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لمــــن الوطنــــي ‘ مبادرتـــــه ضصــــد حـــــوادث اŸـــــرور
«الشصعــــب» تشصـــــارك ا أ
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حملــة وطنيــ ــ ــة –سسيسسيـة حـ ــ ــول تأاثـ ـÒ
التع ـ ـب واإلرهـ ـاق ع ـ ـلى السسائـ ـق ‘ Úرمضسان
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 1000سسيـ ـارة تخ ـرج مـ ـن ﬁطـ ـة خروبـ ـة يوميـا
صصـــ3
6ـــ0ـ0ـ

مرسصوم خاصس بذوي حقوق شصهداء اÛازر قريبا ،زيتو:Ê

ل تن ـ ـازل عـ ـ ـن ملفـ ـ ـ ـات اسسـ ـ ـÎجـ ـ ـ ـ ـاع
ا÷ماج ـ ـم ،اŸفقوديـ ـ ـن واألرشسيـ ـ ـ ـف

صصـــ3
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رمضضانيات

« الّتتوي ـ ـ ـج بكـ ـ ـ ـ ـ ـأاسس
ا÷مهوري ـ ـة هـ ـ ـ ـدفنا
بعد مشسوارنا اŸمـّيز»

«الشصعب» ترصصـــــــــد يوميــــات
الشصهـــــــــــــــــــر الفضصيــــــــــل

تقالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد تكـ ـ ـ ـ ـ ـّرسس
قداسس ـ ـ ـ ـ ـة رمضس ـ ـ ـ ـ ـان
ونفحاتـ ـ ـ ـه الرباني ـ ـ ـة
1ـ
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سصليمان ع ‹Óلـ «الشصعب»:

صصـــ4ــــ0ـــ-ــــ5ـــــ0

القيـ ـ ـ ـ ـ ـادة العلـ ـ ـ ـ ـيا
للجيـ ـ ـ ـشس تضسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع
برنا›ـ ـا احتفائيـ ـ ـ ـ ـا
يخلد أاسسماء الشسهداء
صصـــ43ـــ0ــ2

انتخــــاب نظـــام شصرعــي
لوليـــــــــــات
أاولويــــــــة ا أ

ا÷زائ ـر ‘ مرحل ـ ـة
مفصسلي ـ ـ ـة غ ـ ـ ـÒأانها
فرصس ـ ـ ـ ـ ـة ذهبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ09ة

صصـــ3ـــ0ــ

الخميسس  ٠٩ماي  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠٤رمضضان  ١٤٤٠هـ

جلسضة إألسضئلة
إلشضفوية بـ«م.شض.و»
ي - -ع- -ق- -د اÛلسض الشص- -ع- -ب- -ي
الوطني ،اليوم ،جلسصة حول
لسص -ئ -ل-ة الشص-ف-وي-ة.ا÷لسص-ة
ا أ
ت -ك -ون ع -ل -ى السص -اع -ة 10:00
صص- -ب- -اح -ا ،وت -وج -ه إا ¤وزي -ر
لوقاف،
الشص-ؤوون ال-دي-ن-ية وا أ
الشصباب والرياضصة ،الفلحة
والصص -ي -د ال -ب -ح -ري ،ال -ب -ي -ئ-ة
وال- - - -ط - - -اق - - -ات اŸت - - -ج - - -ددة،
لسص-رة
ال -تضص -ام -ن ال-وط-ن-ي وا أ
والÎبية الوطنية.

مسضابقة «تاج إلقرآإن»
هذإ إ÷معة

تشص-رع اŸؤوسّص-سص-ة ال-ع-م-ومية
ل- -ل -ت -ل -ف -زي -ون ‘ بث السص -ه -رة
لو ¤من برنامج
التنافسصية ا أ
«ت -اج ال -ق -رآان» ب -دءًا م -ن غ -د
ا÷معة  10ماي  2019اŸوافق
ل -ـ  5رمضص -ان  1440هجري.
السص- -ه- -رة ت- -بث ع- -ل -ى ال -ه -واء
مباشصرة بقصصر اŸعارضض جناح
«السص - -اورة» ع - -ل - -ى السص - -اع - -ة
 11.00ليل.

«على خطوإت رإسضم»
معرضض ‘ رياضض إلفتح
ي -ت -واصص -ل ب -دي -وان ري -اضض
ال-ف-ت-ح م-ع-رضض ف-ن الزخرفة
واŸنمنمات –ت عنوان «على
خ -ط-وات راسص-م» ،وي-ت-ب-ع ه-ذا
لسص -ت -اذ
ال- -نشص- -اط ب- -ت -ق -د Ëا أ
ال -ط -اه -ر ب -ل -ق -روي م -داخ -ل-ة
ب- -ن- -ادي ف- -ران- -ز ف- -ان- -ون ي- -وم
ا÷معة  10ماي ا÷اري –ت
عنوان« :سصنوات راسصم» بدءًا
من العاشصرة صصباحا.

لقاء حول Œديد
تسضي Òصضندوق إلتقاعد

02

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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 80قضضّية إإجرإمية ع Èإلّرقم إألخضضر 1548
لول م-ن
لم-ن ال-وط-ن-ي خ-لل ال-ث-لث-ي ا أ
“ّك -نت اŸصص-ال-ح ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة ل -أ
 ،2019من معا÷ة  80قضصية إاجرامية ” التبليغ عنها من طرف اŸواطنÚ
لخضصر .1548
ع Èالرقم ا أ
من القضصايا اŸعا÷ة قضصايا السصرقة ،حيازة اıدرات واŸؤوثراث العقلية
ل -غ -رضض السص -ت -ه -لك وال-ب-ي-ع ،الضص-رب وا÷رح ال-ع-م-دي اŸفضص-ي إا ¤وف-اة ،إاع-ت-داء
لصصول.
لعتداء على ا أ
بسصلح أابيضض ،حيازة اŸشصروبات الكحولية بدون رخصصة ،ا إ
لمن الوليات ›ندة ليل ونهارا ،للتكفل بالبلغات التي تصصلها عن
وتبقى قاعات العمليات أ
لبلغ عن كل
لخضصر  ،1548ورقم النجدة  17اŸوضصوع –ت تصصرف اŸواطن Úل إ
طريق الرقم ا أ
ا÷رائم التي تهدد أامنهم وسصلمة ‡تلكاتهم.

عروضض مسضرحية وبÓطوهات
عائلية خÓل إل ّسضهرإت إلّرمضضانية

أاع -د
ت دار ال -ث -ق -اف -ة «ﬁم-د ا
لشص-ب-وك-ي» ل-ولي-ة ت-بسص-ة
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والصصغ قاعة سصين
ما اŸغرب بوسصط اŸدينة.

سضهرإت فنية
بأاوبرإ إ÷زإئر
–ت رع -اي-ة وزي-رة ال-ث-ق-اف-ة م-ر Ëم-رداسص-ي،
ظم «أاوبرا ا÷زائر بوعلم بسصايح ،ابتداءً من
تن ّ
 10م-اي ا÷اري سص-ه-رات ف-ن-ي-ة رمضص-ان-ي-ة ،ح-يث
يفتتح الفنان الدو‹ جمال لعروسصي اŸهرجان
لوب-را
لوروب -ي ب -ا÷زائ -ر .و–تضص -ن ا أ
ال -دو‹ ا أ
بعده طبوعا غنائية من ربوع الوطن بداية من
ولية بشصار مع فرقة «الفردة» إا ¤تيزي وزو مع
لغ-ن-ي-ة ال-ق-ب-ائلية والشصعبي العاصصمي والطرب
ا أ
لن- -دلسص- -ي ال- -قسص -ن -ط -ي -ن -ي دون نسص -ي -ان ﬁب -ي
ا أ
ال- - -رقصض ال- - -ب- - -ا‹ ال - -ت - -ق - -ل - -ي - -دي واŸوسص - -ي - -ق - -ى
السصيمفونية.

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسض مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

لدارة والمالية
ا إ

أاط- - -ل- - -ق اŸرك- - -ز ال- - -ث - -ق - -ا‘
لسص - - -لم - - -ي ب- - -دءًا م- - -ن أاول
ا إ
رمضصان مسصابقة مصصحف لكل
ط -ف -ل ‘ ط -ب -ع -ت -ه -ا ال-ث-ال-ث-ة،
وه - -ذا Ãق - -ره ال - -ك- -ائ- -ن بـ 12
شص -ارع ع -ل -ي ب -وم -ن -ج-ل وسص-ط
ال -ع -اصص-م-ة ب-دءًا م-ن السص-اع-ة
 13.30ط- -ي -ل -ة أاي -ام الّشص -ه -ر
الفضصيل.
ويشص - -م - -ل ال- -نشص- -اط أايضص- -ا،
اŸسصابقة الفكرية الرمضصانية
ال-وط-ن-ي-ة ‘ ط-ب-ع-تها الرابعة
ع-ل-ى صص-ف-ح-ات «ال-فايسصبوك»
لسص-لم-ي
ل -ل -م -رك -ز ال -ث -ق-ا‘ ا إ
وعلى صصفحات «فروع اŸركز
لسصلمي».
الثقا‘ ا إ

ي - -ن ّ- -ظ - -م اŸرك - -ز ال - -ث - -ق- -ا‘
لسص-لم-ي ل-ولي-ة ب-ومرداسض
ا إ
ّ
دروسصا رمضصانية طيلة الشصهر
ال- -فضص- -ي -ل ب -ع -ن -وان «رمضص -ان
م-درسص-ة روح-ي-ة»Ã ،شص-اركة
أاسص - -ات- -ذة ﬂتصص ‘ Úع- -ل- -وم
ال - - - -ن - - - -فسض والشص - - - -ري - - - -ع - - - -ة
لسص - - -لم - - -ي - - -ة ،وذلك أاي- - -ام
ا إ
لثن Úواÿميسض ابتداء من
ا إ
السص-اعة  10.30صص-باحا Ãقر
اŸركز.

يسص -تضص -ي -ف «م -ن -ت-دى اÛاه-د»
يوم السصبت  11ماي ا÷اريﬁ ،مد
ت- - -وم- - -ي رئ- - -يسض ال - -ف - -ي - -درال - -ي - -ة
لعطاء
ا÷زائ-ري-ة ل-ل-مسصتهلك ،Úإ
حصص- -ي- -ل- -ة ع- -ن ح -م -ل -ة م -ك -اف -ح -ة
ال -ت-خ-زي-ن ال-ت-ي اع-ت-م-دت-ه-ا وزارة
ال- -ت -ج -ارة ب -ع -د دخ -ول أاسص -ب -وع -ه -ا
لول من رمضصان.
ا أ
م- -ع ال- -ع- -ل- -م تضص- -م ف- -ي- -درال- -ي- -ة
اŸسص-ت-هلك 35 Úج-م-ع-ي-ة تنشصط ‘
اŸيدان.

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

مسضابقتان رمضضانيتان للمركز
إلثقا‘ إإلسضÓمي

دروسض رمضضانية باŸركز
إلثّقا‘ إإلسضÓمي

تومي ضضيف «منتدى إÛاهد»

التحرير

يشص - - -رف وزي - - -ر ال- - -ع- - -م- - -ل
وال - - -تشص - - -غ- - -ي- - -ل والضص- - -م- - -ان
الج -ت-م-اع-ي ت-ي-ج-ا Êحسص-ان
ه- -دام ،ال -ي -وم ،ع -ل -ى أاشص -غ -ال
ال - -ل - -ق - -اء ال - -وط- -ن- -ي Ÿدي- -ري
الوكالت الولئية للصصندوق
ال -وط -ن -ي ل -ل -ت -ق-اع-د ،اŸن-ظ-م
–ت شصعار «Œديد التسصيÒ
للصصندوق التقاعد» .ويجري
ال- -ل- -ق- -اء ب- -دءًا م- -ن السص- -اع- -ة
 11.00صصباحا Ãقر اŸديرية
ال- -ع- -ام -ة ل -لصص -ن -دوق ط -ري -ق
حسص-ان ب-ن ن-ع-م-ان ‘ ب-ئرمراد
رايسض  -ا÷زائر.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أإمينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

إلع ـÓناتكـم إتصضل ـ ـوإ تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ ملحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

الخميسس  09ماي  2019م
المؤافق لـ  0٤رمضصان  1٤٤0هـ
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نّؤهؤا بالعÓقات ا’سصÎاتيجية ب Úبلدانهم وا÷زائر

بن صسالح يتسسلم أاوراق اعتماد ثمانية سسفراء
اسصتقبل رئيسس الدولة عبــــد القادر
ب -ن صص -ال -ح ،أامسس ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة،
ث - -م - -ان - -ي - -ة سص- -ف- -راء سص- -ل- -م- -ؤا ل- -ه أاوراق
اعتمادهم.
اسصتقبل بن صصالح أاو’ سصف Òبؤلؤنيا ويتؤلد
سصبÒيدوفيتشس.
و‘ تصصريح للصصحافة عقب هذا ا’سصتقبال
وصص- -ف سص -بÒي -دوف -ي -تشس ا÷زائ -ر بـ «شص -ريك
اسصÎاتيجي و بلد هام جدا بالنسصبة للمنطقة
وللقارة اإ’فريقية وكذا بالنسصبة أ’وروبا».
ولدى تطرقه إا ¤العÓقات التاريخية بÚ
ا÷زائر وبؤلؤنيا التي تعؤد إا ¤سصنة ،1962
فقد أاكد سصف Òبؤلؤنيا أانها «تشصهد تطؤرا ‘
جميع اÛا’ت».
كما أاعرب السصف Òالبؤلؤ Êالذي تطرق إا¤
Œند الشصعب ا÷زائري من أاجل التغي Òعن
«إاع -ج -اب -ه ب -ا◊سس اŸد Êو نضص -ج اÛت -م -ع
ا÷زائري» مبديا اسصتعداد بلده «لدعم مسصار
ا’ن -ت -ق -ال» م -ن خ Ó-ل ت -ب -ادل ال -ت -ج -ارب بÚ
البلدين.
كما اسصتقبل رئيسس الدولة سصف Òهؤلندا
روب Òفان اÁبدن .وعقب هذه اŸقابلة ،أاشصار
اÁب -دن إا ¤ال -ت -ط-ؤر «اإ’ي-ج-اب-ي» ال-ذي Áي-ز
ال -ع Ó-ق -ات ال -ث -ن-ائ-ي-ة ا÷زائ-ري-ة-ال-ه-ؤل-ن-دي-ة
’سص-ي-م-ا «م-ن-ذ إاع-ادة ب-عث ال-ل-ج-ن-ة اıتلطة
ال -ت -ي اج -ت -م -عت ب -ا÷زائ -ر م -ن-ذ سص-ن-ة وال-ت-ي
سصمحت بتعميق أاك Ìللتعاون ب Úالبلدين» ‘
ﬂتلف اŸيادين.
بنفسس اŸناسصبة ،اسصتقبل بن صصالح سصفÒ
‡لكة بلجيكا بيار جيلؤن الذي أاشصاد بعÓقات
الصص -داق -ة «اŸم -ي -زة» ال -ق -ائ -م-ة ب Úا÷زائ-ر
وب -ل -ج -ي-ك-ا ،م-ؤؤك-دا أان ه-ذه ال-عÓ-ق-ات «ي-جب
تعميقها أاك.»Ì
كما اسصتقبل رئيسس الدولة سصفÒة ‡لكة
السصؤيد ماري-كل Òسصؤارد-كابرا ‘ .هذا
الصص- -دد ،صص- -رحت السص- -فÒة السص- -ؤي -دي -ة أان
ا÷زائ -ر و السص -ؤي -د ت -رب -ط -ه-م-ا « عÓ-ق-ات
جيدة و روابط ثقة وصصداقة قؤية وعميقة
تقؤم على صصداقة متينة ومسصتدامة نعمل

حوار

على تعزيزها أاك.»Ì
من جهة أاخرى ،اسصتقبل بن صصالح السصف Òو
‡ث -ل ب -ع -ث -ة ا’–اد اأ’وروب -ي ج-ؤن أاورورك
ال- -ذي أاب- -رز «ال- -ع Ó-ق -ات ا÷ي -دة واŸث -م -رة»
القائمة ب Úا’–اد اأ’وروبي وا÷زائر.
كما ” اسصتقبال سصف Òالفاتيكان ،لؤتشصيانؤ
روسصؤ من قبل رئيسس الدولة .وبهذه اŸناسصبة،
أاب -رز روسص -ؤ «ال -عÓ-ق-ات ا÷ي-دة ال-ق-ائ-م-ة بÚ
البلدين» ،معربا عن التزام الفاتيكان بالعمل
‘ هذا الشصأان من خÓل ا◊ؤار وا’حÎام
’سص -ي-م-ا بـ»تشص-ج-ي-ع» م-ب-ادرة «ال-ع-يشس م-ع-ا ‘
سصÓم» التي أاطلقتها ا÷زائر.
وع -قب ا’سص -ت -ق -ب -ال ،أاع-رب سص-ف Òال-بÒو،
غؤسصتافؤ فيليب خؤسصي Ÿبكي هؤيل عن أامل
بلده ‘ «تعزيز التعاون الثنائي» ا÷زائري-
البÒو‘.
ك -م -ا اسص -ت -ق -ب-ل ب-ن صص-ال-ح سص-ف Òإاي-ط-ال-ي-ا،
بسصكؤا‹ فÒارا الذي أاعرب له عن ارتياحه
«ل -لصص -داق -ة ال -ع -م -ي -ق-ة ال-ق-ائ-م-ة ب Úا÷زائ-ر
وإايطاليا ،وهي صصداقة تعؤد إا ¤الكفاح من
أاج- -ل اسص- -ت- -ق Ó-ل ا÷زائ -ر» ،م -ؤؤك -دا أان ه -ذه

الصص -داق -ة «اسص -ت -م -رت ح -ت-ى خÓ-ل السص-ن-ؤات
الصصعبة التي اجتازتها ا÷زائر».
وقال الدبلؤماسصي اإ’يطا‹ إان «ا÷زائر
ت -ع -يشس ح-ال-ي-ا صص-ف-ح-ة ه-ام-ة م-ن ت-اري-خ-ه-ا»،
مسصج Óأان الشصعب ا÷زائري ’-سصيما من
خÓل شصبابه -و الهبة السصلمية للمظاهرات
اŸط -ال -ب -ة ب -ال -ت -غ-ي« Òأاث-ارت إاع-ج-اب ال-ع-ا⁄
بأاسصره».
وأاكد أان ا÷زائر تعد «شصريكا اسصÎاتيجيا
ب -ال -نسص -ب -ة إ’ي -ط -ال-ي-ا ’سص-ي-م-ا ع-ل-ى اŸسص-ت-ؤى
اŸتؤسصطي ،وهي منطقة تشصهد العديد من
اأ’زمات».
ولدى تطرقه إا ¤ليبيا ،أاكد فÒارا على
تطابق وجهات النظر ب Úإايطاليا وا÷زائر
ف -ي -م -ا ي -ت -ع-ل-ق ب-تسص-ؤي-ة اأ’زم-ة ‘ ه-ذا ال-ب-ل-د
اŸت -ؤسص-ط-ي ،مضص-ي-ف-ا أان ال-ب-ل-دي-ن «Áك-ن-ه-م-ا
–ق- -ي- -ق ال- -ك -ث Òسص -ؤي -ا م -ن أاج -ل اسص -ت -ق -رار
اŸنطقة».
ومن جهة أاخرى ،أاعرب فÒارا عن أامله ‘
أان يتطؤر التعاون الثنائي ا÷زائري-اإ’يطا‹
ويتنؤع أاك.Ì

أاسصتاذ العلؤم السصياسصية والعÓقات الدولية رضصؤان بؤهيدل:

اأ’حزاب السسياسسية ترفضص اŸشساركة لكي ’ تقف ضسد ا◊راك...

يجزم أاسصتاذ العلؤم السصياسصية والعÓقات
الدولية رضصؤان بؤهيدل ‘ حؤار مقتضصب لـ
«الشص-عب» ،ب-أان إاج-راء ا’ن-ت-خ-ابات الرئاسصية
‘ ظ- -روف م- -ث- -ل م- -ا ي- -ج- -ري ع- -ل- -ى ج- -م- -ي -ع
’صص -ع -دة ال -قضص -ائ-ي-ة والسص-ي-اسص-ي-ة وقضص-اي-ا
ا أ
ال -فسص -اد وا◊راك أام -ر صص -عب ،م-ن-ب-ه-ا إا ¤أان
’م-ر ي-ت-ع-ل-ق ب-ان-ت-خ-اب رئ-يسس ل-لجمهؤرية،
ا أ
’ن للبحث عن ﬂرج
’ولؤية ا آ
ويرى بأان ا أ
قانؤ Êودسصتؤري لتأاجيلها.

حاورته :فريال بوششوية
’ح- - -زاب
«الشص - - -عب» :ي - - -ج - - -زم ق- - -ادة ا أ
السص-ي-اسص-ي-ة ب-اسص-ت-ح-ال-ة ت-ن-ظ-ي-م ان-ت-خابات
رئاسصية يؤم  4جؤيلية؟ هل تشصاطرونهم
الرأاي؟
رضص- -ؤان ب- -ؤه- -ي- -دل :إاج -راء ا’ن -ت -خ-اب-ات
الرئاسصية ‘ ظروف مثل ما يجري على جميع
اأ’صصعدة القضصائية والسصياسصية وقضصايا الفسصاد
وا◊راك ،صص - -عب ’ن ا’ن - -ت- -خ- -اب- -ات ك- -إاج- -راء
دÁق- -راط- -ي ’ ب- -د أان ت- -ؤف -ر ل -ه ك -ل ال -ظ -روف
إ’“امها بشصفافية وإا‚احها ،اأ’مر يتعلق بدولة
وبانتخاب رئيسس للجمهؤرية ،و’ يأاتي ‘ ظروف
ع -ادي -ة ،ب -ل ون -ح -ن ن -ع-يشس
أازم -ة ب -اعÎاف م -ن رئ-يسس
ال - - - - -دول - - - - -ة واŸؤؤسصسص- - - - -ة
العسصكرية.
Óح -زاب
وب- -ال- -نسص- -ب- -ة ل - -أ
السصياسصية التي هي جزء من
ال-ط-ب-ق-ة السص-ي-اسص-ي-ة ،وال-تي
من اŸفروضس أان يكؤن لها
دور ،تقؤل بأان إاجراء ا’نتخابات غ‡ Òكن
أ’نها ’ تريد التصصادم مع ا◊راك ،أ’نه لدى
اسصتدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ  9أافريل ،كان
الؤقت سصيكؤن كافيا إ’جرائها لؤ –رك ا◊راك
إايجابا ‘ اŒاه ا’قÎاع ،وبالتا‹ ا◊ديث عن
قصصر اŸدة حجج وتÈيرات واهية.
ا’نتخابات اŸقررة يؤم الرابع جؤيلية حتى وان
تأاجلت فاأ’مر ’ يتعارضس مع الدسصتؤر ،ومادام بدأا
ب -ا◊ل ال -دسص -ت -ؤري سص -ن -ب -ق-ى ‘ إاط-اره ،ف-رغ-م أان
اأ’ح -زاب السص -ي -اسص -ي -ة ان -قسص -مت ‘ م-ؤاق-ف-ه-ا م-ن
ا◊راك الشصعبي ب Úفضصلت ا’لتزام بالصصمت وبÚ
م - -ن رفضصت ك - -ل ا◊ل - -ؤل ‘ ،وقت اقÎحت ف- -ي- -ه
اŸؤؤسصسص -ة ال-عسص-ك-ري-ة ا’ل-ت-زام ب-ا◊ل ال-دسص-ت-ؤري،

لتطبق اŸادة  102بعدما اقÎحتها
اأ’خÒة.
^ هل كان بإامكان الطبقة
السص-ي-اسص-ي-ة أان ت-قدم البديل
وي-ت-م إاج-راء ا’ن-ت-خ-اب-ات ‘
اŸؤع -د اÙدد ل -ه -ا؟ وم-ا ه-ي
مكانتها ‘ اŸشصهد اŸقبل؟
^^ أاو’ ’ بد أان نعرف بأان
ه- - - -ن - - -اك ف - - -رق ب Úاÿط - - -اب
السصياسصي الذي تروج له اأ’حزاب
السص-ي-اسص-ي-ة ،م-ن ج-ه-ة ،وب Úال-ق-ن-اع-ة ال-داخ-ل-ي-ة
واŸصصالح الضصيقة من جهة أاخرى ،فاأ’خÒة أاي
اŸصص -ال -ح الضص -ي -ق -ة ت-دف-ع-ه-م إا ¤اŸشص-ارك-ة ‘
ا’نتخابات ،أاما خطابهم السصياسصي فانه يقؤم
ع -ل -ى ع -دم اŸشص -ارك-ة ف-ي-ه-ا ل-ك-ي ’ ت-ق-ف ضص-د
اإ’رادة الشصعبية وما يطلبه ا◊راك.
وب- -ال- -ت- -ا‹ ف- -ان م -ؤق -ف ه -ذه ال -تشص -ك -ي Ó-ت
السص -ي -اسص-ي-ة وه-ؤ سص-ي-اسص-ي ،ي-ن-م ع-ن اÿؤف م-ن
ال -تصص -ادم م -ع ا◊راك اأ’م -ر ال -ذي ق -د ي -قضص-ي
ح- -ي -ات -ه -م السص -ي -اسص -ي -ة ،أ’ن ا◊زب Ãشص -ارك -ت -ه
سصيصصبح منبؤذا ومغضصؤب عليه ولن يكؤن له أاي
دور سصياسصي مسصتقب ،Óأاي أانه سصينتهي سصياسصيا
ع -ل -م -ا أان -ه م -ن -ذ  22ف -ي -ف -ري اأ’ح-زاب م-اتت
سصياسصيا.
إان ما يحدث أاعاد إانتاج
ال- -تشص- -ك- -يÓ- -ت السص- -ي- -اسص -ي -ة
بأاسصماء ووجؤه أاخرى ،إاÁانا
م-ن-ه-ا ب-أان ا◊زب السص-ي-اسص-ي
إاذا  ⁄يصص - - - -ل ويشص- - - -ارك ‘
السص- - -ل - -ط - -ة ،يصص - -ب - -ح ›رد
جمعية ’ أاك Ìو’ أاقل ،ومن هذا اŸنطلق فان
ا÷زائ -ر تشص-ه-د إاع-ادة رسص-م ل-ل-خ-ارط-ة ا◊زب-ي-ة
ككل منذ اسصتقالة رئيسس ا÷مهؤرية’ ،سصيما وأان
السص -اح -ة السص -ي -اسص -ي -ة ك-انت م-ك-ؤن-ة م-ن أاح-زاب
م-ؤا’ة وم-ع-ارضص-ة ،وب-اسص-ت-ق-ال-ت-ه اخ-ت-ف-ى مفهؤم
اŸؤا’ة وال -ت -ح -ال -ف -ات ،ك-م-ا أان دور اŸع-ارضص-ة
ﬁل تسصاؤول ،من تعارضس؟ وهل تعارضس سصلطة
انتقالية ورئيسس دولة مؤجؤد ‘ منصصبه Ÿدة 90
يؤما.
ولهذه ا’عتبارات فان اأ’حزاب ‘ حاجة إا¤
إايجاد عن صصيغة جديدة ،تكؤن Ãثابة عملية
إاعادة Œميل لها لتلقى قبؤ’ من الشصعب ،وأانا
شص -خصص -ي -ا أات -ؤق -ع ان-دث-ار ال-ع-دي-د م-ن اأ’ح-زاب
السصياسصية مع نهاية اأ’زمة.

^ ال- - - -ب- - - -حث ع- - - -ن ﬂرج
ق-ان-و Êودسس-ت-وري ل-تأاجيل
ا’نتخابات

^ م- -ا ه- -ي ق- -راءت -ك -م
ÿط- - - - -اب- - - - -ات اŸؤؤسصسص- - - - -ة
العسصكرية؟
^^ ب -ي -ان -ات اŸؤؤسصسص -ة
ال -عسص -ك -ري -ة اıت -ل -ف-ة سص-ؤاء
ت- -ع- -ل -ق اأ’م -ر ب -خ -ط -اب -ات أاو
اف- -ت- -ت -اح -ي -ة ›ل -ة ا÷يشس أاو
ب -ي -ان-ات م-ق-تضص-ب-ة ،ي-ن-درج ‘
إاطار العملية ا’تصصالية لتنؤير
ال - -رأاي ال - -ع - -ام ،ب - -ع - -د فشص - -ل
اŸنظؤمة السصياسصية ،اأ’حزاب ،كما أان رئيسس
الدولة ’ يتكلم كثÒا ،والؤزير اأ’ول غائب و’
شصيء يÈر ذلك ،أ’ن الؤزراء وان كانؤا مرفؤضصÚ
إا’ أانهم يظهرون ،ومن ب Úالنتائج اعتماد 18
ح-زب-ا سص-ي-اسص-ي-ا ج-دي-دا ،وك-ذا تسص-ق-ي-ف اأ’سصعار
الؤاسصعة ا’سصتهÓك ‘ رمضصان ،وكان على وزير
ا’تصصال الناطق الرسصمي باسصم ا◊كؤمة سصد
الثغرة ،أ’ن ا’تصصال ضصروري ‘ مرحلة اأ’زمة.
وم- -ا صص- -در ع- -ن اŸؤؤسصسص -ة ال -عسص -ك -ري -ة م -ن
خ- -ط -اب -ات  ⁄ي -ح -د ع -ن إاط -اره -ا ال -دسص -ت -ؤري
ومسصارها ‘ ،البداية اقÎحت ا◊ل الدسصتؤري
‘ اŸادة  ، 102كما جاء فيه ضصمانات للسصلطة
القضصائية ، ،و ⁄تتدخل ‘ أاي حال من اأ’حؤال
باŸادة  28من الدسصتؤر وÃا ورد ‘ ديباجته من
ح -م -اي-ة م-ؤؤسصسص-ات ال-دول-ة ،وح-م-اي-ة اŸسصÒات
الشصعبية وانسصجامها  ،وتفكيك أالغام العصصابة
والتآامر ،وبالتا‹ فان اŸؤؤسصسصة العسصكرية تقؤم
باŸهام اŸنؤطة بها.
^ كيف تتؤقعؤن التطؤرات اŸقبلة ‘
اŸشصهد السصياسصي؟
^^^ ’ بد من تسصريع اإ’جراءات واتخاذ
القرارات من قبل أاصصحاب القرار ،لؤ وقعنا ‘
م- -أازق ذلك أان اÛلسس ال- -دسص- -ت- -ؤري  ⁄ي- -ت -ل -ق
ط-ل-ب-ات الÎشص-ح ل-ل-رئ-اسص-ي-ات ،أاو ت-ك-ؤن اŸلفات
اŸؤدع- -ة ’ تسص- -ت- -ؤ‘ شص- -روط الÎشص -ح Ÿنصصب
رئ-يسس ا÷م-ه-ؤري-ة ،وب-ال-ت-ا‹ ت-ؤؤج-ل ا’نتخابات
تلقائيا.
ي -جب ال -ب -حث ع -ن ﬂرج ق-ان-ؤ Êودسص-ت-ؤري
ل-ت-أاج-ي-ل ا’ن-ت-خ-اب-ات ،م-ن خÓ-ل ه-ي-ئ-ة تؤافقية
إ’رضص-اء الشص-ارع ول-تشص-ه-د ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئاسصية
اŸقبلة مشصاركة اÓŸي ،Úأ’نه ‘ الؤضصع الراهن
يسصتحيل اإ’قبال على صصناديق ا’قÎاع’ ،سصيما
‘ ظل الغمؤضس الذي يشصؤب العملية ا’نتخابية
و’ أاحد يعلم من ترشصح لهذا ا’سصتحقاق.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’دارة اÙلية
دحمؤن ‘ رسصالة إا ¤الؤ’ة ومنتخبي وإاطارات ا إ

الشسعب ا÷زائري وجيشسه يقدمان «أا‰وذجا عن رصص الصسفوف»
اأكد وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية
والتهيئة العمرانية ،صصÓح الدين دحمؤن،
اأمسس ،اأن الشص- - - - -عب ا÷زائ - - - -ري وا÷يشس
الؤطني الشصعبي يقدمان للعا« ⁄اأ‰ؤذجا
ع- -ن رصس الصص- -ف -ؤف وال -ت -ع -اون م -ن اأج -ل
Œاوز كل اŸؤؤامرات».
‘ رسصالة اإ ¤الؤ’ة والؤ’ة اŸنتدبÚ
ومنتخبي واإطارات وعمال ا’دارة اÙلية
Ãناسصبة الذكرى Û 7٤ازر الثامن ماي
 ،19٤5قال دحمؤن اإن ا◊راك الشصعبي
ا’أخ« Òاأيقظ جذوة الؤطنية ‘ نفؤسس
شصبابنا ولؤ اأنها  ⁄تنطفئ يؤما ،ووضصعها
‘ ق -لب اه-ت-م-ام-ات-ه وك-ي-ان-ه» ،مضص-ي-ف-ا اأن
ا÷زائر «تعيشس نسصمات ا◊رية ‘ تناغم
ت- -ام بﬂ Úت -ل -ف ف -ئ -ات الشص -عب ال -ؤاح -د
وجيشصنا الؤطني الشصعبي».
واأوضص -ح اأن -ه «ب -فضص-ل ه-ذه
الديناميكية ا÷ديدة سصيكؤن
للمشصاركة السصياسصية للمؤاطن
وللدÁقراطية التشصاركية كل
م -دل -ؤ’ت -ه -ا ع -ل -ى اŸسص -ت-ؤى
اÙلي وسصتسصهم ‘ –سصÚ
ح- -ال سص- -اك- -ن- -ت -ن -ا» ،مÈزا اأن
«تÓ-ح-م اŸؤاط-ن Úم-ع م-ؤؤسصسص-ات ال-دول-ة
ع Èا◊ؤار البناء واŸتؤاصصل واŸشصاركة
ال -ف -ع-ل-ي-ة وال-ف-ع-ال-ة ه-م-ا السص-ب-ي-ل ال-ؤح-ي-د
لتعزيز الثقة وراأب الصصدع».
وشصدد على اأن «تثم Úهذه الديناميكية
ا÷ديدة عمل جماعي وصصرح وطني اآخر
علينا جميعا تشصييده ( )...باإخÓصس النية
وم-د ال-ي-د ل-ل-ج-م-ي-ع وا’إصص-غ-اء ’نشص-غ-ا’ت
السصاكنة».
واأك -د اأن ا÷يشس ال -ؤط -ن -ي الشص-ع-ب-ي «’
ي - -دخ - -ر اأي ج - -ه - -د ‘ ح - -م - -اي - -ة ا◊دود
ومؤاجهة التحديات ‘ ا÷ؤار و‘ تفكيك

األغام الداخل التي يزرعها يؤميا العديد
للنيل من وحدة شصعبنا» ،مضصيفا اأن «اأحسصن
ط- -ري- -ق- -ة ن- -ع Èل- -ه ف -ي -ه -ا ع -ن ت -ق -دي -رن -ا
واحÎامنا هؤ اأن نكؤن ﬁليا ووطنيا على
اأقصص -ى درج-ات ال-ت-ج-ن-ي-د م-ن اأج-ل تسص-يÒ
هذا الظرف الدقيق والسصماح لشصعبنا من
–ق -ي -ق ال-ت-غ-ي Òال-ذي ل-ط-اŸا ك-ان يصص-ب-ؤ
اإليه».
وت -اب -ع ق -ائ« :Ó-اإن-ن-ا ن-ت-ع-ام-ل ال-ي-ؤم م-ع
شص -عب واع ب -ره -ان -ات ال -ؤضص-ع و–دي-ات-ه,
يتشصكل من نخبة شصابة مثقفة مطلعة على
ما يجري ‘ العا ,⁄متمرسصة ومتمكنة ‘
ﬂتلف ا’أصصعدة ,ومن الضصروري اأن تتبؤاأ
مكانتها كاملة ‘ بناء جزائر الغد» ،مشصÒا
اإ ¤اأن الشص- - - - -عب «ي - - - -رفضس اŸؤؤام - - - -رات
اÿارج- - -ي- - -ة وال- - -دسص - -ائسس
وي -ق -ط -ع ال -ط-ري-ق اأم-ام-ه-ا،
وي - - - - - - - - - - - -رفضس اÿؤضس ‘
م-ت-اه-ات ال-ع-ن-ف وال-ت-طرف
وال-ت-ب-ع-ي-ة ’أج-ن-دات خ-اصصة
وفئؤية بالبقاء على مطالبه
اŸؤحدة».
و‘ سصياق اآخر ،ذكر وزير
الداخلية اأن ا’حتفال Ãجازر الثامن ماي
 19٤5ه -ؤ «◊ظ -ة ت -اأم-ل ي-ج-در ب-ك-ل م-ن-ا
ال -ؤق -ؤف ع -ن -ده -ا ل -ن -ع -رف اأن ا◊ري-ة ‘
ا÷زائ- -ر ه- -ي ق- -ب -ل ك -ل شص -يء مسص -ؤؤول -ي -ة
تاريخية ومكسصب يزن التضصحيات ا÷سصام
’آب -ائ -ن -ا واأم -ه -ات -ن -ا» ،مضص -ي-ف-ا اأن «ال-ؤف-اء
لتضصحياتهم» يجب اأن نضصعه نصصب اأعيننا
وسص Ó-م -ة ب Ó-دن -ا واسص -ت -ق -راره -ا ،ال-ه-دف
ا’أسصمى الذي يحذونا’ ،أن ’ حرية و’
اسص- -ت- -قÓ- -ل و’ ت- -ن- -م- -ي -ة و’ رف -اه -ي -ة و’
دÁق - -راط - -ي - -ة ‘ ظ - -ل ال- -ف- -ؤضص- -ى والÓ- -
اإسصتقرار».

التعاون ضسرورة
حتمية من أاجل Œاوز
كل اŸؤوامرات

نفت ما تداول ع Èمؤاقع التؤاصصل ا’جتماعي ،وزارة الداخلية:

مكاتب ا◊الة اŸدنية ’ تتوفر على وثيقة «شسهادة الفقر» و ’ يتم اسستصسدارها
أاك -دت وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة العمرانية ،أامسس ،أان
م -ك -اتب ا◊ال-ة اŸدن-ي-ة ’ ت-ت-ؤف-ر ع-ل-ى
وث - -ي - -ق - -ة «شص - -ه- -ادة ال- -ف- -ق- -ر» و’ ي- -ت- -م
اسصتصصدارها.
أاوضص -حت ال -ؤزارة ع-ل-ى م-ؤق-ع-ه-ا ال-رسص-م-ي
على اأ’نÎنت «على إاثر تداول معلؤمة غÒ
م -ؤؤسصسص -ة ع Èم -ؤاق -ع ال-ت-ؤاصص-ل ا’ج-ت-م-اع-ي
مفادها منح بلدية بجاية وثيقة –مل اسصم

«شص-ه-ادة ال-ف-ق-ر» ل-ل-مسص-ت-ف-ي-دي-ن م-ن اإ’عانات
اŸالية اŸمنؤحة ‘ إاطار عملية التضصامن
اÿاصص -ة بشص-ه-ر رمضص-ان ،ت-ن-ف-ي ال-ؤزارة ن-ف-ي-ا
قاطعا هذه اŸعلؤمة اŸنشصؤرة ع Èمؤاقع
التؤاصصل ا’جتماعي والتي ’ أاسصاسس لها من
الصصحة».
أاكدت الؤزارة بهذا اÿصصؤصس أان «مكاتب
ا◊الة اŸدنية ’ تتؤفر على مثل هكذا وثيقة
و’ يتم اسصتصصدارها.

احتفا’ بيؤمها العاŸي ‘  10ماي

مديرية الغابات تعد برنا›ا ◊ماية الطيور اŸهاجرة
اأع-دت اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-غ-اب-ات
العديد من النشصاطات بهدف ضصمان
حماية و متابعة الطيؤر اŸهاجرة ‘
ا÷زائر التي يصصادف يؤمها العاŸي
 10مايؤ من كل سصنة.
من ب Úالنشصاطات ا’أسصاسصية التي تقم
بها اŸديرية العامة للغابات انشصاء شصبكة
وط - -ن - -ي- -ة ÓŸح- -ظﬂ Úتصص ‘ Úع- -ل- -م
الطيؤر واحصصاء طيؤر اŸاء ‘ يناير و
ط- -ي- -ؤر ا’أعشص- -اشس ‘ م -اي -ؤ اضص -اف -ة ا¤
القيام بؤضصع اÿؤا” و العÓمات على
ا’أن -ف ’ث -راء ق-ؤاع-د ال-ب-ي-ان-ات و –ل-ي-ل
الديناميكية الزمانية و اŸكانية لÓأنؤاع
بهدف وضصع خطط عمل ◊مايتها.
ك- -م- -ا ت -ق -ؤم ايضص -ا اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة
للغابات برد ا’عتبار لÓأنؤاع اŸشصهؤرة
من الطيؤر على غرار ابؤ منجل ناسصك
وت -ع -زي -ز ال -ق -درات ع-ن ط-ري-ق ت-ربصص-ات
تكؤينية كل سصنة حؤل ﬂتلف اŸؤاضصيع
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ط-ي-ؤر ،عÓ-وة ع-لى التعاون

الدو‹ وا’إقليمي مع ﬂتلف الشصركاء ‘
›ال م -ت -اب -ع -ة ال -ط -ي -ؤر اŸه -اج -رة عÈ
ا’نضص -م -ام ’ت -ف -اق -ي -ات ح -م-اي-ة ال-ط-ي-ؤر
اŸه -اج -رة ومسص -اك -ن -ه -ا م -ث -ل ا’ت -ف-اق-ي-ة
اÿاصص-ة ب-اŸن-اط-ق ال-رط-ب-ة ( ) Ramsarو
ا’ت -ف -اق -ي -ة ال -ع-اŸي-ة لÓ-أن-ؤاع اŸه-اج-رة
( )CMSواتفاقية التجارة الدولية لÓأنؤاع
النباتية وا◊يؤانية اŸهددة با’نقراضس
( )CITESوات- -ف- -اق ح- -م- -اي- -ة ط -ي -ؤر اŸاء
اŸه- -اج- -رة اف- -ري- -ق- -ي- -ا واوروب- -ا و اآسص -ي -ا
( ) AEWAواتفاقية اŸناطق الرطبة ‘
منطقة البحر اŸتؤسصط (.)MEDWET
وت-ن-ظ-م اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-غ-اب-ات ‘
هذا ا’إطار نشصاطات –سصيسصية وتؤعؤية
لفائدة ا÷امعي Úواıتصص ‘ Úالطيؤر
وال -ه -ؤاة و مصص -ؤري ال -ط -ي-ؤر اضص-اف-ة اإ¤
برامج تعليمية حؤل البيئة Ãناسصبة اليؤم
العاŸي للطيؤر اŸهاجرة اŸصصادف لـ10
مايؤ من كل سصنة.

رئاسسيات  4يوليو 68 :راغبا ‘ الÎشسح يسستلمون ا’سستمارات

ب-ل-غت ا◊صص-ي-ل-ة اŸؤؤق-ت-ة ل-ع-ملية
تسص- - -ل- - -ي - -م اسص - -ت - -م - -ارات اك - -ت - -ت - -اب
ال -ت -ؤق-ي-ع-ات ال-ف-ردي-ة ل-ل-راغ-ب‘ Ú
الÎشص -ح ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسص -ي -ة
اŸق- -ررة ي- -ؤم  4ي-ؤل-ي-ؤ اŸقبل ،اإ¤
اإي- - -داع  68رسص -ال -ة ن -ي -ة ل-لÎشص-ح،
حسصب ما اأفاد به امسس بيان لؤزارة
ال- -داخ- -ل- -ي- -ة وا÷م- -اع- -ات اÙل -ي -ة
والتهيئة العمرانية.
جاء ‘ البيان اأن «ا◊صصيلة اŸؤؤقتة

ل- -ع- -م- -ل -ي -ة تسص -ل -ي -م اسص -ت -م -ارات اك -ت -ت -اب
التؤقيعات الفردية للراغب ‘ ÚالÎشصح
لÓنتخاب لرئاسصة ا÷مهؤرية ،واŸؤقؤفة
اإ ¤غاية يؤم الثÓثاء  7مايؤ  ،2019تتمثل
‘ اإيداع  68رسصالة نية للÎشصح».
واأضص -اف ن -فسس اŸصص -در اأن اŸع -ن-يÚ
«اسص - - -ت - - -ف - - -ادوا م - - -ن حصصصس خ- - -اصص- - -ة
ب-اسص-ت-م-ارات ا’ك-ت-ت-اب ت-ط-ب-يقا لÓأحكام
القانؤنية اŸعمؤل بها» ،مشصÒا ا ¤اأن
هذه العملية «تسص ‘ Òظروف حسصنة».

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

»æWh

الخميسس  09ماي  2019م
الموافق لـ  04رمضسان  1440هـ

مرسشوم خاصس بذوي حقوق ششهداء اÛازر قريبا ،زيتو:Ê

’ تنازل عن ملفات اسشÎجاع ا÷ماجم،
اŸفقودين واأ’رششيف

›ازر  8ماي ﬁطة هامة ‘ اسشتعادة السشيادة الوطنية
كششف وزير اÛاهدين الطيب زيتو ،Êأامسس ،خÓل الندوة التاريخية التي نظمها اŸركز الوطني للدراسشات والبحث ‘
ا◊ركة الوطنية وثورة أاول نوفمÃ ،1954 Èناسشبة الذكرى Û 74ازر  8ماي  ،1945أان مرسشوما خاصشا بذوي ا◊قوق التابعÚ
لششهداء اÛزرة سشيصشدر قريبا ،مششÒا إا ¤أانه قانونيا ا÷زائر تعÎف بهؤو’ء الششهداء ،كما أاكد أان ا÷زائر مصشممة على جعل
’رششيف.
العÓقات ا÷زائرية الفرنسشية مرتبطة Ãلفات اسشÎجاع ا÷ماجم ،اŸفقودين وا أ

‘ اليوم الŸÈا Êتخليدا للذكرى

ششيخي يدعو للحذر ‡ا تتداوله وسشائط التواصشل ا’جتماعي
دع -ا ال -دك -ت -ور ع -ب -د اÛي -د شش -ي -خ-ي
Óرششيف الوطني ،الششباب
اŸدير العام ل أ
إا ¤ت- -دق- -ي- -ق اŸع- -ل- -وم- -ات وع -دم ق -ذف
’سش-اءة إال-ي-هم ،مششÒا
ال-ن-اسس ب-ال-ت-ه-م وا إ
إا ¤أان ما يتداول ع Èوسشائط التواصشل
ا’جتماعي «’ يبششر با »Òÿخاصشة ‘
ظل الوضشع الصشعب الذي “ر به البÓد.

حياة كبياشش
 ⁄يفوت شسيخي الفرصسة وهو يتحدث عن
›ازر  8ماي  1945عن ضسرورة توخي ا◊ذر
وعدم النسسياق وراء ما يتداول ع Èمواقع
التواصسل الجتماعي ،وذلك خÓل مداخلته
أامسس ‘ اليوم الŸÈا Êحول هذه اÛازر
التي مر عليها  74سسنة.
أاكد شسيخي أان تشسكيل اŸنظمة اÿاصسة
سسنة  1947كان اŸنطلق ،كما كان التجنيد
اإلجباري الذي فرضسته السسلطة السستعمارية
على ا÷زائري Úسسببا أادى إا ¤اندلع هذه
األح -داث ال -ت -اري -خ -ي -ة ،ب -اإلضس -اف -ة إا ¤غ-ل-ق
اÛال السس -ي -اسس -ي أام -ام ا÷زائ -ري ،Úك -ل -ه -ا
ع -وام -ل أادت إا ¤ت -ن -ظ -ي -م اŸظ-اه-رات ال-ت-ي
شس-ه-دت-ه-ا سس-ط-ي-ف ،ڤ-اŸة وخ-راط-ة ،وان-ت-هت
Ãجزرة وحشسية يندى لها جب Úاإلنسسانية.

