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Ãن-اسص-ب-ة ا’ح-تفال باليوم
العاŸي ’رتفاع ضصغط الدم،
وضص- - - - -عت وزارة الصص- - - - -ح - - - -ة
والسص - - - - - - -ك- - - - - - -ان وإاصصÓ- - - - - - -ح
اŸسص- - -تشص- - -ف- - -ي- - -ات ل- - -ف- - -ائ - -دة
اŸواط -ن ،Úع -ي -ادة م -ت -ن -ق -ل-ة
Ãن-ت-زه الصص-ابÓ-ت ،ي-ومي 16
و 17ماي ا÷اري ،من السصاعة
 11.00صص - -ب- -اح- -ا إا17.00 ¤
مسص- - -اء ث- - -م م- - -ن  21.00إا¤
منتصصف الليل.
ت- -ولت ال- -ع- -ي- -اة اŸت- -ن- -ق- -ل -ة
اŸن -ظ-م-ة ب-الشص-راك-ة م-ع قسص-م
ال -طب ال -ب -اط -ن -ي ل -ل-م-ؤوسصسص-ة
ا’سص -تشص -ف-ائ-ي-ة ب-ئ-ر ط-راري-ة
و Èﬂسص- - - -ان- - - -و‘ ا÷زائ - - -ر،
ال -ت-حسص-يسض Ãرضض السص-ك-ري
وارت- -ف -اع الضص -غ -ط ال -دم -وي،
مقدمة ارشصادات طبية حول
الصصيام الصصحي وتأاثÒه على
’مراضض اŸزمنة.
اŸصصاب Úبا أ

الروائي رابح في‹Ó
يوقع روايته «العلبة»

179٥0

حملة –سشيسشية ضشد حوادث اŸرور

 3أامسشيات تكرÁا
لششيوخ الششعبي
ببناية باششطارزي

تتواصصل ا◊ملة الوطنية ضصد حوادث اŸرور التي تنظمها مصصالح الدرك الوطني إا ¤غاية 30
م -اي  .2019و–سصسض ا◊م -ل -ة سص -ائ -ق-ي السص-ي-ارات والشص-اح-ن-ات ب-ت-وخ-ي ا◊ذر ‘ الشص-ه-ر ال-فضص-ي-ل
للتقليل من حوادث الطرق.

...وحملة توعوية بالصشابÓت
’من ع Èالطرق بالشصراكة مع مؤوسصسصة «رونو ا÷زائر» حملة
ينظم اŸركز الوطني للوقاية وا أ
توعوية للوقاية من حوادث اŸرور خÓل شصهر رمضصان الكر– Ëت شصعار «رمضصان كر.... Ëدون
حادث أاليم» ،وذلك بداية من السصاعة  21:30ليÃ Óنتزه «الصصابÓت».

معرضض للفنون التششكيلية
بدار الثقافة بسشكرة

يسص -تضص -ي -ف ا–اد ال -ك -ت-اب
ا÷زائ - - - - - - - -ري ‘ ،Úاط - - - - - - - -ار
ا÷لسصات الرمضصانية الكاتب
’عÓ- -م -ي وال -روائ -ي راب -ح
وا إ
في ‹Óللحديث عن Œربته
’عÓ-م-ي-ة ،وذلك
’دب-ي-ة وا إ
ا أ
سصهرة ،السصبت  18ماي ،2019
ع -ل-ى السص-اع-ة  22:30بقاعة
زهور ونيسصي.
كما يتخلل النشصاط الثقا‘
ب- -ي- -ع ب- -ال- -ت- -وق- -ي- -ع ل- -رواي -ت -ه
ا÷دي- -دة «ال- -ع- -ل- -ب- -ة « Ãق -ر
ا–اد الكتاب ا÷زائري88 Ú
شصارع الشصهداء.

ي-ت-واصص-ل الÈ
خصصيصصا لشصه ن-ام-ج ال-ث-ق-ا‘ اŸسص-ط-ر
رر
ح - -يث ت - -ع - -ر مضصان ،ع Èالو’يات
ض
مسص-رح-ي-ة و ض ‘ بسص- -ك- -رة أانشص- -ط- -ة
ع-
ر
و
ض
ض
ف-ن-ي-ة تشص-ك-ي-ل-ية
إا ¤غاية  21م
ا
ي
ا
÷اري .ويكشصف ‘
م- -ع- -رضض ال- -ف- -ن
ال- -تشص- -ك -ي -ل -ي ع -دي -د
ال-ف-ن-ان Úإاب-داع-
ب -دار ال -ث -ق -ا ات-ه-م ب-قاعة اŸعارضض
ف -ة
ع -ل -ى السص-اع-ة 22:00
لي.Ó

معرضض تششكيلي «ششكون أانا»

–تضصن قاعة اŸعارضض «حاج عمر»
ل -ل -مسص -رح ال -وط -ن-ي ا÷زائ-ري ،ال-ي-وم،
معرضصا للفنانة التشصكيلية «هند زيور»
–ت عنوان «شصكون أانا» والذي يسصتمر
إا ¤غاية  29جوان الداخل ،ابتداء من
السصاعة  22:00لي.Ó

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

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

’دارة والمالية
ا إ

يشص- -رف وزي- -ر اÛاه- -دي -ن
ال -ط -يب زي -ت-و ،Êع-ل-ى ن-دوة
ت-اري-خ-ي-ة إاح-ياء للذكرى 63
ليوم الطالب  19ماي .19٥6
وت -ن -ظ -م ال-ن-دوة ،غ-دا ،ع-ل-ى
السص- - -اع- - -ة  10:30صصباحا،
باŸتحف الوطني للمجاهد.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.70.3٥:

(021) 60.70.40

ا
’حتفال باليوم العاŸي للمتاحف

ت -ن -ظ -م ال -وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة
Óشصعاع الثقا‘ بالتعاون مع
ل إ
اŸسص-رح ال-وط-ن-ي ﬁي ال-دي-ن
ب- -اشص- -ط -ارزي سص -ه -رات ف -ن -ي -ة
رمضص-ان-ي-ة ،اب-ت-داء م-ن ال-ي-وم
إا ¤غ- -اي- -ة  19م- -اي ا÷اري،
ب -ب -ن-اي-ة اŸسص-رح 3.أامسصيات
ت - -ك - -رÁا لشص - -ي - -وخ ال - -غ- -ن- -اء
الشص-ع-ب-ي ،ع-م-ر الزاهي ،عمر
ال - -عشص - -اب وحسص - -ن سص - -ع - -ي- -د،
’ول ل- -ك- -ل
ي- -خصصصض ا÷زء ا أ
أامسصية التي يشصرع فيها بدءا
م- - - - - - -ن السص- - - - - - -اع - - - - - -ة 10:00
ل -ي ،Ó-ل -ع-رضض ف-ي-ل-م وث-ائ-ق-ي
ع- -ن ح- -ي -اة ال -ف -ن -ان وع -م -ل -ه
وي- -خصصصض ال- -ث- -ا Êل- -ل- -ح- -ف -ل
اŸوسص - -ي- -ق- -ي م- -ع ف- -ن- -ان Úم- -ن
اŸشص- -ه- -د ا÷دي- -د Ÿوسص- -ي- -ق- -ى
الشصعبي.

حفل تكر Ëالفائزين
‘ برنامج بÚ
الثانويات

تشص-رف و
ال -ع -اŸي ل زارة ال-ث-ق-اف-ة ،ال-ي-وم،
ع
ل
ى
ا
’
ح
ت
ف
ا
ل
ب
’ذاع -ي -ة
ت- -ن -ظ -م ال -ق -ن -اة ا إ
ا
ل
يوم
ل -م -ت -اح -ف ،وذلك ب -اŸت -ح -
’و ،¤غ -دا ،ح-ف Ó-ل-ت-ك-رË
ا أ
العاصصمة ،بداية من السصاعة  :30ف ال -وط -ن -ي ب -اردو ‘
 21لي.Ó
ال - -ف- -ائ- -زي- -ن ‘ ال- -ط- -ب- -ع- -ة
ال- - -راب - -ع - -ة لÈن - -ام - -ج بÚ
ال -ث -ان -وي -ات ،إاح -ي-اء ل-ي-وم
ال -ط -الب ب -حضص -ور وزي -ري
الÎبية وا’تصصال ،وذلك
ت -ن-ظ-م ا÷م-ع-ي-ة اÒÿي-ة «ك-اف-ل ال-ي-ت-ي-م» ي-وم ا’ث-ن 20 Úماي ب- -اŸرك- -ز ال- -ث -ق -ا‘ ع -يسص -ى
أامسصية خÒية إاحياء لليوم العاŸي لليتيم ا إ
’سصÓمي الذي أاقرته مسص - -ع - -ودي ،اب - -ت - -داء م - -ن
ل
ك
ن
م
ن
ا
ص
ض
م
ر
ن
م
ف
’سصÓمي واختارت له النصص
منظمة اŸؤو“ر ا إ
السصاعة  22:00لي.Ó
سصنة ،وذلك Ãقر ا÷معية بباباحسصن بعد صصÓة العصصر.

كافل اليتيم –تفل باليوم العاŸي لليتيم

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

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

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
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أابدوا حرصشا على تعزيز العÓقات الثنائية

بن صسالح يتسسلم أاوراق اعتماد سسفراء عدة دول
اسش-ت-ق-ب-ل رئ-يسس ال-دول-ة ،عبد القادر
ب - -ن صش - -ال - -ح ،أاول أامسسÃ ،ق - -ر رئ - -اسش- -ة
ا÷م -ه -وري -ة ،ع -ددا م -ن سش-ف-راء ال-دول
الذين سشلموا له أاوراق اعتمادهم.
اسستقبل بن صسالح سسف ÒاŸملكة اŸغربية
◊سسن عبد اÿالق ،الذي أاكد ‘ تصسريح له
ب -اŸن -اسس-ب-ة أان-ه ن-ق-ل ل-رئ-يسض ال-دول-ة «–ي-ات
وتقدير اŸلك ﬁمد السسادسض وحرصسه على
توطيد العÓقات ب Úالبلدين الشسقيق ‘ Úظل
ال -ث -ق -ة وال -تضس -ام -ن وحسس-ن ا÷وار ‘ ج-م-ي-ع
اÛالت وكذا تعزيز سسنة التنسسيق والتشساور
ب Úال -ب -ل -دي -ن الشس -ق -ي -ق Úل -رف -ع ال -ت -ح-دي-ات
القليمية والدولية».
وباŸناسسبة ،حمل رئيسض الدولة عبد القادر
ب- -ن صس -ال -ح السس -ف ÒاŸغ -رب -ي «ن -ق -ل –ي -ات -ه
وتقديره للملك ﬁمد السسادسض» ،مؤوكدا من
جهته «حرصسه على خدمة وتعزيز العÓقات
ب Úالبلدين الشسقيق ،»Úيضسيف السسف.Ò
كما اسستقبل رئيسض الدولة سسف Òجمهورية
ال -ه -ن -د ،سس -ات -ب Òسس -ي -ن -غ ،ال -ذي صس -رح ع -قب
السس -ت -ق -ب -ال أان ب Ó-ده وا÷زائ -ر ت -رب -ط -ه -م-ا
«عÓ- -ق- -ات دب -ل -وم -اسس -ي -ة ت -ع -ود ا ¤سس -ن -وات
السس -ت -ي -ن-ي-ات وشس-راك-ة اق-تصس-ادي-ة وŒاري-ة ‘
العديد من اÛالت».
ك - -م - -ا اسس - -ت- -ق- -ب- -ل رئ- -يسض ال- -دول- -ة سس- -فÒ
ال -ب -ن-غÓ-دشضﬁ ،م-د ع-ب-د ا◊ي ،ال-ذي أاشس-اد
ب-ال-عÓ-ق-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي ت-رب-ط ال-ب-لدين،
مثمنا الدور الذي لعبته ا÷زائر ‘ دعم –رر
بÓده.
وبعد أان ذكر أان البنغÓديشض هو ثا ÊأاكÈ
منتج للنسسيج ‘ قارة آاسسيا ،أاكد السسف Òأان
التمثيلية الدبلوماسسية لبÓده با÷زائر «تلقت
‘ السسنت ÚالخÒت 1000 Úطلب تأاشسÒة من
ط- -رف ا÷زائ- -ري ،»Úمشس- -ددا ع -ل -ى أاه -م -ي -ة
ت- -وسس- -ي- -ع ›الت ال -ت -ع -اون الق -تصس -ادي بÚ
البلدين ،لسسيما ‘ ›ال الطاقة والغاز.
و‘ موضسوع آاخر ،ع Èالسسف Òعن أامله ‘
أان ت-ف-ت-ح ا÷زائ-ر ‡ث-ل-ي-ت-ه-ا ال-دب-لوماسسية ‘

ال -ب -ن ،Úأاوروسس-ي-غ-وأاوروغ-اب-ي ،ال-ذي أاشس-اد ‘
تصس-ري-ح ل-ه ل-لصس-ح-اف-ة بـ«ال-عÓ-ق-ات اŸث-مرة»
التي تربط بÓده با÷زائر.

...وأاربعة سسفراء يسسلمون
أاوراق اعتمادهم

البنغÓدشض ‘ «أاقرب وقت».
واسس -ت -ق -ب -ل أايضس -ا رئ -يسض ال -دول -ة سس -فÒ
جمهورية اليمن ،علي ﬁمد علوي عبد الله
ال -ي-زي-دي ،ال-ذي أاشس-اد ‘ تصس-ري-ح ل-لصس-ح-اف-ة
ب ـ«ال -عÓ-ق-ات ال-وث-ي-ق-ة» ال-ت-ي ت-رب-ط الشس-ع-بÚ
ا÷زائ -ري وال -ي -م -ن -ي ،م-عÈا ع-ن أام-ل-ه ‘ أان
Óم-ة
ت -ب-ق-ى ا÷زائ-ر «رك-ن-ا حصس-ي-ن-ا وسس-ن-دا ل -أ
العربية تناضسل من أاجل قضساياها».
وبنفسض اŸناسسبة ،قالت سسفÒة جمهورية
ن-ام-ي-ب-ي-ا ،ب-ان-دوليني كاينوشسيجا‚لدى ،عقب
اسستقبالها من قبل بن صسالح الذي تسسلم أاوراق
اعتمادها ،إانها تطرقت خÓل ﬁادثاتها مع
رئ -يسض ال -دول -ة إا« ¤ال -ع Ó-ق -ات ال -ث-ن-ائ-ي-ة بÚ
البلدين اللذين تربطهما قواسسم مشسÎكة بدءا
من كفاحهما من أاجل التحرر».
ك -م -ا أاب -رزت رغ -ب -ة ال -ب -ل -دي -ن ‘ «ت -رق -ي-ة
عÓ-ق-ات-ه-م-ا ال-ث-ن-ائ-ية وأاهمية تكثيف التنسسيق
ب- -ي- -ن- -ه- -م- -ا ،ل سس -ي -م -ا ‘ اÙاف -ل ال -دول -ي -ة
بخصسوصض العديد من اŸسسائل وعلى رأاسسها
قضسية الصسحراء الغربية».
ك -م-ا اسس-ت-ق-ب-ل ب-ن صس-ال-ح سس-ف Òج-م-ه-وري-ة

اسس -ت -ق -ب -ل رئ -يسض ال-دول-ة ،ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن
صس -ال -ح ،أاول أامسضÃ ،ق -ر رئ-اسس-ة ا÷م-ه-وري-ة
با÷زائر العاصسمة ،سسفراء أاربع دول الذين
سسلموا له أاوراق اعتمادهم با÷زائر.
وي -ت -ع -ل -ق األم -ر بسس -ف -راء ك -ل م -ن صس -رب-ي-ا
ال-كسس-ان-در ج-ان-ك-وف-ي-تشض ،وف-ي-ت-ن-ام ،فام كوك
ت -رو ،وغ -ي -ن -ي-ا ب-يسس-او ،ب-ي-دروم-اري-ا م-ان-ديسض
كوسستا وفرنسسا ،كزافيي دريانكور.
‘ ه- -ذا الصس- -دد ،أاك- -د ج- -ان -ك -وف -ي -تشض ‘
تصسريح للصسحافة عقب اللقاء أان العÓقات
الثنائية ب Úالبلدين «‡تازة وتقليديا قوية»
مذكرا بأان صسربيا قد «سساندت ا÷زائر ‘
ك -ف -اح -ه -ا ال -ع-ادل م-ن أاج-ل اسس-ت-قÓ-ل-ه-ا» وأان
بلغراد كانت «العاصسمة األوروبية األو ¤التي
اعÎفت ب -ا◊ك -وم -ة اŸؤوق -ت -ة ل -ل -ج -م -ه -وري -ة
ا÷زائرية».
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه ،ذك- -ر ف- -ام ك- -وك ت -روك -ذلك
بعÓقات الصسداقة «العريقة التي تشسكلت ‘
إاط - -ار ال - -ك- -ف- -اح اŸشسÎك ل- -ل- -ب- -ل- -دي- -ن ضس- -د
السستعمار».
وأاضس -اف أان ت -لك ال -ع Ó-ق-ات ق-د «ت-ع-ززت»
فيما بعد بفضسل «التعاون الوثيق ‘ ﬂتلف
اÛالت» ،معربا عن أامله ‘ اŸسساهمة ‘
تطويرها.
أاما سسف Òغينيا بيسساوبيدروماريا مانديسض
فقد أاشسار ‘ تصسريح للصسحافة عقب اŸقابلة
التي خصسه بها رئيسض الدولة إا ¤أان العÓقات
الثنائية ب Úالبلدين «‡تازة» ،داعيا إا ¤مزيد
من ا÷هود من ا÷انب Úبغية تعزيزها على كل
اŸسستويات.

حركة جزئية ‘ ›لسس قضشاء العاصشمة

زغماطي نائبا عاما لدى اÛلسض وبن دعاسض وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة سسيدي أاﬁمد

ع Úرئيسس الدولة عبد القادر
ب-ن صش-ال-ح ،زغ-م-اط-ي بلقاسشم نائبا
ع -ام -ا ل-دى ›لسس قضش-اء ا÷زائ-ر
العاصشمة وبن دعاسس فيصشل وكيÓ
ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ل-دى ﬁكمة سشيدي
أاﬁم - -د ،حسشب م - -ا أاف- -اد ب- -ه أامسس
بيان لرئاسشة ا÷مهورية.
أاوضسح البيان أانه «طبقا ألحكام
اŸادة  92من الدسستور ،ينهي رئيسض
ال- -دول -ة م -ه -ام ب -ن ك -ث Òب -ن ع -يسس -ى
بصسفته نائبا عاما لدى ›لسض قضساء
ا÷زائ -ر ال-ع-اصس-م-ة وي-ع Úزغ-م-اط-ي
بلقاسسم نائبا عاما لدى ›لسض قضساء
ا÷زائر العاصسمة».
وأاضساف البيان أانه «طبقا ألحكام
اŸادة  92من الدسستور ،ينهى رئيسض

الدولة مهام الباي خالد بصسفته وكيÓ
ل -ل -ج -م -ه -وري -ة ل -دى ﬁك-م-ة سس-ي-دي
أاﬁم- -د ،وي- -ع Úب -ن دع -اسض ف -يصس -ل
وكي Óللجمهورية لدى ﬁكمة سسيدي
أاﬁمد ـ ا÷زائر».

ﬂ...تار ÿضساري
مديرا عاما للديوان
اŸركزي لقمع الفسساد
أان- -ه- -ى رئ- -يسض ال- -دول -ة ،ع -ب -د
ال -ق -ادر ب -ن صس-ال-ح ،م-ه-ام السس-ي-د
ﬂت- -ار رح- -م- -ا Êم- -دي -را ع -ام -ا
ل-ل-دي-وان اŸرك-زي ل-ق-م-ع ال-فسساد
وعﬂ Úتار ÿضساري خلفا له،

حسسب ما أافاد به يوم اÿميسض
بيان لرئاسسة ا÷مهورية.
للتذك ،Òفإان إانشساء الديوان قد
” طبقا ألحكام القانون رقم -06
 01ا- - -Ÿؤورخ ‘  20ف-ي-فري 2006
واŸت -ع -ل -ق ب -ال -وق -اي -ة م-ن ال-فسس-اد
ومكافحته اŸعدل ‘  ،2010حيث
أانـشسأا ‘ مادته  24مكرر الديوان
اŸرك- -زي ل- -ق -م -ع ال -فسس -اد وك -ل -ف
ب - -ال - -ب - -حث وال - -ت - -ح- -ري ‘ ›ال
مكافحة جرائم الفسساد وا÷رائم
اŸقÎن -ة ب -ه -ا ع -ن-د الق-تضس-اء م-ع
“ك - -ي- -ن- -ه م- -ن ال- -ت- -دخ- -ل ضس- -م- -ن
اخ-تصس-اصض إاق-ل-ي-م-ي م-وسس-ع ل-كامل
الÎاب الوطني.
وق- -د أانشس -ئ ال -دي -وان ل -ت -ع -زي -ز

خÓل ا’حتفالية باليوم العاŸي باليونيسشكو

أادوات م-ك-اف-ح-ة ال-فسس-اد وﬂت-لف
أاشس - -ك - -ال اŸسس - -اسض ب - -الق- -تصس- -اد
ال -وط -ن -ي واŸال ال -ع-ام ،ويضس-ط-ل-ع
باŸهام اŸرتبطة بإاجراء –ريات
و–قيقات حول ا÷رائم اŸتعلقة
ب -ال-فسس-اد وك-ل ا÷رائ-م اŸرت-ب-ط-ة
ب - -ه - -ا ع- -ن- -د الق- -تضس- -اء وت- -ق- -دË
مرتكبيها أامام الهيئات القضسائية
اıتصسة.
وي -تشس -ك -ل م -ن ضس -ب -اط وأاع-وان
شس -رط-ة قضس-ائ-ي-ة م-وضس-وع– Úت
تصسرف الديوان من طرف مصسالح
وزارة ال - -دف - -اع ال - -وط - -ن - -ي ووزارة
الداخلية وا÷ماعات اÙلية ومن
أاع -وان ع -م -وم-ي Úل-دي-ه-م ك-ف-اءات
مثبتة ‘ ›ال مكافحة الفسساد.

ا÷زائر تدعو إا ¤دعم األعمال اŸشسجعة على «العيشض معا ‘ سسÓم»
دعت ا÷زائ- -ر ب- -ب- -اريسس إا ¤ب- -ذل اŸزي -د م -ن
’ع-م-ال اŸشش-ج-ع-ة ع-ل-ى ال-ع-يشس م-ع-ا ‘
ا÷ه -ود وا أ
سشÓم ع Èالعا ⁄وا◊وار والتنوع وتقبل الغ.Ò
Ãناسسبة إاحياء اليوم العاŸي للعيشض معا ‘
سسÓم اŸصسادف ليوم  16مايومن كل سسنة ،أاكد
لم Úال -ع -ام ل -وزارة الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة رشس-ي-د
اأ
ب -ل -ده -ان Ãق-ر ال-ي-ونسس-ك-و ق-ائ« Ó-ي-ت-ع Úع-ل-ي-ن-ا
جميعا ،كل على مسستواه ،من هيئات و›تمع
م- -د Êوم- -واط- -ن Úبسس- -ط -اء مضس -اع -ف -ة ا÷ه -ود
لع -م -ال م -ن خ Ó-ل وضس -ع سس -ي-اسس-ات وب-رام-ج
وا أ
مشس -ج -ع -ة ل -ل-ع-يشض م-ع-ا وأاخ-رى خ-اصس-ة ب-ا◊وار
والتنوع وقبول الغ.»Ò
‘ ه- -ذا الصس- -دد ،ذك- -ر ن- -فسض اŸسس -ؤوول ب -أان

«الشس -عب ا÷زائ -ري ،م-ن خÓ-ل ت-اري-خ-ه وق-ي-م-ه
وتضسحياته ،يشساطر القناعة بأان العيشض معا ‘
سسÓم Áثل ردا مناسسبا على مظاهر الÓتسسامح
Óسسف،
لخر التي ،ل أ
والكراهية والتمييز ورفضض ا أ
لخÒة ع Èالعا.»⁄
تضساعفت خÓل السسنوات ا أ
ويذكر أان اليوم العاŸي للعيشض معا ‘ سسÓم
ل· اŸتحدة ‘
” تأاسسيسسه من طرف منظمة ا أ
 2017وقد “ت اŸصسادقة على الÓئحة اŸتعلقة
ب -ه -ذا ال-ي-وم ،ال-ت-ي ه-ي ث-م-رة م-ب-ادرة ل-ل-ج-زائ-ر،
لجماع من طرف  193بلد عضسو ‘ منظمة
با إ
ل· اŸتحدة.
اأ
ويكمن هدف الÓئحة ( )130 / 72للجمعية
 ·ÓاŸت -ح -دة ‘ تشس -ج -ي -ع «ت -ع -ب -ئ-ة
ال -ع -ام -ة ل  -أ

متواصسلة للجهود التي يبذلها اÛتمع الدو‹
لصس-ال-ح السسÓ-م وال-تسس-ام-ح والن-دم-اج وال-ت-ف-اهم
والتضسامن».
لم Úالعام لوزارة
و‘ هذا الصسدد ،أاضساف ا أ
الشسؤوون اÿارجية أان هذا اليوم «يعد ‘ الوقت
لي شسكل من اشسكال التطرف وردا
نفسسه رفضسا أ
لره-اب ال-ذي
ع -ل -ى ال -ت-وت-رات اÛت-م-ع-ات-ي-ة وا إ
واجهته ا÷زائر خÓل عشسرية كاملة لوحدها»،
مؤوكدة أانها تواصسل ‘ مكافحته «بقوة ويق»Ú
ولكن «دون التخلي عن القيم التي ترسسم مسسارها
وت -اري -خ-ه-ا ال-ق-ائ-م ع-ل-ى ال-تسس-ام-ح وت-ق-ب-ل ال-غÒ
والعيشض معا».

اجتماع ÷نة اŸتابعة «أاوبك» وششركائها

عرقاب يشسارك غدا ‘ األشسغال بجدة

يشش - -ارك وزي - -ر ال - -ط- -اق- -ة ﬁم- -د ع- -رق- -اب ‘
ا’جتماع  14للجنة اŸتابعة الوزارية اŸششÎكة
Óوبك والدول اŸنتجة خارجها وذلك يوم 19
ل أ
م -اي -وا÷اري ‘ م -دي -ن -ة ج-دة (اŸم-ل-ك-ة ال-ع-رب-ي-ة
السشعودية) ،حسشبما أافاد به بيان الوزارة.
ل -ل -ت -ذك Òف-ان ÷ن-ة اŸت-اب-ع-ة ال-وزاري-ة اŸشسÎك-ة
مكلفة Ãعا÷ة التقرير السسنوي اÙضسر من طرف
÷نتها التقنية اıتلطة والتطورات اآلنية ا◊اصسلة
‘ السس -وق ال -دو‹ ل -ل -بÎول فضس  Ó-ع -ن دراسس -ة أاف-اق

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

السسوق خÓل السسداسسي الثا Êمن سسنة .2019
وأانشسئت هذه اللجنة على ضسوء الندوة الوزارية
 171ل Ó-وبك ال -ت -ي ع -ق -دت ‘  30ن-وف-م2016 È
واع Ó-ن ال -ت-ع-اون اŸشسÎك اŸوق-ع خÓ-ل ال-ل-ج-ن-ة
ال- -وزاري- -ة اŸشسÎك- -ة لÓ- -وبك وال- -دول اŸن- -ت- -ج- -ة
خارجها اŸنعقدة ‘  10ديسسم 2016 Èبفيينا.
وتتشسكل هذه اللجنة  -التي تÎأاسسها كل من
اŸملكة العربية السسعودية وروسسيا  -من ا÷زائر
لمارات العربية اŸتحدة وكازاخسس Ïوالكويت
وا إ

ونيجÒيا وفنزوي.Ó
ويجدر بالذكر أان الدول اŸشساركة ‘ إاعÓن
أاوبك وخ -ارج أاوبك ي -ل -ت -زم-ون وي-ع-م-ل-ون لصس-ال-ح
لسسواق البÎولية واŸصسالح اŸتبادلة
اسستقرار ا أ
ل-ل-دول اŸن-ت-ج-ة واŸسس-ت-ه-ل-ك-ة ول-ل-ت-م-وين الفعال
الق- -تصس -ادي واŸضس -م -ون ل -ل -دول اŸسس -ت -ه -ل -ك -ة
وŸردود م -تسس -اوي ل -رأاسض اŸال اŸسس -ت -ث -م-ر ب-ه
فضس Óعن عودة ثقة اŸسستثمرين ‘ الصسناعة
البÎولية.

العدد
17950

عقب اسشتقباله من طرف رئيسس الدولة
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دريانكور يفند اأي إارادة لفرنسسا للتدخل ‘ شسؤوون ا÷زائر
فند سشف Òفرنسشا با÷زائر ،كزافيي
دري - - -ان - - -ك - - -ور ،اأول اأمسس ،ب - - -ا÷زائ- - -ر
ال - -ع - -اصش - -م - -ة ،اأي «اإرادة» ل - -ف - -رنسش- -ا ‘
التدخل ‘ الششوؤون الداخلية للجزائر،
م- -وؤك- -دا اأن بÓ- -ده ت- -ت- -اب- -ع بـ»ك -ث Òم -ن
ا’حÎام الوضشع ‘ ا÷زائر».
صس---رح ال---دي---ب---ل---وم---اسس---ي ال--ف--رنسس--ي
ل--لصس--ح--اف-ة ع-قب اسس-ت-ق-ب-ال-ه م-ن ط-رف
رئ--يسض ال--دول-ة ،ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن صس-ال-ح،
ال---ذي سس--ل--م ل--ه اأوراق اع--ت--م--اده سس--فÒا
با÷زائر اأن «فرنسسا تتابع مثل بلدان
اأوروب--ي--ة اآخ--رى م--ا ي--ح-دث ‘ ا÷زائ-ر
بكث Òمن الحÎام دون اإصسدار اأحكام

ول اأي اإرادة ‘ التدخل ‘ الشساأن ا÷زائري».
وبعد اأن ذكر اأنه سسبق له واأن عمل ‘
ا÷زائ- -ر ،اأك- -د دري- -ان -ك -ور اأن -ه «واِع ب -ان -ه
ي -ت -واج -د ‘ وضس -ع ووقت ج -د خ -اصض م -ن
تاريخ ا÷زائر».
وتابع السسف Òالفرنسسي يقول «ا÷زائر
بلد كب Òوشساسسع ونكن له كل العجاب
واأم -ل -ي اأن ن -ط -ور سس-وي-ا ال-عÓ-ق-ات ‘ ك-ل
اŸي- -ادي- -ن ب Úا◊ك- -وم- -ت Úوخ- -اصس- -ة بÚ
الشسعب Úالفرنسسي وا÷زائري الصسديق.»Ú
وحسسب نفسض اŸسسوؤول الفرنسسي فاإن
«الشسعب الفرنسسي منبهر بالنضسج السسياسسي
للشسعب ا÷زائري الأبي».

’عمال حداد
‘ إاطار التحقيق معهم ‘ قضشية رجل ا أ

أاويحيى ،سسÓل ،جودي ،بن يونسض ،غول وزوخ أامام وكيل ا÷مهورية
اسستدعاء مسسؤوول Úكبار لÓسستماع إا ¤أاقوالهم حول قضسايا الفسساد
م - -ث - -ل أاول أامسس ع- -دد
م - -ن ال - -وزراء السش- -اب- -قÚ
وك - -ب - -ار اŸسش - -ؤوول Úأام- -ام
وك -ي -ل ا÷م-ه-وري-ة ل-دى
ﬁك- -م -ة سش -ي -دي أاﬁم -د
با÷زائر العاصشمة حسشب
ما لوحظ.
م- -ث- -ل ك -ل م -ن ال -وزي -ري -ن
األول Úالسس- - -اب- - -ق Úأاح - -م - -د
أاويحيى وعبد اŸالك سسÓل
وال -وزي -ري -ن السس -اب -ق Úك-رË
ج- -ودي وع- -م- -ارة ب- -ن ي -ونسض
ووا‹ العاصسمة السسابق عبد
القادر زوخ.
ك - - -م- - -ا وصس- - -ل أايضس- - -ا إا¤
اÙك- - - - -م - - - -ة ع - - - -دد م - - - -ن
اŸسس- - - -ؤوولÃ Úخ- - - -ت- - - -ل - - -ف
ال- -ق- -ط- -اع- -ات الق- -تصس -ادي -ة
ورج- -ال أاع -م -ال ،غ Òأان -ه ⁄
ت - - - -تسس - - - -رب ◊د اآلن أاي - - - -ة
تفاصسيل من داخل اÙكمة
ح -ول سس-بب اسس-ت-دع-اء ه-ؤولء
ل - -ل- -م- -ث- -ول أام- -ام اÙك- -م- -ة
كمشستبه فيهم أاوكشسهود وذلك
ن- -ت- -ي- -ج- -ة إاج- -راءات أام- -ن -ي -ة
مشس -ددة أام -ام اÙك -م-ة ‡ا
صسعب من مهمة الصسحفيÚ
‘ الوصسول إا ¤اŸعلومة.
وك-ان ال-ت-ل-فزيون العمومي
ا÷زائ- - - - - -ري ق- - - - - -د أاورد أان
اسستدعاءهم يندرج ‘ إاطار
مواصسلة التحقيقات ‘ إاطار

قضس -ي -ة رج-ل األع-م-ال ،ع-ل-ي
حداد.
وقد شسرعت العدالة منذ
مدة ‘ اسستدعاء العديد من
اŸسس- -ؤوول ÚلÓ- -سس- -ت -م -اع إا¤
أاق -وال -ه-م ‘ إاط-ار ال-ت-ح-ق-ي-ق
معهم ‘ قضسايا فسساد.

...ووا‹ تيبازة
السسابق أامام قاضسي
التحقيق
م-ث-ل مصس-ط-ف-ى ال-ع-ي-اضسي
ال- - -ذي شس - -غ - -ل م - -نصسب وا‹
تيبازة ‘ الفÎة ما ب2011 Ú
إا 2015 ¤أام- -ام ق -اضس -ي
التحقيق لدى ﬁكمة تيبازة
لسسماع أاقواله ‘ إاطار –قيق
قضسائي مفتوح على مسستوى
ه -ذه اÙك -م -ة ح-ول شس-ب-ه-ة
فسساد حسسب ما علمته «وأاج»
من مصسادر قضسائية.
ومثل العياضسي الذي شسغل
منصسب وا‹ تيبازة قادما لها
من وادي سسوف قبل أان يتم
–وي - -ل - -ه إا ¤ولي - -ة اŸدي- -ة
ف-ال-ب-ل-ي-دة أاي-ن أان-ه-يت م-هامه
صسائفة  2018عقب فضسيحة
داء ال - -ك - -ولÒا ،اسس - -ت- -ج- -اب- -ة
لسس-ت-دع-اء ق-اضس-ي ال-ت-ح-قيق
Ãحكمة تيبازة لسسماع أاقواله

‘ إاط-ار ال-ت-ح-ق-ي-ق القضسائي
اŸفتوح على مسستوى ﬁكمة
ت -ي -ب -ازة ح -ول قضس-اي-ا فسس-اد،
ب -ن -اء ع -ل -ى شس -ك-وى ق-دم-ت-ه-ا
مديرية أامÓك الدولة بتيبازة
‘ وقت سسابق ،حسسب ذات
اŸصسادر.
واسستغرقت جلسسة السسماع
صسباح اليوم أازيد من سساعتÚ
م- -ن ال- -زم -ن ق -ب -ل أان ي -غ -ادر
مصس -ط -ف -ى ال -ع -ي -اضس -ي م-ق-ر
اÙك-م-ة دون ت-وج-ي-ه ات-ه-ام
م-ب-اشس-ر ل-ه ع-ل-ى أان ت-ت-واصس-ل
جلسسات السسماع لحقا وفقا
لسسÒورة ال-ت-ح-ق-ي-ق القضسائي
اŸف- - - - - - -ت - - - - - -وح ،حسسب ذات
اŸصسادر.
وكان قاضسي التحقيق لدى
ﬁك -م -ة ت -ي-ب-ازة ق-د اسس-ت-م-ع
األسس- -ب- -وع اŸاضس -ي ‘ إاط -ار
ن -فسض ال -ت -ح -ق -ي -ق ال-قضس-ائ-ي
اŸف -ت-وح ألق-وال وا‹ ت-ي-ب-ازة
السس -اب-ق م-وسس-ى غÓ-ي ال-ذي
شسغل اŸنصسب ما ب ÚسسبتمÈ
 2016وأاكتوبر  2018واŸدير
Óمن الوطني
العام السسابق ل أ
ال- -ل- -واء ع -ب -د ال -غ -ا Êه -ام -ل
و‚له مراد دون توجيه لهما
ات -ه -ام -ات م -ب-اشس-رة ع-ل-ى أان
ت -ت -واصس -ل ج -لسس -ات السس -م -اع
لحقا.

مليار دو’ر فاتورة اسشتÒاد Œهيزات تركيب السشيارات

ا◊كومة تراهن على ترشسيد الواردات للحد من تآاكل احتياطي الصسرف
ششرعت ا◊كومة ‘ خطوة جديدة ترمي
ل -ل -ح -د م -ن ال -ت -آاك -ل اŸت -واصش -ل ’ح -ت -ي -اط-ي
الصش -رف م-ن خÓ-ل ت-رشش-ي-د ال-واردات وذلك
باعتماد قرار “ديد أاجل التسشديد اŸؤوجل
لقيمة الواردات اŸصشادق عليه مؤوخرا.
خÓل اجتماعاتها األخÒة ،اŸنعقدة ‘  2و8
و 15م - -اي ،أاع- -طت ا◊ك- -وم- -ة الضس- -وء األخضس- -ر
إلجراءات تندرج ‘ إاطار هذا اŸسسعى الذي تقوده
وزارات اŸالية والتجارة والصسناعة.
وي-ت-م-ث-ل اإلج-راء األول ال-ذي ق-دم-ه ل-ل-ح-ك-وم-ة
وزير اŸالية ﬁمد لوكال من خÓل عرضسه الدوري
حول «التداب Òالتي يتع Úاتخادها لتقليصض عجز
ميزان اŸدفوعات بهدف ا◊فاظ على احتياطات
البÓد من الصسرف» ‘ ترشسيد اسستÒاد قطع الغيار
( ) CKD/SKDاŸوجهة لÎكيب السسيارات السسياحية
وك -ذا اÛم-وع-ات اŸوج-ه-ة لصس-ن-اع-ة اŸن-ت-ج-ات
الكهرومنزلية واإللكÎونية والهواتف النقالة.
وأاق -رت ا◊ك -وم -ة ‘ ،ن -فسض السس -ي -اق ،ت -ع -دي-ل
اŸرسسوم التنفيذي الصسادر سسنة  2000الذي يحدد
شسروط تعريف أانشسطة اإلنتاج انطÓقا من ‰اذج
ال -ت -ج -م-ع اŸوج-ه-ة ل-لصس-ن-اع-ات الÎك-ي-ب-ي-ة و‰اذج
ال-ت-ج-م-ي-ع قصس-د –دي-د م-ف-ه-وم ال-ت-ج-م-يع بالنسسبة
للصسناعات الكهرومنزلية واإللكÎونية ،الذي لبد
أان ي -ن -حصس -ر ‘ اŸك -ون -ات األسس -اسس -ي -ة ل -ل-م-ن-ت-وج،

وإادخ- -ال اŸن -اول -ة و–دي -د م -دة السس -ت -ف -ادة م -ن
ﬂتلف التحفيزات.
وق - -د ب - -ل - -غت ف - -ات - -ورة اسس - -تÒاد ()CKD/SKD
اŸوجهة لÎكيب السسيارات خÓل ثÓثة أاشسهر فقط
ما يقارب مليار دولر  .وقد اسستوردت ا÷زائر
خÓل األشسهر الثÓثة األو ¤من السسنة ا÷ارية،
86ر 920مليون دولر ،بارتفاع نسسبته 41ر 21باŸئة
مقارنة بنفسض الفÎة من سسنة  .2018وقد بلغت
هذه الواردات سسنة  2018ما يفوق 73ر 3مليار دولر
مقابل 2ر 2مليار دولر سسنة  ،2017أاي بارتفاع
سسنوي جد مرتفع ( 70+باŸئة)
من جهة أاخرى ،و‘ نفسض الطار اŸتمثل ‘
احتواء الواردات وا◊د من تأاثÒها السسلبي على
ميزان اŸدفوعات ” ،تكليف كل من وزير اŸالية
ووزير التجارة بوضسع تصسور حول اآلليات القانونية
الكفيلة بالÎخيصض للمواطن ÚباسستÒاد السسيارات
اŸسستعملة.

“ديد آاجال التسسديد اŸؤوجل للواردات
و‘ نفسض السسياق ،صسادقت ا◊كومة على قرار
ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-م-دي-د أاج-ل ال-تسس-دي-د اŸؤوج-ل ل-لواردات
( )paiement différéاŸع- -ت- -م- -د م- -ن ط -رف ب -عضض
القطاعات ،إا ¤أاجل ل يتعدى سسنة واحدة.

بن مسسعود يسستعرضض مع السسف Òالبلغاري
سسبل تعزيز التعاون الثنائي
اسستعرضض وزير السسياحة والصسناعات التقليدية،
عبد القادر بن مسسعود ،أاول أامسض ،مع سسف Òبلغاريا
با÷زائر ،رومن بيÎف ،واقع العÓقات الثنائية
وسس- -ب- -ل ت- -ع -زي -ز ال -ت -ع -اون ب Úال -ب -ل -دي -ن ‘ ›ال
السسياحة ،حسسب ما أافاد به بيان للوزارة.

وأاوضس- - -ح ذات اŸصس- - -در أان ال- - -ل- - -ق- - -اء سس - -م - -ح
بـ»اسستعراضض وتقييم العÓقات الثنائية ب Úالبلدين،
حيث ثمن الطرفان العÓقات التاريخية الوطيدة
التي Œمعهما وأاكدا على أاهمية تكثيف ا÷هود من
أاجل الدفع بعÓقات التعاون ‘ قطاع السسياحة».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الموافق لـ  13رمضسان  1440هـ

على هامشس ترؤوسسه الندوة الوطنية للجامعات ،بوزيد:

رغم تأاث Òا◊راك الشسعبي على الطلبة ...ل سسنة بيضساء

العدد
17950
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خÓل زيارته Ÿراكز اسستقبال اŸسسن ،Úصسيودة:

سسكنات اجتماعية للعائÓت اŸقيمة Ãراكز اإليواء

ا◊وار إليجاد ا◊لول وحماية ا÷امعة ا÷زائرية من اإلنزلقات
نفى وزير التعليم العا‹ والبحث
ال -ع -ل -م -ي ال -ط -يب ب -وزي-د ،أان ت-ك-ون
ه -ن -اك سس -ن-ة ج-ام-ع-ي-ة ب-يضس-اء رغ-م
الختÓلت التي شسهدتها مؤوسسسسات
ال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م ال- -ع -ا‹ بسس -بب ا◊راك
الشسعبي ،مؤوكدا أان ما يروج له من
م-ع-ل-وم-ات م-ف-اده-ا ال-ذه-اب إا ¤سسنة
ب -يضس -اء «ل أاسس -اسس ل -ه -ا م-ن الصس-ح-ة»
داع - -ي - -ا ال - -ط - -ل - -ب - -ة إا ¤الل- -ت- -ح- -اق
Ãقاعدهم الدراسسية.
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ع -ل-ى ه-امشس ت-رؤوسس-ه ال-ن-دوة ال-وط-ن-ي-ة
للجامعات التي نظمت Ãقر الوزارة ‘
بن عكنون ،أاوضسح الوزير أان قطاعه لن
يواجه خيار الذهاب إا ¤سسنة بيضساء بل
سسيقوم ببذل ›هودات أاك Èلتخطي هذه
اأ’زم - -ة ق - -ائ  Ó- -إان م - -ن واجب ا÷م- -ي- -ع
أاسس - -ات - -ذة ،ب- -اح- -ث ،Úط- -ل- -ب- -ة ،م- -وظ- -فÚ
ومسس- -ؤوول،Úالسس- -ع- -ي ◊م- -اي- -ة ا÷ام- -ع- -ة
ا÷زائرية من اإ’نز’قات التي قد تؤودي
إا ¤ره -ن اŸسس -ار ال-ب-ي-داغ-وج-ي ل-ل-ط-الب
وكذا ا’بتعاد عن كل ما من شسأانه النيل
م -ن مصس -داق -ي -ة شس -ه -ادة ال -ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
وسسمعة ا÷امعة.
و‘ ظ -ل ال -ظ -روف ا’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي
ت- -ع- -رف- -ه- -ا اŸن -ظ -وم -ة ا÷ام -ع -ي -ة ،دع -ا
اŸسسؤوول اأ’ول عن القطاع إا ¤ضسرورة
ا’لتزام با◊وار منهجا والتشساور أاسسلوبا
إ’يجاد ا◊لول اŸناسسبة من أاجل التكفل
Ãا ترتب عن اأ’وضساع الظرفية وتدارك
الزمن البيداغوجي الضسائع.
وج -اء ه -ذا ‘ إاط -ار ال -ن -دوة ال -وط-ن-ي-ة
ل -ل -ج -ام -ع -ات ال -ت-ي خصسصست ه-ذه السس-ن-ة
للتحضس Òللدخول ا÷امعي اŸقبل على
اŸسس -ت -وي -ات ال -ه -ي -ك -ل -ي -ة ال -ب-ي-داغ-وج-ي-ة
واÿدماتية ،وذلك –سسبا ’سستقبال طلبة
ﬂت-ل-ف اأ’ط-وار ’سس-ي-م-ا ح-ام-ل-ي شسهادة
ال -ب -ك -ال -وري-ا ل-دورة ج-وان  2019وضسمان
ان -ط Ó-ق السس -ن -ة ا÷ام -ع -ي -ة ا÷دي -دة ‘
ظ-روف مÓ-ئ-م-ة م-ع ال-ت-ك-ف-ل ب-الصسعوبات

الظرفية التي تعرفها اŸنظومة ا÷امعية
ب -ال-ن-ظ-ر ل-ل-ح-راك الشس-ع-ب-ي ال-ذي ت-ع-يشس-ه
البÓد وما ترتب عنه.
وحسسب ب - -وزي- -د ف- -إان ال- -ق- -ط- -اع ح- -دد
›موعة من ا◊لول من شسأانها السسماح
ب -اسس -ت -دراك ال -ت -ب -اي -ن -ات اŸسس -ج -ل -ة م -ع
ا◊ف -اظ ع-ل-ى مصس-داق-ي-ة ال-ت-ك-وي-ن ح-يث
ع -م -ل ع -ل-ى Œن-ي-د ال-ق-درات وال-ط-اق-ات
اŸت -اح -ة ع-ل-ى مسس-ت-وى اإ’دارة اŸرك-زي-ة
واŸؤوسسسسات ا÷امعية لتحسس Úإاجراءات
التسسجيل التي “ت بصسورتها خÓل السسنة
اŸاضسية.
واع- - -ت Èال- - -وزي- - -ر أان ‚اح ال - -دخ - -ول
ا÷امعي على اŸسستوى الهيكلي واŸادي
يتوقف على توف ÒاŸرافق البيداغوجية
والتعليمية والهياكل ا’رتكازية للخدمات
ا÷امعية ،حيث يتوقع القطاع اسستÓم ما
ي-ف-وق  83أال-ف م-ق-ع-د ب-ي-داغوجي جديد
ب -رسس -م ال -دخ -ول ا÷ام -ع -ي ،2020-2019
وه - -و م- -ا م- -ن شس- -أان- -ه أان ي- -رف- -ع ق- -درات
ا’سستقبال على الصسعيد البيداغوجي إا¤
 1.512.590م -ق-ع-د وه-ي ال-ق-درات ال-ت-ي
تسسمح نظريا باسستقبال نحومليون و800
أالف طالب.
وب- -خصس- -وصس اإ’ي- -واء واإ’ط- -ع -ام ،ق -ال

ب -وزي-د ،إان ق-ط-اع ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ ي-ت-وق-ع
اسستÓم  51.370سسرير ،ما من شسأانه أان
يسس -اه -م ‘ زي -ادة ال -ق -درات ال -وظ -ي -ف -ي -ة
Óيواء إا 658.600 ¤سسرير ،مشسÒا إا¤
ل إ
ال -ت -ف -اوت اŸسس -ج -ل ‘ ت -وزي -ع ال-ق-درات
البيداغوجية واÿدماتية التي تبقى غÒ
متسساوية وتختلف من مدينة جامعية إا¤
أاخرى ،مشسددا على ضسرورة إايجاد حلول
لهذه اإ’شسكالية من خÓل ÷ان اŸتابعة
ع -ل -ى اŸسس -ت -وى اÙل -ي ب -تسس -ري-ع وتÒة
إا‚از ب- - - - -عضس اŸشس- - - - -اري- - - - -ع ا›ÈŸة
لÓسستÓم ‘ شسهر أاوت.
و‘ سسياق آاخر كشسف الوزير عن النتائج
التي أابان عنها برنامج «بروقراسس» الذي
طور من طرف إاطارات جزائرية شسبانية
تخرجت من جامعات ومدارسس عليا حيث
سساهم ‘ معا÷ة جميع طلبات تسسجيل
ح -ام -ل -ي ال -ب -ك -ال -وري-ا ا÷دد وت-وج-ي-ه-ه-م
وتسس-ي Òمسس-اره-م ال-ب-ي-داغ-وج-ي ،وه-و ما
ي -ج -ع -ل ال -ق -ط -اع ي-واصس-ل اسس-ت-غÓ-ل ه-ذا
الÈن- -ام- -ج ب- -دءا م- -ن اŸوسس -م ا÷ام -ع -ي
ا÷اري ‘ اسس -ت Ó-م ط -ل -ب -ات ال -تسس -ج -ي -ل
اŸاسس Îواعتزام تعميمه تدريجيا لتنظيم
ا’لتحاق بالطور الثا ÊوالÎشسح Ÿسسابقة
الدكتوراه.

