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منتدى الّذاكرة يتناول مشساركة الثّانوّي ‘ Úإاضسراب  19ماي
ت -ن ّ-ظ -م ال -وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة
لÓشصعاع الّثقا‘ بالّتعاون مع
اŸسص-رح ال-وط-ن-ي ﬁي ال-دي-ن
ب- -اشص- -ت- -ارزي سص- -ه- -رات ف -ن -ي -ة
رمضص -ان -ي-ة أاي-ام  18 ،17و19
ماي ا÷اري ببناية اŸسصرح3 .
أامسص - -ي - -ات ت - -ك- -رÁا لشص- -ي- -وخ
الغناء الشصعبي ،عمر الزاهي،
عمر العشصاب وحسصن سصعيد.
لول ل -ك -ل
ي- -خّصص -صس ا÷زء ا أ
أامسصية التي يشصرع فيها بدءًا
م - -ن السص - -اع - -ة  10:00لي،Ó
ل -ع -رضس ف -ي -ل -م وث -ائ -ق -ي ع-ن
ح - -ي - -اة ال - -ف - -ن - -ان وع - -م - -ل- -ه،
وي- -خّصص- -صس ال- -ث- -ا Êل -ل -ح -ف -ل
اŸوسص - -ي- -ق- -ي م- -ع ف- -ن- -ان Úم- -ن
اŸشص- -ه- -د ا÷دي- -د Ÿوسص- -ي- -ق- -ى
الشصعبي.

«جرائم فرنسسا ‘
ا÷زائر» موضسوع ح ّصسة
«موعد مع التّاريخ»

ي-نّشص-ط م-ن-ت-دى الّ-ذاك-رة ،ال-ي-وم ،أاسص-ات-ذة ج-ام-ع-ي-ون م-ت-ب-وع-ة بشص-ه-ادات ح-ية للّثانوّي Úالذين
التحقوا بجيشس التحرير الوطني ‘ الذكرى  63لليوم الوطني للطالب اŸصصادفة لـ  19ماي ،1956
وذلك على السصاعة  10:30صصباحا بجريدة «اÛاهد» 20 ،شصارع ا◊رية.

إاحياء اليوم العاŸي لأÓسسرة
باŸركز الّثقا‘ اإلسسÓمي

 105حادث مرور
جسسما ÊخÓل
نهاية األسسبوع

حملة –سسيسسية ضسد حوادث اŸرور

ين ّ
ظم ،اليوم ،اŸركز الثقا‘
لسصÓ-م-ي ل-ب-وم-رداسس إاحياًء
ا إ
Óسص-رة ن-دوة
ل -ل-ي-وم ال-ع-اŸي ل -أ
لسص -رة
ف- -ك- -ري- -ة ب- -ع -ن -وان« :ا أ
ا÷زائرية ‘ ظل التحديات
اŸعاصصرة»Ã ،شصاركة أاسصاتذة
صص ‘ Ú- -ع- -ل- -وم ال- -ن- -فسس
ﬂت ّ
لسصÓمية ،وذلك
والشصريعة ا إ
لث - -ن Úواÿم - -يسس
ي - -وم - -ي ا إ
اب- -ت- -داًء م- -ن السص -اع -ة 10.30
صصباحا Ãقر اŸركز.

دورة تكوينية حول أاثر رمضسان
‘ –قيق األمن الجتماعي
ي - -ن ّ- -ظ - -م اŸرك - -ز ال - -ث - -ق- -ا‘
لسصÓ- - - - -م - - - -ي ،غ - - - -دا ،دورة
ا إ
تكوينية بعنوان «أاثر رمضصان
لم - - - - - - - -ن
‘ –ق - - - - - - - -ي - - - - - - - -ق ا أ
الج -ت -م -اع-ي» ،وذلك Ãق-ره
ب-ع-ل-ي ب-وم-نجل بالعاصصمة
ء من السصاعة . 11:00
ابتدا ً

ت-ت-واصص-ل ا◊م-ل-ة ال-وط-ن-ي-ة ضص-د ح-وادث اŸرور ال-ت-ي ت-نظمها مصصالح
ال -درك ال -وط -ن -ي إا ¤غ-اي-ة  30م -اي  .2019و– ّسص -سس ا◊م -ل-ة سص-ائ-ق-ي
السص-ي-ارات والشص-اح-ن-ات ب-ت-وخ-ي ا◊ذر ‘ الشص-ه-ر ال-فضص-ي-ل ل-ل-ت-ق-ل-ي-ل من
حوادث الطرق.

حفل تكر Ëالفائزين ‘ برنامج «ب Úالثّانويات»

ت -ن ّ-ظ-م ال-ق-ن-اة ا إ
لذاع-ي-ة ا أ
لو ¤ي-وم  18م -اي ا÷اري ،ح-ف Ó-ل-ت-ك-رË
الفائزين
‘ الطبعة الرابعة لÈنامج «ب Úالثانويات» إاحياًء ليوم الطالب
ب -حضص -ور
و
ز
ي
ر
ا
ل
Î
ب
ي
ة ووزي-ر التصص-ال ،وذلك ب-اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘ ع-يسص-ى
مسصعود
ي
ا
ب
ت
داًء من ال ّسصاعة  22:00لي.Ó

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

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

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

ي--نّ-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي
ل---ل---م---ج--اه--د Ãق--ره ن--دوة
تاريخية حول الذكرى 63
ليوم الطالب  19ماي 1956
–ت شص-ع-ار «ت-ث-م Úال-ع-ل-م
واŸع------رف------ة» ،وذلك ي------وم
لح-----د  19م-----اي ا÷اري
ا أ
ع------ل------ى السص------اع------ة 10:00
صصباحا.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

لم -ن
سصّ- -ج -لت مصص -ال -ح ا أ
الوطني يومي  10و 11ماي
م- -ن السص -ن -ة ا÷اري -ة 105
حادث مرور جسصما Êعلى
مسص- - - - -ت- - - - -وى اŸن- - - - -اط- - - - -ق
ا◊ضصرية ،أاسصفر عن وفاة
 06أاشص -خ -اصس وج-رح 128
آاخرين.
وتشص ÒاŸعطيات إا ¤أانّ
سصبب وقوع هذه ا◊وادث
لو ¤إا¤
يعود بالدرجة ا أ
ال-ع-نصص-ر ال-بشص-ري ،إاضصافة
لخرى.
إا ¤العوامل ا أ
ُت- - - -جّ- - - -دد اŸدي - - -ري - - -ة
دع - -وت- -ه- -ا Ÿسص- -ت- -ع- -م- -ل- -ي
الطريق العام إا ¤توخي
ا◊ي -ط -ة وا◊ذر أاث -ن -اء
السص- -ي- -اق- -ة ،وتضص- -ع –ت
تصصّ-رف اŸواط-ن Úال-رقم
لخضص - - -ر  1548وخط
ا أ
ال - -ن - -ج- -دة  ،17ل- -ت- -ل- -ق -ي
البÓغات  24سصا  24 /سصا.

لسصبوعية
صصة ا أ
‘ إاطار ا◊ ّ
«م-وع-د م-ع الّ-ت-اري-خ» ،ي-ن-ظ-م
اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د،
اليومÃ ،قره العدد  209من
ا◊صص - -ة ب - -ع - -ن- -وان «ج- -رائ- -م
ف - -رنسص - -ا ‘ ا÷زائ - -ر ت - -دي - -ن
فرنسصا ا◊ضصارة» ،وذلك على
السصاعة  10:00صصباحا.

«حمسس» تعقد ندوة
سسياسسية حول
النتقال الدÁقراطي
‘ ا÷زائر
لف-ط-ار الّسص-ن-وي
‘ إاط -ار ا إ
ال- -ذي ت- -ب- -ادر ب -ه ك -ل شص -ه -ر
رمضص - -ان ،ت - -ن ّ- -ظ- -م ح- -رك- -ة
›ت - -م - -ع السص - -ل- -م «ح- -مسس»
ندوة سصياسصية –ت عنوان:
«الن -ت-ق-ال ال-دÁق-راط-ي ‘
لفاق
ا÷زائر..ا آ
وال ّ
ضص - -م- -ان- -ات» ،وذلك ي- -وم
ء من السصاعة
ا
د
ت
ب
ا
س
س
ي
م
اÿ
ً
 17:00مسصاء.

معرضس تشسكيلي
«شسكون أانا»
–تضص--ن ق-اع-ة اŸع-ارضس
«ح----اج ع----م----ر» ل---ل---مسص---رح
ال--وط--ن-ي ا÷زائ-ري ،غ-دا،
معرضصا للفنانة التشصكيلية
«ه--ن--د زي-ور» –ت ع-ن-وان
«شصكون أانا» ،والذي يسصتمر
إا ¤غ---------اي---------ة  29جوان
ال-----داخ----ل ،واب----ت----داًء م----ن
السصاعة .22:00

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

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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ا’ربعاء  15ماي  2019م
الموافق لـ  10رمضسان  1440هـ

عّينه بن صشالح خلفا لسشبايبي الذي أانهيت مهامه

طارق كور رئيسسا للهيئة الوطنية للوقاية من الفسساد ومكافحته
ع Úرئ-يسس ال-دول-ة ،ع-ب-د ال-ق-ادر
ب -ن صش -ال-ح ،أامسس ،ط-ارق ك-ور رئ-يسش-ا
للهيئة الوطنية للوقاية من الفسشاد
وم -ك -اف -ح -ت -ه ،خ -ل-ف-ا Ùم-د سش-ب-اي-ب-ي
ال- -ذي أان- -ه- -يت م- -ه- -ام- -ه ي- -وم  2ماي
ا÷اري.
كان كور قد التحق سسنة  2003بسسلك
ال-قضس-اء ،ح-يث ك-ان ق-اضس-ي-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى
ع-دة ﬁاك-م ب-و’ي-ت-ي خ-نشس-ل-ة وقسس-ن-طينة
على وجه اÿصسوصض ومسستشسارا Ãجلسض
قضساء ورڤلة قبل أان يع Úقاضسيا Ãركز
البحوث والدراسسات القانونية والقضسائية.
وت -ع -ت Èال -ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-وق-اي-ة م-ن
الفسساد ومكافحته Ãثابة «سسلطة إادارية
مسس -ت -ق -ل-ة ت-وضس-ع ل-دى رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة
وت -ت -م -ت -ع ب -الشس -خصس -ي -ة اŸع-ن-وي-ة وب-ا’سس-ت-قÓ-ل-ي-ة
اŸالية» ،مثلما تنصض عليه اŸادة  202من الدسستور.
كما تنصض ذات اŸادة على أان «اسستقÓل هذه
ال -ه -ي -ئ -ة مضس-م-ون ع-ل-ى اÿصس-وصض م-ن خÓ-ل أاداء

أاعضس-ائ-ه-ا وم-وظ-ف-ي-ه-ا ال-ي-م Úوم-ن خÓ-ل ا◊ماية
التي تكفل لهم ا◊ماية من شستى أاشسكال الضسغوط
أاوالÎهيب أاوالتهديد أاواإ’هانة أاوالشستم أاوالتهجم
أايا كانت طبيعته التي يتعرضسون لها خÓل ‡ارسسة

للرئاسشة ا÷مهورية

مهامهم».
وت-ت-و ¤ال-ه-ي-ئ-ة ع-لى
وج-ه اÿصس-وصض ،ط-ب-قا
أ’حكام اŸادة  203من
الدسستور مهمة «اقÎاح
سس-ي-اسس-ة شس-ام-لة للوقاية
م - -ن ال- -فسس- -اد ت- -ك- -رسض
م- - - -ب - - -ادئ دول - - -ة ا◊ق
وال - -ق - -ان - -ون وت - -ع - -كسض
ال- -ن -زاه -ة والشس -ف -اف -ي -ة
واŸسس -ؤوول -ي -ة ‘ تسس-يÒ
اŸم- -ت -ل -ك -ات واأ’م -وال
ال-ع-م-وم-ي-ة واŸسس-اه-مة
‘ تطبيقها».
وت -رف -ع ال -ه -ي -ئ-ة إا¤
رئ -يسض ا÷م -ه -وري -ة ت -ق -ري -را سس -ن -وي-ا ع-ن «ت-ق-ي-ي-م
نشساطاتها اŸتعلقة بالوقاية من الفسساد ومكافحته
وال- -ن- -ق- -ائصض ال- -ت- -ي سس- -ج- -ل- -ت- -ه- -ا ‘ ه- -ذا اÛال
والتوصسيات اŸقÎحة عند ا’قتضساء».

بوعشسرية وعكة مديرا اŸواكب الرسسمية واŸنظومات اŸعلوماتية
ع Úرئيسض الدولة ،عبد القادر بن صسالح ،أامسض
نصسر الدين بوعشسرية مديرا للمواكب الرسسمية والنقل

لرئاسسة ا÷مهورية ،حسسب ما افاد به بيان لرئاسسة
ا÷مهورية .وأاضساف نفسض اŸصسدر أان رئيسض الدولة

ع Úايضس -ا ع -ب -د ا◊ك -ي -م ع-ك-ة م-دي-را ل-ل-م-ن-ظ-وم-ات
والوسسائل اŸعلوماتية لرئاسسة ا÷مهورية.

ا’–اد العربي للصشحافة الرياضشية

ا÷زائر تنضسم إا÷ ¤نة اأ’مور اŸسستعجلة

اخ-تÒت اŸن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لصش-حافيÚ
ال- -ري -اضش -ي Úا÷زائ -ري Úك -عضش -وة ‘ ÷ن -ة
’مور اŸسشتعجلة ل–Óاد العربي للصشحافة
ا أ
ال -ري -اضش -ي -ة ال-ت-ي ح-اف-ظت ف-ي-ه-ا أايضش-ا ع-ل-ى
عضش-وي-ت-ه-ا ‘ م-ك-ت-ب-ه-ا ال-ت-نفيذي مؤوخرا بعد
ا÷م -ع -ي -ة ال -ع-ام-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ال-ت-ي ج-رت
ن -ه -اي -ة أاب -ري -ل ب -ع -م-ان ،حسشب م-ا ج-اء أامسس
ال -ث Ó-ث -اء ‘ ب -ي -ان ل -ل-ه-ي-ئ-ة ال-ع-رب-ي-ة وال-ت-ي
–صشلت واج على نسشخة منه.
وج -اء ‘ ب -ي -ان ا’–اد ال -ع -رب -ي أان -ه «ت-ط-ب-ي-ق-ا
أ’حكام اŸادة ( )12من النظام اأ’سساسسي للهيئة،
شس-ك-ل ا’–اد ال-ع-رب-ي ل-لصس-ح-اف-ة ال-ري-اضس-ي-ة ÷نة

Óمور اŸسستعجلة ،برئاسسة الزميل ﬁمد جميل
ل أ
عبدالقادر -رئيسض اإ’–اد  -وتضسم ‘ عضسويتها
ك Óمن ا÷زائري حسس Úزناقي (عضسو‘ اŸكتب
التنفيذي) والدكتور تركي العواد وحسسن خلف الله
والسسيد بدر الدين اإ’دريسسي نائب الرئيسض .إا¤
جانب ا’م Úالعام ل–Óاد السسيد عو Êفريج».
وأاضساف البيان أانه «تنفيذا Ÿقررات ا÷معية
ال-ع-م-وم-ي-ة ل–Ó-اد ال-ع-رب-ي ل-لصس-ح-اف-ة ال-ري-اضس-ي-ة
اŸنعقدة يوم  28أابريل اŸاضسي باأ’ردن ،فقد ”
أايضس -ا تشس -ك -ي -ل ÷ن -ة ل -ت -ع -دي -ل ال-ن-ظ-ام اأ’سس-اسس-ي
ل–Óاد ،تضسم ‘ عضسويتها كل من الدكتور تركي
ال -ع -واد وال -دك -ت-ور ه-ادي ع-ب-د ال-ل-ه والسس-ي-د ي-اسس-ر

عائسض والسسيد أاحمد كر.»Ë
و‘ هذا الصسدد ،يدعوا’–اد العربي للصسحافة
ال -ري -اضس -ي -ة ك -اف -ة ال -ل -ج-ان وا’–ادات وال-رواب-ط
وا÷م- -ع- -ي- -ات ال- -وط- -ن -ي -ة اŸع -ت -م -دة ،إا ¤ت -ق -دË
اقÎاح-ات-ه-م ح-ول م-واد ال-ن-ظ-ام اأ’سس-اسس-ي ب-ه-دف
تعديله ليتÓءم مع التشسريعات الدولية ،وسسيحدد
ل -ذلك سس-ق-ف-ا زم-ن-ي-ا ل-ت-ل-ق-ي اقÎاح-ات ا÷م-ع-ي-ات
وال-ل-ج-ان وا’–ادات ال-وط-ن-ي-ة اأ’عضس-اء ،ل-ت-ت-م-ك-ن
اللجنة اŸشسكلة لهذا الغرضض من تقد Ëمسسودة
ب -ال -ت -ع -دي Ó-ت اŸقÎح -ة ع -ل-ى ال-ن-ظ-ام اأ’سس-اسس-ي
لعرضسها من أاجل اŸصسادقة عليها خÓل جمعية
عمومية طارئة.

تسشهيل ا’نتسشاب إا ¤الضشمان ا’جتماعي

هّدام يدعو ’سستعمال التكنولوجيا لتبسسيط اإ’جراءات اإ’دارية
شش - -دد وزي - -ر ال - -ع - -م - -ل وال - -تشش- -غ- -ي- -ل والضش- -م- -ان
ا’ج-ت-م-اع-ي ت-ي-ج-ا Êحسش-ان ه-دام ،أامسس،ب-ا÷زائ-ر
’ج -راءات
ال- -ع- -اصش- -م- -ة ،ع- -ل- -ى ضش- -رورة ت- -بسش -ي -ط ا إ
’ج -راء ل -تسش-ه-ي-ل
’داري -ة ل -ف -ائ -دة ال -ع -م -ال غ Òا أ
ا إ
ع-م-ل-ي-ة ا’ن-تسش-اب ل-لضش-م-ان ا’ج-ت-ماعي ،من خÓل
’دوات التكنولوجية ا◊ديثة.
إادراج التقنيات وا أ
ق- -دم ه -دام خ Ó-ل إاشس -راف -ه رف -ق -ة وزي -ر السس -ي -اح -ة
والصسناعة التقليدية عبد القادر بن مسسعود ،على لقاء
إاعÓمي حول إاضسفاء الطابع الرسسمي على العمل غÒ
اŸنظم ،تعليمات إ’طارات القطاع من أاجل «تبسسيط
اإ’جراءات اإ’دارية وتسسهيل عملية ا’نتسساب للضسمان
ا’جتماعي سسيما للعمال غ Òاأ’جراء ،وذلك من خÓل
إادراج التقنيات واأ’دوات التكنولوجية ا◊ديثة ،تسسمح
لهم با’سستفادة من خدمات التغطية ا’جتماعية.
و‘ ه- -ذا السس- -ي- -اق ،اع- -ت Èال- -وزي- -ر أان اسس -ت -ق -ط -اب
اأ’شسخاصض الذين ينشسطون ‘ القطاعات غ Òالرسسمية
«’ Áكن أان يتحقق بالردع القانو Êفقط» بل يتطلب -
كما قال « -بذل اŸزيد من ا÷هود من خÓل وضسع آاليات
’سستيعاب هذه الفئة تدريجيا ‘ القطاع اŸنظم إا¤
جانب تقد Ëلها إاجراءات –فيزية».
وأاضساف الوزير أان إاضسفاء الطابع اŸنظم للنشساط

غ Òالرسسمي سسيما ‘ قطاع الصسناعة التقليدية وا◊رف
يشسكل «أاولوية قصسوى» لقطاع الضسمان ا’جتماعيŸ ،ا
ل- -ذلك م- -ن ان- -ع- -ك- -اسس -ات ع -ل -ى اŸسس -ت -وى ا’ق -تصس -ادي
وا’جتماعي ،مÈزا أان هذا اŸسسعى يتطلب وضسع آاليات
عملية للتنسسيق بﬂ Úتلف القطاعات الوزارية والهيئات
العمومية ذات الصسلة.
وبهذه اŸناسسبة أاشسار هدام إا ¤اتفاقية ” إابرامها
مؤوخرا ب Úالصسندوق الوطني للضسمان ا’جتماعي لغÒ
اأ’جراء والغرفة الوطنية للصسناعة التقليدية وا◊رف،
–دد ك-ي-ف-ي-ات ال-ت-نسس-ي-ق ب Úال-ط-رف Úل-ت-وسس-يع التغطية
ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة ل- -ف -ائ -دة م -ئ -ات اآ’’ف م -ن ا◊رف -يÚ
اŸنخرط ‘ Úغرف الصسناعة التقليدية وا◊رف بحيث
سسيتمكنون بذلك من ا’سستفادة من ﬂتلف اÿدمات
التي يقدمها الضسمان ا’جتماعي.
و‘ هذا السسياق ،ركز الوزير على أاهمية وضسع أارضسية
ل -ت -ب -ادل اŸع -ل -وم -ات واŸع -ط -ي -ات اÿاصس-ة ب-اأ’نشس-ط-ة
ا◊رف -ي -ة وت -وج -ي-ه اأ’شس-خ-اصض ال-ذÁ Ëارسس-ون نشس-اط-ا
حرفيا غ Òرسسمي إا ¤غرف الصسناعة التقليدية وا◊رف
ع Èكافة أانحاء الوطن ،مؤوكدا أان هذه العملية سستسسمح
‘ اŸرح -ل -ة اأ’و ¤بـ «تسس -ج -ي -ل ا◊رف -ي »Úب -غ -ي-ة م-ن-ح
«الصسفة القانونية لنشساطهم» وتوجيههم وتوعيتهم بشسكل

تدريجي لÓنتسساب إا ¤الضسمان ا’جتماعي لÓسستفادة
من التغطية ا’جتماعية.
وم- -ن ج- -ه -ت -ه ،ق -ال ب -ن مسس -ع -ود إان ع -دد ا◊رف -يÚ
اŸنتم Úرسسميا لقطاع الصسناعة التقليدية يقارب 530
أالف حر‘ وحرفية من بينهم  158أالف حر‘ ينشسطون
‘ ›ال الصسناعة التقليدية الفنية وأازيد من  270أالف
حر‘ ينشسطون ‘ قطاع اÿدمات.
وأاكد الوزير أان «أاك Ìمن ثلث ا◊رفي Úينشسطون
بشسكل غ Òمنتظم وبدون تغطية اجتماعية» ،ما يتطلب
الÎكيز على هذه الشسريحة لتحسسيسسها بأاهمية ا’ندماج
للعمل بشسكل منظم بهدف ا’سستفادة من كافة ا’متيازات
وأاجهزة دعم التشسغيل التي سسخرتها الدولة على غرار
الوكالة الوطنية لدعم تشسغيل الشسباب.
وعلى صسعيد آاخر ،أاكد بن مسسعود أان اŸرافق جاهزة
وا’مكانيات متوفرة أ’داء موسسم ا’صسطياف اŸقبل وأانه
سس-ي-ت-م ف-ت-ح اÛال ل-نشس-اط-ات ري-اضس-ي-ة ل-ف-ائ-دة الشسباب
ع Ó-وة ع -ل -ى نشس -اط -ات ت -رف -ي -ه -ي -ة وأاخ -رى ث -ق-اف-ي-ة ‘
اŸركبات السسياحية و‘ الفنادق ،مضسيفا أان  85مؤوسسسسة
فندقية جديدة سستكون جاهزة ،بسسعة حوا‹  12أالف
سس -ري -ر ،وأان -ه ي -ج -ري ال -ع -م -ل ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع الشس-ريك
ا’جتماعي لـ»تخفيضض اأ’سسعار».

خÓل اجتماع بوزارة الداخلية

دراسسة اŸلفات اŸتعلقة بشسهر رمضسان وموسسم ا’صسطياف
كانت اŸلفات اŸتعلقة بششهر رمضشان الكرË
وال -ت -حضشŸ Òوسش -م ا’صش -ط-ي-اف  2019موضشوع
اج- -ت- -م- -اع ت- -نسش- -ي- -ق -ي ج -م -ع وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية ،صشÓح
’ط -ارات
ال -دي -ن دح -م -ون ب -اŸدراء ال -ع -ام Úوا إ
اŸركزية Ãقر الوزارة  ،حسشب ما افاد به امسس
بيان للوزارة.
وقد ” خÓل هذا ا’جتماع «متابعة تقدم سسÒ
عدد من اŸلفات الراهنة التي كانت ﬁور جدول
اأ’عمال ،وهي عرضض تقرير حول سس Òشسهر رمضسان
الكر ،ËالتحضسŸ Òوسسم ا’صسطياف  ،2019عرضض
ح -ول سسﬂ Òت -ل -ف مشس -اري -ع عصس -رن -ة ال -ق -ط-اع ع-ل-ى
اŸسستوي ÚاŸركزي واÙلي وكذا التقرير اŸعد حول
أاهداف التنمية اŸسستدامة با÷زائر».
وقدم الوزير باŸناسسبة عرضسا مفصس Óحول مدى
ت -ن -ف -ي -ذ الÈن-ام-ج اÿاصض بشس-ه-ر رمضس-ان ال-ك-ر Ëم-ن
خÓل «اآ’لية ا÷ديدة التي ” اعتمادها ‘ تقدË
اإ’عانات اŸالية للمواطن Úمباشسرة عن طريق حسساب
الÈيد ا÷اري أاو ا◊وا’ت الÈيدية بد’ عن قفة
رمضسان وكذا متابعة العملية عن طريق قاعدة بيانات
خاصسة أاعدتها مصسالح الوزارة».
كما ” تقد Ëعرضض حول «سس Òاأ’سسواق ا÷وارية،
خ -اصس -ة ت-لك ال-ت-ي اف-ت-ت-حت م-ع ح-ل-ول شس-ه-ر رمضس-ان،
إاضسافة إا ¤برنامج النشساطات الثقافية والرياضسية الذي

” إاعداده باŸناسسبة».
كما عكف اللقاء يضسيف البيان على «التحضسÒات
اÿاصسة بامتحانات نهاية السسنة من خÓل توف Òاأ’من
وتأام Úمراكز ا’متحان ،فضس Óعن الدعم البشسري
كاŸؤوطرين».
وب- -خصس- -وصض ت- -ق- -د Ëاإ’ع- -ان- -ات اÿاصس -ة بشس -ه -ر
رمضسان ،ثمن الوزير اعتماد هذه الوسسيلة ا÷ديدة التي
مكنت كما قال من «Œنب كافة اŸظاهر السسلبية التي
صس -اح -بت ت -وزي -ع ق -ف -ة رمضس -ان سس-اب-ق-ا» ،داع -ي -ا إا¤
«مواصسلة هذه ا◊ركية من أاجل إاعداد سسجل وطني
ل-ل-م-ع-وزي-ن ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ﬂت-ل-ف ال-قطاعات اŸعنية
وال -ت -ي Áك-ن اسس-ت-غÓ-ل-ه-ا ’ح-ق-ا ،خ - -اصس - -ة ‘ ›ال
ال-ت-ح-ويÓت ا’جتماعية ،خ-دم-ة ل-ل-م-واط-ن م-ن ج-ه-ة
وحفاظا على كرامته من جهة أاخرى».
كما دعا دحمون ا« ¤اعتماد نفسض التطبيق ‘
إاعداد اŸنحة اŸدرسسية بالنسسبة للدخول اŸدرسسي
القادم .»2020-2019
وعن اأ’سسواق ا÷وارية ،أاشساد الوزير Ãا حققه فتح
ه -ذه ا’سس -واق م -ن»وف -رة اŸن -ت -وج -ات ب -ك-م-ي-ة ك-اف-ي-ة
سس -اه-مت ‘ خ-فضض اأ’سس-ع-ار ،ك-م-ا سس-اع-د ع-ل-ى خلق
م-ن-اصسب شس-غ-ل ج-ديدة» ،داع- -ي- -ا ‘ ه -ذا الصس -دد إا¤
«ال -ت -ف -ك ‘ Òأا‰اط ج -دي -دة ل-تسس-ي Òواسس-ت-غÓ-ل ه-ذه
اأ’سس -واق واسس -ت -ك -م -ال دف Îشس -روط ‘ إاط -ار ت-ف-ويضض
اŸرفق العام بهذا الشسأان».

كما أاكد على «مواصسلة اسستغÓل هذه ا’سسواق على
مدار السسنة بعد انقضساء شسهر رمضسان وذلك خÓل
نهاية كل أاسسبوع».
وفيما يتعلق بامتحانات نهاية السسنة ،ركز الوزير
على «توف Òكافة الظروف اÓŸئمة للممتحن Úمن
أاج -ل ضس -م-ان سسÒه-ا ا◊سس-ن» ،م-ؤوك-دا ع-ل-ى «ا’لتزام
الكامل للقطاع بأاخذ كل اإ’جراءات الÓزمة لضسمان
سس Òا’متحانات ‘ ظروف جيدة».
وب -خصس -وصض ال-ت-حضسŸ Òوسس-م ا’صس-ط-ي-اف ،2019
اسستمع السسيد دحمون إا ¤عرضض مفصسل حول نتائج
اŸهمة التفتيشسية اŸتعلقة بفتح الشسواطئ اŸمنوعة
أام- -ام اŸصس- -ط -اف Úوب -رام -ج ال -نشس -اط -ات ال -ث -ق -اف -ي -ة
والÎف-ي-ه-ي-ة وك-ذا اع-ت-م-اد ن-ظ-ام اŸع-ل-وم-ات ووضس-عية
البناءات الفوضسوية بالشسواطئ».
كما ” عرضض «ا◊لول اŸثلى إ’زالة كافة العوائق
التي –ول دون تطبيق كل الÈامج اŸسسطرة والرامية
إا ¤توف Òالراحة والطمأانينة واأ’مان للمواطن خÓل
موسسم ا’صسطياف».
وبعد كل هذه العروضض ،ومن أاجل مواصسلة ا÷هود
اŸبذولة ،أاكد السسيد دحمون على ضسرورة «مواصسلة
ا÷ه -ود م -ن اج -ل ت -ق -د Ëخ-دم-ة ع-م-وم-ي-ة ت-رق-ى إا¤
مسستوى مواطنينا ،خاصسة خÓل موسسم الصسيف» ،مؤوكدا
أان ذلك «’ يعني الو’يات الشساطئية فحسسب وإا‰ا كافة
و’يات الوطن».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ا’نتخابات الرئاسشية اŸقررة يوم  4جويلية القادم

 73مÎشسحا يسستلمون اسستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية
ب -ل-غت ا◊صش-ي-ل-ة اŸوؤق-ت-ة ل-ع-م-ل-ي-ة
تسشليم اسشتمارات اكتتاب التوقيعات
ال - -ف - -ردي - -ة ل - -ل - -راغ - -ب ‘ ÚالÎشش - -ح
لÓنتخابات الرئاسشية اŸقررة يوم 4
ي -ول -ي-و اŸق-ب-ل ،اإ ¤اإي-داع  73رسشالة
ن- -ي- -ة ل- -لÎشش- -ح ،حسشب م- -ا اأف- -اد ب- -ه،
اأمسس ،ب- - -ي - -ان ل - -وزارة ال - -داخ - -ل - -ي - -ة
وا÷م - -اع- -ات اÙل- -ي- -ة وال- -ت- -ه- -ي- -ئ- -ة
العمرانية.
جاء ‘ البيان اأن «ا◊صسيلة اŸوؤقتة

ل- -ع- -م- -ل -ي -ة تسس -ل -ي -م اسس -ت -م -ارات اك -ت -ت -اب
التوقيعات الفردية للراغب ‘ ÚالÎشسح
لÓنتخاب لرئاسسة ا÷مهورية ،واŸوقوفة
اإ ¤غاية يوم ا’ثن 13 Úماي  ،2019تتمثل
‘ ايداع  73رسسالة نية للÎشسح».
واأضس- -اف ن- -فسض اŸصس -در اأن اŸع -ن -يÚ
«اسستفادوا من حصسصض خاصسة باسستمارات
ا’ك -ت -ت -اب ت -ط -ب-ي-ق-ا لÓ-أح-ك-ام ال-ق-ان-ون-ي-ة
اŸعمول بها» ،مشسÒا ا ¤اأن هذه العملية
«تسس ‘ Òظروف حسسنة».

إاعتمادا على Œربة هافانا الÌية

اتفاق ب Úا÷زائر وكوبا لÎميم قصسبة العاصسمة قريبا
اتفقت وزيرة الثقافة مر Ëمرداسشي وسشفÒة
كوبا با÷زائر كÓرا مارغاريتا بوليدواسشكوديل،
أامسس ،ب- -ا÷زائ- -ر ،ع- -ل- -ى ا’سش -ت -ف -ادة م -ن اÈÿة
ال-ك-وب-ي-ة ‘ ع-م-ل-ي-ة ت-رم-ي-م قصش-ب-ة ا÷زائ-ر وفق
بيان لوزارة الثقافة.
ق -رر ال -ط -رف-ان ‘ ح-دي-ث-ه-م-ا ح-ول ضس-رورة ت-وط-ي-د
التعاون ‘ ›ال الثقا‘ إابرام اتفاقيات ب Úالبلدين
فيما يخصض ترميم القصسبة «‘ ا’أسسابيع القادمة».
وثمنت وزيرة الثقافة مشساركة اÛتمع اŸد‘ Ê
ﬂتلف عمليات الÎميم التي تقوم بها كوبا على مسستوى
اأ’حياء القدÁة بهافانا القدÁة.
وتعت Èالتجربة الكوبية رائدة ‘ ›ال ترميم الÎاث
وخصسوصسا مدينة هافانا القدÁة (هابانا فييخا) التي
يعود تاريخها إا ¤القرن .16
وتعت Èاليونسسكوالتجربة الكوبية ‘ ترميم هافانا
القدÁة من أا‚ح التجارب ‘ العا ⁄إاذ حافظت اŸدينة
العريقة بشسكل كب Òعلى تناسسقها العمرا Êونسسيجها
ا’ج-ت-م-اع-ي وروح-ه-ا ال-ث-ق-اف-ي-ة ن-ت-ي-ج-ة اه-ت-م-ام ال-دول-ة
اŸباشسر وإاشسراكها للسسكان اÙلي Úومنظمات اÛتمع
اŸد ‘ Êالتنمية ا’جتماعية والثقافية.
وتÎبع هذه اŸدينة الÎاثية على مسساحة  200هكتار
وبها أاك Ìمن ثÓثة آا’ف بناية أاغلبها ” ترميمها فيما
يقطنها حوا‹  100أالف نسسمة من ب Úمليو Êهافا.Ê
ومنذ سسن Úقليلة وبفضسل هذا ا’هتمام من طرف
الدولة والسسكان صسارت هذه ا◊اضسرة القدÁة Œتذب

لوحدها حوا‹ اŸليو Êسسائح سسنويا من أاصسل أاك Ìمن
أاربعة مÓي Úيزورون كوبا التي “ثل السسياحة فيها ثاÊ
أاهم مداخيل البÓد.

÷نة Ÿراقبة اŸهرجانات
الدولية بوزارة الثقافة
كشسفت وزيرة الثقافة ،مر Ëمرداسسي عن مسسعى
«إانشساء ÷نة متابعة ورقابة» على اŸسستوى اŸركزي
Ÿرافقة اŸهرجانات الدولية اŸرسسمة خÓل اجتماع
توجيهي مع ﬁافظي اŸهرجانات حسسب بيان لوزارة
الثقافة.
دعت ال -وزي -رة اÙاف -ظ Úإا« ¤ال-ع-م-ل ع-ل-ى إاي-ج-اد
ب -دائ -ل ل -ت -م -وي -ل اŸه -رج -ان -ات م -ن خ Ó-ل ال-ل-ج-وء اإ¤
اŸانح Úمن القطاع اÿاصض» مع «–سسيسض السسلطات
اÙل-ي-ة» ب-أاه-م-ي-ة ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رات ‘ ت-نشس-يط ا◊ياة
ا’قتصسادية والثقافية والفنية للسساكنة.
وب -خصس-وصض ال-وسس-ائ-ل ال-ت-ق-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-ت-م-د ع-ل-ي-ه-ا
اŸهرجانات ‘ فعالياتها أاوعزت الوزير إا ¤اÙافظÚ
بضس -رورة «ال -ل -ج -وء إا ¤ال -وسس -ائ -ل ال-ت-ق-ن-ي-ة ل-ل-م-ؤوسسسس-ات
الوصسية».
كما أاكدت السسيدة مرداسسي على ضسرورة «ا’حÎام
الصس- -ارم ل- -ل- -ق- -وان Úوال- -ت- -ن- -ظ- -ي- -م- -ات اŸؤوط- -رة ل- -ه- -ذه
اŸهرجانات» حسسب البيان.

نّوه باتفاقية الششراكة ا’سشÎاتيجية ب Úالبلدين

لوكال يدعوالشسركات الصسينية إا ¤اŸسساهمة ‘ تنويع ا’قتصساد ا÷زائري
دعا وزير اŸالية ﬁمد لوكال ،أامسس،
الششركات الصشينية إا ¤تقد Ëمسشاهمة
أاك ‘ Èا÷هود اŸبذولة الرامية لتنويع
ا’ق-تصش-اد ا÷زائ-ري وت-ق-ل-يل اعتمادها
على اÙروقات.
خÓل لقائه مع السسف Òالصسيني با÷زائر‹ ،
ليان ،رحب الوزير «باإ’سسهام اإ’يجابي للشسركات
الصسينية ‘ إا‚از اŸشساريع الهيكلية الكÈى ‘
البÓد» ،حسسبما أافاد به بيان لوزارة اŸالية.
ولدى اسستعراضسه للعÓقات التاريخية التي
Œم -ع ال -ب -ل -دي-ن ،أاشس-ار ل-وك-ال إا« ¤ال-ط-ب-ي-ع-ة
ا’سسÎاتيجية» لهذه العÓقات والتي توجت

بإابرام اتفاقية الشسراكة ا’سسÎاتيجية الشساملة
اŸوقعة ب Úالبلدين ‘ فÈاير  ،2014وكذا
انضسمام ا÷زائر إا ¤مبادرة الرئيسض الصسيني
«ا◊زام والطريق».
من جانبه ،أاعرب السسف Òالذي اعتمد ‘
ا÷زائ -ر م -ن -ذ بضس -ع -ة أاشس -ه-ر ،ع-ن «ارت-ي-اح-ه
الكب Òلكثافة العÓقات متعددة اأ’شسكال بÚ
البلدين» ،حسسب اŸصسدر.
وأاضساف بأان مهمته تتمحور حول العمل
على إاعطاء دفعة جديدة لهذه العÓقات من
خÓل جملة أامور منها ا’سستثمار ومشساريع
الشسراكة.

أاعلنتها اتصشا’ت ا÷زائر

تخفيضسات على أاسسعار اŸكاŸات الهاتفية Ãناسسبة شسهر رمضسان
أاع- - - -ل- - - -نت إاتصش- - - -ا’ت ا÷زائ- - - -ر ،أامسس ،ع- - - -ن
ت-خ-ف-يضش-ات ‘ أاسش-ع-ار اŸك-اŸات ال-ه-ات-ف-ي-ة اÙمول
وال -ث -ابت وذلك Ãن -اسش -ب-ة شش-ه-ر رمضش-ان اŸب-ارك،
حسشب ما أافاد به أامسس بيان لذات الششركة.
ج- -اءت ت- -خ- -ف -يضس -ات اتصس -ا’ت ا÷زائ -ر ‘ أاسس -ع -ار
اŸك -اŸات م -ن ال -ث -ابت ن -ح -و ج -م -ي-ع شس-ب-ك-ات ال-ه-ات-ف
اÙمول الوطنية بسسعر  2دج للدقيقة الواحدة ،عوضسا
عن  8دج للدقيقة ،من السساعة الثامنة مسساء إا ¤غاية
الثامنة صسباحا .كما تقÎح الشسركة تخفيضسات على
تسس -عÒة اŸك -اŸات ن -ح -وال -ه -ات -ف ال-ث-ابت ال-دو‹ ال-ت-ي
حددت بـ 3دج للدقيقة وهوسسعر اŸكاŸة اÙلية وذلك
ابتداء من الدقيقة الثالثة مشسÒة إا ¤أان البلدان اŸعنية

بهذه التخفيضسات هي فرنسسا ،أاŸانيا ،إايطاليا ،إاسسبانيا،
ك -ن -دا ،الصس ،Úإا‚لÎا ،ال -و’ي -ات اŸت-ح-دة اأ’م-ري-ك-ي-ة،
اŸغرب ،أاسسÎاليا.
ومن خÓل هذه العروضض الÎويجية الصسا◊ة طيلة
شسهر رمضسان للسسنة ا◊الية  ،تقÎح اتصسا’ت ا÷زائر
أاسسعار مغرية ‘ سسوق ا’تصسا’ت وتؤوكد التزامها بتلبية
تطلعات زبائنها الكرام على أاكمل وجه.
وŸزيد من اŸعلومات ،تدعواتصسا’ت ا÷زائر اإ¤
زيارة موقعها اإ’لكÎو:Ê
 ،www.algerietelecom.dzأاو ال -ت -واصس -ل م -ع مسس -تشس-اري
ال -ويب ع Èالصس -ف -ح -ة ال -رسس-م-ي-ة ’تصس-ا’ت ا÷زائ-ر ع-ل-ى
الفايسسبوك www.facebook.com/algerietelecomgroupe/ :

“يز بانششطته ‘ ›ال الثقافة والهوية

عا ⁄اللغة عبد ا◊فيظ إادريسس يوارى الÌى ببجاية
ووري الÌى ال -ع -ا ⁄ال -ل -غ -وي ع -ب -د ا◊ف -ي-ظ
إادريسس امسس بقرية تيماناشش Úالواقعة على بعد
 15كلم جنوب ششرق بجاية بعد أان وافته اŸنية
يوم ا’ثن Úعن عمر ناهز  73سشنة.
رافق اŸرحوم إا ¤مثواه اأ’خ Òمن منزله اآ’’ف من
اأ’شسخاصض من جامعي Úو رجال أادب و طلبة و مناضسلÚ
و نشسطاء ‘ الهوية اأ’مازيغية و كذلك بحضسور وفد هام
Óمازيغية يÎأاسسه أامينها العام،
من اÙافظة السسامية ل أ
سسي الهاشسمي عصساد ،الذي أاثنى مطو’ على العمل الذي
أا‚زه الفقيد و مسساهمته ‘ إاشسعاع الثقافة اأ’مازيغية.
و“ي -ز ع -ب -د ا◊ف -ي -ظ إادريسض ب -أانشس -ط -ت -ه ‘ ›ال
الثقافة والهوية و ذلك باسستثماره و أابحاثه ‘ معجم
اللغة التي كللت سسنة  2017بطبعة «القاموسض الفرنسسي
اأ’مازيغي الكب »Òبعد ثÓثة عشسر سسنة من العمل الشساق
اعتÈه البعضض ب»عمل شسبيه للنمل»،يقول سسي الهاشسمي
عصساد.
وقال «لقد كان يعمل Ãفرده ،وكان يؤومن Ãشسروعه
الذي قام بتجسسيده» ،مشسدًدا على اأ’همية البيداغوجية

والÎب -وي -ة ل -ه -ذا ال -ع -م -ل ال -ذي ه -و اآ’ن Ãث -اب-ة م-رج-ع
معجمي كب.»Ò
وي- -ح- -وي ال- -ق- -ام -وسض ع -ل -ى أاك Ìم -ن  65.500كلمة
مسس -ت -م -دة م -ن ›م -وع -ة م -ن م -ئ -ات ال-ك-تب واŸع-اج-م
اأ’مازيغية بجميع أاشسكالها اللغوية من القبائل و الشسلوح
اŸغربي ،مرورا بالشساوي و التارغي وغÒها ‘ مشسهد
يعادل  14لهجة بربرية.
و” إاصسدار النسسخة اأ’و ¤لهذا العمل فعلًيا سسنة
 ،2002غ Òأانه  ⁄يحقق النجاح اŸتوقع أ’سسباب تعود
إا ¤سسوء النشسر ،حسسب التوضسيحات التي قدمها هذا
العا ⁄اللغوي خÓل حفل تكرÁه ببجاية ‘ مايو . 2018
«لقد ” طرح  3000نسسخة فقط ‘ السسوق ’ سسيما ‘
ا÷زائر العاصسمة و بجاية و تيزي وزو و التي تب Úاأنها
غ Òك-اف-ي-ة ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ال-ط-لب ع-ل-ى ال-ك-تب اŸدرسس-ي-ة
اأ’مازيغية وخاصسة ‘ ظل التقدم اÙرز ‘ ›ال
تعليم هذه اللغة لدرجة أانه كان من الضسروري إاعادة
إاطÓق اŸشسروع وإاثرائه ’حًقا».
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’على
’سسÓمي آ أ
د .بوعبد آلله غÓم آلله ،رئيسس آÛلسس آ إ

أاين اÿلل  ...؟ !

’ئمة ’ Œد آذآنا صساغية و ’ قلوبا وآعية
موآعظ آ أ

^ أم Úبلعمري

«اللهفة» وغياب ثقافة ا’سستهÓك فاقمت
ظاهرة التبذير خÓل رمضسان

’على بوعبد آلله غÓم آلله ،أآن «آللهفة» تÓزم آلكث Òمن آ÷زآئري ،Úخاصسة ‘ مثل هذآ آلشسهر آلفضسيل رغم
’سسÓمي آ أ
أآكد رئيسس آÛلسس آ إ
’خرى ،مضسيفا أآن آلظاهرة تزدآد من سسنة
آ◊مÓت آلتحسسيسسية آلتي تقوم بها ﬂتلف آŸؤوسسسسات آلتعليمية إآ ¤جانب آŸسساجد وغÒها من آŸؤوسسسسات آ أ
’سسرآف وآلتبذير.
’خرى حتى بالنسسبة Ÿيسسوري آلدخل ،وآلدليل ،حسسبه ما يحمله عمال آلنظافة من أآمام آŸنازل وهو ما يوحي باŸبالغة ‘ آ إ
أ

عزيز.ب
تصصوير :عباسس تيليوة
أضضاف غÓم ألله خÓل أسضتضضافته ‘ ركن «ضضيف
ألشضعب» بأان «أللهفة» ليسضت ألسضبب ألوحيد ‘ تفاقم
لسضرأف خÓل شضهر رمضضان بل
ظاهرة ألتبذير وأ إ
ه -ن -اك أسض-ب-اب أخ-رى ع-ل-ى غ-رأر ع-دم أل-ت-ح-ك-م ‘
م-ي-زأن-ي-ة أل-ب-يت وغ-ي-اب أل-ث-ق-اف-ة ألسض-ت-هÓ-كية لدى
لسضÓمي حذر
أŸوأطن أ÷زأئري رغم أن ألدين أ إ
لخصص نعمة أÿبز،
من مغبة ألتبذير ‘ ألنعم وبا أ
وأسض -ت -دل ب -نصض -وصص م -ن أل-ك-ت-اب ،ل-ت-وضض-ي-ح م-وق-ف

لسضÓمية من سضلوك ألتبذير وألتشضديد
ألشضريعة أ إ
على أهمية ألتعامل معها بحذر شضديد ،إأذ يقول عز
وج -ل ‘ ﬁك -م ت -ن -زي-ل-هَ« :وآِت َذآ آْلُ-قْ-رَب-ى َحs-قُ-ه
ن
َ Úوآْب َ
َوآلِْم ْسسِك َ
ن آل sسسِبيلِ َوَ’ ُتَبuذْر َتْبذِيًرآ ِإآ s
آْل ُ-م َ-ب u-ذِري َ-ن َك -اُن -وآ ِإآْخ َ-وآَن آلsشس َ-ي -اِط َ Úِ-وَك -اَن
طانُ لَِرuب ِ
آلشsسْي َ
’سسرآء .27-26
ه َكُفوًرآ» آ إ
و ي -ع -د سض -ل -وك أل -ت -ب-ذي-ر حسضب أŸت-ح-دث ،ذن-ب-ا
لنسضان دون إأدرأك له ،سضوأء كان ألتبذير ‘
يرتكبه أ إ
أ◊ل- -يب أو أÿب- -ز ،وذلك ح- -ت- -ى وإأن ك -ان أل -ف -رد أو
أÛتمع عموما ‘ بحبوحة ،إأل أن ألتعامل بحذر
مع نعم ألله يبقى Ãثابة تكليف شضرعي يتوجب على
لن ألهدف
لنسضان أŸسضلم أللتزأم به وأحÎأمه ،أ
أإ

م-ن-ه ه-و ضض-ب-ط سض-ل-وك أ÷م-اع-ات وت-ن-ظ-ي-م ط-ب-يعة
أسضتهÓكها Ãا يخدم ﬂتلف جوأنب أ◊ياة حتى
ألقتصضادية منها.
غÓم ألله أوضضح بأان ألتبذير خطأا يعاقب عليه
ألله سضبحانه وتعا ¤عباده ،مشضÒأ أنه بدل من أننا
لجر ونتصضدق Ãا هو فائضص نصضبح نرتكب
نربح أ أ
إأثما حينما نبذر وهو فائضص ،شضتان ب Úهذأ وذأك،
دأعيا ألعائÓت إأ ¤ترشضيد أسضتهÓكها خÓل شضهر
رمضضان وهو ما يجعلها من دون شضك تخفضص من
ميزأنيتها إأ ¤جانب تبني مبدأ ألقناعة ،للحد من
لسضرأف ‘ ألشضهر ألفضضيل
تفاقم ظاهرة ألتبذير وأ إ
وتقنـ Úميزأنيتها Ãا يتوأفق مع أهدأفه.

’سسرة
آŸرشسدة آلدينية تعمل على تقوية و“اسسك آ أ

إارتفاع اأ’سسعار مرده غياب الوازع واإ’رشساد الديني
’سس Ó- - -م - - -ي
أآرج - - -ع رئ - - -يسس آÛلسس آ إ
’على آلدكتور بوعبد آلله غÓم آلله،
آ أ
’سسعار آŸوآد آلغذآئية
’رتفاع آ÷نو Êأ
آ إ
خ Ó-ل شس-ه-ر رمضس-ان آل-ك-ر ،Ëإآ ¤غ-ي-اب
آل-وآزع آل-دي-ن-ي ل-دى آل-ت-ج-ار وآل-ت-وجيه
’رشس-اد آل-دي-ن-ي ،وحسس-ب-ه فإان آلوعظ
وآ إ
وح- -ده ’ ي- -ك- -ف- -ي ب- -ل ي -جب م -رآف -ق -ت -ه
ب -ت-ط-ب-ي-ق آل-ق-ان-ون بصس-ف-ة آل-ي-ة ،مشس-ددآ
على آلدور آلكب Òللمرشسدة آلدينية ‘
آلتوعية دآخل آŸسساجد وخارجها ‘ حل
’سس- -ري- -ة ،ب- -إاع- -ت- -ب -ار أآن ل -ه -ا
آŸشس- -اك- -ل آ أ
مسستوى جامعيا وكفاءة علمية.

سصهام بوعموشصة
أبرز ألدكتور بوعبد ألله غÓم ألله لدى
ن -زول -ه ،أمسص ،ضض -ي -ف -ا ع -ل-ى م-ن Èي-وم-ي-ة
«ألشضعب» دور أŸرأة ألقوي ‘ “اسضك
أألسضرة أ÷زأئرية ألتي ما تزأل ﬁافظة
على “اسضكها ووحدتها ،قائ »:Óمازلنا
نحÎم أإلنتماء ألعائلي ،هذه ألقيمة ل
ي- -ن- -ب -غ -ي أن ن -ف -ق -ده -ا وه -ي أسض -اسص ك -ل
أألعمال أÒÿية وألتضضامن ‘ ›تمعنا».
وأشض- - -ار رئ- - -يسص أÛلسص أإلسض Ó- -م - -ي
أألع -ل -ى إأ ¤أن شض -ه -ر رمضض -ان ل -ه ن -ك -ه-ة
خاصضة ببلدنا ألن أ÷زأئري Úعلى خÓف
بقية ألبلدأن أإلسضÓمية يحÎمون قدسضية
ألشض -ه -ر لسض -ي -م -ا ع -ب -ادة ألصض-وم ،ك-م-ا أن
إأحÎأم ه - -ذه ألشض - -ري - -ع - -ة ل - -ه ع Ó- -ق- -ات
ب - -ال - -ع Ó- -ق - -ات أألسض - -ري - -ة ‘ أÛت- -م- -ع
أ÷زأئري.

