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السشتعج ـالت

الطبي ـ ـ ـة بالعاصشمـ ـ ـ ـ ـ ـة
تسشتقبـل أاعدادا كـبÒة
من اŸرضس بع ـد اإلف ـطـار
@ الدكتـ ـ ـورة ◊ ـ ـرشس :طبيب ـ ـ ـة واح ـ ـدة
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يتوج بلق ـب الدوري
اإل‚ليـ ـ ـ ـزي للم ـ ـ ـرة
الثاني ـ ـة ‘ مشش ـ ـواره
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هدام ومÒاوي
يشسرفان على افتتاح
اللجنة القطاعية
اŸشسÎكة
يشش - - -رف وزي - - -ر أل- - -ع- - -م- - -ل
وأل - - -تشش - - -غ- - -ي- - -ل وألضش- - -م- - -ان
أ’ج- -ت- -م- -اع- -ي ألÈوف -يسش -ور
تيجا Êحسشان هدأم ،أليوم،
رفقة وزير ألصشحة وألسشكان
وإأصشÓح أŸسشتششفيات مÒأوي
ﬁم -د ،ع-ل-ى م-رأسش-م أف-ت-ت-اح
أشش -غ -ال أل -ل -ج -ن-ة أل-ق-ط-اع-ي-ة
أŸششÎك -ة ل-لصش-ح-ة وألضش-م-ان
أ’جتماعي ،وذلك بدأية من
ألسشاعة  09:30صشباحاÃ ،قر
أل- -وزأرة أل -ك -ائ -ن بـ  44ششارع
ﬁمد بلوزدأد بالعاصشمة.

عبد الرزاق مقري ضسيف
«منتدى اÛاهد»
يسشتضشيف منتدى أÛاهد،
أليوم ،رئيسص حركة ›تمع
ألسشلم «حمسص» ،عبد ألرزأق
م -ق -ري ‘ ن -دوة ن -ق-اشص ح-ول
’خÒة ع- -ل- -ى
أل - -ت - -ط- -ورأت أ أ
ألسش-اح-ة ألسش-ي-اسشية وتوضشيح
م -وق -ف أ◊زب وإأقÎأح -ات -ه
’زمة.
للخروج من أ أ

دروسض رمضسانية باŸركز
الثقا‘ اإلسسÓمي
ي - -ن - -ظ - -م أŸرك - -ز أل - -ث - -ق- -ا‘
’سشÓ-م-ي ل-بومردأسص 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 - - - -فسص وألشش - - - -ري - - - -ع - - - -ة
’سش Ó- - -م - - -ي - - -ة ،وذلك أي- - -ام
أ إ
’ث- -ن Úوأÿم -يسص ،أب -ت -دأء
أ إ
م -ن ألسش -اع -ة  10:30صشباحا،
Ãقر أŸركز.

...وينظم فعاليات
نشساط ثقا‘ ديني
ك -م -ا ي -ح-ي-ي أŸرك-ز أل-ث-ق-ا‘
’سشÓ- -م- -ي ،أل- -ي- -وم ،نشش -اط -ا
أ إ
ث-ق-اف-ي-ا دي-ن-ي-ا ي-ن-ظ-مه أŸركز
’سش Ó-م -ي ل -ل-و’ي-ة
أل -ث -ق -ا‘ أ إ
’ق - -ام - -ة
ب- - -ال- - -ت- - -ع- - -اون م - -ع أ إ
أ÷ام- -ع- -ي- -ة ل- -ل- -ب- -ن -ات «ب -اي -و
ح -ل-ي-م-ة» ب-و’ي-ة ب-وم-ردأسص،
ي- -تضش- -م- -ن ﬁاضش- -رة دي -ن -ي -ة
وعروضشا ترفيهية مسشرحية
ضشمن ألÈنامج.

ا’ثنين  ١٣ماي  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠٨رمضضان  ١٤٤٠هـ
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تسسليم أاو ¤رخصض السسياقة البيومÎية اإللكÎونية بالتنقيط
” ،أمسصÃ ،ق- -ر و’ي -ة ت -يسش -مسش -ي -لت،
تسشليم أو ¤رخصص ألسشياقة ألبيومÎية
’ل-كÎون-ي-ة ب-ال-ت-ن-ق-ي-ط ل-ف-ائ-دة ثÓ-ث-ة
أ إ
موأطن Úوذلك بإاششرأف من ألوأ‹ صشالح
ألعفا.Ê
عملية توزيع هذه ألرخصص سشتتوأصشل
ع- -ل -ى مسش -ت -وى ع -اصش -م -ة أل -و’ي -ة أل -ت -ي
أختÒت كبلدية ‰وذجية لذلك على أن
ي-ت-م ت-ع-م-ي-م أل-ع-م-ل-ي-ة لتششمل قبل نهاية
ألسش- - -ن- - -ة أ÷اري - -ة  21ب-ل-دي-ة م-ت-ب-ق-ية
بالو’ية.
وسش-ت-خصشصص ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة ‘ أل-ب-دأي-ة
للفائزين ‘ مسشابقات تعلم ألسشياقة قبل
أن تعمم على باقي ألسشائق.Ú
’ل-كÎون-ي-ة ب-ال-ت-ن-ق-ي-ط ه-ي ب-ط-اق-ة ” تصش-م-ي-م-ه-ا وفق أŸعايÒ
رخصص ألسش-ي-اق-ة أل-ب-ي-ومÎي-ة أ إ
أل-دول-ي-ة وه-ي ج-د م-ؤوم-ن-ة وغ Òق-اب-ل-ة ل-ل-ت-زوي-ر.ك-م-ا أن تصش-م-ي-مها ” وفق تكنولوجيات تسشمح
باسشتغÓلها على أŸدى ألبعيد.

تتوأصشل أ◊
ملة ألوطنية ضشد حوأدث أŸرور
ألتي تنظمها م
صشالح ألدرك ألوطني إأ ¤غاية
 30م- - -اي 019
 .2و–سشسص أ◊م - -ل- -ة سش- -ائ- -ق- -ي
ألسشيارأت وألشش
احنات بتوخي أ◊ذر ‘ ألششهر
ألفضشي
ل للتقليل من حوأدث ألطرق..

عروضض مسسرحية و سسهرات عائلية بتبسسة
أعدت دأر ألثقافة «ﬁمد ألششبوكي» لو’ية تبسشة برنا›ا ثقافيا وفنيا ثريا لتنششيط ليا‹ ششهر
’نششاد ألديني إأ ¤غاية  16مايو
رمضشان أŸعظم يتضشمن ألفعاليات ألثقافية ألتي سشتكون مع أسشبوع أ إ
أ÷اري ،من خÓل سشهرأت يومية للمديح ألديني وذكر سشÒة ألنبي ﬁمد « صص» Ãششاركة فرق ﬁلية
ووطنية.
كما يتضشمن ألÈنامج بÓطوهات عائلية تتخللها مسشابقات تتضشمن أسشئلة فكرية ‘ ﬂتلف ›ا’ت
أŸعرفة إأ ¤جانب تقد Ëعروضص مسشرحية للكبار وألصشغار بقاعة سشينما أŸغرب بوسشط أŸدينة.

...وسسهرات فنية بسسيدي بلعباسض
’حياء سشهرأت رمضشان يششمل تنظيم
سش-ط-رت م-دي-ري-ة أل-ث-ق-اف-ة لسش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص ب-رن-ا›ا م-ت-ن-وعا إ
سشهرأت فنية وتقد Ëعروضص مسشرحية وسشينمائية وأنششطة ثقافية ﬂتلفة وذلك Ãششاركة ألعديد
من ألتعاونيات وأ÷معيات ألثقافية وألفنان.Ú
’ذوأق خاصشة ألششباب وألعائÓت ويرأعي كذلك خصشوصشيات هذأ ألششهر
يلبي ألÈنامج ﬂتلف أ أ
أŸبارك.
كما يتضشمن ألÈنامج تنظيم تظاهرة «سشينما أŸدينة» أÿاصشة ببث أفÓم متنوعة على ألهوأء ألطلق
من خÓل ششاششات عمÓقة وألتي تركت ‘ أول عروضشها أثرأ طيبا لدى ألعائÓت ألعباسشية ألتي تفضشل
ألسشهرأت أ÷ماعية بالسشاحات ألعمومية.

ألÈيد أ إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسص(021) 60.67.93 :

’دأرة وألمالية
أ إ

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسص(021)60.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

ألرئيسشة أŸديرة ألعامة
مسشؤوولة ألنششر

أامينة دباشض
مدير ألتحرير

فنيدسض بن بلة

ي- -ن -ظ -م أŸت -ح -ف أل -وط -ن -ي
ل-ل-م-ج-اه-د ،أل-ي-وم ،ب-التنسشيق
مع أŸؤوسشسشات ألتابعة لوزأرة
أÛاه-دي-ن ،أل-ل-ق-اء أ÷ماعي
أŸوسش- - - - -ع رق- - - - -م  ،361ع- - -ل - -ى
ألسش- - -اع- - -ة  10:00صشباحا.
ويخصشصص أللقاء أŸقرر Ãقر
أŸت- -ح- -ف Ÿوضش- -وع «ك- -ي- -ف -ي -ة
إأخفاء آأثار أÛاهدين خÓل
ألثورة ألتحريرية Ÿنع ألعدو
م- - - -ن أك- - - -تشش- - - -اف أث - - -اره - - -م
وموأقعهم ».

«جرائم فرنسسا ‘ ا÷زائر»
موضسوع حصسة »موعد مع التاريخ »
’سشبوعية
‘ إأطار أ◊صشة أ أ
«م -وع -د م -ع أل-ت-اري-خ «ي-ن-ظ-م
أŸت-ح-ف أل-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د،
’ربعاء  1٥مايÃ ،قره،
يوم أ أ
أل - -ع - -دد  209م - -ن أ◊صش - -ة
ب- -ع- -ن- -وأن «ج -رأئ -م ف -رنسش -ا ‘
أ÷زأئ - - -ر ت - - -دي - - -ن ف - - -رنسش- - -ا
أ◊ضش - - - -ارة» ،وذلك ع - - - -ل - - - -ى
ألسشاعة  10:00صشباحا.

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
’ضش- -ف- -اء ج- -و م- -ن أل- -ب -ه -ج -ة
إ
وأŸتعة عﬂ Èتلف و’يات
أل-وط-ن ،ح-يث سش-تشش-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.

حملة –سسيسسية ضسد حوادث
اŸرور

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

ألتحرير

اللقاء ا÷ماعي
اŸوسسع 361

سسهرات فنية
بأاوبرا ا÷زائر
–ت رع - - - - -اي- - - - -ة وزي- - - - -رة
أل- -ث- -ق- -اف- -ة م- -ر Ëم- -ردأسش- -ي،
تنظم «أوبرأ أ÷زأئر بوعÓم
بسش- - -اي- - -ح ،سش - -ه - -رأت ف - -ن - -ي - -ة
رمضش- -ان- -ي- -ة ،،ح -يث –تضش -ن
’وب -رأ ع-دة ط-ب-وع غ-ن-ائ-ي-ة
أ أ
م -ن رب -وع أل -وط -ن ب-دأي-ة م-ن
و’ية بششار مع فرقة ألفردة
’غ -ن -ي -ة
إأ ¤ت -ي -زي وزو م -ع أ أ
ألقبائلية وألششعبي ألعاصشمي
’ن - -دلسش - -ي دون
وأل- - -ط- - -رب أ أ
نسش -ي -ان ﬁب -ي رقصص أل -ب -ا‹
أل - -ت - -ق - -ل - -ي - -دي وأŸوسش - -ي- -ق- -ى
ألسشيمفونية.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسض(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:
أŸقـــا’ت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإأ ¤أصشحابها نششرت أو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

’ششهار
أŸؤوسشسشة ألوطنية للنششر وأ إ
 1ششارع باسشتور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسص(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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ا’ثنين  13ماي  2019م
الموافق لـ  0٨رمضضان  1440هـ

بخصسوصس الوثأئق ،الدفأتر العقأرية وعقود ملكية شسركته

كمأل شسيخي اŸدعو «البوشسي» أامأم العدالة يوم  22مأي
ُÁث - - -ل اŸت - - -ه - - -م ك - - -م- - -أل شس- - -ي- - -خ- - -ي
اŸدعو»البوشسي» يوم  22مأي اŸقبل أامأم
ﬁك - - -م - - -ة ا÷ن - - -ح بسس - - -ي- - -دي اﬁم- - -د
ب-أل-ع-أصس-م-ة ب-خصسوصس قضسية اÙأفظÚ
العقأري ،Úحسسبمأ علم أامسس من مصسدر
’مر
قضس-أئ-ي ق-ريب م-ن اŸل-ف.وي-ت-علق ا أ
ب -أل-وث-أئ-ق وال-دف-أت-ر ال-ع-ق-أري-ة وع-ق-ود
اŸل - -ك- -ي- -ة اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة بشس- -رك- -ة «ك- -م- -أل
البوشسي».
ي -ذك-ر أان اŸت-ه-م ك-م-ال شض-ي-خ-ي اŸت-واج-د
رهن ا◊بسس ا’حتياطي متابع رفقة  12متهما
آاخر ‘ أاربعة ملفات يوجد من بينها اŸلف
اŸتعلق بقضضية تهريب الكوكاي Úالذي «⁄
يÈمج بعد» ،حسضب ذات اŸصضدر.
وك -ان وزي -ر ال -ع -دل السض -اب -ق ق -د كشض-ف أان
التحقيق ‘ قضضية حجز أاك Ìمن  700كغ من
الكوكايÃ Úيناء وهران اثبت تورط إا ¤جانب
كمال شضيخي عدد من ا’شضخاصس ‘ قضضايا
الفسضاد وتلقي مزايا مقابل تسضهيÓت.
وأاضضاف أان التحقيق ا’بتدائي أافضضى إا¤
تقد Ëأاشضخاصس بتهمة الفسضاد وتلقي مزايا
مقابل تسضهيÓت للمتورط الرئيسضي ‘ قضضية
الكوكاي Úلكن ‘ اطار مهمة أاخرى ونشضاط

’فريقية بنوعية منتجأتهأ
اقتحمت السسوق ا إ

«لفأرج» تصسدر شسحنت Úأاخري Úمن األسسمنت ع Èمينأء وهران
^ فنيدسس بن بلة

آاخر له كالÎقية العقارية.
ومن جهة أاخرى سضيمثل علي حداد الرئيسس
السضابق Ÿنتدى رؤوسضاء اŸؤوسضسضات (أافسضيو)
أامام ﬁكمة ا÷نح ببئر مراد رايسس بتهمة
ال -ت -زوي -ر واسض -ت -ع -م -ال اŸزور ،حسض -ب-م-ا أاك-ده
ﬁاميه ا’سضتاذ خالد بورايو.
وصضرح هذا اأ’خ Òان موكله «متابع بتهمة

ال -ت -زوي -ر واسض -ت-ع-م-ال اŸزور ‘ قضض-ي-ة ج-واز
سضفر» دون ان يقدم تفاصضيل أاخرى.
ل -ل -ت -ذك Òف -إان ع-ل-ي ح-داد ق-د ” ت-وق-ي-ف-ه
خ Ó-ل شض -ه -ر م -ارسس اŸنصض-رم ع-ل-ى مسض-ت-وى
اŸركز ا◊دودي «أام طبول» بو’ية الطارف
عندما كان يحاول مغادرة أارضس الوطن باŒاه
تونسس.

لويزة حنون تسستأأنف قرار قأضسي التحقيق ايداعهأ ا◊بسس اŸؤوقت

اسس- -ت -أأن -فت ل -وي -زة ح -ن -ون ،ا’م -ي -ن -ة
ال- -ع- -أم -ة ◊زب ال -ع -م -أل ،ق -رار ق -أضس -ي
ال- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق اي- -داع- -ه -أ ا◊بسس اŸؤوقت،
حسسبمأ افأد به اليوم ا’حد بيأن للحزب
م- -وضس- -ح- -أ ان- -ه سس- -ي- -ت- -م ال- -ن- -ظ- -ر ‘ ه -ذا
ا’سس- -ت- -ئ- -ن -أف خ Ó-ل ا÷لسس -ة ا›ÈŸة
ليوم  20مأيو .2019
اوضض- -ح ذات اŸصض- -در ان «ه- -ي- -ئ -ة ال -دف -اع
اعلمتنا بان لويزة حنون قد اسضتأانفت قرار

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ق -اضض-ي ال-ت-ح-ق-ي-ق ب-إاي-داع-ه-ا ا◊بسس اŸؤوقت
وذلك ب- - -ع - -د  24سض -اع -ة م -ن ت -وق -ي -ف-ه-ا وان
ا’سض-ت-ئ-ن-اف سض-ي-ت-م ال-ن-ظ-ر ف-يه خÓل ا÷لسضة
ا›ÈŸة ليوم ا’ثن 20 Úمايو ا÷اري».
كما اشضار حزب العمال ‘ بيانه ا ¤ان
«هيئة الدفاع “كنت أ’ول مرة ،اليوم ا’حد،
من رؤوية لويزة حنون بسضجن البليدة حيث ”
سضجنها منذ يوم اÿميسس  09مايو».
للتذك Òان اÙكمة العسضكرية بالبليدة قد

ام -رت ي -وم اÿم -يسس اŸاضض -ي ب -إاي-داع ل-وي-زة
ح - -ن- -ون« ،ا◊بسس اŸؤوقت» ‘ سض- -ج- -ن م- -دÊ
بذات الو’ية.
وق- -د ” اسض- -ت- -دع -اؤوه -ا م -ن ق -ب -ل ق -اضض -ي
ال-ت-ح-ق-ي-ق ل-دى ﬁك-م-ة ال-ب-ل-دي-ة لسضماعها ‘
إاطار مواصضلة التحقيق اŸفتوح ضضد كل من
ع -ث -م -ان ط -رط -اق وﬁم -د م -دي -ن والسض -ع -ي-د
بوتفليقة اŸتابع Úبتهمتي «اŸسضاسس بسضلطة
ا÷يشس واŸؤوامرة ضضد سضلطة الدولة».

اجتمأع تنسسيقي متعدد القطأعأت

خأرطة طريق لتنشسيط اسستثمأرات الشسبأب ‘ الفÓحة والصسيد والغأبأت
” ،اأمسس ،ب - -أ÷زائ- -ر ،ع- -ق- -د اج- -ت- -م- -أع
تنسسيقي متعدد القطأعأت يرمي اإ ¤وضسع
خ - -ري - -ط - -ة ط- -ري- -ق مشسÎك- -ة ل- -ت- -ف- -ع- -ي- -ل
دينأميكية ا’سستثمأر ‘ الفÓحة والصسيد
البحري والغأبأت لفأئدة الشسبأب ،حسسبمأ
اأفأد به بيأن من وزارة الفÓحة والتنمية
الريفية والصسيد البحري.
تراأسس هذا ا’جتماع وزير الفÓحة والتنمية
ال -ري -ف -ي -ة والصض -ي -د ال -ب -ح -ري ،شض -ري-ف ع-م-اري،
ب -حضض -ور ‡ث -ل Úع -ن وزارة ال -ع -م -ل وال -تشض -غ -ي-ل
والضض-م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي ،وزارة ال-تضض-ام-ن الوطني
ووزارة اŸوارد اŸائ- -ي- -ة اإضض- -اف- -ة اإ ¤ا’ط -ارات
اŸركزية بالوزارة واŸدير العام للصضيد البحري
وتربية اŸائيات واŸدير العام للغابات والرئيسس
اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ب-نك ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ية
وال -رئ -يسس اŸدي -ر ال -ع -ام Ûم -ع ت-ث-م Úا’ن-ت-اج
ال- -فÓ- -ح- -ي واŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -م -ك -تب ال -وط -ن -ي

للدراسضات اÿاصضة بالتنمية الريفية.
وي - -ع - -ت Èه - -ذا ال - -ل - -ق - -اء ،ا’أول ‘ سض- -لسض- -ل- -ة
ا’جتماعات التي سضتعقد بهدف «وضضع خارطة
طريق مشضÎكة ب Úالقطاعات ﬂصضصضة لتنشضيط
اŸشضاريع ا’سضتثمارية لفائدة الشضباب وبا’أخصس
‘ اŸن -اط -ق ال -ري -ف -ي -ة وج -ن -وب ال-بÓ-د» ،حسضب
واأك -د ال -وزي -ر ‘ ه-ذا
شض -روح ع -م-اري.
السض -ي -اق ،ع -ل -ى ضض -رورة ت -وف Òج -م -ي-ع الشض-روط
ال Ó-زم -ة ل -ل -ن -ج -اح ‘ مشض -اري-ع ا’سض-ت-ث-م-ار ل-دى
الشض -ب -اب ’سض -ي -م -ا ال-ت-ك-وي-ن ،اŸراف-ق-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة
والتمويل من خÓل Œنيد جميع ا’آليات لدعم
تشض -غ -ي -ل الشض -ب -اب Ãا ‘ ذلك ال -ب -ن-وك ،ال-وك-ال-ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-تسض-ي Òال-ق-روضس اŸصض-غرة والصضندوق
الوطني للتاأم Úعن البطالة.
وسض -ي -ت -م ات-خ-اذ ا’إج-راءات -حسضب ع-م-اري-
بالتنسضيق مع جميع القطاعات اŸعنية Ÿرافقة
اŸسضتثمرين الشضباب بشضكل اأفضضل Ãا ‘ ذلك

اŸسضتثمرون من ا÷الية ا÷زائرية اŸقيمة ‘
اÿارج.
وفضض  Ó-ع -ن Œن -ي -د اآل -ي -ات دع -م ال-ت-وظ-ي-ف،
تطرق الوزير اإ ¤اسضÎجاع ا’أراضضي الفÓحية
غ ÒاŸسضتغلة ’إعادة توزيعها على الشضباب Ãن
فيهم اÿريجون .و‘ هذا ا’إطار ،سضيتم الÎكيز
على بعضس ا’نشضطة Ãا ‘ ذلك تثم ÚاŸنتجات
واŸن-ت-ج-ات ال-ث-ان-وي-ة ال-غ-اب-ي-ة وت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات
واإنتاج اŸواد الفÓحية.
وذك -ر ال -وزي -ر ‘ ن -فسس السض -ي -اق ب -اأن ال -روؤي -ة
«ا÷دية» للقطاع ترتكز على حماية اŸوارد من
خ Ó-ل ت -ث -م -ي -ن-ه-ا مشضÒا ع-ل-ى سض-ب-ي-ل اŸث-ال اإ¤
الغابات التي تتوفر على فرصس اسضتثمار عديدة
(اسض-ت-غÓ-ل ال-ن-ب-ات-ات ال-ط-ب-ي-ة وال-عطرية والفل،Ú
الخ) وهوما يسضمح بخلق فرصس ’إنشضاء موؤسضسضات
وم -ن-اصضب ع-م-ل ل-ف-ائ-دة الشض-ب-اب وت-ع-زي-ز ا’أم-ن
الغذائي ،يضضيف البيان.

أاع -ل -نت وزارة ال -ت -ع -ل -ي-م ال-ع-أ‹ وال-ب-حث
ال -ع-ل-م-ي أان ع-م-ل-ي-ة Œدي-د اŸن-ح ال-دراسس-ي-ة
للطلبة الذين يزاولون دراسسأتهم بأÿأرج،
ب -أل-نسس-ب-ة لسس-ن-ة ا÷أم-ع-ي-ة ،2020 - 2019
سستنطلق يوم  26أاغسسطسس اŸقبل.
وأاوضضحت الوزارة ع Èموقعها اإ’لكÎو Êأان
ع-م-ل-ي-ة Œدي-د شض-ه-ادة اŸن-ح-ة ال-دراسض-ي-ة وت-ذكرة
السض-ف-ر اŸم-ن-وح-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة ال-ذي-ن ُ ⁄ت-سضتنفذ مدة
ال-ت-ك-ف-ل ب-ه-م ال-ق-ان-ون-ي-ة ا›ÈŸة مسض-ب-ق-ا وال-ذين
يثبتون احرازهم لتقدم بيداغوجي وعلمي منتظم،
سض -ت -ج -ري ع -ل -ى مسض -ت -وى ك -ل -ي -ة ال -ع-ل-وم واإ’عÓ-م
وا’تصضال بن عكنون (ا÷زائر العاصضمة).
وبعد اإ’شضارة إا ¤أان الفÎة التي ” –ديدها
لهذه العملية“ ،تد من يوم اإ’ثن 26 Úأاغسضطسس إا¤
يوم الثÓثاء  3سضبتم Èمن السضنة ا÷ارية ،أاوضضحت
الوزارة أان هذه العملية سضتشضرف عليها كل من
اŸصضالح اıتصضة و÷نة اÈÿاء العلمي Úللجنة
الوطنية للتكوين باÿارج.
و” ال -ت -أاك -ي -د ب -أان ال -ع -م-ل-ي-ة Œري ع-ل-ى ثÓ-ث
مراحل بحيث أانه مطلوب ‘ مرحلة أاو ¤من كافة
الطلبة اŸسضتفيدين من منحة أان يرسضلوا للوزارة،

ع Èالتمثيليات الدبلوماسضية باÿارج ،كشضف نقاط
يحمل ختم اŸؤوسضسضة ا÷امعية اŸسضتضضيفة وكذا
ب -ط-اق-ة اŸت-اب-ع-ة اŸؤوشض-ر ع-ل-ي-ه-ا ق-ان-ون-ا م-ن ق-ب-ل
اŸؤوسضسضة اŸسضتضضيفة واŸركز القنصضلي.
وت-ت-م-ث-ل اŸرح-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة ‘ ال-ت-ق-ي-ي-م ال-ع-ل-م-ي
للبحث و” التأاكيد ‘ ،هذ الشضأان على أان عملية
التجديد لهذه السضنة سضيقوم بها اÈÿاء العلميÚ
للجنة الوطنية للتكوين باÿارج.
ول- -ه- -ذا ال -غ -رضسُ ،ت -ع -ل -م ال -وزارة أان ك -ل ط -الب
مسضتفيد من منحة ،يتب Úحضضوره ضضروري ،سضيتم
ا’سضتماع له من قبل ÷نة –كيم علمية مؤولفة من
خÈاء وي -ت -وجب ع-ل-ي-ه أان ي-ع-رضس ع-ل-ي-ه-ا م-ل-خصض-ا
للبحث الذي قوم به وأان يب Úتقدمه العلمي.
وتخصس اŸرحلة الثالثة سضحب وثائق Œديد
اŸنحة اŸسضلمة من طرف مصضالح الوزارة للطلبة
اŸسضتفيدين من اŸنحة الذين –صضلوا على «رأاي
ب -اŸواف -ق-ة» ب-ع-د ا’سض-ت-م-اع ل-ه-م م-ن ق-ب-ل اÈÿاء
ال-ع-ل-م-ي Úال-ذي-ن ت-ع-د مشض-ارك-ت-هم «’زمة واجبارية
بالنسضبة لكل الطلبة اŸسضتفيدين من منحة».
وأاضض -افت ال -وزارة أان «ال -ط -ل -ب -ة ال -ذي -ن ي -ت -ع-ذر
حضضورهم بسضبب الÎبصس خÓل تلك الفÎة يتوجب

ع -ل -ي -ه -م ان ي -رسض -ل -وا ‘ ،اآ’ج-ال اÙددة ،كشض-ف
النقاط وبطاقة اŸتابعة وكذا وثيقة تÈير غيابهم،
ع ÈاŸراك-ز ال-ق-نصض-ل-ي-ة ،وي-ق-وم اÈÿاء ال-ع-ل-م-يÚ
ق -ب -ل -ي -ا ب -دراسض -ة ال -وث -ائ -ق اŸسض -ل-م-ة م-ن ط-رف-ه-م
واسضتشضارة اŸشضرف Úعلى أابحاثهم.
وتنبه وزارة التعليم العا‹ والبحث العلمي إا ¤أان
“ديدات اŸنحة «لن تكون مقبولة» بحيث يتوجب
ع -ل -ى اŸسض -ت-ف-ي-دي-ن أاخ-ذ ك-ل ا’ح-ت-ي-اط-ات إ’“ام
تكوينهم ضضمن آاجال فÎة التكفل ا›ÈŸة منذ
البداية.
واأ’م -ر ي -ن -ط -ب -ق ع -ل -ى ح -ا’ت ال -رسض -وب «غÒ
اŸسضموح بها» تقول الوزارة مؤوكدة أان «كل فشضل
سضيؤودي ا ¤التعليق اأ’‹ للمنحة التي ’ تعاد ا’
بعد ا’نتقال ا ¤السضنة اأ’على».
وم- -ن ج -انب أاخ -ر ،ت -ف -ي -د ال -وزارة أان ال -ط -ل -ب -ة
اŸسضتفيدين من منحة الدراسضة باÿارج ،ملزمÚ
«وج -وب -ا» ب -ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج وي-ت-وجب ع-ل-ي-ه-م ا“ام
دراسض-ات-ه-م وم-ن-اقشض-ة أاط-روح-ت-ه-م ‘ أاع-ق-اب م-دة
ال -ت -ك-ف-ل ال-ق-ان-ون-ي-ة ،وذلك ب-ع-د ال-ق-ي-ام ب-إاج-راءات
العودة النهائية ‘ أاجل ’ يتعدى ثÓثة أاشضهر بعد
مناقشضة اأ’طروحة.

” اسس-تÓ-م ،أامسسÃ ،ي-ن-أء ال-ع-أصسمة،
’ن-ف-أق ال-ت-أسس-ع ل-ت-دع-ي-م شس-ب-ك-ة
ق-ط-أر ا أ
مÎوا÷زائ- -ر ،حسس- -ب- -م- -أ أاف- -أد ب- -ه أامسس
’حد بيأن مؤوسسسسة مÎوا÷زائر.
ا أ
وجاء ‘ ذات البيان «تعلم وزارة اأ’شضغال
ال -ع -م -وم -ي -ة وال -ن -ق-ل وم-ؤوسضسض-ة مÎوا÷زائ-ر

مسضتعملي مÎوا÷زائر عن اسضتÓم تاسضع ()9
Óنفاق Ãيناء ا÷زائر وهذا لتدعيم
قطار ل أ
شضبكة قطارات مÎو ا÷زائر».
وسضيتم اسضتÓم القطارات الثÓثة اŸتبقية
من أاصضل ا’ثني عشضر ( )12قطارا ا›ÈŸة
‘ إاطار هذه العملية Ãعدل قطار كل شضهر،

حسضب نفسس اŸصضدر.
ل -ل -ت -ذك ،Òت -ع -ت -زم م -ؤوسضسض -ة مÎوا÷زائ -ر
ت -دع-ي-م أاسض-ط-ول-ه-ا ب-أاث-ن-ي عشض-ر ( )12ق -ط-ارا
مصضنعة بإاسضبانيا من طرف شضركة «كاف» ‘
إاطار توسضعة اÿط  1من مÎوا÷زائر وهذا
اسضتجابة لطلب النقل ‘ العاصضمة.

Œديد اŸنح الدراسسية :انطÓق العملية يوم  26أاوت اŸقبل

ميÎوا÷زائر :اسستÓم تأسسع قطأر أانفأق Ãينأء ا÷زائر

بعيدا عن موجة ا’حتجاجات التي تطال عديد اŸؤوسضسضات ،تواصضل ’فارج هولسضيم ‘
–ق -ي -ق ال-ن-ت-ائ-ج اإ’ي-ج-اب-ي-ة ت-ط-ب-ي-ق-ا ’سضÎات-ي-ج-ي-ة اع-ت-م-دت-ه-ا ل-لسض-ن-وات ال-ق-ادم-ة .وه-ي
اسضÎاتيجية تأاخذ ‘ ا’عتبار الظرف ا’قتصضادي اŸا‹ الصضعب الذي تعرفه الوحدات
السضياسضية ‘ ﬂتلف أانحاء اŸعمورة.
عكسس العديد من اŸؤوسضسضات ،بقيت ’فارج وفية ÿططها ا’سضتثمارية واضضعة نصضب
اأ’ع ،Úاأ’هداف اŸسضطرة دون السضقوط ‘ اÿطاب التيئيسضي وحالة الكسضاد التي تعيشضها
وحدات إانتاجية  ⁄تفكر ‘ اÿروج من الوضضع السضتاتيكي نحو توسضيع ا’نتاج والتمركز ‘
اÿارطة ا’قتصضادية التي تضضيق –ت حدة اŸنافسضة وتفرضس بدائل اإ’قÓع اعتمادا على
مواصضفات النجاعة.
على هذا اŸنوال تسض’ Òفارج ‘ تصضدير شضحنات اأ’سضمنت إا ¤افريقيا التي تعتÈها
وجهة Œارية ‡يزة كسضبت فيها الرواج من قبل .بعد شضحنات سضابقة من ميناء عنابة،
نفذت أامسس اأ’حد شضحنت Úجديدت Úمتزامنت Úمن ميناء وهران بحسضب بيان تلقت
«الشضعب» نسضخة منه.
وجاء ‘ ذات البيان أان العملية اأ’و ¤من الباهية التي –توي على  15أالف طن من
اأ’سضمنت الرمادي من مصضنع ’فارج بعقاز ‘ معسضكر ،توجه إا ¤غرب افريقيا ،والثانية
التي جمعت شضحنة قدرها  5آا’ف طن من الكلنكر اأ’بيضس أ’ول مرة من ا÷زائر و 25أالف
طن من الكلنكر الرمادي من ذات اŸصضنع صضدرت إا ¤الكامÒون.
‚اح عملية التصضدير الذي شضرعت فيه اŸؤوسضسضة جاء تنفيذا ’لتزاماتها ‘ دفÎ
الشض -روط ب -ت -ن -وع ا’ق -تصض -اد وال-ت-ح-رر ال-ت-دري-ج-ي م-ن ال-ت-ب-ع-ي-ة اŸف-رط-ة إا ¤اÙروق-ات
اŸتعرضضة ب Óتوقف ’هتزازات السضوق الدولية.
وسضبق Ÿسضؤوو‹ ’فارج هولسضيم أان أاكدوا دوما ‘ لقاءات مع الصضحافة ‘ صضدارتها
«الشض-عب» خ-ي-ار ال-تصض-دي-ر ن-ح-و السض-وق اإ’ف-ري-ق-ي-ة ال-ت-ي ف-رضضت م-ن-ت-وج-ه-ا م-ن اأ’سض-م-نت
ومشضتقاته نفسضه بفضضل اŸعاي Òالعالية وصضارت العÓمة «صضنع ‘ ا÷زائر» تسضتقطب
ا’هتمام لسضعرها التنافسضي و÷ودتها.
نذكر باŸناسضبة أان عملية التصضدير من ميناء وهران،اسضتفادت من الدعم التجاري
واللوجسضتي لشضركة  ،LafargeHolcimTradingوهي هيكل من الطراز العاŸي ،رائدة ‘
السضوق ،مكرسضة للتجارة الدولية  ،التي “تلك أاك Ìمن  ٪ 50من Œارة الكلنكر واأ’سضمنت
حول البحر اŸتوسضط وأافريقيا.
تواصضل ’فارج إاسضÎاتيجية التصضدير لتأام Úالفرصس التجارية لÓإنتاج اÙلي الكب،Ò
بهدف تصضدير مليو Êطن من اأ’سضمنت والكلنكربحلول عام .2021
م-ن خÓ-ل ع-م-ل-ي-ات-ن-ا اŸسض-ت-م-رةُ ،ت-ؤوك-د ’ف-ارج ه-ولسض-ي-م ا÷زائ-رع-ل-ى ال-تزامها الثابت
باŸسضاهمة ‘ تنويع اإ’يرادات اÿارجية غ Òالهيدروكربونية.

بوقأدوم يسستقبل سسفÒ
األرجنت Úا÷ديد
اسضتقبل وزير الشضؤوون اÿارجية ،صضÈي
ب- - -وق- - -ادوم ،أامسسÃ ،ق - -ر ال - -وزارة ،السض - -ي - -د
ماريانوسضيمون بادروسس ،الذي سضلمه نسضخا
من أاوراق اعتماده سضفÒا مفوضضا فوق العادة
÷م- -ه- -وري- -ة اأ’رج- -ن- -ت Úل- -دى ا÷م- -ه -وري -ة
ا÷زائرية الدÁقراطية الشضعبية ،حسضب ما
أافاد به بيان لوزارة الشضؤوون اÿارجية.

حملوا اŸدير مسسؤوولية سسوء التسسي Òويطألبونه بألرحيل

عمأل مؤوسسسسة ا÷رارات الفÓحية بقسسنطينة ‘ احتجأج

ن -ظ -م ع -م -أل م -ؤوسسسس-ة
ا÷رارات ال- - -فÓ- - -ح - -ي - -ة
ل-وادي ح-م-ي-م-ي-م ل-بلدية
اÿروب ب - - - - - - - -و’ي - - - - - - - -ة
قسسنطينة ،أامسس ،مسسÒة
اح -ت -ج -أج -ي-ة ضس-د «سس-وء
تسسي Òهذه اŸؤوسسسسة».
ط -الب اÙت -ج-ون ال-ذي-ن
جابوا انطÓقا من الكيلومÎ
ال - -راب - -ع م - -رورا ب - -اŸدخ - -ل
ا÷ن -وب -ي-الشض -رق -ي Ÿدي-ن-ة
قسض -ن -ط -ي -ن-ة إا ¤غ-اي-ة دي-وان
الوا‹ على بعد حوا‹  4كلم
برحيل اŸدير العام للمركب
الذي اعتÈوا طريقة تسضيÒه
بـ»غ ÒاŸسضؤوولة» من خÓل
«وجود أازيد من  2000جرار
فÓحي منتج وﬂزن».
ك- -م- -ا اع- -ت ÈاÙت- -ج -ون
ال- -ذي- -ن شض -رع -وا ‘ إاضض -راب
م -ن-ذ أاب-ري-ل اأ’خ Òل-ل-ت-ن-دي-د
ب- - -ط- - -ري- - -ق- - -ة تسض - -ي Òه - -ذه
اŸؤوسضسض - - -ة ال - - -ت- - -ي أادت اإ¤
«كسضاد منتجات منذ »2013
أان بهذه الوتÒة فإان «اŸركب
ق -د ي -غ -ل -ق أاب -واب -ه» وط-ال-ب-وا
كذلك بصضب أاجورهم لشضهر
أابريل بالنسضبة ÷ميع العمال.
واسض -ت -ن -ادا ل -ل -ع -م -ال ف -إان
اج- -ت- -م- -اع -ا ق -د ضض -م ال -وا‹
Ãسض- -ؤوو‹ اŸركب و‡ث- -ل- -ي
ال- -ع -م -ال ق -ب -ل ح -ل -ول شض -ه -ر
رمضضان وأاسضفر عن جملة من
ال- -ت -داب Òأاه -م -ه -ا «ا’تصض -ال

بالوزارة الوصضية إ’يفاد ÷نة
–قيق إا ¤ع ÚاŸكان».
ل - -ل - -ت - -ذك Òف- -ق- -د دخ- -لت
م -ؤوسضسض -ة صض -ن-اع-ة ا÷رارات
ال -ف Ó-ح -ي-ة ‘ شض-راك-ة ال-ع-ام
م- - - -ع اŸؤوسضسض- - - -ة
2012
ا÷زائ -ري -ة ل -ت -وزي -ع ال -ع -ت -اد
الفÓحي واÛمع اأ’مريكي
آاغكوماسضي فرغوسضن إ’نتاج
جرارات فÓحية ذات عÓمة
أامريكية (ماسضي فرغوسضن).
Óشضارة فإان كل ﬁاو’ت
ل إ
«وأاج» لÓتصضال باŸدير العام
Ÿؤوسضسضة ا÷رارات الفÓحية
كانت ب Óجدوى.

...واحتجأج بألزيتونة ‘ الطأرف ضسد
انقطأع التموين بأŸأء والكهربأء
ق- -ام م -واط -ن -ون ب -ب -ل -دي -ة
الزيتونة على بعد  15كلم عن
ع -اصض -م -ة ال -و’ي -ة ال-ط-ارف،
أامسس ،ب- - -ق - -ط - -ع ال - -ط - -ري - -ق
اح-ت-ج-اج-ا على ا’نقطاعات
اŸتكررة ‘ التموين باŸياه
الصضا◊ة للشضرب والكهرباء.
ط -الب اÙت -ج-ون ال-ذي-ن
ع -رق -ل-وا ح-رك-ة اŸرور ع-ل-ى
ه - - - - - - - - - -ذا اÙور بـ»–سضÚ
ال- -ت- -م- -وي- -ن Ãي- -اه الشض- -رب»،
مشضÒين إا ¤أان هذه اŸادة
ا◊ي -وي -ة ي-ت-زودون ب-ه-ا «م-رة
كل ثمانية أايام ومنذ بضضعة
أاي - -ام ي - -وم - -ا واح - -دا ك- -ل 15

يوما».
كما أاشضار اÙتجون إا¤
ا’نقطاعات اŸتكررة للتيار
ال -ك -ه -رب -ائ -ي ب -اإ’ضض-اف-ة اإ¤
انشض -غ -ا’ت أاخ -رى م -رت -ب-ط-ة
اŸنشضآات القاعدية.
وأاك - - - -د رئ- - - -يسس اÛلسس
الشض -ع -ب-ي ال-ب-ل-دي ل-ل-زي-ت-ون-ة،
ف - -ري- -د شض- -ل- -و‘ ،لـ/وأاج أان- -ه
«ال-ت-ق-ى واسض-تمع» ’نشضغا’ت
اŸت-ظ-اه-ري-ن وه-ويسضعى من
أاجل إايجاد حلول فعالة لهذه
اŸطالب وذلك بالتشضاور مع
مسض -ؤوو‹ م -دي -ري -ت-ي اŸوارد
اŸائية وا÷زائرية للمياه.
من جهتها ،أافادت مديرة
ا÷زائرية للمياه ،فوزية علي
قشضي ،بأان التذبذب اŸسضجل
‘ ال- -ت- -م -وي -ن Ãي -اه الشض -رب
ي- - -خصس «ح- - -وا‹ عشض- - -ري - -ن
م- -واط- -ن- -ا ي- -ق- -ط -ن -ون ب -ح -ي
الشض -ه -داء ب -ب -ل -دي-ة ال-زي-ت-ون-ة
ا◊دودي - - -ة بسض - - -بب ح- - -ال- - -ة
الشض -ب -ك-ة» ،م-ؤوك-دة أان ف-ري-ق-ا
ت-اب-ع-ا ل-ل-ج-زائ-ري-ة ل-ل-مياه قد
تدخل بع ÚاŸكان إ’صضÓح
تسضرب اŸياه الذي وقع على
مسض- - -ت - -وى اÙط - -ة رق - -م 3
بالزيتونة.
وأاضضافت نفسس اŸسضؤوولة
ب -أان ال -ت -زوي -د Ãي -اه الشض-رب
سضيسضتأانف «اليوم» أاي Ãجرد
اسضتكمال عملية التدخل.

ألثنين  13ماي  2019م
ألموأفق لـ  08رمضضان  1440هـ

»æWh

أاغلبيتهم يعانون من تسسممات غذائية وأامراضس مزمنة

السشتعجالت الطبية بالعاصشمة تسشتقبل أاعدادا كبÒة من اŸرضشى بعد اإلفطار
^ الدكتورة ◊رشش :طبيبة واحدة Ÿعاينة  ٨٠حالة بعيادة العاششور

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

لسسواق
فيما تعرف أاسسعار اÿضسر اسستقرارا نسسبيا با أ

Œار بومرداسش يتمردون على تعليمة الوزارة لغياب الردع
ت -ع -رف أاسس -ع -ار اÿضس-ر وال-ف-واك-ه
بأاسسواق بومرداسس تراجعا ﬁسسوسسا
ليام
واسستقرارا نسسبيا مقارنة مع ا أ
لو ¤لشسهر رمضسان منها اŸنتجات
ا أ
واسسعة السستهÓك كالطماطم التي
نزلت ا ¤حدود  100دينار بدل من
لم-ر ب-ال-نسس-ب-ة
 140دي -ن -ار ون-فسس ا أ
Ÿادة البطاطا اŸسستقرة ‘  50دينار
وأاخ - -رى تÎاوح م - -ا ب 50 Úإا80 ¤
دي -ن -ارا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ج-زر ،ال-ك-وسس-ة،
ال -بصس -ل وغÒه -ا ل -ك -ن -ه -ا  ⁄ت -ل-مسس
لسس -ع -ار اŸرج -ع-ي-ة ال-ت-ي
ت -وق -ع -ات ا أ
أاقرتها وزارة التجارة ‘ ،ح Úتبقى
الفواكه خارج التصسنيف “اما..

بومرداسس :ز /كمال

تشس- -ه- -د مصس- -ال- -ح السس- -ت -ع -ج -الت
ال-ط-ب-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة للعيادات اŸتعددة
لسس -ب -وع
اÿدم- -ات ب -ال -ع -اصس -م -ة ‘ ا أ
لول من شسهر رمضسان ضسغطا كبÒا
ا أ
لف-ط-ار ن-ظ-را ل-زي-ادة
خ -اصس-ة ب-ع-د ا إ
ح - -الت ال - -تسس - -م- -م- -ات ال- -غ- -ذائ- -ي- -ة
لمراضس
واللتهابات اŸعوية وكذا ا أ
اŸزم- -ن- -ة ع- -ل- -ى غ- -رار داء السس -ك -ري
وارت -ف -اع الضس -غ -ط ال-دم-وي وال-رب-و،
لضس -اف -ة إا ¤اسس -ت -ق -ب -ال ضس -ح -اي -ا
ب- -ا إ
حوادث اŸرور واŸنازل.
ال-ت-ف-اصس-ي-ل ت-رصس-ده-ا «الشسعب» ‘
هذا السستطÓع.

صصونيا طبة
تسضتقبل ألسضتعجالت ألطبية بكÌة ‘
هذأ ألشضهر ألفضضيل ،أŸوأطن Úألذين ⁄
ي -ح -اف-ظ-وأ ع-ل-ى ت-وأزن أل-ن-ظ-ام أل-غ-ذأئ-ي
ألصضحي ،معرضض Úصضحتهم إأ ¤أÿطر.
هم يعانون من آألم حادة على مسضتوى
أل-ب-ط-ن وأإلصض-اب-ة ب-ال-ت-خ-م-ة وآأخرون أدى
بهم عدم إأتباع قوأعد ألنظافة ‘ طهو
أألكل وحفظ أŸوأد ألغذأئية إأ ¤أإلصضابة
ب- -ال -تسض -م -م -ات أل -غ -ذأئ -ي -ة وألل -ت -ه -اب -ات
أŸعدية.
أل-دك-ت-ورة سض-ه-ام ◊رشس ،ط-ب-ي-ب-ة عامة
أك- - - -دت ‘ تصض- - - -ري- - - -ح لـ «ألشض- - - -عب» ،أن
ألسض -ت -ع-ج-الت أل-ط-ب-ي-ة أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-ع-ي-ادة
أŸت -ع -ددة أÿدم-ات ب-ال-ع-اشض-ور تسض-ت-ق-ب-ل
عددأ كبÒأ من أŸرضضى منذ أليوم أألول
م -ن شض -ه -ر ألصض -ي -ام ،م-وضض-ح-ة أن ط-ب-ي-ب-ة

وأحدة تقوم Ãعاينة أك Ìمن  80حالة
أغ-ل-ب-ي-ت-ه-ا ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-تسض-م-م-ات أل-غ-ذأئ-ي-ة
وأع-رأضس أل-ق-ول-ون أل-عصض-ب-ي وألل-ت-ه-ابات
أŸع -وي -ة وأألم -رأضس أŸزم-ن-ة ك-السض-ك-ري
وأرت-ف-اع ألضض-غ-ط أل-دم-وي ون-وب-ات أل-رب-و
وكذأ ألتهابات أ◊لق وأ◊نجرة بالنسضبة
Óطفال.
ل أ
ع -ن أل -فÎة أل -ت -ي ي -قصض -د ف-ي-ه-ا ه-ؤولء
أŸرضضى أŸصضلحة ،أكدت ألدكتورة سضهام
◊رشس أنهم يتوأفدون عليها خÓل ألفÎة
أŸسضائية مباشضرة بعد أإلفطار ،حيث يتم
أسض-ت-ق-ب-ال ج-م-ي-ع أ◊الت ح-ت-ى ألبسضيطة
وغ Òألسض -ت -ع-ج-ال-ي-ة ،وه-و م-ا ي-تسض-بب ‘
ح - - -دوث ضض - - -غ - - -ط ك- - -ب ،ÒمشضÒة إأ ¤أن
ألسض -ت -ع -ج -الت تسض -ت -ق-ب-ل أيضض-ا ضض-ح-اي-ا
ح - - - - -وأدث أŸرور وح- - - - -وأدث أŸن- - - - -ازل
وأشض -خ -اصس أل -ذي -ن ي -ت -ع -رضض -ون ل -ل -ع -ن-ف
أ÷سضدي بسضبب ألغضضب ألشضديد وألقلق
خÓل فÎة ألصضيام.
وأرج- -عت أل- -دك- -ت- -ورة ◊رشس أسض- -ب- -اب
أرت- -ف- -اع ح- -الت ألل- -ت- -ه- -اب- -ات أŸع- -وي -ة
وأل -تسض -م -م -ات أل -غ -ذأئ-ي-ة إأ ¤أإلف-رأط ‘
أسضتهÓك أŸأاكولت ألدسضمة وألسضكريات
وسضوء ألهضضم ،باإلضضافة إأ ¤عدم أحÎأم
ألنظافة ‘ ألطهو ومشضكل تÈيد وحفظ
أŸأاك -ولت ب -ط -ري -ق-ة غ Òآأم-ن-ة ،وه-و م-ا
يعرضس أŸوأد ألغذأئية إأ ¤ألتلف ،زيادة
ع- -ل- -ى ق- -ارورأت أŸي- -اه أل -ت -ي ت -وضض -ع ‘
ألشضمسس وألتي Áكن أن تشضكل خطرأ على
صضحة أŸوأطن.Ú
وفيما يخصس أألشضخاصس ألذين يعانون
م -ن أم -رأضس م -زم -ن -ة ك -السض -ك -ري ،ق-الت

انفجار الغاز بفرتيال عنابة

Óصض-اب-ة
أل -ط -ب -ي -ب -ة أن-ه-م أألك Ìع-رضض-ة ل -إ
Ãضضاعفات خطÒة بسضبب تغ Òألنظام
ألغذأئي ‘ شضهر رمضضان وأوقات أخد
أألدوية أÿاصضة بهذه ألفئة ،حيث يجدون
أن- -فسض -ه -م ع -اج -زون ع -ن أخ -ت -ي -ار أألك -ل
ألصض -ح -ي أŸن -اسضب ك -ون أل -وقت أل-ط-وي-ل
للصضيام قد يؤوثر عليهم.
وب- -حسضب أل- -دك- -ت- -ورة ◊رشس ف -إان -ه ‘
بعضس أ◊الت يفرط مرضضى ألسضكري ‘
أسضتهÓك ألسضكريات أوقات أإلفطار ،وهو
ما يعرضس صضحتهم إأ ¤مضضاعفات مشضÒة
‘ ذأت ألسضياق أن تعمد صضيام مريضس
ألسض -ك -ري رغ -م –ذي -ر أل-ط-ب-يب أŸع-ال-ج
يشضكل خطرأ كبÒأ عليهم.
ودعت ألدكتورة إأ ¤شضرب أŸياه بكمية
كافية ب ÚفÎة أإلفطار وألسضحور وألتنويع
‘ أألك -ل وأألط -ع -م -ة وع -دم أإلك -ث -ار م -ن
ت-ن-اول أل-نشض-وي-ات أŸع-ق-دة وألب-ت-ع-اد عن
أ◊ل -وي -ات وألسض -ك -ري-ات أŸضض-رة بصض-ح-ة
ألصض- -ائ -م وأل -ت -ن -وي -ع ‘ أألك -ل م -ن خ Ó-ل
أسض-ت-هÓ-ك أÿضض-ر وأل-ف-وأك-ه وألÈوتينات
وأل -ف -ي -ت -ام -ي -ن -ات ،مشضÒة إأ ¤أن م-رأق-ب-ة
أألط -ف -ال أل -ذي -ن ي -ري-دون ألصض-وم وأج-ب-ة
كونهم ل يسضتطيعون ألتحمل مثل ألكبار
وذلك لتفادي تعرضضهم للجفاف.
من جهة أخرى ،حذرت ﬁدثتنا من
غياب ألنظافة ‘ بعضس مطاعم ألرحمة
نظرأ للمخاطر ألتي Áكن أن تنتج عنها
خ- -اصض- -ة ع -ن -د ط -ه -و ك -م -ي -ات ك -بÒة م -ن
أألطعمة ول يتم حفظها بطريقة جيدة
بعيدأ عن أ◊رأرة.

