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ﬂتصس ‘ الهندسصة اŸيكانيكية يعرضس مشصروعا عمÓقا من خÓل «الشصعب»

سسليـ ـم بورنـ ـان جزائ ـ ـري مغـ ـÎب صساحـ ـب «نه ـر الواقعـ ـ ـ ـ ـ ـة»
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«الشصعب» ‘ جولة مسصائيــــــة
للمدينة القدÁة بقسصنطينة

السسويقة ب Úماضس يأابى الندثار
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أللقاء أ÷ماعي
رقم 365

سصاحلي ينشصط
ندوة صصحفية

02

ي- -ن -ظ -م اŸت -ح -ف ال -وط -ن -ي
ل- -ل- -م- -ج- -اه- -د ،غ- -دا ،ال- -ل- -ق -اء
ا÷م - -اع- -ي اŸوسص- -ع رق- -م 365
Ãق- - -ر اŸت- - -ح- - -ف ال- - -وط - -ن - -ي
للمجاهد على السصاعة 10:00
صصباحا ،حيث خصصصض اللقاء
Ÿوضص-وع «ال-وج-ب-ات ال-غذائية
اŸق-دم-ة ي-وم-ي-ا ل-ل-م-ج-اه-دين
خ -لل ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري-ري-ة
لسص- -د ال- -رم -ق ،ت -خ -ت -ل -ف م -ن
لخرى وهي ل تتم
منطقة أ
بانتظام ،فكيف يتم ذلك؟».
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هّدأم يشصرف على أللقاء مع ‡ثلي أ÷معيات

«ألبعد أ’جتماعي
Ÿهام رجل ألشصرطة»
‘ حصصة «أ’منكم »

تتطرق حصصة «‘ الصصميم»
لمنية
التي تهتم بالتوعية ا أ
لمن
لذاعي ل أ
ضصمن الفضصاء ا إ
ال-وط-ن-ي ،ال-ي-وم ،إا ¤موضصوع
«ال- -ب- -ع- -د الج -ت -م -اع -ي Ÿه -ام
رج -ل الشص -رط -ة»Ã ،شص -ارك -ة
إاطارات ﬂتصصة من اŸديرية
لمن الوطني وأاسصتاذ
العامة ل أ
ج- - - -ام - - -ع - - -ي ﬂتصض ،ك - - -م - - -ا
ي- -خصصصض ج- -زء ل- -ل- -رد ع- -ل- -ى
تسصاؤولت اŸسصتمع.Ú

–ضص Òرزنامة
أŸهرجانات
ت- -ع- -ك- -ف وزارة ال- -ث- -ق- -اف -ة
ب- -ال- -ت- -نسص- -ي- -ق م- -ع ﬁاف- -ظ- -ي
اŸه -رج -ان -ات اıت -ل-ف-ة ،ع-ل-ى
ال -ت-حضص ÒلسصÒورة ان-ط-لق
اŸه -رج -ان -ات ال -ق -ادم-ة وذلك
وف - -ق ال - -رزن - -ام - -ة اŸسص- -ط- -رة
مسص -ب -ق-ا ل-ك-ل م-ه-رج-ان ،ع-ل-ى
غ - - -رار اŸه - - -رج - - -ان ال - - -دو‹
«ت -ي-م-ق-اد» ب Úال-فÎة م-ن 25
إا 30 ¤ج-وي-ل-ي-ة واŸهرجان
ال-ث-ق-ا‘ ال-دو‹ ل-ل-مسصرح بÚ
 15إا 21 ¤أاكتوبر ببجاية.

يشصرف ،اليوم ،وزير العمل والتشصغيل والضصمان الجتماعي الÈوفيسصور تيجا Êحسصان هدام،
لصصحاب اŸؤوسصسصات اŸصصغرة اŸسصتحدثة ‘
على أاشصغال اللقاء مع ‡ثلي ا÷معيات اŸعتمدة اŸمثلة أ
إاطار أاجهزة الدعم العمومية ،الوكالة الوطنية لدعم تشصغيل الشصباب والصصندوق الوطني للتأامÚ
عن البطالة وذلك Ãقر الوزارة بداية من  10:30صصباحا.

جائزة أ÷زأئر ألدولية
للقرآأن ألكرË
ت -ت -واصص -ل ال -ط-ب-ع-ة ÷ 16ائزة
ا÷زائ -ر ال -دول -ي -ة ◊ف -ظ ال-ق-رآان
ال-ك-ر Ëوت-رت-ي-ل-ه وŒوي-ده خ-لل
الفÎة اŸمتدة ب 25 Úإا 30 ¤ماي
 ،2019وذلك ب - - - -ك- - - -ل م- - - -ن قصص- - - -ر
اŸعارضض وفندق السصوفيتال.

تصصميم ›موعة ألعاب «ألبازل»

ب- -ادر اŸت-
ح -ف ال -ع -م -وم -ي ال -ولوهران ،بتصصميم ›موعة م ط -ن -ي «أاح -م -د زب -ان -ة»
ن أالعاب «البازل» إ
اÛم- -و
لبراز
Ãق -ع- -ات اŸت- -ح- -ف- -ي -ة ل  -أ
ل
ط
ف
ا
ل
ق
ص
ص
د
ت
ع
ر
ي
ف -ه -م
ت-ن-ي-ات
ه-ذه اŸؤوسصسص-ة اŸت-ح-ف-
لدى مسصؤوولة التنشصيط والبي ية ،بحسصب ما أاسصتفيد
داغ
و” إا‚از أاك Ìمن  50لعب وجية بذات اŸتحف.
ةل
ت
ج
س
ص
ي
صصور ا
د ›موعة من
الذ ◊يوانات التي يضصمها
ف
ر
ع
«
ا
ل
ع
ل
و
م
و
ا
ل
ط
ب
يعة»
ي يعت Èا أ
لك Ìإاسصتقطابا لل
من اللوحات الفنية التي تز جمهور الصصغ Òوقطع
ين
ال- -تشص- -ك- -ي- -ل- -ي- -ة» وك- -ذا واج -ه  -جدران فرع «الفنون
ة
ا
Ÿ
ت
ح
ف ال -ت -ي ت -زدان
بفسصيفسصا
ء رائعة ،كما أاضصافت ن
ا
د
ي
ة
عدلن.

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسض مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

لم Úالعام ◊زب
ينشصط ا أ
التحالف الوطني ا÷مهوري
ال -دك -ت -ور ب -ل -ق -اسص-م سص-اح-ل-ي،
غدا ،ندوة صصحفية تخصصصض
لسص -ت -ع -راضض م -وق-ف ا◊زب
من تطورات اŸشصهد السصياسصي
‘ ال- - -ب - -لد ،لسص - -ي - -م - -ا ق - -رار
ا◊زب ت -ع -ل -ي-ق مشص-ارك-ت-ه ‘
النتخابات الرئاسصية اŸقررة
يوم  04جويلية  ،2019وذلك
اب- -ت- -داء م- -ن السص -اعـة 10:30
صصباحا باŸقر اŸركزي للحزب
ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة ب-ال-ق-رب
م - -ن ف - -ن - -دق دار الضص - -ي - -اف -
بوشصاوي.

«دور ألكشصافة
‘ أ◊ركة ألوطنية»
ﬁور ندوة تاريخية
ت- -ن- -ظ- -م وزارة اÛاه -دي -ن
ندوة تاريخية –ت عنوان:
لسص -لم -ي -ة
«دور ال- -كشص -اف -ة ا إ
ا÷زائ- - - - -ري- - - - -ة ‘ ا◊رك- - - - -ة
ال- - - -وط- - - -ن- - - -ي- - - -ة وال- - - -ث- - - -ورة
ال -ت-ح-ري-ري-ة» ،يشص-رف ع-ل-ي-ه
الوزير الطيب زيتو ،Êوذلك
ي - -وم  2٧م- -اي ا÷اري ع- -ل -ى
السص- - -اع- - -ة  10:30صصباحا،
ب -اŸرك -ز ال -وط-ن-ي ل-ل-دراسص-ات
وال- - - -ب- - - -حث ‘ ح - - -رك - - -ة أاول
لبيار.
نوفم 1954 Èبا أ

«فضصل ألعشصر أأ’وأخر
من شصهر
موسصيقى وأنشصطة ثقا
ف
ي
ة
ب
د
أ
ر
رمضصان»
عبد أللطيف

ت-ن-ظ-م ال-
ب-رن-ا›ا وك-ال-ة ا÷زائ-ري-ة ل إ
لشصعاع الثقا‘
ف-ن-ي-ا م-ت-ن-وع-ا بـ
دار ع-ب-د ال-ل-ط-يف ‘
العاصصمة Ãناسصبة
يشص- -م- -ل الÈن شصهر رمضصان الفضصيل.
ام -ج «سص -موسصيقى وأانشصطة ثق ه -رات رمضص -ان »2019
افي
جوان  ،2019حيث سص ة اليوم وإا ¤غاية 01
يت
لن -دلسص -ي ،أاد م إاحياء سصهرة فنية ‘
ط -اب -ع ا أ
اء
ج
م
ع -ي -ة ا÷ن -ادي-ة -
ب -و
ك
ف -اري ي-وم  01ج -وا
العاŸي للطفولة ،وح ن  2019إاح-ي-اء لليوم
فل
فني من إاحياء الفنان
سصم Òتومي.

ينظم ،اليوم ،اŸركز
لسص - -لم- -ي
ال - -ث - -ق - -ا‘ ا إ
Ãق -ره ال -ك -ائ -ن ب -ع -ل-ي
ب - -وم - -ن - -ج- -ل ﬁاضص- -رة
ب-ع-ن-وان« :فضص-ل ال-عشصر
لواخ - - -ر م - - -ن شص - - -ه - - -ر
ا أ
رمضص - -ان» ،وذلك ع- -ل- -ى
السصاعة  11:00صصباحا.

إ’ع ـÓناتكـم أتصصل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ ملحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
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:
تطبع بالم ؤ
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بناء على تعيينات رئيسس الدولة عبد القادر بن صسالح

زوينة رئيسصا لسصلطة ضصبط السصمعي البصصري
ع Úرئيسس الدولة عبد القادر بن
صس-ال-ح ،زوي-ن-ة ع-ب-د ال-رزاق ،رئ-يسسا
لسس -ل -ط -ة ضس-ب-ط السس-م-ع-ي ال-بصس-ري،
حسسب ما أافاد به أامسس بيان لرئاسسة
ا÷مهورية.
ج -اء ‘ ب -ي -ان رئ -اسص -ة ا÷م -ه -وري -ة أان
«رئ -يسس ال -دول -ة ع Úزوي -ن -ة ع -ب-د ال-رزاق
رئ-يسص-ا لسص-ل-ط-ة ضص-ب-ط السص-م-ع-ي ال-بصصري
خ -ل -ف -ا ل -زواوي ب-ن ح-م-ادي ال-ذي أان-ه-يت
مهامه بهذه الصصفة».

رباحي مديرا عاما للمؤوسصسصة
العمومية للتلفزيون
ع Úرئ -يسس ال -دول -ة ،ع -ب -د ال -ق -ادر ب -ن
صصالح ،أامسس ،رباحي سصليم مديرا عاما
ل-ل-م-ؤوسصسص-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ت-ل-ف-زي-ون ،خ-ل-فا
للطفي شصريط ،حسصب ما أافاد به بيان
لرئاسصة ا÷مهورية.
جاء ‘ البيان أان «رئيسس الدولة عÚ
رب -اح -ي سص -ل -ي -م م -دي-را ع-ام-ا ل-ل-م-ؤوسصسص-ة
العمومية للتلفزيون خلفا للطفي شصريط
الذي أانهيت مهامه بهذه الصصفة».

...حمايدية رئيسصا مديرا عاما للوكالة
الوطنية لÓتصصال والنشصر واإ’شصهار
” تعي Úحمايدية من Òرئيسصا مديرا
ع-ام-ا ل-ل-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لتصصال والنشصر
واإلشصهار ،حسصب ما أافاد به أامسس بيان
لرئاسصة ا÷مهورية.
وجاء ‘ البيان أانه «” تعي Úحمايدية
من Òرئيسصا مديرا عاما للوكالة الوطنية
للتصصال والنشصر واإلشصهار خلفا للسصيدة

ج -دو ج-ازي-ة ال-ت-ي أان-ه-يت م-ه-ام-ه-ا ب-ه-ذه
الصصفة».

...وبوÿراصش رئيسصا مديرا
عاما Ûمع سصونلغاز
ع Úرئ- -يسس ال- -دول -ة ع -ب -د ال -ق -ادر ب -ن
صص -ال -ح ،ب-وÿراصس شص-اه-ر رئ-يسص-ا م-دي-را
عاما Ûمع سصونلغاز حسصب ما أافاد به
أامسس بيان لرئاسصة ا÷مهورية.

توزيع  4.759وحدة سصكنية «عدل» على اŸسصتوى الوطني

مفاتيح السصكنات اŸتبقية بحر الأسصبوع
ا÷اري.
صصرح الوزير على هامشس حفل تسصليم
اŸفاتيح الذي ” Ãرافقة وا‹ العاصصمة،
عبد اÿالق صصيودة ،بحضصور السصلطات
اÙلية ،أان عملية تسصليم اŸفاتيح تخصس
«عدل »1ب -ال -ع-اصص-م-ة ،وال-ت-ي سص-ت-م-ت-د إا¤
م-ك-ت-ت-ب-ي «ع-دل »2-ب -ولي -ات سص -ك -ي -ك -دة
( 1.150وحدة) وعنابة ( 718وحدة) وادرار
( 320وحدة) والشصلف ( 105وحدة) والتي
سصتتم خلل  27من رمضصان ا÷اري.
وأاكد الوزير أان عملية تسصليم السصكنات
على اŸكتتب Úسصتتواصصل خلل األشصهر
اŸقبلة ،مشصÒا إا ¤أان العملية سصتسصتكمل

ت- -دري- -ج- -ي -ا إا ¤غ -اي -ة سص -ب -ت -م ÈاŸق -ب -ل
وهوموعد النتهاء من ملف «عدل  »1على
اŸسصتوى الوطني.
من جهة أاخرى ،قال بلجود ،إان 10الف
مكتتب ‘ برنامج «عدل »2-بالعاصصمة
سصيتمكنون ابتداء من هذا السصبوع من
اسص-ت-خ-راج شص-ه-ادات ال-ت-خصص-يصس النهائية
لسصكناتهم ع ÈاŸوقع اإللكÎو Êاÿاصس
ب- -وك- -ال- -ة «ع- -دل» ،م -وزع Úع ÈاŸواق -ع
التالية  :ع ÚاŸا◊ة ،أاولد فايت ،عÚ
البنيان ،سصيدي عبد الله ،برج البحري،
شصعيبة وبوينان.
م -ن ج -ه-ت-ه ،ق-ال اŸدي-ر ال-ع-ام ل-وك-ال-ة
«ع- -دل» ،سص- -ع- -ي -د روب -ة ،أان ك -ل مشص -اري -ع
عدل 1-اŸوزعة حاليا ” إاطلقها ‘
 2014و 2015وÃ ،2016ا أان –ي Úملفات
 2001و ،2013 ‘ ” 2002ومشصÒا إا ¤أان
برنامج عدل ” 1اسصتكماله تقريبا على
كل الÎاب الوطني و ⁄يتبق إال حوا‹
 17.000وحدة با÷زائر العاصصمة سصيتم
تسص -ل -ي -م -ه -ا ت -دري-ج-ي-ا إا ¤غ-اي-ة سص-ب-ت-مÈ
اŸقبل.
وأاضص- - -اف روب - -ة أان - -ه ” م - -ا ب2016 Ú
و 2019توزيع حوا‹  58.000وحدة سصكنية
م -ن ب -رن -ام -ج «ع-دل  ،»1م- -ن -ه -ا أاك Ìم -ن
 2018 ‘ 30.000ب-ال-ع-اصص-مة وحدها،
مشصÒا إا ¤أان - -ه سص- -ي- -ت- -م ع- -ل- -ى مسص- -ت- -وى
العاصصمة انطلق تسصليم اŸفاتيح ألو¤
م-ك-ت-ت-ب-ي «ع-دل  »2اب -ت -داء م -ن ال -دخ -ول
الجتماعي اŸقبل.

لدوية
قلقة من اسستمرار الندرة ‘ جميع ا أ

النقابة الوطنية للصصيادلة :اسصتنفاد اıزون بحوا‹  200نوع
كشس - -فت ال - -ن - -ق - -اب - -ة ال - -وط - -ن - -ي- -ة
ل -لصس -ي -ادل -ة «سس -ن -اب -و» ع -ن اسس-ت-ن-ف-اد
لدوي -ة ب-ح-وا‹  200نوع،
ﬂزون ا أ
لدوي-ة ف-ق-ط
لم-ر ب-ا أ
ول ي -ت -ع -ل -ق ب-ا أ
لجهزة الطبية.
وإا‰ا حتى ا أ

صصونيا طبة
“سس ال -ن -درة ج -م -ي-ع أاصص-ن-اف األدوي-ة
وع- -ددا ك- -بÒا م- -ن األج- -ه- -زة ال- -ط- -ب -ي -ة،
ب- -اإلضص- -اف- -ة إا ¤أان ال- -ت- -م- -وي -ن ب -األدوي -ة
ل -لصص-ي-ادل-ة واŸؤوسصسص-ات الصص-ح-ي-ة ي-ع-رف
اضصطرابات ‘ كل مرة وقائمة األدوية ‘
زيادة مسصتمرة كل أاسصبوع.
و‘ ظ- -ل ت- -ف- -اق -م ن -درة األدوي -ة ع -ل -ى
مسصتوى الصصيدليات واŸؤوسصسصات الصصحية

لزمة
للية الدسستورية لعÓج ا أ
دعت إا ¤تفعيل ا آ

الرابطة الوطنية للفكر والثقافة تسصاند مقÎحات ا÷يشش
حددت الرابطة ا÷زائرية للفكر
وال- -ث- -ق -اف -ة م -وق -ف -ه -ا ‡ا ي -ج -ري ‘
السس - -اح - -ة السس - -ي - -اسس- -ي- -ة ،م- -ق- -دم- -ة
م-ق-ارب-ت-ه-ا ‘ ا◊ف-اظ ع-ل-ى اسس-تقرار
ا÷زائ- - -ر وت- - -ط - -وره - -ا م - -ن - -ت - -ق - -دة
الن- -ح- -راف ال- -ذي ي- -ط- -ال م- -ك- -اسسب
–ققت منذ السستقÓل ،داعية إا¤
الوقوف إا ¤جانب قيادة ا÷يشس ‘
م -ع -ا÷ت -ه -ا ال -رصس-ي-ن-ة ل-ل-خ-روج م-ن
لزمة ا◊الية ‘ إاطار دسستوري وما
ا أ
يسس- - - -ت- - - -ج - - -يب Ÿط - - -الب وط - - -م - - -وح
ا÷زائ-ري ‘ Úب-ن-اء ج-زائ-ر ج-ديدة
وفية لتاريخها اÛيد.

فنيدسس بن بلة

بلجود أاشسرف على حفل تسسليم اŸفاتيح

أاشس- -رف وزي -ر السس -ك -ن وال -ع -م -ران
واŸدي - -ن - -ة ،ك - -م- -ال ب- -ل- -ج- -ود ،أامسس،
ب- -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة ،ع -ل -ى ح -ف -ل
إاطÓ- -ق ع- -م -ل -ي -ة تسس -ل -ي -م اŸف -ات -ي -ح
لـ 4.759م -ك -ت -تب بصس -ي -غ -ة ال-ب-ي-ع
لي- -ج- -ار «ع- -دل» م- -وزع- -ة ع- -ل- -ى
ب- -ا إ
العديد من وليات الوطن.
خصصت ه - -ذه ا◊صص - -ة األو ¤اŸوزع- -ة
أامسس حوا‹  200عائلة من ضصمن 2.466
وح-دة سص-ك-ن-ي-ة ب-ال-ع-اصص-م-ة بصص-ي-غ-ة ال-ب-ي-ع
ب-اإلي-ج-ار م-وج-ه-ة Ÿك-ت-ت-ب-ي «عدل” »1
ت-وج-ي-ه-ه-م ن-ح-واŸدي-ن-ة ا÷دي-دة سص-يدي
ع-ب-د ال-ل-ه ب-ال-ع-اصص-م-ة واŸدي-ن-ة ا÷دي-دة
ب -وي -ن -ان ،ع -ل-ى ان ي-ت-م اسص-ت-ك-م-ال تسص-ل-ي-م
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يجد األطباء صصعوبة ‘ التكفل بحالت
اŸرضصى اıتلفة ،وهوما جعل العديد
من جمعيات مسصاعدة اŸرضصى تشصتكي
لدوي -ة
م- -ن الن- -ق- -ط- -اع -ات اŸت -ك -ررة ل  -أ

واألج - -ه- -زة ال- -ط- -ب- -ي- -ة
الضصرورية للعلج.
من جهتها ،طرحت
ال -ف -درال -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة
لشص -خ -اصس اŸع-اقÚ
ل -أ
مشص -ك -ل ت-وف-ر األن-ب-وب
ال-ذي يسص-ت-خ-دم ل-ط-رح
ال - -فضص - -لت la sond
نظرا ألهميته ‘ حياة
ه- -ذه الشص- -ري- -ح- -ة م- -ن
اÛت -م -ع .ك -م-ا اع-تÈ
م - -لح - -ظ- -ون أان مشص- -ك- -ل ن- -درة األدوي- -ة
والن-ق-ط-اع-ات اŸسص-ج-ل-ة سص-ب-ب-ه-ا ال-ق-يود
اŸف- -روضص- -ة ع- -ل- -ى السص- -تÒاد م- -ن ق -ب -ل
ا÷هات اŸعنية.

العدد
17957
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قالت الرابطة ‘ بيان أامضصاه رئيسصها
الدكتور مصصطفى بيطام تلقت «الشصعب»
نسصخة منه ،أانها تسصتند دوما ‘ موقفها
إا ¤م- -رج -ع -ي -ة ن -وف -م ÈومÒاث ا◊رك -ة
ال-وط-ن-ي-ة وث-ق-اف-ة ال-دول-ة الوطنية ،وتؤوكد
وقوفها بثبات إا ¤جانب ا◊راك الشصعبي
اع -ت -ق-ادا راسص-خ-ا م-ن-ه-ا ك-ن-خب وك-ف-اءات
مدى الغ Íالذي تسصبب فيه النحراف
اÿط Òالذي جعل الدولة تدار Ÿصصلحة
ف -ئ -ة ن -اف -ذة ع Èت -زاوج السص -ل-ط-ة واŸال
الفاسصد.
وذك -رت ال -راب -ط -ة أان ه -ذا الن -ح-راف
تزامن مع تخلي معظم القوى السصياسصية
عن مهامها األسصاسصية اŸتمثلة ‘ تعبئة
ﬂتلف شصرائح اÛتمع بتنوع أاطيافه من
أاجل مواصصلة مسصÒة ا÷زائر اŸسصتقلة
‘ كنف األمن والنسصجام الجتماعي ما
أافقد هذه القوى أاية مصصداقية اأمام الراأي

ال- - -ع - -ام .ف - -زادت ال - -ه - -وة ب Úال - -ن - -ظ - -ام
واÛتمع .وهو ما دفع بفئات واسصعة من
الشص- -عب ،و‘ ◊ظ- -ة ف- -ارق- -ة م -ن ت -اري -خ
ا÷زائر اŸسصتقلة ،للتحرك لوقف ذلك
النحراف وŒاوز حالة ا÷مود ‘ هبة
شصعبية انبهر العا ⁄بطابعها السصلمي.
من جهة أاخرى ،انتقدت الرابطة ،هذه
األط - -راف ال - -ت - -ي أاصص - -ب- -حت ج- -زءا م- -ن
اŸشص -ك-ل-ة ع-ل-ى اسص-ت-م-راري-ة األزم-ة وسص-د
اŸنافذ اأمام اŸقÎحات وا◊لول التي
تقدمت بها قيادة ا÷يشس وŒاوب معها
جموع اŸواطن Úالتي نزلت إا ¤الشصارع
مرددة هتافات «جيشس شصعب خاوة خاوة».
وترى الرابطة اأن ﬁاولت قلب ا◊قائق
وبث الشص -ق -اق وزرع ال -ف Ïه-دف-ه-ا إاط-ال-ة
األزمة والدفع بالبلد إا ¤طريق مسصدود
وما ينجر عنه من تداعيات خطÒة عن
السصتقرار والنسصجام الجتماعي وأامن
البلد.
من هذا اŸنطلق ،فإان الرابطة تعلن
وقوفها اإ ¤جانب مبدأا اŸعا÷ة الرصصينة
لزم -ة ح -ف -اظ -ا ع -ل -ى ال-دول-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل -أ
ورم-وزه-ا وم-ك-تسص-ب-ات-ه-ا وت-أاي-ي-دا للحراك
السصلمي ،داعيا القوى السصياسصية و‡ثلي
ا◊راك وا÷معيات والكفاءات الوطنية
اإ ¤اللتفاف حول الدعوة لتفعيل اآللية
ال-دسص-ت-وري-ة إلج-راء ان-ت-خ-اب-ات ال-رئاسصية
ل -ل-ح-د م-ن مسص-اع-ي ه-دف-ه-ا إاط-ال-ة ع-م-ر
األزم-ة و“ه-ي-د األرضص-ي-ة ل-تشص-ك-ي-ل الهيئة
اŸسصتقلة لتنظيم السصتحقاقات.
وحذرت الرابطة ‘ بيانها من أاي فراغ
دسصتوري يولد خطر النزلقات ويغذي
صصراعات وŒاذبات ل ﬂرج منها.

مدير جامعة اŸسسيلة الÈوفيسسور كمال بداري:

ضصرورة نشصر الثقافة اŸقاو’تية ‘ الوسصط ا÷امعي

أاكد مدير جامعة ﬁمد بوضسياف
باŸسسيلة الÈوفيسسور كمال بداري،
ليام التكوينية حول
على تكثيف ا أ
اŸق-اولت-ي-ة ل-ف-ائدة الطلبة ،مشسددا
على مواكبة ا÷امعة Ÿتطلبات سسوق
ال- - -ع- - -م- - -ل وم- - -راع - -اة ال - -ت - -ح - -ولت
الجتماعية والقتصسادية.
دعا بداري ‘ عرضس ا◊صصيلة السصنوية
ألعمال دار اŸقاولتية للجامعة مشصÒا
إا ¤ضصرورة نشصر الثقافة اŸقاولتية ‘
ال -وسص -ط ا÷ام -ع -ي وت -ط -وي -ر اŸب -ادرات
الفردية للطلبة من خلل
اسص- -ت- -ح- -داث م- -ؤوسصسص -ات
ناشصئة تسصاهم ‘ تطوير
ال - -نسص - -ي - -ج الق - -تصص- -ادي
اÙل-ي وال-وط-ن-ي وخ-ل-ق
فرصس عمل جديدة.
ومن جهته قدم مدير
دار اŸق-اولت-ي-ة ال-دك-ت-ور
ج- -ب- -اري ع- -ب- -د ال -وه -اب
ارق- -ام- -ا ع- -ن ا‚ازات ا÷ام -ع -ة ،وال -ت -ي
عرفت تنظيم عديد النشصاطات العلمية
وال -ت-دري-ب-ي-ة م-وج-ه-ة ل-ط-ل-ب-ة ،مضص-ي-ف-ا ان
ال- -ه -دف ه -وم -راف -ق -ة ح -ام -ل -ي األف -ك -ار
ل -ت-جسص-ي-د مشص-اري-ع-ه-م ع-ل-ى أارضس ال-واق-ع
ب -دع -م م -ن ط-رف وك-الت دع-م وتشص-غ-ي-ل
الشص- -ب- -اب اŸت -واج -دة ع -ل -ى ت -راب ولي -ة
اŸسص -ي -ل -ة ،وال -وك-ال-ة اÙل-ي-ة ل-ل-تشص-غ-ي-ل،
والصصندوق الوطني للتأام Úعلى البطالة،
وكالة دعم وتشصغيل الشصباب باإلضصافة إا¤
وكالة القرضس اŸصصغر.

وم -ن ال -نشص -اط-ات ال-ت-ي ق-امت ب-ه-ا دار
اŸق-اولت-ي-ة ال-ي-وم ال-ت-حسصيسصي التكويني،
ح-ول اŸق-اولت-ي-ة ال-رق-م-ي-ة ب-الشصراكة مع
«م -ب -ادرة اأوكسص -ج ،»Úوال -ذي ي -ه-دف إا¤
“ك Úالطلبة رقميا من خلل تعريفهم
بالفرضس اŸتاحة على ﬂتلف اŸنصصات
الرقمية ،والعمل على تشصجيعهم للندماج
‘ سصياق األعمال التجارية على النÎنت،
واإنشصاء عمل مسصتقل (فريلنسس) ،لتحقيق
ن-ت-ائ-ج ذات اأب-ع-اد اق-تصص-ادي-ة واج-ت-ماعية
مهمة.
م- -ع ال- -ع -ل -م ارت -ك -زت
ﬁاور ال -ي-وم ال-ت-ك-وي-ن-ي
ع- -ل -ى إاكسص -اب ال -ط -ل -ب -ة
اŸه - -ارات ال - -رق - -م - -ي- -ة
الضص -روري-ة ،وأاسص-اسص-ي-ات
رّي - - - - -ادة األع- - - - -م- - - - -ال،
واسصÎاتيجيات التسصويق
ال-ف-ع-ال-ة ،وم-ن-ه-جية بناء
خ -ط -ة ع -م-ل ج-ي-دة ‡ا
سصيمكنهم من ولوج عا ⁄اŸقاولتية
ك-م-ا ن-ظ-مت دار اŸق-اولت-ي-ة ب-ج-ام-ع-ة
اŸسص -ي -ل-ة ث-لث-ة اأي-ام إاع-لم-ي-ة ت-دري-ب-ي-ة،
بحضصور اإطارات ودكاترة Ÿرافقة حاملي
اŸشصاريع نحو Œسصيد أافكار مشصاريعهم
ع-ل-ى اأرضس ال-واق-ع.وه-ي تسص-ت-ع-د ل-ت-نظيم
ا÷ام- -ع- -ة الصص -ي -ف -ي -ة– ،ت شص -ع -ار «م -ن
اŸقاولتية إا ¤الإنشصاء الذاتي للشصغل»،
وه -ي دورة ت-ك-وي-ن-ي-ة ت-ت-م ن-ه-اي-ة ك-ل سص-ن-ة
جامعية بالشصراكة مع القتصصادي.Ú

مرافقة الطلبة
‘ إا‚از مشصاريعهم
الرقمية
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لجل إاعÓم نخبوي دون قمع أاوضضغوطات
رافعوا أ

لجال
قررت النسضحاب سضويعات قبل انقضضاء ا آ

جبهة اŸسصتقبل والتحالف الوطني ا÷مهوري رسصميا خارج السصباق وقفة احتجاجية بالعاصصمة للتنديد بالعنف اŸمارسس ضصد الصصحافيÚ
“ديد فÎة بن صصالح ‡كنة Ãوجب اŸادة 104
لج -ال
سض- -وي -ع -ات ق -ب -ل ان -قضض -اء ا آ
ليداع الÎشضيح
القانونية اÙددة إ
–سضبا لÓنتخابات الرئاسضية اŸقررة
ي- - -وم  4ج -وي -ل -ي-ة ،وال-ت-ي ت-زام-نت
ومنتصضف ليلة أامسس ،أاعلنت قيادة
ح-زب ال-ت-ح-ال-ف الوطني ا÷مهوري
وك -ذا ج -ب-ه-ة اŸسض-ت-ق-ب-ل رسض-م-ي-ا ع-ن
تعليق مشضاركتهما ‘ السضتحقاق ‘
م - -وق- -ف غ Òم- -ف- -اج- -ئ ق- -ي- -اسض- -ا إا¤
لرج- -ح ف- -إان
اŸع - -ط - -ي - -ات ،وع - -ل- -ى ا أ
اÛلسس ال -دسض -ت-وري سض-يصض-در ب-ي-ان-ا،
وب -خصض -وصس إام -ك -ان -ي-ة “دي-د فÎة
رئيسس الدولة فإانها ‡كنة Ãوجب
ا- -Ÿادة  104م -ن ال -دسض -ت -ور ،وف-ق م-ا
أاوضضح لـ«الشضعب» الدكتور اıتصس
‘ ال - -ق - -ان - -ون ال - -دسض - -ت - -وري ÿضض- -ر
بوعافية.