باŸقابل ،تأاسضف غÓم ألله على لهفة
ألتجار وأŸسضارعة لتكثيف عملية ألربح
ÓسضتهÓك
وكأان صضوم رمضضان هو مدعاة ل إ
أو وسض - -ي- -ل- -ة م- -ن وسض- -ائ- -ل أل- -ت- -ن- -افسص ‘
أإلسضتهÓك ،بحيث شضهر رمضضان أصضبح
فيه مبالغة وتنويع ‘ أألكل وألشضرب ما
أدى إأ ¤إأرتفاع ألنفايات أŸنزلية من موأد
غ- -ذأئ- -ي -ة ،م -رج -ع -ا ذلك لضض -ع -ف أل -وأزع
ألديني وغياب ألتوجيه وأإلرشضاد ألديني،
ﬁم ÓأŸسضؤوولية لهذأ أألخ Òألذي له
دور توعية أŸوأطن ،وحسضبه فإانه ينبغي
أن يكون ألتنافسص فيه خÒأت.
وق -ال أيضض -ا إأن ق -وة أل -ت -وج -ي -ه غ -ال -ب -ا
مصض -دره -ا أŸسض -ج -د وأŸرشض-دة أل-دي-ن-ي-ة
ألتي لها دور كب ،Òألنها أك Ìمعرفة وعلما
م -ن أإلم -ام ب -ح -ك -م مسض-ت-وأه-ا أ÷ام-ع-ي،
مضضيفا أنه ينبغي إأعطاء أهمية وإأبرأز
صض -وت أŸرشض -دة ‘ أŸدرسض -ة أل -ق -رآأن-ي-ة
وأ÷معية ألنها تؤودي ألوظيفة أإلرشضادية
أل-ت-وع-وي-ة ونشض-ر أل-ع-ل-م ،ولب-د م-ن “ث-يل
دوره -ا ‘ أŸسض -ج -د وأŸن -زل ألن -ه -ا ل -ه-ا
أتصض- -ال ب- -األسض- -رة و–ل أŸشض -اك -ل ع -ل -ى
مسض-ت-وى م-ق-اط-ع-ت-ه-ا ،م-ؤوكدأ أن أŸرشضدة
ألدينية تعمل على تقوية و“اسضك أألسضرة
وكلمتها مشضخصضة على عكسص أإلمام ألذي
ك -ل -م -ت -ه ع -ام -ة ،ق -ائ »:Ó-ل ي-جب إأغ-ف-ال
دوره- -ا  ⁄نسض- -ت- -ح- -دث ه- -ذأ أل- -ن- -وع م -ن
ألوظيفة ألدينية إليجاد منصضب إأجتماعي
للمرأة ،بل من أجل أن يسضتفيد أÛتمع
من هذه أŸرأة ألتي لها مسضتوى جامعي
وإأمكانيات للعمل ألتوجيهي».

ا÷زائر أاول من إاسستحدث
وظيفة اŸرشسدة الدينية
وأشض- - -ار رئ- - -يسص أÛلسص أإلسض Ó- -م - -ي
أألع - -ل - -ى إأ ¤أن أ÷زأئ - -ر ه - -ي أول م - -ن
إأسضتحدث هذأ ألصضنف من ألوظائف ‘
 2003و‘ سضنة  ” 2005تغي Òألقانون
أألسضاسضي وأصضبح فيه صضنف أŸرشضدأت.
وبالنسضبة للتجار ألذين يغتنمون فرصضة
شضهر ألصضيام لرفع أألسضعار ،ويتحججون
بندرة أŸوأد ألغذأئية وأÿضضر وألفوأكه
أوضضح غÓم ألله أن أإلنتاج ‘ أŸيدأن
أل -زرأع -ي وأل -ف Ó-ح -ي م -ت-وف-ر ب-ل ه-ن-اك
فائضص ،وأغلب أŸوأد ترمى ألنها Œ ⁄د
م -ن يسض-وق-ه-ا ب-ال-دأخ-ل وأÿارج ،وحسض-ب-ه
فإانه لبد أن يكون هناك Œار مهنيون
لتسضويق منتجاتنا ألتي لها إأقبال باÿارج.
وأضض -اف أن أل -وع -ظ وح -ده ل ي -ك -ف-ي،
وينبغي أن يرأفقه تطبيق ألقانون وهي
عملية آألية ،لكنه أسضتطرد قائ Óإأن هذأ ل
ي -ن -ف-ي وج-ود تضض-ام-ن م-ن خÓ-ل أŸوأئ-د
أل - -رمضض - -ان - -ي - -ة أل - -ت- -ي ت- -نصضب ل- -ف- -ائ- -دة
أŸسضافرين ،أÙتاج Úوعابري ألسضبيل
وك -ذأ أŸسض -ن Úخ -اصض -ة ب-ا÷ن-وب ،وأل-ت-ي
يجب ألتنويه بها.
باŸوأزأة ألح على ألرقابة و–سضيسص
أل -ف -رد ب -اŸوأط -ن -ة ،ف -ي -م-ا ي-خصص أل-ذي-ن
يسض-ت-ول-ون ع-ل-ى ق-ف-ة رمضض-ان وي-وج-ه-ونها
لغ Òمسضتحقيها.
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كلما يعود علينا شضهر رمضضان أŸبارك يعود معه ألنقاشص
حول أزدياد جشضع ألتجار وأرتفاع أألسضعار ألتي أصضبحت من
أŸي -زأت أل -ت -ي ت -رأف -ق شض -ه -ر ألصض -ي-ام وغÒه م-ن أŸوأسض-م
ألدينية أألخرى كالعيدين ؟ ،ظاهرة تسضتحق ألتوّقف عندها
ودرأسضتها دينيا ،أجتماعيا ،أقتصضاديا وأنÌوبولوجيا ،خاصضة
وأن ›تمعنا أصضبح يعيشص متناقضضات ،فمن جهة يقال أن
ألشض- -عب أ÷زأئ- -ري ه -و م -ن أك Ìألشض -ع -وب أل -ت -زأم -ا ب -أادأء
ألصضلوأت  -حسضب ما أورده تقرير أمريكي  -وأنه من أكÌ
ألشضعوب تقديسضا لرمضضان وحرماته وأإلفطار ألعلني فيه
ي -ع -تÈه أ÷زأئ -ري -ون أن -ت -ه -اك-ا ◊رم-ت-ه ه-و ج-رم ل ي-ع-تÈه
أ÷زأئريون أقل من أنتهاك أألعرأضص ؟ ولكن Ÿاذأ ل
نلمسص ذلك ‘ أŸعامÓت أليوميةŸ ،اذأ ل يصضوم أ÷زأئري
عن ألغضضب وألتنابز ونهشص أألعرأضص ؟ وŸاذأ ل يصضوم
أل -ت -اج-ر ع-ن أل-غشص ورف-ع أألسض-ع-ار وألح-ت-ك-ار وغÒه-ا م-ن
أ÷رأئم ألقتصضادية ألتي أنهكت جيوب ألناسص إأ ¤درجة أن
ألبعضص يكتفي بالنظر إأ ¤ما لّذ وطاب ول يسضتطيع إأ ¤ما
يرى سضبي Ó؟ .
ما عدأ مطاعم ألرحمة وغÒها من مظاهر ألتكافل،
تغيب معا Êو روح هذأ ألشضهر “اما ‘ ح Úأنه مدرسضة ل
ن -ت -ع-ل-م ف-ي-ه-ا ألصض Èع-ل-ى أ÷وع وأل-ع-طشص ف-ق-ط ب-ق-در م-ا
–سضسضنا Ãعاناة ألذين « ما يشضبعوشص كروشضهم»  -على حد
تعب ÒأŸثل أ÷زأئري -و هناك ألكث Òمنهم ‡ن يكتفون -
Óسضف -بالنظر دون أ◊ديث عن أŸفارقات أŸوجودة
ل أ
أين يشضÎي أŸليادير وأألج Òمن ألسضوق نفسضه وبالسضعر
نفسضه ؟ معتقدين أن هذه عدألة أجتماعية ‘ ح Úأنها
عدألة أجتماعية ظاŸة بل قسضمة ضضيزى ؟.
ألتحدي ألكب Òألذي يوأجهنا أليوم كمجتمع هو كيفية
أسض-ت-ع-ادة أŸع-ا Êأل-ع-م-ي-ق-ة ل-ه-ذأ ألشض-ه-ر ح-ت-ى ل ن-خ-تصضره
كصضائم ‘ Úأألكل ،ألشضرب وألنوم ول يرى فيه ألتاجر
›رد فرصضة لÓبتزأز وأكل أموأل ألناسص بالباطل Ãضضاعفة
أألسضعار وما أن تسضأاله عن سضبب أرتفاع أألسضعار يتحول إأ¤
خب ‘ Òألقتصضاد ويسضتنجد بنظريات آأدم سضميث وريكاردو
وأليد أÿفية وألعرضص وألطلب  ...ألخ.
إأن أŸسض -ؤوول -ي-ة ت-ق-ع ع-ل-ى آأل-ي-ات وه-ي-ئ-ات أل-رق-اب-ة أل-ت-ي
أصض -ب -حت شض -ب -ه مسض -ت-ق-ي-ل-ة ‡ا تسض-بب ‘ ف-وضض-ى أألسض-ع-ار
وأÿدمات كما تقع مسضؤوولية أإعادة ألقيمة ألروحية للشضهر
على أŸؤوسضسضات وألهيئات ألدينية وعلى أألئمة ألذين يجب
ع -ل -ي-ه-م ل-عب دوره-م ع Èت-خصض-يصص م-ن-اب-ره-م وح-ل-ق-ات-ه-م
ألدينية لتسضليط ألضضوء على هذه ألنحرأفات ألجتماعية،
فهل من أŸعقول أن تتحول ألحتفالت بأاعياد أŸسضيح -
عليه ألسضÓم  ‘ -ألغرب إأ ¤فرصضة للتكافل وألتخفيضضات
ب -ي -ن -م -ا ي -ط -ب -ع شض-ه-ر رمضض-ان وأع-ي-ادن-ا أل-دي-ن-ي-ة م-ظ-اه-ر
أŸضضاربة وأكل أموأل ألناسص ،أين أÿلل ،سضؤوأل ل يجب أن
يبقى دون جوأب ؟! .

بسسبب غياب سسلطة آلضسبط عن مرآقبة ما يبث ‘ رمضسان

قنوات تلفزيونية تسستخدم برامج لتمرير أافكار
تتنافى مع قيم اÛتمع

’على
’سسÓمي آ أ
آنتقد رئيسس آÛلسس آ إ
بو عبد آلله غÓم آلله غياب دور سسلطة
آلضس -ب -ط آلسس -م -ع -ي آل-بصس-ري ‘ م-رآق-ب-ة م-ا
ت -ب -ث -ه آل -ق-ن-وآت آل-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة م-ن ب-رآم-ج
رمضس-ان-ي-ة ،م-ؤوك-دآ أآن ع-دم ت-ف-ع-ي-ل نشساط
’ن تسسبب ‘ آلفوضسى
هذه آلهيئة إآ ¤حد آ آ
وآل -عشس -وآئ-ي-ة ‘ آخ-ت-ي-ار ﬁت-وى ب-رآم-ج ’
ترقى إآ ¤آŸسستوى آŸطلوب.

صصونيا طبة
‘ رده ع -ل -ى سض -ؤوأل ح -ول مضض -م -ون ب -عضص
ألÈأم -ج أل -رمضض -ان-ي-ة أل-ذي ي-ت-ن-اف-ى وط-ب-ي-ع-ة
ألشضهر ألفضضيل ،أوضضح غÓم ألله أن بعضص
ألقنوأت ألتلفزيونية أÿاصضة تسضتخدم برأمج
ت -ع -ود أŸشض -اه -د ع -ل -ى م -ت -اب -ع -ت -ه -ا ك-ل سض-ن-ة
ك - -ال - -ك- -امÒأ أÿف- -ي- -ة وب- -عضص أŸسض- -لسضÓ- -ت
أل-درأم-ي-ة ل-ت-م-ري-ر أف-ك-ار وآأرأء ت-خ-دم ج-ه-ات
م -ع -ي -ن -ة وت -ت -ن -اف -ى “ام -ا م -ع ق -ي-م أÛت-م-ع
أ÷زأئري وحرمة رمضضان.
وأنتقد إأنشضاء قنوأت تلفزيونية بدون علم
وزي -ر أإلع Ó-م وألتصض -ال ،وه -و م -ا فسض -ح ل-ه-ا
أÛال لبث ما تشضاء دون أسضتشضارة أŸسضؤوول
أألول عن أإلعÓم وألصضحافة ‘ ،ظل غياب
ألرقابة من قبل سضلطة ألضضبط أıولة قانونا
Ãرأقبة أŸادة ألتلفزيونية قبل إألقائها ‘ وجه
أŸشضاهد أ÷زأئري.
و‘ ذأت ألسض- - -ي - -اق ،أك - -د رئ - -يسص أÛلسص
أإلسض Ó-م -ي أألع -ل-ى غÓ-م أل-ل-ه ق-ائ»: Ó-ب-عضص
ألقنوأت ألتلفزيونية أÿاصضة تتظاهر Ãحاربة

أل -فسض -اد ول -ك -ن -ه -ا ل -يسضت ب -ع -ي-دة ع-ن-ه ،ن-ظ-رأ
Óسض-ال-يب أل-ت-ي تسض-ت-ع-م-ل-ه-ا ‘ أ◊صضول على
ل -أ
أإلعÓنات».
وأضض -اف غ Ó-م أل -ل -ه أن ب -عضص أإلعÓ-م-يÚ
أ÷دد يفتقدون للمهنية ومسضتوى ألبعضص منهم
ضض -ع -ي -ف تسض -بب أيضض -ا ‘ أن -ت -ه -اك أل -ق-ن-وأت
أÿاصض-ة لضض-وأب-ط أل-ع-م-ل أل-ت-ل-ف-زيو ،ÊمشضÒأ
إأ ¤بعضص أألسضتاذة وأÈÿأء ألذين أصضبحوأ
يتسضولون ألسضتضضافة من ألقنوأت ألتلفزيونية
ول- -ك -ن م -ن أŸف -روضص أن ي -ك -ون أل -ع -كسص ألن
ألقنوأت هي ألتي بحاجة إأ ¤خدماتهم وهو ما
قد يؤودي إأ ¤تسضجيل سضقطة تلفزيونية كبÒة.
ويأاتي هذأ بعد تسضجيل حالة أسضتنكار كبÒة
م -ن ق -ب -ل أŸوأط -نÙ Úت -وى ب-عضص ألÈأم-ج
ألرمضضانية ألتي تعرضص ضضمن شضبكات ألقنوأت
أÙل -ي -ة أÿاصض -ة وأل -ت-ي ي-رى أŸوأط-ن-ون أن
ف -ي -ه -ا أن -ت -ه -اك -ا ◊رم -ة أل -ع -ائ -ل -ة أ÷زأئ-ري-ة
أŸع-روف-ة ب-أان-ه-ا ﬁاف-ظ-ة ول ت-ق-ب-ل مشض-اه-د
جريئة ،وهو ما جعل أŸوأطن Úيخرجون إأ¤
ألشضارع ‘ وقفات أحتجاجية،للمطالبة بوقف
بعضص ألÈأمج ‘ هذأ ألشضهر ألفضضيل ،حرصضا
منهم على أحÎأم حرمة شضهر رمضضان.
وأث -ار ﬁت -وى ألÈأم -ج أل -ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة ردود
أفعال جماهÒية ألذين عÈوأ عن رفضضهم ألي
أن -ت -ه-اك ◊رم-ة ألشض-ه-ر وخصض-وصض-ي-ة أل-ع-ائ-ل-ة
أ÷زأئ - -ري- -ة ‘ ألشض- -ارع وح- -ت- -ى ع Èم- -وأق- -ع
أل -ت -وأصض -ل ألج -ت -م -اع -ي أل -ت-ي –ولت ل-ب-وأب-ة
مفتوحة على ألنقد وألرقابة أك Ìمن أ÷هات
أŸسضؤوولة.

»æWh

لربعاء  1٦ماي  201٩م
أأ
ألموأفق لـ  10رمضضان  1440هـ
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Ÿواجهة فكر التطرف والفتاوي التضشليلية

ضضيف
«
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أاي مسضؤوولية للخطاب الديني ‘ الدفاع
عن اŸرجعية الوطنية؟
كيف السشبيل ◊ماية اŸرجعية الدينية ا÷زائرية ‘ ظل “ادي خطاب ع Èفضشائيات يروج إا ¤مذاهب غ Òمذاهبنا ،وقيم غ Òقيمنا؟ إا ¤أاي مدى Áكن للخطاب الديني ‘ ا÷زائر
’يديولوجيا اŸراد تصشديرها وإابعاده عن مرجعيته الوطنية التي تسشتمد أاصشولها وخصشوصشيتها من ا’نتماء ا◊ضشاري
التصشدي لهذا الفكر بغرضض اسشتمالة ا÷زائري وتوجيهه حسشب ا إ
’عماق؟
الضشارب ‘ ا أ

فنيدسس بن بلة
أإنها أإشضكالية مطروحة منذ مدة وتعود
ب-ن-ا أإل-ى أل-ث-م-ان-ي-ن-ي-ات ح-يث تسض-ب-بت ل-ن-ا
ألظاهرة في زلزأل كان له ألأثر ألبالغ
ع -ل -ى أل-ت-م-اسضك ألج-ت-م-اع-ي وأل-تÓ-ح-م
ألوطني ،ذكر به بوعبد ألله غÓم ألله
رئ-يسس أل-م-ج-لسس ألإسضÓ-م-ي ألأع-ل-ى م-ن
فضضاء ضضيف «ألشضعب» متوقفا عند أبعاد
وخلفيات خطاب تكفيري تفشضى خÓل
ألعشضرية ألسضودأء ،زأدته تطرفا وتوهجا
أل -ف -ت -اوى أل -م -ذل -ة أل -م-ت-ه-م-ة أل-م-ج-ت-م-ع
ألجزأئري باأنه خارج ألملة وبعيد عن
ألإسضÓ- -م أل- -ذي أع- -ط -اه أصض -ح -اب ه -ذأ
أل-ف-ك-ر مضض-م-ون-ا حسضب أل-م-زأج ن-ازع-ي-ن
منه قيم ألصضفاء ،ألتسضامح وألجدل بالتي
هي أحسضن و أقوم.
تمادى أصضحاب ألفكر ألتكفيري ألمتشضبع
بمناهج ومذأهب غير مذهبنا ألمالكي
أل -ذي ت-ربت ع-ل-ي-ه ألأج-ي-ال م-ن-ذ عصض-ور
وتشض-ب-عت ب-اأف-ك-اره وق-ي-م-ه ف-ي مسض-ع-اهم
ألآت- -ي م- -ن أل- -خ- -ارج م- -ن أج- -ل أإح- -دأث
حوأجز بين أبناء ألوطن ألوأحد ألذي لم
يتخلوأ يوما عن عقيدتهم ولم يخالفوأ
ما أخذوه من علمائهم من خصضائل كانت
دوم -ا حصض -ن -ه -م أل -م -ن -ي -ع م -ن أل -ت-ط-رف
وألغلووألغترأب.
م - -ن ه - -ن - -ا ي- -ف- -ه- -م ل- -م- -اذأ ل- -م ي- -نسض- -اق
أل-ج-زأئ-ري-ون ورأء ه-ذأ أل-ت-ي-ار أل-م-ت-دفق
بقوة خارقة خÓل ألعشضرية متخذأ من
فضض -ائ -ي -ات خ -ارج -ي -ة ن -مت ك -ال -ف-ط-ائ-ر
ويجهل مصضدرها وتمويها .وكيف كانوأ
ك -ال-ب-ن-ي-ان أل-م-رصض-وصس ي-ق-اوم-ون أل-ف-ك-ر
أل-دي-ن-ي غ-ي-ر أل-م-ال-ك-ي بالمعرفة رأفعين
م-ن مسض-ت-وى أل-خ-ط-اب أل-دي-ن-ي ،م-ل-ت-فين
حول ألوطن ،مسضاهمين في بقائه وأقفا
صض-ام-دأ ،م-ت-خ-ذأ م-ن أل-م-رح-ل-ة ألعصضيبة
ق-وة أن-طÓ-ق ن-ح-وأل-ت-غ-ي-ي-ر وألنفتاح في
ظل أحترأم ألخصضوصضية وألأصضالة.
ع- -ل -ى ه -ذأ ألأسض -اسس ،أنشض -ئ  12معهدأ

ل-ت-ك-وي-ن ألأئ-م-ة ،وج-ام-ع-ات ذأت ب-رأم-ج
تخرج كفاءأت معرفية متخصضصضة تروج
للمرجعية ألدينية ألوطنية تسضاعد على
ت -حصض -ي -ن أف-رأد أل-م-ج-ت-م-ع م-ن ألف-ك-ار
ألغريبة ألهدأمة وألسضموم ألمشضككة في
ألن -ت -م -اء وألأصض -ال -ة وأل -ه -وي -ة .ك-ف-اءأت
تمتلك أورأقا بحثية عن دور ألخطاب
أل-دي-ن-ي ف-ي ألإعÓ-م وأل-ت-رب-ي-ة وأل-تعليم،
و أه -م -ي -ت -ه ف -ي أل -ت-م-اسضك ألج-ت-م-اع-ي،
وأل - - -ع Ó- - -ق- - -ة م- - -ع وسض- - -ائ- - -ل ألتصض- - -ال
وألتحديات..
وت- -دع- -م ه- -ذأ أل- -مسض -ار ،أإذأع -ة أل -ق -رأآن
أل -ك -ري-م أل-ت-ي أنشض-ئت ف-ي ع-ه-د أل-رأح-ل
أل-ط-اه-ر وط-ار وت-ت-ف-اع-ل-ه-ا م-ع أل-محيط
وت -ف -ت -ح -ه -ا ع -ل -ى أل -ك-ف-اءأت أل-ج-ام-ع-ي-ة

أل-ج-زأئ-ري-ة أل-ت-ي ت-ع-رف أل-نشسء ب-اأصض-ول
أل -دي -ن ألصض -ح -ي-ح وأل-ف-ق-ه وتشض-ج-ع ع-ل-ى
ألجتهاد دون ألقبول بالأفكار ألجاهزة
ألجامدة ألموضضوعة على ألمقاسس .وهذأ
ألتفتح ألذي أعتمدته قناة ألقرأن ألكريم
م -ك -ن م -ن أسض -ت -م -ال -ة أل -ج -زأئ -ري-ي-ن ف-ي
ألتحاور بينهم وألإجابة عن أي أسضتفسضار
وأإشضكالية أعتمادأ على مرجعيتنا بعدما
ك-انت أل-فضض-ائ-ي-ات ألأج-ن-ب-ي-ة أل-ت-ي تقدم
نفسضها أنها مختصضة في ألشضوؤون ألدينية
وجهة ألكثير من ألموأطنين.
وبحسضب غÓم ألله فاإن توظيف أي أإمام
أومختصس في أية قناة تلفزيونية ل بد أن
ت-ت-وف-ر ف-ي-ه ألشض-روط أل-ع-ل-م-ي-ة ألمعرفية
ألسضامحة له بالإدلء باأي موضضوع ،لكن

’رادة الششعبية
ا’نتخابات مرتبطة با إ

السضلمية ميزة ا◊راك ...و’بد من قوة اجتماعية لتجميع آاراء الناسص
’ع-ل-ى،
’سشÓ-م-ي ا أ
أاث -ن -ى رئ-يسض اÛلسض ا إ
’سش-ب-ق بوعبد الله
وزي-ر الشش-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة ا أ
’ي-ج-اب-ي-ة ال-ت-ي
غ Ó-م ال -ل -ه ،ع-ل-ى اŸظ-اه-ر ا إ
ميزت ا◊راك الششعبي ،من دعوة إا ¤السشلم
وع - - -دم ا’ع - - -ت- - -داء وإاﬁ ¤ب- - -ة ال- - -وط- - -ن
وم -ق-اوم-ة ال-فسش-اد ،وب-خصش-وصض ا’ن-ت-خ-اب-ات
اقÎح قوة –اول Œمع آاراء الناسض.

فريال بوششوية
أهمية ألمحطة ألنتخابية ألمبرمجة يوم  4جويلية
ممثلة في ألرئاسضيات ،مرتبطة باإلرأدة ألشضعبية
وف -ق م -ا أك -د رئ-يسس أل-م-ج-لسس أإلسضÓ-م-ي أألع-ل-ى

بوعبد ألله غÓم ألله ،إأذ أنها تحدد ألمشضاركة ،ومن
هذأ ألمنطلق رأفع لقوة أجتماعية تحاول تجميع
آأرأء ألناسس.
رفضس رئ -يسس أل -م -ج-لسس أإلسضÓ-م-ي أألع-ل-ى خÓ-ل
أسض -تضض -اف -ت -ه أمسس ف -ي ط -ب -ع -ة ضض -ي -ف «ألشض -عب»،
ألخوضس في ألمسضائل ألسضياسضية ،وأكتفى بالقول في
م-ع-رضس رده ي-خصس أه-م-ي-ة ألن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسضية
ألتي تفصضلنا عنها أسضابيع قÓئل ،بأان ألنتخابات
مرتبطة باإلرأدة ألشضعبية.
وأألولوية  -حسضب ما أكد بوعبد ألله غÓم ألله -
«لقوة أجتماعية تجمع ألناسس في هيئة أوهيئات
كثيرة تتفق ،إأذأ ما أردنا أن يكون ألقرأر محل
أجماع ،وألقضضية -أضضاف يقول « -قضضية قرأر

ن- -ن- -ت- -خب أول ن- -ن- -ت- -خب ،إأذأ رفضس أل- -م- -وأط- -ن -ون
ألن-ت-خ-اب ،ون-ذهب إأل-ى ألصض-ن-ادي-ق ون-ج-د أن-فسض-نا
لوحدنا» ،وخلصس إألى ألقول «أألمر يرجع إألى من
حملهم ألله مسضؤوولية أألمة».
ولم يفوت مناسضبة أسضتضضافته في «ألشضعب» ليتوقف
عند ألمظاهر أإليجابية خÓل ألمسضيرأت ألشضعبية
منذ أنطÓقها قبل قرأبة  1٣أسضبوعا ،ألتي أبانت
عن صضورة ألجزأئريين ،إأذ منوها ألدعوة إألى حب
ألوطن ،وعدم ألعتدأء ومقاومة ألفسضاد ،شضعارأت
أسض -ت -ط -رد غ Ó-م أل-ل-ه  -ت-ح-ت-اج إأل-ى ت-ن-اول-ه-ا ف-يألجامعة ألتي تحوي أليوم أزيد من مليون ونصضف
طالب.

ضضرورة اإ’فراج عن القانون اÿاصص با÷معيات اŸسضجدية
طالب الدكتور بوعبد الله غÓم الله
’ع- - -ل- - -ى
’سشÓ- - -م- - -ي ا أ
رئ - - -يسض اÛلسض ا إ
’ف- - -راج ع - -ن ق - -ان - -ون ا÷م - -ع - -ي - -ات
ب- - -ا إ
اŸسش -ج -دي-ة ،م-ع-تÈا أان Œم-ي-ده-ا خ-ط-أا
فادح ’ يتحمله الوزير السشابق ﬁمد
عيسشى ’ن القرار يعود لـسشنة . 2012

حياة  /ك
أرجع غÓم ألله خÓل نزوله أمسس ضضيفا على
«ألشض-عب» أل-ف-وضض-ى أل-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا ألمؤوسضسضات
ألمسضجدية إألى غياب قانون خاصس بها ،وهذأ
م-ا ي-ج-ع-ل-ه-ا ت-خضض-ع ل-ل-ب-ل-دي-ة ب-دل إأخضض-اع-ه-ا
لنظام ألشضؤوون ألدينية ،فأاصضبحت تأاخذ «لون
أل--ب--ل--دي--ات» أل--ت--ي نشض--أات ف--ي-ه-ا ،وشض-دد ع-ل-ى
ضض--رورة إأخ--رأج--ه--ا م--ن أل--ب--ل--دي--ات أل--ت--اب--ع--ة
Óحزأب ألسضياسضية.
ل أ
ك---م--ا ق--ال إأن ق--ان--ون أل--ج--م--ع--ي--ات أسض--ت--ث--ن--ى

«أل--ج--م-ع-ي-ات أل-دي-ن-ي-ة» ،م-ع-ت-ب-رأ ذلك «خ-ط-أا»
أرتكب سضنة  2012من قبل وزير ألعدل آأنذأك
وه--و أل--ذي ي--ت--ح--م--ل أل-مسض-ؤوول-ي-ة ول-يسس وزي-ر
لوقاف ألسضابق ،مع ألعلم أن
ألشضؤوون ألدينية وأ أ
لخ--ي--ر ك--ان ق--د أصض--در ق--ان--ون--ا وزأري-ا
ه--ذأ أ أ
يقضضي بتجميد إأنشضاء ألجمعيات ألمسضجدية
سضنة  ،2014كما أكد غÓم ألله على ضضرورة
لن--ه ي--ح--م--ي--ه--ا ،وتصض--ب--ح ل--ه-ا
ه--ذأ أل--ق--ان--ون أ
إأمكانيات لتوظيف أشضخاصس ،يتم دفع روأتبهم
من أشضترأكات أعضضاء هذه ألجمعية ألدينية،
مشض---ي---رأ إأل---ى أه---م---ي---ة أل---وظ---ي---ف--ة أل--دي--ن--ي--ة
وألجتماعية ،كما أنها تفيد ألموأطنين من
لضضافة
أل-ن-اح-ي-ة ألق-تصض-ادي-ة وألج-ت-ماعية با إ
إألى مسضاعدأت في إأطار ألتكافل وألتضضامن.
في سضياق ألجانب ألقانوني أوضضح غÓم ألله أن
أل-ج-م-ع-ي-ات أل-مسض-ج-دي-ة ح-ال-ي-ا ي-ن-ط-بق عليها
قانون ألدأخلية ،وتخضضع لقانون ألوظيفة وهو
أل--ن--ظ-ام أل-ذي تضض-ع-ه وزأرة ألشض-ؤوون أل-دي-ن-ي-ة،

Óمام.
وهذأ ما يجعلها تابعة ل إ
له--م--ي--ة ألق--تصض--ادي--ة وألج--ت--م-اع-ي-ة
إأب--رأز أ أ
للمؤوسضسضات ألمسضجدية
كما أبرز ألدكتور غÓم ألله أهمية ألمهام ألتي
تضضطلع بها ألمؤوسضسضات ألمسضجدية ،من خÓل
أل-م-ج-السس  4أل-ت-ي ت-ت-ك-ون م-ن-ه-ا ،ف-ال-م-جلسس
لئمة،
لفتاء وتوجيه أ أ
ألعلمي يضضطلع بقضضية أ إ
أما مجلسس سضبل ألخيرأت فقد أنشضئت منه
مؤوسضسضة ألزكاة ،ألتي لها فوأئد كثيرة ،منها
خ--ل--ق م--ن--اصضب ألشض--غ--ل ،وب--ال--نسض-ب-ة ل-م-ج-لسس
لقرأء فهو يعنى بتنظيم ألمدأرسس ألقرآأنية،
أإ
ومجلسس ألبناء وألتجهيز فهو يتكون من رؤوسضاء
أللجان ألتي تبني ألمسضاجد وتنظمها ،وله دور
ك-ب-ي-ر ف-ي ت-خ-ط-ي-ط أل-مسض-اج-د وت-وزيعها على
ألمسضاحة ألوطنية.
ولفت في سضياق متصضل أنه بسضبب تجميد هذه
لحياء ألجديدة ألتي بنيت
ألجمعيات حرمت أ أ
بمختلف ألصضيغ من ألمسضاجد.

وفق ألمرجعية ألوطنية.لهذأ طالب غÓم
أل- -ل- -ه م -ن وزأرة أل -م -ع -ن -ي -ة أن ت -ت -ح -م -ل
مسض -وؤول -ي -ت -ه -ا ف -ي ت -ول -ي -ة ه-ذه أل-م-ه-م-ة
وأل -ح-رصس ع-ل-ى أع-ت-م-اد خ-ارط-ة ط-ري-ق
يوؤكد أن كل مثقف يتكلم باسضم ألدين
يكون من خÓل قناة تبث في ألجزأئر،
كما أن توظيف من له عÓقة بالدين لبد
أن ت -ت-وف-ر ف-ي-ه ألشض-روط أل-م-ع-رف-ي-ة أول
وأل -ك -ف -اءة أل -ت -ي ت -م -ك -ن -ه م -ن أل -ت -روي -ج
ل-ل-م-رج-ع-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ألتي تبقى ألحاجز

ألمانع ضضد مذأهب ألتشضيع ،وألخطاب
ألتكفيري ألذي وأإن لم ينجح في ألتغلغل
أإلى عمق ألمجتمع يخشضى عودته في أي
لحظة متخذأ من ألأزمات منافذ لبث
سضمومه و أخطاره ألمهددة لكيان ألأمة
خاصضة في ظل أنتشضار شضبكات ألتوأصضل
ألج-ت-م-اع-ي وأإغ-رأق م-وأق-ع أف-ت-رأضض-ي-ة
ب -ف -ت -اوى تضض -ل -ي-ل-ي-ة و أف-ك-ار م-اضض-وي-ة ل
تسضتجيب لأسضئلة ألرأهن وترسضخ للمبد أ
ألمقدسس :ألإسضÓم دين ودنيا.

’مام
مضشمون خطبة ا÷معة عقد معنوي ب Úالوصشاية وا إ

’ توجد ’ مراقبة قبلية و’ تدخل

’مام حر ‘ خطبه يقول ما
’خر بأان ا إ
خÓفا Ÿا يردده البعضض ويتناوله البعضض ا آ
يتبادر إا ¤ذهنه دون العودة إا ¤مرجعيات معينة ،ششرح غÓم الله اŸسشأالة اسشتنادا
Óمام ‘ ﬂاطبة
إاŒ ¤ربته ‘ تسشي Òهذا القطاع ،ومعنى ذلك أان ترك اŸبادرة ل إ
’حرى اŸصشل ’ ،Úيعني أابدا ترك ا◊ابل على الغارب ،وإا‰ا هناك
ا÷معة أاوبا أ
ج-م-ل-ة م-ن الضش-واب-ط ي-ل-ت-زم ب-ه-ا و’ ي-خ-رج ع-ن ن-ط-اق-ه-ا ،أاه-م-ه-ا اÿل-ف-ي-ة اŸت-ع-ل-قة
بالتكوين الذي يتلقاه واŸتضشمن ›موعة من التوجيهات اŸفيدة للعامة ،راسشخة ‘
’مام.
ذهن اŸعني ÿصشها غÓم الله ‘ الثقة اŸتبادلة ب Úا÷هات اŸسشؤوولة وا إ

جمال أوكيلي
ونفى غÓم ألله نفيا قاطعا أن تكون إأطÓلة
قبلية على خطب ألجمعة ،بل أن أإلمام هو
أل -ذي ي -ع -ده -ا شض -خصض -ي -ا ،ل-ك-ن ل ي-خ-رج ع-ن
أل -ح -دود أل -م -ت -ع -ارف ع -ل -ي -ه -ا ،إأن-طÓ-ق-ا م-ن
ألقاعدة ألذهبية وألبديهية وهي أن أإلمام
إأنسضان وأع يدرك ماذأ يقول ،شضغله ألشضاغل
بسض-ط أل-خ-ي-ر ،وت-وج-ي-ه أل-ن-اسس ن-ح-و أل-ط-ري-ق
أل-مسض-ت-ق-ي-م ،ل-ت-رق-ي-ة أل-م-جتمع ،هذه ألصضفات
ألتي يتمتع بها تسضمح له باأن يكون في مقدمة
كل مشضروع تربوي يتوجه أإلى أألفرأد.
وعليه فإان ثقة ألجهات ألمسضؤوولة في هذأ
ألرجل ل حدود لها ،وهي في نهاية ألمطاف
تكمل مسضعى ألوزأرة في إأثرأء مضضمون خطبة
ألجمعة وجعلها في متناول ألجميع من حيث
ألفهم ،خاصضة في حالة ما إأذأ أحدثت ذلك
ألتوأصضل وألعÓقة ألوطيدة مع ألوأقع أليومي،
ت-ت-رج-م ح-الت ق-ائ-م-ة ب-ذأت-ه-ا ،ي-ق-ف ع-ل-ي-ه-ا
ألموأطني يوميا في حياته ليكون أإلمام هنا
أل-ن-اط-ق أولسض-ان ح-ال أل-م-ج-ت-م-ع ف-ي ح-ركيته
على أكثر من صضعيد.
وضضمنا فإان مسضؤوولية أإلمام تبدوحاضضرة هنا
ب -ح -ك -م م-ال-ه م-ن سض-ل-ط-ة روح-ي-ة ب-م-ف-ه-وم-ه-ا
أل -م-ج-ت-م-ع-ي ،أي أإلح-ت-رأم وق-وة أل-ت-أاث-ي-ر ف-ي
أآلخر ،بالكلمة ألطيبة ،وألقول ألمعبر ،هذأ
ألجانب في حد ذأته فارضس لنفسضه إأيجابيا
مما يترجم تلك ألعروة ألوثقي بين ألمسضؤوول
وأإلمام.
وبالرغم من كل هذأ ،فإان أألئمة يعترفون

ج- -ه- -ارأ ن -ه -ارأ ،ب -أان أل -وزأرة ل ت -ت -دخ -ل ف -ي
خطبهم ،وفي حتى في قرأرأت أخرى ،كل ما
في أألمر هناك إأسضتشضارأت في قضضايا معينة ـ
لبد منها ـ لها صضلة وثيقة باألمور أإلدأرية
وع- -ل -ي -ه ب -ال -ع -ودة إأل -ى ه -ذه أل -ج -ه -ات قصض -د
ألسضتفسضار عنها ل أكثر ول أقل.

ندول حول «فتح مكة»
في إأطار ألنشضاطات ألشضهرية ينظم ألمجلسس
أإلسضÓ-م-ي أألع-ل-ى ن-دوة م-وسض-ع-ة ح-ول «ف-ت-ح
م -ك -ة» وه -ذأ ي -وم ألث -ن -ي-ن  2٧م-اي أل-ق-ادم،
بمشضاركة  ٣أسضاتذة سضيحاضضرون بخصضوصس
أل-ق-ي-م أألخÓ-ق-ي-ة أل-م-ت-ول-دة ع-ن هذأ ألحدث
أل -دي-ن-ي أل-ت-اري-خ-ي أل-ق-ائ-م ع-ل-ى أل-دع-وة إأل-ى
أل -ت -وأف -ق وأل -تسض -ام -ح وألصض -ف -ح أل-ج-م-ي-ل ف-ي
ألموأقف ألمشضهود لها.
وف- -ي ه -ذأ ألسض -ي -اق أشض -ار غ Ó-م أل -ل -ه رئ -يسس
أل -م -ج -لسس أإلسض Ó-م -ي أألع -ل -ى إأل -ى أن ع-م-ل
أل -م -ج -لسس ي -ك -م-ن ف-ي ت-ن-ظ-ي-م أل-م-ح-اضض-رأت
وإأع-دأد أل-ك-رأسض-ات ،وط-ب-ع أل-وث-ائ-ق أل-متعلقة
باثرأء ألموأضضيع ألمطروحة كما يجيب على
تسض-اؤولت أل-م-وأط-ن-ي-ن ،وك-ل م-ن ي-ت-وأصض-ل م-ع
ألمجلسس.
كل هذأ أإلثرأء للحياة ألفكرية ألدينية في
ألجزأئر وما يتعلق بالجوأنب أألخرى ،تجد
صض -دأه ل -دى مسض-ؤوول-ي أل-م-ج-لسس ف-ي إأج-اب-ات
شضافية ،ومقنعة في آأن وأحد ل تخرج عن
أألحكام ألدينية لفائدة ألناسس.
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–ضضÒأ لمتحانات نهاية ألسضنة ببومردأسس

تنصشيــــب ÷نـــة و’ئيـــة للّتنسشيـــق
’‚ـــاح اŸوعـــد
واŸتابعـــة إ

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

العدد
17948

06

سضتحتضضن مشضاريع أسضتثمارية هاّمة

وا‹ جيجل يتفّقد مششاريع تهيئة اŸنطقة ال ّصشناعية ببÓرة

وقف بشض Òفار وأ‹ ألولية على مدى تقدم أشضغال
تهيئة أŸنطقة ألصضناعية بÓرة باŸيلية ،حيث أسضندت
لشض-غ-ال أل-ت-ي تسض Òب-وتÒة حسض-ن-ة ،وأشض-غ-ال أل-ت-هيئة
أ أ
” تقسضيمها ع2٥6 È
على مسضاحة تقارب  ٥23هكتارأّ ،
ل‚از
ق -ط -ع-ة ،سض-تشض-رف سض-ب-ع م-ق-اولت ع-ل-ى أشض-غ-ال أ إ
وأŸتمثلة ‘ ألربط Ãختلف ألشضبكات على غرأر شضبكة
أŸياه ،ألتطه Òوألطرقات.

جيجل :خالد العيفة
خ ّصصصص للمشصروع مبلغ مالي يقّدر ب ـ  300مليار
سص-ن-ت-ي-م ،وع-ل-ى ه-امشص م-ع-اي-ن-ة م-ختلف الحصصصص
واأ’شص -غ -ال ال-ج-اري-ة أاع-ط-ى ال-وال-ي ت-ع-ل-ي-م-ات إال-ى
مكتب الدراسصات ومصصالح التعمير والبناء قصصد
الرفع من وتيرة اإ’نجاز ،إاعداد مخطط إانجاز
وم -ت -اب -ع -ت -ه أاسص-ب-وع-ي-ا ،خ-اصص-ة وأان مشص-ك-ل حصص-ى
الوادي ( )TVOقد تم معالجته من طرف الوالي
شصخصصيا.
وشصّدد على إاتمام تهيئة هذه المنطقة وتقليصص
م- -دة اإ’ن -ج -از ،م -ب -ررا ب -ذلك ب -اأ’ح -وال ال -ج -وي -ة
ال-مسص-ت-ق-رة ،وك-ذا ت-وف-ر ال-غ-ط-اء ال-م-ال-ي ل-ل-مشصروع
وبكون المؤوسصسصات المكلفة بالمشصروع تملك خبرة
وك-ف-اءة ع-ال-ي-ة ،ك-م-ا ط-لب ت-دع-ي-م ال-ورشص-ات ب-اليد

ال-ع-ام-ل-ة وال-ع-ت-اد ،م-ؤوّك-دا ع-ل-ى أاّن-ه سص-تكون متابعة
يومية للمشصاريع وإ’شصغال تهيئة المنطقة.
ك -م -ا ك -انت ل -ل -وال -ي وق -ف -ة ل -م-ع-اي-ن-ة ال-مشص-اري-ع
ا’سصتثمارية الخاصصة الجاري إانجازها بالمنطقة،
ق -ب -ل أان ي-ت-وّج-ه إال-ى ال-م-ح-ط-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ب-ذات
ال -م -وق -ع وال -ت -ي ي -ت -م إان -ج -ازه-ا م-ن ط-رف شص-رك-ة
« »HYUNDAIوكذا الشصركة الجزائرية
«  »INERGAحيث بلغت نسصبة اأ’شصغال بها .% 85
وكانت السصلطات الو’ئية قد منحت  13قرار حق
ام -ت -ي -از ب -ال -م -ن -ط -ق -ة الصص -ن -اع -ي -ة ب Ó-رة ل -ف -ائ-دة
المسصتثمرين على مسصاحة قدرها  56هكتار03 ،
منها تحصصلوا على رخصصة البناء قبل انطÓق عملية
التهيئة ،وذلك إ’نجاز  06مشصاريع اسصتثمارية تتمثل
في مركب اأ’جسصام الجوفاء من البÓسصتيك ،وحدة
ط -ب -ي -ة وم -واد ال -ت -ج -م -ي -ل ،وح -دة ل -ج-م-ع ال-زي-وت
وت-ح-وي-ل-ه-ا إال-ى وق-ود وال-غ-ل-يسص-ي-ل-ي-ن ،وح-دة إ’ن-تاج
مسصحوق مضصاد للحرائق ،وحدة إانتاج زجاج ,وحدة
صصناعة اأ’واني والتحف الفخارية.
وأاّكد الوالي حينها على أان المسصتثمرين أاصصحاب
التمويل الذاتي يسصتفيدون من قرار ا’متياز خÓل
 24سص -اع -ة سص -واء إ’ن -ج -از مشص-اري-ع ع-ل-ى مسص-ت-وى
منطقة بÓرة أاو منطقة صصناعية أاخرى.

بغرضس حماية أŸسضتهلك خÓل ألشّضهر ألكرË

خرجات ميدانية مكّثفة Ÿفتششية البيطرية بسشكيكدة

لطوأر ألتعليمية ألثÓثة ألتي سضتنطلق يوم  29ماي
لجرأء أمتحانات نهاية ألسضنة للعام ألدرأسضي أ◊ا‹ ‘ أ أ
تسضتعد ولية بومردأسس إ
أ÷اري بإاجرأء أمتحان مرحلة ألتعليم ألبتدأئي ،حيث ”ّ تنصضيب ÷نة ولئية مشضÎكة للتنسضيق وأŸتابعة تتكون من عدة هيئات إأدأرية
لجرأء وتوف Òكافة أŸسضتلزمات
وﬁلية للسضهر على ألسض Òأ◊سضن لهذه أŸوأعيد أŸصضÒية ،وخلق ظروف موأتية للممتحن Úدأخل مرأكز أ إ
لطعام وألنقل.
ألضضرورية كا إ
تكليف رؤوسصاء البلديات بإانشصاء لجان متابعة المحلية تنظيم عدة لقاءات تحضصيرية بين
للتوقف على النقائصص ومختلف ا’حتياجات م--دي-ري ال-م-دارسص ا’ب-ت-دائ-ي-ة وال-م-ف-تشص-ي-ن
’خ-ي-رة ق-ب-ل
’داري--ي--ن ل--وضص-ع ال-ت-رت-ي-ب-ات ا أ
’سص--اسص--ي--ة ل--م--راك--ز ا’م--ت--ح-ان-ات وت-وف-ي-ر ا إ
ككل سصنة مع اقتراب موعد امتحانات نهاية ا أ
’طعام للتÓميذ ،وا’هتمام أاكثر بالشصروط إاج--راء ام--ت--ح--ان ال-ت-ع-ل-ي-م ا’ب-ت-دائ-ي وق-ب-ل-ه
السص-ن-ة ال-دراسص-ي-ة ،ت-ق-وم السص-ل-ط-ات ال-و’ئية ا إ
بتنصصيب لجنة مشصتركة لتسصيير وإادارة هذه الصص-ح-ي-ة وال-ن-ظ-اف-ة ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع م-دي-ري ا’م-ت-ح-ان ال-ت-ج-ري-ب-ي ال-م-ن-ت-ظ-ر نهار اليوم،
المواعيد برئاسصة والي الوالي وممثلي قطاع ال-م-ؤوسصسص-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة وال-ه-ي-ئ-ات ال-م-ع-نية ومحاولة التنسصيق أاكثر مع رؤوسصاء البلديات
’خ-رى المحلية كمديرية الصصحة لتجنب كل ما من شصأانه المعنيين مباشصرة بمتابعة وتسصيير هذا الطور
ال-ت-رب-ي-ة وب-اق-ي السص-ل-ط-ات ا أ
’طعام والنقل ،وهنا
من حيث الوسصائل ،ا إ
’منية لمرافقة التÓميذ الممتحنين في تعكير صصفو هذه ا’متحانات.
وا أ
اج-ت-ي-از ه-ذه ال-م-رح-ل-ة ب-ن-ج-اح ووضص-ع ك-اف-ة م-وضص-وع آاخ-ر أاك-ث-ر أاه-م-ي-ة وي-ت-ع-ل-ق ب-ت-وف-ي-ر ان--ت--ق--د ب--عضص ال--م--دي--ري--ن ف--ي ح--دي--ث-ه-م لـ
’ط-وار ال-ت-ع-ليمية «الشص--عب» ال--دور السص--ل--ب--ي وع--دم ال--ت-ج-اوب
ال-ن-ق-ل ل-ل-م-م-ت-ح-ن-ي-ن ف-ي ا أ
الترتيبات الضصرورية المادية والبشصرية.
ك--م--ا تّ--م حسصب تصص--ري--ح-ات م-دي-ر ال-ت-رب-ي-ة الثÓثة ،وكان ضصمن النقاط المطروحة على بسصرعة وفاعلية لعدد من رؤوسصاء البلديات
ل-ب-وم-رداسص ن-ذي-ر خ-نسص-وسص« ،ت-نصص-يب خلية ل-ج-ن-ة ال-ت-حضص-ي-ر ،خ-اصص-ة ب-ال-نسصبة للتÓميذ للوقوف على احتياجات المدارسص ا’بتدائية
ل--ل--ت--نشص--ي--ط وال--م--ت--اب-ع-ة تشص-رف ع-ل-ى سص-ي-ر ال--ق--اط--ن--ي--ن ب-ال-م-ن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة ال-م-ل-زم-ي-ن ع--ل--ى ال--رغ--م م--ن ت--ع--ي--ي--ن أاو ت-ك-ل-ي-ف ن-ائب
’دارة وم-ت-اب-ع-ة ه-ذا
’سصئلة وأاوراق بالحضصور إالى مراكز ا’متحان في الوقت ب--ال--م--ج--لسص خصص--يصص-ا إ
ا’متحانات وحفظ مواضصيع ا أ
’قصص---اء ،وه---ي م---ن الشصأان بالتنسصيق مع المديرين ،لكنها تبقى
’ج-وب-ة ق-ب-ل ت-ح-وي-ل-ه-ا إال-ى م-راك-ز ال-جمع ،ال----م----ح---دد ل---ت---ج---نب ا إ
اأ
’سصاسصية التي كثيرا ما اشصتكى صصفة شصكلية ،حسصب تعبيرهم.
’ضصافة إالى  11خلية ثانوية على مسصتوى ا’نشصغا’ت ا أ
با إ
’ولياء على السصواء.
ال--دوائ--ر تشص--رف ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة ت-وزي-ع أاوراق منها الممتحنين وا أ
امتحان مرحلة نهاية التعليم ا’بتدائي ،مع هذا وتّم على المسصتوى مقاطعات التفتيشص

بومرداسس :ز ــ كمال

بكل من بغاي ،قايسس وبوحمامة بخنشضلة

 16مليون دينار لتششييد ثÓث مناطق نششاطات ذات مواقع اسشÎاتيجية
لغلفة أŸرصضودة لها بالولية ‘ ﬂتلف
كشضف وأ‹ خنشضلة ،كمال نويصضر ،خÓل ندوة صضحفية “حورت حول ألÈأمج ألتنموية وأ أ
ألقطاعات ،عن رصضد وزأرة ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية وألتهيئة ألعمرأنية Ÿبلغ ما‹ يفوق  16مليون دينار من ميزأنية صضندوق ألضضمان
وألتضضامن للجماعات أÙلية لتشضييد مشضاريع ثÓث مناطق نشضاطات ببلديات بغاي ،قايسس وبوحمامة.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي
اأ و ض ص ح ذ ا ت ا ل م س ص وؤ و ل ف ي ه ذ ا ا ’إ ط ا ر  ،اأ ن
ه ذ ه ا ل م ن ا ط ق ا ل ص ص ن ا ع ي ة ا ل ت ي ج ّم د ت م ب ا ل غ
م ش ص ا ر ي ع اإ ن ج ا ز ه ا ف ي ا ل س ص ن و ا ت ا ل م ا ض ص ي ة ف ي
اإ ط -ا ر ت -ج -م -ي -د ع -د ي -د ا ل -ب -ر ا م -ج ا ل -ت -ن -م -و ي -ة
ا ل س ص -ا ب -ق -ة  ،س ص -ت -ر ى ا ل -ن -و ر م س ص -ت -ق -ب  Ó-ب -ع د م ا تّم
ج -ل ب ا ل -غ  Ó-ف ا ل -م -ا ل -ي ا ل -م -ذ ك -و ر م -ن و ز ا ر ة
الداخلية عوضصا عن الغÓف المالي المجمد
ف - -ي اإ ط -ا ر ا ل -ب -ر ا م -ج ا ل -ح -ك -و م -ي -ة ا ل -خ -ا ص ص -ة
السصابقة.
و اأ ض ص - - -ا ف ف - -ي ه - -ذ ا ا ل ص ص - -د د  ،اأ ن م - -ن - -ا ط - -ق
ا ل - -ن ش ص -ا ط -ا ت ا ل -م -ذ ك -و ر ة ت -م -ت -ا ز ب -خ ص ص -ا ئ ص ص
ا ق -ت ص ص -ا د ي -ة و م -و ا ق -ع م -د ر و س ص -ة ب -م -ا س ص -ي -ج ع ل ه ا
ق -ب -ل -ة ل -ل -م س ص -ت -ث -م -ر ي -ن ف -ي م -خ -ت ل ف ا ل م ج ا ’ ت ،

ف -ا ل -م -ن -ط -ق -ة ا ل ص ص -ن -ا ع -ي -ة ل -ب -ل -د ي -ة ب -و ح -م -ا م -ة
ب -ا ل -م -ن -ط -ق -ة ا ل -ج -ب -ل -ي -ة س ص -ت -خّص ص -ص ص ل ل ص ص ن ا ع ا ت
التحويلية الغذائية نظرا لما تمتاز به هذه
ا ل ج ه ة م ن خ ص ص ا ئ ص ص اإ ن ت ا ج ا ل ف و ا ك ه ب ك م ي ا ت
ك -ب -ي -ر ة ع -ب -ر ب س ص -ا ت -ي -ن -ه -ا ا ل ش ص -ا س ص -ع ة و ا ل م ن ت ش ص ر ة
بكثرة.
كما تعد منطقة بغاي  01المعنية بالتشصييد،
ذ ا ت م و ق ع ا س ص ت ر ا ت ي ج ي م ن ح ي ث ق ر ب ه ا اإ ل ى
الطريقين الوطنيين 32 ،و 88الرابطين بين
و ’ ي - -ة خ - -ن ش ص -ل -ة و و ’ ي -ا ت ت -ب س ص -ة  ،ب -ا ت -ن -ة و اأ م
البواقي ،ناهيك عن بعدها بـ  07كيلومتر
فقط عن عاصصمة الو’ية ،ما يجعلها مهمة
من الناحية ا’قتصصادية وذات نجاعة عند
ت -ج س ص -ي -د ه -ا  ،ع -ل -م -ا اأ ن ا ل -ن ش ص -ا ط -ا ت ا ل م ب ر م ج ة
ب ه ا م ت ن و ع ة م ن ه ا اإ ن ت ا ج ا ل ك ا ب  Óت ا ل ك ه ر ب ا ئ ي ة ،

ص ص -ن -ا ع -ة ا ’أ ح -ذ ي -ة  ،ا ’ ف -ر ش ص -ة  ،م -ر ا ك ز ت ج ا ر ي ة
وغيرها.
ك - -ذ ل ك ي -م -ت -ا ز م -و ق -ع م -ن -ط -ق -ة ا ل -ن ش ص -ا ط -ا ت
المبرمجة ببلدية قايسص غربا ،بالقرب من
ا ل -ط -ر ي -ق ا ل -و ط -ن -ي ر ق م  8 8ا ل -م -ذ ك و ر ا ل م ت م ي ز
ب - -ح -ر ك -ي -ت -ه ا ل -م س ص -ت -م -ر ة ل -ي  Ó-ن -ه -ا ر ا  ،و ك -ذ ا
م -ح -ا ذ ا ت -ه -ا ل -م -ح -ي -ط م ش ص -ر و ع ا ل -ط ر ي ق ا ل س ص ي ا ر
ا ل -خ -ا ص ص ب -ا ل -ه ض ص -ا ب ا ل -ع -ل -ي -ا ا ل -م -ج -م -د غ  Ó-ف -ه
المالي.
وكانت «الشصعب» قد نقلت في عديد المرات
م -ط -ل ب ا ل -م س ص -ت -ف -ي -د ي -ن م -ن ا ل -ع -ق -ا ر ا ل ص ص -ن -ا ع ي
بمشصروع منطقة النشصاطات بغاي  ،01برفع
التجميد عن المشصروع حتى يتسصنى لهم تهيئة
ا ل م ن ط ق ة و اإ ط  Óق م ش ص ا ر ي ع ه م .