توقف عن النششاط لـ«بضشعة أايام» بوحدة األمونياك
تقرر توقيف النشساط لـ «بضسعة
اأي- -ام» ب- -وح -دة اإن -ت -اج الأم -ون -ي -اك
Ãصس -ن -ع م -ركب ﬂصس -ب-ات ا÷زائ-ر
ف-رت-ي-ال (اأسس-م-ي-دال سس-اب-ق-ا) ع-ن-ابة
وذلك ع -قب ح -ادث ان -ف -ج -ار ال-غ-از
الذي ‚م عنه حريق اأول اأمسس،
ب -ه -ذه ال -وح-دة ،حسسب م-ا اأف-اد ب-ه،
اأمسس ،ل-واأج اŸدي-ر ب-ال-ن-ي-اب-ة Ÿصس-نع
«ف -رت -ي -ال-ع -ن -اب -ة» ،ع -ب -د ال -غ -ن-ي
لوريسسي.
و أوضض - -ح ن - -فسس أŸصض- -در أن «ه- -ذأ
أل -ت -وق -ف سض-يسض-م-ح ب-ت-ق-ي-ي-م أÿسض-ائ-ر
أŸادي -ة أل -ت -ي شض -م -لت أل -ك -وأب-ل أل-ت-ي
تضض- - -ررت ب- - -ف- - -ع- - -ل تسض- - -رب غ- - -ازأت
مسض-ت-خ-لصض-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا أل-هيدروج،»Ú

مشضÒأ أإ ¤أن «فريقا للتحقيق يضضم
خÈأء ق -د ” ت -نصض -ي -ب-ه ع-ل-ى مسض-ت-وى
وح -دة ألأم -ون -ي -اك ل -ت -ع -زي -ز أ÷انب
ألأمني ضضمن نظام مناجمنت-نوعية-
بيئة ونظافة أŸوؤسضسضة».
وصض -رح ل -وريسض -ي ك -ذلك أن «وح -دة
ألأمونياك تتوفر على نظام للمرأقبة
ألآل -ي -ة (ألأوت -وم -ات -ي -ك -ي -ة) أل -ذي ق -ام
ب -ال -وق -ف ألآ‹ لسض -لسض -ل-ة ألإن-ت-اج ف-ور
وقوع ألنفجار».
للتذك Òأصضيب عامل يبلغ من ألعمر
 36سضنة بحروق من ألدرجة ألثانية
فيما تضضررت Œهيزأت بسضبب أ◊ريق
أل- -ذي شضب ب- -ع- -د ظ -ه -ر أمسس ألسض -بت
Ãركب ﬂصض- -ب -ات أ÷زأئ -ر ف -رت -ي -ال

ب - -ع - -ن - -اب - -ة ب - -ف - -ع - -ل تسض - -رب غ - -ازأت
مسضتخلصضة.
وقد ” ألتحكم ‘ أ◊ريق ‘ ظرف
سضاعت ‘ Úأإطار عملية أإسضعاف ”
لأج -ل -ه-ا تسض-خ 4 Òشض-اح-ن-ات مضضادة
ل -ل -ح-رأئ-ق و  5سض -ي-ارأت أإسض-ع-اف م-ن
ب- -ي -ن -ه -ا وأح -دة ط -ب -ي -ة و  36عنصضرأ
ل- -ل- -ح -م -اي -ة أŸدن -ي -ة –ت أإشض -رأف 5
ضضباط.
تشض -غ -ل شض -رك-ة ف-رت-ي-ال  500عامل
وتضضم أربع وحدأت من بينها وحدة
أإنتاج ألنيÎأت وألأمونياك ألتي تنتج
‘ أŸتوسضط ما ب 960 Úطن و 1000
طن يوميا من ألأمونياك ،حسضب ما
“ت ألإشضارة أإليه. .

ألعدد
1٧946
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أعÎفت م -دي -رة أل -ت -ج-ارة ل-ب-وم-ردأسس
سض-ام-ي-ة ع-ب-ابسض-ة بصض-ع-وب-ة ت-ط-بيق تعليمة
وزأرة ألتجارة أŸتعلقة بتسضقيف ألنشضاط
و–ديد أسضعار مرجعية للخضضر وألفوأكه
ل -ع -دم أل -ت -زأم أل -ت -ج -ار ب -ه-ذه أإلج-رأءأت
أŸت -خ -ذة خ Ó-ل شض -ه -ر رمضض -ان ◊م -اي-ة
أŸسضتهلك بالنظر إأ ¤صضعوبة ألتنظيم ‘
ت -وزي -ع ﬂت-ل-ف ألسض-ل-ع وت-ع-ق-د أل-وضض-ع-ي-ة
وت -دأخ -ل -ه -ا ب Úع -دة أط -رأف ك -ال -ت -ج -ار
وأل -فÓ-ح Úوأصض-ح-اب وح-دأت أل-ت-خ-زي-ن
ب-اإلضض-اف-ة إأ ¤غ-ي-اب ث-ق-اف-ة أسض-ت-هÓ-ك-ية
ل -دى أŸوأط -ن وك -ل -ه-ا ع-وأم-ل Œع-ل م-ن
ع -م-ل-ي-ة ت-ق-ن Úأل-نشض-اط وأألسض-ع-ار م-ه-م-ة
صضعبة ‘ أŸيدأن.
هذه أŸعطيات أ÷ديدة عن وضضعية
أسضوأق أÿضضر وألفوأكه للتجزئة وأ÷ملة
وطرق تغذيتها Ãختلف أŸوأد أألسضاسضية
وأسضتمرأر تهرب بعضس ألتجار من تعليمة
إأخ-رأج ألسض-ل-ع أıزن-ة ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة على
توأزن ألسضوق وعقÓنية أألسضعار Ãا يخدم
أŸسضتهلك تعيدنا مرة أخرى إأ ¤أ◊ديث
عن حالة ألنفÓت وصضعوبة ألتحكم ‘
ﬂت -ل-ف أل-ت-ع-امÓ-ت أل-ت-ج-اري-ة وسض-لسض-ل-ة
ألتسضويق ألتي كثÒأ ما أشضرنا أإليها وعانى
منها أŸوأطن بسضبب غموضس أو غياب
بعضس أ◊لقات أألسضاسضية ألتنظيمية بÚ
بائع أ÷ملة وبائع ألتجزئة وقبلها ألفÓح

أŸنتج ألذي يعا Êويكد ‘ إأيصضال منتوج
طازج بأاسضعار جد معقولة وبهامشس ربح
أح -ي -ان -ا ل ي -ع -وضس سض -وى ج-زء يسض Òم-ن
ت-ك-ال-ي-ف أإلن-ت-اج ل-يضض-ع-ه-ا ب Úأي-دي ف-ئ-ة
ق-ل-ي-ل-ة م-ن ألن-ت-ه-ازي ÚأŸضض-ارب Úألذين
يسضتحوذون على أ÷زء أألك Èمن هامشس
أل- -رب- -ح ،وه- -ي أ÷ه -ات أŸت -م -ردة أل -ت -ي
أفشضلت تعليمة مرجعية أألسضعار.

أاعوان الرقابة..همزة وصشل
هامة لكنها تعاÊ
ت -ب -ق -ى مصض -ال -ح أل -رق-اب-ة وق-م-ع أل-غشس
Ÿديريات ألتجارة على أŸسضتوى ألوطني
وليسس ‘ بومردأسس فقط تعا Êمن نقصس
أألعوأن وقلة ألتغطية على مسضتوى كافة
نقاط ألتوزيع بأاسضوأق أ÷ملة وألتجزئة
وحتى أصضحاب ألطاولت أıتصضة ‘
ب - -ي - -ع أÿضض - -ر وأل- -ف- -وأك- -ه ،إأضض- -اف- -ة إأ¤
ألصضعوبات أŸيدأنية ألتي يوأجهونها ‘
أدأء مهامهم ألرقابية و–صضيل ألغرأمات
كالتهديد وغياب أ◊ماية وكلها أنشضغالت
سضاهمت ‘ هذأ ألوضضع أÎŸدي للقطاع
وعدم ألتفاعل أليجابي مع أإلجرأءأت
أ÷دي - - -دة‡ ،ا دف - - -ع ب- - -اŸع- - -ن- - -ي Úإأ¤
أإلضض -رأب وألح -ت -ج -اج ل -رف -ع م-ط-ال-ب-ه-م
أألسضاسضية أإ ¤أ÷هات ألوصضية Ãا فيها
عÓوأت صضندوق ألتحصضيÓت «أفارسضي»
وأإعادة ألنظر ‘ ألقانون أألسضاسضي.
ه- -ذه أŸط- -الب أŸرف- -وع- -ة م -ن ق -ب -ل
أعوأن ألرقابة Œاوب معها وزير ألتجارة
سضعيد جÓب بفتح أŸلف وتوجيه تعليمة
إأ ¤أŸدرأء ألولئي Úتقضضي بعدم ألسضماح
بخروج أي عون رقابة إأ ¤أŸيدأن ‘
حالة عدم توفر أ◊ماية ألÓزمة وألقيام
ب -حصض -ي -ل-ة دق-ي-ق-ة ÷م-ي-ع وسض-ائ-ل أل-ع-م-ل
أŸتوفرة على مسضتوى أŸفتشضيات مع فتح
باب أ◊وأر مع ألأعوأن وألسضتماع إأ¤
أنشض-غ-الت-ه-م أل-ي-وم-ي-ة قصض-د أل-ت-ك-ف-ل بها،
حيث ينتظر نهار أليوم عقد جلسضة على
مسضتوى أ◊كومة Œمع ألوزأرأت أŸعنية
Ÿناقشضة أŸلف.

مدير الوكالة الوطنية الدكتور كري سسفيان:

 5حافÓت للتÈع بالدم ع Èمسشاجد العاصشمة
خصسصست ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-دم خمسس
( )05حافÓت متنقلة للتÈع بالدم موزعة
ع 26 Èمسسجدا با÷زائر العاصسمة ‘ إاطار
العمليات التضسامنية اÿاصسة بشسهر رمضسان
الكر Ëالتي تنظمها على اŸسستوى الوطني،
حسسبما أافاد به مدير التصسال بذات الهيئة
الصسحية الدكتور كري سسفيان.
وأوضضح ألدكتور كري لوأج أمسس أألحد أن
حملة ألتÈع بالدم تندرج ‘ إأطار ألعملية
أل- -تضض -ام -ن -ي -ة أل -ت -ي ت -رع -اه -ا وزأرة ألصض -ح -ة
بالتعاون مع وزأرة ألشضؤوون ألدينية وأألوقاف
وسض-تشض-م-ل  26مسض -ج -دأ Ãج-م-وع  48عملية
ب-ولي-ة أ÷زأئ-ر .وتسض-ت-م-ر أل-ع-م-ل-ي-ة إأ ¤غ-اي-ة
ن -ه -اي -ة شض -ه -ر رمضض -ان ح-يث ” أيضض-ا ت-ه-ي-ئ-ة
فضضاءأت بالقرب من أŸسضاجد لتسضهيل عملية
ألتÈع مباشضرة بعد أدأء ألصضÓة فضض Óعلى
ت -خصض-يصس دروسس ل-ل-حث ع-ل-ى أه-م-ي-ة أل-تÈع
بالدم للتحسضيسس وترقية ثقافة ألتÈع بالدم.
وأشضار أŸتحدث إأ ¤أن ألعملية ألتضضامنية
خÓل ألشضهر ألفضضيل ألتي يشضرف عليها طاقم
طبي وشضبه طبي متخصضصس تهدف إأ ¤جمع
كمية كافية من ألدم قصضد تلبية أحتياجات
مصضالح أإلسضتعجالت ألطبية وألتوليد وطب
أألطفال وأ÷رأحة ناهيك عن أمرأضس ألدم
على غرأر ألتÓسضيميا وألهيموفيليا .
وأضض -اف ذأت أŸصض -در أن ه -ذه أل -ع -م -ل -ي-ة
تندرج ‘ إأطار حرصس ألوكالة ألوطنية للدم
ع- -ل- -ى أŸشض- -ارك- -ة ‘ ﬂت- -ل- -ف أل- -ع- -م -ل -ي -ات
أل-تضض-ام-ن-ي-ة أل-ت-ي ي-ت-م ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا خÓ-ل شضهر
رمضضان
خدمة للموأطن وذلك بالتنسضيق مع مرأكز
حقن ألدم وعددها  16مركزأ على مسضتوى
أ÷زأئر ألعاصضمة من ضضمن  229مركز حقن
دم على أŸسضتوى ألوطني معنية بعملية جمع
ألدم لتزويد ﬂتلف أŸصضالح ألسضتشضفائية .
وذك -ر ن -فسس أŸصض-در أن أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة
للدم تنظم حملة وطنية للتÈع بالدم طيلة

شضهر رمضضان عﬂ Èتلف أŸسضاجد على مسضتوى
ألÎأب ألوطني .وقد ” نشضر برنامج أ◊ملة على
أŸوقع أإللكÎو Êللوكالة  www. a n s .dzلتقدË
تفاصضيل برنامج وأجندة ألعملية ألتضضامنية ألتي
دأبت ألوكالة على تنظيمها كل شضهر رمضضان.
من جهة أخرى أشضار كري أ ¤أن ألوكالة
ألوطنية للدم ألتي “كنت خÓل فÎة رمضضان
أŸنصض- - -رم (  ) 2018م -ن ج -م -ع م -ا ي -ق -ارب
 41.000ك -يسس دم ع -ل -ى أŸسض-ت-وى أل-وط-ن-ي
خÓل حملة ألتÈع ألرمضضا Êمنها  4500كيسس
با÷زأئر ألعاصضمة وهو ما Áثل  11باŸائة
م -ن إأج -م -ا‹ أل -تÈع -ات أŸسض -ج -ل -ة ل -ت-ف-ادي
ألنقصس ‘ بعضس ألزمر ألنادرة .
و‘ ذأت ألشض- -أان ،ق- -ال أل- -دك- -ت -ور ك -ري إأن
ألوكالة تسضطر ﬂططا سضنويا ‘ ›ال حقن
ألدم و ألتÈع به من خÓل تنظيم حمÓت
–سض -يسض -ي -ة ع-ل-ى أŸسض-ت-وى أل-وط-ن-ي ل-ت-ع-زي-ز
ثقافة ألتÈع بهذه أŸادة أ◊يوية ،مؤوكدأ أن
كل مرأكز حقن ألدم ألسضتشضفائية تتوفر على
«ﬂزون أألمان» ألذي يسضتعمل ‘ أ◊الت
ألكوأرث و أ◊الت أŸسضتعجلة .
وأك -د أŸسض-ؤوول أن أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-دم
تعمل على مدأر ألسضنة ‘ ›ال ألتحسضيسس
بأاهمية ألتÈع بالدم من خÓل توسضيع برنامج
أل -تÈع أل -ذي ع -ق -دت -ه أل -وك -ال -ة م -ع ﬂت -ل -ف
ألشض- -رك- -ات وأŸؤوسضسض- -ات وح -ت -ى أ÷ام -ع -ات
وغÒه- -ا ن- -اه- -يك ع -ن ح -م Ó-ت أل -ت -حسض -يسس
أŸفتوحة ÷ميع ألفئات .
وب - -اŸن - -اسض- -ب- -ة وج- -ه أŸصض- -در دع- -وة ¤،
«أŸوأطن Úألبالغ Úمن ألعمر  18إأ 65 ¤سضنة
وأŸتمتع Úبصضحة جيدة إأ ¤ألسضتجابة بقوة
وألتÈع مطمئنا هؤولء بأان أألدوأت أŸسضتعملة
«معقمة وذأت ألسضتعمال ألوأحد» و أنه ليسس
هناك « أي دأع للخوف من هذأ أ÷انب كما
ي -ت-م –ل-ي-ل وم-رأق-ب-ة أل-دم م-ن ط-رف م-رأك-ز
حقن ألدم بدقة ».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الموافق لـ  0٨رمضصان  1440هـ

طمأان من غليزان بقضشاء صشيف ب Óانقطاعات

حمام :ل يوجد أاي عجز ‘ ﬂزون تزويد اŸواطنÃ Úياه الشسرب
نسسبة مÓءة السسدود Œاوزت  ٪77وطنيا

العدد
1٧٩4٦

تقطن سشكنات هششة بباب الزوار ‘ العاصشمة
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ترحيل  11عائلة إا ¤شسقق جديدة بالدويرة وبراقي
اسشتفادت ،أامسض ،با÷زائر العاصشمة،
 11ع-ائ-ل-ة م-ق-ي-م-ة بسشكنات هششة وآايلة
ل- -لسش- -ق- -ؤط ب- -ب- -ل- -دي- -ة ب- -اب ال- -زوار م -ن
’سش -ك-ان ن-ح-ؤ شش-ق-ق
الÎح -ي -ل وإاع -ادة ا إ
ج -دي -دة ب -ال -دوي -رة وب -راق -ي ت -ن -ف -ي -ذا
لÈن -ام -ج ت -رح -ي -ل اسش -ت -ع -ج-ا‹ ‘ إاط-ار
ال-ع-ملية  25ال-ت-ي تشش-رف ع-ل-ي-ها و’ية
ا÷زائر.
انطلقت ‘ سصاعة مبكرة من نهار أامسص
عملية ترحيل  11عائلة من أاصصل  14عائلة
ت-ق-ي-م ب-ح-ي ب-وسص-ح-اق-ي Œزئ-ة (ب) Ãن-ط-قة
ا÷رف ال- -ت -اب -ع ل -ب -ل -دي -ة ب -اب ال -زوار (شص -رق
العاصصمة) ،والذي يعد من أاقدم التجمعات
السصكنية ‘ البلدية (منذ السصبعينات) حيث
“ت إاع -ادة إاسص -ك -ان -ه -م ‘ اأ’ح -ي -اء ا÷دي-دة
بالدويرة وبراقي وذلك ‘ إاطار ﬂطط و’ية
ا÷زائر للقضصاء على السصكنات الهشصة والبناء
الفوضصوي.
وأاك- -د ال- -وا‹ اŸن- -ت- -دب ل- -ل -دار ال -ب -يضص -اء
القواسصم عمار ،على هامشص عملية الÎحيل،
Ÿرحلة كانت تعيشص منذ سصنوات
أان العائÓت ا ٌ
طويلة ‘ «خطر انهيار يهدد حياتها ‘ أاي
◊ظ -ة» ،ن -اه -يك ع -ن ضص -ي -ق السص -ك-ن-ات ع-ل-ى
أافرادها.
وعن اŸقصصي Úمن الÎحيل أاوضصح الوا‹

اŸنتدب أان «البطاقية الوطنية للسصكن أاثبتت
اسصتفادة  3أاسصماء من صصيغ سصكنية أاخرى أاومن
برامج دعم الدولة» .وقال إانه «’ Áكن Œاوز
القانون ‘ هذا الشصأان» فيما يخصص شصروط
ا’سصتفادة من سصكنات اجتماعية.
ك -م -ا ت -خ -ل -لت ع -م -ل -ي -ة الÎح -ي -ل شص-ك-اوي
وت -ن -دي -دات ب-عضص اŸواط-ن ،Úف-ي-م-ا واصص-لت
اŸصص- -ال -ح ال -و’ئ -ي -ة إاخ Ó-ء السص -ك -ن -ات وك -ذا
اŸسصتودع الكولونيا‹ (يعود بناؤوه إا)1٨٧1 ¤
ال -ذي ك -انت تسص -ت -غ -ل-ه ال-ع-ائÓ-ت .وسص-تشص-رف
اŸصصالح اŸعنية على «تهد Ëالهياكل» حسصب
ال- -ق- -واسص- -م ،ال- -ذي أاوضص- -ح أايضص- -ا أان ال- -وع- -اء
ال -ع -ق -اري اŸسصÎج -ع «سص -يسص-ت-ق-ب-ل مشص-روع-ا
عموميا» دون أان يحدد ماهيته.
و–صص - -ي ب - -ل - -دي - -ة ب - -اب ال - -زوار ،ي - -ردف
اŸسص -ؤوول ،ع -دي -د اŸواق -ع السص -ك -ن-ي-ة ال-هشص-ة
وال -ف -وضص -وي-ة ال-ت-ي سص-تÈم-ج ضص-م-ن ع-م-ل-ي-ات
ترحيل ’حقة.
يذكر أان الوا‹ عبد اÿالق صصيودة أاعطى
مؤوخرا خÓل جلسصة عمل ﬂصصصصة لقطاع
السص -ك -ن ب -و’ي -ة ا÷زائ -ر ،ت -ع -ل -ي -م -ات ل -ل-و’ة
اŸنتدب ÚواŸديرين اŸعني Úتقضصي بوجوب
اإ’سص- - -راع ‘ ضص- - -ب- - -ط ق- - -وائ- - -م اŸرشص- - -حÚ
لÓسصتفادة من السصكن مع ضصبط قوائم قاطني
السصكنات الهشصة ‘ ا÷زائر العاصصمة.

حذر من أازمة اقتصشادية بسشبب الؤضشع الراهن

أاب -رز وزي -ر اŸؤارد اŸائ -ي -ة ع -ل-ي ح-م-ام،
أامسض ،بغليزان ،أان نسشبة امتÓء السشدود
على اŸسشتؤى الؤطني تتجاوز .٪77
أاوضصح الوزير ‘ تصصريح صصحفي خÓل
زيارته التفقدية إا ¤الو’ية أان «أاغلب سصدود
ال -وط -ن ‡ت -ل -ئ -ة ‡ا ي -ج -ع-ل-ه-ا ‘ وضص-ع-ي-ة
مريحة ‘ ›ال ﬂزون اŸياه» ،مضصيفا
أانه «’ يوجد أاي عجز فيما تعلق Ãخزون
اŸي- - -اه م- - -ا دامت أاغ- - -لب السص - -دود ع - -ل - -ى
اŸسصتوى الوطني ‡لوءة إاضصافة إا ¤توفر
’بار ،ما سصيسصمح بقضصاء
اŸياه ا÷وفية وا أ

فصصل صصيف بشصكل مريح».
وأاشصار حمام إا ¤أان دائرته الوزارية « قد
إات- -خ- -دت م -ؤوخ -را ع -دة إاج -راءات م -ن خ Ó-ل
Œن -ي-د مسص-ؤوو‹ ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه وال-دي-وان
ال -وط -ن -ي ل-ل-ت-ط-ه Òوم-دي-ري اŸوارد اŸائ-ي-ة
بالو’يات للسصهر على ضصمان “وين اŸواطنÚ
ب - -اŸي - -اه الصص - -ا◊ة ل - -لشص - -رب خ Ó- -ل فصص - -ل
الصصيف».
وأاضصاف الوزير أان زيارته لغليزان تندرج ‘
إاط-ار م-ت-اب-ع-ة اÿدم-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-مواطنÚ
قصصد الوقوف على التذبذب ‘ ›ال التموين

ب -اŸي -اه وإاصص Ó-ح ال -تسص -رب -ات وك-ذا «مشص-ك-ل»
ال -ف -وت -رة ا÷زاف -ي-ة «وه-ذا ح-ت-ى ي-تسص-ن-ى ل-ن-ا
ا’نتهاء من إاسصناد تسصي Òشصبكات مياه جميع
بلديات الوطن ا ¤مؤوسصسصة ا÷زائرية للمياه
مع أافاق سصنة .»2020
وقد قام وزير اŸوارد اŸائية علي حمام
بزيارة سصد «قرقار» بدائرة وادي ارهيو وكذا
خ -زان بسص -ع-ة  10.000م Îم -ك-عب اŸت-واج-د
بصص -ي-ادة (و’ي-ة مسص-ت-غ-ا )ÂواŸوج-ه ل-ت-م-وي-ن
و’ية غليزان Ãياه البحر اÓÙة حيث تلقى
عرضص Úحولهما.

 ⁄تتأاقلم مع الؤضشع ا÷ديد

أاي موقع لأÓحزاب ‘ اŸشسهد السسياسسي اŸقبل
تكاد الطبقة السشياسشية ‘ ا÷زائر ’
تظهر ‘ اŸيدان ’ ،من خÓل ا◊راك
الشش- -ع- -ب -ي و’ ح -ت -ى ‘ إاط -ار ال -ت -حضشÒ
لÓنتخابات الرئاسشية اŸقررة يؤم الرابع
ج -ؤي -ل -ي -ة اŸق -ب -ل ،ي -ح -دث ه-ذا ت-زام-ن-ا
وت- -غ -ي ‘ ÒاŸشش -ه -د السش -ي -اسش -ي أاف -رزت -ه
اŸسش -ت -ج-دات م-ن-ذ  22ف-ي-ف-ري الفارط،
’حزاب السشياسشية
التي قلبت مؤازين ا أ
’سش-اب-ي-ع
وب -ع -دم -ا سش -ج-لت حضش-ؤره-ا ‘ ا أ
’و ،¤إا’ أان -ه -ا ت -راج -عت بشش-ك-ل ’فت
ا أ
’خÒة.
’ونة ا أ
لÓنتباه ‘ ا آ

فريال بوششوية
ما موقع اأ’حزاب السصياسصية ‘ ا÷زائر
فيما يحدث اليوم؟ سصؤوال يصصعب اإ’جابة
ع -ل -ي -ه أ’ن -ه -ا ’ ت -ظ -ه-ر ك-ثÒا ‘ اأ’سص-اب-ي-ع
اأ’خÒة’ ،سصيما منها التشصكيÓت التي “ثل
اŸع -ارضص -ة ب -ع -دم -ا ب -رزت ب -ق -وة ‘ ب-داي-ة
ا◊راك الشصعبي وإان لفظها اأ’خ ،Òإا’ أانها
كانت ترافقه وتؤوكد التزامها باŸطالب التي
رف -ع-ه-ا الشص-عب ،وسص-ارت ع-ل-ى ال-ن-ه-ج ال-ذي
اخ -ت -اره ب -ع -دم -ا فشص -لت ط -ي -ل -ة سص-ن-وات ‘
إاقناعه بالسص Òعلى نهجها.
وبعد أاسصابيع بات غياب اŸعارضصة ’فتا
للنظر ،وأاكدت بذلك التحاقها بركب أاحزاب

اŸوا’ة التي انهارت مع انطÓق ا◊راك
الشص-ع-ب-ي ،ب-ع-د دخ-ول-ه-ا ‘ ن-زاع-ات داخ-لية
رفضصت ال -ق -ي -ادات ال-ت-ي ك-انت وال-ت-ي ’زال
البعضص منها موجودا ،ورغم أانها أاعلنت عن
رفضص-ه-ا لÓ-سص-ت-ح-ق-اقات ا’نتخابية ورفضص
دعوة رئيسص الدولة للحوار آانذاك ،إا’ أانه ’
يÈر الغياب ‘ وقت تشصهد فيه السصاحة
الوطنية حركية غ Òمسصبوقة.
وإاذا ك- -ان اج- -ت -م -اع ال -ل -ج -ن -ة اŸرك -زي -ة
لـ»اأ’ف Ó-ن» ب -ات وشص -ي-ك-ا ل-ل-حسص-م ‘ شص-ك-ل
مشص-ارك-ت-ه-ا ،ب-ع-دم-ا حسص-مت أام-ره-ا ب-إاعادة
ترتيب بيتها وانتخاب أام Úعام جديد رسصم
مغادرة ولد عباسص ،وأانهى تسصي Òا◊زب من
قبل هيئة كان يشصرف عليها رئيسص اÛلسص
الشصعبي الوطني معاذ بوشصارب ‘ ،أاعقاب
حل هياكل ا◊زب ،فإان اأ’مر ﬂتلف “اما
بالنسصبة للتجمع الوطني الدÁقراطي ،الذي
عاشص وضصعا ‡اث ،Óإا’ أانه  ⁄يحسصم أاموره
بعد.
فاÿرجات التي قام بها الناطق الرسصمي
Óم Úالعام
صصديق شصهاب ،واŸعارضصون ل أ
أاح -م -د أاوي -ح -ي -ي ال-ذي-ن اع-تصص-م-وا م-رت،Ú
توقفوا عن احتجاجهم دون سصابق إانذار،
وعكسص اإ’شصاعات التي ” الÎويج لها فإان
أاويحيي  ⁄يسصتقل وهو باق ‘ منصصبه ،إا’
أان ال- -ق- -ي- -ادة ’ Œت- -م -ع ع -ل -ى اأ’رج -ح وإان

لŸاسض :اŸؤوسسسسات اŸصسغرة فقدت  ٪50من قدراتها اإلنتاجية
اعتماد معاي ÒاŸصسداقية ‘ اŸشساريع يكسسب ثقة اŸسستثمرين
ت -راج -عت ق -درات إان -ت-اج اŸؤؤسشسش-ات
الصش- -غÒة واŸت- -ؤسش -ط إا ٪50 ¤بسش -بب
Œميد اŸششاريع الكÈى التي “ؤنها،
غ Òأان الؤضشع ليسض له عÓقة بالؤضشع
الراهن الذي “ر به البÓد حسشب ما
’قتصشادي إاسشماعيل
أافاد به اÿب Òا إ
’Ÿاسض.

حياة كبياشش

اجتمعت فإانها ’ تصصدر بيانات ،و ⁄تصصدر
أاي م- -وق- -ف م- -ن ا’ن- -ت- -خ- -اب -ات ،إاذا م -ا ”
اسص -ت -ث -ن -اء تصص -ري -ح شص-ه-اب ،ال-ذي اسص-ت-ب-ع-د
تقد Ëمرشصح ‘ ا’نتخابات اŸقررة ،إان
جرت ‘ اآ’جال اÙددة لها أاي يوم 4
جويلية.
وبالنسصبة للمعارضصة التي أاعلنت عموما
عن عدم مشصاركتها ‘ اقÎاع ينظم من قبل
أاشص -خ -اصص ي-ن-ت-م-ون إا ¤اŸرح-ل-ة السص-اب-ق-ة،
م -وع -زة السص -بب إا ¤ت -خ-ن-دق-ه-ا م-ع الشص-عب
الذي كان قد أاعلن عن رفضصه للباءات ،فإانه
وباسصتثناء ›موعة قوى التغي Òمن أاجل
نصصرة الشصعب التي أاعلنت عن اجتماع كبÒ
يرجح أان يعقد ‘ غضصون شصهر رمضصان
الكر ،Ëوفق ما أاكد العضصوالقيادي بجبهة
ال- -ع- -دال- -ة وال- -ت- -ن- -م- -ي -ة ÿضص -ر ب -ن خ Ó-ف
لـ«الشصعب» ،فإان اأ’حزاب اأ’خرى ’ تكاد
تظهر بدورها.
كل هذه اŸعطيات قد تؤوشصر على أان
الطبقة السصياسصية Œد صصعوبة ‘ التموقع
‘ مشصهد سصياسصي جديد ،يخلومن اŸوا’ة
واŸع -ارضص -ة ع -ل-ى ح-د سص-واء إاذ ي-ت-م-ي-ز ك-ل
ح-زب ع-ن غÒه ب-ال-ت-ي-ار ال-ذي ي-ن-ت-م-ي إال-ي-ه
وليسص ا÷هة التي يؤويدها عكسص السصنوات
السصابقة.

أاكد ’Ÿاسص أان اسصتمرار الوضصع ‘ البÓد
على ما هو عليه ،سصيؤودي إا ¤أازمة اقتصصادية
حسصب م- -ا ي- -ت -وق -ع -ه ه -ذا اÿب’ ،Òف -ت -ا إا ¤أان
اأ’زم -ة ا’ق -تصص -ادي -ة م-رت-ب-ط-ة ب-أاسص-ع-ار ب-رم-ي-ل
النفط اÿام ،مشصÒا إا ¤أان اأ’مور سصاءت ‘
اأ’شص - -ه - -ر اأ’خÒة ،وق - -د ان - -ع - -كسص ذلك ع - -ل- -ى
اŸؤوسصسصات التي قلصصت من قدراتها اإ’نتاجية
بنسصبة .٪50
أارجع ’Ÿاسص هذه الوضصعية حسصب ما أاعلن
عنه أامسص ‘ «القناة اإ’ذاعية الثالثة» إاŒ ¤ميد
اŸشصاريع الكÈى ذات الصصلة بتجفيف التمويل
وهو القرار الذي أاقدمت عليه ا◊كومة منذ
أاشص- -ه- -ر ،وه- -ذا م- -ا أاث- -ر بشص -ك -ل م -ب -اشص -ر ع -ل -ى
اŸؤوسصسص- -ات الصص- -غÒة واŸت- -وسص- -ط -ة ،أ’ن ه -ذه
اأ’خÒة هي التي “ون هذه اŸشصاريع.
وحذر اÿب Òمن تداعيات ذلك على القدرة
الشص -رائ -ي -ة وم -ن -اصصب الشص -غ -ل ال -ت -ي سص-ت-ت-ق-لصص
بالضصرورة ،أ’ن أاصصحاب اŸؤوسصسصات سصيلجأاون
إا ¤تسصريح العمال نتيجة تراجع اإ’نتاج.

ﬂطط اسستعجا‹ لبعث القتصساد
وإاصسÓح اŸنظومة ا÷بائية
أام- -ام ه- -ذا ال- -وضص- -ع دع- -ا ’Ÿاسص إا ¤وضص -ع
ﬂطط اسصتعجا‹ ،والعمل على بعث ديناميكية
‘ ا’ق -تصص -اد م -ن خ Ó-ل تشص -ج -ي -ع ا’سص-ت-ث-م-ار،
و–ري- -ر ا’ق -تصص -اد وت -غ -ي Òم -ن -ظ -وم -ة وم -ن -اخ
ا’سص -ت -ث-م-ار ،وأاك-د ع-ل-ى أاه-م-ي-ة «ا’سص-ت-ث-م-ار ‘

اŸوارد ال - -بشص - -ري - -ة» ،ب - -اإ’ضص - -اف - -ة إا ¤إاج - -راء
إاصص Ó-ح -ات ع-ل-ى ال-ن-ظ-ام ا÷ب-ائ-ي ،وك-ذا وضص-ع
خارطة طريق Ÿعرفة مكمن اÿلل واأ’سصباب
ال -ت-ي ت-ع-رق-ل ا’ق-تصص-اد وي-ع-ت-ق-د أان-ه م-ن خÓ-ل
ت-ط-ب-ي-ق م-ع-اي»ÒاŸصص-داق-ي-ة وال-ث-قة واŸشصاريع
واŸه- - -ارات»Á ،ك- - -ن ج- - -ذب ال- - -ع- - -دي- - -د م- - -ن
اŸسصتثمرين للدخول ‘ ‰وذج اقتصصادي قوي
الذي  ⁄يتم بناؤوه بعد..
وي- - - -قÎح اÿب Òا’ق - - -تصص - - -ادي أان ي - - -نصصب
ا’هتمام على التنوع ا’قتصصادي الذي Áر من
خÓل –ديد القطاعات التي Áكن أان تسصاهم
‘ بناء النموذج ا’قتصصادي ا÷ديد من خÓل
تنويع العرضص وا’بتعاد عن ا’سصتÒاد وتشصجيع
التصصدير ،وإاعادة فتح ملف «الÎكيب الصصناعي»
سصواء تعلق اأ’مر باŸركبات أاوغÒها...

اسستÒاد السسيارات القدÁة ل بد
أان Áر ع Èقانون اŸالية
وفيما يتعلق بقرار فتح اسصتÒاد السصيارات
القدÁة (أاقل من  3سصنوات وأاقل من  5سصنوات)،
قال ’Ÿاسص ،إان قرار منع اسصتÒادها مر عÈ
قانون اŸالية ،وبالتا‹ فإان رفع هذا اŸنع ’بد
أان يتضصمنه قانون اŸالية ،لكن يرى أانه من غÒ
اŸمكن أان يتم ذلك ’أن رئيسص الدولة ’ Áتلك
الصصÓحيات التي تخول له اتخاذ إاجراءات ‘
هذا الشصأان  ،كما يعتقد أان القرار إا‰ا هو بهدف
امتصصاصص غضصب الشصارع أاي ا◊راك ،بالرغم
من أانه  ⁄يكن أابدا من اŸطالب التي رفعها هذا
اأ’خ.Ò
واقÎح ‘ سصياق ذي صصلة أانه إاذا كان اسصتÒاد
السصيارات القدÁة ‡كنا ومسصموحا ،فلماذا ’
ي - -ف- -ت- -ح اÛال ل- -تصص- -دي- -ر أاوب- -ي- -ع السص- -ي- -ارات
اŸسصتعملة للبلدان اÛاورة أاو اإ’فريقية وهي
عبارة عن نشصاط مرخصص ومسصموح به ‘ دول
العا.⁄

فنّدت اتخاذ أاية تداب Òتقييدية ،اتصشا’ت ا÷زائر:

حجب بعضض اŸواقع اإللكÎونية ل أاسساسض له من الصسحة
«الشش-عب» /ت-ب-ع-ا ل-ل-تصش-ري-ح-ات ال-تشش-هÒية
التي تعرضشت لها اتصشا’ت ا÷زائر من طرف
’ل -كÎون -ي -ة ال -ت -ي
مسش- -ؤؤو‹ ب- -عضض اŸؤاق- -ع ا إ
تدعي أان ﬁتؤياتها قد تعرضشت للحجب ‘
ا÷زائ- -ر ،ارت- -أات اتصش- -ا’ت ا÷زائ- -ر ت- -ن -ؤي -ر
الرأاي العام بأان هذه ا’تهامات تششهÒية و’
أاسشاسض لها من الصشحة .
ذك -رت اتصص -ا’ت ا÷زائ -ر ‘ ب -ي -ان ل -ه -ا تسص-ل-مت
«الشصعب» نسصخة منه ،بأان عمليات ا◊جب ’ تتم إا’
‘ إاطار إاجراء قضصائي وتطمئن الرأاي العام بأانها ⁄

تتخذ أاية تداب Òتقييدية وأانها  ⁄تقم بحجب أاي
ﬁتوى ،مشصÒة إا ¤أان كل معلومة يتم تداولها ‘
هذا الصصدد فهي غ Òصصحيحة.
تشص Òاتصص -ا’ت ا÷زائ -ر إا ¤أان ال -ق -ط -اع بصص -ف -ة
ع-ام-ة وم-ؤوسصسص-ة إاتصص-ا’ت ا÷زائ-ر ل-ط-اŸا ت-ع-رضص-ا
لهجمات التشصه Òورغم ذلك ،إا’ أانها  ⁄تلجأا أابدا
◊جب أاي ﬁت- -وى ،إاذ أان ه- -ذا ال -ق -رار ي -ب -ق -ى م -ن
اختصصاصص السصلطة القضصائية ’ غ.Ò
تتÈأا اتصصا’ت ا÷زائر من كل أاعمال ا◊جب
الذاتي أ’صصحاب اŸواقع أانفسصهم ،التي ترمي إا¤

إاعطاء حجم أاك Èلبعضص اŸواقع اإ’لكÎونية كما
أانها تشصجب هذا النوع من اŸمارسصات اÿبيثة التي
يبقى هدفها الوحيد إاثارة اŸشصاعر من جهة ومن
جهة أاخرى –قيق أاك Èقدر من الزيارات Ÿواقعهم
اإ’لكÎونية.
تذكر اتصصا’ت ا÷زائر أانه يفÎضص بكل اإتهام
يتعلق بالفضصاء اإ’لكÎو Êأان يكون ﬁل إايداع اآخر،
يجب أان يكون كل اتهام يتعلق بالفضصاء اإ’لكÎوÊ
موضصوع إايداع شصكوى لدى السصلطات اıتصصة؛ كما
أان اإ’دعاءات اŸتداولة ع Èاأ’نÎنت هي Ãثابة

تشص -ه Òو’ ت -ع -د أادل -ة ي-ت-م ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ي-ه-ا إ’ج-راء
–قيقات نزيهة وذات مصصداقية.
ول -ف -تت اتصص -ا’ت ا÷زائ -ر ا’ن -ت -ب -اه إا ¤أان ع-دم
تقد ËإابÓغ لدى السصلطات القضصائية اıتصصة من
Óدل-ة ي-ع-تÈ
ط -رف أاشص -خ -اصص ي -دع -ون ام -تÓ-ك-ه-م ل -أ
جرÁة ‘ حد ذاته ويؤوكد مرة أاخرى أان اأ’مر يتعلق
بعمل تشصهÒي.
واأشص -ارت اتصص -ا’ت ا÷زائ -ر أان -ه -ا –ت -ف-ظ ب-ح-ق
إاجراء متابعات قضصائية ‘ حال تعرضصها أ’ية أاعمال
تشصهÒية.
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ا’ثنين  13ماي  2019م
الموافق لـ  08رمضصان  1440هـ

من أاجل –سس Úالتموين بالكهرباء صسيفا

ﬁ 8و’ت كهربائية عالية التوتر أا‚زت بورڤلة
ورڤلة :إاÁان كا‘
دخ-لت ب-ورڤ-ل-ة ث-م-ان-ي-ة ﬁو’ت ك-ه-رب-ائية
للتوتر العا‹ موزعة ع Èتراب الو’ية حيز
اÿدمة خلل شصهر أافريل ،حيث تندرج هذه
ال - -ع - -م - -ل- -ي- -ات ‘ إاط- -ار Œسص- -ي- -د الÈن- -ام- -ج
ا’سصتثماري اÿاصس بسصنة  2019وذلك بهدف
–سص Úن -وع -ي -ة اÿدم-ات اŸق-دم-ة ل-ل-زب-ائ-ن
حسصب مديرية توزيع الكهرباء والغاز لو’ية
ورڤلة.
‘ ه- - -ذا اإ’ط - -ار ” أايضص - -ا إا‚از أارب - -ع - -ة
منطلقات هوائية عالية التوتر و 428منطلق
هوائي منخفضس التوتر بغلف ما‹ فاق 15
م - -ل - -ي- -ار دج ل- -ي- -ب- -ل- -غ ب- -ذلك ع- -دد اÙو’ت
الكهربائية بالو’ية ﬁ 4986ول كهربائي على
ط -ول شص -ب -ك-ة ك-ه-رب-ائ-ي-ة إاج-م-ال-ي-ة م-ن-خ-فضص-ة
ومتوسصطة التوتر قدرت بـ 7428كلم.
ويذكر أانه منذ سصنة  ” 2013إا‚از 653
ﬁول كهربائي ضصمن الÈامج ا’سصتعجالية
وا’سص-ت-ث-م-اري-ة ال-داع-م-ة للشصبكات الكهربائية
ب - -ال - -و’ي- -ة ،ن- -اه- -يك ع- -ن إا‚از  80منطلق
منخفضس ومتوسصط التوتر ‘ عمليات مسصت
ﬂت -ل -ف أاح -ي -اء ال -و’ي -ة خ -لل سص-ن-ت-ي 2018
و 2019ع -ل -ى ط -ول شص -ب -ك -ة ق-درت بـ 24كلم
منخفضصة ومتوسصطة التوتر وهوما من شصأانه
–سص Úنوعية اÿدمات وضصمان اسصتقرارها
خاصصة ‘ فصصل الصصيف ،حيث يزداد الطلب
على الكهرباء حسصب ذات ا÷هة.
وج -ن-دت اŸدي-ري-ة  19ف-رق-ة ت-دخ-ل ع-لى
مدار أايام اأ’سصبوع  24سصاعة على  24سصاعة
’حتواء ﬂتلف اأ’عطاب واŸعا÷ة الفورية

ل -ه -ا ،ك -م-ا وضص-عت اŸدي-ري-ة أارق-ام-ا ه-ات-ف-ي-ة
ل -ط -رح ﬂت -ل -ف اسص -ت -فسص -ارات -ه -م اŸت -ع -ل -ق-ة
ب -اسص -ت -ه -لك ال -ط -اق-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة وال-غ-ازي-ة
م - -دع- -م- -ة إاي- -اه- -ا ب- -ال- -رق- -م اأ’خضص- -ر ال- -ذي
اسصتحدثته الشصركة ا÷زائرية لتوزيع الكهرباء
وال -غ -از أاوع -ن ط -ري -ق إارسص -ال رسص -ال -ة نصص -ي -ة
ل -ت -م -كﬂ Úت -ل -ف زب -ائ -ن -ه -ا م -ن اإ’ب-لغ ع-ن
انشصغا’تهم عن بعد ع Èأاك Ìمن  240خط
هاتفي مفتوح على مدار كل أايام اأ’سصبوع ،إاذ
تتيح هذه ا’تصصا’ت ›موعة من اÿدمات
ك- -اسص- -ت- -كشص- -اف أاع- -ط -اب ال -ك -ه -رب -اء وال -غ -از
وإاصص-لح-ه-ا ،ال-ف-وت-رة ،ن-ق-ل ال-بيانات واإ’بلغ

عن ﬂاطر متعلقة بالشصبكات.
وم- -ن أاج- -ل حث زب- -ائ- -ن -ه -ا ل -لق -تصص -اد ‘
الطاقة ،تعمل اŸديرية على –سصيسس ﬂتلف
شصرائح اÛتمع بضصرورة ا’سصتعمال العقلÊ
بالطاقة ،خاصصة خلل الشصهر الفضصيل وفصصل
الصص -ي -ف ،ح -يث ي -زداد ال -ط-لب ع-ل-ى ال-ط-اق-ة
وذلك من خلل تنظيم لقاءات ‘ اŸسصاجد
والزيارات اŸيدانية للمؤوسصسصات الÎبوية وكذا
دور الشصباب واŸراكز الثقافية إ’براز كيفيات
ا’سص -ت -خ -دام اأ’م -ث -ل ل -ل-م-ع-دات ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة
ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى ال-ط-اق-ة –ت شص-ع-ار ““ف-ك-ر ف-يه
تربح فيه““.

سسكان حي مزارعة بأاو’د موسسى ببومرداسس يغلقون مقر البلدية
قام ،أامسس ،سصكان حي اŸزارعة ببلدية
أاو’د م-وسص-ى ب-غ-ل-ق م-ق-ر ال-ب-ل-دي-ة للمطالبة
ب-ت-ف-ع-ي-ل مشص-اري-ع ال-ت-ن-م-ية اÙلية اŸغيبة
وت- -وف Òأاسص -اسص -ي -ات ا◊ي -اة خ -اصص -ة ال -غ -از
ال-ط-ب-ي-ع-ي ،م-ي-اه الشص-رب وشص-ب-ك-ة ال-تطه،Ò
ال -ت-ه-ي-ئ-ة وغÒه-ا م-ن ا’نشص-غ-ا’ت اأ’خ-رى
والنقائصس التي تنغصس يوميات اŸواطنÚ
ال- -ذي- -ن سص- -ئ- -م -وا م -ن ا’ن -ت -ظ -ار وال -وع -ود
اŸت -ك -ررة ل -رئ -يسس ال-ب-ل-دي-ة ال-ذي وع-ده-م
اأ’سصبوع اŸاضصي باسصتقبال ‡ثل Úعنهم
Ÿناقشصة اŸطالب اŸطروحة لكنه تغيب
ع - -ن اŸوع - -د حسصب تصص - -ري- -ح- -ات ب- -عضس
اÙتج ‘ Úاتصصال مع الشصعب..
حي اŸزارعة التابع إاداريا لبلدية او’د
موسصى اÙاذي ◊وشس اıفي ،يعت Èمن
اك Èاأ’ح -ي -اء السص -ك -ن -ي-ة ب-ال-ب-ل-دي-ة ب-ت-ع-داد
يقارب  4آا’ف نسصمة لكنه من حيث التنمية
ي -ع -د اأ’ف -ق -ر م -ق -ارن -ة م -ع ب -اق -ي اأ’ح-ي-اء
السصكنية رغم قربه من مركز اŸدينة حيث
’ ي- -ب -ع -د سص -وى ح -وا‹  3ك-ل-م ،ك-م-ا ظ-لت
منطقة شصبه منسصية مع تعاقب اÛالسس

البلدية اŸنتخبة.
سصكان مزارعة حسصب وصصف عدد من
اÙتج ‘ Úاتصصالهم مع «الشصعب» فإانهم
ي -ع -ان -ون م -ن غ -ي -اب ت -ام أ’شص-غ-ال ال-ت-ه-ي-ئ-ة
ا◊ضصرية وتدهور حالة الطرقات الرئيسصية
والفرعية ،مشصاكل النفايات اÎŸامية ‘
ك- -ل زاوي- -ة وان- -ع- -دام اŸراف- -ق الضص -روري -ة
الÎب -وي -ة والصص -ح-ي-ة واŸراف-ق ال-ري-اضص-ي-ة،
غياب شصبكة الصصرف الصصحي با◊ي التي
ولدت كل هذا الضصغط للمواطن ،Úتذبذب
م -ي -اه الشص -رب وح -رم -ان ح -ي م -زارع-ة م-ن
مشص -روع ق -ط-اع-ي خ-اصس ل-رب-ط-ه-م بشص-ب-ك-ة
التوزيع ،حيث ’ يزال اŸواطن Úيتزودون
ب-ط-ري-ق غ Òق-ان-ون-ي-ة م-ن ال-ق-ن-اة الرئيسصية
ال -ت -ي ت -زود ال -ع -اصص -م -ة ان -ط-لق-ا م-ن سص-د
قدارة..
ك -م -ا –دث اÙت -ج -ون ع-ن انشص-غ-ا’ت
أاخ -رى ع -دي -دة ي -ع -ا Êم -ن -ه -ا سص-ك-ان ا◊ي
ك-غ-ي-اب اإ’ن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة ،وتوقف مشصروع
رب -ط ا◊ي بشص -ب -ك -ة ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ال-ت-ي
أانطلق منذ  5سصنوات وكذا توقف مشصروع
ا‚از ابتدائية جديدة منذ  4سصنوات لفك
اÿن-اق وا’ك-ت-ظ-اظ ال-ك-ب Òع-ل-ى اŸدرسص-ة

ال-وح-ي-دة ح-ال-ي-ا اŸت-واج-دة ب-ح-ي م-زارع-ة
ال -ت -ي تسص-ت-ق-ب-ل  60ت -ل-م-ي-ذا داخ-ل ال-قسص-م
’خرى حتى
الواحد وغÒها من اŸشصاكل ا أ
البسصيطة منها التي ’ Áكن ذكرها وفق
تصصريحات اŸواطن.Ú
كل هذه اŸشصاكل والهواجسس اÎŸاكمة
منذ سصنوات دفعت السصكان إا ¤ا’حتجاج
’سصبوع اŸاضصي أامام مدخل
وتنظيم وقفة ا أ
بلدية أاو’د موسصى ومقابلة رئيسصها الذي
وع -ده -م Ãب -اشص -رة أاشص -غ -ال ت -ه-ي-ئ-ة وإا‚از
’ولوية مع تقد Ëموعد
مشصاريع حسصب ا أ
’سصبوع ،إا’ أان
’سصتقبال ‡ثل Úعنهم هذا ا أ
اŸواطن ⁄ Úيحظوا بهذه الفرصصة و’ من
طرف ‡ثله من أاعضصاء اÛلسس نتيجة
تهربهم حسصب ما أاد ¤به اÙتجون ،فيما
حاولت الشصعب فتح قناة تواصصل مع رئيسس
البلدية اوأاي منتخب ﬁلي Ÿعرفة حيثيات
’جراءات اŸتخذة لتلبية مطالب
القضصية وا إ
اŸواط- -ن ÚاŸرف- -وع- -ة ل -ك -ن دون ج -دوى،
’ع -لم وم -ن -ه -ا ج -ري -دة الشص -عب
ل -ي -ب -ق -ى ا إ
ملجأاهم الوحيد لتبليغ انشصغا’تهم إا ¤وا‹
الو’ية.