فريال بوششوية
كانت أأ’نظار ،أمسس ،مشسدودة إأ ¤مقر
أÛلسس أل - -دسس - -ت - -وري ،أل- -ذي ك- -ان م- -ن
أŸفروضس أن يعكف على درأسسة ملفات
أÎŸشس -ح Úل -ل -رئ-اسس-ي-ات ،أل-ت-ي دع-ا ل-ه-ا
رئ- -يسس أل -دول -ة ع -ب -د أل -ق -ادر ب -ن صس -ال -ح
أŸق -ررة ي -وم  4ج-وي-ل-ي-ة ،غ Òأن-ه ورغ-م
سسحب قرأبة  80أسستمارة للÎشسح ،إأ’ أنه
 ⁄يتم إأيدأع ملفات ما يرسسم عدم إأجرأء
أ’ن- -ت- -خ- -اب- -ات ‘ أŸوع -د أÙدد ل -ه -ا،
ملفات جزم أصسحابها أنها تسستو‘ كامل
ألشسروط و‘ مقدمتها جمع ألتوقيعات،
ورغم ذلك فضسلوأ ألÎأجع.
ب -ع -د أن -قضس-اء  45ي -وم -ا ع-ل-ى أآ’ج-ال
أÙددة ل-ع-م-ل-ي-ة إأي-دأع م-ل-ف-ات ألÎشس-ح،
أل - -ت- -ي أع- -ق- -بت أول خ- -ط- -وة ‘ أŸسس- -ار
أ’ن -ت -خ -اب -ي ‡ث-ل-ة ‘ أسس-ت-دع-اء أل-ه-ي-ئ-ة
أل- -ن- -اخ- -ب- -ة ،وع- -دم إأي- -دأع م -ل -ف -ات ل -دى
أÛلسس أل - - -دسس- - -ت- - -وري وأك Ìم- - -ن ذلك
أنسس -ح -اب أب -رز أل -تشس -ك -يÓ-ت ألسس-ي-اسس-ي-ة
أŸشس -ارك -ة ع-ل-ى غ-رأر ج-ب-ه-ة أŸسس-ت-ق-ب-ل
وأل-ت-ح-ال-ف أل-وط-ن-ي أ÷م-ه-وري ،ف-يما ⁄
تشس -ارك كÈي -ات أل-تشس-ك-يÓ-ت ألسس-ي-اسس-ي-ة
أل -ت -ي ت -ع -يشس تصس -دع-ات دأخ-ل-ي-ة وت-ع-م-ل
ج -اه -دة م -ن أج -ل إأع -ادة ت -رت -يب ب -ي -ت-ه-ا
أل-دأخ-ل-ي ،ف-ي-م-ا أع-ل-نت أŸع-ارضس-ة ع-ل-ى
أختÓفها مقاطعتها جزء منها لتمسسكه
ب- -اÛلسس أل- -ت- -أاسس- -يسس -ي وأآ’خ -ر رأفضس -ا
تنظيمها برموز ألنظام ألقد.Ë
وجاء أنسسحاب ألتشسكيÓت أŸتمسسكة
ب -ا◊ل أل -دسس -ت-وري وأ’ن-ت-خ-اب-ات ،وأل-ت-ي
سس -ح -بت أ’سس-ت-م-ارأت أن-طÓ-ق-ا م-ن ه-ذه
أل-ق-ن-اع-ة ،ل-ي-ؤوك-د ت-أاج-ي-ل أ’سس-ت-ح-ق-اق-ات
ألرئاسسية ألتي سستفرز رئيسسا للجمهورية
يعمل على أ’سستجابة للمطالب ألشسعبية
أŸرفوعة خÓل أŸسسÒأت أŸليونية منذ
أن-طÓ-ق-ه-ا ي-وم  22ف-ي-ف-ري ،ل-ك-نها كانت
تÎقب أ’سس -ت -ج-اب-ة ل-ل-دع-وأت إأ ¤أ◊وأر
أل- -ت -ي أط -ل -ق -ه -ا رئ -يسس أل -دول -ة و ⁄ت -ل -ق
أسستجابة.
وقد سسارع أمسس حزب بلقاسسم سساحلي

إأ ¤ت- -ع -ل -ي -ق مشس -ارك -ت -ه ‘ أ’ن -ت -خ -اب -ات
أل -رئ -اسس -ي -ة أŸق -رر إأج -رأؤوه -ا ‘ أل -رأب-ع
ج -وي -ل-ي-ة أŸق-ب-ل« ،وه-ذأ إأ ¤غ-اي-ة ت-وّف-ر
ألشسروط أŸناسسبة لنجاح هذأ أ’سستحقاق
أ’ن -ت -خ -اب -ي أŸصسÒي وأل -ه -ام» ،وأف-ادت
ق -ي -ادة أ◊زب ‘ ب -ي -ان ت -ل -قت «ألشس -عب»
نسسخة منه› ،ددأ ألشسروط ألتي سسبق
وق -دم -ه -ا« ،و’سس -ي -م-ا م-ا ت-ع-ل-ق ب-تشس-ك-ي-ل
ح-ك-وم-ة ك-ف-اءأت وط-ن-ي-ة ب-قيادة شسخصسية
مسستقلة وتوأفقية ،ومعا÷ة إأشسكالية عدم
شسرعية رئيسس أÛلسس ألشسعبي ألوطني»،
Óشسرأف
و»تنصسيب هيئة وطنية مسستقلة ل إ
ع -ل -ى أ’ن -ت -خ-اب-ات ،وت-ع-دي-ل ب-عضس م-وأد
ألقانون ألعضسوي لÓنتخابات ذأت ألصسلة
بإاجرأء أ’نتخابات ألرئاسسية ،ضسمن رؤوية
Óجندة أ’نتخابية ،وألتي تتطلب
مرنة ل أ
ت -أاج -ي -ل أ’ن -ت -خ -اب-ات أل-رئ-اسس-ي-ة ل-بضس-ع-ة
أسس - -اب- -ي- -ع وف- -ق م- -ا ي- -ت- -ي- -ح- -ه نصس وروح
ألدسستور».
وبرر بلقاسسم سساحلي موقف ألتشسكيلة
بـ «رفضس شس- -رأئ- -ح م- -ع- -تÈة م- -ن ألشس- -عب
Óطار ألذي سسيتم فيه موعد
أ÷زأئري ،ل إ
 04ج-وي-ل-ي-ة ول-يسس لÓ-ن-ت-خ-اب-ات كوسسيلة
وح-ي-دة ل-ل-ت-ع-ب Òأّ◊ر وأل-دÁق-رأط-ي ع-ن
ألسسيادة ألشسعبية» ،وإأ ¤ذلك «عدم أكتمال
أآ’ل-ي-ات أل-دسس-ت-وري-ة وأل-ق-ان-ونية أŸؤوطرة
Óشس-رأف
ل Ó-ن -ت -خ-اب-ات (أل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-ل-ي-ا ل -إ
وأل-رق-اب-ة ،وت-ع-دي-ل ق-ان-ون أ’ن-ت-خ-اب-ات)،
ب-اإ’ضس-اف-ة إأ ¤غ-ي-اب أل-ت-وأف-ق ألسس-ي-اسس-ي
لدى أغلبية ألفاعل ‘ Úألسساحة ألوطنية»،
أم -ر ق -د «ي -ج -ع -ل م-ن م-وع-د  04جويلية
فرصسة أخرى ضسائعة للحل ،ورÃا سسببا
إأضسافيا لتأاز Ëألوضسع ،عوضس أن ألبدأية
ألصسحيحة Ÿسسار حل أأ’زمة ألسسياسسية
ألرأهنة».
لكن أ◊زب وإأن علق مشساركته إأ’ أنه
ح -رصس ع-ل-ى «“سس-ك-ه ب-ا◊ل أل-دسس-ت-وري
وأ’نتخابي» ،مؤوكدأ أنه يتقاسسم «ألت ّصسور
أ◊ك -ي -م أŸع ّ-ب -ر ع -ن-ه م-ن ط-رف أ÷يشس
أل -وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي ب-ق-ي-ادة رئ-يسس أأ’رك-ان
أل- -ف -ري -ق أح -م -د ڤ -اي -د صس -ال -ح» ،ذلك أن
«إأج -رأء أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسس-ي-ة ‘ أق-رب
وقت ‡ك- - - -ن ،و‘ أحسس - - -ن أل - - -ظ - - -روف

أŸت -اح -ة ،وك -ذأ ت -أاط Òأ◊رأك ألشس-ع-ب-ي
وت -ن -ظ -ي -م -ه Ãا Áن -ح -ه ق-درة ت-ف-اوضس-ي-ة
لتحقيق مطالبه أŸشسروعة ،وألتأاكيد على
رفضسه أ’ي أسستغÓل حزبي أوسسياسسوي»،
وكذأ «رفضسه لكل تدخل أجنبي ،باإ’ضسافة
إأ ¤رفضس وأل - -ت - -ن - -ب - -ي- -ه ÿط- -ورة ب- -عضس
أŸطالب غ ÒألعقÓنية».
و ⁄يفوت أŸناسسبة ليدعو «أأ’حزأب
ألسس -ي -اسس -ي -ة وأÛت -م -ع أŸد Êوأ◊رأك
ألشسعبي ،إأ ¤أ’لتفاف حول هذأ أŸسسعى
أŸصسÒي ،ل- -ت- -ح -ق -ي -ق أل -ه -ب -ة أل -وط -ن -ي -ة
أŸنشس - -ودة وب - -ن - -اء أ÷زأئ - -ر أ÷دي - -دة»،
و»تركيز جهود أ÷ميع على إأ‚اح ألفÎة
أ’نتقالية ألدسستورية» ،من أجل –قيق
ألهدف أأ’سسمى ‡ث« ‘ Óإأرجاع ألكلمة
للشسعب Ÿمارسسة سسيادته ‘ أختيار رئيسسه
أŸقبل».
وذهبت قيادة حزب أŸسستقبل ‘ نفسس
أ’Œاه ،معلنة ‘ بيان أصسدرته باŸناسسبة
ع -ن «ق -رأره -ا ع -دم إأي -دأع م-ل-ف ألÎشس-ح
للرئاسسيات أŸزمع إأجرأؤوها يوم  4جويلية
لدى أÛلسس ألدسستوري» ،لكنها أكدت
باŸقابل «“سسكها باŸسسار ألسسياسسي ‘
إأطار ألدسستور كخيار وحيد يؤومن للجزأئر
أسس -ت -ق-رأره-ا ويضس-م-ن ل-لشس-عب أ÷زأئ-ري
أل- -ت- -ع- -ب Òأ◊ر ع- -ن سس- -ي- -ادت- -ه ‘ ك- -ن- -ف
أŸمارسسة ألدÁقرأطية».

بوعافية“ :ديد فÎة بن صصالح طبقا
للمادة “ 104ليه الضصرورة
وجددت جبهة أŸسستقبل بقيادة عبد
ألعزيز بلعيد ،ألتأاكيد على أن «أ’نتخابات
ألشس-ف-اف-ة وأل-ن-زي-ه-ة ه-ي ألسس-ب-ي-ل أأ’م-ث-ل،
وألوحيد لتخطي أأ’زمة ألسسياسسية ألتي
ت -وأج-ه-ه-ا بÓ-دن-ا...إأÁان-ا ب-اŸسس-ؤوول-ي-ات
ألتاريخية ألعظيمة أŸلقاة على عاتق كل
أل -ف -اع -ل Úألسس -ي -اسس-ي ‘ Úه-ذه أŸرح-ل-ة
أ◊رجة» ،كما أثارت عدة أسسباب أتخاذ
أل -ق-رأر أه-م-ه-ا «ع-دم ج-اه-زي-ة أل-ظ-روف
وأأ’جوأء ألشسعبية ألتي تدفع إأ ¤أŸشساركة
أل -ف -ع -ال-ة وأŸط-ل-وب-ة وأŸرج-وة م-ن ه-ذه
أل -ع -م -ل-ي-ة» ،و»ع-دم Œسس-ي-د أ◊وأر أل-ذي
ن- -ادت إأل- -ي- -ه م- -ؤوسسسس- -ة أ÷يشس أل -وط -ن -ي
ألشس-ع-ب-ي» ،و»أن-ع-دأم أل-تنافسسية ألسسياسسية
أŸط -ل -وب -ة» ،وك-ذأ ع-دم ت-نصس-يب أل-ل-ج-ن-ة
أŸسس-ت-ق-ل-ة لضس-م-ان شس-ف-اف-ي-ة وأسس-ت-قÓلية
أ’نتخابات .وعلى أأ’رجح فإان أÛلسس
أل -دسس -ت -وري يصس -در ب -ي -ان -ا ،و’ يسس -ت-ب-ع-د
أللجوء إأ“ ¤ديد فÎة رئاسسة بن صسالح
ألتي تنقضسي يوم  9جويلية أŸقبل ،على
أن يسس -ب -ق أل -ت -م -دي -د أل -ذي ي -ت -م Ãوجب
م-رسس-وم ،م-رسس-وم ي-خصس إأل-غ-اء أسس-ت-دع-اء
أل-ه-ي-ئ-ة أل-ن-اخ-ب-ة وف-ق م-ا أوضس-ح أل-دك-تور
أıتصس ‘ ألقانون ألدسستوري ÿضسر
بوعافية ،وذلك Ãوجب أŸادة  104من
ألدسستور“ ،ديد “ليه ألضسرورة ألقصسوى،
أحتمال قائم لكن ليسس مؤوكدأ بعد.

ن- -ظ -م عشض -رات الصض -ح -ف -ي Úوق -ف -ة
احتجاجية ،بسضاحة ا◊رية با÷زائر
ال-ع-اصض-م-ة ،ل-ل-ت-ن-ديد بالعنف اŸمارسس
ضض -ده -م واŸط -ال -ب -ة Ãم -ارسض -ة اŸه-ن-ة
ب- - -ح- - -ري- - -ة ورف - -ع الضض - -غ - -وط ،داعÚ
Óمن الوطني إاسضداء
اŸديرية العامة ل أ
ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ات ل- -ع- -ن -اصض -ره -ا ل -تسض -ه -ي -ل
ت- - -ع - -ام Ó- -ت - -ه - -م وع - -دم ال - -دخ - -ول ‘
مشض -اح -ن -ات م-ع-ه-م ،وه-ذا ب-ال-ن-ظ-ر إا¤
اŸهام اŸوكلة إاليها والتي تسضتدعي أان
تكون العÓقة بينهما تكاملية ÿدمة
البلد الواحد ا÷زائر.

خالدة بن تركي

ط -الب ألصس -ح -اف -ي -ون خ Ó-ل أل -ت -ج-م-ع
أŸن -ظ -م ،أمسس ،وسس-ط تشس-دي-دأت أم-ن-ي-ة
ل-ع-ن-اصس-ر ألشس-رط-ة ب-ا’ب-ت-ع-اد ع-ن أل-ع-ن-ف
أŸمارسس ضسدهم وتسسهيل أدأء مهامهم
وأل- -دف- -اع ع- -ن- -ه- -م وح- -م- -اي -ت -ه -م م -ن أي
ضسغوطات أوŒاوزأت ،خاصسة مع أجوأء
أ◊رأك وأŸظ- -اه- -رأت ألشس -ع -ب -ي -ة أل -ت -ي
تعيشسها ألبÓد منذ  22فÈأير أŸاضسي.
ري- -اضس ب- -وخ- -دشس- -ة صس- -ح- -ف- -ي Ãوق -ع
إألكÎو Êرأفع أ’جل رفع ألتضسييق على
ألصس -ح -ف -ي Úون -دد ب -ك -ل أشس -ك -ال أل-ع-ن-ف
أŸمارسس ضسدهم وضسد مهنة ألصسحافة
ألتي تعت Èمن أهم أŸهن من حيث خدمة
ألدولة وقضسايا ألتنمية ،أÛتمع وتنوير
أل- -رأي أل- -ع- -ام سس- -وأء ب- -اŸق- -ال ،ألصس- -ورة
أوأل -ف -ي -دي -و ،م -ؤوك-دأ ع-ل-ى ضس-رورة ت-وفÒ
أ◊ماية وأŸناخ أÓŸئم أ’دأء مهامه ‘
أحسسن ألظروف وبالتنسسيق مع ألسسلطات
أل- -ع- -ل -ي -ا ‘ أل -ب Ó-د وأŸصس -ال -ح أأ’م -ن -ي -ة
ومسسئو‹ قاعات ألتحرير.
وأشس-ار إأ ¤أŸضس-اي-ق-ات أل-ت-ي ي-ت-ع-رضس
ل- -ه- -ا ألصس -ح -ف -ي م -ن ط -رف أŸسس -ؤوول،Ú
أع - -وأن أأ’م - -ن وأ◊رأسس- -ة أŸق- -رب- -ة أإ¤
ألشس -خصس -ي -ات وك-ذأ رؤوسس-اء أل-ع-م-ل وأل-ت-ي
ت- -ل -زم أŸت -دخ -ل ‘ Úق -ط -اع ألصس -ح -اف -ة
بتوف Òأجوأء من أ◊رية ألتي تندرج ‘
إأطار تقدير ثقافته وتكوينه ألعا‹ ألذي
يخول له معرفة مصسلحة بÓده ،مؤوكدأ
على ضسرورة ألوصسول إأ ¤صسحافة حرة
ت-ط-ه-ر ﬁي-ط-ه-ا ل-وح-ده-ا وتفتح أÛال
Óك- -ف- -اء ،دأع- -ي- -ا ‘ ذأت ألسس- -ي- -اق أإ¤
ل --أ

أل -ت -أاسس -يسس إ’ج -رأءأت ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة “ي -ز
ألصس -ح -ف -ي ع -ن غÒه م -ن أŸوأط-ن Úم-ن
خ Ó- -ل ط- -رح سسÎة خ- -اصس- -ة ب- -ه أوشس- -ارة
يحملها لÓسستد’ل أنه صسحفي و‘ مهمة
رسسمية.
وقال ذأت أŸتحدث إأن أإ’جرأءأت من
شس -أان-ه-ا أن ت-ق-ي-م أ◊ج-ة ع-ل-ى أŸن-ظ-مÚ
وأŸشس - -رف Úع - -ل - -ى ﬂت- -ل- -ف أأ’ح- -دأث
وألسسماح لهم بالوصسول إأ ¤أŸعلومة ‘
أفضس -ل ألشس -روط،رأفضس -ا أ’ع -ت -دأء ع -ل-ى
ألصس -ح -ف-ي م-ه-م-ا ك-ان أأ’م-ر ب-ال-ن-ظ-ر إأ¤
أآ’ليات وألقوأن Úألتي Áكن أتخاذها ‘
هذه أ◊ا’ت وألتي “نع ألتعسسف أوحجز
أŸمتلكات.
وأكد ‘ أÿتام على ضسرورة فتح حوأر
شس- -ف- -اف وأ’سس- -ت- -م- -اع ل- -ذوي أل- -ت -ج -رب -ة
وألكفاءأت ومناقشسة Œارب ألدول ألتي
خ - -طت خ - -ط - -وأت ع - -م Ó- -ق - -ة ‘ ›ال
أإ’عÓم ،خاصسة ألتي “لك Œارب عريقة
‘ أŸمارسسة أإ’عÓمية إ’نعاشس أ◊وأر
وألوصسول أإ’ ¤ئحة مطلبية موحدة تقدم
إأ ¤أعلى سسلطة ‘ ألبÓد وتفرضس على
ألسس -ل -ط -ة ألسس -ي -اسس-ي-ة أل-ت-ي –ك-م أل-بÓ-د
مسستقب.Ó
م -ن ج -ه -ت -ه ،ع -زي -ز ط -وأه -ر صس-ح-ف-ي
ب -ج -ري-دة صس-وت أ’أح-رأر ق-ال إأن أل-وق-ف-ة
جاءت للتنديد باŸمارسسات وأ’عتدأءأت
ع- -ل- -ى ألصس- -ح -ف -ي Úنسس -اء ورج -ا’ ،وه -ي
أل- -تصس -رف -ات ألصس -ادرة م -ن ط -رف ب -عضس
أع -وأن أأ’م -ن وأصس -ف -ا إأي -اه -ا ب -ا◊رك-ات
أŸعزولة تعكسس تصسرفات ألعون نفسسه و’
تعكسس نبل وشسرف مهنة أأ’من ،آأمل Úمن
ألسس - -ل- -ط- -ات أأ’م- -ن- -ي- -ة ت- -وف Òأ◊م- -اي- -ة
ل-لصس-ح-اف-ي Úل-ت-م-ك-ي-ن-هم من أدأء مهامهم
باعتبارهم سسلطة رأبعة ولديهم أ◊ق ‘
‡ارسسة مهنتهم بكل حرية.
نائلة بن رحال صسحفية بيومية أوريزون
أكدت ‘ تصسريح لـ «ألشسعب» أن ألوقفة
ج- -اءت ب- -ن- -اء ع- -ل -ى ن -دأء ›م -وع -ة م -ن
ألصس - -ح - -ف - -ي Úع Èم - -وأق - -ع أل - -ت - -وأصس- -ل
أ’ج-ت-م-اع-ي ل-ل-ت-ن-دي-د ب-ا’ع-ت-دأءأت ألتي
تعرضس لها بعضس ألصسحافي ‘ ÚأŸيدأن
خÓل تغطية أ◊رأك ألشسعبي وأ’جل لفت
أنتباه ألسسلطات ألعمومية لكل ما يتعرضس
له ألصسحفي أثناء أدأء مهامه.

من أاجل حل سضياسضي توافقي

«طÓئع ا◊ريات» يدعو إا ¤حوار جدي ومسصتعجل
دع - - -ا ح - - -زب ط Ó- - -ئ- - -ع ا◊ري- - -ات ،أامسس،
ليجاد حل سضياسضي
للشضروع ‘ حوار جدي إ
«ت- -واف -ق -ي» يسض -ت -ج -يب ل -ت -ط -ل -ع -ات الشض -عب
ويجّنب البÓد فراغا دسضتوريا ومؤوسضسضاتيا،
م -ؤوك -دا أان م -ب -اشض-رة ه-ذا ا◊وار أاصض-ب-ح أام-را
«جد مسضتعجل».
أفاد بيان للحزب توج أجتماع مكتبه ألسسياسسي
برئاسسة علي بن فليسس أن أ◊زب «’حظ وبانشسغال
ك- -ب Òأسس -ت -م -رأر أ’نسس -دأد ألسس -ي -اسس -ي م -ن خ Ó-ل
’زمة.
ألتفعيل أ◊صسري للمادة  102كمخرج من أ أ
فالفشسل أŸؤوكد لÓنتخابات أ›ÈŸة يوم  4يوليو
ألتي يرفضسها ألشسعب أ÷زأئري باعتبار أن شسروط
ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا وإأج-رأئ-ه-ا غ Òم-ن-اسس-ب-ة وغ Òم-ق-ب-ولة،
ي -ف -رضس أل -ت -وج -ه أ◊ت -م -ي ن-ح-وأ◊ل ألسس-ي-اسس-ي-
ألدسستوري ‘ آأن وأحد».

ودعا ‘ هذأ ألشسأان إأ ¤مباشسرة «حوأر جدي من
أج- -ل أل- -ت- -وج -ه و‘ أسس -رع وقت ‡ك -ن ،ن -ح -وح -ل
سسياسسي توأفقي يسستجيب لتطلعات ألشسعب ويجّنب
بلدنا فرأغا دسستوريا ومؤوسسسساتيا Ãا يحمل ذلك
من نتائج غ Òمتوقعة أÿطورة مع أنتهاء ألعهدة
ألدسستورية لرئاسسة ألدولة».
وأعت ‘ Èهذأ ألصسدد أن مباشسرة هذأ أ◊وأر
«أصسبح جد مسستعجل لتفادي ألعوأقب ألوخيمة
ألتي تنجر عن ذلك» ،مذكرأ بشسروط ‚اح هذأ
أ◊وأر وأŸت--م-ث-ل-ة ‘ ن-وع-ي-ة أÙاوري-ن أل-ذي-ن
يجب أن يكونوأ «ذوي مصسدأقية وحائزين على
ث---ق---ة أŸوأط---ن ،»Úإأضس---اف---ة إأ ¤إأط--ار ل--ل--ح--وأر
«مناسسب» وكذأ –ديد هدف وأضسح أŸعا ⁄له
«ح--ت--ى ’ ي--ت--ع--رضس أ◊وأر ل--فشس-ل ‡اث-ل ل-ذلك
ألذي حدث ‘  22أبريل أŸنصسرم وألذي يعود

سسببه لغياب هذه ألشسروط».
ولفت ألبيان إأ ¤أن «رموز ألنظام ألتي ’ تزأل
’سس - -اسس - -ي - -ة ل - -ل- -دول- -ة
ع - -ل - -ى رأسس أŸؤوسسسس - -ات أ أ
وأŸرفوضسة من ألثورة ألسسلمية ألشسعبيةÁ ’ ،كن
’ي
أن تكون أÙاور أŸؤوهل وعليه ،فإان ألدعوة أ
حوأر جدي ومسسؤوول ’ Áكن أن تأاتي سسوى من
طرف سسلطة معنوية وسسياسسية غ Òمطعون ‘
مصسدأقيتها وغ Òمرفوضسة شسعبيا».
وأقÎح «طÓئع أ◊ريات» باŸناسسبة أن «يشسمل
هذأ أ◊وأر ‡ثل Úعن ألثورة ألسسلمية ألشسعبية
’حزأب وألشسخصسيات ألوطنية
وأÛتمع أŸد Êوأ أ
وألنقابات ألتي برزت خÓل ألكفاح ضسد ألنظام
وسساندت ألثورة ألسسلمية ألشسعبية منذ بدأيتها وأن
’زم-ة
ي -ه -دف إأ ¤وضس -ع خ -ط -ة شس -ام-ل-ة Ÿع-ا÷ة أ أ
وضس-م-ان أسس-ت-م-رأري-ة م-ؤوسسسس-ات-ي-ة ل-ب-ل-دنا إأ ¤غاية

أنتخاب رئيسس للجمهورية ،وباÿصسوصس مع إأنشساء
’شس -رأف وم-رأق-ب-ة
ه -ي -ئ -ة مسس -ت -ق -ل -ة ل -ت -ن -ظ -ي -م وأ إ
’عÓن عن نتائجه».
أ’سستحقاق إأ ¤غاية أ إ
ك -م -ا ي -رى ب -أان أل -ه -دف أل -ن -ه -ائ -ي ل-ه-ذأ أ◊وأر
«ه -وأل -ت-وج-ه ن-ح-وأن-ت-خ-اب رئ-يسس ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ‘
ظ -روف “ن -ح-ه أل-ت-م-ث-ي-ل أ◊ق-ي-ق-ي وأŸصس-دأق-ي-ة
وألشسرعية ألÓزمت Úللقيام بعهدته على أكمل وجه
’سس- -اسس ع- -ه- -دة أ’ن -ت -ق -ال
وأل- -ت- -ي سس- -ت- -ك- -ون ‘ أ أ
ألدÁقرأطي أ◊قيقي ألذي يطمح إأليه شسعبنا».
وع ÈأŸكتب ألسسياسسي للحزب ‘ ذأت ألوقت
عن قناعته أن أ÷يشس ألوطني ألشسعبي «له دور مهم
ي- -ق- -وم ب- -ه ‘ ه- -ذأ أ◊وأر م- -ن أج- -ل أÿروج م -ن
’زمة ،وذلك كمرأفق ومسسهل وكضسامن لتطبيق
أأ
ورقة ألطريق أŸتبناة توأفقيا ب Úأطرأف هذأ
أ◊وأر».
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ﬂتصس ‘ إلهندسسة إŸيكانيكية يعرضس مشسروعا عمÓقا من خÓل «إلشسعب»

سسليم بورنان جزائري مغÎب صساحب« نهر الواقعة »
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«أإل جي» تلتزم بالقضساء على إلكربون بحلول عام 2030

خفضض انبعاثات الغازات الدفيئة وتوسسيع مشساريع تعويضسها

‘ شسمال إفريقيا من ب Úإك Èإلقنوت إلبحرية
‘ إلعا ⁄وعلى غرإر قناة إلسسويسص وهو يربط
ب Úإلقارإت إÿمسص طوله  8000كلم عرضسه 1
كلم وعمقه  160م Îيبدأإ من إلبحر إألبيضص
إŸتوسسط وهو على شسكل منحدر يصسب من
إلبحر إألبيضص إŸتوسسط ماب Úتونسص وليبيا
إ ¤إÙيط إألطلسسي ،وبالنسسبة Ÿسسار نهر
إلوإقعة فهو Áر ع 8 Èدول  -تونسص  ،ليبيا،
إ÷زإئ-ر ،ن-ي-ج-ر ،م-ا‹ ،م-وري-ت-ان-ي-ا ،إلصسحرإء
إلغربية وإŸملكة إŸغربية.

نهر الواقعة بديل للمحروقات

ح -ام  Ó-إ÷زإئ -ر ‘ ق-ل-ب-ه وه-و ي-ج-وب
عدة دول لعرضس مشسروعه إلذي ’قى
ت- -رح- -ي- -ب- -ا ‘ ح Úب- -ق- -ي ‘ ب Ó-ده رهÚ
’بوإب ‘
أإدرإج إلوزإرإت إلتي أإغلقت إ أ
وجهه و ⁄تعر أإدنى إهتمام Ÿشسروعه
إلذي يريد من خÓله خدمة بلده وهو
’م-ر
إل -ذي ي-ع-يشس ‘ إي-ط-ال-ي-ا ،ي-ت-ع-ل-ق إ أ
باıتصس ‘ إلهندسسة إŸيكانيكية سسليم
ب- -ورن- -ان إل- -ذي م- -ن خÓ- -ل ه -ذإ إ◊وإر
إل- -ذي خصس ب- -ه «إلشس- -عب» يسس- -ت- -ع- -رضس
جوإنب إŸشسروع إلذي أإطلق عليه إسسم»
نهر إلوإقعة إلعظيم» .

حاورته :حياة /ك
^ إلشسعب  ‘ :إلبدإية من هو سسليم
بورنان؟
^^ سسليم بورنان  :جزإئري ‘ إألربعÚ

من عمري ،هاجرت إ ¤إÿارج وبالتحديد
إ ¤إي -ط -ال -ي -ا م -ن -ذ أإزي-د  20سس- -ن -ة ،درسست
إل -ه -ن -دسس -ة إŸي -ك -ان -ي -ك -ي -ة وخضست ‘ ›ال
إلبحوث إلعلمية ،وحاليا مسستقر هناك وأإعود
إ ¤إ÷زإئر من ح Úآلخر ،علما أإنني وإجهت
مشس -اك -ل ‘ إل -غ-رب-ة ‘ إل-ب-دإي-ة خ-اصس-ة ف-ي-م-ا
يتعلق بالوثائق ،لكنني “كنت من معا÷ة هذإ
إŸشسكل.
كيف جاءت فكرة هذإ إŸشسروع ؟
^^ رإودتني إلفكرة وأإنا أإجوب إلدول
إألوروب -ي-ة إل-ت-ي –ت-وي إن-ه-ارإ وسس-دودإ ع-ل-ى
غ -رإر إي -ط -ال -ي-ا إل-ت-ي أإع-يشص ف-ي-ه-ا وإŸم-ل-ك-ة
إلÈي- -ط -ان -ي -ة ،ف -اسس -ت -وح -يت إل -ف -ك -رة وأإردت
Œسسيدها ‘ إ÷زإئر.
^ إسس-ت-وح-يت إ’سس-م إل-ذي أإط-ل-ق-ته
على إŸشسروع من إلقرآإن إلكر« Ëسسورة
إلوإقعة « حدثنا عن هذإ إŸشسروع ؟
^^ يعد مشسروع نهر إلوإقعة إلعظيم يقع

ماهي إألهمية إلقتصسادية لهذإ إŸشسروع ؟
نهر إلوإقعة إلعظيم إلبديل للمحروقات ‘
شس-م-ال سس-اح-ل إف-ري-ق-ي-ا ،ح-يث يسس-م-ح بتوفÒ
إŸياه وضسمان إألمن إŸائي للجزإئر وحتى
إلدول إلتي Áر عÈها ،كما ّÁكن من إقامة
مشساريع سسياحية على ضسفافه ويسسمح بإانشساء
مناصسب شسغل بأاعدإد كبÒة.

حافظ للبيئة وضسامن للمورد
ا◊يوي وا’سسÎاتيجي
^ هل لديك تقدير عن كلفة إŸشسروع
إلذي تعتÈه «ضسخما وعظيما» ؟
^^ أإظ -ن أإن م -ا ج -ع -ل إŸشس -روع ح -ب-يسص
إألدرإج وعدم إعارته أإدنى إهتمام هي كلفته
إلباهظة كما أإنه يحتاج إ 10 ¤سسنوإت أإو يزيد
إل‚ازه ،غ Òأإن ن- -ت- -ائ- -ج إŸشس- -روع سس- -ت- -ع -ود
بالفائدة إ÷مة بعد إ‚ازه فهو Áثل بديÓ
هاما للمحروقات ،من خÓل ضسمان دÁومة
ه- -ذإ إŸورد إ◊ي- -وي وإلسسÎإت- -ي- -ج- -ي ك- -م -ا
يسس -اه -م ‘ إ◊ف -اظ ع -ل -ى إل -ب -ي -ئ -ة وإل -ت -ن -وع
إلبيولوجي ،حيث Áكن تربية أإحياء مائية ‘
هذإ إلنهر ،ويسستخدم كذلك ‘ سسقي إألرإضسي
إلفÓحية.

فيما تبقى إŸشساريع إ◊يوية للمنطقة مؤوجلة

وا‹ بومرداسض ‘ زيارة إا ¤بلديتي بغلية وسسيدي داود
ك -انت أإمسس ب -ل -دي -ة ب -غ -ل-ي-ة شس-رق
ب -وم -ردإسس ع -ل -ى م-وع-د م-ع إل-زي-ارة
إلتفقدية إلتي قام بها وإ‹ إلو’ية
ي -ح -ي ي -ح -ي-ات-ن ل-ل-وق-وف ع-ل-ى وإق-ع
مشس- -اري- -ع إل -ت -ن -م -ي -ة إÙل -ي -ة ب -ه -ذه
إŸن-ط-ق-ة شس-ب-ه إل-ن-ائ-ي-ة إلتي ’ تزإل
ت-ع-ا Êم-ن ن-قصس إل-ت-ه-يئة إ◊ضسرية
وتع Ìعدد من إŸشساريع إلقطاعية
’خرإجها من حالة إلعزلة
إ◊يوية إ
خ -اصس -ة م -ن -ه -ا إل -ط-ري-ق إ’ج-ت-ن-اب-ي
باŒاه إلطريق إلوطني رقم  12لفك
إÿناق على وسسط إŸدينة ،تدعيم
إ÷سسر إلرئيسسي إلوحيد على وإدي
سس - -ي - -ب - -او ،مشس - -روع –وي- -ل إلسس- -وق
’سس - -ب- -وع- -ي وغÒه- -ا م- -ن إŸل- -ف- -ات
إ أ
’سس- - - - -اسس- - - - -ي- - - - -ة غ ÒإŸدرج- - - - -ة ‘
إ أ
إلÈنامج..

