظ يجلسص
هشس -ام ل -ي -ت -ح -دث ب -ح -ن Úك -ب Òع -ن األم -ور
ال -بسس -ي -ط -ة اŸب -ه -ج-ة ال-ت-ي ك-انت Œع-ل م-ن
رمضسان أاك Ìشسهور السسنة “يزا ً
‘ قريته.
ففي كل مسساء كان
يجلسص مع أاصسدقائه
Óف-ط-ار
وع -ائ -ل -ت -ه ل -إ
بعد يوم من الصسيام
على وجبة من السسمك

واللحوم يتّم طهيها Ÿرة واحدة ‘ السسنة
Ãناسسبة شسهر رمضسان.
وقال :إانه مع بداية الشسهر كان يحصسل على
مÓبسص جديدة بعد رشسها بالعطور التقليدية
Ãناسسبة رمضسان .وأاضساف« :ل نسستطيع أان
نفعل الشسيء ذاته هنا ألننا ل ‰لك اŸال ،ول
األرضص ،ل Áكننا كسسب اŸال ألن ذلك غÒ
مسسموح به».
ويحظر على الروهينغا العمل كما أان نحو
عشسرين نقطة تفتيشص عسسكرية “نعهم من
م- -غ- -ادرة اıي- -م ال- -ذي أاصس -ب -ح أاكﬂ Èي -م
لجئ ‘ Úالعا.⁄
ل -ذلك؛ ف-إان-ه-م ي-ع-ت-م-دون ع-ل-ى اŸسس-اع-دات
اÒÿي -ة ‘ ك -ل شس -يء م -ن ال -ط -ع -ام وال-دواء
وانتهاء باÓŸبسص ومواد البناء .ويتع Úعلى
هاشسم أان يسس Òألك Ìمن سساعة ‘ ا◊ر
القائظ ليصسل إا ¤أاقرب سسوق.

قال هاشسم ،إان الكث Òمن شسبان الروهينغا
يتخوفون من الصسيام الذين Áتنعون خÓله
عن الطعام والشسراب وسسط درجات ا◊رارة
اŸرتفعة ‘ اıيم ‘ .اŸاضسي كان هاشسم
ينضسم إا ¤أاصسدقائه ‘ صسيام شسهر العبادة
هذا ،حيث كان بإامكانهم السسÎاحة ‘ ظل
األشسجار ‘ فÎات السسÎاحة.
وقال لوكالة الصسحافة الفرنسسية« :ل Áكننا
أان نصسوم هنا كما كنا نفعل ‘ بورما؛ ألن
ا◊ر شس -دي -د ول ت -وج -د أاشس -ج -ار».وأاضس -اف:
«القماشص اŸشسمع حار جدا ً ويزداد حرارة
عندما تضسربه الشسمسص .سسيكون األمر صسعبا
ل -ل -غ -اي -ة».ورغ -م ذلك ،ف -إان ه -اشس -م ه-و أاح-د
اÙظوظ ،Úحيث سسيتمكن من الحتفال
ببدء الشسهر مع عائلته بينما أاطفال الروهينغا
اآلخرين سسيقضسون رمضسان بعيدا ً عن ديارهم
ولوحدهم.

äÉ«fÉ°†eQ

äÉ«fÉ°†eQ
سضخرت إامكانيات بشضرية ومادية

شصرطة بشصار تراهن على رمضصان
دون حوادث

ب -ن -ظ -ام ع-م-ل مسس-ت-م-ر وت-ن-اوب-ي ل-ي Ó-ون-ه-ارا
وب -ت -وج -ي -ه م -ن إاط -ارات تسس -ه-ر ع-ل-ى ضس-م-ان
ال-ت-ط-ب-ي-ق ال-ف-ع-ل-ي والصس-ارم للمخطط األمني
اÿاصص واإلجراءات والتداب ÒاŸتخذة خÓل
هذا الشسهر الكر ‘ ËاŸيدان –ت اإلشسراف
اŸب- -اشس- -ر والشس- -خصس- -ي رئ- -يسص أام- -ن ال -وليـة
لضس- - -م - -ان أام - -ن وراح - -ة اŸواط - -ن ،Úت - -أات - -ي
اإلجراءات األمنية هذه ‘ ،ظل اÛهودات
اŸتواصسلة ألمن ولية بشسـار ‘ إاطار مهامها
اŸتعلقة بتوف Òاألمن وا◊فاظ على السسكينة
العامة ع Èقطاع الختصساصص ،لسسيما مع
” تسسخÒ
حلول فصسل ا◊ر ‘ ،هذا الصسددّ ،
ك -اف-ة اإلم-ك-ان-ي-ات ال-بشس-ري-ة واŸادي-ة ل-ت-وفÒ
ا÷و األمني اÓŸئم للمواطن Úمن أاجل أاداء
واجب الصسيام ‘ أاحسسن الظروف.
م -ن خ Ó-ل ت -ك -ث -ي -ف ن-ق-اط اŸراق-ب-ة وك-ذا
ال -دوري -ات ال -راك -ب -ة وال -راج -ل -ة خ-اصس-ة ع-ل-ى
مسس -ت-وى األم-اك-ن ال-ع-م-وم-ي-ة ،أاسس-واق اÿضس-ر
وال -ف -واك-ه ،ن-ق-اط ب-ي-ع اŸأاك-ولت وا◊ل-وي-ات
اّÙب- -ب- -ة ‘ ه- -ذا الشس- -ه- -رﬁ ،ط- -ات ن- -ق- -ل
اŸسس - -اف- -ري- -نﬁ ،ط- -ات سس- -ي- -ارات األج- -رة،
السس -اح-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ،م-راك-ز الÈي-د ،أام-اك-ن
العبادة ،وكافة األماكن التي تعرف إاقبال كثيفا
للمواطن ÚخÓل هذه األيام سسواء قبل موعد
اإلفطار أاو السساعات اŸتأاخرة من الليل إا¤
غ-اي-ة ق-ب-ل السس-ح-ور ،خ-اصس-ة م-ن-ه-ا ت-لك ال-ت-ي
تشسهد نشساطات ثقافية أاو ترفيهية ،إا ¤جانب
ضسبط برنامج خاصص Ÿراقبة وتسسهيل حركة
اŸرور ع Èالشس- -وارع وال- -ط- -رق -ات واألح -ي -اء
الشسعبية التي تشسهد كثافة مرورية كون هذا
الشسهر يعرف تنقÓت كثيفة للمواطن ÚعÈ
ﬂتلف بلديات الولية.

ب- -رن- -ام -ج اıط -ط يشس -م -ل أايضس -ا ت -ك -ث -ي -ف
ال-نشس-اط-ات ال-وق-ائ-ي-ة وا◊مÓ-ت ال-تحسسيسسية
ُتعَنى بالسسÓمة اŸرورية للحّد من حوادث
اŸرور ،فضس Óعن برنامج العمل اŸعد والذي
ي -ت -م -اشس -ى وال-نشس-اط-ات ال-ت-ج-اري-ة اŸت-زاي-دة
Ãن-اسس-ب-ة الشس-ه-ر ال-فضس-ي-ل ،م-ن خÓ-ل ت-نظيم
خرجات ميدانية رقابية من طرف اŸصسلحة
ال-ولئ-ي-ة ل-لشس-رط-ة ال-ع-ام-ة وال-ت-ن-ظ-ي-م وف-رق-ة
شسرطة العمران وحماية البيئة بالتنسسيق مع
ف -رق م -راق -ب -ة ا÷ودة وق -م -ع ال -غشص ال-ت-اب-ع-ة
Ÿديرية التجارة بالولية ،وهذا قصسد مراقبة
األسسواق والوقوف على مدى احÎام شسروط
ع -رضص السس -ل -ع وق -واع -د الصس -ح-ة وال-ن-ظ-اف-ة،
احÎام ال- -ت- -ن -ظ -ي -م -ات واإلج -راءات اإلداري -ة
اŸتعلقة بحيازة السسجل التجاري ،الرخصص
الصسادرة عن اŸؤوسسسسات اŸؤوهلة Ÿمارسسة
ﬂت -ل -ف ال -نشس -اط -ات ال -ت -ج -اري -ة ال -ت -ي ت-كÌ
Ãناسسبة شسهر رمضسان ،فضس Óعن اسستمرار
Óم -ن ال -وط -ن -ي Ÿائ -دة
اŸب- -ادرة ال- -رائ- -دة ل - -أ
اإلفطار ا÷ماعي لفائدة مسستعملي الطريق.
‘ ذات السسياق ،اتخذت اŸصسلحة ا÷هوية
لشسرطة ا◊دود ،جملة اإلجراءات والتدابÒ
اŸتخذة على مسستوى فرقة شسرطة ا◊دود
ا÷وي- -ة Ÿط- -ار بشس- -ار قصس- -د ضس- -م- -ان ك -اف -ة
ال -تسس -ه -ي Ó-ت ل-ل-م-واط-ن Úوتسس-ه-ي-ل إاج-راءات
اŸراق -ب -ة ،فضس  Ó-ع-ن م-ب-ادرة اإلف-ط-ار ع-ل-ى
مسستوى مطار بشسار والتي تتزامن مع وقت
وصسول الطائرات إا ¤اŸطار لضسمان تكفل تام
ب -اŸسس -اف-ري-ن وت-ق-د Ëل-ه-م وج-ب-ات اإلف-ط-ار
لتفادي حوادث اŸرور التي Áكن أان –دث
نتيجة إاسسراعهم للوصسول إا ¤منازلهم.

هذه األطعمة تؤوثر على مزاجك ‘ رمضصان!

مع تناقصص عدد السساعات التي يتناول فيها
ال -ن -اسص ال -ط-ع-ام خÓ-ل شس-ه-ر رمضس-ان ،ي-دع-و
أاخصس-ائ-ي-و ال-ت-غ-ذي-ة لÓ-ن-ت-ب-اه ل-ن-وعية الطعام،
ومدى تأاثÒه على مزاج األشسخاصص وقدرتهم
على السسÎخاء.
وأاوضس -ح أاخصس -ائ -ي-و ال-ت-غ-ذي-ة أان ه-ن-اك أان-واع
م -ع -ي -ن-ة م-ن ال-ط-ع-ام
تسساعد على –سسÚ
اŸزاج والسسÎخ -اء،
لفتة إا ¤أان العادات
ال -غ -ذائ-ي-ة و‡ارسس-ة
الرياضسة تؤوثر بشسكل
ك- - -ب Òع- - -ل - -ى دم - -اغ
اإلنسسان.
وق - - - - - - - -ال - - - - - - - -وا ،إان
اŸاغنيسسيوم يسساعد
األشس- -خ- -اصص ال- -ذي -ن
يشس- -ع- -رون ب- -ال -ت -وت -ر
وغ Òق- -ادري -ن ع -ل -ى
ال -ن -وم ،وه-و م-وج-ود
‘ أاط - -ع - -م - -ة م - -ث- -ل
الشس-وك-ولت-ة ال-داك-ن-ة
واŸوز واألف- -وك- -ادو،
واÿضسروات
اÿضسراء كالسسبانخ.
وأاضسافوا« :مادة أاوميغا  3مهمة جًدا ،وهي
من الدهون الصسحية ،وموجودة ‘ األسسماك،
ب-اإلضس-اف-ة إا ¤ف-ي-ت-ام-ي-ن-ات ب-ي ،ال-ت-ي تسس-اعد
األشسخاصص اŸصساب Úباإلحباط».
وأاشساروا إا ¤أان تناول ا◊لويات أاو األطعمة
ال -ل -ذي -ذة ي -زي -د م -ن ه -روم -ون السسÒوت -ون،Ú
وه -وه -رم -ون يسس -اع -د ع -ل -ى السسÎخ-اء .أام-ا

الكافي Úفهو من اŸواد التي تزيد من التوتر،
إاذ يؤوثر على حركة الدماغ ويزيد دقات القلب
وا÷وع واألرق.
وحذر أاخصسائيو التغذية من شسرب الكافيÚ
أاك Ìم - -ن م - -رت ‘ Úال- -ي- -وم ،لف- -ت Úإا ¤أان- -ه
م- -وج -ود ‘ ال -ق -ه -وة واŸشس -روب -ات ال -غ -ازي -ة

ومشسروبات الطاقة والكاكاو.
ومن العادات الغذائية السسيئة التي قد تسسبب
األرق ،تناول الطعام قبل النوم مباشسرة ،ألنه
ي -ؤوث -ر ع-ل-ى ا÷ه-از ال-هضس-م-ي ،وي-ؤودي ل-زي-ادة
ارŒاع اŸع- - -دة وا◊رق - -ة ،وه - -ي أام - -ور ل - -ن
تسس -اع -د ع -ل-ى ال-ن-وم أاوالسسÎخ-اء ،ل-ذا ي-جب
على األقل ترك سساعة أاو سساعت Úب Úالنوم
واألكل.

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

وّزعت  340قفة رمضضان

جمعية «جزائر ا »ÒÿباŸدية تبادر بفتح  04مطاعم للرحمة

أاع- -ل -ن ي -وسض -ف ب -ن ف -حصض -ي رئ -يسص
اŸكتب الو’ئي ÷معية جزائر اÒÿ
ب - -اŸدي- -ة ع- -ن اÿط- -وط ال- -ع- -ريضض- -ة
للÈنامج اŸسضطر من طرف جمعيته
خ Ó-ل شض -ه -ر رمضض -ان اŸع -ظ -م وال -ذي
يشضمل ـ حسضبه ـ للسضنة اÿامسضة على
ال- -ت- -وا‹ أازي- -د م- -ن أارب- -ع- -ة أانشض- -ط- -ة
خÒي-ة ب-داي-ة ب-ت-وزي-ع ق-فة رمضضان،
ث -م ع -م -ل -ي -ة إاط -ع-ام ع-اب-ري السض-ب-ي-ل
’حسضن آاذان ،وإاحياء
ومسضابقة بÓل أ
ل- -ي- -ل- -ة ال -ق -در وأاخÒا ت -وزي -ع كسض -وة
العيد بفضضل مسضامهة اÙسضن.Ú
اŸدية :علي ملياÊ
تكفلّت هذه ا÷معية اإلنسسانية بتوزيع أاكÌ
م -ن  340ق-ف-ة ع-ل-ى اÙت-اج Úوال-ف-ق-راء
واŸسساك Úع Èتراب بلدية اŸدية وبعضص
ال -ب -ل-دي-ات اÛاورة،

من هنا
وهناك

كما بادرت بفتح  4مطاعم بكل من بلديات
الشسهبونية ،السسواقي ،ذراع السسمار ومقر
الولية باŸكان اŸسسمى أارملة كاديك بقلب
عاصسمة الولية ،حيث تعكف اŸتطوعات
على توف Òوجبات متنوعة ليقوم بعدها
الشسباب بعملية وضسعها ‘ علب لتقدÁها
لعابري السسبيل والسسائق ÚباŸكان اŸسسمى
ﬁول «ال-غ-زاغ-زة» ب-ال-ط-ري-ق ال-وط-ني رقم
واحد Ãدخل الشسما‹ للمدينة ،إا ¤جانب
ذلك ت -ق -وم ه -ذه ال -ه -ي -ئ-ة ب-ت-ق-د Ëوج-ب-ات
للعائÓت اŸعوزة والفقÒة Ãقر سسكناها،
بقصسد ﬁاولة إاعطاء رؤوية جديدة للعمل
اÒÿي والتضسامني ،إاعانة اÙتاج Úعلى
قضس -اء شس -ه -ر رمضس -ان ‘ أاحسس-ن ال-ظ-روف
مثل بقية العائÓت ا÷زائرية دون مقابل
شس -اك -رة ه -ذه ا÷م -ع -ي -ة ك-ل م-ن سس-اه-م ‘
إا‚اح هذه ا◊ملة وإا‚اح العمل التطوعي
ألجل إانقاذ العائÓت اللواتي تعشسن وضسعية
صسعبة والتخفيف من معانات أافرادها.

كما يأامل إاطاراتها ومتطوعيها أان يتواصسل
كرم وعطاء أاهل ا Òÿلتغطية احتياجات
ال- -ف- -ق- -راء بصس -ف -ة مسس -ت -م -رة ،خ -اصس -ة وأان
ا÷معية تعتمد على تÈعات اÙسسن‘ Ú
نشس- -اط- -ه- -ا اÒÿي ،م- -ع ال- -ع -ل -م ب -أان ه -ذه
ا÷معية شسرعت مؤوخرا ‘ رسسم أاو ¤أافكار
إا‚اح مسسابقة آاذان بÓل لختيار أاحسسن
مؤوذن ‘ صسنفي األصساغر واألكابر ،كما
تسسعى للتحضس Òا÷يد Ÿشسروع كسسوة العيد
التي اسستفاد منها السسنة اŸاضسية أاك Ìمن
 1000شسخصص فق Òويتيم.
ع -ل -ى صس -ع-ي-د ذي صس-ل-ة أاط-ل-قت ج-م-ع-ي-ة
«ج-زائ-ر ا »Òÿب-ال-ع-م-اري-ة ق-اف-لتها الثالثة
اÿاصسة بقفة اÙتاج لشسهر الصسيام لفائدة
ع - -ائ Ó- -ت ق- -رى أاولد ط- -ري- -ف ،ال- -ق- -ري- -ة
الفÓحية ودوار بوشسعبة بإاقليم بلدية أاولد
إابراهيم بنحو  25طردا ،بعد صسÓة ا÷معة
Ãسساعدة أاهل ال ÈواÙسسن ،Úاسستنادا
ل- -رئ- -يسص ا÷م- -ع- -ي- -ة ال- -ط- -يب ب- -ن سس -اع -د
ال -ي -ع -ق -وب -ي ،وحسس -ب -ه ،ف -إان ق-ف-ة اÙت-اج
اŸوزعة من طرف جمعيته هذا العام تعتÈ
‡يزة على اŸسستوى الوطني كونها –وي
›موعة من اŸواد الغذائية العامة إا¤
جانب حصسة من اللحوم بنوعيها اŸتÈع
بها من طرف أاصسحاب ا Òÿبهذه الدائرة
الفÓحية بامتياز.
أاكد ﬁدثنا بأان هيئته وزعت ‘ هذه
ال - -فÎة  230ق -ف -ة ﬁت -اج ل -ف-ائ-دة ف-ق-راء
ومسساك Úبلدية «العمارية» ،إا ¤جانب 48
قفة لصسالح معوزي بلدية سسيدي نعمان ،إا¤
جانب دعم مكتب ا÷معية ببلدية «بعطة»
م - -ق - -درة بـ  10ط -رود ،ك -م -ا ت -ع -ت-زم ه-ذه
Óطفال
ا÷م-ع-ي-ة ال-ق-ي-ام ب-خ-ت-ان ج-ماعي ل أ
ليلة الـ  27من هذا الشسهر الكر ،ËفضسÓ
ع -ل -ى خ-وضص مشس-روع Œم-ي-ع كسس-وة ال-ع-ي-د
Óي -ت -ام ب-ع-دم-ا وزعت ه-ذه ال-ه-ي-ئ-ة شس-ه-ر
ل -أ
رمضسان الفارط  160كسسوة.

عادات رمضصانية ‘ بÓد اŸهجر

ن- -ق- -دم ل- -ك -م ‘ ك -ل
ي- - - - - -وم أاط- - - - - -ب - - - - -اق
رمضض-ان-ي-ة م-ت-ن-وعة
م- -ن- -ه- -ا ال- -ت- -ق -ل -ي -دي
’رضض- -اء
وال- -عصض- -ري إ
’ذواق ال -ت-ي
ج -م -ي -ع ا أ
’صض-ال-ة ‘
ت -ب -حث ع -ن ا أ
كل شضيء ‘ الشضهر الفضضيل
خاصضة اŸأاكو’ت التقليدية التي تعد أاهم
م-ا Áي-ز م-ائ-دة إاف-ط-ار رمضض-ان ،و‘ ال-ي-وم
الرابع من الشضهر الفضضيل حاولنا أان نعطي
كل منطقة حقها من قائمة الطعام التي
’ضض-ف-اء ح-ل-ة
أاع -ط -ي -ن-اه-ا Ÿسض-ة عصض-ري-ة إ
جديدة وعليها ،صضح فطوركم.

مائدة
الفطور

سصلطه خضصار

 3مÓعق زيت زيتون او عادي
ملعقة كبÒة بابريكا اي فلفل عكري
 3كوب ماء
كريات ◊م:
 0.5كيلو◊م مرحي
حبة بصسل صسغÒة مرحية
ملح
توابل
 2ملعقت Úزيت للقلي
طريقة التحضضÒ

‘ طنجرة نضسع بصسل مرحي او مقطع قطع
صسغÒة مع ملح وزيت ،نقلي
ث -م نضس -ي -ف ج-زر م-ق-ط-ع دوائ-ر ون-ق-ل-ي ث-م
ج-ل-ب-ان-ة وت-واب-ل وط-م-اط-م م-رحية ومصسÈة
وفلفل عكري بابريكا.
ن -حضس -ر ك -وري -ات ◊م ن-خ-ل-ط ◊م م-رح-ي
وبصس-ل م-رح-ي ت-واب-ل م-ل-ح ون-ع-ج-ن ونشس-ك-ل
كويرات
ب -ع -د ال -ق -ل-ي ‰رق اŸاء ح-ت-ى ي-ط-ف-و ف-وق
ا÷لبانة نÎكها تطهى Ÿا تطيب اŸرقة
وق -ب -ل م -ا ن -ط -ف -ي ب -نصس -ف سس -اع-ة نضس-ي-ف
الكوريات.
نضس -ع م -ق Ó-ة ف -ي -ه -ا م -ل -ع -ق-ت Úزيت ن-ق-ل-ي
كوريات ◊م نقليهم فقط قلي Óنحمسسهم
فوق فقط
نÎك -ه -م ‘ اŸرق -ة ح -ت -ى ي -ط-يب ون-ط-ف-ي
النار.