ا÷زائريون طالبوا بحق واحد وهوا’سشتقÓل

سسهام بوعموشسة
أاوضس- -ح زي- -ت- -و ،Êأان إاح- -ي- -اء ذك -رى ›ازر
ال -ث -ام-ن م-اي ب-ت-ن-ظ-ي-م اŸل-ت-ق-ي-ات وال-ن-دوات
التاريخية وكذا إاصسدار كتب ،هواعÎاف من
الدولة ا÷زائرية بهؤولء الشسهداء ،أاما ا÷انب
اإلداري لذوي ا◊قوق الذين قدرت جمعية 8
م- -اي  1945ع -دده -م ب-ح-وا‹  100شسخصس،
فاŸلف بصسدد الدراسسة مع اŸعني Úباألمر
م -ن ت -ن -ظ -ي -م-ات وج-م-ع-ي-ات ،ب-ح-يث سس-ي-ك-ون
مسستقب Óمرسسوم خاصس با÷انب اإلداري.
حول اسسÎجاع ا÷ماجم ،ذكر الوزير أان
÷انا شسكلت ب Úا÷انب ا÷زائري والفرنسسي
خاصسة باŸلفات اŸطروحة كملف األرشسيف،
جماجم الشسهداء ،قضسية اŸفقودين وتعويضس
ضس- -ح- -اي- -ا ال -ت -ف -جÒات ال -ن -ووي -ة ‘ ا÷ن -وب
ا÷زائ -ري ،ل -ك -ن ال-ع-م-ل ت-وق-ف بسس-بب رفضس
الطرف ا÷زائري إلقÎاح الطرف الفرنسسي
تطبيق قانون «موران».
واسس- -ت- -ط- -رد ق -ائ »:Ó-ك -ونت ÷ن -ة ت -ق -ن -ي -ة
مشسÎكة تضسم ﬂتصس Úتنقلوا ثÓث مرات
لفرنسسا ،ونحن ننتظر األجوبة والتوضسيحات
من ا÷انب الفرنسسي».
وبالنسسبة للمفقودين ،أاوضسح الوزير أانه ”
ت -ق -د Ëل -ل-ج-انب ال-ف-رنسس-ي ق-ائ-م-ة ب-أاك Ìم-ن
 2200مفقود ،ونحن ننتظر الرد ،مؤوكدا أان
األمر األهم والرسسمي هوالتصسميم على جعل
العÓقات ا÷زائرية الفرنسسية مرتبطة بهذه
اŸلفات.
عن ›ازر الثامن ماي  1945قال الوزير
إان- -ه- -ا إاح -دى ﬁط -ات اŸق -اوم -ة ‘ سس -ب -ي -ل
اسستعادة السسيادة واإلسستقÓل ،فتلك اÛازر
ال -ره -ي-ب-ة ال-ت-ي ارت-ك-بت ‘ ح-ق أاب-ن-اء الشس-عب

ا÷زائ- -ري أاح- -دثت ن- -ق- -ل -ة ‘ وع -ي ا◊رك -ة
الوطنية عامة وقيادتها باÿصسوصس ،وسساهمت
‘ حسس -م ال -ن -ق -اشس ح -ول ال -ب -دائ -ل اŸم -ك-ن-ة
ل -ل -خ Ó-صس م -ن اŸسس -ت -ع -م -ر ك -خ -ي -ار ال -ث -ورة
اŸسسلحة كحل وحيد لقطع دابر اإلسستعمار.
وأاضساف الوزير أان هذه اÛازر ،أاظهرت
صس- -ورة السس- -ت- -ع- -م -ار ا◊ق -ي -ق -ي -ة ‘ صس -ف -ت -ه
اŸسس- -ت- -دم- -ر ال- -ق -ات -ل ،اŸغ -تصسب ،اŸصس -ادر
ألمÓ- -ك الشس -عب ا÷زائ -ري ب -دون وج -ه ح -ق
بقوته العسسكرية ﬁاول سسلب هويته ،مؤوكدا
أان الشسعب ا÷زائري سسيظل يسستذكر شسهداء
›زرة ال -ث -ام -ن م -اي وي -ب -ق -ى م -دي-ن-ا ل-ه-ؤولء
األبطال ألنهم أاسسسسوا التاريخ وبلغوا رسسالة،
ق-ائ« :Ó-ن-ع-اه-ده-م ع-ل-ى ال-وف-اء ل-تضس-ح-ياتهم
ولتضسحيات كل الشسهداء األبرار الذين عبدوا
ط -ري -ق ا◊ري -ة م -ن اŸق -اوم -ة الشس -ع -ب-ي-ة إا¤
ا◊ركة الوطنية وثورة أاول نوفم.»È
‘ هذا الصسدد ،أابرز زيتو Êأاهمية إاحياء
الذكرى األليمة وفاء لذاكرة الشسهداء مضسيفا
أان «ه -ذه اŸل -ح -م -ة ال-ت-ي ل ت-ك-ف-ي ال-وق-ف-ات
إلي- -ف- -ائ- -ه -ا ح -ق -ه -ا ول ت -ك -ف -ي اÙاضس -رات
واŸلتقيات للتطرق لكل جوانبها ،ول تكفي
ال- -ك- -تب واÛل- -دات ل- -ت- -وث -ي -ق أاح -داث ه -ذه
اŸل -ح -م -ة و–ل -ي-ل إان-ع-ك-اسس-ات-ه-ا ع-ل-ى مسس-ار
ا◊ري -ة واإلسس -ت -قÓ-ل ،ك-م-ا أان ال-ل-ق-اء ي-ه-دف
لنشسر صسفحة مشسرقة من تاريخنا اÛيد».
و ⁄ي- -ف -وت وزي -ر اÛاه -دي -ن ال -ف -رصس -ة،
Óشس -ادة ب -أاف -راد ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشس -ع-ب-ي
ل -إ
وﬂت - -ل - -ف األسس Ó- -ك األم - -ن - -ي - -ة األشس - -اوسس
اŸرابط Úعلى ا◊دود والسساهرين على أامن
الوطن واŸواطن ،وكل اıلصس Úالذين هم
درع واق للجمهورية ا÷زائرية.

الÈوفسشور حمزي :همجية فرنسشا
اإ’سشتعمارية ’ نظ Òلها ‘ تاريخ اإ’نسشانية
م -ن ج-ه-ت-ه ،ق-ال الÈوفسس-ور ك-م-ال ح-م-زي
عضس -واŸن -ت -دى ال -ع -ل -م -ي ل -ل -م -رك -ز ال -وط -ن-ي
للدراسسات والبحث ‘ ا◊ركة الوطنية وثورة
أاول نوفم ،1954 Èأان ا◊ديث عن ›ازر 8
م -اي  1945ي-ق-ودن-ا ل-ل-ح-ديث ع-ن مظاهرات
الثامن ماي بسسطيف السسلمية والتي رخصست
لها اإلدارة اإلسستعمارية شسريطة أان ل ترفع
فيها أاي راية عدى الراية الفرنسسية وأان ل
ترفع شسعارات معادية للوجود الفرنسسي ‘
ا÷زائر وشسعارات وطنية ،بحيث خرج اآللف
من اŸتظاهرين يرددون النشسيد الوطني «من
ج -ب -ال -ن -ا» ومصس -ط -ل -ح-ات ع-ل-ى غ-رار ا÷ه-اد
وشسعارات تطلب باإلسستقÓل وإاطÓق سسراح
مصسا‹ ا◊اج ،وحامل Úالراية الوطنية وهوما
أاثار غضسب اإلسستعمار الذي كان رده عنيفا
“ث- -ل ‘ م- -ق -ت -ل ال -عشس -رات م -ن ا÷زائ -ريÚ
Ãدي- -ن- -ة سس -ط -ي -ف وان -تشس -رت ‘ ك -ل أان -ح -اء
ا÷زائر خاصسة ‘ الشسرق ا÷زائري.
وأاشس-ار عضس-واŸن-ت-دى ال-ع-ل-م-ي ل-ل-مركز إا¤
أان - -ه ،ل نسس - -ت - -ط - -ي - -ع ال - -فصس - -ل ب Úا÷رائ- -م
واŸظاهرات وب ÚاÛزرة واŸسسÒات التي
شسهدتها ا◊ركة الوطنية ا÷زائرية وا÷زائر
‘ هذه الفÎة الزمنية ،مضسيفا أان ما قامت به
الشس-رط-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ،وم-ل-يشسيات اŸسستوطنÚ
م -ن تصس -ف-ي-ة ج-م-اع-ي-ة وت-ع-ذيب ب-ت-ب-ن-ي م-ب-دأا
اŸسس-ؤوول-ي-ة ا÷م-اع-ي-ة ،ه-م-ج-ي-ة ل ن-ظ Òل-ه-ا
إارتكبتها دولة تدعي أانها أاول دولة دÁقراطية
‘ العصسر ا◊ديث ،وحسسب الÈوفسسور فإان
ع -دد الضس -ح-اي-ا اŸق-در بـ 45أال -ف شس-ه-ي-د ⁄
ت- -رسس- -م- -ه ا÷زائ -ر ،ب -ل ت -ك -ل -م ع -ن -ه السس -فÒ

و’ية ا÷زائر –يي الذكرى بسشاحة ا◊رية
أاح- -يت و’ي- -ة ا÷زائ- -ر ال- -ذك -رى 74
Ûازر الثامن من ماي  ،1945والتي راح
’’ف ‡ن خ - -رج - -وا ‘
ضش- - -ح - -ي - -ت - -ه - -ا ا آ
مظاهرات عارمة Ÿطالبة فرنسشا بتنفيذ
وعدها باسشتقÓل البÓد ،بعد مششاركة
ا÷زائري ‘ Úا◊رب ضشد النازية.

سسارة بوسسنة
اغتنم وا‹ العاصسمة عبد اÿالق صسيودة،
ال -ف -رصس -ة ل -وضس -ع إاك-ل-ي-ل م-ن ال-زه-ور بسس-اح-ة
ا◊ري -ة ح -يث ت -رح -م ع -ل -ى شس -ه -داء ال-واجب
ال -وط -ن-ي وع-ل-ى أارواح ضس-ح-اي-ا ه-ذه اÛزرة
التي راح ضسحيتها أاك Ìمن  45أالف نسسمة.

...ويÎأاسس اجتماعا
لقطاع السشكن
‘ إاطار جلسسات العمل التي باشسرها وا‹
ا÷زائ- -ر Ÿت- -اب- -ع- -ة سس Òمشس- -اري- -ع صس- -ن -دوق

ال- - -تضس- - -ام- - -ن والضس- - -م- - -ان ل- - -ل- - -ج - -م - -اع - -ات
اÙل -ي -ة ول -ق -ط -اع -ات األشس -غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة،
اŸوارد اŸائ- -ي- -ة ،اŸؤوسسسس- -ات ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة
الولئية ،أاشسرف صسيودة على اجتماع خصسصس
ل-دراسس-ة م-ل-ف السس-ك-ن ب-ك-ل صس-ي-غ-ه ال-ع-م-ومي
واإليجاري اŸدعم والبيع باإليجار الÎقوي
العمومي والرياضسي.
وخÓل جلسسة العمل أاعطى الوا‹ تعليمات
حول ضسرورة تنسسيق ا÷هود للدفع بالورشسات
التي تعرف تأاخرا والرفع من وتÒة العمل ‘

اŸيدان من أاجل تسسليم السسكنات للمكتتب‘ Ú
أاق-رب اآلج-ال م-ع ال-ق-ي-ام Ãع-اي-ن-ات م-ي-دانية
مكثفة للوقوف على تقدم وإانهاء هذه األشسغال
‘ آاجالها التعاقدية.
و‘ هذا السسياق ،أاكد صسيودة للحضسور أان
ك -ل ال -ه -ي -ئ -ات سس -واء ع-ل-ى اŸسس-ت-وى اÙل-ي
أاواŸركزي مسستعدة لرفع أاي عراقيل إادارية
قد تعÎضس عملية إا‚از السسكنات .
وأاع -ط -ى وا‹ ال -ع-اصس-م-ة ت-ع-ل-ي-م-ات ل-ل-ولة
اŸنتدب ÚواŸديرين اŸعني ‘ Úختام هذا
اإلجتماع تقضسي بوجوب اإلسسراع ‘ ضسبط
قوائم اŸرشسح ÚلÓسستفادة من السسكن مع
ضسبط قوائم قاطني السسكنات الهشسة.
ك -م -ا أاع -ط -ى ال -وا‹ خ Ó-ل اج -ت -م -اع آاخ-ر
خصسصس لدراسسة وضسعية اŸشساريع اŸسسندة
Ÿديرية الشسباب والرياضسة والÎفيه تعليمات
بضس -رورة إا‚از ج -م -ي -ع اŸشس-اري-ع ال-ري-اضس-ي-ة
وتسس- - -ل - -ي - -م - -ه - -ا ‘ أاج - -ل - -ه - -ا اÙددة وأال - -ح
على ضسرورة الهتمام بقطاع الرياضسة خاصسة
م -ا ت -ع -ل -ق ب -اŸنشس -آات ك -اÓŸعب وال -ق-اع-ات
اŸتعددة الرياضسات.
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و‘ م -ع -رضس ح -دي -ث -ه ،أاوضس -ح شس -ي-خ-ي أان
مظاهرات  8ماي  ⁄ 1945تكن لÓحتفال
بانتصسار ا◊لفاء ضسد أاŸانيا كما يقول البعضس
وإا‰ا ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-ا◊ري-ة واإلن-ع-ت-اق ،ك-ما أان
الشس- -عب ا÷زائ- -ري  ⁄ي- -ت -ح -دث آان -ذاك ع -ن
«حقوق» وإا‰ا «حق واحد» وهوالسستقÓل .
وأابرز ‘ سسياق متصسل اأن هذه اÛازر من
األسس- -ب- -اب ال -رئ -يسس -ي -ة ال -ت -ي أادت إا ¤ان -دلع
ا◊رب ال -ت -ح -ري -ري -ة ،ألن -ه -ا ج -ع -لت الشس -عب
ا÷زائري يتفطن ويحذر من كيد السستعمار

الفرنسسي الذي ل يريد له ا Òÿوإا‰ا يعمل
ع -ل -ى إاب -ق -ائ-ه ﬁت ،Ó-ي-خضس-ع Ÿع-ام-ل-ة ال-رق
أاوالعبيد.
ويذكر أان اليوم الŸÈا ” Êافتتاحه من
ق-ب-ل رئ-يسس اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي م-ع-اذ
بوشسارب ،الذي أاكد ‘ مداخلته على أاهمية
ال-ت-ح-دي-ات السس-ي-اسس-ي-ة ال-ت-ي ت-واج-ه-ه-ا ال-بÓد
م-ن-وه-ا ب-اŸق-اب-ل ب-درج-ة ال-وع-ي ال-ت-ي ب-ل-غها
الشس- -عب ا÷زائ- -ري وم- -دى Œن- -ده إا ¤ج -نب
ا÷يشس الوطني الشسعبي للذود على مصسلحة
الوطن التي ل تعلو عليها أاي مصسلحة.

...ونواب اÛلسس الششعبي
الوطني يقاطعون اللقاء
ميز اليوم الŸÈا Êالذي نظم ،أامسس،
Ãناسسبة الذكرى Û 74ازر  8ماي 1945
مقاطعة الكث Òمن نواب اÛلسس الشسعبي
الوطني .و ⁄يتجاوز عدد ا◊اضسرين فيه
أاصسابع اليد الواحدة ،بالرغم من أاهمية
هذه الذكرى الهامة جدا بالنسسبة لذاكرة
الشس - -عب ا÷زائ - -ري ،و ⁄ي - -ك- -ن ال- -ن- -واب
ي- -ف -وت -ون م -ث -ل ه -ذه اŸن -اسس -ب -ة أاب -دا م -ع
اإلشسارة أان تأاخر افتتاح اللقاء دام سساعتÚ

أاكدوا أان ششعبا بدون ذاكرة ’ مسشتقبل له› ،اهدون يقدمون ششهاداتهم حول ا÷رÁة

وصشمة عار ‘ جب Úفرنسشا وﬁكمة العدل الدولية الفاصشل

اأج - - - -م - - - -ع ›اه - - - -دون واأسش- - - -ات- - - -ذة
وقانونيون على اأن ›ازر  8ماي 1945
ت -ع -د ج -رائ -م ارت -ك -ب -ت -ه -ا ف -رنسش -ا ضش -د
ا’إنسشانية ولن تسشقط يجب اأن تعاقب
ع -ل -ي-ه-ا و‘ ح-ال رفضشت ا’عÎاف ب-ه-ا
ف -ب -اإم -ك-ان الشش-عب ا÷زائ-ري اأن ي-اأخ-ذ
قضش -اي -ا ا’ن -ت -ه -اك -ات وج -رائ -م ا’إب-ادة
واسشتنزاف الÌوات ونهب ا’أموال اإ¤
ﬁكمة العدل الدولية.

صسونيا طبة
‘ ذك- - - - - -رى ›ازر  8م- -اي  1945قدم
›اه - -دون Ãن - -ت - -دى ج- -ري- -دة ‘اÛاه- -د‘،
شسهادات حول ما جرى من وقائع سستبقى
وصسمة عار ‘ تاريخ اŸسستعمر الفرنسسي ‘
ح Úكانت بالنسسبة للجزائر ﬁطة حاسسمة
‘ ت -اري -خ ال-ك-ف-اح اŸسس-ل-ح ضس-د السس-ت-ع-م-ار
ال -ف -رنسس-ي ل-ت-ع-ب-ي-د مسس-الك ا◊ري-ة ورسس-ال-ة
الشسعب ا÷زائري الأعزل الذي  ⁄يرضس اإل
بالسستقÓل التام عن فرنسسا.
واأبرز اÛاهدون اأن ا◊رية  ⁄تتحقق
بسس -ه -ول -ة واإ‰ا ب -تضس-ح-ي-ات جسس-ام وسس-يÓ-ن
الدماء وذلك منذ 1830اإ ¤غاية السستقÓل
حيث سسيظل التاريخ شساهدا عليها داعÚ
ج -ي -ل ا◊اضس -ر اإ ¤ا◊ف -اظ ع -ل -ى ال -ذاك -رة
الوطنية من اأجل التصسدي Ùاولت ضسرب
ا÷زائر والتحديات الراهنة معتÈين شسعبا
بدون ذاكرة ل مسستقبل له.
من جهته ،اأكد اÛاهد عمار بن خوجة
‘ شسهادة له اأن ›ازر  8ماي ⁄ 1945
تنحصسر ‘ يوم واحد فقط واإ‰ا اسستمرت
اإ ¤غاية  26جوان  ،1945مذكرا اأن فرنسسا
ارتكبت جرائم بشسعة ‘ حق ا÷زائري‘ Ú
ال -ع -دي -د م -ن ولي -ات ال -وط-ن وسس-عت بشس-ت-ى
الوسسائل والأسساليب لقمع وكسسر اأية ﬁاولة
ل- -ل- -وق -وف ‘ وج -ه -ه -ا‡ ،ا ي -وؤك -د ﬂت -ل -ف
ا÷رائم التي اقÎفتها ‘ حق الشسعب ‘
الكث Òمن اÙطات.
وحذر اÛاهد بن خوجة من اأن نسسيان
الذاكرة الوطنية من قبل ا÷زائري Úخاصسة
الشسباب اأمر خط ،Òمشسددا على اأهمية اأن
ي- -ك- -ون ه- -ن- -اك ارت -ب -اط م -ت Úم -ع اŸاضس -ي
وا◊اضسر ،مشسÒا ‘ ذات السسياق اأنه بعد
السس- -ت -ق Ó-ل  ⁄ي -ك -ن ه -ن -اك م -وؤرخ -ون كÌ
يتولون كتابة الأحداث التاريخية.
واأب - -رز اÛاه - -دون م- -ن- -اقب اŸن- -اضس- -ل
اÛاه -د بشس Òب -وم-ع-زة م-وؤسسسس ج-م-ع-ي-ة 8

ماي  1945قائل Úاإنه رمز من رموز الثورة
والشس -خصس -ي -ة ال -ه -ام -ة اŸع -روف -ة ب -ا◊ن -ك -ة
والثورية حيث لطاŸا دعا اإ ¤ا◊فاظ على
ال-ذاك-رة ال-وط-ن-ي-ة واأن ي-ب-ق-ى ت-اري-خ ا÷زائر
حيا اإ ¤الأبد.
اأم- -ا ب- -وج- -م -ع -ة صس -وي -ل -ح اأسس -ت -اذ ق -ان -ون
وعضسوسسابق Ûلسس الأمة فقد اأشسار اإ ¤اأن
ربط اŸاضسي با◊اضسر شسرط اأسساسسي لبناء
مسستقبل زاهر مذكرا Ãقولة اŸناضسل بشسÒ
بومعزة «احكيلي ياجدي حتى ل تنسسى هذه
الأحداث».
وعن ا÷رائم الفرنسسية اŸرتكبة ‘ حق
الشسعب ا÷زائري اأوضسح اأن ›ازر  8ماي
 1945تعد جرÁة ضسد الإنسسانية ول تعرف
التقادم بل يجب اأن يعاقب عليها القانون
الدو‹ ،مشسÒا اإ ¤اأن ا÷زائر قامت برفع
القضسية اأمام قاضسي التحقيق ولكن  ⁄تقبل
اإذ اعتÈوها قضسايا غ Òموؤسسسسة.
و‘ ذات السسياق ،اأضساف الدكتور عÓوة
العايب فيما يخصس الدعوى القضسائية ضسد
ج- -رائ- -م ف- -رنسس -ا ‘ ح -ق ا÷زائ -ر اأن رفضس
ال -قضس -ي-ة ا÷زائ-ر ي-ة ضس-د ف-رنسس-ا ه-ورفضس
سس -ي -اسس -ي ول -يسس م-ع-ن-وي ،ح-يث اأن ا÷رائ-م
ال -ت -ي ارت -ك -ب -ت -ه -ا اأن -واع م-ن-ه-ا ج-رائ-م اإب-ادة
وجرائم حرب يجب اأن تعاقب عنها.
وفيما يخصس ›ازر  8ماي  1945قال
الدكتور العايب اإنها بداأت ‘  17اأفريل ‘
وليات ﬂتلفة لكن الذروة كانت ‘  8ماي
وارتكبت اآنذاك فرنسسا اأبشسع ا÷رائم من
تعديل وقتل ،موضسحا اأن جمعية ماي 1945
الأو ¤ال- -ت- -ي ن- -ادت ب- -ت- -ج -ر Ëالسس -ت -ع -م -ار
الفرنسسي.
واأك -د اأن ف -رنسس -ا ل ت-ت-ح-م-ل مسس-وؤول-ي-ت-ه-ا
دوليا وليسس لديها الشسجاعة الكافية للتصسالح
مع تاريخها العÎاف بجرائمها قائ Óاإن
الشس -عب ا÷زائ -ري ال -ذي اأظ -ه -ر ع -ن ق -وت -ه
وشس -ج -اع -ت -ه ‘ اŸط -ال -ب -ة ب-ح-ق-وق-ه بصس-ف-ة
سسلمية باإمكانه اأن ياأخذ جرائمها البشسعة اإ¤
ال- -ع -دل ال -دول -ي -ة الأم -وال ال -ت -ي ن -ه -بت م -ن
ا÷زائر.
كما اأبرز ا◊ضسور اأهمية جمعية  8ماي
 1945التي يرجع لها الفضسل ‘ اإثارة قضسية
م-ط-ال-ب-ة ف-رنسس-ا ب-ت-ع-ويضس الدولة ا÷زائرية
عن جرائم السستعمار ورغم صسغر اإمكانياتها
لكن طموحاتها كانت وهي الآن بحاجة اإ¤
ب -عث ال -روح ف -ي -ه -ا م -ن ج -دي -د لأن-ه-ا ذاك-رة
ا÷زائر.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اÿميسس  09ماي  2019م
الموافق لـ  04رمضضان  1440هـ
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’نشسطة إıلدة للذكرى ع Èإلو’يات
““إلشسعب““ ترصسد إ أ
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ﬁط ـ ـ ـ ـ ـ ـة مفصشلي ـ ـ ـ ـ ـ ـة ‘ مسش ـ ـ ـ ـار التحـ ـ ـ ـرر الوطن ـ ـ ـ ـي
^ مواصشل ـ ـ ـ ـ ـة اŸسشÒة وف ـ ـ ـ ـ ـ ـاء لرسشال ـ ـ ـ ـ ـة الششهـ ـ ـ ـ ـداء

’‚ازإت وإŸشساريع إنتظرها إلسسكان بأاقصسى درجات إلصس .Èمن قاŸة،
«إلشسعب» ـ حملت ذكرى ›ازر إلثامن ماي  1945أإنشسطة لها مدلولها Œاوزت إ÷انب إلÈوتوكو‹ إ ¤إ إ
’عناق مثلما تضسمنته وصسية
سسوق أإهرإسس إ ¤بومردإسس كان إلكل متفقا على جعل إلذكرى ﬁطة إسستلهام و عÈة Ÿوإصسلة جهود بناء إلوطن وصسيانة سسيادته وإعتباره أإمانة ‘ إ أ
’نشسطة إıلدة للذكرى ع Èإلوطن.
إلشسهيد .إلتفاصسيل ترصسدها ““إلشسعب““ ع Èإ أ

أانششطة متنوعة ‘ مسشتوى ا◊دث بقاŸة

إ‚ازإت ‘ ذكرى ’ تنسسى بسسوق أإهرإسس

تدشش Úدار الصشحافة ““الرائد رماضشنية
ﬁمد ا◊فناوي““ وا◊ديقة العمومية

’نشس-ط-ة إıل-دة ل-ل-ذكرى
ت-وإصس-لت إ أ
- Û 74ازر  08م -اي  1945ل-ل-يوم إلثاÊ
ب-ق-اŸة ح-يث ت-وج-ه إل-وإ‹ ك-م-ال عبلة،
رفقة رئيسس إÛلسس إلشسعبي إلو’ئي،
’م -ن -ي-ة
وإلسس -ل -ط -ات إÙل -ي -ة إŸدن -ي -ة إ أ
’سسرة إلثورية،
وإل-عسس-ك-ري-ة وأإعضس-اء إ أ
إ ¤م - -قÈة إلشس - -ه - -دإء ل - -لÎح- -م ع- -ل- -ى
أإروإحهم إلطاهرة.

ڤاŸة :مبعوثنا خالد العيفة
ث- -م زي- -ارة اŸع- -ا ⁄ال- -ت -اري -خ -ي -ة اıل -دة
ل-ل-ذك-رى ،م-ن-ه-ا اŸوق-ع ال-ت-اري-خ-ي باÙجرة
ال -ق -دÁة وه -و اŸوق -ع ال-ذي أاع-دم ب-ه م-ئ-ات
اŸواطن Úالعزل ،رميا بالرصضاصس ثم أاحرقوا
ب-ال-ب-ن-زي-ن ،وزي-ارة اŸوق-ع ال-ت-اري-خ-ي اÿاصس
بالكشضافة اإ’سضÓمية القدÁة ،حيث كان مقرا
ل- -ن- -ادي ال- -كشض -اف -ة اإ’سض Ó-م -ي -ة وحشض -ر ف -ي -ه
اŸواط -ن -ون ال -ع -زل وت-رك-وا ل-ل-ج-وع وال-ع-طشس
وال-ت-ع-ذيب ،ل-يسض-اق ال-عشض-رات م-ن-ه-م إا ¤ك-اف
البومبة Ãدينة هيليوبوليسس إ’عدامهم رميا
بالرصضاصس.
ك -م -ا ” زي -ارة اŸوق -ع ال -ت -اري -خ-ي السض-ك-ة
ا◊دي -دي -ة ،وه -واŸك -ان ال -ذي ك -انت “ر ب -ه
السضكة ا◊ديدية ،حيث امتزجت دماء اŸئات
م-ن م-واط-ن-ي م-دي-ن-ة ق-اŸة وم-ن اŸسض-اف-رين
ال -ع-اب-ري-ن ال-ذي-ن أاخ-رج-وا ق-ه-را م-ن ال-ق-ط-ار
وسض -ي -ق -وا ج -م -اع -ي -ا إا ¤اŸذب -ح -ة ،واŸوق -ع
التاريخي التا‹ كان ﬁطة القطار تخليدا
لصضمود وتصضدي العمال الذين أافنوا أاعمارهم
‘ تشضغيل ﬁطة القطار.
وع -رفت اŸن -اسض -ب -ة ك -ذلك إاع -ط -اء إاشض-ارة
ان-طÓ-ق سض-ب-اق ال-ع-دو ال-ري-ف-ي Ãشض-ارك-ة 150
ط-ف-ل م-ن ال-ن-وادي ال-ري-اضض-ي-ة أ’ل-ع-اب القوى،

وان -ط Ó-ق ال -ق -اف -ل -ة ال-ت-اري-خ-ي-ة ن-ح-وم-ت-ح-ف
اÛاهد لفائدة  60طف ÓواŸنظمة بالتنسضيق
ب Úق- -ط- -اع اÛاه- -دي- -ن وق- -ط- -اع الشض- -ب- -اب
والرياضضة ،التي تهدف إا ¤تعريف الشضباب
بتاريخ ثورتهم اÛيدة وبطو’ت صضناعها،
والتعريف Ãنشضأاة متحف اÛاهد.
‘ اŸق- -اب -ل ع -رفت ال -و’ي -ة إاط Ó-ق ع -دة
مشض -اري -ع ت -ن -م -وي -ة ي -ع -ول ع -ل -ي -ه-ا ‘ –سضÚ
ال -ظ -روف اŸع -يشض -ي -ة لسض -ك -ان ال-و’ي-ة ،م-ن-ه-ا
مشض -روع إا‚از م -درسض-ة اب-ت-دائ-ي-ة صض-ن-ف (ب)
بحي أاو’د حريد ببلدية قاŸة حيث وضضع
حجر اأ’سضاسس إ’‚ازها.
ي- -درج اŸشض- -روع ،ضض -م -ن ب -رن -ام -ج ق -ط -اع
الÎب- -ي- -ة ،ح- -يث سض- -ت- -خ -ف -ف ه -ذه اŸؤوسضسض -ة
الÎبوية من الضضغط على اŸدارسس اأ’خرى
من جهة ،وتوفر الظروف اÓŸئمة لتمدرسس
أاطفالنا من جهة أاخرى.
كما توقف الوا‹ عند اŸعا ⁄التاريخية
اıلدة لذكرى ›ازر الثامن ماي ،1945
حيث بدأاها بزيارة اŸعلم Úالتاريخ Úكاف

ال -ب-وم-ب-ة وف-رن ا÷““Òب-ب-ل-دي-ة ه-ي-ل-ي-وب-ول-يسس،
هذان اŸعلميان كانا و’ زا’ شضاهدين على
بشض-اع-ة ا’سض-ت-ع-م-ار ،ح-يث أاع-دم ا÷زائ-ريون
Ãوقع كاف البومبة ونقلت جثثهم الطاهرة
إا ¤فرن ا÷ Òوأاحرقت بكل وحشضية مثلما
ك -ت -ب -ن -ا ع-ن-ه ‘ اسض-ت-طÓ-ع-ن-ا الصض-ادر ،أامسس،
بجريدة ““الشضعب““ مسضتندين إا ¤شضهادات حية
Ÿن عاشضوا الÎاجيديا بع ÚاŸكان.
كما “ت زيارة اŸعلم التاريخي اıلد
ل-ل-ذكرى - Û 74ازر  08م -اي  1945ببلدية
بومهرة أاحمد ،و‘ الفÎة اŸسضائية من اليوم
اأ’ول من ا’حتفال باŸناسضبة ،عرفت زيارة
م-ع-رضس الصض-ور ال-ت-اري-خ-ي-ة اıل-دة ل-ل-ذكرى
بدار الثقافة ““عبد اÛيد الشضافعي““ ،وعرضس
ملحمة ›ازر الثامن ماي  1945بقاŸة ،من
أاداء ‡ث -ل Úم -ن ال -و’ي -ة ،وأاشض -رف اŸسض-ؤوول
اأ’ول ع -ل -ى ا÷ه -از ال -ت -ن -ف -ي-ذي ع-ل-ى ت-ك-رË
ال-ن-وادي ال-ري-اضض-ي-ة اŸت-أال-ق-ة ب-ال-و’ي-ة ،والتي
حققت الصضعود هذا اŸوسضم.

...وملحمة الثامن ماي ‘ ميزان التاريخ
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ن -ظ -مت ج -ام-ع-ة ق-اŸة
ملتقى وطنيا حول ملحمة الثامن ماي 1945
‘ م -ي -زان ال-ت-اري-خ ،وال-ذي اح-تضض-ن-ت-ه ق-اع-ة
اÙاضضرات ﬁمد عبداوي Ãجمع سضويداÊ
ب- -وج- -م- -ع- -ة ،وتضض- -م -ن اŸل -ت -ق -ى م -داخ Ó-ت
وﬁاضضرات تاريخية حول الذكرى Ãشضاركة
ع-دة أاسض-ات-ذة ودك-ات-رة م-ن ﬂت-ل-ف ج-ام-ع-ات
الوطن ،اين صضرح الدكتورأاوضضح قدادرة شضايب
م -ن ج -ام -ع -ة ق -اŸة لـ«الشض -عب““““ :أان م-ل-ح-م-ة
الثامن ماي  1945من اÙطات الفارقة ‘

تاريخ ا÷زائر اŸعاصضر ‘ ظل ا’سضتعمار
الفرنسضي ،ح Úخرج الشضعب ا÷زائري اعقاب
ا◊رب ال -ع -اŸي -ة ال -ث -ان -ي-ة ع-ن ب-ك-رة أاب-ي-ه ‘
مسضÒة سض- -ل- -م -ي -ة ي -ط -الب ب -ح -ق -ه ‘ ا◊ري -ة
وا’سضتقÓل ،وذلك Ãناسضبة احتفال ا◊لفاء
بعيد النصضر على النازية ،لكنه قوبل بأابشضع
اÛازر وا÷رائم من قبل دولة تدعي صضيانة
حقوق ا’نسضان وترفع شضعار ا◊رية والعدالة،
واŸسضاواة““.
وأاضض- -اف ق- -دادرة أان -ه وأام -ام ه -ذا ال -ق -م -ع

أاشضرف ،أامسس ،حجري درفوف وا‹ سضكيكدة
ع -ل -ى اŸراسض -م اıل -دة ل -ل -ذك-رى Û 74ازر
الثامن ماي  ،1945حيث توجه الوفد الو’ئي
واأ’سضرة الثورية إا ¤مقÈة الشضهداء برمضضان
جمال ،حيث ” ا’سضتماع إا ¤النشضيد الوطني
ووضضع باقة من الزهور ،باإ’ضضافة إا ¤ا’سضتماع
لكلمة رئيسس جمعية أاول نوفم 1954 Èوقراءة
فا–ة الكتاب على أارواح الشضهداء.
وتوجه الوفد إا ¤قصضر الثقافة والفنون ،أاين
ق-ام ب-زي-ارة م-ع-رضس ل-لصض-ور ال-ت-اري-خ-ي-ة اŸنظم
باŸناسضبة ،وحضضور الندوة التاريخية التي أالقاها
أاسض -ت -اذ ب -اÛلسس ال -ع -ل -م-ي ل-ل-م-ت-ح-ف ا÷ه-وي

للمجاهد العقيد علي كا‘.
وبو’ية جيجل ،وبنفسس اŸناسضبة ،قام صضباح
أامسس ،ال- -وا‹ بشض Òف -ار ،والسض -ل -ط -ات اŸدن -ي -ة
والعسضكرية بزيارة مقر الو’ية التاريخية الثانية
Ãنطقة Ÿنازل ببلدية أاو’د عسضكر ،وإاعطاء
ن- -ب- -ذة ت- -اري- -خ -ي -ة ح -ول اŸن -ط -ق -ة خ Ó-ل فÎة
ا’سضتعمار الفرنسضي ،كما اعطيت إاشضارة انطÓق
مكتب بريدي متنقل والذي من شضأانه التنقل عÈ
عديد النقاط باŸدينة لتخفيف الضضغط على
مراكز الÈيد وتسضهيل ﬂتلف العمليات للزبائن،
حيث يعمل هذا ا’خ Òبنفسس توقيت اإ’دارة.

 ...جيجل وسشكيكدة ‘ اŸوعد

سسكيكدة ـ جيجل :خالد العيفة

ندوة تاريخية حول الذكرى ومعرضض إلصشدارات وزارة اÛاهدين
سضطرت و’ية خنشضلة برنا›ا ثريا إ’حياء
›ازر الثامن ماي ،حيث كانت البداية من
م -قÈة الشض -ه -داء ب -ع-اصض-م-ة ال-و’ي-ة ،وب-ع-ده-ا
تنقلت السضلطات اÙلية وا’سضرة الثورية إا¤
مقر اŸكتبة الرئيسضية للمطالعة العمومية أاين
” إاق -ام -ة اح -ت -ف -ال ث -ق-ا‘ ت-اري-خ-ي اح-ت-ف-اء
ب -اŸن -اسض -ب -ة Ãشض -ارك -ة ن -خ -ب -ة م-ن اŸث-ق-فÚ
وأاسض -ات -ذة ‘ ال -ت -اري -خ م -ن ج -ام -ع -ة الشض-ه-ي-د
““عباسس لغرور““.
أاشض- -رفت السض- -ل -ط -ات ع -ل -ى اف -ت -ت -اح ن -دوة
تاريخية بعنوان  08ماي  1945تاريخ يقاوم

النسضيان ،من تنشضيط أاسضاتذة من كلية التاريخ
و›اهدين من الو’ية اأ’و ¤التاريخية ،كذا
إاعطاء إاشضارة انطÓق افتتاح معرضس للجمهور
خاصس بإاصضدارات من وزارة اÛاهدين حول
هذا ا◊دث التاريخي.
كما ” عرضس شضريط وثائقي حول الذكرى
وإاقامة معرضس للصضور التاريخية باŸناسضبة،
وك -ذا إاع Ó-ن ال -ف-ائ-زي-ن ‘ مسض-اب-ق-ة ال-ت-اري-خ
ال -ث -وري ل-و’ي-ة خ-نشض-ل-ة اŸن-ظ-م-ة م-ن ط-رف
اŸكتبة الرئيسضية للمطالعة.

خنشسلة :سسكندر ◊جازي

الرهيب للمتظاهرين صضمد الشضعب ا÷زائري
وع Èعن حبه ‘ التضضحية دفاعا عن وطنه
مهما كلفه ذلك من ثمن““ ،موضضحا أانها شضكلت
ﬁط -ة م -فصض -ل-ي-ة ‘ مسض-ار نضض-ال-ه ال-وط-ن-ي،
مؤوكدا اŸقولة اŸشضهورة ،ما أاخذ بالقوة ’
يسضÎد إا’ بالقوة ،وصضارت هذه اÙطة بعد
Óعداد للكفاح اŸسضلح
ذلك منطلقا أاسضاسضيا ل إ
وتفج Òثورة أاول نوفم.““1954 È
وق -ال ال -دك -ت -ور إان -ه ““ ن -ظ-را أ’ه-م-ي-ة ه-ذه
اÙط -ة ‘ ت -اري -خ اأ’م -ة ا÷زائ-ري-ة ون-ظ-را
للعدد الهائل من الكتابات اıتلفة عربية
ك -انت أاو أاج -ن -ب -ي -ة ح -ول ه-ذا اŸوضض-وع ،ج-اء
اإ’ع-داد ل-ه-ذا اŸل-ت-ق-ى ل-ه-ذه السض-ن-ة Ÿع-ا÷ة
إاشضكالية ملحمة الثامن ماي  ‘ 1945ميزان
التاريخ““.

قاŸة :خالد العيفة

..وتدششينات عدة
بÈج بوعريريج

اح -تضض -نت دائ -رة ع Úت-اغ-روت ال-واق-ع-ة
شض- -رق و’ي- -ة ب -رج ب -وع -ري -ري -ج ،ي -وم أامسس،
ا’حتفا’ت الرسضمية بذكرى ›ازر  08ماي
 ،1945ح - -يث ك - -ان ا’ن- -طÓ- -ق م- -ن م- -قÈة
الشضهداء ببلدية ع Úتاغروت بتÓوة الفا–ة
م -ع رف -ع ال -ع -ل-م ال-وط-ن-ي ووضض-ع إاك-ل-ي-ل م-ن
الزهور.
وتضض -م -نت ا’ح -ت-ف-ا’ت وضض-ع م-ق-ر ف-رع
اŸوارد اŸائية حيز اÿدمة ،كما ” فتح
حديقة البلدية بعد أان اسضتفادت من التهيئة،
م- -ع وضض- -ع ح -ج -ر اأ’سض -اسس Ÿشض -روع إا‚از
›مع مدرسضي من نوع ب ،1وقام الوفد
ب -زي-ارة ل-ل-م-ج-اه-د اŸق-ع-د السض-ي-د ح-م-وشس
مصضطفى ‘ منزله ،ومنها انتقل الوفد إا¤
ب -ل -دي -ة ت -كسض -ت -ار اÛاورة أاي -ن ” إاع -ط-اء
إاشضارة انطÓق مشضروع إا‚از جسضر للسضكة
ا◊ديدية Ãدخل البلدية.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

أاشضرف ،صضبيحة أامسس ،وا‹ سضوق أاهراسس
ال -ون -اسس ب -وزق -زة ،رف -ق-ة السض-ل-ط-ات اŸدن-ي-ة
والعسضكرية على مراسضم ا’حتفا’ت اıلدة
للذكرى ‘ وقفة Ãق Èة الشضهداء ،ترحما
على أارواح الشضهداء أاين أالقى اأ’م Úالو’ئي
Ÿن-ظ-م-ة اÛاه-دي-ن ك-ل-م-ة ب-اŸن-اسض-ب-ة عرج
فيها على ﬂتلف ا÷هود اŸبذولة ‘ سضبيل
ا◊فاظ على الوطن ،داعيا ﬂتلف اأ’طراف
السضياسضية إا ¤التحلي بروح اŸسضؤوولية خاصضة
‘ هذا الظرف العصضيب الذي يتطلب منا
ا’لتفاف حول الوطن وحول من يحمي الوطن
ا÷يشس الوطني الشضعبي سضليل جيل التحرير
الوطني.
‘ ذات السضياق أاشضرف الوا‹ على تدشضÚ
دار الصضحافة للو’ية وهي اŸنشضأاة التي ’قت
اسضتحسضانا كبÒا من طرف إاعÓميي الو’ية
ك-ال-ت-ف-ات-ة ه-ام-ة ‘ إاط-ار ال-ت-ك-فل باهتمامات
اأ’سض -رة اإ’ع Ó-م -ي -ة وه-واŸشض-روع ال-ذي ك-ان
مزمعا تسضليمه مع العيد العاŸي للصضحافة

اŸصض - -ادف لـ 03م -ن م -اي ،وأاج -لت ع -م -ل-ي-ة
التسضليم إا ¤غاية الـ 08ماي احتفا’ بالذكرى
الوطنية Ûاز الثامن من ماي ،وهي الدار
اŸت -ك-ون-ة م-ن  08م-ك-اتب ıت-ل-ف ال-عناوين
الوطنية التي تنشضط على مسضتوى الو’ية ‘
انتظار التكفل بباقي العناوين اأ’خرى على
مسضتوى توزيع هذه اŸكاتب.
و” تدشض Úا◊ديقة العمومية التي تتوزع
على الطريق الوطني رقم  16وهي ا◊ديقة
التي تعاقب على اسضتكمال أاشضغالها والي،Ú
لÎى النور أامسس من خÓل عملية تدشضينها،
حيث أاكد الوا‹ أان ا◊ديقة تعت Èحق من
حقوق مواطني الو’ية ‘ إايجاد كذا فضضاءات
ع-م-وم-ي-ة ب-غ-رضس الÎف-ي-ه وال-ت-ن-فيسس ،وهوما
ذهب إاليه وا‹ الو’ية ‘ التوجه نحوخلق
ال-ع-دي-د م-ن ال-فضض-اءات ال-ع-م-وم-ي-ة ‘ ال-و’ية
خاصضة على مسضتوى العديد من اأ’حياء التي
تعا Êمن غياب فضضاءات للÎفيه.

سسوق أاهراسس :سسم Òالعيفة

تدشش Úملعب جواري باÿروبة ‘ بومرداسض
أاحيت أامسس و’ية بومرداسس Ãعية اأ’سضرة
الثورية الذكرى الـ 74اأ’ليمة Ûازر  8ماي
 1945التي ارتكبتها فرنسضا ا’سضتعمارية ‘
حق الشضعب ا÷زائري ا’أعزل بتنظيم عدة
أانشضطة تخلد اŸناسضبة ،مع إاعطاء ا◊دث
ب -ع -دا اج -ت -م-اع-ي-ة م-ن خÓ-ل ت-دشض Úم-راف-ق
رياضضية وتكر Ëعدد من اÛاهدين..
أاشضرف وا‹ بومرداسس يحي يحياتن إا¤
ج -انب السض -ل-ط-ات اÙل-ي-ة و‡ث-ل-ي م-ن-ظ-م-ة
اÛاهدين على مراسضيم ا’حتفال الرسضمي
بذكرى ›ازر  8ماي  45انطÓقا من بلدية
بودواو ،حيث قام الوفد بقراءة فا–ة الكتاب
م -ن م -قÈة الشض -ه -داء ل -ل -م -دي -ن -ة ،م -ع ت-ك-رË
ع- -ائÓ- -ت شض -ه -داء و›اه -دي -ن ،وه -ي ن -فسس
اأ’ج-واء ال-ت-ي ع-اشض-ت-ه-ا ب-اق-ي ب-ل-ديات الو’ية
ومقابر الشضهداء.
كما ” باŸناسضبة وضضع ‘ اÿدمة ملعب
جواري معشضوشضب اصضطناعيا لفائدة شضباب
ب- -ل- -دي- -ة اÿروب- -ة ،وه -واŸكسضب ال -ذي ت -رك
ارت- -ي- -اح- -ا ل- -دى اŸواط- -ن Úوف- -ئ- -ة الشض- -ب -اب
Ÿم -ارسض -ة ري -اضض -ت -ه -م اŸفضض -ل-ة خ-اصض-ة وان
ال -ب -ل -دي -ة ت -ع -ا Êم -ن ن -ق -ائصس ك -بÒة ‘ ه-ذا
اÛال ون -فسس الشض -يء ب -ال -نسض -ب -ة ل -ل -م -راف -ق
الثقافية وفضضاءات الÎفيه.
ب- -ه- -ذه اŸن- -اسض- -ب -ة أايضض -ا وع -د وا‹ و’ي -ة
بومرداسس ‘ كلمته Ãواصضلة Œسضيد باقي

اŸشضاريع اŸسضجلة مشضÒا ““أان مشضاريع قطاع
الرياضضة وخاصضة اÓŸعب ا÷وارية سضتمسس
اك Èع- -دد م- -ن اأ’ح- -ي- -اء وال- -ق- -رى ل- -ت -ق -ريب
اÿدمات الÎفيهية وتأاط Òالشضباب““.
مع العلم أان الÈنامج اŸسضطر من قبل
الو’ية ومديرية الشضباب والرياضضة ‘ ›ال
إانشض- -اء اÓŸعب ا÷واري -ة ب -ت -م -وي -ل مشضÎك
لصض -ن -دوق الضض -م -ان وال -تضض -ام -ن ل-ل-ج-م-اع-ات
اÙلية قد شضمل ◊د اآ’ن أازيد من 108
ملعب ع Èبلديات الو’ية.
‘ اŸقابل تواجه بعضس اŸشضاريع بعضس
العراقيل مثلما اسضتقته الشضعب لدى الشضباب
بسضبب عدم التجاوب التام للسضلطات اÙلية
م- - -ع اŸقÎح وﬁاو’ت ع- - -دد م- - -ن رؤوسض- - -اء
البلديات التÓعب باŸشضاريع سضواء با’كتفاء
Ãادة التيف فقط على الرغم من تأاكيد وا‹
الو’ية ““على تهيئتها بالعشضب ا’صضطناعي““
أاوتقليصس اŸسضاحة إا ¤حدود  40مÎا فقط
ب- -د’ م -ن  80مÎا ب -ال-نسض-ب-ة ل-ه-ذا ال-ن-وع م-ن
اÓŸعب الصض -غÒة ،وأاح -ي -ان -ا أاخ-رى ح-رم-ان
سضكان القرى من هذه اŸكاسضب بتوطينها ‘
أاحياء اŸدن التي تتوفر على مرافق متعددة
ع -كسس اŸن -اط-ق ال-ري-ف-ي-ة ،وه-وم-ا يسض-ت-دع-ي
م-ت-اب-ع-ة صض-ارم-ة م-ن ق-ب-ل السض-ل-ط-ات ال-و’ئية
ومديرية الشضباب والرياضضة.

