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قي ـم › ّسش ـدة بإاعج ـاب مـن الششعب ا÷زائري منذ  22فÈاير
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بوزيد يÎأاّسض أاشسغال
النّدوة الوطنية
للجامعات
يÎأاّسس ،اليوم ،وزير التعليم
ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ط-يب
بوزيد أاشصغال الندوة الوطنية
ل-ل-ج-ام-ع-ات ب-ق-اع-ة اÙاضص-رات
Ãق -ر ال -وزارة ‘ ب -ن ع -ك -ن -ون،
وذلك بدءًا من السصاعة 09:00
صصباحا.

معرضض للفنون التّشسكيلية
بدار الثقافة بسسكرة

ي -ت -واصص -ل الÈن -ام-ج ال-ث-ق-ا‘
اŸسصطر خصصيصصا لشصهر رمضصان
ع Èالوليات ،حيث تعرضس ‘
بسص- -ك- -رة أانشص- -ط- -ة مسص- -رح- -ي -ة
وع-روضس ف-ن-ي-ة تشص-ك-ي-ل-ي-ة من
 16إا 21 ¤م - - -اي ا÷اري.
وي - -كشص - -ف ‘ م - -ع - -رضس ال - -ف- -ن
ال -تشص -ك -ي -ل -ي ع -دي -د ال -ف -ن-انÚ
إاب -داع -ات -ه -م ب -ق -اع -ة اŸع-ارضس
ب -دار ال -ث -ق -اف -ة ع -ل -ى الّسص-اع-ة
 22.00لي.Ó

معرضض تشسكيلي
«شسكون أانا؟»
–تضص- - -ن ق- - -اع- - -ة اŸع - -ارضس
«ح-اج ع-م-ر» ل-ل-مسص-رح ال-وطني
ا÷زائ - -ري ،ال- -ي- -وم ،م- -ع- -رضص- -ا
ل -ل -ف -ن -ان -ة ال -تشص -ك -ي-ل-ي-ة «ه-ن-د
زي - -ور» –ت ع- -ن- -وان «شص- -ك- -ون
أانا؟» ،والذي يسصتمر إا ¤غاية
 29ج-وان ال-داخ-ل ،اب-تداًء من
السصاعة .22:00

دورة تكوينية حول أاثر
رمضسان ‘ –قيق
األمن الجتماعي
ي- - -نّ- - -ظ- - -م اŸرك- - -ز ال - -ث - -ق - -ا‘
لسصÓ- - - -م- - - -ي ،ال - - -ي - - -وم ،دورة
ا إ
ت-ك-وي-ن-ي-ة بعنوان «أاثر رمضصان
لمن الجتماعي»،
‘ –قيق ا أ
وذلك Ãق -ره ب -ع -ل -ي ب -وم -ن-ج-ل
اب - -ت - -داًء م - -ن السص- -اع- -ة 11:00
صصباحا.

الخميسس  ١٦ماي  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ١١رمضضان  ١٤٤٠هـ
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الروائي رابح في‹Ó
يوقع روايته «العلبة»

يسص -تضص -ي -ف م -ق-ر ا–اد ال-ك-ت-اب
ا÷زائ - - -ري ‘، Úاط- - -ار ا÷لسص- - -ات
لعÓ-م-ي
ال -رمضص -ان -ي -ة ال-ك-اتب وا إ
وال -روائ -ي راب-ح ف-ي ‹Ó-ل-ل-ح-ديث
لعÓمية،
عن Œربته الدبية وا إ
وذلك سصهرة ،السصبت  18ماي 2019
على السصاعة  22.30بقاعة زهور
ونيسصي.
ك-م-ا ي-ت-خ-ل-ل النشصاط الثقا‘ بيع
ب- -ال- -ت- -وق- -ي- -ع ل- -رواي- -ت- -ه ا÷دي -دة
«ال - -ع- -ل- -ب- -ة» Ãق- -ر إا–اد ال- -ك- -ت- -اب
ا÷زائري 88 Úشصارع الشصهداء.

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

لدارة والمالية
ا إ

يشصرف وزير اÛاهدين الطيب زيتو Êعلى ندوة تاريخية
إاحياء للذكرى  63ليوم الطالب  19ماي  .1956وتن ّ
ظم الندوة
لح- -د  19م- -اي ا÷اري ع- -ل -ى السص -اع -ة  10:30صصباحا
ي- -وم ا أ
باŸتحف الوطني للمجاهد.

ت- - -ن- - -ط- - -ل- - -ق السص- - -ه- - -رة
ال -ت -ن-افسص-ي-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن
برنامج «تاج القرآان» التي
سص- - -ت- - -بث ع- - -ل - -ى ال - -ه - -واء
م- -ب- -اشص- -رة غ -دا م -ن قصص -ر
اŸع- - - -ارضس «سص - - -اف - - -اكسس»
ب - -ج- -ن- -اح السص- -اورة ع- -ل- -ى
السص -اع -ة ا◊ادي-ة عشص-رة
لي.Ó

لو ،¤ي-وم  18م -اي ا÷اري،
لذاع-ي-ة ا أ
ت -ن-ظ-م ال-ق-ن-اة ا إ
ح-ف Ó-ل-ت-ك-ر Ëال-ف-ائ-زي-ن ‘ ال-ط-ب-عة الرابعة لÈنامج بÚ
ال-ث-ان-وي-ات ،إاح-ي-اء ل-ي-وم ال-ط-الب بحضصور وزيري الÎبية
والتصصال ،وذلك باŸركز الثقا‘ عيسصى مسصعودي ابتداءً
من السصاعة  22:00لي.Ó

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

زيتو Êيشسرف على ندوة تاريخية
إاحياًء لذكرى يوم الطالب

مسسابقة «تاج القرآان» «ألمنكم» تتطّرق إا ¤البعد الديني ‘ ال ّسسÓمة اŸرورية
تنطلق ا÷معة بقصسر
اŸعارضض

حفل تكر Ëالفائزين ‘ برنامج
«ب Úالثانويات»

التحرير

«حمسض» تعقد ندوة
سسياسسية حول النتقال
الدÁقراطي ‘ ا÷زائر

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

لف -ط -ار الّسص -ن -وي
‘ إاط- -ار ا إ
ال -ذي ت -ب -ادرت ب -ه ك -ل شص -ه -ر
رمضص-ان ،ت-نّ-ظ-م ال-يوم حركة
›تمع السصلم «حمسس» ندوة
سص- - -ي- - -اسص- - -ي- - -ة –ت ع- - -ن- - -وان
«الن -ت -ق -ال ال -دÁق -راط -ي ‘
لفاق
ا÷زائر..ا آ
والضص - -م- -ان- -ات» ،اب- -ت- -داًء م- -ن
السصاعة  1٧:00مسصاء.

 3أامسسيات تكرÁا لشسيوخ
الشّسعبي ببناية باشستارزي

ت- -نّ- -ظ- -م ال- -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة
Óشص -ع -اع ال -ث-ق-ا‘ ب-ال-ت-ع-اون م-ع
ل -إ
اŸسص- -رح ال- -وط- -ن- -ي ﬁي ال- -دي -ن
ب - -اشص - -ت - -ارزي سص - -ه - -رات ف - -ن - -ي - -ة
رمضصانية أايام  18 ،1٧و 19ماي
ا÷اري ب - - -ب- - -ن- - -اي- - -ة اŸسص- - -رح3 .
أامسص-ي-ات ت-ك-رÁا لشص-ي-وخ ال-غ-ن-اء
الشص -ع -ب -ي ،ع -م -ر ال -زاه -ي ،ع -م-ر
العشصاب وحسصن سصعيد .يخصصصس
لول ل -ك -ل أامسص -ي-ة ال-ت-ي
ا÷زء ا أ
يشص -رع ف -ي -ه -ا ب -دءًا م -ن السص -اع-ة
 10.00لي،Óلعرضس فيلم وثائقي
ع - -ن ح- -ي- -اة ال- -ف- -ن- -ان وع- -م- -ل- -ه،
وي- - -خصصصس ال- - -ث- - -ا Êل- - -ل - -ح - -ف - -ل
اŸوسص-ي-ق-ي م-ع ف-ن-ان Úم-ن اŸشص-هد
ا÷ديد Ÿوسصيقى الشصعبي.

«رمضسان –قيق لأÓمن النفسسي
والروحي والجتماعي»

‘ إاط- -ار ت- -رسص- -ي- -خ ث -ق -اف -ة م -روري -ة
سص-ل-ي-م-ة ل-دى اŸواط-ن ،Úت-ت-طرق اليوم
لذاعي
لمنكم» ضصمن الفضصاء ا إ
صصة « أ
حّ
Óم- -ن ال- -وط- -ن- -ي ع Èأام- -واج ال- -ق- -ن -اة
ل - -أ
لو ¤إا ¤أاه- -م- -ي -ة ال -ب -ع -د
لذاع- -ي- -ة ا أ
ا إ
ال -دي -ن-ي ‘ –ق-ي-ق السصÓ-م-ة اŸروري-ة،
Ãشصاركة إاطارات ﬂتصصة من اŸديرية
Óمن الوطني ،وذلك بدءًا من
العامة ل أ
ء.
السصاعة  15:00مسصا ً

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

حملة –سسيسسية ضسد
حوادث اŸرور
تتواصصل ا◊ملة الوطنية ضصد
ح- -وادث اŸرور ال- -ت- -ي ت- -نّ- -ظ -م -ه -ا
مصصالح الدرك الوطني إا ¤غاية
 30ماي  .2019و–سصسس ا◊ملة
سص -ائ -ق -ي السص -ي -ارات والشص -اح-ن-ات
بتوخي ا◊ذر ‘ الشصهر الفضصيل
للتقليل من حوادث الطرق.

‘ إاطار الّنشصاطات الثقافية
وال -ع-ل-م-ي-ة وŒسص-ي-دا لÈن-ام-ج
ال-ق-واف-ل ال-ع-ل-م-ي-ة ال-رمضصانية
لسص -ن-ة  2019 / 1٤٤0بشصعار
«ق-اف-ل-ة ال-ت-ك-اف-ل الج-ت-م-اع-ي
وال -تضص -ام-ن ال-وط-ن-ي Ãن-اسص-ب-ة
ال -ي -وم ال -ع -اŸي ل -ل -ع-يشس م-ع-ا ‘
سص Ó- - - -م اŸصص- - - -ادف لـ  16ماي،
ي- -ن -ظ -م ال -ي -وم اŸرك -ز ال -ث -ق -ا‘
السص Ó-م -ي ل -ولي -ة ب -وم-رداسس
م- -ائ- -دة مسص- -ت- -دي- -رة ب -ع -ن -وان:
Óمن الّنفسصي
«رمضصان –قيق ل أ
وال - -روح - -ي والج- -ت- -م- -اع- -ي»،
وذلك ع - -ل - -ى السص - -اع - -ة 10:30
صصباحا Ãقر اŸركز.

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

»æWh

الخميسض  16ماي  2019م
الموافق لـ  11رمضصان  1440هـ

«العيشس معا ‘ سصÓم»

قيم ›سصدة بإاعجاب من الشصعب ا÷زائري منذ  22فÈاير

ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-ع-يشس م-ع-ا ‘ سصÓ-م ال-ذي
يرمز اإ› ¤موعة من القيم التي يجسصدها
الشص -عب ا÷زائ -ري م-ن-ذ  22فÈاي-ر اŸاضص-ي،
م-ط-ال-ب Úبشص-ك-ل سص-ل-م-ي وب-روح تضصامنية ل
م ث ي ل ل ه ا ،بن ظ ا م س ص ي ا س ص ي ج د ي د ي ق و م ع ل ى
د و ل ة ا لق ا ن و ن ي ح ت ف ل ب ه ال ي و م .
ق د ا أ ث ا ر ا ل ت ج ن د ا ل ش ص ع ب ي وا  Ÿظ ا ه ر ا ت ا ÷ م ا عي ة
ا  Ÿن ظ م ة م ن ذ ه ذ ا ا ل ت ا ر ي خ ل ل م ط ا ل ب ة ب ت غ ي  Òج ذ ري
ل ل ن ظ ا م ا ل س صي اس ص ي  ،ا إ ع ج ا ب ا ل ع ا  ⁄با أ س ص ر ه م ن خ ل ل
ر و ح ا ل تح ض ص ر و س ص  Òه ا ا ل س ص ل مي ب ج م ي ع ر ب و ع ا لو ط ن .
و–ل -ى الشص -عب ا÷زائ -ري ،ب-درج-ة ع-ال-ي-ة م-ن
ال -وع -ي السص -ي -اسص -ي وال -ت -مسصك ال -ع -م -ي -ق ب -ال -ع-م-ل
السص-ي-اسص-ي السص-ل-م-ي خ-لل ه-ذه اŸظ-اه-رات ال-تي
خ - -لت م - -ن اŸواج - -ه - -ات وج- -رت ‘ اإط- -ار “ي- -ز
ب - -ال - -تضص - -ام- -ن واŸسص- -اع- -دة .ك- -م- -ا “ي- -زت ه- -ذه
اŸظ -اه-رات ب-خ-روج ع-ائ-لت ج-زائ-ري-ة ب-اأك-م-ل-ه-ا
وÃشص- -ارك -ة ج -م -ي -ع شص -رائ -ح اÛت -م -ع وال -ف -ئ -ات

اŸهنية.
كما شصاركت ا÷الية ا÷زائرية ‘ اÿارج ‘
ه -ذا «ا◊راك» (ا◊رك -ة الشص -ع-ب-ي-ة) م-ب-دي-ة ب-ذلك
“ س ص ك ه ا ا ل ش ص د ي د با ل و طن ا لأ م  .و م ن ب  Úا ل ش ص ع ا ر ا ت
ال -ت -ي رف -ع -ه-ا اŸت-ظ-اه-رون «ج-يشض ،شص-عب خ-اوة،
خ ا و ة» و « س ص ل م ي ة  ،س ص ل م ية » و ه ي ش ص ع ا ر ا ت دو ت جم ي ع
ا ل  Îا ب ال وط ن ي ك ر س ص ت ب ذ ل ك ا لإ ر اد ة ‘ ا إ ص ص ل ح
ع -م -ي-ق ل-ل-ب-ل-د م-ع السص-ه-ر ع-ل-ى ح-م-اي-ة اسص-ت-ق-راره
و و ح د ت ه.
و ق د ج اب ت ص ص و ر ل ش ص ب ا ب و ه م ي ن ظ ف و ن ا ل ش ص و ا ر ع
ع ق ب هذ ه ا  Ÿظ ا ه ر ا ت و ص ص و ر لآل ف ا لأ ش ص خ ا ص ض
و ه م ي ف س صح ون ا ل ط ر ي ق و بان ت ظ ا م ا أ م ام مر و ر سص ي ا ر ة
اإسصعاف اأرجاء العا .⁄وبدا الشصعب ا÷زائري ‘
ك ل م ر ة ‘ ص ص و ر ت ه ا ◊ق ي قي ة  :ف خ و ر ا و م ت م س ص كا
با ل س ص ل م .
وح -رصصت م -ن ج -ه -ت-ه-ا ق-ي-ادة ا÷يشض ال-وط-ن-ي
ا ل ش ص ع ب ي ع ل ى ا لإ ش صا ر ة ا « ¤ا ل ن س ص ج ا م ا ل ق و ي ب Ú

الشص- -عب وج -يشص -ه» ،م -ع -رب -ة ‘ ه -ذا السص -ي -اق ع -ن
«رفضص -ه -ا ال -ق -اط -ع لإراق -ة ق -ط -رة واح -دة م -ن دم
ا ل ش ص ع ب م ن ذ ب د اي ة ا  Ÿس ص Òا ت ا ل ش ص ع بي ة و ع ز م ه ا ع ل ى
س ص د ا ل ط ر ي ق ا أ م ا م ك ل م ن ي ح ا و ل ه ز ا سص ت ق ر ا ر ال ب ل د
و ا  Ÿس ص ا سض ب و ح د ة ا ل ش ص ع ب » .
و ا أ ك د ت اأ يض صا «و ق و ف ه ا ا إ  ¤ج ان ب ا ل ش ص ع ب ق ص ص د
ب ل و غ ا أهد ا ف ه ا ل ر ا م ي ة ا إ  ¤ا إ ح د ا ث ا ل ت غ ي Òا  Ÿر ج و » .
و ” ت ر س ص ي م ا ل يو م ا ل ع ا  Ÿي ل ل ع ي شض م ع ا ‘ س ص ل م
م -ن ط -رف م -ن -ظ -م -ة الأ· اŸت -ح-دة سص-ن-ة .2017
و ت ع ت  Èا ل ل ئ ح ة ا  Ÿت ع لق ة ب ه ذ ا ا ل ي و م  ،ث م ر ة م ب ا در ة
م ن ا ÷ ز ا ئ ر ح ي ث “ ت ا  Ÿص ص ا د ق ة عل ي ه ا بالإ جم ا ع
م- -ن ط- -رف  193ب -ل -دا عضص -وا ‘ م -ن -ظ-م-ة الأ·
اŸتحدة.
وي -ت -م -ث -ل ال -ه -دف م-ن ال-لئ-ح-ة ()72 / 130
ل ل ج م ع ي ة ا ل ع ا م ة  Ÿن ظ م ة ا لأ · ا Ÿت ح د ة ‘ ت ش ص ج ي ع
«ال-ت-ع-ب-ئ-ة اŸت-واصص-ل-ة ل-ل-ج-ه-ود اŸبذولة من طرف
ا  Ûت م ع ا ل د و‹ ل ص ص ا ل ح ا ل س ص ل م و ال ت س ص ا م ح و ا ل ت ك ا مل
و ا ل ت ف ا هم و ا ل ت ض ص ا م ن » .
و د ع ا ا لش ص ي خ خ ا ل د ب ن ت و ن س ض م وؤ س ص س ض ا ÷ م عي ة
ال -دول -ي -ة الصص -وف -ي -ة ال-ع-ل-وي-ة ال-ذي ي-ع-ت Èصص-احب
م ش ص ر و ع ت ر س ص ي م ي و م د و ‹ ل ل ع ي ش ض م ع ا ‘ س ص ل م،
 Ãنا س ص بة ا إ ح ي ا ء ا ل ط ب ع ة ال ث ان ي ة ل هذ ا ا ل ي و م  ،ا إ  ¤ا إ ن شص ا ء
«دور ل- -لسص -لم» ع -ل -ى مسص -ت -وى روضص -ات الط -ف -ال
و ا  Ÿد ا رس ض ال ب ت د ا ئ ي ة ق ص ص د « ت لق  Úا لأ ط ف ا ل ث ق ا ف ة
ا ل س ص ل م بف ضص ل ب ي د ا غ و ج ية ب د ي ل ة »  ،م و ؤ كد ا ا أ ن م ث ل
ه ذ ه ا لد و ر م و ج و د ة ‘ ا ÷ز ا ئ ر و ا  Ÿغ ر ب و ه و لن د ا.
و‘ ح-ديث ل-ل-ج-ري-دة ال-ف-رنسص-ي-ة ن-يسض-م-اتان،
اأوضص -ح الشص -ي -خ ب -ن ي -ونسض اأن ج -م-ع-ي-ت-ه ت-ع-م-ل م-ع
ج ا م ع ا ت ‘ ك ن د ا و ا أ  Ÿان ي ا و م ن ظ م ا ت غ  Òحك و م ية
وم-ن-ظ-م-ة ال-ي-ونسص-ك-ول-نشص-ر ث-ق-اف-ة السص-لم ‘ جميع
م د ا ر س ض ا ل عا . ⁄

لزمة
دعا إا ¤اŸزج ب Úاÿيار الدسصتوري والسصياسصي ◊ل ا أ

بن بيتور :اŸعارضصة ’ Áكنها حاليا ا’تفاق على مرشصح إاجماع

لسص-ب-ق أاح-م-د ب-ن
دع -ا رئ -يسس ا◊ك -وم-ة ا أ
بيتور ،أامسس ،إا« ¤قراءة متأانية» للدسصتور
Óزمة السصياسصية
بهدف إايجاد حل سصياسصي ل أ
ال-ت-ي ت-ع-يشص-ه-ا ال-بÓ-د «ب-دون الب-تعاد كثÒا
عن مواده».
قال بن بيتور ‘ حديث لوكالة األنباء ا÷زائرية
(واج) ،إان فكرة «احÎام الدسصتور لن تخرج البلد
من األزمة» ،مضصيفا أان ا◊ل السصياسصي يكون من
خلل «تغي Òسصلسض» لنظام ا◊كم عن طريق تفعيل
اŸادت 7 Úو 8من الدسصتور ،ثم تفعيل اŸادة 102
‘ اŸرحلة النتقالية التي يتم خللها –ديد ورقة
طريق للخروج من األزمة ،تعي Úحكومة انتقالية
و–ديد كيفية تنظيم انتخابات رئاسصية نزيهة».
أاكد رئيسض ا◊كومة األسصبق ‘ هذا السصياق
ضص -رورة اخ -ت-ي-ار ‡ث-ل Úأاك-ف-اء ل-ل-ح-راك الشص-ع-ب-ي،
بهدف إاجراء «مفاوضصات» مع القائم Úعلى النظام
‘ سصبيل الوصصول إا« ¤تغي Òشصامل للنظام».
وقال إان ا◊راك الشصعبي الذي يطالب بتغيÒ
ج-ذري ل-ل-ن-ظ-ام ي-ن-ب-غ-ي «الن-ت-ق-ال ب-ه» إا ¤م-رح-ل-ة
جديدة من خلل «تعي‡ Úثل Úرسصمي Úقادرين
على إاعداد ورقة طريق للتفاوضض مع القائم Úعلى
ن - -ظ- -ام ا◊ك- -م ،وذلك ب- -ه- -دف –ق- -ي- -ق اŸط- -لب
ال -رئ -يسص -ي ل -لشص -ارع ا÷زائ -ري وه -وت -غ-ي Òال-ن-ظ-ام
بكامله».
وأاوضصح أان طريقة تعي Úهؤولء اŸمثل Úتكون
بـاختيار ‡ثل عن كل ولية ،يجتمعون ‘ مكان
واحد بهدف اÿروج بثلثة ‡ثل Úيتحدثون باسصم
ا◊راك.
وأاك- -د رئ- -يسض ا◊ك- -وم- -ة األسص- -ب- -ق اسص- -ت- -ع -داده
لـ»اŸسص-اع-دة» ‘ اŸرح-ل-ة الن-ت-ق-ال-ي-ة ال-ت-ي ي-دعو
إاليها ،من خلل اŸسصاهمة ‘ إاعداد ورقة طريق

ل -تسص -ي Òه -ذه اŸرح -ل -ة ،مضص -ي-ف-ا أان-ه ق-ام ب-إاع-داد
«برنامج» للخروج من األزمة السصياسصية التي تعاÊ
منها البلد.
حول إامكانية قيادته لهذه اŸرحلة النتقالية،
قال بن بيتور إان هذه «مسصؤوولية تاريخية كبÒة لكن
ل Áكنني أان أاطرق أابواب نظام ا◊كم للدخول»،
مشصÒا إا ¤أان الشصارع يرفضض حاليا من Áثله وحÚ
ي -ت-م ال-ت-وصص-ل إا ¤ات-ف-اق ب ÚاŸت-ظ-اه-ري-ن ون-ظ-ام
ا◊كم حول مرحلة انتقالية ،حينها سصأاعلن عن
موقفي بخصصوصض قيادة هذه اŸرحلة.
و‘ ذات الشصأان ،اعت Èبن بيتور أان اŸعارضصة ل
Áكنها حاليا التفاق على مرشصح إاجماع لقيادة
اŸرحلة النتقالية ،مشصÒا إا ¤إامكانية أان Áثل
أاطياف اŸعارضصة أاك Ìمن مÎشصح واحد.
و‘ تعليقه على خطابات اŸؤوسصسصة العسصكرية
اŸتعلقة باألزمة ،قال بن بيتور إان هذه اÿطابات
تؤوكد أان اŸؤوسصسصة العسصكرية «تسص Òخطوة بخطوة
نحوŒاوز الوضصع»ﬁ ،ذرا من بقاء الوضصع القائم
Ÿدة أاطول ألنه مع مرور الوقت فإان اŸطالب
«سصتزداد وا◊لول سصتصصبح أاصصعب».
ك -م -ا ت -ط-رق رئ-يسض ا◊ك-وم-ة األسص-ب-ق إا ¤ف-ت-ح

ال -ع -دال -ة Ÿل -ف -ات ال -فسص-اد ،م-ع-تÈا ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة
«خطوة أاو ¤إايجابية» Ÿكافحة الفسصاد ،غ Òأانها
«ل تكفي لجتثاث الفسصاد الذي أاصصبح مؤوسصسصا
ومكافحته تسصتوجب تغي ÒاŸؤوسصسصات» .ودعا إا¤
ضصرورة «الفصصل ب Úالسصلطت Úالتنفيذية والقضصائية
وا◊رصض على تنفيذ قرارات القاضصي».
و‘ حديثه عن النتخابات الرئاسصية اŸقررة
ليوم  4يوليواŸقبل ،أاكد ذات اŸتحدث أان «وسصائل
ت-ن-ظ-ي-م ه-ذه الن-ت-خ-اب-ات غ-ائ-ب-ة» ،مضص-ي-ف-ا أانه لن
يÎشصح إاليها.
و‘ رده ع- -ن سص- -ؤوال ح- -ول ع- -دم مشص -ارك -ت -ه ‘
اŸشصاورات التي دعا إاليها رئيسض الدولة ،قال بن
بيتور إان البلد حاليا «ليسصت ‘ مرحلة حوار ،ألن
هذا ا◊وار قد Œاوزته األحداث».
وب-خصص-وصض األزم-ة الق-تصص-ادي-ة ال-ت-ي ت-واجهها
البلد ،جدد رئيسض ا◊كومة األسصبق دعوته إا¤
«اتباع سصياسصة تقشصف بتوافق تام ب ÚاŸواطنÚ
ونظام ا◊كم» ،بهدف Œاوز النخفاضض اŸسصتمر
Ÿداخيل اÙروقات التي «انهارت من  63مليار
دولر ‘  2013إا 27 ¤مليار دولر ‘ ،»2016
ﬁذرا من معاناة القتصصاد الوطني من «نسصب
تضصخم كبÒة وندرة ‘ اŸواد السصتهلكية بداية
من سصنة .»2021
وأاكد ‘ ذات السصياق ،أان ا÷زائر ‘ حاجة إا¤
«كفاءة ‘ التسصي Òعلى أاعلى مسصتويات الدولة»
وإا« ¤قيادات ‘ مسصتوى عا‹ من اŸعرفة لختيار
الكفاءات اللزمة».
وب -خصص -وصض مسص -ت-ق-ب-ل ال-ب-لد ‘ ظ-ل األوضص-اع
الراهنة ،أاشصار بن بيتور إا ¤أانه حاليا «أاقل تشصاؤوما»
وأان ا÷زائري ‘« Úالطريق السصليم» ،داعيا الشصارع
ا÷زائري إا« ¤السصتمرار ‘ حراكه».

إاثر تعرضس منشصآات نفطية سصعودية لهجمات

ا÷زائر تعرب عن انشصغالها ؤتدعو إا ¤تغليب لغة ا◊وار
أاع - -ربت ا÷زائ - -ر امسض ع- -ن انشص- -غ- -ال- -ه- -ا
لحداث اŸؤوسصفة ‘ منطقة شصبه ا÷زيرة
ل أ
العربية إاثر تعرضض منشصآات نفطية بالقرب من
الرياضض (اŸملكة العربية السصعودية) لهجمات
ب-ال-طائرات اŸسصÒة ،داع-ي-ة ا ¤ت-غ-ل-يب ل-غ-ة
ا◊كمة وا◊وار لتجاوز اÿلفات ،حسصب ما

أافاد به بيان لوزارة الشصؤوون اÿارجية.
وأاوضصح ذات اŸصصدر أان ا÷زائر «تعرب
ع -ن انشص-غ-ال-ه-ا ل-ت-وا‹ الح-داث اŸؤوسص-ف-ة ‘
م-ن-ط-ق-ة شص-ب-ه ا÷زي-رة ال-ع-رب-ي-ة والتي أاخذت
منحى خطÒا بتعرضض منشصآات نفطية بالقرب
من الرياضض لهجمات بالطائرات اŸسصÒة».

وإاذ تع Èعن شصجبها لهذه الهجمات يضصيف
ال- -ب- -ي- -ان ف- -إان ا÷زائ- -ر «ت- -دع- -و ا ¤ت -ف -ادي
التصصعيد وتغليب لغة ا◊كمة وا◊وار لتجاوز
اÿلف -ات واي -ج-اد ا◊ل-ول ال-ك-ف-ي-ل-ة بضص-م-ان
مسصتقبل يسصود فيه السصلم والمن والرفاهية
لصصالح كافة شصعوب اŸنطقة.

رئاسصيات  4يوليو 73 :راغبا ‘ الÎشصح بينهم  3رؤؤسصاء أاحزاب
” إايداع  73رسصالة نية للÎشصح من بينها 3
رسصائل لرؤوسصاء أاحزاب سصياسصية بلغت ،حسصب
ا◊صص-ي-ل-ة اŸؤوق-ت-ة ل-ع-م-ل-ي-ة تسص-ليم اسصتمارات
اك -ت -ت -اب ال -ت -وق -ي -ع -ات ال-ف-ردي-ة ل-ل-راغ-ب‘ Ú
الÎشصح للنتخابات الرئاسصية اŸقررة يوم 4
يوليو اŸقبل ،التي كشصفت عنها امسض وزارة
ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة وال -ت-ه-ي-ئ-ة
العمرانية.

وأاوضصح بيان الوزارة أان «ا◊صصيلة اŸؤوقتة
ل-ع-م-ل-ي-ة تسص-ل-ي-م اسص-ت-مارات اكتتاب التوقيعات
ال -ف -ردي -ة ل -ل -راغ -ب ‘ ÚالÎشص -ح ل -لن -ت -خ-اب
لرئاسصة ا÷مهورية ،واŸوقوفة إا ¤غاية يوم
الثلثاء  14مايو  ،2019قد سصجلت إايداع ثلثة
وسصبع )73( Úرسصالة نية ترشصح موزعة كالتا‹:
سصبعون (ÎŸ )70شصح Úأاحرار وثلثة ()03
ألح -زاب سص -ي -اسص -ي -ة وه-ي ال-ت-ح-ال-ف ال-وط-ن-ي

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

ا÷م-ه-وري ( ،)ANRج-ب-ه-ة اŸسص-ت-قبل ()FM
وا÷بهة ا÷زائرية للتنمية وا◊رية والعدالة
(.»)FADLE
وأاضص- - -اف ن- - -فسض اŸصص- - -در أان اŸع - -ن - -يÚ
«اسص -ت -ف-ادوا م-ن حصصصض خ-اصص-ة ب-اسص-ت-م-ارات
لحكام القانونية اŸعمول
الكتتاب تطبيقا ل أ
بها» ،مشصÒا ا ¤أان هذه العملية «تسص‘ Ò
ظروف حسصنة.
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للحفاظ على احتياطي الصصرف :ا◊كومة تصصادق
على قرار “ديد أاجل تسصديد قيمة الواردات

لربعاء على
صصادقت ا◊كومة أامسس ا أ
ق - -رار “دي - -د أاج - -ل تسص - -دي - -د ق - -ي- -م- -ة
الواردات اŸعتمد حاليا بالنسصبة لبعضس
ق- -ط- -اع- -ات ال- -نشص- -اط ب- -ه- -دف ع- -ق- -ل -ن -ة
ال- -واردات وا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى اح -ت -ي -اط -ي
الصص -رف ل -ل -بÓ-د ،حسص-ب-م-ا اف-اد ب-ه ب-ي-ان
Ÿصصالح الوزير الول.
‘ البيان الذي صصدر عقب اجتماع ا◊كومة
ب -رئ -اسص -ة ال -وزي -ر األول ،ن -ور ال -دي-ن ب-دوي ،ان-ه
«ب- -غ- -رضض ع- -ق- -ل- -ن- -ة ال- -واردات وا◊ف -اظ ع -ل -ى
اح -ت -ي -اط -ي الصص -رف ،صص -ادقت ا◊ك -وم -ة ع-ل-ى
القرار اŸتضصمن “ديد ( )paiement différéأاجل
تسصديد قيمة الواردات اŸعتمد حاليا بالنسصبة
لبعضض قطاعات النشصاط ،إا ¤أاجل أاطول ،ل
يتعدى ‘ كل األحوال مدة سصنة واحدة ،كما
ه -وم -ع -م -ول ب -ه ‘ إاط -ار اŸب -ادلت ال -ت -ج-اري-ة
الدولية».
وبهذه اŸناسصبة ” السصتماع إا ¤عرضض
ق- -دم- -ه وزي -ر اŸال -ي -ةﬁ ،م -د ل -وك -ال ،ح -ول
«التداب Òالتي يتع Úاتخاذها لتقليصض عجز
م -ي -زان اŸدف -وع -ات م-ن اأج-ل ا◊ف-اظ ع-ل-ى
احتياطات الصصرف ،على ضصوء أاشصغال اللجنة
ذات الصصلة ،التي تضصم ‡ثلي وزارات اŸالية
والتجارة والصصناعة».
ومن ب Úالتداب Òالتي اتخذت ذكر البيان
«إاج- - -راءات ت - -خصض اسص - -تÒاد اÛم - -وع - -ات

لج -ه -زة ال -ك -ه -روم -ن-زل-ي-ة
ل -أ
CKD/SKD
واإلل -كÎون -ي-ة ذات السص-ت-ع-م-ال ال-واسص-ع وك-ذا
الهواتف النقالة لÎشصيد الواردات ‘ ›ا‹
النشصاط اŸذكورين».
ك -م -ا ات -خ -ذت ا◊ك -وم-ة ق-رارات ل-تسص-ري-ع
اعداد دف Îاألعباء بالنسصبة لنشصاط تركيب
األج-ه-زة ال-ك-ه-روم-ن-زل-ي-ة واإلل-كÎونية ،قصصد
التقيد باŸعاي Òوالشصروط التي –كم هذا
النشصاط ل سصيما معدل اإلدماج وتشصغيل اليد
العاملة اÙلية وكذا إالزامية التصصدير.
وت -ق -رر ايضص-ا ت-ع-دي-ل اŸرسص-وم ال-ت-ن-ف-ي-ذي
الصصادر سصنة  2000الذي يحدد شصروط تعريف
أانشص-ط-ة اإلن-ت-اج ان-ط-لق-ا م-ن ‰اذج ال-ت-ج-مع
اŸوجهة للصصناعات الÎكيبية و‰اذج التجميع
قصص -د –دي -د م -ف -ه -وم ال -ت -ج -م -ي -ع ب -ال-نسص-ب-ة
للصصناعات الكهرومنزلية واإللكÎونية ،الذي
لب -د أان ي -ن -حصص -ر ‘ اŸك -ون -ات األسص -اسص -ي -ة
ل- -ل -م -ن -ت -وج ،وإادخ -ال اŸن -اول -ة و–دي -د م -دة
السصتفادة من ﬂتلف التحفيزات.
وقررت ا◊كومة كذلك الشصروع ‘ تنفيذ
ال -ت -داب Òال -ت -ح-ف-ي-زي-ة اŸنصص-وصض ع-ل-ي-ه-ا ‘
قانون اŸالية لسصنة  ،2017من خلل التسصريع
‘ إاصص- - -دار ال - -ق - -رار ال - -وزاري اŸشصÎك ذي
الصص- -ل- -ة ا ¤ج- -انب إاصص- -دار ال -ق -رار ال -وزاري
اŸشصÎك ،ق - -ي- -د اإلع- -داد ،واÙدد Ÿع- -دل
اإلدماج ‘ ›ال نشصاط التجميع والÎكيب.

–تضصنه اŸدينة اŸنورة اليوم

ا÷زائر تشصارك ‘ ا’جتماع الثا Êللمجلسس الدؤ‹ للتمور
تشص- - - - - -ارك ا÷زائ - - - - -ر ‘
الج -ت -م -اع ال -ث-ا Êل-ل-م-ج-لسض
الدو‹ للتمور والذي يعقد،
ال- -ي- -وم ،ب- -اŸدي- -ن- -ة اŸن- -ورة
بالسصعودية ،بحسصب ما أافاد
ب - - -ه ،أامسض ،ب - - -ي- - -ان ل- - -وزارة
ال-ف-لح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة وال-ريفية
والصصيد البحري.
ي- -حضص- -ر وزي- -ر ال -ف -لح -ة
وال -ت -ن -م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصص-ي-د
البحري شصريف عوماري هذا
الج -ت -م -اع ب -دع-وة م-ن وزي-ر
ال- -ب- -ي- -ئ- -ة واŸي- -اه وال -زراع -ة
السص-ع-ودي ع-ب-د ال-رح-مان بن
عبد اÙسصن الفضصلي ،وهذا
من  15إا 18 ¤ماي ا÷اري.
وتتمثل األهداف الرئيسصة
ل-ل-م-ج-لسض ‘ ت-ع-زي-ز ال-تعاون
لسص- - - - -ي - - - -م - - - -ا ‘ اÛالت
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اإلن-ت-اج وال-ت-ثمÚ
وال-ت-ح-وي-ل وال-نوعية وتسصويق
ال- -ت- -م -ور ع -ل -ى اŸسص -ت -وي -ات
الوطنية واإلقليمية والدولية.
وي- -ن -اقشض اŸشص -ارك -ون ‘
هذا الجتماع تداب Òتفعيل
ه - - - - -ذا اÛلسض ال- - - - -ذي ”

إانشص- - - - - -اؤوه ‘  2013وكذلك
أاه - -م - -ي - -ة ان - -خ- -راط ال- -دول
اŸنتجة واŸسصتوردة للتمور.

...ؤتشصارك ‘ اŸؤو“ر
اإ’قليمي حول اŸنظومات
الواحية بشصمال إافريقيا
سص -تشص -ارك وزي -رة ال -ب -ي-ئ-ة
والطاقات اŸتجددة فاطمة
الزهراء زرواطي ،يومي 17
و 18م-ن شص-ه-ر م-ايوا÷اري،
Ãدي - -ن- -ة ت- -وزر ب- -ت- -ونسض‘ ،
اŸؤو“ر اإلق-ل-ي-م-ي ل-ل-ن-هوضض
ب - -اŸن - -ظ - -وم- -ات ال- -واح- -ي- -ة
Ãن -ط -ق -ة شص -م -ال إاف -ري -ق -ي -ا
وموريتانيا ،حسصبما أافاد به،
أامسض ،بيان للوزارة.
وسص - - -ي - - -حضص - - -ر ‘ ه - - -ذا
اŸؤو“ر وزراء ال - - -ف - - -لح - - -ة
وال- -ب- -ي- -ئ- -ة م- -ن دول شص- -م- -ال
إاف- -ري- -ق- -ي -ا إا ¤ج -انب خÈاء
و‡ثلي مؤوسصسصات ومنظمات
دولية وإاقليمية ،يضصيف ذات

اŸصصدر.
وي- - - - -ه- - - - -دف اŸؤو“ر اإ¤
إاعداد برنامج عمل إاقليمي
‰وذج-ي ل-ل-ت-ن-م-ية اŸند›ة
ل -ل -واح -ات وتضص -اف -ر ا÷ه-ود
على اŸسصتوى ا÷هوي لدعم
اŸبادرات اإلقليمية للنهوضض
باŸنظومات الواحية وتبادل
اÈÿات الناجحة ‘ ›ال
ت - -دبÒه- -ا وذلك م- -ن خ- -لل
ت- -ط- -وي- -ر مشص- -اري -ع ع -م -ل -ي -ة
إاق - -ل - -ي - -م- -ي- -ة ‘ ›ال دع- -م
التأاقلم مع التغÒات اŸناخية
وا◊د م - -ن ت - -ده - -ور الÎب- -ة
ومكافحة التصصحر.
وسصيتم خلل هذا اŸؤو“ر
ت - -ق - -د Ëوث- -ي- -ق- -ة اŸشص- -روع
الق-ل-ي-م-ي واŸصص-ادق-ة عليها
ب -غ -ي -ة ع -رضص-ه-ا ل-ل-ت-م-وي-ل ‘
إاط- - -ار آال- - -ي- - -ات الصص- - -ن - -دوق
األخضص -ر ل -ل -م -ن -اخ وصص-ن-دوق
التأاقلم مع التغÒات اŸناخية
وذلك ب -ال -ت -ع -اون م -ع ال -ب -نك
ال- -دو‹ وم -رصص -د الصص -ح -راء
والسصاحل.

وفاة شصخصص Úسصقطا من عمارة بحسص Úداي

ؤكيل ا÷مهورية يفتح –قيقا حول ا◊ادث
أاعلن وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة
حسص Úداي عن فتح –قيق ‘ ظروف
وف-اة شص-خصص Úع-ل-ى إاث-ر سص-ق-وط-ه-م-ا م-ن
أاع -ل -ى ع -م -ارة واق -ع -ة ب -ح -ي ع -مÒوشس
بحسص Úداي ،حسصب ما اأفاد به أامسس بيان
لذات الهيئة القضصائية.
جاء ‘ بيان للمحكمة أان «وكيل ا÷مهورية
ل- -دى ﬁك -م -ة حسص Úداي ف -ت -ح –ق -ي -ق -ا ‘
ظ - -روف وف - -اة شص - -خصص( Úضص - -ح - -ي- -ت )Úإاث- -ر
سص -ق -وط -ه -م -ا م -ن اع -ل-ى ع-م-ارة واق-ع-ة ب-ح-ي

عمÒوشض بحسص Úداي».
وقد ” تسصجيل أاول حادث سصقوط شصابÚ
من أاعلى بناية على السصاعة  13:58سصا بورشصة
ت -ق -ع ب -ع -م -ارة ب -ح -ي ع -مÒوشض (حسص Úداي)
خلل قيامهما بأاشصغال تهيئة بالطابق ‡ 15ا
أادى إا ¤وفاتهما بع ÚاŸكان .ويتعلق األمر
بشصاب Úأاخوين يبلغان من العمر على التوا‹
 35و 24سصنة ،حسصب ما ذكره لـ«واج» اŸلزم
أاول صص- -ادق ك- -م- -ال اŸك- -ل -ف ب -اإلع -لم ل -دى
مديرية ا◊ماية اŸدنية لولية ا÷زائر.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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صسيؤدة :لن نتسسامح مع أأي تأاخر ‘ أنطÓق أŸشساريع
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’إحياء اليوم الوطني للطالب

04

وزأرة أÛاهدين تنظم عدة تظاهرأت ع Èألؤطن
سض -ط -رت وزارة اÛاه -دي -ن ع-دة
’ح-ي-اء ال-ي-وم ال-وط-ن-ي
ت -ظ-اه-رات إ
للطالب ،اŸصضادف لـ 19ماي من كل
سض -ن -ة ،ع Èال -ع -دي -د م -ن ال -و’ي-ات
تشضمل ندواتﬁ ،اضضرات ،معارضس
’ضض-اف-ة إا¤
وأانشض -ط -ة ري -اضض -ي -ة ب-ا إ
تكر› Ëاهدين.
لحيأء ألذكرى  63للحدث ألذي أختÒ
إ
ل- -ه شض- -ع- -أر» ت -ث -م Úأل -ع -ل -م وأŸع -رف -ة»،
ي -ح -تضض -ن أŸرك -ز أل -وط -ن -ي ل -ل-درأسض-أت
وألبحث ‘ أ◊ركة ألوطنية وثورة أول
ن- - -وف - -م 1954 ÈوأŸت -ح -ف أل -وط -ن-ي
ل -ل -م -ج -أه-د ب-أل-ع-أصض-م-ة وك-ذأ أŸت-أح-ف
أ÷هوية للعديد من ألوليأت ﬁأضضرأت
ت -أري -خ -ي -ة ح -ول رم -زي -ة أل -ي-وم أل-وط-ن-ي
للطألب».
كمأ سضتحتضضن بعضس مرأكز ألتكوين
أŸه - -ن - -ي وم - -دأرسس أل - -درك أل- -وط- -ن- -ي
وألشضرطة وأ÷مأرك ،ألأنشضطة أıلدة
للذكرى ع Èتقدﬁ Ëأضضرأت ،ندوأت

وم -وأئ-د مسض-ت-دي-رة ي-نشض-ط-ه-أ ›أه-دون
ومن عأيشضوأ أ◊دث ،حول دور ألطلبة
أ÷زأئ -ري Úإأب -أن ح -رب أل -ت -ح -ري -ر ك-م-أ
سضتخصضصس هذه ألسضنة دروسس أسضبوعية
‘ كل مسضأجد ألوطن وأŸرأكز ألثقأفية
ألإسضÓمية للحديث عن هذه ألذكرى.
ك- -م- -أ أع- -دت أل- -وزأرة ع -دة م -ع -أرضس
ت -أري -خ -ي -ة م -ت -ن -ق -ل -ة تضض-م ك-ت-ب-أ وصض-ورأ
ووثأئقيأ خأصضة ع Èأ÷أمعأت ومرأكز
ألتكوين أŸهني إأ ¤جأنب تنظيم حصضصس
Ãخ -ت -ل -ف ألإذأع -أت أÙل -ي-ة وت-ك-ي-ي-ف
برأمج ألقنوأت ألعمومية للتلفزيون مع
أ◊دث ع Èبث برأمج ﬂلدة للذكرى.
وإأ ¤جأنب هذأ سضتسضأهم أŸديرية
Óمن ألوطني ‘ هذه ألذكرى
ألعأمة ل أ
ع ÈإأطÓق مسضأبقأت فكرية ومنأفسضأت
ري -أضض -ي -ة وزي -أرأت م -ي -دأن -ي -ة ıت -ل-ف
أŸت- -أح- -ف ع- -ل- -ى أن ت -خ -ت -ت -م ب -ت -ك -رË
›أه - -دي - -ن وأل- -ف- -أئ- -زي- -ن ‘ ﬂت- -ل- -ف
أŸنأفسضأت.

›اهدون ‘ ندوة تاريخية حول إاضضراب  19ماي 1956

أام- -ه- -ل وا‹ ا÷زائ -ر ال -ع -اصض -مـــة
ع-ب-د اÿال-ق صض-ي-ودة ،اŸسض-ت-ث-م-ري-ن
مدة ثمانية أايام من أاجل الشضروع ‘
Œسض- -ي- -د اŸشض- -اري- -ع ،وإا’ سض- -يسض- -حب
منهم العقار.

العاصصمة :سصارة بوسصنة
خÓل ترؤوسضه أجتمأعأ خصضصس ملف
ت- -ط -ه Òأل -ع -ق -أر ألصض -ن -أع -ي ،أل -ذي ضض -م
مسضؤوو‹ ألهيئأت ألعمومية أŸعنية أمÓك
أل -دول -ة ،ألصض -ن -أع -ة وأŸن -أج -م ،أل -وك -أل -ة
ألعقأرية Ÿدينة أ÷زأئر ،ألوكألة أÙلية
للتسضي Òوألتنظيم ألعقأري ،شضدد صضيودة
ع-ل-ى ت-ط-ه Òأل-وع-أء أل-ع-ق-أري ألصض-ن-أع-ي
بألولية ،بغرضس إأسضÎجأع ألعقأر ألذي ⁄
يدخل مرحلة أإل‚أز وأإلسضتفأدة منه ‘

مشضأريع أخرى.
يأتي ذلك عن طريق إأيفأد ÷نة معأينة
ل -ل -ق -ي -أم ب -زي -أرأت م -ي -دأن -ي -ة ل -ل -ع-ق-أرأت
ألصضنأعية ألتي  ⁄يتم ألشضروع ‘ Œسضيد
مشضأريعهأ وهذأ بتسضط Òبرنأمج يشضمل
جل منأطق ونوأحي توأجد هذه ألعقأرأت
على مسضتوى ألولية.
وب -خصض -وصس أل -ع -ق -أرأت أل -ت -ي  ⁄ي -ت -م
Œسضيد أي مشضأريع بهأ قأل ألوأ‹ إأنهأ
سض -ت -ك -ون ﬁل م -ت-أب-ع-ة ،وذلك م-ن خÓ-ل
إأم -ه-أل أŸسض-ت-ث-م-ر ث-م-أن-ي-ة أي-أم م-ن أج-ل
ألشضروع ‘ إأ‚أز أŸشضروع وإأل سضيسضحب
منه ألعقأر نهأئيأ ،معطيأ تعليمة مفأدهأ
إأيقأف جميع أŸشضأريع ألتي يتم ألشضروع
‘ Œسض -ي -ده -أ ب -ع-د ه-ذه أŸدة وإأخ-ط-أر
صضأحبهأ بذلك عﬁ Èضضر قضضأئي.

من جهة أخرى ،وجه صضيودة تعليمأت
ت -نصس ع -ل-ى رفضس ط-ل-ب-أت أŸسض-ت-ث-م-ري-ن
ب -ت -غ -ي Òصض -ي -غ -ة أل -ع -ق -أر أŸسض-ت-ف-أد م-ن-ه
وإأخطأرهم بوجوب ألتنأزل عن ألعقأر ‘
هذه أ◊ألة ،وإأرجأء ملفأت أ◊صضول على
ألعقأر إأ ¤غأية أسضتكمأل تسضوية أŸلفأت
أآلن- -ي- -ة ،ك- -م- -أ أل- -ح ع- -ل -ى ضض -رورة “كÚ
أŸسضتثمرين من رخصس ألبنأء حتى يتم
أإلسضرأع ‘ وتÒة أنطÓق أشضغأل ﬂتلف
أŸشضأريع.
ك -م -أ أك -د أل -وأ‹ ع -ل-ى ضض-رورة ع-رضس
منأقصضأت بيع ألعقأر بأ÷رأئد ألوطنية
بألنسضبة للوكألة ألعقأرية Ÿدينة أ÷زأئر،
دأعيأ أŸسضؤوول Úإأ– ¤مل وأجبأتهم ‘
ألتطبيق ألتأم للقوأن ÚأŸنظمة Ûأل
ألسضتثمأر.