إاحياء اليوم العاŸي للعيشس معا ،بلعابد:

أاك -د وزي -ر الÎب -ي -ة ال -وط-ن-ي-ة ع-ب-د
ا◊ك -ي -م ب -ل -ع-اب-د ،أاول أامسس ،ب-ا÷زائ-ر
ال- -ع- -اصس- -م -ة ،أان «ق -ي -م ث -ق -اف -ة السس -ل -م
لخاء راسسخة» ‘
والتسسامح واÙبة وا إ
اÛتمع ا÷زائري.
ق -ال ب -ل -ع -اب-د ل-دى إاشس-راف-ه ع-ل-ى م-راسس-م
إاحياء قطاعه لليوم العاŸي للعيشس معا ‘
سسÓ- -م Ãدرسس- -ة الشس- -ه- -ي- -د ت- -رك- -ي ﬁم- -ود
بالشسراقة إان قطاع الÎبية الوطنية «يعيشس
ه -ذا ا◊دث ع Èك -ل م-ؤوسسسس-ات-ه ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة
Œسس -ي -دا ل -ق -ي -م ث -ق -اف -ة السس -ل-م واŸصس-ا◊ة
والسسÓم والتفاهم واÙبة وا’خاء الراسسخة

ليطا‹ إايني،
وقع اÛمعان ا÷زائري سسوناطراك وا إ
أاول أامسس ،با÷زائر العاصسمة ،اتفاقيت Úبشسأان Œديد
لجل لبيع /شسراء الغاز الطبيعي اŸوجه
العقد طويل ا أ
ليطالية والشسروط ا÷ديدة Ÿواصسلة الشسراكة
للسسوق ا إ
اŸتعلقة باسستغÓل تشسغيل نظام النقل «تي ام بي سسي».
ووق- -ع ع- -ل- -ى ا’ت -ف -اق -ي -ت Úك -ل م -ن ال -رئ -يسس اŸدي -ر ال -ع -ام
لسسوناطراك ،رشسيد حشسيشسي ،واŸدير اإ’داري لشسركة إايني،
كلوديوديسسكا‹Ã ،قر اÛمع ا÷زائري.
ومن خÓل هات Úا’تفاقيت Úاللتان تندرجان ‘ إاطار تنفيذ
مذكرة التفاهم اŸوقعة با÷زائر العاصسمة ‘  25أابريل 2019
ب Úالشسركة الوطنية للمحروقات سسوناطراك وإايني اإ’يطالية،
يؤوكد الطرفان رغبتها الدائمة ‘ مواصسلة تعاونها وشسراكتها
على اŸدى الطويل.
ويخصس هذا التعاون ›ال اسستغÓل اÙروقات’ ،سسيما
Œديد عقد بيع  /شسراء الغاز الطبيعي ا÷زائري اŸوجه للسسوق
ا’ي -ط-ال-ي-ة وات-ف-اق-ي-ة الشس-راك-ة ل-ن-ق-ل ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ع Èخ-ط
اأ’نابيب ب Úا÷زائر وإايطاليا مرورا بتونسس ،ا ¤ما بعد الفا—
من اكتوبر .2019
وعليه ،فقد توصسلت سسوناطراك وإايني إا ¤اتفاق لتمديد
بعشسرة سسنوات لعقد الشسراء وبيع الغاز الطبيعي الذي ” توقيعه
‘ عام .1977
ويسس -م -ح ا’ت -ف -اق لسس -ون-اط-راك ب-ت-ع-زي-ز م-وق-ع-ه-ا ‘ السس-وق

áæ°SƒH IQÉ°S
أاوضسح صسيودة خÓل جولة ميدانية تفقدية
ن-ح-وال-ع-دي-د م-ن م-راك-ز اسس-ت-قبال اأ’شسخاصس

عرضس التجربة ا÷زائرية باŸدينة اŸنورة

عوماري :شسعبة التمور لها أاهميتها ‘ القتصساد ا÷زائري
أاك -د وزي -ر ال -ف Ó-ح -ة وال -ت -ن -م -ي-ة ال-ري-ف-ي-ة
والصسيد البحري شسريف عوماري ،أاول أامسس،
ب -اŸدي -ن -ة اŸن -ورة ‘ السس -ع -ودي-ة ،ع-ل-ى أاه-م-ي-ة
شس-ع-ب-ة ال-ت-م-ور ‘ ت-ن-وي-ع الق-تصس-اد ا÷زائ-ري،
والدعم الذي “نحه الدولة لهذه الشسعبة.
أاوضسح الوزير ‘ مداخلته ‘ ا’جتماع الثاÊ
ل -ل -م-ج-لسس ال-دو‹ ل-ل-ت-م-ور ال-ذي ان-ع-ق-د ب-اŸدي-ن-ة
اŸنورة (اŸملكة العربية السسعودية) ،أان هذا الدعم
يوجه لتوسسيع مسساحات اإ’نتاج وتثم Úهذا اŸنتوج
ا’سسÎاتيجي والÎويج له للتصسدير.
وخÓل هذا ا’جتماع الذي شساركت فيه
ا÷زائ -ر ،ن -اقشس اŸشس -ارك -ون سس -ب -ل ال-ت-ع-اون
العربي لتنفيذ برامج وخطط تطوير اإ’نتاج
والتحويل والتسسويق ورفع اإ’نتاجية و–سسÚ
ت- -ق- -ن- -ي -ات اإ’ن -ت -اج لضس -م -ان ج -ودة ودÁوم -ة

اختبارات الفصسل الثالث من السسنة الدراسسية
 ‘ 2019-2018الطورين اŸتوسسط والثانوي.
وحضس- -ر ال -وزي -ر ج -ان -ب -ا م -ن ال -نشس -اط -ات
’حياء هذا اليوم العاŸي حيث
ا›ÈŸة إ
تابع درسسا –سسيسسيا تفاعليا حول ا◊دث
ل-ي-ق-وم ب-ع-ده-ا ب-غ-رسس شس-ج-رة زي-ت-ون بسساحة
اŸدرسسة ويطلق حمامة بيضساء رمزا للسسÓم
واÙبة.
 ·ÓاŸتحدة
وصسادقت ا÷معية العامة ل أ
يوم  8ديسسمÃ ، 2017 Èبادرة من ا÷زائر،
’عÓن يوم  16مايو يوما دوليا
على ’ئحة إ
للعيشس معا ‘ سسÓم.

Óبداع والتطبيقات الرقمية
عينت جهة تنسسيقية Ÿبادرة إافريقيا ل إ
” ت- -ع -ي Úال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة لÎق -ي -ة
وت -ط -وي -ر ا◊ظ -ائ -ر ال -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ك-ج-ه-ة
للعاب
لب-داع ا أ
ت-نسس-ي-ق-ي-ة Ÿب-ادرة إاف-ري-ق-ي-ا إ
وال -ت -ط -ب -ي -ق -ات ال -رق -م -ي-ة ال-ت-ي ت-ه-دف إا¤
اسستحداث شسركات ناشسئة ‘ إافريقيا ،حسسبما
نشسرته ،أاول أامسس ،ذات الوكالة على موقعها
للكÎو.Ê
ا إ
ل -ل -ع -ل -م ،ف -إان م-ب-ادرة إاف-ري-ق-ي-ا إ’ب-داع اأ’ل-ع-اب
وال -ت -ط -ب -ي -ق -ات ال -رق-م-ي-ة ” إانشس-اؤوه-ا سس-ن-ة 2018
Ãصسر ،بهدف «تعزيز قدرات الشسباب من حاملي
اŸشساريع من أابناء القارة السسمراء وتشسجيع إانشساء
الشس - -رك - -ات ال - -ن - -اشس - -ئ - -ة اŸسس - -ت - -دام - -ة ‘ ›ال
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا÷دي-دة وال-ت-ط-بيقات واأ’لعاب»،

سسوناطراك وإايني توقعان اتفاقيت› ‘ Úال الغاز
ا’يطالية والبقاء واحد من أاهم موردي الغاز الطبيعي لهذا
السسوق.
كما يسسمح لها بتقوية عÓقتها التاريخية مع أاحد زبائنها
الرئيسسي ‘ Úالسساحة الطاقوية العاŸية.

 615مليار م 3من الغاز زودت بها إايطاليا منذ سسنة 1983
” تزويد إايطاليا بـ7ر 614مليار م 3من الغاز ا÷زائري منذ
دخول أانبوب الغاز «انريكوماتي» حيز اÿدمة ‘  1983حسسبما
كشسف عنه نائب رئيسس نشساطات التسسويق Ûمع سسوناطراك،
أاحمد الهاشسمي مازيغي.
وقال اŸسسؤوول ‘ كلمة له على هامشس امضساء اتفاق ÚبÚ
›مع سسوناطراك ومؤوسسسسة «إايني اإ’يطالية» أان ا’تفاق اŸتعلق
بتجديد عقد البيع/شسراء للغاز الطبيعي ،البعيد اŸدى ،اŸوجه
للسسوق اإ’يطالية Áثل «يوما كبÒا جديدا» ‘ تاريخ التعاون
ا÷زائري-اإ’يطا‹ ‘ اŸيدان الطاقوي.
وأاضساف اŸسسؤوول أان هذا ا’تفاق له «أاهمية كبÒة» أ’نه
يسس -م -ح لسس -ون -اط -راك ب -ت -ع -زي-ز عÓ-ق-ات-ه-ا م-ع م-ؤوسسسس-ة «إاي-ن-ي»
اإ’يطالية وكذا «ا◊فاظ على مكانتها التاريخية ‘ سسوق الغاز

الواحات والتمور ‘ الدول العربية.
وعلى هامشس ا’جتماع ،التقى عوماري بوزير
البيئة واŸياه والزراعة السسعودي عبد الرحمن بن
عبد اÙسسن الفضسلي ،أاين تباحث الطرفان سسبل
ووسسائل تعزيز التعاون الثنائي ‘ اÛال الزراعي
وا’سستثمار سسيما ‘ شسعبتي ا◊ليب والتمور.
كما أاكد الوزيران على ضسرورة تعزيز التعاون
اŸشسÎك ب ÚاŸنظمات اŸهنية للبلدين.
و‘ ه -ذا اإ’ط -ار ،ن -اقشس وزي -را ال-ب-ل-دي-ن سس-ب-ل
تعزيز القدرات ،خاصسة ‘ ›ال تربية اŸائيات
وتسس -ي ÒاŸي-اه ومشس-اري-ع ت-ط-وي-ر ال-ق-ط-اع-ات ذات
اأ’ولوية.
وسس-ت-ت-م م-ن-اقشس-ة آال-ي-ات ت-ن-ف-ي-ذ ه-ذه اŸشس-اري-ع
خ Ó-ل ال -زي -ارة اŸق-ب-ل-ة ل-ل-م-دي-ر ال-ع-ام ل-ل-م-ن-ظ-م-ة
العربية للتنمية الزراعية إا ¤ا÷زائر.

الوكالة الوطنية لÎقية ا◊ظائر التكنولوجية تكسسب الرهان

قيم السسÓم والتسسامح راسسخة لدى اÛتمع ا÷زائري
‘ ضسم ÒاÛتمع ا÷زائري وسسعيا معا من
أاجل الوحدة ‘ ظل ا’ختÓف والتنوع ومن
أاجل إاقامة عا ⁄يسسوده السسÓم والتضسامن
وا’نسسجام».
وأاضس -اف أان ق -ط -اع -ه ي -ح -ي -ي ه -ذا ال -ي-وم
’نشسطة الÎبوية والثقافية
بتنظيم عدد من ا أ
’براز «أاهمية
وال-ت-اري-خ-ي-ة وال-ع-ل-مية والفنية إ
العيشس معا وتربية الناشسئة على التفتح على
’خر وتقبله ‘ تنوعه واختÓفه وعلى ترقية
اآ
هذه القيم لديهم» ،علما بأان هذه النشساطات
اقتصسرت هذا العام على اŸدارسس ا’بتدائية
بالنظر إا ¤تزامن ا◊دث مع فÎة إاجراء

كشس- - -ف وا‹ ا÷زائ- - -ر ع- - -ب - -د اÿال - -ق
صس -ي -ودة ع -ن ت -خصس -يصس حصسصس سس -ك-ن-ي-ة
إاجتماعية للعائÓت اŸقيمة على مسستوى
لي-واء السس-ت-ع-ج-ا‹ ،وكذا
ب-عضس م-راك-ز ا إ
لشس-خ-اصس اŸسس-نÚ
م -ؤوسسسس -ات اسس -ت -ق -ب -ال ا أ
لط -ف -ال اŸسس -ع -ف Úوذلك ب -ع -د دراسس -ة
وا أ
اŸل -ف -ات بصس -ف -ة دق -ي -ق -ة ‘ إاط -ار ال-ت-ك-ف-ل
بانشسغالت هذه الفئة الهشسة.

اŸسس-ن Úوال-ط-ف-ول-ة اŸسس-ع-ف-ة ب-ال-ع-اصس-مة،أان
مصس-ا◊ه سس-ت-ق-وم ب-دراسس-ة م-ل-ف-ات ال-ع-ائÓ-ت
اŸع -وزة ال -ت -ي ت -ق -ط -ن ع -ل -ى مسس -ت -وى ب-عضس
اŸؤوسسسس -ات ذات ال -ط -اب -ع ا’ج -ت-م-اع-ي ال-ت-ي
زارها.
وشسملت الزيارة مركز اإ’يواء ا’سستعجا‹
Óشس -خ -اصس ب -دون م -أاوى وم -رك -ز ال -ط-ف-ول-ة
ل -أ
اŸسسعفة بدا‹ براهيم ،ومركز دار ا◊سسنة
ببولوغ Úبباب الوادي ،واŸركز اŸتخصسصس
‘ إاعادة الÎبية باأ’بيار ،مÈزا أانه أاعطى
تعليمات للو’ة اŸنتدب Úلتخصسيصس سسكنات
’ئ-ق-ة ل-ه-ذه ال-ف-ئ-ة ال-هشس-ة م-ن اÛت-م-ع ق-ب-ل
نهاية شسهر رمضسان ا÷اري.

اإ’يطا‹».
ك -م -ا سس -يسس -م -ح ه -ذا ا’ت -ف-اق لسس-ون-اط-راك «ب-ف-ت-ح ال-ط-ري-ق
Ÿفاوضسات مع شسركاء ايطالي Úجدد».
م -ن ج -ه -ت -ه ،ع ÈاŸدي -ر ال-ع-ام Ûم-ع سس-ون-اط-راك ،رشس-ي-د
حشسيشسي ،عن ارتياحه بإامضساء العقد الذي سسيسسمح بتمديد
بعشسر سسنوات عقد البيع/شسراء الغاز الطبيعي اŸوقع سسنة .1977
واعت Èحشسيشسي أان هذا العقد شساهد على عÓقة «عميقة
وتاريخية» ب Úالطرف.Ú
وأاضساف ‘ هذا الصسدد أانه «بالنسسبة Ûمع سسوناطراك،
مؤوسسسسة «إايني» اإ’يطالية «هي شسريك اسسÎاتيجي وهام جدا،
وأاظن أانه بالنسسبة Ÿؤوسسسسة «إايني»› ،مع سسوناطراك هو ‡ون
موثوق به وذو مصسداقية .نعمل جيدا معا وسسنواصسل العمل معا».
«نحن مرتاحون أ’ن تاريخ انتهاء العقد كان منتظرا ‘ 31
سسبتم .2019 Èيتعلق اأ’مر بحياة جديدة لهذا العقد وسسنواصسل
“وين إايطاليا بالغاز عن طريق مؤوسسسسة «إايني».
م - -ن ج - -ان - -ب- -ه ،أاك- -د اŸف- -وضس السس- -ام- -ي لشس- -رك- -ة «إاي- -ن- -ي»،
كÓوديوديكالزي ،على أاهمية العÓقات ب Úسسوناطراك واÛمع
ا’يطا‹ والتي تتميز بـ «شسفافية عالية» ،مضسيًفا أان هذا العقد
«م - -ه - -م ج ً- -دا» ب - -ال- -نسس- -ب- -ة إ’ي- -ط- -ال- -ي- -ا «.ن- -ح- -ن ن- -ت- -ع- -اون م- -ع

يضسيف نفسس اŸصسدر.
ك - -م - -ا تسس- -م- -ح ه- -ذه اأ’رضس- -ي- -ة ل- -ل- -مÎشس- -حÚ
«ب -اŸشس -ارك -ة ‘ دورات ت -ك -وي-ن-ي-ة ل-ل-حصس-ول ع-ل-ى
شسهادات والتعلم من كفاءات خريجي ا÷امعات
اŸرموقة على شسبكة اأ’نÎنت» ،إاضسافة إا ¤فرصس
اŸشس- -ارك- -ة ‘ مسس- -اب- -ق- -ات ﬂصسصس -ة ل -لشس -رك -ات
الناشسئة مع إامكانية «ا◊صسول على جوائز ورÃا
على “ويÓت أاولية أاوإاعانات للقيام بأانشسطة».
فيما يتمثل دور الوكالة الوطنية لÎقية وتطوير
ا◊ظائر التكنولوجية كجهة تنسسيقية لهذه اŸبادرة
‘ ت -رق -ي -ت -ه -ا ع -ل -ى اŸسس -ت -وى ال -وط -ن-ي واخ-ت-ي-ار
اÎŸشس- -ح Úوم- -ت- -اب -ع -ة أادائ -ه -م خ Ó-ل مسس -اره -م
التعلمي.

›موعة سسوناطراك بشسفافية تامة ’ سسيما ‘ اÛال التقني»،
يضسيف ديكالزي.
وي -ت -ع -ل -ق ا’ت -ف -اق -ان اŸوق -ع-ان ي-وم اÿم-يسس ب› Úم-وع-ة
سسوناطراك وشسركة إايني اإ’يطالية بتجديد عقد بيع وشسراء الغاز
الطبيعي الطويل اأ’جل اŸوجه للسسوق اإ’يطالية ،اŸوقع سسنة
 1977و“ديده أاجله Ÿدة  10سسنوات أاخرى.
أاما فيما يتعلق با’تفاقية الثانية فتخصس الشسروط ا÷ديدة
Ÿواصسلة الشسراكة ’سستغÓل نظام النقل «تي أام بي سسي».
تعد إايطاليا واحدة من أاهم الوجهات الرئيسسية لتسسويق للغاز
ال -ط-ب-ي-ع-ي ا÷زائ-ري ب-فضس-ل «خ-ط أان-اب-يب ع Èال-ب-ح-ر اأ’ب-يضس
اŸتوسسط» ،اŸسسمى خط أانابيب الغاز أانريكوميتاي ،والذي يعد
ث- -م -رة شس -راك -ة مÈم -ة ع -ام  ،1977ب› Úم -وع -ة سس -ون -اط -راك
ا÷زائرية وإايني ا’يطالية.
‘ يوليو ،2018اتفقت اÛموعتان على إاجراء مفاوضسات
Œارية بهدف تقييم “ديد آاجال التموين بالغاز إا ¤ما بعد
اŸوعد النهائي التعاقدي ا◊ا‹  ‘ ،2019إاطار تعزيز التعاون
والشسراكة بينهما.
بعد تسسوية نزاعاتهم ‘ عام  ” ،2017تعزيز العÓقات بÚ
سسوناطراك وإايني بتوقيع العديد من عقود اŸشساريع ‘ ا÷زائر
‘ ›ا’ت ال- -ب- -حث وا’سس- -ت- -غÓ- -ل ،وا’سس- -ت- -كشس -اف ال -ب -ح -ري
ل- -ل- -م- -ح -روق -ات ،وال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة وال -ط -اق -ة الشس -مسس -ي -ة
والبÎوكيماويات».

السسبت  18ماي  ٢019م
الموافق لـ  13رمضسان  1440هـ
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ل لÓسشتسشÓم عنوان ثا ÊمسشÒة رمضشانية سشلمية

حشسود اŸواطنŒ Úدد مطالبها برحيل رموز النظام

«ا÷زائر حرة دÁقراطية»« ،معاقبة اŸفسشدين وإارجاع أاموال الششعب» رددت ع Èالوطن
ششهدت سشاحة أاودان إا ¤غاية الÈيد اŸركزي توافد اŸواطن Úللمششاركة ‘ اŸسشÒة اŸتجددة الثالثة عششر التي فضشل فيها اŸئات التجمع
Ÿواصشلة اŸظاهرة السشلمية التي أارادها الششعب أان تكون جمعة صشمود وتأاكيد على اŸطالب اŸرفوعة خÓل ا◊راك السشابق اŸتعلقة برحيل
رموز النظام ورفضش تنظيم انتخابات،والتأاكيد على الوحدة والسشلمية من خÓل ششعارات وأاغا Êوطنية وزغاريد النسشوة يذكرن من خÓلها
اŸتظاهرين أان ‚اح مطالبهم مربوط بوحدتهم.

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

إاتهام عناصشر بخدمة حركة اŸاك وجهات أاخرى ›هولة

معنويات ا◊راك الشسعبي تنخفضس
بفعل النقسسام Ãعسسكر

ع - - -رفت مسشÒة ا÷م - - -ع- - -ة Ã 13عسشكر
انقسشاما واضشحا جدا ب ÚثÓث فئات إاحداها
لسش-م-ى
اخ -ت -ار ا◊ي -اد وال-ت-مسشك ب-ال-ه-دف ا أ
وف- -ئ -ت Úاخ -ت -ل -ف -ت -ا ح -ول شش -ع -ارات اŸسشÒة
الرمضشانية الثانية ،وأاهمها ششعارات –اول
اŸسشاسش بسشمعة اŸؤوسشسشة العسشكرية تسشببت
‘ إافششال اŸسشÒة التي  ⁄يتجاوز اŸششاركÚ
فيها  200ششخصش.

البويرة :ع نايت رمضسان
اسستهلت بعضس العناصسر تجمهرها في سساحة اأ’مير
عبد القادر بحشسد جموع المصسلين عقب صسÓة
ال -ج -م -ع -ة م -ن خ Ó-ل ه-ت-اف-ات ت-دع-و ع-دم اج-راء
ا’نتخابات الرئاسسية في الرابع جويلية القادم ،قبل
أان تتحول الهتافات إالى شسعارات تحاول ا’سساءة
الى الجيشس ،اأ’مر الذي تسسبب في تفرقة التجمهر
إالى مجموعات صسغيرة كثيرا ما كانت تنشسب بينها
مناوشسات كÓمية تعكسس ا’ختÓف الحاصسل حول
الشسعار الجديد.
عدد من المشساركين في مسسيرة اأ’مسس بمعسسكر
رفضسوا السسير خلف العناصسر التي كانت تردد شسعار
م -ن -اوئ -ة ل -ل -ج-يشس ،غ-ي-ر أان-ه-م فضس-ل-وا ف-ي اأ’خ-ي-ر
مواصسلة المسسيرة وإانقاذها من قبضسة من وصسفوهم
ب ـ»خ - -دام ح- -رك- -ة ال- -م- -اك ا’ن- -فصس- -ال- -ي- -ة وب- -عضس
المحسسوبين على التيار اإ’سسÓمي الشسيعي».
معسسكر:أام الخير.سس

خالدة بن تركي
تصسوير ﬁ :مد آايت قاسسي
Óنتخابات مع الباءات» انطلقت
تحت شسعار «’ ل إ
مسس -ي-رة ال-ح-راك الشس-ع-ب-ي ف-ي ج-م-ع-ت-ه الـ 13التي
عرفت إاقبا’ كبيرا ومن مختلف الفئات العمرية
خاصسة اأ’طفال أاين كان لهم دور في التعبير عن
رأاي -ه -م ب -ت -ردي -د شس -ع -ارات ت -ق -ول «ال -ج -زائ-ر ح-رة
دي -م-ق-راط-ي-ة « ن-ري-د م-ع-اق-ب-ة ال-م-فسس-دي-ن وإارج-اع
أام -وال الشس-عب» ه-ي شس-ع-ارات مصس-ح-وب-ة بÓ-ف-ت-ات
لشس -ه -داء ال -ث-ورة ال-م-ج-ي-دة ع-ل-ى غ-رار ال-ع-رب-ي ب-ن
مهيدي وأاناشسيد وطنية تعبر عن الروح الوطنية
للمتظاهرين.
وأاكد المتظاهرون الذين توجهوا إالى سساحة البريد
المركزي وسسط أاشسعة الشسمسس الخارقة التي لم
ت-م-ن-ع-ه-م م-ن ال-خ-روج ل-ل-ت-ع-ب-ي-ر ع-ن رأاي-ه-م دع-مهم

للمؤوسسسسة العسسكرية بقولهم «الشسعب والجيشس خاوة
«داع-ي-ي-ن ال-م-ؤوسسسس-ة إال-ى ال-ت-ع-ج-ي-ل بتنحية الباءات
ال -ثÓ-ث-ة وال-ذه-اب ’ن-ت-خ-اب-ات ن-زي-ه-ة ب-ق-ول-ه-م «’
انتخابات في ظل نظام زور  4عهدات « ورفضسهم
أ’ي ت- -دخ- -ل أاج -ن -ب -ي م -ن شس -أان -ه ال -مسس -اسس ب -أام -ن
واسستقرار الجزائر.
Óن -ت -خ -اب -ات « «ال -ت -غ-ي-ي-ر ال-ج-ذري م-ط-ل-ب-ن-ا»
«’ ل  -إ
«وشسخصسيات توافقية اختيارنا» هي مطالب رددها
المتظاهرون طيلة المسسيرة السسلمية التي اسستمرت
في شسوارع وأازقة العاصسمة بالموازاة مع التأاكيد
على تفعيل المادة  7و 8التي تقول الشسعب مصسدر
السسلطة و’ صسوت يعلو على صسوت الشسعب وان
«الجيشس جيشسنا «» هي رسسائل رددها المتظاهرون
وه -م ي -ج -وب -ون الشس-وارع ك-ل-ه-ا ت-ؤوك-د ع-ل-ى ال-وح-دة
والسسلمية لبناء دولة جديدة.
وشسهدت السساحة المحاذية لنفق اودان مجموعة
م- -ن ال- -نسس- -وة ي- -رددن اغ- -ان- -ي ال -ث -ورة ال -ت -ي زادت
ال -م -ت -ظ -اه -ري -ن ع -زم -ا ع -ل -ى ال -ب-ق-اء ف-ي ال-وح-دة

والسسلمية بقولهم «قوتنا في وحدتنا وسسÓحنا في
سس-ل-م-ي-ت-ن-ا « وأام-ل-ن-ا ف-ي ت-ح-ق-ي-ق م-ط-ل-ب-نا بان تحيا
ال -ج -زائ -ر ح -رة دي -م -ق-راط-ي-ة ،غ-ي-ر أان م-ا م-ي-زه-ا
التوافد الكبير لرؤوسساء بلديات مختلف المجالسس
الشسعبية للمشساركة في الحراك الشسعبي ودعمهم له.
وع-رفت ث-ان-ي مسس-ي-رة رمضس-ان-ي-ة غ-ل-ق ال-ع-دي-د من
ال -ط -رق-ات وال-ح-واج-ز اأ’م-ن-ي-ة ع-ل-ى غ-رار ح-اج-ز
ال -ح -راشس ال -م -ؤودي إال -ى ال -ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م ،5
وال -ح -اج -ز اأ’م -ن -ي م-خ-ت-ار زره-ون-ي ال-ذي سس-ب-ق-ه
حاجزين عند مداخل حي السسوريكال بابا الزوار
ل -م-ن-ع دخ-ول ال-ق-ادم-ي-ن م-ن ال-و’ي-ات اأ’خ-رى إال-ى
الجزائر العاصسمة التي شسهدت بدورها تضسييقا في
الشس -وارع وال -ط -رق-ات ال-م-ؤودي-ة إال-ى سس-اح-ة ال-ب-ري-د
ال-م-رك-زي ب-اع-ت-ب-اره-ا ن-ق-ط-ة ال-ت-ق-اء ال-م-تظاهرين
القادمين من ربوع الوطن الذين لم يمنعهم الصسوم
و’ ال -ح -ر الشس -دي -د م -ن ال -مشس -ارك -ة ف -ي ال -ح -راك
الشسعبي الذي شسهد تدخل قوات اأ’من لتفريقهم.

...و تفعيل اŸادت 07 Úو 08ونعم ◊كومة كفاءات شسعار رفع بالبليدة
ج-دد سش-ك-ان ب-ال-ب-ل-ي-دة نهار أامسش ،تنظيم
مسشÒة سش -ل-م-ي-ة ب-الشش-وارع ال-رئ-يسش-ي-ة وسش-ط
اŸدي- -ن -ة ،ه -ت -ف -وا بشش -ك -ل سش -ل -م -ي ،بضش -رورة
احÎام ارادة الشش- -عب ،ووج- -وب رح- -ي- -ل م- -ا
تبقى من رموز النظام ،وتفعيل اŸادت Úمن
الدسشتور  07و 08لتحقيق مطالب ا◊راك.
خ -رج ال -م -ئ -ات م -ن سس -ك -ان ال -ب -ل -دي-ة ،وسس-اروا ف-ي

جمعتهم رقم  ،13بوسسط السساحات العامة ،وهتفوا
برحيل ما تبقى من رموز النظام ،وبرحيل حكومة
بدوي ورئيسس الدولة المؤوقت بن صسالح ،مشسددين
على ضسرورة احترام مطالب الحراك ،والداعي إالى
تطبيق سسيادة الشسعب.
وجاءت الشسعارات هذه المرة لتؤوكد ان محاو’ت
خداع الحراك بمحاسسبة المتورطين في الفسساد،

هي حيلة لن تنطلي وليسست هدف الشسعب،و انهم
طالبوا بتغيير النظام وليسس باسستيراد السسيارات،
والشسعب يريد حكومة مدنية ،وأابناء فرنسسا ’ مكان
ل -ك -م ب -ي -ن -ن -ا ،والشس -عب ح -ر وي -ري -د أان ي-ظ-ل ح-را،
والحرية يسسترجعها ا’حرار ،وجيشس شسعب خاوة
خاوة.

البليدة :لينة ياسسمÚ

ا◊راك ينتعشش بخنششلة

رحيل النظام مطلبنا الرئيسس ولن نÎاجع
ت- -ج- -م- -ع ،أامسس ،اآ’’ف م -ن م -واط -ن -ي و’ي -ة
خ-نشس-ل-ة أام-ام م-ب-ن-ى ق-اع-ة السس-ن-ماتيك مقابل
سس -اح -ة الشس -ه -ي -د «ع -ب-اسس ل-غ-رور» ،ب-ع-اصس-م-ة
ال -و’ي -ة ،راف -ع -ي -ن شس -ع -ارات ت -ط-الب ب-رح-ي-ل
النظام وعدم إاجراء أاي انتخابات في ظل
وج- -ود وج- -وه ال- -ن- -ظ- -ام السس- -ي -اسس -ي ال -ق -دي -م
بالجزائر.

المشساركون في الوقفة السسلمية الحوا وشسددوا على
م-واصس-ل-ة ال-ح-راك ورف-ع م-ط-ال-ب-ه-م السس-ي-اسس-ية إالى
غاية تحقيقها منددين بالفسساد الذي نخر البÓد
وضسيع مسستقبل شسبابها رافضسين أاي سسيناريو جديد
لبقاء النظام بتغيير جلده بوجوه سسياسسية جديدة.
المشساركون طالبوا برحيل بدوي وبن صسالح وكل
وجوه الحكومة الجديدة التي ’ تغني من جوع على

حد تعابير الشسعرات المنشسودة في هذه الجمعة
ال -ث -ال -ث -ة عشس -ر م -ن ال -ح -راك ،ت-حت أاشس-ع-ة ح-رارة
الشسمسس المرتفعة وانتعاشس في الجمهور المشسارك
بعد عدة جمعات من التراجع.

خنشسلة:اسسكندر ◊جازي

بعدما أاكد جميعي ضشرورة اسشتجابته للمطلب الششعبي

بوشسارب على خطى بوحجة ...وانتخاب خليفته ‘ قادم األيام وارد
لم Úالعام ﬁمد جميعي ،بأان رئيسش اÛلسش الششعبي
بإاعÓن الوافد ا÷ديد إا ¤قيادة حزب جبهة التحرير الوطني ا أ
ال-وط-ن-ي م-ع-اذ ب-وشش-ارب م-ل-زم ب-السش-ت-ج-اب-ة إا ¤م-ط-الب الشش-عب وال-ت-ن-ح-ي ،ف-إان ال-ع-د ال-ت-ن-از‹ لنتخاب ثالث رئيسش ‘ الفÎة
التششريعية الثامنة التي أانهت عامها الثا ‘ Êغضشون الششهر ا÷اري ،قد انطلق.
للحزب العتيد ومعاذ بوشسارب رئيسسا للمجلسس طالب الحراك الشسعبي برحيلهم ،فان قيادة
الشسعبي الوطني ،بينما باأ’مسس القريب كانت الحزب قد حسسمت في موقفها بشسكل نهائي
يسس -ي -ر اأ’م-ي-ن ال-ع-ام ل-ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال -م-واج-ه-ة ب-ي-ن ج-م-ال ول-د ع-ب-اسس والسس-ع-ي-د «ت-غ-ل-ي-ب-ا ل-مصس-ل-ح-ة ال-وط-ن» ،م-ث-ل-م-ا جاء على
الوطني محمد جميعي ،على نفسس النهج الذي بوحجة ،ولعل اأ’مر اأ’كيد أان النتيجة سستكون لسسان أامينه العام الذي ترك المجال للمعني
سس -ار ع -ل -ي -ه سس -اب -ق-ه ج-م-ال ول-د ع-ب-اسس ق-ب-ل واحدة ،بوشسارب سسيغادر تماما كما بوحجة باأ’مر ’ختيار الطريقة التي يغادر بها قبة
البرلمان الذي لم يعمر فيه طوي.Ó
اسستقالته بأاشسهر قليلة ،إاذ طلب من رئيسس الذي بات يجمعهم مصسير واحد.
ال -م -ج -لسس الشس -ع -ب-ي ال-وط-ن-ي م-ع-اذ ب-وشس-ارب وعلى اأ’رجح ،بعد الكÓم الذي وجهه اأ’مين كما أان رحيل بوشسارب الذي بات مسسأالة وقت
ا’سس -ت -ج -اب -ة ل -ل -م -ط -لب الشس -ع -ب -ي ال -ق -اضس -ي العام للحزب العتيد إالى نواب الحزب ،فإانهم فقط ،سسيترتب عنه حتما انتخاب خليفة له
يرأاسس المجلسس الشسعبي الوطني في المرحلة
بانسسحابه ،تماما كما طلب ولد عباسس السسعيد سسيتحركون
ب -وح -ج -ة ال -ت -ن-ح-ي اسس-ت-ج-اب-ة ل-م-ط-الب ن-واب في هذا ا’تجاه إاما بتوقيع عريضسة كما حدث القادمة ،الذي مر عليه في الفترة التشسريعية
الشسعب ،وفي مقدمتهم بوشسارب الذين وصسلوا مع بوحجة ،الذي رفضس التخلي عن منصسبه الثامنة الجارية التي أانهت سسنتين من عمرها،
إالى حد إايصساد اأ’بواب بالسسÓسسل.
ورفضس أايضسا إايداع اسستقالة ،غير أان احتمال م -ر ف-ي-ه-ا رئ-يسس-ي-ن ع-ل-ى ال-غ-رف-ة ال-ب-رل-م-ان-ي-ة
التاريخ يعيد نفسسه في غضسون بضسعة أاشسهر ،تنحي بوشسارب أاي اسستقالته وارد أايضسا ،إاذا ما السسعيد بوحجة الذي يؤوكد بأان تنحيته غير
شسرعية ،ومعاذ بوشسارب في انتظار الوافد
ب- -ن- -فسس السس -ي -ن -اري -و ت -ق -ري -ب -ا م -ع ف -ارق ف -ي رفضس أان يتكرر معه ما وقع مع سسابقه.
التفاصسيل اأ’شسخاصس والمطالبين بالتنحي ،إاذ وفي انتظار رد فعل رئيسس المجلسس الشسعبي الجديد.
يعود هذه المرة بمحمد جميعي أامينا عاما الوطني ،الذي كان اسسمه ضسمن اأ’سسماء الذي

فريال بوشسوية
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وبالبويرة :صسائمون صسامدون
وعلي العزم باقون
ع- -رفت أامسس ،ع- -اصس- -م- -ة و’ي -ة ال -ب -وي -رة مسس -ي -رة
حاشسدة في الجمعة الثالثة عشسر ورغم الصسيام
والحرارة لكن طول النفسس هو الغالب ،حيث خرج
المواطنون بقوة للتعبير عن صسمودهم ومواصسلة
ال- -مسس- -ي- -رات السس- -ل -م -ي -ة إال -ي أان ي -ت -غ -ي -ر ال -ن -ظ -ام

و ت -رح -ل ك -ل اأ’وج -ه ال -ت -ي ك -انت ف -ي السس -ل -ط -ة
الفاسسدة أاو الذين نهبوا ثروات البÓد.
و كان البعضس قد راهن على عزوف المواطنين
للمشساركة في مسسيرة الجمعة الثانية من شسهر
الصسيام إا’ أانه حدث العكسس،حيث أان أاكثر من
 40.000مواطنة ومواطن شساركوا في مسسيرة أامسس
بالبويرة ،رافعين عدة شسعارات للتعبير عن مواصسلة
النضسال من أاجل رحيل العصسابة ومحاكمتها.
ورفعت بعضس الÓفتات تطالب بالحكم باإ’عدام
ل- -خ- -ون- -ة ال- -وط- -ن ال- -ذي- -ن ي- -ري- -دون زرع ال- -ف -ت -ن -ة
والرعب في أاوسساط الشسعب الجزائري الغيور على
اسستقرار وطنه ،كما عبر العديد من المشساركين في
مسسيرة ثاني جمعة من شسهر الصسيام أان معظم
الفتوحات اإ’سسÓمية كانت في رمضسان لذا فإان من
راه -ن ع -ل -ى ذلك ف -إان -ه ’ ي -ع -رف ال -ت-اري-خ وصس-ب-ر
الجزائريين.
و ت -ج -ل -ى ذلك ف -ي ال -م -ي -دان ح -يث غصست شس-وارع
عاصسمة الو’ية بكل أاطياف المجتمع البويري من
مختلف اأ’عمار جاؤووا من مختلف المدن والقرى
للتعبير عن رفضسهم لتماطل السسلطة في إايجاد حل
Óزم-ة ال-ت-ي ت-ع-يشس-ه-ا ال-ج-زائ-ر م-ط-ال-ب-ي-ن بإايجاد
ل -أ
حلول سسياسسية و تفعيل المادتين السسابعة والثامنة
م -ن ال -دسس -ت -ور ،ح -يث أان -ه ’ سس -ل -ط-ة ف-وق سس-ل-ط-ة
الشسعب.
ك -م -ا ع -ب -ر ال -م -ح -ت -ج -ون ع -ن رفضس -ه -م ل -ت -ن -ظ -ي-م
ا’نتخابات من طرف حكومة بدوى والذي يتهمونه
بأانه قد شسارك في تزوير ا’نتخابات التشسريعية
لصسالح جبهة التحرير عندما كان وزيرا للداخلية
وال -ج -م -اع -ات ال-م-ح-ل-ي-ة  ،و ك-ذا رح-ي-ل ب-ن صس-ال-ح
باعتباره رمز من رموز نظام بوتقليقة وبوشسارب
رئ-يسس ال-م-ج-لسس الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ال-ذي ج-اء ع-ن
طريق الكادنة.
في المقابل هناك من ابدى ارتياحا كبيرا فيما
ي-خصس م-ح-اك-م-ة ال-مسس-ئ-ول-ي-ن السس-اب-ق-ين علو غرار
أاوي -ح -ي -ى وسس Ó-ل ال -ل-ذان ك-ان-ا ع-ل-ى رأاسس ال-ن-ظ-ام
الفاسسد.

البجاويون مصسّرون على مطالب ا◊راك

خرج ،أامسش ،آالف اŸظاهرين بولية
بجاية ،للجمعة الـ ،13مبدين إاصشرارهم
م- - -ن أاج- - -ل –ق- - -ي - -ق م - -ط - -الب ا◊راك
الششعبي ،ومششّددين على ضشرورة رحيل
كل رموز النظام.

بجاية :بن النوي توهامي
ال-مسس-ي-رة ان-ط-ل-قت م-ن دار ال-ث-ق-اف-ة ب-ب-جاية،
جاب خÓلها المشساركون أاهم شسوارع وسساحات
بجاية ،حيث طالبوا بتلبية مطالب الحراك

الشسعبي ،وعلى رأاسسها التغيير الجذري للنظام
ورح -ي -ل ج -م -ي -ع رم -وزه ،ك -م -ا أاك-دوا ع-ل-ى أان
الجزائريين يّد واحدة والوحدة الوطنية خط
أاحمر.
وق-د سسّ-ج-ل ال-م-ظ-اه-رون حضس-وره-م ح-ام-لين
الرايات الوطنية ،بالرغم من حرارة الطقسس
والصس -ي -ام ،م -ؤوك -دي -ن ع -زم-ه-م ع-ل-ى م-واصس-ل-ة
الحراك الشسعبي ،ولن يتوقفوا عن الخروج كل
يوم جمعة إالى غاية تحقيق جميع المطالب
واحترام إارادة الشسعب.

Œمع بسسطيف للمطالبة Ãحاسسبة جميع الرموز

خرج مئات المواطنين بمدينة سسطيف ،أامسس بعد
صسÓة الجمعة ،في تجمع أامام مقر الو’ية بوسسط
المدينة ،في الجمعة الثالثة عشسرة على التوالي من
ال -ح -راك الشس -ع -ب -ي السس -ل -م-ي ال-م-ط-الب ب-ال-ت-غ-ي-ي-ر
الجذري لمنظومة الحكم ،وإاقامة جمهورية جديدة
يسسودها الحق والقانون.
ورغ -م اث -ر الصس -ي -ام وال -ح-رارة ال-م-رت-ف-ع-ة وال-ري-اح
القوية بالمدينة ،إا’ أان المواطنين خرجوا ،وهم
ي-ح-م-ل-ون أاعÓ-م-ا وط-ن-ي-ة وشس-ع-ارات ت-طالب بإالغاء
ا’نتخابات الرئاسسية المقبلة ،معتبرين أانها ’ تعبر

عن مطالبهم ،باعتبار ان نفسس رموز النظام من
تشسرف عليها ،وسستكون حسسبهم مزورة ،و’ تحقق
ال -م -رغ -وب م -ن ط -رف الشس -عب ،ك-م-ا أاك-دت ب-عضس
الÓفتات ان محاربة الفسساد ينبغي ان تشسمل كل
الرموز و’ تكون انتقائية.
نشسير الى ان تجمع أامسس كان اأ’صسغر منذ انطÓق
الحراك ،وغاب عنه العنصسر النسسوي الذي كان
حاضسرا بقوة في الجمعات اأ’ولى.

سسطيف :نورالدين بوطغان

خÓل ندوة نقاشش نظمتها «حمسش»

مقري يدعو إا ¤التوافق لتحقيق انتقال دÁقراطي
ضشرورة اعطاء فرصشة للحوار والبتعاد عن الحقاد
دع -ا رئ -يسش ح -رك -ة ›ت -م-ع السش-ل-م ع-ب-د
ال -رزاق م -ق -ري ،مسش-اء ،أاول أامسش ،ب-ا÷زائ-ر
ال- -ع- -اصش- -م -ة ،ا ¤ضش -رورة « اع -ط -اء ف -رصش -ة
ل -ل -ح -وار وال-ت-واف-ق « ب-ه-دف –ق-ي-ق ان-ت-ق-ال
دÁقراطي «ناجح».
وقال مقري في تصسريح للصسحافة على هامشس
ت-ن-ظ-ي-م تشس-ك-ي-ل-ت-ه السس-ي-اسس-ي-ة ل-ن-دوة نقاشس ومأادبة
افطار جماعي أان»الجزائريين اليوم هم بحاجة الى
حوار وتوافق وا’قتراب من بعضسهم البعضس « لذلك
«ي-جب اع-ط-اء ف-رصس-ة ل-ل-ح-وار وال-ت-واف-ق ل-ت-ح-ق-ي-ق
انتقال ديمقراطي ناجح « ،مشسددا في السسياق ذاته
ع-ل-ى ضس-رورة «ا’ب-ت-ع-اد ع-ن الصس-راع-ات وا’ح-ق-اد
’راء والتوجهات «.
واحترام كل ا أ
وأابرز في نفسس ا’طار انه «’ يمكن حل المشساكل
التي تعرفها الجزائر اليوم ا’ بالتوافق والحوار «
’مة
مشسيرا الى ان بيان أاول نوفمبر  « 1954حفظ ا أ
’ن-ه-ا ك-انت وث-ي-ق-ة اج-م-اع ب-ي-ن ك-اف-ة
ال -ج -زائ -ري-ة أ
الجزائريين».
م - -ن ج - -ه- -ة اخ- -رى أاك- -د ن- -فسس ال- -م- -ت- -ح- -دث ان «
ا’نتخابات الرئاسسية المقررة يوم  4جويلية القادم
غير ممكنة ’ سسياسسيا و’تقنيا « مشسيرا الى ان

’دارة
ح -زب -ه « ي -ق-ت-رح رئ-يسس ج-م-ه-وري-ة ت-واف-ق-ي إ
مرحلة انتقالية ثم انتخاب رئيسس جمهورية يقوم
ب -ت -ع -زي -ز ال -دي -م -ق -راط -ي -ة ووضس -ع دسس-ت-ور ب-آال-ي-ات
دي- -م- -ق- -راط- -ي- -ة تشس- -ارك ف- -ي -ه ك -ل ف -ئ -ات الشس -عب
الجزائري».
كما شسدد رئيسس حركة مجتمع السسلم على ضسرورة
«ا’بقاء على سسلمية الحراك الشسعبي مع الحفاظ
على كل المؤوسسسسات» داعيا كذلك الى ضسرورة وضسع
« تسسهيÓت لتأاسسيسس احزاب سسياسسية وجمعيات
جديدة «.
وف -ي رده ع -ن سس -ؤوال ح -ول ف -ت-ح ال-ع-دال-ة ل-م-ل-ف-ات
الفسساد واسستدعاء مسسؤوولين سسابقين ،أاوضسح مقري
ان حزبه « يريد ان تأاخذ العدالة مجراها في اطار
عادل بما يحفظ البÓد ومسستقبلها».
وبالمناسسبة دعا من جانبه رئيسس الحكومة السسابق
احمد بن بيتور الى ضسرورة « فتح نقاشس واسسع
لمعالجة ا’زمة الحالية « فيما اوضسح ايضسا الناشسط
السسياسسي أامحند أارزقي فراد أان « الجيشس الوطني
الشسعبي هو العمود الفقري للدولة « مؤوكدا انه « ’
يوجد أاي جزائري ضسد المؤوسسسسة العسسكرية ’أن
مهمتها هي حماية ا’سستقÓل والسسيادة الوطنية «.

»æWh

السشبت  18ماي  2019م
الموافق لـ  13رمضشان  1440هـ

‘ انتظار “ديدها إا ¤بقية اŸناطق

ربط  150سسكن بشسبكة الغاز الطبيعي ببلدية أاو’د مومن ا◊دودية
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على هامشس ا’حتفا’ت اÿاصسة باليوم العاŸي للسسÓم

توزيع مفاتيح  460مسسكن
Ãختلف الصسيغ بجيجل

وزعت السس-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة ب-ج-يجل 460 ،سس-ك-ن بصس-ي-غ-ت-ي السس-ك-ن ا’جتماعي والÎقوي
اŸدعم ،مسست  06بلديات ،من بينها منح مفاتيح  360مسسكنا اجتماعيا ع 05 Èبلديات جبلية،
و 200مسس-ك-ن اج-ت-م-اع-ي م-ن-ه-ا ببلدية سسطارة و 40مسس-ك-ن-ا Ãن-ط-ق-ة ب-ويامن ببلدية بوراوي
بلهادف 20 ،مسسكنا ببلدية برج الطهر 80 ،مسسكنا اجتماعيا ببلدية ا’م Òعبد القادر ،و20
مسسكنا ببلدية سسلمى بن زيادة ،اضسافة ا 100 ¤مسسكن ترقوي مدعم ع Èبلديتي ا’م Òعبد
القادر بـ  80مسسكنا ،والشسقفة بـ  20مسسكنا.

جيجل :خالد العيفة

” ،أاول أامسس ،ربط  150سسكنا ببلدية
أاو’د م -وم -ن ا◊دودي -ة بشس -ب -ك -ة ال-غ-از
ال -ط -ب -ي -ع-ي وذلك وسس-ط ف-رح-ة ع-ارم-ة
لسس- -ك- -ان ه- -ذه اŸن -ط -ق -ة ال -ذي -ن ودع -وا
ب- -ذلك م- -ع- -ان- -ات- -ه- -م م- -ع ق- -ارورات غ -از
البيتان والتدفئة عن طريق ا◊طب.

سسوق أاهراسس :سسم Òالعيفة
اسشتنادا للوالي الذ ي اأششرف على اإعطاء اإششارة
ان -ط Ó-ق ال -ع -م -ل -ي -ة ب -حضش -ور سش-ل-ط-ات م-دن-ي-ة
وعسش -ك-ري-ة وج-م-ع م-ن ال-م-وا ط-ن-ي-ن و ال-ع-ائÓ-ت
ال -مسش-ت-ف-ي-د ة  -ف-اإن-ه ب-فضش-ل رب-ط ب-ل-د ي-ة اأ و ’د
م -وم -ن ب -ه -ذ ه الشش -ب -ك -ة ال-ح-ي-وي-ة ت-ك-ون ج-م-ي-ع

البل د يات  26التي ت ع دها و ’ية سشوق اأ ه راسس
م-و صش-ل-ة بشش-ب-ك-ة ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي وذلك ب-ه-د ف
ت حسشي ن النمط المع يششي للموا طني ن و ب ا’أ خ صس
العائÓت التي تقطن في المناطق الحدودية
والريفية.
اأ و ضشح ذات المسشوؤ ول اأن عملي ات الربط بششبك ة
الغاز لن تتوقف عند هذا الحد بل سشتتواصشل
لربط  175مششتلة وتجمع سشكاني ثانوي عبر
ع -د ي -د ب -ل -د ي -ات ال -و’ي -ة ’ سش -ي-م-ا ب-ال-م-ن-اط-ق
الحدودية «قبل نهاية  »2019وذلك بغÓف مالي
بـ 3مÓيير و 920مليون د.ج ،وبحسشب الششروح
ال -ت -ي ق -دم -ه-ا م-د ي-ر ال-ط-ا ق-ة وم-د ي-ر م-وؤسشسش-ة
سشولغ از بع ي ن المكا ن ف اإن عملي ة ربط بلدي ة
اأ و ’د مومن بششبكة الغ از الطبي عي التي تن در ج
ف - -ي اإ ط - -ار صش - -ن - -د و ق الضش - -م- -ا ن و ال- -تضش- -ام- -ن

ل-ل-ج-م-اع-ات ا ل-م-ح-ل-ي-ة ت-ط-ل-بت م-د شش-ب-ك-ة ن-قل
ب -ط -ول  7 ، 2ك -ل -م وشش -ب -ك -ة ت -وزي-ع بـ 1 ، 3 7كلم
اسش-ت-ك-م-لت اأشش-غ-ال-ه-ا ف-ي اآج-ال ل-م ت-ت-ج-اوز 1 2
ششهرا.
من ششاأ ن مختلف ع م ل يات ا ل ربط بششبك ة ا لغاز
ا ل طب يعي اأ ن يسش م ح بتحسش ين ا’إطار ا ل معيششي
للمواطنين وحماية الثروة الغابية من القطع
ا ل جائ ر ل Óأششجار بغرضس ا لتدفئ ة وا ل طه ي ،
فضش Ó- -ع -ن ت -ث -ب -ي ت ا لسش -ك -ان ف -ي م -ن -اط -ق -ه -م
ا’أصشل ي ة  .قبل ذ ل ك اأششر ف ا ل وا ل ي رفق ة ا ل وفد
المرافق له على ربط  130سشكن بششبكة الغاز
ا ل-ط-ب-ي-ع-ي ب-مشش-ت-ة ا ل-ز ل-ق-ة ( 5ك -ل-م ع-ن ب-ل-دي-ة
ل -ح -دا د ة) م -ن خ  Ó-ل م -د شش -ب-ك-ة ت-وزي-ع ب-ط-ول
 12 ، 44كلم بغÓف مالي.