أنطÓق حملة أ◊صضاد وألّدرسس باŸسضيلة

رفع الّرهان للوصشول إا 200 ¤أالف قنطار من ا◊بوب والبقول ا÷اّفة

لشضرأف على أجتماع أللجنة ألولئية Ÿتابعة وتنظيم حملة أ◊صضاد
كشضف مدير أŸصضالح ألفÓحية باŸسضيلة معمر حريزي خÓل أ إ
وألدرسس للموسضم ألفÓحي أ◊ا‹ ،عن رفع رهان ألوصضول إأ ¤جمع أك Ìمن  200ألف قنطار كهدف للكمية أÛمعة للموسضم أ◊ا‹ على
مسضتوى ﬂازن تعاونية أ◊بوب وألبقول أ÷افة أنطÓقا من تظافر جهود ﬂتلف ألفاعل ‘ Úألقطاع.

اŸسسيلة :عامر ناجح
دع -ا م -ع -م -ر ح -ري -زي م -دي-ر ال-مصص-ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة
ب-ال-مسص-ي-ل-ة إال-ى ضص-رورة تضص-اف-ر وت-ك-اث-ف ال-ج-ه-ود
أ’ج -ل إان -ج-اح ح-م-ل-ة ال-حصص-اد وال-درسص م-ن خÓ-ل
تسص- -ه- -ي- -ل اإ’ج- -راءات ا’داري- -ة ،وت- -وف -ي -ر ج -م -ي -ع
اإ’مكانيات الÓزمة ومرافقة الفÓحين ،خاصصة أان
ال -مسص -اح -ة ال -م-ح-روث-ة ال-ت-ي وصص-لت حسص-ب-ه خÓ-ل

الموسصم الحالي إالى أاكثر من  70أالف هكتار.
ويتوّقع حسصب المتحدث حصصد ما يقارب  40أالف
هكتار من اأ’راضصي المزروعة بكمية إانتاج تقدر بـ
 700أالف قنطار من الحبوب .وما تجدر اإ’شصارة
إاليه أان مصصالح و’ية المسصيلة باشصرت عملية توزيع
قرارات منح رخصص حفر اآ’بار لفائدة الفÓحين
وعقود ا’متياز للفÓحين في القضصاء على مشصكلة
ال -ج -ف -اف ال -ت-ي يشص-ت-ك-ي م-ن-ه-ا م-ع-ظ-م ال-فÓ-ح-ي-ن
بالمسصيلة.

وأاثمرت العملية بانطÓق العديد من الفÓحين في
عملية التنقيب عن المياه على مختلف البلديات
على غرار اسصتفادة  35فÓح من بلدية بن سصرور من
رخصص ح - -ف - -ر اآ’ب - -ار ،وه - -و م - -ا يسص- -اه- -م حسصب
ال-م-ت-ت-ب-ع-ي-ن ل-لشص-أان ال-فÓ-ح-ي ف-ي ت-دع-ي-م م-ختلف
اأ’سص-واق ب-م-ن-ت-ج-ات م-ح-ل-ي-ة ل-قضصاء على ا’حتكار
وال-مضص-ارب-ة ف-ي م-خ-ت-ل-ف أان-واع ال-خضص-ر وال-فواكه،
وخلق العديد من مناصصب الشصغل.

وضضعت أŸفتشضية ألبيطرية على مسضتوى ولية
سض-ك-ي-ك-دة ب-رن-ا›ا رق-اب-ي-ا ط-ي-ل-ة شض-هر رمضضان ،يتّم
خÓ-ل-ه ت-ف-ق-د أŸذأب-ح وأŸدأج-ن أŸت-وأجدة بالولية
لضض -اف -ة أ ¤أŸط -اع -م
عﬂ Èت -ل -ف أل -ب -ل -دي -ات ،ب -ا إ
أ÷ماعية ،كما ّŒندت أŸفتشضية ألبيطرية للقيام
ب-ح-مÓ-ت –سض-يسض-ي-ة ،وسض-ط أŸسض-ت-ه-ل-ك Úل-ت-وع-ي-ت-ه
ÿط-ورة ألسض-ت-هÓ-ك أل-عشض-وأئ-ي ل-ل-م-وأد أل-غ-ذأئية،
وضض -رورة م -ك -اف-ح-ة أل-ب-ي-ع أل-عشض-وأئ-ي أÿط Òع-ل-ى
لرصضفة.
ألصضحة ومنع بيع منتوج ألسضمك على أ أ

سسكيكدة :خالد العيفة
بهذا الخصصوصص أاوضصح محمد رضصا الواهم مصصابح عن
ال -م -ف -تشص -ي-ة ال-ب-ي-ط-ري-ة لـ «الشص-عب»« :كّ-ث-ف-ن-ا ال-خ-رج-ات
الميدانية طيلة الشصهر الكريم ،على مسصتوى  38بلدية
بالو’ية ،ومراقبة دقيقة للمنتوج الحيواني أاو ذات مصصدر
حيواني على كل المسصتويات من اإ’نتاج ،النقل ،البيع،
باإ’ضصافة إالى ذلك محاربة الذبح غير الشصرعي وغير
ال- -ق- -ان- -ون- -ي ،م- -ن خÓ- -ل م- -ك- -اتب ال- -ن- -ظ -اف -ة واأ’م -ن،
وم -راق-ب-ة ظ-روف ال-ت-خ-زي-ن وال-ت-ع-رضص لسص-وء ال-ن-ظ-اف-ة،
وكسص-ر ل-لسص-لسص-ل-ة ال-ت-ب-ري-دي-ة ال-ت-ي ي-م-ك-ن ان ت-ح-ف-ز ن-م-و
الميكروبات».
والهدف من ذلك يضصيف المفتشص البيطري الرئيسصي
«ت-حسص-يسص ال-مسص-ت-ه-لك ب-خ-ط-ورة ا’سص-ت-هÓ-ك العشصوائي
للمواد الغذائية ،خاصصة في هذا الشصهر الفضصيل ،من
اللحوم الحمراء والبيضصاء ،وهذا في إاطار رقابة صصحية
مكثفة على مسصتوى المذابح والمسصالخ ،الموجودة بتراب

الو’ية ،ومراقبة كل المنتوجات ذات اأ’صصل الحيوان.
ك -م -ا أان ال -غ -رضص م -ن ت -ك-ث-ي-ف ال-خ-رج-ات ال-م-ي-دان-ي-ة
ل-ل-م-ف-تشص-ي-ة ال-ب-ي-ط-ري-ة ب-الشص-ه-ر ال-ك-ري-م« ،ح-م-اي-ة صصحة
ال -مسص -ت -ه -لك م -ن ال -تسص -م-م-ات ال-غ-ذائ-ي-ة ،ك-ف-ع-ل وق-ائ-ي
اسصتباقي» ،ولتحقيق هذا المسصعى أاوضصح ذات المتحدث،
أاّن -ه «ت ّ-م وضص-ع آال-ي ل-ل-م-راق-ب-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا ت-دع-ي-م ال-ف-رق
ال-م-خ-ت-ل-ط-ة ال-م-ت-ك-ون-ة م-ن ق-ط-اع-ي ال-ت-جارة والمصصالح
ال-فÓ-ح-ي-ة ،ب-ت-ك-ث-ي-ف إاج-راءات ال-م-راق-ب-ة الصصارمة على
المنتوجات من المرطبات والحلويات التي تصصنع من
البيضص أاو ذات المنشصأا من البيضص ،خاصصة التي تح ّضصر
خÓل الشصهر الكريم ،مع مراقبة مطاعم عابري السصبيل،
من بداية إاعداد الوجبات الى توزيعها».
وع -ن ع -م -ل ف -رق ال-م-راق-ب-ة ،ي-ق-ول ال-م-ف-تشص ال-ب-ي-ط-ري
الرئيسصي،
«أاّنها تعمل على احترام السصلسصلة الباردة للمواد الغذائية
من ا’نتاج الى ا’سصتهÓك ،التحكم في وسصائل النقل
بحيث تكون عملية التطهير اجبارية بعد كل عملية نقل،
’سص -ي -م-ا ال-م-ن-ت-ج-ات ال-ح-ي-وان-ي-ة أاو اأ’سص-م-اك ،م-راف-ق-ة
وتشصجيع المسصالخ على البيع المباشصر لمنتوجاتها في
النقاط المخصصصصة لهذا الغرضص».
وب -ال -ن-ظ-ر أ’ه-م-ي-ة ه-ذه ا’ج-راءات ال-م-ت-خ-ذة شصّ-ددت
مفتشصية البيطرية يقول الواهم مصصابح ،على تجسصيد
هذه التدابير ،التي «تتطلب مشصاركة جميع السصلطات
ال-م-ح-ل-ي-ة ،م-ن خÓ-ل م-ك-اتب ال-ن-ظ-اف-ة وا’من ومصصالح
ال -فÓ-ح-ة ،ع-ل-ى ال-مسص-ت-وى ال-م-ق-اط-ع-ات ،ب-ه-دف إان-ج-اح
ال-ع-م-ل-ي-ة وت-ج-ن-يب ال-مسص-ت-هلك أاخطارا حقيقية متربصصة
بصصحته».

لحياء أل ّسضكنية
ألّنفايات أŸنزلية وألقوأرضس تغزو أ أ

 35ششاحنة وإاجراءات متأاّخرة لتدارك الوضشع البيئي Ãعسشكر
لوسضاخ أÎŸأكمة ترسضم أŸشضهد ألعام Ÿعسضكر ع Èكامل ترأبها ،وهو مشضهد بيئي
أضضحت أكوأم ألنفايات أŸنزلية وأ أ
مÎدي يتكرر ‘ أŸدن وألتجمعات أ◊ضضرية وألشضبه أ◊ضضرية ،كما هو ألوضضع عليه ‘ أŸناطق وألبلديات ألريفية،وحتى
تلك أŸدن ألنموذجية ألتي كان يضضرب بها أŸثل ‘ نظافة أÙيط ،و–ول ألوضضع ألبيئي ألعام بإاقليم ولية معسضكر إأ¤
لدأرة و أŸوأطن على حد سضوأء ‘ ،وقت كف فيه ألطرفان عن ترأشضق أŸسضؤوولية ،ما
هاجسس يشضكل نقطة تÓقي هموم أ إ
يعت Èعموما ورغم حجم ألضضرر ألبالغ وأŸتوقع – ألناجم عن مشضكل ألنظافة Ãعسضكر – معضضلة ﬁمودة.
ل-ج-م-ع ال-ن-ف-اي-ات وال-ت-ن-ظ-ي-ف ب-ي-ن ال-م-ؤوسصسص-ة ال-ع-م-ومية
والبلديات للو’ية لسصنة  ،2019وهي عقود عمل تلزم
يعود انفÓت الوضصع البيئي من قبضصة السصلطات المحلية ال -م -ج -السص ال -ب -ل -دي -ة ع-ل-ى دف-ع مسص-ت-ح-ق-ات ال-م-ؤوسصسص-ة
لمعسصكر ،إالى نحو ثÓث سصنوات من تاريخ اإ’عÓن عن ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ن-ظ-اف-ة م-ن خÓ-ل ت-خصص-يصص القيم المالية
إاف Ó-سص ال-م-ؤوسصسص-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ل-رف-ع وتسص-ي-ي-ر ال-ن-ف-اي-ات المسصتحقة ضصمن ميزانيات البلديات ،في المقابل تّم
المنزلية بعد عام من تأاسصيسصها ،حيث لم تجدي كل إاطÓق عملية ’قتناء  35شصاحنة لرفع النفايات بإاعانة
محاو’ت إانقاذ المؤوسصسصة من الغرق في مشصاكلها المالية م-ال-ي-ة خّصص-صص-ت-ه-ا وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وال-جماعات المحلية
وديونها المتراكمة لدى مؤوسصسصات وهيئات عمومية على والتهيئة العمرانية لدعم المؤوسصسصة العمومية للنظافة
غرار صصندوق الضصمان ا’جتماعي والممولين الخواصص بمعسصكر.
ب -م -خ -ت -ل -ف ال -م -واد وال -مسص-ت-ل-زم-ات م-ن ح-اوي-ات ج-م-ع ب- -ال- -م- -وازاة م- -ع ذلك ،سص- -م- -حت السص- -ل- -ط- -ات ال- -و’ئ -ي -ة
النفايات ،مواد تنظيف ،محروقات ،قطع غيار وغيرها .ل -ب-عضص ال-ب-ل-دي-ات بشص-راء شص-اح-ن-ات ضص-اغ-ط-ة وح-اوي-ات
ومن ذاك التاريخ بقي مشصكل النظافة المشصهد الوحيد لتجميع النفايات المنزلية ،وبرمجة عمليات اسصتدراكية
الذي يصصور يوميات معسصكر  -بدون مبالغة و’ تضصخيم ب-م-خ-ت-ل-ف اأ’ح-ي-اء وال-ت-ج-م-ع-ات السص-ك-ان-ية للقضصاء على
للواقع  -بشصهادة الو’ة الذين تداولوا على تسصيير الو’ية ال-حشص-ائشص الضص-ارة وع-م-ل-ي-ات ت-ط-وع-ي-ة ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع
م -ن-ذ  ،2015وال -ذي -ن ع -م -دوا إال -ى ت -خصص -يصص ج -زء م -ن جمعيات اأ’حياء في مجال نظافة المحيط’ ،سصيما وأان
اجتماعاتهم اليومية لقضصية النظافة الموكلة إالى مؤوسصسصة ال-ع-دي-د م-ن ا’ح-ي-اء السص-ك-ن-ي-ة ب-م-عسص-ك-ر وب-اق-ي ال-م-دن
جل ظهور مبكر للحشصرات
عمومية أانشصأات سصنة .2014
والمناطق الحضصرية قد سص ّ
ومن أاجل تدارك الوضصعية البيئية التي آالت إاليها بلديات الضصارة ،واجتياح مقلق للجرذان والقوارضص السصامة في
و’ية معسصكر خصصوصصا خÓل ا’أشصهر الماضصية ،عملت الوسصط الحضصري نتيجة انتشصار القمامة المنزلية.
السص - - - - -ل - - - - -ط - - - - -ات ال- - - - -و’ئ- - - - -ي- - - - -ة ال- - - - -ح- - - - -ال- - - - -ي- - - - -ة
على وضصع خريطة عمل لتحسصين الوضصع
البيئي وإاعادة إانعاشص المؤوسصسصة العمومية
Opposition
م -ن خ Ó-ل ات -خ -اذ ج -م -ل -ة م -ن ال -ق -رارات
Nous Samah Dalila, Assia, Nacira, Djamel,
واإ’جراءات التي من المفروضص أان تصصحح
Rachid et Nadia, nés de Amar et de Boudah
الصص -ورة السص -وداء ل -م -دن ال-و’ي-ة ،وتضص-م-ن
Fatiha, avisons les notaires, les services
اسص -ت -م-راري-ة رف-ع ال-ن-ف-اي-ات ال-م-ن-زل-ي-ة م-ن
compétents du cadastre et des domaines de la
خÓل تحسصين الوضصعية المالية للمؤوسصسصة
wilaya d’Alger,que nous nous opposons à
ومسص-اع-دت-ه-ا ع-ل-ى ت-حصص-ي-ل مسص-ت-ح-ق-ات-ه-ا
l’enregistrement de tout acte de donation ou
لسصنة  2018العالقة على عاتق البلديات،
transfert de propriété de la maison familiale,
sise au 5 Avenue Aissat Idir à Rouiba, Alger, fait
ع- -م Ó- -ع -ل -ى ان -ت -ظ -ام صصب أاج -ور ع -م -ال
part notre père en faveur de notre frère Djaffar.
النظافة.
Toute transgression de cette opposition exposera
ك -م -ا ت -وّج -هت السص -ل -ط -ات ال -و’ئ-ي-ة قصص-د
son / ses auteur (s) à des poursuites judiciaires.
تصصحيح الوضصع ،نحو إابرام عقود عمل
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بلعابد يششدد على ا‚اح المتحانات اŸدرسشية الوطنية

تعليمات لجتياز المتحانات ‘ جو من الراحة
تزويد فروع الديوان الوطني لÓمتحانات بأاجهزة التششويشص

اكد وزير الÎبية الوطنية عبد ا◊كيم
ب-ل-ع-اب-د، ,أامسص،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة ,ات-خ-اذ
ج- -م- -ي- -ع الج- -راءات اŸادي- -ة وال- -بشش- -ري- -ة و
ال - -ت - -ن - -ظ - -ي - -م - -ي - -ة لضش - -م - -ان السش Òا◊سش- -ن
Óط-وار
Óم -ت-ح-ان-ات اŸدرسش-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل -أ
ل -إ
ال- -ت- -ع -ل -ي -م -ي -ة ال -ث Ó-ث ل -لسش -ن -ة ال -دراسش -ي -ة
ا◊الية.

أاوضسح الوزير في ندوة صسحفية نشسطها أان
«ك-ل ا’ج-راءات ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة و ال-م-ادي-ة و
ال -بشس -ري -ة ق -د ت-م ا’ن-ت-ه-اء م-ن-ه-ا ت-حسس-ب-ا
Óم-ت-ح-ان-ات ال-م-درسس-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ح-يث
ل -إ
اسس- -دى ال- -م- -ج- -لسس ال- -وزاري ال -مشس -ت -رك
المنعقد في  12مايو الجاري تعليمات لكل
ال- -دوائ- -ر ال- -وزاري- -ة وا’سس Ó-ك ا’م -ن -ي -ة
ب- -غ- -رضس ضس- -م -ان السس -ي -ر ال -حسس -ن ل -ه -ذه
ا’م -ت -ح -ان -ات واج -ت -ي -ازه -ا ف -ي ج -و م-ن
الطمأانينة و الراحة».
وم-ن ب-ي-ن اإ’ج-راءات ال-م-ت-ع-ل-ق-ة بامتحان
شسهادة البكالوريا  ,قال الوزير ان الفريق
ال -م -ك -ل -ف ب -ط -ب -ع م -واضس -ي -ع ال -ب-ك-ال-وري-ا
وارسسالها الى مختلف المناطق سسيدخل
الحجز غدا ,و يتكون هذا الفريق من
 130مفتشس و اطار  ,بحيث يمنع هؤو’ء
م -ن م -غ -ادرة ال -م -رك-ز ال-ى غ-اي-ة ان-قضس-اء
الفترة المخصسصسة لذلك.
وحسسب ال -وزي -ر ،ف -ان ال -م -ج-لسس ال-وزاري
المشسترك المنعقد قرر «اعادة النظر في
ال -م-ن-ح-ة و ال-عÓ-وات ال-م-خصسصس-ة ل-ه-ؤو’ء
وك -ذا ت -ع -م -ي -م -ه -ا ب -ال -نسس -ي-ة ل-ل-م-وظ-ف-ي-ن
ال-م-ك-ل-ف-ي-ن ب-ط-ب-ع مواضسيع شسهادة التعليم
المتوسسط وشسهادة نهاية التعليم ا’بتدائي
 ،تثمينا للمجهودات التي يقومون بها».
وأافاد الوزير أان المنح و العÓوات سسيتم
صسرفها لصسالح المكلفين با’متحان فور
ان-ت-ه-اء ا’م-ت-ح-ان ,مشس-ي-را ال-ى ان ق-ي-م-ة
ه -ذه ال -ع Ó-وات و ال -م-ن-ح سس-ي-ت-م ا’عÓ-ن
عنها في اوانها.
وبالمناسسبة أاشساد الوزير بالمجهودات التي
قامت بها وزارة الدفاع الوطني لتزويد
مراكز طباعة ا’متحانات على المسستوى
ال-وط-ن-ي ب-ال-مشس-وشس-ات لضس-م-ان ال-ح-م-اي-ة
ا’لكترونية لها و تفادي تسسريب ا’سسئلة.
وأاشسار بلعابد الى ان ا’جراءات المعتادة
في ا’متحانات المدرسسية  ,سسيتم ا’بقاء
عليها هذه السسنة من خÓل الحفاظ على
ال-نصس-ف سس-اع-ة ا’ضس-اف-ي-ة ل-ل-مترشسحين و
الموضسوعين ا’ختياريين لكل مادة و لكل
شسعبة.
وبالنسسبة توقيت فتح ابواب مراكز اجراء
البكالوريا  ,قال أانه سسيكون على السساعة
7سسا و 30د و دخول كل المترشسحين يكون
على السساعة الثامنة تماما ,مشسيرا الى ان
كل متأاخر يحق له الدخول للمركز بين

السساعة الثامنة تماما و الثامنة و النصسف
ب -ح -يث ي -ت -م تسس -ج -ي -ل اسس -م -ه ف-ي سس-ج-ل
المتأاخرين ,و بعد هذه المدة يمنع دخول
اي مترشسح مخافة نشسر المواضسيع عبر
مواقع التواصسل ا’جتماعي.
وحسسب الوزير سسيتم اتخاذ نفسس ا’جراء
بالنسسبة للفترة المسسائية التي تنطلق فيها
ا’م -ت-ح-ان-ات ع-ل-ى السس-اع-ة 15سس-ا ت-م-اما
مؤوكدا ان فتح ابواب المراكز يكون على
السساعة 14سسا و  30د واي مترشسح متأاخر
يسسجل اسسمه في سسجل المتأاخرين.
و ب- -خصس- -وصس ال- -ن- -ق- -ل ق- -ال ان- -ه سس- -ي- -ت -م
ت -خصس -يصس ح-افÓ-ت ل-ن-ق-ل ال-م-ت-رشس-ح-ي-ن
القاطنين بالمناطق النائية  ,و ذلك على
مسس -ت -وى ك -ل و’ي-ة ،و ب-ال-م-ن-اسس-ب-ة دع-ا
ال-وزي-ر اول-ي-اء ال-م-ت-رشس-ح-ي-ن ال-ى ال-تعرف
على مراكز ا’متحانات من قبل تفاديا
لتأاخرهم كما دعا الى ضسرورة تحسسيسس
المترشسحين با’بتعاد عن كل ما من شسانه
ارباكهم كالبحث عن مواضسيع ا’متحان
عبر ا’نترنت ,داعيا الى ضسرورة ا’بتعاد
ع -ن ال -غشس ف -ي ا’م -ت -ح -ان ال -ذي ي-ك-ل-ف
ال-م-ع-ن-ي-ي-ن ع-ق-وب-ات صس-ارم-ة ت-ت-راوح ب-ين
المنع من اجراء البكالوريا لمدة  5سسنوات
ب -ال -نسس -ي -ة ل -ل -م-ت-م-درسس-ي-ن و  10سسنوات
Óحرار.
بالنسسية ل أ
أاعلن بلعابد , ,أان وزارة الدفاع الوطني
ق -امت ب -ت -زوي -د ف -روع ال -دي -وان ال -وط-ن-ي
لÓ- -م -ت -ح -ان -ات وال -مسس -اب -ق -ات ب -أاج -ه -زة
ال - -تشس - -ويشس ل - -م - -ح - -ارب - -ة ال - -غشس خÓ- -ل
ا’م -ت-ح-ان-ات ال-وط-ن-ي-ة ل-لسس-ن-ة ال-دراسس-ي-ة
الجارية.
وصسرح بلعابد في ندوة صسحفية أان وزارة
ال-دف-اع ال-وط-ن-ي ق-امت «ب-ت-زوي-د وت-جهيز
ف -روع ال -دي -وان ال -وط -ن -ي ل Ó-م -ت -ح -ان-ات

^ ال -ع-دد الج-م-ا‹ ل-ل-مÎشش-ح:Ú
 2 . 118 . 881مترشسح
^ ام -ت -ح -ان ن -ه -اي -ة ال -ط -ور ا’ب -ت -دائ-ي:
 812.655م-ت-رشس-ح ,ت-م-ث-ل نسس-ب-ة ا’ناث
 48 . 60بالمائة.
^ شس-ه-ادة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-م-ت-وسسط631.395 :
م- -ت -رشس -ح ,ت -م -ث -ل ا’ن -اث نسس -ب -ة 52.27
بالمائة.
^ امتحان شسهادة البكالوريا674 . 831 :
م- -ت -رشس -ح ,ت -م -ث -ل ا’ن -اث نسس -ب -ة 54.56
بالمائة.
¯
اÎŸشش -ح -ون لشش -ه -ادة ال-ت-ع-ل-ي-م
البتدائي:
ال -مسس -ج-ل-ون ف-ي ال-م-دارسس ال-خ-اصس-ة :
 9516مترشسح
ال -مسس -ج -ل -ون ف -ي ال -م-درسس-ة ال-ج-زائ-ري-ة
الدولية بباريسس 10 :مترشسحين.
المترشسحون ا’جانب المقيمون بالجزائر
المسسجلون لÓمتحان  974 :مترشسح
المترشسحون ذوو ا’عاقة البصسرية 165 :
مترشسح
ذوي ا’ح -ت -ي -اج -ات ال -خ -اصس -ة وا’ع-اق-ة
الحركية  309 :مترشسح
¯ اÎŸشش -ح -ون لم-ت-ح-ان شش-ه-ادة ال-ت-ع-ل-ي-م
اŸتوسشط
المسسجلون في المدارسس الخاصسة 7299 :

مترشسح
المنتسسبون لمدارسس اشسبال ا’مة 228 :
مترشسح
ال -مسس -ج -ل -ون ف -ي ال -م-درسس-ة ال-ج-زائ-ري-ة
الدولية بباريسس  28 :مترشسحا
ال-مسس-ج-ل-ون م-ن ط-رف ال-دي-وان ال-وط-ن-ي
ل -ل -ت -ك -وي -ن وال -ت-ع-ل-ي-م ع-ن ب-ع-د 16.156 :
مترشسح
ال-مسس-ج-ل-ون ف-ي م-راك-ز اع-ادة ال-ت-رب-ي-ة :
 4150مترشسح
ال -مسس -ج -ل -ون ’ج -ت -ي -از ام -ت -ح -ان ال -ل -غ-ة
ا’مازيغية 30 . 163 :
ا’عاقة البصسرية  121 :مترشسح
ا’عاقة الحركية  170 :مترشسح
المترشسحون ا’جانب  764 :مترشسح
المعنيون بالتربية البدنية اأو الموسسيقية
اأو التشسكيلية :
 610 . 633مترشسح
^ اÎŸششحون لششهادة البكالوريا
ال-م-ت-م-درسس-ون  411.431 :م-ت-رشسح ,اأي
بنسسية  60 . 51بالمائة
ا’حرار  263.400 :مترشسح ,اأي بنسسبة
 45 . 28بالمائة
^ حسشب ا÷نسص :
ا’ناث  362 . 212 :مترشسح
الذكور  306 . 619 :مترشسح
المدارسس الخاصسة  4011 :مترشسح

وال -مسس -اب -ق -ات ب -مشس -وشس -ات ذات ن -وع-ي-ة
ج- -ي- -دة» ل -م -ن -ع اي -ة م -ح -او’ت ل -تسس -ريب
ا’سس-ئ-ل-ة إال-ك-ت-رون-ي-ا ,م-ع-رب-ا ع-ن ام-تنانه
لوزارة الدفاع الوطني «على هذا اإ’جراء
الهام جدا والذي يدخل في صسميم تأامين
ا’متحانات المدرسسية».
وأاوضسح بلعابد أان فرعي الديوان الوطني
لÓ-م-ت-ح-ان-ات ب-ب-ات-ن-ة وال-ج-زائر العاصسمة
م -ك -ل -ف -ان ب -ط -ب -اع -ة ام -ت -ح-ان-ات شس-ه-ادة
ال -ب-ك-ال-وري-ا ف-ي ح-ي-ن أان ال-ف-روع السس-ب-ع-ة
اأ’خ -رى ت-خ-تصس ف-ي ط-ب-اع-ة ام-ت-ح-ان-ات
شس-ه-ادة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-م-توسسط وشسهادة نهاية
مرحلة التعليم ا’بتدائي.
وفي معرضس تذكيره باإ’جراءات المتخذة
من قبل قطاعه بالتنسسيق مع قطاعات
أاخرى لقمع الغشس في امتحانات شسهادة
ال -ب -ك-ال-وري-ا ,شس-دد ال-وزي-ر ع-ل-ى «أاه-م-ي-ة
وفعالية» هذه ا’جراءات ,مشسيرا إالى أان
«ال-ت-ف-ك-ي-ر ج-اري ف-ي ال-وقت ال-ح-ال-ي م-ن
أاجل إاعادة صسياغة اسسئلة امتحان شسهادة
البكالوريا بالشسكل الذي يسسمح للمترشسح
با’بتعاد عن البحث عن أاجوبة في أامكنة
اخرى».
وقال بأان مثل هذه ا’جراءات الردعية
لسسلوكات الغشس «اثبتت نجاعتها و قدمت
ن -ت -ائ-ج-ا اي-ج-اب-ي-ة ف-ي السس-ن-وات اأ’خ-ي-رة
خاصسة بعدما تم اسستحداث منذ سسنتين
ال -ه -ي -ئ -ة ال -وط-ن-ي-ة ل-ل-وق-اي-ة م-ن ال-ج-رائ-م
المتصسلة بتكنولوجيات ا’عÓم وا’تصسال
ومكافحتها (التابعة لوزارة العدل) والتي
ت - -م ت - -زوي - -ده- -ا ب- -اأ’دوات ال- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة
والتشسريعية الÓزمة».
ودع -ا ب -ال -م -ن -اسس-ب-ة ال-ج-م-ي-ع إال-ى ضس-رورة
تحسسيسس المترشسحين با’بتعاد عن الغشس
اإ’ل -ك -ت -رون -ي ال -ت -ي «’ ت -ح -م-د ع-واق-ب-ه-ا
وت- -ب -ع -ات -ه -ا» (اقصس -اء ل -م -دة  05سسنوات
(ال-ت-ع-ل-يم النظامي) و 10سس-ن-وات بالنسسبة
للمترشسح الحر) ,معبرا في ذات الوقت
ع -ن أاسس-ف-ه ل»ت-واط-ئ ال-ب-عضس ف-ي م-راك-ز
إاجراء ا’متحانات في عملية نشسر وتوزيع
المواضسيع مباشسرة بعد فتح اأ’ظرفة»,
’فتا إالى أانه يجب التمييز بين تسسريب
المواضسيع الذي وصسفه بالخيانة والعجز
عن التسسيير.
ولم يفوت الوزير الفرصسة ليؤوكد بأان ما
حدث خÓل السسنوات الماضسية من خÓل
نشسر المواضسيع «لم يضسر أابدا بمصسداقية
البكالوريا في الجزائر لكنه أاثر كثيرا على
أاب -ن -ائ -ن -ا وشس -وشس ع -ل -ي -ه-م» ,م-ذك-را ب-أان
ال-ج-ه-ات ال-م-ع-ن-ي-ة وث-قت السس-ن-ة ال-فارطة
 1700حالة غشس في البكالوريا.

لرقام :
المتحانات اŸدرسضية الوطنية با أ
مدارسس اأشسبال ا’مة  551 :مترشسح
المدرسسة الدولية الجزائرية بباريسس 23 :
مترشسحاالديوان الوطني للتكوين والتعليم
عن بعد :
 54 . 780مترشسح
مراكز اعادة التربية  3952 :مترشسح
ال -م-ع-ن-ي-ون ب-ال-ل-غ-ة ا’م-ازي-غ-ي-ة 27.976 :
مترشسح
ا’عاقة البصسرية  204 :مترشسحا’عاقة
الحركية  202 :مترشسح
ا’جانب  770 :مترشسح
^ عدد اŸراكز ‘ المتحانات
الثÓثة  18 . 811 :مركز
مراكز ا’جراء  18 . 570 :مركز
مراكز التجميع  47 :مركزا
مركز التصسحيح  191 :مركز
ا’عÓن عن النتائج  3 :مراكز
^ ع -دد اŸوؤط -ري-ن  627.655 :م-وؤط-ر ‘ م-راكز
الإجراء
 51.114م -وؤط -ر ف -ي م -راك -ز ال -ت-ج-م-ي-ع
وا’غفال
 95.916موؤطر في مراكز التصسحيح

العدد
17948
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خÓل اجتماع اÛلسص البلدية للعاصشمة ،صشيودة:

لنارة
الÎاخي ‘ جمع القمامة ونقصص ا إ
العمومية امر غ Òمقبول

م - -واصش - -ل - -ة لسش - -لسش - -ل - -ة الج - -ت - -م - -اع- -ات
التنسشيقية التي باششرها عبد اÿالق صشيودة
وا‹ ولي -ة ا÷زائ -ر ان -ع -ق-د Ãق-ر ال-ولي-ة
اج-ت-م-اع خصشصص ل-ع-رضص ال-وضش-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة
لم Úال-ع-ام ل-ل-ولي-ة،
ل -ل -ب -ل -دي -ات،حضش -ره ا أ
الولة اŸنتدب Úلكل من براقي ،بئر التوتة،
درارية ،زرالدة ،الششراقة ،رؤوسشاء اÛالسص
لم- -ن- -اء ال- -ع- -امÚ
الشش- -ع- -ب- -ي- -ة ال- -ب- -ل- -دي- -ة ،ا أ
ل -ل -ب -ل -دي -ات ،اŸدراء ال -ت -ن -ف -ي -ذي ،Úم -دراء
اŸصش -ال-ح اÿارج-ي-ة و اŸؤوسشسش-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
الولئية.

áæ°SƒH IQÉ°S
والي العاصسمة قال أاكد على أاهمية هذا ا’جتماع
الذي يندرج ضسمن اهتمامات السسلطات المركزية و
المحلية التي تصسب في اتجاه توسسيع الدور الذي
تلعبه البلديات وتمكينها من النهوضس با’قتصساد و
خلق الثروة  ،مؤوكدا في ذات الصسدد على ضسرورة
المشساركة الفعالة للجميع في تنمية هذه البلديات ،
م -ب -رزا ف -ي ذات السس -ي -اق ال -دور ال -ك -ب -ي-ر ال-م-ن-وط
ب-ال-م-دراء ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ي-ن ب-م-ع-ي-ة رؤوسس-اء ال-ب-ل-ديات و
اأ’م-ن-اء ال-ع-ام-ي-ن ال-ذي-ن ي-ع-ت-ب-رون ال-ع-مود الفقري
للبلدية  ،حيث يقع على عاتقهم واجب التعاون و
إاشسراك المواطن في كل ما من شسأانه أان يقدم دفعا
لعجلة التنمية  ،باإ’ضسافة إالى مسسؤووليتهم المباشسرة
في ضسمان المتابعة لمختلف برامج التنمية المحلية
و السسهر على سسيرها و تنفيذها بالنوعية الÓزمة و
في اآ’جال المحددة.
والي العاصسمة خÓل اسستماعه ’نشسغا’ت رؤوسساء
البلديات قدم مجموعة من التوجيهات والتعليمات
اسستهلها بالجانبي البيئي خاصسة فيما تعلق بنظافة
ال -م -ح -ي -ط واإ’ن -ارة ال -ع -م -وم -ي -ة ،ح -يث أاك -د ب-ان
مصسالحه قد سسجلت نوع من التراخي في عملية
ج -م -ع ال -ق -م -ام -ة و ن-قصس اإ’ن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة ع-ل-ى
مسستوى بعضس البلديات من خÓل ا’تصسا’ت التي
تلقتها مصسالح الو’ية من المواطنين ،مفيد بان
للبلدية دور في الحفاظ على نظافة المحيط و
عليها أا’ تعتمد في ذلك على المؤوسسسسات العمومية
الو’ئية فقط ،بل عليها أايضسا العمل على صسيانة
ال -م -ف -رغ -ات ع -ل -ى مسس-ت-وى ال-ع-م-ارات  ،و ن-ظ-اف-ة
الطرقات و المسساحات الجوارية ،و ضسمان نظافة
اأ’ماكن العمومية المسستقبلة للجمهور و الصسيانة

ال -دائ-م-ة لشس-ب-ك-ات اإ’ن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة ح-ت-ى ي-تسس-ن
Óدارة تسس-وي-ق خ-دم-ة ع-م-وم-ي-ة ت-رت-قي لتطلعات
ل -إ
المواطن.
وف-ي-م-ا ي-خصس ال-م-راف-ق ال-ت-رف-ي-ه-ي-ة وال-مسس-اح-ات
الخضسراء أاعطى الوالي تعليمة بتسسجيل برنامج
تكميلي على عاتق ميزانية الو’ية بهدف انجاز
مÓ- -عب ج- -واري- -ة و سس- -اح- -ات ل- -عب ’سس- -ت- -ي -ع -اب
اح -ت -ي -اج -ات الشس -ب -اب و اأ’ط-ف-ال  ،ك-م-ا ط-لب م-ن
المسسؤوولين المعنيين على غرار محافظ الغابات و
مدير البيئة و بالتنسسيق مع البلديات القيام بزيارات
تفقدية و تنظيم حمÓت تطوعية لتنظيف هذه
اأ’ماكن المسستقبلة للمواطنين.
التحضسيرات لموسسم ا’صسطياف كانت لها نصسيب
في هذا ا’جتماع حيث أاكد صسيودة على ضسرورة
اإ’شسراك الفعال للمجتمع المدني ،الجمعيات و
ال -كشس -اف -ة اإ’سس Ó-م -ي -ة ال -ج -زائ -ري -ة ف-ي ت-ن-ظ-ي-ف
الشس-واط-ئ م-ع ت-ن-ط-ي-م ح-مÓ-ت ت-حسس-يسس-ي-ة لفائدة
المواطنين للحفاظ على البيئة و جمالها ،كما امر
بالشسروع في التحضسير الجيد لموسسم ا’صسطياف
م -ن خ Ó-ل وضس -ع م -خ -ط -ط م -دروسس ب -ع -ي -دا ع -ن
العشسوائية في التسسيير يخصس عدة جوانب كتهيئة
مداخل الشسواطئ و تجهيزها بمراكز مراقبة و
توفير اإ’نارة العمومية وتعميم المرشسات ودورات
ال -م -ي -اه ال -ع -م -وم -ي -ة ع -ل -ى مسس -ت-وى ك-ل الشس-واط-ئ
المسسموحة للسسباحة خÓل هذا الموسسم.
أاما فيما يخصس الجانب المالي لتسسيير البلديات
حرصس الوالي على تقديم جملة من التوجيهات
’سس -ي -م -ا م -ا ت -ع -ل-ق ب-إاع-داد ال-م-ي-زان-ي-ة اإ’ضس-اف-ي-ة
وال- -حسس -اب اإ’داري ،أاي -ن ذك -ر رؤوسس -اء ال -م -ج -السس
البلدية باآ’جال القانونية لوضسع الحسساب اإ’داري
على مسستوى مجلسس المحاسسبة ،و على ضسرورة
ا’نتهاء من إاعداد الميزانية اإ’ضسافية حتى يتسسن
م-ع-رف-ة ال-ع-ج-ز ال-مسس-ج-ل ع-ل-ى مسس-ت-وى ك-ل ب-ل-دية
وبالتالي التكفل به على عاتق ميزانية الو’ية أاو
ال-م-خ-ط-ط ال-ب-ل-دي ل-ل-ت-ن-مية أاو البرنامج القطاعي
الممركز.
ف- -ي ذات السس- -ي- -اق ،شس- -دد ال- -وال- -ي ع- -ل- -ى ضس -رورة
ال -ت -حصس -ي -ل ال -ج -ب -ائ -ي وج-رد م-م-ت-ل-ك-ات ال-ب-ل-دي-ة
وإاخضساعها لسسعر السسوق في عملية الكراء ،وهي
المهمة التي تبقى عاتق مصسلحة المنازعات على
مسس -ت -وى ال -ب -ل-دي-ة وال-ت-ي ي-جب ت-أاط-ي-ره-ا ل-ت-ف-ادي
اأ’خطاء اإ’دارية.

توششجوا بالراية الوطنية مطالبÃ Úحاكمة اŸتورط ‘ Úالفسشاد

الطلبة ‘ مسضÒة سضلمية لثا Êمرة ‘ شضهر رمضضان
^ «رحيل رموز النظام» هتافات دوت ششوارع العاصشمة

خ- -رج م- -ئ- -ات ال- -ط- -ل- -ب- -ة امسص ب- -ا÷زائ- -ر
ال-ع-اصش-م-ة ‘ مسشÒة سش-ل-م-ي-ة جديدة ,دعما
Ÿط-الب ا◊راك الشش-ع-ب-ي ال-داع-ي-ة ل-ل-تغيÒ
ا÷ذري للنظام و رحيل رموزه.
بالرغم من الصسيام وارتفاع الحرارة خرج الطلبة
الجامعيون للمرة الثانية منذ بداية شسهر رمضسان,
حيث تجمعوا كعادتهم منذ السساعات اأ’ولى لنهار
اليوم أامام مبنى البريد المركزي قبل أان يتوجهوا
ع -ب -ر شس -ارع زي -غ -ود ي-وسس-ف ن-ح-و م-ب-ن-ى ال-م-ج-لسس
الشسعبي الوطني رافعين شسعارات تطالب برحيل
بقايا النظام ,ورفضس اجراء ا’نتخابات الرئاسسية
في  4يوليو القادم لكونها سستعيد إانتاج نفسس النظام
السسياسسي.
ولدى وصسولهم أامام مقر الغرفة السسفلى للبرلمان,
ال -ذي شس -ه -د حضس -ورا أام-ن-ي-ا م-ك-ث-ف-ا ,ردد ال-ط-ل-ب-ة
شس -ع -ارات ت-دع-و ال-ى ح-ل ال-ب-رل-م-ان وح-زب ج-ب-ه-ة
ال -ت -ح -ري -ر ال -وط-ن-ي ,وك-ذا ت-ط-ب-ي-ق ال-م-ادة  7من
الدسستور التي تنصس على أان الشسعب هو مصسدر كل
سسلطة.
كما جدد الطلبة تمسسكهم باإ’ضسراب الذي يتواصسل
منذ عدة أاسسابيع بالعديد من الجامعات والكليات,

وذلك الى غاية تلبية كافة مطالبهم ,على حد
قولهم.
وعقب ذلك توجه الطلبة ,الذين توشسحوا كما كان
ع -ل -ي -ه ال -ح -ال ف -ي ال -مسس -ي -رات السس -اب-ق-ة ب-ال-راي-ة
ال-وط-ن-ي-ة ,ن-ح-و شس-ارع ع-ب-ان رمضس-ان ل-ي-ق-فوا أامام
محكمة سسيدي امحمد مع ترديد شسعارات مطالبة
باسستقÓلية القضساء ومحاربة الفسساد ومحاكمة كل
المتورطين في قضسايا نهب المال العام.
وع- -قب ذلك ,ع -اد ال -ط -ل -ب -ة ال -ى سس -اح -ة ال -ب -ري -د
ال -م -رك -زي ع -ب -ر شس -ارع عسس -ل -ة حسس -ي -ن ل-م-واصس-ل-ة
ا’حتجاج الذي شسهد تعاطفا من قبل العائÓت
القاطنة عبر مختلف الشسوارع و التي لم تتوان عن
رمي الماء على الطلبة من شسرفات المنازل للتقليل
من شسدة الحرارة.
وعرفت مسسيرة اليوم تطوع فرق من الهÓل ا’حمر
الجزائري لتقديم ا’سسعافات عند الضسرورة.
بدورها عرفت حركة المرور تذبذبا كبيرا سسيما
عبر الشسوارع الرئيسسية لوسسط العاصسمة مع تسسجيل
بعضس المناوشسات بين الطلبة وأافراد ا’من الوطني
أامام مبنى البرلمان والبريد المركزي.

توقيف  21متورطا وتقدÁهم للعدالة

لمن الوطني يحل  15قضضية قتل عمدي
ا أ
خÓل أافريل 2019
الشش -عب ‘ -إاط -ار ج -ه -ود ق -وات الشش -رط -ة
Ùارب- -ة ا÷رÁة ب- -ك- -ل أان- -واع- -ه- -ا“ ،ك- -نت
لم -ن ال -وط-ن-ي خÓ-ل شش-ه-ر أاف-ري-ل
مصش -ال -ح ا أ
 2019من حلّ خمسشة عششر ( )15قضشية قتل
ع -م -دي وضش -رب وج -رح ع -م-دي م-فضش-ي إا¤
الوفاة ،من أاصشل  15قضشية مسشجلة ‘ قطاع
لمن الوطني ،أاي ما Áثل نسشبة
اختصشاصص ا أ
 100من نسشبة اŸعا÷ة ،والتي اقÎفت ‘
›ملها بواسشطة أاسشلحة بيضشاء.جاء هذا ‘
بيان تلقت «الششعب» نسشخة منه.
ب- -حسسب ذات ال- -ب- -ي- -ان ،ف- -ان ت- -ح- -ري -ات الشس -رط -ة
القضسائية بمسساعدة فرق الشسرطة العلمية والتقنية،
سسمحت من توقيف  21متورطا ،من بينهم  14فاعل
رئ -يسس -ي و 7شس -رك -اء ،وت -ق-دي-م-ه-م أام-ام ال-ج-ه-ات
القضسائية المختصسة إاقليميا.
التحريات المنجزة لمعالجة هذه القضسايا ،بينت أان
الشس -ج -ارات وا’سس-ت-ف-زازات ه-ي السس-بب ال-رئ-يسس-ي

’رت -ك -اب ه -ذه ال -ج -رائ -م ب -نسس -ب-ة  40م -ن ال-ع-دد
اإ’ج-م-ال-ي ل-ل-ج-رائ-م ال-مسس-ج-ل-ة ،ت-ل-يها في المرتبة
الثانية الخÓفات العائلية بنسسبة  ، 23,33ويأاتي
دافع السسرقة في المرتبة الثالثة بنسسبة  ، 13ثم
أاسسباب أاخرى مثل تأاثير الكحول ،ا’نتقام والديون،
بنسسبة . 7
إان ه -ذه ال -ن -ت -ائ -ج ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة الشس-رط-ي-ة ،ت-ت-رج-م
اإ’سستراتيجية اأ’منية المسسطرة من قبل المديرية
Óمن الوطني ،الرامية إالى التصسدي وردع
العامة ل أ
الجريمة بشستى أانواعها ،والتي اعتمدت فيها آاخر
التقنيات المتوصسل إاليها في مجال البحث والتحري
ال -ج -ن -ائ -ي ،ب -اإ’ضس -اف -ة إال-ى ال-ت-ح-ال-ي-ل ال-م-خ-ب-ري-ة
الدقيقة.
Óمن الوطني تحت
إالى ذلك تضسع المديرية العامة ل أ
تصسرف المواطنين الرقم اأ’خضسر  15 48ورقم
النجدة  ،17للمسساهمة في العملية اأ’منية والتبليغ
عن أاي شسيء من شسأانه المسساسس بسسÓمة المواطنين
والممتلكات.
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األربعاء  1٥ماي  ٢٠1٩م
الموافق لـ  1٠رمضضان 1٤٤٠هـ

«الششعب» ترصشد الّتحضشÒات Ÿوسشم ا’صشطياف بتيبازة

اجتماعـ ـ ـ ـات ماراطونية وتـ ـ ـ ـ ـ ـدابÒ
لتوف Òظ ـروف اصصطي ـ ـ ـاف مريحـ ـ ـة

^ تــــأاج ÒاŸرافـــــــق لتعزيـــــــز مداخيـــــــل البلديــــــــات ال ّسشاحليـــــــــــــــــة
^ معاينـــــــة الشّشواطــــئ اŸسشموحــــة لل ّسشباحـــة وفتــــح  5أاخـــرى اإضشافيـــــة
^  720حـــــــرسض مـــــــوسشمي لل ّسشهــــــــر علـــــــــى راحــــــــــــــة اŸــــــــــــواطنÚ
اŸعنية على رفع التحفظات اŸعبّر عنها ،على أان يتم م- -ه- -ام- -ه- -م ‘
@ تيبازة :علي ملزي
القرار بالسضماح بالسضباحة من عدمه بها وفقا لدرجة احسضن
‘ ذات السضياق ّ” ،وضضع اللجان الفرعية على مسضتوى
ولئي تعنى بتهيئة و–ضضﬂ Òتلف ا÷وانب اŸتعلقة
باسضتقبال اŸصضطافÃ ،Úا ‘ ذلك إادراج تغيÒات على
حركة اŸرور اÙلية ودعم وسضائل النقل ووضضع لفتات
واشض- -ارات دال- -ة ع- -ل- -ى اŸواق -ع ،وغÒه -ا م -ن الج -راءات
اŸي-دان-ي-ة ال-ت-ي ب-وسض-ع-ه-ا ضض-م-ان م-وسض-م اصض-ط-ياف هادئ
ب -ع -ي -دا ع -ن الÎاك-م-ات السض-ل-ب-ي-ة ال-ت-ي شض-ه-دت-ه-ا اŸواسض-م
الفارطة.
” إانشضاء ÷ 1٢نة ولئية فرعية منتصضف شضهر
وعليه ّ
ديسض -م ÈاŸاضض -ي ل -تشض -رع ‘ أاع -م -ال -ه -ا م-ع ب-داي-ة السض-ن-ة
ا÷اري- -ة ،وسض- -ب- -ق ıت -ل -ف ال -ل -ج -ان اŸنشض -أاة ان ق -دمت
عروضضها األولية للمجلسس التنفيذي الولئي مؤوخرا ،على
أان تواصضل عملها على أارضس الواقع ا ¤غاية نهاية اŸوسضم
ب-اع-ت-ب-ار ال-ع-م-ل-ي-ة ت-ق-تضض-ي اŸراف-ق-ة واŸتابعة واŸراقبة
اŸتواصضلة.