ألتحاق ألطلبة بالثؤرة ألتحريرية أعطاها قؤة إأضسافية
^ أغلب مسسؤؤو‹ أŸناطق من ألنخبة أŸثقفة

’نتاج اŸصضل اŸضضاد للتسضمم العقربي
إ

ألشسروع ‘ أسستخÓصص سسم ألعقارب Ãلحقة «باسستؤر» بؤرقلة
 2500شسخصص تعرضسؤأ للسسعات

شضرع فعليا ‘ عملية اسضتخÓصس
سض - -م ال - -ع - -ق - -ارب و–ضضÒه ع - -ل- -ى
مسض -ت-وى م-ل-ح-ق-ة م-ع-ه-د «ب-اسض-ت-ور»
التي اسضتفادت منها ورقلة ،حسضبما
ع -ل-م ،أامسس ،م-ن م-دي-ري-ة الصض-ح-ة
والسضكان وإاصضÓح اŸسضتشضفيات.
أسض-ت-ق-ب-لت أŸل-ح-ق-ة م-ن-ذ أف-ت-ت-أح-ه-أ
مطلع شضهر مأيو أ÷أري مأ يقأرب 300
ع -ق -رب ج -م -عت م -ن ط -رف ج -م-ع-ي-أت
نأشضطة بأŸنطقة ‘ ،أنتظأر أسضتقبأل
أع -دأد أك Èم -ن أل -ع-ق-أرب م-ع أن-طÓ-ق
حملة وأسضعة ألنطأق ÷مع هذه أ◊شضرة
لحيأء وألتجمعأت
ألقأتلة على مسضتوى أ أ
ألسض- -ك -ن -ي -ة ،ك -م -أ أوضض -ح لـ»وأج» رئ -يسس
مصضلحة ألوقأية Ãديرية ألقطأع.
يتأبع فريق من عدة تخصضصضأت من
ملحقة «بأسضتور» بولية أŸسضيلة عملية
أسضتخÓصس ألسضم و –ضضÒه قبل نقله

إأ ¤معهد «بأسضتور» بأ÷زأئر ألعأصضمة
لن -ت -أج
لخضض -أع -ه إأ ¤م -رأح -ل أخ -رى إ
إ
أŸصضل أŸضضأد للتسضمم ألعقربي ،مثلمأ
شضرح ألدكتور جمأل معمري .
كمأ يشضرف ذأت ألطأقم على تكوين
أل -ف -ري-ق أÙل-ي أŸسض Òل-ه-ذه أل-وح-دة
أ÷دي -دة أŸت -وأج-دة ب-أŸرك-ز أ÷ه-وي
◊قن ألدم بعأصضمة ألولية بعد أن ”
ت-دع-ي-م-ه-أ ب-ج-م-ي-ع أل-وسضأئل ألضضرورية،
وف- -ق م- -أ أشض- -أر إأل -ي -ه رئ -يسس مصض -ل -ح -ة
ألوقأية.
وي -ت -م ألÎك -ي -ز ح -أل -ي-أ ع-ل-ى تشض-ج-ي-ع
ح-مÓ-ت ج-م-ع أل-ع-ق-أرب ب-أل-ت-نسض-ي-ق مع
أ÷م -ع -ي -ة أل -ولئ-ي-ة Ÿك-أف-ح-ة أل-تسض-م-م
ألعقربي سضيمأ بعد ألتحفيزأت أŸألية
أŸمنوحة ‘ إأطأر ميزأنية ألولية من
خÓل رفع مبلغ كل حشضرة عقرب من
 50إأ 100 ¤دج.

وي -رت -قب ت -ن -ظ -ي-م ي-وم –سض-يسض-ي ‘
أل -ق -ريب يسض -ت -ه-دف ›م-ع-ي أل-ع-ق-أرب
لحيأء و‡ثلي أÛتمع
ورؤوسضأء ÷أن أ أ
أŸد ،Êإأ ¤جأنب ألشضروع شضهر يونيو
أŸق-ب-ل ‘ ت-ن-ظ-ي-م ح-مÓ-ت –سض-يسض-ي-ة
جوأرية وأسضعة من خÓل قأفلة مشضÎكة
قصضد ألتوعية بأهمية ألتقليل من عدد
لسضعأت ألعقأرب.
للتذك Òتعرضس مأ ل يقل عن 2.500
شض- -خصس ل- -لسض -ع -أت أل -ع -ق -أرب ‘ 2018
بورقلة وخلفت سضت ( )6ضضحأيأ ،حسضب
إأحصضأئيأت ألقطأع.
ويسض -ج -ل «ت -رأج -ع» ‘ ع -دد لسض-ع-أت
لخÒة نتيجة
ألعقأرب خÓل ألسضنوأت أ أ
ألتدأب Òألوقأئية أŸكثفة أŸتخذة وكذأ
ألÎكيزعلى أ÷أنب ألتحسضيسضي لتفأدي
هذأ ألنوع من ألتسضممأت أÿطÒة ألتي
تزدأد خÓل ألفÎة ألصضيفية.

’زمة السضياسضية
مسضاهمة ‘ حل ا أ

جبهة ألقؤى أ’شسÎأكية تدعؤ إأ ¤حؤأر «شسفاف»
دعا عضضو الهيئة الرئاسضية ◊زب جبهة
القوى ا’شضÎاكية ،علي العسضكري ،أامسس،
ب- -ا÷زائ- -ر ال -ع -اصض -ة ،إا ¤ح -وار «ع -م -وم -ي
’ق -رار «ع -ق -د سض -ي -اسض -ي
شض- -ف- -اف» م -ن -اسضب إ
’زمة».
تأاسضيسضي» يتكفل «بكل جوانب ا أ
أوضضح ألعسضكري ،خÓل مدأخلة له ‘
م- -ن- -ت- -دى ج -ري -دة ل -يÈت -ي ،أن ه -ذأ أ◊وأر
سضيكون من شضأنه وضضع أسضسس بنأء «بديل
دÁقرأطي حقيقي» Áهد لقيأم أ÷مهورية
ألثأنية.
وأع- -ت ‘ Èه- -ذأ ألسض- -ي -أق أن «أل -ل -ج -وء إأ¤
ألشض -عب ه -و ف -ق -ط أل -ذي ي -ؤوسضسس ل -لشض -رع -ي -ة

ألدÁقرأطية و لبنأء دولة ألقأنون» ،مؤوكدأ أن
حزبه «Áقت أ◊وأرأت أŸزيفة وألزأئفة ألتي
تزيد من تأز Ëأألوضضأع وجعلهأ مسضتعصضية».
و‘ ت -ق -ي-ي-م-ه ل-ل-وضض-ع ألسض-ي-أسض-ي ل-ل-بÓ-د،
أعت Èألعسضكري أن «أ÷زأئر ‘ خطر أكÌ
من أي وقت مضضى» ،مÈزأ أن «أ◊ديث
أليوم فقط عن ألنسضدأد ألسضيأسضي هو مع
أألسضف أختزأل للوضضع و تفك Òغ Òمتسضق»،
وأسضÎسضل ألعسضكري يقول «لنجرؤو على قول
أ◊قيقة للجزأئري Úوأ÷زأئريأت وهي أن
Óسضف عرضضة ÷ميع أıأطر وأنه
وطننأ ل أ
م-ه-دد ‘ سض-ي-أدت-ه ألق-ل-ي-م-ي-ة وألق-تصض-أدية

وم -ه -دد ‘ ◊م -ت -ه ألج -ت -م -أع -ي-ة وه-وي-ت-ه
وم - -ه- -دد ‘ مسض- -ت- -ق- -ب- -ل- -ه ألسض- -ي- -أسض- -ي و‘
أسض - -ت - -م- -رأري- -ت- -ه ك- -دول- -ة-أم- -ة أسضÎج- -عت
أسضتقÓلهأ منذ  57سضنة».
وأشضأر عضضو ألهيئة ألرئأسضية ◊زب جبهة
أل- -ق- -وى ألشضÎأك- -ي -ة أن ألشض -عب أ÷زأئ -ري
ألذي كأن ‘ بحث دأئم ومتعطشس ◊قه ‘
ت-ق-ري-ر أŸصض Òوأل-ت-م-ت-ع ب-ع-د ط-ول أن-ت-ظأر
ب -أ◊ق -وق أل -ع -أŸي -ة أل-ت-ي ت-ك-رسس أل-ك-رأم-ة
أإلنسض- - -أن- - -ي- - -ة وألزده- - -أر ألج - -ت - -م - -أع - -ي
وألق-تصض-أدي ،يسض-ت-ح-ق ع-دأل-ة م-ت-حررة من
أألوأمر وألتوجيهأت».

بارك اÛاهدون الذين شضاركوا ‘
إاضض- - -راب  19م- - -اي  1956ا◊راك
الشض-ع-ب-ي ال-ذي يشض-ارك ف-ي-ه الطلبة
بقوة من خÓل تخصضيصضهم الثÓثاء
’سض -ب -وع Ÿسض -ان -دة اŸط-الب
ي -وم -ا ‘ ا أ
اŸرف -وع-ة م-ن ق-ب-ل غ-ال-ب-ي-ة الشض-عب
واعتÈوا ذلك «ثورة للتغي Òوهي
اسضتمرار لثورة التحرير».

حياة  .ك
ق -أل أل -دك -ت -ور ◊سض-ن زغ-ي-دي ،أسض-ت-أذ
أل -ت -أري -خ ب -ج -أم -ع -ة أ÷زأئ -ر ‘ م -ن -ت-دى
أل -ذأك -رة أل -ذي أح -تضض -ن -ت-ه أمسس ج-ري-دة
أÛأهد ،إأن مأ يقوم به ألطلبة «ألنخبة»
من مظأهرأت ‘ إأطأر أ◊رأك ألسضلمي
أ◊ضضأري وليسس أŸصضطنع ،هو أسضتكمأل
Ÿأ قأم به سضلفهم إأبأن ألثورة ألتحريرية،
مسض- -ت- -غ- -رب- -أ ك -ي -ف أن أل -ط -ل -ب -ة ‘ 1956
أسضتطأعوأ أن يغÒوأ ›رى ألثورة‘ ،
ح« Úع -ج -ز أل -دك -أت-رة سض-ن-ة  2019عن
ت- -أط Òه- -ذأ أ◊رأك «أل- -ط Ó-ب -ي» أل -ذي
ينظم كل ثÓثأء».

زغيدي 6308 :طالب جزأئري
سسنة 1954
أنتقد زغيدي أŸنأهج ألÎبوية ألتي
أف -رغت م -ن أÙت-وى أل-وط-ن-ي ل-ل-ت-أري-خ،
مشضÒأ إأ ¤أن أ◊ركة ألوطنية ألتي كأنت
تدرسس Ÿدة سضنة لطلبة ليسضأنسس ألتأريخ
قلصضت إأ ¤سضدأسضي ،مأ يشضكل خطرأ على
تعليم ألتأريخ و مسضتقبل أ÷زأئر ،مضضيفأ
أن تدريسس تأريخ ألثورة ‘ أ÷أمعة توقف
عند سضنة 1958؟.

وف- -ي- -م -أ ي -ت -ع -ل -ق ب -إأضض -رأب  19مأي
ألتأريخي ،قأل زغيدي إأن ألطلبة آأنذأك
ألتحقوأ بألثورة ،مشضÒأ أن هنأك من كأن
م -ه -ي -ك  ‘ Ó-صض -ف -وف أ◊رك -ة أل -وط-ن-ي-ة
وهؤولء أنظموأ تلقأئيأ وأآلخرون أنظموأ
ب -ع -د أل -ه -ج -وم-أت أل-ت-ي ع-رف-ه-أ ألشض-م-أل
ألقسضنطيني ،مشضÒأ إأ ¤أن عدد ألطلبة
أ÷زأئري Úأآنذأك قدر بـ  6308طألب من
أصض - -ل  34468ط -ألب ،ف -ي -م -أ ك -أن ع -دد
ألطألبأت  952بنت.

أÛاهد لعيد لشسقر :أغلب
أŸسسؤؤول ‘ Úجميع أŸناطق
من ألنخبة
وشض -ك -ل ت -دخ -ل أÛأه-د ل-ع-ي-د لشض-ق-ر
شضهأدة حية Ÿأ جرى ‘  19مأي .1956
وه -و ح -دث شض -أرك ف -ي -ه ب -ع -د أل-ت-ح-أق-ه
بألثورة ،حيث أكد أن أنضضمأم ألطلبة إأ¤
ألنضضأل ألتحرري ،أعطوأ له نفسضأ جديدأ،
م -ف -ي -دأ أن أغ -لب أŸسض -ؤوول ‘ Úج -م -ي -ع
أŸنأطق كأنوأ من ألنخبة أŸثقفة.
ومن جهته ،أنتقد أÛأهد ألÈنأمج
ألÎبوي ألذي وصضفه بـ»ألكأرثي» ،مشضÒأ
إأ ¤أن كتب ألتأريخ ألتي تدرسس للتÓميذ
–وي «معلومأت خأطئة وغ Òصضحيحة
ع -ن أل -ث -ورة أ÷زأئ-ري-ة» ،م-ع-تÈأ أن ه-ذأ
تصضرف «عمدي» لغأية ‘ نفسس يعقوب،
م-ب-دي-أ مسض-أن-دت-ه ل-ل-م-ظأهرأت ألتي يقوم
بهأ ألطلبة ‘ إأطأر أ◊رأك ألشضعبي ألذي
تشضهده أ÷زأئر منذ  22فيفري أŸأضضي
وتصض- -ر ع- -ل- -ى م- -ط- -ألب ت- -غ- -ي Òأل -ن -ظ -أم
ألسض -ي -أسض -ي ورح-ي-ل رم-وزه أŸت-ورط‘ Ú
ألفسضأد وأŸتسضبب ‘ Úأألزمة ألرأهنة.

»æWh

الخميسس  16ماي  2019م
الموافق لـ  11رمضسان  1440هـ

إأجرأءأت خاصسة Ÿكتتبي «عدل» ألبالغ 65 Úسسنة فما فوق

سسحب ألتعهد بتعي Úألشسخصص ألكفيل بدفع مسستحقات أإ’يجار و“ديد آأجال ألتسسديد
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لول من 2019
Œاوزت  920مليون دولر ‘ ألربع أ أ

أرتفاع فاتورة أسستÒأد أأ’جزأء أŸوجهة لÎكيب ألسسيارأت

أسستدعاء أŸكتتب’ ÚسستÓم أوأمر ألدفع للشسطر ألرأبع من برنامج عدل « »١هذه أأ’يام

أعلنت ألوكالة ألوطنية لتحسس Úألسسكن
وت - -ط - -وي - -ره (ع- -دل) ،أمسس ،ع- -ن إأج- -رأءأت
لي-ج-ار
خ -اصس -ة Ÿك -ت -ت -ب -ي ب -رن -ام-ج أل-ب-ي-ع ب-ا إ
ألبالغ Úأعمارهم  65سسنة فما فوق.
أاوردت الوكالة ‘ بيان نشسرته على موقعها
اإ’لكÎو« Êتعلم الوكالة الوطنية لتحسس Úالسسكن
وتطويره مكتتبي برنامج البيع باإ’يجار البالغة
أاع -م-اره-م  65سس -ن -ة ف -م -ا ف -وق ع -ن -د اسس -تÓ-م
اŸفاتيح -أانه ابتداء من تاريخ  20ماي 2019
Áك-ن-ه-م ال-ق-ي-ام بسس-حب ال-ت-ع-ه-د اŸتعلق بتعيÚ

الشسخصس الكفيل الذي يلتزم بدفع مسستحقات
اإ’يجار وا’سستفادة من “ديد آاجال التسسديد
ع ÈاŸوق - - - - -ع اإ’ل- - - - -كÎو Êل- - - - -ل- - - - -وك- - - - -ال- - - - -ة
(.»)www.aadl.com.dz
كما اضساف ذات اŸصسدر أانه يتم إايداع اŸلف
عند اسستدعاء اŸكتتب’ ÚسستÓم اŸفاتيح لدى
اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ع-اصس-م-ة ،أام-ا
بالنسسبة Ÿكتتبي الو’يات اأ’خرى فيودع اŸلف
على مسستوى الوكالة الو’ئية اıتصسة إاقليميا.
وكان وزير السسكن والعمران واŸدينة ،كمال

بلجود قد قال ‘ أافريل الفارط ،إان عمليات
تسسليم اŸفاتيح سستتواصسل بصسفة منتظمة على
نفسس وتÒة السسنة اŸاضسية وأاك Ìوهو ما يتطلب
حسسبه -بذل اŸزيد من ا÷هود.وأافاد الوزير بخصسوصس برنامج عدل2001( 1
و ،)2002أان ال -ق -ط -اع ي -ع -م -ل ع -ل -ى إان -ه -اء ه -ذا
الÈن -ام -ج ‘ أاق -رب اآ’ج -ال ،م -ؤوك-دا أان-ه سس-ي-ت-م
ت -وج -ي -ه ت -ع -ل -ي-م-ات Ÿسس-ؤوو‹ ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة
لتحسس Úالسسكن وتطويره (عدل) ’سستدعاء 10
آا’ف مكتتب با÷زائر العاصسمة ’سستÓم أاوامر
الدفع اŸتعلقة بالشسطر الرابع للمسساهمة اأ’ولية
اŸقدرة بـ  5باŸائة من السسعر اإ’جما‹ للسسكن.
وإ’ن -ه -اء ال -ع -م -ل-ي-ة سس-ي-ت-م ‘ م-ن-تصس-ف شس-ه-ر
رمضس- -ان ا÷اري اسس- -ت- -دع- -اء ك -اف -ة اŸك -ت -ت -بÚ
اŸتبق ‘ Úإاطار برنامج عدل  1ع ÈالÎاب
الوطني ’سستÓم أاوامر الدفع اÿاصسة بالشسطر
الرابع ،وذلك ع 14 Èو’ية مازالت معنية بهذا
الÈنامج.
وسستسسمح هذه العملية با’نتقال إا ¤برنامج
ع- -دل ( 2م -ك -ت -ت -ب-ي صس-ي-غ-ة ع-دل لسس-ن-ة )2013
والشس- -روع ‘ ال- -ت- -ك- -ف- -ل ال- -ت- -دري- -ج- -ي Ãل -ف -ات
اŸك -ت -ت -ب ،Úق -ب -ل ن -ه -اي -ة ال-ع-ام ا÷اري ،حسسب
تصسريحات سسابقة للوزير.

تزأمنا مع توفر أŸنتوج وألظروف أŸناخية أÓŸئمة

أنطÓق حملة صسيد ألسسردين بسسوأحل مسستغا Âمنذ بدأية ألشسهر أ÷اري

أنطلقت منذ بدأية شسهر مايو أ÷اري حملة
صس -ي -د ألسس-ردي-ن ل-ه-ذه ألسس-ن-ة بسس-وأح-ل ولي-ة
مسس -ت-غ-ا ،Âحسس-ب-م-ا أسس-ت-ف-ي-د ،أمسس ،م-ن أŸدي-ر
ألولئي للصسيد ألبحري وأŸوأرد ألصسيدية.
أاوضسح توفيق رحما ،Êلـ/وأاج ،/أان «حملة صسيد
السسردين هي واحدة من ب Úا◊مÓت التي يتم
تنظيمها كل سسنة بو’ية مسستغا Âبالتزامن مع توفر
اŸنتوج والظروف اŸناخية اÓŸئمة للصسيد ب1 Ú
مايو و 31أاكتوبر».
وأاك -د ن -فسس اŸسس -ؤوول ات -خ-اذ ك-اف-ة اإ’ج-راءات
إ’‚اح هذه ا◊ملة على غرار حملة الصسيد لسسنة
 2018والتي ” خÓلها إانتاج أازيد من  8.300طن
من السسردين وهو ما سسمح بÎاجع اأ’سسعار إا ¤ما
دون  1.500دج للصسندوق بسسوق ا÷ملة وما ب150 Ú
و 200دج للكيلوغرام ‘ أاسسواق التجزئة.
وقامت -وفقا للسسيد رحما -Êمؤوسسسسة تسسيÒ
موانئ ومÓجئ الصسيد البحري لو’ية مسستغاÂ
بتوف Òالشسروط اÓŸئمة للبحارة إ’صسÓح السسفن
وŒهيزها لهذا الغرضس كما سستسسهر على ضسمان
اŸراق -ب -ة ال -ب -ي -ط -ري -ة واŸواد الضس -روري-ة ك-ال-ث-ل-ج
والصسناديق لتسسهيل عملية إانزال وتخزين وتسسويق
اŸنتوج.
وك- -ل- -فت م- -دي -ري -ة الصس -ي -د ال -ب -ح -ري واŸوارد

الصس -ي -دي -ة م -ف -تشس -ي الصس -ي -د Ãخ-ت-ل-ف اÙط-ات
البحرية بـ»سسيدي ÿضسر» و»صسÓمندر» Ãراقبة
اإ’نتاج خÓل ا◊ملة وخصسوصسا ‘ فÎة الذروة
شس- -ه- -ري ي- -ول- -ي -و وأاوت لضس -م -ان سس Ó-م -ة اŸن -ت -وج
وم -ط-اب-ق-ت-ه ل-ل-ح-ج-م ال-ت-ج-اري ل-ل-تسس-وي-ق وح-م-اي-ة
اŸسستهلك ،يضسيف نفسس اŸصسدر.
وتشسارك ‘ حملة صسيد السسردين لهذه السسنة -
وفقا لذات اŸسسؤوول -أازيد من  200وحدة صسيد
«سسردينية» من ا◊جم الكب Òوالصسغ Òمن ›موع

 240وحدة صسيد تعمل بهذا القطاع موزعة بÚ
ميناء «مسستغا »Âالتجاري ومينائي «سسيدي ÿضسر
« و»صسÓمندر» للصسيد البحري والنزهة.
وتوقع رحما Êأان –قق و’ية مسستغا ÂخÓل
ه -ذه السس -ن -ة إان -ت -اج -ا ق -ي -اسس -ي-ا م-ن ﬂت-ل-ف أان-واع
السسردين خاصسة بعد اإ’جراءات التحفيزية التي ”
اتخاذها مؤوخرا لصسالح اŸهني Úالشسباب وسسمحت
ب -تسس -وي -ة وضس -ع -ي-ة أاك Ìم-ن  30ق -ارب م -ن اŸه -ن
الصسغÒة و–ويلها إا ¤سسفن ›هزة بشسباك كيسسية.

بسسبب ترأكم ألنفايات أŸنزلية بالعاصسمة

أŸوأطنون يطالبون ألبلدية ومؤوسسسسة ألنظافة بتكفل أفضسل
لحياء ألسسكنية ع Èأ÷زأئر
عرفت عديد أ أ
ألعاصسمة منذ مطلع شسهر رمضسان أ÷اري ترأكما
ل -ل -ن -ف -اي -ات أŸن-زل-ي-ة أف-رز ن-ق-اط رم-ي عشس-وأئ-ي-ة
دفعت أŸوأطن Úإأ ¤ألبحث عن أجوبة «مقنعة»
ل -دى مصس-ال-ح أل-ب-ل-دي-ة وك-ذأ م-ؤوسسسس-ات أل-ن-ظ-اف-ة
أŸكلفة بضسمان نظافة أÙيط.
’سس -ب -وع
ان -تشس -رت ب -ب -ل -دي -ة ب -ل -وزداد ط -ي -ل -ة ا أ
اŸاضسي ،نقاط رمي عشسوائية تراكمت ‘ زوايا
’ح- -ي -اء السس -ك -ن -ي -ة م -ا أاث -ار اسس -ت -ي -اء
الشس- -وارع وا أ
اŸواطن Úوكذا مصسالح البلدية التي أاكدت لـ/واج
أانها « ’ تتهرب» من اŸسسؤوولية لكنها «–مل»
م -ؤوسسسس -ة ال -ن -ظ -اف -ة ن -ات ك -وم ج-زءا م-ن ال-وضس-ع
ا◊ا‹.
وأاوضس- -ح ﬁم- -د ع- -م- -ام- -رة ،رئ- -يسس اÛلسس
الشس -ع -ب -ي أان ب -ل -دي -ت -ه سس -ج -لت «ت -أاخ-را ‘ ج-م-ع
ال -ن -ف -اي -ات اŸن-زل-ي-ة» أادى إا« ¤تضس-اع-ف» ن-ق-اط
الرمي العشسوائية .وأاوعز ذلك إا« ¤عدم توظيف
’رب-ع-ة ( )4ال -ت -ي م -ن -حت
الشس -اح -ن -ات ال -دك-اك-ة ا أ
Ÿؤوسسسسة نات كوم ‘  »2014متسسائ Óعن التعامل
«غ Òالعادل» ‘ توزيع الشساحنات على البلديات
’دارية.
وكذا اŸقاطعات ا إ
إاذ تعد بلوزداد بلدية ذات طابع Œاري وهي
تضسم أاسسواق وÓﬁت Œارية على غرار «مارشسي
 »12الذي يفرز لوحده كميات معتÈة من علب
ال -ت -غ -ل -ي -ف و ورق ال -ك -رت -ون وك-ذا ب-ق-اي-ا اÿضس-ر
والفواكه.
وأاك- -د ع- -م- -ام -رة ،ال -ذي رف -عت مصس -ا◊ه عÈ
صسفحتها الرسسمية ‘ الفسسيبوك «بطاقة حمراء»
Ÿؤوسسسسة ناتكوم ،أان الوضسع البيئي «‘ –سسن
’سس-ب-وع ا÷اري» ،وذلك -
ط -ف -ي -ف م-ن-ذ م-ط-ل-ع ا أ
يضسيف بعد «مراجعة» اŸؤوسسسسة ıطط عملها
‘ ﬁيط البلدية.
وقال إان التخطيط ÷مع النفايات يحتاج إا¤

«إاشس- -راك ح -ق -ي -ق -ي» ل -ل -ب -ل -دي -ات وذلك «ب -ت -وفÒ
ال-وسس-ائ-ل اŸادي-ة وال-بشس-ري-ة إاضس-اف-ة إا ¤ال-ت-وع-ية
والتحسسيسس» ،مشسÒا إا ¤أان مصسا◊ه «قادرة على
ال- -ت- -ك- -ف- -ل ب -ن -ظ -اف -ة اÙي -ط ‘ ح -ال أاوج -دت
تسسهيÓت ’قتناء العتاد».
’عÓ-م Ãؤوسسسس-ة
وب -دوره -ا أاك-دت اŸك-ل-ف-ة ب-ا إ
نات.كوم نسسيمة يعقوبي ،أان نات.كوم تغطي 6
م -ق -اط -ع -ات إاداري -ة ه -ي :سس -ي -دي اﬁم -د وب-اب
الوادي وبوزريعة وحسس Úداي وبئر مراد رايسس
وا◊راشس التي تضسم  26بلدية.
’سس-ب-وع
وأاشس -ارت أان ك -م -ي -ة ال-ن-ف-اي-ات خÓ-ل ا أ
’ول من رمضسان «تضساعف إا % 50 ¤عماهو
ا أ
م -ع-ت-اد» ،حسس-ب-م-ا سس-ج-ل-ه أاع-وان ال-ن-ظ-اف-ة خÓ-ل
خرجاتهم اليومية ،واصسفة الوضسع بـ «ا’سستثنائي»
ال- -ذي ي- -ح- -ت- -اج إا ¤ت- -ك- -ات -ف ج -ه -ود اŸواط -نÚ
واŸؤوسسسسات الو’ئية.
وع -ن «غ -ي-اب» م-ؤوسسسس-ة «ن-ات.ك-وم» ‘ ب-ل-دي-ة
’سس -اب -ي -ع اŸنصس -رم -ة ،أارج -عت
ب- -ل -وزداد خ Ó-ل ا أ
’عÓ- -م ،السس -بب إا« ¤ن -قصس ال -ع -ت -اد»
مسس- -ؤوول- -ة ا إ
واŸسس-اف-ة ال-ب-ع-ي-دة Ÿرك-ز ردم ال-ت-ق-ن-ي ل-لنفايات
بلحميسسي ،وأاعلنت باŸناسسبة عن ÷وء اŸؤوسسسسة
إا« ¤اسس-ت-ئ-ج-ار  30شس-اح-ن-ة دك-اك-ة م-ن م-تعاملÚ
خواصس لتغطية العجز وذلك طيلة شسهر رمضسان
وإا ¤غاية انتهاء موسسم ا’صسطياف».
و يتوقع من الشساحنات اŸؤوجرة التي دخلت
’سسبوع اŸاضسي ،حسسب ذات
حيز اÿدمة نهاية ا أ
اŸصس- -در ،أان «ت- -خ- -ف- -ف ال- -عبء» ع- -ل- -ى ح- -ظÒة
الشس -اح -ن-ات ال-ت-اب-ع-ة ل-ن-ات.ك-وم وال-ت-ي تضس-م 225
شساحنة دكاكة و  87شساحنة مفتوحة وذلك «‘
ان -ت -ظ -ار اق-ت-ن-اء  70وح -دة مسس -ت -ق-ب ،»Ó-ت-ردف
يعقوبي.
وقد سسجلت /واج بدورها ع Èعديد اŸواقع
ا’جتماعية مشساهد مؤوسسفة لنفايات مهملة لعدة

أايام ع Èبلديات متفرقة بو’ية ا÷زائر مثل عÚ
نعجة والكاليتوسس وع Úبنيان والدرارية ،حيث
ي -دف -ع م -واط -ن Úإا ¤إاح -راق ال-ن-ف-اي-ات ‘ وضس-ح
ال -ن -ه -ار ‡ا ي -تسس -بب ‘ ان -تشس -ار غ -ي-م سس-وداء ‘
’جواء وروائح مزعجة.
ا أ
وبخصسوصس ذلك أاوضسح ﬁمد داودي اŸكلف
Ãت -اب -ع-ة ﬂط-ط ا÷م-ع ع-ل-ى مسس-ت-وى م-ؤوسسسس-ة
إاكسسÎا نات لواج أانه ثمة « 3بلديات تعرف تدبدب
‘ ج-م-ع ال-ن-ف-اي-ات» وه-ي ال-دراري-ة وال-ك-ال-ي-توسس
وع Úب-ن-ي-ان ،ن-ظ-را ل-ل-ك-ث-اف-ة السس-ك-ان-ية والنشساط
’سسواق اŸوازية التي
التجاري الكب Òوانتشسار ا أ
تفرز لوحدها كمية معتÈة من بقايا السسلع.
وقال إان بلدية كاليتوسس تفرز  130طن من
النفايات يوميا منذ بداية الشسهر ،وأانها بلدية ذات
نشس -اط Œاري وŒاوره -ا م -ن -اط -ق م-ث-ل ح-م-ادي
وا’ربعاء ناهيك عن اŸنطقة الصسناعية بها.
أاما عن بلدية درارية (غرب العاصسمة) ،يؤوكد
داودي أان اŸشس -ك -ل م -ط -روح ع -ل -ى مسس-ت-وى ح-ي
 1600مسس -ك -ن وه -و ن -ق -ط -ة ال-ت-ق-اء م-ع ب-ل-دي-ت-ي
السس -ح -اول -ة وسس-ب-ال-ة ،م-رج-ع-ا السس-بب إا ¤ال-ب-اع-ة
اŸتجول Úالذين يخلفون ورائهم كميات معتÈة
من بقايا السسلع.
واشسار ‘ ذات السسياق إا ¤أان إاكسسÎا نات و
ب -ه -دف «ال -ت-غ-لب» ع-ل-ى ال-وضس-ع ‘ ت-لك ال-ن-ق-ط-ة
«راجعت ﬂطط ا÷مع الذي أاصسبح أاربعة مرات
‘ اليوم صسباحا ولي.»Ó
’حياء الكÈى ببلدية باب الزوار مثل 5
وعن ا أ
جويلية وا÷رف والصسومام أاضسف إاليهم منطقة
ا◊ميز ،أاكد اŸسسؤوول أان هذه الضسواحي تفرز
ل-وح-ده-ا  50ط -ن -ا أاسس-ب-وع-ي-ا م-ن م-ادة ال-ك-رت-ون
بالنظر إا ¤ا◊ركة التجارية بها.
وتضس -م -ن إاكسسÎا ن -ات خ -دم -ات -ه-ا لـ  31بلدية
موزعة ع 7 Èمقاطعات إادارية ،حسسب اŸصسدر.

ب -ل -غت ف -ات -ورة وأردأت ›م -وع -ة
ألأجزأء أŸوجهة لÎكيب ألسسيارأت
 920 ،86م-ل-ي-ون دولر خÓ-ل أل-ربع
ألأول من عام  ،2019مقابل758 ،47
م- -ل- -ي- -ون دولر ‘ ن- -فسس أل- -فÎة م -ن
 ،2018بزيادة نسسبتها 41ر 21باŸائة،
حسس -ب -م-ا ع-ل-م-ت-ه و أج ل-دى أŸدي-ري-ة
ألعامة للجمارك.
ت- -ظ- -ه- -ر ب- -ي- -ان- -ات م -دي -ري -ة ال -دراسس -ات
وا’سس-تشس-راف ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ج-مارك باأن قيمة
اسستÒاد ›موعة ا’جزاء اŸوجهة لÎكيب
مركبات الوزن اÿفيف بلغت 23ر 694مليون
دو’ر ‘ الربع ا’أول من  ،2019مقارنة مع
66ر 652مليون دو’ر ‘ نفسس الفÎة من
 ،2018بزيادة قدرها ما يقرب من 6ر41
مليون دو’ر 37 +ر 6باŸائة.
م- -ن ج- -ان- -ب -ه -ا ،ارت -ف -عت ق -ي -م -ة واردات
›موعة ا’جزاء اŸوجهة لÎكيب مركبات
نقل اŸسسافرين والسسلع بنسسبة تزيد على
 100ب -اŸائ -ة ،ح -يث ب-ل-غت 63ر 226مليون
دو’ر ‘ ا’أشسهر الثÓثة ا’أو ¤من العام
ا÷اري م -ق -اب -ل 81ر 105م -ل -ي -ون دو’ر ‘
نفسس فÎة اŸقارنة ،بزيادة قدرها 82ر120
مليون دو’ر (2ر114باŸائة)
اأم -ا ق -ط -ع ال-غ-ي-ار اŸسس-ت-خ-دم-ة لصس-ي-ان-ة
السسيارات اŸسستعملة ،فقد ارتفعت وارداتها
اإ23 ¤ر 102مليون دو’ر ‘ الربع ا’أول من
 ،2019م- -ق -ارن -ة بـ 70ر 76م -ل-ي-ون دو’ر ‘
نفسس الفÎة من  ،2018بزيادة قدرها 53ر26
مليون دو’ر (29 +ر 33باŸائة).
وشس- -م- -ل ه- -ذا ا’Œاه الصس- -ع- -ودي اأيضس- -ا
ف- -ات- -ورة واردات ا÷رارات ،وال- -ت- -ي ب- -ل- -غت
17ر 59مليون دو’ر ،مقابل 80ر 46مليون
دو’ر ،بزيادة قدرها 43ر 26باŸائة.

بزيادة سسنوية قدرها 53ر 1مليار دو’ر (+
 70باŸائة).
وسس- -ج- -لت صس- -ن- -اع- -ة ت -رك -يب السس -ي -ارات
اÙلية اإنتاج  180 . 000سسيارة سسياحية ‘
( 2018مقابل  )2017 ‘ 110 . 000و4 . 500
مركبة صسناعية ‘ .2018
ودف - -ع ا’رت - -ف - -اع اŸسس - -ت - -م - -ر ل- -واردات
›م- -وع- -ة ا’أج- -زاء اŸوج- -ه- -ة ل- -لصس -ن -اع -ة
الÎك -ي -ب-ي-ة ل-لسس-ي-ارات ،خ-اصس-ة ‘ السس-ن-وات
ا’أخÒة ،با◊كومة اإ ¤اتخاذ قرارات للحد
من فاتورة ا’سستÒاد من اأجل تقليل العجز
‘ م - -ي- -زان اŸدف- -وع- -ات وا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى
احتياطيات النقد ا’أجنبي.
و‘ ه - -ذا ا’إط - -ار ” ،ات - -خ - -اذ ق - -رارات
«مهمة» ‘  8مايو خÓل اجتماع ›لسس
ا◊ك -وم -ة .وت -ه -دف ه -ذه ال-ق-رارات بشس-ك-ل
اأسس - -اسس - -ي اإ ¤ت- -ق- -ل- -يصس ف- -ات- -ورة اسس- -تÒاد
›م- -وع- -ة ا’أج- -زاء اŸوج- -ه- -ة ل- -لصس -ن -اع -ة
الÎك-ي-ب-ي-ة ل-لسس-ي-ارات السس-ي-احية ،وتلك التي
تدخل ‘ تصسنيع اŸنتجات الكهرومنزلية.
وي -ن -درج ه -ذا ا’ج-ت-م-اع ال-ذي ق-دم ف-ي-ه
وزير اŸالية عرضسا حول «التداب Òالواجب
اتخاذها لتخفيضس عجز ميزان اŸدفوعات
وا◊فاظ على احتياطيات النقد ا’أجنبي»،
‘ اإطار اأشسغال ÷نة تتكون من ‡ثل Úعن
وزارات اŸالية والتجارة والصسناعة.
و” خÓل هذا ا’جتماع ،اتخاذ قرارات
ت-ت-ع-ل-ق اأسس-اسس-ا ب-ت-خ-فيضس فاتورة ا’سستÒاد
السسنوية Ûموعات ا’جزاء ( ) CKD-SKD
اŸوجهة لÎكيب السسيارات السسياحية ،وكذا
اÛم -وع -ات اŸوج -ه -ة ل -تصس -ن-ي-ع ا’أج-ه-زة
ال -ك -ه -روم -ن -زل -ي -ة وا’إل -كÎون -ي -ة وال-ه-وات-ف
اÙم- -ول- -ة م- -ع ا’حÎام الصس- -ارم ل -دف -ات -ر
الشس- -روط ذات الصس- -ل- -ة ،حسس- -ب -م -ا اأوضس -ح -ه
البيان.
و” ت- -ك- -ل- -ي- -ف وزي- -ر اŸال- -ي -ة بصس -ي -اغ -ة
مقÎحات ملموسسة وعملية ،قابلة للتطبيق
خ Ó-ل ا’ج-ت-م-اع اŸق-ب-ل Ûلسس ا◊ك-وم-ة
حول تدابÿ Òفضس فاتورة اسستÒاد السسلع
ال -ك -ه -روم -ن -زل -ي -ة وا’إل -كÎون -ي -ة وال-ه-وات-ف
اÙمولة.
و‘ ذات السسياق ” ،تكليف وزيرا اŸالية
وال -ت -ج -ارة بصس -ي -اغ -ة تصس -ور ح -ول ا’آل -ي -ات
القانونية التي تسسمح للمواطن باسستÒاد
السسيارات اŸسستعملة.

سستقوم شسركة طاسسيلي للطÒان اعتبارا من ا’ثنÚ
اŸقبل بتحويل كل رحÓتها ا÷وية الدولية انطÓقا
م -ن م -ط -ار ا÷زائ -ر ال -دو‹ «ه -واري ب -وم -دي -ن» إا¤
اÙطة ا÷وية ا÷ديدة ,حسسبما أافاد به أامسس بيان
للشسركة.
أاوضسح البيان بأان «شسركة طاسسيلي للطÒان ،تعلم
جميع ركابها ،بأانه اعتبارا من يوم ا’ثن 20 Úمايو
 ،2019سس -ي -ت -م –وي -ل ج -م -ي -ع اأ’نشس-ط-ة ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة
اŸت -ع -ل -ق -ة Ãع -ا÷ة ال -رح Ó-ت ا÷وي -ة ال-دول-ي-ة م-ن
اÙطة رقم  )T1( 1إا ¤اÙطة ا÷ديدة رقم ( 4
 ،) T4ا÷ناح الغربي ،وهذا يخصس الرحÓت من وإا¤
اŸدن الفرنسسية ،نانت وسسÎاسسبورغ».
ي -ذك -ر أان -ه ” اف -ت -ت -اح اÙط -ة ا÷دي -دة Ÿط-ار

ا÷زائ - -ر ال- -دو‹»ه- -واري ب- -وم- -دي- -ن» ‘  29أابريل
اŸاضسي.
وي -ج -ري –وي -ل ال-نشس-اط ا÷وي ل-ل-م-ط-ار ال-دو‹
ه- -واري ب- -وم -دي -ن ،ن -ح -و اÙط -ة ا÷دي -دة بشس -ك -ل
تدريجي حيث دخلت هذه اÙطة حيز اÿدمة مع
رحÓت من اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية نحو باريسس.
وتسستجيب اÙطة ا÷ديدة التي تتكون من 5
ط-واب-ق Ÿع-اي Òال-ف-ع-ال-ي-ة ال-ط-اق-وي-ة وح-م-اي-ة البيئة،
بحيث تتوفر على عدة خزانات جامعة Ÿياه اأ’مطار
التي يتم اسستغÓلها خصسيصسا للسسقي ،ومنافذ ضسوئية
تسسمح بتقليصس اسستهÓك الكهرباء ومكيفات هوائية
تقوم بتعديل درجات ا◊رارة على ارتفاع أاربعة أامتار
فقط.

نفقت أربعة حيتان متوسسطة أ◊جم ،مسساء
أمسس ،بشس -اط -ئ ت -ي -غ -زي -رت أل -وأق -ع ع -ل -ى ب -ع-د
حوأ‹  40كيلومÎأ شسمال تيزي وزو ،حسسبما
لرب -ع -اء م -ن أÙاف -ظ -ة أل -وط-ن-ي-ة
ع -ل -م أمسس أ أ
للسساحل.
ووف-ق-ا ل-ل-مسس-ؤوول-ة اÙل-ي-ة ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة ال-وط-ن-ي-ة
للسساحل ،حليشس كميلة ،فإان ا◊يتان اأ’ربعة (اثنان
منها بالغان واثنان صسغÒان) نفقت ‘ حدود السساعة
 17مسساء بشساطئ يقع ب Úالشساطئ الكب ÒواŸزرعة
السسابقة «ليفا» ،حيث كانت ’ تزال على قيد ا◊ياة
تصسارع ‘ شسباك الصسيد أاين كانت ﬁاصسرة.
و‘ الوقت الذي  ⁄يتم بعد –ديد النوع الذي
ت -ن -ت -م-ي إال-ي-ه ه-ذه ال-ث-دي-ي-ات ال-ب-ح-ري-ة ف-ق-د ات-خ-ذت
اÙاف -ظ -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -لسس -اح -ل الصس-ور وال-ق-ي-اسس-ات

الÓزمة لتحديدها من قبل اıتصس Úوهي العملية
ال -ت -ي ’ Áك -ن ال -ق -ي -ام ب -ه -ا بسس-رع-ة أ’ن رؤووسس ه-ذه
ا◊يتان كانت مغمورة ،وفق ما ذكرته حليشس.
وأاشسارت ذات اŸسسؤوولة إا ¤أانه وفقا أ’و ¤النتائج
التي توصسلت إاليها هذه الهيئة« ،يبلغ طول ا◊وتÚ
البالغ Úحوا‹  10أامتار أاو أاك Ìوعرضسهما ب 2 Úو 2.5
م Îف- -ي- -م- -ا ي -زن -ان ح -وا‹  800ك -ي -ل-و .أام-ا ا◊وت-ان
الصسغÒان فيÎاوح طولهما ب 3 Úو  4م.»Î
و ⁄تكلل ﬁاو’ت –ريرهم من الشسباك التي
ح -وصس -روا ف -ي -ه -ا ب -ال -ن -ج -اح ع -ل -ى ال -رغ-م م-ن ج-ه-ود
الصس- -ي -ادي -ن وغÒه -م م -ن اŸصس -ال -ح اıتصس -ة وذلك
أ’سسباب تعود باأ’سساسس إا ¤حالة البحر اŸضسطربة
حيث توفيت ‘ الصسباح منبعثة منها رائحة التحلل،
وفق ما ذكرته حليشس.

قرأرأت مهمة لتقليصص تكاليف أ’سستÒأد
و‘ ع - - - -ام  ،2018ب -ل -غ اإج -م -ا‹ ف -ات -ورة
اسستÒاد واردات ›موعة ا’أجزاء اŸوجهة
ل-لصس-ن-اع-ة الÎك-ي-ب-ي-ة ل-لسس-ي-ارات (السس-ي-احية
وال -ن -ف -ع -ي -ة) واسس -تÒاد اŸرك-ب-ات اŸوج-ه-ة
ل -ن -ق -ل اŸسس -اف -ري -ن وال-بضس-ائ-ع (اŸن-ت-ج-ات
ال -ن -ه-ائ-ي-ة) اأك Ìم-ن 73ر 3م -ل -ي-ار دو’ر ‘
 ،2018مقابل 2ر 2مليار دو’ر ‘ ،2017

–ويل ألرحÓت ألدولية لطاسسيلي للطÒأن إأ ¤أÙطة أ÷ديدة

نفوق أأربعة حيتان كبÒة بتيغزيرت

»æWh

الخميسس  16ماي  2019م
الموافق لـ  11رمضصان  1440هـ

بعد ربط بلدية ألعÁÓية بالغاز ألطبيعي

 658عائلة تودع حياة البؤوسس ‘ معسصكر
” ببلدية ألعÁÓية ‘ دأئرة عقاز Ãعسصكر ،أمسض وضصع حيز أÿدمة مشصروع ربط أŸنطقة بالغاز ألطبيعي ضصمن ألÈأمج وأ÷هود
لطار أŸعيشصي للموأطن .
ألتنموية ألتي تبذلها ألدولة وألرأمية إأ– ¤سص Úأ إ

info@ech-chaab..com
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قصصد زيادة أ◊صصصض ألسصكنية بحظÒتها

اŸطالبة بتسصريع وتÒة ا’‚از بع Úالدفلى

ت -ع -رف سص -ك-ن-ات ع-دل  2ب -ولي-ة عÚ
ل‚از ،ن-اهيك
أل-دف-ل-ى ت-أاخ-رأ ‘ ع-م-ل-ي-ات أ إ
ع-ن ق-ل-ة أ◊صصصض أıصصصص-ة ل-ل-م-ن-ط-ق-ة من
لخ- -رى ب- -ال- -ن- -ظ- -ر إأ ¤أل- -ط- -ل -ب -ات
ألصص- -ي- -غ أ أ
وألح -ت -ي -اج -ات أŸسص -ج -ل-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى 36
ب- -ل -دي -ة حسصب نصض أل -ت -ق -ري -ر أل -ذي رف -ع -ه
لمة أوعمر بورزق ‡ث Óعن
عضصو›لسض أ أ
سصكان ولية ع Úألدفلى.

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي
وبحسصب عريضصة التقرير الذي كشصف عنه ذات
ال -م -ن -ت -خب وال -م -وج -ه-ة ل-وزي-ر ال-ق-ط-اع ،ف-إان ق-ل-ة
ال - -حصصصس السص - -ك - -ن - -ي - -ة وال - -ت- -أاخ- -ر ف- -ي إان- -ج- -از
المشصاريع بعدة مواقع من الولية تعود إالى عدم
حل مشصاكل قطاع السصكن خاصصة فيما يتعلق بصصيغ
عدل.2
وب-ن-ظ-ر ذات ال-مصص-در ف-إان م-ن-ح ال-مشص-اري-ع ل-ن-فسس
ال-م-ؤوسصسص-ات وال-م-ق-اولت ال-ت-ي أاب-انت م-ي-دانيا عن
عدم نجاحها في انجاز العمليات الموكلة لها في
زم -ن -ه -ا ال -م-ح-دد رغ-م الع-ذارات ال-ت-ي ال-م-ح-ررة
ضصدها ومع ذلك تمنح لها المشصاريع وهومايعطل
وتيرة اإلنجاز يقول ذات المصصدر.

وبهذا الصصدد اسصتغرب ذات البرلماني عدم تسصليم
حصصة  2000وحدة سصكنية رغم توفرها على كل
الشص-روط ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-تسص-ل-يم وهوما يؤوخر عملية
اإلسصتفادة التي ينتظرها المواطنون الذين يعيشصون
في ظروف قاسصية ،ومن جانب آاخر تسصاءل عن
مصصير الوعاء العقاري الخاصس بإانجاز مشصروع
 450وح-دة سص-ك-ن-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة ال-عبادية و 400وحدة
بمنطقة خميسس مليانة.
ومن ناحية أاخرى كشصف ذات البرلماني أان بلديات
ال-ولي-ة  36م -ا زالت ب -ح -اج -ة م-اسص-ة إال-ى حصصصس
سص-ك-ن-ي-ة ف-ي السص-ك-ن اإلج-ت-م-اع-ي وال-ري-في لتغطية
ال -ط -ل -ب-ات ال-ك-ث-ي-رة رغ-م م-ا ت-ح-ق-ق م-ن ان-ج-ازات
ميدانية أازالت جزء من الغبن عن السصكان فيما
تبقى فئة عريضصة تنتظر الفرج ،وطالب المتحدث
باإلسصراع في وتيرة اإلنجازات الجارية والزيادة في
ال-حصصصس السص-ك-ن-ي-ة ل-ت-ل-ب-ي-ة ال-ط-لب ال-م-ت-زايد على
مسصتوى البلديات خاصصة النائية منها حسصب قوله،
م -ن -اشص -دا ال -وزي -ر ب -تشص -دي -د ال-م-راق-ب-ة وال-م-ع-اي-ن-ة
الميدانية لمشصاريع قطاعه وتطبيق القرارت التي
تم اتخاذها في وقت سصابق بخصصوصس عدم منح
ال-مشص-اري-ع ل-ل-م-ؤوسصسص-ات ال-ت-ي ل-م ت-ف ب-ال-ت-زام-ات-ه-ا
ميدانيا.

لدماج أŸباشصر
أ◊وأ على إألغاء مسصابقة ألتوظيف وأ إ

معسسكر :أام ا Òÿسس
يشص -م -ل ال -مشص -روع ال -ذي ق-در ت-ك-ل-ف-ت-ه بـ99
م- -ل- -ي- -ون دج ،ت- -وصص -ي -ل  658مسص -ك-ن ب-غ-از
المدينة ،وشصملت القيمة المالية المخصصصصة
ل-ل-مشص-روع ت-ك-ل-ف-ة ان-ج-از شص-ب-ك-ة ال-نقل على
مسصافة  30كلم واإنجاز شصبكة التوزيع على
مسص-اف-ة  88ك -ل-م داخ-ل ال-وسص-ط ال-حضص-ري
ل-ب-ل-دي-ة ال-عÓ-ي-م-ي-ة ،ف-ي ح-ي-ن قدرت تكلفة
ربط المسصكن الواحد بنحو 485األف دينار
جزائري ،على اأن تكون مسصاهمة المواطن
ف-ي دف-ع ت-ك-ال-ي-ف ال-رب-ط ب-ال-ت-قسص-ي-ط وف-ي

ح- - -دود  10األف دج ك- -ق -ي -م -ة اإج -م -ال -ي -ة
للمسصاهمة الفردية.
وف-ي-م-ا اسص-ت-حسص-ن سص-ك-ان ب-ل-دي-ة ال-عÓ-ي-مية
ب -ع -ق -از ن -ت -ائ -ج ال -مشص -روع واأه -داف -ه ال -ت -ي
تخلصصهم من اأعباء ثقيلة جراء التنقÓت
اليومية لقناء قارورات غاز البوتان ،طالب
سصكان المناطقة الريفية التابعة للعÓيمية
على غرار دوار الملح ،الرحامنة وغيرها
بالسصتفادة من عملية تنموية مماثلة تخفف
عنهم الظروف المعيشصية الصصعبة في ظل
عزلة تتامة مفروضصة على دواوير المنطقة.
في ذات الصصدد ،طماأن والي معسصكر حميد

بعيشس لدى اإشصرافه على وضصع مشصروع الغاز
الطبيعي لمدينة العÓيمية حيز الخدمة ـ
ط -م -اأن ع -م -وم سص -ك -ان ال -م -ن -اط-ق ال-ري-ف-ي-ة
وال-دواوي-ر ال-ن-ائ-ي-ة ب-ب-رم-ج-ة ع-م-لية شصاملة
لتوصصيل الغاز الطبيعي لـ 26دوار وتجمع
ري -ف -ي خ Ó-ل السص -ن -ة ال-ج-اري-ة ،م-وؤك-دا ف-ي
سص -ي -اق ك Ó-م -ه اأن ال -ت -غ -ط -ي -ة ب -م-ادة ال-غ-از
الطبيعي عبر تراب ولية معسصكر تقارب
 %80حاليا ،على اأن توفر المادة الحيوية
لحوالي  9األف نسصمة من سصكان  26جمع
ريفي سصيشصمله الربط بالغاز الطبيعي خÓل
هذه السصنة.