بومرداسس..ز /كمال

..وربط  2000عائلة بغاز اŸدينة ببلدية ملبو ‘ بجاية

أاح- -يت ،أامسس ،و’ي- -ة ب -ج -اي -ة ال -ذك -رى 74
Ûازر  8ماي  ،1945التي وقعت ‘ مدن
سض -ط-ي-ف ،وڤ-اŸة ،وخ-راط-ة ،أاث-ن-اء ا’ح-تÓ-ل
الفرنسضي ،وقد سضطرت مصضالح الو’ية لهذه
اŸناسضبة الهامة برنا›ا ثريا ،أاشضرف عليه
وا‹ بجاية ،رفقة السضلطات اÙلية و‡ثلي
اأ’سضرة الثورية بالو’ية ،حيث ” الوقوف على
ب -عضس اŸشض -اري -ع ال-ت-ن-م-وي-ة ال-ت-ي م-ن شض-أان-ه-ا
–سض Úاإ’طار اŸعيشضي للمواطن.
أاشضرف وا‹ بجاية ،أاحمد معبد ،باŸناسضبة
ال-ذك-رى ،ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة إايصض-ال ال-غ-از اŸدي-ن-ة
ل-ف-ائدة  2000ع-ائ-ل-ة م-ن سض-ك-ان ق-ري-ة “ت-يزي
ال -واد“ وم -دي -ن -ة م -ل -ب -و ،وسض-ط ف-رح-ة غ-ام-رة
للمسضتفيدين ،حيث أاكد الوا‹ أان هذه الذكرى
نسضÎجع من خÓلها التضضحيات ا÷سضام التي
وضضعت حّدا أ’طماع اŸسضتعمر ،كما حملت
اŸناسضبة ‘ مضضامينها رسضالة للشضباب بهدف
اŸشض- -ارك- -ة ‘ م- -ع- -رك -ة ال -ب -ن -اء وال -تشض -ي -ي -د،
ب- -اŸسض- -اه- -م -ة ال -ف -ع -ال -ة ‘ شض -ت -ى اÛا’ت
والتمسضك بالروح الوطنية ،وكذا أاخذ الع Èمن
هذه اأ’حداث التي وصضفت بخارطة طريق
لكل ا÷زائري.Ú
الوا‹ ،أاكد باŸناسضبة أانه سضيتم Œسضيد

الÈن-ام-ج اŸسض-ط-ر ’سض-ت-ف-ادة ج-م-ي-ع السضكان
ب - -غ- -از اŸدي- -ن- -ة ،ح- -يث ك- -ل- -لت اÛه- -ودات
اŸبذولة بإاقناع السضكان ،الذين عارضضوا ‘
وقت سض -اب -ق “ري -ر اأ’ن -اب -يب ع Èأاراضض -ي-ه-م
والتي دامت  15سضنة ،كما أاكد أان كافة السضكان
على مسضتوى البلديات التي  ⁄تسضتفد من هذه
الطاقة ا◊يوية ،قد ” موافقة وزارة الطاقة
على الÈنامج اŸسضطر وهوما سضيسضمح لهم،
با’سضتفادة من غاز اŸدينة على مسضتوى كافة
القرى واŸدن وسضÎتفع بذلك نسضبة الربط
على .٪95
وبحسضب الشضروحات اŸقدمة ،فقد حظي
ق-ط-اع ال-ط-اق-ة ب-و’ي-ة ب-ج-اي-ة ،ب-فضض-ل ج-م-ل-ة
اŸشضاريع ا◊يوية التي تدّعمت بها ،ضضمن
برنامج ا◊كومة الرامي إا– ¤سض Úاإ’طار
اŸع- -يشض- -ي ل- -ل- -م- -واط -ن ،Úوال -ذي م -ن شض -ان -ه
اŸسضاهمة ‘ فك العزلة عنهم ومسضاعدتهم
ع -ل -ى ا’سض -ت -ق -رار ،ح -يث اسض -ت -حسض -ن -وا ه -ذه
اŸشض -اري -ع ال -ت -ي ت -وف -ر ه -ذا اŸورد ا◊ي -وي
والضض -روري ،وودع-وا م-ع-ان-ات-ه-م م-ع ق-ارورات
غاز البوتان التي ’زمتهم لسضنوات طوال.

بجاية :بن النوي توهامي
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’من إلوطني ‘ مبادرتها ضشد حوإدث إŸرور
«إلششعب» تششارك إ أ

حملة وطنية –سسيسسية حول تأاث Òإلتعب
لرهاق على إلسسائق ‘ Úرمضسان
وإ إ
 1000سشيارة تخرج من ﬁطة خروبة يوميا

لمن إلوطني ‘ إطار إıطط إ’تصشا‹ إلذي سشطرته خلل ششهر رمضشان –ت ششعار» معا لرمضشان بدون حوإدث
أإعلنت إŸديرية إلعامة ل أ
مرور «عن إطلق حملة وطنية –سشيسشية تعنى بالوقاية وإلسشلمة إŸرورية ع Èجميع ربوع إلوطن حيث قامت خللها بتحسشيسس إلسشائقÚ
’رهاق على إلسشياقة إلسشليمة وضشرورة إلتحلي باليقظة وإ◊ذر أإثناء إلسشياقة خاصشة إŸسشافات إلطويلة وإخذ قسشط
حول تأاث Òإلتعب وإ إ
’رهاق إلششديد إلذي يلزم ‘ هذه إ◊الة إلتوقف ‘ ششريط إلتوقف إ’ضشطرإري إıصشصس لذلك
من إلرإحة خلل عمليات إلسشفر وŒنب إ إ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مع إعطاء إششارة ربط حي  400مسشكن بالغاز إلطبيعي

وإ‹ بوم ـ ـردإسس يتوق ـ ـف عند إنشسغالت
سسكـ ـ ـان ح ـ ـي إ◊مـ ـري بيسسـ ـر
أإع -ط -ى وإ‹ ب -وم-ردإسس ي-ح-ي ي-ح-ي-ات-ن إشش-ارة
ربط  400منزل بحي إ◊مري ببلدية يسشر ششرق
’حياء إلسشكنية
بومردإسس إلذي يعت Èمن أإك Ìإ أ
تضش-ررإ م-ن غ-ي-اب إل-ت-ن-م-ي-ة وإل-ت-ه-يئة إ◊ضشرية
’خ-رى ،وب-ال-ت-ا‹
وﬂت -ل-ف ضش-روري-ات إ◊ي-اة إ أ
جاء مششروع تزويد إ◊ي بششبكة إلغاز ليخفف
م -ن ح -دة م -ع -ان -اة إلسش -ك -ان وح -دة إل -ت-وت-ر أإيضش-ا
بالنظر إ ¤إ’حتجاجات إلعديدة إلتي ششهدها
ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-السش-ك-ن وت-ه-يئة إلطرقات إلرئيسشية
وإلفرعية..

بومرداسس..ز /كمال
خÓل زيارته التفقدية إالى بلدية يسسر وقف الوالي
على واقع التنمية بالمنطقة وسسبل تفعليها عبر
م-خ-ت-ل-ف ال-ب-رام-ج وال-مشس-اري-ع ال-مسس-ج-ل-ة م-ن ق-بل
السسلطات الو’ئية والمحلية التي باشسرت سسابقا
خ-ط-ة ع-م-ل ب-إاشس-راك ك-اف-ة ال-ه-ي-ئ-ات والمؤوسسسسات
ال -م -ت -دخ -ل -ة ك-م-ؤوسسسس-ة سس-ون-ل-غ-از ،دي-وان ال-ت-رق-ي-ة
وال-تسس-ي-ي-ر ال-ع-ق-اري وغ-ي-ره-ا ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-انشس-غا’ت
ال-م-واط-ن-ي-ن وت-دارك ال-ع-ج-ز ال-مسس-ج-ل ف-ي م-ج-ال

التهيئة الحضسرية والطرقات ،غياب غاز المدينة
خاصسة على مسستوى حي الحمري الذي تتجمع فيه
مواقع الشساليهات والقطب العمراني الجديد 600
مسس -ك -ن ال-ذي ي-ف-ت-ق-د ه-و اآ’خ-ر ل-لضس-روري-ات م-ن
مرافق عمومية وتربوية ،وعدة انشسغا’ت أاخرى
رفعها السسكان وحتى الفئات اأ’خرى منهم التجار
الذين يعانون من انتشسار التجارة الفوضسوية وسسط
المدينة التي أاثرت سسلبا على نشساطهم.
الوالي وخÓل اسستماعه ’نشسغا’ت سسكان الحي،
وعد بايجاد حلول لها في اقرب وقت والتكفل
بباقي مشساكل اأ’خرى التي طرحها سسكان البلدية
فيما تعلق بأاولوية التهيئة وإاعادة بعث المشسروع
المتوقف وتعبيد الطرقات وانجاز مÓعب ومرافق
ري-اضس-ي-ة ل-ف-ائ-دة الشس-ب-اب ال-ذي-ن ي-ف-ت-قدون لمراكز
الترفيه.
و أاعطى تعليمات لرئيسس بلدية يسسر لتهيئة الطريق
ال -رئ-يسس-ي وت-ع-ي-ي-ن م-ق-اول-ة ’ن-ج-از م-ل-عب ج-واري
لشسباب الحي على عاتق ميزانية الو’ية ،مع إاعطاء
إاشسارة انطÓق انجاز مشسروع مجمع مدرسسي من
الصسنف د يتكون من  12قسسما لتخفيف الضسغط
على المؤوسسسسات التربية الحالية بالطور ا’بتدائي.

تزإمنا و إلششهر رمضشان

مسستشسفى إلغزوإت ينظم حملة للتÈع بالدم
خالدة بن تركي
ق - -ال ال- -مÓ- -زم اأ’ول ل- -لشس- -رط- -ة
أاحباب مهدي المكلف باإ’عÓم
وا’تصسال على مسستوى المصسلحة
Óم-ن ال-ع-م-وم-ي أ’م-ن
ال -و’ئ -ي-ة ل -أ
و’ية الجزائر أان الحملة تهدف
ل - -لسس- -ه- -ر ع- -ل- -ى راح- -ة السس- -ائ- -ق
وال -مسس-اف-ري-ن وضس-م-ان وصس-ول-ه-م
إال -ى وج -ه -ات -ه -م ب-أام-ان وأاري-ح-ي-ة
مؤوكدة تقربها اليومي من جميع
ال- -مسس- -اف -ري -ن والسس -واق ب -غ -رضس
ت -وع-ي-ت-ه-م وت-حسس-يسس-ه-م ب-أاه-م-ي-ة
الحذر عند السسياقة .
ب- -دوره وصس- -ف م- -م- -ث -ل ا’ت -ح -اد
الوطني لسسائقي سسيارات اأ’جرة
عزيوز بوقرو المبادرة بالحسسنة
كونها تندرج في إاطار التقليل من
حوادث المرور التي ترتفع خÓل
شس- -ه -ر رمضس -ان م -ؤوك -دا ف -ي ذات
السسياق أان السسائق أامام مسسؤوولية
حماية أارواح  8اشسخاصس يتنقلون
إالى  38و’ية يوميا اي ما يعادل
 1000سس -ي-ارة م-ا ي-ج-ع-ل السس-ائ-ق
بحاجة إالى مجهود أاكثر وطاقة
اك -ب -ر ل-ل-ق-ي-ام ب-رح-ل-ة واح-دة ف-ي

ال -ي -وم وه -ذا ب -م -وجب ق -رار م -ن
ال -ن -ق -اب -ة ال -ت -ي ق -درت حصس -ي -ل-ة
الموتى ب  15حادث أالزم الجميع
ع-ل-ى ال-ت-ج-ن-د ل-ت-وع-ي-ة السس-ائ-قين
وتوجيههم .
وقال ذات المتحدث أان البرنامج
ال- -ن -ق -ل ع -ب -ر م -ح -ط -ة سس -ي -ارات
اأ’جرة بالخروبة يومي خاصسة
في الـ 10اأ’وائل من رمضسان أاين
تقل التنقÓت غير انه مع العشسرة
اأ’واخ-ر ت-ك-ث-ر ا’ت-ج-اه-ات ح-يث
يقوم برحلة واحدة يوميا .
من جهتها قامت «الشسعب» برصسد
آارءا ب - -عضس سس - -ائ- -ق- -ي سس- -ي- -ارات
اأ’جرة باتجاهات مختلفة على
غ- -رار و’ي- -ة وه -ران ،ح -يث أاك -د
احد السسائقين في تصسريح له ان
شس -ه -ر رمضس -ان ي-ك-ث-ر ف-ي-ه ال-ت-عب
واإ’ره - -اق وق - -ل - -ة ال - -ن- -وم ال- -ذي
ي-ن-ع-كسس سس-ل-ب-ا ع-ل-ى أاداء السس-ائق
،مضسيفا بشسان برنامج العمل في
رمضسان ان الخطة الموضسوعة ’
تسسمح للسسائقين بالعمل يوميا ما
يسس- -م- -ح ل- -ه- -م ب -أاخ -ذ قسس -ط م -ن
الراحة .
بدوره سسائق و’ية سسيدي بلعباسس

أإكدت وزإرة إلتجارة  ،حسشب بيان  ،وجه إ¤
كافة مسشتخدميها  ،بأانه إÁانا منها Ãششروعية
بعضس هذه إŸطالب وإلتي ششرعت ‘ درإسشتها منذ
ششهر ديسشم 2018 Èع Èجلسشات عمل وحوإر مع
’طرإف  ” ،إنششاء فوج Úعمل ﬂتلطÚ
كل إ أ
’دإرة إŸرك - -زي - -ة و‡ث - -ل Úع - -ن
م- - -ن إط- - -ارإت إ إ
إلشش -رك -اء إ’ج -ت -م -اع -ي ،Úل -درإسش-ة إل-ع-دي-د م-ن
’ولوية.
إŸطالب وفق إ أ

اŸدية :علي ملياÊ

وال -ت -ي ت -ت -وزع ب -ي -ن ال-فصس-ل ال-ن-ه-ائ-ي وق-ي-د
ال -ت -جسس -ي -د ال -م-ط-الب ال-ت-ي ت-م ف-ي-ه-ا ال-فصس-ل
النهائي الحماية واأ’من ،مذكرة بما تمخضس
ع -ن -ه ال -ل -ق -اء ال -ت-وج-ي-ه-ي ال-ت-حضس-ي-ري لشس-ه-ر
رمضس- -ان ال- -ك- -ري -م م -ع ال -م -دراء ال -ج -ه -وي -ي -ن
الو’ئيين  ،حيث تم وبشسكل رسسمي ا’تفاق مع
Óم-ن ال-وط-ن-ي وال-ق-ي-ادة
ال -م -دي -ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
ال -ع -ام -ة ل -ل -درك ال -وط -ن -ي ،ك -ل حسسب إاق-ل-ي-م
اختصساصسه لمرافقة أاعوان الرقابة أاثناء تأادية
مهامهم.
اع - -ت - -ب- -رت ال- -وزارة ب- -أان م- -ط- -الب صس- -ن- -دوق
المداخيل التكميلية العالق تقريبا منذ  20سسنة
تم الفصسل فيه نهائيا  ،بعد شسروع مصسالحها
ف -ي ال -ت -ك -ف -ل ب-ه-ذا ال-م-ل-ف وق-د ت-م ع-ق-د 08
اجتماعات مع ممثلي وزارة المالية والعدل،
وت-م ارسس-ال ال-م-ل-ف ب-م-ق-ت-رح-ات-ه للوزير اأ’ول
ال -ذي أاشس -ر ب -ال -م -واف -ق -ة ع -ل -ي-ه ،ف-ي ان-ت-ظ-ار
اإ’ج-راءات ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ب-ال-ت-نسس-ي-ق مع مصسالح
العدالة والمالية .

قال أان العمل يوم بيومين برنامج
Óرواح
ج - -د م - -وف - -ق وح- -ام- -ي ل - -أ
بالنظر إالى نصسيب الراحة الذي
يتحصسل عليه السسائق ويمكنه من
اداء عمله براحة ودون اي خطر
ع- -ل -ى أارواح ال -مسس -اف -ري -ن ن -فسس
اأ’مر وجدناه بمحطة حافÓت
ن-ق-ل ال-مسس-اف-ري-ن ب-ال-خ-روب-ة أاي-ن
اجمع سساقيها «ان القيام برحلتين
ف -ي ال -ي -وم احسس -ن خ -ط-ة ل-ل-ع-م-ل
بأاريحية ودون ضسغط خاصسة امام
العدد الكبير للحافÓت الذي من
شسانه نقل جميع الزبائن «.

...و شسرط ـة بومردإسس
تنزل إŸيدإن و –تك
بالسسائقÚ
مع حلول شسهر رمضسان الكريم و
تزامنا مع اأ’سسبوع العربي للمرور
المقرر خÓل شسهر ماي من 04
إالى  10ماي من كل سسنة،و تحت
شس - -ع - -ار « ال - -ق - -ي- -ادة ...تضس- -م- -ن
سس Ó-م -تك وسس Ó-م-ة اآ’خ-ري-ن « ،

نظم أامن و’ية بومرداسس أايام
إاع Ó-م -ي -ة ت -حسس -يسس -ي -ة ت -وع -وي-ة
ج- -واري- -ة ل- -ف- -ائ- -دة مسس -ت -ع -م -ل -ي
ال -ط -رق -ات ت -جسس -ي -دا ل -ل -ح -م -ل -ة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ت- -حت شس- -ع- -ار « م -ع
لرمضسان بدون حوادث « بهدف
ح -م -اي -ت -ه -م م -ن أاخ-ط-ار ح-وادث
المرور خاصسة خÓل هذا الشسهر
ال- -فضس -ي -ل.وق -ام إاط -ارات خ -ل -ي -ة
اإ’تصس- -ال و ال -ع Ó-ق -ات ال -ع -ام -ة،
بمعية عناصسر شسرطة المرور و
ف- -رق- -ة ال- -دراج- -ي- -ن ال- -ت- -اب -ع -ي -ن
Óم -ن
ل- -ل- -مصس- -ل- -ح- -ة ال- -و’ئ -ي -ة ل  -أ
ال -ع -م -وم -ي ،إال -ى ت-ن-ظ-ي-م خ-رج-ة
ت-حسس-يسس-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى م-دي-نة
ب -وم -رداسس ،ت -م خ Ó-ل -ه -ا ت-ق-دي-م
ج -م -ل -ة م -ن ال -ت-وصس-ي-ات اأ’م-ن-ي-ة
ل - -لسس- -ائ- -ق- -ي- -ن ح- -ول م- -وضس- -وع «
ال-ت-أاث-ي-رات السس-ل-ب-ي-ة ل-ل-ت-عب ع-ل-ى
السسياقة السسليمة « خاصسة مع
ن -قصس ال -ن -وم و السس -ه -ر لسس-اع-ات
ط - - -وي - - -ل - - -ة خÓ- - -ل السس- - -ه- - -رات
ال -رمضس -ان -ي-ة ،م-ا ي-ج-ع-ل السس-ائ-ق
ي- -ف- -ق- -د ت- -رك -ي -زه ال -ج -ي -د أاث -ن -اء
السسياقة.

’سشتششفائية إلعمومية بالغزوإت معمر ﬁمد أإنه وÃناسشبة حلول
أإعلن مدير إŸؤوسشسشة إ إ
ششهر رمضشان إلكر Ëولضشمان إلسش Òإ◊سشن للمؤوسشسشة وكذإ من أإجل ضشمان رإحة إŸرضشى
فقد تقرر تنظيم حملة للتÈع بالدم وهذإ يوم إلسشبت إŸقبل إبتدإء من إلسشاعة 22.00
ليل.

تلمسسان :بكاي عمر
ودعا المواطنين و المسستخدمين اللذين يتمتعون

بالصسحة الجيدة أان يشساركوا و يتبرعوا بدمهم من
أاجل إانقاد حياة المرضسى هذا ولقيت هذه المبادرة
اسستحسسانا كبيرا ومنقطع نظير ’ سسيما و نحن في
شسهر الرحمة و الغفران

إ’سشتفادة من خدمة إلهاتف و إ’نÎنت

ربط  12موقعا بخدمة إأللياف إلبصسرية باŸسسيلة
كششف إŸكلف با’تصشال باتصشا’ت إ÷زإئر»
بو’ية إŸسشيلة عبد إلرحيم بعجي عن ربط
’لياف
إل-زب-ائ-ن ب-خ-دم-ة إ’نÎنت وإل-ه-اتف با أ
إلبصشرية حتى إلبيت ببتقنية( FTTHإف
تي تي إشس) من خلل تغطية  12موقع بالقطب
إ◊ضش-ري ب-ق-درة إسش-ت-ي-ع-اب  24أإل -ف مششÎك
بكل من مسشيلة وبوسشعادة.

اŸسسيلة :عامر ناجح
اأكد عبد الرحيم بعجي في حديث لـ «الشسعب
« اأن التقنية الجديدة تعتبر تكنولوجيا حديثة
تعتمد على ا’ألياف البصسرية موصسولة للبيت
م-م-ا يسس-م-ح ل-ل-م-واط-ن-ي-ن م-ن ا’سس-ت-ف-ادة م-ن
خدمة الهاتف و ا’نترنت التي تتمتع بثبات
ك-ب-ي-ر وشس-ب-ه ان-ع-دام لÓ-ن-ق-ط-اعات با’إضسافة
لقابليتها للتدفق العالي جدا والذي يصسل اإلى

 100م-ي-غ-ا.وت-ع-ت-مد التقنية حسسب المتحدث
على ا’نتقال من التباين ب «النحاسس» اإلى
الرقمي « ا’ألياف البصسرية» ،محققة بذلك
السسرعة الفائقة والتدفق العالي الذي ينشسده
المواطن.وهو ما يحقق هدف  ،الرفع من
ا’أداء ال- -ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي وا’ن- -ف- -ت- -اح ال -دائ -م
وال-مسس-ت-دي-م ل-ل-م-ن-افسس-ة وت-ق-ديم الخدمات و
ان-تشس-ار ال-خ-دم-ات ال-م-ب-ت-ك-رة ال-ت-ي ت-ق-دمها،
وكذا تنسسيق وتعزيز الممتلكات العمومية ،
وي -ن -درج ا’ن -ج -از حسسب ب -ع -ج-ي ف-ي ت-ن-ف-ي-ذ
ا’إسس-ت-رات-ي-ج-ي-ة ال-رام-ي-ة اإل-ى ال-ت-ك-فل الجيد
ب-ال-زب-ائ-ن و ج-لب اآخ-ري-ن ت-ن-ف-ي-ذا ل-ل-ب-رن-ام-ج
ال - - -مسس - - -ط - - -رة ال - - -رام - - -ي اإل- - -ى رب- - -ط ك- - -ل
ال -م -ن -ازل ال -ج -زائ -ري -ة ب -خ -دم -ت-ي ا’ن-ت-رنت
والهاتف الثابت.

تضشمنت جملة من إŸطالب

وزإرة إلتجــــــارة تقـــــر Ãشسروعيـــــة مطالـــــب عمالهـــــا إÙتجــــــــــÚ

و أاشس -ارت ف -ي ه -ذا الصس -دد ب -أان -ه ف -ي م-ج-ال
ال -ت -ك -وي -ن ت -م ت -وج -ي -ه ت-ع-ل-ي-م-ة ل-ك-ل ال-م-دراء
ال -ج -ه -وي-ي-ن و ال-و’ئ-ي-ي-ن م-ن أاج-ل ال-ت-ع-ج-ي-ل
ب -ت -ق-دي-م م-خ-ط-ط ال-ب-رن-ام-ج ال-ت-ك-وي-ن-ي وف-ق
ال-ت-خصسصس-ات ’سس-ت-ف-ادة اأ’ع-وان وال-م-وظ-فين
كإاضسافة للبرنامج الحالي ،كما سسيتم تكليف
ل-ج-ن-ة م-ن ال-م-ف-تشس-ي-ة ال-ع-ام-ة ل-لوزارة لمتابعة
تعادل الفرصس لكل الموظفين  ،فيما يخصس
ال -ت -رق-ي-ات ع-ل-ى ال-مسس-ت-وى ال-م-ح-ل-ي أاو ح-ت-ى
المركزي.
أاوضسحت مصسالح الوزارة بأان المطالب التي ’
تزال قيد التجسسيد كالنظام التعويضسي ،فقد
تم اعداد مشسروع المرسسوم التنفيذي الذي
يضسمن زيادة في العÓوات ،وكذا إاعداد عÓوة
جديدة تحت تسسمية عÓوة حماية ا’قتصساد
الوطني ،والذي ينتظر الفصسل والتأاشسير ،في
ح - -ي - -ن أان ال - -ق - -ان - -ون اأ’سس - -اسس - -ي ال - -خ- -اصس
بمسستخدمي القطاع فعملت مصسالح الوزارة
على إاعداد مشسروع مرسسوم تنفيذي يتضسمن
العديد من التعديÓت لبنود القانون السساري
المفعول بمشساورة الشسريك ا’جتماعي ،وتم
ا’ت- -ف- -اق ع -ل -ى ال -ت -ريث ف -ي إارسس -ال مشس -روع
ال -ت -ع-دي-ل ل-ت-م-ك-ي-ن ال-ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة أ’ع-وان
الرقابة لوزارة التجارة والنقابة الوطنية لعمال
اأ’سس Ó-ك ال -مشس -ت-رك-ة ل-وزارة ال-ت-ج-ارة ق-ي-دي
ال -ت -أاسس-يسس م-ن ت-ق-دي-م م-ق-ت-رح-ات-ه-ا ف-ي ه-ذا
الخصسوصس.
كما أانه بخصسوصس المطالب التي تم رفعها من
Óضسراب
قبل الشسريك ا’جتماعي الداعي ل إ

وال -ت -ي ل -م ي -ت -م ال -ت -ط -رق إال -ي-ه-ا أاصس Ó-خÓ-ل
ا’جتماعات المراطونية التي عقدت سسابقا،
تبنه الوزارة أان الشسريك ا’جتماعي المعني
ل -م ي -ل -ت-زم ب-اأ’خÓ-ق-ي-ات ال-ن-ق-اب-ي-ة وب-أارضس-ي-ة
الحوار التي أامضسى عليها في ا’جتماعات
التشساورية.
م- -ن ج -ه -ت -ه -ا ط -ال -بت اإ’ت -ح -ادي -ة ال -وط -ن -ي -ة
ل -مسس -ت -خ -دم-ي ق-ط-اع ال-ت-ج-ارة « السس-ن-اب-اب «
مؤوخرا الوصساية بالجدية واإ’سسراع في وضسع
Óسستفادة من الغرامات الجزافية
آاليات فعالة ل إ

المحصسلة عن طريق المحاكم  ،متسسائلة عن
أاسسباب التأاخر في تحقيق أاي مطلب من
المطالب المرفوعة  ،كما دعت قواعدها على
مسستوى  30و’ية إالى وقفة احتجاجية ،أامسس،
ب -ه -دف ال -ت -ن -ب -ي-ه إال-ى ع-واقب وخ-ط-ورة ال-زج
بأاعوان الرقابة في الميدان في مثل هكذا
ظروف التي تشسكل تهديدا أ’منهم وسسÓمتهم
 ،إالى جانب ضسرورة إالغاء التعليمة الصسادرة
عن الوزارة تحت رقم  94المؤورخة في 11
م - -ارسس  2019وال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-وسس-م ال-منتجات

المسستوردة  ،و تؤوكد هذه العملية على إالغاء
ت -ط -ب -ي -ق غ -رام -ة ال -مصس -ال -ح -ة ع -ل -ى ب-عضس
ال -م -ن-ت-ج-ات ال-مسس-ت-وردة أاث-ن-اء ع-م-ل-ي-ة ضس-ب-ط
ال -م-ط-اب-ق-ة م-ن ط-رف مسس-ت-وردي-ه-ا  ،وه-و م-ا
سس -ي -ؤودي حسس -ب -ه -ا إال -ى ان -خ -ف-اضس ك-ب-ي-ر ف-ي
مداخيل الصسندوق الوطني التكميلي والخزينة
العمومية  ،مع طمأانتها بالعمل بالحد اأ’دنى
ف-ي م-ج-ال ح-م-اي-ة ل-ل-مسس-ت-ه-ل-ك-ي-ن واإ’ق-تصساد
الوطني.

الخميسس  09ماي  2019م
الموافق لـ  04رمضسان  1440هـ
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مع سشحب ا’عتماد لعدد منها حفاظا على سشÓمة اŸسشتهلك

بعدما اسشتقبلت  23طلبا بÈج بوعريريج

مديرية النّششاط ا’جتماعي توافق
على فتح  14مطعما رمضشانيا

Œنيــــد  46بيطريـــــــا Ÿراقبــــة
اŸذابــــح ببـــــومـــــــرداسض

ان -ط-ل-قت اŸب-ادرات اÒÿي-ة م-ع أاول ي-وم
م -ن شش -ه-ر رمضش-ان ب-و’ي-ة ب-رج ب-وع-ري-ري-ج،
ح- -يث ” ف- -ت- -ح أاب- -واب  14م-ط-ع-ما رمضشانيا
’شش-خ-اصس ب-دون م-أاوى
ل -ع -اب -ري السش -ب -ي-ل وا أ
والفقراء واŸسشاك.Ú

كّثفت مصشالح اŸفتششية البيطرية التابعة
Ÿصش-ال-ح م-دي-رة ال-فÓ-ح-ة ب-و’ي-ة ب-ومرداسس
م-ن ع-م-ل-ي-ة ال-رق-اب-ة ع-ل-ى اŸذاب-ح العمومية
واÿاصش- -ة ل -ل -ح -وم ا◊م -راء وال -ب -يضش -اء م -ع
ب -داي -ة شش-ه-ر رمضش-ان ال-فضش-ي-ل ،ب-ت-ج-ن-ي-د 46
بيطريا للقيام باŸهمة ومتابعة نششاط هذه
ال -وح -دات اŸع -ت -م -دة ،ف -ي -م -ا ت -ب -ق -ى م-ذاب-ح
صشغÒة تنششط بطريقة غ Òقانونية ‘ عدد
’ح -ي -اء وظ -ه -ور أاخ -رى
م- -ن ال- -ب- -ل- -دي- -ات وا أ
Ãن -اسش -ب -ة شش -ه-ر الصش-ي-ام ح-يث ي-ك Ìال-ط-لب
على اللحوم ،وهو ما قد يششكل خطرا على
صش - -ح - -ة وسش Ó- -م - -ة اŸسش - -ت - -ه - -لك بسشب ع- -دم
إاخضشاعها لرقابة الطبيب البيطري.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف
وأاّكد عبد القادر دهيمي مدير النشساط اإ’جتماعي
بالو’ية إاسستقبال  23طلبا لفتح مطاعم الرحمة ،تّم
إال- -ى ح -د اآ’ن م -ن -ح ال -رخصس -ة لـ  14م-ط-عما فيما
تواصسل اللجنة المكلفة عملها بمعاينة المطاعم
اأ’خرى ،في حين تمّ تسسجيل بعضس التحفظات على
ب -عضس ال -م-ط-اع-م إال-ى غ-اي-ة رف-ع-ه-ا ث-م ت-م-ن-ح ل-ه-م
الرخصسة ،وتّم في هذا الشسأان تسسجيل  04مطاعم

إاحصشاء  6391إاعانة مالية خاصشة بششهر رمضشان
بأادوية خطيرة لزيادة الوزن وبطريقة سسريعة مع
ال -ل -ج -وء إال -ى خ -فضس أاسس -ع -اره ل -ج-لب ال-مسس-ت-ه-لك،
والدليل أان سسعره يختلف من بائع آ’خر ويتراوح ما
بين  200إالى  240دينار للكلغ مثلما قال.
هذه الظاهرة السسلبية من اأ’نشسطة التجارية غير
المرخصسة لبيع مواد جد حسساسسة كاللحوم البيضساء
والحمراء التي بدأات تخلق هواجسس لدى المواطن
وك-ث-ر ال-ح-ديث ع-ن ال-م-واد ال-ك-ي-م-اوي-ة المسسرطنة،
دفعت بعدد من الهيئات الرقابية المختصسة على
مسستوى مديرية المصسالح الفÓحية ومنها المفتشسية
البيطرية إالى التحرك لمراقبة النشساط وتنظيمه
وع -دم ت -ع-ريضس ح-ي-اة ال-م-واط-ن-ي-ن ل-ل-خ-ط-ر ،وه-ذا
بتكليف  46بيطريا لمراقبة عملية الذبح بالمذابح
المعتمدة المقدر عددها بـ  8مذابح عصسرية للحوم
ال-ب-يضس-اء تسس-ت-ج-يب ل-لشس-روط ال-ق-ان-ون-ي-ة والصس-حية
ال-م-ع-م-ول ب-ه-ا ب-ع-د ال-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ة ت-ط-هير واسسعة
ل -ل -ق -ط-اع مسست  35م -ذب -ح -ا صس-غ-ي-را ،م-ع سس-حب
ا’ع -ت -م -اد ل -ع -دد م -ن -ه -ا ل-ع-دم اسس-ت-ج-اب-ات-ه-ا ل-ه-ذه
الشسروط حسسب تصسريحات مديرة القطاع وردية
بلعقبي ،مع ذلك تبقى الكثير منها تنشسط بعيدا عن
أاعين الرقابة.

أام -ا ف -ي -م -ا ي -خصس ال -ل -ح -وم ال -ح -م -راء ،ف-إان و’ي-ة
بومرداسس تتوفر حاليا على ثمانية مذابح منها
مذبح جديد وعصسري متواجد على مسستوى بلدية
خميسس الخشسنة ومشسروع مذبح عصسري بمواصسفات
ع -ال -م -ي -ة ب -ب -ل-دي-ة أاو’د م-وسس-ى ي-ن-ت-ظ-ر أان ي-دخ-ل
الخدمة قريبا وفق ذات المصسدر ،باإ’ضسافة إالى 6
م-ذاب-ح صس-غ-ي-رة ت-اب-ع-ة ل-ل-ب-ل-دي-ات ت-ف-ت-ق-د للشسروط
الصسحية والمهنية ،ما جعل مصسالح الرقابة تلجأا
إالى سسحب ا’عتماد أ’ربعة مذابح متواجدة في كل
م -ن ب -غ -ل -ي -ة ،دلسس ،خ-م-يسس ال-خشس-ن-ة وب-رج م-ن-اي-ل
وال -ت -رخ-يسس ’سس-ت-م-رار ال-نشس-اط ل-م-ذب-ح-ي ال-ث-ن-ي-ة
وبودواو ،وهي تقريبا المذابح التي أاسسالت الكثير
م-ن ال-ح-ب-ر وال-ح-ديث م-ن ق-ب-ل ال-م-واط-ن-ي-ن بسس-بب
ت Ó-عب ال -ت-ج-ار وح-ت-ى م-رب-و ال-م-اشس-ي-ة وأاصس-ح-اب
ال-ج-زارات ال-ذي-ن ي-ل-ج-ؤوون ال-ى ذب-ح وت-وزي-ع ل-ح-وم
ح -م -راء ع -ل -ى ال -مسس -ت -ه -لك خ -ارج رق-اب-ة ال-ط-ب-يب
البيطري المكلف بتسسليم شسهادة السسÓمة وخلوها
م- -ن ب- -عضس اأ’م- -راضس ال- -خ- -ط- -ي- -رة وه -و م -ا دف -ع
بالمصسالح المختصسة إالى سسحب اعتمادها مؤوقتا.

تخصشيصس  200مليون دينار للعملية التّضشامنية Ãعسشكر

بطاقيـ ـ ـة اŸعوّزيـ ـ ـن تدخـ ـ ـل اÿدمـ ـ ـة والعـ ـ ـدد يÎاجـ ـ ـع

’خÒة للعملية التضشامنية اÿاصشة بششهر رمضشان الكر ،Ëوبذلك تكون ذات
ششارفت السشلطات الو’ئية Ÿعسشكر على وضشع الروتوششات ا أ
ا÷هة قد أاعلنت عن ضشبط بطاقية اŸعوزين التي من ششأانها وضشع حد لكل اŸمارسشات والتجاوزات التي كانت تششوب عملية توزيع قفة رمضشان
’عانات اŸقدمة للمعوزين ‘ ششكل مبالغ مالية
‘ وقت سشابق ،على أاسشاسس اÙاباة ودون مراعاة ششروط ومعاي Òا’سشتفادة ،وعلى أان تكون ا إ
ﬁددة بـ ’ّ6ف دينار بدل الطرود الغذائية طبقا لتوصشيات ا◊كومة.
ت -ق -ل -يصس اإج -م -ال -ي ال -م -ع-وزي-ن ال-م-حصس-ي-ي-ن ف-ي ا’جتماعي ومصسالح ا’إدارة المحلية وميزانيات
السسنوات السسابقة من  73األف معوز اإلى اأزيد  47بلدية ،على اأن تتكفل هذه ا’أخيرة بمنح 6
اأحصست السسلطات المحلية لمعسسكر  38276عائلة بقليل عن  38األف عائلة معوزة ،وهو رقم اأسسفرت اآ’ف دينار لــ  23893معوز ،في حين يعمل الهÓل
معوزة سستسستفيد من ا’إعانات المالية التضسامنية عنه نتائج التحقيق في قوائم المسستفيدين من ا’أحمر الجزائري بالو’ية على فتح مطعم واحد
ال-م-ح-ددة بـ 6اأ’ف دي -ن -ار ال -م-خصسصس-ة ل-لشس-ه-ر قفة رمضسان بعد تطهيرها من العشسوائية في لعابري السسبيل في المحمدية باعتبارها منطقة
الكريم ،في حين سسيعتمد على العدد المضسبوط انتقاء ا’أشسخاصس الذين تحق لهم ا’سستفادة من عبور وتنظيم عملية ’ختتان ا’أطفال.
من جهة اأخرى ،وجّه والي معسسكر ،حميد بعيشس،
للعائÓت المعوزة في توزيع مختلف ا’إعانات قفة رمضسان.
ال -تضس -ام -ن -ي -ة ال -خ -اصس -ة ب -ال -دخ-ول ا’ج-ت-م-اع-ي ف -ي ذات الصس -دد ،ت-ك-ون السس-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة ق-د لدى تروؤسسه لجلسسة عمل مع الهيئة التنفيذية،
مسستقب .Óيذكر اأن عدد المعوزين المحصسى تم رصس-دت م-ب-ل-غ-ا ي-ن-اهز  200م-ل-ي-ون دي-نار ،ضسمن تعليمات صسارمة لقطاع التجارة قصسد المتابعة
التوصسل اإليه بعد عملية تطهير واسسعة ،مّكنت من تركيبة مالية مشسكلة بين ميزانية مصسالح النشساط ال -ج -ي -دة ل -ع -م -ل -ي -ات ت -ن-ظ-ي-م ا’أسس-واق وم-راق-ب-ة
ال -م-حÓ-ت ال-ت-ج-اري-ة م-ن ح-يث م-ع-اي-ي-ر الصس-ح-ة
وال-ن-ظ-اف-ة وضس-ب-ط ا’أسس-ع-ار ل-ح-م-اي-ة ال-مسستهلك
برعاية مششÎكة ب Úوزارة الّتجارة والو’ية
وت-ج-نب ال-تسس-م-م-ات ال-غ-ذائ-ي-ة ،ن-فسس ال-ت-عليمات
وجهها المسسوؤول لمسسوؤولي قطاع الصسحة وقطاع
التموين بمياه الشسرب من اأجل ضسمان خدمات
جيدة للمواطنين.

معسسكر :أام ا Òÿــ سس

افتتاح اأول ا’أسشواق ا÷وارية لكسشر
اŸضشاربة وجششع اŸضشاربة بالبليدة

’ول سشوق جواري لبيع اŸنتجات واŸواد الغذائية بنادي الفروسشية ،وسشط مدينة البليدة،
افتتح أامسس ا أ
عاية مصشالح وزارة ومديرية التجارة ،وبالتنسشيق مع غرفة التجارة والصشناعة ونادي اŸقاولÚ
والصشناعي ÚاŸتيجة ،الغاية منه عرضس اŸنتجات واŸواد الغذائية بأاسشعار تنافسشية لضشرب ا’حتكار
واŸضشارب ‘ Úهذا الششهر الفضشيل.

البليدة :لينة ياسسمÚ
اسس-ت-بشس-ر م-واط-ن-ون زاروا وت-بضس-ع-وا م-ن السس-وق
الجواري ،با’هتمام الذي أاولته مصسالح التجارة
’سس -ع -ار
وو’ي- -ة ال- -ب- -ل -ي -دة ،خ -اصس -ة ف -ي ج -انب ا أ
ال -م -ع -ق-ول-ة وال-ت-ي ه-ي م-ت-ن-اول اصس-ح-اب ال-دخ-ل
الضس-ع-ي-ف وال-م-ح-دود ،ف-ي ان-ت-ظ-ار ت-وسس-ع-ة وفتح
اسسواق أاخرى بكل من دائرتي بوفاريك واو’د
يعيشس قريبا.
ويلتمسس أاصسحاب الدخل البسسيط والمتوسسط أان
’سسواق الجوارية ،والتي
يتم توسسعة مثل هذه ا أ
تسستهدف ضسرب التجار الذين يسستغلون مناسسبة
’خ-رى ب-رف-ع
رمضس -ان وال -م -ن -اسس -ب -ات ال -دي -ن -ي-ة ا أ
’م -ر ال -ذي ي -ج -ع -ل ال -مسس -ت -ه-لك ف-ي
’سس -ع -ار ،ا أ
اأ
رمضس -ان ،الشس -ه -ر ال -ذي ي -ف -ت -رضس ف -ي -ه ال-رح-م-ة
’سسعار ،يعاني من
والتضسامن وا’نخفاضس في ا أ
’يام
العجز في القدرة الشسرائية ،خاصسة وأان ا أ
’ولى من الشسهر الفضسيل ميّزها لهيبا في اسسواق
اأ
التجزئة لبيع الخضسر والفاكهة.
ووصسلت أاسسعار بعضس المنتجات حدود الÓمعقول
وال -ج -ن-ون ،م-ث-ل م-ا ح-دث م-ع خضس-ار ال-ط-م-اط-م

بعاصسمة الو’ية برج بوعريريج ،منها خيمة إافطار
الصسائمين على مسستوى الطريق السسيار من تنظيم
ال -كشس -اف -ة ا’سس Ó-م -ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة «ف-وج ال-ك-ف-اح»
بمسساعدة محسسنين ،ومطعم جمعية جزائر الخير
في حي فيÓت قرواشس المحاذي إ’قامة الو’ية.
كما تم تسسجيل فتح  03مطاعم ببلدية العشس جنوب
الو’ية ،مطعمين إاثنين ببلدية المنصسورة ،ومطعم
واحد بكل من بلديات الياشسير ،المهير ،خليل وعين
تاغروت.
كما أاّكد مدير النشساط اإ’جتماعي أان مبالغ قفة
رمضس -ان ال -م -ق -درة بـ  6000دي -ن-ار ق-د ت-م ضس-خ-ه-ا
ج-م-ي-ع-ا ،وب-ك-ل ال-ب-ل-دي-ات ف-ي ال-حسس-ابات البريدية
للمسستفيدين من العائÓت المعوزة ،فيما تم إايصسال
Óشس-خ-اصس ال-ذي-ن ’ ي-م-ل-ك-ون حسس-اب-ا
ال -ح -وا’ت ل -أ
بريديا.

قّدمت ’أصشحابها بششتوان ،تلمسشان ومنصشورة

بومرداسس :ز ــ كمال
تزدهر مع بداية شسهر رمضسان الفضسيل مختلف
اأ’نشسطة التجارية ببلديات بومرداسس بظهور باعة
من فئات اجتماعية متعددة ،بما فيها اأ’طفال
والنسساء لبيع بعضس السسلع والمواد الغذائية كالخبز
التقليدي والحلويات عبر اأ’رصسفة والطرقات دون
ا’ك-ت-راث ل-ت-داع-ي-ات ذلك ع-ل-ى صس-ح-ة ال-مسس-ت-هلك
نتيجة تعرضسها الطويل أ’شسعة الشسمسس والغبار رغم
ت -ح -ذي -رات مصس -ال -ح ال -رق -اب -ة وج -م -ع -ي -ة ح -م -اي-ة
المسستهلك من اإ’قبال على مثل هذه المنتجات
ال -ت -ي ت -ل -ق -ى م -ع ذلك رواج-ا ك-ب-ي-را ،ون-فسس اأ’م-ر
Óنشسطة اأ’خرى خاصسة الخضسر والفواكه.
بالنسسبة ل أ
ك -م -ا ظ -لت ن -ق -اط ب -ي-ع وذب-ح ال-دواج-ن ال-م-ن-تشس-رة
باأ’سسواق والمحÓت بطريقة غير مرخصسة ،و’
ت -خضس -ع ل -ل -رق -اب-ة الصس-ح-ي-ة م-ن ط-رف ال-ب-ي-اط-رة،
ظ -اه -رة أاث -ارت ال -ك -ث -ي -ر م -ن ال-تسس-اؤو’ت م-ن ق-ب-ل
ال-م-واط-ن-ي-ن وال-م-خ-تصس-ي-ن خ-اصس-ة أاط-ب-اء ال-ت-غ-ذي-ة
والناشسطين في مجال حماية المسستهلك بالنظر إالى
المخاطر الكبيرة التي قد يسسببها اسستهÓك لحوم
بيضساء غير مراقبة ومجهولة المصسدر وغير معلوم
طبيعة وتركيبات تغذيتها وحتى اأ’دوية المسستعملة
منها الخطيرة مثلما أاّكده لـ «الشسعب» أاحد الباعة
ال -ذي ات-ه-م صس-راح-ة ال-ب-عضس م-ن ب-ائ-ع-ي ال-دواج-ن
الفوضسويين بتسسويق دجاج غير صسالح لÓسستهÓك،
وقد يشسّكل خطرا على صسحة المواطن بسسبب حقنه
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والكوسسة وحتى البصسل ،حيث بلغ سسعر البصسل
ا’خضسر  120دينارا للكيلو الواحد ،أاما الخسس
فتراوح بين  70و 100دينار ،والبطاطا وإان كان
اسستقرت في سسعر  60و 50دينارا ،ا’ أان ثمنها
بسسوق الجملة تراوح بين  20و 45دينارا.
وف-ي سس-ي-اق ال-م-ن-اسس-ب-ة ال-دي-ن-ي-ة ،والمضساربة التي
بينت جشسع بعضس التجار بأاسسواق التجزئة ،مقارنة
ب-أاسس-ع-ار ال-خضس-روات وال-ف-اك-ه-ة ب-أاسس-واق الجملة،
فإان بعضس الفضساءات التجارية لجأات إالى تتبع
’سسواق الجوارية ،وفرضست أاسسعارا تنافسسية
نهج ا أ
ج-ل-بت ال-ي-ه-ا ال-مسس-ت-ه-ل-ك-ي-ن ب-ق-لب مدينة البليدة،
خ- -ل -فت رضس -ا وت -ث -م -ي -ن -ا م -ن ق -ب -ل ال -ك -ث -ي -ر م -ن
المواطنين ،الذين أابدوا عن ثنائهم لمثل هذه
المبادرات.
وسسمحت هذه المبادرة للمواطن المسستهلك أان
ي -ق -ت -ن -ي م -خ -ت -ل -ف ال -م -واد ال-غ-ذائ-ي-ة ،خصس-وصس-ا
’سس -اسس -ي -ة م -ث -ل ال-زيت وح-ل-يب ال-غ-ب-رة ،وب-عضس
اأ
’ك-ث-ر اسس-ت-هÓ-كا في شسهر
ال-م-واد ا’سس-ت-هÓ-ك-ي-ة ا أ
الصسيام مثل المشسروبات والعصسائر ،كما طالب
ال -مسس-ت-ه-ل-ك-ون ب-ت-ع-م-ي-م ال-ف-ك-رة ،وأان يصس-ب-ح ذلك
تقليدا بين التجار وأاصسحاب الفضساءات التجارية.

