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اللقاء ا÷ماعي
اŸوسسع 361

02

ي- -ن -ظ -م أŸت -ح -ف أل -وط -ن -ي
للمجاهد ،غدأ ،بالتنسشيق مع
أŸؤوسشسش- -ات أل- -ت -اب -ع -ة ل -وزأرة
أÛاه-دي-ن ،أل-ل-ق-اء أ÷ماعي
أŸوسشع رقم  361على ألسشاعة
 10:00صش -ب -اح-ا .وي-خصشصس
أل -ل -ق -اء أŸق -رر Ãق -ر أŸت-ح-ف
Ÿوضش-وع «ك-ي-ف-ي-ة إأخ-ف-اء آأثار
أÛاه - -دي - -ن خÓ- -ل أل- -ث- -ورة
أل -ت -ح -ري -ري -ة Ÿن-ع أل-ع-دو م-ن
أكتششاف أثارهم وموأقعهم».

«‘ الصسميم» تتناول
ا÷رائم اŸاسسة
بالÎاث الثقا‘
Ãن-اسش-ب-ة شش-ه-ر ألÎأث ،من
 18أف -ري-ل إأ ¤غ-اي-ة  18ماي
م-ن ك-ل سش-ن-ة ،ت-ت-طرق حصشة
لذأعي
«‘ ألصشميم» ألفضشاء أ إ
Óمن ألوطني ÷هود مصشالح
ل أ
لم -ن أل -وط -ن -ي ‘ م -ك -اف-ح-ة
أ أ
أ÷رأئ- - - -م أŸاسش- - - -ة ب- - - -الÎأث
أل -ث-ق-ا‘Ã ،شش-ارك-ة ﬂتصشÚ
Óم-ن
م -ن أŸدي -ري -ة أل-ع-ام-ة ل -أ
أل -وط -ن -ي ،وذلك أل -ي-وم ع-ل-ى
ألسشاعة 15:00مسشاء.

برنامج ثقا‘ وفني ‘ رمضسان
أع-ل-نت وزأرة أل-ث-ق-اف-ة عن
ت-ن-ظ-ي-م ب-رن-ام-ج ث-ق-ا‘ وف-ني
لضش- -ف- -اء ج- -و م- -ن أل- -ب -ه -ج -ة
إ
وأŸتعة عﬂ Èتلف وليات
أل-وط-ن ،ح-يث سش-يشش-رف على
ت- - -ن- - -ف- - -ي- - -ذ ه - -ذأ ألÈن - -ام - -ج
م- -دي- -ري- -ات أل- -ث- -ق -اف -ة ودور
أل -ث -ق -اف -ة وأŸسش -رح أل -وط -ن-ي
وأŸسشارح أ÷هويةÃ ،ششاركة
›م- - -وع- - -ة م - -ن أل - -ف - -ن - -انÚ
وأŸط - - - - - - - -رب ÚأŸع- - - - - - - -روفÚ
وأŸوأهب ألشش- -اب- -ة إأ ¤ج -انب
فرق فنية ومسشرحية.

دروسس رمضسانية باŸركز
الثقا‘ اإلسسÓمي
ي - -ن - -ظ - -م أŸرك - -ز أل - -ث - -ق- -ا‘
لسشÓ-م-ي ل-بومردأسس دروسشا
أ إ
رمضش - -ان- -ي- -ة ط- -ي- -ل- -ة ألشش- -ه- -ر
أل- -فضش- -ي -ل ب -ع -ن -وأن «رمضش -ان
م-درسش-ة روح-ي-ة»Ã ،شش-اركة
أسش - -ات- -ذة ﬂتصش ‘ Úع- -ل- -وم
أل - - - -ن - - - -فسس وألشش - - - -ري - - - -ع - - - -ة
لسش Ó- - -م - - -ي - - -ة ،وذلك أي- - -ام
أ إ
لث- -ن Úوأÿم -يسس ،أب -ت -دأء
أ إ
م -ن ألسش -اع -ة  10:30صشباحا،
Ãقر أŸركز.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
ألعدد
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درجات ا◊رارة ‘ شسهر ماي تتجاوز اŸعدل الطبيعي
أفاد أŸركز ألوطني للمناخ،
أمسس ،أن درج - - - - - -ات أ◊رأرة
خÓ- - -ل شش- - -ه- - -ر م- - -اي ،أل- - -ذي
ي- -ت- -زأم- -ن م -ع شش -ه -ر رمضش -ان،
سش-ت-ك-ون «سش-اخ-ن-ة» ،وتتجاوز
أŸع -دل أل -ط -ب -ي -ع -ي ‘ ج -م-ي-ع
أنحاء ألبÓد .بحيث تنخفضس
درج- - - -ات أ◊رأرة ‘ شش- - - -ه - - -ر
لرجح (بنسشبة
رمضشان على أ أ
تزيد عن  )٪50بدرجة غÒ
ع- -ادي -ة» ،مششÒأ إأ ¤أن -ه م -ن
أŸت -وق -ع أن ي -ت -ج -اوز م -ت-وسش-ط
درج - -ة أ◊رأرة ألشش - -ه - -ري - -ة
متوسشط درجة أ◊رأرة أŸعتاد من  1+إأ 2 + ¤درجة مئوية ‘ جميع أنحاء ألبÓد.
وسشيصشل إأ ¤أك Ìمن  34درجة مئوية ‘ أ÷نوب ‘ ،ح Úأن درجات أ◊رأرة ألقصشوى «قد
تتجاوز ألقيم أŸذكورة أعÓه ‘ فÎة ما بعد ألظهر»  ،يضشيف نفسس أŸصشدر.
لمطار ،من أŸتوقع أن يكون ‘ حالة عجز ‘ جميع أŸناطق ألسشاحلية
فيما يتعلق بهطول أ أ
وأŸرت-ف-ع-ات ‘ ج-م-ي-ع أن-ح-اء شش-م-ال أل-بÓ-د ،و م-ن أŸرت-قب أن تشش-ه-د م-ن-اط-ق أŸرت-ف-ع-ات ألشش-رق-ي-ة
وألغربية وأŸناطق ألسشاحلية ألوسشطى أك Ìمن  »٪50أمطاًرأ أقل من أŸعتاد ‘ ششهر ماي.

سسهرات فنية بأاوبرا ا÷زائر

اليوم العاŸي للبيئة هذه السسنة –ت شسعار« تلوث الهواء»
ل· أŸتحدة نششر على موقعها على ششبكة
أفاد تقرير Ÿنظمة أ أ
لك Ìتضش -ررأ م-ن ت-ل-وث أل-ه-وأء،
لنÎنت أن أف -ق -ر أل -ن -اسس ه -م أ أ
أ أ
بحيث – ّ
ل· أŸتحدة أÛتمع ألدو‹ على معا÷ة
ث منظمة أ أ
ه -ذأ أل -ق-ات-ل ألصش-امت ب-اسش-ت-خ-دأم  ،Rs4إأع-ادة أل-ت-دوي-ر ،إأع-ادة
ألسش -ت -خ -دأم ،ألن -ت -ع -اشس ،ح -رق أق -ل ،ت -ب -ذي -ر أق-ل ،أŸشش-ي أكÌ
وقيادة أقل ،وتبني ألتقنيات أÿاصشة.

ألÈيد أ إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسس(021) 60.67.93 :

لدأرة وألمالية
أ إ

عروضس مسسرحية
وسسهرات عائلية بتبسسة
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وسشيقى ألسشيمفونية.

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

ألتحرير

عبد الرزاق مقري
ضسيف «منتدى
اÛاهد»

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسس(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

ألرئيسشة أŸديرة ألعامة
مسشؤوولة ألنششر

أامينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

يسشتضشيف منتدى أÛاهد،
غ -دأ ،رئ -يسس ح -رك-ة ›ت-م-ع
ألسش -ل -م ع -ب -د أل -رزأق م-ق-ري،
ل -ت-نشش-ي-ط ن-دوة ن-ق-اشس ح-ول
لخÒة ع- -ل- -ى
أل - -ت - -ط- -ورأت أ أ
ألسش-اح-ة ألسش-ي-اسشية وتوضشيح
م -وق -ف أ◊زب وأقÎأح -ات -ه
لزمة.
للخروج من أ أ

حملة –سسيسسية
ضسد حوادث اŸرور
ت-ت-وأصش-ل أ◊م-ل-ة ألوطنية
ضش- - -د ح- - -وأدث أŸرور أل- - -ت- - -ي
ت- -ن- -ظ- -م- -ه- -ا مصش- -ال -ح أل -درك
ألوطني ،وذلك إأ ¤غاية 30
ماي  .201٩و–سشسس أ◊ملة
سشائقي ألسشيارأت وألششاحنات
ب- - -ت - -وخ - -ي أ◊ذر ‘ ألشش - -ه - -ر
ألفضشيل للتقليل من حوأدث
ألطرق.

ك-ي» ل-ولية تبسشة
ب-و
أع-دت دأر أل-ث-ق-اف-ة «ﬁم-د ألشش -ليا‹ ششهر رمضشان
ط
برنا›ا ثقافيا وفنيا ثريا لتنششي ة أل-ت-ي سش-ت-ك-ون م-ع
ف-ع-ال-ي-ات أل-ث-ق-اف-ي-
أل-
و أ÷اري من خÓل
أŸع-ظ-م ي-تضش-م-ن ني ب 12 Úو  16ماي
ي
لد
سشÒة ألنبي ﬁمد
أسشبوع أ إ
لنششاد أ ديح ألديني وذكر
سشهرأت يومية للم
.
«صس» Ãششاركة فرق ﬁلية ووطنية ع -ائ-ل-ي-ة ت-ت-خ-ل-ل-ه-ا
ن -ام -ج ب Ó-ط -وه -ات
لÈ
ف ›الت أŸعرفة
ك -م -ا ي -تضش -م -ن أ ئلة فكرية ‘ ﬂتل
سش
ار وألصشغار بقاعة
مسشابقات تتضشمن أ ضس مسشرحية للكب
جانب تقد Ëعرو
إأ¤
رب بوسشط أŸدينة.
سشينما أŸغ

سهرات فنية بسسيدي بلعباسس

...وس

س ،برنا›ا متنوعا
اس
طرت مديرية ألثقافة لسشيدي بلعب رأت فنية وتقدË
سش-ه-
سش
ي-اء سش-ه-رأت رمضش-ان يشش-م-ل ت-ن-ظ-ي-م ية ﬂتلفة وذلك
ئية وأنششطة ثقاف
لح
إ
ينما
ثقافية وألفنان.Ú
عروضس مسشرحية وسش نيات وأ÷معيات أل
لعديد من ألتعاو
لشش-ب-اب وأل-ع-ائÓ-ت
لذوأق خ -اصش -ة أ
Ãششاركة أ ن -ام -ج ﬂت -ل -ف أ أ
ب -ي ألÈ
ك.
ي -ل  -ي كذلك خصشوصشيات هذأ ألششهر أŸبار ا أŸدينة» أÿاصشة
ينم
ع
ويرأ تضشمن ألÈنامج تنظيم تظاهرة «سش ل ششاششات عمÓقة
وأء ألطلق من خÓ
كما ي
له
لعائÓت ألعباسشية
ببث أفÓم متنوعة على أ ا أثرأ طيبا لدى أ
ه
ش
‘ أول عروض
سشاحات ألعمومية.
وألتي تركت هرأت أ÷ماعية بال
ألتي تفضشل ألسش

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

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

وسشسشات ألتالية:ألوسشط :مطبعة  S.I.Aألغرب :ششركة ألطباعة  S.I.Oألششرق :ششركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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خÓل اسشتطÓع للديوان الوطني لإÓحصشاء ششمل  445مؤوسشسشة

إسشتعمال أإك Ìمن  ٪ 75من قدرإت إإلنتاج إلصشناعي ‘ 2018
ع-رف ال-نشش-اط الصش-ن-اع-ي م-ن-ح-ى تصشاعديا
واسش- -ت- -خ- -دمت غ -ال -ب -ي -ة الشش -رك -ات ق -درات -ه -ا
’نتاجية بأاك Ìمن  75باŸئة خÓل الثÓثي
ا إ
ال- -راب- -ع م- -ن  ،2018وفً- -ق -ا ’سش -ت -ط Ó-ع أاج -راه
Óحصشاء لدى الصشناعي.Ú
الديوان الوطني ل إ
ع -رف ال -ط -لب ع -ل -ى اŸن -ت-ج-ات اŸصض-ن-ع-ة أايضض-ا
ارتفاعا خÓل األشضهر الثÓثة األخÒة من  ،2018ل
سض - -ي- -م- -ا م- -ن ط- -رف رؤوسض- -اء م- -ؤوسضسض- -ات اŸن- -اج- -م
والصضناعات الغذائية.
وحسضب السضتطÓع ،فإان  20باŸئة من رؤوسضاء
مؤوسضسضات القطاع العمومي و  16باŸئة من رؤوسضاء
مؤوسضسضات القطاع اÿاصس  ⁄يلبوا الطلبيات التي
تلقوها.
أاما فيما يخصس مسضتوى التزود باŸواد األولية،
فقد كان دون الطلبيات اŸع Èعنها ،حسضب قرابة 40
باŸئة من رؤوسضاء مؤوسضسضات القطاع العمومي و 20
باŸئة من أاصضحاب الشضركات اÿاصضة.
وقد أادى هذا النقصس إا ¤انقطاعات ‘ اıزون
لدى قرابة  26باŸئة من اŸؤوسضسضات العمومية و 13
باŸئة من اŸؤوسضسضات اÿاصضة ‡ا أادى إا ¤توقف
العمل ‘ ك Óالقطاع.Ú
وأافاد ما يقرب  19باŸئة من ‡ثلي القطاع
العمومي و 22باŸئة من ‡ثلي القطاع اÿاصس أانهم
ع -ان -وا م-ن ان-ق-ط-اع ال-ت-ي-ار ال-ك-ه-رب-ائ-ي ‡ا أادى إا¤
توقف العمل أاقل من  12يوما.
وعانى أاك Ìمن  8باŸئة من القطاع العمومي
الذين شضملهم السضتطÓع من مشضاكل النقل ‘ حÚ
ك -ان ال -ت -زوي -د ب-اŸي-اه ك-اف-ي-ا حسضب أاغ-ل-ب-ي-ة رؤوسض-اء
اŸؤوسضسضات.
وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ال -تشض -غ -ي-ل ،ف-ق-د صض-رح رؤوسض-اء

مؤوسضسضات القطاع العمومي الذين شضملهم السضتطÓع
بارتفاع ‘ عدد العمال ،فيما صضرح رؤوسضاء مؤوسضسضات
القطاع اÿاصس أان عدد العمال سضجل انخفاضضا.
بالنسضبة Ÿسضتوى الكفاءة اŸهنية ،فإان قرابة 79
باŸئة من رؤوسضاء مؤوسضسضات القطاع العمومي الذين
شضملهم السضتطÓع وأاغلبية رؤوسضاء مؤوسضسضات القطاع
اÿاصس يعتÈونه «كافيا».
من جهة أاخرى ،فقد صضرح  20باŸئة من رؤوسضاء
مؤوسضسضات القطاع العمومي و 29باŸئة من القطاع
اÿاصس أانهم وجدوا صضعوبات ‘ التوظيف خاصضة
كفاءات التأاط Òو التقان .

تؤظيف عمال جدد لتلبية إ◊اجة
ومع ذلك ،يعتقد  74باŸئة من أارباب الشضركات
العمومية ،اŸسضتجوبة ‘ إاطار هذا السضتطÓع ،أان
الشضروع ‘ توظيف عمال إاضضافي،Ú
سض -وف ل -ن يسض -اه -م ‘ زي -ادة ح -ج -م
اإلن - - -ت - - -اج ا◊ا‹ ،حسضب م- - -ا اورده
Óحصضاء.
الديوان الوطني ل إ
و يضض -ي -ف ال -ت -ح -ق-ي-ق ب-أان اهÎاء
اŸع- -دات اŸسض- -ت- -ع -م -ل -ة ،تسض -بب ‘
ت-ع-ط-ي-ل نصض-ف ال-ق-درات اإلن-ت-اج-ي-ة
ل-ل-ق-ط-اع ال-عام و 36ب-اŸئ-ة لقدرات
القطاع اÿاصس خÓل نفسس الفÎة
إاذ وصضلت مدة التوقف عن العمل
أاقصضاها  30يوما بالنسضبة لـ  25باŸئة من اŸصضانع
التابعة للقطاع العام فيما بلغ التوقف عن العمل 6
أايام على األقل بالنسضبة ÷ل مصضانع القطاع اÿاصس.
ويضضيف نفسس اŸصضدر ،بأان ما يقرب  60باŸئة

من شضركات القطاع العام اŸعنية بهذا السضتطÓع
و 38باŸئة من شضركات القطاع اÿاصس ،قد أاعادوا
تشضغيل معداتهم بعد العطب الذي أاصضابها ‘ ،حÚ
قال أاك Ìمن  74باŸئة من شضركات القطاع العام
وأاك Ìمن  83باŸئة من نظÒاتها من القطاع اÿاصس
أان -ه -م يسض -ت -ط -ي -ع -ون إان-ت-اج اŸزي-د إاذا م-ا ” Œدي-د
اŸعدات دون ا◊اجة ا ¤توظيف عمال إاضضافي.Ú
ف -ي -م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-خ-زي-ن-ة ه-ذه الشض-رك-ات ،ي-ع-ت37 È
باŸئة من رؤوسضاء الشضركات ‘ القطاع العام وحوا‹
 39ب- -اŸئ- -ة م -ن ال -ع -ام -ل ‘ Úال -ق -ط -اع اÿاصس أان
وضضعيتهم «جيًدة».
أاما فيما يخصس التمويل ،فقد صضرح ما يقرب من
نصضف ‡ثلي القطاع العام وأاك Ìمن  29باŸئة من
‡ثلي القطاع اÿاصس ÷وئهم لÓقÎاضس البنكي،
كما قال معظمهم بأانهم  ⁄يجدوا أاي صضعوبة ‘
التعاقد مع هذه البنوك.
باإلضضافة إا ¤ذلك ،اعت Èرؤوسضاء
اŸؤوسضسض- -ات ق- -ط- -اع Úال- -ع -م -وم -ي
واÿاصس اŸعني Úبهذا السضتطÓع
أان فÎات تسضديد الديون ،والتكاليف
اŸرتفعة وسضداد القروضس يؤوثر على
خزينة هذه الشضركات.
ويتوقع رؤوسضاء اŸؤوسضسضات لكÓ
القطاع ÚاŸعني Úبهذا السضتطÓع
زيادة ‘ اإلنتاج والطلب وكذا ‘
عدد اŸوظف.Ú
للتذك Òفإان السضتطÓع الذي يقوم به الديوان
Óحصض-اء ق-د مسس ع-ي-ن-ة ت-ت-ك-ون م-ن 445
ال -وط -ن -ي ل  -إ
مؤوسضسضة وفرع منها  181من القطاع العام و  264من
القطاع اÿاصس .

مؤؤسشسشات عمؤمية
وخاصشة  ⁄تلب
إلطلبات

تششرع فيها جامعة تيارت اŸوسشم اŸقبل

ششهادة ماسش Îدو‹ ‘ إلزرإعات إلدقيقة أإو إلذكية
ب-ر›ت ج-ام-ع-ة ت-ي-ارت اب-ت-داء
م - -ن ال - -دخ - -ول ا÷ام- -ع- -ي اŸق- -ب- -ل
تكوينا لنيل ششهادة ماسش Îدو‹ ‘
›ال ال - -زراع - -ات ال - -دق - -ي - -ق - -ة اأو
ال - -ذك - -ي - -ة ‘ اإط- -ار ال- -ت- -ع- -اون بÚ
ا÷امعات ا’أوروبية وا’إفريقية،
حسش - -ب - -م - -ا اأف - -اد ب - -ه ن - -ائب م- -دي- -ر
ا÷ام - -ع - -ة اŸك - -ل - -ف ب- -ال- -عÓ- -ق- -ات
اÿارجية .
اأوضض- -ح الأسض- -ت -اذ اأﬁم -د م -ع -ت -وق,
لـ/واأج ،اأن «ج- -ام- -ع- -ة ت- -ي- -ارت ب -ر›ت
اب -ت -داء م -ن اŸوسض -م ا÷ام-ع-ي اŸق-ب-ل
ت -ك -وي -ن -ا ل -ن -ي-ل شض-ه-ادة م-اسض Îدو‹ ‘
تخصضصس الزراعات الدقيقة اأو الذكية
وذلك ‘ اإطار التعاون ب Úا÷امعات
الأوروبية والإفريقية وهي واحدة من 5
ج-ام-ع-ات وط-ن-ي-ة ج-زائ-ري-ة وقعت على
اتفاقية ‘ هذا اÛال».
واأبرز اأنه ” التوقيع على التفاقية
ال-ت-ي شض-م-لت ج-ام-ع-ات ت-ي-ارت ووه-ران
ومسض-ت-غ-ا Âوسض-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس واŸع-ه-د
الوطني للفÓحة با÷زائر العاصضمة و 5
جامعات من اأŸانيا واإسضتونيا وتشضيك
وبلغاريا من اأجل اإدراج هذا التخصضصس
ال -ذي ي -ع -د مشض -روع-ا ‡ول م-ن ط-رف
ال–اد الأوروب -ي ف -ي -م -ا ت-ع-د الشض-ه-ادة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إإلقÓع إلقتصشادي إلذي ننتظره
^ فنيدسس بن بلة
ت-ق-اري-ر ت-ت-ه-اط-ل ع-ل-ي-ن-ا ي-وم-ي-ا م-ن أاه-ل الخ-تصض-اصس ح-ول وضض-عنا
الق- -تصض- -ادي واŸا‹ ،ل ن- -عÒه- -ا اله- -ت- -م- -ام اŸط- -ل- -وب ول ن -ت -خ -ذ
الحتياطات الكفيلة بإاصضÓح اÿلل وجعل من الختÓلت قوة انطÓق
للتقييم والتقو Ëدون ترك األمور “ر مرور الكرام.
آاخر التقارير الواردة من مؤوسضسضات برتون وودز تراهن على نسضبة
‰و ‘ ا÷زائر ل تتجاوز  ‘ 2.3اŸائة على أاقصضى تقدير خÓل السضنة
ا÷ارية وتعود إا ¤النخفاضس من جديد إا ¤أادنى مسضتوى لها منذ
عقود ،مسضتقرة عند  ‘ 1.8اŸائة العام القادم .ونسضبة النمو هذه تبقى
ضضئيلة للغاية ل تلبي التطلع ◊ركية اقتصضادية هي ‘ انكماشس ﬂيف
بسض -بب ال -وضض -ع السض -ي -اسض -ي ال-راه-ن وم-ا ول-ده م-ن م-وج-ة اضض-ط-راب-ات
واحتجاجات تكاد تعم باقي القطاعات وتشضل نشضاطها.
اذا “ع -ن -ا ‘ م -ؤوشض -رات اÈÿاء وال -ه -ي -ئ-ات اŸط-ل-ع-ة ع-ل-ى الشض-أان
ا÷زائري وتأاكيدها القطعي بان البÓد –تاج إا‰ ¤و يصضل إا‘ 7 ¤
اŸائة للقضضاء على البطالة اŸقدرة بازيد من  ‘ 11اŸائة ،ندرك كم
هي الصضعوبة التي تعÎضس ا÷زائر التي  ⁄تتحرر منذ السضتقÓل من
التبعية اŸفرطة للريع النفطي رغم ان اÿطاب السضياسضي  ⁄يتوقف
◊ظة على اŸطالبة بهذا واضضعا اÿيار أاولوية ‘ الÈامج.
إاذا “عنا ‘ هذا الرقم وأاخذنا ‘ ا◊سضبان مؤوشضر العجز اŸتمادي
‘ الصضعود مسضج Óنسضبة تضضخم  ‘ 6.7اŸائة ‘ ظل شضح موارد
مالية جراء تراجع احتياطي الصضرف إا 82.12 ¤مليار دولر نتيجة
انهيار اسضعار النفط والنهب اıطط من عصضابات اŸال واألعمال،
نتسضاءل كيف السضبيل للخروج من األزمة اŸعقدة.
إانها مؤوشضرات تدعو إا ¤القلق وتفرضس على صضانعي القرار السضياسضي
التفك Òا÷دي ‘ خطة تعيد البÓد إا ¤سضابق عهدها من النمو
والن -ط Ó-ق -ة ن -ح-و خ-ل-ق الÌوة وال-ق-ي-م-ة اŸضض-اف-ة دون ال-ب-ق-اء أاسضÒة
الÈم- -ي -ل اŸع ّ-رضس ب -دوره ا ¤اله -ت -زازات اŸرت -دة ب -ف -ع -ل ت -أاثÒات
جيواسضÎاتيجية وصضراع القوى اŸهيمنة على العÓقات الدولية وحروب
اŸصضالح والنفوذ.
وأاك Èان -ط Ó-ق -ة ت -ك -م -ن ‘ ات -خ-اذ م-ن ا◊راك الشض-ع-ب-ي اŸط-الب
بالتغي Òو“هيد األرضضية لنظام سضياسضي آاخر ‘ جزائر جديدة يتداول
فيها على ا◊كم وتعتمد الفصضل ب Úالسضلطات منهاجا واسضتقÓلية
ال -قضض -اء خ -ي-اراﬁ ،ط-ة م-فصض-ل-ي-ة ‘ ال-ع-م-ل و ال-ع-دول ع-ن الضض-غ-ي-ن-ة
واألحقاد ‘ التعامل والتمادي ‘ الشضروط التعجيزية ‘ كل موجة
احتجاج وإاضضراب باعتبار ان الكث Òمن التعقيدات اÎŸاكمة لن –ل
‘ يوم وليلة.
من الرهانات األخرى التي يفرضضها الوضضع اŸعقد السضتثمار ‘
القطاعات ا◊يوية التي “ثل ورقة رابحة ‘ هذا اŸسضار ويعول عليها
‘ اإلقÓع.تتقدمها الفÓحة التي ‚حت ‘ ان تكون اول القطاعات
انتعاشضا وتزود السضوق الوطنية بـ  ٪ 80من حاجياته .وشضكل فائضس
اŸنتوج اÙقق ‘ اطار المن الغذائي مصضدر قوة ومنطلق معركة
التصضدير التي أاثبتت السضنوات القليلة اŸاضضية ‚اعتها بفضضل جودة
اŸن-ت-وج ال-وط-ن-ي الصض-ح-ي غ-ذائ-ي-ا ح-ام-ل م-واصض-ف-ات أاه-ل-ت-ه لق-تحام
الفضضاءات اÿارجية باقتدار.

تعزيبت:

حزب إلعمال يجهل أإسشباب إيدإع لؤيزة حنؤن إ◊بسس إŸؤؤقت

اŸتحصضل عليها معÎفا بها دوليا».
واأشضار ذات اŸصضدر اأن جامعة تيارت
م -ث -ل -ه -ا ‘ اإط -ار ه -ذه الت -ف -اق-ي-ة تسض-ع-ة
اأسض - -ات - -ذة ‘ ت - -خصضصض- -ات ل- -ه- -ا عÓ- -ق- -ة
بالزراعة والذكاء الصضطناعي واŸتمثلة

‘ الإعÓ-م الآ‹ وال-ه-ن-دسض-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ية
والإل-كÎون-يك وال-ب-ي-ول-وج-ي-ة وال-بيوكيمياء
والذين ” تكوينهم بجامعة بدولة اإسضتونيا
حول الزراعة الذكية وا◊يوية و كيفية
اÿروج م- -ن ال -زراع -ات ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة اإ¤

’صشابات اŸرتفعة بـ  ٪40خÓل رمضشان أاطفال
معظم ا إ

الزراعات الذكية .
وسض -ي -دع -م ه -ذا ال-ت-خصضصس ا÷دي-د
ب- -ج- -ام- -ع -ة ت -ي -ارت ب -ف -ت -ح  Èﬂب -حث
م-ت-خصضصس ‘ «ال-زراع-ة وال-ت-ك-ن-ول-وجيا
ا◊يوية.

إلعيادة إŸركزية للحروق بالعاصشمة إسشتقبلت أإك Ìمن  500حالة

أاك -د اŸك -ل -ف ب -اıط -ط ال -وط -ن -ي ل -ل -ت-ك-ف-ل
ب-اŸصش-اب Úب-ا◊روق ب-وزارة الصش-ح-ة والسش-كان
واصش Ó-ح اŸسش -تشش -ف -ي-ات ال-دك-ت-ور خ-ل-ي-ل رضش-ا
حاج معطي أان العيادة اŸركزية بيار وكلودين
شش -و‹ ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصش-م-ة سش-ج-لت ل-وح-ده-ا
خÓل ششهر رمضشان اŸاضشي أاك Ìمن  500حالة
اصشابة با◊روق معظمها من ا’طفال.
حذر الدكتور حاج معطي الذي يشضغل ايضضا طبيبا
ج -راح -ا ب -ال -ع-ي-ادة اŸرك-زي-ة م-ن ا◊وادث اŸن-زل-ي-ة
سضيما ا◊روق التي تعرف ارتفاعا ﬁسضوسضا خÓل
الشضهر الكر ËيÎاوح ب 30 Úإا 40 ¤باŸائة مشضÒا
ا ¤عدد ا◊الت التي اسضتقبلتها العيادة خÓل هذا
الشضهر من السضنة الفارطة والتي «Œاوزت  500حالة
معظمها من فئة الرضضع واألطفال اقل من  15سضنة».
وع Èذات اıتصس ل - -وأاج ع- -ن اسض- -ف- -ه الشض- -دي- -د
ل- -ت- -ع- -رضس ه -ذه الشض -ري -ح -ة م -ن اÛت -م -ع إا ¤ه -ذه
اإلصضابات اÿطÒة والتي «غالبا ما –دث خÓل
الدقائق األخÒة قبل اإلفطار وتتسضبب ‘ ترك اثار
وتشضوهات للمصضاب طول حياته وقد تؤودي ‘ بعضس

Óعضضاء وحتى اŸوت».
ا◊الت ا ¤اعاقات وب Îل أ
وأاوضضح الدكتور حاج معطي أان اصضابة األطفال
با◊روق اıتلفة خاصضة لدى الرضضع منهم تبلغ
ذروت- -ه -ا خ Ó-ل الشض -ه -ر ال -فضض -ي -ل م -ؤوك -دا ب -أان ه -ذه
الظاهرة التي «تشضكل عبء على الصضحة العمومية»
–دث خÓل الدقائق األخÒة قبل اإلفطار وفÎة
السض -ح-ور وه-ي ال-فÎة ال-ت-ي» ت-ن-قصس ف-ي-ه-ا ال-ي-ق-ظ-ة»
ن-ت-ي-ج-ة انشض-غ-ال أاف-راد ال-ع-ائ-ل-ة ‘ اŸط-ب-خ بتحضضÒ
الطباق تاركة اثار خطÒة على األعضضاء السضفلية
والعلوية والوجه والظهر وكذا البطن والرقبة.
وي -أات -ي م -وق -د ال -ط -ب -خ اŸع -روف ب»ال -ط -اب-ون-ة»
اŸسض -ت -ع -م-ل-ة م-ن ط-رف  90ب -اŸائ-ة م-ن ال-ع-ائÓ-ت
ا÷زائ -ري -ة -ك-م-ا اضض-اف ‘ -م-ق-دم-ة اسض-ب-اب ه-ذه
اإلصض -اب -ات ن -ظ -را ل-ت-واج-ده-ا ع-ل-ى مسض-ت-وى األرضس
وقربها من األطفال.
ونصض- -ح ‘ ه- -ذا الصض- -دد األول- -ي- -اء «ب- -ع- -دم ت- -رك
األطفال يقÎبون من اŸواقد واألفران سضواء كان
ذلك عند –ضض Òالوجبات أاو خÓل اوقات الغذاء
حتى ل يتعرضضوا ا ¤اخطار ا◊روق التي غالبا ما

تكون اإلصضابة من «الدرجة الثانية والثالثة».
وح -ذر اŸت -ح -دث رب -ات ال -ب -ي -وت م-ن ت-رك م-واد
التنظيف ‘ متناول األطفال والتي ل تقل «خطورة
عن اŸواقد واŸطابخ ‘ اإلصضابة بحوادث منزلية
م- -ن ب -ي -ن -ه -ا ت -ع -رضس األحشض -اء ا ¤ح -روق ‘ ح -ال -ة
اب -ت Ó-ع -ه -ا وح -ت -ى وان ‚ا ال -ط-ف-ل م-ن اŸوت ف-ان
التكفل بهذه ا◊الة «صضعب جدا» وقد يعرضس للموت.
يذكر ان العيادة اŸركزية تسضتقبل سضنويا حوا‹
 5000حالة حروق من ﬂتلف مناطق الوطن من
ب- -ي- -ن- -ه- -ا اصض -اب -ات ن -اج -م -ة ع -ن ح -روق الصض -دم -ات
الكهربائية تتسضبب هي األخرى ‘ ب Îاألعضضاء العليا
واعاقات بالغة قد تقضضى على كل احÓم الطفولة.
Óشضارة اعدت وزارة الصضحة والسضكان واصضÓح
ل إ
اŸسض -تشض -ف -ي -ات ب -ال-ت-نسض-ي-ق م-ع م-ن-ظ-م-ة ال-ي-ونسض-ي-ف
ب-ا÷زائ-ر ومضض-ات اشض-ه-اري-ة خÓ-ل الشض-ه-ر ال-فضض-ي-ل
تتمثل ‘ اشضرطة مرسضومة سضيتم بثها هذا األسضبوع
على ﬂتلف قنوات التلفزيون الوطنية وذلك لوقاية
األطفال من ا◊روق

أاع- -ل- -ن ح- -زب ال- -ع- -م -ال ،أامسس ،أان -ه
يجهل سشبب إايداع لويزة حنون أامينته
ال - -ع - -ام - -ة ا◊بسس اŸؤوقت وال - -ت - -ه - -م- -ة
اŸوج -ه -ة إال -ي -ه -ا وق -رر إاطÓ-ق «ح-م-ل-ة
تضشامنية» للمطالبة بإاطÓق سشراحها.
ق- -ال ال- -ق- -ي -ادي ‘ ا◊زب رمضض -ان
ت -ع -زي -بت ‘ ن-دوة صض-ح-ف-ي-ة إان ا◊زب
«ي -ج -ه -ل ◊د اآلن سض -بب إاي -داع ل -وي -زة
ح- - -ن- - -ون ا◊بسس اŸؤوقت وال - -ت - -ه - -م - -ة
اŸوجهة إاليها» .
وأاع -رب ع -ن رفضض -ه «Œر »Ëال -ع -م-ل
السض - -ي - -اسض - -ي ال - -ذي رف - -ع - -ه اآللف م - -ن
ا÷زائري Úوا÷زائريات منذ  22فÈاير
اŸاضضي للمطالبة برحيل رموز النظام.
وأاعلن تعزيبت أان حزب العمال قد
أاطلق ابتداء من اليوم «حملة تضضامنية»
م- -ع السض- -ي- -دة ح- -ن- -ون اŸوج- -ودة ره -ن
ا◊بسس اŸؤوقت بالسضجن اŸد Êللبليدة

م -ن -ذ اÿم -يسس اŸاضض -ي «ل -ل -م -ط -ال -ب-ة
بإاطÓق سضراحها».
وكانت اÙكمة العسضكرية بالبليدة
قد أامرت يوم اÿميسس بإايداع لويزة
حنون «ا◊بسس اŸؤوقت» ‘ سضجن مدÊ
بذات الولية بعد اسضتدعائها من قبل
ق- -اضض- -ي ال- -ت- -ح- -ق- -ي -ق ل -دى اÙك -م -ة
العسضكرية بالبليدة لسضماعها ‘ إاطار
مواصضلة التحقيق اŸفتوح ضضد كل من
عثمان طرطاق وﬁمد مدين والسضعيد
بوتفليقة اŸتابع Úبتهمتي «اŸسضاسس
بسضلطة ا÷يشس واŸؤوامرة ضضد سضلطة
الدولة».
وكان حزب العمال قد أالغى اجتماع
م -ك -ت -ب -ه ال-ولئ-ي ل-ل-ع-اصض-م-ة ال-ذي ك-ان
م- -ق -ررا أامسس وذلك ع -قب ال -ت -ط -ورات
التي عرفها هذا األخ Òإاثر ايداع لويزة
حنون ا◊بسس اŸؤوقت.

Ãششاركة  9مÎششحÚ

إإنطÓق إلطبعة إلثالثة Ÿقرئ ومنششد إلباهية
” ب- -وه- -ران إاف- -ت- -ت- -اح ف- -ع- -ال- -ي- -ات
الطبعة الثالثة Ÿسشابقة مقرئ ومنششد
ال -ب -اه -ي-ة وذلك ‘ إاط-ار إاح-ي-اء ل-ي-ا‹
رمضش -ان ال -ك-رÃ Ëشش-ارك-ة تسش-ع-ة ()9
مÎششح ‘ Úفئة اŸقرئ Úوتسشعة ()9
آاخ- -رون ‘ ف -ئ -ة اŸنشش -دي -ن ت -أاه -ل -وا ‘
اŸرحلة التصشفوية.
وتنظم هذه التظاهرة التي إانطلقت ليلة
ا÷معة بقاعة اÙاضضرات « األم Òعبد
القادر « باŸسضجد القطب «عبد ا◊ميد بن
باديسس»  ،من قبل ولية وهران واŸديرية
الولئية للشضؤوون الدينية واألوقاف.
وق - - -د “ي - - -ز الÈا Ëاألول م - - -ن ه - - -ذه
اŸسضابقة الذي حضضرها جمهور غف Òمن
اŸصض- -ل ÚواŸصض- -ل -ي -ات ال -ذي -ن أادوا صض Ó-ة
الÎاوي- -ح ب -اŸسض -ج -د ال -ق -طب ب -ت -ن -افسس 4
مÎشض- -ح ‘ Úك- -ل ف- -ئ- -ة ع -ل -ى أان ت -ن -ت -ه -ي
اŸسضابقة ‘ ا÷معة األخÒة من رمضضان

باختيار مقرئ ومنشضد الباهية.
وت -ق-وم ÷ن-ة –ك-ي-م م-ت-ك-ون-ة م-ن أائ-م-ة
وم -ق -رئ Úب -ت -ق -ي-ي-م اŸت-ن-افسض Úع-ل-ى ل-قب
مقرئ الباهية وأاخرى مشضكلة من منشضدين
وم -ل -ح -ن Úب -ت-ق-ي-ي-م اÎŸشض-ح Úع-ل-ى ل-قب
منشضد الباهية.
وقد خصضصضت السضلطات الولئية جوائز
مالية معتÈة للفائزين الثÓثة األوائل ‘ كل
ف -ئ -ة م -ن اŸسض -اب -ق -ة ع Ó-وة ع -ل -ى ت -ك -رË
اÎŸشضح Úاآلخرين «لتشضجيع اإلقبال على
حفظ القرآان الكر Ëواإلنشضاد الديني» ،كما
أاشض Òإاليه ‘ بداية ا◊فل.
وسض-ي-ك-ون ل-ل-ج-م-ه-ور اŸت-اب-ع ل-ف-ع-ال-ي-ات
اŸسض -اب -ق -ة نصض -ي -ب -ه م -ن ا÷وائ -ز ح-يث ”
ت- -خصض- -يصس ع- -م -رت ‘ ÚالÈا Ëال -ث -ا Êو4
عمرات ‘ الÈا Ëالثالث واألخ Òيتم الفوز
ب -ه -ا م -ن خ Ó-ل اŸشض -ارك -ة ‘ «ط -وم -ب-ول»
اŸنظمة باŸناسضبة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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رفضسوأ إأدخال ﬂزونهم من أÿضسر إأ ¤ألسسوق

جÓب يؤوكد الشسروع ‘ اŸتابعة القضسائية للمضساربÚ
فرق مراقبة مشسÎكة من الوزارة والفÓحة ‘ اŸيدان
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أشسرف على إأجتماع لدرأسسة وتنفيذ ألÈنامج ألقطاعي

صسيودة يجتمع بالولة اŸنتدب Úلدراسسة وضسعية اŸشساريع بالعاصسمة
أشس -رف وأ‹ أل -ع -اصس-م-ة ع-ب-د أÿال-ق
’مÚ
صس -ي -ودة ،ع -ل -ى إأج-ت-م-اع حضس-ره أ أ
ألعام للو’ية ،ألو’ة أŸنتدبون وبعضس
صسصس جدول
أŸديرين ألتنفيذي ،Úوخ ّ
أع- -م- -ال- -ه ل- -درأسس- -ة وضس- -ع- -ي -ة ت -ن -ف -ي -ذ
ألÈن -ام -ج أل-ق-ط-اع-ي أŸم-رك-ز وأıط-ط
أل -ب -ل -دي ل -ل -ت -ن-م-ي-ة ،وت-ق-دم أسس-ت-هÓ-ك
قروضس ألدفع.

سضارة بوسضنة

أعلن وزير ألتجارة سسعدي جÓب ،أمسس،
با÷زأئر ،عن ألشسروع ‘ أŸتابعة ألقضسائية
للمتعامل Úألتجاري Úألذين رفضسوأ إأدخال
ﬂزون -ات -ه -م م -ن أÿضس -ر ذأت أ’سس -ت -ه Ó-ك
أل -وأسس -ع إأ ¤ألسس -وق ب -ه -دف أŸضس -ارب -ة ورف -ع
’سسعار.
أ أ
أوضض- -ح ج Ó-ب خ Ó-ل أج -ت -م -اع ت -ق -ي -ي -م -ي م -ع
أŸديرين أŸركزي Úوألو’ئي Úبقطاعه ،بأانه «‘
إأط -ار أل -ت -دأب Òأل -رأم -ي -ة لضض -ب -ط ألسض-وق ‘ شض-ه-ر
رمضض -ان ” ،إأج -رأء ع -م -ل -ي -ات رق-اب-ة ع-ل-ى أم-اك-ن
ت -خ-زي-ن أŸن-ت-ج-ات أل-فÓ-ح-ي-ة ‘ ﬂت-ل-ف و’ي-ات
ألوطن ،بغرضض تفريغ أıزونات وأŸسضاهمة ‘
خفضض أأ’سضعار».
غ Òأن هذه ألعمليات كشضفت عن وجود بعضض
أŸتعامل Úألذين قاموأ بتخزين كميات هامة من
ألسضلع ورفضضوأ تفريغها ‘ ألسضوق بغرضض أŸضضاربة
‘ أأ’سضعار ‡ا دفع مصضالح ألتجارة إأ ¤إأخطار
ألعدألة ’تخاذ أ’جرأءأت أŸناسضبة ضضدهم ،حسضب
ألوزير.
وعلى سضبيل أŸثال ‘ ” ،و’ية ألعاصضمة إأجرأء
 15ع-م-ل-ي-ة ت-ف-ري-غ ل-ل-م-خ-زون-ات أل-فÓ-ح-ية خÓل
أأ’سضبوع أŸاضضي ،يضضيف جÓب.
و‘ نفسض ألسضياّق ،أعلن ألوزير عن تشضكيل فرق
ﬂتلطة ب Úأأ’عوأن من وزأرتي ألتجارة وألفÓحة
للوقوف على أÙاصضيل ألتي  ⁄يتم جنيها بغرضض
أŸضضاربة.
ويتعلق أأ’مر «بإاجرأء رقابة ميدأنية ‘ أ◊قول
ألفÓحية Ùاربة شضكل آأخر من أشضكال أŸضضاربة
وهو تأاجيل جني أÙاصضيل إ’حدأث ألندرة ‘
ألسضوق وبالتا‹ زيادة أأ’سضعار» ،حسضب توضضيحات
جÓب.
و‘ معرضض تقييمه لتطبيق أأ’سضعار أŸرجعية،
أكد ألوزير على وجود تباينات من و’ية أ’خرى ‘
أحÎأم هذه أأ’سضعار ألتي تخصض أسضاسضا أÿضضر
ذأت أ’سض -ت -ه Ó-ك أل -وأسض -ع (أل-ب-ط-اط-ا وأل-ط-م-اط-م
وألبصضل وألثوم وأ÷زر وألكوسضة وأÿسض) إأضضافة
إأ ¤أŸوز وأللحوم أŸسضتوردة ،سضوأء كانت ›مدة
أم مÈدة.
وعموما ،فقد لوحظ أن أ’سضعار أŸرجعية ⁄
–Îم بالشضكل أŸطلوب ’سضيما أللحوم أ◊مرأء
وألطماطم ألتي وأصضلت أرتفاعها ‘ أأ’سضبوع أأ’ول
من شضهر رمضضان أ◊ا‹ وهو ما يسضتدعي تكثيف

ع -م -ل -ي-ات أل-رق-اب-ة ع-ل-ى أıزون-ات وأل-ت-ح-ك-م ‘
أسضوأق أ÷ملة بشضكل أفضضل ،حسضب ألوزير.
غ Òأنه أبدى تفاؤوله بخصضوصض –سضن أأ’سضعار
‘ أأ’يام أŸقبلة بالنظر ’رتفاع أ◊رأرة ألتي ’
تسضاعد على أ’حتفاظ باıزونات ألفÓحية Ÿدة
طويلة إأ ¤جانب عودة أعوأن ألرقابة للعمل بعد
أإ’ضضرأب أŸسضجل ‘ أأ’يام أأ’و ¤من رمضضان.