توزيع حصصة  311مسصكن خÓل هذأ ألشصهر

بر›ة توزيع  283مشصقة ليلة  27من شصهر رمضصان
أكد أŸدير ألولئي لوكالة عدل بولية
سصعيدة طاهÒي عبد ألقادر أن حصصة 311
وح -دة سص -ك -ن -ي -ة أصص -ب-حت ج-اه-زة وسص-ت-وزع
ن -ه -اي-ة ه-ذأ ألشص-ه-ر وأضص-اف أŸدي-ر أن حصص-ة
 283سصكن سصتوزع ليلة  27من شصهر رمضصان
لشص-غ-ال وت-زوي-دها باŸاء
شص-ري-ط-ة أك-ت-م-ال أ أ
ألشصروب.

ك -م -ا أاك -د أان ال -حصص -ة ال -م -ت-ب-ق-ي-ة م-ن  1000سصكن
وال-م-ق-درة بـ 509وح -دات سص -ك -ن-ي-ة سص-ت-وزع خÓ-ل
الدخول المدرسصي القادم ،من جهته شصدد الوالي
خÓ-ل زي-ارت-ه ل-ل-ل-ج-ن-ة ال-م-ك-ل-فة بملفات التجزئات
العقارية ببلدية سصعيدة على ضصرورة شصفافية في
إاع -داد ق -وائ-م ال-مسص-ت-ف-ي-دي-ن وال-ت-ي م-ن ال-م-ن-ت-ظ-ر
الفراج عنها ليلة  27من شصهر رمضصان الفضصيل

وأاضص -اف ال -وال -ي ي -ت -وجب ع -ل -ى ال -ل -ج -ن-ة ط-رد أاي
عضصويحاول التÓعب بقائمة المسصتفيدين ووضصع
أاسصماء ليسس لها الحق في السصتفادة.

سسعيدة :ج.علي

طالبوأ بالÎقيات وحلول Ÿشصاكلهم أŸهنية

عمال وموظفي مديرية الÎبية بÈج بوعريريج يسصتغيثون
Œم -ه -ر ي -وم أمسض ،أل -عشص -رأت م -ن ع -م-ال
وموظفي مديرية ألÎبية بÈج بوعريريج،
‘ وق-ف-ة أح-ت-ج-اج-ي-ة دأخ-ل م-ق-ر أŸدي-ري-ة،
مطالب ÚأŸدير بالرحيل ،بعد رفعهم ÷ملة
مطالب وألنشصغالت ألتي عÈوأ عنها أنها
م -ن أ◊ق -وق ألسص -اسص -ي -ة وألضص -روري-ة أل-ت-ي
من ألسصتفادة منها.

ومن جملة المطالب التي جاءت في نصس الشصكوى
التي توجهوا بنسصخة منها الى والي الولية غياب
التجهيز من مكاتب مهترئة وكراسصي غير لئقة
ون -قضس ف-ي ع-ت-اد ال-م-ك-اتب إال-ى إان-ع-دام ال-ت-ك-ي-ي-ف
وال-ت-دف-ئ-ة وك-ذا ال-ح-ال-ة ال-م-زري-ة ل-ل-مراحيضس التي
تغيب عنها أادنى أاوجه النظافة وانتشصار الفئران.
واشص-ت-ك-ى ال-م-ع-ن-ي-ون م-ن ال-م-حسص-وب-ي-ة وال-ى ج-انب
توبيخ بعضس الموظفين واذللهم مما تسصبب في
سصوء الحالة النفسصية لهم ،مؤوكدين عن مطلب حفظ
الحد األدنى من الكرامة وان نقصس الحترام بلغ
حد تلفظ بعضس المسصؤوولين بأالفاظ ل تليق ،ودخول
المكاتب بدون اسصتئذان وضصرب األبواب باألرجل
على حد تعبيرهم.

كما وجه المحتجون لذات المسصؤوول جملة من
الن -ت-ق-ادات وال-ت-ه-م الشص-خصص-ي-ة ،م-ن-ه-ا تسص-ب-ب-ه ف-ي
السصمعة السصيئة التي لحقت بالمديرية جراء تعيين
كل من هب ودب من المنبوذين والمتابعين قضصائيا،
مع انعدام العدل واإلنصصاف بين الموظفين حيث
ي-ت-م-ت-ع ال-ب-عضس وك-أان-ه ف-ي م-ل-ك-ي-ت-ه ال-خ-اصص-ة ف-ي-ما
يتعرضس اآلخرون أللفاظ واسصتفزازات ل تليق.
وحمل نصس الشصكوى مشصاكل أاخرى متعلقة بنظام
البصصمة والتمييز بين العمال في شصهر رمضصان،
حيث هناك من يرخصس له بالخروج على السصاعة
الواحدة والنصصف زوال في حين يتم إارغام اآلخرين
على الخروج على السصاعة الرابعة مسصاء ،خاصصة في
أاوسصاط النسصاء ،مع إالزامهم بالبصصمة الرقمية عند
الدخول والخروج.
فيما وبالنسصبة إالى الترقيات أاضصاف المحتجون في
نصس الشصكوى أان أاغلبية الموظفين في نفسس الرتبة
م -ن-ذ  20سص -ن -ة ،وذلك بسص -بب ال -ت-رك-ي-ز ع-ل-ى ف-ت-ح
المسصابقات الخارجية وإاهمال حق الموظفين ،وكذا
تهميشس موظفي عقود ما قبل التشصغيل واجحاف
هذه الفئة بسصبب التراخي في طلب مناصصب من
الوزارة الوصصية.
وفيما طالب المحتجون برحيل المسصؤوول األول عن
القطاع ،رد صصالح شصهاب ،على اتهامات الموظفين

عرفت ولية تيارت انقطاعا للتيار الكهربائي
صص- -ب -ي -ح -ة اأول اأمسس ،ب -دا م -ن -ذ ال -واح -دة زوال
وقد مسس النقطاع جل بلديات الولية (40
بلدية من مجموع  42بلدية) اأي ما عدا بلدية
قصصر الشصÓلة ومهدية اللتان تزودان من ولية
تيسصمسصيلت.
وي- - -ع- - -ود سص - -بب ه - -ذا الن - -ق - -ط - -اع ال - -ك - -ب - -ي - -ر
للكهرباء حسصب خلية العÓم لمديرية توزيع
الكهرباء والغاز بتيارت اإلى حادث طارئ من
المصصدر اأي شصركة تسصيير شصبكة نقل الكهرباء
الواقعة بطريق السصوقر ،وهذا بعد عطب تقني
اأصصاب محول كبير بطاقة  220كيلوفولط.
وحسصب ن -فسس ال -مصص -در ت -م ات -خ -اذ الإج -راءات

الÓزمة وتدخلت فرق تقنية مختصصة وجندت
لإصص Ó-ح ال -ع -طب واإرج -اع ال -ت -ي -ار ال -ك -ه -رب-ائ-ي
للزبائن ،وجاء اصصÓح العطب بعد عزل الجهة
ال -م -تضص-ررة واإصصÓ-ح ال-ع-طب ف-ي م-دة ،واإرج-اع
التيار الكهربائي لزبائن الشصركة  189األف زبون.
وتم تشصكيل خلية اأزمة يتراأسصها مدير التوزيع
ل-ع-زي-زي واضص-ح ،ل-ل-ح-رصس وال-ت-نسص-ي-ق مع شصركة
تسص-ي-ي-ر شص-ب-ك-ة ن-ق-ل ال-ك-ه-رب-اء ال-واق-ع-ة ب-ط-ري-ق
السصوقر ،لإرجاع التيار الكهربائي الى الزبائن
الذين امتعضصوا من النقطاع المفاجئ ول سصيما
التجار الذين يخزنون مواد سصريعة التلف داخل
ال-م-ب-ردات وك-ذا رب-ات ال-ب-ي-وت الÓ-ئ-ي ي-ع-تمدن
على المواد المخزنة بالثÓجات ،وقد سصاهمت

برج بوعريريج :بن يوسسف حبيبة

بعد عطب تقني أصصاب أÙول ألكب Òبتيارت

وشصكاويهم ،معتبرا أان من حق الموظفين الوقوف
والع-تصص-ام ل-ت-وج-ي-ه م-ط-الب ،م-ق-را ب-وج-ود ب-عضس
النقائصس في مجال التجهيز ،كون تجديد وسصائل
ال-ع-م-ل وال-ع-ت-اد وال-م-ك-اتب وت-رم-ي-م م-ق-ر المديرية
يتطلب ميزانية ،وأان المديرية تسصير وفق ما تمتلكه
من إامكانيات.
وب -خصص -وصس ال -ت -رق -ي-ات ،اع-ت-ب-ر ال-م-دي-ر أان األم-ر
يخضصع للقوانين المعمول بها ،وأان األمور تجري
بشصكل عادي ،وأاضصاف أان العملية تخضصع لطرق
ووسص -ائ -ل م -ع -روف -ة ف -ي م-خ-ط-ط تسص-ي-ي-ر ال-م-وارد
البشصرية ،مشصيرا إالى أانه لم يدخر جهد في طلب
المناصصب ،والتي كانت بشصكل قليل ،وقال أان الكثير
من المناصصب ينجح فيها من يعمل في المؤوسصسصات
والكثير من موظفي المديرية بقوا في مناصصبهم
ال -ق -اع -دي -ة ،م -ؤوك -دا أان األم -ور إاداري-ة ول-م تسص-م-ح
بالوصصول للنتائج المرجوة.
وبخصصوصس المشصاكل المهنية ،أاكد المدير أان باب
الحوار مفتوح ،ورد على بعضس التهامات أانها أامور
من نسصج الخيال مفضص Óعدم الرد عليها ،ودعا
ال -ع-م-ال وال-م-وظ-ف-ي-ن إال-ى ال-ح-وار ب-ه-دوء ل-ل-خ-روج
بحلول مناسصبة لجميع المشصاكل.

احتجاج  365عامل باŸسصتشصفى
ا÷امعي بسصيدي بلعباسس
جدد أمسض  365عامل من فئة أŸوظفÚ
أŸت-ع-اق-دي-ن ب-ال-ت-وق-يت أ÷زئ-ي ب-اŸسص-تشصفى
أ÷امعي عبد ألقادر حسصا Êسصيدي بلعباسض
إأحتجاجهم و“سصكهم باŸطالب ألتي رفعت
إأ ¤أ÷ه- -ات أل- -وصص -ي -ة وأŸت -م -ث -ل -ة ‘ إأل -غ -اء
أŸسص -اب -ق-ة أÿارج-ي-ة وإأدم-اج-ه-م ‘ م-ن-اصصب
دأئمة.

سسيدي بلعباسس:غ شسعدو
اأ ك د ا ل ع م ا ل ا ل م ح ت ج و ن م و ا ص ص ل ة ا لإ ح ت ج ا ج اإ ل ى
غ -ا ي -ة ت -ح -ق -ي -ق م -ط -ا ل -ب -ه -م ا ل -م -ت -ع -ل -ق -ة اأ س ص -ا س ص -ا
ب -ا لإ د م -ا ج ف -ي م -ن -ا ص ص ب ق -ا ر ة و اإ ل -غ -ا ء م س ص -ا ب -ق -ة
ا ل -ت -و ظ -ي -ف ا ل -خ -ا ر ج -ي -ة ا ل -ت -ي ل -م ت -ك -ن م -ن ص ص -ف -ة
ح س ص -ب -ه -م ح -ي ث ل -م ت -ح -ت -ر م ش ص -ر و ط ا ل -ت -و ظ -ي -ف
خ ا ص ص ة م ا ت ع ل ق ب ا لأ ق د م ي ة .
و ص ص ر ح ه وؤ ل ء اأ ن ا ل ق ا ئ م ة ح م ل ت اأ س ص م ا ء ل ع م ا ل
ل م ت ت ع د ى خ ب ر ت ه م ا ل س ص ن ت ي ن ف ي ح ي ن اأ ن ج ل
العمال المحتجين تتراوح خبرتهم المهنية ما
ب ي ن  1 0و  1 9س ص ن ة  ،ن ا ه ي ك ع ن اإ ح ت و ا ء ا ل ق ا ئ م ة
لأ س ص -م -ا ء ل ت -ن -ت -م -ي ل -ف -ئ -ة ا ل -ع -م -ا ل ا ل -م -وؤ ق -ت -ي -ن
ا ل ت ا ب ع ي ن ا ل م س ص ت ش ص ف ى اأ و ا ل ق ط ا ع ا ل ص ص ح ي  ،ا لأ م ر
ا ل ذ ي اأ ث ا ر ح ف ي ظ ة ا ل م ح ت ج ي ن ا ل ذ ي ن ط ا ل ب و ا
ب ت د خ ل ا ل م س ص وؤ و ل ا لأ و ل ع ن ا ل و ل ي ة ب ه د ف ف ت ح
ت - -ح - -ق - -ي - -ق ف - -ي ا ل - -ق ض ص - -ي - -ة و اإ ن ص ص -ا ف ا ل -ع -م -ا ل
و ت -م -ك -ي -ن -ه -م م -ن ح -ق -ه -م ا ل -م ش ص ر و ع ا ل م ت م ث ل ف ي
ا ل ح ص ص و ل ع ل ى م ن ص ص ب ع م ل د ا ئ م خ ا ص ص ة و اأ ن

ج ل ه م م ن اأ ر ب ا ب ا ل ع ا ئ  Óت .
اأ ك -د ش ص -ر ي -ف -ة ي -و س ص -ف م -د ي -ر ا ل -م س ص -ت ش ص -ف -ى اأ خ ذ
م -ط -ا ل ب ا ل -ع -م -ا ل ب -ع -ي -ن ا لإ ع -ت -ب -ا ر م -و ض ص -ح -ا اأ ن
المسصابقة خضصعت لجملة القوانين المعمول
ب -ه -ا ف -ي ه -ذ ا ا ل -م -ج -ا ل ب -ا ع -ت -ب -ا ر ه -ا م س ص -ا ب -ق -ة
خ - -ا ر ج - -ي - -ة ت س ص - -م - -ح ب - -م ش ص - -ا ر ك - -ة م -ت -ر ش ص -ح -ي -ن
خ -ا ر ج -ي -ي -ن  ،و ق -د ح -م -ل ت ق -ا ئ -م -ة ا ل -ن -ا ج -ح -ي ن 6
اأ س ص م ا ء ل ع م ا ل م ن د ا خ ل ا ل م س ص ت ش ص ف ى م ن ج م ل ة
 9مناصصب كما نجح  4عمال كلهم من داخل
ا ل -م س ص -ت ش ص -ف -ى ف -ي م س ص -ا ب -ق -ة ع -و ن ا ل -خ -د م -ة ل ك ن
خ ب ر ت ه م اأ ق ل م ن ب ا ق ي ا ل ع م ا ل و ه و د ف ع ب ه م
اإ ل -ى ا لإ ح -ت -ج -ا ج  ،م ض ص -ي -ف -ا اأ ن ا لإ د ا ر ة ت س ص -ع -ى
ج - -ا ه -د ة لإ د م -ا ج ا ل -ع -م -ا ل ت -د ر ي -ج -ي -ا و ح س ص ب
ا لأ و ل - -و ي - -ا ت م -ن خ  Ó-ل ر ف -ع اإ ن ش ص -غ -ا ل -ه -م اإ ل -ى
الجهات الوصصية.
و ف ي ذ ا ت ا ل س ص ي ا ق ن ظ م ص ص ب ي ح ة ا لأ م س س 1 8 0
عام Óبمديرية التجارة منضصوي تحت لواء
ا ل -ف -ر ع ا ل -ن -ق -ا ب -ي ا ل س ص -ن -ا ب -ا ب ل -م -د ي -ر ي -ة ا ل -ت ج ا ر ة
و ق -ف -ة اإ ح -ت -ج -ا ج -ي -ة ت -و ع -د خ  Ó-ل -ه -ا ا ل -ع -م ا ل ف ي
ا ل د خ و ل ف ي اإ ض ص ر ا ب ل م د ة  3اأ ي ا م ا لأ س ص ب و ع
ا ل م ق ب ل ف ي ح ا ل ة ع د م ا لإ س ص ت ج ا ب ة ل م ط ا ل ب ه م
ا لأ س ص ا س ص ي ة ا ل م ت م ث ل ة ف ي ح م ا ي ة اأ ع و ا ن ا ل ر ق ا ب ة
اأ ث ن ا ء ت اأ د ي ة م ه ا م ه م  ،ت غ ي ي ر ا ل ق ا ن و ن ا لأ س ص ا س ص ي ،
ا ل -ت -ك -و ي -ن و اإ ع -ا د ة ا ل -ن -ظ -ر ف -ي ا لأ ج -ر ا ل -ق ا ع د ي
ب -ا ع -ت -ب -ا ر ه -ا م -ط -ا ل ب و ط -ن -ي -ة و م -ط -ا ل ب اأ خ -ر ى
م ح ل ي ة ت ت م ث ل ف ي ق ل ة ا ل ت ج ه ي ز ا ت و ا لإ م ك ا ن ي ا ت
وقلة التكوين.

أصصروأ على رحيل أŸدير ورفضض ألعمل معه

عمال مديرية اŸصصالح الفÓحة با÷لفة
‘ وقفة احتجاجية
خ -رج ع -م -ال اإلدارة ل -م-دي-ري-ة ال-مصص-ال-ح
الفÓحية بولية الجلفة ،صصباح أامسس ،في
وق -ف -ة إاح -ت -ج -اج -ي -ة سص -ل -م -ي-ة اأم-ام م-ق-ر
المديرية للمصصالح الفÓحية ،رافعين عدة
م -ط -الب ف -ي م -ق -دم -ت -ه-ا رح-ي-ل ال-م-دي-ر
الحالي بسصبب ممارسصاته التعسصفية حولت
الع- -ت- -داءات وال- -ت- -ه- -دي -دات ال -ل -ف -ظ -ي -ة
والسص-ت-ف-زازات ال-م-ع-ن-وي-ة ال-م-تكررة التي
ي-ت-ع-رضس ل-ه-ا م-وظ-ف-ي واإط-ارات ال-ق-ط-اع
وغلق باب الحوار مع جميع العمال وخلق
ج- -وع -م -ل غ -ي -ر م -ن -اسصب ألداء واج -ب -ه -م
المهني وعدم احترامه للعامÓت .
وأاضص -اف ال -ع-م-ال ال-م-ح-ت-ج-ون ب-أان م-دي-ر

المصصالح الفÓحية أانه «عاث فسصادا في
المؤوسصسصة وداسس على كرامة العمال» في
كل مرة يهددهم بكلمة العدالة والسصؤوال،
م-ؤوك-دي-ن رفضص-ه-م ال-م-ط-ل-ق ل-ل-ت-عامل معه
بسصبب الثقة التي فقدت ،كما طالبوا بفتح
تحقيق عن بعضس التÓعبات في بعضس
المصصالح الفÓحية.
«الشصعب» التقت بمدير المصصالح الفÓحية
بمكتبه من اأجل الحصصول على تصصريح
أاوتعليق على الموضصوع ،غير أانه رفضس
اإلجابة اأواإلدلء باأي تصصريح.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

عودة الكهرباء إا 40 ¤بلدية بعد انقطاع دام نصصف يوم
الذاع-ة ال-م-ح-ل-ي-ة ف-ي اخ-ط-ار ال-م-واط-ن-ي-ن بعد
النقطاع في نشصريات دورية لمطمئنة الزبائن،
وان -ت -ظ -ار اصص Ó-ح ال -ع-طب ،ونشص-ي-ر ان م-دي-ري-ة
ال -ت -وزي -ع ت -ي -ارت ،،سص -ج -لت خ Ó-ل ه-ذه ال-ف-ت-رة
الصص -ي -ف -ي-ة لسص-ن-ة  ،2019ج -م -ل -ة م -ن ال-ع-م-ل-ي-ات
والبرامج ،ومنها التي هي في طور الإنجاز يقدر
ع- - -دده - -ا ب  24ع -م -ل -ي -ة ف-ي م-ج-ال ال-ط-اق-ة
الكهربائية وهذا ب  14كلم طولي من تجديد
وتقوية الشصبكة لمجابهة الطلب المتزايد على
الطاقة والمقدر هذه السصنة بنسصبة زيادة تقدر
ب  10ب-ال-م-ائ-ة م-ق-ارن-ة بسصنة  ،2018و  14كلم
المسصجلة منها  14كلم من التوتر العالي و04
ك -ل -م ت -وت -ر م -ن-خ-فضس اأرضص-ي ،وق-د رصص-د ل-ه-ذه

العملية غÓف مالي يدخل في اإطار البرنامج
الإسصتثماري الخاصس بالشصركة قدر ب  7.3مليار
سصنتيم .
ت -حسص -ي -ن ال-ت-زود ب-خ-دم-ة ال-ط-اق-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة
للزبائن حيز الخدمة
كما ان اأن الموؤسصسصة سصجلت  11األف زبونا
جديدا هذه السصنة مقسصمة بين الزبائن العاديين
وكذا الإدارات والمرافق العمومية التي اأنجزت
ع -ب -ر ت -راب ال-ولي-ة ال-ت-ي دخ-لت ال-خ-دم-ة وك-ذا
م-وؤسصسص-ات ف-ي ال-ق-ط-اع الصص-ن-اع-ي ال-ت-ي تتطلب
التزود بكمية كبيرة من الطاقة الكهربائية ،ومن
هذه السصتثمارات التي قامت بها الشصركة في
اإطار تحسصين التزود بخدمة الطاقة الكهربائية

للزبائن دخول حيز الخدمة  09محولت جديدة
في سصنة  ،2019اأما في جانب الطاقة الغازية
فقد قامت الشصركة باسصتبدال ما يقارب  14كلم
من النحاسس المتقادم بشصبكة بÓسصتيكية من
مادة البولي « اإتيÓن « وهذا ب  1111توصصيلة
فردية للغاز ،وهذا على مسصتوى بلدية تيارت
وبلدية السصوقر وقد رصصد للعملية غÓف مالي
قدر ب  5 . 6مليار سصنتيم ،واشصار بيان مديرية
توزيع الكهرباء والغاز بتيارت انه تم تسصجيل
سصرقة  1500متر من كوابل توصصيل الكهرباء
ببلدية الرحوية و 500متر ببلدية واد ليلي.

تيارت ع.عمارة
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الخميسس  16ماي  2019م
الموافق لـ  11رمضسان  1440هـ

«الشسعب» تشسارك عابري السسبيل إافطارهم ا÷ماعي

الطريق الوطني رقم  23مع Èآامن وضسيافة تخفف مشسقة السسفر
^ الفوج الكشسفي «بلفضسل بوزيان «بالسسوقر عزÁة شسباب يسسّوقون للخÒ

نظم الفوج الكشسفي الشسهيد بلفضسل بوزيان عند ﬂرج مدينة على الطريق الوطني رقم  23و’ية تيارت ،عملية تضسامنية “ثلت ‘
’فطار الصسائم Úمن اŸسسافرين ع Èالطريق الوطني رقم  23الذي يربط و’ية تيارت با÷هة
نصسب خيام تزامنا مع الشسهر الفضسيل إ
’سسÓمية كخلية النحل ،منذ منتصسف النهار ،لتحضس Òالوجبات
ا÷نوبية إا ¤الشسمالية من الوطن ،حيث يعمل شسباب ومنخرطو الكشسافة ا إ
واعادة تنظيم اÿيم من فراشض وطاو’ت.

تشس- -ك- -رات -ه -م ل -ل -م -دي -ر وأاعضس -اء
اıيم الكشسفي بلفضسل بوزيان،
ك -م -ا ان اع-وان ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة
اŸت -واج -دي -ن ط -ي -ل-ة  24سساعة
ي-ق-وم-ون ب-ت-وج-ي-ه-ات للمسسافرين
وح- -ت- -ى لع -وان الشس -رط -ة ل -ك -ون
اıيم متواجد ÃفÎق الطرق.

خلية نحل تسستنفر
قواعدها قبل الفطار
والرضسا غاية تكتمل بعد
المسساك
اسستطÓع تيارت :ع.عمارة
«الشس- -عب» وق- -فت ع -ل -ى ك -ي -ف -ي -ة
–ضس Òالوجبات منذ البداية ا¤
غ-اي-ة ت-وزي-ع-ه-ا ع-ل-ى الصس-ائ-م، Ú
و‘ ه- - -ذا الط- - -ار أاك - -د م - -دي - -ر
اıيم الكشسفي الشساب كراك بن
يعقوب ان التحضسÒات تبدأا منذ
ال -ل -ي -ل -ة السس -اب -ق-ة ،ح-يث ت-ن-ظ-ف
الف- -رشس -ة ال -ت -ي وضس -عت ل -راح -ة
السسواق والعابرين الذين ينهكهم
ال- -ت- -عب ج- -راء السس- -ي- -اق -ة ،ح -يث
–ضسر لهم أافرشسة وأاغطية للنوم
أاثناء الليل بعد السسحور أاو حتى
اثناء النهار.
ت -ب -دأا ال -ت -حضسÒات ل -وج -ب-ت-ي
الفطور والسسحور صسباحا فيشسرع
أام Úاıزن ‘ إاخراج اŸؤوونة
اŸت -م-ث-ل-ة ‘ اÿضس-ر وال-ت-واب-ل و
اŸاء وك -ل م -ا ي -ح -ت-اج-ه ال-ط-ب-اخ
وه- -ي ام- -رأاة م- -ت- -ط- -وع- -ة ت- -ق -وم
ب- -ال- -ط- -ه- -ي Ãسس- -اع -دة الشس -ب -اب
اŸت -ط -وع Ãدي -ن-ة السس-وق-ر ع-ل-ى
ب- -ع- -د ق -راب -ة  2ك -ل -م ث -م ت -ن-ق-ل
ال -وج -ب -ات ع Èسس -ي -ارات م-ؤوم-ن-ة
صس- -ح- -ي- -ا ،ب- -فضس- -ل ال -ع -دي -د م -ن
الشسركاء يسساهمون ‘ اإلشسراف
ع -ل -ى ال -وج -ب -ات ك -م -م -ث -ل Úع -ن
م -دي -ري -ة الصس -ح -ة و اŸراق-ب-ة ،و
أاع - -وان م- -ن ا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة
م -ن-ت-دب Úط-ي-ل-ة الشس-ه-ر ال-فضس-ي-ل
ل- -ل- -مسس- -اع- -دة واإلشس- -راف ع- -ل- -ى

العملية .

ّﬂيم بكل اللوازم
وجهود تطمئن
الصسائم Úع Èالطريق
‘ اŸقابل هناك حنفيات ‘
اÿلء هي من إابداعات الشسباب
الذي فكروا ‘ غرسس حنفيات ‘
ال- - -ه- - -واء ال- - -ط - -ل - -ق م - -وصس - -ول - -ة
بأانابيب لصسهريج مراقب صسحيا
ل -وضس -وء الصس -ائ -م Úو الغ -تسس -ال
عند العياء و لنظافة البدن  ،كما
أان اÿي - -ام م- -زود ب- -اŸصس- -اب- -ي- -ح
ال -ك -ه -رب -ائ -ي-ة م-وصس-ول-ة Ãح-رك
ك- -ه- -رب- -ائ -ي م -ن ال -ن -وع ال -ع -ا‹ ،
وأارصس - -ف - -ة شس - -ي - -دت ب- -ا◊ج- -ارة
الصس -غÒة اŸط -ل -ي -ة ب -ل -ون ال -ع-ل-م
ال- -وط- -ن- -ي األح -م -ر و األخضس -ر و
األب -يضس مشس -ك -ل -ة ‡رات ت-رشس-د
اŸسس- -اف- -ر إا ¤ال- -ط -ري -ق اŸؤودي
ا ¤اıيم و بطرق اجتنابية
صسغÒة تؤودي ا ¤اŸصسلى الذي
ن ّصسبت له خيمة خاصسة بها لفتة
ا ¤جهة القبلة.
يعرف اıيم تنظيما ﬁكما،
حيث ما إان يدخل زائر يسسأال من
ق -ب -ل الشس -ب-اب اŸرشس-دي-ن ال-ذي-ن
ي -رت -دون ب-زة خ-اصس-ة –م-ل اسس-م
اıيم ،و يتم توجيهه ا ¤مدير

اıيم الذي يعمل كقائد لثكنة
م - - -ن خ - - -لل ال- - -ت- - -وج- - -ي- - -ه- - -ات
والتصس -الت ،فصس -وت ال-ه-ات-ف ل
ي- - -ت- - -وق- - -ف سس- - -واء م- - -ن ط- - -رف
اŸسس -اف -ري-ن ال-ذي ت-ع-رف-وا ع-ل-ى
رقم الهاتف من صسفحة التواصسل
الج-ت-م-اع-ي ال-ت-ي ف-ت-ح-ه-ا ال-فوج
الكشسفي.
عملية اسستقبال اŸسسافرين من
عابري السسبيل تبدأا منذ السسادسسة
مسساء سسواء بالتوقف اإلرادي من
طرف اŸسسافرين الذين يحبذون
السسÎاح- - - - -ة ،أاو م- - - - -ن ط - - - -رف
الخرين الذين يتم توقيفهم قبيل
سساعة من حلول وقت الفطار،
حيث يتم اسستقبالهم من طرف
اŸشسرف Úعلى اıيم الكشسفي.
م- - -ن ج- - -ه - -ة أاخ - -رى« ،الشس - -عب»
اغتنمت الفرصسة للقيام بدردشسة
مع اŸسسافرين كحكيم ومرافقه
الذي جاء من العاصسمة قاصسدا
الغ - -واط ،وت - -وق- -ف ط- -واع- -ي- -ة
ل -لف -ط-ار ،ح-يث ق-ال ان-ه ي-ع-رف
اıي -م م -ن -ذ السس -ن-ة اŸنصس-رم-ة
وشس -ك -ر اŸشس -رف Úع -ل-ي-ه و أاث-ن-ى
على نوع الوجبات .
أام- -ا خ -ال -د ال -ق -ادم م -ن ح -اسس -ي
مسسعود و شساكر من منطقة باتنة،
وعائلة متكونة من األب واألم و
طفل قادم Úمن منطقة اŸدية و
ال -ك -ث‡ Òن صس-ادف-ن-اه-م ق-دم-وا

بعد قيام األذان من قبل احد
الشس- - -ب- - -اب اŸت - -ط - -وع Úيشس - -رع
الصس- -ائ- -م- -ون ‘ اإلف- -ط- -ار ع -ل -ى
طاولت كبÒة تتسسع كل واحدة
لعشسرة أاشسخاصس وأاخذنا لنا مكانا
للدردشسة مع الصسائم Úالذين من
ضس-م-ن-ه-م ح-ت-ى سس-ك-ان م-ن مدينة
السس- - -وق- - -ر م- - -ن ذوي ال- - -ف- - -اق- - -ة
وا◊اجة.
مدير اıيم كراك بن يعقوب ⁄
يشس-رع ‘ ال-ف-ط-ور رف-ق-ة ط-اق-م-ه
سسوى ◊بات من التمر إا ¤غاية
انتهاء ا÷ميع من الفطار وتناول
ال -ق -ه -وة  ،م -ن ب‡ Úي -زات ه-ذا
اıي -م –ضس Òوج -ب -ة السس -ح-ور
Ÿن أاراد ان ي -ح -م -ل -ه -ا م -ع -ه م-ن
اŸسس -اف -ري -ن وال -ذي -ن ك -انت ل -ن -ا
دردشسة ايضسا مع السسائق Úحول
حوادث اŸرور وكيفية Œنبها من
خ- - -لل احÎام ق - -واع - -د اŸرور،
حيث اجمع السسواق على توخي
ا◊ذر وال- -ت- -وق- -ف ع- -ن- -د ال -ت -عب
والحسساسس بالنعاسس.
شسرح لنا ﬁدثنا بعضس اŸواقف
الي -ج -اب -ي -ة ال -ت-ي –دث وال-ث-ن-اء
والشس- -ك- -ر و دع- -اوى ا Òÿال- -ت- -ي
ي -ت -ل -ق -اه -ا اŸشس -رف -ون ،نشس Òان
اıي-م ي-راف-ق-ه ا÷انب ال-ث-ق-ا‘
من خلل معرضس إلنتاج شسباب
اıي- -م ع- -ل- -ى ال- -ه -واء ال -ط -ل -ق،
وهكذا يواصسل الشسعب ا÷زائري
تضسامنه ‘ ظل المن والمان.

عملية تضسامنية ضسخمة بسسطيف

السسلطات ترصسد زهاء  40مليار للتضسامن مع العائÓت اŸعوزة
سسطرت السسلطات العمومية لو’ية سسطيف برنا›ا تضسامني هاما مع العائÓت اŸعوزة ،ع Èتراب الو’ية ‘ البلديات  ، 60وهذا Ãناسسبة
’عانة العينية التي كانت تقدمها ‘ شسكل قفة رمضسانية ا ¤مسساعدة مالية مباشسرة ،قدرت هذا
شسهر رمضسان اŸبارك ،وقامت باسستبدال ا إ
العام بـ  6000دج لكل عائلة ،بعد ان ” اسستخراج حسسابات بريدية لها Ãسساعدة البلديات ،وبريد ا÷زائر ،سساهمت فيها الوزارة الوصسية
’وقاف.
والو’ية والبلديات وصسندوق الزكاة التابع Ÿديرية الشسؤوون الدينية وا أ

سسطيف :نورالدين بوطغان

بحسسب مصسادر عليمة فإانه -سسيتم هذه السسنة
تقد Ëالعانات ‘ شسكل مبالغ مالية بدل قفة
رمضسان و حدد مبلغ اإلعانة بـ  6000 :دج
ت ّصسب مباشسرة ‘ ا◊سساب ا÷اري للمعوز،
وبلغ عدد العائلت اŸعوزة  67241عائلة
م -ع -وزة ،ف -ي -م -ا ب-ل-غ ع-دد الع-ان-ات اŸرت-قب
توزيعها  57380موزعة كإاعانات البلديات بـ
 5000 ، 41830اعانات الولية 4815 ،اعانات
مديرية النشساط الجتماعي إاعانة ،إاعانات

÷نة ال Èو اإلحسسان 5738 ،إاعانات مديرية
الشسؤوون الدينية و الوقاف ،وهذا من خلل
اŸبالغ اŸرصسودة للعملية.
إاما اجما‹ العجز اŸسسجل فيتمثل ‘ 9877
اعانة مالية بقيمة اجمالية تقدر بـ  59 :مليون
دج والتي سسيتم التكفل بها من خلل اعانات
اÙسسن ،Úو كذا مسساهمات صسندوق الضسمان
و ال -تضس -ام -ن ل -ل -ج -م -اع-ات اÙل-ي-ة ،أام-ا ع-ن
مطاعم الفطار ،فقد تقرر فتح  103مطعم
افطار منها  06مطاعم افطار يتم فتحها من
طرف البلديات ،و 72يتم فتحها من طرف

اÙسسن ،Úو  25من طرف ا◊ركة ا÷معوية
من اÎŸقب توزيع اك Ìمن  200أالف وجبة
سساخنة ،منها  110أالف ﬁمولة للبيوت ،و 90
أالف وجبة مقدمة على الطاولة.
قامت العديد من ا÷معيات اÒÿية عÈ
عدة بلديات بتقد Ëإاعانات ‘ شسكل قفة
رمضسانية للفقراء Ãناسسبة شسهر الرحمة ،فيما
سستنظم اذاعة سسطيف ،يوم اÿميسس اŸقبل،
ع -م -ل-ي-ة رادي-و ط-ون ‘ ،ط-ب-ع-ت-ه-ا السس-ادسس-ة ،
ل -كسس -وة ال-ي-ت-ام-ى واط-ف-ال ال-ع-ائ-لت اŸع-وزة
Ãناسسبة العيد.
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بهدف تعزيز التكافل ا’جتماعي خÓل شسهر رمضسان

عمليات واسسعة للتضسامن مع العائÓت اŸعوزة ببومرداسش
يشسهد الشسهر الفضسيل ومنذ بدايته عمليات تضسامن وتكافل واسسعة بو’ية بومرداسض اتخذت عدة
أاشسكال اجتماعية ما ب Úرسسمية وأاهلية Ÿسساعدة العائÓت اŸعوزة واÙتاجة التي هي ‘ أامسض ا◊اجة
إاليها مقارنة مع أاي وقت مضسى كالتفاتة إانسسانية من اجل إادخال الفرحة على أاطفالها ،خÓل شسهر
’عباء لتلبية ﬂتلف ا◊اجيات اليومية من مواد غذائية وحتى أالبسسة
الرحمة التي تزداد فيه ا أ
اسستعداد ’سستقبال عيد الفطر اŸبارك..

بومرداسس :ز /كمال

إا ¤جانب اÛهود الرسسمي الذي قامت به
م -دي -ري-ة ال-نشس-اط الج-ت-م-اع-ي ب-ال-ت-ع-اون م-ع
البلديات ب›Èة توزيع  30أالف إاعانة مالية
بقيمة  6آالف دينار كتعويضس لقفة رمضسان
ال- -ع- -ي -ن -ي -ة ع -ل -ى األق -ل ب -حسسب الحصس -اءات
ال-رسس-م-ي-ة اŸع-ل-ن-ة ل-ق-ائ-م-ة العائلت اŸعوزة
بولية بومرداسس بقيمة مالية إاجمالية وصسلت
ا 180 ¤مليون دينار.
ت-ق-وم ب-اق-ي ال-ه-ي-ئ-ات األخ-رى غ Òال-رسس-م-ي-ة
ك-ا÷م-ع-ي-ات اÒÿي-ة اŸع-ت-م-دة واألشس-خاصس
اÙسسن Úبدور كب Òأايضسا ‘ هذه العملية
التضسامنية منها ما هو معلن ومنها ما هو غÒ
ذلك من قبل هؤولء اÙسسن Úالذين يقومون
بتوزيع سسلع ومواد غذائية والتكفل اŸادي
ل -ب -عضس ا◊الت اŸع -دم -ة ت -ع-زي-زا ل-ل-رواب-ط
الج -ت -م -اع -ي -ة وال -دي-ن-ي-ة ال-ت-ي تشس-ك-ل ب-ن-ي-ان-ا
م -رصس -وصس-ا ل-ل-م-ج-ت-م-ع ا÷زائ-ري ،إا ¤ج-انب
نشساطات أاخرى شسملت فتح عدد من مطاعم
ال-رح-م-ة إلف-ط-ار الصس-ائ-م Úوع-اب-ري السس-بيل
وتوزيع وجبات سساخنة ،مع بر›ة عمليات
ختان لفائدة األطفال اŸعوزين.
من أابرز ا÷معيات التي تنشسط على السساحة
اÙلية منذ سسنوات وتقوم بدور بارز ‘ هذا
اÛال ،ت-ظ-ه-ر ج-م-ع-ي-ة ك-اف-ل ال-ي-ت-ي-م ل-ولي-ة
بومردسس اŸنتشسرة ع Èبلديات الولية التي
أاطلقت عملية واسسعة للتضسامن مع العائلت
اŸع - -وزة واÙت - -اج Úب - -الع - -ت - -م- -اد ع- -ل- -ى
مسس - -اع - -دات اÙسس - -ن Úم - -ن شس - -خصس - -ي- -ات
وأاصسحاب مؤوسسسسات اقتصسادية وŒارية.
أاحصست ‘ ق -ائ -م-ت-ه-ا  1150ع-ائ-لة معوزة
حسسب رئ -يسس -ه -ا ه -ي ب-ح-اج-ة إا ¤مسس-اع-دات
غذائية باإلضسافة إا ¤كسسوة العيد اıصسصسة
ألط- -ف- -ال ه- -ذه ال- -ع- -ائ- -لت ،تضس- -اف إال- -ي- -ه- -ا
›هودات أاخرى تقوم بها عدد من الهيئات
وا÷م-ع-ي-ات اÒÿي-ة اÙل-ي-ة وال-ف-ئ-وي-ة التي
أاخ -ذت ع-ل-ى ع-ات-ق-ه-ا م-ه-م-ة ال-ت-ك-ف-ل ب-ب-عضس
ال -ع -ائ -لت اÙت-اج-ة ‘ ح-دود اإلم-ك-ان-ي-ات
اŸتاحة لكنها تركت ارتياحا ب ÚاŸسستفيدين
وأاثرا ايجابيا من الناحية الجتماعية.

قائمة اŸسستفيدين تتأارجح
ودخول البلديات على اÿط
ق -ائ-م-ة ال-ع-ائ-لت اŸع-وزة ب-ولي-ة ب-وم-رداسس
اŸسس -ج -ل -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى م -دي-ري-ة ال-نشس-اط
الجتماعي واŸصسالح الجتماعية بالبلديات

هي متغÒة وغ Òمسستقرة على حال ،فبعد أان
كانت تتجاوز  41أالف عائلة مسسجلة Ãديرية
ال-نشس-اط الج-ت-م-اع-ي ك-ج-ه-ة ﬂتصس-ة ب-توزيع
إاعانات قفة رمضسان للمحتاج ،Úنزلت السسنة
اŸاضسية إا ¤حدود  11300عائلة.
أاك- -دت م- -دي -رة ال -ق -ط -اع ﬂت -اري -ة داسس -ي
لـ«الشسعب» ‘ لقاء مقتضسب عن طبيعة هذه
اŸتغÒات الناجمة عن عمليات تطه Òواسسعة
للقائمة عن طريق –ي ÚاŸلفات اإلدارية
اŸدعمة بوثائق وشسهادات طبية تثبت حالت
ال- -ع -ج -ز واŸرضس اŸزم -ن أاو اإلع -اق -ة وك -ذا
األشسخاصس عدÁي الدخل أاو ﬁدود ،وهي
فئات تسستفيد من منح جزافية تÎاوح ما بÚ
 3إا 4 ¤آالف دينار موجهة للتغطية الصسحية
وبطاقة الشسفاء وليسست مسساعدات اجتماعية
مثلما أاكدت عليه اŸسسؤوولة.
‘ اسستفسسار عن سسبب عودة ارتفاع قائمة
اŸسستفيدين هذه السسنة إا ¤حدود  30أالف
عائلة معوزة ،أارجعت سسبب هذا التغ Òإا¤
«دخ -ول ال -ب -ل -دي -ات ك-ط-رف ث-ا Êه-ذه السس-ن-ة
ب -اإلشس -راف ع -ل -ى “وي -ل وت -وزي -ع نسس -ب -ة م -ن
اإلع -ان -ات ال -ت -ي –ولت ب -دوره -ا م -ن ط -رود
غذائية إا ¤أاغلفة مالية بقيمة  6آالف دينار
حفاظا على كرامة العائلت ،حيث ” صسّبها
مباشسرة ‘ حسسابات بريدية للمعني ÚبتقدË
م -ل-ف بسس-ي-ط Œن-ب-ا ◊ال-ة ال-ف-وضس-ى وال-ع-م-ل
الكب Òالذي كان يلزم العملية ‘ السسنوات
اŸاضس -ي -ة ب -اإلشس -راف ع -ل -ى ت -وزي -ع ال -ط -رود
والبحث عن ‡ون Úعن طريق اŸناقصسة.
كما أاكدت أايضسا مديرة القطاع «أان هناك
معاي Òجديدة دخلت عملية تصسنيف العائلت
اŸعوزة خاصسة على مسستوى البلديات التي
وسس -عت ع -م -ل -ي-ة السس-ت-ف-ادة ل-تشس-م-ل ع-ائ-لت
وأارب- -اب ع- -م- -ل مسس- -ج- -ل Úضس- -م- -ن الشس- -ب- -ك -ة
الج -ت-م-اع-ي-ة ال-ع-ام-ل ‘ ÚاŸصس-ال-ح اإلداري-ة
برواتب متدنية ل تتجاوز  6آالف دينار وعدم
الق - -تصس - -ار ف - -ق- -ط ع- -ل- -ى م- -ن- -ح- -ة الشس- -ؤوون
الج -ت -م -اع -ي -ة وه -ذا ي -دخ-ل ضس-م-ن السس-ل-ط-ة
ال- -ت- -ق -دي -ري -ة ل -رئ -يسس ال -ب -ل -دي -ة ال -ذي Áلك
صس-لح-ي-ات –دي-د ال-ع-ائ-لت اŸع-وزة م-ث-لما
قالت..
يذكر أان عملية التضسامن الجتماعي لشسهر
رمضسان هذه السسنة ببومرداسس قد خصسصس لها
غلفا ماليا معتÈا وصسل إا 180 ¤مليون دينار
منها أازيد من  130مليون دينار مسساهمات
البلديات 30 ،مليون دينار مسساهمة الولية
و 17م-ل-ي-ون دي-ن-ار مسس-اه-م-ة ق-ط-اع ال-نشس-اط
الجتماعي.

انخفاضض كب ‘ Òنسسبة حوادث اŸرور

شسرط ــ ة الأربعطاشش – ّسسسش سسواق
اŸركبات Ãخاطر الطرق
’من دائرة خميسض اÿشسنة بالتنسسيق مع
’ربعطاشض التابع أ
’من ا◊ضسري ا أ
قام إاطارات ا أ
’تصس-ال وال-عÓ-ق-ات ال-ع-ام-ة ب-أام-ن و’ي-ة ب-وم-رداسض ب-ت-ن-ظ-ي-م يوم –سسيسسي
إاط-ارات خ-ل-ي-ة ا إ
’سستعجا‹ خÓل
جواري وقائي حول ﬂاطر الوقوف والتوقف والسس Òعلى الشسريط ا إ
’سسبوع الثا Êمن شسهر رمضسان الكر Ëعلى مسستوى الطريق الو’ئي رقم  48الرابط مع
ا أ
طريق السسيار شسرق غرب –ت شسعار «معا لرمضسان بدون حوادث مرورية « .

ق .و
” خللها تقد Ëنصسائح وتوجيهات أامنية
م -روري -ة ،ب -ت-وزي-ع م-ط-وي-ات ع-ل-ى ف-ئ-ة سس-واق
اŸركبات بجميع أاصسنافها ،خاصسة فئة الوزن
ال -ث -ق -ي -ل وب-فضس-ل اÿط-ة التصس-ال-ي-ة وال-ع-م-ل
ا÷واري التحسسيسسي ” ،خلل العشسرة أايام
األو ¤م -ن شس -ه -ر رمضس -ان ال -ك -ر Ëم -ن سس -ن-ة

 ،2019تسسجيل انخفاضس ‘ نسسبة ا◊وادث
اŸروري -ة م -ق -ارن -ة ب -السس -ن -ة اŸاضس -ي -ة ع-ل-ى
مسستوى الوسسط ا◊ضسري بإاقليم اإلختصساصس.
” تسسجيل  03حوادث مرورية ،خلف خللها
 04جرحى وبدون تسسجيل أاي قتيل ،أاما خلل
العشسرة أايام األو ¤من شسهر رمضسان ” ،2018
تسسجيل  07حوادث مرورية ،خلف منها 07
جرحى بدون قتلى.

الطبعة السسادسسة لراديو طون لكسسوة العيد اليوم

مبـــــادرة حميدة تلقـــــى Œاوبا كبـــــÒا مـــــن اÙسسنـــــ Úبعاصسمـــــة الهضســـــاب

للمرة السسادسسة على التوا‹ ،تنظم  ،اليوم اÿميسس ،
الإذاعة ا÷زائرية من سسطيف – ،ت اإشسراف اŸديرية
العامة للإذاعة الوطنية ،ورعاية وا‹ الولية  ،الطبعة
السسادسسة لراديو طون اإذاعة سسطيف ،وهذا ÷مع كسسوة
العيد للأيتام والأطفال الفقراء ،على مسستوى كامل اإقليم
الولية ،وهذا 19يوما عن عيد الفطر اŸبارك.
ياأمل القائمون على هذه الطبعة اÿامسسة اإ ¤جمع اكÈ
عدد من اŸسساعدات العينية لكسسوة العيد للأطفال ،من
سسن  2اإ ¤غاية  16سسنة ،وكذا اŸسساعدات النقدية لنفسس
ال- -غ- -رضس– ،ت رق- -اب -ة اح -د اÙضس -ري -ن ال -قضس -ائ -ي،Ú

كالعادة ،اإذ يوؤمل جمع اك Èعدد من ملبسس الأطفال
ذكورا واإناثا لتسسليمها لذويهم قبيل العيد واإدخال البهجة
والسسرور على ا÷ميع.
يتم تنظيم هذه التظاهرة التضسامنية الكبÒة ،والتي
تنطلق على السساعة الثامنة صسباحا ،لتتواصسل اإ ¤غاية
الواحدة صسباحا من يوم غد ا÷معة ،بقاعة اÙاضسرات
ب-دار ال-ث-ق-اف-ة ه-واري ب-وم-دي-ن ،وسس-ط م-دي-ن-ة سس-ط-ي-ف،
ب -ال -ق -رب م -ن م -ق -ر الإذاع -ة اÙل-ي-ة ،وÃشس-ارك-ة ك-بÒة
ıت -ل -ف ال -ف -اع -ل ‘ ÚاŸي -دان  ،م-ن م-دي-ري-ة الشس-وؤون
ال -دي -ن -ي -ة والأوق -اف ،وم -دي -ري -ة ال -نشس -اط الج -ت -م -اع-ي

وال -تضس -ام -ن  ،وا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ،وا◊رك -ة ا÷م -ع -وي-ة
ال-ن-اشس-ط-ة ‘ اÛال ال-تضس-ام-ن-ي ،وال-كشس-اف-ة الإسس-لمية
ا÷زائرية ومصسالح الأمن ،وا◊ركة الرياضسية بالولية.
نشس Òاإ ¤اأن ال -ع -م -ل -ي -ة ،ع -ادة ،ت -ل -ق -ى Œاوب-ا ك-بÒا م-ن
اŸوؤسسسسات واÙسسن ،Úوحتى البسسطاء من اŸواطنÚ
الذين يسسارعون ‘ اÒÿات ‘ هذا الشسهر الفضسيل،
لإدخال البسسمة والبهجة على نفوسس الأطفال ‘ العيد،
خاصسة وان اأسسعار ملبسس الأطفال مرتفعة جدا‡ ،ا
يرهق كاهل العائلت ذات الدخل اÙدود ،مع الرتفاع
ال -ف -احشس ‘ اأسس -ع -ار اأغ-لب اŸواد السس-ت-ه-لك-ي-ة ،خ-لل

شسهر رمضسان ،الأمر الذي اأدى اإ ¤شسروع كث Òمن
ال -ع -ائ -لت ‘ شس -راء كسس -وة ال -ع -ي-د ،ق-ب-ي-ل رمضس-ان ،ك-م-ا
لح - -ظ- -ن- -ا ذلك ‘ اغ- -لب اÙلت واأسس- -واق ع- -اصس- -م- -ة
الهضساب.
Œدر الإشسارة اإ ¤اأن حصسيلة الطبعة اÿامسسة لرمضسان
العام اŸاضسي كانت قد اأسسفرت عن جمع مبلغ ما‹
نقدي قدر بـ  545مليون سسنتيم ،واأك Ìمن األف كسسوة
للعيد لفائدة الأطفال من سسنة اإ 16 ¤سسنة.