’ولويات بالبلديات
بهدف –ريك وتÒة التنمية بحسسب ا أ

إاجتماع تنسسيقي لوا‹ بومرداسس مع اŸنتخب Úورؤوسساء الدوائر

’سس-ب-وع ،ج-لسس-ة ع-م-ل ب-حضس-ور رؤوسس-اء ال-ب-ل-دي-ات وال-دوائ-ر وع-دد م-ن اŸدراء ال-ت-ن-فيذيÚ
ت-رأاسس وا‹ ب-وم-رداسس ي-ح-ي ي-ح-ي-ات-ن ،ن-ه-اي-ة ا أ
’ولوية “اشسيا واحتياجات اŸواطن
ومسسؤوو‹ القطاعات ا◊سساسسة لدراسسة ملف التنمية اÙلية وسسبل –ريك اŸشساريع العالقة عمÃ Óبدأا ا أ
‘ كل منطقة ،ومناقشسة بعضس اŸلفات اŸسستعجلة منها التحضسÒات Ÿوسسم ا’صسطياف ،مع الدعوة إا ¤أاهمية التنسسيق مع فعاليات اÛتمع
اŸد ‘ Êإاطار الدÁقراطية التشساركية و–ديد خطة عمل مسستقبلية..
ف -ي ت -ج -ا و ز ا ل ص ش -ع -و ب -ا ت ا ل -ت -ن -م -و ي -ة و ا ل -ت -ط -ل -ع و ا ل -ت -اأ ك -ي -د ع -ل -ى اأ ه -م -ي -ة ا ل -ت -ح -ك -ي -م ا ل -ق -ب -ل -ي
الفعلي الى انششغا’ت المواطن اليومية في للمششاريع المقترحة.
ي ع و د م ل ف ا ل ت ن م ي ة ا ل م ح ل ي ة و ت ف ع ي ل ع د د م ن ت و ف ي ر اأ س ش ا س ش ي ا ت ا ل ح ي ا ة ك م ي ا ه ا ل ش ش ر ب  ،ا ل غ ا ز ك م ا ش ش ك ل ا ل ل ق ا ء اأ ي ض ش ا ف ر ص ش ة ل ط ر ح ا ن ش ش غ ا ’ ت
ا ل -م -ن -ت -خ -ب -ي -ن و ت -ق -د ي -م ا ل -م -ق -ت -ر ح -ا ت ا ل -م -ت -ع -ل ق ة
ا ل -م ش ش -ا ر ي -ع ا ل -م س ش -ج -ل -ة ل -ف -ا ئ -د ة ب -ل -د ي -ا ت و ’ ي -ة ا ل ط ب ي ع ي  ،ا ل ت ه ي ئ ة ا ل ح ض ش ر ي ة و غ ي ر ه ا .
ب -و م -ر د ا س س ف -ي اإ ط -ا ر ا ل -م -خ -ط -ط -ا ت ا ل -ب -ل -د ي -ة ه -ي ن -ق -ا ط اأ س ش -ا س ش -ي -ة ش ش -ك -ل ت ا ر ت -ك -ا ز ا ل -ل -ق -ا ء ب اأ و ل و ي ة ا ل م ش ش ا ر ي ع ب ح س ش ب خ ص ش و ص ش ي ة ك ل ب ل د ي ة
و ا ل و ’ ئ ي ة ل ل و ا ج ه ة و ي ط ر ح ك اأ و ل و ي ة ف ي ع م ل ا ل م و س ش ع ا ل ذ ي ج م ع و ا ل ي ا ل و ’ ي ة م ع ا ل م ن ت خ ب ي ن و م -ع -د ل -ه -ا ا ل -ت -ن -م -و ي  ،ل -ك -ن ت -ب -ق -ى د ا ئ م ا م ل ف ا ت
ا ل س ش -ل -ط -ا ت ا ل -و ’ ئ -ي -ة و ا ل -ج -م -ا ع -ا ت ا ل -م -ح -ل -ي -ة  ،و ر وؤ س ش ا ء ا ل د و ا ئ ر و م س ش وؤ و ل ي ا ل ق ط ا ع ا ت ل ت ق د ي م م ي ا ه ا ل ش ش ر ب  ،غ ا ز ا ل م د ي ن ة  ،ا ل ت ه ي ئ ة ا ل ح ض ش ر ي ة
خ -ا ص ش -ة ف -ي ظ -ل ا ’ ر ت -ب -ا ك و ا ل -ت -ع -ث -ر ا ل -ظ -ر ف -ي ص ش -و ر ة ش ش -ا م -ل -ة ع -ن و ا ق -ع ا ل -ت -ن -م -ي -ة ا ل -م -ح -ل -ي -ة و ت ع ب ي د ا ل ط ر ق ا ت و ا ل م س ش ا ل ك ا ل ف ر ع ي ة  ،ا ’إ ن ا ر ة
ل و ت ي ر ة ا ل ت ن م ي ة و ب ر ن ا م ج اإ ع ا د ة ا ’إ س ش ك ا ن ا ل ت ي ب -ا ل -ب -ل -د ي -ا ت و س ش -ب -ل اإ ع -ا د ة ت -ف -ع -ي -ل ا ل -م ش ش -ا ر ي -ع ا ل -ع -م -و م -ي -ة و ا ل -م -ر ا ف -ق ا ل -ع -م -و م -ي -ة و ا ل ش ش -ب -ا ن -ي -ة
ا ن -ط -ل -ق  ،م -ن -ذ ش ش -ه -ر د ي س ش -م -ب -ر  ،س ش -ن -ة  ، 2 0 1 6و ت س ش ج ي ل اأ خ ر ى ب ح س ش ب ا ’أ و ل و ي ا ت و خ ص ش و ص ش ي ة ا ل -ن -ق -ا ط ا ل -م ش ش -ت -ر ك -ة ت -ق -ر ي -ب -ا ’أ غ -ل ب م -ن -ا ط -ق
ل م ع ا ل ج ة م ل ف ا ل ش ش ا ل ي ه ا ت و ا ل س ش ك ن ا ت ا ل ه ش ش ة  .ك -ل م -ن -ط -ق -ة ب -ا ل -ت -ن س ش -ي -ق م -ع ر وؤ س ش -ا ء ا ل -د و ا ئ -ر ا ل و ’ ي ة خ ا ص ش ة ا ل ب ل د ي ا ت ا ل ر ي ف ي ة و ش ش ب ه ا ل ر ي ف ي ة
و ذ ل ك ب س ش -ب ب ت -غ -ي -ر ا ل س ش -ي -ا س ش -ا ت و م -خ -ط -ط -ا ت و م م ث ل ي ف ع ا ل ي ا ت ا ل م ج ت م ع ا ل م د ن ي و ا ل ج م ع ي ا ت ا ل ت ي ل م ت ن ل ح ظ ه ا م ن ا ل ت ن م ي ة  ،ب ا ’إ ض ش ا ف ة اإ ل ى
ا ل ع م ل ا ل ن ا ج م ة ع ن ا ل ت غ ي ي ر ا ل م س ش ت م ر ل ر وؤ س ش ا ء ف ي اإ ط ا ر ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة ا ل ت ش ش ا ر ك ي ة ا ل ت ي ظ ل ت ع ر ض س و م ن ا ق ش ش ة م ل ف ا ت اأ خ ر ى ت خ ص س ج ا ن ب
ا ل ج ه ا ز ا ل ت ن ف ي ذ ي ل ل و ’ ي ة ا ل ت ي ع ر ف ت ا س ش ت ق ب ا ل م ج ر د ش ش ع ا ر د و ن ت ج س ش ي د ف ع ل ي ر غ م اأ ه م ي ت ه ا ا ل -ن -ظ -ا ف -ة و ا ل -ب -ي -ئ -ة و م -ل -ف م -و س ش -م ا ’ ص ش -ط -ي -ا ف
اأ ر ب -ع -ة و ’ ة ف -ي اأ ق -ل م -ن خ -م س س س ش -ن -و ا ت ف -ي ف -ي اإ ش ش -ر ا ك ا ل -م -و ا ط -ن ا ل -ذ ي ي -ع -ت -ب -ر ش ش -ر ي -ك -ا ا ل ذ ي ه و ع ل ى ا ’أ ب و ا ب .
م ح ا و ل ة ’إ ن ع ا ش س ا ل و ’ ي ة ا ق ت ص ش ا د ي ا و م ر ا ف ق ت ه ا اأ س ش ا س ش ي ا ف ي اإ ن ج ا ح م خ ت ل ف ا ل ب ر ا م ج ا ل ت ن م و ي ة ،

بومرداسس :ز /كمال

’مومة
البعثة الطبية الصسينية تصسل إا ¤مسستشسفى ا أ

تخ ّصسصسات جديدة تعّزز اŸنظومة ال ّصسحية Ãعسسكر

أاك -د م -دي -ر الصس -ح -ة ل -و’ي -ة م -عسس -ك -ر ل -ع -م -ري ﬁم -د ‘ ح-ديث
’م والطفل قد صسدر قبل أايام
لـ»الشسعب» ،أان قرار إانشساء مسستشسفى ا أ
’نشس -اء  -بضس -م -ان
ق- -ل- -ي- -ل -ة ،ح -يث يسس -م -ح اŸرسس -وم ال -وزاري ـ ق -رار ا إ
’دارية للمصسلحة الو’ئية للو’دة و–ويلها
ا’سستقÓلية اŸالية وا إ
’م والطفل بطاقة اسستيعاب  120سسرير.
إا ¤مسستشسفى ا أ

أاخÓقيات الطب الدكتور مومن الصشديق دعوته إ’صشÓح المنظومة الطبية
والعناية بالكفاءات الجزائرية وتحفيزها ،دون ا’عتماد الكلي أاوالجزئي على
البعثات الطبية الصشينية في تخصشصشات طبية ’ توصشف بالمعقدة ’سشيما
بالنسشبة للتوليد ،داعيا في المقابل ،إالى ا’حتكاك بالكفاءات الصشينية من أاجل
اكتسشاب الخبرة خاصشة في مجال الطب الصشيني ،على اأ’قل كششكل من أاششكال
ا’سشتفادة من اأ’موال التي يكلفها اسشتقدام اأ’طباء اأ’جانب .

معسسكر :أام ا Òÿـ سس

’عانات التضسامنية
..ومقصسون من ا إ
يحاصسرون رئيسس البلدية ‘ مكتبه بالهاشسم

أاضشاف محمد لعمري ،أانه تزامنا مع صشدور قرار اإ’نششاء تعمل مصشالح القطاع
على توسشيع مجال خدمة المؤوسشسشة ا’سشتششفائية المختصشرة حاليا على التوليد
ومصشلحة اسشتعجا’ت خاصشة باأ’طفال ،إالى عÓج ومتابعة الحا’ت المرضشية
السشرطانية لدى النسشاء ،إاضشافة إالى جراحة اأ’طفال ،اأ’مر الذي سشتتيحه
فرصشة وجود البعثة الطبية الصشينية المكونة من  4أاطباء مختصشين في أامراضس
النسشاء.
كانت البعثة الصشينية المششكلة من  4أاطباء ومترجم وطباخ  ،قد حلت ،نهاية
اأ’سشبوع الماضشي،بمسشتششفى اأ’م والطفل بلبوري رحمة ،على أان تباششر عملها،
اليوم ،فعليا بالمسشتششفى الذي يسشتقبل يوميا نحو 50حالة و’دة قيصشرية و20
حالة و’دة طبيعية إاضشافة إالى حا’ت الكششف العادي والمسشتعجل ،وعرف
مؤوخرا حالة من العجز التام في التكفل بالنسشاء الحوامل نتيجة غياب اأ’طباء ،

’خÓ-ق-ي-ات ال-طب :م-ن الضس-روري
اŸنسس -ق ال-و’ئ-ي أ
اكتسساب اÈÿة الصسينية
فيما تدعم مسشتششفى اأ’م والطفل مؤوخرا بـ  6أاطباء متخصشصشين في التوليد
وأام-راضس ال-نسش-اء ب-ي-ن صش-ي-ن-ي-ي-ن وج-زائ-ري-ي-ن ،جّ-دد ال-م-نسش-ق ال-و’ئ-ي لمجلسس

انتقلت موجة ا’حتجاجات وا’عتصشامات الششعبية أامام مقار البلديات بتراب
معسشكر  ،إالى بلدية الهاششم نحو  53كلم عن عاصشمة الو’ية بسشبب اإ’عانات
التضشامنية ،أاقدم مقصشيون من اإ’عانة التضشامنية لششهر رمضشان على ا’عتصشام
أامام بلدية الهاششم ،طيلة اأ’سشبوع الماضشي ،بششكل يومي ،قبل أان يتصشاعد
الوضشع ويحاصشر هؤو’ء المحتجين رئيسس بلديتهم داخل مكتبه ،دون أاي تدخل
يذكر للسشلطات المحلية بدائرة الحششم لتهدئة غضشب المحتجين .
يطالب هؤو’ء المحتجين من السشلطات الو’ئية التدخل قصشد فتح تحقيق في
القائمة التي تضشمنت  800مسشتفيد ،من بينها اسشتفادات مششبوهة أ’ششخاصس ’
تتوفر فيهم مقاييسس الفقر والعوز على غرار بعضس أاعيان وأاغنياء المنطقة
الذين اسشتفادوا من مبلغ  6أا’ف دينار باسشتغÓل إاعاقات جسشدية أ’بنائهم -
حيث يذكر أان إاعداد بطاقية المعوزين الو’ئية اعتمدت على المسشتفيدين من
المنحة الجزافية لذوي ا’حتياجات الخاصشة.
في ذات الموضشوع ،تعذر الحصشول على رد من رئيسس بلدية الهاششم  ،في حين
بررت رئيسشة دائرة الحششم رفضشها تقديم تصشريح أاومعطيات عن المششكلة بعدم
تحصشلها على ترخيصس من الوالي .

نظمت هذه العملية اأششرف عليها بششير
ف--ار وال-ي ال-و’ي-ة  ،والسش-ل-ط-ات ال-م-دن-ي-ة
والعسشكرية ،واحتضشنتها منطقة لعريششة
ببلدية ا’أمير عبد القادر ،واأوضشح بششير
فار ان هذه العملية جاءت بعد ا’نتهاء
م-ن ع-م-ل-ي-ات ال-رب-ط ب-مختلف الششبكات،
واشش---غ--ال ال--ت--ه--ي--ئ--ة ،م--وؤك--دا ع--ل--ى ان--ه--ا
سش-ت-ت-واصش-ل مسش-ت-ق-ب Ó-بصش-ي-غتي العمومي
ا’يجاري ،والترقوي المدعم ،كما كششف
الوالي في نفسس السشياق ،عن وجود حصشة
سشكنية مقدر عددها بـ  2535مسشكن طور
ا’نتهاء ،كما سشيتم مسشتقب Óتوزيع ما ’
يقل عن  1400سشكن ريفي عبر مختلف
بلديات الو’ية.
في نفسس ا’طار ،اأكد الوالي عن متابعته
ال-دق-ي-ق-ة وال-مسش-ت-م-رة للمششاريع السشكنية

طور ا’إنجاز» ،موضشحا « اأنه ’بد اأخد
بعين ا’عتبار ا’أولويات في توزيع السشكن
خاصشة العائÓت المتكونة من عدة اأفراد،
مششيرا اأنه في حالة اإثبات عدم اسشتحقاق
اأي شش---خصس سش---ي---ت---م اإل---غ---اء اسش---م---ه م---ن
القائمة».
اششرف الوالي على ا’حتفا’ت الخاصشة
باليوم العالمي للسشÓم ،حيث توجه هذا
ا’خير والوفد المرافق له  ،اإلى حديقة
القدسس للوقوف للنششيد الوطني واإطÓق
حمامة السشÓم قبل اأن يتم اإعطاء اإششارة
انطÓق ورششة للرسشم مخصشصشة للصشغار،
وتم تنظيم ورششة حية في الفن التششكيلي
على مسشتوى الحي ا’إداري ،وا’سشتماع
اإلى محاضشرة حول المناسشبة من تقديم
ا’أسشتاذ خوالدية فوؤاد ،با’إضشافة اإلى
ع---روضس ف---ن---ي---ة م---ن ت---ق---دي---م ا’أط--ف--ال
المعاقون سشمعيا.

توف ÒاŸواد الضسرورية للمواطنÚ

اسستقرار أاسسعار اÿضسر والفواكه
بسسوق ا÷ملة بالشسلف
م- -ك- -ن الÎاج- -ع اŸسس- -ج- -ل ‘ أاسس -ع -ار سس -وق
اÿضس-ر وال-ف-واك-ه بسس-وق ا÷م-ل-ة ،ب-عاصسمة
ال- -و’ي- -ة الشس- -ل- -ف إا ¤اسس- -ت- -ق- -رار نسس -ب -ي ‘
’سس- -ع- -ار اŸع -م -ول ب -ه -ا ل -دى Œار ا÷م -ل -ة،
ا أ
بحسسب ما اطلعنا عليه بذات اŸرفق التجاري
ال -ذي ي -زود ال -و’ي -ة واŸن-اط-ق اÛاورة ل-ه-ا
ب -ه -ذه اŸواد الضس -روري -ة ‘ م -ث-ل ه-ذا الشس-ه-ر
العظيم.

الشسلف :و .ي .أاعرايبي
’ي-ام
’سش-ع-ار ب-ال-م-ق-ارن-ة م-ع ا أ
ال--ت--حسش--ن ف-ي ا أ
’ولى من الششهر الكريم ،يلقى ارتياح التجار
اأ
والمتسشوقين بذات المرفق الهام الذي صشار
بحاجة إالى تهيئة أاونقله إالى كان آاخر يقول
المترددون على أاجنحته التي صشارت ’ تتسشع
للكم الهائل من الخضشر والفواكه خاصشة في
موسشمها.
هذه الوضشعية لم تحرم سشكان المنطقة من
’سشعار المسشتقرة بعد
ا’سشتفادة من ميزة ا أ
’خ-ي-رة ،وال-ت-ي أارج-عها
ت-راج-ع-ه-ا ف-ي ال-م-دة ا أ
الموزعون بذات الهيكل إالى دخول منتجات
’ن--واع ذات
م---وسش---م---ي---ة ط---ازج---ة ي---ع---د م--ن ا أ
ا’سشتهÓك الواسشع بالنسشبة للمواطنين الذين

تنفسشوا الصشعداء من خÓل عملية التسشويق
ال--ت--ي ي--راه-ا ه-ؤو’ء ب-ال-م-ق-ب-ول-ة ف-ي ال-ظ-روف
الحالية.
’سشعار التي سشجلت
أاكد لنا هؤو’ء عينة من ا أ
ارتياحا في نفوسس المسشتهلكين كم هوالحال
بالجزر بـين  40و 50دينارا والطماطم في 80
و 90د.ج والكوسشة بــ 50د.ج والبصشل بـ  60و70
د.ج والفلفل الحار بـ  80د.ج والخيار بـ  60د.ج
والششمندر السشكري بـ50د.ج وغيرها من المواد
’سشتهÓك الواسشع ،يقول محدثونا الذين
ذات ا إ
ي--ط--م--ئ--ن--ون ال--مسش-ت-ه-ل-ك-ي-ن ب-ت-راج-ع آاخ-ر ف-ي
’سشعار خÓل أاواخر رمضشان قبل أايام العيد،
اأ
بحسشبهم.
وبالنظر إالى هؤو’ء فإان عدد الفÓحين الذين
’يام
سشيزورون سشوق الجملة سشيرتفع في ا أ
القادمة بالنظر إالى نضشج الخضشر الموسشمية
بالمقارنة مع الفواكه التي لم تششهد تغييرا في
أاسشعارها ،حيث ’زالت مرتفعة بالنظر إالى قلة
السشلع المعروضشة باسشتثناء الزعرورة والفرولة
ف--ي ان--ت--ظ--ار ف--اك--ه-ة ال-مشش-مشس ،ي-ق-ول ت-ج-ار
الجملة بذات المرفق الذي صشار بحاجة ماسشة
إالى إاعادة تهيئته حتى يكون فعا’ ومتجاوبا
مع متطلبات السشوق التجاري لو’ية وصشل عدد
سشكانها إالى أاكثر من مليون و 450أالف نسشمة.

تخصسيصس  50مليار سسنتيم لتغطية بقية القرى

ربط أاك Ìمن  1500منزل بغاز اŸدينة ببلدية
ع Úالريشس باŸسسيلة

أانهى وا‹ اŸسسيلة ابراهيم اوشسان ،نهاية
’سس- -ب- -وع ،م- -ع- -ان- -اة أاك Ìم- -ن  1500عائلة
ا أ
ب-ب-ل-دي-ة ع Úال-ريشس ال-ت-اب-عة إاداريا لدائرة
ع ÚاŸل -ح م -ع ق -ارورات غ -از ال -ب -وت -ان ال-ت-ي
دامت سسنوات طويلة بعد وضسع حيز اÿدمة
رب -ط سس -ك-ن-ات-ه-م ب-غ-از اŸدي-ن-ة ‘ ظ-ل ب-رودة
ال -ط -قسس ال -ت -ي ت -ع -رف -ه -ا اŸن -ط -ق -ة ‘ فصس -ل
الشستاء بدرجات حرارة مادون الصسفر.

اŸسسيلة :عامر ناجح
ق -ا م ا ل -و ا ل -ي ا ب -ر ا ه -ي -م ا و ش ش -ا ن ر ف -ق -ة ر ئ -ي س س
ا ل -م -ج -ل س س ا ل -و ’ ئ -ي و اأ ع ض ش -ا ء ا ل -ل -ج -ن -ة ا ل و ’ ئ ي ة
و اأ ع ض ش -ا ء ا ل -ب -ر ل -م -ا ن ب -غ -ر ف -ت -ي -ه و م -د ر ا ء ا ل ه ي ئ ة
ا ل ت ن ف ي ذ ي ة اإ ش ش ا ر ة و ض ش ع ح ي ز ا ل خ د م ة م ش ش ر و ع
الربط بالغاز الطبيعي لفائدة  1550منزل
على مسشتوى بلدية عين الريشس بدائرة عين
الملح.
عمت الفرحة لدى السشكان الذين انتظروها
بفارغ الصشبر بعد معاناة طويلة مع قارورات
غاز البوتان التي غالبا ما تصشبح نادرة جدا
ف -ي ف ص ش -ل ا ل ش ش -ت -ا ء و ب -اأ س ش -ع -ا ر غ -ي -ر م -ع -ق -و ل -ة ،
حيث ثمن المسشتفيدون ربط منطقتهم بغاز
المدينة خاصشة وانه كان بالنسشبة لهم حلما
كبيرا وتحقق في ظل برودة الطقسس التي
ت -ع -ر ف -ه -ا ا ل -م -ن -ط -ق -ة ا ل -ج -ب -ل -ي -ة ا ل -ت -ي ت -م -ت -ا ز
بالبرودة القاسشية في فصشل الششتاء  .وتمنوا
ا ن ي -ت -م ا س ش -ت -ك -م -ا ل ر ب -ط ب -ا ق -ي ا ل -م -ن -ا ط -ق ف -ي
اقرب ا’جال .

ب -ح س ش ب ا ل -ب -ط -ا ق -ة ا ل -ت -ق -ن -ي -ة ا ل خ ا ص ش ة ل م ش ش ر و ع
الربط بالغاز الطبيعي لبلدية عين الريشس
ف ا ن ا ل م ش ش ر و ع ت م ت س ش ج ي ل ه ف ي ا ل ش ش ط ر ا ’أ و ل
م -ن م -ي -ز ا ن -ي -ة ص ش -ن -د و ق ا ل ض ش -م -ا ن و ا ل -ت ض ش -ا م -ن
للجماعات المحلية ضشمن الصشفقة رقم 92
وششملت عمليتين تخصس عين سشيدي محمد
والقرية الفÓحية وعين الريشس بطول ششبكة
تقدر بـ  36 , 500كم بمبلغ اجمالي يقدر بـ
225 . 655 . 629 . 59دينار جزائري فيما بلغت
موع التوصشيÓت المنجزة  1550توصشيلة .
م ن ج ا ن ب ه اأ ك د ا و ش ش ا ن خ  Óل اإ ش ش ر ا ف ه ع ل ى
ع م ل ي ة و ض ش ع م ش ش ر و ع ر ب ط غ ا ز ا ل م د ي ن ة اأ ن
ع -م -ل -ي -ة ر ب -ط ا ل -م -ن -ط -ق -ة ب -غ -ا ز ا ل -م -د ي -ن ة ’ ق ت
ا ل -ع -د ي -د م -ن ا ل ص ش -ع -و ب -ا ت ت -م ا ل -ت -غ -ل ب ع -ل -ي -ه -ا
ب -ف ض ش -ل ت -ك -ا ت -ف ا ل -م -ج -ه -و د ا ت ب -ي -ن ج -م -ي -ع
الفاعلين وان نسشبة قليلة من المناطق ما
تزال غير موصشولة بغاز المدينة.
اأ ش ش -ا ر اإ ل -ى اأ ن ا ل -ع -د ي -د م -ن ا ل -م -د ن س ش -ي -ت -م
تغطيتها بالغاز الطبيعي بعد تخصشيصس 50
م ل ي ا ر س ش ن ت ي م ل ت غ ط ي ة م ا ب ي ن  1 5اإ ل ى  2 0ق ر ي ة
ب ا ل غ ا ز ا ل ط ب ي ع ي  ،و ك م ا اأ ن ع د ة م ن ا ط ق س ش ي ت م
ربطها بالكهرباء الريفية وهوما يعتبر تحد
ك -ب -ي -ر ل -ل -ق ض ش -ا ء ع -ل -ى م ش ش -ا ك -ل ا ل -م -و ا ط -ن ا ل -ت -ي
تتعلق بالغاز والماء والكهرباء خاصشة وان
م ش ش ك ل ح ف ر ا ’آ ب ا ر ق د ت م ح ل ه ا م ن خ  Óل
منح العديد من مقررات الحفر عبر العديد
م -ن ا ل -ب -ل -د ي -ا ت  ،و ل -م ي -خ -ف ا ل -و ا ل -ي اأ ن ن س ش -ب -ة
ت و ص ش ي ل ا ل غ ا ز ا ل ط ب ي ع ي ل م ت ت ج ا و ز  ٪ 6 0اإ ’ ا ن ه
اأ ك د ا ن ه س ش ي ت م خ  Óل ا ’أ ي ا م ا ل ق ا د م ة ت و ص ش ي ل
العديد من القرى بالغاز والكهرباء الريفية.

إلسشبت  ١٨ماي ٢٠١٩م
إلموإفق لـ  ١٣رمضشان  ١٤٤٠هـ
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أششرف على أجتماع أللجنة ألوطنية لحماية ألغابات بالتنسشيق مع وزأرة ألفÓحة

وزير ألدأخلية وألجماعات ألمحلية يشسدد على تجنيد ألموأرد لحماية ألثروة ألغابية
@ تحسسين أأدأء مصسالح ألحماية ألمدنية وألغابات لموأجهةخطر ألحرأئق

@ ١٠أرتال جديدة خÓل ألموسسم ٢٠١٩

@

في إطار تنفيذ إلمخطط إلوطني للوقاية ومكافحة
ح-رإئ-ق إل-غ-اب-ات ،أإشش-رف وزي-ر إل-دإخ-ل-ي-ة وإل-ج-م-اع-ات
إلمحلية وإلتهيئة إلعمرإنية إلسشيد صشÓح إلدين دحمون،
يوم  ١٦ماي  ،٢٠٠١٩على إجتماع إللجنة إلوطنية لحماية
إلغابات إلمنظم بالتنسشيق مع وزإرة إلفÓحة وإلتنمية
إلريفية وإلصشيد إلبحري حيث يعد هذإ إللقاء تقليدإ
درجت إل -دإئ-رت-ان إل-وزإري-ت-ان ع-ل-ى ت-رسش-ي-خ-ه ل-ت-نسش-ي-ق
إل -ج -ه -ود وت -ج-ن-ي-د ك-ل إل-م-وإرد إلÓ-زم-ة ل-ت-حسش-ي-ن أإدإء
مصش -ال-ح إل-ح-م-اي-ة إل-م-دن-ي-ة وإدإرة إل-غ-اب-ات ف-ي م-ج-ال
م-ك-اف-ح-ة ح-رإئ-ق إل-غ-اب-ات وإل-ت-خ-ف-يف من حدة آإثارها
قصشد إلمحافظة على إلثروة إلغابية.
أإب-رز وزي-ر إل-دإخ-ل-ي-ة وإل-ج-م-اع-ات إل-م-ح-ل-ي-ة وإل-ت-ه-ي-ئ-ة
إل -ع -م-رإن-ي-ة ،خÓ-ل ك-ل-م-ت-ه ب-ال-م-ن-اسش-ب-ة ،أإه-م-ي-ة إل-ع-م-ل
إلمششترك إلذي تعكف عليه دإئرتنا إلوزإرية بالتنسشيق
مع كافة إلقطاعات إلوزإرية إلمعنية في مجال مكافحة
ح-رإئ-ق إل-غ-اب-ات م-ث-م-ن-ا إل-ن-ت-ائ-ج إل-محققة في إلموسشم
إلسشابق سشنة  ٢٠١٨أإين تم تسشجيل أإضشعف نسشبة خسشائر
للغابات منذ إ’سشتقÓل حيث ذكر أإن هذإ إإ’نجاز يعد
ن- -ت- -اج ع- -م- -ل إسش- -ت- -ب -اق -ي ب -ادرت ب -ه وزإرة إل -دإخ -ل -ي -ة
وإلجماعات إلمحلية وإلتهيئة إلعمرإنية رفقة مختلف
إلفاعلين تنفيذإ لما جاء من توصشيات عملية إنبثقت عن
إللقاء إلوطني إلمكرسس لنفسس إلموضشوع إلمنعقد في ٢٦
ماي  ،٢٠١٨وإلتي أإفضشت باأ’سشاسس إلى دعم مصشالح
إلحماية إلمدنية بـ  ٥أإرتال متنقلة ليصشل إلعدد إإ’جمالي
إلى  ٢٧رت ،Óفيما كششف إلسشيد إلوزير عن تدعيم آإخر

خÓل هذإ إلموسشم  ٢٠١٩يقدر بـ  ١٠أإرتال جديدة ،كما
أإوصشى إلسشيد إلوزير بأان يتوإصشل إلعمل أ’جل تعزيز
إإ’م-ك-ان-ي-ات إل-مسش-خ-رة ع-ب-ر إع-دإد إل-ب-ط-اق-ات إل-تقنية
إل-خ-اصش-ة ب-اإ’ح-ت-ي-اج-ات ف-ي م-ج-ال م-ك-اف-ح-ة إلحرإئق
لعرضشها على إلحكومة ،وكذإ تكثيف إلعمل إلمششترك
وإل -ت-نسش-ي-ق ب-ي-ن م-خ-ت-ل-ف إل-وزإرإت ل-ت-ح-ق-ي-ق إأ’ه-دإف
إل -مسش -ط -رة م-ع-ل-ن-ا ع-ن م-ب-ادرة إ’نشش-اء ل-ج-ن-ة ق-ط-اع-ي-ة
مششتركة تضشم ممثلين عن قطاعي إلدإخلية وإلفÓحة.
وف -ي خ -ت -ام ك -ل -م -ت -ه ل-م ي-ف-وت إلسش-ي-د إل-وزي-ر إل-ف-رصش-ة
للحديث عن إلوضشع إلرإهن للبÓد حيث صشرح بأان إللقاء
يتزإمن مع إ’حتفال باليوم إلعالمي «للعيشس معا بسشÓم»
ه -ذإ إل -ي -وم إل -ذي ك -رسس ب-م-ب-ادرة ج-زإئ-ري-ة ك-ون ه-ات-ه
إأ’خيرة وليدة لتجربة إلجزإئر في إلتفتح على إآ’خر
وإفششاء ثقافة إلتسشامح وإلحوإر إلبناء كأاحسشن وقاية من
إلتطرف وإلفرقة وإلششقاق وهي إلمبادئ إلتي تحتاجها
إلبÓد إليوم ضشمانا ’سشتقرإرها وموإصشلة لمسشيرتها،
وهي نفسس إلمبادئ وإلقيم إلتي يجد إلعالم نفسشه في
أإمسس إلحاجة إليها ليهنئ إلششعب إلجزإئري على ما
أإعطاه و’ يزإل يقدمه للعالم إأ’جمع من قيم دإعيا إلى
موإصشلة مسشعاه إلمسشالم إلمتفتح وإلفطن إلذي لن ينفك
أإن يلهم إلعالم بقيم حضشارية أإخرى كما أإكد على عزم
إلدولة على تجنيد كل إلطاقات وإسشتغÓل أإجدى إلسشبل
وإل-ت-ق-ن-ي-ات م-ن أإج-ل ضش-م-ان سشÓ-م-ة غ-اب-اتنا وأإرإضشينا
إل- -زرإع- -ي- -ة م -ن إل -ح -رإئ -ق ،وضش -م -ان سش Ó-م -ة إأ’ف -رإد
وإلممتلكات.

@ إأعدأد ألبطاقات ألتقنية حول
أ’حتياجات في مكافحة ألحرأئق
وعرضسها على ألحكومة
@ عزم ألدولة على تجنيد ألطاقات لضسمان
سسÓمة غاباتنا وسسÓمة أأ’فرأد وألممتلكات
@ أضسعف نسسبة خسسائر في حرأئق ألغابات
منذ أ’سستقÓل سسجلت في ٢٠١٨

مراسسلينا

إلسضبت  18ماي  2019م
إلموإفق لـ  13رمضضان  1440هـ

إ‚از  ٨٥٠مسشكن تسشاهمي بع Úإلبنيان

األششغال متوّقفة منذ  3سشنوات..وصشمت مطبّق عن مصش ÒاŸسشتفيدين

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

سشكان إلقصشبات بباتنة يغلقون مقر إلبلدية

غياب الّتنمية اÙلية أارهق اŸواطنÚ
تتوإصشل منذ أإسشبوع وقفات سشكان وقاطنو
ب-ل-دي-ة إل-قصش-ب-ات غ-رب و’ي-ة ب-ات-نة ،للفت
ن- -ظ -ر إلسش -ل -ط -ات إل -و’ئ -ي -ة وإل -ت -ع -ب Òع -ن
م -ع-ان-ات-ه-م ح-ول ع-دي-د إŸشش-اك-ل إل-ت-ن-م-وي-ة
إلتي يتخبطون فيها.

باتنة :حمزة Ÿوشسي

رغم كل إلّتطمينات إلتي أإطلقتها مصشالح و’ية إ÷زإئر إلقاضشية بإاصشدإر تعليمات للمرق ÚإلعقاريÈŒ Úهم فها على
’سشرإع ‘ وتÒة إ’ششغال ،بعد أإن إج ÈإŸئات على إ’نتظار لسشنوإت دون تسشليم
ضشرورة إسشتكمال إŸششاريع إلسشكنية ،وكذإ إ إ
مفاتيح ششققهم ،وهو نفسس إŸششكل إلذي يتخبط فيه إŸسشتفيدون من مششروع  ٨٥٠مسشكن تسشاهمي بع Úإلبنيان.

ا÷زائر:سسارة بوسسنة

هكذإ طالب مسضتفيدو مشضروع  850مسضكن
تسضاهمي بعين إلبنيان بضضرورة تدخل وإلي
إلعاصضمة عبد إلخالق صضيودة من أإجل إجبار
إلمرقي إلعقاري إإ’سضرإع في إنجاز إلسضكنات
إل -ت-ي ي-ن-ت-ظ-رون-ه-ا م-ن-ذ  ،2008م -ع -ب-ري-ن ع-ن
إسضتيائهم من إلمشضكل إلذي لم يقم أإي مسضؤوول
ب -ال -ت -دخ -ل إ’ي -ج-اد ح-ل ل-ه ،مشض-ي-ري-ن إل-ى أإن
إلمعني لم يحترم آإجال إلتسضليم ،حيث كان من
إلمفترضض آإفاق سضنة  ،2008إ’ إنه ومنذ ذلك

إلوقت وهم ينتظرون ،باعوإ إلغالي وإلنفيسض
ل -دف -ع إشض -ط -ره -ا ن -اه-يك ع-ن ت-خ-ب-ط-ه-م ف-ي
مشض -اك -ل م -ال -ي-ة صض-ع-ب-ة ب-ع-د أإن إج-ب-روإ ع-ل-ى
تسضديد تكاليف إلكرإء ،وآإخرون أإجبروإ على
إلعيشض في أإكوإخ قصضديرية وإلبعضض إ’خر ما
يزإل يعيشض عند إهله.
وأإّكد إلمسضتفيدون أإن إلمرقي إلعقاري كان في
ب -دإي -ة إسض -ت Ó-م -ه ل -ل -مشض -روع ق -د ت -ق ّ-دم ف -ي
إ’شضغال ،إ’ أإنه وبعد إسضتكمال كل إأ’شضطر
إلمالية أإصضبح يتقاعسض في وتيرة إإ’نجاز إلى

أإن توقفت تماما منذ حوإلي ثÓث سضنوإت،
هذإ إلوضضع إلذي طرح عدة تسضاؤو’ت حول
مصض -ي -ره -م إل -ذي أإصض -ب -ح م -ج -ه -و’ ،وصض -مت
إلسضلطات إلمعنية رغم عديد إلشضكاوي إلتي
رفعوها لهم في إلكثير من إلمرإت.
وأإضضاف إلمتحّدثون أإّنهم يأاملون تدخل في
إل-وإل-ي ع-ب-د إل-خ-ال-ق صض-ي-ودة ل-ح-ل مشضكلتهم،
وإجبار إلمرقي إلعقاري على إسضتكمال أإشضغال
إنجاز إلسضكنات ،وتسضليمها للمسضتفيدين إلذين
ينتظرون على أإحر من إلجمر.

إÿدمات إلصشحية بسشكيكدة

بعي ـ ـ ـدة عـ ـ ـن تطّلعـ ـ ـات اŸرضشـ ـ ـى
عمل كب Òأإ‚زته مصشالح مديرية
إلصش-ح-ة بسش-ك-ي-ك-دة ،ب-ف-ت-ح إل-ع-دي-د من
ن -ق -اط إ’سش-ت-ع-ج-ا’ت إل-ط-ب-ي-ة ب-ع-دي-د
إل -ب -ل-دي-ات’ ،سش-ي-م-ا إل-ب-ع-ي-دة ع-ن م-ق-ر
إلو’ية ،وإلتي يتوإجد بها عدد كبÒ
من إلسشكان ،على غرإر بكوشس ÿضشر،
إلسشبت ،إ◊روشس ،إلقل ،إسشتجابة إ¤
مطلب تقريب إÿدمات من إŸوإطن،Ú
خاصشة باŸناطق إŸعزولة.

سسكيكدة :خالد العيفة
فقد إسضتفاد إلقطاع إلصضحي من إلعديد من
إل- -مشض- -اري- -ع إل- -ه- -ام- -ة ،خصض- -وصض- -ا ف -ي قسض -م
إ’سضتعجا’ت ،بالرغم من إلنقائصض وبعضض
إل -تصض -رف -ات إلسض -ل -ب -ي-ة ،وت-ب-ق-ى ع-ل-ى إل-ع-م-وم
م-ع-زول-ة ،وب-ال-م-ق-اب-ل إل-تمسض إلموإطن تحسضن
إلخدمات إلمقدمة.
فمصضلحة إ’سضتعجا’ت بالمسضتشضفى إلقديم
إل-ذي تّ-م ت-رم-ي-م-ه وت-زوي-ده ب-م-ع-دإت وأإجهزة
عصضرية ،أإصضبحت هذه إأ’خيرة إكثر نظافة
ب -ع -د إ’ت -ف -اق -ي -ة م -ع م -ؤوسضسض -ة «ك -ل -ي-نسض-ك-ي»
إلمختصضة في هذإ إلمجال ،إضضافة إلى توفر
إل-خ-دم-ات ع-ن-د إلضض-رورة إ’سض-ت-ع-ج-ال-ي-ة ،أإما
بالمسضتشضفى عبد إلرزإق بوحارة ،فإان مصضلحة
إ’سضتعجا’ت إلجرإحية تعرف ضضغطا كبيرإ،
خصض -وصض -ا وأإن-ه-ا تسض-ت-ق-ب-ل ضض-ح-اي-ا إل-ح-وإدث
إلمخلفة ،وإإ’قبال إلكبير على جهاز إلكشضف
ب-اأ’شض-ع-ة ي-حّ-ول إل-ق-اع-ة إل-ى ف-وضض-ى ع-ارم-ة،
ناهيك عن نقصض في إلموإد إلمسضتعملة في
هذه إأ’خيرة.
ك-م-ا سض-ي-ت-عّ-زز ق-ط-اع إلصض-ح-ة ب-مشض-روع إنشض-اء
مصض-ل-ح-ت-ي-ن خ-اصض-ت-ي-ن لÓ-سضتعجا’ت إلطبية،
تحتوي على  03قاعات للعÓج مجهزة بأاحدث
إل -م -ع -دإت إل -ط-ب-ي-ة ،وب-ج-ه-از سض-ك-ان-ي-ر وآإخ-ر
ل-ل-ت-ح-ال-ي-ل ي-ك-ون ع-ل-ى شض-كل مسضتشضفى صضغير
ب-ت-م-ال-وسض وع-زإب-ة ،وه-م-ا إل-م-ن-ط-ق-تان إللتان
تسضجÓن حوإدث مرور بكثرة ،وتمّ أإيضضا فتح
مصض-ل-ح-ة ج-دي-دة ل-ل-كشض-ف ب-اأ’شض-ع-ة ي-ؤوط-رها
أإخصض- -ائ- -ي- -ون ف -ي مسض -تشض -ف -ى «ع -ب -د إل -رزإق
بوحارة» بسضكيكدة.
وك- -انت أإن ت- -دع -مت ب -ل -دي -ة ب -ك -وشض ل -خضض -ر
إلمحاذية لو’ية قالمة ،جنوب شضرق سضكيكدة،
ب-ن-ق-ط-ة ل-ل-م-ن-اوب-ة إل-ط-بّ-ية إ’سضتعجالية تعمل
24سضا  24 /سضا وعلى مدإر أإسضبوع كامل على
مسض-ت-وى إل-ع-ي-ادة م-ت-ع-ددة إل-خ-دمات «إلشضهيد
ت-ي-ف-وت-ي رج-م» ،أإشض-رف ع-ل-ى ت-دشض-ي-نها مدير
إلصض -ح -ة ب -ال -و’ي -ة ب -م -ع -ي -ة إط -ارإت صض -ح-ي-ة

’ ي- -زإل م- -ق- -ر ب- -ل- -دي- -ة إل- -قصض- -ب -ات م -غ -ل -ق -ا
بالسضÓسضل إلحديدية من طرف إلعشضرإت من
إل -م -وإط -ن -ي -ن إل -ق -اط -ن -ي -ن ب-مشض-ات-ي إلشض-ع-ب-ة
وإل-ط-ارف وإل-م-رت-وم-ة ،م-ط-ال-ب-ي-ن وإلي باتنة
إل -ج -دي -د ف -ري -د م -ح-م-دي بضض-رورة إل-ت-دخ-ل
إلعاجل لوضضع حد لمشضاكلهم مع غياب إلماء
إلشض -روب وإل -ت-ه-ي-ئ-ة إل-حضض-ري-ة ،وك-ذإ إ’إن-ارة
إل -ع -م -وم -ي -ة خ-اصض-ة ب-ب-عضض إل-ت-ج-م-ع-ات ذإت
إل-ك-ث-اف-ة إلسض-ك-ان-ي-ة إل-ك-ب-ي-رة ،وإل-ت-ي إشض-ت-ك-ى
قاطنوها حسضبما إأفادوإ به لنا من إلتهميشض
وغياب إلمدإومة إلليلية بمسضتوصضف منطقة
إل -ط -ارف ،وإن-ع-دإم م-ل-عب ج-وإري وم-خ-ت-ل-ف
إلمرإفق إلرياضضية وإلشضبانية ،إلتي طالب بها
شض-ب-اب إل-م-ن-ط-ق-ة ف-ي ع-دة م-ن-اسض-بات وبقيت
مجرد وعود وحبر على ورق.
وإأكدوإ للمفتشض إلعام للو’ية ومدير إ’إدإرة
إل -م -ح -ل -ي -ة إل -ل -ذي-ن زإرإ إل-ب-ل-دي-ة لÓ-سض-ت-م-اع
ل-ل-م-وإط-ن-ي-ن ب-ه-دف إل-ت-كفل بانشضغا’تهم ،إأن
ب-ل-دي-ة إل-قصض-ب-ات ب-مشض-ات-ي-ه-ا إلسض-ال-ف-ة إل-ذكر
عانت لعقود من إلزمن من غياب مختلف
برإمج إلتنمية إلمحلية خاصضة ما تعلق بنقصض
إلموإرد إلمائية وإنقطاع إلمياه منذ إأكثر من
إأسض -ب-وع ،وت-ف-اق-م ه-ذه إ’أزم-ة ت-زإم-ن-ا وشض-ه-ر
رمضض- -ان إل- -ع- -ظ- -ي- -م وفصض- -ل إلصض- -ي -ف ،ح -يث
إأرهقهم إقتناء إلصضهاريج بمبالغ مالية كبيرة
تفوق  1000دج ،هم في غنى عنها خاصضة وإأن
إأغلبهم إأرباب عائÓت دخلهم ضضعيفا يقتصضر
نشض -اط -ه -م ع -ل -ى إل -ف Ó-ح -ة وإل -ع -م -ل ب -ب -عضض
إلمزإرع.

ومسضؤوولين ومنتخبين محليين.
ن-ق-ط-ة إل-م-ن-اوب-ة إل-ط-ب-ي-ة إ’سض-ت-ع-ج-ال-ي-ة ه-ذه
إل -م -ج -ه -زة ب -ع -ت -اد ط -ب -ي ي-ت-وإف-ق وم-ه-ام-ه-ا،
باإ’ضضافة إلى أإربعة أإسضّرة ،وهي إلثالثة بدإئرة
إبن عزوز بعد تلك إلتي تمّ تدشضينها بسضكيكدة،
إأ’ولى على مسضتوى حي مرج إلذيب ،وإلثانية
على مسضتوى بلدية إلمرسضى ،على أإن يتم فتح
نقطة مناوبة أإخرى بالعيادة متعددة إلخدمات
ببلدية زردإزة إلتابعة لدإئرة إلحروشض ،للتكّفل
ب -ح -ا’ت إلسض -ك -ان إل -مسض-ت-ع-ج-ل-ة ف-ي ب-ل-دي-ت-ي
زردإزة وأإو’د أإحبابة ،كما سضيتم فتح مع حلول
إلعام إلجديد ،نقطة أإخرى بمدينة عزإبة ،
سضتسضاهم بشضكل كبير من رفع إلضضغط إلمرّكز
إل-ذي ت-ع-رف-ه مصض-ل-ح-ة إ’سض-ت-ع-ج-ا’ت إلطبية
إلجرإحية بمسضتشضفى محمد دندن بعزإبة.
وتجدر إإ’شضارة،أإن و’ية سضكيكدة تضضم 25
ن- - -ق- - -ط- - -ة لÓ- - -سض- - -ت- - -ع- - -ج - -ا’ت إل - -ط - -ب - -ي - -ة
إلعمومية ،ونقطتين إسضتعجاليتين على مسضتوى
إل -م -ؤوسضسض -ة إ’سض -تشض -ف -ائ -ي-ة إل-ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ط-اع
إلخاصض ،وحسضب مصضدر من مديرية إلصضحة
وإلسضكان للو’ية ،فإان إلقطاع يسضجل ما ’ يقل
ع -ن م-ل-ي-ون ف-حصض ف-ي إلسض-ن-ة ،تضض-اف إل-ي-ه-ا
نشضاطات كل فرق إلعÓج إلمنزلي إلتي تعمل
عبر كامل ترإب إلو’ية ،حيث قامت خÓل
إلسضنة إلجارية بـ 958خرجة ،تّم خÓلها معاينة
 1098مريضضا ،إلى جانب نشضاطات إلوحدة
Óنعاشض إلطبي.
إلمتنقلة ل إ
ورغ- -م ه- -ذه إ’ضض- -اف- -ة ،ي- -رى إل- -ك- -ث- -ي- -ر م- -ن
إل -م -وإط -ن-ي-ن إل-ذي-ن إسض-ت-ج-وب-ن-اه-م أإّن ق-ط-اع
إل ّصضحة بالو’ية مازإل بعيدإ كل إلبعد عن

وهّدد إلموإطنون بالتصضعيد ما لم تتجاوب
إلسضلطات إلوصضية مع مطالبهم إلمشضروعة -
حسض-ب-ه-م  -ك-ون-ه-م ي-ق-ط-ن-ون ب-ب-ل-دي-ة ي-ت-جاوز
ت-ع-دإده-ا إلسض-ك-ان-ي  20إأل -ف نسض-م-ة ،ت-ع-رف
ت -وسض -ع -ا سض -ك -ان-ي-ا ك-ب-ي-رإ ل-م ت-وإك-ب-ه إل-ت-ن-م-ي-ة
إلمحلية وكذإ إلتهيئة إلحضضرية ،حيث تشضهد
إغ-لب ط-رق-ات إل-قصض-ب-ات ومشض-ات-ي-ها تدهورإ
ك - -ب - -ي - -رإ زإده إن - -ع - -دإم إ’أرصض - -ف - -ة وإ’إن- -ارة
إلعمومية.
وتحدث هوؤ’ء عن تماطل إلمجلسض إلبلدي
إلحالي في إلتكفل بانشضغا’تهم إلتي رإسضلوإ
’أج -ل -ه -ا م-خ-ت-ل-ف إل-ج-ه-ات إل-وصض-ي-ة ،دإع-ي-ن
إل -وإل -ي إل -ج -دي -د إأخ-ذ ه-ذه إل-مشض-اك-ل ب-ع-ي-ن
إ’عتبار وحلها في إأقرب إ’آجال.
بدورها إلجهات إلمسضوؤولة ببلدية إلقصضبات
إعترفت بمشضروعية مطالب إلسضكان ،موؤكدة
إأن إلبلدية إسضتفادت في إ’آونة إ’أخيرة من
ع -دة ب -رإم -ج ت -ن -م -وي -ة م -خ -ت -ل -ف -ة ،ح -يث ت-م
ت -خصض -يصض غ Ó-ف م -ال -ي ي-ق-در بـ  2 . 5مليار
لتجديد قنوإت إلصضرف إلصضحي وكذإ إعدإد
إسضتشضارة لتجديد شضبكة إلمياه با’إضضافة إلى
إنجاز ملعب ،وهي إلمشضاريع إلتي سضيشضرع
فيها مباشضرة بعد إ’نتهاء من مشضاريع تجديد
إلشضبكات إ’أرضضية.
وبخصضوصض إأزمة إلمياه إلشضروب ،فاأوضضحت
ذإت إلمصضادر باأن إلقصضبات إسضتفادت من
عمليات تنموية هي إ’آن في طور إ’إنجاز،
ع -ل -ى غ -رإر ت-ح-وي-ل إل-م-اء م-ن ب-ئ-ر إرت-وإزي-ة
ب-م-ن-ط-ق-ة إل-م-رت-وم-ة إل-ى م-رك-ز إل-ب-ل-دي-ة وما
ج -اوره -ا ،وإل-ذي ي-ع-رف نسض-ب-ة م-ت-ق-دم-ة م-ن
إ’إنجاز ويرتقب إأن يدخل حيز إلخدمة نهاية
إلشضهر إلجاري كاأقصضى تقدير.
وإلجدير بالذكر في إ’أخير إأن وإلي باتنة
ف- -ري- -د م- -ح -م -دي ،ك -ان ق -د زإر إل -قصض -ب -ات،
موؤخرإ ،بمناسضبة إحياء ذكرى مجازر إلثامن
ماي ،إأين قام باإعطاء إشضارة إنطÓق ربط
حوإلي  250عائلة بالكهرباء إلريفية.