دعم النقل ÿفضض
أاسسعار اÿضسر ‘ ا÷نوب
أما فيما يخصض أرتفاع أسضعار أÿضضر ‘ و’يات
أقصض -ى أ÷ن -وب ،ف -أاب-دى جÓ-ب أسض-ت-ع-دأد أل-وزأرة
لدعم نقل أŸنتجات ألفÓحية أأ’سضاسضية ÿفضض
أأ’سضعار إأ ¤جانب إأنشضاء أسضوأق متنقلة بالتنسضيق
مع ألو’ة.
وعن ألتبليغ عن أıالفات أŸسضجلة ‘ هذأ
أÛال ،أسض -ت -ق -ب-لت وزأرة أل-ت-ج-ارة ك-م-ا ك-بÒأ م-ن
ألتبليغات من طرف أŸوأطن Úوجمعيات حماية
أŸسض -ت -ه -لك ،سض -وأء بشض -ك -ل م -ب -اشض -ر أوع -ن ط-ري-ق
ألتطبيق أıصضصض لذلك.
وب -ه -ذأ أÿصض -وصض ،دع -ا أل -وزي-ر أŸدي-ري-ن إأ¤
أ’سض-ت-ج-اب-ة بشض-ك-ل «سض-ري-ع وف-ع-ال» ÷م-ي-ع طلبات
ألتدخل ألوأردة من طرف أŸوأطن.Ú
وقال ألوزير ﬂاطبا أإ’طارأت ”« :أسضتقبال
ألكث Òمن ألتبليغات خاصضة من طرف أ÷معيات
لكن  ⁄يكن لها أثر و ⁄تتبع بأاي خطوة .أأ’مر
ي-ت-ع-ل-ق Ãصض-دأق-ي-ت-ن-ا ،إأذأ ق-ام أŸوأط-ن-ون ب-ال-تبليغ
Óنهم وضضعوأ ثقتهم بنا ف Óتخيبوأ هذه ألثقة».
فأ
كما تقرر إأنشضاء خÓيا يقظة على مسضتوى جميع
مديريات ألتجارة ألو’ئية بغرضض متابعة أأ’سضعار
و–ليلها وإأعدأد تقارير وإأرسضال حصضيلة أسضبوعية
للجهات أŸركزية.
وح - -ول أأ’سض - -وأق أ÷وأري - -ة أ›ÈŸة لشض - -ه - -ر
رمضضان ،كشضف جÓب أنه ” تنفيذ هذأ ألÈنامج
ب -نسض -ب -ة تÎأوح ب 75 Úو 80ب-اŸائ-ة ب-ي-نما يجري
ألتحضض Òأ’طÓق أ’سضوأق أŸتبقية بالتعاون مع
ألو’ة.
ويرمي برنامج إأنشضاء فضضاءأت Œارية جديدة
‘ رمضضان إأ ¤إأنشضاء  530سضوق جوأري ،مغطاة
أوباريسضيةﬂ ،صضصضة لبيع أÿضضر وألفوأكه على

مسض-ت-وى أأ’ح-ي-اء وأŸرأك-ز ألسض-ك-ن-ي-ة ب-غ-رضض ت-لبية
أحتياجات أŸوأطن.Ú
وسضيتم أ’حتفاظ بهذه أأ’سضوأق أ÷وأرية بعد
أن -قضض -اء ألشض -ه-ر أل-فضض-ي-ل ب-ه-دف م-وأصض-ل-ة ج-ه-ود
مكافحة أŸضضاربة وأسضتيعاب ألشضباب ألنشضاط ‘
ألتجارة أŸوأزية.
و‘ ن -فسض أإ’ط -ار ،كشض -ف أل -وزي -ر ع-ن ألسض-م-اح
لشض-اح-ن-ات ب-ي-ع أÿضض-ر أŸت-ن-ق-ل-ة ب-ال-نشض-اط شضرط
ألتصضريح على مسضتوى ألبلدية.

منع خروج أاي عون رقابة بدون
توف Òا◊ماية والوسسائل
وج- -ه وزي- -ر أل- -ت- -ج- -ارة سض- -ع- -ي -د ج Ó-ب ،أمسض،
با÷زأئر ،تعليمة إأ ¤جميع مديري ألقطاع تقضضي
بعدم ألسضماح بخروج أي عون رقابة Œاري إأ¤
أŸيدأن من دون توفر أ◊ماية وألوسضائل ألÓزمة.
وصض -رح ج Ó-ب خ Ó-ل أج -ت -م -اع ت -ق -ي -ي -م -ي م -ع
أŸديرين أŸركزي Úوألو’ئي Úبالقطاع بأانه «’بد
لعون ألرقابة أن Áارسض عمله ‘ ظروف جيدة’ .
Áكن للعون أن يخرج لتأادية مهامه ‘ أŸيدأن من
دون حماية ومن دون توف Òألوسضائل ألضضرورية».
و‘ هذأ أإ’طار ،أوصضى ألوزير جميع أŸديرين
أل-و’ئ-ي Úب-ال-ق-ي-ام ب-حصض-ي-ل-ة دق-ي-ق-ة لوسضائل ألعمل
أŸتوفرة على مسضتوى أŸفتشضيات وأقÎأح ألوسضائل
ألضضرورية ‘ حالة تسضجيل عجز لتحسض Úظروف
ألعمل.
كما دعاهم إأ ¤فتح أبوأب أ◊وأر مع أأ’عوأن
وأإ’صضغاء ’نشضغا’تهم أليومية قصضد ألتكفل بها.
وصضرح بهذأ ألصضدد بالقول «أعوأن ألرقابة هم
أب -ن -اء أل -ق -ط -اع ،ك -ل م -دي -ر و’ئ -ي م-ط-الب ب-ع-ق-د
Óصض-غ-اء إأل-ي-هم وأ’طÓع
أج-ت-م-اع-ات م-ع أل-ع-م-ال ل -إ
على مشضاكلهم».
وفضض Óعن ضضرورة ألتكفل Ãشضكل أ◊ماية” ،
ألشض-روع ‘ أإ’ج-رأءأت أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة لÓ-سض-ت-ف-ادة من
م -دأخ -ي -ل أل -غ -رأم -ات أ÷زأئ -ي -ة ب -ع-ن-وأن صض-ن-دوق
أإ’يرأدأت ألتكميلية.
وبهذأ أÿصضوصض ،كشضف ألوزير عن إأجرأء أول
جلسضة عمل للفوج أıتلط ب‡ Úثلي وزأرأت
ألتجارة وألعدل وأŸالية يوم أ’ثن ÚأŸقبل  13مايو
لدرأسضة كيفيات تطبيق هذأ ألقرأر.

رغم حلول موسسم أ÷ني

اÿضسر تسسجل انخفاضسا طفيفا والفواكه Ÿن اسستطاع
ع -رفت أسس -ع -ار أÿضس -ر ب -خ Ó-ف أل-ف-وأك-ه
أنخفاضسا طفيفا بعد مرور أسسبوع وأحد من
شسهر رمضسان ألفضسيل ،لكن مع ذلك أسستقرت
أل-ع-دي-د م-ن-ه-ا خ-اصس-ة أل-وأسس-ع-ة أ’سس-ت-هÓك
على غرأر ألطماطم فوق سسقف  120دينار،
وم -ازأل أŸوأط -ن م -ت -وسس -ط وﬁدود أل-دخ-ل
يعا Êمن هذأ أللهيب رغم أننا ‘ موسسم جني
أÿضس -ر وأل -ف -وأك -ه ،وف -وق ك -ل ذلك ت -وج -د
ت-ع-ل-ي-م-ات وزأرة أل-ت-ج-ارة ل-تسس-ق-ي-ف ق-ائ-مة
تضسم  7أنوأع من أÿضسر وإأ ¤جانب فاكهة
أŸوز ،لكن ألوأقع يكشسف عن حقائق مغايرة
’سسعار أŸرجعية ع Èألعديد
تختلف عن أ أ
من أسسوأق ألعاصسمة.

فضضيلة بودريشش
مازأل لهيب أأ’سضعار يضضرب جيوب أŸسضتهلك
أم-ام صض-ع-وب-ة ت-ط-ب-ي-ق وسض-ري-ان أأ’سض-عار أŸرجعية
للخضضر وألفوأكه ألتي كان ينتظر منها أن تنهي

م-ع-ان-اة أŸسض-ت-ه-لك ،أ’ن سض-ع-ر أل-ط-م-اط-م أنخفضض
نسضبيا إأ 130 ¤دينار وأÿسض سضوق بـ 100و 120دينار
بعد مرور أسضبوع وأحد من شضهر ألصضيام ،وبقيت كل
من أ÷زر وأللفت نوعا ما مرتفعة ،حيث ترأوحت
أسضعارها ما ب 60 Úو 80دينار ،و’مسض ألفلفل أ◊لو
حدود  150دينار ،علما أنه ليسض ضضمن قائمة أŸوأد
أÙددة أسضعارها من طرف وزأرة ألتجارة.
‘ ح Úألفلفل أ◊ار وصضل سضعره إأ 160 ¤دينار،
وكذلك ألشضمندر»ألبطرأف» ترأوح سضعره ما ب70 Ú
إأ 100 ¤دينار ،ويقدر سضعر ألبصضل بنحو  80دينار،
‘ ح Úألبصضل أأ’خضضر يسضوق بسضعر  40دينار.
ورغم أن ألثوم أأ’خضضر يناهز سضعره  60دينار لكن
أ÷اف منه فوق سضقف  300دينار.
’شض - -ارة أن أسض - -ع - -ار أل - -ب - -از’ء
وأ÷دي- - -ر ب - -ا إ
«أ÷لبانة» منذ أنطÓق موسضم جنيها  ⁄ينخفضض
سض- -ع- -ره -ا –ت  120دي -ن -ار ب-خÓ-ف ألسض-ن-وأت
أŸاضضية ،وقفز سضعرها ‘ رمضضان إأ ¤حدود
 160دي-ن-ار ‘ ب-عضض أسض-وأق أل-ع-اصض-م-ة .وت-ب-ق-ى

ألفاصضوليا أÿضضرأء فوق سضعر  300دينار وفوق
ألقدرة للموأطن متوسضط ألدخل.
وبخÓف ذلك  ⁄تسضجل ﬂتلف ألفوأكه سضوأء
’ن ألتمر
أŸوسضمية أوأŸسضتوردة أي أنخفاضض ،أ
بنوعية جيدة وصضل إأ ¤حدود  800دينار وألتفاح
أÙل -ي سض -وق ب-ن-ح-و  400دي -ن -ار وأŸوز ت-رأوح
سضعره ما ب 250 Úو  280دينار وألفرأولة وصضل
’حمر بلغ ثمنه
ثمنها إأ 200 ¤دينار وألبطيخ أ أ
’صضفر فوصضل إأ ¤سضقف
 150دينار أما ألبطيخ أ أ
 200دج ومازأل ألليمون ‘ غ Òمتناول ألقدرة
ألشضرأئية حيث وصضل إأ 300 ¤دينار.
فيما يتعلق باللحوم فإان ثمن ألدجاج وصضل إأ¤
حدود  280دينار وألديك ألرومي سضوق بسضعر 700
دي-ن-ار ،أم-ا أل-ل-ح-م أل-ب-ق-ري أÙل-ي ف-ح-اف-ظ ع-لى
أسضتقرأره عند مسضتوى  1045دينار ،بينما ◊م ألغنم
أÙلي بلغ سضعره  1550دينار ،أما أللحم ألطازج
أŸسضتورد وصضل إأ ¤حدود  1200وأللحم ألبقري
أÛمد أسضتقر عند حدود 750دج.

أل -وأ‹ أك -د أن أ’ج -ت -م -اع ي-ع-د أسض-ت-ك-م-ا’
Óجرأءأت ألعملية ألتي يعكف من خÓلها
ل إ
ع -ل-ى حصض-ر ك-اف-ة أل-ع-م-ل-ي-ات أل-ت-ن-م-وي-ة أل-ت-ي
تشضهدها ألو’ية ‘ ﬂتلف ألÈأمج ،بغرضض
رفع ألعرأقيل ألتي تعÎضض مسضار أŸشضاريع
ﬁل أإ’‚از حتى توضضع قيد أ’سضتغÓل ‘
آأج-ال-ه-ا أÙددة ،ول-تشض-ك-ي-ل رؤوي-ة مسض-ت-ق-بلية
تتشضارك فيها جميع أأ’طرأف لتحديد آألية
عملية ‘ أنتقاء أ◊اجيات أŸع Èعنها من
طرف أŸوأطن.Ú
وبعد ألعرضض ألذي قدمه مدير أل›Èة
ومتابعة أŸيزأنية ،شضّدد ألوأ‹ على وجوب
إأبدأء ألـمزيد من ألديناميكية ومن أ÷دية ‘
أختيار ومتابعة ألـمقاو’ت أŸكلفة باإ’‚از،
كما أعطى تعليمات للو’ة أŸنتدب Úتقضضي
ب-ع-ق-د أج-ت-م-اع-ات أسض-ب-وع-ي-ة ب-حضضور رؤوسضاء
أÛالسض ألبلدية وأأ’مناء ألعام Úللبلديات
Ÿت -اب -ع -ة أŸشض -اري -ع أŸسض -ج -ل -ة ع -ل -ى ع -ات-ق
أل - -ب - -ل - -دي- -ات وإأع- -دأد أقÎأح- -ات Ÿشض- -اري- -ع
سض -ت -خصضصض ل -ف -ائ -دة أل -ب -ل-دي-ات أل-ت-ي ت-ع-رف
ميزأنيتها عجزأ’ ،سضيما فيما يتعلق بالصضرف
ألصضحي ،أŸياه ألصضا◊ة للشضرب وألتحسضÚ
أ◊ضضري ،وألتي سضيتم ألتكفل بها سضوأء ضضمن
أıطط ألبلدي للتنمية أوعلى عاتق ميزأنية
ألو’ية.

...وثÓثة أاسسواق جديدة و 15مطعم رحمة
’دأري-ة لشضرأقة
أسض-ت-ف-ادت أŸق-اط-ع-ة أ إ
بالعاصضمة من عدة مرأفق Œارية بكل من
ب--ل--دي--ة أ◊م--ام--ات وع Úأل--ب--ن-ي-ان وه-ذأ
تزأمنا مع حلول شضهر رمضضان ،كما ”
ف--ت--ح ع--دة م--ط--اع--م ل--ل--رح-م-ة Ãخ-ت-ل-ف

’عانات
بلديات أŸقاطعة وكذأ توزيع أ إ
أŸالية أÿاصضة بقفة رمضضان.
’دأرية لشضرأقة 6880
أحصضت أŸقاطعة أ إ
عائلة معوزة على مسضتوى بلديات أŸقاطعة
رصض -د ل -ه -ا م -ب -ل-غ أج-م-ا‹ ي-ق-در بـ280 41
 800،00دج بقيمة مالية حددت بـ 6000دج
للعائلة ،بلدية شضرأقة  1308عائلة مسضتفيدة
” رصضد مبلغ يقدر بـ  7848000دج ،بلدية
ع Úألبنيان  2336عائلة مسضتفيدة ” رصضد
م -ب -ل-غ ي-ق-در  14016000دج ،ب- -ل -دي -ة دأ‹
برأهيم  651عائلة مسضتفيدة ” رصضد مبلغ
يقدر  34٩200دج ،أو’د فايت  21٩4عائلة
مسضتفيدة ” رصضد مبلغ يقدر 13164000
دج ،بلدية حمامات  3٩٩عائلة مسضتفيدة ”
رصضد مبلغ يقدر  23٩4000دج.
وبالنسضبة Ÿطاعم ألرحمة ألرمضضانية ”
ضضبط ألعملية بدءأ من –ديد طالبي فتح
أŸط - -اع - -م ح- -يث ” تسض- -ج- -ي- -ل  15مطعما
تضض- -ام -ن -ي -ا ب Úم -ط -اع -م خ -اصض -ة وم -ط -اع -م
ج-م-ع-وي-ة ،وف-ي-م-ا ي-ت-علق بالفضضاءأت ألتجارية
ف-ق-د أسض-ت-ف-اد م-وأط-ن-و أŸق-اط-ع-ة من أسضوأق
بكل من بلدية ألشضرأقة وبلدية ع Úألبنيان
وبلدية أ◊مامات بأاسضوأق جديدة أي Ãعدل
ﬁ 274ل ورف جديد ﬁ 246ل و 28رف
ليصضبح عدد أأ’سضوأق باŸقاطعة  7أسضوأق.
و” أل -ع -م -ل ع -ل -ى أل -ت -ع -ج -ي -ل ب -إاج -رأءأت
أÿاصض -ة بضض -ب -ط أل -ق-وأئ-م أŸسض-ت-ف-ي-دي-ن م-ن
أÓÙت وك -ذأ أأ’شض -غ -ال أÿاصض -ة ب -ت-وصض-ي-ل
أل- -ك -ه -رب -اء وأŸاء ب -اأ’سض -وأق سض -ت -ع -م -ل ه -ده
أأ’سضوأق على منح ديناميكية Œارية خاصضة
وأن هده أأ’سضوأق تقع وسضط أحياء ذأت كثافة
سض -ك -ان -ي -ة م -ع -ت Èوأيضض -ا ه-ي ف-رصض-ة ل-ت-وفÒ
مناصضب شضغل دأئمة للشضباب.

رئيسس فيدرألية حماية أŸسستهلك ،حفيظ حريزي:

 ٪ 20ارتفاع ‘ أاسسعار اÿضسر والفواكه ‘ األسسبوع األول من رمضسان
ق - - -درت أل - - -ف - - -درأل- - -ي- - -ة
أل-وط-ن-ي-ة ◊ماية أŸسستهلك
’سس- - -ع- - -ار خÓ- - -ل
زي- - -ادأت أ أ
’ول م-ن رمضس-ان
’سس -ب-وع أ أ
أ أ
بـ 15إأ ٪20 ¤ب -ال -رغ-م م-ن
أل- -ت- -دأب Òأل- -ت -ي ق -امت ب -ه -ا
وزأرة أل - - -ت- - -ج- - -ارة وورق- - -ة
أل- - -ط - -ري - -ق أل - -ت - -ي وضس - -عت
بالتوأفق مع أ÷هات أŸهنية
إأ’ أنها  ⁄تسستطع أ◊فاظ
ع- -ل -ى أ’سس -ت -ق -رأر أل -ذي ⁄
يحÎم بنسسبة  ‘ ٪90أماكن
أل -ب -ي -ع ،م -ت-وق-ع-ة أن-خ-ف-اضس
أ◊م - -ى ألشس - -رأئ- -ي- -ة خÓ- -ل
’سسبوع ألثا.Ê
أ أ

خالدة بن تركي
أسض -ت -ن -ك -ر رئ -يسض أل -ف-درأل-ي-ة
ح- -ف- -ي- -ظ ح- -ري- -زي ،أمسض ،م- -ن
م - -ن- -ت- -دى ي- -وم- -ي- -ة «أÛاه- -د»
وضضعية ألسضوق أ÷زأئرية خÓل
ألشض -ه -ر أل -فضض -ي -ل ب -ال -رغ -م م -ن
أإ’ج- -رأءأت أل- -ت- -ي أع -ت -م -دت -ه -ا
أل - -وزأرة أل - -وصض - -ي - -ة أي- -ام ق- -ب- -ل
رمضض -ان ،إأ’ أن -ه -ا  ⁄تسض -ت -ط-ي-ع
خفضض أأ’سضعار ألتي فاقت ٪15
مقارنة باأ’يام ألعادية.
وأرج -ع أŸت -ح -دث أأ’سض-ب-اب
إأ ¤ع - - - -دم أحÎأم أأ’سض - - - -ع- - - -ار
أŸرج - -ع - -ي - -ة وإأضض - -رأب أع- -وأن
ومفتشضي ألرقابة ألتابع Úلوزأرة
ألتجارة ألذي أسضتمر  3أيام ،ما
أح- -دث خ- -ل ‘ Ó- -أأ’سض -ع -ار بÚ
م-ن-ط-ق-ة وأخ-رى ب-اع-تبارهم من
ي - -ج Èأل - -ت - -ج - -ار ع- -ل- -ى أحÎأم
أأ’سضعار ،مضضيفا ‘ ذأت ألسضياق
أن أغ- - -لب أŸؤوشض- - -رأت ت- - -ؤوك- - -د
أنخفاضضها بالتزأمن مع تخفيف
ألضض - - - - -غ - - - - -ط ع- - - - -ل- - - - -ى أŸوأد
أ’سض -ت -ه Ó-ك -ي -ة ودخ-ول أÿضض-ر
أŸوسضمية إأ.٪30 ¤
وقدمت ألفدرألية جملة من
أ◊ل -ول وأŸقÎح -ات ل -ل-ح-ف-اظ

على أ’سضتقرأر وضضمان ألوفرة
أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ف-ت-ح ب-اب أŸن-افسض-ة
و–سض Úمناخ أ’سضتثمار وإأزألة
أل-ع-وأئ-ق أل-بÒوق-رأط-ي-ة ‘ وجه
أ’سض -ت -ث -م -ارأت ل -ع -دم ت -ع -ط -ي-ل
مصض- -ال -ح أŸوأط -ن ،Úوأع -ت -م -اد
ألصضرفة أإ’سضÓمية أي ألتامÚ
أل-ت-ع-او Êوألصض-ك-وك أإ’سضÓ-م-ية
وأل -ت -أاك -ي -د ع-ل-ى م-ط-لب –دي-د
أل - -ف - -ائ - -دة ب Úسض - -وق أ÷م - -ل- -ة
وألتجزئة ألذي ناشضدت به منذ
 4سضنوأت و’ Áكن Œسضيده إأ’
بإا‚از مرأكز ألفرز ،مسضتندأ ‘
ذلك إأ ¤أل -ت -ط -ور أل-ذي ع-رف-ت-ه
أ÷زأئ- -ر ‘ أ÷انب أل- -ف Ó-ح -ي
وÁ ⁄ك -ن -ه -ا م -ن Œسض -ي -د ه-ذه
أŸشضاريع.

للحوم ألبقر أŸسضتوردة ،مشضÒأ
بشض - -أان ع Ó- -ق - -ة دخ - -ل أأ’سض - -رة
أ÷زأئ -ري-ة م-ك-ون-ة م-ن  5أفرأد
خÓ- -ل شض- -ه- -ر ع -ادي م -ت -وسض -ط
أإ’نفاق بـ  36ألف دج ‘ حÚ
يصضل ‘ شضهر رمضضان إأ75 ¤
أل- -ف دج ،م- -ا ي- -ع- -ن- -ي زي- -ادة ‘
أإ’نفاق بـ.٪50
وق -درت ك -م -ي -ة أ’سض -ت-هÓ-ك
خÓل هذأ ألشضهر بـ 325كلغ أي
بنسضبة  ٪76قيمة أŸوأد ألغذأئية
و ٪67خضض - -ر وف - -وأك- -ه ‘ ،حÚ
زأدت نسضبة أسضتهÓك أللحوم بـ
 3مرأت عن ألعادي ،نفسض أأ’مر
بالنسضبة للمشضروبات ألغازية ألتي
ينتج منها يوميا  11مليون لÎ
ويسض -ت -ه-لك  5مÓ- -ي Úونصض -ف
ي -وم -ي -ا ،م -رج -ع -ا أأ’سض -ب -اب إأ¤
ألطلب أ◊اد ألذي جعل ألسضوق
ت -ع -يشض ح -ال -ة م -ن أ’سض -ت -ن-زأف
وأ’سضتنفار.

بدوره نائب رئيسض ألفدرألية
ﬁمد عبيدي ،أكد خÓل ذأت
أل -ن-دوة أن أل-ت-م-وي-ن م-وج-ود و’
توجد ﬂاوف ‘ وفرة أŸوأد
ذأت أ’سض- - -ت- - -هÓ- - -ك أل- - -وأسض- - -ع
أوأıاب- -ز أوأل -قصض -اب -ات أل -ت -ي
عرفت منذ  5سضنوأت أسضتقرأرأ
‘ أسض -ع -ار أل -ل-ح-وم أ◊م-رأء و’
ي- -وج- -د ف -رق ‘ أسض -ع -ار أل -ب -ي -ع
بالتجزئة ،خÓفا لبعضض أÿضضر
وألفوأكه خاصضة ألفلفل أأ’خضضر
أ◊ل - - - -و يشضÎى بـ  70دج وي-ب-اع
بـ 120دج ،ألطماطم بـ 80دج تباع
بـ 130دينار ،وهي أأ’ثمان ألتي
حافظت على أسضتقرأرها منذ 3
سضنوأت.
ب -خصض-وصض أل-ل-ح-وم أل-ب-يضض-اء
أوألدوأجن أكد ذأت أŸتحدث
أنها تسضتقر أليوم على سضعر 270
دي -ن -ار وه -و ن -فسض أل -ث-م-ن لسض-ن-ة
 ‘ ،2014ح Úق- -در م- -ت- -وسض- -ط
أل- -ل- -ح- -وم أ◊م -رأء بـ  1300دج

إاشسادة بقرار الÎخيصض
باسستÒاد السسيارات
اŸسستعملة

عبيدي :السسوق ‡ونة
بشسكل جيد

وبشض -أان م -وق -ف -ه -م م-ن ع-ودة
ترخيصض أسضتÒأد ألسضيارأت أقل
م - - -ن  3سض- - -ن - -وأت ،ق - -ال ذأت
أŸت -ح -دث إأن أل -ف -درأل -ي -ة ل-يسض
لديها معلومات ‘ ألقضضية ،إأ’
أنها تبارك أÿطوة إأن وجدت،
وأعلنت عنها أ◊كومة لتخفيف
ألضض -غ -ط ع -ل-ى ألسض-وق أ÷دي-دة
ل -لسض -ي -ارأت أل -ت -ي ت-ف-وق أل-ق-درة
ألشض-رأئ-ي-ة ل-ل-م-وأط-ن ،وه-ذأ قبل
ت- -أاسض- -يسض مصض- -ان- -ع ألÎك -يب’ ،
سض - -ي- -م- -ا وأن أŸسض- -ت- -ه- -لك ك- -ان
بإامكانه أقتناء سضيارة بـ 1مليون
دي- -ن- -ار ل- -ك- -ن أل -ي -وم أق -ل م -ن 3
مÓي Úدينار ’ Áكنه أن يحصضل
عليها ،مباركة أإ’جرأء ألذي من
شضأانه ضضبط سضوق ألسضيارأت.
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لفÓن» ،بن زعيم لـ «الشسعب»:
العضسو القيادي ‘ حزب «ا أ

اجتماع اللجنة اŸركزية قريبا للحكم ‘ تقدË
أاو مسضاندة مرشضح للرئاسضيات
لطار الدسستوري...ودور ا◊زب ا◊فاظ على الدولة ومؤوسسسساتها
^ ل حل خارج ا إ
يحسسم ا◊زب العتيد بقيادة أامينه العام
ا÷دي-د ﬁم-د ج-م-ي-ع-ي ‘ ،شس-ك-ل اŸشس-ارك-ة
بالنتخابات الرئاسسية ‘  4جويلية القادم،
إاذ م - -ن اŸرت- -قب ال- -ت- -ئ- -ام أاعضس- -اء ال- -ل- -ج- -ن- -ة
لجال ،للحكم ‘ خيارين
اŸركزية ‘ أاقرب ا آ
اث- -ن :Úإام- -ا ت- -ق- -د Ëم- -رشس- -ح ع- -ن ا◊زب أاو
مسساندة مÎشسح لÓسستحقاقات ،وفق ما أاكد
العضسو القيادي عبد الوهاب بن زعيم
لـ «الشسعب».

اعتقا’ت واسضعة سضتطال رؤوسضاء اأ’حزاب
و فاعل ‘ ÚاÛتمع اŸد ÊوصضحافيÚ

العصسابة –اول اخÎاق ا◊راك الشسعبي واللتفاف على مطالب التغيÒ

حياة  /ك

جميعي أامينا عاما.
وبخصشوصس المكتب السشياسشي ،وهو أاعلى هيئة قبل
ال -ل -ج-ن-ة ال-م-رك-زي-ة ،ف-إان ج-م-ي-ع-ي فضش-ل أان ي-أاخ-ذ
الوقت الكافي لتحديد تششكيلته ،وبحسشب بن زعيم
ف -ق -د أاج -رى مشش -اورات واسش -ع-ة ان-ط-ل-قت ب-م-ج-رد
انتخابه كأامين عام مع قيادة الحزب ،في محاولة
لتكون تششكيلة الهيئة حرصشا منه على التوافق مع
النظرة الجديدة لتسشيير الحزب ،التي تقوم على
Óقصش-اء» ،وال-ع-م-ل ال-م-ف-ت-وح م-ع ج-م-ي-ع
م -ب-دأا «’ ل -إ
المناضشلين.
ول -ع -ل أاب -رز ال -ت -ح -دي-ات أام-ام ال-ق-ي-ادة ال-ج-دي-دة لـ
«اأ’فÓن» ،اسشترجاع ثقة الحزب لدى الششعب ،التي
تزعزعت -أاضشاف يقول بن زعيم  -بسشبب اأ’مناء
العامين السشابقين المتعاقبين’ ،سشيما وأان اللجنة
ال -م -رك -زي -ة سش -ت -حسش -م ف -ي شش -ك -ل ال -مشش -ارك -ة ف-ي
ا’ن -ت -خ -اب-ات ال-رئ-اسش-ي-ة ف-ي وقت ق-ريب ،وإان ك-ان
احتمال تقديم مرششح وارد ،إا’ أان احتمال مسشاندة
مرششح وارد على اأ’قل بنفسس النسشبة ،ششريطة أان
يكون من نفسس الطينة الوطنية.
وفيما يخصس ا’سشتحقاقات الرئاسشية المقبلة ،قال
ب -ن زع -ي -م «ن -ح -ن ن -ح -ت -رم ا’ن -ت-خ-اب-ات ،ون-ح-ت-رم
الدسشتور ،عبد القادر بن صشالح موجود بموجب
ال-دسش-ت-ور ،وال-م-ادة ال-دسش-ت-وري-ة ت-خ-ول ل-ه ممارسشة

مهامه بصشفته رئيسس دولة ،وقد اسشتدعى بموجبها
الهيئة الناخبة» ،ونحن اسشتطرد «ملتزمون بالقانون
وال- -دسش- -ت- -ور ،وسش- -نشش- -ارك ف- -ي- -ه- -ا وف -ي ال -ح -م -ل -ة
ا’نتخابية».
وأاف -اد ب -ن زع -ي -م ف -ي السش -ي-اق« ،ن-ح-ن ت-ؤوي-د خ-ط-ة
الجيشس الوطني الششعبي القائمة على مقترح الحل
الدسشتوري ،ونحن ’ نريد ح Óغير دسشتوري ،أ’نه
ي -دخ -ل -ن -ا ف -ي ف -راغ دسش -ت-وري ،ون-رفضس ال-م-رح-ل-ة
ا’نتقالية التي يقودها أاناسس ليسشوا منتخبين ،ولم
يكلمها الششعب ،في ذلك خطر على اأ’من القومي
أ’ن اإ’ششكال الذي يطرح من يعين من؟» ،والسشؤوال
الذي يطرح لماذا تريد جهة ما ا’نقÓب على
ال -ح -ل ال -دسش -ت -وري ال -ذي ’ ب -دي -ل ع-ن-ه ل-ت-ع-ي-ي-ن
اششخاصس؟.
وردا على سشؤوال حول أاي موقع للحزب العتيد في
المششهد السشياسشي الجديد ،جزم بن زعيم بأان له «
دور سشياسشي أاو’ ،أ’نه حزب وطني ،وظهر في
المجال السشياسشي اسشترجاع ثقة الناخبين والششعب
ال-ج-زائ-ري ،ب-ت-ق-دي-م تصش-ورات وإاط-ارات وكفاءات،
وبا’نخراط في العمل الميداني» ،وخلصس الو’يات
«أاهم دور يقع على «اأ’فÓن» ،الحفاظ على الدولة
ومؤوسشسشاتها والجزائر».

Óعضساء كونهم ل يتحركون إال بإايعاز
رفضست التهامات اŸوجهة ل أ

نقابة القضضاة :القضضاء سضلطة مسضتقلة ’ تقبل إامÓءات أاية جهة

أاعربت النقابة الوطنية للقضساة ،أامسس ،عن رفضسها لÓتهامات اŸوجهة لهذه الفئة بكونها «ل تتحرك إال بإايعاز» ،مشسددة
على أان القضساء «سسلطة مسستقلة تباشسر مهامها وفقا Ÿبدئي الشسرعية واŸسساواة».
ف ي ب ي ا ن ص ش د ر ع ق ب ا ’ ج ت م ا ع ا ’أ و ل
ل --م --ك --ت -ب -ه -ا ا ل -ت -ن -ف -ي -ذ ي  ،اإ ث -ر ا ل -ت -ج -د ي -د
الكلي لهياكلها ،حمل توقيع رئيسشها
ا ل --ج --د ي --د  ,ي س ش --ع --د م --ب --ر و ك  ،س ش --ج --ل ت
ا ل --ن --ق --ا ب -ة ا ل -و ط -ن -ي -ة ل -ل -ق ض ش -ا ة « ر ف ض ش -ه -ا
ا ل --م --ط --ل --ق ل -ك -ل ا ’ ت -ه -ا م -ا ت ا ل -م -و ج -ه -ة
ل --م --ر ف --ق ا ل --ق ض ش --ا ء و ر ج --ا ل -ه  ،ا ل -ت -ي م -ن
خ  Ó---ل ---ه ---ا د اأ ب ت ك --ث --ي --ر م --ن ا ل --ج --ه --ا ت
ا ل -ر س ش -م -ي -ة و غ -ي -ر ا ل -ر س ش -م -ي -ة ع ل ى ر س ش م
صشورة نمطية لعمل القضشاء من كونه
’ ي ت ح ر ك اإ ’ ب اإ ي ع ا ز » .
ك ---م ---ا اأ ك ---د ت اأ ن ا ل ---ق ض ش --ا ة « ي --ر ف ض ش --و ن
ا ل ---ت ---ع --ا م --ل م --ع --ه --م ك --ج --ه --ا ز ي --ت --ح --ر ك
ب ---ا ’أ و ا م ---ر ت ---ا ر ة و ب --ا ’ س ش --ت --د ع --ا ء ت --ا ر ة
اأ خ ر ى »  ،م ب ر ز ة ت م س ش ك ه وؤ ’ ء ب ـ » ح ق ه م
ا ل د س ش ت و ر ي ا ل م ط ا ل ب ب ه ش ش ع ب ي ا  ,ب اأ ن ه م
سشلطة مسشتقلة تباششر مهامها وفقا
ل م ب د اأ ي ا ل ش ش ر ع ي ة و ا ل م س ش ا و ا ة و ب م ن ه ج
ق و ا م ه ا ل ت ج ر د و غ ا ي ت ه ا ’إ ن ص ش ا ف » .

قال إان ا◊راك طالب Ãحاسسبة الفاسسدين وﬁيطهم،
د .بن عقون لـ «الشسعب»:

لم-ي-ن-ة ال-ع-ام ◊زب ال-ع-م-ال وإاي-داع-ه-ا ره-ن ا◊بسس اŸؤوقت ،سس-ت-ط-ال
ب -ع -د ت -وق -ي-ف ل-وي-زة ح-ن-ون ا أ
ليام اŸقبلة حسسب ما
ال-ت-وق-ي-ف-ات رؤوسس-اء أاح-زاب سس-ي-اسس-ي-ة أاخ-رى وج-م-ع-ي-ات وح-ت-ى صس-ح-افي ÚخÓل ا أ
ي -ت -وق-ع-ه ال-دك-ت-ور ع-يسس-ى ب-ن ع-ق-ون أاسس-ت-اذ ال-ع-ل-وم السس-ي-اسس-ي-ة ال-عÓ-ق-ات ال-دول-ي-ة ‘ تصس-ري-ح حصس-ري
لـ»الشسعب».

فريال بوششوية
كشش -ف ال -عضش -و ال -ق -ي -ادي ب -ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
الوطني ،عضشو مجلسس اأ’مة عبد الوهاب بن زعيم
في تصشريح لـ «الششعب» أامسس  ،عن اجتماع للجنة
ال-م-رك-زي-ة ل-ل-ح-زب ال-ع-ت-ي-د ف-ي أاق-رب اآ’ج-ال ،في
جدول اأ’عمال نقطتان جوهريتين اأ’ولى تخصس
تزكية أاعضشاء المكتب ،أاما الثانية فتخصس الحسشم
ف -ي شش -ك -ل ال -مشش-ارك-ة ف-ي ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسش-ي-ة
المقررة يوم  4جويلية القادم.
ومن هذا المنطلق  ،فإان اجتماع اللجنة المركزية
للمرة الثالثة في غضشون أايام ،مرجح في غضشون
الششهر الفضشيل مع احتمال أان يعقد قبل انقضشاء
اآ’جال المحددة لسشحب ا’سشتمارات التي تتزامن
و 20ماي الجاري ،إا’ أان اأ’مر غير أاكيد ’سشيما إاذا
ت -م ت -زك -ي -ة م -ت-رشش-ح ،وأاف-اد ب-ن زع-ي-م ف-ي السش-ي-اق
»:ممكن جدا أان يكون ا’جتماع قبل ذلك بكثير»،
لكن دونما الكششف عن تاريخ محدد.
وف -ي م -ع -رضس رده ع -ل -ى سش -ؤوال ي -خصس ال -م -راح -ل
المقبلة بعد انتخابات أامين عام جديد ،حرصس بن
زعيم على التذكير بأان الحزب وجد ششرعيته بعد
مروره بأازمة سشياسشية ،وتدخل في ششؤوونه الخاصشة
من قبل أاطراف خارج الحزب’ ،فتا إالى ترششح 11
عضشوا لمنصشب اأ’مانة العامة ،خلفا لجمال ولد
عباسس الذي قدم اسشتقالته خÓل اجتماع أاول.
واسش-ت-ن-ادا إال-ى ت-وضش-ي-ح-ات-ه ،ف-إان-ه وخÓل ا’جتماع
اأ’ول منحت مهلة مدتها اسشبوع إالى المترششحين،
من أاجل المششاورات للقيام بحملة انتخابية لدى
أاعضشاء اللجنة المركزية ،وتم ا’جتماع مجددا بعد
اسشبوع بنفسس المكان وهو مركز المؤوتمرات عبد
ال -ل -ط -ي -ف رح-ال ب-حضش-ور م-حضش-ر قضش-ائ-ي وأاف-رد
الفندق النائب بالمجلسس الششعبي الوطني محمد
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و م ن ه ذ ا ا ل م ن ط ل ق  ،ذ ك ر ت ا ل ن ق ا ب ة ب اأ ن
القضشاة «يقفون على مسشافة واحدة
م ن ج م ي ع اأ ط ي ا ف ا ل م ج ت م ع و ي د ع و ن
ا ل ج م ي ع اإ ل ى و ض ش ع ا ل ث ق ة ا ل و ا ج ب ة ف ي ه م
د و ن و ص ش ا ي ة اأ و ض ش غ ط »  ،ل ت ض ش ي ف ب اأ ن
«الضشمانة والحماية الوحيدة للعدالة
و ا ل ق ض ش ا ة ’ ت ت اأ ت ى م ن اأ ي ج ه ة خ ا ر ج ة
ع --ن د ا ئ --ر ة ا ل س ش --ل --ط --ة ا ل --ق ض ش --ا ئ -ي -ة  ،ب -ل
ت ت ج س ش د ب ج م ل ة م ن ا ’إ ج ر ا ء ا ت ت ك ر س س
ا’سشتقÓلية التامة للقضشاة ،انطÓقا
م -ن م -ر ا ع -ا ة ا ل -ق -و ا ن -ي -ن و اإ ع -ا د ة ا ل -ن ظ ر
في الهياكل التي تنظم عمل القاضشي
ومسشاره المهني».
و اأ ك د ت ف ي ه ذ ا ا ل س ش ي ا ق اأ ن ه ا « س ش ت ع م ل
على تقديم السشند المادي والمعنوي
للقضشاة من خÓل الوقوف في وجه
ك -ل م -ن ي -ح -ا و ل ا ل -م س ش -ا س س ب -ا ع -ت -ب ا ر ه م
و ا س ش --ت --ق  Ó--ل --ي -ت -ه -م  ،س ش -و ا ء ت ص ش -ر ي -ح -ا اأ و
ت --ل --م --ي --ح -ا اأ و ب -اأ ي ت ص ش -ر ف م -ا د ي اآ خ -ر

و ي ك و ن ذ ل ك ب ا ل ت اأ س ش ي س س ط ر ف ا م د ن ي ا
ض ش د ه وؤ ’ ء » .
و ا ع ت ب ر ت اأ ن ه « ’ ي م ك ن ا ل ح د ي ث ع ن
ع -د ا ل -ة م س ش -ت -ق -ل -ة ت -ت -م -ت ع ب ا ل ح م ا ي ة ف ي
ظل القوانين والهياكل الحالية التي
تنظم المسشار المهني للقاضشي ,والتي
ث ب ت ع د م ج د و ا ه ا »  ،م ش ش ي ر ة اإ ل ى اأ ن
« ا ل --ن --د ا ء ب --ح --ر ي --ة ا ل --ج -ز ا ئ -ر ا ل -ج -د ي -د ة
ي س ش ---ت --و ج ب ل --ز ا م --ا ا ل --م --ن --ا د ا ة ب --ح --ر ي --ة
واسشتقÓلية القضشاء وتخلصشه من كل
المعوقات المادية والبششرية».
و خ --ل ص ش ت ن --ق --ا ب --ة ا ل -ق ض ش -ا ة ا ل -ى ت -اأ ك -ي -د
ا ل -ت -ز ا م -ه -ا ب » ا ل -م س ش -ا ه -م -ة ا ل -ف -ع ا ل ة ف ي
اإ خ ر ا ج ا ل ب  Óد م ن اأ ز م ت ه ا و ا ل س ش ي ر ب ه ا
اإ ل ى ب ر ا ’أ م ا ن ب م ع ي ة ا ل ش ش ع ب ص ش ا ح ب
ا ل س ش ----ي ----ا د ة  ،ف ----ي اإ ط ----ا ر م ----وؤ س ش س ش ----ا ت ----ه
ا ل --د س ش --ت --و ر ي --ة ا ل --ت --ي ت -ع -ب -ر ع -ن اإ ر ا د ت -ه
الحرة».

ق-ال ا ل-دك-ت-ور ب-ن ع-ق-و ن لـ»ال ش ش -ع ب» » ،اإن ح -م -ل -ة
ا’ عتقا’ت لن تتوقف وسشتششم ل روؤ سشا ء اأح ز ا ب
سشياسشية وجمعيات وفواعل المجتمع المدني
وك- -ذا صش- -ح- -اف- -ي- -ي- -ن اسش- -ت -ف -ادوا م -ن ا’أ م -وا ل
ا ل -م -وج-و د ة ف-ي «ا ل ص ش-ن-دوق ا’أ سش -ود» ف -ي شش -ك -ل
قروضس ،مكافاآت اأو عقارات  ...ن ظ ر ا لÓر ت ب ا ط
الوثيق الذي كان يجمعهم بجماعة الظل»على
حد تعبيره.
اأوضش -ح ب -ن ع -ق-و ن اأ ن ا’ ع-ت -ق -ا ’ ت ال -ت -ي ط -ا لت
عسش -ك -ري -ي -ن وم -دن -ي -ي -ن ح س شب ال -ب -ي -ا ن -ات ال -ت -ي
صشدرت من ا ل ن يابة ا لعامة ك ا نت ب ت همة ال ت اآ م ر
ع ل ى اأمن ا ل ج يشس واأمن ا لدولة و ك ا ن ت ت س شي ر
ضشد مسشار سش ي ر ه ذه ا’أ خ ي ر ة.

أاحزاب مولة ومعارضسة اسستفادت
لسسود»
من أاموال»الصسندوق ا أ

ذكر ا ل م حلل ا لسش ياسشي «اأ ن ال ع صشا ب ة ال ت ي طا لب
ا لشش -عب ب -م-ح-اسش-ب-ت-ه-ا ل-ه-ا ار ت -ب -اط -ات ب -ر وؤ سش -ا ء
ا’أ ح - - -زاب سش - - -واء م - - -ن ا ل - - -م - - -وا’ة «ا’أ ف Ó- - -ن
وا’أرندي« ،تاج » وا ل حركة ال ش ش ع ب ية الج ز ائ ر ية »
اأو ا ل- -م- -ع- -ارضش- -ة ع- -ل- -ى غ- -ر ار ح - -زب ال - -ع -م -ا ل
«ا’أف-اف-اسس»  . .اأو ا ل-م-حسش-و ب -ة ع -ل -ى ال -م ع ا رضشة
وهي في الواقع تسشاند النظام الذي تسشيره
ا ل- -عص ش- -اب- -ة م- -ث- -ل ح- -زب ال - -ت -ح -ا ل -ف ال -وط -ن -ي
الجمهوري  ...وكلها اسشتفادت من المزايا التي
ي م ن حها ل ها مقابل تنفي ذ اإمÓءات م ع ينة ح س شب
المصشالح المراد تحقيقها كما لهذه العصشابة
ارت- -ب- -اط- -ات م- -ع عسش- -ك -ري -ي -ن م -ن -ه -م م -ن ه -م
متقاعدين ،ومنهم من يمارسشون مهامهم».
واسش -ت -ن -د ا ل -م -ت -ح -دث ف -ي ت -ح -ل -ي -ل -ه ل -م س ش -األ -ة
ا’ عتقا’ت اإ ل ى ما تم خضس ع ن لق ا ء  26م ا ر س س
الماضشي الذي جمع عسشكريين منهم متقاعدين
وم -ن م -ا ي -زال ي -م -ارسس م -ه -ا م -ه وضش -ب -ا ط م -ن
ا ل م خابرات ا لفرنسش ي ة  ،ل ضشرب سشي ر الم وؤ سش س شات

الوطنية والدسشتورية من خÓل المطالبة بحالة
الطوارئ لمواجهة المسشيرات الششعبية السشلمية
ال -ت -ي ت -ط -ا لب ب -ا ل -ت -غ -ي -ي -ر ال-ج-ذري ف-ي س ش-لوكا ت
واأد ب ي ات ت س شيي ر النظا م  ،والذ ه اب اإلى فترة
انتقالية غير محددة في الزمان ،هدفهم الدفع
بالبÓد نحو المجهول والذي يعتبره الدكتور بن
عقون «خيانة عظمى».