سسطيف :نور الدين بوطغان

ألخميسص  1٦ماي  ٢٠19م
ألموأفق لـ  11رمضسان  144٠هـ

»æWh

تشسّدد على تكثيف عمليات التحسسيسص والتوعية

إلسصتعجالت بالصصبحة ‘ إلشصلف ‘ موإجهة أإخطار تقع على إلطريق إلسصيار شصرق غرب

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بسسبب شسربه مياه ا◊نفيات العمومية بتلمسسان

إصصابة طفل بدإء إلتيفوئيد بحي فدإن إلسصبع

’سس-تشس-ف-ائ-ي-ة ال-ع-مومية بالصسبحة بو’ية الشسلف من خلل
ت-وسّس-ع نشس-اط مصس-ل-ح-ة ا’سس-ت-ع-ج-ا’ت ب-اŸؤوسسسس-ة ا إ
’سستعجالية الناجمة عن ﬂلفات حوادث بالطريق السسيار شسرق غرب ،ناهيك عن
عملية التكفل با◊ا’ت ا إ
تقد Ëنشساطها اŸكثف لصسالح ا◊ا’ت العادية اÿاصسة بإاقليم تغطيتها‡ ،ا يتطّلب دعما و–سسيسسا بخصسوصص
’طارات الطبية بذات اŸؤوسسسسة.
التقليل من ا◊وادث التي تتكفل بها ا إ

الشسلف :و.ي .أاعرايبي
أŸصسلحة ألتي وضسعت كل إأمكانياتها
‘ خ- -دم- -ة أŸرضس- -ى وأل- -ت- -ع- -ام- -ل م- -ع
أ◊ا’ت بصسفة إأسستعجالية وآأنية إ’نقاذ
أŸصس- -اب ⁄ ،Úي -ث -ن ت -أاطÒه -ا أل -ط -ب -ي
وأإ’دأري ألنشسيط ‘ ألعمل بإاحÎأفية
وإأخÓ- -صص أŒاه أŸرضس -ى وأّÎŸددي -ن
عليها خاصسة بهذأ ألشسهر ألكر ،Ëحسسب
أقوأل أولياء أولياء أŸرضسى وأŸصسابÚ
أن -فسس -ه -م أل -ذي -ن كشس -ف -وأ ع -ن أل -ط-اب-ع
ألعملي وأŸعاملة أإ’نسسانية من طرف
أل-ف-رق أل-ط-ب-ي-ة وأŸم-رضس ÚوأŸصس-ال-ح
أإ’دأري -ة أل-ذي-ن ي-ل-ق-ون ث-ن-اء أّÎŸددي-ن
ع -ل -ى أŸؤوسسسس -ة أإ’سس -تشس -ف-ائ-ي-ة ب-ح-ك-م
م-وق-ع-ه-ا أل-ق-ريب م-ن أل-ط-رق أل-وط-ن-ي-ة
وألو’ئية وألطريق ألسسيار شسرق ـ غرب،
ألذي يشسهد حوأدث مؤوŸة من ح Úإأ¤
آأخ- - -ر يشسﬁ Òدث - -ون - -ا م - -ن ألسس - -ك - -ان
وألعارف Úبخبايا نشساط هذه أŸؤوسسسسة
أإ’سس -تشس -ف -ائ -ي-ة ب-ب-ل-دي-ة ألصس-ب-ح-ة أل-ت-ي

أسس-ت-ف-ادت م-ن ع-م-ل-ي-ات ت-رم-ي-م وأسس-عة
Ÿزأول -ة نشس -اط -ه -ا وأل -ت -ك -ف -ل أل -ك -ام -ل
باŸصساب Úألذين يÎأوح ب ٢٥٠ Úو٣٠٠
مصس -اب ،ف -ي -م-ا يصس-ل أŸع-دل ل-ل-ط-ب-يب
ل-وأح-د 1٠٠م -ريضص ب Úج -نسص أل -ذك -ور
وأإ’ناث من ﬂتلف أأ’عمار يقول مدير
أŸؤوسسسسة أإ’سستشسقائية ألعمومية سسيد
أحمد دكوكة.
وب -خصس -وصص أل -ت -أاط Òأل -ط -ب-ي أوضس-ح
ﬁدثنا ،أن أŸصسلحة ومن خÓل نشساط
أŸؤوسسسس- -ة أل- -ي- -وم -ي وأل -ل -ي -ل -ي أÿاصص
ب -ت -ن -ف-ي-ذ ألÈن-ام-ج ألصس-ح-ي ل-ل-م-دي-ري-ة
وألوزأرة على وجه ألعموم بالو’ية تعمل
ب- -ف- -ري- -ق ط- -ب -ي ﬁدد بـ 1٥ط-ب-ي-با بكل
حرأسسة  ٣أطباء من بينهم طبيب منسسق
ي-ت-ك-ف-ل ب-اŸرأق-ب-ة وأŸت-اب-ع-ة ل-لذين ّ”
إأيدأعهم ووضسعهم –ت تصسرف ألتـأاطÒ
أل- -ط- -ب- -ي ضس- -م- -ن أأ’ج- -ن- -ح -ة أل -ط -ب -ي -ة
أŸتوأجدة ع ÈأŸؤوسسسسة ـ يقول ذأت
أŸسس- -ؤوول ـ أل- -ذي وج- -دن- -اه ‘ ك- -ام- -ل
ألنشساط وأ◊يونية خاصسة ‘ ألتعاطي
مع أ◊ا’ت أأ’ك Ìخطورة وحجما Ÿا

ي- -ت- -ع -ل -ق ب -ح -وأدث أŸرور ع -ل -ى ﬁور
ألطريق ألسسيار شسرق ـ غرب ،ألذي صسار
مرعبا بالنظر أ’قوأل ألسسكان وألفريق
أل -ط -ب -ي وأŸم -رضس Úأل -ذي -ن  ⁄ي-ث-ن-ه-م
رمضس- -ان ع -ل -ى أدأء وأج -ب -ه -م ألصس -ح -ي
ب-اق-ت-دأر وك-ف-اءة ي-ق-ول أّÎŸددون ع-ل-ى
أŸؤوسسسس -ة أإ’سس -تشس -ف -ائ -ي-ة ،خ-اصس-ة بÚ
فÎت- -ي أŸغ- -رب وألسس- -ح- -ور وأل- -ط- -ه -ر
وأل -عصس -ر ،أي -ن ت -غشس -ى ح -ال -ة أل -ن -ع -اسص
وألعياء وأإ’رهاق أŸسسجلة ب Úصسفوف
مسس-ت-ع-م-ل-ي أل-طريق وخاصسة ألشساحنات
ألذين تطول بهم أŸسسافات على مسسلك
ألطريق ألسسيار شسرق ـ غرب ،يقول ذأت
أŸدي -ر أل -ذي ن -اشس-د أ÷م-ي-ع ب-ت-ك-ث-ي-ف
عمليات ألتوعية وألتحسسيسص للتقليل من
خ -ط -ورة ه -ذه أ◊وأدث أأ’ل -ي -م -ة ع -ل-ى
مسستوى ذأت ألطريق .ومن جانب آأخر
حرصص ذأت أŸسسؤوول أأ’ول عن إأدأرة
أŸؤوسسسس -ة سس -ي -د أح -م-د دك-وك-ة ت-وج-ي-ه
ع -م -ل -ي -ة أل -ت -حسس -يسص وأل -ت -وع-ي-ة بشس-أان
ح-ودأث أل-غ-رق أل-ن-اج-م-ة ع-ن ألسس-ب-اح-ة
وأل - -ع - -وم ‘ ألÈك أŸائ - -ي - -ة وأأ’ودي - -ة
أŸع -زول -ة وأل -ت -ي ع -ادة م -ا ت -تسسّ-ب-ب ‘
ح- -وأدث م -ؤوŸة وأل -ت -ي ع -ادة م -ا يصس -ل
ضسحايا متوف Úأو ‘ حا’ت متقدمة
من أÿطورة يشسﬁ Òدثنا.
ه -ذأ ،وي -ب -ق -ى نشس -اط ه-ذه أŸؤوسسسس-ة
أ◊يومية ‘ يوميات ألسسكان وألضسحايا
‘ غ -اي-ة أأ’ه-م-ي-ة ،ل-ذأ ي-ن-ب-غ-ي ت-ك-ات-ف
أ÷هود وألتحسسيسص أŸتوأصسل للتقليل
من أ◊وأدث وتفهم عمل ألتأاط Òألطبي
بكل أصسنافه ألذي يوأجه من ح Úإأ¤
آأخر ضسغطا كبÒأ ،خاصسة ‘ أوقات هذأ
ألشس -ه -ر أل -ك-ر Ëأل-ذي ي-ع-د دأف-ع-ا ق-وي-ا
ل -ل -م -ه -م -ة أل -ن -ب -ي -ل -ة حسسب ق -ول م-دي-ر
أŸؤوسسسسة سسيد أحمد دكوكة ألذي أثنى
ع - -ل- -ى ج- -ه- -ود ودع- -م أل- -وأ‹ وأŸدي- -ر
ألو’ئي للصسحة.

النحالون يسستفيدون من  8690خلية ببلديات سسكيكدة

شصعبة –تل إلريادة وطنيا بـ  12أإلف قنطار

وزعت ﬁاف- - - -ظ - - -ة ال - - -غ - - -اب - - -ات
بسسكيكدة 8690 ،خلية نحل على
مربÃ Úختلف البلديات ‘ ،إاطار
ب -رن -ام -ج ال -دع -م ب -ع-ن-وان ب-رن-ام-ج
إانعاشص تنمية الفلحة واŸمول من
ط-رف الصس-ن-دوق ال-وطني للتنمية
الريفية ،حيث اسستكملت العملية
ب- -ا÷ه- -ة ال- -غ -رب -ي -ة م -ن ال -و’ي -ة،
خصسصص لها غلف ما‹ بقيمة 80
م- - - -ل - - -ي - - -ون دج لـ  806ط- -لب م- -ن
اŸسس-ت-ف-ي-دي-ن ال-ذي-ن ت-وف-رت فيهم
الشسروط اÙددة 61 ،امرأاة.

سسكيكدة :خالد العيفة
وأسستكما’ لعملية توزيع خÓيا ألنحل،
“ت مؤوخرأ ،عملية توزيع  ٢٥٠خلية
ن- -ح- -ل ،م -ن أصس -ل  ٥٦٠خ-ل-ي-ة م›Èة
ببلدية ع Úقشسرة ،وهذأ بحضسور رئيسص

أŸق- -اط- -ع -ة ورئ -يسص أإ’ق -ل -ي -م ل -ق -ط -اع
ألغابات ،وكذلك طبيب Úبيطري.Ú
وأشس-رفت م-ق-اط-ع-ة أل-غابات بتمالوسص
ع -ل -ى ع-م-ل-ي-ة ت-وزي-ع  ٣4٠خÓ-ي-ة ن-حل
‡لوءة لفائدة مسستفيدين على مسستوى
ألبلدية “الوسص ،وأتدخل هذه ألعملية
‘ أط -ار ت -ن -ف -ي -ذ ب -رن -ام -ج دع-م م-رب-ي
أŸوأشسي وصسغار ألفÓح ÚأŸمول من
“ت
ألصسندوق ألوطني للتنمية ألريفية و ّ
ن-فسص أل-ع-م-ل-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى م-ق-اط-ع-ة
أل-غ-اب-ات ب-ا◊روشص ،ب-ت-وزي-ع  ٣٦٠خلية
نحل على مسستوى بلديتي أو’د أحبابة
وزردأزة.
أما Ãقاطعة ألغابات بالقل فقد ”
ت- -وزي -ع  ٢٢٠خÓ- -ي- -ا ن- -ح -ل ل -ف -ائ -دة
مسس -ت -ف -دي-ن ع-ل-ى مسس-ت-وى ب-ل-دي-ة وأدي
أل-زه-ور ،ك-م-ا أن-ط-لقت  9ع-م-لية توزيع
خÓيا ألنحل من بلدية بني زيد وألتي
” توزيع
أسستفادت من  ٢٥٠خلية نحل ّ

 1٦٠خ-ل-ي-ة ،م-ن ط-رف ت-ع-اون-ي-ة أÿلية
أŸلكية بحضسور مصسالح ألغابات.
و‘ إأطار توجيهات وتوصسيات ﬁافظ
أل -غ -اب-ات ،وأŸت-ع-ل-ق-ة ب-إاق-ام-ة عÓ-ق-ات
ت- -ع- -اون ب ÚأŸؤوسسسس- -ات ‘ ”ّ ،ب- -دأي -ة
ألشس- -ه- -ر أ÷اري ،م- -ع- -اي- -ن- -ة أأ’رضس- -ي- -ة
أıصسصس-ة إ’ق-ام-ة مشس-ت-ل-ة بيدأغوجية
ب-اŸرك-ز أل-ن-فسس-ي أل-ب-ي-دأغ-وج-ى لدأئرة
“ال- -وسص ،وه- -ذأ –ت إأشس- -رأف رئ- -يسص
مقاطعة “الوسص ومدير أŸركز.
وب - -اشس - -رت أŸصس - -ال - -ح أل - -ف Ó- -ح- -ي- -ة
بسسكيكدة ،عملية توزيع  1٢ألف خلية
نحل ،لفائدة  1٢٠٠مسستفيد من حاملي
ألشس- -ه -ادأت ‘ شس -ع -ب -ة ت -رب -ي -ة أل -ن -ح -ل
وألفÓح Úألصسغار من سسكان أ’رياف.
أل-ع-م-ل-ي-ة أن-ط-ل-قت م-ن أ÷ه-ة ألشس-رق-ية
ع -ل -ى مسس -ت -وى دأئ -رة ع -زأب -ة ،ب -ه -دف
مسس-اع-دة أل-فÓ-ح Úوألشس-ب-اب أل-ب-ط-ال،
حسس -ب -م -ا أف -اد م-ي-ل-ود ب-ن م-ع-م-ر م-دي-ر
أŸصسالح ألفÓحية.
وكشس -ف م -دي -ر أŸصس -ال -ح أل -ف Ó-ح -ي-ة
لـ»ألشسعب» ،عن برنامج خاصص بتوسسيم
عسسل و’ية سسكيكدة ،حتّى يكون له بعد
وطني ودو‹ باÿصسوصص ،موضّسحا ‘
ه- -ذأ ألسس- -ي -اق «أّن ألسس Ó-ل -ة أل -ن -ح -ل -ي -ة
بالو’ية متمّيزة جدأ وفريدة من نوعها،
Ãا فيها نوعية ألعسسل ألذي ُيعّد من بÚ
أجود أأ’نوأع ،إأضسافة أ ¤ألغطاء ألنباتي
أŸت -ن -وع» ،وأشس-ار «إأ ¤أّن شس-ع-ب-ة ت-رب-ي-ة
ألنحل وإأنتاج ألعسسل بالو’ية ألتي تبقى
–تّل ألريادة وطنيا ،عرفت منذ سسنة
 ٢٠٠٠إأ ¤غ -اي -ة ألسس -ن -ة أ÷اري -ة‰ ،وأ
متسسارعا بنسسبة تقّدر بأالف ÚباŸائة»
وب -إان -ت -اج ي-ق-در بـ  1٢أل-ف ق-ن-ط-ار م-ن
ألعسسل.

أاع-ل-نت م-دي-ري-ة الصس-ح-ة رف-ق-ة
اŸسس- -تشس- -ف- -ى ا÷ام- -ع- -ي ت- -ي- -ج -اÊ
دم- -ارج- -ي وك- -ذا رئ- -يسس -ة خ -ل -ي -ة
الصس-ح-ة وال-ب-ي-ئ-ة ببلدية تلمسسان
تسسجيل إاصسابة تيفوئيد يبلغ من
العمر  14سسنة ،ويتواجد منذ 10
أاي - -ام و‘ ح - -ال - -ة غ Òمسس - -ت- -ق- -رة
’سستعجا’ت الطبية.
Ãصسلحة ا إ

تلمسسان :عمر بكاي
وحسسب مصس - -ادرن- -ا ف- -إان ألضس- -ح- -ي- -ة
تعرضص لهذأ أŸدأء بسسبب شسربه ألدأئم
م - -ن أح - -د أ◊ن- -ف- -ي- -ات أل- -ع- -م- -وم- -ي- -ة
أŸت -وأج -دة ب -ح-ي ف-دأن سس-ب-ع Ãدي-ن-ة
ت -ل -مسس-ان وحسسب أل-ت-ح-ال-ي-ل أÈıي-ة
للمياه أسسفرت عن تلوث كب Òوعقب
ه- -ده أ◊دث- -ة ّ” غ- -ل -ق أ◊ن -ف -ي -ة وّ”
تشس - -م- -ي- -ع- -ه- -ا ◊ Úآأخ- -ر .و‘ أ÷ه- -ة
أŸق-اب-ل-ة أع-ل-نت ب-ل-دي-ت-ي شستوأن وبني
سس-ن-وسص وت-ل-مسس-ان ح-ال-ة ط-وأرئ ع-قب
إأعÓ- -ن- -ات م -ت -ك ّ-ررة ل -ل -م -وأط -ن ÚعÈ
أŸسساجد وع Èمقرأت ألبلدية تفيد

” تنبيه أŸوأطن Úبعدم ألشسرب من
و ّ
عدة منابيع مائية ”ّ إأجرأء ألتحاليل
عليها وكشسفت ألنتائج أن أŸياه غÒ
صس- -ا◊ة ل- -لشس- -رب ع- -ل- -ى غ -رأر م -ن -ب -ع
بوحمامة وسسيدي ورياشص ببني سسنوسص
أما ببلدية شستوأن.
فأاكد إأمام مسسجد علي أبن أبي طالب
ألسسيد توأب ﬁمد أنه تسسلم بيان يفيد
أن منبع ألزوينات وألعنصسر وألسسخونة
وع Úأ◊وت وع Úباندو وألشسÓيدة،
أن أŸياه ألتي يتوأفد عليها أآ’’ف من
أŸوأطن ،Úفإانها غ Òصسا◊ة للشسرب
وÁك-ن أسس-ت-ع-م-ال-ه-ا أ’غ-رأضص م-ن-زل-ي-ة
Óمانة
أخ-رى ك-ال-غسس-ي-ل وأل-ت-ن-ظ-ي-ف ول -أ
ت -ت -ق -لت ج -ري -دت-ن-ا إأ ¤ع-دي-د أŸن-اب-ع
أŸائ -ي -ة أل -ع -ذب -ة أŸت -وأج -دة ب -ب-ل-دي-ة
شستوأن فتّم تسسجيل ألتقصس Òألكب Òمن
طرف سسلطات ألبلدية و ⁄يكّلفوأ عناء
أنفسسهم بنصسب ’فتات كبÒة أو عمود
يشس Òإأ ¤أن أŸي - - - - - -اه غ Òصس- - - - - -ا◊ة
ل -لشس-رب .و” تسس-ج-ي-ل ت-وأف-د أأ’ع-دأد
أل-ك-بÒة ل-ل-م-وأط-ن Úوه-م بصس-دد ت-عبئة
قارورأت أŸياه من أجل إأسستخدأمها
‘ عملية ألشسرب.

للتكفل باŸعوزين بو’ية ا÷زائر

توجيه إإلعانات إŸالية إ ¤مسصتحقيها

ب -اشس -رت مصس -ال -ح و’ي-ة ا÷زائ-ر
’ج-راءات ال-تضس-ام-ن-ي-ة ال-ك-فيلة،
ا إ
ب -السس Òا◊سس -ن ل -ع -م -ل -ي-ة ت-ق-دË
لشس- -خ- -اصص
’ع - -ان - -ات اŸال - -ي - -ة ل - -أ
ا إ
اŸسس -ت -ف -ي -دي-ن م-ن اŸب-ل-غ اŸضس-ب-وط
اŸقدر بـ  6آا’ف دينار ،بعد التخلي
عن صسيغة «قفة رمضسان» اŸوجهة
ل -ل -ع -ائ -لت اŸع -وزة ،وال -ت -ي ك -انت
تذهب إا ¤وجهات أاخرى أاي لغÒ
مسستحقيها.
وأسس -ن -د ه-ذأ أل-ع-م-ل إأ÷ ¤ن-ة و’ئ-ي-ة
للتنسسيق وأŸتابعة ،أنشسأات حديثا ،أي
‘  19 . 4 . 14تتكفل با÷وأنب أŸالية،
أأ’جرأئية وأŸعلوماتية ،وأسستنادأ أإ¤
مسس - -ار ت - -ط - -ه Òأل - -ق- -وأئ- -م ،أسس- -ف- -رت
أ’حتفاظ بـ  ٨٠ألف عائلة مع أإ’بقاء
ع -ل -ى أل-تسس-ج-يÓ-ت م-ف-ت-وح-ة ،ل-ك-ل م-ن
يسس- - -ت- - -و‘ شس- - -روط أ’سس- - -ت - -ف - -ادة ،أي
أأ’شس- -خ- -اصص أŸدرج ‘ ÚأŸن -ظ -وم -ة
أÿاصسة بالفئات ألهشّسة ..وأŸتوأجدين

‘ برأمج ألشسبكة وأإ’دماج أ’جتماعي
كعدÁي ألدخل وذوي ألدخل ألضسعيف.
وع-ل-ى غ-رأر م-ن ب-ح-وزت-ه-م حسس-اب-ات
ب -ري -دي -ة ،ف -إان ه -ن -اك ح -وأ’ت ت-رسس-ل
بالرغم من مÓحظة ترأجع ‘ قوأئم
أŸع -ن -ي Úج -رأء ع-م-ل-ي-ة ألÎح-ي-ل أل-ت-ي
شسهدتها  1٠بلديات و 4أخرى عرفت
أرتفاعا ‘ عدد أŸسستفيدين.
و‘ هذأ ألصسدد ”ّ دعم  ٣1بلدية
مدأخلها ﬁدودة  1٠منها بنسسبة ٪1٠٠
و 1٢ب-نسس-بة  ٪٥٠و  ٨ب -أاق -ل م-ن ،٪٥٠
وق ّ- -ررت  ٢٦ب-ل-دي-ة أل-ت-ك-ف-ل ب-ال-عملية
ألتضسامنية بنسسبة  ٪1٠٠وكذلك –ويل
حصس-ة م-ن م-ي-زأن-ي-ة ألصس-ن-دوق أل-وط-ني
ل -ل -تضس -ام-ن ل-ف-ائ-دة أل-و’ي-ة ل-ت-ف-ادي أي
أخت’Óت أŸتوجهة للبلديات.
” كذلك
وتبعا لكل هذه أإ’جرأءأت ّ
أإنشس -اء حسس-اب ب-ري-دي لصس-ال-ح تÈع-ات
أÙسسن Úأÿوأصص.

ا÷زائر :جمال أاوكيلي

الخميسس  1٦ماي  2019م
الموافق لـ  11رمضشان  1440هـ
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‘ ظلّ غياب دور فعال للنخبة القانونية اŸدنية
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هل بيد النخبة القانونية العسسكرية مفتاح ا◊ل الدسستوري لألزمة ا÷زائرية؟
تعيشص ا÷زائر منذ  22فÈاير  2019حراكا شصعبيا يطالب بالتغي Òا÷ذري للنظام السصياسصي ،وبالرغم من إالغاء العهدة اÿامسصة
للرئيسص السصابق عبد العزيز بوتفليقة باسصتقالته ،وإالغاء ا’نتخابات الرئاسصية اŸقّررة ‘  18أافريل  ،2019إا’ أان اŸطالب ⁄
تتحّقق بعد كما أارادها الشصعب ،والتي تتمحور حول انتخاب نظام شصرعي بآاليات
دÁقراطية تضصمن الشصفافية و–ّقق النزاهة ‘ اختيار ‡ثل الشصعب ،الشصعب
الذي Áلك السصلطة الفعلية Ãوجب الدسصتور ‘ مادتيه  07و 08بصصريح
اŸب -ن -ى واŸع -ن -ى ،غ Òأان ا’شص -ك-ال ال-ذي ط-رح ه-و ك-ي-ف-ي-ة ت-ف-ع-ي-ل ه-اتÚ
’ل-ي-ات ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة التي تسصمح
اŸادت Úع-ل-ى أارضص ال-واق-ع ،أاي م-اه-ي ا آ
بتجسصيد إارادة الشصعب كاملة دون نقصصان ودون تأاخÒ؟! سصؤوال ⁄
’ن! ‘ ،مقابل ذلك الوقت ّÁر وا◊ل
’جابة عنه ◊ّد ا آ
ما إ
تت ّ
’زمة
بصصبغته الدسصتورية  ⁄ير النور ،والذي هو مفتاح حلّ ا أ
السصياسصية ‘ ا÷زائر تفاديا Ÿتاهة الفوضصى أاو إاطالة اŸرحلة
ا’نتقالية اللت ’ Úتخدمان ا÷زائر دولة و’ شصعبا.

غياب دور
القانونيÚ
اŸدني ‘ Úإايجاد
ا◊ل الدسستوري
اŸنقذ
◊ّد ا÷م -ع -ة ال -ث -ان -ي-ة عشش-ر وي-ب-دو أان ا÷م-ع-ات
سشتتوا ¤إان ُ ⁄تحقق مطالب ا÷ماه Òالتي يزداد
أاعدادها جمعة بعد جمعة هذا من جهة ،ومن جهة
أاخ-رى  ⁄ي-ت-قّ-دم ال-ق-ان-ون-ي ÚواÈÿاء ال-دسش-ت-وريÚ
‡ن يشش -ه -د ل -ه -م ب -اŸصش -داق-ي-ة وال-ك-ف-اءة ب-وصش-ف-ة
قانونية لتفعيل اŸادت 07 ÚوÃ 08ا يسشمح بتحقيق
إارادة الششعب ،ولكن Ãا ’ يؤودي أايضشا إا ¤اÿروج
ع -ن اأ’ط -ر ال -دسش -ت-وري-ة ت-ف-ادي-ا ’سش-ت-غÓ-ل اخÎاق
القانون من هذا أاو ذاك داخليا أاو خارجيا حتى وإان
كان دسشتورا خيط على اŸقاسس ،فهي نقطة «دسشتور
خيط على اŸقاسس» ’ يختلف عنها اثنان ،كما أان
وجود ثغرات قانونية ‘ اŸواد الدسشتورية أامر واقع
’ Áكن التغافل عنه وأايضشا ’ يختلف عنه اثنان،
ومنه فا’لتزام بإايجاد الثغرات القانونية ضشرورية
إ’بطال ﬁتوى اŸواد القانونية التي جعلت مثÓ
م -ن رئ -يسس ›لسس اأ’م -ة رئ -يسش -ا ل-ل-دول-ة ،وه-و م-ن
الباءات التي يرفضشها الششعب ا÷زائري بل يصشّر
على رفضشها ،وبهذا فقط Áكن –قيق إارادة الششعب
ومطالبه دون اÿروج عن ا◊يز القانو Êالذي لو
يتّم اÿروج عنه سشتدخل ا÷زائر مرحلة معقدة من
اأ’زم -ة ،وه -ي ن -ق -ط -ة ج ّ-د م -ه -م -ة وﬁوري-ة ي-جب
التأاكيد عليها أ’ن مصشلحة ا÷زائر أاك Èمن أاي
ششخصشية وأاك Èمن أاي قانون Áكن تطبيقه بطريقة
جامدة ترهن مسشتقبل البÓد والعباد.
القاعدة القانونية ‘ ششكلها العام –ظى بقوة
اإ’لزام ‘ اŸكان والزمان التي صشيغت فيه ،غ Òأان
تغّير الظروف ُيفuعل أاوتوماتيكيا منطقا آاخر وهو أان
لكل قاعدة اسشتثناء ،وأان لكل مادة قانونية ثغرات
Áكن اسشتنباطها ‘ حال مع Úدون سشواه ،وكل هذه
اŸعطيات ’ يفقه فيها إا’ خب Òفطن له من الدراية
اŸع -م -ق -ة ب -روح ال -ق -ان -ون ،م -ع دراي -ة ب-أان الضش-مÒ
اŸه -ن -ي ضش -م Òيسش -ت -وجب إاظ-ه-اره ول-يسس اخ-ف-اؤوه،
فإاظهاره اآ’ن يت ّصشف بالوجوب وليسس ا’سشتحسشان،
فا÷زائر أا‚بت خÒة اıتصش ‘ Úكل اÛا’ت
اأ’دبية والعلمية حتى الرياضشية منها ،وعليه فهي
قادرة من خÓل أابناءها اıلصش Úفقط أان تنتقل
من مرحلة الÓحل إا ¤مرحلة ا◊ل الذي يج ّسشد
إارادة الششعب كاملة غ Òمنقوصشة بطريقة عقÓنية
يتّم فيها –قيق اŸكاسشب بأاقل التكاليف خاصشة
تكلفة الوقت «الوقت كالسشيف إان  ⁄تقطعه قطعك»،
وب -ه -ذا ف-ق-ط ي-تّ-م ت-ف-ويت ك-ل ال-ف-رصس لÓ-سش-ت-ث-م-ار
واسش -ت -غÓ-ل ال-وضش-ع ال-داخ-ل-ي ا◊رج ال-ذي “ّر ب-ه-ا
ا÷زائر ،فهو وضشع يضشاف إا ¤وضشع اقليمي متوتر
خاصشة ‘ ليبيا وما‹ خاصشة أان هذا التوتر يسشتغل
م- -ن ف- -رنسش- -ا ب- -ال- -درج- -ة اأ’و ¤م -ن خ Ó-ل إارسش -ال
تعزيزات لقواتها اŸرابطة ‘ اŸنطقة ،فرنسشا التي
لن تتوانى عن اسشتغÓل ُعششر فرصشة وليسس فرصشة
حتى ’سشتعادة مكانتها التي تزعزعت منذ بداية
ا◊راك ‘ جزائر منحتها اسشتق ’Óششكليا وجعلت
حريتها رهينة بيدها أاو بيد عمÓءها اıلصشÚ

لها ،وهي تنتظر اÿروج عن اأ’طر القانونية لتفعيل
قرارات أا‡ية لضشرب ا÷زائر ،وهو تهديد حقيقي
” فهم اللعبة
” وضشعه نصشب العين Úكلما ّ
كلما ّ
Óسشف مسشتعملة ‘ ذلك
القذرة التي –اك منها ول أ
أاياد داخلية «فلو’ خيانة الداخل Ÿا “كن اÿارج
م -ن ال -ت -دخ -ل» وم -ن -ه ي -ت -ع Úع-ل-ى ا÷زائ-ر ان-ت-ه-اج
أاسشاليب اسشتباقية Ãا يحمي اسشتقرار البÓد وأامن
مواطنيها.

«جيشش شسعب ..خاوة خاوة»
أاليسش هو مفتاح النجاة

تبادرت لذهني فكرة ،مفادها Ÿاذا ’ تبادر
اŸؤوسشسش -ة ال -عسش-ك-ري-ة ب-إاي-ج-اد ح-ل دسش-ت-وري وه-ذا
بتكليف كوادرها وإاطاراتها من القانوني Úواأ’كيد
أانهم من ذوي اÈÿة والدراية Ãا Áكن لهم ايجاد
الثغرات القانونية ‘ الدسشتور ،وهذا ‘ ظّل سشكوت
الطبقة القانونية اŸدنية ‘ ايجاد هذه الثغرات
إ’خراج البÓد من عنق الزجاجة ‘ أاقرب وقت،
خاصشة وا÷زائر ترافقها –ديات ﬂتلفة ‘ هذه
ال -فÎة ا◊ّسش -اسش -ة داخ-ل-ي-ا ،إاق-ل-ي-م-ي-ا ودول-ي-ا ،وه-ذه
الفكرة تبادرت لذهني لسشبب مهم وهو أان مسشأالة
الفسشاد وﬁاسشبة الفاسشدين  ⁄تتطّرق لها الطبقة
السشياسشية سشواء أاكان ششعبا أاو نخبة ب Úقوسش Úأاو
سش -ي -اسش -ي Úب -ل ج-اءت ‘ خ-ط-اب-ات السش-ي-د ال-ف-ري-ق
وباركها الششعب وطالب بها ‘ خرجاته أاسشبوعا بعد
أاسشبوع ،وسشبقها دعوة لضشرورة تفعيل اŸادة  102بعد
مطالبه ا◊راك بذلك ،و‘ هذا د’لة على تناغم
ب Úما يطلبه الششارع وب Úما تتضشمنه خطابات
السش -ي -د ال -ف -ري -ق ال -ت -ي ت -ع Èع-ن م-وق-ف اŸؤوسشسش-ة
العسشكرية من الوضشع بصشفة عامة ،وهذا إان دل على
شش- -يء ف -إا‰ا ي -دل ع -ل -ى ال -ث -ق -ة ال -ت -ي –ظ -ى ب -ه -ا
اŸؤوسشسشة العسشكرية حاليا ‘ ح Úتغيب الثقة عن
كل الفواعل اأ’خرى التي من دورها اأ’سشاسشي إايجاد
ا◊ل-ول ال-ق-ان-ون-ي-ة والسش-ي-اسش-ي-ة ،واŸل-فت أان غالبية
الششعب  ⁄يعت Èتناول السشيد الفريق لهذه اŸسشأالة
تدخ ‘ Óالششأان السشياسشي ’- ،يجب الÎكيز على
مواقف بعضس اأ’ششخاصس واŸنابر اإ’عÓمية التي
ت -ري -د ا’صش -ط -ي -اد ‘ اŸي -اه ال -ع -ك-رة ب-بث م-واق-ف

معادية “ ّسس ا÷يشس الوطني الششعبي أ’نها مواقف
’ تع Èأابدا عن حقيقة رأاي الششعب ا÷زائري ‘
دور اŸؤوسشسش -ة ال -عسش -ك -ري -ة وم -وق -ف-ه-ا ‘ اŸرح-ل-ة
ا◊الية بالذات مع حرفية تعاملها مع الوضشع ،فÓ
أاحد ينكر هذا اأ’مر إا’ جاحد أاو حاقد ،ولعلّ
سشرعة وصشول اŸعلومات وصشعوبة إاخفاء ا◊قائق
أاسشقط اللثام عن حقيقة نوايا هذا أاو ذاك ومنه
صشعوبة اسشتغفال أاو اسشتغباء اŸتلق Úللمعلومات،
وهذا من ‡يزات مواقع التواصشل ا’جتماعي التي
نقلتنا من وسشائل إاعÓم تقليدية موجهة ‘ خطها
ا’ف -ت -ت -اح -ي إا ¤وسش -ائ -ط إاع Ó-م -ي -ة ت-ن-ق-ل ا◊دث
واŸعلومة كما هي دون تزييف مع –ليل موضشوعي
ب-ع-ي-د ع-ن ال-ذات-ي-ة أاو ال-تضش-ل-ي-ل اإ’عÓ-م-ي اŸمنهج
واŸم- -ت- -د لسش- -ن - Úل- -ه- -ذا أاع- -ت- -ق- -د أان اŸؤوسشسش- -ة
العسشكرية لسشبب Úأاولهما ثقة الششعب بها‡ ،ا جعلها
الطرف اأ’قوى حاليا ‘ السشاحة السشياسشية نتيجة
التناغم الكب Òب Úما تضشمنته خطاباته مع ششعارات
ا÷معات اأ’خÒة ،خاصشة مع اعتقال اأ’سشماء التي
ط-الب الشش-عب ب-اع-ت-ق-ال-ه-ا ‡ا زاد ال-ث-ق-ة وال-ت-ن-اغم
وع -م -ق-ه ،وث-ان-ي-ه-م-ا أان اŸؤوسشسش-ة ال-عسش-ك-ري-ة “لك
ك-وادر ق-ان-ون-ي-ة م-وث-وق ‘ ك-ف-اءت-ه-ا ووط-ن-ي-ت-ه-ا ‡ا
يجعل الوصشفة القانونية التي تنتجها فعلية وفعالة
و–ظى بالقبول الششعبي ،وبهذا نكون قد انتقلنا من
مرحلة الÓحل إا ¤مرحلة تفعيل ا◊ل الدسشتوري
الذي يجنب البÓد والعباد الفراغ الدسشتوري الذي ’
يحمد عقباه ،لهذا السشبب Úفإان حلم  -إان صشّح
التعب - Òإايجاد حل لهذه اأ’زمة السشياسشية ‘ أاقرب
وقت يصش- -ب- -ح أام- -را ‡ك -ن -ا ب -ل ف ّ-ع -ا’ أ’ن -ه ي -خ -دم
اŸصش-ل-ح-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-بÓ-د دول-ة وشش-ع-ب-ا م-فوتا بذلك
فرصشة ضشرب ا÷زائر على اÎŸبصش Úوا◊اقدين.
‘ اع- -ت- -ق- -ادي ي- -ت ّ-م ا’ع Ó-ن ع -ن ه -ذه اŸب -ادرة
القانونية ‘ إاحدى خطابات السشيد الفريق Ÿعرفة
” تفعيلها ،وبهذا نربح
موقف الششعب فإان أايدها ّ
الوقت لقطع الطريق أامام كل من يريد ا’سشتثمار
العفن ‘ الوضشعية ا◊الية «الÓحل ـ الوضشع القائم
خط Òسشياسشيا وأامنيا واقتصشاديا» ،ولعلّ انخراط
الششعب ‘ مواقع التواصشل ا’جتماعي يسشرع من
عملية معرفة رأاي الششعب ‘ هذه اŸبادرة التي
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ت -قÎح -ه -ا اŸؤوسشسش-ة ال-عسش-ك-ري-ة وردة ف-ع-ل-ه ،ف-ه-ذه
اŸواقع ايجابية من حيث معرفة آاراء اأ’غلبية والتي
سشتج ّسشد حتما ‘ مسشÒات ا÷معة ع Èربوع الوطن
‡ا يجعل سش Èاآ’راء حقيقية تع Èفع Óوبدرجة
عالية من الدقة والوضشوح عن ما يريده الششعب دون
ت- -زي -ي -ف أاو –ري -ف ،وب -ه -ذا ي -ت ّ-م –ق -ي -ق ه -دفÚ
ﬁورين وهما عدم اÿروج عن مطالب الششعب
اŸشش -روع -ة وط-م-وح-ات-ه ‘ ال-ت-غ-ي Òال-ف-ع-ل-ي ول-يسس
الششكلي وعدم اÿروج عن الدسشتور ،وبهذا نربح
الوقت ونتفادى الدخول ‘ مرحلة انتقالية طويلة
اأ’مد “ثل انتحارا ’ ﬁال وهذا بعد تاريخ 04
جويلية  ،2019ومنه فÓبد من اŸبادرة مادام أان
ال -زم -ان واŸك -ان ’ ي-ح-ت-مÓ-ن ال-ف-راغ ال-ذي ح-ت-م-ا
سشُيسشتغل ضشد ا÷زائر إان اسشتثَمر فيه من ’ يحمل
حبا وإاخÓصشا لهذا الوطن الغا‹ «حب الوطن من
اإ’Áان».
لعّل حمل ششعار «جيشس ششعب  ..خاوة خاوة» أاطفأا
نار الغضشب ،التهور ،الفتنة التي كان من ششأانها جعل
الشش -وارع مسش -اح -ات ل -ت-ق-ات-ل اأب-ن-اء ال-وط-ن ال-واح-د،
مواطن يدافع عن حقوقه اŸسشلوبة لسشن Úوله كل
ا◊ق ،ششرطي دركي اأُوكلت له مهمة ا◊فاظ على
اأ’من العام وهو واجب مهني ’ مفر منه ،وجيشس
ملتزم Ãهامه الدسشتورية حاميا للحدود ،فحمدا لله
ا÷معات تتوا ¤والسشلمية واقع يطغى ‘ كل ربوع
الوطن من مواطن Úومواطنات حملوا همّ الوطن
فكانت ششعاراهم الوحدة ،الوطنية والعدالة فذابت
ا’نتماءات والو’ءات ،ف Óو’ء اليوم بعد الله إا’
للوطن ،يقابله ذلك احÎافية من مصشالح اأ’من رغم
الضشغوطات التي ّÁر بها اأفرادها فهم مواطنون
أايضشا ،وهذا ما يؤوكد أان الوطن جامع للكل مهما
كانت العباءة التي يرتديها ،وطن غا‹ الثمن ،وطن
واحد ليسس لنا غÒه ،وطن يسشتحق واقعا أافضشل
ومسش -ت -ق -ب  Ó-ي -ف -رح اÛاه-دي-ن والشش-ه-داء ال-ل-ذي-ن
ضش -ح -وا ب -ال -ن -فسس وال -ن -ف -يسس إ’ع Ó-ء راي-ة ا÷زائ-ر
ب-ان-ت-م-ائ-ه-ا اأ’م-ازي-غ-ي ،ال-ع-رب-ي واإ’سشÓمي ،انتماء
ي-ج-ع-ل-ه-ا ل-ؤول-ؤوة اŸت-وسش-ط ت-اري-خ-ي-ا وب-واب-ة افريقيا
جغرافيا ،و ’ ⁄تكون قطبا حضشاريا تعيد ›د
اأ’مة اإ’سشÓمية ،ف Óششيء مسشتحيل إان كان اإ’Áان
بالله قويا ،وبا÷زائر ششعبا ،جيششا وأارضشا متجذرا
Óب -د «تسش -ت -ط-ي-ع اأن ت-ن-ج-ح اإذا ك-نت ت-ع-ت-ق-د ب-أانك
ل -أ
تسشتطيع أان تنجح» وليكن ششعار «جيشس ششعب ...
للوطن حماة بناة» معّززا لششعار «جيشس ششعب...
خاوة خاوة» لفقع مرارة كل من تتسشّول له نفسشه
ا◊اق الضشرر با÷زائر...
نسشأال الله التوفيق لكل غيور على هذا الوطن،
سشواء اأكان مدنيا اأو عسشكريا ،فكÓهما من أابناء
هذا الوطن فمهما اختلفت اŸهام بينهما غ Òأان
الواجب نحو الوطن جمعهما و’سشيما وطن اسشمه
ا÷زائر ،فا÷زائر مسشؤوولية ا÷ميع هي أامانة من
الشش -ه -داء ‘ رق -اب -ن -ا ج -م -ي -ع -ا ،ف -ل -ن-ك-ن ع-ل-ى ق-در
اŸسشؤوولية« ،على قدر أاهل العزم تأاتي العزائم ...
وتأاتي على قدر اأهل الكرام اŸكارم»...
الّلهم احفظ ا÷زائر وأالهم أابناءها الرششد وا◊كمة
‘ هذا الششهر الفضشيل «واإن تنصشروا الله ينصشركم»،
فليكن ششهر انتصشار الوطن ،ششهر صشنع ›د ا÷زائر
بعد ›د الثورة التحريرية ،خاصشة وأان اŸؤوسشسشة
ال-عسش-ك-ري-ة ت-عّ-ه-دت ب-اŸراف-ق-ة وح-م-اي-ة ال-بÓد من
اأ’خطار الداخلية واÿارجية ،فهي فرصشة ذهبية ’
يجب تضشييعها...

الخميسس  ١٦ماي  ٢0١٩م الموافق لـ  ١١رمضسان ١٤٤0
العدد

Üƒ` æ`÷G QÉ`ÑNGC
١٧٩٤٩

ت Úزوأت ÚبتمÔأسشت أŸنطقة أŸنسشية تنمويا

اإلنقطاعات الكهربائية تؤورق السسكان وتؤوخر إا‚از اŸشساريع

يطالب سشكان دأئرة ت Úزوأت Úأ◊دودية  400كلم جنوب مقر عاصشمة ألولية “Ôأسشت Ãششاريع ألتنمية أÙلية ‘
مسشتوى تطلعات أŸوأطن وتتماششى مع موقع أŸدينة ‘ أقصشى أ÷نوب وÃناششدة ألسشلطات أÙلية وعلى رأسشهم ألقائم
لول على ألولية دومي أ÷ي ،‹Óبضشرورة ألتدخل ألعاجل وألوقوف على أŸعاناة ألتي يعيششها أŸوأطنون ‘ إأحدى
أ أ
يالدوأئر أ◊دودية أŸنسشية تنمويا ،وتفعيل ألÈأمج وأللتزأم بالوعود.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
ه -ك -ذا ج ّ-دد سس -ك-ان اŸدي-ن-ة ا◊دودي-ة
مطلع األسسبوع ا÷اري ،مطلبهم بضسرورة
وضسع حّد Ÿشسكلة النقطاعات اŸتكّررة
ل-ل-ت-ي-ار ال-ك-ه-رب-ائ-ي اŸصس-ادف ل-ك-ل مطلع
موسسم صسيف ،األمر الذي سسبّب حالة من
ال- -ت -ذم -ر واإلسس -ت -ي -اء ل -دى السس -اك -ن -ة ‡ا
أاجÈهم اŸطالبة بإانهاء األزمة ،خاصسة
وأانها جاءت بالتزامن مع الشسهر الفضسيل
اŸتزامن مطلع فصسل ا◊ر ،حيث تسسجل
درجات ا◊رارة أاعلى.
وأاكد لنا مواطن أان النقطاعات التي

تشسهدها اŸنطقة ،بدأات قبيل حلول شسهر
رمضس- -ان ،وع- -رفت ت- -زاي- -دا غ Òم- -ت -وق -ع
ب- -ح- -ل- -ول ألي- -ام األو ¤لشس- -ه- -ر ال- -رح- -م -ة
ولسساعات طويلة ،ما يحرم من اسستعمال
اŸكيفات ويجعل اŸواطن يعا Êمن
ا◊رارة اŸرت- -ف- -ع- -ة يضس -اف ل -ه -ا مشس ّ-ق -ة
الصسوم.
يحدث هذا يضسيف اŸتحدث ‘ وقت
عرفت اŸدينة تزويدها ‘ وقت سسابق
Ãولدات من أاجل ا◊ّد من النقطاعات
اŸتكّررة للتيار الكهربائي ،إال أان ذلك ⁄
ينه الشسكال متسسائل Úعن األسسباب من
وراء تواصسل هذه الوضسعية التي لزمت
السساكنة طيلة أاربعة سسنوات ،ما جعلهم

يصسفون هذه العملية بالÎقيعية.
‘ سسياق آاخر أاضساف أاحد اŸواطن ،Úأان
اŸن -ط -ق -ة ت -ع -رف ت-راج-ع-ا ت-ن-م-وي-ا ك-بÒا
مقارنة بالدوائر والبلديات التابعة ألكÈ
ولية من حيث اŸسساحة بالوطن ،مرجعا
ذلك ـ حسسبه ـ إا ¤التأاخر الكب ‘ Òإانهاء
مشس- -روع ال- -ط- -ري -ق ال -راب -ط ب Úال -دائ -رة
ا◊دودي- - -ة ودائ- - -رة سس - -ي - -لت وصس - -ول إا¤
ع -اصس -م -ة ال -ولي -ة ،وال -ذي ي -ع-ت Èشس-ري-ان
ا◊ياة بالنسسبة لهذه اŸنطقة ،مؤوكدا أان
اŸشس- -روع يشس- -ه- -د ت- -ب -اط -ؤوا غ Òمسس -ب -وق
سساهم ‘ تعقيد وضسعية التنمية بالدائرة
ا◊دودية مع جعلها تعيشس ‘ عزلة مع
باقي مناطق الولية.
مرجعا هذه الوضسعية إا ¤غياب وسسائل
ال-ن-ق-ل واÿط-وط اŸن-ت-ظ-م-ة ب Úال-دائ-رة
ا◊دودية ،حيث تعرف اŸدينة غيابا كليا
لوسسائل النقل أاو حتى النقل ا◊ضسري بها،
‡ا أاثّر سسلبا على حياة اŸواطن ،خاصسة
وأان اŸن- -ط- -ق- -ة ت- -ع- -رف غ -ي -اب ﬂت -ل -ف
ضسروريات ا◊ياة ،وكذا اŸرافق العمومية
الضسرورية على غرار قطاع الصسحة ،الذي
ت -ب -ق -ى دائ -م -ا م -رت -ب -ط -ة ب-ن-ق-ل اŸرضس-ى
لعاصسمة الولية ‘ ا◊الت ا◊رجة.
وإا ¤ح Úذلك ،ي- -ب- -ق- -ى اŸواط- -ن ب- -تÚ
زوات Úيصسارع مرارة العيشس الكر ‘ Ëظلّ
ال-ظ-روف الصس-ع-ب-ة ،ال-ت-ي ف-رضس-ه-ا اŸوق-ع
ا÷غ -را‘ وزاد م -ن -ه -ا ح -ال -ة ال -تسس -يب ‘
Œسس-ي-د اŸشس-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة‡ ،ا جعلهم
ي -ن-اشس-دون ال-ق-ائ-م األول ع-ل-ى ال-ولي-ة م-ن
أاج -ل Œسس -ي -د ت -ن -م-ي-ة ﬁل-ي-ة ‘ مسس-ت-وى
تطلعاتهم.
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ﬂتصسرات من الوادي

سسكان بلديات دائرة قمار يطالبون Ãسستشسفى

يتطّلع سسكان دائرة قمار ببلدياتها الثÓث «قمار ،تغزوت وورماسس» ،والتي
يتجاوز تعداد سسكانها اليوم اأك Ìمن  ١٢0األف نسسمة ،إا ¤إا‚از مسستشسفى يلبي
حاجياتهم ،ويضسع حدا Ÿعاناة يومية ب Úالتنقل اإ ¤مسستشسفيات عاصسمة الولية
أاو مسستشسفيات بعيدة بوليات ›اورة وأاخرى خارج الوطن.
ورغ -م سس -ع -ي السس -ل -ط-ات اÙل-ي-ة ‘ ج-ع-ل ا‚از مسس-تشس-ف-ى م-ن الول-وي-ات،
واخ-ت-ي-ار «اŸل-عب ال-ق-ب-ل-ي» ،ث-م «ب-رج ال-دخ-ان سس-اب-ق» ،ك-م-ك-ان ÚاسسÎات-يجيÚ
إل‚از اŸسستشسفى بـ ١٢0سسرير.

 62فرقة Ÿراقبة ﬂتلف نقاط البيع

خرت مديرية التجارة بالوادي ،اأزيد من  ١٢٤عون Ÿراقبة ﬂتلف نقاط
سس ّ
السسلع السستهÓكية باÓÙت التجارية واألسسواق اليومية واألسسبوعية بالولية،
خÓل شسهر رمضسان ا÷اري ،ويشسكل هؤولء األعوان  ٦٢فرقة مراقبة ‘ إاطار
عمليتي مراقبة ا÷ودة وقمع الغشس ومراقبة اŸمارسسات التجارية للفضساءات
التجارية للسسلع السستهÓكية على مسستوى بلديات الولية.

ضسمان اÿدمات للممتحنÚ

أاكد عبد القادر بن سسعيد وا‹ ولية الوادي ،خÓل تراأسسه لÓجتماع التنسسيقي
الذي جمعه مع رؤوسساء مراكز اجراء امتحانات شسهادة البكالوريا وشسهادة التعليم
األسساسسي ،واŸتوسسط ،اأن توقيت اإجراء المتحانات يختلف عن السسنة اŸاضسية
الذي جرى شسهر رمضسان اŸبارك وهذه السسنة بعد عيد الفطر اŸبارك الشسيء
الذي يسستلزم ضسمان وجبات غذائية ‘ اŸسستوى ÷ميع اÎŸشسح Úومضساعفة
ا÷هد بالتنسسيق مع مصسالح التجارة والصسحة Œنبا لكل حوادث جانبية خاصسة
التسسممات الغذائية ،لسسيما مع ارتفاع درجات ا◊رارة».