طالبوا برحيل م Òأام لعظام با÷لفة

ﬁتجون يغلقون مقر البلدية بالسسÓسسل منذ أاك Ìمن شسهر ونصسف
ا÷لفة :موسسى بوغراب
’ ت -زال ا’ح -ت -ج -اج -ات وا’ع-تصص-ام-ات
قائمة ببلدية أام لعظام الواقعة جنوب و’ية
لسص-ب-وع ال-ث-ام-ن ع-ل-ى
ا÷ل -ف -ة ،وغ -ل -ق -ه-ا ل -أ
ال -ت-وا‹ بسص-لسص-ل ح-دي-دي-ة ،ب-ف-ع-ل إاصص-رار
السصكان على بقائها مغلقة بعد أان Ÿسصوا
Œاه-ل السص-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة ’ح-ت-جاجاتهم
وإاع-تصص-ام-ات-ه-م وت-ل-ب-ي-ة م-ط-ال-بهم القاضصية
برحيل رئيسس البلدية.
أاك -د اÙت -ج -ون أان م -ط-ال-ب-ه-م شص-رع-ي-ة
تدعوإا ¤رحيل ““ا ““ÒŸبسصبب غياب التنمية
وع -دم وف -ائ -ه ب -ال -وع -ود اŒاه اŸواط -ن،Ú
منددين بالوضصع الذي آالت إاليه البلدية من
ح-رم-ان وت-ه-م-يشس وت-ع-ط-ل ق-ط-ار ال-ت-ن-م-ي-ة
بسصبب سصوء التسصي.Ò
وات- - -ه- - -م اÙت - -ج - -ون رئ - -يسس اÛلسس
الشصعبي البلدي بنهب العقارات واŸشصاريع
اŸغشصوشصة‡ ،ا جعلهم يعيشصون ‘ بلدية
مشصلولة تفتقر حسصبهم -وفشصل ‘ التسصيÒ
و ⁄يتمكن من تقد Ëاإ’ضصافة اŸرجوة،
م -ن خ-لل Œسص-ي-د اŸط-الب ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
صص -رف -ة ت -ت-ع-ل-ق ب-ت-حسص Úاإ’ط-ار اŸع-يشص-ي
وم-ن-ح اأ’غ-ل-ف-ة اŸال-ي-ة الضص-روري-ة لقريتهم
م -ن أاج -ل ال -ن -ه -وضس ب -ه-ا ع-ل-ى غ-رار ك-اف-ة

سسكناتهم مهددة با’نهيار ‘ أاي ◊ظة

سسكان «حي أاميمون» ببجاية يناشسدون السسلطات اÙلية
بجاية :بن النوي توهامي

ي- -ن -اشص -د سص -ك -ان ح -ي «أام -ي -م -ون» ب -أاع -ا‹
اŸدينة القدÁة ببجاية ،السصلطات اÙلية
بضص- -رورة ال- -ت- -دخ- -ل وإان- -ق- -اذه- -م م -ن خ -ط -ر
ا’نهيارات التي تشصهدها سصكناتهم التي تآاكلت
” تصصنيفها
أاعمدتها ،أاسصقفهان ،وجدرانها ،و ّ
‘ اÿانة ا◊مراء من طرف ÷نة ﬂتصصة،
حيث  ⁄يجد هؤو’ء إا ¤أاين يتوجهون بالرغم
من الوعود التي  ⁄تر النور إا ¤غاية اليوم.
و‘ ه - -ذا الصص - -دد أاك- -د ‡ث- -ل- -والسص- -ك- -ان،
لـ«الشص -عب» ،وم -ن ب -ي-ن-ه-م السص-ي-دة ن-ورة« ،ك-م-ا
ترون فإان العائلت تعيشس وضصعا صصعبا للغاية،
بسص-بب ا’ن-ه-ي-ارات ال-ت-ي تشص-ه-ده-ا ال-عمارات،
وه -وم -ا ي -ت -ط -لب ت -دخ -ل ع -اج-ل ل-ل-مسص-ؤولÚ
اÙلي Úقبل فواة اأ’وان ،حيث أانه بالرغم
من الوعود التي تلقاها السصكان ،إا’ ان شصيئا
 ⁄ي -ت -غ Òوب -ق -يت ال -وضص -ع -ي -ة ا◊ال -ي-ة ت-راوح

بسسبب غياب التهيئة وأاسساسسيات ا◊ياة

بومرداسس :ز /كمال

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مكانها ،علما أان هذه السصكنات يعود تاريخ
ا‚ازها إا ¤ا◊قبة ا’سصتعمارية سصنة 1958
انتهت صصلحيتها ،والعائلت اŸتضصررة يفوق
عددها  500عائلة».
وتشص -ه -د ال -ع -م-ارات ت-ده-ورا ك-بÒا وت-آاك-ل
÷ميع أاجزائها من جدرانها حسصب ما قاله
عمر ،باإ’ضصافة إا ¤أاسصاسصاتها ،والكل يعلم
بأانها مصصنفة ضصمن اÿط اأ’حمر من طرف
÷نة اÈÿات التقنية ،لكن ‘ اŸقابل  ⁄يتم
مسص - -اع - -دة ه - -ؤو’ء السص- -ك- -ان ،ال- -ذي- -ن ت- -زداد
ﬂاوف -ه -م ي -وم -ا ب-ع-د ي-وم ،ع-ل-ى أام-ل ت-دخ-ل
عاجل للوزارة الوصصية واŸسصؤوول ÚاÙلي،Ú
ون -ح-ن ن-دّق ن-اق-وسس اÿط-ر ل-ل-ح-ال-ة اŸزري-ة
لهذه العمارات القدÁة ،التي أاضصعفها زلزال
ع- -ام  ،2012ون -ح -ن ‚دد ن -داءن -ا ل-لسص-ل-ط-ات
اÙل -ي -ة وع -ل-ى رأاسص-ه-ا وا‹ ال-و’ي-ة Ÿن-ح-ن-ا
سصكنات ’ئقة بعيدا عن أاي أاخطار.

رفضسوا ا◊صسة السسكنية اıصسصسة لهم

سسكان”” لعرايسس”” ببلدية فلفلة بسسكيكدة ينقلون احتجاجهم Ÿقر الو’ية
سسكيكدة :خالد العيفة
ن -ق -ل سص-ك-ان ا◊ي ال-قصص-دي-ري ““ل-ع-رايسس““
اح-ت-ج-اج-ه-م ل-ع-اصص-م-ة ال-و’ي-ة ،حيث نظموا،
أامسس ،وق -ف-ة اح-ت-ج-اج-ي-ة أام-ام م-ق-ر ال-و’ي-ة،
م -ط -ال -ب Úوا‹ ال -و’ي -ة ب -ال-رج-وع ع-ن ق-راره
ت -خصص -يصس  150سص- -ك -ن ف -ق -ط أ’ب -ن -اء ا◊ي
ال -قصص -دي -ري ““ل -ع-رايسس““ ،ب-ال-ت-ج-م-ع السص-ك-اÊ
ببوزعرورة بذات البلدية ،وتلك التصصريحات
التي صصدرت من وا‹ الو’ية على هامشس
زيارته Ÿنطقة بوزعرورة اأ’خÒة.
أاوضصح أان مصصا◊ه خصصصصت  300وحدة
سصكنية لفائدة اŸقيم Úباأ’كواخ القصصديرية

بحي صصالح الشصبل مناصصفة مع سصكان ا◊ي
ال -قصص -دي-ري ل-ع-رايسس ب-ب-ل-دي-ة ف-ل-ف-ل-ة ،وال-ت-ي
خ -ل -فت ح -ال -ة م -ن ا’سص-ت-ي-اء وال-ت-ذم-ر وسص-ط
سص -ك-ان ح-ي ل-ع-رايسس ،ال-ذي-ن ق-ام-وا ب-ت-ن-ظ-ي-م
احتجاجات أامام مقر بلدية فلفلة ،تعبÒا عن
رفضصهم لقرار الوا‹.
واعتÈت ا◊صصة اıصصصصة لهم مناصصفة
مع حي صصالح الشصبل بعاصصمة الو’ية ،ضصئيلة
ج - -دا و’ Áك- -ن ب- -أاي ح- -ال م- -ن اأ’ح- -وال أان
تسصتجيب لطلبات سصكان ا◊ي ،الذي يحصصي
أازيد من  1000عائلة ‘ حاجة ماسصة للسصكن
من بينها ا ثر من  500عائلة ” إاحصصائها،
حسصب تصصريحات اÙتج.Ú

‘ إانتظار تعميمها على بقية اŸناطق

ربط أازيد من  142مشستة سسوق أاهراسس بشسبكة الكهرباء الريفية
سسوق أاهراسس :سسم Òالعيفة
ع -ل -م م -ن م -دي -ري -ة ال -ط -اق -ة ل-و’ي-ة سص-وق
أاه - -راسس ،أان - -ه سص - -م - -ح Œسص - -ي - -د ﬂت - -ل - -ف
ا’سصتثمارات العمومية برسصم عديد الÈامج
التي اسصتفادت منها الو’ية خلل السصنوات
اأ’خÒة بربط ما ’ يقل عن  142مشصتة من
أاصصل  253م›Èة ع Èالبلديات الـ  26التي
تعدها هذه الو’ية ا◊دودية بشصبكة الكهرباء
الريفية.
واسصتنادا Ÿدير الطاقة عمار فرحاتي ““”
تخصصيصس ما‹ بقيمة  120مليار دج لتجسصيد
ع -م -ل-ي-ة ال-رب-ط ب-ه-ذه الشص-ب-ك-ة““ ،مضص-ي-ف-ا ب-أان
ﬂت -ل -ف ع -م -ل -ي -ات ال-رب-ط سص-م-حت ب-ت-ث-ب-يت
السصكان ‘ مناطقهم اأ’صصلية للتوجه ÿدمة
الفلحة ،وأاشصار ذات اŸصصدر إا ¤أان ذات
الÈن - -ام- -ج مسس  58ح-ي-ا سص-ك-ن-ي-ا و–صص-يصس
اجتماعي بعديد مناطق الو’ية مردفا بأانه
سصيتم ’حقا““ ربط الـ 111مشصتة اŸتبقية منها
 14مشص- -ت- -ة ” إادراج- -ه -ا ضص -م -ن الصص -ن -دوق
اŸشصÎك ل -لضص -م -ان وال -تضص -ام-ن ل-ل-ج-م-اع-ات
اÙلية بغلف ما‹ بقيمة  100مليون دج.
وأاكد ذات اŸسصؤوول باأن عمليات الربط
سصمحت برفع التغطية بشصبكة الكهرباء بهذه
الو’ية إا ٪97,01 ¤بعدما كانت ’ تتجاوز

 ٪87سص - -ن- -ة  1999مضص-ي-ف-ا ب-أان ا’ع-ت-م-ادات
اŸالية مكنت من ربط Œمعات “ ⁄سصها
اإ’نارة مثل مشصتة الصصرصصوف ( 100عائلة)
ببلدية ◊نانشصة ومشصتة مراح البل و 30عائلة
بوادي الكباريت.
وأاشص- -ار إا ¤أان ب- -رن -ام -ج السص -ك -ن ال -ري -ف -ي
اŸدع -م ت -ط -لب ج -ه-ودا كÈى قصص-د ال-ت-ك-ف-ل
بربط آا’ف السصكنات الريفية بالكهرباء حيث
وصصلت الكهرباء ا ¤كل مشصاتي بلديات هذه
الو’ية التي تتميز بتضصاريسس طبيعية وعرة
على غرار بلديات ع Úالزانة وأاو’د مومن
وÿضص- - - - -ارة وأاو’د ادريسس واŸشص- - - - -روح- - - - -ة
و◊ن -انشص -ة ،وب -ال -ت -وازي م -ع ذلك أاوضص-ح ذات
اŸصصدر بأان و’ية سصوق أاهراسس عرفت خلل
السص -ن -وات اأ’خÒة ““ق -ف -زة م -ع-تÈة““ ‘ ›ال
التزود بشصبكة الغاز الطبيعي حيث ” ربط 26
بلدية بهذه الطاقة ا’أسصاسصية ،و” برسصم ذات
الÈنامج ربط Œ 17معا سصكنيا ثانويا بالغاز
ال - -ط - -ب- -ي- -ع- -ي م- -ث- -ل وادي ال- -دام- -وسس (وادي
الكباريت) وا◊مري وع Úالدالية ““◊نانشصة““
وع Úط- - -ول- - -ب- - -ة ““سص- - -درات- - -ة““ وا÷ح- - -ي - -ف - -ة
““ال -زع -روري -ة““وال -ك-اف ““ت-ي-ف-اشس““ وب-ئ-ر ا◊اج
الطيب ““أام لعظا ““Ëوع◊ Úجر ““مداوروشس““
وك -ذا ال -ت -ج -م -ع السص -ك -ن -ي ال -ث -ان -وي ال -ب-ط-وم
““تاورة““.

بتخصسيصس زيارة مسستعجلة Ÿنطقتهم

سسكان قرية بن زيرق يرفعون مطالبهم للوا‹
بشسار  /دحمان جمال

م -ن -اط -ق ال-ب-ل-دي-ة اأ’خ-رى سص-ي-م-ا ‘ ›ال
ال-ت-ه-ي-ئ-ة وت-ع-ب-ي-د ال-ط-رق-ات اŸن-اف-ذ وك-ذا
الصصرف الصصحي وغياب اŸاء وا’نارة.
كما طرح السصكان مشصاكل أاخرى يعاÊ
السص -ك -ان م -ن -ه -ا غ -ي -اب ا◊ي -اة ال -ري-اضص-ي-ة
والÎفيهية للشصباب ،وعدم تسصجيل مشصاريع
سصكنية ‘ هذه البلدية واŸناطق الريفية

وغياب الكهرباء بالعديد من القرى التابعة
لبلدية أام لعظام ،وعرقلة مشصاريع التنمية
وتهميشس السصكان طيلة  15سصنة اŸاضصية
فÎة ت -ول -ي -ه رئ -اسص -ة ال -ب-ل-دي-ة وم-ازال ه-ذا
ال -ت -ه -م -يشس م -ت -واصص-ل  ،ب-اŸق-اب-ل ح-اولت
’خ-ذ
’تصص -ال ب -رئ-يسس ال-ب-ل-دي-ة أ
““الشص -عب““ ا إ
رأايه إا’ أانه  ⁄يرد على اتصصالنا.

رفع فلحومنطقة ““بن زيرق““ التي تبعد
ب ـ 50كلم عن مقر و’ية بشصار ،مطالبهم إا¤
الوا‹ أاحمد مباركي بالتدخل السصريع وإايجاد
حل عاجل لوضصعية اŸنطقة التي تعا Êمن
مشصاكل التهميشس وانعدام الكهرباء الفلحية
م -ن -ذ سص -ن-وات ،بسص-بب اف-ت-ق-اره-م ل-ل-ك-ث Òم-ن
ضصروريات العمل.
أاصص -ب -ح ا◊ل ال-وح-ي-د لسص-ك-ان م-ن-ط-ق-ة ب-ن
زي-رق ه-واŸول-دات ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ال-ت-ي تشص-تغل
Ãادت- -ي ال- -ب- -ن- -زي -ن واŸازوت ،ح -يث أاث -ق -لت
كاهلهم جراء التكاليف اŸادية بسصبب ارتفاع
اسص- -ع- -اره- -م- -ا م- -ؤوخ- -را ،وط- -الب ال -ف -لح -ون
بتخصصيصس زيارة Ÿنطقتهم اŸهمشصة وبر›ة
مشص- -روع ت- -زوي- -د ه- -ا ب- -ال -ك -ه -رب -اء ال -ري -ف -ي -ة
والفلحية من أاجل تسصهيل وتطوير اإ’نتاج
الفلحي وا◊يوا Êومسصتثمراتهم الفلحية.

...وأامن دائرة العبادلة يسستقبل
تÓميذ ابتدائية ““عبد الرحمن
كرومي““

اسص -ت -م -رارا لÈن -ام -ج ال -نشص-اط-ات ال-ت-حسص-يسص-ي-ة
والتوعوية ،اŸسصطر من طرف مصصالح أامن بشصـار
ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة ب-الو’ية ،اسصتقبلت
مصصالح أامن دائرة العبادلة ببشصار ،فوجا من تلميذ
ابتدائية ““عبد الرحمن كرومي““ ،وطاف التلميذ
Ãختلف فرق أامن الدائرة وتلقوا شصروحات من
طرف اإ’طارات حول مهام كل فرقة ،مع تقدË
نصصائح وإارشصادات لهم ُتعنى بالسصلمة اŸرورية،
شص-روط اسص-ت-ع-م-ال ال-ط-ري-ق وه-ذا ل-ت-فادي ﬂاطر
الطريق التي قد يتعّرضس لها التلميذ خلل تنقلهم
من البيت إا ¤اŸدرسصة ،مع تعريفهم باإ’جراءات
اŸتخذة ‘ اŸيدان لضصمان سصلمتهم ووقايتهم
من حوادث اŸرور ،مع –سصيسصهم Ãخاطر اللعب
وسص-ط ال-ط-ري-ق ،ل-ي-ت-م ب-ع-ده-ا ت-ك-رÁه-م بشص-هادات
شصرفية أاشصرف عليها عميد الشصرطة ÿضصر ثابت
رئيسس أامن الدائرة.

من مراسسلينا

إإلثنين  ١٣ماي  ٢٠١٩م
إلمؤإفق لـ  ٠٨رمضسان ١٤٤٠

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

إلعدد

١٧٩٤٦

مسسمكة ميناء رأاسس جنات فضساء مفتوح لبيع التونة ا◊مراء

أاسش ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـاره ـ ـا Œـ ـ ـاوزت اŸـ ـ ـعـ ـقـ ـ ـول
و ⁄ت ـ ـ ـ ـÈح  1200ديـ ـنـ ـ ـار ل ـل ـك ـلـ ـ ـغ
تشسهد هذه الفÎة من السسنة موانئ و’ية بومرداسس إانتاجا وفÒا من لسسمك التونة ا◊مراء ،خاصسة ميناء رأاسس جنات
صسصس ‘ Úهذا النوع من الصسيد البحري ،حيث –ّول منذ بداية
اŸعروف وطنيا بهذا ا’ختصساصس بفضسل خÈة الصسيادين اŸتخ ّ
شسهر رمضسان إا ¤قبلة للمواطن Úمن الو’يات اÛاورة ’قتناء ﬂتلف أانواع السسمك وبدرجة اك Èالتونة ا◊مراء ،لكن
بأاسسعار غ Òمعقولة و’ تعكسس قدسسية شسهر الرحمة ،حسسب تعليقات اŸواطن..Ú

بومرداسس..ز /كمال
–ّؤلت مسس- -م -ك -ة م -ي -ن -اء رأإسس ج -ن -ات شس -رق
بؤمردإسس منذ بدإية شسهر رمضسان تقريبا إ¤
سس-ؤق م-ف-ت-ؤح ع-ل-ى إل-ه-ؤإء ل-ب-ي-ع سس-مك إل-ت-ؤنة
إ◊مرإء إلتي إنطلق ‘ إنتاجها هذه إأليام
وبكميات كبÒة ولؤ أإنها ليسست بنفسس إلكمية
إل -ت -ي ع -رف-ت-ه-ا إل-ؤلي-ة سس-اب-ق-ا ،ح-يث ي-ع-رف
إŸيناء إقبال كبÒإ للمؤإطن Úمن أإجل إقتناء
بعضس أإنؤإع إلسسمك ،ما خلق إزدحاما كبÒإ ‘
إل -ط-ري-ق إل-ؤط-ن-ي رق-م  ٢٤خ-اصس-ة ‘ ن-ه-اي-ة
إألسسبؤع ،حيث يفضسل إلبعضس إلتنقل وإلقدوم
م -ن ولي -ات ›اورة ك -ال -ع-اصس-م-ة وت-ي-زي وزو
خصسيصسا لقتناء إلسسمك ومنها سسمك إلتؤنة
إ◊مرإء إلتي تصسنع إ◊دث ﬁليا هذه إأليام
ل- -يسس ف -ق -ط Ãي -ن -اء ج -ن -ات ب -ل ‘ ﬂت -ل -ف
ط- -اولت ب- -ي- -ع إلسس- -مك إŸم- -ت -دة ع ÈإŸدن
إلسساحلية من بؤدوإو إلبحري إ ¤دلسس.
‘ جؤلة قصسÒة لعدد من طاولت إلبيع إلتي
ت -خ ّ-ل -ت ع -ن سس-مك إلسس-ردي-ن ل-ت-ت-زي-ن بسس-مك
إلتؤنة من ﬂتلف إألحجام ،تؤقفت إلشسعب
عند هذه إ◊ركية أإو إلظاهرة إلتي تعرفها
إلؤلية خÓل هذه إلفÎة من كل سسنة إلتي
تشسهد فيه نقاط إلبيع إŸهّيأاة منها مسسمكة

رأإسس جنات وإŸسسمكة إلصسغÒة ببلدية دلسس
وحتى إلنقاط إلعشسؤإئية على أإرصسفة إلطرق
تزإحما كبÒإ للمؤإطن Úوإلفضسؤلي Úإلذين
Œذب -ه -م ط -ري -ق-ة ت-ق-ط-ي-ع إلسس-مك و◊ؤم-ه-ا
إ◊م- -رإء إ÷ذإب- -ة ،ل- -ك- -ن ب- -أاسس- -ع -ار Œاوزت
إ◊دود إŸع - -ق - -ؤل- -ة حسسب رد وت- -ع- -ل- -ي- -ق- -ات
إŸشسÎين وهذإ بسسعر  ⁄ينزل عن  ١٢٠٠دينار
ل -ل -ك-ل-غ ،ع-كسس إلسس-ن-ؤإت إŸاضس-ي-ة إل-ذي ك-ان
يÎإوح ما ب ٨٠٠ Úإ ١٠٠٠ ¤دينار ،وأإحيانا
نزل حتى  5٠٠دينار ،برأإسس جنات قبل حؤإ‹
 ٣سسنؤإت.
م - -ع ذلك ي - -ؤؤك - -د ب - -عضس إŸؤإط - -ن Úوح- -ت- -ى
إلصسيادين لـ»إلشسعب» على إلرغم إرتفاع سسعر
سسمك إلتؤنة إ◊مرإء ،إل أإنه يعت Èأإفضسل
بكث Òمن ◊ؤم إألبقار إلتي يبدأإ سسعرها من
 ١٣٠٠دينار للكلغ رغم ما أإصسبح يشسكله من
خ-ط-ر ع-ل-ى صس-ح-ة إŸسس-ت-ه-لك بسس-بب ط-ب-يعة
إلتغذية إلصسناعية وإŸؤإد إلكيماوية وإألدوية
إل -ت -ي تسس -رع ع -م -ل -ي -ة إل -ن-م-ؤ ‘ ،ح Úيشسّ-ك-ل
إلسس -مك ب -ك -ل أإن-ؤإع-ه م-ادة غ-ذإئ-ي-ة ط-ب-ي-ع-ي-ة
وغ -ن -ي ب -الÈوت -ي-ن-ات ،ك-م-ا أإدى ت-رإج-ع إن-ت-اج
إلÌوة إلسس -م -ك -ي-ة وغÓ-ء إألسس-ع-ار إ ¤ت-رإج-ع
نسسبة إلسستهÓك أإيضسا ،ما خلق هذإ إلنؤع من
إإلقبال إلذي تعرفه حاليا نقاط بيع سسمك

إلتؤنة على حّد تعبÒهم».
يذكر أإن حركية سسؤق إلسسمك بؤلية بؤمردإسس
شسهدت هذه إلسسنة –سسنا ملحؤظا من حيث
إإلن -ت -اج بشس -ه -ادة ب -عضس إلصس -ي -ادي -ن ،خ -اصس-ة
بالنسسبة لسسمك إلسسردين بسسبب طبيعة إŸناخ،
ل -ك-ن إألسس-ع-ار ت-ب-ق-ى ‘ غ Òم-ت-ن-اول إ÷م-ي-ع
وباÿصسؤصس إلعائÓت إŸعؤزة ،حيث ترإوح
معدل إلكلغ ما ب ٤٠٠ Úإ 5٠٠ ¤دينار تقريبا
على طؤل إلسسنة ،ما عدإ بعضس إلفÎإت من
إلسس -ن -ة إل-ت-ي ت-رإج-ع ف-ي-ه-ا ق-ل-ي Ó-بسس-بب كÌة
إإلن -ت -اج إل -ت -ي ت -زإم -نت م -ع –سس -ن إألح -ؤإل
إ÷ؤية.
ك -م -ا شس ّ-ك -لت إل -ظ -روف إŸن -اخ -ي-ة إŸت-ق-ل-ب-ة
وإرتفاع درجة تلؤث مياه إلبحر على طؤل
إلشسريط إلسساحلي لبؤمردإسس ،ترإجعا ﬂيفا
‘ إلÌوة إلسس- -م- -ك- -ي- -ة بسس- -بب ت- -دم Òإ◊ي -اة
إل- -ب -ي -ؤل -ؤج -ي -ة ،وه -ؤ م -ا أإدى إ ¤ت -ذب -ذب ‘
إألسسعار مع إلتفك ‘ Òتؤسسيع نشساط تربية
إŸائ -ي -ات ‘ إألق -ف -اصس إل -ع -ائ-م-ة وإ◊ؤإج-ز
إلطبيعية ‘ ﬁاولة للرفع من قدرإت إلنتاج
إ ¤حؤإ‹  ١5أإلف طن سسنؤيا لتلبية حاجيات
إلسس-ؤق إÙل-ي ل-ك-ن-ه-ا ت-ب-ق-ى ت-ؤق-ع-ات ب-ع-يدة
إŸنال ‘ إلظرف إ◊ا‹ نتيجة تعطل عدد
من إŸشساريع إلسستثمارية ألسسباب ﬂتلفة.
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من مقر نادي مولودية ا÷زائر إاﬁ ¤ل Œاري
ما إن تطأا قدماك إلسس⁄Ó
إألو ¤م- -ن إل -زإوي -ة إŸؤؤدي -ة
إ ¤ما يعرف عن إلعامة بـ
«روشسارتر» من ناحية «باب
عزون» تقابلك مدخل بناية
صسغÒة ‘ طابقها إألول كان
ب - -األمسس ن - -ادي م - -ؤل - -ؤدي - -ة
إ÷زإئر ملتقى ﬁبي إلفريق
وغÒهم من إلذين يتؤإفدون
على إŸكان ‘ ،فضساء ضسيق
ل يتعدى مسساحة غرفة يضسم
إل- - -ط- - -اولت وإل- - -ك - -رإسس - -ي،
ب -اإلضس -اف -ة إ ¤خ -ادم ون-ادل
لتقد ËإŸشسروبات وإلقهؤة وغ Òذلك.
‘ عز عطاءإت إلفريق إلذي كان يضسمّ ‚ؤما ‘ كرة إلقدم .إلكل ينتقل إ« ¤إلنادي»
لعّل وعسسى يلتقي بتلك إألسسماء ،باشسي ،باشسطة ،زنﬁ ،Òيؤز ،عزوز ،أإودنية ،كاوة ،إيت
مؤهؤب ،بن إلشسيخ ،درإوي ،جؤمادي ،وغÒهم ‡ن سسجلؤإ أإنفسسهم بحروف من ذهب
‘ مسسÒة إلعميد.
Óسسف إليؤمّ– ،ؤل إلنادي إﬁ ¤ل لبيع إأللبسسة با÷ملة ،ل تسستطيع دخؤله إن ⁄
ل أ
تكن تاجرإ ،أإما كمناصسر فإان إŸنفذ إلؤحيد هي إلذكريات ل أإك Ìول أإقل ،عندما تتأامل
‘ تلك إ÷درإن إلصسماء تريد ﬂاطبتها لكنها ل ترد– ،يلك على وإقع آإخر وذهنية
أإخرى.
إلروإيات Œاه ما حدث لهذإ إلنادي ل تنتهي ونقصسد هنا كيفية إنتقاله إ ¤تلك إلصسفة
إلثانية ..هل ” إلتخلي عنه أإم منحه أإم بيعه؟ كل هذه إلفرضسيات يتدولها إلكث Òمن
تسسأالهم عن إلؤضسع إلنهائي إلذي آإل إليه.
من إلصسعؤبة Ãكان إلؤلؤج ‘ هذه إلتفاصسيل ألنها ترّدد أإسسماء معينة على أإنها قامت
…بكذإ… وكذإ … تبقى ›رد إتهامات باطلة Œاه لعب ÚومسسÒين ،ل نسسمح ألنفسسنا
بذكرها ،حتى ل يلحق إلضسرر إŸعنؤي باألشسخاصس ..إŸهم أإن إلفريق إألك Ìشسعبية ل
Áلك ناديا خاصس بأانصساره ،يلتقؤن فيه ‘ إلؤقت إلذي يسستعد إلحياء مئؤيته ..وما
يجري إ◊ديث عنه عن «في »Óبالشسرإقة إ‰ا هي مبيت للÓعب ،Úول يعقل أإن يكؤن
مؤقع إلنادي خارج إلعاصسمة أإو بعيدإ عن إألحياء إلشسعبية ،،هذإ يتناقضس مع روح
إلفريق.
وخÓفا لهذه إŸفارقة ،فإان هناك فرق كا–اد إلعاصسمة ،ورفاق سسطيف ،شسباب بلكؤر
وإ–اد إ◊رإشس ونصسر حسس ÚدإيÁ ،تلكؤن نؤإدي عبارة عن مقاهي لروإد هذه
إلعناوين إلكروية ،ينتقلؤن إليها كلما إسستدعى إألمر ذلك لتبادل أإطرإف إ◊ديث ‘ جؤ
حماسسي فياضس ،،وهناك من فتح متاجر كا–اد إلعاصسمة ووفاق إلسسطيف متجاوزإ
فكرة إلنادي فقط ليدخل عا« ⁄إŸاركتينغ».
فمتى تسسÎجع أإمÓك إلفرق إلكروية ،بشسكل عق ÊÓوقانؤÊ؟

ا÷زائر :جمال أاوكيلي

لتحسس Úظروف التزود بالطاقة الكهربائية

ت ـ ـششـ ـغـ ـيـ ـ ـل  ﬁ 7ـ ـ ـ ـو’ت جديـ ـ ـ ـ ـ ـدة بتيب ـ ـ ـ ـ ـازة

قرية سسي عبد اŸومن ببوشسقيف بتيارت

قاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓج فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي حالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة يرثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى لهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
خÓل ا÷و’ت التي تقوم بها الشسعب دوريا للمناطق النائية ،وجهتنا كانت قرية سسي عبد اŸومن ببلدية بوشسقيف بو’ية
تيارت ،حيث يشستكي اŸواطنون و’ سسيما الشسباب من انعدام اŸرافق الضسرورية كغاز اŸدينة الذي وعد به اŸسسؤوولون اÙليون،
كما اسستفادت قرية قريبة من سسي عبد اŸومن حيث يبعد اّÙول الرئيسسي للغاز بـ 400م ،Îوحسسب السسكان فإانهم اتصسلوا
بجميع ا÷هات Ãا فيها مديرية اŸناجم ووا‹ الو’ية ورئيسس الدائرة بالدحمو Êورئيسس البلدية ع ÈمراسسÓت ،زيادة على
الطريق الوحيد اŸهÎئ ب Úالقرية والطريق الوطني رقم  23اŸار ا ¤مدينة السسوقر على مسسافة  3كلم ،وكذا الطريق الرابط
ب Úمقر البلدية بوشسقيف والقرية.
قرية سسي عبد إŸؤمن  ⁄تسستفد
من أإي مشسروع سسكني منذ سسنة
 ٢٠٠٣م- -ا ع- -دإ  ١٠سس-ك-ن-ات ⁄
تضسمن حاجة طالبي إلسسكن رغم
أإن إلقرية إÛاورة بيبان مصسباح
قد إسستفادت من  5٠سسكن رغم
ق -ل-ة إل-ط-ل-ب-ات وق-ري-ة ع Úم-رË
إسس -ت -ف-ادت م-ن  5٠ق-ط-ع-ة أإرضس
للبناء إلريفي ،مشسكل آإخر يؤؤرق
سسكان قرية سسي عبد إŸؤمن هؤ
قاعة إلعÓج إلتي تتؤإفد عليها
‡رضسة دون أإن تخدم خدمات
بسس- -بب ع- -دم ت- -اث- -يث أإو ت -رم -ي -م
إلقاعة و ⁄يزرها طبيب وإحد
رغ- - - - - -م إ◊الت إŸرضس - - - - -ي - - - - -ة
إŸسستعجلة إلتي شسهدتها إلقرية
رغ - - -م إلتصس - - -الت إŸت - - -ك ّ- - -ررة
Ÿدي-ري-ة إلصس-ح-ة وإلسس-ك-ان إل-ت-ي
ك- -ل- -م- -ا “ت زي- -ارت -ه -ا ي -ط -م -ئ -ن إألرإضسي إلفÓحية بدأإت تلتهمها إل-فضس-اءإت إل-ث-ق-اف-ية ،ف-إان شس-ب-اب رياضسية ول مÓعب ول مكان للÎفيه
ّ
إŸشس-رف-ؤن ع-ل-ي-ه-ا ب-ق-رب ت-رميم إلقمامات لكؤن إلقرية ل تزورها سسي عبد إŸؤن فإانهم  ⁄يروها و ⁄بالنسسبة للتÓميذ أإو إلشسباب .
شساحنة إ÷مع ،أإما إŸشساريع أإو يسسمعؤإ بها كما قالؤإ لنا ف Óقاعة
تيارت :ع.عمارة
إلقاعة.

كشسفت مديرية التوزيع
للكهرباء والغاز لو’ية تيبازة
عن تشسغيل ﬁ 7و’ت كهربائية
جديدة ‘ بادرة تهدف ا¤
–سس Úظروف التزود بالطاقة
الكهربائية وتخفيف الضسغط
على اÙو’ت التي تشسهد عادة
طلبات طاقوية عالية.

تيبازة :علي ملزي

تندرج هذه إÿطؤة حسسب إلبيان دإئما ضسمن
مسسار Œسسيد إıطط إلسستعجا‹ للشسركة
وإلذي شسرع ‘ تطبيقه سسنة  ،٢٠١٣بشسكل
م -ت -ج-دد سس-ن-ؤي-ا وه-ؤ إıط-ط إل-ذي سس-م-ح
ب -ال -ؤضس -ع ‘ إÿدم-ة لـﬁ ٢5٩ؤل ك-ه-ربائيا
منذ سسنة  ،٢٠١٣وإ ¤غاية إليؤم ،إلأمر إلذي
سساهم بشسكل لفت ‘ –سس Úجؤدة إÿدمة
وإسستمرإريتها ع Èكافة إأقاليم إلؤلية ،كما
شس -ه -دت إلأشس -ه -ر إلأو ¤م -ن إلسس-ن-ة إ÷اري-ة
“ديد إلشسبكة إلكهربائية Ãا يعادل ٦٦ , ٢٧
كلم شسملت إلتؤترين إŸتؤسسط وإŸنخفضس
إلأم -ر إل -ذي سس -ي -م -ك -ن م -ن ت -ق -ؤي -ة إلشس-ب-ك-ة
إل -ك -ه-رب-ائ-ي-ة و–سس-ي-ن-ه-ا ورب-ط زب-ائ-ن ج-دد
بالطاقة إلكهربائية مع ضسمان إأريحية إكÈ
‘ إل -ت -زود ب -ال -ط -اق -ة إل -ك -ه -رب -ائ-ي-ة Ûم-ل

إلزبائن.
وتندرج هذه إÿطؤإت إ÷ريئة وإŸمّيزة ‘
سسÒورة عمل إلشسركة ضسمن مسساعيها إ◊ثيثة
إلرإمية إ ¤تؤف Òإلطاقة للمسستهلك بشسكل
عام ،لسسيما خÓل فصسل إلصسيف إلذي يشسهد
ذروة ‘ إلسس -ت -ه Ó-ك ب -ف -ع -ل إرت -ف -اع درج -ة
إ◊رإرة من جهة وقدوم إعدإد كبÒة من
إŸصسطاف Úوإلزوإر للؤلية من جهة إأخرى،
ب- -ح- -يث إسس- -ت- -ب -قت إلشس -رك -ة إ◊دث وسس -عت
ب- -ج- -دي- -ة ل- -ت- -ؤف Òإÿدم- -ة ب- -ك- -ل إب -ع -اده -ا
للمسستهلك.
ع -ل-ى صس-ع-ي-د إآخ-ر ،تسس-ت-ع-د مصس-ال-ح إلشس-رك-ة
ل-لشس-روع ق-ري-ب-ا ‘ ح-م-ل-ة –سس-يسس-ي-ة وإسس-ع-ة
إلنطاق ‘ إأوسساط إŸسستهلك Úعلى إختÓف
مسس-ت-ؤي-ات-ه-م ت-ع-ن-ى ب-اق-تصساد إلطاقة وإنتقاء
فÎإت إلذروة إلتي تسستؤجب درجة قصسؤى
م -ن إلق -تصس -اد م -ع ت -ؤضس -ي -ح ط-رق وم-ن-اه-ج
إلسس-ت-هÓ-ك إل-ع-ق ÊÓ-ل-ل-ط-اق-ة إل-ك-ه-رب-ائية،
ب- -ال- -ت -ؤإزي م -ع إع -ت -م -اد خ -ط إأخضس -ر ٣٣٠٣
خصسيصسا للتبليع عن إأي خلل إأو تذبذب ‘
إلتزود بالطاقة إلكهربائبة إأو إلغازية ،وهي
إÿدمة إلتي شسرعت فيها إلشسركة مؤؤخرإ
وت- -ل- -قت إأك Ìم -ن  ٢٠٠م-ك-اŸة عÈه-ا ل-ي-تم
إل-ت-ك-ف-ل ب-الشس-ك-اوي إŸعّ-ب-ر ع-ن-ه-ا م-ن طرف
إلفرق إلتقنية إلعاملة باŸيدإن ‘ ظروف
وجيزة.
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للتحكم ‘ تداعياتها البيئية اÿطÒة

الـ ـشش ـ ـروع ‘ مـ ـع ـ ـا÷ـ ـ ـ ـة سشـ ـ ـوائ ـ ـل عـ ـصش ـ ـائـ ـر النـ ـفـ ـايـ ـات بـ ـجـ ـيـ ـج ـ ـ ـل

ل‚از ﬁطة عصشرية Ÿعا÷ة مياه الرششح ()lixiviat
ليام القليلة اŸقبلة ،تنصشيب ورششة عمل إ
سشيتم خÓل ا أ
ال-ن-اŒة ع-ن ن-ف-اي-ات م-راك-ز ال-ردم ال-ت-ق-ن-ي ل-ب-ل-دي-ات ج-ي-ج-ل ،ال-ط-اه ،ÒواŸي-ل-ي-ة ،م-ن ط-رف ال-وك-الة الوطنية
ل-لنفايات ( ،)ANDوف-ق مصش-در م-ن م-دي-ري-ة ال-ب-ي-ئ-ة ب-ال-ولي-ة ،وه-ي م-ؤوسشسش-ة ت-ق-ع –ت وصش-اي-ة وزارة ال-ب-يئة
لششراف على ا‚از هذا اŸششروع ،وقد ” اختيار مركز ببلدية الطاه Òلتنصشيب
والطاقات اŸتجّددة واŸكلفة با إ
هذه الورششة ،وسشتسشتغرق مدة إا‚ازها ثمانية ( )08أاششهر.

جيجل :خالد العيفة
اÙط - -ة ه - -ذه سش- -تسش- -م- -ح Ãع- -ا÷ة
وتصشفية مياه الرششح الناŒة عن عملية
م -ع -ا÷ة (دف-ن ورصس) ال-ن-ف-اي-ات داخ-ل
ا◊فر ( ،)casiersباإ’ضشافة إا ¤مياه
اأ’م -ط -ار اŸتسش-اق-ط-ة ع-ل-ى ال-ن-ف-اي-ات،
حيث سشتصشبح مياه غ Òملوثة ،وبإا‚از
هذا اŸششروع سشنتمّكن من حل مششكل
تسشرب مياه الرششح الذي طاŸا عانى
منه سشكان اŸناطق اÛاورة Ÿراكز
الردم التقني.
اŸششروع حسشب القائم Úعلى ا‚ازه،
سش- -ي- -ت -م ت -روي -د ح -ي -ز اÿدم -ة ل -وح -دة
Ÿع- -ا÷ة م- -ي- -اه ال- -رشش- -ح Ÿرك -ز ال -ردم
ال-ت-ق-ن-ي ل-ل-ن-ف-اي-ات بالطاه Òذات قدرة
معا÷ة تقدر بـ 80م Îمكعب ‘ اليوم،
وخ ّصش- -صس ل -ه م -دة  8أاشش-ه-ر ’سشتÓمه،

واخ -ت Òل -ه م -وق-ع م-رك-ز ال-ردم ال-ت-ق-ن-ي
ال -دم -ي -ن -ة ب -ب -ل -دي -ة ال -ط -اه ،Òأام-ا ع-ن
مكونات هذا اأ’خ Òفذكرت اŸديرية
اŸع -ن-ي-ة ،ت-وري-د وضش-ع Ùط-ة تصش-ف-ي-ة
م -ي -اه ال -رشش -ح ،ع -ل -ى مسش -ت-وى أاح-واضس
الÎسشيب Ÿركز الردم التقني للنفايات
بالطاهÃ ،Òا فيه كل أاششغال التسشطيح
وال -ه -ن -دسش-ة اŸدن-ي-ة الضش-روري-ة ،ا‚از
اح- -واضس اŸع- -ا÷ة وال- -تصش- -ف -ي -ة Ÿي -اه
ال -رشش -ح 600 ،م Îم- -ك- -عب ،واح -واضس
ال -ت-خ-زي-ن وال-ت-وزي-ع  300م Îم -ك -عب،
اضش- -اف- -ة ا ¤ت -وصش -ي -ل رب -ط اأ’ح -واضس
الÎسشيب باÙطة ،الربط بالكهرباء،
وضش- -ع ح- -ي- -ز اÿدم- -ةŒ ،ارب ت -ق -ن -ي -ة
وت -ك -وي -ن ال -ع -م -ال ب -غ -رضس ا’سش-ت-غÓ-ل
والصشيانة.
وكان ان اششتكى اŸواطنون من –ّول
أان مراكز الردم التقني بكل من بلديات

جيجل و الطاهÒ
واŸي-ل-ي-ة إا ¤م-ف-رغ-ات عشش-وائ-ي-ة م-ع
ع-دم احÎام ط-ب-ي-ع-ة ال-ن-ف-اي-ات اŸع-نية
بالردم «نفايات منزلية فقط» ،وأاّدت إا¤
تشش -ك-ي-ل اح-واضس ح-مضش-ي-ة مّسش-ت وادي
«بوقرعة» اŸسشتغل من طرف الفÓحÚ
‘ السشقي.
اسشتفادت منذ سشنة  1999من غÓف
ما‹ يقّدر بأاك Ìمن  1مليار و 642
مليون دج والذي خ ّصشصس إ’‚از ثÓثة
مراكز للردم التقني للنفايات اŸنزلية
على مسشتوى بلديات جيجل والطاهÒ
واŸي-ل-ي-ة ،وه-ذه اŸراك-ز ت-ت-ك-ف-ل بـ65
باŸائة من النفايات اŸنزلية بالو’ية،
من جانب آاخر مسشعى تدوير النفايات
وإاعادة رسشكلتها من ششأانه كذلك تخفيف
الضش -غ -ط ع -ل -ى م -راك -ز ال -ردم ال -ت -ق-ن-ي
وتدعيم ا’قتصشاد الوطني.
أاما بالنسشبة للعصشارة (لكسشفيا) التي
هي نتاج الرطوبة وتتسشبّب ‘ انبعاث
روائ -ح ك -ري -ه -ة ،ت-ؤوك-د مصش-ال-ح م-دي-ري-ة
ال-ب-ي-ئ-ة ،أان ج-م-ي-ع م-راك-ز ال-ردم ال-تقني
على اŸسشتوى الوطني تعا Êمن هذا
ا÷انب ،وسش- -ي- -تّ- -م ال -قضش -اء ع -ل -ى ه -ذه
ال- -عصش -ارة ب -فضش -ل ت -خصش -يصس ﬁط -ات
لتصشفية العصشارة منها ﬁطات متنقلة
أاو ع -ل -ى مسش-ت-وى م-راك-ز ال-ردم ال-ت-ق-ن-ي
لتصشفية اŸياه واسشتعمالها ‘ الفÓحة.
وق -د ق -امت م-دي-ري-ة ال-ب-ي-ئ-ة ب-ال-و’ي-ة
ب -اخ-ت-ي-ار أارضش-ي-ة Ãح-اذاة م-رك-ز ال-ردم
التقني بالطاه Òإ’‚از خندق ثاّ◊ Êل
مششكل التششقق مضشيفة أان إا‚از هذه
اÿنادق يتطلّب تقنيات عالية وخاصشة
مسش -أال -ة ال -ت -دق -ي -ق ح-ت-ى ’ ت-ت-حّ-ول إا¤
مفرغات عششوائية.

بعد Œميد العملية مؤوقتا بباتنة

اسشـ ـتئ ـنـ ـاف ت ـوزي ـع السش ـكـنـات Ãخ ـت ـل ـف ال ـصش ـيـغ

كششف وا‹ باتنة
فريد ﬁمدي عن
ات- - - -خ- - - -اذه ق- - - -رارا
ي-قضش-ي ب-اسش-ت-ئ-ناف
ع - -م- -ل- -ي- -ة ت- -وزي- -ع
السش-كنات Ãختلف
الصش- - - -ي- - - -غ ع - - -ل - - -ى
اŸسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن-ه-ا
لم- -ر
وي - -ت - -ع ّ- -ل- -ق ا أ
بصش- - -ي - -غ الÎق - -وي
اŸدعم
والجتماعي
وال- -ري- -ف- -ي وال -ت -ي
ع- - -رفت Œم- - -ي - -دا
مؤوقتا.

باتنة :حمزة Ÿوششي

قرار الوا‹ جاء عقب ا’جتماع الذي
ع- -ق- -ده م- -ع مسش- -ؤوو‹ ق- -ط- -اع السش- -ك- -ن
بالو’ية ،والذي اسشتمع خÓله لعرضس
م -فصش -ل ووق -ف خ Ó-ل -ه ع -ل -ى حصش -ي-ل-ة
النششاطات
والسش - -ك - -ن - -ات اŸن - -ج - -زة ب - -ج - -م- -ي- -ع
الصشيغ ،حيث أاعطى تعليمات صشارمة
للمدراء من خÓل اعتماد اإسشÎاتيجية
جديدة من أاجل ا’نطÓق الفعلي ‘
إا‚از السش- -ك- -ن- -ات ال -ت -ي ت -ع -رف ب -عضس
ال - -ت - -أاخ - -ر واحÎام رزن - -ام - -ة ال - -ع - -م- -ل
واسشتكمال كل الÈامج السشكنية التي هي
‘ طور ا’‚از ’سشتÓمها ‘ اأجالها
اّÙددة.
سش- -ي- -ق- -وم ال -وا‹ ب -تسش -ل -ي -م م -ف -ات -ي -ح
›م - -وع - -ة م - -ن ا◊صشصس السش - -ك- -ن- -ي- -ة
ا÷اه -زة خ Ó-ل الشش-ه-ر ال-ك-ر ،Ëب-داي-ة
ب -ت -وزي -ع حصش -ة م-ن  330سش-ك-ن-ا ترقويا
مدعما خÓل ليلة القدر،على اأن تتبعها
ع- -م- -ل- -ي- -ة ‡اث- -ل- -ة Ãن- -اسش- -ب- -ة ع -ي -دي
ا’سشتقÓل
والشش- -ب -اب ‘ اÿامسس م -ن ج -وي -ل -ي -ة
اŸق- -ب- -ل وه- -ي السش- -ك- -ن -ات ال -ت -ي ط -ال

ان-ت-ظ-اره-ا .ون-اشش-د اŸسش-ت-ف-ي-دون م-نها
السشلطات الو’ئية ‘ عديد اŸناسشبات
لتسشليمهم مفاتيح سشكناتهم خاصشة وأان
اأ’ششغال انتهت بها و ⁄يعد هناك مÈر
لعدم تسشليمها ،حسشبهم.
ويرتقب أان توّزع ا◊صشة اأ’و130 ¤
سشكن ترقوي مدعم بالقطب ا◊ضشري
ب -ب -ل-دي-ة فسش-ديسس و 100سش-ك-ن ت-رقوي
ب-ب-ل-دي-ة بريكة و 50ب-ب-ل-دي-ة ع Úجاسشر
و 50ب -ب-ل-دي-ة ال-زان-ة ال-ب-يضش-اء ،ع-ل-ى أان
تتبعها حصشة أاخرى من نفسس الصشيغة
وي- -ت- -عّ- -ل -ق اأ’م -ر بـ 80وح -دة سش-ك-ن-ي-ة
ب -فسش-ديسس و 100سش-ك-ن ت-اب-ع-ة ل-دي-وان
الÎقية والتسشي Òالعقاري بÈيكة و50
أاخ -رى ب-ذات ال-ب-ل-دي-ة و 20سش-ك-نا بثنية
العابد و 80سشكنا Ãدينة باتنة.
وي -ن -ت -ظ -ر سش -اك-ن-ة ب-ات-ن-ة اإ’ف-راج ع-ن
ق -ائ -م -ة السش -ك -ن اإ’ج -ت -م-اع-ي اÿاصش-ة
بـ 1421سشكنا اجتماعيا اŸتواجدة بكل
من القطب العمرا Êحملة  3ومنطقة
اŸنششار ،نهاية ششهر جوان القادم بعد
نهاية اإ’متحانات الرسشمية ،والتي ”ّ
تأاجيلها اأك Ìمن مرة ‘ عهد الوا‹
السش -اب -ق أ’سش-ب-اب ﬂت-ل-ف-ة ف-م-رة ل-ع-دم
إا“ام اأ’ششغال اÿاصشة ببعضس الششبكات
ا◊يوية كالصشرف الصشحي وغÒها.

إاعــــــادة العـــتـــبــــار لـــلـــسشــــيـــاحـــة ا÷ـــبــلـــيـــة ببـــجــــايـــــة

تـ ـ ـ ـأاه ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـل اŸـ ـ ـ ـسشـ ـ ـ ـالـ ـ ـ ـ ـك ا Ÿـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ـ ـوبـ ـ ـ ـة ل ـ ـ ـتـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـم اÿـ ـ ـ ـ ـ ـرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات

لخÒة
ل- - -وح- - -ظ ‘ السش- - -ن- - -وات ا أ
اله- -ت- -م- -ام اŸت- -زاي- -د ب -السش -ي -اح -ة
ا÷ب - -ل- -ي- -ة ،ب- -ه- -دف إان- -ع- -اشش ه- -ذا
القطاع الذي عرف تأاخرا معتÈا
م -ق -ارن -ة ب -ق -ط -اع-ات أاخ-رى ،ع-ل-ى
غ- -رار مشش -اري -ع اŸن -ت -ج -ع -ات ال -ذي
اسشتحوذ لنفسشه على اهتمام كافة
اŸقررين واŸسشتثمرين.