العصضابة اخÎقت ا◊راك بهدف
النيل من اŸؤوسضسضة العسضكرية

اأ ف -اد ب -ن ع -ق -ون اأن ا ل -عصش -اب-ة م-ا ت-زال ت-ق-ا وم
و ت س ش ت ع م ل ا’أ وراق ال م تبقية لديه ا  ،وقد ت اأكد
ذلك من خÓل بعضس الششعارات التي رفعها
المتظاهرون في المسشيرة السشلمية للجمعة 12
ال -ت -ي ت س ش -ت -ه -دف ع -ل -ى ح-د ت-ع-ب-ي-ره « ال-موؤسشسشة
ال ع س شك ر ية و ق ائد ا’أ ر كا ن الفريق قايد ص ش الح»
الذي لم ي ت و ق ف ع ن طمانة الراأ ي العا م باأ ن
الجيشس يبقى وفيا لمهامه الدسشتورية وهو يرى
ف ي ح ل ا’أ ز م ة خا ر ج ا’إط ار الدسشتور ي اأمر
غي ر م ق ب و ل  ،ب ل اأوضشح اأن الموؤ س شسشة العسش ك ر ية
ت -ر ا ف -ق ت -ط -ب -ي -ق م -ط-الب الشش-عب ال-ذ ي ض ش-ر ب
المثل في التحلي بالسشلمية والمواطنة في كل
خ ر ج ا ت ه اإلى ال ش شا رع م نذ  2 2فيفري الما ض شي.
وقال بن عقون في تحليله لمسشاعي اختراق
ال -ح -ر ا ك اإن «ال -ع صش -ا ب -ة» اأ ص ش-ب-ح ت ت-ع-م-ل ع-ل -ى
اإ ف س شا د صشورة هذه ا ل موؤسشسشة مقابل اإغراءا ت
ومكافاءات مالية ،التي اسشتحوذت عليها خÓل
 20سش -ن -ة  ،و ه -ي م -ب -ا ل -غ ض ش-خ-م-ة ت-ق-در ب-م-ئ-ا ت
المÓيير من الدو’رات وهناك من حددها بـ
 3 00اإلى  5 0 0م لي ا ر دو’ر ،ت دفع للمت ظ اهري ن
’ سش -ت -م -ا ل -ت -ه -م .و ه -ي ب -ذلك ت-ك-ون ق-د اخ-ت-رقت
ال -ح -ر ا ك ال ش ش -ع -ب -ي ف -ي م-ح-اول-ة ل-ت-غ-ي-ي-ر مسشاره
ومطالبه ،وهذا ما يسشتدعي الحذر والتفطن
لهذا ك ا ن ت ه ن ا ك « م وؤامرات» تسشته د ف كيان
الدولة.

لزمة السسياسسية ا◊الية ،بن فليسس:
اعتÈه ﬂرج ا أ

ا◊وار الوطني حاجة ملحة ومطلقة

اعت Èرئيسس حزب طÓئع ا◊ريات ،علي
بن فليسس ،أامسس ،أان ا◊وار الوطني «ل يعد
ضسرورة فحسسب ،بل حاجة ملحة ومطلقة».

وفي مقال بعنوان «الحوار الوطني :العقبات
الثÓث الواجب تخطيها» ،نششرته جريدة «لو
كوتيديان دوران» ،اأششار بن فليسس اإلى اأن
الحوار الوطني «’ يعد ضشرورة فحسشب ،بل
حاجة ملحة ومطلقة» ،مضشيفا اأن الحوار
«ل -يسس ف -ق -ط واج-ب-ا اأخÓ-ق-ي-ا ،و’ ال-وسش-ي-ل-ة
ا’أقل تكلفة لحل ا’أزمة و’ غاية في حد
ذاته».
وحسشب رئ -يسس ال -ح -ك -وم -ة ا’أسش -ب -ق ،ف -ث -م -ة
«ثÓث عقبات» تتجلى اأمام ا’أزمة السشياسشية
التي تعيششها البÓد .ويتعلق ا’أمر في البداية
بالتطبيق «الصشارم» و «الكامل» للمادة 102
من الدسشتور ،موضشحا في هذا الصشدد اأن
«هذه المادة ذات صشلة وثيقة بتصشريح ششغور
منصشب رئيسس الجمهورية وفقا للدسشتور»,
في حين اإن «باقي التدابير التي تنصس عليها
م -ن اأج -ل ال -وصش -ول اإل -ى ح-ال-ة الشش-غ-ور ه-ذه
ي -ت -ع-ارضس م-ع ال-م-ط-الب ال-مشش-روع-ة ل-ل-ث-ورة
الديمقراطية السشلمية في بÓدنا».
واأكد اأن «تخطي هذه العقبة ا’أولى ليسس
ب -ب -ع-ي-د ال-م-ن-ال اإذ ي-ع-ت-م-د ف-ق-ط ع-ل-ى اإرادة
سشياسشية واضشحة وثابتة» ،مضشيفا اإن «سشندها
ي-ك-م-ن ف-ي ال-ت-ه-ج-ي-ن السش-ي-اسشي والدسشتوري
الذي يسشمح به التطبيق الششامل للمواد 102
و 7و 8من الدسشتور الموجودة لتوفير التغطية
ال-دسش-ت-وري-ة الضش-روري-ة ل-ل-ج-وانب السش-ي-اسشية
لتسشوية ا’أزمة الحالية».
واأششار بن فليسس اأن العقبة الثانية «التي تلوح
في ا’أفق ما لم يتخذ اإجراء في غضشون
ذلك ،ت - -ك - -م - -ن ف- -ي اإي- -داع ال- -ت- -رشش- -ي- -ح- -ات
لÓنتخابات الرئاسشية منذ الثالث والعششرين
( )23م - -ن ه - -ذا الشش - -ه - -ر ل - -دى ال - -م- -ج- -لسس
الدسشتوري ،موضشحا اأنه وبعد هذا ا’يداع
«سشياأخذ المسشار ا’نتخابي الفعلي مجراه»،
ف -ي ح -ي -ن ل -م «ُي -سش -ت-وف اأي شش-رط ضش-روري
’إج -راء ا’ن -ت -خ -اب -ات ال-رئ-اسش-ي-ة ف-ي اأفضش-ل
الظروف».
واأكد اأيضشا اأنه و»في السشياق الحالي وفي
غياب اأدنى اتفاق حول التحضشير لÓنتخابات

وع-م-ل-ي-ة ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا وم-راق-ب-ت-ه-ا ،ف-اإن اجراء
الرئاسشيات في ا’أجل المحدد هو اأمر بعيد،
بل وبعيد جدا ،عن اأن يكون الحل لÓأزمة.
فهي ،بذلك ،تششكل مخاطرة حقيقية تزيد
ال-ط-ي-ن ب-ل-ة» ،داع-ي-ا ب-ال-م-ن-اسش-ب-ة اإل-ى تاأجيل
الرئاسشيات «من اأجل السشماح بعملية اإجرائها
ال Ó- -ح- -ق ف- -ي ظ- -روف اأك- -ث- -ر ق- -ب- -و’ واأق- -ل
اعتراضشا عليها».
بالنسشبة لرئيسس الحكومة السشابق فاإن العقبة
الثالثة التي يجب تجاوزها هو تاريخ التاسشع
يوليو المقبل الذي يمثل نهاية فترة  90يوما
الضش -روري -ة ’ن -ت -خ -اب رئ -يسس ج -دي-د ط-ب-ق-ا
للمادة  102من الدسشتور.
اأم -ا ب -خصش -وصس ال -ح -وار ال-وط-ن-ي ،ف-اأك-د ب-ن
ف -ل -يسس ق -ائ « Ó-ي -جب ال-تشش-اور ح-ول ك-ي-ف-ي-ة
تجاوز العقبة ا’ولى التي تغلق اأمامنا طريق
القانون» مضشيفا اأنه «حتى واإن يسشمح لنا
الحوار باجتياز العقبة ا’أولى بنجاح فسشيمنع
في نفسس الوقت الظهور المحتمل للعقبتين
ا’أخريين في المسشتقبل القريب».
واأوضش -ح رئ -يسس ط Ó-ئ -ع ال -ح -ري-ات اأن «ه-ذا
ا’أمر يعني كذلك اأن يكون الحوار مزودا
بوسشائل نجاحه» ،مششيرا اإلى وجود اإششكالية
«ال -م -ح-اوري-ن ال-ن-زه-اء والشش-رع-ي-ي-ن» ال-ذي-ن
سشيجمعهم الحوار.
وفي هذا الصشدد قال بن فليسس اإن الطرف
ال -داع -ي اإل -ى ه-ذا ال-ح-وار «ي-جب ان ي-ت-م-ت-ع
بالسشلطة المعنوية والسشياسشية» ،كما يتعين
عليه «اأ’ يكون باأي ششكل من ا’أششكال و’
في اأي ظرف عام Óمانعا ’نطÓق الحوار».
وحسشب رئيسس الحكومة السشابق فاإن اإطار
الحوار يجب «اأن يتمثل في خارطة تضشمن
للدولة ديمومة موؤسشسشاتية انتقالية اإلى غاية
انتخاب رئيسس جديد للجمهورية».
واأخيرا ،يقول بن فليسس ،يوجد هدف هذا
الحوار الذي يجب تحديده ،اإذ يتعلق ا’أمر
ب -ان -ت -خ -اب رئ -يسس ف-ي ظ-روف ت-م-ن-ح ل-ه ك-ل
ال -ت -م -ث -ي-ل وال-مصش-داق-ي-ة والشش-رع-ي-ة ل-ي-ك-م-ل
عهدته والتي سشتكون دون اأدنى ششك عهدة
انتقال ديمقراطي حقيقي يتطلع اإليه الششعب
ويصشبو اإليه البلد».
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’سشبوع Ãصشلحة ا أ
البعثة الطبية الصشينية تلتحق هذا ا أ

قطاع ألصشحة يتدعم بـ 46طبيبا ﬂتصشا
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اŸؤوسشسشة العمومية ا’سشتششفائية لسشيدي عيشض ببجاية

مرضشى «أل ّسشاد» يعانون من أكتظاظ مصشلحة طبّ ألعيون
^ أاك Ìمن  5٠٠مريضض ‘ انتظار التكفل بهم

أامام التّدفق الكب Òللمرضشى ،الذين بلغ
ع-دد اŸسشّ-ج-ل Úم-ن-ه-م ع-ل-ى قائمة ا’نتظار،
م-ن أاج-ل ال-ت-ك-ف-ل ال-طّ-ب-ي ب-ه-م  5٠٠مريضض،
صش- -صشت مصش -ل -ح -ة طّب ال -ع -ي -ون ال -ت -اب -ع -ة
خّ
ل-ل-م-ؤوسشسش-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ا’سش-تشش-فائية سشيدي
عيشض ،وفقا Ÿا أاخ Èبه كر Ëحدادي ،مدير
هذه اŸؤوسشسشة العمومية ،أاربعة أايام بد’ من
ي -وم Úك -م -ا ه -ي ال -ع -ادي -ة ،قصش -د إاج -راء م-ا
ي -ق -ارب  9٠ع -م -ل -ي -ة خ-اصش-ة بـ’الّسش-اد’ ،أاوم-ا
يعرف بإاعتام عدسشة الع.Ú

بجاية :بن النوي توهامي

أاوضش -ح م -دي -ر الصش -ح -ة ل -و’ي -ة م -عسش -ك -ر
ﬁم -د ل -ع -م -ري ،أان ال -ق -ط-اع ت-دع-م م-ؤوخ-را
’طباء اıتصش ،Úنظرا
بحصشة معتÈة من ا أ
ل-ل-ع-ج-ز اŸسش-ج-ل ‘ ع-دة اخ-تصش-اصش-ات ط-بية
ب- -اŸؤوسشسش- -ات ا’سش- -تشش- -ف- -ائ- -ي -ة ال -تسش -ع -ة «»9
بالو’ية والتي توفر  ١6١7سشرير وتغطية
صشحية لنحو 952283سشاكن أاي Ãعدل سشرير
’لف سشاكن.
أ

معسسكر :أام ا.Òÿسس
عملت الوزارة الوصصية على رفع حصصة معسصكر من
األطباء األخصصائيين من  36إالى  46طبيب مختصس
سصيلتحقون قريبا بمناصصبهم ،موضصحا أان مصصالحه
Óط-ب-اء
ع-م-لت ع-ل-ى ت-وف-ي-ر ال-ظ-روف ال-م-ن-اسص-ب-ة ل -أ
ال-مسص-ت-ق-دم-ي-ن ت-ج-ن-ب-ا ل-ت-ك-رار سص-ي-ن-اري-وم-غ-ادرتهم
الولية بسصبب غياب السصكن الوظيفي وما إالى ذلك
من مشصاكل تعيق عمل األطباء في أاريحية.
كما أاكد محمد لعمري لدى تدخله على هامشس
جلسصة عمل المجلسس الولئي التنفيذي ،أان البعثة

الصصينية المشصكلة من  4أاطباء مختصصين في التوليد
Óم والطفل في أاجل
سصتحل بالمصصلحة الولئية ل أ
أاقصص - -اه م- -ن- -تصص- -ف الشص- -ه- -ر ال- -ج- -اري ،ف- -ي وقت
اسص-ت-ن-ج-دت ف-ي-ه مصص-ال-ح ال-ق-ط-اع م-ؤوخرا باألطباء
ال -خ -واصس م -ن أاج-ل ال-ت-ك-ف-ل ب-ال-م-ئ-ات م-ن ح-الت
الولدة المسصتعصصية والمسصتعجلة التي كان يسصتدعي
التكفل بها التنقل مسصافات تزيد عن  30كلم من
اجل إاجراء العمليات القيصصرية وحتى بعضس حالت
الولدة الطبيعية ،في سصياق ذي صصلة ،أاظهر جدول
ت- -وزي- -ع الخ- -تصص- -اصص -ات ال -ط -ب -ي -ة ال -مسص -ت -ق -دم -ة
لمسصتشصفيات معسصكر ،نوع من الختÓل في توازن
الخارطة الصصحية من حيث توزيع األطباء وحتى
ب -ق -اء ال -ع-ج-ز ال-مسص-ج-ل سص-اب-ق-ا م-ن ح-يث األط-ب-اء
األخصصائيين على حاله ،بالنظر إالى التخصصصصات
الطبية المسصتقدمة من طرف الوزارة ومقارنة مع
العجز المسصجل بالمؤوسصسصات السصتشصفائية للولية،
بدليل أان الوزارة الوصصية حولت  11طبيبا مختصصا
ف- - -ي طب األط- - -ف- - -ال م - -ن أاصص - -ل  46ط-ب-ي-ب-ا في
اخ -تصص -اصص-ات م-خ-ت-ل-ف-ة ،م-ن-ه-ا  2ف -ي األم -راضس
الصصدرية و 2في أامراضس القلب و 2في طب األورام

و 2في األشصعة وهي كلها اختصصاصصات طبية نادرة
بمعسصكر ،وتكلف المرضصى الباحثين عن العÓج
أاضصعافا مضصاعفة من المعاناة.
وأامام المشصاكل الناجمة عن العجز المسصجل في
األط-ب-اء ال-م-خ-تصص-ي-ن ب-ال-م-ؤوسصسص-ات السص-تشص-ف-ائ-ي-ة
ال -ع -م -وم -ي -ة ،ي-رى األط-ب-اء ال-م-خ-تصص-ي-ن ف-ي-رده-م
لـ»الشصعب» لتحديد مكامن الخلل على المسصتوى
ال -م -ح -ل -ي ،أان ال -ح -ل ال-وح-ي-د لسص-ت-دراك ال-وضص-ع
هوإاعادة النظر في المنظومة الطبية والعمل على
تحفيز الكفاءات الجزائرية ،حيث يرى الطبيب
المختصس مومن الصصديق ،انه صصار من الضصروري
ف-ت-ح ال-م-ج-ال أام-ام األط-ب-اء ال-خ-واصس ع-ب-ر ال-قطر
الوطني للعمل وفق نظام حرية المناوبة مقابل
تحفيزات مادية تشصجع على العمل ،مشصيرا في ذات
الصصدد انه من غير المعقول أان تسصتقدم بعثات
ط -ب -ي -ة أاج-ن-ب-ي-ة ب-م-ن-ح وأاج-ور خ-ي-ال-ي-ة وت-ح-ف-ي-زات
أاخرى وتحرم الكفاءات الوطنية حتى من العمل
في ظروف حسصنة تخلوعلى األقل من العتداءات
المتكررة .

’ي تأاخ ‘ Òعملية الÎحيل من زدين القدÁة
تفاديا أ

أإلسشرأع ‘ إأ‚از  600وحدة سشكنية ضشرورة بع Úألدفلة
ان- -ط- -ل- -قت أاشش- -غ -ال ا‚از6٠٠
وح-دة سش-ك-ن-ي-ة ل-تعويضض اÛمع
السش - -ك - -ن - -ي ل - -زدي - -ن ال- -ق- -دÁة
اŸه -ددة Ãي -اه سش -د أاو’د م -ل -وك
ب- -اŸن- -ط- -ق- -ة اŸسش- -م- -اة زع -ارط -ة
ب -ال-ق-رب م-ن ال-ب-ل-دي-ة ا÷دي-دة
ل -ك -ن ب-وتÒة ب-ط-ي-ئ-ة م-ن ط-رف
اŸقاولة جدا .وباŸوازاة مع هذه
ال -ع -م -ل -ي -ة ط -الب اŸع -ن -ي -ون م-ن
’سش- - -ت - -ف - -ادة الشش - -روع ‘ ا‚از
ا إ
الهياكل القاعدية اŸقررة ضشمن
اŸشش-روع ال-ك-ل-ي ل-ل-ع-م-ل-ية تفاديا
’ي تأاخ.Ò
أ

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي
بحسصب الوضصعية الحالية فإان وتيرة
األشص-غ-ال وصص-ف-ه-ا السص-ك-ان ال-م-عنيون
ب-ه-ذا اإلن-ج-از ب-ال-ب-ط-ي-ئ-ة ج-دا األمر
ال- -ذي ي- -ت- -ط- -لب ت -دخ -ل السص -ل -ط -ات
ال -ولئ -ي -ة ل -ت -ح -ريك وت-ي-رة اإلن-ج-از
وتسص-ل-ي-م ال-مشص-روع ج-اه-زا ف-ي وق-ت-ه
المحدد ،والتقليل من معاناة السصكان
الذين الذين يكابدون ظروفا قاسصية
ف -ي ب -ن-اءات هشص-ة م-ه-ددة ب-اإلن-ه-ي-ار

حسصب تصص- -ري- -ح- -ات السص- -ك- -ان ال -ت -ي
سص-ج-ل-ن-اه-ا ف-ي ع-ي-ن ال-م-كان ،خاصصة
وأان الحي المعني الحالي ليمكن أان
يسص -ت -ف -ي -د م-ن ع-م-ل-ي-ة ت-ن-م-وي-ة ك-ون-ه
سصيخضصع لعملية التهديم في أاقرب
وقت ممكن يشصير محدثونا .
وم- -ن ج- -انب آاخ- -ر ف- -إان ال- -ع- -ائÓ- -ت
ال-م-ع-ن-ي-ة ب-ال-ق-ائ-م-ة ت-خصس 600أاسصرة
فقط في حين أان أاي تأاخر من شصأانه
أان يخلق متاعب كبيرة بفعل إارتفاع
عدد المحتاجين لهذه السصكنات بفعل
اإلن -ف -ج -ار السص -ك -ان -ي ال -ذي ت -ع -رف-ه
ال-م-ن-ط-ق-ة م-ن ذات ال-ح-ي ال-هشس.لذا
يطالب هؤولء من السصلطات الولئية
اتخاذ اإلجراءات الÓزمة بخصصوصس
عملية التكفل بالفائضس الذي تجاوز
عشصرات األسصر غير المسصجلة ضصمن
ال-ق-ائ-م-ة ال-مسص-ل-م-ة ل-لمصصالح المعنية
يقول مسصؤوول البلدية بلحاج الجيÓلي
مهدي في لقاء به.
وم- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ن -اشص -د السص -ك -ان
السصلطات الولئية بإاتخاذ إاجراءات
عملية بشصأان انطÓق الهياكل القاعدة
ال -م -ب -رم -ج -ة ضص -م-ن ال-مشص-روع ال-ذي

خصصصصت ل- -ه ال- -دول- -ة غ Ó-ف -ا م -ال -ي
معتبر إلنجازه كليا بما فيه المدرسصة
وال -م -ل -عب ال -ري-اضص-ي وق-اع-ة ال-عÓ-ج
وال- -مسص- -ج- -د وفضص- -اءات أاخ- -رى م- -ن
ال-م-ن-ت-ظ-ر ت-ه-دي-م-ه-ا بعد الشصروع في
Óسصتعمال،
التهديم كونها غير صصالح ل إ
األم- -ر ال- -ذي ي- -ت -ط -لب اإلسص -راع ف -ي
ان- -طÓ- -ق الشص- -غ -ال ح -ت -ون ج -اه -زة
ÓسصتغÓل في وقتها المحدد يقول
ل إ
محدثونا بعين المكان.

...وتوزيع  30كسشوة عيد
لفائدة أبناء أŸعوزين
بالششلف
م-ك-نت ع-م-ل-ي-ة ال-ج-م-ع ل-كسص-وة ال-عيد
تضص -ام -ن -ا م -ع ال -ف -ق -راء وال -م -ع-وزي-ن
واألي -ت -ام وال -ت -ي ك -انت وراءه -ا ع -دة
عائÓت بالتنسصيق مع اإلذاعة الجوية
بالشصلف من توزيع  30وحدة على هذه
الفئات المحتاجة خÓل األيام األولى
من هذا الشصهر المعظم.

ال -ع -م -ل -ي -ة ال -ت -ي دأابت ع -ل -ي -ه -ا ه -ذه
ال -م -ؤوسصسص -ة ك -ل سص -ن -ة ل -ق -يت إارت -ي-اح
ال-ع-ائÓ-ت ال-ف-ق-ي-رة ال-ت-ي ت-م-نت هذه
المبادرة التضصامنية في هذا الشصهر
الكريم ،وهذا بهدف إادخال الفرحة
والسصرور على هذه الفئة من السصر
الشص-ل-ف-ي-ة ال-ت-ي أاصص-ب-حت ب-ح-اجة إالى
تكفل دائم بنظر العائÓت المعوزة
ال -ت -ي ت -ع -ان -ي م-ن اإلح-ت-ي-اج ل-ت-ل-ب-ي-ة
مطالب أابنائها.
وبحسصب المسصؤوول األول بالمؤوسصسصة
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وك-ف-وسص-ة ف-إان ال-عملية
تعد تقليدا تلقى اسصتحسصان العائÓت
وي- -ت -م -اشص -ى م -ن ن -اح -ي -ة ث -ان -ي -ة م -ع
ال -م -ب -ادرات ال -م -ت -ع -ددة ل -لسص -ل -ط-ات
ال - -ولئ - -ي - -ة وال- -ج- -م- -ع- -ي- -ات وب- -عضس
ال -م -حسص-ن-ي-ن وأاصص-ح-اب ال-م-ؤوسصسص-ات
اإلقتصصادية والمتعاملين والمقاولين
تضصامنا مع هذه الفائات المحتاجة
ي- -ق- -ول م- -ح -دث -ن -ا ال -ذي كشص -ف ع -ن
مبادرات مماثلة خÓل األيام القادمة
تكريسصا لمبدأا التضصامن المباشصر مع
ه- -ذه الشص- -ري- -ح- -ة م- -ن أاب -ن -اء األسص -ر
الفقيرة والمعوزة.

تضشمنت جدول عمال اÛلسض التنفيذي:

أŸاء ألششروب وألدخول أŸدرسشي ‘ صشلب أهتمامات وأ‹ سشطيف أ÷ديد
عقد وا‹ و’ية سشطيفﬁ ،مد بلكاتب،
’سش-ب-وع ،اج-ت-م-اع-ا م-وسش-ع-ا للمجلسض
ن-ه-اي-ة ا أ
’م Úال-ع-ام ل-ل-و’ي-ة،
ال -ت -ن -ف-ي-ذي ،حضش-ره ا أ
ال- -ذي ” ت- -نصش- -ي -ب -ه ي -وم ال -ث Ó-ث -اء ،خ -ل -ف -ا
ل-ل-ون-اسض ب-وزق-زة ،وب-حضشور رؤوسشاء الدوائر،
واŸدي -ري -ن ال -ت -ن-ف-ي-ذي ،Úورؤوسش-اء اÛالسض
الشش -ع -ب -ي -ة ال -ب -ل -دي -ة ،اج -ت -م -اع-ا ل-ل-م-ج-لسض
التنفيذي الو’ئي .

سسطيف :نورالدين بوطغان
تضص -م -ن ج -دول الع -م -ال ثÓ-ث م-واضص-ي-ع ذات
اه-م-ي-ة ب-ال-غ-ة ن-ظ-را لرت-ب-اط-ه-ا بالحياة اليومية
للمواطن ،وتتمثل في نظافة المحيط ،الدخول
ال -م-درسص-ي ،ال-م-ي-اه الصص-ال-ح-ة ل-لشص-رب ،واأع-ط-ى
ال -وال -ي ت -ع -ل -ي -م -ات ل -ج -م -ي -ع ال-ح-اضص-ري-ن ل-ب-ذل
مجهودات اأكبر لتنظيف المحيط من كل النقاط
السصوداء ،وهذا ابتداء من بداية هذا الأسصبوع،
على ان ل تكون مجرد عملية وفقط ،بل تتواصصل
على مدار السصنة ،المسصوؤول الول على الولية
اكد انه يبقى تحت تصصرف جميع البلديات دون

اسصتثناء ،وسصيكون لهم دعما لهم ما دامت هذه
البلديات في خدمة المواطنين.
ال-ت-حضص-ي-رات ل-ل-دخ-ول ال-م-درسص-ي ك-انت النقطة
الثانية من هذا الجتماع ،فبعد تقديم عرضس
م -دي-ر ال-ت-رب-ي-ة ح-ول اح-ت-ي-اج-ات ال-ق-ط-اع ،تÓ-ه
ع- -رضس م- -فصص- -ل ح- -ول ال- -مشص- -اري- -ع ال -م -ن -ت -ظ -ر
اسصتÓمها الموسصم الدراسصي القادم من طرف
مدير التجهيزات العمومية ،والذي اكد ان جميع
الموؤسصسصات المبرمجة للدخول المدرسصي القادم
سصتكون جاهزة ،وسصتسصتقبل التÓميذ في ظروف
جد حسصنة ،ليتدخل الوالي ويوؤكد على مجموعة
م-ن ال-ن-ق-اط وال-مÓ-ح-ظ-ات ،ع-ل-ى غ-رار ضصرورة
ال-م-ت-اب-ع-ة الصص-ح-ي-ة ل-ل-تÓ-م-ي-ذ خ-اصصة بالمناطق
النائية ،توفير النقل المدرسصي.
واهم نقطة تطرق اليها الوالي هي الطعام
ال -م -درسص -ي ،اي -ن اسص -دى ت -ع -ل -ي-م-ات ال-ى ج-م-ي-ع
ال- -ح -اضص -ري -ن ع -ل -ى ضص -رورة ت -وف -ي -ر ال -وج -ب -ات
السصاخنة في جميع المطاعم عبر كامل تراب
الولية ،على ان يكون الموسصم الدراسصي القادم
خاليا من الوجبات الباردة ،واعتبر ان هذا المر

مفروغ منه ،ول رجعة فيه ،وعلى الجميع تحمل
مسصوؤوليته في هذا الشصاأن.
المياه الصصالحة للشصرب كان لها نصصيبها في هذا
الجتماع ،فبعد ان قدم مدير الموارد المائية
عرضصا مفصص Óعن وضصعية القطاع في كل بلدية
واحتياجاتها لهذه المادة الحيوية ،تدخل الوالي
الذي اكد على المجهودات التي بذلتها الدولة
في هذا القطاع ،وخير دليل على ذلك البرامج
والمشصاريع التي اسصتفادت منها ولية سصطيف،
لكن هذا لن يحيل من عزيمة السصلطات المحلية
لإيجاد حلول ولواسصتعجاليه الى غاية اسصتكمال
مشصاريع التحويÓت الكبرى.
واكد المسصوؤول الول في الولية ،ان ميزانية
ال - -ولي - -ة ت - -حت تصص - -رف سص- -ك- -ان ال- -ب- -ل- -دي- -ات،
والسص -ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة ل-ن ت-دخ-ر ج-ه-دا ل-ت-وف-ي-ر
ال-م-ي-اه الصص-ال-ح-ة ل-لشص-رب ل-ل-م-واطنين ،فما على
روؤسصاء البلديات ال العمل ،وتقديم اقتراحات
م- -وضص- -وع -ي -ة وع -م -ل -ي -ة ل -ت -وف -ي -ر ه -ذه ال -م -ادة،
ولوبتسصجيل عمليات حفر انقاب اوابار المهم
توفير الماء للسصاكنة.
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وتّمت المباشصرة في هذه العمليات الجراحية،
بحسصب نفسس المتحدث ،واسصتمرت إالى غاية
يوم الخميسس ،وقد تعود الطاقم الطبي على
لربعاء ،ولكن نظرا إالى
العمل يومي الثÓثاء وا أ
ال-ق-ائ-م-ة ال-ط-وي-ل-ة ل-ل-م-رضص-ى ال-ذي-ن ينتظرون
التكفل بهم ،والذين يفوق عددهم 500مريضصا،
لسصبوع
تقرر تخصصيصس أاربعة أايام من هذا ا أ
لج----راء 90ع-م-ل-ي-ة اسص-ت-ف-اد م-ن-ه-ا ال-مصص-اب-ون
إ
بال ّسصاد.
وتتعّرضس مصصلحة طبّ العيون ،التابعة لهذه
المؤوسصسصة السصتشصفائية وفقا لمسصؤوولها ،إالى
ضص--غ--ط ك--ب--ي--ر ف--ي ح--ي--ن أان ال--ط-اق-م ال-ط-ب-ي
للمؤوسصسصة ل يعّد سصوى أاربعة أاطباء العيون،
يعملون بمسصاعدة فريق عمÓء شصبه طبيين،
وي---ت---م إاج---راء م--ا ي--ق--ارب 35ع-م-ل-ية جراحية
أاسص--ب--وع--ي-ا ،م-ع ال-ع-ل-م أان ال-ج-ن-اح ال-م-خّصص-صس
ل-ل-ع-م-ل-ي-ات ب-ال-مؤوسصسصة العمومية السصتشصفائية
لسصيدي عيشس متعّدد التخ ّصصصصات ،وعليه يتم
تخصصيصس يومين فقط أاسصبوعيا لطبّ العيون.
لشصارة إالى أان والي ولية بجاية ،السصيد
تجدر ا إ

أاحمد معبد ،قد قام أاول أامسس ،بزيارة غير
م--ت--وق--ع--ة إال--ى ال--م--ؤوسصسص--ت--ي--ن ال--ع--م--وم--ي-ت-ي-ن
السصتشصفائيتين لكل من سصيدي عيشس وأاميزور،
وق---د رّك---ز ف---ي ن---ق---اشص---ه م--ع م--دراء ه--ات--ي--ن
ال-م-نشص-أات-ي-ن الصص-ح-ي-ت-ي-ن ،ع-ل-ى أاه-م-ية إاضصفاء
لنسصانية على هاته المسصتشصفيات ،عن
طابع ا إ
ط-ري-ق ت-خصص-يصس اسص-ت-ق-ب-ال مÓ-ئ-م ل-لمرضصى،
خاصصة على مسصتوى المصصالح السصتعجالية.
ك-م-ا ط-م-أان ال-وال-ي أاث-ن-اء زي-ارت-ه ال-م-ف-اجئة،
ال-مسص-ت-خ-دم-ي-ن ال-ط-ي-ب-ي-ن ل-لمؤوسصسصة العمومية
السصتشصفائية لسصيدي عيشس ،قائ Óأانه سصيتم
في القريب العاجل تسصجيل عملية إاعادة تهيئة
لجنحة الجراحية ،في إاطار تحسصين ظروف
اأ
العمل والتكّفل للمرضصى ،كما سصتتّم تهيئة جناح
ب
عمليات آاخر يخ ّصصصس لمرضصى مصصلحة ط ّ
العيون.
وم--ن ج--ه-ة أاخ-رى ،أاخ-ب-ر ال-وال-ي ،أان-ه سص-ي-ق-وم
ب-إارسص-ال م-ل-ف ي-تضصّ-م-ن تسص-وي-ة وضص-ع م-خ-تلف
مصص--ال--ح مسص--تشص-ف-ى سص-ي-دي ع-يشس ،إال-ى وزارة
المالية بغية تسصجيل عملية في هذا السصياق،
ك-م-ا سص-تسص-ت-ف-ي-د ن-فسس ال-م-نشص-أاة الصص-ح-ي-ة م-ن
تجهيزات عصصرية ومÓئمة قصصد تكفل أامثل
بالمرضصى.
وق--د اسص--ت--م--ع ب--ك--ل ان--ت--ب--اه إال--ى انشص-غ-الت
ال--مسص--ت--خ--دم--ي--ن ال--ط--ي--ب--ي--ن ال-ع-ام-ل-ي-ن ب-ه-ذا
المسصتشصفى ،ووعد بتزويد المؤوسصسصة العمومية
السصتشصفائية لسصيدي عيشس بسصيارة إاسصعاف،
أاّم---ا ع---ل---ى مسص---ت--وى ال--م--ؤوسصسص--ة ال--ع--م--وم--ي--ة
لميزور ،فقد طلب الوالي من
السصتشصفائية أ
م--دي--ر ه--ذا ال--مسص--تشص--ف--ى إاحصص--اء ال--ن-ق-ائصس
وتحديد الخدمات التي تعرف قصصورا قصصد
معالجتها.

“سض اŸناطق اŸعزولة والبعيدة:

مديرية ألششؤوون ألدينية باŸدية تفتتح
عدة مسشاجد ‘ ألششهر ألفضشيل
ق - -امت م - -دي - -ري - -ة الشش - -ؤوون ال - -دي - -ن- -ي- -ة
’وقاف بو’ية اŸدية بفتح عدة مسشاجد
وا أ
‘ الشش-ه-ر ال-فضش-ي-ل ب-ه-دف اŸسش-اه-م-ة ‘ نشش-ر
ال- -ت- -ع- -ال- -ي- -م وال- -وازع ال- -دي- -ن- -ي Úوال- -وع -ي
’نفسض ومواصشلة العمل
ا◊ضشاري وتهذيب ا أ
الÎب-وي وال-تضش-ام-ن-ي وسش-ط ﬂت-ل-ف ششرائح
اÛتمع.

اŸدية :علي ملياÊ
وم-ن ب-ي-ن ه-ذه ال-م-ؤوسصسص-ات ال-مسص-ج-دي-ة ن-جد
مسص--ج--د ع--ل--ي ب--ن أاب-ي ط-الب ب-م-ن-ط-ق-ة أاولد
مسص-ع-ود ب-ب-ل-دي-ة ح-رب-ي-ل ت-حت اشص-راف م-دي-ر
القطاع والسصلطات المحلية ،ومسصجد الشصهيد
شصواي بن عيسصى الجديد للصصلوات الخمسس
والجمعة بسصيدي نعمان ،تحت إاشصراف مدير
القطاع أايضصابما في ذلك السصلطات المحلية
والعسصكرية.
وكرمت هذه المديرية بهذه المناسصبة الشصيخ
عياد علون نظير وقوفه جنبا إالى في جنب مع
الخيرين في عملية بناء هذا الصصرح الديني،
كما تم افتتاح مسصجد الشصيخ عبد الحميد بن
باديسس للصصلوات الخمسس بحي واد الزيتون
بالمدية باشصراف اطارات من هذه المديرية،
إالى جانب افتتاح مسصجد عمر بن الخطاب
لداء شصعيرة الجمعة.
ببوغزول أ
كما نظمت لهذا الغرضس أامسصية قرآانية احتفاء
بختمة الجازة بدار القرآان الكريم الشصيخ عبد
ال--رح-م-ان ب-ن رق-ي-ة ب-مسص-ج-د ال-ن-ور ب-ع-اصص-م-ة
الولية ،حيث تخرجت الدفعة الثانية لقسصم
لجازة بهيئة القراء الشصيخ محمد بن يلسس
اإ
لج-ازة خ-مسص-ة م-ن
رح--م--ه ال--ل--ه ،ون-ال ه-ات-ه ا إ
ال--ط--ل-ب-ة ال-ق-راء اضص-اف-ة إال-ى خ-ت-م ط-الب آاخ-ر
للقرآان كلية.

من جهة أاخرى تؤوكد بوابة تراث المدية اأنه
من العادات والتقاليد الجزائرية بشصكل عام
وال--م--دي--ة بشص--ك--ل خ--اصس ال--ع--ودة إال--ى اع--م-ار
المسصاجد بشصكل منقطع النظير مقارنة بباقي
أاي---ام السص---ن---ة م---ا ع---دا أاي--ام ال--ع--ي--د (ال--ف--ط--ر
لضصحى) وبذلك يكثر الهتمام بالمسصاجد
وا أ
التي تصصبح حديث الكثير منا ،فيصصبح التركيز
لمام ،من حيث جمالية صصوته
على شصخصصية ا إ
وطريقة قراءته ،على المدة التي يقضصيها في
أادائه لهذه الصصÓة وحتى عدد الركعات بها،
من هذا المنظور.
وت-رى ه-ذه ال-ب-واب-ة أان ه-ذه ال-م-ب-ان-ي ال-دي-ن-ي-ة
الهامة في مجتمعاتنا قديما وحديثا ،كيف ل
وه--ي ال--ت--ي ك--انت ت--ت--وسص-ط م-دن-ن-ا وت-وح-دن-ا
وت--وج--ه--ن--ا إال--ى ال-ط-ري-ق ال-ق-وي-م ،وب-ه-ا ن-ؤودي
ال-ف-رائضس ون-ت-ع-ل-م ال-ق-ران وت-ب-ن-ى شص-خصص-ي-ت-نا
الدينية المتجذرة في دين السصÓم.
ومن بين هذه المسصاجد بمدينة المدية والتي
ضصاعت عن قصصد أاوغير قصصد هي أاقدم منارة
لقدم مسصجد ل تزال أاثارها شصاهدة عليه هي
أ
لحمر بالقرب من إاحدى أابواب
منارة الجامع ا أ
المدينة العتيقة للمدية والذي كان يدعى باب
لغواط أاوباب الحدائق.
البركاني أاوباب ا أ
وي--ع--ود ت--اري--خ انشص--ائ-ه إال-ى ال-ع-ه-د ال-ع-ث-م-ان-ي
وبالضصبط حسصب ما ذكر على مصصادر تاريخية
خ--اصص--ة ال--م--خ-ط-وط-ات سص-ن-ة  ،1573وه--ن--اك
روايات وآاراء تقول بأان من بنى هذا الصصرح
هويوسصف ابن تاشصفين من دولة المرابطين،
ول-ك-ن ال-خصص-ائصس ال-م-ع-م-اري-ة ل-ه-ذا ال-مسصجد
تنفي تماما هذه الفرضصية إال انه يمكن القول
لحمر العثماني بني
أان المسصجد أاوالجامع ا أ
على أانقاضصه ،هدم جل أاجزائه زمن المسصتعمر
الفرنسصي.

عمقت مأاسشاة سشكان حي  ١٠٠دار:

أأزمة عطشش حادة وغياب أŸاء
ألششروب با÷لفة
يشش- -ت- -ك- -ى سش- -ك- -ان ح- -ي «م- -ئ- -ة دار» ب -و’ي -ة
ا÷لفة ،من ششح حنفياتهم وجفافها من اŸاء
’سش -ب -وع Úوال-ت-ي ح-ولت
الشش -روب ق -راب -ة ا أ
ح -ي -ات-ه-م إا ¤ج-ح-ي-م ‘ الشش-ه-ر ال-ك-ر ،Ëوم-ا
ا‚ر عن الوضشع من متاعب ÷لب هذه اŸادة
ا◊ي-وي-ة م-ن اŸن-اط-ق ال-ب-ع-ي-دة وشش-رائ-ها من
ب -اع -ة الصش -ه -اري -ج اŸت -ن-ق-ل-ة ب-أاسش-ع-ار أان-ه-كت
جيوبهم وصشارت قطرة اŸاء ششغلهم الششاغل.

ا÷لفة :موسسى بوغراب
المياه التي لم تزر حي «مئة دار» منذ أازيد
من نصصف شصهر أاصصبحت كابوسس حقيقي
فيما لم تكلف الجهات المسصؤوولة نفسصها
إاع---ط---اء م--ع--ل--وم--ات أاوح--ت--ى ت--خصص--يصس

صص-ه-اري-ج ل-ت-وف-ي-ر ب-عضس ال-م-اء ،أاوت-ل-ت-فت
السص--ل--ط--ات ال--م--ع--ن-ي-ة إال-ى ه-ذا ال-مشص-ك-ل
العويصس وتحل اأزمة العطشس الحادة بهذا
لحياء بولية
الحي الذي يعتبر من أاكبر ا أ
الجلفة.
ومن جهتها اأكدسصكان الحي ل «الشصعب «
اأن حيهم يعاني من أازمة عطشس حقيقية
بسص--بب ع--ج--ز ف--ي شص--ب--ك--ة ال--م-ي-اه ق-راب-ة
لسصبوعين ،مطالبين والي الولية «توفيق
اأ
ضص--ي--ف» ب--ال--ت--دخ--ل السص--ري--ع ل--مسص--اع--دة
السص--ك--ان وح--ل ال--مشص--ك--ل إان--ق--ط--اع م--ي-اه
الشصرب خاصصة مع شصهر رمضصان المبارك.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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مدير التجارة لو’ية سسعيدة لـ «الشسعب»:

حضضور دائم ‘ األسضواق لـ  23فرقة مراقبة
تعمل مصسالح مديرية
التجارة بو’ية سسعيدة على
تعزيز آاليات اليقظة وتكثيف
نشساطها Ãناسسبة الشسهر الكرË
وهذا بتتبع وضسعية التموين
’سسعار وتنظيم وتأاطÒ
وا أ
’نشسطة واŸعامÓت التجارية
ا أ
ومراقبة سسÓمة وجودة
اŸنتوجات واŸواد اŸعروضسة
للبيع وفق الÈنامج اŸسسطر
بتسسخ Òفرق اŸراقبة.