 20عملية تنموية واعدة بحاسسي خليفة

اسستفادت بلدية حاسسي خليفة هذه السسنة ‘ ،إاطار صسندوق الضسمان والتضسامن
للجماعات اÙلية من  08عمليات ،من بينها مشساريع تهيئة واعادة العتبار لـ١8
م-درسس-ة اب-ت-دائ-ي-ة ،وا‚از  0٤اقسس-ام ت-وسس-ع-ة ،ت-كسس-ي-ة ب-ال-عشسب الصس-ط-ناعي لـ03
سساحات لعب ،توسسيع الشسبكة الكهربائية ع Èالحياء ،صسيانة الطرق البلدية ،اقتناء
شساحنة وحاويات للنفايات اŸنزلية ،وتوسسيع وŒديد شسبكة التطه ،Òو ‘ اطار
صس-ن-دوق الضس-م-ان وال-تضس-ام-ن ل-ل-ج-م-اع-ات اÙل-ي-ة الشس-ط-ر ال-ث-ا ،Êاسس-تفادت ذات
البلدية من  ٦.8٢كلم كهرباء فÓحية ،من مسسبح أاوŸبي

الوادي :خ.ع

أحياء بلدية ألفيضض بششرق بسشكرة

تهيئة الطرقات وتعبيدها أاهم مطالب السسكان

اŸطالبة بإاعادة النظر ‘ تسسعÒة الكهرباء وقرار القطع الفوري

ط- -الب عشش- -رأت ألسش- -ك- -ان ب- -ولي -ة
لن
ورق -ل -ة بضش -رورة أل -ت -ف -ك Òم -ن أ آ
وصشاعدأ ‘ إأعادة ألنظر ‘ تسشعÒة
ألكهرباء خÓل فصشل ألصشيف وألتي
تعّد ـ حسشبما أكد هؤولء ـ عبئا على
أŸوأطن ألسشاكن ‘ هذه أŸناطق ألتي
تسشجّل درجات حرأرة مرتفعة جدأ
تضش- - -ط - -ره إأ ¤مضش - -اع - -ف - -ة م - -ع - -دل
أسشتخدأمه للطاقة ألكهربائية.

ورقلة :إاÁان كا‘
واسستنكر بعضس اŸواطن Úقطع التموين
بالطاقة عن الزبائن Ãجرد التأاخر عن
تسسديد مسستحقات فاتورة واحدة ،مشسرين
إا ¤أان ف -ات -ورة ال -ك -ه -رب -اء وال-ت-خّ-وف م-ن
اإلجراء ‘ أاي ◊ظة مازال يشسّكل هاجسسا
كبÒا .
واع -ت Èال -ب -عضس أان ال -ت -خ-ف-يضس-ات ال-ت-ي
ج -هت ل -لسس -ك -ان ‘ ه -ذه اŸن -اط-ق ال-ت-ي
ُو ّ
تسس ّ-ج -ل درج -ات ح -رارة م-رت-ف-ع-ة خ-اصس-ة
خ Ó-ل فصس -ل الصس -ي -ف واŸق -درة بـ‘ ٦5

اŸائة ،ل يبدو أاثرها واضسحا لذا وجب
إاعادة النظر فيها من أاجل –قيق الفعالية
اŸطلوبة من هذه التخفيضسات اŸوجهة
لصس- -ال- -ح اŸواط- -ن ب -ه -ذه ا÷ه -ة ‘ ،حÚ
ذهب آاخ- -رون إا ¤اŸط- -ال- -ب- -ة Ãج- -ان- -ي- -ة
الكهرباء خÓل هذه الفÎة من السسنة التي
تسسّ-ج-ل ا◊رارة ف-ي-ه-ا أاع-ل-ى مسس-ت-وي-ات-ه-ا،
بحيث تتجاوز ‘ أايام كثÒة  50درجة،
م -ط -ال -بÃ Úراع -اة األسس -ب-اب ال-ت-ي ت-ؤودي
باŸواطن ‘ هذه اŸناطق إا ¤مضساعفة
اسستغÓل الطاقة الكهربائية ‡ا يتسسّبب
‘ تسس -ج -ي -ل ارت -ف -اع م -ل-م-وسس ‘ ف-ات-ورة
ال-ك-ه-رب-اء ن-ظ-را ل-ت-زاي-د اسس-تعمال الطاقة
الكهربائية بنسسبة تقدر بأاك Ìمن ‘ ٤0
اŸائة ‘ أارقام الفوات Òكما يصسل متوسسط
م- -ع- -دل- -ه -ا حسسب اسس -ت -ط Ó-ع ألراء ب -عضس
اŸواطن ،Úإا ¤أاك Ìمن اŸليون سسنتيم
لدى الزبون العادي.
وأاكد البعضس أايضسا على ضسرورة تدعيم
ال -ط -اق -ة ال -ك -ه -رب -ائ -ي -ة م -ن أاج -ل ت-ف-ادي
النقطاعات خÓل فصسل الصسيف ،خاصسة
أانه سسبق وأان ناشسد العديد من السسكان ‘

عدة مناسسبات ا÷هات اŸعنية بضسرورة
التدخل من أاجل حلّ مشسكل النقطاعات
كما اشستكى خÓل الصسائفة الفارطة سسكان
م - -ن أاح - -ي- -اء وم- -ن- -اط- -ق م- -ت- -ف- -رق- -ة م- -ن
اإلن-ق-ط-اع-ات اŸت-كّ-ررة ل-ل-ت-يار الكهربائي
التي تنعكسس سسلبا على السساكنة ‘ مثل
هكذا ظروف مناخية.
وي- -ذك- -ر أان- -ه وحسسب م- -دي- -ري- -ة ت- -وزي- -ع
ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از ب-ورق-ل-ة ،ف-إان-ه م-نذ سسنة
” إا‚از ﬁ ٦53ول كهربائي ضسمن
ّ ٢0١3
الÈام -ج اإلسس -ت -ع -ج -ال -ي -ة والسس -ت -ث -م-اري-ة
ال-داع-م-ة ل-لشس-ب-ك-ات ال-ك-ه-رب-ائ-ية بالولية،
ن -اه -يك ع -ن إا‚از  80م-ن-طلقا منخفضسا
ومتوسسط التوتر ‘ عمليات م ّسست ﬂتلف
أاحياء الولية خÓل سسنتي  ٢0١8و،٢0١٩
على طول شسبكة قدرت بـ ٢٤كلم منخفضسة
ومتوسسطة التوتر عم Óعلى –سس Úنوعية
اÿدمات وضسمان اسستقرارها ،خاصسة ‘
فصسل الصسيف الذي يزداد فيه الطلب على
الكهرباء.
ه -ذا وق -د ج ّ-ن -دت اŸدي -ري -ة  ١٩فرقة
تدخل على مدار أايام األسسبوع  ٢٤سساعة
على  ٢٤سساعة ،لحتواء ﬂتلف األعطاب
واŸع- -ا÷ة ال- -ف- -وري- -ة ل -ه -ا ،ك -م -ا وضس -عت
اŸدي -ري -ة –ت تصس -رف ال -زب-ائ-ن أارق-ام-ا
ه -ات -ف -ي -ة ل -ط -رح ﬂت -ل-ف السس-ت-فسس-ارات
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اسس-ت-هÓ-ك ال-ط-اقة الكهربائية
وال-غ-ازي-ة م-دع-م-ة إاي-اه-ا ب-ال-رق-م األخضسر
الذي اسستحدثته الشسركة ا÷زائرية لتوزيع
الكهرباء والغاز.
هذا وŒدر اإلشسارة إا ¤أان العديد من
العمليات التحسسيسسية التي تنظمها ذات
اŸديرية خÓل فعاليات متعّددة تهدف
باألسساسس إا ¤توعية و–سسيسس اŸواطن
ب- -أاه- -م -ي -ة ت -رشس -ي -د اسس -ت -ه Ó-ك ال -ط -اق -ة
ال -ك -ه -رب -ائ -ي -ة وال -ع -دول ع -ن السس-ت-ع-م-ال
اŸفرط لها‡ ،ا يتسسّبب ‘ الرفع من
معدل السستهÓك وبالتا‹ الضسغط على
الشسبكة.

لح -ي -اء
ج ّ-دد سش -ك -ان ع -دي -د أ أ
ببلدية ألفيضض أŸتوأجدة ششرق
ولي - -ة بسش - -ك - -رة ،م - -ط - -ال- -ب- -ه- -م
ل- -لسش- -ل- -ط- -ات أŸع- -ن- -ي- -ة ضش- -رورة
لي-ج-اد ح-ل ل-ل-مششكلة
أل-ت-دخ-ل إ
أل-ت-ي أرق-ت-ه-م م-ن-ذ مدة طويلة،
ح- -يث أشش- -ار ألسش- -ك- -ان إأ ¤أن- -ه -م
وج -ه -وأ ع -دة ن-دأءأت ل-ل-ب-ل-دي-ة
بضش -رورة ب -ر›ة ع-دة مشش-اري-ع
ت-ت-عّ-ل-ق أسش-اسش-ا ب-ت-ف-ع-ي-ل ألتهيئة
أ◊ضش- -ري- -ة ،خ- -اصش -ة م -ا ت -ع ّ-ل -ق
بتعبيد ألطرق وترصشيفها.

بسسكرة :حمزة Ÿوشسي
وعّ- -ب- -ر السس -ك -ان ع -ن ت -ذم -ره -م
للوضسعية اŸزرية التي تعرفها أاحياء
 80مسس-ك-ن-ا اج-ت-م-اع-ي-ا ،ب-وع-بد الله
وغÒه -م -ا ،وال -ت -ي ت-ع-ا Êم-ن اهÎاء
شسبكة الطرق ،حيث تتحّول إا ¤برك
مائية ‘ الشستاء وحفر مليئة بالغبار
اŸت- -ط- -اي -ر ك -م -ا ه -و ا◊ال ‘ ه -ذا
الشس-ه-ر ال-فضس-ي-ل ،خ-اصس-ة وأان-ن-ا ع-ل-ى
مقربة من دخول فصسل الصسيف الذي
ي -ك Ìف -ي -ه ال -غ -ب -ار اŸت -ط -اي -ر ال-ذي
يتسسبب ‘ مشساكل عدة للسسكان سسواء
أاكانوا قاطن Úأاو أاصسحاب Óﬁت
Œارية يعرضسون سسلعهم خارجا.

كما تسسّببت هذه اŸشسكلة ‘ إاتÓف
عجÓت ﬂتلف اŸركبات التي “ّر
ع Èه - -ذه األح - -ي - -اء وال - -ت- -ي ضس- -اق
أاصس -ح -اب -ه -ا م -ن تصس -رف-ات اÛلسس
ال - -ب - -ل- -دي ال- -ذي ي- -رفضس اإلصس- -غ- -اء
Ÿط -ال -ب -ه-م وي-ك-ت-ف-ي دائ-م-ا ب-ت-ق-دË
وعود ل تتحقق ميدانيا.
وهّ- - -دد السس- - -ك- - -ان بشسّ- - -ن ح- - -رك - -ة
احتجاجية ‘ حال “اطل السسلطات
‘ السستجابة Ÿطالبهم وتخصسيصس
غ Ó-ف م -ا‹ م -ن م -ي -زان-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة
لتهيئة هذه الطرق وتعبيدها ،خاصسة
واأنه مّرت سسنوات طويلة على آاخر
عملية تعبيد لهذه الطرقات.
ك -م -ا ط-رح السس-ك-ان مشس-ك-ل-ة أاخ-رى
تتمثل ‘ انعدام اإلنارة العمومية ‘
ب- -عضس ه- -ذه الأح -ي -اء ،ح -يث أاجÈت
السس- -ك- -ان ع- -ل- -ى ع- -دم اÿروج ل -ي Ó-
ل -قضس -اء ﬂت -ل -ف ح-وائ-ج-ه-م ‘ ظ-ل
الظÓم الدائم الذي تقبع فيه هذه
التجمعات السسكنية.
ب -دوره -ا مصس -ال -ح ال -ب -ل -دي -ة أاك-دت
مشس-روع-ي-ة انشس-غ-الت السس-اك-نة وأانها
ب- - -ر›ت ع- - -دة مشس- - -اري - -ع ‘ ه - -ذا
اÿصسوصس غ Òان إاجراءاتها اإلدارية
–تاج لبعضس الوقت فقبل تنفيذها
ميدانيا ،داعية السسكان إا ¤مزيد من
الصس Èلغاية –قق هذه اŸطالب.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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إلخميسس  16ماي  201٩م
إلمؤإفق لـ  11رمضصان 1٤٤0هـ

الفلسسطينيون يحيون الذكرى  71للنكبة

إاصسرار على حق العودة وإاسسقاط مؤوامرة «صسفقة القرن»
اأحيا الفلسسطينيون ،اأمسش ،ذكرى
نكبة  1948والتي توافق  15ماي من
كل سسنة ،حيث عمّ ا’إضسراب
الشسامل غزة ،وانطلقت مليونية
العودة على ا◊دود الشسرقية
للقطاع،
وفعاليات شسعبية ‘ ﬂتلف
ﬁافظات الوطن.
ت-ع-ه-د إلشص-عب إل-ف-لسص-ط-ي-ن-ي ،خÓ-ل إح-ي-ائ-ه
إل -ذك -رى إأ’ل -ي -م -ة «Ãح -ؤ ك -ل آإث -ار إل -ن -ك-ب-ة
وإل -ع -ؤدة وت -ق-ري-ر إŸصص ،»Òم-ؤؤك-دإ “سص-ك-ه
ب - -ح - -ق إلشص- -رع- -ي وإل- -ت- -اري- -خ- -ي ‘ أإرضص- -ه
إŸغ-تصص-ب-ة م-ن ق-ب-ل إل-عصص-اب-ات إلصص-ه-ي-ؤن-ية
بدعم من إلقؤى إلكÈى.
أإكدت سصفارة فلسصط Úبا÷زإئر ،أإن «إلكل
إل -ف -لسص -ط -ي -ن -ي سص -ي-تصص-دى ل-ك-ل إŸؤؤإم-رإت
إلرإمية لتصصفية قضصيته».
صسدي
الصسمود والت ّ
قالت إلسصفارة ‘ بيان Ãناسصبة ذكرى إلنكبة
ت-ل-قت»إلشص-عب» نسص-خ-ة م-ن-ه «أإن-ن-ا سص-نسص-ق-ط
وندوسس كل إلصصفقات و‘ مقدمتها صصفقة
إلقرن أ’نه ببسصاطة صصاحب إ◊ق ‘ وطنه
ومقدسصاته»
وشص- -ددت ع- -ل- -ى رفضس إ◊ل -ؤل إل -تصص -ف -ؤي -ة
وإل -ع -م -ل م-ع إأ’شص-ق-اء وإأ’صص-دق-اء م-ن أإج-ل
إ◊قؤق إلؤطنية «كحق إلعؤدة وحق إقامة
إل -دول -ة إل-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة وع-اصص-م-ت-ه-ا إل-ق-دسس
إلشصريف» .
ب -حسصب م -ا سص-رب ف-إان صص-ف-ق-ة إل-ق-رن إل-ت-ي
ي-ع-ت-زم إل-رئ-يسس إأ’م-ري-ك-ي إعÓ-ن-ه-ا إلشص-ه-ر
إŸق -ب -ل «’ ت -تضص -م -ن م -ط -ل -ق-ا وج-ؤد دول-ة
ف -لسص -ط -ي -ن -ي -ة –ظ-ى ب-السص-ي-ادة وإ‰ا ك-ي-ان
فلسصطيني يتمتع بحقؤق إ◊كم إلذإتي».
أإفادت إلسصفارة بأان ‘إلشصعب إلفلسصطيني و‘

م-ق-دم-ت-ه ق-ي-ادة إل-دول-ة وم-ن-ظ-م-ة إل-ت-ح-ري-ر
إلفلسصطينية إŸمثل إلشصرعي إلؤحيد على
أإ” إ’سصتعدإد لتقد Ëإلغا‹ وإلنفيسس من
أإجل حقؤقنا»
وأإكدت على أإهمية –قيق إلؤحدة إلؤطنية
إلفلسصطينية ‘ أ’ن إلنصصر ’ يأاتي دون وحدة
ب Úفصصائل إلعمل إلؤطني».
ودع إل -ب -ي -ان إ« ¤ت -ث -م Úإل -ل-ح-م-ة وإ÷ب-ه-ة
إلدإخلية على قاعدة وإحدة ،وحدة إأ’رضس،
ب -رن-ام-ج نضص-ا‹ مشصÎك ب-ق-ي-ادة م-ؤؤسصسص-ات
إلدولة إلفلسصطينية ومنظمة إلتحرير».
اإحصسائيات
وذكر جهاز إإ’حصصاء إŸركزي إلفلسصطيني
‘ ت - -ق- -ري- -ر إحصص- -ائ- -ي أإن ع- -دد إلشص- -ه- -دإء
إلفلسصطيني Úوإلعرب منذ إلنكبة عام 1٩٤8
ب-ل-غ ن-ح-ؤ  100أإل-ف شص-ه-ي-د ،ف-ي-م-ا ب-ل-غ عدد
إلشصهدإء ،منذ بدإية ،إنتفاضصة إأ’قصصى 10

آإ’ف و 853شصهيد خÓل إلفÎة 2٩سصبتمÈ
 2000وحتى  07ماي .201٩
أإضص- -اف أإن إل- -ع -ام  201٤ك- -ان أإك Ìإأ’ع -ؤإم
دمؤية حيث سصقط  22٤0شصهيد منهم 2181
إسصتشصهدوإ ‘ قطاع غزة غالبيتهم خÓل
إلعدوإن إ’سصرإئيلي على إلقطاع ،أإما خÓل
إل -ع-ام  2018ف -ق -د ب -ل -غ ع -دد إلشص -ه -دإء ‘
فلسصط 312 Úشصهيد منهم  57شصهيدإ من
إأ’طفال وثÓث سصيدإت ،و’ يزإل إ’حتÓل
إ’سص -رإئ -ي -ل -ي ي -ق -ؤم ب -اح-ت-ج-از ج-ث-ام15 Ú
شصهيدإ.
دعت إلقؤى إلؤطنية وإ’سصÓمية Ùافظة
رإم إلله وإلبÒة أ’وسصع مشصاركة ‘ فعاليات
حق إلعؤدة ،كما دعت إلقؤى ’عتبار ،يؤم غد
إ÷معة« ،يؤم تصصعيد» على نقاط إلتماسس
وإ’حتكاك مع إ’حتÓل و‘ إŸؤإقع إلتي
تشصهد فعاليات أإسصبؤعية أإيام إ÷مع.

 3مسستويات للسسلطة ا÷ديدة ‘ السسودان

اتفاق ب ÚاÛلسس العسسكري وقوى التغي Òعلى فÎة انتقالية من  3سسنوات
حالة من الفرح سسادت سساحة
ا’عتصسام اأمام القيادة العامة
للجيشش باÿرطوم ،عقب نتائج
اŸفاوضسات التي سستتّوج بالتوقيع
على اتفاق نهائي ب Úقوى
ا◊رية والتغي ÒواÛلسش
العسسكري.
ما إن إنتهى إŸؤؤ“ر إلصصحفي إŸشصÎك
إل -ذي أإع -ل-ن ف-ي-ه إل-ط-رف-ان إ’ت-ف-اق ع-ل-ى
أإغ - -لب إŸسص - -ائ - -ل إÓÿف- -ي- -ة ،وأإب- -رزه- -ا
صص Ó-ح -ي -ات مسص -ت -ؤي -ات إ◊ك -م إل -ث Ó-ث -ة
إلسص-ي-ادي وإل-ت-ن-ف-ي-ذي وإل-تشص-ري-ع-ي ،وم-دة
إل -فÎة إ’ن -ت-ق-ال-ي-ة ل-ت-ك-ؤن ثÓ-ث سص-ن-ؤإت،
حتى عمت أإجؤإء من إ’حتفا’ت ميدإن
إ’عتصصام.
وردد إŸعتصصمؤن إلنشصيد إلؤطني ،ولؤحؤإ
ب-أاعÓ-م إلسص-ؤدإن وسص-ط أإج-ؤإء إح-ت-ف-ائ-ي-ة
ت- -خ- -ل- -ل- -ت- -ه -ا إأ’غ -ا Êإل -ؤط -ن -ي -ة ،وع -ان -ق
إŸع-تصص-م-ؤن ب-عضص-ه-م ب-عضص-ا وه-م يغالبؤن
دمؤعهم بعد يؤم دإٍم فقدوإ فيه عددإ من
رفقائهم على إŸتاريسس.
شص -ه -د إلشص -ارع إل -ذي ت -ط -ل ع -ل -ي -ه م -ق -ار

إ◊ك -ؤم -ة Ãا ف -ي -ه -ا إل -قصص -ر إل -رئ -اسص -ي،
أإحدإثا دإمية ،ليلة إ’ثن ،Úرإح ضصحيتها 5
معتصصم Úوضصابط ‘ إ÷يشس إ ¤جانب
أإك Ìمن  120مصصابا.
وف -ي -م -ا إت -ه -م رئ-يسس إÛلسس إل-عسص-ك-ري
إ’نتقا‹ إلفريق أإول عبد إلفتاح إلÈهان
ج -ه -ات وصص-ف-ه-ا ب-اŸن-دسص-ة ب-ت-ن-ف-ي-ذ ه-ذإ
إ’ع- -ت- -دإء ،ط- -ال- -بت «إ◊ري- -ة وإل -ت -غ -ي»Ò
إÛلسس إلعسصكري بالكشصف عن إ÷هة،
إلتي إرتكبت تلك إلهجمات.
 3مسستويات للسسلطة ا÷ديدة
ه - -ذإ ،وإت - -ف- -ق إÛلسس إل- -عسص- -ك- -ري
إ’نتقا‹ ‘ إلسصؤدإن مع قؤى إ◊رية
وإل -ت -غ -ي ،Òع -ل -ى تشص -ك -ي -ل  3مسصتؤيات
لهياكل إ◊كم إ’أسصاسصية ‘ إلبÓد.
ق -ال إŸت -ح -دث ب -اسص -م م -ف -اوضص -ي ق-ؤى
إ◊رية وإلتغي ،Òمد Êعباسس ،إلثÓثاء،
إن إلقؤى إتفقت مع إÛلسس إلعسصكري
على تشصكيل إلهياكل إ’أسصاسصية للحكم،
هي :إÛلسس إلسصيادي و›لسس إلؤزرإء،
إضصافة إ ¤إÛلسس إلتشصريعي.
وإأضصاف ،إأن ›لسس إلسصيادة يتم تشصكيله

ب- -ال- -ت -ؤإف -ق ب Úق -ؤى إ◊ري -ة وإل -ت -غ -يÒ
وإÛلسس إلعسصكري ،على إأن يتم ترشصيح
إأعضص- -اء ›لسس إل- -ؤزرإء ب- -ال -ك -ام -ل م -ن
«إ◊رية وإلتغي.»Ò
وت - -اب - -ع «إأم - -ا إŸل - -جسس إل - -تشص - -ري - -ع - -ي
فسص -ت-خصصصس نسص-ب-ة  ٪ 67م -ن إأعضص -ائ-ه
لقؤى إ◊رية وإلتغي Òونسصبة  ٪ 33للقؤى
إ’أخرى».
خ -ت -م ع -ب-اسس ح-دي-ث-ه ق-ائ« :Ó-ت-ت-ب-ق-ى
إل -ن -ق -اط إŸت -ع -ل -ق-ة ب-ال-نسصب ‘ ›لسس
إلسص -ي -ادة ،وه -ذإ م -ا سص -ت -ت -م م -ن -اقشص-ت-ه،
وسص -ي -ك -ؤن إل -ب -ن -د إ’أسص-اسص-ي وإ’أخ‘ Ò
إلتفاوضس ب Úإلطرف.»Ú
ك - -ان ق - -ادة إ÷يشس و‡ث - -ل - -ؤ ح- -رك- -ة
إ’ح -ت -ج -اج -ات إلشص -ع -ب-ي-ة ت-ؤصص-ل-ؤإ ق-ب-ل
ي - -ؤم Úإ ¤إت - -ف- -اق ل- -تشص- -ك- -ي- -ل «›لسس
سص- - -ي - -ادة» ج - -دي - -د يضص - -م ‡ث - -ل Úع - -ن
إل - -عسص - -ك - -ري Úوم- -دن- -ي ،Úوي- -ح- -ل ﬁل
إÛلسس إلعسصكري إ◊اكم حاليا ،لكن
نسصبة إŸشصاركة ‘ إÛلسس تبقى نقطة
إÓÿف إلتي  ⁄يتم إلتؤصصل إ ¤إتفاق
بشصاأنها حتى إ’آن.
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إاجماع على ضسرورة اسستئناف العميلة السسياسسية

ا’– ـ ـ ـ ـ ـاد اأ’وروبـ ـ ـ ـي يحّث اأ’ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراف
الليبي ـ ـة عـ ـ ـ ـ ـلى وقـ ـ ـ ـ ـف إاط ـ ـ ـÓق النـ ـ ـ ـار

يواصسل قادة ا’–اد ا’أوروبي
مسساعي توحيد اŸوقف Œاه
ا’أزمة الليبية ،ودفع طر‘
النزاع اإ ¤وقف اإطÓق النار
والعودة اإ ¤طاولة اŸفاوضسات.

رف -عت سص -ل -ط -ات إ’ح -ت Ó-ل ،أإمسس ،ح-ال-ة
تأاهبها خشصية حدوث مؤإجهات كجزء من
ف -ع-ال-ي-ات ذك-رى ي-ؤم إل-ن-ك-ب-ة ‘ ق-ط-اع غ-زة
وإلضصفة وﬁيط مدينة إلقدسس.
الفصسل العنصسري
Óحصصاء إلفلسصطيني ،تغتصصب إلقؤة
ووفقا ل إ
إلقائمة با’حتÓل حاليا ،أإك Ìمن  ٪ 85من
مسصاحة فلسصط Úإلتاريخية إلبالغة  27أإلف
كلم مربع ،ويعيشس فيها قرإبة سصبعة مÓيÚ
ﬁتل صصهيؤ.Ê
ي -رى إŸرإق -ب -ؤن ل-ل-مشص-ه-د إل-ف-لسص-ط-ي-ن-ي أإن
«إŸشص -روع إلصص -ه -ي -ؤ ⁄ Êي -ك -ت -م -ل ب -ع-د ‘
ف -لسص -ط Úإل-ت-اري-خ-ي-ة» ،أ’ن إıط-ط ل-ه-ذإ
إŸشص -روع إ’ح -ت  ‹Ó-يسص -ت-ه-دف إ’سص-ت-يÓ-ء
على كامل مسصاحة فلسصط ،Úوإقامة إلدولة
إليهؤدية أإحادية إلقؤمية وترحيل جميع أإبناء
إلشصعب إلفلسصطيني من أإرضصهم و‡تلكاتهم.
أإفادت تقارير حديثة ،أإن عدد إلفلسصطينيÚ
تضصاعف  ٩مرإت منذ «إلنكبة» ليبلغ بنهاية
 2018نحؤ  13,1مليؤن نسصمة.
ووفقا للمعطيات ذإتها ،فإان إلفلسصطينيÚ
يشصكلؤن حؤإ‹  ٪ ٤٩من إلسصكان إŸقيمÚ
‘ «فلسصط Úإلتاريخية» ،فيما يشصكل إليهؤد
ما نسصبته  ٪51من ›مؤع إلسصكان ويسصتغلؤن
أإك Ìمن  ٪ 85من إŸسصاحة إلكلية لفلسصطÚ
إلتاريخية.

إلعدد
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عقب جؤلة رئيسس حكؤمة إلؤفاق فايز
إلسصرإج إأ’وروبية ،من إŸتؤقع أإن يصصل
خ -ل-ي-ف-ة ح-ف ÎخÓ-ل إأ’ي-ام إŸق-ب-ل-ة إ¤
إلعاصصمة إإ’يطالية روما ،بعد زيارته إ¤
باريسس ،أإمسس .
رئيسس إلؤزرإء إإ’يطا‹ جؤزيبي كؤنتي،
صصّ-رح إل-ثÓ-ث-اء إŸاضص-ي ب-ع-د إسص-ت-ق-ب-ال-ه
رئ - -يسس إÛلسس إل - -رئ - -اسص- -ي ◊ك- -ؤم- -ة
إل- -ؤف- -اق ،ف -ائ -ز إلسص -رإج ‘ روم -ا ،ب -أان -ه
يسص -ع -ى ل -ل-ق-اء إŸشص Òح-ف ‘ Îإل-ق-ريب
إلعاجل.
سصيطرت إلتطّؤرإت إلناجمة عن حرب
إل -ع -اصص -م-ة ط-رإب-لسس ع-ل-ى ن-ق-اشس وزرإء
خارجية إ’–اد إأ’وروبي ،خÓل إجتماع
‘ بروكسصل ،إإ’ثن ،Úوأإكدوإ أإنهم يسصعؤن
لبلؤرة مؤقف أإوروبي مّؤحد Œاه إأ’زمة
إلقائمة ‘ ليبيا.
Óمن وإلسصياسصة
قالت إŸمثلة إلعليا ل أ
إÿارج - - - - -ي- - - - -ة ‘ إ’–اد إأ’وروب- - - - -ي،
فيديريكا مؤغÒيني ،إن ليبيا هي إلنقطة
إلرئيسصية إلتي تشصغل تفك ÒإŸسصؤؤولÚ
إأ’وروبي.Ú
مؤغريني ،إن «إ’–اد إأ’وروبي يتّؤقع
من جميع إأ’طرإف وإلÓعب Úإإ’قليميÚ
أإن يؤقفؤإ إأ’عمال إلعسصكرية على إلفؤر،
وأإن يعيدوإ بدء إ◊ؤإر إلسصياسصي ،لصصالح
جميع إلليبي.»Ú
إأ’سصبؤع إŸاضصي ،دعا ماكرون عقب
ل -ق -ائ -ه رئ -يسس إÛلسس إل -رئ-اسص-ي ف-ائ-ز
إلسص - -رإج ،إ ¤وق - -ف إ’ط Ó- -ق إل - -ن- -ار ‘
إŸعركة إلدإئرة ،منذ إلرإبع من أإفريل
إŸاضصي ب Úقؤإت تابعة ◊كؤمة إلؤفاق
إلؤطني وقؤإت تابعة للقيادة إلعامة بعد
أإن أإط -ل -ق إŸشص Òخ -ل -ي -ف-ة ح-ف Îح-م-ل-ة
عسص -ك -ري -ة ل -لسص -ي -ط -رة ع -ل -ى إل -ع-اصص-م-ة
طرإبلسس.
ا’أ· اŸتحدة تدعو للحوار
أإلقى سصÓمة بؤرقة إلتطؤرإت إŸيدإنية

أإمام إÛتمع إأ’وروبي عندما قال إن
«ه- -ن- -اك م -أازًق -ا عسص -ك -ري -ا» ،وإع -ت Èأإن
إلؤهم إلذي كان قائما قبل  5أإسصابيع
سص -اع -ة ب -دء إل -ه -ج -ؤم ع -ل -ى إل -ع -اصص -م -ة
ط - -رإب- -لسس ق- -د زإل إآ’ن ‘ .إشص- -ارة إ¤
صصعؤبة إ◊سصم إلعسصكري لصصالح طرف
مع.Ú
أإوضصح سصÓمة «أإن إلؤقت قد حان للعؤدة
للحؤإر وإ◊ل إلسصياسصي Úوفصصل إلقؤإت،
Óزمة إلليبية
مؤؤكدإ بأان ’ حل عسصكرّيا ل أ
مهما طال إلزمن» .وأإعاد إلتأاكيد على
 ·ÓإŸت-ح-دة إ’ح-ي-اء
ضص -رورة إل -ع-ؤدة ل -أ
إ◊ؤإر إلسصياسصي ب Úإأ’طرإف إلليبية.
وبالتزإمن مع إجتماع إأ’وروبي ،Úأإعرب
 ·ÓإŸت-ح-دة أإن-ط-ؤن-ي-ؤ
إأ’م Úإل -ع -ام ل  -أ
غؤتÒيشس عن بالغ قلقه إزإء إŸعارك
إل- -دإئ- -رة ل- -لسص -ي -ط -رة ع -ل -ى إل -ع -اصص -م -ة
طرإبلسس ،وإلتقارير إ◊ديثة عن تدفق
إأ’سصلحة إ ¤ليبيا.
تقارب فرنسسي اإيطا‹
وعرف إجتماع بروكسصل ،إجتماع قطبي
إلصصرإع على إŸلف إلليبي ،عندما إلتقى
وزير إÿارجية إإ’يطا‹ إينزو مؤإفÒو
م-يÓ-ن-ي-زي ،ن-ظÒه إل-ف-رنسص-ي ج-ان إي-ف
لؤدريان ،وتسصرب منه «أإن إللقاء شصهد
ت -ق-ارب-ا وإسصً-ع-ا ‘ وج-ه-ات إل-ن-ظ-ر ح-ؤل
ليبيا».
قال وزير إÿارجية إلفرنسصي «ينبغي أإن
نعؤد إ ¤إلعملية إلسصياسصية ،إلتي كانت
قريبة جًدإ من إلتطؤرإت إإ’يجابية مع
إج -ت -م -اع أإب -ؤ ظ -ب-ي ب Úرئ-يسس إÛلسس
إلرئاسصي فائز إلسصرإج وإŸشص Òخليفة
حف.Î
أإكد قائ« :Óيجب أإن نبدأإ من هذه إأ’سصسس
ولكن مع أإولؤية وجؤد وقف فؤري إ’طÓق
إلنار ،دون شصروط مسصبقة».
إضص -ط -ر أإزي-د م-ن  66أإل -ف شص -خصس إ¤
إل-ن-زوح ع-ن إل-ع-اصص-م-ة إل-ل-ي-بية طرإبلسس،
منذ هجؤم إلذي شصنته قؤإت حف Îعلى
إŸدينة ‘ إلرإبع أإفريل إŸاضصي ،وإلذي
ولد أإيضصا وضصعا صصعبا لسصكان إŸدينة
ج - -رإء تضص- -رر إل- -ب- -ن- -ي- -ة إل- -ت- -ح- -ي- -ة م- -ن
إ’شص -ت -ب -اك -ات وع -م-ل-ي-ات إل-قصص-ف إل-ت-ي
طالت شصبكة خطؤط إلكهرباء.
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اÿميسض  ١٦ماي 2٠١٩م الموافق لـ  ١١رمضصان  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٩٤٩
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ت لك

شساهد

الصسفحة من إاعداد :فتيحة كلواز

نظرة على الÈامج الّتلفزيونية ‘ شسهر رمضسان

تنّوع وثرإء يحتاج إإ ¤مرإفقة إıت ّصسÚ

تÓ-ح-قت ا◊صصصض الّ-رمضص-ان-ي-ة ‘ ال-ق-ن-وات ا÷زائ-ري-ة،
وشص -اه -د اŸواط -ن -ون ت -ن-وع-ا ‘ اŸضص-ام ،Úن-قّ-دم ب-عضض
اÓŸحظات حول اأ’داء واÙتوى مع بدايات الشصهر
الفضصيل.
قّدمت بعضض الÈامج مسصتويات راقية ،وكشصفت قدرات
اŸب- -دع ا÷زائ- -ري ‘ ك -ل ›ال م -ن ›ا’ت السص -م -ع -ي
ال -بصص -ري ،ف -ارت -قت ب-عضض ا◊صصصض ال-دي-ن-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة
واÛتمعية ‘ ،القنوات العمومية واÿاصصة.
حاولت بعضض ا◊صصصض السصفر ‘ التاريخ ا÷زائري ،مثل
ا◊صصة اŸتميزة «تاريخ مباشصر» ‘ قناة «البÓد» بإاشصراف
من ا’عÓمي حسص Úجمعة وبحضصور أاسصاتذة ﬂتصصÚ
(أارزقي فراد ÚŸ ،بلغيث ،عامر أارخيلة) ،كما خ ّصصصصت
ب -عضض ال-ق-ن-وات فضص-اءات ل-ل-ن-ق-اشض ح-ول أاع-م-ال رمضص-ان
ودراسصة واقع الدراما والكوميديا ‘ ا÷زائر.
وقد أاعجبتني حصصة «رمضصان دزاير» ‘ قناة دزاير،
عندما اسصتقبال اıرج مصصطفى حجاج الذي أابان عن
ث -ق-اف-ة ع-ال-ي-ة ح-ول ‡ي-زات وت-اري-خ ال-درام-ا ا÷زائ-ري-ة

والرهانات التي تنتظرها....
وسصعت كل القنوات للتفاعل مع اÛتمع ونفحات شصهر
رمضصان ونقلت مÓمح عن اأ’عمال اÒÿية والتضصامنية،
ك -م -ا ن-ق-لت ال-وج-ه اآ’خ-ر ل-ل-ج-زائ-ري ب-حضص-وره اإ’نسص-اÊ
واإ’سصÓمي.
ت -راج -عت ال -ك -امÒا اıف -ي-ة اŸع-ت-م-دة ع-ل-ى وج-وه م-ن
اÓŸه -ي وأاج -واء الشص -ط -ي -ح وال -ردي -ح رغ -م وج-ود ب-عضض
اŸن -ت -ج -ات ال -ت -ي م -ازلت تصص -ر ع -ل -ى ت -خ -وي -ف الضص-ي-ف
وإازع -اج -ه ،م -ث -ل ال -ك -امÒا اıف -ي-ة ‘ السصÒك «’ب-اك
موراك» ،وعكسصها أابدع اŸشصرفون على الكامÒا اÿفية
«إانسصان  ‘ »2فكرتهم وخطتهم ‘ تقد Ëعمل Îﬁم ‘
عمق الشصارع ا÷زائري ،واŸوقف من الوالدين وعواطف
الرحمة والتضصامن.
Óعمال الدينية’ ،حظنا قلة ا’نتاج ا÷زائري
بالنسصبة ل أ
م -ن -ه-ا ،وم-ا ق-دم م-ن أاع-م-ال ج-زائ-ري-ة أاو ع-رب-ي-ة ي-ح-ت-اج
Ÿراقبة أاك ،Ìمع متابعة لوزارة الشصؤوون الدينية ،ونذكر
فقط أاننا سصمعنا لقراءة أاحاديث الرسصول  -صصلى الله عليه

بقلم :د  -وليد
بوعديلة
لداب
كلية ا آ
والّلغات بجامعة
سسكيكدة
وسصلم  -بخلفية موسصيقية ‘ قناة من القنوات اÿاصصة؟؟
لكن من جانب آاخر ،نثني برنامج «فارسض القرآان» على
قناة نوميديا بتنشصيط اŸنشصد زه Òفارسض ومشصاركة خبÒ
القراءات واŸقامات اأ’سصتاذ عمر شصÓبي ،وبرز برنامج
«ورّتل القرآان ترتي »Óعلى قناة النهار....
كما برزت ا÷ودة التقنية واŸضصمونية ‘ برامج قناة
القرآان الكر Ëالعمومية ،بحصصصصها وندواتها التي تتسصم
با’عتدال والوسصطية ،وتسصويق علماء ا÷زائر وشصيوخها
بطريقة مهنية احÎافية جديرة بالتنويه ،مثل حصصة لقاء
القناة ،مع نقل مباشصر لصصÓة الÎاويح من مسصجد اأ’مÒ

لقيت اسستحسسان اŸعوزين بتيزي وزو

مبادرة إنسسانية من ’عبي شسبيبة إلقبائل
لفت ’عبو فريق شصبيبة القبائل ،ثالث ترتيب الدوري ا÷زائري اŸمتاز
ل -ك -رة ال -ق -دم ،اأ’ن -ظ -ار ب -ق -وة ،وكسص -ب -وا ا’حÎام وال -ت -ق-دي-ر م-ن ق-ب-ل
ا÷م -اه ،Òب -فضص -ل اŸب-ادرة اإ’نسص-ان-ي-ة ال-رائ-ع-ة ال-ت-ي ق-ام-وا ب-ه-ا Œاه
اÙتاج ÚواŸعوزين خÓل شصهر رمضصان الكر.Ë
واشصÎك ’ع -ب -و ف -ري -ق شص -ب -ي -ب -ة ال -ق -ب -ائ -ل ،أاح -د أاك Èوأاع-رق اأ’ن-دي-ة
ا÷زائرية وأاكÌها تتويجاً ‘ ،مبادرة تقوم بها جمعية «جمعية جاءك
ا »Òÿالناشصطة على مسصتوى مقاطعة تيزي وزو شصرقي العاصصمة ،التي
ينتمي إاليها الفريق.
وبرز خÓل اŸبادرة التضصامنية ’عبون ك Ìعلى غرار إالياسض شصّتي،
وبÓل تيزي بوعلي وحتى الÓعب البورندي عبد الرزاق فيسصتون ،الذين
قاموا Ãسصاعدة اŸتطوع Úمن أاعضصاء ا÷معية اÒÿية ‘ –ضصÒ
وتوزيع وجبات اإ’فطار للصصائم ،Úخاصصة للمحتاج Úوعابري السصبيل
طيلة الشصهر الفضصيل ،وتوزيعها عليهم خÓل موعد اإ’فطار.
وانتشصر فيديو للمبادرة التضصامنية التي قام بها ’عبو فريق شصبيبة
القبائل على مواقع التواصصل ا’جتماعي ،حيث تفاعلت معه ا÷ماهÒ
ال -ت -ي ح -يت ال-ل-ف-ت-ة اإ’نسص-ان-ي-ة ال-رائ-ع-ة ،وأاث-نت ع-ل-ى ’ع-ب-ي الشص-ب-ي-ب-ة،
واŸنظم Úمن أاعضصاء ا÷معية وكل من سصاهم ‘ هذه اŸبادرة.

مائدة رمضسان
ك - - -ك - - -ل سس - - -ن- - -ة
ن- -ح -اول ت -ق -دË
أاط-ب-اق ت-ق-ل-يدية
ب- -ل- -مسس- -ة عصس -ري -ة
لضس- - - -اف- - - -ة
ل - - - -ت- - - -ك- - - -ون ا إ
الرمضسانية التي تبحث عنها كل ربة بيت
–اول ال-ت-ج-دي-د ف-ي-م-ا ت-ق-دم-ه ‘ وج-بة
لفطار التي –ضسرها لعائلتها وأاسسرتها.
ا إ

مائدة
رمضسان

بطاطا ﬁشسية مع صسلصسة إلطماطم

رائحته ثم ُتضصاف الطماطم وُتحّرك اŸكّونات
Ÿدة  5دقائقُ .يضصاف معجون الطماطم،
مكعبا مرقة الدجاج ،الفلفل اأ’سصود واŸاء.
ُيغلى اŸزيج وُيÎك على نار خفيفة Ÿدة ١٠
دقائق.
ُتسصكب صصلصصة الطماطم ‘ طبق مقاوم
◊رارة الفرن.
ُتن ّسصق البطاطا اÙشصية ‘ الطبق فوق
صصلصصة الطماطم.
ُيغ ّ
طى الطبق بورق أاŸنيوم ،وُيطهى ‘ فرن
ّﬁمى على حرارة  2٠٠درجة مئوية Ÿدة ٤٠
دقيقة أاو حتى تنضصج البطاطا.

رو‹ إلدجاج

اŸقادير
◊م أاحمر
بطاطا
بصصل
ملح
فلفل أاسصود
طريقة التحضسÒ
ُتقشّصر البطاطا وُيقطع جزء من أاسصفلها لتشصكل
قاعدة سصوّية ثّم ُتجّوف وُتقلّى ‘ زيت سصاخن
حتى يصصبح لونها ذهبيًا وشصبه ناضصجة .توضصع
جانبًا على ورق اŸطبخ ’متصصاصض كمية
الزيت الفائضصة.
أاثناء ذلكُ ،يحّمى الزيت النباتي ‘ مقÓة،
ُيضصاف البصصل وُيقلّى Ÿدة  3دقائق أاو حتى
ينضصجُ .يضصاف اللحم اŸفروم وُيحّرك حتى
ينضصجُ .يمّلح وُيتّبل بالبهاراتُ .تحّرك
اŸكّونات وُترفع عن النار.
ُتحشصى البطاطا اŸقلية Ãزيج
اللحم وتوضصع جانبًا.
طريقة –ضسÒ
الصسلصسة:
خن الزيت الزيتون
ُيسص s
‘ قدر متوسصطة ا◊جم
وُيقّلى الثوم حتى تفوح

اŸكّونات
صصدر دجاج مرحي
 3حبات جزر مبشصورين
 ٤حبات بيضض
معدنوسض مفرومة ناعم
ثوم مفروم ناعم
ملح ،فلفل أاسصود
زيت
زبدة
ورق الغار (الرند)
بز’ء (جلبانة)
زيتون اخضصر
فطر
طريقة التحضسÒ
نطحن الدجاج مع اŸعدنوسض واŸلح والفلفل
ا’سصود والثوم وحبة بيضض ثم نبسصطه فوق ورق
شصفاف ونضصع عليه ا÷زر اŸبشصور والبقدونسض
اŸفروم و الفلفل ا’سصود واŸلح ثم  3حبات
بيضض ونلف ونحكم اللف جيدا ثم نضصع ‘ قدر
الزيت وملعقة كبÒة زبدة ونÎكه يسصخن جيدا
ثم نضصيف الرو‹ ونقلبه حتى يأاخذ اللون
ا’حمر  Âنضصيف ورق الغار واŸلح والفلفل
ا’سصود ثم نضصيف اŸاء السصاخن ونÎكه ينضصج

ونقدمه بعد تقطيعيه.

ماد’ن مالح

اŸكّونات
مكونات عج Úسصائل
 ٦بيضض
علبة ياغورت طبيعي
علبة ياغورت زيت
علبة ياغورت حليب
 2علب ياغورت فرينة
 2أاكياسض خمÒة كيميائية
قرصصة ملح
قرصصة فلفل كحل
قرصصة فلفل أاحمر (عكري).
للحشسو
 2٠٠غ إاسصكالوب داند مقطع على شصكل
شصاورما  3م ك باتي أاو كاشصÒ
ملح فلفل كحل عكري مكعبات بصصلة مقطعة
 ٤سصنينات ثوم  2م ك كبÒة ج Íطري
للتزيÚ
زيتون أاسصود
دوائر زيتون أاخضصر
طريقة التحضسÒ
نخلط مقادير عجينة ونÎكهم على جنب،
نقلي بصصل وثوم وملح فلفل كحل مع شصوية
زيت (Ÿا يذبل بصصل يعني تقلى) ،ثم نقلي
معهم إاسصكالوب Ÿا يتقلى نÎكه يÈد و بعدما
يÈد نخلطه مع خليط أاول ،مع إاضصافة باتي
وج Íطري نفرغهم ‘ قوالب ثم نشصغل فرن
ليسصخن وبعد  ١5دق نضصع ماد’ن على ١8٠
Ÿدة  3٠دق أاو حسصب فرن وŸا ينتفخو
ويحمرو من جوانب نشصعل الفرن من أاعلى
ليحمروŸ ،ا يطهو ننزعهم من فرن نÎكهم
يÈدو وŸا يÈدو نزينهم بزيتون.