طاج Úالبطاطا والفطر

اŸكّونات
حبه بندوره
حبه خيار
حبه فليفله ملون
 0.25خسص
 0.5ليمونه
فلفل حار
عصس Òليمونه
قليل من السسماق
ملعقت Úزيت زيتون
ملح
طريقة التحضضÒ
نقطع اÿضسار كقطع كبÒه ثم نضسيف السسماق
واŸلح وعصس Òالليمون ونخلط ثم نضسيف الزيت
ويقدم

ننقل لكم اليوم بعضص
العادات التي “يز الدول التي
تعيشص بها جالية مسضلمة –اول
ا◊فاظ على خصضوصضية الشضهر
الكر.Ë

‘ الفلبÚ
اŸسسلمون ‘ الفلب Úيقومون بتزي ÚاŸسساجد وإانارتها من أاجل
التأاكيد على هويتهم ،كما أاّنهم يكونون حريصسون أاشسد ا◊رصص على
ال- - - -ذه - - -اب إا¤
اŸسس-اج-د وأاداء
صس Ó-ة الÎاوي -ح
بها مع اŸقابلة
م -ع أاصس-دق-ائ-ه-م
ويقومون
باصسطحاب
أاب - -ن - -ائ - -ه- -م إا¤
اŸسس- -اج- -د م -ن
ث روح اإلÁان والتقوى ‘ نفوسسهم منذ الصسغر ،وصسÓة
أاجل ب ّ
الÎاويح عندهم عشسرون ركعة ،ويحرصص اŸسسلمون ‘ هذا الشسهر
الكر ‘ Ëالفلب Úعلى تقد ËاŸزيد من اÿدمات الجتماعية
للمحتاج Úإاليها ،ويّتم توزيع الصسدقات على يد أائمة اŸسساجد
ويحاول اŸسسلمون ‘ هذا البلد قدر إامكانهم أان يزينوا موائدهم
بأانواع ﬂتلفة من األطعمة.
‘ روسضيا
من أاشسهر العادات الرمضسانية ‘ روسسيا القيام بدعوة حفظة كتاب
ال -ل -ه أاث-ن-اء م-وائ-د
اإلف- -ط- -ار ل -ي -ع -ل -م
ال- - - -ن- - - -اسص أام - - -ور
دي -ن -ه -م ،ومشس-ه-ور
ه- - -ن - -اك م - -وائ - -د
ال- -رح -م -ان ،ح -يث
ت -ق -وم ا÷م -ع-ي-ات
ب -ج -م-ع ال-تÈع-ات
وع-م-ل ال-ك-ث Òم-ن
م-وائ-د ال-رح-م-ة إلف-ط-ار م-ن ي-ح-ت-اج إال-ي-ه-ا ،ول-ق-د ك-انت ال-ن-ف-حات
اإلÁانية ‘ الشسهر الكر Ëسسببًا ‘ دخول عدد كب Òمن األناسص إا¤
ديننا العظيم.
‘ تنزانيا
من أافضسل الشسهور عندهم شسهر رمضسان الكر Ëوهناك وجبات
خاصسة بهذا الشسهر الكر Ëأال وهي التمر اÙلى بالسسكر واألرز
ك -م -ا أاّن -ه-م ي-ه-ت-م-ون ب-ت-ن-اول األسس-م-اك واÿضس-راوات ،وم-ن أاغ-رب
العادات الرمضسانية هناك أانّ الصسيام عندهم يكون ‘ عمر الثانية
عشسر ومن هم أاقل من هذا العمر ل يصسومون ،و‘ هذا الشسهر
الكر Ëتنشسط الزيارات العائلية من أاجل التحضس Òلهذا الشسهر.
‘ الÈازيل
أاشسهر العادات الرمضسانية ‘ الÈازيل أانّ Óﬁت ا◊لويات تزدحم
قبل اإلفطار ،كما أاّن هناك برامج إافطار جماعية تكون برعاية من
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طاج Úا÷لبانة بكريات ◊م

اŸكّونات
 4حبات بطاطا مقطعة
أاطراف دجاج
150غ زيتون أاخضسر منزوع نواة
علبة فطر
توابل وزعيÎة
 2مÓعق كبÒة زيت زيتون
حبة طماطم مرحية
كاءسس Úماء
طريقة التحضضÒ

اŸؤوسسسسات اÒÿية التي يحرصص فيها األغنياء على تقد Ëالطعام
اÛا Êللفقراء ،ومن أاهداف إاقامة الولئم ‘ الÈازيل ا◊رصص
على جذب غ ÒاŸسسلم Úإا ¤هذا الدين ،وتسساعد الكث Òمن الدول
اÿليجية ‘ هذه الولئم من أاجل الوصسول إا ¤الهدف منها ،وشسعب
‘ طنجرة نضسع زيت ودجاج حتى يتقلى
الÈازيل ‘ هذا الشسهر يظهر ككتلة متكاتفة ،ويهتم الناسص ذكورا ً
دجاج ثم نضسيف حبة بصسل مرحية ثوم توابل
وأان -اسس ً-ا ب -أاداء صس Ó-ة الÎاوي-ح ‘ ج-و م-ل-يء ب-ال-ن-ف-ح-ات اإلÁان-ي-ة
ونقلي نضسيف طماطم مرحية و‰رق حوا‹
والنقاء الروحي والوجدا ،Êكما أانّ واحدة من أافضسل األمور ‘ هذا
كاءسس Úماء ونÎك حتيى طيب دجاج.
الشسهر ا◊رصص على تنظيم اŸسسابقات الثقافية ،إاضسافًة إا ¤العديد
بعد ننزع دجاج نضسيف إا ¤لصسوصص فطر
من مسسابقات حفظ القرآان الكر.Ë
‘ هولندا
م -ع-لب وزي-ت-ون ب-ع-د غ-ل-ي-ه ب-اŸاء ون-ق-ط-ع-ه
ت -خ -ت -ف -ي م -ظ-اه-ر الح-ت-ف-ال ب-الشس-ه-ر ال-ك-ر ‘ Ëه-ول-ن-دا غ Òأاّن
دواير
اŸسسلمون يهتمون اهتماماً كبÒا ً بأاداء اŸناسسك ‘ اŸسساجد،
نقطع البطاطا دواير ونفورها نصسف طياب
وهناك بعضص من اŸؤوسسسسات اÒÿية التي –اول العمل من أاجل
نضسيفها إا ¤لصسوصص نÎكها حوا‹  10د ثم
ا◊فاظ على حقوق األقلية اŸسسلمة ‘ هولندا.
ن -أاخ -ذ صس -ن-ي-ة ن-ف-رغ لصس-وصص م-ع ب-ط-اط-ا
اŸكّونات
‘ أامريكا
ونضسع فوقها أاطراف دجاج وندخلها إا¤
 250غ جلبانة بازيÓء
إاّن شسهر رمضسان من أافضسل الشسهور التي تسساعد من يحملون
ال -ف -رن ح -ت -ى ي -ت -ح-م-ر دج-اج وتسس-ت-وي
 2حبات بصسل مرحية
ا÷نسسية األمريكية من اŸسسلم ‘ Úالعودة إا ¤اŸناسسك والشسعائر
البطاطا.
 2حبات جزر
اإلسسÓمية ،كما أاّن اŸسسلمون هناك يعطون أاهمية كبÒة لعمل
حبة طماطم مرحية
بإامكاننا أان نضسيف فوق حبة فلفل
اŸوائد الرحمة ا÷ماعية والتي يتّم اتباعها بصسÓة الÎاويح ،وهي
ملعقة طماطم مصسÈة
اخضسر حار لنكهة.
من أاهم اŸناسسك واŸناسسبات للتقّرب من رّب العباد ،وهناك عدد
توابل
كب Òمن األنشسطة التي تقوم ا÷معيات عليها من أاجل التعريف
ملح
جب على اإلنسسان فعله ‘ هذا الشسهر الكر.Ë
بالصسيام وÃا يتو ّ
‘ إايطاليا
شسهر رمضسان من أافضسل الشسهور لدى مسسلمو إايطاليا ،حيث أاّنهم
يحاولون قدر اإلمكان توطيد العÓقات مع غÒهم من غÒ
اŸسس -ل -م ،Úك -م -ا أاّن -ه -م ي -ح -اول -ون ج -ذب غÒ
اŸسس - -ل- -م Úإا ¤ه- -ذا ال- -دي- -ن
ا◊ن - -ي- -ف ،ويّ- -ت- -م إاق- -ام- -ة
ب
س
ة
ض
د
م
ا
ي
ع
م -وائ -د ال -رح -م-ة وت-ت-ج-م-
ل
ر
ل
ودت ج -
هرضض- -يت ،اب-ديت
ة ت- -ع- -ص
و
ص
ّ
ع
ن
أ
ا
األسس- -ر اŸسس -ل -م -ة ،ك -م -ا
ا
ل
خ
ّ
ى
ص فضضاء
ل سض- -ن-نايضضة او ل- -يك ه -اد ا ال-ن-ب-ي
اŸسس -م -ون ي -ق -وم -ون ب -ع -م-ل ك- -ك-
ه
ص
ص
ض
ل
ي
ي
ي
ض
ص
ف
ت
ل
خ
،
‘
Ë
ت
وع-ل-ى ال
وسضط ال
ف -ال ان -و
وا
أاط-ب-اق رمضس-ان-ي-ة خ-اصسة بهم ““الشضعب““ ضض- -ان ال- -ك- -ر نحاول
لله ما ننسضاك غرفة عروقها س يت ،شض -ج -رة ال  -صض-ح-اب-ة
ة
م
ي
ن
وي -ح -اول -ون أان ي-ب-ث-وا ال-دروسص لشض- -ه- -ر ر ع-ة وغ
ض
ي
يا
Ÿواط -ن
ن م-ت-ن-و
زينة الوقفة .كنجب Òوغصضا -اسض -مÚ
ا
ف
ي
رك-ا
ن
ال- -دي -ن -ي -ة ،وه -م م -ن الشس -ع -وب
ي “يز
ها قرفة
األك Ìإاقبالً على اŸسساجد ‘ أار ن خÓ- -ل -ه -ا ت -ع ل-ي-د الت
والعا⁄
وال-ت-ق-ا
م- -
ت
الوطن
هذا الشسهر ،ويّتم إالقاء الكث Òمن ب-ال-ع-ادا م-ن-اطق
الدروسص الدينية التي تكون –ت ﬂت-ل-ف قاطبة.
سضÓمي
إاشس- -راف اŸراك- -ز اإلسسÓ- -م- -ي -ة ‘ ا إ
’
اŸسساجد اإليطالية.

ح فطوركم
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الثق ـ ـ ـا‘

التنوع الّثقا‘ ‘ خدمة اÛتمع واإلنسسانية

م-ن اŸؤؤّك-د أاّن ال-ت-ن-ؤع ال-ث-ق-ا‘ ي-خ-دم ب-رغ-م ا’خ-تÓ-ف ‘ ال-ط-ب-اع وال-ع-ادات وال-ت-ق-ال-ي-د واŸؤاهب ام-ك-ان-ية تؤطيد سصجؤر
’خ Òو›ت -م -ع -ات اŸع -م-ؤرة ج-م-ع-اء ،وح Úت-فشص-ل السص-ي-اسص-ي-ة
ال -ت -ؤاصص -ل ب Úم -ك -ؤن -ات اÛت -م -ع ال -ؤاح -د ،وب Úه -ذا ا أ
’بداع ‘ كسصر كل ا◊ؤاجز كؤنه سصفÒا يتخطّى ا◊دود ا÷غرافية و’ يؤؤمن سصؤى Ãيثاق
وا÷يؤسصياسصية ،ينجح ا إ
’نسصانية وا◊ؤار وال ّسصÓم.
ا إ

الفّنان الّتشصكيلي نؤر الدين تابرحة لـ «الشصعب»:

القيمة اإلنسسانية تذيب كل اŸراجع الثّقافية ‘ قيمة واحدة
ي-ح-م-ل ال-ي-ؤم ال-ع-اŸي ل-ل-تنؤع الثقا‘ من
أاجل ا◊ؤار والتنمية واŸؤافق لـ  21ماي
منطلقات أاسصاسصية مفادها التأاكيد على
أاه- -م -ي -ة خ -دم -ة الÎاث ال -ث -ق -ا‘ اŸادي
والÓ-م-ادي ب-ت-ن-ؤع-ه ‘ –ق-يق التنمية،
·Ó
حيث ينصض قرار ا÷معية العامة ل أ
اŸت -ح -دة ع -ل -ى أان إاع Ó-ن ال -ي-ؤم ال-ع-اŸي
للتنؤع الثقا‘ من أاجل ا◊ؤار والتنمية
ي -رت-ك-ز ع-ل-ى م-ب-دأا م-ف-اده أاّن «ال-تسص-ام-ح
واحÎام ال -ت -ن -ؤع ال -ث -ق -ا‘ وال -تشص -ج -ي -ع
’نسصان Ãا
وا◊م-اي-ة ال-ع-اŸي-ة ◊ق-ؤق ا إ
‘ ذلك ا◊ق ‘ التنمية هي أامؤر تدعم
’عÓ-ن أايضص-ا
ب -عضص-ه-ا ب-عضص-ا» ،وي-رت-ك-ز ا إ
على الÎابط ب Úالثقافة والتنمية ‡ا
يسص- -ل- -ط الضص- -ؤء ع -ل -ى ضص -رورة ت -ع -زي -ز
’مكانية التي “ثلها الثقافة بؤصصفها
ا إ
وسص -ي -ل -ة ل-ت-ح-ق-ي-ق ا’زده-ار وال-ت-ن-م-ي-ة
اŸسص -ت -دام -ة وال -ت -ع -ايشض السص -ل -م-ي ع-ل-ى
الصصعيد العاŸي».
ورقلة :إاÁان كا‘
ويششّكل أ’ختلف وألتباين ‘ أإ’بدأع أأ’دبي
وألفني د’لة وأضشحة على تنّوع زوأيا ألرؤوية
أإ’نسشانية وثرأئها Ãا يخدم ألفكر أإ’نسشاÊ
ك- -ك- -ل ،إأذ ت- -خ- -ت -ل -ف ط -رق وأسش -ال -يب ك -ت -اب -ة
أل-نصش-وصض أأ’دب-ي-ة وأل-ل-وح-ات أل-ف-ن-ي-ة وتقدË
ألعروضض أŸسشرحية من بيئة إأ ¤أخرى ومن
ث- -ق- -اف- -ة إأ ¤أخ -رى ،وح -ت -ى م -ن شش -خصض إأ¤
شش -خصض ‘ ك-ن-ف أل-ب-ي-ئ-ة وأل-ث-ق-اف-ة أŸوح-دة،
وع-ل-ى أل-رغ-م م-ن أأ’ه-م-ي-ة أل-قصش-وى ل-لتفاق
على مبادئ أسشاسشية من أجل خدمة تنمية
أإ’نسشان أيضشا إأّ’ أّن كل هذه ألتصشورأت ’
Áكن أن ترتقي بالفكر أإ’نسشا Êإأ’ ‘ ظل
تنوعها وثرأئها من أجل خلق جسشور للتوأصشل
وأ◊وأر مع أآ’خر ،و–قيق ألتنمية أإ’نسشانية
من منطلق أŸششÎك أإ’نسشا.Ê

وق- -د أرت- -أاي- -ن- -ا أل -غ -وصض ‘
ب -عضض ح -ي -ث -ي -ات أŸوضش -وع
أ◊ديث م- - - -ع أل- - - -ف- - - -ن- - - -ان
ألتششكيلي نور ألدين تابرحة
م- -ن و’ي -ة بسش -ك -رة ،وأل -ذي
يعت Èأن ألفن بكل Œلياته
ع -ب -ارة ع -ن ›م -وع -ة ق -ي-م
إأنسش- -ان -ي -ة ت -ع -بÒي -ة بشش -ك -ل
ج- -م -ي -ل ،ف -ا÷م -ال حسش -ب -ه
يلزم تلك ألقيم و’ Áكن
ألفصشل ب Úقيمة وأخرى‘ ،
إأشش -ارة إأ ¤أن أل -ف -ن ب -ت -ن -وع
أأ’سش -ال -يب Áن-ح ل-ن-ا ف-رصش-ا
ج -م -ي-ل-ة ’ق-ت-ن-اصض ◊ظ-ات
أŸت -ع -ة وأل -نشش -وة وأ’ن -تصش -ار ،ح-يث ت-ع-اق-بت
أ◊ضش -ارأت وت -غÒت مسش -م-ي-ات أأ’شش-ي-اء ل-ك-ن
بقي ألفن وبقى ألتعب Òألفني رسشالة إأنسشانية
م- -ن أأ’زل ،م- -ؤوّك- -دأ ع -ل -ى أن أل -ف -ن ه -و ت -وأم
أ÷مال وأ ،Òÿكلّما كانت ألقيم ألفنية فيه
سشهلة ألتفكيك لششفرتها كانت قدرة أ’خÎأق
÷دأر أŸتذوق أسشهل.
وذكر أŸتحّدث أّن أÛتمعات ‘ أ◊قيقة
ت-ع-كسض أل-ك-ث Òم-ن م-رأج-ع-ه-ا أل-ث-ق-اف-ية سشوأء
ألدين أو ألعرق ،وتششكل عناصشر مششكلة للعمل
ألفني وأأ’دبي ،لكنه يرى أن ألقيمة أإ’نسشانية
ه -ي ت -لك أل -ت -ي تشش -م -ل وت -ذيب ك -ل أŸرأج-ع
ألثقافية ‘ قيمة وأحدة وهي قيمة ألنجاح ‘
ع -م -ل ف -ن -ي م -ا ،وب -رر م -وق -ف -ه ه -ذأ ب-أان ك-ل
أأ’ع-م-ال أل-ف-ن-ي-ة أل-ق-ي-م-ة ه-ي أل-ت-ي تسش-ت-ن-ب-ط
أهميتها من أŸنطلق أإ’نسشا ،Êموضشحا «لذأ
‚د أن أأ’عمال أÿالدة هي تلك ألتي تعالج
بصشدق لب ألقضشايا وتقدمها بششكل إأنسشاÊ
خ- -ال م- -ن أل- -ت- -ف -ك Òأل -دي -ن -ي أو أل -ع -رق -ي أو
أ÷غ -رأ‘ ،وه -ذأ ’ ي -ن -قصض م -ن أÙل -ي-ة ‘
ششيء بل يعد إأضشافة نوعية للفن».
ف-ال-ف-ن أل-تشش-ك-ي-ل-ي م-ث-ل ي-ح-م-ل قيما إأنسشانية
ع-اŸي-ة ك-ل-م-ا ت-ع-الت ع-ل-ى أ’سش-ت-غلل ألذأتي

ل- -ل- -ج -م -ال -ي -ات ك -ان أكÌ
‚احا وأك Ìقبو’ عند
أآ’خ -ري -ن ،وم -ت -ى ت -ك -ون
أÙل -ي -ة ف ّ-ع -ال -ة ،ت -ك-ون
ك- -ذلك ح Úت- -نصش -ه -ر ‘
أل -ع -اŸي -ة ب -نضش -ج ووع-ي
ل- -ه- -ذأ ي- -ع -ت -ق -د أل -ف -ن -ان
أل -تشش -ك -ي -ل -ي ن -ور أل -دي -ن
ت- -اب- -رح- -ة أن- -ه ’ب -د م -ن
ت -ف -ع -ي -ل أل -ق -ي -م أل -ف -ن-ي-ة
وأل -ف -ك -ري -ة وج -ع -ل -ه-ا ‘
م- - -ت - -ن - -اول أل - -ت - -ج - -رب - -ة
أإ’نسشانية.
وق ّ- -دم ّﬁدث - -ن - -ا ب - -عضض
أأ’م-ث-ل-ة أ’ع-م-ال ف-ن-ي-ة ح-ق-قت أل-عاŸية بفعل
أعتمادها على معا÷ة أŸوأضشيع من منطلق
أإ’نسش - -ان - -ي - -ة أŸششÎك ،ح - -يث أوضش- -ح« :أن- -ا
شش -خصش -ي -ا ل -دي م -ي -و’ت ل -ل -م -دأرسض أل-ف-ن-ي-ة
أŸعاصشرة لذلك لو أخذنا مثل Œربة بابلو
ب -ي -ك -اسش -و ‘ ل -وح -ة ج -ارن-ي-ك-ا ‚ده-ا ت-ع-ال-ج
›موعة قيم فنية عالية ‘ رسشالة إأنسشانية»،
وك-ذلك أأ’م-ر ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-م-وسش-ي-ق-ى أل-ناجحة
وألتي حققت ألعاŸية ،إأذ ’ –مل جنسشية و’
دي -ن -ا ل -ه -ذأ Œده-ا تصش-ل بسش-رع-ة إأ ¤أل-ن-اسض
أ’ن -ه -ا ت -ع Èع -ن أح -اسش -يسض ك-ام-ن-ة يÎج-م-ه-ا
ألفنان ويقدمها للمسشتمتع.
وه -ن -ا أضش-اف أيضش-ا أن أل-ت-م-ي-ز تصش-ن-ع-ه أيضش-ا
أ÷دية من طرف ألفنان ‘ ألتعامل ألقضشايا،
وإأضشفاء ألطابع أإ’نسشا Êعلى هذه أŸوأضشيع
أ’ن ألتنوع ‘ ألنهاية هو Ãثابة تكافؤو ألفرصض
‘ ت -ل -ب -ي -ة أل -رغ -ب -ة أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة ‘ أسش-ت-ه-لك
أ÷مال ،وكلّما كان ألتنوع أك Ìكانت ألرسشائل
سشهلة أŸرور وألوصشول إأ ¤أإ’نسشان أ’ّنه ليسض
ب -الضش -رورة أن ن -ت -ح -دث ل -غ -ة وأح-دة أو نّ-ت-ب-ع
مذهبا فكريا وأحدأ ،وألتي تعد ‘ ألفن قيودأ
ق -د ت -تسش ّ-ب -ب ‘ خ-ن-ق أل-ت-ع-ب Òووأد أل-ت-ج-رب-ة
أإ’بدأعية عند أإ’نسشان.