’سشتÓمها ‘ آإجالها إّÙددة بتيبازة

إالزام اŸقاولت بإا“ام التّهيئة اÿارجية لل ّسشكنات

قّررت و’ية تيبازة
بر›ة توزيع ١6٠٠
سشكن إجتماعي
إيجاري لفائدة
إŸسشتفيدين خÓل
ششهر رمضشان عÈ
بلديات سشيدي
غيÓسس وإأحمر إلعÚ
وفوكة وبوركيكة
عقب إإنهاء ÷ان
إلطعن ’أششغالها ،فيما
يرتقب إلكششف عن
قوإئم  ١٨٨٩وحدة
إأخرى قريبا عقب
إإنهاء إأششغال إلتهيئة
إÿارجية بها.

تيبازة :علي ملزي
ت-ط-ل-ع-ات-ه-م ،رغ-م إل-م-ب-ال-غ إل-م-ال-ي-ة إلّضض-خ-م-ة
إلمرصضودة لهذإ إلقطاع ،وناشضد في إلكثير من
إل -م ّ-رإت م -م ّ-ث-ل-و إل-م-ج-ت-م-ع إل-م-دن-ي ضض-رورة
ت -حسض -ي -ن إأ’دإء إل -ع Ó-ج -ي وإل -ت -ك-ف-ل إل-جّ-ي-د
ب-ال-م-رضض-ى وط-ال-ب-ي إل-عÓ-ج ب-مختلف إلهياكل
إل ّصضحية إلمتوإجدة عبر مختلف بلديات و’ية
سض-ك-ي-ك-دة خصض-وصض-ا إل-م-تعلقة با’سضتعجا’ت،
ع- -ل- -ى خ -ل -ف -ي -ة ت -دن -ي مسض -ت -وى إل -خ -دم -ات،
باإ’ضضافة إلى سضوء إلمعاملة إلذي إنجر عنه
في إلعديد من إلمرإت مÓسضنات وإحتجاجات
بين إلمرضضى وإأ’طباء ،ووجودنا في مصضلحة
إ’سض -ت -ع -ج-ا’ت إل-ذي ك-ان ب-دإف-ع م-ع-رف-ة م-ا
ي-ع-ان-ي-ه إل-م-رضض-ى ون-ق-ل إنشض-غا’تهم للضضمائر
إلحّية من إلمسضؤوولين علّهم يتحركون وينقذون
أإروإح إلموإطنين ،فالمصضلحة حسضب شضكاوي
إلموإطنين ’ ،يوجد بها أإبسضط إإ’سضعافات
إأ’ول -ي -ة ،وق -د سض ّ-ج -ل-ن-ا خÓ-ل زي-ارت-ن-ا ن-قًصض-ا
ف -ادًح -ا ف -ي ع -دد إأ’ط -ب -اء سض -وى ط-ب-ي-ب-ي-ن ’
يكلفان نفسضيهما معاينة إلمرضضى بل يكتفيان
بتقديم إلعÓج دون فحصض إلمريضض ،وهو ما
أإثار غضضب إلموإطنين إلذين يتوإفدون بكثرة
إلى هذه إلمصضلحة ،معبّرين عن إمتعاضضهم
Óهمال وإلÓمبا’ة ،وتسضاءل بعضض
إلشضديد ل إ
إأ’شضخاصض مّمن وجدناهم بقاعة إ’سضتقبال
رفقة مرضضاهم ينتظرون دورهم للفحصض ،عن
سضبب غياب إأ’طباء وتماطل إلممرضضات في
إلّ-ت-دخ-ل ف-ي إل-ح-ا’ت إ’سض-ت-ع-ج-ال-ي-ة إّ’ ب-ع-د
ط-ول إن-ت-ظ-ار ،م-ا ج-ع-ل إل-ب-عضض م-ن-ه-م ي-ف-قد
صض -وإب -ه وي -دخ -ل ف -ي م -ن-اوشض-ات كÓ-م-ي-ة م-ع
إلجميع.

إلعدد
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وك - -انت ب - -ل - -دي- -ة سض- -ي- -دي
غيÓسض قد شضهدت توزيع
 500سضكن على إلمدرجين
ضضمن قائمة إلمسضتفيدين
ع-قب إن-ه-اء ل-ج-ن-ة إل-ط-عن
إلو’ئية إأعمالها إلمتعلقة
ب -ال -ت -دق -ي -ق ف-ي إل-م-ل-ف-ات
وإل -ط -ع-ون إل-م-عّ-ب -ر ع-ن-ه-ا،
ف -ي -م -ا ت -ت -وإصض-ل إل-ع-م-ل-ي-ة
ذإت- -ه- -ا ب -ال -نسض -ب -ة ل -ب -اق -ي
إل -ب -ل -دي-ات إل-م-ع-ن-ي-ة إل-ت-ي
سضتشضهد إسضتكمال برنامج
إل- - -ت - -وزي - -ع خ Ó- -ل إ’أي - -ام
إل-ق-ل-ي-ل-ة إل-ق-ادم-ة ت-م-اشض-يا
وت- -قّ- -د م إأشض -غ -ال إل -ل -ج -ان
إلمعنية بعملية إلتوزيع.
ع -ل -ى صض -ع -ي -د إآخ-ر ،ع-ق-د
وإل-ي إل-و’ي-ة ج-لسض-ة ع-م-ل
م- - -ط- - -ول - -ة م - -ع م - -دي - -ري
إل- -ق- -ط- -اع- -ات إل- -م- -ع -ن -ي -ة
ب - -ال - -ب - -رإم - -ج إلسض- -ك- -ن- -ي- -ة
خصضصضت ل -ل -ن -ظ-ر إل-ج-دي
في مدى إلتزإم إلمقاو’ت
إل -م -ك -ل-ف-ة ب-ات-م-ام إأشض-غ-ال
إلتهيئة إلخارجية للبرإمج
إلسض - -ك - -ن - -ي - -ة م - -ن ن - -م - -ط
إ’ج- -ت- -م- -اع- -ي إ’ي -ج -اري
لغرضض إلتمكن من إسضتÓم
حصضة معتبرة منها قريبا،
و إسضنادها ’أصضحابها قبل
نهاية شضهر رمضضان ،وإألّح
وإلي إلو’ية على ضضرورة

متابعة إلورشضات عن قرب
للسضهر على إنهاء إ’أشضغال
ف- -ي إآج -ال -ه -ا ودون ت -اأخ -ر
ع- - -ل - -ى غ - -رإر م - -ا حصض - -ل
لبرإمج إأخرى للتمكن من
ضضبط قوإئم إلمسضتفيدين
ق - -ب- -ي- -ل إن- -ت- -ه- -اء إلشض- -ه- -ر
إل -فضض -ي -ل ،ب -ح -يث ي -ت-ع-ل-ق
إ’أم- -ر ب -حصض -ة إج -م -ال -ي -ة
قدرها  1889وحدة سضكنية
م- -وزع -ة ب -ي -ن  510وحدة
ب -مسض -ل -م-ون و 4٧2وحدة
ب-ال-ح-ط-اطبة و 260وحدة
بسض - -ي - -دي غ - -يÓ- -سض و250
وح-دة ب-ب-ورك-ي-ك-ة ،إضض-اف-ة
إل- -ى  214وح-دة ب-ع-اصضمة
إل - - -و’ي- - -ة و 183وحدة
بسضيدي رإشضد.
ت - -ج - -در إ’شض - -ارة إل- -ى إأّن
ل -ج -ن-ة إلسض-ك-ن ب-ال-م-ج-لسض
إلشض -ع-ب-ي إل-و’ئ-ي ب-ت-ي-ب-ازة
ك -انت ق -د إأع ّ-د ت ت -ق-ري-رإ
مفصض Óعن وضضعية إلسضكن
ب- -ك- -ل إأن -م -اط -ه ،وط -ال -بت
بضض - - -رورة إ’سض - - -رإع ف- - -ي
إسضتكمال إلبرإمج إلسضكنية

غ- -ي -ر إل -ج -اه -زة ،وت -وزي -ع
م -اه -و ج -اه -ز م-ن-ه-ا ع-ل-ى
ع -ج -ل دون إن -ت-ظ-ار إن-ه-اء
إل- -مشض -اري -ع بصض -ف -ة ك -ل -ي -ة
’سض -ي -م -ا م -ا ت -ع -ل -ق م-ن-ه-ا
بمشضاريع إلسضكن إلعمومي
إ’بجاري ،بحيث إأحصضت
ذإت إللجنة إسضتÓم 2642
وح- -دة م- -ن ذإت إل- -ن- -م- -ط
خÓ- -ل إلسض- -ن- -ة إل- -ج- -اري- -ة
بالتوإزي مع إعادة تنشضيط
إل-ورشض-ات إل-م-ت-وق-ف-ة ع-لى
مسض - -ت- -وى مشض- -اري- -ع 1461
وح-دة ،وإن-طÓ-ق مشض-اري-ع
 1992وح- -دة إأخ- -رى م -ن
إل- -ن- -م -ط ذإت -ه ،ف -ي ح -ي -ن
تاأخرت عملية توزيع إآ’ف
إلسضكنات إ’أخرى ’أسضباب
ت- -رت -ب -ط إأسض -اسض -ا ب -ت -اأخ -ر
مشضاريع إلتهيئة إلخارجية
ب -ه -ا ،ف -ي -م -ا سض-ب-ق ل-م-دي-ر
دي-وإن إل-ت-رق-ي-ة وإل-تسض-ي-ي-ر
إلعقاري للو’ية إلتصضريح
باأّن إلسضنة إلحالية سضتكون
سض-ن-ة ل-لسض-ك-ن إ’ج-ت-م-اع-ي
بامتياز.

إإ ش شهــــــــــــــــــــ ا ر

إ÷مهورية إ÷زإئرية إلدÁقرإطية إلششعبية
›مع إلبناء «»GRCN
مؤوسشسشة إلبناء للجنوب إلششرقي
EPE ECOSEST / SPA

رقم إلتعريف إ÷بائي٠٠١٥3٠٠١٩٠٠٢7٥١ :

اعÓن عن عدم جدوى طلب العروضض الوطني
اŸفتوح مع اششÎاط القدرات الدنيا
 / 001م ع  /م ب ج شض 2019 /

إ‚از بتوريد ووضضع حصضة تكييف وإزإلة إلدخان
على مسضتوى إŸشضروع إلكائن بو’ية بجاية
تعلم مؤوسضسضة إلبناء للجنوب إلشضرقي
ـ  ECOSESTـ كافة إŸتعهدين إلذين
شضاركوإ ‘ طلب إلعروضض إلوطني إŸفتوح مع
إشضÎإط قدرإت دنيا رقم
 / 001م ع  /م ب ج شض 2019 /
 ،إŸت -ع -ل -ق -ة ب» إ‚از ب -ت -وري -د ووضض -ع حصض-ة
ت -ك -ي -ي-ف وإزإل-ة إل-دخ-ان ع-ل-ى مسض-ت-وى إŸشض-روع
إلكائن بو’ية بجاية» ،إن هذإ إأ’خ Òأإعلن غÒ
›دي.
إلششعب ٢٠١٩/٠٥/١٨

ANEP 1930100055
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 14000سشكن ترقوي بألسشحأولة

اإلكراهات اإلدارية واŸالية تÓحق اŸشسروع
‘ الوقت الذي ينتظر فيه اŸسستفيدون من سسكنات اŸشسروع ا’جتماعي الّترقوي التّابع لبلدية ا÷زائر الوسسطى
بالسسحاولة اسستدعاءاتهم لدفع الشّسطر اّÙدد واŸقّدر بـ  ٧٠أالف دينار ،وبالتوازي مع عملية ضسبط القوائم النهائية وفق
الصسيغة اıتارة أاي ا’نسسحاب من «عدل» وغÒها ،تتعا ¤البعضض من اأ’صسوات اŸتابعة Ÿسسار اŸلف ،مشسÒة إا ¤أان
اŸقاول اŸعني ما زال يعا Êمن إاكراهات إادارية ،و ⁄يسسّو وضسعيته Œاه اŸرافق اأ’خرى ذات ال ّصسلة اŸباشسرة باŸشسروع
من ناحية الوثائق الواجب توّفرها من ال ّ
طرف اأ’ول قصسد التّحّرر من كل ا’رتباطات اŸعرقلة لÓنطÓق ‘ العمل.

جمال أاوكيلي
ه -ذا ال ّ-ت -ف -اؤول الّسس -ائ -د ح -ال-ي-ا ‘
وسسط اŸسستفيدين ،قد يتÓشسى ‘
ح -ال -ة غ-ي-اب ت-أاك-ي-دات م-ن صس-احب
اŸشس- - - -روع ب- - - -أاّن اأ’م- - - -ور تسس‘ Ò
ا’Œاه ال ّسس -ل-ي-م والّصس-ح-ي-ح ،خ-اصس-ة
وأاّن ا÷ميع يعتقد جازما بأاّنه ”
Œاوز اŸراحل ال ّصسعبة واŸعّقدة،
ال -ت -ي ك ّ-ل-فت ج-م-ع-ي-ة مشس-روع 14٠٠

سسكن متاعب جّمة ’ تعد و’ –صسى
ف -ي -م -ا ي -ت -ع-ل-ق ب-اأ’وراق ال-واجب أان
يحوز عليها من مصسادر عديدة.
واسس - - -ت - - -ن - - -ادا إا ¤ه - - -ذا اإ’ط- - -ار
التنظيمي الذي يرافق اŸقاول ‘
اŸيدان بعد قرار البلدية ا’نسسحاب
م -ن مسس -اع -دة ه -ؤو’ء ،ف-إاّن صس-احب
اŸشسروع مطالب فورا ‘ العمل دون
أاي ان - -ت- -ظ- -ار ب- -ع- -د أان ت- -ل- -ق- -ى ك- -ل
ال ّضسمانات اإ’دارية اŸتعّلقة بوثائق
اŸلف التي كانت تنقصسه ،خاصسة أاّنه

تب Úبأان العمارات اŸزمع تشسييدها
’ –وي ع -ل -ى أاي ب -ي -ان -ات رسس-م-ي-ة
ت -ث -بت شس -رع -ي -ت -ه -ا ،ف -م-ا ك-ان ع-ل-ى
ا÷م -ع -ي -ة إا’ ا’ن -طÓ-ق م-ن ن-ق-ط-ة
الصس -ف -ر م -ن أاج -ل إاضس -ف -اء ال ّ-ط -اب-ع
ال- -ق- -ان- -و Êع- -ل- -ي- -ه- -ا ل -دى ا÷ه -ات
اŸسس -ؤوول -ة ،ون -قصس -د وزارة الّسس -ك -ن
والّ- -ت- -ع- -م Òال- -ت- -ي هّ- -ددت- -ه ب- -وق -ف
اŸشس -روع ‘ ح -ال-ة اسس-ت-م-راره ع-ل-ى
تلك الوضسعية ،وسسحبه منه وتكليف
م-ؤوسّس-سس-ة أاخ-رى ’سس-ت-ك-م-ال ع-م-ل-ي-ة
البناء ،غ Òأاّن اŸسساعي كّللت بنتائج
إايجابية عندما التزم بوضسع الدوائر
اÿرسس- -ان- -ي- -ة Ÿن- -ع ان -ز’ق الÎب -ة،
والتي كلفته حوا‹  4٠مليار سسنتيم،
كما أان رئيسض بلدية السسحاولة منح
له عقود العقار اıصسصض للبناء،
ف-م-اذا ي-ح-دث ب-ع-د ك-ل ه-ذا ال-ع-م-ل
اŸن- -ج- -ز ع- -ل -ى الصس -ع -ي -د اإ’داري؟
فتفاصسيل هذا اŸشسروع ’ بداية و’
نهاية ،عقب كل هذا ذكرت مصسادر
أاّن اŸقاول يجد صسعوبة كبÒة ‘
ال ّ-ت-ك-ف-ل بـ  12ع-م-ارة ن-ظ-را ل-غياب
ال ّضس -م -ان -ات Œاه ال-ق-رضض ال-ب-ن-ك-ي،
فلماذا كل هذا الّتشسويشض ‘ الوقت
أان -ظ -ار اŸسس -ت -ف-ي-دي-ن مشس-دودة إا¤
اŸوّثق.

Ÿواجهة ا’سشتهÓك اŸتزايد للطّأقة خÓل الصشيف ببومرداسس

مديرية توزيع الكهرباء والغاز تطلق ﬂطّطا اسستعجاليا

أاع ّ- - -دت م- - -دي- - -ري- - -ة ت- - -وزي- - -ع
ال - -ك - -ه - -رب - -أء وال - -غ - -أز ل - -و’ي - -ة
ب -وم-رداسس ﬂط-ط-أ اسش-ت-ع-ج-أل-ي-أ
ل - -ت - -دع- -ي- -م شش- -ب- -ك- -ة ال- -ت- -وزي- -ع
ومواجهة فصشل الصشيف وموسشم
ا’صشطيأف ،حيث تزداد نسشبة
ا’سش -ت -ه Ó-ك ال -ي -وم -ي ل -ل -ط-أق-ة
ال-ك-ه-رب-أئ-ي-ة ،وذلك ب-ت-خصش-يصس
غ Ó-ف م -أ‹ ي -ق-در بـ  96مليون
دي - - - - -ن- - - - -أر ’‚أز ﬁ 9و’ت
ل- -ل- -ت- -وزي- -ع ال -ع -م -وم -ي ،م -ن -ه -أ 6
ﬁو’ت دخ - - - - -لت اÿدم - - - - -ة ‘
انتظأر ا◊صشة اŸتبقية ،وبذلك
ي -رت -ف -ع ع -دد اÙو’ت اŸن -ج-زة
منذ سشنة  2013إاﬁ 500 ¤ول
على مسشتوى بلديأت الو’ية.

بومرداسس :ز ــ كمال
مع اقÎاب فصسل الصسيف وموسسم
ا’صسطياف الذي تسستقبل فيه و’ية
ب- - -وم- - -رداسض أازي - -د م - -ن  14مليون
مصسطاف سسنويا بكل ما يشسكلونه من

أاع -ب -اء إاضس-اف-ي-ة ‘ ›ال اسس-ت-هÓ-ك
الطاقة الكهربائية ومياه الشسرب على
مسس- - -ت- - -وى م- - -راك- - -ز ا’سس - -ت - -ق - -ب - -ال
واıيمات الصسيفية ،بادرت مديرية
ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از م-ثلما جرت
ع -ل -ي -ه ال -ع -ادة إا ¤تسس -ط Òب -رن-ا›ا
اسستعجاليا وقائيا Ÿواجهة التحديات
وﬁاول- -ة ضس- -م -ان خ -دم -ات ي -وم -ي -ة
ل - -ل - -زب - -ائ - -ن وﬂت- -ل- -ف اŸؤوسسسس- -ات
ا’ق- - -تصس - -ادي - -ة ووح - -دات ال - -تÈي - -د
والتخزين التي يتضساعف اسستهÓكها
ي- -وم- -ي -ا ع -ن ط -ري -ق إاع -داد مشس -روع
’‚ -از ﬁ 9و’ت ع-م-وم-ي-ة موزعة
على بلديات بودواو ،أاو’د هداج ،برج
م- -ن- -اي- -ل ،ب- -ن شس- -ود ،ح- -م -ادي ،سس -ي
مصسطفى وبني عمران.
ك - -م- -ا ي- -تضسّ- -م- -ن اıط- -ط أايضس- -ا
مشس- - -روع ا‚از  15خ -ط ج-دي-د م-ن
الضس -غ-ط اŸن-خ-فضض يشس-م-ل ب-ل-دي-ات
دلسض ،اعف ،Òأاو’د عيسسى ويسسر على
ط- -ول  6ك -ل -م ،وب -ذلك ت-رت-ف-ع ط-ول
اÿط - -وط اŸن - -ج- -زة م- -ن- -ذ إاطÓ- -ق
اıططات ا’سستعجالية سسنة 2٠13
إا ¤أازيد من  691كلم ما ب Úخطوط

منخفضسة ومتوسسطة التوتر 3 ،مراكز
متنقلة وﬁول رئيسسي مصسدر ببلدية
سسي مصسطفى وهذا اسستجابة للطلب
اŸت-زاي-د ع-ل-ى ال-ط-اق-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة
ف- -ي -م -ا ” ال -غ -از ا‚از ﬁ 1٠و’ت
بسسبب ا’عÎاضسات ،مع ذلك تبقى
ظ- -اه -رة ال -ت -ذب -ذب وا’ن -ق -ط -اع -ات
متكررة مع أابسسط اضسطراب جوي،
خاصسة بالبلديات الشسرقية التي تعاÊ
من ضسعف الشسبكة ‘ انتظار أازمة
الصسيف اŸتكررة.
هذا ودعت مديرية توزيع الكهرباء
والغاز ‘ بيانها جميع الزبائن ا¤
ضس -رورة ت -رشس -ي -د ع-م-ل-ي-ة اسس-ت-هÓ-ك
ال -ط -اق -ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة وال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن
اسستعمال اŸكيفات واإ’نارة ا’ عند
ا◊اجة لتجنب ظاهرة ا’نقطاعات،
والتقليل من فاتورة ا’سستهÓك مع
وضسع رقم  33٠3للتبليغ عن ﬂتلف
اأ’ع-ط-اب وا’ن-ق-ط-اع-ات التي “سض
شسبكتي الكهرباء والغاز خÓل هذه
الفÎة.

جلة بألقليعة
مقهى السشومأتي..العÓمة اŸسش ّ

شسعلة «ا÷مر» لتحضس Òالشساي عمرها نصسف قرن

’ ي - - -زال م - - -ق - - -ه- - -ى
السش- -وم- -أت- -ي ب- -أل -ق -ل -ي -ع -ة
ي-ح-ت-فظ ببعده التأريخي
وا◊ضشأري العريق الذي
اكتسشبه من خÓل جملة
’ح - - -داث وا◊قب
م- - - -ن ا أ
التي مّيزته منذ أاك Ìمن
نصش- -ف ق- -رن م -ن ال -زم -ن،
ب -أل -رغ -م م -ن ال -ت -ح -و’ت
ا’ج -ت -م -أع -ي -ة ال-ع-دي-دة
التي طرأات على اŸنطقة
’سش - - -ي - - -م - - -أ م - - -ن- - -ذ فÎة
العششرية السشوداء.

القليعة :علي ملزي

أاه- -م م- -ا ّÁي- -ز م- -ق- -ه- -ى
السسوماتي القابع بوسسط مدينة القليعة غÒ
بعيد عن السسوق البلدي واŸقرات ا’دارية،
كون شسعلة ا÷مر التي تسستغّل لتحضس Òالشساي
ظلّت شسغيلة على مدار نصسف قرن من الزمان
تقريبا لي Óونهارا ،بحيث أان صساحب اŸقهى
ا◊اج السس -وم -ات -ي يسس -ت-غّ-ل-ه-ا ل-ت-حضس Òالشس-اي
الذي يك Ìعليه الطلب بوتÒة متواصسلة ودون
انقطاع ا’ لفÎات ﬁدودة خÓل الليل ،ا’ أاّن
ت -داع -ي -ات ال -عشس -ري-ة السس-وداء ال-ت-ي أاتت ع-ل-ى
اأ’خضسر واليابسض ،وقضست كليا أاو جزئيا على
العديد من التقاليد الشسعبية اŸشسهورة ببÓدنا
ح -الت دون اسس -ت -م -راري-ة نشس-اط الشس-ع-ل-ة ع-ل-ى
ال -دوام ،ب -ح-يث اضس-طّ-ر إاب-ن ا◊اج السس-وم-ات-ي
ابراهيم الذي ورث أاباه ‘ تسسي ÒاŸقهى ا¤
التخلي عن عادة أابيه أ’سسباب متعددة أافرزتها
اŸرح -ل -ة ا÷دي -دة ،ول -ك -ن ال-ت-ق-ال-ي-د اأ’خ-رى
اŸرت -ب -ط-ة ب-اŸع-امÓ-ت وال-ط-او’ت اŸم-يّ-زة
وال -ك -راسس -ي اÿشس -ب -ي -ة ب -ق -يت ع -ل -ى ح -ال -ه -ا،
ﬁتفظة بذلك على رائحة ا◊اج السسوماتي
الذي يشسهد بعبقريته ‘ –ضس Òالشساي بنكهة
‡يزة وخاصسة.
وع -ل -ى م -دار نصس -ف ق -رن م -ن تسس-ي Òا◊اج
السس-وم-ات-ي ل-ل-م-ق-ه-ى ،ظّ-ل رواد ال-ف-ن الشس-ع-ب-ي
Ÿن -ط -ق -ة ال -وسس -ط ع-ل-ى غ-رار ا◊اج ال-ع-ن-ق-ى
ودحمان ا◊راشسي والشسيخ بورحلة والهاشسمي
قروابي والفنان رويشسد وغÒهم يÎددون على
اŸقهى لغرضض تبادل اÈÿات والتجارب من

ج-ه-ة وت-ق-د ËوصسÓ-ت غ-ن-ائ-ي-ة ل-ل-ج-م-هور من
جهة أاخرى ،كما أاّن افتتاح مقهى السسوماتي
منذ سساعات مبكرة سساهم ‘ جلب العديد من
التجار والصسناعي Úاليه لغرضض تناول كؤووسض
الشساي وأاخذ قسسط من الراحة ،اأ’مر الذي
أافرز عقد عّدة صسفقات Œارية ب Úهؤو’ء
هناك على فÎات متعددة حسسب ما علمناه
من أاخ ابراهيم رابح ،والذي ’ يزال يتذّكر
كيف كانت الوفود تتهافت على اŸقهى بشسكل
ي -ح -م -ل ‘ ط -ي-ات-ه ال-ك-ث Òم-ن م-ع-ا Êالشس-رف
لعائلة السسوماتي ،التي كسسبت بذلك عÓقات
وم- -ع- -ارف ’ ت- -ع ّ-د و’ –صس -ى ع -ل -ى ام -ت -داد
ا÷زائر كلها.
و‘ السسياق ذاته ،أاّكد إابن السسوماتي رابح
ع -ل -ى أاّن ال -ع -دي -د م -ن ا’ط -ارات ال -عسس -ك -ري-ة
العاملة Ãدرسسة أاشسبال الثورة التي كان مقرها
بالقليعة خÓل فÎة السسبعينيات ،كانت تّÎدد
بشسكل متواصسل على اŸقهى بحيث أافرز –ول
هذه ا’طارات ا ¤وجهات أاخرى عقب تغيÒ
ت- -خصسصض اŸدرسس -ة ل -ذك -ري -ات -ه -ا اŸرت -ب -ط -ة
ب-اŸق-ه-ى كّ-ل-م-ا زار ال-ق-ل-ي-ع-ي-ون ﬂت-ل-ف رب-وع
ا÷زائ -ر ال -ت -ي ان -تشس -رت ب -ه-ا ت-لك ا’ط-ارات،
وح -ت -ى خ -ري -ج -ي اŸدرسس -ة أايضس-ا م-ن أاشس-ب-ال
الثورة حينذاك ليتمّدد بذلك البعد الوطني
وال-ت-اري-خ-ي Ÿق-ه-ى السس-وم-ات-ي الشس-ع-ب-ي بفعل
نكهة الشساي اŸميزة به واŸعامÓت الراقبة به
أايضسا.

تيسشمسشيلت

تكوين  30فّÓحا ‘ تقنيات ال ّسسقي ا◊ديث

اسستفاد  3٠ف ّ
Óحا وابن فÓح من دورة تكوينية حول تقنيات وأاسساليب السسقي ا◊ديث باŸعهد
الوطني اŸتخصسصض ‘ التكوين اŸهني لعاصسمة الو’ية تيسسمسسيلت.
وتلّقى اŸشساركون دروسسا مكّثفة حول مواضسيع تتعلق بالتقنيات ا◊ديثة اŸتبعة ‘ ميدان السسقي
الفÓحي من تأاط Òأاسستاذ متخصسصض ‘ التكوين والتعليم اŸهني ‘ Úميدان الفÓحة ،وذلك Ÿدة
 3سساعات أاسسبوعيا.
وتندرج الدورة التكوينية ‘ إاطار ا’تفاقية اÈŸمة ب ÚاŸعهد الوطني اŸتخصسصض ‘ التكوين
اŸهني بتيسسمسسيلت ومديرية اŸصسالح الفÓحية ،وتهدف ا ¤تكوين الفÓح Úوابنائهم ‘ تقنيات
وأاسساليب السسقي ا◊ديث ،وهذا لتشسجيع الفÓحة اŸسسقية باŸنطقة’ ،سسيما وأان تيسسمسسيلت
منطقة فÓحية بامتياز وتتوفر على منشسآات مائية متنوعة من سسدود وحواجز على غرار سسدي
«بوقارة» و»مغيلة».

بأأو’د عدي لقبألة

تيسسمسسيلت:ع ــ عمارة

حفر الّترسسيب تهّدد صسحة سسكان حي الÈابرة باŸسسيلة

ن -أشش-د سش-ك-أن ح-ي الÈاب-رة ال-ت-أب-ع
إاداري - -أ إا ¤أاو’د ع - -دي ل - -ق- -ب- -أل- -ة،
وب - -ألضش - -ب - -ط ب Úط - -ر‘ ال - -ط- -ري- -ق
الوطني رقم  40الرابط ب Úبلدية
برهوم او’د عدي لقبألة بأŸسشيلة،
السش-ل-ط-أت اÙل-ي-ة م-ن أاج-ل ب-ر›ة
مشش- -روع ق- -ن- -وات الصش -رف الصش -ح -ي
◊يهم جراء معأنأتهم اŸتكررة مع
ح -ف -ر الÎسش -يب م -ن -ذ سش-ن-وات ع-ل-ى
الرغم من تلقى العديد من الوعود
دون جدوى.

اŸسسيلة :عامر ناجح

ج ّ-دد سس -ك -ان ح -ي لÈاب -رة م-ط-ل-ب-ه-م
اŸتعلق با‚از قنوات الصسرف الصسحي
◊يهم الذي يغلب عليه الطابع ا◊ضسري
وال -ت -ج -اري ،وي -ت -ط -لب حسس -ب-ه-م ب-ر›ة
مشسروع ربطه بقنوات الصسرف الصسحي
‘ أاق- -رب وقت ‡ك- -ن ن- -ظ- -را Ÿوق- -ع- -ه
ا◊ضسري وارتفاع سساكنيه من سسنة إا¤
أاخرى ،حيث أان سسكان ا◊ي يعتمدون
بشسكل كلي على حفر الÎسسيب التي غالبا
م -ا ت -ف -يضض وتشس -ك-ل خ-ط-را ع-ل-ى صس-ح-ة
اŸواط - -ن Úن - -ظ Òا’ن - -تشس - -ار ال - -واسس - -ع
أ’سس- -راب ال- -ن- -ام- -وسض وال -ذب -اب ال -ن -اق -ل
ıت- - -ل - -ف اأ’وب - -ئ - -ة ‘ ،ح Úيضس - -ط - -ر

الكثÒون إا– ¤مل مصساريف كبÒة أ’جل
ت-ف-ري-غ ح-ف-ر الÎسس-يب م-ن ق-ب-ل شس-اح-ن-ة
ال -ت-ط-ه Òال-ت-ي ي-ت-طّ-ل-ب حضس-وره-ا أاي-ام-ا
وم -ب -ال -غ م -ال -ي -ة ك -بÒة ،يضس-اف إا ¤ه-ذا
حسسب السسكان ا’نتشسار الواسسع للناموسض
والذباب ‘ فصسل الصسيف ،وهو ما يدعو
إا ¤تدخل السسلطات اÙلية من أاجل
اسس -ت -ع -م-ال اŸب-ي-دات ا◊شس-ري-ة ،وت-وفÒ
حاويات القمامة ‘ العديد من اأ’مكنة
ال -ت -ي ت -ت -ط -لب ذلك أ’ن-ه-ا أاصس-ب-حت غÒ
ك-اف-ي-ة ،وسسّ-ه-لت ا’ن-تشس-ار ل-ل-ق-م-امة التي
تنبعث منها الّروائح الكريهة.
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ت لك

شساهد

الصسفحة من إاعداد :فتيحة كلواز

لعمال الدرامية الّرمضسانية
ا أ

تعّدد ‘ إŸوضسوعات وتباين ‘ إŸسستوى

يشس-ه-د اŸن-ت-ج ال-درام-ي وال-ك-وم-ي-دي ا÷زائ-ري نشس-اط-ا م-ل-ح-وظ-ا ‘ شس-ه-ر رمضس-ان الكر ،Ëوظهرت بعضض
لعمال التي نالت حظا من نسسب عالية للمشساهدة ،كما بدأات النقاشسات حول ا÷وانب الفنية والرسسائل
ا أ
لعمال ،و–ديدا مسسلسسلي «أاولد ا◊Óل «و»الرايسض قورصسو» ،تابعوا..
التي تقدمها بعضض ا أ
م- -ن- -اصصب الشص- -غ- -ل والسص- -ك- -ن ال- -ك- -ر Ëوا◊ي- -اة ال- -رغ -دة
للمجتمع...
اسصتطاع مسصلسصل «أاو’د ا◊Óل» الذي يبث على قناة وظهرت بعضض اأ’صصوات الرافضصة Ÿضصام ÚاŸسصلسصل،
«الشص -روق « أان يسص -ت -ق -طب ان -ت -ب -اه ال -ع -ائ Ó-ت ا÷زائ-ري-ة كما وجدنا بيانا من بعضض أاهل وهران انتشصر ‘ شصبكات
بأاحداثه وقصصته ،بفضصل جودة السصيناريو وقدرة الفنان Úالتواصصل ونقلته بعضض القنوات ووسصائل اإ’عÓم اŸكتوبة،
أاصص -ح -اب اÈÿة ‘ ال-ع-م-ل اŸسص-رح-ي وال-ت-ل-ف-زي ،وق-دم مع مÓحظة غياب التوقيع واأ’سصماء ‘ البيان ،و ⁄تتبنه
العمل مشصاهد شصعبية من مدينة وهران ،ونقل الواقع أاي جهة ،رغم انه جاء باسصم كل أاهل وهران ،واعت Èالبيان
ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي الصص- -عب ‘ اأ’زق- -ة وا◊ارات ،وﬂت -ل -ف هذا العمل الفني يسصئ Ÿدينة معروفة بتاريخها وتراثها
السص-ل-وك-ات اŸن-ح-رف-ة ل-لشص-ب-اب وصص-راع-ات-هم أ’جل اŸال وعلمائها ،ويقدم صصورة سصلبية عنها كما فعلت أاعمال
وضص -م -ان ا◊ي -اة ال -رغ -دة،وك -ذلك سص -ع-ي ال-ف-ق-راء ل-كسصب درامية أاخرى قبله.

أإو’د إ◊Óل...وإلهامشض إ’جتماعي

القوت ،بتقنية تصصوير عالية ا÷ودة.
ونتسصاءل هنا :هل تتضصّمن ا◊لقات اŸتبقية من اŸسصلسصل
مشصاهد للÎاث الثقا‘ الشصعبي للمنطقة الوهرانية؟ وهل
ت -ن -ق -ل ل -ن -ا الÎاث اŸادي وال Ó-م -ادي ل -ل -م -دي -ن -ة؟ وه -ل
سصتحضصر الصصور السصياحية ا÷ملية التي تسصوق للمكان؟
اأ’ك -ي -د أان ك -ل ع -م -ل ف -ن -ي دراﬂي اوه -ز‹ ه -وﬁاول-ة
ل- -ل- -تسص- -وي- -ق السص- -ي- -اح- -ي وال- -ث- -ق- -ا‘ ،إا ¤ج- -انب كشص- -ف -ه
للخصصوصصيات ا’جتماعية والعاطفية والسصياسصية للناسض
وتفاعÓتهم مع اأ’مكنة....
وكان للحضصور الدرامي Ÿمثل Úمثل عبد القادر جريو،
سصهيلة معلم ،إاÁان نوال ،يوسصف سصحÒي ،الدور البارز ‘
جذب اŸتلقي أ’جواء القصصة وصصراعاتها و–و’تها ‘
اأ’م -ك -ن -ة واأ’زم -ن -ة ،ع -ل -م -ا أان اıرج ه -و نصص -ر ال-دي-ن
السصهيلي والسصيناريو لرفيقة بوجدي ،ومن ا÷انب التقني
’حظنا أانه ’ توجد وقفات موسصيقية تصصورية كثÒة ،وهي
ال -ت -ي يسص -ت -ع Úب -ه -ا ب-عضض اıرج Úل-ت-ع-ويضض هشص-اشص-ة
نصصوصض كتاب السصيناريو قصصد التغطية على العجز ‘
الكتابة الفنية؟؟
إان اŸسصلسصل يرحل ‘ عا ⁄شصعبي معقد ،تتصصارع فيه
ال- -ع- -واط- -ف واأ’ف- -ك- -ار واŸصص- -ال- -ح ،وي -ن -ق -ل صص -ورة ع -ن
اÛت -م -ع-ات ال-ه-امشص-ي-ة ‘ ج-زائ-ر ا’سص-ت-قÓ-ل ،وه-و م-ا
يتطلب ا’طÓع على خصصوصصيات هذه اÛتمعات قبل
Œسصيدها الفني ،ونرى بأان كاتب النصض قد اطلع كثÒا
على اÓŸمح الشصعبية للمجتمعات الهامشصية ،كما يكون
قد زارها وتفاعل مع أاهلها ،وهو شصأان اŸشصارك‘ Ú
اأ’دوار التمثيلية ،فجاء العمل متميزا وبعيدا عن أاعمال
هزلية بسصيطة ،تنقل التهريج وليسض الفن ا◊قيقي.
ولعل أاهم ما ‘ العمل هوالسصيناريو ،وقد منح التشصويق ‘
تسصلسصل اأ’حداث ،كما أان ا◊وار حاضصر ،و“كن العمل
من اختيار مشصاهد واقعية اجتماعية ÷وانب موجودة ‘
اغ- -لب اŸدن ا÷زائ- -ري- -ة ،ن- -ت -ي -ج -ة ال -فسص -اد السص -ي -اسص -ي
وا’ق- -تصص- -ادي ،ون- -ت- -ي -ج -ة غ -ي -اب
اŸشصاريع التنموية التي توفر

مائدة
رمضسان

ك - -ك - -ل سس- -ن- -ة
نحاول
تقدË
أاط-باق تقليدية
ب - -ل- -مسس- -ة عصس- -ري- -ة
لضس - - -اف - - -ة
ل- - - -ت- - - -ك - - -ون ا إ
ال-رمضس-ان-ي-ة ال-ت-ي ت-ب-حث ع-ن-ه-ا ك-ل ربة بيت
–اول ال -ت -ج -دي -د ف -ي -م -ا ت -ق -دم -ه ‘ وج -ب -ة
لفطار التي –ضسرها لعائلتها وأاسسرتها.
ا إ

بقلم :د  -وليد
بوعديلة
لداب
كلية ا آ
واللّغات بجامعة
سسكيكدة
لتقنيات ا◊كي ومÓمح القصصة وا◊وار وتطور ا◊دث
Ãشصاهد اŸعارك البحرية ،وببهرجة اللباسض وتنوعاته،
وب-اŸوسص-ي-ق-ى ال-تصص-وي-ري-ة ،ل-درج-ة ي-ظ-ل اŸت-ل-قي ينتظر
حضصور ا◊وار ب Úالشصخصصيات لكنه ’ يحضصر ،وإان حضصر
ف -ي -ك -ون ﬂتصص -را ،وك -أان -ه ﬁاول -ة Ùاصص -رة اŸت -ل -ق -ي
للحظات زمنية فقط،دون تقد ËاŸعنى والرسصالة؟؟

‘ إÿتام

إلرإيسض قورصسو...
إإ’بهار وتفّكك إلسسيناريو؟؟

اسصتطاع مسصلسصل «الرايسض قورصصو» (إاخراج عادل أاديب
وكاتب السصيناريو وائل عبد ا◊ميد وبطولة صصالح أاوقروت
وسصيد احد أاقومي ومليكة بلباي وإاÁان نوال وغÒهم) أان
يجذب اŸتلقي بالتقنيات البصصرية واŸوسصيقية ،وليسض
ب -ح -ب -ك -ة السص -ي -ن -اري -و وج -ودت-ه ،وق-د ’ح-ظ-ن-ا م-ن خÓ-ل
ا◊ل - -ق- -ات اŸق- -دم- -ة ‘ اأ’ي- -ام اأ’و ¤م- -ن رمضص- -ان ،أان
اıرج وف-ري-ق-ه ح-اول-وا ت-غ-ط-ي-ة ال-ع-ج-ز ال-ف-ن-ي ال-ظ-اهر

زيت ونÎكه ‘ الثÓجة.
نشصوي كل اÿضصر ثم نقيها ونقطعها.
نضصع حوا‹  ٢مÓعق زيت ونقلي دجاج على نار
مرتفعة حتى يتحمر ثم نقسصلو نار ثم نضصيف او’
الطماطم ثم باقي اŸكونات بالتدريج واخÒا الثوم.
ن -ط -ف -ي ع-ل-ي-ه ونضص-ع زيت ال-زي-ت-ون واŸع-دن-وسض،
و‡كن اضصافة زيتون مقطع دوائر انا ضصفتلو أ’Ê
نحبو.

إ◊ريرة إ÷زإئرية

’حظنا مواصصلة السصخرية من اللغة العربية ‘ أادوار
ب -عضض خ -ط -ب -اء السص -لسص -ل -ة ،وق -د شص -اه -دن -اه-ا ‘ أاع-م-ال
رمضصانية سصابقة ونّبهنا لسصلبياتها ،ونتسصاءل كيف – ّضصر
هذه اŸمارسصة التمثيلية ا÷زائرية اÿالصصة ،رغم أان
كاتب السصيناريو مصصريا؟؟كما ‚ز أان هناك الكث Òمن
ا◊ذف للحوارات واŸشصاهد ،لÈوز اÿلل ‘ التأاسصيسض
للسصردÃ ،عنى هناك تقد ‘ Ëخطوات التعب Òالدرامي
ث -م الÎاج -ع ل -ي -ت-ق-دم ال-ت-ع-ب Òال-ك-وم-ي-دي ‘ ،ظ-ل صص-راع
داخلي لشصخصصية القرصصان ب Úأاصصله وŒاربه البحرية مع

ÿضصار طرّية.
عشصر دقائق أاُخرى ،أاو إا ¤أان ُتصصبح ا ُ
ان - -زع - -ي ال - -دج- -اج ضص- -ع- -ي الشص- -ورب- -ة ‘ اÓّÿط
ال-ك-ه-رب-اء ،ي-خ-ل-ط إا ¤أان ُت-صص-ب-ح الشّص-ورب-ة ك-رّÁي-ة
ي تكتÓت.
القوام وخاليّة من أا u
أارجعي الشصوربة إا ¤النار واتركيها إا ¤أان تغلي
ُمجددا ً ثّم ارجعي الدجاج وا◊مصض.
قدميها سصاخنة

عمل إلسسبانخ باللحم

حميسض جزإئري بصسدر إلدجاج إŸتّبل

اŸكّونات
قطع صصغÒة صصدر دجاج مقطع
 ٢حبات باذ‚ان
 ٣حبات طماطم
 ٣فلفل حلو
حبة فلفل حار
فصصوصض ثوم
توابل :ملح فلفل اسصود كركم فلفل احمر (فلفل
عكري) ثوم مطحون
ملعقة طماطم مصصÈة
زيت زيتون (إاختياري)
معدنوسض (إاختياري)
اÿطوات
اÿطوة ا’و ¤نتبل الدجاج
مع التوابل اŸذكورة وملعقة
ط- -م -اط -م مصصÈة و ٢مÓعق

اللصصوصض...
وŒلى لنا تفكك النصض وعدم “اسصك اأ’بعاد السصردية،
وكأان السصيناريو كتب ‘ ورشصة فنية جماعية ،تتداخل فيها
اŸسص -ت -وي -ات ال -ف -ن -ي-ة وت-خ-ت-ل-ف ال-ق-ن-اع-ات ب Úال-درام-ي
والهز‹ ،كما أان اŸمثل صصالح أاوقروت خارج السصياق
الفني ،أ’نه حضصر ماكياجا وصصورة و ⁄يحضصر –ركا
“ثيليا و ⁄يÈز لنا اأ’داء النفسصي والفكري ،و ⁄نشصاهده
درام -ي -ا ،شص -أان -ه شص -أان ‡ث -ل Úآاخ -ري -ن ن -ع -رف ق -درات -ه-م
الكوميدية والدرامية ،لكن شصاهدناهم تهريجيا بهلوانيا
وفقط؟؟ ولسصنا ندري هل سصتكون ا◊لقات القادمة من
اŸسصلسصل Ãثل ما شصهدناه ◊د اآ’ن؟
وÁكن أان تعÎف بالقدرات التصصويرية الكبÒة اŸعتمدة
‘ اŸسصلسصل ،لكن اÿيبة كانت ‘ غياب ترابط القصصة،
Ãعنى أان العمل توفر على اŸتعة وا’دهاشض ‘ ظل غياب
أاي رسصالة يريد أان يقولها؟؟ كما أاننا ’حظنا اختÓفا ‘
مسصتوى اÿطاب بن مشصهد وآاخر وحلقة وأاخرى ،فحينا
‚ده خطابا راقيا فنيا وفكريا ،ويقÎح ا◊كم واأ’مثال
وي-ل-م-ح Ÿسص-ائ-ل وج-ودي-ة ج-وه-ري-ة ،وح-ي-ن-ا ي-كون سصخيفا
Óيديولوجية والقيم فيه؟؟
بسصيطا ’ رائحة ل أ
كما أان الرسصائل الفكرية والسصياسصية  ⁄تكن واضصحة أاو أان
صصراعا قد حدث ب Úالكاتب واıرج واŸنتجÃ ،عنى
السص ‘ ÒاŒاه ال -ن -ق -د السص -ي -اسص-ي ث-م الÎاج-ع وا’ك-ت-ف-اء
بالتلميح ،وهنا سصيلحظ اŸتلقي صصعود التهريج وتراجع
اإ’بداع التمثيلي ‘ بكث Òمن اŸشصاهد.
وب -ق -ي أان ن -تسص -اءل ع -ن حضص -ور اإ’شص -ه -ار داخ -ل ب-عضض
ا◊ل -ق -ات ،ه -ل ه -و خ-داع ل-ل-م-ت-ل-ق-ي أاو م-راوغ-ة ل-ق-وانÚ
اإ’شصهار؟؟ وهل هذا مسصموح أام ‡نوع؟؟ وليعد القارئ
◊لقة التي تنافسض فيها فريق الرايسض ‘ مقابلة لكرة
القدم مع فريق زعيم جزيرة ،وليلحظ حضصور التسصويق
لشص -رك -ة اتصص -ا’ت وغÒه -ا ‘ أاق -مصص-ة الÓ-ع-ب ،Úولسص-ن-ا
ندري ما هي الرسصائل الفنية الفكرية Ÿثل هذه الصصور
واŸشصاهد؟؟ وما وموفق سصلطة السصمعي البصصري هنا؟؟

اŸكّونات
حّبة من البصصل اŸفروم فرمًا ناعماً
جزرة واحدة مفرومة فرماً ناعماً
حّبة واحدة من البطاطا اŸفرومة
حّبة متوسصطة ا◊جم كوسصا اŸفرومة
عودٌ واحٌد من الكرفسض اŸفروم
ف ٌصض واحٌد من الثوم اŸهروسض
ب واحد من مرقة الّدجاج
مكّع ٌ
ملعقة صصغÒة من اŸلح
ملعقة صصغÒة كركم
 ٥اكواب ماء
ملعقتان زيت نباتي
سصكنجبÒ
صصدر دجاج مفتت
 ٠.٢٥كوب حمصض
اÿطوات
ق ّ-ل -ي ال -بصص -ل ،وال -ك-رفسض ،واّ÷زر ،وال-ب-ط-اط-ا م-ع
الّزيت ‘ قدرٍ فوق نارٍ متوسصطة ا◊رارة ّŸدة
خمسض دقائق .أاضصيفي الثّوم ،والبندورة ،والكوسصا
ÿضصار ّŸدة
والدجاج وا◊مصض واسصتمري بطبخ ا ُ

اŸكّونات:
كيلوغرام من السصبانخ.
كيلوغرام من ◊م.
حّبتان من البصصل.
ثÓثة فصصوصض من الثوم.
كوب من عصص Òالبندورة.
كوب من مرقة اللحمة.
ملعقة صصغÒة من اŸلح.
ملعقة صصغÒة من الفلفل اأ’سصود.
ملعقتان من زيت الزيتون.
طريقة التحضس:Ò
اغسص -ل -ي أاوراق السص -ب -ان -خ ب -اŸاء بشص -ك -ل جّ-ي-د ،ثّ-م
اف -رم -ي -ه -م-ا ن-اع-م-اً .ق ّشص-ري حّ-ب-ات ال-بصص-ل وال-ث-وم
وافرميهما ناعمًا .اسصلقي اللحم ،واحتفظي Ãاء
السصلق جانبًا .اسصكبي زيت الزيتون ‘ إاناء ،وأاضصيفي
ال -ث -وم وال -بصص -ل ،وشص ّ-وح -ي -ه -م-ا حّ-ت-ى ي-أاخ-ذا ال-ل-ون
اأ’صص -ف -ر .أاضص -ي -ف -ي ال -ل -ح -م اŸسص-ل-وق إا ¤ال-بصص-ل.
أاضصيفي عصص Òالبندورة واتركيها حتى تصصبح كثيفة
القوام ،ثّم أاضصيفي السصبانخ ،والشصبت ،وماء السصلق
واتركي اŸزيج على النار حتى ينضصج.