كشش - -ف ن - -ائب رئ - -يسس اÛلسس الشش - -ع- -ب- -ي
ال -ب -ل -دي ل -ب -ل -دي -ة شش -ت -وان ،وشش-دي أانسس‘ ،
تصش- -ري -ح لـ ‘‘الشش -عب‘‘ أان ا’إع -ان -ة اŸالية
اŸقدرة بـ  6000دج والتي خصشصشتها الدولة
ا÷زائ -ري -ة ل-ل-ع-ائÓ-ت ال-ف-قÒة خÓ-ل شش-ه-ر
رمضش -ان اŸع-ظ-م ،وال-ت-ي ” ت-ع-ويضش-ه-ا ب-ق-ف-ة
رمضشان أاو الطرود ا’سشتهÓكية ،حيث بلغ
’ج-م-ا‹ ل-ل-ف-ئ-ة اŸسش-ت-ه-دف-ة ي-ف-وق
ال -ع -دد ا إ
 1500حالة.

تلمسسان :بكاي عمر
تم انتقاء المسستفيدين على مسستوى لجنة الدائرة
والتي يرأاسسها رئيسس الدائرة ،وقد اسستفاد  1057من
المنحة الخاصسة لهذه السسنة ،وقد سساهمت البلدية
ب- -ال -قسس -ط اأ’وف -ر إال -ى ج -انب مسس -اه -م -ة ال -و’ي -ة

ومديرية التضسامن.
من جهته أاوضسح النائب بالمجلسس الشسعبي البلدي
ل -ت -ل -مسس -ان ب-وشس-ري-ف ع-ب-د ال-ق-ادر ،ال-ذي أاك-د ف-ي
اتصسال هاتفي مع «الشسعب’’ أانه تم عقد الدورة
اإ’سستثنائية لبلدية تلمسسان للمصسادقة على القائمة
ا’سسمية للمسستفيدين من اإ’عانة المالية التضسامنية
بمناسسبة شسهر رمضسان الكريم ،والتي حدد مبلغها ب ـ
 6000دج وتم صسب الحوالة البريدية أاو في الحسساب
البريدي على  3334مسستفيد.
م -ن ج -ه-ت-ه-ا كشس-فت مصس-ادرن-ا ال-خ-اصس-ة أان ب-ل-دي-ة
منصسورة قد أاحصست وصسادقت على توزيع 2000
إاعانة ،أاما بلدية عين تالوث فقامت بتوزيع 600
إاع-ان-ة وب-ب-ل-دي-ة ع-م-ي-ر ت-م ت-وزي-ع  492إاع-ان-ة ،وتم
تسسجيل عجز لـ  250مسستفيد ’ يزالون ينتظرون
دخول اأ’موال من أاجل تسسوية وضسعيتهم ،وببلدية
ب -ن -ي سس-ن-وسس ف-ق-د ت-م تسس-وي-ة وضس-ع-ي-ة  842عائلة
فقيرة ،وتم صسب اإ’عانات المالية.

” تسشخÒهم من مصشالح أامن الو’ية

 10آا’ف ششرطي لتأام Úالعاصشمة خÓل
ششهر رمضشان اŸبارك
خ ّصش -صشت مصش -ال -ح أام -ن و’ي -ة ا÷زائ -ر خÓ-ل شش-ه-ر
رمضشان اŸبارك ،ما يزيد عن  10آا’ف ششرطي لتأامÚ
اŸواط -ن Úو‡ت -ل -ك -ات -ه-م خÓ-ل شش-ه-ر رمضش-ان اŸب-ارك،
وكذا تسشهيل حركة اŸرور و الوقاية على امتداد طول
ششبكة الطرقات لقطاعات ا’ختصشاصس.

ق ــ و
’طار سستعمل التشسكيÓت ا’منية
في هذا ا إ
’م-ن-ي-ة ’سس-ي-م-ا
ع--ل--ى ضس--م--ان ال--ت-غ-ط-ي-ة ا أ
’م-اك-ن والسس-اح-ات
’سس--واق ال--مسس-اج-د ،ا أ
اأ
العمومية ،أاماكن التسسلية ومحطات نقل
ال-مسس-اف-ري-ن (ال-ب-ري-ة ،السس-ك-ة ال-ح-دي-دي-ة،
ال-م-ي-ت-رو وال-ت-رام-واي) ،ال-ت-ي ت-عرف إاقبال
عدد كبير من المواطنين خÓل هذا الشسهر
ال---م---ب--ارك ،ح--يث ي--ت--م نصسب تشس--ك--يÓ--ت
لضسمان تأامين فعلي لهذه النقاط ،وتواجد
دائم ومسستمر لقوات الشسرطة بالميدان.
كما سستقوم مختلف عناصسر الشسرطة خÓل
شس-ه-ر رمضس-ان ال-م-ع-ظ-م ب-ت-أام-ي-ن ال-حدائق
العمومية وأاماكن التسسلية التي تشسهد إاقبا’
كبيرا للمواطنين والعائÓت التي تقصسدها
خ-اصس-ة خÓ-ل ال-ف-ت-رة ال-ل-ي-ل-ي-ة للترفيه عن
ال--ن--فسس ،وع--ل--ي--ه سس--ي--ت--م ضس--م--ان ت--واج--د

تشس--ك--يÓ--ت أام-ن-ي-ة ب-ع-ي-ن ال-م-ك-ان بضس-م-ان
’منية
تغطيتها ناهيك عن تأامين التغطية ا أ
ل-م-خ-ت-ل-ف ال-ت-ظ-اهرات الرياضسية الثقافية
وال-ف-ن-ي-ة ال-ت-ي سس-ت-ق-ام بقطاع ا’ختصساصس
خÓ--ل شس--ه--ر رمضس--ان م--ن خÓ-ل ت-ك-ث-ي-ف
الدوريات الراكبة والراجلة بمحيط نقاط
تنظيم هذه التظاهرات.
م--ن ج--انب آاخ--ر ،سس--ي--ك--ون ه--ن--اك أاف--واج
ميدانية من شسرطة العمران وحماية البيئة
مدعمة بتشسكيÓت أاخرى مهمتها تطهير
’سسواق المسساحات العمومية من
محيط ا أ
ال--ب--اع--ة غ--ي--ر الشس--رع--ي--ي--ن ،م--ع ت--ك--ث--ي-ف
الدوريات راجلة وراكبة من أاجل محاربة
ظ--اه-رة إانشس-اء ال-ح-ظ-ائ-ر غ-ي-ر الشس-رع-ي-ة،
وك-ذا ردع ال-م-خ-ال-ف-ات ال-م-ت-ع-لقة بالصسحة
والبيئة ،كما سستتولى فرق نشسطة بالزي
ال---م---دن---ي ،م---واج---ه---ة قضس--اي--ا ال--مسس--اسس
’شسخاصس والممتلكات التي تسسجل غالبا
با أ
’فطار ،كما
’خيرة قبل ا إ
خÓل السساعات ا أ
’م--ن
سس---ت---ع---م---ل أاف---واج راج---ل---ة وراك---ب--ة أ
’داري-ة ع-ل-ى مسس-ح وت-أام-ين
ال-م-ق-اط-ع-ات ا إ
المحاور الرئيسسية ،وكذا أاماكن التواجد
المكثف للمواطنين والعائÓت.

بتهمة سشرقة توابع مركبات وحيازة أاسشلحــة بيضشـاء وﬂدرات

الشّشرطة تلقي القبضض على عصشابات أاششرار بأاو’د موسشى ببومرداسض
‘ إاط------ار ﬁارب------ة ك------ل أاشش------ك-----ال
’جرام ‘ الوسشط ا◊ضشري“ ،كنت
ا إ
’من ا◊ضشري أاو’د موسشى
مصشالح ا أ
’م-ن دائ-رة خ-م-يسس اÿشش-نة
ال-ت-اب-ع أ
ب---أام---ن و’ي--ة ب--وم--رداسس ،م--ن إال--ق--اء
القبضس على عصشابات أاششرار تتكون
من  09أاششخاصس.

ب ل د ي ة اأ و ’ د م و س س ى ب و ا س س ط ة اأ س س ل ح ة ب ي ض س ا ء ،
ا ل ق ض س ي ة ا ل ث ا ن ي ة ت ت ع ل ق ب ت و ق ي ف  0 4اأ ش س خ ا ص س
ب ت ه م ة س س ر ق ة ت و ا ب ع م ر ك ب ا ت  ،اأ ي ن ا س س ت غ ل و ا
ال--مشس--ت--ب-ه ف-ي-ه-م ظ-رف ال-ل-ي-ل ’سس-ت-ه-داف
الضسحايا في ممتلكاتهم ،ليتم تحويل جميع
ا ’أ ط ر ا ف اإ ل ى ا ل م ص س ل ح ة ل غ ر ض س ا س س ت ك م ا ل
ا’إج--راءات ال--ق--ان--ون--ي--ة وسس-م-اع-ه-م ع-ل-ى
م ح ا ض س ر ر س س م ي ة م ع ت ق د ي م ه م اأ م ا م ا ل ج ه ا ت
القضسائية.

ت ت ر ا و ح اأ ع م ا ر ه م م ا ب ي ن  2 0و  3 8س س ن ة ،
ينحدرون من و’يتي بومرداسس والجزائر
ال-ع-اصس-م-ة ،ال-قضس-ي-ة ا’أول-ى ت-تعلق بتوقيف
 0 5اأشس--خ--اصس م--ت--ل--بسس--ي--ن ب-ت-روي-ج وب-ي-ع
ال--م--خ--درات ع--ل--ى مسس--ت--وى اأح--د ا’أح-ي-اء
ا ل م ع ز و ل ة ب ذ ا ت ا ل ب ل د ي ة  ،اأ ي ن ت م ح ج ز م ن
خÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى ك-م-ي-ة م-ن ال-م-خدرات صسنف
القنب الهندي التي قدر وزنها بـحوالي 40
غ---رام و  3 7ك-بسس-ول-ة م-ن ن-وع ب-ري-ق-اب-الين،
اإ ض س ا ف ة اإ ل ى  0 5م  Óي ي ن س س ن ت ي م م ن ع ا ئ د ا ت
ب ي ع ت ل ك ا ل س س م و م  ،اإ ث ن ي ن م ن ه م م ت ه م ي ن ف ي
قضس--ي--ة ضس--رب وج--رح شس--اب ثÓ--ث--ي-ن-ي م-ن

...وحجز صشفيحت Úمن اıدرات
و 504قرصض مهلوسض

ق ــ و

تمّكنت فرقـــة البحث والتدخل «« BRI
ال -ت -اب -ع -ة ل -ل -مصس -ل -ح-ة ال-و’ئ-يــــة ل-لشس-رطـــة
ال -قضس -ائ -ي -ة ب -اأمــــن و’ي -ة ب-ومـــرداسس ،م-ن
اإلقاء القبضس على اأربعة اأشسخاصس تتراوح
اأعمارهم مابين  20و 29سسنة ينحدرون من
بلديات الو’ية ،مع حجز ما يقارب 504

ق - -رصس م - -ه- -ل- -وسس بصس- -دد ال- -ت- -روي- -ج ل- -ه- -ا
و 192 . 50غ راتج القنب الهندي ،المشستبه
ا’أول تم توقيفه على مسستوى وسسط مدينة
بومرداسس الذي ضسبط بحوزته على وصسفة
طبية خاصسة بوالدته المريضسة ،حيث كان
يقوم بتضسليل مصسالح ا’أمن من اأجل تسسهيل
عملية ترويجها مع حجز  85كبسسولة ومبلغ
م -ال -ي ،ال -مشس -ت-ب-ه ال-ث-ان-ي ت-م ت-وق-ي-ف-ه ع-ل-ى
مسس -ت -وى اأح -د ا’أح -ي -اء ب -م -دي -ن-ة ق-ورصس-و،
معروف بسسوابقه القضسائية وبحوزته على
 17ق-رصس م-ه-ل-وسس و 4 . 50غ رات -ج ال-ق-نب
الهندي ومبلغ مالي ،اأما المشستبه الثالث تم
توقيفهما على مسستوى اأحياء مدينة حمادي
وهما مسسبوقين قضسائيين وبحوزتهما على
 412قرصسا مهلوسسا و 188غ من راتج القنب
ال-ه-ن-دي ل-ي-ت-م ت-ح-وي-ل ال-ج-م-يع اإلى مصسالح
ال- -ف- -رق- -ة ال- -م- -ذك- -ورة اأعÓ- -ه ’سس- -ت -ك -م -ال
ا’إج-راءات ال-ق-ان-ون-يــــة م-ع سس-م-اع-ه-م ع-لى
محاضسر رسسمية ،بعدها ليتم تقديمهم امام
الجهات القضسائية.

الخميسس  0٩ماي  ٢01٩م الموافق لـ  04رمضصان 1440
العدد
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–تل اŸرتبة الثالثة وطنيا بأاك Ìمن مليو Êنخلة
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أاسسواق اÿضسر بتمÔاسست

إŸضضاربون يفرضضون أإسضعارهم على إŸوإطن

تعرف أاسسعار التمور بأاسسواق ورقلة ارتفاعا مذه ‘ Óهذا الشسهر الكر ،Ëحيث تضساعفت بشسكل واضسح عن السسنة
لمر الذي أاثار اسستياء العديد
اŸاضسية ،إاذ بلغ سسعر الكيلوغرام الواحد من «الدقلة» ما ب 600 Úإا 800 ¤دينار وهو ا أ
لسسعار ‘ معظم اŸواد ،خاصسة الواسسعة
لسسلوب لرفع ا أ
من اŸواطن Úالذين تأاسسفوا لنتهاج بعضس التجار لهذا ا أ
السستهÓك.

ورقلة :إاÁان كا‘
وأاكد عدد اŸواطن Úأان هذه الظاهرة
أاصص -ب -حت تسص -ت -دع-ي ت-دخ Ó-م-ن ا÷ه-ات
اŸعنية للحسصم ‘ اأ’مر ،خاصصة أان هذا
ا’رتفاع أاصصبح يطال مواد منتجة ﬁليا
واŸمثلة ‘ التمور التي وصصلت أاسصعارها
إا 800 ¤دج بو’ية –تل اŸرتبة الثالثة
وطنيا ‘ إانتاج التمور ،إاذ أانه من غÒ
اŸنطقي ـ حسصبهم ـ أان تباع التمور ‘
م-ن-ط-ق-ة ت-ع-د م-ن-ت-ج-ة ل-ه-ا باأ’سصاسس بهذه
اأ’سصعار ،خاصصة ‘ الشصهر الفضصيل الذي
يسص -ج -ل ف -ي -ه إاق -ب -ا’ غ Òمسص -ب -وق لشص-راء
التمور ،نظرا ’رتباطها Ãائدة اإ’فطار
الرمضصانية وإافطار الصصائم عموما ،حيث
أاكد عدد من الذين اسصتطلعت «الشصعب»
أارائهم أان اأ’سصعار غ Òمناسصبة لهم كما
طالبوا بضصرورة تكثيف الرقابة على هذا
اŸن -ت -وج اÙل -ي وب -عضس اŸواد اأ’خ -رى

التي ارتفع سصقف أاسصعارها خاصصة ‘ هذا
الشصهر ،خاصصة ‘ هذه الفÎة التي تشصهد
ارتفاعا لÓسصتهÓك ‘ الوقت الذي يقابل
كل ذلك بارتفاع كب ‘ Òأاسصعار هذه اŸواد
التي تؤودي إا ¤خلق حالة من عدم التوازن
‘ ميزانية العائÓت.
ويقّدم التجار فيها مÈرات عدة أابرزها
أان السص -ع -ر م -رت -ب -ط ب -ج -ودة اŸن-ت-وج وأان
منتوج التمور ‘ رمضصان يسصّوق ‘ غÒ
موسصم إانتاجه ،كما أان ما يسصوق ‘ هذا
الشص -ه -ر ال -فضص -ي -ل ه -و م -ن -ت -وج دق -ل -ة ن-ور
اıزن -ة ال -ت-ي ج-رى ت-خ-زي-ن-ه-ا ‘ غ-رف
التÈيد للتسصّوق ‘ هذا الشصهر.
وŒدر اإ’شصارة هنا إا ¤أان ثروة النخيل
تشص- -ك- -ل م- -وردا ط- -ب- -ي- -ع- -ي- -ا ه- -ام- -ا ب- -ع- -د
اÙروق -ات ب -و’ي -ة ورق -ل -ة ،ح -يث –ت-ل
اŸرتبة الثالثة وطنيا بعد كل من و’يتي
بسص -ك-رة وال-وادي Ãا ي-ف-وق م-ل-ي-و Êن-خ-ل-ة
مثمرة وهو رقم ‘ تطّور مسصتمر وعلى
ال -رغ -م م -ن اإ’ن -ت -اج ال-وف Òال-ذي ي-ت-ع-دى

اŸليون قنطار سصنويا واŸسصاعي الرامية
إا ¤النهوضس بالقطاع ،إا’ أان عملية تطوير
إانتاج التمور تواجه –ديات كبÒة ويتطلّب
ه -ذا الشص -ق ع -ن -اي -ة خ-اصص-ة اه-ت-م-ام-ا م-ن
طرف الدولة ،حيث يطالب اليوم الكثÒ
م -ن اŸه -ت -م Úب -ه -ذا ال-ن-وع م-ن ال-فÓ-ح-ة
ضصرورة ا’لتفات لدعم تطوير أانواع أاخرى
ﬁلية من التمور غ Òنوع «دقلة نور».
وÁثل أايضصا النقصس اŸسصجل ‘ اليد
ال -ع -ام -ل -ة اŸت -خّصص -صص -ة ‘ ج-ن-ي ال-ت-م-ور
وال-ع-ن-اي-ة ب-ال-ن-خ-ل-ة أاب-رز الصص-ع-وب-ات ال-ت-ي
تعÎضس سصبيل عملية تطوير إانتاج التمور
وال -رف -ع م-ن ج-ودة اŸن-ت-وج اÙل-ي ال-ت-ي
ترتكز بشصكل أاسصاسصي على هذا النوع من
اŸه -ن ال-ت-ي ت-ت-م-ح-ور ح-ول ج-ن-ي ال-ت-م-ور
وا’ه-ت-م-ام ب-ت-ن-ظ-ي-ف ال-نخلة بشصكل دوري
وال- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى وق- -اي -ت -ه -ا م -ن ﬂت -ل -ف
اأ’مراضس ،وهي مهن مهّددة با’ندثار ‘
ظّل عزوف الشصباب عن مزاولتها بسصبب
غياب اŸهارة والتكوين من جهة وتراجع
ا’ه -ت -م -ام ب-ه-ذه الÌوة ﬁل-ي-ا ب-اŸق-ارن-ة
باŸاضصي ،باإ’ضصافة إا ¤غياب ضصمانات
اأ’مان بالنسصبة للعمال ‘ مثل هذه اŸهن
الشصاقة من جانب آاخر.
وعلى الرغم من اÛهودات اŸبذولة
◊ّل مشص - -ك - -ل الÎاج - -ع ال- -ك- -ب ‘ Òع- -دد
اıتصص ‘ ÚاŸتابعة والعناية بالنخلة
تفاديا لضصياع ﬁاصصيل التمور وتعرضصها
ل -ل -ت -ل -ف وسص -ع -ي -ا ل -ل -ح-ف-اظ ع-ل-ى ال-ق-درة
اإ’نتاجية اÙلية للتمور ،إا’ أان العديد
م -ن ال-ن-خ-ي-ل ت-ع-رف ت-راج-ع-ا ‘ ق-درات-ه-ا
اإ’ن- -ت -اج -ي -ة ،حسصب ع -دد م -ن ال -ف Ó-حÚ
بسصبب هذا النوع من اإ’همال.
ويعد العمل على –سص Úنوعية التمور
ضص -رورة م -ل -ح -ة ل -ت -ل -ب -ي-ة ال-ط-لب اÙل-ي
وضص-م-ان ج-اه-زي-ة اŸن-ت-وج ل-ل-تصصدير نحو
اÿارج ،وب -ال -ت -ا‹ اŸسص -اه -م -ة ‘ ت-ع-زي-ز
ا’قتصصاد الوطني.

–ديد آاجال لنتهاء اŸعاناة مع اŸادتÚ

بسضكرة سضتكون رإئدة وطنيا ‘ إلتغطية بطاقتي إلكهرباء وإلغاز

ق -ط -عت ع -روسس ال -زي -ب -ان بسس -ك-رة
خطوات هامة ‘ ›ال ربط منازل
السس-اك-ن-ة ب-ط-اق-ت-ي ال-ك-هرباء والغاز،
ب - -فضس - -ل اŸشس - -اري- -ع ال- -ك- -ثÒة ال- -ت- -ي
اسس -ت -ف -ادت م -ن -ه-ا ال-دول-ة ‘ ﬂت-ل-ف
الÈام -ج ال -ت -ن -م -وي -ة ال -ت -ي شس-ه-دت-ه-ا
الولية ،حسسبما أاكده وا‹ الولية
اح - - -م - - -د ك - - -روم ،خÓ- - -ل زي- - -ارت- - -ه
لدارية أاولد جÓل.
للمقاطعة ا إ

بسسكرة :حمزة Ÿوشسي
وكان الوا‹ قد أاشصرف بذات اŸقاطعة
ع -ل -ى وضص -ع ح -ي -ز اÿدم -ة لشص -ب-ك-ة ال-غ-از
ل-ف-ائ-دة  ٢53ع-ائ-ل-ة ب-ق-ري-ة شص-ع-وة ج-نوب

اŸدي -ن -ة ،وسص -ط ف -رح -ة ع-ارم-ة ل-لسص-ك-ان
ال -ذي -ن اسص -ت -غ -ل-وا اŸن-اسص-ب-ة ل-ط-رح ب-عضس
ا’نشص -غ -ا’ت اأ’خ -رى ال -ت -ي ت-ع-ه-د ال-وا‹
بحلها تدريجيا وفق سصلم اأ’ولويات.
وشصّ- - -دد ك- - -روم ‘ ،حضص - -ور اŸواط - -نÚ
ومسص- -ؤوو‹ ق -ط -اع ال -ط -اق -ة واŸن -ت -خ -بÚ
اÙل -ي Úع -ل -ى ضص -رورة ب-ذل اŸزي-د م-ن
اÛه-ودات ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-غ-ط-ي-ة الشص-ام-ل-ة
Ãادت -ي ال -ك -ه-رب-اء وال-غ-از ل-ف-ائ-دة ج-م-ي-ع
السصكان ع Èربوع الو’ية ،خاصصة ‘ ظّل
اأ’غلفة اŸالية التي وفرتها الدولة لهذه
ال -ع -م-ل-ي-ة ،إاضص-اف-ة إا ¤ت-وف-ر ال-و’ي-ة ع-ل-ى
مقاو’ت وإامكانيات بشصرية لتحقيق هذا
الهدف ،الذي يتقاطع من مطالب السصكان،
خاصصة ببعضس البلديات البعيدة والوعرة

التضصاريسس.
وأاوضص- -ح ك- -روم أان مسص -اع -ي السص -ل -ط -ات
الو’ئية حاليا ،منكبة على ضصمان تغطية
كاملة Ãادتي الغاز والكهرباء ا◊يويت،Ú
داع-ي-ا م-ؤوسصسص-ة سص-ون-ال-غ-از ل-ل-تجند لتنفيذ
الÈن -ام-ج ال-ه-ام ال-ذي سص-ط-رت-ه مصص-ا◊ه،
خاصصة وأان الو’ية مسصتعدة لتوف Òأاغلفة
م -ال -ي -ة إاضص -اف -ي-ة م-ن م-ي-زان-ي-ت-ه-ا لضص-م-ان
Œسصيد هذه اŸشصاريع ميدانيا.
كما شصّدد اŸسصؤوول اأ’ول على ا÷هاز
ال -ت -ن-ف-ي-ذي ب-ال-و’ي-ة ،خÓ-ل ك-ل خ-رج-ات-ه
اŸي -دان -ي -ة واج-ت-م-اع-ات-ه ال-رسص-م-ي-ة وك-ذا
لقاءاته مع اŸواطن Úعلى أان تاريخ ٢0
ج- -وان  ٢0٢0إ’ن -ه-اء م-ع-ان-اة السص-ك-ان م-ع
التغطية بهات ÚاŸادت Úمثلما هو مÈمج،
غ Òم- -ق- -ب- -ول وع- -ل- -ى ا÷ه- -ات اŸع- -ن -ي -ة
ب-اإ’‚از م-راج-ع-ة ه-ذا ال-ت-اري-خ وت-قدÁه
ولكن ليسس على حسصاب معاي Òاإ’‚از
داعيا إاياهم إا ¤احÎام آاجال التسصليم من
خÓل دعم ورشصات ا’‚از ،مسصتد’ Ãا
حدث ببلديتي لوطاية ومشصونشس وقريبا
بلدية أاو’د جÓل التي تفوق نسصبة التغطية
بها ‘ الوقت الراهن  86باŸائة على أامل
أان ت -رت -ف -ع Ãج -رد دخ -ول ب-عضس الÈام-ج
اŸسصجلة حيز اÿدمة.
ووجّ-ه ب-ه-ذا اÿصص-وصس ك-روم ت-ع-ل-ي-م-ات
صص -ارم -ة بضص -رورة ال -ت-ج-ن-د ك-ل ‘ م-ك-ان-ه
÷عل بسصكرة رائدة وطنيا ‘ ›ال التزود
بالغاز والكهرباء وهو مكسصب كب Òللسصكان
الذي يودعون تدريجيا فور اسصتÓم كل
مشصروع ‘ قطاع الطاقة معاناتهم الكبÒة
جراء غيابها.

تشس-ه-د اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة ال-واسسعة
له-ق-ار،
لسس -ت -ه Ó-ك ب -ع-اصس-م-ة ا أ
ا إ
ليام الكرÁة ،إاقبال كبÒا
هذه ا أ
لق -ت-ن-اء م-ا ي-ح-ت-اج-ون-ه م-ن م-واد
ﬂت- -ل- -ف- -ة .ي- -ح- -دث ه- -ذا ‘ ظ ّ-ل
ال-وف-رة ال-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا ه-ذه السسلع
لصسناف وحسسب ما
من ﬂتلف ا أ
لسس- -ع- -ار
ي - -ط - -ل - -ب - -ه اŸواط - -ن ،ب - -ا أ
اŸتداولة .

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
وكشصفت مصصالح التجارة عن عمل
م -نسص -ق رف -ق -ة شص -رك -ائ -ه-م ب-اŸن-ط-ق-ة
’سصتقرار اأ’سصعار وجعلها ‘ متناول
من خÓل مرجعية ثابتة ،مع اأ’خذ
بع Úاإ’عتبار تكلفة اŸنتوج ونقله لعÚ
اŸك- -ان ،أاي- -ن ّ” ف- -ت -ح  1٢ن-ق-طة بيع
بأاسصعار معقولة موزعة على ﬂتلف
” إاعداد قوافل
أاحياء اŸدينة ،كما ّ
من طرف التجار للتنقل إاﬂ ¤تلف
ال - -ب - -ل - -دي- -ات وه- -ذا م- -ن أاج- -ل “كÚ
اŸواط -ن م -ن اق -ت -ن -اء ﬂت-ل-ف السص-ل-ع
الضصرورية ‘ أاحسصن الظروف.
‘ ن - -فسس السص- -ي- -اق ،أاك- -د ع- -دد م- -ن
اŸواط -ن Úلـ»الشص -عب» ع -ن إارت-ي-اح-ه-م
ال -ك -ب Òل -ل -وف -رة ال -ت-ي ت-ع-رف-ه-ا اŸواد
الغذائية،واسصتقرار أاسصعارها وتوفرها
بشص - -ك- -ل ك- -ب Òوح- -ت- -ى ت- -وف- -ر ع- -ام- -ل
اŸنافسصة ب Úالتجار.
‘ ا÷انب اآ’خر واŸتعّلق باÿضصر
وال -ف -واك -ه وال -ل -ح -وم ،ف-ي-ع-رف السص-وق
اŸغ - -ط - -اة ل - -ل - -ت - -ج- -زئ- -ة ب- -ع- -اصص- -م- -ة
اأ’ه-ق-ار،إارت-ف-اع-ا ق-ي-اسص-ي-ا وجنونيا ‘
أاسصعارها وهذا منذ مدة طويلة‡ ،ا
أاثار اإ’سصتياء لدى اŸواطن ،Úالذين
عّبروا عن دهشصتهم من الطريقة التي
ي-ت-ع-ام-ل ب-ه-ا Œار ال-ت-ج-زئة ،واŸنطق
الذين يفرضصونه على اŸواطن البسصيط
ب -ال-درج-ة اأ’و ،¤وال-ك-ي-ف-ي-ة ال-ت-ي ي-تّ-م
ف -ي -ه -ا وضص-ع اأ’سص-ع-ار دون م-راع-اة أاي
م-ع-ي-ار م-ن-ط-ق-ي سص-وى اسص-تغÓل غياب
ال -رق -اب -ة واŸن -ت -وج اÙل -ي ،وح -ل -ول

الشصهر الكر Ëمن أاجل ﬁاولة الربح
بشصتى الطرق.
وت-ت-جّ-دد عÓ-م-ات ا◊Òة والصص-دمة
على وجوه اŸواطن Úالذين رصصدتهم
«الشص -عب» ب -السص-وق اŸغ-ط-اة واضص-ح-ة،
عند سصماعهم أ’سصعار اÿضصر ‘ .هذا
الصصدد أاكد اŸواطنون الذين تقّربت
م -ن -ه -م «الشص -عب» ع -ن اسص -ت -ي-ائ-ه-م م-ن
ا◊ال -ة ال -ت -ي يشص -ه -ده-ا سص-وق اÿضص-ر
والفواكه بعاصصمة ا’هقار ،متسصائلÚ
ع-ن دور ال-ه-ي-ئ-ات ال-رق-اب-ي-ة م-ن ج-هة،
وم - -ن ج - -ه - -ة أاخ - -رى ع- -ن ال- -فÓ- -حÚ
اÙلي Úومنتجاتهم ‘ وقت بلغ فيه
سص-ع-ر (ال-ط-م-اطم)  ٢00دج ‘ ،حÚ- - -
تÎاوح أاسص- -ع- -ار اŸن- -ت- -ج- -ات اأ’خ- -رى
(ال -ب -ط -اط -ا ،ال -بصص -ل ،ال -ف-ل-ف-ل ،ا÷زر
وغÒها) ما ب 80 Úدج إا ¤غاية 160
دج ‘ ،ح Úت- -ع- -رف أاسص -ع -ار ال -ف -واك -ه
إارتفاعا جنونيا بلغ فيه سصعر التفاح
 1000دج للكيلوغرام الواحد.
أاما فيما يخصس اللحوم بأانواعها فقد
جل
عرفت أاسصعارها اسصتقرارا ،أاين سص ّ
◊م ال-غ-ن-م سص-ع-ر ال-ك-ي-ل-وغ-رام ال-واح-د
 1100دج ،مقابل  550دج للحم ا÷مل
أاو ما يعرف ‘ اŸنطقة بـ (ا◊اشصي).
أاما فيما يخ ّصس الدجاج ‘ تراوح ما
ب 400 Úدج و 450دج للكيلوغرام.
ه -ذا ووّج -ه اŸواط -ن -ون ج -م -ل-ة م-ن
اإ’ن-ت-ق-ادات ل-ل-ت-ج-ار ال-ذي-ن أاب-ان-وا ع-ن
جشص-ع-ه-م ال-ك-ب ،Òواف-ت-ق-اده-م ل-لرحمة
خÓل شصهر الرحمة ،مسصتغل Úغياب
ال -رق -اب -ة وضص -ع -ف اŸواط -ن م-ن أاج-ل
ال -رب -ح وضص -رب ال -ق -درة الشص-رائ-ي-ة ل-ه،
ب -اع -ت-ب-اره اŸتضصّ-رر ال-وح-ي-د م-ن م-ث-ل
هذه التصصرفات غ ÒاŸسصؤوولة.
‘ اŸقابل بّرر أاحد Œار التجزئة
ب - -السص- -وق اŸغ- -ط- -اة لـ»الشص- -عب» ه- -ذه
ال -وضص -ع -ي -ة ب -ت -ح ّ-ك -م Œار ا÷م -ل-ة ‘
الوضصع ،كون السصلع يتّم اسصتÒادها من
ال- -و’ي- -ات اÛاورة‡ ،ا ي- -ج- -ع- -ل -ه -م
يتحكمون ‘ اأ’سصعار وبالتا‹ ينعكسس
ال-وضص-ع ع-ل-ى اŸسص-ت-ه-لك ،ال-ذي ي-ب-ق-ى
اŸتضصّ- - - - - -رر اأ’ول واأ’خ ‘ Òه - - - - -ذه
العملية.

لو ‘ ¤إانتاج الفول السسوداÊ
ا أ

توقع إنتاج أإزيد من  180أإلف قنطار بالوإدي
ال - -وادي صس - -اح- -ب- -ة الصس- -دارة ‘
لن-ت-اج ال-زراع-ي ،ت-بّوأات اŸراتب
ا إ
لو ¤وطنيا ‘ إانتاج العديد من
ا أ
أان- - -واع اÙاصس- - -ي- - -ل ال- - -زراع - -ي - -ة
اıت -ل-ف-ة ،لسس-ي-م-ا اŸب-ك-رة م-ن-ه-ا.
وت -تصس ّ-در ه -ذه اÙاصس -ي -ل إان-ت-اج
ال- -ب- -ط- -اطسس وال- -ف -ول السس -ودا،Ê
إاضس -اف -ة ا ¤ال -ت -م -ور وال -ط -م-اط-م
ا◊ق- -ل- -ي- -ة ،ج -ع -لت م -ن -ه -ا ق -ط -ب -ا
فÓحيا بامتياز.

الوادي :خ.ع

ت-ت-وّق-ع اŸصص-ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة ب-الوادي
إانتاج أازيد من  180أالف قنطار من
ال - - -ف- - -ول السص- - -ودا ÊخÓ- - -ل اŸوسص- - -م
الفÓحي ا÷اري ،وتسصجيل  30قنطارا
‘ الهكتار الواحد ،بنسصبة زيادة تفوق
 33باŸائة ،حسصبما أاوضصحت الغرفة
ال -ف Ó-ح -ي -ة ،وه -ذا م -ق -ارن-ة ب-اŸوسص-م
الفÓحي اŸاضصي ،حيث تشصهد هذه
الشصعبة الفÓحية توسّصعا واسصعا ،وإاقبا’

كبÒا على ‡ارسصتها ‘ أاغلب اŸناطق
الفÓحية بالو’ية‡ ،ا جعلها تتقدم
الصصدارة ‘ إانتاج هذه اŸادة الزراعية
Ãسصاهمة بلغت  80باŸائة من اإ’نتاج
الوطني ،تتمركز زراعته على مسصتوى
 06بلديات Ãنطقة سصوف باŸنطقتÚ
الشصرقية والشصمالية وهي البلديات ذات
ال-ط-اب-ع ال-فÓ-ح-ي ،وت-تميز بخصصوصصية
الÎبة الرملية الصصفراء «حاسصي خليفة
وقمار والدبيلة واŸقرن والطريفاوي
وال -رق -ي -ب -ة وورم-اسس» ،وه-ي اŸن-اط-ق
ذات ق- -درات ع- -ال- -ي- -ة ‘ إان- -ت- -اج ه- -ذا
الصص- -ن- -ف م- -ن اÙاصص- -ي -ل ال -زي -ت -ي -ة.
وحسصب ذات اŸصص- - - - - -ادر ،ف- - - - - -ق- - - - - -د
ارتفعت اŸسصاحة اıصصصصة لزراعة
ال -ف -ول السص -ودا Êم -ن  4ا’ف ه-ك-تار
خÓل اŸوسصم الفÓحي اŸاضصي إا6 ¤
ا’ف هكتار ‘ اŸوسصم ا÷اري،كما
ت -وج -د ب -اŸن -ط -ق -ة أاك Èسص -وق وط -ن-ي
ل -تسص -وي -ق ال -ف -ول السص -ودا Êال-ذي ي-ق-ع
ب-ب-ل-دي-ة ح-اسص-ي خ-ليفة 30 ،ك-ل-م شصرق
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ا÷زائر ‘ مرحلة مفصصلية غ Òأانها فرصصة ذهبية
جمعات تتوا ،¤أاصصوات شصعبية مصصرة أاك Ìعلى اŸطالب تتعا ¤والوقت يداهم
’فق يت ّ
’حداث واŸسصتجدات من هنا
ضصح للعيان ،وهذا مع تسصارع ‘ ا أ
ل‘ا أ
و’ ح ّ
وه -ن -اك ،خ -ط -اب -ات ل -ق -اءات ﬁاضص -رات ن -دوات  ⁄ت -أات ب -ع -د Ãف -ت -اح ال -ن -ج -اة،
فالسصياسصيون معارضصة أاو موا’ة فقدوا اŸصصداقية وصصارت الثقة ‘ اجتهاداتهم
’ق -وال -ه -م مضص -ي -ع -ة ل -ل -وقت،
وا’نصص- -ات أ
ف -واع -ل ال -ن -ظ -ام Ãخ -ت -ل -ف مسص-ت-وي-ات-ه-م
ومناصصبهم فقدوا الشصرعية واŸشصروعية
ف  Ó-أاح -د ي -ري -ده -م ف  Ó-ح-وار سص-ي-ن-ط-ل-ق
م- -ادام ه- -م اŸب -ادرون ،و’ ح -ل سص -ي -تضص -ح
’شص -ك -ال اŸط -روح ع-ل-ى
م -ادام ه -م أاصص -ل ا إ
السصاحة السصياسصية ا÷زائرية ،شصخصصيات
وطنية –ظى Ãوافقة وإاجماع الكل إاما
Œاوزت-ه-ا ال-ق-درة واŸق-درة ع-ل-ى النضصال
وإام- - - -ا تّÎدد ‘ خ- - - -وضض غ- - - -م- - - -ار ا◊وار
’خ -ر ،ف -أاي-ن ا◊ل ي-ا
واŸب -ادرة لسص -بب أاو آ
ترى؟! وإا ¤متى سصتبقى ا÷زائر رهينة
ُم- -ب- -ادر Áلك أادوات السص- -ل -ط -ة ل -ك -ن غÒ
م -رغ -وب ف -ي-ه ومÎدد م-رغ-وب ف-ي-ه غÒ
أان -ه ’ Áلك م -ق -وم -ات ال -ق -درة واŸق-درة
لتفعيل ا◊ل؟!
لرتباطاتهم بفرنسضا بالدرجة األو ¤وبعضس عواصضم
د .نور الهدى بن بتقة
العا ،⁄وهم من أاوصضلوا البÓد Ÿا عليه اليوم من
جامعة ا÷زائر 03
مأازق سضياسضي ل –سضد عليه ،لذا فمن الطبيعي جدا
تخصصصض دراسصات أامنية دولية
بل من اŸنطقي أال –ظى مبادراتهم بالÎحيب ول
‡ثليها بالثقة ،غ Òأانهم أايضضا جزء من ا◊ل ول
Áكن اقصضاؤوهم ألن Ãنطق النزاعات يوجد طرفÚ
وا◊ل إاذا ل يتأاتى إال باجتماع الطرف Úعلى طاولة
بناء الثّقة أاصصعب من بناء الدولة...
واحدة شضئنا أام أابينا ،فغياب أاحد الطرف Úيطيل أامد
قبل ا◊ديث عن رأاسس خيط ا◊ل اŸرتبط أاسضاسضا النزاع ويدخل البÓد ‘ نفق مظلم ،أاعلم أان هذا
بشضرعية النظام كمنفذ للخروج من األزمة ا◊الية Ãا القول صضادم للكثÒين لكن هو واقع ل مفر منه ول
يريح ا÷زائري ،ÚيعÎضس طريق بناء شضرعية النظام Áكن Œاوزه ـ فالدواء رغم مرارة مذاقه قد يشضفي
كخطوة أاو ¤لبناء الدولة كمؤوسضسضات خاضضعة Ÿنطق اŸريضس ولكن عدم شضرب الدواء –ت مÈر مذاقه
القانون اŸكرسس Ÿسضأالتي ا◊ّق والواجب ،أامر جّد يؤودي إا ¤اŸوت حتما  -غ Òأان ا◊وار يجب أان يتمّ
مهم يتمحور حول مسضأالة بناء الثقة ،والسضؤوال الذي باسضتغÓل تخبط النظام وتشضرذمه وضضعفه ا◊ا‹
يتبادر للذهن كيف Áكن بناء الثقة؟! ماهي آالياتها ب -ج -ع -ل أاوراق ا◊وار وم -ن -اورات ال -ت -ف -اوضس لصض-ال-ح
العملياتية؟! إان اعتÈنا أان الثقة نتيجة Ÿمارسضات الشضعب مع أاخذ زمام اŸبادرة وليسس العكسس وترك
متكررة خاضضعة لزمن مع Úقد Áتد لعقود ،فليسس السضاحة فارغة فاŸكان والزمان ل يحتمÓن الفراغ،
من ّا÷نون اعتبار أان بناء الثقة مسضأالة مسضتحيلة واألكيد ‘ كل هذا صضعوبة بناء الثقة ،غ Òأا Êأاؤومن
جدا ،وهذا لوجود ‡ارسضات ُكرسضت لعقود انتزعت أانه يوجد من يزال يحظى بثقة الشضعب وÁلك روح
الّثقة ‘ الطرف اآلخر من ا÷ذور فنزعتها من الكل ال- -وط- -ن- -ي- -ة وحب ال -وط -ن ل -ل -عب دور اÙاور ال -ف -ذ
دون اسضتثناء سضواء ‘ السضلطة أاو خارجها ،وأامام هذه واŸفاوضس الفطن ‘ كسضب معركة بناء نظام شضرعي
اŸعضضلة  -معضضلة هي ألنها تعدت مرحلة التأازم  -ودولة مؤوسضسضات ،ف Óيجب التغافل عن أامر مهم هو
ما الذي Áكن فعله لتدارك صضعوبة اŸوقف؟! هل أان ا÷زائر كما أا‚بت الشضهداء الذين ضضحوا بالنفسس
اŸغ -ام-رة أام السض-تسضÓ-م؟! م-غ-ام-رة ب-ع-ق-د ح-وار م-ع والنفيسس من أاجلها ‘ فÎة اعتقد الكل أان ا÷زائر
السضلطة على شضرط أان يكون حوارا شضفافا مع ضضمان فرنسضية الهوية والنتماء ،فاألكيد إاذا أان هناك من
مصض -داق -ي -ة وث -ب-ات م-ن اخ-ت-اره الشض-عب ع-ل-ى خ-دم-ة هو على َقْدِر الثقة واŸسضؤوولية ÿوضس غمار ا◊وار
مصضا◊ه دون التأاثر بإاغراءات السضلطة لبيع القضضية م- -ع السض- -ل -ط -ة ‘ أاق -رب وقت ،ل -كسضب ره -ان ح -ري -ة
أام السضتسضÓم أامام واقع الÓثقة وغياب من Áلك ا÷زائر تكملة ◊رب السضتقÓل واسضتعادة ا÷زائر
مقومات رجل دولة ‘ فنيات ا◊وار ،القناع ،ايجاد من الذين تركتهم فرنسضا ÿدمتها ..فا÷زائري ُيبدع
ا◊لول وصضياغة البدائل التي ُتخرج ا÷زائر من هذا ‘ اÙن ،يفقه جيدا كسضب الرهان عندما يتحداه
النفق ›هول الوجهة؟! حتى اتفاقيات ايفيان رغم الزمان واŸكان ـ مث Óمقابلة أام درمان  ،-ول يخشضى
ع -دم ث -ق -ة ا÷زائ -ري Úب -اإلدارة ال -ف-رنسض-ي-ة غ-ام-روا اŸغامرة بأاغلى ما عنده عندما يتعلّق األمر بالوطن،
بأارواحهم با÷لوسس على طاولة اŸفاوضضات جنبا ول ي- -ه- -اب ه -ذا أاو ذاك ع -ن -دم -ا ت -ك -ون ا÷زائ -ر ‘
إا ¤ج -نب م -ع ال -ف -رنسض -ي Úف -ك -انت شض -را لب -د م -ن-ه ،خطر...
واضضطروا لفعل ذلك ألن اسضتمرار ا◊رب الدامية بÚ
اشصتغلوا و’ تنشصغلوا....
ال -ط -رف ‘ Úظ ّ-ل ام -ت Ó-ك ف-رنسض-ا Ÿق-وم-ات ال-ق-وة
واŸقدرة واسضتمرار اسضتشضهاد ا÷زائري ‘ Úسضاحات
ليام سضتسضتمر اŸسضÒات اŸليونية التي
القتال ينبئ بتفوق العدو ل ﬁالة ،فكانت التفاقيات بتوا‹ ا أ
مغامرة  -نتيجة سضلبياتها ‘ بعضس البنود ﬂ -يفة جابت وسضتجوب جل الوليات دون اسضتثناء مادام
لكنها حّققت األهم وهو السضتقÓل ليسضتكمل الظفر اŸطلب الشضرعي  ⁄يتحقق ومادام مفتاح الفرج
Ãق-وم-ات السض-ت-قÓ-ل ت-دري-ج-ي-ا ب-ع-د ت-أام-ي-م البÎول وطوق النجاة باŸنطق القانو Êالدسضتوري ⁄
واŸوانئ سضنوات بعد السضتقÓل ‘ عهد الرئيسس تفك شضفراته و ⁄يعلن تفاصضيل –قيق وتفعيل
الراحل هواري بومدين الذي كسضب الشضرعية وحظي اŸادة  ٠٧و ٠8من الدسضتور على أارضس الواقع
بثقة الشضعب بسضياسضاته بعد أان اُعتُ Èمنقلبا على Ãا يأاتي بحل مرضس سضريع ينهي فصضول هذه
لزمة ،فاÿروج عن الدسضتور الذي حتى وإان
الشضرعية .من هنا أاتسضاءل  ⁄ل الظفر با◊رية ا أ
ال -ت -ام-ة ع-ن اŸسض-ت-دم-ر ال-ف-رنسض-ي ‘ ه-ذه اŸرح-ل-ة خيط على اŸقاسس كما أاوردت ‘ مقال سضابق «
بالذات التي يعا Êفيها العدو التاريخي من ضضعف ضضرورة تغليب ا◊كمة لتجاوز حسضاسضية اŸرحلة
داخلي هزت أاركان عرشس فرنسضا داخليا وخارجيا - ،ا÷زائر ب Úالشضرعية الدسضتورية والشضرعية
أال -يسضت ف-رصض-ة ذه-ب-ي-ة إلخ-راج أاذن-اب-ه-ا م-ن ا÷زائ-ر الشضعبية»-سضيمثل ثغرة أامنية تعصضف بالبÓد ل
سضمح الله.
Óبد؟!...
ل أ
على القانوني ÚواÈÿاء الدسضتوري Úالشضتغال
وع---دم النشض---غ---ال ،وه---ذا ب---إاي---ج---اد ال---ث---غ--رات
السصلطة أاسصاسس اŸشصكلة
ح التعبÒ
واسضتخراج موقع اÿيط السضري ـ إان صض ّ
وطرف أاسصاسصي ‘ ا◊وار ـ ا◊ل ـ ...
 الذي حيكت به هاته القطعة من القماشس بغيةإاع---ادة ح---ي---اك---ت---ه Ãا ي---ن---اسضب ه---ذه اŸرح--ل--ة
ل-ن-ك-ن صض-رح-اء م-وضض-وع-ي Úب-ع-ي-دا ع-ن ال-ع-اط-ف-ة السضتثنائية تفاديا لÓصضطدام بالفراغ القانوÊ
وال -ت -زمت ‘ اآلراء ،ال -ك -ل ي -ت-ف-ق أان ف-واع-ل ال-ن-ظ-ام الذي سضيتم ملؤوه من طرف من Áلك تفاصضيل
الرسضمي Úأاو غ Òالرسضمي Úأاصضل اŸشضكل ‘ البÓد

وف--ن--ي--ات الصض--ي--اغ--ة ،ودرء ال-وق-وع ‘ إاشض-ك-ال-ي-ة
القوان ÚواŸواد ا÷ائرة أاو القوان Úاıاطة
على اŸقاسس مرة أاخرى ،لهذا على القانونيÚ
ليجاد هذه الثغرات بدل
لعب دورهم التاريخي إ
الوقوف ‘ مسضÒات للتنديد Ãمارسضات النظام
وإاعÓ--ن ال--ت--أاي--ي--د ل--لشض--عب ...م--ن ج-ه-ة أاخ-رى،
اŸطالبون با◊ل السضياسضي خارج عن الدسضتور
لعدم فعاليته هل هذا طلب منطقي؟! وسضيسضاهم
لشضكال أام يدخلنا ‘ مرحلة انتقالية
‘ حل ا إ
غﬁ Òدودة ال--زم--ن؟! ،ن--ع--م ال--دسض--ت-ور بشض-ك-ل-ه
ا◊ا‹ غ Òعملي ل يصضلح لكن أاتسضاءل أاليسس
ا◊ل السض--ي--اسض--ي م--ب--ن--ي ‘ ›م--ل--ه ع--ل-ى رؤوي-ة
لجراءات إادارية تؤوطرها قوان Úمدونة
تخضضع إ
‘ الدسضتور أاو ‘ اŸراسضيم التنفيذية الرئاسضية؟
أام أانه سضيكون ا◊ل بوضضع قوان Úظرفية وهنا
سضيُطرح إاشضكال آاخر من اıول بوضضع وصضياغة
هذه القوان Úلتسضي ÒاŸرحلة السضتثنائية؟!...
م--ن ج--ه--ة ث-ال-ث-ة ه-ن-اك ج-ه-ات داخ-ل-ي-ة واأخ-رى
خارجية تعمل على السضتثمار ‘ الوضضع اŸعقد
‘ البÓد ،ف Óيعتقد القارئ أان ا◊ديث عن
اÿارج يعني ا◊ديث بتهويل عن مفهوم جامد
هو مفهوم اŸؤوامرة ،فاŸؤوامرة كانت ومازالت
لن
وسض--ت--ب--ق--ى ف--ه--ي واق--ع ل م--ف--ر م--ن--ه ،ل-يسس أ
لج--ن--ب--ي ذك--ي ‘ اخÎاق--ن--ا وإا‰ا ه--ن--اك م--ن
اأ
الداخل من يسضهل له –قيق غاياته التوسضعية،
ولنتذكر دائما أان التوسّضع مطلب عضضوي للدول،
لنسضان ينمو ويك ،Èوالتوسضع الدولتي
الدولة كا إ
منطقيٌ Ãفهوم النظرية ا÷يوبوليتيكية وهذا
ب--السض--ت--ن--اد ع-ل-ى ق-وان Úرات-زل ف-ردريك ،ل-ه-ذا
تصضبح ا◊دود ا÷غرافية ل معنى لها ‘ ظل
السضعي نحو السضيادة العاŸية على أانها Îﬂقة
أاصض– Óت مفهوم العوŸة.