عبد القادر بقسصنطينة.
أاما بالنسصبة للحصصصض الفنية الغنائية والÎاثية ،فيجب
ا’نتباه للباسض الصصحفيات والضصيوف ،وفد وجدنا مث‘ Ó
قناة خاصصة حصصة حوارية نسصائية –ضصر فيها إاحدى
اŸنشصطات بلباسض تقليدي لكنه غﬁ Òتشصم؟؟ و ⁄يقم
اıرج بتنبيه اŸصصور لبعد التصصوير القريب بالكامÒا.
وك -ذلك شص -اه -دن -ا ‘ ق -ن -اة ع -م -وم-ي-ة حصص-ة شص-ع-ب-ي-ة ع-ن
القعدات ،كانت فيها فنانة لنوع اأ’ندلسصي تتغنى Ãديح
نبوي وقصصيدة ‘ التوبة واŸغفرة بلباسض غﬁ Òتشصم؟؟
فالرجاء ا’نتباه..يا ناسض..نحن ‘ رمضصان ،وعلى قنواتنا
اإ’عÓمية جمع العائلة وليسض تشصتيتها؟؟
وق -د سص -ارت مشص -اه -د ‘ ب -عضض اŸسص -لسص Ó-ت ‘ ط -ري-ق
اإ’ي- -ح- -اءات وخ- -دشض ا◊ي- -اءÃ ،شص- -اه- -د ت- -ن ّ -ف -ر اأ’سص -رة
ا÷زائرية ،مثل مسصلسصل ورد أاسصود وغÒه؟؟
ومازالت بعضض اأ’عمال الفنية ’ “يز ب Úأاصصول الهزل
والسصخرية وب Úالتهريج والسصخف بذوق اŸتلقي وعقله،
من خÓل ا’كثار من الصصراخ واللباسض البهرجي ،وعدم
تقد Ëرسصالة فنية ﬁددة ،كل هذا بسصبب التسصرع وغياب
اıتصص ،Úواع- -ت- -م- -اد ط- -رق مشص -ب -وه -ة ‘ ب -ي -ع وشص -راء
اŸن -ت-ج-ات ال-ف-ن-ي-ة ال-ت-ي ط-غت ع-ل-ى ا◊صصصض وت-وّج-ه-ه-ا
حسصب اŸقاسض.
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النوم اŸريح ‘ رمضسان

طرق بسسيطة للوصسول إإليه
يعمد كث Òمن الصصائم ÚخÓل شصهر رمضصان
اŸبارك إا ¤تغي Òسصاعات نومهم لتتÓءم مع
أاوقات وجبات الطعام’ ،سصيما السصحور .لكنّ
أاطباء ﬂتصص Úيرون أان ذلك إاذا ”ّ من دون
التفك ‘ Òمدى أاهمية النوم ا÷يد والكا‘،
قد يجعل الصصيام اأك Ìصصعوبة.
وي- -ع- -زو اخصص- -ائ- -ي- -و طب ال- -ن- -وم ‘ م -رك -ز
اضصطرابات النوم التابع Ÿسصتشصفى كليفÓند
كلينك بالو’يات اŸتحدة ،السصبب ‘ ذلك
إا ¤تأاث Òقلة النوم ‘ قدرة اإ’نسصان على
ال- -ع- -م- -ل ،و‘ ت- -ن- -ظ- -ي- -م
ال-ه-رم-ون-ات ال-ت-ي تتح ّكم
‘ شص -ه -ي -ة اŸرء ل -ت-ن-اول
ال- -ط- -ع- -ام ،م- -وضص -ح ً-ا أان
هناك ثÓثة عوامل مهمة
تقف وراء ارتفاع جودة
النوم تتمثل ‘ «ا’لتزام
ب - - -ج - - -دول ن- - -وم ث- - -ابت،
وا◊صص- - -ول ع- - -ل- - -ى فÎة
ك- - -اف- - -ي- - -ة م- - -ن ال- - -ن- - -وم
اŸتواصصل ،وإاتباع عادات نوم صصحية مثل
إاغÓ- -ق الشص- -اشص- -ات وال- -وج- -ود ‘ اأ’م- -اك- -ن
الهادئة واŸريحة قبل النوم».
وق-ال-وا« :ي-ع-م-د ال-ب-عضض إا ¤ت-غ-ي Òع-ادات-هم
تغيÒا ً كبÒا ً خÓل شصهر رمضصان ،اعتمادا ً
على ‰ط حياتهم والتزاماتهم ،مثل العمل
أاو اأ’سصرة ،و’ Áكن القول إان أاحد اأ’‰اط
أافضصل من اآ’خر .ولكن بغ ّضض النظر عن
أاسصلوب ا◊ياة الذي يتبناه اŸرء ‘ رمضصان،
ثّمة خطوات Áكن اتخاذها للمسصاعدة ‘
ا◊صصول على قسصطٍ كافٍ من النوم خÓل
الشص -ه -ر ال -فضص -ي -ل ي -ك -ون ك-ف-ي Óً-ب-إاع-داده-م
بسص- -ه- -ول- -ة أاك÷ Èدول ح- -ي- -ات- -ه -م ال -ي -وم -ي
ا’عتيادي بعد ذلك».
ويقدمون النصصائح التالية التي تÓئم ثÓثة
أا‰اط نوم شصائعة ‘ رمضصان:
 1ـ التمسصك بالروت Úاليومي العادي ،مع
ا◊رصض ع-ل-ى ا’سص-ت-ي-ق-اظ ل-لسص-ح-ور وصصÓة
الفجر وفيه سصيكون للمرء الذي يتبع هذا
النمط ‘ رمضصان سصهولة الرجوع إا‰ ¤ط
ح -ي -ات -ه ال -روت -ي-ن-ي ب-ع-د رمضص-ان ،ح-يث م-ن

اÙتمل أان يحصصل على نحو سصبع سصاعات
من النوم الذي Áكن أان يكمله بغفوة سصريعة
بعد صصÓة الفجر .ومن ا÷يد هنا التأاسصيسض
لروت Úثابت ،يسصتيقظ فيه اŸرء يوميًا ‘
الوقت نفسصه تقريبًا ،بد’ً من مواصصلة النوم
‘ عطلة نهاية اأ’سصبوع.
 2ـ ا’سصتفادة من انخفاضض عدد سصاعات
العمل ‘ ا◊صصول على غفوة قبل اإ’فطار
حيث تخفضض الكث Òمن الدول اإ’سصÓمية
ع -دد سص-اع-ات ال-ع-م-ل خÓ-ل شص-ه-ر رمضص-ان،
ل- - - -ذلك يÎك ال- - - -ن- - - -اسض
أاع -م-ال-ه-م ‘ وقت م-ب-ك-ر
وي -ج -دون ال -وقت ال -ك-ا‘
لغفوة إا ¤أان يح Úوقت
اإ’ف -ط -ار .و’ خ -وف م-ن
اآ’ث -ار ال -ط -وي -ل -ة ل -ل-ع-ادة
ا÷دي -دة ن -ظ-را ً ’م-ت-داد
شص - - -ه - - -ر الصص- - -وم ل- - -فÎة
ّﬁددة .ل -ك-ن ي-ن-ب-غ-ي م-ع
ذلك أان يكون هذا النمط
متسصقًا ويتمّ اعتماده طوال شصهر رمضصان ،مع
ضص - -رورة ا◊صص - -ول أايضص ً- -ا ع - -ل- -ى فÎة ن- -وم
متواصصلة من خمسض سصاعات أاو سصتّ على
اأ’ق -ل .وب-ع-د شص-ه-ر رمضص-ان ،ي-نصص-ح ب-ن-قصض
سص -اع -ات غ -ف -وة م -ا ب-ع-د ال-ظ-ه-ر ت-دري-ج-يً-ا،
لوقفها “امًا بعد بضصعة أايام.
 3ـ –ويل الليل إا ¤نهار رÃا يكون هذا
اÿي - -ار ه- -و اŸفضص- -ل Ÿن ’ ي- -ع- -م- -ل- -ون أاو
يسصتطيعون العمل ‘ نوبات ليلية بد’ً من
النهار ،فقد يواجه اŸرء الذي يعمد إا ¤هذا
النمط من النوم صصعوبة ‘ العودة إا ¤روتينه
ا’ع- - -ت- - -ي- - -ادي ب - -ع - -د رمضص - -ان ،وذلك Ÿدة
أاسصبوع Úتقريبًا .وÁكن مع ذلك تخفيف
هذا اإ’جراء عن طريق ضصبط سصاعات النوم
لتصصبح أاقرب شصيئًا فشصيئاً كل يوم إا ¤وضصعها
ال -ط-ب-ي-ع-ي .ب-اإ’ضص-اف-ة إا ¤ذلك ،ع-ل-ى اŸرء
اsŸتبع لهذا النمط خÓل رمضصان ا◊رصض
على ﬁاكاة بيئة النوم الليلية بإابقاء غرفة
النوم مظلمة و‡ارسصة عادات النوم السصليمة
م -ث -ل إاغ Ó-ق الشص -اشص -ات ،وم -ن -ع الضص-وضص-اء،
وضصمان درجة حرارة مريحة.
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اÿميسض  ١٦ماي 2٠١٩م الموافق لـ  ١١رمضصان  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٩٤٩
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

طبيبك ‘ رمضسان

يقوم بها ﬂتلف الفئات العمرية ببجاية

إلتسسول ظاهرة ‘ إ’نتشسار خÓل إلشسهر إلفضسيل

سسوء إلتغذية ‘ شسهر إلرحمة

ع- -ادت ظ- -اه- -رة ال- -تسسّ- -ول ‘ ه- -ذا الشس- -ه- -ر
” القضساء
الفضسيل ،والتي اعتقدنا أانه قد ّ
عليها ولو نسسبيا ،على إاثر عمليات إاعادة
اŸه- -اج- -ري- -ن اŸت- -واج- -دي -ن ب -أارضس ال -وط -ن
ب- -ط- -ري -ق -ة غ Òمشس -روع -ة إا ¤أاوط -ان -ه -م،
والتي قامت بها اŸصسالح اŸعنية لتظهر من
جديد.
بجاية :بن النوي توهامي
ب -ال -ف -ع -ل ،ي -ق -ول ،السص -ي -د ه -ادي ،م -ن ج -م -ع -ي-ة
«الرحمة»« ،منذ حوا‹ شصهرين أاو ثÓثة ،انتشصرت
ه-ذه ال-ظ-اه-رة ال-ت-ي ك-ان ُي-ن-ظ-ر إال-ي-ه-ا ع-ل-ى أان-ه-ا
ظاهرة عادية ،أاو على أاّنها قدر فئة اجتماعية
م -ع ّ-ي -ن -ة ‘ ا◊ي -اة ،ع -ل -ى ن -ط -اق واسص-ع أ’سص-ب-اب
ﬂتلفة عن التي قد تدفع بالشصخصض إا ¤التسصّول،
وع- -ل- -ي -ه ‚د نسص -اء وأاط -ف -ا’ ورج -ا’ م -ن ك -اف -ة
اأ’عمار ،انضصم إاليهم أاجانب من جنسصية مالية
على وجه اÿصصوصض ،انتشصروا ‘ كافة اأ’ماكن
ال -ع-م-وم-ي-ة ال-ت-ي ت-ك-تّ-ظ ب-اŸواط-ن ،Úم-ن أاسص-واق
ومسصاجد ومقاهي ومطاعم ،دون أان ننسصى زوايا
الشصوارع الرئيسصية للمدينة ‘ ،انتظار من يحّن
ويقدم قطعة نقود.
لقد أاصصبح من غ Òالضصروري قصصد اŸتسصّولÚ
للتصصّدق عليهم ،فهم من يأاتون إاليك ،بحثا عن
بضصعة نقود ،علما أاّنه ‘ أايامنا ا◊الية ⁄ ،تعد
ُتقبل الصصدقات اŸتمثلة ‘ مواد ،إاّ’ إاذا ما تعّلق
اأ’مر باللحوم أاو التحليات التي سصيطلبون منك
شصرائها لهم ،إاذا ما حدث أان صصادفتهم ‘ أاحد
اÓÙت ،ول -يسض م -ن الصص -عب ال -ت-ع-رف ع-ل-ي-ه-م،
خاصصة النسصاء ،حيث يجلسصن ‘ زوايا الشصوارع مع
أاطفال رضصع ،ويخاط ÍاŸاّرة مطالبات بالنقود
لشصراء حليب أ’طفالهن حسصب ما يقلن».

وأامام هذه الظاهرة ،تردف إاحدى السصيدات« ،من
ا÷دير اإ’شصارة إا ¤أان البعضض يقول أان العديد
م -ن ال -نسص -اء ،ي -ق -م-ن ب-اسص-ت-ئ-ج-ار ه-ؤو’ء اأ’ط-ف-ال
الصص -غ -ار ،قصص -د ج -ع -ل اŸاّرة ي -رأاف -ون ◊ال -ه -ن،
ليحصصلن باŸقابل ‘ نهاية النهار على مبلغ من
اŸال يقّدمنه أ’ولياء اأ’طفال البيولوجي.»Ú
كما Œدر اإ’شصارة إا ¤أان طرقا أاخرى تسصتخدم
بنيّة خداع اŸاّرة ،على سصبيل اللفائف الطبية،
ح -ت -ى أان ال -ب -عضض م -ن -ه -م ’ يّÎدد ‘ ال -ت -ظ -اه-ر
باإ’صصابة بإاعاقة ،وكذلك غÒها من اأ’مور ،وما
“ت مÓحظته هو أان اŸالي Úمن ‚دهم بكÌة
‘ كافة زوايا الشصوارع ،حيث Œلسض اأ’مهات على

اأ’رضض تاركات أاطفالهن ،يتكّفلون Ãهمة التسصّول
ال -ت-ي ” ت-دري-ب-ه-م ع-ل-ي-ه-ا ،ح-يث ي-كّ-ررون ج-م-ل-ة
«صصدقة ‘ سصبيل الله» التي حفظوها عن ظهر
قلب ،وŒتمع هذه اأ’سصر التي هي حقا ﬁتاجة،
‘ نهاية النهار ،لتلتحق باأ’حياء التي يلجؤوون إا¤
إاليها قصصد اإ’يواء».
ومهما يكن ،ينبغي اإ’شصارة إا ¤أان هذه الظاهرة،
قد انتشصرت بشصكل كب Òوعلى نطاق واسصع ،خاصصة
‘ هذا الشصهر الفضصيل ،شصهر الرحمة اŸعظّم
الذي ’ يّÎدد فيه اŸسصلمون ‘ اإ’قدام على
أاف- -ع -ال ا ،Òÿع -ل -ى غ -رار ال -تصص ّ-دق ومسص -اع -دة
اÙتاج Úوالتضصامن معهم.

®É≤j’E á«HôM äGôFÉW
Qƒë°ù∏d Ú«°ù«fhóf’G
طّ-ب-قت إان-دون-يسس-ي-ا طريقة غريبة للغاية
لي -ق -اظ اŸسس -ل -م Úالسس -ح -ور ط -ي -ل -ة شس -ه -ر
إ
رمضس- -ان ،ف- -ل -م ت -ل -ج -أا إا« ¤اŸسس -ح -رات -ي» أاو
«اŸدافع» أاو الطرق على أابواب اŸنازل ،بل
÷أات إا ¤اسستخدام طائرات حربية.
وقالت صصحيفة جاكارتا بوسصت ،إان سصÓح ا÷و
اإ’ندونيسصي ع Èطائراته ا◊ربية يشصارك تقاليد
ال- -ب- -ل- -د اŸت -ع -ل -ق -ة ب -إاي -ق -اظ ال -ن -اسض السص -ح -ور.
و‘ تغريدة على حسصابه الرسصمي ‘ موقع توي،Î
ق -ال سص Ó-ح ا÷و اإ’ن -دون -يسص -ي ،إان-ه سص-يسص-ت-خ-دم
الطائرات ا◊ربية خÓل السصحور إ’يقاظ الناسض،
مشصÒا ً ‘ ذات الوقت إا ¤أان التحليق خÓل هذه
ال -فÎة سص ُ-ي-ع-تÃ Èث-اب-ة ت-دريب ل-ل-ق-وات ا÷وي-ة.
وأاشصار ا◊سصاب إا ¤أان إايقاظ الناسض بالطائرات
سص -ي -ج -ري ‘ م -ن-اط-ق ع-دة ،م-ث-ل ج-زي-رة ج-اف-ا،
وسص -رق-رط-ة ،وكÓ-ت ،Úوسص-راج ،Úوي-وغ-ي-اك-ارت-ا.
وتشص- -ارك ‘ ال- -ط- -ل- -ع- -ات ا÷وي -ة ط -ائ -رات م -ن
ط -راز  ،F16و ،iT5٠وه -ي –ل-ق ع-ل-ى ع-ل-و
منخفضض للغاية ،حيث سصيكون الصصوت صصاخباً
جدا ً.
ونقلت الصصحيفة عن اŸتحدث باسصم سصÓح
ا÷و ،سصوسض يوريسض ،قوله إان «التحليق قبل
’يقاظ الناسض من
الفجر إ

من هنا
وهناك

أاجل السصحور مهمة مرّكبة ،فهو يحافظ هذا
’سصاسض على مهارات التحليق لي ًÓلطيارينا،
با أ
كونه غ Òمسصموح لهم بالطÒان وهم صصائمون
ب - - - - -ع - - - - -د ال- - - - -ع- - - - -اشص- - - - -رة صص- - - - -ب- - - - -احً- - - - -ا».
وبحسصب «جاكارتا بوسصت» ،فإان مرحلة الفجر
’فضصل لتحليق الطيارين ،وفقاً
ُتعت Èالوقت ا أ
لقول خÈاء طبي ،Úونصصح هؤو’ء بأا’ يكون
ه-ن-اك –ل-ي-ق ب-ع-د السص-اع-ة ال-ع-اشص-رة صص-باحًا،
’ن م- -نسص- -وب السص- -ك- -ر ‘ ال- -دم ي- -ب- -دأا
ن- -ظ- -را ً أ
با’نخفاضض.
ولرمضصان ‘ إاندونيسصيا أاجواء خاصصة ،حيث
–تضصن أاك Èعدد من اŸسصلم ‘ Úالعا،⁄
وي -ب -ل -غ ع -دده -م ق -راب-ة  2٠٩م Ó-ي Úنسص-م-ة.
وشص- -ه- -دت اŸسص- -اج- -د ‘ ع -م -وم إان -دون -يسص -ي -ا
ازدح- -امً- -ا ك- -بÒا ً م- -ن اŸصص- -ل ‘ Úأاول صص Ó-ة
’ناضصول
جمعة بشصهر رمضصان ،وقالت وكالة ا أ
’شصخاصض أادوا الصصÓة وأادى آا’ف
إان آا’ف ا أ
’شص- - -خ- - -اصض صصÓ- - -ة ا÷م - -ع - -ة ‘ مسص - -ج - -د
ا أ
’ن-دون-يسص-ي-ة جاكرتا،
ا’سص-ت-قÓ-ل ب-ال-ع-اصص-م-ة ا إ
الذي ُيعد أاك Èمسصجد ‘ جنوب شصرق آاسصيا

أإك Èمائدة إإفطار سستكون مصسرية

كشصفت العاصصمة اإ’دارية ا÷ديدة ‘ مصصر نيّتها القائم Úعلى مشصروع العاصصمة اإ’دارية أان يلتف
لتنظيم أاك Èمائدة إافطار ‘ العاÃ ،⁄ناسصبة شصهر ا÷ميع حول مائدة إافطار رمضصانية واحدةŒ ،مع
رمضصان اŸبارك ،حيث يتوّقع أان تدخل هذه اŸائدة كل اŸصصري Úبكافة أاطيافهم جنبًا إا ¤جنب مع
إاخ -وان -ه -م ب -ن -اة ال-ع-اصص-م-ة .وأاضص-اف ا◊سص-ي-ن-ي ب-أان
Óرقام القياسصية.
موسصوعة «غينيسض» ل أ
وأاعلنت شصركة العاصصمة اإ’دارية أانها سصتقوم بتنظيم ا◊دث سص -ي -ج -ري خ Ó-ل ال -نصص -ف ال-ث-ا Êم-ن شص-ه-ر
أاط -ول م -ائ -دة إاف -ط -ار رمضص-ا ‘ Êال-ع-ا ،⁄ب-حضص-ور رمضص- -ان اŸب- -ارك .ي- -ذك- -ر أان ا÷زائ- -ر ق -د دخ -لت
ومشص -ارك -ة ك -ل شص-رك-اء ‚اح ال-ع-اصص-م-ة ،و‡ث-ل ع-ن مسص -وع -ة «غ -ي -ن -يسض» شص -ه -ر رمضص-ان اŸاضص-ي ب-أاكÈ
مائدة إافطار ‘ العا ⁄ضصمت سصتَة آا’ف صصائم ‘
موسصوعة غينيسض.
وق -ال اŸت -ح -دث ب -اسص -م شص-رك-ة ال-ع-اصص-م-ة اإ’داري-ة مبادرة أاطلقتها جمعية كافل اليتيم ‘ و’ية البليدة
ا÷ديدة ،العميد خالد ا◊سصيني أان الدعوة تأاتي غربي ا÷زائر شصهدت توزيع أالبسصة وهدايا على
–ت شصعار «مصصر بتفطر ‘ العاصصمة» ،حرصًصا من اأ’يتام ‘ صصورة تعكسض فضصائل الشصهر الكر.Ë
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Áثل سصوء التغذية وضصعية متميزة ‘
شصهر رمضصان خاصصة لدى اŸسصنÚ
والذين يصصرون على الصصيام نتيجة
لتعودهم على اداء هذه الشصعÒة على
أاك - -م- -ل وج- -ه ...واصص- -راره- -م ع- -ل- -ى
الصص -ي -ام بسص -بب إاÁان -ه-م ال-راسص-خ ‘
جهاد النفسض وتعذيب ا÷سصم...
ط- -رح اŸوضص- -وع م- -ن ب -اب ان -تشص -اره
وتفاقم حالة ضصعف التغذية خاصصة
‘ هذا الشصهر الفضصيل ...من بÚ
ا’سصباب الرئيسصية ‘ سصوء التغذية
ع- -ن- -د اŸسص -ن ه -وال -ن -قصض ال -ن -وع -ي
وال - -ك - -م- -ي ‘ ال- -ت- -غ- -ذي- -ة م- -ع ع- -دم
ا’حسصاسض با÷وع من جهة ثانية ثم
ا’شص - -ك - -ا’ت اŸرت - -ب- -ط- -ة بضص- -ع- -ف
ا’م- - -تصص- - -اصض اŸع- - -وي ن- - -ت - -ي - -ج - -ة
ل- -لشص- -ي- -خ -وخ -ة اووج -ود اال -ت -ه -اب -ات
هضص -م -ي -ة م -ت -زم-ن-ة اوح-ت-ى أام-راضض
معدية مزمنة ...ناهيك ان العمليات
ا÷راح- - -ي - -ة اوح - -ا’ت ال - -رضص - -وضض
وال -كسص-ور ك-ل-ه-ا تسص-اع-د ع-ل-ى ت-ف-اق-م
هذه ا◊الة ا◊رجة...
بطبيعة ا◊ال حالة ضصعف التغذية
ل -يسصت ح -ك -را ع -ل -ى ك -ب -ار السص-ن ق-د
تطال ا’طفال الصصغار الرضصع وحتي
ال -ك -ب -ار ال -ذي -ن ي-ع-ان-ون م-ن ام-راضض
معوية كمرضض السصولياك اوالقصصور
الكلوي اŸزمن...
من ب Úا’عراضض التي تتزامن مع
ضصعف التغذية ‚د اضصطرابات ‘
الÎك- -ي- -ز وال- -ذاك- -رة م- -ع ا’حسص- -اسض
با’جهاد والفشصل ثم ظهور نوع من
السصلبية اŒاه احداث اليوم فيظهر
اŸصص - -اب غ Òاآب- -ه Ãا ي- -ج- -ري م- -ن
حوله...
كما تظهر على جسصمه حال ضصمور
ده - -ن - -ي وعضص - -ل- -ي م- -ع ان- -ت- -ف- -اخ ‘
ا’طراف السصفلى وجفاف وتيبسض ‘

@ بقلم  :عيسساني محمد الطاهر*

ا÷ل -د م -ع سص -ق -وط ل -لشص -ع -ر وظ-ه-ور
ن -زي -ف –ت ا÷ل -د ع-ل-ى شص-ك-ل ب-ق-ع
داكنة اوحمراء ...كما ‚د التهابات
علي .مسصتوى اللسصان والبلعوم حيث
يصص Òاللسصان املسصا وعاريا قرمزي
ال- -ل- -ون ...م- -ع ه- -ذه ا’ع -راضض ‚د
ضصعفا ‘ الضصغط الدموي وحا’ت
الدوار التي قد تؤودي ا‹ السصقوط مع
كسصور قد Œعل من اŸريضض طريح
الفراشض خاصصة مع هشصاشصة العضصام
ونخورها ...ا‹ جانب تردي اŸناعة
وانحدار نسصبة السصكر ‘ الدم ‡ا قد
يؤودي إا ¤الغيبوبة اÿطÒة التي قد
تؤودي ا ¤ما’ يحمد عقباه...
‡ا يجعل من الصصيام مضصرا ‘ هذه
ا◊ا’ت التي ادرجت...
صسيام مقبول وذنب مغفور
* طبيب ﬂتصس
لمراضس
‘ تشسخيصس ا أ
عضسو اÛلسس الوطني
لخÓقيات الطب
أ

aissanimedt@yahoo.fr

حال أاغلبنا

إلهروب من إلعمل ‘ رمضسان
اŸوظف يرتبط عمله بوقت مع Úيتقاضصى
من خÓله أاجرا ً معيناً ،وكونك تأاخذ اأ’جر
ب -دون ال -ع -م -ل ف -ه -ذا ح -رام ،وه -ذا ت-ع-ط-ي-ل
Ÿصصالح اŸواطن ،Úو’ يحقّ للموظف أان
يخرج قبل انتهاء وقت العمل ،و’ أان يتأاخر
عنه ،و’ أان يخرج ‘ أاثناء العمل؛ أ’ن هذا
ال -وقت م -لك ل -ل -دول -ة ي-أاخ-ذ ع-ل-ي-ه اŸوظ-ف
م -ق -اب  Óً-م -ن ال -دول -ة ،ف-ي-جب ع-ل-ى ال-ع-ام-ل
ا’لتزام ‘ العمل ،فالعمل عبادة وهو أامانة،
فما بالك بشصهر العبادات ،والذي يجب أان
ي -ك -ون اإ’نسص -ان ف -ي -ه أاك Ìال -ت -زام ً-ا وأام -ان -ة
وإاÁانًا.

أإحدإث وقعت ‘ إلشسهر إلفضسيل
شص - -ه - -ر رمضص - -ان اŸب - -ارك ه - -و شص- -ه- -ر
ا’نتصصارات ،ورفع راية اإ’سصÓم ،و ⁄يكن
ي -وم ً-ا شص -ه -را ً ل -ل -كسص -ل واÎŸاخ Úول -ك -ن -ه
القربى إا ¤الله بالعمل وا÷هاد ،ولذلك
ف -ق -د وق -عت ف -ي -ه أاه-م اأ’ح-داث ع-ل-ى مّ-ر
التاريخ ونذكر منها:
@ ‘ السسابع عشسر من شسهر رمضسان ‘
السسنة الثانية للهجرة وقعت غزوة بدر
الكÈى ،التي أاطلق عليها القرآان الكرË
«يوم الفرقان» ،وهي اŸعركة اأ’و ¤بÚ
اŸسصلم Úوالكفار وانتصصر فيها اŸسصلمون

’ Gƒ°ùæJ
ي- - -ت- - -م- - -اشص- - -ى اإ’ف- - -ط- - -ار الصصّ- - -ح- - -ي م- - -ع
التقاليد إابتداًء بحبتي “ر ،ثّم كوب من
اŸاء َأاو الل ،Íثم بدء اإ’فطار مع طبق
سص -اخ -ن م -ن الشص-ورب-ة ،السص-ل-ط-ة ث-م ال-وج-ب-ة
الرئيسصية .وبالطبع يبقى ا’عتدال ‘ تناول
الطعام هو العامل الرئيسصي ‘ الصصحة ا÷ّيدة!

على قلّتهم.
@ ‘ السسنة الثامنة للهجرة كان فتح
مكة ،وصصادف اليوم العشصرين من رمضصان
وعاد الرسصول لها منتصصرا ً بعد أان خرج
منها خائفا مطرودا ً.
ـ ‘ اليوم الثا Êمن شصهر رمضصان ‘ عام
 ١١٤هجرية وقعت معركة بÓط الشصهداء
الشص- -هÒة ،وق- -د وق -عت ه -ذه اŸع -رك -ة بÚ
اŸسصلم Úوالفر‚ة ،وأادت لتوقف التوسصع
Óسصف.
اإ’سصÓمي ‘ أاوروبا ل أ
@ قام صصقر قريشض بتأاسصيسض دولة إاسصÓمية

ق -وي -ة وه -ي ال -دول -ة اأ’م-وي-ة ‘ اأ’ن-دلسض،
وذلك بعد أان ع Èالبحر وكان ذلك ‘ ١5
رمضصان ١38هـ اŸوافق  2٠فÈاير ٧5٦م.
@ فتح عمورية بعد أان اسصتنجدت امرأاة
مسصلمة بنداء وامعتصصماه ،وقد كان ذلك ‘
السصادسض من شصهر رمضصان سصنة  223هـ.
@ معركة حط ÚالشصهÒة والتي انتصصر فيها
صصÓحـ الدين اأ’يوبي على الصصليبي Úوفتح
بيت اŸقدسض وكان ذلك ‘  2٦من شصهر
رمضص -ان اŸواف -ق ل -لسص-اب-ع عشص-ر م-ن شص-ه-ر
تشصرين الثا Êللعام اŸيÓدي .١١88

∂dÉa GCôbGh ó≤YG
بسسم الله ابديت وعلى النبي صسليت أاوليك هاد الفال
أانويت :فال يا فلفال يا فا— سسبع قفال ،اج ‹Èسسعدي
مهما كان ،من الشسرق ول من الغرب ول من الشسمال،
وقولو َلـuلي ضساق صسÈو يشسد ‘ حبال الرجا ،وعÓشس
يتنكد يتكل على الله ،ياك ربي العا‹ ما يضسيع
حد..يـا رب ارضس عـنـا ورضسـيـنــا
وافـتـحـلـنــا بـيـبــان اÿـيــر.

إاعداد :عب ـد
الق ـادر سضنات ـي
إامام أاسضتاذ رئيسس
Ãسضجد البشضÒ
اإلبراهيمي
شضـارع الشضهـداء

نفحات رمضضانية
هام جدا

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

رمضسان واÛاهدة

اَُŸجاهدة تتجلى ‘ الصضيام أاك Ìمن غÒه من العبادات

إأن ألله  -تعا - ¤قد جعل ألدنيا دأَر
ب ٍÓ-ء وأم -ت -ح -ان ،وِج -ه -اٍد وُم َ-ج -اه-دة،
وصَصْ-ب-ر وُمَ -صص-اب-رة ل-ع-ب-اده ،ف-مِ -ن أج-ت-از
ألبَÓء ،وصص ‘ Èذأت ألله ـ تعا- ¤
جاَهد ‘ سصبيله كان حvقا على ألله -
و َ
تعا - ¤أأن َيْرضَصى عنه ،وُيْدِخَلُه أ÷sنة.
وألعبُد منذ تكليفه إأ ¤أأن ُيْرفع عنه
خ-وضس م-ع-ركً-ة م-ع ن-فسص-ه
أل -ت -ك -ل -يُ-ف َيُ -
وشصيطاِنه ،فنفسصه َتْدُعوه إأ ¤هوأها،
وشصيطاُنه َيؤوُtزه إأ ¤ما ُيْرِديه وُيْهِلُكه،
وأل -ن -اسس ع -ل -ى ف -ري َ -ق ْ-ي ِ -ن :م -ن َي ْ -غِ-لُ-ب-ه
شصيطانه ،وَيْرَكن إأ ¤دنياه فيعب من
Òه
شصهوأته ،وَيْن َسصى حقوق ربه ،فمصص ُ
ø
ما ذكر ألله  -تعا - ¤بقولهr ne ÉesÉCnan{ :
¿
s ÉEpan É«nfrót˘dG InÉ˘«n˘ën˘drG ôn˘nKnGBhn ≈¨nnW
» ( ،}ihnÉCrªnrdGألنازعات3٧ :
n gp ºn«ëpénrdG
أآلية .)3٩
وع -كسص -ه م -ن غ -لب شص-ي-ط-ان-ه ،و َقَ-ه-ر
نفسصه ،وَ ⁄يْرَكْن إأ ¤ألدنيا ،و“تع Ãا
جاِوز
حsل ألله له من ألشصهوأت ،وُ ⁄ي َ
َأأ َ
حsرم ألله عليه ،وقام بحّق
ذلك إأ ¤ما َ
ألله  -تعا - ¤خ Òقيام؛ فهو ألسصعيُد
ø
أŸذكور ‘ قوله ـ تعاr en ÉesGCnhn{ :- ¤
øpYn ¢ùn Ør˘æs˘dG ≈˘¡n˘fnhn ¬p˘HuQn ΩnÉ˘≤n˘en ±nÉ˘Nn
،}ihnÉCrªn˘rdG »n˘pg án˘æs˘én˘drG ¿sÉEp˘an * iƒn˘¡n˘rdG
(ألنازعات  ٤٠أآلية .)٤١
من أأحب ألله ـ تعا - ¤وَعظsم شصعائره؛
خالف هوأه إأ ¤ما يحب ألله ـ تعا- ¤
وقصصر نفسصه على ما أأحsل ألله له .ومن
َأأْتَبَع نفسصه هوأها ،وَأأْرَخى لها ِزَمامها،
ففي ﬁبته لله  -تعاَ - ¤نْق ٌصس بقدر
أuتَباِعه لهوأه ،وعصصيانه لربه.
جاَهدتها من
إأن ُمعا÷َة ألنْsفسس وُم َ
أأع - -ظ - -م أأن - -وأع أ÷ه- -اد؛ ألن- -ه ِجَ- -ه- -اد
َيْ -سص-تَْ -غِ -رُق أل-ع-م-ر ك-ل-ه ،وإأذأ ط-ال أَألَم-د
ضص - -ع - -فِت أل - -ن - -فسس ،ف - -اح- -ت- -اجت إأ¤
جاهدة أأك.Ì
ُم َ
وك- -ان ع- -م- -ر  -رضص- -ي أل- -ل- -ه ع -ن -ه -
جمح
ُي َ
خاِطب نفسصه ،وَيْقَهرها حتى ل َت ْ
خِرجه عن أ÷اsدة .دخل  -رضصي
به ،فتُ ْ
ألله عنه  -حائ ً
خاِطب نفسصه
طا فبدأأ ُي َ
ويحاسصبها ،قال أأنسس  -رضصي ألله عنه
 :فسصمعته يقول« :عمر بن أÿطابأأم ÒأŸؤوم -نِ َ ،َÚ-ب ٍ -خ َب -خٍ ،وأل -لِ-ه ي-ا أب-ن
أÿطاب لَتsتِقَيsن ألله ،أأو ليَُعuذَبsنك».
جا ِ
هد غÒه؛ لكنه
إأن أإلنسصاَن قد ُي َ
َيْن َسصى نفسصه ألتي –تاج إأِ ¤جَهاده،

فَيَذُرها تركب هوأها ،وتناُل مطلوبها،
حسصب أأنها –تاج إأ› ¤اهدة؛ بل
ول َي ْ
قد ُيْنِكر ذلك ،ويرى أأنه على أأحسصن
حال ،أأو على أألقل ليسس َأأسْصَوَأأ ألناسسِ،
وهذأ ُيْقِعُده عن أÛاهدة ،فيسص‘ Ò
ألs- -ردى ،وُي- -وشِص -ك أأن ي -ه -لك .و‘ ه -ذأ
أŸعنى قال علي  -رضصي ألله عنه :-
«أأوُل ما ُتنِكُرون من ِجهاِدُكم أأنُف ُسصكم».
جٌل عبَدألله بن عمر -
وŸا سصأال َر ُ
رضصي ألله عنهما  -عن أ ِ
÷َهاد قال -
رضص- -ي أل- -ل- -ه ع- -ن- -ه « :-أْبَ- -دأأ ْ ب -ن -فسصك
فجاهدها ،وأبدأأ بنفسصك فاْغزها».
إأن أْ ُÿ
طوة أألوÛ ¤اهدة ألنفسس:
جاهدة،
ألعÎأ ُ
ف بأانها –تاج إأُ ¤م َ
وألنظر إأَ ¤نْقصِصها ،وَعْيِبها ،وَخ َ
طِئها،
ومقارنة ذلك بالنفوسس ألتي تفضصلها
ف بتقصصÒه
وتتفوق عليها .ومن  ⁄يعْ Î
جاهد نفسصه؟! وكيف
وخطِئه فكيف ُي َ
يسصتمر على أÛاهدة ألعمر كله؟!
وما دأم ِ
ت ألنفسس ضصعيفًة ،وألشصيطاُن
جوًدأ فإاsن ألعبد يحتاج إأ› ¤اهدة
َمْو ُ
دأئمة ،ول سصيما أأن ألشصيطاَن ل َيِكّل
ول َيَمّل ِمْن قذف وسصاوسصه ،وخطرأته
‘ ق- -ل- -وب أل- -ع- -ب -اد .وع ُÓ-ج ذلك َدَوأم
أÛاهدة.
عن سَصْبَرة بن أأبي َفاِكه  -رضصي ألله
عنه  -قال :سصمعت ألنبي  -صصلى ألله
ع -ل -ي -ه وسص -ل-م  -ي-ق-ول(( :إأن ألشص-ي-ط-اَن
يقعد لبن آأدم ِبَأا ْ
طُرقِه ،قعد ‘ طريق
أإلسصÓم ،فقالُ :ت ْسصِلُم َوَتَذُر دينك ودين
آأب -ائك ،وآأب -اء آأب -ائك؟ فَ-عَ -صص-اه وأأسْصَ-ل-م،

شضروط اسضتجابة الدعاء
ْ Ÿسصَأاَلَةَ ،وَل َيُقوَلsن :ألsلُهsم
إأَِذأ َدَعا َأأ َ
حُدُكْم َفْلَيْعِزِم أ َ
ت َفَأاْعِطنِيَ ،فإاِsنُه َل ُم ْسصَتْكِرَه َلُه
إأِْن شِصْئ َ
لقد دsلت نصصوصُس ألكتاب وألسصنة على أأن ألtدَعاء ل
حا إأل إأذأ توsفرت فيه أاربعة شسروط:
يكون صصحي ً
لخÓصس:
لول :ا إ
الشسرط ا أ
ق -ال أل -ل -ه ت-ع-ا¬ns∏dG GhóoÑo©r˘«n˘pd ’sGEp Ghôo˘epGCo É˘enhn{ :¤
( .}nøjóudG ¬ond Úألبينة أآلية .)5
n °pü∏pîreo
خاِل ُصس}( ،ألزمر
وقال ألله تعاَ{ :¤أأَل لِsلهِ ألuديُن أْل َ
أآلية .)3
وق -ال أل -ل -ه ت -ع -اُ{ :¤ق ِ -ل أل s-لَ-ه أأ َْعُ-بُ-د ُمْ -خِ-لً -صص-ا َلُ-ه
ِديِني}( ،ألزمر أآلية .)١٤
الشسرط الثا :ÊاŸتابعة للرسسول ـ صسلى الله
عليه وسسلم ـ:
فإان ألله ل يقبَل من ألعمل إأل أŸوأفق لهدي
ألرسصول ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ؛ قال ألله تعا:¤
{¬oærYn ºrco É¡nfn Éenhn √ohòoîo ˘an o∫ƒ˘°oSôs˘dG ºo˘coÉ˘JnGB É˘enhn
( ،}Gƒ¡oànfrÉanأ◊شصر أآلية .)٧
∂ ≈àsMn ¿nƒæo˘epƒDr˘jo ’n
وق -ال أل -ل-ه ت-ع-اn ˘HuQnhn Ón˘an{ :¤
»ap Ghóoép jn ’n ºsKo ºr¡oæn«rHn ôn˘én˘°nT É˘ªn˘«˘ap ∑n ƒ˘ªo˘µu˘ën˘jo
.}Éªk«∏p°ùr Jn Gƒªo∏u°ùn john ân«r°†n bn Éªspe É˘Lkôn˘Mn ºr˘¡p˘°pù˘Øo˘frGCn
(ألنسصاء أآلية .)٦5
و‘ أل sصص ِ-ح -يَ-حْ-يِ -ن َعْ-ن َع-اِئ-شَصَ -ة َرضِصَ-ي أل-ل-هُ َع-نَْ-ه-ا،
تَ :قاَل َرسُصوُل أللهِ ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـَ« :مْن
َقاَل ْ
حَدَث ِفي َأأْمِرَنا َهَذأ َما لَْي َسس ِفيِهَ ،فُهَو َرwد»؛ أأي:
َأأ ْ
مردودٌ عليه.
ق - -ال أل - -فضص- -ي- -ل ب- -ن ع- -ي- -اضس ‘ ق- -ول- -ه ت- -ع- -ا:¤
πأ}( ،أŸلك أآلية :)٢
k ªnYn ø
{o °ùn MrGCn ºrµojtGCn ºrcoƒn∏oÑr«ndp
«أأخلصصه وأأصْصوبه».
قيل :يا أأبا علي ،وما أأخلصصـ ُه وأأصصوبُه؟
قال« :إأن ألعمل إأذأ كان خال ًصصا و ⁄يكن صصوأًبا ⁄
ُيقبَل ،وإأذأ كان صصوأبًا و ⁄يكن خال ًصصا ُ ⁄يقَبل ،حتى
يكوَن خال ًصصا صصوأًبا ،وأÿال ُصس ما كان لله ،وألصصوأُب

جرة ،فقالُ :تَهاِجر
وقعد له بطريق ألِه ْ
وت- -ذر أأرضصك وسص- -م- -اءك؟ وإأ‰ا َمَ- -ثُ- -ل
Ÿه -ا ِج -ر؛ ك -م -ث -ل ألَ -ف-رسس ‘ ألu-طَ-ول،
أ ُ
ف -عصص -اه ف -ه -اج-ر ،ث-م ق-ع-د ل-ه ب-ط-ري-ق
أ ِ
÷َه -اد ،ف -ق -الُ :ت َ-ج -اِه -د؟ ف-ه-و َجْ-هُ-د
ألنفسس وأŸال ،فُتقاتل فُتْقَتل؛ فُتْنَكُح
أŸرأأُة ،وُيْ - - -قَ - - -سص- - -م أŸال؟! ف- - -عصص- - -اه
فجاهد)) ،قال رسصول ألله  -صصلى ألله
عليه وسصلم (( :-فَمْن َفَعل ذلك كان
حvقا على ألله أأن ُيْدِخَله أ÷نة ،وإأن
َغ ِ -رق ك -ان ح v -ق -ا ع -ل-ى أل-لِ-ه أأن ُيْ-دِخَ-ل-ه
أ÷نة ،أأو وَق َصصْتُه دأبته كان حvقا على
أل -ل -ه أأن ُي ْ-دِخ َ-ل ُ-ه أ÷ن -ة))؛ روأه أأح-م-د
وألنسصائي  ،٢١ / ٦وصصححه أبن حبان.
حتاج إأ¤
كما أأن أجتناَب أŸعاصصي َي ْ
ُمَ-ج-اه-دة ل-لشص-ي-ط-ان ،وم-قاومٍة للنفسس
أألsم -ارة ب -ال tسص -وء ،ف -إان أل-ت-زأم أل-ط-اع-ة
وأÙاف -ظ -ة ع -ل -ي -ه-ا ،وأأدأء أل-ف-رأئضس
جاهدِة ألنفسس
ْŸنُدوبات يحتاج إأُ ¤م َ
وأ َ
sŸي-اَل-ة ب-ط-ب-ع-ه-ا إأ ¤ألs-رأح-ة وألَ -ك َسصل،
أ َ
وإأُ ¤م -ج-اَه-دة ألشص-ي-ط-ان أل-ذي ُيَ-ثu-ب-ط
ألَعَزأئم ،ويضصعف ألِهَمم ،ويزين للعبد
ترك أكتسصاب أ◊سصنات .وهذأ هو َدأأْب
ألصصا◊ Úمن ِعَباد ألله ـ تعا - ¤من
أل -ن -ب -ي Úوألصص -ح -اب -ة ،وأل -ت -اب -ع Úل-ه-م
بإاحسصان :دوأم أÛاهدة ‘ سصبيل ألله
ـ تعا - ¤وَقْهر ألنفسس على أكتسصاب
أ◊سصنات ،وترك ألسصيئات.
ومن صصدق مع ألله ـ تعا - ¤وأجَْتَهد
‘ هذأ ألباب وsفَقُه ألله للُهدى ،وبلsغه
م -ا َت َ-م s-ن-ى ،وضص-ع-ف َتَ -سصt-ل-ط ألشص-ي-ط-ان

ما كان على ألسصنة».
وم -ن أآلي -ات أ÷ام -ع -ة ل -ه -ذي-ن
ألشصرط Úقوله تعاÉªnfsGEp πrbo{ :¤
ºrµo¡ondEGp ÉªnfsGCn »sndGEp ≈Mnƒjo ºrµoo∏ãrpe ôl°nûnH ÉfnGCn
ÉëkdpÉ°nU ÓkªnYn πrªn©r«n∏ran ¬pHuQn AnÉ≤ndp ƒLoôrjn ¿nÉcn ørªnan ólMpGhn ¬ldnGEp
∑ ( ،}GókMnGCn p¬HuQn IpOnÉÑn©pHpألكهف ألآية .)١١٠
r ôp°rûjo ’nhn
الشسرط الثالث :الثقُة بالل ِ
ه سسبحانه وتعا¤
لجابةِ:
مع اليق ِÚوالعزِم ‘ ا إ
َرَوى مُ ْسصِلٌم َعْن َأأِبي ُهَرْيَرَة رضصي ألله عنهَ ،عن
ي ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـَ ،أأsنُه َقاَلَ(( :ل َيَزأُل
ألنِsب u
جاُب ِلْلَعْبِدَ ،ما َلْم َيْدُع بِِإاْثم ٍَأأْو َقِطيَعِة َرِحم ٍ ،مَا َلْم
ُي ْسصَت َ
جالُ؟ َقاَل:
َي ْسصَتْعِجْل» قِيَلَ :يا َرسُصوَل أللهِ َما أِلسْصتِْع َ
تَ ،فَلْم َأأَر َي ْسصَتِجيبُ ِلي،
ت َوَقْد َدَعْو ُ
َيُقوُلَ« :قْد َدَعْو ُ
ك َوَيَدُع ألtدَعاء».
حسِصُرِعْنَد َذلِ َ
َفَي ْسصَت ْ
حْيِن َعْن َأأِبي ُهَرْيَرَة رضصي ألله عنهَ ،أأsن
و‘ أل sصصِحي َ
َرسُصوَل أللهِ ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ َقاَلَ(( :ل َيُقوَلsن
حْمِني إأِْن
حُدُكْم :ألsلُهsم أْغِفْر ِلي إأِْن شِصْئ َ
ت ،ألsلُهsم أْر َ
َأأ َ
ْ Ÿسصَأاَلَةَ ،فإاِsنُه َل ُمْكِرَه َلُه)).
شِصْئ َ
تِ ،لَيْعِزِم أ َ
حْيِن أأيضًصا َعْن َأأَنسٍس رضصي ألله عنه،
و‘ أل sصصِحي َ
َقاَلَ :قاَل َرسُصوُل أللهِ ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـِ(( :إأَذأ
ْ Ÿسصَأاَلَةَ ،وَل َيُقوَلsن :ألsلُهsم ِإأْن
َدَعا َأأ َ
حُدُكْم َفْلَيْعِزِم أ َ
ت َفَأاْعِطنِيَ ،فإاِsنُه َل مُ ْسصَتْكِرَه لَُه)).
شِصْئ َ
الشس-رُط ال-رابُع :حضس-وُر ال-ق-لِب م-ع ال-رغ-ب ِ
ة
فيما عنَد الل ِ
ه سسبحانه وتعا:¤
قال ألله تعا≈«nërjn ¬ond ÉænÑrgnhnhn ¬odn ÉænÑrénàn°rSÉan{ :¤
¿ »ap
n ƒYoQp É°ùn jo GƒfoÉ˘cn ºr˘¡o˘fsGEp ¬o˘LnhrRn ¬o˘dn É˘æn˘ër˘∏n˘°rUGCnhn
Éændn GƒfoÉcnhn ÉÑk˘gnQnhn É˘Ñk˘Zn Qn É˘æn˘fnƒ˘Yoór˘jnhn äpGôn˘«r˘în ˘drG
( ،}Úأألنبياء أآلية .)٩٠
n ©p°pTÉNn
ِ
ِ
ي ب َسصَنٍد حَ َسصٍن َعْن َأأِبي ُهَرْيَرَة رضصي
ذ
م
ر
ت
ل
u
t
وَرَوى أ ْ
ألله عنهَ ،قاَلَ :قاَل َرسُصوُل أللهِ ـ صصلى ألله عليه وسصلم
جاَبِةَ ،وأْعَلُموأ َأأsن
ـ« :أْدُعوأ أللهَ َوَأأْنُتْم ُموِقُنوَن ِباإلِ َ
ب ُدَعاء ِمْن َقْلبٍ َغاِفٍل َلهٍ».
أللهَ َل َي ْسصَتِجي ُ

ع -ل -ي -ه ،ك -م -ا ق -ال أل -ل -ه ـ سص -ب -ح -ان-ه :-
{ºr¡oæsjnóp¡rændn Éæn«ap Ghóo˘gnÉ˘Ln øn˘jòp˘sdGhn
™ ،}Únæp°pùërªodrG
n ªndn ¬n˘s∏˘dG ¿sGEphn É˘æn˘n∏˘Ño˘°oS
(ألعنكبوت أآلية  ،)٦٩فالِهَدأية من ألله ـ
ت -ع -ا - ¤ويسص -ت-ح-ق-ه-ا أُْŸح-سِصُ-ن-ون م-ن
عباده ،ألذين جاهدوأ ‘ ألله  -تعا- ¤
حتى بلغهم ألله ما أأرأدوأ من ألِهَدأية.
وŸا سصأاَل رجٌل ألنبي  -صصلى ألله
عليه وسصلم ُ -مَرأَفَقته ‘ أ÷نة قال له:
((َأأِعuني على نفسِصك بكÌة أل tسصجود))؛
روأه مسصلم ،وهذأ يحتاج إأ› ¤اهدة،
إأذأ حققها ألعبد بلغ ما “نى ،وأأعطاه
ألله ما سصأال؛ إأذ َنْيُل أŸطال ِ
ب يحتاج
إأ ¤عمل ،ول ُتَناُل بالتمني فقط ،فإاذأ
جهِ إأ ¤ألله
أجتمع ألعمل مع صِصْدق ألsتَو t
 عز وجل - sنال ألعبد ما أأرأد.جاهدة ‘ ألصصيام أأكÌ
َ Ÿ
وتتجلى أ ُ
م -ن غÒه م -ن أل -ع -ب -ادأت .ف -ال -ع-ب-د ‘
جاهد نفسصه ،ويكبح شصهوته؛
رمضصان ُي َ
إأرضصاًء لله ـ تعا - ¤يشصتهي ألطعام فÓ
يأاكله ،ويظمأا فÒى أŸاءَ ول يشصربه،
َŸف u
طَرأت؛
ويجاهد نفسصه عن سصائر أ ُ
أبتغاَء رِضْصوأن ألله تعا.¤
ف - -الصص - -ي - -ام ُيَ- -دuرُب ألصص- -ائ- -م ع- -ل- -ى
أÛاهدة؛ حتى َتْرتاض َس نف ُسصه عليها،
َŸف u
طرأت
ومن قدر على ألصصيام عن أ ُ
طوأل ألنهار فهو قادر على ألصصيام عن
حsرَمات طوأل ألليل ،ومن صصام عن
َ Ÿ
أ ُ
حsرمات ‘ رمضصاَن ،فقد أأثبت أأنه
َ Ÿ
أ ُ
قادر على تركها ‘ غ Òرمضصان ،وهذه
جاهدة.
َ Ÿ
هي أ ُ
إأننا ـ معشصَر ألصصائم Úـ قد أسصتطعنا
حsرم ‘
َ Ÿ
َكْبح شصهوأتنا أŸباح منها ،وأ ُ
نهار رمضصان ،فلماذأ ل نكبح نفوسصنا
عن أ◊رأم ‘ ليا‹ رمضصان؟!
إأن -ن -ا ج -اَه ْ-دن -ا ن -ف -وسص-ن-ا ‘ أل-ن-ه-ار،
ف-ق َضصْ-ي-ن-ا أأوق-ات-ن-ا ف-ي-م-ا ي-رضص-ي أل-له -
تعا - ¤من :قرأءة قرآأن ،وِذْكر ،ودعاء،
فلماذأ ل نفعل ذلك ‘ ألليل؟ وŸاذأ ل
نفعل ذلك ‘ غ Òرمضصان؟!
جاهدتنا ألنفسصنا وشصياطيننا ‘
إأن مُ َ
ن -ه-ار رمضص-ان ت-دtل ع-ل-ى ق-درت-ن-ا ع-ل-ى
أÛاهدة ،وبرأعتنا ‘ َقْهر نفوسصنا،
حر شصياطيننا ،فلماذأ ل ن ْسصَتِمّر على
وَد ْ
ب لنا ألهدأية،
تلك أÛاهدة حتى ُتْكَت َ
ونناَل درجة أإلحسصان ألتي هي ثمن
أÛاهدة ألصصادقة؟!.