الفّنان اŸسصرحي اıضصرم ◊سصن شصيبة يؤؤّكد لـ «الشصعب»

اŸسسرح ا÷زائري لعب دورا رائدا ‘ ترسسيخ القيم اإلنسسانية وتكريسس الّتنوع الثّقا‘
ي- -ع- -ت- -ق- -د اŸم- -ث- -ل اŸسص- -رح- -ي اıضص- -رم
’سص - -ت - -اذ ◊سص - -ن شص - -ي - -ب- -ة ،أان اŸسص- -رح
ا أ
ا÷زائ- - -ري ل- - -عب دورا ه - -ام - -ا ‘ إاث - -راء
’نسصانية Ãجمؤعة
ا◊ركة الثقافية ا إ
ك -بÒة ال -ف -ن -ي -ة واŸسص -رح -ي -ة اÿال-دة،
وال -ت -ي ج -ع -ل -ت -ه رائ-دا م-ن رواد اŸسص-رح
العاŸي خاصصة إاذا ما –دثنا عن حضصؤر
ال -ث -ؤرة ال -ت -ح -ري -ري -ة ‘ أاع -م -ال ف -ن-ي-ة
مسص- -رح- -ي- -ة راق- -ي- -ة روجت ل- -ل- -قضص- -ي -ة
’نسصانية الصصرفة.
’بعادها ا إ
الؤطنية و أ
باتنةŸ :ؤشصي حمزة
ويؤوّكد أŸسشرحي ششيبة ◊سشن ضشيف جريدة»
ألشش -عب» ،ب -خصش-وصض أ’خ-ت-لف وأل-ت-ب-اي-ن ‘
أإ’بدأع أأ’دبي وألفني Ãناسشبة أليوم ألعاŸي
ل -ل -ت -ن-وع أل-ث-ق-ا‘ م-ن أج-ل أ◊وأر وأ’زده-ار،
وأŸصشادف لتاريخ أليوم أ’ثن 21 Úماي ،أن
أأ’عمال أŸسشرحية أŸتنوعة با÷زأئر جعلت
أإ’نسشان ينتصشر من قيود أ’سشتعمار وألبغي
وأل -ظ-ل-م ،ف-ب-دأي-ات أل-ف-رق أŸسش-رح-ي-ة أأ’و¤
كانت –كي أإ’نسشان وهنا ظهرت مسشرحيات
كثÒة على مسشرحيات تاريخية ترك أثار كبÒة
‘ ن - -ف - -وسض أ÷زأئ - -ري Úك - -مسش- -رح- -ي- -ة «أول
نوفم« ،»Èدسشائسض أ’سشتعمار» وكذأ مسشرحية
«‘ سشبيل ألوطن».
وكّلها مششاركة يضشيف ششيبة تكّرسض وترسّشخ
للتنوع ألثقا‘ ،وّ Œسشد معنى ألÎأث أإ’نسشاÊ
أل-ذي ي-ن-ط-ل-ق م-ن أل-ت-ح-رر وألسش-ع-ي ل-ل-ح-ري-ة،
وه -ذأ م -ه -م  -حسش -ب -ه  -أ’ّن -ه ت -رأث وث -ق-اف-ة
إأنسشانية ،ويسشتدل ضشيفنا بتجربته أŸسشرحية
Ãسشرح باتنة أ÷هوي ،حيث أّكد بأان بدأيات
مسشرح باتنة أ÷هوي رسّشخت لقيم ألتعايشض

وألتنوع ألثقا‘ وأإ’نسشا Êمن
خلل عدة أعمال فريدة من
ن-وع-ه-ا ع-ل-ى غ-رأر مسش-رح-ية
«ألنار وألنور» للدكتور صشالح
Ÿباركية ألتي تطّرقت لقيم
إأنسشانية مششÎكة ‘ ألعا.⁄
وع -اد أŸب -دع شش -ي -ب -ة ◊سش-ن
أل - - - - - - -ذي درسض أŸسش - - - - - - -رح
وت - -خّصش - -صض ف - -ي - -ه إأ ¤أي - -ام
درأسش - -ت- -ه Ãع- -ه- -د أل- -ف- -ن- -ون
وأŸسش- - - - - - - -رح إأ ¤ب- - - - - - - -عضض
أŸقاييسض ألتي درسشها رفقة
ن -خ -ب-ة م-ن زم-لئ-ه أŸم-ث-لÚ
وألفنان ،Úحيث تعلّموأ معنى
ألتعايشض ألفني وألتنوع ألثقا‘ وأإ’بدأع ألفني
بعيدأ عن أللغة وأ÷نسض وألدين...إألخ ،وذلك
م -ن خ -لل Œارب ب -عضض أŸسش -ارح أل -ع -اŸي-ة
على غرأر أŸسشرح أإ’‚ليزي ألذي يعت Èمن
أث -رى أŸسش -ارح ع -اŸي -ا ‘ أل -ق-ي-م أإ’نسش-ان-ي-ة
وأل-ت-ن-وع أل-ث-ق-ا‘ أل-ت-ي ق-اده-ا أل-ف-نان ألعاŸي
شش -كسش -ب ،Òب -اإ’ضش -اف-ة إأ ¤ع-دة أع-م-ال ف-ن-ي-ة
ومسش-رح-ي-ة ج-ع-لت م-ن-ه-م ك-م-م-ث-ل Úيقفون ‘
ألصشفوف أأ’مامية عندما يتعلق أأ’مر بحقوق
أإ’نسشان أıتلفة وألنضشال من أجل أ◊رية.
ويسش -ت -دل ضش -ي -ف ج -ري -دة «ألشش -عب» ‘ إأط-ار
ألتنوع ألثقا‘ Ãششاركته ‘ عدة مهرجانات
وتظاهرأت فنية وثقافية ومسشرحية Ãختلف
دول أل -ع -ا ⁄ول -ق-ائ-ه ل-ع-دة ف-ن-ان Úم-ن روسش-ي-ا
وأمريكا وفرنسشا وغÒها ،جعلته يكتششف أن
ألفن يعني أإ’نسشانية وقيمها ومبادئها ،وسشاعد
‘ نشش - -ر ه- -ذأ أŸف- -ه- -وم ع- -اŸي- -ا أل- -ط- -ف- -رة
أل -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ة م-ن خ-لل وسش-ائ-ل أل-ت-وأصش-ل
أ’جتماعي.
وي- -ؤوّك- -د أل- -ف- -ن- -ان شش -ي -ب -ة ◊سش -ن أّن أŸسش -رح

أ÷زأئ- - - - -ري Á ⁄ارسض
يوما عليهم كفنان Úأي
قيود ورقابة ،وذلك من
خ - - -لل مسشÒت - - -ه Ÿدة
تزيد عن  30سشنة كممثل
مسش- - - - -رح - - - -ي Îﬁف،
مؤوّكدأ أن ألرقابة غÒ
مباششرة موجودة ‘ كل
مسش -ارح أل -ع -ا ،⁄وأل -ت -ي
تتمثل ‘ عدم ألتوزيع
أو ألتمويل أو عدم قبول
أŸمثل كمخرج لعروضض
مسشرحية معينة أما من
ن- - -اح- - -ي- - -ة أŸوأضش - -ي - -ع
وغÒها ،فلم يسشجل أي قيود خاصشة عندما
يتعلق أأ’مر بنقل ألقيم أإ’نسشانية من خلل
أل-ع-روضض أŸسش-رح-ي-ة وأل-دف-اع ع-ن-ه-ا رك-ح-يا،
مششÒأ أن ألقيود ألوحيدة تتمثل ‘ نظره ‘
عدم قبول أ÷مهور للعرضض أŸسشرحي مثل
ط -رح أل -قضش -اي -ا أل -ف-لسش-ف-ي-ة ه-ل تسش-ت-ط-ي-ع أن
“رره-ا ل-ل-ج-م-ه-ور ي-ه-وى أل-ك-وم-ي-دي-ا خ-اصش-ة
ألسشطحية منها.
وي -ؤوّك -د شش -ي -ب -ة أّن دور أل -ف -ن-ان وأŸثّ-ق-ف دور
ترميمي وتنويري ‘ كل أÛتمعات ،وهو دور
مهم ومؤوّثر للغاية رغم صشعوبة هذه أŸهمة ‘
ألوقت ألرأهن من خلل صشرأع أ◊ضشارأت
أŸوجود حاليا ‘ ألعا ⁄يؤودي بالضشرورة إأ¤
خ-ل-ق صش-رأع-ات ومشش-اك-ل تصش-عب م-ن ع-م-ل-ي-ة
ألÎميم ألتي يقوم بها ألفنان ع Èكل مرأحل
تطور أÛتمع ،ليحمل بذلك ألفنان وأŸثّقف
ع -ل -ى ع -ات -ق -ه رسش -ال -ة ول-وأء أإ’صش-لح ل-ي-ل-عب
أŸتنور ألوأعي دوره ألذي يجعل من أإ’نسشانية
أŸكانة ألعليا ،ليقّدم ثقافة صشرفة للمجتمع
أإ’نسشا.Ê

اıرج عصصام تعشصيت لـ «الشصعب»:

«كلّما اّتسسعت دائرة ا◊رية ‘ حياة
الفنان كّلما زادت الفرصسة للّرقي»

أاّك - -د اŸم- -ث- -ل واıرج
السصينمائي
واŸسصرحي ،ا÷زائري
عصص - - -ام ت - - -عشص- - -يت ‘
تصص -ري -ح لـ «الشص -عب»،
أان «ال-ه-ؤي-ة الّ-ث-قافية
وال - -ت - -ن - -ؤع ال - -ث - -ق- -ا‘
÷م - - -ي - - -ع الشص- - -ع- - -ؤب
ي - -ح - -ظ- -ى ب- -ا’حÎام
وال- -ت- -ق -دي -ر ‘ سص -ي -اق
الÎاث ال- - - - -ع - - - -اŸي ،
وع- -ل -ى ه -ذه اÿط -ى
ت-ت-م صص-ن-اع-ة ال-ف-ن ب-ك-ل ت-نؤعاته سصؤاء
ك- -انت ع- -روضض مسص- -رح- -ي- -ة أاونصص- -ؤصض
’نسص -ان
أاول -ؤح -ات تÈز م -دى ارت -ق -اء ا إ
ومدى تعايشصه مع كل هذه الثقافات».
وهران :مسصعؤدة براهمية
لنسشانية ششأانا
ويعتقد تعششيت أّنه «سشيكون ل إ
مهما ‘ أŸسشتقبل إأذأ أحÎمنا أ’ختلفات
أل-ث-ق-اف-ي-ة وأل-ف-ك-ري-ة وألتنوع Ãختلف أششكاله
وسشعينا جاهدين لتقبّل أآ’خر ،بغضض ألنظر
ع -ن دي -ن-ه أوج-نسش-ه أول-غ-ت-ه أوق-ومّ-ي-ت-ه أول-ون-ه
أورأي - - -ه أوت - - -وج - - -ه - - -ات - - -ه أل- - -ع- - -ق- - -ائ- - -دي- - -ة
أوأأ’يديولوجيات.»...
أضشاف ّﬁدثنا مؤوّكدأ« :هنا فقط سشتنتصشر
أإ’نسشانية حتما وأأ’مل ‘ ألتحرر من سشطوة
ألقيود ألتي تعيق تقدم ألثقافة وألفكر بششكل
ع -ام» ،مسش -ت -ن -ت -ج -ا أّن -ه «ك-ل-م-ا أّت-سش-عت دأئ-رة
أ◊رية ‘ حياة ألفنان كلما زأدت ألفرصشة
للرقي» ‘ ،إأششارة منه إأ ¤ألثقافة أŸششرقية
وألثقافة ألغربية ،حيث يقول أّنها Œتمع مع
بعضشها ‘ سشبيل ترقية أ’إنسشان ،رغم أعتقاد
ألبعضض أّنها ليسشت مرتبطة ‘ ألفكر.

الفنّان سسف Òبلده بامتياز

كما أعت Èتعششيت أّن كل فنان يسشعى للعاŸية،
وأن ي -ن -ج -ح ‘ ن -ق -ل ث -ق -اف -ت -ه إأ ¤أب -ع -د م -ن
حدودها أ÷غرأفية ،مبّينا أنها وأحدة من أهم
أأ’سشسض ألتي تبنى عليها ثقافة ألتميز وألفن
بصشفة عامة ،وعلى رأسشها أŸسشرح باعتباره
أبو ألفنون وأولها منذ أيام أإ’غريق وألرومان،
وق -درت -ه ع -ل -ى أŸوأل -ف -ة ب Úع -ن -اصش -ر ف-ن-ي-ة
م-ت-ع-ددة ج-ع-ل-ه ‘ ج-م-ي-ع أ◊ضش-ارأت ي-ت-غ-ن-ى
ب- -اŸاضش- -ي وح -ك -م -ة أأ’ج -دأد وب -ط -و’ت -ه -م،
ويحاكي ثقافاتهم بأالبسشة ورقصشات وعادأت
وطريقة معيششية معينة ‘ حياة ششعب من
ألشش- -ع- -وب ،أو ‡ي- -زة ل- -فÎة م- -ن أل- -فÎأت أو
لنسشانية
›موعة من أÛموعات خدمة ل إ
بكل أبعادها.

وأسش - -ت- -دل ‘ ه- -ذأ أإ’ط- -ار
ببعضض ألتجارب أ÷زأئرية،
و‘ م -ق -دم -ت -ه -ا مسش -رح-ي-ة
«ي -وغ -رط -ا» ل -ل-ك-اتب خ-ال-د
بوعلي وأŸرحومة صشونيا،
ن -ظ -رأ ل -ط -رح -ه -ا م -وضش-وع
أل -ه -وي-ة وأل-ث-ق-اف-ة ‘ ق-الب
قصشة تاريخية عن أحد أبرز
رم -وز أل -دول -ة أل -ن -وم -ي -دي -ة
ب - -أال- -بسش- -ة –اك- -ي أل- -عصش- -ر
أل-ق-د Ëل-ل-ج-زأئ-ر وع-روضض
رقصض م -ت -م ّ-ي -زة وب-تسش-لسش-ل
سش -لسض ل -ل -نصض ،يضش -ي -ف ن -فسض أŸصش-در ،ك-م-ا
’حظ مصشدرنا عدم وجود تباين كب ÒبÚ
ألرومان وأأ’مازيغ ‘ تلك ألفÎة من ناحية
أللباسض وألثقافة ،أ’ن ألثقافت Úهما نفسشها ’
يفصشل بينهما إأ’ أ◊وضض أŸتوسشط ،معتÈأ
أنها كانت Œربة رأئدة– ،يلنا إأ ¤ذلك ألزمن
وطبيعة تعايـشض ألثقافات وألششعوب ،وألقدرة
ع -ل -ى أل -ت -وأصش -ل أل -ن -اج -ح ب Úأب-ن-اء ث-ق-اف-ات
ﬂتلفة ،وما ينتج فيها من أفكار Œعل كل
إأنسشان يفكر بإانسشانيته وفقط.

 ⁄تتمك ّن ا÷زائر من اسستغÓل
امكانياتها الّثقافية

وع-ن م-دى أسش-ت-غ-لل أإ’م-ك-ان-ي-ات أل-ث-قافية
وأŸقومات أ◊ضشارية للششخصشية أ÷زأئرية،
أجاب نفسض أŸتحدث قائل« :بصشرأحة ⁄
تتمّكن أ÷زأئر بعد من –قيق ذلك ،رغم
أل-ت-ن-وع وأل-غ-ن-ى أل-ث-ق-ا‘ أل-ذي ت-ن-ف-رد به..فلو
تنّقلنا إأ ¤مصشر مثل فلن Œد إأ’ نوع Úأو
ثلث تنوعات ثقافية ،أما هنا ‘ أ÷زأئر
فكل  20كلم يتمّيز عن غÒه بعناصشر ثقافية
معّينة ،ناهيك عن تنّوع أللهجات ألتي تندرج
أيضشا ضشمن ألتنوع ألثقا‘ ،هذأ يحدث فقط
‘ ألبلد ألقارة و’ يوجد ‘ مكان آأخر».
أما عن إأمكانية –قيق ذلك ،فأاّكد عصشام
تعششيت على ضشرورة ألتعرف أو’ على أهم
ألتحديات ألتي توأجه ألقطاع ‘ أ÷زأئر ‘
أŒاه خلق ألهوية أŸوحّدة للششعب أ÷زأئري،
إأذ تتميز كل منطقة ‘ أ÷زأئر تقريبا بنوع
مع Úمن ألعادأت وألتقاليد وأأ’عرأف ،فمثل
منطقة ألششاوية –تل مكانا كبÒأ ‘ أ÷زأئر
م- -ن ح- -يث أ÷غ- -رأف- -ي- -ة ،و“ت- -د إأ ¤أ◊دود
ألتونسشية حتى أ÷نوب Ãدينة وأدي سشوف
وششما’ إأ ¤قسشنطينة وسشوق أهرأسض وقاŸة،
وتعت Èثروة ثقافية وتاريخية هامّة ،ناهيك
ع -ن أل -ق -ب -ائ -ل وأل -ت -وأرق وألشش -ل-وح وأŸي-زأب
وأل-زن-ات-ة ،وﬂت-ل-ف ع-ن-اصش-ر ألَ-ثقافة ألوطنية
Ãختلف أششكالها وتنوعاتها ،وفق ما أششار
إأليه.

الثق ـ ـ ـا‘
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اıرج والّناقد اŸسسرحي حبيب بوخليفة:

‡ارسسة الفكر والثّقافة ترتكزان
على القيمة ا’نسسانية قبل العرق والّدين
ا◊ضسارة اإ’سسÓمية أابرزت
التّنوع الثّقا‘

لسستاذ
أاّكد اıرج والنّاقد اŸسسرحي ا أ
ح- -ب- -يب ب- -وخ -ل -ي -ف -ة بشس -أان م -وضس -وع
ن ‡ارسسة الفن
التنوع الثقا‘ ،على أا ّ
وال-ث-ق-اف-ة ي-جب أان ت-رت-ب-ط ب-القيمة
النسس -ان -ي -ة وتسس -ب-ح ‘ فضس-اء ف-ك-ري
إانسس-ا Êب-ع-ي-دا ع-ن م-ق-تضس-يات العرق
لمر
وال-دي-ن لسس-ي-م-ا ح-ي-ن-ما يتعلق ا أ
ب-اÛت-م-ع-ات ال-ت-ي ت-ف-تقد ا ¤مفهوم
الختÓف.
تيبازة :عÓء ملزي

اليوم العاŸي للتنوع الثقا‘
من أاجل ا◊وار و التنمية

مناسسبة للوقوف على إامكانيات
اإ’نسسانية ‘ بناء عا“ ⁄لؤوه
الرفاهية و السسلم و ا’زدهار

ق -ال اأ’سس -ت -اذ ب -وخ-ل-ي-ف-ة ب-ه-ذا الشس-أان ب-أاّن
اŸسس-رح والسس-ي-ن-م-ا م-ثÁ Ó-ك-ن-هما –قيق
تغي Òجذري للمفاهيم البالية والضسيقة،
فهناك العديد من اأ’عمال الفنية التي تطّرقت Ÿوضسوع
التفاعل ب Úالّثقافات على غرار أافÓم مرزاق علواشش ‘
ا÷زائر ويوسسف شساه ‘ Úمصسر ،إاضسافة إا ¤اأ’عمال
اأ’دبية لكل من رشسيد بوجدرة وكمال داود وآاسسيا جبار،
والفنون التشسكيلية لنصسر الدين ايتيان ديني وحادة وعمر
راسسم ،وهي اأ’عمال التي انتشسرت بشسكل ’فت خÓل
القرن اŸاضسي ،كما Áكن القول بأاّن ا÷يل ا÷ديد من
السسينمائي Úمثل بوشسوارب وكر Ëموسساوي والياسش خاد
Œاوزوا ال -رؤوي-ة الضس-ي-ق-ة ال-ع-رق-ي-ة م-ن خÓ-ل ا’ه-ت-م-ام
والÎكيز أاك Ìعلى ا÷انب النفسسي اإ’نسسا Êفيما يتعلق
Ãوضسوع معاناة أابطالهم ،ومن ثّم Áكن التأاكيد على
ضس -رورة Œاوز اإ’ن -ت -اج ال -ف -ن -ي ال -ث-ق-ا‘ ال-ي-وم ل-ل-ح-دود
الضس -ي -ق -ة اŸرت -ب -ط -ة ب -ال -ع-رق وال-دي-ن ل-ت-خÎق ال-زم-ان
واŸكان ‘ آامان.
و‘ سسياق ذي صسلة ،قال اıرج اŸسسرحي حبيب
بوخليفة بأاّن حوار الثقافات هو جسسر اŸشساركة باأ’فكار
واآ’راء اŸت -ن ّ-وع -ة ب Úالشس -ع -وب واأ’ع -راق اıت -ل -ف -ة،
ويرتب فهم ا’ختÓف ب Úالثقافات ،وا’جتهاد على
تقريب اŸواقف واآ’راء معاً من خÓل توضسيح التقارب
ال -ث -ق-ا‘ اŸب-ن-ي ع-ل-ى خصس-ائصش ﬁددة م-ث-ل :ال-ل-غ-ات،
اأ’خÓق ،التاريخ ،الدين وغÒها ،وبذلك تبنى ا◊ضسارة
اإ’نسسانية ،ف› Óال للدين ‘ هذه ا◊الة باعتباره ظّل
يشس ّ-ك-ل دائ-م-ا Ãع-ي-ة ع-ام-ل ال-ع-رق السس-بب ال-رئ-يسس-ي ‘
ال -ت -ف -رق -ة وا◊روب اıت-ل-ف-ة ،ب-ح-يث ي-ت-ج-ل-ى ذلك ‘
ثقافات بعينها مثل نظام ا’بارتيد ‘ جنوب إافريقيا أاو
أاوج -ه ا’ضس -ط -ه -اد ‘ ف -لسس -ط Úوك -م -ب -ودي -ا م-ن خÓ-ل
ا’عتماد على تقييم أاحد مظاهرها مثل الفنون واأ’دب
وغÒها .واأ’مر ’ يختلف عن هذه ا◊الة “اما حينما
يتعلق اأ’مر بالشسعوب التي كانت تعا Êمن ا’سستعمار
السس- -ي- -اسس- -ي أاوا’ق- -تصس- -ادي أاوال- -ث- -ق -ا‘ ،وÁك -ن ◊وار
الثقافات أان يؤودي ب Óشسك ا ¤بناء ›تمعات متسساﬁة
بعيدا عن ا’ختÓف العنصسري بحكم كونخا تنبثق من
إانتاج إانسسا Êبحت.