تسصارع وتداخل اأ’حداث
ودعوة للتمسصك بأاولية اأ’وليات....
تتداخل اŸواضضيع التي ترافق اŸسضÒات وتتنوع
Ãا Áكن أان ُيحدث شضرخا ولو بسضيطا نظريا ‘
لسضاسضي «بناء
مطالب الشضعب ،فيتم نقل اŸطلب ا أ
نظام شضرعي» إا ¤مطالب عدة متصضارعة ،وهذا
نتيجة أان الشضعب ا÷زائري يتفاعل مع اŸعطيات
ا÷ديدة واŸتسضارعة التي تصضنعها خطابات هذا
أاو ذاك ،فيندد بها أاو يؤويدها ‘ اŸليونيات ،وإان
كان هذا التفاعل ايجابي نابع من حرية الشضعب ‘
إابداء الرأاي فيما يحدث ،لكن لبد من التنبيه إا¤
لم -ور ي -ج -ع -ل ال -ه-دف
أان اله -ت -م -ام ب -ك -ث Òم -ن ا أ
لول-ي-ات،
لسض -م -ى يÎاج -ع ب-دل أان ي-ك-ون أاول-وي-ة ا أ
اأ
لسض-اسس ‘ ان-ت-خ-اب-ات ُي-حَ-قُ-ق ف-ي-ه-ا
واŸت -م -ث-ل-ة ب-ا أ
لسض-اسض-ي-ة ل-ت-وصض-ي-ل الشض-خصس اŸن-اسضب
الشض -روط ا أ
ل -ل -م -ك -ان اŸن -اسضب Ãا ي -خ -دم مصض -ل -ح -ة ال -وط-ن
واŸواطن ،لهذا أادعو إا ¤الشضتغال ع Èالسضعي
ا◊ثيث ‘ ايجاد ﬂرج للوصضول لنتخابات Œسضد
نظام شضرعي يتكفل بالدفاع عن مقويات الشضعب،
وح- -دت- -ه ،سض -ي -ادت -ه ،ك -رام -ت -ه ،ه -وي -ت -ه اŸشضÎك -ة
لسضÓمية والعربية ثÓثي غ Òقابل ل
لمازيغية ا إ
اأ
ل -ل -ت -ن -ازل ول ل -ل-تسض-اوم ول ح-ت-ى ل-ل-ت-ف-اوضس ،أام-ن-ه
الداخلي واÿارجي بعيدا أاول عن أابواق النفصضال

أاشضخاصضا كانوا أاو منابر إاعÓمية ،البتعاد ثانيا عن
اŸسضتثمرين ‘ خÓفات تاريخية تعود لفÎة ما
ب -ع -د السض -ت -قÓ-ل وأاول-ئك ال-ذي-ن وج-دوا ال-ف-رصض-ة
لتصضفيات ا◊سضابات ،ثالثا عدم السضماح بإادخال
اŸؤوسضسضة العسضكرية ‘ الوحل السضياسضي مهما كان،
راب -ع-ا ت-رك اŸسض-ائ-ل اÓÿف-ي-ة ال-ت-ي اتسض-مت ب-ه-ا
فÎة ال -تسض -ع-ي-ن-ي-ات ،ال-وقت ك-ل ال-وقت ،ا÷ه-د ك-ل
ا÷ه -د ،الشض -ت -غ -ال وع -دم النشض-غ-ال ،الÎك-ي-ز ك-ل
الÎكيز حول مسضأالة واحدة ووحيدة ‘ هذه الفÎة
العصضيبة متمثلة ‘ «انتخاب نظام شضرعي» يكفل
ا◊ري- -ات وي -ط -ب -ق ال -ع -دال -ة وي -جسض -د دول -ة ا◊ق
والقانون وبعدها لكل حادث حديث ولكل مقام
مقال .كما يجب التنبيه إا ¤عدم جعل ا÷امعة،
لسضواق ،اŸؤوسضسضات ،أاي أاماكن العمل والدراسضة
اأ
أام-اك-ن ل-وضض-ع م-ن-تسض-ب-ي-ه-ا ب Úخ-ي-ارات اŸق-اط-ع-ة
والضض -راب أاو ال-ت-خ-وي-ن ،ف-ه-ذا ي-ن-ق-ل الصض-راع م-ن
«النظام  -الشضعب» إا« ¤الشضعب  -الشضعب» ،لنكن
لسضواق،
صضرحاء وصضادق Úمع أانفسضنا ا÷امعة ،ا أ
اŸؤوسضسضات مهما كان نوعها ،اجتماعية ،تربوية،
اقتصضادية ،ثقافية ،دينية ،اعÓمية تعّج بالفسضاد
واŸفسضدين ولول هذا الفسضاد على هذا اŸسضتوى
وبهذا التجذر Ÿا تربع رأاسس النظام على السضلطة
وما تك ،Èاسضتعلى و  ،ÈŒولول فسضاد أاهل العلم
لهل اŸال والنفوذ والقوة
وتك Èأاهل العمل ما كان أ
كل هذا اŸكر والتج...È

ا÷زائر القارة منبع للتنوع
وا’ختÓف ومقÈة Ÿسصتثمري اÓÿفات....
إاياك يا شضعب ا÷زائر اأن –ييد عن سضلميتك إاياك
ث- -م اإي -اك ث -م اإي -اك ...اإي -اك أان –ي -ي -د ع -ن ه -دفك
األسضاسضي اŸوحد الذي اأخرج اÓŸي Úولزال ُيخرج
اÓŸي Úجمعة بعد جمعة ،اإياك أان تسضتمع لهذا أاو
ذاك ‡ن يوظف الهوية ،اليديولوجية وحتى الدين،
فيكفيك فخرا وعزة وكرامة يا جزائري أانك –ظى
بÌاء لغوي ـ لهجات متنوعة  ،-تنوع ثقا‘ ،إابداع
حضضاري اأمازيغي ،اإسضÓمي وعربي ،فأانت تنتمي لبلد
ق -ارة الخ -ت Ó-ف ف -ي -ه م -ي -زة م -ن -ط -ق -ي -ة ،ل -ذا ل-ي-ك-ن
الخ -ت Ó-ف وال -ت -ن -وع ِم -ي -زًة ُم -ح -ركً-ة ُم-ح-ف-زًة ل-ل-ق-وة
البداعية التنويرية ،فالشضباب ا÷زائري Áلك من
مقومات البداع ما يجعل بلده مرجعا ‘ العلوم
والفنون واآلداب ،ف Óتنتظروا يا شضباب ا÷زائر أان
ت -ق -دم ل -ك -م ال -ظ -روف ع-ل-ى ط-ب-ق م-ن ذهب إليصض-ال
إابداعكم و–قيق طموحاتكم بل اصضنعوها بأايديكم
ليسس بالقوة اŸادية وإا‰ا باإلرادة واإلÁان بالقدرات
الفردية وا÷ماعية ،كما فعل جيل ثورة نوفم Èفقد
كان مرجعا للبطولت فقط ألنهم آامنوا بأانفسضهم
فصض -ن -ع -وا ال -ت -م -ي -ز األز‹ ال-ذي  ⁄ي-غب ◊ظ-ة رغ-م
اسضتشضهادهم ،وليكن مقابل ذلك رفضس اÓÿف جملة
وت -فصض -ي  Ó-م-ه-م-ا ك-ان السض-بب وال-ظ-رف ألن-ه م-دع-اة
ل -ل -ت -م -اي -ز السض -ل -ب -ي اÛهضس ل -ع -م -ل-ي-ة ب-ن-اء ال-دول-ة
ولسضتقرار الوطن.
الّ-ل-ه-م اح-ف-ظ ا÷زائ-ر ب-ح-ف-ظك وأال-ه-م أاب-ناءها
ا◊كمة والتبصضر «فإانها ل تعمى األبصضار ولكن تعمى
القلوب التي ‘ الصضدور» ،واحفظها من شضّر الف Ïما
ظهر منها وما بطن ،اللهم ثبت القلوب على حب
الوطن ،وطن واحد ل يوجد غÒه «جزائر الشضهداء».
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قلق دو‹ من ألتصسعيد بسسبب ألّتفاق ألّنووي أليرأÊ

طـ ـهرأن تعلّـ ـق بيـ ـع أليـ ـورأنيـ ـوم أّ ıصسب
وأŸاء ألّثقيل رّدأ على أ◊صسار أألمريكـ ـ ـي
أأبدت دول عدة قلقها من
ألتصسعيد أ◊اصسل بسسبب
ألتفاق ألنووي ألإيرأ،Ê
وسسعي أأمÒكا لتضسييق
أÿناق على أإيرأن وقرأر
طهرأن ألÎأجع عن تنفيذ
بعضس ألتزأماتها ‘ ألتفاق
أإذأ – ⁄مها ألقوى ألعاŸية
من ألعقوبات ألأمÒكية.
اع- -تÈت روسس- -ي- -ا أامسس األرب- -ع -اء أان
إاي- -ران ت- -ع- -رضست لسس- -ت -ف -زاز سس ّ-ب -ب
ت -راج -ع -ه -ا ع -ن ب -عضس ب-ن-ود الت-ف-اق
ال - -ن - -ووي اÈŸم ع - -ام  2015بسسبب
ضس-غ-وط خ-ارج-ي-ة ،م-ل-ق-ي-ة ب-ال-ل-وم ‘
ذلك على الوليات اŸتحدة.
وق -ال دÎÁي ب -يسس -ك -وف اŸت-ح-دث
باسسم الكرمل Úإان «الرئيسس (بوت)Ú
–دث م -رارا ع -ن ع -واقب خ -ط-وات
غ Òم -دروسس -ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-إاي-ران،
وأاع- - -ن - -ي ب - -ذلك ق - -رار واشس - -ن - -ط - -ن
(النسسحاب من التفاق) .اآلن نرى
أان هذه العواقب بدأات –دث».
م -ن ج -ه -ت-ه-ا ،ق-الت وزارة اÿارج-ي-ة
الصسينية إان التفاق النووي اإليراÊ
يجب تنفيذه بالكامل ،وكل األطراف
مسسؤوولة عن ضسمان –قيق ذلك.
أام -ا وزي -رة ال -دف-اع ال-ف-رنسس-ي-ة ،ف-ق-د
أاّكدت أان بÓدها تريد اإلبقاء على
التفاق النووي ،وحّذرت طهران من
ع -دم احÎام ال -ت -زام -ات-ه-ا ،ق-ائ-ل-ة إان
ذلك قد يجعل مسسأالة إاعادة تفعيل
آالية العقوبات مطروحة.
وقالت الوزيرة فلورنسس بار‹« :إانه
م- -ا م- -ن شس- -يء أاسس- -وأا م -ن انسس -ح -اب
إايران» ،مضسيفة أان فرنسسا وبريطانيا
وأاŸانيا تبذل قصسارى جهدها لبقاء
التفاق.
أام - -ا رئ - -يسس ال- -وزراء اإلسس- -رائ- -ي- -ل- -ي
بنيام Úنتانياهو ،فقد جّدد تعهده

بعدم السسماح إليران با◊صسول على
أاسسلحة نووية.
طهرأن تعّلق بيع أليورأنيوم
صسب وأŸاء ألثّقيل
أّ ı
ه -ذا وأاب -ل -غت السس -ل -ط -ات اإلي -ران -ي-ة
سس -ف -راء ك -ل م -ن ب-ري-ط-ان-ي-ا وأاŸان-ي-ا
وروسسيا والصس Úقرارها تعليق بعضس
تعهداتها ‘ التفاق النووي التاريخي
اÈŸم عام  2015مع الدول الكÈى.
وأاع - -ل - -ن ال - -رئ - -يسس اإلي - -را Êحسس- -ن
روح - -ا ،Êأامسس األرب- -ع- -اء ،أان بÓ- -ده
بدأات ‘ خفضس التزاماتها بالتفاق
ال- -ن- -ووي ،ك- -م- -ا أاع -ل -ن ت -ع -ل -ي -ق ب -ي -ع
ال-ي-وران-ي-وم اıصسب واŸاء ال-ث-ق-ي-ل
الفائضس Úلديها.

وتابع بالقول« :ل نريد اليوم اÿروج
م-ن الت-ف-اق ال-ن-ووي ،ف-ل-ي-ع-ل-م شس-عبنا
وال -ع -ا ⁄ك -ل -ه ب -أان ال-ي-وم ل-يسس ن-ه-اي-ة
التفاق النووي ،بل هو يوم خطوة
ج -دي-دة ‘ الت-ف-اق ال-ن-ووي ،وط-ب-ق-ا
ل Ó-ت -ف -اق ال -ن-ووي و‘ إاط-ار الت-ف-اق
النووي».
وأاضساف« :أاعلنا اليوم لرؤوسساء الدول
اÿمسس أان -ن -ا سس -ن -ت-وق-ف ع-ن ت-ن-ف-ي-ذ
إاج- -راءي- -ن :ك- -ل- -م- -ا Œاوزت م -وادن -ا
اıصسبة  ٣00كجم كنا نقوم ببيع
الفائضس لدولة أاخرى ونتسسلم الكعكة
الصس -ف -راء ب-دل ع-ن-ه ،وع-م-ل-ي-ة ال-ب-ي-ع
الثانية هي بيع اŸاء الثقيل ،أاي أاننا
نبيع الفائضس كلما زاد عن  1٣0كجم.
سس -ن -ت -وق -ف ال -ي-وم ع-ن ع-م-ل-ي-ت-ي ب-ي-ع

اليورانيوم اıصسب الفائضس واŸاء
الثقيل الفائضس».
وأاوضس - - -ح« :ه- - -ذا اإلعÓ- - -ن Ÿدة 60
يوما ،وقد أاوضسحنا للطرف اآلخر أانه
ل -و ج -اءت ال-دول اÿمسس ل-ل-ت-ف-اوضس
م -ع -ن -ا وت -وصس -ل -ن -ا إا ¤ن-ت-ي-ج-ة –ق-ق
مصسا◊نا الرئيسسية خاصسة بيع النفط
واŸصس -ارف ف -إان -ن-ا سس-ن-ع-ود ل-ل-ن-ق-ط-ة
السسابقة».
وشسّدد على أان إايران لن تبدأا حربا
ولكنها لن تسستسسلم.
والتفاق النووي الذي أابرم ‘ فيينا
‘ جويلية  2015وصسادق عليه ›لسس
المن ‘ قرار ،أاتاح إليران ا◊صسول
ع-ل-ى رف-ع ج-زئ-ي ل-ل-ع-ق-وب-ات الدولية
اŸفروضسة عليها.

جّددت دعوتها لسستئناف أŸسسار ألسسياسسي

مÒكل تؤوّكد سسعيها لتوحيد أŸوقف أألوروبي Œاه أألزمة ألّليبية
أأّكدت أŸسستشسارة ألأŸانية ،أأ‚يÓ
مÒكل ،أأنه ل حل عسسكريا لÓأزمة
ألليبية ،وكشسفت عن سسعيها لإيجاد
موقف أأوروبي موحد يعجل بوقف
أطÓق ألنار و»أنسسحاب ألقوأت
أŸعتدية ،وعودة ألليبي Úأإ ¤أŸسسار
ألسسياسسي ألذي ترعاه ألأ· أŸتحدة».

جاء ذلك خÓل اللقاء الذي جمع اŸسستشسارة
األŸان -ي -ة ب -رئ -يسس اÛلسس ال-رئ-اسس-ي ◊ك-وم-ة
الوفاق الوطني الليبية ،فائز السسراج ،الذي يقوم
بجولة أاوروبية بدأاها بروما قبل أان يتنقل إا¤
برل ،Úمسساء أامسس األول ،حيث بحث الطرفان
تداعيات العتداء الذي تتعرضس له العاصسمة
الليبية طرابلسس منذ أاك Ìمن شسهر واŸوقف
األوروبي والدو‹ حياله.
وحضسر اللقاء عدد من اŸسسؤوول ‘ Úا◊كومة
األŸانية والوفد اŸرافق للسسراج.
وأاعربت مÒكل ‘ ،بداية اللقاء ،عن ترحيبها
بزيارة السسراج إا ¤أاŸانيا ،وجّددت «دعم بÓدها
◊ك -وم -ة ال -وف -اق ال -وط -ن -ي» ،وت -أاك -ي -د إادان -ت-ه-ا
لÓعتداء على طرابلسس وما نتج عنه من قتل
وترويع للمدني ،Úمشسددة أانه «ل حل عسسكري

Óزمة الليبية».
ل أ
كما أاعلنت اŸسستشسارة عن «سسعي أاŸانيا إليجاد
موقف أاوروبي موحد ،يعجل بوقف اطÓق النار
وانسسحاب القوات اŸعتدية ،وعودة الليبي Úإا¤
اŸسسار السسياسسي الذي ترعاه األ· اŸتحدة».
م -ن ج -ان -ب-ه ،أاع-رب رئ-يسس اÛلسس ال-رئ-اسس-ي
الليبي ،عن تقديره للموقف األŸا« Êالواضسح
والصسريح» ،والذي سسمى األشسياء Ãسسمياتها و⁄
يسس -اوي ب ÚاŸع -ت -دي واŸع -ت -دى ع-ل-ي-ه ،وأام-ل-ه
بنجاح أاŸانيا ‘ توحيد اŸوقف األوروبي ،وأان
يكون هذا اŸوقف «حازما وفعال» ‘ رفضسه
لÓعتداء على طرابلسس ،وما صساحبه من «جرائم
ح -رب» م -ن ق-ب-ل ال-ق-وات اŸع-ت-دي-ة وان-ت-ه-اك-ات
للقانون الدو‹ وللسسيادة الليبية من قبل الدول
الداعمة له.
وأاكد ‘ السسياق ذاته ،أان قوات حكومة الوفاق
والقوات اŸسساندة «سستواصسل القتال دفاعا عن
العاصسمة وأاهلها ،إا ¤أان ترغم القوة اŸعتدية
على النسسحاب والعودة من حيث أاتت».
وأاوضسح السسراج بأان العتداء الذي وقع أاثناء
 ·ÓاŸتحدة ‘ طرابلسس،
تواجد األم Úالعام ل أ
وب -ي -ن -م -ا تسس-ت-ع-د ل-ي-ب-ي-ا ل-ع-ق-د اŸؤو“ر ال-وط-ن-ي

ا÷امع ،وبعد ما حدث من تفاهمات مع حفÎ
«ي -فسس -ر دواف-ع-ه وغ-اي-ات-ه» ،ف-ه-و «ان-قÓ-ب ع-ل-ى
الشسرعية وخروج عن القانون ،ومسسعى إلعادة
البÓد ◊كم الفرد» ،مؤوكدا أان «هذه األوهام
سس-ت-ت-ح-ط-م ع-ل-ى أاب-واب ط-راب-لسس وع-ل-ى صسخرة
اŸقاومة» ،وأانه «ل عودة مطلقا للحكم الشسمو‹
ول تنازل ابدا عن الدولة اŸدنية».
ومن جانب آاخر ،تناولت اÙادثات ب ÚمÒكل
والسسراج ،العÓقات الثنائية وسسبل التخفيف من
آاثار العدوان وتداعياته على ﬂتلف األصسعدة،
وآافاق التعاون ب Úالبلدين بعد عودة السستقرار.
وق ّ-دم رئ -يسس اÛلسس ال -رئ -اسس -ي ال-ل-ي-ب-ي Ùة
ت -تضس-م-ن م-ا سس-ب-ق الع-ت-داء ع-ل-ى ط-راب-لسس م-ن
ت- -واف -ق ع -ل -ى خ -ط -ة اŸب -ع -وث ال‡ي ،غسس -ان
سسÓمة ،وما أاحدثه العتداء من تهديد Ÿسسار
التسسوية السسياسسية ،وسسبل ترميم ذلك.
وح- -ل السس- -راج بÈل ،Úمسس- -اء أامسس ق- -ادم -ا م -ن
العاصسمة اإليطالية روما ،التي بدأا منها جولته
إا ¤عدد من العواصسم األوروبية ،بهدف وضسع
ال- -دول اŸه- -ت -م -ة ب -الشس -أان ال -ل -ي -ب -ي ‘ الصس -ورة
Óحداث وتداعياتها التي لن تقتصسر
ا◊قيقية ل أ
على ليبيا.

رغم إأبدأئه –ّفظات على بعضس أŸقÎحات

أÛلسس ألعسسكري أل ّسسودأ Êيثّمن وثيقة قوى أ◊رية وألتّغيÒ

قال أŸتحدث باسسم أÛلسس ألعسسكري
ألنتقا‹ بالسسودأن ألفريق شسمسس ألدين
كباشسي ،أإن ،أÛلسس «يثمن وثيقة روؤية
(قوى أإعÓن أ◊رية وألتغي ،)Òوأإن نقاط
عدة بها Œمع بيننا وبينهم مقابل نقاط
أختÓف».
واأوضسح كباشسي  ‘-موؤ“ر صسحفي «اأدخلنا بعضس
التعديÓت على نقاط ‘ روؤية اإعÓن (قوى ا◊رية
وال -ت -غ -ي ،)Òوال -وث -ي -ق-ة اأغ-ف-لت مصس-ادر ال-تشس-ري-ع،
ون -ري -د ل -لشس -ري -ع -ة الإسس Ó-م -ي -ة اأن ت -ك -ون مصس -در
التشسريع».
وع ّ-دد ك -ب -اشس -ي م Ó-ح -ظ-ات و–ف-ظ-ات اÛلسس
ال -عسس -ك -ري ‘ السس -ودان ع -ل -ى روؤي -ة (ق-وى اإعÓ-ن
ا◊رية) ،مشسÒا اإ ¤اأن اÛلسس «يتحفظ» على
تسسمية الوليات السسودانية ‘ الوثيقة بـ «الأقاليم»،
لف- -ت- -ا اإ ¤اأن اÛلسس «ت -ت -ح -ف -ظ ع -ل -ى اإخضس -اع
ال -وث -ي -ق -ة ال -ق -وات اŸسس -ل -ح -ة والأج-ه-زة الأم-ن-ي-ة
للسسلطة السسياسسية».
وقال اأن اÛلسس العسسكري «اقÎح فÎة انتقالية
من سسنت Úمقابل  4سسنوات ل(قوى اإعÓن ا◊رية
وال-ت-غ-ي ،)Òواأن وث-ي-ق-ت-ه-ا اأغ-ف-لت ذك-ر ب-ق-ية القوى
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السسودانية اŸشساركة ‘ التغي.Ò
وتابعّ–« :فظنا على ربط اÙافظة على اأمن
البÓد Ãجلسس الوزراء بينما هي سسلطة سسيادية،
واإن اإعÓن حالة الطوارئ اأسسند اإ› ¤لسس الوزراء
رغم اأنه سسلطة سسيادية» ،موؤكدا ثقتهم باأن (قوى
اإعÓن ا◊رية) سستتقبل الرد بروح وطنية Ÿصسلحة
السسودان ،ومن التوصسل اإ ¤اتفاق مع (قوى اإعÓن
ا◊رية ) بشساأن نظام ا◊كم.
وذكر كباشسي اإن اÛلسس «قبل وسساطة من بعضس
الشس - -خصس - -ي - -ات ا◊ريصس - -ة ع- -ل- -ى اأم- -ن السس- -ودان
واسس- -ت- -ق- -راره» ،لف- -ت- -ا ا ¤اأن ال -وسس -اط -ة ت -رى اأن
«ي - -تشس - -ك- -ل ›لسس السس- -ي- -ادة الن- -ت- -ق- -ا‹ م- -ن 10
شسخصسيات».
واأكد اأن «›لسس الأمن والدفاع يهدف ا ¤حماية
البÓد وتاأم ÚاŸصسلحة الوطنية» ،وقال« :ليسس
ه-ن-اك خÓ-ف-ات ك-بÒة تسس-ت-دع-ي ال-وسس-اط-ة ،لكننا
قبلناها من اأجل ا◊وار واسستقرار السسودان».
أإطالة أŸفاوضسات
‘ اŸقابل اعت Èقادة الحتجاج ‘ السسودان اأن

اÛلسس العسسكري يسسعى بتعطيل السس ‘ ÒاŒاه
نقل السسلطة اإ ¤اŸدني ،Úوذلك وسسط خÓفات
مسستمرة ب Úالطرف Úعلى تشسكيل ›لسس يدير
شسوؤون البÓد.
ودعت قيادات الحتجاجات واŸعارضسة بالسسودان
اأمسس ،اإ ¤العصسيان اŸد ‘ Êاأعقاب ما وصسفوه
ب - -اأن- -ه رد «ﬂيب لÓ- -آم- -ال» م- -ن ج- -انب اÛلسس
ال-عسس-ك-ري ع-ل-ى م-قÎح-ات-ه-م اÿاصس-ة ب-ال-دسس-ت-ور
والأسسبوع اŸاضسي سسلّم قادة التظاهرات اÛلسس
العسسكري اقÎاحاتهم بشساأن شسكل اŸوؤسسسسات التي
يطالبون بتشسكيلها خÓل الفÎة النتقالية.
‘ سسياق اآخر ،اأصسدر رئيسس اÛلسس العسسكري
النتقا‹ بالسسودان ،الفريق اأول ركن عبد الفتاح
الÈه- -ان ،ق- -رارات اأع- -ف- -ى Ãوج- -ب -ه -ا ع -ددا م -ن
اŸسسوؤول ‘ ÚالبÓد.
وشس -م -لت ال -ق -رارات اإع -ف -اء الأم Úال -ع -ام ل-دي-وان
الزكاةﬁ ،مد عبد الرحمن ﬁمد ﬂتار ،وتعيÚ
ﬁمد بابكر اإبراهيم خلًفا له ،واإعفاء اŸفوضس
العام Ÿفوضسية الأمان الجتماعي وخفضس الفقر،
فاطمة اأحمد فضسل مضسوي ،وتعي Úسسيف الدين
عبدالرحيم ﬁمد اأحمد خلفا لها.

العدد
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رفع أ◊صسانة عن نّوأب شساركوأ ‘ ﬁاولة ألنقÓب Ùاكمتهم

ألعقـ ـ ـ ـوبات أألمريكي ـ ـة على فنـ ـ ـ ـ ـزويÓ
أأودت بحي ـ ـ ـ ـ ـاة أآللف

كشسف تقرير أأمريكي،
أأن ألعقوبات
ألقتصسادية ألتي
فرضستها وأشسنطن ‘ على
فنزوي Óمنذ أأوت عام
 2017تسسببت ‘ وفاة
ألآلف ألشسخاصس.
وأافاد التقرير ـ الذي أاعّده مركز
األبحاث القتصسادية والسسياسسية
«سس - - -ي إاي ب - - -ي ر» ،ب - - -أان ه- - -ذه
ال -ع -ق -وب -ات ال -ت -ي ت-بّ-ن-ت-ه-ا إادارة
ال- -رئ- -يسس األم- -ري- -ك- -ي دون- -ال- -د
ت - -رامب« ،تسس- -ب- -بت ‘ ت- -ف- -اق- -م
األزم - -ة اإلنسس - -ان - -ي - -ة وت- -ده- -ور
األوضساع هناك».
وق -الت ال -دراسس-ة إان-ه م-ن ن-ت-ائ-ج
ال -ع -ق -وب-ات وف-اة م-ا ي-ق-در بـ 40
أالف شسخصس ما ب 2017 Úو2018
بسس - -بب ن - -قصس األدوي - -ة واŸواد
ال- -غ- -ذائ- -ي- -ة ،وت- -زاي -د اإلصس -اب -ة
باألمراضس.
ومن جانبه ،قال جيفري سساكسس
 -ال - - - -ذي شس - - - -ارك ‘ إاع- - - -داد

ال -ت-ق-ري-ر -إان-ه «ي-ت-م ع-ادة إال-ق-اء
ال- -ل- -وم ‘ األزم- -ة الق -تصس -ادي -ة
ال-ف-ن-زوي-ل-ي-ة على النظام ا◊اكم
ب -ه -ا ،غ Òأان ال -قضس -ي -ة أاك Èم-ن
ذلك ،حيث تسستهدف العقوبات
األم- -ري- -ك- -ي- -ة كسس- -ر الق- -تصس- -اد
الفنزويلي بهدف تغي Òالنظام،
وه -ي سس -ي-اسس-ة غ Òإانسس-ان-ي-ة ول
ق- -ان- -ون- -ي- -ة وف- -اشس- -ل- -ة ،وأا◊قت
أاضس - - -رارا جسس - - -ي - - -م- - -ة بشس- - -عب
فنزوي.»Ó
ﬁاكمة ألنقÓبّيÚ
رفع اÛلسس التأاسسيسسي الفنزويلي،
أامسس األربعاء ،ا◊صسانة عن  7نواب
ب -رŸان -ي ،Úب -ت -ه-م-ة مشس-ارك-ت-ه-م ‘
ﬁاول - -ة الن - -ق Ó- -ب ال - -عسس- -ك- -ري- -ة
واŸدنية ‘ البÓد.
وعقب بضسع سساعات من تقدË
اÙكمة العليا الفنزويلية طلًبا
ل- -رف- -ع ا◊صس- -ان- -ة ع- -ن ال -ن -واب
السس- -ب- -ع- -ة ،اسس- -ت- -ج -اب اÛلسس
ال-ت-أاسس-يسس-ي (السس-ل-طة التشسريعية

اıول - -ة ‘ ال- -بÓ- -د) ،وات- -خ- -ذ
قراًرا يؤويد طلب اÙكمة.
وي -واج -ه ال-ن-واب السس-ب-ع-ة ،ت-هً-م-ا
ب- -اÿي -ان -ة ال -ع -ظ -م -ى وال -ت -آام -ر
وال-ت-ح-ريضس ع-ل-ى ال-عصس-ي-ان إا¤
جانب عدد من التهم األخرى،
ومن اŸنتظر أان Áنح اÛلسس
التأاسسيسسي الصسÓحية ‘ ،وقت
قريب ،للمحكمة العليا من أاجل
ﬁاكمتهم.
و‘  ٣0أافريل اŸاضسي ،أاقدمت
›موعة صسغÒة من العسسكريÚ
مرتبطة باŸعارضسة الفنزويلية،
ع -ل -ى ت -ن -ف -ي-ذ ﬁاول-ة ان-قÓ-ب،
فيما أاعلنت ا◊كومة ‘ وقت
لحق من اليوم ذاته إافشسالها.
وات- -ه- -م ال- -رئ- -يسس ال- -ف -ن -زوي -ل -ي
ن- - -ي - -ك - -ولسس م - -ادورو ،ال - -ب - -يت
األب- - -يضس ،ب - -زع - -ام - -ة ت - -رامب،
ومسس-تشس-اره ب-ول-ت-ون ،ب-التخطيط
Ùاول - -ة الن- -قÓ- -ب ،وت- -ع- -ه- -د
ب -ال-كشس-ف ع-ن ك-اف-ة ال-ت-ف-اصس-ي-ل
خÓل األيام القليلة اŸقبلة.

لمني ‘ أŸنطقة
عّبر عن قلقه إأزأء ألوضسع أ أ

غوتÒسس يدعو لدعم أأكÛ Èموعة «سساحل »5
دعا أأم Úعام ألأ·
أŸتحدة أأنطونيو
غوتÒيسس أإ ¤دعم أأكÈ
من قبل أŸنظمة ألدولية
للقوة أŸتعددة
أ÷نسسيات ألعاملة ضسد
«ألإرهابي ‘ »Úمنطقة
ألسساحل ألإفريقي ضسمن
«›موعة أÿمسس»،
وعّبر ‘ تقرير عن
«قلقه ألبالغ أإزأء تدهور
ألوضسع ألأمني» ‘ ما‹
وأŸنطقة.
ق - -ال غ - -وتÒيسس ‘ ال- -ت- -ق- -ري- -ر
اŸرسس- - - - -ل إا› ¤لسس األم- - - - -ن
الدو‹ بداية األسسبوع ،إانّ «القوة
اŸشسÎك -ة» اŸؤول -ف -ة م -ن ق -وات
ن -ي -جÒي -ة ،م -ال -ي-ة ،م-وري-ت-ان-ي-ة،
تشس- -ادي- -ة وب- -ورك- -ي- -ن- -ي- -ة« ،ل -يسس
Ãقدورها وحدها تأام Úمنطقة
السساحل اإلفريقي».
وأاضساف أاّن «تفعي ًÓكام ًÓللقوة
اŸشسÎك- -ة› ،م- -وع -ة اÿمسس،
لن يكون ‡كنًا إال إاذا حصسلت
على دعم ثابت ومنتظم».
وجّدد ‘ هذا الصسدد طلبه بأان
تسس-ت-ف-ي-د اÛم-وع-ة م-ن م-وارد
مالية من طرف األ· اŸتحدة

ب - -رغ - -م م - -ع - -ارضس - -ة ال- -ولي- -ات
اŸتحدة منذ مدة طويلة ،وبأان
–صس - -ل ع - -ل - -ى ت - -ف- -ويضس –ت
الفصسل السسابع من ميثاق األ·
اŸتحدة.
وت -فّضس -ل واشس -ن -ط -ن ،اŸسس -اه -م
ال - - -رئ - - -يسس - - -ي ‘ “وي- - -ل األ·
اŸت -ح-دة وال-ب-اح-ث-ة ع-ن خ-فضس
ن-ف-ق-ات اŸن-ظ-م-ة ،الÎك-يز على
اŸسس- -اع- -دات ال- -ث -ن -ائ -ي -ة ال -ت -ي
تقّدمها إا ¤دول السساحل.
وأاكد غوتÒيسس أاّنه «حتى لو أاّن
ال- -ت- -ف- -ويضس ل يضس- -م- -ن “ويÓً- -
تلقائيًا» من األ· اŸتحدة ،فإاّنه
«Áن-ح ال-ق-وة اŸشسÎك-ة شس-رع-ية
سس -ي -اسس -ي -ة إاضس -اف -ي -ة تسس -ت -ح-ق-ه
جهودها اŸهمة».
عÓوة على ذلك ،ذّكر أام Úعام
األ· اŸتحدة بالتفاق التقني
اŸوقع ب ÚاŸنظمة و›موعة
اÿمسس والذي ينصس على تقدË
مسساندة لوجسستية (مسساعدة ‘
تشسييد معسسكرات ،توف Òوقود،
غذاء ،مسساندة طبية) من قبل
األ· اŸت - - -ح - - -دة إا ¤ال - - -ق - - -وة
ا÷دي- -دة (اŸؤول- -ف- -ة م- -ن ن- -ح- -و
خمسسة آالف عسسكري من الدول
اÿمسس اŸؤوسسسس - - -ة) ،وال - - -ت - - -ي

أاطلقت رسسميًا ‘ يوليو ،2017
ول ينصس التفاق التقني حتى
اآلن إال على مسساندة بعثة األ·
اŸت- - -ح- - -دة إا ¤م - -ا‹ ل - -ق - -وات
Ûموعة اÿمسس اŸنتشسرة ‘
هذا البلد.
وق -ال أان -ط -ون-ي-و غ-وتÒيسس ‘
ت- -ق- -ري- -ره ‘ إاشس- -ارة إا ¤ال- -دول
األعضساء ‘ ›موعة اÿمسس:
«أاوصس - -ي ›لسس األم- -ن ال- -دو‹
ب-دراسس-ة إام-ك-ان-ي-ة ت-ق-د Ëه-كذا
دعم إا ¤كل القوى العاملة ضسمن
ال- - -ق- - -وة اŸشسÎك- - -ة بشس - -رط أان
تتحمل األخÒة أاو شسركاء آاخرون
مسس- -وؤول- -ي- -ة إايصس- -ال اŸسس -اع -دة
ضسمن مناطق عملياتهم».
وتاأتي هذه التوصسية ‘ اأعقاب
ط- -لب ت- -ق ّ-دمت ب -ه ‘ الأشس -ه -ر
الأخÒة دول ›موعة اÿمسس،
ب -ع-دم-ا وج-دت ن-فسس-ه-ا ع-اج-زة
ع - -ن ال - -ت - -ع- -ام- -ل السس- -ري- -ع م- -ع
الهجمات الإرهابية التي ضسربت
م- -ن- -اط- -ق ﬂت -ل -ف -ة م -ن ال -دول
الأعضساء.
وت- -ت- -ك- -ون ال- -ق -وة م -ن  5اآلف
عسسكري مشسكل Úبالتسساوي من
جيوشس ،التشساد ،النيجر ،ما‹،
موريتانيا وبوركينافاسسو.

باسستخدأم «معلومات ألركاب»

برنام ـ ـ ـ ـج أأ‡ ـ ـ ـ ـ ـ ـي لـ ـ ـ ـ ـتتبّع تنّقـ ـ ـ ـ ـل
أإلره ـ ـ ـ ـابي Úع ـ ـ ـ ـ ـ Èأ◊ ـ ـ ـ ـ ـ ـدود
ل· أŸتحدة برنا›ا يهدف إأ¤
أطلقت أ أ
تتبع سسفر أŸشستبه ‘ كونهم إأرهابي ،Úعن
طريق أسستخدأم أŸعلومات أŸسسبقة عن
ألركاب مع أحÎأم أÿصسوصسية ،و»Ãا
لنسسان ألدو‹».
يتوأفق مع قانون حقوق أ إ
سستقّدم األ· اŸتحدة برنا›ا إالكÎونيا حديثا
يسسمى «غو ترافل « ،قادر على –ليل بيانات السسفر
بناء على ﬂاطر ﬁددة ،وسسيسساعد على رصسد
وتتبع –ركات من يشستبه ‘ أانهم إارهابيون عÈ
ا◊دود.
وق -ب -ل ت -وف Òه-ذه ال-ت-ق-ن-ي-ة ◊ك-وم-ة م-ا ،سس-ي-دع-م
الÈن -ام -ج ا÷دي -د سس -ل -ط -ات -ه -ا ‘ ت-ط-وي-ر اإلط-ار
ال -تشس -ري -ع-ي الضس-روري ،واÈÿة الÓ-زم-ة ل-تشس-غ-ي-ل
التقنية بصسورة قانونية وفعالة.
وقال األم Úالعام أانطونيو غوتÒيسس ،إان اÛتمع
الدو‹ يضسع أاولوية كÈى لرصسد وعرقلة نشساط

اإلرهابي ÚواÛرم Úالذين Áثلون خطرا كبÒا،
قبل ارتكاب هجماتهم.
و‘ ك -ل -م -ت -ه داخ -ل ق-اع-ة ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ،أاشس-ار
غ - -وتÒيسس إا ¤ال - -ه - -ج- -م- -ات األخÒة ‘ ك- -ي- -ن- -ي- -ا
ونيوزيلندا وسسريÓنكا وغÒها ،وقال إانها تذكرة
مأاسساوية لنتشسار آافة اإلرهاب.
وأاوضس -ح أان «الÈن -ام -ج ا÷دي -د سس -يسس -اع -د ال -دول
األعضساء على جمع البيانات وإادارتها ومشساركتها
م -ع السس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة وال -دول -ي -ة اŸؤوه-ل-ة ،م-ع
الحÎام ال - -ك - -ام - -ل ل - -ل - -خصس - -وصس - -ي- -ة وا◊ري- -ات
األسساسسية».
ويرتقب أان ينفذ الÈنامج الذي أاطلقه مكتب األ·
اŸت -ح-دة Ÿك-اف-ح-ة اإلره-اب ،ب-الشس-راك-ة م-ع ع-دة
جهات دولية منها اŸنظمة الدولية للطÒان اŸدÊ
وم - -ك - -تب األ· اŸت - -ح - -دة Ÿك - -اف - -ح - -ة ا÷رÁة
واıدرات.
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الصضفحة من إاعداد :فتيحة كلواز

«الشضعب» ترصضد يوميات الشضهر الفضضيل

تقاليد تكّرسس قداسسة
رمضسان ونفحاته الربانية

’ زالت الشض-ع-ائ-ر وال-م-واسض-م ال-دي-ن-ي-ة ت-ك-تسض-ي أاه-م-ي-ة خ-اصضة في وسضط المجتمع
الجزائري تظهر من خÓل مظاهر التغيير الطارئة على حياة الجزائريين في كل
موسضم ديني ،وتترّقب العائÓت المعسضكرية كغيرها من الجزائريين ،حلول الشضهر
’يمان وشضوق لضضيف ينفضض خيراته وبركاته
الفضضيل ،بقلوب مليئة بالرضضي وا إ
على الغني والفقير ،ولرمضضان لون ورائحة زكية تفوح بعبق التوابل كلما أاقبل
بأايام ،مثل باقي العائÓت في القطر الوطني.
رمضس -ان ،ب -إاج -راء ع -م-ل-ي-ة ت-ن-ظ-ي-ف وت-ط-هÒ
اسضتطÓع :أام الخير  -سض
شساملة لبيوتهم التي كثÒا ما تخضسع إلعادة
تسستعد العائÓت اŸعسسكرية لسستقبال شسهر ال -ده-ن وال-طÓ-ء أاسس-اب-ي-ع ق-ب-ل ح-ل-ول الشس-ه-ر
رمضسان بÎقب مفرط بل يكاد يكون هسستÒيا ال -ك -ر ،Ëت -ل -ي-ه-ا رح-ل-ة ال-ب-حث وال-ت-ج-وال ‘
‘ حال ركزنا على ارتفاع معدل إاقبال ربات األسس - - -واق واÓÙت ال - - -ت - - -ج - - -اري - - -ة ع - - -ن
البيوت على األسسواق واÓÙت ،حيث تشسهد اŸسستلزمات التي تنقصس البيت أاو تلك التي
هذه األخÒة حركة غ Òعادية تضسع جانبا –تاج إاŒ ¤ديد على غرار األوا Êالفخارية
كافة مؤوشسرات األزمة القتصسادية وتداعياتها ومعدات الطبخ ،و‘ هذه الفÎة أايضسا تعمد
على جيوب اŸواطن Úوقدرتهم الشسرائية ،ب -عضس ال -ع -ائ Ó-ت إاŒ ¤ف-ي-ف ال-ت-واب-ل –ت
“ت اŸقاربة حول ما يتمّ أاشسعة الشسمسس و–ضسÒها بطريقة تقليدية
خاصسة ‘ حال ّ
اق- -ت- -ن- -اؤوه م- -ن ل- -وازم وم -ع -دات سس -واء ك -انت للمحافظة على عطرها الزكي ،من العائÓت
ضسرورية أاو ثانوية ،على غرار األوا Êالتي يتّم أايضسا من تضسطر إا ¤شسراء التوابل ﬁضسرة
Œدي -ده -ا ‘ ك -ل م -وسس -م رمضس-ان واÙارم من Óﬁت العطارين بكميات كبÒة تفي
ال-ق-م-اشس-ي-ة ال-ت-ي غ-ال-ب-ا م-ا ت-ك-ون م-ت-و ّفرة ‘ الغرضس وŒنبها عبء التنقل لقتنائها مرة
البيوت ويعكسس اقتناؤوها الهتمام الزائد عن أاخ- -رى م- -ن السس- -وق ،خ- -اصس- -ة م- -ع مشسّ - -ق -ة
اللزوم باسستقبال شسهر رمضسان الذي يفÎضس الصس -ي -ام ،وت -أات -ي ال-ت-واب-ل اŸسس-ت-خ-دم-ة ‘
أان يسستقبل باإلكثار من الطاعات والصسدقات .إاعداد طبق «ا◊ريرة» ‘ اŸقدمة كونه ل
يسس -ت -ع -د سس -ك -ان م -عسس -ك -ر لسس -ت-ق-ب-ال شس-ه-ر Áك-ن السس-ت-غ-ن-اء ع-ن-ه ب-اع-ت-ب-ار «ا◊ريرة»
لسس- -اسس- -ي ل- -وج- -ب- -ة ال- -ع -ائ Ó-ت
ال- -ط- -ب- -ق ا أ
ك - - -ك - - -ل سض- - -ن- - -ة
ن -ح-اول ت-ق-دË
أاطباق تقليدية
ب-ل-مسضة عصضرية
’ضض - -اف- -ة
ل - -ت - -ك - -ون ا إ
ال-رمضض-ان-ي-ة ال-ت-ي ت-بحث
عنها كل رّبة بيت –اول التجديد فيما
’ف-ط-ار ال-ت-ي –ضضرها
ت-ق-دم-ه ‘ وج-ب-ة ا إ
لعائلتها وأاسضرتها.