’ Áكن ا◊كم النهائي بالنجاح أاو اإ’خفاق إا’ بعد انتهاء
كل حلقات هذين العمل ÚوغÒهما ،لكن تبقى إاشصكالية
ك-ت-اب-ة ال-نصص-وصض ال-ق-اب-ل-ة ل-ل-ت-م-ث-ي-ل الكوميدي أاوالدرامي
مفتوحة ‘ ا÷زائر ،و–تاج ◊ول ونقاشصات ،قد تكون
مفاتيحها ‘ جامعاتنا وكليات الفنون واآ’داب والثقافة
ع Èالوطن ‘ .ظل كÌة القنوات جزائريا وعربيا ،ندعو
اŸشصرف Úعلى القنوات ا÷زائرية لوضصع شصريط دائم -
‘ أاسص -ف -ل الشص -اشص -ة  -م -تضص-م-ن أ’ه-م الÈام-ج واأ’ع-م-ال
اŸق -دم -ة وت -وق -ي -ت -ه -ا ،وك -ذلك وضص -ع ع-ن-وان  ‘ -أاع-ل-ى
الشصاشصة  -لكل برنامج أاو مسصلسصل أاو أاي عمل ،لتمكÚ
اŸشص -اه -د م -ن اŸت -اب -ع -ة وي -ك-ون ع-ل-ى دراي-ة ب-ع-ن-وان م-ا
جلنا عموما تقدم اأ’عمال الرمضصانية
يشصاهده .وقد سص ّ
خطوات كبÒة ‘ اإ’دهاشض البصصري والتحكم ‘ التقنيات
البصصرية مع تراجع نسصبي للمحتوى ،والعمل على خداع
اŸت -ل -ق -ي ل -كسصب ان -ت -ب -اه -ه وق -بضض ف-ل-وسض ا’شص-ه-ار م-ن
اŸؤوسصسصات ا’قتصصادية ،وتبقى هذه مÓحظات شصخصصية،
وم -ا إاسص -ه -ام-ن-ا ه-ذا إا’ ÿدم-ة اŸشص-ه-د ال-ف-ن-ي واإ’ن-ت-اج
السصمعي البصصري عندنا ورمضصان كر.Ë

معارضض متنّوعة
Ãناسسبة رمضسان اŸبارك

معرضض وطني للكتاب
بسسطيف إإ ¤غاية  25ماي
ت- -ت -واصص -ل ب -دار ال -ث -ق -اف -ة ،ه -واري
ب -وم -دي -ن ،وسص -ط م -دي-ن-ة سص-ط-ي-ف،
ف-ع-ال-ي-ات اŸع-رضض ال-وط-ني للكتاب
ال -ذي ت -ن ّ-ظ -م -ه م -دي -ري -ة ال -ث -ق -اف-ة
ل -ل -و’ي -ة ،وه -ذا ‘ إاط-ار ال-ت-نشص-ي-ط
ال -ث -ق -ا‘ اÈŸم-ج
لشص- - -ه- - -ر رمضص - -ان
اŸبارك،
Ãشصاركة عدة دور
نشص- - -ر وط- - -ن- - -ي - -ة،
وب -ك -تب م -ت -ن -وع-ة
تشص- - -م- - -ل ع - -دي - -د
اŸي-ادي-ن ال-دي-ن-ي-ة
والعلمية والفكرية
وكتب اأ’طفال.
وحسصب ال -ق-ائ-مÚ
ع - -ل - -ى اŸع- -رضض،
ف- - - - - - - -إان ه - - - - - - -ذه
الفعاليات التي انطلقت من العاشصر
م -ن الشص -ه -ر ا÷اري ،وت-ت-واصص-ل ا¤
غاية اÿامسض والعشصرين منه ،وهذا
كل يوم من السصاعة التاسصعة صصباحا
ا ¤السص -ادسص -ة مسص -اء ،وب -ع -د صص Ó-ة
العشصاء ،شصهدت إاقبا’ متواضصعا ‘
البداية ،بسصبب نقصض ا’شصهار الÓزم
للمعرضض ،وهو ما ” تداركه ’حقا،
م-ن خÓ-ل الÓ-ف-ت-ات اŸع-ل-ق-ة ب-عدة
مواقع ،وأان الكتب التي تعرف إاقبا’
ك -بÒا ت -ت -م -ث -ل ‘ ال -ك -تب ال -دي -ن -ي-ة
والروائية ،و”ّ توجيه نداء للجمهور
لÓ- -ل- -ت- -ح- -اق ب- -اŸع- -رضض ’ق- -ت- -ن -اء

الكتب،وهذا لرفع اŸسصتوى الثقا‘
والعلمي والفكري.
كما ن ّ
ظمت مديرية الثقافة بالو’ية،
وبنفسض اŸناسصبة العظيمة ،معرضصا
ت- -اري- -خ- -ي -ا م -ن ت -ن -ظ -ي -م اŸت -ح -ف
العمومي
Óثار
ل آ
بسصطبف،
بالتنسصيق مع
متحف
اÛاهد،
وهذا
باŸتحف
العمومي
Óثار منذ 8
ل آ
ماي إا ¤أاول
أامسض.
ف -ي -م -ا ن ّ-ظ-م
ك -ذلك م -ع -رضض Ÿلصص -ق-ات اأ’فÓ-م
السصينمائية الثورية ا÷زائرية ،بدار
ال -ث -ق -اف -ة ،وم -ن ت -ن -ظ -ي -م م -دي -ري -ة
الثقافة ،وانتهت فعالياته منذ أايام
قليلة.
وت -ع-ت-زم اŸدي-ري-ة اŸع-ن-ي-ة ت-ن-ظ-ي-م
م- - -ع- - -ارضض م- - -ت- - -ن- - -وع- - -ة ل- - -ل- - -ف - -ن
ال- -تشص- -ك- -ي- -ل- -ي،ول- -ل- -خ- -ط ال- -ع- -رب- -ي
واŸن -م -ن-م-ات ،وه-ذا ب-دار ال-ث-ق-اف-ة
ه -واري ب -وم -دي -ن ،ب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع
م -ل -ح -ق-ة م-درسص-ة ال-ف-ن-ون ا÷م-ي-ل-ة
بسصطيف ،يومي  6و 7جوان اŸقبل.
سسطيف :نور الدين بوطغان

äÉ«fÉ°†eQ
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إلسسف ‹ Òليان هي يشسيد بالشسرإكة إ’سسÎإتيجية ب Úإلصس Úوإ÷زإئر إ’إمسساك (إلقبضض) ‘ شسهر إلصسيام...

ا÷زائ -ر أاول دول -ة ع -رب -ي -ة أاق -امت الصسÚ
لسسÎاتيجية سسنة
معها عÓقات الشسراكة ا إ
 .2014هذا خ Òدليل على عرى الصسداقة
وال- -ت- -م- -اي- -ز ‘ رواب- -ط ال- -ب -ل -دي -ن ال -ل -ذي -ن
لرادة اŸشسÎك - -ة ‘ –ق - -ي - -ق
–دوه - -م - -ا ا إ
اŸزي -د م -ن ال-ت-ع-اون وال-ت-نسس-ي-ق ‘ خ-ارط-ة
ج-ي-وسس-ي-اسس-ي-ة دول-ي-ة م-ت-غÒة واق-عة –ت
لب -ق -اء ع -ل -ى
تصس- -ارع ق- -وى كÈى ت- -ري- -د ا إ
اح -ت -ك-ار ال-ق-رار ال-دو‹ ول ت-ق-ب-ل ت-ق-اسس-م
لراء وا◊وار.
ا آ
فنيدسض بن بلة

إانها كلمات مؤوثرة أاد ¤بها السصف Òالصصيني ‹
ليان هي ‘ مأادبة فطور أاقامها يوم اÿميسض
ع -ل -ى شص -رف اأ’سص -رة اإ’ع Ó-م -ي -ة ‘ م -ق -دم-ت-ه-ا
«الشصعب».كلمات بالعربية –مل مدلو’ ومغزى
سصياسصيا له وزنه وقيمته.وتعطي صصورة دقيقة عن
جودة العÓقات ب Úالبلدين اŸسصتمرة ‘ إاعطاء
النموذج ا◊ي على التعاون جنوب  -جنوب زادتها
وتÒة انضص -م -ام ا÷زائ -ر إا ¤اŸب -ادرة الصص -ي -ن -ي -ة
«ط -ري -ق ا◊ري -ر ا÷دي -دة « اŸع -ل -ن ع -ن -ه-ا ع-ام
 .٢٠١٣وهي مبادرة انخرطت فيها  ١٢7دولة و٢٩
منظمة.
وراح السصف Òالذي يرى ‘ اإ’عÓم ﬁورا مهما
‘ الدفع بالتعاون الثنا Êومنحه القوة وا’عتبار
‘ سصرد مكاسصب وا‚ازات الشصراكة ب Úبلدين
Œمعهما قواسصم مشصÎكة ورؤوية موحدة للعÓقات
الدولية اŸبنية على تعدد اأ’قطاب وا’عÎاف
بدول ناشصئة فرضصت نفسصها ‘ العا ⁄الدبلوماسصي
وا’ق -تصص -ادي ،م -ت -ج-اوزة اÿارط-ة ال-ت-ي وضص-عت
أاسصسص - -ه- -ا م- -ؤو“رات ي- -ال- -ط- -ا ،ب- -وتسص- -دام وسص- -ان
فرانسصيسصكو.
@ سس -ي-اسس-ي-ا :ع -م-ل ال-ب-ل-دان ع-ل-ى ت-ع-م-ي-ق ال-ث-ق-ة
السصياسصية اŸتبادلة اعتمادا على مبادئ ا’حÎام
وعدم التدخل ‘ الشصؤوون الداخلية اإ’بقاء على
التشصاور وتعزيزه ب Úالبلدين ‘ اÙافل الدولية
تطبيقا للمخطط اÿماسصي ا÷ديد ﬁل ا’تفاق
اŸمتد من  ٢٠١٩ا.٢٠٢٣ ¤
و” ‘ هذا اإ’طار التوقيع على ثÓث اتفاقيات
تخصض ميادين اŸشصاورات السصياسصية ب Úالبلدين
والسصياحة واإ’عفاء من التأاشصÒة بالنسصبة ◊املي

 800شسخصسية جزإئرية تشسارك ‘ دورإت تكوينية سسنويا
طقوسض رمضسانية تتشسابه ‘ أاقاليم البلدين
جوازات السصفر الدبلوماسصية واŸصصالح بالبلدين.
@ اق-تصساديا :ح-ق-ق ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي نتائج ‘
غاية اأ’همية “ثلها ا’‚ازات التي تولت الصصÚ
تشص-ي-ي-ده-ا م-ن-ه-ا مسص-ج-د ا÷زائ-ر اأ’ع-ظ-م ال-ذي
انتهت به اأ’شصغال ،مطار ا÷زائر الدو‹ ا÷ديد
اŸشصيد بأابهى هندسصة معمارية وطاقة اسصتيعاب
تتجاوز  ١٠مÓي Úمسصافر سصنويا« ،أاوبرا ا÷زائر»
التي تعد عربون وفاء للصصداقة الثنائية ورمزها
اÿالد.
@ ث-ق-افيا :ت- -ع- -رف ال- -رواب -ط ‘ ه -ذا ا◊ق -ل
انتعاشصا دائما Áيزه ذهاب  8٠٠شصخصصية جزائرية
من اأ’وسصاط اıتلفة إا ¤دورات تكوين سصنويا.
نذكر باŸناسصبة ان الصص Úكانت دولة شصرف ‘
الصصالون الدو‹ للكتاب «سصي »٢٠١8 Óووفدها قام
بأانشصطة عدة.
ذكر السصف Òبتأاثر بالغ أان  ٥أاشصهر مرت على توليه

اŸه-م-ة ال-دب-ل-وم-اسص-ي-ة ب-ا÷زائر ،وهويرى بعينيه
إامكانيات كبÒة ‘ تطوير العÓقات الودية بÚ
البلدين وتوجههما بخطى ثابتة نحو–قيق تكامل
حقيقي ‘ اÛا’ت التقنية والعلمية والثقافية
وتعزيز ا’سصتثمار.
مأادبة اإ’فطار التي جرت ‘ أاجواء مريحة  ،كان
ا◊ديث فيها ب Úا’عÓمي Úوالسصف Òالصصيني
م -نصص -ب -ا ع-ل-ى خصص-وصص-ي-ة ال-رواب-ط ب Úال-ب-ل-دي-ن
وال -ت -ع -اون اŸت -ع -دد ا’وج-ه.ك-م-ا ك-ان ل-ل-ط-ق-وسض
وال-ع-ادات وال-ت-ق-ال-ي-د ال-رمضص-ان-ي-ة م-كان ‡يز ‘
السص- -ه- -رة ال- -ت- -ي ح- -م- -لت ن- -ك- -ه- -ت- -ه- -ا وع -ط -ره -ا
وسص -ح -ره -ا.و” ال -ت -أاك -ي-د ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-ت-ع-اون
ا’عÓمي وا◊اجة اŸلحة ا ¤تكثيف اÈÿات
وا’سص -ت -ف -ادة م -ن ال -ت -ج -رب -ة الصص -ي -ن-ي-ة ‘ ›ال
ت -ك -ن -ول -وج-ي-ات ا’عÓ-م وا’تصص-ال ال-ت-ي Œاوزت
شصهرتها ا◊دود.

مشسروبات تاريخية
على مائدة إفطارك

إأ’شسهر عربيا

«ق - -م - -ر ال - -دي - -ن» أاشص - -ه - -ر اŸشص- -روب- -ات
الرمضصانية ‘ العا ⁄العربي ،يصصنع من
شص- -رائ- -ح ف- -اك -ه -ة اŸشص -مشض ع -ن ط -ري -ق
Œفيف عصص Òتلك الثمار ،ثم صصبه ‘
صصحون كبÒة أاوعلى أالواح خشصبية ملسصاء
ويÎك ل -ي -ج -ف ‘ الشص -مسض وي -ق -ط -ع إا¤
قطع مسصتطيلة أاومربعة ،ومن ثم يٌقدم
مشص -روب -ا ل -لصص -ائ-م Úب-ع-د ن-ق-ع-ه ‘ اŸاء
وإاضصافة السصكر.
وتشص -ت -ه-ر سص-وري-ا ب-إان-ت-اج وتصص-دي-ر «ق-م-ر
الدين» وتذهب بعضض الروايات إا ¤أانه
يعود لنحو  ١٤٠٠عام ،إاذ ُيروى أان اÿليفة
اأ’موي الوليد بن عبد اŸلك كان يأامر
بتوزيع مشصروب اŸشصمشض فور ثبوت رؤوية
هÓل رمضصان ،لذلك أاطلق عليه اسصم قمر
الدين ،بينما يرجع البعضض تسصميته إا¤
أاشص-ه-ر صص-ن-اع-ه وك-ان اسص-م-ه ق-م-ر ال-دي-ن،
ويقول آاخرون تسصميته تعود إا ¤قرية ‘
بÓد الشصام تشصتهر بصصناعته اسصمها «أامر
الدين».
كانت سصوريا ‘ مقدمة منتجيه عربيا
وال-ث-ال-ث-ة ع-اŸي-ا ب-ع-د ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة

@ بقلم  :عيسساني محمد الطاهر*
اوانسص -دادات ق -ول -ون -ي-ة اوت-ك-دسض اŸواد
اŸأاك -ول-ة ع-ل-ى شص-ك-ل ف-ي-ك-ال-وم-ا اوح-ت-ى
اخ -ت Ó-ط ا’ل -ي -اف ب -الشص -ع-ر ‡ا يشص-ك-ل
حواجز ميكانيكية داخل اŸصصران لدى
اŸصص - -اب Úب - -اضص- -ط- -راب- -ات سص- -ل- -وك- -ي- -ة
ذهانية...
اكل اÿضصروات بكميات اك Èمع الفواكه
با’ضصافة ا ¤ا’كÓت الغنية باأ’لياف
مع شصرب اŸاء Áثل جزءا معتÈا من
تقنيات Œاوز هذه ا’صصابة ...ا ¤جانب
الكف عن اكل الرز وا÷زر والشصيكو’طة
وا◊ب- - -وب ا÷اف- - -ة واŸواد ال- - -غ- - -ن - -ي - -ة
با◊بيبات كالهندي...
ك -م -ا ي-ع-ال-ج ا’مسص-اك ب-ال-ط-ري-ق-ة ال-ب-ي-ة
ا◊دي - -ث - -ة ‘ اع - -ت- -م- -اد ادوي- -ة ﬁف- -زة
للعضصÓت اŸلسصاء للقولون....
صسيام مقبول وذنب مغفور
* طبيب ﬂتصض
لمراضض
‘ تشسخيصض ا أ
عضسو اÛلسض الوطني
لخÓقيات الطب
أ

aissanimedt@yahoo.fr

أإربع خطوإت Œعله ﬂتلفا

من هنا
وهناك

ك -ثÒة ه -ي ال -ع -ادات اŸرت -ب -ط -ة Ãائ -دة
اإ’فطار ‘ شصهر رمضصان بالدول العربية.
وت - -خ - -ت- -ل- -ف أاصص- -ن- -اف ال- -ط- -ع- -ام ،ل- -ك- -ن
«اŸشص-روب-ات ال-رمضص-ان-ي-ة» ت-تشص-اب-ه ع-ل-ى
م -ع-ظ-م اŸوائ-د .م-ن-ذ ع-ق-ود ط-وي-ل-ة ب-دأا
اŸسص - -ل - -م - -ون ال - -ب- -حث ع- -ن مشص- -روب- -ات
تسص -اع -ده -م ع -ل-ى ت-ع-ويضض ن-قصض ال-غ-ذاء
والعطشض الشصديد طوال النهار ،وبرعت
ك -ل م -ن-ط-ق-ة ‘ صص-ن-ع مشص-روب-ه-ا اÿاصض
ال - -ذي اشص - -ت - -ه - -ر وام - -ت- -د إا ¤اŸن- -اط- -ق
اÛاورة.

ا’مسص -اك ه -ي ح -ال -ة وضص -ي -ف -ي-ة تصص-يب
ا÷هاز الهضصمي Œعل من عملية طرح
الفضصÓت من اŸصصران الغليضض صصعبة
وم -ت -أاخ -رة ق -د ت -ت -خ -ذ اشص -ك -ا’ م -زم-ن-ة
أاومتقطعة...
يعود ا’مسصاك الظر‘ واŸتزامن للشصهر
الفضصيل ا ¤عوامل تغذية من جهة وعدم
انتظام ‘ ا’كÓت التي قد تأاتي على
شصكل وجبات ثقيلة غنية با’لياف ناهيك
عن العوامل اŸرتبطة بقابلية التقلصض
ل-ل-ق-ول-ون ع-ل-ى شص-ك-ل اضص-ط-راب وظ-ي-في
ل -ل -ق-ول-ون ال-غضص-وب اوقصص-ور ‘ اÓÿي-ا
ال-ع-ق-دي-ة ال-عصص-ب-ي-ة ال-تي يتقلصض عددها
بسصبب عوامل التهابية اووراثية اوحتى
نتيجة لÓسصتهÓك اŸفرط للمسصهÓت
بطريقة ذاتية...
‘ ك -ل ا◊ا’ت Áث -ل ت -أاخ -ر ال -فضصÓ-ت
عائقا للتنفسض والراحة للجسصم ‡ا يخلق
تأازما على شصكل آا’م ‘ منطقة القولون
ح -يث ت -ك-ون آا’م-ا م-ت-ح-رك-ة ع-ل-ى شص-ك-ل
أاط- -ار ي- -ن- -اغ -ي ا’سص -ق -اط ال -تشص -ري -ح -ي
للقولون كما يعا ÊاŸصصاب با’مسصاك
ب- -ح- -ا’ت ق- -ل -ق ووج -ود آا’م رأاسص -ي -ة ا¤
ج- - -انب آا’م ظ- - -ه- - -ري- - -ة ...ق - -د ي - -واكب
ا’مسصاك اشصكا’ت على مسصتوى ا’وردة
ال -دم -وي -ة الشص -رج -ي -ة ف -ي -خ-ل-ق كسص‘ Ó-
ال -دورة ال -دم-وي-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى ا’وع-ي-ة
جيث يخلق “ددات قد تكون داخلية
شصرجية اوقد تكون خارجية اومشصÎكة
ك -ل -ه -ا ق -د ت-ع-ق-د ا’ع-راضض وت-ف-ت-ح ب-اب
النزيف السصفلي على مصصراعيه خاصصة
‘ فÎات طرح الفضصÓت العسصÒة...
ت- -واكب اع- -راضض ال -ق -بضض اواŸسصك م -ع
وجود بواسص ÒفÎات ا◊مل خاصصة ‘
م- - -رح- - -ل - -ت - -ه ا’خÒة ل - -دي السص - -ي - -دات
ا◊وامل...
للتذك Òان ا’مسصاك ‘ حد ذاته عند
اŸصص-اب Úوال-ذي-ن ت-ن-ت-م-ي اع-م-ارهم ا¤
الشص -ري -ح-ة ال-ع-م-ري-ة ب-ع-د ا’رب-ع Úسص-ن-ة
يتطلب فحصصا دقيقا باŸنظار البحث
ا’ل -زام -ي ’صص -اب -ات م -ع -ي -ن -ة ك-ال-زوائ-د
اıاط- -ي- -ةأاوم- -ا يسص- -م- -ى ب- -ال -ب -ول -ي -ب -وز

وإاي- -ران ،ق- -ب- -ل أان يÎاج -ع ع -دد أاشص -ج -ار
اŸشصمشض ‘ غوطة دمشصق من  ٢١٤أالف
شصجرة عام  ١٩٩١إا ١٩٣6 ¤شصجرة عام
 ،٢٠١٢نتيجة لزيادة التوسصع العمرا ÊغÒ
اŸنظم ‘ الغوطت Úالشصرقية والغربية،
وفقا ÷ريدة القدسض اإ’لكÎونية.
’ تخلو مائدة إافطار الصصائم ‘ Úدول
اÿليج العربي من مشصروب فيمتو الذي
ي -ل -ق -ى رواج -ا م-وسص-م-ي-ا ي-رت-ب-ط ب-الشص-ه-ر
الكر ،Ëويعد اŸشصروب الشصعبي ‘ هذه
الفÎة مقارنة بأاي مشصروب آاخر.
‘ السصنوات اأ’خÒة ،سصجلت ›موعة
اŸشصروبات الغازية «نيكولز» ‘ اŸملكة
اŸت- -ح- -دة ،وه- -ي الشص- -رك- -ة اŸصص- -ن -ع -ة لـ
«فيمتو» ارتفاعا بنسصبة  ‘ % ٣٩اأ’رباح،
وي -رج -ع ذلك إا ¤زي -ادة الشص -ح -ن -ات ال-ت-ي
تصص -دره -ا الشص -رك -ة إا ¤م -ن -ط -ق -ة الشص-رق
اأ’وسصط خÓل الفÎة التي تسصبق رمضصان.
كما تؤوكد تقارير أاخرى أان أاك Ìمن نصصف
اŸب -ي -ع-ات السص-ن-وي-ة لـ «ف-ي-م-ت-و» ت-ك-ون ‘
شصهر رمضصان .ويتم بيع  ٣٥مليون زجاجة
من «فيمتو» ‘ اŸنطقة كل عام ،وتعد
السص - -ع - -ودي - -ة وال - -ك- -ويت واإ’م- -ارات أاكÈ
اأ’سص -واق غ ÒاÙل -ي -ة ل -ه-ذا اŸشص-روب،
بحسصب موقع «سصيتي ’ب».

شسرإب ملكي

يعت Èالعرقسصوسض أاحد أاشصهر اŸشصروبات
اŸصص-ري-ة ،وال-رمضص-ان-ي-ة ب-التحديد ،وتعد
شص - -خصص - -ي - -ة ب - -ائ - -ع ال- -ع- -رقسص- -وسض أاح- -د
الفولكلوريات اŸصصرية بزيه اŸميز ووقع
«صصاجاته» التي يعلن بها عن بضصاعته،

ودائما ما تظهر عربات وبائعومشصروب
ال -ع-رقسص-وسض ب-الشص-وارع ‘ شص-ه-ر رمضص-ان
اŸبارك.
و»العرقسصوسض» نبات شصجري معمر يزرع
‘ العديد من اأ’ماكن ،مثل سصوريا وآاسصيا
الصصغرى وأاواسصط آاسصيا وأاوروبا ومصصر،
لكنه انتشصر واشصتهر كمشصروب رمضصا‘ Ê
مصص -ر ،ك -م -ا أان-ه ن-ب-ات ذوق-ي-م-ة عÓ-ج-ي-ة
عالية .عرف قدماء العرب هذا النبات
وورد وصصفه ‘ اŸراجع القدÁة .ومنقوع
ال -ع -رقسص -وسض اıم -ر ي -ف -ي -د ‘ ح -ا’ت
ال -ق -يء وت -ه -ي-ج اŸع-دة واأ’م-ع-اء وح-رق-ة
البول.وهذا النبات له قيمة عÓجية عالية
لدى اŸصصري Úمنذ قد Ëاأ’زل ،وكان
يطلق عليه «شصفا وخم Òيا عرقسصوسض»
Ÿا له من نتائج إايجابية بعÓج العديد من
أام -راضض ا÷ه -از ال -هضص -م -ي ،م -ث -ل عÓ-ج
حا’ت قرحة اŸعدة.
وأاث -ب -تت اأ’ب -ح -اث ال -ع-ل-م-ي-ة ا◊دي-ث-ة أان
ال - -ع - -رقسص - -وسض ي - -ح - -ت - -وي ع - -ل - -ى م - -ادة
ا÷لسص -ره -ي -زي-ن واŸشص-ت-ق م-ن-ه-ا ك-ارب-ون
أاوكسصالون وهويسصاعد على التئام قرحة
اŸع -دة واأ’م -ع -اء .وع -رفت ج -ذور ن-ب-ات
العرقسصوسض منذ أاك Ìمن أاربعة آا’ف عام
ع -ن -د ال -ب -اب -ل -ي Úك -ع -نصص -ر م -ق-و ل-ل-جسص-م
ومناعته.
واع-ت Èال-ع-رقسص-وسض شص-راب-ا م-ل-ك-ي-ا ح-ت-ى
جاء الفاطميون إا ¤مصصر ،فأاقبل عليه
اŸصصريون ليصصبح مشصروب العامة خاصصة
‘ شصهر رمضصان ،فيتناوله اŸسصلمون بعد
أاذان اŸغ -رب أ’ه -م -ي -ت -ه ب -ال -قضص-اء ع-ل-ى
اإ’حسصاسض بالعطشض.

الشس -ه -ر ال -ذي ي -ن -ت-ظ-ره مÓ-ي Úال-ن-اسض ب-دأا ،شس-ه-ر
ا ÒÿوالÈكة حل ضسيفا كرÁا مباركا ،قبل أايام
ان -ط -ل -ق السس-ب-اق ‘ ه-ذا الشس-ه-ر ال-فضس-ي-ل ال-ذي ل-ن
Áكث سسوى  720سساعة وسسيغادر ›ددا.
وي -ب -ق -ى ال -تسس -اؤول دائ -م -ا ك -ي -ف سس-نسس-ت-ث-م-ر ه-ذه
الفرصسة وهذه اللحظات مع هذا الضسيف وما نحن
به عاملون؟ وا÷ميل ‘ ذلك أاننا ما زلنا ‘ بداية
رمضسان ،وما أاجمل البدايات إان أاحسسنا اسستثمارها
ب-أاه-داف م-ك-ت-وب-ة وخ-ط-ة ع-م-ل-ي-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق هذه
له-داف ال-رمضس-ان-ي-ة ل-ذلك «ه-ندسض رمضسانك».
ا أ
لهداف ضسرورة حتمية ،وذلك لتزيد من
كتابة ا أ
ل‚از
نسسبة التذكر والÎكيز وتسساعدنا على ا إ
لهداف
و–قيق هذه اÿطة ،ينصسح بأان تكون ا أ
الرمضسانية موزعة على أاربعة جوانب رئيسسية.

إ÷انب إ’إÁاÊ

وي -ع -ن -ي ع Ó-ق -ة ال -ف -رد ب -رب -ه ،ف -ي -جب –دي-د أاه-دافك
اإ’Áانية الرمضصانية التي قد تكون على سصبيل اŸثال ختم
ال -ق -رآان م -رة واح -دة ت Ó-وة ،أاو ح -ف -ظ ج -زء م -ن ال-ق-رآان
الكر ،Ëقراءة حديث من أاحاديث الرسصول صصلى الله عليه
وسص -ل -م ي -وم -ي -ا ،اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى الصص -ل -وات اÿمسض ‘
اŸسص -ج -د ،ا’سص -ت -غ-ف-ار والصص-دق-ة ال-ي-وم-ي-ة ،وغÒه-ا م-ن
العبادات .لكن اŸهم أان يختار اإ’نسصان ما يؤوثر ‘ قلبه
ويزيده تقربا إا ¤الله ويعمل على –قيقه .نرى ذلك
متجليا ‘ التاريخ اإ’سصÓمي ،فقد كان سصيدنا عثمان بن
عفان رضصي الله عنه يختم القرآان ‘ كل يوم من أايام شصهر
رمضص -ان .أام -ا الشص -اف -ع -ي ف-ق-د ك-ان ي-خ-ت-م  6٠خ-ت-مة ‘
رمضص -ان ،وك -ان اإ’م -ام م -الك يÎك دروسض ال -ع -ل -م ل-ي-ق-رأا
القرآان ،وهناك من يقوم الليل حتى قبل الفجر بقليل.

إ÷انب إ’جتماعي

وهو عÓقتك مع اآ’خرين التي تبدأا بالوالدين وتتدرج
حتى اأ’صصدقاء ،فكيف سصتسصتثمر هذا الشصهر الفضصيل ‘
تقوية تلك الروابط واأ’واصصر؟
قد تكون من خÓل تنظيمك لفطور جماعي ،أاو إاجراء
م -ك -اŸات ه -ات -ف -ي -ة أاوزي -ارات م -ن -زل-ي-ة لصص-ل-ة أارح-امك،
Óب-ن-اء ،أاوإايصص-ال صص-ح-ن
أاومسص -اب -ق-ة رمضص-ان-ي-ة ث-ق-اف-ي-ة ل -أ
رمضصا Êإا ¤ا÷Òان .و‚د أان الشصعوب ا’سصÓمية تتميز
بالتواصصل ا’جتماعي على مدار العام ،و‘ رمضصان يكون
التواصصل ‡يزا أاك ،Ìوذلك من خÓل إاقامة اŸناسصبات
الرمضصانية اأ’سصرية وا’جتماعية ،والتواصصل ب Úالناسض
ب -ع -د الÎاوي -ح ،وغÒه -ا م -ن صص -ور ال -ت -واصص -ل ب Úأاف -راد
اÛتمع.

إ÷انب إلصسحي

شص-ه-ر رمضص-ان ف-رصص-ة ’ك-تسص-اب ع-ادات غ-ذائ-ي-ة صص-ح-ية

أاوإال -غ -اء ع -ادات سص -ل -ب -ي -ة ،وه -و الشص-ه-ر اŸث-ا‹ ل-ل-ب-دء ‘
‡ارسصة الرياضصة وغÒها من اأ’هداف اÿاصصة بنقصض
أاوزيادة الوزن.
ونشص -اه -د ال -ي -وم ان -تشص -ار ظ -اه -رة ‡ارسص -ة ال-ري-اضص-ة ‘
اÛمعات التجارية قبل الفطور ،وهذه إاحدى العادات
اإ’يجابية التي انتشصرت مؤوخرا ،علما بأان هناك مبادرات
صصحية ‡يزة لتشصجيع اأ’فراد على ‡ارسصة الرياضصة،
وت-ق-وم الشص-رك-ات ب-ال-تÈع ل-ل-ف-ق-راء ب-ع-دد اÿط-وات ال-تي
Áشص-ي-ه-ا ال-ف-رد ،وه-ذا م-ن ب-اب اŸسص-ؤوول-ي-ة ا’ج-ت-م-اع-ية
للشصركات.

إ÷انب إلّذإتي

يكون من خÓل ا’هتمام باكتسصاب مهارة معينة أاو تغيÒ
سصلوك سصلبي مثل قراءة كتاب أاو ‡ارسصة عمل تطوعي،
فتلك اأ’مور تسصاهم ‘ تنمية اإ’نسصان لذاته خÓل هذا
الشصهر الفضصيل.
وم- -ن ا÷انب ال- -ذات- -ي أايضص -ا اŸسص -اه -م -ة ‘ اŸشص -اري -ع
التطوعية واÒÿية خÓل شصهر رمضصان اŸبارك.
هناك الكث Òمن ا◊مÓت الرمضصانية التي يسصتطيع الفرد
اŸسصاهمة فيها ،وتسصاهم ‘ Œديد معنى العطاء لديه
وŒعل من رمضصانه ﬂتلفا بالفعل ،كمسصاعدة اÙتاجÚ
والتطوع ‘ اŸسصجد وإافطار الصصائم ÚوغÒها من صصور
ال -ع -ط -اء .ل -ك -ن م -ن اŸه -م ا◊رصض ع -ل -ى أان ت-ك-ون ه-ذه
اأ’ه -داف م -ك -ت-وب-ة وغ Òم-ب-ال-غ ف-ي-ه-ا ،وأان –ت-وي ع-ل-ى
هدف ‘ Úكل جانب للÎكيز على كل اأ’هداف وا’حتفال
بإا‚ازها بنهاية شصهر رمضصان اŸبارك.
وعلينا أان نحرصض على اسصتثمار هذا الشصهر ،ففيه من
الفرصض الشصيء الكث ،Òففي الدعاء يقول أاحد الصصا◊:Ú
«ما أادمت الدعاء ‘ رمضصان على أامر إا’ وŒلى ظاهرا
‘ شصوال» ،وذلك مصصداقا لقول الرسصول صصلى الله عليه
وسصلم وإان لكل مسصلم ‘ كل يوم وليلة دعوة مسصتجابة.
فهناك أاك Ìمن  6٠فرصصة إ’جابة الدعاء ‘ رمضصان.

∂dÉa GCôbGh ó≤YG
بسسم الله ابديت وعلى النبي صسليت
اوليك هاد الفال انويت ،إاذا طاح الليل
النهار راهو يطلع وإاذا ك Ìالنحاسض
الذهب هو اللي يسسطع وسسÒتك كي
العطر ب Úالناسض ،العقدة زينة وكي
السسلطان مÎبع

إأعدأد :عب ـد
ألق ـادر سصنات ـي
إأمام أسصتاذ رئيسس
Ãسصجد ألبشصÒ
أإلبرأهيمي
شصـارع ألشصهـدأء

نفحات رمضضانية

إلصصيام عبادة يجب إ’متثال بها أ’مر
إلله  -عز وجل  -و’ يجؤز تعليقها Ãا
يكشصفه لنا إلعلم ،فمجال إلعلم مهما
إرت- - - -ق - - -ى ﬁدود ،و’ Áك - - -ن ل - - -ه أإن
يسصتؤعب كامل حكمة إلله تعا .¤ولكن
هذإ ’ Áنع من إلتحدث عما تكشصف
منه إÓŸحظة ،أإو يكشصف عنها إلعلم
من فؤإئد إلتؤجيهات إإ’لهية.
من فوائد الصسيام الطبية
أا  -ع Ó-ق -ت -ه ب -ا÷ه-از ال-هضس-م-ي:
ي -ع-ت Èإ÷ه-از إل-هضص-م-ي أإك Ìإأ’ج-ه-زة
تأاثًرإ بالصصؤم ،فإانه يشصÎك فيه إلَفم
وغ -دده إل t-ل -ع -اب s-ي -ة ،وإŸع -دة وغ -دده-ا
وم -ف -رزإت -ه -ا وإل -ك -ب -د ،وإل -ب -ن -ك -ري-اسض
وم -ف -رزإت -ه -ا إل -هضص-م-ي-ة وإلصص-ف-رإوي-ة،
وإأ’معاء ومفرزإتها إŸعؤية ،تشصÎك
ك- -ل- -ه- -ا ‘ ع -م -ل -ي -ة إل -هضص -م .وإ÷ه -از
 Óو–tم ً
إلهضصمي أإك Ìإأ’جهزة عم ً
Ó
أ’ع -ب -اء إل -هضص -م إل -ك -بÒة ،ف -إاذإ أإم -ك-ن
إإرإحة أإعضصاء إ÷سصم كاsفة ،وإ÷هاز
إل-هضص-م-ي خ-اصص-ة ب-ن-ظ-ام ث-ابت ،ط-ي-ل-ة
شصهر كامل ◊صصلنا على فؤإئَد عديدة
’ Áكن إإنكارها ومنها:
 - 1ت -خ -ل-يصض إل-ب-دن م-ن شص-ح-ؤم-ه
إÎŸإكمة إلتي تشصكل عبًئا ثقي ً
 Óعليه،
وإلتي تغدومرضًصا صصعًبا عندما تزدإد،
وذلك إŸرضض هؤدإء إلسصمنة ،فا÷ؤع
هؤأإحسصن إلؤسصائل إلغريزية إÛدية
‘ م -ع -ا÷ة إلسص -م -ن-ة ،وإإذإب-ة إلشص-ح-ؤم
إÎŸإكمة ،وتصصحيح إسصتقÓب إلدسصم؛
ك -ك -ل ،ك -م -ا ت -ق -ي إإ’نسص -ان م -ن مضص-ار
إأ’دوية إıففة للشصهية ،أإوإلهرمؤنات
إıتلفة إلتي قد يلجأا لها Ÿعا÷ة
إلبدإنة.
 - 2ط- -رح إل- -فضصÓ- -ت وإلسص- -م -ؤم
إÎŸإكمة.
 - 3إإتاحة إلفرصصة Óÿيا إ÷سصم
وغدده ،أ’ن تقؤم بؤظائفها على إلؤجه
إأ’ك- -م- -ل ،وخ- -اصص- -ة إŸع- -دة وإل- -ك- -ب- -د
وإأ’معاء.
 - 4إإرإح -ة إل-ك-ل-ي-ت Úوإ÷ه-از إل-ب-ؤ‹
ب- -عضض إل- -ؤقت م- -ن ط- -رح إلَ - -فَ - -ضص Ó-ت
إŸسصتمر.
 - 5ت- -خ- -ف -ي -ف وإرد إل -دسص -م ع -ل -ى
إلشص- -رإي ،Úوإل- -ؤق- -اي- -ة م -ن إإصص -اب -ت -ه -ا
بالتصصلب.
 -6إ÷ؤع يؤلد ‘ إ÷سصم رد فعل بعد
إلصص -ي -ام ،ي -ت -ج-ل-ى ب-رغ-ب-ة ‘ إل-ط-ع-ام،
وبشص -ع -ؤر ب-ال-نشص-اط وإ◊ي-ؤي-ة ،ب-ع-د أإن
إعتاد على تناول إلطعام بشصكل ُمِمّل.
ب  -عÓقة إل ّصصؤم بالؤظيفة إ÷نسصية:

ف-ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى ت-ق-ؤي-ة إإ’رإدة إل-ن-فسصية
Óنسص -ان Ãج-اه-دة ن-فسص-ه ،وإل-ع-زوف
ل -إ
ع -ن إŸع -اصص -ي إل -ت -ي ت -ث Òإل -ؤظ -ي -ف -ة
إ÷نسصية؛ كالنظر وإلتفك ÒباŸعاصصي؛
وإل -رذي -ل -ة؛ وإل -ت -ي تسص -بب زي-ادة إإف-رإز
إلهرمؤنات إ÷نسصية ،ولذلك فقد كان
إلصصيام إلدوإء إلناجح إلذي وجه إإليه
إل -رسص -ؤل  -صص -ل -ى إل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسص-ل-م -
إلشصاب إلذي ’ يسصتطيع إلزوإج إإذ قال:
«َيا َمْعشَصَر إلشsصَباِب مَِن إسْصَت َ
طاَع مِْنُكمُ
إلَباَءَة َفْلَيَتَزsوْجَ ،وَمْن لَْم َي ْسصَتِطْع َفَعَلْيِه
جاٌء» ،و’ شصك أإن
ِبال sصصْؤِم َفإاِsنُه َلُه ِو َ
إن -ح -رإف إلشص-ب-اب ‘ إ◊ي-اة إ÷نسص-ي-ة
سص -ؤإء ب -ت -ف -كÒه-م أإوب-أاع-م-ال-ه-م ،ي-ع-ؤد
ب -اأ’سص -اسض ل -ع -دم ت -ه -ذيب ع-ؤإط-ف-ه-م،
وغريزتهم وهذإ هؤ إلسصبب إأ’سصاسض ‘
فشصل معظم شصبابنا ‘ أإن يكؤنؤإ بقدر
إŸسص-ؤؤول-ي-ة إل-ت-ي ت-ؤإج-ه أإم-ت-هم ،وإلتي
تتطلب منهم عطاء أإكيًدإ ‘ ميادين
إل -ع -ل -م وإل -ع-م-ل ،وإإÁا ًن-ا أإق-ؤى م-ن ك-ل
إŸغريات ومن كل إÿطؤب وإ ِ
حن.
َ Ÿ
Óمرإضض :ثبت تأاثÒ
ج  -عÓج إلصصؤم ل أ
إلصصيام إ÷يد على كث Òمن إأ’مرإضض
وأإهمها:
 - ١أإم -رإضض ج -ه -از إل -هضص -م :ك-م-ا ‘
ِŸعَدة إ◊اد ،حيث إإن أإسصاسض
إلتهاب إ َ
إŸع- -ا÷ة ف- -ي- -ه ه- -ؤإلصص- -ي- -ام Ÿدة ٢4
سص -اع -ة .ك -م -ا ي -ف -ي-د إلصص-ي-ام ‘ ت-ه-ي-ج
إل- -ق- -ؤل- -ؤن ،وأإم- -رإضض إل- -ك- -ب- -د ،وسص -ؤء
إلهضصم.
 إل - - - - - - -ب- - - - - - -دإن- - - - - - -ة.٢
 - ٣تصصلب إلشصرإي ،Úوإرتفاع ضصغط
إل - - - - - - -دم ،وخ - - - - - - -ن- - - - - - -اق إلصص- - - - - - -در.
 - 4إل -ت -ه-اب إل-ك-ل-ي-ة إŸزم-ن إ◊ابسض
ل - -لصص - -ؤدي - -ؤم ،أإو إŸسص - -بب ل- -ل- -ؤذم- -ة.

صسائم الورع
من أاخÓق ال ّ

 إل - - - -رب - - - -ؤ إل - - - -قصص - - - -ب - - - -ي.٥
 -6إ’ضصطرإبات إلنفسصية وإلعاطفية.
إلؤإضصح ‘ رمضصان هؤ زيادة بعضض
إل -ن -اسض ‘ إلسص -م -ن -ة وإل -ت -خ -م-ة!! ف-م-ا
إلسصبب؟
لكي نحصصل على فائدة إلصصيام إŸثلى
ي -جب إ’ل -ت -زإم إلصص -ح-ي-ح ب-آادإب-ه إل-ت-ي
منها :تأاخ Òإلسصحؤر ،وتعجيل إلفطؤر،
وعدم إإ’سصرإف ‘ إلطعام كvما وكيًفا.
وإه -ت -م -ام إل -ن -اسض إل -ي-ؤم ب-الصص-ي-ام ه-ؤ
إهتمام باأ’سصماء وإŸظاهر ،وإإهمال
لروح تلك إلعبادة ،فأاصصبح إإ’سصرإف ‘
إلطعام كvما وكيًفا ‘ رمضصان ،هؤ من
ل- -ؤإزم رمضص -ان ف -إاه -م -ال ه -ذه إآ’دإب
ي -ج -ع -ل م -ن رمضص -ان شص -ه -ر إل -ت -خ -م-ة،
وإل -ب -ط-ن-ة ،وإل-ت-ن-ع-م ب-ع-د أإن ك-ان شص-ه-ر
إلصص ،Èإل- -ت- -قشص- -ف ،إإ’Áان وإ÷ه- -اد.
لخÓ- - - - -ق- - - - -ي- - - - -ة:
ث - - - - -ان- - - - -يً- - - - -ا :ا أ
للصصؤم إنعكاسصات نفسصية حميدة يتجلى
ذلك برقة إŸشصاعر ،ونبل إلعؤإطف،
وحب إ ،Òÿوإ’ب - -ت - -ع - -اد ع - -ن إ÷دل
وإŸشصاركة وإŸيؤل إلعدوإنية ،ويحسض
إلصص -ائ -م بسص -م -ؤ روح-ه وأإف-ك-اره ق-ال -
صصلى إلله عليه وسصلم« :وإل uصصَياُم جُsنٌة،
حُدُكْم صَصاِئًما َفَ Óيْرُفث َو’
فإاَِذإ َكاَن َأإ َ
حٌد َأإْو َقاَتَلُه َفْلَيُقْل
َي ْصص َ
خب ،فإانْ سَصاsبه َأإ َ
إإِuن- - - - - - - - - - - - - -ي َصص- - - - - - - - - - - - - -اِئٌ- - - - - - - - - - - - - -م».
ث - - - -ال - - - -ث ً- - - -ا :إ’ج - - - -ت - - - -م - - - -اع- - - -ي- - - -ة:
منها :شصعؤر إلناسض بأانهم أإمة وإحدة،
يأاكلؤن ‘ وقت وإحد ،ويصصؤمؤن ‘
وقت وإحد ،ويشصعر إلغني بنعمة إلله،
ويعطف على إلفق ،Òويقلل من مزإلق
إلشصيطان ’بن آإدم ،وفيه تقؤى إلله،
وتقuؤي إأ’وإصصر ب Úأإفرإد إÛتمع.
رإبعًا - :وهي من أإهّمها  -إإ’Áانية

صضيام ّتقوى وهي جماع كل خÒ
الغايُة ال ّ

منذ ُفِرضض إلصصياُم ‘ إلعام إلثا Êللهجرة إلنبؤية وإŸسصلمؤن -
أإف- -رإدإ ً وج- -م- -اع- -اٍت وأإً‡ا  -ي- -ت -ن -افسص -ؤن ‘ –صص -ي -ل إ Òÿف -ي -ه،
ويحرصصؤن على نيل رضصا إلله ‘ شصهر إلصصيام ،وŸا كانت إلغايُة ‘
إلصصيام هي إلتقؤى وهي جماع كل خ ،Òفدونك أإهsم ما يجب أإن تلتزم
به إلنفؤسضُ ‘ صصؤمها كي تتحقق لها تقؤإها ويتأاكد لها ورُعها
وتشصملها خشصيُة إلله ظاهرإ ً وباطنًا:
أإو’ً :غضض إلبصصر وحفظه عن كل ما حsرم إلله ،وعن كل ما يشصغل
إلقلب ويلهي عن ذكر إلله ،وما أإك Ìما يلهي ويصصد عن ذكر إلله ‘
تلك إ◊ياة إلتي أإخذ إلشصيطاُن فيها على عاتقه أإن يضصل عباد إلله
وÁنيهم باأ’ما Êإلكاذبة حتى ’ يؤجد أإكÌهم وهم شصاكرون.
ث -ان -ي ً-ا :ح -ف -ظ إل -لسص -ان ع -ن إل -ه -ذي-ان وإل-ف-حشض وإ÷ف-اء وإŸرإء،
وإÿصصؤمات ولغؤ إلكÓم ،وإإلزإمه إلسصكؤت إإ’ عن ذكر إلله وإلكلمة
إلطيبة ،وتÓوة إلقرآإن وإلنصصح لكل مسصلم ،وأإن ينشصغل بكل نافع حتى
يكؤن غرسصه إلكلمة إلطيبة إلتي أإصصلها ثابت وفرعها ‘ إلسصماء ،حتى
تؤؤتي أإكلها كل ح Úبإاذن ربها.
ثالثًا :كف إلسصمع عن إإ’صصغاء لكل ما هؤمكروه؛ أ’ن كل ما حُرم
قؤله حُرم إ’سصتماع إإليه ،ولقد سصّؤى إلله تعا ¤ب ÚإŸسصتمع للحرإم
¿ p ër°ùt ∏dp
 }âإŸائدة،4٢ :
وإآ’كل له؛ فقالn ƒdoÉcsGCn Üpòpµn∏rdp n¿ƒYoÉªs°nS{ :
ونهانا أإن نقعد مع إلذين يخؤضصؤن ‘ آإيات إلله ويسصتهزئؤن بها حتى
’ ن -ك -ؤن م-ث-ل-ه-م ف-ق-الGPn GEp ¿rGCn ÜpÉànµpdrG »˘ap ºr˘µo˘«r˘∏n˘Yn ∫nõs˘fn ór˘bnhn{ :
ºr¡o©nne Ghóo©o≤rJn Ónan É¡nHp GCoõn¡ràn°ùr john É¡npH ôoØnµrjo p¬s∏dG äpÉjnnGB ºrào©rªp°nS
m jóp˘Mn »˘ap Gƒ˘°Vo ƒ˘îo ˘jn ≈˘às˘Mn
™oepÉLn ¬n∏sdG ¿sGEp ºr¡o∏oãrep GPk GEp ºr˘µo ˘fsGEp √pôp ˘«r˘Zn å
 }É©k«ªpLn ºnæs¡nLn »ap nøjôpapÉµnrdGhn Úإلنسصاء.١4٠ :
n ≤papÉænªordG
رإبعًا :كف بقية إ÷ؤإرح عن إآ’ثام وعن إŸكاره ،وكف إلبطن
وإلفرج عن إ◊رإم؛ إإذ إإن هذه إأ’عضصاء هي ودإئعُ إلله إلغالية إلتي
إسص -ت -ؤدع -ه -ا إل -ل -ه ع-ن-د إل-ع-ب-د ،وم-ق-تضص-ى إ◊ي-اء م-ن إل-ل-ه ت-ع-ا ¤أإن
يسصتخدمها إلعبُد فيما خلقت من أإجله ،وهى ما خلقت إإ’ للعبادة؛

وإلّتربؤية:
إ◊كمة إأ’صصلية ‘ إلتكاليف هي
إإعدإد هذإ إلكائن إلبشصري لدوره ‘
إأ’رضض ،وتهيئته للكمال إŸقدر له ‘
إ◊ياة إآ’خرة .إإن إلغاية إلكبÒة من
إلصصؤم ،هي إلتقؤى ،فالتقؤى هي إلتي
تسصتيقظ ‘ إلقلؤب ،وهي تؤؤدي هذه
إل -ف -ريضص -ة ط-اع-ة ل-ل-ه وإإي-ث-اًرإ ل-رضص-اه،
وإلتقؤى هي إلتي –رسض هذه إلقلؤب
من إإفسصاد إلصصؤم باŸعصصية ،ولؤتلك
إلتي –دث ‘ إلبال .قال تعاÉjn{ :¤
ºoµo«r∏n˘Yn Ön˘àp˘co Gƒ˘æo˘enGBn ø
n ˘jòp˘sdG É˘¡n˘jtGCn
ø
r pe ønjpòsdG ≈˘n∏˘Yn Ön˘pà˘co É˘ªn˘cn ΩoÉ˘«n˘°üu dG
.}¿َ ƒ˘≤o˘˘às˘˘Jn rº˘˘µo ˘˘∏s˘˘©n˘˘nd ºr˘˘µo ˘˘∏p˘˘Ñr˘˘bn
إلصص- - -ؤم ه - -ؤ ›ال ت - -ق - -ري - -ر إإ’رإدة
إل - -ع - -ازم - -ة إ◊ازم - -ة ،و›ال إتصص - -ال
إإ’نسص-ان ب-رب-ه إتصص-ال ط-اع-ة وإن-ق-ي-اد؛
كما أإنه ›ال إ’سصتعÓء على ضصرورإت
إ÷سصد كلها ،وإحتمال ضصغطها وثقلها
إإيثاًرإ Ÿا عند إلله من إلرضصى وإŸتاع،
وه -ذه ك -ل -ه -ا ع-ن-اصص-ر ’زم-ة ‘ إإع-دإد
إل -ن-ف-ؤسض؛ ’ح-ت-م-ال مشص-ق-ات إل-ط-ري-ق
إŸفروشض بالعقبات وإأ’شصؤإك ،إلذي
تتناثر على جؤإنبه إلرقاب وإلشصهؤإت،
وإلذي تهتف بسصالكيه آإ’ف إŸغريات.
أإن يشصعر إلذين آإمنؤإ بقيمة إلهدى
إلذي يسصره إلله لهم ،وهم يجدون هذإ
‘ أإنفسصهم ‘ فÎة إلصصيام أإك Ìمن كل
فÎة ،وهم مكفؤفؤإلقلؤب عن إلتفكÒ
‘ إŸعصص -ي -ة ،وم -ك -ف -ؤف-ؤإ÷ؤإرح ع-ن
إإتيانها ،وهم شصاعرون بالهدى ملمؤسًصا
ﬁسصؤسًصا؛ ليكÈوإ إلله على ما هدإهم
ول-يشص-ك-روه ع-ل-ى ه-ذه إل-ن-ع-م-ة ،ولتفيء
قلؤبهم إإليه بهذه إلطاعة {GhôoÑuµnàodphn
ºr˘µo ˘s∏˘©n˘dnhn ºr˘˘co Gón˘˘gn É˘˘en ≈˘˘∏n˘˘Yn ¬n˘˘s∏˘˘dG
.١8٥
}َ ¿hôoµo°rûJnإلبقرة:
إل ّصص È- - -وقّ- - -ؤة إإ’رإدة وإل- - -رج - -ؤل - -ة.
–قيق مبدأإ إŸرإقبة وإ’بتعاد من
إل - - - - - - -ري - - - - - - -اء وإل ّسص - - - - - - -م - - - - - - -ع- - - - - - -ة.
ت- -ه- -ذيب إأ’خÓ- -ق ب- -ت- -عّ- -ل- -م إلصص- -دق
وإأ’م- -ان- -ة ،وإج -ت -ن -اب إل -ك -ذب ،وق -ؤل
إلزور ،وإللغؤ ،وإلسصفهِ« :إإَذإ َكاَن صَصْؤُم
ح -دُِك ْ-م َف َ Ó-ي ْ -صصَ -خ-ب َو’ َيْ-رُف-ث ،وإإِْن
َأإ َ
سَصاsبه أإحٌَد َأإْو َقاَتَلُه َفْلَيُقْل إإِuني صَصاِئٌم».
إإشصعار إŸؤؤمن بإامكان تغي Òإلؤإقع
إلسصيئ إإ ¤وإقع أإحسصن.
ف -ه -ذه ب -عضض إل -ف -ؤإئ -د إŸه -م -ة م -ن
إلصص- -ي- -ام ع- -ل- -ي- -ن -ا إإدرإك -ه -ا وإ’ل -ت -زإم
باهدإفها حتى يكؤن صصؤمنا مبني على
علم ودرإية وهذإ ما يؤؤدي إإ ¤إ’نتفاع
منه.