و‘ شسّ- -ق -ه ال -ت -اري -خ -ي ،ق -ال
ب -وخ -ل-ي-ف-ة ب-أاّن م-وضس-وع ال-ت-ن-وع
ال -ث -ق-ا‘ ب-رزت مﬁÓ-ه اأ’و¤
‘ إاطار ا◊ضسارة اإ’سسÓمية ما
ب Úال- -ق -رن Úال -ث -ام -ن وال -راب -ع
عشسر وفقا Ÿقتضسيات العقيدة
اإ’سسÓمية ،التي تؤوكد على أاّنه
’ فرق ب Úأاعجمي وعربي إا’
ب -ال-ت-ق-وى ،وك-ون شس-ع-وب ال-ع-ا⁄
إا‰ا خ - -ل - -قت ب - -ه - -ذه الصس - -ف - -ة
لتتعارف وفقا Ÿا تنصش عليه
آاية كرÁة من سسورة ا◊جرات ،إا’ أاّنه عقب سسقوط
اأ’ندلسش ‘ القرن الرابع عشسر تغّير مفهوم ا◊وار بÚ
ال- -ث- -ق- -اف- -ات واأ’· ،وت- -أاسسسش ال- -ف- -ك- -ر اŸب- -ن- -ي ع- -ل -ى
ا’ي-دي-ول-وج-ي-ة ال-ع-نصس-ري-ة وت-ف-وق الرجل اأ’بيضش Ãعية
ان -تشس -ار ا◊روب بشس -ك -ل ’فت ل -غ -رضش ت-دم Òث-ق-اف-ات
اأ’جناسش اŸسستعمرة على غرار ما حصسل با÷زائر،
وأاف -رزت ال -ث-ورة ال-ف-رنسس-ي-ة سس-ن-ة  1789م ان -تشس-ار ف-ك-ر
إانسسا Êجديد قاده ›موعة من اŸفكرين والفÓسسفة
على غرار ’مارت Úوكورناي وديدرو ،وهوالفكر الذي
يهتم بالطبيعة البشسرية واسستمر إا ¤غاية القرن العشسرين
‡ا أاسسفر عن بروز نظم دÁقراطية
وما بعد ا◊داثة ّ
نÒة ،لتضسيف الثورة البلشسفية ‘ روسسيا قدرا كبÒا من
ا’هتمام لهذا ا÷انب من خÓل إاعطاء اإ’نسسان قدره
الذي يسستحقه من خÓل القضساء على الفوارق الطبقية
وت -ع -ط -ي-ل م-ف-ه-وم ت-ف-وق السسّ-ي-د اأ’ب-يضش ،وم-ن ثّ-م ف-ق-د
قطعت اإ’نسسانية شسوطا كبÒا ‘ ›ال حوار الثقافات
بحيث ‚د ‘ أاوربا حاليا عّدة أاقليات تعيشش ثقافتها
بكل حرية.

Œاوز التّعصسب اللّغوي تشسجيع للّتواصسل مع اآ’خر

وŒاوز اÛتمع اأ’وروبي بذلك إاشسكالية التعصسب للغة
أاوثقافة معيّنة ،واسستطاعت النظم الÓئكية التأاسسيسش
ل-ل-ت-ن-وع ال-ث-ق-ا‘ ‘ إاط-ار ق-وان Úا÷م-ه-وري-ة أاواŸل-ك-ي-ة
بعيدا عن حشسر الدين ‘ تنظيم اÛتمعات ،ويبقى دور
الثقافة والفن ‡يزا ‘ أاداء هذا الدور اإ’نسسا ÊاŸتعلق
ب -ب -ن -اء ›ت -م -ع -ات م -تسس -اﬁة ،ب-ح-يث ي-ت-ج-ل-ى ذلك ‘
مشساركة فنان Úوأادباء ومفكرين من أاصسول ﬂتلفة ومن
أاج-ن-اسش ﬂت-ل-ف-ة ‘ ﬂت-ل-ف اŸه-رج-ان-ات وال-تجمعات
ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ع-اŸي-ة ،وأاضس-ح-ى ا’ه-ت-م-ام ب-اإ’نسس-ان وم-ا
يعانيه من مشساكل ‘ صسلب الثقافة العاŸية ا◊ديثة،
و ⁄تعد ا◊دود الدينية وا÷غرافية عائقا مثلما كانت
عليه من ذي قبل ،مع اإ’شسارة إا ¤كون منظمة اليونسسكو
جه الذي
سساهمت مسساهمة فّعالة ‘ الÎويج لهذا التو ّ
يعتمد على التنوع الثقا‘ العاŸي.
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الوحدة ‘ ا’ختÓف
تعد الّثقافة باختÓف
›ا’ت -ه -ا م -ي-ث-اق-ا آاخ-ر
Óنسس- - - - -ان ب- - - - -ع - - - -د
ل - - - - -إ
اإ’ي -دي -ول -وج -ي-ة وال-دي-ن
وال - -ت- -وج- -ه السس- -ي- -اسس- -ي
وا’ن- -تسس- -اب ال- -ع- -رق- -ي،
وغ-ال-ب-ا م-ا ك-ان اŸثّ-ق-ف
اŸبدع أاو الفنان سسفÒا
Ûتمعه ومرآاة لتقاليده
وم-ع-ت-ق-دات-ه وقيمه أامام
اÛت- -م- -ع- -ات اأ’خ -رى،
بقلم :حبيبة غريب
وكثÒا ما يكون التواصسل
على شسكل لوحة فنية أاو عرضش موسسيقي أاو كوريغرافيا أاو
إابداع أادبي أاو عرضش مسسرحي أاو فيلم سسينمائي ،متخطيا
بذلك ا◊دود ا÷غرافية.
وغالبا ما يصسنع ا’ختÓف الثقا‘ جسسر تواصسل يقرب
اŸسسافات
ويلغى الفوارق اللغوية والعرقية والدينية لدى الشسعوب،
ليجعل من ثقافات اÛتمعات وتقاليدها إارثا مشسÎكا
Óنسسانية جمعاء ،ولغة للحوار يكون ترجمانها اإ’حسساسش
ل إ
اŸرهف وا’نفتاح على اآ’خر وروح اÙبة والتسسامح.
ا÷زائر أارضش لÓختÓف الثقا‘ بامتياز ،يجعل التنوع
الثقا‘ Ÿكونات اÛتمع بها من منطقة إا ¤أاخرى كنزا
ت -راث -ي -ا ’ م -ادي م -ن شس-أان-ه أان ي-خ-دم ال-ل-ح-م-ة ال-وط-ن-ي-ة
ومشسروع بناء اŸواطن ا÷زائري العاŸي وكذا التنمية
اŸسستدامة ،كون اÛال فتح واسسعا أامام ا’سستثمار ‘
الثقافة.
واŸثّقف ا÷زائري الذي حمل باأ’مسش الثورة ا÷زائرية
ب Úم -وه -ب-ت-ه وإاب-داع-ه خ-ارج ح-دود ال-وط-ن اŸسس-ت-ع-م-ر،
كاسسرا بذلك ا◊صسار اŸفروضش على الهوية ا÷زائرية،
هو نفسسه الذي مثل ا÷زائر اŸسستقلة وثقافتها وتاريخها
‘ اÙاف- -ل ال -دول -ي -ة ،وه -و أايضس -ا م -ن ن -اضس -ل ‘ وج -ع
ال -ت -ط -رف وال -ت-عصسب وﬁاول-ة ط-مسش ال-ث-ق-اف-ة وال-ك-ي-ان
الوطني خÓل العشسرية السسوداء ،فهو مطالب اليوم من
خÓل فنه وإابداعه اأ’دبي والفكري ‘ السسهر على نشسر
الوعي
وثقافة التسسامح وا’نفتاح على اآ’خر ،وجعل من الفوارق
الثقافية أ’بناء ا÷زائر لبنة للوحدة الوطنية وتشسجيع لغة
ا◊وار والتسسامح والقيم اإ’نسسانية النبيلة.
وعلى اŸثّقف أان يجعل من موهبته سسÓحا يدافع من
خ Ó-ل -ه ع -ل-ى ال-وط-ن ،وي-ج-ع-ل م-ن-ه-ا أايضس-ا رسس-ال-ة ت-دع-و
للتعايشش ‘ سسÓم ولتخطي النزاعات وتفادي ا◊روب،
وا◊فاظ على ثروات اŸعمورة وتبديد كل الفوارق التي
تخلقها اŸصسالح السسياسسية واإ’سسÎاتيجية ،على أان يحكم
اإ’نسسانية ميثاق سسلم وسسÓم يرتكز على مبدأا الوحدة ‘
ا’خ- -تÓ- -ف وال- -ت- -ن- -وع ب- -ع- -ي- -دا ع- -ن اإ’قصس -اء وا’ن -زواء
والتطرف.

الشسعب  /:جاء ‘ رسسالة اŸديرة العامة لليونسسكو ايرينا
بوكوفا Ã ،ناسسبة اليوم العاŸي للتنوع الثقا‘ من أاجل
ا◊وار و ال -ت -ن -م -ي -ة أان « ال -ت -ن -وع ال -ث -ق -ا‘ شس -ري -ان ح -ي -اة
اÛتمعات اŸفعمة با◊يوية و النشساط مثلما يعد التنوع
الطبيعي شسريان حياة النظم ا’يكولوجية  ،و Áد ا÷ميع
ب - -أاف - -ك - -ار وأاف- -اق
ج -ي-دة تÌى ح-ي-اة
ا÷ميع بطرائق ’
ت -ع -د و’ –صس -ى،
ك-م-ا ت-ت-ي-ح للجميع
ا’رت- - - - - - -ق - - - - - -اء و
ا’زدهار معا».
و’ ت - - - -ق - - - -تصس- - - -ر
ﬁاسس- -ن ال- -ت- -ن -وع
لبداع الفني« ،أان كل عمل إابداعي
لنسسا ‘ Êا إ
ال-ث-ق-ا‘ حسس-ب-ها « اعت Èاıرج ورئيسس جمعية اŸسسرح ا÷ديد ليسسر عبد الغني شسنتوف ‘ معا÷ته لزاوية البعد ا إ
لخر مهما
لنسسا Êالذي يحاول من خÓله الفنان ترجمة مشساعره وأاحاسسيسسه نحوا آ
‘ اŸدرسسة مث Óحتى وإان تعّددت أاسساليب تعبÒه يحمل ‘ عمقه ذلك ا÷انب ا إ
لخر بهذه اللغة
ع -ل-ى ج-ع-ل-ه-ا أاك Ìاختلفت التوجهات والثقافات ،وبذلك ل Áكن أان ‚د أاعمال فنية حتى وان كانت ﬁلية تغيب عنها صسبغة العاŸية وﬂاطبة ا آ
شس -م -و’ ،ب-ل تضس-م اŸشسÎكة ولوبصسفة متفاوتة.
تسس - - -ي Òت- - -ع- - -ل- - -م
اŸسسرحية واŸوسسيقية دورا
بومرداسس :ز ــ كمال
خاصسة إاذا كانت مقتبسسة من نصسوصش
Ú
التÓميذ و–سس
م---ه---م---ا اأيضس---ا ‘ ن--ق--ل ه--ذه
مسس- -رح- -ي- -ة وروائ- -ي- -ة ذات مسس- -ت- -وى
ن
ا
–صسيلهم الدراسسي و’ تقتصسر هذه اÙاسسن ‘ مك
’نسس-انية اŸشسÎكة
ال-ث-ق-اف-ة ا إ
انطلق اıرج اŸسسرحي عبد الغني شسنتوف من وم -عÈة ف -ع  Ó-ع -ن قضس -اي-ا ومشس-اك-ل
ة
د
ا
العمل على جعله أاكŒ Ìديدا وابتكارا ،بل تضسم زي
وتبادلها مع الغ ،Òوهنا Áكن
فكرة تشسكل قاعدة فنية ،وهي «أانّ الفنان مهما اجتماعية وإانسسانية قد تكون مشسÎكة
.
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و اإ’مكانيات اإ’بداعية الكامنة ‘ تنوع الثقافات البشسري
تعبÒا عن هذا البعد ا إ
’نسساÊ
’نسسا Êوالتنوع الثقا‘ الذي وصسفها «بالعبثية» ،و’ –مل ذلك البعد ا إ
ب -دون إاق -ام -ة ح -وار م-ت-واصس-ل لضس-م-ان ان-ت-ف-اع ك-اف-ة أاف-راد
’عمال الفنية
وأاضساف اŸسسرحي عبد الغني شسنتوف بالقول :تزخر به ا÷زائر ،أاّكد اıرج «أانّ ا أ
وليسش لها قدرة ‘ التعب Òعن العمق الفعلي والتميز
اÛتمع بالتنمية» .وكون هذا التنوع الثقا‘ اليوم يرزح
’عمال
«‘ اÛال اŸسس - - -رح - - -ي ‚د أان ال - - -نصس - - -وصش التي تع Èبالصسورة والصسوت مثل السسينما وا أ
الذي تتمتع بها الثقافة الوطنية ومسستواها الراقي،
–ت وطأاة ﬂاطر متزايدة ن يصسنعها « أاصسحاب الفكر
ال-ع-اŸي-ة اŸق-ت-بسس-ة م-ن ك-ت-اب-ات ورواي-ات ذائ-عة الدرامية يكون لها أاك Ìوقع وتأاث Òعلى اŸتفرج
’ن--ت--اج ال--درام--ي ا◊ا‹ ب--ع--ي--دا ع--ن
’ك ÌتعبÒا عن ا÷انب وقدرة كبÒة ‘ نقل مضسمون الرسسالة الفنية إا ¤م--ع--تÈا «اأّن ا إ
ف
اŸت -ط -رف ال -ع-ن-ي-ف ‘ ج-م-ي-ع أارج-اء ال-ع-ا ⁄و اسس-ت-ه-دا
الصسيت تكون أاحيانا ا أ
’عمال ا◊ديثة تتميز
’فÓ---م اŸسستوى اŸطلوب واأغلب ا أ
ا
ي
ع
اأ’قليات الثقافية و تدم Òتراث اإ’نسسانية اŸشسÎك  ،سس
’نسسا Êبالنظر إا ¤بعده العاŸي وترجمتها إا ¤ا÷م----ه----ور ال----ع----ريضش ،وال----دل---ي---ل ق---درة ا أ
اإ
السس-ي-ن-م-ائ-ي-ة ال-ع-اŸي-ة ‘ الÎوي-ج ل-ل-ثقافة العاŸية بالسسطحية والتفاهة من حيث اŸواضسيع اŸعا÷ة،
.
إا ¤إاضسعاف اأ’واصسر الضسرورية ب Úالشسعوب و تاريخها»
العديد من اللغات ،وبالتا‹ تكون رسسالتها أاكÌ
’ضسافة إا ¤هذا تلعب وهو ما جعلها غ Òقادرة على حمل هذه الّرسسالة
ه
ج
وذكرت بوكوفا ‘ رسسالتها  ،أان اليونسسكو تؤومن بأان « أاو
’مريكية باÿصسوصش ،با إ
تعبÒا وأاك ÌتأاثÒا على ا÷مهور اŸتلقي ،مع وا أ
ر
ا
و
◊
ا’ختÓف و تنوعها تزيد اإ’نسسان قوة ن و أان تعزيز ا
’بداعات القدÁة
’نسسانية العاŸية على عكسش ا إ
’خرى اŸع Èعنها عن طريق اللوحات ا إ
’عمال ا أ
’ع-م-ال ال-ف-ن-ي-ة اÙل-ية ا أ
ذلك ت-ب-ق-ى ال-ك-ث Òم-ن ا أ
ب Úالثقافات و –قيق التنمية اŸسستدامة و نشسر السسÓم ’
الفنية وكذا الكتابات الشسعرية والروائية والعروضش التي قّدمها التلفزيون ا÷زائري.»..
يعزز إا’ من خÓل التنوع الثقا‘ «.

اıرج اŸسسرحي عبد الغني شسنتوف لـ «الشسعب»:

@ الفنان ’ Áكنه التجّرد من عمقه اإ’نسسا ‘ Êنقل رسسالته
@ الدراما ا÷زائرية اسستثناء وهي غ Òقادرة على لعب هذا الّدور
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info@ech-chaab.com / www.ech-chaab.com
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أاخصشائي التغذية ،كر Ëمسشوسس يحذر مرضشى السشكري:
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معلومـــــات هامّة
فوائد اŸا‚و «اŸونغ»على الصشحة

–ارب السشرطان ،تسشاعد ‘ فقدان الوزن،
وتنظيم السشكري
ح ّ-ذر اıتصس ‘ ال -ت -غ -ذي -ة ك-رË
مسش -وسس اŸصش-اب-ون ب-السش-ك-ري ال-ذي-ن
سش- -م- -ح ل- -ه- -م ال -ط -ب -يب ب -الصش -وم إا¤
ت- - - -ف- - - -ادي اŸأاك - - -ولت ال - - -دسش - - -م - - -ة
واŸششروبات الغازية والعصشائر غÒ
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة داع-ي-ا إاي-اه-م إا ¤ت-ناول
اÿضش-ر وال-ف-واك-ه ب-اع-ت-دال ،ك-ون-ها
لل - - -ي - - -اف واŸع - - -ادن
غ- - - -ن - - -ي - - -ة ب - - -ا أ
والفيتامينات.
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وÃا أن أإ’قبال على ﬂتلف أنوأع
أŸأاكو’ت يزيد ‘ شضهر رمضضان ،فإان
ألصض- - -ائ- - -م Œده ’ ي- - -ف - -رق ب Úأأ’ك - -ل
ألصضحي وغ Òألصضحي وإأ‰ا أك Ìما
يهمه أإ’فطار بعد سضاعات طويلة من
ألصضوم ،لذلك فإانه ’ يجب أن ينسضى
أهمية تناول أأ’كل ألذي ’ يحتوي على
كميات كبÒة من ألدهنيات وألسضكريات،
خاصضة إأذأ تعلّق أأ’مر Ãرضضى ألسضكري
وب- -عضس أأ’م- -رأضس أŸزم- -ن- -ة ‘ ،ح -ال
سضمح ألطبيب لهم بالصضوم ،حفاظا على
سضÓ- - -م- - -ت - -ه - -م ول - -ت - -ف - -ادي أإ’صض - -اب - -ة
ب- -اŸضض- -اع- -ف- -ات أل- -ن- -اŒة ع- -ن أأ’ك- -ل
ألعشضوأئي غ ÒأŸنتظم وأŸليء بالسضكر
وألدسضم.
و‘ ذأت ألسضياق ،قال أıتصس ‘
أل -ت -غ -دي -ة ك -ر Ëمسض -وسس ‘ ح -وأر م -ع
«ألشضعب» ،أن شضوربة ألفريك وأ◊ريرة
ألتي ’ تغيب على أŸائدة أ÷زأئرية
ط -ي -ل -ة أي -ام ألشض -ه -ر أل-ك-ر Ëمسض-م-وح-ة
Ÿرضض -ى ألسض -ك-ري وÁك-ن أن ي-ت-ن-اول-ه-ا

لفاكهة اŸا‚و فوائد ل ‚دها ‘ الكث Òمن
أان -واع ال -ف -واك -ه ف -ه -ي –ارب السش -رط-ان
وتسش-اع-د ‘ ف-ق-دان ال-وزن ،وت-ن-ظ-يم
السش -ك -ري وتسش -اع -د ع-ل-ى ال-هضش-م،
وت- -ن- -ظ- -ي- -ف ال- -بشش -رة ،وت -ع -تÈ
وج- -ب- -ة خ- -ف- -ي- -ف- -ة م- -ث- -ال- -ي -ة،
نذكرها بالتفصشيل:

ألصضائم أŸصضاب ،ولكن من أŸسضتحسضن
للجسضم ،خاصضة أورأق ألسضلطة ألتي من
أن ي -ت ّ-م أل -ت -ق -ل -ي -ل م -ن أل-دسض-م وأŸوأد
أŸسض -ت -حسض -ن ت -ن -اول -ه -ا أث -ن-اء أإ’ف-ط-ار
ألدهنية ‘ طبخ ألشضوربة ،موضضحا أن
وألسض -ح -ور،ب-اإ’ضض-اف-ة إأ ¤أل-ك-روم-ب-ي-ط
أ◊سض -اء ه -و أأ’ك -ل أŸفضض -ل ل-ل-م-رضض-ى
وأ÷زر وألطماطم.
ك -حسض -اء أÿضض -ر ك -ون -ه صض -ح -ي وغ -ن-ي
وعن أŸشضروبات ألغازية فإانها على
باأ’لياف وألفيتامينات.
حّ- -د ق- -ول أخصض -ائ -ي أل -ت -غ -ذي -ة خ -ط -ر
وك - -ون ألصض - -ائ- -م ‘
ح - -ق - -ي - -ق- -ي ع- -ل- -ى ح- -ي- -اة
أل -ن-ه-ار يضضّ-ي-ع أل-ك-ثÒ
أŸصضابون بالسضكري وحتى
م- - -ن أŸاء وأŸع - -ادن
أأ’صضحاء كونها ترفع نسضبة
الششوربة
بسض -بب أل -ع-رق ي-نصض-ح
ألسضكر ‘ ألدم وتؤودي إأ¤
وا◊ريرة
أخصض- -ائ- -ي أل -ت -غ -دي -ة
أإ’صض -اب -ة ب -أام-رأضس خ-طÒة
مسشموحة
ب - - -ت- - -ن- - -اول أ◊سض- - -اء
فقر ألدم وألسضمنة وألقولون
وي-تسضّ-ب-ب ‘ غ-ازأت أل-ب-ط-ن
باعتباره يعّوضس أŸاء وحسشاء اÿضشر
وي - -ت- -ل- -ف أل- -ع- -ظ- -م وح- -ت- -ى
لفضشل
أوأضضŸ-رع-أ -ر- - - ،- -ك- --م---ا-اأدونضض-دوحن يبقى ا أ
أل -عصض -ائ -ر غ Òأل -ط -ب -ي -ع -ي-ة
أن -ه خ Ó-ل ألسض-ح-ور
مضضرة ،لذلك فإان أŸاء يعد
ي - -وصض - -ى ب - -ت - -ن - -اول
أحسض- -ن مشض -روب ب -ال -نسض -ب -ة
أل- -ف- -وأك- -ه ،أم- -ا أث -ن -اء أإ’ف -ط -ار Áك -ن
للمرضضى أو أأ’صضحاء.
ل-ل-م-ريضس ت-ن-اول أل-ت-م-ر إأذأ ك-ان ألسض-ك-ر
وإأذأ أشض- - -ت- - -ه- - -ى م- - -ريضس ألسض - -ك - -ري
لديه أقل من  1غرأم وأŸاء إأذأ Œاوز
أ◊لويات ‘ ألشضهر ألكر Ëكقلب أللوز
ألسضكر  1غرأم.
وألز’بيا أجاب ‘ ذأت ألسضياق قائ،Ó
وف- -ي -م -ا ي -خصس أك -ل -ة أل -ب -ورأك ،دع -ا
«Áكن له أن يتناول كمية قليلة من ◊م
أıتصس ‘ ألتغذية إأ ¤عدم طهيه ‘
◊ل- -و أو ق- -لب أل -ل -وز أو أل -ز’ب -ي -ا ب -ع -د
أل- - - -زيت وإأ‰ا ‘ أŸوق- - - -د وي - - -نصض - - -ح
ألوجبة ألغنية باأ’لياف ،ولكن ‘ حال
ب- -اسض- -ت -ع -م -ال ألسض -ب -ان -خ «ألسض -ل -ق» ،م -ع
أإ’ف -رأط ‘ أسض -ت-هÓ-ك-ه-ا ،ف-إان-ه يصض-ب-ح
أل -ب -ط -اط -ا أحسض -ن م-ن أل-ل-ح-م أŸف-روم
ع -رضض -ة Ÿضض -اع -ف-ات ’ح-ت-وأئ-ه-ا ع-ل-ى
نظرأ لفوأئده ألصضحية ،مشضÒأ إأ ¤أن
نسض- -ب- -ة ك- -بÒة م- -ن ألسض -ك -ر ،ل -ذلك م -ن
ك -ل أÿضض -روأت مسض -م-وح-ة ’ح-ت-وأئ-ه-ا
أŸسض -ت -حسض -ن ت -ع -ويضس ه-ذه أ◊ل-وي-ات
ع -ل-ى أأ’ل-ي-اف وأل-ف-ي-ت-ام-ي-ن-ات أŸف-ي-دة
بالفوأكه ألغنية ألفيتامينات».