^ رجال حول الرسسول ˜
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جوابك

عّمـ ـ ـا
يشضغل ـك
❊سس :ما هو جزاء
من يفطر ‘ نهار
رمضضان عمدا من
غ Òعذر ؟

روى أابو أامامة الباهلي قال :سسمعت رسسول الله ـ صسلى
الله عليه وسسلم ـ  :بينما أانا نائم اأتا ÊرجÓن ،فأاخذا
بضسبعي فأاتيا بي جب Óوعرا ،فقال :اصسعد .فقلت :إا Êل
أاطيقه .فقال :إانا سسنسسهله لك .فصسعدت ،حتى إاذا كنت
‘ سس- -واء ا÷ب- -ل إاذا ب- -أاصس- -وات شس- -دي- -دة .ق- -لت :م- -ا ه -ذه
لصسوات؟ قالوا :هذا عواء أاهل النار ثم انطلق بي فإاذا
ا أ
أان-ا ب-ق-وم م-ع-ل-ق Úب-ع-راق-ي-ب-ه-م ،مشسّققة أاشسداقهم ،تسسيل
أاشس- -داق- -ه- -م دم- -ا .ق -ال :ق -لت :م -ن ه -ؤولء؟ ق -ال :ال -ذي -ن
يفطرون قبل –لة صسومهم رواه ابن خزÁة وابن حبان
‘ صس- - - - - - - - - - - - -ح- - - - - - - - - - - - -ي- - - - - - - - - - - - -ح- - - - - - - - - - - - -ه- - - - - - - - - - - - -م- - - - - - - - - - - - -ا.
وكفى Ãن يفطر ‘ رمضسان عمدا ،كفاه إاثما أانه انتهك
لسسÓم.
حرمة ركن ا إ

خ Òالهدى
عن أابي هريرة رضسي الله عنه أان رسسول الله ـ صسلى
ال -ل -ه ع -ل -ي -ه وسس -ل -م ـ ك -ان ي -ق -ول(( :الصس -ل -وات اÿمسس
وا÷معة إا ¤ا÷معة ورمضسان إا ¤رمضسان مكفرات ما
بينهن إاذا اجتنب الكبائر)) ،رواه البخاري ومسسلم
 عن عائشسة رضسي الله عنها أان رسسول اللهـ صسلى اللهع -ل -ي -ه وسس-ل-م ـ« :صس-ل-ى ‘ اŸسس-ج-د ذات ل-ي-ل-ة ‘ رمضس-ان
فصسلى بصسÓته ناسس ثم صسلى من القابلة فك Ìالناسس
ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أاو الرابعة فلم يخرج
إال -ي -ه -م رسس -ول ال-ل-ه ف-ل-م-ا أاصس-ب-ح ق-ال« :ق-د رأايت ال-ذي
صسنعتم فلم Áنعني من اÿروج إاليكم إال أا Êخشسيت
أان تفرضس عليكم» ،رواه البخاري ومسسلم.

حكمة العدد
ق -ال ال -زه -ري« :ل -و ج -م-ع ع-ل-م ع-ائشس-ة إا ¤ع-ل-م
جميع النسساء ،لكان علم عائشسة أافضسل».

معاذ بن جبل رضضي الله عنه

هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أأوسس أألنصصاري ،ألسصيuد أإلمام،
ي أŸدُّ ،Êيكنّى بأابي عبد ألرحمن ،أأّمه هند بنت سصهل من
أÿزرج ّ
بني رفاعة ،كان معاذ شصاباً طوي ً
 Óأأبيضصًا وضصيء ألوجه ،حسصن
ألشصعر ،أأكحل ألعين› ،Úموع أ◊اجب ،Úجمي ًÓسصمحاً من خÒ
شصباب قومه ،قيل عنه إأّنه من أأجمل ألرجال ،كان له من ألولد عبد
ألرحمن وأأّم عبد ألله وولد آأخر ُ ⁄يذكر أسصمه ،قال عنه أأحد
ألتابع( :Úدخلت مسصجد حمصس فإاذأ أأنا بفتى حوله ألناسس ،جعد
قطط ،فإاذأ تكّلم كأاّنما يخرج من فيه نور ولؤولؤو ،فقلت من هذأ؟
قالوأ :معاذ بن جبل).
أأسصلم معاذ بن جبل وهو ‘ عمر ألّثامنة عشصرة ،وكان من ألرجال
ألسصبع Úألذين شصهدوأ بيعة ألعقبة ألثانية مع أألنصصار ،شصهد مع
رسصول ألله  -صصلّى ألله عليه وسصلّم  -بدرأ ً وًأأحدأ ً وأŸشصاهد كلّها،
وأبتعثه رسصول ألله إأ ¤أليمن ليعّلم ألّناسس ألقرآأن ألكر Ëوأأمور دينهم
ويقبضس منهم أل ّصصدقات.
و بالرغم من حدأثة سصنّ معاذ بن جبل  -رضصي ألله عنه  -إأّل أأّنه
أحتلّ مكانًة رفيعًة عند رسصول ألله ـ صصّلى ألله عليه وسصّلم ـ ،حيث
أأّهلته سصÓمة دينه وصصحّة تÓوته للقرآأن ليقول عنه ألّرسصول ـ صصلّى
ألله عليه وسصلّم ـُ« :خذوأ ألقرآأنَ من أأربعةٍ :من عبِد أللهِ بِن مسصعوٍد،
ِ
ُ
ي بنِ كعبٍ»،
فبَدأأ به ،وسصا ٍ ⁄مولَى أأبي ُ
حَذيَفَة ،وُمعاذ بنِ جبلٍ ،وأأَب u
فكان معاذ بن جبل  -رضصي ألله عنه  -أأحد أألربعة ألذين أأوصصى
ي  -عليه أل ّصصÓة وأل ّسصÓم  -بأاخذ ألقرآأن عنهم؛ لعلمه بأاحكام
ألنب ّ
ألقرآأن وتÓوته وتوجيهاته ،وكان من ذلك أأن أبتعثه رسصول ألله -
صصّلى ألله عليه وسصلّم  -إأ ¤أليمن ليعلّم أأهلها ألقرآأن وأإلÁان بعد
أأن طلب أأهل أليمن مَن يفّقههم ‘ ألّدين وأأحكامه ،وقد كّرم رسصول
ألله  -صصّلى ألله عليه وسصّلم  -معاذ بن جبل  -رضصي ألله عنه  -أأكÌ
جبلٍ) ،وقال أأيضصاً:
جُل ُمعاُذ بنُ َ
من مّرة؛ منها :أأّنه قال فيهِ( :نعم ألsر ُ
(وأأعَلُمهم با◊ِÓل وأ◊رأمِ ُمعاُذ بُن جَبلٍ) ،فكان أبن جبل  -رضصي
ألله عنه  -أأعلم ألّناسس با◊Óل وأ◊رأم بشصهادة رسصول ألله ـ صصّلى
ب رسصول ألله  -صصّلى ألله عليه وسصّلم -
ألله عليه وسصّلم ـ ،كما ظهر ح ّ
جهه ويعّلمه شصيئاً
جليًّا Ÿعاذ بن جبل  -رضصي ألله عنه  -وهو يو ّ

من أألدعية ليكّررها فأامسصك بيده وبدأأ بتوجيهه فقال له( :يا معاُذ
ت وأأُuمي وأللهِ إأuني ألُِحtبك،
وأللِه إأuني ألُِحtبك ،فقال معاذ :بأابي أأن َ
فقال :يا معاُذ أأوصصيك أأsل تَدَعsن ‘ دبُِر كuل صصٍÓة أأنْ تقوَل :أللsهsم
حسصنِ عبادِتك) .كان معاذ بن جبل -
أأِعuني على ِذكِرك وشُصكِرك و ُ
رضصي ألله عنه  -يعرف قدر ﬁبّة ألرسصول له ويدرك فضصلها عليه،
فكان يعمل بوأجبها وحقوقها بطاعة رسصول ألله  -صصّلى ألله عليه
وسصلّم  -وألقيام بأاوأمره ،وسصؤوأله عّما ينفعه من أأمور دينه ودنياه.
ومن صصفاته ألُزهد حيث أأعطى عمر بن أÿطّاب يوماً غÓمًا له
صصّرًة فيها أأربعمئة دينار ،فدفعها إأليه وقال له أأوصصلها إأ ¤معاذ بن
جبل ،وقل له أأّن يقضصي بهذأ أŸال حاجته ،ثّم أنظر ماذأ يفعل فيها،
فدفع ألغÓم Ÿعاذ  -رضصي ألله عنه  -أŸال ،فبدأأ معاذ من فوره
بتوزيع أŸال على أŸسصاك Úمن جÒأنه ،وأمرأأته قائمة تنظر إأليه،
فقالت له ونحن وألله مسصاك Úفأابق لنا شصيئًا ،فلم ُيبق معه إأّل
دينارأن دفعهما إأليها ،فعاد ألغÓم فأاخ Èعمر Ãا رأأى ،ف ُسصّر عمر
من ذلك.
وكان Ÿعاذ  -رضصي ألله عنه  -زوجت ،Úفإاذأ كان يوم إأحدأهما ⁄
يشصرب كأاسس ماء عند أألخرى بُغيَة أأن يعدل بينهما ،وقد توفيت
زوجتيه ألثنت ‘ Úألطاعون فأاقرع بينهما أأّيهما يدفن أأّوًل وذلك
من –ّريه للحÓل وورعه عن أ◊رأم.
وبعد أأن أأنهى تكليفه ألذي كلّفه به رسصول ألله  -صصلّى ألله عليه
وسصلّم  ‘ -أليمن ،فوجد رسصول ألله  -عليه أل ّصصÓة وأل ّسصÓم  -قد
توّفي ،فلم يسصتطع حينها أبن جبل أإلقامة ‘ أŸدينة ،فاسصتأاذن أأبا
بكر  -رضصي ألله عنه  -أأن يخرج إأ ¤ألشّصام مُلتحقًا بجيوشس
أŸسصلم Úألفا–ة هناك عّله ينال ألشّصهادة معها ،فوأفق أأبو بكر
رضصي ألله عنه ،فخرج معاذ إأ ¤ألشّصام ،فمكث –ت إأمرة أأبي عبيدة
بن أ÷ّرأح  -رضصي ألله عنه  -فÎةً من ألّزمن ،لكنّ أأبا عبيدة توّفي
على إأثر ألطاعون ألذي أأصصاب أأهل ألشّصام ،وكان قد تولّى خÓفة
أŸسصلم Úعمر بن أّ ÿ
طاب رضصي ألله عنه ،فوّلى معاذ بن جبل
خÓفة جند ألشّصام ،لكّنه  ⁄تدم إأمارته للجند طوي ً
 Óحتى أأُصصيب
بالطاعون فمات ،وكان ذلك سصنة ثما Êعشصرة للهجرة بعد أأن بلغ من
ألعمر ثÓثة وثÓث Úسصنة ،و‘ روأية أأخرى ثمانية وثÓث.Ú
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رمضسأنيأت مثقف

أıرج أŸسسرحي حبيب بوخليفة:

رمضش ـ ـ ـان  ⁄يغّيـ ـ ـر م ـ ـ ـن طبع ـ ـ ـي
^ أنأ بصسدد إأنهأء سسينأريو حول أ◊رأك ألشّسعبي

رك-ن رمضس-أن-ي-أت م-ث-ق-ف ي-ق-ف ه-ذه أŸرة ع-ن-د أıرج أŸسس-رح-ي ح-ب-يب ب-وخ-ل-يفة ،ألذي
كشسف أن ألشسهر ألفضسيل ل يؤوّثر إأطÓقأ على طبعه وسسلوكه أليومي بأسستثنأء بعضس ألنقصس
‘ ألنوم وألصسعوبة ‘ ألسستيقأظ مبكرأ كنتيجة حتمية لتأأث Òأل ّسسهرأت أŸطّولة.

تيبازة :علي ملزي

ب- -وخ -ل -ي -ف -ة إال -ى أاّن -ه ك -ث -ي -را م -ا يشض -ارك ف -ي
المحاضضرات و الندوات ذات الصضلة بموضضوع
الحراك الشضعبي من حيث كونه يعتبر ثورة
سض -ل -م -ي-ة ب-ال-ت-وازي م-ع حضض-ور ع-روضض ف-ن-ي-ة
بدعوة من الفاعلين في الميدان دون إاهمال
ال-واجب ال-م-ه-ن-ي ال-رسض-م-ي ك-أاسض-ت-اذ ب-ال-م-عهد
ال -وط-ن-ي ل-ل-ف-ن-ون ال-درام-ي-ة و ف-ن-ون السض-م-ع-ي
البصضري.
أامّ -ا ع -ن مشض -اري -ع-ه ال-مسض-ت-ق-ب-ل-ي-ة ،ف-كشض-ف
بوخليفة عن شضروعه في كتابة نصض سضيناريو
مسض -رح-ي-ة ه-ادف-ة ي-ت-م-ح-ور م-وضض-وع-ه-ا ح-ول
الحراك الشضعبي وتطرح تصضورا شضام Óحول
ه-ي-ك-ل دول-ة ج-زائ-ري-ة ك-ام-ل-ة األرك-ان وم-بنية
على الحقوق والواجبات والحريات ،كما لم
يخف حبيب بوخليفة انشضغاله بكتابة سضيناريو
مسض -لسض -ل اج -ت -م -اع -ي ي -كشض -ف ال -ط-اب-وه-ات.
وي-ط-رح ال-ع-دي-د م-ن ال-تصض-ورات ح-ول قضض-اي-ا
اجتماعية وأاخرى روحية بحتة ،يفترضض بأان
يتّم إاعداد تركيبة مالية له مع مطلع الدخول
الج-ت-م-اع-ي ال-م-ق-ب-ل ق-بل إاخراجه وتصضويره،
وم -م-ا رّك-ز ع-ل-ي-ه ح-ب-يب ب-وخ-ل-ي-ف-ة ك-ث-را ك-ون

قال بوخليفة باّنه أاضضحى مواظبا على قراءة
القرآان بشضكل يومي قبل اإلفطار مباشضرة كما
أاّنه تفطّن إلعادة قراءة مقّدمة ابن خلدون
ال- -ت- -ي ت -ع -رضض األسض -ب -اب ال -م -ب -اشض -رة وغ -ي -ر
ال -م -ب -اشض -رة لن -تشض -ار ال -عصض -ب -ي -ة ف-ي أاوسض-اط
الشّض -ع -وب ال -م -غ -ارب -ي -ة ،إاضض -اف-ة ال-ى الطÓ-ع
ال -دوري ع -ل -ى م -ؤول -ف -ات ال-ك-اتب ال-راح-ل أاب-و
القاسضم سضعد الله حول تاريخ الجزائر الحديث
مشضيرا إالى كون المطالعة و الكتابة يهبانه
راحة بال ل تعّوضض ،وفي مقابل ذلك يسضتغني
حبيب بوخليفة عن مشضاهدة مختلف القنوات
ال-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة ع-ل-ى ك-ث-رت-ه-ا م-ت-ح-ج-ج-ا ب-ك-ون
ال -ب -رام -ج ال-م-ع-روضض-ة ت-عسض-ة ول ت-رق-ى ل-ذوق
المشضاهد المتذّوق ،في حين أاّنه لم يتمكن من
السضتغناء عن شضبكات التواصضل الجتماعي
ممثلة في الفايسضبوك والتويتر وغيرها ضضمن
مسضار تواصضلي كان يعشضقه الكاتب بوخليفة
منذ عّدة سضنوات خلت.
وع -ن ال -نشض -اط ال -م -ع-ت-اد خ-ارج ال-ب-يت ،يشض-ي-ر

‘ مبأدرة لتشسجيع أŸوأهب ألّنأشسئة

بلدية معسشكر تششرف على ال ّ
لو¤
طبعة ا أ
Ÿسشابقة اŸسشرح اŸدرسشي

أحتضسنت دأر ألثقأفة أبي رأسس ألنأصسري تصسفيأت مسسأبقة أŸسسرح أŸدرسسي ب Úمدأرسس
لو ،¤وأل-ت-ي أشس-رفت ع-ل-ى ت-ن-ظيمهأ مصسلحة ألشسؤوون ألثقأفية
ب-ل-دي-ة م-عسس-ك-ر ‘ ط-ب-ع-ت-ه-أ أ أ
وأل-ري-أضس-ي-ة ل-ب-ل-دي-ة م-عسس-ك-ر ب-أل-ت-نسس-ي-ق م-ع م-دي-رية ألÎبية ،حيث شسأرك ‘ هذه ألطبعة
لو ¤من نوعهأ أربعة مدأرسس أبتدأئية ،وأتسسمت ألعروضس أŸسسرحية ألتي قدمهأ تÓميذ
أ أ
لدأء وأŸضس-م-ون ،ح-يث ت-ط-رقت ألعروضس
أŸدأرسس ألب-ت-دأئ-ي-ة ب-ل-مسس-ة إأب-دأع-ي-ة م-ن ح-يث أ أ
لم ،وغÒه-أ م-ن م-وأضس-ي-ع
أŸسس-رح-ي-ة أ ¤م-وأضس-ي-ع ع-ن حب أل-وط-ن ون-ظ-أف-ة أÙي-ط وحب أ أ
تتعلق بألÎبية أÿلقية.
شضخصضيته ،خاصضة فيما يتعلق بمسضرح الطفل الذي
عرف إاهمال غير مبرر في السضنوات الماضضية.
في المقابل وتشضجيعا للمواهب الفنية الناشضية في
من جهته أاّكد نائب رئيسض بلدية معسضكر المكلف
مجال المسضرح المدرسضي ،أاعربت لجنة التحكيم بالثقافة والرياضضة مزيان محمد على أان الهدف
المكونة من مثل عن المسضرح الجهوي وممثل عن من هذه المبادرة هو خلق مشضتلة مواهب ألطفال
مديرية التربية عن أاهمية مرافقة الفنانين الصضغار المدارسض يتم من خÓلها مرافقتهم وصضقل وتنمية
و صضقل موهبتهم الباهرة لسضيما بالنسضبة للكثير مواهبهم ،حيث سضيتأاهل الفائز بالمرتبة األولى إالى
من المشضاركين في التظاهرة أاول وقفة لهم على تصض -ف -ي -ات مسض-اب-ق-ة ال-مسض-رح ال-م-درسض-ي ال-ج-ه-وي
خشض-ب-ة ال-مسض-رح ال-ط-اق-ات وال-م-واهب ال-مسض-رح-ي-ة بمسضتغانم ،مؤوكدا أان مصضالح بلدية معسضكر سضتعمل
Óطفال الفائزين ومتابعتهم
الموجودة بالمدارسض ،والتي ابهرتهم خاصضة وأان على تقديم كل الدعم ل أ
العديد من األطفال المشضاركين تعتبر هذه أاول مرة من اجل بلوغ المراتب األولى في النهائيات ،كما
يقفون على خشضبة المسضرح أامام الجمهور ،كما نّوه سضتيم تسضجيل كل نقائصض الطبعة األولى لتفاديها
أاعضض -اء ال -ل-ج-ن-ة ب-ال-م-ج-ه-ود ال-ذي ق-ام ب-ه م-رب-ي-ي في الطبعات القادمة،وتسضخير كل الوسضائل إلنجاح
األطفال من معلمين و معلمات بداية من اختيار ال-ط-ب-ع-ات ال-ق-ادم-ة ال-ت-ي سض-ي-ع-م-ل ال-م-ج-لسض ع-ل-ى
ال -نصض ال -مسض -رح-ي وإاخ-راج مسض-رح-ي ،ك-م-ا أاع-رب إان-ج-اح-ه-ا،وال-ت-خ-ط-ي-ط ل-ت-ن-ظ-ي-م م-نافسضات ولئية
ال -ج -م -ه -ور ال -ح -اضض -ر ع -ن تشض -ج -ي -ع -ه ل-م-ث-ل ه-ذه وجهوية لتشضجيع المسضرح المدرسضي.
المبادرات التي تنمي الموهبة عند الطفل وتصضقل

معسسكر :أام ا Òÿــ سس

مسسرحيأت وحفÓت إأنشسأدية وأخرى ‘ أل ّ
طرب ألشّسعبي

رمضض-ان شض-ه-ر خ-ي-ر وب-رك-ة م-ك-ن-ه م-ن ت-ق-دي-م
اإلضضافة المطلوبة ألعماله الفنية المرتقبة.

‘ عرضس مسسرحي نأل إأعجأب أ÷مهور ببأتنة

«ﬁمود القط» يششرح ظاهرة األبناء غ Òالشّشرعيّ Úبا÷زائر

تتوأصسل فعأليأت ليأ‹ رمضسأن للمسسرح بركح مسسرح بأتنة أ÷هوي ،حيث أسستمتع عشسأق ألفن ألرأبع سسهرة أول أمسس بأŸونولوج «ﬁمود
ألقط» ،من إأنتأج ألتعأونية ألثقأفية لعريني للفنون ألدرأمية ببأتنة ،حيث أبدع أŸمثل هيثم رجب ‘ تأأديته كمأ أن أıرجة ليديأ لعريني
‚حت ‘ إأظهأر ألعمل ‘ أحسسن صسورة ‡كنة.

باتنة :حمزة Ÿوشسي

لصضداء التي عبّرت عنها العائÓت التي
المسضرحية بصضفة عامة حسضب ا أ
حضضرتها والتي توافدت بقوة خÓل السضهرات الرمضضانية بالمسضرح
لبناء غير الشضرعيين وكيفية تعامل المجتمع
سضلطت الضضوء على فئة ا أ
معهم ،حيث يجد محمود نفسضه أامام هذا الواقع بعدما كان يعتقد أانه
ابن شضرعي لعائلة تبّنته منذ كان رضضيعا.
هذه الحقيقة قلبت حياته رأاسضا على عقب وكانت بمثابة النقطة التي
غيرت مجريات خططه المسضتقبلية بداية من العمل حيث يتم رفضضه
باسضتمرار ،وصضول بخطيبته التي رفضضت الزواج به بعدما كان يعتقد
لمر تعقيدا وتشضويق.
أانها سضتقف معه في هذه المحنة ليزداد ا أ
الجمهور الحاضضر بقوة اسضتمتع طيلة مدة المسضرحية التي عالجت
لخيرة من
قضضية حسضاسضة جدا تنامت بشضكل لفت لÓنتباه في المدة ا أ
لداء المميز للممثل ،الذي بدوره أاعطى للنصض
جهة ،ومن جهة أاخرى ا أ
ما يسضتحقه ،خاصضة وأانه أاخذ جهد كبير من صضاحبته الممثلة آامال
وهيبة كرفة.
ونشضير أاّن المسضرح الجهوي قد سض ّ
طر برنامجا ثريا لفعاليات ليالي
رمضضان بمشضاركة عدة فرق وتعاونيات مسضرحية ،إاضضافة إالى مسضارح
جهوية من مختلف وليات الوطن ،حيث أاكد مدير المسضرح السضيد جمال
لعمال التي جاءت بها الفرق السضابقة الذكر لم يكن
النوي بأان اختيار ا أ
عشضوائيا ،وإانما تّم التركيز على محتوى ومضضمون المسضرحيات لتتناسضب
مع خصضوصضية الشضهر الفضضيل كونها تقدم للمتلقي قضضايا وقصضصض
اج-ت-م-اع-ي-ة مسض-ت-ن-ب-ط-ة م-ن ال-واق-ع ال-م-ع-اشض سض-ي-ت-م ط-رح-ها في قالب
كوميدي ممتع.

بغÓف مأ‹ يقّدر بحوأ‹  17مليأر سسنتيم

إانششاء متحف Ãدينة أاقبو

” أخÒأ إأطÓق أشسغأل إأ‚أز
بعد أن ”ّ تأأجيلهأ لعدة مرأت ،أّكد رئيسس بلدية أقبو ،أل ّسسيد مولود صسأ◊ي ‘ ،تصسريح لـ» ألشسعب» ،أّنه قد ّ
متحف ألف ّ
صسصس
ل‚أز قد حصسلت على أمر بأÿدمة وبأشسرت ‘ أ أ
ن أŸؤوسّسسسة أŸكّلفة بأ إ
ن وألتأريخ Ãدينة أقبو ،كمأ أشسأر إأ ¤أ ّ
لشسغأل ،وقد خ ّ
لجمأ‹ للمشسروع يقّدر
ل‚أز أŸنشسآأت ألكÈى ،مع ألعلم أن أŸبلغ أ إ
أÛلسس ألشسعبي ألبلدي لبلدية أقبو غÓفأ مأليأ بقيمة  7.2مليأر سسنتيم إ
بحوأ‹  17مليأر سسنتيم.
مسضاحتها 16متر مربع،
ب- -الإ ضض- -ا ف- -ة اإل- -ى سض- -ت -ة
ت ّ-م ت-ق-ري-ر اإن-ج-از ال-م-ت-ح-ف ق -اع -ات ي -تّ-م ت-ج-م-ي-ع-ه-ا
بمنطقة «ثي حرق اثي ن» ،حسضب ذات ل -تشض ّ-ك -ل و رشض-ة ل-ل-ح-ف-ظ
المت ح دث ،و التي يطلق علي ه ا اسضم مسض- - -اح- - -ت- - -ه- - -ا 20 0متر
ال -ث -ك -ن -ة السض -اب-ق-ة ،ع-ل-ى مسض-اح-ة م-رب-ع ،وك-ذ ا مسض-اح-ت-ي-ن
ت -ق ّ-د ر بـ  48 8 7م-ت-ر م-رب-ع ،وعلى و اسض - -ع - -ت- -ي- -ن ل- -ل- -ع- -رضض
ب- -ع- -د بضض- -ع- -ة اأم -ت -ار م -ن ال -م -ق ّ-ر ال -م -وؤّق -ت  ،و اإ ضض-ا ف-ة اإل-ى
ال- -رئ -يسض -ي ل -م -د ي -ن -ة اأق -ب -و ،و اأمّ -ا ه - -ذ ا ،ي - -ع- -ت- -زم م- -ك- -ت ب
ت صض-م-ي-م-ه ف-ق-د تّ-م و ف-ق-ا ل-ه-ند سضة ال -د راسض -ات ال-ذ ي اأن-ج-ز
«مسضتقبلي ة عصضرية» ،و الأكي د اأن الد راسضة ،تشضي ي د مكتبة
السض-ك-ا ن ال-م-ح-ل-ي-ي ن ينتظرو ن هذ ا مزّودة بقاعة للمطالع ة،
ال -م-رف-ق ال-ث-ق-ا ف-ي ب-ف-ارغ الصض-ب-ر ،مسض- -اح -ت -ه -ا  3 5 0متر
ف -ب -ال -رغ -م م -ن ك -ون م-د ي-ن-ة اأق-ب-و م- -رب- -ع ،ي- -ت- -م ضض- -م -ن -ه -ا
م -رك -زا حضض -ري -ا ك -ب -ي -را ،ي -ت -م ّ-ي -ز ت- -خ صض -ي صض مسض -اح -ة 5 0
ب -ت -اري -خ -ه ال -ع-ري-ق ودي-ن-ام-ي-ك-ي-ت-ه م-ت-ر م-رب-ع ل-ل-م-كفوف ي ن ،
ال -ث -ق -ا ف -ي -ة ال -ت -ي تشض -ه-ده-ا ك-ا ف-ة ال-ذ ي-ن ي-ع-تبرو ن شضري ح ة
ال -م -ج -الت ،اإل اأن -ه-ا ت-ف-ت-ق-د اإل-ى اج - -ت - -م - -اع - -ي - -ة ع- -رف ت
ت صض -م -ي -م ه -ذ ا ا ل -م -ب -ن -ى ا ل-ث-ق-اف-ي وتكو ن جدرانها ع ل ى طول ا ل مسضار
منشضاآت ثقا ف ي ة .
مشضاركة مع تبرة في اإ ط ار الحراك ال -ف -ري -د م -ن ن-و ع-ه ،ق-د خّ-ط -ط-وا م-خّص ض -ص ض-ة ل-ل-ف-ن-ان-ي-ن ،ع-ل-ى سضب يل
ي
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ل
ا
لإن-ج-از م-م-ر خ-اصض ب-السض-ي-ر ع-ل ى د ع -ام -ة اأو فضض -اء لإط Ó-ق ا ل-ع-ن-ان
سض -ي-تّ-م تشض-ي-ي-د ه ف-ي ط-اب-ق اأر ضض-ي حالي ا .
الأق- - -د ام ،وذل ك ان- - -ط Ó- -ق - -ا م - -ن ل-ح-ري-ة ا ل-ت-ع-ب-ي-ر ا ل-ف-ن ي  ،من ط Óء
و ثÓ-ث-ة ط-واب-ق ع-ل-وي-ة ،مسض-احت ي ن م - -ن ج - -ه- -ة اأخ- -رى  ،ب- -ل- -غ- -ن- -ا م- -ن الطابق الأر ض ضي اإ ل ى غاي ة ا ل طابق فن ي ورسضم و ل و حات ج ص ض ي ة وفن
دائمت ي ن للعرضض تق ّدر مسضاحت هما ت صضري ح ات المسضوؤ ول المح لي ،اأن الث الث و الأخي ر  ،وسض ي تّم تغط ي تها ا ل ن حت.
بـ  6 3 0متر مربع ،و ق اعة اسضتقبال ال -م -ه -ن -د سض -ي -ن ال -مسض -وؤ ول -ي -ن ع -ن بِمنور زجاجي ع ل ى سضب يل سضقف

بجاية :بن النوي توهامي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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برنامج ثقا‘ فني ثري يسشتقطب
جمهور برج بوعريريج

يتوأصسل ألÈنأمج ألثقأ‘ ألفني أŸسسطر
م -ن ق -ب -ل م -دي -ري -ة أل-ث-ق-أف-ة ودأر أل-ث-ق-أف-ة
ب- -ولي -ة ب -رج ب -وع -ري -ري -ج Ãن -أسس -ب -ة شس -ه -ر
لح-ي-أء ل-ي-أ‹ ألشس-هر
رمضس-أن ،وأل-ذي ي-أأت-ي إ
أل- -فضس- -ي- -ل وإأضس- -ف- -أء ج- -و م -ن أÿصس -وصس -ي -ة
وأŸتعة عليهأ وسسط توأفد سسكأن ألولية.

برج بوعريريج :بن يوسسف حبيبة

ال-ب-رن-ام-ج ال-ث-ري ال-م-خ-ت-ار يشض-م-ل كافة دوائر
الولية وعاصضمتها ،حيث يتضضمن  41نشضاط
ف---ن--ي م--ن--ه--ا ع--دي--د ال--ع--روضض ال--مسض--رح--ي--ة،
ال--ح--فÓ--ت النشض--ادي--ة ،السض--ه--رات الشض--ع--ب--ي--ة
لخير
والطربية وغيرها ،حيث يعرف هذا ا أ
مشضاركة وجوه فنية معروفة على غرار شضيخ
الشضعبي عبد القادر شضاعو ،الذي سضيحيي حفله
لحد القادم بدار الثقافة محمد
الفني ليلة ا أ
ب--وضض--ي--اف ،ال--ف-ك-اه-ي م-راد صض-اول-ي ،ال-ف-ن-ان

العمري كعوان ونبيل مباركية فيما تتشضارك
لمل ،نوميديا،
الفرق المحلية منها جمعيات ا أ
لندلسض ،النرجسض جنبا إالى جنب مع
بيبان ا أ
ف--رق م--ن خ--ارج ال--ولي--ة ع-ل-ى غ-رار ت-ع-اون-ي-ة
ال-خ-مسض-ي-ن-ي-ة ل-ل-ث-ق-اف-ة وال-ف-ن-ون ال-تابعة لولية
وهران ،المسضرح الجهوي العلمة ،جمعية اتفاق
القلوب لولية المسضيلة ،فرقة الفردة لولية
بشض---ار ف---ي ت---ق---دي---م ال---ع---روضض ال--مسض--رح--ي--ة
لنشضادية.
والحفÓت ا إ
لنشض-ط-ة ي-ت-م ب-رم-ج-ت-ه-ا ب-عد
وي-ذك-ر أاّن ه-ذه ا أ
صضÓ--ة ال--ت--راوي--ح تسض--ت--ق--طب سض-ك-ان ب-ال-ولي-ة
وتعرف إاقبال معروفا ،لسضيما وأاّنها المتنّفسض
ال--وح--ي-د ل-ل-ع-ائÓ-ت ف-ي ظ-ل ن-قصض مسض-اح-ات
للترفيه ومبادرات من نفسض النوع.

أاجندة ال ّسشهرات الّرمضشانية

^ «تاج القرآان» ‘ سشهرتها الّثانية

يحتضضن «جناح السضاورة» بقصضر المعارضض
بالصضنوبر البحري السضهرة التنافسضية الثانية
من برنامج «تاج القراآن» ،التي تنظّمها قناة
ال-ق-راآن ال-ك-ري-م ،وذلك سض-ه-رة غ-د ال-ج-م-ع-ة
على السضاعة الحادية عشضرة لي .Óيشضار اإلى
اأن السضهرة سضتبث على الهواء مباشضرة ،ما
يسضتلزم حضضور الجمهور نصضف سضاعة على
الأقل قبل انطÓقها.

^ بهجة رحال تعود من جديد
ب-م-ن-اسض-ب-ة اإصض-دار ال-م-ك-تب ال-وط-ني لحقوق
ال-م-وؤل-ف وال-ح-ق-وق ال-م-ج-اورة مجموعة من
 27قرصض مدمج للفنانة بهجة رحال ،تحيي
هذه الأخيرة حف Óسضهرة الثنين  27ماي
ع-ل-ى السض-اع-ة ال-ع-اشض-رة وال-نصض-ف ب-المسضرح
الوطني الجزائري محيي الدين باشضتارزي،
وسض-ي-ك-ون ف-ي م-راف-ق-ة رح-ال ف-رق-ة ال-فنون
الجميلة.

^ معرضض تششكيلي باŸسشرح الوطني

تشضهد سضهرة اليوم الخميسض ،على السضاعة
العاشضرة لي ،Óاإعادة افتتاح قاعة المعارضض
«ح- -اج ع- -م -ر» ب -م -ب -ن -ى ال -مسض -رح ال -وط -ن -ي
الجزائري محيي الدين باشضتارزي .وتسضتهل
ال- -ق -اع -ة نشض -اط -ات -ه -ا ب -م -ع -رضض ل -ل -ف -ن -ان -ة
التشضكيلية هند زيور تحت عنوان «شضكون
اأنا؟» ،والذي يسضتمر اإلى غاية  29جوان
المقبل.

سشينما رمضشانية ‘  12ولية

^
ي-ن-ظ-م ال-م-رك-ز ال-وط-ن-ي ل-لسض-ي-نما والسضمعي
البصضري «ليالي رمضضان السضينمائية ،»2019
في شضكل قافلة سضينمائية تعرضض مختلف
الأف Ó-م ،ع -ل -ى غ -رار اب -ن ب -اديسض ،ال -ب -ئ -ر،
لطفي ،فاطمة نسضومر ،جبل باية ،مسضخرة،
حسض -ان ط -ي -رو ،ع -ط -ل-ة ال-م-ف-تشض ال-ط-اه-ر،
دورية نحو الشضرق ،معركة الجزائر ،عمر
قاتÓتو.
ويشضمل البرنامج  12ولية :عين الدفلى،
الشض -ل -ف ،ال -م -دي -ة ،ال -ج-ل-ف-ة ،ال-ب-وي-رة ،ب-رج
ب-وع-ري-ري-ج ،م-عسض-ك-ر ،سض-ع-ي-دة ،ب-وم-رداسض،

ت -ي -زي وزو ،الأغ -واط ،غ -رداي -ة وال -ج -زائ -ر
العاصضمة .وتتواصضل العروضض ،التي انطلقت
ه -ذا الإث -ن -ي -ن ،اإل -ى غ -اي -ة  28م-ن الشض-ه-ر
الجاري.

«راينا راي» باأوبرا ا÷زائر

^
ط -راأ ت -غ -ي -ي-ر ع-ل-ى ب-رن-ام-ج اأوب-را ال-ج-زائ-ر
«ب-وعÓ-م بسض-اي-ح» لشض-ه-ر رمضض-ان ال-م-ع-ظم،
حيث تّم اإلغاء حفل  18ماي  2019واسضتبدال
حفل  24ماي  2019للفنان «جام» بحفل من
اإحياء فرقة «راينا راي».

^ «دزاير كوميدي اآب» اإ ¤اإششعار اآخر

ت-اأّج -ل ال-ب-رن-ام-ج ال-ف-ك-اه-ي «دزاير كوميدي
اآب» الذي كان مقررا من  15اإلى  18ماي
ب -ال -مسض-رح الصض-غ-ي-ر ب-دي-وان ري-اضض ال-ف-ت-ح.
وحسضب ب- -ي- -ان دي -وان ري -اضض ال -ف -ت -ح ،ف -ل -م
يتحّدد تاريخ تنظيم التظاهرة التي «اأجّلت
اإلى اإشضعار اآخر».

^ طلبة اŸسشرح بعرضشي تخّرج

ي -ن -ه -ي ط-ل-ب-ة ال-م-ع-ه-د ال-ع-ال-ي ل-م-ه-ن ف-ن-ون
العرضض وال ّسضمعي البصضري مسضارهم العلمي
بتقديم عرضضين ،سضهرة اليوم الخميسض على
السضاعة العاشضرة ،على ركح مسضرح الجزائر
الوسضطى «الكازينو».
يحمل العرضض الأول عنوان «طلب زواج»
لأنطوان تشضيخوف ،اأما العرضض الثاني فهو
«اإيسض - -ك - -وري - -ال» ل - -ل - -ب- -ل- -ج- -ي- -ك- -ي م- -يشض- -ال
دالدغريرون.

^ موسشيقى اإسشبانية بابن زيدون

في اإطار المهرجان الثقافي الأوروبي في
دورته العشضرين ،تنظّم ال ّسضفارة الإسضبانية
بالجزائر رفقة معهد سضرفانتسض بالجزائر
ال -ع -اصض -م -ة ،وب -ال -ت -ع-اون م-ع ب-ع-ث-ة الت-ح-اد
الأوروب- -ي ف- -ي ال- -ج -زائ -ر ووزارة ال -ث -ق -اف -ة
الجزائرية ،حف Óفنيا يحييه كل من ماريا
اأرن- -ال وم- -ارسض- -ي- -ل ب- -اخ- -يسض ،وذلك ال- -ي -وم
ال-خ-ميسض  16م-اي ع-ل-ى السض-اع-ة ال-ع-اشض-رة
وال -نصض -ف ل -ي Ó-ب-ق-اع-ة اب-ن زي-دون ب-دي-وان
رياضض الفتح.

إأعدأد:

الخميسس  1٦ماي  ٢٠19م
الموافق لـ  11رمضضان  144٠هـ

رمضصان مدرسصة الضصمائر
و األرواح
رمضض- -ان ه -و ف -رصض -ة
ل -ل-ح-ديث ع-ن «إل-روح»
وأإن إلنسض- - - - -ان ل - - - -يسش
فقط ›رد جسضد وإ‰ا
بدإخله روح قد Œلب
ل- - - - - -ه إلسض- - - - - -ع- - - - - -ادة أإو
إلتعاسضة .وأإن إلعبادإت
وإل- - - -ق- - - -رآإن وإلصض Ó- - -ة
وب - -عضش إل- -ع- -زل- -ة ه- -ي
وسضائل لتنقية وتصضفية إلروح.
ورمضض -ان ه -و ف -رصض-ة Ÿرإق-ب-ة إل-ن-فسش
وترويضضها ليسش فقط عن إلمتناع عن
لكل و إلشضرب بل لتعويدها عن ترك
إ أ
إلصض- - -ف- - -ات غ Òإ◊م- - -ي- - -دة ك - -ال - -غشش و
إŸشض-اح-ن-ة و إ◊اق إلضض-رر ب-ال-ن-اسش..و‘
ن- -فسش إل- -وقت ه -ي م -ن -اسض -ب -ة لك -تسض -اب
ع -ادإت ج -م -ي -ل -ة ك -ال -ت -ع -اون و إل-ت-آازر و
إلعمل إلتطوعي وحب إلغ Òو إلدعاء
إليومي با Òÿلكل إلعا.⁄
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نصصائح
مدرسصية

لشض -ه -ر إل -ت -ي
م -ن أإج -م -ل إ أ
ن - -ن- -ت- -ظ- -ره- -ا ب- -ف- -ارغ إلصضÈ
ل - -ن - -م - -ارسش ف - -ي - -ه - -ا أإج - -م - -ل
إل- -ع- -ب- -ادإت أإل وه -ي إلصض -وم
إلذي يرإه أإطفالنا كمغامرة
شضيقة وكسضباق مث Òإ÷ميع
ف-ي-ه ف-ائ-ز ه-و إلشض-ه-ر إل-ت-اسضع
لشضهر إلهجرية أإل وهو
من إ أ
رمضضان.
فرمضضان عادة ‘ عبادة و
رق -ي ‘ سض -ع -ادة ن -ت -ع-ل-م ف-ي-ه
إلصض Èو إل- - - - -ت- - - - -ح- - - - -م- - - - -ل و
إلسضتعدإد إلدإئم لفتح باب
إ Òÿو إلتعاون فمن خÓله

ي- - -ك- - -تسضب أإط- - -ف- - -ال - -ن - -ا م - -ن
تصضرفاتنا Œاه بعضضنا ‘ هذإ
إلشض - -ه - -ر إل - -فضض- -ي- -ل إل- -ق- -ي- -م
إلسض -ام -ي -ة إل -رإم -ي -ة ÿدم-ة
إل - -غ Òو إل - -وط - -ن و إل - -ع- -ا⁄
بصضفة عامة.
ف -ع -ن -دم -ا ي-رإن-ا أإط-ف-ال-ن-ا و
ن- -ح- -ن نصض -وم ع -ن إل -ك -ذب و
لذى و
إل- -ن -ف -اق و ع -ن ك -ف إ أ
لسض - -اءة ب - -ك - -ل
إج- - -ت- - -ن - -اب إ إ
أإن -وإع -ه -ا ق-ب-ل أإن ‰ت-ن-ع ع-ن
لك- -ل و إلشض -رب م -ن ط -ل -وع
إ أ
إلشض - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -مسش إ ¤وقت
إل- -غ- -روب..ف- -ب- -ك- -ل ت- -أاك -ي -د

سض- -ي -ن -ت -ج ع -ن ذلك ج -ي -ل ل
ي -خ -اف م -ن م-وإج-ه-ة إ◊ي-اة
إŸليئة بالتناقضضات وسضيكون
سض Ó-ح-ه إلضض-م Òإÿا‹ م-ن
إلعنف و سضوء إلتقدير للقيم
إل- -ت- -ي ت- -ب- -ن -ى ع -ل -ي -ه -ا أإسضسش
لنسضانية وإŸتمثلة ‘ إ◊ب
إ إ
لنانية و
و إلتعاون و نبذ إ أ
إحÎإم إلغ Òبكل ما يحمله
من إختÓف ،،
و هكذإ ينمو حب رمضضان
‘ ق -ل -وب إل -ط -ف -ول -ة ل-ي-ك-ون
شض -ع -اع-ه ‘ سض-ائ-ر إل-ع-ام و ل-ن
ي - - -ك - - -ون ﬁصض - - -ورإ ‘ م- - -دة

تقارب ثÓث Úيوما فقط!!
ف- -إاذإ ك- -ان رمضض -ان مصض -در
سضعادة إلنفوسش إلكبÒة فهو
لج-ي-ال
ح -ت -م-ا مصض-در ق-وي أ
ت- -ربت ع- -ل- -ى صض- -وم رإق ق- -د
ي-ك-ون ل-ه ت-اأث Òم-ؤوقت ع-ل-ى
إ÷سضد و يتبدد هذإ إلتأاثÒ
لف -ط -ار ،،و
Ãج -رد ◊ظ -ة إ إ
ل- -ك- -ن ت -أاثÒه ع -ل -ى إل -ن -فسش
سض- -ي- -ظ- -ل مÓ- -زم -ا ل -ه -ا م -دى
إ◊ياة

ماذا نقول ألطفالنا حينما يسصأالونا عن رمضصان وŸاذا نصصومه؟

إن أإفضض -ل وقت ل -ل -م -رإج -ع-ة ه-و م-ا ب-ع-د
لف -ط -ار بسض -اع -ت ،ÚفÎك -ي -زك سض-ي-ك-ون
إ إ
أإع - -ل - -ى ‘ ت - -لك إل- -فÎة‡ ،ا Áك- -نك م- -ن
م- - -ذإك- - -رة م- - -ا ت- - -ري- - -د ،وإ‚از م- - -ه- - -امك
إل-درإسض-ي-ة ،فÁ Ó-ك-نك إŸذإك-رة م-ب-اشض-رة
لن -ه وقت إل -هضض -م ،وق -د
لف- -ط -ار ،أ
ب- -ع- -د إ إ
تصض - -اب ب - -اÿم - -ول ،خ- -اصض- -ة إذإ ت- -ن- -اولت
إف -ط -ارإ دسض -م -ا وث -ق -ي  Ó-ع -ل -ى إŸع-دة‡ ،ا
ي - -ج - -ع - -ل - -ه - -ا ت - -ط - -لب إŸسض - -اع - -دة م- -ن إŸخ
لعضضاء إشضارإت
لعضضاء ،فÎسضل هذه إ أ
وإ أ
لوع-ي-ة إل-دم-وي-ة،
إسض -ت -ج -اب -ة ،وت-ت-وسض-ع إ أ
لضضخ مزيدإ من إلدماء ،حتى تسضتطيع أإن
تقوم بعملية إلهضضم.

علينا أإن نشضرح لهم Ÿاذإ ‰سضك عن إلطعام وإلشضرإب ‘ شضهر
من شضهور إلسضنة؟ ‚وع ونعطشش رغم وجود أإصضناف من إلطعام
ب Úأإيدينا...
لمر إلله سضبحانه وتعا،¤
نقول لهم أإننا نفعل ذلك إسضتجابة أ
فقد أإمرنا إلله بصضيام رمضضان ،فتجب إلطاعة وإلسضتجابة لله
Ãا أإمر؛ وهو أإمر وإجب على كل مسضلم ومسضلمة ،ثمرة وغاية
عظيمة بينها إلله عز وجل من شضهر إلصضيام.
لسضمى من صضيام رمضضان هو إعدإد
لو ¤وإلهدف إ أ
فالغاية إ أ
إلقلوب للتقوى ومرإقبة إلله ،وإعدإد إلقلوب ÿشضية إلله.
ف-الصض-وم ي-ج-ع-ل إل-ق-ل-وب ل-ي-ن-ة رق-ي-ق-ة ،ي-ج-ع-ل-ها ذإت شضفافية
وحسضاسضة ،يجعلها وجلة حية ..يوقظ إلقلوب ،فإاذإ فسضد إلناسش
لزم -ان ف -إان صض Ó-ح -ه ي -ب -دأإ ب -إاع -دإد إل-ق-ل-وب وبث
‘ زم -ن م -ن إ أ
لÁان فيها ،وخوف إلله ومرإقبته.
حرإرة إ إ
ن-خÈه-م ب-أان رسض-ول إل-ل-ه صض-ل-ى إل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسض-ل-م ،ك-ان يبشضر
أإصضحابه بقدوم رمضضان.
وحتى يتمكن أإولدنا من صضوم يوم بأاكمله علينا تدريبهم
تدريجيا وبسضاعات متقطعة ..

أاول م ـ ـ ـ ـرة أاصصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم

ه

لو ¤من
إلتقينا Ãجموعة من إلتÓميذ ‘ إلسضنوإت إ أ
إلتمدرسش وسضأالناهم هل من صضائم بينكم؟ فكان جوإبهم
Óع -ل -ى ت -ق -ارب
لي -ادي إŸت -ج -ه -ة ل  -أ
 :ن -ع -م وك -ان ع -دد إ أ
لجسض-ام إلصض-غÒة أإن-ه-ا
إل -عشض -ري-ن ..و إ÷م-ي-ل ‘ ه-ذه إ أ
لول مرة يصضوم ..
كانت مبتسضمة و أإغلبهم قال بأانه أ
ودع -ن -اه-م و ن-ح-ن سض-ع-دإء ب-إاحسض-اسض-ه-م إل-ع-م-ي-ق Ãع-ن-ى
إلصض-وم إل-ذي ي-رون-ه ب-أان-ه مسض-ان-دة م-ع-ن-وي-ة ل-ل-فقرإء ‘
إلعا ⁄وهو كتدريب Ÿهمة نبيلة سضيتولونها ‘ إŸسضتقبل
فما أإجمل إلÈإءة عندما تقلد إلكبار ..وياليت بعضش
إلكبار يتعلمون صضدق إلحسضاسش بقيمة إلصضوم من هذه
إıلوقات إلصضغÒة إ÷ميلة  .بقلم أمينة جابالله
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الخميسس  16ماي  2019م
الموافق لـ  11رمضصان 1440هـ

لو¤
ألّرأبطة أÎÙفة أ أ

القّمة ‘ تيزي وزو ب Úشصبيبة القبائل وا–اد العاصصمة
Œرى أليوم مباريات أ÷ولة ألـ  28من ألرأبطة أÎÙفة لكرة ألقدم بإاقامة مباريات جد مهمة ومصسÒية سسوأء بالنسسبة للفرق ألتي
لثارة وأŸتعة ألكروية.
تلعب على لقب ألبطولة أو ألتي تبحث عن ضسمان ألبقاء ،وهو ما ينبئ Ãباريات قوية ومليئة با إ

ﬁمد فوزي بقاصص
تلعب اليوم ثما Êمباريات هامة ،حيث
سص- -ت -ك -ون اإ’ث -ارة Ãل -عب أاول ن -وف -مÈ
بتيزي وزو بداية من السصاعة 22:30
مسصاء ،ح Úيحل الرائد إا–اد العاصصمة
ضصيفا ثقي Óعلى صصاحبة اŸركز الثالث
شصبيبة القبائل ‘ مباراة مصصÒية ،حيث
يهدف أاصصحاب الضصيافة إا ¤الفوز على
م -ن-افسص-ه-م اŸب-اشص-ر إا–اد ال-ع-اصص-م-ة،
وإاعادته إا ¤النقطة الصصفر بعد الفوز
ال-ك-ب Òال-ذي ح-ق-ق-ه ال-ع-اصص-م-يون ضصد
أاوŸبي اŸدية بثÓثة أاهداف لواحد،
والذين عززوا به صصدارتهم للمحÎف
اأ’ول وعّمقوا الفارق إا ¤أاربع نقاط
عن نادي بارادو و 6نقاط عن شصبيبة
ال -ق -ب -ائ -ل ،وسص -ي -ح-اول رف-ق-اء اŸت-أال-ق
«م -زي -ان» –ق-ي-ق ف-وزه-م ال-ث-ا Êع-ل-ى
التوا‹ إ’بعاد الكناري نهائيا من سصباق
ال -ل-قب أاو ال-ع-ودة ب-ن-ق-ط-ة ال-ت-ع-ادل م-ن
تيزي وزو على اأ’قل إ’بقاء نفسس فارق
النقاط مع الشصبيبة ،التي تبحث هي
اأ’خ -رى ع -ن –ق -ي-ق ال-ل-قب و’ ت-ري-د
ا’سص- - -تسص Ó- -م وت - -ب - -حث ع - -ن “دي - -د
السص - -وسص - -ب - -انسس إا ¤آاخ- -ر ج- -ول- -ة م- -ن
اÎÙف اأ’ول.
ب -ارأدو ‘ م -هّ-م-ة أل-ف-وز وتضس-ي-ي-ق
ل–اد
أÿناق على أ إ
سصيكون ملعب «عمر حمادي» ببولوغÚ
بداية من السصاعة  22:30مسصاء مسصرحا
إ’جراء مباراة وصصيف اÎÙف اأ’ول
ن- -ادي ب- -ارادو م -ع اŸه -دد ب -السص -ق -وط
إا–اد ب -ل -ع -ب -اسس ،ال -ذي ع -اد ب -ق -وة ‘
ا÷ول- - -ت Úاأ’خÒت ،Úح - -يث ي - -ه - -دف
أاشصبال اŸدرب الÈتغا‹ «شصالو» إا¤
العودة إا ¤أاجواء ا’نتصصارات والعمل
ع- -ل- -ى تضص- -ي- -ي- -ق اÿن- -اق ع- -ل -ى إا–اد
ال- -ع- -اصص- -م- -ة أاك Ìخصص -وصص -ا ‘ ح -ال -ة
انهزامه أاين سصيعود الفارق إا ¤نقطة
وح -ي -دة ،وه -و م -ا سص -ي -ن -عشس ح -ظ -وظ
الطواح ‘ Úالتتويج بأاول لقب لهم ‘
التاريخ ،لكن مأاموريتهم لن تكون سصهلة
بتاتا أامام منافسس يلعب آاخر أاوراقه من
أاجل ضصمان البقاء ‘ اÎÙف اأ’ول،
خصص -وصص -ا أان -ه ع -اد ب-ق-وة ‘ ا÷ول-تÚ
اأ’خÒت Úب -ع -دم -ا “ك -ن م -ن –ق -ي-ق
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رحّب بقرأر ديلور وكشسف أّن قائمة «أÿضسر» لـ «كان  »2019جاهزة

بلماضصي« :قمنا بعمل بسصيكولوجي كبÒ
إ’عادة الثّقة لّÓعب»Ú

أّكد بلماضسي أّنه حسسم بنسسبة كبÒة قائمة ألÓعب ÚأŸعني ÚباŸشساركة ‘ كاسض إأفريقيا
أŸقبلة خÓل حوأره أجرأه مع شسبكة «بي Úسسبورت» ،حيث أثنى على ›موعة من
ألÓعب Úألذين يعّول عليهم كثÒأ ‘ «ألكان» على غرأر ألثÓثي ﬁرز ،فغو‹
وبرأهيمي.