كما روي عن رسصؤل إلله  -صصلى إلله عليه وسصلم-
«إسصتحيُؤإ من إلله حsق إ◊ياء» ،قلنا :إإنا نسصتحيي
من إلله يا رسصؤل إلله  -وإ◊مد لله  -قال« :ليسض
ذلك ،إ’سصتحياُء من إلله حق إ◊ياء أإن –فظ إلرأإسض وما وعى،
وإلبطن وما حؤى ،وتذكر إŸؤت وإلبلى ،ومن أإرإد إآ’خرة ترك زينة
إ◊ياة إلدنيا ،وآإثر إآ’خرة على إأ’و ،¤فمن فعل ذلك فقد إسصتحيا
من إلله حق إ◊ياء» (روإه إلÎمذي وضصعفه).
خامسصًا :أإن تعلق إلنفؤسض قلؤبها ب Úإÿؤف وإلرجاء؛ فإان أإحدإ ً ’
ø
يدري أإُقبِل صصؤمه أإم ُرّد عليه ،وإلله تعا ¤هؤ إلقائلn pe ºr¡ond GónHnhn{ :
n ÉMnhn GƒÑo°ùn cn Éen oäÉÄn«u°nS ºr¡odn GónHnhn ¿ƒÑo°pùànërjn Gƒfoƒµojn ºrdn Éen ¬ps∏dG
¥
 }َ¿ƒFoõp¡ràn°ùr jn p¬Hp GƒfoÉcn Éen ºr¡pHpإلزمر ،48-47 :وهؤ إلذي يقؤل ‘
كتابه»ap ºr¡o«o©r°nS πs°n V nøjòpdsG * ’kÉªnYrGCn nøjôp°ùn Nr’Cn r ÉHp ºrµoÄoÑuænfo πrgn πrbo{ :
™ær°oU n¿ƒæo°pùërjo ºr¡ofsGCn ¿nƒÑo°ùn ërjn ºrgohn É«nfrótdG IpÉ«nënrdGإ ً} إلكهف.١٠٣ :
سصادسصًا :أإن –رصض كل نفسض على أإدإء ما إفÎضض عليها من ربها
وما أإرشصدها إإليه رسصؤل إلله  -صصلى إلله عليه وسصلم  -وأإ’ ترى لذلك
مِّنة لها ،بل عليها أإن ترجؤإلقبؤل من إلله ،وتخشصى على عملها
إ◊بؤط من حيث ’ تشصعر.
ولقد كان من سصبقؤنا يعملؤن وهم على خؤف ووجل خشصيَة أإ’ تقبل
أإعماُلهم وأإن ترد عليهم ،وقد سصأالت عائشصة رضصي إلله عنها رسصؤلَ
Éne n¿ƒJoƒDrjo ø
إلله  -صصلى إلله عليه وسصلم  -عن قؤله تعاn jòpdsGhn{ :¤
¿
n ÄpndhGCo * n¿ƒ©oLpGQn ºr¡pHuQn ≈ndGEp ºr¡ofsGCn áln∏Lphn ºr¡oHoƒo∏bohn GƒrJnGB
∂ n ƒYoQpÉ°ùn jo
¿}إŸؤؤمنؤن .6١-6٠:قالت :يا رسصؤل
َ ƒ≤oHpÉ°nS É¡ndn ºrgohn äpGôn«rînrdG »ap
إلله ،أإهم إلذين يشصربؤن إÿمر ،ويسصرقؤن ويخافؤن أإ’ تقبل تؤبتهم؟
ق -ال ل -ه -ا ’« :ي -ا إب -ن -ة إلصص -دي -ق ،ب -ل ه -م إل-ذي-ن يصص-ؤم-ؤن ويصص-ل-ؤن
ويتصصدقؤن ،ويخافؤن أإ’ يقبل منهم» (روإه إلÎمذي).
وهكذإ يكؤن إلصصم إ◊قيقي إلذي يؤؤكد ‘ إ’نسصان حقيقة إ’نتماء
لهذإ إلدين.

١7٩٥٠

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

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

من حكم أل ّصصوم وفوأئده

إلعدد

إلسصبت  ١8ماي  ٢٠١٩م
إلمؤإفق لـ  ١٣رمضصان ١44٠

هام جدأ

العلم أاثبت فائدته بالÈهان
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جوابك

عّمـ ـ ـا
يشضغل ـك
❊ سس :سص- - -م- - -عت أن- - -ه
ليسس كل مرضس يجوز معه
ألفطر ‘ رمضصان ،فما هو
أŸرضس أل -ذي ي-ج-وز ف-ي-ه
أل - - -ف- - -ط- - -ر ‘ رمضص- - -ان ؟

❊❊ ج :كل مريضض يخشصى على نفسصه إلضصرر من إلصصؤم،
ويشصق عليه ،يجؤز له إلفطر لعمؤم قؤله تعا¿Éc øªa{ :¤
.}ôNGC ΩÉjCG øe Ióq©a ôØ°S ≈∏Y hGC É°†jôe ºµæe
❊ سض :ح - - - - - -ت - - - - - -ى وج - - - - - -ع إل - - - - - -رأإسض وإأ’سص - - - - - -ن - - - - - -ان؟
❊❊ إإن إحتاج إإ ¤تسصك Úإآ’ ،⁄أ’نه يشصق عليه –مله ،فÓ
ح -رج ،ل -ع -م -ؤم إآ’ي -ة ،وأ’ن إل -ل-ه ت-ع-ا ¤أإخ Èف-ي-ه-ا أإن-ه ي-ري-د
إلتيسص ،Òفكل ما يحصصل به إلتيسص Òعلى إŸريضض وإŸسصافر،
يجؤز إتباع إلرخصصة فيه.

خ Òالهدى
عن أإبي هريرة  -رضصي إلله عنه  -قال :قال رسصؤل إلله
صصلى إلله عليه وسصلم« :أإفضصل إلصصيام بعد شصهر رمضصان
شصهر إلله إÙرم ،وأإفضصل إلصصÓة بعد إلفريضصة صصÓة
إلليل» (روإه إلنسصائي وصصحّحه إأ’لبا.)Ê

أأجمل ما قيل عن أل ّصصيام
إإذإ صصام عرف نعمة إلله عليه ‘ إلشصبع وإلريّ ،فشصكرها لذلك،
فإان إلنعم ’ تعرف مقدإرها إإّ’ بفقدها .غسصل إلله قلبك Ãاء
إليق ،Úوأإثلج صصدرك بسصكينه إŸؤؤمن ،Úوبّلغك شصهر إلصصائم.Ú
قال بعضض إلسصلف :أإهؤن إلصصيام ترك إلشصرإب وإلطعام .شصهر
يرتفع فيه إلدرجات ،شصهر عظيم ،شصهر جميل ،شصهر يشصعر إŸسصلم
بالفرحة ،شصهر رمضصان إلكر.Ë
قال أإحدهم :ما على أإحدكم أإن يقؤل :إلليلة ليلة إلقدر ،فإاذإ
جاءت أإخرى قال :إلليلة ليلة إلقدر.
ع -ن ط -ل -ي -ق ب -ن ق -يسض ق -ال :ق-ال أإب-ؤذر :إإذإ صص-مت ف-ت-حّ -ف-ظ م-ا
إسصتطعت ،فكان طليق إإذإ كان يؤم صصؤمه دخل و ⁄يخرج إإ’
للصصÓة.

حكمة العدد

قال مسصروق :كفى باŸرء علمًا أإن يخشصى إلله
تعا ،¤وكفى باŸرء جه ً
 Óأإن ُيعجب بعمله.

^ رجال حول الرسسول ˜
هؤ سصعد بن مالك بن سصنان بن ثعلبة بن
ع -ب -ي -د ب -ن إأ’ب -ج-ر ب-ن خ-درة ب-ن ع-ؤف ب-ن
إ◊ارث بن إÿزرج ،وأإمه هي أإنيسصة بنت
أإبي حارثة من بني عدي إلنجار ،وله أإخ من
أإم-ه ه-ؤ ق-ت-ادة ب-ن إل-ن-ع-م-ان إل-ظ-ف-ري ،وق-د
شصهد أإخؤه غزوة بدر ‘ ،ح Úإسصتشصهد أإبؤه
مالك بن سصنان ‘ معركة أإحد ،و’ بد من
إإ’شصارة إإ ¤أإّنه ولد ‘ إŸدينة إŸنؤرة ‘
إلسصنة إلعاشصرة قبل هجرة إلرسصؤل ﬁمد
صصلى إلله عليه وسصلم إإ ¤يÌب ،وهؤ من
إأ’نصص - -ار م - -ن إÿزرج ،ك- -م- -ا ي- -ع- -ت Èأإح- -د
إلصصحابة إأ’جÓء إلذين دإفعؤإ عن رسصؤل
إلله صصلى إلله عليه وسصلم وتأاثّروإ به ،ونقلؤإ
دعؤته ،وآإزروه ‘ ﬁنه.

إأسصÓم أأبي سصعيد أÿدري

أإسصلم أإبؤ سصعيد إÿدري إإ’سصÓم ‘ سصن
مبّكر قبل وصصؤله سصن إلبلؤغ ،إإ’ أإّنه ⁄
يشصهد غزوة بدر نظرإ ً لصصغر عمره ،كما
تقّدم ‘ إلسصنة إلثالثة بعد إلهجرة ليشصارك
‘ غزوة أإحد مع إلنبي ﬁمد صصلى إلله
عليه وسصلم ،إإ’ أإّن إلنبي صصلى إلله عليه
وسصلم منعه من إŸشصاركة لصصغر سصنه ،وقد
شص -ه -د ب -ي -ع -ة إل -رضص -ؤإن ،وشص -ارك ‘ غ-زوة
إÿن- -دق ح- -يث ت- -ع- -د أإو ¤إل- -غ -زوإت إل -ت -ي
حضصرها مع إلرسصؤل ﬁمد صصلى إلله عليه
وسصلم ،وغزوة بني إŸصصطلق ،إإضصافة إإ¤

أأبو سصعيد أÿدري

عشصرإت إلغزوإت إأ’خرى.

صصفات أأبي سصعيد أÿدري

يعت Èأإبؤسصعيد إÿدري من روإة إ◊ديث
إل -ن -ب -ؤي إلشص -ري -ف ،ف-ق-د روى ع-ن إل-رسص-ؤل
ﬁمد صصلى إلله عليه وسصلم ما يقارب أإلفًا
ومئة وسصبع Úحديثًا ،كما روى عّمن سصبقه
من إلصصحابة أإمثال أإبي بكر إلصصديق ،وعمر
بن إÿطاب ،وعلي بن أإبي طالب ،وعثمان
بن عفان رضصي إلله عنهم جميعًا ،كما روى
عنه إ◊ديث إلعديد من إلصصحابة وإلتابعÚ
أإمثال :جابر بن عبد إلله ،وعبد إلله بن عمر
ب- -ن إÿط- -اب ،وأإنسض ب- -ن م- -الك ،وغÒه -م،
ع -ل -م ً-ا أإّن -ه -م شص -ه -دوإ أإيضص ً-ا بصص-دق-ه وأإدب
أإخ Ó-ق -ه .ي -ع -ت Èوإع -ظ ً-ا ون -اصص-حً-ا ل-ل-خ-ل-ف-اء
وﬂلصصًا لهم ‘ ذلك .يعت Èحافظًا لسص كثÒة
وردت عن إلنبي ﬁمد صصلى إلله عليه وسصلم،
كما روى عنه علماً كثÒإ ً ،وكان من أإفضصل
علماء إأ’نصصار ،ومن أإك Ìإلصصحابة فضص ً
.Ó
كان مفتٍ ‘ إŸدينة كؤنه كان من أإكÌ
إلصصحابة تفقهاً.

وفاة أأبي سصعيد أÿدري

تؤ‘ أإبؤ سصعيد إÿدري رضصي إلله عنه
سصنة  74بعد إلهجرة عن عمر يناهز  86عام،
إإ’ أإنّ هناك أإخبار تشص Òإإ ¤أإّن وفاته كانت
سصنة  64بعد إلهجرة ،و’ بد من إإ’شصارة إإ¤
أإّنه دفن ‘ إلبقيع بعد وفاته.

نيات
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ألفنان أŸسضرحي ﬁمد بن نشضناشضة

ر
أاقضضي جلّ وقتي ‘ بيع الشضاربات
وأافضضـ ـ ـ ـ ـ ـل ا Ÿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـثّوم والب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوراك

كشضف ألفنان أŸسضرحيﬁ ،مد بن
نشضناشضة ،أن يومياته ،خÓل ألشضهر
ألفضضيل ،ل تختلف عن يوميات عموم
ألناسس ،حيث يقضضي جلّ وقته Ãحله،
ألوأقع على بضضعة أمتار من ألسضوق
أŸركزيةÃ ،دينة أŸدية و أŸتخصضصس
‘ صضنع وبيع ألشضاربات وقلب ألّلوز إأ¤
غاية قرب وقت صضÓة أŸغرب..

أŸدية :علي ملياÊ

« ألشضعب» :كيف هو يومك ‘ رمضضان ؟
ﬁمد بن نشضناشضة  :أاقوم ‘ الصسباح الباكر
باÙل –ضس« Òالشساربات بالليمون « و «قلب
ال- -ل- -وز اÙشس- -ي» ب- -اع- -ت -ب -اره -م -ا م -ن بÚ
أاسساسسيات رمضسان للكث Òمن سسكان الو’ية و
الذين يقبلون عليهما بسسبب ذوقهما اŸميز
وسس -ع -ره -م -ا اإ’ي -ج -اب -ي م -ق -ارن-ة ب-اÓÙت
اأ’خرى.
لطباق ألتي تفضضلها خÓل هذأ
ما هي أ أ
ألشضهر ألكر Ë؟
‘ الوقت الذي يتهافت غالبية الناسس على

أاك- -ل ال- -عصس -ب -ان واأ’حشس -اء « ال -دّوارة « ب -ع -د
الشسربة ،أانا أاحبذ اأ’طباق اÿفيفة وعلى
رأاسسها البوراك الذي يجب أان يكون حاضسرا
كل يوم على مائدة ا’فطار ،إا ¤جانب اŸثّوم
 ،كما أاحب اأ’طباق اÙمرة جيدا وأابتعد عن
تلك اŸقلية التي تضساعف مادة الدسسم ‘
ا÷سسم .
أي----ن و ك----ي----ف ت----قضض----ي ألسض----ه---رأت
ألرمضضانية ؟
قال الفنان اŸسسرحي أانه بعد أاداء صسÓة
العشساء والÎاويح أالتقي مع زمÓئي الفنانÚ
بنزل اŸصسلى أ’جل اŸسسامرة ،نتحدث حول
الفرق ب Úوصسفة –ضس Òالشساربات Ãحلي
وعند الباعة اآ’خرين ،كذا وصسفة قلب اللوز
من حيث اŸادة اÙشسوة منها التي هي لوز ،
أام كاكاو أاو جوز  ،ومن هو اأ’جدر بأان يتقلد
لقب الشساربات لهذا اŸوسسم الرمضسا. Ê
ما هو جديدك ألفني ؟
أان -ا أاظ -ه -ر خ Ó-ل الشس -ه -ر ال-فضس-ي-ل ‘ دور
اŸنجم ‘ مسسلسسل الرايسس قورصسو الذي
يعرضس بقناة النهار  ،و ‹ مشساركة أايضسا ‘

اŸسسلسسل السسوري ا÷زائري « ورد أاسسود « ‘
دور الضسابط للمخرج سسم Òحسس Úو أارى أان
جلّ اأ’عمال ا÷زائرية معÈة عن ا◊راك و
التغي. Ò

«مريضس الوهم» Ÿولي Òتعود ‘ ثوب فكاهي جديد و‡يز

قسسنطينة :أحمد دبيلي

هذه اŸسسرحية التي أاخرجها «عبد الكرË
ب- -ري »Èو اق- -ت- -بسس نصس- -ه- -ا «ﬁي -ي ال -دي -ن
بشسطارزي» عن كوميديا «مريضس الوهم»
للكاتب الفرنسسي «مولي ،»Òتقاسسم أادوارها
‘ ثوبها ا÷ديد ›موعة من اŸمثلÚ
اŸسسرحي« :Úياسس Úزايدي ،عبد الكرË
ب- -ري ،Èب- -راه -ي -م شس -رق -ي ،ف -ؤواد زاه -د،
حفيظة بن رازي ،صسا◊ة بن ناصسر،
حكيم قمرود ،جعفر بن حليلو و فاتن
قصس -ار» ،ح -يث صس -ف -ق ل -ه -م ا÷م -ه-ور
القسسنطيني مطو’ على اأ’داء اŸميز
و روح الفكاهة التي طبعت العرضس
‘ ﬂلف الشساهد وعلى مدار أاكÌ
من سساعت Úمن الزمن؟
يتلخصس نصس اŸسسرحية اŸقتبسسة
ع -ن « م -ريضس ال -وه -م» ل -ل -ك -اتب «
مولي ‘ »Òأان « سسليمان الٌلك»
رج- -ل ي- -ت ّ-وه -م أان -ه م -ريضس ل -ك -ن
تفكÒه اŸرضسي دفعه لتزويج
إاب -ن -ت -ه م -ن ط-ب-يب ’ أ’ن-ه ي-ري-د
سس-ع-ادة إاب-ن-ت-ه؟ وإا‰ا ب-ح-ث-ا ع-ن
شسخصس يقف ا ¤جانبه طوال
ال -وقت ل -ت -ج -وز ﬁن -ت -ه ،ل -ك-ن
عندما يكتشسف « سسليمان « مرضسه الذي
هو عبارة عن حا’ت عصسبية ونفسسية عابرة ،يتضسح له أان هذه
ا’بنة ’ –ب الزوج الذي اختاره لها ،هنا تطرح عÓمة اإ’سستفهام هل
يحقق «سسي سسليمان» رغبته ‘ هذه ا◊ياة»؟.
منطلق اإ’جابة عن السسؤوال كان وسسط ديكور بسسيط يتكون من سسرير
كب Òتربع ‘ قلب الركح ،حيث يبدأا عرضس اŸسسرحية ‘ مشسهدها
اأ’ول بحوار فيه أاخذ ورد بلغة دارجة مهذبة ،يجري ب« Úسسليمان» (
مريضس الوهم) ،اÿادمة (زعطوطة) وابنته «ربيعة» ،تÎاشسق ‘ هذا
ا◊وار اÿادم-ة بشس-ق-اوت-ه-ا م-ع « سس-ي-ده-ا سس-ل-ي-م-ان» ب-ل-غ-ة ك-وم-ي-دي-ة و
فكاهية ،مسستهزئة بشسكاويه التي ’ تنتهي معتقدا فيها أانه يعا Êمن
أامراضس ﬂتلفة  ⁄يجد لها اأ’طباء ح Ó؟ تتدخل ‘ هذا اŸشسهد
إابنته «ربيعة» Ÿواسساة أابيها ،الذي يقÎح عليها تزويجها من طبيب
شسهÒ؟ غ Òأان تفك« Òربيعة» ‘ االزواج كان ‘ حقيقة اأ’مر مشسدودا

بأاحد أاقاربها الذي تكن له حبا كبÒا؟ و‘ نهاية اŸشسهد اأ’ول تظهر
«خداوج» زوجة «سسليمان» التي تتظاهر بحبها لهذا الزوج اŸريضس لكن
ا◊وار يحمل لغة سسخرية و تهكم تريد من خÓله الزوجة أان يعجل
القدر برحيل «سسليمان» ومعه أامراضس الوهم ليخلو لها جو التمتع
بحياتها من جديد؟ هنا تنتهي فواصسل اŸشسهد اأ’ول
ال -ت -ي ح -م-لت ط-اب-ع ال-ف-ك-اه-ة
ومهدت للمشسهد الثا.Ê
‘ اŸشسهد الثا ،Êالذي
ت- -ق- -مصست أادواره أاسس -م -اء
أاخ - - -رى م- - -ن اŸم- - -ث- - -لÚ
صسنعت الفرجة على الركح
وت -ف -اع -ل م -ع -ه -ا ا÷م -ه-ور
ك-ثÒا ،ي-ت-ح-ول ال-دي-ك-ور ا¤
أاري -ك -ت Úط -وي -ل -ت ،Úط -اول -ة
شساي وثÓث خزائن خلفية،
ه- -ن- -ا ت -ت -دخ -ل الشس -خصس -ي -ات
ا÷ديدة حول «سسي سسليمان»
(مريضس الوهم) لÎتيب اأ’مور
من أاجل حضسور عريسس «ربيعة «
ال-ط-ب-يب «م-وسس-ى» ال-ذي إاخ-تاره
«سس -ل -ي -م -ان» ’ب -ن -ت-ه وه-ذا ح-ت-ى
ي -ت -ح -ق -ق ح -ل -م -ه ب -وج -ود ط-ب-يب
يرافقه طوال الوقت ويبدد خوفه
اŸرضس- -ي ،ه- -ن- -ا يسس- -ت- -م- -ر ا◊وار
Ãشساركة كل من» إاسسماعيل» عم «
ربيعة» ،اÿادمة ،السسيدة «خداوج»،
و ال- - -دك- - -ت- - -ور»م - -وسس - -ى» اÿط - -يب
اıنث؟ الذي يرفضسه أاخÒا «سسي
سس -ل -ي -م -ان» زوج -ا ’ب-ن-ت-ه ،و‘ اأ’خÒ
وباقÎاح من العم « إاسسماعيل» يأاتي
الطبيب اŸزعوم « ›يد» ليكشسف على
«سسي سسليمان» الذي يقتنع أان أاعراضس
اŸرضس لديه ليسست إا’ أاوهاما نفسسية
ف -ق -ط ،أاخÒا ي -دخ -ل ا÷م-ي-ع ‘ رقصس-ة
جماعية ،تتوج بعÓقة ترتبط فيها «ربيعة» بـ « ›يد» فتى أاحÓمها
الذي انتظرته طويÓ؟.
ا÷دير بالذكر ،أان مسسرحية «سسليمان اللُك» اŸقتبسسة من كوميديا
«مريضس الوهم» Ÿؤولفها «مولي »Òتعت Èمن اأ’عمال الناجحة للمسسرح
ال -وط -ن -ي ا÷زائ -ري ال -ت -ي أاب -دعت ف -ي-ه-ا ال-ع-دي-د م-ن ال-وج-وه ال-ف-ن-ي-ة
اŸسسرحية ا÷زائرية و هي مرشسحه لصسنع الفرجة على العديد من
خشسبة اŸسسارح ا÷هوية اأ’خرى .مع اإ’شسارة ،أان حف Óللعيسساوة
سسيحييه ،سسهرة اليوم ،الفنان» جميل بييه» من قسسنطينة وهذا دائما ‘
إاطار برنامج اŸسسرح الرمضسا.Ê

يحتضضنــــــــه أŸسضــــــــــرح ألوطنـــــــي أ÷زأئــــــــري

معـ ـ ـ ـ ـرضس للفنان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة التشضكيليـ ـ ـ ـ ـ ـة هنـ ـ ـ ـ ـ ـد زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور

–تضسنه قاعة ا◊اج عمر باŸسسرح الوطني
ﬁيي الدين بشسطرزي ،منذ سسهرة أاول أامسس
اÿميسس ،معرضسا للوحات الفنانة التشسكيلية
هند زيور بعنوان« :شسكون أانا» .تناولت أاعمال
ال -رسس -ام -ة و ال-ت-ي ب-ل-غ ع-دده-ا ح-وا‹ ثÓ-ثÚ
لوحة موضسوع اŸرأاة اإ’فريقية و الÈبرية و
العربية و العثمانية ،مÈزة من خÓل العديد
من البورتريهات شسجاعة اŸرأاة على غرار

ل-وح-ة « .»AFRICAN WOMANصس - -رحت
ه -ن -د زي -ور ع -ل -ى ه-امشس م-ع-رضس-ه-ا اأ’ول ‘
ا÷زائر «أانا أانتمي للحركة الفنية أاوشسام التي
تنادي باسسÎجاع الهوية ا÷زائرية ‘ الرمز».
إان الزائر Ÿعرضس هند زيور سسيÓحظ بÓ
شسك حجم اأ’حاسسيسس التي –تويها اللوحات
و كأانها –كي قصسصسا جزائرية على غرار
« »WANTEDال -ت -ي اسس -ت -ذك-رت م-ن خÓ-ل-ه-ا

ضسحايا أاحداث أاكتوبر  .1988و حتى اأ’زمات
و النزاعات ‘ منطقة السساحل كانت حاضسرة
‘ أاعمالها كيف ’ وهي التي عÈت عن
انتماءها للÎاث « اإ’فريقي اأ’مازيغي» ‘
شسمال افريقيا و مصسر.
للتذك ،Òسسيسستمر معرضس الفنانة هند زيور
التي عرضست أاعمالها ‘ فرنسسا كذلك إا¤
غاية  29جوان القادم.

1٧9٥0

عرضضان مسضرحيان نال إأعجاب أ÷مهور

ا◊ـ ـ ـراك الشضعب ـ ـي السضلمـ ـي للجزائ ـ ـ ـريÚ
فـ ـ ـ ـي مسض ـ ـ ـ ـ ـ ـرح باتن ـ ـ ـ ـ ـ ـة ا÷هـ ـ ـ ـوي

تتوأصضل سضهرأت رمضضان ألكرË
Ãسضرح باتنة أ÷هوي ،وسضط أإقبال
كب ÒللعائÓت ألأورأسضية ،حيث
أسضتمتع عشضاق ألفن ألرأبع بعملÚ
مسضرحي‡ Úيزين  ،ألأول معنون بـ
«فخافة ألشضعب ينتظر»  ،للمخرج
ياسض Úكايكي و أŸنتج ألهوأدي ﬁمد
من أإنتاج ألتعاونية ألفنية Ÿسضرح بور
سضعيد أ÷زأئر ألعاصضمة  ،و مسضرحية
«قالوفة» للمخرج ميسضوم لعروسضي
وتاأليف فاروق دأودي و أإنتاج
ألتعاونية ألثقافية و ألفنية أصضدقاء
ألشضلف و مسضاهمة دأر ألثقافة
ألشضلف.

باتنة :حمزة Ÿوشسي

مسضرحية «سضليمان ألُلك» تعرضس ‘ قسضنطينة

عرضضت سضهرة ،أول أمسس أÿميسس ،على ركح مسضرح
قسضنطينة « ﬁمد ألطاهر ألفرقا ‘ ،»Êإأطار برنا›ه
ألرمضضا ،Êمسضرحية « سضليمان ألُلك» ألتي أنتجها أŸسضرح
ألوطني أ÷زأئري « ﬁيي ألدين
بشضطارزي» خÓل ألسضنة ألفارطة.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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” تسسليط الضسوء ‘ العمل ا’أول على
ا◊راك السسلمي للشسعب ا÷زائري و ذلك ‘
ق -الب ه -ز‹ ح -يث ع Èع -ن م-ع-ان-اة ال-ع-يشس
ال -ي -وم -ي-ة ل-ل-م-واط-ن ا÷زائ-ري Ãم-ث-ل Úم-ن
ﬂت -ل -ف ط -ب-ق-ات اÛت-م-ع و ت-ع-بÒه-م ع-ن
م- -دى ان- -ح- -ط- -اط ال- -ث -ق -اف -ة و ا’ق -تصس -اد و
اÿدم -ات  ،ل-ت-ك-ون ه-ذه اŸع-ط-ي-ات ال-داف-ع
ا’أسس -اسس -ي لÓ-ت-ف-اق ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م ان-ت-ف-اضس-ة

شسعبية مطالبة بالتغي. Ò
اأم -ا ال -ع -م -ل ال -ث -ا Êف -ت-ط-رق اإ ¤ح-ي-اة سس-ي
الطيب اÛاهد الذي غادر ا÷زائر منذ
اأربع Úسسنة ليعود من جديد اإ ¤بيت اأخته
عائشسة التي يسستقبله فيها ابن عمه ا Òÿو
شسيخ الدوار ،اإضسافة اإ ¤اإمام القرية  ،حيث
يتفق ا÷ميع مسسبقا على نهب ‡تلكاته و
اأخ -ذ م-ن-زل اأخ-ت-ه ب-ال-ق-وة ب-ع-دم-ا رم-وه-ا ‘
مصسلحة Ÿعا÷ة اÛان ، Úلتاأخذ ›ريات
ا’أح- -داث ›رى اآخ- -ر ب -ع -د اك -تشس -اف سس -ي
الطيب اıططات الدنيئة لهذه العصسابة ،
ليضسع خطة ذكية لÓإطاحة بها و ذلك ‘
قالب هز‹ سساخر ‡تع و مشسوق لينتهي به
اŸط- -اف ل- -كشس- -ف السس- -ت- -ار ع -ن خ -ب -ث -ه -م و
اعÎاف -ه -م ب -ك -ل ا÷رائ-م اأم-ام اأه-ل ال-ق-ري-ة
ليتضسح اأن البطل الوحيد هو الشسعب و بالتا‹
اıرج اسستعان بالرمزيات بهدف اإيصسال
فكرة ا◊راك السسلمي با÷زائر .
لقيا ك ÓالعرضسŒ Úاوبا كبÒا من قبل
عشساق الفن الرابع خاصسة و اأنهما تطرقا اإ¤
ظ-اه-رة ح-دي-ث-ة ت-ت-م-ث-ل ‘ ا◊راك السس-ل-مي
الذي ’زال يصسنع ا◊دث على اŸسستوى
الوطني و الدو‹ بفضسل الشسعب ا÷زائري
اŸتحضسر الذي  ⁄ينجر رغم كل الضسغوط
اإ ¤العنف لتحقيق مطالبه الشسرعية.

–تضضنها دأر ألثقافة بدأية من سضهرة أليوم

الطبعـ ـة األو ¤لليـ ـا‹ اإلنشض ـاد باŸديـ ـة
ت -ط -ل -ق ،سس -ه -رة ال -ي -وم ،دار ال -ث -ق-اف-ة حسس-ن
ا◊سس- -ن -ي ب -رن -ام -ج ل -ي -ا‹ اŸدي -ة Ÿنشس -دي
الشسارقة ‘ طبعة أاو ¤ينشسطها وأاصسحاب
الكلمة الهادفة ،بدءا باŸنشسد عبد ا◊ميد بن
سسراج الفائز بلقب منشسد الشسارقة ‘ طبعتها
السس -ادسس -ة .وسس -يسس -ت-م-ع ا÷م-ه-ور ‘ ال-فÎة
اŸمتدة من  18إا 22 ¤ماي Ãا سستصسدح به
حناجر كل من الفنان Úعبد ا◊ميد بن سسراج
من اŸسسيلة  ،لقمان اسسكندر من اŸدية ،

عبدالرحمان بوحبيلة من قسسنطينة‚ ،يب
عياشس من اŸسسيلة و كمال رزوق من وداي
سسوف  .كما كان لهذا ا÷مهور أايضسا ﬁطات
فنية ’ تقل أاهمية مع الفنان Úأاحمد العشساب
 ،زياد بوحليب  ،وكذا اŸنشسد أاحمد نعيمي
وف -رق -ت -ه الشس-ه-اب م-ن دائ-رة قصس-ر ال-ب-خ-اري
ضسمن السسهرات الرمضسانية .

أŸدية :علي ملياÊ

‘ عرضس أزياء قدمت فيه تشضكيلة جديدة

اŸصضّمم ـ ـ ـ ـ ـة فايـ ـ ـ ـ ـ ـزة عنـ ـ ـ ـ ـ ـÎي بـ ـ ـ ـوزار
كّرمت الّلبـ ـ ـ ـ ـاسس التقليـ ـ ـ ـدي ا÷زائـ ـري

لزياء
قّدمت مصضممة أ أ
فايزة عنÎي بوزأر،
سضهرة أول أمسس ،بفندق
سضوفيتال ،با÷زأئر
ألعاصضمة ،تشضكيلتها
أ÷ديدة لعام  2019من
لزياء ألنسضوية
أ أ
أÿاصضة بالسضهرة –ت
لمسس للغد»
عنوأن« :أ أ
وهي Ãثابة ألتفاتة
تكرÁية للماضضي
ألعريق للباسس أ÷زأئري
ألنسضوي.
وجمعت اŸصسممة اŸبدعة
Ãناسسبة الذكرى  10لتأاسسيسس
دار اأ’زي - -اء اÿاصس - -ة ب - -ه- -ا»
ف- -اب» ‘ ه- -ذه ال- -تشس- -ك -ي -ل -ة
ا÷دي - -دة  30فسس -ت-ان-ا بÚ
اأ’صس -ال-ة و ال-عصس-رن-ة شس-ك-لت
فسس- -ي -فسس -اء ج -م -ي -ل -ة أاث -ارت
إاع-ج-اب ا◊ضس-ور ب-ت-ن-اسس-ق و
ثراء أالوانها و بحسس ا’بتكار
وال- - -ت - -م - -ي - -ز ال - -ذي أاب - -دت - -ه
اŸصس- -م -م -ة ال -ذي اشس -ت -غ -لت
كثÒا على الÎاث.
“ي- - - -زت اŸوديÓ- - - -ت
اŸعروضسة حرفية اŸصسممة
التي تعاملت مع الÎاث بكثÒ
من ا◊ن’ Úسسيما Œاه تلك
اأ’زياء اأ’صسيلة التي حاكتها
أان -ام -ل ج-زائ-ري-ة و ح-اف-ظت
عليها أاجيال من اŸصسممÚ
و اÿياط.Ú
أاضسفت Ÿسسة ا◊داثة التي
أاضس -اف -ت -ه -ا ف -اي-زة ع-ل-ى ت-لك
ال-ن-م-اذج ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة رون-ق-ا و
ب-ري-ق-ا أاع-ط-ت-ه-ا ب-ع-دا يسس-اير
ت- -وج- -ه- -ات أاخ- -ر صس- -ي- -ح -ات
اŸوضسة.

ق- -دم ه -ذا ال -ع -رضس ال -ذي
ت -ط -لب م -ن صس-اح-ب-ت-ه «وق-ت-ا
وج- -ه- -دا ك- -بÒي- -ن» ،ب- -حسسب
الفنانة –فا تنم عن بحث
ع- -م- -ي- -ق ‘ أادق ت- -ف- -اصس- -ي- -ل
التقنيات اŸسستعملة و نوعية
اأ’قمشسة التي اشستغلت عليها
م -ث -ل ال-ق-م-اشس اıط-ط ‘
بعضس النماذج.
ج -م -ع ه -ذا ال -ع-رضس ال-ذي
حضس- - - -ره عشس- - - -اق اŸوضس - - -ة
وحرفيون و عارضسات أازياء
وŒار ﬂتصس ‘ Úالقماشس
ﬂتلف مناطق ا÷زائر من
خÓل اأ’زياء اŸتنوعة التي
اسستلهمتها الفنانة من الزي
التقليدي ا÷زائري يتقدمها
ال-ك-اراك-و ال-ع-اصس-م-ي .وك-انت

ال -ف-ن-ان-ة ف-اي-زة ق-د أاك-دت ان
عشسقها لهذا الزي الذي ⁄
ي -ع -د ي -ح -ظ -ى ب -اه -ت -م -ام ‘
الوسسط العاصسمي هو الذي
دفعها ’ختيار هذا اÛال
اإ’بداعي .
شس -اركت اŸصس -م-م-ة ف-اي-زة
عنÎي بوزار ا◊اصسلة على
شسهادة عليا ‘ التجارة من
ف- -رنسس- -ا ‘ م- -ع -ارضس خ -ارج
ا÷زائ -ر م -ن-ه-ا «رمضس-ان-ي-ات
بÒوت « ‘  2016ومعرضس
‘ الكويت و أايضسا ‘ «فاشسن
ويك ف -ي Ó-دل-ف-ي-ا» ب-ال-و’ي-ات
اŸت - -ح - -دة اأ’م - -ري- -ك- -ي- -ة ‘
سسبتم ، 2016 Èكما نظمت
Óزي - -اء ‘
ع- - -دة ع - -روضس ل  - -أ
ا÷زائر.
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’ولى
قبل محطتين من إأسشدأل ألسشتار على ألرأبطة ألمحترفة أ أ

»°VÉ` jôdG

تأاجيل الحسسم في إاسسم بطل الموسسم  ...والصسراع يشستّد لضسمان البقاء
’ولى ولن يتعّرف ألجمهور ألرياضشي ألعريضس على بطل
يبقى ألتنافسس على أششّده في ألرأبطة ألمحترفة أ أ
ألموسشم وكذأ ألثÓثي ألذي سشينزل إألى ألقسشم ألسشفلى بدون أدنى شش ّ
’خيرة ،بالنظر
ك ،إأ’ في ألجولة أ أ
لنتائج ألجولة ألـ 28ألتي ج ّسشدت ألصشرأع ألكبير على ألنقاط.
حامد حمور

األنظار كانت مشصدودة بشصكل مرّكز إالى القمة بتيزي وزو
بين شصبيبة القبائل والرائد اتحاد العاصصمة ،حيث عادت
الكلمة األخيرة للمحليين الذين حّققوا فوزا كبيرا جعلهم
يشصّددون الخناق على زمÓء مفتاح.
الحسصم في اسصم المتّوج باللقب تأاجّلت إالى الجولة القادمة
أاو آاخر مباراة في الموسصم بالنسصبة ألبناء سصوسصطارة الذين
ضصّيعوا الفرصصة عندما انهزموا أامام الشصبيبة ،هذه األخيرة
التي عادت بقوة إالى السصباق ..في الوقت الذي كان هدف
ال-مسص-ي-ري-ن ف-ي ب-داي-ة ال-م-وسص-م ه-و ت-ك-وي-ن ف-ري-ق ت-ن-افسصي
واللعب على مرتبة محترمة.

نادي بارادو يضسيّع الفرصسة..
لمور بالشصكل اليجابي بقيادة المدرب دوما
وسصارت ا أ
الذي وّفق في إاحداث التوازن في التشصكيلة التي تسصعى
لقل نيل مرتبة
حاليا إالى المنافسصة على اللقب أاو على ا أ
مؤوهلة إالى منافسصة قارية.
ويمكن القول إان حظوظ اتحاد العاصصمة للفوز بالبطولة
لكبر لهذا الموسصم بعد مسصيرة جد ايجابية ،ولو
تبقى ا أ
تخلّلتها بعضض فترات الفراغ التي أاثرت على مجموع
النقاط للفريق الذي عليه تدارك الموقف حين يسصتقبل
مولودية وهران في الجولة القادمة ..وسصتكون المباراة
جد صصعبة بالنظر لحاجة «الحمراوة» للنقاط كونهم في
وضصعية غير مريحة.
وكان بإامكان نادي بارادو المشصاركة بقوة في التنافسض
لخيرة ،لكنه ضصّيع المنعّرج
على اللقب إالى غاية الجولة ا أ
الحاسصم بانهزامه في عقر داره أامام اتحاد بلعباسض،

حيث تراجع زمÓء الÓعب نعيجي إالى المركز الثالث
على بعد  4نقاط كاملة عن الرائد  ..في الوقت الذي
ك -ان ال-ج-م-ي-ع ي-ر ّشص-ح ب-ارادو لÓ-ق-ت-راب أاك-ث-ر م-ن ات-ح-اد
العاصصمة ومضصاعفة حظوظه لمكانية التتويج باللقب
لول في تاريخ الفريق.
ا أ
والشص-ئ ال-م-ؤوك-د أان عشص-اق ال-مسص-ت-دي-رة ي-ن-ت-ظ-رون ن-هاية
م-وسص-م شصّ-ي-ق-ة ب-ه-ذه ال-م-ع-ط-ي-ات ال-ت-ي ل ت-خ ّصض م-قدمة
الترتيب فقط ،حيث إان أامور السصقوط تعني العديد من
ال-ف-رق أايضص-ا ب-ال-ن-ظ-ر ل-ف-ارق ال-ن-ق-اط الضص-ئ-ي-ل ب-ي-ن هذه
لندية.
ا أ
ويعد فريق دفاع تاجنانت الخاسصر الكبير في مباريات
هذه الجولة بعد انهزامه أامام جمعية عين مليلة المعني
أايضص -ا ب -ه -ذا الصص -راع ،ح -يث إان ال -دف -اع ي -ح ّ-ت-ل ال-م-رك-ز
لخيرة التي عادت
لخير ،رفقة مولودية بجاية ..هذه ا أ
ا أ
بتعادل من العاصصمة أامام المولودية.
وكان أانصصار شصباب بلوزداد ينتظرون تحقيق البقاء بصصفة
رسصمية بالنسصبة لفريقهم ،إال أانه اكتفى بالتعادل الذي
يؤوجل الحسصم إالى الجولة القادة ،بالرغم من أان زمÓء
سص -ع-ي-ود حّ -ق-ق-وا مسص-ارا م-مّ-ي-زا ف-ي ال-نصص-ف ال-ث-ان-ي م-ن
البطولة.
وأاكبر مسصتفيد من نتائج هذه الجولة هو فريق اتحاد
بلعباسض الذي عاد إالى الواجهة بعد انتصصاره على أاحد
الطامحين في نيل اللقب ،أاي نادي بارادو في الوقت
لمور سصتكون «سصهلة نسصبيا»
الذي كان الجميع يظّن أان ا أ
لشصبال شصالو.
بالنسصبة أ
ويبقى كل من أاولمبي المدية ،مولودية وهران ،جمعية
ع -ي -ن م -ل-ي-ل-ة يسصّ-ي-رون ف-ي ن-ه-اي-ة م-وسص-م صص-ع-ب-ة ل-ل-غ-اي-ة
لم-ك-ان-ي-ة ت-ح-ق-ي-ق ال-ب-ق-اء ..وف-وز ه-ذا ال-ثÓ-ث-ي ي-ج-عله
يتنفسض نوعا ما في انتظار الجولتين القادمتين.