◊ماية كل أانواع البششرة ا◊سشاسشة من أاششعة الششمسس

الدكتورة ششيششة حسشينة تنصشح باسشتخدام منتجات «أاوريفÓم» ‘ الصشيف
دعت اıتصش - - - - -ة ‘ أام- - - - -راضس ا÷ل- - - - -د
ال-دك-ت-ورة حسش-ي-ن-ة شش-يششة إا ¤اسشتخدام
منتوجات أاوريفÓم اŸتواجدة ‘ ا÷زائر
م - - -ن واق- - -ي الشش- - -مسس ومسش- - -ت- - -حضش- - -رات
ال- -ت- -ج- -م- -ي- -ل ا÷دي- -دة ال -ت -ي Œم -ع بÚ
الب -ت -ك -ار وا÷ودة ،م-وضش-ح-ة أان-ه-ا ت-وف-ر
حماية فّعالة للبششرة ا◊سشاسشة خاصشة
‘ موسشم الصشيف ،كما أان مدة ا◊صشول
على منتجاتها للعناية بالبششرة تسشتغرق
حوا‹  11سشنة قبل إاطÓقها ويتم أايضشا
دراسش - -ة خ Ó- -ي - -ا ا÷ل - -د ıت- -ل- -ف أان- -واع
البششرة واŸتاحة لكل الششرائح.
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وأوضضحت ألدكتورة شضيشضة لـ»ألشضعب» أن ألعناية بالبشضرة من
أشضعة ألشضمسس أ◊ارقة ‘ فصضل ألصضيف تتطلّب أسضتخدأم وأقي
ألشضمسس يكون فعا’ ،ومن ب ÚأŸنتجات ألتي ينصضح بها وأقي
ألشضمسس  30 sun zoneو« 50أللذأن يوفرأن حماية فعالة
وعالية للبشضرة من أشضعة ألشضمسس ألبنفسضجية ،حيث إأن فÓتر
 uvaو  uvbمسضتخلصس من نبتة عرق ألسضوسس ،وﬂفف وغÒ
زيتي أو لزج ومقاوم للماء ،وما Áيزه أنه مصضمم خصضيصضا
للبشضرة أإ’فريقية وأأ’سضيوية ويحمل تقنية حماية أÓÿيا.
وحسضب ألدكتورة ،فأان أسضتعمال وأقي ألشضمسس من أŸفروضس
أن ’ يكون مرة وأحدة ‘ أليوم مثلما يقوم به أأ’غلبية وإأ‰ا
ينصضح باسضتخدأمه كل  3سضاعات بالرغم من أن وأقي ألشضمسس ’
يعالج ألبقع ألسضودأء ولكن يحمي ألبشضرة من ظهورها ،مقدمة
Óشضخاصس ألذين يعانون من بقع سضوأء
‘ ذأت ألسضياق ،نصضائح ل أ
‘ ألوجه بالتوجه إأ ¤أطباء أمرأضس أ÷لد Ÿتابعة حالتهم
وعÓجها بالطريقة ألصضحيحة تدريجيا.

ك- -م -ا أك -دت أıتصض -ة ‘ أم -رأضس أ÷ل -د أن م -ره -م أل -ل -ي -ل
ضضروري ويسضتعمل حسضب نوع ألبشضرة جافة أو دهنية أو عادية،
ف -إاذأ ك -انت أل -بشض -رة ده -ن -ي -ة ي -نصض-ح أخ-ت-ي-ار أŸره-م ب-ط-ري-ق-ة
صض -ح -ي -ح -ة م-ن م-ن-ت-ج-ات ’ ت-تسض-بب ‘ ب-روز أل-ن-ق-اط ألسض-ودأء
بالبشضرة وألتي تسضمى Ãنتجات «غ Òكوميدوجان» مع أ◊فاظ
على نظافة ألبشضرة باسضتعمال صضابون منظف سضائل غ Òمرطب
يوميا ◊ماية ألبشضرة من أ◊بوب.
أما ألبشضرة أ÷افة ،فعلى ألعموم ليسضت عرضضة للحبوب وألبقع
ول-ك-ن-ه-ا أك Ìع-رضض-ة ل-ل-ت-ج-اع-ي-د ،ل-ذلك ف-إان-ه ح-م-اي-تها تتطّلب
أسض -ت -خ -دأم ك -رÁات م -رط -ب -ة وغسض-ول رطب م-ن-ظ-ف ل-ل-بشض-رة،
مضضيفة أن أشضعة ألشضمسس مضضرة Ãختلف أنوأع ألبشضرة سضوأء
ألدهنية من خÓل ظهور ألبقع وألنقاط ألسضودأء أو أ÷افة ألتي
Óصض-اب-ة ب-ال-ت-ج-اع-ي-د دأع-ي-ة إأ ¤أ’ع-ت-ناء
تصض-ب-ح أك Ìع-رضض-ة ل -إ
بالبشضرة باسضتخدأم منتجات طبيعية لÎطيب ألبشضرة نهارأ وليÓ
أبتدأء من عمر  25سضنة.

^ وقاية من السشرطان
Óكسض - -دة
أŸوأد أŸضض - -ادة ل  - -أ
مثل كÒسضيت ،ÚيسضوكÒسضيÎين
وح- -مضس أل- -غ- -ال أŸوج -ودة ‘
أŸا‚و ت- -ع- -م -ل ع -ل -ى ح -م -اي -ة
أ÷سض -م ضض -د سض -رط -ان أل -ق -ول-ون
وألثدي ،وسضرطان ألدم وسضرطان
ألÈوسضتاتا.
^ تثبيت نسشبة الكوليسشÎول
أŸا‚و –ت -وى ع -ل -ى مسض -ت -وى ع-ال م-ن
فيتام ،C Úألبكت Úوأأ’لياف ألتي تسضاعد على
خفضس مسضتويات ألكولسضÎول ‘ ألدم .أŸا‚و ألطازجة
تعت Èمصضدرأ غنيا بالبوتاسضيوم ،وهو عنصضر هام من عناصضر أÿلية وسضوأئل أ÷سضم
ألتي تسضاعد فى ألتحكم ‘ معدل ضضربات ألقلب وضضغط ألدم.
^ تنظيم نسشبة السشكر ‘ الدم
ليسس فقط ألثمرة ولكن حتى أورأق أŸا‚و Áكن أن Œعلك ‘ صضحة جيدة جدأ.
Óشضخاصس ألذين يعانون من مرضس ألسضكري ،فقط تغلي  6-5أورأق أŸا‚و ‘
ل أ
وعاء ،وتنقع طوأل ألليل وتصضفى وتشضرب كوب ‘ ألصضباح .وهذأ ما يسضاعد ‘ تنظيم
مسضتويات أأ’نسضول.Ú
^ تسشاعد وتنظم عملية الهضشم
أŸا‚و –توي على أأ’نزÁات ألتي تسضاعد ‘ –طيم ألÈوت .Úطبيعة أŸا‚و
أليفية تسضاعد ‘ ألهضضم وألقضضاء عليها .كما أنها أيضضا غنية باأ’لياف ألغذأئية
أ◊يوية وألفيتامينات وأŸعادن.
^ نسشبة حديد كبÒة خاصشة للحوامل
Óشضخاصس ألذين
ثمرة أŸا‚و غنية با◊ديد ،وبالتا‹ فإانها هي أ◊ل ألطبيعي ل أ
يعانون من فقر ألدم .أنقطاع ألطمث وأيضضا Áكن للنسضاء أ◊وأمل أن تأاكل ألكثÒ
من أŸا‚و حيث سضيؤودي ذلك إأ ¤زيادة مسضتويات أ◊ديد وألكالسضيوم ‘ نفسس
ألوقت.
^ منظف للبششرة
فاكهة أŸا‚و تسضاعد على تنشضيط أŸسضام أÿاصضة بك وإأضضافة نضضارة للوجه.
كما أن أŸا‚و مناسضبة ÷ميع أنوأع ألبشضرة ،كما أنها “نع أنسضدأد أŸسضام ألذي
يسضبب حب ألشضباب ويتم ذلك من خÓل قطع شضريحة أŸا‚و إأ ¤قطع رقيقة
وضضعها على وجهك Ÿدة  10إأ 15 ¤دقيقة ثم غسضل ألوجه وسضتكون ألنتائج مذهلة.
^ تقوي اŸناعة
–توى على مزيج رأئع من فيتام ،C Úفيتام A Úو  25نوع ﬂتلف من أنوأع
ألكاروت Úوألتى –افظ وتقوى أ÷هاز أŸناعي وŒعله أك Ìصضحة.
^ تنظف أ÷سضم من ألشضوأئب
تسضاعد فاكهة أŸا‚و بتنظيف أ÷سضم من ألشضوأئب ويتم أسضتعمالها من خÓل
صضنع عجينة من أŸا‚و أŸهروسضة ،وألعسضل وأ◊ليب وأسضتخدمها كأانها صضابونة ثم
بفركها على أ÷سضم ،وهو ما يجعل ألبشضرة نضضرة وحيوية.
^ فقدان الوزن الزائد
أŸا‚و يحتوي على ألكث Òمن ألفيتامينات وأŸوأد أŸغذية ألتي تسضاعد أ÷سضم
على ألشضعور بالشضبع أيضضاÃ ،ا أنها ثمرة ليفية فذلك يعّزز وظيفة أ÷هاز ألهضضمي
عن طريق حرق ألسضعرأت أ◊رأرية أإ’ضضافية‡ ،ا يسضاعد ‘ أنقاصس ألوزن.
^ وجبة خفيفة مثالية
بد’ من تتناول وجبات خفيفة مثل أكياسس ألشضيبسضى وأ◊لويات غ Òألصضحية،
ينصضح بتناول شضرأئح من أŸا‚و بد’ من ذلك .كونها من أفضضل ألفوأكه أÛففة
ألغنية بالفيتامينات.
^ تسشاعد على التخلصس من ششحوم البطن
تسضاعد فاكهة أŸا‚و على ألتخلصس من شضحوم ألبطن وتسضتعمل عن طريق وضضع
من  10إأ 15 ¤من أورأق أŸا‚و ‘ أŸاء ألدأفئ ‘ إأناء مغلق وبعدها يتّم تصضفية
أŸياه صضباح أليوم ألتا‹ وشضربها على معدة فارغة وÁكن للقيام بذلك بشضكل منتظم
للحصضول على نتائج جيدة للتخلصس من ألكرشس ألزأئد.
^ العناية بالعينÚ
فاكهة أŸا‚و غنية بفيتام .A Úكوب وأحد من شضرأئح أŸا‚و يعطيك  ٪25من
كمية أ◊اجة أليومية من فيتام .A ÚأŸا‚و تسضاعد ‘ ألعناية بالع Úفتتمتع
ببصضر جيد ،و–ارب جفاف ألع ،Úوكذلك “نع ألعمى ألليلي.
^ عÓج فعال لضشربات الششمسس
عندما تكون ألشضمسس حارة جدأ ‘ فصضل ألصضيف› ،رد وضضع ألقليل من أŸا‚و
‘ ألعصض ،Òإأضضافة ألقليل من أŸاء وملعقة كبÒة من ألسضكر أو ألعسضل أأ’بيضس  .هذأ
أل -عصض Òأل -ب -ارد ي-ج-ع-لك ع-ل-ى أل-ف-ور تشض-ع-ر ب-اإ’ن-ت-ع-اشس وÁن-ع أ◊رأرة ‘ أل-تسض-بب
بالسضكتة ألدماغية.
^ تزيد الÎكيز و– ّسشن الذاكرة
ألفاكهة غنية بحمضس أ÷لوتام Úوهو بروت Úهام للÎكيز وألذأكرةÁ .كن أيضضا
Óطفال ألذين يجدون صضعوبة ‘ ألÎكيز وأ◊فظ أثناء ألدرأسضة.
إأطعام أŸا‚و ل أ
^ تقلل من حصشوات الكلى
‘ ألطب ألصضيني ،تعت ÈأŸا‚و سضوأء أ◊لوة أو أŸرة قادرة على أ◊ّد من خطر
تكوين حصضوأت ألكلى.

á°VÉjQ

إإ’ثنين  21ماي  2018م
إلموإفق لـ  05رمضسان 1439هـ

لبطأل
أحتّلت أŸركز ألّثأ Êوضسمنت أŸشسأركة ‘ رأبطة أ أ

موسسم ناجح لشسبيبة إلسساورة..وإأ’نصسار يحلمون برؤوية إلفريق على من ّصسة إلتّتويج

أنهى فريق شسبيبة أل ّسسأورة
أŸوسسم ألكروي ‘ أŸركز
ألثأ Êخلف ألبطل شسبأب
قسسنطينة ،حيث قّدم
ألفريق عروضسأ ‡يزة
خÓل أŸوسسم أ◊أ‹ جعلت
لنصسأر يتفأءلون برؤوية
أ أ
فريقهم على منصسة ألتتويج
‘ أŸسستقبل.

منأخ مÓئم لتأأّلق ألّÓعبÚ
سسمح فريق شسبيبة إلسساورة لعديد
إلÓعب Úمن إلتأالق عند تقمصسهم
أإل - -وإن إل - -ن - -ادي ب- -ع- -د أإن ك- -ان- -وإ
م- -ه -مشس ‘ Úأإن -دي -ت -ه -م رغ -م أإن
إلعديد توقع فشسل بعضسهم ،إ’ أإن

17649

بطولة كروأتيأ

سسودإ Êيتّوج بلقب أإحسسن هّدإف للموسسم

تّوج ألدو‹ أ÷زأئري
هÓل سسودأ Êبلقب هّدأف
ألبطولة ألكروأتية لكرة
ألقدم Ÿوسسم 2018 - 2017
عقب إأحرأزه يوم ألسسبت
هدفه ∂ أمأم نأدي أنÎ
زأبريسسيك ( )1-3ضسمن
لخÒة
فعأليأت أ÷ولة أ أ
من أŸنأفسسة أÙلية.

وتفّوق إ÷زإئري على إلÓعب
إلÈإزيلي لنادي ريجيكا ،هيبار
إل - -ذي أإن - -ه - -ى إŸوسس - -م بـ 16
هدفا ،مكتفيا بالوصسافة.
ب -اإ’ضس -اف -ة إ ¤ل -قب ه-دإف
إŸوسس -م ،ف -ق -د أإح-رز سس-ودإÊ
لقب إلبطولة مع دينامو زغرب
‘ إنتظار إجرإء نهائي كأاسس

عمار حميسسي
ف- -رضس إل- -ف -ري -ق م -ن -ط -ق -ه م -ن -ذ
صس -ع -وده إ ¤إل -رإب -ط-ة إÎÙف-ة
’و ¤رغ - -م أإن إ÷م - -ي- -ع ت- -وق- -ع
إأ
’قسس-ام
ع -ودت -ه م -ن ج -دي -د إ ¤إ أ
إلسسفلى ،وأإن ’ تدوم مغامرته ‘
’ضسوإء موسسما أإو إثن.Ú
قسسم إ أ
وق ّ-دم إل -ف -ري-ق مسس-ت-وي-ات ج-ي-دة
’و ¤ج -ع -لت
خÓ- -ل م- -وإسس- -م -ه إ أ
إ÷ميع يتنبأا له Ãسستقبل وإعد،
وه -و م -ا ح -دث ح -يث ك-ان ي-ن-ه-ي
’وإئل
إŸوسسم ‘ كل مرة ضسمن إ أ
قبل أإن يصسنع إ◊دث إŸوسسم ما
قبل إŸاضسي عندما ضسمن مركزإ
مؤوهŸ Óنافسسة رإبطة إ’بطال
’ول مرة ‘ تاريخ إلنادي.
أ
ورغم أإّنه  ⁄يفلح ‘ مشساركته
إ’و ‘ ¤هذه إŸسسابقة ،إ’ إنه
إكتسسب خÈة كبÒة سستفيده كثÒإ
إŸوسس -م إŸق -ب -ل ،وŒع -ل-ه ي-رف-ع
سس- -ق- -ف إ’ه- -دإف ع- -م -ا ك -ان ‘
إلسسابق وهو إمل إ’نصسار إلذين
يطمحون لرؤوية فريقه يتأالق على
إلسساحة إ’فريقية.

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

إلعدد
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كروإتيا يوم إأ’ربعاء ضسد نادي
هادجوك سسبليت.
وك- -ان سس- -ودإ Êق -د إل -ت -ح -ق
بصسفوف إلنادي إلكروإتي ‘
 2013ق -ادم -ا م -ن ف -ي -ت -وري-ا

غ- - -ي- - -م- - -ارإشس (إل- - -ب- - -ط- - -ول - -ة
إلÈتغالية) ،موّقعا على عقد
Ÿدة أإرب - -ع سس- -ن- -وإت ق- -ب- -ل أإن
يجدده ‘  2017لثÓثة أإعوإم
أإخرى.

أإخبار من إ’–اديات إلرياضسية

إل- -ع- -كسس ه -و إل -ذي ح -دث ح -يث
سسمح إŸناخ إÓŸئم للفريق من
بروز عدة ’عب‡ Úيزين.
وإسس-ت-غّ-ل ب-عضس إلÓ-ع-ب Úشس-ب-ي-ب-ة
إلسساورة من إجل إلعودة للوإجهة
م -ن ج -دي -د ع -ل -ى غ-رإر ب-ورد،Ë
إل- -ذي ع -اشس Œارب صس -ع -ب -ة م -ع
أإن-دي-ة إ–اد إل-ع-اصس-م-ة ومولودية
إل-ع-ل-م-ة ق-ب-ل أإن ي-ت-ال-ق ‘ شس-ب-ي-بة
إلسساورة ويبصسم على موسسم إكÌ
من ناجح.
كما كان إلفريق فرصسة للعديد من
إلÓعب Úمن إجل ضسمان إلبقاء
‘ إلقمة على غرإر يحي شسريف
إلذي قاد شسباب بلوزدإد إŸوسسم
إŸاضسي للتتويج بالكاسس قبل أإن
ي -ؤوك -د ه -ذإ إŸوسس -م م -ع شس -ب-ي-ب-ة
إلسس - -اورة إل- -ت- -ي ق- -اده- -ا ’ن- -ه- -اء
إŸوسسم ‘ إŸركز إلثا.Ê
منهجية ‘ ألّتعأقدأت
وألعمل على أŸدى أŸتوسّسط

سساعدت إŸنهجية ‘ إلتعاقدإت
من ‚اح شسبيبة إلسساورة عكسس
’ندية إ’خرى إلتي  ⁄تسستطع
إأ
إسس -ت -غ Ó-ل إل -ع-دي-د م-ن إŸوإهب
إلتي تتوفر عليها ،وهو ما جعلها
“ر م - -رور إل - -ك - -رإم و ⁄ت - -ق - -دم
إŸطلوب منها.
وع-كسست إŸن-ه-ج-ي-ة إŸت-ب-ع-ة م-ن
طرف إدإرة إلفريق ‘ إلتعاقدإت
‚اح إل- -ف- -ري- -ق م- -ن خÓ- -ل ضس -م
إلعديد من إلعناصسر إلتي تتمتع
ب -اŸوه -ب -ة ،وت -ب -حث ع-ن ف-رصس-ة
ل -لÈوز ومسس -اح -ة ل -ل -ت-أال-ق ،وه-م-ا
إ’م -ري -ن إل -ل-ذإن وف-رت-ه-م-ا إدإرة
إلفريق لهم.
ك- -م- -ا سس- -اع -د إ’سس -ت -ق -رإر ع -ل -ى
مسس -ت -وى إلÎك -ي -ب -ة إل-بشس-ري-ة م-ن
‚اح إل -ف -ري -ق م -ن خÓ-ل إل-ع-م-ل
ع- -ل- -ى إŸدى إŸت- -وسس- -ط ورب- -ط
إلÓعب Úبعقود متوسسطة إŸدى
لضسمان إ’نسسجام وإلتجانسس بÚ
إلÎكيبة إلبشسرية.