 5شصواطئ إاضصافية
وألّن األمر يتعلق بتثم Úالوجهة السضياحية بخلفية دعم
اŸداخيل اŸالية للبلديات السضاحلية ،فقد سضعت اللجان
الفرعية اŸنشضأاة ا ¤توف Òاألجواء وتهيئة الفضضاءات التي
تتيح قدوم أاك Èعدد ‡كن من اŸصضطاف ،Úمع إاعادة
النظر ‘ دفاتر الشضروط اŸتعلقة بتأاج ÒاŸرافق بالشضكل
الذي بجلب مزيدا من الدعم لتمويل البلديات السضاحلية،
وخاصضة تلك التي ل –وز على مداخيل جبائية مقنعة
ومريحة ،بحيث تندرج ضضمن هذا اŸسضعى عملية اقÎاح
فتح  ٥شضواطئ للسضباحة ألول مّرة منذ عقود خلت من
الزمن ،على أان تتكفل البلديات برفع التحفظات اŸعّبر
عنها من طرف اللجنة الفرعية اŸعنية باŸلف.
أاع -ط -ى وا‹ ت -ي -ب -ازةﬁ ،م-د ب-وشض-م-ة ،ت-ع-ل-ي-م-ات ل-رؤوسض-اء
البلديات السضاحلية لرفع ﬂتلف التحفظات اŸعّبر عنها
م-ن ط-رف ال-ل-ج-ن-ة ال-ولئ-ي-ة اŸك-ل-ف-ة Ãع-اي-ن-ة الشضواطئ
واÿاصض -ة ب -ك -ل م -ن شض -واط -ئ ال -زب -وج بسض -ي-دي غ-يÓ-سس
وسضيدي بومعزة ببوسضماعيل وواد أاومازر بشضرشضال وقرية
Óرهاط ،وهي
السضات بتيبازة وكذا الشضاطئ اŸركزي ل أ
شضواطئ اعتÈت ‡نوعة من السضباحة على مدار السضنوات
الفارطة ألسضباب متعددة ‘ ،مقدمتها تدفق اŸياه القذرة
و العزلة وانعدام اŸسضالك اŸؤودية اليها ،إال أاّن السضلطات
الولئية –ذوها رغبة ملحة لفتح تلك الشضواطئ أامام
اŸصضطاف ÚخÓل اŸوسضم اŸقبل لعتبارات عديدة ،تأاتي
‘ مقدمتها “ك Úأاك Èعدد من اŸصضطاف Úمن السضباحة
ب- -فضض- -اءات ﬁروسض- -ة ،م- -ع Œنب ال- -ول- -وج ا ¤اŸن- -اط- -ق
الصضخرية غ ÒاÙروسضة ،إاضضافة ا“ ¤ك Úالبلديات
السضاحلية من مداخيل مالية اضضافية.
و‘ سض -ي -اق ذي صض -ل -ة ،ع -ل-م-ن-ا م-ن م-ك-تب العÓ-م
والتوثيق باŸديرية الولئية للحماية
اŸدنية ،بأاّن اللجنة اŸكلفة
Ãع - -اي - -ن - -ة الشض - -واط - -ئ
اŸسضموحة للسضباحة
واŸع ّ-ي -ن -ة ب-ق-رار
ولئي رقم ٢1٢
صضادر ‘ 1٤
فيفري
الفارط
سضتعاود
معاينة
الشضواطئ
اŸعنية
عشض -ي -ة ح-ل-ول
موسضم
الصضطياف
م -ب -اشض-رة ل-ل-ت-أاّك-د
م - -ن م- -دى اق- -دام
رؤوسض- -اء ال- -ب -ل -دي -ات

تقّدم أاشضغال ا‚از اŸسضالك ومنع تدفق اŸياه القذرة ،هو
األمر الذي تÎقبه العديد من ا÷هات اŸعنية بتنشضيط
موسضم الصضطياف بالولية.

 3شصواطئ غ Òمسصموحة لل ّسصباحة
أاف -رزت ا÷ولت اŸك -وك -ي -ة ل -ل -ج -ن-ة ال-ف-رع-ي-ة
اŸك- -ل- -ف- -ة ب- -ف- -ت -ح وم -ن -ع الشض -واط -ئ اÿاصض -ة
بالسضباحة اŸنشضأاة باŸقرر  1٧ ‘ 1٢3ديسضمÈ
 ،٢٠1٨اتخاذ جملة من الجراءات اŸيدانية
اŸرتبطة بضضبط الفضضاءات القابلة لÓسضتغÓل
ع - -ل - -ى مسض - -ت - -وى الشض - -واط - -ئ خ Ó- -ل م- -وسض- -م
الصض-ط-ي-اف ،وال-ت-ي ي-ن-درج م-ن ضض-م-ن-ه-ا إاج-راء
حذف  3شضواطئ من قائمة تلك التي كانت تدرج
‡نوعة للسضباحة على مدار عّدة سضنوات خلت
مسضتندة ‘ مرجعيتها ا ¤اسضتحالة تغي Òطبيعتها
ا÷غرافية ،وجعلها تتماشضى ومقتضضيات الشضواطئ
القابلة للسضباحة ،ويتعلق األمر هنا بكل من مصضب واد
الناظور وشضاطئ ع Úتقورايت اŸركزي وشضاطئ رأاسس
البحر بقوراية ،كما يندرج ضضمن تلك الجراءات ابقاء
شضاطئ القرية السضياحية السضات بعاصضمة الولية ضضمن
تلك التي “نع بها السضباحة ا ¤غاية انتهاء
األشضغال ا÷ارية Ãحيطه.

الظروف.
مع الشضارة ا ¤ان بعضس
الشضواطئ الواسضعة حظيت باعتماد اكÌ
من فرقة حراسضة على غرار ما هو حاصضل بشضاطئ
العقيد عباسس ،الذي يحوز لوحده على  3فرق حراسضة
وشضاطئ شضنوة بعاصضمة الولية ،والذي عزز بفرقتÚ
“اشضيا ومسضاحة الشضاطئ وعدد اŸصضطاف Úالوافدين
عليه.
كما Œدر الشضارة ا ¤أاّن عملية حراسضة الشضواطئ
سضيتم تدعيمها بـ  ٩زوارق نصضف صضلبة و ٤مطاطية،
ي-رت-قب ب-أان يسض-ت-غّ-ل-ه-ا األع-وان ل-ن-جسض-ي-د عمليات
النقاذ و اŸراقبة ‘ ظروف مريحة.

ّﬂ 4يمات صصيفية عائلية بطاقة
اسصتيعاب  1114سصرير

720حارسس
شصاطئ موسصمي لشصهري جويلية وأاوت
أان- -هت مصض- -ال -ح ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة خ Ó-ل
األسض -ب-وع ال-ف-ارك ع-م-ل-ي-ة ان-ت-ق-اء ح-راسس
الشض -واط -ئ اŸوسض -م -ي ،Úوال -ذي -ن ي -قّ-در
عددهم هذه السضنة بـ ٧٢٠حارسضا سضيتم
ت- -وزي- -ع- -ه- -م ع- -ل- -ى ام- -ت- -داد ﬂت -ل -ف
الشضواطئ اŸسضموحة للسضباحة خÓل
شض -ه -ري ج -وي-ل-ي-ة وج-وان ،حسضب م-ا
ع -ل -م-ن-اه م-ن رئ-يسس م-ك-تب العÓ-م
والتوثيق للحماية اŸدنية.
كما أاشضار مصضدرنا أايضضا اŒ ¤نيد
 ٨٠ع -ون -ا ح -ارسض -ا م -ه -ن-ي-ا Îﬁف-ا
◊راسضة الشضواطئ على مدار موسضم
الصضطياف جنبا ا ¤جنب مع ا◊راسس
اŸوسض -م-يÃ Úع-ي-ة  ٢٨غ-ط-اسضا Îﬁفا،
” السضتنجاد بالÎسضانة البشضرية لولية
بحيث ّ
ال -ب -ل -ي-دة اÛاورة وف-ق-ا ل-لÈن-ام-ج اŸسض-ط-ر م-ن
طرف اŸديرية العامة مع ا◊رصس على تزويد ›مل
ا◊راسس بالتجهيزات واألدوات التقنية التي تؤوهلهم ألداء

كشض-ف ال-ت-ق-ري-ر ال-ن-ه-ائ-ي ل-ل-ج-ن-ة ال-ف-رع-ي-ة اŸك-لفة
Ãعاينة اıيمات الصضيفية اŸنشضأاة باŸقرر ‘ 1٢٥
 1٧ديسض -م ،٢٠1٨ Èع -ن ج -اه -زي-ة ﬂ ٤ي-م-ات صضيفية
ع-ائ-ل-ي-ة –وي ع-ل-ى ﬂت-ل-ف الشض-روط اŸرت-ب-ط-ة ب-ت-خييم
العائÓت ‘ ظروف مريحة وآامنة تسضتجيب Ÿقتضضيات
دف Îالشضروط اŸصضادق عليه وفقا للقرار الولئي رقم
 .1٥٩6ويتعلق األمر هنا بكل من ﬂيمي حنان والسضÓم
بعاصضمة الولية بقدرة اسضتيعاب تقّدر بـ  ٢٨٤و 13٠سضرير
ع -ل -ى ال-ت-وا‹ﬂ ،ي-م ق-ون Úب-ب-ل-دي-ة ح-ج-رة ال-نصس ب-ق-درة
اسض-ت-يعاب  3٠٠سض -ري-ر وﬂي-م واد السض-بت ب-ب-ل-دي-ة ق-وراي-ة
ب-ق-درة اسض-ت-يعاب  ٤٠٠سض -ري -ر ‘ ،ح Úت-ب-ق-ى اıي-م-ات
الصض -ي -ف -ي -ة األخ -رى ع-ال-ق-ة ‘ اشض-ك-الت ق-ان-ون-ي-ة م-ؤوق-ت-ة
وتسضتوجب تدخل ا÷هات اŸعنية ◊لحلتها عشضية حلول
موسضم الصضطياف ،وهي تنقسضم ا ¤قسضم Úبحيث يندرج
ضض- -م- -ن ال -قسض -م األول اıي -م -ات ال -ت -ي ان -ت -هت فÎة
تأاجÒها بتفاوت زمني ﬂتلف فيما تندرج ضضمن
القسضم الثا Êتلك التي ل –وز على عقود
تأاج Òأاصض.Ó
ت - -ن - -درج ه - -ذه اıي- -م- -ات
األربعة ضضمن قائمة 1٤
ﬂي - -م - -ا ع - -ائ - -ل - -ي - -ا
م -ن -تشض -را Ãخ -ت -ل -ف
ال-ب-ل-دي-ات السض-احلية
للولية تسضع لـ ٤3٩6
سضرير ،وتسضتحوذ
‘ ›ملها على
أاك Ìم - - - - - - - -ن ٥1
ب - - - -اŸائ- - - -ة م- - - -ن

العدد

1٧٩٤٨
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السضريري
اŸتاح ،ال أانّ الشضكال
بالنسضبة لتلك اıيمات ان  13منها
تقع ضضمن إاقليم مناطق التوسضع السضياحي التي ⁄
يشضرع ‘ اسضتغÓلها بعد وفقا للقانون السضاري اŸفعول.
مع الشضارة إا ¤أاّن –ضض Òا÷هات اŸعنية حاليا إلنشضاء
ج-م-ل-ة م-ن ﬂي-م-ات الشض-ب-اب ع Èعّ-دة ب-ل-دي-ات سض-اح-ل-ي-ة
“اشض- -ي -ا وف -ح -وى ال -ت -ع -ل -ي -م -ة رق -م  ٤ل-وزارة ال-داخ-ل-ي-ة
وا÷ماعات اÙلية وتهيئة القليم الصضادرة ‘  13جوان
.٢٠1٧

اللّجن ـ ـ ـة الفرعيـ ـ ـ ـة اŸكلّفة بالتّهيئة
والـ ـ ـ ـتّزي Úتـ ـ ـكّثف نشصاطـ ـاتها
من جانب آاخر ،عقدت اللجنة الفرعية اŸكلفة
بالتهيئة والتزي ÚاŸنشضأاة بالقرار الولئي رقم
 ،1٢6لقاءات ماراطونية مع مسضئو‹ البلديات
السض- -اح- -ل -ي -ة لÎسض -ي -م Œسض -ي -د ع ّ-دة إاج -راءات
ميدانية تعنى بالتحضض Òا÷ّيد للموسضم ،على
غ- -رار ط Ó-ء ال -واج -ه -ات واألرصض -ف -ة وت -ه -ي -ئ -ة
اŸسضاحات اÿضضراء وتزيينها وتقليم أاغصضان
األشضجار ،إاضضافة اﬁ ¤اربة ظاهرة السضتحواذ
ال -عشض -وائ -ي ل -ل -ت -ج -ار ع -ل -ى األرصض -ف -ة ،وإاشض-راك
اŸواطن ‘ حمÓت التنظيف مع تنظيم مسضابقات
تعنى بأاحسضن واجهة وأانظف حي Ãعية جملة من
الج-راءات ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة األخ-رى ال-ت-ي ت-ؤوسّض-سس ل-قاعدة
صضلبة من حملة التحضض Òللموسضم.
وألنّ العملية تقتضضي متابعة شضاملة يجب أان تتواصضل ا¤
غاية نهاية اŸوسضم فقد أاعّدت اللجنة تصضورا لتجسضيد
آاليات عملية للمتابعة واŸراقبة عن طريق تعزيز اŸهام
التفتيشضية والرقابة اŸشضÎكة على اŸسضتوى اÙلي.

مسصاع حثيثـ ـة لتنظي ـ ـ ـ ـف اÙي ـ ـط
وتطه ـ ـÒه م ـ ـن النّفاي ـ ـ ـات
–ظى مسضأالة تنظيف اÙيط وتصضريف النفايات بعناية
متمّيزة من السضلطات الولئية التي كّلفت اŸفتشضية العامة
للولية Ãتابعة اŸلف بكل حيثياته وفروعه ومشضاكله ،وهو
اŸلف الوحيد تقريبا الذي تتم الشضارة اليه على هامشس
ﬂتلف الجتماعات الرسضمية للهيئات العمومية بالولية،
بحيث ل يكف وا‹ الولية عن تذك Òرؤوسضاء البلديات
بالصضÓحيات اıولة لهم فيما يتعلق بالتكفل باŸلف،
اضضافة ا ¤تذك ÒاÛتمع اŸد Êبضضرورة تكثيف حمÓت
ال -ت -وع -ي-ة وال-ت-حسض-يسس ‘ اوسض-اط اŸواط-ن Úب-اع-ت-ب-ار ان
تراكم النفايات وتلوث اÙيط تندرج ضضمن مسضؤووليات
جميع الفئات وا÷هات ،ول يعقل بأان تتحملها البلديات
لوحدها.
من هنا جاء تشضديد وا‹ تيبازة على رؤوسضاء البلديات
بتحّمل مسضؤوولياتهم كاملة فيما يتعلق بواجباتهم Œاه هذا
اŸلف ا◊سضاسس ،وذلك على هامشس آاخر ›لسس تنفيذي
للولية عقد مؤوخرا ،مشضÒا ا ¤أاّنه ل يعقل بأان تسضتقبل
الولية ضضيوفها وزوارها خÓل موسضم الصضطياف بأاكوام
م -ن ال -ق-اذورات وال-ن-ف-اي-ات لسض-ي-م-ا ح-ي-ن-م-ا ي-ت-ع-ل-ق األم-ر
بالبلديات السضاحلية التي تعت Èوجهة مفضضلة للمصضطاف.Ú
وعلى أارضس الواقع فقد أاقدمت السضلطات اŸعنية Ãتابعة
هذا اŸلف ،بتنظيم عّدة عمليات رفع للنفايات من عّدة
فضضاءات مؤوهلة لسضتقطاب اŸصضطاف Úعلى غرار شضاطئ
واد البÓع بشضرشضال والشضاطئ اŸركزي لسضيدي غيÓسس
Ãعية فضضاءات سضياحية أاخرى ،على أان
ت -ت -واصض -ل ا◊م -ل -ة ط -ي -ل-ة األي-ام
اŸق- -ب- -ل- -ة –سض- -ب- -ا Ÿوسض- -م
اصض- -ط- -ي- -اف م -ت -م ّ-ي -ز
وأارق-ى م-ن م-واسض-م
السضنوات
الفارطة.

اأ’ربعاء  15ماي  2019م
الموافق لـ  10رمضسان  1440هـ

من مراسسلينا

لتخفيف ألضسغط وضسمان أدأء بيدأغوجي ناجع

أأقسسام جديدة بفضساء مشسروع ﬁ 100ل بالبليدة
باشسرت مديرية ألÎبية لو’ية ألبليدة ،إأجرأءأت حل مشسكل ألضسغط باŸؤوسسسسات ألÎبوية باسستغÓل
مشسروع ﬁ ١٠٠ل ،كأاقسسام تسسمح باسستيعاب ألفائضص من عدد ألتÓميذ ،لتمكينهم من ألتمدرسص ترقبا
لتسسليم هياكل أخرى خÓل أŸوسسم ألدرأسسي أŸقبل .2٠2٠ - 2٠١9

البليدة  :لينة ياسسمÚ
ه -ذا ال -ب -دي-ل ال-ظ-ر‘ ي-عّ-د Œرب-ة
ناجحة ‘ كل من بلديات موازية
وال -ب -ل-ي-دة وال-ع-ف-رون ،ب-ت-ح-وي-ل ت-لك
اÓÙت ال - -ت- -ي ظّ- -ل- -ت م- -ه- -ج- -ورة
وإادخ-ال ع-ل-ي-ه-ا –سس-ي-ن-ات وت-هيئتها
ل-ت-ك-ون ح-ج-رات وق-اعات للتدريسض،
ت -رت -ق -ي إا ¤ط -م -وح -ات اŸسس-ؤوولÚ
واأ’ول- -ي- -اء ،خصس- -وصس- -ا ب -ال -ع -ن -اوي -ن
واŸناطق

واأ’ح -ي -اء ،ال -ت -ي ت-ع-رف ك-ث-اف-ة ‘
عدد السسكان ،إا ¤درجة نظÒتها ‘
ط - -ور اŸت - -وسس - -ط ب- -اÿصس- -وصض’ ،
تسستوعب كل تلك اأ’عداد ا÷ديدة.
ويسسري هذا اŸشسروع على بلديات
أاخ- - - -رى ت - - -ع - - -رف اك - - -ت - - -ظ - - -اظ - - -ا
ك -م -ف -ت -اح وب -وف-اريك وق-رواو وأاو’د
يعيشض ،ويتوّقع حسسب اıطط ،أان
تسس- -ت- -ق -ب -ل ت -لك اأ’قسس -ام ا÷دي -دة،
ن -ز’ئ -ه -ا خ Ó-ل اŸوسس -م ال -دراسس -ي
القادم  2019و ،2020على أامل أان يتّم

نظرأ لعدم جاهزيته

تسسليم باأ’خصض مؤوسسسسات متوسسطة،
بكل من اأ’ربعاء وبوينان ووادي جر،
بتعداد ﬁسسوب بـ  5متوسسطات.
و‘ السس- -ي- -اق و–سس- -ب- -ا ل- -ل -دخ -ول
ا’جتماعي اŸقبل –رصض اŸصسالح
الÎبوية على ضسمان تغطية شسبه كلية
م -ن ح -يث ال -ت -دف -ئ -ة ،أام-ا م-ن ح-يث
ان-تشس-ار اŸط-اع-م اŸدرسس-ي-ة ،ف-جاء
ال -رق -م ن -وع -ا م-ا سس-ل-ب-ي-ا أاو اق-ل م-ن
اŸعيار اŸتوسسط ،حيث بلغ نسسبة ’
تتعدى الـ  32باŸائة ،والظاهر ان
التغطية ‘ هذا الشسأانﬁ ،ل اهتمام
أاول -ي-اء ال-تÓ-م-ي-ذ ون-ق-ط-ة سس-وداء ‘
ق -ط -اع الÎب -ي-ة ،خصس-وصس-ا ب-ال-نسس-ب-ة
ل -ل-تÓ-م-ي-ذ ال-ذي-ن ي-ق-ي-م-ون Ãن-اط-ق
ب -ع -ي -دة ع -ن م -ؤوسسسس -ات-ه-م الÎب-وي-ة،
ويضسطرون
ا ¤ال- -ت- -ن- -ق- -ل Ÿسس- -اف -ات ط -وي -ل -ة
للوصسول ويجÈون على تناول وجبات
ا’ف- -ط- -ار خ- -ارج ت- -لك اŸؤوسسسس -ات،
’نعدام اŸطاعم اŸدرسسية بها ،أاو
لعدم جاهزيتها وŒهيزها ،غ Òان
مÈر ال- -ن- -قصض ،ي -ع -ود ا ¤أان نسس -ب -ة
ك- -بÒة م- -ن ان -ع -دام ه -ذه اŸط -اع -م
اŸدرسس- - -ي- - -ة ،ت- - -ع- - -ود ا ¤أان ه- - -ذه
اŸؤوسسسس -ات الÎب -وي -ة ت -ق-ع ب-أاق-ال-ي-م
حضس -ري -ة ،وه-و م-ا ي-ج-ع-ل م-ث-ل ت-لك
اŸطاعم غ Òضسرورية.

عزوف ألعارضس ÚوأŸسستهلك Úعن ألسسوق أ÷ديد ببلعباسس
ونسس -قت ذات اŸدي -ري -ة ع-م-ل-ه-ا م-ع
ع -دد م -ن ال -دوائ -ر ل -ت -ح -دي-د ب-عضض
اأ’ماكن اÿاصسة بالتجارة الفوضسوية
وإاع -ط -ائ -ه -ا ط -اب-ع رسس-م-ي ل-ت-ن-ظ-ي-م
نشساطهم الذي يكون ّﬁددا بتوقيت
مع Úوفق قرار صسادر من مصسالح
البلدية ‘ خطوة لتمك Úالتجار من
‡ارسس -ة نشس -اط -ه-م بصس-ف-ة ق-ان-ون-ي-ة
مؤوقتة خÓل شسهر رمضسان ولضسمان
الوفرة ‘ اÿضسر والفواكه.

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

أ◊ي ألسسكني أ÷ديد بأاو’د فايت بالعاصسمة

09

نقصس حاد ‘ أŸرأفق أÿدماتية

يشس -ه -د أ◊ي ألسس -ك -ن -ي أ÷دي -د
ب -او’د ف -ايت وأل -ذي رح-لت أل-ي-ه
عائÓت ألتي كانت تقيم بالقصسبة
أنعدأما كليا للمرأفق ،حيث بدأت
م -ع -ان -اة ألسس -ك-ان أّŸرح-ل Úت-ظ-ه-ر
ل -ل -ع -ي -ان ن -ت -ي -ج -ة أل -غ -ي -اب أل-ت-ام
Ÿت- -ط- -ل- -ب- -ات أ◊ي- -اة ،ع -ل -ى غ -رأر
أل -ه -ي -اك -ل ألÎب -وي -ة وأل-فضس-اءأت
أل- -ت- -ج- -اري- -ة وأŸرأك- -ز أل- -ط -ب -ي -ة،
ب -ا’ضس -اف -ة أ ¤صس -ع -وب -ة أل-ت-ن-ق-ل
نظرأ Ÿوقع أ◊ي أŸعزول.

ا÷زائر  :سسارة بوسسنة
ت -ف -اج -أا اّŸرح -ل -ون ا ¤ا◊ي ا÷دي -د
بو’د فايت بانعدام ا’سسواق ا÷وارية
وÓﬁت بيع اŸواد الغذائية واŸرافق
اÿدم -ات -ي -ة ،ك -م -ا ت-ف-اج-أاوا م-ن ح-ال-ة
ال -ط -رق -ات ومسس -اح -ة السس -ك-ن-ات ال-ت-ي
اعتÈوها ضسيقة وسستعيدهم ا ¤نفسض
مشسكل ضسيق السسكن الذي كانو يعانون
منه من قبل.
سسكان ا◊ي ا÷دد اأكدوا ان ا◊ي
ك- -ب Òوي- -ق- -ط- -ن ب- -ه ع- -دد م- -ع -ت Èم -ن
العائÓت وهو ما يتطلب تهيئة ا◊ي،
ول- -ك- -ن ه- -ذا اأ’خ Òال- -ذي رح -ل إال -ي -ه
السسكان موجود ‘ موقع معزول ،ما
ي -ت -ط ّ-ل -ب وسس -ائ -ل ال -ن-ق-ل ،ن-اه-يك ع-ن
” تسسجيلها ولكن اأ’مر
النقائصض التي ّ
اآ’ن ي- -ت- -ع- -ل- -ق ب -اŸؤوسسسس -ات الÎب -وي -ة
وال-ه-ي-اك-ل ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ال-ت-ي ’ ت-لبي
متطلبات القاطن ،Úفا◊ي بضسخامته

’ يحتوي على اأي مدرسسة ابتدائية او
م -ت -وسس -ط-ة وث-ان-وي-ة أاو ب-اأ’ح-رى ف-ه-ي
مشس- -روع  ⁄ي- -تّ- -م اإ‚ازه ،اأ’م -ر ال -ذي
اسستاء له أاولياء التÓميذ الذين طالبوا
بضسرورة سسّد هذا النقصض الذي يعتÈ
مشس -ك  Ó-ح -ق -ي -ق -ي-ا وي-تسس-بب ‘ ت-ن-ق-ل
اب -ن -ائ -ه -م ا ¤م -ن -اط-ق اخ-رى Ÿزوال-ة
دراسستهم.
جهوا نداءهم للسسلطات
و
ي
◊
سسكان ا
ّ
بغية الوقوف على عديد النقائصض التي
’ تزال تنتظر ا’لتفاتة ،وتزويد حّيهم
ب -خ -ط -وط ال -ن -ق -ل ن -ظ-را Ÿوق-ع ا◊ي
اŸعزول والذي يتطّلب وسسائل لتسسهيل
عملية التنقل ،خاصسة الذين ’ Áلكون
مركبات.
مشسكل آاخر يعا Êمنه سسكان ا◊ي
وهو انعدام مادة غاز اŸدينة ،حيث
ط- -الب السس- -ك -ان بضس -رورة ت -وف Òه -ذه
اŸادة ال- -ت- -ي ت -ع -د اك Ìم -ن ضس -روري -ة
خاصسة وانهم يقطون ببنايات ذات 08
طوابق مشسرين بأانهم يعانون اأ’مّرين
‘ حمل قارورات الغاز ا ¤الطوابق
خاصسة العلوية.
ك -م -ا ي -ف -ت -ق -ر ا◊ي ا ¤ال -ع-دي-د م-ن
اŸراف- -ق اÿدم- -ات- -ي- -ة ع- -ل- -ى رأاسس -ه -ا
اŸراك -ز الصس -ح-ي-ة وا’سس-واق وÓﬁت
بيع اŸواد الغذائية التي تعد اŸطلب
ا’ول لسس - -ك - -ان اŸن- -ط- -ق- -ة ا÷دي- -دة،
باإ’ضسافة ا ¤مراكز الÈيد وملحقات
اسس - -ت - -خ - -راج اوراق ا◊ال- -ة اŸدن- -ي- -ة
وغÒه -ا م -ن ا’نشس -غ -ا’ت ال -ت -ي ب-اتت
تطبع سسكان هذا ا◊ي.

سسكان قرية «أعرقاب» يشستكون

أأطفالنا يقطعون مسسافة  10كلم لÓلتحاق Ãقاعد ألدرأسسة

ع- -رف ألسس- -وق أ÷دي- -د ب- -و’ي -ة
سس -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسص ت -أاخ -رأ ك-بÒأ ‘
’نطÓق ،حيث تفاجأا ألكث Òمن
أ إ
أŸوأط - - -ن‡ Úن قصس - - -دوأ ألسس- - -وق
’و ¤ب - - - -ع- - - -دم
’ي - - - -ام أ أ
خ Ó- - - -ل أ أ
ج-اه-زي-ة ألسس-وق ،وب-ال-عدد ألكبÒ
Óجنحة أŸوصسدة باسستثناء ألقلة
ل أ
م - -ن أل - -ع- -ارضس Úأل- -ذي- -ن ف- -ت- -ح- -وأ
أج - -ن - -ح - -ت - -ه - -م م - -ن أج - -ل ع - -رضص
منتوجاتهم للمسستهلك.Ú

سسيدي بلعباسس :غ  .شسعدو
شس- -ه- -دت أاشس- -غ- -ال ت -ه -ي -ئ -ة السس -وق
ا÷ديد بسسيدي بلعباسض تأاخرا بعد
–ويله من وسسط اŸدينة إا ¤سسوق
أاوف ،Óحيث تفاجأا اŸواطنون الذين
قصسدوا السسوق ’قتناء مسستلزماتهم
اأ’سس- -اسس- -ي- -ة م- -ن ف- -راغ السس -وق م -ن
العارضس Úما جعلهم يغيّرون وجهتهم
ن- -ح -و أاسس -واق أاخ -رى ،ه -ذا و’ت -زال
اأ’شسغال قائمة لربط السسوق بكوابل
ال- -ك- -ه- -رب- -اء أ’ج- -ل ضس- -م- -ان ا’ن -ارة
ا÷يدة ،خاصسة وأان اŸكان مغطى
و’ ي-ح-ت-وي ع-ل-ى اإ’ن-ارة ال-ط-ب-ي-عية،
وحسسب مديرية التجارة ،فإان عددا
ه -ام-ا م-ن اŸت-ع-ام-ل Úا’ق-تصس-اديÚ
ك- -ان -وا ق -د أاع -ط -وا م -واف -ق -ت -ه -م ‘

اŸشس - - -ارك - - -ة ‘ السس- - -وق ق- - -ب- - -ل أان
يÎاج -ع -وا ب -ع -د م -ع -اي-ن-ت-ه-م ل-لسس-وق
ا÷ديدة بأاوف Óواصسفينها بالفضساء
غ ÒاŸن -اسسب ل -ل -م-م-ارسس-ة ال-نشس-اط
ال- -ت -ج -اري ع -كسض ال -فضس -اء ال -ق -دË
اŸتواجد على مسستوى شسارع ﬁمد
اÿامسض بوسسط اŸدينة والذي كان
اإ’ق -ب -ال ع -ل -ي-ه ك-بÒا ،م-ت-أاسس-ف‘ Ú
الوقت ذاته لعدم توفر الو’ية على
قصسر للمعارضض من شسأانه إاحتضسان
م -ث -ل ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رات ال-ت-ج-اري-ة
وغÒها من اŸعارضض التجارية.
Óشس - -ارة ،ف- -إان أاسس- -واق رمضس- -ان
ل --إ
اŸتواجدة بكÈى الدوائر بكل من
سسفيزف وتÓغ وبن باديسض فتحت
أابوابها منذ أاول يوم من هذا الشسهر
ال- - - -ك - - -ر ،Ëح - - -يث ت - - -ف - - -اوتت أاراء
اŸواط - - -ن Úح - - -ول ت - - -وف - - -ر اŸواد
اإ’سستهÓكية بهذه الفضساءات ،فيما
اج - -ت - -م - -عت اأ’راء ح - -ول اأ’سس - -ع- -ار
اŸناسسبة واŸنخفضسة نسسبيا مقارنة
ب - -أاسس - -ع - -ار اأ’سس- -واق اأ’خ- -رى وه- -و
الهدف الذي أانشسئت من أاجله هذه
اأ’سس- -واق ال -ت -ي تضس -م -ن السس -ل -ع م -ن
اŸنتج إا ¤اŸسستهلك مباشسرة لكسسر
اŸضس- -ارب -ة وضس -م -ان ال -وف -رة ،وك -ذا
اÙاف -ظ -ة ع -ل-ى ال-ق-درة الشس-رائ-ي-ة
ل -ل -مسس-ت-ه-لك اÙدود ال-دخ-ل ،ه-ذا

يشس -ك -و سس -ك -ان ق -ري -ة «أع -رق-اب»
ببلدية بوجليل من نقائصص كثÒة
 ⁄تسس -اع -ده -م ع -ل -ى أ’سس-ت-ق-رأر،
ح - - -يث ت - - -ف - - -ت- - -ق- - -ر ل- - -ل- - -ت- - -ه- - -ئ- - -ة
’ن-ارة أل-ع-م-وم-ي-ة،
أل -ع -م -رأن-ي-ة وأ إ
فضس  Ó-ع -ن غ -ي -اب شس-ب-ك-ة ألصس-رف
ألصس- -ح- -ي‡ ،ا أدى إأ ¤أسس -ت -ع -م -ال
خ- -ن- -ادق وأ◊ف- -ر أل- -ب- -دأئ -ي -ة غÒ
ألصس -ح -ي -ة ،وه -و م -ا يشس -ك-ل خ-ط-رأ
على ألقاطن Úبتلويث ألبيئة.

بجاية :بن النوي توهامي
وب- -حسسب ‡ث- -ل- -ي السس- -ك- -ان« ،ي- -ق- -وم
ال - -ب - -عضض ب- -تصس- -ري- -ف اŸي- -اه اŸل- -وث- -ة
ب- -اسس -ت -ع -م -ال ا◊ف -ر أاو ن -ح -و اÛاري
اŸائ -ي -ة اŸوج -ودة ‘ ال -ط -ب -ي -ع -ة‡ ،ا
يسس -اه -م ‘ ت -ل -ويث ال -ب -ي -ئ-ة واÙي-ط،
وب -ال -رغ -م م -ن ال-وع-ود ال-ت-ي ت-ق-دم ب-ه-ا
اŸن -ت -خ -ب -ون اÙل-ي-ون إا’ أان شس-ي-ئ-ا ⁄
ي -ت -غ ّ-ي -ر ،وف-ي-م-ا ي-خصض ال-ت-م-درسض ف-إان
أابناءنا يدرسسون بقرية بني منصسور على
بعد  10كيلوم ،Îوهي وضسعية ’ نحسسد
عليها ،حيث أان بعد اŸسسافة يؤوثر كثÒا
على اŸردود الدراسسي للتÓميذ ،إا¤
ج- -انب خ- -ط- -ر ح -وادث اŸرور ال -ت -ي
تÎبصض ب- -ه- -م ع -ل -ى مسس -ت -وى ال -ط -ري -ق
الو’ئي رقم  ،42ونتأاسسف كثÒا لهذا
ال -واق -ع اأ’ل -ي -م وق -د ط -ال-ب-ن-ا ولسس-ن-وات
عديدة ا‚از مرافق تعليمية ولكن دون
نتيجة.
ون -ؤوك -د ك -ذلك ب -أان ق -ط -اع الشس-ب-اب

وال -ري -اضس -ة ل -يسض أافضس -ل ح -اا’ ،أ’ن -ه ’
توجد بنية –تية للرياضسة تسستحق هذا
ا’سسم ،بل إانه أاقل من ذلك هو نزل
ل -لشس -ب -اب Ÿل -ئ أاوق -ات ال -ف-راغ لشس-ب-اب
اŸن-ط-ق-ة ،و‘ ا◊ق-ي-ق-ة ن-ت-أاسس-ف ل-عدم
Óسس- -ع- -اف- -ات
وج - -ود وح - -دة رع - -اي- -ة ل - -إ
اأ’ول- -ي- -ة ‘ ،ح Úي- -ع- -ا Êاأ’ه- -ا‹ م- -ن
مشسكل آاخر يتمثل ‘ غياب كلي للنقل،
ح -يث يضس-ط-ر السس-ك-ان ال-ذي-ن Áت-ل-ك-ون
مركبات إا ¤التنقل إا ¤مقر البلدية أاو
ال -وج -ه -ات اÛاورة ع -ن ط -ري -ق ك -راء
السسيارات ،ويبقى اأ’مل ‘ غد أافضسل
ت- - -ل- - -ب - -ى ف - -ي - -ه انشس - -غ - -ا’ت السس - -ك - -ان
ومسساعدتهم على التشسبث بأاراضسيهم».
و‘ سسياق آاخر ،قامت مديرية الÈيد

واŸواصسÓ- -ت وت -ك -ن -ول -وج -ي -ة اإ’ع Ó-م
وا’تصسال لو’ية بجاية ،بإا‚از أاشسغال
ت-وسس-ي-ع ع-م-ل-ي-ة ال-ربط بشسبكة ا’نÎنت
ع Èالعديد من البلديات ،ومنها بتكفلة
م -ال -ي -ة ق-درات بـ 4م-ل-ي-ون دي-ن-ار ،حيث
سس -ت -ت-ك-ف-ل ال-ب-ل-دي-ة ب-ك-ل م-ا ه-و أاع-م-ال
ال -ه -ن-دسس-ة اŸدن-ي-ة ،م-ث-ل إاع-داد م-درج
الكابل وفتح اÿنادق وترميم اŸوقع،
ومن جانبها ،سستوفر اتصسا’ت ا÷زائر
توف Òوتركيب اŸعدات ،وهو اŸشسروع
الذي سسيوفر ا’تصسال بشسبكة اأ’لياف
ال -بصس -ري -ة لضس -م -ان ال -ت -واصس -ل وال-ت-ع-ل-م
وتبادل اŸعارف ،وحتى القيام بوظيفة
م -ه -ن -ي -ة دون ا◊اج-ة إا ¤ا’ن-ت-ق-ال م-ن
اŸنزل ،حسسب راأي اŸواطن.Ú

لربعاء  ١٥ماي  ٢٠١٨م
اأ
إعدإد :

فتيحة كلوإز

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

جازية سسيقا

مسسار مهني عمره  31سسنة ‘ قطاع الÎبية باŸدية
عّبرت السسيدة جازية سسيقا  59سسنة ،مشسرفة تربوية متقاعدة ‘ قطاع الÎبية بإاكمالية طالب عبد الرحمان ببلدية قصسر البخاري
باŸدية عن فرحتها غ ÒاŸتناهية نظ Òالتكر Ëالذي خصستها بها مديرة هذه اŸؤوسسسسة التعليمية Ÿدة  31سسنة ،بأانها مارسست هذه اŸهنة عن حب
وتفان ،و ⁄تتح لها فرصسة ‡ارسسة مهام تعليمية،ووجدت نفسسها رفقة الطاقم البيداغوجي ◊كمة ما ،و“ّكنت وقتها من أاداء مهامها ،بعدما
حظيت Ãسساعدة وتعاون عائلتها ‘ تربية أابنائها السستة ،ا أ
لمر الذي سسمح لها بحسسن تربية أابنائها بهذه اŸؤوسسسسة التعليمية ،حيث كانت مشسرفة
وأام ‘ نفسس الوقت.

عÓقة ود مّع األولياء

بورتريه :علي ملياÊ

 ٢٩أاكتوبر ..١٩٨٧النطÓقة
أاكدت جازية سضيقا ‘ هذا الصضدد
«كنت أاؤودي عملي بكل تفان ،وحريصضة
جدا على ذلك بالنظر إا ¤الدعم الذي
حضضيت به أايضضا من قبل السضيد عيسضى
مغاسضل الذي تقّلد بعد رتبة مدير بعد
سض -ن -وات م -ن ال -ع -م -ل ك -م -راقب وال -ي-وم
ك -م -ت -اق -ع -د ،ف -ه -و م-ن ح-ب-ب-ن-ي ‘ ه-ذه
ال -وظ -ي -ف -ة السض-ام-ي-ة ،إا ¤ج-انب زوج-ي
اŸتقاعد عن مديرية سضونلغاز والذي
كان له تأاث Òكب‚ ‘ Òاح مشضواري ‘
العمل واŸنزل على حّد سضواء» ،مشضÒة
ﬁدث-ت-ن-ا ال-ت-ي ك-ان ي-ط-ل-ق ع-ل-ي-ه-ا اسضم
«طاطا» بأان هذه» الوظيفة  ⁄تؤوثر عليّ
صض -ح -ي -ا ،ول -ك-ن ا‚ر ع-ن-ه-ا ال-ك-ث Òم-ن
اŸتاعب النفسضية» ،كاشضفة ‘ تصضريح
خ -اصص ل -ي -وم-ي-ة «الشض-عب» ب-أان-ه-ا ك-انت
تعمل مع زمÓئها ‘ جو عائلي كأاسضرة
واحدة ،منبّهة فيالوقت ذاته بأانها خÓل
مسضارها اŸهني كانت ترافق التÓميذ
‘ النصضف الداخليÃ ،ا ‘ ذلك زميلها
اŸت-ق-اع-د م-يسض-وم م-ن-ق-ار ،م-ع-تÈة ب-أان
مهنة اŸشضرف باتت خفيفة مقارنة Ãا
كانت عليه ‘ السضنوات الفارطة ،حيث
ب -ات ال -ي -وم اŸشض -رف ي -ق -وم ب -أاع -م -ال-ه
ب- -واسض- -ط- -ة ا◊واسض -يب ع -كسص م -ا ك -ان
معمولة به سضابقا.
أاب- -دت السض -ي -دة ج -ازي -ة اŸت -ق -اع -دة

ماري كوري

م -اري سض -ك -اون -دوڤسض-ك-ا ك-وري  ٧نوفمÈ
 ٤ - ١٨6٧يوليو  ،١٩3٤فيزيائية وكيميائية
ب -ول -ن -دي -ة اŸنشض-أا ،ف-رنسض-ي-ة ا÷نسض-ي-ة ،ك-انت
رائ -دة ‘ ع -ل -م اإلشض -ع -اع ،الشض -خصص ال-وح-ي-د
الذي حصضل على جائزتي نوبل ‘ علمÚ
ﬂت- -ل -ف ،Úوأاول أاسض -ت -اذة ام -رأاة ‘ ج -ام -ع -ة
باريسص ،اكتشضفت مع زوجها بي Òكوري ‘
ب- - -اريسص ع - -ام ١٨٩٨م ،ع -نصض -ري ال-ب-ول-ون-ي-وم
والراديوم.
اسضمها األصضلي ماريا بولونوفسضكي وبعد
زواج -ه -ا م -ن ال -ف -رنسض -ي ب -ي Òك-وري غÒت ا
سضمها إا ¤ماري
وح-م-لت ك-ن-ي-ة زوج-ة ل-تصض-ب-ح م-اري ك-وري
وعرفت إاعÓمياً مدام كوري.
نالت وزوجها عام ١٩٠3م جائزة نوبل ‘
الفيزياء .و‘ عام ١٩١١م ،نالت السضيدة كوري
جائزة نوبل للمرة الثانية وذلك بعد خمسضة
أاعوام من وفاة زوجها قي حادثة طريق.
ل -ه -ا اب -ن-ت-ان اي-ري-ن و اي-ف .أاق-ت-فت اي-ري-ن
خ -ط -ى وال -دت -ه -ا ون -الت وزوج -ه -ا ف-ري-دريك
ج- -ول- -ي -وت ‘ ع -ام ١٩3٥م ج- -ائ- -زة ن -وب -ل ‘
ال -ك-ي-م-ي-اء لك-تشض-اف-ه-م-ا ال-نشض-اط الشض-ع-اع-ي
الصض-ط-ن-اع-ي .كّ-رم ال-زوج-ان ك-وري ب-أاطÓ-ق
الوحدة (كوري) لقياسص النشضاط األشضعاعي
وك -ذلك أاط Ó-ق أاسض -م (ك -وري-وم) ع-ل-ى ع-نصض-ر
ا÷ديد ما بعد اليورانيوم.
إان ع -م -ل م -ارى ك -ورى ‘ ح -ق -ل ال-رادي-وم
وال -نشض -اط اإلشض -ع -اع -ى ي -ج -ع-ل-ه-ا واح-دة م-ن
عمالقة العلم ا◊ديث .كانت ابنة Ÿعلم ‘
وارسضو .ولدت سضنة  ١٨6٧ومنذ طفولتها أابدت
ذاكرة خارقة .اضضطرت للخروج إا ¤مضضمار
العمل لكي تع Úاألسضرة ‘ نفقاتها ولكنها
واصض-لت دراسض-ت-ه-ا ع-ل-ى ن-ح-و خصض-وصض-ي ب-عد

ف-رح-ة م-ن-ق-ط-ع-ة ال-ن-ظ Òح-ي-ال الزيارة
ال -ف -ج -ائ -ي -ة ال -ت -ي خصض -ت -ه -ا ب -ه -ا إادارة
اŸؤوسضسض-ة وام-ت-ن-ان-ه-ا ل-ل-دع-وة الكرÁة
ال- -ت- -ي ت- -فّضض -لت ب -ه -ا اŸدي -رة رشض -ي -دة
موايزية ومسضاعديها ‘ اŸشضاركة ‘
رح- -ل- -ة ن- -ح- -و ب- -ارك ع- -ائ- -ل- -ي ب- -ولي- -ة
تسض- -مسض- -ي- -لت ،واصض- -ف- -ة ه- -ذه اŸب -ادرة
ب -السض -ل -وك ا◊ضض-اري ،ك-ون-ه-ا أاحسضسضت
وك -أان -ه -ا لزالت ت -ع -م -ل ضض-م-ن ال-ط-اق-م
الÎب-وي ب-ه-ذه الك-م-ال-ي-ة ،م-ع-رجة على
مسض -اره -ا اŸه -ن -ي ب -دءا م -ن ت -اري-خ ٢٩
أاكتوبر ،١٩٨٧على أانها عملت مع سضبع
مدراء ،كما أانها تعبت ‘ بداية هذا

اŸشضوار اŸهني ،كون أان اŸدير الذي
عملت معه وقتها  ⁄يدرك صضعوبة
وضض-ع-ي-ت-ه-ا الج-ت-م-اع-ي-ة ،وكان يتعّمد
ال- -ت- -ف- -رق -ة ب Úال -ع -م -ال ،رغ -م إان -ن -ي
حرصضت على أاداء مهامي كما يجب،
مسضتطردة قائلة «كنت أابذل ›هود
مضض-اع-ف م-ع ال-تÓ-م-ي-ذ اŸسض-تفيدين
من النصضف الداخلي حتى يتم دعمهم
ل-ل-حصض-ول ع-ل-ى ن-ق-اط ‡ت-ازة ،وك-نت
أات -ع ّ-م -د –ف-ي-ظ-ه-م ال-دروسص إا ¤حّ-د
ت -وب -ي -خ ب -عضض -ه-م وصض-ار ه-ؤولء Ãرور
الوقت من كبار القوم شضأانا واحÎاما
ما ب Úأاقرانهم»،

تركها اŸدرسضة.
وسضرعان ما Œلت اسضتقÓلية روحها ‘
ارت-ب-اط-ه-ا ب-ح-رك-ة ال-ب-ول-ن-دي Úال-وط-نية ‡ن
ك- - -ان- - -وا يسض- - -ع- - -ون إا ¤السض- - -ت- - -قÓ- - -ل ع- - -ن
اإلمÈاطورية الروسضية .بيد أانه على الرغم
من وطنيتها اŸتحمسضة قدر لها ‘ باريسص أان
–ق-ق أاحÓ-م-ه-ا .وه-ن-اك ك-انت ت-خ-ت-ل-ف إا¤
ﬁاضض- -رات ‘ ج- -ام- -ع- -ة السض- -ورب- -ون ن -ه -اراً
وتدرسص دراسضة شضاقة لي ‘ ًÓغرفة علوية
بحى الطلبة وتعيشص على وجبة من اÿبز
والزبدة والشضاى .وبعد وصضولها اإ ¤باريسص
بثمانية عشضر عاماً عينت أاول أاسضتاذة أانثى ‘
السضوربون .ومنذ  ١٨٩٥غدت حياتها وعملها
مرتبط Úبحياة وعمل زوجها بي Òكورى ،
وهو عا ⁄بارز بدوره.
وقد قدر لها أان تتلقى أاعظم أا›اد عا⁄
العلم Ãا ‘ ذلك جائزة نوبل عام ،١٩١١
لك -تشض-اف-ه-ا ال-رادي-وم وال-ب-ل-وت-ون-ي-وم وع-زل-ه-ا
ع -نصض -ر ال-رادي-وم ال-ن-ق-ى .ب-ي-د أان-ه ك-ان أايضضً-ا
مسضؤوولً عن موتها ففى عام  ،١٩3١ماتت
Óشضعاع
بسضرطان الدم من جراء التعرضص ل إ
وقد واصضل عملها ابنتها وزوج ابنتها وفيما
بينها لعبت أاسضرة كورى دوراً بارزاً ‘ ‰و علم
ال- -ط- -ب- -ي -ع -ة ا◊ديث ع Èسض -ت Úع -ام ً-ا ب -دءاً
بدراسضات التناظر البللورى وامتداداً إا ¤بناء
اŸفاعÓت

حفاظات ا أ
لطفال..
ماريون دونوفان

النووية.
وقعت ماريون دونوفان ‘ معاناة األم مع
ت -غ -ي Òح -ف -اظ -ات األط-ف-ال ال-ق-م-اشض-ي-ة‡ ،ا
جعلها تفكر ‘ حفاضضة “نع تسضرب اŸاء،
واب -ت -ك -رت ع-ام  ١٩٤٨غ-ط-اء ح-ف-اظ-ة م-ان-ع
ل-تسض-رب اŸاء ،ب-ع-د ت-ط-وي-ره-ا ألق-مشض-ة ضض-د
ال -تسض -رب ،وع -رضضت ال -ف -ك-رة ب-األسض-واق ع-ام
 .١٩٤٩نال إاعجاب الكث Òوحققت ثروة طائلة

أاكدت السضيدة سضيقا ‘ هذا الصضدد
بأان عÓقتها باألولياء كانت مبنية على
الحÎام اŸتبادل ،إاذ كان يصضّر بعضضهم
على أان أامارسص مهامي دون هوادة ‘
تربية أابنائهم من أاجل التعلّم ،مذكرة
Ãا ق -دم -ه ل -ه -ا السض-ي-د ÿضض-ر ب-وصض-ب-ع
م- -دي- -ر م- -ت- -وسض- -ط- -ة ب -اŸدي -ة ح -ال -ي -ا،
Ÿسض- -اع- -دت- -ه ك- -ثÒا ‘ أاداء م- -ه- -ام- -ه -ا
وال-ت-ك-ف-ل ب-وال-دت-ه-ا أاث-ناء فÎة مرضضها،
Ãا ‘ ذلك زمÓئها فتيحة زوبÒي،
ﬁمد قندوزي ،أاحمد هيدور ،فتيحة
دورباج ،نادية زوبÒي ،نعيمة بصضري،
وعبد القادر قرايني ،معتÈة ‘ ختام
ح -دي -ث-ه-ا ال-ع-ف-وي ب-أان وظ-ي-ف-ة مشض-رف
تربوي هي مهمة جماعية مبنية على
عامل التنسضيق والتعاون وتتطّلب التزاما
من طرف األسضاتذة ،مع وجوب مرافقة
األولياء ألبنائهم عن قرب داخل وخارج
اŸؤوسضسضة التعليمية ،داعية العمال ‡ن
ي -زال-ون ال-وظ-ي-ف-ة ال-ع-م-وم-ي-ة وب-خ-اصض-ة
أاقرانها إا ¤اإلخÓصص ‘ أاداء مهامهم
وع -دم ال -ت -ف -رق -ة ب Úال -تÓ-م-ي-ذ وإاب-راز
اŸم -ت -ازي -ن لÎغ-يب ضض-ع-اف اŸسض-ت-وى
ألج- -ل ب- -ذل ›ه- -ود أاك ،Èم -ع ضض -رورة
ال -ت -ح -ل -ي ب -حسض -ن اŸع -ام-ل-ة ب Úأاف-راد
األسض- -رة الÎب- -وي- -ة ب- -اع -ت -م -اد الحÎام
اŸتبادل كأاداة للتواصضل وترقية اŸهنة
والسضهر على دÁومتها.

منه ،ثم فكرت ‘ حفاضضة تسضتخدم Ÿرة
واح- -دة ل- -ت- -وف -ر م -ع -ان -اة ال -غسض -ي -ل ب -ع -د ك -ل
اسضتخدام ،وهنا اخÎعت ا◊فاضضة أاحادية
السض -ت -خ -دام ،ع -ن ط-ري-ق تصض-م-ي-م ورق ق-وي
Áتصص الرطوبة ،وتكلفته أاقل عن السضابق،
وجاء ذلك بعد عشضر سضنوات من النشضغال
بالفكرة لعدم وجود من يؤومن بفكرة الورق.
ح -ت -ى “ّك-نت م-ن ال-ع-م-ل ع-ل-ي-ه-ا وإاخ-راج-ه-ا
ل -ل -ن -ور ،وك -انت ه-ي مصض-در إال-ه-ام لـ»ف-ي-ك-ت-ور
م -ي -ل -ز» ،ال -ذي أاسضسص بسض -بب ف-ك-رت-ه-ا شض-رك-ة
«بامÈز» العاŸية الشضهÒة.

سسائ
بيتي نل تصسحيح الطباعة..
يسسميث جراهام

ع - -م - -لت ب - -ي - -ت - -ي ت - -يسض - -م - -يث ج - -راه- -ام
ب -السض -ك -رت -اري -ة ،ولح-ظت صض-ع-وب-ة تصض-ح-ي-ح
األخطاء به كتابتها ،ويضضطر العاملون إلعادة
كتابتها بالكامل مرة أاخرى ،خÓل هذه الفِÎة
” اخÎاع «الطابعة الكهربائية» ،التي أاصضبح
لها دور مؤوثر فى ›ال العمل ،كان يعاب على
ه-ذه ال-ط-اب-ع-ات صض-ع-وب-ة تصض-ح-ي-ح أاي خ-طأا،
حتى وإان كان بسضي ً
طا‡ ،ا كان يضضطرهم إا¤
كتابة اŸوضضوع كامً Óمرة أاخرى.
جاءت لها فكرة مادة سضائلة تضضعها فوق
الكلمات اÿطأا ،ثم كتابة الكلمة الصضحيحة،
ف-ح-اولت ب-خ-ل-ط أال-وان م-ائ-ي-ة ع-دة ب-زج-اجة
ووضضعتها ‘ زجاجة ،وŒربتها باليوم التا‹
بالعمل وبدأات ببيع اÿليط السضائل لزمÓئها
بالعمل ،ولكن ” فصضلها من العمل ،فانتجت
السضائل بشضكل Œاري بعد التعديÓت التي
قامت بها Ãسضاعدة أاسضتاذ كيمياء ،و” تغيÒ
اسض- -م- -ه ا ¤سض- -ائ- -ل ال- -ورق ،وسض- -ج- -لت ب -راءة
اخÎاعها باسضم الورق السضائل ،وحققت ثروة
طائلة منه.
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العـ ـدد

الموافق لـ  ١٠رمضضان  ١٤٤٠هـ ١٧٩٤٨

اŸرأاة العاملة ب Úماذا
وماذا ‘ رمضسان؟
من اŸؤوsكد أاsنك سستعان Úمن ال t
ضسغوطات
واŸسسؤوولsيات اŸرهقة خÓل شسهر رمضسان،
وب- -الs- -ت- -ا‹ ف- -أانت ب- -ح- -اج- -ة إا ¤ت- -ن -ظ -ي -م
لول- -وsي- -ات ب Úال- -ع- -م- -ل
وت- -رت- -يب ت- -لك ا أ
واŸنزل.
لعداد ال s
اليك ال s
طعام:
لفضسل إ
طريقة ا أ
^ Áك -نك ال -ق -ي -ام ب -ط -ه -ي ال s-ط-ع-ام ‘ ال-ي-وم
ال sسضابق.
^ بإامكانك العتماد على الsتجميد اÿاصص
باألطعمة.
^ ل تنuوعي ‘ األطباق بشضكل مبالغ به كل
يوم.
^ احرصضي على اأن يكون وقت اإلعداد بعد
صضÓة الفجر.
حتى ل يصسل عملك إا ¤اŸنزل:
^ احرصضي على عدم اÿروج باكراً من العمل
قبل اإ“ام عملك.
^ ل تتغsيبي عن العمل؛ بسضبب شضعورك با÷وع
والعطشص ،وذلك حتى ل تÎاكم األعمال عليك.
جلي بعضص اŸهام إا ¤األيام القادمة أاو
^ ل تؤو u
طلب القيام بها من أاحد اآخر.
^ ل تأاتي بالعمل اإ ¤اŸنزل؛ ألن sاŸنزل
للعائلة ولنفسضك فقط.
حتى تتغsلبي على توtتر العمل واŸنزل ‘
رمضسان:
^ ل تقومي بال sسضهر طيلة فÎة الليل ،بل يجب
عليك اأخذ قسضط من الsراحة.
^ ل Œعلي رمضضان ينقضضي ‘ إاعداد الولئم
وسضفر الطsعام.
^ اعتمدي على التsقن ‘ Úاألطعمة؛ حتى ل
تأاخذ من وقتك وجهدك.
^ بإامكانك طلب اŸسضاعدة من أاحد أافراد
العائلة ‘ إاعداد أاو ترتيب الطsعام.