رضشا زوأني لـ«ألششعب»:

األمور بقيت على حالهافي مؤوخرة الترتيب
أكد ألمدرب وألÓعب ألدولي
ألسش -اب -ق رضش -ا زوأن -ي ف -ي ح-وأر
لـ»ألشش- - -عب» أن ألصش- - -رأع ع - -ل - -ى
ضشمان ألبقاء لن يحسشم أ’ في
’خيرة ،بحكم توأجد
ألجولة أ أ
ع-دة أن-دي-ة ف-ي م-ك-ان-ة وأح-دة
وه-و م-ا ي-ج-ع-ل ع-ام-ل أل-تشش-ويق
كبيرأ.
حاوره :عمار حميسشي
وت -ح ّ-دث زوان -ي ع -ن سص -بب ت -واج-د
عدد كبير من األندية في وضصعية
واح- -دة ،ح- -يث ي- -ع- -ود ه- -ذا األم- -ر ـ
حسص -ب -ه ـ ال -ى ال -ت -ق -ارب ال-ك-ب-ي-ر ف-ي
ال -مسص -ت -وى ب -ي -ن األن -دي -ة ،و ه -و م-ا
يجعلها تتواجد في مسصتوى واحد.
ويصصعب التكّهن بهوية األندية التي
سص- -تضص- -م- -ن ب -ق -اءه -ا حسصب زوان -ي،
خ -اصص -ة أان ه -ن -اك ح -وال-ي  7أاندية
ت -تصص -ارع ع -ل -ى م -راتب تضص-م-ن ل-ه-ا
البقاء في الرابطة األولى ،وهو ما
يجعلنا مطالبين بالنتظار الى غاية
الجولة األخيرة.
«ألشش- - -عب» :م- - -ا ه- - -ي ق- - -رأءتك
للصشرأع على ضشمان ألبقاء؟
زواني :هذا الموسصم األمور صصعبة
ل -ل -غ-اي-ة ع-كسض ال-م-واسص-م ال-م-اضص-ي-ة،
حيث وقبل مواجهتين عن النهاية لم
ينزل اي فريق للرابطة الثانية ،وهو
أامر غير طبيعي ،حيث وفي المواسصم
الماضصية قبل جولتين من النهاية كنا
ق-د ت-ع-رف-ن-ا ع-ل-ى ه-وي-ة ف-ري-ق ع-ل-ى
األق -ل ف -ق -د ح -ظ -وظ -ه ف -ي ضص -م-ان
ال -ب-ق-اء ،ل-ك-ن ه-ذا ال-م-وسص-م الصص-راع
كبير على هذا األمر وهو امر حسصب
رأايي غير طبيعي ،خاصصة انه بحكم
خ -ب -رت -ي ك Ó-عب ف -ي السص -اب -ق ق-ب-ل
ج- -ول- -ت -ي -ن م -ن ال -ن -ه -اي -ة ك -انت ق -د
اتضص -حت ه -وي -ة ف -ري -ق ع -ل -ى األق-ل
سص -ق -ط رسص -م -ي -ا ال-ى ال-قسص-م ال-ث-ان-ي
وح - -ت - -ى ف- -ي ال- -ب- -ط- -ولت الخ- -رى
تسصتطيع ان ترى جدول الترتيب قبل
جولتين عن الختام سصتجد بالتأاكيد

فريق على األقل سصقط رسصميا ،لكن
عندنا البطولة غريبة وهو أامر غير
طبيعي ويعكسض التخبط الكبير الذي
ت-ع-يشص-ه ك-رة ال-ق-دم ال-ج-زائ-ري-ة التي
ي - -وج - -د ف - -ي- -ه- -ا ك- -ل شص- -يء الث- -ارة
وال-تشص-وي-ق واألم-ور ال-غ-ري-ب-ة ال-ت-ي ل
تحدث ال عندنا وهو ما يفتح باب
ال- -تسص- -اؤول ح- -ول مسص- -ت- -ق -ب -ل ال -ك -رة
الجزائرية.
’قرب لضشمان
من هي ألفرق أ أ
ألبقاء حسشب رأيك؟
م-ن الصص-عب ال-ت-كّ-ه-ن ب-ه-وي-ة األندية
ال-ت-ي سص-تضص-م-ن ب-ق-اءه-ا ألن ال-ن-ت-ائج
غير مضصمونة قد تراهن على فوز
فريق معين ،لكن العكسض هو الذي
ي- -ح- -دث رغ -م أان -ه ف -ي ال -ج -ول -ت -ي -ن
المقبلتين صصاحب األرضض سصيكون له
األفضصلية لعدة اعتبارات معروفة ل
أاسصتطيع ذكرها ،لكن الجميع يعرفها
وه -و م -ا ي -زي -د م -ن الث -ارة وي-ج-ع-ل
الجميع ل يعرف من سصيسصقط ومن
سص-يضص-م-ن ال-ب-ق-اء وه -و م-ا ي-ج-ع-ل
األمور غامضصة حتى بعد نتائج هذه
ال -ج -ول -ة ،األم-ور زادت غ-م-وضص-ا ول
يوجد فريق تقدم بخطوة أاو تراجع
المور بقيت على حالها ،ول يجب
التكهن من اآلن حول اسصم فريق او
اثنين سصيسصقط ،ألن األمور لن تتضصح
كما قلت ال خÓل الجولة الخيرة

وهو رأايي الشصخصصي ،ل اعتقد كما
قلت سصابقا ان نعرف هوية فريق
نزل الى الرابطة الثانية حتى خÓل
ال -ج -ول -ة ال -م -ق-ب-ل-ة ،األم-ور سص-ت-ب-ق-ى
مبهمة وغامضصة ومن الصصعب معرفة
ما سصيحدث.
ك -ي -ف ت -فّسش -ر ت -وأج -د ت -ق-ري-ب-ا
’ول-ى
نصش -ف أن -دي-ة أل-رأب-ط-ة أ أ
تصشارع من أجل ضشمان ألبقاء؟
صص -ح -ي -ح ه -ن -اك ح-وال-ي  7أاندية
تتصصارع لتجنب السصقوط ،وهذا
ال - -ع- -دد ه- -و نصص- -ف ع- -دد ان- -دي- -ة
لول-ى ال-ذي ي-قّ-در بـ16
ال -راب -ط -ة ا أ
فريقا وهو أامر غير طبيعي ،حيث
ل يوجد فرق وسصط الترتيب كما
ي -ق-ال ه-ن-اك ان-دي-ة ت-تصص-ارع ع-ل-ى
ضصمان البقاء واخرى تتصصارع على
لول -ى وه -و ام -ر غ -ي -ر
ال- -م- -راك -ز ا أ
لخ-رى
م -ت -واج -د ف -ي ال-ب-ط-ولت ا أ
وه-و ي-ع-كسض ال-ت-ق-ارب ال-ك-ب-ي-ر ف-ي
لندية وكل
المسصتوى بين مختلف ا أ
لولى
لدوار ا أ
فريق يسصتطيع لعب ا أ
وكل فريق يمكن ان يكون مهّددا
بالسصقوط الى الرابطة الثانية وهو
م- -ا ي- -ؤوك- -د ان مسص -ت -وى ال -ب -ط -ول -ة
لن مسصتوى المنافسصة لو
ضصعيف ،أ
ك-ان ق-وي-ا ف-م-ع-ج-ل ال-ن-ق-اط ي-ك-ون
لن.
اكبر من الذي نشصاهده ا آ

نسشيم أوسشرير (مسشاعد مدرب أولمبي ألمدية):

سسنلعب المقابلتين المتبقيتين بعزيمة كبيرة..
أجمع مختلف ألتقنيين ألذين تحّدثوأ لقرأء «ألششعب» على أن بطولة هذأ ألموسشم كانت أسشتسشثنائية
ولم ترق ألى تطلعات وآأمال عششاق ألمسشتديرة ،وحتى ألمتتبّعين ،هذأ ورغم كثرة ألتبريرأت إأ’ أن
’جهزة ألفنية.
ألجميع ألتقى في عديد ألقوأسشم ألمششتركة ،منها غياب أ’سشتقرأر على مسشتوى أ أ
’سشبق ومسشاعد مدرب أولمبي ألمدية ومدرب حرأسشه إأنه
هذأ ألموسشم يقول عنه ألحارسس ألدولي أ أ
نسشيم أوسشرير .موسشم ألبحث أنه لدى جل ألفرق على ألنتائج ألفورية من خÓل هذأ ألحوأر.
حاوره :فؤوأد بن طالب
«ألشش- - -عب» :ل- - -ق - -د ت - -ن - -فسش - -ت - -م
ألصش- -ع- -دأء وف- -زت- -م ف -ي م -ب -ارأة
أل-ج-ول-ة  28ع -ل -ى حسش-اب نصش-ر
حسشين دأي ،ماذأ تقول؟
م -ب -ارات -ن -ا أام -ام ال -نصص -ري -ة ك -انت
مصص- -ي- -ري- -ة وثÓ- -ث ن- -ق- -اط أاث- -ل -جت
صصدورنا وأاعطتنا أام Óكبيرا لنخوضض
ال-ل-ق-اءي-ن ال-م-ت-ب-ق-ي-ي-ن ب-أاك-ث-ر ع-زي-مة
وإارادة من أاجل حصصد نقاط أاخرى،
ألن األمل لزال يحذونا للبقاء ضصمن
األول ال- -م- -ح- -ت- -رف ،ل -ك -ن ك -ل شص -يء
مرتبط بمباراة البرج القادمة.
’ول- -م- -ب -ي ،ونسش -أال
ن- -ت- -رك أ أ
أوسش -ري -ر ع -ن رأي -ه ف-ي مسش-ت-وى
ألبطولة؟
** ب -ك -ل روح ري -اضص -ي -ة وم -ن خ Ó-ل
ت -ج -رب -ت -ي ال-ط-وي-ل-ة ف-ي م-ي-دان ك-رة
ال -ق -دم ،ف-إان ال-مسص-ت-وى ال-ف-ن-ي ال-ع-ام
ضصعيف ،سصواء من الناحية التكتيكية
أاو العمل الميداني لÓعبين مقارنة
بالموسصم الماضصي وما قبله.
ماهي أسشباب ترأجع ألمسشتوى
في نظرك؟
حسصب رأايي تراجع مسصتوى البطولة
يعود الى طريقة التفكير والذهنيات
اضصافة الى البرمجة المتذبذبة ،مما
أاثر سصلبا على المسصتوى الفني ،ولذلك
ح -ان ال -وقت ل -م -راج -ع -ة ك -ل األم -ور
التقنية والتي تخدم مصصلحة األندية
وت -رف-ع مسص-ت-وى ال-ك-رة ال-وط-ن-ي-ة ال-ى
األعلى ،وهذا مانتمناه ان يطبق في
الموسصم القادم بطريقة احترافية.
أ’ ت-ع-ت-ق-د أن أل-ت-ح-كيم كذلك
ك- -ان ل- -ه ت -أاث -ي -ر ع -ل -ى مسش -ت -وى
ألبطولة؟
ال -ت -ح -ك -ي -م ع -نصص-ر م-ه-م ف-ي رف-ع
ال- -مسص- -ت- -وى ،ول- -ذلك ف- -إان م- -رح- -ل- -ة
الذهاب وبداية المرحلة الثانية كان
ضصعيفا من بعضض الحكام ،لسصيما وأان
رفع مسصتوى الكرة الجزائرية يجب
أان يشصارك فيه الجميع بدءا من ادارة
النادي مرورا الى آاخر مؤوطر في هذا
الفريق أاو ذاك.
مرت ألبطولة ببعضس ألفترأت
ب -ال -ع -ن -ف ف -ي ب -عضس أل-مÓ-عب،
مارأيك في ذلك؟
أاظن أان كلمة العنف غير محببة،
ولذلك يجب تغيير الذهنيات وترسصيم
ثقافة المناصصرة وأاعتقد أان التوعية
ال-م-ب-اشص-رة م-ع ال-م-ن-اصص-ري-ن سصتعطي
شصيئا ايجابيا في مÓعبنا ،ونتمنى أان
يحدث هذا في الموسصم القادم ،ألن

المناصصر اذ تعّود ان يصصفق لفريقه
ك
سصواء خسصر او ربح ،فمن دون شص ّ
فالعنف سصيذوب في مÓعبنا.
وم-اه-ي أي-ج-اب-يات هذأ ألموسشم
في نظرك؟
رغم المسصتوى الهزيل للبطولة ،ال
أان -ن -ي أاع -ق -ت -د أان الشص -يء الي -ج-اب-ي
وال -م -م -ت -ع ه -و ت -واج-د ع-دة لع-ب-ي-ن
م-ح-ل-ي-ي-ن ضص-م-ن ال-ف-ري-ق الوطني ،ما
يعني أان البطولة الوطنية لها الكثير
من الÓعبين المتميزيين والذين لهم
م -ك-ان-ة ع-ال-ي-ة م-ع «ال-خضص-ر» ل-م ي-ب-ق
فقط هو العمل القاعدي في بيت
أان-دي-ت-ن-ا والع-ت-ن-اء ب-الفئات الشصبانية
ألن -ه -ا ه -ي ال -خ -زان ال -م-ه-م ل-ل-ف-ري-ق
الوطني األول.
ك - -ي - -ف ت - -رى ب- -عضس أل- -ف- -رق
’ل-ق-اب
أل -مشش -ه -ود ل -ه -ا ب -حصش-د أ أ
وأل - -وصش - -ول أل- -ى ن- -ه- -ائ- -ي ك- -أاسس
أل-ج-م-ه-وري-ة ،ل-ك-نها خرجت من
ألباب ألضشيق؟
ربما يعود الى الظروف الداخلية لكل
فريق لكنها تبقى دائما من الفرق
ال -مشص -ه -ود ل-ه-ا ب-األل-ق-اب ،ل-ك-ن ك-رة
ال -ق -دم ت-ارة ت-ب-ك-يك وت-ارة تضص-ح-كك
وف-ي-ه-ا ال-ك-ث-ي-ر م-ن ال-م-ف-اجأات وهذا
م -اح -دث ل -ب -عضض ال -ف -رق ال-م-ع-روف-ة
وال- -ت- -ي ل- -ه- -ا ب- -اع ك -ب -ي -ر ف -ي حصص -د
األلقاب.
وصش-ل شش-ب-اب ب-ل-وزدأد وشش-ب-ي-بة
بجاية لنهائي كأاسس ألجمهورية
ما تعليقك على ذلك؟
الشص -ب -اب ف -ي رصص -ي-ده ال-ك-ث-ي-ر م-ن
الكؤووسض وشصبيبة بجاية في رصصيدها
ك-أاسض واح-دة وي-ع-ت-ب-ر وصص-ول-ه-م-ا الى
النهائي انجاز مهم في حياة كل فريق
نظرا للظروف التي مّر بها كل طرف
خÓل هذا الموسصم.
الشص -ب -اب م ّ-ر ب-م-رح-ل-ة صص-ع-ب-ة ف-ي
ال-ذه-اب وم-ع ب-داي-ة م-رح-ل-ة ال-عودة،

ل- -ك- -ن ب- -ع- -د م- -ج- -يء شص- -رك- -ة م- -دان
وال -م -درب ع-م-ران-ي ي-م-ك-ن أان ن-ق-ول
حّقق نتائج جد ايجابية أاخرجته من
ع-ن-ق ال-زج-اج-ة ت-ب-ق-ى شص-ب-ي-ب-ة بجاية
فوصصولها الى النهائي لم يكن هدية
ب -ل ت -خ -طت ع -دة م -ح -ط -ات صص-ع-ب-ة
ووصص -لت ال-ى ال-م-رب-ع ال-ذه-ب-ي وه-ذا
انجاز يحسصب لمسصؤوولي هذا النادي
وجهازه الفني ،وأاعقتد أان نهائي هذا
ال -م -وسص -م سص-ي-ك-ون م-ت-م-ي-ز م-ن ح-يث
اإلشص -ارة وم -ل -يء ب -ال -ت -واب-ل ال-ت-ق-ن-ي-ة
والفرجة مضصمونة.
كيف تقّيم مجموعة ألمقدمة
أل - -ت - -ي ك - -انت ت- -ت- -ن- -افسس ع- -ل- -ى
’ولى؟
ألمرأتب أ أ
لقد شصاهدنا ثÓثة فرق تتنافسض من
أاج -ل ال -م -رت -ب -ة األول -ى م-ن-ه-ا ات-ح-اد
الجزائر نادي بارادو ،شصبيبة القبائل.
وأاف- -رزت ال- -ج -ول -ة  28ال -ج -ول-ة 28
معطيات جديدة في ملعب تيزي وزو
ولم تفصصح بعد من هو البطل بعد
خسص -ارة الت -ح-اد ،ف-ال-ف-ارق أاصص-ب-ح 3
نقاط ولذلك فاللقب لزال مفتوحا
على كل الحتمالت.
ه -ل م -ن ت -وضش -ي -ح أك -ث -ر ح-ول
أللقب لهذأ ألموسشم؟
ك -م -ا ق -لت سص -ال -ف -ا ،ف-ال-ل-قب ب-ق-ي
مفتوحا على كل الحتمالت بعد فوز
«الكناري» الذي قلّصض الفارف وهذا
ما سصيعطي دفعا للكناري خÓل لقائه
القادم أامام النصصرية ،بينما التحاد
سص -ي -ل-ت-ق-ي م-ع م-ول-ودي-ة وه-ران ال-ت-ي
لزالت في سصباق البقاء .وعليه ،فإان
ال-ج-ول-ة األخ-ي-رة ه-ي ال-ت-ي سص-ت-حسصم
لقب هذا الموسصم ويكون فريق بارادو
بعد خسصارته أامام بلعباسض قد ضصيع
ح -ظ -وظ -ه ل -ل -ت -ن-افسض ع-ل-ى ال-م-رت-ب-ة
الثانية ،خاصصة أانه سصيتنقل الى عين
مليلة في حوار الـ 29والذي ل يقبل
القسصمة على اثنين.
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محمد ميهوبي لـ«الششعب»:

كلمة العدد

نتائج الجولة  28تخدم إاتحاد العاصضمة رغم الهزيمة

بعد نهاية الجولة الـ  28من الرابطة
’ؤل -ى ل -ك -رة ال -ق -دم،
ال- -م- -ح -ت -رف -ة ا أ
بانهزام الرائد إاتحاد العاصشمة أامام
شش -ب -ي -ب -ة ال -ق -ب -ائ -ل ف -ي ال-كÓ-سش-ي-ك-و،
’ضشافة إالى سشقوط نادي بارادؤ في
با إ
ع -ق -ر دي -اره أام-ام ال-م-هّ-دد ب-السش-ق-وط
إات -ح -اد ب -ل -ع -ب -اسص ،اتصش -ل -ن -ا ب -ال-ت-ق-ن-ي
ؤال -م -ح -ل -ل «م -ح -م -د م -ي-ه-وب-ي» ال-ذي
ت -ح -دث ل -ن -ا ع -ن رأاي -ه ف -ي م -خ -ل-ف-ات
ال- -ج- -ول- -ة ؤف- -ي م- -ا ت -ب -ق -ى م -ن ع -م -ر
البطولة ،في هذا الحوار:
حاؤره  :محمد فوزي بقاصص

«الششعب» :البطولة تزداد إاثارة بعد
ان -ه -زام ال -رائ -د إات-ح-اد ال-ع-اصش-م-ة ف-ي
ال -ك Ó-سش -ي -ك -و أام-ام شش-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل؟
(ال -ح -وار أاج -ري م -ب-اشش-رة ب-ع-د ن-ه-اي-ة
الجولة الـ )28
محمد ميهوبي :نادي بارادو ضشيّع على
ن-فسش-ه ل-ل-م-ن-افسش-ة ب-ق-وة ف-ي ن-هاية الموسشم
على أاول لقب منذ تأاسشيسس الفريق بعد
الهزيمة غير المنتظرة أامام إاتحاد بلعباسس
في ملعب «عمر حمادي» ببولوغين ،ونتائج
اليوم تخدم أاكثر الرائد إاتحاد العاصشمة
رغ -م ان-ه-زام-ه أام-ام شش-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ال-ت-ي
خ -ط -فت م-رك-ز ال-وصش-اف-ة ال-ي-وم م-ن ن-ادي
ب -ارادو وم ّ-ددت «السش-وسش-ب-انسس» ف-ي ه-وي-ة
ال-م-تّ-وج خ-لل ال-م-وسش-م ال-ك-روي (– 2018

 )2019بلقب البطولة ،بعدما أاصشبح الفارق
ثلث نقاط بين اإلتحاد والكناري وأاربع
نقاط بين اإلتحاد وبارادو ،وهو ما يعد
ب -ن -ه-اي-ة م-وسش-م ق-وي-ة ،ل-ك-ن ف-ارق ال-ن-ق-اط
الحالي قد يكون في صشالح اإلتحاد للتتويج
بلقب البطولة.
’تحاد سشيواجه في اللقاء المقبل
ا إ
مولودية ؤهران ؤبعده سشيتنقل إالى
قسشنطينة لمÓقاة الششباب المحلي؟
مواجهتان صشعبتان ،اليوم إاتحاد العاصشمة
الكرة في مرماهم والفرصشة بين أايديهم
إلهداء لقب جديد للفريق وكل األنصشار
الذين ينتظروه بفارغ الصشبر يوم  26ماي
المقبل ،حتى تتّوج باللقب يجب عليك أان
تفوز في اللقاء القادم على مولودية وهران
حتى ل يتضشاعف الضشغط على اللعبين
ف -ي ال-ج-ول-ة األخ-ي-رة ،ف-ي ال-ل-ق-اء ال-م-ق-ب-ل
سشتكون مهمة اإلتحاد صشعبة للغاية أامام
مولودية وهران التي تتواجد هي األخرى
في وضشعية جّد معّقدة وتبحث على العودة
إالى الباهية على األقل بنقطة تسشمح لها
م -ن م -واصش-ل-ة ح-ل-م ال-ب-ق-اء ف-ي ال-م-ح-ت-رف
األول ولو أان هذا األمر عيب لفريق من
حجم مولودية وهران ،أاما اللقاء الثاني
سشيكون بنفسس األهمية أامام منافسس يبحث
عن إانهاء الموسشم في مراتب متقدمة في
الترتيب العام للبطولة.
م- -ن دؤن ششّك الشش- -ب- -ي- -ب- -ة سش- -ت- -ن- -ه- -ي
ال- -م- -وسش- -م ب- -ق- -وة ب -ح -ث -ا ع -ن ال -ل -قب،
’خيرة سشتكون
خصشوصشا أان الجولة ا أ

في ملعبها؟
بعد الفوز على المنافسس المباششر على
اللقب ،اللعبون سشيخوضشون نهاية الموسشم
ب-ك-ل ق-وة ول-ك-ن-ه-م سش-ي-ك-ون-ون أام-ام ح-ت-مية
ت-ح-ق-ي-ق ف-وزي-ن م-ت-ت-ال-ي-ي-ن وان-ت-ظ-ار هدية
اإلتحاد أامام منافسشيها ،وعكسس اإلتحاد
مصشيرها ليسس بين أايديها بل بين أارجل
لعبي إاتحاد العاصشمة.
هذا الموسشم عكسص المواسشم السشابقة
’نفاسص
ال-م-ن-افسش-ة ع-ل-ى أاششّ-ده-ا ف-ي ا أ
’خيرة من البطولة؟
ا أ
عندما تلعب مواجهتين تفوز بهما بعدها
يكسشر النسشق وتسشتريح  20يوما ،هذا أاثر
على لياقة الفرق وأاثر على عمل المدربين
وكذلك على الناحية الذهنية للعبين ،لكن
ه -ن -اك م -ن ت -أاث -ر سش -ل -ب-ا وه-ن-اك م-ن ت-أاث-ر
إايجابيا ،بمعنى الفرق التي كنا نقول عنها
بأانها سشقطت إالى المحترف الثاني على
غرار ششباب بلوزداد ،عادت بقوة وتمكنت
من البتعاد من منطقة الخطر ويلعبون
اآلن من أاجل ضشمان البقاء ،وفرق أاخرى لم
تكن تعتقد بأانها سشتلتحق بالرائد وتقلصس
الفارق على إاتحاد العاصشمة حّققت ذلك
ع- -ل- -ى غ -رار ن -ادي ب -ارادو ال -ذي ك -ان ف -ي
مرحلة الذهاب من بين الفرق القريبة من
منطقة الخطر ،وصشحّح أاخطائه ويصشارع
اآلن على اللقب ،واإلتحاد الذي تنبأا له
الجميع بنيل اللقب في مرحلة الذهاب هو
الذي كان بفارق  8نقاط ،أاصشبح يصشارع
للتتويج.

معطيات تريح بلماضضي..

في ذيل الترتيب الصشراع يششتد على
ال -ب -ق -اء ،ؤإات -ح -اد ب -ل -ع -ب -اسص م -ن ب -ي-ن
ال -م -ف -اج -آات ال -ك -ب -ي -رة ب -ع -دم-ا ت-وق-ع
الجميع سشقوطه؟
كما قلت لك منذ قليل ششباب بلوزداد في
مرحلة الذهاب كان في المحترف الثاني،
وفي الظرف الراهن لو بقيت  5مباريات
عن نهاية البطولة يمكنني أان أاقول لك بأانه
سشيصشارع على اللقب وبإامكانه التتويج به
بدون مششكل ،وبخصشوصس إاتحاد بلعباسس
بدأا الموسشم بقوة ،لكن المششاكل المادية
أاث -رت ع -ل-ي-ه ك-ث-ي-را وج-ع-ل-ت-ه ي-ت-ق-ه-ق-ر إال-ى
المركز األخير ،لكنه تمكن من العودة بقوة
ف-ي ال-ج-ول-ت-ي-ن األخ-ي-رت-ين بميدانه أاعطته
قوة ذهنية وثقة كبيرتين وعاد اليوم بفوز
من العاصشمة على المرششح للفوز باللقب،
والتسشع نقاط التي حصشدها بعثت حظوظه
ف- -ي ضش -م -ان ال -ب -ق -اء ،واآلن ظ -ه -رت ف -رق
جديدة مرششحة للسشقوط ،وكل هذا راجع
إالى البرمجة وإالى الفرق التي لم تعرف
كيفية تسشير مرحلة الفراغ.

’ؤلمبية الجزائرية
الجمعية العامة العادية للجنة ا أ

المصضادقة باإ’جماع على التقريرين اأ’دبي والمالي لسضنة 2018
’جماع على
’ؤلمبية الجزائرية با إ
صشادق أاعضشاء الجمعية العامة للجنة ا أ
’دب-ي ؤال-مالي لسشنة  ،2018خÓ-ل ال-ج-م-ع-ي-ة ال-ت-ي ج-رت سشهرة
ال-ت-ق-ري-ري-ن ا أ
الخميسص إالى الجمعة بمقر مؤوسشسشة موبيليسص بالعاصشمة.
تطّرق لكل البرامج التي تمّ تمويلها من
نبيلة بوقرين
ط-رف ال-ه-ي-ئ-ة الول-م-ب-ي-ة سش-واء تحضشيرات
ششهدت الجمعية العامة العادية حضشور  67ال -ري -اضش -ي -ي -ن ،اسش -ت -لم ب -عضس ال -م-نشش-آات،
عضش -وا م -ن م -ج -م -وع  87ل -ه -م ال-ح-ق ف-ي مسش -اع -دة الت -ح-ادي-ات ف-ي ت-ج-اوز األزم-ة
التصشويت ما يعنيه أان النصشاب القانوني ال -م -ال -ي -ة ال-ت-ي واج-ه-ت-ه-م وف-ي األخ-ي-ر تّ-م
اك-ت-م-ل ،وب-ع-د السش-ت-م-اع ل-ل-عرضس المفصشل المصشادقة على البرنامج الخاصس بالسشنة
للتقرير األدبي الذي تضشمن عدة مواعيد القادمة.
ه -ام -ة ف -ي السش -ن -ة ال -م -اضش -ي -ة ع-ل-ى غ-رار م- -ن اج- -ل الل- -ت- -ق -اء م -ج -ددا ف -ي سش -ه -رة
األل -ع -اب ال -م -ت-وسش-ط-ي-ة ب-م-دي-ن-ة ت-اراغ-ون-ا رمضش-ان-ي-ة م-ي-زت-ه-ا أاج-واء أاخ-وي-ة وع-ائلية،
السشبانية ،األلعاب الفريقية للششباب في تخللتها تكريم وجوه رياضشية سشاهمت في
ط-ب-ع-ت-ه-ا ال-ث-ال-ث-ة ال-ت-ي اح-تضش-نتها الجزائر صشنع أامجاد الرياضشة الجزائرية وششّرفت
شش-ه-ر ج-وي-ل-ي-ة ،الل-ع-اب األول-م-بية للششباب األل- -وان ال- -وط- -ن -ي -ة ف -ي اك -ب -ر ال -م -ح -اف -ل
ب -الرج -ن -ت-ي-ن ،إاضش-اف-ة إال-ى ع-دة نشش-اط-ات ال -دول -ي -ة ..واألم -ر ي -ت -ع ّ-ل-ق ب-ك-ل م-ن ن-ج-م
ري-اضش-ي-ة وم-واع-ي-د شش-ب-ان-ية ششهدتها السشنة المنتخب الوطني لكرة القدم علي فرقاني،
الرياضشية ،ليتم فيما بعد السشتماع للتقرير ونجوم الجيدو ،عمار بن يخلف ،صشورية
المالي من طرف محافظ الحسشابات الذي حداد والمرحوم مصشطفى مباد.

اتفاقية تعاون بين اتحاديتي
الرياضضة المدرسضية والريغبي
سشبقت الجمعية العامة مراسشيم توقيع على
ات -ف -اق -ي -ة ت -ع -اون ب -ي -ن ك-ل م-ن الت-ح-ادي-ة

علي فرقاني لـ«الششعب»:

«غياب التكوين ضضمن ا’ندية
سضبب تراجع مسضتوى كرة القدم الجزائرية»
أارجع الدؤلي الجزائري السشابق علي
ف -رق -ان -ي ف -ي ح -وار خ -اصص ل-ج-ري-دة
«الششعب» تراجع مسشتوى كرة القدم
ال-ج-زائ-ري-ة ال-ى غ-ي-اب ال-ت-ك-وي-ن في
ال -ف -رق ال -ت -ي ت -نشش -ط ف -ي ال -ب -ط-ول-ة
ع- -كسص م- -ا ك- -ان ع- -ل- -ي- -ه ال- -ح- -ال ف- -ي
ال-م-اضش-ي ،ؤط-الب بضش-رؤرة ال-ت-رك-يز
ع -ل -ى ه -ذا ال -ج -انب م-ن اج-ل ال-ع-ودة
ل -ل-ط-ري-ق الصش-ح-ي-ح م-ن ج-دي-د ،ك-ان
ذلك خÓل التكريم الذي حظي به
م - -ن ط - -رف ال- -ل- -ج- -ن- -ة ا’ؤل- -م- -ب- -ي- -ة
ال -ج -زائ -ري -ة خ Ó-ل سش-ه-رة ري-اضش-ي-ة
مميزة.
حاؤرته نبيلة بوقرين
«الششعب» :ما تعليقك على تكريمك
م - -ن ط - -رف ال- -ل- -ج- -ن- -ة ا’ؤل- -م- -ب- -ي- -ة
الجزائرية؟
«ع-ل-ي ف-رق-ان-ي» :اشش-ك-ر رئ-يسس ال-ل-ج-ن-ة
األولمبية الجزائرية مصشطفى براف على
هذا التكريم ألنه التفاتة رائعة تدل على
أان المسشؤوولين عن الرياضشة في الجزائر لم
ينسشوا ما قدمه كل الرياضشيين في السشابق،
ولهذا انا اعتبره تكريم لكل الجيل الذي

لعبت معه سشواء مع فريق نصشر حسشين أاو
ششبيبة القبائل وكذا في المنتخب الوطني،
ألن ه- -ذه ال- -ف -ت -رة ب -ك -ل صش -راح -ة ع -رفت
لعبين من مسشتوى عال جدا.
ك- -ي -ف ت -ق ّ-ي -م مسش -ت -وى ك -رة ال -ق -دم
الجزائرية في الفترة الحالية؟
في السشابق كل الفرق كانت تركز على
ال -ت-ك-وي-ن ألن-ه أاسش-اسس ال-ن-ج-اح ع-ل-ى غ-رار

نصش -ر حسش -ي -ن داي ،ه -ذا ال -ف-ري-ق ال-ع-ري-ق
الذي كون اسشماء بارزة بدليل اننا كنا اربعة
ع-ن-اصش-ر اسش-اسش-ي-ي-ن ف-ي م-واج-ه-ة الجزائر
ضشد المانيا واألمر يتعلق بكل من قندوز،
م -اج -ر ،م-رزق-ان وان-ا ،ل-ك-ن ح-ال-ي-ا األم-ور
تغيرت والنوادي ابتعدت عن هذا الجانب،
ما جعلنا بعيدين عن عالم الحتراف وهذا
األخ-ي-ر ي-ت-ط-لب ت-ك-وي-ن ،م-نششآات ،ملعب
أاصش-ح-اب الخ-تصش-اصس ألن-ن-ا ب-ك-ل صش-راحة
ن -م -لك لع -ب -ي -ن وط -اق-ات شش-ب-ان-ي-ة ك-ب-ي-رة
باسشتثناء فريق بارادو البقية يركزون على
ششراء اللعبين ،ما جعلنا نعيشس السشلبيات
ال -ت -ي نشش -اه -ده -ا ع-ل-ى غ-رار ال-م-خ-درات
وال -ع -ن -ف ،وان -ا ب -رأاي ك -ل ال-ف-رق ي-جب ان
تحاسشب على ما يحدث.
م-ا ه-و ت-ق-ي-ي-مك ل-ل-ب-طولة الوطنية
قبل جولتين على نهاية الموسشم؟
ات-ح-اد ال-ع-اصش-م-ة يسش-ت-ح-ق ال-ت-ت-وي-ج ب-لقب
الموسشم الحالي ألنه قّدم مششوارا رائعا
رغم فترة الفراغ التي مّر بها في مرحلة
العودة من البطولة ،من جهته فريق ششباب
بلوزداد يسشتحق البقاء في القسشم األول
بعد العودته القوية في الجولت األخيرة
ب-فضش-ل ال-خ-ب-رة ال-ت-ي ق-دم-ه-ا ع-ل-ي-ق رف-قة
عمراني.
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ال-ج-زائ-ري-ة ل-ل-ري-اضشة المدرسشية ونظيرتها
للريغبي من أاجل تطوير هذا الختصشاصس
من خلل تكوين قاعدي حتى يكون لدينا
ج -ي -ل ي -م-لك ال-خ-ب-رة وال-ت-ج-رب-ة ل-تشش-ري-ف
األلوان الوطنية مسشتقبل ،حيث ثّمن كل
من ايزم وبن حسشان هذه الخطوة.

ي- -ن- -ت- -ظ- -ر ال- -ج- -م- -ه- -ور
الجزائري بششغف كبير
ال- -كشش- -ف ع- -ن ق- -ائ- -م -ة
«ال- -خضش- -ر» ال- -م- -ع- -ن -ي -ة
لم-م
ب -ك-أاسس إاف-ري-ق-ي-ا ل -أ
 ،2019المقّررة بمصشر،
قبل أاسشابيع معدودة من
ان- -ط- -لق ال- -م- -ن -افسش -ة،
ح - -يث أان األم- -ور تصشّب
ف - -ي خ - -ان - -ة ال- -ت- -ف- -اؤول
بالنسشبة للناخب الوطني
^ حامد حمور
ج- -م- -ال ب -ل -م -اضش -ي ،ب -ع -د
ال-ت-أال-ق ال-لفت ل-لع-ب-ي-ن-ا ف-ي م-خ-ت-لف البطولت عبر
العالم.
ويمكن القول إان اللياقة الممتازة والمعنويات المرتفعة
لرياضس محرز بعد إاحرازه اللقب مع مانششيسشتر سشيتي
سشتكون نقطة ايجابية كبيرة بالنسشبة للناخب الوطني،
كونه سشيسشتقبل لعبا مهما في خطته خلل التربصس
اإلعدادي للمنافسشة القارية.
كما أان العديد من لعبينا كسشبوا الثقة اللزمة التي
ت -ج-ع-ل-ه-م ي-دخ-ل-ون ك-أاسس إاف-ري-ق-ي-ا ف-ي ظ-روف جّ-د
مواتية على غرار عطال ،بن سشبعيني ،بلفوضشيل،
بونجاح الذين أادوا موسشما مميّزا مع أانديتهم ..إالى
جانب اختيار بليلي أاحسشن لعب للششهر الماضشي
بالترجي التونسشي ..وعودة الحارسس مبولحي إالى
المنافسشة.
وكل مدربي المنتخبات عبر العالم يسشتقبلون أاخبار
ت-أاّل-ق لع-ب-ي-ه-م ال-دول-ي-ي-ن ف-ي أان-دي-ت-ه-م ب-ت-ف-اؤول كبير
لخضش -ر ل -لسش-ت-ف-ادة م-ن أاحسش-ن
ي -ع -ط -ي -ه -م الضش -وء ا أ
تشش-ك-ي-ل-ة م-م-ك-ن-ة ل-م-واج-هة المنافسشين في المواعيد
القارية أاو العالمية.
وبالتالي ،فإان بلماضشي يكون مرتاحا لهذه الوضشعية
لهداف التي سشطرها منذ قدومه
التي تسشير ضشمن ا أ
على رأاسس المنتخب الوطني ،حيث كّرر عدة مرات
أانه يسشعى للتتويج مع «الخضشر» باللقب القاري.
وأاع-ط-ى ال-لعب ت-اي-در ن-ق-ط-ة إاضش-اف-ي-ة ل-ج-و ال-عمل
المميّز ضشمن المنتخب الوطني منذ قدوم بلماضشي،
ح -ي -ن أاك -د أان -ه م -درب ق -ريب م -ن ال-لع-ب-ي-ن ،وقّ-دم
النضشباط والدقة لـ»الخضشر».
لذلك ،فإان هذا الجو سشيكون محفزا للغاية بالنسشبة
لتحضشيرات المنتخب الوطني قبل العرسس القاري،
لتأاكيد مسشتوى جيد خلل المقابلت الودية التي
سش-ت-ع-ط-ي-ن-ا صش-ورة أاوضش-ح ح-ول السش-ت-رات-ي-ج-ية التي
سشينتهجها الناخب الوطني.
وب -دون شش ّك سش-ي-ع-ت-م-د ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي م-ب-اشش-رة ف-ي
ال -م -ق-اب-لت ال-ت-ي تسش-ب-ق ال-م-ن-افسش-ة ال-رسش-م-ي-ة ع-ل-ى
لسشاسشية ،كون بلماضشي أاجرى «الختبارات
التششكيلة ا أ
الضشرورية» في المقابلتين الماضشيتين وأاخذ صشورة
واضش-ح-ة ع-ن ام-ك-ان-ي-ات ع-دد م-ع-ت-ب-ر م-ن ال-لع-بين،
لمر الذي «سشيسشهل» من مهمته في ضشبط قائمة
ا أ
الـ 23و كذا «العمود الفقري» للتعداد المعني بكأاسس
افريقيا.

عبد الرؤؤؤف برناؤي :

«ضضمان تحضضير محترف لرياضضيينا
من أاجل الوصضول إالى اأ’هداف المرجوة»
ت -ح -دث وزي -ر الشش -ب -اب وال -ري -اضش-ة ع-ب-د ال-رؤووف
برناوي ليلة الخميسس أاثناء حضشوره الجمعية العامة
ل -ل-ج-ن-ة األول-م-ب-ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة ان الوزارة تواصشل
الشش -راك -ة م -ع ال -ل -ج -ن -ة األول -م -ب -ي -ة والت-ح-ادي-ات
ال-ري-اضش-ي-ة ل-ت-رقية الممارسشة
ال-ري-اضش-ي-ة ب-الجزائر ،وأاششار:
«ت - -م ت - -خصش - -يصس  26مليار
سش -ن -ت -ي -م ل -ت -حضش -ي -رمشش-ارك-ة
ال -ج -زائ -ر ف -ي ال -م -ن -افسش -ات
الدولية لهذه السشنة والمتعلقة
باأللعاب اإلفريقية الششاطئية
ب- - -ج- - -زر ال- - -رأاسس األخضش - -ر،
األل-ع-اب اإلف-ري-ق-ية بالمغرب
واألل - -ع- -اب ال- -م- -ت- -وسش- -ط- -ي- -ة
الشش- -اط- -ئ- -ي- -ة وك -ذا األل -ع -اب
ال -ع -ال -م -ي -ة الشش-اط-ئ-ي-ة ..إال-ى
جانب تخصشيصس مبلغ قدره
 400م-ل-ي-ار سش-ن-ت-يم لتحضشير
لل-ع-اب األول-م-ب-ي-ة  2020واأللعاب
ري -اضش -ي -ي -ن-ا ل -أ
المتوسشطية  2021بوهران».
وتحدث برناوي عن دعم التكوين للنخبة والذي
ي -ت -جسش -د م -ن خ -لل ت -وف-ي-ر ال-ظ-روف ال-م-ن-اسش-ب-ة
لضش -م -ان ت-حضش-ي-ر م-ح-ت-رف ل-ري-اضش-ي-ي-ن-ا م-ن أاج-ل
ال -وصش-ول إال-ى األه-داف ال-م-رج-وة وال-م-ت-م-ث-ل-ة ف-ي
التتويج باأللقاب وتششريف األلوان الوطنية.

كما دعا من جهة أاخرى خلل الكلمة التي أالقاها
كافة الفاعلين للمسشاهمة وأاخذ زمام األمور في
ال -تسش -ي -ي -ر إلح -داث ت -غ -ي-ي-رات ف-ي ط-ري-ق تسش-ي-ي-ر
الت -ح -ادي -ات ودف-ع-ه-ا ن-ح-والح-ت-راف-ي-ة ،وت-ف-ويت
ال- -ف -رصش -ة ع -ل -ى أاصش -ح -اب
المصشالح الضشيقة.
وأاوضش - -ح ال - -وزي- -ر ق- -ائ- -ل:
«أاج- -دد ال- -ت- -زام- -ي لسش -ع -ي
لتحقيق الظروف المناسشبة
ل- -ل -ع -م -ل سش -وي -ا ل -لرت -ق -اء
ب- - -مسش- - -ت- - -وى ال- - -ري- - -اضش - -ة
الجزائرية».
وي -م-ك-ن ال-ق-ول أان ب-رن-اوي
خصس الشش- - - - -خصش- - - - -ي- - - - -ات
ال-ري-اضش-ي-ة ب-ك-لمات عرفان
وت- - -ق- - -دي- - -ر ع - -ل - -ى غ - -رار
العرفاوي وبراف عن الدور
الكبير الذي قاموا به منذ
سشنوات طويلة خدمة للرياضشة الجزائرية ،قائل:
تتلمذنا إالى جانبهم واعتبرهم مدرسشة» ..كما حيا
ب-ه-ذه ال-م-ن-اسش-ب-ة األب-ط-ال األول-م-ب-ي-ي-ن ب-وال-م-رقة،
مرسشلي ،بنيدة مراح وعدد من الرياضشيين الذين
نالوا الميداليات األولمبية والذين أادخلوا الفرحة
للجزائريين.
حامد/ح

‹hO
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حف Îيلتقي ماكرون لبحث وقف أإطÓق ألنار

تط ـ ـ ـ ـ ـورات ميدانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ودبلوماسضي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ت ـ ـ ـ ـ ـدفع إلنهـ ـ ـ ـ ـ ـاء معركـ ـ ـ ـ ـ ـة طراب ـ ـ ـ ـ ـلسس
عقب تطورأت لفتة ‘
لوروبيŒ ،اه
أŸوقف أ أ
معركة طرأبلسس ألليبية،
حيث أتفقت جل ألعوأصشم
على إأنهاء ألقتتال وألعودة
للمسشار ألسشياسشي ،يسشتعد
أŸشش Òخليفة حف Îللقاء
ألرئيسس ألفرنسشي إأÁانويل
ماكرون عقب لقائه برئيسس
ألوزرأء أليطا‹ جوزيبي
كونتي.
ك- -ان وزراء خ- -ارج- -ي- -ة ال–اد
األوروب -ي ،ق -د اج -ت-م-ع-وا اإلث-نÚ
اŸاضشي ،بÈوكسشل ،حيث اكدوا
ع- -ل- -ى ضش- -رورة ال -وق -ف ال -ف -وري
ل- -ل -ع -م -ل -ي -ات ا◊رب -ي -ة ،وال -ع -ودة
سش - -ري- -ع- -ا ،إا ¤مسش- -ار ال- -تسش- -وي- -ة
السش- -ي- -اسش -ي -ة ال -ذي ت -ق -وده األ·
اŸتحدة.
كما أاكد حلف الناتو ،على أانه «ل
ي -وج -د ح -ل عسش-ك-ري ‘ ل-ي-ب-ي-ا»،
داع -ي -ا خ Ó-ل ل-ق-اء م-ع اŸب-ع-وث
األ‡ي غسشان سشÓمة إا ¤ضشرورة
اسش-ت-ئ-ن-اف اÙادث-ات السش-ي-اسشية
ال -ت -ي ك -انت ق -د ع -رفت ت -ق -دم -ا
لفتا.
بعد جولة رئيسص حكومة الوفاق
ال -ل -ي -ب-ي-ة ،ف-اي-ز السش-راج األسش-ب-وع
اŸاضشي إا ¤عواصشم أاوروبية ،أاين
ع -م -ل إاظ -ه -ار ح -ق -ي-ق-ة األوضش-اع
ل -لشش -رك-اء األوروب-ي ،Úج-اء ال-دور
ه -ذه اŸرة ع -ل-ى اŸشش Òخ-ل-ي-ف-ة
ح- -ف Îق -ائ -د م -ا يسش -م -ى ا÷يشص
الليبي.
وب- -ادر ح- -ف ‘ Îال- -راب -ع أاف -ري -ل
اŸاضشي بالهجوم على العاصشمة
ط -راب-لسص ،بشش-ك-ل م-ف-اج-ئ وق-ب-ل
ايام من انعقاد مؤو“ر غدامسص
للحوار الليبي .ونقلت وكالة أانباء
اإليطالية أانسشا ،أامسص األول ،أان
رئ - -يسص ا◊ك - -وم - -ة اإلي- -ط- -ال- -ي- -ة
جوزيبي كونتي اسشتقبل ‘ قصشر

ششيغي ،بالعاصشمة اإليطالية روما
ق- -ائ- -د ا÷يشص ال- -ل- -ي- -ب- -ي اŸششÒ
خ- -ل -ي -ف -ة ح -ف« ‘ ،Îم -ب -اح -ث -ات
مفاجئة» بحسشب الوكالة.
و ⁄تنقل الوكالة تفاصشيل كثÒة
عن الجتماع ،لكن كونتي قال ‘
تصشريح صشحا‘ بعد اŸقابلة إانه
أاجرى لقاء وصشفه بـ «اŸطول» مع
اŸشش Òحف ،Îقائ« :ًÓدعوت إا¤
وق- -ف إاطÓ- -ق ال -ن -ار ون -ث -ق ‘ أان -ه
Áك - - - -ن السش ‘ Òط - - - -ري- - - -ق ا◊ل
السشياسشي» .بعد روما التي وصشلها
فجأاة من اŸتوقع أان ينتقل حفÎ
إا ¤باريسص للقاء الرئيسص الفرنسشي
ماكرون ،وكان وزير
إاÁانويل
اÿارج- -ي- -ة ال- -ف- -رنسش- -ي إاÁان -وي -ل
م -اك -رون ،ق-د أاع-ل-ن ب-ح-ر األسش-ب-وع
اŸاضش- -ي ،أان م- -اك -رون سش -ي -ل -ت -ق -ي
حف ،Îإلقناعه بوقف إاطÓق النار.
ي- -رى م- -راق -ب -ون ،أان وق -ف إاط Ó-ق
النار مرتبط Ãدى –قيق تقارب
ب Úب - -اريسص وروم- -ا ،بشش- -أان مسش- -ار

Óزم -ة ال -ل -ي -ب -ي-ة،
ا◊ل السش -ل -م -ي ل  -أ
وت -ت -ن-افسص إاي-ط-ال-ي-ا وف-رنسش-ا ،م-ن-ذ
م -دة ع -ل -ى السش -ت-ف-راد ب-اÿي-ارات
ال-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ل-م-خ-رج السشياسشي ،رغم
أان -ه -م -ا ت -ؤوك -دان ع -ل-ى دع-م ج-ه-ود
األ· اŸت-ح-دة وم-ب-ع-وث-ه-ا اÿاصص
غسشان سشÓمة.
صشمت بنيويورك
خÓفا للموقف األوروبي ،الذي
عرف وضشوحا أاك Èبششأان معركة
العاصشمة الليبية ،مازال الغموضص
ي - -ط - -ب- -ع م- -وق- -ف ›لسص األم- -ن
الدو‹ ،حيث فششل ◊د اآلن ‘
اسش- -تصش -دار ق -رار صش -ري -ح ،ي -جÈ
األط- -راف ال -ل -ي -ب -ي -ة ع -ل -ى وضش -ع
السشÓح جانبا .وصشدر قبل أايام
ت-ق-ري-ر أاع-دت-ه ب-ري-ط-ان-ي-ا ،خلصص
إا« ¤التعب Òعن القلق من تدهور
ال -وضش -ع األم-ن-ي وآاث-اره ال-وخ-ي-م-ة
على الوضشع اإلنسشا .»ÊاعÎضشت
م-وسش-ك-و وواشش-ن-ط-ن ‘ األسش-اب-ي-ع
ال -ق -ل-ي-ل-ة اŸاضش-ي ،ع-ل-ى مشش-روع

القرار الذي كان يهدف إا ¤إادانة
إاع- -ت- -داء خ- -ل- -ي- -ف- -ة ح- -ف Îع -ل -ى
ط -راب -لسص بشش -ك -ل م -ف -اج-ئ‡ ،ا
أا◊ق أاضش- -رار ب- -ال- -غ- -ة ب- -ا÷ه- -ود
األ‡ي- - - -ة ،و ف - - -اق - - -م الوضش - - -اع
اإلنسشانية والقتصشادي ‘ البÓد.
وم-ع اسش-ت-م-رار الق-ت-ت-ال ع-ل-ى ت-خوم
العاصشمة ،دون احراز أاي تقدم يذكر،
من قبل اŸتقاتل ،Úتشش ÒاŸعطيات
إا ¤اح - -ت- -م- -ال ال- -ت- -وصش- -ل إا ¤وق- -ف
إلطÓق النار ‘ أاقرب اآلجال.
حف Îقد صشرح أان اجتياحه
لطرابلسص لن يسشتغرق أازيد من
 48سشاعة ،قبل أان يكتششف واقعا
آاخ -ر ،ح -يث فشش -لت ق -وات -ه ال -ت-ي
–ظى بدعم خارجي من –قيق
الهدف ألزيد من  6أاسشابيع ،وهو
م -ا أاط -ل -ق ع -ل -ي -ه غسش-ان سشÓ-م-ة
«بالوهم» ،الذي زال ول بديل عن
ا◊ل السشياسشي.

حمزة :م /الوكا’ت

Ÿنحها فعالية أك Èوضشمان “ويلها

غوتÒيشس يجّدد طلب إاسضناد ولية أا‡ية لقوة  5سضاحل

 ·ÓاŸت-ح-دة ،أان-ط-ون-ي-و
ج -دد األم Úال -ع -ام ل  -أ
غوتÒيشص ،تأاكيد طلب ›لسص األمن بإاسشناد
ولي -ة أا‡ي -ة ل -ل -ق -وة اŸششÎك -ة Ûم-وع-ة دول
اÿمسص ‘ السشاحل لضشمان “ويل دائم لها.
كتب الم Úالعام Ÿنظمة األ· اŸتحدة ‘
تقريره حول ›موعة دول اÿمسص ‘ السشاحل
الذي عرضشه ،أامسص األول ،على ›لسص المن
«أادعو ›ددا اعضشاء ›لسص المن ا ¤التحلي
ب -ط-م-وح اك Èبشش-ان ال-ولي-ة ال-ت-ي سش-يسش-ن-دون-ه-ا
للقوة اŸششÎكة و هذا اسشتجابة للنداءات التي
أاط -ل-ق-ه-ا ق-ادة اŸن-ط-ق-ة ح-ت-ى ي-ت-م وضش-ع ال-ق-وة
اŸششÎكة ‘ ظل الولية التي يقررها الفصشل
السش - -اب - -ع» .اشش - -ار غ- -وتÒيشص ا ¤الصش- -ع- -وب- -ات
اŸتعلقة بتعبئة “ويل «دائم و متوقع» و ا¤
القيود اŸفروضشة على دعم اŸينوسشما للقوة
اŸششÎك-ة ال-ت-ي ت-ع-ي-ق بشش-دة ال-ط-اب-ع ال-عملياتي
Óرهاب ‘ ح Úتسشتمر
لهذه القوة اŸكافحة ل إ
الوضشعية المنية ‘ السشاحل ‘ التدهور◊ .د
اآلن ” ،العÓن عن مسشاهمات بقيمة 430

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

مليون اورو لدعم القوة اŸششÎكة .و قد خصشصص
ال–اد الوروبي  61مليون أاورو كدعم مباششر
للقوة ،بحسشب التقرير .وواجه طلب إاسشناد ولية
لهذه القوة الذي قدمته ودعمته فرنسشا الرفضص
من قبل الوليات اŸتحدة التي تعت Èان الرد
األمني لوحده ل Áكن ان يحل مششاكل هذه
اŸنطقة التي تعا Êمن عدم السشتقرار⁄ .
تتفق باريسص و واششنطن بخصشوصص الششكل الذي
يجب أان يتخذه دعم ›موعة دول اÿمسص ‘
السش -اح -ل .ح -يث ت -ط -الب ف -رنسش -ا ب-ولي-ة ي-ق-وم
›لسص المن باسشنادها لتمك Úال· اŸتحدة
من اŸسشاهمة ‘ “ويل متعدد الطراف للقوة،
وال-ولي-ات اŸت-ح-دة ت-فضش-ل دع-م-ا ث-ن-ائ-ي-ا Áنح
م -ب -اشش -رة ل -ل -ب -ل -دان اŸع -ن-ي-ة .ت-ب-ق-ى ال-ولي-ات
اŸتحدة متحفظة بششأان اقÎاح فرنسشا معتÈة
اياه «فضشفاضص و تنقصشه الدقة».
‘ نوفم ÈاŸاضشي قررت الدارة المريكية
رفع دعمها اŸا‹ Ûموعة دول اÿمسص ‘
السشاحل من  60ا 111 ¤مليون دولر ،رافعا مبلغ

اŸسشاعدة المنية اŸمنوحة لدول اÿمسص ‘
السشاحل ا ¤مليار دولر منذ سشنة  .2012وقوة
›موعة اÿمسص سشاحل ،قبل ازيد من سشنتÚ
وشش- -ك- -لت م- -ن  5000عسش -ك -ري ،ت -اب -ع Úل-دول
النيجر ،تششاد ،بوركينافاسشو ،ما‹ وموريتانيا،
وأانششأات بدعم فرنسشي كب .Òتهدف القوة إا¤
م -ك -اف -ح-ة اإلره-اب ،داخ-ل ا◊دود ا÷غ-راف-ي-ة
ل -ل -دول اÿمسص ،ع Èت -نسش -ي -ق ال-ت-ع-اون األم-ن-ي
والعملياتي ع Èالرد السشريع على العتداءات
الرهابية.
تعا Êالقوة اŸششكلة ،من ضشعف المكانات
القتالية والتجهيز ا◊ربي ،و ⁄تقم ◊د اآلن
ب-أاي-ة ع-م-ل-ي-ة ن-وع-ي-ة ضش-د ا÷م-اع-ات الره-ابية
الناششطة ‘ اŸنطقة .بل تعرضص مقرها العام
Ãا‹ السشنة اŸاضشي ا ¤هجوم إارهابي عنيف
خ -ل -ف ق-ت-ل-ى وج-رح-ى .وت-نشش-ر األ· اŸت-ح-دة
قوات تعدادها  12أالف جندي ‘ إاطار بعثة
مينوسشما ◊فظ السشÓم والسشتقرار ‘ ششمال
ما‹.