بجاية :بن النوي توهامي
و‘ ه - -ذا السش - -ي - -اق ،أاك- -دت السش- -ي- -دة
خ- -ادي ،م- -ن ج- -م- -ع -ي -ة اŸسش -ت -ث -م -ري -ن
اÙلي ،Úلـ»الششعب»« ،بالفعل ،إاذا كانت
البلدان ذات طابع سشياحي قد أايقنت
أاهمية امتÓك خيارات سشياحية متعّددة
قصشد جذب السشياح ‘ ،زمن رفعت فيه

ا’ح -ت -ي -اج -ات ع-ل-ى اŸسش-ت-وى ال-ع-اŸي
السش-ي-اح-ة اإ’ي-ك-ول-وج-ي-ة ع-ال-ي-ا ،ف-اأ’م-ر
ل -يسس ك -ذلك ع -ن -دن -ا ،ب-ال-رغ-م م-ن ك-ون
اّ ı
ططات وا’سشÎاتيجيات تعتزم بل
وتؤوّكد منذ بضشعة أاعوام ،على ضشرورة
اسشتغÓل اإ’مكانيات الطبيعية للمناطق،
‘ إاطار إاعادة بناء السشياحة من جهة،
وتشش-ج-ي-ع ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسش-تدامة من جهة
أاخرى.
ويبدو أان السشياحة ا÷بلية قد تزّودت
ال -ي-وم ب-خ-ارط-ة ط-ري-ق ج-دي-دة ،م-ا م-ن
ك ‘ أانها مسشتوحاة من التوجيهات
شش ّ
ا÷دي -دة ل -لسش -وق السش -ي -اح -ي-ة ال-دول-ي-ة،
قصش- -د ت- -ع- -زي- -ز اÙط- -ات اŸن- -اخ- -ي -ة
اŸهجورة التي تعرف حاليا حالة من
Óهمال ،ويتعلّق
التدهور والتي تتعّرضس ل إ
اأ’مر ‘ الوقت ا◊ا‹ ،بإاعادة التكّفل
باŸرافق اّ ıصشصشة لهذه الصشيغة ،ذات

اŸراف -ق اŸغ -ل-ق-ة أاو اŸسش-ت-غ-ل-ة بشش-ك-ل
ناقصس بسشبب قدمها.
وبفضشل إاعادة تأاهيل بعضس اŸناطق
السش -ي -اح -ي -ة ،ع -ل -ى غ-رار م-ن-اط-ق سش-وق
أاوق- -اسس ،ت- -يشش- -ي ،وم- -ل -ب -و ،أاصش -ب -ح م -ن
اŸمكن اسشتنششاق هواء نقي وا’سشتمتاع
ب- -السش- -ي- -اح- -ة اÿضش- -راء أاو م- -ا ي- -ع- -رف
بالسشياحة البيئية ،عرفت سشعة اإ’يواء
اÿاصش -ة ب -ه -ا ارت -ف -اع -ا ،قصش -د –ق-ي-ق
انسشجام ب Úالسشياح ومناظرها اÓÿبة،
ك ‘ أانه خ Èسشيُ َسشّر به هاوي
وما من شش ّ
ه-ذا ال-ن-وع م-ن السش-ي-اح-ة ا’سش-ت-كششافية
والتقّرب من الطبيعية.
ويبقى من اŸعلوم أان موضشة اختيار
السشياحة اإ’يكولوجية ،تسشتهوي منظمي
الّ-رحÓ-ت ال-ذي-ن ي-نّ-ظ-م-ون خ-رج-ات ‘
ال -ه-واء ال-ط-ل-ق ،واإ’ق-ام-ة ‘ اÙط-ات
اŸناخية لفائدة السشياح اŸنجذب Úإا¤
الطبيعة ،وعليه ،فقد أاضشحى رفع سشعة
اإ’ي - - - -واء أاك Ìم- - - -ن ضش- - - -روري قصش- - - -د
ا’سشتجابة للطلب اŸتزايد».
السشيد قايدي من ذات ا÷معية ،يقول
ب -دوره« ،ت -ع -ت Èالسش -ي-اح-ة ا÷ب-ل-ي-ة ذات
ف - -وائ - -د ك - -بÒة ل - -ق - -ط - -اع السش- -ي- -اح- -ة،
ف -ه -ي تسش -اه -م ‘ ت -وف Òف -رصس ال-ع-م-ل
ل-ل-ق-اط-ن Úب-اŸن-اط-ق ال-ري-ف-ي-ة وا÷بلية
‡ا يدر عائدات عليهم من جهة ،كما
ل -ه -ا دور ‘ ت-ث-ب-يت السش-ك-ان ب-أاراضش-ي-ه-م
ووق -ف ال -ه -ج -رة ن -ح -و اŸدن م-ن ج-ه-ة
أاخ- -رى ،وو’ي- -ة ب- -ج -اي -ة ع -رفت ف -ي -ه -ا
السش -ي-اح-ة ا÷ب-ل-ي-ة ت-أاخ-را بسش-بب ن-قصس
اإ’م-ك-ان-ي-ات ع-دم ف-اع-ل-ي-ة اإ’سشÎاŒية
اŸنتهجة ،كافتقارها للمرافق والبنيات

ال -ت -ح -ت -ي -ة الضش -روري -ة وم -ن -ه -ا ال -ط -رق
وشش- -ب -ك -ات ال -ك -ه -رب -اء ،اŸاء ،ووسش -ائ -ل
ا’تصشال ،بالرغم من أان هذه اŸناطق
ا÷بلية تزخر ÃؤوهÓت طبيعية وثقافية
م -ت -ن-وع-ة Œع-ل م-ن-ه-ا ق-اط-رة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة
اÙلية والوطنية ،وهو واقع يسشتوجب
وضش -ع ﬂط-ط-ات إ’ع-داد ا’ع-ت-ب-ار ل-ه-ا
وتنميتها ،وكذا تصشنيفها ضشمن الÎاث
الوطني يسشتلزم الرعاية و العناية.
وعلى سشبيل الذكر« ،شش’Óت كفريدة»
ال- -ت- -ي ت- -ع -ت Èم -ن اŸع -ا ⁄السش -ي -اح -ي -ة
ال -ف -ري -دة م -ن ن -وع -ه -ا ع -ل -ى اŸسش -ت-وى
ال -وط-ن-ي ،وت-ت-م-ي-ز ب-ارت-ف-اع-ه-ا الشش-اه-ق

والذي يبلغ  50مÎا ،وتتسشاقط اŸياه
م-ن-ه-ا ع-ل-ى شش-ب-ه ب-حÒة م-غ-ل-ق-ة دائ-ري-ة
قطرها حوا‹  20مÎا Ãحاذاة ا÷بل،
ف Óعن توفرها على غطاء نباتي جد
م -ت -ن -وع م -ن غ-اب-ات الصش-ن-وب-ر وأاشش-ج-ار
الزيتون ،وهو ما زادها سشحرا وجما’
خÓ- -ب- -ا إا ¤ج- -انب اŸي- -اه اŸت- -دّف- -ق- -ة
مششكلة لوحة طبيعية غاية ‘ ا÷مال،
ي -قصش -دون السش -ي -اح م -ن ك -ل م -ك -ان م -ن
الوطن ،وحتى من اÿارج لقضشاء أاوقات
‘ احتضشان الطبيعة ا÷ميلة ،لكن هذه
اŸنطقة تفتقر للبنية التحتية التي من
ششأانها النهوضس بقطاع السشياحة».

تّوجوا باŸرتبة  ٢وطنيا

تـ ـ ـكـ ـ ـ ـر‚ Ëـ ـب ـ ـ ـاء ث ـ ـان ـ ـويـ ـ ـات خـ ـنـ ـشش ـ ـلـ ـ ـ ـة

خنششلة  :اسشكندر ◊جازي

ك ّ-رم وا‹ خ -نشش -ل -ة ،ك -م -ال ن-ويصش-ر
‚ب - -اء ت Ó- -م - -ي - -ذ و’ي - -ة خ - -نشش - -ل- -ة
اŸشش -ارك ‘ ÚاŸسش -اب -ق -ة ال -وط -ن-ي-ة
الفكرية ب Úالثانويات للسشنة ا÷ارية،
بعد فوزهم باŸرتبة الثانية وطنيا ‘
اللقاء النهائي مع ‚باء ثانوية القبة
’ذاع-ة الوطنية بداية
ل-ل-ري-اضش-ي-ات ب-ا إ
الششهر.
وق -د ّ” ب-اإ’ق-ام-ة ال-رسش-م-ي-ة ل-ل-و’ي-ة
ب-حضش-ور السش-ل-ط-ات اÙل-ي-ة وب-حضشور
ع -ائ Ó-ت ال -ن -ج -ب -اء إاق-ام-ة ح-ف-ل ع-ل-ى
شش -رف-ه-م ،ن-ظ Òم-ا حّ-ق-ق-وه م-ن ن-ت-ائ-ج
مشش -رف -ة ل -ل -و’ي -ة ،ح -يث ّ” ت-ك-رÁه-م
بشش -ه -ادات شش -رف -ي -ة ودروع تشش -ري -ف -ي-ة

وه -داي -ا اعÎاف ل -ه-م Ãا ح-ق-ق-وه م-ن
ن -ت -ائ -ج وتشش -ج-ي-ع-ا ل-ه-م ع-ل-ى م-واصش-ل-ة
تفوقهم ‘ مسشارهم الدراسشي للظفر
ب -أاع -ل -ى اŸراتب ال -ع -ل -م -ي -ة م -واصش -ل -ة
تششريف و’يتهم.
‚باء ثانويات خنششلة ،تأاهلوا للدور
ال -ن -ه -ائ -ي ‘ ه-ذه اŸن-افسش-ة ال-ف-ك-ري-ة
الوطنية بعد فوزهم بعدة لقاءات كان
اآخ -ره -ا ل -ل -نصش -ف ال -ن -ه-ائ-ي م-ع ‚ب-اء
م -ن-ت-خب م-دارسس أاشش-ب-ال اأ’م-ة ب-و’ي-ة
سشطيف بنتيجة  45.5مقابل  44نقطة
‘ لقاء بث ع Èأاث Òاإ’ذاعة اÙلية
وال -وط -ن -ي-ة ،ل-ي-ح-اف-ظ-وا ع-ل-ى اŸرت-ب-ة
ال-ث-ان-ي-ة وط-ن-ي-ا ‘ ال-ل-ق-اء ال-ن-هائي بعد
سشقوطهم أامام نظرائهم لثانوية القبة
ل -ل -راضش -ي -ات ا◊اصش -ل -ة ع -ل -ى اŸرت-ب-ة
اأ’و ¤وطنيا.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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اإلثنين  ١٣ماي  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠٨رمضصان ١٤٤٠هـ

–ـــّدت قمـــع قـــــّوإت إ’حتــــــــÓل إŸغربي

بوجدور تخلّد إلّذكرى  46لتأاسصيسس إلبوليسصاريو
إنتفاضشة صشحــــرإويـــــة دإئمة من أإجل تقرير إŸصشÒ

ششهدت عدة إأحياء وششوإرع
Ãدينة بوجدور إÙتلة،
إأنششطة نظمها إأبناء إلششعب
إلصشحرإوي تخليدإ للذكرى
إلسشادسشة وإ’أربعÚ
لتاأسشيسش جبهة إلبوليسشاريو
إŸصشادفة للعاششر ماي من كل
سشنة ،إإ’ إأن ذلك  ⁄يسشلم
من إعتدإءإت سشلطات
إ’حتÓل إŸغربي.
ذك- -رت وك- -ال- -ة األن- -ب -اء الصص -ح -راوي
«واصس» ،أامسس ،أان ع - - - -دة أاح - - - -ي- - - -اء
وشص -وارع ب -ال -ع -ي -ون اÙت-ل-ة شص-ه-دت
«ت -ن -ظ-ي-م وق-ف-ات سص-ل-م-ي-ة وع-م-ل-ي-ات
بطولية ونوعية للكتابة على ا÷دران
وتنصصيب األعÓم الوطنية على عدة
م- -ؤوسصسص- -ات وإادارات ت- -اب- -ع- -ة ل -دول -ة
الحتÓل اŸغربي».
وق- -الت أان ه- -ذا ال- -ع- -م- -ل ال- -ب -ط -و‹
لفعاليات النتفاضصة ،يأاتي ‘ إاطار
«اسص -ت-حضص-ار واح-ت-ف-ال الصص-ح-راويÚ
ب- -ه -ذا ا◊دث ال -ت -اري -خ -ي ‘ مسص -ار
ك -ف -اح-ه-م ال-نضص-ا‹ م-ن اج-ل ا◊ري-ة
والسص -ت -ق Ó-ل ،وت-ع-بÒا ع-ن تشص-ب-ث-ه-م
برائدة كفاحهم والسص Òعلى مبادئها
التي سصطرها شصهداء ثورة العشصرين
م -اي -و اÿال -دة ح -ت-ى –ق-ي-ق ال-نصص-ر
ورحيل الحتÓل».
ب- -اŸق- -اب -ل أاشص -ارت ال -وك -ال -ة إا ¤م -ا
اقÎف -ت -ه ق -وات الح -ت Ó-ل اŸغ-رب-ي
Ÿواجهة هذه التظاهرات حيث كما
ك - - -ان ع- - -ل- - -ي- - -ه ا◊ال ‘ ك- - -ل م- - -رة

اصص -ط -دمت خ -رج -ات الصص -ح -راويÚ
هذه بسصياسصة الحتÓل الهمجية من
ت -ع -ن -ي-ف وت-ن-ك-ي-ل Œاه الصص-ح-راويÚ
السصلمي.Ú
ف- -ق- -د ع- -م- -لت سص -ل -ط -ات الح -ت Ó-ل
اŸغربي بإانزالت مكثفة وﬁاصصرة
أاماكن ا◊دث وتطويقها ،ومطاردة
ال-ع-دي-د م-ن الصص-ح-راوي Úوت-ع-ن-يفهم
لفظيا وجسصديا ،إا ¤جانب مراقبة
وﬁاصص - -رة م - -ن - -ازل ال - -ع - -دي- -د م- -ن
اŸن - - - - -اضص Ó- - - - -ت واŸن - - - - -اضص- - - - -لÚ

الصصحراويﬁ ‘ Úاولة يائسصة من
دول - -ة الح - -ت Ó- -ل ت - -ره - -يب وث - -ن - -ي
الصصحراوي Úعن نضصالتهم من اجل
ا◊رية والسصتقÓل ،تضصيف «واصس».
إسشتنكار قمع إلّنششطاء
أادانت ا÷معية الصصحراوية لضصحايا
النتهاكات ا÷سصيمة ◊قوق اإلنسصان
اŸرتكبة من طرف الدولة اŸغربية،
سصياسصة اŸملكة ‘ التضصييق اŸمنهج

ضص - -د ا÷م - -ع- -ي- -ة وك- -ل أانشص- -ط- -ت- -ه- -ا
ا◊قوقية التي تدخل ضصمن أاهدافها
ويكفلها قانونها األسصاسصي.
واسص -ت -ن -ك -رت ا÷م -ع-ي-ة ‘ ب-ي-ان ل-ه-ا
أامسس ،ا◊صصار األمني الذي شصهده
مقرها اÿميسس اŸاضصي ،وكلما كان
هناك نشصاط داخل ا÷معية ،مناشصدة
ا÷م- -ع- -ي- -ات ا◊ق- -وق- -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة
وال -دول -ي -ة م -ؤوازرة ا÷م -ع -ي -ة ف -ي -م -ا
تتعرضس له من مضصايقات من طرف
الدولة اŸغربية.

صشدرت ‘ حّقهم أإحكام نهائية قاسشية

هيئة حقوقية تدعو إلعاهل إŸغربي إ ¤إصصدإر عفو شصامل على معتقلي «حرإك إلريف»
دعت هيئة حقوقية إلعاهل إŸغربي
إ ¤إصشدإر عفو يششمل جميع إŸعتقلÚ
على خلفية إأحدإث إ◊سشيمة ‘ إأقرب
فرصشة ‡كنة ،وإإلغاء كل مذكرإت
إلبحث ‘ حق إلنششطاء إŸبحوث عنهم
بسشبب إ◊رإك.
اŸلتمسس الذي رفعته جمعية الدفاع عن حقوق
اإلنسص -ان ،ي -أات -ي ب -ع-د األح-ك-ام ال-ن-ه-ائ-ي-ة ال-ق-اسص-ي-ة
الصص -ادرة ع -ن ال -قضص -اء اŸغ -رب-ي ‘ ح-ق م-ع-ت-ق-ل-ي
«ح- -راك ال- -ري- -ف» وال- -ت- -ي أان -هت ج -م -ي -ع م -راح -ل
التقاضصي.
وقال مصصدر من ا÷معية أانه  ⁄يتبق إال التدخل
اŸلكي من أاجل إايقاف هذه اŸعاناة وما يÎتب

ع -ن -ه -ا م -ن ت-راك-م-ات وان-ع-ك-اسص-ات واسص-ع-ة ال-ت-أاثÒ
السصلبي على تنمية اŸنطقة حسصب مواردها وما
تتطلبه ،واŸصصا◊ة معها جذريا ،وإازالة ما ترسصب
تاريخيا.
وقال عضصو هيئة الدفاع معتقلي ا◊راكÙ ،امي
ا◊بيب حاجي ،أان «التدخل اŸلكي أاصصبح ملحا
م -ن أاج-ل تصص-ح-ي-ح اŸسص-ارات وتصص-ح-ي-ح األخ-ط-اء
التي شصابت تدب Òملف الحتجاجات منذ البداية».
ودعت ا÷معية ا ¤تشصكيل كتلة سصياسصية وحقوقية
ومدنية واسصعة لطلب اسصتفادة جميع اŸعتقل‘ Ú
الحتجاجات التي شصهدتها مناطق بالريف وزاكورة
وجرادة ،من العفو اŸلكي ‘ أاقرب فرصصة.
كما دعت ذات الهيئة ا◊قوقية ا◊كومة اŸغربية

ا ¤اط Ó-ق مصص -ا◊ة شص-ام-ل-ة م-ع م-ن-ط-ق-ة ال-ري-ف،
تشص-م-ل ال-ت-ن-م-ي-ة وح-ف-ظ ال-ذاك-رة ال-ت-اريخية ،وذلك
ت-ف-ع-ي Ó-ل-ت-وصص-ي-ات «ه-ي-ئ-ة اإلنصصاف واŸصصا◊ة»،
ومع كل اŸناطق اŸهمشصة ،و“تيع جميع اŸغاربة
با◊ريات وا◊قوق األسصاسصية وحقوقهم اÛالية.
وطالبت بتجميع جميع معتقلي أاحداث ا◊سصيمة
‘ سصجن واحد بناء على طبيعة اŸلف السصياسصية
و–سص Úوج -ب -ات األك -ل وال -زي -ادة ‘ م-دة ال-زي-ارة
و–سص Úظروفها وتوحيد تواريخها.
ويشصار ا ¤أان ›موعة من نشصطاء حقوق النسصان
أاط -ل -ق -وا ع -ريضص-ة ال-كÎون-ي-ة ÷م-ع م-ل-ي-ون ت-وق-ي-ع
لÓطÓق سصراح اŸعتقل Úعلى خلفية ا◊راك Ãا
فيهم الصصحفي اŸعتقل حميد اŸهدي.

ن بÓده تتعّرضش ◊رب ششاملة
قال إ ّ

روحا Êيدعو إإليرإنّي Úإإ« ¤إلوحدة» Ÿوإجهة أإمريكا

’يرإ ،Êحسشن
وصشف إلرئيسش إ إ
روحا ،Êإلضشغوط إلسشياسشية
وإ’قتصشادية على بÓده بأانها
«حرب ششاملة وغ Òمسشبوقة»،
’يرإني Úإ ¤إلوحدة
دإعيا إ إ
’مريكية.
Ÿوإجهة إلضشغوط إ أ
جاء ذلك ‘ كلمة لروحا ÊخÓل لقاء
م- -ع نشص -ط -اء سص -ي -اسص -ي Úب -ال -ع -اصص -م -ة
طهران ،أامسس األول ،وقال إان الضصغوط
القتصصادية التي يفرضصها أاعداء إايران
«هي حرب شصاملة وغ Òمسصبوقة ‘
تاريخ الثورة».
وشصّدد الرئيسس اإليرا Êعلى أانّ بÓده
لن ترضصخ أامام العقوبات القتصصادية،
مؤوكدا ضصرورة إايجاد حل Ÿواجهتها.

ضشغوط كبÒة
ت -واج -ه إاي -ران تشص -دي -داً ‘ ال-ع-ق-وب-ات
األمريكية اŸفروضصة عليها ،فالربعاء
ف- -رضس ال- -رئ- -يسس األم- -ري -ك -ي دون -ال -د
ت -رامب ع -ق -وب-ات ج-دي-دة ع-ل-ى إاي-ران
تسص- -ت- -ه- -دف صص -ادرات -ه -ا م -ن اŸع -ادن
الصصناعية.
و‘ اليوم نفسصه ،أاعلنت طهران تعليق
ب- -عضس ت- -ع- -ه- -دات- -ه -ا Ãوجب الت -ف -اق
ال -ن -ووي ،وه-ددت ب-إاج-راءات إاضص-اف-ي-ة
خ Ó-ل  6٠ي -وم ً-ا ،إاذا  ⁄ت -ن -ف-ذ ال-دول
األخرى التزاماتها.
وإا ¤ج- -انب الضص- -غ- -وط الق -تصص -ادي -ة،
–شص -د ال-ولي-ات اŸت-ح-دة م-زي-دا م-ن
ق- -وات- -ه- -ا ‘ الشص- -رق األوسص- -ط ،ح- -يث
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إلتّرشّشح لرئاسشة كردسشتان
@ بغدإد :قّررت هيئة رئاسصة برŸان كردسصتان العراق،
اأمسس الأح- -د ،ف- -ت- -ح ب- -اب الÎشص- -ح Ÿنصصب رئ- -يسس اإق- -ل- -ي- -م
كردسصتان.
وبحسصب قانون رئاسصة الإقليم فاإنه يجب اأن تتوفر عدة
شصروط Ÿن يرشصح نفسصه للمنصصب اأهمها اأن ل يقل عمره عن
 ٤٠عاما ،واأن يكون من مواطني وسصاكني اإقليم كردسصتان،
متمّتعا بجميع حقوقه السصياسصية واŸدنية.
ﬁ 4ام Úللّدفاع عن إلبششÒ
@ إÿرط-وم :ك -ل -فت اأسص-رة ال-رئ-يسس السص-ودا ÊاŸع-زول،
عمر البشصﬁ ٤ ،Òام Úبينهم رئيسس الŸÈان الأسصبق اأحمد
اإبراهيم الطاهر لتو‹ الدفاع عن البشص Òاأمام النيابة العامة
واÙكمة حال اإحالته اإليها.
ونقل عن مصصدر من اأسصرة البشص Òاأن نحو  ٥٠رجل قانون
اأبدوا اسصتعدادهم للدفاع عن البشص.Ò
إ’نتخابات إ’أوروبية
@ لندن  :تراجع حزب اÙافظ Úبزعامة رئيسصة الوزراء
تÒيزا ماي اإ ¤اŸركز الرابع ‘ اسصتطÓع بشصاأن نوايا الناخبÚ
‘ انتخابات الŸÈان الأوروبي بفارق كب Òوراء حزب بريكسصت

أارسصلت قاذفات وحامÓت طائرات إا¤
اŸنطقة ،قائلة إان هدف تلك القوات
ردع إاي- -ران وصص -د أاي ه -ج -وم ﬁت -م -ل
منها على اŸصصالح األمريكية.
وق -ال مسص -ؤوول أام -ري -ك -ي ،ا÷م-ع-ة ،إان
واشص -ن-ط-ن واف-قت ع-ل-ى نشص-ر صص-واري-خ
باتريوت إاضصافية ‘ الشصرق األوسصط.
وب- -اŸوازاة م -ع ه -ذا ال -تصص -ع -ي -د ،ك -ان
ث زعماء إايران ،اÿميسس
ترامب قد ح s
اŸاضصي ،على الدخول ‘ ﬁادثات
بشصأان التخلي عن برنا›هم النووي،
وقال إانه ل Áكنه اسصتبعاد مواجهة
عسصكرية.
واكتمل األربعاء اŸاضصي ،مرور عام
ك- -ام -ل ع -ل -ى إاع Ó-ن ال -رئ -يسس ت -رامب

النسصحاب من التفاق النووي اŸوsقع
عام  ٢٠١٥ب Úإايران والدول اÿمسس
دائ - -م - -ة ال - -عضص - -وي- -ة Ãج- -لسس األم- -ن
(ال -ولي -ات اŸت -ح -دة وروسص-ي-ا والصصÚ
وفرنسصا وبريطانيا) وأاŸانيا.
وي -نصس الت -ف -اق ع -ل -ى ال -ت-زام ط-ه-ران
بالتخلي Ÿدة ل تقل عن  ١٠سصنوات،
ع- -ن أاج- -زاء ح- -ي- -وي -ة م -ن ب -رن -ا›ه -ا
ال-ن-ووي ،وت-ق-ي-ي-ده بشص-ك-ل ك-ب ،Òبهدف
منعها من امتÓك القدرة على تطوير
أاسص-ل-ح-ة ن-ووي-ة ،م-ق-اب-ل رف-ع ال-عقوبات
عنها .وم-ن-ذ النسص-ح-اب األم-ري-كي،
ترفضس طهران التفاوضس على اتفاق
ج -دي -د ،خ -اصص -ة ‘ ظ -ل إاع Ó-ن ب-ق-ي-ة
األطراف مراراً التزامها بالتفاق.

ا÷ديد بزعامة نايجل فراج الذي حصصل على تاأييد يفوق ما
حصصل عليه اأك Èحزب ‘ Úبريطانيا معا.
واأشصار اأحدث اسصتطÓع اأجرته موؤسصسصة اأوبنيوم ◊سصاب
صصحيفة اأوبزرفر اإ ¤حصصول حزب فراج على  ‘ ٣٤اŸئة
من الأصصوات قبل النتخابات التي Œري ‘  ٢٣ماي ،والتي
Œرى بسص- -بب اإخ- -ف- -اق ب- -ري -ط -ان -ي -ا ‘ اÿروج م -ن ال–اد
الأوروبي مثلما كان متوقعا ‘ مارسس.
يسشتنجد با÷يشش إ’أمريكي
@ كركاسش :قال خوان غوايدو ،الذي اأعلن نفسصه رئي ًسصا
لفنزوي ،Óاإنه طلب من مبعوثه للوليات اŸتحدة الأمريكية،
ك- -ارل- -وسس ف- -ي- -تشص- -ي- -و ،اإج- -راء ﬁادث- -ات م- -ع مسص- -وؤول‘ Ú
ال -ب -ن -ت -اغ -ون ،ل -ل -ت -ع -اون م -ع ا÷يشس الأم-ري-ك-ي ◊ل الأزم-ة
السصياسصية ‘ فنزوي.Ó
وادع -ى غ -واي -دو وج-ود ع-ن-اصص-ر Ÿن-ظ-م-ة ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر
الوطني الكولومبي ،وميليشصيات كوبية داخل فنزوي ،Óواأن
هذا التواجد يعد Ãثابة احتÓل حسصب زعمه.
حل إلقضشايا إلعالقة
@ إلكويت  :اأّكد نائب وزير اÿارجية الكويتي خالد ا÷ار
الله «اأن هناك توافقا كويتيا عراقيا على حل العديد من
القضصايا العالقة ‘ اإطار العÓقات الثنائية اŸتميزة بÚ
البلدين».
واأعرب ا÷ار الله ،عن تطلّعه لتوقيع البلدين على عدد من
الت -ف -اق -ي -اتÃ ،ا يسص -ه -م ‘ ت -ع -زي -ز ال -ع Ó-ق -ات ال -ث -ن -ائ-ي-ة
وتطويرها.
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فرنسشا –ّذر رعاياها من إل ّسشفر إ ¤ليبيا

ّŒدد إŸوإجهات إŸسصلّحة بعّدة ﬁاور جنوبي طرإبلسس

ششهدت عدة ﬁاور
جنوبي إلعاصشمة إلليبية
طرإبلسش Œدد
إŸوإجهات إŸسشلحة بÚ
قوإت إللوإء إلليبي
إŸتقاعد خليفة حفÎ
وإلقوإت إلتابعة
◊كومة إلوفاق إلوطني
بعد هدوء إسشتمر
يوم.Ú
ووف -ق ت -ق -اري -ر إاعÓ-م-ي-ة أامسس،
ف- - -إان ﬁوري ط - -ري - -ق م - -ط - -ار
ط- -راب- -لسس ال- -دو‹ وم- -ن- -ط- -ق- -ة
ال -ع -زي -زي -ة ( ٤٥ك -ل -م ج -ن -وب
ال -ع -اصص -م -ة) ،شص -ه-دا م-واج-ه-ات
ع- -ن- -ي- -ف- -ة ،م -ع –ل -ي -ق م -ك -ث -ف
ل -ل -طÒان ا◊رب -ي ،دون م-ع-رف-ة
تبعيته.
وق - - -ال مصص - - -در عسص - - -ك- - -ري أان
اŸواج -ه -ات Œري ‘ م -ن -اط -ق
ال -ت -وغ -ار وال -رم -ل -ة وال-ع-زي-زي-ة،
وكلها ﬁيطة Ãطار طرابلسس
الدو‹ القد.Ë
وأاضصاف اŸصصدر التابع ◊كومة
الوفاق ،أان قواتهم “كنت من
إاح -ب -اط ال -ه -ج -وم ال -ذي ن-ف-ذت-ه
قوات حف Îصصباح السصبت.

و‘ الرابع أافريل اŸاضصي ،أاطلق
حف ،Îهجوما على طرابلسس‘ ،
خطوة أاثارت رفضصا واسصتنكارا
دولي.Ú
ورغ- -م أان ق -وات ح -ف“ ،Îك -نت
م -ن دخ -ول أارب -ع م -دن رئ -يسص -ي-ة
“ثل غÓف العاصصمة (صصÈاتة
وصص -رم -ان وغ -ري -ان وت -ره-ون-ة)،
وتوغلت ‘ الضصواحي ا÷نوبية
لطرابلسس ،إال أانها تعرضصت لعدة
ان -ت -ك -اسص-ات ،وت-راج-عت ‘ أاكÌ
من ﬁور ،وعجزت عن اخÎاق
ال -ط -وق ال -عسص -ك-ري ح-ول وسص-ط
اŸدي -ن -ة ،ال -ذي يضص -م اŸق-رات
السصيادية.
وتعا Êليبيا منذ  ،٢٠١١صصراعا
ع-ل-ى الشص-رع-ي-ة والسص-ل-ط-ة يÎكز
ح- -ال- -ي- -ا ب Úح- -ك- -وم- -ة ال- -وف -اق
اŸعÎف بها دوليا ،وحف Îالذي
يقود ا÷يشس ‘ الشصرق.
وأاعلنت منظمة الصصحة العاŸية
‘ تغريدة لها على موقع «توي»Î
ا÷م- - -ع- - -ة أان ع - -دد ضص - -ح - -اي - -ا
اشص -ت-ب-اك-ات ال-ع-اصص-م-ة ط-راب-لسس
م- -ن- -ذ ال- -راب- -ع أاب- -ري -ل اŸاضص -ي
ارتفعت إا ٤٥٤ ¤قتي.Ó
كما أاشصارت إا ¤أان الشصتباكات

‘ طرابلسس أادت حتى اآلن إا¤
إاصصابة  ٢١٥٤شصخصصا ،من بينهم
ثÓثة من عمال اإلسصعاف الذين
انفجرت عربتهم هذا األسصبوع.
وق -ال اŸم-ث-ل اÿاصس Ÿن-ظ-م-ة
األ· اŸت - -ح - -دة ل - -ل - -ط - -ف - -ول- -ة
«ال- -ي- -ون -يسص -ف» ‘ ل -ي -ب -ي -ا ع -ب -د
ال -رح -م -ن غ-ن-دور م-ن ج-ه-ت-ه إان
أاك Ìمن  6٠أالف شصخصس نزحوا
من منازلهم جراء الشصتباكات،
داعيا إا ¤توف ٥.٥ Òمليون دولر
Ÿسصاعدة اÙتاج ‘ Úليبيا.
وكان ›لسس األمن الدو‹ قد
دع- - -ا ‘ وقت سص- - -اب - -ق «ك - -اف - -ة
أاط- -راف» ال- -ن- -زاع ال -ل -ي -ب -ي «إا¤
ال -ع -ودة سص -ري -ع -ا إا ¤ال -وسص -اط -ة
 ·ÓاŸت -ح -دة»،
السص- -ي -اسص -ي -ة ل  -أ
و»التعهد باحÎام وقف إلطÓق
النار» ‘ .اŸق -اب -ل ح ّ-ذرت
وزارة اÿارج - -ي - -ة ال- -ف- -رنسص- -ي- -ة
رع -اي-اه-ا م-ن السص-ف-ر إا ¤ل-ي-ب-ي-ا؛
نظًرا للوضصع األمني اŸضصطرب
وخ -ط -ر ال -ت -ع-رضس ل-ل-خ-ط-ف ‘
أاع - - -ق- - -اب –ري- - -ر اث- - -ن Úم- - -ن
الفرنسصي Úاختطفا ‘ بن ،Úكما
دعت السصياح إا ¤مزيد ا◊ذر ‘
منطقة جنوب السصاحل.

إسشرإئيل تبني جدإرإ ششمال غزة

شصخصصي ـ ـ ـات فلسصطينيـ ـة مسصتقّلة تطلق
مبـ ـ ـ ـادرة Ÿوإجه ـ ـ ـة «صصفق ـ ـة إلقـ ـرن»

’حد،
أإطلقت ششخصشيات فلسشطينية مسشتقلة ،أإمسش إ أ
’مريكية إلسشاعية ◊ل
مبادرة Ÿوإجهة إÿطة إ أ
’سشرإئيلي إŸعروفة إعÓميا
إلصشرإع إلفلسشطيني إ إ
باسشم «صشفقة إلقرن».
وقع على اŸبادرة عشصرات الشصخصصيات السصياسصية واألكادÁية
واإلعÓمية من الضصفة الغربية وقطاع غزة ونشصرها مدير
Óبحاث والدراسصات ومقره مدينة رام الله
مركز (مسصارات) ل أ
ها ÊاŸصصري وسصط حملة ÷مع توقيعات شصعبية عليها.
وجاء ‘ نصس اŸبادرة «إان اإلجماع الوطني على رفضس
اÿطة األمريكية يشصكل عنصصرا مضصيئا Áكن البناء عليه،
لكنه سصوف يتحول لرفضس لفظي وشصكلي يتبعه اعتماد أاسصلوب
التكيف مع الوقائع ا÷ديدة لتطبيق تلك اÿطة إاذا  ⁄يرتبط
بسصلسصلة من اإلجراءات واÿطوات ا÷اّدة».
ودعت اŸبادرة إا« ¤سصلسصلة من اÿطوات ينبغي القيام بها،
لتهيئة مناخ ﬂتلف ‘ الرد على اŸشصروع األمريكي -
اإلسصرائيلي ،وحشصد كل الطاقات الوطنية وا◊ليفة من أاجل
إاسصقاطه».
’مان
إلوحدة صشّمام إ أ
وبهذا الصصدد حّثت على اŸبادرة الفورية إا ¤عقد لقاء وطني
شصامل للنخب الفلسصطينية من قادة فصصائل العمل الوطني
ج -م -ي -ع -ه -ا م -ن دون اسص -ت -ث-ن-اء أاح-د ،و‡ث-ل Úع-ن Œم-ع-ات
وقطاعات الشصعب الفلسصطيني ‘ الداخل واÿارج –ت راية
منظمة التحرير و‘ مقر ا÷امعة العربية.
واقÎحت اŸب -ادرة أان يسص -ت -ه -دف ال -ل -ق -اء اŸذك -ور «ات-خ-اذ
خ-ط-وات ع-م-ل-ي-ة ب-اŒاه ت-وح-ي-د اŸؤوسصسص-ات ال-وط-ن-ي-ة ع-لى
مسص -ت -وى السص -ل -ط -ة واŸن -ظ -م -ة وف-ق الت-ف-اق-ي-ات اŸوّق-ع-ة،
وان -ط ًÓ-ق -ا م -ن ال -ت -واف -ق ع -ل-ى أاسصسس الشص-راك-ة السص-ي-اسص-ي-ة،
ومعا÷ة جميع ملفات النقسصام وإانهائها Ãا Áكن من إاجراء
انتخابات حرة ونزيهة على ﬂتلف اŸسصتويات».
وشصّددت على ضصرورة التوصصل إا« ¤برنامج سصياسصي فلسصطيني
ي -جسص -د ال -ق -واسص-م اŸشصÎك-ة ،وق-ادر ع-ل-ى ت-وح-ي-د اŸوق-ف
واإلجراءات Œاه ﬂاطر اŸشصروع األمريكي  -اإلسصرائيلي».
ودعت اŸبادرة كذلك إا« ¤التأاسصيسس إلطÓق حركة مقاومة
شصعبية شصاملة وواسصعة النطاق ،تضصطلع بها Œمعات الشصعب
الفلسصطيني اıتلفة حسصب ظروفها وأاوضصاعها داخل الوطن
وخارجه ،ودون اŸسس بحق شصعبنا ‘ الدفاع عن نفسصه بكافة
األشصكال اŸتاحة اŸكفولة Ãوجب القانون الدو‹».
كما دعت إا ¤الشصروع ‘ «خطوات عملية لÓنفصصال عن قيود
الحتÓل التي فرضصها ع Èمراحل عدة منذ توقيع اتفاق
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إعÓن عن عدم جدوى
ط-ب-ق-ا إلج-راءات إاب-رام الصص-ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-مجمع
جيتكسس شس.ذ.أا تعلن اŸؤوسصسصة العمومية القتصصادية
اŸنسصوجات اŸتنوعة ا÷زائرية ت.د.أا الكائن مقرها
بطريق العالية صس ب  ٠٥باب الزوار كافة اŸتعهدين
الذين سصحبوا دف Îالشصروط رقم
2019 / SOFACT / TDA / DG / 010
اÿاصصة باŸناقصصة الوطنية والدولية اŸفتوحة رقم
2019 / SOFACT / TDA / DG / 002
واŸت- -ع- -ل- -ق ب- -ت- -زوي- -د اŸركب الصص -ن -اع -ي صص -وف -اكت ـ
ت -يسص -مسص -ي -لت ـ ب -ق -ط -ع ال -غ-ي-ار واŸنشص-ور ‘ ج-ري-دت-ي
«اÛاهد» و «الشصعب» بتاريخ  ،٢٠١٩ / ٠٤ / ٠٤عن
عدم ا÷دوى للسصبب اآلتي:
ـ عدم تلقي اŸؤوسصسصة ألي عرضس.
إلششعب ٢٠١٩/٠٥/١٣
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أاوسصلو ومÓحقه األمنية والقتصصادية واŸدنية ،انطًÓقا من
إاعادة النظر ‘ العÓقة مع دولة الحتÓل ،و‘ دور السصلطة
ووظائفهاÃ ،ا ‘ ذلك إالغاء التنسصيق األمني».
’مريكية
جدإر صشد سشياسشي Ÿوإجهة إÿطّة إ أ

واقÎحت ضصرورة الدعوة إا ¤تفعيل اŸوقف العربي على
ﬂتلف اŸسصتويات ،وتشصكيل ÷نة عربية عليا برئاسصة تونسس
رئيسس القمة العربية ،وعضصوية عدد من الدول ذات التأاث،Ò
وع-ل-ى أاع-ل-ى اŸسص-ت-وي-اتŸ ،واك-ب-ة ال-ت-ح-رك-ات ال-ف-لسص-طينية
والتنسصيق ‘ اŸواقف إاقليمًيا ودوليا .وحّثت اŸبادرة على
إاطÓق مبادرة سصياسصية تتضصمن خطوات فاعلة لبلورة جبهة
ع -اŸي -ة تضص -م ك -ت  Ó-وق-وى دول-يً-ة ﬂت-ل-ف-ة ،خ-اصص-ة ال–اد
األوروب -ي وروسص -ي -ا والصص Úوال -دول اإلسصÓ-م-ي-ة واألف-ري-ق-ي-ة
وﬂت- -ل- -ف م- -ؤوسصسص- -ات األ· اŸت- -ح- -دةÃ ،ا ي -ع -زز ا÷ه -د
الفلسصطيني لتشصييد حائط صصد سصياسصي ‘ مواجهة اÿطة
األمريكية .وكان الرئيسس الفلسصطيني ﬁمود عباسس أاكد ،أاول
أامسس ،أان ا÷انب ال -ف -لسص -ط -ي -ن -ي ل-ن ي-ق-ب-ل «صص-ف-ق-ة ال-ق-رن»
األمريكية السصاعية ◊ل الصصراع الفلسصطيني اإلسصرائيلي التي
سصتطرحها واشصنطن قريبا لتجاوزها كل الشصرعيات الدولية.
وسصبق أان قال مسصتشصار الرئيسس األمريكي وصصهره غاريد
كوشص ÔاŸعد للصصفقة إان واشصنطن سصتنتظر حتى نهاية شصهر
رمضصان ‘ أاوائل جوان للكشصف عن اÿطة ،مشصÒا إا ¤أان
القضصية سصتناقشس مع ا◊كومة اإلسصرائيلية بعد تشصكيل رئيسس
الوزراء اإلسصرائيلي بنيام Úنتنياهو الئتÓف ا◊اكم.
إ’حتÓل يبني جدإر ششمال غزة
شص -رعت إاسص -رائ -ي -ل ‘ إاق -ام -ة ج -دار خ-رسص-ا ‘ ÊاŸن-ط-ق-ة
اŸكشصوفة على السصياج األمني شصمال قطاع غزة ،بعد ‚اح
اŸق-اوم-ة ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة ‘ ت-ن-ف-ي-ذ ع-م-لية نوعية باسصتخدام
صصاروخ «كورنيت» موجه اسصتهدف سصيارة عسصكرية إاسصرائيلية
بشصكل مباشصر خÓل جولة التصصعيد األخÒة.
وب -حسصب وسص -ائ -ل إاع Ó-م الح -تÓ-ل ،ف-إان ا÷دار اÿرسص-اÊ
مدمج بتقنيات ذكية ،وتبلغ كلفته حوا‹ مئة مليون شصيكل
( ٢٧.٨مليون دولر) ،وسصيتم بناؤوه على طول مسصارات السصكة
ا◊ديد ،بهدف حماية القطار  -الذي يسص ‘ ÒاŸنطقة
اŸكشصوفة من جهة قطاع غزة  -من أاي اسصتهداف لفصصائل
اŸقاومة ‘ أاي جولة تصصعيد مقبلة.
لكن فصصائل اŸقاومة تؤوّكد أان هذا ا÷دار سصيفشصل كما
فشصلت كل التحصصينات التي سصبقته ‘ حماية الحتÓل من
عمليات اŸقاومة التي تتطور ‘ كل مواجهة عن سصابقاتها.

إ÷مهورية إ÷زإئرية إلدÁقرإطية إلششعبية
و’ية برج بوعريريــــج
مديريـــــة إلبيئـــــــــة
قرإر رقم . ٢٠١٩/77١ :يتضشمن فتح –قيق عمومي Ÿوجز إلتأاث Òعلى
إلبيئة Ÿششروع إنششاء ﬁجرة
; & quotمكمن إلكلسش ; & quotلفائدة إلششركة ذإت إŸسشؤوولية
إÙدودة إŸسشماة ;ﬁ & quotجرة أإو’د خلوف ; & quotباŸكان
إŸسشمى دإر إلششهيلي
ببلدية إلعشش.
باقÎإح من إلسشيـــدة مديرة إلبيئـــــة
يقـــــــــرر
الـ ـمادة األولـ ـ ـى :يعلن فتح –قيق عمومي لدراسصة التأاث Òعلى البيئة Ÿشصروع
مكمن الكلسس ; & quotلفائدة الشصركة ذات اŸسصؤوولية
إانشصاء ﬁجرة
اÙدودة اŸسصماة ;ﬁ & quotجرة أاولد خلوف ; & quotباŸكان اŸسصمى
دار الشصهيلي ببلدية العشس.
الـ ـمادة الثانية :يع Úالسصيد ﬁ :مد دحما Êأاو السصيد :عبد ا◊ق ربعي ،كمحافظ ﬁقق
للقيام بتسصجيل كل اÓŸحظات الكتابية أاو الشصفوية التي Áكن أان يبديها اŸواطنون أاو
اŸصصالح اŸعنية بخصصوصس اŸشصروع ‘ سصجل مرقم ومؤوشصر عليه يفتح لهذا الغرضس.
الـ ـمادة الثالثة :يفتح السصجل على مسصتوى بلدية العشس ‘ فÎة أاوقات العمل
الرسصمية Ÿدة ل تتجاوز خمسصة عشصر ( )١٥يوما ابتداء من تاريخ إاشصهار هذا
القرار لتمك ÚاŸواطن Úمن إابداء آارائهم ومÓحظاتهم.
الـ ـمادة الرابع ـة :يقوم اÙافظ اÙقق بإاجراء كل التحقيقات وجمع اŸعلومات
التكميلية الرامية ا ¤توضصيح العواقب اÙتملة للمشصروع على البيئة على أان يختم
التحقيق برأاي صصريح حول اÓŸئمة أاو عدم اÓŸئمة.
الـ ـمادة اÿامسصة :يشصهر هذا القرار عن طريق التلصصيق Ãقر الولية ،وبدائرة ا◊مادية
وبلدية العشس كما يشصهر بجريدت Úيوميت Úلتمك ÚاŸواطن Úمن الطÓع عليه.
الـ ـمادة السصادسصة :يكلف السصادة :األم Úالعام للولية ،مديرة التنظيم والشصؤوون
العامة ،مدير البيئة ،رئيسس دائرة ا◊مادية ،رئيسس اÛلسس الشصعبي البلدي لبلدية
العشس  ،اÙافظ اÙقق كل فيما يخصصه بتنفيذ هذا القرار الذي يدرج ضصمن
نشصرة القرارات اإلدارية

إلششعب ٢٠١٩/٠٥/١٣
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«ألشسعب» ترصسد يوميات أŸوأطن ألقسسنطيني خÓل رمضسان..

ألصسفحة من إأعدأد :فتيحة كلوأز

ب Úهاجسس السسياسسة ،غÓء اŸعيشسة والبحث عن فضساءات للÎويح عن النفسس!!
ل حرأك سسلمي ،تعالت فيه يوم أ÷معة أŸاضسي ،أصسوأت ‘ سسماء قسسنطينة تطالب فيه بالتغي Òوأسستئصسال
‘ظ ّ
بؤور ألفسساد ،من أجل إأعادة بناء مؤوسسسسات دسستورية ودÁقرأطية ترتكز على أŸقومات ألوطنية أŸتجّذرة وألثابتة
عن طريق أنتخابات نزيهة وشسفافة ترعاها هيئة أنتخابية مسستقلة ومسسؤوولة ’ ،يزأل أŸوأطن ألقسسنطيني ‘
’ول من شسهر رمضسان ألفضسيل مشستت ب Úهاجسس ألسسياسسة وألتغي Òألسسلمي– ،صسيل لقمة ألعيشس
’سسبوع أ أ
أ أ
وŒاوز ﬁنة غÓء أŸعيشسة وألبحث عن فضساء يتنفسس من خÓله هوأء ثقافيا نقيا ينسسيه عناء يومه أŸعتاد.
قسسنطينة  /أحمد دبيلي

تشش-ه-د شش-وارع ق-لب م-دي-ن-ة قسش-ن-ط-ي-ن-ة ل-ي،Ó
خÓ- -ل األسش- -ب- -وع األول م- -ن شش- -ه- -ر رمضش- -ان
الفضشيل ،حركة ﬁتششمة أامام قّلة النششاطات
الثقافية التي بدأات هذه السشنة متأاخرة عن
ع -ادات-ه-ا ،وبسش-بب ب-ع-د اŸسش-اف-ة ل-ب-عضض دور
ال- -ث- -ق -اف -ة ع -ن وسش -ط اŸدي -ن -ة وال -ت -ي ّ“ت
بر›ت جل نششاطاتها فيها كقاعة العروضض
ال -كÈى «أاح -م -د ب -اي» ودار ال -ث -ق-اف-ة «م-الك
حداد» ونششاطات أاخرى ‘ كل من بلديتي
اÿروب وحامة بوزيان ،حيث يعيشض اŸواطن
القسشنطيني األمرين معا؟ بعد اŸسشافة ،وقلة
وسش-ائ-ل ال-ن-ق-ل ال-ع-م-وم-ي ال-ت-ي ت-توقف خÓل
األسشبوع Úاألول Úمن الششهر الفضشيل تاركة
ال -فضش -اء لسش -ي -ارات «ال -ك -ول -ن -ديسش -ت-ان» ال-ت-ي
أاضشحى أاصشحابها يتحكمون ‘ وجهة وجيب
اŸواطن ‘ نفسض الوقت؟.
ك -م -ا تشش -ه -د اŸدي -ن -ة ظ-اه-رة ب-ق-اء أاغ-لب
اÓÙت ال -ت -ج -اري -ة ل -ب-ي-ع ﬂت-ل-ف األل-بسش-ة
مغلقة ،إا ¤غاية بداية األسشبوع الثالث من
ششهر رمضشان ،وهي ظاهرة تعود عليها Œار
قسش-ن-ط-ي-ن-ة م-ن-ذ عشش-رات السش-ن-وات ت-ق-ري-ب-ا؟

ولعّل الفضشاءات التي تسشتقطب أاك Èششريحة
من اŸواطن ‘ Úهذه األيام ،خاصشة بعد أاداء
صشÓة الÎاويح هي اŸقاهي وقاعات الششاي
اŸسش -ت -ح-دث-ة –ت تسش-م-ي-ة «اÿي-م-ة» ،ح-يث
يك Ìعليها اإلقبال وهو ما لحضشناه ليلة أاول
أامسض ا÷م - -ع - -ة إا ¤السش- -بت ،وه- -ي ظ- -اه- -رة
جديدة دخلت عا ⁄التجارة واÿدمات ‘
قسشنطينة من بابه الواسشع بعد أان تفششت هذه
األخÒة ‘ السش- -ن -وات اŸاضش -ي -ة ‘ ا÷زائ -ر
العاصشمة –ديدا .كما ينتظر أان تدّب ا◊ركة
‘ ششوارع قسشنطينة ‘ األسشبوع الثا Êمن
رمضشان سشعيا من العائÓت القسشنطينية ‘
التحضش Òلعيد الفطر اŸبارك وما يتطّلبه
Óط-ف-ال وم-واد ل-ت-حضشÒ
م-ن إاق-ت-ن-اء أال-بسش-ة ل -أ
ﬂت - -ل- -ف أاصش- -ن- -اف ا◊ل- -وى ال- -ت- -ق- -ل- -ي- -دي- -ة
القسشنطينية.

برامج ثقافية تبحث عن جمهور؟
وÃن -اسش -ب-ة شش-ه-ر رمضش-ان ال-فضش-ي-ل ،ب-رم-ج
ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-ث-ق-اف-ة واإلعÓم سشهرات

Óﬁت مغلقة ،قّلة وسسائل
النقل ودور ثقافة بعيدة!!