«خلي البدر يبان»

مبادرة تتخلى
النسساء فيها عن
مواد التجميل

تسس - - -ت - - -ع Úال - - -ك - - -ث Òم - - -ن
السس- -ي- -دات ب- -اŸسس- -ت- -حضس -رات
ال-ت-ج-ميلية للعناية بجمالهن
وإاخ- - -ف- - -اء ب - -عضس ال - -ع - -ي - -وب
البسسيطة كالبثور وا◊بوب،
إال أانهن يغفلن جانبا مهما هو
ﬂل -ف -ات ه -ذه اŸسس -ت -حضس -رات ع -ل-ى ال-بشس-رة ال-ت-ي ت-ت-ع-رضس ل-عÓ-م-ات
لضسرار الصسحية.
الشسيخوخة اŸبكرة وبعضس ا أ
تضضع السضيدات اŸاكياج على بشضرتهن دون النتباه إا ¤تأاثÒه على الصضحة ،فهو
يحتوي على مواد كيميائية ضضارة من مشضتقات البÎول ،تضضم عددا من اŸعادن
الثقيلة مثل الزئبق والرصضاصص.
و“زج مسضتحضضرات التجميل باŸواد الدهنية كمواد الكاكاو و مواد األكسضدة
التي تؤوثر على نضضارة البشضرة وا÷لد مع تواصضل السضتخدام.
وÁتصص ا÷لد اŸواد الضضارة لتÎاكم باŸسضامات ا÷لدية ،متسضببة ‘ التهابات
وحسض-اسض-ي-ة ع-ن-د م-واصض-ل-ة اسض-ت-ع-م-ال ه-ذه اŸن-ت-ج-ات .ف-ه-ي ت-ؤوّث-ر ع-ل-ى اÓÿيا
الداخلية للجلد ،وبالتبعية تنتقل إا ¤الدم عن طريق األوعية الدموية .وباعتبارها
سضموما ،فهي تنتقل لتÎكز بالكبد ﬁدثة ضضررا لكّل من خÓيا الكبد والكلى.
ونشض -رت ›ل -ة ال -دي-ل-ي م-ي-ل الÈي-ط-ان-ي-ة دراسض-ة أا‚زت-ه-ا ج-ام-ع-ة سض-ت-ان-ف-ورد
األم -ري -ك-ي-ة ،كشض-فت م-ن خÓ-ل-ه-ا ال-ت-أاث Òالسض-ل-ب-ي Ÿسض-ت-حضض-رات ال-ت-ج-م-ي-ل غÒ
العضضوية بسضبب احتوائها على مواد سضامة مثل مواد التلوين والفورمالدهيد
ولفت Úوالفثالت ثنائية البوتيل التي تعرف بالثÓثي السضام والقاتل أاو اŸدّمر،
ألنها تخÎق ا÷هاز العصضبي ‡ا يجعلها –دث فشض Óبالنظام الهرمو Êبا÷سضم.
وهذه اŸواد تتواجد ‘ اŸانيك.Ò
وأاثبتت الدراسضة ذاتها اأن هذه اŸواد تتسضبب ‘ العقم والأمراضص السضرطانية،
مشضÒة إا ¤أان اŸسضتحضضرات التي –توي على مواد الÓفت Úتسضّبب العديد من
اŸشضاكل الصضحية ،مثل إاصضابات الع Úوالتهيج والصضداع ومشضاكل اأاخرى كضضعف
الذاكرة والغثيان ومشضاكل التفك .Òورغم رائحة اŸنتجات التجميلية إال أان تلك
اŸذيبات عدÁة الرائحة Áتصضها اإلنسضان دون اإدراك ذلك.
«حملة خلي البدر يبان»
اسضتمرت حملة «خلي البدر يبان» طيلة شضهر كامل ،وقد انطلقت منذ مطلع
شضهر يناير .وهي تدعو اإ ¤التخلي عن مسضتحضضرات التجميل بهدف لفت النتباه
للمخاطر الصضحية الناجمة عنه ،كما هدفت ا◊ملة اإ ¤تغي Òالصضورة النمطية
التي تربط اŸاكياج با÷مال.
وأاط -ل -قت شض -ب -ك -ة ؛ال-ب-اح-ث-ون السض-وري-ون؛ ه-ذه ا◊م-ل-ة ع-ل-ى وسض-ائ-ل ال-ت-واصض-ل
الجتماعي .وقد لقت رواجا كبÒا لدى عديد الفتيات ،إال أان البعضص منهن ⁄
يتحمسضن للمشضاركة والتخلي عن اŸاكياج.
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الصشفحة من إاعداد :فتيحة كلواز

مسشحوق ا◊ليب اŸدعم

ملبنات خاصضة تطالب بتوزيع عادل للحصضصص ‘ رمضضان

تواجه العديد من اŸلبنات اÿاصضة «صضعوبات خطÒة»
‘ التموين Ãسضحوق ا◊ليب اŸدعم من طرف الدولة،
حسضبما صضرح به الثن Úرئيسض الكونفدرالية ا÷زائرية
ل -ل-مصض-ن-ع ÚواŸن-ت-ج Úا÷زائ-ري ،Úع-ب-د ال-وه-اب زي-اÊ
الذي دعا إا ¤توزيع «عادل» للحصضصض ب ÚالقطاعÚ
العمومي واÿاصض.
وع Èالسضيد زيا Êعن اسضتيائه قائ« :Óنحن نتعرضض
ل -ل -ت -م-ي-ي-ز ف-ي-م-ا ي-خصض ا◊صض-ول ع-ل-ى مسض-ح-وق ا◊ل-يب
اŸدع -م م -ن ال -دول -ة .وح -دات إان-ت-اج ال-ق-ط-اع ال-ع-م-وم-ي
–صضل على كميات تسضمح لها بالعمل مدة  24سضاعة‘ ،
ح Úأان العديد من اŸلبنات اÿاصضة ل “لك إال ما يعادل
(كميات مسضحوق ا◊ليب) سضاعت Úأاو ثÓث سضاعات إلنتاج
ح -ل -يب الك -ي -اسض ‘ ال -ي-وم» .ك-م-ا أاك-د أان ال-ك-ون-ف-درال-ي-ة
تطالب بتوزيع «عادل» للحصضصض ب ÚاŸلبنات العمومية
واÿاصض-ة ،م-وضض-ح-ا أان اÛم-ع ال-ع-م-وم-ي «ج-ي-ب-ل-ي» من
Óن -ت -اج الـت -ي ع -دده -ا  15ي -ح-ظ-ى «
خÓ- -ل وح- -دات- -ه ل  -إ
ب -األفضض -ل-ي-ة» م-ق-ارن-ة ب-اŸل-ب-ن-ات اÿاصض-ة ال-ت-ي ي-ت-ج-اوز
عددها  120ملبنة ‘ .هذا الصضدد ،ذكر السضيد زياÊ
بالجتماع اŸنعقد ‘  2مايو ا÷اري Ãقر الكونفدرالية
وال- -ذي ّ” خ Ó-ل -ه ال -ت -ن -دي -د بـ»الصض -ع -وب -ات وال -ع -ق -ب -ات
اÿطÒة» التي تقع ضضحيتها اŸلبنات وكذلك «ا◊واجز
التي تضضع دÁومة أاداة اإلنتاج وا◊فاظ على مسضتوى
ال- -ت -وظ -ي -ف اŸب -اشض -ر وغ ÒاŸب -اشض -ر ‘ خ -ط -ر» .وك -ان
اŸشضاركون ‘ الجتماع الذي ترأاسضه السضيد زيا Êقد
أاشض- -اروا إا« ¤األث- -ر اŸدم- -ر ل- -ه- -ذا الضض -ط -راب (ن -قصض
إاششـهـــــــــــــــار

ال-ت-م-وي-ن) ع-ل-ى م-داخ-ي-ل-ه-م وب-ال-تا‹ قدرتهم على سضداد
ديونهم وا◊فاظ على اسضتثماراتهم» .كما ع Èمندوبو
الشضعبة عن «اÿطورة» التي يحملها هذا الوضضع فيما
يخ ّصض ا◊فاظ على مسضتويات اإلنتاج وتوازنات الوظائف
وم -وارد صض -غ-ار اŸزارع Úواسض-ت-ق-رار الق-تصض-اد ال-ري-ف-ي
مطالب Úبعقد اجتماع مع وزارة الفÓحة والتنمية الريفية
والصض -ي -د ال -ب -ح -ري ل -ل -ت -وصض -ل إا« ¤ح -ل سض -ري -ع» وح -ل-ول
«ملموسضة».
وط -لب السض -ي -د زي -ا Êأايضض -ا مشض -ارك -ة ‡ث -ل -ي اŸل -ب-ن-ات
اÿاصض- -ة ‘ ال- -ل -ج -ان ال -وزاري -ة اŸك -ل -ف -ة Ãن -ح حصضصض
مسضحوق ا◊ليب اŸدعم .وأاوصضى كذلك بإاطÓق «تفك»Ò
بالتعاون مع السضلطات العمومية من أاجل –رير األسضعار
اıصضصضة ◊ليب األكياسض ( 25دج) مع تسضقيفها بحوا‹
 35دج.
وعن سضؤوال حول «–ويل» مسضحوق ا◊ليب اŸدعم نحو
انتاج مشضتقات أاخرى غ Òمدعمة مثل الياوورت وا÷Í
وال- -ذي ي- -ت- -ه- -م ب- -ه اŸن- -ت- -ج- -ون اÿاصض- -ون ،أاك -د رئ -يسض
ال -ك -ون -ف -درال -ي -ة أان «اŸل-ب-ن-ات اÿاصض-ة ت-خضض-ع ل-رق-اب-ة
منتظمة من قبل الهيئات اıولة بذلك وتقدم الفواتÒ
وا◊صض-ي-ل-ة ل-ت-ي تÈر إان-ت-اج-ه-ا وب-ي-ع اŸن-ت-جات اŸدعمة
وغ ÒاŸدعمة».

ألديوأن أŸهني للحليب يخ ّصضصص أ◊صضصص Ãا
يتناسضب مع عدد ألسضكان وقدرأت كل وحدة

من جانبه ،قال اŸدير العام للديوان الوطني اŸهني
ل -ل -ح -ل -يب ،م -راد ع -ل -ي -م ،ب-أان «ت-وزي-ع ا◊صضصض ب-ال-نسض-ب-ة
Ÿسضحوق ا◊ليب اŸدعم تقرره ÷نة موضضوعة –ت
رعاية وزير الفÓحة والتنمية الريفية والصضيد البحري».
وت -ت -ك-ون ه-ذه ال-ل-ج-ن-ة م-ن ‡ث-ل Úع-ن وزارات ال-فÓ-ح-ة
والتجارة والصضحة وكذا الديوان اŸهني للحليب ،يضضيف
اŸدير العام.
ويتمّ تخصضيصض ا◊صضصض Ãا يتناسضب مع عدد سضكان كل
ولية ،ووفًقا للقدرة اإلنتاجية لكل ملبنة ،مع العلم أان
طاقة وحدات اإلنتاج ‘ ›مع «جيبلي» تقدر بحوا‹
 350.000ل Îيوميًا ،بينما تبلغ حصضة اŸلبنات اÿاصضة
 50.000ل Îي -وم -ي -ا ك-ح-د أاقصض-ى .ون-ت-ي-ج-ة ل-ذلك“ ،ن-ح
ا◊صضصض األك Èإا› ¤مع «جيبلي».
وأاوضضح السضيد عليم بأان «الدولة لديها السضلطة والقدرة
على التحكم ‘ ›مع جيبلي وإاذا طلبت منه العمل كامل
سضاعات اليوم أاو طلبت توزيع ا◊ليب ‘ ولية أاخرى غÒ
تلك التي يتواجد بها اÛمع ،سضوف يقوم بذلك ،بينما
سضÒفضضه اŸتعاملون اÿواصض ،ألن تكلفة النقل أاغلى،
وبالتا‹ فإان بيع كيسض من ا◊ليب بسضعر  25دج يصضبح
أاقل ربحية» .وأاشضار اŸدير العام أايضًضا إا« ¤الغشض» ‘
بعضض اŸلبنات اÿاصضة التي تسضتخدم مسضحوق ا◊ليب
اŸدع- -م إلن- -ت- -اج مشض- -ت -ق -ات أاخ -رى غ Òم -دع -م -ة م -ث -ل
الياغورت وا÷.Í
وأاضضاف أان كلفة مسضحوق ا◊ليب كامل الدسضم اŸسضتورد
تبلغ  409دج  /كغ أاما ا◊ليب منزوع الدسضم فيقدر بـ 253
دج  /كغ ،لكنها تباع بسضعر  157دج  /كغ ،من طرف
ال -دي-وان اŸه-ن-ي ل-ف-ائ-دة  101م-ل-ب-ن-ة خ-اصضة و 15ملبنة
عمومية تسضتفيد من الدعم.
وبهذا الصضدد ،أاعرب اŸدير عن أاسضفه إلنتاج وتسضويق
مشضتقات ا◊ليب بأاسضعار حرة مع أانها منتجة بواسضطة
مسضحوق ا◊ليب اŸدعم ،مضضيفا أان الديوان ،الذي لديه
 24مراقبا ‘ هذا اÛال« ،ل Áكنه فرضض رقابته على
كل وليات الوطن».
ولفت السضيد عليم إا ¤أان أاك Ìمن مائة ملبنة خاصضة
أاخرى تنشضط ‘ ﬂتلف أانحاء البÓد ‘ ›ال إانتاج
ا◊ليب ومشضتقاته لكن «من دون اللجوء إا ¤مسضحوق
ا◊ليب اŸدعم».
«وت -ق -وم ه -ذه اŸل -ب -ن -ات بشض -راء مسض-ح-وق ا◊ل-يب م-ن
مسضتوردين خواصض ومن ثّم يحولون ويبيعون منتجاتهم

بأاسضعار حرة» ،حسضب اŸسضؤوول الذي أاشضار إا ¤أان السضعر
ا◊قيقي لل Îالواحد من ا◊ليب الذي يتطلب اسضتخدام
 103غرام من اŸسضحوق ،هو  42دج وليسض  25دج ،كما هو
ا◊ال ‘ السضوق ا÷زائري ،مع مÓحظة أان السضتهÓك
الوطني للحليب يبلغ  139لًÎا للفرد ‘ السضنة ‘ ،ح Úأان
اŸتوسضط الذي أاوصضت به منظمة الصضحة العاŸية هو 90
لÎا للفرد/السضنة.
من جهة أاخرى ،دعا السضيد عليم اŸلبنات اÿاصضة إا¤
تنظيم نفسضها ‘ شضكل تعاونيات والسضتثمار ‘ إانتاج
ا◊ليب اÙلي ،قائ ًÓإان «جيبلي» قد شضرعت بالفعل ‘
هذا النوع من السضتثمارات.
ث على تطوير اإلنتاج الوطني من ا◊ليب الطازج
كما ح ّ
لتلبية احتياجات اŸسضتهلك Úوتقليل اعتماد ا÷زائر على
مسضحوق ا◊ليب اŸسضتورد ،مذكرا بأان فاتورة اسضتÒاد
هذه اŸادة قاربت  600مليون دولر ‘ عام .2018

أأفكار للتوفÒ
‘ ميزأنية رمضضان
موائد رمضضان Œمع عدًدا من الصضائم Úحولها يومvيا،
ما يزيد من النفقات التي ُتشضuكل عبًئا على العائÓت
اŸسض -ل -م -ة .ل -ذا ،ن -ق ّ-دم ل -ك-م ‘ اآلت-ي› ،م-وعً-ة م-ن
Ÿسضاعدة ‘ ضضبط ميزانية رمضضان:
األفكار ا ُ
Ÿراد إاعدادها على وجبات
توضضع لئحٌة باألطعمة ا ُ
الفطور كلّ أاسضبوع ،علًما أاsن نسضيان غرضض منها يدفع
إا ¤شضرائه لحًقا بسضعر أاعلى.
ي -جب tŒن -ب ال -تسض t-وق أاث-ن-اء الصض-ي-ام ،ل-ت-ف-ادي شض-راء
الكمالّيات واألطعمة اŸغرية غ Òالصضحيsة.
ل تعني اŸنتوجات ذات العÓمة التجارية بالضضرورة
أان -ه -ا األع -ل -ى ج -ودة ،ب -ل ُي -م -ك -ن شض -راء اŸن -ت -وج -ات
األرخصض ال- -ت -ي ُ ⁄ت -ضض -ف إال -ي -ه -ا ق -ي -م -ة اإلع Ó-ن -ات
والÎويج.
ُيف sضضل Œميد اÿضضراوات بأانواعها ‘ ،مواسضمها
Óفادة من ثمنها اŸقبول ،وحفظها ‘ ا÷زء العلوي
ل إ
من الثÓsجة ‘ أاكياسض.
تتtم اإلفادة من البندورة التي شضارفت مsدة صضÓحيتها
على النتهاء ،لتحويلها إا ¤صضلصضات تغني األطباق.
ُيح sضضر بعضض األطعمة بكم xوافٍر ،مع تخزينه ‘
الثÓsجة لختصضار الوقت وا÷هد أايضًضا.
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طبيبك ‘ رمضشان

بوابة اŸدية تروي عراقة حضشارة

منارة أŸسضجد أألحمر باŸدية شضاهد على حقبة زمنية متجّذرة

حرقة أŸعدة ..أو ما يسضمى «با÷ Òأو أ÷يور»

كششف موقع بوابة تراث اŸدية أاول أامسض
تزامنا مع ششهر الÎاث أانه من ب Úالعادات
والتقاليد ا÷زائرية بششكل عام واŸدية
بششكل خاصض العودة إا ¤إاعمار اŸسشاجد
بششكل منقطع النظ Òمقارنة بباقي أايام
السشنة ما عدا أايام العيد «الفطر
’ضشحى» ،وبذلك يك Ìا’هتمام
وا أ
باŸسشاجد التي تصشبح حديث الكث Òمنا،
’مام ،من
فيصشبح الÎكيز على ششخصشية ا إ
حيث جمالية صشوته وطريقة قراءته،
وعلى اŸدة التي يقضشيها ‘ أادائه لهذه
لصشÓة الÎاويح وحتى عدد الركعات بها،
من هذا اŸنظور.
اŸدية :علي ملياÊ
يرى هذا اŸوقع اŸهتم Ãا هو تراث أان هذه
اŸب -ا Êال -دي -ن -ي -ة ال-ه-ام-ة ‘ ›ت-م-ع-ات-ن-ا ق-دÁا
وحديثا ،كانت وما تزال تتوسّضط مدننا وتوحدنا
وتوجهنا إا ¤الطريق القو ،Ëوبها نؤودي الفرائضض
ونتعلم القرآان وتبنى شضخصضيتنا الدينية اŸتجذرة
‘ ال -دي -ن اإلسض Ó-م -ي ،وم -ن ب Úه -ذه اŸسض-اج-د
Ãدينة اŸدية والتي ضضاعت عن قصضد أاو غÒ
قصض -د ه -ي أاق -دم م -ن -ارة ألق -دم مسض -ج -د ل ت-زال
أاثارها شضاهدة عليه وهي منارة ا÷امع األحمر
ب -ال -ق -رب م -ن إاح-دى أاب-واب
اŸدينة العتيقة والذي
ك- -ان ي- -دع -ى ب -ب -اب

رمضشان
‘ بÓدهم

الÈكا Êأاو باب األغواط أاو باب ا◊دائق.
واسضتنادا لهذا اŸوقع ،فإان تاريخ إانشضائه يعود
إا ¤العهد العثما Êوبالضضبط حسضب ما ذكر على
مصض -ادر ت -اري -خ -ي-ة ،خ-اصض-ة ب-اıط-وط-ات سض-ن-ة
 ،1573وهناك روايات وآاراء تقول بأان من بنى هذا
الصض- - -رح ه - -و ي - -وسض - -ف اب - -ن تشض - -ف Úم - -ن دول - -ة
اŸراب -ط ،Úول -ك -ن اÿصض -ائصض اŸع -م-اري-ة ل-ه-ذا
اŸسضجد تنفي “اما هذه الفرضضية ،إال أانه Áكن
القول إان اŸسضجد أاو ا÷امع األحمر العثما Êبني
على أانقاضضه ،وهّدم جل أاجزائه زمن اŸسضتدمر
الفرنسضي ،حيث بنيت ﬁطة بنزين ”ّ توقيفها

مسضلمون يسضتحضضرون
نكهته ‘ بريطانية
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مؤوخرا وأابقوا على منارته التي مسضخت شضرفتها
وحورت واسضتعملت كÈج للمراقبة بالقرب من
الباب اŸذكور آانفا ،خاصضة وأانه كان الباب الذي
ي -ؤودي إا ¤ال -ف -ح -وصض الشض -رق -ي -ة ،اŸصض -ل-ى ،عÚ
الذهب ،الداميات والطريق اŸؤودي إا ¤عرشض
وزرة وحسض- -ن ب- -ن ع- -ل -ي ،ب -اŒاه ا÷ن -وب م -رورا
باألغواط.
وتشض Òهذه البوابة بأان هذا الصضرح كان يسضمى
عند أاهل اŸدينة با÷امع األحمر ،إاذ من بينهم
من يقول أانه نعته بهذا اللون كان نسضبة لشضخصضية
الشضيخ بوزيان الذي كان ذا ◊ية حمراء أاي أان
الناسض كانوا مث Óيقولون نحن ذاهبون إا ¤جامع
الشضيخ األحمر ومع مرور الزمن خاصضة بعد وفاته
أاصضبحوا يكتفون بالقول ا÷امع األحمر .ومنهم
من يقول أانه كان يحمل هذه التسضمية نسضبة للون
اآلجر الذي بنيت به اŸنارة أاو لون خارجه ،وقد
ر‡ت ب -ق-اي-اه م-ن ط-رف م-دي-ري-ة ال-ث-ق-اف-ة سض-ن-ة
 ،2008واسضÎج -ع ب -ذالك شض -ك -ل -ه األصض -ل-ي ،ح-يث
أازيلت الرموز التي كانت تطبع حائط الشضرفة
وبخاصضة رمز الصضليب ،وهو اليوم يعّد من بÚ
أاح-د أاه-م اŸع-ا ⁄ال-ت-اري-خ-ي-ة ب-اŸدي-ن-ة ال-ع-ت-ي-قة
للمدية التي أادرجت مؤوخرا ضضمن الÎاث الوطني،
وأادى وظيفة اإلمامة به كل من الشضيخ بوزيان
والشضيخ التهامي.

حرقة اŸعدة « »pyrosisهو اضضطراب
هضضمي شضائع ومنتشضر ا ¤حد بعيد يأاتي
نتيجة لوجبات متخمة وغنية ا ¤جانب
ضض-ع-ف عضض-ل-ي ل-ل-م-ع-دة خ-اصض-ة ال-عضض-لة
ال-ق-ابضض-ة ال-ع-ل-وي-ة ل-ل-م-ع-دة وال-ت-ي ت-ربط
اŸري واŸع- -دة وال- -ت- -ي “ث- -ل ح- -اج- -زا
عضضليا Áنع حموضضة اŸعدة ا ¤اŸريء
« »oesophageح Úاج -ه -اده-ا ت-رت-ف-ع
ا◊م- -وضض- -ة ا ¤األع- -ل- -ى .وق- -د تشض- -ك- -ل
اجÎارا حامضضا ل اراديا يرتفع ‘ بعضض
الح- -ي- -ان ويصض- -ل ا ¤ح- -د ال- -ت- -ج- -وي- -ف
الفمي..
هذه ا◊رقة اŸعدية التي تأاتي نتيجا
لكمية هائلة من األكل تثقل كاهل اŸعدة
او نتيجة ألكلة حارة او حمضضية الÎكيب
او حتى منتجة لهذه ا◊موضضة التي “تد
من دقائق ا ¤ايام وحتى اسضابيع حيث
يتطلّب اإلمر ‘ هذه ا◊الت معاودة
ال - - - -ط- - - -ب- - - -يب اıتصض ‘ الم- - - -راضض
الهضضمية..
ماهي أاعراضض حرقة اŸعدة..
ـ اإلحسضاسض بحرقة بطنية “تد داخل
القفصض الصضدري ،حيث تصضل ا ¤غاية
ال -ب-ل-ع-وم وا◊ن-ج-رة خ-اصض-ة ع-ن-د ال-ن-وم،
حيث يسضتفيق اŸريضض ﬂتنقا بسضبب
الجÎار الذي يسضبب سضعال حادا وحالة
اختناق مفاجئة.
ـ حموضضة تتحسضسضها األسضنان قد تكون
مشضوبة Ãذاق مر.
ـ صضعود اجÎار حمضضي ا ¤غاية الفم.
ـ آالم معدية على شضكل مغصض بطني.
ال- -نصض- -ي- -ح- -ة ال -ذه -ب -ي -ة ‘ ت -ط -ور ه -ذه
العراضض وامتدادها على مدى اك Ìمن
ثÓثة اسضابيع يسضتوجب الفحصض الطبي
وهي قاعدة اسضاسضية ألن هذه العراضض
ق- -د ت- -خ- -ف -ي ‘ ب -عضض ا◊الت م -رضض -ا
خ -طÒا ل -ل -م -ع -دة ،خ -اصض -ة اذا صض-اح-بت
العراضض حالة ضضمور وضضعف وهزال
ملفت.
ـ يعتمد التكفل بهذا الشضكال الصضحي
اŸتزايد ‘ شضهر رمضضان الكر Ëنتيجة
اÿلط ‘ الكل وعدم اللتزام بالقواعد

@ بقلم  :عيسشاني محمد الطاهر*
ال -بسض-ي-ط-ة ل-ل-ت-غ-ذي-ة ،ح-يث ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى
Œنب كل ما هو حمضضي كاÿل وكل ما
ه- -و م -رغ -د ب -اÿل ا ¤ج -انب ال -ف -ل -ف -ل
والهريسضة والطماطم ومسضتخلصض النعناع
اÙل- - - - -ى « »mentheا ¤ج- - - - - - - - - -انب
ا◊مضضيات والبصضل.
ن - -اه - -يك ع - -ن اŸشض - -روب - -ات اÙف - -زة
للحموضضة اŸعدية ومنها القهوة والشضاي
والشضكولطة عصضائر ا◊وامضض الكحول.
ينصضح بشضرب واكل البطاطسض واÿضضار
ال -غ -ن -ي-ة ب-األل-ي-اف م-ع اع-ت-م-اد ال-ق-واع-د
اÿمسضة وهي:
 1ـ التخلصض من البدانة والسضمنة.
Óك -ل م -ع اع -ط-اء
 2ـ اŸضض -غ األم -ث -ل ل  -أ
الوقت الكا‘ للعاب كي يؤودي وضضيفته
القلوية والهضضمية.
 3ـ الن -ت -ظ -ار ق-ب-ل ال-ت-م-دد ع-ل-ى الق-ل
سضاعة.
 4ـ النوم بطريقة منحنية من  10ا¤
15سضم كزاوية انحناء للرأاسض.
 5ـ التخلصض من التبغ والتدخ.Ú
رمضشان كر Ëللجميع
* طبيب ﬂتصض
’مراضض
‘ تششخيصض ا أ
عضشو اÛلسض الوطني
’خÓقيات الطب
أ

aissanimedt@yahoo.fr

جسضمك عند شضرب أŸاء بكÌة ‘ ألسضحور

من هنا
وهناك

«كارين روز» عقيلة أل ّسضفÒ
أألمريكي ‘ أ÷زأئر تصضوم
يوماً ‘ رمضضان

الششعب٢٠١٩/٠٥/١٥

‘ لفتة رأاى فيها جزائريون أانها احÎامًا للشضهر
الكر Ëوللتقاليد اŸتبعة ‘ البÓد ،أاعلنت «كارين
روز» زوجة السضف Òاألمريكي ‘ ا÷زائر ،جون
دي روشض- -ي ،صض- -وم أاول أاي- -ام رمضض- -ان .روز ال -ت -ي
ظ-ه-رت وه-ي ت-رت-دي ال-زي ال-ت-ق-ل-ي-دي ا÷زائري
وا◊جاب ،أاثناءَ زيارتها وزوجها مسضجد األمÒ
عبد القادر بولية قسضنطينة ،أاعربت عن سضعادتها
Ãشضاركتها اŸسضلم Úأاداء فريضضة الصضوم.
زوج - -ة السض - -ف Òاألم- -ري- -ك- -ي ال- -ت- -ي ت- -وصض- -ف ‘
ا÷زائ -ر ب -أان -ه -ا «م -ثÒة ل -ل -ج -دل» ،نشض -رت ع -ل -ى
صضفحتها تهنئة للمسضلم Úبحلول الشضهر الكر،Ë

وقالت ‘ مقطع فيديو مصضور« :نعم إانه أاول عام
‹ ‘ الصضيام ،وهذا أاول أايامه كانت رائعا أان
أافطر مع كل هؤولء األصضدقاء ‘ نهاية هذا اليوم
ا÷م- -ي- -ل .ك- -انت Œرب -ة ‡ت -ع -ة ج -دا ً وأارج -و أان
أاكررها ‘ رمضضان صضح رمضضانكم.
ول تتوان كارين روز ‘ التعب Òعن حبها للباسض
ال-ت-ق-ل-ي-دي وا◊ل-ي ا÷زائ-ري ف-ق-د ق-امت ك-اري-ن
ب -ارت -دائ -ه -ا ‘ ع-دي-د اŸن-اسض-ب-ات اإلج-ت-م-اع-ي-ة،
ونشض-رت صض-ورا ل-ه-ا ب-ال-ل-ب-اسض ال-ت-ق-ل-ي-دي ال-قبائلي
واللباسض الشضاوي .و–ت وسضم «ا÷زائر ا÷ميلة»
نشض - -رت زوج - -ة السض - -ف ÒاألمÒك - -ي ‘ ا÷زائ- -ر،
صضورتها وهي ترتدي قفطانا وكتبت« :أانا ذاهبة
إا ¤أاول حفل زفاف منذ تواجدي ‘ هذا البلد».
وأاطلقت «روز» زغرودة Ãناسضبة ذهابها إا ¤حفل
الزفاف  ⁄تكشضف تفاصضيله ول ا÷هة التي دعتها
إاليه .وحظيت التدوينة بعشضرات التعليقات ،التي
حبت بارتداء روز القفطان ا÷زائري ،وأابدى
ر ّ
آاخرون إاعجابهم بجمالها و“نى لها آاخرون قضضاء
أاوقات سضعيدة ‘ حفل الزفاف.
يشضار إا ¤أان زوجة السضف Òاألمريكي ‘ ا÷زائر،
ك -اري -ن روز ،دأابت وم -ن -ذ ق -دوم -ه-ا ع-ل-ى الÎوي-ج
÷مال ا÷زائر ،فÁ Óر يوم إاّل ونشضرت صضورا ً
م -ن رح Ó-ت -ه -ا ال-ي-وم-ي-ة م-ع زوج-ه-ا عﬂ Èت-ل-ف
الولياتُ ،معuبرة فيها عن اندهاشضها من جمال
ا÷زائر ،والتي وصضفتها بالبلد القارة.

ب Úسض -اع -ات الصض -ي -ام ال -ط-وي-ل-ة ،وسض-وي-ع-ات
اإلف- -ط- -ار ال- -قصضÒة ،ي- -ح- -اول الصض- -ائ -م -ون ‘
بريطانيا تقسضيم الوقت ب Úالعبادات والعادات،
سضاع Úإا ¤إارضضاء الله ‘ أاجواء رمضضانية،
ت -ذ ّك -ره -م Ãا ُح -رم -وا م -ن -ه ‘ ل-ي-ا‹ رمضض-ان
السضاهرة ‘ القاهرة وبغداد ودمشضق والرباط
وغÒها من اŸدن العربية.
وك -أان -ه -م ي -ب -لسِض -م -ون م -رارة غ -رب-ت-ه-م بÈك-ات
رمضضان الكر ،Ëونفحاته الروحانية ،مع ما لّذ
وطاب ‡ا رزقهم الله من خÒاٍت وطيبات.
على الرغم من اختÓف البيئة ،وما فيها من
عاداٍت وتقاليد غربية غريبة ،إال أان مسضلمي
ب-ري-ط-ان-ي-ا ،ع-ل-ى ت-ب-اي-ن مشض-ارب-هم وجنسضياتهم
ومذاهبهم ،حافظوا على ‡ارسضة شضعائرهم
ال -دي-ن-ي-ة وع-ادات-ه-م الج-ت-م-اع-ي-ة خÓ-ل شض-ه-ر
رمضضان اŸبارك“ ،امًا كما كانوا يؤودونها ‘
بÓ- -ده- -م .إاذا م- -ا سض- -اق -تك أاق -دامك إا ¤أاح -د
األحياء ذات األغلبية اŸسضلمة ‘ لندن ،سضتجد
«رمضض-ان ال-ك-ر »Ëي-ت-ج-ل-ى ب-ن-ك-ه-ة صضومالية أاو
تركية أاو بنغالية أاو باكسضتانية أاو إايرانية ،ولن
يفوتك رمضضان Ãختلف النكهات العربية.
ُيقبل رمضضان هنا بصضمت ،وÁضضي من دون
ضض- -ج- -ي- -ج ،ف Ó- -صض- -وت Ÿدف- -ع اإلف- -ط -ار ،ول
مسضحراتي يطوف األزقة إليقاظ العباد لتوحيد
الله والتزود بسضحور يقيهم من عطشض أاو جوع.
ه -ن -ا ل صض -وت Ÿؤوّذن ي -ع -ل -و داع -ي ً-ا إا ¤صض Ó-ة
الفجر ،أاو مُّكÈا ً عند الغروب لتبتّل العروق.
وتزداد معاناة الصضائم ‘ بلد غ Òمسضلم مثل
بريطانيا ،عندما يسضتيقظ صضباحًا متوجهًا إا¤
العمل أاو اŸدرسضة أاو حتى لقضضاء حاجيات
ا◊ياة اليومية ،فتÓقيه اŸقاهي واŸطاعم
والشضوارع مفتوحًة على أافواه مليئة بكل ما لّذ
وطاب من اŸأاكولت واŸشضروبات ،بينما هو
ي -ت -ج ّ-رع صض Èالصض -ي -ام ،وي -أام -ل أاج-را م-ن ال-ل-ه
يسض- -اوي مشض- -ق- -ة صض- -ي -ام -ه .ب -ك -ث Òم -ن الصضÈ
واإلÁان ،يتزود مسضلمو بريطانيا ،أايام شضهر
رمضضان الطويلة ،حيث تزيد سضاعات اإلمسضاك

عن  18سضاعة ،ول يبقى من أاطراف الليل إال
سضويعات قليلة يتقاسضمها الناسض ب Úاإلفطار
والصضÓة والتسضامر.
على الرغم من سضاعات اإلفطار القصضÒة التي
ل تزيد عن خمسض سضاعات ،يحاول الصضائمون
‘ بريطانيا اغتنام الدقائق من أاجل قضضاء
بعضض الوقت ‘ جلسضات تسضامر داخل اŸنازل،
أاو ‘ اŸقاهي العربية التي تنتشضر ‘ أارجاء
اŸدن الÈي - -ط - -ان - -ي - -ة ال - -كÈى ،م- -ث- -ل ل- -ن- -دن
وم- - -انشضسض ÎوغÒه- - -م - -ا .ت - -ق - -دم اŸق - -اه - -ي
واŸط -اع -م ال-ع-رب-ي-ة ل-رواده-ا الشض-اي وال-ق-ه-وة
واŸرط -ب -ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،م-ث-ل اÿروب وع-رق
السضوسض وعصض Òالز‚بيل والكركديه إا ¤جانب
الÔجيلة ،ليسضÎيح الصضائم من عناء يوم طويل،
‘ أاجواء قد تعّوضض اŸهاجرين والÓجئ Úعن
بعضض ما فاتهم من ليا‹ رمضضان وطقوسضه ‘
أاوطاٍن كأانها تطاردهم بعدما طردتهم.
‘ ن - -ه- -ار رمضض- -ان ،ي- -ب- -دو شض- -ارع ال- -ع- -رب ‘
العاصضمة الÈيطانية ،إايدجوار رود ،ب Óطعم
ول لون ول رائحة .هادئاً ،وقد خلت اÙال
من روادها الذين انصضرفوا إا ¤أاعمالهم ،أاو
خلدوا للنوم والراحة ،بانتظار انقضضاء سضاعات
الصض -وم ال-ط-وي-ل-ة .ق-ب-ي-ل اŸغ-رب ،ت-ب-دأا ا◊ي-اة
تتسضرب ‘ عروق الشضارع ،حيث تتسضارع خطى
الصض - -ائ - -م◊ Úج- -ز رك- -ن ‘ أاح- -د اŸط- -اع- -م
بانتظار رفع األذان .وعلى الرغم من سضاعات
اإلفطار القصضÒة ،إال أان رواد الشضارع يصضّرون
على قضضاء كل الوقت ‘ مناخ يعوضضهم عما
ت -رك -وه ه -ن -اك ‘ أاوط -ان -ه -م األصض -ل -ي -ةُ .ت-ب-دع
اŸطاعم العربية على جانبي الشضارع ‘ تقدË
األط -ب -اق وال -وج -ب-ات ال-ت-ي “ت-د ع Èخ-ري-ط-ة
اŸط -ب -خ ال -ع-رب-ي ،م-ن ال-كسض-كسض-ي ال-ق-ادم م-ن
اŸغرب وتونسض وا÷زائر وليبيا إا ¤الكبسضة
السض- -ع -ودي -ة ،م -رورا ً ب -ورق ال -ع -نب واıل Ó-ت
واŸعجنات وأاطباق الفول وا◊مصض واŸتبل
واŸقبÓت والسضلطات اللبنانية والشضامية ،إا¤
جانب اŸسضخن الفلسضطيني واŸنسضف األرد.Ê

«اشضرب بسضرعة الفجر سضيؤوذن» ..عادة عند
ك -ث Òم -ن ال -ن -اسض خ Ó-ل السض -ح -ور ‘ شض -ه -ر
رمضضان ،إاذ يعتقد البعضض أان شضرب اŸياه
قبل آاذان الفجر ،أاو بكميات كبÒة بعد وجبة
السضحور ،يحميهم من العطشض طوال سضاعات
الصضيام التي توقعت هيئة األرصضاد ا÷وية
ارت- -ف- -اع درج- -ات ا◊رارة خصض- -وصض- -ا ال -ي -وم
األول.
علمًيا ،يؤوكد أاخصضائيو التغذية العÓجية ،أاsن
جسضم اإلنسضان يحتاج من  2إا 3 ¤لÎات من
اŸياه يوميًا ‘ رمضضان ،وهو يعت Èنفسض
اŸعدل الطبيعي الذي يحتاجه ا÷سضم ‘
األيام العادية.
ﬁذرين من شضرب كميات كبÒة من اŸياه
خÓل فÎه السضحور دفعة واحدة ،أاو بعد

اإلف -ط-ار م-ب-اشض-رًة؛ م-وضضً-ح Ú-أاsن-ه مضض-ر ول
Áن- -ع الشض- -ع- -ور ب- -ال- -ع- -طشض ع- -ل- -ى اإلط Ó-ق
ك -الشض -ائ -ع ،واألفضض-ل ت-ن-اول رشض-ف-ة م-ن ك-وب
اŸياه أاو كوب ل Íمع التمر ،أاو أاي عصضÒ
ط- -ازج ب- -ع- -د صضÓ- -ة اŸغ- -رب وق- -ب -ل ت -ن -اول
اإلفطار ،وشضرب باقي الكمية بعد اإلفطار
ت -درج ً-ي -ا ب -ح -وا‹ سض -اع -ت Úأاو ث Ó-ث -ة ح-ت-ى
السضحور ،وهي أافضضل طريقة لتجنب العطشض
خÓل الصضيام.
وأاوضض -ح -وا أاsن ا÷سض -م ي-ط-رد ك-م-ي-ات اŸي-اه
الزائدة عن حاجته ،من خÓل البول والعرق
والÈاز ،مشضًÒا إا ¤أان العطشض يأاتي عندما
تنقصض نسضبة اŸاء اŸوجودة داخل ا÷سضم.
وشضرب كميات كبÒة من اŸياه ول يحتاجه
ا÷سضم ،يؤودي إا ¤اختÓل توازن مسضتويات

دراسشة

الصضوديوم ‘ الدم ،وبشضكل كب Òفإان هذا
اÿلل قد يضضر بالدماغ وصضحة ا÷سضم ،وقد
يؤودي إا ¤حدوث تلف باŸخ أاو غيبوبة و‘
ب- - - - -عضض ا◊الت ق- - - - -د تصض- - - - -ل إا ¤اŸوت،
أاخصض-ائ-ي-ي ال-ت-غ-ذي-ة ال-عÓ-ج-ي-ة موضضًح Úأان
هذه ا◊الت –دث ما ب 20 Úلـ %25من
البشضر ،يتناولون اŸياه بكÌة وبشضكل دائم
وليسض على مدى بعيد .وتابعوا أان اإلصضابة
ب -تسض -م -م اŸاء ي -ع -ت Èم -ن أاخ -ط -ر اŸشض -اك-ل
الصضحية التي قد تواجه الشضخصضŸ ،ا يحدثه
ألنسض -ج -ة ا÷سض -م اŸرن -ة م -ن ام -ت -داد م -ث -ل
الدهون والعضضÓت ،وخاصضة للدماغ ،حيث
إانك سضتشضعر بذلك المتداد على شضكل ضضغط
‘ رأاسضك .ولتجنب ذلك فإانه يوصضى بشضرب
من  3إا 4 ¤لÎات من اŸاء يوميًا.

ألّترتيب أألمثل لوجبة إأفطار رمضضان
حّددت منظمة الصضحة العاŸية الÎتيب األمثل لتناول وجبة اإلفطار
اŸت -ك -ام -ل-ة خÓ-ل شض-ه-ر رمضض-ان اŸب-ارك ،ل-ت-ج-نب ح-دوث مشض-اك-ل
صضحية ،ونصضحت بتقسضيمها إا ¤ثÓث وجبات.
جاء ذلك على لسضان اŸسضتشضار اإلقليمي للتغذية Ãنظمة الصضحة
العاŸية أايوب ا÷والدة ‘ حوار مسضجل ع ÈاŸوقع اإللكÎوÊ
للمنظمة.
ويقول ا÷والدة إان ا÷سضم بعد مرور سضاعات طويلة من الصضيام
يحتاج إا ¤وقت كاف لهضضم طعام اإلفطار جيدا ،وبالتا‹ يجب أان
يبدأا الصضائم بتناول وجبة خفيفة جدا عبارة عن كوب من اŸياه و3
“رات ،باإلضضافة إا ¤طبق من ا◊سضاء (الشضوربة).
أاضض -اف أان -ه يسض -ت -حسض -ن أان ي -أاخ-ذ الصض-ائ-م ب-ع-د ت-ن-اول ه-ذه ال-وج-ب-ة
اÿفيفة ،قسضطا من الراحة ،حوا‹ نصضف سضاعة ،ثم يبدأا بعدها
بتناول الوجبة الرئيسضية أاو الثانية.
يجب أان تكون الوجبة الثانية متكاملة غذائيا ،بحيث –توي على
ك -رب -وه -ي -درات م -ث-ل األرز أاو اÿب-ز ،ب-اإلضض-اف-ة إا ¤خضض-روات م-ث-ل
السضلطة اÿضضراء أاو خضضروات مطبوخة ،وبروتينات مثل اللحوم
ويفضضل السضمك والدجاج األبيضض.
يشض Òا÷والدة إا ¤أان الوجبة الثالثة تكون بعد صضÓة العشضاء ،وهي
عبارة عن فواكه وقطعة حلويات بسضيطة.
‘ ح Úتتمثل الوجبة الرابعة خÓل اليوم الرمضضا Êإاجمال ‘
السضحور ،ويسضتحسضن تأاخÒها قدر اإلمكان لتحّمل سضاعات الصضوم
الطويلة.

∂dÉa GCôbGh ó≤YG
بسش -م ال -ل -ه اب -ديت وع -ل -ى ال -ن -ب-ي صش-ل-يت اول-يك ه-اد ال-ف-ال
انويت،
بÓدي ‡وعينيا نحبك مهما بخلتي عليا
ما نخلي الÈا Êيهدر عليك و’ عدويدنى ليك
بغاو ا◊سشاد يخربو‹ فيك بعد ما تنهدتي وتنحات العقدة
علينا وعليك
بصشح كاين ربي العا‹ الفوقا Êسشبحانه وكيلهم ياخذ ا◊ق
لينا وليك.