سشعيدة:ج.علي

““الشسعب““ التقت مدير التجإرة لولية
سسعيدة السسيد مدغري من Òالذي
أاك - -د أان مصس - -إ◊ه ت - -ق - -وم بضس- -م- -إن
حضس - -وره - -إ اŸي - -دا ÊواŸت - -واصس- -ل
ب-إألسس-واق Ãخ-ت-ل-ف ب-ل-دي-إت ال-ولي-ة
وت - -ك- -ث- -ي- -ف ع- -م- -ل- -ي- -إت ال- -ت- -واصس- -ل
وال-ت-حسس-يسض ل-دى اŸم-ون Úوال-ت-ج-إر
وكذا جمعية حقوق اŸسستهلك خÓل
الشسهر الفضسيل لضسمإن السس Òالعإدي
Óسس - -واق ك - -م - -إ أاك- -د أان مصس- -إ◊ه
ل --أ
–رصض ع- -ل- -ى ات -خ -إذ م -إ ي -ل -زم م -ن
عقوبإت ‘ حإلة ثبوت أاي إاخÓل
بإلقوان Úويتم من خÓل األخذ بعÚ
الع - -ت- -ب- -إر ج- -إنب سسÓ- -م- -ة وج- -ودة
اŸن -ت-وج-إت اŸع-روضس-ة ل-ل-مسس-ت-ه-لك
ك- -م- -إ أاضس -إف أان م -دي -ري -ة ال -ت -ج -إرة
سسخرت أاربع سسيإرات إادارية من أاجل

تسس- -ه- -ي -ل اŸه -إم ال -رق -إب -ي -ة ألع -وان
الرقإبة كمإ سسخرت  23فرقة مراقبة
‘ ›إل اŸم - -إرسس- -إت ال- -ت- -ج- -إري- -ة
وت -ع -م -ل ه -ذه ال -ف-رق ع-ل-ى ال-ت-واج-د

الدائم واŸسستمر ‘ السسوق وﬂتلف
ق-ط-إع-إت اŸراق-ب-ة اŸسس-ط-رة م-ن-هإ
إاجبإرية إاعÓم اŸسستهلك بإألسسعإر
وﬁإرب - -ة ال- -ت- -ج- -إرة غ Òشس- -رع- -ي- -ة

’سسعار بسسيدي بلعباسض
تذبذب ‘ مؤوشسر ا أ

وم -راق -ب -ة السس -ل -ع واŸن-ت-وج-إت ذات
األسسعإر والتعريفإت اŸقننة وإالزامية
الشس -ف-إف-ي-ة وال-ن-زاه-ة ‘ اŸع-إمÓ-ت
ال -ت -ج -إري -ة وم -راق -ب-ة غ-رف ال-تÈي-د
وأاشس -إر أان ه -ن -إك ب -رن-إم-ج اŸسس-ط-ر
لتحسسيسض وإاعÓم اŸسستهلك ÚخÓل
ه -ذا الشس -ه -ر وك -إنت الن-طÓ-ق-ة م-ن
اŸديرية الولئية للتجإرة و“تد ا¤
غ-إي-ة ن-ه-إي-ة ال-فÎة الصس-ي-ف-ي-ة و“سض
عدة ﬁإور أاسسإسسية منهإ الوقإية من
ال -تسس -م -م -إت ال -غ -ذائ -ي -ة وم -ك -إف-ح-ة
ال -ت -ب -ذي -ر ال -غ -ذائ -ي وال -ت -ق -ل -ي -ل م-ن
اسس- -ت- -ه Ó-ك م -إدت -ي السس -ك -ر واŸل -ح
واŸواد الدسسمة والوقإية من أاضسرار
التدخ Úكمإ أاضسإف اŸتحدث سسيتم
تنظيم أابواب مفتوحة على مسستوى
اŸدي -ري-ة ال-ولئ-ي-ة ل-ل-ت-ج-إرة وغ-رف-ة
ال-ت-ج-إرة والصس-ن-إع-ة ال-عقبإن وتقدË
واج -ه -إت ع -رضض وت -وزي -ع م -ط-وي-إت
خإصسة Ãحإور ا◊ملة وأاضسإف أان
هذا الشسهر يعت Èالشسهر الذي يبلغ
ف - -ي - -ه ال - -نشس - -إط ال - -ت - -ج - -إري وك- -ذا
السس -ت -ه Ó-ك ذروت -ه ل -غ -رضض ت-ف-إدي
اÿطر الصسحي كإلتسسممإت الغذائية
وأاضس -إف أان م -دي -ري -ت -ه أانشس -أإت ف-رق
ﬂت -ل -ط -ة وب -إل -ت -نسس-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة
ال-فÓ-ح-ة وم-دي-ري-ة الصسحة والسسكإن
والديوان الوطني للقيإسسإت الشسرعية
وك -ذا م -ك -إتب ال -ن -ظ -إف -ة ل -ل-ب-ل-دي-إت
والدوائر.
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ﬁجرة بئر الصسفصساف بالشسلف حولت يومياتهم إا ¤جحيم

إانتشض ـ ـ ـ ـ ـار ﬂيـ ـ ـ ـ ـف ألمـ ـ ـ ـ ـراضض ا◊سضاسضي ـ ـ ـ ـة

طالب سسكان منطقة بئر الصسفصساف
ببلدية وادي الفضسة اÙرومون من منحة
التضسامن السسلطات الو’ئية بالتدخل لرفع
’وضساع الصسحية
الغ Íعنهم بعد تفاقم ا أ
وانصسافهم كونهم من اÙتاج Úالفقراء
بذات اŸنطقة الريفية.
بحسسب السسكإن اŸتأإثرين بإلوضسع التي تسسببت فيه
إاح- -دى اÙإج- -ر ال- -ت- -ي يسس -ت -غ -ل م -إدت -ي ال -رم -ل
وا◊صس -ى ب -ك -ل أان -واع -ه -إ ب -ط-ري-ق-ة ف-وضس-وي-ة دون
مراعإة أادنى شسروط التقنية للمحإفظة على صسحة
السسكإن اÙيط Úبذات اÙجرة الواقعة ببئر
الصسفصسإف على بعد 5كيلومÎات عن مقر البلدية
يعت Èهؤولء أان الوضسع صسإر ليطإق ‘ ظل كثإفة
الغبإر اŸنبعث والذي أاصسبح يشسكل خطرا حقيقيإ
ع -ل -ى ح -ي -إت -ه -م خ -إصس -ة األط -ف-إل م-ن-ه-م وال-نسس-إء
والشسيوخ والعجإئز بفعل انتشسإر أامراضض ا◊سسإسسية
والربووضسيق التنفسض الذي يطإردهم ‘ كل مكإن
ي-ق-ول اŸتضس-ررون وال-ذي ب-إت ه-إجسس-ه-م ال-وح-ي-د
خإصسة أان اŸظإهر البيئية بإŸنطقة من غطإء
ن -ب -إت -ي وأاشس -ج -إرال -ف -واك -ه واŸزروع-إت Ãخ-ت-ل-ف
أانواعهإ صسإرت معرضسة للتلف بعدمإ كسستهإ طبقة
م -ن ال -غ -ب -إر ي -ق -ول السس -ك -إن ال -ذي-ن سس-ب-ق ل-ه-م أان
أاقفلونشسإط اÙجرة خÓل 15يوميإ لكن فإجأإهم
صسإحب اŸؤوسسسسة بإعإدة تشسغيلهإ دون أان يتخذ

اإلح -ت -ي -إط -إت واإلج -راءات ال -وق -إئ -ي -ة ل -تسس -ج -ي-ل
ا◊وادث الصس-ح-ي-ة وال-ب-ي-ئ-ي-ة ب-إل-ن-إح-ية التي تنتشسر
ب -ه -ذا ﬁإج -ر أاخ -رى ت-ف-وق ﬁ9إج -ر ع-ل-ى ن-فسض
اÙور يشس Òالسس -ك -إن .وب -خصس -وصض ت -ف -إدي ه-ذه
الخ -ط -إر ط -إلب أاب-ن-إء ال-ن-إح-ي-ة ب-ب-ئ-ر الصس-فصس-إف
الوا‹ بإلتدخل اإلسستعجإ‹ لردع هذه التجإوزات
التي صسإرت “ثل أاضسرارا على حيإة األفراد والبيئة
.
ومن جإنب آاخررفع اŸقصسيون من منحة التضسإمن
اÿإصس -ة بشس-ه-ر رمضس-إن اŸع-ظ-م ب-ب-ل-دي-ة األب-يضض
›إج-ة انشس-غ-إل-ه-م ل-ل-ج-ه-إت اإلداري-ة والسس-ل-طإت
ال -ولئ -ي -ة ب-خصس-وصض ع-دم إادراج أاسس-م-إئ-ه-م ضس-م-ن
قوائم اŸسستفدين هذه السسنة رغم حإلتهم اŸزرية
وظ-إه-رة ال-ع-وز ال-ت-ي ت-ن-هشس-ه-م م-ن-ذ سس-ن-وات ي-قول
اŸقصسون من العملية التي انتهت بغلق مقر البلدية
وشسل نشسإطهإ اإلداري ‘ انتظإر تدخل ا÷هإت
اŸع -ن -ي-ة .ه-ذا ع-ل-م-ن-إ م-ن رئ-يسض ال-ب-ل-دي-ة أان ق-ل-ة
ا◊صسة كإنت وراء هذا اإلختÓل خإصسة إاذا علمنإ
أان العدد اإلجمإ‹ للطلبإت قد فإق هذه السسنة
 1300ب -إŸق -إرن -ة م -ع ال -ع-دد ال-ق-ل-ي-ل م-ن ا◊صس-ة
اŸمنوحة .هذا وعلمنإ من اÙتج Úأان شسكإوي
وط-ع-ون ق-د وج-هت ل-ل-مصس-إل-ح اŸع-ن-ي-ة ب-خصس-وصض
ادراج قإئمة إاضسإفية من شسأإنهإ “ك ÚاÙرومÚ
من اإلسستفإدة من هذه اŸنحة التي قدرت ب[
6آالف د.ج يقول اŸقصسيون.

طاب مربو النحل
بو’ية الشسلف من
اŸصسالح اŸعنية
بالتحرك العاجل إازاء
’مراضض التي
مكافحة ا أ
أاصسابت خÓيا النحل
بعدة بلديات والتي
كبدتهم خسسائر كبÒة.
وبحسسب ‡ثل مربي النحل
أام Úبوفريدي فإن ظإهرة
م- - -وت ال- - -ن - -ح - -ل ال - -ت - -ي ”
تسسجيلهإ بكل من واد السسلي
واألبيضض ›إجة قد تكون
ن -إŒة ع -ن ع -م-ل-ي-إت ال-رشض
ب- - - -إŸب- - - -ي - - -دات اŸضس - - -إدة
ألم -راضض ألن -واع األشس -ج -إر
خ- -إصس- -ة ا◊مضس -ي -إت ال -ت -ي
تسس -ت -ق -طب أاسس -راب ال -ن-ح-ل
بإلنظر إا ¤اŸواد الغذائية التي تتوفر عليهإ مثل
ه -ذا ن -وع م -ن األشس-ج-إر.أام-إم ه-ذه اÿسس-إئ-ر ال-ت-ي
تكبدهإ اŸنتجون خإصسة بذات اŸنطقت ،Úينإشسد
هؤولء مصسإلح مديرية الفÓحة بإلتدخل إليقإف
Óم-راضض
ع -م -ل -ي -إت ال -رشض ب-إŸب-ي-دات اŸضس-إدة ل -أ
اÿإصس -ة ب -أإشس -ج -إر ال-ف-واك-ه وب-إÿصس-وصض بسس-إتÚ
الÈت-ق-إل اŸن-تشس-رة ب-إل-ن-إح-ي-ت Úوالتإبعة للخواصض
واÛموعإت الفÓحية .فيمإ –دث آاخرون سسوء
اسستعمإل هذه اŸبيدات وŒإوز الكميإت اÙددة
Óمراضض النبإتية
Ÿثل هذا النوع من اŸعإ÷ة ل أ
التي تعرف انتشسإرا ‘ مثل هذه الوقإت يقول
ال -ع -إرف -ون ب -ق -ط -إع ال -ف Ó-ح -ة واŸم -إرسس Úل -ه-ذه
اŸه -ن -ة .ي-ذك-ر أان م-ن-ط-ق-ت-ي واد السس-ل-ي واألب-يضض
›إجة من اŸنإطق اŸعروفة بÎبية النحل وانتإج
كميإت معتÈة من العسسل ذي النوعية ا÷يدة.
ومن جهة أاخرى عملت اŸصسإلح الولئية بقطإع
الشسؤوون الدينية واللجإن اŸسسجدية بعدة بلديإت
على توف Òفضسإءات وأامإكن العبإدة وفتح مسسإجد
جديدة تلبية للطلبإت خÓل شسهر رمضسإن اŸعظم
الذي يشسهد كل سسنة تزايد ‘ عدد اŸصسل Úوزوار
ه- -ذه األم -إك -ن اŸق -دسس -ة خ -إصس -ة ب -إل -ت -ج -م -ع -إت
واŸنإطق التي كإنت ‘ حإجة مإسسة Ÿثل هذه

اŸرافق الدينية.
–رك هذه اŸصسإلح جإء اسستجإبة للطلب وحإجة
اŸصسل Úوزوار بيت الله Ÿثل هذاŸرافق التي
تسس-ت-خ-دم ل-ل-ع-ب-إدة وإاق-إم-ة دروسض ع-م-ل-ي-ة وف-ق-هية
وم -واع -ظ ل -ف -إئ -دة اÎŸددي -ن ي -وم -ي -إ ع -ل -ى ه-ذه
الفضسإءات واŸسسإجد التي تعززت هذه اليإم بفتح
أاك Ìم - - - - - -ن 15مسس- -ج- -دا بÎاب ال- -ولي- -ة خ- -إصس- -ة
بإŸنإطقة الريفية واŸدن ذات الكثإفة السسكإنية
والتجمعإت الكÈى كمإ هو ا◊إل بإلكرÁية وسسدي
عكإشسة وعإصسمة الولية وغÒهإ من البلديإت.
هذا وع Èسسكإن حي سسدي زيإن أابنإء قرية
ق-واسس-م-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة ع Úم-ران ع-ن ف-رح-ت-ه-م ب-ف-ت-ح
مسسجدين ألداء الصسلوات وتدريسض القرآان للنإشسئة
فضس Ó- -ع- -ل- -ى إاداء رسس- -إل- -ة اإلنسس- -إن -ي -ة واألخ -وي -ة
والÎبوية ب Úأافراد هذه اŸنإطق التي تربت على
ت-ع-إل-ي-م ال-دي-ن اإلسسÓ-م-ي واألخÓ-ق ال-ن-ب-ي-ل-ة ال-ت-ي
طإŸإ تشسبث بهإ سسكإن ع Úمران خÓل اŸراحل
التإريخية من عمر ولية الشسلف وعلمإئهإ وسسكإنهإ
اŸت-ث-ب-ث-ون ب-أإم-ت-ه-م وت-ع-إل-ي-م دي-ن-ه-م ا◊ن-يف يقول
سسكإن النإحية خÓل مراسسيم فتح هذه اŸعإ⁄
الدينية بإŸنطقة يقول أاحمد دغموشض أاحد أابرز
هذه الوجوه بإلنإحية.

الششلف :و.ي .أاعرايبي

...واŸبيدات تفتك بخÓيا النحل بوادي السضلي
واألبيضض ›اجة

شسهدت أاسسواق اÿضسر والفواكه بو’ية
’سسعار
سسيدي بلعباسض تذبذبا ‘ مؤوشسر ا أ
عشسية شسهر رمضسان ،حيث إاسستقرت أاسسعار
’سساسسية ،فيما ارتفعت أاسسعار
بعضض اŸواد ا أ
مواد أاخرى بسسبب قلة العرضض وكÌة
الطلب ،وهي الوضسعية التي أاكدت مديرية
’سسبوع
التجارة أانها مؤوقتة ولن تتجاوز ا أ
’سسعار إا ¤مسستوياتها .
’ول قبل أان تعود ا أ
ا أ

سشيدي بلبعاسس  :غ ششعدو

يبلغ متوسسط التدفق اليومي للخضسر والفواكه ‘
سس -وق ا÷م -ل-ة  600ق-ن-ط-إر م-ن اÿضس-ر ال-ط-إزجة
و 350ق -ن -ط -إر م -ن ال-ف-واك-ه وي-ع-ت Èسس-وق ا÷م-ل-ة
للخضسر والفواكه بإلولية الفضسإء التجإري الوحيد
ال -ذي Áون Œإر ال -ت -ج-زئ-ة ب-أإسس-واق ولي-ة سس-ي-دي
بلعبإسض ،بإإلضسإفة إا ¤كميإت معتÈة من اÿضسر
والفواكه يتم إاقتنإؤوهإ من طرف Œإر التجزئة من
خ -إرج ال -ولي -ة لسس -ي -م -إ م -ن ال -ولي -إت ال -فÓ-ح-ي-ة
اÛإورة ،فضس  Ó-ع -ن األسس -واق األسس -ب -وع-ي-ة ال-ت-ي
ت -ع -ت Èم -ن أاه -م فضس -إءات ال -ت -م -وي -ن ب -إŸن-ت-ج-إت
الفÓحية ،وهومإ يخلق أاريحية ‘ “وين األسسواق
ا÷واري - -ة واÓÙت اıتصس- -ة ‘ ب- -ي- -ع اÿضس- -ر
والفواكه ع Èكإفة إاقليم الولية ،إال أان التهإفت
ال -ك -ب Òع -ل -ى اŸن -ت -ج -إت خ Ó-ل األي-إم األو ¤م-ن
رمضسإن واأليإم التي سسبقته خلق نوعإ من حإلة
ال- -ت -ذب -ذب ‘ أاسس -ع -إر ب -عضض اÿضس -ر ع -ل -ى غ -رار
الطمإطم التي وصسل سسعرهإ إا ¤حدود  150دج،

وا÷زر  110دج واÿسض ب 90دج ،والفلفل ب120
دج فيمإ إاسستقرت أاسسعإر البطإطإ والبصسل ‘ حدود
 50دج ،أامإ مإدة التمر التي تعد أاسسإسسية خÓل
شسهر رمضسإن فلم تنزل عن حدود  500دج .
ومن جهتهإ نظمت مصسإلح التجإرة بإلتنسسيق مع
اŸصس-إل-ح ال-فÓ-ح-ي-ة وال-غ-رف-ة ال-فÓ-ح-ي-ة م-رف-وق-ة
Ãمثلي جميع الشسعب الفÓحية جلسسة عمل قبيل
رمضسإن بهدف ضسبط برنإمج التموين خÓل شسهر
رمضسإن ،من خÓل تركيز مراقبتهإ لنشسإط Œإرة
ا÷م -ل -ة وال -ت -ح -ري ع -ن م-ع-ط-ي-إت ت-دف-ق اÿضس-ر
والفواكه على مسستوى هذه السسوق ،ومراقبة غرف
التÈيد اŸنتشسرة ع Èإاقليم الولية والبإلغ عددهإ
 150غرفة تÈيد بطإقة تخزينية إاجمإلية تصسل إا¤
م Îمربع ،والتي تضسم حإليإ أالف قنطإر من مإدة
البصسل ا÷إف بإعتبإر أان التخزين يقتصسر على
موسسم جني اŸنتوج الفÓحي  .هذا وتضسمن الولية
التموين بإلبقول ا÷إفة من  4تعإونيإت للحبوب
والبقول ا÷إفة ،حيث تبلغ كمية ا◊مصض اÙلي
 3656ق -ن -ط -إر ،ا◊مصض اŸسس -ت -ورد  131قنطإر،
العدسض اÙلي  1297قنطإر ،واألرز ب12قنطإر
وتسستعمل هذه الكميإت ‘ عملية ضسبط السسوق
واÙإفظة على إاسستقرار األسسعإر أامإ ‘ مإ يخصض
ا◊صسة الك Èمن التموين تتم من قبل اŸتعإملÚ
اÿواصض .
أامإ عن التموين Ãإدة اللحوم فتحصسي الولية 10
مذابح و 42مسسلخإ ،بطإقة إانتإجية تقدر بحوا‹
 210قنطإر يوميإ من اللحوم البيضسإء و 200قنطإر

يوميإ من اللحوم ا◊مراء كمإ تضسم الولية ثÓثة
نقإط للبيع تإبعة للشسركة تسسي Òمسسإهمإت الغرب
Óنتإج ا◊يوا Êهذه األخÒة التي سستمون السسوق
ل إ
اÙل -ي -ة ب -ك -م -ي -ة م -ع -تÈة م -ن ال -ل -ح -وم ا◊م -راء
اŸسستوردة من جملة الكميإت اŸصسرح بهإ من قبل
الوزارة والتي تصسل إا ¤حدود  56أالف طن بإلنسسبة
للحوم ا◊مراء اÙلية و 47أالف طن من ◊وم
البقر اÛمدة اŸسستوردة وكذا  22أالف طن من
◊وم البقر الطإزجة اŸسستوردة  .فيمإ يبلغ إانتإج
ا◊ليب اŸبسس 334 Îأالف ل Îيوميإ لتسسع وحدات
إلنتإج ا◊ليب اŸبسس Îمنهإ وحدت Úإلنتإج ا◊ليب
اŸبسس ÎاŸدعم وحليب البقر وسسبع وحدات إلنتإج
حليب البقر اŸبسس Îفقط ،أامإ عن عملية إانتإج
وتسس-وي-ق م-إدت-ي ال-ف-ري-ن-ة اŸع-دة ل-ل-خ-ب-إزة وسسميد
ال -ق-م-ح الصس-لب،ف-تضس-م ال-ولي-ة  10م-ط-إحن منهإ
وحدة إلنتإج سسميد القمح الصسلب والفرينة اŸعدة
ل -ل -خ -ب -إزة وتسس -ع وح -دات إلن -ت-إج ال-ف-ري-ن-ة اŸع-دة
ل -ل -خ-ب-إزة ف-ق-ط ح-يث ت-ب-ل-غ ط-إق-ة ال-ت-ح-وي-ل 6185
قنطإر ‘ اليوم بإلنسسبة للقمح الل Úو 600قنطإر
يوميإ من القمح الصسلب ،كمإ –صسي الولية 133
ﬂب -زة ن-إشس-ط-ة ع Èإاق-ل-ي-م ال-ولي-ة ،ب-ط-إق-ة إان-ت-إج
إاجمإلية تقدر ب 1076عجينة يوميإ ،ويتم أايضسإ
تسسويق مإدة اÿبز ع ÈاÓÙت مواد التغذية
ال-ع-إم-ة ال-ت-ي ت-ت-وف-ر ف-ي-ه-إ شس-روط ال-ع-رضض وت-ب-ع-د
Ãسسإفة ل تقل عن  500م Îوهذا تطبيقإ ألحكإم
اŸذك -رة ال -وزاري -ة رق -م  152اŸؤورخ- -ة ‘ ج -وان
 ،2004اŸتعلقة بشسروط تسسويق هذه اŸإدة .

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لحد  ١٢ماي  ٢٠١٩م
اأ
الموافق لـ  ٠٧رمضسان  ١٤٤٠هـ

ع Èعن قلقله من القتتال الدائر ‘ طرابلسض

›لسض األمن الدو‹ يطالب باسستئناف ا◊ل السسياسسي ‘ ليبيا

أاكدت التحضس÷ Òولة ثالثة من اŸفاوضسات

البوليسساريو :اŸغرب يعرقل
تقدم العملية السسياسسية
أاك-د رئ-يسض اÛلسض ال-وط-ن-ي ل-ل-ج-مهورية
لم- -ان- -ة
ال - -ع- -رب- -ي- -ة الصس- -ح- -راوي- -ة ،عضس- -و ا أ
ال-وط-ن-ي-ة خ-ط-ري أادوه ،ع-ل-ى أان م-ف-اوضس-ات
ل‡ي إا¤
ال- -ت- -ي يشس- -رف ع -ل -ي -ه -ا اŸب -ع -وث ا أ
الصس -ح -راء ال -غ -رب-ي-ة ه-ورسست ك-وه-ل-ر تسسÒ
لح-تÓ-ل
ن -ح -و ج -ول -ة ث-ال-ث-ة ،رغ-م رفضض ا إ
اŸغ -رب -ي ال -ت -خ -ل-ي ع-ن م-وق-ف-ه ال-ذي يشس-ك-ل
عقبة أامام إاحراز أاي تقدم ‘ مسسار العملية
السسياسسية.
وأاضساف خطري أادوه في حوار صسحفي نقلته وكالة
األنباء الصسحراوية ،أان التعنت المغربي ،ل يتماشسى
Óقليم وكذا موقع القضسية لدى
والوضسع القانوني ل إ
األمم المتحدة بإاعتبارها مسسأالة تصسفية إاسستعمار
لم يكتمل بعد.
وأاوضسح رئيسص الوفد الصسحراوي المفاوضص ،في
معرضص حديثه في ختام زيارة عمل تقوده إالى
ب -رل -ي-ن ،أان ال-ط-رف ال-م-غ-رب-ي ل-م ي-ب-د أاي اه-ت-م-ام
بتسسوية عادلة ودائمة للنزاع في الصسحراء الغربية،
وهو الشسيء الذي يؤوكد عدم خوضص وفد الحتÓل
المغربي خÓل النقاشص مع كوهلر بشسأان تدابير بناء
ال -ث -ق-ة ف-ي مسس-أال-ة وضس-ع ال-م-ع-ت-ق-ل-ي-ن السس-ي-اسس-ي-ي-ن
الصسحراويين أاو بشسأان فتح المنطقة أامام المراقبين
والصس-ح-ف-ي-ي-ن ال-دول-ي-ي-ن ،أاو اح-ت-رام ح-ري-ة ال-ت-ن-قل
ل -لصس -ح -راوي -ي -ن ف -ي ال -م -دن ال -م -ح -ت-ل-ة م-ن ت-راب
الجمهورية الصسحراوية.

تنديد بالنحياز الفرنسسي
لÓحتÓل
لمن الدو‹ عن
أاعرب أاعضساء ›لسض ا أ
ال -ق -ل -ق «ال -ب -ال -غ» بشس -أان ان -ع -دام السس -ت-ق-رار
لنسس-ان-ي-ة ‘ ال-ع-اصس-م-ة
لوضس-اع ا إ
وت -ده -ور ا أ
ال-ل-ي-ب-ي-ة ط-راب-لسضÃ ،ا ي-ه-دد ح-ياة اŸدنيÚ
لبرياء وآافاق ا◊ل السسياسسي.
ا أ
وفي حديثه للصسحفيين نيابة عن األعضساء ،قال
السسفير ديان تريانسسيا دجاني مندوب إاندونيسسيا-
الذي تتولى بÓده الرئاسسة الدورية للمجلسص ،-إان
«السسÓم والسستقرار الدائمين في ليبيا لن يتحققا
إال عبر حل سسياسسي».
وأاضساف ،أان «مجلسص األمن الدولي يدعم جهود
Óم-م ال-م-ت-ح-دة غسس-ان سسÓ-م-ة
ال-م-م-ث-ل ال-خ-اصص ل -أ
وبعثة األمم المتحدة ،للدعم في ليبيا للمسساعدة
في تجنب وقوع مزيد من التصسعيد ،ويدعو مجلسص
األمن أايضسا كل األطراف ،إالى العودة بشسكل سسريع
إالى عملية الوسساطة التي تقوم بها األمم المتحدة،
وأان تلتزم بوقف إاطÓق النار والتهدئة للمسساعدة
في إانجاح الوسساطة».
وقال المجلسص إانه «يشسعر بقلق عميق إازاء عدم

السستقرار في طرابلسص ،وتدهور الوضسع اإلنسساني
ال -ذي ي -ه -دد ح -ي -اة ال -م -دن -ي -ي -ن األب -ري -اء ،وي -ه-دد
احتمالت التوصسل إالى حل سسياسسي».
وشسدد على أان «السسÓم والسستقرار الدائمين في
ليبيا لن يتحقق إال من خÓل حل سسياسسي».
وكان مجلسص األمن الدولي قد عقد أامسص األول،
جلسسة مغلقة ناقشص خÓلها األزمة اإلنسسانية التي
تشسهدها ليبيا بالتزامن مع الشستباكات الدائرة في
العاصسمة طرابلسص منذ شسهر وفق ما أاعلنته وسسائل
إاعÓم محليه اليوم.
وجاءت الجلسسة بطلب من بريطانيا ،حتى يتسسنى
لمسسؤوول إاغاثة أاممي اطÓع المجلسص على الهجوم
الذي تسسبب في نزوح  ٥٥أالف شسخصص وخلف أاكثر
من  ٤٣٠قتي.Ó
وق -الت رئ -يسس -ة وزراء ب -ري -ط -ان-ي-ا ت-ي-ري-زا م-اي ،أان
حكومتها «سستسستمر في العمل ومن خÓل مجلسص
األمن على إايجاد حلول توافقية لوقف إاطÓق النار
في ضسواحي العاصسمة الليبية طرابلسص».
وي -أات -ي ه -ذا الج -ت-م-اع األم-م-ي ت-زام-ن-ا م-ع ج-ول-ة
أاوروب -ي-ة ي-ج-ري-ه-ا رئ-يسص ح-ك-وم-ة ال-وف-اق ال-وط-ن-ي

الليبية ،فايز السسراج ،لحشسد دعم دولي ،ضسد هجوم
قوات خليفة حفتر على طرابلسص.
وفي سسياق متصسل ،سسيناقشص وزراء خارجية التحاد
األوروبي ،خÓل اجتماع لهم في بروكسسل ،غدا
الث- -ن- -ي- -ن ال -م -ق -ب -ل ،م -وق -ف ح -ك -وم -ات -ه -م ت -ج -اه
المسستجدات الناجمة عن العدوان على طرابلسص،
سس-ع-ي-ا ل-ب-ل-ورة م-وق-ف أاوروب-ي م-وح-د ت-ج-اه األزم-ة
القائمة في ليبيا.
وسسيجتمع الوزراء مع مبعوث األمم المتحدة إالى
ليبيا ،غسسان سسÓمة ،في اليوم نفسسه ،لتبادل اآلراء
بشسأان تطورات الوضسع في ليبيا ،حيث من المتوقع
أان تركز المناقشسة الخطوات اإلضسافية التي قد
ي -ت -خ -ذه -ا الت -ح-اد األوروب-ي ل-ت-ج-نب ال-م-زي-د م-ن
التصسعيد هناك.
وخ -ل -ف ال -ه -ج -وم ال -عسس -ك -ري ال -ذي ي -ق -وده ال-ل-واء
المتقاعد ،خليفة حفتر ،للسسيطرة على العاصسمة
ط- -راب -لسص ،م -ن -ذ  ٤أاب -ري-ل ال-م-اضس-ي ،م-ق-ت-ل ٤٤٣
شسخصسا ،وإاصسابة  ٢٥٥٣آاخرين ،بينما نزح أاكثر من
 ٦٠أالف شسخصص هروبا من الشستباكات.

رغم تراجع بريق ا◊ركة

«السسÎات الصسفراء» تواصسل احتجاجاتها للسسبت الـ٢6

نزل محتجو «السسترات الصسفراء» أامسص للسسبت
الـ ٢٦إالى الشسوارع الفرنسسية ،واختاروا مدينتي ليون
ون -انت م -رك -زي -ن ل -ل-ت-ظ-اه-ر ب-ع-ي-دا ع-ن ال-ع-اصس-م-ة
ب -اريسص ،ورغ -م ت -راج -ع ب -ري -ق ال -ح-رك-ة ف-ي اآلون-ة
األخيرة حيث لم يعد يشسارك في المظاهرات أاكثر
من  ١٥٠٠شسخصص ،إال أان آالف الفرنسسيين ل يزالون
يصسرون على مواصسلة الحتجاج لتحقيق مطالبهم.
وقد أاحصست وزارة الداخلية الفرنسسية أاقل من ١٩
أالف متظاهر في مسسيرات السسبت الماضسي ،في
أاضس -ع -ف مشس -ارك-ة م-ن-ذ  ١٧ن-وف-م-ب-ر ،ي-وم ان-طÓق
الحتجاجات ،فيما تحدث المنظمون عن أاربعين
أالف متظاهر.

لكن أانصسار هذه الحركة الحتجاجية -التي اقتربت
م -ن شس -ه -ره-ا السس-ادسص ,-مصس-رون ع-ل-ى م-واصس-ل-ة
التظاهر ،وقد أاوردوا أانه «رغم التراجع المسسجل
مؤوخرا في نسسب المشساركات في تحركات كل سسبت
من كل أاسسبوع ،إال أان الحركة سستسستأانف فعالياتها
ب-ق-وة ،وسس-تسس-ت-م-ر ف-ي ال-ت-ع-ب-ئ-ة ال-ج-م-اه-ي-رية حتى
الن- -ت- -خ -اب -ات األوروب -ي -ة ال -م -ق -ررة لشس -ه -ر ج -وان
المقبل».
وفي المقابل ،قالت الشسرطة الفرنسسية إانه سسيتم
توسسيع مناطق منع التظاهر في مدن ليل وديجون
وتولوز وأاورليان.
ومنذ نوفمبر الماضسي ،ينزل هؤولء المحتجين كل

تهنئـ ـة
ي -ط -ف -ئ ا ل -ب -ر ع م
ب --و ه --ل -ي -ل -ي ج -و د
م ---ح ---م ---د ا س س  Ó--م
ش س ---م ---ع ---ت --ه ا ل ـ 0 4
ف -------ي ج -------و م ------ن
المحبة
والوصسال وسسط
عائلته
الصسغيرة
والكبيرة
و ب -ه -ذ ه ا ل -م -ن -ا س س -ب -ة ي -ت -م -ن -ى ل ه و ا ل د ي ه
وكل من عائلتي بوهليلي وقردي له
ب --ط --و ل ا ل -ع -م -ر و د و ا م ا ل ص س -ح -ة و ي -ك -و ن
ف -ي ش س -م -و خ ا ل -و ط -ن ا ل -ك -ب -ي -ر ف -ي ق ل و ب ن ا
جميعا

عيد ميÓد سسعيد وكل سسنة وانت الف خÒ

يوم سسبت إالى الشسارع ،للمطالبة بعدالة اجتماعية
وضسريبية أاكبر ،في تجمعات تشسهد أاحيانا أاعمال
عنف.
وكان الرئيسص الفرنسسي إايمانويل ماكرون قدم في
م-ؤوت-م-ر صس-ح-ف-ي ف-ي ن-ه-اي-ة شس-ه-ر أاف-ريل الماضسي،
عرضسا مفصس Óلسسلسسلة من اإلجراءات التي تهدف
Óكثر فقرا والطبقات
إالى زيادة القدرة الشسرائية ل أ
المتوسسطة.
وتضسمنت هذه الجراءات تعديل الرواتب الدنيا
ل -ل -م -ت -ق -اع -دي -ن حسسب نسس -ب -ة ال -تضس -خ-م ،وخ-فضص
الضسرائب على دخل نحو  ١٥مليون عائلة اعتبارا
من العام القادم.

العدد
١٧٩٤٥

١١

ك -م -ا ع -ب -ر ا ل-مسس-وؤول ا ل ص س-ح -ر اوي ع -ن شس -ج -ب -ه
لموقف فرنسسا بخصسوصص القضسية الصسحراوية،
واأسسفه باأ ن تقف و ه ي ا لعض سو ف ي م جل س ص الأ م ن
اإ ل- -ى ج- -انب الإ ح- -ت Ó- -ل ورفض س - -ه - -ا ل -م -م -ا ر سس -ة
ا ل ضس -غ -وط ا ل Ó-زم -ة م -ن اأج -ل ح -ل ال -ن -ز اع ،ب -ل

الأ ك ث ر م ن ذل ك م م ا ر س سته ا لضسغو ط شس ديد ة على
م جل س ص الأ م ن  ،لمن ع اإ دانة المغرب اإ ثر اإنتهاكه
لإ ت -ف -ا ق و ق -ف اإط Ó-ق ال -ن -ار ،ك -م -ا اأق -ر ب -ذ ل ك
الأ م -ي -ن ال -ع -ام ل Ó-أ م -م ال-م-ت-ح-د ة ف-ي ت-ق-رير عن
ال -ح -ا ل -ة ف -ي الصس -ح -راء ال-غ-رب-ي-ة ال-م-و ج-ه اإل-ى
المجل س ص ف ي ال ف ا تح اأ ب ريل المنصسرم .
و ف - -ي سس - -ي - -ا ق اآخ - -ر  ،اأ و ض س- -ح خ- -ط - -ري اأ د وه ،اأ ن
ت صس -ا ري -ح ب -ع ض ص ال -م س س -وؤول-ي-ن ال-م-غ-ارب-ة بشس-اأ ن
ت ق ر ي ر المصسي ر  ،ت ع ك س ص اإ س ستمرار رفضص المغر ب
تمكين الشسعب الصسحراوي من ممارسسة حقه
ف -ي ت -ق -ر ي -ر ال -مصس -ي -ر واإ خ -ت-ي-ار مسس-ت-قلبه بشس ك ل
ديمقراطي ونزيه.
وع ن دور الإ تحاد الأ و روبي وموض سوع الإتف اقية
ال ت جا رية والصسيد ال ب حري الموقعة بين الإ ت حاد
الأ ورو ب - -ي وال -م -غ -رب ال -ت -ي تشس -م -ل الصس -ح -ر ا ء
ال غ ر ب ية و م ي ا هها الإ ق ليمية ،اأوض سح المتح د ث ،
اأن اأ ورو ب - -ا ع - -م - -دت اإ ل- -ى ع- -د م ال- -ت -ج -اوب م -ع
ق -ر ارا ت م -ح -ك -م -ة ال -ع-د ل الأوروب-ي-ة ،ول-م ت-ق -م
ب اإ سس ت ش سا رة ج ب هة ال ب وليسس اريو بصسفته ا الممثل
ال ش س -ر ع -ي وال -وح -ي -د ل -لشس-عب الصس-ح-راو ي بشس-اأ ن
ه -ذه الإ ت -ف -ا ق -ي -ات و ف -ق ه-ي-ئ-ة الأم-م ال-م-ت-ح د ة ،
م وضسحا ف ي هذا ال ص س دد اأن موقف السس اسسة
الأ ورو ب ي ي ن اأث ب ت اإ سس ت ه انتهم اإلى ج انب المغر ب
ب ك ل الجهود الم ب ذولة من اأج ل حل ه ذا النزا ع .
هذا ودعا رئيسص المجلسص الوطني ،في ختام
ح -واره الصس -ح -ف -ي  ،األ -م -ان-ي-ا بصس-ف-ت-ه-ا عضس-و في
الإ تحاد الأورو ب ي  ،و ف ي مجلسص الأمن الد و ل ي
لل س سن ت ي ن الق ا د م ت ي ن  ،اإ لى لعب دور اإيج ابي ف ي
م س سا ر ت صسف ية الإ سس ت ع مار في الصس حراء الغربية،
و ت -ق -دي -م ال -دع -م ال -ك -ام -ل ل -ل -م-ب-ع-وث الأم-م -ي
ه ور سست ك و هل ر و جهو ده الرامية اإلى اإيج ا د حل
عادل ونهائي للنزاع يضسمن للشسعب الصسحراوي
حقه في تقرير المصسير ،وفق مبادئ ومقاصسد
ه يئة الأ م م الم ت حدة.

بينما حثتها  70دولة على التخلي عن ترسسانتها النووية

لخÒة
ترامب :الختبارات الصساروخية ا أ
لكوريا الشسمالية ل تقّوضض الثقة بكيم

لمÒكي دونالد ترامب موقفه ،وأاكد
بعد أان عsبر ‘ البداية عن اسستيائه ،غيsر الرئيسض ا أ
لخÒة ال-ت-ي أاج-رت-ه-ا ك-وري-ا الشس-م-ال-ي-ة «ل ُت-ق-وضض ال-ث-ق-ة»
أان الخ -ت -ب -ارات الصس -اروخ -ي-ة ا أ
بالزعيم الكوري الشسما‹ كيم جونغ أاون.

وأاط--ل--قت ب--ي-ون-غ ي-ان-غ صس-اروخ-ي-ن قصس-ي-ري
المدى الخميسص ،في ثاني اختبار عسسكري
لولى
خÓل أاقل من أاسسبوع .وهذه المرة ا أ
منذ عام ونصسف العام أاي منذ النفراج في
شس----ب----ه ال---ج---زي---رة ال---ك---وري---ة ال---ذي اتسس---م
بمفاوضسات بشسأان برنامجي كوريا الشسمالية
النووي والبالسستي.
لطÓق أان ذلك
وقال ترامب «ل أاعتبر على ا إ
ُيشسكل خرًقا لعÓقة الثقة .في مرحلٍة ما،
قد يحدث هذا .لكن في هذه المرحلة ،ل»،
لم--ر ي--ت--ع-ل-ق بصس-واري-خ قصس-ي-رة
وأاضس--اف» ا أ
المدى وبأامور عادية ،عادية جvدا».
لول-ى ب-ي-ن ال-رج-ل-ي-ن ال-ت-ي
وان--ت-هت ال-ق-م-ة ا أ
ُع---ق--دت ف--ي ج--وان  ٢٠١٨ف-ي سس-نغافورة،
بإاعÓن مشسترك يتحدث عن «إاخÓء شسبه
لسسلحة النووية بشسكل
الجزيرة الكورية من ا أ
كامل» وهي صسيغة مبهمة تسسمح للطرفين
بإاعطائها تفسسيرات مختلفة جvدا.
أاما القمة الثانية التي ُعقدت في هانوي في
فيفري الماضسي ،فانتهت بفشسل ذريع ،إاذ أان

الرجلين لم يتمكنا من التوصسل إالى اتفاق
حول التنازلت التي يجب أان تقدمها بيونغ
يانغ مقابل تخفيف العقوبات الدولية.
ومذاك ،يتهم كيم واشسنطن بأان لديها سسوء
لميركي.
نية ويطالب بتغيير الموقف ا أ
ويعتبر الخبراء أان طبيعة وعرضص إاطÓق
لخيرة ُتثبت أان كوريا الشسمالية
الصسواريخ ا أ
ليسص لديها في الوقت الحالي نية أان تدير
ظهرها بشسكل كامل للعملية الدبلوماسسية.
وف--ي إاعÓ--ن مشس--ت-رك ،ح-ثت سس-ب-ع-ون دول-ة
ك--وري--ا الشس--م--ال--ي--ة ع--ل--ى ال--ت-خ-ل-ي ع-ن «ك-ل
أاسس-ل-ح-ت-ه-ا ال-ن-ووي-ة» وصس-واريخها البالسستية،
مسس-ت-ن-ك-رًة م-ا وصس-ف-ت-ه «ال-ت-ه-دي-د ال-خ-طير»
الذي تواصسل كوريا الشسمالية ممارسسته على
السستقرار العالمي.
وم--ن ب--ي-ن ه-ذه ال-دول ،ال-ولي-ات ال-م-ت-ح-دة
لضسافة إالى دول مختلفة
وكوريا الجنوبية ،با إ
م--ن آاسس--ي--ا وأام--ي--رك--ا الÓ--ت--ي--ن-ي-ة وأاف-ري-ق-ي-ا
وأاوروبا .لكن روسسيا والصسين ،ليسستا من بين
الموقعين على الوثيقة التي أاعدتها فرنسسا.