نغيز يعّوضس بدأية موسسم
ﬂيّبة
إسستغل إŸدرب نبيل نغيز فرصسة
توإجده ‘ فريق شسبيبة إلسساورة
م -ن أإج -ل ت -ع -ويضس م -ا ف -ات -ه م -ع
فريق نصسر حسس Úدإي ‘ بدإية
إŸوسسم عندما تع Ìإلفريق لعدة
م- -رإت وه- -و م- -ا ج- -ع- -ل- -ه ي -رم -ي
إŸنشسفة.
وق -اد إل -ت -ق -ن -ي إ÷زإئ -ري ف-ري-ق
’ن-ه-اء إŸوسس-م
شس -ب -ي -ب -ة إلسس-اورة إ
ب-ق-وة وإل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ق-درته على
–قيق نتائج أإفضسل ‘ حال توفر
إŸناخ إÓŸئم للعمل ،وهو إ’مر
إلذي وجده ‘ شسبيبة إلسساورة.
وسس -ي -ك -ون ع -ل -ى ن -غ -ي -ز إل -ت -أاك-ي-د
إŸوسس- -م إŸق- -ب -ل ب -أاح -ق -ي -ت -ه ‘
–قيق إلنتائج إلتي حققها هذإ
إŸوسسم من خÓل قيادة إلفريق
ل-ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج أإفضس-ل م-ن إل-ت-ي
حققها هذإ إŸوسسم.

بعد موسسم أسستثنأئي وتسسجيله لـ  18هدفأ مع أ–أد ألعأصسمة

درفلو يفوز بلقب أإحسسن هّدإف لقسسم إلّنخبة

نأل مهأجم إأ–أد ألعأصسمة أسسأمة درفلو لقب أفضسل مهأجم للموسسم ألريأضسي  2018 / 2017ألذي
أسسدل عليه ألسستأر أول أمسس ،نتيجة تأألقه ‘ أŸبأريأت ألتي لعبهأ مع نأديه ‘ ألرأبطة أÎÙفة
لو ،¤حيث “ّكن من تسسجيل  18هدفأ جعلته يÎبع على صسدأرة جدول ترتيب ألهدأف.Ú
أ أ

نبيلة بوقرين

سساهم صساحب إلـ  24ربيعا ‘ إلنتائج إإ’يجابية
إل -ت -ي ح-ق-ق-ه-ا أإب-ن-اء سس-وسس-ط-ارة خÓ-ل إŸوسس-م
إلرياضسي ككل بدليل أإنه سسجل أإهدإفا حاسسمة،
مسس-ت-غ ‘ Ó-ذلك إإ’سس-ت-ق-رإر وإل-ع-م-ل إ÷م-اع-ي
إŸوجود ‘ إلفريق منذ عودة إŸدرب حمدي
إ ¤إل-ع-ارضس-ة إل-ف-ن-ي-ة إل-ذي ع-رف ك-ي-ف يسس-ت-غل
إمكانيات إÛموعة.
وبالتا‹ ‚د أإن أإهم عامل جعل درفلو يتأالق
ويفوز بلقب إلهدإف هو إلعمل إ÷ماعي بدليل
أإن فريق إ–اد إلعاصسمة Áلك أإفضسل هجوم بـ
 43هدف ،ما يعني أإن إإ’سسÎإتيجية إلتي إعتمد
عليها إلرجل إأ’ول على رأإسس إلعارضسة إلفنية
للنادي ترتكز على إللعب إلهجومي أ’نه أإفضسل

إأسسبأنيأ
أإعلن نادي سسلتا فيغو إلناشسط ‘ إلبطولة
إ’سسبانية لكرة إلقدم أإن مدربه خوإن كارلوسس
أإونسسوي لن يشسرف على فريقه إ’ول ‘ موسسم
إلقادم.
وقاد إونسسوي ( 51عاما) إلذي إلتحق بالنادي
إلصسيف إلفارط ،إلتشسكيلة إ ¤إŸركز إلثاÊ

كأأسس أŸأنيأ

تتويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادي
إإينÎإخت فرإنكفورت
ت ّ-و ج إي -نÎإخت ف -رإن -ك -ف -ورت ب -ل-قب
مسس -اب -ق -ة ك -اأسس إأŸان -ي -ا ل-ك-رة إل-ق-دم
للمرة إÿامسسة ‘ تاريخه بفوزه على
بايرن ميونيخ  1-3مسساء إلسسبت ‘
إŸب - -ارإة إل- -ن- -ه- -ائ- -ي- -ة ع- -ل- -ى إŸل- -عب
إ’وŸبي ‘ برل.Ú
وسسجّل إلكروإتي إأنتي ريبيتشس (11
و )82وإلصس-رب-ي م-ي-اد غ-اتشس-ي-ن-وفيتشس
( )5+90إأهدإف إينÎإخت فرإنكفورت
وإلبولندي روبرت ليفاندوفسسكي ()53
هدف بايرن ميونيخ.

@ ك -رة ألسس -ل-ة :ت-دع-و م-دي-ري-ة إل-ت-طوير
وإلتكوين ل–Óادية إ÷زإئرية لكرة إلسسلة،
إŸرشّس - - -ح ÚإŸسس ّ- - -ج - - -لÿ Úوضس ت- - -ربصس
ت -ك -وي-ن-ي م-ن إل-درج-ة إ’أو ¤ي-خصس ت-دريب
إل -ف -ئ -ات إلصس -غ-رى’ ،إي-دإع م-ل-ف-ات-ه-م ع-ل-ى
مسس -ت -وى إل -ف -ي -درإل -ي -ة ك -ل ي -وم -ي إل -ثÓ-ث-اء
وإ’أربعاء ب Úإلسساعة  10 : 00و14 : 00
طوإل شسهر رمضسان.
@ كيك بوكسسينغ وفول كونتأكت :تنظم
إ’–ادية إ÷زإئرية للكيك بوكسسينغ وإلفول
كونتاكت وإŸوإي تاي وإلرياضسات إŸشسابهة
ت -ربصس -ا لـصس -ن -ف م -ب -ت-دئ ف-ي-درإ‹ (إل-دورة
إلثانية) خÓل شسهر رمضسان ب 31 Úماي و2
ج -وإن ب -اŸع -ه -د إل-وط-ن-ي ل-ل-ت-ك-وي-ن إل-ع-ا‹
’إطارإت إلشسباب بتقصسرإين (إ÷زإئر) .لذإ
فعلى إلرإغب ‘ ÚإŸشساركة إيدإع ملفاتهم
على مسستوى إلرإبطات إلو’ئية قبل تاريخ
 24ماي إ÷اري.

مانشسيني يكشسف عن أإهدإفه
أّكد أŸدّرب أ÷ديد
ليطأ‹ روبرتو
للمنتخب أ إ
مأنشسيني ،أنه سسيسسعى
لتكوين فريق Áكنه أللعب
من أجل ألفوز ببطولة كأأسس
أ· أوروبأ لكرة ألقدم
 ،2020ثم كأأسس ألعأ.⁄

 2-4يوم إلسسبت ‘ إ÷ولة  38وإ’خÒة من
إلبطولة إ’سسبانية.
وكان حارسس إŸرمى إلسسابق مدربا مسساعدإ
ل- -ل- -ويسس إن- -ري- -ك -ي ‘ ب -رشس -ل -ون -ة ب Úع -ام -ي
و ،2017وق -د ح -م -ل أإل -وإن إشس -ب -ي -ل -ي -ة ‘ 222
مبارإة.

ألبطولة ألفرنسسية

إŸدّرب لوسسيان فافر يعلن رحيله عن نادي نيسس

ويشسرف فافر ( 60سسنة) على
ن- -يسس م -ن -ذ  2016وق- -اده إ¤
إŸرك- - - -ز إل - - -ث - - -الث إŸوسس - - -م
إŸاضس-ي ،ل-ك-ن-ه أإن-ه-ى إŸوسس-م
إ◊ا‹ ‘ إŸركز إلثامن بعد
إÿسسارة أإمام ليون (‘ )2-3
إ÷ولة إأ’خÒة.

@ سس- -ب -أح -ة :ت -ن ّ-ظ -م إ’–ادي-ة إ÷زإئ-ري-ة
للسسباحة إلبطولة إلوطنية لÓأصساغر (موإليد
 2005و )2006باŸسسبح إ’أوŸبي ( 50م)Î
« إمامة» بو’ية تلمسسان ،ب25 Ú
و 27جوإن.

منتخب إأيطأليأ

سسيلتا فيغو يتخلّى عن إŸدّرب أإونسسوي

أعلن أŸدرب ألسسويسسري
لوسسيأن فأفر ألسسبت،
رحيله عن نأدي نيسس
وألبطولة ألفرنسسية لكرة
ألقدم ،مأ يرجح إأمكأنية
توقيعه مع بوروسسيأ
لŸأ.Ê
دور“وند أ أ

@ ك- -أرأت -ي دو :دخ-ل إŸن-ت-خب إ÷زإئ-ري
للكارإتي دو (تخصسصس كوميتي) يوم إلسسبت
‘ تربصس يدوم إ ¤غاية يوم إ÷معة إلقادم
Ãرك- -ز Œم- -ع و–ضس Òإل- -ف- -رق إل- -وط- -ن -ي -ة
بالسسويدإنية –سسبا ’ألعاب إلبحر إ’أبيضس
إŸت- -وسس- -ط إŸق- -ررة شس- -ه- -ر ج -وإن إل -ق -ادم
ب- -ت -ارإغ -ون -ا (إسس -ب -ان -ي -ا) .وي -ج -ري إلÎبصس
ب -حضس -ور  18مصس -ارع-ا ومصس-ارع-ة ب-ق-ي-ادة
إŸدرب إل -وط -ن -ي إ÷دي-د رضس-وإن إي-دي-ري
ومسساعده طارق عدمان لدى إلرجال وكذإ
فايزة زيقاوة وفوإز معيزة عند إلسسيدإت.
@ ت- -نسس :ي -ن ّ-ظ -م ن-ادي م-ت-ي-ج-ة ب-وف-اريك
للتنسس دورة سسهرإت رمضسان  2018للتنسس

طريقة للدفاع.
Óشس -ارة ،ف -إاّن درف-ل-و ع-ان-ى ك-ثÒإ ‘ م-رح-ل-ة
ول  -إ
إلذهاب من إلبطولة إلوطنية من شسبح إإ’صسابات
إلتي طالته ،ما جعله يغيب عن بعضس إŸباريات
و ⁄يظهر كامل إمكانياته ولو ’ ذلك لسسجّل
أإك ،Ìول -ك -ن -ه ع -اد ب -ق -وة ‘ إل -نصس-ف إل-ث-ا Êم-ن
جل  18هدفا ما جعله يتفوق على
إŸنافسسة وسس ّ
عبيد إلذي وقع  16هدف فقط مع ناديه.
ولهذإ فإاّن إŸهاجم وجد إلوسسط إŸناسسب من
أإجل إلتأالق فإاّنه سسيبدع من دون أإي شسك مثلما
ك- -ان ع- -ل- -ي- -ه إ◊ال م- -ع خ- -ري -ج م -درسس -ة إ–اد
إلعاصسمة إلذي كان ‘ إŸوعد ،وقال كلمته رغم
وجود منافسسة قوية من طرف أإسسماء أإخرى لها
إÈÿة وإلتجربة ،ولعبت أإك Èعدد من إŸباريات
باŸقارنة مع درفلو.

عشسر هذإ إŸوسسم ‘ إلليغا.
وك -تب سس-ل-ت-ا ‘ ب-ي-ان ع-ل-ى م-وق-ع-ه إل-رسس-م-ي:
«سس- -ي- -ودع إونسس- -وي سس -ل -ت -ا إ’ث -ن ‘ Úم -ؤو“ر
صس -ح -ف -ي» ،م -عÈإ ع -ن إم -ت -ن -ان -ه إلصس -ادق ل-ه
و÷هازه إلفني.
وأإعلن إلنادي قرإره بعد إلفوز على ليفانتي

* بأدمنتون :تر أّسس رئيسس أل–أدية
أ÷زأئرية وألكنفدرألية ألإفريقية
للبأدمنتون أم ÚزوبÒي ،أجتمأعأ
لأعضسأء أŸكتب ألتنفيذي ل–Óأد
ألدو‹ للعبة بألنيأبة عن رئيسسه
وبحضسور أمينهأ ألعأم .يوم ألأربعأء
أŸأضسي بألعأصسمة ألتأيÓندية
بأنكوك ألتي –تضسن بطولة ألعأ⁄
حسسب ألفرق.
كما شسارك إلنائب إ’أول لرئيسس إ’–ادية
إ÷زإئرية ﬁمد زموشسي ‘ منتدى بانكوك
ح - -ول إ’إدإرة وإل - -تسس- -ي .Òوق- -د ج- -رى ي- -وم
إلثÓثاء إلفارط إأول لقاء تشساوري لرئيسس
إ’–ادي- - -ة إأم ÚزوبÒي ون- - -ائ - -ب - -ه ﬁم - -د
زموشسي مع رئيسس إ’–اد إلدو‹ بول إريك
’رسسن وإ’أم Úإلعام توماسس ’ند.

ب 24 Úماي و 2جوإن لصسنف إ’أصساغر
(ذك -ور و إن -اث) ،ك -م -ا إخ -ت -ت -مت سس -ه-رة ي-وم
إلسس- -بت دورة إل- -ت- -نسس إل- -ع- -ائ- -ل- -ي -ة (ج -م -ي -ع
إ’أصسناف) إلتي إنطلقت يوم إ÷معة بنادي
إلتنسس إلرويبة (إ÷زإئر).

وقال فافر بعد مبارإة إلسسبت:
«سس- -أات- -رك ن- -يسس وف- -رنسس -ا’ ،
Áك - - -ن - - -ن - - -ي إ’فصس - - -اح ع- - -ن
إŸزيد» .لكن وسسائل إ’عÓم
إأ’Ÿانية تتحدث منذ فÎة عن
ع -ودت -ه إ ¤إلـ «ب -ون -دسس -ل -ي-غ-ا»
لÓ- -شس- -رإف ع- -ل- -ى ب- -وروسس- -ي -ا
دور“وند خلفا للنمسساوي بيÎ
شس-ت-وي-غ-ر ،إل-ذي أإع-ل-ن ب-أان-ه لن
يوإصسل مهمته إŸوسسم إŸقبل
بعدما إسستلمها ‘ أإوإخر إلعام
إŸاضس-ي إث-ر إق-ال-ة إل-ه-ول-ن-دي
بي Îبوسس.
وب-إان-ه-ائ-ه إŸوسس-م ث-ام-نا بعد

خسس- -ارة إلسس- -بت أإم- -ام ل- -ي- -ون،
سس- -ي- -غ -يب ن -يسس ع -ن إلسس -اح -ة
إل -ق -اري-ة ب-ع-د «م-وسس-م صس-عب»
ب -حسسب م -ا أإشس -ار ف -اف -ر ب -ع -د
إŸبارإة ،مضسيفا« :إلعمل إلذي
قمنا به ’ يختلف عن إŸوسسم
إŸاضسي .عانينا من إلتفاوت
‘ إلنتائج...رأإيت منذ إلبدإية
بأان إŸوسسم سسيكون صسعبا».
و‘ بيان لها ،شسكرت إدإرة
ن - - -يسس إŸدرب إلسس- - -ويسس- - -ري
«على نوعية إلعمل إلذي قام
ب -ه ع -ل -ى رأإسس إل -ف-ري-ق وع-ل-ى
تفانيه إŸتوإصسل’’.

وق- - -ال م- - -انشس - -ي - -ن - -ي ‘ -
تصس- -ري- -ح- -ات ن- -ق- -ل- -ه -ا م -وق -ع
«فوتبول إيطاليا» :إّنني فخور
للغاية Ãا يحدث ‹ ،وأإعتقد
أإن -ه ب -ال -نسس-ب-ة أ’ي م-درب ف-إان
ق -ي-ادة إŸن-ت-خب إل-وط-ن-ي ه-ي
أإقصس- -ى ط- -م- -وح وأإن- -ا سس- -ع -ي -د
للغاية».
وأإضساف إŸدرب إلسسابق لنادي
Óسسف ‘ كرة
أإن ÎميÓن« :ل أ
إل -ق-دم ه-ن-اك ◊ظ-ات صس-ع-ب-ة
وسس -ل -ب -ي-ة ،ل-ذلك ي-ت-ع Úع-ل-ي-ن-ا
إي - -ج - -اد إل - -وسس - -ي - -ل - -ة إ’ع- -ادة
إŸن - - - -ت - - - -خب إ ¤وضس - - - -ع - - - -ه
إل-ط-ب-ي-ع-ي..ف-إاي-طاليا دإئما ما
كانت أإحد أإفضسل إŸنتخبات

‘ إلعا ،⁄ولذلك نأامل أإن تأاتي
جميع إلعوإمل ‘ جانبنا من
أإجل –قيق ذلك».
وإخ- -ت- -ت -م إل -ت -ق -ن -ي إإ’ي -ط -ا‹
حديثه« :أإهدإ‘ إلرئيسسية هي
ذإت-ه-ا إل-ت-ي ك-انت ل-دى دإئ-م-ا،
وهي أإن نضسع هذإ إŸنتخب
على إلطريق إلصسحيح سسريعا
ليتمكن من
إللعب وإلفوز باليورو ثم كأاسس

إل - -ع - -ا ،⁄و’ ت- -وج- -د أإه- -دإف
أإخرى».
وسستكون أإول مبارإة Ÿانشسيني
مع إŸنتخب إإ’يطا‹ ‘ 28
م - - -اي إ÷اري أإم- - -ام ن- - -ظÒه
إإ’م- -ارإت- -ي ،ق- -ب- -ل أإن ي- -وإج -ه
فرنسسا وهولندإ ‘ إلفÎة إلتي
تسسبق إنطÓق كأاسس
إل- -ع- -ا ‘ ⁄روسس- -ي -ا م -ن -تصس -ف
إلشسهر إŸقبل.

بعد  8موأسسم ‘ ألبوندسسليغأ

ليفاندوفسسكي يقÎب من تشسلسسي
كشسفت تقأرير صسحفية أن
نأد كب ‘ Òألدوري
ألإ‚ليزي ،أصسبح ألأقرب
لضسم روبرت ليفأندوفسسكي
‚م فريق بأيرن ميونخ
ألأŸأ ،Êوألذي كأن وفقأ
لعديد ألتقأريرﬁ ،ل
أهتمأم ألعمÓق ألإسسبأÊ
ريأل مدريد.

وكانت تقارير ربطت روبرت
ل-ي-ف-ان-دوفسس-ك-ي ب-ال-رح-يل عن
بايرن هذإ إلصسيف ،من إأجل

–قيق حلمه با’نتقال للنادي
إŸل - -ك - -ي ،وم - -ع ذلك ووف- -ق- -ا
ل-ت-ق-اري-ر إ‚ل-ي-زي-ة وإسس-ب-انية،
ف - -اإن وك - -ي - -ل إل Ó- -عب م - -ه- -د
إل- -ط- -ري- -ق إأم- -ام رح- -ي- -ل -ه إ¤
تشس-ي-لسس-ي ،ب-ع-د إبÓ-غه ’إدإرة
إل -ري -ال ب -اأن إن -ت -ق -ال إلÓ-عب
Ÿلعب سسانتياغو برنابيو غÒ
‡كن.
وي- -ق- -ال إن ل- -ي -ف -ان -دوفسس -ك -ي
سسيكون مرحبا با’نتقال إ¤
إلÒÁÈل -ي -غ ،ب -ع -د إأن إأمضس -ى

إآخر  8سسنوإت ‘ إأŸانيا مع
ب- - - - -وروسس- - - - -ي- - - - -ا دور“ون - - - -د
وب- -اي- -رن ،وإن وك- -ي- -ل إأع- -م -ال
إŸه - -اج- -م إل- -ب- -ول- -و Êن- -اقشس
ب -ال -ف -ع -ل إم -ك -ان -ي -ة إ’ن-ت-ق-ال
Ÿلعب سستامفورد بريدج.
وي -ع -ت Èل -ي -ف -ان -دوفسس-ك-ي (29
عاما) إلهدف إ’أبرز لتشسيلسسي
ق -ب -ل إŸوسس -م إŸق-ب-ل ،ل-ي-ح-ل
ﬁل إ’إسسبا Êإألفارو مورإتا
إلذي فشسل ‘ إثبات نفسسه مع
إلبلوز.