بومرداسس:ز /كمال
– ⁄مل زيارة وإ‹ إلولية إ ¤بلدية
ب -غ -ل -ي -ة إلشس -يء إل -ك-ث Òحسسب إŸوإط-نÚ
بسس -بب إك-ت-ف-ائ-ه-ا Ãع-اي-ن-ة مشس-روع م-رك-ز
إ◊م -اي -ة إŸدن -ي-ة وت-دشس Úدإر إلشس-ب-اب،

ب-ال-ن-ظ-ر إ ¤ح-ال-ة إل-رك-ود إل-ت-ن-موي إلذي
تعرفه إلبلدية إلريفية وإلفÓحية بامتياز
بسس- -بب ح- -رم- -ان- -ه- -ا م- -ن Œسس -ي -د ب -عضص
إŸشساريع إ◊يوية إلتي سسجلت أإو كانت ‘
صسلب إŸقÎحات إıصسصسة لها ضسمن
إıططات إلبلدية للتنمية وكذإ إلÈإمج
إل- -ق- -ط- -اع -ي -ة وأإخ -رى ‘ إط -ار صس -ن -دوق
إلضسمان وإلتضسامن للجماعات إÙلية.
ومن أإبرزها مشسروع إزدوإجية إلطريق
إلوطني رقم  ‘ 25إŒاه ولية تيزي وزو
إلذي يشسكل إلشسريان إلوحيد للمنطقة إ¤
ج- -انب إ÷سس -ر إل -رئ -يسس -ي إŸتضس -رر م -ن
زل -زإل  2003إل- -ذي ل ي- -زإل ◊د إل- -ي -وم
‡نوعا على إلوزن إلثقيل.
إضس-اف-ة إ ¤أإشس-غ-ال إل-ت-ه-ي-ئ-ة إ◊ضس-رية
Óح -ي -اء وط -رق -ات إل-ب-ل-دي-ة إŸت-ده-ورة
ل -أ
إŸؤودي -ة إ ¤إل -ق -رى ل-ت-ج-اوز أإزم-ة إل-ن-ق-ل
إÿان - - -ق - - -ة ،ومشس - - -روع –وي- - -ل إلسس- - -وق
إألسسبوعي إلتاريخي خارج مركز إلبلدية
لتجنب حالة إلختناق وإلفوضسى إŸرورية
كل يوم إثن Úإلذي كان مسسج Óل‚Óاز
وإسستغÓل إلفضساء ‘ إ‚از سسكنات عدل
إلتي حرمت منه إلبلدية وعدة مشساريع
عمومية أإخرى ومرإفق ينتظرها سسكان

بغلية وكذإ ملف إلغاز إلطبيعي وشسبكة
إلصس - -رف إلصس - -ح- -ي ل- -ت- -حسس Úإط- -اره- -م
إŸعيشسي ،وكلها ملفات بحاجة إ ¤إعادة
إح -ي -اء وت-ف-ع-ي-ل وع-دم إل-ت-ح-ج-ج ب-األزم-ة
إŸالية إلتي رهنت إلكث Òمن إŸشساريع
إلتنموية لفائدة سسكان بلديات بومردإسص
خاصسة إلريفية منها وشسبه إلريفية.
إÙطة إلثانية من زيارة وإ‹ ولية
بومردإسص كانت بلدية سسيدي دإود إلتابعة
لدإئرة بغلية ،إلتي تعا Êهي إألخرى من
إل -ت -ه -م -يشص وت -أاخ-ر إع-ادة إسس-ك-ان سس-ك-ان
إلشساليهات إŸقدر عددهم بأازيد من 400
شسا‹ موزع Úعلى عدة موإقع ينتظرون
إلÎحيل منذ سسنوإت نتيجة تأاخر إ‚از
إلسسكنات إلجتماعية منها مشسروع 120
مسس -ك -ن إل -ذي ك -ان ﬁل م -ع -اي -ن-ة أإمسص،
ب -اإلضس -اف -ة إ ¤مشس -روع ت -ه-ي-ئ-ة ع-دد م-ن
إŸؤوسسسس-ات إل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-ط-ور إلبتدإئي
وإ‚از مطاعم مدرسسية وبعضص إŸرإفق
إل -ري -اضس -ي -ة م-ن-ه-ا م-ل-عب ج-وإري ل-ف-ائ-دة
شسباب إŸنطقة إلذين يتطلعون Ÿثل هذه
إلهياكل من إجل إيجاد متنفسص ينسسيهم
مشساكلهم إليومية وحالة إلفرإغ إلناجمة
عن إفتقادهم لفضساءإت إلÎفيه وإلتسسلية.

تسستمر إ ¤غاية نهاية شسهر ماي إ÷اري

انطÓق القافلة التحسسيسسية حول حرائق الغابات واÙاصسيل الزراعية بتبسسة
إن-ط-ل-قت إل-ق-اف-ل-ة إل-ت-حسس-يسسية
ح-ول ح-رإئ-ق إل-غ-اب-ات وإÙاصس-يل
إل- -زرإع -ي -ة وإل -غ -رق ‘ إÛم -ع -ات
إŸائية وحوإدث إŸرور بتبسسة ،من
م-ق-ر إل-وح-دة إل-رئ-يسس-ي-ة للحماية
إŸدن - -ي- -ة إلشس- -ه- -ي- -د حشس- -ا Êدوح،
Ãشس - -ارك - -ة ﬁاف - -ظ - -ة إل- -غ- -اب- -ات
ل-ل-و’ي-ة ،وه-ذإ ت-ن-ف-ي-ذإ ل-لÈنامج
إŸسس- - -ط - -ر م - -ن ط - -رف م - -دي - -ري - -ة
إ◊ماية إŸدنية للو’ية.
وفيما يخصص تنظيم و إقامة ﬂتلف
إ◊م Ó-ت إل -ت -حسس -يسس -ي-ة إل-ت-وع-وي-ة ‘
ﬂت- -ل -ف إلأخ -ط -ار ب -الإضس -اف -ة إ ¤إأن

إل -ق -اف -ل -ة إل -ت -حسس -يسس -ي -ة ح-ول ح-رإئ-ق
إلغابات وإÙاصسيل إلزرإعية إنطلقت
هي وتسستمر إ ¤غاية نهاية شسهر ماي
إ÷اري ،وإلتي “سص ﬂتلف شسرإئح
إÛتمع.
كما سسوف يتم تنظيم إأبوإب مفتوحة
عﬂ Èتلف وحدإت إ◊ماية إŸدنية
ب -ال -ولي -ة ،وت -ق -د Ëم -ع -رضص ıت-ل-ف
إل- -ع- -ت- -اد إŸسس -ت -ع -م -ل ل -ف -رد إ◊م -اي -ة
إŸدن -ي -ة ،ح -ت -ى ي -ت-م-ك-ن إŸوإط-ن م-ن
إلطÓع على إÛهودإت إŸبذولة ‘
ه -ذإ إلإط -ار وإلإم -ك -ان -ي -ات إل -ت-ي ي-ت-م
ت -وفÒه -ا ل -ل -م -ح -اف -ظ -ة ع -ل-ى إلÌوإت

إل -غ -اب -ي-ة ،وح-م-اي-ة إŸوإط-ن م-ن ك-اف-ة
إلخ- -ط- -ار إÙدق- -ة ب- -ه خ Ó-ل فصس -ل
إلصسيف.
وقد ” فيما سسبق تنظيم إجتماعات
تنسسيقية ب Úإطارإت مديرية إ◊ماية
إŸدن- -ي -ة ب -ت -بسس -ة وإط -ارإت ﬁاف -ظ -ة
إل- -غ- -اب- -ات وه -ذإ ع -ل -ى مسس -ت -وى م -ق -ر
ﬁافظة إلغابات للولية ،حيث “حور
إلج- -ت- -م- -اع ح- -ول إل- -ت- -حضس◊ Òم- -ل- -ة
مكافحة حرإئق إلغابات لسسنة إ÷ارية
وإلمكانيات إلتي يجب توفرها.

تبسسة :خالد.ع

ÓلكÎونيات
أإطلقت شسركة إل جي ل إ
مبادرتها « صسفر كربون « لـ  ،2030وهي
م-ل-ت-زم-ة ب-ت-ح-ق-ي-ق صس-ا‘ إن-ب-عاثات ثاÊ
أإكسسيد إلكربون من عملياتها إلعاŸية ‘
غضسون  12عاًما ،حسسب ما أإفاد به بيان
إلشسركة إلذي تسسلمت جريدة«إلشسعب»
نسسخة منه.

سسهام بوعموشسة
وف-ق-ا إلسسÎإت-ي-ج-ي-ت-ه-ا إل-ت-ج-اري-ة إل-ع-اŸية
إألك Ìإسستدإمة ،سستسسعى إل جي إ ¤تقليل
إنبعاثات إلكربون من عملياتها إلعاŸية بنسسبة
 ٪ 50مقارنة بعام  ، 2017من خÓل تنفيذ
ﬂتلف مبادرإت إلطاقة وإلطاقة إŸتجددة.
ب -ح -يث سس -يسس-اع-د ه-ذإ إ÷ه-د إلشس-رك-ة ع-ل-ى
إلقÎإب م -ن ه -دف -ه -ا إل -ن-ه-ائ-ي إŸت-م-ث-ل ‘
إلقضساء على إلكربون لتحقيق بصسمة فارقة
بخصسوصص إنبعاثات إلكربون وذلك من خÓل
–قيق موإزنة ب:Úإنبعاثات إلكربون وإلقضساء
عليها.
وأإوضسح ذإت إلبيان أإنه من خÓل إلعديد
من إŸبادرإت إإلسسÎإتيجية ،سستقوم إلشسركة
بتخفيضص إنبعاثات إلكربون من موإقع إإلنتاج
إلعاŸية إÿاصسة بها من حوإ‹  2مليون طن
‘ عام  2017إ 960.000 ¤طن بحلول نهاية
عام  .2030كما تخطط شسركة إل جي لتوسسيع
م-نشس-آات-ه-ا وت-ق-ن-ي-ات م-وف-رة للطاقة تسستهدف
غ- -ازإت إل- -دف- -ي -ئ -ة ،م -ن خ Ó-ل إل -وصس -ول إ¤
إنبعاثات إلكربون أإثناء عملية إإلنتاج.
باŸقابل ،سستقوم شسركة «إل جي» بتوسسيع
م-رإف-ق-ه-ا ب-اسس-ت-خ-دإم إŸن-ت-ج-ات إل-ت-ي ت-عمل
ب -ال -ط -اق -ة إلشس -مسس -ي -ة وسس -تسس-ت-خ-دم ح-ل-ول-ه-ا
إل -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ة إÿاصس-ة ب-ه-ا ،م-ث-ل إÈŸدإت
إŸوفرة للطاقة وأإنظمة إدإرة إلطاقة ،لتقليل

إنبعاثات إلكربون.
ب -فضس -ل “دي -د مشس -اري -ع -ه -ا ‘ إط-ار آإل-ي-ة
إلتنمية إلنظيفة ،تخطط «إل جي» للحصسول
ع -ل -ى شس-ه-ادإت م-ع-ت-م-دة ÿفضص إلن-ب-ع-اث-ات
(إÛم-وع-ات إلق-تصس-ادي-ة إإلق-ل-ي-م-ي-ة) .ك-م-ا
تعمل مبادرإت آإلية إلتنمية إلنظيفة هذه على
إل -ت -ف -ك ÒإŸسس -ت -ق-ب-ل-ي ع-ل-ى ت-ع-زي-ز إل-ت-ن-م-ي-ة
إلنظيفة ‘ إلبلدإن إلناشسئة عن طريق “كÚ
إلشسركات إıتصسة ‘ ،إ◊د من إلكربون من
تنفيذ مشساريع خفضص إإلنبعاثات ‘ إلبلدإن
إلنامية باسستخدإم رؤووسص إألموإل وإلتقنيات
إÿاصس- -ة ب- -ه- -ا .م- -ؤوك- -دة أإن ه- -ذه إŸشس- -اري -ع
ضس -روري -ة ل -ل-حصس-ول ع-ل-ى شس-ه-ادإت م-ع-ت-م-دة
خفضص إإلنبعاثات ،إلتي تنشسر من قبل إتفاقية
إأل· إŸتحدة إإلطارية بشسأان تغ ÒإŸناخ
بعد عملية تقييم معمقة.
بصسفتها أإّول شسركة مصسنعة إألجهزة –صسل
على إئتمانات ‘ عام  ،2015بحيث مّهدت
«إل جي» إلطريق من خÓل إسستخدإم أإجهزة
عالية إلكفاءة بتعزيز مكانتها كشسركة بيئية
رإئدة ‘ نهاية سسنة ،2018و–صسلت «إل جي»
ع -ل -ى  340.000ط - -ن م - -ن وح- -دإت خ- -فضص
إلنبعاثات إŸعتمدة من خÓل مبادرإت آإلية
إلتنمية إلنظيفة.
و‘ ه- - - -ذإ إلصس- - - -دد صس - - -رح « ‹ ي - - -ون - - -غ
جي» «نائب رئيسص إألمن إلبيئي ‘ شسركة «إل
جي لÓلكÎونيات» :إن إلتزإمنا Ãعا÷ة تغÒ
إŸناخ إلعاŸي رإسسخ « ،كما أإن إÿطوإت
إلتدريجية إلتي إتخذتها «إل جي» بغية إ◊د
من إنبعاثات ثا Êأإكسسيد إلكربون ‘ أإماكن
إلعمل ‘ جميع أإنحاء إلعا ،⁄مع إلعديد من
مشس-اري-ع آإل-ي-ة إل-ت-ن-م-ي-ة إل-ن-ظ-يفة إلتابعة لهيئة
إأل· إŸتحدة توضسح إلتزإمه إلثابت بالتنمية
إŸسستدإمة.

إ◊ظÒة إلوطنية بلزمة بباتنة

اسستحداث مرصسد للتنوع البيولوجي Ãنطقة اأ’وراسض

أإوصس-ى ،إŸشس-ارك-ون ‘ خ-ت-ام ف-ع-اليات
إل -ي -وم إل -ع -اŸي ل -ل -ت -ن -وع إل -ب -ي -ول -وج-ي،
بضسرورة موإصسلة إ÷هود للحفاظ على
إŸوإرد إل -ب -ي -ول -وج -ي -ة وت-ث-م-ي-ن-ه-ا وك-ذإ
’ورإسس
إلتعريف Ãا تكتنزه عاصسمة إ أ
ب-ات-ن-ة وإ÷زإئ-ر بصس-ف-ة ع-ام-ة م-ن تنوع
وثرإء ‘ هذإ إÛال ،إضسافة إ ¤زيادة
إل -وع -ي ب -قضس -اي -ا إل -ت -ن -وع إل -ب -ي-ول-وج-ي
’يكولوجي.
وأإهميته ‘ إلتوإزن إ إ

باتنة :حمزة Ÿوشسي
تعت Èباتنة من ب Úإلوليات إŸهمة وطنيا
‘ ه -ذإ إÛال ،ل -ت -وإج-د إ◊ظÒة إل-وط-ن-ي-ة
بلزمة ،بها وإلتي تتوفر على أإك Ìمن  655نوع
حيوإ Êنادر على غرإر إلثدييات بـ  27نوع
وك - -ذإ إل - -زوإح- -ف بـ  22ن -وع ب -اإلضس -اف-ة إ¤
إ◊شسرإت بـ 480نوع إ ¤جانب وجود  650نوع
نباتي  12منها نباتات ﬁمية و 22نوع نباتات
إلنادرة تعت Èهذه إÙمية مÓذإ أإمنا لها.
كما –وي إلولية إلشساسسعة جغرإفيا على
نباتات وأإشسجار نادرة ومتنوعة بهذه إ◊ظÒة
إŸصس -ن -ف -ة م -ن -ذ سس-ن-ة  2015ضس-م-ن إلشس-ب-كة
إلعاŸية Ùميات إÙيط إ◊يوي من طرف
›لسص إلتنسسيق إلدو‹ لÈنامج إليونيسسكو.
وأإشسار إألسساتذة إألكادÁيون وإıتصسون
‘ مدإخÓتهم خÓل أإشسغال إŸلتقى إلوطني
ح -ول إل -ت -ن -وع إل-ب-ي-ول-وج-ي ‘ إ÷زإئ-ر ،إل-ذي
إحتضسنته إŸدرسسة إلوطنية للغابات بباتنة،
–ت شس-ع-ار –ت شس-ع-ار «ت-ن-وع-ن-ا إل-ب-ي-ولوجي
غ-ذإؤون-ا صس-ح-ت-ن-ا»Ã ،شس-ارك-ة ج-ام-ع-ة ب-اتنة 2

وجمعية ترقية إلعلوم إلبيولوجية وإسستدإمة
إلتنوع إ◊يوي إ ¤إسستفادة منطقة إألورإسص
من مشسروع هام يتمثل ‘ إ◊فظ وإلتسسيÒ
إŸسستدإم للتنوع إلبيولوجي با◊ظÒة إلوطنية
ب -ل -زم -ة م -ن ق -اع -دة ب -ي -ان-ات ع-ل-م-ي-ة ل-ل-ت-ن-وع
إلبيولوجي ،حسسبما أإفاد به إلÈوفيسسور عبد
إلكر Ëسسي بشس ،Òرئيسص هذإ إŸشسروع وإلذي
يرأإسص أإيضسا جمعية ترقية إلعلوم إلبيولوجية
وإسستدإمة إلتنوع إ◊يوي بكلية علوم إلطبيعة
وإ◊ياة بجامعة باتنة .2
وأإشس - -ار إŸت- -دخ- -ل إ ¤أإن ه- -ذإ إŸشس- -روع
إنطلق ميدإنيا شسهر فيفري  2019وسستدوم
عام ،Úخصسصص له غÓف ما‹ هام يقدر بـ
 42،49أإلف أإورو ،من “ويل إإل–اد إلدو‹
◊ماية إلطبيعة بنسسبة  70باŸائة ضسمن 12
مشس-روع-ا ع-ل-ى إŸسس-ت-وى إل-وط-ن-ي ،م-ن شس-أانه
عند إسستكماله بنجاح وضسع منهجية علمية
تتضسمن تقييم وتثم Úهذإ إلتنوع إلبيولوجي
Ãن -ط -ق -ة إلورإسص ،وك -ذإ تسس -يÒه ب -ط -ري -ق-ة
Îﬁفة خاصسة ‘ ظل إلÌإء إلكب ÒللحظÒة
إل -وط -ن -ي-ة ب-ل-زم-ة Ãخ-ت-ل-ف أإن-وإع إ◊ي-وإن-ات
وإلنباتات إلنادرة عاŸيا.
وي - -ه- -دف إŸشس- -روع حسسب سس- -ي بشس Òإ¤
متابعة ورصسد وضسعية إلتنوع إلبيولوجي بهذه
إÙمية وكذإ جرد كل إألصسناف إ◊يوإنية
وإل-ن-ب-ات-ي-ة إل-ن-ادرة وإسس-ت-ح-دإث مرصسد للتنوع
إلبيولوجي للحفاظ عليها ،من طرف إŸئات
م -ن إل-ف-اع-ل ÚإÙل-ي Úم-ن سس-ك-ان ي-ق-ط-ن-ون
ب-ج-وإر إ◊ظÒة وج-م-ع-ي-ات م-ه-ت-م-ة باÛال
–ت إشس -رإف إ◊ظÒة وﬁاف -ظ -ة إل -غ -اب-ات
وإلطلبة وإألسساتذة إ÷امعي Úإıتصس.Ú
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تربية اŸائيات اŸد›ة مع الفÓحة ببلعباسس

Œربـ ـ ـ ـ ـة نأجحـ ـ ـ ـة تدّعـ ـ ـ ـم بألتكويـ ـ ـ ـن اŸتواصسـ ـ ـ ـل
يسستفيد  52فÓحا بو’ية سسيدي بلعباسس من دورت Úتكوينيت› ‘ Úال تربية اŸائيات اŸد›ة مع الفÓحة ،وهي التقنية التي
أاثبتت ‚اعتها ‘ تطوير الصسيد وحّققت ‚احا معتÈا بالو’ية بعد توسّسع نشساطها ع 21 Èبلدية بالو’ية.

وأاط -ل -قت م -دي-ري-ة الصس-ي-د ال-ب-ح-ري وت-رب-ي-ة
اŸائ -ي-ات ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ال-ث-ان-ي-ة عشس-رة
›ال تربية اŸائيات داخل أاحواضص السسقي
الفÓحي ،بالتنسسيق مع الغرفة الفÓحية ومن
ت-أاط Òم-درسس-ة ال-ت-ك-وي-ن ال-ت-ق-ن-ي ‘ الصس-ي-د
البحري وتربية اŸائيات Ÿدينة بني صساف
لفائدة  52فÓحا من وليتي سسيدي بلعباسص
وسس -ع -ي -دة ،ح -يث أاك -د ح -م-و ف-اط-م-ي م-دي-ر
ال -ق -ط -اع ،أان ال -دورة تضس -م دف -ع -ت Úوت-دّع-م
بالدروسص النظرية بتطبيقات على مسستوى
اŸفرخة ا÷هوية اŸتواجدة على مسستوى
سس -د ال -ط -اب -ي -ة .وت-ه-دف ال-دورة إا ¤إاع-ط-اء
Óسس-ت-ف-ادة ‡ا يسس-م-ى
ف -رصس -ة ل -ل -ف Ó-ح Úل  -إ
Óسس-ماك واإلسستفادة
ب-اإلسس-ت-هÓ-ك ال-ذات-ي ل -أ
م -ن ال -تسس -م -ي -د ال -ط -ب -ي-ع-ي ،ح-يث سس-ي-ت-ل-ق-ى
اŸشساركون دروسسا حول طرق التعامل مع
ه-ذه ال-ت-ق-ن-ي-ات إل‚اح مشس-اري-عهم والتعرف

أايضس- -ا ع- -ل- -ى ال- -وسس -ائ -ل اŸت -اح -ة ل -ت -م -وي -ل
مشساريعهم وكيفية ا◊صسول على القروضص.
و‘ ذات السسياق ،أاشسارت األسستاذة رحا‹
‚اة م -ن م-درسس-ة ال-ت-ك-وي-ن ال-ت-ق-ن-ي ل-لصس-ي-د
ال -ب-ح-ري وت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات إا ¤أاه-م-ي-ة ه-ذه
التقنية ‘ تطوير اإلنتاج السسمكي والفÓحي
م- -ع- -ا ،ح- -يث أاك- -دت أان ال- -دروسص اŸق -دم -ة
للفÓح Úوالراغب ‘ Úاإلسستثمار ‘ هذا
اÛال تسسمح لهم بالتدّرب على كيفية تربية
األسسماك داخل األحواضص وطرق تغذيتها مع
تبيان نوعية اŸاء اŸسستعمل ،باإلضسافة إا¤
التعّرف على بعضص األمراضص التي تصسيب
األسسماك وكيفية معا÷تها ،مشسÒة إا ¤أان
فضسÓ- -ت أاسس -م -اك اŸي -اه ال -ع -ذب -ة ت -ت -ح -ل -ل
وتتحّول إا ¤مادة األمونياك والذي يتحّول
بدوره إا ¤آازوت أاو ما يسسمى بـ mpkالذي
يعد ضسروري للÎبة ويسساهم ‘ تخصسيبها.
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وبالتا‹ ا◊صسول على مردود فÓحي جيد
وصس-ح-ي ب-ع-ي-دا ع-ن األسس-م-دة اإلصس-طناعية،
فضس Óعن إانتاج كميات من األسسماك التي
تعّد مصسدرا بروتينيا هاما للتغذية الصسحية،
مشسÒة إا ¤أان ›ال تربية اŸائيات Áكن
من خلق إاسستثمارات هامة بعد ا◊صسول على
قروضص عن طريق وكالت الدعم تصسل ا4 ¤
م Ó-ي Òسس-ن-ت-ي-م وت-ط-وي-ر اإلن-ت-اج ح-ت-ى ب-ل-وغ
مرحلة التسسويق.
لÓإشسارة ،فاإن القطاع يسسجّل مشساريع هامة
‘ ›ال ت- -رب- -ي- -ة اŸائ -ي -ات ل ت -زال ق -ي -د
الإ‚از من قبل مسستثمرين خواصص اأهمها
اإ‚از م -زرع -ة لÎب -ي -ة الأسس -م -اك ال -ع -ذب-ة
ب -ا÷واه -ر ال-ت-اب-ع-ة ل-ب-ل-دي-ة سس-ي-دي ◊سس-ن
ب -ط -اق -ة اإن -ت -اج-ي-ة تصس-ل اإ 100 ¤ط- -ن ‘
السسنة ،حيث تبلغ نسسبة تقّدم الأشسغال 50
ب -اŸائ -ة وم -زرع-ة اأخ-رى لÎب-ي-ة اŸائ-ي-ات

اŸد›ة مع الفÓحة بطاقة اإنتاجية تقدر
بـ 10طن ‘ السسنة اأين تتجاوز نسسبة تقدم
الأشس-غ-ال  20ب -اŸائ-ة ،ن-اه-يك ع-ن دراسس-ة
اإ‚از مزرعة ثالثة بنفسص القدرة الإنتاجية
Ãن -ط -ق-ة تÓ-غ ،ه-ذا وب-ل-غت ك-م-ي-ة الصس-ي-د
ال -ق -اري اŸسس -ج -ل -ة خ Ó-ل السس -ن -ة اŸاضس -ي-ة
 ،2018اأزيد من  50كلغ من اأسسماك باربو،
قاردون والباسص ،فيما Œاوت كمية الأسسواق
اŸتداولة ‘ سسوق ا÷ملة  594كلغ.
وقصس -د ال -رف -ع م -ن اإن -ت -اج الصس -ي-د ال-ق-اري
تعتمد اŸسستثمرات الفÓحية على التموين
من اŸفرخة ا÷هوية اŸتواجدة بالطابية
التي تدعم اŸسستثمرات بصسغار السسمك،
حيث تعّد ثا Êمفرخة وطنيا وتنتج سسنويا
 2 , 2مليون من الÒقات ،و“ّون حاليا 24
ولية من الغرب وا÷نوب الغربي للوطن ما
يحّقق اكتفاءا ‘ اإنتاج الÒقات.

إاعـــــــادة تهيئــــــة أاحــــــياء مدريسســــــة بتيــــــارت

البداي ـ ـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـ ـن حـ ـ ـ ـ ـي «’سسيتـ ـ ـ ـ ـي» والبقيـ ـ ـ ـ ـة تأأتـ ـ ـ ـ ـي
‘ إاط -ار إاع -ادة الع -ت -ب -ار وت -ه -ي -ئ-ة الح-ي-اء
القدÁة ببلدية مدريسسة جنوب ولية تيارت
خصسصست السس- -ل- -ط -ات اÙل -ي -ة  950مليون
سسنتيم لتهيئة حي «جي.ام.اسص» او ما يسسمى
بـ»ل سس -ي -ت -ي» ال -ذي شس -ه -د إاع -ادة الع-ت-ب-ار
لشس -ب-ك-ة الصس-رف الصس-ح-ي وŒدي-د ال-ق-ن-وات
التي تقادمت Ãرور السسن Úوكان السسكان
الذي يعدون باأللف قد طابوا السسلطات
البلدية ‘ العديد من اŸناسسبات بالتفاتة ا¤
“ت تشسييد البالوعات
حّيهم القد ،Ëكما ّ
التي كانت تشسهد انسسدادات كل ما تسساقطت
ام-ط-ار ،وحسسب السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ل-ب-ل-دية
مدريسسة ،فإان عملية أاخرى سسيشسهدها ا◊ي
واŸتمثلة ‘ تزويد السسكان باŸاء الشسروب
بقيمة مالية تفوق مليار و 100مليون سسنتيم،
حيث سسيودع السسكان مشسكل اŸاء اŸتسسرب
ع Èالقنوات القدÁة ويشسمل مشسروع اŸاء

الشسروب وسسط اŸدينة القريب من ا◊ي
واحياء اخرى.
ونشس Òإا ¤ان اŸشسروع اŸذكور يندرج ‘

اطار برنامج اıطط البلدي للتنمية.
ن- -فسص اŸصس- -در ،اضس- -اف ان ا◊ي اŸذك- -ور
سسيشسهد اعادة تزفيت الطرقات باÿرسسانة

أاعلنت شسركة ا÷زائرية لتوزيع الكهرباء
والغاز للغرب ،مديرية التوزيع تيارت انه
‘ ال- - -فÎة اŸم- - -ت- - -دة ب Úال- - -ف- - -ا— م- - -ن
جانفي ،2019إا ¤ال- -ي- -وم ” تسس- -ج- -ي -ل م -ا
ي -ق-ارب  40ح -ال -ة اع -ت-داء ع-ل-ى ﬂت-ل-ف
لرضسية
شس-ب-ك-ات-ه-ا ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ال-هوائية وا أ
وكذا شسبكة توزيع الغاز ع Èبلديات تراب
الولية.
وحسسب نفسص اŸصسدر ،فإان هذه العتداءات

اŸسس -ج -ل -ة ن -اج -م -ة ع -ل -ى ق -ي -ام اıال -فÚ
للقانون جاءت عن طريق توسسعة البنايات
ا÷دي -دة والسس -ك -ن-ات –ت وف-وق الشس-ب-ك-ات
ال- -ك- -ه- -رب- -ائ- -ي- -ة دون اŸرور ع- -ل -ى ا÷ه -ات
اıتصسة ،ول سسيما البلديات للحصسول على
الرخصص التي –ّدد خرائط الغاز والكهرباء،
وق -د ت -تسس -بب ه -ات -ه ال -تصس-رف-ات ‘ ت-ع-رضص
حياتهم للخطر من خÓل مÓمسسة خطوط
الضس - -غ - -ط ال- -ع- -ا‹ واŸت- -وسس- -ط ل- -لشس- -ب- -ك- -ة

ال -ك -ه -رب -ائ-ي-ة ،أاو ع Èق-ي-ام ب-عضص م-ق-اولت
األشس -غ -ال ال -ت -اب -ع -ة Ÿؤوسسسس -ات ع -م-وم-ي-ة أاو
خاصسة بالولية ،بأاشسغال ا◊فر بدون اللجوء
أاو اسس- -تشس- -ارة الشس- -رك -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ت -وزي -ع
الكهرباء والغاز ،والتنسسيق مع إاطاراتها ‘
اŸي- -دان وب- -ذلك ت- -ت -ج -نب ه -ذه اŸق -اولت
العتداء على الشسبكة الكهربائية أاو الغازية،
وما ينجر عنها ايضسا من أاخطار وتبعات،
سسواء بالنسسبة لشسركة توزيع الكهرباء والغاز،

اŸزفتة وتهيئة األرصسفة ◊ي ل سسيتي الذي
ولد به اك Èعدد من سسكان البلدية ،وقد
خصسصص Ÿشسروع الطرقات داخل ا◊ي مبلغ
 4مÓي Òو 400مليون سسنتيم من صسندوق
الضس -م -ان وال-تضس-ام-ن ل-ل-ج-م-اع-ات اÙل-ي-ة.
مشسروع آاخر أاعلنت عنه السسلطات اÙلية لـ
«الشسعب»يتمثل ‘ اعادة اإلعتبار لشسبكات
الصس- -رف الصس- -ح- -ي ب- -أاح- -ي -اء ح -ي ال -ع -ق -ي -د
عمÒوشص بالواد بـ 2مليار سسنتيم وحي علي
م -ع-اشس-ي ال-دوار Ãل-ي-ار و 600م-ل-يون سسنتيم
والعملية قيد الجراءات الدارية.
كما سسيشسهد حييا العقيد لطفي وخميسستي
اعادة شسبكة الصسرف الصسحي Ãبلغ 3مÓيÒ
و 600م -ل -ي -ار سس -ن -ت-ي-م ل-ل-ح Úم-ع-ا ‘ اط-ار
اıطط البلدي للتنمية.

تيارت :ع.عمارة

 40حألـ ـ ـ ـ ـة اعتـ ـ ـ ـ ـداء علـ ـ ـ ـ ـ ـى شسبك ـ ـ ـ ـ ـة الكهرب ـ ـ ـ ـ ـ ـأء والغـ ـ ـ ـ ـأز بتي ـ ـ ـ ـ ـأرت
م -ن ح -رم -ان زب -ائ -ن-ه-ا م-ن ال-ت-زود ب-ال-ط-اق-ة
ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة وال-غ-ازي-ة وي-ن-ج-ر ع-ن ال-تصسرف
ع -دم اب Ó-غ شس -رك -ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از
بالتدخل فورا إاصسÓح العطب ،وكذا بالنسسبة
ل- -ل- -م -ق -اولت اŸع -ت -دي -ة م -ن خ Ó-ل ات -خ -اذ
اإلج -راءات ال -ق -ان-ون-ي-ة ضس-ده-ا وم-ط-ال-ب-ت-ه-ا
بالتعويضص والتأام.Ú

تيارت:ع  .عمارة

مدير مركب  13أافريل 1958
بسسعيدة لـ «الشسعب» :

مسسبح «بن فريحة» مغلق منذ أاكÌ
من سسنة بسسبب اŸضسخأت

أاكد مدير اŸركب الرياضسي  13أابريل  1958السسيد نواري ا◊اج ،أان

قطاع الشسباب والرياضسة بولية سسعيدة يعّد من القطاعات ا◊سساسسة التي
توليها الدولة انطÓقا من نشسر قيم الÎبية .وأاضساف اŸتحدث لـ»الشسعب»
وبغرضص ‡ارسسة الرياضسة ”ّ ا‚از العديد من اŸنشسآات الرياضسية
وقاعات ومسسابح بعاصسمة الولية ومعظم بلدياتها وقد سساهمت ﬂتلف
النشساطات التي شسارك فيها أاطفال من ﬂتلف األعمار ‘ السسباحة
والسسباق والفروسسية لتلقينهم مبادئ اÙافظة على الصسحة واكتسساب
اŸه -ارات ال -ع -ال -ي -ة وه -ي ك -ج -زء رئ -يسس -ي ‘ ال -ن -م -ط ك-اŸشس-ي ورك-وب
الدراجات الهوائية والكرة ا◊ديدية واليد والطاولة والكراتي وا÷يدو
وغÒها التي –تاج إا ¤إامكانيات ترمي إا ¤تعميم الرياضسة وحتى الطفل
لتعليمه مزايا النشساط الرياضسي اŸنظم والحتكاك بالطبيعة.
وعن الفريق أاكد أان هناك –ديات كÈى إلخراجه من النفق اŸظلم
وإايجاد حلول تعيده إا ¤سسكته الصسحيحة ،خاصسة ما تعلّق با÷انب
اŸادي العائق األك .Èوأاضساف اŸتحدث أان الدور البنّاء الذي قام به
مسسؤوول الولية سساهم ‘ الكث Òمن القضسايا من بينها حل النزاعات
والفصسل ‘ قضسية اŸسستحقات اŸالية والنظر ‘ التدعيم بعناصسر شسابة
التي تزخر بهم مدينة سسعيدة ،فاإلدارة تعا Êبسسبب األزمة اŸالية
اÿانقة رغم اإلعانات اŸالية التي قدمتها السسلطات اÙلية التي
تدخل ‘ إاطار مرافقة واŸسساعدة من وا‹ الولية سسيف اإلسسÓم
وإاخراجه من الذائقة اŸالية التي يعيشسها ،وأاضساف اŸتحدث بقوله علينا
صسنع فريق تنافسسي مع –ديد معا ⁄واضسحة للتكوين الشسبا Êوبذل كل
اÛه-ودات ل-ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج مشس-رف-ة م-ع –دي-د إاسسÎات-ي-ج-ي-ة م-ن-هجية
يحسسب له أالف حسساب مع ضسمان السستقرار .وأاضساف يأاتي هذا بعد
مشسوار شساق وصسعب الذي خاضسه وأاشسار اŸتحدث إا ¤أان ا÷معيات
الرياضسية رغم قلة اإلمكانيات إال أانها بذلت ›هودات كبÒة وأابهرت
متتبعيها من خÓل حصسولها على نتائج ّﬁققة على اŸسستوى الوطني
والقاري مع اكتشساف عدة مواهب ‡تازة التي سسيكون لها شسأان كب‘ Ò
اŸسستقبل إان لقيت العناية الÓزمة واŸتابعة ا÷يدة وأاضساف مدرب
اŸركب أان اŸشسكل الذي تعا Êمنه اŸنشسآات الرياضسية يتمثل ‘ النقصص
الكب Òلليد العاملة ،ألن كل الوحدات الرياضسة تابعة للمركب الرياضسي،
أاما بخصسوصص اŸسسبح النصسف أاوŸبي مزاري بن فريحة اŸتواجد ببلدية
سسيدي بوبكر اŸغلق أاك Ìمن سسنة والذي صسرف عليه غÓف ما‹ معتÈ
يبقى هيكل بدون خدمات وبشسأانه أاجاب مدير اŸركب لـ»الشسعب» أان هذا
اŸرفق الرياضسي الهام هو مشسكل تقني خارج عن نطاق اŸركب بل هو
مشسكل طاقوي سسببه اŸضسخات وأاضسحت تدخÓتهم مرارا عديدة دون
نتيجة إاصسÓحه وهذا راجع Ÿديرية «سسونالغاز» ،فهي اŸعنية لهذا
ا÷انب اŸذكور ومعا÷ته تتطلب غÓفا ماليا كبÒا إلعادة نشساطه.
يبقى من اÙتمل زيارة وا‹ الولية إا ¤هذا اŸسسبح الذي وقفت عليه
«الشسعب» عدة مرات ودشسن مرت Úمن طرف وزيري الرياضسة السسابقÚ
لفك العزلة عن الشسباب الرياضسي لدائرة سسيدي بوبكر والذي فاق عدد
سسكانها أاك Ìمن  40أالف نسسمة.