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

نفحات رمضسانية
هام جدإ

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

الصسوُم مدرسسُة ا أ
لخÓق

إلهدفُ منه ليسس ›رد إ÷وع وإلظمأا وحبسس إلنفسس عن شسهوإتها

ي ومسصلم عن أابي هريرة ـ
روى البخار t
رضصي الله عنه  -أان رسصول الله  -صصلى
الله عليه وسصلم  -قال..« :الصصيام جنة؛
فإاذا كان يوم صصوم أاحدكم ف Óيرفث،
ول يجهل ،وإان امرؤو قاتلة أاو شصا“ة
فليقل :إا Êصصائم ..إا Êصصائم ،والذي
ف فم الصصائم أاطيب
نفسصي بيده لَ ُ
خلو ُ
عند الله من ريح اŸسصك؛ يÎك طعامه
وشصرابه وشصهوته من أاجلي ،الصصيام ‹
وأانا أاجزى به ا◊سصنة بعشصر أامثالها.»..
ول ُ-ن -جّ-ول ‘ م-ع-ن-ى ا◊ديث السص-اب-ق
حتى نقف على بعضش هذه الصصور من
األخÓق واألسصاليب الÎبوية الراقية،
يقول الرسصول  -صصلى الله عليه وسصلم -
(الصصوم جنة) هذه أاو ¤مظاهر الÎبية
جعل وقاية
اإلسصÓمية؛ إاذ إان الصصوم ُ
ل -لصص -ائ -م م -ن الضصÓ-ل وم-ن اŸع-اصص-ي
ومن الزيغ ،وحصصنا منيعًا له من النار؛
ألن الصصوم أادعى إا ¤التوبة وإا ¤طاعة
الله عز وجل والنقياد إا ¤ما يرضصى
الله؛ ألنه هو السصّر العظيم ب Úالعبد
وخالقه.
‘ ا◊ديث ال- -ذي ي -روي -ه ال -ب -خ -اري
ومسصلم وأابو داود والÎمذي وغÒهم
عن عبد الله بن مسصعود :خرجنا مع
رسصول الله -صصلى الله عليه وسصلم -
ونحن شصباب ل نقدر على شصيء؛ فقال:
«يا معشصر الشصباب عليكم بالباءة؛ فإانه
أاغضش للبصصر وأاحصصن للفرج ،فمن ⁄
يسصتطع منكم الباءة فعليه بالصصوم؛ فإان
الصصوم له وجاء».
أاعظم صصور الÎبية واألخÓق:
ل إ
Óمام أابي حامد الغزا‹ ـ رحمة الله
عليه ـ رأاي ‘ حقيقة الصصوم أاورده ‘
ك -ت -اب -ه «إاح -ي -اء ع -ل-وم ال-دي-ن» إاذ ق ّسص-م
الصص- - - -وم إا ¤ثÓ- - - -ث درج - - -ات صص - - -وم
ال -ع -م -وم ..وصص -وم اÿصص-وصش ..وصص-وم
خصصوصش اÿصصوصش ،وقال عن صصوم

ال -ع -م -وم :إان-ه ك-ف ال-ب-ط-ن وال-ف-رج ع-ن
قضص - -اء الشص - -ه - -وة ..وق - -ال ع - -ن صص - -وم
اÿصص -وصش :إان -ه ك -ف السص -م -ع وال-بصص-ر
واللسصان واليد والرجل وسصائر ا÷وارح
ع -ن ارت -ك -اب اآلث -ام ..وق-ال ع-ن صص-وم
خصصوصش اÿصصوصش :إانه صصوم القلب
ع-ن ال-ه-م-م ال-دن-ي-ة واألف-ك-ار ال-دن-ي-وية
وكفه عما سصوى الله عز وجل بالكلية.
واألنسصب لشص- - -رف الصص- - -وم وسص- - -م- - -و
مكانته أان يكون مفهومُه مسصتوعباً ذلك
ك- -ل- -ه ..إاذ الصص- -وم Ãع- -ن- -اه ا◊ق -ي -ق -ي
ك عن كل ما حرم الله من قول أاو
إامسصا ٌ
ف -ع -ل أاو ت -ف -ك ..Òإامسص-اُك ال-ن-فسش ع-ن
اŸع-اصص-ي والشص-ه-وات ،وك-ب-ح ج-م-اح-ها
ع -ن الشص -ط -ط والن-ح-راف-ات وإامسص-اك
ا÷وارح عن كل ما فيه إاضصرار بالناسش
ك اÿواطر عن
أاو إاغضصاب لله ..وإامسصا ُ
التفك Òإال فيما يرضصي رب العاÚŸ؛
ألن الطهر الÓزم للصصوم يحتم أان يضصع
ب عينيه لكمال صصيامه ما
اŸرُء نصص َ

أاف- -اده ال- -ذكُ- -ر ا◊ك- -ي- -م م- -ن ق -ول رب
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وعلى هذا ..فإان الصصوم ليسش الهدفُ
م - -ن- -ه ›ّرد ا÷وع وال- -ظ- -م- -أا وح- -بسش
ال -ن -فسش ع-ن شص-ه-وات-ه-ا ك-م-ا ت-ع-ود ذلك
الكثÒون من الناسش الذين  ⁄يراعوا
للصصوم آادابه ،و ⁄يتفّهموا أاهدافه ،و⁄
يتبّينوا مقاصصده ،و ⁄يدركوا أاصصوله..
ف -ك -ان صص-وُم-ه-م أاشص-ب-ه ب-كÓ-م ال-ب-ب-غ-اء،
أاشصبه بحركة آالية ⁄ ..تصصل إا ¤قرار
النفسش ،و“ ⁄ازج شَصغاف القلب ،و⁄
ت- -خ- -ت- -ل- -ط ب- -ال- -وج -دان ،و ⁄ت -ؤوث -ر ‘
السصلوك ..فالصصوم ..يهدف إا ¤ما هو
أاسصمى من ذلك وأاعظم ..إاذ هو مدرسصة
ل -لÎب -ي -ة ع-ل-ى ا÷ل-د والصصÈ؛ ي-ح-ارب
الصصائم فيه نزواِته ‘ معركة ضصارية
شصرسصة مع أاهوائه ونزعاته ..طامعاً ‘
أان ينتصصر بنفسصه على نفسصه ..يزكيه

سسلوكيات خاطئة ‘ رمضسان

ألعادأت ألسسيئة ينبغي للمسسلم ألتخلصص منها
اعتاد كث Òمن الناسش  -ل أ
Óسصف  -على سصلوكيات
خاطئة Áارسصونها سصنويًا ‘ شصهر رمضصان ،حتى
صصارت عادة لهم ،ل ينفكون عنها ،وهي من العادات
السصيئة التي ينبغي للمسصلم التخلصش منها .اعتاد كثÒ
م -ن ال -ن -اسش  -ل  -أ
Óسص -ف  -ع -ل-ى سص-ل-وك-ي-ات خ-اط-ئ-ة
Áارسصونها سصنوياً ‘ شصهر رمضصان ،حتى صصارت
عادة لهم ،ل ينفكون عنها ،وهي من العادات السصيئة
ال -ت -ي ي -ن -ب -غ -ي ل -ل-مسص-ل-م ال-ت-خ-لصش م-ن-ه-ا ،وم-ن ت-لك
السصلوكيات اÿاطئة:
السسهر :إان وقت اŸسصلم وقت ثم Úجvدا ،سصواء ‘
شصهر رمضصان أاو غÒه ،ول ›ال فيه للمسصلم ا÷اد
أان ي -قضص -ي-ه ‘ ال-ل-ه-و والسص-ه-ر ال-ف-ارغ ال-ط-وي-ل ،و‘
السصهر بالليل تضصيع الفرائضش بالنهار ،أاو تتأاخر عن
وقتها ،أاو يقل فيها اÿشصوع ،ويفّوت اŸسصلم على
نفسصه وقت البكور وما فيه من خ ،Òوتضصيع لذة
الصص -ي -ام ،والشص -ع -ور ب -ا◊ك -م -ة م-ن مشص-روع-ي-ت-ه م-ن
›اهدة النفسش ،والشصعور با÷وع ،وتذّكر الفقراء
واÙت -اج ،Úوت -ذك -ر ن -ع -م -ة ال -ل -ه ع -ل-ي-ه ب-ال-ط-ع-ام
والشصراب التي يتمّتع بها طيلة العام ،ثم –جب عنه
‘ هذه األيام القليلة.
كÌة ال-ن-وم :ال- - -وقت ‘ رمضص- - -ان رأاسش م - -ال
اŸسصلم ،ومضصمار سصباقه ،وكنزه الثم Úالذي ينبغي
أال يضصيَع منه ،كما ل ينبغي أان يفوته فيما ل ينفعه،
ول يعود عليه بفائدة ،ككÌة النوم ‘ نهار رمضصان،
ففي النوم ‘ النهار تضصيع للفرائضش اŸكتوبة ،أاو
ت -أاخ -ري -ه -ا ع -ن وق-ت-ه-ا ،وف-وات ك-ث Òم-ن ال-ط-اع-ات
واألوق -ات ال -ف -اضص -ل -ة ،ف -تضص -ي-ع م-ع-ه-ا ل-ذة الصص-ي-ام،
واسصتشصعار حكمة مشصروعيته ،فيقضصي اŸرء يومه دون
أان يعيشش حقيقة الصصيام ،ول يدخل أاثره إا ¤قلبه.
فيجب على اŸسصلم أان يقضصي نهار رمضصان ‘ قراءة
القرآان ،والتسصبيح ،وكÌة الذكر ،والسصتغفار ،ومطالعة
ما يفيده من الكتب النافعة ،والعلوم اŸفيدة.
إاضساعة ا÷ماعة :من السصلوكيات اÿاطئة التي
يقع فيها بعضش الصصائم ‘ Úشصهر رمضصان إاضصاعة
ا÷ماعة لعذر الكسصل أاو النوم ،أاو الشصتغال Ãا ل
ي-ج-دي ن-ف-عً-ا ،ول-ي-ع-ل-م مضص-ي-ع ا÷م-اع-ات أان-ه بذلك
يضصيع عليه الصصÓة ‘ أافضصل بقاع األرضش وهي
اŸسص- -اج- -د ،وأان ع -ظ -م األج -ر م -ع كÌة اُÿط -ا إا¤
اŸسصاجد ،وأان اÓŸئكة تدعو له وهو ما زال ‘
ان- -ت -ظ -ار الصص Ó-ة ،ويصص -ل -ون ع -ل -ى الصص -ف األول ‘
ا÷ماعة ،وأان الشصياط Úل تسصتحوذ عليه ،وأان من

خرج إا ¤اŸسصجد فهو ضصامن
على الله إان عاشش رزق وكفي،
وإان مات دخل ا÷نة ،فأاين كل هذا
من مضصيع صصÓة ا÷ماعة؟
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أاصصبح رمضصان ‘ أاذهان كث Òمن الناسش مقÎناً
ب -كÌة األك -ل ،وإا‰ا افÎضص -ه ال -ل -ه ع -ل -ى اŸسص-ل-مÚ
ل -يضص -ي -ق-وا ع-ل-ى الشص-ه-وة مسص-ارب-ه-ا ،ويضص-ي-ع-وا ع-ل-ى
النفسش األمارة مآاربها.
تأاخ Òا إ
لفطار ب Óعذر‚ :د ‘ شصهر رمضصان
أان ه -ن -اك ال-ك-ث Òم-ن الصص-ائ-م Úي-ؤوخ-رون اإلف-ط-ار
وﬂالف Úبذلك كتاب الله ،وسصنة رسصول الله ـ صصلى
الله عليه وسصلم ـ ،قال ابن كث Òرحمه الله« :وقوله
ت-ع-ا( ،}πp«rs∏dG ≈dnGEp ΩnÉ«n˘°üu dG Gƒ˘ªt˘JpGCn ºs˘oK{ :¤ال-ب-قرة
اآلية  ،)1٨٧يقتضصي اإلفطار عند غُُروب الشصمسش
حكماً شصرعيًا» ،عن أابي الدرداء رضصي الله عنه رفعه
ق -ال« :ث Ó-ث م-ن أاخÓ-ق ال-ن-ب-وة :ت-ع-ج-ي-ل اإلف-ط-ار،
وت -أاخ Òالسص -ح -ور ،ووضص -ع ال -ي-م Úع-ل-ى الشص-م-ال ‘
الصصÓة» وعن سصهل بن سصعد رضصي الله عنه ،أانs
رسصول الله ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ قال« :ل يزال
الناسش بخ Òما عجلوا الفطر».
ت-ع-جيل السسحور‚ :د ‘ شص - -ه - -ر رمضص - -ان أاsن
جل السصحور ،دون النظر
هناك من الصصائم Úمن يتع ّ
إا ¤سصنية تأاخÒهﬂ ،الف Úبذلك سصنة رسصول الله ـ
صصلى الله عليه وسصلم ـ ،عن أابي الدرداء رضصي الله
عنه رفعه قال« :ثÓث من أاخÓق النبوة :تعجيل
اإلفطار ،وتأاخ Òالسصحور ،»...وعن زيد بن ثابت
رضصي الله عنه ،قال« :تسصحرنا مع النبي ـ صصلى الله
عليه وسصلم ـ ،ثم قام إا ¤الصصÓة .قلت :كم كان بÚ
اآلذان والسصحور؟ قال :قدر خمسص Úآاية» .وعن سصهل
حر ‘ أاهلي،
بن سصعد رضصي الله عنه قال« :كنت أاتسص ّ
ثم تكون سصرعتي أان أادرك السصجود مع رسصول الله ـ
صصلى الله عليه وسصلم» ـ  .فتأاخ Òالسصحور هي سصنة
رسصول الله ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ ،و‘ تعجيله
ﬂالفة صصريحة له.

عقلُه ويحفزه ديُنه ..فطعاُمه ب Úيديه
وشص -راب -ه ل -يسش ب -ع -ي-دا ً ع-ل-ي-ه ،وزوج-ت-ه
قريبة منه ..ونفسصه تسصّول له أان يسصد
جوعته ،وأان يروى غلته ،وأان يطفئ
ظمأاه ويقضصي شصهوته ..ولكنه أامام كل
ه - -ذه الشص - -ه - -وات اŸغ- -ري- -ات يصص- -ارع
أاه -واءه ،وي -ح -ارب شص -ي -ط -ان -ه ،وك -ل -م -ا
اسصتهواه ذلك عاود الصصراَع من جديد
بعزم شصديد وإارادة من حديد ،وبدافع
من دينه ووازع من ضصمÒه وسصند من
ي -ق -ي -ن -ه ،ف -تÎب -ى ف -ي -ه اإلرادُة ال-ق-وي-ة
وال -ع -زÁة ال -راسص -خ -ة الصص -ادق-ة ..فÓ-
يتسصرب اليأاسُش إا ¤نفسصه ،ويدّب اÿور
والضصعف فى إارادته ،وإا‰ا يحمل راية
ال -ك -ف -اح ي -دع -م -ه ط -م -وُح-ه ،وي-واصص-ل
ا÷هاد يسصانده ثباته ،وتÓزمه تقواه..
وإاذا ما “كن اإلنسصاُن من النتصصار
ع-ل-ى ن-فسص-ه ه-ان ع-ل-ي-ه الن-تصص-اُر ع-لى
عدوه وخصصمه؛ فالنف ُسش ميدان ا÷هاد
ا◊قيقي واألعظم ل إ
Óنسصان ،واإلنسصاُن
إاذا ما جاهد نفسصه وأامسصك بزمام هواه
و–كم ‘ ميله ورغباته ،وسصيطر على
م -داخ -ل الشص -ر ‘ ب-اط-ن-ه ،ف-إان-ه ب-ذلك
يكون قد حsقق أاعظَم انتصصار!!.
هذه بع ُضش جوانب الÎبية الروحية
والنفسصية وا÷سصدية والعقلية اŸتمثلة
‘ الصصوم وأاسصراره ،فا◊مُد لله الذي
أاعظم على عباده اŸنَة إاذ جعل الصصوَم
حصصًنا ألوليائه ،وجنة لهم من الشصرور
واآلث - -ام ،وف - -ت- -ح ل- -ه- -م أاب- -واَب ا÷ن- -ة،
وع ّ-رف -ه -م ب -أان وسص -ي -ل -ة الشص -ي-ط-ان إا¤
ق -ل -وب -ه -م الشص-ه-وات ،وب-ق-م-ع-ه-ا تصص-بُ-ح
النف ُسش اŸطمئنُة قوية الشصوكة ،ويكفي
م -ا وع -دن-ا ال-ل-ه ب-ه ع-ل-ى لسص-ان رسص-ول-ه
ال -ك -ر - Ëصص -ل -ى ال -ل-ه ع-ل-ي-ه وسص-ل-م :-
«للصصائم فرحتان يفرحهما؛ إاذا أافطر
ف - -رح ب- -ف- -ط- -ره ،وإاذا ل- -ق- -ي رّب- -ه ف- -رح
بصصومه».

^ رجال حول الرسسول ˜

سسعد بن أأبي وقاصص

هذا الصصحابي شصِهد اŸشصاهد كلsها مع رسصول الله ـ صصلى الله
حًدا واÿندق ،وغÒها من معارك
عليه وسصلم ـ فشصهد بدًرا وأاُ ُ
اŸسصلم Úالفاصصلة ،أاسصلم وعمُره  ⁄يتجاوز السصابعَة عشصَر عاًما،
وكان من السصابق Úإا ¤اإلسصÓم ،يقول عن نفسصه« :ما أاسصلم أاحٌد إال
ث
ت سصبعَة أاياٍم وإاuني لَثُلُ ُ
‘ اليوم الذي أاسصلم ُ
ت فيه ،ولقد مكث ُ
اإلسصÓم».
وك -ان ق -ائً-دا ÷يشش اŸسص-ل-م ‘ Úم-ع-رك-ة ال-ق-ادسص-ي-ة الشص-هÒة،
ت مدائُن كِ ْسصرى ،وهو أاsول َمن أاراق دًما ‘ سصبيل
ح ْ
وعلى يديه ُفتِ َ
الله ،وأاsول َمن رَمى بسصهم ٍ‘ اإلسصÓم ،وقد فداه النبtي  -صصلى الله
حدٍ ،عندما رأاى شصجاعته واسصتبسصاله ‘
عليه وسصلم  -بأابَوْيه يوم أاُ ُ
الuدفاع عنه  -صصلى الله عليه وسصلم  -وهو أاحُد العشصرة اŸبشsصرين
÷sنة ،وهو أاحد ال uسصsتة الذين تو َ
‘ النبtي  -صصلى الله عليه وسصلم
با َ
 وه- - - - - - - - - - - - - - - - - -و ع- - - - - - - - - - - - - - - - - -ن- - - - - - - - - - - - - - - - - -ه- - - - - - - - - - - - - - - - - -م راض ٍش.قال عنه الsذهبtي« :األم Òأابو إاسصحاق سصعد بن أابي وsقاصش ،واسصم
أابي وsقاصش :مالك بن أاَُهْيب القرشصي الtزْهري اuŸكي ،وله قرابٌة
من النبuي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ فهو من بني ُزْهَرة ،وأام النبuي ـ
صصلى الله عليه وسصلم ـ آاِمنة بنت وه ٍ
ب ُزهرsية ،وهي ابنة عuم أابي
وsقاصش».
عن جابر بن عبدالله رضصي الله عنه أان sالنبsي ـ صصلى الله عليه
وسص - - -ل - - -م ـ ق - - -ال« :ه - - -ذا خ - - -ا‹َ ،ف ْ- - -ل ُ- - -ي ِ - - -ر Êام- - -رؤو ٌ خ- - -اَل- - -ه».
حا ،غليظًا ،ذا
حدا ً
قالت عائشصة بنت سصعد« :كان أابي قصصًÒاَ ،د ْ
هاَمةٍ» ،وجاء ‘ بعضش الروايات :أانه كان Áيل إا ¤ال tسصْمرة.
عن مصصعب بن سصعد ،عن أابيه رضصي الله عنه أانه نزلت فيه آاياتٌ
ت أاtم سصعدٍ أان ل تكلuمه أابًدا حتى َيْكُفَر
حلََف ْ
من القرآان؛ قالَ « :
ت أاsن اللَه وصsصاك بوالَدْيك،
بدِينه ،ول تأاكل ول تشصرب ،قالتَ« :زَعْم َ
وأانا أاtم َ
ت ثÓثًا ،حتى غُشِصَي عليها
ك ،وأانا آامُُر َ
ك بهذا» ،قال :مََكثَ ْ
÷ْهد ،فقام ابٌن لها يقال لهُ :عمارة ،فسصقاها ،فجعلت تدعو
من ا َ
على سصعد ،فأانزل الله عsز وجsل ‘ القرآان هذه اآلية¿rGEphn{ :
∂ Éªn¡o©r£pJo Ónan ºlr∏Yp p¬Hp
n GóngnÉLn
∑ n ôp°rûJo ¿rGCn ≈n∏Yn
∑ n nd ¢nù«rnd Éen »Hp
( ،}Éakhôo©ren É«nfrótdG »ap Éªn¡oÑrMpÉ°nUhnلقمان اآلية .»)15
و‘ روايةٍ أانه قال« :يا أاُsمْه ،تعلم Úواللهِ لو كانت لك مِائُة َنْفسشٍ،
ت ديني هذا؛ فإان شصئتِ َفُكلي ،وإان
ت َنْف ًسصا َنْف ًسصا؛ ما ترك ُ
فخرج ْ
ت.
شصئتِ ل تأاكلي ،فَأاَكلَ ْ
ف عظيمٌة ،تدtل على شصجاعته وُن ْصصَرته
وقد كانت لسصعد مواق ُ
لهذا الuدين ،فمن ذلك ما َرَوْتُه عائشصُة رضصي الله عنها قالت« :سَصِهَر
رسصوُل الله ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ َمْقدَِمه اŸدينة ،فقال« :ليت
◊ا مِن أاصصحابي يحرسصني الليلة» ،قالت :فَبْيَنا نحن
رجً Óصصا ً
خشَصَة سصٍÓح ،فقالَ« :مْن هذا؟» ،قال« :سصعد بن
كذلك ،سصمعنا َخشْص َ
أابي وsقاصش» ،فقال له رسصول الله ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ« :ما جاء
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جوأبك

عّمـ ـ ـا
يشسغل ـك
❊ هل إألفضسل
للمسسافر إلفطر أإو
إلصسوم ؟

قال تعا{ :¤فمن كان منكم مريضسا أاو على سسفر فعدة من
أاي -ام أاخ -ر ي -ري -د ال-ل-ه ب-ك-م ال-يسس-ر ول ي-ري-د ب-ك-م ال-عسس-ر}.
ف - -ال - -ف - -ط - -ر ل - -لصس - -ائ - -م اŸسس - -اف - -ر ج - -ائ - -ز ب - -نصس ال - -ق- -رآان.
لكن من ل يشسق عليه الصسوم ،ويكون القضساء أاشسق عليه
ب -ع -د ذلك ،ف -الصس -وم أافضس -ل ل-ه م-ن ال-ف-ط-ر ‘ السس-ف-ر ،أ
لن-ه
أاسس -رع ‘ ب -راءة ال -ذم -ة ،وأايسس -ر ع-ل-ي-ه ،وال-ل-ه ت-ع-ا ¤ي-حب
اليسسر ،فإان حصسل ‘ الصسوم فهو أاو ،¤أ
لن كثÒا من الناسس
ي بعد ذلك القضساء لطبيعة عملي ،والصسوم
يقول يشسق عل ّ
‘ سس - - - -ف - - - -ر م - - - -ري - - - -ح أايسس - - - -ر ع - - - -ل - - - -ي م - - - -ن ال - - - -قضس- - - -اء.
أاما من يشسق عليه الصسوم ولو مشسقة يسسÒة فالفطر أافضسل
◊ديث «إان الله يحب أان تؤوتى رخصسه كما يحب أان تؤوتى
عزائمه» ،رواه أاحمد من حديث ابن عمر رضسي الله عنه .
ق عليه الصسوم جدا ،فالفطر ‘ السسفر ‘ هذه ا◊الة
فإان شس ّ
متأاكد ،ول ينبغي الصسيام وا◊الة هذه ◊ديث «ليسس من
ال Èالصسيام ‘ السسفر» متفق عليه.

خ Òألهدى
عن أابي هريرة رضسي الله عنه قال :قال رسسول
ال-ل-ه ـ صس-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م ـ»:رغ-م أان-ف رج-ل
ذك -رت ع-ن-ده ف-ل-م يصس-ل ع-لّ-ي ،ورغ-م أان-ف رج-ل
دخل عليه رمضسان ثم انسسلخ قبل أان ُيغفر له،
ورغ -م أان -ف رج -ل أادرك ع -ن -ده أاب -واه ال-ك Èف-ل-م
ي - -دخ Ó- -ه ا÷ن - -ة» ،رواه الÎم - -ذي وصس ّ- -ح - -ح - -ه
ا أ
للبا.Ê
ب َ
ف على رسصول الله ـ صصلى الله
ك؟» ،قالَ« :وَقَع ‘ نفسصي خو ٌ
ت أاحرسصُه» ،فدعا له رسصول الله ـ صصلى الله عليه
عليه وسصلم ـ فجئ ُ
وسصلم ـ ثم نام ،قالت عائشصُة :فنام رسصول الله ـ صصلى الله عليه وسصلم
ـ ح- - - - - - - - -ت - - - - - - - -ى سص - - - - - - - -م - - - - - - - -عُت غَ ِ- - - - - - - -ط - - - - - - - -ي َ- - - - - - - -ط ُ- - - - - - - -ه.
ومنها ما رواه قي ٌسش ،قال :سصمعتُ سصعًدا رضصي الله عنه يقول« :إاÊ
ألsول العرب رمَى بسصهم ٍ ‘ سصبيل الله ،وكنsا نغزو مع النبي uـ صصلى
جر ،حتى إاsن أاحدنا
الله عليه وسصلم ـ وما لنا طعاٌم إال ورق الشsص َ
ي
لََي َضصُع كما يضصع البع Òأاو الشصاة ،ما له خلطٌ» ،قال الشtصsراح :أا ْ
÷فافه وُيْبسِصه.
ُ
ع
د
‘
م
و
ق
ع
ة
أ
ا
حدٍ بًÓء عظيًما؛ فقد جاء عن أابي
وقد أابلَى سص ٌ
ُ
عثمان أانه قالَ ⁄« :يْبَق مع النبuي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ ‘ بعضش
األيام التي قاتَل فيهsن رسصوُل الله ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ غُÒ
طلحة وسصعد ،عن حديثهما»؛ هـو كانا يقاِتÓن عن النبuي ـ صصلى
حد ،وكان سصعد
الله عليه وسصلم ـ أاشصsد القتال ،وكان ذلك ‘ موقعة أاُ ُ
مِن أامهر ُرماِة العرب.
د
ا
د
ر
ض
ص
ي
ا
ل
ل
ه
ع
ن
ه
ق
ا
ل
:
س
ص
م
ع
ت علvيا يقول:
عن عبد الله بن شص s
ُ
«ما جمع رسصول الله ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ أابَوْيه ألحدٍ غ Òسصعد
ك أابي وأاuمي))،
حدٍ(( :اْرِم ِفدا َ
بن مالك؛ فإانه جعل يقول له يوم أاُ ُ
وهذا ا◊ديث يدtل على كفاءته العظيمة ،ومنزلته عند النبuي ـ
صصلى الله عليه وسصلم ـ.
ومِن اŸواقف التي َتُدtل على َوَرِعهِ وتقواه :أانه اعتزل الفتنة
التي حدثت ب Úالصصحابة ،وجاء إاليه أاصصحابه ،وقالوا« :يا سصعد،
أال ُتشصارك معنا ‘ القتال؟» ،قال« :ل ،حتى تأاتو Êبسصيفٍ له
عينان ولسصان ،يقول :هذا مؤومٌن ،وهذا كافٌر ،وأانشصد يقول:
ك مِْنَها َواْنُج ُعْرَياَنا
خِلطَsن َخبِيثَاٍت بِطَuيَبةٍ َواْخلَْع ثَِياَب َ
َل َت ْ
ومنها ما رواه عامر بن سصعد ،قال« :كان سصعد بن أابي وقاصش ‘
إابِِلهِ ،فجاء ابنه ُعمر ،فلما رآاه سصعد قال« :أاعوذ بالله من شَصuر هذا
ت الناسش
ت ‘ إاِبِِل َ
ك وغََنِم َ
الsراكب» ،فنزل فقال لهَ« :أاَنَزلْ َ
ك ،وترك َ
 Ÿلْ َ
ك بينهم؟» ،ف َضصرب سصعٌد ‘ صصدره فقال« :اسصكتْ،
يتنازعون ا ُ
ب
سصمع ُ
ت رسصوَل الله ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ يقول« :إان الله ُيِح t
ِÿفsي».
العبَد الsتِقsي الَغنِsي ا َ
واŸراد بالغني :غنtي النفسش ،واÿفي :اŸنقطع إا ¤العبادة،
والشص - -ت - -غ- -ال ب- -أام- -ور ن- -فسص- -ه ،ل ي- -ب- -غ- -ي م- -نصصً- -ب- -ا ول ُشص- -ه- -رة.
وذكر الsذهبي ‘ «سِصَيرِه»« :إاsنه Ÿا احُتضِصَر ،قال ابُنه مصصعب بن
ي
ت ،فرفع رأاسصه إا s
‹ ،فقال :أا ْ
جري ،فبكي ُ
سصعد :كان رأاسصه ‘ ِح ْ
ُبنsي ،ما ُيبكي َ
ك ،وما أارى بكَ ،قال :ل تبكِ؛ فإان
ت :لِمكاِن َ
ك؟ ،قل ُ
÷sنة؛ قال الذهبي :صَصَدَق والله؛
الله ل ُيَعuذُبني أابًدا ،وإاِ Êمن أاهل ا َ
فهنيًئا له».
وك -انت وف -ات -ه سَص -ن -ة خ -مس ٍش وخ -مسص Úم -ن ال-ه-ج-رة ‘ ،قصص-ره
ت اŸشصركÚ
جsبة صصوفٍ ،وقال« :لقي ُ
بالعقيق ،وأاوصصى أان ُيْدَفَن ‘ ُ
فيها يوم بدٍِر ،وإاsنما خبأاُتها لهذا اليوم» ،وُعمره آانذاك ثماٍن
وسصبعون سصنًة ،وُدِفَن بالبقيع ،رضصي الله عن سصعد ،وجزاه عن
اإلسصÓم واŸسصلم Úخ Òا÷زاء ،وجمَعنا به ‘ دار كرامته.
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‘ عرضس صسنع الفرجة Ãسسرح قسسنطينة

«القالوفة»..كوميديا سسوداء بعيون تتطّلع ألفق جديد مشسرق

رمضسانيات
مثقف
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الفّنان زين الدين بوشسعالة
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الإفطار مع العائلة له نكهة خاصسة

^ رمضسان فرصسة سسانحة للتقرب إا ¤الله عز وجل
يؤوّدي نوعا موسسيقيا مشسهورا ومنتشسرا بكÌة Ãدينة ا÷سسور اŸعلقة ،وهو ذو طابع صسو‘
دي -ن -ي ال -ع -يسس -اوة ،ط -اب -ع دائ -م ا◊ضس -ور ع-ن-د ال-قسس-ن-ط-ي-ن-ي Úوسس-ك-ان ال-ولي-ات اÛاورة ‘
مناسسباتهم اıتلفة الدينية والعائلية لسسيما بشسهر رمضسان الكر . Ëمن أابرز مؤودي هذا
الطابع الفنان زين الدين بوشسعالة الذي ارتأات «الشسعب» أان نقوم بدردشسة رمضسانية عن
أاحواله ‘ شسهر الصسيام والقيام.

حاورته من قسسنطينة :مفيدة طريفي

قّ- -دمت الّ- -ت -ع -اون -ي -ة ال ّ-ث -ق -اف -ي -ة Ÿدي -ن -ة
الشسلف ،سسهرة أاول أامسس ،على ركح مسسرح
قسسنطينة ا÷هوي ﬁمد الطاهر الفرقاÊ
‘ إاطار برنا›ه الرمضسا ،Êعرضسا Ÿسسرحية
«القالوفة» ıرجها «ميسسوم لعروسسي».

قسسنطينة :أحمد دبيلي

ي -ت-ق-اسس-م أادوار ه-ذه ال-مسس-رح-ي-ة ال-ت-ي ك-تب نصس-ه-ا
«فاروق داودي» أاربعة ممثلين :عبد القادر حر في
دور «سس - -ي ال - -ط- -يب»« ،حسس- -ي- -ن ب- -ل- -حسس- -ن»(إام- -ام
ال -مسس -ج -د)« ،ال -ط -يب ق -وي -در» (ال -خ -ي-ر) ،وأاخ-ي-را
يتقّمصص دور «الحامدي البÓندي» الممثل «الحاج
لصسنامي».
وع -ن م -وضس -وع ال -مسس -رح-ي-ة ،وف-ي دردشس-ة قصس-ي-رة
ج-م-ع-ت-ن-ا ب-ال-م-م-ث-ل-ي-ن ق-ب-ي-ل العرضص ،صسّرح الممثل
«الحاج لصسنامي» لـ «الشسعب» ،أان المسسرحية تروي
قصسة شسخصسيتها الرئيسسية «سسي الطيب» المجاهد
الذي تنقل بعد السستقÓل الى بÓد الغربة ،وترك
منزله لشسقيقته «عائشسة» ،لكن وبعد مرور ردح من
الزمن يتآامر كل من «الخير» وهو ابن عم «سسي
الطيب» و»الحامدي البÓندي» (الثوري المزعوم)
لÓسستيÓء على البيت الذي تقطنه «عائشسة» ،وهذا
م -ا ت -م ب-ال-ف-ع-ل ،ل-ك-ن ع-ن-دم-ا ي-ع-ل-م «سس-ي ال-ط-يب»

بالمؤوامرة التي حدثت في غيابه يعود الى أارضص
الوطن ويزعم أانه فقد السسمع والبصسر ،لينتقم في
األخير من هذه المجموعة شسر النتقام وينتصسر
لشسقيقته «عائشسة».
وحسسب نفسص المصسدر دائما ،فإان هذه المسسرحية
ت -دخ -ل ف -ي إاط -ار «ال -ك -وم-ي-دي-ا السس-وداء» ت-ت-ح-اور
شسخصسياتها فيما بينها بلغة بسسيطة تعتمد على
السس-خ-ري-ة ،وه-ي ف-ي ال-واق-ع إاسس-ق-اط ع-ل-ى ال-ح-الة
الراهنة التي تعيشسها البÓد بصسفة عامة ،كما أان
عنوان المسسرحية «القالوفة» يقصسد به الشسخصص
الذي يصسطاد الحيوانات في الظÓم ،حيث تتطابق
ه-ذه ال-تسس-م-ي-ة ع-ل-ى ال-دور الن-ت-ه-ازي ال-ذي ت-ل-عبه
شسخصسيات المسسرحية لكن في األخير تقع في فخ
سس -وء ن -ي -ت -ه -ا؟ ك -م -ا ت -ق -ع ال -ح-ي-وان-ات الضس-ال-ة ف-ي
المصسيدة؟
في مÓحظة أاولى بعد هذا العرضص الذي دام نحو
سساعة من الزمن ،وصسّفق له عشّساق الركح مطول،
ت-ح-ت-م-ل ه-ذه ال-ت-ول-ي-ف-ة ع-دة ق-راءات ،خ-اصس-ة بعد
إاسسقاطها على الوضسع الراهن في البÓد؟ فانطÓقا
من ديكورها البسسيط الذي يعتمد على «أاريكة»
وب-عضص األع-م-دة وأاغ-راضص ت-ت-م-ث-ل ف-ي ح-ق-ي-ب-ت-ين،
إاضساءة وموسسيقى تتغير بتغير المشساهد ،ثم حوار
ي-دور ب-ي-ن ال-م-م-ث-ل-ي-ن ب-ل-غ-ة ع-ام-ية ودعابة فكاهية

ج -م -ي -ل -ة أاضس -ح -كت ال-ج-م-ه-ور ف-ي ك-ل مشس-ه-د م-ن
مشساهدها ،وأاخيرا التحام الممثل الرئيسسي «سسي
الطيب» بالجمهور ـ بما يحمله من رمزية ـ ـ طالبا
م -ن-ه إاع-ط-اء رأاي-ه ف-ي ه-ذه ال-ن-م-اذج ال-ف-اسس-دة م-ن
المجتمع؟ سستكون دون شسك فرصسة للنقاد إلعطاء
رأايهم في هذا العمل نصسا ،إاخراجا وتمثي Óوهو ما
قد نعود إاليه مجددا في قراءة نقدية أاولي مع
بعضص المختصسين.
ال -ج -دي -ر ب-ال-ذك-ر ،أان مسس-رح-ي-ة «ال-ق-ال-وف-ة» سس-ب-ق
عرضسها منذ دخول شسهر رمضسان الفضسيل في كل
من مسسرح عنابة ثم قالمة ،كما سسيسستمر عرضسها
في وليات أاخرى ،مع اإلشسارة أان التعاونية الثقافية
ل -لشس -ل -ف وال -ت -ي ت -حصس -لت ع -ل-ى ال-ج-ائ-زة ال-ك-ب-رى
للمسسرح المحترف سسنة  ،2015في رصسيدها 15
عم Óمسسرحيا موجها للكبار والصسغار وهي تنتج
نحو عملين مسسرحيين في السسنة ،حسسب ما أاّكده لـ
«الشسعب» أاحد أاعضسائها من فريق التمثيل.
ونشسير في األخير ،أان مسسرح قسسنطينة الجهوي
«محمد الطاهر الفرقاني» ودائما في إاطار برنامج
الرمضساني ،يقدم سسهرة اليوم مونولوغ «مذكرات
ماعز» للفنان «عبد الحميد قوري» ،وهو من إانتاج
ال-مسس-رح ال-ج-ه-وي ب-ع-ن-اب-ة ،ك-م-ا ي-ح-يي غدا الفنان
«عزوز بوعبيد» حف Óفنيا للعيسساوة.

لقت إاقبال من عشّساق أاب الفنون بباتنة

مسسرحية «وسسخ كوم» “تع ا÷مهور ‘ سسهرة خالدة

على مدار  55دقيقة من مسسرحية «وسسخ كوم» “ّكن اıرج ◊سسن شسيبة من نقل ا÷مهور
لنسسا ،Êالذي ج ّسسدته همامة وهي تنتقل بÚ
لعواﬂ ⁄تلفة ومتناقضسة يطغى عليها ا÷انب ا إ
شسخصسية وأاخرى ،فمرة عاملة وأاخرى زبونة وثالثة عروسس .وهكذا اكتشسف ا÷مهور الذي
صس -ت ب -ه ق -اع -ة مسس -رح ب -ات -ن-ة ا÷ه-وي ‘ ال-ن-ه-اي-ة ب-أان ب-ط-ل-ة اŸسس-رح-ي-ة م-ريضس-ة وم-ت-واج-دة
غّ
لمراضس العقلية.
Ãسستشسفى ل أ

باتنة :حمزة Ÿوشسي

ق ّ-دم م -ؤوخ -را ال -مسس-رح ال-ج-ه-وي
لباتنة إانتاجه الجديد «وسسخ كوم»
ل- -ل- -ج -م -ه -ور ف -ي ع -رضس -ه األول،
وال -ذي لق -ى إاق -ب -ال ك -ب -ي -را م-ن
طرف عشساق الفن الرابع ،حيث
ت- -دور أاح -داث ال -مسس -رح -ي -ة ف -ي
ح - -م - -ام شس- -ع- -ب- -ي وت- -روي قصس- -ة
«ه - - -م - - -ام- - -ة» ال- - -ت- - -ي جّسس- - -دت
شس- -خصس- -ي- -ت- -ه- -ا ال- -م -م -ث -ل -ة ن -وال
مسس -ع -ودي ال -ف -ت -اة ال -ت -ي ف-ت-حت
عينيها عاملة ككياسسة في هذا
ال -م -ك -ان ال -ذي ت -قصس -ده ال -نسس-وة
للنظافة ،لتكبر فيه وهي تحلم
ب -ال -زواج وت -ك -وي -ن أاسس-رة خ-اصس-ة
وأان -ه -ا تصس -ادف ي-وم-ي-ا ال-ع-رائسص

ال -ل -وات -ي ت-زرن ال-ح-م-ام ك-ت-ق-ل-ي-د
دأابت عليه النسسوة قبل الزواج.
وع -قب ال -ع-رضص أاّك-دت ال-م-م-ث-ل-ة
أان-ه-ا سس-ع-ي-دة ج-دا ب-أادائ-ه-ا ل-ه-ذه
الشسخصسية الجديدة نوعا ما في
مسس- -اره- -ا ال- -ف- -ن- -ي ،غ- -ي- -ر أان -ه -ا
اعترفت بصسعوبة الوقوف لمدة
سساعة على الخشسبة وتقمصص عدة
أادوار دف- - -ع- - -ة واح- - -دة وإاق - -ن - -اع
الجمهور بها.
ب- -دوره ل- -حسس- -ن شس- -ي- -ب- -ة م -خ -رج
ال- -مسس -رح -ي -ة ال -ذي ت -ع -ام -ل م -ع
م -واهب شس -اب -ة ف-ي ك-ت-اب-ة ال-نصص
وال- -ت- -أال -ي -ف ال -م -وسس -ي -ق -ي ل -ه -ذه
المسسرحية ،فأاشسار إالى أان لجوئه
للمنشسفات كعرائسص للخروج من
السسرد كون العرضص يعتمد على

شس- -خصس -ي -ة واح -دة .ك -م -ا أاوضس -ح
شس -ي -ب -ة ب -خصس -وصص ت -ق -ل -ي-د ف-ت-ح
ال -م -ن -اقشس -ة م-ع ال-م-ه-ت-م-ي-ن ب-أاب
ال - -ف - -ن - -ون وال - -ج - -م - -ه - -ور ح- -ول
ال -مسس-رح-ي-ة ب-ع-د إاسس-دال السس-ت-ار
عليها هو مبادرة جيدة تسساهم
ف- -ي إاث- -راء ال- -مشس -ه -د ال -ث -ق -اف -ي
وال - -مسس - -رح - -ي ،وخ - -ل- -ق جسس- -ور
ت- -واصس- -ل وح -وار ب -ي -ن ال -م -رسس -ل
والمسستقبل.
ونشسير في األخير أان «وسسخ كوم»
ي-ع-ت-ب-ر ث-ان-ي إان-ت-اج ل-مسس-رح باتنة
خÓل السسنة الحالية بعد «أاوهام
ال -غ-اب-ة» ال-خ-اصص ب-ف-ئ-ة األط-ف-ال
لقت إاق- -ب- -ال ك- -ب- -را م- -ن ط- -رف
الجمهور.

^ الشسعب :ما هي أاحوال بوشسعالة في
الشّسهر الفضسيل؟
^^ زين الدين بوشسعالة :أانا في أاحسسن
أاحوالي ،ألنني أاحب أاجواءه وأافرح لقدومه
وح -ل-ول-ه ع-ل-ي-ن-ا ب-ب-رك-ات-ه ،ف-أاج-د راح-ة ال-ب-ال
والهدوء الروحي ،وشسهر رمضسان هو فرصسة
Óمة اإلسسÓمية للتقرب من الله عز
سسانحة ل أ
وجل.
^ كيف تقضسي سسهراتك الّرمضسانية وما
هي أاولوياتك؟
^^ من أاولوياتي إاقامة الصسلوات في أاوقاتها
وأاقضس-ي-ه-ا ع-ادة ب-ي-ن ال-م-ن-زل وال-زواي-ا ،وب-ع-د
اإلف -ط -ار م -ع ال -ع -ائ -ل -ة ال -ت -وج -ه ن -ح -و زاوي-ة
الحمÓوية والرحمانية ،حيث نؤودي صسÓة
التراويح والمديح الديني .أاقول بالمناسسبة ان
زوايا قسسنطينة يعتبر المدارسص األولى لتعليم
القرآان منذ زمن ،ول تزال لحد اآلن .أاما فيما
بعد فأانا أاف ّضسل إاكمال السسهرة مع العائلة.
^ م-ا ه-و الّ-ط-ب-ق ال-م-فّضس-ل ل-ب-وشسعالة
والحلوى التي ل تسستغني عنها؟
^^ طبق شسباح الصسفرة هو المفضسل بالنسسبة
لي ،أاعتبره عروسص مائدة اإلفطار ب Óمنازع
ف-ي رمضس-ان لسس-ي-م-ا ل-ل-ع-ائÓ-ت القسسنطينية،
دون أان أانسسى شسربة الفريك والبوراك ككل
الجزائريين .أاما الحلوى المفضسلة لدي هي

مسسابقة «أاقلم بلدي» باŸدية

التّلميذات الّنجيبات ‘ أاو ¤اŸراتب
أاع-ل-نت م-دي-ري-ة الÎبية
ل-ولي-ة اŸدي-ة ع Èحسس-اب-ها
لجتماعي ،أاول أامسس ،عن
ا إ
ن - -ت - -ائ - -ج مسس- -اب- -ق- -ة «أاق- -لم
ب -لدي» اŸرح -ل -ة ال-ولئ-ي-ة،
وال -ت -ي ج -رت أاط-وراه-ا ي-وم
 30أافريل الفارط.

أŸدية :علي ملياÊ

بحسسب النتائج المعلن عنها
ا ل - - -ت - - -ي ا ط - -ل - -ع ت « ا ل ش س - -ع ب »
ع ل ي ه ا  ،ف ق د ت اأ ّه ل ف ي ا ل ط و ر
الثانوي في تخصسصص الرواق
ا لأ خ ض س ر ف ي ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ،
كل من التلميذتين خولة بن
خ -ا ل -د ص س -ا ح -ب -ة ر و ا ي -ة ز و ا ج
س س ف ر ع ن د ا ر ا ل ن ش س ر ا لأ ف ق ،
والموهوبة في الكتابة صسفاء
حلوان صساحبة مجموعة من
ا ل - -ك -ت -ا ب -ا ت و ا ل -خ -و ا ط -ر م -ن
ثانوية خديجة بن رويسسي.
ك م ا ت ّو ج ت ب ا ل م ر ت ب ة ا ل و ل ى
ا ل -ت -ل -م -ي -ذ ة ك -ن -ز ة ع -ث م ا ن ي م ن
ث - -ا ن -و ي -ة ا ل ش س -ي -خ ب -و ع -م -ا م -ة
ب -ب -و س س -ك -ن م -ت -ب -و ع ة ب ا ل ت ل م ي ذ ة
س س - -ا ر ة ز ا ي - -ر ي م - -ن ث - -ا ن - -و ي - -ة
ق -ط -ا ش ص ح -م -و د ب -ا ل -ع -ز ي -ز ي -ة
بالمرتبة الثانية.
و ن -ا ل ت ا ل -ت -ل -م -ي -ذ ة ي س س -ر ى
بوشسنافة في تخصسصص اللغة
ا ل -ف -ر ن س س -ي -ة ا ل -م -ر ت -ب -ة ا لأ و ل ى ،
و ح -ل ت ب -ا ل -م -ر ت -ب -ة ا ل -ث -ا ن -ي -ة
اأ م -ي -ر ة م -ب -ا ر ك م -ن ث -ا ن -و ي -ة

مدير الثقافة لسسعيدة لـ «الشسعب»:

لنشسطة الّرمضسانية
قعدات شسهر الّتراث أابرز ا أ

يشس - -ه - -د الÈن - -ام - -ج ال- -ذي سس- -ط- -رت- -ه
م-دي-ري-ة ال-ث-ق-افة لولية سسعيدة خلل
هذا الشسهر عدة نشساطات ثقافية ،فنية
وأادبية وتظاهرات تشسكل ﬁطات بارزة
ل- -ل- -نشس- -اط ال- -ث- -ق- -ا‘ .ه -ذا م -ا صس -رح ب -ه
ب - -وع - -رف - -ة ك - -ر Ëم - -دي- -ر ال- -ث- -ق- -اف- -ة لـ
«الشسعب».

سسعيدة :جلطي علي

ر غ -م م -ح -د و د ي -ة ا لإ م -ك -ا ن -ي -ا ت  ،س سّط ر ت
ا ل -م -د ي -ر ي -ة ب -ر ن -ا م -ج -ا ث -ر ي -ا ب -م -ن -ا س س -ب -ة
« ش س -ه -ر ا ل -ت -ر ا ث »  ،و ت -ز ا م -ن -ا اأ ي ض س -ا م -ع »
ا ل ش س -ه -ر ا ل -ف ض س -ي -ل » ا خ -ت -ا ر ت ل -ه ش س -ع -ا ر
« ا ل -ح -م -ا ي -ة ا لأ م -ن -ي -ة ل -ل -ت -ر ا ث ا ل ث ق ا ف ي » ،
حيت تتواصسل فعالياته الى غاية نهاية
الشسهر والذي يتضسمن معرضسا خاصسا
بالتراث المادي والÓمادي للمنطقة،

ش س -م -ل ك -ذ ل ك م س س -ا ب -ق -ا ت ف -ي ا لأ ك  Ó-ت
الشسعبية.
و اأ ش س ا ر ا ل م ت ح د ث اأ ن ه ن ا ك ح ص س ص ص
اإ ذ ا ع -ي -ة ت -و ع -ي ا ل -م -و ا ط -ن ا ل س س -ع -ي -د ي
ح -و ل اأ ه -م -ي -ة ه -ذ ا ا ل -ت -ر ا ث و ك -ي -ف -ي -ة
حمايته من خÓل القوانين المعمول
بها في الجزائر ،فالمعرضص كما قال
ه -و ع -ب -ا ر ة ع -ن ع -ر ض ص ي -ت -ن -ا و ل ج -م -ي -ع
ا ل -ح -ق ب ا ل -ت -ا ر ي -خ -ي -ة ل -ه -ذ ه ا ل -م -ن -ط -ق -ة ،
وكذلك الجانب الÓمادي الذي تزخر
ب -ه ا ل -و ل ي -ة م -ن ع -ا د ا ت و ت -ق -ا ل -ي -د  ،ك -م -ا
شسارك في البرنامج فنان تشسكيلي من
و ل ي -ة ا ل -و ا د ا ل -ذ ي ك -ا ن ض س -ي -ف ش س -ر ف
و اأ ب ر ز م ن خ  Óل م ع ر ض س ه ج م ا ل ا ل خ ط
ا ل -ع -ر ب -ي  ،اإ ض س -ا ف -ة اإ ل -ى م ش س -ا ر ك -ة ق ّ-ي -م -ة
ل -ل -ح -ر ف -ي -ي -ن ف -ي م -ج -ا ل ت -ر ب -ي -ة ا ل -ن -ح ل

و ا ل ن س س ي ج و ا لأ ل ب س س ة ا ل ت ق ل ي د ي ة .
و ق -د ن ّ-ظ -م ت س س -ه -ر ا ت و اأ م س س -ي -ا ت ف -ن -ي ة
ل Ó-أ غ -ن -ي -ة ا ل -ب -د و ي -ة نّش س -ط -ه -ا ف -ن -ا ن -و ن
موهوبون.
و ب -خ ص س -و ص ص ا لّس س -ه -ر ا ت ا ل -ر م ض س -ا ن -ي -ة ،
اأ ض س ا ف ا ل م ت ح د ث اأ ن م د ي ر ي ت ه س س طّ ر ت
ب -ر ا م -ج ث -ر ي -ة ب -ا ل -ت -ن س س -ي -ق م -ع م -د ي -ر ي -ة
ا ل ش س - -وؤ و ن ا ل - -د ي - -ن - -ي - -ة و ا لأ و ق -ا ف  ،خ ص ص
ب ا ل ذ ك ر اإ ط  Óق ا ل ع د ي د م ن ا ل م س س ا ب ق ا ت
ا ل -د ي -ن -ي -ة و ا ل -ث -ق -ا ف -ي -ة ل -ل -ك -ب -ا ر و ا ل ص س -غ -ا ر
و اأ خ - -ر ى ل - -ف - -ا ئ - -د ة ن - -ز ل ء ا ل - -م - -وؤ س س س س - -ة
العقابية ولعادة التربية ببلدية عين
ا ل - -ح - -ج - -ر  ،اإ ض س -ا ف -ة اإ ل -ى ح -ف  Ó-ت ف -ي
ا لإ ن ش س ا د ا ل د ي ن ي م ن ت ن ش س ي ط ف ر ق م ن
سسعيدة وخارجها.
و ي ت ض س م ن ا ل ب ر ن ا م ج اأ ي ض س ا ق ع د ا ت ش س ه ر

بوراك الرنة والتي تصسنع حصسريا بقسسنطينة
على يد ربات البيوت .وهي حلوى تعودت منذ
صسغري على أاكلها سسيما في الشسهر الفضسيل.
^ برنامجك الفني في هذا الشّسهر؟
^^ برنامجي خÓل رمضسان متنّوع ،أانا اآلن
بصسدد إاحياء العديد من الحفÓت بقسسنطينة
والجزائر العاصسمة وعدد من وليات الوطن،
فضس Óعن تنظيم سسهرات فنية تجمع عديد
المطربين ،حيث يعتبر شسهر رمضسان فرصسة
سسانحة للقاء األحبة من األقارب واألصسحاب
على حد سسواء.

التراث الثقافي ،التي تحتضسنها دار
ا ل ث ق ا ف ة ب ح ض س و ر ا ل ع ا ئ  Óت  ،اإ ل ى ج ا ن ب
ت -ظ -ا ه -ر ة « اأ ي -ا م ا ل -م -و س س -ي -ق -ى و ا ل س س -م -ا ع
الصسوفي» تحت شسعار «تجليات الروح»
و ا ل - -ت - -ي ب - -ر م -ج ت ع -ل -ى م -د ا ر  3اأ ي ا م
ت -ت -خ ّ-ل -ل -ه -ا م -ح -ا ض س -ر ا ت ح -و ل ا ل -ق ص س -ا ئ د
الصسوفية للدكتور العربي الشسايشسي.
كما سس ّ
ط ر ت ا ل م د ي ر ي ة اأ ي ض س ا ا ب ت د ا ًء
م ن  2 4و اإ ل ى غ ا ي ة  2 9م ا ي ا ل ج ا ر ي
م ه ر ج ا ن « ل ي ا ل ي ا ل ض س ح ك »  ،اإ ض س ا ف ة اإ ل ى
ع -ر و ض ص م س س -ر ح -ي -ة ل -ل -ك -ب -ا ر و ا ل ص س -غ -ا ر
و ع - -ر ض ص  4اأ ف  Ó-م س س -ي -ن -م -ا ئ -ي -ة ب -ق ا ع ة
ا ل س س -ي -ن -م -ا « د ن -ي -ا ز ا د »  ،و ك -ذ ا اأ م س س -ي -ا ت
شسعرية وبداية من شسهر جوار وتزامنا
م -ع ع -ي -د ا ل -ط -ف -و ل -ة ع -ر و ض ص ت -ر ف -ي -ه -ي -ة
و ث ق ا ف ي ة ل ل ّن ا ش س ئ ة .