فنية بقاعة العروضض الكÈى «أاحمد باي»
تسش -ت -م -ر ح -ت-ى  ١٨م- -اي ا÷اري و–ي -ي -ه -ا
›م-وع-ة م-ن ال-ف-ن-ان Úوال-ف-رق اŸوسش-ي-ق-ية،
نذكر منهم الفنان «عباسض ريغي» ،والفرقة
ال-نسش-ائ-ي-ة ل-ل-م-ال-وف ب-قسش-ن-ط-ي-ن-ة ،ال-خ ..ك-م-ا
بر›ت بعضض دور الثقافة منها دار الثقافة
«مالك حداد» ›موعة من النششاطات الفنية
Óطفال
جهة ل أ
واŸوسشيقية وأاخرى ترفيهية مو ّ
–ي-ي-ه-ا ف-رق م-وسش-ي-ق-ي-ة وج-م-ع-ي-ات شش-ب-ان-ية

تتواصشل فعالياتها على مسشتوى كل من دار
الثقافة «مالك حداد» وتتنقل إا ¤دور أاخرى
للثقافة ‘ كل من «اŸركز الثقا‘ أاﬁمد
اليزيد ببلدية اÿروب وقاعة «عمار فارح»
ب -ح-ام-ة ب-وزي-ان ،ك-م-ا أاب-قت م-ن ج-ه-ة أاخ-رى
اŸك -ت -ب -ة ال -رئ -يسش -ي -ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
«مصش -ط -ف -ى ن -ط -ور» أاب -واب-ه-ا م-ف-ت-وح-ة أام-ام
رواده -ا ح -ت -ى م -ن -تصش -ف ال -ل -ي-ل ط-ي-ل-ة شش-ه-ر
رمضشان اŸعظم ،أاما قصشر الثقافة «ﬁمد

العيد آال خليفة» فيحتضشن هو اآلخر معرضشا
ل- -ل- -ك- -ت- -اب ،إاضش -اف -ة إا ¤نشش -اط -ات م -وج -ه -ة
لÓطفال.
مسش-رح قسش-ن-ط-ي-ن-ة ا÷ه-وي «ﬁم-د ال-طاهر
ال- -ف- -رق- -ا ⁄ ،»Êيشش- -ذ ه- -و اآلخ- -ر ع -ن ه -ذه
ال -ق -اع -دة ،ف -ب -ع -د ت -و ّق -ف ع -ن ال -نشش -اط دام
ألسش -اب -ي -ع ع -دي -دة؟ ع -اد ه-و اآلخ-ر بÈن-ام-ج
انطلق من  ٩ماي ا÷اري وحتى  ٢من جوان
اŸق -ب -ل ،ورغ -م اإلع Ó-ن ع -ن ه-ذا الÈن-ام-ج
الذي ينتظره عششاق الركح بفارغ الصش ،ÈغÒ
أان أابواب اŸسشرح بقيت موصشدة ليلتي  ٩و١٠
ماي ألسشباب تبقى حتى اآلن ›هولة؟؟.
نذكر على سشبيل اŸثال من اŸسشرحيات
وا◊فÓ- -ت اŸوسش- -ي- -ق -ي -ة ا›ÈŸة ‘ ه -ذا
اإلطار «مذكرات ماعز»،
«اŸينة» لكل من مسشرحي عنابة وبسشكرة..
أالخ ،وحفÓت يحييها كل من« :جيل الغيوان»،
«ف -رق-ة الشش-ع-ب-ي»« ،ع-زوز ب-وع-ب-ي-د» وال-ف-ن-ان
«عباسض ريغي».
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طبيبك ‘ رمضسان

 ٢٠٠وجبة كاملة يوميا ‘ فضشاءات بالهواء الطلق

مطاعم الرحمة ..وجهة اŸعوزين وعابري السسبيل بتندوف

التغذية ‘ رمضسان...

جمعيات تتنافسس على مبادرأت ألتضسامن ‘ ألشسهر ألفضسيل

تششّكل مطاعم الرحمة بتندوف فضشاءات تتنافسض
ع -ل -ي -ه -ا ا÷م -ع-ي-ات اÙل-ي-ة واÙسش-ن Úضش-م-ن
مبادرات ال Èواإلحسشان تكريسشا لقيم التضشامن
وال- -ت -ك -اف -ل اإلج -ت -م -اع -ي خ Ó-ل شش -ه -ر رمضش -ان
اŸعظم.
ويسشجل انتششار واسشع Ÿطاعم إافطار الصشائمÚ
التي فتحت منذ بداية الششهر الكر Ëعﬂ Èتلف
األح -ي -اء وال -ت -ي تسش-ت-ق-طب أاع-دادا م-ت-زاي-دة م-ن
اÙتاج Úوعابري السشبيل ،وكذا من ا÷اليات
األج -ن -ب -ي -ة اŸسش -ل -م -ة اŸق -ي -م -ة ب -ال-ولي-ة ،وه-ي
ال -فضش -اءات ال -تضش-ام-ن-ي-ة ال-ت-ي تضش-م-ن ل-لصش-ائ-مÚ
ﬂتلف األطعمة التي يحتاج إاليها الصشائم.
وتششهد موائد اإلفطار قبيل موعد آاذان اŸغرب
ت -واف -دا ك -بÒا ل -لصش -ائ -م Úم -ن ال -ف -ئ -ات اŸع-وزة
وم-ق-ي-م Úأاج-انب ل-ع-م-ال م-ن ج-نسش-ي-ات إاف-ري-قية
متعّددة الذين يششكلون رقما هاما ‘ معادلة اليد
ال-ع-ام-ل-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى ورشش-ات ال-ب-ن-اء واألشش-غ-ال
العمومية بهذه الولية.
وع -م -دت ا÷م -ع -ي -ات اÙل -ي -ة ب -ت -ن -دوف ع -ل-ى
ت -خصش -يصض فضش -اءات أاغ -ل -ب -ه -ا ‘ ال -ه-واء ال-ط-ل-ق
لسشتقبال جموع الصشائم Úالذين تقدم لهم موائد
ألطباق التمر وا◊ليب ووجبات إافطار سشاخنة
(شش -ورب -ة أاو ح -ري -رة) ب -اإلضش -اف -ة إا ¤مشش -روب -ات
وحلويات تقليدية وششرقية.
وأاوضشح رئيسض ا÷معية الولئية « ناسض ا»Òÿ
ج -م -ال ب-ون-اق-ة ،أان إاف-ط-ار الصش-ائ-م أاصش-ب-ح «سش-ن-ة
حميدة تتبناها ا÷معية منذ عدة سشنوات طيلة
أاي- -ام شش- -ه- -ر رمضش- -ان اŸع- -ظ- -م Ãسش- -اه -م -ة م -ن
اÙسش -ن Úوسش -ك -ان األح -ي -اء ال -ذي-ن ل ي-دخ-رون
جهدا ‘ إاعداد أاطباق من اŸأاكولت’’.
ويرى رئيسض جمعية ’’كافل اليتيم’’ يسشلم عياد
بدوره أان موائد الرحمة بالولية أاضشحت «فرصشة
للتنافسض ب ÚاŸبادرين لتنويع األطباق اŸقدمة
ل -ل -م -ح -ت -اج Úوع -اب -ري السش-ب-ي-ل’’ ،لف-ت-ا ‘ ذات
السش -ي -اق إا ¤ت -زاي -د ع-دد اŸت-ط-وع Úلسش-ت-ق-ب-ال
األع- -داد اŸت -زاي -دة ل -لصش -ائ -م ،Úسش -ي -م -ا م -ن -ه -م
األج -انب ال -ذي -ن يسش -ت -ف -ي -دون م -ن ه-ذا ال-نشش-اط
التضشامني.

تششجيع اŸتطوع Úعلى غرسض قيم التضشامن
وأاششار من جهته رئيسض جمعية «مالك بن نبي»
ال-ع-ل-م-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة حسش Úع-م-اري ،ا ¤أان ع-دة
جوائز رمزية خصشصشتها ا÷معية للفائزين من
اŸشش- -رف Úع- -ل- -ى م- -ط- -اع- -م ال -رح -م -ة ،ب -غ -رضض
تشش -ج -ي -ع -ه -م ونشش -ر ث -ق -اف -ة ال -ت -ط-وع وال-ت-ك-اف-ل
اإلج -ت -م -اع -ي وغ-رسض ق-ي-م ال-تضش-ام-ن ‘ أاوسش-اط
اÛتمع.
وب -اŸن -اسش -ب -ة ع ّ-ب -ر ب -عضض ال -واف -دي-ن ع-ل-ى ه-ذه
الفضشاءات التضشامنية من اŸقيم Úاألجانب ‘
انطباعات جمعتها «وأاج» عن ’’ارتياحهم’’ لفتح
تلك اŸطاعم و◊سشن السشتقبال الذي يحظون به
من قبل اŸششرف Úعليها ،سشيما بعد قضشاء يوم
كامل من العمل الششاق بورششات البناء واألششغال
العمومية.
وأاجمعوا على أان نوعية وجبات اإلفطار اŸقدمة
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ل -ه -م ت -ل -ب-ي ج-م-ي-ع اح-ت-ي-اج-ات-ه-م ال-غ-ذائ-ي-ة ال-ت-ي
تسشاعدهم على صشوم رمضشان الكر ‘ Ëظروف
مريحة تقربهم من األجواء العائلية ‘ بلدانهم.
وتشش -ك -ل ال -وج -ب -ات اÙم -ول -ة أازي -د م -ن ث-لث
الوجبات اŸقدمة يوميا للصشائم Úوالتي تسشتفيد
م-ن-ه-ا ال-ع-ائÓ-ت اŸع-وزة ال-ت-ي اع-ت-ادت ا◊صش-ول
عليها قبيل موعد اإلفطار حسشب احتياجات كل
عائلة ،إاذ يÎاوح عدد الوجبات اŸقدمة يوميا
ع Èكل مطعم ما ب ١٥٠ Úإا ٢٠٠ ¤وجبة كاملة،
حسشب مسشؤوو‹ ا÷معيات.
كما تبادر عديد ا÷معيات اÙلية بتندوف أايضشا
إا ¤ت-ن-ظ-ي-م سش-ه-رات رمضش-ان-ي-ة ل-ف-ائ-دة ال-عائÓت
بنفسض الفضشاءات اıصشصشة إلفطار الصشائمÚ
ب - -ع - -د أاداء صشÓ- -ة الÎاوي- -ح م- -ن خÓ- -ل ب- -ر›ة
مسشابقات ونششاطات فنية وأاخرى ثقافية تكرم
خÓلها العائÓت الفائزة باŸراتب األو.¤

‘ ا◊لقة اŸاضشية ت ّ
طرقنا ا ¤بعضض
القواعد األسشاسشية للتغذية خاصشة منها
اŸرتبطة بعملية المتصشاصض والكÓت
اŸنصشوح بها ‘ .هذه ا◊لقة نحاول ان
‚يب عن السشؤوال البديهي:
ـ ماهي أŸوأصسفات ألعامة للتغذية
‘ رمضسان؟
القاعدة السشاسشية ‘ ششهر رمضشان ان
–توي اŸواد اŸغذية على نسشبة %٨٠
من مواد غنية باŸياه و %١٠قليلة اŸياه
وذلك قصش -د تسش -ه -ي -ل وتسش -ري -ع ع -م -ل -ي-ة
ال- -هضش- -م ..اŸواد ال -غ -ن -ي -ة ب -اŸي -اه ه -ي
اÿضشار بششتى انواعها ،خاصشة اÿضشراء
منها كالسشÓطة واÿيار الفجل الطماطم
الفلفل الخضشر الخ ..اما القليلة اŸياه
ك -ال -رز وال -ع -ج-ائ-ن وا◊ب-وب ا÷اف-ة ا¤
جانب اللحوم..
ششهر الصشيام هي فرصشة سشانحة من اجل
ت- -ن- -ظ- -ي- -ف ا÷سش- -م م -ن اŸواد السش -ام -ة
اÎŸسشبة خÓل عام كامل والقضشية ل
–ت -اج ب -ت -ات -ا ا ¤ح -م-ي-ة عصش-ائ-ر ول-ك-ن
ت -ت -ط ّ-ل -ب م -واد غ -ذائ-ي-ة ط-ب-ي-ع-ي-ة غ-ن-ي-ة
ب- -ال- -ف- -ي- -ت- -ام- -ي- -ن- -ات واŸواد ال- -عضش -وي -ة
والكسش - - -ج Úوم - - -ن - - -ه - - -ا اÿضش - - -راوات
والفاكهة..
Áك- -ن ت- -قسس- -ي -م أل -وج -ب -ات ‘ ه -ذأ
ألشس- - - -ه - - -ر أل - - -فضس - - -ي - - -ل أ ¤ث Ó- - -ث
وجبات...
أو’ ـ وجبة الفطار ..البدء بسشائل ذا
درجة حرارة متوافقة مع درجة البيت
حتى ل يصشدم ا÷سشم على ششكل جرعات
م -ت -ق -ط-ع-ة ث-م ن-واصش-ل الف-ط-ار بصش-ح-ن
ششربة اأو حريرة او مرق خضشار..
ثانيا ـ وجبة العششاء ...حيث سشتحتوي
على مواد غذائية من اÿضشار والفاكهة
نحÎم فيها نسشبة  %٢٠ـ  %٨٠من اŸياه..
هذا النوع من الكل يعطينا الحسشاسض

@ بقلم  :عيسساني محمد ألطاهر*
ب-الشش-ب-ع وه-و م-ا يسش-اع-دن-ا ع-ل-ى ال-هضش-م
بطريقة متأانية خÓل الليل..
ثالثا ـ وج -ب -ة السش -ح -ور ...وه-ي وج-ب-ة
منصشوح بها جدا وهي ل تقل اهمية عن
الوجبت Úحتى ولو وجد الصشائم صشعوبة
‘ النهوضض قبيل الفجر ..ولكي Áر ما
تبقى من اليوم بنششاط وحيوية ينصشح اكل
وج -ب -ة دسش-م-ة نسش-ب-ي-ا ك-ال-ب-يضض وا◊ل-يب
ومشش -ت -ق -ات -ه م -ع ج-زء م-ن ا◊ب-وب‡ ،ا
يسش -اع -د ع -ل -ى ت -ن -ظ -ي -م ال -ط -اق-ة خÓ-ل
اليوم...
يبقى حديث النبي ـ صشلى الله عليه وسشلم
Óك -ل ث -لث ل -ل -م -اء وث -لث ل -ل-ه-واء
ـ ث -لث ل  -أ
م -قصش -د صش -ح -ي ب -ام -ت -ي -از ي -خ -ف -ف م-ن
الدهون ويقوي من البنية ويضشفي على
الكل جانب الكتفاء ويجعل من الكل
ثقافة تغذية بامتياز...
تقبل ألله صسيام أ÷ميع..

* طبيب ﬂتصس
’مرأضس
‘ تشسخيصس أ أ
عضسو أÛلسس ألوطني
’خÓقيات ألطب
أ
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ي -أات -ي رمضش -ان ك -ل ع -ام ل -ي -غ ّ-ي -ر روت Úح -ي-اة
اŸسشلم ،Úفتتغ Òمعه مواقيت النوم والطعام
وال-ع-م-ل .وم-ع دخ-ول ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا إا ¤جميع
ن -واح -ي ح -ي -ات-ن-ا ،ي-ح-ت-اج اŸسش-ل-م ت-ط-ب-ي-ق-ات
خاصشة لهذا الششهر حتى يتمكن من متابعة
فروضشه وأاداء واجباته الدينية والدنيوية .وقد
اخÎن -ا ل-ك-م ›م-وع-ة م-ن ال-ت-ط-ب-ي-ق-ات ال-ت-ي
Áكنها أان تسشاعدكم ‘ هذا الششهر الفضشيل:
@ تطبيق «أّيامي»
ه -و ت -ط -ب -ي -ق رمضش -ا Êصش ّ-م -م ل-ي-ك-ون رف-ي-ق-ا
ل -لصش-ائ-م ‘ Úأاي-ام-ه-م ول-ي-ال-ي-ه-م خÓ-ل شش-ه-ر
رمضشان اŸبارك.
ويحتوي التطبيق على كث Òمن اÿدمات التي
ي -ح -ت-اج-ه-ا الصش-ائ-م ‘ ي-وم-ه ول-ي-ل-ت-ه ،وم-ن-ه-ا:
إامسشاكية رمضشان ،ومواقيت الصشÓة ،وبوصشلة
ال -ق -ب -ل -ة ،وأادع -ي -ة وأاذك -ار ،وف -ت-اوى وخ-واط-ر
ي -وم -ي-ة ،وصش-ورة وم-ع-ن-ى ت-ت-غ Òي-وم-ي-ا وÁك-ن
مششاركتها من التطبيق ،وطبق اليوم ،وحدث

الششعب ٢٠١٩/٠٥/١٣ :
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ي- -ع- -ا Êال -ك -ث Òم -ن ال -ن -اسض م -ن
مششاكل صشحية ﬂتلفة ‘ ششهر
رمضشان ألسشباب ﬂتلفة ،وأاحد
أاك Ìهذه اŸششاكل انتششارا ً هي
رائ -ح -ة ال -ف -م اŸزع -ج -ة وال -ت -ي
تصشدر بسشبب جفاف الفم نتيجة
عدم تناول اŸاء ،أاو عدم تنظيف
الفم واألسشنان بعد تناول وجبة
السش -ح-ور ،وب-ال-ت-ا‹ ت-ب-ق-ى ب-ق-اي-ا
ل -ل -ط -ع -ام م -وج-ودة ب Úاألسش-ن-ان
وت - -ع - -م - -ل ع - -ل - -ى إاصش - -دار ه- -ذه
الرائحة ،إاضشافًة إا ¤تناول بعضض
أان -واع األدوي -ة وال -ع -ق -اق Òال -ت -ي
يكون من أاعراضشها ظهور رائحة
ك-ري-ه-ة ل-ل-ف-م ،وق-د ل يشش-ع-ر ب-ه-ا
الصش- -ائ- -م ب -ق -در م -ا يشش -ع -ر ب -ه -ا
اÙيطون به ،وهو ما قد ُيسشّبب
حرجًا ششديدا ً .من أاهّم أاسشباب
رائحة الفم الكريهة:
@ اسش - -ت- -ن- -ف- -اد ا÷سش- -م ÷م- -ي- -ع

‘ م -ث -ل ه -ذا ال -ي-وم ،وتÓ-وة ي-وم-ي-ة م-ن أاح-د
األيتام ،وابتهال يومي ،وكتب رقمية ،ومنبه
للصشÓة.
و–ت-وي ن-اف-ذة ال-ك-تب داخ-ل ال-ت-ط-ب-ي-ق ع-ل-ى
›Óت ÷ميع أافراد األسشرة Áكن –ميلها
وقراءتها أاوطباعتها ،وفيها دليل طبخ ،ولعبة
ف -رسش -ان ا Òÿال -رمضش -ان -ي-ة ،وحصش-ال-ة Áك-ن
طباعتها وŒميعها وتركيبها ،وكتاب تلوين،
وقصشصض أاطفال ،وكتيبات معرفية.
@ تطبيق «أذأن برو»
ت -ط -ب -ي -ق «أاذان ب -رو» ي-ج-ع-لك دوم-ا م-رت-ب-ط-ا
بالصشÓة ،فهوينبهك ‘ الوقت الصشحيح عن
ط -ري -ق األذان ال -ك-ام-ل ،وسش-ي-ك-ون ل-ه ال-ف-ائ-دة
األك Èعندما تكون ‘ منطقة ل تسشمع فيها
األذان.
Óذان ،بل يوفر
التطبيق ليسض ›رد تطبيق ل أ
لك عدة مزايا ،منها :إامكانية سشماع األذان
حتى لوكان الهاتف مغلقا أاو التطبيق ل يعمل،

ومواقيت الصشÓة بحسشب اŸوقع ا÷غرا‘،
وأاصش -وات شش -ج -ي -ة إلق -ام -ة األذان م -ن أافضش -ل
اŸؤوذن Úحول العا ،⁄واŒاه القبلة بحسشب
موقعك.
ك -م -ا ي -ح-ت-وي ال-ت-ط-ب-ي-ق ع-ل-ى م-ي-زة ال-وصش-ول

مشسكل يعا Êمنه ألكثÒ

نصسائح لرائحة فم منعشسة ‘ رمضسان

مصشادر الطاقة اّıزنة فيه.
@ تناول الوجبات الغنيsة بعنصشر
ال -كÈيت م -ث -ل ال-ث-وم وال-بصش-ل أاو
بعنصشر النيÎوج Úمثل اللحوم
واأللبان والبيضض.
@ ط- - -ول ال - -فÎة ب Úوج - -ب - -ت - -ي
السش -ح -ور واإلف -ط -ار ،م-ا ُي-ع-ط-ي
الفرصشة لتكاثر البكتÒيا ‘ الفم
ول-ق-ي-ام-ه-ا ب-ت-ح-ل-يل بقايا الطعام
اŸوجودة ب Úاألسشنان.

@ عدم معا÷ة التهابات اللثة أاو
تسشّوسض األسشنان.
@ بسشبب الصشيام والعطشض ،تقل
كمsية اللعاب ‘ الفّم ،ما يؤودي
إا ¤ظهور الرائحة الكريهة.
@ تنظيم جدول زيارات لطبيب
األسشنان بششكٍل دوري ،xوذلك من
أاجل فحصض األسشنان والطمئنان
على حالتها.
@ اŸداوم - -ة ع - -ل- -ى ت- -ن- -ظ- -ي- -ف

األسش -ن -ان ب -ع -د ك ّ-ل وج -ب-ة ط-ع-اٍم
سش -واء ق -ب -ل رمضش -ان ،أاو خ Ó-ل-ه،
فهذا يسشاعد على إابقاء النَفسض
م -ن -ت -عشش ً-ا ،وÁن -ع ت -راك -م ب -ق-اي-ا
الطعام.
@ النتباه إا ¤طبيعة اŸأاكولت
‘ اإلفطار والسشحور ،والبتعاد
ب رائحة
عن األطعمة التي تسشّب ُ
الفم السشيئة.
@ اسشتخدام غسشول الفم بششكٍل
دائم ٍ بعد تنظيف األسشنان ،وذلك
م- -ن أاج- -ل م- -ن -ع ّ‰و ال -ب -ك -تÒي -ا
اŸسش ّ-ب -ب -ة ل -ل -رائ-ح-ة ،وا◊ّد م-ن
ت- -ك- -اث- -ره- -ا ،م- -ع م -راع -اة ع -دم
اسش- -ت- -خ -دام غسش -ول ال -ف -م ال -ذي
ي-ح-ت-وي ع-ل-ى م-ر ّك-ب-اٍت ك-ح-وليٍة،
وذلك ألنه يزيد من جفاف الفم.
الب-ت-ع-اد ع-ن ال-ت-دخ ،Úب-اعتباره
م -ن أاك Ìال -ع -وام -ل ال -ت-ي تسشّ-ب-ب
رائحة الفم الكريهة.

السش - -ري - -ع إا ¤ه- -ذا ال- -ت- -ط- -ب- -ي- -ق ع Èم- -رك- -ز
اإلشش- -ع- -ارات ،وت -ق -وÁا م -ع ت -واري -خ األع -ي -اد
واŸن-اسش-ب-ات ال-دي-ن-ي-ة ،وت-ق-وÁا خ-اصشا بششهر
رمضشان.
@ تطبيق ألقرآأن ألكرË
ه-ذا ال-ت-ط-ب-ي-ق ب-رن-ام-ج م-ت-خصشصض ‘ عرضض
القرآان الكر Ëبصشورة تفاعلية ميسشرة .يو ّ
ظف
الÈن- -ام- -ج ال- -ب- -ي- -ئ -ة ا÷دي -دة ع -ل -ى ه -وات -ف
األندرويد‡ ،ا يتيح للمسشتخدم التفاعل مع
القرآان الكر Ëبسشهولة ويسشر ،مع الحتفاظ
ب-ج-م-ال-ي-ات اŸصش-ح-ف الشش-ري-ف م-ن خ-طوط
ب- -ال- -رسش -م ال -ع -ث -م -ا Êون -ق -وشض دلئ -ل اآلي -ات
والسش- -ور .وÁك- -ن إادراج ن- -ظ- -ام ‡ي -ز ◊ف -ظ
م -واق -ع ال -ق -راءة ب -ح -يث ي -ت-م-ك-ن ال-ق-ارئ م-ن
–ديد اآلية وحفظها للرجوع إاليها.
كما ييسشر الÈنامج خاصشية البحث النصشي ‘
آاي -ات ال -ق -رآان م -ن خ Ó-ل ال -ب -حث ال -ل -ح -ظ -ي
وعرضض النتائج مع الصشفحات ،باإلضشافة إا¤
إامكانية الذهاب للصشفحة وتظليل خلفية اآلية
اıتارة ليسشهل على اŸسشتخدم معرفتها.
صسائم ‘ رمضسان
تطبيق حقيبة أل ّ
ي-ع-د ه-ذا ال-ت-ط-ب-ي-ق م-ن ال-ت-ط-ب-يقات الششهÒة
لششهر رمضشان اŸبارك.
وال -ت -ط-ب-ي-ق شش-ام-ل وج-ام-ع ل-ك-ل م-ا ي-ح-ت-اج-ه
الصشائم خÓل هذا الششهر الفضشيل من نصشائح
وف-ت-اوى وت-وج-ي-ه-ات.وﬁت-وى ح-ق-يبة الصشائم
يتنوع ب Úما هوديني وما هوصشحي لتسشتفيد
من ششهر رمضشان بأاك Èقدر ‡كنŒ .د ‘
التطبيق نافذة Ÿواضشيع صشحية ‘ رمضشان
تشش -م -ل ال -ت-غ-ذي-ة وال-ع-ادات الصش-ح-ي-ة وف-وائ-د

تأاخ Òالسشحور.
أاما ا÷انب الديني ‚د مواضشيع عن العششر
األواخر وليلة القدر وأاحكام وفتاوى خاصشة
برمضشان .كما يوجد قسشم خاصض بالنسشاء يعنى
بالفتاوى اÿاصشة بهن ،وبرنامج يومي مقÎح
للمرأاة اŸسشلمة ،وسشتفيد حقيبة الصشائم حتى
بعد انقضشاء ششهر رمضشان لكونها تششتمل على
أاحكام وآاداب العيد ووسشائل للمداومة على
ال -ع -م -ل الصش-ال-ح ب-ع-د رمضش-ان ،ونصش-ائ-ح ع-ن-د
صشيام سشتة أايام من ششوال.
@ تطبيق أناشسيد إأسسÓمية
يحتوي التطبيق على ›موعة من األناششيد
اإلسشÓمية بأاصشوات أاششهر اŸنششدين ‘ العا⁄
اإلسشÓمي ،حيث Œد األغا ‘ Êمدح النبي
ﬁمد  -صشلى الله عليه وسشلم  -واألغاÊ
الدينية دون أاي آالة موسشيقية أاوآالت اإليقاع.
وÁكنك السشتماع إا ¤جميع األناششيد مباششرة
من اإلنÎنت (حيث يتطلب اتصشال باإلنÎنت)،
وه-ن-اك خ-ي-ار ل-ت-ن-زي-ل أاي أاغ-ن-ي-ة –ب-ه-ا ع-ل-ى
ه -ات-فك ث-م السش-ت-م-اع إال-ي-ه-ا ع-ن-دم-ا ل ي-ك-ون
لديك إانÎنت.
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بسسم ألله أبديت وعلى ألنبي صسليت
أوليك هاد ألفال أنويت ألناسس
طبايع فيهم وديع وطايع وفيهم
وضسيع وضسايع ،إأذأ دخلت للب Òطول
بالك وإأذأ دخلت لسسوق ألنسساء رد
بالك إأّللي فاتك بالزين فوتو
بالنظافة و‹ فاتك بالفهامة فوتو
بالظرأفة.
ألقمح أزرعو وألريح يجيب غبارو،
وألقلب أ’ كان مهموم ألوجه
يعطيك أخبارو ،وللي رأح برضسايتو
ما يرجع غ Òبرضسايتي ،و’ تلبسس
حاجة موشس قدك و’ على حاجة
فارغة تندب ح ّ
ظك ،وما يحكلك
غ Òظفرك ،وما يبكيلك غÒ
شسفرك.

إأعدأد :عب ـد
ألق ـادر سضنات ـي
إأمام أسضتاذ رئيسس
Ãسضجد ألبشضÒ
أإلبرأهيمي
شضـارع ألشضهـدأء

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

والتعرضِس لنفحات الÈكة الرمضسانية؛
وهذا أامر غ Òمسستغرب ÷رياِنه ضسمنَ
الضسعفِ العاّم للواحد وا÷ماعة إاضسافة
إا ¤سسطوة اإلعÓم اŸرئي وأاثره على
خلخلةِ القيم وإاعادة ترتي ِ
ب األولوياِت
حسسبما يراها الف ّسساُق ِمْن ُمÓكِ
Ú
م
ئ
ا
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ا
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ه
َ
ع-ل-ي-ه-ا؛ ف-رمضس-ان ف-رصس-ة ال-ع-م-ر السس-ان-حة
وموسسم البضساعة الرابحة والِكفة الراجحة
وŸاحباه الله تعا ¤من اŸميزات فهوبحق
مدرسسة إلعداد الرجال وهوبصسدق جامعة
لتخريج األبطال .
وي -خ -ل -ع ع -ن-ه-ا ك-ل ق-ي-د ي-ع ـوق-ه-ا ...
ويعلي منار ا◊ق والصسدق والصس ÈوŸا
يسس- -ر ال- -ل- -ه ت- -ع -ا ¤ف -ي -ه ،م -ن أاسس -ب -اب
اÒÿات ،وف-ع-ل ال-ط-اع-ات ،ف-ال-ن-فوسس
فيه مقبلة ،والقلوب إاليه والهة.
^ ث-الثا :ألن رمضس -ان تصس -ف -د ف-ي-ه
م -ردة الشس -ي -اط ،Úف  Ó-يصس-ل-ون إا ¤م-ا
كانوا يصسلون إاليه ‘ غ Òرمضسان ،و‘
رمضس -ان ت -ف -ت -ح أاب-واب ا÷ن-ان ،وت-غ-ل-ق

خ Òالهدى
عن أابي هريرة  -رضسي الله عنه  -أان رسسول الله صسلى الله
عليه وسسلم قال« :من صسام رمضسان إاÁاًنا واحتسساًبا غفر له
ما تقّدم من ذنبه ،ومن قام ليلة القدر إاÁاًنا واحتسساًبا غفر
له ما تقّدم من ذنبه» (رواه البخاري ومسسلم).
عن أابي هريرة  -رضسي الله عنه  -أان رسسول الله صسلى الله
عليه وسسلم قال« :من قام رمضسان إاÁاًنا واحتسساًبا غفر له ما
تقدم من ذنبه» (رواه البخاري ومسسلم).

صضوم
ما يسضتحب ‘ ال ّ
م -ن أاه -م م-ا يسس-ت-حب ل-لّصس-ائ-م
لتية:
لداب ا آ
ا آ
 - 1السس-حورŸ :ا رواه ال -ب-خ-اري
ومسس- -ل- -م واÿمسس- -ة إال أاب -و داود م -ن
حديث أانسس رضسي الله عنه أان النبي
صسلى الله عليه وسسلم قال« :تسسحّروا
فإاّن ‘ ال ّسسحور بركة».
وت -أاخ Òالسس -ح -ور مسس -ت -حب ،ألن
النبي صسلى الله عليه وسسلم نّبه عليه
Ÿا ف -ي -ه م-ن ال-ف-وائ-د الصس-ح-ي-ة ال-ت-ي
تع Úعلى أاداء الصسيام من غ Òخلل
يصسيب ا÷سسد.
 - 2ت-ع-ج-يل الفطور- Ÿ :ا رواه
البخاري ومسسلم من حديث سسهل بن
سسعد أانه صسلى الله عليه وسسلم قال:
«ل ت- -زال أاّم- -ت- -ي ب- -خ Òم- -ا عّ- -ج -ل -وا
الفطر».
لفطار :ألن
 - 3الدعاء عند ا إ
ال - - -دع - - -اء ل ي- - -رد ‘ ه- - -ذا ال- - -وقت
اŸب - -اركŸ ،ا رواه اب- -ن م- -اج- -ه م- -ن
حديث عبدالله بن عمرو بن العاصس -
رضسي الله عنه  -أان النبي صسلى الله
ع -ل -ي-ه وسس-ل-م ق-ال« :إاّن ل-ل ّصس-ائ-م ع-ن-د
فطره دعوة ل ترد».
لثام:
 - 4صسيام ا÷وارح عن ا آ
أاي صس -ي -ام -ه -ا ع -ن ك -ل م -ا ح-رم ال-ل-ه
تعا ،¤ألنه ل فائدة ‘ الصسيام مع

ع - - - - -بث ا÷وارح
وارت -ك-اب اآلث-ام،
ومعلوم أان الصسيام
جنة.
 - 5ا÷ود ومدارسسة القرآان:
ا÷ود مسستحب ‘ غ Òرمضسان ،و‘
رمضسان يكون أاشسد اسستحبابًا ،وكذلك
ق -راءة ال -ق -رآان وب -خ -اصس -ة أان -ه شس -ه -ر
القرآان.
 - 6الجتهاد ‘ العبادة :وذلك
تأاسسًيا بالنبي صسلى الله عليه وسسلم ألن
األج- -ر يضس- -اع- -ف ع- -ل- -ى ال- -ط -اع -ات
والعبادات ‘ رمضسان.
 - 7الع- -ت- -ك- -اف ‘ ال- -عشس- -ر
لواخ -ر م -ن رمضس-ان :ت-أاسسً-ي-ا به
ا أ
صس-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م وب-خ-اصس-ة أان
العتكاف يؤوصسل الرجولة ‘ اŸسسلم
وي -رب -ي ج-وارح-ه ع-ل-ى ال-ع-ب-ودي-ة ل-ل-ه
وحده.
 - 8اŸب- -ادرة ب- -ال- -غسس- -ل م -ن
ا÷نابة قبل الفجر :ألن الصسائم
سسيصسبح متعّبًدا بالصسوم ،فاألفضسل أان
ي-ك-ون ط-اهً-را وب-خ-اصس-ة أان-ه سس-يدخل
ع- -ل- -ي- -ه وقت ال- -ف -ج -ر ،وŒب ع -ل -ي -ه
الصسÓة.
هدانا الله إا ¤كل خ Òينفعنا ‘
الدنيا واآلخرة.

أاب -واب ال -نÒان ،ول -ل -ه ‘ ك -ل ل -ي-ل-ة م-ن
رمضسان عتقاء من النار ،و‘ رمضسان
ليلة القدر التي هي خ Òمن أالف شسهر،
ف-م-ا أاع-ظ-م-ه-ا م-ن بشس-ارة ،ل-وت-أام-لناها
بوعي وإادراك لوجدتنا مسسارع Úإا¤
اÒÿات ،م - -ت - -ن- -افسس ‘ Úال- -ق- -رب- -ات
هاجرين للموبقات ،تارك Úللشسهوات.
^ رابعا :ورمضسان فرصسة للتغيŸ Òا
حصسل فيه من األحداث التي غÒت
مسس -ار ال -ت -اري -خ ،وق-ل-بت ظ-ه-ر اÛن،
فنقلت األمة من مواقع الغÈاء ،إا¤
مواكب ا÷وزاء ،ورفعتها من مؤوخرة
ال- - -ركب ،ل - -ت - -ك - -ون ‘ ﬁل الصس - -دارة
والريادة ففي معركة بدر الكÈى التقى
جيشسان عظيمان ،جيشس ﬁمد صسلى
الله عليه وسسلم ،وجيشس الكفر بقيادة
أابي جهل ‘ السسنة الثانية من الهجرة
وذلك ‘ ال - -ي - -وم السس - -اب - -ع عشس - -ر م- -ن
رمضسان ،وانتصسر فيها جيشس اإلÁان
على جيشس الطغيان ،ومن تلك اŸعركة
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ب - -دأا ‚م اإلسس Ó- -م ‘ صس - -ع- -ود ،و‚م
ال -ك -ف-ر ‘ أاف-ول ،وأاصس-ب-حت ال-ع-زة ل-ل-ه
ول- -رسس- -ول- -ه ول- -ل- -م -ؤوم -ن ،Úي -قـول ال -ل -ه
تعاQm ór˘Ñn˘Hp o¬˘∏s˘dG ºr˘co ôn˘°ün ˘fn ór˘≤n˘dnhn{:¤
ºrµo ∏s˘©n˘nd ¬n˘s∏˘dG Gƒ˘≤o˘JsÉ˘an ál˘sdPpGCn ºr˘ào˘frGCnhn
¿} آال عمران.١٢٣:
n hôoµo°rûJn
و‘ السسنة الثامنة ،و‘ شسهر رمضسان،
كان الفتح العظيم الذي أاعز الله به
دي -ن -ه ورسس -ول-ه وج-ن-ده وح-زب-ه األم،Ú
واسس-ت-ن-ق-ذ ب-ه ب-ل-ده وب-ي-ت-ه ال-ذي ج-ع-ل-ه
ه- -دى ل- -ل- -ع- -ا ÚŸم- -ن أاي- -دي ال -ك -ف -ار
واŸشسرك ،Úوهوالفتح الذي اسستبشسر
به أاهل السسماء ،وضسربت أاطناب عزه
على مناكب ا÷وزاء ،ودخل الناسس به
‘ دين الله أافواجا ،وأاشسرق به وجه
األرضس ضسياًء وابتهاجا.
و‘ سسنة سستمائة وثمانيًة وخمسس،Ú
فعل التتار بأاهل الشسام مقتلة عظيمة،
وتشس - -رد م - -ن اŸسس- -ل- -م Úم- -ن تشس- -رد،
وخربت الديار ،فقام اŸلك اŸظفر
قطز ،بتجهيز ا÷يوشس ،لقتال التتار،
ح- -ت- -ى ح- -ان ال- -ل -ق -اء ‘ ي -وم ا÷م -ع -ة
اÿامسس والعشسرين من رمضسان وأامر
أال يقاتلوا حتى تزول الشسمسس ،وتفيء
الظÓل ،وتهب الرياح ،ويدعو اÿطباء
والناسس ‘ صسÓتهم ،ثم تقابل الصسفان،
واق -ت -ت -ل ا÷يشس -ان ،وحصس -لت م -ع -رك -ة
ع-ظ-ي-م-ة ،سس-الت ف-ي-ه-ا دم-اء ،وتقطعت
أاشسÓء ،ثم صسارت الدائرة على القوم
ال -ك -اف -ري -ن ،وق-ط-ع داب-ر ال-ق-وم ال-ذي-ن
ظلموا ،وا◊مد لله رب العا.ÚŸ
ك -ل ه -ذه األسس -ب-اب وغÒه-ا ج-ع-ل-ت-ن-ا
ن- -وق -ن ب -أان رمضس -ان ف -رصس -ة سس -ان -ح -ة
وغنيمة جاهزةŸ ،ن أاراد التغي‘ Ò
ح -ي -ات -ه ،ف -األسس -ب-اب م-هّ-ي-أاة ،واألب-واب
مشسرعة وما بقي إال العزÁة الصسادقة،
والصس-ح-ب-ة الصس-ا◊ة ،والسس-ت-ع-انة بالله
‘ أان يوفقك للخ Òوالهداية.

^ رجال حول الرسسول ˜
نسسبه وكنيته
هو سسيدنا اإلمام أابو ا◊سسن علي بن أابي طالب بن
عبد اŸطلب بن هاشسم بن عبد مناف ابن عم رسسول
الله صسلى الله عليه وسسلم وصسهره ،وأابو السسبطÚ
ا◊سسن وا◊سس Úسسيّدي شسباب أاهل ا÷نة ،وأاول من
أاسسلم من الصسبيان.
ع -ل -م م -ن أاع Ó-م ال -دي -ن وم -ن أاب -رز اÛاه -دي-ن
والشسجعان وقدوة للزاهدين ،ومن أاشسهر اÿطباء
واŸفوه ،Úالعلماء العامل ،Úأامه فاطمة بنت أاسسد
بن هاشسمُ ،ولد قبل البعثة بعشسر سسن ،Úوتربى ‘
حجر النبي ﬁمد صسلى الله عليه وسسلم و‘ بيته،
وكان يلقب حيدرة وقيل :إان أامه هي التي سسمته
حيدرة.
وأاما تسسميته بأابي تراب ،فإان رسسول الله صسلى الله
عليه هو الذي سسّماه أابا تراب ولهذه التسسمية قصسة
وهي أانّ الرسسول دخل على فاطمة فسسأالها عن علي:
«أاي- -ن اب- -ن ع ِ-م -ك» ،ق -الت :ه -و ذاك مضس -ط -ج -ع ‘
اŸسسجد ،فجاءه رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم
فوجده قد سسقط رداؤوه عن ظهره ،فجعل Áسسح
الÎاب عن ظهره ويقول« :اجلسس أابا تراب» ،فوالله
ما سسّماه به إال رسسول الله ،ووالله ما كان له اسسم
أاحب إاليه منه.
كفله النبي صسلى الله عليه وسسلم قبل أان يوحى إاليه ألن
قريشًسا أاصسابتهم أازمة شسديدة ،وكان أابوطالب كث Òالعيال
قليل اŸال فأاخذ الرسسول عليا وضسّمه إاليه ،وأاخذ العباسس
جعفًرا وضسّمه إاليه تخفيًفا عن أابي طالب.
وصسفه
كان رضسي الله عنه رجَ ًÓرْبعًة أاميل إا ¤الِقصسر،
ادم اللون ،عريضس اللحية أابيضسها ،ل يخضسبها ،وقد
خضسبها مرة با◊ّناء ثم تركها ،أاصسلع على رأاسسه
زغ-ي-ب-ات ،ضس-خ-م ال-ب-ط-ن ،ضس-خ-م ُم-شس-اشس-ة اŸن-كب،
ضسخم عضسلة الذراع ،دقيق مسستدقها ،حسسن الوجه،
ضسخم عضسلة السساق دقيق مسستدقها ،عظيم العينÚ
أادعجهما ورؤوي على عينيه أاثر الكحل ،شسثن الكف،Ú
ك -ث Òالشس -ع-ر ،ضس-ح-وك السس-ن م-ن أاشس-ج-ع الصس-ح-اب-ة
وأاعلمهم قضساء ،ومن أازهدهم ‘ الدنيا ⁄ ،يسسجد
لصسنم قط ،إاذا مشسى تكفأا ،شسديد السساعد واليد،
ثبت ا÷نان ،ما صسارع أاحًدا إال صسرعه ،شسجاًعا
منصسوًرا على من لقاه.
وقد روي أان معاوية قال لضسرار الصسدائي :صسف
‹ عليا ،فقال :أاعفني ،قال :لتصِسَفنه ،قال :إاذ ل بد
من وصسفه ،كان والله بعيد اŸدى ،شسديد القوى،
يقول فصس ،Óويحكم عدل ،يتفجّر العلم من جوانبه،

١٧٩٤٦

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

الشّسهر الفضسيل موسسم الّتغيÒ

هناك عوامل كثÒة وأاسسباب عديدة
Œع -ل -ن -ا ن -وق -ن ب -أاّن رمضس -ان م -وسس -مـ ـ
للطاعة والتغي ،Òوالتغلب على النفسس
والعادات السسيئة أاهمها:
^ أاول:
اŸعصسية واÿطأا وكث Òمن العادات
السس -ي -ئ -ة ,صس -ف -ات لصس -ي-ق-ة ب-اإلنسس-ان،
وك -ث Òم-ن ي-ع-ل-م-ون ضس-رره-ا وي-درك-ون
خطرها ولكنهم يظلون ‘ أاسْسِرها ،وقد
اسستولت عليهم العوائد ،وأاحاطت بهم
ال-ع-وائ-ق ،ووه-نت ع-زائ-م-ه-م ،وضس-عفت
إارادت- -ه- -م ،ألن- -ه ك- -م -ا ه -و م -ع -ل -وم أاsن:
للعادات سسلطاًنا على النفوسس ،وهيمنة
على القلوب ،وهي تÎكز ‘ اإلنسسان
ف-تصس-ب-ح ك-أان-ه-ا ط-ب-ي-ع-ة م-ن ط-بائعه ،ل
يسستطيع التخلصس منها ول يقدر على
م -ف -ارق -ت -ه-ا ،ف-ال-ت-غ-ي Òوال-ت-خ-لصس م-ن
ال -ع -ادات السس-ي-ئ-ة أاسس-اسس-ه ق-وة اإلرادة،
وشسهر رمضسان مدرسسة تربوية يتدرب
ف -ي -ه -ا اŸسس -ل-م ع-ل-ى ت-ق-وي-ة إارادت-ه ‘
ال -وق -وف ع -ن -د ح -دود رب -ه ،وال-تسس-ل-ي-م
◊ك -م -ه ،وت -ن -ف -ي -ذ أاوام -ره وشس-ري-ع-ت-ه،
فالصسوم إاًذا فرصسة ذهبية للتخلصس من
العادات الرديئة ,والصسفات السسيئة.
ومن فضسل الله على عباده أان جعل
ل -ه -م م -واسس َ-م ي -ح -ي-وَن ف-ي-ه-ا ب-ط-ري-ق-ة
ﬂت -ل -ف ٍ-ة ع s-م -ا اع -ت -ادوه؛ ف -ف-ي ت-غ-يÒ
الّنظام ا◊ياتي فوائُد كثÒة على الفرِد
واÛتمع ،وما شسهر رمضسان األجّل إالs
مثال صسريح على هذِه الهباِت الsرباÊ؛
ح-يث ت-ع-ت-دل ط-ب-ائ-ع الّ-ن-اسس وعاداتهم
وي- -رت- -ق- -ي السس- -ل- -وك ال- -بشس -رُي وت -زوُل
الضس -غ -ائ -ن وي -ت -ق -ارُب ال-ب-ع-داُء ،وت-زيُ-د
حركُة اإلحسساِن وينشس ُ
ط أاهلُ ا‘ ِÒÿ
أاعماِل ال ِ
 Èعلى كل uصسعيد.
^ ثانيا :هذا الشسهر الكر Ëله آاثار
حميدة إال sأاّن الّنفوسس البشسريَة بدأات
ف ‘ السستجابِة لنداء اإلصسÓح
تضسع ُ

العدد

اإلثنين  ١٣ماي  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠٨رمضسان ١٤٤٠

هام جدأ

فعل ألّطاعات وألّتعّرضس لنفحات ألÈكة ألّرمضضانية معّينة على ألرتقاء
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لمة الصسيام :كل ما ذكر الله
^ سسياحة هذه ا أ
‘ القرآان السسياحة :هم الصسائمون .كفى بقوله:
«الصسوم ‹» ،فضس ًÓللصسيام على سسائر العبادات
^ كان الزهري إاذا دخل رمضسان قال :إا‰ا هو قراءة
القرآان وإاطعام الطعام.
^ قال ابن ا◊كم :كان مالك إاذا دخل رمضسان يفّر
من قراءة ا◊ديث و›السسة أاهل العلم.
^ نعم زمان اŸؤومن الشستاء :ليله طويل
يقومه ،ونهاره قصس Òيصسومه.

جوابك

ع ّمـ ـ ـا
يشضغل ـك
❊ سس :ا◊امل
واŸرضس - - - - - - - -ع إان
خ - -اف - -ت- -ا ع- -ل- -ى
الّنفسس أاو الولد
هل تفطران؟

❊❊ ج :ا◊امل واŸرضسع سسواء خافتا على أانفسسهما أاو الولد،
أاوكÓ-ه-م-ا م-ع-ا ،ي-ج-وز ل-ه-م-ا ال-ف-ط-ر ،وأاصس-ح أاق-وال ال-ع-ل-م-اء أان
ع- - - - - - - -ل - - - - - - -ي - - - - - - -ه - - - - - - -م - - - - - - -ا ال - - - - - - -قضس - - - - - - -اء ف - - - - - - -ق - - - - - - -ط.
Óطفائي أان يفطر إان احتاج الفطر إلنقاذ
❊ سس :هل يجوز ل إ
الناسس ،خاصسة وأانه يدخل ‘ جوفه كث Òمن الدخان أاثناء عملية
اإلنقاذ؟
❊❊ ج :نعم يجوز Ÿن يحتاج الفطر إلنقاذ إانسسان من هلكة ،مثل
إانقاذ من ‘ حريق ،أاو غريق ونحوهما ،يجوز له الفطر ،وعليه
القضساء بعد ذلك ،والطفائيّون إان دخل جوفهم الدخان بسسبب
عملية اإلنقاذ ،يحتاجون شسرب أادوية بعد ذلك ،ف Óحرج من
ذلك كله ،يفطرون ويقضسون بعد رمضسان.