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة

إإ’ثنين  ٢١ماي  ٢٠١٨م
إلموإفق لـ  ٠٥رمضضان  ١٤٣٩هـ

هام جدا

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

 ،}A»°Tسضورة إأ’نعام.
ÓخÓصس وإلطهارة من
ثالثا :رمضضان فرصضة ل إ
إلرياء ،حيث يقول تعا ‘ ¤كتابه إلعزيز{ :وما
أإمروإ إإ’ ليعبدوإ إلله ﬂلصض Úله إلدين} ،سضورة
إلبينة.
’شضك أإن من أإجل إلعبادإت وأإعظمها إلتي تربي
ف -ي -ن -ا حسض -ن إل -قصض -د ل -ل -ه وإل -ت -وّج-ه إل-ك-ام-ل إإل-ي-ه
وتصضحيح إلنية وإإخÓصضها لله تعا ¤هو إلصضيام.
يقول إلقرطبيŸ :ا كانت إأ’عمال يدخلها إلرياء،
وإلصضوم ’ يطلع عليه إإ’ إلله ،فأاضضافه إلله إإ¤
نفسضه ولهذإ قال ‘ إ◊ديث« :يدع شضهوته من
أإجلي».
وقال إبن إ÷وزي :جميع إلعبادإت تظهر بفعلها
وقّل أإن يسضلم ما يظهر من نشضوب بخÓف إلصضوم».
وقال إ’مام أإحمد ’ :رياء ‘ إلصضوم ،ف Óيدخله
إلرياء ‘ فعله فمن صضفى صضفي له ومن كّدر كّدر
عليه ،ومن أإحسضن ‘ ليله كوفئ ‘ نهاره ومن
أإحسضن ‘ نهاره كوفئ ‘ ليله وأإ‰ا يكال للعبد كما
كال.
رابعا :أإو’دنا ‘ رمضضان :وهي رسضالة مهمة
علينا إسضتيعابها ذلك أإن مسضؤوولية تربية إأ’و’د
مسضؤوولية كÈى تقع علي عاتق إأ’ولياء أإو إلوإلدين،
فهما إÙضضن إأ’ول وإŸدرسضة إأ’و ¤إلتي يÎبى
فيها إأ’بطال على إŸبادئ وإلقيم إلعليا ،لذلك
علينا متابعتهم وإإنقاذهم من إلفسضاد وإلهÓك كما
ي -ق-ول ت-ع-ا ‘ ¤ك-ت-اب-ه إل-ع-زي-زøjòdG É¡˘jqGC É˘j{ ،
ÉgOƒbh GQÉf º˘µ˘«˘∏˘gGCh º˘µ˘°ùØ˘fGC Gƒ˘b Gƒ˘æ˘eGB

ﬁفزات التغي ‘ Òشصهر رمضصان

إإن رمضض -ان ف -رصض -ة ع -ظ -ي -م -ة ل -ل-ت-غ-ي ،Òل-ك-ي ي-غÒ
إ’نسضان نفسضه ويرتقي نحو إأ’فضضل ‘ دينه ودنياه،
وي -ت -خ -ل -ى ع -ن إل -ع -ادإت وإأ’خ Ó-ق إلسض -ي -ئ -ة وي-ل-ت-زم
ب - -ال - -ع- -ادإت وإأ’خÓ- -ق إ◊سض- -ن- -ة ،ذلك أإن إŸفصض- -ل
إلرئيسضي للتغي ‘ Òإلناسضن هو إلنفسس لقوله تعا:¤
{É˘e GhÒ¨˘j ≈˘à˘M Ωƒ˘≤˘H É˘e ô˘˘«q˘˘¨˘˘j ’ ¬˘˘∏˘˘dG ¿GE
 ،}º¡°ùØfÉCHإلرعد.
وﬁفزإت إلتغ Òب Óشضك ‘ هذإ إلشضهر إŸبارك
عديدة ومتنوعة و‘ متناول إ÷ميع ،وهي تنقسضم إإ¤
قسضم:Ú
ـ ﬁفزإت دإخلية.
ـ ﬁفزإت خارجية.
وم -ن أإب -رز إÙف -زإت إل -دإخ -ل -ي -ة وه-ي إŸت-ع-ل-ق-ة
با÷انب إلروحي ‘ هذإ إلشضهر إلكر Ëنذكر:
أاو’ :إسضتشضعار عظمة إلشضهر :ذلك أإنه من عظم
شضعائر إلله أإحسس ‘ نفسضه إلتقوى وإإ’لتزإم وإطمأان
قلبه على طريق إ◊ق وإلتزم به يقول سضبحانه:
{q ©j øeh ∂dP
¶iƒ≤J øe É¡fÉEa ¬∏dG ôFÉ©°T º
 ،}Üƒ∏≤dGسضورة إ◊ج.
ثانيا :إلتعمق ‘ فهم حكم إلصضيام ،ما إلسضّر ‘
صضومنا لهذإ إلشضهر إلكر ،ËوŸاذإ فرضضه إلله علينا،
أإفرضس علينا من أإجل إ÷وع وإلعطشس؟
إ÷وإب ل -يسس ذلك ،وإإ‰ا ف -رضس ع -ل -ي -ن -ا ل-ت-ح-ق-ي-ق
إلتقوى وتهذيب أإنفسضنا ليدفعنا إإ ¤إلطاعة وإ’متناع
عن إŸعصضية ،حيث يقول ـ صضلى إلله عليه وسضلم ـ
مبينا أإنه ليسس إلفائدة ‘ إ÷وع وإلعطشس وإإ‰ا فيما
ذكره« ،رّب صضائم له من صضيامه إإّ’ إ÷وع» ولقوله:
«من  ⁄يدع قول إلزور وإلعمل به فليسس لله حاجة ‘
أإن يدع طعامه وشضرإبه».

حكمة العدد

ثالثا :إل -ت -ف -ك ‘ Òإل -ث -وإب
إل- -ع- -ظ- -ي -م إل -ذي أإع -ده إل -ل -ه
ل -لصض -ائ -م :وم-ن إÙف-زإت
إل- -دإخ- -ل -ي -ة ل -ل -ت -غ -ي‘ Ò
رمضض- -ان ه- -و أإن ي- -ع -ل -م
إŸسضلم أإن إلصضائم ،فيه
له أإجر عظيم عند إلله،
ولقد أإخ Èإلنبي ـ صضلى إلله
عليه وسضلم ـ ‘ إ◊ديث قوله:
«من صضام رمضضان إإÁانا وإحتسضابا غفر له ما تقدم
من ذنبه».
كما أإن هذإ إلشضهر Ÿكانته فإان إلله يعتق فيه كل
ليلة عباده من إلنار ،يقول ـ صضلى إلله عليه وسضلم ـ:
«ولله عتقاء من إلنار وذلك كل ليلة».
فهذإ ما يتعّلق باÙفزإت إلدإخلية.
أإما إÙفزإت إÿارجية فهي كالتا‹:
 ١ـ إإّن إج -ت-م-اع ك-اف-ة إŸسض-ل-م Úع-ل-ى صض-ي-ام ه-ذإ
إلشض -ه -ر وإل -ع -ب -ادة ف -ي -ه ه -و م-ا ي-ح-ف-ز إŸسض-ل-م ع-ل-ى
إ’سضتمرإر ‘ إلعبادة إلتي تدفعه نحو تغي Òنفسضه
وإ’لتزإم بأاخÓقه ومثله إلعليا.
 ٢ـ كما أإن تغي Òإلسضلوك إلذي يبدوإ جليا ‘ هذإ
إلشضهر من حيث إلطعام وإلشضرإب وإلعبادة وضضبط
إلنفسس وإلتحكم ‘ أإهوإئنا كفيل بأان يحفز إŸسضلم
على إلتغي.Ò
 ٣ـ كذلك أإن نÓزم إلعبادة وأإدإئها وإسضتمرإرها بÚ
إلسضحور وإلصضيام وإلصضÓة وإلفطور وإلقيام وإلسضهر
ط -وإل إلشض -ه -ر دون إن -ق -ط -اع ع-وإم-ل مسض-اع-دة ع-ل-ى
إلتغي ،Òفهذه ﬁفزإت ينبغي إلعمل بها وإ’سضتشضعار
بها لكي يبدأإ معها إلتغي Òإ◊قيقي نحو إأ’فضضل
وإأ’حسضن.

QOÉ≤dG

’ ي-زال ال-ع-ب-د ب-خ Òم-ا ع-ل-م ال-ذي ي-فسس-د ع-ل-ي-ه ع-مله،
فمنهم من ُيزّين له ما هو فيه ،ومنهم من تغلبه الشسهوة.

 ،}QÉé◊Gh ¢SÉædGسضورة إلتحر.Ë
وعن سضا ⁄بن عبد إلله بن عمر أإنه سضمع رسضول
إلله ـ صضلى إلله عليه وسضلم ـ يقول« :كلكم رإع وكلكم
مسض -ؤوول ع -ن رع -ي -ت -ه ،وإل -رج -ل ‘ أإه -ل-ه رإع وه-و
مسضؤوول عن رعيته وإŸرأإة ‘ بيت زوجها رإعية
ومسضؤوولة عن رعيتها وإÿادم ‘ مال سضيده رإع
وه -و مسض -ؤوول ع -ن رع -ي -ت-ه»روإه إل-ب-خ-اري  ،مسض-ل-م
وأإحمد».
وصضÓح إأ’بناء مرده بالسضعادة على إلوإلدين ‘
إلدنيا و‘ إآ’خرة ولهذإ ،فالوإجب علينا يقتضضى
إحسض-ان ت-رب-ي-ت-ه-م ح-ت-ى ي-ج-ن-ي ث-م-رت-ه-م ع-ن-د إل-له
سضبحانه« ،إإذإ مات إبن آإدم إنقطع عمله إإ’ من
ثÓث :صضدقة جارية أإو علم ينتفع به أإو ولد صضالح
يدعوإ له» ،روإه إإ’مام مسضلم وأإحمد.
فعلينا أإن نغرسس ‘ أإو’دنا تعظيم هذإ إلشضهر
وفضضله وتدريبهم على إلصضوم فيه تدريجيا وحثهم
على تنظيم إلوقت وإسضتغÓله ‘ طاعة إلله.
وفقنا إلله جميعا أإ ¤صضيامه وقيامه ونسضأاله أإن
يتقبل منّا صضالح إأ’عمال وكل عام وأإنتم بخ.Ò

خ Òالهدى
كراهية الصصيام بيوم أاو يومÚ
قبل رمضصان
عن أابي هريرة رضسي الله عنه قال:
قال رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم
ـ ’« :تقدموا رمضسان بصسوم يوم
و’ يوم Úإا ّ
’ رجل كان
يصسوم صسوما».

^ سسلوك ‘ اŸيزان

١٧٦٤٩

ح ّ
ظك من أاسشماء الله ا◊سشنى

Ãناسسبة الشسهر الفضسيل يسسر Êأايها القارئ
أان أارسس-ل لك و÷م-ي-ع م-ت-ت-ب-ع-ي صس-ف-حتي على
ج- -ري- -دة «الشس -عب» ال -ع -ري -ق -ة ›م -وع -ة م -ن
الرسسائل الرمضسانية النافعة وهي:
أاو’ :إل-ت-ه-ن-ئ-ة ب-ق-دوم رمضض-ان إŸع-ظم ،فنهيء
أإنفسضنا جميعا بقدومه ونحمده تعا ¤على أإن بلّغنا
إإياه ،ولقد كان نبينا إلكر Ëعليه إلصضÓة وإلسضÓم
كما جاء ‘ حديث أإبي هريرية إلذي يقول فيه
وهو يهنئ أإمته بقدوم شضهر إÒÿإت.
«أإتاكم رمضضان شضهر مبارك ،فرضس إلله عليكم
صضيامه ،ففيه تفتح أإبوإب إلسضماء وتغلق منه أإبوإب
إ÷حيم ،وتغل فيه مردة إلشضياط ،Úلله فيه ليلة
خ Òمن أإلف شضهر من حرم منها فقد حرم»،
أإخرجه إلنسضائي .
قال إبن إلقيم هذإ فيه دليل على إسضتحباب تهنئة
من ّŒددت له نعمة دينية وإلقيام إإليه أإن أإقبل.
وبلوغ رمضضان إإدرإك لنعمة دينية عظيمة هي
أإو ¤أإن يهنأا على بلوغها ،وقد أإثر على إلسضلف أإنهم
كانوإ يدعون إلله سضتة أإشضهر أإن يبلغهم رمضضان.
وقال إ◊افظ بن حجر :ويحتج لعموم إلتهنئة Ÿا
يحدث من نعمة وŸا يندفع من نقمة Ãشضروعية
سضجود إلشضكر وإلتعزية.
ثانيا :رمضضان فرصضة لÎميم إلقلوب ،إŸعلوم أإن
إلقلب هو ملك إأ’عضضاء وهم جنوده فإاذإ طاب
إŸلك طابت جنوده وإإذإ خيث إŸلك خبثت جنوده،
وعليه تدور سضعادة إ’نسضان أإو تعاسضته.
ف -ال -ق -لب ه-و وع-اء إإ’Áان ووع-اء إل-ن-ي-ة وإل-ف-ه-م
وإلفقه وإلتدبر وإإ’تعاظ وإ’سضتفادة من دروسس
إ◊ياة.
وعلى هذإ إأ’سضاسس ،فإان إŸطلوب من إŸسضلم أإن
يتعاهد قلبه باإ’Áان وإلعمل إلصضالح ،وعليه أإن
يرمّم ما أإفسضده إلزمن بسضبب طول إأ’مد وأإقسضاه،
أ’ن قسض - -اوة إل- -ق- -لب وفسض- -اده ه- -و إŸسض- -بب ل- -ك- -ل
إŸشضاكل إلتي يتخبّط فيها إلعبد ‘ إ◊ياة ،يقول
سضبحانه ‘ معرضس إإبدإء إ◊سضنة على إإ’نسضان ‘
إإعطائه فرصس باسضتقامه وإلعودة إإليه ،ولكنه Ÿا
قاسس قلبه أإعرضس عن ذلك فكان مصضÒه شضؤوما،
{ºgÉfòNÉC˘a ∂∏˘Ñ˘b ø˘e ·GC ¤GE É˘æ˘∏˘°SQGC ó˘≤˘dh
PGE ’ƒ∏a ¿ƒYôq°†àj º¡˘∏q˘©˘d AGô˘°†dGh AÉ˘°SÉC˘Ñ˘dÉ˘H
º¡Hƒ∏b â°ùb øµdh ,Gƒ˘Yô˘°†J É˘æ˘°SÉC˘H º˘gAÉ˘L
Éª∏a ,¿ƒ∏ª©j GƒfÉ˘cÉ˘e ¿É˘£˘«˘°ûdG º˘¡˘d ø˘jqRh
πc ÜGƒHGC º¡«∏Y Éæ˘ë˘à˘a ¬˘H Ghô˘cPÉ˘e Gƒ˘°ùf

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

رسص ـ ـ ـائ ـ ـ ـل رم ـ ـضصـ ـ ـان ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـة ن ـ ـ ـ ـ ـاف ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
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ورد ه -ذإ إ’سض -م ‘ ق -ول -ه ت -ع-ا:¤
{å©˘Ñ˘j ¿GC ≈˘∏˘Y QOÉ˘≤˘dG ƒ˘g π˘b
 ،}ÉHGòY ºµ«∏Yسضورة إأ’نعام.
ومعناه ‘ حق إلله تعا :¤هو إلذي
إإن شضاء فعل وإإن شضاء  ⁄يفعل ،وهو ذو
ق -درة ت -ام -ة ’ ي -ع -ج -زه شض -يء ،و’ ي-ت-قّ-ي-د
بأاسضباب ،وهو إŸقدر لقضضاءه ،إŸدير شضؤوون إلكون بقدر
وحكمة.
وحظ إلعبد من هذإ إ’سضم أإن يقدره حّقه وأإن يعلم أإنه
سضبحانه هو إلفّعال Ÿا يريد ،وهو إلذي يقضضي بقضضائه ما
يريد ف Óينبغي إ’سضتدرإك على أإفعاله وقضضائه بل علينا أإن
نسضتسضلم أ’مره سضبحانه وبنفوسس رإضضية مطمئنة ،أ’ننا نشضعر
بأان عناية إلله ترعانا كيف وهو ذو قدرة تامة ’ يعجزه شضيئ
سضبحانه وتعا.¤

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
ق -ال إب -ن إل-ق-ي-م :إل-ت-ق-وى ثÓ-ث م-رإتب:
إإح- -دإه- -ا :ح- -م- -ي- -ة إل- -ق -لب وإ÷وإرح ع -ن إآ’ث -ام
إÙرمات ،إلثانية :إ◊مية عن إلفضضول وما ’ يعنى
فاأ’و ¤تعطي إلعبد حياته ،وإلثانية تفيده ‘
صضحته وقوته ،وإلتالثة تكسضبه سضروره
وفرحه وبهجته.

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك
سض :ه- -ل ت- -ك -ف -ي
ال- -ن- -ي- -ة ال -واح -دة
لكل الشسهر لصسيام
رمضس- - -ان أام ي - -جب
Œدي-د ال-ن-ي-ة ك-ل
يوم؟

’فضس -ل ع -ن
جŒ :دي- -د ن- -ي- -ة الصس- -ي- -ام ‘ رمضس -ان ه -و ا أ
ا÷م- -ه- -ور وع- -ن- -د السس- -ادة اŸال- -ي- -ك- -ة ون- -ح- -ن ن- -ت -م -ذهب
Ãذهبهم ،فإان تكفي النية الواحدة من أاول الشسهر إا’ّ إاذا
’سسباب
حدث لها ما يقطعها من مرضض أاو سسفر وقد أاخذ ا أ
‘ هذا بالرخصسة ‘ الفطر ففي هذه ا◊الة يجب عليه أان
يكّرر النية Ÿا تبقى له من أاّيام  ⁄يصسمها .والله أاعلم.

أاوكلما اشصتهيتم اشصÎيتم؟

م -ن إŸظ -اه -ر إلسض-ل-ب-ي-ة وإل-ت-ي Áت-ه-ن-ه-ا ك-ثÒإ م-ن
إلصضائم ‘ Úشضهر رمضضان إللهف وإإ’سضرإف
وإلتبذير ‘ إأ’كل وإŸشضÎيات وغÒها،
إعتقادإ منهم أإنّ شضهر إلصضيام هو
شضهر إŸائدة إŸتنوعة وشضرإء
ك- -ل م- -الّ- -ذ وط- -اب م -ن غÒ
وسضطية و’ إعتدإل ،لذلك
ت- - -رى إل - -ك - -ث Òإإذإ أإرإد أإن
يشضÎي خبزإ ،فإانه ’
ي -ك -ت -ف -ي ب -وإح-دة
ف- -ق -ط ،ول -ي -ت -ه
ي -أاك-ل ك-ل إل-ذي
إشضÎإه ب- - - - - - - - -ل
سضيلقي به ‘ سضلة
إŸهمÓت ،وبذلك
ي- -غ- -م- -ط إل- -ن -ع -م -ة
ويدوسس عليها ،وكان
م - - -ن إŸف - - -روضس أإن
ي -ت -ف ّ -ك -ر ‘ أإو’ئك إل-ذي-ن ل-يسس ل-ه-م م-ا
يأاكلون ورÃا ذهبوإ إإ ¤إلقمامات من
أإجل إلتقاط حبة قمح ،وقد ’ يجدونها،
وما يعني إلصضوم ،إإذإ  ⁄يشضعرك جوعك

بإاخوإنك إÙتاج Úوإأن تدّخر وتوفر لهم ما ترمي
به ‘ إŸزإبل قوتا يضضمن لهم إلسضÓمة وإ◊ياة.
وكذلك إŸشضروبات وإ◊لويات ،وكلها عبارة عن ما
تشض-ت-ه-ى ف-ق-ط ،أ’ن إإ’نسض-ان
إإذإ إأفطر فإانه يتعّرضس إإ¤
إلتعب ،وبالتا‹ فلن يسضتطيع
إأن يأاكل كل ما إشضÎإه ولهذإ
ك -ان ع -م -ر رضض -ي إل -ل -ه ع-ن-ه
Áقت ه-ذه إل-ع-ق-ل-ي-ة إل-ب-ليدة
إلتي تفكر ببطنها وكان يقول
للمك Ìمن إلشضرإء« ،أإو كّلما
إشضتهيتم إشضÎيتم؟».
فاŸسضلم عليه أإن يكون مقتصضدإ
‘ ك- -ل شض -يء ،وع -ل -ي -ه أإن يسضÎشض -د
إق -تصض -اده وأإن ي -ك-ون ح-ف-ي-ظ-ا أإم-ي-ن-ا
عليه ،حتى يسضاهم ‘ عملية إلتنمية
إŸسض -ت -دإم -ة ،وي-خّ -ف-ف ع-ل-ى م-ي-زإن-ي-ة
دولته إأ’موإل إلطائلة إلتي تذهب من خÓل
إلتدعيم لهذه إŸوإد إأ’ولية وإ’أسضاسضية ،ف Óينبغي
علينا أإن نفكر إلتفك Òإلسضلبي باعتبار أإن إأ’مر تتكفل
به إلدولة وبالتا‹ ف Óرحمة ،كّ Óفإان إلله ’ يقبل
إلتبذير و’ يحب إلفسضاد و’ إلضضرر و’ إلضضرإر.

YGE
: OGó`````` ê
áæ«eGC.
اإلثنين  ٢١ماي  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٥رمضضان  ١٤٣٩ه ـ
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العـ ـدد١٧٦٤٩ :

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
خ -رجت أل -ع -روسص -ة ‘ يـده -ا
وردة أ÷وه -ر وأŸرج -ان ح -ت-ى
ل -وذن -ي -ه-اح-ت-ى ب-ق-او أل-ن-اسش م-ده-وشصÚ
فيها بصصح غ Òأللي يعرف قيمتها أللي
يـديها.

ألثور
Áا Áا دي -ري -ل -ي ت -وي-ق-ة ‘ وسص-ط
أ◊ديقة باشش نشصوف زهري كي
Œيبو ذيك ألوريقة.

أل فـي سصبيل

أل ‘ طريق ألهـدى سصعينـا
ألع Óو أ÷هـاد
ليسصطع بـأافـق ألسصمـا ‚منا ويلقي
ألروعـة فـي كـل نـادي
فهـا هـو ذأك أللـوأ معلنا حملناه ذأ أليـوم
فـوق ألفـؤوأد
وها هـو أحمد يحدو بنـا وهـا هـو
جÈيل فينا ينـادي:
أل ‘ سصبيـل ألسصتـقـÓل أل ‘ سصبيـل
أ◊ـريــة

أأخبار

مثÒة

ألصص Úتتج ّسصسس على
ألطÓب ..ألهدأف نبيلة

أ÷وزأء

 ⁄ي -غ -رق م -وسص -ى ع -ل -ي -ه ألسصÓ-م
وهو رضصيع ‘ قمة ضصعفه وأغرق
أŸلك فرعون وهو ‘ قمة قوته.
فمن كان مع ألله فلن يضصره ضصعفه،
ومن  ⁄يكن معه فلن تنفعه قوته.