سسعيدة :ج.علي

تعزية
ببالغ ا◊زن واألسسى تلقى السسيد نعيمي
وكافة افراد عائلة طواهرية ،
نبأا وفاة اŸغفور له بإاذنه تعا¤
ا◊اج صس- - - -ال- - - -ح ب- - - -ك- - - -راوي ب - - -ن
العسسكري بحاسسي القارة اŸنيعة ،
وي -ت -ق -دم -ون ل -ه ول -ع -ائ -ل -ت -ه ب-أاخ-لصص
ع - - -ب- - -ارات اŸواسس- - -اة وال- - -ت- - -ع- - -ازي ،
متضسرع Úللمو ¤عز وجل ان يتغمد
روح الفقيد برحمته الواسسعة ويسسكنه
فسسيح جنانه ويلهم أاهله وذويه جميل
الصس Èوالسسلوان.
«إانا لله وإانا إاليه راجعون»

األحد  ٢٦ماي  ٢٠1٩م
الموافق لـ  ٢1رمضضان 1٤٤٠هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بقلم :دكتور ﬁيي الدين عميمور

ا◊لـقـة األو¤
إنتظر كثÒون ما Áكن أإن
تشسهده إ÷معة إلرإبعة عشسرة
للحرإك إلشسعبي إ÷زإئري من
ردود فعل إلشسارع على ما
’سسبوع إŸاضسي من
عرفه إ أ
أإحدإث ،وكان إلشسعور هو أإن
كثÒإ ‡ا سسنسسمعه أإو نقرؤوه
قد ’ يكون بالضسرورة
’رإدة إلشسارع
Œسسيدإ إ
إ÷زإئري ع Èإلو’يات 48
و’ ُيعّبُر عنه بصسدق
وموضسوعية.
فا◊رإك أإصسبح يÎكز ‘
مناطق معينة ،وخصسوصسا ‘
’ن
إلعاصسمة إ÷زإئرية ،رÃا أ
شسرإئح كثÒة أإصسبحت –سس
بأان إلسسلطة تسستجيب
تدريجيا Ÿطالب إ÷ماهÒ
’سسبقيات ’ تعرقل
وطبقا أ
سس Òإلدولة أإو تؤوثر على
إسستقرإرها ،وبالتا‹  ⁄يُعْد
إ◊ماسس للتجمهر كما كان.

م
سســا
ه
م
تلزم ات :
م
ق
ا’
إ’ إ
أصسحـاب ت ’
ها

أاتوقف بداية عند قضضية اŸفاضضلة ب Úا◊ل
الدسضتوري وا◊ل السضياسضي التي يتداولها البعضض
لفضضل أان
لن بقوة ،و‘ تصضوري أارى أان من ا أ
اآ
نقول :القراءة السضياسضية للحل الدسضتوري ،وهي هنا
تتعلق Ãادة واحدة هي اŸادة ( )٩3التي تنصض على
أان «رئيسض ا÷مهورية» هو الذي ُيع Úا◊كومة.
ك -نت اقÎحت ،وب -دون أاي ح -ك -م ق -ي -م -ة ول-ك-ن
لزمة ،أان يضضع أاعضضاء ا◊كومة
كمجرد ﬂرج ل أ
لنه
اسضتقالتهم جميعا –ت تصضرف رئيسض الدولة ،و أ
ل Áك -ن أان تÎك ال -ب -لد ب -دون ح -ك-وم-ة ،ي-ت-دخ-ل
اÛلسض الدسضتوري لتفسض ÒاŸادة سضياسضيا وليعطي
لرئيسض الدولة حق تشضكيل ا◊كومة.
وه -ن -ا Áك-ن اخ-ت-ي-ار ح-ك-وم-ة ت-واف-ق-ي-ة ‘ إاط-ار
الدسضتور.
لقحام اŸادة
وليسض هناك ‘ ،تصضوري ،ضضرورة إ
 1٩٤ال -ت -ي ت -ت -ح -دث ع -ن ت -ك -وي -ن ÷ن -ة Ÿراق-ب-ة
حسضم أامرها وأانهيت
النتخابات ،أ
لن هذه اللجنة ُ
لخÒة م-ن ال-ع-ه-دة ال-راب-ع-ة،
لي-ام ا أ
وظ -ي -ف-ت-ه-ا ‘ ا أ
واŸط -ل -وب ج -م -اهÒي-ا ه-و ت-ك-وي-ن ÷ن-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م
لن الدسضتور ل يشض Òلها أاسضاسضا فإان
النتخابات ،و أ
ت -ك -وي -ن -ه -ا يصض -ب -ح م -ن صض-لح-ي-ات رئ-يسض ال-دول-ة،
يسض -ت -ط -ي -ع اŸب -ادرة ب -تشض -ك-ي-ل ق-ي-ادت-ه-ا م-ن قضض-اة
لعلى للقضضاء ،وÁكن أان تضضم بعضض
اÛلسض ا أ
ع -م -داء ا÷ام -ع -ات وشض -خصض-ي-ات عسض-ك-ري-ة ع-ال-ي-ة
اŸسضتوى.
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-وق-يت الن-ت-خ-اب-ات ي-ت-م ق-راءة
العملية بنظرة سضياسضية ل تتناقضض مع روح الدسضتور
وإان  ⁄تتطابق مع حرفية النصض ،حيث أان ا◊ل
لع -لن ال-دسض-ت-وري ،ون-ح-ن ن-ع-رف م-ا
لخ -ر ه -و ا إ
اآ
لعلنات الدسضتورية.
حدث ‘ مصضر نتيجة ل إ

هل كان ا◊راك أاقل قّوة؟
ان- -ت -ظ -ر ك -ثÒون م -ا Áك -ن أان تشض -ه -ده ا÷م -ع -ة
الرابعة عشضرة للحراك الشضعبي ا÷زائري من ردود
لسضبوع اŸاضضي من
فعل الشضارع على ما عرفه ا أ
أاحداث ،وكان الشضعور هو أان كثÒا ‡ا سضنسضمعه أاو
لرادة الشضارع
نقرؤوه قد ل يكون بالضضرورة Œسضيدا إ
ا÷زائري ع Èالوليات  ٤8ول ُيعّبُر عنه بصضدق
وموضضوعية.
ف- -ا◊راك أاصض- -ب- -ح يÎك -ز ‘ م -ن -اط -ق م -ع -ي -ن -ة،
لن شضرائح
وخصضوصضا ‘ العاصضمة ا÷زائرية ،رÃا أ
ك- -ثÒة أاصض- -ب- -حت –سض ب- -أان السض- -ل -ط -ة تسض -ت -ج -يب
لسضبقيات ل
تدريجيا Ÿطالب ا÷ماه Òوطبقا أ
ت -ع -رق -ل سض Òال -دول -ة أاو ت -ؤوث -ر ع -ل -ى اسض-ت-ق-راره-ا،
وبالتا‹  ⁄يُعْد ا◊ماسض للتجمهر كما كان.
‘ ال -وقت ن -فسض-ه ت-ت-زاي-د الشض-ك-وك ب-ان ه-ن-اك
اخÎاق -ا ك -بÒا ل -ل -ت -ظ-اه-رات م-ن ع-ن-اصض-ر ت-ن-ت-م-ي
لجهزة ” –ييدها ‘ مرحلة سضابقة ،وهو ما أاكده
أ
لسضتاذ عبد العزيز بوباك Òمسضاء اÿميسض ‘ ندوة
اأ
«ا◊وار» ،كما يÎدد أان هناك تركيزا على Œنيد
متزايد لشضباب بعضض كليات ا÷امعة ،وخصضوصضا
Ÿع ّ-رب -ة ،ت -ت -وله ع -ن -اصض -ر ذات إاي-دي-ول-وج-ي-ة
غ Òا ُ

ﬁددة وت -وج-ه-ات ع-نصض-ري-ة مشض-ب-وه-ة لن-ت-زاع م-ا
تقدر على انتزاعه من مواقع اŸسضؤوولية ،بنفسض
أاسض- -ل- -وب الب- -ت- -زاز ال- -ذي ُع -رف ع -ن -ه -ا ‘ ب -داي -ة
التسضعينيات.
لول لهجومات هؤولء جميعا هو رئي ُسض
فاأ
الهد َ
أاركان القوات اŸسضلحة ،الذي أاثار الغضضب العارم
لسضبوع اŸاضضي عندما أاكد مرة أاخرى
‘ حديث ا أ
بأان ا÷يشض سضيحÎم نصضوصض الدسضتور ،ولن يقع ‘
ن- -فسض ال- -ف -خ ال -ذي سض -ق -ط ف -ي -ه ا÷يشض ‘ ،1٩٩٢
عندما خرجت القيادة آانذاك عن إاطار الدسضتور
وأاع -طت السض -ل -ط -ة السض -ي -اسض -ي -ة ل-ع-ن-اصض-ر ط-ف-ي-ل-ي-ة
وح -زي -ب -ات ل “ث -ل ال -ق -وى السض -ي-اسض-ي-ة ال-كÈى ‘
البلد ،وهكذا فإان نفسض العناصضر التي احتضضنتها
اŸؤوسضسض -ة ال -عسض -ك-ري-ة ‘ ال-تسض-ع-ي-ن-ي-ات ،وال-ت-ي بّ-ح
صضوتها من مطالبة ا÷يشض بالتدخل ‘ نهاية هذه
العشضرية ،هي نفسضها التي Œند الشضباب اŸتحمسض
اليوم للهتاف :مللنا من حكم الع ْسضكر ،ويقودها من
ي -ط -ل -ق ع -ل -ى ا÷يشض ال -وط-ن-ي ت-ع-ب« Òالسض-ت-ع-م-ار
ا÷ديد» بدون أان يقول أاحد لهم وله  :عيب ،أانتم
لنفسضكم قبل إاسضاءتكم ÷بل ل يهزه ريح.
تسضيئون أ
عندما كانت ›موعة من الشضباب تهتف بدعم
اŸؤوسضسض -ة ال -عسض -ك -ري -ة ح-اول أاشض-خ-اصض اخÎاق-ه-ا
لقناعهم بالهتاف ضضدها ،كما يروي الشضاعر عبد
إ
العا‹ مزغيشض.

سشليم قÓلة  ⁄يخطئ
لسضتاذ سضليم قللة ،وهو كاتب متميز
تعرضض ا أ
لن-ه ق-ال –ت ع-ن-وان
ي -ع -رف م -ا ي -ق -ول -ه ،ل-ل-رج-م أ
اختصضرته ا÷ريدة جاء فيه :الرافضضون للنتخابات
هم حزب فرنسضا ا÷ديد.
وعتم اŸهاجمون على النصض الذي قال سضليم ‘
افتتاحه:
ال -رافضض -ون ل -لن -ت-خ-اب-ات ه-م ب-اسض-ت-م-رار غÒ
ال -ق -ادري -ن ع -ل -ى ال -ف-وز ف-ي-ه-ا .إام-ا ُي-زuورون-ه-ا أاو ل
يجُرونها أاصضل.
هم أابناء فرنسضا وأاذنابها الذين مازالوا يريدون
السضتمرار ‘ التحكم برقابنا بعد كل ما عرفناه من
مآاسض على أايديهم.
كان مدير ا◊وار هو أاول من نبه إا ¤أان سضبب
لن أاي
ا÷دل هو العنوان وليسض مضضمون اŸقال أ
عاقل ‘ هذا الوطن سضوف يوافق سضليم فيما ذهب
إاليه ( )..لكنني أاعتقد أان الدكتور  ⁄يوفق كثÒا ‘
العنوان إاذ ربطه بالنتخابات بدل الصضندوق حيث
ظن القراء الذين عادة ما يكتفون بقراءة العناوين
دون اŸضضام Úظنوا أان الرجل يقصضد تخوين كل
من يعارضض انتخابات  ٤جويلية (وأانا منهم ،يقول
ي -ع -ق-وب-ي) ب-ي-ن-م-ا ق-لل-ة  ⁄ي-ذك-ره-ا ال-ب-ت-ة ب-ل ك-ان
يتحدث عن مبدأا النتخاب الذي يجب أان نحتكم
اليه ‘ فضض نزاعاتنا وحسضم معاركنا بينما –ارب
لن لديها
لقلية لعرقلة أاي مسضار نحو النتخابات أ
اأ
خصضومة قدÁة مع الصضندوق ولذلك تسضعى ا¤
حسضم معاركها قبل الصضندوق وهو حال أاغلبية من

يطالبون Ãرحلة انتقالية بغرضض التلعب بالعملية
النتخابية ومنع وصضول القوى الوطنية التي تعÈ
بحق عن عمق هذا الشضعب .ولو أان الدكتور سضليم
اسض- -تشض- -ار ÊلقÎحت ع- -ل- -ي- -ه ع- -ن- -وان -ا م -رت -ب -ط -ا
ب-الصض-ن-دوق ول-يسض ب-الن-ت-خ-اب-ات ي-ج-ع-ل م-ن م-ق-اله
ايقونة بدل ان يسضتغل كمشضجب ÷لده وجلد كل
م -ن -اصض -ر ل -ل -ع -م -ل -ي -ة الن-ت-خ-اب-ي-ة م-ن ح-يث اŸب-دأا
وشضيطنتها».
ل -ك -ن م -ا ح -دث م -ن ردود ف -ع -ل ك -ان صض-ورة م-ن
البلطجة التي أاصضبح البعضض Áارسضها ضضد حرية
ال-ت-ع-ب ،Òب-ي-ن-م-ا ت-ت-ه-م السض-ل-ط-ة ب-أانها –ارب حرية
ال-ت-ع-ب ،Òف-ب-ع-د أان م-ن-عت ن-ق-ل (ن-قَ-ل ول-يسض ت-نّ-ق-ل)
متظاهرين من وليات أاخرى إا ¤العاصضمة (Ÿلء
السضاحات Ãتظاهرين يحملون شضعارات معينة ل
تع Èعن اÛموع) هاهي تغلق َدَرج مبنى الÈيد
اŸرك - -زي Ÿن- -ع ا◊راك م- -ن ال- -ت- -ع- -ب Òع- -ن إارادة
الشضعب ،هكذا.
لمر بالنسضبة لهذه النقطة بالذات هو اأن
وواقع ا أ
البلد تعا Êمن التصضح Òالإعلمي الذي مارسضته
سض-ل-ط-ات اŸرح-ل-ة اŸاضض-ي-ة ،وال-ت-ي ع-رفت ت-فتيت
لعلمية بنحو  1٥٠صضحيفة باللغت ،Úوما
السضاحة ا إ
أادى إاليه ذلك من تشضرذم الرأاي العام الذي ل يعرف
لهرام ‘
منÈا إاعلميا مثل لو موند ‘ فرنسضا وا أ
مصض- -ر وواشض- -ن -ط -ن ب -وسضت ‘ ال -ولي -ات اŸت -ح -دة
لمريكية والنهار ‘ بÒوت.
اأ
إا ¤ج -انب غ -ي -اب صض-وت إاع-لم-ي م-ؤوث-ر ،م-ث-ل
عيسضى مسضعودي ‘ السضتينيات ،تعا Êالبلد من
لعلمية Œاه
فشضل الدولة ‘ –مل مسضؤووليتها ا إ
اŸتظاهرين ‘ ا◊راك ،والذين تخضضع شضرائح
لن الطبيعة ل
منهم لعملية غسضيل مخ لبد أان تنجح أ
–ت- -م -ل ال -ف -راغ ال -ن -ا œع -ن أان ال -دول -ة ومسض -ؤوو‹
ي
اإ
لعلم فيها ل يتوجهون للمواطن Úبشضكل دور ّ
لمور ويكشضف مزايدات
منتظم لتقد Ëما يوضضح ا أ
لخر.
البعضض ويفضضح اختلقات البعضض ا آ
باسضتثناء اÿطب الدورية للفريق قايد صضالح
واŸوج-ه-ة رسض-م-ي-ا ل-ل-ن-واح-ي ال-عسض-ك-ري-ة التي يقوم
ب -زي -ارت -ه -ا  ⁄ي -ح -دث أان ت -وج-ه مسض-ؤوول أاو نصض-ف
لح-داث،
مسض -ؤوول ل -ل -ج-م-اه Òل-يضض-ع-ه-ا ‘ صض-ورة ا أ
وحتى العديد من اŸناظرات اŸتلفزة ‘ معظم
القنوات أاصضبحت تصضيب الناسض باŸلل ،فهي إاما
اسضطوانات مكررة أاو خطابات سضاذجة.
اب -ت -ذلت أاوصض -اف اÙل -ل السض -ي -اسض-ي واÿبÒ
لكادÁي والناشضط السضياسضي
لعلمي والباحث ا أ
اإ
والتي فاضض بها كْيل قنوات فضضائية مضضطرة إا¤
لعلنات التجارية ،وهي
ملء الفراغ الذي يÈر ا إ
مصضدر “ويل أاسضاسضي للتلفزة.
من هنا فإان من حق اŸواطن أان يشضكك ‘ كل
لعلم اŸفتتة ،وآاخرها صضور
ما تقدمه وسضائل ا إ
Ÿحطم ‘ مدخل الÈيد اŸركزي ،والذي
الرخام ا ُ
 ⁄ت -ق -ع الŒاه -ات اŸن -اوئ -ة ‘ فضض -ي -ح -ة ات -ه-ام
سضلطات الولية بأانها هي من حطمت الدرج لتمنع
اŸتظاهرين من اسضتعمالها كمنابر للخطابة.
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تعنت اŸغرب دفع كوهلر لÓسصتقالة

’عنف منذ بدء شصهر رمضصان
هي ا أ

إلسشف Òطالب عمر :إلششعب إلصشحرإوي لن يتنازل عن حقه ‘ تقرير إŸصشÒ
أاك -دت ا÷م -ه -وري -ة ال -ع -رب -ي-ة
الصصحراوية ،أان اسصتقالة اŸبعوث
’‡ي إا ¤اŸن - -ط- -ق- -ة ،ه- -ورسصت
ا أ
ك - -وه - -ل - -ر ،ل - -ن ت - -غ Òط- -ب- -ي- -ع- -ة
«ال- - -ن- - -زاع» ،اŸعÎف ب - -ه دول - -ي - -ا
«ك -قضص -ي -ة ع -ادل-ة» ت-ت-ع-ل-ق ب-ح-ق
الشص- -عب الصص- -ح- -راوي ‘ ت- -ق- -ري- -ر
مصصÒه ،مشص- -ددة ع- -ل- -ى أاه- -م -ي -ة
ات- -خ- -اذ إاج- -راءات ج- -ادة ت- -ن- -ه- -ي
ا÷م - -ود و“ك - -ن م - -ن ت - -ن- -ظ- -ي- -م
ا’سصتفتاء.
حمزة ﬁصصول
تصصوير :فواز بوطارن
ق -ال سس -ف Òا÷م -ه-ؤري-ة الصس-ح-راوي-ة ل-دى
ا÷زائر ،عبد القادر طالب عمر ،أامسص ،أان
اسس -ت -ق -ال -ة ك -ؤه -ل -ر ،ج -اءت ‘ ظ-روف ت-تسس-م
«ب-اسس-ت-م-رار ال-ع-راق-ي-ل ال-ت-ي يضسعها ا’حتÓل
اŸغ -رب -ي أام -ام مسس -ار ال -تسس -ؤي -ة السس -ي -اسس -ي -ة
للنزاع».
وأاضساف السسف ÒخÓل لقاء تضسامني مع
القضسية الصسحراوية ،بالعاصسمةÃ ،ناسسبة يؤم
إاف -ري -ق -ي -ا ،أان ج -ب -ه -ة ال -ب -ؤل -يسس -اري-ؤ اŸم-ث-ل
الشسرعي والؤحيد للشسعب الصسحراوي «تتمنى
أا’ تكؤن اسستقالة كؤهلر سسببا آاخر لتجميد
الؤضسع وإاطالة النزاع».
وأاك - -د أان « ال - -ؤقت ق - -د ح - -ان ل- -تسس- -ت- -م- -ر
ال -دي -ن -ام -ي -ك-ي-ة ال-ت-ي “ت م-ن-ذ ن-ه-اي-ة السس-ن-ة
اŸاضس -ي-ة م-ع ات-خ-اذ م-ؤاق-ف ج-ادة وواضس-ح-ة
لضس -م -ان ح -ق الشس -عب الصس -ح-راوي ‘ ت-ق-ري-ر
اŸصس Òع Èاسستفتاء يضسع به حدا للغمؤضص
وا’لتباسص».
وشسهر ديسسم ÈاŸاضسي ،اسستطاع اŸبعؤث
اأ’‡ي اŸسستقيل هؤرسست كؤهلر ،تنظيم أاول
م -ائ-دة مسس-ت-دي-رة ب Úال-ب-ؤل-يسس-اري-ؤ واŸغ-رب
وب- -حضس- -ؤر ا÷زائ- -ر وم- -ؤري -ت -ان -ي -ا ك -ب -ل -دي -ن
مÓحظ ،Úبجنيف السسؤيسسرية ،منهيا جمؤدا
اسستمر  ٦سسنؤات.
وعقدت اŸائدة اŸسستديرة الثانية ،شسهر
مارسص اŸاضسي ،لكن  ⁄تتمخضص عنها نتائج
إايجابية ملمؤسسة ،ما اسستدعى التحضس Òللقاء
ثالث كان سسيجري شسهر جؤان اŸقبل.

و‘ السس -ي -اق ،أاف -اد السس -ف Òالصس -ح -راوي لـ
«الشس -عب» ،أان «اŸائ -دة اŸسس -ت -دي -رة ال -ث -ال-ث-ة
سستعلق إا ¤غاية تعي Úاأ’· اŸتحدة Ÿبعؤث
جديد إا ¤اŸنطقة خلفا لكؤهلر».
وقال طالب عمر ،أان –ضس Òأاجؤاء تنظيم
اسستفتاء تقرير اŸصس ،Òباإ’ضسافة إا ¤احÎام
حقؤق ا’نسسان وإانهاء الصسراع على ا’راضسي
اÙت -ل -ة وإاط Ó-ق سس -راح اŸع -ت -ق -ل Úيسس -م-ح
بخلق أاجؤاء تسساعد على التقدم ‘ مسسار
التسسؤية.
وأاكد ‘ اŸقابل ،أان اسستقالة كؤهلر لن
ترهن نضسال وكفاح الشسعب الصسحراوي  ،قائÓ
«اŸسستقبل لن يكؤن إا’ ما Áكن شسعبنا من
اسسÎجاع حقؤقه».
واسستدل اŸتحدث بـ  4٦سسنة اŸاضسية من
الكفاح اŸسسلح والسسلمي الذي خاضسه الشسعب
الصس -ح -راوي ضس -د اÙت -ل اŸغ -رب-ي « ،ال-ذي
يؤؤكد قدرة الشسعب على اŸقاومة وا’سستمرار
وأانه ’ Áكن إانهاء النزاع إا’ بتلبية مطالبه
كاملة».

’فريقي
إاشصادة بدور ا’–اد ا إ
وخÓل ذات اللقاء التضسامني مع القضسية
الصسحراوية Ãناسسبة يؤم إافريقيا ،قال السسفÒ
الطالب عمر أان الدولة الصسحراوية «–يي
م-ن-ظ-م-ة ال-ؤح-دة اإ’ف-ري-ق-ي-ة سس-اب-قا وا’–اد

Œدد إŸوإجهات Ãحور طريق إŸطار جنوب إلعاصشمة إلليبية

اإ’ف -ري-ق-ي ح-ال-ي-ا،
ع - - -ل- - -ى ج- - -ه- - -ؤده
وب-را›ه ال-ه-ادف-ة
إا ¤تنمية التنظيم
ال -ق -اري وال -ت-ح-رر
من ا’سستعمار».
واعت Èأان عمل
الهيئة القارية وفق
م -ي -ث -اق ت -أاسس-يسس-ي
قائم على احÎام
ا◊دود اŸؤروث- - -ة
ع -ن ا’سس -ت -ع -م -ار،
وح -ق الشس -ع-ؤب ‘
ت - -ق - -ري - -ر اŸصسÒ
واحÎام سس - - -ي- - -ادة
الشس- -ع- -ؤب وال -دول
اأ’عضس - - - - - - - - - -اء ‘
اŸن- -ظ- -م- -ة ،ي- -ع -د
مكسسبا هاما».
وج -دد م -ط -ال-ب-ة بÓ-ده ل–Ó-اد اإ’ف-ري-ق-ي
Ãؤاصس -ل -ة م -راف -ق -ت -ه -ا وت-ف-ع-ي-ل ع-م-ل اآ’ل-ي-ة
ا’فريقية لدفع عملية السسÓم.
وأانشس -أا ا’–اد اإ’ف-ري-ق-ي السس-ن-ة اŸاضس-ي-ة
آالية ثÓثية Ÿتابعة القضسية الصسحراوية.
ولفت إا ¤أان اŸغرب ◊د السساعة يرفضص
مشساركة ا’–اد اإ’فريقي ‘ مسسار التسسؤية،
ب- -ح- -ج -ة أان ال -قضس -ي -ة م -ن اخ -تصس -اصص ا’·
اŸتحدة ولكنه ‘ نفسص الؤقت يعرقل عمل
اŸنظمة اأ’‡ية».
وب- -اŸن -اسس -ب -ة ،دع -ا ن -ائب رئ -يسص الŸÈان
ا’فريقي للمجتمع اŸد ،Êعلي سساحل ،إا¤
تعبئة الطاقات ا’قتصسادية للقارة ا’فريقية
Ãا Áكنها من اسستكمال اسستقÓلها السسياسسي
عن القؤى الكÈى ،مؤؤكدا على أاهمية –قيق
ا’ندماج التجاري.
وأاشس -اد اŸت -ح -دث ‘ ال-ؤقت ذات-ه ،ب-ك-ف-اح
الشس- -عب الصس- -ح- -راوي م -ن أاج -ل اسس -ت -ق Ó-ل -ه،
و“سس -ك -ه ب -ح -ق-ه ‘ ت-ق-ري-ر اŸصس Òرغ-م آال-ة
القمع اŸغربية.
ب- - -دوره أاك- - -د رئ - -يسص ÷ن - -ة اإ’ع Ó- -م - -يÚ
ا÷زائ-ري Úال-داع-م Úل-ل-قضس-ي-ة الصس-ح-راوية،
مصسطفى آايت مؤهؤب ،على أان حرية الشسعؤب
«تشس -ك-ل م-ن-اع-ة ق-ؤي-ة أام-ام ع-ؤدة ا’سس-ت-ع-م-ار
بأاشسكاله ا÷ديدة»› ،ددا اŸسساندة اŸطلقة
◊ق الشسعب الصسحراوي ‘ تقرير مصسÒه.

حزب العمال اŸعارضص يطالب بانتخابات جديدة

إنطÓق إلسشباق Óÿفة تÒيزإ ماي ‘ بريطانيا
ق -ال وزي -ر الصس -ح -ة الÈي-ط-ا Êم-ات ه-ان-ك-ؤك،
أامسص السسبت ،إانه سسيخؤضص اŸنافسسة على زعامة
ح -زب اÙاف -ظ Úل -يصس -ب-ح خ-امسص م-رشس-ح ي-ع-ل-ن
عزمه الÎشسح ليحل ﬁل رئيسسة الؤزراء تÒيزا
ماي.
وسسبق هانكؤك ‘ إاعÓن الÎشسح للمنصسب كل
من :وزير اÿارجية السسابق بؤريسص جؤنسسؤن ،الذي
ينظر له على أانه اŸرشسح اأ’وفر ح ً
ظا ،وجÁÒي
هنت وزير اÿارجية ا◊ا‹ ،وروري سستيؤارت وزير
الدولة للتنمية الدولية ،وإايسس Îمكفي وزيرة العمل
واŸعاشسات السسابقة.
أاط- -ل- -ق اŸرشس- -ح- -ؤن Óÿف- -ة رئ- -يسس -ة ال -ؤزراء
الÈي -ط-ان-ي-ة تÒي-زا م-اي ال-ت-ي اع-ل-نت اسس-ت-ق-ال-ت-ه-ا
ا÷معة حمÓتهم ،أامسص السسبت ما يخلف مزيدا
م -ن الضس-ب-اب-ي-ة ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة خ-روج ب-ري-ط-ان-ي-ا م-ن
ا’–اد اأ’وروبي.
وأاعلنت ماي دامعة ا÷معة اسستقالتها ‘ خطؤة
من شسأانها أان تثﬂ Òاطر خروج بريطانيا من

ا’–اد من دون اتفاق ‘ غضسؤن أاشسهر.
وت-ؤؤذن اسس-ت-ق-ال-ة م-اي ب-ب-دء م-ن-افسس-ة سس-تسس-ت-مر
شسهرين على رئاسسة ا◊زب.
وت- -غ -ادر م -اي زع -ام -ة ح -زب اÙاف -ظ7 ‘ Ú
ج-ؤان ل-ك-ن-ه-ا سس-ت-ب-ق-ى رئ-يسس-ة ل-ل-حكؤمة حتى يقؤم
أاعضساء ا◊زب باختيار خلف ،وهؤ ما سسيتم قبل ٢0
جؤيلية.
وح -دد م -ؤع -د خ -روج ب -ري -ط -ان -ي -ا م -ن ا’–اد
اأ’وروبي ‘  31أاكتؤبر ،علما بأان أاي رئيسص وزراء
جديد Áكن أان يطلب إارجاء جديدا.
وتشس Òمكاتب الرهانات إا ¤أان وزير اÿارجية
السسابق بؤريسص جؤنسسؤن هؤ اأ’ك Ìحظؤظا ،يليه
وزير بريكسست السسابق دومينيك راب.
وكÓهما ’ يعارضص احتما’ت خروج لÈيطانيا
من ا’–اد من دون اتفاق.
لكن أايا كان الشسخصص الذي سسيخلف ماي ،فإانه
سسيؤاجه مثلهه نفسص الغالبية الضسئيلة ‘ الŸÈان،
وا–ادا أاوروبيا ’ يعتزم تغي Òعرضص اÿروج الذي

رفضسه النؤاب الÈيطانيؤن ثÓث مرات ،إاضسافة إا¤
مؤؤيدين ومعارضس ÚلÈيكسست لن يقدمؤا تناز’ت.