إاشسهار
ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشسعبية
ﬁضسر نشسر مسستخرج من قائمة شسروط البيع
لعلى عرضض
وإاعÓن عن البيع باŸزاد العلني أ

المواد  ٧٤٩ . ٧٥٠ . ٧٤٨من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
مكتب الأسستاذ بلواعر رضسا عبد الروؤوف
محضسر قضسائي لدى اختصساصص مجلسص قضساء برج بوعريريج
حي  ٥جويلية شسارع  Pرقم ٠٤
(مقابل المحكمة الجديدة)
الهاتف٠٣٥ . ٧٦ . ٤٧ . ٦٥ :
لفائدة :حداد فاتح بن عÓوة السساكن بقرية قمور بلدية العناصسر
نحن الأسستاذ :بلواعر رضسا عبد الروؤوف محضسر قضسائي لدى اختصساصص مجلسص قضساء
برج بوعريريج الكائن مكتبنا حي  ٥جويلية شسارع  Pرقم  ٠٤برج بوعريريج والموقع
اأدناه،
بمقتضسى المواد  ٧٤٨ . ٧٤٩ . ٧٥٠من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
قمنا باإيداع قائمة شسروط البيع باأمانة ضسبط محكمة راسص الوادي بتاريخ ٢٠١٨ / ١١ / ٢٥
تحت رقم  / ٨٩ا .ق .شص .ب  ٢٠١٨ /طبقا للمواد  ٧٣٧اإلى  ٧٨٧من ق ا م ا
بناءا على عقد اعتراف بدين محرر بتاريخ  ٢٠١٥ / ٠١ / ٢٩عدد  ١٠٠بمكتب الأسستاذ بن
مالك كمال الموثق بالمكتب التوثيقي الكائن  ٠٩شسارع سسماتي السسعيد بلدية العناصسر
الممهور بالصسيغة التنفيذية بتاريخ .٢٠١٨ / ٠٢ / ٠٨
بناءا على اأمر الحجز التنفيذي على حقوق عقارية مشساعة الصسادر عن رئيسص محكمة
راأسص الوادي بتاريخ  ٢٠١٨ / ٠٥ / ١٠تحت رقم  ١٨ / ٧٤١والأمر ببيع العقار بالمزاد
العلني بناءا على اأمر تحديد جلسسة البيع بالمزاد العلني الصسادر عن رئيسص محكمة راأسص
الوادي بتاريخ  ٢٠١٩ / ٠٢ / ٠٦تحت رقم .١٩ / ١٦
تعيين العقار :حقوق عقارية مقدرة  ١٥٢ / ١٤جزء من العقار المتمثل في قطعة اأرضص به
بناية سسكنية تتكون من طابقين ،الطابق الأرضسي به  ٠٣مرائب ،فناء والطابق الأول به
٠٣غرف ،قاعة اسستقبال ،حمام ،مرحاضص المنتمية اإلى قسسم  ١٧مجموعة ملكية  ٨١سسعة
مسسحها  ٧٦٣متر مربع ببرج الغدير مركز القطعة بها جميع المرافق الضسرورية من ماء،
كهرباء ،طريق تصسريف المياه المسستعملة والغاز وهي داخل المحيط العمراني.
نعلن للجمهور :باأنه تم تحديد جلسسة البيع بالمزاد العلني لعلى عرضص واآخر مزايد يوم
 ٢٠١٩ / ٠٥ / ٢٩على السساعة الحادي عشسر صسباحا بقاعة الجلسسات بمقر محكمة راأسص
الوادي.
مÓحظة :لمعلومات اأكثر ولÓإطÓع على قائمة شسروط البيع يرجى الإتصسال بمكتب
الأسستاذ بلواعر رضسا عبد الروؤوف محضسر قضسائي الكائن بمكتبه بالعنوان المدون اأعÓه.
المحضسر القضسائي

الشسعب ٢0١٩/0٥/١٢

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشسعبية
لشسغال العمومية والنقل
وزارة ا أ
ا÷زائرية للطرق السسيارة
رقم التعريف ا÷بائي 00١١6١6١043٢86١١

إاعÓن عن “ديد اآلجال اŸتعلقة بطلب العروضض الوطني اŸفتوح مع اشسÎاط
قدرات دنيا رقم  / ٠٨ج ط سض ٢٠١٩ /
صسيانة ﬁاور الطريق السسيار
أاشسغال اللوازم وتركيب عاكسض النور ( 84 000وحدة)

تعلم ا÷زائرية للطرق السسيارة اŸتعهدين اŸهتم Úعن طلب العروضص الوطني اŸفتوح مع
اشسÎاط قدرات دنيا رقم  / ٠٨ج.ط.سص  ٢٠١٩ /اŸتعلق Ãشسروع «صسيانة ﬁاور الطريق السسيار -
أاشسغال اللوازم وتركيب عاكسص النور ( ٨٤ ٠٠٠وحدة)» ،اŸنشسور بالصسحف الوطنية اليومية اÛاهد
والشسعب بتاريخ  ٢١أافريل  ،٢٠١٩أان تاريخ ايداع العروضص اŸتوقع من البداية يوم الثن ٢٠ Úماي
 ٢٠١٩على السساعة الثانية عشسر ( )١٢سسا“ ” ،ديده إا ¤يوم اإلثن ٢٧ Úماي  ٢٠١٩على السساعة
الثانية عشسر ( )١٢سسا.
يتم فتح العروضص ‘ جلسسة علنية وخÓل نفسص اليوم على السساعة الواحدة زوال ( )١٣سسا.
يتم سسحب دف Îالشسروط من العنوان التا‹ :
ا÷زائرية للطرق السسيارة اŸديرية العامة ،حي اŸوز صص ب  ٧٢م اÙمدية  -ا÷زائر.
الشسعب ٢0١٩/0٥/١٢
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الصسفحة من إاعداد :فتيحة كلواز

تأاثÒاته على التماسسك ا’جتماعي واŸواطنة

سسوسسيولوجيا اÿطاب الديني
‘ ا÷زائر ‘ نقاشش مفتوح

النقاشس الذي فتحته كلية العلوم ا’جتماعية وا’نسسانية بسسكيكدة مؤوخرا عن
سس -وسس -ي -ول -وج -ي -ا اÿط -اب ال -دي -ن -ي وت -داع -ي -ات -ه ‘ وسس -ائ -ل ا’ع Ó-م وال -ت -م-اسسك
ا’جتماعي ،جدير بالعودة اليه ونشسر ادق تفاصسيل مداخÓت اهل ا’ختصساصس
’ه -م -ي -ة ت -ق ّ-دم ب -ه -ا اسس -ات -ذة ح -ول ال-دي-ن
‘ الشس -ه -ر ال -فضس -ي -ل .اوراق ‘ غ -اي -ة ا أ
’م-ن ال-وط-ن-ي ل-ق-يت ال-ت-ج-اوب م-ن ا◊ضس-ور.التفاصسيل ‘ هذه
وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا وا أ
الصسفحة.
ن-ظ-مت ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم الج-تماعية والنسسانية
ب -ج -ام -ع -ة سس -ك -ي -ك -دة شس -ه-ر اف-ري-ل اŸاضس-ي
اŸلتقى الوطني حول سسوسسيولوجيا اÿطاب
بقلم :وليد
ال -دي -ن -ي ‘ ا÷زائ -رÃ ،شس-ارك-ة أاسس-ات-ذة م-ن
بوعديلة
ج-ام-ع-ات ج-زائ-ري-ة ل-ه-م مسس-اه-م-ات ف-ك-ري-ة
وبحوث ‘ هذا الختصساصس.
اسستاذ بجامعة
الدكتور جمال بن زروق عميد كلية العلوم
سسكيكدة
الجتماعية والنسسانية ابرز أاهمية اŸوضسوع
والرهانات التي يطرحها ‘ ا÷زائر ،كما
أاح- -ال ا◊ضس -ور أله -م -ي -ة اŸداخ Ó-ت ال -ت -ي
ت -ن -اقشس إاشس -ك -ال -ي-ات م-ت-ع-ددة ،ع-ن اÿط-اب قسسنظينة  )3باÿطاب الدين ‘ الفضسائيات
ّ
الديني واإلعÓم واÿطاب الديني والتغÒات ال -ن -اط-ق-ة ب-ال-ع-رب-ي-ة ،وت-ن-اولت د  -شس-ويشس-ي
الج-ت-م-اع-ي-ة والسس-ي-اسس-ي-ة وقضسايا اŸواطنة زه-ي-ة) ج-ام-ع-ة سس-ط-يف )2م -اه -ي -ة اÿط-اب
الديني ا◊داثي عند ﬁمد اركون .اŸفكر
وتكنولوجيا اŸعلومات.
‘ مداخÓتهم اهتم الدكتور اسسماعيل قÒة الكب.Ò
(جامعة سسكيكدة) باÿطاب الديني والهيمنة ،كما ناقشس ا◊ضسور وقع اÿطاب الديني،
وذك -ر ال -دك -ت -ور ال -ع -رب -ي ح -م -دوشس) ج-م-ع-ة وت- -ن- -اول- -وا اÿط- -اب اŸسس- -ج- -دي واألب -ع -اد

السس -وسس -ي -ول-وج-ي-ة والسس-ي-اسس-ي-ة ل-ل-دي-ن ،ف-ق-رأا
ال -دك -ت -ور صس -ا‘ ال -ط -اه -ر واألسس -ت -اذ ف -ري -د
ب- -وع- -ك- -از ه -ذا اÿط -اب م -ن ح -يث ال -واق -ع
واŸأامول ،وتناولت آاية بوكوبة خطبة ا÷معة
وم -ا ق -د ت-قÎح-ه م-ن ال-ت-ح-ري-ف وال-ت-ط-رف،
ودرسس د-ب - -ن ح - -ل - -ي - -م - -ة ﬁم- -د م- -ق- -ارب- -ة
سس-وسس-ي-ول-وج-ي-ة ل-ل-خطاب الديني اŸسسجدي،
وبحث جاب الله الطيب دور اÿطاب الديني
‘ تعزيز قيم اŸواطنة....
واقÎح اŸل -ت -ق -ى أاوراق -ا ب -ح -ث -ي-ة ع-ن دور
اÿط - -اب ال - -دي - -ن - -ي ‘ الع Ó- -م والÎب - -ي- -ة
وال- -ت -ع -ل -ي -م ،وأاه -م -ي -ة اÿط -اب ال -دي -ن -ي ‘
ال -ت -م -اسسك الج -ت-م-اع-ي ،وال-عÓ-ق-ة ب Úه-ذا

ال -زاوي -ة ك -ل سس -ن -ة Ãن -اسس -ب-ة شس-ه-ر رمضس-ان
الفضسيل ،حسسبما أاعلنه اول امسس اŸنظمون.
وقد اخت Òهذا اÙور اسستمدادا من اآلية
ال-ق-رآان-ي-ة ال-ك-رÁة{ :إان ال-ل-ه ي-أام-ر ب-ال-ع-دل
واإلحسس -ان وإاي -ت -اء ذي ال -ق -رب -ى وي-ن-ه-ى ع-ن
ال -ف-حشس-اء واŸن-ك-ر وال-ب-غ-ي ي-ع-ظ-ك-م ل-ع-ل-ك-م
تذكرون}( ،سسورة النحل).
ويشس- -ارك ‘ ه- -ذه ال- -ط- -ب- -ع -ة م -ن سس -لسس -ل -ة
الدروسس اÙمدية كوكبة من علماء وفقهاء
الشسريعة اإلسسÓمية من الوطن العربي على غرار ا÷زائر
ومصس -ر وم -وري -ت -ان -ي -ا وال -ي -م -ن واألردن وسس -وري -ا وت -ونسس
والسسودان ولبنان والكويت ،حيث سسينشسطون ﬁاضسرات

سسلسسلة الدروسس اÙمدية للزاوية
البلقايدية بوهران

«الÎبية ‘ اإلسسÓم» ﬁور اŸلتقى
الرابع عشسر من  16إا 25 ¤مايو
ت-ن-ظ-م ال-زاوي-ة ال-ب-ل-ق-ائ-دي-ة ال-هÈي-ة ال-ك-ائن مقرها ببلدة
سسيدي معروف شسرق مدينة وهران ملتقى عنوانه «الÎبية
‘ اإلسسÓم» من  16ا 25 ¤ماي ،وا÷اري ‘ إاطار الطبعة
الـ 14م -ن سس -لسس -ل -ة ال-دروسس اÙم-دي-ة ال-ت-ي –تضس-ن-ه-ا
ككل سسنة نحاول
تقد Ëأاطباق
تقليدية بلمسسة
عصسرية لتكون
’ضسافة
ا إ
الرمضسانية التي تبحث
عنها كل رّبة بيت –اول التجديد ،فيما
’فطار التي –ضسرها
تقّدمه ‘ وجبة ا إ
لعائلتها وأاسسرتها.

مائدة
رمضسان

فلفل أاسسود
كركم
ز‚بيل
قرفة
ورقة رند
خردل
معدنوسس مقطع
خطوات التحضسÒ

حميسش مشسوي

اŸكّونات
فلفل حار
فلفل حلو
طماطم
خطوات التحضسÒ
نشسوي الفلفل ا◊ار وا◊لو والطماطم على
النار جيدا ثم نضسعهم ‘ كيسس ونغلق عليه
ونخليه ،ثم ننزع عنه القشسور ثم نقطعها ونضسع
عليها القليل من زيت الزيتون واŸلح.

طاج Úا÷ Íبصسلصسة الفطر
اŸكّونات
 2/1صسدر دجاج
نفسس الكمية ◊م مفروم
بصسلة كبÒة مسسكرفجة
فطر معلب
جÍ
 2بيضس
ملح

نطحن الدجاج مع شسوية خردل وبصسل ونفسس
الشسيء مع اللحم ‘ .مقÓة فيها شسوية زيت
نقلي الدجاج مع شسوية ملح وفلفل أاسسود وقرفة
م -ان -خ -ل -وهشس ح-ت-ى ي-نشس-ف ،ون-فسس الشس-يء م-ع
اللحم .نخلطوهم مع بعضس ‘ إاناء نضسيفلهم
اŸعدنوسس وقليل من الكرÁة السسائلة وشسوية
ج Íوب -يضس ح-ت-ى ن-ت-حصس-ل ع-ل-ى خ-ل-ي-ط سس-ائ-ل
نفرغوه ‘ مول مدهون بالزبدة وندخله الفرن
على حرارة هادئة كي يطيب نحط فوقوجÍ
اŸربعات.
‘ طاج Úنحط شسوية زيت وزبدة ونقلي الفطر
مع البصسل الرند واŸلح والفلفل األسسود والقرفة
وال -ز‚ب -ي-ل وال-ك-رك-م ‰رق بشس-وي-ة م-اء سس-اخ-ن
ون -خ-ل-ي-ه-ا ط-يب .ك-ي ت-ع-ق-د نضس-ي-ف-ل-ه-ا ال-ك-رÁة
السسائلة تغلي شسوية ونطفي.

كيشش بالدجاج
اŸكّونات
قطعة دجاج
بصسلتÚ
 2حبات فلفل
فصسوصس الثوم
ماعدنوسس
 1جومبو

اÿطاب وسسائل التصسال والتحديات..
من العروضس اŸهمة ‚د مداخلة غروبة
سسلمى وبلقاضسي ﬁمد الصسغ( Òج  -عنابة)
عن الدعاية الدينية ومداخلة نزيهة شساوشس
(ج-بسس -ك -رة) ع -ن اÿط-اب ال-دي-ن-ي و–ق-ي-ق
التماسسك الجتماعي وانعكاسسه ‘ تعزيز قيم
اŸواط -ن -ة ل -دى الشس -ب-اب ا÷زائ-ري ،وك-ذلك
‚د م-داخ-ل-ة ح-واوسس-ة ج-م-ال وب-وصس-ن-ب-وبرة
عبد الله (ج-قاŸة) حول دور اÿطاب الدين
‘ األمن الفكري للمجتمع..
شس -ه -د اŸل -ت -ق -ى ن -ق-اشس-ا وح-وارا ،وأاب-ان ع-ن
تفاعل كب Òللباحث Úالجتماعي ÚوالدينيÚ
والعÓمي Úمع القضسايا الدينية و–ولتها

بعناوين متنوعة تشسÎك ‘ اÙور الرئيسسي للملتقى.
وتتمحور عناوين هذه اÙاضسرات حول «الشسباب ‘
اإلسسÓم» و»األدب واÿلق ا◊سسن عند علماء ا◊ديث»
والÎبية الروحية ‘ حياة الصسحابة الكرام رضسوان الله
عليهم» و»باب النعيم اŸقيم ‘ تربية القلوب على ذكر
الله العظيم» و»الÎبية اÿلقية وأاثرها ‘ إاصسÓح الفرد
واÛتمع».
ك-م-ا تÈم-ج ذات ال-ط-ب-ع-ة ﬁاضس-رات م-وسس-وم-ة ب-ع-ن-اوين
أاخ - -رى م - -ث- -ل «دور ال- -زواي- -ا ‘ الÎب- -ي- -ة ع Èال- -عصس- -ور»
و»ال -ت -وج -ي -ه -ات الÎب-وي-ة لسس-ي-دن-ا ل-ق-م-ان ع-ل-ي-ه السسÓ-م»
و»القدوة ا◊سسنة وارثها على الÎبية» وغÒها.
وتنتظم هذه اÙاضسرات يوميا خÓل اŸدة اŸذكورة

ملعقة صسغÒة خردل
فلفل احمر
ملعقة كبÒة زيت
جÍ
 3بيضسات
ج Íمبشسور
العجينة
ملعقة زيت
ملعقة زبدة
بيضسة
ملعقة صسغÒة خمÒة
فرينة

خطوات التحضسÒ
نأاخذ ذلك البصسل والثوم والفلفل نقليهم بالزيت
ننقصس للنار ونغطيهم ونÎكهم ينضسجون ..نقطع
ال -دج -اج Ÿرب -ع -ات صس -غÒة ونضس -ع ب-ه-ا اÿردل
نصسف حبة جومبو طماطم مرحية فلفل أاسسود
ف ّصس ثوم مرحي ملعقة زيت ونخلطهم ونÎكهم
ب -ال -ث Ó-ج -ة Ÿدة ..ح Úت -نضس -ج ال-بصس-ل نضس-ي-ف
ال -ت -واب -ل وط -م -اط -م اŸرح -ي-ة ..ن-ق-ل-ي ال-دج-اج
ÃقÓة بدون إاضسافة زيت ..تلك اŸلعقة التي
وضسعناها لها مع توابل تكفي ..ونخلطهم مع
بعضس.
نضسع الزبدة مع الزيت واŸلح والبيضس نخلطهم
ب -ي -دن -ا ونضس -ي -ف ال -ف -ري -ن -ة ب-ال-ت-دري-ج ونضس-ي-ف
اÿمÒة حتى تتكون العجينة ..و‚معها دون
ذلك ..نضسعها بكيسس ونÎكها ترتاح Ÿدة من
ال -وقت ..ن -أاخ -ذ ال -ع -ج-ي-ن-ة ن-كسس-ل-ه-ا ع-ل-ى ك-يسس
بÓ- -سس- -ت- -ي -ك -ي ونضس -ع -ه -ا Ãول ال -ك -يشس ..نضس -ع
ا◊شسو ..ثم نخلط البيضس وا÷ Íوا÷ Íمع
بعضس ونسسكبه من الفوق ..ندخلها للفرن حتى
ت -ت-م-اسسك ..ن-خ-رج-ه-ا ونÎك-ه-ا تÈد ج-ي-دا ق-ب-ل
التقسسيم.

اÛتمعية والفكرية والتصسالية ،..كما دّل
على عمل كب Òللجنة العلمية والتنظيمية ‘
ت- - -رت- - -يب ك - -ل أاوراق اŸداخ Ó- -ت وا÷وانب
التنظيمية للمشسارك Úبهذه اŸبادرة العلمية
ت-ك-ون ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم الج-ت-م-اع-ي-ة والنسسانية
بجامعة 20أاوت  -سسكيكدة قد أا‚زت عمÓ
Îﬁفا يفيد الطلبة والباحث Úويربط البحث
ال- -ع- -ل- -م- -ي ب- -ك- -ل اŸت- -غÒات الج -ت -م -اع -ي -ة
ال -وط -ن -ي-ةوال-ع-ل-م-ي-ة ،وه-ذه خ-ط-وات ع-ل-م-ي-ة
وتسسيÒية –سسب للÈوفسسور جمال بن زروق
الذي يسسعى للنهوضس بالكلية لتكون Ãسستوى
يحقق ا÷ودة وا◊كامة.

التي تتزامن واأليام اŸمتدة ما ب 11 Úو 20من شسهر
رمضسان بعد صسÓتي العصسر والÎاويح ،حيث من اŸقرر
كذلك تنظيم جلسسات علمية Œمع اÙاضسرين مع طلبة
الزاوية البلقائدية التي تسسهر على تعليم القرآان الكرË
والشسريعة والفقه اإلسسÓمي.
يذكر أان الطبعة الثالثة عشسر نظمتها الزاوية البلقائدية
الهÈية بصسفة اسستثنائية خÓل رمضسان العام اŸاضسي
Ãق -ره -ا ال -ث -ا Êا÷دي -د Ãن-اسس-ب-ة ت-دشس-ي-ن-ه وذلك ب-ح-ي
تيقصسراين ببلدية بئر خادم با÷زائر العاصسمة وذلك من
خ Ó-ل ﬁور رئ -يسس-ي م-وسس-وم ب-ع-ن-وان «مصس-ادر ال-تشس-ري-ع
اإلسسÓمي».

من هنا
وهناك

الزلبية و«شسربت
الزبيب» ..ميزة
موصسلية
مع حلول شسهر رمضسان اŸبارك ،ينكب
أاه - - -ل اŸوصس - - -ل
(شس-م-ا‹ ال-ع-راق)
ع- - - -ل- - - -ى ت - - -وفÒ
مسستلزماته،
وبعضس ما تتميز
ب - -ه اŸوصس - -ل ‘
ه - - -ذا الشس - - -ه - - -ر
ال- - -فضس - -ي - -ل م - -ن
م -أاك -ولت وأان-واع
العصسائر.
ل - - - -رمضس - - - -ان ‘
اŸوصس-ل ط-قوسس
معينة ‘ إافطار
الصس -ائ -م ،Úإاذ ل
تكاد تخلو اŸائدة اŸوصسلية من عصسÒ
«شسربت الزبيب» الشسه ‘ ÒاŸدينة،
الذي ُيصسنع ‘ البيوت وÓﬁت صسنع
العصسائر على حّد سسواء ،فضس Óعن أاكل
ب -عضس أان -واع ا◊ل -وي -ات ب -ع -د اإلف-ط-ار
وخاصسة «الزلبية».
وعلى الرغم من أان «شسربت الزبيب»
يصسنع ‘ كث Òمن اŸدن العراقية ،فإانه
ي -ت -م -ي -ز ‘ اŸوصس -ل ب -ط -ع -م خ-اصس فـ
«شس -ربت ال -زب -يب» ي -ت -ح ّ-ول إا ¤ق -وام-ه
وطعمه الÓذع بعد أان ينقع الزبيب ‘
أاحواضس اŸياه Ãقادير معينة Ÿدة 24
سس-اع-ة ت-ق-ري-ب-ا ،ث-م ُي-ح-ل-ج (ُي-ط-حن) ‘
مكائن خاصسة.
وب -ع -د ا◊ل -ج وال -عصس -ر يضس-اف السس-ك-ر
والنعناع ولون خاصس قريب من األحمر

äÉ«fÉ°†eQ
Ÿاذا ل يكون شسهر رمضسان
فرصسة للحلقات العلمية
سسأالت ‘ إاحدى اŸرات إاماما (Ÿاذا ل تنشّسطون
ج-لسس-ات ع-ل-م-ي-ة ودي-ن-ي-ة دسس-م-ة م-ك-ل-ل-ة ب-اŸواضس-ي-ع
الشس -ائ -ك -ة ح -ول ه-م-وم ه-ذا ال-عصس-ر ..ألج-ل ت-وع-ي-ة
الناسس وحثهم على فهم الدين) ،فكان رده جد سسلبي
بالنسسبة ‹  .ح Úقال :أانت ﬂطئ ..فالناسس الذين
يّÎددوان ع -ل -ى اŸسس -ج -د ل -يسس -وا أاه  Ó-ل-ل-م-واضس-ي-ع
وا÷دالت التي تتخيلها ‘ رأاسسك ..بعدها حّزت ‘
نفسسي ِعدة أاسسئلة منها هل اŸسسلم اŸعاصسر ..ل
يجيد ول يفقه إال الصسÓة كسسجود وركوع ..ول يعي
الكث Òمن اŸسسائل اŸتعلقة بالشسريعة وا◊ياة...
وŸاذا ل ي -ط -الب ب -دروسس وم -ن -اظ -رات ح -ول أاه -م بقلم :جمال نصسرالله
اŸسسائل والعوائق التي “ر بها حركية اÛتمع..
وŸاذا اŸسسلم ل يسسأال ويك Ìمن األسسئلة حول مسسائل ل يفهمها ول يعرف
مقاصسدها وهل هي فع ÓكبÒة عليه ..وهل هذا اإلمام أاراد القول بأان نسسبة األمية
وا÷هل لهما النصسيب األك Èب Úالناسس  ..وأان الفئة اŸتعلمة والتي Áكنها الفهم
واإلسستعاب قليلة جدا ول تتعدى اÿمسسة أاو العشسرة باŸئة ..لكن مع مرور الوقت
خلصست إا ¤حقيقة أاخرى وهذا مقارنة Ãا كان يحدث ‘ سسالف العصسور يوم كان
للحلقات العلمية داخل اŸسساجد من شسأان عظيم ..ومرابضس حقيقية لتخّرج الكثÒ
من جهابذة الفكر والعلوم Ãختلف أاصسنافها وأالوانها ..وذلك على الرغم من نقصس
أادنى الوسسائل آانذاك ..بل كانوا يتعاطون ذلك –ت ضسوء الشسموع .وكلهم عزم وحب
للبحث عن كث Òمن مسسائل وأامور ا◊ياة ..لذلك تعّددت األسسماء العارفة بعلوم
الدين ب Úمشسايخ وتÓمذتهم ..اليوم اŸشسكل الرئيسسي ليسس ‘ تفشسي ا÷هل كسسبب
رئيسس بل ‘ تشستت ا◊ياة البدنية والنفسسية وحتى العقلية للفرد فيه ومرهق جدا
وغ Òمسس -ت -ق -ر ومشس -تت م -وزع ب -ل م -ع -ل -ق ف -وق أال -ف م -ن ..Èل -ذلك Œده م-فصس-وم
الشسخصسية مضسطرب متناقضس متسسارع متهافت متلهف حتى أاثناء سسويعات نومه..
إا ¤درجة أان منهم من يدخل اŸسسجد وا◊سسابات اŸفوترة تفور ‘ رأاسسه ؟ او ل
شسيء يبعده عن هموم الدنيا ومشساغلها سسوى سسويعات النوم أاو اŸرضس أاو اŸوت ؟ا
ـ إان اŸقصسد من طرحنا لهذه األسسئلة هو أان تكون اŸسساجد مربضسا لتثقيف الناسس
ثقافة دينية ﬁضسة حتى ل يقعوا ‘ اÙظور من الشسرع واألصسول اŸتفق عليها
باإلجماع وكذا الكبائر واŸوبيقات ويصسبح بإامكانهم و‘ حياتهم ا◊رة أان يفرقوا
ب Úا◊Óل وا◊رام .دون اللجوء لعا ⁄جليل أاو فقيه يسستفتونه ‘ األمر دائما ..ألن
ما نراه اليوم من جشسع للتجار وتهريب مÈح للسسلع وارتكاب اŸعاصسي وعدم تطهÒ
اŸال ..وظلم وارتكاب للفواحشس وعنف ضسد النسساء وجرائم ضسد األصسول هو نتيجة
جهل أاغلبية الناسس و‘ ا÷زائر باÿصسوصس للثقافة الدينية خاصسة ‘ اŸسسائل
ا◊سساسسة .عكسس بعضس الدول العربية األخرى اŸعروف عنها على أاقل تقدير بأانها
تÈمج وتنسسق ب Úعدة هيئات اجتماعية وتربوية تعليمية ومؤوسسسسات ثقافية الهدف
منها هو –ذيق قدرات الفرد وجعلها قريبة للفهم العام واŸشسÎك وطبعا يشسرف
Óسسف ما نفتقده عندنا ..وبالتا‹ ها نحن
على كل هذا أاناسس ﬂتصس .Úوهذا ل أ
ندفع الثمن يوميا .و‚ني ثمارا مُرة .ألننا أامتّنا اإلرادة ‘ قلوبنا .وماتت ‘
األخ Òبداخلنا.
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‘ رمضسان ...أاخطبوط آا‹ اسسمه «امرأاة»
فتيحة كلواز
منذ أاول يوم من رمضسان تتسسلّح اŸرأاة بكل أانواع األسسلحة النفسسية
لتتمّكن من إانهاء صسيامها بأاقل األضسرار اŸمكنة التي غالبا ما تكون
مرتبطة بصسيام أاحد أافراد أاسسرتها ،فهذا زوج فرضس عليه الصسيام قهرا
ما يعطيه الذريعة لفعل ما يشساء من تكسس ،Òسسب ،شستم و‘ بعضس
األحيان ضسرب للكائن الذي يراه مÓئما لصسب جام غضسبه من ضسرورة
صسيامه ،ولن يكون سسوى زوجة وضسع لها اÛتمع منذ قرون صسورة
‰ط-ي-ة Œع-ل-ه-ا ت-ت-ل-ق-ى ال-ط-ب-اع ا◊ادة ل-ل-رج-ل الصس-ائ-م ع-لى اختÓف
عÓقتها به بكل هدوء بل حولتها إا ¤ما يشسبه أاخطبوط آا‹ عمله
الوحيد خدمة الرجل الصسائم أاو لنقل «اŸرمضسن».
وبالفعل هي ملزمة بالطبخ والغسسل ،إاضسافة إا ¤دوام العمل الذي
أاصسبح من الضسروريات ،وهكذا –ولت يوميات اŸرأاة الرمضسانية إا¤
›رد واج -ب -ات وال -ت -زام-ات أاب-ع-دت-ه-ا ع-ن روح-ان-ي-ة الشس-ه-ر وغ-ن-ائ-م-ه
الربانية.
يتحول اŸطبخ Ãجرد حلول الشسهر الفضسيل إا ¤ثكنة عسسكرية ل
تÎكها إال بعد سساعت ÚأاوثÓث من اإلفطار ،كل ذاك ا÷هد اŸبذول
من اŸرأاة سسواء كعاملة أاو زوجة أاو أاّم ملزمة بتحّمل «ترمضس »Úالرجل
الصس -ائ -م ألن -ه ع -اج -ز ع -ن Œاوز ح -اج -ت -ه إا ¤السس -ج -ائ -ر أاو األك -ل أاو
«الشسرب» .اŸهم أانه «صسا Ëبسسيف» ،ول بد أان يتحمله اÛتمع كما
هو خاصسة اŸرأاة وكأا Êبه مسسك Úبحاجة إا ¤عطف وشسفقة.
‘ اŸقابل ذاك األخطبوط اآل‹ الذي اصسطلح على تسسميته امرأاة؟؟!
ﬁروم من حق إابداء الرأاي ألنها مرغمة على ›ارات تلك الصسورة
النمطية للمرأاة اŸطيعة والـ «سسوبرهÒو» دون أان يتسساءل من حولها
عن حاجتها إا ¤بعضس من الراحة أاو كلمة طيبة تثّمن اÛهود الذي
تقوم به من أاجل ﬁيطها ،بل األدهى واألمر أان بعضسهن تنال السسب
والشستم بسسبب أاحد األطباق التي اختل توازن اŸلح فيها ،أاو أانها نسسيت
–ضس Òسسلطة «ا◊ميسس» ،أاو أانها فشسلت ‘ أان تÈد كل ملعقة يغÎفها
زوجها من طبق الشسربة ،أاعرف إاحداهن ك ّسسر جميع أاثاث منزلها حتى
التلفاز من طرف زوجها لسسبب بسسيط وتافه جدا هو «رنّ هاتفها وهو
نائم» ‘ .خضسم كل هذه اليوميات يتناسسى ا÷ميع أان تلك اŸرأاة تصسوم
مثلهم بل أاك Ìمنهم ألّنهم يجلسسون على مائدة اإلفطار وهي ما تزال
‘ اŸط -ب -خ – ّضس -ر ت-لك األط-ب-اق ال-ت-ي ت-ق-دم سس-اخ-ن-ة ،وأان-ه-ا ت-ن-هضس
للسسحور قبلهم ألنها من يحضسره لهم ،وهي أايضسا تعمل حسسب دوام
عمل هي ملزمة باحÎامه ،لذلك كان عليها النهوضس باكرا لتحضسÒ
بعضس األطباق حتى ل تتأاخر عن موعد اإلفطار عند عودتها من
العمل .هذا الكائن «السسوبر» ينام أاحيانا وهو واقف بسسبب كل تلك
األعباء التي هي ‘ األصسل غ Òملزمة Ãجملها ،وعليه علينا جميعا أان
نعلم أانّ الله تعا ¤فرضس الصسيام على كل من اسستوفى شسروطه من رجل
أاو امراة ،وهما ملزمان بواجباته سسواسسية دون أاي إانقاصس من عبادة
أاحدهما.

طبيبك ‘ رمضسان

التغذية السسليمة
Áث- -ل شس- -ه- -ر رمضس- -ان ال- -فضس -ي -ل شس -ه -ر
اÒÿات بكل ما –مله هذه الكلمة من
معا Êسسامية وقيم نبيلة وفعل تضسامني
ت -ك -ت -م -ل ف -ي -ه ت -رب -ي-ة ال-روح ‘ Œل-ي-ات
الصس -ف -اء وال -ت -ق ّ-رب ا ¤ال -ل -ه سس -ب -ح -ان -ه
وت-ع-ا ..¤شس-ه-ر ف-ي-ه م-ن ◊ظ-ات ال-ه-ن-اء
خاصسة منها اللقاءات العائلية ا◊ميمية
وت -لك ا÷لسس -ات ح -ول م -ائ -دة الف -ط -ار
والتي ننتظرها كلنا بكث Òمن السسعادة
وا◊بور..
ان صسيام ما يناهز سست عشسرة سساعة
ي -وم -ي -ا ع -ل -ى ام -ت -داد شس -ه -ر ك -ام-ل Ÿن
اسس -ت-ط-اع إال-ي-ه سس-ب-ي Ó-ب-دون اك-ل وب-دون
شسرب يجعل مسستوى الطاقة ‘ تقلصس
متزايد ألن ا÷سسم خÓل نشساطه اليومي
يسستخلصس طاقته من ﬂزون التغذية ‘
اشسكالها اŸتعّددة .حيث “ثل السسكريات
اŸادة الطاقوية السساسسية بامتياز كونها
العنصسر الذي تتمّ به عملية اسستخÓصس
الطاقة بسسرعة فائقة‡ ،ا يخلق لهفة
زائ-دة ل-ل-جسس-م ع-ن-د الف-ط-ار ..وه-ن-الك
م- -واد م- -غ- -ذي- -ة اخ- -رى ل –ت -وي ع -ل -ى
السس- -ع- -رات ا◊راري -ة ك -ال -ف -ي -ت -ام -ي -ن -ات
والمÓح واŸياه ،ناهيك عن الدهنيات
والÈوت -ي -ن -ات وه -ي اقسس -ام م -غ -ذي-ة ل-ه-ا
اه -م -ي -ت -ه -ا ‘ اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ال-ت-وازن
الءيضسي للجسسم...
السسؤوال الوجيه الذي يطرح نفسسه
هو ماذا يجب علينا أان ناكله؟
بطبيعة ا◊ال نحبذ النوعية ‘ األكل
اث -ن -اء شس -ه -ر رمضس -ان ب -اÿصس-وصس ع-ل-ى
ال -ك -م -ي -ة ،ح -يث ي -ف -ق -د ا÷سس-م ‘ ه-ذا
الشسهر كميات معتÈة من السسوائل ‡ا
يتطلّب اسستهÓك اŸواد الغذائية الغنية
باŸياه ا ¤جانب «الشسربة» و»البويون»
ناهيك عن اÿضسار واŸاء ..يحبذ ان
تكون هذه اŸغذيات ‘ شسكلها الطبيعي
األمثل دون تبديل او تغي Òاو اضسافات.
ك-ي-ف Áك-ن-ن-ا أان ن-ت-غ-ذى ب-ط-ريقة

الداكن ثم يÈد بالثلج ،وتختلف النسسب
من ﬁل إا ¤آاخر.
وعن أابرز ما Áيز «شسربت» اŸوصسل
ع-ن ب-ق-ي-ة اÙاف-ظ-ات ال-ع-راق-ية ،فأان
بقية اÙافظات ل تضسيف النعناع إا¤
خ-ل-ي-ط الشس-ربت ،وب-ال-ت-ا‹ ف-إان ط-ع-م-ه
يختلف كليا.
يقبل سسكان اŸدن العراقية القريبة من
اŸوصس -ل ع-ل-ى شس-راء «شس-ربت ال-زب-يب»
من اŸدينة عند مرورهم بها ،وخاصسة
من إاقليم كردسستان‡ ،ا أادى إا ¤تفرد
اŸوصسل بسسمعة طاغية ‘ صسناعة هذا
ال -ن -وع م -ن اŸشس -روب -ات أاو ال -عصس -ائ -ر،
خاصسة أان سسعر الل Îالواحد ل يتجاوز
األلف دينار ( 0.8دولر).
ب-ع-د اإلف-ط-ار ي-ك-ون اŸوصس-ل-ي-ون ع-ل-ى
موعد مع حلوى خاصسة تعرف ﬁليا

باسسم «الزلبية» ،وهي عجينة تقلى ‘
ال- -زيت اŸغ- -ل- -ي حصس- -را دون السس- -م- -ن
النباتي ثم تغمسس ‘ «الشسÒة» (عصسارة
السسكر) ،لتتكون حلوى الزلبية .تختلف
‘ ل -ون -ه -ا وط -ع -م -ه -ا ب -حسسب ط -ري-ق-ة
إاع -داده -ا ،إاذ ه -ن -اك ث Ó-ث -ة أان-واع م-ن
الزلبية ،وما ب Úزلبية حمراء وبيضساء
وزلبية ا÷بسس ،يتف صسناع ا◊لوى ‘
اŸوصسل بإاتقان صسناعتهم للحلويات.
ل -ك -ل م -دي -ن -ة ط -ق -وسس -ه -ا ال-رمضس-ان-ي-ة
اÿاصس- -ة ،إال أان ل- -ت- -لك ال- -ط -ق -وسس ‘
اŸوصس-ل م-وائ-ده-ا ،ف-ال-ك-ب-اب اŸشسوي
و»شسربت الزبيب» والزلبية تكاد تكون
األصسناف األبرز Ÿوائد اŸوصسلي‘ Ú
رمضسان ،كل حسسب إامكانياته.
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صسحية ‘ وقت قصس Òقد ’ يتعدى
السسويعات؟
ي -نصس -ح اذن ل -ت -ج -نب اشس -ك -ال -ي -ة ضس -ع-ف
ال- -ت- -غ- -ذي- -ة ب -اسس -ت -ه Ó-ك م -رق اÿضس -ار
اŸت -ع -دد الÎك -ي -ب -ات ك-أان ي-ح-ت-وي ع-ل-ي
م -ع -ظ -م اÿضس -ار اŸم -ك -ن -ة واŸت-وف-رة
واŸرحية‡ ،ا يسسهل عملية الهضسم كما
يسس -ت -وجب اسس -ت -ه Ó-ك نسس-ب-ة م-ن عصسÒ
الفاكهة‡ ،ا يجعل عملية المتصساصس
تتم بالطريقة البطيئة واŸثلى للسسكريات
اŸت -واج -دة وذلك ل -وج-ود الل-ي-اف ال-ت-ي
“ثل عام Óمهما واسساسسيا ‘ التغذية
ع -م -وم -ا و‘ شس -ه -ر الصس -ي -ام ع -ل -ى وج-ه
اÿصسوصس..
من البديهي أان نتسساءل عن ما Áكن أان
تشس- -ب- -ه- -ه ال- -ت- -غ- -ذي- -ة ‘ شس- -ه -ر رمضس -ان
الفضسيل ..ماهي ‡يزاتها وخصسائصسها؟
سس -ي -ك -ون م -وضس -وع ت-ع-اط-ي-ن-ا ‘ ا◊ل-ق-ة
الثانية غدا بحول الله...

* طبيب ﬂتصس
’مراضس
‘ تشسخيصس ا أ
عضسو اÛلسس الوطني
’خÓقيات الطب
أ

aissanimedt@yahoo.fr

نفحات رمضضانية

إعدإد :عب ـد
إلق ـادر سسنات ـي
إمام أإسستاذ رئيسس
Ãسسجد إلبشسÒ
إإلبرإهيمي
شسـارع إلشسهـدإء

ن تربي ٍ
’سضÓم دي ُ
ة للَمَلكات
ا إ
والفضضائل والكما’ت ،وهو يعتبُِر اŸسضلمَ
تلميًذا مÓزمًا ‘ مدرسضة ا◊ياة ،دائًما
فيها ،دائًبا عليها؛ يتلsقى فيها ما تقتضضيه
طبيعُته من نقصس وكمال ،وما تقتضضيه
م فهو
طبيعتُها من خ Òوشضّر ،ومن ثَ s
يأاخُذه أاخذ اŸربuي ‘ مزيج من الرفق
والعنف ،بامتحانات دورية متكuررة’ ،
يخرج من امتحان منها إا’ ليدخلَ ‘
امتحان ،و‘ هذه ا’متحانات من الفوائد
للمسضلم ما ’ يوجد ُعشضره و’ مِْعشضاره ‘
ا’متحانات اŸدرسضية اŸعروفة.
‘ كل فريضضة من فرائضض اإلسضÓم امتحانٌ
إلÁان اŸسض -ل -م ول -ع -ق -ل -ه وإارادت-ه ،وَدْع ع-نك
األرك -ان اÿمسض -ة ،ف -الم -ت -ح-ان ف-ي-ه-ا واضض-ح
اŸع- -ن- -ى بu- -ي ُ-ن األث -ر ،وج -ا ِوْزه -ا إا ¤أاsم -ه -ات
الفضضائل التي هي واجبات تكميلية ،ل يكمل
إاÁان اŸؤوم -ن إال ب -ه -ا؛ ك -األم -ر ب -اŸع-روف،
وال- -ن- -ه- -ي ع- -ن اŸن- -ك -ر ،والصض -دق ‘ ال -ق -ول
والعمل ،والصض ‘ Èمواطنه ،والشضجاعة ‘
ميدانها ،والبذل ‘ سضبله ،فكل واحدة  -أاو ‘
ÁÓان،
كل واحدة  -منها امتحاٌن تكميلي ل إ
ت-ع-ل-و ف-ي-ه ق-ي-م ،وت-ه-ب-ط ق-ي-م؛ ف-ف-ي ال-ت-وحيد
امتحان لليق ،Úواليق Úأاسضاسض السضعادة ،و‘
Óرادة ،واإلرادة أاصض- -ل
الصض Ó- -ة ام - -ت - -ح- -ان ل - -إ
النجاح ،و‘ ا◊uج امتحان للهمم بالسض‘ Ò
األرضض ،وهو منبع العلم ،و‘ الصضوم امتحان
للصض ،Èوالصض Èرائد النصضر ،ونحن نريد من
المتحان هنا معناه العصضري الشضائع.
غ Òأان الصضوم أاعسضرها امتحاًنا؛ ألنه مقاومٌة
عنيفة لسضلطان الشضهوات ا÷سضمية ،ومقاوُم
الشضهوات ‘ نفسضه أاو ‘ غÒه قلّما ينتصضر،
فإان انتصضر فقلما يقفُ به النتصضار عند حuد
العتدال ،بل كثًÒا ما يجاوزه إا ¤أانواع من
الشض -ذوذ وال-ت-نّ-ط-ع ،ت-أاب-اه-ا ال-ف-ط-رة وال-ع-ق-ل،
وهذه الروح اŸقاوِمة ‘ الصضوم هي التي
حل ،فجعلت الصضوم إاحدى
راَعْتها األديان والuن َ
ع-ب-ادات-ه-اُ ،ت-رuوضض ع-ل-ي-ه ال-ن-فوسض اŸطمئنة،
وُترuوضض به النفوسض ا÷اﬁة ،ولكن الصضوم ‘
اإلسضÓم يزيد عليها جميًعا ‘ صضوره ومsدته،
و‘ تأاثÒه وشضsدته ،فمsدته شضهر قمري متتابع
األي-ام ،وصض-ورُت-ه ال-ك-ام-ل-ة َفْ -طٌ-م ع-ن شض-ه-وات
البطن والفرج واللسضان واألذن ،وكtل ما نقصض

١٧٩٤٥

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

هذه الصضفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شضريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشضكرا

إلصس ـ ـوم مقاومـ ـٌة عنيفـ ـة لسسلطـ ـان إلشسهـ ـوإت إ÷سسمي ـة

العدد

األحد  ١٢ماي  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠٧رمضضان ١٤٤٠

هام جدإ

أاثــــــــر الصضــــــــوم فــــــــي النفــــــــوسس
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IQƒKÉCe ∫GƒbGC
ق الصضوم أان تعلم أانه حجاب ضضربه الله
ح ّ
على لسضانك وسضمعك وبصضرك ،وفرجك وبطنك،
ليسضÎك به من النار ،وهكذا جاء ‘ ا◊ديث (الصضوم
جنة من النار) .فإان سضكنت أاطرافك ‘ حجبتها ورجوت أان
تكون ﬁجوبًا ،وإان أانت تركتها تضضطرب ‘ حجابها وترفع
جنبات ا◊جاب فتطلع إا ¤ما ليسس لها بالنظرة الداعية
للشضهوة ،والقوة اÿارجة عن حّد التقية لله  ⁄تأامن أان
تخرق ا◊جاب ،وتخرج منه ،و’ قوة إا’ بالله .فإان
تركت الصضوم خرقت سض Îالله عليك.

جوأبك
من أاجزاء ذلك الفطام فهو نقصض ‘ حقيقة
الصضوم ،كما جاءت بذلك اآلثار الصضحيحة عن
صض -احب الشض -ري -ع -ة ،وك -م-ا ت-ق-تضض-ي-ه ا◊ك-م-ة
ا÷امعة من معنى الصضوم.
ف Óيتوّهمن sاŸسضلم أان الصضوم هو ما عليه
العاsمة اليوم من إامسضاك تقليدي عن بعضض
الشضهوات ‘ النهار ،يعقبه انهماك ‘ جميع
الشضهوات بالليل ،فإان الذي تشضاهده من آاثار
ه-ذا الصض-وم ال-ع-ر‘ إاج-اع-ة ال-ب-ط-ن ،وإاظ-م-اء
الكبد ،وفتور األعضضاء ،وانقباضض األسضارير،
وب -ذاءة ال -لسض -ان ،وسض -رع-ة الن-ف-ع-ال ،وات-خ-اذ
ب الله من ا÷هر
الصضوم شضفيًعا فيما ل يح t
بالسضوء من القول ،وعذًرا فيما تبدر به البوادر
من اللجاج واÿصضام واألÁان الفاجرة!
ك ،sÓإان الصضوم ل يكمل ول تتّم حقيقته ،ول
تظهر حكمته ول آاثاره إال بالفطام عن جميع
Óذن
الشض- -ه- -وات اŸو sزع- -ة ع -ل -ى ا÷وارح ،ول  -أ
شض -ه -وات ‘ السض -ت -م -اع ،ول -ل -ع Úشض -ه-وات ‘

امتداد النظر وتسضريحه ،وللسضان شضهوات ‘
الِ-غ-ي-ب-ة وال-ن-م-ي-م-ة ،ولs-ذات ‘ ال-ك-ذب وال-ل-غ-و
وال -ت -زوي -ق ،وإان شض -ه -وات ال-لسض-ان لÎب-و ع-ل-ى
شضهوات ا÷وارح كلها ،وإان له لضضراوًة بتلك
الشض- -ه- -وات ل يسض- -ت- -ط- -ي- -ع ح -بسض -ه ع -ن -ه -ا إال
اŸوsفقون من أاصضحاب العزائم القوsية.
Óرادات النفسضية ،وقمٌع
صضوم رمضضان ﬁك wل إ
للشضهوات ا÷سضمية ،ورمٌز للتعبّد ‘ صضورته
ال -ع -ل-ي-ا ،وري-اضض-ة شض-ا sق-ة ع-ل-ى ه-ج-ر ال-ل-ذائ-ذ
والطيبات ،وتدريب من s
ظم على حمل اŸكروه
من جوع وعطشض وسضكوت ،ودرسضٌ مفيد ‘
سضياسضة اŸرء لنفسضه ،و–tكمه ‘ أاهوائها.
ورمضض -ان ن -ف -ح ٌ-ة إال -ه-ي-ة َتُ-هt-ب ع-ل-ى ال-ع-اَل-م
األرضض -ي ‘ ك -ل ع -ام ق -م -ري م -رة ،وصض-ف-ح-ة
سضماوية تتجلsى على أاهل هذه األرضض فتجلو
لهم من صضفات الله عطفه وبّره ،ومن لطائف اإلسضÓم
حكمته وسضّره ،فلينظر اŸسضلمون أاين حظهم من تلك
النفحة ،وأاين مكانهم ‘ تلك الصضفحة.

حدث ‘ رمضضان

أأحـ ـ ـدأث لهـ ـ ـا أأث ـ ـ ـر ‘ ألتاريـ ـ ـخ
إلدول ـ ـ ـ ـة إألمويـ ـ ـ ـة ‘ إألندل ـ ـ ـ ـسس
@‘  ١٥رمضضان ١38هـ اŸوافق  ٢٠فÈاير ٧٥6
م عَبَر عبد الرحمن الداخل اŸعروف بـ (صضقر
ق- -ريشض) ال- -ب- -ح- -ر إا ¤األن- -دلسض ل- -ي- -ؤوسضسض دول- -ة
إاسضÓمية قوية وهي الدولة األموية ‘ األندلسض.
غزوة بدر الكÈى
@‘ السضابع عشضر من شضهر رمضضان ‘ السضنة
الثانية للهجرة وقعت غزوة بدر الكÈى ،التي
أاطلق عليها القرآان الكر« Ëيوم الفرقان» ،وهي
أاو ¤اŸع -ارك اŸه -م -ة ‘ ال -ت -اري -خ اإلسض Ó-م-ي،
حيث كان عدد اŸسضلم Úفيها ثÓثمائة وثÓثة
عشضر رج ،ًÓوعدد اŸشضرك Úتسضعمائة و خمسضÚ
رج ً
.Ó
فتح مكة
@‘ ال -عشض -ري -ن م -ن شض -ه -ر رمضض -ان اŸب -ارك ‘
السضنة الثامنة للهجرة كان فتح مكة،
معركة حطÚ
@ ‘  ٢6من شضهر رمضضان اُŸبارك اŸوافق للسضابع عشضر
من شضهر تشضرين الثا Êللعام اŸيÓدي  ،١١88كانت موقعة
ح-ط Úب-ق-ي-ادة السض-ل-ط-ان ال-ن-اصض-ر صضÓ-ح ال-دي-ن األيوبي،
والتي أانهت الوجود الصضليبي ‘ اŸشضرق.
فتح أانطاكية
@ ‘ الرابع من رمضضان من عام  666للهجرة (
 ١٢68ميÓدي)‚ ،ح اŸسضلم Úبقيادة الظاهر
ب- -يÈسض ‘ اسضÎداد م- -دي -ن -ة إان -ط -اك -ي -ة م -ن ي -د

الصضليبي ،Úبعد أان ظلت أاسضÒة ‘ أايديهم ١٧٠
عاًما.
معركة بÓط الشضهداء
@ ‘ اليوم الثا Êمن رمضضان عام  ١١٤هجرية،
ح -دثت م -ع -رك -ة ب Ó-ط الشض -ه -داء الشض-هÒة ،وق-د
اشضتعلت هذه اŸعركة ب ÚاŸسضلم Úبقيادة «عبد
ال -رح -م -ن ال -غ -اف -ق -ي» وال-ف-ر‚ة ب-ق-ي-ادة ؛شض-ارل
مارتل» ،وقد وقعت ‘ منطقة بواتييه الفرنسضية،
وك- -ان م- -ن أاه- -م ن- -ت- -ائ- -ج- -ه -ا أان -ه -ا أاوق -فت اŸد
السضÓمي إا ¤كل أاوروبا.
معركة ع Úجالوت
@ ‘  ٢٥رمضضان 6٥8هـ ،خرج سضلطان مصضر
سضيف الدين قطز من مصضر على رأاسض ا÷يوشض
اŸصضرية وذلك ÓŸقاة جيشض اŸغول الرهيب ‘
م- - -ع- - -رك- - -ة ع Úج- - -ال- - -وت وان- - -تصض- - -ر ف- - -ي- - -ه- - -ا
اŸسض- -ل- -م -ون ان -تصض -ارا ً سض -اح -ق ً-ا وأادت اŸع -رك -ة
لنحسضار نفوذ اŸغول ‘ بÓد الشضام وخروجهم
منها نهائيًا وإايقاف اŸد اŸغو‹.
معركة عمورية
@ ‘ السضادسض من شضهر رمضضان سضنة  ٢٢3هـ،
ج-ه-ز اÿل-ي-ف-ة ال-ع-ب-اسض-ي اŸع-تصض-م جيشضًا ◊رب
الروم اسضتجابة للصضرخة الشضهÒة إلحدى النسضاء
اŸسض - -ل - -م- -ات (وام- -ع- -تصض- -م- -اه) ،ح- -يث ح- -اصض- -ر
عمورية إا ¤أان سضقطت ودخلها اŸسضلمون ‘
السضابع عشضر من رمضضان.