العدد
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لرغام طهرأن على ألتفاوضس
يكتفي بالضشغوط إ
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الرئيسس األمريكي ل يريد حربا مع إايران
ذكرت صشحيفة «نيويورك تاÁز»،
أ÷معة ،أأن ألرئيسس ألأمريكي
دونالد ترأمب أأرسشل رسشالة أإ¤
مسشاعديه ،خÓل أجتماع صشباح
ألأربعاء ،مفادها أأنه ل يريد أأن
تتحول حملة ألضشغط ألأمريكية
أŸكثفة على أإيرأن أإ ¤صشرأع
مفتوح.
ن -ق -لت الصش -ح -ي -ف -ة ع-ن مسش-ؤوول-ون ‘ اإلدارة
األمريكية قولهم ،إان الرئيسص ترامب سشعى إا¤
ك- -ب- -ح ج- -م -اح Ÿواج -ه -ة م -ع إاي -ران ‘ األي -ام
األخÒة ،وأابلغ وزير الدفاع بالوكالة باتريك
ششاناهان بأانه ل يريد الدخول ‘ حرب مع
إايران.
وقال أاحد اŸسشؤوول Úإان ششاناهان وا÷Ôال
ج- -وزي- -ف دن- -ف- -ورد ،رئ- -يسص ه- -ي- -ئ- -ة األرك- -ان
اŸششÎك-ة ،قّ-دم-وا ل -ل-رئ-يسص ›م-وع-ة م-ن
اÿي- -ارات ال- -عسش- -ك- -ري- -ة ،ل -ك -ن ال -ع -دي -د م -ن
اŸسش - -ؤوول Úق- -ال- -وا إان ت- -رامب ك- -ان ح- -ازم- -ا
ف -ي -ق -ول-ه ،إان-ه ل ي-ري-د صش-دام-ا عسش-ك-ري-ا م-ع
اإليراني.Ú
وقال الرئيسص األمريكي ‘ وقت سشابق ،إانه يأامل
أال ت -ك -ون ال -ولي -ات اŸت -ح -دة ‘ ط -ري-ق-ه-ا إا¤
ا◊رب مع إايران ،وسشط ﬂاوف من ﬁاولة
مسشتششاريه الدفع باŒاه ا◊رب مع طهران.
وردا على سشؤوال حول ما إاذا كانت الوليات
اŸت -ح -دة سش -ت -ح-ارب إاي-ران ،أاج-اب ال-رئ-يسص:
«آامل أال يحدث ذلك» ،بعد يوم من تكرار
رغ- -ب- -ت -ه ‘ ا◊وار ع« Èت -وي »Îق -ائ « :Ó-أان -ا
متأاكد من أان إايران سشÎيد التحدث قريبا».
تهدئة ألتوتر
أافادت وسشائل إاعÓمية ،أامسص ،أان الرئيسص
األم -ري -ك -ي دون -ال -د ت -رامب اسش -ت -ق-ب-ل ن-ظÒه

السش -ويسش -ري أاو‹ م -اورر ،ف -ي -م -ا أاج-رى وزي-ر
اÿارج -ي -ة م -ايك ب -وم -ب -ي -و اتصش -ال ه -ات -ف -ي-ا
بسش -ل -ط -ان ع -م -ان ق -اب -وسص ب -ن سش-ع-ي-د ،وب-ع-د
السشتقبال واŸكاŸة ،بات ‡كنا ا◊ديث عن
ف -ت -ح ق -ن -وات اتصش -ال وت -ف -اوضص ب Úط -ه -ران
وواشش -ن -ط -ن ،وسش-ط مسش-اع-ي خ-فضص ال-ت-وت-ر
وŒنب النزلق نحو ا◊رب 11 ‘ .من
م - -اي ا÷اري أاع- -ل- -ن ت- -رامب أان- -ه مسش- -ت- -ع- -د
لسش-ت-ق-ب-ال م-ك-اŸات ه-ات-ف-ي-ة م-ن اŸسشؤوولÚ
اإلي - -ران - -ي ‘ Úأاي وقت ووف - -ق تسش- -ري- -ب- -ات
أامريكية فإان ترامب زود سشويسشرا برقم
Óيراني،Ú
هاتف خاصص وطلب منها “ريره ل إ
‡ا يعكسص رغبته ‘ التفاوضص معهم حول
الÈن-ام-ج ال-ن-ووي وي-وم-ه-ا رد اإلي-ران-ي-ون ب-أان
ال -رئ -يسص األم -ري -ك -ي ل -دي -ه أارق -ام ه -وات-ف-ه-م
وÁكنه التصشال بهم أايضشا إاذا أاراد ذلك.
وع -رفت م -ن -ط -ق -ة اÿل -ي -ج تصش-اع-دا خ-طÒا
للتوتر ،عقب إارسشال واششنطن سشفن حربية
وحامÓت طائرات ،وتنفذيها لطلعات جوية
Ãقاتلة «بي  ،»52فيما ” العتداء على سشفن
Œارية باŸياه اإلقليمية لدولة اإلمارات دون
–ديد ا÷هة اŸسشؤوولة عن ذلك.
وت -ت -ح -دث وسش -ائ -ل اإلعÓ-م األم-ري-ك-ي-ة ،ع-ن
انقسشام اإلدارة األمريكية بقيادة ترامب إا¤
فريق ،Úاألول يقود مسشتششار األمن القومي
ج -ون ب -ول -ت -ون ،اŸت -ح -مسص ل -ت -وج -ي -ه ضش-رب-ة
عسشكرية إا ¤إايران ،بينما Áيل فريق آاخر اإ¤
الÎيث وعدم التورط ‘ حرب غ Òمعلومة
العواقب .واقÎح وزير الدفاع األمريكي على
ترامب إارسشالة  120أالف جندي إاضشا‘ إا¤
اŸن -ط -ق -ة اسش -ت -ع -دادا ◊رب ﬁت -م -ل-ة ،ل-ك-ن
ال- -رئ- -يسص ن- -ف -ى وج -ود ن -ي -ة ل -ذلك ‘ ال -وقت
ا◊ا‹.

أسشتمرأر ألنسشدأد ألسشياسشي ‘ ألسشودأن

تعليـ ـ ـ ـق اŸفاوضض ـ ـ ـات بـ ـ ـ ـ ـ ـ ÚاÛل ـ ـ ـسس
العسضك ـ ـ ـ ـ ـري و–ال ـ ـ ـف ق ـ ـ ـوى التغـ ـ ـ ـيÒ

بعدما لح أتفاق وششيك ‘ ألأفق
ب ÚأÛلسس ألعسشكري ألسشودأÊ
و–الف قوى أ◊رية وألتغي،Ò
عاد ألنسشدأد ›ددأ ليسشطر على
أŸششهد ‘ ألبلد ،حيث علقت
أŸفاوضشات ب ÚألطرفŸ Úدة 3
أأيام ،فيما لزأل أŸتظاهرون
معتصشم Úأأمام مقر قيادة ألقوأت
أŸسشلحة وسشط ﬂاوف من Œدد
أإطÓق ألنار.
ق- -ال –ال- -ف ق -وى إاع Ó-ن ا◊ري -ة وال -ت -غ -يÒ
اŸعارضص بالسشودان أامسص ،إان تعليق اÛلسص
العسشكري ا◊اكم التفاوضص مع اÙتج ÚلثÓثة
أاي -ام ق -رار «م -ؤوسش -ف» يشش -ك -ل ان -ت -ك-اسش-ة ÷ه-ود
اإلعداد لعهد دÁقراطي جديد بعد اإلطاحة
بالرئيسص عمر البشش.Ò
جاء رد فعل التحالف بعد أاعمال عنف ‘ وسشط
اÿرط -وم ت -ع-ت Èاألسش-وأا م-ن-ذ أاسش-اب-ي-ع .وأاصش-يب
أاششخاصص على األقل يوم األربعاء
تسشعة
ع- -ن- -دم- -ا ÷أات ق- -وات األم- -ن السش- -ودان- -ي- -ة إا¤
الذخÒة ا◊ية لتفريق متظاهرين.
ُقتل أاربعة أاششخاصص على األقل الثن ،Úعندما
حاولت قوات األمن فضص العتصشام ‘ بعضص
مواقع الحتجاجات،وكانت تلك أاول مرة يسشقط
فيها قتلى ‘ الحتجاجات منذ أاسشابيع .اتهم
رئيسص اÛلسص العسشكري النتقا‹ الفريق ركن
عبد الفتاح الÈهان اŸتظاهرين بخرق تفاهم
بششأان وقف التصشعيد بينما
ك - -انت اÙادث - -ات ل ت - -زال ج - -اري- -ة وق- -ال إان
اÙتج Úيعطلون ا◊ياة ‘ العاصشمة ويسشدون
الطرق خارج منطقة اعتصشام اتفقوا عليها مع

ا÷يشص.
ق -ال الÈه -ان ‘ ب -ي -ان أاذاع -ه ال -ت -ل-ف-زي-ون إان
اÛلسص العسشكري قرر وقف التفاوضص Ÿدة 72
سشاعة  ،حتى يتهيأا اŸناخ اÓŸئم إلكمال
التفاق».سشعى اÙتجون ‘ األيام اŸاضشية اإ¤
توسشيع منطقة وجودهم Ãا يتخطى العتصشام
اŸوج -ود ح -ول م -ق -ر وزارة ال -دف-اع وه-و م-رك-ز
مظاهرات اŸعارضشة.أافاد ششهود أان ﬁتجÚ
ق -رب ج -ام-ع-ة اÿرط-وم وه-م ي-ح-رسش-ون ن-ق-ط-ة
تفتيشص على ششارع النيل وهو طريق رئيسشي Áر
إا ¤جنوب النيل األزرق ويعد خارج اŸنطقة
اŸتفق عليها لÓعتصشام.
وق- -ال –ال- -ف ق- -وى إاعÓ- -ن ا◊ري -ة وال -ت -غ -يÒ
اŸع -ارضص ‘ ب -ي -ان «إان ت-ع-ل-ي-ق ال-ت-ف-اوضص ق-رار
مؤوسشف ويتجاهل حقيقة تعا‹ الثوار على
الغ Íوالحتقان اŸتصشاعد كنتيجة للدماء التي
سشالت واألرواح التي فقدنا.
‘ اŸقابل أاعلن «–الف قوى  « 2020السشوداÊ
عن رفضشه التفاق الثنائي الذي ” ب ÚاÛلسص
الن- -ت- -ق- -ا‹ ال -عسش -ك -ري وق -وى «إاع Ó-ن ا◊ري -ة
والتغي ،»Òوالذي ” Ãوجبه منح هذه األخÒة
نسشبة  ٪ 67من السشلطة التششريعية ،بينما منحت
باقي القوى واألحزاب السشياسشية األخرى نسشبة
.٪ 33
ورفضص التحالف ‘ بيان أاوردته وكالة األنباء
السشودانية (سشونا) ،منح (قوى ا◊رية والتغي) Ò
ا◊ق ‘ تششكيل ›لسص الوزراء ،واقتسشام سشلطة
اÛلسص السش - -ي - -ادي م - -ع اÛلسص ال- -عسش- -ك- -ري
اإلنتقا‹ الذي يتو ¤مسشؤوولية إادارة البÓد منذ
اإلطاحة بالرئيسص السشودا Êالسشابق عمر البششÒ
‘  11أافريل اŸاضشي.

منظمــــة دوليـــــة تديـــن قمــــع أŸــــغرب ◊ريــــة ألصشحافـــة

السضفـ ـ ـارة الصضحراوي ـ ـة باألوروغ ـ ـ ـواي –يـ ـ ـ ـي ذك ـ ـ ـ ـرى تـ ـ ـ ـ ـأاسضيسس البوليسضاري ـ ـ ـ ـو

لورغوأي
أششرفت ألسشفارة ألصشحرأوية با أ
لورغوأيانية-
بالتعاون مع جمعية ألصشدأقة أ أ
لنششطة
ألصشحرأوية ،على تنظيم عدد من أ أ
ألتعريفية بكفاح ألششعب ألصشحرأوي ،تزأمنا مع
ألذكرى  46لتأاسشيسس جبهة ألبوليسشاريو أŸصشادفة
للعاششر ماي من كل سشنة.
ج -رت ه -ذه األنشش -ط-ة ال-ت-ع-ري-ف-ي-ة ب-ك-ف-اح ونضش-ال الشش-عب
الصش- -ح- -راوي ال -ع -ادل ،ب -حسشب م -ا أاوردت -ه وك -ال -ة األن -ب -اء
الصش -ح -راوي-ة (واصص) ،ب-ك-ل-ي-ة اإلعÓ-م والتصش-ال ب-ج-ام-ع-ة
ا÷مهورية بالعاصشمة مونتيفيديو ،أاين ” باŸناسشبة عرضص
أاشش-رط-ة وث-ائ-ق-ي-ة ت-وث-ق ج-ان-ب-ا م-ن ال-ك-ف-اح ال-ذي ي-خوضشه

الششعب الصشحراوي من أاجل ا◊صشول على حقه اŸششروع
‘ ا◊رية والسشتقÓل بقيادة رائدة كفاحه ا÷بهة الششعبية
لتحرير السشاقية ا◊مراء ووادي الذهب (البوليسشاريو).
‘ هذا السشياق ،رحب السشف Òالصشحراوي باألوروغواي،
الششيبا Êعباسص ،با◊ضشور ،داعيا إاياهم إا ¤الطÓع أاكÌ
على اŸسشÒة النضشالية للششعب الصشحراوي من أاجل تقرير
اŸصش ÒوالسشتقÓل ،مÈزا أاهمية هذه األحداث ‘ نششر
القضشية الصشحراوية العادلة.
من جانبه ،قدم إاميليانو غوميز ،رئيسص جمعية الصشداقة
األوروغوايانية مع الششعب الصشحراوي ،عرضشا عن تاريخ
ونضش- -ال الشش- -عب الصش -ح -راوي ط -وال ه -ذه السش -ن -وات ،46

مسشÎشش- -دا ب- -ج- -ب- -ه- -ة ال- -ب -ول -يسش -اري -و وب -إا‚ازات ال -دول -ة
الصشحراوية ‘ نضشالها من أاجل السشتقÓل.
‘ اÿتام ،أاجاب كل من السشف Òالصشحراوي ورئيسص
جمعية الصشداقة على ﬂتلفة األسشئلة اŸطروحة من قبل
ا÷م-ه-ور ا◊اضش-ر ح-ول م-واضش-ي-ع ﬂت-ل-ف-ة ت-ت-ع-ل-ق بنضشال
الششعب الصشحراوي.
‘ اŸقابل ذكرت منظمة «هيومن رايتسص ووتشص» التي
ت- -ع- -ن -ي ب -ح -ق -وق النسش -ان ،ي -وم اÿم -يسص ،إان السش -ل -ط -ات
اŸغربية تسشتخدم قانونا ُوضشع Ÿنع الدعاء كذبا «امتÓك
م -ؤوه Ó-ت م-ه-ن-ي-ة» ،ل-ت-وج-ي-ه ت-ه-م ج-ن-ائ-ي-ة ضش-د أاشش-خ-اصص
يحاولون فضشح انتهاكات ،كما هو الششأان بالنسشبة للناششطة

الصشحراوية نزهة اÿالدي.
وينصص الفصشل  381من القانون ا÷نائي اŸغربي على أان
«من اسشتعمل أاو ادعى لقبا متعلقا Ãهنة نظمها القانون...
دون أان يسشتو‘ الششروط الÓزمة ◊مل ذلك اللقب يعاقب
با◊بسص من ثÓثة أاششهر إا ¤سشنت »Úو–ت طائلة هذا
ال -ق -ان -ون ت -وضش -ح اŸن -ظ -م -ة «سش ُ-ت -ح-اَك-م ن-زه-ة اÿال-دي،
اŸنتسشبة إا› ¤موعة النششطاء «إايكيب ميديا» (الفريق
اإلعÓمي) ‘ العيون بالصشحراء الغربية ،يوم  20ماي،
بتهمة عدم اسشتيفائها للششروط الضشرورية لتقد Ëنفسشها
كصش -ح -ف -ي -ة .وت -واج -ه اÿال -دي السش -ج -ن لسش-ن-ت ‘ Úح-ال
إادانتها».

á````æ«eGC.ê : OGó```YGE

خـ ÈمثÒ

أ◊مل

رائ - - - - - -ع - - - - - -ة ه- - - - - -ي
ا’ب- -تسض- -ام- -ة ال -ت -ي
ت -ق -ول ل -ل -ح -زن ل-ن
ت - -غ - -ل - -ب - -ن - -ي ،وت- -لك
اÙاول- -ة ال- -ت- -ي ت- -ق- -ول
للفشضل لن تتمكن مني،
وذلك ال- -ط- -م -وح ال -ذي
Óح- -ب -اط ل -ن
ي- -ق- -ول ل - -إ
تسضيطر علي.
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إأبنة ﬁمد صضلح
تسضجل هدفا ‘ أنفيلد

فالك

ألثور

ق-د ’ ت-ك-وُن ج-م-يع
أايامنا جيدة وجميلة,
ول - -ك - -ن ُه - -ن- -اك دومً- -ا
شضيء جميل ‘ كل يوم
نعيشّضه.
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’حد بالتجرأا عليها با إ
أ
ا
ا÷م -اه Òم -ع -ه -ا ،ب -ي -ن -م -ا ب -د
و÷ميع موتى اŸسضلم ، Úفقد فارقناكم من
’Áلك الرد عليّك
ن
صض Ó-ح ضض -اح -ك -ا ‘ ت -ع -ب Òع-
ال - -ك - -ل - -م - -ات ا◊ل- -وة م- -ث- -ل
دار عمل و’ حسضاب إا ¤دار حسضاب و’
سضعادته بابنته.
السض-ك-ر ..سض-رع-ان م-ا ت-ذوب
Ê
ا
و
ث
ل
ا
و
ق
ئ
ا
ق
د
ل
ا
ا
و
م
ن
ت
غ
ا
و
،
ل
م
ع
^ ح Úت- -ري -د ا’ب -ت -ع -اد ’ ت -ت -ه -رب ’
دون أان نشضعر بأاثرها ..على
‘ آاج -ال -ك -م ف -إان -ه -ا غ -ال-ي-ة ’
’ع- -ذار و’ ت- -ك -ذب ق -ل ’
ت- -خ- -ت- -ل- -ق ا أ
خÓ- -ف ال- -ك -ل -م -ات ا÷ارح -ة
يدرك قيمتها إا’ من
أاريدك هكذا أاجمل.
ال-ت-ي ت-ف-ع-ل ف-ع-ل اŸل-ح ع-ل-ى
^ ك-ن ج-م-ي Óً-ب-أاخÓ-قك غنيًا بقناعتك
ا÷رح.
كبًÒا بتواضضعك.

للعÈة

شضغل
عقلـك

ننببضضضضنن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاا
ففللسسضضططييننــ ــ ــيي
لألبـ ـ ـ ـ ـ ـد

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

حك ـ ـم و أأمثـ ـال

جَ-زاِئ-ـِر ُروِحي
ِف-ـَداُء اْلَ -
َوَم- -ـاِل -ي  .....أاََ’ ِف -ــي
حuرsيـة
سَضِبيـلِ اْل ُ
َف-ـْل-يَ-حْ-ـَي ِحـْزُب الشsضْعِب
اْلَ- -غ- -اِل- -ي َ .....وَنْ- -ج -ـُم
شَضَمــالِ ِإاْفِريِقsيـة
َوْل َ- - - -ي ْ- - - -ح َ- - - -ي ُج ْ- - - -ن ُ- - - -د
ا ِ
ل
’سْضتِْقِ َÓ
ل  .....مِثَــا ُ
ء َواْلَو َ
طِنsيـة
اْلفِــَدا ِ

َوْل -تَ ْ-حَ-ي اْلَ-جَ-زاِئ-ـُر ِمْ-ثَ-ل
اْل ِ-ه ِÓَ-ل َ .....وْل َ-ت ْ-ح-ـَي
ِفيهَــا اْلَعَرِبsيـة
َ
سَض ًÓَ- -م - -ـا سَض ًÓَ- -م- -ـا أاَْرضض
اْل -جُ ُ-دوْد  .....سَض ًÓَ-م -ــا
َمْهـَد مََعاِلينَــا
َف -أاَْن -تِ أاَْن -تِ َداَر اْل ُ-خُ-ل-وْد
 .....غََراُمكِ صضَــاَر لَنَــا
ِدينـَــا

^ إامرأاة قالت لصضديقتها :ماسضبب نحافتك السضريعة .؟ قالت  :زوجي ينكد
علي عيشضتي فهو عصضبي و بخيل ويختلق اŸشضاكل ودائما يسضد نفسضي عن
’كل  .قالت  :وما أاصضÈك عليه؟  .قالت :مازال هناك 6كيلو
ا أ
غرام.
يا دنيا علي اشضهدي
ما هنت للمعتدي
يا شضعوب الضضاد ’زم ‘ الوجع
تتوحدي
ويا عروبة Œددي ما شضبع منا
الشضقى
و’ كنا نلتقى
يا عرب اصضحو بقى
ويا عروبة Œددي .فلسضط Úيا

امي
يا سضاكنة دمي
م -ت -ى شض-ت-ات ا’ه-ل ‘ احضض-انك
تضضمي
وبشضرعها ا’حرار
النار بدا نار
والدار النا الدار
وبصضوت عا‹ رددي
يا عروبة Œددي

^ هل تعلم أان للصضائم حاسضة سضمع قوية جدا تزداد
ك-ل-م-ا اقÎب اŸغ-رب ف-ه-و مسض-ت-ع-د لسض-ماع آاذان
ب- -يت اŸق- -دسض و ل- -ك -ن ع -ن -د السض -ح -ور ’
ي -ق -ت -ن -ع إا’ ب -اŸسض-ج-د ال-ق-ريب م-ن
حيه.

ألعقرب

ت- -ذك- -ر دائ- -م- -ا أان ال -ك -ل -م -ات
’ف - - -ع - - -ال ،و‘
Œرح أاك Ìم- - - -ن ا أ
ال -وقت ن -فسض -ه ،ف-إان-ه-ا ت-ك-ون م-ق-ام
ال- - - - - - - -دواء ل- - - - - - - -عÓ- - - - - - - -ج ا÷روح
ال-ع-اط-ف-ي-ة،ف-اح-رصض على أان تكون
الصضيدلية Ÿن حولك.

ألقوسس

ع -ن -دم -ا تسض -ع -ى ل -ت -غ -ي Òوت-ط-وي-ر
’ن ال-ت-غ-ي Òي-ح-دث
ن-فسضك ،ك-ن صض-ب-ورا أ
بشضكل تدريجي ،ويسضتغرق وقتا فالله ⁄
ي- - -ح- - -رم اÿم- - -ر و ⁄ي- - -وجب الصض- - -ي - -ام إا’
بالتدريج.

أ÷دي

ما احزن الله عبًدا ا’ لُيسضعده  ،وما ابتلى
ال -ل -ه ع -ب -دًا ا’ ’ن-ه ي-ح-ب-ه .ف-ق-ل ا◊م-دل-ل-ه
دائماً وابدا.

ألدلو

ى َكثِير مَ ُ
صضم ُ
ت ُمتِعب لَكنه َيبقُى ارقى وسَضيل ْ
ن
ه للَرُد َعل ِ
ال َ
الَكÓم.

أ◊وت

كلمة أاسضف واعتذر لك ليسضت كلمة مذلة للنفسض ،بل هي كلمات ُتقال -
’خر ،أانك ’تريد خسضـارته.
لكي يعرف الشضخصض ا آ

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

السسبت  18ماي  ٢01٩م اŸوافق لـ  1٣رمضسان  1٤٤0هـ

العدد
179٥٠

23

انسس -رسس ج -ار  Êف -اسس -ن ان -ك-م ك-ل اسس ن-السس-بث اغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسس ووال-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سس-ك-ل ،اشس-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشس-اويث،
اتراقيث..الشسياي يÓن هيقيث"الشسعب" مانك اتيلي سسما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسسن.

رمطان ذي لوراسس امقران

لعوأيل أ“عرأضشنت عن لفظور وترحامنت جارثسشنت
سسمي ادعدا ايور انرمطان اقعزن غل جزايرين
كامل بذونت لعوايل انلوراسس امقران “عراضسنت
و–اف-ظ-نت سس-ع-رضس-اي ف-ع-ادث ت-ق-ذÁت زيك زيك
ح-ل-ى ل-ب-اسس وث-ت-ق-وى ل-رح-ام م-ا Êاح-ب-انت ل-عوايل
اذعرضسنت لهل انسسنت انيغ اعشسÒن بشسام اداسسن
غ- -رسس- -ن ث -دارث واظ -رزن اذسس -نت الصسسس -ام ان -واسس
كامل سسÒتو اسسقاسس اق Óيوسسد رمضسان ذقيور يحما
واطول.

باتنةŸ :وششي حمزة

زه -انت ل -ب -اسش ل -ع-واي-ل ب-غ Òاذع-رضش-نت ◊ب-اب انسش-نت
ذلفاميلت ذي رمطان خاطر ا“Óقنت اذسشن وتاوينت ’جر
و“ج -م -ال -نت وب -ت -ونت اع-راضش ذي السش-ام-نت ث-ام-زواروث
و“زرابنت منتي ثا هذعرضشنت اتوماسش قبل وتقنت فلجال
نعرضشاي كل ا Òÿخاطر ا‚يو غرسش امكان ذامقران
ذق -و’ون انسش -ن ذقسش -ان نسش -ق -اسش ك -ام -ل او م -امك ان -ي -ن-ي
فرمضشان اق Óيور نا. Òÿ

او Ÿايدة نوعراضش ’زم اتيلي ثبها مليح سشي كل خÒ
سشÒتو لوماكل اق Óتششاخنت فتمورث انلوراسش امششوربة
سشالبوراك وا◊ميصش واغروف انكفالو ولباسش نتغاوسشوين
اق– Óبانهنت ارقازن وحذسشن واÓÿث وحذسشن والدريث
امزيانن ثتموقاسشن اŸايدة انسش وحذسشن اقنهن Úبششام
اذث -ع -ل -م زيك زيك ال -ق -ي -م-ة نصش-ي-ام واذح Íي-ور ان-رم-ط-ان
ونهن Úذي امزيانن.
اعرضشاي يتاسشد ذاموقي نراي اسشÒث نالرسشول الكرË
اق  Ó-ي -ل -ى ي -تشش-ج-اع اŸسش-ل-م Úبشش-ام اذسش-ف-ط-ر ب-عضش-اسش-ن
واذوي -ن ’ج -ر واكسش -ن ث -غ -اوسش -وي -ن اق  Ó-اح -ل -ي -ن-تشش ط-ول
سشقو’ون انسش ام الكره انيغ ا◊قد وحتى قلي ناŸششاكل
اق Óصشرانت سشاع سشاعة جار اوماثن انيغ اسشعيفن انيغ
ا÷Òان وهام.Ú
وبغ Òاذدن اŸغرب اذزالن واذفطر ومن بعد اذثقهوان
واذديسشرن واذرقن الدريث ايذ نالوالدين انسش اذزالن وبغÒ
ادو’ن اذمرواحن وغلى نالعرضش ذين اتاسش العرضشة ثيششت
وهما ايسشعقابن رمضشان ذي لوراسش.

غر لششغال أتسشغن ذققر نرمطان
قرنسس وث زك ون ارنبغ ثغوسس اسسديتسسف ذسسب،
إاه أاك انف اكن إامذنن اثناف يل يون امك إاديتسسرب
ا’ن إاق -ذ سس -ث -م -ز انسس -ن ن -ث -ن ح-م-ل-ن اذخ-ذم-ن  ،ا’ن
ويضس -ر رق -ل -ن سسشس -غ -ل Ÿع -ن ات -ف-ن-د اب-رذ،ام-ذي ذق-ق-ر
انتزمن انف اكن أاطسس اقمذنن تسسرنتسس سسو إاثقن.
غف ثغز بسس اتفضس يزل ذسسق  ،م ثسسندهط ادير
اكن يزم غلقسس أاذيسسثعف.

ثÈتسس :ع نايت رمضشان
م يكرد إارح غر ثجمعث أاديصشغضشل الهم اتسشزقونسش ،م
إاكششمد سشخم أاذيسشكر اششول نتسش اتوششلت إاسش ،اذغ أانف أاكن
أاطسش أاقمذنن اسشرزن ◊ول نغ إاقجذرن أاقخم بل اسشب،
اطسش نثلف إادضشرن ذققر نرمضشان أارنسشع السشسش وتسشغلنت
مقرث ،اصشوضشن يرقزن اند قششعن ثلون انسشن و اسشغجلن

تدأرت تكبورت أنتوأت أماسش ندزير

ادري انسشن بل م علمن غل سشاكن ذثقر ندكن Ÿعن ارثفضش
ذشش ادر ندم انتقر بسش.
ذغ ذقسشن اأق يزرن ثلد اثوغث ذقوث انتم ذثمرث نثمزغ
اند ارقز يزل ثمطث اإسش اكر لوقث مقبل اŸدن.غسش اكن
انف اطسش نثوغون اإدضشرن ذققر انتزمن Ÿعن أانف أاطاسش
اقمذنن إاقخدمن لششغل انسشن اأكن اإوث  ،اتفضش ذلث انرمضشن
ارزعف اريسشكر اششو ’م ذقخم نغذ بر .اتفضش اديك ثضشبحث
وذرح غر اششغلسش امكن اريزم ،انف اكن الن غقذ إاخدمن
ذق -م -ك -ن اإوع -رن اأم -ذي ث -م -ق -ر م -ديسش وق -ر ن -رمضش-ن ذل-ون
انبذ،غسش اأنف أاكن ثفسشنون نلحمن نغث صشدرن الن اسشوطسش
Ÿعن اتفضش يصش Èام اذنتسش نغ ثوششلتسش أاكن ادجمعن انعم .
اإقذق ذقذ اديسشÎبنغف لششغل اردتسشفن ثسشبون أاكن اذزلن
ذثجمعث نغ اذتصشن ذثركنت بخم ،لششغل ذين الي Íامذن اكن
اذيخذم الفيذ إاÁنسش وذيخذم ثمرثسش أامكن اذيسشعد لوقث،
إام ال- -وقث ي -تسش -زل اود ك -ان ام -ذن اذسش -ع -ن ل -ع -ق -ل ذŸع -ق -ل
اردتسشفن ثزمن ذسشب نششول.

آأوأل دونزروب
^ ربي أأميدج أأن توأجات ن جار
ئغزرأن
^ تامششيط تنا « :وي أنان تيدت
أدÁت»

ت- - - -دارت “زوارت ان- - - -ت - - -وات
“ن -غ -غت ات -وب -ن -ى اسس -قسس 1810
“ج -ي -داي-و ت-وسس-د ام-اسس ن-دزي-ر
اغÓ- -د اسس -ق -ارن ط -ن -ج -ة ت -وسس -د
÷واي- - -ه اخ- - -دم- - -ان دسس ت- - -وات
Œارة.

الششيخ باعلي واعمر :تغردايت
امقرانان انتوات امزوار اعمران
اغرم ندزير فكران اوبنى نقت تدارت
ام- -اشش- -ي ي Ó- -ا◊ال دق- -اع اغ- -رم -ان
ن-دزي-ر ب-اشش ات-ل-ي دنشش-ان ن-دومÓ-ق-ة
دج - -راون ن - -ات اغ - -رسش- -ان اع- -م- -ران

خ - -دم - -ان ادزي - -ر دت - -وات ات - -اسش- -ن- -د
اسشوغÓن دموششان اضشضشن Úادافان
مان ادريحان .
اماششي اتوغ دسش تدارت نالقاضشي
ان- -ت- -وات اي -ت -وغ ات -ف -تشش -ى “شش -راسش
فلحسشاب نالفقه نا’باضشية.
ت -دارت -و ان -اف دسش اق -ن اŸصش -ل -ى
دق- -ن اوغ- -رب- -از ادم- -ن -اوت ت -زق -وي -ن
اÁسشافران اتاسشان اسشوغÓن اوخدام
ادوفرى نتمششراسشنسشان اناف دسش دخ
” اوسش- -ح- -ف -ط ن -ال -ق -ران دوسش -ل -م -د
نومزروي نات اغرسشان اتروى انتوات
باشش اطفان دالدين داŸذهب اولتتÚ
ا’صشلنسشان.
اناف دسش اقت اŸكتبة ايتزعلك

دسش ي -غ-لب ان-ل-ك-ت-وب داıط-وط-ات
ات -وج -روان سش -ك -ل انشش -ان اي -ال-ف-اي-دة
ن -ن -ل -م -ادان دن -ع -زم -ان،اسش -قسش 1974
ات -وسش -ل -ف -ى ت -دشش Ó-ان-ت-وات اسش-ويسش
اقابل نتواششول Úا’نت دزير دبدي
ادسشنت دوعاوننسشنت ادون اسشحقان
دعاون “دورتنسشان .
سش -ودم-وان اخ-دم-ان ت-دارت-و ا◊اج
اب-راه-ي-م ب-اب-اوسش-م-اع-ي-ل ا◊اج ع-م-ر
موسشلمال ادمناو اضشضشن Úاغرسشان
فوسش اكوتر دوعاون انتوات دنلمادن
ات - -وغ - -ان ع - -زم - -ان Ÿدان ات - -وغ دخ
ات -ي -ف -اوت ت-رزم ي-غ-لب ن-ت-ورى ام-دان
“دورتنسشان .

^ أ م-نسشن ،أ„ّ-نغّ د
موشْش  ،موشْش ّ-نغ
أّنج-نسشن د أ ْم
^ وي وفÚ
تاسشÒت أديزضش
ئوغّجار ُدمنسشي

مواقيت
الصشÓة

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  ١٨م -اي  :١٩٥٧ا◊ك-وم-ة ال-ف-رنسش-ي-ة ت-وقف اŸسشاعدة
اŸال -ي -ة ل -ت -ونسش ع -ق -اب -ا ل-ه-ا ع-ل-ى وق-وف-ه-ا اإ ¤ج-انب
الثورة ا÷زائرية.
^  ١٨ماي  :١٩٥٩اŸاريششال «جوان» يبعث برسشالة
إا ¤رئ -يسش ا◊ك -وم -ة ال -ف -رنسش-ي-ة إادغ-ار ف-ور Edgard
ج- -اء ف- -ي -ه -ا« :إاّن ال -وضش -ع خ -ط ‘ Òا÷زائ -ر وإاّن اŸع -ل -وم -ات
لخÒة تشش Òإا ¤امكانية وقوع انتفاضشة عارمة بقسشنطينة».
ا أ

24
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قامت بها مفارز ا÷يشش ،الدرك وا÷مارك

تدمﬂ Òبأاين  02لإÓرهابي Úببومرداسس

و‘ إاط - - -ار ﬁارب - - -ة ال - - -ت- - -ه- - -ريب
وا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ،أاوق -فت م -ف -رزة
ل- - -ل- - -ج- - -يشس ال- - -وط- - -ن- - -ي الشش- - -ع- - -ب- - -ي
بتمÔاسشت/ن.ع ،6.ثمانية ( )08منقبÚ
ع - -ن ال- -ذهب وح- -ج- -زت م- -ول- -دا ()01
كهربائيا ومطرقة ( )01ضشغط ،فيما
ضش - -ب- -ط ح- -رسس ا◊دود ( )238٧ع-ل-ب-ة
سشجائر بتلمسشان/ن.ع.2.

..وتوقيف  58مهاجرا غ Òشصرعي
من جنسصيات ﬂتلفة

توقيف  4أاشصخاصس بحوزتهم
اسصلحة رشصاشصة وأاجهزة

‘ إاط- -ار م -ك -اف -ح -ة اإلره -اب ،أاوق -فت
مفرزة للجيشس الوطني الششعبي بالتنسشيق
م- -ع ع- -ن -اصش -ر ال -درك ال -وط -ن -ي ومصش -ال -ح

وسشط حضشوراعÓمي وششخصشيات وطنية

 ..توقيف  4مهرب Úومركبات مع
حجز مواد غذائية ﬂتلفة

و‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة،
أاوق -فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي ب-ع Úق-زام
/ن.ع ،6.أارب- - -ع- - -ة ( )04م- -ه -رب Úوح -ج -زت شش -اح -ن -ة
وسشيارت )02( Úرباعيتي الدفع و( )16.2طن من اŸواد
ال -غ -ذائ -ي -ة ‘ ،ح Úح -ج -ز ع -ن -اصش-ر ال-درك ال-وط-ن-ي
بوهران/ن.ع )240( 2.ق -رصش -ا م -ه -ل -وسش -ا  ،م-ن ج-ه-ة
أاخ -رى ،أاح -ب -طت م -ف -ارز ل -ل -ج -يشس ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي
ﬁاولت تهريب ( )11010لÎمن الوقود بكل من سشوق
أاهراسس وتبسشة والطارف.

ق.و

جثمان الصصحفي حراث بن جدويوارى الÌى ÃقÈة العالية

التحق با÷بال ›اهدا ثم حرب الرمال وظل وفيا للمهنة
ووري الÌى ظ - - - -ه - - - -ر اÿم - - - -يسش
ÃقÈة ال -ع-ال-ي-ة ب-ال-ع-اصش-م-ة ج-ث-م-ان
الصشحفي حراث بن جدو ،اول مذيعي
لخبار بالتلفزيون ا÷زائري
نششرة ا أ
سشنوات السشبعينيات ‘ فÎة الرئيسش
ب- -ن ب- -ل- -ة وه- -واري ب- -وم- -دي- -ن ،وسش -ط
حضش- -ور اعÓ- -م- -ي ك -ب Òوشش -خصش -ي -ات
سشياسشية  ،ووزراء سشابق Úومن اقارب
ال - -ف - -ق - -ي - -د وب - -عضش اŸشش - -ي- -ع‡ ،Úن
عايششوه وعرفوه عن قرب .

نورالدين لعراجي

ت -و‘ ال -ف -ق -ي-د ب-ع-د م-رضس عضش-ال ك-ان
ال- -زم -ه ال -ف -راشس م -ن -ذ فÎة  ،ح -يث ف -ارق
ا◊ياة عن عمر ناهز 89سشنة ،ويعت Èحراث
ب-ن ج-دوا اول الصش-ح-ف-ي Úال-ذي-ن ال-ت-ح-ق-وا
Ãب -ن -ى الذاع -ة وال -ت -ل -ف -زي -ون  ،م-ع بسش-ط
السشيادة الوطنية عليهما ‘ كلمة التأابÚ
التي قرأاها العÓمي ﬁمد بوعزارة  ،جاء
فيها ‘‘ هاهوالفارسس بن جدوا من الفرسشان
ال -ذي -ن اسش -ت -ع-ادوا اسش-ت-قÓ-ل ال-بÓ-د  ،اح-د
الفرسشان الششاوسس الذين حرروا الذاعة
وال -ت -ل -ف -زي -ون ل -تصش -ب -ح ج -زائ -ري -ة الصش-ورة
والصشوت ‘  28اكتوبر  1962تاريخ اسشتعادة
مؤوسشسشتي الذاعة والتلفزيون  ،مضشيفا انه
كان باششوششا ل تفارقه البتسشامة مطلقا ،
وخاضس حرب الرمال اوالغزواŸغربي على
ا÷زائر سشنة  1963وهوصشحفي.
أاصشبح واحدا من ابرز ‚وم التلفزيون
ا÷زائري  ،مقدما لنششرة الخبار ،متجول
ع Èال -ع -ا ⁄ي -ن -ق -ل الح -داث اıت -ل -ف -ة ،
ل- -ل- -ت- -ل- -ف -زي -ون ا÷زائ -ري وي -ن -ج -ز اج -م -ل
ال -ري -ب -ورت-اج-ات  ،وك-ان ال-ف-ق-ي-د عضش-وا ‘
الم -ان -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -لصش-ح-ف-ي Úث-م رئ-يسش-ا
ل –Ó-اد الصش -ح -ف -ي Úال-ع-رب م-داف-ع-ا ع-ن
ششرف اŸهنة  ،عن نسشائها ورجالها داخل

ا÷زائر و‘ الوطن العربي  ،و‘ العا ⁄ككل ‘‘
تو ¤الفقيد على لسشان بوعزارة  ،مهمة
رئيسس التحرير وقبلها رئيسس دائرة الخبار
 ،ويششكل حراث بن جدوظاهرة انسشانية
فريدة من نوعها  ،حيث انه ل يÎدد ‘
مسشاعدة الناسس انسشانيا  ،ول يÎدد ‘ منح
يد العون لكل من يقصشده  ،هي اخÓقه ،
وظ- -لت م- -واق- -ف- -ه ث -اب -ت -ة  ،ألن -ه ل ي -ع -رف
اŸضشاربة ول التلون  ،بل انه ل يقيم وزنا
لÓ-ن-ت-ه-ازي-ة ال-ت-ي ي-رك-ب-ه-ا ال-ب-عضس  ،سش-ل-م-ا
للمسشؤووليات .
ول -د ال -ف -ق -ي -د ‘ ج-ان-ف-ي  1936بقرية
قريقر التي تبعد عن ولية تبسشة بحوا‹ 60
كلم  ،لكن ادارة البلدية سشجلته ب 8اششهر
بعد ذلك  ،كان والده Áتلك قطعة ارضشية
فÓحيه  ،ونظرا للفاقة وقلة المكانيات ،
÷أا ا ¤صش -دي -ق -ه اŸق-رب الشش-ي-خ ال-ع-رب-ي
التبسشي  ،بحكم انهما حافظ Úلكتاب الله ،
م-ا سش-ه-ل ال-ت-ح-اق-ه ب-ال-ت-ع-ل-ي-م ‘ م-درسش-ة ‘‘
ت -ه -ذيب ال-ب-ن Úوال-ب-ن-ات‘‘ل-لشش-ي-خ ال-ت-بسش-ي ،
ولنه البن الوحيد لوالده  ،واŸسشافة بعيدة
ب Úالقرية وولية تبسشة  ،منح الششيخ العربي
التبسشي مبلغ 3الف فرنك فرنسشي لوالد
ح- -راث ب- -ن ج -دوقصش -د ال -ع -يشس و‡ارسش -ة
التجارة والسشكن بقربه باŸدينة  ،ليلتحق
ب-ع-ده-ا ل-ل-دراسش-ة Ãع-ه-د ع-ب-د ا◊م-ي-د ب-ن
باديسس  ،ثم بجامع الزينتونة بتونسس ،سشنة
 1955وكان عمره انذاك  19سشنة  ،وعند
اعÓن اضشراب الطلبة ‘ 19ماي ، 1956
كان حراث من ب Úالطلبة الوائل الذين
التحقوا بالثورة  ،ونظرا للفطنة وا◊نكة
اللت Úيتمتع بهما  ،كلفته قيادة الثورة بعدة
مسشؤووليات  ،حيث تدخل الششيخ واÛاهد
مزهودي عضشو›لسس الثورة انذاك ليتم
ادماجه ‘ خلية التكتيك ا◊ربي التي كان
ع -ل -ى رأاسش -ه -ا ث Ó-ث -ة م -ن ق -ي -ادي ال-ث-ورة ،

ششبيبة بجاية

الÓعبون يقاطعون التدريبات
ّÁر فريق ششبيبة بجاية بوضشعية جد
صشعبة ،بسشبب عدم حصشول الÓعب Úعلى
مسشتحقاتهم اŸالية ،وهوما جعل الÓعبÚ
يقاطعون ا◊صشة التدريبية األخÒة ،كما
ه -ددوا ب -ال -دخ-ول ‘ إاضش-راب م-ف-ت-وح‘ ،
حال اسشتمرار الوضشعية على حالها.
و‘ هذا الصشدد ،أاكد الرئيسس بلقاسشم
حواسشي ،رئيسس الفريق البجاوي‘ ،تعمل
إادارة فريق الششبيبة على إايجاد حل لهذه
اŸششكلة التي قد تدخل الفريق ‘ فÎة
فراغ ،حيث يصشّر الÓعبون على ا◊صشول

ع -ل-ى مسش-ت-ح-ق-ات-ه-م دون أان ت-دخ-ل إاع-ان-ة
البلدية والولية ،وعليه فأانا أاجّدد دعوتي
إا ¤السش -ل -ط -ات اÙل -ي -ة وك -ذا اŸق -اولÚ
بالولية ،لدعم الفريق ماديا وŒاوز هذا
الظرف الصشعب ،حيث أان الÓعب Úتأاثروا
ك -ثÒا وف -ق -دوا الÎك -ي -ز ل -ل-ت-حضش Òا÷ي-د
ل -ن -ه -ائ -ي ك -أاسس ا÷م -ه -وري -ة أام -ام شش-ب-اب
بلوزداد ،وبالتا‹ ضشمان جاهزية الفريق
‘ ظروف حسشنة‘.

بجاية :بن النوي توهامي

الراحل اللواء عبد الله بلهوششات  ،عبدا لله
نواورة  ،لعموري،
وفور السشتقÓل ارسشلته القيادة لتو‹
مهام تسشي Òالذاعة والتلفزيون رفقة كوكبة
م- -ن اصش- -دق- -ائ -ه  ،ل -ي -ك -ون واح -دا م -ن بÚ
اÛم- -وع- -ة ال- -ت -ي ق -امت ب -تسش -ي Òشش -ؤوون
الذاعة والتلفزيون لتصشبح جزائرية مائة
باŸائة  ،و‘ سشنة  1963قام حراث بن
جدورفقة كل من الراحل عيسشى مسشعودي ،
واŸد Êا◊واسس اطال الله عمره  ،وقدور
ريان الذي كان تقنيا  ،بتغطية تلك ا◊رب ،

٢٣°
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أام Úبلعمري

‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،حجزت مفرزة للجيشس الوطني الششعبي
بالتنسشيق مع مصشالح األمن الوطني ،ببني ونيف ببششار بالناحية العسشكرية الثالثة ،يوم
 16ماي  ،2019كمية كبÒة من الكيف اŸعالج ُتقدر بـخمسشة ( )05قناط Òو()34
كيلوغراما  ،مرة أاخرى تؤوكد وحدات ا÷يشس الوطني الششعبي عزمها وحرصشها على
تقويضس كل اÙاولت الدنيئة التي ترمي إا ¤نششر مثل هذه اŸواد والظواهر
الدخيلة على ›تمعنا وقيمنا.

ا÷م- - -ارك ا÷زائ- - -ري - -ة ‘ ،ع - -م - -ل - -ي - -تÚ
منفصشلت Úبغرداية /ن.ع 4.يوم  16ماي
 ،2019ثÓ- - -ث - -ة ( )03أاشش -خ -اصس ب -ح-وزت-ه-م
مسش - - - -دسش Úرشش - - - -اشش )02( Úم - - - -ن ن - - - -وع
كÓششنكوف وأاربعة (ﬂ )04ازن وكمية من
الذخÒة ،وحجزت سشيارت )02( Úرباعتي
الدفع وأاجهزة اتصشال ،فيما ضشبط عناصشر
ال-درك ال-وط-ن-ي ب-ال-بليدة/ن.ع ،1.شش -خصش-ا
( )01ب- -ح- -وزت- -ه مسش- -دسس آا‹ وك- -م -ي -ة م -ن
الذخÒة.

 ٢٣°وهران

٢٣°

التحريضس ليسس وجهة نظر...؟!

حجز  5قناط Òو 34كلغ من اıدرات ببني ونيف ببشصار

 ..توقيف  8منقب Úعن الذهب
وحجز عتاد متنوع

 ٢٢°ا÷زائر

 ٢٣°وهران

الثمن  ١٠دج

قامت بها مفرزة للجيشش بالتنسشيق مع مصشالح الششرطة

من جهة أاخرى و‘ إاطار ﬁاربة
الهجرة غ Òالششرعية ،أاوقفت مفارز
ل -ل -ج -يشس ال -وط -ن-ي الشش-ع-ب-ي وع-ن-اصش-ر
ال -درك ال -وط -ن -ي ( )58م- -ه- -اج -را غÒ
ششرعي من جنسشيات ﬂتلفة ،وذلك،
خÓل عمليات متفرقة بكل من غرداية
وتيارت وع Úقزام.

 ٢٤°ا÷زائر

عنابة

السشبت  ١٣رمضشان  ١٤٤٠هـ الموافق لـ  ١٨ماي  ٢٠١٩م

‘ إاط -ار م -ك -اف -ح -ة اإلره -اب وإاث-ر
عملية بحث و“ششيط ،كششفت ودمرت
مفرزة للجيشس الوطني الششعبي ،يوم 15
ÓرهابيÚ
ماي ﬂ ،2019بأاين ( )02ل إ
ببومرداسس/ن.ع.1.
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ح - -يث ق- -ام سش- -ي اŸدÊ
ح -واسس ب-ت-ح-ري-ر ت-ع-ل-ي-ق
اخ -ب -اري ون -ظ-را ل-غ-ي-اب
ع -يسش -ى مسش-ع-ودي ال-ذي
كان مديرا  ،قام الفقيد
ب -ق -راءة ذلك ال -ت -ع-ل-ي-ق ،
ف- -اع- -جب بصش -وت -ه ق -ادة
الثورة ◊زب جبهة التحرير فأاصشبح منذ
ذلك التاريخ ‚م الخبار رفقة عبد القيوم
بوكعباشس  ،ابراهيم بلبحري  ،وغÒهم
Óخ-ب-ار ،
ت -رق -ي سش -ن-ة  1983م -دي -را ل -أ
ل -يصش -ب -ح ب-ع-ده-ا مسش-تشش-ارا ل-وزي-ر العÓ-م
بشش Òرويسس  ،ثم ع Úسشنة  1986مديرا
Ÿكتب وكالة النباء بتونسس.ليتقاعد بعدها
ويختفي اثره من اŸششهد إال ‘ حالت ،
وبوفاته تفقد السشرة العÓمية  ،احد ابرز
‚ومها ‘ زمن البيضس واألسشود .

هل الدÁقراطية وحرية التعب Òتعطينا ا◊ق ‘ التحريضس
ضشد أاششخاصس أاومؤوسشسشات؟ ،طبعا ل .ولكن البعضس يريد أان
يوهمنا أان هذا السشلوك الذي يتنافى وأابجديات حرية التعبÒ
والدÁقراطية هو جزء منها!
طلع علينا البعضس بدعوات غريبة –رضس علنا على التمرد
على قيادة اŸؤوسشسشة العسشكرية بدعوى أانه ل Áكن لهذه
األخÒة أان تبقى Ãعزل عن ما يحدث ‘ الششارع ا÷زائري
من حراك ششعبي وأانه على ا÷يشس النسشجام مع هذا ا◊راك
وما يناششده من تغيÒ؟ وقبلها كانت هناك أاسشطوانة أاخرى
رّوجت لها ورددتها نفسس الوجوه وهي دعوة ا÷يشس إا ¤العودة
إا ¤الثكنات وكأانه خرج منها وأاخذت دباباته مواقعها ‘
اÙاور الكÈى للعاصشمة ومبنى اإلذاعة والتلفزيون؟ لهذا ⁄
يتوان البعضس  ‘ -بداية ا◊راك  -عن نششر صشور قدÁة
Óي-هام
Ÿواكب عسش-ك-ري-ة ع Èم-واق-ع ال-ت-واصش-ل الج-ت-م-اع-ي ل -إ
بتحرك ا÷يشس لقمع اŸتظاهرين؟ ولكن تب Úلحقا أانها صشور
تعود للعششرية ا◊مراء التي سشتظل ششاهدة على البÓء ا◊سشن
الذي أابÓه هذا ا÷يشس الوطني والششعبي خÓل تلك ا◊قبة
القا“ة من تاريخ ا÷زائر من أاجل ا◊فاظ على هذا الوطن
وعلى الطابع ا÷مهوري للدولة ا÷زائرية ويؤوكد ‘ الوقت
ن -فسش -ه أان ل -ه -ذا ا÷يشس ع -ق -ي -دة ن -وف-مÈي-ة راسش-خ-ة ق-وام-ه-ا
النضشباط والولء للوطن ل مكان فيها Ÿا يحلم به هؤولء ومن
يقف وراءهم ‘ رؤوية هذه اŸؤوسشسشة مفككة؟
من اŸفارقات أان أاولئك الذين كانوا يدعون ا÷يشس إا¤
–م -ل مسش -ؤوول -ي-ات-ه ال-ت-اري-خ-ي-ة Œاه ا◊راك اŸط-الب ب-ع-دم
التجديد للرئيسس اŸسشتقيل عبد العزيز بوتفليقة هم أانفسشهم
م -ن ان -ق -ل -ب -وا ع -ل -ى ا÷يشس Ãج -رد ان -ح-ي-ازه ل-لشش-عب وب-دأاوا
بالتحريضس ضشده والتنديد بتدخله ‘ السشياسشة ،وذلك ألن
الكم Úالذي نصشبوه له قد فششل  -كما يبدو ،-فبينما كانوا
يراهنون على تهور قيادة ا÷يشس والنقÓب عسشكريا على
ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة  ،ف ّضش-لت ه-ذه األخÒة اÿي-ار ال-دسش-ت-وري إلن-ه-اء
النسش -داد؟ ول -ك -ن سش -رع -ان م-ا ان-ت-ق-ل-وا إا ¤اÿط-ة (ب) وه-ي
مطالبة ا÷يشس باÿروج عن الدسشتور والذهاب إا ¤مرحلة
انتقالية على مقاسشهم؟ وعندما  ⁄تسشتجب قيادة ا÷يشس
لذلك و“سشكت باÿيار الدسشتوري ،انتقلت ا◊ملة رأاسشا إا¤
مهاجمتها ثم التحريضس على التمرد عليها؟!.
صشحيح أانه من حق كل واحد منا التعب Òعن وجهة نظره
بكل حرية ودÁقراطية ولكن ليسس من حق أاي كان اŸسشاسس
باŸؤوسشسشة العسشكرية والتحريضس على التمرد على قيادتها
–ت قناع ا◊رية والدÁقراطية ألن التحريضس جرÁة وليسس
وجهة نظر؟!

كاريكات /ÒعنÎ