خ -د ي -ج -ة ب -ن ر و ي س س -ي  ،ف ض س Ó-
على تتويج التلميذة شسمسص
محمدي من ثانوية خديجة
ب - -ن ر و ي س س - -ي ف - -ي ت - -خ ص س ص ص
ا ل -ل -غ -ة ا لإ ن -ج -ل -ي -ز ي -ة ب -ا ل م ر ت ب ة
ا لأ و ل - -ى  ،ف - -ي ح - -ي - -ن ن - -ا ل ت
ا ل -م -ر ت -ب -ة ا ل -ث -ا ن -ي -ة ا ل -ت -ل -م -ي -ذ ة
اأ م -ا ل ح -م -د ا ن -ي م -ن ث -ا ن -و ي -ة
ب -ل -غ -ر ب -ي ا ل س س -ع -ي -د ب -ب -ل -د ي -ة
الميهوب.
ع ا د ت ا ل م ر ت ب ة ا لأ و ل ى ف ي
ا ل -ط -و ر ا ل -م -ت -و س س -ط ف -ي ا ل -ل غ ة
ا ل -ع -ر ب -ي -ة ل -ل -ت -ل -م -ي -ذ ة ش س -ي -م -ا ء
س س و ن ة م ن م ت و س س ط ة اأ م ح م د
د ح -م -ا ن -ي ب -ح -ر ب -ي -ل  ،ف -ي -م -ا
ح ص س -د ت ا ل -ت -ل -م -ي -ذ ة ه -د ي -ل
حمايدي المرتبة الثانية من
م - -ت - -و س س - -ط - -ة ل ل - -ة ف - -ا ط - -م - -ة
ن س س - -و م -ر ب -ا ل -ع -ز ي -ز ي -ة  ،ك -م -ا
ت - -و ج ت ا ل - -ت - -ل - -م - -ي - -ذ ة س س - -ا ر ة
ب - - -و خ - - -ا ت - - -م ف - - -ي ت - - -خ ص س ص ص
ا ل -ف -ر ن س س -ي -ة ب -ا ل -م -ر ت -ب ة ا لأ و ل ى
من متوسسطة فضسيل اسسكندر
ب - -ا ل -م -د ي -ة  ،ف -ي و ق ت ع -ا د ت
ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة اإ ل ى ا ل ت ل م ي ذ ة
اأ م س س ا ء ش س  Óل ي م ن م ت و س س ط ة
ب -و ع -ت -و ع -ب -د ا ل -ق -ا د ر ب س س -ي د ي
ن -ع -م -ا ن  ،و ا ن -ف -ر د ت ا ل -ت -ل -م -ي ذ ة
ف - - -ا ط - - -م - - -ة ص س - -ا ل - -ح - -ي م - -ن
م -ت -و س س -ط -ة ا ل -ع -ر ب ي ا ل س س ع ي د ي

ب - -ا ل - -ب - -ر و ا ق - -ي - -ة ف - -ي ا ل - -ل - -غ - -ة
ا ل ن ج ل ي ز ي ة ب ا ل م ر ت ب ة ا لأ و ل ى ،
ك -م -ا ا س س -ت -ح -و ذ ت ا ل -ت -ل -م -ي -ذ ة
ر و ن -ق ن -و ا ر ي م -ن م -ت -و س س -ط -ة
ع - -ي - -د و ن ر م ض س - -ا ن ب س س - -ي - -د ي
نعمان على المرتبة الثانية.
و ت م ّك ن ا ل ت ل م ي ذ اإ س س ح ا ق ب ن
الدين في الطور البتدائي
من مدرسسة هيلوفة القندوز
ب -ب -و غ -ز و ل ف -ي ا ل -ل -غ -ة ا ل ع ر ب ي ة
م -ن ح ص س -د ا ل -م -ر ت -ب -ة ا لأ و ل -ى ،
بينما عادت المرتبة الثانية
اإ ل - -ى ا ل - -ت - -ل - -م - -ي - -ذ ة ز ه -و ر ب -ن
ق - -و ي -د ر م -ن م -د ر س س -ة ص س -ي -د
محمد بشسÓلة العذاورة.
كما نالت التلميذة سسيرين
ع -ا ل -م م -ن م -د ر س س -ة ب -ن ج -ا ب -و
ا ل -ج -ي  Ó-ل -ي و ز ر ة ف -ي ا ل -ل -غ -ة
ا ل -ف -ر ن س س -ي -ة ا ل -م -ر ت -ب -ة ا لأ و ل ى ،
ك -م -ا ت -و ج ت ا ل -ت -ل -م -ي -ذ ة م -ر ي -م
ح - -ا ج ق - -ا س س - -ي م - -ن م - -د ر س س - -ة
س س -ي -د و ن م -ح -م -د ب -ا ل -ب -ر و ا ق -ي ة
ب -ا ل -م -ر ت -ب -ة ا ل -ث -ا ن ي ة  ،م ع ا ل ع ل م
ب اأ ن ا ل د و ر ا لأ و ل م ن م ن ا ف س س ة
اأ ق  Ó-م ب  Ó-د ي ف -ي ط -ب -ع -ت -ه -ا
ا ل -ث -ا ن -ي -ة اأ ج -ر ي ت ب -ت -ا ر ي -خ 2 9
ج -ا ن -ف -ي  ، 2 0 1 9ت -ح ت ش س -ع -ا ر
«مدرسسة الجودة فضساء ملهم
لقارئ جيد وكاتب مبدع».
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الفسصاد ظاهرة عالمية تنخر اقتصصاديات الدول وتكبح تقّدمها

الدبلوماسسي

الجزائر بحاجة إالى صسياغة منظومة قانونية صسارمة لمكافحة لصسوصص المال العام

’ثار السصلبية للفسصاد وإاشصراكها في مواجهته
’بّد من خطط تثقيفية لتوعية العامة با آ
اعتبر البروفيسصور بوحنية قوي عميد كلية الحقوق والعلوم السصياسصية بجامعة قاصصدي مرباح بورقلة في حواره مع «الشصعب» ،أان الفسصاد أاضصحى ظاهرة عالمية وآاثاره مدمرة،
حيث يقوم بتفكيك البنية ا’قتصصادية للدولة لهذا وجب مكافحته بمنظومة قانونية صصارمة وبذهنية وعقلية جماعية مكافحة له .وأاكد البروفيسصور بوحنية في سصياق
’دارية والقضصائية التي من
’ليات القانونية ا إ
حديثه ،أان الجزائر لم تكن بموضصع أافضصل مقارنة بباقي الدول التي تعاني من الفسصاد،وقال إان المشصّرع الجزائري حاول إايجاد ا آ
’ليات تبقى نسصبية إالى حّد بعيد ،ما يحّتم إاثراء المنظومة القانونية في هذا الشصأان حتى يتم تفادي
شصأانها أان تحّقق الوقاية من الفسصاد ومكافحته ،ومع ذلك ،فإان فعالية هذه ا أ
الثغرات التي يسصتعملها البعضض لÓعتداء على المال العام.
أاجرت الحوار  :فضصيلة دفوسض
ومصس-رف-ي ي-تّ-ع-قب رؤووسس الم-وال وان-ت-ق-ال-ه-ا م-م-ا يضس-من مع العلم أان الجزائر أانشسأات العديد من األجهزة واآلليات الصس -ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ع-ن ط-ري-ق إاج-راء ال-ت-راضس-ي خ-ارج
الخاصسة بمكافحة الفسساد منها الهيئة الوطنية للوقاية من ال-م-ج-الت ال-م-نصس-وصس ع-ل-ي-ه-ا ف-ي ال-مادتين  3٧و 3٨من
مكافحة الجريمة المالية والقتصسادية.
ك أان ظاهرة الفسصاد التي أاصصبحت ك -م -ا ي -جب ال -ح -رصس ع -ل -ى م -راع -اة ال -م-راج-ع-ة ال-دوري-ة ال- -فسس -اد ،وال -دي -وان ال -وط -ن -ي ل -ق -م -ع ال -فسس -اد ،وم -ج -لسس ت-ن-ظ-ي-م الصس-ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ،وت-ط-وي-ر ال-رق-اب-ة اإلداري-ة
«الشصعب» ’ :شص ّ
ح-ديث السص-اع-ة ه-ي ظ-اه-رة ع-ال-م-ي-ة ت-ع-ان-ي-ها كل للمؤوسسسسات وألصسحاب المناصسب بشسكل سسنوي ،مما يقضسى المحاسسبة ،ناهيك عن مجموعة من القوانين والتفاقيات عليها.
منها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسساد  \ 2003ونشسر التقارير السسنوية لمجلسس المحاسسبة في الجريدة
على عناصسر التربّح واإلثراء غير المشسروع.
الدول لكن بشصكل متفاوت ،ما تعليقكم؟
البروفيسصور بوحنية قوي :يعتبر الفسساد من أاخطر إاضسافة إالى أان تنقية السساحة السسياسسية من األحزاب التي وال -ت -ي وق -عت ع-ل-ي-ه-ا ال-ج-زائ-ر ف-ي  ،200٤وق- -ان -ون  2006ال -رسس -م -ي-ة ،م-ع ال-دع-وة إال-ى تشس-دي-د ال-ت-ج-ري-م ف-ي م-ج-ال
ال -مشس -ك -لت ال -ت -ي ت -واج -ه ال-دول-ة بسس-بب ت-عّ-دد م-ظ-اه-ره تعتمد منطق المال الفاسسد ،تعتبر عملية أاكثر من مهمة ل -م-ك-اف-ح-ة ال-فسس-اد ال-ذي ي-ع-ت-ب-ر أاه-م م-دون-ة ق-ان-ون-ي-ة تّ-م الصس -ف -ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة وم-واك-ب-ة ت-ط-ور ال-ج-رائ-م ف-ي ه-ذا
تشسريعها بهذا الصسدد.
المجال.
وصسوره ،خاصسة في ظّل التغيرات التي يشسهدها المجتمع في وقتنا الحالي للخروج اآلمن من نفق الفسساد.
ال-دول-ي ال-ح-ال-ي ن-ت-ي-ج-ة إاف-رازات ال-ع-ول-م-ة وظ-هور فواعل هل من نماذج عن تجارب دول نجحت في محاربة هل تكفي المنظومة القانونية الجزائرية الحالية
للتصصدي لظاهرة الفسصاد؟
جديدة ،مما أادى إالى تراجع دور الدولة وبالتالي أاصسبح ظاهرة الفسصاد؟
ما السصبيل للحّد من الفسصاد في الجزائر؟
الفسساد ظاهرة عالمية تجاوزت حدود الدولة ولم يعد @@ هناك نماذج مهمة في مجال مكافحة الفسساد تكشسف @@ ح -اول ال-مشسّ-رع ال-ج-زائ-ري إاي-ج-اد اآلل-ي-ات ال-ق-ان-ون-ي-ة
@@ ي -جب تشس -ج -ي-ع ف-ع-ال-ي-ات ونشس-اط-ات ال-م-ج-ت-م-ع ال-م-دن-ي
باسستطاعتها التحّكم فيها ول مكافحتها لوحدها ،أامام عنها التقارير السسنوية لمنظمة شسفافية الدولية.
اإلدارية والقضسائية التي من شسأانها أان تحّقق الوقاية من والصسحافة الحرة والسستقصسائية بمختلف أانواعها من أاجل
ال-ت-ط-ور ال-ه-ائ-ل ال-ذي ع-رف-ه الق-تصس-اد ال-ع-المي باألخصس وُي- - -ع- - -د م- - -ؤوشس - -ر
النخراط والمسساهمة في ترسسيخ ثقافة النزاهة والمواطنة،
د
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ا
التجارة العالمية الحرة ،وما تشسهده حركة رؤووسس األموال مدركات الفسساد
وكشسف ونبذ كل أاشسكال الفسساد.
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من ديناميكية متسسارعة أادت إالى تزايد ظاهرة غسسيل أاه- -م اإلصس- -دارا
ضسرورة إاعادة النظر في التكييف القانوني للجرائم المتصسلة
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وتبييضس األموال ،ناهيك عن تطور التكنولوجيا.
بالفسساد وتشسديد العقوبات إالى أاقصسى حّد ممكن.
إان الفسساد أاضسحى ظاهرة عالمية ،لذلك تشسّكلت علوم ال-م-ؤوشس-ر ال-رائ-د ع-ال-م-ي-ا الذي يسسّ
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تبليغ وكشسف آاليات الفسساد المسستخدمة من طرف المفسسدين.
ج-دي-دة ل-دراسس-ت-ه م-ث-ل الق-تصس-اد السس-ي-اسس-ي ل-ل-فسساد ،كما الضسوء على الفسساد في القطاع العام
إاج -ب -اري -ة ال-ت-ط-ب-ي-ق ال-ف-ع-ل-ي ل-ل-نصس-وصس ال-ق-ان-ون-ي-ة ال-خ-اصس-ة
تأاسّسسست في برلين سسنة  1٩٩3منظمة دولية هي ـ منظمة وي-ع-ط-ي ل-م-ح-ة سس-ن-وي-ة ع-ن ال-درجة
بالتصسريح بالممتلكات.
الشس -ف -اف -ي-ة ال-دول-ي-ة ـ ال-ت-ي ي-ع-ه-د إال-ي-ه-ا بضس-ب-ط وتصس-م-ي-م النسسبية لنتشسار الفسساد.
ضسرورة تطوير األجهزة المكلفة بمحاربة الفسساد على رأاسسها
الفسساد
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مؤوشسرات ومدركات الفسساد في العالم بهدف القضساء عليه .وإلح-راز ت-ق-دم ح-ق-ي-ق-
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ى
ل
ع
ء
ا
د
ت
ع
ل
ل
س
ض
ع
ب
ل
ا
ا
ه
ل
م
ع
ت
س
س
ي
ي
ت
ل
ا
ن
ع
ة
ل
و
ؤ
و
س
س
م
ل
ا
ّ
.
ا
ه
م
س
ش
ه
ي
و
ة
ل
و
د
ل
ا
ر
خ
ن
ي
ا
ي
و
ي
ن
ب
ا
د
ا
س
س
ف
ح
ب
س
ص
ي
ل
ج
ر
د
ت
ي
م
ث
ن
ئ
ا
ب
ز
ل
ا
ب
ّ
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الضس -ط -لع ب -دور م -ه -م ف-ي-ه ع-ب-ر ت-ن-ظ-ي-م ح-م-لت ال-ت-وع-ي-ة
حيث سسياسسي أاو اقتصسادي أاو إاداري ،بحيث يرتبط الفسساد الضسوابط
ق -ان -ون ي -ح ّ-دد شس-روط-ا صس-ارم-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ك-ف-اءة ب-ال-م-خ-اط-ر اآلت-ي-ة وال-مسس-ت-ق-ب-ل-ية للفسساد ،وكذا حشسد التأاييد
وال -ت-وازن-ات ع-ل-ى
بطبيعة المجال الذي ينتمي إاليه.
وال-ن-زاه-ة وال-ن-ج-اع-ة ل-ل-ت-ع-ي-ين في الوظائف التي اللزم لدعم أاجندة اإلصسلحات.
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تسس -اه -م ف-ي-ه شس-ب-ك-ات وط-ب-ق-ات
فاعليتها تقتضسي األخذ بعين العتبار الخصسائصس التاريخية
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للمجتمع الجزائري وكذا أاوضساعه القتصسادية.
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خطط تثقيفية تتيح توعية العامة باآلثار السسلبية لعمليات
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ال -فسس -اد ع -ل -ى مسس -ت -وي -ات ال -م-ع-يشس-ة وك-ذا أاه-م-ي-ة ت-ح-م-ل-ه-م
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لمسسؤوولياتهم في مراقبة أاداء الحكومة ورصسد عمليات الفسساد
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مكافحة الفسساد تبدأا من الداخل ومن الوليات وتتكامل مع
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محاربة الفسساد ذي الطبيعة الوطنية ثم الطبيعة الدولية.
رئيسض أاو مسصؤوول كبير في الغرب
بتهمة الفسصاد وهناك حتى من
ي-ن-ت-ح-ر وه-ذا ي-ع-ن-ي أان ه-ناك
صص - -رام- -ة ف- -ي ال- -ت- -ع- -ام- -ل م- -ع
ال- -م -فسص -دي -ن م -ا ي -ق ّ-ل -صض م -ن
ال- -ظ- -اه- -رة ف- -ي ال- -غ- -رب ،م- -ا
قولكم؟
@@ المشسكلة أان هذا النوع من
الفسساد ينتشسر عندما تغيب دولة العدل والقانون بحيث
تصسبح الطبقة السسياسسية الحاكمة هي التي تمارسس الفسساد هذه المؤوسسسسات دون التعرضس للترهيب.
’م-ن ال-دول-ي-ي-ن ،تصص-اع-دا مضص-طردا للتنافسض
’م-م ال-م-ت-ح-دة ل-ح-ف-ظ السص-ل-م وا أ
ي-ق-اب-ل ج-ه-ود م-ن-ظ-م-ة ا أ
ب-ك-ل أان-واع-ه وت-خ-ل-ق ط-ب-ق-ة سس-ي-اسس-ي-ة واج-ت-م-اعية جديدة  -سس-د ال-ف-ج-وة ب-ي-ن سَسّ-ن ال-تشس-ري-ع-ات ال-م-ت-عّ-ل-ق-ة ب-ال-فسساد
’خيرة ،أان الصصراع الشصرسض
المحموم بين القوى الكبرى على القوة والنفوذ .وبدا واضصحا في السصنوات ا أ
فاسسدة بدورها ،وهذا يؤوثر على البيئة التشسريعية من حيث وتنفيذها على أارضس الواقع وتطبيق أاحكامها.
بين المتحّكمين في القرار العالمي ،أاخذ شصك Óجديدا يّتسصم بكثير من التعقيد والترابط.
بروز مؤوسسسسات تحتكم فيها سسلطة المال الفاسسد وليسس  -دعم منظمات المجتمع المدني ،خاصسة على المسستوى
المحلي ،وهو ما سسيعّزز المشساركة السسياسسية ورقابة الرأاي
حمزة/م
منطق الكفاءة والقتدار.
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إال -ى وقت ق-ريب ،ك-انت م-ن-اط-ق ال-ن-ف-وذ ،م-قّسس-م-ة بشس-ك-ل
محاكمة المسسؤوولين والسسياسسيين ،وأاحيانا تصسل عقوباتهم  -دع -م اسس -ت -ق -لل -ي -ة اإلع -لم وح -ري-ت-ه ،وضس-م-ان سس-لم-ة
بينما كان األمين العام ل أ
لمم المتحدة ،أانطونيو غوتيرسس ،واضسح بين الدول الكبرى ،وكان لكل دولة مجال «نفوذها
إالى تهمة الخيانة العظمي ،وهو ما يبعث رسسالة طمأانة الصس -ح -ف -ي -ي -ن وق -درت-ه-م ع-ل-ى ال-ع-م-ل دون أاي ت-خ-وي-ف أاو
واق -ف -ا أام -ام ع -دسس -ات ال -مصس -وري -ن ،ي-ج-يب ع-ل-ى أاسس-ئ-ل-ة الحصسري» ،مثلما هو الحال مع دول إافريقية بالنسسبة
ل -ل -م-واط-ن-ي-ن ب-أان ال-مشس-ه-د ال-مسس-ت-ق-ب-ل-ي سس-ي-ك-ون ط-ب-ي-ع-ي-ا تضسييق.
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وسستحكمه قواعد وبنى دولة الحق والعدل والقانون.
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الشسرقية بالنسسبة لروسسيا ،بينما اسستطاعت الصسين إاحراز
م -ج -ال م -ك -اف -ح -ة ال -فسس-اد وأايضس-ا ب-عضس ال-دول األورب-ي-ة،
أافريل الماضسي.
التفوق في جغرافية السستثمار القتصسادي.
باإلضسافة إالى نيوزيلندا وسسنغافورة ودول خليجية.
أاصس-درت ك-ل دول ال-ع-ال-م ب-ي-ان-ات م-دي-ن-ة وم-ن-ادي-ة ب-وقف منذ  ،2010وبداية ما سسمي وقتها بالربيع العربي ،تغّيرت
نتحّدث عن الظاهرة في عالمنا الجنوبي حيث
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خ-ارط-ة ال-ن-ف-وذ والسس-ي-ط-رة ل-ه-ذه ال-ق-وى ،ح-يث ت-راج-عت
تسصتفحل بقوة ،ما أاسصباب ذلك؟
تقودها األمم المتحدة ومبعوثها الخاصس غسسان سسلمة« ،ال -حصس -ري -ة ال -ت -اري -خ -ي -ة» ،بشس -ك -ل لفت وح -لت م-ح-ل-ه-ا
الجزائر كغيرها من الدول ليسصت بمنأاى عن آافة
@@ أاسسباب ذلك هيكلية تاريخية ،فبعضسها يرتبط بالتاريخ،
لكن دون جدوى.
«التعّددية الدولية» ،في صسياغة التصسور النهائي لمخارج
إاذ أان ك -ث -ي -را م -ن ال -دول ح -ك -م -ت -ه -ا عصس -ب -ة ف-اسس-دة ب-ع-د الفسصاد ،لكنّها قّررت محاربتها والقضصاء عليها ،ما
وبطلب من بريطانيا اجتمع مجلسس األمن الدولي ،وأاعّد كل أازمة.
السس -ت -ق -لل أاو وّرثت ه -ذا ال -فسس -اد ل -ع -ائ -لت-ه-ا وأاب-ن-ائ-ه-ا تعليقكم؟
مشسروع قرار لوقف الحرب ،غير أانه لم ير النور بسسبب هذه التعّددية ،في حقيقتها «تنافسس» و»صسراع شسرسس»،
وأاق -ارب -ه -ا ،م -م -ا ره-ن ال-دول-ة وحّ-ول-ه-ا إال-ى دول-ة شس-رك-ات @@تعتبر الجزائر من الدول التي لم تكن بموضسع أافضسل
اعتراضس روسسي -أامريكي على مضسمونه.
على من ينفرد بوضسع المخرج الذي يضسمن أاكبر قدر من
مقارنة بباقي الدول التي تعاني من الفسسادو وذلك رغم
وعلقات زبونتية تقوم على منطق القرابة.
ول-يسس م-رد ه-ذا الع-ت-راضس ،ال-خ-لف-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ب-ين مصسالحه.
وهناك أاسسباب ترتبط أايضسا بهشساشسة البناء القانوني الذي ترسسانتها القانونية والتشسريعية.
القوتين ،وإانما بسسبب توافق نسسبي بينهما هو الأول من ل-ق-د ح-دث م-ا ي-م-ك-ن اع-ت-ب-اره «ن-ه-اي-ة صس-لح-ي-ة» ،وث-يقة
ل يقاوم الفسساد ،وعوامل ترتبط أايضسا بطبيعة النخبة وشساب العقد األخير العديد من قضسايا الفسساد التي طغت
ن -وع -ه ،ح -ول «ع -دم ج -دوى اسس -تصس -دار ال -ق -رار ف-ي ذاك تقاسسم النفوذ ،وانطلق سسباق شسديد الخطورة ،على وضسع
السسياسسية التي تمارسس التشسريع والتي تعتمد على منطق على الحياة العامة في البلد ،مثل قضسية الطريق السسيار
التوقيت».
لق-وى م-ن جميع
وث-ي-ق-ة ج-دي-دة ،سس-ت-ك-ون ال-غ-ل-ب-ة ف-ي-ه-ا ل -أ
«شسرق  -غرب» التي أاهدر فيها  11مليار دولر ،وقضسية
الفاسسد في تولي المناصسب.
وفي الوقت الذي أافصسحت موسسكو ،عن رفضسها «تجريم النواحي ،ول تعني تلك الغلبة السستفراد النهائي إاذ تقتسسم
يضساف إالى ذلك غياب ثقافة جماعية ومجتمعية مهيمنة شسركة «سسوناطراك» النفطية ( 2٥0مليون دولر رشسوة)،
حفتر» ،لوحده في مشسروع القرار ،إاعلن البيت األبيضس األدوار وفقا لنتائج الحسسم.
ومؤوثرة في مكافحة الفسساد ،وهذا بدوره يؤودي إالى إافسساد باإلضسافة إالى قضسية رجل األعمال عبد المؤومن الخليفة
أان «اتصسال جرى بين ترامب وحفتر ،جرى فيه تأاكيد دعم ويظهر حجم السسباق الدولي على السسيطرة والنفوذ ،في
التي كلفت خزينة الحكومة  ٥مليارات دولر.
المجتمع.
واشسنطن لمكافحة اإلرهاب».
سسوريا وليبيا واليمن.
كيف تحمي الدول نفسصها من الفسصاد ،هل بفرضض واللفت أان هذه القضسايا وغيرها من قضسايا الفسساد التي
وبعد أازيد من شسهر عن المعارك ،توصّسلت القوى الكبرى أازم-ات ال-دول ال-ث-لث ،خّ-ل-فت م-ج-ت-م-ع-ة م-لي-ي-ن ال-قتلى
طُرحت أامام القضساء بين سسنوات  2012و ،201٥لم تبّلغ
سصلطة القانون أام بأاشصياء أاخرى؟
إالى توافق هو الثاني من نوعه منذ اندلع األزمة الليبية والجرحى والمهجّرين ،ل لشسيء إال لتدّخل القوى الكبرى،
** يجب على الدول أان تتبّنى منظومة تشسريعية صسارمة عنها الهيئات الرسسمية المخّولة بمحاربة الفسساد ،لكنها
سسنة  ،2011فبعدما اتفقت يومها على تدّخل الناتو تتفق التي تخوضس حروبا بالوكالة ،مسستخدمة وكلء الداخل
ت -ج ّ-رم ال -فسس -اد وت-رب-ط-ه ب-ال-ج-رائ-م ال-ك-ب-رى ذات ال-ط-اب-ع ك- -انت بسس- -بب ت -ط -رق ال -قضس -اء ال -دول -ي إال -ي -ه -ا ،أاو بسس -بب
اليوم على «التريث وترقب» نتائج معركة طرابلسس.
القتصسادي والسسياسسي ،وبالمقابل يجب اعتماد نظام بنكي الضسغوط اإلعلمية من صسحف وقنوات محلية مسستقلة،

لبد من تغليظ العقوبات على المذنبين

نحو النهاية الحصصرية التاريخية

حرب القوى الكبرى إلعادة
اقتسسام النفوذ والسسيطرة

إادارة جماعية لألزمة

منظومة قانونية صسارمة لمحاربة الفسساد

ترسسانة تشسريعية دون جدوى

الدبلوماسسي
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لسستاذ عبد الرحيم مقداد لـ«الشسعب»:
ا أ

كلمة العدد

منطق السضÓح يضضع ليبيا على حافة الحرب األهلية
حوار :إايمان كافي
«الشس - -عب» :م - -ا ه - -ي ق - -راءت- -ك- -م
للمشسهد الليبي اليوم على ضسوء
التصسعيد العسسكري الذي يقوده
المشسير خليفة حفتر؟
لسستاذ عبد الرحيم مقداد :إان
ا أ
السسيطرة على العاصسمة طرابلسض نزاع
جديد ينذر بتفجر األوضساع المتأازمة
أاصس  Ó-ف -ي ل -ي -ب -ي -ا ،وال -ت -ي ل -م ت-ع-رف
السستقرار منذ إاسسقاط نظام معمر
القذافي قبل ثماني سسنوات ،في ظلّ تنازع السسلطة والسسيطرة
بين الفرقاء المدعوم كل منهم من هذه الجهة أاو تلك ،حيث
إان آاخر األخبار تشسير إالى تقدم قوات المشسير خليفة حفتر
ن -ح -و ال -ع -اصس-م-ة ط-راب-لسض ،ل-ت-ق-وم ق-وات ال-وف-اق ب-ردع ه-ذا
التقدم.
وعليه ،يمكن القول إان ما يحدث في ليبيا هو بمثابة معركة
كّر وفّر ،تقدم وتراجع ،بين قوات الوفاق وقوات المشسير
خليفة حفتر ،فهي معركة غير محسسومة ألي طرف لحّد
السساعة ،وهي تعمل على تفجير األوضساع الداخلية وخلط
األوراق اإلقليمية والدولية.

سضيف التقسضيم يهّدد كيان ليبيا

ججه
مؤوشسرات قوية تؤوكد أان التصسعيد في ليبيا تؤو ّ
التدخÓت الخارجية ،فما أاهداف هذه الجهات من
لوراق في ليبيا؟
خلط ا أ
@@ بالفعل ،فإانه لم يعد من الممكن في عالم اليوم عزل أاي
تطّورات محلية عن محيطها اإلقليمي والدولي ،بحكم جملة
ال-تشس-اب-ك-ات ال-مصس-ل-ح-ي-ة ال-ق-ائ-م-ة ،وب-ف-ع-ل ال-حسساسسيات التي
تخّلفها هذه التطورات المحلية.
لذلك ،فإانه في الشسأان الليبي ،نÓحظ سسطوة الدور الخارجي
على مجريات األحداث ،حيث وضسعت بعضض األطراف يدها
ع-ل-ى ال-ك-ث-ي-ر م-ن م-ف-اصس-ل ال-دولة عبر
أاط -راف ل -ي -ب -ي -ة ت -تسس-اب-ق ف-ي ال-ه-رول-ة
للخارج والسستقواء به ضسد خصسومها،
ه -ذا م -ا ي -م-ك-ن ت-وصس-ي-ف-ه ب-ال-م-راه-ق-ة
السسياسسية التي سساهمت بشسكل مباشسر
في تأازيم الوضسع وإاضسعاف مؤوسسسسات
الدولة ،األمر الذي يهّدد كيان الدولة
بمخطط تقسسيم ليبيا إاذا اسستمر األمر
على ما هوعليه.
وإاذا ح-اول-ن-ا ال-ت-ع-رضض أله-داف ال-ت-دخÓ-ت األج-ن-ب-ي-ة ،ف-إاننا
سسنجد أان لكل جهة أاهدافها الخاصسة ،منها من لها أاهداف
اقتصسادية وترغب في ضسمان حصستها من العقود والصسفقات،
ومنها من تسسعى إالى تحقيق أاهداف من شسأانها حفظ أامنها
القومي ،وهناك من تسسعى لتأاجيج الوضسع في ليبيا لترتفع
أاسسعار النفط والسستفادة من حصسة ليبيا ،كما نجد أانه يوجد
أاطراف تعمل على دعم أايديولوجية معينة على حسساب باقي

@ هناك من يعمل على تضضخيم الوجود
اإلرهابي لزعزعة اسضتقرار المنطقة
@سضطوة الدور الخارجي
يعرقل أاّي مسضعى للحل

وال-م-رت-زق-ة واألم-وال واألسس-ل-ح-ة والصس-فقات القتصسادية
وغيرها.
ول ت -ري -د دول أاوروب -ي -ة أان تسس -ت -ف -رد أام -ري -ك-ا أاو روسس-ي-ا
ب -م -ن -ط -ق-ة ف-ي ال-ع-ال-م ل-وح-ده-ا ،م-ث-ل-م-ا ل ت-ري-د أاي م-ن
الدولتين ،أان تخرج عن اللعبة في مناطق النزاع الجديدة.
ففي سسوريا ،خاضست روسسيا حربا تكتيكية شسرسسة ،لتبقي
على أافضسليتها في منطقة تعتبرها ضسمن مجالها الحيوي،
غ -ي -ر أان أام -ري -ك -ا وف-رنسس-ا
ودول ل- -م تسس- -ت- -ل -م ولزالت
ت- -خ- -وضض م -ع -ارك -ه -ا ع -ل -ى
ج -ب -ه -ات م -ت -عّ-ددة ل-ل-ظ-ف-ر
ب-م-وق-ع ل-ه-ا ف-ي ه-ذا ال-ب-لد
الغني بالثروات الباطنية.
وفي ليبيا ،تصسارع إايطاليا
األعضس- -اء ال- -دائ- -م -ي -ن ف -ي
م- -ج- -لسض األم -ن ،م -ن أاج -ل
ال -ح -ف -اظ ع -ل -ى «حصس -ري-ة
ال -ن -ف-وذ» ،ب-ح-ك-م ال-م-اضس-ي
السستعماري ،لكن يبدو أانها
ع - -اج - -زة ل - -ح ّ- -د اآلن ع- -ن
تحقيق ذلك.
وتخوضض روما حربا اقتصسادية ضسد باريسض في ليبيا،
بعنوان «إايني» و»توتال» ،ول تخفي انزعاجها الشسديد من
الدور الفرنسسي البارز في الجهة الشسرقية (حفتر).
وت-رفضض م-وسس-ك-و وواشس-ن-ط-ن ،ل-عب دور ال-م-ت-فّ-رج ،ول-ك-ل
منهما مصسالحه الحيوية في هذا البلد الذي يرقد على
 41.3م -ل -ي -ار ب -رم -ي -ل م -ن ال-ن-ف-ط ،ن-اه-يك ع-ن م-وق-ع-ه
السستراتيجي في البحر األبيضض المتوسسط.
وتتعامل الدولتان مع األزمة الليبية ،بمبدأا «عدم وضسع
البيضض كله في سسلة واحدة» ،إاذ ينفتحان على جميع
األطراف.
وكشسف اتصسال ترامب بحفتر ،تغّيرا واضسحا في موقف
واشسنطن التي كانت تدّعم بشسكل كبير حكومة الوفاق
الوطني ،ول تريد أان تخسسر الطرف الذي سسيفوز بمعركة
طرابلسض.
وفي اليمين ،تترجم األزمة المتعّددة األوجه ،صسراعا
يتجاوز الخمسسة الكبار إالى دول منطقة الخليج العربي

الفسضاد ..منظومة
تخريبية مكلفة

ت- -ق -ف ج -ري -دة « الشس -عب» ال -ي -وم م -ع
السس -ي -د ع -ب -د ال-رح-ي-م م-ق-داد ،أاسس-ت-اذ
وباحث في العلوم السسياسسية بجامعة
وهران،2ع -ن -د ت -ط -ورات ال -وضس -ع ف -ي
ل-ي-ب-ي-ا ع-ل-ى ضس-وء اسس-ت-م-رار ال-تصس-عيد
ال-ن-ات-ج ع-ن ال-ع-م-ل-ي-ة العسسكرية التي
ي-خ-وضس-ه-ا ال-مشس-ي-ر خ-ل-ي-ف-ة ح-ف-تر في
ال- -ع- -اصس -م -ة ط -راب -لسس م -ن -د أاسس -اب -ي -ع،
وال-ت-ه-دي-د ب-ان-زلق ال-وضسع إالى حرب
أاهلية سستزلزل أامن المنطقة كّلها.

التوجهات ،فهي تهدف لبسسط نفوذها اإليديولوجي ،وبالتالي
الحصسول على نفوذ سسياسسي أاكبر ،هذا إالى جانب وجود جهات
تهدف لجعل ليبيا سسوقا لبيع أاسسلحتها.
لف-ري-ق-ي م-ن
لم -م ال-م-ت-ح-دة والت-ح-اد ا إ
م -ا م -وق -ف ا أ
عرقلة العملية السسياسسية في ليبيا؟
@@ نجد أان كل من رئيسض مفوضسية التحاد اإلفريقي موسسى
Óمم المتحدة أانطونيوغوتيريسض يدعوان
فقي واألمين العام ل أ
لوقف إاطÓق النار في ليبيا ،لكن في المقابل ل تزال العمليات
العسسكرية متواصسلة ،وفي نفسض السسياق فقد دعت الهيئتين
أاطراف النزاع في ليبيا إالى العودة الى طاولة الحوار ،إاذ أانه ل
حّل عسسكري في نزاع من هذا النوع حسسب موسسى الفقي،
الذي دعا كذلك لحل األزمة بالطرق السسلمية والسسياسسية ،وقد
Óمم المتحدة ،لكن كل هذه
شساركه في الطرح األمين العام ل أ
الدعوات لم تطبق على أارضض الواقع في ظّل انعدام آاليات
فرضض هذه الدعوات.
ف-ي ال-م-ق-اب-ل ،ي-م-ك-ن
اع- -ت- -ب- -ار ال- -ت- -ه- -دي -د
ب -إارسس -ال ق -وة ح -ف -ظ
سسÓم تكون عازل بين
م-ن-اط-ق ت-مركز قوات
المشسير خليفة حفتر
ف -ي ال -م -ن -اط -ق ال -ت-ي
كانت تحت سسيطرته
قبل هجوم طرابلسض وبين قوات حكومة الوفاق ،من شسأانه
تأاجيج الوضسع في ظلّ الرفضض للتدخل الخارجي المباشسر ،في
هذه األثناء نجد حكومة الوفاق تسستقوي بالعتراف الدولي
الذي تحظى به في حين األطراف األخرى تعتبر خارجة عن
الشسرعية ،فاألمم المتحدة تعمل على تحقيق بنود اتفاق ابو
ظبي بين السسراج وحفتر ،الذي اعتبر آانذاك خارطة طريق
للخروج من األزمة الليبية ،وصسارت تعتبر الخروج عن التفاق

وإايران.

تعقيدات وترابط

التنافسض الجديد ،يت ّسسم بكثير من التعقيدات في مقارعة
ك -ب -ار ال -دول ل -ب -عضس -ه -ا ال -ب -عضض ،وت -راب -ط األوراق ال -ت-ي
تسستخدمها من منطقة إالى أاخرى.
فرنسسا التي ل تعترضض عن دور روسسيا في ليبيا ،وتطمح
إال -ى ع Ó-ق -ات اق-تصس-ادي-ة ق-وي-ة م-ع الصس-ي-ن ،تشسّ-ن ح-م-ل-ة
إاعÓ-م-ي-ة ضس-د ت-نامي
الحضسور الروسسي في
دول إاف -ري -ق -ي -ة ع -ل -ى
غ- - -رار إاف- - -ري- - -ق- - -ي- - -ا
ال - - -وسس- - -ط- - -ى وضس- - -د
السستثمارات الصسينية
في القارة.
وحسسب م- -راق- -ب- -ي- -ن،
ف -إان م -وسس -ك-و ت-ب-حث
ع- - -ن م - -ك - -اسسب ف - -ي
مناطق أاخرى لتعّوضض
الضسّ- -رر ال -ن -اج -م ع -ن
فقدان مسساحات واسسعة في أاوروبا الشسرقية ،وتضسغط
على الدول األوروبية في نقاط بعيدة من العالم لمعالجة
تبعات األزمة في أاوكرانيا.
اإلدارة األم -ري -ك -ي -ة ب-ق-ي-ادة دون-ال-د ت-رامب ،قّ-ل-صست م-ن
اسس-ت-رات-ي-ج-ي-ة ال-ردع ال-عسس-ك-ري ،واسس-ت-ب-دل-ت-ه-ا ب-ال-ح-روب
القتصسادية ،لتحصسيل مكاسسب دبلوماسسية.
ف -ق -د ح -اولت ال -ع -ام ال -م -اضس -ي لّ-ي ذراع الصس-ي-ن ب-ف-رضض
عقوبات قاسسية على شسركاتها من أاجل دفع بكين للضسغط
ع -ل -ى ب -ي -ون -غ ي -ان -غ ل -ت -وق-ف ب-رن-ام-ج-ه-ا ال-ن-ووي وت-ج-ن-ح
للمفاوضسات.
وف -ي م -ن -ط -ق -ة السس -اح -ل اإلف-ري-ق-ي ،أاي-ن ت-ظ-ه-ر ب-اريسض
كصساحب النفوذ التاريخي ،عّززت واشسنطن وبرلين وروما
وحتى كندا من حضسورها العسسكري في المنطقة ،وتراقب
الوضسع من منطق مصسالحها الخاصسة.
وينعكسض تنافسض القوى الكبرى بشسكل خطير على الدول
التي تعرف نزاعات ،إاذ تتفاقم األزمات وتأاخذ أابعادا أاكبر
كلما اشستد الخÓف بين هذه القوى.
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خروج عن الشسرعية ،وهذا ما يغيضض باقي األطراف ويدفع
بها للتصسعيد العسسكري وعلى رأاسسهم المشسير خليفة حفتر،
خاصسة بعد زيارة السسراج لبعضض العواصسم األوروبية والتي أاكد
قادتها على إادانة العمل العسسكري ،وهذا ما يرفضسه المشسير
خليفة حفتر ألن العمل المسسلح هو وسسيلته الوحيدة للتوسسع
وكسسب مزيد من النفوذ وجلب المزيد من الحلفاء لصسفه،
وهذا ما سسيقوضض جهود العملية السسياسسية.

على شضفا الحرب

محاولت دول الجوار ،إاقناع فرقاء ليبيا بالجنوح
لخفاق ولما
إالى السسÓم لم تأات ثمارها ،ما سسبب هذا ا إ
يصسّر الليبيون على النزلق إالى حرب أاهلية؟
@@ مواقف دول الجوار في دينامية ترتبط بمسسار الصسراع
ال -مسس-ل-ح ع-ل-ى األراضض ف-ي ظّ-ل اإلع-ت-راف ال-دول-ي ب-ح-ك-وم-ة
الوفاق ،فنجد أان مواقف بعضض الدول ابتعدت عن اإلدانة
المباشسرة لحملة حفتر وفي نفسض الوقت غير داعمة لما يقوم
به وغير واثقة من قدرة حكومة الوفاق على حسسم الخÓف
وإانهاء األزمة دون إادماج المشسير خليفة حفتر في المشسهد.
كما نجد أان هناك محاولت إلقناع الفرقاء بالجنوح للسسÓم
ل -ك -ن -ه-ا ف-ي م-ع-ظ-م-ه-ا ب-اءت ب-ال-فشس-ل ف-ي ظّ-ل غ-ي-اب ق-ن-وات
ال-ت-واصس-ل ال-رسس-م-ي-ة م-ع ال-مشس-ي-ر خ-ل-ي-ف-ة ح-فتر ،الذي يفضسل
تعزيز موقفه الدولي بطرق واتصسالت سسرية ،خاصسة ذلك
التصسال المسسرب بينه وبين الرئيسض ترامب.
Óنزلق نحو حرب
أاما األطراف الليبية فهي تدفع بالبÓد ل إ
أاهلية من حيث ل تشسعر ،ففي ظلّ تمسسك حكومة الوفاق
ب-أاح-ق-ي-ت-ه-ا ف-ي ق-ي-ادة ال-بÓ-د سس-ي-اسس-ي-ا ت-حت غ-ط-اء الشسرعية
الدولية ،نجد كذلك تعنت المشسير خليفة حفتر الذي يتمسسك
هو اآلخر بأاحقيته في قيادة البÓد عسسكريا.
في ظّل هذا التصسور لكلى الطرفين فإانه كل منهم يعمل على
تحقيق مسسعاه بتجنيد أانصسار له والزّج بهم في حرب أاهلية
غير محسسومة.

تضضخيم الوجود اإلرهابي لعرقلة الحل

لمنية أال تخشسون بأان تتحّول ليبيا
ل الفوضسى ا أ
في ظ ّ
Óرهابيين الفارين من مناطق
إالى منطقة اسستقطاب ل إ
لوسسط؟
التوتر بالشسرق ا أ
@@ بطبيعة الحال هناك اتجاه لبعضض الدول الفاعلة في
األزمة ومخابراتها بتضسخيم الوجود اإلرهابي في ليبيا من
خÓل تنظيم الدولة اإلسسÓمية «داعشض» ،وهذا يدخل فيما
يسسمى بمحاولة خلق تهديد وجودي لتبرير البقاء والحفاظ
على المصسالح من خÓل العمل على اسستدامة األزمة كما
حدث في العراق وسسوريا.
ولعّل هذا التنظيم اإلرهابي أاصسبح شسركة ذات أاسسهم تسساهم
فيها بعضض الدول ويتمّ تحريكها وبعث نشساطها متى اقتضست
الضسرورة ،وما التصسريح األخير والفيديو الذي ظهر فيه زعيم
داعشض اإلرهابي البغدادي خير دليل ،فقد تحدث عن انتهاء
المهمة في سسوريا وسسيتم نقل النشساط إالى مناطق أاخرى من
بينها ليبيا ،وعليه ،فإان اسستدعاء التنظيم الدموي ليلعب
ادوارا في المسستنقع الليبي سسيكون أاكثر وضسوحا في األيام
القادمة لعرقلة أاي مسسعى للحل ،والحقيقة أان الرهاب على
الرغم من وجود عوامل بنيوية في تزايد نشساطه ،إال أانه في
جانب آاخر أاصسبح عم Óاسستخباراتيا يتمّ صسناعته في مخابر
الدول الكبرى.
لكن الختÓف عن سسوريا والعراق أان هذه العناصسر اإلرهابية
سستقاتل لجانب من؟ أاو هل سستسسعى لتأاسسيسض كيان مسستقل؟
اإلجابة على هذا الطرح الشسكالي تخضسع لحجم خضسوع
التنظيم اإلرهابي لمخابرات الدول القوية التي سستسستعمله
لتحقيق مصسالحها .وفي هذه الحالة تهديد هذه الجماعات
سسيمتد لدول الجوار وسسيخلق دوامة من حالة الÓأامن في
منطقة شسمال افريقيا.

ل تسضوية خارج إاطار الحوار

ما هو تصسّوركم للمنحى الذي سسيأاخذه الوضسع الليبي
ليام؟
في قادم ا أ
ك أان التطورات األخيرة في األزمة الليبية والحرب
@@ ل شس ّ
الدائرة بين الشسرق والغرب ،فتحت المجال أامام سسيناريوهات
م -ع -ق -دة ،ف-ب-ع-دم-ا ك-انت األم-ور ت-ت-رن-ح ب-ي-ن ثÓ-ث مسس-ارات:
السس-ت-ق-رار ،اسس-ت-م-رار ح-ال-ة ال-ع-ن-ف ،وال-ت-قسس-ي-م ،ف-إان معطى
التدخل الخارجي وما يحمله من انعكاسسات وخيمة قد يمثل
منحى جديد في فصسول الوضسع األمني المعقد في ليبيا.

من اŸهمّ وا÷زائر ماضسية ‘ تطه Òجنباتها من
قذارة الفسساد ووسسخ زبانيته ،أان نلفت النتباه ،إا ¤أان
هذه اآلفة التي قّررت بÓدنا ﬁاربتها بقوة القانون
Óسسف الشسديد ظاهرة عاŸية
وعصسا العدالة ،هي ل أ
تنتشسر كالسسرطان اÿبيث ‘ العديد من البلدان ،بل
لقد باتت ‘ وقتنا ا◊ا‹ “ثّل أاك ÈاŸشسكÓت التي
تنخر اقتصساديات الدول ،وترهن مسسار التقّدم والتنمية
بها ،ما ينعكسض بال ّسسوء على اÛتمع ،حيث تÎاجع
السس -ت -ث -م -ارات ال -ع-ام-ة ‘ ال-ب-ن-ى ال-ت-ح-ت-ي-ة والّ-رع-اي-ة
الصسحية والتعليم ،وتتهاوى الظروف اŸعيشسية ،وهذا
يقود إا ¤اندثار الثقة ‘ األنظمة ا◊اكمة ،ويرفع
منسسوب الحتقان الذي كثÒا ما ينتهي إا ¤النفجار.
الفسساد ،كتلة من اآلثار اŸدمّرة التي تطال مقومات
ا◊ي- -اة ،وت- -ه -در األم -وال والÌوات وال -ط -اق -ات ،وه -و
منظومة تخريبية مكلفة ،وحسسب اŸؤوسسسسات اŸالية
العاŸية ،فإان الفسساد ‘ القطاع العام Áت ّصض سسنويا ‘
حدود  2تريليون دولر ،وهو رقم خيا‹ يتمّ السستيÓء
عليه بطرق شستى ،كالّرشساوى والتّهرب الضسريبي ،ما
ي-ره-ن م-ي-زان-ي-ات ال-دول ،وي-ف-رغ خ-زائ-ن-ه-ا ،ل-ت-ل-ج-أا ‘
ال -ن -ه -اي -ة صس -اغ -رة إا ¤ال -ق -روضض ،وت -ل ّ-ف ب-ذلك ح-ب-ل
اŸديونية حول عنقها .وإاذا كان البعضض يرجع سسبب
ارتفاع مؤوشّسر الفسساد إا ¤غياب سسلطة الرقابة من
ال -ه -ي -ئ -ات اıتصس-ة وع-ل-ى رأاسس-ه-ا ال-ق-ان-ون-ي-ة ،وع-دم
تكريسض مفهوم اŸواطنة والشسفافية ،وتآاكل اŸعايÒ
األخ Ó-ق -ي -ة ،ف -م-ن الضس-روري ال-ت-أاك-ي-د ك-م-ا أاشس-رن-ا ‘
البداية ،إا ¤أان ظاهرة الفسساد أاصسبحت وجع العا⁄
ك -ل -ه ،إاذ  ⁄ت -ع -د دول -ة Ãن -أاى ع -ن -ه -ا ح -ت-ى وإان ك-انت
بدرجات ﬂتلفة ،ووسسائل اإلعÓم تصسدمنا كل يوم
بخ Èإاقالة هذا اŸسسؤوول وسسجن ذاك الرئيسض بتهمة
اختÓسض األموال وتبديدها ،ونهاية األسسبوع اŸاضسي
ف -ق -ط ،زّج ب-ال-رئ-يسض الÈازي-ل-ي السس-اب-ق م-يشس-ال ت-ام-ر
السسجن بتهمة الفسساد ،ليلتحق بلول دا سسيلفا الذي
سسبقه إا ¤زنزانته بنفسض التهمة ،وقبلهما كان الدور
على رئيسسة وزراء كوريا ا÷نوبية بارك غون هاي التي
حكم عليها بـ  24سسنة سسجنا بعد اتهامها وصسديقتها
ُ
بابتزاز مؤوسسسسات اقتصسادية ونهبها ،وا◊دث صسنعه
قبل أايام رئيسض بÒو السسابق آالن غارسسيا الذي أاطلق
الرصساصض على رأاسسه وانتحر قبل أان –تجزه الشسرطة
بتهمة الفسساد أايضسا.
الفسساد آافة ترهق اقتصساديات الدول وتكلّفها خسسائر
ÓÃي Òالدولرات ،ومكافحته والقضساء عليه ،تتطلّب
أاول رفع الوعي بضسرورة انخراط كل أافراد اÛتمع
‘ هذه اŸهمة ،كما أان ›ابهة هذه الظاهرة اŸقيتة
يجب أان يكون على أاسساسض العقاب والوقاية ،حيث
يجب تغليظ العقاب على اıالف Úوالتشسه Òبهم
لردع كل من تسسّول له نفسسه اسستباحة اŸال العام.
ومن اŸهم جدا إادراك أان التصسدي للفسساد يتطلّب
الكث Òمن الشسفافية ،وربط اŸسسؤوولية باÙاسسبة
وقبل ذلك وبعده ،إاطارا قانونيا واضسحا ،أاي تفعيل
التشسريعات إان كانت موجودة واسستحداثها إان كانت
غائبة.
وباŸوازاة ،من الضسروري الÎكيز على الوقاية التي
تكون بالتحسسيسض وباسستعادة القيم األخÓقية حتى يتّم
القضساء على ثقافة الفسساد التي اسستفحلت كالنار ‘
الهشسيم.
وعليه ،فإان المجال مفتوح أامام ثÓثة اتجاهات بعيدة عن
حالة السستقرار.
التجاه األول :ويتمثل في التدخل العسسكري األجنبي ،ويزداد
هذا التجاه رسسوخا في حالة حسسم قوات الوفاق في الغرب
المعركة لصسالحها ،األمر الذي سسيدفع الدول الداعمة لحفتر
للتدخل خوفا على فقدان مصسالحها في ليبيا ،وأابرز هذه
ال-دول ف-رنسس-ا خ-اصس-ة ب-ع-د ال-فضس-ائ-ح ال-ت-ي ظ-ه-رت ب-دع-م-ه-ا
لحفتر ،سسواء بالقبضض على عناصسر اسستخباراتية في الحدود
التونسسية ،أاو ما قام به وزير الداخلية الليبي بقطع اتفاقات
أامنية كانت قد وقعت مع فرنسسا ،وفي المقابل ،فإان الدول
الداعمة لحكومة الوفاق لن ترضسى بتقدم حفتر وتحقيق نصسر
عسسكري يحرم أايضسا هذا الطرف من مصسالحه ويعّزز من
احتمالت تدفق المهاجرين إالى الجنوب األوروبي ،وأابرز هذه
الدول ايطاليا ،وهو ما سسيدفع في األخير جميع األطراف اإلى
الجلوسض الى طاولة المفاوضسات من جديد.
التجاه الثاني :ويتمثل في تفعيل األداة الدبلوماسسية وجلوسض
أاط -راف األزم -ة ال -ى ط -اول -ة ال -م -ف -اوضس -ات م-ن ج-دي-د ،وه-و
السس-ي-ن-اري-و األق-رب ف-ي ن-ظ-رن-ا ،وسس-ي-ب-ق-ى ح-ف-ت-ر ف-ي الشس-رق
ويسستمر الوضسع في حالة من العنف المنخفضض إالى حين
توصسل األطراف الدولية الفاعلة في األزمة الليبية إالى توافق
يضسمن مصسالحها ،ويسستمر الملف الليبي نحو اإلدارة بدل
ال -ح -ل .ه -ذا الت -ج-اه ي-عّ-ززه أايضس-ا زي-ادة ال-ل-ق-اءات ب-ي-ن ه-ذه
الدول ،كفرنسسا وإايطاليا ،لتنسسيق المواقف بينها.
التجاه الثالث :ويتمثل في سسيناريو التقسسيم ،ولكنه يبقى
سس-ي-ن-اري-و مسس-ت-ب-ع-د ن-ظ-را ل-ع-دم رغ-ب-ة األط-راف ال-دول-ي-ة في
التجاه نحو هذا المنحى.
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عبد اÛيد نحاسسية ،رئيسض ا–ادية اÓŸكمة

سسأاعمل وفق القوان Úإلعادة اÓŸكمة ا÷زائرية إا ¤الواجهة
لموال اÿاصسة بالهيئة ،مؤوّكدا أاّنه
توّعد رئيسض ال–ادية ا÷زائرية للمÓكمة عبد اÛيد نحاسسية كل العناصسر اŸتورطة ‘ اختÓسض ا أ
لدلة والÈاه Úالتي تثبت صسحة كÓمه ،جاء ذلك خÓل الندوة الصسحفية التي نشّسطها بقاعة اÙاضسرات
لّنه Áلك ا أ
سسيتابعم قضسائيا أ
لوŸبي ﬁمد بوضسياف بعد عودته لقيادة الفن النبيل ا÷زائري من جديد.
التابعة للمركب ا أ

نبيلة بؤقرين
أأّكد نحاسسية أأّنه سسيعمل وفق ألقانون لتسسيÒ
ألفÎة أŸتبقية من عمر ألعهدة أ’وŸبية
أ◊الية ‘ قوله« :هناك إأشسكال كب Òيطرح
حول ما يحدث ‘ أ–ادية أÓŸكمة أ’نه
من غ ÒأŸعقول أ÷معية ألتي أنتخبتني
رئيسسا سسحبت مني ألثقة ،وأنتخبت فيما بعد
ع -ب -د ألسس Ó-م درأع ث-م ق-امت ب-ت-ن-ح-ي-ت-ه ه-و
أ’خر ،هنا نكتشسف وجود أأشسخاصس يبحثون
ع -ن خ-دم-ة مصس-ا◊ه-م ف-ق-ط ع-ل-ى حسس-اب
أŸصسلحة ألعامة للمÓكمة ،وأأبرز ألتجاوزأت
سسرقة أأ’موأل».
أأضساف ألرجل أأ’ول على رأأسس أ’–ادية
قائ« :Óكل ما حدث للمÓكمة أ÷زأئرية
ن -ت-ي-ج-ة ألصس-رأع-ات أل-ت-ي ع-اشس-ت-ه-ا ألسس-اح-ة
أل-ري-اضس-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ب Úأل-ل-ج-نة أ’وŸبية
ووزأرة ألشس -ب -اب وأل-ري-اضس-ة ‘ ع-ه-د أل-وزي-ر
أ’سس- -ب -ق أل -ه -ادي ول -د ع -ل -ي ،وه -ذأ أأ’خÒ
ظلمني وسسلب منّي حّقي ،ويجب أأن يعرف
أ÷م -ي -ع أأّن -ن -ي ت -لّ -ق-يت م-رأسس-ل-ة م-ن ط-رف
مسسّيرين من و’ية ع Úألدفلى ،طالبوأ مني
ع -دم ألÎشس -ح ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ،ول -ك -ن أأ’م-ر
أŸؤوسسف أأن هؤو’ء أأ’شسخاصس  ⁄يفكروأ ‘
أŸصسلحة ألعامة للمÓكمة بدليل عدم وجود
‡ثل للجزأئر ‘ أ’–اد ألدو‹ للعبة».
كما تطّرق نحاسسية لعدة أأمور حّدثت ‘
ألسسابق ،ووعد أ÷ميع بأاّنه سسيكشسف عدة
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أانصسار النصسرية طالبوا إادارة الفريق بالّرحيل

نيـ ـ ـ ـسس الفرنسس ـ ـ ـي وأانـ ـ ـدرÿـ ـت البلجيكي
يتنافسسـ ـ ـ ـ ـ ـان علـ ـ ـ ـ ـ ـى خدمـ ـ ـ ـ ـات خ ـ ـ ـ ـاسسف

وضسعت إادارة نيسض الفرنسسي أاعينها على ‚م جزائري جديد قد يزامل النجم الواعد
يوسسف عطال اŸوسسم اŸقبل لينضسم إا ¤صسفوف الفريق قريًبا بتواجد الÓعب خاسسف –ت
›هر النادي الفرنسسي ،حيث أابدت إادارة نيسض إاعجابها باŸسستويات التي يقدمها اŸدافع
لوŸبي.
ا÷زائري الشساب مع فريقه نصسر حسس Úداي هذا اŸوسسم واŸنتخب ا أ

عمار حميسسي

أأورأق وسسيتابع كل أŸتورط Úقائ« :Óأأملك
عدة وثائق تثبت وتؤوكد صسحة كÓمي حول
ألتجاوزأت ألتي قام بها بعضس أأ’شسخاصس
وسسأاتابعهم قضسائيا ،أأما فيما يتعلق رفضس
أأعضس -اء أ÷م -ع -ي -ة أل -ع -ام-ة ع-ودت-ي ،ه-ذأ ’
يهمني أ’ّنه حقي أŸشسروع وسسأاعمل وفق
ألقوأن ’ Úأأك Ìأ’ن همي ألوحيد هو إأعادة

أÓŸكمة أ÷زأئرية للوأجهة ،وألشسروع ‘
أل -ع -م -ل أŸي -دأ Êل -ت-دأرك أل-ت-أاخ-ر Ãا أأّن-ن-ا
مقبل Úعلى عدة موأعيد هامة على غرأر
أألعاب ألبحر أŸتوسسط Ãدينة وهرأن سسنة
 2021وأأ’لعاب أ’وŸبية بطوكيو .»2020
Óشسارة ،فإاّن رئيسس أ’–ادية كشسف أأّنه
ول إ
سس - -ي - -ف- -ت- -ح أÛال أأم- -ام أأعضس- -اء أŸك- -تب

أل -ف -ي -درأ‹ م -ن أأج-ل أل-ع-م-ل سس-وي-ا ‘ ح-ال
أأرأدوأ ذلك ،باسستثناء أŸتورط ‘ Úنهب
أأموأل أ’–ادية ،و‘ حال كان هناك شسغور
‘ أŸناصسب سسيعقد جمعية عامة أسستثنائية
’نتخاب أأعضساء مكتب جديد ،مؤوكدأ ‘
ذأت ألسس -ي -اق أأن -ه سس -ي-قّ-دم ك-ل م-ا يسس-ت-ط-ي-ع
ÿدمة هذه ألرياضسة.