علي بن أأبي طالب  -رضضي ألله عنه -

وتنطق ا◊كمة من نواحيه ،يسستوحشس من الدنيا
وزهرتها ،ويأانسس إا ¤الليل ووحشسته ،وكان غزير
العÈة ،طويل الفكرة ،كان فينا كأاحدنا ،يجيبنا إاذا
سسأالناه ،ونحن من تقريبه إاّيانا وقربه منا ل نكاد
نكلمه هيبة له ،يع ّ
ظم أاهل الدين ،ويقّرب اŸسساك،Ú
ول يطمع القوي ‘ باطله ،ول ييأاسس الضسعيف من
عدله ،وأاشسهد لقد رأايته ‘ بعضس مواقفه وقد أارخى
ال -ل -ي -ل سس -دول-ه وغ-ارت ‚وم-ه ق-اب ًضس-ا ع-ل-ى ◊ي-ت-ه
يتململ “لمل السسقيم ،ويبكي بكاء ا◊زين ويقول:
يا دنيا غري غÒي ،إا‹ّ تعرضست أام إا‹ّ تشسوفت؟
هيهات قد طلقتك ثÓثا ل رجعة فيها ،فعمرك
قصس ،Òوخطرك قليل ،آاه آاه من قلة الزاد وبعد
السسفر ووحشسة الطريق ،فبكى معاوية وقال :رحم
الله أابا حسسن ،كان والله كذلك ،فكيف حزنك عليه
يا ضسرار؟ قال :حزن من ذبح واحدها ‘ حجرها.
علمه وقضساؤوه
عن ابن مسسعود رضسي الله عنه قال :كنا نتحدث
أان أاقضسى أاهل اŸدينة علي بن أابي طالب.
أاما عن قوته وإاصسابته ‘ القضساء فهناك قصسة
تدل على ذلك فيها ،أانه Ÿا بعثه رسسول الله صسلى
الله عليه وسسلم إا ¤اليمن وجد أاربعة وقعوا ‘ حفرة
يصسطاد فيها األسسد ،سسقط أاول رجل فتعلق بآاخر
وتعلق اآلخر بآاخر حتى تسساقط األربعة فجرحهم
األسسد وماتوا من جراحته ،فتنازع أاولياؤوهم حتى
كادوا أان يقتتلوا ،فقال علي :أانا أاقضسي بينكم فإان
رضسيتم فهو القضساء ،وإال حجزت بعضسكم عن بعضس
حتى تأاتوا رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم ليقضسي
بينكم .اجمعوا من القبائل التي حفروا البئر ربع
Óول ربع الدية ألنه
الدية وثلثها ونصسفها وكاملها ،فل أ
أاهلك من فوقه ،وللذي يليه ثلثها ألنه أاهلك من
فوقه ،وللثالث النصسف ألنه أاهلك من فوقه ،وللرابع
الدية كاملة ،فأابوا أان يرضسوا ،فأاتوا رسسول الله صسلى
الله عليه وسسلم فلقوه عند مقام إابراهيم فقصسوا
عليه القصسة ،فقال :أانا أاقضسي بينكم ،فقال رجل من
القوم :إانّ عليا قضسى بيننا ،فلما قصسوا عليه القصسة أاجازه.
شسجاعته
شسهد رضسي الله عنه الغزوات مع رسسول الله صسلى
الله عليه وسسلم فكان له فيها شسأان عظيم ،وأاظهر
شسجاعة عجيبة ،وأاعطاه الرسسول صسلى الله عليه
وسسلم اللواء ‘ مواطن كثÒة ،فلما غزا رسسول الله
صسلى الله عليه وسسلم كزز بن جابر الفهري (غزوة
بدر األو )¤أاعطاه لواءه األبيضس ،و‘ غزوة بدر
الكÈى كان أامام رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم
رايتان سسوداوان إاحداهما مع علي يقال لها العقاب،

واألخرى مع بعضس األنصسار ،وأامره رسسول الله صسلى
الله عليه وسسلم أان يبارز ‘ هذه الغزوة الوليدبن
عتبة فبارزه عليّ وقتله.
و‘ غزوة أاحد قتل سسيدنا علي ثÓثة من أاصسحاب
ÓسسÓم وكان
األلوية ورؤووسًسا كبÒة عرفت بعدائها ل إ
وقتها ‘ عنفوان شسبابه ‡تلئا قوة ونشساطا.
و‘ غ- -زوة اÿن- -دق Ÿا أاق -ح -م ب -عضس اŸشس -ركÚ
خيلهم وأاقبلت الفرسسان تعنق نحوهم ،ومنهم عمرو
بن عبد ،وكان من أاقوياء العرب اŸشسهورين وكان
وقتئذ كب Òالسسن ،فلما وقف هو وخيله ،قال له
سس -ي -دن -ا ع -ل -ي :أادع -وك إا ¤ال -ل -ه وإا ¤رسس-ول-ه وإا¤
اإلسس Ó-م ،ق -ال :ل ح -اج -ة ‹ ب -ذلك ،ف -ق -ال :ف -إاّن -ي
أادعوك إا ¤النزال ،قال :و ⁄يا ابن أاخي؟ فو الله ما
أاحب أان أاقتلك ،قال علي :ولكني والله أاحب أان
أاقتلك ،فحمي عمرو عند ذلك ،فاقتحم عن فرسسه
ي فتنازل وŒادل فقتله عليّ
فعقره ثم أاقبل على عل ّ
رضس -ي ال -ل -ه ع -ن -ه ،وخ -رجت خ -ي-ل-ه م-ن-ه-زم-ة وه-ذه
شسجاعة نادرة من أابي ا◊سسن.
و‘ غزوة خي Èمعروف عند أاهل السس Òقتله
Ÿرحب ،وهو زعيم حربي من زعماء اليهود ضسربه
سسيدنا علي على هامته حتى ع ّضس السسيف منها
بأاضسراسسه ،وسسمع أاهل اŸعسسكر ضسربته ،ثم Ÿا وقع
الÎسس م -ن سس -ي -دن -ا ع -ل ّ-ي أاخ -ذ ب -اب-ا ع-ن-د ا◊صس-ن
فتÎسس به عن نفسسه فلم يزل ‘ يده وهو يقاتل
حتى فتح الله عليه ،ثم أالقاه من يده ح Úفرغ ،وكان
ذاك الباب يحتاج لثمانية رجال أاشسداء حتى يقلبوه
ليسس ◊مله كما ذكر ذلك أابورافع مو ¤رسسول الله
صسلى الله عليه وسسلم.
وسسيدنا علي هو الذي قتل ا◊ويرث بن نقيد الذي
أاهدر دمه رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم وكان يهجو
رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم ويك Ìأاذاه وهو Ãكة.
و‘ غزوة حن Úكان رضسي الله عنه ثابتا مع من
ثبت من اŸسسلم Úمع رسسول الله صسلى الله عليه
وسس -ل -م ،ك -م-ا ث-بت ‘ أاح-د وغÒه-ا ،وك-ل-م-ا راج-ع-ن-ا
ي رضسي الله
ال ّسس Òوالغزوات وجدنا اسسم اإلمام عل ّ
عنه أللء مضسيئا قضسى عمره ›اهدا مدافعا عن
دين الله يفتح ا◊صسون اŸسستعصسية ،ويهدم األصسنام
إاعًÓء لكلمة الله سسبحانه وتعا.¤
وفاته
تو‘ رضسي الله عنه شسهيدا سسعيدا ُمبشسًرا با÷نة
ون -ع -ي -م -ه-ا ،وع-م-ره سس-ت-ون سس-ن-ة وك-انت خÓ-ف-ت-ه أارب-ع
سسنوات وتسسعة شسهور ،رضسي الله عنه وكّرم وجهه وغفر
لنا وحشسرنا معه ومع الشسهداء والصسّديق Úوالصسا◊Ú
وحسسن أاولئك رفيقا ،وا◊مد لله رب العا.ÚŸ

أإلثن 1٣ Úماي  ٢01٩م ألموأفق لـ  08رمضضان  1٤٤0هـ

info@ech-chaab.com / www.ech-chaab.com
seharasmal-echaab@hotmail.fr
á```````ÑW É``````«fƒ°U :OGó`````YGE

صصيام Ÿرضصى القولون
طبيبة عامة لـ «الشصعب» تؤوّكد فوائد ال ّ

التّغذية الصصحية تسصاهم ‘ تفادي حا’ت تهيّج القولون العصصبي
يعا Êعدد كب Òمن ا÷زائري Úمن مرضض القولون العصصبي ،ومع دخول شصهر رمضصان يجد مرضصى القولون
لعراضض اŸزعجة
لكل و‰ط الغذاء الصصحي الذي ّÁكنهم من ضصمان حماية ضصد ا أ
صصعوبة ‘ اختيار نوعية ا أ
واŸؤوŸة ،وتفادي حالت تهيج القولون طيلة شصهر الصصيام ،هذا ما أاّكدته دكتورة طبيبة عامة لـ «الشصعب».
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‘ هذأ أإلطار ،أوضضحت ألطبيبة ألعامة
أّن ل -لصض -ي -ام ع -دة ف -وأئ-د Ÿرضض-ى أل-ق-ول-ون
ألعصضبي ‘ حال أتباع نظام غدأئي صضحي ل
يحتوي على نسضبة كبÒة من ألدهون ،وحتى
ألسضكريات ألتي يزيد أإلقبال عليها ‘ شضهر
رمضض- -ان ول- -ك- -ن ي -نصض -ح Ÿرضض -ى أل -ق -ول -ون
بالتقليل منها قدر أإلمكان نظرأ للمخاطر
ألصضحية ألتي Áكن أن تنتج عن أسضتهÓكها
أŸتكرر.
وبحسضب أıتصضة فإان أإلفرأط ‘ تناول
أŸأاك- -ولت أل- -دسض- -م- -ة ي- -تسض -بب ‘ ت -ف -اق -م
أع -رأضص أل -ق-ول-ون أل-عصض-ب-ي بشض-ك-ل م-زع-ج،
خاصضة ما تعلق بانتفاخ ألبطن وألغازأت ألتي
ي - -ع - -ا Êم - -ن- -ه- -ا أك Èع- -دد م- -ن أŸصض- -ابÚ
ب -ال -ق -ول -ون ،زي -ادة ع -ل -ى أأل ⁄أل -ق-ول-و‘ Ê
أل - -ب - -ط - -ن وم - -غصص شض - -دي- -د م- -ع أإلصض- -اب- -ة
باإلمسضاك ،وهو ما يجعل أŸرضضى يصضابون
بقلق وأنزعاج من هذه أ◊الة.
وأضضافت ألدكتورة أن أألشضخاصص ألذين
ي -ع -ان -ون م -ن أل -ق -ول -ون أل -عصض -ب -ي يشض-ع-رون
بتح ّسضن وأرتياح طيلة سضاعات ألصضيام ،ولكن
سض -رع -ان م -ا ت-ع-ود أألع-رأضص ل-ل-ظ-ه-ور م-رة
أخ- - -رى م- - -ع أإلف - -ط - -ار ،وت - -زدأد أع - -رأضص
أضضطرأبات ألقولون بشضكل كب Òمع ألطعام
أل -ذي ي -تسض -م ب -اح -ت -وأئ-ه ك-م-ي-ات ك-بÒة م-ن
أل- -ده -ون وأل -ك -م -ي -ات أل -ك -بÒة ‘ أل -وج -ب -ة
ألوأحدة.
ومن أجل صضيام آأمن وأك Ìرأحة ،ينصضح

م- -رضض- -ى أل- -ق- -ول- -ون أل- -عصض -ب -ي ‘ رمضض -ان
ب- -ا◊رصص ع- -ل- -ى ت -قسض -ي -م أل -وج -ب -ات إأ٣ ¤
وج -ب -ات رئ -يسض -ة ب -أاح -ج -ام صض-غÒة ،وÁك-ن
إأضض -اف-ة وج-ب-ة خ-ف-ي-ف-ة إأضض-اف-ي-ة م-ع خ-فضص
ﬁتوى ألدهون ‘ ألطعام ،باإلضضافة إأ¤
تناول ألطعام بهدوء وأ◊رصص على مضضغ
ألطعام جيدأ خÓل أإلفطار وألسضحور.
كما يجب تنظيم موأعيد ألوجبات ‘ فÎة
ما بعد أإلفطار ،بحيث تكون ثابتة كل يوم
ألن أنتظام موأعيد دخول ألطعام للجهاز
ألهضضمي يسضاعد بشضكل كب Òعلى تخفيف
أألعرأضص زيادة على ضضرورة أ÷لوسص ‘

وضضعية مريحة أثناء تناول ألطعام وعدم
تناول ألطعام أثناء ألوقوف أو ‘ وضضعية
أسضتعجال.
وفيا يخصص ‡ارسضة ألرياضضة فإاّنه من
أŸسضتحسضن أن يقوم بها ألصضائم أŸصضاب
بالقولون بانتظام ‘ موأعيد متناسضبة مع
م -وأع-ي-د أل-وج-ب-ات أıت-ل-ف-ة ،م-ع أ◊رصص
على عدم ألتعرضص لتوتر أو شضد عصضبي زأئد
Ÿا له من دور ‘ تفاقم أألعرأضص ،خاصضة
مع زيادة ألتوتر مع ألصضيام ‘ أأليام أألو¤
من رمضضان على وجه أÿصضوصص.

لصصابة با÷فاف خÓل رمضصان
نصصائح قّيمة لتجنّب ا إ

اسصتهÓك ا◊لويات يؤودي إا ¤زيادة الشّصعور بالعطشش

يزداد خطر إاصصابة الصصائم با÷فاف
ع -ن -دم -ا ي -واف -ق ح -ل -ول شص -ه -ر رمضص-ان
اŸبارك فصصل الصصيف الذي يشصتد فيه
ا◊ر‡ ،ا ي- -ع- -رضض الصص- -ائ- -م ل- -ل- -ت -عب
لكÌ
لعياء خاصصة بعضض الفئات ا أ
وا إ
لشص - - -خ - - -اصض اŸسص - - -نÚ
ع - - -رضص - - -ة ك - - -ا أ
لطفال.
وا أ
وÃا أن أك Ìف - -ئ - -ات أÛت- -م- -ع ع- -رضض- -ة
للجفاف هم أألطفال ،أŸسضنون وأألشضخاصص
أŸصضابون باألمرأضص أŸزمنة مثل ألسضكري
وأمرأضص ألكلى وأألشضخاصص ألذين يبذلون
›ه - -ودأ جسض - -دي - -ا ،خصض- -وصض- -ا إأذأ ك- -ان- -وأ
يتعرضضون ألشضعة ألشضمسص أثناء قيامهم بهذه
أل -نشض -اط -ات أ÷سض-م-ان-ي-ة ،ف-ي-نصض-ح ب-ات-خ-اذ
إأجرأءأت وقائية كشضرب أŸاء باسضتمرأر ‘
أوقات أإلفطار ،وتناول أ◊سضاء يوميا طيلة
أي -ام ألشض -ه -ر أل -فضض -ي -ل ك-ون-ه مصض-درأ غ-ن-ي-ا
باŸاء.
وم-ن ع-وأم-ل أÿط-ر أإلضض-اف-ي-ة ل-ل-ج-فاف
ه- -ي أألم- -رأضص أل- -ت- -ي ت- -ك- -ون مصض- -ح- -وب- -ة

بأاعرأضص كاإلسضهال ،ألتقيؤو ،أرتفاع درجة
ح -رأرة أ÷سض -م ،أو زي -ادة ‘ أل -ت -ب -ول ح -يث
ت- -ن- -ع- -كسص أع- -رأضص أ÷ف- -اف أ◊ادة ع -ل -ى
ألصض -ائ -م بشض -ع -وره ب-ج-ف-اف شض-دي-د ‘ أل-ف-م
وأ÷لد وŒعده وأÿمول ألÎكيز وضضعف
ع -ام وإأف -رأط ‘ أل -ن -وم وق -ل -ة أذرأر أل-ب-ول،
وأإلصضابة باإلمسضاك وأضضطرأبات ‘ نظم
ومعدل نبضضات ألقلب.
وإأذأ شضعر ألصضائم Ãثل هذه أألعرأضص أو
رأودته شضكوك بأانه مصضاب با÷فاف ،ما
عليه إأل تناول كوبا من أŸاء على ألفور وأن
يتوجه Ÿرأجعة ألطبيب أŸعالج ،ولكن على
ألعموم Áكن للشضخصص أن يتفادى أإلصضابة
ب - -ا÷ف- -اف ‘ شض- -ه- -ر رمضض- -ان م- -ن خÓ- -ل
أŸوأظبة على شضرب ألسضوأئل خاصضة أŸاء
أŸع -د Êب -ا◊رصص ع -ل -ى شض -رب  8أ10 ¤
كؤووسص من أŸاء ،خÓل ألفÎة ب Úوجبة
أإلفطار ووجبة ألسضحور.
م - -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى– ،ت- -وي أÿضض- -روأت
وألفوأكه كالبطيخ ،ألبندورة ،أÿيار ،ألعنب

وغÒها على كميات كبÒة من أŸاء‡ ،ا
يقلل من أإلحسضاسص بالعطشص ولكن باŸقابل
ي- -نصض- -ح ب- -ا◊د م- -ن إأسض- -ت- -خ- -دأم أل- -ت- -وأب -ل
وأل- -ب- -ه- -ارأت وأŸل- -ح ه -ن -الك أل -ع -دي -د م -ن
أألطعمة من أŸفضضل Œنبها كونها –توي
على نسضبة عالية جدأ من ألتوأبل وألبهارأت،
وخصضوصضا ‘ وجبة أإلفطار ألنها تزيد من
أح -ت-ي-اج-ات أ÷سض-م ل-ل-م-اء،إأضض-اف-ة إأ ¤ذلك
ف -إان أسض -ت -ه Ó-ك أŸل -ح ي -زي -د م -ن ألشض -ع-ور
ب- -ال- -ع- -طشص ،ف- -ي- -نصض -ح ب -ت -ق -ل -ي -ل أŸل -ح ‘
ألسضلطات.
أثبتت أألبحاث إأ ¤أن أسضتهÓك أ◊لويات
ي -ؤودي إأ ¤زي -ادة ألشض -ع -ور ب -ال -ع -طشص ن-ظ-رأً
ل-ك-م-ي-ة ألسض-ك-ري-ات أل-ع-ال-ي-ة أل-ت-ي –ت-وي-ه-ا،
وبالتا‹ فإان تعويضضها بالفوأكه ألتي تزود
أ÷سضم باŸاء وتزيد من ألشضعور بالرتوأء
أفضضل حل للوقاية من أإلصضابة با÷فاف.
ك -م -ا ي -نصض -ح ب -ت-ج-نب أل-ك-اف-ي Úك-ون-ه م-ن
أŸوأد أŸدرة للبول ،أي أنه يزيد معدل
ألتبول وألشضعور بالعطشص ،لذلك يجب Œنب
ت- -ن- -اول أŸشض- -روب- -ات أل- -ت- -ي –ت- -وي ع -ل -ى
ألكافي ÚخÓل شضهر رمضضانÃ ،ا ‘ ذلك
مشض -روب -ات أل -ط-اق-ة ،أŸشض-روب-ات أل-غ-ازي-ة،
ألشضاي وألقهوة.
وينبغي ألمتناع عن ألتدخ Úألنه يؤودي
إأ ¤جفاف ألفم وألشضعور بالعطشص بشضكل
م -ت -وأصض -ل م -ع Œنب أل -ت-ع-رضص ل-لشض-مسص أو
‡ارسضة ألنشضاط ألرياضضي خÓل سضاعات
أل -ن -ه -ار ن -ظ -رأ ل -درج -ات أ◊رأرة أل -ع -ال -ي-ة
وأل-ت-ع-رضص أŸب-اشض-ر ألشض-ع-ة ألشض-مسص ،ي-كون
أ÷سض -م م -ع -رضض -ا أك Ìل -ل -ج -ف-اف وأ◊اج-ة
لكميات كبÒة من أŸاء ويزيد من ألشضعور
بالعطشص.
ول -ع -ل أفضض -ل ت -وق -يت Ÿم-ارسض-ة أل-نشض-اط
أ÷سضدي خÓل فÎة ألصضيام هو بعد وجبة
أإلفطار بقليل ،أي بعد أن يتم تزويد أ÷سضم
بالطعام وألشضرأب ألذي يسضتمد منه ألطاقة،
وح-يث ت-ت-وف-ر أإلم-ك-ان-ي-ة ل-تعويضص ألسضوأئل
ألتي تفقدها أثناء ألنشضاط ألرياضضي.
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صصحتك ‘ غذائك
التمر ‘ رمضصان

^ يحتوي على معظم أنوأع ألسضكريات أŸفيدة للصضائم وألتي
يحتاجها ،إأضضافة لبعضص ألعناصضر ألغذأئية ألتي “ّده بالطاقة.
^ يتضضمن ألكث Òمن أŸوأد ألتي تنقي
أ÷سضم وتطّهره.
^ يهضضم وÁتصص بسضرعة كبÒة
جدأً ،ف Óيحتاج أك Ìمن سضاعة
ح -ت -ى ي -ت ّ-م هضض -م -ه ل-ي-ق-وم ه-و
بدوره بإامدأد أ÷سضم بالطاقة
ألتي يحتاجها.
^ يخلصص ألتمر من ألسضوسص
أŸوجود دأخله ،وألذي يكون
عبارة عن ميكروبات أو جرأثيم
من أŸمكن أن تنتقل إأ ¤جسضمِ
أإلنسضان وتلحق ألضضرر به ،حيث
يسضتطيع ألتمر يسضتطيع ألتهام أألميبا
وألفتك با÷رأثيم.
^ ي -ح -ف -ز ك  Ó-م -ن أŸع -دة وأألم -ع -اء إلف -رأز ج -م -ي -ع أإلن -زÁات
ألهاضضمة– ،ديدأً إأذأ ”ّ تناوله بعد نوعٍ من أنوأع ألشضوربات ،يسضهل
هضضم ألكث Òمن ألعناصضر ألغذأئّية معّقدة ألÎكيب ،كالكربوهيدرأت
وألÈوتينات بعد أإلفطار بقليل.
^ ي -وأزن م-ع-دل ح-م-وضض-ة أل-ب-ول أل-ت-ي تضض-ط-رُب ن-ت-ي-ج-ة ألصض-ي-ام،
وبالتا‹ يقي أ÷سضم من تكّون أ◊صضوأت.
^ Áنح شضعورأ بالشضبع ،وبالتا‹ يقلل من ألشضعور به بشضكل كبÒ
خÓل سضاعات ألنهار ،نتيجة أحتوأئه على كمّيات كبÒة من أŸعادن،
وأألل -ي-اف ،وأل-ف-ي-ت-ام-ن-ي-ات أل-ت-ي ب-دوره-ا “نُ-ع ألشض-خصص م-ن ت-ن-اول
ك -م ّ-ي -ات ك-بÒة م-ن أل-ط-ع-ام ،وب-ال-ت-ا‹ ي-ح-اف-ظ ع-ل-ى صضّ-ح-ة ج-ه-ازه
ألهضضمي.
^ ُينّبه تقلصضات ألرحم ويزيد أنقباضضها ،بالتحديد خÓل ألولدة،
وهذأ يسضاعد على إأحدأث ألنقباضضات دأخَل ألرحم

فوائد عصص Òالفاكهة الّطبيعي

تسضاعد عصضائر ألفاكهة ألطبيعية ‘ تزويد أ÷سضم بعدد من أŸوأد
ألغذأئية أŸهمة ،مثل مضضادأت أألكسضدة ألتي تسضاعد على مقاومة
ألسضرطان ،وكذلك ألعديد من ألفيتامينات
أألسض-اسضs-ي-ة ل-لصض-ح-ة ،م-ث-ل ف-ي-ت-امC Ú
ألذي يضضبط عمل أ÷هاز ألعصضبي
وف-ي-تام K Úألضض-رورِي لصضَ-حة
أل-ع-ظ-ام ،ك-م-ا ُي-م-ك-ن-ه ت-زوي-دك
بكمsية من أŸعادن أŸوجودة
‘ ألفاكهة.
قد يسضاعد عصض Òألفاكهة
ب -درج-ة م-ا ع-ل-ى أ◊م-اي-ة م-ن
مرضص ألسضرطان ،إأل أنَ ألبحث
ألعلمي بهذأ أÿصضوصص ل يزأل
ﬁدودأ ي -زَع -م أح -ي -انً-ا أن عصضÒ
ألفاكهة ُينظف أ÷سضم ،إأل أنَ ذلك
غ Òدقيق،حيث إأن ألكبد وألكلى قادرأن
على تنظيف أ÷سضم من ألسضموم بشضكل طبيعي ،ومع أن ألبعضص يروج
◊مية عصض Òألفاكهة بكونها وسضيلة جِيدة إلنقاصص ألوزن ،إأل أنها
قد تنطوي على نتائج سضيئة على أŸدى ألبعيد ،إأذ إأن فائدتها
أألسض -اسض-ي-ة ت-ن-حصض-ر ‘ ت-خ-ف-يضص نسض-ب-ة ألسض-وأئ-ل ‘ أ÷سض-م،وع-ل-ى
Óنسضجة ألعضضليsة
أŸدى ألطويل قد تتسضبَب باسضتهÓك أ÷سضم ل أ
بسضبب عدم حصضوله على غذأء كاف.
من جهة أخرى ،ل يحمل عصض Òألفاكهة سضوى كمية ضضئيلة جدأً من
أأللياف ألغذأئية أŸوجودة ‘ ثمار ألفوأكه أألصضلية ،وهي إأحدى
أÿسض -ائ -ر أألسض -اسض s-ي-ة ل-عصض-ر أل-ف-اك-ه-ة بصض-ورة ع-ام-ة ع-ن-دم-ا شض-رأء
ألعصضائر ،من أÙبّذ أختيار منتجات معصضورة حديثا أو معصضورة
ب أي منتجات فيها سضكرَيات مضضافة
مباشضرة من ثمار ألفاكهة وŒن ُ
بقدر أإلمكان.
عند ألرغبة بشضرب ألعصض ،Òفإاَن من أفضضل أÿيارأت أŸتاحة
عصض Òألبطيخ ،ألذي يحتوي على نسضبة كبÒة من مضضاّدأت أألكسضدة
ألتي تقِلل من خطر أإلصضابة بأامرأضص ألقلب ،أو أرتفاع ضضغط ألدم،
أو ألتعرضص للسضرطان.
ي -ح -ت -وي عصض Òأل -رsم -ان أيضض ً-ا ع -ل-ى نسض-ب-ة م-ع-تÈة م-ن مضض-ادأت
Ÿفيدين
أألكسضدة ،وذلك عدأ عن أنه غني بفيتام E Úوفيتام C Úأ ُ
‘ تقليصص Œاعيد أ÷لد وحمايته من أشضعة ألشضمسص ،وأما عصضÒ
ألÈتقال فهو مفيد جدأ لحتوأئه على نسضبة عمÓقٍة من فيتامC Ú
ألذي ُيقuوي أ÷هاز أŸناعي وُيخuفضص من ضضغط ألدم.
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إأرث ثري في حاجة
أإلى إأحصصاء وتدوين
للحفاظ عليه من أ’ندثار
تتمّتع الجزائر برصشيد تراثي ثقافي غني ومتنوع
ششّكل عبر مختلف العصشور أاحد أابرز عناصشر الهوية الوطنية،
وه -و ب -ذلك ي -ع -ت -ب -ر ف -ي ال-وقت ال-راه-ن م-ن أاه-م ال-م-ق-وم-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة
لخر ،ونحن
للسشتقطاب السشياحي المثمر بما يحمله من تميز وتفرد عن ا آ
ليام بفعاليات ششهر التراث عبر مختلف وليات الوطن
نحتفل كالعادة في هذه ا أ
وال-ت-ي أاضش-حت روت-ي-ن-ا ل-م ي-ت-ج-اوز ف-ك-رة ت-ن-ظ-ي-م ال-م-ع-ارضص ل-م-خ-ت-ل-ف السش-لع حتى
لسشئلة تعود إالى الواجهة من جديد وتبحث عن إاجابات
الدخيلة منها؟ عششرات ا أ
ششافية.

الفنان محمد غرناوط يؤوكد على خصشوصشية الهوية الثقافية

ألترأث ألÓمادي كنز في حاجة إألى توثيق وترويج

عوامل كثيرة حالت دون الحفاظ على موروثنا الثقافي
هل حصشرنا بصشفة علمية تراثنا الثقافي بششقيه المادي واللمادي؟ لماذا
ل تقدم كل سشنة بهذه المناسشبة دراسشات من مختصشين جامعيين حول
لسشئلة
التراث ..الخ؟ ونحن بصشدد إاعداد هذا الملف أاعدنا طرح بعضص ا أ
على «محمد غرناوط» ،فنان تششكيلي ومهتم بتاريخ المسشرح وبالفنون
والتراث.
قسشنطينة  /أاحمد دبيلي
في رده على ما إأذأ أتت أليوم ألمجهودأت ألمبذولة
للحفاظ على ترأثنا ألÓمادي من ألزوأل بثمارها قال
ألفنان محمد غرناوط« :بدأية أريد أن أشسير إألى أن
ألموروث ألثقافي يعتبر كنزأ ثمينا للوطن ،فهو بمثابة
ألعمود ألفقري وألركيزة ألمهمة لفرضض ألوجود ،فهو
هوية وطنية وثقافة مجتمع ،فللترأث دور في تنمية
أل- -ف -رد وأل -م -ج -ت -م -ع ف -ه -و ي -ع -ط -ي -ه ه -وي -ت -ه وأصس -ال -ت -ه
وخصس -وصس -ي -ات -ه وي -ح -م -ي -ه م -ن أل-ت-رغ-يب وأل-ذوب-ان ف-ي
أآ’خ -ري -ن ،ك -م -ا ي -ع-ط-ي-ه ع-م-ق-ا ت-اري-خ-ي-ا ضس-د أل-ت-ق-ل-ي-د
وأ’سستيرأد فيجعله بذلك أكثر أزدهارأ وتطورأ ،وإأجابة
عن سسؤوألكم أقول« :هناك بالفعل مجهودأ وظف للحفاظ
خ -اصس-ة ع-ل-ى ت-رأث-ن-ا ألÓ-م-ادي م-ن أل-زوأل ،ل-ك-ن ه-ن-اك
عوأمل حالت دون ذلك ،من بينها ألتطور ألتكنولوجي
وهيمنة ألعولمة ألحديثة من جهة ونقصض في ألتحسسيسض
وألتوعية ونشسر ثقافة ألموروث ألثقافي في ألمجتمع من
جهة أخرى.

ألترأث ألÓمادي أصصالة مجتمع وهوية أمة

وفي ألسسياق نفسسه ،يرى غرناوط أن مفهوم ألترأث
ألÓمادي ،هو أشسكال ألتعبير وألممارسسات وألتصسورأت
في ألمعارف وألمهارأت ألتي تكون لها عÓقة بآا’ت
وق -ط -ع ومصس -ن -وع -ات وأم -اك -ن ث -ق -اف -ي -ة أل -ت -ي ت -ع -ت -ب -ر
أل -م -ج -م -وع -ات وأل -ج -م-اع-ات وأأ’ف-رأد ج-زء م-ن ت-رأث-ه
لثقافي ،وألعادأت وألتقاليد وطقوسض أأ’عياد وأأ’فرأح
وألمهارأت في تحضسير ألمأاكو’ت ألتقليدية ألتي تميز
ألمطبخ ألجزأئري .كذلك ألتقاليد وألتعابير ألشسفاهية
ب-م-ا ف-ي-ه-ا أل-ل-غ-ة ب-اع-ت-ب-اره-ا وأسس-ط-ة أل-ت-عبير عن ترأثنا
أل -ث -ق -اف -ي غ -ي -ر أل -م -ادي وأأ’غ-ان-ي وأأ’ه-ازي-ج وألشس-ع-ر
وأأ’م-ث-ال شس-ع-ب-ي-ة .إأضس-اف-ة إأل-ى ج-م-ال أل-ط-بيعة ألخÓب
ألذي يميز ألجزأئر عن غيرها من ألبلدأن أأ’خرى وهذأ
بوجود في بعضض أأ’حيان للفصسول أأ’ربعة في أليوم
أل-وأح-د .وم-ن ه-ذأ أل-م-ن-ط-ل-ق ،يضس-ي-ف ق-ائ« :Ó-ب-إام-كان
أل -م -وأط -ن أوألسس -ائ -ح م -ث  ،Ó-أن ي-ذهب صس-ب-اح-ا ل-ل-ب-ح-ر
للسسباحة ،ثم يمارسض هوأية ألتزلج في أعالي ألجبال
م-رورأ ب-السس-ه-ول وأل-هضس-اب أل-ع-ل-ي-ا وف-ي أل-مسس-اء ب-تناول
ألشساي بين كثبان ألرمال ألصسحرأوية».
ويرى غرتاوط أيضسا « :أن أغلب أأ’مم وألشسعوب تسسعى
للحفاظ على هذأ ألموروث وتحرصض دوما على إأحيائه
وبعثه من جديد ،ومن هذأ ألمنطلق أقول «أنه ’بد من
إأرأدة سس -ي -اسس -ي -ة ت-وّج-ه ب-م-ن-ه-ج-ي-ة م-ح-ك-م-ة ’سس-ت-درأك
وأسسترجاع ما ضساع منا في هذأ ألمجال بالتنسسيق مع من
لديهم ألخبرة وألتجربة ،خاصسة فئة ألمشسايخ ،فالجدية
بهذأ ألعمل ألنبيل سستتوج يوما ما بالنتائج أإ’يجابية».

ضصرورة توظيف هذه ألذخيرة
في فعاليات محلية ودولية

وعن كيفية توظيف هذه ألكنوز في ألوقت ألرأهن ،في
ت -رق -ي-ة م-ج-ال ألسس-ي-اح-ة ف-ي بÓ-دن-ا؟ أج-اب م-ح-دث-ن-ا»:
«حقيقة إأن ألترأث ألÓمادي يعتبر من أهم ألمقومات

للجذب ألسسياحي ،ويمكننا توظيف كنوز هذأ أأ’خير في
م -ج -ال أل -ت -روي -ج ل -ه م -ن خ Ó-ل إأدرأج -ه ف -ي أل -ف -ع -ال -ي -ات
وألمهرجانات ألمحلية وألدولية ،وأيضسا إأعادة إأنشساء سسوق
ل-ل-م-ه-ن أل-ي-دوي-ة ل-تسس-وي-ق أع-م-ال أل-ح-رف-يين ألمميزة فهذه
ألظاهرة كانت موجودة بين ألسستينيات وألسسبعينيات من
ألقرن ألماضسي في ألمدن ألجزأئرية ألعتيقة ،كالجزأئر
أل-ع-اصس-م-ة وقسس-ن-ط-ي-ن-ة وت-ل-مسس-ان وب-وسس-ع-ادة م-ث ،Óإأضسافة
توثيق وتسسجيل ألموروث على ألصسعيد ألمحلي وألدولي
بالتنسسيق بين وزأرتي ألسسياحة وألثقافة ،كما أشسير في هذأ
أل -م -ج -ال إأل -ى ف -ن -ون وت-ق-ال-ي-د أدأء أل-ع-روضض م-ث-ل أل-ف-ن-ون
ألفلكلورية وألرقصسات ألشسعبية ،ألتي توجز للمتلقي صسورة
عن أصسالة ألشسعب ألجزأئري ،وهذأ من خÓل ألدور ألذي
لعبته فرقة «ألباليه» ألوطني ألجزأئري ،ألذي كان بمثابة
ألسسفير ألجزأئري في كل بقاع ألعالم لما يقّدمه من لوحات
جميلة لتقاليد ألشسعب ألجزأئري ،برقصسات تروي ألوأن
ربوع وطننا ألكبير ،كما نوجّه في ألختام ومن خÓل هذأ
ألمنبر أنه يجب على مسسؤوولي ألقطاع أتخاذ مبادرة جرد
هذأ ألموروث ،من أجل صسونه وحفظه من ألضسياع وتدوينه
Óجيال ليكون ذأكرة حيّة نحو ألحاضسر وألمسستقبل.
لأ

عملية حفظ الأششعار والحكايات
لمازيغية من الندثار
الششعبية ا أ

أأصصدقاء جبل شصنوة
يوأصصلون رفع ألتحدي

لج-داد ل ي-م-ك-ن
ال -ح -ك -اي-ات الشش-ع-ب-ي-ة ه-ي ارث ل -أ
لدب-ي-ة وال-ف-ن-ي-ة وال-ت-اري-خ-ي-ة ول
إان -ك -ار ق -ي-م-ت-ه ا أ
لح -وال ،غ-ي-ر أا ّن-ه
ي -م -ك -ن ت -ج -اوزه ب -أاّي ح -ال م -ن ا أ
ارت-ب-ط ارت-ب-اط-ا وث-ي-ق-ا ب-ف-ترة ما قبل التكنولوجيا
لم أاو الجدة تجمع
وقنوات التلفزيون حين كانت ا أ
أابنائها أاو أاحفادها خلل الفترات المسشائية بأاحد
زواي -ا ال -ب -يت ل-ت-قّصص ع-ل-ي-ه-م ح-ك-اي-ة شش-ع-ب-ي-ة ذات
م -دل -ول راق وم -م ّ-ي -ز ،ب-ح-يث ت-ح-م-ل ال-ح-ك-اي-ة ف-ي
لدب-ي-ة
ط -ي -ات -ه -ا ك ّ-ل م -ع -ان -ي وت -ق -ن -ي -ات ال -قصش -ة ا أ
الحديثة بالششكل الذي يجعل المسشتمع يغوصص في
أاعماقها ويتجاوب مع لقطاتها بكل عفوية وبراءة،
لسش-ر وال-ع-ائ-لت ت-ت-عامل وتتواصشل
وه-ك-ذا ك-انت ا أ
لج-ي-ال
ل -ت -أاصش -ي-ل م-ب-ادئ ال-ث-ق-اف-ة الشش-ع-ب-ي-ة ف-ي ا أ
المتعاقبة.

زوايا مدينة الصشخر العتيق

صصروح علمية ..منارأت دينية ومعالم حضصارية رأقية

تزخر مدينة الجسشور المعلقة
بالعديد من المعالم التاريخية
والحضشارية التي تششهد عن
الماضشي الجميل الذي حفر
بصشخور المدينة تاريخ
الحضشارات المتعاقبة والتي
تركت بزوالها معالم وصشروحا ل
تزال تروي قصشصص العصشور
البربرية ،البيزنطية،
القرطاجية لتنهيها الحضشارة
لسشلمية لتبقى بعضص المعالم
ا إ
بقسشنطينة والمدينة العتيقة
تحافظ على تاريخ سشيرتا
وسشكانها الذين كتبوا بأاقلمهم
لجيال ل تزال
تاريخا بأاكمله أ
لجداد من
تحافظ على ما تركه ا أ
زوايا وصشروح تعتبر هوية
السشكان والمدينة المعلقة.
قسشنطينة:مفيدة طريفي

زأوية باشش تارزي..
منشصأا قسصنطينة أأ’صصيل
وروأية مدينة خيالية

ت -ع -ت -ب -ر زأوي-ة ب-اشض ت-ارزي أل-م-ع-روف-ة
بزأوية ألرحمانية من أهم وأهم معلم
ت -اري -خ-ي ب-ع-اصس-م-ة ألشس-رق أل-ج-زأئ-ري
ح -يث ي -ع -ود ت-اري-خ ب-ن-اءه-ا إأل-ى أل-ق-رن
أل -ع -اشس -ر ه -ج-ري ت-ق-ع ب-ح-ي «ألشس-ارع»
أل -ع-ت-ي-ق أي-ن يشس-رف ع-ل-ي-ه-ا م-ا يسس-م-ى
ب -ال -م -ق -دم ،ح -يث ت -ع -ت -م -د أل -ط -ري -ق-ة
ألرحمانية أسسلوبا في تسسيير شسؤوونها
ألدأخلية.

ألزأوية تعود ملكيتها آ’ل باشستارزي،
أم -ا م -ؤوسسسس -ه -ا أأ’صس-ل-ي ف-ه-و أل-عÓ-م-ة
ألولي ألحاج عبد ألرحمان بن حمودة
ب -ن م -امشض ب-اشض ت-ارزي وأل-ذي ي-ع-ت-ب-ر
ن-اشس-ر أل-ط-ري-ق-ة أل-رح-مانية بقسسنطينة
وأل - -ذي ت - -وف- -ي سس- -ن- -ة  1222هجري
وألمدفون بها وهو تلميذ سسيدي محمد
أب-ن ع-ب-د أل-رح-م-ن أل-ج-رج-ري ألشس-هير
دفين ألجزأئر ،هذأ وتشسهد زأوية باشض
ت -ارزي أو أل -رح -م -ان -ي -ة خ Ó-ل ألشس -ه-ر
ألفضسيل سسلسسلة من ألعبادأت ،خاصسة
وأنها تتوفر على قاعة أ’دأء ألصسلوأت
وأخ-رى ل-ت-ع-ل-ي-م أل-ق-رآأن ي-ت-وأف-د ع-ل-يها
معالم قسسنطينة بعد أإ’فطار مباشسرة
أ’دأء صسÓة ألترأويح ثم بعدها ألقيام
ب -ال -ذك -ر وت -رت -ي-ل آأي-ات ك-ون-ه ذو ط-اب-ع
صسوفي ديني لتبقى زأوية روحيا آأمنا
لسسكان ألصسخر ألعتيق.

زأوية ألطيبية..
ذأكرة شصعب بأاكمله

زأوي-ة أل-ط-ي-ب-ي-ة إأل-ى أمÓ-ك ع-ائ-ل-ة ب-ن
شس -ري -ط ت -ق -ع ب -ح -ي ألسس-وي-ق-ة أل-ع-ت-ي-ق
وتحديد بشسارع بوحالة عمار أنشسئت
حسسب ألمسسوؤول عن تسسيرها في ألقرن
ألثامن عشسر ميÓدي على يّد ألشسيخ
«محمد ألشسريف بن شسريط ألمدفون
بها حاليا ،هذأ ألصسرح ألديني ألذي
تشس-ت-ه-ر ب-ه أل-و’ي-ة ،وي-ف-ت-خ-ر ب-ه سسكان
ألصسخر ألعتيق ،هذأ وتعتمد ألطريقة
ألطيبة ألتي لم تعد أليوم سسوى صسورة
لفضساء تقام فيه ألصسلوأت ألخمسض في
أأ’ي-ام أل-ع-ادي-ة وم-ك-ان أ’دأء أل-م-ن-اسسك
أل -دي -ن -ي -ة وم -خ -ت -ل-ف أل-ع-ب-ادأت بشس-ه-ر
ألصسيام وألقيام ،هذأ وتقتصسر عملها

غير أّن تطّور تكنولوجيات ألسسمعي ألبصسري عبر عقود
خلت من ألزمن وبروز تطّور تكنولوجي مذهل في مجال
أ’تصسا’ت خÓل ألسسنوأت أأ’خيرة
ح -ال دون ت-وأصس-ل م-ف-ع-ول أل-ح-ك-اي-ة
ألشسعبية لدى ألفرد وأفرز نفورأ غير
مسس-ب-وق م-ن-ه-ا ل-ي-ت-م أل-ت-حّول مباشسرة
إأل -ى م -ا ي -ع -ت -ب -ر م-ن أل-حضس-ارة أل-ت-ي
تفرضسها ألحياة ألعصسرية ،فتÓشست
مÓ-م-ح أل-ج-ك-اي-ة ألشس-ع-ب-ية وأأ’شسعار
أل -م -ع ّ-ب -رة ع -ل -ى ف-ت-رأت ب-ال-م-ن-ط-ق-ة
م -ت -أاث -رة ب -ال -م-ف-ع-ول ألسس-ح-ري غ-ي-ر
أل-ق-اب-ل ل-ل-م-ق-اوم-ة ل-م-خ-ت-لف وسسائل
أ’تصس -ال ،ل -ت -ق ّ-دم ث ّ-ل -ة م -ن م-ث-ق-ف-ي
ألمنطقة على حفظ قدر كبير من
أ’م-ث-ال وأل-ح-ك-اي-ات وأل-ح-ك-م أل-ت-ي
عرفت بها منطقة شسنوة دون سسوأها
ضسمن كتيب تّم طبعه وتوزيعه بالمجان على ألمهتمين بهذأ
ألنمط من ألترأث ألشسعبي .وهم قد شسكلوأ جمعية أصسدقاء
جبل شسنوة وأجتهدوأ في عملية جمع وترتيب وطبع هذأ
ألموروث بخلفية ألحفاظ عليه من أ’ندثار وألذوبان ضسمن
سسّلة ألنفايات ألمعّلقة بالتاريخ.
وقد أسستبقت جمعية أصسدقاء جبل شسنوة بتيبازة (ألمنحلة

في أآ’ونة أأ’خيرة على إأشسرأفها بتعليم
Óطفال.
ألقرآأن ألكريم ل أ

زأوية سصيدي رأشصد ..ملكة وأد
ألرمال ومعشصوقة ألقسصنطينيين

ه -ي م-ن أج-م-ل زوأي-ا م-دي-ن-ة أل-جسس-ور
ألمعلقة ذلك لموقعها أ’سستثنائي ألذي
أفضس -ى ع -ل-ي-ه-ا رون-ق-ا سس-ح-ري-ا وزأده-ا
جما’ ’ مثيل له ،فبشسكلها ألمعماري
أل-ف-ري-د أل-ذي ت-ت-وسسّ-ط-ه خضس-ارأ رأئ-ع-ا
زأده خ -ري -ر م -ي -اه وأد أل -رم -ال ت-م-ي-زأ،
ويعتبر من أقدم زوأيا ألمدينة ،وليسض
لدينا أآ’ن معلومات عن تاريخ نشسأاتها
وم-وق-ع-ه-ا ب-ال-ح-ي أل-ع-ربي ألعتيق تحت
ق -ن -ط -رة سس -ي -دي رأشس -د وت -ك -اد ت -ك -ون
م-ه-ج-ورة ل-ب-ع-ده-ا ع-ن أل-ناحية ألمتجه
نحوها عمرأن ألمدينة.

زأوية بن نعمون..
من سصÓلة بايات قسصنطينة..

زأوية بن نعمون ،هي ألمعروفة باسسم
أل -زأوي-ة أل-ت-ج-ان-ي-ة ب-ن-اح-ي-ة ألشس-ط م-ن
ألمدينة ،بتهج بيريقو رقم  ٧٦تقام فيها
ألصس -ل -وأت أل -خ -مسض ،وب -ه -ا م -دأف-ن آأل
ن -ع-م-ون أل-ذي-ن ه-م م-ن سسÓ-سس-ة ب-اي-ات
قسسنطينة ،وفي  12سسبتمبر من سسنة
 1٨٤٨صس -در ق -رأر ب -ل -دي ي-أاذن ب-دف-ن
أل-م-رح-وم-ة م-ون-ي ب-ال-زأوي-ة أل-م-ذك-ورة
ل -ك -ون-ه-ا م-ن سسÓ-ل-ة أل-ب-اي-ات أصس-ح-اب
ألزأوية ألمذكورة ،وصسدر قرأر آأخر في
نفسض ألمعني بتاريخ  11كانون ألثاني
«جانفي سسنة  »1٨٤٩يأاذن بدفن جثمان
ألمرحوم محمد بن ألشسريف أبن نعمون
ف-ي أل-زأوي-ة أل-م-ذك-ورة ،وه-ي م-وج-ودة
إألى أليوم.

حاليا) ،ألحدث وأقدمت على جمع مجموعة من ألحكايات
ألشسعبية أأ’مازيغية ألمتوأرثة عن أأ’جدأد ضسمن كتاب تمّ
تدوينه باللغتين ألفرنسسية وأأ’مازيغية
م-ن-ذ ع-ق-د م-ن أل-زم-ن ت-ق-ري-ب-ا ل-ي-ب-ق-ى
شساهدأ حيا على ترأث ’مادي كانت
ظّلت تزخر به ألمنطقة خÓل عصسور
خلت.
وتشس -م -ل أل -ط -ب -ع -ة أل -وح -ي -دة ل -ج-م-ل-ة
ألحكايات ألشسعبية لمنطقة شسنوة 20
حكاية من تنظيم وترتيب  10فنانين
وم-ث-ق-ف-ي-ن م-ح-ب-ي-ن وم-ع-جبين بالترأث
أأ’مازيغي ،بحيث ’ يزأل ألعديد من
هؤو’ء يجتهد من أجل ألتمكين للثقافة
أأ’م -ازي -غ -ي -ة ع -ل-ى أخ-تÓ-ف ط-ب-وع-ه-ا
وأوجهها من بسسط ظÓلها على أكبر
ق -در م -ن أرضض أل -م -ع -م-ورة م-ن خÓ-ل
أن -ت -اج أشس -ع -ار وأغ -ان وقصسصض ج -دي -دة ت-ت-ن-اغ-م وأل-ت-طّ-ور
أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي أل-ح-اصس-ل ف-ي أل-ع-ال-م ح-ال-ي-ا ل-ت-ب-قى على مّر
ألسسنين على شساهدة على عرأقة حضسارة أمازيغية مّرت
بالجزأئر وبلدأن ألجوأر على مدأر عّدة قرون متتالية من
ألزمن.
تيبازة :علي ملزي
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Óثار بسسطيف
مديرة المتحف العمومي ل آ

إلجزإئر قامت بمجهود كبير لتسصجيل ترإثها إلÓمادي لدى إليونسصكو
Óثار بسسطيف ،شسادية خلف الله أان الجزائر تعتبر من الدول السسباقة في إامضساء اتفاقية التراث العالمي الثقافي
أاكدت مديرة المتحف العمومي ل آ
’ولى ،جاءت تجسسيدا
والطبيعي ،سسنة  ،1972مما اعتبر انطÓقة هامة جدا في مجال حماية التراث الثقافي ،ثم تلته خطوة أاخرى ’ تقل أاهمية عن ا أ
لتطبيق هذه ا’تفاقية ،وهي إاصسدار قانون يقضسي بحماية التراث الثقافي الوطني وهو قانون  98 / 04المؤورخ في  20صسفر  1419الموافق لـ 15جوان ،1998
’مر رقم  67 - 281بتاريخ  20ديسسمبر  1976المتعلق بالبحث وحفظ المواقع والمعالم التاريخية والطبيعية ،الذي كان
م إالغاء أاحكام ا أ
والذي بموجبه ت ّ
سساري المفعول لمدة  37سسنة ،ماعدا المواقع الطبيعية التي بقيت خاضسعة لقانون حماية البيئة.
ألجزأئر ،ألشضدة ألتلمسضانية.
سسطيف نور الدين بوطغان
ـ أإلم -زأد مسض -ج -ل  2013لسض-ك-ان ألتوأرق
صضحرأء ألجزأئر موسضيقى نسضوية يسضمى
في دردشضة مع جريدة «ألشضعب» ،أعتبرت
Óل-ة م-وسض-ي-ق-ي-ة تصض-ن-ع م-ن
أم -زأد نسض-ب-ة ل -آ
أل-م-ت-ح-دث-ة أن أل-م-م-ت-ل-ك-ات أل-ثقافية غير
طرف ألنسضاء.
ألمادية هي مجموعة معارف،أو تصضورأت
ـ ركب سضيدي ألشضيخ  ،2013عابرة عن
أج -ت -م -اع -ي -ة ،أو م -ع -رف -ب-ة ،أو م-ه-ارة ،أو
Óولياء
أح-ت-ف-الت دي-ن-ي-ة ت-ع-رف أل-زي-ارة ل أ
كفاءأت أو تقنيات قائمة على ألتقاليد فى
ألصضالحين تدرج خÓلها أألغاني ألدينية
مختلف ميادين ألترأث ألثقافى ،وتمثل أ
وألمدأئح ألهل ألصضوفية.
ل -دللت أل -ح -ق -ي-ق-ي-ة لÓ-رت-ب-اط ب-ال-ه-وي-ة
ـ ألسضبيبة  2014أحتفالت تقام لمدة 20
ألثقافية ،ويحوزه أشضخاصس أو مجموعة
يوما خÓل شضهر ألمحرم من قبل ألطوأرق
أشضخاصس ،ويتعلق أألمر بالميادين أآلتية
في جنوب ألجزأر ولية جانت تتخلل هذه
على ألخصضوصس :علم ألموسضيقى ألعريقة،
أألح -ت -ف -ال -ي -ة رقصس م -زدوج ب -ي -ن أل-نسض-اء
وأألغ-ان-ى أل-ت-قليدية وألشضعبية،وأألناشضيد،
وألرجال باللباسس ألتقليدي.
وأألل - -ح - -ان ،وأل - -مسض - -رح ،وف - -ن أل - -رقصس
ـ ألسضبوع مسضجل في  2015جنوب غرب
وألي- -ق -اع -ات أل -ح -رك -ي -ة ،وألح -ت -ف -الت
ألجزأئر تميمون أحتفال إلحياء ألمولد
أل-دي-ن-ي-ة ،وف-ن-ون أل-ط-بخ ،وألتعابيرأألدبية
ألنبوي ألشضريف وتمتد لمدة أسضبوع مدأئح
ألشض- - - - - - - - -ف- - - - - - - - -وي - - - - - - - -ة ،وأل - - - - - - - -قصضصس
أل -ث -ق -اف -ي غ -ي -ر أل -ن-ادي،أل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي زيارأت توأصضل وصضدقات.
أل- -ت- -اري- -خ- -ي- -ة،وأل- -ح- -ك- -اي -ات ،وأل -ح -ك -م،
وأل -ت -وث -ي -ق (م -رأك-ز أل-ب-حث ،أل-ج-ام-ع-ات ،ـ ك -ي -ال -ي -ن أل -م -اء مسض-ج-ل  ،2018ت-ح-دي-د
وأألسضاطير ،وأأللغاز ،وألمثال ،وأألقوأل
ألجمعيات) ،ألحماية وألتحفيز وألتعاون ،أنصضبة ألماء دأخل ألقصضور وألبسضاتين في
ألمأاثورة وألموأعظ ،وأأللعاب ألتقليدية،
حسضب قانون حماية ألترأث ألثقافي رقم كما أشضارت مديرة ألمتحف بسضطيف ألى ت -ب -ادل أل-خ-ب-رأت ب-ي-ن أل-ه-ي-ئ-ات أل-وط-ن-ي-ة جنوب ألجزأئر (توأت).
إأصضدأر قرأرأت تنفيذية على غرأر قرأر وألدولية من مرأكز ومتاحف،ووضضع بنك ك -م -ا ت-حضض-ر أل-ج-زأئ-ر م-ل-ف-ات ل-تسض-ج-ي-ل
. 98 / 04
وأشض -ارت م -دي -رة م -ت -ح -ف سض-ط-ي-ف ،ف-ي مؤورخ في  ،13/04/2005يحدد كيفيات م -ع -ل -وم -ات -ي ب -مسض -اه -م -ة أل -م -خ -تصض-ي-ي-ن ضض -م -ن ق -وأئ-م أل-ي-ونسض-ك-و ك-ت-رأث ع-ال-م-ي
بعضس ألترأث ألمتمثل في :
سضياق متصضل ،إألى أن ألجزأئر تعتبر من ج -م -ع م -ع -ط -ي-ات أل-م-م-ت-ل-ك-ات أل-ث-ق-اف-ي-ة وألمجتمع ألمدني.
ألسض -ب -اق-ات ف-ي أمضض-اء أت-ف-اق-ي-ة أل-ت-رأث غيرألمادية وتوصضيلها ،وكذأ قرأر مؤورخ
ت- -ق- -ط- -ي- -ر أل -زه -ر وأل -ورد شض -رق ووسض -ط
أل-ع-ال-م-ي أل-ث-ق-اف-ي وأل-ط-ب-ي-ع-ي م-ن-ذ سض-ن-ة في  13/04/2005يحدد كيفيات تنظيم
أل-ج-زأئ-ر ،خ-اصض-ة نسض-اء قسض-ن-ط-ي-ن-ة ،حلي
أألرصض-دة أل-وث-ائ-ق-ي-ة أل-م-م-تلكات ألثفافية
ألفضضة بني يني تيزي وزو ،ألغناء ألشضعبي
.1972
وك--ذأ أت--ف--اق--ي--ة م--ت--ع--ل-ق-ة ب-ال-ت-دأب-ي-ر غيرألمادية وسضيرها ،معتبرة أن ألترسضانة
أل -رأي ،أشض -اوي -ق ،ألي-اي ،ألسض-رأوي ،ك-م-ا
أل--م--ت--خ--ذة ل--م--ن--ع أسض-ت-ي-رأد وتصض-دي-ر أل-ق-ان-ون-ي-ة ل-ح-م-اي-ة أل-ت-رأث غ-ي-ر أل-م-ادي
يجري إأعدأدأ لملف ألمغاربي لكسضكسس.
لمÓ--ك غ--ي--ر أل--ق--ان--ون-ي-ة م-ه-م-ة ،وت-ت-م-اشض-ى م-ع أل-ق-وأن-ي-ن أل-دول-ي-ة وع -ن دور أل -ج -زأئ-ر ف-ي تسض-ج-ي-ل أل-ت-رأث
وفي أألخير ،أشضارت ألمتحدثة إألى أن
وت--ح--وي--ل أ أ
للممتلكات ألثقافية سضنة 1970 ،وأول وألمعمول بها في ألتخ ّصضصس.
ألÓ-م-ادي ل -أ
Óم-ة ،أم-ام أل-ج-ه-ات أل-دول-ي-ة ألحفاظ على ألترأث غير ألمادي مهمة
دول-ة ت-مضض-ي ع-ل-ى ألت-ف-اق-ي-ة أل-دولية وتحدثت خلف ألله عن ألمشضاريع ألمهمة ذأت ألخ -تصض -اصس ،ذك -رت أل-م-ت-ح-دث-ة أن ألجميع من مجتمع مدني وهيئات علمية
ل--ل--ت--رأث أل-ث-ق-اف-ي غ-ي-ر أل-م-ادي سض-ن-ة للحفاظ على ألترأث غير ألمادي ألوطني ألجزأئر عملت ،من خÓل وزأرة ألثقافة ،وإأرأدة سضياسضية ،ويجب أن يكون توأصضل
 ،2003وف--ي سض--ب--ت--م-ب-ر  2009أمضضت وأإلف-ري-ق-ي ،م-ن-ه-ا ت-ق-دي-م ألجزأئر لطلب ع-ل-ى تسض-ج-ي-ل أل-ت-رأث أل-م-ادي أل-جزأئري بين أألجيال لكي ل تموت هذه ألثروأت
ألجزأئر على ألبروتوكول ألثاني لسضنة شضرف أحتضضان ألمركز أإلقليمي بالجزأئر ألمميز عبر مختلف ألوليات ضضمن قوأئم أل- -ت -ي ي -م -ك -ن أن ت -ك -ون دأف -ع -ا وأسض -اسض -ا
 1999لت--ف--اق--ي--ة له-اي لسض-ن-ة  1954ألعاصضمة لحماية ألترأث غير ألمادي في أليونسضكو منها:
ل-ل-ت-وأصض-ل ب-ي-ن أل-مجتمعات أإلنسضانية،عن
ألمتعلقة بحماية ألممتلكات ألثقافية أف-ري-ق-ي-ا م-رك-ز ،ت-حت وصض-اي-ة أل-ي-ونسض-كو ـ «أهليل» مسضجل في  ،2008ترأث منطقة ط -ري -ق سض -ي -اسض -ة سض -ي-اح-ي-ة ق-وأم-ه-ا رب-ط
ف--ي ح-ال-ة أل-ن-زأع أل-مسض-ل-ح ،وأت-ف-اق-ي-ة أل - - -ذي تّ- - -م إأنشض- - -اءه ف- - -ي  ،2014وت- - -مت ج -ن -وب أل-غ-رب ل-ل-ج-زأئ-ر غ-ي-ر م-ادي ن-وع أل -ت -رأث غ -ي -ر أل -م -ادي ب-ال-م-ادي ل-ن-ع-رف
أل-ي-ونسض-ك-وأل-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ح-م-اي-ة ألترأث ألمصضادقة عليه في  2015ويعتبر ألمركز ع-ري وم-وسض-ي-ق-ي وي-ن-ف-ذ خÓ-ل ألحفÓت م -وروث -ن -ا أل -ث -ق -اف-ي ،وأل-ذي يشض-ك-ل ق-وأم
ألسضابع في ألعالم.
ألدينية.
هويتنا ويعّرف أآلخر بمهارأت أجدأدنا
ألثقافي ألتحتمائي سضنة .2001
أه -دأف -ه أل-رئ-يسض-ي-ة :أل-ت-ع-ري-ف ب-ال-ت-رأث ـ زي أل -زف -اف أل -ت-ل-مسض-ان-ي ،شض-م-ال غ-رب ومعارفهم بالحياة وأحترأمهم للطبيعة .