مائدة
رمضضان

طريقة عمل سسلطة خضسراء
مع ملفوف بنفسسجي

اŸعسسكرية الصسائمة.

Ÿسسات ا◊داثة تظهر على التقاليد
الجتماعية

ولتسسليط الضسوء على جزء من هذه الظاهرة
الجتماعية اÓŸزمة للشسهر الكر ‘ Ëكل
م -وسس -م ،ان -ت-ق-لت «الشس-عب» إا ¤سس-وق شس-ع-ب-ي
ب -وسس -ط م -دي -ن -ة م-عسس-ك-ر ،أاي-ن ت-ك Ìا◊رك-ة
ال -ت -ج -اري -ة ط -ي-ل-ة ال-ي-وم وق-د ع-رضست ب-عضس
ال -نسس -وة ال -ق -ادم -ات م -ن الضس -واح-ي وال-ق-رى
لعرضس وبيع ما جادت به أايديهن من توابل
وأاعشساب عطرية ›ّففة ،وهناك سسأالنا ربة
بيت ‘ عمر متقدم عن –ضسÒاتها للشسهر
الكر ،Ëفراحت السسيدة Áينة  ٦3سسنة تسسرد
ل- -ن- -ا أاح- -د مشس -اه -د ال -ت -حضس Òل -رمضس -ان ‘
السسنوات اÿالية ،حيث بدى لنا من حديثها
أان التحضسÒات  ⁄تختلف غ Òأانها صسارت

صسغÒة فلفل اسسود.
 على النار نقوم بتقلية الكل جيدا حتى “تزجالنكهات
 نضسيف نصسف كوب حميصسة منقوعه مسسبقا +ربع كوب جلبانة ونخلط.
 ‰رق باŸاء مقدار نصسف ل Îفقط من اŸاءمهم جدا ان ل ‰رق كثÒا لكي نتحصسل على
النتيجة اŸرادة ..نÎك القدر حتى ينضسج اللحم
وا◊مصس.
 Ÿا نتأاكد أان اللحم نضسج ‰رق بحوا‹ كوبماء دفئ ونÎكها تغلي جيدا ‘ .حالة اننا رأاينا
أان الشسوربة تبخرت كثÒا نضسيف  ٢كوب ماء.
 اصس- -ل الشس- -ورب- -ة ال- -ب- -يضس- -اء ب- -ال- -ف -داوشس ايبالفارميسسال اي هي الشسعÒية نضسيف كوب منها
للقدر انا اضسيف الفريك بطريقتي نصسف كوب
فريك مغسسول وارميه ‘ القدر واتركها حوا‹
ربع سساعه على نار.
 احضسر العقدة اŸكونة من:غ -راف م -ن م -رق الشس -ورب -ة  +صس -ف -ار ب -يضس -ة +
عصس Òليمونة  +باقة بقدونسس مقطعه ونخلط.
 أاضسيف العقدة للقدر واترك الشسوربة تغليغلوة وتكون هنا جاهزة للتقد.Ë

نقلب الدجاج حتى يتقلي جيدا.
نضسيف عليه ماء دافئ ل نك ÌاŸاء ونÎكه
ينضسج.
نÎك- -ه ب -نضس -ج وع -ن -د نصس -ف ال -ط -ه -ي نضس -ي -ف
الزيتون.
–ضس Òخليط الدجاج :نرحي صسدر الدجاج.
‘ إان -اء نضس -ي -ف ال -ب -يضس وال -ب -ه-ارات اŸت-ب-ق-ي-ة
ونخلط جيدا.
نضس -ي -ف ع -ل -ي -ه -ا اŸع -دونسس وال -ط-ح Úوال-ث-وم
والبصسل اŸتبقي.
نضس-ي-ف ال-دج-اج ون-خ-ل-ط ج-ي-دا ه-ك-ذا وب-ع-دها
نضسيف ا÷( Íاختياري).
ن -أاخ -ذ ق -الب سس -ي-ل-ي-ك-ون ب-ه-ذا الشس-ك-ل ون-ده-ن-ه
بالزيت.
نفرغ خليط الدجاج عليهم وندخلها الفرن على
متوسسطة ينضسج.
ندخل عود إاذا يطلع ناشسف نخرجها من الفرن.
نضس- -ع ح- -ب- -ات ال- -دج- -اج ف -وق اŸرق ون -زي -ن -ه -ا
باŸعدنوسس والليمون.

خبز تونسس

شسربة بيضساء

اŸقادير وطريقة
 ‘ طنجرة نضسع :قطعة ◊م احمر +قطعة دجاج من الفضسل
ان ي- -ك- -ون م- -ن الصس -در +
م -ل -ع -ق -ة ك -بÒة سس-م-ن ٤ +
م Ó- -ع - -ق ك- -بÒة زيت ٢ +
بصسÓ-ت ك-ب-ار م-بشس-وري-ن +
ملعقة صسغÒة قرفة  +ملعقة

اŸقادير:
صسدر دجاج.
حبة بصسلة متوسسطة (حسسب الكمية).
 ٤فصسوصس ثوم مفروم.
كمية من الزيتون األخضسر.
ملعقة كبÒة طح.Ú
 ٢حبات بيضس.
بقدونسس.
ملعقة صسغÒة فلفل أاسسود.
ملعقة صسغÒة قرفة.
ملعقة صسغÒة ز‚بيل.
ملح.
 ٢حبات ج Íمثلثات من اختياري.
ليمون.
طريقة التحضض:Ò
نضسع  3معالق زيت على الطاج Úفوق النار
يسسخن.
نأاخذ صسدر الدجاج وننزع منه العظام.
نضسع ‘ الطاج Úعظام الدجاج مع نصسف كمية
البصسل والثوم والبهارات واŸلح ونصسف ملعقة
طح.Ú
نقلب ونغلق عليها ونÎكها تتقلى.
من جهة ثانية نغسسل الزيتون مرت Úونضسع ‘
إاناء عليه ماء مع شسريحة ليمون يتقلى مدة ٥
دقائق.

اŸكّونات
 ٥بيضس
كاسس سسكر
كاسس زيت
كاسس حليب
كاسس قاطو «بيمو» مرحي
كاسس كاوكاوم حمصس ومرحي
كاسس شسابلوغ
 ٢خمÒة كيميائية
فاني Óومبشسور برتقال او ليمون
للشساربات (العسسل)
زوج كيسسان سسكر
اربع كؤووسس ماء
شسريحة برتقال او ليمون
اÿطوات
ابدائي بالشساربات ضسعي كاسسان سسكر مع اربع
كؤووسس ماء وشسريحة الÈتقال وضسعيها على النار
ك-ي ت-غ-ل-ي ج-ي-دا وŸا ت-ري-ن ال-ف-ق-اع-ات اط-ف-ئ-ي
النار..
خ- -ل- -ط- -ي ب- -اÓÿط ال- -ب -يضس ،السس -ك -ر ،ال -زيت،
ا◊ليب ،قشسور الÈتقال او سسكر معطر واÿبز
اŸرحي ،قاطو «بيمو» والكوكاو واÿمÒة حتى
تتحصسلي على خليط ثقيل
اف- -رغ- -ي اÿل- -ي- -ط ‘ ق -الب م -ده -ون ب -ال -زيت
وادخ-ل-ي-ه ال-ف-رن ب-ع-د م-ا ي-نشس-ف وي-ت-ح-مر جيدا
أاطفئي وسسقيه مباشسرة بـ»الشساربات» تكون باردة
والتزي Úاختياري «كاوكاو» وقشسور الÈتقال.

يسساعد الرجال ‘ اقتناء مسستلزمات الطبخ
ومعدات اŸطبخ فيما تكتفي النسساء بشسراء
ال-ت-واب-ل Ÿع-رف-ت-ه-ن ب-اÛال ط-واب Òط-وي-لة
أامام Óﬁت العطارين.
اسستوقفنا ‘ جولتنا بوسسط مدينة معسسكر
ال -ت -ي ت -ع ّ-ج ب -ا◊رك-ة ه-ذه األي-ام ط-اب-ور م-ن
ال -ن -اسس أام -ام ﬁل ل -ل -ع -ط -ارة وال-ت-واب-ل وق-د
اسس-ت-ع-د ه-و اآلخ-ر لسس-ت-ق-ب-ال زب-ائ-نه بعرضس
ت -واب -ل وأاعشس -اب ط -ي -ب-ة زك-ي-ة تسس-رق ح-واسس
اŸارة و–ول مسسارهم إاﬁ ¤ل العطارة.
ويقول صساحب اÙل «علي  ٥0سسنة « أانه
خ ّصسصس  ٤عمال Ÿسساعدته ‘ تلبية حاجيات
زبائنه الك ،Ìوأاك Ìما يجذب الهتمام ‘
العمل السستثنائي لصساحب اÙل تعامله مع
ق - -وائ - -م ال - -ط - -ل- -ب- -ات
وتنفيذها بسسرعة مع
ت-ذكÒه ل-زب-ائ-ن-ه باسسم
البهار الذي ينقصسه أاو
سسقط سسهوا من قائمة
الطلبات.
لكتب الطبخ نصسيب
م- - - - - -ن اإلق- - - - - -ب- - - - - -ال
والهتمام ،خاصسة من
ط -رف رب -ات ال -ب-ي-وت
ا÷دد وحتى الشسابات ‡ن يجدن ‘ رمضسان
فرصسة لصسقل مواهبهن وقدراتهن ‘ الطبخ
وŒريب األطباق والوصسفات ا÷ديدة لتبقى
ال-ت-حضسÒات ال-رمضس-ان-ي-ة م-رت-ب-ط-ة ب-ق-داسس-ة
الشسهر الفضسيل ومكانته ‘ قلوب العائÓت
ا÷زائ -ري -ة ،ل -ك-ن يشس-وب-ه-ا ن-وع م-ن اŸب-ال-غ-ة
واإلسسراف ‘ السستهÓك.

رغم ارتفاع األسسعار
مÓمح التقشّسف
واألزمة القتصسادية
تكاد تختفي Ãعسسكر

م -ت -ع-ب-ة لسس-بب ي-دور ح-ول
ت -وسّس -ع األسس -ر ا÷زائ -ري-ة
ورغ - - -ب - - -ة ك- - -ل أاسس- - -رة ‘
السستقÓلية ‘ إاشسارة إا¤
أانه ‘ زمن مضسى ،كانت
التحضسÒات للشسهر الكرË
تقام جماعيا و‘ التعاون
وتقاسسم اŸهام ب Úأافراد
العائلة خاصسة من النسساء
نكهة خاصسة ،فواحدة تقوم بغسسل األفرشسة
وأاخرى تعيد ترتيب البيت وأاخريات توكل لهن
م -ه -ام أاخ -رى حسسب سس -ن -ه -م ودرج-ة وع-ي-ه-ن
بأاشسغال البيت ،أاما حاليا تشسﬁ Òدثتنا أان
ال -رج -ال غ-ال-ب-ا م-ا يسس-اع-دن ال-نسس-اء ‘ ه-ذه
التحضسÒات فعوضس تنظيف البيت وتطهÒه
يتّم طÓؤوه من جديد ومع ارتفاع نسسبة النسساء
ال -ع -امÓ-ت وغ-ي-اب ال-وقت ال-ك-ا‘ ل-ل-ت-حضسÒ

طاج Úالزيتون بطريقة عصسرية

اŸقادير
طماطم
خيار
نعناع
خسس
ملفوف أاحمر
نعناع جاف
خل
ملح
ليمون
طريقة التحضضÒ
ن-ق-ط-ع اÿضس-ار ون-خ-ل-ط-ه-ا م-ع اÿل وال-ل-ي-م-ون
واŸلح والنعناع ا÷اف وتقدم.
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عمي ا◊سض Úبو العشضب 64 ..سضنة بالقصضبة

رائحة رمضسان اختفت عن ا◊ي العتيق
الÎاث اŸادي والÓمادي رحل مع أاهله

عشس- -ي -ة ح -ل -ول الشس -ه -ر ال -ك -ر ،Ëك -انت
وجهتنا ا◊ي العتيق القصسة ،لÓطÓع
ع - - -ل - - -ى ال- - -ت- - -حضسÒات أاو ب- - -األح- - -رى
السس-ت-ع-دادات ال-ن-ه-ائ-ية لسستقتبال هذا
الضسيف ،كما اعتاد أاهل اŸكان السسÒ
عليه منذ القدم يدشّسنون ذلك بدءا من
شس -ع -ب-ان ب-اسس-ت-ع-م-ال م-ادة ا÷ Òل-طÓ-ء
ال -دوي -رات وت-ن-ظ-ي-ف األزق-ة واŸم-رات
الضس- -ي- -ق- -ة وإاخ- -راج األوا Êال- -ف -خ -اري -ة
وال-ن-ح-اسس-ي-ة ل-غسس-ل-ها وتلميعها وŒفيف
البعضس من اÿضسر لÓسستعانة بها ‘
الطبخ ..وغÒها من األعمال اŸتوارثة
‘ الوسسط األسسري.
هذه العÓمات اŸميزة لهذا الصسرح ⁄
نقف عندها خÓل جولتنا القصسÒة ..ل
لشسيء سسوى ألن الزمن فعل فعلته كل من
كان يحمل ما تبقى من تلك العادات
غادر أاسسوار «اÙروسسة» إا ¤اŒاهات
أاخ - -رى إا ¤ع - -م - -ارات م - -ن اإلسس- -م- -نت
اŸسس- -ل- -ح مسس -اح -ة شس -ق -ق -ه -ا ل تسس -م -ح
بالعودة إا‡ ¤ارسسة الطقوسس القدÁة،
م - -ن ف - -ن - -ون إاع - -داد ال - -وج - -ب- -ات وف- -ق
خصسوصسيات معروفة.
ه- -ذه «ال- -ه- -ج- -رة ا÷م- -اع -ي -ة» أاف -رغت
اŸوق -ع م -ن سس -ك -ان -ه األصس -ل -ي Úل -ي -حّ-ل
ﬁل -ه-م أان-اسس ل عÓ-ق-ة ل-ه-م ب-ال-قصس-ب-ة
بتاتا ما عدا اإلقامة فقط ،ما أادى إا¤
ت Ó-شس -ي اسس-ت-م-راري-ة اإلب-ق-اء ع-ل-ى ت-لك
النشساطات العائلية وتوقفت معها عملية
ت -وري -ث -ه-ا لÓ-أج-ي-ال أاي ال-ب-ن-ات خ-اصس-ة،
عندما وجد ا÷ميع أانفسسهم ‘ مناخ
غ Òلئق ‘ األحياء ا÷ديدة ..هذا رد
فعل نفسسي طبيعي ومتفهم ومن جهة
ثانية فإان الزمن Ãفهوم الوقت أاصسبح
ي -داه -م ال -ن -اسس م -ا ك -ان يصس -ن -ع ب -ال -ي-د
اسستبدل باآللة واألم التي كانت منشسغلة
بأامور البيت ُتعّد ما تعّد من األطباق
–ّولت إا« ¤مربية» تعتني بأاطفال ابنتها
أاو ابنها من السساعة الثامنة صسباحا إا¤
غاية اÿامسسة مسساءً ..فأاي إابداع ‘
األكل ينتظره البعضس بعد كل هذا! و‘
وقتنا ا◊ا‹.
تلك اŸقدمات األولية لرمضسان اختفت

كلية و ⁄تعد حاضسرة إال ‘ ذاكرة من
ع -اشس -وا وع -ايشس -وا ه -ذا اŸك -ان وع-م-ي
ا◊سس Úبو العشسب قضسى  ٦٤سسنة ‘
القصسبة حر‘ ماهر ‘ فن ا÷لود وما
زال وفيا Ÿهنته ‘ دكان صسغ Òبحي بن
العربي ..وما إان فتحنا معه اŸوضسوع
حتى اسستحضسر شسريط األحداث مقارنا
ما ب Úاألمسس واليوم متأاسسفا Ÿا آالت
إاليه الذهنيات ‘ الوقت ا◊اضسر من
انسسÓ- -خ ك- -ل- -ي ع- -ن م- -ا ك- -ان م- -ن ث -راء
اجتماعي ‘ سسياقات معّينة.
يضساف إا ¤ذلك ،التحّول ا÷ذري ‘
سس-ل-وك-ي-ات ال-ن-اسس وع-ادات السس-ت-هÓك
التي  ⁄تكن موجودة ‘ السسابق ،كان
رب ال -ع -ائ -ل -ة ي -ك-ت-ف-ي ب-ال-ن-زر ال-ق-ل-ي-ل..
يتعامل عاديا مع هذا الشسهر الفضسيل
م -ت -ف -ادي -ا ال -ت-ب-ذي-ر أاو الشس-راء م-ن أاج-ل
الشسراء كما يحدث حاليا من لهفة غÒ
م-ع-ق-ول-ة ع-ن اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة ال-واسس-ع-ة
السستهÓك.
Óف-ط-ار
واألط -ب -اق ال -ت -ي ك -انت ت -ع ّ-د ل  -إ
معروفة ل تخرج عن نطاق الشسربة زائد
اŸثوم أاو الكباب هذا ما يتم إاعداده..
أام - -ا ‘ السس - -ه - -رة ه - -ن - -اك ا◊ل - -وي- -ات
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة والشس -رب -ات والشس-اي ،ه-ذه
ال- -ع- -ي- -ن- -ات اŸذك -ورة تسس -ت -ن -د إا ¤ج -ل
العائÓت ‘ القصسبة ،التي –ضسر لهذا
اŸوعد من قبل أاي خÓل شسهر شسعبان
ك -ل ال -ل -وازم اŸن -زل -ي -ة ت-ك-ون ج-اه-زة..
وي-ق-ت-ن-ي ال-ن-اسس م-ا ي-ح-ت-اج-ون-ه ‘ آاخر
◊ظة.
وأابدى السسيد بو العشسب تأاسّسفه الشسديد
◊ال -ة ال -قصس -ب -ة ال -ي -وم ك -ل ذلك الÎاث
اŸادي والÓمادي ذهب مع أاهله ،سسواء
ف -ن ال -ط-ب-خ أاو األسس-اط Òال-ت-اري-خ-ي-ة أاو
األوا Êوهذا كله بفعل عمليات الÎحيل
ال- - -ت- - -ي جّ- - -ردت اŸك- - -ان م- - -ن رم- - -وزه
ا◊ضسارية والثقافية ..وأادخلته ‘ فراغ
ال Ó-إان -ت -م -اء وال -ب -حث ال -دائ -م ع-ن ذلك
ا◊ن Úوالهروب النفسسي الداخلي إا¤
الزمن ا÷ميل.
جمال أاوكيلي

اÿميسس  0٩ماي  ٢01٩م الموافق لـ  0٤رمضسان  1٤٤0هـ العدد 17٩٤3
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

طبيبك ‘ رمضضان

ّŒنب العطشض ‘ رمضضان

 5أاطعمة Œنبها وأاخرى ل تفوتها
مع اقتراب أاذان الفجر في ليالي رمضضان ،يتحرى كثير من المسضلمين ما يأاكلونه ويشضربونه على مائدة السضحور خشضية أا’ يكون
مسضببا للعطشض خÓل سضاعات الصضيام الطويلة بالنهار.
تكون شسرائح اÿيار طبقا رئيسسيا
على السسحور لتجنب العطشس.
البطيخ
أاغلب تكوينه من اŸاء ،بنسسبة ٩3
تعد الكربوهيدرات أاو النشسويات
‘ اŸائة ،كما أان خليط األمÓح
مصسدرا رئيسسيا للطاقة ‘ جسسم
واŸع -ادن والسس -ك -ر ال-ط-ب-ي-ع-ي ‘
اإلنسسان ،وعلى الرغم من كونها
ب- -عضس ال- -ف- -واك- -ه واÿضس -راوات،
صس-ح-ي-ة وم-ف-ي-دة ف-إان-ه-ا قد تكون
وم -ن -ه -ا ال -ب -ط -ي -خ ،تسس-اع-د ع-ل-ى
مصس-درا ل-لشس-ع-ور ب-ال-عطشس ،حتى
اح- -ت -ف -اظ ا÷سس -م ب -اŸاء وع -دم
وإان  ⁄يظهر ذلك فور تناولها،
الشسعور بالعطشس.
ذلك ألن اإلف - - -راط ‘ أاك- - -ل- - -ه- - -ا
الياغورت
ي -ج -ع -ل -ه -ا ت-ت-خ-زن ‘ ا÷سس-م ‘
يحتوي الياغورت على نسسبة ماء
شس-ك-ل ج-ل-ي-ك-وج Úال-ذي ي-ح-تفظ
تÎاوح ب 8٥ Úو ‘ 88اŸائة ،كما
باŸاء.
ي- -ع- -د مصس- -درا غ- -ن- -ي -ا ب -الÈوتÚ
’فراط في الحلوى
ا إ
والكالسسيوم.
بعد تناول اإلفطار يرجئ البعضس
الكرفسض
ا◊ل -وى إا ¤ق -ب -ل السس -ح-ور ،ل-ك-ن م- -ن اŸاء .ل- -ذلك ي- -نصس -ح ب -ع -دم ‡ا كان ،ومن ثم –اول اÓÿيا يشس- -ك -ل اŸاء  ‘ ٩٥اŸائ- -ة م -ن
يجب فعل ذلك بحذر ،أاو على اإلفراط ‘ تناوله بعد اإلفطار.
الحتفاظ باŸاء وتبعث برسسالة الكرفسس ،وعود واحد فقط من
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وذلك بسس- -بب ط- -ري- -ق- -ة ت- -ف -اع -ل يو
يحتوي على  ٦سسعرات حرارية،
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السسكر داخل خÓيا ا÷سسم.
كما يسساعد على خفضس ضسغط
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القهوة والشضاي
الدم.
ال - -ك - -اف - -ي ÚاŸوج- -ود ‘ ب- -عضس وغÒه - - -ا ،والسس- - -بب ‘ ح- - -دوث
الطماطم
اŸشسروبات ،مثل القهوة والشساي العطشس هو أان الصسوديوم يسسبب
 ٩٤.٥م -ن ت-ك-وي-ن-ه-ا م-ن اŸاء،
‘
وب- -عضس اŸشس- -روب- -ات ال- -غ- -ازي -ة ،اضسطرابا ‘ توازن السسوائل
وتسس- -اع- -د ع- -ل- -ى إاب- -ق- -اء ا÷سس -م
يسس- -بب ال -ع -طشس ،والسس -ر ‘ ذلك خÓيا ا÷سسم.
ﬁت- -ف- -ظ -ا ب -اŸاء ،ع Ó-وة ع -ل -ى
الخيار
ة
ح
ل
م
م
ل
ا
ة
م
’طع
ا أ
ه -و أان -ه م -در ل -ل-ب-ول‡ ،ا يسس-بب
وج -ود ال -ف -ي -ت -ام -ي -ن -ات ا◊ي -وي -ة
جفاف ا÷سسم من اŸاء ويزيد اŸلح يتّم امتصساصسه ‘ ›رى يحتوي على اŸاء بنسسبة ‘ ٩٦.7
واŸعادن فيها بكÌة.
من العطشس ويتطّلب شسرب الكث Òالدم ‡ا يجعل الدم أاك Ìملوحة اŸائة ،وبالتا‹ يفضسل كثÒون أان

األطعمة النشسوية تسسبب
الشسعور بالعطشس

وهذه  5أاطعمة أاخرى “د
ا÷سسم باŸاء خÓل الصسيام

رمضضان
‘ بÓدهم

طقوسس «اŸقابلة»
“يز البوسسنة
‘ الشسهر الفضسيل

13

من هنا وهناك

مسساجد نيوزيلندا تفتقد
تقاليد رمضسانية هذا العام

بعضس النصسائح Ÿرضسى السسكري
Áثل مرضس السسكري اضسطرابا أايضسا متميزا
بارتفاع نسسبة السسكر داخل الدم ،حيث

يتجاوز كمية  1,٢٦غرام لل ‘ Îالدم بعد
صسيام Ÿدة ثما Êسساعات على األقل اأو
Œاوز  ٢غرامات لل ‘ Îاأي وقت من
اليوم ...وهو اضسطراب قد يتخذ شسكلÚ
أاسس- -اسس- -ي Úاول- -ه- -م -ا صس -ع -وب -ة ‘ نشس -اط
النسسول Úومقاومة إلدخال مادة السسكر
داخ -ل خ Ó-ي -ا ا÷سس -م ن -ت -ي -ج -ة ل -لسس -م-ن-ة
والبدانة اŸفرطة وهوما يعرف Ãرضس
السسكري من نوع  ٢وهو ما Áثل  %٩0من
مرضسى السسكري والشسكل الثا Êمرتبط
بنقصسان افراز مادة السسكر وهو ما يسسمى
Ãرضس السسكري من نوع  1او السسكري
اŸرتبط باألنسسول ،Úوهو ما Áثل نسسبة
 %10من مرضسى السسكري وهو النوع الذي
ل Áكنه باي حال من الحوال الصسيام
ÿطورة ذلك على حياته..

اذن مرضس السسكري
من نوع  2هو مرضس مزمن

من ب Úعوامل ظهوره هي الفراط ‘
السس -ك -ري -ات خ -اصس -ة م -ن -ه -ا اŸشس -روب-ات
الغازية وا◊لويات ،ناهيك عن السسمنة او
البدانة قلة النشساط الرياضسي ا ¤جانب
ال-ع-وام-ل ال-وراث-ي-ة واسس-تهÓك الهرمونات
والقلق اŸفرط وارتفاع ضسغط الدم ،كلها
عوامل تسساعد على الصسابة بهذا اŸرضس
األيضس- - - -ي اŸزم- - - -ن وال - - -ذي ي - - -ؤودي ا¤
مضساعفات قد تكون خطÒة ان  ⁄يلتزم
بالتكفل به واعتماد ما يسسمى بالثالوث
اŸقدسس وهو يشسمل:
ال -ت -ك -ف -ل ال -ط -ب -ي (ال -ت -داوي) /ال-ت-غ-ذي-ة
اŸتوافقة مع مرضس السسكري  /النشساط
الرياضسي..

@ بقلم  :عيسضاني محمد الطاهر *

م-ن ب Úال-نصض-ائ-ح ال-ذه-بية Ÿرضضى
السضكري من نوع  2هي:
مراقبة كمية السسكر ‘ الدم بانتظام..
إاذا كانت نسسبة السسكر مرتفعة صسباحا ٤
غرامات او منخفضسة قبيل الظهر تصسل
ا ¤حدود  ‘ 0,70هذه ا◊الة يتوجّب
اإلفطار ومعاودة الطبيب ..يجب كذلك
شسرب اŸاء بطريقة دائمة ودورية قبل
الحسساسس بالعطشس كما ينصسح باعتماد
تغذية صسحية غنية باÿضسار وفيها نسسبة
اق- -ل م- -ن ال- -ع- -ج- -ائ- -ن او ا◊ب -وب (خ -ب -ز
/كسسرة) ونسسبة متوازية من اللحوم من
الحسسن البيضساء كلحوم السسماك قليلة
ال -ده -ون ب -ط -ب -ي -ع -ة ا◊ال م -ع الب -ت -ع -اد
النهائي عن اŸشسروبات الغازية واŸيل
اك Ìا ¤العصسائر الطبيعية وأاخذ الفاكهة
Ãقدار ب Óافراط ول تفريط ..والنشساط
الرياضسي اŸتوسسط.
* طبيب ﬂتصض
’مراضض
‘ تشضخيصض ا أ
عضضو اÛلسض الوطني
’خÓقيات الطب
أ
aissanimedt@yahoo.fr

الصضيام وأامراضض ا÷هاز الهضضمي

بعد الفجر ،أاو بعد ال ّ
ظهر ،أاو بعد العصسر ،تلك هي األوقات الّثÓث التي
لودخلت جامعًا ‘ البوسسنة حينها ،لوجدت أاشسخاصسًا يتحّلقون مسستمعÚ
ي -ع -ال -ج الصس -ي -ام ال -ك -ث Òم -ن مشس-اك-ل ا÷ه-از ال -نشس -وي-ة والÈوت-ي-ن-ي-ة ،ح-يث ي-حصس-ل ا÷ه-از
لتÓوة مقرئ Úيتلون ‘ العادة جزءا ً من القرآان الكر Ëكّل يوم.
ال -هضس -م -ي ع -ل -ى ال-راح-ة خÓ-ل فÎة الصس-ي-ام
الهضسمي مثل:
تلك عادة اعتادها أاهل البوسسنة ‘ رمضسان ،ويسسّمونها اŸقابلة .وكما هو
وه -ذا ي -ع -ط-ي األم-ع-اء ف-رصس-ة ل-ل-ت-خ-لصس م-ن
ـ زيادة الحموضضة
جليّ فهي مأاخوذة من الكلمة العربية «اŸقابلة» إاذ يتقابل النّاسس ‘ رمضسان
الفضسÓت اÎŸاكمة فيها.
ـ القولون العصضبي
ب - - -ن ّ- - -ي - - -ة ت Ó- - -وة ال- - -ق- - -رآان
القرحة
ـ عسضر الهضضم
الكر ،ËويعتÈونها اسستلهامًا
مرضسى القرحة ا◊ادة :الصسيام غ Òمناسسب
ـ إانتفاخات البطن.
من السسّنة الشّسريفة اŸروّية
ألن امتناع الصسائم عن األكل والشسرب فÎة بالنسسبة لهم لأنهم يجب أال يÎكوا اŸعدة
ع -ن اب -ن ع -ب -اسس :أان رسس-ول
الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ شس -ه -دت ن -ي -وزي -ل -ن -دا ‘ م-ارسس فعالية «أايام اŸسسجد اŸفتوح» ،الصس -ي -ام ي -ع -ط -ي ف -رصس -ة ل -عضس Ó-ت وأاغشس-ي-ة ف -ارغ -ة ل -فÎة ط -وي-ل-ة ف-ال-ق-رح-ة ت-زداد شس-دة
كان من أاجود الناسس ،وأاجود ع- -م- -ل -ي -ة إاره -اب -ي -ة اسس -ت -ه -دفت ال- -ت- -ي ت- -ع -رف ال -ن -ي -وزي -ل -ن -دي Úا÷ه -از ال-هضس-م-ي ب-أان ت-ت-قّ-وى وي-زي-د ع-م-ل-ه-ا بزيادة حموضسة اŸعدة ،لذلك ينصسح بتناول
ّ
وحيويتها .ويجب على اŸرضسى البتعاد عن من  ٤ـ  ٦وجبات صسغÒة يوميا من أاجل تعديل
م- -ا ي- -ك- -ون ‘ رمضس -ان ح ÚاŸسسلم .Úوأاعلن رئيسس ا–اد باإلسسÓم ،إا ¤يونيو القادم.
« :Óل ندري كيف األط -ع -م -ة ال -دسس -م -ة وا◊ل -وي -ات وال -ب-ه-ارات حموضسة اŸعدة.
يلقاه جÈيل ،يلقاه كل ليلة ا÷م- - -ع - -ي - -ات اإلسس Ó- -م - -ي - -ة ‘ واسستطرد قائ ً
نيوزيلندا ،مصسطفى فاروق ،إالغاء سس -نشس -ك -ر ال -ن -ي -وزي-ل-ن-دي ،Úل-ك-ن واıلÓت عند تناول الطعام.
مرضسى القرحة غ Òا◊ادة :فيمكنهم الصسيام
يدارسسه القرآان.
Óمعاء
ا’ضضطرابات المزمنة ل أ
ب -ح -رصس ع -ل -ى أان ي -تّ-م ت-ن-اول األدوي-ة ك-ل 1٢
وأاول «مقابلة» تعقد ‘ اليوم ف- -ع -ال -ي -ات اإلف -ط -ار ا÷م -اع -ي ل -دوا ٍع أام -ن-ي-ة ل Áك-ن-ن-ا إاحضس-ار
ك -م -ا ي -ف -ي -د الصس-ي-ام ‘ عÓ-ج الضس-ط-راب-ات سساعة ،ومن اŸمكن –ديد اŸواعيد دون
ال ّسس- -اب- -ق ل- -ل- -ي- -وم األّول م- -ن خÓل شسهر رمضسان ‘ مسساجد الناسس إا ¤مسساجدنا حالّيًا».
جدير بالذكر ،أان هجومًا دمويًا اŸزمنة ل أ
Óمعاء واŸصسحوبة بتخّمر اŸواد حدوث تضسارب مع الصسيام.
رمضسان وآاخرها اليوم األخ Òمن رمضسان ،وأاحيانًا يتلى دعاء ختم تÓوة البÓد.
القرآان الكر Ëقبل صسÓة العيد .وŒمع اŸقابلة «حّفاظ القرآان الذين وأاوضسح فاروق ،أان اÿطوة تأاتي وق -ع م -ن-تصس-ف م-ارسس اŸاضس-ي،
يتمّيزون Ãكانة خاصّسة ‘ البوسسنة ،فما أان يحفظ الشّسخصس القرآان ويسسّمعه ‘ إاطار تداب Òإاضسافية؛ بهدف اسس-ت-ه-دف مسس-ج-دي-ن ‘ م-دي-ن-ة
أامام ÷نة موثوقة حتى يطلق عليه لقب «حافظ» ول ينادي الّناسس اسسمه إاّل توف Òاألمن للمصسل Úطوال شسهر ك -رايسس -تشسÒشس ب-ن-ي-وزي-ل-ن-دا؛ م-ا
مسسبوقًا بهذا الّلقب ،ويرافقه حتى ‡اته .وقد لوحظت زيادة واضسحة ‘ الصس - -ي - -ام ،ب - -حسسب م - -ا ن - -ق - -ل- -ه أاسس -ف -ر ع -ن م -ق -ت -ل  ٥0مصسليًا،
عدد حّفاظ القرآان الكر ‘ Ëالبوسسنة بعد نهاية ا◊رب التي جرت فيها راديونيوزيلندا.
وإاصسابة مثلهم.
يسس -ت -ف -ي -د م -رضس -ى ال -ق -لب م -ن اŸعدة كما تقل نسسبة الدهون ‘ الب -ت -ع -اد ع -ن األغ-ذي-ة اŸا◊ة
ب Úعامي  ،٩٥ - ٩٢وتسستضسيف اŸشسيخة اإلسسÓميّة ‘ البوسسنة حّفاظاً وأاضس- -اف أان ال- -ت -داب Òا÷دي -دة وصسّور منفذ الهجوم اإلرهابي،
الصسيام ،ألن امتناع الصسائم عن الدم فيتحسسن عمل القلب .ولكن وال- -غ -ن -ي -ة ب -ال -ده -ون اŸشس -ب -ع -ة
من دول مسسلمة أاخرى كـÎكيا وإايران ومصسر ،ليشساركوا ‘ «اŸقابلة» ويكون اtت -خ -ذت ب-ال-ت-ع-اون م-ع الشس-رط-ة ب -ري -ن -ت -ون ت -ارنت ،ج-رÁت-ه عÈ
اŸرضسى
ال -ط -ع -ام م -ا ي -ق-ارب  1٦سساعة يجب ا◊رصس على عدم تناول والكوليسسÎول.
ن
هذا تشسريفًا ألهل البلد أان يكون ‘ ضسيافتهم حّفاظ للقرآان الكر .Ëوأاثناء النيوزيلندية ،التي شسكرها على ك- -امÒا ثّ- -ب- -ت- -ه- -ا ‘ ق -ب -ع -ة ك -ا
ي- -وم- -ي- -ا ي- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى خ -فضس ك-م-ي-ات ك-بÒة م-ن ال-ط-ع-ام ع-ن-د اŸصس -اب -ون ب -ال-ذب-ح-ة الصس-دري-ة
ا
ه
الّتÓوة يتابع بقّية الّناسس ا◊افظ من اŸصسحف ،فتكون فرصسة Ÿن ل يتقن دع -م -ه -ا ،وف -ق م -ا ذك -رت وك-ال-ة ي -رت-دي-ه-ا ،وبث  17دق-ي-قة من
اÛهود الذي يقوم به القلب ‘ اإلف- -ط -ار ح -ت -ى ل ي -ت -م إاج -ه -اد يسس -ت -ط -ي -ع -ون الصس-ي-ام إاذا ك-انت
األناضسول ،السسبت.
ع Èمواقع التواصسل الجتماعي،
تÓوة القرآان الكر Ëأان يتعلّمها.
حالتهم مسستقرة بتناول العÓج،
ضسّ- - - -خ ال - - -دم إا ¤القلب.
«اŸق -اب -ل -ة» ت -ع -ود ج -ذوره -ا ألك Ìم -ن أارب -ع -ة ق -رون ونصس-ف ،ألي-ام ح-ك-م وتابع قائ ً
« :Óعّيّنا مسسلمًا يعمل ق -ب -ل أان ُت -ح-ذف
بشس- - -ك - -ل ع - -ام ،ف - -إان م - -رضس - -ى حيث توجد أادوية Áكن تناولها
الشس-راي Úال-ت-اج-ية والصسمامات مرة واحدة أاو مرت ‘ Úاليوم.
العثمانّي Úللبوسسنة ،حيث قاموا بإانشساء ا÷وامع ونشسر اإلسسÓم ب Úالسسّكان ‘ ا÷يشس ال- - -ن- - -ي- - -وزي- - -ل- - -ن - -دي لحقًا.
متى ’ ينصضح بصضيام
وارت - -ف - -اع ضس- -غ- -ط ال- -دم
نهار
اّÙلّي ،Úوبالّتا‹ انتقل مذهبهم الفقهي وطريقتهم ‘ أاداء العبادة إاليهم ،سس -يسس -اع -دن -ا ‘ ت -نسس -ي-ق شس-ؤوون
مرضضى القلب
الذين ل يعانون من
ط- -وي- -ل م -ن
ف - -اŸذهب ال ّسس - -ائ - -د ‘ ال - -ب- -وسس- -ن- -ة وال- -ه- -رسسك ه- -و اŸذهب ا◊ن- -فّ- -ي ،األم - -ن ‘ اŸسس - -اج - -د ب- -ع- -م- -وم
أاي -ة مضس -اع -ف-ات اŸصس -اب -ون ب-ال-ذب-ح-ة الصس-دري-ة
الصس- -وم ،ي- -عّ- -وضس
ك
ت
ح
ض
ص
واŸصسطلحات اÿاصّسة بالعبادات أاكÌها مصسطلحات تركية ،مثل كلمة البÓد».
غ ÒاŸسستقرة.
Áكنهم
السسوائل التي خسسرها
ك
ق
ب
ط
ي
ف
رئ - -يسس ا–اد ا÷م - -ع- -ي- -ات
«‰از» وتعني ال ّصسÓة« ،اكشسم» وتعني وقت اŸغرب وغÒها.
الصسيام بعد مرضسى ا÷لطة ا◊ديثة ،حيث
ا÷سس -م وي -ح ّضس -ر ا÷ه-از
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ومنذ عشسر سسنوات ،بدأات ‘ العاصسمة سسراييفو اŸقابلة ا
ّ
ّ
أان الصسيام عن الشسرب يؤودي إا¤
اسستشسارة
ل
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فيتجّمع النّسسوة ‘ ا÷امع وتتلو ا◊افظات جزءا ً كام Óك
ّ
زي -ادة ت -رك -ي -ز ال-دم ورف-ع نسس-ب-ة
الطبيب
ت -ف -ادي أاي ان -زع -اج أاو ان -ت-ف-اخ .الوجبة .ي-ت-م-اشس-ى اإلفطار
ول يشسÎط ‘ اŸقابلة أان تتلو قارئة واحدة فقط ،وإاّنما تتناوب ›موعة اŸسس -اج -د ‘ رمضس-ان؛
اللزوجة فيه.
ال-ط-ب-ق ال-رئ-يسس-ي اŸت-وازن على الصس ّ-ح -ي م -ع ال -ت-ق-ال-ي-د اب-ت-داء
وع- -ل -ى رأاسس -ه -ا
ت- -ت- -ل- -و ك- -ل واح- -دة م- -ن -ه ّ-ن ع -دة
الشس -خ -اصس ال-ذي-ن ي-ع-ان-ون م-ن
اإلفطار يجب أان يحتوي على بحبة “ر ،ثمّ كوب من اŸاء أاو
موائد
أام -راضس ال-ق-لب ب-ع-د ال-ع-م-ل-ي-ات
صسفحات
@ ل ت -نسس -وا أان تشس -رب -وا ك -م -ي-ة ن -وع م -ن ال -نشس-وي-ات م-ث-ل األرز ،الل ،Íثم بدء اإلفطار مع طبق
ا÷راح-ي-ة خÓ-ل السس-ت-ة أاسس-ابيع
اإلفطار
ن
أ
ا
ا
م
ك
،
ي
بالّتسساو
األو ¤بعد العملية.
واف- -رة م- -ن اŸاء خÓ- -ل شس -ه -ر اŸع - -ك - -رون - -ة ،ال - -ب- -ط- -اطسس أاو سساخن من الشسوربة ،السسلطة ثم
ا÷ماعي،
»
ة
ل
ب
ا
ق
م
«
ه -ن-اك
اŸرضس- -ى ال- -ذي- -ن ي -ع -ان -ون م -ن
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السسيناريسست علي رازيباون لـ «الشسعب»:

Œربتي ‘ مسسلسسل «أ÷ريح» مغامرة جد مفيدة
سسيكون اŸشساهد ا÷زائري ‘ شسهر رمضسان على موعد مع مسسلسسل درامي بعنوان «ا÷ريح»،
من إاخراج عبد الغني البقاعي وإانتاج عامر بهلول وسسيناريو علي رازيباون.
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لمازيغية وسسينماتيك ا÷زائر ‘ اŸوعد
اÙافظة السسامية ل أ

أŸسس ـ ـرح وألسسينمـ ـ ـا فـ ـ ـي قلـ ـ ـب
أŸشسهـ ـ ـد ألثقـ ـ ـا‘ ألرمضس ـ ـاÊ

ﬁمد مغÓوي

كششف علي زاريبان لـ»الششعب» أان
ت -ج -رب -ت-ه ال-ج-دي-دة م-ع مسش-لسش-ل
«الجريح» رائعة ومغامرة اسشتفاد
وتعلم منها الكثير ،معتبرا أان هذا
العمل «الضشخم» يتم الرهان عليه
ف- -ي الشش- -ه -ر ال -فضش -ي -ل ل -ي -ح -ق -ق
مشش -اه-دات ع-ال-ي-ة ،م-وضش-ح-ا أان-ه
اق -ت -رح السش -ي-ن-اري-و ع-ل-ى ال-م-ن-ت-ج
ع -ام -ر ب -ه -ل -ول ب -ح -ك -م ت -ج-رب-ت-ه
وإامكانياته الذي بدوره أاعجبه.
وح - -ول إام - -ك - -ان - -ي - -ة ب - -روز ه- -ذا
ال -مسش -لسش -ل وط-ن-ي-ا وع-رب-ي-ا ،ق-ال
زاري -ب -ان إان ال -ع -م -ل ي-ت-م ال-ره-ان
ع -ل-ي-ه وط-ن-ي-ا ف-ي شش-ه-ر رمضش-ان،
مشش -ي-را أان ال-ج-م-ه-ور ال-ج-زائ-ري
سش -يشش -اه -د ع -م -ل ج -دي -د وط -رح
م- -غ- -اي- -ر ان- -ط -لق -ا م -ن ال -قصش -ة
وغ -ي -ره -ا ..م -ؤوك-دا أان-ه ’ ي-م-ك-ن
ال -ج -زم ح -ال -ي-ا ب-ب-روز ال-مسش-لسش-ل
ع- -رب- -ي- -ا إال- -ى غ- -اي -ة بث ال -ع -م -ل
ومعرفة صشداه ،فالعمل جزائري
م - - -وج - - -ه ب - - -ال - - -درج- - -ة اأ’ول- - -ى
للجزائريين.
أام -ا ع-ن قصش-ة ال-مسش-لسش-ل ،كشش-ف

زاري- -ب- -ان أان -ه ع -ب -ارة ع -ن درام -ا
واقعية مثيرة ملمة بعدة جوانب
ت -ن-اقشس ف-ي-ه قضش-اي-ا م-ه-م-ة ج-دا
وحسش -اسش -ة وه-و ع-ب-ارة ع-ن قصش-ة
صش- -راع ،مضش- -ي- -ف -ا أان ال -مشش -اه -د
سش -ي -ك -ون ع -ل -ى م-وع-د م-ع درام-ا
ج -زائ -ري-ة ق-وي-ة وج-ري-ئ-ة م-ن 30
حلقة يششاهد فيها ثلة من أالمع
النجوم الجزائرية :تنهنان ،فيزية
ت -ي -غ -ورت -ي ،نسش -ري -ن سش -رغ -ي -ن-ي،
ف- -ت- -ح- -ي ن- -وري ،م- -راد اوج- -يت،
شش -ه -رزاد ك -راشش-ن-ي ،نصش-ر ال-دي-ن
ج -ودي ،م -ح -م -د ج -وه-ري..إال-خ،
هؤو’ء أابدعوا واجتهدوا لتقديم

اأ’داء المبهر والفريد من نوعه
إ’رضش- -اء ال- -مشش -اه -د ال -ج -زائ -ري
درام -ي -ا وه -و ال -م -ت -ع-طشس ل-رؤوي-ة
دراما قوية.
وذك -ر ع -ل -ي رازي -ب -اون أان ه -ن-اك
كتاب سشيناريو كثر في الجزائر،
موضشحا أانه حينما يقول كتاب ’
يعني أان كل من جسشد له عمل
درامي أاو كوميدي أاو سشينمائي
ف -ه -و سش -ي -ن -اريسشت وك-اتب ’ ،ب-ل
ي -قصش-د ال-ك-اتب ال-ح-ق-ي-ق-ي ال-ذي
ي-ؤوم-ن ب-ق-درات-ه وي-ب-دع ب-م-وه-ب-ته
وخ -ي -ال -ه .وك -ل ك-اتب م-وه-وب أاو
م -ح -ت -رف ي -جب أان ي -رى ع -م -ل -ه

النور.
وفي رده عن سشؤوال حول علقة
قوة السشيناريو بنجاح أاي عمل،
ق -ال ع -ل -ي رازي -ب-اون «ال-م-ع-روف
وال-م-ت-ف-ق ع-ل-ي-ه أان ي-ك-ون ال-م-نتج
ذكيا في اختيار سشيناريو أاي عمل
يريد إانتاجه ،بأان يكون سشيناريو
قوي ملم بكل الجوانب الدرامية
وي- -نسش- -ب- -ه ل -ل -م -خ -رج ال -م -ن -اسشب
المتمكن ،ونجاح أاي عمل درامي
هو مسشؤوولية جميع طاقم العمل
ان -ط -لق-ا م-ن ال-م-ن-ت-ج وال-م-خ-رج
وال- -ك- -اتب إال- -ى أاداء ال -م -م -ث -ل -ي -ن
واج- -ت -ه -اد ال -ت -ق -ن -ي -ي -ن ك -ل ه -ذه
ال- -م -ك -ون -ات تسش -اه -م ف -ي ن -ج -اح
العمل».

‘ اŸلتقى  19حول اÙافظة على التنوع ا◊يوا Êبتونسض

إأشسادة بالتجربة ألناجحة للحظائر ألثقافية أ÷زأئرية
سس -ج -لت اŸدي -ري -ة ال -وط -ن ّ-ي-ة Ÿشس-روع
«اÙاف- -ظ- -ة ع- -ل- -ى ال- -ت- -نّ- -وع ال- -ب- -ي- -ول- -وج -ي
لن-ظ-م-ة
والسس -ت -ع -م -ال اŸسس-ت-دام ÿدم-ات ا أ
ال -ب -ي -ئ -ي -ة ‘ ا◊ظ-ائ-ر ال-ث-ق-اف-ي-ة ب-ا÷زائ-ر»
حضس -وره -ا ضس -م -ن اّل -م -ل -ت -ق -ى ال -ت -اسس -ع عشس-ر
ل-ل-م-ج-م-وع-ة اŸه-تّ-مة باÙافظة على التنوع
ا◊يوا ‘ Êالسساحل والصسحراء ،الذي جرت
فعالياته بتونسض.