حزب العمال اŸعارضص
مع انتخابات جديدة
وقال زعيم اŸعارضسة العمالية جÁÒي كؤربن
إانه بغضص النظر عن الفائز ‘ اŸنافسسة فإان عليه
أان يدعؤ ’نتخابات عامة فؤرا.
ومن شسأان ذلك أايضسا أان يكؤن خطؤة تنطؤي
ع -ل -ى ﬂاط -ر ،م -ع ت -ؤق-ع –ق-ي-ق ح-زب ب-ري-كسست
ا◊ديث العهد ،انتصسارا ‘ ا’نتخابات اأ’وروبية
عندما تتضسح نتيجة ا’قÎاع ا’ثن.Ú
ورئ -يسص ا◊ك-ؤم-ة اŸق-ب-ل ل-ل-م-م-ل-ك-ة اŸت-ح-دة،
ال -ب -ال -غ ع -دد سس-ك-ان-ه-ا أاك Ìم-ن  ٦٦م-ل-يؤن نسسمة،
سس -ي -ق -رره ق -راب-ة  100أال - -ف م - -ن أاعضس- -اء ح- -زب
اÙافظ ÚاŸنتسسب.Ú

’رهابي
وزارة العدل الفرنسصية  ⁄تسصتبعد العمل ا إ

عملية بحث بعد هجوم غامضض بطرد مفخخ ‘ ليون
تسس -ت -م -ر ع -م -ل-ي-ات ال-ب-حث ع-ن
مشستبه به ‘ فرنسسا بعد أان أاسسفر
ان -ف -ج-ار ط-رد م-ف-خ-خ ا÷م-ع-ة ‘
أاحد شسؤارع مدينة ليؤن ،عن جرح
 13أاشس- -خ- -اصص .واع -تÈت وزي -رة
العدل الفرنسسية أانه «من اŸبكر
جدا» ا◊ديث عن فرضسية «العمل
اإ’رهابي» ‘ ،ح Úصسرح مدعي
عام باريسص رÁي هايتز أان صسؤرا
عن اŸشستبه به سستنشسر قريبا.
عشس-ي-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات اأ’وروب-ي-ة،
أاوقع انفجار طرد مفخخ ‘ أاحد
شسؤارع ليؤن بشسرق فرنسسا مسساء
ا÷م- -ع- -ة  13ج-ري-ح إاصس-اب-ات-ه-م
ط-ف-ي-ف-ة .وب-دأات ع-م-ل-ي-ات ال-بحث
عن مشستبه به مسساء ا÷معة.

وأاكد مدعي عام باريسص رÁي
ه -اي -ت -ز ‘ م-ؤؤ“ر صس-ح-ف-ي ،أامسص
السسبت أان ’ جهة تبنت ا’نفجار
وأان صس -ؤرا ل -ل -مشس -ت-ب-ه ب-ه سس-ت-نشس-ر
قريبا مؤضسحا أانه  ⁄يتم التعرف
عليه بعد.
وأاصسدرت الشسرطة نداء من أاجل
ج- -م -ع شس -ه -ادات ع Èنشس -ر صس -ؤرة
اŸشستبه به التي التقطتها كامÒا
مراقبة للبلدية .ويظهر ‘ اللقطة
رج- -ل «ي- -رت- -دي ق- -م -يصس -ا ب -ك -مÚ
ط -ؤي -ل »Úو»سس -روا’ قصسÒا ب -ل -ؤن
فا—» ،يدفع دراجة هؤائية سسؤداء
أامامه.
وأاكدت وزيرة العدل الفرنسسية
ن -ي -ك -ؤل ب -ي -ل -ؤب -ي -ه أان ال-ب-حث ع-ن

اŸشس -ت-ب-ه ب-ه مسس-ت-م-ر ،م-ع-تÈة أان-ه
«م- -ن اŸب -ك -ر ج -دا» ا◊ديث ع -ن
فرضسية «العمل اإ’رهابي».
وت- -اب -عت « أان قسس -م م -ك -اف -ح -ة
اإ’ره -اب ال -ت -اب -ع Ÿك-تب اŸدع-ي
العام ‘ باريسص « فتح –قيقا لكن
من الضسروري انتظار نتائج هذا
التحقيق الذي ما زال جاريا».
ووف- -ق مصس- -ادر الشس- -رط -ة ،ك -ان
ال - -ط - -رد ي - -ح - -ت- -ؤي ع- -ل- -ى «ب- -راغ
ومسسام »Òوزرع أامام ﬂبز عند
م- - -فÎق شس - -ارع ‘ Úق - -لب ه - -ذه
اŸدي -ن -ة ال -ت -ي ت-ع-د م-ن اأ’ك‘ È
ف- -رنسس- -ا .و ⁄ت- -ع- -رف ح- -ت -ى اآ’ن
الدوافع وراء وضسع ذلك الطرد.
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Œددت اŸؤاج- -ه- -ات اŸسس- -ل- -ح- -ة،
أامسص السس - -بت ،ب Úق - -ؤات ح - -ك - -ؤم- -ة
الؤفاق الليبية ،ونظÒتها التابعة للؤاء
اŸت -ق -اع -د خ -ل -ف -ي -ة ح-فﬁ ‘ ،Îؤر
ط -ري -ق اŸط -ار ،ج -ن -ؤب -ي ال -ع -اصس -م-ة
طرابلسص.
وأافاد مراسسلؤن ،أان اŸؤاجهات هي
اأ’عنف منذ بدء شسهر رمضسان قبل
نحؤ أاسسبؤع.Ú
و“كنت قؤات حف Îمن السسيطرة
على معسسكر النقلية بطريق اŸطار
لسساعات ،قبل أان تتمكن قؤات الؤفاق
من إاعادة السسيطرة عليه من جديد .
و‘ السس- -ي- -اق ذات- -ه ،ن -ف -ذ ال -طÒان
ا◊رب -ي ال -ت -اب -ع لـ ال -ؤف-اق  ٦طلعات
ق- -ت- -ال- -ي- -ة صس- -ب- -اح أامسص ،اسس -ت -ه -دفت
“ركزات لقؤات حف ÎاŸنسسحبة من
ﬁؤر اأ’حياء الÈية القريب من مطار
طرابلسص الدو‹ ،حسسب بيان لقؤات
بركان الغضسب.
ومنذ  4أافريل اŸاضسي ،تشسن قؤات
حف Îالذي يقؤد ا÷يشص ‘ الشسرق،
ه -ج -ؤم -ا ل -لسس -ي -ط -رة ع -ل -ى ط-راب-لسص
(غرب) ،مقر حكؤمة الؤفاق الؤطني،
اŸعÎف بها دوليا.
وأاث -ار ه-ج-ؤم ح-ف Îع-ل-ى ط-راب-لسص
رفضس-ا واسس-ت-ن-ك-ارا دول-ي ،Úك-ؤن-ه وج-ه
ضسربة ÷هؤد اأ’· اŸتحدة Ÿعا÷ة
النزاع ‘ البلد الغني بالنفط.

وت -ع -ا Êل -ي -ب -ي -ا ،م -ن -ذ ال-ع-ام ،٢011
صسراعا على الشسرعية والسسلطة ،يÎكز
حاليا ب Úحكؤمة الؤفاق وحف.Î
من ناحية ثانية ،سسلطت صسحف
ع -رب -ي -ة صس -ادرة صس-ب-اح أامسص السس-بت،
على تطؤرات الشسأان الليبي وخاصسة
العملية العسسكرية التي تشسنها قؤات
ا÷يشص ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ي-ادة ال-ع-ام-ة على
العاصسمة طرابلسص.
وأاشسارت الصسحف إا ¤ا’نفÓت
اأ’م -ن -ي ‘ دول السس -اح -ل وال -ذي ب-داأ
Áتد إا ¤الدول اÛاورة لها ويهّدد
عددا ً كبÒا ً من الدول اإ’فريقية ،التي
ت -ع -ت -م -د إا ¤ح -د ك-ب Òع-ل-ى ع-ائ-دات
السسياحة.
وأاضسافت أانه من الؤاضسح أان الÎدي
اأ’مني ‘ دول السساحل ،بات ُيسسهم ‘
إاشس -اع -ة ح -ال -ة م -ن ع -دم ا’سس -ت -ق -رار
السسياسسي ‘ دول اŸنطقة ،التي تعاÊ
أاصس  Óً-فشس  Óً-م -ؤؤسسسس -ات-يً-ا وصس-ع-ؤب-ات
ك -بÒة ‘ ›ال ال -ت -ن -م-ي-ة ،وم-دي-ؤن-ي-ة
خ - -ان - -ق- -ة Œاه اŸؤؤسسسس- -ات اŸال- -ي- -ة
الدولية.
وأاكدت أان ا’نفÓت اأ’مني ‘ دول
السس -اح -ل ،تضس -اع -فت خ -ط -ؤرت-ه م-ن-ذ
انهيار مؤؤسسسسات الدولة ‘ ليبيا؛ حيث
أاسسهمت فؤضسى السسÓح ‘ هذا البلد
‘ تزايد وتÒة الهجمات اŸسسلحة ‘
دول اŸنطقة.

مصصّرون على تسصليم السصلطة للمدنيÚ

قادة إ’حتجاج ‘ إلسشودإن يصشعدون ويدعون إ’ضشرإب عام
وصس -لت ج -ؤ’ت ال -ت -ف -اوضص اŸت -ع-اق-ب-ة ‘
السس -ؤدان ب ÚاÛلسص ال -عسس -ك -ري ا’ن -ت-ق-ا‹
وق -ؤى ا◊ري -ة وال -ت -غ-ي Òاإ ¤ط-ري-ق مسس-دود،
رغ- -م أان ال- -ط- -رف Úيشس- -ددان ع- -ل- -ى أاه- -م -ي -ة
اسستمرار ا◊ؤار.
و ⁄ت- -ق- -ف اأ’زم- -ة ع- -ن- -د ح -د ال -فشس -ل ‘
ال - -ؤصس - -ؤل إا ¤ح - -ل ت- -ؤاف- -ق- -ي ف- -حسسب ،ب- -ل
Œاوزتها لتبلغ منحى تصسعيديا ،وذلك بعدما
أاع -ل -نت ق -ؤى «ا◊ري -ة وال -ت-غ-ي »Òإاضس-راب-ا ‘
اŸؤؤسسسس- -ات والشس- -رك -ات ال -ع -ام -ة واÿاصس -ة،
يؤمي الثÓثاء وا’ربعاء اŸقبل.Ú
و’ ت -زال م -ط -الب ق -ؤى ا◊ري -ة وال -ت -غ-يÒ
ث -اب -ت -ة ،ح -يث ت -ن -ادي ب -أان ي -ح -ظ -ى اÛلسص
السسيادي بأاغلبية مدنية ورئاسسة دورية ،بينما
يتمسسك اÛلسص العسسكري بأاغلبية عسسكرية
وبرئاسسة اÛلسص.
وب- -ال- -ت -زام -ن م -ع ه -ذه ال -ت -ط -ؤرات ،دخ -ل
«–ال -ف ن -داء السس -ؤدان» ع -ل -ى خ -ط اأ’زم-ة،
ليؤؤيد مطالب قؤى ا◊رية والتغي ،Òوليبقي
باب ا◊ؤار مفتؤحا.
وأاك- -د «ن- -داء السس- -ؤدان» ،وه- -ؤ أاح- -د أاب- -رز
مكؤنات –الف «قؤى ا◊رية والتغي ،»Òأان
اŸط - -الب ال - -ت- -ي ط- -رح- -ت- -ه- -ا ه- -ذه ا’خÒة
«مشسروعة ومسستحقة».
وأاضساف ‘ ،بيان «هذه اŸفاوضسات حققت
م- -ك- -اسسب ك- -بÒة ،أاب- -رزه- -ا اعÎاف اÛلسص

ال-عسس-ك-ري ا’ن-ت-ق-ا‹ ب-ق-ؤى ا◊ري-ة وال-ت-غ-يÒ
‡ث Ó-رسس-م-ي-ا وشس-رع-ي-ا ل-ل-محتج ،Úوتشسكيل
›لسص وزراء مد Êبؤاسسطة قؤى ا◊رية و
التغي.»Ò
و‘ ﬁاول- -ة م- -ن ن -داء السس -ؤدان ل -ت -ج -اوز
اÓÿف ورأاب الصسدع ب Úفريقي التفاوضص،
طالب ‘ ،البيان ذاته ،بضسرورة اللجؤء اإ¤
ا◊ؤار وتغليب اŸصسالح الؤطنية العليا للبÓد.
وبحسسب مراقب ،Úفإان حالة من الÎقب
ت -خ -ي -م ح -ال -ي -ا ع -ل -ى اŸشس -ه -د السس-ي-اسس-ي ‘
السس - -ؤدان ،خ- -اصس- -ة م- -ع تصس- -اع- -د اأ’صس- -ؤات
اŸطالبة بضسرورة سسرعة التؤصسل إا ¤اتفاق،
وذلك Ÿؤاجهة اأ’زمة ا’قتصسادية ‘ البÓد،
إاضسافة إا« ¤قطع الطريق على أاي طرف ثالث
يسسعى إا ¤إافشسال أاي تسسؤية».
Óضسراب غداة لقاء نائب
وأاتت الدعؤة ل إ
رئيسص اÛلسص العسسكري الفريق أاول ﬁمد
حمدان دقلؤ ‘ جدة و‹ العهد السسعؤدي
اأ’مﬁ Òمد بن سسلمان.
ووع -د و‹ ال -ع -ه -د السس -ع -ؤدي ب -ع -د Œاوز
اŸرحلة ا◊الية بالكث Òمن ا’سستثمارات ‘
السسؤدان.
واأ’سسبؤع اŸاضسي أاودعت السسعؤدية ٢50
مليؤن دو’ر ‘ اŸصسرف اŸركزي السسؤداÊ
‘ إاطار حزمة مسساعدات تعّهدت بها اŸملكة
و اإ’مارات لصسالح السسؤدان.

»EPE TEXTILES DIVERS ALGERIE S.P.A «TDA
م.ع.إا اŸنسصوجات اŸتنوعة ا÷زائرية شص.ذ.أا «ت د أا»
Société par actions au Capital Social de 2000 000 000 DA
اŸنسصوجات اŸتنوعة ا÷زائرية ت.د.أا
NIF : 00١7١٦١0٤٤50٩5٩
إإششهار

إإعÓن عن مناقصشة وطنية ودولية ﬁدودة رقم / 004 :م ع  /ت د أإ 2019 /

تعلن اŸؤؤسسسسة العمؤمية ا’قتصسادية اŸنسسؤجات اŸتنؤعة ا÷زائرية ت.د.أا الكائن مقرها
بطريق العالية صص ب  05باب الزوار عن مناقصسة وطنية ودولية ﬁدودة إا ¤كافة اŸصسنع،Ú
اŸتعلقة بدفاتر الشسروط التالية :
1/ Cahier des Charges N° 005 / DG/TDA/SAFILCO/2019 relatif à
la Fourniture, Installation & Mise En Marche d’Equipements
Neufs CALANDRE) & formation du personnel.
3/ Cahier des charges N° 007 / DG / TDA / BEJ.E / 2019 relatif à
la Fourniture, Installation & Mise en Marche d’Equipements Neufs
Pour l’Industrie Textile «Deux Machines A Coudre A Bras Déporté
A Deux Aiguilles a Points De Chainette Double Avec püller» & Formation Du Personnel.
2/ Cahier des Charges N° 009/DG/TDA/ALFADITEX/2019
relatif à la fourniture, installation & mise en marche
d’Equipements Neufs Equipements de Production de Ficelles,
Cordes en Polypropylène d’un Capacité ≥ 600 T/An-(5200 heures
& Formation du Personnel (Lot n°1 : Ligne Production Cordage).
4 / Cahier des Charges N° 006 /DG/TDA/BEJ.E / 2019 relatif à la
Fourniture, Installation & Mise en Marche d’Equipements Neufs
de Production Tissage; Confection en Fil Jute & Formation du
Personnel répartis comme suit : Lot N°01 : 24 Métiers à Tisser
pour tissage de Jute / LOT N°02 : 8 Machines à Coudre
اŸتعهدين اŸؤؤهل ÚاŸهتم Úبهذه اŸناقصسة أاو ‡ثليهم اŸفؤضس Úبإامكانهم سسحب دفÎ
الشسروط مقابل دفع مبلغ خمسسة عشسر الف دينار جزائري ( 15000 .00دج) Ÿقدمي العروضص
’جانب ◊سساب
الؤطنية ومائة ( ) C 100 . 00أاو من قيمته اŸقابلة بعملة أاخرى للمتعهدين ا أ
ت.د.أا ‘ البنك الؤطني ا÷زائري « ، »BNAوكالة  ٦1٢دار البيضساء  -ا÷زائر
RIB 00110.٦1٢.0300.000.71٢/ 97
يجب على اŸندوب Úعند سسحب دف Îالشسروط إاحضسار نسسخة من قسسيمة الدفع أاو سسؤيفت
من العنؤان اŸشسار إاليه أادناه أاو طلب نسسخة ع ÈالÈيد ا’لكÎو Êبعد دفع مبلغ دفÎ
الشسروط

الشصعب ٢0١٩/05/٢٦

طريق العالية ،صص ب رقم  ، 05باب الزوار ،ا÷زائر
E-mail : contact.direction@tdaspa.com/tdaspa@textilesdivers.dz
الهاتف 5٦ ٢٦ 83 0٢3 / 84 ٢3 83 0٢3:
يجب أان تكؤن العروضص اŸتعلقة بالصسفقة ›زئة إا ¤قسسم Úوتؤضسع ‘ أاظرفة ﬂتؤمة :
 - 1العرضص التقني يؤضسع ‘ ظرف مغلق وﬂتؤم يحتؤي على العبارة *عرضص تقني*
 - ٢العرضص اŸا‹ يؤضسع ‘ ظرف مغلق وﬂتؤم يحتؤي على العبارة *عرضص ما‹*
الظرفان اŸغلقان اŸتعلقان بالعرضص التقني واŸا‹ يؤضسعان داخل ظرف اخر خارجي ’
يحمل أاي عبارة ماعدا :
مناقصصة ’ تفتح
مناقصصة وطنية ودولية ﬁدودة
رقم  / 00٤ :م ع  /ت د أا ٢0١٩ /
Cahier des Charges N°…….
العروضص اÛهؤلة تؤدع لدى أامانة ÷نة الصسفقات Ÿؤؤسسسسة ت.د.ا إا ¤العنؤان اŸشسار إاليه
أاعÓه.
بالنسسبة للعروضص اŸرسسلة عن طريق الÈيد يتع Úعلى اŸرسسل اŸتعهد عدم ادراج هؤيته
على الظرف وذلك –ت طائلة عدم قبؤل العرضص.
’قصسى ’يداع العروضص على السساعة  10سسا و  00دقيقة من يؤم / 0٦/ ٢4
وحدد التؤقيت ا أ
 ٢019كآاخر أاجل.
’ظرفة.
تبقى العروضص سسارية اŸفعؤل Ÿدة  180يؤم ابتداء من تاريخ فتح ا أ
’ظرفة كما يلي
اŸتعهدون أاو ‡ثليهم مدعؤون ◊ضسؤر جلسسات فتح ا أ
يؤم  ٢019 / 0٦ / ٢4على السساعة  10و 30دقيقة بالنسسبة لدف Îالشسروط رقم
2019/SAFILCO/TDA/DG/005
يؤم  ٢019 / 0٦ / ٢5على السساعة  10و 30دقيقة بالنسسبة لدف Îالشسروط رقم
2019/ALFADITEX/TDA/DG/009
يؤم  ٢019 / 0٦ / ٢٦على السساعة  10و 30دقيقة بالنسسبة لدف Îالشسروط رقم
2019/BEJ.E/TDA/DG/007
يؤم  ٢019 / 0٦ / ٢7على السساعة  10و 30دقيقة بالنسسبة لدف Îالشسروط رقم
2019/BEJ.E/TDA/DG/006
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لحد  ٢٦ماي ٢٠١٩م الموافق لـ  ٢١رمضضان  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٩٥٧
ا أ
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

إاعداد :فتيحة كلواز

«الشضعب» ‘ جولة مسضائية للمدينة القدÁة بقسضنطينة

تنفرد بها عاصضمة الشضرق ا÷زائري بدءا من
ا÷وزية وصضول لشضباح الصضفرة والصضامصضة،
وبعدما أاخذنا ا◊ديث مع عمي بعزيز كنا قد
وصضلنا إا« ¤حومة طبال بالقرب من «سضيدي
ع -ب -د اŸوم -ن» ال -ت -ي ب -ه -ا دار ع -رب ل ت-زال
–ت-ف-ظ ب-ال-ق-ل-ي-ل م-ن ع-ب-ق اŸاضض-ي « وال-ت-ي
تعود لعائلة «بورشضاشص» ودار»قاواوية» والتي
تتواجد منذ حوا‹  3٥٠سضنة ،ولدى دخولنا
إاليها تفاجئنا ÷مالها فالرخام الزليج كان
ورغم انهيارهما ا÷زئي سضيد اŸوقف حيث
كانت –وي دهاليز لربط األحصضنة ،وبحسضرة
بدت على وجه عمي بعزيز الذي ذكر لنا كÓ
م -ن دار م -اج -ي-ن-وب-الشض-ط ،دار «ول-د ب-وي-ا» ‘
زنقة «بلمناحي» ،وعدد من ديار عرب الذين
وجدوا اإلهمال والتسضيب مصضÒهم.

السسويقة ب Úماضض يأابى ا’ندثار وحاضسر يشستاق لنكهة رمضسان

اسضتطÓع

قسضنطينة هذه اŸدينة العتيقة التي ’ تخلو زاوية من
زواياها من عادات وتقاليد تروي تاريخها العتيق ا◊افل
ب -رواي -ات وقصضصص ل -ن ت -ن -ت -ه -ي م-ن ذك-ره-ا ول-ن ت-ن-دث-ر إا’
ب -زوال -ه -ا ،ه -ي م-دي-ن-ة الصض-خ-ر ال-ع-ت-ي-ق ،ا÷سض-ور اŸع-ل-ق-ة ،عشص
النسضر ،عندما تطأا قدماك أارضضها يختطفك عبق أاصضالتها وروح حضضارتها
ويبهرك تاريخ سضكانها ،هذه اŸدينة النائمة على خصضوصضيتها وترفضص التخلي على أابسضط
عاداتها رغم عامل السضن Úالتي –فر ‘ جدرانها ،إا’ أانها تأابى الزوال وا’ندثار أامام رياح
التغي ،Òفبدءا من شضوارعها التي تشضتم بها رائحة الزمن ا÷ميل وصضو’ إا ¤اŸدينة القدÁة
«السضويقة» هذا اŸكان الذي يختصضر قسضنطينة ‘ عاداتها وتقاليدها وتعود بك للعيشص بÚ
أاحضضان «أايام زمان».

قسضنطينة :مفيدة طريفي

ح -يث ل ت -زال ال-ب-ي-وت ال-ع-ت-ي-ق-ة ق-ائ-م-ة رغ-م
النهيارات التي تباغتها ب Úالفينة واألخرى،
هي التي تعرف بـ»ديار عرب» والتي “لك من
اÿصض -وصض -ي -ات م -ا ي-ج-ع-ل-ه-ا ع-ن-وان اŸدي-ن-ة
العتيقة سضيما بشضهر رمضضان الكر ،Ëحيث
Œدها –افظ على خصضوصضيات هذا الشضهر
الفضضيل حيث Œدها ترسضم ماضضي مدينة
ا÷سض -ور اŸع-ل-ق-ة ال-ذي ت-خ-تصض-ره السض-وي-ق-ة،
وال -قصض -ب -ة ،سض -ي -دي ج -ل -يسص ،م-ق-ع-د ا◊وت،
سض -ي -دي ب -وع -ن -اب -ة ،الشض -ط ،رح -ب -ة الصض -وف،
ال -رصض -ي -ف ب -ا◊ف -اظ ع -ل -ى ع -ادات اŸدي-ن-ة
وتقاليدها.
«الشضعب» و‘ جولة مسضائية للمدينة القدÁة
«السضويقة» طمعا منها ‘ العيشص ب Úأاحضضان
ال -ذاك-رة ال-ت-ي ت-أاب-ى ال-زوال ت-تشض-بث ب-ج-دران
«ديار عرب» التي ترفضص أان تسضلم ذاكرتها
لرياح التغي ،Òهذه اŸنازل التي تعود لنشضأاة
اŸدينة بأاكملها وتعت Èمن موروثها الÓمادي
اŸعروف لدى العام واÿاصص ..هي مدينة
تتزين بجمال أاصضالتها اŸتأاججة من طيبة
سضكانها.
سضÒتا اليوم –تفل بالشضهر الفضضيل وسضط
ن-ف-ح-ات اŸدي-ن-ة ال-ق-دÁة اŸت-م-ث-ل-ة ‘ دي-ار
العرب اŸتناثرة ب Úمدنها القدÁة ،أاين ترى
رمضضانيات قسضنطينة من زاوية أاخرى ،هي
زاوية تكللها شضوارع ل تخلو من اŸسضاجد
العتيقة وزوايا تعلوا منها تراتيل الذكر وآايات
القرآان الكر ،Ëوأازقة تتزين بأاجود تقاليد
ا◊ي -اة ال -رمضض -ان-ي-ة ب-دءا م-ن دك-اك Úق-دÁة
ت -ع -رضص أاق -دم ا◊ل -وي -ات ع -ل-ى غ-رار ح-ل-وى
النوقة واŸقرقشضات ،الكوكاوية والصضامصضة،
لتأاخذك رائحة القهوة الزكية نحودكان صضغÒ
يعرضص أاجود حبوب القهوة هذا الدكان الذي
قيل أانه من أاعتق الدكاك ÚباŸدينة ،حيث ل
يزال اŸواطن القسضنطيني ورغم اŸتغÒات
وال -ت -ط-ورات ا◊اصض-ل-ة ،إال أان-ه ي-فضض-ل ن-ك-ه-ة
«ق -ه -وة السض -وي -ق-ة» ال-ت-ي ع-ل-قت ب-ه-ا ذك-ري-ات
سضÒتا العتيقة ،فعلى طول دخولك لشضوارع
قسض -ن -ط -ي -ن -ة Œد ن -فسضك وسض -ط م-دي-ن-ة ج-ل
أازق-ت-ه-ا ق-دÁة ت-روي
تفاصضيل التاريخ

مائدة
رمضضان
سسلطة ا◊مصض
با÷ Íوالزيتون

اŸقادير:
 ٢علبة حمصص
 ٢حبة خيار مقطعة
طماطم شضرائح
 ٢/١حبة بصضل مقطعة
 ٢فصص ثوم مفروم
 ١علبة زيتون مقطع
ج Íفيتا مفتتة
 ٢/١ليمونة معصضورة
 ٢/١ملعقة صضغÒة ملح
 ٢/١ملعقة صضغÒة فلفل اسضود
مطحون.
طريقة التحضض:Ò
‘ إاناء كبÒ
ا◊جم ضضعي
ا◊مصص
واÿيار
والطماطم
وقلبي.

مقهى «النجمة» تروي أالف قصسة
وقصسة عن ليا‹ اŸالوف

وا◊ضضارات اŸتعاقبة على هذه اŸدينة التي
ت-ت-حّ-دث ال-ت-اري-خ وت-ت-ن-فسص ال-ت-قاليد وتتوارث
العادات.

«ديار العرب» عبق الÎاث
وا◊كايات اأ’صسيلة وليا‹ اŸالوف

ن -ح -ن ن -ت -جّ-ول رف-ق-ة أاح-د السض-ك-ان ال-ق-دم-اء
ب -اŸدي -ن -ة ال -ع -ت-ي-ق-ة وال-ذي أاك-د ل-ن-ا صض-ع-وب-ة
ا◊ديث عن اŸكان أامام هذا الزخم والÎاث
الذي يتحدث من تلقاء نفسضه ،توجهنا رفقة
«عمي ﬁمد» الذي عاشص كل حياته بـ»سضيدي
ب- -وع -ن -اب -ة» إا ¤إاح -دى «دي -ار ال -ع -رب» ال -ت -ي
ت -دع -وك م -ن -ذ أان ت -ط -أا ق -دم -اك ب -اب ال-دار
ل -ت -ت -خ-ي-ل م-ا ك-انت ع-ل-ي-ه ه-ذه ال-دي-ار ف-رغ-م
قدمها وهوان الزمن عليها ،إال أان سضكانها
يصض -رون ع -ل -ى السض -ت-م-رار ب-ال-ع-يشص وسض-ط-ه-ا
واسض-ت-ك-م-ال ع-ادات-ه-م وط-ري-قة عيشضهم وسضط
هاته القصضور الصضغÒة ،التي ومنذ أان تطّرق
على بوابة الدار من خÓل ما يسضميه أاهل
اŸدينة القدÁة «الطرطايبة» وهي عبارة عن
يد حديدية معلقة على واجهة باب اŸدخل
تسضتعمل للطرق ،لندخل بعدها الدار بروح
ال-زم-ن ا÷م-ي-ل ن-ح-و م-ا تسض-م-ى بـ»السض-ق-ي-فة»
ل - -ن Ó- -ح - -ظ ح - -رك- -ة غ Òع- -ادي- -ة ت- -ن- -م ع- -ن
التحضضÒات لطاولة اإلفطار فرائحة «جاري
الفريك» و»خبز الدار» Œذبك للتوغل أاكÌ
والدخول «لوسضط الدار»Ÿ ،عرفة ما تخفيه
هذه الدار من أاسضرار الزمن القد.Ë
حب بنا بشضّدة
تقدمنا مع عمي ﬁمد الذي ر ّ

اضضيفي البصضل والثوم والزيتون
وا÷ Íا ¤مزيج ا◊مصص واÿيار.
تبلي السضلطة با÷ Íوالليمون
واŸلح والفلفل وقلبي حتى “ام
اإلختÓط.
ضضعي السضلطة ‘ الثÓجة Ÿدة ١٢٠
دقيقة.
تقدم السضلطة باردة مع الدجاج
اÙشضي باألرز.

شسوربة البطاطا الكرÁي

اŸقادير:
 3حبات بطاطا حلوة،
 ٢حبات جزر،
 ١حبة بصضل مفروم ناعم،
 ١كوب شضوربة ١ ،كوب ماء،
 ١كوب حليب،
 ٢معلقة صضغÒة ملح،
 ١معلقة صضغÒة فلفل أاسضود،
 ٢معلقة كبÒة زيت زيتون.
طريقة التحضض:Ò
تقشضر البطاطا وتقطع ،ويقشضر
ا÷زر ويقطع.
يوضضع الزيت ‘ اإلناء على النار،
ويضضاف إاليه البصضل حتى يصضفر.
تضضاف الشضوربة وا◊ليب ،وتقلب
جيدا.
يسضلق ا÷زر والبطاطا ‘ اŸاء
حتى ينضضج ،ثم يضضرب جيدا ً ‘
اÓÿط الكهربائي.
يضضاف خليط ا÷زر والبطاطا على
الشضوربة ،وتقلب جيدا ً.
تتبل باŸلح والفلفل األسضود ،وتÎك
على النار حتى تسضخن.
توضضع ‘ الطبق ،وتقدم.

ودعانا للدردشضة وزوجته التي روت لنا أان
عاداتهم التي يحافظون عليها بقوة ‘ ظّل
ال -ت -غÒات ا◊اصض -ل -ة ‘ اÛت -م -ع ،ح -يث أان
ليا‹ رمضضان تختلف باŸدينة القدÁة عن
غÒها باŸناطق وذلك بسضبب طبيعة العيشص
والعÓقات الطيبة التي ب ÚالعائÓت القاطنة
Óفطار
بديار العرب ،حيث وبعد التحضض Òل إ
والن-ت-ه-اء م-ن األط-ب-اق ال-ت-ي ت-ك-ون ت-ق-ل-ي-دي-ة
ب -ال-درج-ة األو ‘ ¤م-ق-دم-ت-ه-ا ط-ب-ق ا÷اري
فريك ،طبق شضباح الصضفرة الذي يعود لعهد
ال -ب-اي-ات ،وخ-ب-ز ال-دار ب-ا÷ل-جÓ-ن-ي-ة ،ل-ي-ك-ون
اإلفطار فوق سضينية يجتمع فيها كل أافراد
ال -ع -ائ -ل -ة ،ل -ي -ذهب ب -ع -ده -ا ال -رج -ال لصض Ó-ة
الÎاوي -ح وال -نسض -وة ي-ج-ت-م-ع-ن ‘ وسض-ط ال-دار
ح -ول سض -ي -ن -ي -ة ال -ق -ه-وة اŸع-ب-ق-ة Ãاء ال-زه-ر
اŸرفوق بالزلبية والنوقة اŸصضنوعة بشضوارع
رحبة الصضوف والتي ل يسضتغنى على وجودها
‘ سضينية السضهرة.
بعد جلوسضنا مع زوجة عمي ﬁمد توجهنا
صضعودا للتعّرف أاك Ìعن تركيبة الدار الذي
ي -ت -ك -ون م -ن ع -دد م -ن ال -ع -ن -اصض -ر ال -ت-ي ك-ان
يسضتخدمها سضابقا أاهل ديار عرب من بينها
الدرابزي ،دار الصضابون ،الدهليز وغÒها من
األسضماء القدÁة التي أاخفاها الزمن لكن ⁄
ت -نسص م -ن ط -رف أاه -ل ال -دار ال -ع -رب -ي ،ك -م -ا
لحظنا عند صضعودنا للسضطح وجود قارورات
ت -ع -رضص ل -لشض -مسص وال -ت -ي ك-انت حسضب ع-م-ي
«ﬁمد» قارورات ماء الزهر والورد اŸقطر
من طرف نسضاء الدار وهي العادة التي ⁄

رو’ت اÿضسار بالصسلصسة

اŸقادير:
 ٢كوب خضضروات حسضب الرغبة،
 ١كوب قطع دجاج مسضلوقة
ومبشضورة،
 ٢ملعقة كبÒة صضلصضة حسضب
الرغبة،
عجينة باف باسضÎي،
 ١بيضضة،
 ١ملعقة صضغÒة بذور سضمسضم.
طريقة التحضضر:
سضخني الفرن على درجة حرارة
 ٢٠٠درجة مئوية.
ضضعي عجينة الباف باسضÎي على
سضطح به القليل من الدقيق.
قومي بتقطيع كل قطعة ا٤ ¤
مربعات.
‘ إاناء متوسضط ا◊جم ضضعي
اÿضضروات والدجاج والصضلصضة ثم
قلبي.
ضضعي  ٤/١كوب من مزيج قطع
الدجاج ‘ كل مربع من مربعات
الباف باسضÎي.
قومي بثني طرف Úمن العج Úثم
قومي بلف باقي العج Úفوق
ا◊شضو.
ضضعي رولت الباف باسضÎي ‘

ت -ف -ارق سض -ك-ان م-دي-ن-ة قسض-ن-ط-ي-ن-ة ول ي-زال-وا
يحافظون عليها ،حيث ل تخلو عائلة ل من
القطار ول من ماء الورد والزهر.