عمار حميسسي

ف- -وزي- -ن م- -ت- -ت- -ال Úأام- -ام م- -ن- -افسص- -ي- -ه
اŸباشصرين دفاع تاجنانت وأامل عÚ
مليلة على التوا‹ ،وهو ما سصيجعله
يدخل اللقاء Ãعنويات مرتفعة.
شسباب بلوزدأد على بعد  3نقاط
من –قيق ألبقاء
صصاحب اŸركز الرابع شصبيبة السصاورة
سص- -ي- -ك- -ون ‘ ت- -ن- -ق- -ل ج- -د صص- -عب إا¤
ال-ع-اصص-م-ة ح Úي-واج-ه شص-ب-اب ب-ل-وزداد
Ãلعب  20أاوت  55بداية من السصاعة
 22:30مسص -اًء ،ح-يث سص-ت-ك-ون م-ه-م-ت-ه
معقدة من أاجل العودة بنتيجة إايجابية
إا ¤بشصار ،والتسصلق للمركز الثالث الذي
يبحث عنه النسصور لÓقÎاب من ضصمان
م -رت -ب -ة م -ؤوه -ل -ة إ’ح -دى اŸن -افسص -ات
القارية اŸوسصم القادم ،أامام منافسس
ي -ب -حث ع -ن ال -ن -ق -اط ال-ثÓ-ث لضص-م-ان
ال -ب-ق-اء ن-ه-ائ-ي-ا وا’ح-ت-ف-ال م-ع أانصص-اره
بالبقاء ‘ حظÒة اÎÙف اأ’ول.
م-واج-ه-ة ’ ت-ق-ل أاه-م-ي-ة ع-ن سص-اب-قيها
سص -ي -ح -تضص -ن -ه -ا م -ل -عب «أاح-م-د زب-ان-ة»
ب -وه -ران ب-داي-ة م-ن  22:30مسص -اء بÚ
اŸول -ودي -ة اÙل-ي-ة وصص-اح-ب-ة اŸرك-ز
اÿامسس شصباب قسصنطينة ،أاين سصيكون
اÙل- -ي- -ون ب- -ق -ي -ادة اŸدرب ا÷دي -د

«ن -ذي-ر ل-ك-ن-اوي» أام-ام ح-ت-م-ي-ة –ق-ي-ق
ال -ف -وز لÓ-ب-ت-ع-اد ول-و م-ؤوق-ت-ا م-ن دائ-رة
اÿطر ،و–قيق ثا Êنتيجة إايجابية
على التوا‹ ،بعد التعادل اŸهم الذين
عادوا به من تاجنانت ،لكن مهمتهم لن
ت -ك -ون سص -ه -ل-ة أام-ام شص-ب-اب قسص-ن-ط-ي-ن-ة
ال -ب -احث ع -ن –ق -ي -ق ال -ف -وز لضص -م-ان
مشصاركة قارية الثانية على التوا‹.
دارب - -ي الشص - -رق ب Úوف - -اق سص- -ط- -ي- -ف
وضصيفه أاهلي الÈج سصيلعب هذه اŸرة
بدون طعم ،حيث أان الوفاق خسصر كل
أاه- - -داف- - -ه ويسص ‘ Òا÷و’ت اأ’خÒة
ب -دون ه -دف رغ -م أان -ه ي -ح-ت-ل اŸرك-ز
السص -ادسس ب -ف-ارق  4ن-ق-اط ع-ن شص-ب-يبة
القبائل ،خصصوصصا أان الطاقم اإ’داري
ب -ق -ي -ادة ال-رئ-يسس «حسص-ان ح-م-ار» قّ-رر
ا’سص -ت -ق -ال -ة ‘ ن -ه -اي -ة اŸوسص -م ،ل -ك-ن
منافسصه يبحث عن نقاط ضصمان البقاء

نهائيا ‘ اÎÙف اأ’ول.
مولودية ا÷زائر التي تتجه إا– ¤قيق
م- -وسص- -م ف- -اشص -ل ع -ل -ى ك -ل اأ’صص -ع -دة،
سص -يسص -ت-ق-ب-ل ب-داي-ة م-ن السص-اع-ة 22:30
مسص - -اء م - -ول - -ودي- -ة ب- -ج- -اي- -ة اŸه- -ددة
ب -السص -ق -وط ،ح -يث سص -ي -ح-اول ال-ع-م-ي-د
–ق -ي -ق ف -وز اأ’م -ل ‘ إان -ه-اء اŸوسص-م
على البوديوم ،لكن ذلك لن يكون سصهÓ
أامام مولودية بجاية الباحثة عن نقاط
إاضصافية تقربها من –قيق البقاء.
‘ ذيل الÎتيب سصيحتدم الصصراع بÚ
فرق اŸؤوخرة ،حيث يسصتقبل أامل عÚ
م -ل -ي -ل -ة دف -اع ت-اج-ن-انت ‘ ل-ق-اء بسصت
نقاط لكليهما بداية من الرابعة مسصاء،
فيما يبحث أاوŸبي اŸدية عن الفوز ‘
ل -ق -اء ال -ف -رصص -ة اأ’خÒة ع-ل-ى ا÷ري-ح
نصصر حسص Úداي الذي تنقصصه نقطة
وحيدة لضصمان البقاء.

ألÈنامج:
جمعية ع Úمليلة – دفاع تاجنانت16:00 ......................:
أوŸبي أŸدية – نصسر حسس Úدأي16:00 ..........................:
شسبيبة ألقبائل – إأ–اد ألعاصسمة22:30 .........................:
مولودية وهرأن – شسباب قسسنطينة22:30 ......................:
وفاق سسطيف – أهلي برج بوعريرج22:30 ......................:
شسباب بلوزدأد – شسبيبة ألسساورة22:30 .........................:
مولودية أ÷زأئر – مولودية بجاية22:30 ......................:
نادي بارأدو – إأ–اد بلعباسض22:30 ............................:

مولودية بجاية

آا’ن ميشصال يحث الّÓعب Úعلى مضصاعفة اÛهودات

سستخوضض مولودية بجاية ،سسهرة أليوم ،على ألسساعة ألعاشسرة وألنصسف ،مبارأة هامة
لو ¤ـ موبيليسض ـ
للغاية أمام مولودية أ÷زأئر ‘ ،إأطار أ÷ولة 28من ألرأبطة أÎÙفة أ أ
حيث يسسعى ألفريق ألبجاوي إأ ¤موأصسلة ألتأالق وألظفر بالنقاط ألثÓثة.
اŸدرب آا’ن ميشصال أاكد لـ «الشصعب» ،أانّ اŸباراة تعتÈ
ذات أاهمية كبÒة بالنسصبة لنا ،ونحن مطالبون بتحقيق
الفوز قصصد اÿروج من الوضصعية التي نتواجد عليها
وبالتا‹ ا◊فاظ على كامل حظوظنا ‘ –قيق البقاء،
ورّد البسصمة آ’’ف اأ’نصصار من خÓل تفادي أايّ مفاجأاة
غ Òسصارة ،وقد شصملت التحضصÒات ا÷انب البدÊ
قصص -د شص -ح -ن ب -ط -اري -ات ال Ó-ع-ب ÚواسصÎج-اع ك-ام-ل
ل-ي-اق-ت-ه-م ال-ب-دن-ي-ة ،وŸسصت أان-ه-م –ذوه-م إارادة ق-وي-ة
لتحقيق هذا اŸبتغى وكسصب الزاد ،وبذل ›هود كبÒ

لتسصي Òاللقاء بأاك Ìجدية مع ا◊ذر ،بالنظر إا ¤طبيعة
اŸنافسس الذي سصيلعب بنية تسصجيل نتيجة إايجابية،
علما أان اŸهمة لن تكون سصهلة لكنني أاعول على إارادة
الÓعب .»Úوسص -ي -ك -ون ت -ع-داد «اŸوب» ﬁروم-ا م-ن
خدمات الÓعب ،Úقادري وقادوسس بسصبب العقوبة‘ ،
ح Úسص -ي-ع-ود ب-ن شص-ري-ف إا ¤ال-تشص-ك-ي-ل-ة ،وم-ن ج-ه-ت-ه-ا
خصصصصت إادارة مولودية بجاية منحة مغرية لÓعبÚ
تقدر بـ  20مليون سصنتيم.

بجاية :بن النوي توهامي

اŸنتخب الوطني يجري ترّبصصا –ضصÒيا با÷زائر الشصاطئ

شص -رع اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ل -ل-ري-اضص-ات الشص-راع-ي-ة
(اختصصاصس الÓزر سصتاندار) ،يوم الثÓثاء ‘ تربصس
إاعدادي Ãدرسصة الرياضصات الشصراعية با÷زائر
الشص -اط -ئ ،وذلك ‘ إاط -ار اسص -ت -ع-دادات-ه ل-ل-ب-ط-ول-ة
ا’ف -ري-ق-ي-ة ل-ل-ع-ب-ة ،ال-ت-ي سص-ت-ق-ام ب-ا÷زائ-ر وت-ك-ون
Óلعاب ا’وŸبية  ،2020حسصب ما علم لدى
مؤوهلة ل أ
ا’–ادية ا÷زائرية.
وأاوضص -حت ال -ه -ي -ئ -ة ال -ف -درال-ي-ة ،أان ه-ذه اÙط-ة

اإ’ع -دادي -ة ال -ت -ي ت-دوم عشص-رة ( )10أاي -ام ،سص-ت-ك-ون
متبوعة بÎبصس اعدادي آاخر مÈمج هو اآ’خر
بنفسس اŸدرسصة» ،مشصÒة إا« ¤ان اŸنتخب الوطني
يتشصكل من سصتة ( )6رياضصي.Ú
ويتعلق ا’مر ،بكل من وسصيم زيا( Êنادي السصاحل
Óبيار) وقبايلي ﬁمد (نادي تيبازة) ،وسصعدود
ل أ
سصليم (نادي اŸرسصى) ،بوسصوار عبد القادر (نادي
اŸرسص -ى) وب -ن سص -راي أاسص-ام-ة (ال-ق-وات ال-ب-ح-ري-ة)

وإاسصÓم خوالد (راسصينغ).
وم-ع-ل-وم ،إاّن ال-ط-ب-ع-ة اŸق-ب-ل-ة م-ن ب-ط-ول-ة إاف-ريقيا
ل-ل-ري-اضص-ات الشص-راع-ي-ة سص-ت-ق-ام ب-ا÷زائر ‘ الفÎة
اŸم- -ت -دة م -ن  6إا 12 ¤أاك -ت-وب-ر اŸق-ب-ل ،وه-ي
اŸنافسصة التي تكتسصي أاهمية كبÒة باعتبار أانها
Óلعاب ا’وŸبية بطوكيو(اليابان).
سصتكون مؤوهلة ل أ
وبصصفتها منظمة الدورة تطمح ا÷زائر إا ¤الفوز
بالتأاشصÒات اأ’ربعة التي سصيتم التنافسس عليها.

مانشصيسص Îيونايتد يطلب  170مليون أاورو للتّخلّي عن بوغبا
رفضض مانشسسس Îيونايتد ،أ◊صسول على
ألÓعب غاريث بيل ‚م ريال مدريد،
كجزء من صسفقة أنتقال بول بوغبا ،إأ¤
ريال مدريد.
ووفً-ق-ا لصص-ح-ي-ف-ة «ا’ن-دب-ن-دنت» الÈي-ط-ان-ي-ة ،فإان
مانشصسص Îيونايتد حدد  170مليون أاورو من أاجل
التنازل عن بوغبا لريال مدريد ،وهو الرقم الذي
يفوق مع دفعه «الشصياط Úا◊مر» للتعاقدع مع
بوغبا عام  ،2016بحوا‹  50مليون يورو.
الصص -ح -ي -ف -ة الÈي -ط -ان -ي -ة أاك -دت أان اŸق -ايضص-ة
مرفوضصة ‘ صصفقة بوغبا ،وإاذا أاراد الريال التعاقد
مع الÓعب عليه دفع الرقم اŸطلوب.

وصص -ف ب -ل -م -اضص -ي وضص -ع -ي -ة
اŸنتخب قبل ›يئه بالصصعبة،
مؤوّكدا أاّنه قام بعمل كب Òمن
الناحية النفسصية من أاجل إاعادة
ال- -ث- -ق -ة ل Ó-ع -ب Úخ Ó-ل ال -فÎة
اŸاضص-ي-ة ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤اŸشص-اك-ل
العديدة التي مّروا بها.
قال النّاخب الوطني ا÷زائري
ج- -م -ال ب -ل -م -اضص -ي إاّن -ه اسص -ت -ل -م
الصص-ي-ف اŸاضص-ي ف-ري-ق-ا تراجع
مسص- -ت- -واه ك- -ثÒا ،مشصÒا إا ¤أاّن -ه
ضصبط بِنسصبة كبÒة قائمة ’عبي
«اÿضصر» ‘ «كان» مصصر ،2019
وأاوضصح جمال بلماضصي قائ:Ó
«منتخبنا الوطني بدأا «يتماثل
للشصفاء» لقد خسصر أامام إايران
والسص- - -ع- - -ودي- - -ة وج- - -زر ال - -رأاسس
اأ’خضص- -ر ،وه- -ذا ي- -دل ع -ل -ى أان
اŸن- -ت -خب ك -ان ي -ع -ا Êمشص -ك Ó-
كبÒا ،وهو اأ’مر الذي أاثّر على
مسص -ت -واه وان -ع -كسس سص -ل -ب -ا ع-ل-ى
مردود الÓعب.»Ú
وأاّك- -د ب -ل -م -اضص -ي أان ق -ائ -م -ة
الÓعب Úاتضصحت بنسصبة كبÒة،
ح - -يث ق- -ال« :ق- -ائ- -م- -ة ’ع- -ب- -ي
اŸن- -ت- -خب ال- -وط- -ن -ي اŸع -ن -يÚ
ِب- -خ- -وضس ن- -ه- -ائ -ي -ات ك -أاسس اأ·
إاف- -ري- -ق- -ي -ا ارتسص -مت ‘ ذه -ن -ي
ِبصصورة قوية وِبنسصبة  ،% 90لكن
أاُف ّضص - - - -ل الÎيث ِأ’ن ع - - - -ام - - - -ل
اŸف - -اج- -أاة وارد ‘ م- -ث- -ل ه- -ذا
الظروف خاصصة ان العديد من
الÓعب Úمازالوا ‘ اŸنافسصة».
وع-ن الÓ-ع-ب Úال-ذي-ن سص-ي-ع-تمد
عليهم ‘ «كان»  2019خاصصة ‘
خ -ط ال -ه -ج -وم ،ذك-ر ب-ل-م-اضص-ي:
«ح- -ال- -ي- -ا اŸن- -ت -خب ا÷زائ -ري
Áتلك مهاجما كبÒا انه بغداد
ب -و‚اح ل -ق -د ت-ط-ور بشص-ك-ل غÒ
مسص - -ب - -وق وأاصص- -ب- -ح م- -ن أافضص- -ل
الÓعب ‘ Úمنصصبه ،وهو اأ’مر

الذي يجعله اŸهاجم ا’ول ‘
اŸن -ت -خب ك -م -ا ’ ي-جب نسص-ي-ان
ب -ل -ف -وضص -ي -ل ال -ذي ي -ت-وف-ر ع-ل-ى
م-وه-ب-ة ك-بÒة ،ل-ك-ن-ه  ⁄يسص-ت-طع
تفجÒها بسصبب ظروف عديدة
منها عدم ا’سصتقرار ،وحاليا هو
Áر ب- -فÎة زاه- -ي- -ة وم- -ن ح- -ق -ه
ا◊ل -م ب -اŸشص -ارك -ة ‘ م-ن-افسص-ة
كبÒة مثل كأاسس إافريقيا».
و ⁄يفّوت بلماضصي ا◊ديث عن
اÿي- -ارات اÙل- -ي- -ة اŸت- -اح -ة،
حيث قال:
«ال- -ب- -ط -ول -ة ا÷زائ -ري -ة ت -زخ -ر
ب -ال -ع -دي -د م-ن اŸواهب ا÷ي-دة
ع- -ل- -ى غ- -رار ه -داف ال -ب -ط -ول -ة
نعيجي والÓعب بوداوي ،الذي
يشص- -ب- -ه ك- -ثÒا ج -ون ت -ي -غ -ان -ا ‘
ط -ري -ق -ة ل -ع -ب-ه ول-وصص-ي-ف ال-ذي
يبقى ح Óجاهزا ‘ حال غياب
ع -ط -ال ،ح -يث Áت -لك ال -ث Ó-ث-ي
ال -ذي ذك -رت -ه إام -ك-ان-ي-ات ج-ي-دة
ويسص-ت-ط-ي-ع-ون ال-ذه-اب بعيدا ‘
مسصÒتهم الرياضصية».
و–ّدث ب -ل -م-اضص-ي ع-ن الÓ-عب
أان- -دي دي- -ل- -ور م- -ه- -اج- -م ف -ري -ق
م- -ون- -ب- -ل -ي -ي -ه ال -ف -رنسص -ي ،وق -ال

لكن حتى لو ‚ح ريال مدريد ‘ دفع القيمة
اŸطلوبة ‘ بوغبا ،فإانه سصيواجه مشصكلة أاخرى من
قبل الÓعب ،أا’ وهي راتبه الكب.Ò
وكشصف التقرير أان بوغبا طلب من ريال مدريد أان
يكون صصاحب الراتب اأ’على ‘ الفريق ،وهو اأ’مر
الذي قد يقف عائًقا بالصصفقة ،إاذ أان الراتب ‘
ريال مدريد هو موضصوع ذو أاهمية كبÒة ويحظى
لشصخصصية الÓعب.Ú
جدير بالذكر أانّ هناك تقارير إاسصبانية أاكدت أان
ب-رشص-ل-ون-ة ع-اد ›دًدا لÓ-ه-ت-م-ام ب-خ-دمات بوغبا،
ويتجه للتفاوضس مع مانشصسص Îيونايتد حول ضصمه
Ÿقبل.
خÓل الصصيف ا ُ

اŸسص - -ؤوول ال - -ف - -ن - -ي اأ’ّول ع - -ن
«اÿضص - -ر»« :اخ- -ت- -ي- -اره ال- -ل- -عب
ل-ل-م-ن-ت-خب ا÷زائ-ري أام-ر جيد،
و’ اأريد الدخول ‘ التفاصصيل
التي قد ترهقنا أاك Ìعلى غرار
م- -ا ي- -ق -وم ب -ه ال -ب -عضس ا’ن م -ن
خÓل التشصكيك ‘ نية الÓعب،
وه- -و م- -رّح -ب ب -ه ‘ اŸن -ت -خب
ال-وط-ن-ي ل-ك-ن ف-رصص-ة مشص-ارك-ت-ه
ا’ن تبقى صصعبة بالنظر ا ¤عدة
ع -وام-ل م-ن-ه-ا ضص-ي-ق ال-وقت ،و’
Áكن ا◊كم على مسصتوى ’عب
من خÓل ما يقدمه مع فريقه
يجب أان نشصاهده عن قرب ونرى
كيف ينسصجم داخل اÛموعة».
وع -اد ب -ل -م -اضص -ي ل-ل-ح-ديث ع-ن
القائد ‘ اŸنتخب خÓل كأاسس
إافريقيا ،حيث قال« :أاعّول كثÒا
ع-ل-ى ﬁرز ،ب-راه-ي-م-ي وف-غ-و‹
والقائد لن يكون إا’ واحدا من
ه- -ذا ال- -ث Ó-ث -ي اŸذك -ور ،ح -يث
Áت- - -ل- - -ك- - -ون ك - -ل شص - -يء اÈÿة
والتجربة واŸوهبة و اŸسصتوى
العا‹ ،وهو ما يؤوهلهم للعب دور
ك -ب ‘ ÒاŸن -ت -خب خ Ó-ل ك-اسس
إافريقيا اŸقبلة».

لوŸبية أ÷زأئرية
ألّلجنة أ أ

انعقاد ا÷معية العاّمة العادية سصهرة اليوم

لوŸبية
تعقد سسهرة أليوم أللجنة أ أ
أ÷زأئرية جمعيتها ألعامة ألعادية لعرضض
لدبي ،كما سسيتم
ألتقريرين أŸا‹ وأ أ
ألكشسف عن ألÈنامج ألقادم وألذي سسيكون
لقÎأب موعد طوكيو ،2020
مكثفا بالنظر إ
وسسيكون ذلك Ãقر مؤوسسسسة موبيليسض.

نبيلة بوقرين

لفريقية للّرياضسات ألشّسرأعية
– ّسسبا للبطولة أ إ

‘ ظل أهتمام ألريال
بخدمات ألّÓعب

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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شصهدت ال ّسصنة الرياضصية اأ’وŸبية اŸاضصية عدة
تظاهرات وطنية ودولية ،أابرزها اأ’لعاب اأ’فريقية
للشصباب التي احتضصنتها ا÷زائر شصهر جويلية والتي
كانت ناجحة من كل اŸقاييسس ،إاضصافة إا ¤أالعاب
ال -ب -ح -ر اأ’ب -يضس اŸت-وسص-ط ب-ت-اراغ-ون ال-ت-ي ك-انت
ف -رصص -ة ل -ل-ري-اضص-ي Úا÷زائ-ري Úالشص-ب-اب ب-ال-ت-أال-ق
والÈوز رغم الÎاجع من ناحية النتائج باŸقارنة
مع الطبعة التي سصبقتها ÒÃسص.Ú
كما ُيعد اإ’جتماع فرصصة أ’عضصاء اللجنة اأ’وŸبية
Ÿصصادقة على الÈنامج اÿاصس باŸوسصم
من أاجل ا ُ
الرياضصي القادم ،و‘ نفسس الوقت للحديث عن
إانشصغا’تهم واŸشصاكل التي ُتؤورقهم ،بهدف العمل
ع-ل-ى إاي-ج-اد ا◊ل-ول الÓ-زم-ة ل-ت-ج-اوزه-ا ُم-سصتقبÓ
خاصصة رؤوسصاء اإ’–اديات أ’نهم واجهوا صصعوبات
مالية كبÒة منذ بداية اŸوسصم الرياضصي ا◊ا‹.
م -ن ج-ه-ة أاخ-رى ،سص-ي-ت-ط-رق أاعضص-اء ا÷م-ع-ي-ة إا¤
لÈن -ام -ج ال -ت -حضصÒي ال -ق-ادم ل-ل-ري-اضص-ي Úخ-اصص-ة
Óلعاب
Ÿقبل Úعلى إاجتياز الدورات التأاهيلية ل أ
اُ
اأ’وŸبية  ،2020والعناصصر “كنت من التأاهل على
غ-رار ل-ع-ق-اب وسص-ح-ن-ون أ’ن-ه-م-ا ُم-ل-زمÃ Úواصصلة
العمل ‘ اŸسصتوى العا‹ من أاجل ضصمان جاهزية
ت -ام -ة ل -تشص -ري -ف اأ’ل -وان ال -وط-ن-ي-ة ‘ أاكﬁ Èف-ل
رياضصي ‘ العا.⁄
سصيعرف اŸوعد تكر Ëبعضس الوجوه الرياضصية

إأ‚لÎأ

التي سصاهمت ‘ إاعÓء الراية الوطنية عاليا ‘
ﬂتلف اÙافل ،و“كنّوا من قول كلمتهم رغم
صصعوبة اŸأامورية على غرار ‚م اŸنتخب الوطني
لكرة القدم ‘ الثمانيات علي فرقا ،Êوصصاحبة
اŸي -دال -ي -ة الÈون -زي-ة ‘ أاوŸب-ي-اد ب-ك‘ 2008 Ú
ا÷ي -دو صص -وري-ة ح-داد ،ع-م-ار ب-ن ي-خ-ل-ف صص-احب
فضصية اوŸبياد بك ،Úواإ’سصم الÓمع مدرب ا÷يدو
اŸرح -وم مصص -ط -ف -ى م -اب-د أ’ن إا‚ازات-ه سص-ت-ب-ق-ى
خالدة ‘ ذاكرة اأ’سصرة الرياضصية.
سصيسصبق إانعقاد ا÷معية العامة توقيعا على إاتفاقية
شصراكة ب Úكل من اإ’–ادية ا÷زائرية للرياضصة
اŸدرسصية وا’–ادية ا÷زائرية للريغبي من أاجل
ال-ع-م-ل سص-وي-ا ل-ت-ط-وي-ر هذا اإ’ختصصاصس ،وتعميم
‡ارسصته ‘ ﬂتلف اŸدارسس .
«باخ» ُيعّيـن برأف عضسوأ ‘ ÷نة ألتّضسامن
لوŸبي
أ أ
Óشص -ارة ،ف -إاّن رئ -يسس ال -ل -ج-ن-ة اأ’وŸب-ي-ة ورئ-يسس
ل -إ
جمعية اللجان اأ’وŸبية اأ’فريقية مصصطفى براف
” تعيينه عضصوا ضصمن ÷نة التضصامن اأ’وŸبي من
ط -رف رئ -يسس ال -ل -ج-ن-ة ا’وŸب-ي-ة ال-دول-ي-ة اأ’ŸاÊ
توماسس باخ ،جاء ذلك إاسصتنادا للقوان ÚاŸعمول
بها من خÓل أاخذ موافقة كل أاعضصاء اŸكتب
ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ل-ه-ي-ئ-ة ،م-ا ُي-ع-د إا‚ازا ك-بÒا ل-لجزائر
والرياضصة ا÷زائرية خاصصة بالنظر للمكانة التي
يحظى بها براف ‘ السصاحت Úالقارية والدولية.
ُتعد ÷نة التضصامن اأ’غلى ‘ اللجنة اأ’وŸبية
الدولية ،حيث ُرصصد لها مبلغ ما‹ ُقّدر بـ 482.5
مليون دو’ر من  2017إا 2020 ¤أ’نها تهدف إا¤
تنظيم اŸسصاعدة ÷ميع اللجان اأ’وŸبية الوطنية،
وخاصصة تلك التي هي ‘ أامسس ا◊اجة إاليها من
خÓ-ل ت-ن-ظ-ي-م ب-رام-ج م-ت-ع-ددة ل-لتطوير الرياضصي،
تكوين اŸدرب ،ÚاŸسصوؤول الرياضصي وترقية القيم
اأ’وŸبية.

غوارديو’ يفوز بجائزة أاحسصن مدّرب

لسسبا Êبيب غوأرديول
أحرز أŸدرب أ إ
جائزة أفضسل مدرب ‘ إأ‚لÎأ ،بعد قيادته
مانشسسس Îسسيتي إأ– ¤قيق لقبه ألثا Êعلى
ل‚ليزية لكرة
ألتوأ‹ ‘ ألبطولة أ إ
ألقدم.
وتفوق غوارديو’ على اأ’Ÿا Êيورغن كلوب مدرب ليفربول
(الوصصيف) واأ’رجنتيني ماوريسصيو بوكيتينو الذي قاد توتنهام
إا ¤نهائي رابطة أابطال أاوروبا على غرار كلوب ،ومدرب
ولفرهامبتون الÈتغا‹ نونو اسصبÒيتو سصانتو الذي حل سصابعا

‘ م -وسص -م -ه اأ’ول ب -ع -د ع -ودت -ه إا ¤ب-ط-ول-ة ا‚لÎا ل-ل-قسص-م
اŸمتاز.
واحتفظ مانشصسص Îسصيتي بلقبه ‘ البطولة اإ’‚ليزية بعد
منافسصة قوية حسصمها لصصا◊ه بفارق نقطة أامام ليفربول،
وبعد تتويجه بكأاسس الرابطة سصيكون Ãقدور سصيتي –قيق
ثÓثية ﬁلية للمرة اأ’و ¤عندما يواجه واتفورد السصبت
اŸقبل ‘ نهائي كأاسس إا‚لÎا.
وأاصصبح غوارديو’ بذلك ثالث مدرب يحتفظ بجائزته بعد
أاليكسس فÒغوسصون والÈتغا‹ جوزيه مورينيو.

موإقيت
إلصسÓة
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^  ١٦م -اي  :١٩٦0إل-ث-ورة إ÷زإئ-ري-ة ضس-م-ن ﬁاور
ن- - -ق- - -اشس ق- - -م - -ة رؤوسس - -اء إل - -ولي - -ات إŸت - -ح - -دة
ل–اد إلسس-وف-ي-ات-ي ،ب-ري-ط-ان-ي-ا
لم -ري -ك -ي -ة ،إ إ
إ أ
وفرنسسا ‘ باريسس.
^  ١٦ماي – :١٩٥٥ت ضسغط ضسربات إÛاهدين،
إÛلسس إلوزإري إلفرنسسي يضسطر إ ¤إرسسال أإربعÚ
أإلف جندي فرنسسي لتدعيم إلقوإت إلعسسكرية إلفرنسسية
‘ إ÷زإئر.

إلخميسس  ١١رمضسان  ١٤٤0هـ إلموإفق لـ  ١٦ماي  20١٩م

إلطقــسس إŸنتظـــر إليـــوم و إلغــــد
عنابة
عنابة

ألعدد

‘ إأطار مكافحة أإلرهاب وبفضضل
أسض -ت -غ Ó-ل أŸع -ل -وم -ات ،كشض-فت م-ف-رزة
للجيشص ألوطني ألشضعبي ،يوم  14ماي
 ،2019إأث -ر دوري -ة ب -حث وت -ف-ت-يشص ق-رب
ألشض- -ري- -ط أ◊دودي ب -ت -مÔأسضتﬂ ،ب -أا
للذخÒة يحتوي  95قذيفة عيار  107ملم
و 77قنبلة  FLGو 10قذأئف هاون عيار
 82ملم و 03صضمامات تفج Òللهاون 120
ملم.

...وإنقاذ صسيادين  02مفقودين
‘ إلبحر منذ  4أإيام

ق.و

إثر عمليات بحث و“شسيط بكل من ع Úإلدفلى وإلشسلف

تدم 5 Òقنابل تقليدية إلصسنع وتوقيف 30مهاجرإ غ Òشسرعي
و‘ إأطار ﬁاربة أ÷رÁة أŸنظمة ،أأوقفت مفارز
ل-ل-ج-يشص أل-وط-ن-ي ألشض-ع-ب-ي ب-ك-ل م-ن ج-انت/ن.ع4.
و“Ôأسضت/ن.ع ،6.سض- -ت- -ة ( )06م -ن-ق-ب Úوضض-ب-طت
معدأت للتنقيب عن ألذهب و( )15كيسضا من خليط

خام ألذهب وأ◊جارة ‘ ،ح ” Úتوقيف ()30
م-ه-اج-رأ غ Òشض-رع-ي م-ن ج-نسض-ي-ات ﬂت-ل-ف-ة ب-ك-ل
تلمسضان وتيارت.

Ÿكافحة إلتلوث إلبحري باÙروقات بالوإجهة إلغربية لوهرإن

ق.و

إلقوإت إلبحرية تنفذ إلتمرين إ’سستعرإضسي ““بوŸار-أإرزيو ““2019
مكافحة ألتلوث ألبحري باÙروقات ويهدف إأ¤
أختبار قدرأت ﬂتلف ألهيئات ألعسضكرية وأŸدنية
أŸعنية بعملية مكافحة ألتلوث ألبحري وأختبار
أل-ت-نسض-ي-ق وأل-ت-ع-اون ،ك-م-ا سض-يسض-م-ح ب-ت-ق-ي-ي-م فعالية
وسضائل ألتدخل أŸتوأجدة على جميع أŸسضتويات.
Óشضارة “ثل سضيناريو ألتمرين ‘ ﬁاكاة ◊ادث
ل إ
أصضطدأم ناقلة بÎول بسضفينة Ãيناء أأرزيو ،أأدى إأ¤

إثر معلومات وردت فرقة إلبحث وإلتدخل

حجز  1,412كلغ من إıدرإت بجيجل
 29سضنة ينحدرون من إأحدى ألوليات ألوسضطى
للوطن كانوأ على م Ïمركبة وسضط مدينة جيجل
حيث ضضبط بحوزتهم كمية من أıدرأت تتمثل
‘  14صضفيحة قدر وزنها أإلجما‹ بـ  1,412كلغ،
بعد أسضتكمال أإلجرأءأت ألقانونية ضضد أŸوقوفÚ
ق -دم -وأ أأم -ام أ÷ه-ات أل-قضض-ائ-ي-ة أıتصض-ة ألج-ل
قضض- -ي- -ة أ◊صض- -ول وألشض- -رأء ،أل- -ن- -ق- -ل قصض- -د ب- -ي -ع
أıدرأت بطريقة غ Òمشضروعة ‘ إأطار جماعة
إأج-رأم-ي-ة م-ن-ظ-م-ة ،وأل-ت-ي أأم-رت إأي-دأعهم أ◊بسص
Ãؤوسضسضة إأعادة ألÎبية.

جيجل :خالد العيفة

تعلقت Ãقابلة د.تاجنانت و و .سسطيف

إإيقاف  7فرنسسي ÚلÓشستباه ‘ مرإهنات متعلقة
بالبطولة إلوطنية
” إي- -ق- -اف سس -ب -ع -ة ( )07ف- -رنسس- -ي Úبشس -رق
فرنسسا ‘ إطار–قيق حول مرإهنات مشسبوهة
م-ت-ع-ل-ق-ة Ãق-اب-ل-ة ‘ إلبطولة إ÷زإئرية لكرة
إلقدم جمعت دفاع تاجنانت ووفاق سسطيف،
حسس- -ب -م -ا ن -ق -ل -ت -ه أإمسس إ÷ري -دة إل -ري -اضس -ي -ة
إلفرنسسية ““ليكيب““.
وأأوضضحت أ÷ريدة ألفرنسضية أأن عناصضر شضرطة
ت-اب-ع Úل-ل-مصض-ل-ح-ة أŸرك-زي-ة ل-لسض-ب-اق-ات وأألل-عاب
أأوق -فت سض -ب -ع -ة أأشض -خ -اصص ‘ إأط -ار –ق -ي -ق ح-ول
مرأهنات مشضبوهة وقعت بفرنسضا تتعلق بإاحدى
م -ب -اري -ات أل-رأب-ط-ة أÎÙف-ة أألو ¤ل-ك-رة أل-ق-دم
أ÷زأئ -ري -ة ،مضض -ي-ف-ة أأن خ-مسض-ة م-ن ب ÚأŸشض-ت-ب-ه
فيهم ” إأيدأعهم رهن أ◊جز –ت ألنظر بينما
جرى ألسضتماع لÓثن Úأآلخرين ‘ جلسضة حرة،
وتعود ›ريات ألقضضية إأ 12 ¤ماي  2018حÚ
أسض -ت-ق-ب-ل ف-ري-ق دف-اع ت-اج-ن-انت أل-ذي ك-ان م-ه-ددأ
ب -السض -ق -وط آأن -ذأك ف -ري -ق وف -اق سض -ط -ي -ف ح-ام-ل

ألبطولة ومتوسضط ألÎتيب ◊سضاب أ÷ولة  29وما
ق-ب-ل أألخÒة ل-ل-ب-ط-ول-ة أ÷زأئ-ري-ة ،ل-ل-تذك Òأنتهت
أŸق -اب -ل -ة لصض -ال-ح دف-اع ت-اج-ن-انت ب-ثÓ-ث-ة أأه-دأف
لهدف )2-3( Úمنح خÓلها حكم أŸبارأة ثÓث
ضضربات جزأء ( 02لصضالح ألوفاق و 01للدفاع).
وأأضضافت أ÷ريدة ألفرنسضية أأنه ““‘ ألليلة ألتي
سض -ب -قت أŸب -ارأة سض -ج -ل أل -ع -دي -د م -ن م -ت -ع -ام-ل-ي
ألرهانات ع ÈأألنÎنت عمليات مشضبوهة رأهن
فيها ألعديد من ألشضخاصص من شضرق فرنسضا Ãبالغ
كبÒة على فوز دفاع تاجنانت بنتيجة  2-3غÒ
أÙتملة““ ،مÈزة أأنه ‘ نفسص ألليلة “ت أŸرأهنة
Ãا يقارب  5000أأورو ‘ فرنسضا خاصضة من
منطقة ماتز ع Èألعديد من موأقع أŸرأهنات
وهو ما تسضبب ‘ خسضارة لهذه أألخÒة تقدر بأاكÌ
من  100.000أورو .و” إأيدأع مبالغ أŸرأهنات
لدى متعامل Úمعتمدين من طرف سضلطة ضضبط
أأللعاب ع ÈأألنÎنت.

 2٤°وهرإن

تسضرب كمية من ألنفط أÿام ،وفور تلقي إأشضارة
أإلن- -ذأر ” ،تسض- -خ Òأل -ع -نصض -ر أل -بشض -ري أıتصص
وألوحدأت ألبحرية وأ÷وية ألتابعة لقيادة ألقوأت
ألبحرية ،لتنفيذ عملية إأنقاذ لطاقم ألناقلة وإأجÓء
أ÷رحى وألبحث عن أŸفقودين .بعد تقييم ألوضضع
م -ن ط -رف ط -ائ -رة أŸرأق -ب -ة أل -ب -ح-ري-ة ” ،إأبÓ-غ
ألسضلطات أŸعنية بحجم ألبقعة ألبÎولية ،ثم شضرع
‘ تفعيل ﬂطط مكافحة ألتلوث أÙلي ،ليليه
تفعيل أıطط ألوطني تل-ألبحر من طرف وزأرة
ألبيئة وألطاقات أŸتجددة ،حيث ” وضضع ألوليات
ألسضاحلية ‘ حالة طوأرئ مع تسضخ ÒوŒنيد كل
أل -وسض -ائ-ل أل-عسض-ك-ري-ة وأŸدن-ي-ة Ÿك-اف-ح-ة أل-ت-ل-وث
ألبحري.

ق.و

30°

2٤°

france prix 1

طالبوإ بالتشسغيل ‘ إلشسركات إلطاقوية بتيÔكوك

ﬁتجون يحرقون مقر إلدإئرة وإلشسوإرع على صسفيح من نار
أإق -دم ،مسس -اء أإمسسﬁ ،ت-ج-ون ب-ح-رق
م - -ق - -ر دإئ - -رة ت - -يÔك- -وك ب- -اŸق- -اط- -ع- -ة
لدإري - -ة “ي - -م- -ون ( 270ك -ل-م شس-م-ال
إ إ
ولي- -ة إدرإر) ،ح- -يث شس -ه -دت إŸن -ط -ق -ة
م-ظ-اه-رإت ووق-ف-ات إحتجاجية وصسفت
ب- - -اÿطÒة ،إن - -ت - -هت ب - -أاح - -دإث شس - -غب
وت- -خ- -ريب ” م- -ن خ Ó-ل -ه -ا ح -رق م -ق -ر
لح -دإث ح-ول
إل -دإئ -رة ،وت -أات -ي ه -ذه إ أ
م-ل-ف إل-تشس-غ-ي-ل ‘ إلشس-رك-ات إلبÎولية
لقليم.
با إ

أادرار :فا— عقيدي

من جهة أأخرى وبالناحية ألعسضكرية
ألثانية“ ،كنت وحدة ◊رأسص ألسضوأحل،
إأثر عملية بحث وإأنقاذ على بعد ميل
( )01بحري شضمال رأأسص كاربون بأارزيو،
ولي- -ة وه- -رأن ،م- -ن إأن- -ق- -اذ ومسض- -اع- -دة
صض-ي-ادين  02م-ف-ق-ودي-ن ‘ أل-ب-ح-ر م-نذ
تاريخ  12ماي أ÷اري .أŸعنيان كانا ‘
حالة صضحية جيدة.

“كنت مصضالح أأمن جيجل ،من حجز 1.412كلغ
من أıدرأت ،إأثر معلومات وردت فرقة ألبحث
وأل-ت-دخ-ل ب-اŸصض-ل-ح-ة أل-ولئ-ي-ة ل-لشضرطة ألقضضائية
خÓل أألسضبوع أŸاضضي.
تفيد بقيام أأشضخاصص بنقل وبيع أıدرأت من
خÓل جلبها من إأحدى ألوليات ألوسضطى للوطن
وترويجها Ãدينة جيجل مسضتغل ‘ Úذلك مركبة،
أسضتغÓل هذه أŸعلومات مكن عناصضر ألفرقة من
–ديد هوية أأحد أأشضخاصضها أŸنحدر من ولية
جيجل ،ويتعلق أألمر بشضاب يبلغ من ألعمر 25سضنة،
هذأ أألخ ÒبÎصضد –ركاته أŸشضبوهة ” توقيفه
إأ ¤جانب ثÓثة أأشضخاصص يÎأوح سضنهم ب 24 ،Úو

 30°إ÷زإئر

17949

تدمﬂ Òبأا للذخÒة يحتوي قذإئف حربية بكميات معتÈة

‘ إأطار برنامج –ضض Òألقوأت لسضنة ،2019
ن -ف -ذت ق -ي -ادة أل -ق -وأت أل -ب-ح-ري-ة ،أأمسص أألرب-ع-اء،
ب-ال-وأج-ه-ة أل-ب-ح-ري-ة أل-غ-رب-ي-ة ل-ل-ن-اح-ي-ة أل-عسض-ك-ري-ة
أل -ث -ان -ي -ة“ ،ري -ن-ا أسض-ت-ع-رأضض-ي-ا Ÿك-اف-ح-ة أل-ت-ل-وث
ألبحري باÙروقات –ت عنوأن ““بوŸار-أأرزيو
.““2019
يندرج هذأ ألتمرين ،ضضمن جهود تعزيز تنظيم

 2١°إ÷زإئر

 2٤°وهرإن

إلثمن  ١0دج

بفضسل إسستغÓل إŸعلومات بالشسريط إ◊دودي بتمÔإسست

‘ إأط -ار م -ك -اف -ح -ة أإلره -اب ،كشض -فت ودم-رت
مفارز للجيشص ألوطني ألشضعبي ،يوم  14ماي ،2019
إأثر عمليات بحث و“شضيط بكل من ع Úألدفلى
وألشضلف/ن.ع ،1.خمسص ( )05قنابل تقليدية ألصضنع،

إلفجر03.٥٨................:
إلشسروق0٥.٤0..............:
إلظهر١2.٤٥.................:
إلعصسر١٦.3٤................:
إلمغرب١٩.٥2...............:
إلعشسـاء2١.2٦..................:

وحسضب شضهود عيان فإان أألحدأث بدأأت
م- - -ن ي- - -وم ألث- - -ن ÚأŸاضض- - -ي ،ح- - -يث أأق - -دم
أÙتجون على غلق مقر ألبلدية وألدأئرة
وبناء جدأر إأسضمنتي أأمام مدخل كل منهما،
ع -ل -ى خ -ل-ف-ي-ة أŸط-ال-ب-ة بشض-ف-اف-ي-ة أل-تشض-غ-ي-ل
ب -الشض -رك -ات أل -ط -اق -وي -ة خصض -وصض -ا شض -رك -ت -ي
 ENTP –ENFORأل-وأق-ع-ت Úبإاقليم
بلدية تيÔكوك.
ليتم بعدها تسضخ Òقوأت ألشضرطة لفتح
أŸرأف- -ق أل- -ع- -م- -وم- -ي -ة ل -ت -ق -د Ëخ -دم -ات -ه -ا
للموأطن ،Úوهو ما ولد ردأ عنيفا من طرف
أÙتج ،Úليتم ألدخول ‘ موأجهات عنيفة
ب ÚأÙتج Úوقوأت أألمن ،لتؤوول أألوضضاع
إأ ¤إأضض -رأم أل -ن -ار ‘ م -ق -ر أل -دأئ -رة وح -رق -ه
ب - -ال- -ع- -جÓ- -ت أŸط- -اط- -ي- -ة .ك- -م- -ا أق- -ت- -ح- -م
أŸتظاهرون مقر ألدأئرة و” تخريب بعضص
ألعتاد ألذي كان مودعا بحظÒة ألدأئرة .
كما تدخل أأفرأد ألشضرطة من أأجل إأجÓء
عائلة رئيسص ألدأئرة إأ ¤مكان آأمن بعدما ”
أق- -ت- -ح- -ام م- -ن- -زل رئ- -يسص أل- -دأئ -رة م -ن ق -ب -ل
أÙتج Úحسضب ما أأشضار إأليه مصضدر أأمني،
وأأشضار ذأت أŸصضدر إأ ¤تعرضص  20عونا من
أأفرأد ألشضرطة ÷روح خفيفة فيما أأصضيب 04
آأخرون بجروح متفاوتة أÿطورة ،بعدما “ت
ﬁاصضرتهم من طرف أÙتج ‘ Úإأحدى
شضوأرع أŸدينة و” رشضقهم با◊جارة‡ ،ا
أأج Èق -وأت ألشض -رط -ة ع -ل -ى أسض-ت-ع-م-ال أل-غ-از
أŸسض-ي-ل ل-ل-دم-وع ل-ت-ف-ري-ق أŸت-ظ-اه-ري-ن ،كما
أأصضيب بعضص ألشضباب بجروح ” نقلهم للعيادة
أŸتعددة أÿدمات بتيÔكوك لتلقي ألعÓج.
ه- -ذأ وق- -د ط- -الب أÙت- -ج- -ون ب- -ت- -ح -م -ل
ألسضلطات أÙلية مسضؤووليتها أزأء هذأ ألوضضع
ألذي وصضلت له ألبلدية ،مطالب Úباسضتحدأث
ف -رع ل -وك -ال-ة أل-تشض-غ-ي-ل ب-دأئ-رة تÔك-وك ،ك-م-ا
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طالب أÙتجون بفتح –قيقات فورية Ãلف
أل -تشض -غ -ي -ل ب -الشض -رك-ات أل-بÎول-ي-ة أŸت-وأج-دة
ب-إاق-ل-ي-م أل-ب-ل-دي-ة وخ-ل-ق م-ن-اصضب شضغل لشضباب
أل -ب -ل -دي -ة ،وإأط Ó-ق سض-رأح ألشض-ب-اب أŸوق-وف
خÓل هذه أألحدأث.
إأ ¤ذلك أسض -ت -ن -ك -ر ن -وأب ألŸÈان ب -ولي -ة
أأدرأر أألحدأث أألخÒة ألتي شضهدتها بلدية
تÔكوك مؤوخرأ .وجاء ‘ بيان نشضره ألنائب
ألŸÈا““ Êعقبة كنتة أﬁمد““ ،نشضره على
صض -ف -ح -ت -ه ‘ م -وق -ع أل -ت -وأصض -ل ألج-ت-م-اع-ي
فايسضبوك ” ،إأرسضاله للوزير أألول ،وجاء ‘
أل- -ب- -ي- -ان أأن ›م- -وع- -ة ب- -رŸا Êولي- -ة أدرأر
وزمÓئهم ألشضرفاء تشضجب وتسضتنكر ألعتدأء
ألفاضضح للوقفة ألسضلمية أ÷ماهÒية ‘ بلدية
تيÔكوك شضمال ولية أأدرأر من قبل قوأت
أألم -ن أل -وط-ن-ي وأل-درك أل-وط-ن-ي وذلك ع-ل-ى
خ- -ل- -ف- -ي -ة أألح -دأث أألخÒة أل -ت -ي ع -رف -ت -ه -ا
تيÔكوك وألتي أأسضفرت عن إأصضابة  30شضخصضا
من أÙتج Úوحوأ‹  10أأفرأد من قوأت
أألمن .
وجاء ‘ ألبيان أأن هذه أألحدأث جاءت
نتيجة ألتماطل وألتهاون من طرف ألسضلطات
أÙلية وألولئية ‘ ألتدخل إليجاد حلول
Ÿشضاكل شضباب دأئرة تÔكوك ألذي يعا Êمن
آأف -ة أل -ب -ط -ال-ة ‡ا أضض-ط-ره-م إأ ¤غ-ل-ق م-ق-ر
ألدأئرة أحتجاجا على فضص أعتصضام سضلمي
ب -ال -ق -وة أل -ع -م -وم-ي-ة Ÿوق-ع ح-ف-ارت Úوح-بسص
بطال ÚوأŸطالبة باإلفرأج عنهم‡ ،ا أأدى
إأ ¤مشضادأت عنيفة مع قوأت مكافحة ألشضغب
دون أل - -ل - -ج - -وء إأ ¤أ◊وأر ألسض - -ل- -م- -ي ،وف- -ور
وصضولهم إأ ¤مقر ألدأئرة ألشضيء ألذي نتج
عنه إأصضابة بالغة ‘ صضفوف أÙتج Úمن
ﬂتلف أألعمارÃ ،ا فيهم شضيوخ كبار ألسضن
يحملون صضفة ›اهدين ومتقاعدين.
ك- -م -ا ن -دد أŸوق -ع -ون أل -ن -وأب وه -م ع -ل -ى
أل-ت-وأ‹ ،أل-ن-ائب م-زوزي ﬁم-د ،ع-ق-ب-ة ك-ن-ت-ة
أﬁم - -د ،دل‹ حسض ،Úي- -وسض- -ف- -ي سض- -ع- -ي- -دة،
وألنائب بن عبد ألرحمان أŸهدي ،بأاقصضى
درجات ألشضجب وألسضتنكار Ÿا أقÎفته قوأت
أألم- -ن وم -ن أأع -ط -ى أألم -ر ب -ت -ح -ريك أل -ق -وة
ألعمومية لفضص وقفة كانت ‘ ألبدأية سضلمية
إأ ¤ح -د أل -ت -دخ -ل أل -ع-ن-ي-ف ل-ق-وأت م-ك-اف-ح-ة
ألشضغب لولية أأدرأر ،كما ندد ‡ثلو ألشضعب
ب- -ه- -ذه أŸم- -ارسض- -ات أل -ت -ي ك -انت ت -ع -ت Èم -ن
أŸاضضي مطالب Úبضضرورة ﬁاسضبة كل من
كانت له يد ‘ زعزعة أأمن وأسضتقرأر منطقة
تيÔكوك أÛاهدة.