“Ôاسست ﬁ : :مد الصسالح بن حود

ت -أات -ي ه -ذه ال -مشش -ارك-ة حسشب م-ا أاك-دت-ه ال-م-ك-ل-ف-ة
ب-اإ’ع-لم ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-م-دي-ري-ة ن-ريمان سشاحب
«للششعب» في عددها الرابع للمششروع ضشمن اللقاء
السش -ن -وي اّل -ذي يضش -م خ -ب -راء وب -اح -ث-ي-ن م-ه-تّ-م-ي-ن
بمناقششة اششكاليّات حماية الحيوانات البرّية في
ال-م-ن-اط-ق ال-ج-اف-ة ف-ي ك-ل م-ن اف-ري-ق-ي-ا السش-اح-لية
الصشحراوية والششرق اأ’وسشط الى التعريف وتقديم
وت -ث -م -ي -ن ،وذلك ع -ل-ى الصش-ع-ي-د ال-ع-ال-م-ي ،ل-ج-ه-ود
الجزائر في ميدان المحافظة على اأ’نظمة البيئية
الصشحراوية ،وذلك عبر منظومة الحظائر الثقافية
المنضشوية تحت وصشاية وزارة الثقافة.
كششفت المتحدثة أان المديرية سشجلت حضشورها
بعدد من المداخلت التقنية ،تطرقت فيها إالى
ضشرورة المحافظة على الفهد الصشحراوي واأ’نواع
له-ق-ار
ال-ف-ريسش-ة ف-ي ال-ح-ظ-ي-رت-ي-ن ال-ث-ق-اف-ي-ت-ي-ن ل -أ
وال -ت -اسش -ي -ل -ي أازج -رز ،م -ن خ -لل ع -رضس ال -ن-ت-ائ-ج
اأ’ول-ي-ة،وك-ذا ال-دراسش-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة ل-تطّور اأ’نظمة

البيئية في الحظيرتين الثقافيتين السشالفتي الذكر،
وم -ت -اب-ع-ة ال-وضش-ع ال-ب-ي-ئ-ي ل-ل-م-ن-اط-ق ال-رط-ب-ة ع-ل-ى
مسشتوى الحظائر الثقافية الجزائرية ،من خلل
المقاربة العلميّة المكيّفة وآاليات التطبيق.
ف- -ي سش- -ي- -اق أاخ- -ر ،أاضش- -افت ن- -ري- -م- -ان سش -احب اّن
دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة مشش-ارك-ة مشش-روع ال-ح-ظ-ائ-ر ال-ث-ق-اف-ي-ة
الجزائرية في اللقاءات العلمية للمجموعة المهتّمة
ب-ال-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى ال-ت-ن-وع ال-ح-ي-وان-ي ف-ي السشاحل

والصشحراء في كّل من السشنغال عام  2017برششلونة
 2016و أابو ظبي 2015
ت-ن-ب-ع م-ن ا’ه-ت-م-ام ال-ذي-ي-ول-ي-ه ال-مشش-روع لمششاركة
وت -ق -اسش -م ال -ن -ت -ائ -ج ال -مسش ّ-ج -ل-ة ف-ي ح-ف-ظ ال-ت-نّ-وع
الحيواني في اقاليم الحظائر الثقافية بالجزائر
وا’سش -ت -ف -ادة م-ن ت-ج-ارب ال-دول اأ’خ-رى ف-ي ه-ذا
ال- -م- -ج- -ال و انشش- -اء جسش- -ور ل- -ل- -ت- -واصش- -ل و ت- -ب -ادل
الخبرات.تنبع من ا’هتمام الذي

من تأاليف الشساعر إابراهيم صسديقي

فاضسي طلبي يصسدر فيديو كليب «لنفÎضض»
ال-قسس-م ال-ث-ق-ا‘  :أاط-ل-ق ال-ف-ن-ان ا÷زائري
فادي طلبي أاخر فيديو كليب له –ت عنوان
«ل- -ن- -فÎضض» ،اÿاصض ب- -أاغ- -ن- -ي- -ة تسس -رد بÚ
أاسس -ط -ره -ا ،ي -ق -ول ب -ي -ان ل -ل -ف -ن-ان –صس-لت «
الشسعب « على نسسيخة منه « رواية وطن و
يضساف إا ¤باقي أاعماله الفنية التي تتغنى
بالروح الوطنية برغم من وجوده ‘ أاراضسي
الغربة».
وتذاع في الوقت الراهن أاغنية «لنفترضس» عبر
م-واق-ع ال-ت-واصش-ل ا’ج-ت-م-اعي والقنوات الفضشائية،
تحت عنوان تسشاؤولي يدعو للتفكير ،يقول ذات
البيان « بلحن عذب وإايقاع رنان» .كلمات اأ’غنية

م-ن ت-أال-ي-ف ال-ك-اتب ال-ج-زائ-ري إاب-راه-ي-م صش-ديقي،
وهي دعوة صشريحة للتأامل والتي اسشتوحاها من
التجربة المعيششية للمواطن الجزائري .يعد هذا
العمل الفني بمششاركة الكاتب الجزائري إابراهيم
الصشديقي مبادرة أاولية تأامل في إانتاج مزيد من
اأ’غاني الوطنية المحافظة.
لششارة فادي طلبي ،فنان جزائري من اأم سشورية
ل إ
من مواليد حلب بسشوريا ومقيم في دولة اإ’مارات
ال -ع -رب -ي -ة ال -م -ت -ح -دة .ق -دم ال -ع-دي-د م-ن اأ’ع-م-ال
ا’نشش- -ادي- -ة ،اأ’غ- -ان- -ي ال- -وط -ن -ي -ة ،ا’ج -ت -م -اع -ي -ة
واإ’نسشانية التي تعالج قضشايا المجتمع العربي و
العالمي .يدعو الى الفضشيلة و نششر الفن الهادف و

لعلم والتنشسيط الطلبي بخنشسلة
اŸسسابقة الوطنية ل إ

تتويج أأيوب يلوز بجائزة أŸيكروفون ألذهبي
ت -وج ال -ط -الب وال -م -نشش -ط ،أاي -وب ي -ل -وز ،ب-ج-ائ-زة
لعلم
«الميكروفون الذهبي» للمسشابقة الوطنية ل إ
والتنششيط الطلبي في طبعتها الثانية بخنششلة،
والتي حملت ششعار «طالب جامعي مبدع» ،من
ت-ن-ظ-ي-م م-دي-ري-ة ال-خ-دم-ات ال-ج-ام-ع-ي-ة ل-خ-نشش-ل-ة
وجامعة عباسس لغرور ورعاية وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي وإاششراف المدير العام للديوان
الوطني للخدمات الجامعية.
شش -ارك ف -ي ال-مسش-اب-ق-ة  48م-ت-ن-افسش-ا ي-مثلون 27
و’ي -ة ،ت-م خ-لل-ه-ا ت-ن-ظ-ي-م ورشش-ات ت-ك-وي-ن-ي-ة ف-ي
اإ’ع- -لم وال- -ت- -نشش- -ي- -ط ع- -ل- -ى ال- -رك- -ح ،وخ -رج -ة

اسشتكششافية لخنششلة .وششهدت المنافسشة تنافسشا
قويا من خلل تقديم موضشوع اختياري وموضشوع
إاجباري على الركح من طرف لجنة التحكيم.
وع -ادت ف -ي ال -ن -ه -اي -ة ال-ج-ائ-زة ال-ك-ب-رى «ج-ائ-زة
الميكروفون الذهبي» للمنششط أايوب يلوز ،كما تم
توزيع جوائز الميكروفون الفضشي والميكروفون
البرونزي وجائزة لجنة التحكيم وجائزة محافظ
المهرجان ،إالى جانب جائزة خاصشة لطالب توفي
مؤوخرا سشميت «جائزة مروان».

م.م

كما جرت العادة ،تشسهد اŸؤوسسسسات الثقافية اıتلفة انتعاشسا ملحوظا بحلول شسهر رمضسان
اŸع ّ
ظم ،حيث تعّد كÈيات هذه اŸؤوسسسسات نشساطات فنية متنوعة ،متأاقلمة مع خصسوصسية
لمثلة على هذه الÈامج
ء من حيث اŸضسام Úأاو توقيت ال›Èة .من ا أ
هذا الشسهر ،سسوا ً
الرمضسانية ،نتطرق اليوم إا ¤مؤوسسسست Úهما اÙافظة السسامية للأمازيغية ،التي اختارت
لذواق
اŸسسرح ثيمة لها ،وسسينماتيك ا÷زائر التي أاعّدت باقة سسينمائية –Îم ﬂتلف ا أ
واŸيولت.

أاسسامة إافراح

يحضشر كل من المسشرح والسشينما بقّوة في هذا
الششهر ،وُتنبئ البرامج التي اأعلنت عنها مختلف
الموؤسشسشات الثقافية بمضشمون فنيّ راقٍ ،وهو
على ا’أقل ما لمسشناه في برنامجي المحافظة
السشامية للأمازيغية ،وسشينماتيك الجزائر.
المسشرح ا’أمازيغي في الواجهة
اأعّدت المحافظة السشامية للأمازيغية برنامجا
خاصشا للششهر الفضشيل ،ينششطه «مسشرح التجديد
ا’أم-ازي-غ-ي» ال-م-ت-م-رك-ز ب-ك-ن-دا ،ال-ذي سش-يعرضس
مسشرحية «تيداك ن نا فا».
وتعتبر هذه المرة ا’أولى التي تقوم فيها هذه
ال -ف -رق -ة ال -مسش -رح -ي-ة ال-م-ح-ت-رف-ة ب-ج-ول-ة ف-ن-ي-ة
ب-ال-ج-زائ-ر ،وق-د تّ-م -ت دع-وت-ه-ا اع-ت-ب-ارا لكونها،
حسشب ال -م -ح -اف-ظ-ة السش-ام-ي-ة ل-لأم-ازي-غ-ي-ة ،اأول
م-ن-ظ-م-ة ف-ي ك-ن-دا واأم-ري-ك-ا الشش-م-ال-ي-ة ف-ي هذا
ال-م-ي-دان ال-ف-ن-ي ،ي-تّ-م اإنشش-اوؤه-ا ل-ت-رقية المسشرح
الناطق با’أمازيغية.
وتتكون هذه الجولة الفنية من اأربع مح ّ
طات:
المحطة ا’أولى بالمسشرح الوطني محيي الدين
ب -اشش -ت -ارزي ال -ج -زائ -ري ب-ال-ع-اصش-م-ة ،وذلك ي-وم
ا’إث-ن-ي-ن  12م-اي .ال-م-ح-ط-ة ال-ث-ان-ي-ة ب-ال-مسشرح
الجهوي عبد القادر علولة بوهران ،يوم ا’أربعاء
 15ماي.
ال -م -ح -ط -ة ال -ث -ال -ث -ة م -ن ال -ج -ول -ة ال-ف-ن-ي-ة ل-ه-ذه
المسشرحية سشتكون يوم السشبت  18ماي بمسشرح
باتنة الجهوي ،فيما تختتم الفرقة جولتها يوم
ا’إثنين  20ماي ،بالمسشرح الجهوي كاتب ياسشين
بمدينة تيزي وزو.
وتعود نششاأة «مسشرح التجديد ا’أمازيغي» اإلى
سش -ن-ة  ،2006وف- -ي سش- -ج ّ-ل ه -ذه ال -ف -رق -ة ث -لث
مسشرحيات متوفرة في اأقراصس مضشغوطة ،وهي
«اأسس ن اأنجمع»« ،اأبوه.كوم» ،ومسشرحية «تيداك
ن نا فا» ..هذه ا’أخيرة من تاأليف اأعراب سشخي
الذي يوؤدي دور «نا فا» رفقة اإبراهيم بن عمر
في دور الطبيب .وتحكي المسشرحية قصشة «ّنا
فا» ،عجوز قبائلية اأثناء زيارتها الطبيب ،وهو
اأمر قد يبدو عاديا ،اإ’ اأن ظروفا خاصشة قد
ت-ج-ع-ل م-ن ال-ط-ب-يب شش-خصش-ا م-قّ-ر ب-ا ن-رت-اح اإليه
ونبوح له باأسشرارنا .وهكذا فاإن «ّنا فا» تسشرد
مسشيرتها الحياتية بما فيها من حب ومثابرة،
حرمان وثورة .كما نجد في حديثها ششوقا اإلى

الماضشي ،واأسشفا على عدم الصشبر على اأمهاتنا
المسشنّات ..وتبّين «ّنا فا» ما للجّدات من راأي
حكيم وتب ّصشر في الحياة ،و»ُتصشالحنا مع جيل لم
يسشبق لنا اإدراك قيمته» .ورغم اأنها من الجيل
القديم ،فاإن هذه العجوز تصشّور واقعا معيششا
يفرضس نفسشه في الحاضشر.

سسينماتيك أ÷زأئر :أŸتعة
وألفائدة
ت-ق-ت-رح سش-ي-ن-م-ات-يك ال-جزائر العاصشمة برنامجا
سشينمائيا ثريا ومتنوعا في ششكل موضشوعاتي،
وموزعا على حصشصس سشاعية مختلفة.
ي -ق -دم ب -رن -ام -ج السش -ي -ن -م -ات -يك م -ج -م-وع-ة م-ن
الدورات في توقيتين مختلفين ،بعرضس اأفلم
م -ن ال -واح -دة زوا’ اإل -ى ال -ث-ال-ث-ة زوا’ ،واأف-لم
اأخرى من العاششرة ليل اإلى الواحدة صشباحا
ليلة كل يوم سشبت.
بالنسشبة للحزمة ا’أولى ،من الواحدة اإلى الثالثة
زوا’ ،ت -ق -ت -رح سش-ي-ن-م-ات-يك ال-ج-زائ-ر  5دورات
سش -ي -ن -م -ائ -ي -ة :دورة ف -ي -ل -م ال -واسش -ت -رن (ال -غ-رب
ا’أم -ري-ك-ي) م-ن  9اإل -ى  13م- -اي ،دورة اأف -لم
مصش-ط-ف-ى ال-ع-ق-اد م-ن  13اإل -ى  16م -اي ،دورة
اأفلم يوسشف ششاهين من  18اإلى  22ماي ،دورة
السشينما ا’إيرانية من  23اإلى  29ماي ،ودورة
الفيلم التاريخي الجزائري من  30ماي الجاري
اإلى  3جوان المقبل.
اأما فيما يتعلق بالحزمة الثانية ،من العاششرة
ل-ي-ل اإل-ى ال-واح-دة صش-ب-اح-ا ،ت-ق-ت-رح سش-ي-نماتيك
الجزائر 4 ،برامج موضشوعاتية ليلة كل سشبت،
ح- - - -يث خصشصس السش- - - -بت ا’أول  11م-اي ل-ل-يلة
الشش- -ري -ط ا’إع -لن -ي (،)Bande annonce
وسشهرة السشبت  18ماي سشتكون مخصشصشة للفيلم
ال -قصش -ي -ر ،وسش -ه-رة السش-بت  25م-اي ل-ل-مايكينغ
اأوف ،اأما السشهرة ا’أخيرة ليلة السشبت الفاتح
ج - -وان ف - -ق- -د ُح - -ج- -زت ل- -م- -حّ- -ب - -ي ال- -ومضش- -ات
ا’إششهارية ،اأو ما ُيعرف بالسشينما ا’إششهارية.
واخ-ت-ي-ر ل-ه-ذه ال-ل-ي-ل-ة اسش-م ل-ي-ل-ة Publivores
ع -ل -ى شش -اك-ل-ة ال-ل-ي-ل-ة ال-ت-ي ت-ح-م-ل ن-فسس ا’سش-م
وتنظم سشنويا منذ  ،1981وتنظمها سشينماتيك
ج-ان م-اري ب-ورسش-ي-ك-و ف-ي م-ارسش-ي-ل-ي-ا ب-ف-رنسشا،
المسشخّرة حصشريا لحفظ ا’أفلم ا’إششهارية.

لذاعة الوطنية
Ãسساهمة التلفزيون ا÷زائري و ا إ

 17سسهرة رمضسانية ıتلف ألطبوع
بدأر ألثقافة للقليعة
ال -م-ل-ت-زم م-ن خ-لل ت-ق-دي-م أاع-م-ال ت-دخ-ل ل-ق-ل-وب
مسشتمعيه بسشهولة.

سس-ت-ف-ت-ت-ح دار ال-ث-ق-اف-ة ال-دك-ت-ور أاح-م-د
ع -روة ب -ال -ق -ل-ي-ع-ة ع-داد نشس-اط-ات-ه-ا ال-ف-ن-ي-ة
لسسبوع
اŸرتبطة بسسهرات رمضسان مع نهاية ا أ
ا÷اري ليتواصسل الÈنامج اŸسسطر إا ¤غاية
نهاية شسهر ماي حسسب ما علمناه من مدير
اŸؤوسسسسة بوجمعة بن عمÒوشض.

القليعة :علي ملزي

ما يلفت ا’نتباه في النششاطات المبرمجة كونها
تششمل مختلف الطبوع الثقافية و الفنية ذات
ال -ط -اب -ع ال -ت -رب -وي ال -ت -ث -ق-ي-ف-ي ال-ه-ادف و ال-ت-ي
تسش-ت-ه-دف م-خ-ت-ل-ف ال-ف-ئ-ات ال-ع-م-ري-ة و ال-فئات
ا’ج -ت -م -اع -ي-ة أايضش-ا ،م-ن خ-لل دم-ج ال-ع-روضس
ال -مسش -رح -ي -ة و ال -ق -ع -دات الشش -ع-ب-ي-ة اأ’صش-ي-ل-ة و
جلسشات المديح و ا’نششاد اضشافة الى سشهرات
ممّيزة خاصشة بالطرب اأ’ندلسشي الذي تششتهر بع
مدينة القليعة منذ عقود خلت من الزمان ،كما
علمنا من مدير دار الثقافة أايضشا بأانّ تأاطير
م-خ-ت-ل-ف ال-نشش-اط-ات تّ-م ت-خصش-يصش-ه ه-ذه ال-مّرة
أ’صشحاب اأ’رضس و أابناء الو’ية الذين أاتيحت
ل -ه -م ف -رصش -ة ت -وط -ي -د ع -لق -ات ال -ت -واصش -ل م-ع
ج-م-ه-وره-م ن-اه-يك ع-ن ت-وف-ي-ر ف-رصس ال-ب-روز و
ممارسشة النششاط تحت اأ’ضشواء الكاششفة التي

بوسشعها فتح أابواب النجومية لهوؤ’ء.
و ع-ن ط-ب-ي-ع-ة ال-نشش-اط-ات ال-م-ق-ت-رح-ة ل-ل-جمهور
العريضس بدار الثقافة للقليعة بداية من العاششرة
و النصشف ليل أاششارت مصشادرنا إالى برمجة 7
قعدات ششعبية ينششطها ششيوخ محترفون في
ال-ف-ن الشش-ع-ب-ي م-ن ال-م-ن-ط-ق-ة إاضش-اف-ة إال-ى أاربعة
ع -روضس مسش -رح -ي -ة ت -ق -دم -ه-ا ف-رق م-ت-خصشصش-ة
م -ح -ل -ي -ة و ه -و اأ’م -ر ذات -ه ب -ال-نسش-ب-ة ل-ل-ق-ع-دات
اأ’ن -دلسش -ي -ة ال -ت -ي ب -رم -جت ث-لث سش-ه-رات ل-ه-ا
بتأاطير مباششر من فرق محلية و ما أاكثرها و
يشش -م -ل ال -ب -رن -ام -ج أايضش-ا سش-ه-رت-ي-ن م-ت-ن-وع-ت-ي-ن
تششملن نششاطات ترفيهية و غنائية من مختلف
الطبوع على أان تختتم التظاهرة بسشهرة خاصشة
بالمديح و اإ’نششاد من تقديم جمعية الغرناطية
ال -م -ح -ل-ي-ة ال-م-ت-خصشصش-ة اصش-ل ف-ي ال-م-وسش-ي-ق-ى
اأ’ندلسشية بمناسشبة ليلة القدر المباركة.
و بهذا الكوكتال الفني المتنوع المقترح للجمهور
العريضس تكون دار الثقافة بالقليعة قد سشاهم
بقدر كبير من التمّيز في إاثراء المششهد الثقافي
ال -م -ح-ل-ي ف-ي ان-ت-ظ-ار م-ا سش-ت-كشش-ف ع-ن-ه ب-اق-ي
المؤوسشسشات الثقافية المحلية المتمركزة أاسشاسشا
بكل من القليعة و تيبازة و ششرششال.
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حامية يريد آلّرحيل ويتفاوضس مع إآدآرة شسباب بلوزدآد

إأدأرة أ–اد ألعاصسمة تضسخ أجرة شسهر وأحد ‘ أرصسدة ألّÓعبÚ
قامت إآدآرة آ–اد آلعاصسمة بضسخ أآجرة شسهر ‘ أآرصسدة آلÓعب ،Úوهذآ من أآجل –فيزهم قبل آŸبارآة آŸقبلة أآمام أآوŸبي آŸدية ‘ آلبطولة،
فيما يتوآجد آلÓعب حامية ‘ مفاوضسات متقدمة مع فريق شسباب بلوزدآد.

عمار حميسسي

دخ- -لت ال- -ع Ó-ق -ة ب Úال Ó-ع -بÚ
واإدارة ال–اد م- - -رح - -ل - -ة الششك
خ -اصش -ة ب -ع -د اŸشش-اك-ل الإداري-ة
التي تعرضس لها الفريق ‘ الفÎة
اŸاضشية ،وهو ما جعل ›لسس
الإدارة يوافق على تعي Úششندري
رئ- -يسش- -ا Ûلسس الإدارة ل- -غ- -اي- -ة
نهاية اŸوسشم من اأجل اإيجاد حل
ل- -ل- -مشش -اك -ل ال -ت -ي ي -ع -ا Êم -ن -ه -ا
الفريق.
ويبقى العامل اŸا‹ من العوامل
اŸهمة التي تسشاهم ‘ –فيز
ال Ó- -ع - -ب Úق - -ب - -ل اŸواج - -ه- -ات
اŸه- -م- -ة ،وه- -و م- -ا ج- -ع -ل اإدارة
ال–اد تسش -ارع لح -ت -واء مشش-ك-ل
الأج- -ور م- -ن خÓ- -ل ضش- -خ اأج -رة
ششهر واحد ‘ اأرصشدة الÓعب.Ú
ورغم اأن معظم الÓعب Úيدينون
Ãبالغ كبÒة لÓإدارة اإل اأن تلقي
اأج -رة شش -ه -ر ح ّ-ف -زه -م م-ن اأج-ل
ال- -ع- -م- -ل ا– ¤ق- -ي- -ق ال- -ف -وز ‘
ا÷ول -ة اŸق -ب -ل-ة ،والقÎاب م-ن
–قيق اللقب ‘ نهاية اŸوسشم
خ -اصش -ة اأن اŸن -افسش -ة ك-بÒة بÚ
عدة فرق على الصشدارة.
وسشيسشمح الفوز للفريق بالتنفسس
ق -ل -ي ،Ó-خ-اصش-ة اأن الأم-ر ي-ت-ع-ل-ق
ب -اŸن -افسش-ة ع-ل-ى ل-قب ال-ب-ط-ول-ة
وه - -ن - -اك ع - -دة اأن - -دي - -ة ت - -ري - -د

الن- -قضش -اضس ع -ل -ى الصش -دارة ‘
ظ- -ل ت- -راج- -ع ن -ت -ائ -ج ال–اد ‘
الفÎة اŸاضشية .من جهة اأخرى
ي- -ت- -واج- -د الÓ- -عب ﬁم -د امÚ
حامية ‘ اتصشالت متقدمة مع
ادارة شش -ب -اب ب -ل -وزداد م -ن اج -ل
النتقال ا ¤الفريق خÓل فÎة
الن -ت -ق -الت الصش-ي-ف-ي-ة اŸق-ب-ل-ة،
خ -اصش -ة اأن -ه ي -ري -د ال -رح -ي-ل م-ن
ال–اد .وعانى حامية كثÒة من

تواجده على مقعد البدلء خÓل
ال -فÎة اŸاضش -ي -ة ،وه-و م-ا ج-ع-ل
ادارة الفريق تفكر ‘ بيع عقده
خ Ó-ل ن -ه -اي -ة اŸوسش-م م-ن اأج-ل
السشتفادة اŸالية ،وضشمان عائد
ما‹ نظ Òرحيله.
وكان حامية قد اأبلغ مقّربيه اأنه
يريد العودة من جديد ا ¤ششباب
بلوزداد ،وهو الأمر الذي جعل
اإدارة ه- - - -ذا الأخ Òت- - - -ب - - -اشش - - -ر

كأاسس آ÷زآئر للكرة آلطّائرة

تشسّكل مبارآة نادي برج بوعريريج -
آّÛمع آلبÎو‹ قمة آلدور ربع آلنهائي
لكأاسس آ÷زآئر ‘ آلكرة آلطائرة آŸقرر أآيام
آ÷معة ،آلسسبت وآلثÓثاء  28ماي.
سشيكون النادي الÈايجي مرششحا للتأاهل للمربع الذهبي
كونه يسشتقبل منافسشه بقاعته بالÈج ،وأايضشا كونه ل زال
يتلذذ تتويجه باللقب الوطني وهو السشادسس على التوا‹،
وال -ذي اف-ت-ك-ه م-ن اÛم-ع ب-أاع-ج-وب-ة ،ب-ع-د ه-زÁة ه-ذا
األخ Òأامام ‚م سشطيف ذهابا وإايابا ( 0-3و .)2-3

اŸفاوضشات معه من اأجل اإنهاء
كل المور ،والتفرغ لضشم لعبÚ
اآخرين.
ويعا Êفريق ششباب بلوزداد من
مششكل ‘ الهجوم ‘ ظل غياب
راأسس ح- -رب- -ة ح- -ق -ي -ق -ي ي -جّسش -د
الفرصس اإ ¤اهداف ،وهو المر
الذي جعل ادارة الفريق تسشارع
ا ¤التفاوضس مع حامية من اأجل
تدعيم اÿط الهجومي.

‘ اŸقابل ،تبدو معنويات التششكيلة البÎولية منهارة بعد
ضشياعها للقب كان ‘ متناولها ،خاصشة وأانها فازت على
الÈج مرت ‘ Úدورة اللقب ،وبنفسس النتيجة ( )2-3ببجاية
وبرج بوعريريج.
للتذك ،Òفإان اÛمع البÎو‹ كان قد تّوج اŸوسشم
اŸاضشي بكأاسس ا÷زائر على حسشاب نفسس الفريق نادي
الÈج بنتيجة .1-3
وبر›ت ال–ادية ا÷زائرية للعبة مباريات هذا الدور على
مدار ثÓثة أايام (ا÷معة  ،10السشبت  11والثÓثاء  28ماي).

وتهدف هذه الندوة اŸنظمة من قبل ال–ادية الدولية
لكرة القدم (فيفا) ،بالتنسشيق مع ال–ادية الÈتغالية لكرة
القدم ،إا ¤تبادل التجارب واÈÿات ومناقششة برنامج
الدعم اŸا‹ للفيفا اŸعروف بـ «برنامج فوور وارد» ،على
حد توضشيح ال–ادية.

أعتذر للجماه Òبعد تكرأر سسيناريو روما

جه سسÒجيو بوسسكيتسس لعب خط وسسط
و ّ
برشسلونة ،آعتذآرآ ÷ماه Òآلفريق ،بعد
آÿسسارة برباعية نظيفة ضسد ليفربول ‘
آإياب نصسف نهائي دوري آأبطال آأوروبا،
وآلإقصساء من آلبطولة برÁونتادآ
تاريخية.
ق-ال ب-وسش-ك-ي-تسس ‘ ،تصش-ري-ح-ات ن-ق-ل-ت-ها صشحيفة
«ماركا»« :لقد كان ليفربول اأفضشل منا ،ودخلوا
اŸب -اراة م -ن -ذ ال -ب -داي -ة ،وك ّ-ل-ف-ن-ا ذلك ال-ك-ث Òم-ن
الضشغط خاصًشة ‘ بداية الششوط ،Úوح Úيسشجلون
يضشغطون اأيضًشا وهو اأمر صشعب للغاية ،واأعتقد
اأن -ن -ا حصش -ل -ن -ا ع -ل -ى ف -رصس ل -ل-تسش-ج-ي-ل ،ول-ك-ن ⁄

نتمكن».
واأضشاف« :اأعتذر للجماه Òبعد تكرار سشيناريو
روما مرة اأخرى ،فمن الصشعب جًدا اأن نسشقط
هكذا بعد النتيجة ا÷يدة ‘ مباراة الذهاب».
وبسشوؤاله عن السشبب ‘ الهزÁة ،اأجاب« :الأمر
يتعلق بالدخول ‘ اŸباراة ،فلم نتمكن من ذلك،
وح Úيضشغط عليك اÿصشم كثًÒا ،ول تسشتفيد من
الفرصس التي –صشل عليها يكون الأمر صشعبًا ،واإذا
سشجلنا هدفا لتغ Òكل ششيء ،وكان لدينا فرصس،
ومن الصشعب الآن ا◊ديث اأو توبيخ اأي اأحد
واخ -ت -ت -م« :ال -ه -دف ال -راب -ع؟ ل -ق-د ك-ان خ-ط-اأ م-ن
ا÷ميع ،ولعبو ليفربول كانوا اأك Ìذكاءً منا».

ضسّمت آلÓئحة آلنهائية للمرشّسحÚ
للتنافسس على جائزة أآفضسل مدرب ‘
ل‚ليزية لكرة آلقدم ،آلتي ”
آلبطولة آ إ
آلكشسف عنها مسساء آلثÓثاء ،عدة أآسسماء
لسسباÊ
أآبرزهم مدرب مانشسسس Îسسيتي ،آ إ
لŸا Êيورغن كلوب
جوسسيب غوآرديول ،وآ أ
لضسافة آ ¤ومدربي
مدرب ليفربول با إ
لرجنتيني ماوريسسيو بوكيتينو،
توتنهام ،آ أ
وولفرهامبتون ،آلÈتغا‹ نونو إآسسبÒيتو
سسانتو.
ي-ب-دو غ-واردي-ول وك-ل-وب أاوف-ر ح-ظ-ا ل-ل-ظ-ف-ر ب-هذه
ا÷ائزة ،إاذ يتصشدر فريق اŸدرب اإلسشبا Êصشدارة
الÎتيب برصشيد  95نقطة بفارق نقطة واحدة أامام
ليفربول.
ويتطّلع غوارديول إا ¤أان يصشبح اŸدرب الثالث
فقط الذي ينجح ‘ الحتفاظ باللقب ‘ التاريخ
ا◊ديث للبطولة ال‚ليزية (القسشم اŸمتاز).
وب-اŸق-اب-ل ،ي-ط-م-ح ل-ي-ف-رب-ول ،ال-ذي م-ني بخسشارة
واحدة فقط ‘ البطولة هذا اŸوسشم وحصشد حتى
اآلن  94نقطة كرابع أاعلى رصشيد من النقاط ‘
موسشم واحد ‘ ،التتويج باللقب األول منذ .1990
وسشتعلن رابطة مدربي البطولة ،اليوم ،عن هوية

الفائز من خÓل مزيج من تصشويت اŸششجع Úوراء
÷نة اÈÿاء.
و‘ الوقت نفسشه ،يهيمن لعبو مانششسش Îسشيتي
وليفربول أايضشا على القائمة النهائية ÷ائزة أافضشل
لعب ‘ البطولة.
وÁلك م - -انششسش Îسش - -ي - -ت - -ي ثÓ- -ث- -ة لع- -ب ،Úه- -م
األرج-ن-ت-ي-ن-ي سشÒخ-ي-و أاغ-وي-رو والÈت-غ-ا‹ برناردو

جائــــــــزة أآحسســـــــــن
مــــدّرب ‘ إآ‚ـــــلÎآ

برنامج آŸباريات:
@ آ÷معة (سسا :)22 : 00
البليدة :جمعية البليدة  -أاوŸبي القصشر
متليلي :نادي متليلي  -أاوŸبي اŸيلية
@ آلسسبت (سسا :)23 : 00
برج بوعريريج :نادي برج بوعريريج  -اÛمع البÎو‹
@ آلثÓثاء  28ماي (سسا :)22 : 00
العمارية :ششباب العمارية  -مسشتقبل تاجنانت.

زطشسي يشسارك ‘ ندوة تطوير كرة ألقدم بلشسبونة

ششارك رئيسس ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم ،خ Òالدين
زطششي ‘ ،أاششغال ندوة تطوير كرة القدم اÿاصشة بالفيفا،
بالعاصشمة الÈتغالية لششبونة يومي  7و 8ماي ا÷اري،
حسشب ما أافادت به أامسس الربعاء ال–ادية ا÷زائرية
(فاف) ع Èموقعها الرسشمي على ششبكة النÎنت.

بوسسكيتسس:

17943

مولودية آ÷زآئر

عم ـ ـ ـر غ ـ ـ ـ ـريب يسسع ـ ـ ـ ـى ÷ل ـ ـ ـب  12لعبا
‘ فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÎة ألنتق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالت أل ّصسيفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

آرتاح آلطاقم آلفني ولعبو مولودية آ÷زآئر لقرآر آلرآبطة بتأاخ Òلقاء آ÷ولة آلـ  27من
لو ¤لكرة آلقدم ضسد شسبيبة آلسساروة آŸقرر إآقامته Ãلعب  20أآوت
آلرآبطة آÎÙفة آ أ
ببشسار إآ ¤آلسساعة آلعاشسرة وآلنصسف لي ‘ Óسسهرة رمضسانية ،بعدما كان م›Èا ‘ وقت
سسابق على آلسساعة آلرآبعة مسساء أآي ‘ توقيت آلصسيام ،وهو آ Èÿآلذي أآسسعد آلÓعبÚ
كثÒآ ،هم آلذين كانوآ يفّكرون ‘ كيفية خوضس هذآ آللقاء –ت حرآرة شسديدة للغاية.

ﬁمد فوزي بقاصص

نادي برج بوعريريج  -أّÛمع ألبÎو‹ قّمة ألّدور ربع ألّنهائي

آل–ادية آ÷زآئرية
لكـــــــــرة آلقـــــــــدم

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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وأاوضش -ح ن -فسس اŸصش -در ،أان ه -ذا اŸل -ت -ق -ى ه -و ف -رصش -ة
ل–Óادية الÈتغالية لكرة القدم ،لتقد Ëوعرضس خطتها
السشÎاتيجية ،اŸرتبطة با÷انب الفني وبر›ة زيارة
اŸركز الفني لكرة القدم باإلضشافة إا ¤مناقششة ودراسشة
عدة نقاط أاخرى مرتبطة بالكرة اŸسشتديرة.

الÓعب Úا÷دد.
و‘ ل- -ق- -ائ- -ه ب- -اŸدرب «ك -ازو»Ê
Ãدينة مارسشيليا ،عرضس «غريب»
بعضس األسشماء عليه ،حيث وافق
ع- -ل- -ى ان- -ت- -داب اŸداف -ع ال -دو‹
«ب - -دران» وك - -ذا ال - -ظ- -ه ÒاألÁن
لنصشر حسش Úداي «عÓتي» ،كما
أاّكد بأان «بوقلمونة» هو القّناصس
ال- -ذي ي- -ب- -حث ع -ن -ه ،وأال ّ-ح ع -ل -ى
اسشتقدام اıضشرم «جابو» رغم
أانه يعي بأان األمر صشعب للغاية.
‘ نفسس السشياق ،كششف مصشدرنا
بأاّن «غريب» انبهر لبعضس رواتب
ال Ó-ع -ب Úال -ذي -ن  ⁄ي -ق-دم-وا أاي
شش- -يء ‘ ال- -ف- -ري- -ق م- -ن -ذ ب -داي -ة
اŸوسشم الكروي ،وتفوق أاجرتهم
الششهرية  200مليون سشنتيم وقّرر
م -راج -ع -ت -ه -ا ،وه -و م -ا سش -ي -ج-ع-ل
ال -ك -ثÒون م -ن -ه-م ي-رفضش-ون ذلك،
وه -و م -ا ي-ؤوّك-د ب-أان ه-ن-اك ق-بضش-ة
ح -دي -دي -ة م-رّشش-ح-ة ألن ت-ك-ون ‘
اŸسش -ت -ق -ب -ل ب Úب -عضس ال Ó-ع-بÚ
واإلدارة ،خصش- -وصش -ا أان اŸسش -ؤوول
األول ع- -ل- -ى ال -ف -ري -ق ق ّ-رر فسش -خ
عقود الÓعب Úالذين ل يقبلون
باŸقÎح.
من جهة أاخرى ،كششفت مصشادر
«الششعب» بأان مولودية ا÷زائر قد

تششارك اŸوسشم اŸقبل ‘ نسشخة
كأاسس األندية العربية لكرة القدم
بعدما قّرر رئيسس اإل–اد العربي
ل -ل -ع -ب -ة ت -وج -ي -ه ال -دع -وة ل -ب -عضس
األن- -دي- -ة ب- -ن -اء ع -ل -ى ق -اع -دت -ه -ا
ا÷م - -اهÒي- -ة وع- -راق- -ت- -ه- -ا ،و‘
م- -ق- -دم- -ت- -ه -ا م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر
واإلسش-م-اع-ي-ل-ي اŸصش-ري وال-نادي
ال -ب -ن -زرت -ي ال-ت-ونسش-ي وك-ذا إا–اد
طنجة اŸغربي ،وهذه الفرق لن
تكون بحاجة إا ¤ضشمان اŸراكز
الو ‘ ¤نهاية اŸوسشم من أاجل
اŸشش- - -ارك- - -ة ‘ ك - -أاسس األن - -دي - -ة
العربية .ه- -ذا وكشش- -فت ب -عضس
اŸصشادر القريبة من بيت العميد،
بأان «عمر غريب» سشÒاسشل إادارة
ال- -ن -ادي اŸل -ك -ي ب -ح -ر األسش -ب -وع
القادم من أاجل بر›ة لقاء ودي
ب Úم - -ول - -ودي - -ة ا÷زائ - -ر وري- -ال
مدريد بتاريخ السشابع أاوت 2021
Ãن-اسش-ب-ة م-ئ-وي-ة ال-ن-ادي ،وهو ما
Áك- -ن أان ي- -ح- -دث خصش- -وصش- -ا أان
أاشش- - -ب - -ال اŸدرب «زي - -ن ال - -دي - -ن
زيدان» ‘ تلك الفÎة يكونوا ‘
اŸرح -ل -ة ال -ت -حضشÒي -ة لن-طÓ-ق
اŸوسشم الكروي (،)2022 - 2021
لكن ذلك سشيكلّف خزائن الفريق
مليو Êيورو.

سسليمان ع ‹Óلـ «آلشسعب»:

« ألتّتويج بكأاسس أ÷مهورية هدفنا بعد مشسوأرنا أŸمّيز»

أآكد مدآفع شسبيبة بجاية سسليمان ع‘ ‹Ó
حوآر خاصس ÷ريدة «آلشسعب» أآنهم
سسيح ّ
ضسرون جيدآ من أآجل ضسمان أآفضسل
جاهزية لنهائي كأاسس آ÷مهورية آلذي
سسيجمعهم مع نادي شسباب بلوزدآد.

حاورته :نبيلة بوقرين

منافسس ـ ـة شسدي ـ ـدة ب ـ ـ Úكلـ ـ ـوب وغـ ـوأرديـ ـ ـ ـول

آÒŸكاتو
صسيفي
آل ّ

ي-واصش-ل ف-ري-ق م-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر
–ضشÒاته Ÿباراة ششبيبة السشاورة
Ãرك -ز ال -ف -ن-دق-ة واإلط-ع-ام ب-عÚ
البنيان بالعاصشمة ،وكّله عزم على
العودة على األقل بنتيجة التعادل
وﬁاولة تدارك الهزÁة األخÒة
التي عادوا بها من قسشنطينة أامام
الششباب اÙلي ‘ لقاء تسشوية
رزن- - - -ام - - -ة اÎÙف األول ع - - -ن
ا÷ولة الـ  ،23خصشوصشا أان تلك
الهزÁة تبعها غضشب ششديد من
اŸن -اج Òال -ع -ام ل -ل -ف -ري -ق «ع-م-ر
غ -ريب» ،ال -ذي ق -اط -ع ت -دري -ب-ات
السش- -ت- -ئ- -ن- -اف الث- -ن ÚاŸاضش -ي،
تعبÒا منه عن عدم رضشاه عن ما
يقدمه الÓعبون من مردود مع
نهاية اŸوسشم ا÷اري ،خصشوصشا
أاّنهم عّقدوا مأاموريتهم ‘ إانهاء
اŸوسشم ‘ أاحد اŸراكز اŸؤوّهلة
ÿوضس أاحد اŸنافسشات القارية
اŸوسش-م اŸق-ب-ل ،وب-ال-ت-ا‹ غ-ي-اب
ال-ع-م-ي-د ق-اري-ا ب-ع-د ثÓ-ث مواسشم
م -ت-ت-ال-ي-ة م-ن اŸشش-ارك-ة ،وه-و م-ا
يعت Èالعودة إا ¤النقطة الصشفر
بالنسشبة للمكتب ا◊ا‹.
ه -ذا وكشش -فت مصش -ادر «الشش -عب»
م- -ن داخ- -ل ب- -يت اŸول -ودي -ة ب -أان
اŸن -اج Òال -ع -ام ل -ل -ف -ري -ق «ع-م-ر
غ-ريب» ي-ن-وي ال-ق-ي-ام ب-ج-م-لة من
ال- -ت- -غÒات م- -ع ن- -ه- -اي- -ة اŸوسش- -م
ا◊ا‹ ،حيث أاكد ذات اŸصشدر
بأان «غريب» ينوي اسشتقدام 12
لعبا كام ‘ Óمرحلة النتقالت
الصشيفية ،وإانهاء عقود الكث Òمن
الÓعب Úوعدم التجديد آلخرين،
وذلك بالتششاور مع الطاقم الفني
ا÷ديد بقيادة اŸدرب «بÒنارد
كازو »Êالذي سشيحل نهاية ششهر
ماي ،لتحديد قائمة اŸسشرحÚ
وﬁاول- -ة إاق -ن -اع لع -ب Úآاخ -ري -ن
ب -ال -ب -ق -اء وال -تشش -اور ح-ول أاسش-م-اء

سشيلفا ورجحيم سشÎلينغ ،وليفربول العدد ذاته هم
السش-ن-غ-ا‹ سش-ادي-و م-ان-ي-ه وال-ه-ول-ن-دي فÒج-ي-ل فان
دايك واŸصشري ﬁمد صشÓح.
ويواجه صشÓح ،الفائز با÷ائزة اŸوسشم اŸاضشي،
منافسشة قوية من زميله ‘ الفريق األحمر فان
دايك ،الذي نال جائزة رابطة الÓعب Úهذا العام،
وسشÎلينغ الذي نال جائزة رابطة الصشحافي.Ú

أأرسسنال لن يتعاقد مع أإليفوأري بيبي

ليفوآري نيكولسس بيبي،
منح آرسسنال ،نادي إآن ÎميÓنو ،آلفرصسة للتعاقد مع آ÷ناح آ إ
لعب ليل آلفرنسسي.

وقال موقع كالتششيو مÒكاتو اإليطا‹ ،أامسس األربعاء ،إاsن آارسشنال انسشحب من السشباق للتعاقد مع بيبي ،والذي
يعت Èأاحد أاك ÌالÓعب ÚاŸطلوب ‘ Úأاوروبا.
وارتبط اسشم بيبي ،بناديي آارسشنال وإان ÎميÓنو؛ للتعاقد معه ‘ فÎة النتقالت الصشيفية.
وغادر آارسشنال ،السشباق على ضشم بيبي ‘ ظل التقارير الفرنسشية التي أاششارت إا ¤أان sليل لن يفرط ‘ خدماته بأاقل
من  100مليون يورو.
على النقيضس ،يواصشل اإلن ،Îاهتمامه بضشم اإليفواري ‘ ظل األنباء التي أاكدت رحيل الكرواتي إايفان بÒسشيتشس،
‘ فÎة النتقالت الصشيفية.
جل  21هدًفا ،وصشنع  12آاخرين.
وششارك بيبي 37 ‘ ،مباراة بكل اŸسشابقات هذا اŸوسشم؛ حيث سش ّ

@ آلشسعب :كيف Œري آلتّحضسÒآت آÿاصسة
بنهائي كأاسس آ÷مهورية؟
@@ سسليمان ع :‹Óعدنا إا ¤جو التحضشÒات
Ãلعبنا بداية من سشهرة األربعاء بعدما اسشتفدنا
م- -ن فÎة راح- -ة دامت أاسش- -ب- -وع ل -ت -ف -ادي اإلره -اق
وŒاوز التعب خÓل موسشم ششاق ،ألننا كنا نلعب
على جبهت ‘ Úالبطولة والكأاسس وبالرغم من أان
األمور لن تكون سشهلة Ãا أاننا ‘ ششهر رمضشان إالّ
أاننا سشنعمل بكل جدية حتى نكون ‘ اŸوعد بحول
الله.
لمور آلتي سسّÎكزون عليها ؟
@ ما هي آ أ
@@ سشنتّبع الÈنامج الذي سشطّره الطاقم الفني
بقيادة اŸدرب حتى نضشمن أافضشل جاهزية للنهائي
مثلما سشبق ‹ القول ،ونحن الÓعب Úعلى دراية
ت -ام -ة Ãا ي-ن-ت-ظ-رن-ا ب-أان اŸه-م-ة ل-ن ت-ك-ون سش-ه-ل-ة،
وي -جب أان ن -ق ّ-دم ك -ل م -ا ل -دي -ن -ا ف-وق اŸسش-ت-ط-ي-ل
األخضس حتى نتمكن من التتويج بالكأاسس ‘ النهاية
وهذا هو هدفنا الذي سشنسشعى إاليهÃ ،ا أاّننا “كنا
من قطع هذا الطريق وŒاوزنا كل الصشعوبات،
وننتظر –ديد تاريخ إاجراء اللقاء النهائي.