^ أنه ‘ أليابان أÿروج
من أ◊مام ألعمومي يكون
لصصبع ،فإاذأ كان نظيفا
ببصصمة أ أ
سصتفتح ألباب أما إأذأ كان يحتاج أ¤
تنظيف لن تفتح ألباب أل أذأ أعدت
تنظيفه؟
^ أنه بحلول عام  2020سصيكون
لكتئاب أحد أهم مسصببات ألوفاة
أ إ
لعاقة ‘ ألعا⁄؟
وأ إ

º°ùàHGE
^ شصاب كان صصائما وعند آأذأن ألعصصر أفطر ..
ف-ق-ال ل-ه شص-ق-ي-ق-ه ⁄ :ف-ط-رت؟ ق-ال ألشص-اب :سص-معت
لذأن فأافطرت ..قال له :ولكن هذأ آأذأن ألعصصر وليسش
أ آ
أŸغ-رب!!! ..ف-رد ألشص-اب :سص-ب-ح-ان أل-ل-ه يشص-ب-ه ك-ثÒأ
آأذأن أŸغرب.
^ ألشص -خصش أل -ذي ت-ك-ره-ه خصصصش ل-ه ‘ ه-ات-فك
أحلى نغمة ..كي تسصمعها كاملة ول ترد عليه..

أسص-ت-خ-دمت م-درسص-ة ث-ان-وي-ة ‘ م-ق-اط-ع-ة
ه -ان -غ -زو ألصص -ي -ن -ي -ة ت -ق -ن -ي -ة إأل -كÎون -ي -ة
ل -ل -ت -جسصسش ع -ل -ى أل -طÓ-ب أث-ن-اء أل-دروسش
Ÿرأقبة مدى أنتباههم ‘ ألصصف..
وÁك -ن ل -ك -امÒأت م -ث -ب -ت -ة ‘ ألصص -ف -وف
أل -درأسص -ي -ة ،ت -ع -م -ل ب -ن -ظ -ام ت -ق-ن-ي م-ع،Ú
للتعرف على ألوجوه ،و–ديد ألطÓب و7
مشص -اع -ر ت-ن-ت-اب-ه-م وتشص-م-ل أل-ف-رح وأ◊زن
لحباط وألغضصب وأÿوف وأŸفاجأاة.
وأ إ
ويسصتع ÚأŸدرسش بالصصور ألتي تلتقطها
أل -ك-امÒأت ل-ت-ح-دي-د م-ا إأذأ ك-ان ك-ل ط-الب
يسصتمع بجدية Ÿا يقال أو يقرأ أو يشصرح.
وب-حسصب صص-ح-ي-ف-ة ألغارديان ألÈيطانية
ف-ق-د –سص-ن مسص-ت-وى أل-طÓ-ب ب-ع-د ت-طبيق
أل- -ن- -ظ- -ام بشص- -ك- -ل ك- -ب ،Òوأصص -ب -ح أ÷م -ي -ع
منضصبطا.
لو ¤ألتي تسصتخدم
وهذه ليسصت أŸرة أ أ
ف- -ي- -ه- -ا م- -ث- -ل ه -ذه أل -ط -ري -ق -ة ،ف -أاسص -ات -ذة
أ÷ام-ع-ات ي-ط-ب-ق-ون ت-ق-ن-ي-ة أل-ت-ع-رف على
أل -وج -وه Ÿرأق -ب -ة مسص -ت -وي -ات أله -ت -م-ام ‘
أÙاضص-رأت ،ك-م-ا أسص-ت-ع-انت ألشص-رط-ة ب-هذه
ألتقنية ‘ ﬁطات ألقطار وأ◊فÓت بحثا
عن ألهارب.Ú

حكـــــــم وأأمثــــــال
^ إأذأ كنت متبلدًأ سصتجرح ألناسش،
إأذأ كنت حسصاسصًا سصيجرحك ألناسش.
كن وسصطاً.
^ ألكرم أ◊قيقي هو أن تفعل فعÓ
ﬁمودأ لشصخصش لن يعرف أبدأ Ãا
فعلته.

IÈ©∏d
ولدي
لسص-وْد
إأل -يك وصص-ي-ت-ي ع-ه-د أ أ
ألعّز غايتنا نعيشش لكي نسصود
لرضش م -ع -روف
وع- -ري -ن -ن -ا ‘ أ أ
أ◊دود
فاحم ألعرين وصصنه عن عبث
ألقرود
أظفارنا للمجد قد ُخلقت فدى
ون-ي-وب-ن-ا سُصs-ن-ت ب-أاجسص-اد أل-عدى
لرضش م- - -ره- - -وب
وزئÒن- - -ا ‘ أ أ
ألصصدى
لع- -ادي
ن- -ع- -ل- -ي ع- -ل- -ى ج- -ثث أ أ
ألسصؤوددأ
هذأ ألعرين حمته آأسصاد ألشصرى
وعلى جوأنب عزه دمهم جرى
م -ن ج -ار م -ن أع -دأئ -ن -ا وت -كÈأ
سصقنا إأليه من ألضصرأغم ﬁشصرأ
إأي- - -اك أن ت- - -رضص- - -ى أل- - -ون - -ى أو
تسصتك ْ
Ú
أو أن ت-ه-ون Ÿع-تٍ-د ي-ط-أا أل-ع-رين
أرسص - -ل زئÒك وأب - -ق م - -رف - -وع
أ÷بÚ
وأل -ث-م ج-روحك صص-ام-تً-ا وأنسش
لنÚ
أ أ
لظ- -اف- -ر ل
م- -زق خصص- -ومك ب- -ا أ
ب
أÿطا ْ

نشصالله فا◊Óل غ Òأنا ‹ بيك نضصفر
ورب -ي ع -ل -ي -ن -ا يسص -ه -ل وي -ت -م -م وي -ق -در
ون-ع-يشص-وأ ف-رح-ان Úط-ول أل-زم-ان حتى
للخر متسصام Úكيف ألنجوم
وألقمر يا زينة ألشصفر.

ششغل
عقلـك
يا صشاË

ألسصرطان
قعدتنا زينة ...فيها ◊باب وألنسصاب
 ...وألÈأ Êي -ق -ع-د زأه ق-دأم أل-ب-اب...
ليلتنا مÈوكة سصعيدة ..فريدة ...ما
ل -ي -ه -ا ع -ن -ي -دة  ‹ ...ي-ط-لب
بوقالة نعطولو وحيدة.

أألسصد
^ يحبه ألناسش ول
يصص - - - - -وم ‘ رمضص - - - - -ان
ودأئما يبكي .فماهو؟

حمامي يا حمام ألطاير ‘ ألع ،‹Óروح
ل -ب Ó-د أل -ه -ن -د ج -ي -ب-ل-ي ح-م-زة أ÷وه-ر
أل -غ -ا‹ ،روح ل -ل -غ-رب ج-ي-ب-ل-ي ح-ب-ي-ب-ي
حمزة كسصبي ورأسش ما‹.

ألعذرأء
حل ألعدد ألسصابق
^ م -ع -ظ -م ج -ب-ال
فلسص ‘ Úمنطقة
ألوسصط.

ووصصصصييةةأ أسسصصددإأإأ¤¤أأببننهه

لل -ة ي -الل -ة ي -ا ك -ح -ل-ة ل-ع-ي-ون وي-ن م-ا
نكون نرسصلك مرسصول ،إأذأ رحت لبحر
نرسصلك عوأمة وإأذأ رحت لسصما نرسصلك
ح- -م- -ام -ة ..وأنت ي -ا ألشص -اب -ة
نديك غ Òأنا.

أŸيزأن
بسص -م أل -ل -ه ب -ديت وع -ل-ى أل-ن-ب-ي صص-ل-يت
عيطت يا خالقي يا موليا حتى
يكملي وأشش نويت.

ألعقرب
لفيت فرأشصي لف لف ودقيتي بابي دقة
دق-ة مصص-ب-اح-ي ضص-اوي ع-م-ر ل
يطفى.

ألقوسس
وينك ياغزأ‹ وينك ياعزأ‹ عود‹
وأشص - -ف- -ق ع- -ل- -ى ح- -ا‹ غ- -ي- -ابك ع- -ذأب
وشص- -وقك ن -ار وأ◊ي -اة ب Ó-ب -يك
ما–.‹Ó

أ÷دي
فإاذأ فقدت ألظفر مزقهم بناب
و إأذأ دع - - -يت إأ ¤ألسص Ó- - -م م- - -ع
ألذئاب
ف -ارفضش ف -م -ا ط-ع-م أ◊ي-اة بÓ-
ضصرأب
أج- -ع- -ل ع -ري -نك ف -وق أط -رأف
ل
أ÷با ْ
ودع ألسص- - -ه- - -ول  ...ي - -ج - -وب ‘
ألسص- - - - - - - -ه- - - - - - - -ل أل- - - - - - - -غ- - - - - - - -زأل
ل ت - -رتضص - -ي م - -وتً- -ا ب- -غ Òذرى
ألنصصال
ن- -ح- -ن أل- -ل- -ي- -وث ق- -ب -ورن -ا سص -اح
ألقتال
ولدي إأذأ ما بالسصÓسصل كبلوكْ
ورم- - -وك ‘ ق- - -ع- - -ر ألسص- - -ج- - -ون
وعذبوك

وبرأية
لج- - - -دأد ي- - - -ومً- - - -ا
أ أ
كفنوك
فغدًأ سصينشصرها ويرفعها بنوك
إأي- -اك أن ت- -رع- -ى أل- -ك Ó- -م- -ث -ل
أÿرأفْ
أو أن ت- - -ع- - -يشش م- - -نs- - -ع- - -مً- - -ا بÚ
ألضصعاف
ك -ن دأئ -م ً-ا ح -رًأ أب -ي ً-ا ل ي -خ -اف
وخضش أل -ع-ب-اب ودع Ÿن ج-ب-ن-وأ
ألضصفاف
لسص - -اِد
ه- - -ذي ب- - -ن s- -ي م - -ب - -ادئ أ آ
لج -دأد
ه- -ي ‘ ي- -ديك أم -ان -ة أ أ
ج- -اه -د ب -ه -ا ‘ أل -ع -ا ÚŸون -ادي
لسصياد
إأن أ÷هاد ضصريبة أ أ

ي -ا م -ولت أل -ق -لب ل -ك-ب Òرب-ي ي-ع-ط-يك
وي- -وسص -ع ع -ل -يك م -اع -ن -دك ل ذهب ول
ح -ري -ر وأن-ت-ي دÁا زأه-ي-ا ورب-ي
مسص- -ه- -لك م- -ادريت وأشش م- -ن
ح- -ي- -ل- -ة ن- -دي- -ر ب -اشش ن -ك -ون
مثلك.

ألدلو
زهري ‘ كاسش كل ليلة بيها وناسش كي
نشصوف ‘ منامي ما يضصياق بها حا‹ كي
نشص-وف-ه-ا ألصص-ب-اح ق-لبي يرتاح
وك- -ي نشص- -وف- -ه- -ا ك -ل ي -وم م -ا
نعيشش مهموم.

أ◊وت
ج - -زت ع - -ل - -ى ج - -ن- -ي- -ة ،ق- -الت ‹ وأشش
–وسصي يا ولية ،قلت لها مانى نحّوسش ل
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موأقيت
ألصصÓة

^  21م- -اي  :1٩٥7سص -ق -وط ح -ك-وم-ة «غ-ي م-و‹»
ألفرنسصية أمام ضصربات ألثوأر أ÷زأئري.Ú

ألطقــسش أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد

^ 21ماي  :1٩٥٨تسصارع نخب خÒأت أ÷زأئر
بنقل حمولة  2٠ . ٠٠٠طن من ألبÎول أÿام من
حاسصي مسصعود ،على م Ïألسصفينة ألفرنسصية أ◊املة
للبÎول «بور ـ إأيتيان».

’ثنين  ٠٥رمضصان  1٤٣٩هـ ألموأفق لـ  21ماي  2٠1٨م
أ إ

ألشصعب 2٠1٨/٠٥/21

قامت بها مفارز أ÷يشش وألدرك ع Èعدة و’يات

توقيف تاجر ﬂدرات وحجز عتاد ﬁظور

““ ألشص - - - - - - -عب““ ‘ إأط- - - - - - -ار
ﬁاربة ألتهريب وأ÷رÁة
أŸن- -ظ- -م- -ة ،أوق- -فت م- -ف -رزة
مشصÎك -ة ل -ل-ج-يشش أل-وط-ن-ي
ألشص-ع-ب-ي ،أول أمسش ب-ب-ات-نة
ت -اج-ر (ﬂ )٠1درأت ع - -ل- -ى
م Ïم - -رك - -ب - -ة سص- -ي- -اح- -ي- -ة،
وح - - - - - - - -ج- - - - - - - -زت ()22.٤٨٠
ك - -ي- -ل- -وغ- -رأم م- -ن أل- -ك- -ي- -ف
أŸع- - -ال - -ج ‘ ،ح Úضص - -ب - -طت
م - -ف - -رزة أخ - -رى ل - -ل - -ج- -يشش
أل - -وط - -ن- -ي ألشص- -ع- -ب- -ي ب- -عÚ
قزأم/ن.ع ،6.م- - -رك- - -ب- - -تÚ
( )٠2رب- - -اع- - -ي- - -ت - -ي أل - -دف - -ع
ﬁملت Úبـ ( )1٣قنطار من
أŸوأد أل- -غ- -ذأئ- -ي- -ة أŸوج- -ه- -ة
للتهريب.
‘ ن - -فسص السض- -ي- -اق ،ضض- -ب- -ط
ع - -ن - -اصض - -ر ال - -درك ال - -وط - -ن - -ي

)135
بتلمسضان/ن.ع( ،2.
ك-ي-ل-وغ-رام م-ن ال-ك-ي-ف اŸع-الج،
ف -ي -م -ا أاوق -ف ح-راسص السض-واح-ل
بالقالة/ن.ع ،5.غ - -ط- -اسض- -ا ()01
ب- -دون رخصض- -ة ،وح- -ج -زوا أارب -ع
( )04آا’ت ﬁظ- - - -ورة لصض - - -ي - - -د
اŸرجان ومعدات للغطسص.
م- -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاح -ب -طت

وح- - - - -دة ◊راسص السض - - - -واح - - - -ل
بوهران/ن.عﬁ ،2.اولة هجرة
غ Òشض- -رع- -ي -ة لـ ( )03أاشض-خ-اصص
ك -ان-وا ع-ل-ى م Ïق-ارب ت-ق-ل-ي-دي
الصض -ن -ع ،ف -ي-م-ا ” ت-وق-ي-ف ()08
م- -ه -اج -ري -ن غ Òشض -رع -ي Úم -ن
ج- -نسض- -ي -ات ﬂت -ل -ف -ة ب -ك -ل م -ن
تلمسضان ووهران.

نتيجة للتحايل من أجل أ◊صصول على سصكنات أجتماعية بالعاصصمة

و’ية ا÷زائر ترفع  984قضضية أامام العدالة

قامت و’ية ا÷زائر برفع حوا‹  984دعوى قضضائية
ضض -د مسض -ت -ف -ي -دي -ن م -ن سض -ك -ن-ات اج-ت-م-اع-ي-ة ت-ب Úب-ع-د
التحقيقات أانهم –صضلوا على هذه السضكنات من دون
وجه حق ،بحسضب ما جاء ‘ تقرير ا‚ازات  2017لو’ية
ا÷زائر الذي –وز واج على نسضخة منه.
يتعلق اأ’مر ،بحسضب هذا التقرير بتحقيقات أاجريت
ع -ل -ى اŸسض-ت-ف-ي-دي-ن ،م-ن-ذ ب-داي-ة ع-م-ل-ي-ات إاع-ادة اإ’سض-ك-ان
بالعاصضمة ‘ ،جوان  2014لغاية  ،2017والتي اسضتفادت من
خÓلها حوا‹  42أالف عائلة من سضكنات عمومية ايجارية.
تتمحور هذه اŸتابعات القضضائية الـ  984يضضيف
اŸصض -در ح -ول ال -تصض-ري-ح ال-ك-اذب وال-ت-زوي-ر واسض-ت-ع-م-ال

اŸزور وإاخفاء معلومات من أاجل تضضليل ا’دارة وعدم
ا’قامة با◊ي اŸعني بعملية ا’سضكان واŸتاجرة ‘
البيوت القصضديرية.
صضدرت أاحكاما قضضائية بشضأان  597حالة تتعلق بتهمة
«التصضريح الكاذب» حيث ” ا◊كم على  280شضخصص
ب- -أاح -ك -ام تÎاوح م -ا ب 18 Úو  24شض-ه-را ح-بسض-ا نافذا
وغرامة مالية ما ب 20000 Úو  500000دج كتعويضص
للو’ية ،فيما حكم على  224شضخصص آاخر با◊بسص غÒ
النافذ ،يÎاوح ما ب Úشضهرين وسضتة أاشضهر وغرامة مالية
تصض - - -ل إا 20000 ¤دج ،ف-ي-م-ا اسض-ت-ف-اد  93شض-خصض-ا من
الÈاءة ،بحسضب ما ورد ‘ ذات التقرير.

ألفجر٠٣.٥2................:
ألشصروق٠٥.٣7..............:
ألظهر12.٤٥.................:
ألعصصر16.٣٥................:
ألمغرب1٩.٥7...............:
ألعشصـاء21.٣2..................:

عنابة
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رمضصان بدون حوأدث مرور

أامن سضكيكدة ينظم موائد اإ’فطار
ا÷ماعي لفائدة مسضتعملي الطريق
سض -ت-ب-اشض-ر مصض-ال-ح أام-ن سض-ك-ي-ك-دةÃ ،ن-اسض-ب-ة الشض-ه-ر
الفضضيل ،على غرار أامن الو’يات اأ’خرى بتوزيع وجبات
اإ’ف -ط -ار ع-ل-ى مسض-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ري-ق ع Èأاه-م اŸسض-الك
ال -راب -ط-ة ب Úو’ي-ة سض-ك-ي-ك-دة وال-و’ي-ات اأ’خ-رى وذلك
قبيل رفع آاذان اŸغرب شضعار ““ شضهر رمضضان بدون
حوادث مرور““.
‘ هذا اإ’طار سضتوزع مصضالح أامن الو’ية ،رفقة
ع -ن -اصض -ر ال -كشض -اف -ة اإ’سض Ó-م-ي-ة ال-وج-ب-ات ال-رمضض-ان-ي-ة
السضاخنة لفائدة مسضتعملي الطريق واŸسضافرين ،وذلك
م - -ن خÓ- -ل نصضب  02خ-ي-م-ت ÚوŒه-يزهما بالطاو’ت
والكراسضي على مسضتوى حواجز الشضرطة ،اأ’و ¤على
مسض- -ت -وى ا◊اج -ز اأ’م -ن -ي أ’م -ن دائ -رة “ال -وسص ع -ل -ى
مسضتوى اıرج الغربي للمدينة الطريق الذي يربط بÚ
غ -رب و’ي -ة سض -ك -ي -ك-دة (ال-ق-ل ،ك-رك-رة ،أاو’د ع-ط-ي-ة)..
وو’ي-ة ج-ي-ج-ل ،وال-ث-ان-ي-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى ا◊اج-ز اأ’مني
أ’من دائرة عزابة على مسضتوى منطقة ديار الزيتون
باعتبارها منطقة عبور كثيف تربط ب Úأاربع و’يات
عنابة ،قاŸة ،قسضنطينة وسضكيكدة.
العملية التي سضتتم Ãشضاركة إاطارات وموظفي أامن
الو’ية الذين يشضاركون اŸواطن Úإافطارهم ،باعتبارها
مناسضبة لÎسضيخ قيم التكافل وتدعيم أاواصضر الثقة التي
Œمع رجل الشضرطة باŸواطن كما أانها مناسضبة جد
هامة لتحسضيسص وتوعية مسضتخدمي الطريق من ﬂاطر
اإ’ف -راط ‘ السض -رع -ة خ -اصض-ة ‘ ال-دق-ائ-ق ال-ت-ي تسض-ب-ق
عملية اإ’فطار ،وا’بتعاد عن التوتر النا œعن القلق من
عدم اللحاق Ãوعد اإ’فطار.
اŸبادرة التي سضتسضتمر طيلة الشضهر الكر ،Ëتندرج
Óمن
‘ إاطار تنفيذ التوجيهات الرشضيدة للمدير العام ل أ
الوطني بضضرورة تعزيز مهام الوقاية اŸرورية بالتواصضل
مع مسضتخدمي الطريق من خÓل تكثيف مهام الوقاية
اŸرورية والنشضاطات التوعوية لفائدة مسضتعملي الطريق
العام.
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 23°أ÷زأئر
 20°أ÷زأئر

 16°وهرأن
 18°وهرأن

ألثمن  1٠دج

بفعل تسصاقط أ’مطار

18°

20°

france prix 1

ألشصعب PUB

ا◊ماية اŸدنية تتدخل بامتصضاصص اŸياه من  27منزل بتبسضة
تدخلت فرق اŸصضالح ا◊ماية اŸدنية بالو’ية ،العاملة على مسضتوى الوحدة الرئيسضية الشضهيد حشضاÊ
دوح واŸركز اŸتقدم للحماية اŸدنية باب الزيات ‘ ،Úعدة نقاط على مسضتوى أاحياء متفرقة وهذا راجع
إا ¤ا’ضضطرابات ا÷وية واŸتمثلة ‘ سضقوط أامطار غزيرة حيث ” تسضجيل حوا‹  27منزل تسضربت
داخلها مياه اأ’مطار ،حيث ” امتصضاصص اŸياه بحي اŸرجة ،اŸيزاب ،لرموط ،باب الزيات ،Úفاطمة
الزهراء ،إاضضافة ا ¤امتصضاصص مياه أامطار من داخل ﬁل Œاري (أاكل سضريع) بحي البلدية ،و‘ حدود
السضاعة (19سضا10:د) من يوم امسص ” ،إاخراج سضيارة سضياحية بيجو 505عالقة باŸاء ‘ الطريق على
مسضتوى اŸكان اŸسضمى حي ا÷رف.
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