الز’يج والرخام من ‡يزات دار
العرب والسسويقة تروي التقاليد

بعد ا÷ولة التي قمنا بها بدار عمي ﬁمد
ت-وج-ه-ن-ا رف-ق-ة صض-دي-ق-ة ع-م-ي «ب-ع-زي-ز» ه-ذا
الرجل العليم بكل ما تخفيه اŸدينة القدÁة
والذي أاراد مصضاحبتنا لÒينا عدد من ديار
العرب التي كانت من قبل والتي ل تزال آاهلة
بالسضكان والتي كانت معظمها مبنية Ãواد
ف-خ-م-ة وج-م-ي-ل-ة الشض-ك-ل وك-انت ت-ع-ود إاجمال
ل-ع-ائÓ-ت ث-ري-ة وم-ع-روف-ة Ãدي-ن-ة قسض-نطينة،
تأاتي ‘ مقدمتها ديار الزليج التي عادة ما
ي -ت -م ت -زي -ن ا÷دران ب -ه -ا أام -ا ال-درج ف-ت-ك-ون
ب -ال-رخ-ام وال-دراب-زي-ن ب-اÿشضب اŸم-ن-ق-وشص،
هاته ا÷ماليات التي كانت تعرفها ديار عرب
باŸدينة القدÁة منها ما تآاكلت وجار عليها
الزمن ،واألخرى تعرضضت للتخريب والهدم
من طرف قاطني هذه اŸنازل للحصضول على
السضكن ذلك ‘ غياب حماية هذا اŸوروث
الذي يروي تاريخ اŸدينة بأاكملها ،لتحدث لنا
بحسضرة عن أايام الزمن القد Ëوكيف كانت
دي -ار ال -ع -رب تصض -ن -ع ج -م -ال ع -ادات م -دي -ن-ة
قسضنطينة خصضوصضا عند حلول شضهر الصضيام
والقيام أاين تتزين بكل أانواع البخور وروائح
اŸأاكولت التقليدية وصضناعة ا◊لويات التي
كانت ول زالت

Óسضتخدام ‘ الفرن.
صضينية قابلة ل إ
قومي بخفق البيضضة ثم ادهني
رولت الباف باسضÎي بها.
ضضعي بذور السضمسضم فوق رولت
البيضص ‘ الصضينية.
ضضعي الصضينية ‘ الفرن Ÿدة ٢٠
دقيقة.
قدميها سضاخنة.

مائدة
رمضضان

بعد جولتنا بديار الرب التي كانت ل تزال
تصضارع الزمن من أاجل البقاء ،توجهنا مباشضرة
ن -ح -واألزق -ة الضض -ي -ق -ة وا◊ارات ال -ت-ي ك-انت
ت -ت -ن-فسص ا◊ي-اة سض-ك-ان-ه-ا ي-ع-يشض-ون ع-ل-ى أام-ل
البقاء وسضط تلك اŸنازل الهشضة التي تنبعث
منها رائحة تاريخ قسضنطينة وعطر عاصضمة
الشضرق فبدءا من Óﬁتها التي تعرضص ما لذ
وط -اب Œد ك -ل سض -ك -ان اŸدي -ن -ة ي -ت -وج-ه-ون
ل-لسض-وي-ق-ة ب-ح-ث-ا ع-ن رائ-ح-ة الشض-ه-ر ال-فضضيل،
حيث Œد ا◊يوية والنشضاط ،ليؤوكد لنا احد
الباعة أان السضويقة تعت Èنواة اŸدينة حيث
تعرف منذ حلول شضهر رمضضان الكر Ëتوافد
هسضتÒي ذلك Ÿا تتوفر عليه من سضلع فضضÓ
ع -ن األسض -ع -ار ال -ت -ي ت -ك -ون ع -ادة ‘ م-ت-ن-اول
اŸواطن البسضيط ،حيث أاكد لنا أاحد الباعة
أان السضويقة هي هي ملخصص عادات وتقاليد
اŸدي -ن-ة ال-ع-ري-ق-ة ف-ال-زائ-ر ل-ه-ا يشض-ت-م أان-ام-ل
اŸرأاة القسضنطينية ‘ –ضض Òأاشضهى أاطباق
ال -ت-ي تشض-ت-ه-ر ب-ه-ا قسض-ن-ط-ي-ن-ة بشض-ه-ر رمضض-ان
ال- -فضض -ي -ل ،ح -يث وأانت ت -ت -ج -ول –سص ب -أانك
وسض- - -ط دار ع- - -رب ك - -بÒة روائ - -ح األط - -ب - -اق
التقليدية تصضنع جور رمضضا‡ Êيزة ،هذه
ال- -ن -ف -ح -ات وغÒه -ا Œع -ل سض -ك -ان اŸدي -ن -ة
ال -ع -ت -ي -ق -ة «قسض -ن -ط -ي -ن-ة» ي-ت-ذك-رون ال-ع-ادات
والتقاليد رغم النسضيان الذي ضضرب العديد
م -ن -ه -ا ع -ل -ى غ -رارم -دف-ع رمضض-ان ال-ذي ك-ان
م -ت-واج-دا ‘ م-ن-ط-ق-ة اŸنصض-ورة ،ب-اإلضض-اف-ة
«ل -ب -وط -ب -ي -ل-ة» ه-ذا ال-ذي ك-ان ي-ق-وم ب-إاي-ق-اظ
السضكان للسضحور ،وكانت العائÓت تقدم له
ا◊ل- -وي- -ات وم -ب -ل -غ -ا م -ن اŸال ي -وم ال -ع -ي -د.
وم -ن ال -ع-ادات ال-ق-دÁة أايضض-ا ه-ي السض-ه-رات
اŸوسض-ي-ق-ي-ة ‘ اŸق-اه-ي ،ح-يث ك-ان ي-ج-ت-مع
شضيوخ اŸالوف ‘ مقاهي اŸدينة القدÁة
‘ السض-ه-رات ال-رمضض-ان-ي-ة ك-م-ق-ه-ى «ال-نجمة»
اŸعروفة ب«القفلة» هذه اŸقهى التي كانت
ت-ع-ت Èم-ل-ت-ق-ى سض-ك-ان اŸدي-ن-ة م-نهم الفنانÚ
اŸولع Úبفن اŸالوف.

و’ئم متبادلة ب ÚاŸسسلمÚ
واŸسسيحي ‘ Úالشسهر الفضسيل
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لحد  ٢٦ماي ٢٠١٩م الموافق لـ  ٢١رمضضان  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٩٥٧
ا أ
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برامج ثقافية متنوعة Ãناسضبة الشضهر الكرË
ت- -ت- -واصض- -ل ال- -ع- -روضص اŸسض- -رح- -ي -ة،
وا◊فÓت الفنية ،على مسضتوى دار
الثقافة ﬁمد الشضبوكي بتبسضة .هذه
الباقة الثقافية بر›تها ادارة هذه
األخÒةÃ ،ن -اسض -ب -ة الشض -ه -ر ال -ك -ر،Ë
كا◊فل النشضادي الذي قدم من قبل
جمعية فنون للثقافة والفن بالولية،
وآاخر قدم من طرف فرقة األصضيل
Óنشض- -اد وإاح- -ي- -اء الÎاث ،وب- -ر›ة
ل - -إ
ح -ف -ل آاخ-ر م-ن ق-ب-ل ج-م-ع-ي-ة أاح-ب-اب
ال -رح -م-ن ال-ث-ق-اف-ي-ة ل-ولي-ة سض-ط-ي-ف،
ح -يث ح ّ-ددت ذات ال-ه-ي-ئ-ة اŸن-ظ-م-ة
ب -داي -ة السض -ه -رة م-ب-اشض-رة ب-ع-د صضÓ-ة
الÎاوي -ح ح -ت -ى ي -ت -م ّ -ك -ن اŸواط-ن-ون
ا◊ضض-ور والسض-ت-م-ت-اع ب-ه-ذه العروضص
والوصضÓت الغنائية ،على مدار ايام
شضهر الصضيام.
وب -ق -اع -ة سض -ي -ن -م-ا اŸغ-رب ،ب-ر›ت
›م -وع -ة م -ن ال -ع-روضص اŸسض-رح-ي-ة
للكبار« ،ا◊ملة» من تقد Ëتعاونية
األح -رار ل -ل-مسض-رح اÎÙف ب-ت-بسض-ة،
«ج -م -ال وح -وري-ة» م-ن أاداء ا÷م-ع-ي-ة
الثقافية والفنية «ركن الفن» اÙلية،
إاضض - -اف - -ة إا ¤ال - -ع - -رضص اŸسض - -رح- -ي
«اŸشض- -ردون» ،م -ن ت -ق -د Ëج -م -ع -ي -ة
البصضمة لبلدية تبسضة ،و–تضضن حفل
اخ- -ت- -ت- -ام ه- -ذه السض- -ه- -رات ال- -ف- -ن -ي -ة
وال -ع -روضص اŸسض-رح-ي-ة ،دار ال-ث-ق-اف-ة
ﬁمد الشضبوكي بحفل متنوع وبÓطو
عائلي .من جانبها اŸكتبة الرئيسضية
للمطالعة العمومية ،أاعدت برنا›ا
ث -ري -ا ب -ن-فسص اŸن-اسض-ب-ة ،م-ن أانشض-ط-ة
دي -ن -ي -ة م -ت -ن-وع-ة ت-ث-ق-ي-ف-ي-ة ،وأاشض-غ-ال
يدوية ،ومسضابقات فكرية ،إاضضافة إا¤
ع- - -روضص مسض- - -رح- - -ي - -ة ت - -رف - -ه - -ي - -ة،
وف- -ي- -دي- -وه- -ات دي- -ن -ي -ة ،ا◊ك -وات -ي،
مسضابقات الÎاث الÓمادي التبسضي،
م -ع-رضص ل-ل-ك-ت-اب ال-دي-ن-ي ،وأامسض-ي-ات
شض -ع -ري -ة Ãق -ر اŸك -ت -ب -ة ال -رئ -يسض -ي-ة
للمطالعة العمومية ،بالتعاون مع بيت
الشض -ع -ر ا÷زائ -ري ،وأامسض-ي-ات اخ-رى
تÈمج على مسضتوى ملحقات اŸكتبة
الرئيسضية عﬂ Èتلف ربوع الولية.
ام- -ا م -دي -ري -ة الشض -ب -اب وال -ري -اضض -ة،
وب- -ال- -ت -نسض -ي -ق م -ع دي -وان م -ؤوسضسض -ات
الشض- -ب -اب ،ت -ن -ظ -م ب -ذات اŸن -اسض -ب -ة،
مسض-اب-ق-ة دي-ن-ي-ة ث-ق-اف-ية ولئية كÈى،
ب -ط -ب -ع -ت -ه-ا ال-راب-ع-ة ل-لسض-ن-ة ا÷اري-ة،

حفÓت فنية وعروضض مسسرحية بتبسسة

ح -م -لت شض-ع-ار اآلي-ة ال-ك-رÁة{ :وق-ل
اعملوا فسضÒى الله عملكم ورسضوله
واŸؤوم- - -ن- - -ون} ،وت- - -تضض- - -م- - -ن ه - -ذه
اŸسضابقة ،حسضب القائم Úعليها ،من
شضق .Úاألول يتعلّق بأاحسضن ›لة
ح-ائ-ط-ي-ة –ت-وي م-واضض-ي-ع م-ت-ن-وع-ة،
وشضاملة تتمحور حول الشضهر الكر،Ë

وم -ب -وب -ة ‘ أارك -ان ،وه -ي م -ف -ت -وح -ة
ل- -لشض -ب -اب اŸه -ي -ك -ل وغ ÒاŸه -ي -ك -ل
ب-اŸؤوسضسض-ات الشض-ب-ان-ي-ة ،وال-ت-ك-وي-نية،
والÎبوية ،وا◊ركة ا÷معوية ،والذين
تÎاوح اعمارهم ب ١٥ Úو 3٠سضنة.
ام- -ا الشضّ- -ق ال- -ث- -ا Êم- -ن اŸسض -اب -ق -ة،
ف-ي-ت-م-ث-ل ‘ احسض-ن ت-غ-ط-ي-ة اعÓ-م-ية

السسكتة اıية أاو ما يسسمى بالنزيف اıي ا◊اد..
)(l’accident vasculaire cérébral

ل -نشض -اط -ات م -ؤوسضسض -ة الشض-ب-اب خÓ-ل
شض -ه -ر رمضض -ان ال -فضض -ي -ل ،وت -تضض -م-ن
ا‚از شض -ري -ط سض -م -ع -ي بصض-ري ح-ول
نشض -اط -ات م -ؤوسضسض-ات الشض-ب-اب خÓ-ل
الشض- -ه- -ر ال- -ك- -ر ،Ëوق -د رصض -د ل -ه -ذه
اŸسضابقات ،جوائز تشضجيعية.
تبسضة :خالد.ع

’و ¤من نوعها للناشضط ÿضضر مباركي
‘ مبادرة فردية ا أ

إافطار جماعي لعمال النظافة وعمرة لشسخصض مدفوعة التكاليف

‘ مبادرة طيبة تشضبه شضجرة مباركة ،نظم الناشضط
وال -ع -داء السض -اب -ق ÿضض-ر م-ب-ارك-ي ب-خ-ي-م-ت-ه ،م-ائ-دة
اف -ط -ار ج -م -اع -ي ل -ع -م -ال ال-ن-ظ-اف-ة ب-اŸدي-ن-ة ال-ب-ال-غ
’ع -م -ار ،ح -يث ن -ظ -م
ع -دده -م  120م- -ن ﬂت -ل -ف ا أ
ب -اŸن -اسض -ب -ة ط -م-ب-و’ “ث-لت ‘ ع-م-رة لشض-خصص “ن-ح
ل -ه -ذه الشض -ري -ح -ة م -ن ال -ع-م-ال‡ ،ن يسض-ه-رون ع-ل-ى
نظافة اÙيط ورفع ا’ذى عن الطريق ليل نهار.

نورالدين لعراجي
على مائدة إافطار األو ¤من نوعها تشضهدها مدينة
بريكة وينظمها الناشضط مباركي ،عاشضت خيمة ÿضضر
كما يطلق عليها سضكان اŸدينة ووسضائل اإلعÓم من
القنوات التلفزيونية أاجواء رمضضانية وروحانية ‡يزة،
حضض -رت -ه -ا األسض -رة اإلع Ó-م -ي -ة وشض-خصض-ي-ات ث-ق-اف-ي-ة
وأاكادÁية ،شضاركوا فيها اŸكرم Úوقاسضموهم تناول
إافطار الرحمة بكل حب وإاخÓصص.
يقول صضاحب اŸبادرة ،أان العملية كانت حلما بالنسضبة
إال -ي -ه وظ ّ-ل -ت ت-راوده م-ن-ذ سض-ن-وات ،وان-ت-ظ-ر ال-ف-رصض-ة
السضانحة إلقامتها ‘ بيته ،حيث يقيم خيمة كبÒة
ومتحفا تقليديا يحتوي على كل األدوات التقليدية

طبيبك ‘ رمضضان
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وا◊رفية النادرة ،وظلّ قبلة لكل زوار اŸدينة من
ضضيوف ﬁلي Úوأاجانب ،ع Èالعديد من مهندسضي
ال -ن -ظ-اف-ة ،ك-م-ا فضض-ل م-ب-ارك-ي ÿضض-ر م-ن-ادات-ه-م ع-ن
ف-رح-ت-ه-م م-ن-وه Úب-ال-ل-ف-ت-ة ال-ط-ي-ب-ة ال-تي أاقيمت على
شض -رف -ه -م،ي -ق-ول «م .ن» ع-ام-ل ن-ظ-اف-ة» نسض-أال ال-ل-ه أان
يبارك ‘ رزق صضاحب هذا اŸسضعى وإاعمار بيته،
ويجعل هذا اإلفطار ‘ ميزان حسضناته».
من جهته ،عبّر الفائز بعمرة عن سضعادته الكبÒة ،بهذا
السضتحقاق الذي كان ›رد حلم بالنسضبة إاليه ،خاصضة
وأانه قضضى أاك Ìمن ربع قرن ‘ خدمة هذه اŸهنة
الشضريفة ،يقول والدموع تسضبق حروف فرحته «ا◊مد
لله أان الله اختار Êلهذا اŸسضعى».
‘ السضياق ذاته ،يظلّ الناشضط مباركي أاحد الفاعلÚ
‘ اŸشضهد اÙلي والوطني ،بتنظيمه لعدة
م- -ع- -ارضص ،وط -ن -ي -ة ومسض -اب -ق -ات
ت -خ ّصص ف -ئ-ات اŸت-م-درسضÚ
والكشضافة وغÒهم ،وهو
صض- - - -احب م- - - -ب - - -ادرة
أاحسضن جامع للراية
ال- -وط- -ن- -ي- -ة م- -ن- -ذ
السضتقÓل.

“ثل هذه الصضابة السضتعجالية من
ب Úا◊الت الشضائعة ‘ شضهر الصضيام
خ-اصض-ة ‘ ن-ه-اي-ة ال-ي-وم ح-يث ت-ت-م-يز
ب- -إاصض- -اب- -ة Ÿن -ط -ق -ة ﬂي -ة ن -ت -ي -ج -ة
لنسض-داد م-ف-اج-ئ ل-لشض-راي ÚاŸغذية
ل -ل -م -خ‡ ،ا يسض -بب م -ع-ان-اة ل-ل-نسض-ي-ج
العصضبي قد يكون وقتيا كما قد يصضÒ
غ Òقابل لÓلتئام ‡ا يفرز اصضابات
ثابتة ونهائية على شضكل موت للنسضيج
ال-عصض-ب-ي م-ع ن-زي-ف ح-اد ي-ؤو ث-ر ع-ل-ى
ال - -وظ - -ائ - -ف ا◊رك - -ي - -ة وا◊سض - -ي - -ة
وا◊اسض-ي-ة م-ن-ه-ا ...ك-الشض-لل النصضفي
وعدم القدرة على الكÓم او التخدير
واضضطرابات ‘ حالة الوعي الخ..
Áث -ل الصض -ي -ام خ -ط -را داه -م -ا ع-ل-ى
اŸرضضى اŸزمن Úالذين يعانون من
ارتفاع ضضغط الدم والذين  ⁄يتحكم
‘ حالتهم بالطريق اŸثلى ،حيث ل
يتناولون ادويتهم بحكم الصضيام ا‹
جانب جفاف اجسضامهم من اŸاء،
‡ا يسض - -اع - -د ع - -ل - -ى ظ - -ه - -ور ه- -ذه
اŸضضاعفات اÿطÒة..
من النصضائح التي Áكن اأن تقي من
النزيف اıي ا◊اد:
@ أاول :التأاكد من اأن ضضغط الدم
طبيعي وعادي  ،٠8/١٤فإاذا ارتفع
الضضغط فوق هذين العددين فيجب
معاودة الطبيب.
@ ثانيا :اطلب من طبيبك معلومات
حول األدوية التي تتناولها.
@ ثالثا :تناول الدوية التي وصضفها
لك الطبيب وبالكيفية التي نصضحك
بها ‡ا يسضتوجب عليك اأن ل تتوقف
عن اخذ الدواء وبا÷رعات الÓزمة
و‘ الوقات اÙددة.
@ رابعا :اŸداومة على تقييم وضضعية

@ بقلم  :عيسضاني محمد الطاهر*

ال -ك -ول -يسضÎول ‘ ال -دم ال -ذي Áك -ن
التحكم ‘ ارتفاعه.
@ خ- -امسض -ا ‘ :ح -ال -ة وج -ود م -رضص
سض- -ك- -ري ي- -ت- -ط- -لب األم- -ر الل- -ت- -زام
ب -ا◊م-ي-ة وب-ال-دواء ألن السض-ك-ري م-ن
ن -وع  ٢م -ن شض -ان -ه ان ي-ك-ون م-ع-ق-دا
لرتفاع ضضغط الدم والعكسص صضحيح.
@ سضادسضا :التخلصص من اإلدمان على
ال- - -ت- - -دخ ÚواŸنشض - -ط - -ات األخ - -رى
كالقهوة وقد يتم هذا القÓع بدعم
من الطبيب اıتصص ‘ األدمان.
ل- -ل- -ت -أاك -ي -د ‘ األخ Òع -ل -ى أاه -م -ي -ة
الرياضضة والنشضاط الرياضضي اليومي
اŸتوسضط على شضكل حركات او›رد
مشضي مسضرع يكون كافيا عندما يصضل
ا ٤٥ ¤دقيقة..
تقبل الله صضيام ا÷ميع

* طبيب ﬂتصص
’مراضص
‘ تشضخيصص ا أ
عضضو اÛلسص الوطني
’خÓقيات الطب
أ

aissanimedt@yahoo.fr

’سضÓم
توزع ا÷وائز ليلة القدر Ãسضجد نور ا إ

 150مشسارك ‘ مسسابقات
حفظ القرآان وا◊ديث النبوي بتيبازة

مشسروب القرع بالÈتقال

اŸقادير:
 ٢حبة برتقال،
نصضف كوب قرع عسضلي،
 ١كوب ماء بارد،
ماء مغلي،
سضكر للتحلية.
طريقة التحضض:Ò
يقشضر الÈتقال ،ويقطع.
يقطع القرع ،ويوضضع ‘ اŸاء
اŸغلي Ÿدة  ٥دقائق.
يرفع القرع من اŸاء اŸغلي،
ويÎك ليهدأا ويتخلصص من اŸاء
الزائد.
يوضضع القرع والÈتقال ‘ اÓÿط،
ويضضاف إاليه السضكر واŸاء البارد.
يضضرب جيدا حتى ينعم.
يصضفى العصض Òللتخلصص من أالياف
الÈتقال.
يوضضع ‘ األكواب ،ويقدم.

على طاولة واحدة ‘ كنيسضة قلب اليسضوع
األقدسص ‘ منطقة خلدا غرب العاصضمة
األردن- -ي- -ة عّ- -م- -ان ،اج- -ت- -م -ع اŸسض -ل -م -ون
واŸسض -ي -ح -ي -ون ل -ت -ن -اول ط -ع-ام اإلف-ط-ار،
ب -دع -وة –رصص ع -ل -ي -ه -ا ال -ك -ن -يسض -ة م-ن-ذ
سض-ن-وات– ،م-ل ب-ط-ي-ات-ه-ا رسض-ائ-ل اÙبة
والرحمة وروح األُخّوة والتضضامن.
ال - -ولئ- -م ال- -رمضض- -ان- -ي- -ة اŸت- -ب- -ادل- -ة بÚ
اŸسضيحي ÚواŸسضلم ‘ Úاألردن كثÒة
ومتعّددة ،يحرصص عليها الطرفان لتعميق
حالة التآاخي واÙبة ب Úأابناء اÛتمع
األرد.Êوتسض - -ي - -ط - -ر ع - -ل- -ي- -ه- -ا ال- -ع- -ادات
ال-رمضض-ان-ي-ة ،ف-ي-ب-دأا ا÷م-ي-ع بتناول التمر
واŸاء والعصضائر الرمضضانية ،وما هي إال
Ÿعuزب» صضاحب
◊ظات حتى يفرشص «ا ُ
الوليمة لضضيوفه سضجادات الصضÓة إلقامة
صضÓة اŸغرب.
‘ ك -ن -يسض -ة ق -لب ال -يسض-وع األق-دسص رحب
األب ع Ó-ء مشض-ربشص ب-إاخ-وان-ه اŸسض-ل-مÚ
الصضائم ،Úفالعيشص اŸشضÎك واŸواطنة
الصض - -ا◊ة Œم - -ع األردن - -ي Úب - -ج - -م - -ي - -ع
مكوناتهم وأاطيافهم.
وقبل اإلفطار بدقائق ترتفع أاصضوات آايات
القرآان الكر Ëواألدعية اŸأاثورة ،وتوزع

ال-ت-م-ور وال-عصض-ائ-ر ال-رمضض-ان-ي-ة ،ف-ي-ن-تظر
ا÷ميع صضوت اŸؤوذن «الله أاك »Èمعلنة
بدء اإلفطار.
ال- -ل- -ق- -اء السض- -ن- -وي يسض- -ع- -ى وف -ق ح -ديث
مشضربشص «لتعزيز القواسضم اŸشضÎكة التي
ت-ب-ن-ي اÛت-م-ع ،م-ع الب-ت-ع-اد ع-م-ا ي-ع-ك-ر
صضفو هذه العÓقة ا÷ميلة األصضيلة بÚ
األردن- -ي ،Úل- -ل- -ح- -ف- -اظ ع- -ل- -ى وح- -دت- -ن -ا
الوطنية».
‘ مطعم الرحمة الواقع ‘ جبل اللويبدة
وسض -ط ال -ع -اصض -م -ة عّ-م-ان ت-ن-ظ-م ج-م-ع-ي-ة
ال- -ك- -اري- -ت- -اسص األردن -ي -ة إاف -ط -ارا ي -وم -ي -ا
ل-لصض-ائ-م ،Úي-ع-ده اŸت-ط-وع-ون ال-ق-ائ-مون
على اŸطعم.
ول ي -ت -وق-ف م-ط-ع-م ال-رح-م-ة ع-ن ت-ق-دË
الوجبات الغذائية بعد رمضضان ،فاŸطعم
مسض-ت-م-ر ب-ت-ق-د Ëوج-ب-ات ال-غ-داء ال-ي-ومية
اÛانية طوال العام ألي زائر للمطعم.
وباشضرت الكاريتاسص بتوزيع أاربعة آالف
طرد غذائي ،وأالفي طرد مواد صضحية،
ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع وزارة ال-ت-ن-مية الجتماعية
وج- -م- -ع- -ي- -ة األي -دي ال -واع -دة وع -دد م -ن
اŸؤوسضسض - -ات واŸب - -ادرات وا÷م - -ع - -ي- -ات
اŸنتشضرة ‘ جميع ﬁافظات اŸملكة.

أاحصضت م -دي -ري -ة الشض -ؤوون ال -دي-ن-ي-ة
’وقاف مشضاركة  150متسضابق من
وا أ
’عمار والفئات باŸسضابقات
ﬂتلف ا أ
اŸف -ت -وح -ة ‘ ح -ف -ظ ال -ق -رآان ال-ك-رË
وا◊ديث ال- -ن- -ب- -وي الشض- -ري- -ف ال -ت -ي
’سض - -ب - -وعÚ
أاج- - -ريت ع- - -ل - -ى م - -دار ا أ
ال- - -ف- - -ارط Úع- - -ل - -ى أان ت - -وزع ع - -ل - -ى
’وائ-ل ج-وائ-ز تشض-ج-ي-عية
ال-ف-ائ-زي-ن ا أ
خÓل حفل رسضمي يقام بليلة القدر
Ãسضجد نور ا’سضÓم اŸركزي.

تيبازة :علي ملزي
‘ ذات السضياق ،قال رئيسص مصضلحة
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ق-رآا Êوال-ت-ك-وي-ن والثقافة
السضÓمية Ãديرية الشضؤوون الدينية
لوقاف عبد الله بعلّة لـ»الشضعب»
وا أ
أان اŸدي -ري -ة اع-ت-م-دت  ٤ف-ئ-ات ‘
حفظ القرآان الكر ،Ëإاضضافة ا ¤فئة
أاخرى Ÿن ل يتجاوز سضنهم  ١٧سضنة،
لربع Úالنووية وفئة
خاصضة ◊فظ ا أ
لمية أاو الذين
اŸتحررين من ﬁو ا أ
 ⁄ي - - -زاول- - -وا دروسض- - -ا Ãخ- - -ت- - -ل- - -ف
اŸؤوسضسضات الÎبوية بشضرط حفظ ٥

أاح -زاب م -ن ال -ق -رآان ال -ك -ر ،Ëف-ي-م-ا
لربعة اŸعنية بحفظ
تعنى الفئات ا أ
القرآان الكر Ëبتلك التي يقّل عمرها
عن  ١٥سضنة مع حفظ  ١٠أاحزاب
لقل وفئة  ١٦إا ٢٠ ¤سضنة مع
على ا أ
حفظ أاك Ìمن  3٠حزبا وفئة  ٢١اإ¤
 ٢٥سضنة مع حفظ أاك Ìمن  ٤٥حزبا
وفئة أاك Ìمن  ٢٦سضنة مع حفظ ما ل
يقّل عن  3٠حزبا.
ك -م -ا أاشض -ار مصض -درن-ا ،ا ¤أاّن ﬂت-ل-ف
اŸسضابقات احتضضنها اŸركز الثقا‘
السض Ó-م -ي خ Ó-ل ال -نصض -ف األول م -ن
رمضض- -ان ،ب- -ت- -أاط Òم -ب -اشض -ر م -ن ÷ان
ﬂتصض - -ة ‘ اÛال ّ” تشض - -ك - -ي - -ل- -ه- -ا
خصض -يصض-ا ل-ه-ذا ال-غ-رضص وه-ي ال-ل-ج-ان
ال- -ت- -ي ت- -ع- -ك- -ف ح -ال -ي -ا ع -ل -ى ت -رت -يب
اŸتسض -اب -ق Úوف -ق-ا ل-ل-ن-ت-ائ-ج اÙصض-ل
عليها لغرضص –ديد قوائم الفائزين
الرسضمي Úوكذا الحتياطي Úلكل فئة
على أان تقّدم لهؤولء جوائز تشضجيعية
سض - -اه - -مت السض- -ل- -ط- -ات ال- -ولئ- -ي- -ة ‘
إاعدادها.
على صضعيد آاخر علمت «الشضعب» من

مصض -دره -ا Ãدي -ري -ة الشض-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
” منح  ١٢٢ترخيصص
واألوقاف بأاّنه ّ
ب -إام-ام-ة ال-ن-اسص خÓ-ل صضÓ-ة الÎاوي-ح
عﬂ Èت - -ل- -ف مسض- -اج- -د ومصض- -ل- -ي- -ات
” إاحصضاء  ١٤3مسضجد
الولية ،بحيث ّ
رسضمي و ٥8مصضلى من بينها  ٤٠مصضلى
دائما.
و ١8مصضلى مؤوقتا ،األمر الذي أاتاح
ل- - -ل - -مصض - -ل Úأاداء صض Ó- -ة الÎاوي - -ح ‘
ظروف مريحة على أان يشضرع ‘ توزيع
زك -اة ال -ف -ط -ر ع -ل -ى اÙت -ج Úوف -ق-ا
ل- -ل- -ق- -وائ- -م اŸع- -دة م- -ن ط- -رف أائ -م -ة
اŸسض -اج -د خ Ó-ل األي-ام ال-ثÓ-ث-ة ال-ت-ي
تسضبق عيد الفطر مباشضرة.
م -ع الشض -ارة ا ¤أاّن ا÷ه -ات اŸع -ن -ي-ة
ك-انت ق-د ب-اشض-رت ح-م-ل-ت-ه-ا العÓمية
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اي-داع ال-زك-اة ع-ل-ى مسضتوى
اŸسض -اج -د ب -داي -ة م-ن م-ن-تصض-ف شض-ه-ر
رمضضان لغرضص تلبية ا◊اجة اŸعّبر
ع -ن -ه -ا م -ن ط-رف ال-ع-ائÓ-ت اŸع-وزة،
ب -ح -يث ت -ن -درج ه -ذه ال -ع -م -ل-ي-ة ضض-م-ن
مسض -اه -م -ة ال -ق -ط -اع ‘ نشض -ر م -ف -ه-وم
التكافل والتضضامن ‘ اÛتمع.
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إاعداد :عب ـد
الق ـادر سشنات ـي
إامام أاسشتاذ رئيسس
Ãسشجد البششÒ
اإلبراهيمي
ششـارع الششهـداء

نفحات رمضضانية
هام جدا

هذه الصشفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية ششريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسض .وششكرا

غايــــــــة تريـــــــــد الرسشالــــــــة السشÓميــــــــة –قيقهــــــــا

الدع ـوة إا ¤مكـ ـارم األخ ـÓق والنه ـي ع ـن سشفاسشفه ـا
من ›الت الدعوة الُقرآانsية أاي ً
لخÓق وَمعاليها
ضشا دعوُته إاَ ¤مكارم ا أ

إأsن م -ن أأج u-ل أل -غ -اي -ات أل-ت-ي ت-ري-د أل-رسص-ال-ة
أإلسصÓميsة –قيقها  -تلك ألغاية أإلنسصانsية
ألسصامية ،وهي:
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ظ
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أأْن يكون ل إ
ُ
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
ٌ
َيِليق بكرأمته كإانسصاٍن ،ويتsفق مع ما ُخِلَق له
من ِخÓفٍة عن ألله ‘ أألرضص ،وهذه هي
أل -غ -اي -ة أل -ت -ي ح -اَول -ه -ا أل -ف Ó-سص-ف-ة وأل-ع-ل-م-اء
ت ،و ⁄يبلغوأ فيها
وأŸصصلحون عْبر ُقرون َمضَص ْ
شص - -أاًوأ ،أأو َي- -صِص- -ل- -وأ إأ– ¤ق- -ي- -ق ه- -ذأ أألم- -ل
أŸنشصود.
إأsن عنايَة أإلسصÓم وِحرصَصه على –قيق هذه
أل -غ -اي -ة أُÿل-قs-ي-ة أل-ن-ب-ي-ل-ة ُي-ق َصص-د ب-ه-ا :إأي-ج-اد
عناصصر قوsية ،وأأفرأد صصا◊Ú؛ كي يسصتطيعوأ
أأنْ ُيسصِهموأ بقلوبهم وُعقولهم ‘ ترقية أ◊ياة
وإأعÓئها ،وليكونوأ أأه ً
÷ Óوأر ألله ورضصوأنه
فيما ورأء هذه أ◊ياة.
Óف- -رأد :ه- -و ألشص -رف
إأsن أŸث- -ل أألع- -ل- -ى ل - -أ
وأل-ن-زأه-ة ،وألسصِ-ت-عÓ-ء ع-ل-ى أل-هوى وأل sشصهوة،
وع - -رف - -ان أ◊ق وأل - -وأجب ،وألسص - -ت- -مسص- -اك
ِ
ي
بأاهدأب ألفضصيلة ،وألندماج ‘ جxو ُروح x
خ- -الص ٍص ب -ع -ي -د ع -ن ن -ق -ائصص أŸاsدة وشص -وأئب
ألروح ،وأُŸثل ألُعَلى للجماعة :هي ألتعاون،
وأإليثار ،وألتضصحية ،وإأنكار ألذأت ،وأsÙبة
وأŸوsدة ،وألصص- - -دق وأإلخ Ó- -صص ،وأألم - -ان - -ة،
وألوفاء ،وألتسصامح ،وسصÓمة ألصصدر.
و–قيق أŸثَل أألعلى ‘ جانبَْيه ُيثِمر أ◊ياة
أل-طu-ي-ب-ة ،وي-ح-ق-ق أÛد وألسص-ي-ادة وأل-ق-ي-ادة،
وأل- -ت- -م- -ك ‘ Úأألرضص ،وه- -ذأ كt- -ل -ه م -ن آأث -ار
ألسصتجابة ألكاملة للدعوة ألُقرآأنsية ألهادية،
ألتي تأاُخذ باألفرأد وأ÷ماعات إأ ¤أŸثالsية
ألفاضصلة ‘ أإلسصÓم ،و‘ ذلك حديث ألنبي ـ
صص s-ل -ى أل -ل -ه ع -ل-ي-ه وسصs-ل-م ـ« :إأ‰ا ُبِ-ع-ثُت ُأل“uم
َمكارم أألخÓق»؛ روأه أأحمد وأ◊اكم.
ي ـ صصsلى ألله عليه وسصلsم ـ
وقد أكتسصب ألنب t
أأخÓقه وَمكارمها من ألدعوة ألُقرآأنية إأليها،
وإأ ¤أل -ت -خt-ل-ق ب-ه-ا؛ ح-ت-ى ك-ان خ-لُ-ق-ه ألُ-ق-رآأن،