ورمضضان «مسضتشضفى» زما Êيجد فيه كtل
م -ريضض دواَء دائ -ه ،يسض -تشض -ف -ي ف -ي -ه م -رضض-ى
ال-ب-خ-ل ب-اإلحسض-ان ،وم-رضض-ى الِ -ب-ط-ن-ة والنعيم
با÷وع والعطشض ،ومرضضى ا÷وع واÿصضاصضة
بالشضبع والكفاية.
ورمضضان جsبار الشضهور ‘ الدهور ،مرهوب
الصض- -ول- -ة وال- -دول- -ة ،ل ي- -ق -ب -ل ال -تسض -اه -ل ول
ال -ت -ج -اه -ل ،وم -ن غ -رائب شض -ؤوون-ه أان م-ع-ظ-م
صضائميه من األغفال ،وأان معظم جنده من
األط -ف -ال ،يسض -ت -ع-ج-ل-ون صض-وم-ه وه-م صض-غ-ار،
ويسضتقصضرون أايامه وهي طوال ،فإاذا انتهك
حرمته منتهك بثsوا حوله األرصضاد ،وكانوا له
باŸرصضاد ،ورشضقوه ونضضحوه،
و(َبْهدلوه) وفضضحوه .فالصضوم أاثر على النفسض
عظيم تÎجم حقيقته هذه اآاية الكرÁة ‘
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خ Òألهدى
عن أابي هريرة رضضي الله عنه قال :قال رسضول الله ـ
صضلى الله عليه وسضلم ـ(( :أاتاكم رمضضان شضهر مبارك فرضس
ال -ل -ه ع-ز وج-ل ع-ل-ي-ك-م صض-ي-ام-ه ت-ف-ت-ح ف-ي-ه أاب-واب السض-م-اء
ل فيه مردة الشضياط Úلله
وتغلق فيه أابواب ا÷حيم وتغ ّ
فيه ليلة خ Òمن أالف شضهر من حرم خÒها فقد حرم))،
’لبا.Ê
رواه النسضائي وصضححه ا أ

صضدقوا الله فصضدق الله معهم

عÓمات حسسن إÿا“ة أإن يقبضسك
إلله وأإنت على إلطاعة
ي- -ذك- -ر اإلم- -ام ال- -ذه- -ب -ي ‘
السض Òأان عامر بن عبدالله
ب -ن ال -زب - Òوه -و م -ن ك -ب-ار
ال - -ت- -اب- -ع - Úسض- -م- -ع اŸؤوذن
لصضÓ- - -ة اŸغ - -رب ،وك - -ان ‘
سض -ك -رات اŸوت ،ف -ق -ال Ÿن
ح - -ول - -ه :خ - -ذوا ب - -ي - -دي إا¤
اŸسض -ج -د ،ف -ق -ال -وا ل -ه :إانك
ع - -ل- -يك «أاي م- -ريضض» ق- -ال:
أاسضمع داعي الله ف Óأاجيبه؟ فأاخذوا بيده .فدخل مع اإلمام ‘ الصضÓة ،فركع
ركعة ثم مات رحمه الله .
فقبضضت روحه ‘ أافضضل وضضع لÓإنسضان ب Úيدي الله ‘ الصضÓة ،و‘ بقعة
يحبها الله وهي اŸسضجد ،وهذه عÓمة من عÓمات اŸيتة ا◊سضنة.
فاŸيتة ا◊سضنة :أان يتّوفاك الله وأانت ‘ صضÓة ،أاو جهاد ،أاو دعوة ‘ سضبيل
الله ،أاو وأانت تقرأا القرآان ،أاو ‘ ›السض الذكر ،إا ¤غ Òذلك من أاعمال
ا.Òÿ

ع ّمـ ـ ـا
يشضغل ـك
سس :ما معنى حديث
«إإل إلصس -وم ف -إان -ه ‹
وأإن-ا أإج-زي ب-ه» ،وم-ا
معنى أإن «ليلة إلقدر
خ Òمن أإلف شسهر»،
و‘ أإي ليلة هي؟

ج :عن أابي هريرة رضضي الله عنه قال ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ« :كل عمل
ابن آادم له إال الصضوم فإانه ‹ وأانا أاجزي به ،والصضيام جنة ،فإاذا كان يوم
صضوم أاحدكم ،ف Óيرفث ،ول يصضخب ،فإان سضابه أاحد أاو قاتله فليقل :إاÊ
صضائم ،إا Êصضائم ،والذي نفسض ﬁمد بيده ÿلوف فم الصضائم أاطيب عند
الله من ريح اŸسضك ،للصضائم فرحتان يفرحهما ،إاذا أافطر فرح بفطره،
وإاذا لقي رّبه فرح بصضومه) ،متفق عليه.
ومعنى إال الصضوم فإانه ‹ ،أاي إان حسضابه عند الله بغ ÒاŸضضاعفة
اŸعلومة ا◊سضنة بعشضر أامثالها إا ¤سضبعمائة ضضعف ،بل هو أاعظم من
ذلك بكث ،Òوقد ورد ما يدل على هذا اŸعنى ‘ رواية الÎمذي ولفظها
(إان ربكم يقول :كل حسضنة بعشضر أامثالها إا ¤سضبعمائة ضضعف والصضوم ‹
وأانا أاجزي به).
وذلك كما يقول اŸلك أاعطوا الناسض أاعطياتهم بكذا وكذا ،إال فÓن فأانا
سضأاعطيه ،و‘ ذلك إاشضارة إا ¤أان العطاء سضيكون كبÒا بغ Òحسضاب ،ولهذا
قال تعا{ :¤إا‰ا يوفى الصضابرون أاجرهم بغ Òحسضاب} ،والصضيام
عبادة الصض.È
وأاما ليلة القدر فهي ‘ ليا‹ الوتر من العشضر األواخر من رمضضان ،وكثÒ
من العلماء يقولون إانها ‘ ليلة السضابع والعشضرين من رمضضان ،ومعنى
كونها خ Òمن أالف شضهر ،بيان فضضلها وأان العبادة فيها مضضاعفة كعبادة
العابد ‘ أالف شضهر ،فمن قامها فكأا‰ا قام أالف شضهر ،ومن ذكر الله فيها
أاو قرأا القرآان أاو دعا فكذلك ،وهذا من فضضل الله تعا ¤على هذه األمة،
Ÿا كان أاعمارهم أاقل ،وأاجسضادهم أاضضعف ،عوضضهم الله تعاÃ ¤ضضاعفة
األجر ‘ هذه الليلة والله أاعلم.

حكمة ألعدد

قال خالد بن معدان« :لو كان اŸوت علمًا ُيسضبق
إاليه ما سضبقني إاليه أاحد ،إا’ أان يسضبقني رجل
بفضضل قوة».

واŸيتة السضيئة :أان يتوفى الله اإلنسضان ،وهو يسضمع األغنية اŸاجنة ،أاو
‘ سضهرة خليعة ،أاو على نهاية مشضينة ،مع إابرة ﬂدر ،أاو كأاسض خمر ،أاو ‘
سضفر معصضية ،إا ¤غ Òذلك من األعمال السضيئة ،نسضأال الله العافية.
الشضاهد أايها اإلخوة ،أاو األمر الذي أاريد أان أانبّه عليه هو تقاعسض بعضض
األخوة ‘ أاداء الصضÓة ،فبعضضهم ل يأاتي إاّل عند اإلقامة ،والبعضض تفوته
الركعة ،والركعتان ،ول يبا‹ ،ول يهتم ،وهذا التابعي ا÷ليل عامر بن عبدالله،
رغم مرضضه وتعبه ،إاّل أانه أاصضّر على الذهاب إا ¤اŸسضجد .فما عذرك أاخي
اŸسضلم أامام الله؟ وقد وهبك الصضحة ،ومنحك العافية ،وأانت تتهاون ‘ أاداء
هذه الفريضضة العظيمة.
يقول إابراهيم التيمي رحمه الله« :إاذا رأايت الرجل يتهاون ‘ التكبÒة األو¤
فاغسضل يدك منه».
فمن يتهاون بالتكبÒة األو ،¤فإان ‘ قلبه مرضض ،وعنده ضضعف إاÁان ،فعليه
بالتوبة ،والرجوع إا ¤الله.
ويبّين لنا اŸصضطفى ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ أاهمية التبك Òإا ¤الصضÓة،
والوعيد الشضديد Ÿن يتهاون ‘ ذلك بقوله« :ل يزال قوم يتأاخرون عن الصضف
األّول حتى يؤوخَرهم الله ‘ النار».
فهل تريد أاخي أان يؤوخرك الله ‘ عذاب جهنم؟ بالطبع الكلّ ل يريد ذلك.
إاذن احرصض بارك الله فيك على التبك ،Òوالتقّدم للصضÓة ،حتى ل يطالك
الوعيد بالتأاخر ‘ النار.
ويقول ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ مؤوكًدا على أافضضلية التكبÒة األو« :¤من صضلى
لله أاربع Úيوًما ‘ جماعة يدرك التكبÒة األو¤؛ كتبت له براءتان :براءة من
النفاق ،وبراءة من النار».
أاعاذنا الله وإاياكم من النفاق ،وأا‚انا من النار إانه جواد كر.Ë
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لنسضانية بوهران ،دحو فغرور:
عميد كلية العلوم التاريخية وا◊ضضارة ا إ

› ـ ـازر  8م ـ ـاي ١٩٤٥سستبق ـ ـى رأسسخ ـ ـة ‘ ألذأكـ ـ ـ ـرة ألتاريخيـ ـ ـ ـة

العدد

17945

نعم الفتى تربية وشضجاعة:

بوزيد سسعال شسهيد
›ازر  8ماي ١٩٤٥

^ جر Áـ ـ ـة ضس ـ ـ ـد أ’نسساني ـ ـ ـة أرتكبته ـ ـ ـا فرنسس ـ ـ ـا دون متابع ـ ـ ـة قضسائي ـ ـ ـة
لنها خلفت جراحا ل تندمل مع السضن ،ÚجرÁة بكل تفاصضيلها
ما تزال ›ازر الثامن ماي  1945تلقي بظÓلها ‘ الكتابات التاريخية ،أ
لنسضانية ....،هي إابادة جماعية كانت هدية خاصضة من السضتعمار للجزائري Úعلى كل
الدقيقة التي تصضنفها ‘ خانة جرائم حرب وضضد ا إ
ما قدموه من تضضحيات للفرنسضي Úوحلفائهم ‘ حربهم ضضد النازية ،كيف Áكن نسضيان جرÁة فرنسضا التي تدعي ا◊ضضارة والدÁقراطية.
إانها شضهادات تنقلها «الشضعب» ‘ ذكرى اŸأاسضاة.

وهران :براهمية مسشعودة
ق -ال اأ’سش -ت -اذ دح -و ف -غ -رور ،ع -م -ي -د ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم

التاريخية وا◊ضشارة اإ’نسشانية بجامعة وهران‘ 1
تصشريح لـ»الششعب»« ،إاّن ›ازر  8ماي  1945التي
ارت -ك -ب -ه -ا ا’سش -ت -ع -م -ار ال -ف -رنسش-ي ‘ ح-ق الشش-عب
ا÷زائري دون رحمة ،سشتبقى راسشخة ‘ الذاكرة

و’ Áكن للزمن أان يطمسشها.»...
واعت Èفغرور أاّن «هذه اÛازر ،خلفت جرحا
عميقا ’ تششفى منه ا÷زائر مهما طال الّزمن،
كونها حدثت ‘ ظروف اسشتثنائية ،تزامنت مع عيد
العمال واحتفا’ت الششعب ا÷زائري بنهاية ا◊رب
العاŸية ،وهو الذي كان ينتظر بلهفة انتصشار قوات
ا◊ل-ف-اء ع-ل-ى ال-ن-ازي-ة ،إاÁان-ا م-ن-ه ب-أان ا’سش-ت-عمار
ال -ف -رنسش -ي سش -ي -ف -ي ب -وع -ده Ãن -ح ا◊ك -م ال -ذات -ي
Ÿسشتعمراته فور –قيق النصشر ،بعد أان جّندت
اآ’’ف ونقلتهم إا ¤جبهات القتال –ت إاغراءات
ووعود سشياسشية ﬂتلفة عرفت حينها بـ»ا◊قوق
مقابل ضشريبة الدم».
وعاد عميد الكلية ليؤوكد بأاّن هذه اأ’حداث سشتبقى
منقوششة ‘ السشجل اأ’سشود لÓسشتعمار ،مسشتد’ ‘
الوقت نفسشه بعديد الششواهد على همجية اÙتل
الذي مارسس ششتى أانواع ا’سشتعباد واإ’بادة خاصشة
ب- -ن- -واح- -ي ق- -اŸة ،ع- -ل -ى غ -رار «ك -اف ال -ب -وم -ب -ا»،

«هيليوبوليسس»« ،الكرمات»« ،منطقة وادي اŸعيز»
وغÒها اŸعا ⁄واأ’مكنة التاريخية واأ’ثرية ،عÈ
ﬂت -ل -ف اŸدن ا÷زائ -ري-ة ال-ت-ي ك-انت اŸن-ع-ط-ف
ا◊اسش-م ‘ مسش-ار ا◊رك-ة ال-وط-ن-ي-ة وت-ب-ل-ور ال-ت-ي-ار
الداعي للكفاح اŸسشلح ،أامام رغبة وإا◊اح الششعب
ا÷زائ- -ري ‘ ﬁارب- -ة اÙت- -ل ال -غ -اصشب أ’رضش -ه
وإاخراجه بالقوة.
اسش-ت-غ-لت اŸن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-جاهدين بوهران
خÓل ا’حتفا’ت الرسشمية بالذكرى الـÛ 72ازر
 8ماي  45التي احتضشنتها بلدية أارزيو ،الفرصشة
ل -دع -وة الشش -ب -اب ال -ط -ام -ح اإ ¤ا’ج -ت-ه-اد ‘ حب
ال -وط -ن وال -ع -م -ل ع -ل-ى –ق-ي-ق الّ-رسش-ال-ة الّسش-ام-ي-ة
Óج-ي-ال ال-ق-ادمة
وال-ن-ب-ي-ل-ة ل-لشش-ه-داء ،و“ري-ره-ا ل -أ
Óسشتمرار ‘ ششحذ الهمم ومواصشلة بناء الوطن
ل إ
وخ -دم -ت -ه Ÿا يسش -ه -م ‘ رق -ي -ه ورف-ع-ت-ه ،ل-ي-ح-ظ-ى
باŸكانة التي يسشتحقها ب Úالششعوب واأ’·.

ولد الششهيد بوزيد سشعال ‘  9جانفي 1919
بقرية الزايري ببلدية اأ’وريسشيا و’ية سشطيف
من عائلة متواضشعة “تهن الفÓحة تعلم القرآان
صشغÒا ،واششتغل صشغÒا Ÿسشاعدة والدته بعد
وفاة والده.
انخرط الششهيد ‘ صشفوف الكششافة اإ’سشÓمية
ا÷زائ -ري-ة بسش-ط-ي-ف «ف-وج ا◊ي-اة» ،ف-ك-ان ن-ع-م
الفتى تربية وأاخÓقا وتواضشعا وششجاعة وقلة
كÓم ،يدخل اŸنزل ‘ السشاعات اŸتأاخرة من
الليل وبعد تناوله وجبة العششاء يصشلي ويختلي
ب- -ن- -فسش -ه ‘ إاح -دى زواي -ا ال -ب -يت ،و‘ الصش -ب -اح
يسشتيقظ مبكرا يصشلي الصشبح ‘ اŸسشجد ،و’
يعود إا ¤البيت إا’ ‘ سشاعة متأاخرة ،وعندما
تسش -ت -فسش -ر أام -ه ع -ن سش -ر ت -أاخ -ره ي -ق -ب -ل رأاسش-ه-ا
ويقول ’»:تقلقي وإان سشقطت ششهيدا فزغردي
علي».
و‘  07م- -اي  ،1945ع-ل-ق»سش-ع-ال ب-وزي-د»العلم
الوطني ‘ أاعا‹ «صشفالو» ،و‘ اليوم اŸوا‹ أاي
 8ماي  1945نهضس مبكرا كعادته وصشلى فريضشته
وارت -دى ل -ب -اسش-ا ن-ظ-ي-ف-ا وح-ل-ق شش-ع-ره ث-م ت-وج-ه
مباششرة نحو مسشجد اÙطة «أابى ذر الغفاري»،
ح -ال -ي-ا ل-ل-مشش-ارك-ة ‘ مسشÒة ال-ف-رح-ة ب-ان-تصش-ار
ا◊لفاء على النازية وحلول موعد تنفيذ فرنسشا
وعدها Ãنح ا÷زائر اسشتقÓلها حيث رفعت
فيها الششعارات  »:ا÷زائر حرة» أاطلقوا سشراح
اŸسش -اج ،»...:Úوك -ان ال -ب -ط -ل «سش-ع-ال ب-وزي-د»
حام Óالعلم الوطني وسشط فوج من الكششافة
يردد اأ’ناششيد الوطنية.
وع- -ن- -دم- -ا ت- -دخ -لت الشش -رط -ة وأام -ر م -ف -تشش -ه -ا
«بوزيد»برمي العلم الوطني ،وهو اأ’مر الذي ⁄
ي -ك -ن أام -ام ال -ب -ط -ل إا’ رفضش-ه ف-أاخ-رج اŸف-تشس
الفرنسشي مسشدسشه وأاطلق عليه النار على مرأاى
من ا◊ششود اŸتظاهرة ،وما إان سشقط الششهيد
حتى ارتفعت زغاريد النسشوة عاليا ،وأاسشرع إاليه
اأ’صشدقاء لنقله إا ¤اŸسشتششفى لكن يششاء القدر
أان يسشتششهد أامام مقهى فرنسشا آانذاك «نقطة
بيع منتوجات  bcrحاليا» ،واسشتمرت اŸسشÒة
وازدادت معها وحششية ›ازر العدو لتمسس جل
الو’ية.

خدمــــــت الوطــــــن بإاخـــــÓصص ورحلــــــــت فــــــــي صضمــــــــــــت

بايـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـاروك ...مسسـ ـ ـ ـÒة نضسـ ـ ـ ـال مـ ـ ـ ـن أأجـ ـ ـ ـل أ◊ريـ ـ ـ ـة
^ عرباجــــي :اÛاهــدة مثــال حـــي للتضضحيـــة
اÛاهدة باية ماروك التي رحلت
عنا خÓل ششهر أافريل ‘ صشمت ،تعد
م- - -ن اÛاه- - -دات ال - -ل - -وات - -ي وهÍ
حياتهن من أاجل إاسشتقÓل ا÷زائر،
وواصش - -لت اŸسشÒة ب - -ع - -د إاسشÎج- -اع
السش -ي -ادة ال -وط -ن -ي -ة ،ف -ق -د ن -اضش-لت
Ãن-ط-ق-ة ح-ج-وط ب-و’ي-ة ت-يبازة دون
هوادة وعمرها ’ يتجاوز  14سشنة،
بدأات تنششط ‘ الثورة مع ابن جارها
الذي كان ›اهدا وهو الذي زرع

أÙطات ألتاريخية

 12ماي  :1957نششرت ا÷ريدة الفرنسشية ( ) Le canard enchainéحوارا مع
«روب’ Òكوسشت إاعÎف فيه بالطرق الوحششية لعملية اإ’سشتنطاق التي يقودها رفقة
راوول صشالون ضشد ا÷زائري.Ú
 12م-اي  :1961أاع-ل-نت ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي “سش-ك-ه-ا بضش-رورة مششاركة الوزراء
اŸعتقل ‘ ÚاŸفاوضشات اŸقررة ‘  20ماي من نفسس السشنة ب»إايفيان».
 13ماي  :1945نفذت السشلطات اإ’سشتعمارية حكم اإ’عدام ‘ حق أاربع Úكششافا من
فوج «النجوم» بقاŸة بسشبب مششاركتهم ‘ اŸظاهرات السشلمية.
 13ماي  :1962انتقدت جريدة» لوموند» الفرنسشية قلة إاهتمام السشلطات الفرنسشية
با÷رائم اإ’رهابية التي ترتكبها منظمة ا÷يشس السشري ‘ ا÷زائر ،وطلبت بوضشع حد
لها حتى ’ تنتقل عدواها إا ¤فرنسشا.

فيها روح النضشال ،وبعد إاسشتششهاده
إال -ت-ح-قت ب-اÛاه-دي-ن ‘ م-ق-اط-ع-ة
تيبازة ما ب 1956 Úو ،1957بحيث
كلفت بإايصشال الرسشائل وجمع اŸال
لتسشليمه للمجاهدين.
ع - -م - -لت ال- -ف- -ق- -ي- -دة م- -ع اÙاف- -ظ
السشياسشي ﬁمد جبور اŸدعو موحا
الصشغ ،Òفغول ﬁمد الذي أادين ‘
سشنة  1944مع قدور مرقيسس ،فيما
بعد تقلدت مسشؤوولية عون مسشاعد

 14ماي  :1957وضشعت السشلطات الفرنسشية برنا›ا خاصشا ÷مع مائة وخمسشون
( )150مليار من الفرنكات عن طريق الضشرائب Ÿواجهة ضشخامة مصشاريف ا◊رب
القمعية اŸسشلطة على ا÷زائري.Ú
 14ماي  :1960صشدر قرار بإانششاء مركز إاسشتعÓمات عامة بذراع اŸيزان «القبائل» ‘
إاطار حرب ا÷وسشسشة على التنظيم الثوري وإاعتقال اŸواطن ÚاŸششتبه فيهم.
 15م-اي  :1956خصشصشت السش -ل -ط-ات اإ’سش-ت-ع-م-اري-ة خ-مسش-ة عشش-ر م-ل-ي-ار ف-رنك م-ن
ميزانيتها ا◊ربية من أاجل القضشاء على الثورة ا÷زائرية.
 15ماي  :1961إاغتالت منظمة ا÷يشس السشري  56مواطنا جزائريا ،ودمرت عدة
م -راف -ق ع-ام-ة م-ث-ل م-ق-رات ل-ل-ب-ل-دي-ات الÈي-د ،اŸدارسس ،واŸسش-تشش-ف-ي-ات ع ÈالÎاب
ا÷زائري.
 16ماي – :1956ت ضشغط ضشربات اÛاهدين إاضشطر اÛلسس الوزاري الفرنسشي
إا ¤إارسشال  40أالف جندي فرنسشي لتدعيمهم القوات العسشكرية الفرنسشية ‘ ا÷زائر.
 16ماي  :1960نششرت جريدة»اÛاهد» مقا’ للفيلسشوف «جون بول سشارتر» الذي
يدعو إا ¤إاتخاذ موقف عملي تضشامنا مع جبهة التحرير الوطني ‘ كفاحها العادل من

ب ÚاÛاه - -دي - -ن وك - -ل - -فت ب- -ق- -ت- -ل
الشش -رط -ي ال-ف-رنسش-ي أ’ل-وذ ،واÿائ-ن
عمار البياع الذي كان يسشرب أاسشرار
الثورة للعدو ،لتقوم فيما بعد بÎبصس
ك -مسش -اع -دة ‘ اŸسش -تشش -ف -ى ،ل-ت-ق-وم
ب- - - -ج- - - -لب اأ’دوي- - - -ة وا◊ق - - -ن م - - -ن
اŸسشتششفى وتسشليمها للمجاهدين.
و‘ ه- -ذا الصش- -دد ،أاشش- -اد اÛاه -د
ﬁم - - -ود ع - - -رب - - -اج - - -ي ‘ ح- - -ديث
ل»الشش -عب» ب -نضش -ال اŸرح-وم-ة ب-اي-ة

ال- -ت -ي أاخ -لصشت ل -ل -وط -ن إاب -ان ح -رب
ال- -ت- -ح- -ري- -ر وواصش -لت اŸسشÒة ب -ع -د
إاسشÎجاع ا◊رية اŸغتصشبة ،قائ»:Ó
ماروك ›اهدة من الطراز العا‹
ك- -انت ‘ ا÷ب- -ل خ- -دمت ال- -وط- -ن و
واصشلت نضشالها بعد اإ’سشتقÓل مع
جبهة التحرير واÛاهدين ،والدفاع
ع -ن ح -ق -وق اŸرأاة ،ق -امت ب-ت-دريسس
ا÷يل الصشاعد».

سس .بوعموششة

أاجل ا◊رية والعدالة التي يؤومن بها كل التقدمي ‘ Úالعا.⁄
 17ماي  :1957أاعدمت السشلطات الفرنسشية  65عام ‘ Óمذبحة العناصشر بالعاصشمة
انتقاما Ÿقتل اثني Úمن مظلييها ‘ عملية فدائية.
 17ماي  :1960إاجتمع «موريسس بابون» قائد الششرطة Ÿنطقة «’سش »Úمع برŸانيي
ومسشتششاري البلديات لوضشع التداب Òاÿاصشة للقضشاء على الثورة ‘ العاصشمة الفرنسشية.
 18ماي  :1957أاوقفت ا◊كومة الفرنسشية اŸسشاعدات اŸالية لتونسس عقابا لها على
دعمها للثورة ا÷زائرية.
 18ماي  :1960ندد وزير اأ’خبار ﬁمد يزيد باإ’سشتعمال اŸكثف للنابلم من قبل
ا÷يشس الفرنسشي ‘ معركة جبل «مزي».
 19ماي  :1881وقعت معركة «اŸويلك» ب ÚاŸقاوم Úبقيادة الششيخ «بوعمامة»
وقوات ا÷يشس الفرنسشي بقيادة الكولونيل «إانوسشنتي» انتهت بانهزام هذا اأ’خ.Ò
 19ماي  :1956ششن الطلبة ا÷زائريون إاضشرابا عاما عن الدراسشة والتحقوا بصشفوف
اÛاهدين ‘ ا÷بال.
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’سسعار بـ  30بالمائة
بولنوار يتوّقع تراجع ا أ

البلديات لم تفتح أاسسواقا جوارية كافية

’سسعار المرجعية
حّمل حاج طاهر بولنوار رئيسص الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين مسسؤوولية عدم تطبيق ا أ
لقائمة  7أانواع من الخضسر ،تمّ تحديد سسقف ثمنها خÓل شسهر رمضسان الفضسيل إالى البلديات ،التي قال بأانها لم تنجز
’سسعار لم تنشسر ليطلع عليها المواطن كونها تختلف من
’سسواق الجوارية ،واعتبر أان قائمة ا أ
العدد الكافي من ا أ
’سسعار في منطقة ذات طابع فÓحي وتنتج تنوعا من الخضسر
’خرى ،حيث أاكد أانه ’ يعقل أان تكون ا أ
منطقة أ
’ول من رمضسان بنحو 30
’سسبوع ا أ
’سسعار بعد مرور ا أ
والفواكه مطابقة ومثل أاخرى عكسسها تماما .وقدر انخفاضص ا أ
بالمائة.

فضسيلة بودريشص
أإوضص -ح ح -اج ط -اه -ر ب -ول -ن -وإر رئ-يسس
إلجمعية إلوطنية للتجار وإلحرفيين
ف - - -ي تصص- - -ري- - -ح خ ّصس ب- - -ه «إلشص- - -عب
إلقتصصادي» ،أإن عملية تحديد أإسصعار
إلخضصر وإلفوإكه وإلتي شصملت قائمة
تضص -م  7أإن-وإع م-ن إل-خضص-ر ،وي-ت-عّ-ل-ق
إألم -ر ب -ك -ل م -ن إل -ب -ط -اط -ا وإل -ج -زر
وإل -خسس وإل-ث-وم وإل-بصص-ل وإل-ط-م-اط-م
وإلكوسصة «إلقرعة» ،إإلى جانب فاكهة
إلموز ولحم إلبقر إلمجمد إلمسصتورد،
جاءت بهدف كسصر شصوكة إلمضصاربة،
وذك -ر ب -ول -ن -وإر ف-ي سص-ي-اق م-تصص-ل أإن
تحديد إألسصعار إلمرجعية جاء قبل
ح- -وإل- -ي شص -ه -ري -ن م -ن ح -ل -ول شص -ه -ر
رمضص- -ان ،وم- -ن خ Ó-ل ع -دة ل -ق -اءإت
ن-ظ-م-ت-ه-ا إل-وزإرة إل-وصص-ي-ة م-ع ممثلي
ج-م-ع-ي-ات ح-م-اي-ة إلمسصتهلك وممثلي
م-خ-ت-ل-ف إل-م-ن-ظ-م-ات إل-م-ه-ن-ية ،وإإلى
جانب ممثلي إلفÓحين وإلمنتجين.
وحسصب ت -أاك-ي-ده ك-ان إل-ح-رصس ق-ائ-م-ا
حتى تكون إألسصعار إلمرجعية ضصامنة
ل -ح -ق -وق ج-م-ي-ع إألط-رإف ب-م-ا ف-ي-ه-ا
ح-م-اي-ة إل-ق-درة إلشص-رإئية للمسصتهلك.
وتأاسصف بولنوإر كونهم إتفقوإ خÓل
ه- -ذه إلج- -ت- -م- -اع- -ات ع -ل -ى ضص -رورة
إل -ت -ع -ج -ي -ل ب -ك -اف -ة إإلج -رإءإت إل-ت-ي
ت -ج ّسص -د ذلك إلت-ف-اق وإل-ق-رإرإت ف-ي
صص- -دإرت- -ه -ا إإن -ج -از ع -دد ك -اف -ي م -ن
إألسصوإق إلجوإرية ،لكن لم يتّم إإنجاز
Óسصوإق إلجوإرية عبر
إلعدد إلكافي ل أ
إلعديد من إلبلديات ،وبقي إلمسصتهلك
صصاحب إلدخل إلضصعيف وإلمتوسصط
مرة أإخرى وجها لوجه مع إلمضصاربة،
وب -ال -ت -ال -ي ل -م ي -ج-ر سص-ي-رإن إألسص-ع-ار

إل -م -رج -ع -ي -ة ب -الشص -ك -ل
إلمنتظر.
وب-خصص-وصس ع-دم نشص-ر
إألسصعار إلمرجعية أإيام
قبل شصهر رمضصان حتى
يطلع عليها إلمسصتهلك
وك -ذإ إل -م -ن -ت -ج وت -اج-ر
إل -ج -م -ل -ة وإل -ت -ج -زئ -ة،
أإرج -ع ب -ول -ن-وإر إلسص-بب
إإلى كونها تختلف من
منطقة إإلى أإخرى ،فعلى
غ-رإر «إل-ط-م-اط-م ،وصصل
سصقف سصعرها إإلى 150
دي- - - -ن- - - -ار ف- - - -ي ب- - - -عضس
إل-م-ن-اط-ق ،ب-ي-ن-م-ا ت-رإوح
إلثمن في بعضس إلبلديات
وإل- -ولي -ات م -اب -ي -ن 100
و 120دينار ،وقّدر رئيسس
ج-م-ع-ي-ة إل-ت-ج-ار وإل-ح-رف-ي-ين تسصجيل
إنخفاضس في أإسصعار إلخضصر وإلفوإكه
ب -ع -د م -رور إألسص-ب-وع إألول م-ن شص-ه-ر
رمضصان مقارنة باألسصعار إلتي كانت
سص -اري -ة خ Ó-ل إل -ي-وم إألول ب-ن-ح-و 30
دينار في كل من إلخضصر وإلفوإكه،
م- -ت- -وق- -ع- -ا تسص- -ج- -ي- -ل إل- -م- -زي- -د م- -ن
إلنخفاضس في غضصون إأليام إلقليلة
إل- -م- -ق- -ب- -ل -ة ،ب -ف -ع -ل ت -رإج -ع إل -ط -لب
وإسص -ت -ق -رإر إل-ت-م-وي-ن .وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
بقائمة إألسصعار إلمرجعية فإان سصعر
إلبطاطا حّدد ما بين  45و 50دينار
وسصعر إلطماطم بنحو  90و 110دينار
و»إلكوسصة» أإو إلقرعة من  65إإلى 80
دي- -ن -ار وإل -خسس بـ 60إإل- -ى  70دينار
وإلجزر من  55إإلى  60دينار ،ويترإوح
ثمن إلبصصل إلجاف ما بين  55و60
دينار في حين إلبصصل إألخضصر بلغ

سصعره إلمرجعي ما بين
 30و 35دينار .أإما فيما
ي -ت-عّ-ل-ق ب-ال-ث-وم إل-ج-اف
فترإوح سصعره من 100
إإل- -ى  150دي-ن-ار ،وب-لغ
ثمن إلثوم إألخضصر من
 50إإلى  60دينار .ومن
ب -ي -ن إل -ف-وإك-ه إل-ت-ي تّ-م
ت-ح-دي-د سص-ع-رها ،نذكر
إل - - -م - - -وز إل - - -ذي م - - -ن
إلمفروضس أإن يسصوق بـ230
دي -ن -ار ول ي -ت -ع -دى ث -م-ن-ه
ح - -دود  250دي -ن-ار .ف-ي
ح -ي -ن ث -م-ن إل-ل-ح-وم إل-ت-ي
شص-م-ل-ت-ه-ا ع-ل-ي-ه-ا إألسص-عار
إل -م -رج -ع -ي -ة ،ن-ذك-ر ل-ح-م
إلبقر إلمجمد بثمن 750
وإل -ل-ح-م إل-ط-ازج م-ن دون
ع -ظ -م بـ 1000دي-ن-ار ،ب-ي-ن-م-ا إل-ل-ح-م
إلطازج بالشصحوم حّدد سصعره بـ800
دينار.
لم يخف بولنوإر أإن أإسصعار إلخضصر
وإلفوإكه وكذإ إللحوم إلتي شصهدتها
إألسص -وإق م -ن -ذ ب -دإي -ة شص -ه-ر رمضص-ان
إلفضصيل ،كانت مرتفعة نسصبيا بالنسصبة
للموإطن صصاحب إلدخل إلمتوسصط،
غير أإنه يرى بأانها منخفضصة مقارنة
باألسصعار خÓل إلعام إلماضصي ،مؤوكدإ
ب- -أان- -ه- -ا خÓ- -ل شص- -ه -ر رمضص -ان 2019
ترإجعت بنسصبة ل تقل عن حدود 15
بالمائة ،وعلى سصبيل إلمثال أإشصار في
نفسس إلمقام إإلى أإسصعار إلدجاج إلتي
قال أإنها سصوقت إلسصنة إلفارطة بثمن
 350دينار ،بينما منذ بدإية إلشصهر
إل-فضص-ي-ل إسص-ت-ق-رت أإسص-ع-اره-ا م-ا ب-ين
 260و 270دينار.

أاسسعار الدجاج
مسستقرة بين 260
و 270دينار/كلغ
مقابل  350دينار
السسنة الماضسية

سسلوكات
في قفصص ا’تهام

حرية األسسعار..
بين الرابح والخاسسر

«إألسص - -ع - -ار ح- -رة» ،م- -اع- -دإ
بعضس إلسصلع إلمسصتثناة ،مفاد
ذلك أإن إل -ت -اج -ر ي -م -ك -ن-ه أإن
ي- -ق- -ت -رح إلسص -ع -ر إل -ذي ي -رإه
أإنسصب ،وب -ال -ت -ال -ي م -م -ارسص-ة
ه -ذه إل -ح-ري-ة ب-ك-ل أإري-ح-ي-ة.
ولكن يجب على إلتاجر أإن
ي - -رإع - -ي ق- -وإع- -د إل- -ع- -رضس
وإل -ط -لب ف -ي إلسص -وق وأإيضص-ا
إحترإم إلحد إألقصصى إلذي
بقلم :الدكتورة
ل ي- -م- -ك- -ن ت -ج -اوزه ،وإل -ح -د
بوقميجة نجيبة
إألدنى إلذي ل يمكن إلنزول
عنه ،مع مرإعاة سصعر تكلفة إلمنتوج .حيث أإنه ل يمكن
إقترإح سصعر يقل عن سصعر إلتكلفة ،وذلك مرإعاة لجدإول
إألثمان ،إلتي يتم وضصعها بالتفاق بين إلتجار ،وحسصب ما
تفرضصه قوإعد إلعرضس وإلطلب .إلوضصعية ذإتها نعيشصها
خÓل شصهر رمضصان ،حيث نجد بعضس إلتجار وبخصصوصس
ب-عضس إل-م-ن-ت-وج-ات ي-ع-رضص-ون أإسص-ع-ارإ خ-ي-ال-ي-ة ،م-ن خÓ-ل
تجاوزهم للحد إألقصصى وإغتنامهم لحريتهم في تحديد
إألسصعار .كما نجد بعضس إلتجار إآلخرين وبخصصوصس نوع
آإخر من إلسصلع يقترحون أإسصعار جد منخفضصة ،تقل إأحيانا
عن سصعر تكلفة إلسصلعة ،وهو ما يعرف في قانون إلمنافسصة
بـ»إلبيع بسصعر منخفضس تعسصفيا» ،ويعتبر إإضصرإر بالمنافسصة
في إلسصوق ،إلغرضس من ورإئه إإقصصاء بعضس إلمنافسصين
وإلنفرإد بالسصوق ،ثم إلدخول مرة أإخرى للسصوق باأسصعار
عادية .وهو ما يجعلنا نعيشس خل Óبخصصوصس إألسصعار،
خصصوصصا في شصهر رمضصان ،حيث ننتقل من إلنقيضس إإلى
إلنقيضس.
من إلحالت إلتي تتفشصى أإيضصا بكثرة في شصهر رمضصان هي
«ح-ال-ة رب-ط م-ن-ت-وج ب-م-ن-ت-وج» ،وم-ف-اده-ا إصص-طحاب شصرإء
سصلعة معينة يرغب إلمسصتهلك في شصرإءها بسصلعة أإخرى
غير مرغوب فيها .وهذه إلحالة محضصورة من خÓل عدة
قوإنين مثل :قانون إلمنافسصة وإلقانون إلمتعلق بالقوإعد
إل-م-ط-ب-ق-ة ع-ل-ى إل-م-م-ارسص-ات إل-ت-ج-اري-ة .وب-ال-رغ-م م-ن أإن
إل -نصص -وصس أإوردت إسص -ت -ث -ن -اءإت ب -خصص -وصس ه -ذه إل-ح-ال-ة،
وإلمتمثلة في أإن تكون إلسصلعة محل إلبيع من نفسس إلنوع،
أإن تباع إلسصلع في شصكل حصصصس ،وأإن تكون إلسصلع معروضصة
للبيع بصصفة منفصصلة .إإل أإننا نÓحظ أإن إلتجار من خÓل
ممارسصاتهم ل يعترفون بالسصتثناءإت ،ويمارسصون إلحالة
على إإطÓقها .كما أإن بعضس إلعÓمات تسصتغل فرصصة حلول

بغرضص حماية المسستهلك
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شصهر رمضصان لقترإح «إلبيع بالمكافأاة» ،ويتعلق بالمجانية
في توزيع إلهدإيا في حالة شصرإء سصلعة ما ،إلغرضس منه
جذب إلزبائن وإلمحافظة عليهم .وهو ما يؤودي إإلى تهافت
إلزبائن بغرضس إلحصصول على إلسصلعة أإو إلخدمة إلمجانية،
وإلتي كانوإ سصيفقدونها لو إشصتروإ ذإت إلمنتوج من تاجر
آإخر .وهي ممارسصة محضصورة ،إإل إإذإ تجانسصت إلمكافأاة
مع إلسصلعة أإو إلخدمة في حدود  %10من إلمبلغ إإلجمالي.
ومثال ذلك إلمكافآات إلمقترحة بخصصوصس بطاقات إلتعبئة
في سصوق إلهوإتف إلنقالة.
وإألم - -ر إل- -ذي يسص- -اه- -م ف- -ي إل- -ت- -م- -ادي ،وإن- -تشص- -ار ه- -ذه
إلممارسصات هو «عدم إلفوترة» ،بالرغم من أإنها ممارسصة
محظورة قانونا ،إإل أإن إلوإقع إليومي أإثبت أإن تعامل
إلتجار مع إلمسصتهلكين بالفاتورة ،قلما يحدث ،باعتبار أإن
هذإ إلسصتبعاد طال حتى إألعوإن إلقتصصاديين فيما بينهم.
وإلسصبب إلرئيسصي في ذلك هو إلتهرب من أإدلة إإلثبات،
وأإيضصا طبيعة إلممارسصات باعتبارها تتّم في سصوق موإز،
وغ-ي-اب إل-ردع ،إإذإ ت-ع-ل-ق إألم-ر ب-م-ث-ل ه-ات-ه إل-م-م-ارسص-ات.
وإإلشصكال إلرئيسصي بخصصوصس هاته إلخروقات إلتي يتضصّرر
م -ن-ه-ا إل-مسص-ت-ه-لك ،خصص-وصص-ا خÓ-ل شص-ه-ر رمضص-ان ،ن-ظ-رإ
لتزإيدها ،هو إلمسصاسس وعدم إحترإم «حق إلمسصتهلك في
إإلعÓم» ،ألن إلعديد من صصور إلتعاقد ل تتم لو تم إإعÓم
إلمسصتهلك كفاية .
ونطاق هذإ إلحق ،يمكنه أإن يتضصمن إإلعÓم باألسصعار،
إلعÓ-م ب-ب-ي-ان-ات إل-م-ن-ت-وج م-ن خÓ-ل إإلعÓ-م ع-ن ط-ري-ق
إلوسصم ،وأإيضصا إإلعÓم بخصصوصس مدة صصÓحية إلمنتوج.
وبخصصوصس هذإ إلحق إألخير فإاننا نجد عديد إلتجار
يبيعون سصلع منتهية إلصصÓحية ،بأاسصعار جد منخفضصة ،في
حين يفترضس في هذه إلسصلع إلسصتبعاد إلكلي من إلسصوق،
ب-اع-ت-ب-اره-ا مسص-اسس بصص-ح-ة إل-مسص-ت-ه-لك ،ب-ح-يث أإدت هذه
إل- -ظ- -اه- -رة ف- -ي إل- -ع- -دي- -د م- -ن إل -م -رإت إإل -ى وف -اة ب -عضس
إلمسصتهلكين .هنا يبرز دور جمعيات حماية إلمسصتهلك،
ب -اع -ت -ب-اره دورإ ف-ع-ال ،ألن-ن-ا ي-م-ك-ن أإن ن-ت-وإج-د أإم-ام ف-ئ-ة
عريضصة من إلمسصتهلكين إلتي تغريها إألسصعار إلمنخفضصة،
ولكن دون وعيها بخلفية هذإ إلنخفاضس ،باعتباره حامل
لمخاطر يمكنها أإن تكون ظاهرة وآإنية ،كما يمكنها أإن
ت-ك-ون مسص-ت-ت-رة ومسص-ت-ق-ب-ل-ي-ة ،وب-ال-تالي ل يمكن للمسصتهلك
تحمل إلنتائج إلمترتبة على عدم وعيه أإحيانا ،ووضصعيته
Óسصعار إلمتدنية،
إلقتصصادية إلهشصة إلتي تلزمه باللجوء ل أ
أإحيانا أإخرى ،خصصوصصا وأإن إلدور إلتوعوي يعود بالدرجة
إألول-ى ل-ج-م-ع-ي-ات ح-م-اي-ة إل-مسص-ت-ه-لك ،وإل-ت-ي ي-م-ك-ن-ها أإن
تسصاهم من خÓل هذإ إلدور في مرإجعة إلموإزنة في
إلحقوق بين إلتاجر وإلمسصتهلك .أإكثر من ذلك ،نÓحظ أإن
دوره -ا ي -م -ك -ن أإن يصص -ل إإل -ى غ -اي -ة إإم -ك-ان-ي-ة رف-ع دع-اوى
قضصائية ،حيث مكنتها إلنصصوصس إلقانونية من إلتأاسصيسس في
إل-دع-اوى ك-ط-رف م-دن-ي ،ل-ل-حصص-ول ع-ل-ى ت-ع-ويضس إلضصرر
إلÓحق.