قرإرإت تنفيذية هامة ومشصاريع
متعّددة

لئحة طويلة من إلموروث إلثقافي
تنتظر إلتسصجيل وإلتدوين
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كلمة العدد

ترإثنا إلÓمادي
سصفير هويتنا إلوطنية
تعرف هوية ألشضعوب عن
ط -ري -ق حضض -ارت-ه-ا وق-ي-م-ه-ا
وتقاليدها وأعرأفها ويشضكل
ترأثها ألÓمادي من أدب
وف - -ن وث - -ق - -اف - -ة شض- -ع- -ب- -ي- -ة
وم-ؤوك-ولت ت-ق-ليدية ،سضفيرأ
ل- -ه- -ا .وأل -ج -زأئ -ر م -ن ب -ي -ن
أألقطار ألتي تملك ترأثا ل
ماديا عريقا ومتنوعا تنوع
مناطقها ألشضاسضعة وثقافتها بقلم :حبيبة غريب
ألشضعبية ألوأسضعة.
كنز من ألهوية ألوطنية يحتاج إألى ألحفاظ عليه بكل قوة
وشضغف وغيرة عليه من ألتلف وألسضرقة وألندثار .وأن
ي -ع -د ألح -ت -ف -ال بشض-ه-ر أل-ت-رأث م-ن-اسض-ب-ة ل-ل-ح-ديث ع-ن
موروثنا وألتغني بثرأئه وتنّوعه ،تبقى هذه ألمجهودأت
ألمناسضباتية ل تفي ألترأث ألÓمادي حّقه ،إأذ هو في
ح -اج -ة إأل -ى أن ي -دون وي -ح-ف-ظ ويسض-ج-ل ك-ت-رأث وط-ن-ي
وإأنسضاني أكثر مما هو في أمثال وأكÓت وألبسضة تقليدية
ه -و أل -ي -وم وب -ال -رغ-م م-ن ك-ل أل-ج-ه-ود أل-مّ-ب-ذول-ة م-هّ-دد
بالندثار وعرضضة للسضطو وألسضرقة من قبل دول ألجوأر،
وهو أيضضا عرضضة للمغالطات ألزأئفة وألتحريفات ألتي
تتناقلها موأقع ألتوأصضل ألجتماعي ،هاته ألمنصضات
ألرقمية ألتي أضضحت مصضدرأ يصضّدقه ألكثير دون تفكير
أو محاولة ألبحث عن أألصضول.
أليوم وألجزأئر تعرف هّبة شضعبية من أجل ألتغيير
ومحاربة ألفسضاد يسضتلزم على ألجميع ألدفاع عن ألهوية
ألوطنية وعن ترأثنا ألÓمادي من كل أألخطار ألمحدقة
به ،وألحفاظ عليه من خÓل تشضجيع عمليات أإلحصضاء
وألجمع وألتدوين ،وألتعريف به للجميع محليا وطنيا
Óنسضانية.
وعالميا وألسضعي إألى تسضجيله عالميا كإارث ل إ
إأن هذأ ألموروث ألثقافي ألثري من شضأانه أن يخدم
ألق -تصض -اد أل -وط-ن-ي ،إأذأ م-ا أسض-ت-خ-دم بصض-ف-ة ذك-ي-ة ف-ي
ألمجال ألسضياحي وألصضناعات ألتقليدية ،وإأذأ ما أشضركت
في هذه ألمهمة كل من ألجامعة وألمجتمع ألمدني
وأل-ج-م-اع-ات أل-م-ح-ل-ي-ة وأألدب-اء وأل-ف-ن-ان-ي-ن وأل-م-ث-قفين
وحتى ألموأطن ألعادي ،كون أألحكام وأألمثال وأأللغاز
ألشضعبية وصضفات أألكÓت ألتقليدية وأسضرأر ألحرف،
وأألشضعار وغيرها ...كنوز تنتقل عبر ألزمن من جيل إألى
آأخر بفضضل ألذأكرة ألشضفاهية.

تجربة تدوين التراث الثقافي الÓمادي بورقلة

إإحصصاء  37طبقا تقليديا و 20زيارة سصنوية وتدوين  63حكاية شصعبية
م-ب-ادرة تسس-ت-ح-ق ال-ك-ث-ي-ر م-ن ال-تشس-ج-ي-ع ت-لك ال-ت-ي أاق-دمت ع-ل-ي-ه-ا مصسلحة التراث
’حصساء وتدوين التراث الثقافي
الثقافي بمديرية الثقافة بو’ية ورقلة بسسعيها إ
الÓمادي للمنطقة من أادب شسعبي حكايات وأامثال وأاطباق تقليدية والتي تهدف
Óج-ي-ال الصساعدة والحيلولة دون تعرضسه
إال-ى ال-ح-ف-اظ ع-ل-ى ال-م-وروث ال-ث-ق-اف-ي ل -أ
للزوال وا’ندثار.
ورقلة :إايمان كافي
أوضضح أألسضتاذ عبد ألحميد غرياني ملحق
ب-م-دي-ري-ة أل-ث-ق-اف-ة ل-ولي-ة ورق-ل-ة أن مصض-ل-ح-ة
أل -ت -رأث أل -ث -ق -اف -ي ب-م-دي-ري-ة أل-ث-ق-اف-ة ق-امت
بإاحصضاء ألتعابير ألثقافية ألÓمادية ألموجودة
في ألولية مع تدوين أغلب ألموأضضيع ،حيث
تّم تقسضيمها على مجموعة من ألمحاور منها
محور ألتعابير ألثقافية أإلثنوموسضيقية ممثلة
في أألغاني ألشضعبية وألتي تتوضّضح أنوأعها في
أل -ع-اي-دي ،أل-ت-ري-م-ي-د ،أل-دأن-ي دأن ،أل-رب-وخ-ي
وأألناشضيد ألمتمثلة في ألمدأئح ألدينية وهي
ط-ب-وع م-وسض-ي-ق-ي-ة ت-ت-وأج-د ف-ي أغ-لب م-ن-اط-ق
وأدي ريغ ووأدي ميه ،كما تسضتخدم فيها آألت
ألموسضيقية معينة على غرأر ألطبل ،ألغايطة
(ت -ازم -ارت  /أل -زرن -ة) ،أل -قصض -ع -ة (ت -ق Ó-ل-ة /
تاوجريت) ،ألعود ،ألقرقابو ،ألبندير ،ألقصضبة،
ألعصضى ،ألطار(ألشضرنانة) .وبالنسضبة للرقصضات
ألمعروفة محليا فتتمثل في رقصضة ألتكوكة،
رقصض - -ة أل- -عصض- -ي ،رقصض- -ة أل- -حضض- -رة ،رقصض- -ة
أل-ب-اشض-ور ،رقصض-ة أل-ب-ارود ورقصض-ة أل-ب-وشض-ايب،
رقصضة ألقرقابو ،رقصضة هاويدي.

 20زيارة سصنوية
وتدوين  63حكاية شصعبية

وف-ي-م-ا ي-ت-عّ-ل-ق ب-ال-زي-ارأت وأل-ح-فÓ-ت ألدينية
أل-ت-ي ت-ت-م-ي-ز ب-ه-ا أل-م-ن-ط-ق-ة أحصضت ألمديرية
حوألي  20زيارة سضنوية من بينها زيارة سضيدي
بلخير ألشضطي ،زيارة سضيدي مرزوق ،زيارة
سضيدي محمد بن يحي ،زيارة للة منصضورة،

أل -م -ن -اسض -ب -ة وع -ل -ى أل-دع-ائ-م أل-م-م-ك-ن-ة ،ل-دى
أشضخاصس أو مجموعة أشضخاصس أو جماعات
تحوز ألترأث ألثقافي غير ألمادي ،باإلضضافة
إأل -ى نشض -ر أل -ث -ق-اف-ة غ-ي-ر أل-م-ادي-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة
وألشض-ع-ب-ي-ة ب-ج-م-ي-ع أل-وسض-ائ-ل ،م-نها ألمعارضس
وأل-ت-ظ-اه-رأت أل-م-خ-ت-ل-ف-ة وأل-م-نشض-ورأت ،وك-ل
أشضكال ألتصضال وأسضاليبه ووسضائله ألمتنوعة،
وإأنشضاء متاحف أو أقسضام.

إلحفاظ على إلذإكرة إلشصعبية
وإلوطنية وإإلنسصانية

زي -ارة سض -ي -دي م-ب-ارك ،زي-ارة سض-درأت-ه ،زي-ارة
سضيدي بن سضاسضي ،زورة للة ألزيغم ،عيد للة
مليحة وعيد للة مرجانة.
أم- -ا ف -ي شض ّ-ق أل -ت -رأث أل Ó-م -ادي أل -م -ت -ع -ل -ق
بالحرف وألصضناعات ألتقليدية ألتي تعرف بها
ألمنطقة وتتجلى من خÓله إأبدأعات سضكان
ولي-ة ورق-ل-ة ف-ي أل-ح-رف أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة وألفنية،
ح -يث ت -رك-وأ ف-ي-ه-ا ل-مسض-ة ف-ن-ي-ة ت-ع-كسس م-دى
ق -درت -ه-م ع-ل-ى أسض-ت-غÓ-ل أل-م-وأرد أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة
ألمتوفرة في ألمنطقة وألتي كان ألهدف منها
أسضاسضًا ألتكيف مع طبيعة ومناخ ألمنطقة منها
صضناعة ألفخار ،وردة ألرمال وفن ألترميل،
صض-ن-اع-ة أل-زرأب-ي وأل-ط-رز أل-ت-ق-ل-ي-دي وألنحت
على خشضب ألنخيل ألكرناف وغيرها.
وف-ي أل-ت-ع-اب-ي-ر أألدب-ي-ة م-ن-ه-ا أل-تعابير أألدبية
ألشضفوية نجد ألشضعر ألشضعبي وألملحون منه
شضعر أمازيغي وشضعر بالعربية تّم تدوين فيه
أزيد من  51سضيرة ذأتية للشضعرأء ورقلة مع
أحسض -ن قصض -ائ -ده -م أم -ا ب -ال -نسض -ب -ة ل -ل-قصضصس

وألحكايات وأألسضاطير منها قصضصس باللهجة
ألعربية ألعامية تم تدوين  43حكاية شضعبية أما
ألقصضصس بالشضلحية (أألمازيغية  -تنفوسضين)
فقد تمّ تسضجيل  20قصضة شضعبية أمازيغية.

إإحصصاء  37طبقا تقليديا
خاصصا بمنطقة ورقلة

وأضضاف أنه من خÓل تتبع ألتعدد وألتنوع في
ألطبخ ألتقليدي بولية ورقلة ونظرأ لشضاسضعة
ألمنطقة فلقد تمّ إأحصضاء  37طبقا تقليديا
تزخر به ألمنطقة ،حيث تختلف هذه أألطباق
في ألتسضمية أو حتى في طريقة أإلعدأد منها،
أل-ب-رك-وكسس (ت-ورشض-ي-مت) ،أل-كسض-كسض-ي ب-السضلق
(إأيشض- - -ود سض- - -ل- - -ي- - -ق) ،أل - -ب - -ن - -درأق ،أل - -م - -رور
(إأيشضونصضرأير) ،ألمختومة (تاكنيفت تدونت)،
أل -دشض -يشض -ة (إأي -وج -ان) ،أل -رغ-ي-دة ت-اه-ريسضت،
ألحبات (بومفور) وألمردود.
Óل-ع-اب أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ألمعروفة في
وب-ال-نسض-ب-ة ل -أ

ألمنطقة وألتي تعد جزء من ألترأث ألÓمادي
ألذي يميز ورقلة فتصضنف إألى كÓمية ،منها
ألشضعر وأأللغاز ألتقليدية وأخرى ذهنية مثل
ألسضيق ،ألضضامة ،ألخربقة ،لعبة ألتقزن وألعاب
ت-ق-ل-ي-دي-ة ري-اضض-ي-ة وه-ي تسض-ل-ق ألنخيل ،سضباق
ألمهارى ،سضباق ألخيول ،ألمصضارعة (لقرأشس).
كما ذكر أألسضتاذ عبد ألحميد غرياني خÓل
عرضس قدمه في إأطار يوم درأسضي حول جهود
مديرية ألثقافة في إأحصضاء وتدوين ألترأث
أل -ث -ق -اف -ي أل Ó-م -ادي أن أل -ه-دف م-ن ح-م-اي-ة
ألملكيات ألثقافية غير ألمادية ،حسضب ألمادة
 68من ألقانون رقم  ،04 - 98ألمتعلق بحماية
ألترأث ألثقافي ألجزأئري يتمثل في درأسضة
ألتعابير وألموأد ألثقافية ألتقليدية وصضيانتها
وألحفاظ عليها وتعني أسضاسضا ،إأنشضاء مدونات
وبنوك معطيات تخ ّصس ألترأث ألثقافي غير
أل- -م- -ادي ع- -ن ط- -ري -ق أل -ت -ع -ري -ف وأل -ت -دوي -ن
وألتصضنيف وألجمع وألتسضجيل بكافة ألوسضائل

وم -ن ه -ذأ أل -م -ن -ط-ل-ق سض-عت حسض-ب-ه م-دي-ري-ة
ألثقافة لÓهتمام بهذأ ألمجالت على أعتبار
أن أل -ت -رأث أل Ó-م -ادي ي -ع -د ج -زًءأ م-ه-مً-ا م-ن
ألذأكرة ألشضعبية وألوطنية وأإلنسضانية ،ينبغي
ل-ل-م-ع-ن-ي-ي-ن ف-ي أي ب-ل-د أله-ت-م-ام ب-ه وت-وث-يقه
وح-م-اي-ت-ه م-ن ألضض-ي-اع وأل-نسض-ي-ان ،لسض-يما أنه
ترأث روحي أو معنوي ،وهذأ ل يتأاتى إأل
بتضضافر ألجهود ،كأافرأد حاملين لهذأ ألترأث،
م -خ -تصض-ي-ن وج-م-ع-ي-ات وم-ؤوسضسض-ات ح-ك-وم-ي-ة
وت-ت-م-ث-ل م-ظ-اه-ر أل-ت-رأث ألÓ-م-ادي ف-ي ع-ل-م
أل -م -وسض -ي -ق -ى أل -ع -ري -ق -ة وأألغ -ان -ي ألشض -ع-ب-ي-ة
وأل-ت-ق-ل-ي-دي-ة أألن-اشض-ي-د وأألل-ح-ان ،فن ألرقصس
وأإلي-ق-اع-ات أل-ح-رك-ي-ة ،ألح-ت-ف-الت أل-دينية،
ف-ن-ون أل-ط-ب-خ ،أل-قصضصس وأل-ح-ك-ايات ،أألمثال
وأل-ح-ك-م ،أألق-وأل أل-م-أاث-ورة ،أألل-غ-از وأأللعاب
ألتقليدية.
وف -ي ه -ذأ ألسض -ي -اق ،أوضض-ح م-ن ج-ه-ت-ه م-دي-ر
ألثقافة لولية ورقلة مختار قرميدة أن «هذأ
أإلحصض-اء ي-ب-ق-ى أج-ت-ه-ادأ م-ن ط-رف م-دي-ري-ة
أل -ث -ق-اف-ة ق-اب-ل ل-ل-ت-ط-وي-ر ب-ت-ك-ات-ف ج-ه-ود ك-ل
ألمهتمين بالترأث ألثقافي ألمحلي وذلك من
أجل ألوصضول إألى إأحصضاء كل مميزأت ألترأث
أل-ث-ق-اف-ي ألÓ-م-ادي أل-ذي ت-ت-م-ي-ز ب-ه م-ن-ط-ق-ة
ورقلة وتدوينه وحفظه».
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رئيسض مصصلحة التراث والبقايا التاريخية بتمنراسصت:

الثق ـ ـ ـا‘

معالم تاريخية عرضصة لÓندثار

كثيرة هي المعالم التاريخية التي تزخر بها الحظيرة الثقافية ا’هقار وكثيرة
’همال وا’ندثار والتي
هي القصصور الصصحراوية التي تعاني معظمها اليوم من ا إ
’ولى الهوية
يبقى الكثير منها صصامدا في انتظار مشصاريع ترميم تخدم بالدرجة ا أ
التاريخية والحضصارية للمنطقة وكذا البعد السصياحي وا’قتصصادي لها ،حسصب
تصص -ري -ح -ات سص -ي -د أاح -م -د ب -ي-ك-ة م-ح-اف-ظ ال-ت-راث ال-ث-ق-اف-ي ب-ال-ح-ظ-ي-رة ال-ث-ق-اف-ي-ة
’هقارلـ»الشصعب».
ا أ
بيكة ،عدم رضساه من الوضسعية التي تعرفها
تمنراسصت :محمد الصصالح بن حود
هذه المعالم ،مؤوكدا بأانها «تشستكي من حالة
يعتبر األسستاذ سسيد أاحمد بيكة ،أان الحظيرة اإله -م -ال ال -ذي سس -اه-م ك-ث-ي-را ف-ي ت-ده-وره-ا
Óه-ق ـار أاك-ب-ر م-ت-حف مفتوح على واخ-ت-ف-اء ال-ع-دي-د م-ن ع-ن-اصس-ره-ا ال-م-عمارية،
ال-ث-ق-اف-ي-ة ل -أ
الهواء في افريقيا ،نظرا لحتوائها على تراث الشس -يء ال -ذي ي -ن -ط-ب-ق ع-ل-ى قصس-ر م-وسس-ى أاق
ثقافي ضسارب في القدم ،يضسم هذا التراث في امسس- -ت- -ان ،ال- -ذي ت- -ع- -رضض لسس -ق -وط ال -ق -وسض
شسّ-ق-ه ال-م-ادي :ال-م-م-ت-ل-ك-ات الثقافية العقارية ب -م-دخ-ل-ه الشس-رق-ي ،وق-ب-ل-ه-ا ت-ع-الت صس-رخ-ات
(ال-م-ع-ال-م ال-ت-اري-خ-ي-ة) ال-ت-ي ت-نتشسر عبر إاقليم سس- -ك- -ان ت- -ازروك بسس- -بب ت- -ه- -اوي أاج -زاء م -ن
هذه الحظيرة ،و المعرفة في المادة  17من قصسرهم كانت تحدث بين الفينة واألخرى،
ق -ان-ون  04 / 98ال-خ-اصض ب-ح-م-اي-ة التراث وأاحد أابراج قصسبة باجودا قبل سسنوات ،لتزداد
ال -ث-ق-اف-ي م ـاي-ل-ي« :ب-أان-ه-ا أاي إانشس-اء ه-ن-دسس-ي ال- -ح- -ال- -ة سس- -وءا ج -راء رم -ي األوسس -اخ ووضس -ع
معماري منفرد أاو مجموع ،يقوم شساهدا على حاويات للقمامة بالقرب منها ،كأان المكان
حضسارة معينة أاو على تطور هام أاو حادثة أاصسبح مكّبا للنفايات بصسفة رسسمية».
ت-اري-خ-ي-ة ،وال-م-ع-ال-م ال-م-عنية بالخصسوصض هي هذا من جهة ومن جهة أاخرى ،يضسيف قائ،Ó
المنجزات المعمارية الكبرى  ،.......والمباني «ف-إان م-دراء ال-ثـق-اف-ة ال-م-ت-ع-اق-ب-ين على مدار
أاو المجمعات المعلمية الفخمة ذات الطابع عشسرين سسنة ،كان أاداؤوهم متباينا إان لم نقل
الديني أاو العسسكري أاو المدني أاو الزراعي أاو باهتا في هذا المجال ،ومن كان منهم في
عهد البحبوحة المالية لم يعرف كيف يغتنم
الصسناعي».
وفي سسياق متصسل أابدى محافظ سسيد أاحمد ال-ف-رصس-ة ،ح-يث تّ-م تسس-ج-ي-ل ع-م-ل-ي-ة ل-لدراسسة

ألربع معالم تاريخية هي :قصسر موسسى أاق
امسس -ت -ان  -قصس -ر صس -ورو ب -ت -ازروك  -قصس -ب-ة
ب -اجـ ـودا  -قصس -ب -ة ت -ي ـ ـت ،وب -ع-د م-دة ط-وي-ل-ة
ب-دأات ع-م-ل-ي-ة ال-ت-رم-ي-م ف-ي م-رح-ل-ت-ه-ا األولى

والتي م ّسست قصسر موسسى أاق امسستان قصسبة
باجـ ـودا ،لكن توقفت هذه العملية في هذه
ال -م -رح -ل -ة ،والسس -بب م -ك -تب ال-دراسس-ات غ-ي-ر
مؤوهل.

يحدث هذا حسسب المتحدث في ظل أاهمية
هذا اإلرث الذي من الممكن أان يقّدم إاضسافة
ف-ع-ال-ة ل-ت-ط-وي-ر السس-ي-اح-ة وت-جسس-ي-د السس-ياحة
الثقافية ،وهذا من خÓل تتكاتف جهودنا كل
حسسب م-وق-ع-ه :ق-ط-اع ال-ث-ق-اف-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
الولية ،البلدي ـات ،المجتمع المدني المتمثل
ف-ي ال-ج-م-ع-ي-ات ال-ث-ق-اف-ية الناشسطة ،جمعيات
األح- -ي- -اء...ال- -خ ،م- -ن أاج- -ل ت -ق -وي -ة ع -م -ل -ي -ة
ال -ت -حسس -يسض خ -اصس-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-م-دارسض
واألحياء التي يوجد بها هكذا معالم ،تنظيم
عمليات النظافة كل أاسسبوع.
أام ـا مسس -ت -ق -ب ،Ó-وع-ن-د ت-رم-ي-م ه-ذه ال-م-ع-ال-م
التاريخية ،فيجب مراعاة عÓقتها بمحيطها،
بحيث تسستخدم اسستخداما دائما كأان تكون
مقرات لبعضض اإلدارات في قطاع الثقافة،
وح-ت-ى ل-ل-وك-الت السس-ي-اح-ي-ة م-ث-ل-م-ا ه-و ع-ل-يه
الحال بالشسمال وخاصسة بالعاصسمة ،أاين نجد
معالم تاريخية تعود للفترة العثمانية مثل دار
عزيزة ،دار خداوج العميا ،حصسن  ،23وقد
أاصسبحت مقرات إلدارات تابعة لوزارة الثقافة،
ك -م -ا ي -م -ك-ن اسس-ت-ع-م-ال-ه-ا ف-ي إاط-ار نشس-اط-ات
ال-ج-م-ع-ي-ات ال-ث-ق-اف-ية ،وبهذه الطريقة نضسمن
صسيانتها ،نظافتها وحراسستها ،فاإلنسسان هو
ال -م -ح -رك وال -ق -ادر ع -ل-ى إارج-اع ال-روح ل-ه-ذه
البنايات التي تحمل عبق الماضسي بكل أافراحه
ومآاسسي ـ ـه.

جولة بين قصصور ا’هقار العريقة
قصصر صصورو موسصى اق امسصتان

ي-ق-ع ال-م-ب-ن-ى ب-م-دي-ن-ة ت-م-ن-غسست بحي صسورو على
الضسفة الغربية لوادي تمنغسست ،وهي بناية ذات
طابع سسكني كانت مقرا لحاكم األهقار قديما أاو
م -ا يسس -م-ى ب-أام-ن-وك-ال ،ب-ن-ي سس-ن-ة  1906ألمنوكال
موسسى اق امسستان بعد ان نجح في توحيد قبائل
الطوارق وعقد ميثاق السسلم مع اإلدارة الفرنسسية
وجيشسها ،عن طريق الملحق النقيب ميتو في عين
صسالح ،هذا المبنى كان مسسكنا له ولعائلته من
ج -ه -ة ،وم -ق-را ل-تسس-ي-ي-ر شس-ؤوون شس-ع-ب-ه واسس-ت-ق-ب-ال
الضس -ي -وف م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،وق-د تّ-م ب-ن-ائ-ه ع-ل-ى
مراحل خÓل الفترة الممتدة مابين ،1929 - 1906
ابتداء من حكم موسسى اق امسستان مرورا بأامنوكال
اخموك اق اهما خÓل فترة حكمه ()1941-1921
ثم مولي زين الدين الرقاني الذي بنى مدرسسة
لتعليم القرآان بالقرب منه ،والقصسر مبني من مواد
ب -ن -اء م -ح -ل -ي -ة (ط -وب ،ح -ج -ارة ،ج-ذوع وأاغصس-ان
أاشسجار) ،أاما بالنسسبة لمصسطلح «صسورو» فهي كلمة
تارقية تعني العّلّية أاو الطابق األول.

برج شص ـارل دو فوكـ ـو

ت-ق-ع ه-ذه ال-ب-ن-اي-ة ب-وسس-ط م-دي-ن-ة ت-م-نغسست ،وهو
عبارة عن حصسن بني من طرف األب شسارل دو
فوكو في سسنة  ،1915حيث قّرر أان يبني برجا
حصسينا نقل إاليه أامتعته ومؤوونة الجنود والكثير من
العتاد الذي يعمل به ،وكان يعتقد أان هذا الحصسن
هو المكان الوحيد للنجاة ،نظرا لعدم وجود أاي
ف-رق-ة عسس-ك-ري-ة ب-ت-م-ن-غسست ،إاذ ت-ق-ع أاق-رب ن-قطة
عسسكرية في برج مونتلنسسكي على بعد  50كلم
وهي مسسافة يوم كامل من السسير.
وفي يوم  01ديسسمبر  1916حاصسرت فرقة صسغيرة
قدمت من جانت البرج ،كانت مهمتها الحصسول
على السسÓح الذخيرة والمؤوونة ،وهو ما تّم بعد
إاطÓق النار على الراهب.
بني المعلم بمواد بناء محلية وهندسسة معمارية
دفاعية ،ذو شسكل مربع وأابراج كبيرة في الزوايا،
تعلو جزأاه العلوي فتحات ومزاغل للمراقبة ،له
مدخل وحيد يتقّدمه سسور صسغير لكسسر الرؤوية،
يضسم المبنى من الداخل كنيسسة خاصسة ،مكتب،
مكتبة ،قاعة اسستقبال األصسدقاء ،مطبخ ،مخزن
ح-يث ت-ن-تشس-ر ه-ذه ال-ع-ن-اصس-ر ع-ل-ى ج-ه-اته األربع،
بينما يقع البئر في الوسسط ،له أايضسا مجموعتان
من السسÓلم التي تؤودي إالى السسطح.

قصصر صصورو ت ـازروك

تقع البناية بمدينة تازروك بوسسط المدينة وهي
بناية ذات طابع سسكني بنيت من طرف الفرنسسي
 ،Pétriوذلك بطلب من محمد البكري حفيد
الحاج أاحمد أاق الحاج البكري أامنوكال الهقـ ـار
( )1877-1850بمسساعدة بنائين من منطقة توات
سسنة  1912بمواد بناء محلية وهندسسة معمارية
صسحراوية ،وكان هذا المعلم مشسغول من طرف
عائلة من أاحفاد محمد البكري إالى وقت قريب،
لكن حالته المتدهورة كانت تشسكل خطرا دائما
لذلك غادروه.

قصصب ـة بـ ـ ـاج ـودا

ي-ق-ع ال-م-ع-ل-م ب-وسس-ط م-دي-ن-ة ان صس-ال-ح ع-ل-ى ب-ع-د

حوالي  700كلم من مقر الولية تمنغسست ،وهي
عبارة عن بناية على شسكل حصسن ذو أابراج ،من
األرجح أان يعود تاريخ بنائها إالى سسنة  ،1843و هي
ع- -ب- -ارة ع- -ن نصسب ت- -اري -خ -ي ذو ق -ي -م ت -اري -خ -ي -ة
ومعمارية مهمة جدا ،حيث تعتبر مكانا للدفاع
والحماية وإادارة شسؤوون المنطقة ،وكانت إابان
الفترة السستعمارية بمثابة ثكنة و مذبحة
للسسكان ،أاما قيمتها المعمارية فتبرز
ال-قصس-ب-ة بشس-ك-ل اسس-ت-ث-ن-ائ-ي ت-م-اما،
ع- -ل- -ى ال- -رغ- -م م- -ن أان- -ه ي- -م -ك -ن
اع -ت -ب-اره-ا ف-ي ب-عضض ال-ن-واح-ي
محاولة إلعادة تفسسير القصسبة
البربرية ،كما أانها تتكون من
ع - -دة ع - -ن - -اصس - -ر زخ - -رف- -ي- -ة
وجمالية.

قصصبة سصيلت

ت -ق-ع ال-ب-ن-اي-ة ف-ي دائ-رة سس-ي-لت
ع -ل -ى ب -ع-د  140ك -ل -م ع-ن م-ق-ر
الولية تمنغسست ،مبنية من المواد
ال- -م -ح -ل -ي -ة (ح -ج -ارة ،ط -وب ،ج -ذوع
النخيل)
وتتميز عن المعالم األخرى بكيفية
اسس -ت -ع-م-ال ال-ح-ج-ارة وال-مÓ-ط
عند بناء الجدران ،وموقعها
ف-ي م-دخ-ل ال-م-دي-ن-ة بجوار
الواحة ووادي سسيلت ،كما
ي -ج -اوره-ا مصس-ل-ى صس-غ-ي-ر
وفقارة تجري مياهها إالى
غاية اليوم ،تعد األصسغر
م- - -ن ح - -يث ال - -مسس - -اح - -ة
بالنسسبة للمعالم المذكورة
آان-ف-ا،ل ن-ع-ل-م ع-ن-ه-ا الكثير،
إال أان بعضض المصسادر ترجع
ت -اري-خ-ه-ا إال-ى ف-ت-رة اسس-ت-ق-رار
المرابطين بسسيلت حوالي القرن
.12

قصصبة السصبخـ ـة

تقع القصسبة بدائرة اينغر بحي
السسبخة ،ترجع ملكيتها إالى
الصس ّ-دي -ق ب -ن ح -ن -ي-ن-ي ب-ن
ب- -اسس- -ة ب- -ن اي- -ع -يشض ب -ن
ب -وح -اج -ة ،ب -ن -يت إاب-ان
السس-ت-ع-م-ار ال-ف-رنسسي
خÓ- - - - -ل ال- - - - -ق- - - - -رن
ال -عشس -ري -ن ،شس -ك -ل-ه-ا
مربع ولها أاربع أابراج
ك- -ل ب- -رج ل ي- -ق- -اب -ل
اآلخ-ر ،ب-واب-ت-ه-ا ن-حو
الشسرق ،وعند سسقوط
إاي -ن -غ-ر ي-وم  19مارسض
 ،1900ق -ام ال -ف -رنسس-ي-ون
بحشسد السسكان داخلها قبل
أان ي- -ق- -وم- -وا ب- -قصس- -ف ك -ل -ي
لقصسبتي المرابطين و العرب.

مصصّنفة وطنيا وعالميا كإارث إانسصاني

قصصور ال ّصصحراء ذاكرة
للهوّية الجزائرية تقاوم الّنسصيان

صصّ-ن-فت ال-ك-ث-ي-ر م-ن-ه-ا م-ن ق-ب-ل م-ن-ظ-م-ة ال-ي-ون-يسص-ك-و ت-راث-ا ع-ال-ميا وإارثا
’خر وطنيا فهي معالم تحمل بين دورها
لنسصانية ،وصصّنف البعضض ا آ
ل إ
وسص-اح-ات-ه-ا وأازّق-ت-ه-ا الضص-ي-ق-ة ال-م-ل-ت-وي-ة ج-زءا كبيرا من حضصارة وتاريخ
وه-وي-ة الشص-عب ال-ج-زائ-ري ،ه-ي ب-ن-اي-ات م-ن ط-وب ق-دي-مة وعريقة قدم
’نسص-ان الصص-ح-راوي ف-ي ال-ج-ن-وب ال-ك-ب-ي-ر ،ي-ط-ل-ق ع-ل-ي-ها اسصم
اسص-ت-ي-ط-ان ا إ
القصصور ويعود بناء البعضض منها إالى أاكثر من  1000سصنة ،كما تشصّكل إارثا
حضصاريا ومصصدر رزق وفير إاذا ما وظّفت في مشصاريع سصياحية اقتصصادية
قد تعود بالنفع الكبير على البلد والعباد.
حبيبة غريب
منذ القدم بمنطقة بوسسمغون بالبيضض،
ل -م ي -ت ّ-ب -ق ال -ي-وم سس-وى قصس-ر «آاَغْ-رْم» أاو
إاّن المتجّول في ال ّصسحراء الجزائرية «القصسر القديم» ،الذي يحتاج اليوم إالى
الشس -اسس-ع-ة ل ي-ن-ب-ه-ر ب-ت-نّ-وع م-ن-اظ-ره-ا التفاتة للحفاظ عليه من الزوال.
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ال-خÓّ-ب-ة وج-م-الها األّخاذ ،تشستهر منطقة توات التاريخية بالجنوب
ف -ب -ي -ن ال -واح -ات ال -خضس-راء وال-ك-ث-ب-ان ال -غ -رب -ي ل -ل -ب Ó-د قصس -ور ت -وات  -ال -ت-ي
ال-رم-ل-ي-ة ال-ذه-ب-ي-ة وال-ج-ب-ال الصسخرية ،عّمرتها القبائل منذ أامد بعيد  -بكثرة
ت -ت -أال -ق ال-قصس-ور ال-ح-م-راء ال-م-ب-ن-ي-ة م-ن قصسورها التي شسيّدت كبنايات دفاعية
ال- -ط- -وب وال- -ح -ام -ل -ة ل -ذاك -رة اإلنسس -ان ب -خ -ن -ادق وأاسس -وار ت -ح -ي -ط ب -ه-ا وأاب-راج
للمراقبة ،على غرار قصسر لحمر ،قصسر
الصسحراوي.
قصس- -ور ع -ايشست ال -ت -غ -ي -رات ال -زم -ن -ي -ة تماخت ،قدور ،واسسبع وآادغا ،وغيرها
والمناخية ،وصسمدت في وجه الحروب وهي مصسنفة وطنيا وتعرف في موسسم
والغزاة ،وقاومت الجهل والضسÓل من السسياحة الصسحراوي توافد الكثير من
خÓ-ل مسس-اج-ده-ا وزواي-اه-ا ومدارسسها السس -واح ال-ذي-ن تسس-ت-ق-ط-ب-ه-م إال-ى ج-انب
ال-ق-رآان-ي-ة ،ف-ح-اف-ظت ب-ذلك ع-ن تقاليد ت- -م- -ي -ز ال -ع -م -ارة ب -ه -ا ،ال -م -ه -رج -ان -ات
ال-م-ن-ط-ق-ة وأاع-راف-ه-ا وث-قافتها الشسعبية ال -ف -ل -ك -ل -وري -ة وال -ت -ظ -اه -رات ال -دي-ن-ي-ة
التي تخطت اليوم الحدود الجغرافية وال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ت-ي ت-م-ي-ز عادات المنطقة
أاهالي المنطقة.
للعالمية.
ي -م ّ-ي -ز ولي -ة بشس-ار قصس-ره-ا ال-ع-ت-ي-ق،
ت -ح -ت-ك-م ال-ع-دي-د م-ن م-ن-اط-ق ال-ج-ن-وب
ال -ك -ب -ي -ر ع -ل -ى غ-رار م-ن-ط-ق-ة ال-ق-رارة ،ال -مصس -ن-ف وط-ن-ي-ا ال-ذي ي-ق-ع ب-م-ن-ط-ق-ة
م- -ي- -زاب ،وادي ري- -غ ،األغ -واط ،ت -وات ،القنادسسة ويزوره كل من يقصسد زاوية
البيضض واألهقار على قصسور رائعة قد الشس- -ي- -خ «سس- -ي -د ام -ح -م -د ب -ن ب -وزي -ان»
تشس ّ-ك -ل م -ع ق -ل -ي -ل م -ن اإلرادة وال-ع-زم ،الشسهيرة ،كما تشستهر منطقة بني عباسض
ومشساريع سسياحية ناجعة قبلة للسسواح او الواحة البيضساء هي األخرى بكثرة
المحليين واألجانب .فبولية غرداية ،قصس- -وره -ا ك -قصس -ر ب -ن -ي حسس -ان ،أاولد
قد تّم بتسسجيل سسهل ميزاب كمنطقة مهد ،أاولد رحو ،زقاق واروروت ،قصسر
م-ح-م-ي-ة م-ن ق-ب-ل ال-ح-كومة الجزائرية ،القصسيبة ،تليها الواحة الحمراء تاغيت
كما صسّنفت قصسوره التي عرفت أاكثر من وم -ع -ال -م -ه -ا ال -ق -دي -م -ة ال -رائ -ع -ة ال -ت-ي
 20ع -م -ل -ي-ة ت-رم-ي-م م-ن ق-ب-ل م-ن-ظ-م-ة تسستقطب كل سسنة آالف الزوار خÓل
م- -وسس- -م ج- -ن- -ي ال- -ت- -م- -ور ،وك -ذا خ Ó-ل
Óنسسانية سسنة .1982
اليونسسكو كإارث ل إ
ومن بين القصسور السسبعة التي أاقيمت احتفالت رأاسض السسنة الميÓدية.
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ألموأفق لـ  08رمضضان 1440هـ

لو¤
الّرابطة اÎÙفة ا أ

إا–ـ ـ ـ ـ ـاد العاصسمـ ـ ـ ـ ـ ـة يعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود إال ـ ـ ـى أاج ـ ـ ـ ـ ـواء
النتصس ـ ـ ـ ـارات ويعـ ـ ـ ـّزز رصسي ـ ـ ـده ‘ ال ّصس ـ ـدارة

لو ¤لكرة القدم ،بعدما عاد إا ¤أاجواء النتصصارات وهو الذي طّلقها منذ 5
عّزز فريق إا–اد العاصصمة صصدارته للرابطة اÎÙفة ا أ
جولت كاملة ،حيث “ّكن من الفوز ولو بصصعوبة كبÒة على ضصيفه أاوŸبي اŸدية ،ما مّكنه من تعميق الفارق على أاول مÓحقيه نادي
بارادو إا ¤أاربع نقاط قبل نهاية اŸوسصم الكروي بثÓث جولت ،ورغم ذلك يبقى اأبناء سصوسصطارة أامام مأامورية صصعبة للغاية مع نهاية
اŸوسصم ا÷اري من أاجل بلوغ هدفه والتتويج بلقبه الثامن.

ﬁمد فوزي بقاصص

ح ّ -ق -ق إأ–اد أل -ع-اصض-م-ة ف-وزأ صض-ع-ب-ا
ل-ك-ن-ه غ-اي-ة ‘ أأله-م-ي-ة ع-ل-ى ضض-ي-فه
أأوŸبي أŸدية بثÓثة أأهدأف لهدف
وأح -د أأم -ام ج -م -ه-وره Ãل-عب «ع-م-ر
حمادي» ببولوغ ،Úبدأية أللقاء ⁄
ت -ك -ن رح -ي -م -ة ع -ل-ى أأشض-ب-ال أŸدرب
« ÚŸكب »Òألذين تلقوأ هدفا مباغتا
وم -ب -ك -رأ م -ن ق -دم أل-رأئ-ع «ع-دأدي»
بقذفة صضاروخية من على بعد حوأ‹
 35مÎأ ،وه- -و م- -ا ج -ع -ل أأصض -ح -اب
أألرضس يعانون مع بدأية أŸوأجهة،
ومع مرور ألدقائق باتت مأاموريتهم
أأصض -عب م -ن أأج -ل ت -ع -دي -ل أل -ن -ت-ي-ج-ة
وألعودة ‘ أŸبارأة.
أل- -عÓ- -م- -ة أل- -ك -ام -ل -ة ك -انت ألنصض -ار
أإل–اد أل -ذي -ن ظ -ل -وأ ورأء ف -ري-ق-ه-م
طيلة أللقاء ودّعموه ،وهو ما أأعطى
أل -ق -وة ل Ó-ع-ب Úأل-ذي-ن دخ-ل-وأ ب-وج-ه
م-غ-اي-ر ‘ أŸرح-ل-ة أل-ث-ان-ي-ة وسضجلوأ
ثÓ- -ث- -ة أأه- -دأف ك -ام -ل -ة ،ج -ع -ل -ت -ه -م
يحّققون فوزأ ثمينا ،متجاوزين بذلك
مرحلة ألفرأغ ألرهيبة ألتي تخبطوأ
فيها وألتي سضربت ألشضك لنفوسضهم،
وأسضتعادوأ أألمل ‘ ألتتويج باللقب
ألذي قد ينتظره أأنصضار أإل–اد إأ¤
غاية أ÷ولة أألخÒة.
ع- -ودة إأ–اد أل- -ع- -اصض -م -ة إأ ¤أأج -وأء
ألن- -تصض- -ارأت ج- -ع -ل -ه -م ي -ت -ن ّ -ف -سض -ون
أل ّصض -ع -دأء ،ل -ك -ن ذلك ل ي -ع -ن -ي ب-أان-ه
حسضموأ أأمر أللقب نهائيا ،خصضوصضا
أأن لقاء أ÷ولة أŸقبلة سضيتنقل فيه
ألفريق إأ ¤تيزي وزو Ÿقابلة ألكناري
‘ لقاء قوي للغاية ضضد منافسضهم
أŸباشضر على أللقب ،ولو يعود أأبناء
سض -وسض -ط -ارة خ -ائ -ب Úإأ ¤أل -ع -اصض-م-ة

سض- -ي- -ق- -لصس أل- -ف -ارق م -ن ج -دي -د بÚ
أإل–اد وألشضبيبة إأ 3 ¤نقاط ،و‘
حالة فوز ألوصضيف نادي بارأدو على
ضضيفه إأ–اد بلعباسس سضتعود أألمور
إأ ¤ما كانت عليه قبل إأجرأء أ÷ولة
أل -ـ  ،2٧وي -ق -لصس أل -ف -ارق م-ن ج-دي-د
لنقطة وحيدة ب Úألرأئد ومÓحقه
أŸباشضر.
توأصضل ألسضوسضبانسس إأ ¤آأخر جولت
أل -رأب -ط -ة أÎÙف-ة أألو ،¤سض-ي-ع-ي-د
نكهة كرة ألقدم ألتي فقدها عشضاق
ألسض -اح -رة أŸسض -ت -دي -رة ‘ أ÷زأئ -ر،
خصض - -وصض - -ا ه - -ذأ أŸوسض- -م أل- -ذي ⁄

يسض -ت -م -ت-ع ف-ي-ه أŸت-تّ-ب-ع-ون Ãب-اري-ات
ك -بÒة وج -م -ي -ل-ة ن-ظ-رأ لسض-وء ب-ر›ة
ل -ق-اءأت أ÷ول-ة أل-وأح-دة أل-ت-ي ك-انت
تلعب طيلة أأيام أألسضبوع.
التعرف عن الفريق اŸتّوج
لخÒة
بالّلقب ‘ ا÷ولة ا أ
أأم- -ر  ⁄ي- -ح- -دث م- -ن- -ذ سض- -ن- -وأت ‘
أ÷زأئر نظرأ لتعرف عشضاق ألكرة
أŸسضتديرة على هوية ألبطل مبكرأ
مع غياب منافسس مباشضر له ،وعودة
«ألسض -وسض -ب -انسس» م -ع ن -ه -اي-ة أŸوسض-م
سض -ي -زي -د ح -ت -م-ا م-ن حÓ-وة أل-ت-ت-وي-ج
للفريق ألذي سضينال هذأ ألشضرف بعد

ن -ه -اي -ة أ÷ول -ة أل-ثÓ-ث ،Úوه-و أألم-ر
أل -ذي ي -ح -ت -م ع -ل -ى رف -ق -اء أŸت -أال-ق
أŸهاجم ألليبي «معز أل ،»‘Óألعودة
على أألقل بنقطة ألتعادل من تيزي
–Óاد من تعزيز
وزو ألتي سضتسضمح ل إ
صض -دأرت -ه ل -ل -م -حÎف أألول وإأخ -رأج
شض -ب -ي -ب -ة أل -ق-ب-ائ-ل ن-ه-ائ-ي-ا م-ن سض-ب-اق
أل -ت -ت -وي -ج ب -ال -ب -ط -ول -ة ،خصض -وصض-ا أأن
أإل–اد Áلك أألفضض- -ل- -ي- -ة ‘ ح- -ال -ة
فرضس ألتعادل على ألشضبيبة ‘ تيزي
وزو ،هو ألذي فاز عليه ‘ مرحلة
أل- -ذه- -اب Ãل- -عب «ع- -م- -ر ح -م -ادي»
بهدف نظيف.

يزيد بن عÓوة (رئيسس إا–ادية التايكواندو) لـ «الشصعب»:

نسس ـ ـ ـ ـعى إا ¤تكـ ـ ـوين فري ـ ـق وطن ـ ـي قـ ـ ـ ـوي لـ ـ ـ ـدى األك ـ ـ ـ ـابر

ل–ادية ا÷زائرية لرياضصة التايكواندو يزيد بن عÓوة ‘ تصصريح
كشصف رئيسس ا إ
خاصس ÷ريدة «الشصعب» ،عن الÈنامج اŸسصطرة بالنسصبة للفرق الوطنية أاكابر وأاواسصط
من أاجل ضصمان أافضصل إاسصتعدادا لبطولة العا ⁄لكلتا الفئت Úشصهر جوان القادم.

نبيلة بوقرين

أأكد ألرجل أألول على رأأسس أإل–ادية أأّنهم وّفروأ كل
ألظروف للرياضضي Úألشضباب من أأجل ألعمل وضضمان
أأفضضل –ضض Òللموأعيد ألقادمة ‘ قوله« :سضطّرنا
برنامج –ضض Òخاصس بشضهر رمضضان بالنسضبة لفريقي
أألكابر وأألوأسضط ،من أأجل ضضمان أأفضضل إأسضتعدأد
ل-ب-ط-ول-ة أل-ع-ا ⁄أل-ت-ي سض-ت-ك-ون Ãانشض-يسض Îأل‚ليزية
وكازأخسضتان على ألتوأ‹ خÓل شضهر جوأن ألقادم».
أأضضاف ﬁدثنا قائ ‘ Óذأت ألسضياق« :فريق أألكابر
ُمتكّون من  2ذكور و 2بنات وهم يحضضرون منذ أأسضبوع
بدأر ألتايكوأندو ببابا حسضن ،فيما يتكون أألوأسضط
من  10عناصضر  5بنات و 5ذكور سضيدخلون ‘ جو
ألتدريبات أألسضبوع ألقادم وكلهم عزم وتفاؤول لكي
يشضرفوأ أ÷زأئر ‘ بطولة ألعا ،⁄من جهة أأخرى
هناك بطولة عا ⁄للرياضضة أŸدرسضية ألتي سضتجري
باÛر ‘ نفسس ألفÎة أأي ‘ شضهر جوأن ما يعني أأّننا
على موعد مع برنامج ُمكّثف ‘ هذه ألفÎة».

لو ¤موبيليسس ،حيث
صصراع ب Úالأندية الطّاﬁة لضصمان البقاء ‘ الرابطة ا أ
احتدم ال ّ
لقل ‘ صصراع مباشصر من أاجل ضصمان البقاء فيما قد تّتسصع
تتواجد سصتة أاندية على ا أ
الّرقعة لتشصمل أاندية أاخرى قبل ثÓث جولت عن اÿتام.