ك َلَعَلى
حه رtبه سصبحانه بقولهَ{ :وِإأsن َ
وحتى مَد َ
ُخُلٍق َعِظيم ٍ}( .ألقلم أآلية .)4
ولقد كُثرت أآليات ألُقرآأنsية أŸتعuلقة Ãوضصوع
حا للمsتصصفÚ
أألخÓق؛ أأمًرأ با÷uيد منها ،ومد ً
ب -ه -ا ،وم -ع أŸدح أل s- -ث وأُب ،ون-هً-ي-ا ع-ن ألs-رديء
منها ،وذم أsŸتصصف Úبها ،ومع ألذم ألعقاُب،
وكذأ أل tسصsنة ألنبوsية؛ و من أألمثلة أألخÓقsية ‘
حسصنها ،وذم قبيحها:
ألُقرآأن وألدعوة إأُ ¤
 - 1الوفاء بالعهد:
¿
¿ n Écn ón¡r©ndrG
قوله تعاs GEp pó¡r©ndrÉpH GƒaohrGCnhn{ :¤
( ،}’ً hƒDo°ùr enأإلسصرأء أآلية .)34
GƒaohrGCn GƒæoenGB ø
وقوله سصبحانهn jpòsdG É¡njtGCn Éjn{ :
( ،}Oِ ƒ≤o©ordÉHpأŸائدة أآلية .)1
وق - -ول- -ه ت- -ع- -اºr¡p˘JpÉ˘fnÉ˘en’C ºr˘go øn˘jòp˘dsGhn{ :¤
( ،}n¿ƒYoGQn ºrgpóp¡rYnhnأŸعارج أآلية .)32
 - 2النهي عن القول بغ Òعلم:
¿
∞ n nd ¢nù«rnd Éen
قوله تعاo ≤rJn ’nhn{ :¤
∂ s GEp ºl∏rYp ¬ppH
¿nÉcn ∂n ÄpdnhGCo πt˘co OnGƒDn˘Øo˘drGhn ôn˘°ün ˘Ñn˘rdGhn ™n˘ªr˘°ùs dG
( ،}’ً hƒDo°ùr ne ¬oærYnأإلسصرأء أآلية .)3٦
وق - -ول - -ه ت- -ع- -ا∞o˘°pü˘Jn É˘ªn˘dp Gƒ˘doƒ˘˘≤o˘˘Jn ’nhn{ :¤

ΩlGôn˘Mn Gòn ˘gnhn ∫lÓn˘Mn Gòn˘gn Ünòp˘µn ˘drG ºo˘µo ˘ào˘æn˘°pù˘drGCn
¿
n hôoànØrjn ø
¿ n jpòsdG
s GEp ÜnpòµnrdG p¬∏sdG ≈n∏Yn GhôoànØrànpd
¿}( ،ألنحل أآلية
n ƒëo∏pØrjo ’n ÜnòpµndrG ¬p∏sdG ≈∏nYn
.)11٦
لسش-راف وال-ت-ب-ذي-ر
 - 3ال -ن -ه -ي ع-ن ا إ
والبخل والتقت:Ò
Ú
قال تعاn µp°ùr ªpdrGhn ¬o≤snM ≈Hnôr≤odrG GPn äpGBhn{ :¤
¿sGEp * Gôk˘jpò˘Ñr˘Jn Qròu ˘nÑ˘Jo ’nhn π
p ˘˘«˘˘Ñp ˘˘°ùs dG øn˘˘HrGhn
¿
n Écn hn ÚpWpÉ«n°ûs dG ¿nGƒnNr GEp GƒfoÉcn øn˘jQpòu ˘Ñn˘ªo˘drG
n «r°sûdG
¿ ( ،}GQkƒØocn p¬Huônpdأإلسصرأء أآلية ،2٦
o É£
.)27
∑ ≈dnGEp ákndƒ∏o¨ren
n ónjn π
وقوله تعاr ©nérJn ’nhn{ :¤
∂ ón©o≤rànan §p°ùr ÑndrG πsco É˘¡n˘r£˘°ùo ˘Ñr˘Jn ’nhn
n ˘≤p˘æo˘Yo
( ،}GQkƒ°ùo ëren Éekƒ∏oenأإلسصرأء أآلية .)29
 4ـ ال-ت-ع-اُون ع-ل-ى الِ-بu-ر والs-ت-ق-وى وم-ا
ي-ن-فُ-ع ال-ن-اسض ،وال-ن-ه-ي ع-ن التعاُون على
البغي والعدوان:
قال تعاiƒn≤ràsdGhn ôuÑpdrG ≈∏nYn GƒfohnÉ©nJnhn{ :¤
ِ Ghnór©odrGhnp ºKr’Ep G ≈∏nYn GƒfohnÉ©nJn ’nhn
¿}( ،أŸائدة
r
أآلية .)2

كيــــــــــــف نتدّبــــــــــــر القـــــــــــرآانٍ:

لÁان
صش - -دق م - -ن َع Ó- -م - -ات ا إ
 - 5ال u
لسشÓم به:
وثمراته؛ ولهذا أامر ا إ
Gƒ≤oJsG GƒæoenGB ø
قال عsز وجsلn jòpdsG É¡njtGCn Éjn{ :
( ،}Úألتوبة أآلية
™ َ pbOpÉ°üs dG
n en Gƒfoƒcohn ¬n∏sdG
.)119
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m ór°pU π
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وقال سصبحانهr bohn{ :
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( ،}GÒأإلسصرأء أآلية .)80
k °püfn ÉfkÉ£
 - 6والكذب رذيلٌة ل َينال صشاحبُها
ه -داي -ة ال-ل-ه ،وُي-ثِ-مُ-ر الu-ن-ف-اق ‘ ال-ق-لب؛
لسشÓم عنه وحsذر منه:
ولهذا نهى ا إ
¿ ƒn˘go ør˘en …óp˘¡r˘jn ’n ¬n˘˘∏s˘˘dG
ق -ال سص -ب-ح-ان-هs GEp{ :
( ،}Üٌ Gòscn ±غافر أآلية .)28
l ôp°ùr eo
وقال تعاºr¡pHpƒ∏obo »ap ÉbkÉØnfp ºr¡oÑn≤nYrÉCnan{ :¤
o√hóoYnhn Éen ¬n∏sdG GƒØo∏nNrGCn ÉªnHp ¬ofnƒr≤n∏rjn Ωpƒrjn ≈dnGEp
¿}( ،ألتوبة أآلية .)77
َ ƒHoòpµrjn GƒfoÉcn ÉªnHphn
صش Èعند اŸصشيبة
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والرضشا بالقضشاء والقدر:
ø
ق - -ال ع s- -ز وجs- -لn ep Am»r°ûn Hp ºrµo fsƒn∏o˘Ñr˘æn˘dnhn{ :
p ƒrîndrG
p ƒéodrGhn ±
¢
∫ p ùØofr’Cn r Ghn
p Gƒner’Cn r G ø
´ m ü≤rfnhn
n ep ¢
GPnGEp ønjòpdsG * ø
n ˘jôp ˘Hp É˘°üs dG ôp ˘°ûu ˘Hnhn äpGôn˘ªn˘ãs˘dGhn
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(ألفرقان أآلية .)75
ف -ه-ذه ب-عضص أل-ق-وأع-د أل-ع-ظ-ي-م-ة أل-ه-ادي-ة
وألدأعية إأ ¤ألتخtلق بكلُ uخُلٍق نبيل ،وأأدٍب
كامل؛ من ألُقرآأن أŸملوءٌ بعشَصرأت أآليات ‘
هذأ أ÷انب أألخÓقي Ÿن تتبsع وأسصتقرأأ ذلك
بدsقة.

فهـ ـ ـم كـ ـ ـÓم اللـ ـ ـ ـه وخطاباتـ ـ ـ ـه لبنـ ـ ـ ـي البششـ ـ ـ ـر لÓنتف ـ ـ ـاع ب ـ ـ ـ ـه ه ـ ـ ـو فائـ ـ ـ ـدة التدب ـ ـ ـ ـر
إان من آاداب القرآان الكر Ëالتي أامر
الله تعاÓÃ ¤زمتها تدبر آايات
القرآان ،والتفقه على مواعيظه ،وعدم
اÿروج عن تششريعاته ،فقال الله
ك ُمَباَر ٌ
ك
ب أاَْنَزْلَناُه ِإاَلْي َ
تعاِ{ :¤كَتا ٌ
ِلَيsدsبُروا آاَياِت ِ
لَْلَباِب}،
ه َوِلَيَتَذsكَر أاُوُلو ا ْ أ
لية على عدد من
فقد اششتملت هذه ا آ
اŸعا Êالتي من أاجلها نزل القرآان
الكر ،Ëوهذه اŸعا Êتعت Èمن مقاصشد
التنزيل ،ومن ذلك التدبر والتذكر.
وأأه -م -ي -ة ت -دب -ر م-ع-ا Êأل-ق-رآأن أل-ك-ر Ëث-اب-ت-ة
بنصصوصص ألكتاب وأأفعال ألرسصول ـ صصلى ألله
عليه وسصلم ـ ،وأألمر بالتزأمه مؤوكد ل يختلف
ف- -ي -ه ،وف -ائ -دة أل -ت -دب -ر ه -و ف -ه -م ك Ó-م أل -ل -ه
وخطاباته لبني ألبشصر لÓنتفاع به ‘ حياتهم
ومسصÒتهم إأ ¤أآلخرة ،فيتزودون بخ Òزأد
وأأحسصن أأعمال .وأأحسصن أبن ألقيم ح Úأأبرز
قاعدة ألتدبر وألتأاثر بالقرآأن ألكر Ëفقال:
إأذأ حصصل أŸؤوثر وهو ألقرآأن وأÙل ألقابل
وه- - -و أل- - -ق - -لب أ◊ي ،ووج - -د ألشص - -رط وه - -و
أإلصصغاء ،وأنتفى أŸانع وهو أشصتغال ألقلب
وذهوله عن معنى أÿطاب وأنصصرأفه عنه إأ¤
شصيء آأخر حصصل أألثر وهو ألنتفاع وألتذكر،

حكمة العدد
لحبار:
قال كعب ا أ
لن أابكي من خششية
« أ
أاحب إا‹ّ من أان
أاتصشدق بوز Êذهبًا».
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وهو يشص Òهنا إأ ¤قوله تعاs GEp{ :¤
™ ƒngohn
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n ªr°ùs dG ≈≤ndrGCn hrGCn Ö
¿ l ∏rbn ¬ond
( ،}óٌ «¡p°nTق أآلية .)23
وإأذأ كان ألتدّبر ‘ ألقرآأن بهذه أŸكانة ،وهو
من أألوأمر ألشصرعية ألتي غفل ألناسص عنها،
بل هو شصرط “ام قرأءة ألقرآأن وألسصتفادة
منه ،فإان ‡ا يسصاعد على ألقيام بهذأ أألمر
ما يأاتي ذكره:
 - 1ألقرأءة ‘ حالة أÿشصوع وسصكينة ألنفسص
وهدوء أ◊وأسص ،فإان ألتدبّر يأاتي ح Úيهدأأ
أل -ب -ال وأل -ن -فسص ع -ن ألشص -وأغ -ل ،ل -ذلك ك -انت
ألقرأءة أأك ÌتأاثÒأ ‘ جنح ألظÓم ،فقد حّبب
ألله سصبحانه ذلك ألتوقيت إأ ¤نبيه ﬁمدأ ـ
¿ ánÄn°pTÉfn
صصلى ألله عليه وسصلم ـ فقالs GEp{ :
» r hn ót°nTGCn
( ،}Ók«pb ΩoƒnbrGCnhn ÉÄkWأŸزمل
p «r∏sdG
n pg π
ÓخÓصص
أآلية  ،)03ألن قرأءة ألليل أأقرب ل إ
وأÿضص -وع ،وت -أاث -ر أل -ق -لب ب -ه-ا وذلك ◊ضص-ور
ألقلوب وسصكون أألصصوأت! وندب ذلك إأ ¤أأمته
من بعده ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ.
 - 2ألبكاء عند ألقرأءة أأو ألتباكي ،وذلك ألن
ألقلب يرق ويل Úمع ألبكاء عند قرأءة ألقرآأن،
وأŸقصصود بالتباكي أأو ألبكاء هنا أأن تكون
أل -ق -رأءة ب -ت-أام-ل م-ع
ت -خ -وف أل -ق -لب م -ن
أل- -ت- -قصص Òوت- -ل- -ه- -ف- -ه
ل- -ل- -ت- -حسص ،Úوب- -حسص- -ن
صص -وت ح -يث يسص -ت -دع-ي
أل - -ب - -ك - -اء! ف - -ق - -د ورد ‘
أ◊ديث ـ و‘ إأسصناده مقال
ـ (أأن ه- -ذأ أل- -ق- -رآأن إأن ه -ذأ
ألقرآأن نزل بحزن وكآابة ،فإاذأ
قرأأ“وه فابكوأ ،فإان  ⁄تبكوأ
فتباكوأ ،وتغنوأ به فمن  ⁄يتغن
ب- -ه ف- -ل -يسص م -ن -ا) ،خ -رج -ه
أأحمد وأأبو دأود.
ألتدبر يأاتي ح Úيهدأأ ألبال

وأل -ن -فسص ع-ن ألشص-وأغ-ل ،ل-ذلك ك-انت أل-ق-رأءة
أأك ÌتأاثÒأ ‘ جنح ألظÓم.
وإأن ألبكاء عند تÓوة كتاب ألله من سص أألنبياء
وألصصا◊ Úوصصفاتهم ،فقد جاء وصصفهم بذلك
GƒJohGCo ø
¿ n jpòdsG
‘ ﬁكم ألتنزيل ‘ ،قولهs GEp{ :
¿nhôtîpjn ºr¡p«r∏nYn ≈∏nàr˘jo GPn GEp ¬p˘∏p˘Ñr˘bn ør˘ep ºn˘∏r˘©p˘drG
¿ ( ،}Gókés°oSألسصرأء أآلية .)109
p ÉbnPrÉCn∏rpd
 - 3أسص -ت -ح-ب-اب ت-ردي-د أآلي-ة أل-وأح-دة ألج-ل
ألتدّبر ،وكان من هدي رسصول ألله ـ صصلى ألله
عليه وسصلم ـ ترديد آأية وأحدة ،فقد روى أأحمد
وأبن ماجه بسصند حسصن عن أأبي ذر أأن رسصول
ألله ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ قام بآاية حتى
أأصصبح يرددها ،وأآليةº¡fÉEa º¡Hò©J ¿GE{ :
õjõ©dG âfGC ∂fÉEa º¡d ôØ¨J ¿GEh ∑OÉÑY
( ،}º«µ◊GأŸائ - -دة أآلي- -ة  .)118وث- - -بت ‘
روأية مطولة عند أأحمد أأنه ـ صصلى ألله عليه
وسصلم ـ ردد ‘ قيامه وخلفه أأبو ذر ألغفاري ـ
وهو رأوي أ◊ديث ـ وأبن مسصعود رضصي ألله
عنهما ،وهو دليل على جوأز ذلك ‘ ألÎأويح،
و‘ جماعة دون إأنكار.
 - 4أل -دع-اء ع-ن-د آأي-ة أل-رح-م-ة،
وأل -ت -ع -وذ ب -ال-ل-ه ع-ن-د آأي-ة
ألعذأب ،أأو حكاية

أأه -ل أل -ن -ار ..ذك -ر أل -ن -ووي ‘ أل -ت -ب -ي -ان :أأن -ه
يسصتحب إأذأ مّر بآاية رحمة أأن يسصأال ألله تعا¤
من فضصله ،وإأذأ مر بآاية عذأب أأن يسصتعيذ
بالله من ألشصر ،ومن ألعذأب ،أأو يقول أللّهم إأÊ
أأسصأالك ألعافية ،أأو أأسصأالك أŸعافاة من كل
مكروه ،وإأذأ مر بآاية تنزيه لله تعا ¤نزه فقال
سص -ب -ح -ان -ه وت -ع-ا ¤أأو ت-ب-ارك وت-ع-ا ¤أأو ج-لت
عظمة ربنا .كما ورد ‘ هدي رسصول ألله ـ
صصلى ألله عليه وسصلم ـ ،فقد وصصف حذيفة بن
أليمان قرأءة رسصول ألله أأنها كانت ترسصل إأذأ
مر بآاية فيها تسصبيح سصبح وإأذأ مر بسصؤوأل سصأال
وإأذأ مر بتعوذ تعوذ روأه مسصلم ‘ صصحيحه.
ويلزم من يريد أأن يطبق هذه ألسصنة أأن يتدبّر
معا Êألقرآأن ،ويتعّرف على مدلولتها ،فيقف
عند آأية ألرحمة ليطلب فضصلها ،ويتأامل آأية
عذأب ليسصتعيذ بالله منها.
 - 5قرأءة ألقرآأن بالÎتيل ،وأŸقصصود بÎتيل
ألقرآأن هنا ألتمهل ‘ ألنطق بحروف ألقرآأن
ح -ت -ى ت -خ -رج م -ن أل -ف -م وأضص -ح -ة م -ع إأشص-ب-اع
أ◊ركات ألتي تسصتحق أإلشصباع .ووصصفت أأم
سصلمة رضصي ألله عنها قرأءة رسصول ألله ـ
صص -ل -ى أل -ل -ه ع -ل-ي-ه وسص-ل-م ـ أأن-ه-ا( :ق-رأءة
مفسصرة حرفا حرفا) ،قال ألÎمذي:
حسصن صصحيح غريب.
وتأاتي فائدة ترتيل ألقرآأن أأنه
ي- -رسص- -خ أ◊ف- -ظ ،وي- -ت -ل -ق -اه
ألسص - -ام - -ع - -ون ف - -ي - -ع - -ل- -ق
ب -ح-وأف-ظ-ه-م ،وي-ت-دّب-ر
ق - -ارئ - -ه وسص - -ام- -ع- -ه
معانيه كي ل يسصبق
لفظ أللسصان عمل ألفهم.
ون- -ق- -ل أل- -ن- -ووي أسص- -ت -ح -ب -اب
ألعلماء ألÎتيل وألنهي عن أإلسصرأع
وأإلفرأط فيه ،وهو ما يسصمى بالهذرمة،
وذلك ألنه يفسصد ألغاية ألتي أأريدت
من ألقرآأن ،وهي ألتدبّر وألتذك.Ò
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خــــــــ Òالهـــــــدى:
عن أأبي هريرة رضصي ألله عنه أأن رسصول ألله ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ
قال« :قال ألله عز وجل :كل عمل أبن آأدم له إأل ألصصيام ،فإانه ‹ وأأنا
أأجزي به ،وألصصيام جنة ،فإاذأ كان يوم صصوم أأحدكم ،ف Óيرفث يومئذ
ول يصصخب ،فإان سصابه أأحد أأو قاتله ،فليقل :إأ Êأمرؤو صصائم ،وألذي
نفسص ﬁمد بيدهÿ ،لوف فم ألصصائم أأطيب عند ألله ،يوم ألقيامة،
من ريح أŸسصك» ،روأه ألبخاري ومسصلم.

جوابك

عّمـ ـ ـا
يشضغل ـك

سس :هل قطرة الع Úواألذن تفطران الصشائم ؟
ج :قطرة ألع Úوأألذن لتفطرأن ألصصائم  ،ألنهما ليسصا أأك Óول شصربا ول
‘ معنى أآلكل وألشصرب ،وليسصا منفذأ طبيعيا للحلق ،بخÓف أألنف،
وبعضص ألناسص يقول إأنك –سص بطعم قطرة ألع Úأأحيانا ‘ حلقك ،فنقول
›رد وجود ألطعم ليسص دلي Óعلى حصصول ألفطر ،ألن أأحيانا من لطخ
قدميه بشصيء يجد طعمه ‘ حلقه ،وبعضص أأنوأع ألطيب تضصعه على خدك،
فتجد طعمه ،فهذأ ليسص دلي.Ó
وأل -دل -ي -ل ع -ل -ى أأن ق -ط -رة أألذن وأل -ع Úلت -ف-ط-رأن ألصص-ائ-م ،أأن أل-ك-ح-ل
وألتدأوي بالتقط ‘ Òألع Úوأألذن ،كان معروفا ‘ زمن ألنبي ـ صصلى ألله
عليه وسصلم ـ ،و ⁄يرد ما يدل على أأنهما يفطرأن ،وما سصكت عنه ألنبي ـ
صصلى ألله عليه وسصلم ـ فهو عفو.
وقطرة أألنف؟
أأما قطرة أألنف تفطر ألصصائم ◊ديث (وبالغ ‘ ألسصتنشصاق إأل أأن تكون صصائما)
وإأ‰ا نهاه عن أŸبالغة ‘ ألسصتنشصاق ‘ ألوضصوء ألنه يحصصل به ألفطر.

أاحداث خالدة:
أاهم أاحداث خلدت التاريخ السشÓمي ‘ ششهر رمضشان:
^ فتح الندلسض“:كن أŸسصلمون من فتح أألندلسص ‘ رمضصان 92
للهجره 711م ،مكثوأ فيها ثمانيه قرون بدأأت ألقصصه عندما جهز موسصى
أبن نصص Òجيشصا بقياده طارق بن زيد لفتح ألندلسص ع Èمضصيق جبل
طارق ألذي سصمى باسصمه لحقاً بعد بلوغ ألضصفه ألشصمالية للبحر أألبيضص
أŸتوسصط قام طارق بن زيد بإاحرأق سصفن جيشصه كامله كى ل يفكر
جنوده ‘ ألÎأجع وأألقى فيهم خطبه بليغه رفعت معنوياتهم ورفعه
هممهم فتحقق لهم ألنصصر ودأمت لهم أألرضص.
” بناء أ÷امع أألزهر فى ألقاهرة على أأيدى
^ بناء جامع الزهرّ :
ألفاطمي ‘ Úرمضصان سصنه  2٦1هـ 9٦8م ،ويعود تسصميته نسصبه إأ¤
فاطمه ألزهرأء ألتى ينتسصب إأليها ألفاطميون وقد كان ألهدف أألول من
إأنشصاء هو ألدعوه ألسصÓميه ثم –ّول إأ‹ جامعة أكدميه Œذب طÓب
ألعلم.
^ معركه حط 2٦ ‘ :Úمن شصهر رمضصان سصنه 583للهجره 1187م
ح -دثث م -وق -ع -ه ح -ط Úأل -ع -ظ -ي -م -ه ب Úألصص -ال -ب ÚأÙت-ل Úوج-ي-وشص
أŸسصلم Úبقياده ألسصلطان (ألناصصر صصÓح ألدين أأليوبي) ،وقد شصكلت
قريه حط Úألوأقعه ب Úألناصصريه وطÈيه ‘ أرضص فلسصط Úمسصرحا
لتلك أŸعركه أÿالده ،حيث حّقق أŸسصلمون أنتصصارأ سصاحقا.
^ فتح انطاكيه ‘ :ألرأبع من رمضصان سصنه  ٦٦٦من ألهجرة 12٦8م
“كن أŸسصلمون بقياده ألظاهر بيÈسص من أسصÎجاع مدينة أأنطاكية من
قبضصه ألصصاليب Úألذين أحتلوها  170سصنه.
^ ولده ابن خلدون :سصنه 732هـ 1332م ،ولد أŸؤورخ وألفليسصوف
ألعظيم عبد ألرحمن بن خلدون .شصكل ميÓده فخر للعرب وأŸسصلمÚ
بفضصل علمه ألوأسصع فهو مؤوسصسص علم ألجتماع وأأول من وضصع أأسصسص
أ◊ديثه وهو صصاحب نظريه باهره ‘ قانون ألعمار ولديه ألكث Òمن
أألعمال.

أاجمــــــل مــــــا قيــــــل
فــــــي رمضضــــــان:
 ع -ن ب -عضض السش -ل -ف ق -ال :ب -ل -غ -ن-ا أان-ه ي-وضش-عصشّوام مائدة يأاكلون عليها والناسض ‘ ا◊سشاب،
لل t
ف -ي -ق -ول -ون :ي -ا رب ن-ح-ن ن-ح-اسشب وه-م ي-أاك-ل-ون،
ف -ي -ق -ال :إان -ه -م ط -اًŸا صش -ام -وا وأاف -ط -ر” ،وق-ام-وا
و‰تم.
لي-ام
 السش -ن -ة شش -ج-رة ،والشش-ه-ور ف-روع-ه-ا ،وا أأاغصش -ان -ه -ا والسش -اع -ات أاوراق -ه -ا ،وأان-ف-اسض ال-ع-ب-اد
ثمرتها ،فششهر رجب أايام توريقها ،وششعبان أايام
ت -ف -ري -ع -ه -ا ،ورمضش -ان أاي -ام ق -ط -اف -ه-ا ،واŸؤوم-ن-ون
ُق ّ
طافها.

á«îjQÉJ äÉ£fi

إعدإد :سسهام بوعموشسة
اأ’حد  26ماي  2019م الموافق لـ 21رمضسان  1440هـ

اŸوقع اإللكÎوÊ

melisasihem@live.fr

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لسستشسهــــــاد ﬁمـــــــد بـــــــوراسس:
‘ الذكــــــــرى ال 78إ

أاسشسس أاول فوج للكششافة اإلسشÓمية ا÷زائرية سشنة 1935
لسسÓمية ا÷زائرية التي تربى ‘ أاحضسانها الكث Òمن
الشسهيد ﬁمد بوراسس من ا÷زائري Úالوطني Úالذين ضسحوا بحياتهم من أاجل حرية الوطن ،بإارسساء دعامة الكشسافة ا إ
لبطال الذين سساهموا ‘ تفج Òالثورة واسستشسهدوا ‘ سساحة الشسرف مثل ديدوشس مراد ،العربي بن مهيدي ،باجي ﬂتار ،سسويدا Êبوجمعة ،سسي ﬁمد بوقرة وسسعال بوزيد
ا أ
ﬁمد بوراسس هو مؤوسسسس الكشسافة ا÷زائرية ولد
يوم  26فÈاير Ã 1908دينة مليانة من عائلة
فقÒة كان أابوه يعمل بناءا Ãليانة ،دخل الكتاتيب
ال-ق-رآان-ي-ة ودخ-ل اŸدرسس-ة ا’ب-ت-دائ-ي-ة ال-ف-رنسس-ي-ة
Ãسسقط رأاسسه سسنة Ã 1915درسسة موبورجي ،و‘
نهاية التعليم ا’بتدائي وبعد ا’متحان للشسهادة
ا’بتدائية وبقرار من اŸدير طرد من اŸدرسسة.
التحق بعد ذلك Ãدرسسة الفÓح Ãليانة وهذا
إ’“ام دراسسته باللغة العربية و‘ سسنة 1922
ان -ظ -م ل -ل -ج -م -ع -ي -ة ال-ري-اضس-ي-ة أ’ل-ع-اب ال-ق-وى ث-م
تخصسصس ‘ كرة القدم ،وأاصسبح عضسوا ’معا ‘
فريق مليانة لكرة القدم ‘ .سسنة  1926توجه إا¤
ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ب-ا◊راشس أاي-ن وج-د وظ-ي-ف-ت-ه
بالبحرية العسسكرية سسنة  ،1930بعد أان عمل ‘
م -ط -ح-ن-ة ل-ل-ح-ب-وب أاي-ن ت-ع-ل-م الضس-رب ع-ل-ى اآ’ل-ة
الراقنة.
 ⁄ينسس بوراسس إاكمال تعلمه باللغة العربية واِنضسم
إا ¤نادي الÎقي ‘ سسنة  ،1935السسنة التي أاسسسس
ﬁمد بوراسس فيها فوج «الفÓح «بالقصسبة‘ ،
سسنة  1939نظم القائد ﬁمد بوراسس التنظيم
الفدرا‹ با÷زائر Ãثابة اللبنة اأ’و ¤للفدرالية
الكشسفية اإ’سسÓمية ا÷زائرية ،دعا فيه جميع
اأ’فواج الكشسفية اŸسستقلة على مسستوى الوطن
إا ¤ا’–اد وتشسكيل تنظيم وطني واحد وبعد

تلبية ندائه من طرف اأ’فواج ” تنظيم اŸؤو“ر
التأاسسيسسي ‘ جويلية  1939با◊راشس – ا÷زائر
العاصسمة– وكان من نتائج اŸؤو“ر ميÓد الكشسافة
اإ’سسÓ-م-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ك-م-ن-ظ-م-ة وط-نية وانتخب
ﬁمد بوراسس رئيسسا لها.
ب -اإ’ضس -اف-ة إا ¤ال-ت-ح-اق-ه Ãول-ودي-ة ا÷زائ-ر سس-ن-ة
 1928م ،وقد سساهم ‘ فوز الفريق ببطولة القسسم
الثا Êوالصسعود إا ¤القسسم اأ’ول سسنة  ،1932لقد
كان ﬁمد بوراسس مقتنعا بأان الكفاح من أاجل
ا◊ري- -ة ’ Áك- -ن أان ي- -ك -ون إا’ بـت -ع -ل -ي -م الّشس -عب
وتوعيته ،ولذلك قرر أان يقوم بÎبية الشسبيبة عن
طريق الكشسافة .بعد هزÁة ا÷يشس الفرنسسي ‘
ج -وان  1940اع-ت-ق-د أاغ-لب ال-وط-ن-ي Úب-أان سساحة
التحرير قد حلت ،وكان ﬁمد بوراسس من هؤو’ء
بل كان على يق Úمن ذلك إا ¤درجة أانه كان يظن
◊سسن نيته أانه يكفي السسعي القليل لتحرير البÓد
م -ن رق -اب-ة اŸسس-ت-ع-م-ر وك-ان ه-ذا ا÷ه-د ال-ق-ل-ي-ل
يتمثل ‘ نظره ‘ القيام بانتفاضسة مسسلحة ،وكان
’بد له من ا◊صسول على أاسسلحة بعدما اتفق مع
ب -ن -و م -ن-اصس-ر سس-ك-ان ج-ب-ال زك-ار ال-ذي-ن أاك-دوا ل-ه
اسستعدادهم للقيام بذلك إان هو زودهم باأ’سسلحة
والذخÒة الÓزمة.
ومن هذا جاءت فكرة ا’تصسال بأاŸانيا واغتنم
ﬁم -د ب -وراسس ،ف -رصس -ة ط-لب ا–ادي-ة ال-كشس-اف-ة

الفرنسسية منه بأان يضسم ا’أفواج ا÷زائرية لها وإا’
يسسحب منها ا’عÎاف ،فقرر التنقل إا ¤مدينة
ف -يشس -ي ب -ف -رنسس -ا ل -ل-ت-ف-اوضس م-ع ق-ي-ادة ال-كشس-اف-ة
الفرنسسية قصسد ا’عÎاف بالكشسافة اإ’سسÓمية
ا÷زائ -ري -ة ك -م -ن -ظ -م -ة ق -ائ -م -ة ب -ذات -ه -ا ك -ب-اق-ي
اŸنظمات الكشسفية اأ’خرى .و‘  26أاكتوبر 1940
حل ﬁمد بوراسس ‘ مدينة فيشسي وكان هدفه
ا◊ق- -ي- -ق- -ي ا’تصس- -ال ب- -اأ’Ÿان ل -ل -حصس -ول ع -ل -ى
اأ’سسلحة ،ولكن خابت آاماله أ’نه  ⁄يحصسل منهم
إا’ على وعود غامضسة وتوصسيته للتوجه إا ¤اللجنة
اأ’Ÿانية با÷زائر العاصسمة.
وب- -ع -د ع -ودت -ه إا ¤ا÷زائ -ر ظ -ل –ت اŸت -اب -ع -ة
واŸراق- -ب- -ة م -ن ط -رف مصس -ال -ح ا’سس -ت -خ -ب -ارات
الفرنسسية هذا ما دفعه إا ¤تقد Ëاسستقالته من
اŸنظمة ‘  16مارسس  1941إ’بعاد أاي شسبهة عن
اŸنظمة ‘ حالة إالقاء القبضس عليه.
و‘  8ماي  ” 1941إالقاء القبضس عليه من طرف
مصس -ال -ح م-ك-اف-ح-ة ال-ت-جسسسس ال-ف-رنسس-ي-ة اŸك-تب
الثا Êأامام فندق السسف Òبا÷زائر ،وبعد أايام من
ال -ت -ع -ذيب وا’سس -ت -ن -ط -اق ي -ح -ال ع -ل-ى اÙك-م-ة
ال-عسس-ك-ري-ة يوم  14م -اي  1941ل-يصس-در ‘ ح-ق-ه
ح-ك-م-ا ب-اإ’ع-دام بسس-بب ات-ه-ام-ه ب-عÓ-قتة بأاŸانيا
ال-ن-ازي-ة ل-ي-ت-م ت-ن-ف-ي-ذه فجر  27م -اي  1941رميا
بالرصساصس ‘ اŸيدان العسسكري باÿروبة.