فيما تحّولت عشسرات المحÓت لبيع الز’بية

«الجوزية» سسيدة سسهرات رمضسان في قسسنطينة»
’ق-ب-ال ال-ك-ب-ي-ر ع-ل-ى م-واد واسس-ع-ة ا’سس-ت-هÓ-ك م-ن الخضسر
ف-ي-م-ا ع-دا ا إ
’ي-ام ال-ثÓ-ث-ة
وال -ف -واك -ه وال -ل -ح-وم عشس-ي-ة رمضس-ان ال-فضس-ي-ل وخÓ-ل ا أ
’سسعار فيها أاعلى
’ولى في مختلف أاسسواق قسسنطينة والتي سسجّلت ا أ
ا أ
مسستوياتها ،يبقى الطلب اليومي للمسستهلك القسسنطيني يتأارجح بين
م-خ-ت-ل-ف أان-واع ال-ح-ل-وي-ات ال-ع-ادي-ة وأاخ-رى ت-ت-م-ي-ز ب-ه-ا ه-ذه ال-م-دي-نة
كحلوى «الجوزية» بأاصسنافها المختلفة والتي ’ تخلو مائدة منها في
السسهرات الرمضسانية؟.

حامد حمور
«وصصلنا إإلى إلميزإن عن بعد ،آإه يا زمان « ..إإنها جملة
ألحد إلكهول عند شصرإئه للفاكهة في أإحد إألسصوإق
إلعاصصمية ،حيث كان إلبائع يتجه إإلى مكان أإخر في
إلسصوق من أإجل إلقيام بعملية وزن إلمادة إلتي يبيعها
في سصيناريو مضصحك ومؤوثر من إلناحية إلسصلبية .
إنه قلة إحترإم للزبون إلذي ل يعلم إإن كان إلمقياسس
حسصب إلثمن إلذي دفعه لقتناء تلك إلفاكهة ،من
خÓل عدم توفير إلبائع لكل إلوسصائل إلتي تمكنه من
ممارسصة نشصاطه بشصكل عادي.
في كل مرة يتنقل إلبائع بين إلزبائن وإلمسصتهلكين في
زحمة إلسصوق ويقطع مسصافة معينة حام Óإلكيسس و»
يقوم بالمهمة» بعيدإ عن إلزبون ،إلذي عليه تقّبل «
هذه إلخرجة إلجديدة « ،وإإل إلنصصرإف وإلبحث عن
مكان أإخر لقتناء إلشصيئ إلذي يرغب فيه .
وحسصب أإحد إلمسصتهلكين تصصادفنا هذه «إلموضصة»
أإحيانا من خÓل إلتوجه إإلى بائع يعرضس سصلعته بثمن
مناسصب ،لكنه في إلمقابل على إلزبون تقبّل عدم رؤوية
«أإرقام إلميزإن»  ..وفي حال رد فعل سصلبي من إلزبون
يكون جوإب إلبائع « :ما كاشس ثقة ول كيفاه» ...؟؟.
لذلك  ،تكون «إلضصحية» في موقف حرج ،رغم أإن
إلمنطق يفرضس على إلبائع إحترإم إلزبون من خÓل
وضصع إلميزإن أإمام إلسصلعة وعدم إلدخول في «معركة»
في كل مرة معه وإلتحول نحو «صصاحب إلميزإن» بتلك
إلطريقة.
بالرغم من أإن إلبائع يكون قد أإتلف ميزإنه أإو نسصّيه
في ذلك إليوم ،إإل أإن ذلك يدخل إلشصك عند إلزبون
ألن إلعمل في مثل هذه إلوضصعيات ل تقدم صصورإ
«جميلة» عن إلبائع ،وتسصاهم في عدم رضصا إلزبون
إلذي سصوف لن يكرر نفسس إلعملية ( أإي شصرإء من بائع
دون ميزإن) في أإغلب إلحالت.
ك -م -ا أإن -ه يضص -ع -ه -ا ف -ي خ -ان -ة «إل -حّ-ي-ل» إل-م-فضص-وح-ة
إلمتعددة للباعة ،إلذين عليهم إلحرصس على إإرضصاء
إلزبون من خÓل إحترإم كل إلنقاط إلتي تجعلهم
بعيدين عن  « ..قفصس إلتهام «.
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قسسنطينة  /أاحمد دبيلي
ب-رن-ام-ج خ-اصص بشس-ه-ر رمضس-ان ال-ك-ري-م ،ي-ت-م-ث-ل أاسس-اسس-ا ف-ي م-ت-اب-ع-ة سس-وق ال-ت-موين بالمواد الغذائية واسسعة
ا’سستهÓك ،بادرت به مديرية التجارة لسسكيكدة بتفعيل خÓيا المراقبة واليقظة ،ومتابعة أاسسعار الخضسر
والفواكه على مسستوى سسوق الجملة وأاسسواق التجزئة ،مع التركيز أاكثر على المواد واسسعة ا’سستهÓك.،

في هذإ إإلطار ،تّم تسصخير  61فرقة ،منها  20فرقة
خاصصة بمرإقبة إلنوعية وقمع إلغشس ،و 41فرقة أإخرى
م -خ ّصص -صص -ة ل -م-رإق-ب-ة إل-م-م-ارسص-ات إل-ت-ج-اري-ة ،ف-ي-م-ا
يتعلق بمرإقبة إألنشصطة إلتجارية طيلة إلشصهر إلكريم،
وتدّخل أإعوإن إلمرإقبة يكون خÓل فترتي إلصصباح
وإلمسصاء وقبيل إإلفطار وبعده وخÓل عطل نهاية
إألسص-ب-وع .أإم-ا إل-ج-انب إل-ت-حسص-يسص-ي ،ف-تشص-ي-ر مصص-الح
م-دي-ري-ة إل-ت-ج-ارة إإل-ى إل-ت-نسص-ي-ق إل-ك-ام-ل م-ع م-دي-رية
إلشصؤوون إلدينية وإألوقاف ،بطلب من أإئمة إلمسصاجد
تخصصيصس طيلة إلشصهر إلكريم ،دروسس في إلوعظ
وإإلرشصاد تدعو إلتجار إإلى عدم إلمغالة في إألسصعار،
وإلب- -ت- -ع- -اد ع- -ن إل- -غشس م- -ع إل -ح -رصس ع -ل -ى ع -رضس
منتوجات للمسصتهلكين سصالمة ،وتحسصيسس إلموإطنين
بترشصيد إلسصتهÓك وتفادي إإلسصرإف وإلتبذير .وإإلى
جانب هذإ ن ّ
ظمت بدإية من إلخامسس من إلشصهر
إلجاري ،حملة تحسصيسصية ولئية حول إلوقاية من
إلتسصممات إلغذإئية ،وحول ظاهرة إلتبذير إلغذإئي،
ث إلموإطنين
إلغرضس منها ،حسصب إلقائمين عليها ،ح ّ
ع-ل-ى إل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن إسص-ت-ع-م-ال إلسصّ -ك-ر وإل-م-لح وإلموإد
Óمرإضس إلتي قد
إلدسصمة خÓل هذإ إلشصهر؛ تفاديا ل أ
ت-ن-جّ-ر ع-ن-ه-ا.وتضص-م-نت ه-ذه إل-ت-ظاهرة تنظيم أإبوإب
مفتوحة وأإجنحة عرضس بمقر إلمديرية بالتنسصيق مع
مختلف إلفاعلين مديرية إلصصحة وإلسصكان ،إلمفتشصية
إلبيطرية ،مديرية إلشصؤوون إلدينية وإألوقاف ،غرفة
إلصصناعة وإلتجارة للولية  ،وجمعيات حماية وإلدفاع
ع -ن إل -مسص -ت -ه -لك ،إإضص-اف-ة إإل-ى إل-كشص-اف-ة إإلسصÓ-م-ي-ة

إلجزإئرية تّم من خÓلها عرضس مختلف إألنشصطة
تمحّورت حول إلموإضصيع إلخاصصة باأليام إإلعÓمية
وإل-ت-حسص-يسص-ي-ة ل-ف-ائ-دة إل-مسص-ت-ه-ل-ك-ي-ن وإل-م-ت-م-ث-لة في
إل-وق-اي-ة م-ن إل-تسص-م-م-ات إل-غ-ذإئ-ي-ة ،م-ح-ارب-ة إل-تبذير
إلغذإئي وإلتخفيضس من كميات إلملح وإلسصكر وإلموإد
إلدهنية في إألغذية كما تّم توزيع مطويات تتضصمن
نصصائح وإإرشصادإت في هذإ إلغرضس.
كما قامت مصصالح مديرية إلصصحة وإلسصكان بفتح
جناح خاصس لقياسس نسصبة إلسصكر في إلدم لفائدة
إلزوإر وإلمشصاركين ،وتسصجيل بالمناسصبة ندوة إإذإعية
م -وسّص -ع -ة ح -ول إل -م -وإضص -ي -ع إلسص-اب-ق-ة وإل-ت-حضص-ي-رإت
إلخاصصة بشصهر رمضصان إلكريم بمقر مديرية إلتجارة
شص -اركت ف -ي -ه -ا م -دي -ري -ة إل-ت-ج-ارة ،م-دي-ري-ة إلصص-ح-ة
وج- -م -ع -ي -ات ح -م -اي -ة إل -مسص -ت -ه -لك .وأإشص -ار صص -ل -ج -ة
شصعبان رئيسس جمعية حماية وإلدفاع عن إلمسصتهلك،
إإلى إإلقبال كبير على إأليام إلتحسصيسصية إلتي تنظمها
ه-ذه إألخ-ي-رة ،خصص-وصص-ا ع-ن-د إل-خ-رج-ات إل-ميدإنية،
إلتي تخ ّصصصس للوقاية من إلتسصممات إلغذإئية ،وذلك
بتجسصيد برنامج شصمل أإغلب بلديات إلولية ،أإما عن
إلنشصاط إلتوعوي وإلتحسصيسصي إلتي تقوم بها إلجمعية
على مسصتوى إلولية ،يوضصح صصلجة شصعبان «أإن هذه
إألخيرة ،دإئمة إلنشصاط وفي كل إلمناسصبات وأإخدت
على عاتقها إلذهاب للموإطن حيثما وجد ،من أإجل
إلتوعية وإلتعريف بحقوقه ومختلف إلقوإنين إلتي
جاءت من أإجل حمايته من كل إألخطار».
سسكيكدة :خالد العيفة

من إلموإد إلتي يكثر عليها إإلقبال
سص -وي -ع -ات ق -ب -ل إإلف -ط-ار وبشص-ك-ل
ي -وم -ي ح-ت-ى ن-ه-اي-ة شص-ه-ر رمضص-ان
إل-م-ع-ظ-م ،ك-ل أإن-وإع إل-زلب-ي-ة إل-تي
تشصهر بها قسصنطينة أإسصوة بأاغلب
وليات إلوطن تقريبا ،حيت تتحّول
عشصرإت إلمحÓت في هذإ إلشصهر
إإل -ى ع -رضس وب -ي -ع ه -ذإ إل -ن-وع م-ن
إلحلويات من قبل صصناع إشصتهروإ
بتحضصيرها بهذه إلمناسصبة إلدينية،
ح -يث ي -ت -رإوح سص -ع -ره -ا ب -ي-ن 250
و 300دي -ن -ار ل-ل-ك-ي-ل-وغ-رإم ف-ي-م-ا
ت -ت-ج-اوز ب-عضس إألصص-ن-اف إألخ-رى
ه- - -ذإ إلسص- - -ع - -ر؟ ك - -م - -ا لي - -ت - -رّدد
إلقسصنطينيون إلذين يعشصقون هذإ
إلنوع من إلحلويات لقتناء أإصصناف
أإخ-رى م-ن إل-م-دن إل-م-ج-اورة م-ث-ل
زلب -ي -ة وإدي زن -ات -ي إلشص -ه -ي -رة أإو
زلبية مدينة عين إلبيضصاء بولية
أإم إل- -ب- -وإق- -ي وإل- -ت- -ي ت- -ب- -ع- -د ع -ن
قسصنطينة بنحو  110كيلومتر؟.

باب الرحبة
والسسويقة تنتعشسان

ك-م-ا ت-عّ-ود إل-قسص-ن-ط-ي-ن-ي-ون ،خÓ-ل
هذإ إلشصهر إلفضصيل على إسصتهÓك
ح -ل -وى «إل -ج -وزي -ة» إل -ت -ي تشص-ت-ه-ر
وت-ت-ف-رد ب-ه-ا قسص-ن-ط-ي-ن-ة ،كصص-ناعة
تقليدية توإرثتها إألجيال منذ ما
ي -ق -ارب ق-رن-ي-ن م-ن إل-زم-ن ،ح-يث

ي- -قصص- -د إل- -م- -تسص- -وق- -ون م- -ح Ó-ت
«إل -ج -وزي -ة» إلشص -ه-ي-رة ف-ي ك-ل م-ن
أإح -ي -اء إل -م -دي -ن -ة إل -ع -ت -ي -ق -ة ب-دءإ
بـ»رح- -ب- -ة إلصص- -وف» و»إلسص- -وي -ق -ة»
وشص -وإرع إل -م -دي -ن-ة إألخ-رى ،وه-ي
إلمحÓت إلتي غالبا ما تعود إإلى
ع -وإئ -ل م -ن أإرب -اب ه -ذه إلصص -ن-ع-ة
أإم-ث-ال إل-ح-اج «إل-خ-ل-ف-ة» إل-م-دعو»
إلصصيد» و «بلفاسصي» وبن «شصوإله»
وغ -ي-ره-م؟ ،وإإذإ ك-انت «إل-ج-وزي-ة»
إل -مصص -ن -ع -ة م -ن إل -عسص -ل إل-خ-الصس
وم- -ادة إل -ج -وز ت -ع -ت -ب -ر م -ن أإرق -ى
إل-ح-ل-وي-ات إل-ت-ي يصص-ل إل-كيلوغرإم
إلوإحد منها إلى 6آإلف دينار،فإان
أإصص -ن -اف-ا أإخ-رى م-ن ه-ذه إل-ح-ل-وى
وإلتي كانت تصصنع من إلسصكر (بدل
إل- -عسص- -ل) وإل- -ل- -وز أإو إل- -ج -ل -ج Ó-ن
وإل-م-وج-ه إل-ى إل-ط-ب-ق-ة إلمتوسصطة
بدأإت تفقد مكانتها أإمام إلجوزية
إل-ت-ي أإضص-حت م-ن-ذ سص-ن-وإت سص-ي-دة
إل-م-وإئ-د إل-رمضص-ان-ية بدون منازع،
مع إإلشصارة أإيضصا أإن صصنفا آإخر من
إل-ح-ل-وي-ات إل-ت-ق-ل-يدية إلقسصنطينية
هو حلوى «إلكاوكاوية» ل يزإل
يحظى بإاقبال كبير من إلعائÓت
إل -قسص -ن -ط -ي -ن-ي-ة وح-ت-ى م-ن سص-ك-ان
إلمدن إلمجاورة أإيضصا ،مع إلتذكير
أإن محÓت كثيرة أإصصبحت مختصصة
في بيع هذه إلصصنوف من إلحلوى،
ح- -يث ت- -ع- -ت- -ب -ر ع Ó-م -ة مسص -ج -ل -ة
ل- - -لصص- - -ن- - -اع- - -ة إل- - -ت- - -ق- - -ل- - -ي - -دي - -ة
إلمحلية.
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لنتاجي
تحدي تمويل ألجهاز أ إ

كلمة ألعدد

أامام قلة الموارد ..ما البديل؟
لكثر أهمية
«ألبنوك مطالبة بأان تتحّرك في أتجاه ألبحث عن فرصس أسستثمارية ناجعة من أجل توظيف أقتصسادي للودأئع وأسستقطاب موأرد مالية جديدة ،وأ أ
تحصسيل ألقروضس ألممنوحة».
سسعيد بن عياد
القتصسادي من مورد هام يوفر السسيولة
وي-ح-م-ي ال-خ-زي-ن-ة ال-ع-ام-ة م-ن ال-ل-جوء إالى
خيارات مكلفة .وتكاد تشسكل هذه الوضسعية
ي -ت -زاي-د ال-عبء ع-ل-ى ال-م-ن-ظ-وم-ة ال-ب-ن-ك-ي-ة
الجانب الهشّس في النظام المالي الذي لم
ل -ت -أام -ي-ن السس-ي-ول-ة الÓ-زم-ة ل-ت-م-وي-ل ج-ه-از
يبلغ بعد مرحلة التكامل بين كافة مكوناته
القتصساد خاصسة بالنسسبة للمؤوسسسسات التي
من خÓل وضسع جسسور تربط بين الرسسمي
ي-راه-ن ع-ل-ي-ه-ا ف-ي إان-ت-اج ال-ق-يمة المضسافة
والموازي .ويطرح هذا حقيقة مسسأالة مدى
وتلبية الطلب الداخلي بما يقلّل كثيرا من
ال-ث-ق-ة ب-ي-ن أاصس-ح-اب األم-وال وال-مصس-ارف،
اللجوء إالى السستيراد.
وهي عملية تسستوجب انخراط كل أاطراف
في هذا اإلطار من الضسروري العمل من
المعادلة في مسسار بناء توجّه جديد يرتكز
جانب كافة المتدخلين في المسسأالة إليجاد
على الشسفافية في اسستعمال الموارد المالية
ال-ب-دائ-ل ال-م-ال-ي-ة ال-م-م-ك-ن-ة وال-م-تاحة ،بما
المّدخرة حتى تسسترجع الثقة في السسوق
يضس- -ع ال- -مسس -ت -ث -م -ر وال -م -ت -ع -ام -ل ورئ -يسس
المالية .غير أان هذا الطموح يبدو صسعبا
ال -م -ؤوسسسس-ة ف-ي ح-ال-ة اط-م-ئ-ن-ان ،ف-ي وقت
ف -ي ال -ظ -رف ال-راه-ن ب-ال-ن-ظ-ر لع-ت-ب-ارات
جه فيه األنظار إالى النظام المصسرفي
تت ّ
ع -دي -دة ت -ت-عّ-ل-ق ب-ع-دم ق-درة ال-ب-ن-وك ع-ل-ى
الذي يواجه تحديات كبيرة في ظّل أازمة
النتقال من الممارسسة البيروقراطية إالى
أاسس -واق ال -م -ح -روق -ات ح -ت-ى وإان ت-حسس-نت
الممارسسة القتصسادية.
قلي Óأاسسعار برميل النفط.
ويعتبر مؤوشسر مدى اسستقطاب بنك للسسيولة
أامام عدم تحقيق خيار اإلصسدار النقدي
المالية من الفضساء الموازي ،أاحسسن معيار
Óهداف المحّددة بفعل
(طباعة النقود) ل أ
لقياسس مدى قوته ،وعليه يمكن تصسّور مدى
عوامل كثيرة من بينها غياب الشسفافية في
ثقل المصسارف اليوم من حيث القدرة على
ان-ج-از ال-ع-م-ل-ي-ة وضس-ع-ف األث-ر ع-ل-ى ال-ن-مو
ت -م -وي -ل مشس -اري -ع وال -ج -دي -ة ف-ي ت-حصس-ي-ل
الق - -تصس - -ادي ،وك - -ل م - -ا ان - -كشس- -ف ج- -راء
القروضس .وهنا ينبغي العمل بسسرعة على
ال-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة الح-ت-ج-اج-ي-ة ل-ل-ح-راك م-ن
مسس -ت -وى ت-خ-ل-يصس ال-ب-ن-وك ال-ع-م-وم-ي-ة م-ن
Óم -وال ال -ع -ام-ة،
فسس -اد وت -ه -ريب ون -هب ل  -أ
مخالب الوصساية المباشسرة التي يجب أان ل
أاصسبح من الضسروري أان يتّم تسسطير مسسار
تتعدى إاطار المراقبة المهنية
اق-تصس-ادي ن-اج-ع ل-حشس-د ال-م-وارد وت-ج-ن-ي-د
للتسسيير والسسهر على الموارد
األموال لفائدة النمو.
ول -يسس ال -ت -دخ-ل ف-ي مسس-اح-ة
ويمكن توضسيح مآالت تلك الكتلة النقدية
ال -تسس -ي -ي -ر ال-م-ب-اشس-ر ل-ل-ودائ-ع
المطبوعة (ما ل يقل عن  4آالف مليار
كونها من صسلب مهام مسسؤوول البنك .إان
دينار ما يعادل  40مليار دولر) لتحديد
ال -ب -ن -وك ال -ي -وم وب -غضس ال -ن -ظ -ر ع -ن ث -ق-ل
نقاط الضسعف ومراكز الخلل ،ورصسد مسسار
التداعيات التي تنجّر عن الوضسع الراهن
اسس -ت -ع -م-ال ت-لك األم-وال إان ك-انت ات-ج-هت
(ضسعف الثقة بفعل الفسساد) ،مطالبة بأان
حقيقة إالى تمويل الجهاز اإلنتاجي ،كما
أاعلن عنه في األول أاو تبّخرت في عمليات ف -ي وقت ت -واج -ه ف -ي -ه ال -ق -درة الشس -رائ -ي-ة المعامÓت البنكية غير الربوية ،التي ل ت -ت -ح ّ-رك ف -ي ات -ج -اه ال -ب -حث ع -ن ف -رصس
ن -هب وت -ه -ريب (م -ك -اف -ح -ة ال -فسس -اد ع -ل-ى صسعوبات نتيجة عودة هاجسس ارتفاع معدل تزال على نفسس الخط األول ،في انتظار اسس -ت -ث -م -اري -ة ن -اج -ع -ة م -ن أاج -ل ت -وظ -ي-ف
خم واختÓل نظام األسسعار في السسوق أان ت-ع-ت-م-د ك-م-ن-ت-ج-ات ب-ن-كية قائمة بذاتها اقتصسادي للودائع واسستقطاب موارد مالية
مسستوى القضساء تكشسف عن التفاصسيل).
التضس ّ
توجد في الجزائر أاموال هائلة في شسكل (ارت- -ف- -اع ف- -احشس ت -أاك -د ح -ت -ى ف -ي شس -ه -ر أاكبر بكثير من مجرد خدمات مودة تقدم جديدة ،واألكثر أاهمية تحصسيل القروضس
سسيولة لكنها ل تزال خارج البنوك ،وبالتالي رمضس -ان) .ف -ال -ب -ن -وك ل ت -كشس -ف ب-األرق-ام ع-ل-ى مسس-ت-وى ن-وافّ-ذ ب-ن-ك-ي-ة .وب-ال-رغم من الممنوحة ،لكن هذا يتطّلب أان تشسرع في
ل تسساهم في تنشسيط السستثمار المنتج ،م -ؤوشس -رات ه -ذا ال -م -وضس -وع ال -ذي ل ي-ب-دو ب -عضس ال -ت -داب -ي -ر ال -م -ت-خ-ذة ن-ه-اي-ة السس-ن-ة انجاز إاصسÓحات على مسستواها من شسأانها
ورغ -م ال-ع-م-ل-ي-ات السس-اب-ق-ة إلث-ارة اه-ت-م-ام ايجابيا في هذه المرحلة ،وبالتالي يتطلّب الماضسية ،إال أان التكّفل بالموضسوع من كافة أان توسّسع نطاق الشسفافية ،ومن ثّمة يصسبح
أاصس -ح -اب األم -وال ال -م-ك-ت-ن-زة ف-ي ال-ب-ي-وت اع -ت-م-اد آال-ي-ات أاك-ث-ر ج-ذب-ا ل-ت-ع-زي-ز ح-ج-م جوانبه ل يزال يتطّلب مزيدا من العمل مدير بنك متعام Óاقتصساديا يدافع عن
والمصسانع وخزائن موازية ،إال أان الثمار لم ال -ودائ -ع ال -م -ال -ي -ة ف-ي ال-ن-ظ-ام ال-مصس-رف-ي الجدي .للعلم ،توجد موارد مالية هائلة م -وارد م -ؤوسسسس -ت -ه ول-يسس مسس-ؤوول ك-م-ا ه-و
ت-ك-ن ك-م-ا ه-و م-ن-ت-ظ-ر .وي-ث-ي-ر ه-ذا الوضسع الرسسمي .وينبغي السستشسارة هنا إالى خيار خ- -ارج ال -ب -ن -وك وأاغ -ل -ب -ه -ا م -ك -ت -ن -زة ل -دى الحال اليوم موظفا بيروقراطيا يسستجيب
المعقد مسسأالة مدى قوة الدخار المالي الخدمات المالية المسسماة «إاسسÓمية» أاي أاصس- -ح- -اب- -ه- -ا ل- -ي- -ح- -رم -وا ب -ذلك ال -ج -ه -از ألوامر فوقية أاو يخضسع للوبيات وجماعات
المصسالح.

رأي

الفرصسة الثمينة

فضسيلة بودريشس
ينتظر أان يلعب جهاز المحاسسبة دورا مهما في مكافحة الفسساد
باعتباره حجر الزاوية ،ألنه يتوفر على مختصسين وتقنيين قادرين
على غربلة ملفات الفسساد ومعالجتها بنزاهة ودقة ،وحان الوقت
ليؤودي جهاز المحاسسبة مهمته كاملة على أاحسسن وجه ،باعتباره آالية
فعالة في مكافحة الفسساد المالي واإلداري ،وفوق ذلك قادر على
فرضس الشسفافية ومن خÓله يتسسنى اإلفصساح عن المعلومات المالية
وغير المالية وإاعدادها وفقا للمعايير المحاسسبية المعمول بها.
وألنه يصسعب تحقيق الحوكمة المنشسودة التي تعكسس دولة الحق
وال-ق-ان-ون أام-ام ضس-ع-ف األج-ه-زة ال-رق-اب-ي-ة وال-قضس-ائ-ي-ة ،ل-ذا ال-ع-دالة
بدورها مطالبة بالتجند ،إالى جانب جهاز المحاسسبة في اسستئصسال
شسأافة الفسساد واسستعادة الشسفافية وفرضس قوة القانون ،التي ينبغي أان
تسسري على كل كبيرة وصسغيرة وتطبق على المواطن كما المسسؤوول،
والفرصسة ثمينة في الوقت الحالي لÓنطÓق انطÓقة صسحيحة لمحو
مظاهر الفسساد ومعاقبة المفسسدين .وينتظر من القضساء التخصسصس
بهدف مواكبة التطورات القتصسادية السسارية.
وحان الوقت حتى تكرسس الشسفافية في الصسفقات العمومية واألجدر
م-ن يسس-ت-ف-ي-د م-ن إان-ج-از ال-مشس-اري-ع ب-ع-ي-دا ع-ن أاخ-ط-ب-وط ال-وسس-اطة
والرشسوة ،من خÓل السسعي نحو نشسر ثقافة األخÓق في المعامÓت،
وبالموازاة مع ذلك تحتاج المؤوسسسسة إالى تحرير من طرف الوصساية
حتى تؤودي مهمتها على أاكمل وجه ،وبالتالي تتوجه نحو فعالية األداء
والبتكار والتسسيير الراشسد وفرضس في محيط العمل مبدأا تكافئ
الفرصس ومنح األولوية في التعيين في المناصسب للكفاءات ،ألن كل
ذلك من شسأانه أان ينعكسس على مردود المؤوسسسسة بل ويمنحها منحى
تصساعدي من حيث التطور والنمو.
إاذا ل نمو ول تطور حقيقي في ظل تفشسي الفسساد ،ومحاربته
تسس-ت-دع-ي ج-ه-ودا وت-ج-ن-دا ح-ت-ى ت-ك-ون م-ع-ال-ج-ة ال-م-ل-ف-ات صسحيحة
وعميقة تمسس فقط الضسالعين فيه ،لكن تبقى معاقبة المتورطين في
الفسساد بالسسجن غير كافية ،كون فعالية المكافحة لن تتحقق من دون
اسسترجاع األموال المنهوبة والمهربة نحو الخارج سسواء تلك التي
اسستنزفت تحت ذريعة القروضس السستثمارية أاو من فلتت من آالية
التحصسيل الضسريبي ،وعلى خلفية ..ما العبرة من سسجن المفسسدين
والمال العام مهدور ويمكن أان يسستفيد منه المتورط بعد سسنوات
خروجه من السسجن .إاذا بالفعل الفرصسة اليوم ثمينة إليجاد حلول
موضسوعية وواقعية تمكن من اسستعادة المال المنهوب.

حماية ألبيئة ألبحرية

تحسسيسس حول مسسؤوولية الصسياد
يعاني سساحل البحر المتوسسط من عدة ظواهر متكّررة
ن -اج -م -ة ع -ن ت -ق -ل -ب -ات ط-ب-ي-ع-ي-ة ل-ه-ا ت-أاث-ي-ر ق-وي ع-ل-ى
الحيوانات والنباتات البحرية ،وباألخصس على مسستوى
ال -ن -ظ -م الي -ك -ول -وج -ي -ة السس -اح -ل-ي-ة .ول ي-ع-د السس-اح-ل
ال -ج -زائ -ري اسس -ت -ث -ن -اء ذلك أان ال -ع -دي-د م-ن السس-ك-ن-ات
واألن -ظ-م-ة الي-ك-ول-وج-ي-ة ت-خضس-ع ل-ل-ت-آاك-ل ،ال-ن-اج-م ع-ن
النشساطات البشسرية من تلوث وعمران متوحشس يهّدد
الشسريط السساحلي .وهناك صسور لموانئ الصسيد (تلوث
واسسع النطاق) تبعث على القلق ول يمكن تجاهلها لما
تعكسسه من سسوء حال البيئة البحرية.
إان أاول المدركين لهذا الخطر هم العلماء في هذا
ال -م -ج -ال ،ف -ي ظّ-ل وضس-ع-ي-ة
تسس -ت -دع -ي ل -ل -ح -رصس ع -ل -ى
اعتماد نظام صسيد مسسؤوول.
وه - -ن - -ا ت - -ف - -رضس إاج- -راءات
ن - -فسس - -ه - -ا ل - -يسس م - -ن ب - -اب
ال- -م- -م -ن -وع -ات أاو م -ع -اق -ب -ة
مسس-ت-غ-ل-ي ال-ب-ح-ر ،وإان-م-ا من
أاجل حماية البحر من خÓل
ال -ع -م -ل ب -ذك -اء ع -ن ط -ري -ق
إاق- -ح- -ام ال -م -ه -ن -ي -ي -ن قصس -د
ال -ت -وصس -ل إال -ى إاق-ام-ة ت-وازن
اق -تصس -ادي ب -ي-ن اسس-ت-ع-م-ال ال-ب-ح-ر واسس-ت-غÓ-ل ال-م-وارد
وحمايتها.
وتحمل طبيعة تصسرف الصسياد مع بيئته البحرية التي
يسستغلها مدى إادراكه ألهمية سسلوكه المهني ،علما أان
هناك سسلوكات غير جيدة يجب أان تختفي عن قناعة
من أاصسحابها ،مثل اسستعمال وسسائل مثل أاكياسس الرمل
والحجارة لشسّد الشسباك إالى عمق البحر وإاهمالها وعدم
الكتراث لنفايات يصسادفها على سسطح البحر دون أان
يرفعها ويخرجها من أاجل رسسم توجّه متكامل لبلوغ
هذا الهدف احتضسنت مديرية الصسيد البحري والموارد
الصسيدية لولية الجزائر مؤوخرا ( 2ماي الجاري) ،يوما
إاعÓميا حول تحسسيسس بمسسؤوولية الصسياد في حماية
بيئته عن طريق مشساركته في رفع كل ما يعّلق بشسباكه
م-ن م-خ-ت-ل-ف ال-ن-ف-اي-ات وه-ي م-ه-م-ة ل-ه-ا ت-أاث-ي-ره-ا ف-ي
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المديين المتوسسط والبعيد.
اللقاء جرى بالتنسسيق مع جمعية «هوم» التي تنشسط في
م -ج -ال ح -م -اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة ال-ب-ح-ري-ة .وشس-ارك ف-ي ال-ن-دوة
م-خ-ت-ل-ف ال-م-ت-دخ-ل-ي-ن ي-ت-ق-دم-ه-م صس-ي-ادون م-ن وليات
الجزائر ،تيبازة وبومرداسس وكذا جمعيات إالى جانب
متخ ّصسصسين من مؤوسسسسات تكوين في الصسيد البحري
ومؤوسسسسات تنشسط في تنظيف المحيط ورفع النفايات.
النفايات التي يتسسّبب فيها اإلنسسان تتشسّكل أاسساسسا من
نفايات البÓسستيك المهملة في الطبيعة يعثر عليها في
البحر أاو السساحل .ويعد البÓسستيك سسببا في حدوث
كارثة بيئية تهّدد األنظمة البحرية وصسحة مسستهلك
ثروات البحر عÓوة على كلفتها
الق-تصس-ادي-ة .ل-ل-ع-ل-م ت-وجد مواد
ب Ó-سس -ت -ي-ك-ي-ة ت-ن-زل إال-ى ال-ع-م-ق،
حيث تسستقر مخلفة دمارا بيئيا
وأاخرى تسسبح على السسطح.
وه-ن-ا ت-ب-رز أاه-م-ي-ة ال-ت-ح-ك-م ف-ي
تسس-ي-ي-ر م-واق-ع ال-ن-فايات ومراكز
م-ع-ال-ج-ت-ه-ا ،ع-ل-ما أان الحيوانات
البحرية هي أاول متضسّرر خاصسة
Óسسماك «النبيلة» مثل
بالنسسبة ل أ
ال-دل-ف-ي-ن وال-ح-وت ال-ك-ب-ي-ر جراء
ابتÓع مواد بÓسستيكية منها ما تجرفه التيارات من
المحيطات ومن مواقع بعيدة عن المنطقة المعنية.
جه للصسيادين
وخلصس اللقاء إالى اعتبار التكوين المو ّ
ب -خصس -وصس اسس -ت-ع-م-ال وسس-ائ-ل الصس-ي-د وال-ح-رصس ع-ل-ى
اسسترجاعها أافضسل سسبيل لتحقيق تقدم في هذا الشسأان،
فالتكوين له أاهمية كبيرة شسرط أان يعتمد على برامج
مركزة موجهة إالى عالم الصسيادين ومÓئمة لمتطلبات
مهن الصسيد .ويعتبر تحفيز مشساركة الصسيادين في مثل
هذه الورشسات مع توسسيع مجال التوعية إالى وسسائل
اإلعÓم منها اإلذاعات المحلية للوليات السساحلية على
وجه التحديد ،بتقديم نصسيحة كل يوم تثير اهتمام
الصسياد في مجال التعامل مع البيئة البحرية.
سس.ب

خطر الركود
يشس-ت-د تضس-ي-ي-ق ال-خ-ن-اق
ع- -ل- -ى رؤووسس ال- -فسس -اد.
ال- -ع- -م- -ل- -ي -ة ك -م -ا ت -ب -دو
ويتطلبها الموقف ،أابعد
م- -ن أان ت- -ك- -ون م- -ج- -رد
م- -ط- -اردة ظ- -اه -ري -ة أاو
تصس - -ف - -ي - -ة حسس - -اب - -ات.
وال -ت -وج-ه ال-ذي ي-رتسس-م
م - -ن خÓ- -ل م- -ؤوشس- -رات
يمكن قراءتها في ورقة
ال- -ط- -ري -ق ال -ت -ي يسس -ي -ر
سسعيد بن عياد
ع -ل -ي -ه -ا رئ -يسس األرك -ان
وآاخرها التأاكيد أانه اطلع على ملفات ثقيلة ول مناصس
من اسسترجاع أاموال الشسعب معركة حقيقية ويجب أان
تنجح.
هل هي بداية مسسار يفتح أافقا أامام اسسترجاع األمل
في إاعادة تأاسسيسس لمرحلة ما بعد الريع ،يسسود فيها
ال -ق-ان-ون ال-م-تسس-م ب-ال-دق-ة وال-وضس-وح وت-ك-اف-ؤو ال-ف-رصس
وشس -ف -اف -ي -ة م -ع -امÓ-ت دوال-يب السس-ل-ط-ة م-ع م-ك-ون-ات
المجتمع ،واألكثر أاهمية اليوم رد العتبار لقيمة العمل
ال-خÓ-ق وال-م-ن-ت-ج ل-ل-ق-ي-م-ة ال-مضس-اف-ة .ب-ال-طبع العملية
تتطلب التزام الهدوء والسسكينة والحرصس على العمل
وفقا لمعايير عادلة تحقق العدل والشسفافية ،بحيث
ينتهي األمر بتحديد مدى تورط كل رجل أاعمال أاو
م -وظ -ف ع -ل -ى م-خ-ت-ل-ف مسس-ت-وي-ات ال-ه-رم ف-ي ت-ب-دي-د
وتهريب ونهب المال العام من خÓل اذرع الفسساد الذي
أاصسبح يهدد األمن الوطني الشسامل ،بعد رصسد أافعال
تصسنف في خانة «الجوسسسسة القتصسادية» ،في ظل
عولمة شسرسسة تسستهدف سسيادة الدول الناشسئة.
المسسار الجديد الذي يقع انجازه باحترافية وشسفافية
ع -ل -ى ال -قضس-اء ،ي-ق-تضس-ي أان ي-ك-ون ال-ع-ام-ل-ون ف-ي ه-ذا
ال- -ح- -ق- -ل ال- -م- -ح -وري ع -ل -ى درج -ة م -ن الح -ت -راف -ي -ة
وال -مسس -ؤوول -ي -ة ف -ي م -ع -ال -ج -ة ال-م-ل-ف-ات ،ب-م-ا ف-ي ذلك
السس -ت-ع-ان-ة ب-خ-ب-راء ف-ي ال-ت-دق-ي-ق ال-م-ال-ي وتشس-خ-يصس
التسسيير من أاجل رصسد الختÓلت دون النظر إالى
أاسسماء أاو مراكز من تمسسك به كماشسة القانون .وما
ي-ق-تضس-ي-ه ال-ظ-رف ال-راه-ن ب-ال-م-وازاة م-ع ان-ج-از مسسار
إاعادة تقويم األمور الحرصس على ديمومة وتيرة العمل
في كل القطاعات ،خاصسة تلك التي ترتبط بمعادلة
النمو ،بما فيها مؤوسسسسات يقبع أاصسحابها إالى اللحظة
ف -ي ق -فصس ال -م -ت -اب -ع -ة ال -قضس -ائ-ي-ة ،ك-ون ال-م-ؤوسسسس-ات
كشسخصس معنوي جزء فاعل ضسمن النسسيج القتصسادي
للمجموعة الوطنية ويمكن أان تسستمر باليات تسسيير
أاخرى وفقا لمعايير مناجيريالية دون إاعاقة التحريات
ذات الصسلة.
ل-ذلك إان ال-ق-ط-اع-ات وال-م-ؤوسسسس-ات الق-تصس-ادي-ة ال-تي
ت-ع-رف ح-رك-ي-ة ع-ل-ى ط-ري-ق ال-ن-م-و ي-جب ت-أام-ي-ن-ها بما
يحمي مناصسب العمل ويحقق الثروة بإاشسراف كفاءات،
ب -ح-يث ي-ن-ب-غ-ي ت-ع-زي-ز ال-ج-وانب الي-ج-اب-ي-ة وم-ع-ال-ج-ة
م-واط-ن ال-خ-ل-ل وال-ن-ق-ائصس ب-اح-ت-راف-ي-ة .وم-ن ال-خ-ط-أا
السسقوط في محاذير العمل بسسلوك رد الفعل وإانما
ي -جب اخ-ذ ال-وقت ال-ك-اف-ي ل-ل-ع-ث-ور ع-ل-ى ق-ط-ع ال-غ-ي-ار
ال-ب-دي-ل-ة ذات ال-م-ط-اب-ق-ة م-ع ال-م-ع-اي-ي-ر ال-م-ناجيريالية
بمعنى توسسيع نطاق البحث عن الكفاءات والحتياط
من الكتفاء بإاحداث تغيير من أاجل التغيير حتى ل
يعاد إانتاج نفسس الممارسسات التي أاوصسلت البÓد إالى
حافة إافÓسس يلوح في األفق.
اليوم ،ينبغي أان يدرك الجميع ،بما في ذلك الفاعلين
ف-ي «ال-ح-راك» ال-م-ت-م-ي-ز ب-السس-ل-م-ي-ة ،أان ان-ت-ه-اج سسبيل
التغيير الناجع يقتضسي أان يحرصس كل واحد في موقعه
ع-ل-ى ان-ج-از ع-م-ل-ه ب-إات-ق-ان وإاخÓ-صس ومضس-اع-ف-ة بذل
الجهود ،لن بقاء الوضسع على حالة الركود إاذا بدأات
تتكرسس سسوف تكون كلفتها باهظة وقد ترهن أاجيال
ق-ادم-ة ج-راء ت-أاك-ل اح-ت-ي-اط-ي ال-ع-م-ل-ة الصسعبة وتعطل
النمو مما يدفع حتما إالى عودة هاجسس السستدانة
الخارجية ويومها يندم الجميع ،وهو ما ل يجب الوقوع
فيه.

سسجلت أنتعاشسا طفيفا أمسس

أاسسعار النفط فوق  71دو’را للبرميل

ارتفعت أاسسعار النفط بشسكل طفيف ،حيث اسستقرت
العقود اآلجلة لخام القياسس العالمي مزيج برنت عند
حدود 71.06دولر للبرميل بزيادة قدرها 67سسنتا ،في
حين حققت العقود اآلجلة لخام غرب تكسساسس الوسسيط
األمريكي زيادة بنحو 35سسنتا ،بعد أان بلغت حدود 62.05
دولر للبرميل.
وجاء هذا النتعاشس وإان كان طفيفا بعد تنفيذ زيادة أامر
بها الرئيسس األمريكي دونالد ترمب للرسسوم الجمركية
على سسلع صسينية بقيمة  200مليار دولر ،مما سساهم في
إابقاء التوترات مشستعلة في النزاع التجاري بين أاكبر
اقتصساديين في العالم .هذا من جهة ومن جهة أاخرى
أاظهر مسسح حديث عن تسسجيل ارتفاع إانتاج منظمة الدول
المصسدرة للنفط «أاوبك» من الخام من أادنى مسستوى في
نحو  4سسنوات خÓل شسهر افريل الماضسي.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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مولودية ا÷زائر

حنيشضاد يدعم الطاقم الفني للمولودية وقري ـشضي
قريب ـ ـ ـ ـا علـ ـ ـى رأاسس اŸديري ـ ـ ـة الفنيـ ـ ـة للشضبـ ـ ـاب
’جراءات
باشسر اŸناج Òالعام لفريق مولودية ا÷زائر عمر غريب ‘ التحضس Òللموسسم القادم مبكرا ،بعدما كشسفت مصسادرنا بأانه أانهى ا إ
’ول
والÎتيبات اÿاصسة بتنظيم فÎة التحضسÒات الصسيفية اŸقبلة ،حيث قررت إادارة العميد رفقة اŸدرب «كازو »Êبر›ة تربصس Úا أ
’قل مع ثÓثي اŸقدمة وﬁاولة
‘ تونسس والثا ‘ Êبولونيا– ،ضسÒا لدخول اŸوسسم الكروي ( )2020 – 2019بقوة ،بهدف إانهائه على ا أ
إاعادة هيبة الفريق الضسائعة هذا اŸوسسم.