عمار حميسسي

قبل ثÓث جولت من أÿتام مازأل
ألصضرأع كبÒأ ب Úعدة أأندية على
ضض -م -ان أل -ب -ق -اء ‘ أل -رأب-ط-ة ألو¤
موبيليسس ،حيث يحتدم ألصضرأع بÚ
ك - - -ل م- - -ن أوŸب- - -ي أŸدي- - -ة ،أ–اد
ب-ل-ع-ب-اسس،م-ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة ،م-ول-ودية
وه -رأن ،دف -اع ت -اج -ن -انت ،أأم-ل عÚ
مليلة.
وقبل ختام مباريات ألرأبطة أألو¤
قد تتسضع ألرقعة لتشضمل ناديي أهلي
ألÈج وشض -ب-اب ب-ل-وزدأد أŸت-وأج-دي-ن
ع -ل -ى ب -ع -د  4ن -ق -اط ع -ن أألن-دي-ة
أŸهددة بالسضقوط ،وهو ما يجعلهما
›Èين على –قيق نتيجة أيجابية
خÓل أ÷ولة أŸقبلة.
وتبدو وضضعية أوŸبي أŸدية أألكÌ
سض -وءأ خ -اصض -ة أن أل -ف -ري -ق فشض-ل ‘
–قيق ألنتصضار لعدة جولت ،وهو
أألمر ألذي جعله يتقهقر أ ¤غاية
ذيل ألÎتيب ،وقد ل تسضعفه ألنقاط
أل -ت -ي سض -ي -حصض-ده-ا خÓ-ل أ÷ولت
أŸقبلة من أجل ضضمان ألبقاء،خاصضة
أن مصضÒه  ⁄يعد ب Úيديه وسضيكون
عليه –قيق ألنتصضار ‘ أ÷ولت
ألثÓث أŸقبلة ،وأنتظار تع Ìألندية
ألتي تتنافسس معه من أأأجل ضضمان
ألبقاء.
وتتوأجد ثÓث أأندية بنفسس ألرصضيد
 29ن-ق-ط-ة ،وي-ت-ع-ل-ق ألمر Ãولودية
وه- -رأن ،م- -ول- -ودي -ة ب -ج -اي -ة وأ–اد

بلعباسس وهو ألمر ألذي سضيجعلها
م-ط-ال-ب-ة ب-ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة أي-ج-اب-ي-ة
خÓل أ÷ولة أŸقبلة ألتي سضتحدد
بنسضبة كبÒة هوية أأحد ألندية ألتي
سضتغادر ألرأبطة ألو.¤
كما سضيكون ألتشضويق سضيد أŸوقف
‘ أ÷ول -ة أŸق -ب -ل -ة ،خ-اصض-ة أأن ك-ل
أل -ف -رق أل -ت-ي ت-ت-ن-افسس ع-ل-ى ضض-م-ان
ألبقاء مازألت حظوظها قائمة من
أأج- -ل –ق- -ي -ق ه -ذه أل -غ -اي -ة ،ح -يث
سضتكون أ÷ولة أŸقبلة مفصضلية لعدة
أأندية على غرأر أأوŸبي أŸدية ألذي
سض-ي-ك-ون م-ط-ال-ب-ا ب-ت-ح-قيق ألفوز ول
غ Òإأن أأرأد ألبقاء ‘ دأئرة ألندية
ألتي تنافسس من عدم ألسضقوط.
وتتصضّدر موأجهة أمل ع Úمليلة -
دفاع تاجنانت قمة مباريات أ÷ولة
أŸقبلة ،خاصضة أأن ألفريقÁ Úتلكان

نفسس ألرصضيد وهو ما سضيجعل من
أŸبارأة غاية ‘ ألهمية ،كما أأن
أأع Úألندية ألخرى سضتكون مصضوبة
أ ¤ملعب أŸبارأة Ãا أأن فوز فريق
على أآلخر سضيعّزز من حظوظه ‘
ضض-م-ان أل-ب-ق-اء ،وي-عّ -ق-د م-ن وضض-ع-ي-ة
ألفريق أŸنهزم.
وتبقى وضضعية فريق مولودية وهرأن
تطرح أأك Ìمن تسضاؤول ،خاصضة أأن
هذأ ألفريق ألعريق تعّود على لعب
ألدوأر ألو ¤أأو ألتوأجد ‘ وسضط
ألÎتيب و ⁄يسضبق له منذ سضنوأت أأن
عاشس هذأ ألسضيناريو ،وهو ألتوأجد
مع ألندية أŸهددة بالسضقوط أ¤
ألرأبطة ألثانية ،خاصضة أأن ألنصضار
كانوأ يتمنون أأن يكون هذأ أŸوسضم
م-غ-اي-رأ ل-ل-م-وأسض-م ألسض-اب-قة لكنه كان
أأسضوء من أŸتوقع.

أاخب ـ ـار مـ ـن ال–ادي ـ ـات الرياضسيـ ـ ـة

الكرة الطائرة :مّددت أل–ادية أ÷زأئرية للكرة
أل -ط -ائ -رة آأج -ال تسض -ل -ي -م أŸل -ف -ات أألصض -ل-ي-ة ب-ال-نسض-ب-ة
للمÎشضح ÚأŸعني ÚبÎبصس ألدرجة ألوطنية ألثانية
بتوقيت جزئي.
@ تنسس :ينظّم نادي تنسس حمرأء عنابة ألدورة ألتقليدية
أÿاصضة به لشضهر رمضضان أبتدأًء من  19ماي لفئات أأقل
من  8سضنوأت (ﬂتلط) ،أأقل من  10سضنوأت (ﬂتلط) ،أأقل
من  12سضنة (ﬂتلط) 18 / 13 ،سضنة (ﬂتلط) ،أŸفتوح،
 100باŸائة سضيدأت ،كهول رجال ،زوجي مفتوح و زوجي
ﬂتلط .ألتسضجيÓت مفتوحة حتى  15ماي أ÷اري.

@ ري-غ-بي :ن ّ-ظ-مت أل–ادي-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-ل-ري-غ-ب-ي
أألسضبوع ألفارط با÷زأئر ألعاصضمة تكوينا لفائدة مربّي
ﬂتلف ألندية أŸنخرطة لديها .وقام بتأاط Òألدورة
أل- -ت- -ك -وي -ن -ي -ة مصض -ط -ف -ى ج -ي -ل -ت -ي وآأدم -ا ب -اخ -وم م -ن
ألكونفدرألية أإلفريقية للعبة.
@ كامبو :أسضتقبل رئيسس دأئرة أŸشضرية (ولية ألنعامة)
أŸصضارع سضعيد ع( ‹Óكاتا) ورئيسس ناديه ،لتهنئتهما على
أل‚از أÙقق ‘ بطولة ألعا ⁄أألخÒة بإاسضبانيا ،وألذي
شضّرف به مدينته .وعقب هذأ أللقاء تعّهد رئيسس ألدأئرة
بتكر Ëألرياضضي ،ومنح مسضاعدة مالية لناديه لتحقيق
نتائج إأيجابية أأخرى مسضتقب.Ó
@ فوفينام فيات فوداو :تقّدم رئيسس أل–ادية
أ÷زأئ -ري -ة ل -ل -ف -وف -ي -ن -ام ف -ي-ات ف-ودأوﬁ ،م-د ج-وأج،
بخالصس تشضكرأته أ ¤ألسضتاذين ألفيتنامي ،Úنق Úفان
تشض- -ي- -و ون -ق Úك -اك ،ن -ظ Òت -وفÒه -م -ا ك -ل أل -ظ -روف
لسض -تضض -اف -ة أل -ف -ري-ق أ÷زأئ-ري أŸت-ك-ون م-ن ث-م-ان-ي-ة
مصض-ارع Úوأل-ت-درب م-ع-ه م-ؤوخ-رأ ب-ال-ف-ي-ت-ن-ام م-ن أأج-ل
أمتحان أجتياز ألرتب للمسضتوى ألعا‹  -درجة رأبعة
وسضادسضة.

ت ـ ـأاّهل اّÛمع الب ـ ـÎو‹ إا ¤ا Ÿـ ـربّع الّذهب ـ ـ ـ ـي

بوف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون ل يفك ّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ‘ الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتزال

لتحديد موقفه من “ديد ألتعاقد ،ووضضع شضروطه فيما يتعلق باŸشضاركة ‘
حالة ألسضتمرأر مع ألفريق ألباريسضي ،خÓل أŸوسضم أŸقبل.
كان أألŸا Êتوماسس توخيل ،مدرب باريسس سضان جÒمان ،أأsكد مؤوخًرأ أأنه ل
يريد موسضم آأخر من أŸدأورة ب Úبوفون وأألفونسس أأريول.
وإأذأ  ⁄يصضل بوفون ،إأ ¤أتفاق مع سضان جÒمان بشضأان ألتجديد ،فإانه سضيوأفق
على أأحد ألعروضس أŸقدمة له من قبل أألندية أŸتأاهلة للمشضاركة ‘ ألنسضخة
أŸقبلة من بطولة دوري أأبطال أأوروبا.

برشصلونة

ميسسـ ـ ـي يطل ـ ـب مـ ـن اإلدارة السستغ ـ ـ ـناء علـ ـى  3لع ـ ـبÚ

ذكرت صصحيفة سصبورت الإسصبانية ،اأمسس،
اأن الأرجنتيني ليونيل ميسصي ‚م وقائد
فريق برشصلونة طلب من اإدارة النادي بيع
الثÓثي فيليب كوتينيو وصصامويل
اأومتيتي واإيفان راكيتيتشس ‘ ،اÒŸكاتو
الصصيفي اŸقبل.
وأأضض- -افت ألصض- -ح- -ي- -ف- -ة أأن ط- -لب م- -يسض -ي لإدأرة
«ألبارصضا» جاء بعد خسضارة ألفريق أأمام ليفربول
( )4-0وت -ودي -ع ب-ط-ول-ة رأب-ط-ة أأب-ط-ال أأوروب-ا م-ن

 6أاندي ـ ـ ـ ـة تتنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـافسس علـ ـ ـ ـ ـى ضسمـ ـ ـ ـان
البق ـ ـ ـاء ف ـ ـ ـ ـي الّرابطـ ـ ـ ـة األو¤

كأاسس ا÷زائر للكرة ال ّ
طائرة

لوروبية
لبطال ا أ
بهدف اŸشصاركة ‘ رابطة ا أ

ألدور نصضف ألنهائي.
و ⁄يقدم كوتينيو أŸسضتوى أŸنتظر عقب قدومه
أإ ¤برشضلونة من ليفربول ‘ أŸوسضم أŸاضضي،
لذلك قد ينتقل أإ ¤باريسس سضان جÒمان ،أأو يعود
أإ ¤أ‚لÎأ م- -ن ب- -وأب- -ة ل- -ي- -ف -رب -ول أأو م -انشضسضÎ
يونايتد.
أأم- -ا رأك- -ي- -ت- -ي- -تشس ف- -ك -ان ألسض -م ألأك Ìأإث -ارة ‘
أختيارأت ميسضي ،حيث يعت Èوأحدأ من ركائز
ألتشضكيل ألأسضاسضي للبارصضا ‘ أŸوأسضم ألأربعة
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قبل ثÓث جولت عن اختتام البطولة

@ كرة الريشصةّ – :سضبا لÓسضتحقاقات ألدولية 2019
و‘ إأطار –ضض Òألفريق Úألوطني Úأأكابر وأأوأسضط،
ت-نّ-ظ-م أل–ادي-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-ك-رة أل-ريشض-ة (ب-ادم-نتون)
ّŒم -ع-ا إأع-دأدي-ا م-ن-ذ  6م - -اي إأ 5 ¤ج-وأن ب-ا÷زأئر
أل-ع-اصض-م-ة ،ع-ل-ى مسض-ت-وى ق-اع-ت-ي م-تعددتي ألرياضضات
«ﬁم -د أل -بﬁ Òن -د أل -ط-اه-ر» ب-اÙم-دي-ة و»ﬁم-د
حنجار» بحسض Úدأي.
@ كاراتي دو :بعثت أل–ادية أ÷زأئرية للكارأتي دو
مرأسضلة أ› ¤موع ألرأبطات أŸنخرطة ،تدعوهم
Óندية أŸنخرطة ‘
فيها إأ ¤إأرسضال ألقائمة ألنهائية ل أ
أختصضاصضي كارأتي كوشضيكي وكارأتي كيوكوشضنكاي.

أأم- -ا ع- -ن أأله- -دأف أŸسض- -ط -رة م -ن ط -رف أل -ه -ي -ئ -ة
Ÿشضّرفة على هذه ألرياضضية ،أأكد بن عÓوة أأنهم
أ ُ
يريدون تكوين فريق قوي ‘ قوله« :ألفرق ألوطنية
حديثة ألنشضأاة وتتكون من عناصضر شضابة ول “لك
أÈÿة وألتجربة ،لكن من خÓل ألعمل وألÎكيز على
قادم أŸوأعيد وأإلحتكاك مع أŸسضتوى ألعا‹ ،هذأ
ما سضيسضمح لنا بكسضب فريق قوي لتدعيم منتخب
أألك-اب-ر ل-ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج إأي-ج-اب-ي-ة ‘ أإلسض-ت-ح-ق-اقات
Ÿقبيلة بحول ألله».
أ ُ
أأضض -اف رئ -يسس أإل–ادي -ة ق -ائ « :Ó-ه -دف-ن-ا أŸب-اشض-ر
تكوين فريق وطني قوي لدى أألكابر حتى نتمكن من
Óل-ع-اب أألف-ري-ق-ي-ة وأل-ت-ظاهرأت ألقادمة
أل-ت-حضض Òل -أ
ع -ل -ى ك -ل أألصض -ع -دة ،ول-ه-ذأ قّ-ررن-ا أŸشض-ارك-ة ‘ ك-ل
أŸن-افسض-ات أل-دول-ي-ة ل-ل-كسضب أÈÿة وأل-ت-ج-رب-ة وكذأ
–سض Úرتبة أ÷زأئر ‘ ألتصضنيف ألعاŸي ألننا ‰لك
ألطاقات ألشضابة ،وبقي علينا فقط ُمتابعتُها وتوفÒ
ألظروف أŸناسضبة لها لكي تتمكن من ألعمل لتطوير
مهارأتها أأك.»Ì

ليطا‹ جيانلويجي بوفون ،حارسس باريسس سصان جÒمان،
رفضس ا إ
السصتسصÓم أامام عقدة عدم –قيق لقب دوري أابطال أاوروبا ،خÓل
مسصÒته.
وقالت صضحيفة «لغازيتا ديلو سضبورت» أإليطالية ،أأمسس أألحد ،إأن sبوفون
يرفضس ألعتزأل بعد نهاية أŸوسضم أ◊ا‹ ،مهما كان موقفه من ألسضتمرأر مع
سضان جÒمان.
ومن أŸنتظر أأن يعقد بوفون جلسضة قريبًا مع ‡ثلي باريسس سضان جÒمان

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

ألعدد

19

ألأخÒة ،ل -ك -ن ت -رأج-ع مسض-ت-وى أل-ن-ج-م أل-ك-روأت-ي
خÓل ألأشضهر ألأخÒة كان ألسضبب ورأء أŸطالبة
برحيله.
وأنضضم أأومتيتي أإ ¤قائمة أŸهّددين بالرحيل،
ب -ع -د أأن خسض -ر م -ك -ان -ه ‘ أل -تشض -ك -ي -ل ألأسض -اسض -ي
لÈشضلونة لصضالح موأطنه كليمنت لينجليت ،بسضبب
ألإصض -اب -ة أل -ت -ي ت -ع -رضس ل -ه -ا ‘ م -ط -ل-ع أŸوسض-م
أ ◊ ا ‹  ،و أ ل ت ي  ⁄ي ت خ لّ ص س م ن أ آ ث ا ر ه ا ب ع د ظ ه و ر ه
من جديد بقميصس برشضلونة.

تأاّهل اّÛمع البÎو‹ إا ¤اŸربع الذهبي
لكأاسس ا÷زائر ‘ الكرة الطائرة بعد فوزه
على نادي برج بوعريريج بنتيجة (:2-3
‘ )13-15 ،26-24 ،19-25 ،23-25 ،25-21
مباراة القمة للدور ربع النهائي للمنافسصة
جمعت بينهما يوم السصبت بقاعة برج
بوعريريج.
وكانت مباريات ألدور ربع ألنهائي قد أنطلقت مسضاء يوم
أ÷معة على أأن تختتم يوم ألثÓثاء  28ماي بلقاء :شضباب
ألعمارية  -مسضتقبل تاجنانت.

الّنتائج الفنية:
@ ا÷معة:
جمعية ألبليدة  -أأوŸبي ألقصضر 0 - 3
نادي متليلي  -أأوŸبي أŸيلية 3 - 0

@ السصبت:
نادي برج بوعريريج  -أّÛمع ألبÎو‹ 3 - 2
@ الثÓثاء  28ماي (سصا :)22 : 00
ألعمارية :شضباب ألعمارية  -مسضتقبل تاجنانت.

ان ÎميÓنو

كـ ـ ـ ـ ـ ـونتي قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد يخل ـ ـ ـ ـ ـ ـف سسباليتـ ـ ـ ـي

لحد،
قال تقرير صصحفي إايطا‹ ،أامسس ا أ
ليطا‹ أانطونيو كونتي ،اŸدير
إان اŸدرب ا إ
الفني السصابق لتشصيلسصي ،بات جاهزا لقيادة
فريق ان ÎميÓنو ‘ ،اŸوسصم اŸقبل.
وأأوضض-حت صض-ح-ي-ف-ة «ل ري-ب-وب-ل-ي-ك-ا» أإلي-ط-ال-ية ،أأن إأنÎ
ميÓنو ،على أأعتاب ألتعاقد رسضميا مع كونتي ،لتدريب
أل-ف-ري-ق خ-لً -ف-ا ل-ل-وتشض-ي-ان-و سض-ب-ال-ي-ت-ي ،مدرب ألنÒأتزوري
أ◊ا‹.
وأأضضافت أأن مدرب جوفنتوسس وتشضيلسضي ألسضابق أأصضبح
ج -اه ً -زأ ل -ك -ي ي -ح-ل ﬁل سض-ب-ال-ي-ت-ي ،ب-دأي-ة م-ن أŸوسض-م
أ÷ديد.
وأأوضضحت أأن سضتيفن تشضانغ ،رئيسس أإلن ،Îأأعطى ألضضوء
أألخضضر لبيبي ماروتا ،أŸدير ألتنفيذي للنادي ،بوضضع
أللمسضات أألخÒة على ألصضفقة ،وألتعاقد مع أŸدرب
ل - - -ل - - -ت - - -ف - - -وق ع - - -ل - - -ى م - - -ي Ó- - -ن وج - - -وف - - -ن - - -ت - - -وسس.
وختمت ألصضحيفة بأان كونتي وأفق على عقد Ÿدة 3

سضنوأت ،فيما سضيحصضل على حوأ‹  9مÓي Úيورو ‘
أŸوسضم ألوأحد.

á````æ«eGC.ê : OGó```YGE

فالك
أ◊مل

خـ ÈمثÒ

’ثن ١٣ Úماي  2٠١٩م اŸوافق لـ  ٠٨رمضصان  ١44٠هـ ـ العدد ١٧٩4٦
ا إ
wmimigaga783@gmail.com

شضرطة ألÈأزيل
–تجز ببغاء يحذر Œار
أıدرأت من أألمن
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ق- - - -د ي- - - -ح ُ- - -دث أان
ُت- -صص- -ادَف شص- -خصصً- -ا
Œهُ- -ل م- -اذا ُت- -ري- -د
م -ن -ه ل -ك ّ-ن -ك ُت -ري-ده ب
ِالقرب دوماً.

ألثور

ُه - - -ن - - -اك ُح - - -دود
شَص- - -خصص- - -ي - -ة غÒ
ق -اِب -ل -ة ل -ل ِ-ن -ق-اشض
وُهناك مُيول لُِكل
شَص- -خصض َي -جب َع -ل -ي -ن -ا
حر
إاحÎاُمه فا÷ميع ُ
ِبما َيفعل حتى لو ُكنا
َنراُه َخطأا.

أ÷وزأء

سصعادة الروح ‘
رضص - - - -ا رب - - - -ه - - - -ا
وسص -ع -ادة ال -ن-فسض
ب-وصص-ال ق-ل-وب ن-ح-بها
فمن وثق بالله أاغناه
وم- -ن ت- -وك- -ل ع- -ل- -ي -ه
كفاه.

احتجز رجال الشصرطة
ف- - -ى شص- - -م- - -ال الÈازي- - -ل
ألسضرطان
ب- -ب- -غ- -اء ب- -ع -د م -داه -م -ة
ر
اسص- - - - - -ت- - - - - -ه- - - - - -دفت Œا
ع -ن -دم -ا ت -ن-ظ-ر
ة
ﬂدرات ف- -ى م- -ن- -ط- -ق -
’سصاءة ...
إا ¤ا إ
.
ى
ف - -ي  Ó- -إاي - -رم - -ا دولسص- -
على أانها سصلوك Áثل
ة
د
ر
ووف-ق-ا ل-ل-تقارير الوا
صص- - -اح - -ب - -ه و ل - -يسصت
،
ة
ي
ل
فى الصصحف الÈازي
ت -ق -ل-ي Ó-م-ن شص-خصصك
ر
ئ
ا
ط
ف -ق -د ” ت -ع -ل-ي-م ال-
ة
م
ا
ق
ل
ا
ج
ر
ل
ا
ل
و
ط
أ
ا
^
ف -إان ج -زءا ك-بًÒا م-ن
ن
م
Ú
ل- -ت- -ن- -ب- -ي- -ه اÛرم
‘
ا
د
ن
ا
و
ر
ن
ا
ك
ص
س
⁄
ا
ع
ل
ا
‘
ء
ي
ص
ش
ل
ا
و
ه
ا
م
^
ردة ف-ع-لك سص-ي-ختلف
‘
ا
ك
ن
ي
د
ل
ا
و
ى
ط
ص
س
و
ل
ا
ا
ي
ق
ي
ر
ف
إ
ا
ى
ف
ة
ط
ع -م -ل -ي -ات الشص -ر
الذي إاذا ◊قت به
فع.Ó
السص-ودان وب-ت-اج-ون-ي-ا ‘
م - -ن- -ط- -ق- -ة ف- -ي Ó- -إاي- -رم- -ا
صص - -ار إاث - -ن Úوإاذا ⁄
ه-ن-اك نوع
’رجنت Úومونتنيجرو
ا أ
دولسص- -ى ،وه -ى م -ن -ط -ق -ة
تلحق به أاصصبح أاربعة؟
أ لأ س ض د
من البشصر..
ى
ذات دخ -ل م -ن -خ -فضض ف-
’يحبون
’‚ل-ي-ز
‘ ي-وغ-وسصÓ-ف-ي-ا..،وا إ
ليسض سصيئا جدا أان
،
ى
ع -اصص -م -ة و’ي -ة ب -ي -او
اÿروج..
‘ سص - - - -وذر’ن- - - -د  ،وتÎواح
ي-ت-غ Òت-ف-كÒك فجأاه
:
Ó
وذلك ب- -الصص- -راخ ،ق- -ائ
ي- -عشص- -ق- -ون اŸك -وث ‘
أاطولهم ب 2٠٠ Úو 24٥
فتصصبح ترغب بشصيء
حل ألعدد
.
»
ة
«أام - - - - - -ى الشص - - - - - -رط- - - - -
ً
.
ا
Î
م
ي
سصنت
البيت..وعند
و ت -ري -د شص -ي -ئ -ا م-ن أاّي
واحتجز الببغاء الذى ⁄
ق
ب
ا
ض
س
ل
أ
ن
و
ص
ض
ق
ي
.
.
م
ه
ج
و
ر
خ
شص-خصض تصص-ب-ح ح-ياتك
ي-كشص-ف ع-ن اسص-م-ه ،عندما
اع -م -ال -ه -م و ي -رج-ع-ون..
ك- - - -ل م - - -نت اه - - -ا ان
داهم رجال الشصرطة وكرا
بدون مÓقاة أاحد تقريبا
ت - - -ك- - -ون ب- - -خ’ Ò
إاسصم
^
ل -ت -ج -ارة اıدرات ي -دي -ره
ه- - - - - - -ؤو’ء ه - - - - - -م ن - - - - - -فسض
اك.Ì
الرجل
زوج- - - - - - -ان ﬁل- - - - - - -ي- - - - - - -ان.
’شص -خ-اصض ال-ذي-ن ل-دي-ه-م
ا أ
ماهر .
وقال أاحد رجال الشصرطة:
صص-دي-ق واح-د اواث-ن Úم-ق-رب-ون ..و’ي-تصص-ل-ون ب-أاح-د..ه-م
ألعذرأء
«’ بد أانه ُدرب على ذلك،
أان - -فسص - -ه - -م ال - -ذي - -ن ودائ- -م- -ا ه- -وات- -ف- -ه- -م ‘ وضص- -ع صص- -امت
و’ينتظرون ان يسصأال عنهم أاحد.
ف -ب -م -ج -رد اقÎاب الشص -رط-ة
عندما تخسصر يء جميل
هم نفسصهم الذين يفتحون « مواقع التواصصل « 24/24
بدأا فى الصصراخ» ،فيما وصصف
ح - -ي - -اتك ف  Ó- -ت - -ط - -ي- -ل
’شص-خ-اصض
سص -اع -ة ..ب -دون ﬁادث -ة أاح -د ه -م ن-فسض ا أ
صص -ح -ف -ى ب -رازي -ل -ى ال -ب -ب -غ -اء
التحسصر عليه أافتح قلبك
’ول ’ تخرج
رغم أانه مر عليك كثÒآا دعه يكون رمضصانك ا أ
ال-ذي-ن ي-عشص-ق-ون ال-ط-ب-ي-ع-ة ..الشص-ت-اء ..ال-ق-ه-وة..
اŸسص- -ج- -ون ب- -ع -د أان رآاه وج -ه -ا
ل-ل-ح-ي-اه ج-دي-د ب-ال-تاكيد
منه بقلبك الذي دخلت به
’ل-ي-ف-ة ه-م
ال -ع -زل-ة ..ال-ه-دوء ..وا◊ي-وان-ات ا أ
ل- -وج- -ه ،ق- -ائ« :Ó- -إان- -ه ﬂل -وق
سض يأاتيك َما هو أاجمل.
اللهم قبو’
ن-فسص-ه-م ال-ذي-ن ي-ط-ل-ق البعضض عليهم صصفات
مطيع للغاية» ،على الرغم من
اŸت - - - - - - -كÈي - - - - - - -ن ..اŸع- - - - - - -ق- - - - - - -دي- - - - - - -ن
أŸيزأن
أانه أاطبق منقاريه بإاحكام بعد
..ا’نطوائي..ÚالغامضصÚ
.
(ال- - - - - -ق- - - - - -بضض ع- - - - - -ل- - - - - -ي - - - - -ه)»
^ القلوب النقيّة دائًما تربح  ..دائًما:
ال- -وف- -اء ..ل- -يسض ›رد
واÛان Úحتى ،.مع انهم رائعÚ
ب
وأاكد أالكسصندر كÓرك ،الطبي
:
Ú
ع
ب
ا
ت
ل
ا
ض
ض
ع
ب
ل
ا
ق
^
صص -ف -ة أاو ك -ل -م -ة ي-ردده-ا
ج- -دا ه- -ل م- -ن أاح- -ده- -م
ال -ب -ي -ط -رى اÙل -ى ،ع -دم ت -ع-اون
كنا إاذا جئنا للصصÓة خلعنا الدنيا مع
ال -ن -اسض ع -نك ب -ل ه -و م -وق -ف
هنا؟
ال-ب-ب-غ-اء م-ع الشص-رط-ة ق-ائ« :Óلقد
نعالنا
ثابت أاصصيل تتخذه مع نفسصك
ة
ج -اء ال -ك -ث Òم-ن ضص-ب-اط الشص-رط-
’خ - - -ري - - -ن ‘ ﬂت - - -ل- - -ف
وا أ
.
»
ا
ول- - - -ك- - - -ن - - -ه  ⁄ي - - -ق - - -ل شص - - -ي - - -ئ - - -
ك
ا
ر
أ
ا
ل
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ه
ك
ا
ر
أ
ا
ل
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ه
ي
ـ
ـ
ن
ـ
ـ
ط
و
ـ
ـ
م
ي
ـ
ـ
ن
ـ
ـ
ط
و
ـ
ـ
م
التغÒات واŸسصتجدات.
و” تسص -ل -ي -م -ه إا ¤ح -دي -ق-ة ح-ي-وان
سصـاŸا مـنـعـما و غانـما
ا÷ـÓل وا÷ـمال
ألعقرب
ﬁل-ي-ة ح-يث سص-ي-مضص-ى ثÓ-ث-ة أاشص-ه-ر
مـكرما
والسصــناء والبهاء
فـــي ربــاك فــي ربـــاك هـــــل أاراك فـي عـــÓك
ف - -ى ت - -ع - -ل - -م ال - -طÒان ق - -ب- -ل إاطÓ- -ق
ج-م-ي-ل ان ت-ك-ون ال-نفسض راقية
تبـلـغ السصـمـاك تبـلـغ
وا◊ـياة والنـجاة
سصراحه.
وتسصمو باخÓقها كن كالنخيل عن
ك
ا
م
ـ
ص
س
ل
ا
والهـناء والرجـاء
وي-نضص-م ال-ط-ائ-ر إا ¤ق-ائ-م-ة متنامية من
ا’حقاد مرتفعا يرمي بصصخر فيلقي
مــوطــنــي مــوطــنــي
فــي هـــواك فــي
ا◊يوانات اŸتورطة فى Œارة اıدرات
اطيب الثمر.
مــوطــنــي مــوطــنــي
هـــواك
ف - -ى الÈازي- -ل ،رغ- -م أان م- -ع- -ظ- -م- -ه- -ا م- -ن
ألقوسس
الزواحف.
ق-ل دائ-م-ا:ال-ل-ه-م ’ Œع-ل-ن-ي أاسص-يء
^ لصض دخل شصقة لكي يسصرقها فوجد رج Óعجوزا نائما و بجانبه أاطباق
الظن بأاحد َ ،و ’ أاحد يسصيء الظن بي
ك -ثÒة م -ن ال -ك -ب -اب و وج -د مصص -ب-اح-ا سص-ح-ري-ا ف-ف-رح ج-دا و دعك اŸصص-ب-اح
َ ..و ’ Œعل ‘ قلبي شصيئاً على أاحد  ،و ’
بسص-رع-ة ف-خ-رج م-ن-ه ال-ع-ف-ريت ،ف-ق-ال ل-ه ال-لصض أاري-د م-ل-ي-ون-ا وي-رد ع-ل-يه
Œعل ‘ قلب أاحد شصيء علي.
ال -ع -ف -ريت ل -ي -م -ون؟ وي -ع -ي -د ل-ه ال-لصض  ’:ل-ي-م-ون ل-يسض ل-ي-م-ون..و ي-ك-رر
العفريت ليمون ليمون فاسصتيقظ الرجل العجوز و قال للصض ’ تتعب نفسصك
أ÷دي
فهذا العفريت أاطرشض ..فمنذ عشصرين سصنة و أانا أاقول له أاريد أان
أارجع شصابا و هو يأاتيني بالكباب .
إاذا اردت ان تسصعد الناسض ومن حولك
ابدأا بإاسصعاد نفسصك او’ فلن تسصتطيع اسصعاد
ال - -ن - -اسض وانت ت - -ع - -يسض وف - -اق - -د الشص - -يء ’
^ أاسص -ن -ان -ه صص -ف-راء ط-ول السص-ن-ه واذا ج-ا رمضص-ان ازع-ج
سَصـَنـْغــلــبُــهــم
يعطيه.
اŸشصايخ  :هل يجوز أان أافرشض أاسصنا Êوأانا صصائم انت
ن
ن فذكرهـم بـأان اŸـوتَ دا ِ
إاذا ارتاح الطغاة إا ¤الهوا ِ
لو تبلع ريقك مرت Úيجيك تسصمم.
ألدلو
ومن صُصَد ٍ
حsيـًا على مر الsدقائـقِ والثوانـي
ف بقاُء اŸرءِ َ

للعÈة

–ية
لعشضاق ألسضلم

‘ حّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك
ي ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـلدي

نبضضنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
ففلسضطينـ ـ ـي
لبـ ـ ـ ـ ـ ـد
لل أ

شضغل
عقلـك

حك ـ ـم و أأمثـ ـال

أبتسضم

u
ة ِطْفَل ٍ
وجث ِ
ة Ãمـuر َمشْصَفـًى لها ‘ العمر سصبٌع أاو ثماÊ
على َبْرِد البِ Ó
ض اŸبانـي
ط بـ Óسصريـٍر وإا’ – َ
ت أانقـاض ِ
ك ُقْل ِ
كأاsن ِ
ت ‹ يا بن ُ
ن
ت شصيئـًا عزيـزًا ’ ُيَف sسصـر باللسصـا ِ
عن الدنيا وما فيها وعنـي وعن معنى اıاف ِ
ن
ة وا أ
’ما ِ
ديثـًَا بخي ِ
حِ
َفَدْيُت ِ
ن
حَد ٍ
ق ِح َسصـا ِ
ك آايـًة َنَزَلـتْ َ
ط َدٍم َعَلى َ
مقتطف من شصعر “يم الÈغرثي

ع-ن-دم-ا “ر ب-ظ-روف ق-اسص-ي-ة وأاح-داث صص-ع-ب-ة ت-أاك-د أانك
تدفع ثمنا للحصصول على حياة أافضصل .

أ◊وت

’هتمام ونذوب عشصقًا أامام
رÃا تختلف اطباعنا لكننا جميعًا نحب ا إ
من يحدثنا بلطف.

مواقيت
الصسÓة

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  1٣ماي  :1٩4٥تنفيذ حكم ا’إعدام ‘
ح-ق أارب-ع Úكشس-اف-ا م-ن ف-وج «ال-ن-ج-وم»
بقاŸة بسسبب مشساركتهم ‘ اŸظاهرات
السسلمية.
 1٣م -اي  :1٩٥٨إان -ق Ó-ب ا÷Ôا’ت ‘ ف -رنسس -ا
وسسقوط ا÷مهورية الرابعة.
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الطقــسض اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

ألعدد
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و‘ سصياق متصصل وموأصصلة لعملية
أل- -ب- -حث وأل- -ت- -مشص- -ي- -ط Ãن -ط -ق -ة وأد

..وتوقيف  95مهاجرأ غ Òششرعي
بعدة مناطق

و‘ إأط - -ار م - -ك- -اف- -ح- -ة أل- -ت- -ه- -ريب
وأ÷رÁة أŸن- -ظ -م -ة ،أأوق -فت م -ف -ارز

إاثر نصسب كم Úبالقرب من إاعكورن بعزازقة

ألقضشاء على إأرهابي وأسشÎجاع كÓششنكوف وﬂز )02( ÊذخÒة
‘ إأطار مكافحة أإ’رهاب وبفضصل أسصتغلل أŸعلومات“ ،كنت مفرزة للجيشس ألوطني
ألشصعبي ،أأمسس  12ماي  ،2019إأثر نصصب كمÃ Úنطقة ألزرأيب بالقرب من إأعكورن بعزأزقة،
و’ية تيزي وزو/ن.ع ،1.من ألقضصاء على إأرهابي وأسصÎجاع مسصدسس رشصاشس من نوع كلشصنكوف
وﬂز )02( ÊذخÒة ونظارة ميدأن ،تأاتي هذه ألعملية ‘ سصياق ألعمليات أŸتوأصصلة ألتي
تخوضصها قوأتنا أŸسصلحة لتطه Òبلدنا من آأفة أإ’رهاب وبسصط أأ’من وألسصكينة ع Èكافة ربوع
ألوطن.

تقوم بفيديوهات ““سسلفي““ توثق عمليات السسطو ببجاية

ألششرطة توقف ›موعة أششرأر ﬂتصشة ‘ سشرقة أŸنازل

“ك- -ن ع- -ن -اصص -ر أأ’م -ن أ◊ضص -ري أÿامسس،
أ’من و’ية بجاية ،أأمسس أأ’ول ،من ألقبضس على
جماعة أأشصرأر تتكون من سصتة أأشصخاصس تÎأوح
أأعمارهم ب 20 Úو  46سصنة ،تورطوأ ‘ قضصية
تكوين جمعية أأشصرأر ،ألسصرقة بالتعدد ،ألكسصر
وألتسصلق مع حمل أأسصلحة بيضصاء ،وإأخفاء أأشصياء
مسصروقة.
تفاصصيل ألقضصية حسصب مصصدر مسصؤوول ،تعود
إأ ¤تلقي مصصالح ألشصرطة ŸكاŸة هاتفية على
لمن ألوطني  ،15-48مفادها
ألرقم أأ’خضصر ل أ

ق -ي -ام سص -ك -ان إأح -دى أل-ع-م-ارأت Ãدي-ن-ة ب-ج-اي-ة
بتوقيف شصخصس مشصتبه فيه ‘ سصرقة شصقة بذأت
ألعمارة ،وبعد تنقل عناصصر ألضصبطية ألقضصائية
إأ ¤ع ÚأŸكان ومباشصرة عملية ألتحقيق مع
أŸشص -ت -ب -ه ف -ي -ه ،ضص -ب -ط ب-ح-وزت-ه ح-ق-ي-ب-ة ظ-ه-ر
ب-دأخ-ل-ه-ا ق-ارورة غ-از مسص-ي-ل-ة ل-ل-دم-وع وأأسص-لحة
بيضصاء ،وقفازأت ،باإ’ضصافة إأ ¤مطرقة ومفك
برأغي وبعضس أŸسصروقات.

بجاية :بن النوي توهامي

سساهم ‘ فوز ناديه مانشسيسس Îسسيتي على برايتون برباعية

ﬁرز يتوج بلقب ألدوري أ’‚ليزي للمرة ألثانية ‘ مششوأره

ت -وج ري -اضض ﬁرز م -ع ن-ادي-ه م-انشس-يسسÎ
سسيتي بلقب الدوري ا’‚ليزي بعد الفوز
اÙق -ق ع-ل-ى ن-ادي ب-راي-ت-ون  4 - 1أام -سض ‘
’خÒة للبطولة.
ا÷ولة ا أ
ويعد أللقب ألثا Êللدو‹ أ÷زأئري بعد أأن كان
قد قاد ناديه ألسصابق ليسص Îسصيتي ‘ عام 2016
وهي ألسصنة ألتي أخت Òفيها ﬁرز أأحسصن ’عب ‘
أ‚لÎأ.
وسصاهم رياضس ﬁرز أأمسس ‘ ألفوز ألعريضس
أل-ذي ح-ق-ق-ه ألسص-ي-ت-ي ك-ون-ه سص-ج-ل أل-ه-دف أل-ث-الث
لفريقه وكان ‡ررأ حاسصما ‘ ألهدف ألثا Êأأمام
ف - -رح- -ة ع- -ارم- -ة أ’نصص- -ار أل- -ن- -ادي وك- -ذأ أŸدرب

غوأرديو’ ألذي منح ألثقة Ùرز كأاسصاسصي ‘ هذه
أŸبارأة بعد عدة أأسصابيع من بقاء ألدو‹ أ÷زأئري
‘ مقعد ألبد’ء.
وكان مانشصيسص Îسصيتي ‘ منافسصة شصديدة مع
نادي ليفربول لعدة أأشصهر ،وكان زملء أŸدأفع
كومبا Êيحتاجون لفوز ‘ مبارأة أمسس للتتويج دون
أنتظار نتيجة أشصبال كلوب.
وبالرغم من أأنه  ⁄يلعب ‘ عدة مقابلت ،فإان
ﬁرز ي - -ب- -ق- -ى م- -ن ضص- -م- -ن أأحسص- -ن أل- -لع- -ب‘ Ú
مانشصيسص Îسصيتي  ،وألفوز بلقب ألدوري أ’‚ليزي
سصيشصجعه للبقاء ‘ ألنادي.

حامد.ح

م- -ن ج- -ه -ة أأخ -رى ،أأح -ب -ط ح -رأسس
ألسص -وأح-ل ،ب-وه-رأن/ن.عﬁ ،2.اول- - -ة
ه- -ج -رة غ Òشص -رع -ي -ة لـ ( )18شص-خصص-ا
كانوأ على م Ïقارب تقليدي ألصصنع،
ف -ي -م -ا ” ت-وق-ي-ف ( )63م -ه -اج -رأ غÒ
شصرعي من جنسصيات ﬂتلفة بتلمسصان
و( )14مهاجرأ آأخر بتمÔأسصت.

أاغلبهن غادرن اŸسستشسفى

فتح –قيق ‘ تسشمم  18طالبة جامعية بباتنة
’م- -ن
ف - -ت - -حت مصص- -ال- -ح أ أ
أıتصص- -ة ،أأمسس– ،ق- -ي- -ق -ا
م-ع-م-ق-ا ‘ ح-ي-ث-يات وأأسصباب
تسص- -م -م  18ط-ال-ب-ة ج-ام-عية
تÎأوح أأعمارهن ب 19 Úو28
سصنة مقيمة بحي  2000سصرير
إأن - -اث أل - -ت - -اب- -ع- -ة Ÿدي- -ري- -ة
أÿدم -ات أ÷ام -ع -ي -ة ب -ات-ن-ة
ب-وع-ق-ال ب-ال-ق-طب أل-ع-م-رأÊ
حملة Ã 1دينة باتنة ،حيث
أأصصيبت ألطالبات بحالة ذعر
كبÒة جرأء أ◊ادثة.
وت - -ع - -رضصت أل - -ط- -ال- -ب- -ات
أŸع -ن-ي-ات إأ ¤تسص-م-م ي-ج-ه-ل
’ن ،صصاحبته
مصصدره ◊د أ آ
آأ’م ‘ ألبطن وتقيؤو ،حيث
” ن -ق -ل -ه -ن م -ب -اشص -رة وع-ل-ى
ج -ن-اح ألسص-رع-ة ل-ل-مسص-تشص-ف-ى
’ول-ي-ة
’سص-ع-اف-ات أ أ
ل -ت -ل -ق -ي أ إ
حسص- -ب- -م- -ا أأف -ادت ب -ه خ -ل -ي -ة

 ٢1°وهران

٢٨°

٢7°

france prix 1

حرب على ألفسشاد أم على ألعدألة...؟!

ل -ل -ج -يشس أل -وط -ن-ي ألشص-ع-ب-ي ،ب-ك-ل م-ن
“Ôأسصت وبرج باجي ﬂتار/ن.ع،6.
( )08م -ن -ق -ب Úع -ن أل -ذهب ب -ح-وزت-ه-م
معدأت للتنقيب عن ألذهب ‘ ،حÚ
أأوقفت مفرزة أأخرى وعناصصر ألدرك
ألوطني بأام ألبوأقي/ن.ع ،5.شصخصصÚ
ضُصبط لديهما كمية من ألذخÒة (1500
خرطوشصة““.

توقيف  8منقب Úعن ألذهب وضشبط
1500خرطوششة

 1٩°وهران

الثمن  1٠دج

ألتعرف على هوية أأحد أإ’رهابي Úوألبحث جار حول أÛرم أآ’خر

تدمﬂ 7 Òابئ لإÓرهابيÚ
وورششات لصشناعة ألقنابل

 ٢٠°ا÷زائر

عنابة

تبعا لعملية نفذتها مفرزة ا÷يشض ‘ دلسض ببومرداسض

أل -قصصب ،و’ي -ة ع Úأل -دف -ل -ى ،كشص-فت
ودمرت مفرزة للجيشس ألوطني ألشصعبي
لرهابي Úوورشصة
سصبعة (ﬂ )07ابئ ل إ
لصص-ن-اع-ة أŸت-ف-ج-رأت وق-ن-ب-لة تقليدية
ألصصنع ومعدأت تفج Òونظارة ميدأن
وك -م -ي -ة م-ن أŸوأد أل-غ-ذأئ-ي-ة وأأ’دوي-ة
وأأغرأضس أأخرى.

 1٨°ا÷زائر

عنابة

’ثنين  ٠٨رمضسان  144٠هـ الموافق لـ  1٣ماي  ٢٠1٩م
ا إ

‘ إأط -ار م -ك-اف-ح-ة أإ’ره-اب وت-ب-ع-ا
ل-ل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ي ن-ف-ذت-ه-ا مفرزة للجيشس
ألوطني ألشصعبي ،أأول أأمسس ،قرب بلدية
دلسس ،و’ي -ة ب-وم-ردأسس ،وأل-ت-ي مّ -ك-نت
م - -ن أل - -قضص- -اء ع- -ل- -ى إأره- -اب- -ي)02( Ú
خطÒين ،وأسصÎجاع مسصدسس رشصاشس
من نوع كلشصنكوف وكمية من ألذخÒة
” ألتعرف على هوية
وقنبلة يدويةّ ،
أأحد هذين أÛرم ،Úإأذ يتعلق أأ’مر
ب -اŸسص -م -ى ““مسص -رور رشص -ي -د““ أŸك -ن-ى
““خ -ط -اب““ أّل -ذي أل -ت -ح-ق ب-ا÷م-اع-ات
أإ’رهابية سصنة  ‘ ،2008ح ’ Úتزأل
ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ع-رف ع-ل-ى ه-وي-ة أإ’رهابي
ألثا Êجارية.

الفجر٠4.٠1................:
الشسروق٠٥.4٣..............:
الظهر1٢.4٥.................:
العصسر16.٣4................:
المغرب1٩.٥٠...............:
العشسـاء٢1.٢٢..................:

م -دي -ري -ة ألصص -ح -ة وألسص -ك-ان
ب-و’ي-ة ب-ات-ن-ة ،وأل-ت-ي أأشص-ارت
’ق- -ام- -ة أ÷ام- -ع- -ي -ة
إأ ¤أأن أ إ
لن-اث  2000سص-ري-ر بحملة
ل -إ
شص -ه -دت ح -ال-ة تسص-م-م رأحت
ضص-ح-يته  18ط-ال-بة جامعية،
غادرت  16منهن أŸسصتشصفى
بعدما تلق Úألعلج أللزم،
‘ ح ’ Úتزأل أثنتان –ت
أŸرأقبة ألطبية أÿاصصة.
وق - -د ت - -ك - -ف- -لت مصص- -ال- -ح
أل -وح -دة أل -ث-ان-وي-ة ل-ل-ح-م-اي-ة
أŸدن -ي-ة ل-و’ي-ة ب-ات-ن-ة ب-ن-ق-ل
أŸصص- -اب- -ات ب- -ال- -تسص- -م -م إأ¤
أŸسص -تشص -ف -ى ع -ل -ى ألسص -اع -ة
أل -ث -ان -ي -ة ف -ج -رأ م -ن صص -ب -اح
’حد بعد أأن قدموأ
أأمسس ،أ أ
’سصعافات
لـ  12طالبة منهن أ إ
’ولية بع ÚأŸكان.
أ أ

باتنة :حمزة Ÿوششي

أام Úبلعمري
إأن ألفسصاد ألذي أسصتشصرى ‘ أ÷زأئر على مدأر ألعشصرين سصنة
أŸاضصية ،يسصتدعي –ركا سصريعا Ÿعاقبة أŸتورط ‘ Úنهب أŸال
ألعام و–طيم أ’قتصصاد ألوطني وكذأ مسصائلة من تلحقهم تهمة ألتآامر
على ألدولة ومؤوسصسصاتها و‘ هذأ ألصصدد يجب أحÎأم قرينة ألÈأءة ‘
إأنتظار ألنطق با◊كم ،أ’ن أنتشصار ظاهرة ألفسصاد أŸا‹ ،أ’قتصصادي
وألسصياسصي بهذأ ألشصكل وبحكم ألÎأبط ألعضصوي ب Úهذه أأ’ذرع ألثلثة
للفسصاد ،يوحي أأن قائمة من سصتسصتدعيهم ألعدألة سصتكون طويلة وهي
ألفرضصية ألتي تأاكدت أأك Ìبعد تصصريح ألفريق أأحمد ڤايد صصالح حÚ
قال إأن لدى قيادة أ÷يشس ملفات فسصاد ثقيلة أطلع عليها شصخصصيا
سصتحول إأ ¤ألعدألة للبت فيها؟
لقد أسصتبشصر أ÷زأئريون خÒأ با◊ملة على ألفسصاد وأŸفسصدين
حيث خّلفت أرتياحا وأأثرأ معنويا طيبا ،فمن جهة رأأى أ÷زأئري أأن
حرأكه  ⁄يذهب سصدى ،فالذين كانوأ يقررون أأحوأل ألطقسس ‘
أ÷زأئ -ر ب -اأ’مسس أل-ق-ريب ،ي-ق-ب-ع-ون أل-ي-وم خ-ل-ف أل-قضص-ب-ان ‘ أن-ت-ظ-ار
ﬁاكمتهم ‘ ،أأ’ثناء هناك ألكث Òمن أŸتورط Úمعهم أأو أŸرتبطÚ
ب -ه -م ““شص -ادي -ن ك -روشص -ه -م““ ـ ع -ل -ى ت -ع-ب ÒأŸث-ل ألشص-ع-ب-ي  ‘ -أن-ت-ظ-ار
أ’سصتدعاء؟ غ Òأأن هذه أ◊رب ألتي أأطلقتها ألعدألة على ألفسصاد
فتحت عليها باŸقابل حروبا على عدة جبهات ومن عدة أأطرأف
تقّمصصوأ دور أÙامي وأأخذوأ يسصتشصهدون بنصصوصس ألقانون ومدونات
حقوق أإ’نسصان بل حتى Ãوأد بالدسصتور ألذي ’ يؤومنون به؟ فكل شصيء
مباح من أأجل حماية أأنفسصهم ومصصا◊هم بينما Áثلون دور ألبطولة ‘
ألدفاع عن أŸوقوف““ ،Úألكلب ينبح عشصرة  ،تسصعة عليه أأو وأحدة على
مو’ه““ ولكن  ⁄نسصمع لهؤو’ء كلمة وأحدة ‘ حق متهم Úآأخرين ورغم
ذلك يتهمون ألعدألة بأانها مسصّيسصة ،أنتقامية وأنتقائية بينما تزكم
رأئحة ألسصياسصة أŸنبعثة من موأقفهم أأ’نوف؟.
إأن ألذين يطالبون بتأاجيل أÙاكمات إأ ¤ما بعد أŸرحلة أ’نتقالية
ب-ح-ج-ة –ري-ر أل-ع-دأل-ة وغÒه-ا ،ي-ع-ل-م-ون ج-ي-دأ أأن-ه-ا أŸرح-ل-ة أŸث-ل-ى
’زدهار أŸمحاة إ’خفاء أŸلفات وطمسس أأ’دلة وهذأ ’ يعني أأن
عدألتنا أأصصبحت ب Úعشصية وضصحاها منزهة من ألعيوب وألشصوأئب،
فÎأكمات سصنوأت ’ Áكن ألتخلصس منها ب Úعشصية وضصحاها ولكن أأن
نوظّف هذه ألورقة سصياسصيا لضصرب أأي خطوة تقدم عليها ألعدألة فهذأ
يرفضصه ألشصعب أ÷زأئري وما حصصل أ’حد قياديي حزب ألعمال يوم
أ÷معة أŸاضصي يؤوكد أأن ألشصعب أ÷زأئري يدرك أأن حربه ضصد ألفسصاد
وليسس على ألعدألة؟.

يقومون بكراء سسيارة للتضسليل خÓل شسهر رمضسان

ششرطة هن Úتطيح بجمعية أششرأر ﬂتصشة ‘ سشرقة أŸوأششي

“كن عناصصر أأمن دأئرة هن Úبتلمسصان على إأثرحاجز مرأقبة Ãدخل
أŸدينة من توقيف سصيارة من نوع هيوندأي أأ 10تابعة لوكالة كرأء ألسصيارأت
على متنها شصخصصان ،بعد توقيف أŸركبة ” معاينة ونزع ألكرأسصي أÿلفية
أأين ” ألعثور بدأخلها على  06رؤووسس (غنم) بعد –ويل أŸركبة إأ ¤أŸقر
وفتح –قيق أأو‹ أتضصح أأن أ’غنام مسصروقة من إأحدى ألقرى أÛاورة،
وعلى ضصوء هذه أŸعطيات أÿطÒة ” إأ‚از ‘ هذأ ألشصأان إأجرأء قضصائي
قدم Ãوجبه ألطرفان أأمام وكيل أ÷مهورية لدى ﬁكمة ألرمشصي.

كاريكات /ÒعنÎ