لضس -اف -ة ث -ا Êل -قب
@ ه- -ل أآن -ت -م ج -اه -زون إ
ضسمن هذه آŸنافسسة؟
@@ قّدمنا مششوارا جد إايجابي حيث “كناّ من
إاقصشاء فرق من القسشم األول ،آاخرها ضشد وفاق
سش- -ط -ي -ف ‘ نصش -ف ال -ن -ه -ائ -ي Ãا رغ -م صش -ع -وب -ة
اŸأامورية أامام فريق عاŸي وله تقليد ‘ كأاسس
ا÷م -ه -وري -ة ،إاّل أان -ن -ا ع -رف-ن-ا ك-ي-ف نسشّ-ي-ر األم-ور
لصش -ا◊ن -ا ،وا◊م-د ل-ل-ه ح-ق-ق-ن-ا ج-زءاً م-ن ال-ه-دف
ببلوغنا النهائي ،وسشتكتمل األمور من خÓل رفع
الكأاسس بعد صشافرة ا◊كم ‘ اŸباراة النهائية ضشد
ششباب بلوزداد ،بالرغم من أان هذا األخ Òله تاريخ
كب ‘ Òهذه اŸنافسشة ،لكن كل ششيء ‡كن ‘ هذه
اŸرحلة التي سشُتلعب على جزئيات صشغÒة ،والذي
يسشتغل الفرصس ويتحكم ‘ الكرة أاكيد سشُيتّوج ‘
األخ.Ò
@ م- -اذآ ع -ن ج -و آل ّ-ت -حضس ‘ Òشس -ه -ر رمضس -ان
آلكرË؟
@@ صشحيح األمور تختلف ‘ ششهر رمضشان ألن
التدريبات تكون بعد صشÓة الÎاويح حتى نتجّنب
اإلرهاق ونحافظ على لياقتنا ،وأانا ششخصشيا ل
أانهضس باكرا وأاحب التسشوق ‘ الفÎة اŸسشائية،
ودائما أاسشاعد والدتي ‘ إاعداد مائدة اإلفطار،
وأاحيانا أاح ّضشر لها البوراك ،وبهذا أا“نى رمضشان
كر Ëلكل ا÷زائري.Ú

إاعداد :عب ـد الق ـادر
سصنات ـي
إامام أاسصتاذ رئيسس
Ãسصجد البشصÒ
اإلبراهيمي
شصـارع الشصهـداء

نفحات رمضضانية

الخميسص  ٠9ماي  2٠19م
الموافق لـ  ٠4رمضصان  144٠هـ

هام جدا

فبادر أاّيها األخ الحبيب إالى التوبة ،ول تيأاسص
من رحمة الله فاليأاسص والقنوط سصٌÓح إلبليسص
ي -مضص َ-ي -ه ف -ي ال -ع -اصص -ي ح -ت -ى يسص -ت -م-ر ع-ل-ى
عصصيانه ،ويقول في الحديث القدسصي« :يا ابن
آادم ،إاّنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على
ما كان منك ول أابالي ،يا ابن آادم ،لو بلغت
ذنوبك عنان ال ّسصماء ثم اسصتغفرتني غفرت
لك ،ي -ا اب -ن آادم ،ل -و أات -ي -ت -ن -ي ب -ق-راب األرضص
خطايا ثم لقيتني ل تشصرك بي شصيئًا ألتيتك
بقرابها مغفرة».
ألّ-ط-اع-ة أل-ث-ان-ية :اإلمسص -اك ع -ن ال -ط -ع-ام
والشص -راب :وه -و ال -م -رت-ب-ة ال-دن-ي-ا م-ن م-راتب
الصص -ي-ام ،ويسص-م-ى صص-وم ال-ع-م-وم ،وه-ي ط-اع-ة
يقول عنها الحبيب محمد  -صصلى الله عليه
وسص -ل -م « -وال -ذي ن -فسص -ي ب -ي -ده ل -خ -ل -وف ف-م
الصصائم أاطيب عند الله من ريح المسصك ،يترك
طعامه وشصرابه من أاجلي كل عمل ابن آادم له
إال الصصوم ،فإانه لي وأانا أاجزي به».
ك -م -ا أان -ه -ا ط -اع -ة ت -درب ال -ن -فسص ع-ل-ى كسص-ر
شصهواتها وكبح جماحها ،وتشصعر المسصلم بأالم
ال -ج -وع وال -ح -رم -ان ال -ذي ي -ع -ان -ي -ه ال -ف -ق-راء
والمسصاكين ،بل وفيها من الفوائد الصصحية ما
يغني عن كثير من األدوية.

ال -ع -جب ك -ل ال -ع-جب أان ت-ج-د صص-ائ-مً-ا ي-ك-ذب
وي-ق-ول ال-زور ويسص-ع-ى ب-ال-ن-م-ي-م-ة ،وي-أاك-ل لحم
أاخيه ويدعي أانه صصائم ،يظلم ،يغشص ،يضصرب،
يسصب ،يبطشص ،يسصرق ،يتتبع العورات وينظر
إالى المحرمات.
ألّ-ط-اع-ة ألرأبعة :اسص -ت -غ Ó-ل ال -وقت ف-ي
العبادات والطاعات من صصÓة وقيام،وصصدقة
وإاطعام وقراءة القرآان ،وذكر الواحد الديان،
ذلك ل- - -م- - -ن ع- - -رف ق - -در رمضص - -ان ،وع - -رف
خصصائصص رمضصان.
ال -مسص -ل-م ح-ريصصً-ا ع-ل-ى وق-ت-ه ف-ي رمضص-ان ،ل
تضصيع عليه لحظة من لحظاته في غير عبادة
أاو طاعة.
وفي مقابل هذه الطاعة آافة تضصييع األوقات
ف -ي رمضص -ان ب -ي -ن ن -وم وج-ولت ف-ي الشص-وارع
ن - -ه - -ارا ً ،ول - -عب ول- -ه- -و وسص- -م- -ر أام- -ا األفÓ- -م
والمسصلسصÓت والمسصابقات واألغاني لي.ًÓ
ال -ط-اع-ة ال-خ-امسص-ة :اإلق-ب-ال ع-ل-ى ال-مسص-اج-د
وإاع - -م - -اره - -ا ب- -الصص- -ل- -وات ،وتÓ- -وة ال- -ق- -رآان
والعتكافات والذكر {إانما يعّمر مسصاجد الله
من آامن بالله واليوم اآلخر وأاقام الصصÓة وآاتى
الزكاة ولم يخشص إال الله فعسصى أاولئك أان
ي - - - -ك - - - -ون - - - -وا م - - - -ن ال - - - -م- - - -ه- - - -ت- - - -دي- - - -ن}.
ولكن ما يؤوسصف له أان تقابل هذه الطاعة آافة:
هي انقطاع الناسص عن المسصاجد بعد رمضصان،
وعودتهم إالى ما كانوا عليه قبل رمضصان من
ه- - - - -ج- - - - -ر ال- - - - -مسص- - - - -اج- - - - -د وال- - - - -ق- - - - -رآان.
ب -ل إان ب -عضص ً-ا م ّ-م -ن ي -رت -ادون ال-مسص-اج-د ف-ي
رمضص-ان ،ت-ج-ده-م وك-أاّن-ه-م سص-ج-ن-اء ف-ي ب-يوت
ال -ل -ه ،ي -ت -ح -رق -ون شص -وقً-ا ل-ل-خÓ-صص م-ن ه-ذا
السصجن ،فيا فرحتهم حين انقضصاء الصصÓة،
ي -ت -زاح -م -ون ع -ل-ى األب-واب أاي-ه-م ي-خ-رج أاولً.
فلنسصتغل هذه الطاعات ولنبتعد عن اآلفات
ح -ت-ى ي-ك-ون صص-وم-ن-ا صص-ح-ي-ح-ا ت-رت-ق-ي ع-ن-ده
نفوسصنا إالى الله.

صسوم وشسروطه ألباطنة
أسسرأر أل ّ

شصهر رمضصان مضصمارًا للخلق يسصتبقون فيه لطاعته فسصبق قوم ففازوا وتخّلف أاقوام فخابوا

اعلم اأن الصصوم ثÓث درجات :صصوم العموم،
صصوم الخصصوصص وصصوم خصصوصص الخصصوصص.
فاأما صصوم العموم :فهو كف البطن والفرج
ع- - - - - - - - - - -ن قضص - - - - - - - - - -اء الشص - - - - - - - - - -ه - - - - - - - - - -وة.
واأم- -ا صص- -وم ال -خصص -وصص :ف -ه -و ك -ف السص -م -ع
وال- -بصص- -ر وال -لسص -ان وال -ي -د وال -رج -ل وسص -ائ -ر
الجوارح عن الآثام.
واأم- -ا صص- -وم خصص- -وصص ال- -خصص- -وصص :فصص- -وم
القلب عن الهضصم الدنية والأفكار الدنيوية
وكفه عما سصوى الله عز وجل بالكلية ،وهذه
رت -ب -ة الأن -ب-ي-اء والصص-دي-ق-ي-ن وال-م-ق-رب-ي-ن ول
ي-ط-ول ال-ن-ظ-ر ف-ي ت-فصص-ي-ل-ه-ا ق-ول ول-ك-ن في
تحقيقها عم Óفاإنه اإقبال بكنه الهمة على
الله عز وجل وانصصراف عن غير الله سصبحانه
وتلبسص بمعنى قوله عز وجلُ{ :قِل الsلُه ُثsم
َذْرُهْم ِفي َخْوضِصِهْم َي ْلَعُبوَن} الأنعام . 91 /
واأما صصوم الخصصوصص وهو صصوم الصصالحين
فهو كف الجوارح عن الآثام وتمامه بسصتة
اأمور:
الأول :غضص البصصر وكفه عن التسصاع في
النظر اإلى كل ما يذم ويكره ،واإلى كل ما
يشصغل القلب ويلهي عن ذكر الله عز وجل.
الثاني :حفظ اللسصان عن الهذيان والكذب
وال- -غ- -ي- -ب -ة وال -ن -م -ي -م -ة وال -ف -حشص وال -ج -ف -اء
والخصصومة والمراء ،واإلزامه السصكوت وشصغله
بذكر الله سصبحانه وتÓوة القراآن فهذا صصوم
ال -لسص -ان ،وق -د ق -ال سص -ف -ي-ان :ال-غ-ي-ب-ة ت-فسص-د
الصص -وم .وروى ل -يث ع -ن م-ج-اه-د :خصص-ل-ت-ان
يفسصدان الصصيام :الغيبة والكذب .وقال صصلى
ال -ل -ه ع -ل -ي -ه وسص-ل-م« :ال uصصَ-ي-اُم ُجs -نٌ-ة َف-اِإَذا َك-اَن
ث َفاإِْن اْمُروؤ ٌ
جَهْل َولَ َيْرُف ْ
اَ أ َ
حُدُكْم صَصاِئًما َفَ َÓي ْ
َقاَتَلُه اَأْو شَصاَتَمُه َفْلَيُقْل اإuني صَصائٌِم اإuني صَصاِئٌم»
(م - -ت - -ف - -ق ع - -ل- -ي- -ه وال- -ل- -ف- -ظ ل- -ل- -ب- -خ- -اري).
ال -ث -الث :ك -ف السص -م -ع ع -ن الإصص-غ-اء اإل-ى ك-ل
مكروه لأن كل ما حرم قوله حرم الإصصغاء

اإليه ،ولذلك سصّوى الله عز وجل بين المسصتمع
واآك- -ل السص -حت ،ف -ق -ال ت -ع -ال -ى{ :سَسsماُعونَ
حتِ} المائدة . 42 /
لِلَْكذِِب أَsكالُو َ
ن لِل tسس ْ
ا ل ر ا ب ع  :ك ف tب ق ي ة ا ل ج و ا ر ح ع ن ا ل آ ث ا م م ن ا ل ي د
وال- -رج -ل ع -ن ال -م -ك -اره ،وك -ف ال -ب -ط -ن ع -ن
الشصبهات وقت الإفطار ف Óمعنى للصصوم وهو
الكف عن الطعام الحÓل ثم الإفطار على
الحرام .فمثال هذا الصصائم مثال من يبني
قصصرا ويهدم مصصرا فاإن الطعام الحÓل اإنما
يضص -ر ب -ك -ث -رت-ه ل ب-ن-وع-ه ف-الصص-وم ل-ت-ق-ل-ي-ل-ه،
وتارك السصتكثار من الدواء خوفا من ضصرره
اإذا ع- -دل اإل- -ى ت- -ن- -اول السص -م ك -ان سص -ف -ي -ه -ا،
والحرام سصم مهلك للدين والحÓل دواء ينفع
قليله ويضصر كثيره وقصصد الصصوم تقليله .وقد
قال صصلى الله عليه وسصلمُ« :رsب صَصاِئم ٍ حَظُtه
جوُع َواْلَع َ
طشُص» (رواه اأحمد).
مِْن صِصَياِمهِ اْل ُ
فقيل هو الذي يفطر على الحرام ،وقيل هو
الذي يمسصك عن الطعام الحÓل ويفطر على
لحوم الناسص بالغيبة وهو حرام ،وقيل هو
ال - -ذي ل ي - -ح - -ف- -ظ ج- -وارح- -ه ع- -ن الآث- -ام .
الخامسص :اأن ل يسصتكثر من الطعام الحÓل
وقت الإف -ط-ار ب-ح-يث ي-م-ت-ل-ئ ج-وف-ه ،وك-ي-ف
يسص -ت -ف -اد م -ن الصص -وم ق -ه-ر ع-دو ال-ل-ه وكسص-ر
الشصهوة اإذا تدارك الصصائم عند فطره ما
فاته ضصحوة نهاره ،وربما يزيد عليه في األوان
ال-ط-ع-ام ح-ت-ى اسص-ت-م-رت ال-ع-ادات ب-اأن تدخر
جميع الأطعمة لرمضصان فيوؤكل من الأطعمة
فيه ما ل يوؤكل في عدة اأشصهر .ومعلوم اأن
مقصصود الصصوم الخواء وكسصر الهوى لتقوى
ال- - - - - -ن- - - - - -فسص ع- - - - - -ل- - - - - -ى ال- - - - - -ت- - - - - -ق - - - - -وى.
السصادسص :اأن يكون قلبه بعد الإفطار معلقًا
م ض ص ط ر ب اً ب ي ن ا ل خ و ف و ا ل ر ج ا ء  ،ا إ ذ ل ي س ص ي د ر ى
اأُيقبل صصومه فهو من المقربين اأو يرد عليه
فهو من الممقوتين .وليكن كذلك في اآخر كل
ع -ب -ادة ي -ف -رغ م-ن-ه-ا؛ ف-ق-د روى ع-ن ال-حسص-ن

حكمة العدد
قال أبن ألجوزي :ما أجتمع لمرئ أمله ،إأل وسسعى في تفريطه أجله.

البصصري اأنه مر بقوم وهم يضصحكون ،فقال:
اإن الله عز وجل جعل شصهر رمضصان مضصمارا ً
ل-خ-ل-ق-ه يسص-ت-ب-ق-ون ف-ي-ه ل-ط-اع-ت-ه فسص-ب-ق ق-وم
ففازوا وتخلف اأقوام فخابوا فالعجب كل
العجب للضصاحك الÓعب في اليوم الذي فاز
فيه السصابقون وخاب فيه المبطلون ،اأما والله
لو كشصف الغطاء لشصتغل المحسصن باإحسصانه
وال-مسص-يء ب-اإسص-اءت-ه اأي ك-ان سص-رور ال-م-ق-ب-ول

^ رجال حول ألرسسول |
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خــــــــ Òالهـــــــدى:

رمضصان ليسس موسصماً لألكل والشّصراب وإاّنما لل ّصصلة والقيام

يقابل هذه الطاعة العظيمة آافة خطيرة ،هي
أان الكثير من الناسص جعلوا رمضصان موسصماً
Óكل والشصراب ،فتجد الكثير من الناسص يأاكل
ل أ
في رمضصان ضصعف ما يأاكله في غير رمضصان،
وي -ن -ف -ق ع -ل -ى شص -راء األط -ع -م -ة ف -ي رمضص -ان
أاضص- -ع- -اف م- -ا ي- -ن- -ف- -ق ف- -ي ب- -ق- -ي- -ة األشص -ه -ر.
أل-ط-اع-ة ألثالثة :صص- -وم ال- -ج -وارح :وه -و
المرتبة الوسصطى من مراتب الصصيام ،ويسصمى
صصوم الخصصوصص .تصصوم اليد عن المعاصصي؛
ف Ó- - - -ت- - - -ب- - - -طشص ،ول تسص - - -رق،ول تضص - - -رب.
وتصص -وم ال u-رج -ل ع -ن ال -مشص -ي إال-ى ال-م-ع-اصص-ي
ويصص- -وم ال- -لسص- -ان ع- -ن ال- -ك -ذب ،وق -ول ال -زور
وال-ن-م-ي-م-ة وال-غ-ي-ب-ة ،والسصب وال-ج-دال .تصص-وم
األذن ع -ن سص -م -اع ال -غ-ن-اء ،وتصص-وم ال-ع-ي-ن ع-ن
النظر إالى العورات وصصدق رسصول الله  -صصلى
الله عليه وسصلم  -حيث قال« :من لم يدع قول
الّزور والعمل به فليسص لله حاجة في أان يدع
طعامه وشصرابه».
يقابل هذه الطاعة الجليلة آافة جليلة :هي أان
كثيرا ً من الناسص لم يفقهوا حقيقة الصصيام،
ف -ام -ت -ن -ع -وا ع -ن ال -ط-ع-ام والشص-راب ف-ي ن-ه-ار
رمضصان ،ولم يمنعوا جوارحهم من الخوضص
فيما يجرح الصصيام.

العدد

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

هذه ألصسفحة –توي على آأيات قرآأنية
كرÁة وأحاديث نبوية شسريفة ،ألرجاء أ◊فاظ
عليها وحمايتها من ألتدنيسس .وشسكرأ

رمضسان ب Úأل ّ
لفات
طاعات وأ آ

إان رمضصان شصهر القران{ :شسهر رمضسان ألذي
أن-زل ف-ي-ه أل-ق-رآأن ه-دى ل-ل-ن-اسس وبّ-ي-ن-ات من
أل -ه -دى وأل -ف -رق-ان ف-م-ن شس-ه-د م-ن-ك-م ألّشس-ه-ر
فليصسمه ومن كان مريضسًا أو على سسفر فعّدة
من أيام أخر يريد ألله بكم أليسسر ول يريد
ب-ك-م أل-عسس-ر ول-ت-ك-م-ل-وأ أل-عّ -دة ول-تكّبروأ ألله
ع - -ل - -ى م - -ا ه- -دأك- -م ول- -ع- -ل- -ك- -م تشس- -ك- -رون}
البقرة.185:
أايها المؤومنون األوفياء ،رمضصان غنيمة ولهذا
فإان الحديث عن رمضصان حديثًا ذا شصجون،
أاتناول فيه بعضصاً من األخطاء التي يقع فيها
الناسص خÓل رمضصان تحت عنوان :رمضصان
بين الطاعات واآلفات.
لولى :التوبة ،التوبة من الذنوب
ألطاعة أ أ
صص -غ -ي -ره -ا وك -ب -ي -ره -ا ت-وب-ة خ-الصص-ة نصص-وح-ا
ذينَ آأمَُنوأ ُتوبُوأ ِإأَلى أللِ s
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يشصغله عن اللعب وحسصرة المردود تسصد عليه
ب - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -اب الضص - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -حك.
فاإذن قد ظهر اأن لكل عبادة ظاهرا ً وباطناً،
وقشصرا ً ولبًا ،ولقشصرها درجات ولكل درجة
ط -ب -ق -ات .ف-اإل-يك ال-خ-ي-رة الآن ف-ي اأن ت-ق-ن-ع
بالقشصر عن اللباب اأو تتحيز اإلى غمار اأرباب
الألباب.

عن أبي هريرة رضسي ألله عنه قال :قال رسسول
ألله  -صسلى ألله عليه وسسلم « -إأذأ كان أول ليلة
من شسهر رمضسان صسفدت ألشسياطين ،ومردة ألجن،
وغلقت أبوأب ألنار ،فلم يفتح منها باب ،وفتحت
أبوأب ألجنة ،فلم يغلق منها باب ،وينادي مناد :يا
ب -اغ-ي أل-خ-ي-ر أق-ب-ل ،وي-ا ب-اغ-ي ألشس-ر أقصس-ر ،ول-ل-ه
عتقاء من ألنار ،وذلك كل ليلة» (روأه ألترمذي
للباني).
وصسححه أ أ

جوابك

ع ّمـ ـ ـا
يشضغل ـك

سس :هل Œب النية لصصوم
الفريضصة والنافلة ومتى Œب؟
لعمال
^^ ج :نعم تجب ألنية لكل عبادة لحديث «إأنما أ أ
ب-ال-ن-ي-ات» ،ول-ك-ن ن-ي-ة أل-ن-اف-ل-ة ت-جزئ في ألنهار بشسرط أن
يكون قد أكل قبل ذلك ،لحديث عائشسة  -رضسي ألله عنها -
ي رسسول ألله  -صسلى ألله عليه وسسلم  -فقال« :هل
دخل عل ّ
عندكم من شسيء؟» ،فقلنا لنا ،فقال« :إأني إأذن صسائم» (روأه
أل -ج -م -اع -ة إأل أل -ب -خ -اري) ،وف -ي ه -ذأ دل-ي-ل ع-ل-ى أن-ه ن-وى
ألصس - - - - - - - - - - - -ي - - - - - - - - - - - -ام م- - - - - - - - - - - -ن أل- - - - - - - - - - - -ن- - - - - - - - - - - -ه- - - - - - - - - - - -ار .
أما صسيام ألفرضس فيجب أن تكون ألنية من ألليل ،لحديث
أبن عمــــر عن حفصسة «من لم يجمع ألصسيام قبل ألفجر فÓ
صس- - - - - - -ي- - - - - - -ام ل- - - - - - -ه» (روأه أصس- - - - - - -ح- - - - - - -اب ألسس- - - - - - -ن- - - - - - -ن).
ول-ك-ن أل-ن-ي-ة ل ت-ك-ون ب-ال-ت-ل-ف-ظ ب-ل ف-ي أل-ق-لب ،لذلك قال
أل -ع -ل -م -اء :م -ن خ-ط-ر ف-ي ق-ل-ب-ه ل-ي Ó-أن-ه صس-ائ-م ف-ق-د ن-وى،
وينبغي أن يعلم أن ألنية تأاتي تلقائيا تبعا للعلم ،ومعناها
عزم ألقلب على ألصسيام غدأ ،فإان تسسحر أو أكل في ألليل
أكل من يريد ألصسيام ،فقد نوى ،وكل صسائم في كل ليلة
من رمضسان ،يسستحضسر في قلبه أنه صسائم غدأ تلقائيا ،إأل
إأن ك -ان م -ريضس -ا أو مسس -اف -رأ ،ف -ق -د ي -حصس -ل ل -ه ت -ردد لن -ه
يرخصس له في ألفطر ،وعليه إأن أرأد أن يصسوم أن يعزم
على ألصسوم قبل ألفجر ،فإان بدأ له أن يفطر وكان من أهل
لعذأر جاز له أن يفطر أيضسا.
أ أ

شسخصسيات إأسسÓمية

عبـ ـ ـ ـ ـد الرحمـ ـ ـ ـ ـن ب ـ ـ ـن عـ ـ ـ ـ ـوف

عبد الرحمن بن عوف صصحابي جليل ،أاحد العشصرة المبشّصرين بالجنة ،اسصمه
عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهر القرشصي ،ولد بعد عام الفيل
بعشصر سصنوات ،أامّه الشصفاء القرشصية .كان اسصمه عبد الكعبة فغيّره النبي -
صصلى الله عليه وسصلم  -إالى عبد الرحمن ،يكنّى أابا محمدُ ،عرف برجاحة
عقله ،وكياسصة رأايه ،حتى قال عنه عمر بن الخطاب  -رضصي الله عنه -
عبد الرحمن سصيٌد من سصادات المسصلمين.

إاسصلمه

كان من السصّباقين إالى اإلسصÓم؛ حيث كان ثامن رجل يدخل اإلسصÓم ،أاسصلم
قبل بداية مرحلة الدعوة السصرّية في دار األرقم بن أابي األرقم ،على يد أابي
بكر الصصديق  -رضصي الله عنه  -وكان عمره حينها ثÓثين عامًا ،انطلق
برفقة أابي بكر الصصّديق هو ونفٌر من الصصحابة هم :عثمان بن عّفان،
والزبير بن العّوام ،وسصعد بن أابي وقاصص ،وطلحة بن عبيد الله إالى رسصول
الله  -صصلى الله عليه وسصلم  -فعرضص عليهم اإلسصÓم ،وقرأا عليهم القرآان
فاطمأاّنت قلوبهم وأاعلنوا إاسصÓمهم.

جهاده
هاجر إالى الحبشصة ،ثّم إالى المدينة المنّورة ولقد آاخى رسصول الله  -صصلى
الله عليه وسصلم  -بينه وبين سصعد بن الربيع وكان صِصفر اليدين فعرضص عليه
سصعد أان يقاسصمه ماله ومتاعه فرفضص ذلك وقال مقولته المعروفةُ :دsلني
على السصوق ،فتاجر وجمع ثروًة طائلة.
حد بعدة جراح ،إاحداها
غزا الغزوات كّلها فشصهد بدرا ً الكبرى وأاصصيب في أاُ ُ
حد ،وبني قينقاع وبني النضصير،
سصّببت له العرج ،وكان مّمن ثبتوا في غزوة أاُ ُ

وبني قريظة ،وغزوة األحزاب ،كذلك شصهد صصلح الحديبية وفتح مكة
حنين وتبوك .مّما ُيذكر أاّن الرسصول  -صصلى الله عليه وسصلم  -صصلّى
وغزوة ُ
خلفه في غزوة تبوك ،فكان أاحد الرجلَين اللsذين صصّلى خلفهما حبيب الله
محمد ،وهما :عبد الرحمن بن عوف ،وأابو بكر الصصديق .دومة الجندل في
السصنة السصادسصة للهجرة بعثه رسصول الله  -صصلّى الله عليه وسصلّم  -على رأاسص
جيشص من المسصلمين بلغ عددهم سصبعمائة صصحابي إالى دومة الجندل،
وعّممه رسصول الله  -صصلى الله عليه وسصلم  -بيده الشصريفة ،وقال له :إاّن فتح
الله عليك فتزّوج ابنة ملكهم وشصريفهم ،وكان األصصبغ بن ثعلبة بن ضصمضصم
الكلبي هو ملكهم ،وكان نصصرانيًا ففتح الله على عبد الرحمن فأاسصلم ،وتابع
رسصول الله  -صصلى الله عليه وسصلم  -على دينه فتزّوج عبد الرحمن بن عوف
رضصي الله عنه ابنته واسصمها تماضصر ،فولدت له أابا سصلمة ابن عبد الرحمن.

كÌة ماله وتصصّدقه

كان تاجرا ً ثرّيًا ،ولقد بلغ عدد الّرقاب التي أاعتقها في سصبيل الله ثÓثمائة
أالف رقبة ،ولقد أانفق في غزوة تبوك  -غزوة العسصرة  -مائة أاوقية في
سصبيل الله ،وقال عنه من عاصصره من ال ّصصحابة إان أاهل المدينة جميعًا
شصركاء لبن عوف في ماله ،ثلث يقرضصهم ،وثلث يقضصي عنهم ديونهم ،وثلث
يصصلهم ويعطيهم.

وفاته

توّفي في المدينة المنّورة سصنة إاحدى وثÓثين للهجرة ،عن عمٍر يناهز خمسٍص
وسصبعين سصنة ،حمله سصعد بن أابي وقاصص وصصّلى عليه عثمان بن عفان رضصي الله
عنهما ،فقال علي بن أابي طالب  -رضصي الله عنه  -اذهب ابن عوف ،فقد أادركت
صصفوها ،وسصبقت زيفها
دفن في البقيع ،وكان قد جاء في وصصيّته قوله :يا أاصصحاب محمد صصلى الله عليه
وسصلم كل من بقي من أاهل بدر له أاربعمائة دينار.

مواقيت
الصصÓة

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^ 09م -اي  :1945ق-وات الإح-تÓ-ل ت-ع-تقل
الشص-ي-خ« Úال-ع-رب-ي ال-ت-بسص-ي» و«ﬁمد
خ Òال- -دي- -ن» م -ن ج -م -ع -ي -ة ال -ع -ل -م -اء
اŸسص-ل-م Úا÷زائ-ري Úوت-ن-ق-لهما إا ¤سصجن
قسصنطينة.
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›لة ا÷يشش

دأرأت
أصش

ألتجند إلجهاضض ما يدبر ضشد ألوطن

فنيدسس بن بلة
جددت ›لة ““ا÷يشش““ ‘ عددها لشصهر ماي
موقف اŸؤوسصسصة العسصكرية من الوضصع الذي تعيشصه
ا÷زائ -ر ‘ ظ -ل ح -راك ي -ح -م -ل م -ط -الب ع-اج-ل-ة
ل-ل-ت-غ-ي ÒوالصصÓ-ح وت-ه-ي-ئ-ة م-ن-اخ سص-ي-اسصي Ÿرحلة
جديدة من نظام ا◊كم يحتل فيه الشصباب الكفء
م -ك -ان-ة وي-ك-ون ف-ي-ه ال-ت-داول ع-ل-ى السص-ل-ط-ة م-ب-دأا
مرسصخا غ Òقابل للمسصاسش والتجاوز.
Óلون الوطنية الخضصر،
حملت اÛلة الوفية ل أ
الحمر والبيضش  ،اŸتضصمنة Ÿواضصيع متنوعة تنم
عن طاقم اعÓمي احÎا‘ يواكب الصصÒورة ول
يقبل التاخر على الحداث ‘ عا ⁄القرية الشصفاف
ال -ع -ج -يب م -ق -رب اŸسص -اف -ات م -كسص-ر ا◊واج-ز ،
مقاربة اŸؤوسصسصة العسصكرية ‘ مرافقة مطالب
حراك اعطى للعا ⁄قاطبة درسصا ‘ السصلمية ‘
ال -وف -اء لشص -ه -داء ا◊ري-ة وال-واجب ال-وط-ن-ي .وه-ي
مقاربة بقدر ما تؤوكد على ا◊ل الدسصتوري لزمة
 ⁄تشص -ه -ده -ا ال -ب Ó-د ،ت-ن-اشص-د ال-ط-ب-ق-ة السص-ي-اسص-ي-ة
و‡ثلي اÛتمع اŸد Êبالتضصحية من اجل اعÓء
شصان الوطن وعدم تركه عرضصة للمؤوامرة واŸناورة.
عÈت عن هذا التوجه افتتاحية ا÷يشش منهية
ال -ت -ط -اول ع-ل-ى اŸؤوسصسص-ة ال-عسص-ك-ري-ة م-ن أاط-راف
عدائية ‘ الداخل واÿارج على حد السصواء –اول
يائسصة اŸسصاسش بعÓقة ““جيشش –امة““ اŸرسصخة

ع Èالسصن Úوكانت دوما العÓمة اŸميزة ‘ كل
ا◊قب صصعبة التي مرت بها البÓد.
وذكرت اÛلة بلغة حاسصمة فاصصلة مزيلة أاي
شصك ‘ هذه اŸعادلة اŸقدسصة  ،مرافعة لعقيدة
اŸؤوسصسص-ة ال-عسص-ك-ري-ة ال-وف-ي-ة Ÿه-ام-ه-ا ال-دسصتورية
ونبيل رسصالتها الدفاعية  ،أان ا÷يشش سصيبقى إا¤
ابد اآلبدين حام Óلهذا اŸشصعل مدافعا عنه ،
ﬁب-ط-ا ل-ك-ل م-ؤوام-رة تسص-ت-ه-دف السص-ي-ادة ال-وط-نية
والسصتقرار الذي يعد خطا أاحمر.

وب -ع -د ان ح -ذرت م -ن مسص -اع -ي اط -راف ب-اعت
ضصمÒها وانطلقت ‘ التآامر على الوطن ليل نهار
ل -زرع ب -ذور ال-ف-ت-ن-ة وال-ف-وضص-ى ب-الضص-رب ع-ل-ى وت-ر
الفراغ الدسصتوري عادت اÛلة إا ¤ما ظل ينادي
به قائد األركان الفريق قايد صصالح ‘ خرجاته
اŸي -دان -ي -ة وم -ط -ال -ب -ة ق-ادة ال-وح-دات واإلط-ارات
وأاف -راد ا÷يشش إا ¤ال -ت -ح -ل -ي ب -ال -ي-ق-ظ-ة Ÿواج-ه-ة
ﬂطط دÊء –اول بيادق تنفيذه بالوكالة موظفة
ق -ن -وات م -ع -ي -ن -ة ‘ اإلع Ó-م ،وشص -ب-ك-ات ال-ت-واصص-ل
الجتماعي ترويجا ألجندات مشصبوهة وحمÓت
‡نهجة لسصتمالة الرأاي العام ومغالطته باشصياء ما
انزل الله بها من سصلطان.
“ادت اÛل- -ة ‘ سص- -رد ح -ق -ائ -ق ع -ن مشص -ه -د
ا÷زائر وتطوراته متسصائلة كيف لهذه الطراف
التي كانت تطالب تدخل ا÷يشش بالتدخل ‘ الشصأان
السص-ي-اسص-ي خÓ-ل عشص-ري-ات سص-اب-ق-ة ت-ك-رر ال-تجربة
ال -ي -وم دون وضص -ع ‘ ا◊سص -ب -ان م -وق -ف اŸؤوسصسص -ة
ال -عسص -ك -ري -ة ال -ف -اصص -ل اŸشص-دد دوم-ا ع-ل-ى اŸه-ام
الدسصتورية اŸؤوكد على ترك السصياسصة لهلها .هم
يتمادون ‘ هذا النهج مروجŸ Úرحلة انتقالية
على اŸقاسش تخدم مارب شصخصصية ومصصالح ذات
النفوذ بعيدا عن مطالب الشصعب وحراكه السصلمية
اŸن -اضص -ل م -ن اج -ل ج -زائ-ر واح-دة م-وح-دة وف-ي-ة
لوصصية من فجروا ثورة نوفم Èوتعهدوا بان يبقى
بيانه بوصصلة للحاضصر واŸسصتقبل «:اذا اسصتشصهدنا
حافظوا على ذاكرتنا““.

عشصية ذكرى  8ماي 1945

ألقيادة ألعليا للجيشض تضشع برنا›ا أحتفائيا يخلد أسشماء ألششهدأء
إاح -ت -ف -اء ب-ذك-رى أاح-داث  08م- -اي 1945
وت -ط -ب -ي -ق -ا ل -ق -رار ال -ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشش
لرب-ع-اء،
ال -وط -ن -ي الشص-ع-ب-ي ” ،ن-ه-ار أامسش ا أ
تسص -م -ي -ة م -رك -ز اÿدم-ة ال-وط-ن-ي-ة ب-ورق-ل-ة
بالناحية العسصكرية الرابعة ،باسصم الشصهيد
غبايشصي بشص. Ò

..و أÛموعة أإلقليمية للدرك بسشيدي
بلعباسض بإاسشم ““ألششهيد بن دومة أحمد““

عشصية إاحياء الذكرى Û 74ازر ماي ،1945
وت-ط-ب-ي-ق-ا ل-ق-رار ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشش ال-وط-ن-ي
الشص- -ع- -ب -ي ” ،ي -وم  07م- -اي  ،2019تسص -م-ي-ة م-ق-ر
اÛم -وع -ة اإلق -ل -ي -م -ي-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي بسص-ي-دي
بلعباسش/ن ع  ،2بإاسصم ““ الشصهيد بن دومة أاحمد ““ ،
‘ ح -ف -ل ت -رأاسش م-راسص-م-ه السص-ي-د ال-ع-ق-ي-د ت-ري-ك-ي
ﬁمد قائد القيادة ا÷هوية الثانية للدرك الوطني
بوهران بالناحية العسصكرية الثانية.و عرف ا◊فل
حضص- -ور ›م- -وع- -ة م- -ن الضص- -ب- -اط و اإلط -ارات و

السص -ل-ط-ات ال-ولئ-ي-ة و ث-ل-ة م-ن اÛاه-دي-ن رف-ق-اء
الشصهيد البطل ‘ الكفاح ،و ‘ اÿتام ” تكرË
عائلة ““ الشصهيد بن دومة أاحمد ““و تسصليمها هدايا
رمزية.

....و تسشمية ألكتيبة  91للششرطة ألعسشكرية
باسشم ألششهيد ““سشيدي يخلف ﬁمد ““

” تسص -م -ي -ة ال -ك -ت -ي-ب-ة  91ل-لشص-رط-ة العسصكرية
بالناحية العسصكرية األو ،¤باسصم الشصهيد سصيدي
يخلف ﬁمد  ‘ ،حفل ترأاسش مراسصمه السصيد
اللـواء علي سصيدان ،قائـد الناحية العسصكرية األو،¤
وعرف حضصور ضصباط وإاطارات الناحية العسصكرية
األو ¤و وثلة من اÛاهدين ورفقاء الشصهيد البطل
‘ ال -ك -ف -اح ‘ ،اÿت -ام ت -ك -ر Ëع -ائ -ل -ة الشص -ه -ي -د
وتسصليمهم هدايا رمزية

 ...و تسشمية أÛموعة أ÷هوية ألششغال
أŸنششآات باسشم ألششهيد أﬁمد هاششمي

” تسصمية اÛموعة ا÷هوية ألشصغال اŸنشصأات
ب -ال -ن -اح -ي -ة ال-عسص-ك-ري-ة السص-ادسص-ة ،ب-اسص-م الشص-ه-ي-د
أاﬁمد هاشصمي  ،و مؤوسصسصة الصصيانة و تصصليح
العتاد بنفسش الناحية باسصم الشصهيد نواري ميلود ‘
ح -ف -ل Úت -رأاسص -ه-م-ا ال-لـواء ع-ج-رود ﬁم-د ،ق-ائـد

إاثر دورية بحث وتفتيشش قرب الشصريط ا◊دودي بتمÔاسصت

أكتششاف ﬂبأا لألسشلحة وألذخÒة أ◊ربية وأغرأضض أخرى

‘ إاط-ار م-ك-اف-ح-ة اإلره-اب وب-فضص-ل اسص-ت-غÓ-ل
اŸعلومات ،كشصفت مفرزة للجيشش الوطني الشصعبي،
يوم  07ماي  2019إاثر دورية بحث وتفتيشش قرب
الشص - -ري- -ط ا◊دودي ب- -ت- -مÔاسصت/ن.عﬂ ،6.ب - - -أا
Óسصلحة والذخÒة يحتوي على رشصاشش ( )01ثقيل
ل أ
عيار  12,7ميليم Îورشصاشش ( )01ثقيل من نوع
 ،PKTباإلضصافة لكمية معتÈة من الذخÒة من
ﬂتلف العيارات ( 1735طلقة) وأاغراضش أاخرى.
و‘ سص- -ي -اق م -تصص -ل ،أاوق -فت م -ف -رزة ل -ل -ج -يشش

 ٢8°ا÷زائر

OÉ°üM

 ٢5°وهران

٢9°
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بقلم :
نور الدين
لعراجـــي
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هلل ألفسشاد ‘ غرة رمضشان
ﬁاربة الفسصاد وفتح ملفات الـ  20سصنة من
حكم الرئيسش اŸنتهية عهدته  ،اخذت حصصة
السص -د ،وتصص -درت ه -ذه ال -قضص -اي -ا السص-رط-ان-ي-ة
اŸشصهد السصياسصي ،فÁ Óر يوم إال ونصصحوا
على اخبار ايداع شصخصصيات مسصؤوولة ا◊بسش
الحتياطي ،السصتماع ا ¤متهم– ‘ ÚويÓت
Ÿب-ال-غ خ-ي-ال-ي-ة ،ت-وج-ي-ه اسص-ت-دع-اءات ل-بعضصهم
قصص -د اإلدلء بشص -ه-ادات-ه-م ،خÓ-ل فÎة ت-ول-ي-ه-م
قطاعات سصيادية وحسصاسصة بالدولة  ،باإلضصافة
ا ¤رفع ا◊صصانة عن وزراء سصابق Úلهم ضصلع ‘
اختÓسش اموال عمومية و–ويلها ا ¤وجهات
›هولة.
–رر العدالة من الوصصاية والهاتف ،مكنها
م -ن اسصÎج -اع سص -ل -ط -ت-ه-ا وه-ي-ب-ت-ه-ا ‘ م-ع-ا÷ة
قضصايا كانت باألمسش القريب تبدوا طابوها ،ل
أاحد بإامكانه اسصتدعاء ›رد مدير بنك ،أاما
اسص -ت -دع -اء جÔالت وق-ي-ادات سص-ام-ي-ة ب-ال-دول-ة
ف -ذلك مسص -ت -ح -ي  ،Ó-ف-ك-أان Áت-ث-ل ال-وزي-ر الول
السصابق اويحيي امام قاضصي التحقيق عن طريق
ﬁضصر سصماع  ،والزج بكل من الفريق ﬁمد
مدين السصجن رفقة اللواء طرطاق ،واŸسصتشصار
السصابق السصعيد بوتفليقة ،فهذا يعت Èضصربا من
خيال ،ف Óاحدا كان ينتظر –رك العدالة بهذه
الصص-ورة وال-ك-ي-ف-ي-ة وم-ب-اشص-رة إاج-راءات السص-م-اع
وا◊جز .
‘ ال -وقت ال -ذي تصص -ر ف -ي -ه ال -ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا
للجيشش على خيار ا◊ل الدسصتوري ،وصصول ا¤

حل جذري لÓزمة وحماية ا◊راك الشصعبي من
اي انفÓت ،قد يخرجه عن السصياق اŸشصروع له،
ت - -ط - -الب ب - -عضش الح- -زاب ع- -ل- -ى غ Òال- -ع- -ادة
باÿروج عن الدسصتور ،وكأان المر لعبة قذرة
تراها بعيون رخيسصة ،لن الشصارع كشصف حقيقة
Óعجب  ،ان تخرج هذه الحزاب
الكث Òمنها  ،ف أ
اÛه -ري-ة م-ن ج-ح-وره-ا م-ذع-ورة ل-ت-ق-ف ضص-د
اÿي -ار ال -دسص -ت-وري ،لأن-ه-ا ت-ع-ل-م ج-ي-دا ان ذلك
سصيفتح امامنا جبهة سصوداوية ل قبل لنا بها.
ب- -عضش القÓ- -م اŸأاج- -ورة ل ت- -زال ت- -ط- -ل- -ق
سصمومها ،على مؤوسصسصة ا÷يشش الوطني الشصعبي
،نصصبت نفسصها دفاعا عن ا÷زائري ،Úدون ان
ت -درك ه -ذه الق Ó-م ال -وسص -خ -ة ان -ه -ا ح -ام -ي-ه-ا
ح-رام-ي-ه-ا ،وأاصص-ب-حت ب-ق-درة ق-ادر وصص-ي-ة ع-ل-ى
الصصحافة ،دون ان تنبه ا ¤فصصول اŸؤوامرة على
–يكها على اŸهنة بعد ان اسصتغلها وشصوهها
اصص -ح -اب اŸال ال -فسص -اد ،ضص -ح -ي -ت -ه -ا اÿزي-ن-ة
ال -ع -م -وم -ي-ة ،ف-إاذا ع-رف السص-بب ب-ط-ل ال-ع-جب،
سصتظل هذه البواق النشصاز توزع سصمومها خبط
عشصواء ،وسصيظل الوطن اك ‘ Èعيون الشصرفاء
من ابنائه.

حكمة ألسشبوع

كل عشش هو وطن ل يحتاج أان يقرر
أاح - -د ك- -ي- -ف ي- -ك- -ون شص- -ك- -ل- -ه ،ح- -رة ه- -ي
العصصاف.Ò

حجز ما يقارب  20أألف وحدة من مششروب معطر بورقلة

‘ حفل ترأاسش مراسصمه اللـواء عÁÓيـة حسصان،
ق-ائـد ال-ن-اح-ي-ة ال-عسص-ك-ري-ة ال-راب-عة ،وعرف حضصور
ضصباط وإاطارات الناحية والسصلطات اÙلية لولية
ورقلة وثلة من اÛاهدين ورفقاء الشصهيد البطل
‘ الكفاح ‘ ،اÿتام تكر Ëعائلة الشصهيد غبايشصي
بشص Òوتسصليمهم هدايا رمزية

كما ” امسش تسصمية مقر اÛموعة اإلقليمية
للدرك الوطني Ãعسصكر /ن ع  ،2بإاسصم ““ الشصهيد
حبوشش عبد القادر ““‘ حفل ترأاسش مراسصمه العقيد
تريكي ﬁمد قائد القيادة ا÷هوية الثانية للدرك
ال -وط -ن -ي ب-وه-ران ب-ال-ن-اح-ي-ة ال-عسص-ك-ري-ة ال-ث-ان-ي-ة ،
وع- -رف ا◊ف- -ل حضص- -ور ›م- -وع- -ة م -ن الضص -ب -اط
واإلط- -ارات و السص- -ل- -ط- -ات ال- -ولئ- -ي- -ة و ث- -ل- -ة م -ن
اÛاهدين رفقاء الشصهيد البطل ‘ الكفاح ،و ‘
اÿت -ام ” ت -ك -ر Ëع -ائ -ل-ة ““ الشص-ه-ي-د ح-ب-وشش ع-ب-د
القادر ““و تسصليمها هدايا رمزية.

 ٢6°ا÷زائر

 ٢4°وهران

٢7°

لسصواق
منتهية الصصÓحية وتروج ‘ ا أ

ق.و

...أÛموعة أإلقليمية للدرك Ãعسشكر
حملت أسشم ألششهيد ““حبوشض عبد ألقادر““

الفجر04.07................:
الشصروق05.47..............:
الظهر1٢.45.................:
العصصر16.٣٣................:
المغرب19.46...............:
العشصـاء٢1.17..................:

الوطني الشصعبي عنصصر دعم للجماعات اإلرهابية
بع Úالدفلى/ن.ع ، 1.و‘ إاطار ﬁاربة التهريب
ا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفارز للجيشش الوطني
الشص- - -ع- - -ب - -ي ب - -ك - -ل م - -ن “Ôاسصت وب - -رج ب - -اج - -ي
ﬂتار/ن.ع )14( ،6.منقبا عن الذهب وحجزت
مركبة رباعية الدفع و( )10مولدات كهربائية و()09
مطارق ضصغط  ،من جهة أاخرى ” ،توقيف ()13
م- -ه- -اج- -ر غ Òشص- -رع- -ي م -ن ج -نسص -ي -ات ﬂت -ل -ف -ة
بتمÔاسصت وتيارت.

ق.و

الناحية  ،وعرف حضصور ضصباط وإاطارات الناحية و
وثلة من اÛاهدين ورفقاء الشصهيدين ‘ الكفاح،
‘ اÿتام ” تكر Ëعائلتي الشصهيدين وتسصليمهم
هدايا رمزية.

“ك -ن ع -ن -اصص -ر ال -ف-رق-ة اŸال-ي-ة واإلق-تصص-ادي-ة
التابع Úللمصصلحة الولئية للشصرطة القضصائية بأامن
ولية ورقلة خÓل اليوم ÚاألخÒين من حجز كمية
معتÈة من مشصروب معطر منتهية الصصÓحية موجه
ÓسصتهÓك لفائدة األطفال.
ل إ
تفاصصيل العملية حسصب اŸصصالح األمنية “ت
عقب إاسصتغÓل مصصالح الشصرطة Ÿعلومات تفيد
ب-رواج مشص-روب م-ع-ط-ر م-ن-ت-ه-ي الصصÓ-ح-ي-ة م-وجه
لفائدة األطفال ،لتباشصر فور ذلك عناصصر الشصرطة
ع-م-ل-ي-ات ال-ب-حث وال-ت-ح-ري ال-ت-ي ت-وجت ب-ت-ح-دي-د
اŸسصتودع الرئيسصي لتخزين السصلعة اŸبحوث عنها،
وبعد إاتخاذ اإلجراءات القانونية الÓزمة للتفتيشش،

كاريكات /ÒعنÎ

” تفتيشش اŸسصتودع ﬁل شصبهة أاين ع Ìبداخله
ع -ل -ى ك-م-ي-ة ج-د م-ع-تÈة م-ن أان-اب-يب –ت-وي ع-ل-ى
Óطفال ،وخÓل فحصصه
مشصروب معطر موجهة ل أ
تب Úأان اŸنتوج مطبوع عليه تاريخ اإلنتاج صصالح
ÓسصتهÓك ،وبعد عملية حكه بقطعة نقدية صصلبة
ل إ
ت-ب Úل-ع-ن-اصص-ر الشص-رط-ة ال-ت-اري-خ األصص-ل-ي ل-ل-م-نتوج
اŸنتهية صصÓحيته منذ  ،2018ليتم فور ذلك حجز
السصلعة وإاقتياد الشصخصصان أاصصحاب السصلعة إا ¤مقر
الشصرطة القضصائية وإاخضصاعهما للتحقيق ،وعقب
إاسصتكمال كافة اإلجراءات القانونية الÓزمة” ،
إا‚از ملفات قضصائية ضصدهما وتقدÁهما أامام
ا÷هات القضصائية اıتصصة.

ورقلة  :إÁان كا‘