ﬁمد فوزي بقاصص

برمج الطاقم الفني للمولودية بقيادة
اŸدرب «ب -رن-ارد ك-ازو »Êاسض-ت-ئ-ن-اف
التدريبات –ضضÒا للموسضم ا÷ديد
يوم  20جوان اŸقبل ،ليكون بذلك
أاول فريق يباشضر فÎة التحضضÒات
ل -ل-م-وسض-م ا÷دي-د ،ب-ع-د راح-ة ن-ه-اي-ة
اŸوسضم Ÿدة ثÓثة أاسضابيع ،حيث من
اŸق -رر أان ي -خ -وضس رف -ق-اء ا◊ارسس
«شض -ع -ال» ث Ó-ث حصضصس ت-دري-ب-ي-ة ‘
ا÷زائر قبل التنقل إا ¤ع Úالدراهم
التونسضية إ’جراء الÎبصس اأ’ول الذي
سض- -ي -دوم  10أاي -ام ،وب -ع -ده سض -ي-ك-ون
أاصضحاب الزي اأ’حمر واأ’خضضر على
موعد للعودة إا ¤ا÷زائر أاسضبوع قبل
ال- -ت- -ن -ق -ل إا ¤ب -ول -ون -ي -ا ،ك -م -ا كشض -ف
مصض-درن-ا ب-أان ال-ف-ري-ق سض-ي-جري على
اأ’ق- - - -ل  6ل - -ق - -اءات ودي - -ة خÓ- -ل
الÎبصض.Ú
هذا وتعاقد الفريق Ÿدة موسضمÚ
م - - - - -ع م - - - - -درب ا◊ارسس «ﬁم- - - - -د
حانيشضاد» ،الذي أاشضرف على تدريب
حارسس اŸولودية «فريد شضعال» ‘
إا–اد ا◊راشس وكان وراء تأالقه ‘
تلك الفÎة وسضاهم ‘ صضنع اسضمه ‘
ال -ب -ط -ول -ة ال -وط -ن-ي-ة ،م-ا ج-ع-ل إادارة
ال -ع -م -ي-د ت-ع-ي-ده ل-ل-ف-ري-ق ‘ اŸوسض-م
Óمضض -اء ع -ل -ى ع -ق -د
ال- -ذي ب- -ع -ده ل  -إ
احÎا‘ م- -ع ال- -ف -ري -ق اأ’ول ،ات -ف -اق
اŸولودية مع ا◊ارسس الدو‹ السضابق
جاء بسضرعة خصضوصضا أان «حنيشضاد»
غ Òمرتبط بأاي عقد مع أاي فريق
بعد اسضتقالته من اŸنتخب الوطني،
وه -و م-ا ج-ع-ل ه-وي-ة ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي
ت- -تضض- -ح أاك Ìب- -ال- -ت- -ع -اق -د م -ع ث Ó-ث
م- -درب Úي- -ت- -ع -ل -ق اأ’م -ر بـ «ك -ازو»Ê
ومسض- -اع- -ده «م- -الك» ب -اإ’ضض -اف -ة إا¤
«ح- -ن- -يشض- -اد» ك -م -درب ل -ل -ح -راسس ‘
انتظار التعاقد مع ﬁضضر بد‘ Ê
اأ’يام القادمة الذي قد يكون بنسضبة
كبÒة اÙضضر البد Êلشضبيبة القبائل
«رودول -ف دي -ف -ار »Êال -ذي ع-م-ل م-ع
«كازو ‘ »ÊثÓث أاندية ويتعلق اأ’مر
بناديي إافيان وفالنسضيان الفرنسضيان
والنادي اإ’فريقي التونسضي.
ودائ -م-ا ‘ إاط-ار ال-ت-حضض Òل-ل-م-وسض-م
اŸق -ب -ل وال -ع -م -ل ع -ل-ى إاع-ادة ه-ي-ب-ة
الفريق وإاعطاء الفئات الشضابة أاكÌ
ق -وة و–ضضÒه -ا أ’خ -ذ م -ك-ان-ت-ه-ا ‘

ال -ف -ري -ق اأ’ول ،ي-قÎب «غ-ريب» م-ن
ال-ت-ع-اق-د م-ع اŸدي-ر ال-ف-ن-ي ال-وط-ن-ي
اأ’سض -ب -ق «ت -وف -ي -ق ق -ريشض -ي» ل-يشض-غ-ل
م -نصضب م -دي-ر ف-ن-ي ل-ل-ف-ئ-ات الشض-اب-ة
Ÿول-ودي-ة ا÷زائ-ر ،ب-ع-د ان-ت-ه-اء م-دة
عقده اŸقدرة بعام Úمع فريق نصضر
حسض Úداي ،وه- -و م- -ا ي- -ط -رح ب -عضس
التسضاؤو’ت حول مصض ÒاŸدير الفني
ا◊ا‹ «ﬁمد ميخاز.»Ê
«غريب» يقرر ا’سستغناء عن
خدمات ’ 10عبÚ
من جهة أاخرى ،فسضخ «عمر غريب»
عقد اŸدافع اأ’يسضر «حاشضي» الذي
 ⁄يقدم ما كان منتظرا منه منذ
انتدابه مع بداية اŸوسضم الكروي‘ ،
ح Úسض- -ي- -ت- -ل- -ق -ى اŸداف -ع اÙوري
«ك -ن -يشس» وا◊ارسس «م-رسض-ل-ي» ن-فسس
اŸصض Òبحر اأ’سضبوع ا÷اري ،كون
اأ’ول  ⁄يتمكن من التعا‘ والعودة
إا ¤أافضضل مسضتوياته منذ عودته من
البطولة السضعودية ،حيث لعب بأالوان
اŸولودية  9دقائق ،كما أان الثا⁄ Ê
يتمكن من فرضس نفسضه و’ Áكنه
منافسضة «شضعال» ‘ ،ح Úأان الظهÒ
اأ’Áن اŸع - - -ار م- - -ن ن- - -ادي ب- - -ارادو
«إاسضÓم عروسس» سضيغادر إا ¤فريقه
م-ع ن-ه-اي-ة اŸوسض-م ب-ع-د ن-ه-اي-ة ع-ق-د
إاعارته.

وكشض - - -فت مصض- - -ادر «الشض- - -عب» ب- - -أان
«غ -ريب» سض -ي -ن -ه -ي مشض-وار الÓ-ع-بÚ
«ح- -دوشس» و»ب- -ورد »Ëم- -ع ال- -ف -ري -ق
ب -ط -لب م -ن اŸدرب «ك -ازو »Êال -ذي
أاشضرف عليهما ‘ فÎة التحضضÒات
الصض- -ي- -ف- -ي- -ة وخ Ó-ل ب -داي -ة اŸوسض -م
اŸاضض- -ي ،ح- -يث م- -ن اŸن- -ت- -ظ- -ر أان
يفا–هما ‘ قضضية مراجعة رواتبهما
التي تتجاوز  200مليون سضنتيم ،وهو
ما سضيقابل بالرفضس من دون شضك
ومنه فسضخ العقد.
كما قرر اŸسضؤوول اأ’ول على الفريق
ع- -دم Œدي- -د ع- -ق- -دي اŸه- -اج -مÚ
«سض- -وي- -ب -ع» و»ت -ب -ي» ن -ه -اي -ة اŸوسض -م
ا÷اري م - -ع تسض - -ري - -ح الشض - -اب «ب - -ن
عروسس» من الفريق رغم أان اأ’خÒ
أاظ- -ه- -ر إام -ك -ان -ي -ات ’ ب -أاسس ب -ه -ا ‘
اŸب -اري -ات ال -ت -ي خ-اضض-ه-ا ،وذلك ‘
خطوة من «غريب» ’نتداب ’عبÚ
‡ي - - -زي - - -ن ‘ اÿط اأ’م- - -ام- - -ي ‘
اÒŸكاتو الصضيفي وضضخ دماء جديدة
إ’عطاء أاك Ìقوة للفريق.
ك- -م- -ا ق- -رر «غ- -ريب» فسض- -خ ال- -ع -ق -د
اŸب- -دئ -ي ل Ó-عب اŸري -خ السض -وداÊ
«ﬁمد عبد الرحمن» الذي كان يلح
على التعاقد مع اŸولودية ‘ وقت
سضابق ،لكنه بعد تغ ÒاŸكتب اŸسضÒ
قرر الÎاجع عن خطوته وهو ما ⁄

يعارضضه مناج Òالفريق العام.
«دمو» سسيجدد عقده Ÿوسسم... Ú
‘ سضياق آاخر وبطلب من «كازو»Ê
سض- -ي- -ج- -دد «غ- -ريب» ع- -ق -د اŸداف -ع
اÙوري «دم - - -و» Ÿوسض- - -م ،Úك- - -ون
ال -ط -اق -م ال -ف -ن-ي ي-ث-ق ‘ إام-ك-ان-ي-ات-ه
خصض -وصض -ا أان «ك-ازو »Êاسض-ت-ع-م-ل-ه ‘
عدة مناصضب ‘ السضابق ،كما رفضس
اŸسض- - -ؤوول اأ’ول ع- - -ل- - -ى ال- - -ف - -ري - -ق
ا’سض -ت -غ -ن -اء ع -ن خ -دم -ات ال -ث Ó-ث -ي
«ديينغ» و»بن دبكة» و»درارجة» وقرر
ع -دم تسض -ري -ح -ه -م أ’ي ف-ري-ق ي-ط-لب
خدماتهم خصضوصضا أان مدة عقدهم
 ⁄تنته بعد مع العميد ،هذا ورفضس
«حشضود» العرضس اŸغري الذي قدمه
نادي الوكرة القطري للمرة الثانية
منذ انطÓق اŸوسضم إ’دارة الفريق،
وقرر إانهاء عقده مع اŸولودية.
وب -اح -تسض-اب صض-ان-ع اأ’ل-ع-اب «أام-ادا»
ال -ذي ’ Áك -ن -ه م -واصض -ل-ة ال-ل-عب ‘
ا÷زائر بسضبب سضنه ،و’عب الوسضط
«شض - -ري - -ف ال- -وزا »Êال- -ذي غ- -ادر ‘
م -ن -تصض -ف اŸوسض-م ،م-ع ح-م-ل-ة فسض-خ
ال -ع -ق -ود ال -ت -ي سض-ي-ق-وم ب-ه-ا «غ-ريب»
وعدم التجديد آ’خرين ،سضيصضل عدد
اŸغادرين مع نهاية اŸوسضم ا÷اري
’ 12ع -ب-ا ك-ام ،Ó-وب-ال-ت-ا‹ ان-ت-داب
نفسس العدد ‘ اÒŸكاتو الصضيفي.

العربي بورعدة لـ «الشسعب»:

سضأاعود للمنافسضة من جديد بصضفة تدريجية

عّبر ُمتسسابق العشساري ا÷زائري العربي بورعدة ‘ حوار خاصس ÷ريدة «الشسعب» عن
تفاؤوله ‘ العودة بسسرعة Ÿسستواه ا◊قيقي من أاجل الشسروع ‘ العمل ا÷اد إاسستعدادا
’وŸبية
Óلعاب ا أ
للمواعيد القادمة÷ ،مع أاك Èعدد من النقاط التي تسسمح له بالتأاهل ل أ
’صسابة التي أابعدته عن اŸنافسسة Ÿدة سسنة كاملة.
بطوكيو  2020بعدما Œاوز ا إ

حاورته :نبيلة بوقرين
«الشس- -عب» :ك- -ي -ف ه -ي أاج -واء ال -ت -حضسÒات
اÿاصسة باŸواعيد القادمة؟
«العربي بورعدة»ُ :عدت إا ¤جو التحضضÒات من
جديد بعدما إابتعدت عن اŸنافسضة Ÿدة سضنة كاملة بسضبب
اإ’صضابة التي تعّرضضت لها ،ولكن ا◊مد لله حاليا أانا بخÒ
وسضأاباشضر التدريبات من جديد إاسضتعدادا للمواعيد القادمة

إ’سض -ت -ع -ادة مسض-ت-واي ا◊ق-ي-ق-ي ،أ’ن-ن-ي ت-راج-عت ‘ ه-ذه
النقطة ،وهذا أامر عادي بالنسضبة أ’ي رياضضي يبتعد عن
العمل اŸيدا.Ê
@ ما هي طُموحاتك القادمة بعد عودتك من
’صسابة؟
ا إ
@@ صضحيح اأ’مور لن تكون سضهلة أ’ّنني بحاجة لبعضس
ال -وقت إ’سض -ت -ع -ادة ل -ي -اق -ت-ي ال-ب-دن-ي-ة وا÷م-ي-ع ي-ع-رف أان
اŸنافسضة ‘ اŸسضتوى العا‹ جد صضعبة وتتطلب عمÓ
كبÒا وجدية وصضرامة ،حتى أا“كن من العودة للسضاحة
القارية وŸا ’ اأ’وŸبية Ãا أاننا على مقُربة من أاوŸبياد
طوكيو  2020الذي يعد هدفا مباشضرا بالنسضبة ‹ لكي
أاشضّرف اأ’لوان الوطنية بحول الله.
@ هل سستكون جاهزا Ÿوعد طوكيو 2020؟
@@ حاليا سضأاعود للمنافسضة من جديد بصضفة تدريجية
حتى ’ تتكرر اإ’صضابة وبعدها أاشضارك ‘ الدورات التي

Óلعاب اأ’وŸبية بطوكيو
تسضمح ‹ بجمع النقاط اŸؤوهلة ل أ
 2020بحول الله ،أ’ّن هذا اŸوعد ُيعد اأ’هم واأ’برز
بالنسضبة لكل الرياضضي Úوأا“نى أان أاكون حاضضرا وأاشضرف
بلدي من خÓل –سض Úالنتيجة التي –صضلت عليها خÓل
أاوŸبياد ريو  ،2016وبالرغم من أان اŸهمة لن تكون سضهلة
لكّني سضأاقّدم كل ما لدي.
’ج- -راء
’م- -ك- -ان- -ي- -ات إ
@ م - -اذا ع - -ن ت- -وف Òا إ
التحضسÒات ؟
@@ ا◊مد لله ” تقد Ëالّدعم الÓزم ‹ من طرف وزارة
الشض -ب -اب وال -ري -اضض -ة ح -ت -ى أا“ك -ن م -ن ال -ع -م -ل أاك Ìأ’ن
ال -ت -حضض ‘ ÒاŸسض-ت-وى ي-ت-ط-لب إام-ك-ان-ي-ات م-ادي-ة ك-بÒة
وا÷دية والصضرامة ‘ العمل ،وأانا جد ُمتفائل بأان أاكون
جاهزا لقادم اŸواعيد لتشضريف بلدي مثلما كان عليه
ا◊ال ‘ السضابق أاو أافضضل Ãا أان الرياضضة ’ تعرف
اŸسضتحيل والذي يرفع التحدي دائما يصضل للهدف.

–ويÓت

يورينتي يقÎب من فرانكفورت األŸاÊ

’سسبا Êمن
اقÎب ’عب وسسط ريال مدريد ا إ
الرحيل عن ملعب سسانتياغو برنابيو ،عقب نهاية
اŸوسسم ا◊ا‹’ ،سسيما بعد عودة اŸدرب
الفرنسسي ،زين الدين زيدان ،لقيادة اŸلكي.
وبحسضب شضبكة «سضكاي سضبورت أاŸانيا» فإان ماركوسس
ي -وري -ن -ت-ي ،ق-رر ال-رح-ي-ل ع-ن ال-ن-ادي اŸل-ك-ي ‘ الصض-ي-ف
اŸقبل.
وأاشضارت الشضبكة إا ¤وجود اهتمام أاŸا Êبضضم الÓعب،
صض -احب الـ 24ع -اًم -ا ‘ ،ظ -ل رغ-ب-ة ب-وروسض-ي-ا دور“ون-د
وآاينÎاخت فرانكفورت ‘ التعاقد معه..
ويعد فرانكفورت اأ’قرب للظفر بتوقيع يورينتي ،حيث

يخطط لضضمه ضضمن صضفقة بيع اŸهاجم الصضربي لوكا
يوفيتشس ،لنادي العاصضمة اإ’سضبانية.
وتبلغ قيمة الÓعب اإ’سضبا Êالشضاب حوا‹  15مليون
اورو ،لذا فإان فرانكفورت يحاول Œنب شضرائه بشضكل
مباشضر ،لعدم قدرته على دفع هذا اŸبلغ.
وكانت تقارير صضحفية إاسضبانية قد أاكدت أان النادي
اŸل -ك -ي ت -وصض -ل ’ت -ف -اق م-ع ف-ران-ك-ف-ورت ،ي-قضض-ي بضض-م
يوفيتشس مقابل  60مليون اورو ،فيما نفى النادي اأ’ŸاÊ
ذلك.
ويرغب ريال مدريد ‘ ،دعم هجومه بيوفيتشس ،ضضمن
Óمال..
خطة إاعادة بناء الفريق بعد اŸوسضم اıيب ل آ

العدد
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مانشسسس Îسسيتي يواجه برايتون
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ﬁـ ـ ـرز عل ـ ـى أاع ـ ـ ـتاب التتويـ ـ ـ ـج بالـ ـ ـدوري
ال‚ليـ ـ ـ ـزي للمـ ـ ـ ـرة الثاني ـ ـ ـة ‘ مشض ـ ـواره
يتواجد الÓعب الدو‹ ا÷زائري رياضس ﬁرز على أاعتاب التتويج بلقب الدوري
ا’‚ليزي للمرة الثانية ‘ تاريخه ،حيث يحل فريقه اليوم ضسيفا على فريق برايتون
’حداث اŸفاجأاة ،و–ديد اŸتوج بلقب الدوري من خÓل الفوز أاو –قيق
الذي يطمح إ
التعادل ومنح الفرصسة للمنافسس اŸباشسر ليفربول من أاجل الفوز باللقب.

عمار حميسسي
ي -ل -عب ال -ي-وم م-انشضسض Îسض-ي-ت-ي أاه-م
م - -ب- -اراة ‘ مشض- -واره ه- -ذا اŸوسض- -م
خ -اصض -ة أان ال -ف -وز ب -ه -ا سض -يسض-م-ح ل-ه
بتحقيق لقب الدوري للمرة الثانية
على التوا‹ دون انتظار نتيجة لقاء
ليفربول الذي يتمنى تع Ìمنافسضه
اŸباشضر.
كما تعد مواجهة اليوم أاك Ìمن مهمة
ل - -ل - -دو‹ ا÷زائ- -ري ري- -اضس ﬁرز
ال -ذي سض-ي-ك-ون ع-ل-ى أاع-ت-اب –ق-ي-ق
ا‚از تاريخي من خÓل الفوز بلقب
الدوري ا’‚ليزي للمرة الثانية ‘
مشضواره الرياضضي.
وسضبق Ùرز أان قاد فريقه السضابق
ل -يسض Îسض -ي-ت-ي إ’ح-راز ل-قب ال-دوري
ا’‚ليزي سضنة  2015وهو التتويج
ال -ذي سض -م-ح ل-ه ب-ن-ي-ل ج-ائ-زة أافضض-ل
’عب ‘ الدوري ا’‚ليزي اŸمتاز
‘ إا‚از  ⁄يسض- - - - - -ب - - - - -ق أ’ي ’عب
جزائري أان حققه.
ورغم أان ﬁرز  ⁄يشضارك كثÒا ‘
مباريات فريقه هذا اŸوسضم خاصضة
خ Ó-ل م -رح-ل-ة ال-ع-ودة ال-ت-ي ع-رفت
ت -واج -ده بصض-ف-ة مسض-ت-م-رة ع-ل-ى دك-ة
البد’ء ،إا’ أان اسضمه سضيسضجل مع
ق -ائ-م-ة الÓ-ع-ب Úال-ذي-ن سض-ي-ت-وج-ون
بلقب الدوري إان حدث اليوم ‘ حال
ف -وز ف -ري -ق -ه ع-ل-ى ب-راي-ت-ون أاو ت-عÌ
ليفربول أامام ولفرهامبتون.
وت -ب -ق -ى مشض -ارك -ة ﬁرز ال-ي-وم غÒ
واردة بحكم أان اŸدرب غوارديو’
سضيقوم بإاشضراك نفسس التشضكيلة التي
شض -اركت خ Ó-ل اŸواج-ه-ة اŸاضض-ي-ة
مع إامكانية عودة الÓعب دي بروين
إا ¤اللعب كأاسضاسضي بعد شضفائه من
اإ’صضابة.
وبحكم أاهمية نتيجة اليوم سضيكون

غ - -واردي - -و’ ›Èا ع- -ل- -ى ت- -ف- -ادي
إاح -داث ت -غ -يÒات ك-ثÒة ،خ-اصض-ة أان
اأ’هم بالنسضبة له هو النتيجة التي
تبقى مهمة أ’نها تسضمح له بالتتويج
بلقب الدوري ا’‚ليزي.
ك- -م -ا Áك -ن أان ي -ح -دث غ -واردي -و’
م- -ف- -اج- -أاة ال -ي -وم ،م -ن خ Ó-ل م -ن -ح
ال- -ف- -رصض -ة Ùرز م -ن أاج -ل ال -ل -عب
كأاسضاسضي رغم أان هذا اأ’مر غ Òوارد
إا’ أان التقني ا’سضبا Êمتعود على
إاحداث اŸفاجآات ‘ التشضكيلة.
أانصسار النادي يطالبوه
بالبقاء
يحظى رياضس ﬁرز بشضعبية كبÒة

ل- - -دى أانصض - -ار م - -انشضسض Îسض - -ي - -ت - -ي
ا’‚ل -ي -زي ،ال -ذي-ن اخ-ت-اروه ك-ث-الث
أافضضل ’عب ‘ الفريق هذا اŸوسضم
بعد كل من الÈتغا‹ برناردو سضيلفا
وا’‚ليزي رحيم سضÎلينغ.
وح - - -ل ﬁرز ‘ اŸرك - - -ز ال- - -ث- - -الث ‘
ا’سض- -ت -ف -ت -اء ال -ذي ق -امت إادارة ال -ن -ادي
ب-وضض-ع-ه ع-ل-ى مسض-ت-وى اŸوق-ع ال-رسض-م-ي
للفريق مناصضفة مع البلجيكي دي بروين.
واسضتغل أانصضار الفريق الفرصضة من
أاجل مطالبته بالبقاء Ÿوسضم آاخر،
خاصضة أان فرصضة مشضاركته كأاسضاسضي
سض -ت -ك -ون ك -بÒة اŸوسض -م اŸق-ب-ل ‘
حال رحيل بعضس الÓعب.Ú

جوفنتوسس

بوكيتينو يطلب  20مليون أاورو سضنويا لتدريب الفريق

قال تقرير صسحفي ،أامسس السسبت ،إان نادي
’رجنتيني
جوفنتوسس أاجرى اتصسا’ت مع ا أ
ماوريسسيو بوكيتينو ،اŸدير الفني لتوتنهام
’قناعه بقيادة البيانكونÒي
هوتسسب ،Òإ
خلًفا Ÿاسسيميليانو أاليغري ،اŸدرب ا◊ا‹
لبطل إايطاليا..
ذك -رت صض -ح -ي -ف -ة ت -وت-و سض-ب-ورت أان ج-وف-ن-ت-وسس ت-واصض-ل
مع بوكيتينو ‘ ،اأ’يام القليلة اŸاضضية ،إا’ أان النادي شضعر
بخيبة أامل بسضبب مطالب اŸدرب اأ’رجنتيني..
وأاضضافت أان بوكيتينو طلب ا◊صضول على  20مليون أاورو،
ك -راتب سض -ن -وي ،اأ’م -ر ال -ذي أاصض -اب ال -ي -و‘ ب-الصض-دم-ة.
وتشض Òتقارير صضحفية إا ¤أان أاليغري ،مدرب الفريق
ا◊ا‹ ،اقÎب من الرحيل بعد  5أاعوام قضضاها داخل
قلعة السضيدة العجوز.
وقاد أاليغريج جوفنتوسس لتحقيق لقب الدوري اإ’يطا‹
هذا اŸوسضم ،لكنه ودع كأاسس إايطاليا ودوري اأ’بطال..

برشسلونة

نحو السضتغناء عن  9لعب ‘ ÚاÒŸكاتو الصضيفي

أاكد تقرير صسحفي إاسسبا Êأامسس ،أان
برشسلونة يهدف إا ¤إاعادة بناء صسفوفه ‘
اŸوسسم اŸقبل ،عن طريق التخلصس من بعضس
الÓعب Úالذين ’ يشساركون بشسكل أاسساسسي.
«ووفًقا لصضحيفة سضبورت اإ’سضبانية ،فإان برشضلونة يريد
جمع أاك Ìمن  100مليون يورو عن طريق بيع أاو إاعارة 9
’عب ‘ ÚاÒŸكاتو الصضيفي اŸقبل.
وأاشضارت إا ¤أان مالكوم دي أاوليفÒا من أاك ÈالÓعبÚ
اıيب ‘ ÚاŸوسضم ا◊ا‹ ،ولكن برشضلونة يريد فقط
اسضتعادة الـ 41مليون يورو التي دفعها ،وينوي ا’سضتغناء
عنه ‘ الصضيف اŸقبل.

ا’–ادية ا÷زائرية للدراجات

تعي Úرضضا كحÓل مديرا فنيا وطنيا

ُع ّ-ي -ن اŸدرب رضض -ا ك-حÓ-ل ،م-دي-را ف-ن-ي-ا وط-ن-ي-ا ج-دي-دا خÓ-ل اج-ت-م-اع اŸك-تب
الفيدرا‹ Ãقر ا’–ادية ا÷زائرية للدراجات ،بحضضور الرئيسس ا÷ديد اŸنتخب
مؤوخرا ،خ Òالدين برباري.
كما علم لدى الهيئة ا’–ادية بأانه« ،إاضضافة إا ¤رضضا كحÓل ” ،تعي Úحسض Úزهار
مديرا إاداريا ،فيما ” اإ’بقاء على حكيم مسضتغا‰ي ‘ منصضب مدير التنظيم
الرياضضي».
وخ Ó-ل ه -ذا ا’ج -ت-م-اع ،ق-ام اŸك-تب ال-ف-ي-درا‹ ب-ت-ع-ي Úرؤوسض-اء ال-ل-ج-ان و–ضضÒ
ا’ج-ت-م-اع ال-ط-ارئ ل-ل-م-ج-م-ع ال-ف-ن-ي ال-وط-ن-ي لضض-ب-ط رزن-ام-ة اŸن-افسضات ا÷هوية
والوطنية.
باإ’ضضافة إا ¤عملية توزيع الدراجات على الرابطات.

ويحظى مالكوم باهتمام من قبل أاك Ìمن ناٍد إايطا‹،
ولكن برشضلونة يسضعى لبيعه ‘ الدوري اإ’‚ليزي اŸمتاز،
للحصضول على عائد ما‹ أاك.È
و’ يحصضل ا◊ارسس ياسض Èسضيليسضن على عدد كب Òمن
الدقائق للمشضاركة على مدار اŸوسضم ،وهو ما دفعه لطلب
الرحيل ‘ اŸوسضم ا◊ا‹.
ويتمتع ا◊ارسس الهولندي باهتمام من قبل أاندية إا‚ليزية
وإايطالية ،كما ظهرت مؤوخًرا رغبة من جانب بنفيكا ‘
ا◊صضول على خدماته.
ورغم وجود شضرط جزائي ‘ عقد سضيليسضن مع برشضلونة
بقيمة  60مليون يورو ،إا’ أان ا◊ارسس قد يرحل ‘ الصضيف
اŸقبل مقابل  30مليون يورو فقط.
وينضضم أايضًضا الثنائي رافينيا أالكانتارا ودينيسس سضواريز إا¤
قائمة اŸرشضح Úللمغادرة ،حيث أان برشضلونة كان يقدر اأ’ول
بـ  30مليون يورو ،ولكن النادي الكتالو Êسضيقلل السضعر ،بسضبب
أان الÓعب مقبل على خوضس اŸوسضم اأ’خ ‘ Òعقده.
أاما سضواريز الذي عانى من إاصضابة أانهت موسضمه مبكًرا
رف -ق -ة آارسض -ن -ال ال -ذي ان -ت -ق -ل ل -ه ‘ اÒŸك -ات-و الشض-ت-وي
اŸاضضي ،فقد يكون سضعر رحيله عن «كامب نو» أاقل من
 25مليون يورو.
وسضÒح -ل ت-وم-اسس فÒم-اي-ل Úع-ن ب-رشض-ل-ون-ة ›ا ً-ن ا ب-ع-د
انتهاء عقده ،كما لن يحول البارصضا إاعارة كيفن برينسس
بواتينغ وجيسضون موريللو إا ¤شضراء نهائي.
ولن يعود أاردا توران إا ¤برشضلونة وسضيسضتمر ‘ إاعارته إا¤
إاسضطنبول باشضاك شضه Òحتى  ،2020بينما سضيبحث النادي
ال-ك-ت-ال-و Êع-ن ع-رضس ل-ب-ي-ع م-ارك ك-وك-وري-ي-ا ‘ الصض-ي-ف
اŸقبل..

موإقيت
إلصشÓة
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لنباء إلفرنسشية تورد برقية
^  12ماي  :19٤5وكالة إ أ
لح-دإث إل-دإم-ي-ة لـ  ٨ماي
م -ف-اده-ا« :ل-ق-د ّ” ق-م-ع إ أ
 19٤5ب -ط -ري -ق -ة مسش -ت -وح -اة م -ن ت-لك إل-ت-ي ك-انت
‡ارسشة من قبل إلنازية».
^  12م -اي  :1957نشش-رت إ÷ري-دة إل-ف-رنسش-ي-ة إل-ب-طة
إŸق ّ-ي-دة  Le Canard Enchaineح -وإرإ م -ع روب -رت
لك-وسشت ،إعÎف ف-ي-ه ب-ال-ط-رق إل-وحشش-ي-ة ل-ع-م-ل-ي-ة إلإسش-ت-نطاق
إلتي يقودها رفقة رإؤوول سشالن ضشد إ÷زإئري.Ú

لحد  07رمضشان  1٤٤0هـ إلموإفق لـ  12ماي  2019م
إ أ

إلفجر0٤.0٣................:
إلششروق05.٤٤..............:
إلظهر12.٤5.................:
إلعصشر16.٣٣................:
إلمغرب19.٤9...............:
إلعششـاء21.21..................:

إلطقــسس إŸنتظـــر إليـــوم و إلغــــد
 21°إ÷زإئر

عنابة

 19°إ÷زإئر

عنابة

العدد

 21°وهرإن

 21°وهرإن

إلثمن  10دج
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26°

27°
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إثر عملية بحث و“ششيط قرب بلدية دلسس ببومردإسس

القضساء على إارهابي ÚخطÒين واسسÎجاع كÓشسنكوف وﬂز ÊذخÒة
لو“ ،¤كنت مفرزة للجيشس
لرهاب وإثر عملية بحث و“ششيط قرب بلدية دلسس ولية بومردإسس بالناحية إلعسشكرية إ أ
‘ إطار مكافحة إ إ
إلوطني إلششعبي ،يوم  11ماي  ،2019من إلقضشاء على إرهابي )02( ÚخطÒين ،وإسشÎجاع بندقية آإلية من نوع كÓششنكوف وﬂز)02( Ê
ذخÒة وقنبلة يدوية.
مفرزة للجيشض الوطني الشصعبي ،يوم
Óره -اب -يÚ
 10م - -اي ﬂ ،2019ب -أا ل  -إ
من جهة أاخرى و‘ إاطار ﬁاربة وق -ن-ب-ل-ة ت-ق-ل-ي-دي-ة الصص-ن-ع وك-م-ي-ة م-ن
ا÷رÁة اŸنظمة وبفضصل اسصتغÓل اŸواد الغذائية.
اŸع -ل-وم-ات ،أاوق-فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشض
ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ،ب-ب-ل-دي-ة ال-ع-ج-ي-بة،
ولية البويرة/ن.ع ،1.تاجر ﬂدرات ...وتوقيف  9منقب Úعن الذهب
بحوزته ( )20000قرصض مهلوسض.
وحجز شساحنة ومواد ﬂتلف
تأاتي هذه العمليات النوعية لتؤوكد
عزم قوات ا÷يشض الوطني الشصعبي ‘
و‘ إاط- - -ار ﬁارب- - -ة ال- - -ت- - -ه- - -ريب
ت- -ع -قب اÛرم Úع Èك -ام -ل الÎاب وا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ،أاوق -فت م-ف-ارز
ال -وط -ن -ي وم -دى اŸت -اب-ع-ة وال-ي-ق-ظ-ة ل -ل -ج -يشض ال -وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ب-ك-ل م-ن
الدائمة للحفاظ على أامن واسصتقرار “Ôاسصت وع Úقزام/ن.ع ،6.مهربا
البÓد.
وتسص -ع -ة ( )09م- -ن- -ق- -ب Úع- -ن ال -ذهب
تدمﬂ Òبأا وقنبلة تقليدية وكمية وح- -ج- -زت شص -اح -ن -ة و( )05م- -ول- -دات
ك-ه-رب-ائ-ي-ة وجهازي ( )02كشص- -ف ع -ن
من اŸواد الغذائية بواد القصسب
اŸع -ادن و( )800ع -ل -ب-ة م-ن مسص-ح-وق
ا◊ليب و( )500كيسض من مادة السصكر،
‘ إاط- - -ار م - -ك - -اف - -ح - -ة اإلره - -اب اŸوجهة للتهريب.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاح -ب-ط ح-راسض ه -ج -رة غ Òشص -رع -ي-ة لـ ( )18شص-خصص-ا شص -رع-ي م-ن ج-نسص-ي-ات ﬂت-ل-ف-ة ب-عÚ
وم-واصص-ل-ة ل-ع-م-ل-ي-ة البحث والتمشصيط
ا÷ارية Ãنطقة واد القصصب ،ولية السص-واح-ل ،ب-ال-ق-ال-ة /ن.عﬁ ،5.اول- -ة كانوا على م Ïقارب تقليدي الصصنع ،صصالح/ن.ع.6.
ف-ي-م-ا ” ت-وق-ي-ف ( )22م -ه-اج-را غÒ
ع Úالدفلى/ن.ع ،1.كشصفت ودمرت

عمي العياشسي« ...ياو عليكم الفانية»
نورالدين لعراجي

ق.و

توقيف ششخصش Úكششف خيوط عدة قضشايا

درك الرويبة يضسع حدا لشسبكة إاجرامية خطÒة
لق -ل -ي -م -ي -ة ل -ل-درك
تـم -ك -نت إل -ك -ت -ي -ب -ة إ إ
لف -رإد
إل- -وط- -ن- -ي ب -ال -روي -ب -ة م -ن وضش -ع ح -د أ
لشش-خ-اصس
لع -ت-دإء ع-ل-ى إ أ
عصش -اب -ة –Îف إ إ
لسش- -ل- -ح- -ة إل- -ب- -يضش- -اء ب- -ا÷ه- -ة
إŸع- -زول Úب- -ا أ
إلششرقية للعاصشمة.

ق.و

بداية التحريات كانت بعد إاسصتغÓل معلومات
وردت إا ¤الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني بالرويبة

تتعلق بوجود شصبكة منظمة مكونة من أاشصخاصض
أاغ -ل -ب -ه-م م-ن ذوي السص-واب-ق ،ت-ق-وم ب-اإلع-ت-داء ع-ل-ى
الضصحايا وسصلبهم كل شصيىء يحزون عليه.
وع -ل -ى إاث -ر ب Ó-غ ت -ق -دم ب-ه أاح-د اŸواط-ن ÚعÈ
الرقم األخضصر ”” ””10 55على الفور ” إاسصتنفار جميع
الدوريات Ãختلف تشصكيÓتها وكذا السصدود الثابتة،
األم -ر ال -ذي م -ك-ن م-ن رصص-د ا÷ن-اة وت-وق-ي-ف-ه-م ‘
ظ -رف وج -ي -ز ب -إاق -ل -ي -م ب-ل-دي-ة ال-روي-ب-ة ح-يث أاب-دوا
مقاومة عنيفة أاثناء توقيفهم مع توقيف اŸركبة نوع

من أإهم إŸعارك إلتي عرفتها إلولية إلثانية إلتاريخية

سسكيكدة –يي الذكرى Ÿ 62عركة وادي زقار

أإح - -يت ،أإمسس ،سش - -ك- -ي- -ك- -دة ،إل- -ذك- -رى 62
Ÿع-رك-ة وإدي زق-ار إل-ت-اري-خ-ي-ة ب-ب-ل-دية عÚ
قشش -رة ،ب -حضش -ور م -وإط -ن -ي إŸن -ط-ق-ة ب-أاع-دإد
لسش -رة إل -ث -وري-ة” ،
ك -بÒة ،و‡ث -ل Úع -ن إ أ
ب -اŸن -اسش-ب-ة إل-وق-وف ع-ن-د إل-نصشب إل-ت-ذك-اري
إıلد للمعركة للÎحم على أإروإح إلششهدإء
وق -رإءة إل -ف-ا–ة وإسش-ت-ذك-ار م-آاث-ر إلشش-ه-دإء
إل- -ذي -ن سش -ق -ط -وإ Ãي -دإن إلشش -رف ‘  11ماي
.1957

سسكيكدة :خالد العيفة

معركة وادي زقار من أاهم اŸعارك التي عرفتها
الولية الثانية التاريخية ،لنجاحها الكب ÒوتأاثÒها
على ا÷يشض الفرنسصي ،و‘ اŸقابل أاثرها اإليجابي
على اÛاهدين ورفع معنوياتهم ،حيث ” تدمÒ
قافلة “وين عسصكرية عن آاخرها كانت مدججة
ب-ال-ع-ت-اد والسصÓ-ح ،واخ-ت-ار مسص-ؤوول-و ال-ولي-ة ال-ث-انية
ال-ت-اري-خ-ي-ة م-ن-ط-ق-ة زق-ار ل-ت-ن-ف-ي-ذه-ا ،حسصبما أاكده
بعضض اÛاهدين الذين شصاركوا باŸعركة.

فقد قام ›موعة من اÛاهدين آانذاك حسصب
نفسض اŸصصادر ،على رأاسصهم علي مسصعود ،دخلي
ﬂت- - -ار اŸع- - -روف بـ«الÈك- - -ة”” ،ع- - -ب- - -د ال - -وه - -اب
عيسصى ،وبلوصصيف رابح ،وبوالكرشصة ÿضصر على
ت -ن -ظ-ي-م ال-ك-م Úوت-ن-ف-ي-ذه ،ح-يث نصصب ف-ي-ل-ق ي-ب-ل-غ
تعداده › 600اهد كمينا لقافلة عسصكرية فرنسصية
ت -ت -ك -ون م-ن  17ح-اف-ل-ة عسص-ك-ري-ة م-ع-ب-أاة ب-ا÷ن-ود
ال -ف -رنسص-ي Úوم-ع-ه-م ثÓ-ث دب-اب-ات وسص-ب-ع سص-ي-ارات
م -دن-ي-ة ،ح-يث اصص-ط-ف-ى اÛاه-دون ع-ل-ى ج-ان-ب-ي
الطريق وÃجرد أان دخلت القافلة وسصط الكمÚ
قاموا بإاطÓق النار من ا÷انب ،Úلتسصفر اŸعركة
عن اغتنام العديد من األسصلحة والرشصاشصات الثقيلة
فيما ” قتل  93جنديا ‘ صصفوف العدو وأاسصر 12
جنديا ،أاما من جانب جيشض التحرير فقد اسصتشصهد
منه ثÓثة ›اهدين وجرح أاربعة آاخرين ،وكان رد
فعل اÙتل قاسصيا جدا ،حيث قام ‘ اليوم اŸوا‹
ب- -ت- -دم Òق- -رى وم- -داشص- -ر وإاح -راق اŸن -ازل وق -ت -ل
اŸدن -ي Úوم -واشص-ي-ه-م وإاعÓ-ن م-ن-ط-ق-ة ع Úقشص-رة
””منطقة ﬁرمة””.

إ÷انية فتاة ‘  19من إلعمر

درك البليدة يفك لغز جرÁة القتل Ãفتاح
“كن عناصصر الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني
‘ مفتاح بالبليدة ،من فك لغز جرÁة القتل ،التي
وقعت ‘ شصهر جانفي مطلع العام  ،2019دون أان
يتمكن اÙققون من العثور على القاتل.
تفاصصيل عملية القبضض ،كشصفت بشصأانها مصصادر
أامنية لـ«الشصعب”” ،أانه ‘ شصهر جانفي ” التبليغ عن
العثور على شصخصض مقتول داخل مركبته ،بضصواحي
م -ف -ت-اح ،وه-وم-ا ج-ع-ل اÙق-ق Úي-ف-ت-ح-ون –ري-ا
أام -ن -ي -ا ،ظ -ل -وا خ Ó-ل م -ا ي-ق-ارب  5أاشص-ه-ر ك-املة،
يجمعون الدلئل والقرائن ،إا ¤أان ” الكشصف عن

هوية ا÷ا ،Êوكيف خطط وأابعد الشصبهات عن
نفسصه ،حيث تب Úأان فتاة ‘  19من العمر ،هي من
ارت-ك-بت ا÷رÁة ب-وسص-ط سص-اح-ة م-ن-زل-ه-ا ال-ع-ائلي،
ببلدية حمادي ‘ ولية بومرداسض ،وقامت بتحويل
ج -ث -ة الضص -ح -ي -ة إا ¤ب -ل -دي -ة م -ف -ت-اح ،ح-ت-ى تضص-ل-ل
اÙقق Úوالعدالة ،وتبعد أاي شصبهة عنها ،لكن
ﬂط -ط -ه -ا فشص -ل و” ال -ق -بضض ع-ل-ي-ه-ا ،وإاي-داع-ه-ا
ا◊بسض اŸؤوقت ب -ب-وف-اريك ،ع-ل-ى أام-ل ﬁاك-م-ت-ه-ا
لحقا.

البليدة :لينة ياسسمÚ

ب -ي -ك -ان -ت -و ال -ت -ي ك -ان-ت-وا يسص-ت-غ-ل-ون-ه-ا ‘ ت-ن-قÓ-ت-ه-م
وجرائمهم.
أاسصلوب عمل العصصابة ينحصصر ‘ مراقبة وترصصد
األشص -خ -اصض ال -ذي-ن ي-ك-ون-ون م-ن-ع-زل Úخصص-وصص-ا ‘
الفÎة اŸسصائية ما ب Úالسصاعة السصابعة ()19.00
مسص -اء إا ¤غ -اي -ة السص -اع -ة ال -ت-اسص-ع-ة ( )21.00ل -ي،Ó-
وبحاجة إا ¤التنقل إا ¤مكان مع Úفيتقدم منهم
أاح- -د أاف -راد ال -عصص -اب -ة م -ق -دم -ا ل -ه ع -رضص -ا خÒي -ا
ب-ت-وصص-ي-ل-ه ،أاي-ن ي-ق-وم-ون ب-ت-ح-وي-ل-ه إا ¤وج-هة خفية
مسصتعمل Úأاسصلحة بيضصاء يقومون بسصلبه كل ما Áلك
ويÎك- -ون- -ه ‘ م- -ك -ان -ه ،الشص -خصص -ان اŸوق -وف -ان ”
تقدÁهما أامام العدالة بتهمة تكوين جمعية أاشصرار
لغرضض اإلعداد ÷ناية السصرقة وﬁاولة السصرقة
–ت ط -ائ -ل -ة ال -ت -ه-دي-د ب-السصÓ-ح األب-يضض ال-ظ-اه-ر
اŸقÎن -ة ب-اسص-ت-ع-م-ال م-رك-ب-ة وت-وف-ر ظ-ر‘ ال-ت-ع-دد
والليل الضصرب وا÷رح العمدي بالسصÓح األبيضض مع
ح -ج -ز اŸرك -ب -ة اŸسص -ت-ع-م-ل-ة ‘ ت-ن-قÓ-ت-ه-م أاي-ن ”
إايداعهما ا◊بسض Ãؤوسصسصة إاعادة الÎبية.

عندما سصمعت خ Èانتقال اÛاهد العياشصي حجاجي إا ¤السصماء
ال-دن-ي-ا ،ان-ت-اب-ت-ن-ي قشص-ع-ري-رة م-ف-اج-ئ-ة وإاحسص-اسض أاب-وي غريبŒ ،اه هذا
الرجل ألنه بصصدق يشصبه والدي ‘ ثورة التحرير ،رغم انني  ⁄التقيه إال
مرة واحدة ‘ حياتي ،وظلت صصورته ماثلة وقابعة ‘ ذاكرتي وهو يصصرخ
بأاعلى حنجرته مدويا اعا‹ وشصموخ جبال ””ماونة ،هوارة ،بني فوغال،
بني صصالح ،دباغ ،اعنونة وبايبو””.
«ياو عليكم العافية”””” ..ياوعليكم الڤاŸة”””” ،ياو عليكم البÓندي”” ثÓثة
أادوار رئيسصية منحها اıرج العاŸي عمار العسصكري لهذا اÛاهد،
وبقيت أادوار أاخرى ثانوية له رفقة زوجته ‘ أاكواخ ا÷بال ح Úاحتمى بها
جنود جيشض التحرير من غطرسصة عسصاكر العدو الفرنسصي ،حيث منحهم
ذلك اŸكان الدافئ الراحة و◊ظات نوم هاربة من تعب ا◊رية.
امتدت تلك الصصيحات إا ¤أاعا‹ جبال بني صصالح ورÃا وصصل صصيتها
جبل ايدوغ ،ذلك ان السصكون ‘ قمم ا÷بال Áنح موجات صصوتية رهيبة،
“تد كاŸوجة Œر بعضصها بعضصا ،وح Úترتطم بالصصخور ،تك Èترددات
الصصيحة ،فيعلم اÛاهد ‘ ا÷هات األربع من اŸكان بأان هناك أامر ما،
يجب السصتعداد له.
عمي العياشصي ‘ الـ 90من العمر ينتقل إا ¤جوار ربه ،غ Òمبدل ،كغÒه
من الشصرفاء الذين رضصوا بنصصيبهم من ا◊ياة ،سصاهم ‘ ا÷هاد األكÈ
حام Óالبندقية ،مدافعا عن األرضض والعرضض ،و›اهدا بخÈته وسصÒته
Óجيال ،ليبقى صصوته صصداحا إا ¤األبد،
‘ ترسصيخ قيم ثورة التحرير ل أ
وتظل صصورته وهو يدوي سصكون تلك ا÷بال ﬁررا األماكن من صصمتها
اŸعهود.
اختيار اıرج عمار العسصكري شصخصصية ””عمي العياشصي””  ⁄يكن عبثا
أاو صصدفة ،ذلك ان وسصائل التصصال التي اعتمدتها الثورة ‘ بداياتها⁄ ،
يكن أالراديو ول أاجهزة الشصارة اÙمولة ،بل اعتمدت على جنود لديهم
حبال صصوتية تقهر ا◊جر فيتعدى صصداها اŸكان ،وترعب تشصكيÓت
العدو ،وهي تهم باŸباغتة أاو التمشصيط ،فكانت هذه الشصخصصية تعتمد
على قامة Îﬁمة Áكنها رؤوية ما خفي من تÓل ا÷بال ،وصصاحب نظرة
Áتد مداها بصصر الشصخصض العادي ،فيكشصف أاضصواء اŸركبات على بعد
الكيلومÎات ،وله أايضصا حدسض يقرأا به حركات السصكون الطبيعية أاو التي
تخفي وراءها أاشصياء غريبة.
ثÓث ميزات اجتمعت ‘ شصخصض اÛاهد عمي العياشصي”” ،عليكم
البÓندي”” تعني ان قوة العدو قادمة بدباباتها”” ،عليكم العافية”” وتعني ان
األمور ل تدعو للقلق وهي عاصصفة عابرة ،أاما ””ياوعليكم ڤاŸة”” وتعني ان
القوة العسصكرية السصتعمارية قادمة من جهة ڤاŸة ،وعلى كتائب جيشض
التحرير تغي Òمسصارها ،وهناك كلمة واحدة وهي ””ياوعليكم”” وتعني هناك
خطر ما غ Òواضصح وجب ا◊ذر والسصتعداد ،أاربع كلمات اختزلت سصÓح
الشصارة ،ولكن سصÓح إاشصارة العدو  ⁄يسصتطع فك شصفرة تلك ا◊روف
الصصادقة من حبال صصوتية لرجل عاشض من أاجل ا◊رية ورحل ‘ شصهر
›ازرالـ 8ماي وڤاŸة مسصرحا لها ،رحل عمي العياشصي اÛاهد لكن
صصيحاته سصتبقى ‘ الذاكرة عالقة خالدة ل “حى.
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