فيما اّتصسل بعدد من ال ّ
Óعب Úلتدعيم صسفوف «العميد»

غ ـ ـ ـ ـ ـريب يتلّق ـ ـ ـ ـى اŸوافق ـ ـ ـ ـة اŸبدئيـ ـ ـ ـ ـة لعـ ـ ـ ـ ـÓتي وبـ ـ ـدران

يواصسل اŸناج Òالعام لفريق مولودية ا÷زائر اتصسالته بالÓعب Úالـ  12الذين يسستهدفهم الفريق خÓل اÒŸكاتو الصسيفي ،حيث ◊د
لÁن لفريق نصسر حسس Úداي عÓتي واŸدافع الدو‹ لعب وفاق سسطيف
لمر بالظه Òا أ
لن تلقى اŸوافقة اŸبدئية لÓعب Úيتعلق ا أ
ا آ
«بدران» ،الذي أاّكد لـ «عمر غريب» بأانه ‘ حالة فشسل ‘ ضسمان عقد احÎا‘ بالÈتغال فإاّنه سسيلعب للعميد بداية من اŸوسسم القادم ،كما
لندية
لول على الفريق يعمل ليل نهار لدخول اÒŸكاتو بقوة عن طريق اتصساله بالعديد من الÓعب Úمن ﬂتلف ا أ
أان اŸسسؤوول ا أ
اŸتواجدين ‘ نهاية عقدهم.
و»عبد ألنور بلخ »ÒأŸتوأجدأن ‘ نهاية
ع-ق-دي-ه-م-ا ÷سس ن-بضس-ه-م-ا ،وأأب-دي-ا –ّم-سسا
كبÒأ لتقّمصس أألوأن أŸولودية من جديد،
بعدما أأفصسحنا عن قائمة ألÓعب Úألذين
خصسوصسا أأنهما يقطنان ‘ ألعاصسمة ،لكن
قّررت إأدأرة مولودية أ÷زأئر بالتشساور مع
أ Èÿسس- -رع -ان م -ا ح -رك أŸن -اج Òأل -ع -ام
أŸدرب أ÷دي- -د أل -ق -د« ËبÒن -ار ك -ازو»Ê
للشسباب «طارق عرأمة» وجعله يجدد عقد
أ’سس -ت -غ -ن -اء ع-ن-ه-م ن-ه-اي-ة أŸوسس-م أ÷اري،
أل -رأأسس أŸدب -ر ‘ أل -ف -ري -ق «ب -ل -خ »Òأأمسس
– ّصسلنا على قائمة ألÓعب Úألذين أتصسلت
ل-ي-ب-ق-ى «ع-ب-ي-د» ح Ó-م-ن أ◊ل-ول أل-هجومية
بهم أŸولودية Ùاولة إأعادة هيبتها بدأية
ل-ل-م-ول-ودي-ة ‘ ظ-ل أل-ن-قصس أل-ف-ادح ل-ل-ع-م-يد
من أŸوسسم أŸقبل ،حيث كشسفت مصسادر
لÓعبي أÿط ألهجومي.
م- -ن دأخ- -ل أل -ب -يت أأ’ح -م -ر وأأ’خضس -ر ب -أان
أŸن -اج Òأل -ع -ام ل -ل -ف -ري -ق ت-ل-ق-ى أŸوأف-ق-ة
لولويات
«جابو»و»بك ‘ »Òقائمة ا أ
أŸبدئية للظه Òأأ’Áن لنصسر حسس Úدأي
هذأ ووضسع «غريب» أ÷ناح أأ’Áن لفريق وفاق
ة
أŸتأالق «وليد عÓتي» ألذي يتوأجد ‘ نهاي
سسطيف «إأسسÓم بك »Òمن ب Úأأولوياته هذه
عقده ،لينافسس قائد ألفريق «عبد ألرحمن «زي -دأن م -ي -ب -ارأك -و» خ Ó-ل ه-ذه ألصس-ائ-ف-ةﬂ ،ططاته و»عزي» ’ زأل مرتبطا بعقد ألصسائفة ،رغم أأنه مطلوب بشسدة ‘ ألبطو’ت
حشسود» على مكانة أأسساسسية ،خصسوصسا أأن
أÿل-ي-ج-ي-ة ن-ظ-رأ ل-ت-أال-ق-ه ل-ل-م-وسس-م أل-ث-ا Êعلى
أأ’خ Òترأجع مسستوأه كثÒأ هذأ أŸوسسم بعدما كان ورأء جلبه ‘ صسائفة  ،2016ويأاتي Ÿوسسم آأخر.
ألتوأ‹ مع ألوفاق ،فيما يعمل أŸسسؤوول أأ’ول
على غرأر ألفريق ككل ،وبقي ‘ عقده سسنة ه -ذأ أل -ط -لب ب -ع -دم -ا ق -ررت إأدأرة ف -ري -ق-ه
زغبة أاو غاية Ÿنافسسة شسعال
على أŸولودية على ﬁاولة إأقناع أأفضسل ’عب
وحيدة ما يجعل ضسرورة جلب منافسس قوي أل -وح -دة ألسس -ع-ودي ع-دم Œدي-د ع-ق-ده م-ع
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‘ أ÷زأئ -ر ب -ح -م-ل أأل-وأن أل-ع-م-ي-د ب-ط-لب م-ن
نهاية أŸوسسم أ÷اري رغم أأنه خاضس كل
ل -ه ل -ت -حضسÒه ل -ل -م -وسس -م أل -ذي ب -ع -ده أأم -رأ أŸباريات وسسجل أأول أأهدأفه بأالوأن ألفريق ب -ح-ارسس وف-اق سس-ط-ي-ف «مصس-ط-ف-ى زغ-ب-ة» «كازو »Êويتعلق أأ’مر بـ «جابو» ،لكن أأ’مر
ضسروريا ،من جانبه مدأفع وفاق سسطيف
وكذأ حارسس نصسر حسس Úدأي «غاية مرباح» سسيكون ‘ غاية ألصسعوبة خصسوصسا أأن ألÓعب
«عبد ألقادر بدرأن» أأعطى كلمته لغريب ،نهاية أأ’سسبوع أŸاضسي.
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متعلق كثÒأ بالوفاق وÃدينته وسسبق له رفضس
أ◊ديث ع -ن أب -ن م -دي-ن-ة ب-ج-اي-ة ع-اد ك-ون
ح -يث أأ ّك -د ل -ه أأن -ه ‘ ح -ال -ة ع -دم أحÎأف -ه أل-ف-ري-ق ت-أاّث-ر ك-ثÒأ م-ن أل-ن-اح-ي-ة أل-دف-اع-ي-ة Ÿن- -افسس- -ة «ف- -ري- -د شس- -ع- -ال» ع -ل -ى م -نصسب مقÎح «قاسسي ألسسعيد» باللعب للمولودية ،و‘
بالÈتغال لن يلعب أ’ي فريق ‘ أ÷زأئر إأ’ لرحيله خÓل أÒŸكاتو ألشستوي أŸنقضسي ،أ◊ارسس أأ’سساسسي ،مثلما كان عليه أ◊ال حالة فشسل «غريب» ‘ إأقناعه سسيفاضسل بÚ
للمولودية.
بعدما بقي ينشسط بالوأفد أ÷ديد (مروأ ÊأŸوسسم أŸاضسي بينه وب« Úشساوشسي» ،يأاتي زم -ي -ل -ه «ج -ح-ن-ي-ط» و»أل-ع-رب-ي ث-اب-ت-ي» أأ’خÒ
‘ ن- -فسس ألسس- -ي- -اق ،كشس -فت مصس -ادرن -ا ب -أاّن ودمو) بعد تعرضس «عزي» إ’صسابة خطÒة ذلك لكون «غريب» يرفضس تكرأر سسيناريو م -ط -ل -وب م -ن أأغ -لب أأق -وى أل-ف-رق أ÷زأئ-ري-ة
«غ -ريب» م -ه -ت -م Ãدأف -ع إأ–اد أل -ع -اصس -م-ة وع -دم ج -اه -زي -ة «ك -ن -يشس» م -ن -ذ أل -ت -ح-اق-ه ه- -ذأ أŸوسس- -م ،ح Úوج -د «شس -ع -ال» ن -فسس -ه يتقدمها إأ–اد ألعاصسمة.
أأ’سسبق «فاروق شسافعي» ،لكنه سسيجد صسعوبة بالفريق ،و‘ حالة ما إأذأ ” أنتدأب «بدرأن» وح- -ي -دأ ‘ ظ -ل ﬁدودي -ة أ◊ارسس أل -ث -اÊ
Óشس -ارة ،كشس -فت مصس -ادرن -ا ب-أان أŸن-اجÒ
ل -إ
كبÒة ‘ إأقناعه خصسوصسا أأنه يلقى أهتمام رسسميا بعدما طالب به «كاز ّو »Êسسيكون على «مرسسلي».
ألعام للفريق ’ يريد ألتشسويشس على ’عبيه
أل-ك-ث Òم-ن أأ’ن-دي-ة ي-ت-ق-دم-ه-ا ف-ري-ق شس-ب-اب
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‘ سسياق
ّ مع نهاية أŸوسسم ،ولهذأ أأ’مر قّرر أŸباشسرة
أأ’خ ÒأŸف - -اضس - -ل - -ة ب Úأل - -ث- -ن- -ائ- -ي (دم- -و
بلوزدأد ،كما هناك بعضس أأ’طرأف تضسغط وم- -ي -ب -ارأك -و) ك -ون أل Ó-ع -ب -ان ي -دخ Ó-ن ‘ أŸناج Òألعام للعميد أتصسل بÓعبي شسباب ‘ ألتعاقد مع ألÓعب Úبعد خوضس أ÷ولة
على «عمر غريب» من أأجل عودة أŸدأفع
قسس -ن -ط -ي-ن-ة أŸه-اج-م «ﬁم-د أأم Úع-ب-ي-د» ألثÓث.Ú

ﬁمد فؤزي بقاصص

مانشسيسسÎ
سسيتـــــــــي

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ﬁرز يؤوّكد اسستمراره مع الّنادي ‘ اŸوسسم القادم

حسسم رياضض ﬁرز ،مسستقبله مع مانشسسسÎ
سسيتي ،بعد الفوز معه بلقب الدوري
ل‚ليزي اŸمتاز.
ا إ
وقال ﬁرز إانه ل يرغب ‘ الرحيل عن
مانشسسس Îسسيتي ،بحثا عن فÎة أاطول من
اللعب ،بعدما سساعد فريق اŸدرب بيب
لحد
غوارديول ‘ إاحراز اللقب يوم ا أ
اŸاضسي..
ودخل ﬁرز ،ألذي أأصسبح أأغلى صسفقة ‘ تاريخ سسيتي منذ
عام وأحد عندما أنضسم له مقابل حوأ‹  60مليون جنيه
إأسسÎليني ( 77.78مليون دو’ر) ،ألتشسكيلة أأ’سساسسية لسسيتي 14
مرة فقط ‘ ألدوري ‘ ،ظل رغبة غوأرديو’ ‘ ألبدء برحيم
سسÎلينغ وبرناردو سسيلفا أأو لÒوي سسا ‘ Êأ÷ناح.Ú
وأأحرز ألÓعب أ÷زأئري  7أأهدأف ‘ ألدوري وصسنع  4هذأ
أŸوسسم ،وهز ألشسباك خÓل أ’نتصسار  1-4أأمام برأيتون ‘
أللقاء أ◊اسسم للقب يوم أأ’حد.
وقال للصسحفي ،Úإأنه ’ يخجل من أŸنافسسة على مكان
بالتشسكيلة أأ’سساسسية.
وتابع« :أأنا سسعيد جدأ هنا ،لن أأذهب إأ ¤مكان آأخر أ’’ Ê
أألعب».
ووأصسل« :هذأ جزء من أللعبة ،أأحتاج إأ ¤أأن أأكون قويا وأأبقى
كذلك ،هذأ جزء من شسخصسيتي».
وأأّكد ﬁرز ،ألفائز بجائزة أأفضسل ’عب ‘ أسستفتاء رأبطة

ألÓعب ÚأÎÙف Úعندما قاد ليسس Îسسيتي إ’حرأز لقب
ألدوري موسسم  ،2016-2015أأنه كان يدرك مدى صسعوبة
أل- -ل- -عب ‘ أل- -تشس- -ك- -ي- -ل- -ة أأ’سس- -اسس- -ي- -ة أل- -رأئ- -ع- -ة لسس- -ي- -ت -ي.
وكان سسيتي قد أأحرز أأيضسا لقب ألدوري أŸوسسم أŸاضسي
برصسيد قياسسي بلغ  100نقطة حيث فاز ‘  32مبارأة وأأحرز
 106أأهدأف..
وأأضساف ﬁرز« :ليسس من ألسسهل ألدخول ‘ فريق متجانسس
و‡يز..هذه ألتشسكيلة فعلت كل شسيء أŸوسسم أŸاضسي».
وتابع« :كنت أأدرك أأن أأ’مر لن يكون سسه ‘ Óعامي أأ’ول
لكني أأشسعر بثقة كبÒة ‘ نفسسي ،وليسس لدي أأي شسكوك ‘
إأمكانياتي».

وحسسب موقع «فوت مÒكاتو» فإان إأدأرة ألنادي ألفرنسسي
تضسع خاسسف ضسمن ’ئحتها لÓنتقا’ت ،خاصسة أأنه يشسغل
ألروأق أأ’يسسر وÁتاز بسسرعة كبÒة ،باإ’ضسافة ◊فاظه على
مكانه ‘ أŸنتخب أأ’وŸبي أ÷زأئري بصسورة دأئمة.
ومن أŸنتظر أأن تّتضسح ألرؤوية حول مسستقبل ألÓعب ‘
أل -فÎة أŸق -ب -ل -ة ،خ -اصس -ة أأن إأم -ك-ان-ي-ة دخ-ول إأدأرة ن-يسس ‘
مفاوضسات مع مسسؤوو‹ نصسر حسس Úدأي غ Òمسستبعدة Ãا أأن
ألقائم Úعلى شسؤوون ألنادي ألفرنسسي يرغبون ‘ تكرأر ما
حدث مع يوسسف عطال ألذي بات يصسنع أ◊دث ‘ ألدوري
ألفرنسسي هذأ أŸوسسم ،فضسا Óعن أرتباط خاسسف بعقد مع
ناديه.
كما يتوأجد ألÓعب –ت ›هر أندرÿت ألبلجيكي ألذي
يريد هو أ’خر ألتعاقد معه خÓل فÎة أ’نتقا’ت ألصسيفية،
ومنحه فرصسة ألتأالق على أŸسستوى أأ’وروبي Ãا أأن ألنادي
ألبلجيكي من أ’ندية أŸعروفة ‘ أأوروبا.
وب Úعرضسي نيسس وأندرÿت تبدو أأيام خاسسف معدودة ‘
ألبطولة أÙلية Ãا أأّنه مطالب باسستغÓل فرصسة توأجده
–ت ›هر أأندية أأوروبية Îﬁمة من أأجل ألضسغط على
إأدأرة فريقه لتسسهيل أحÎأفه بعد نهاية أŸوسسم.
من جهة أأخرى طالب ›موعة من أأ’نصسار من إأدأرة ألفريق
ألرحيل ،وترك ألفرصسة Ÿن Áنح أ’ضسافة خÓل أŸوسسم
أŸق -ب -ل خ -اصس-ة أأّن ح-ل-م ألّ-ت-ت-وي-ج ب-ل-قب ضس-اع Ÿوسس-م آأخ-ر،
وألفريق بقي يدور ‘ حلقة مفرغة.
وتبخّرت أأحÓم أأنصسار ألنصسرية ‘ مشساهدة فريقهم ألعام
أŸقبل ‘ إأحدى أŸنافسسات ألقارية أأو أإ’قليمية بعد أأن
أأخفقت أ’دأرة أ◊الية ‘ قيادة ألفريق لضسمان مشساركة

خارجية ،حيث سسيغيب عن بطو’ت إأفريقيا وألكأاسس ألعربية
عكسس ألعام Úأأ’خÒين ،أللّذين عرفا عودة نصسر حسس Úدأي
Óندية
إأ ¤ألوأجهة ألدولية باŸشساركة ‘ ألكأاسس ألعربية ل أ
طبعة  ،2018 / 2017كما تأالق هذأ ألعام ‘ مسسابقة كأاسس
«أل -ك -اف» وخ -رج بصس -ع -وب -ة م -ن دور أÛم -وع-ات ع-ل-ى ي-د
ألزمالك أŸصسري ألذي سسينشسط ألنهائي.
ويبدو أأّن ألفريق يتخّبط ‘ مشساكل دأخلية ألتي قد تكون
مالية تتعلق Ãسستحقات ألÓعب Úهو أأ’مر ألذي جعل شسمسس
ألدين حرأق على سسبيل أŸثال يتمرد مؤوخرأ ،ويتخلف عن
ألتدريبات أ’سسبوع Úحيث  ⁄يشسارك أأمام وفاق سسطيف
ونفسس أ’مر قد يتكرر مع ’عب Úآأخرين سسئموأ من ألوضسعية
ألتي Áر بها ألفريق رغم أأن أ÷ميع كان يعتقد أأن ألنادي ‘
بحبوحة مالية ،لكن ألعكسس هو ألذي ظهر للعيان مؤوخرأ.

سسم Òزاوي (مدّرب جمعية الشسلف) لـ «الشسعب»:

ال ّصسعود إا ¤قسسم النّخبة يعد أافضسل إا‚از ‘ حياتي الكروية

أاّكد مدرب جمعية الشسلف سسم Òزاوي عودة
فريقه إا ¤حظÒة الكبار بعد غياب دام أاربع
سسنوات هو نتاج ثمرة سسياسسة العمل التي انطلق
بها ‘ بطولة الثا ÊاÎÙف رغم أانه يبقى
بالنسسبة لزاوي Ãثابة «معجزة كروية» حسسب
لمل ّ Œسسد ميدانيا،
معطيات البطولة ،لكن ا أ
لول
وأاوضسح ‘ هذا ا◊ديث بأان هذا الصسعود وا أ
من نوعه ‘ حياته الرياضسية كمدرب يعتÈ
إا‚ازا تاريخيا.

حـاوره :فؤؤاد بن طالب

الشسعب :هل كنت تتوّقع بأان تعود بالفريق
إا ¤حظÒة الكبار؟
سسم Òزاوي ‘ :ألبدأية كانت أأ’مور صسعبة ،وأللعب
على ورقة ألصسعود  ⁄يكن سسه ،Óنظرأ للمنافسسة ألشسرسسة ما
ب Úجميع ألفريق ،لكن مع مرور أأ’سسابيع بدأأت أأ’مور تتضسح
رويدأ رويدأ ،وأأصسبح أ÷ميع متفائل بالعودة إأ ¤ألقسسم أأ’ول.
@ م-ت-ى اّت-ضس-حت الّ-رؤوي-ة ل-ك-م ل-ت-ح-ق-يق هذا
ل‚از؟
ا إ
@@ بكل روح رياضسية ،أّتضسحت أأ’مور عندما أأخذ ألÓعبون
كل حقوقهم أŸادية ،فأاصسبحت أÛموعة ‘ صسحة جيدة
وأتضسحت أأ’مور جيدأ فوق أŸيدأن ،لكن رغم هذأ وجدنا
عدة صسعوبات نظرأ لقوة أÿصسوم هنا وهناك ،لكن بفضسل
أإ’رأدة وألعزÁة وألرغبة ‘ ألعودة إأﬁ ¤طة ألكبار كانت
وأضسحة ‘ أأع ÚألÓعب.Ú
ق]ا؟
@ أال ترى بأان اŸشسوار كان شسا ّ
@@ فع‚ ⁄ ،Óد ألطريق مفروشسا بالورود ،حيث صسادفتنا
عقبات عديدة ،أنطÓقا من أŸنافسسة من قبل أأغلب ألفرق
ألطموحة لكن ألعمل وأ’نضسباط دأخل أŸيدأن وخارجه بعث
‘ أÛموعة روح أŸنافسسة وألتفك ‘ Òألصسعود.
@ ‘ أاّول Œربة لك كمدّرب لفريق من حجم
ج - -م - -ع - -ي - -ة الشس - -ل - -ف ،م - -ا ه- -و سس- -ر ‚احك
لمان؟
والوصسول بالفريق إا ¤بّر ا أ
@@ ليسس هناك سسر ،كل ما ‘ أأ’مر أأن أÛموعة كانت
م-نضس-ب-ط-ة ،وع-م-ل-ن-ا ب-ج-د وإأخÓ-صس م-ع أإ’Áان ب-ح-ظ-وظنا
وقدرأتنا ألفنية وألبدنية ألتي صسنعت ألفارق ‘ أأك Ìمن
م -ب-ارأة ،ول-ذلك ن-ق-ول ب-أاّن-ن-ا أأّدي-ن-ا م-وسس-م-ا أسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ا ورف-ع
ألتحدي ‘ وجه أŸشساكل دون نسسيان دور أإ’دأرة ألتي وفرت

كل ظروف ألرأحة ،و’ ننسسى أأيضسا دعم أأ’نصسار ألذين كانوأ
بحق أأنصسار من ذهب.
@ أال ترى بأانّ الّتعداد سساعدك على أاداء
مشسوار متمّيز؟
@@ أل -ف -ري -ق م -ك -ون م -ن ’ع -بﬂ Úضس-رم Úوآأخ-ري-ن م-ن
ألشسبان ،لكن أ÷ميع أأدى ما عليه سسوأء دأخل ألديار أأو
خارجها وما زأد ‘ تفعيل ألنتائج أإ’يجابية هو ظهور بعضس
ألÓعب Úألشسبان ألذين نرى فيهم ألقلب ألنابضس ÷معية
ألشسلف مسستقب.Ó
@ كيف يلوح لك مسستقبل ا÷معية؟
@@ أŸسستقبل مرهون Ãدى قدرة أŸسسيّرين وهذأ بتوفÒ
ظروف ألعمل أ’ن أÎÙف أأ’ول يختلف كثÒأ عن ألثا،Ê
و‘ أع -ت -ق -ادي ’ خ -وف ع -ل -ى ج -م -ع -ي -ة ألشس-ل-ف أÙاط-ة
Ãسسؤوول‡ Úتازين.
@ هل الزاوي باق على رأاسض العارضسة الفنية
اŸوسسم القادم؟
@@ عقدي أنتهى مع عودة ألفريق إأ ¤حظÒة ألكبار ،ولذلك
نتمنى أأن يظهر ألفريق أŸوسسم ألقادم بوجه يليق Ãقام هذه
ألعودة إأ ¤أأ’ول أÎÙف ألذي غاب عنه منذ ( )4سسنوأت،
وها هي أأمنية أأ’نصسار وأإ’دأرة –ّققت بعد موسسم أسستثنائي.
@ Ãاذا تود أان تنهي هذا ا◊وار؟
@@ أأنا جد مسسرور بعودة فريق ألقلب إأ ¤أأ’ول أÎÙف
ألذي  ⁄يكن هبة بقدر ما تطلب ألكث Òمن ألتضسحيات،
أŸهم أأّننا عدنا بالفريق إأ ¤مكانته أ◊قيقية ،ونقول ‘
Óنصسار وأŸسسؤوول Úعلى أŸسساندة وأŸتابعة،
أأ’خ Òشسكرأ ل أ
ورمضسان كر Ëلقّرأء يومية «ألشسعب» وّﬁبي جمعية ألشسلف.

بعد أادائه اŸميّز مع نادي نيسض

يوسسف عطال يدخل دائرة اهتمام باريسس سسان جÒمان

وسستكون ألفرصسة متاحة أأمام سسيتي ،ألذي أأحرز أأيضسا لقب
ك-أاسس أل-رأب-ط-ة ه-ذأ أŸوسس-م ،ل-ت-ح-ق-ي-ق ثÓ-ث-ي-ة م-ن أأ’ل-ق-اب
أÙلية ‘ إأ‚لÎأ ،حيث يوأجه وأتفورد ‘ نهائي كأاسس
أ’–اد أإ’‚ليزي ،يوم ألسسبت أŸقبل.

لوروبية
لبطال ا أ
نهائي رابطة ا أ

تعي Úا◊كم السسلوفيني دام Òسسكومينا إلدارة اŸباراة
أأعلن أ’–اد أأ’وروبي لكرة ألقدم أأمسس أأن أ◊كم ألسسلوفيني دأم Òسسكومينا سسيقود ألنهائي أإ’‚ليزي أÿالصس لرأبطة
أأبطال أأوروبا ب Úليفربول وتوتنهام هوتسسبÃ Òلعب وأندأ مÎوبوليتانو ‘ مدريد يوم  1جوأن ألقادم.
وأأدأر سسكومينا ( 42عاما) ،وهو حكم دو‹ منذ  ،2002أأربع مباريات ‘ رأبطة أأ’بطال ومبارأت ‘ Úألدوري أأ’وروبي هذأ أŸوسسم.
وسسبق لسسكومينا إأدأرة نهائي ألدوري أأ’وروبي ب Úأأجاكسس أأمسسÎدأم ومانشسسس Îيونايتد وكأاسس ألسسوبر أأ’وروبية ب Úتشسيلسسي
وأأتليتيكو مدريد عام .2012
و‘ ألنهائي ‘ مدريد ،سسيسساعد سسكومينا موأطناه يوري برأبروتنيك وروبرت فوكان.
وسسيكون أإ’سسبا Êأأنطونيو ماتيو ’هوز حكما رأبعا.

يلهب ألدو‹ أ÷زأئري يوسسف عطال حاليا سسوق أ’نتقا’ت
‘ ألرأبطة ألفرنسسية أأ’و ،¤وبعضس ألرأبطات أأ’وروبية رغم
ألرفضس أŸتجّدد من طرف مسسؤوو‹ نيسس لتسسريح ألÓعب.
ويعت Èيوسسف عطال أحدى مفاجآات أŸوسسم ،2019 / 2018
حيث حصسل على أهتمام فريق ألعاصسمة باريسس سسان جرمان
ألذي يصسر على أ’سستفادة من خدماته ’ سسيما بعد أŸقابلة
ألرأئعة ألتي أأدأها على حديقة أأ’مرأء.
كما أأثار ألظه Òأأ’Áن أ÷زأئري ( 22سسنة) أهتمام عديد
أأ’ن -دي -ة ‘ أل -رأب -ط -ة أل -ف-رنسس-ي-ة أأ’و ¤وأل-ل-ي-غ-ا أ’سس-ب-ان-ي-ة
وألÁÈر ليغ أ’‚ليزية وألرأبطة أإ’يطالية أ’و.¤
وحسسب أŸعلومات ألتي سسربتها ألصسحافة ألرياضسية فإان
مسسؤوو‹ باريسس سسان جرمان قد ألتقوأ Ãحيط ألÓعب،
و»يريدون أإ’سسرأع بضسم ألÓعب قبل أشستدأد أŸنافسسة».
من جهتها ذكرت ›لة «فرأنسس فوتبول» ألدو‹ أ÷زأئري
ألذي تكمن قوته ‘ أللعب Ãختلف أŸناصسب ‘ قائمة
ألÓعب ،Úألذين أرتفعت قيمتهم بشسكل ملحوظ هذأ أŸوسسم،

مضس-ي-ف-ة أأن-ه «أأدهشس مسس-ؤوو‹ «أل-ب-ي-اسس-ج-ي» أل-ذي-ن سس-ارع-وأ
لطلب ضسمه نظرأ ◊اجتهم لهذأ أŸنصسب ‘ ظل رحيل
مونيي أŸرتقب ،كما أأن ألفريق ’ Áلك بدي Óآأخر لدأÊ
أألفيسس عدأ كول Úدأغبا».
وأأشسارت ذأت ألصسحيفة إأ ¤أأن فريق ألعاصسمة ألفرنسسية
«يجب أأن يسسرع للظفر بخدمات عطال ،ألذي يتوفر على كل
أŸؤوهÓت ألتي من شسأانها أسستقطاب أأنظار أ’ندية نحوه».
‘ ذأت ألسس -ي -اق ،ت -ن -اق -لت ألصس-ح-اف-ة أل-ري-اضس-ي-ة أل-ف-رنسس-ي-ة أأن
خدمات يوسسف عطال مطلوبة ‘ أأتليتيكو مدريد وشسيلسسي وأنÎ
ميÓن ونابو‹ ،حيث أتصسلت هذه ألنوأدي Ãحيط ألÓعب.
وصسّرح مدرب فريق نيسس ،باتريك فيÒأ أأن ألدو‹ أ÷زأئري
ليسس معروضسا للبيع ،مÈزأ أأنه من ب ÚألÓعب Úأ÷يدين ‘
ألبطولة ألفرنسسية.
أأما بخصسوصس أمكانية تقّمصس ألÓعب أ÷زأئري أألوأن فريق
آأخر ،قطع فيÒأ كل ألشسكوك موضسحا «هذه أŸسسأالة غÒ
مطروحة ألبتة ،ألفريق لن يبيع ألÓعب».

á````æ«eGC.ê : OGó```YGE

فالك
أ◊مل

خـ ÈمثÒ

ك - - - - - -ن ‘ ا◊ي- - - - - -اه
كÓ- - - - - - -عب ول- - - - - - -يسس
لول
لن ا أ
ك- - - -ح- - - -ك - - -م ،أ
ي- -ب- -حث ع- -ن اله- -داف
والخ- - -ر ي- - -ب - -حث ع - -ن
لخطاء.
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ألثور

أأغرب عادأت
ألزوأج ‘ ألهند

إان  ⁄تسش- - - -تـط - - -ع
نسش - - - - -يـان أاخ- - - - -ط- - - - -اء
صش- - - -ديـقك ف- - - -أانت ⁄
تـك-ن صش-ديـقً-ا ل-ه م-ن-ذ
الـبدايـة.

أ÷وزأء

ع - - - -ن - - - -دم- - - -ا “ر
ب- - -ظ - -روف ق - -اسش - -ي - -ة
وأاحداث صشعبة تأاكد
أانك ت- - -دف- - -ع ث - -م - -ن - -ا
ل-ل-حصش-ول ع-ل-ى حياة
أافضشل .

ألسضرطان

ت - -ظ - -ه - -ر إاح- -دى أاغ- -رب
ع -ادات ال -زواج ‘ ال -ه -ن-د
ح - -يث ت- -خ- -ت- -ار ال- -ف- -ت- -اة
زوج -ه -ا ب-ن-فسش-ه-ا ،وت-ق-وم
بضش- - -رب- - -ة ع- - -ل- - -ى رأاسش- - -ه
وظهره بواسشطة الُعصشي،
لع - - - - - - - - - - - - - -راف
وحسشب ا أ
ال- -ه- -ن- -دي- -ة ف- -إان ال -رج -ل
ال- -ذي ي- -ح- -ت- -م -ل الضش -رب
لكÌ
الششديد يكون هو ا أ
اسش-ت-ح-ق-اًق-ا ل-ل-زواج ب-ها من
غÒه من الرجال ،كما يتم
إاج - -ب - -ار ال - -ع- -روسس أاث- -ن- -اء
الزفاف على الزحف حتى
تصش -ل إا ¤زوج-ه-ا ،و–صش-ل
لع- - - -راف
الÈك- - - -ة حسشب ا أ
ال -ه -ن-دي-ة ب-أان يضش-ع ال-رج-ل
قدمه على رأاسشها.

ننببضضضضنن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاا
فلسضطينـ ـ ـي
لألبـ ـ ـ ـ ـ ـد

ال- -وف -اء ..ل -يسس
›رد صشفة أاو كلمة
ي-ردده-ا ال-ناسس عنك
ب -ل ه -و م-وق-ف ث-ابت
أاصش- -ي- -ل ت- -ت- -خ -ذه م -ع
لخ-ري-ن ‘
ن -فسشك وا أ
ﬂت- -ل- -ف ال- -ت- -غÒات
واŸسشتجدات.

للعÈة
ألهشضاشضة
ألنفسضية

^ أان ال -ع -طشس أاث -ن-اء
الصش-ي-ام ي-ع-م-ل ع-ل-ى زي-ادة
لدرار
إاف-راز ال-ه-رم-ون اŸضش-اد إ
البول والذي قد يكون
ل - -ه دور ه- -ام ‘ ت- -ق- -وي- -ة
ال-ذاك-رة و–سش Úال-قدرة
على التعلم؟.

شضغل
عقلـك

^ تو‘ ششخصس وكان لديه
ول - - -دان ( صش - - -غ Òو ك - - -ب) Ò
وك -ان ق-د ك-تب ‘ وصش-ي-ت-ه (
ما‹ و أامÓكي لولدي الكب) Ò
إال إان ال- - -ول- - -د الصش- - -غ“ Òك - -ن م - -ن
الوصشول إا ¤الوصشية و بحركة
بسش -ي -ط -ة إاسش -ت-ط-اع أان يضش-ي-ف
ح -رف -ا ع-ل-ى ا÷م-ل-ة غÒ
م- -ع- -ن -ى ا÷م -ل -ة و أاصش -ب -ح
لدية حصشة من الÎكة .
فكيف فعل ذلك؟

لنسشان ‘ ا◊ياة
من أاخطر ما يفسشد سشعادة ا إ
ه - - - -و أان ي - - - -ك- - - -ون
ضش- -ع -ي -ف -ا م -ن
ال-داخ-ل ي-عني
:
 أان –زن بسش- - -رع- - -ة ،أانت - -ت - -غ Òن- -فسش- -ي- -تك م- -ن أاي
^ ان الصش- -وم ي -ؤودي ا¤
كلمة ،أان تتعلق بأاي انسشان،.
اطالة عمر النسشان
أان ت - -ب- -ال- -غ ‘ ك- -ل اŸواق- -ف،.أان
ل -ت -ن -ظ -ي -ف خ Ó-ي -ا
ت - -ك Ìالشش- -ك- -وى والضش- -ج- -ر ،.ان
م
و
م
ش
س
ل
ا
ن
م
م
ش
س
÷
ا
حل ألعدد ألسضابق
ت -ه -ي -م ب -ك -ل م -ا ي-ع-ج-بك .وه-ك-ذا
،ك - - - -م - - - -ا اث- - - -ب- - - -تت
صشÓة
^
ت- -ك -ون شش -خصش -ا هشش -ا م -ن ال -داخ -ل
ال-ت-حريات الطبية
ا÷م-ع-ة..إان ◊ق-ن-ا
م-ه-زوم ن-فسش-ي-ا دائ-م-ا.فعÓج القوة
ان الصش- - - - - - - - - - -وم (
بها كانت ركعت Úو
ال - - - - - -ن - - - - - -فسش - - - - - -ي - - - - - -ة ت- - - - - -ك- - - - - -ون
أاحسش- -ن ت- -ري- -اق
إان  ⁄ن - -ل- -ح- -ق ب- -ه- -ا
لرادة وع-م-ق ال-ث-ق-ة ،.أال
لÁان و ال-ت-ع-ل-ق ب-ال-ل-ه ،.ب-ق-وة ا إ
ب-ق-وة ا إ
صش- - -ل- - -ي - -ن - -اه - -ا أارب - -ع
للسشموم اَِŸعدية
–بط من الدنيا وإان ضشاقت عليك ﬂارجها،أال تهتم بالبششر و
ركعات.
)؟.
إان خانوك أاو خذلوك أان تقول يا رب أانت حسشبي وكفى
كن حامدًا فقد سشمع الله Ÿن حمده  ،ل ترخي إاذنك Ÿن هب
ودب فكل فكرة تسشمح بدخولها عقلك أانت اŸسشؤوول عنها
لŒاه  ،ل-ك-ن
ال -فشش -ل  :ل -وَح -ة م-ك-ت-وب ع-ل-ي-ه-ا ل-يَسس ِم-ن َه-ذا ا إ
لÁان بالله و التعلق به هو
وليسس من أادخلها عقلك  ،ا إ
البعضس يقرأاها تـوقف.
سشبيل السشعادة و الراحة النفسشية و القوة الروحية-
اÙارب ليسس فقط من يحمل السشÓح ؛ بل من هو
ذو إاÁان قوي وتعلق بالله قبل كل ششيء، ..
ثم من Áلك القوة العقلية و النفسشية ،
^ ال -ك -ذب ي -ج -ع -ل اŸشش -ك -ل -ة ج-زءا م-ن
ل- -ل- -ت- -غ- -لب ع- -ل- -ى ن -ق -اط ضش -ع -ف -ه و
اŸسشتقبل أاما الصشدق فيجعلها جزءا من
إاخ-ف-اق-ات-ه  ،م-ن أاج-ل اŸضشي
اŸاضشي
قدما.
لحِترام سشُلوك مَتبادل َفÓيمكن ان
^ا إ

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

حك ـ ـم و أأمثـ ـال

ُ
ُ
َ
م ُتَقدِمه َلُهم
َتِجُده مِن ا آ
لَخرين َماَل ْ

ب Ó- -دي ‡و ع - -ي - -ن - -ي - -ا
ن -ح -بك م -ه -م -ا ب -خ -ل-ت-ي
عليا
م-ا ن-خ-ل-ي الÈا Êي-ه-در
ع -ل -يك ول ع-دو ي-دن-ى
ليك
ب-غ-او ا◊سش-اد ي-خربو‹

فيك بعد ما تنهدتي و
تنحات العقدة علينا و
عليك
بصشح كاين ربي العا‹
ال - -ف - -وق- -ا Êسش- -ب- -ح- -ان- -ه
وكيلهم
ياخذ ا◊ق لينا و ليك

^ شش- -اب صش- -ي -ن -ي ذهب ل -يششÎي  ١٠ع -لب ك -وك-اك-ول ف-دخ-ل ب-ق-ال-ة رج-ل
بطيءالفهم وقال له  :ينق شش Úششانق كوكاكول قال صشاحب البقالة عششر
علب ماذا؟

لخرين
^ دراسشة ايطالية تقول كÌة ششرب القهوة Œعلك تتقّبل آاراء ا آ
بششكل أاك Èأاناأاعرف أاششخاصس من الصشباح إا ¤الليل يششربون القهوة
فلو تعارضشهم ‘ ششي أاهدوك أاهدافا على مسشتوى وجهك.

ل ا÷نْÚ
ل تقوسشًا مث َ
‘ القدسس يزداُد الهُ Ó
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ُتَدلuلُها َوُتْدِنيها
“يم الÈغوثي

ْ

أ لأ س ض د

إاذا اردت ان
تسش -ع -د ال-ن-اسس وم-ن
ح- -ولك اب- -دأا ب- -إاسش -ع -اد
ن - - - -فسشك اول ف - - - -ل- - - -ن
تسشتطيع اسشعاد الناسس
وانت ت- -ع- -يسس وف- -اق- -د
الششيء ل يعطيه.

ألعذرأء

ج- -م- -ي- -ل ان ت -ك -ون
ال -ن -فسس راق -ي -ة وتسش-م-و
ب-اخÓ-ق-ه-ا ك-ن ك-ال-ن-خيل
ع- -ن الح- -ق- -اد م -رت -ف -ع -ا
ي- -رم- -ي بصش- -خ- -ر ف -ي -ل -ق -ي
اطيب الثمر.

أŸيزأن

ع- -ن- -دم- -ا ت- -ن- -ظ- -ر إا¤
لسش- -اءة  ...ع -ل -ى أان -ه -ا
ا إ
سش - -ل - -وك Áث- -ل صش- -اح- -ب- -ه و
ل -يسشت ت -ق -ل-ي Ó-م-ن شش-خصشك
ف- - -إان ج- - -زءا ك - -بًÒا م - -ن ردة
فعلك سشيختلف فع.Ó

ألعقرب

عندما تخسشر يء جميل
ح -ي-اتك ف Ó-ت-ط-ي-ل ال-ت-حسش-ر
عليه أافتح قلبك للحياه جديد
بالتاكيد سس يأاتيك َما هو أاجمل.

ألقوسس

ل Œع - - -ل ح- - -ي- - -اتك ‘ «حÒه»
فرÃا هناك فوق ا◊اء نقطة ⁄
تلحظها بعد.

أ÷دي

سش -ع -ادة ال -روح ‘ رضش -ا رب -ه -ا وسش-ع-ادة
ال-ن-فسس ب-وصش-ال ق-ل-وب ن-ح-ب-ه-ا فمن وثق
بالله أاغناه ومن توكل عليه كفاه.

ألدلو

ُه- -ن -اك ُح -دود َشش -خصش -ي -ة غ Òق -اِب -ل -ة
للنِقاشس وُهناك مُيول لُِكل شَشخصس َيجب
َعلينا إاحÎامُه فا÷ميع حُر ِبما َيفعل حتى لو
ُكنا َنراهُ َخطأا.

أ◊وت

ل ماذا ُتريد منه لكّنك
قد يحُدث أان ُتصشاد َ
ف ششخصشًا Œه ُ
ُتريده ب ِالقرب دوماً.

مواقيت
الصشÓة
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^ 1٥ماي  :19٥٨أامام انتصشارات الثورة ا÷زائرية،
ال- -ق -ادة ال -عسش -ك -ري -ون ال -ف -رنسش -ي -ون ب -ا÷زائ -ر
يدعون ا÷Ôال «ديغول» إا ¤تو‹ ا◊كم ‘
فرنسشا.
^  1٥ماي  :19٦1منظمة ا÷يشس السشري تغتال
 ٥٦م-واط-ن-ا ج-زائ-ري-ا وت-دّم-ر ع-دة م-راف-ق ع-ام-ة مثل
مقرات الو’ية ،البلديات ،الÈيد ،اŸدارسس ،اŸسشتششفيات
ع ÈالÎاب ا÷زائري.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

العدد

’ربعاء  10رمضشان  1٤٤0هـ الموافق لـ  1٥ماي  2019م
ا أ

القضشاء على اإلرهابي اÛرم ““أابو هششام ““ واسشÎجاع كÓششنكوف

 21°ا÷زائر

..وتوقيف تاجري ﬂدرات
بحوزتهما  8كلغ من الكيف اŸعالج
م -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،أاوق-فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشض

الوطني الشصعبي بالتنسصيق مع عناصصر الدرك
ال -وط -ن -ي ب-وه-ران/ن.ع ،2.ت- - - - -اج - - - -ري ()02
ﬂدرات ب -ح-وزت-ه-م-ا ( )08,2ك -ي-ل-وغ-رام م-ن
ال- -ك- -ي -ف اŸع -ال -ج ‘ ،ح ” Úت -وق -ي -ف ()08
مهاجرين غ Òشصرعي Úمن جنسصيات ﬂتلفة
بغرداية.

 22°وهران

30°

30°

france prix 1

’سشاءة ا ¤حي الدرب العتيق بوهران
بعد ا’تهامات با إ

طاقم مسشلسشل ““أاولد ا◊Óد““ يخرج لتهدئة السشكان
‘ ال - - - -وقت ال- - - -ذي ت- - - -زداد ف- - - -ي- - - -ه
ا’ن- -ت- -ق- -ادات الÓ- -ذع- -ة ل- -ل- -مسش- -لسش -ل
الدرامي ““أاو’د ا◊Óل““ على خلفية
ن -وع -ي -ة اŸواضش -ي -ع  ،اضش-ط-ر ل-ي-ل-ة أاول
أامسس ع- -دد م- -ن اŸم- -ث- -ل Úإا ¤السش -ع -ي
ل -ت -ه -دئ -ة ال -وه -ران-ي Úال-ذي خ-رج-وا
ل -لشش -ارع ل -ل-ي-وم ال-ث-ا Êع-ل-ى ال-ت-وا‹،
أام -ام سش -اح-ة أاول ن-وف-م Èب-ال-ق-رب م-ن
’سش -دي -ن اŸت -اخ -م-ة ◊ي ال-درب
دار ا أ
العريق ،حيث جرت أاغلب أاحداثه.

ت -داول ا÷م -ه -ور ع-ل-ى م-واق-ع ال-ت-واصص-ل
ا’ج-ت-م-اع-ي  ،م-ق-اط-ع ف-ي-دي-و م-ن مشص-اهد
ال -ف-ي-ل-م ““أاو’د ا◊Óل““ وب-ي-ان-ات ت-ن-دي-دي-ة،
م - -عÈي - -ن ع - -ن غضص- -ب- -ه- -م م- -ن ال- -قضص- -اي- -ا
اŸطروحة ‘ اŸسصلسصل الذي يعرضض خÓل
رمضص- -ان  ،2019وأاغ-ل-ب-ه-ا آاف-ات اج-ت-م-اع-ي-ة
وظواهر سصلبية ” طرحها با◊ي الشصعبي

–ت ششعار ““‘ رمضشان ﬂاطرتك قد تفسشد فرحة عائلتك““

اÛموعة اإلقليمية للدرك تنظم حملة –سشيسشية توعوية بالعاصشمة

رمضصان تك Ìبه ا◊وادث نتيجة أ’سصباب متعددة منها قلة
ال -ن -وم ،السص -ه -ر ال-ط-وي-ل ،ت-أاث Òال-ت-دخ ،Úف-ق-دان ال-ت-وازن
ا÷سصدي والذهني ،ا’رهاق ،الÔفزة واŸشصاحنات ،التعب
وغÒها من ا’سصباب التي لها عÓقة مباشصرة بسصلوكات
الفرد ،حيث تنعكسض سصلبا على تصصرفاته ،سصواء ‘ التجاوز
اÿط ،Òاو اŸناورات اÿطÒة ،وجاء اختيار““شصعار العائلة

 23°وهران

الثمن  10دج
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تواصصل اÛموعة اإ’قليمية للدرك الوطني با÷زائر
حملتها التحسصيسصية عﬂ Èتلف نقاط اŸراقبة والسصدود
الثابتة بإاقليم العاصصمة ،خاصصة ا’مكنة التي تعت Èنقطة
ان-طÓ-ق ن-ح-و اŸسص-اف-ات ال-ط-وي-ل-ة ،ك-م-ح-ط-تي ا◊افÓت
والسص -ي -ارات ،ح -يث ي -ت -ن -ق -ل ا’’ف م-ن اŸسص-اف-ري-ن ن-ح-و
و’ي -ات داخ -ل -ي -ة وال -ه -دف –سص -يسض مسص -ت-ع-م-ل-ي ال-ط-رق
باأ’ضصرار الوخيمة الناŒة عن عدم احÎام قانون اŸرور.
ا◊م-ل-ة ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا اÛم-وع-ة ا’ق-ل-ي-م-ي-ة للدرك
الوطني بالعاصصمة “تد ا ¤نهاية الشصهر ا÷اري  ،حيث
انطلقت منذ اسصبوع بتاريخ  10من ماي ،وÃا ان شصهر

ششهار
ا

 2٤°ا÷زائر

1٧9٤8

’رهابية سشنة 1993
التحق با÷ماعات ا إ

’ره -اب وت -ب -ع -ا
‘ إاط- -ار م- -ك- -اف -ح -ة ا إ
ل-ل-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي ن-ف-ذت-ه-ا م-فرزة للجيشس
ال -وط -ن -ي الشش-ع-ب-ي ،ي-وم  12م- -اي 2019
ب -ال-ق-رب م-ن إاع-ك-ورن ب-ع-زازق-ة ،و’ي-ة
تيزي وزو/ن.ع.1.
وال -ت -ي م ّ -ك -نت م -ن ال -قضص-اء ع-ل-ى إاره-اب-ي
واسصÎج- - - -اع مسص- - - -دسض رشص- - - -اشض م - - -ن ن - - -وع
ك Ó-شص -ن -ك-وف وﬂز )02( ÊذخÒة ون - -ظ- -ارة
” التعرف على هوية هذا اÛرم ،إاذ
ميدانّ ،
ي- -ت -ع -ل -ق اأ’م -ر ب -اإ’ره -اب -ي اÿط““ Òزري -ف -ي
فاروق““ اŸدعو ““عادل أابو هشصام““ الّذي التحق
با÷ماعات اإ’رهابية سصنة  ،1993و‘ إاطار
مكافحة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت
م- - -ف - -رزة ل - -ل - -ج - -يشض ال - -وط - -ن - -ي الشص - -ع - -ب - -ي
بتمÔاسصت/ن.ع ،6.م-ن-ق-ب Úاث-ن Úب-ح-وزت-ه-ما
م -ع-دات ل-ل-ت-ن-ق-يب ع-ن ال-ذهب ،ف-ي-م-ا أاوق-فت
مفرزة أاخرى بع Úقزام/ن.ع ،6.ثÓثة ()03
مهرب Úوضصبطت شصاحنة ُمحملة بـ( )22,5طن
من اŸواد الغذائية.
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الظهر12.٤٥.................:
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المغرب19.٥2...............:
العششـاء21.2٥..................:

‘ انتظارك““ لكي يقلل من ارتفاع هذه ا◊وادث ،وتنبيه
السصائق Úا ¤الÎيث والسصياقة بحذر ،والتأاخر بدقائق،
ل -يسض م -ع -ن -اه ن -ه-اي-ة ا◊ي-اة ،وك-ل ت-أاخ-ر سص-ي-ج-نب السص-ائ-ق
السصرعة اŸفرطة ويجنبه الوقوع  ‘ ،حوادث ،تكون
وخيمة عليه وعلى اسصرته التي تنتظر وصصوله سصاŸا اليها،
وكذلك اÛتمع.

““الدرب““ بوسصط اŸدينة ،ما جعل سصكان
ال -ب -اه-ي-ة ي-ن-ت-فضص-ون ضص-د ط-اق-م اŸسص-لسص-ل
الدرامي ،متسصائل Úعن أاسصباب تصصويرأاغلب
ا’عمال التي تتناول مثل هذه اŸواضصيع
’شصراف.
بعمق وهران ،مدينة العلماء وا أ
و‘ رده ع -ل -ى ه -ذه ا’ن -ت -ق-ادات ،وّج-ه
اŸمثل واŸسصرحي عبد القادر جريو أاول
أامسض رسصالة للمحتج ، Úمفادها أانه ’
توجد أاية إاسصاءة للوهراني Úوسصكان الدرب،
و إاذا ارتكبت هفوات أاو أاخطاء باŸسصلسصل
الذي ’ زالت أاحداثه تصصور ◊د السصاعة،
فأاسصرته تطالب ا÷مهور الوهرا Êبالسصماح
قائ Óانها مهد لسصينما والدراما واŸسصرح،
’سص-م-اء الÓ-م-ع-ة،
وسص -ط -ع ‚م-ه-ا ب-ع-دي-د ا أ
أابرزهم اŸرحوم عبد القادر علولة الذي
عاشض وترعرع بحي الدرب العتيق ،مسصتلهما
’خÓ-ق  ،ف-ى
م -ن -ه دروسص -ا وم -واع -ظ ف -ى ا أ
’عمال التي –ن لها
السصياسصة وغÒها من ا أ
’ح -ي -اء ال -ع -ت -ي -ق -ة ك -ا◊م -ري وق -م-ب-ي-ط-ا
ا أ
والكميل.

وب -غ -ي -ة إاي -ج -اد ح -ل -ول ل-ه-ذه اآ’ف-ة ي-ق-تضص-ي ،مسص-اه-م-ة
ومشص- -ارك- -ة ج- -م- -ي- -ع ال- -ق- -وى ال -ف -اع -ل -ة ‘ م -ي -دان اأ’م -ن
اŸروري،سصواء اŸواطن بدرجة او ، ¤اÛتمع اŸدÊ
للرفع من درجة الوعي لدى السصواق  ،خاصصة وان ا’نسصان
يعت Èالعامل الرئيسض ‘ نسصبة ا◊وادث اŸرورية .
Óشصارة ” توزيع مطويات على مسصتعملي الطريق
ل إ
تتضصمن توجيهات بخصصوصض قواعد السصياقة السصليمة ،
Ãشصاركة جمعيات و أاطراف فاعلة من اÛتمع اŸدÊ
ع Èنقاط اŸراقبة والسصدود الثابتة.

»LGô©d øjódGQƒf