لسستـــاذ مصسمــــــودي:
مكتبتهـــــا زاخـــــــرة بﬂ 1509طـــــوط ،ا أ

الّزاويـ ـ ـ ـ ـة العثمانيـ ـ ـ ـ ـة بطولقـ ـ ـ ـة قب ـ ـ ـ ـ ـسس ن ـ ـ ـ ـ ـورا ... Êوقلعـ ـ ـ ـ ـة علميـ ـ ـ ـ ـة ششا ﬂـ ـ ـ ـ ـة
تعت Èالزاوية العثمانية بطولقة ببسسكرة من
أابرز الزوايا التي مازال عطاؤوها العلمي والثقا‘
والÎبوي والجتماعي متواصس Óإا ¤اليوم،
بالرغم من التحولت الكÈى التي عرفها اÛتمع
والشسهÒة أايضسا بـاسسم ( زاوية الشسيخ علي بن عمر )
الَعّزوزية اَÿلَْوتية الرحمانية .هذا ما أاكده
لسستاذ مصسمودي.
ا أ

سس .بوعموشسة

‘ هذا الصسدد أاوضسح ،مصسمودي أان الزاويـة العثمانيـة بطولقـة
لـم تتخّلف عن ملحمـة الشسعب اÿالـدة ثـورة أاول نوفم1954( Èـ
 ‘ ) 1962حدود إامكاناتها وظروفها اÙيطة ،حيث آاوت الكثÒ
من اÛاهدين ،ولعل أاشسهرهم القائد أاحمد بن عبد الرزاق
حمودة الشسه Òبـ سسي ا◊واسس (  1923ـ  ) 1959والذي سسبق له أان
درسس بهذه الزاوية يوم كان طالبا ،والذي تو ¤بعد ذلك قيادة
الو’ية السسادسسة التاريخية برتبة عقيد ،حيث لبث فيها ثÓثة أايام
خÓل عام  1955بعد أان أاوكلت إاليه مهمة اللقاء مع بعضس اأ’عيان
وشسيوخ اأ’عراشس ،للتقريب بينهم ولتوسسيع نطاق الثورة بالزاب
الغربي ( بÎاب و’ية بسسكرة حاليا) ،فوجد ‘ الزاوية اÓŸذ
اآ’من و‘ شسيخها و‘ أافراد العائلة كل الّرعاية ،بالرغم من
ظروفها ا◊رجة آانذاك ،و ⁄يغادرها إا’ بعد أان أانهى مهمته.
وأاضساف أانه ّŸـا تفطن العـدو للـدور اŸشسبـوه الذي تقـوم به
الزاوية ،أامر زبانيتـه باعتقـال شسيخـها عبد الرحمن عثما Êعام
Óنسسانية‡ ،ا أادى إا¤
 1957فتعّرضس لÓسستنطاق واŸعاملة ال إ
تدهور صسحته ،فيما هاجر أاخوه الشسيخ عبد القادر عثما Êإا¤
اŸغ -رب اأ’قصس -ى ل-ت-وك-ل إال-ي-ه م-ه-م-ة ه-ن-اك ،وّ” ت-ع-ط-ي-ل ع-م-ل
الزاوية ونشساطها الÎبوي والتهذيبي.
و ⁄تكتف الزاوية العثمانية بطولقة بذلك بل قّدمت إا ¤سساحات
الوغى الكث Òمن أابنائها ،على غرار ابنها اÛاهد عبد ا◊ميد
ع -ث -م -ا ÊواÛاه -د اأ’زه -ري ع -ث-م-ا ،ÊوغÒه-م-ا م-ن ط-ل-ب-ت-ه-ا
ومريديها.
‘ حدود عام 1780م قام الشسيخ علي بن عمر ،و بإايعاز من شسيخه
ﬁمد بن َعّزوز الÈجي بإانشساء هذه الزاوية ،وكان عمره آانذاك
نحو (  28عاما ) و–تل اليوم موقعا هاما ،حيث تقع ‘ الطريق
إا ¤بلدية برج بن عزوز التى تبعد عن طولقة بحوا‹  05كلم.
قام زمÓؤوه تÓمذة العÓمة ﬁمد بن عزوز ،بتأاسسيسس زوايا
‡اثلة ‘ عديد مناطق الزيبان ( بسسكرة و ما جاورها من بلدات
و مداشسر ) و‘ غÒها ،كالزاوية اıتارية بأاو’د جÓل وزاوية
الشسيخ عبد ا◊فيظ اÿنقي بخنقة سسيدي ناجي وزاوية الشسيخ
الصسادق بن ا◊اج بسسيدي مصسمودي ( ببلدية مزيرعة حاليا ).
وقد شُسّيدت هذه الّزوايا على تقوى من الله وعلى أاسساسس ديني
لتنهضس باÛتمع ثقافيا وتربويا واجتماعيا ،خاصسة بعد انشسغال
ال-ع-ث-م-ان-ي Úآان-ذاك ب-ا÷ه-اد ال-ب-ح-ري ضس-د ال-ق-راصس-ن-ة اأ’وربيÚ
وال ّ-ذود ع -ن سس -واح -ل ال -ب Ó-د وت -ث-ب-يت م-ع-ا ⁄ال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة
اŸسستقلة.
* منارة علمية ودينية تتصسدى للجهل
أاول مؤوسّسسسها الشسيخ علي بن عمر بن أاحمد بن عمر بن اŸوفق
بن عمر بن أاحمد وينتهي نسسبه إا ¤إادريسس اأ’صسغر بن إادريسس
اأ’ك Èبن عبد الله الكامل ،بن ﬁمد ا◊سسن اŸثّنى بن ا◊سسن
ال uسسبط بن علي بن أابي طالب – رضسي الله عنه – كما جاء ‘
كتاب ( الّدر اŸكنوز ) للشسيخ عبد الرحمن بن ا◊اج.
وقد ولد بطولقة عام  1166هـ وبها نشسأا على الزهد والورع  ،حتى

أانه كان يخلو بنفسسه ‘ أاحد ا÷بال نواحي طولقة يطلق عليه (
جبل الشّسهب ) الذي يبعد عنها بحوا‹  15كلم لينقطع للعبادة
والتأامل.
وقد أاخذ سسلوك الطريقة الرحمانية ،عن الشسيخ ﬁمد بن عزوز
الذي توطدت عÓقته به وحّج معه عام  1232هـ  .الشسيخ بن
عزوز وقبيل وفاته أاوصسى الشسيخ علي بن عمر بكفالة أابنائه ،وقد
أاوفى Ãا عاهد عليه ،ومن هؤو’ء ابنه الشسيخ ﬁمد بن ﬁمد بن
عزوز دف Úطولقة ،والشسيخ مصسطفى بن ﬁمد بن عزوز الذي
تأاثر بشسيخه علي بن عمر والذي تو ¤زمام الزاوية من بعده حينا
من الزمن.
و ⁄يÎك الشسيخ علي بن عمر مؤولفات باسستثناء بعضس اأ’قوال
وا◊كم اŸنشسورة ‘ ( الّدر اŸكنوز ‘ حياة سسيدي علي بن اعمر
وسسيدي بن عزوز ) ،اسستشسهد ـ رحمه الله ـ عام  1258هـ ـ  1842م
قبيل ا’جتياح الفرنسسي لبسسكرة بداية من  4مارسس ‘ 1844
ظروف مأاسساوية وعن طريق اÿطأا ‘ ،عملية صسلح ب ÚفريقÚ
من اŸسسلم ،Úأاثناء حصسار الشسيخ ﬁمد الصسغ Òبن ا◊اج خليفة
اأ’م Òعبد القادر على الزيبان Ÿدينة طولقة.
إان اأ’سساسس الذي أانشسئت أ’جله الزاوية هو أان تكون منارة علمية
ومؤوسسسسة دينية ،تسستقطب العلماء والطلبة من كل حدب وصسوب،
وتتصسدى للجهل وعمليات ﬁو الشسخصسية الوطنية.
ولذلك فقد وضسعت من أاولوياتها –فيظ القرآان الكر Ëللناشسئة،
ومازال هذا الدور قائما إا ¤اليوم ودون مقابل ،حتى أانها ترفع
شسعار « الزاوية ’ تقبل إاعانة مالية من أاحد » ،إاضسافة إا ¤نشسر
تعاليم اإ’سسÓم والقرآان الكر Ëوال ّسسّنة النبوية الشسريفة والعقيدة
والفقه والتفسس Òواللغة العربية ،من نحو وصسرف وبÓغة ،إا¤
جانب علم الفلك والرياضسيات ،مع ﬁاربتها الصسريحة للزوايا
البدعية.
* تعاقب على التدريسس بالزاوية الكث Òمن العلماء
و‘ هذا اÛال فقد تعاقب على التدريسس بالزاوية الكث Òمن
العلماء اأ’جÓء ،كما أان الشسهادة التي ُتمنح إا ¤الطلبة بعد
تخّرجهم معÎف بها لدى مصسالح الدولة ا÷زائرية ،و“كنهم من

اŸشساركة ‘ ﬂتلف مسسابقات التوظيف التي تنظمها مديريات
الشسؤوون الدينية واأ’وقاف ع Èجميع الو’يات .كما تضسطلع بدور
اجتماعي متمّيز يتمثل أاسساسسا ‘ إاصسÓح ذات الب ،ÚبÚ
اأ’فراد وا÷ماعات واأ’عراشس.
ما ّÁيز الزاوية ودورها الثقا‘ وا’جتماعي ويعّزز
رصسيدها العلمي ،مكتبتُها العامرة التي هي ملك
لعدام ‘ اÿائن
 26ماي  :1957نفذ الفدائي ﬁمد بن صسدوق حكم ا إ
ل -ل-ع-ائ-ل-ة ،وال-ت-ي قّ-ل ن-ظÒه-ا ل-غ-ن-اه-ا بـ (1509
اŸدعو علي شسكال ‘ فرنسسا.
ﬂطوط )،إاضسافة إا ¤كم هائل من أاّمهات
لسستفتاء حول إاسستقÓل
 26ماي  :1962حدد الفا— من شسهر جويلية  1962تاريخ ا إ
الكتب اŸطبوعة واÓÛت .وتتوزع على
ا÷زائر.
كتب  :التفسس ،Òعلوم القرآان ،ا◊ديث،
لسستعمارية اŸناضسل ﬁمد بوراسس مؤوسسسس
 27ماي  :1941أاعدمت السسلطات الفرنسسية ا إ
لسسÓمية ا÷زائرية مع إاثن Úمن رفاقه بتهمة اŸسساسس بأامن فرنسسا.
الكشسافة ا إ
ال -ف -ق -ه ،السسÒة ،ال -ع-ق-ي-دة ،ال-ف-لسس-ف-ة،
ليجاد
ل· اŸتحدة بالتدخل إ
 27ماي  :1955طالبت ÷نة –رير اŸغرب العربي منظمة ا أ
الطب ،الفلك ،اللغة ،اأ’دب ،الدواوين
حل للنزاع الفرنسسي ا÷زائري.
الشس -ع-ري-ة ،وع-دد م-ع-ت Èم-ن ال-ك-تب
 28ماي  :1957اسستشسهد قائد الولية السسادسسة علي مÓح بضسواحي قصسر البخاري.
اŸطبوعة طباعة حجرية وبو’قية
ل· اŸتحدة –ريك النزاع ا÷زائري الفرنسسي
لفرو -أاسسيوية ‘ ا أ
 28ماي  :1959قررت كتلة ا أ
وأاخ-رى ط-ب-اع-ة عصس-ري-ة ›م-وعة
أامام ا÷معية العامة.
من اÓÛت ،وهي مفتوحة أامام
 29ماي  :1956انعقد اجتماع مشسÎك ب Úأاعضساء من الديوان السسياسسي للحزب ا◊ر الدسستوري
اŸؤورخ Úوال -ب -اح-ث Úواأ’سس-ات-ذة،
لنزال
ا÷ديد ومكتب التنسسيق ÷بهة التحرير الوطني حول كيفية ضسبط الÎتيبات العملية إ
م -ع ال -ت -زام إادارة ال -زاوي -ة ب -ت-وفÒ
السسÓح على السسواحل التونسسية و“ريره على ا◊دود ا÷زائرية.
›انا.
اإ’يواء واإ’طعام لهم ّ
 29ماي  :1959قاد رئيسس ا◊كومة اŸؤوقتة للجمهورية ا÷زائرية فرحات عباسس وفدا هاما ‘
ه
ذ
ه
ى
ل
ع
ومن أاسسباب اÙافظة
لردنية ‘ إاطار البحث عن الدعم السسياسسي للقضسية ا÷زائرية.
زيارة إا ¤اŸملكة ا أ
اŸك- -ت -ب -ة ال -ع -ام -رة م -ن ا’ن -دث -ار،
 30ماي  :1959عقد القادة العسسكريون للوليت Úالرابعة واÿامسسة ،إاجتماعا أاسسفر عن
وعوادي الزمن والظروف الطبيعية
لحتÓل Ÿدة  15يوما لتشستيت قواتهم
تنسسيق العمليات العسسكرية بنصسب الكمائن ÷يشس ا إ
وأايادي ا’حتÓل’ ،سسيما العسسكريÚ
خÓل عمليات التمشسيط.
واŸسس -تشس -رق Úم -ن ال -ف-رنسس-ي Úع-ل-ى
لول أاعماله بالدار البيضساء ‘ اŸغرب
لفريقي ا أ
 30ماي  :1961أاختتم اŸؤو“ر النقابي ا إ
اÿصسوصس ،يقول الدكتور مصسمودي هو
باŸصسادقة على لئحة ا÷زائر.
صسهر العائلة العثمانية على حمايتها ومنع
لب-راه-ي-م-ي ب-زي-ارة ب-غ-داد ضس-م-ن وف-د ج-ب-ه-ة
 31م -اي  :1956ق -ام الشس -ي -خ ال-بشس Òا إ
إاع -ارة ك -ت -ب -ه -ا ح -ت -ى ل-ل-م-ؤورخ Úوال-ب-اح-ثÚ
التحرير الوطني ‘ إاطار البحث عن الدعم اŸا‹ والعسسكري للثورة ا÷زائرية.
ا÷اّدين ،فإاذا سسأالت الشسيخ عبد القادر عثماÊ
لفريقية الذي انعقد بالدار
لول للنقابات ا إ
 31ماي  :1961اختتم اŸؤو“ر ا أ
مث Óعن ﬂطوط» هل Áكن ‹ تصسويره ؟ «
ال -ب -يضس -اء ،ب -اŸصس -ادق-ة ع-ل-ى لئ-ح-ة أاشس-اد ف-ي-ه-ا ب-ك-ف-اح الشس-عب ا÷زائ-ري
لفريقية مع التأاكيد على أان الصسحراء
ومسساهمته ‘ –رير القارة ا إ
ي -ج -ي -بك  :أاي ن-ع-م ،ل-ك-ن ع-ل-يك إاحضس-ار آال-ة ن-اسس-خ-ة
جزء ل يتجزأا من ا÷زائر
صسحّية حتى ’ يتأاثر اıطوط.

اÙطات التاريخية لششهر ماي:
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احتياطي الصسرف يÎاجع بوتÒة تدق ناقوسس اÿطر

كلمة العدد

تعديل آاليات مرافقة تركيب السسيارات واسستÒاد ا◊ليب وا◊بوب

الوثبة اŸنتظرة

«اŸتعاملون يحققون مداخيل
هائلة تتطلب وتÒته ا◊الية
إاعادة ضسبط معادلة السسوق
خاصسة وان الدولة تسساعد ‘
لنتاج من عقار و–فيزات
كلفة ا إ
وطاقة مدعمة»

سسعيد بن عياد

’ ي- -خ- -ف- -ي ا◊راك ال -ذي يسش -ت -ه -لك ال -وقت
ويعرضض تطلعات النمو للركود مدى اÿطر
اÙدق باحتياطي الصشرف بالعملة الصشعبة.
هذا اأ’خ Òتراجع إا ¤أاقل من  80دو’را
بخسشارة حوا‹  4مÓي ‘ ÒثÓث أاششهر ،بعد
أان ك- - - -ان ‘ ح- - - -دود  82م -ل -ي-ار ‘ ن-وف-مÈ
اŸاضشي.
ي -ت -وق-ع أان ي-ت-واصش-ل م-ن-ح-ى الÎاج-ع خÓ-ل
السش-ن-ة ا÷اري-ة ب-ال-ن-ظ-ر ◊ج-م ا’سش-تثمارات
ومعدل سشعر برميل النفط الذي بقدر ما
يحقق –سشنا نسشبيا بقدر ما يسشتدعي تفعيل
خيار التحول الطاقوي.
اجراءات صشعبة اتخذت مؤوخرا تتعلق باعادة
التحكم ‘ واردات تدخل ‘ خانة الصشناعة
وال -غ -ذاء ل -ل-ح-د م-ن اسش-ت-ن-زاف اŸوج-ود م-ن
اأ’م -وال– ،سش -ب -ا Ÿواج -ه -ة م -رح -ل-ة ق-ادم-ة
Óم -ن اŸا‹ ،ع -ل -م -ا أان
–م -ل ت -ه -دي -دات ل  -أ
اŸؤوسشسش-ات واŸت-ع-ام-ل Úي-ح-ق-ق-ون م-داخيل
ه-ائ-ل-ة ت-ت-ط-لب وتÒت-ه ا◊ال-ي-ة إاع-ادة ضش-ب-ط
معادلة السشوق ،خاصشة وان الدولة تسشاعد ‘
ك -ل -ف -ة ا’ن-ت-اج م-ن ع-ق-ار و–ف-ي-زات وط-اق-ة
مدعمة.
اإ’ج- -راءات ت- -خصض ‘ ه- -ذا ال -ظ -رف إاع -ادة
ه- -ي- -ك- -ل- -ة مسش -ار اسش -تÒاد ا◊ل -يب وا◊ب -وب
واأ’ك Ìاث -ارة ل -ل -ج -دل وق -ف اسش -تÒاد ق -ط -ع
تركيب السشيارات بعد ان اسشتهلكت ا◊صشة
اŸالية اıصشصشة بأاك Ìمن  2مليار دو’ر.
ليسض بدعة أان يتم اللجوء ا ¤اعادة رسشم
ال -ت -وج -ه-ات ال-وط-ن-ي-ة ل-ق-ط-اع السش-ي-ارات م-ن
خÓل تصشويب مسشار الÎكيب وصشياغة ورقة
ط- -ري -ق ت -ع -وضض ال -ن -قصض اŸت -وق -ع وت -ؤوسشسض
اأ’رضش -ي-ة ل-ب-داي-ة تصش-ن-ي-ع أاك Ìم-ن ال-ب-ق-اء ‘
مرحلة الÎكيب التي ’ تنتج القيمة اŸضشافة.

اŸرافقة حسسب نسسبة الندماج اÙلي
لكن الظاهر أان التصشويب العق ÊÓيبدأا من
وزارة الصشناعة نفسشها بإادخال ششفافية أاكÈ
على دواليب تسشي Òملفات ا’سشتثمار ‘ كافة
ال -ف -روع وخ-اصش-ة السش-ي-ارات ،م-ن ح-يث م-دى
القدرة على فرضض احÎام دف Îالششروط.
ومن ضشمن اÿيارات التي Áكن ان تسشاعد

ع-ل-ى ب-ن-اء ارضش-ي-ة مÓ-ئ-م-ة ل-ل-وضش-ع-ية اŸالية
الراهنة دون كسشر الديناميكية التي تعدها
السشوق ،مراجعة اولويات العÓمات التي يتم
تركيبها باعتماد تفضشيل تلك التي تسشتجيب
Ÿعادلة السشعر واقتصشاد النفقات وابعاد ولو
م -رح -ل -ي -ا ال -ع Ó-م-ات ال-ت-ي تصش-ن-ف ‘ خ-ان-ة
اŸاركات الكبÒة.
لÓششارة يوجد خلل بّين على مسشتوى درجة
التزام مركبي السشيارات بدف Îالششروط فيما
يخصض نسشبة ا’ندماج اÙلي التي ’ تزال ‘
مسش- -ت- -وى ي -ك -اد يسش -اوي الصش -ف -ر ،ل -ع -دد م -ن
اÙسشوب Úعلى الصشناعة اŸيكانيكية ،وهنا
تÈز مسشؤوولية وزارة الصشناعة بالنسشبة Ÿدى
ا◊رصض ع -ل -ى م -راق -ب -ة ال -ت -زام اŸؤوسشسش -ات
اŸسشتفيدة من السشوق با‚از ششرط ا’ندماج
م -ن غÒه .ول -ع -ل افضش -ل آال -ي-ة ل-ق-ي-اسض درج-ة
اŸطابقة مع معادلة ا’سشتجابة لذلك ان يتم
ال-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-م وف-ق-ا ل-درج-ة Œسش-يد هدف
ا’ندماج ‘ ارضض الواقع.
ب -ال -نسش -ب -ة ل -ه -ذه Áك -ن ’صش -ح -اب ال-ق-درات
اŸالية ان يسشتوردوا مركبات فخمة مباششرة
م- -ن اŸؤوسشسش- -ات اأ’م ‘ اوروب- -ا ب- -أام -وال -ه -م
اÿاصشة عن طريق توطينها بالبنك بالسشعر
اŸوازي ودفع رسشوم نظ Òالرفاهية ‘ زمن
ا’زمة.
أاما بالنسشبة ’سشتÒاد السشيارات أاقل من ثÓث
سشنوات ،فإانها تبدو مسشأالة تتطلب الÎيث،
إا ¤ح Úضش-ب-ط اآ’ل-ي-ات ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة خ-اصش-ة
اŸالية منها ،التي تسشمح بتفادي الوقوع ‘
مطّبات مكلفة للبÓد واŸواطن.Ú
من ب Úما يث Òا’نششغال ،وهوأامر طبيعي،

أان يقوم الطرف اآ’خر وراء البحر بالتقاط
حجم الطلب فتنتعشض عصشابات Œارة اÿردة
ه -ن -اك م -ن خ Ó-ل إاع -داد وت -ه -ي-ئ-ة م-رك-ب-ات
ق- -دÁة ورÃا م -هÎئ -ة (ق -د ’ ي -ع -ن -ي اأ’م -ر
السشوق اأ’Ÿانية) يتم تزويرها وإاعادة طرحها
‘ السشوق من خÓل اسشتعمال وسشائل تخفي
التدليسض والغشض.
للعلم تعا Êأاوروبا ،خاصشة البلدان الصشناعية،
حاليا من مششكلة عبء ا◊ظائر التي تتششكل
من السشيارات واŸركبات القدÁة ،و’ Œد
م- -ك- -ان -ا ال -ي -وم ‘ ظ -ل ا’ق -تصش -اد اأ’خضش -ر،
إ’تÓفها –ت طائلة قوان Úحماية البيئة،
وبالتا‹ ’ Áكن أان “نح لهم فرصشة العمر
للتخلصض من اÿردة وبأاموال ا÷زائري.Ú
Áكن ‘ هذا اإ’طار توسشيع ›ال النقاشض
مع اŸهني Úقصشد رصشد مؤوششرات اأ’سشواق
وخ- -اصش -ة الشش -رك -ات ال -ت -ي ت -ت -ج -ه ا ¤ج -ي -ل
السش-ي-ارات ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ل-ل-ت-ف-اوضض م-ن م-ركز
مقبول.

العمل حول برامج لÎبية األبقار
بالنسشبة للحبوب وخاصشة اŸطاحن بالتوجه
إا ¤مراجعة منظومة الدعم بطريقة تقود إا¤
ع - -زل اأ’ط - -راف ال- -ت- -ي تسش- -ت- -غ- -ل ال- -ط- -اب- -ع
ا’ج -ت -م -اع -ي ل -ل -دول -ة’ ،سش -ت -ث -م-ار ظ-اه-ري
يسشتنزف اŸوارد .ومن ثمة انه من الضشروري
ال-دف-ع ب-أاصش-ح-اب-ه-ا ،ب-ع-د أان اسش-ت-غ-ل-وا السشوق
لعششريات ،لÓسشتثمار ‘ إانتاج اŸادة ا’ولية
ﬁليا نظ Òاسشتفادتهم من سشوق رابحة وبأاي
حجم من اŸداخيل التي –ققها معامل ’
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ا÷زائر تقود ÷نة الطاقة ومشساريع تعاون ‘ جدول األعمال

ي -ت -ع -دى دوره -ا إاع-ادة –وي-ل اŸادة اأ’ول-ي-ة
اŸدع -م -ة ل -تصش -ب -ح م -ن -ت -ج -ات م -ن ﬂت -ل-ف
ال- -ع- -ج -ائ -ن ب -دون ق -ي -م -ة مضش -اف -ة ‘ الشش -ق
ا’قتصشادي.
’ يعقل ان تسشتمر ا÷زائر ‘ التعامل مع
ا◊ب-وب ،خ-اصش-ة ال-ق-م-ح وب-اق-ي ال-ث-م-ار ال-تي
ت -وف -ره -ا ا’رضض ،ك -زب -ون دائ -م ت -اب-ع بشش-ك-ل
أاع -م -ى ل-ب-ل-دان وج-دت ‘ السش-وق ا÷زائ-ري-ة
طوق ‚اة من ازمة تسشويق عاŸية .وÁكن
أان يسشاهم أاصشحاب اŸطاحن ا◊قيقي‘ Ú
تنمية برامج اسشتثمارية انتاجية على مسشتوى
م -واق -ع ف Ó-ح-ي-ة خصش-ب-ة ‘ ال-هضش-اب ال-ع-ل-ي-ا
وا÷نوب ،فتتحقق مكاسشب للجميع ‘ ،وقت
 ⁄يعد الوضشع اŸا‹ يحتمل العبء اŸتزايد
على ميزانية الدولة ‘ زمن ششح اŸداخيل
النفطية.
ن -فسض اŸع -ا÷ة تشش -م -ل ال -ع -ام-ل ‘ Úق-ط-اع
ا◊ل -يب ،ف -ق -د ح -ان ال -وقت ،وإان ضش -اع م -ن-ه
الكث ،Òلينكب ﬁولو ا◊ليب على العمل حول
برامج لÎبية ا’بقار والرفع من طاقة انتاج
ا◊ليب ﬁليا ‘ ،وقت يفتح فيه اÛال
أام- -ام اسش- -ت- -ث- -م- -ارات ج- -ادة ‘ ه- -ذا ال- -ف- -رع
ا’سشÎات-ي-ج-ي ،ب-ح-يث ي-ت-م ح-ي-ن-ه-ا الفرز بÚ
اŸضشارب ‘ Úالسشوق ،من دعاة الكل يسشتورد،
والذين لديهم قناعة راسشخة با’نتقال ا¤
ا’ن -ت -اج اÙل -ي وŒاوز ال -ع -راق -ي -ل وب -ق-اي-ا
البÒوقراطية ،التي تغذي اŸسشتفيدين من
الريع البÎو‹ من أاصشحاب ا◊لول السشهلة،
التي تدر ‘ حسشاباتهم ثروات البÓد Ãختلف
ط -رق ال -فسش -اد خ -اصش -ة ع -ن ط -ري-ق تضش-خ-ي-م
الفوات.Ò

ال- - -ت- - -ح - -دي - -ات ا’ق - -تصش - -ادي - -ة
وا’جتماعية التي تلوح ‘ اأ’فق
سشوف تكون لها تداعيات مكلفة
إاذا اسشتمر ششبح اأ’زمة طوي،Ó
وط- -ال مسش- -ار ال -ب -حث ع -ن ح -ل
ن-اج-ع يسش-ت-ج-يب ل-ل-ظ-رف ول-ك-ن
ضش - -م- -ن رؤوي- -ة ث- -اق- -ب- -ة ت- -رصش- -د
اŸسش -ت -ق -ب -ل ،ال -ذي ح-ي-ن-ه-ا ،ل-ن
تسش- -ت- -ج- -يب ل -ب -دائ -ل ل -يسض ل -ه -ا
مضش -م -ون اق -تصش -ادي ،وي -وم -ه-ا،
ب -ق-در م-ا ي-ك-ون ل-ل-بÓ-د م-ن ق-وة
سسعيد بن عياد
مالية وحركية إانتاجية بقدر ما
يتعّزز وزنها ‘ السشوق.
تسش Òاأ’مور إا ¤اليوم ،بهدوء وتب ّصشر ،وهي –ت السشيطرة
للخروج إا ¤بر اأ’مان من خÓل حلول سشياسشية ودسشتورية
م -نسش -ج -م-ة ،م-ث-ل-م-ا –رصض ع-ل-ي-ه ق-ي-ادة ا÷يشض ،ال-ذي ي-ب-ق-ى
الضشامن ا◊قيقي لÓسشتقرار ومرافقة مسشار التغي Òالششامل
والعميق بكل جوانبه.
لكن اŸفتاح الذي يراهن عليه ‘ ا‚از التحول هو مكافحة الفسشاد،
ك -أاول -وي -ة ’ –ت -م-ل ال-ت-أاج-ي-ل ،ضش-م-ن ت-ف-ع-ي-ل سش-ل-ي-م ون-اج-ع ل-دوال-يب
اŸنظومة التي تتكفل بهذه اŸهمة ،من اجل اسشÎجاع ثروات اأ’مة
ت-ع-رضشت ل-ل-ن-هب ب-أاشش-ك-ال ﬂت-ل-ف-ة خ-اصش-ة تضش-خ-ي-م ال-فوات ،Òالغشض،
الهرب الضشريبي وا÷مركي واŸضشاربة ‘ العقار الصشناعي.
’ ينبغي إاغفال كلفة التأاخر ‘ معا÷ة الوضشعية ،التي ’ تزال
–ت السشيطرة ،رغم تراجع اŸؤوششرات الكلية مثل انكماشض
احتياطي العملة الصشعبة ،وأاثر الصشدمة على اŸششهد العام
للسشوق ا’سشتثمارية ،بعد أان سشقطت أاسشماء ،كان لها صشيت،
سشلبي ‘ ،ا◊قل ا’قتصشادي اÙلي ،وهي اليوم –ت طائلة
مكافحة الفسشاد.
غ Òأانه ’ يجب أان تبقى اŸنظومة الششاملة للمؤوسشسشات ‘
ال -ق-ط-اع-ات ال-ت-ي ي-راه-ن ع-ل-ي-ه-ا ‘ ك-ل ال-ظ-روف ع-ل-ى إاع-ادة
اإ’ق Ó-ع ‘ م -وق -ف اÎŸدد ،ب -ي -ن -م -ا ي -ت -ط-لب اأ’م-ر أان ت-ب-ادر
ب - -ال- -ت- -ح- -رك ‘ ك- -ل ا’Œاه- -ات ع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى ال- -ورشش- -ات
واŸؤوسشسشات حيث اŸعركة قائمة وتسشتمر مع النمو من خÓل
إان -ت -اج ال -ق -ي -م -ة اŸضش -اف -ة وم -واك -ب -ة اŸن -افسش -ة ،اÙل-ي وب-اأ’خصض
اÿارجية ‘ ،وقت تفرضض فيه العوŸة ا’نتقال إا ¤معدل أاداء أاكÌ
قوة للحفاظ على دÁومة النسشيج اŸؤوسشسشاتي ا’قتصشادي للبÓد.
إان تظافر ا÷هود الصشادقة ‘ كل اŸسشتويات ،من خÓل وثبة
أاخرى جديدة ،تعطي نفسشا إاضشافيا لعا ⁄ا’قتصشاد ،لتسشتعيد
اŸؤوسشسشات اإ’نتاجية دورها الطبيعي ‘ إانتاج الÌوة ‘ ،ظل
إاضشفاء ششفافية أاوسشع ،لتششمل كافة جوانب العملية ا’قتصشادية،
من اسشتثمار ،تسشويق وعقار و“ويل بنكي ،يسشاعد على تدارك
اŸوقف لتتحقق ،باŸوازاة ،اأ’هداف التي يتطلع إاليها اÛتمع
‘ كل مناحي ا◊ياة السشياسشية ،ا’قتصشادية وا’جتماعية.

القطيعـــــــة مــــــع الفسســـــاد شساملــــــة وجذريــــــــة
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لمر بالرشسوة
يتوقف رهان مكافحة الفسساد وﬁو آاثاره بتكريسس القطيعة النهائية مع ﬂتلف وأاشسكال الفسساد اŸتعددة ،سسواء تعلق ا أ
واÙسسوبية أاو نهب اŸال العام وخرق القانون وقطع دابر البÒوقراطية ،وتقتضسي الضسرورة تعميمه حيث ل ينبغي أان يقتصسر على القطاع
لدارية معنية بحملة أاخلقة ا◊ياة العامة ،وإاعادة العتبار للعمل بقوة
لن ا◊ياة السسياسسية والثقافية واŸنظومة ا إ
القتصسادي وحده ،أ
لكفأا ،وإا ¤جانب أان Œنيد جهود مكافحة
Óفضسل وا أ
لولوية ل أ
القانون واعتماد اŸعايﬂ ‘ Òتلف التعامÓت والقضسايا ،وبالتا‹ منح ا أ
ل ول
لنه ل Áكن ﬁاربة الفسساد على مسستوى القمة ولدى الصسف ا أ
ﬂتلف التجاوزات لسستئصسال الفسساد ،ينبغي أان تكون أافقيا وعموديا ،أ
من اŸسسؤوول Úوتركه يسستشسري على اŸسستوى اÙلي.
التجاوزات يششمل طريقة منح الصشفقات ونوعية ا’‚از وكذا طريقة التوزيع.
إاذا فتح صشفحة جديدة تقطع فيها أايادي اŸفسشدين وقطع الطريق ‘ وجه
’ يخفى أان كلفة الفسشاد عالية وثمنه يسشدده اŸواطن البسشيط ،الذي يتكبد آاثار الفسشاد ،يتوقف على مدى فعالية النصشوصض التششريعية ،وقوة اآ’ليات التي
اخ-تÓ-ل ال-ت-وازن وت-ع-ط-ل آال-ة ال-ت-ن-م-ي-ة أاواإ’ح-ال-ة ع-ل-ى ال-ب-ط-ال-ة ب-عد أان تفلسض تسشقط التجاوزات وتعاقب جميع اŸفسشدين من دون انتقائية ،وبعد ذلك تظهر
م -ؤوسشسش -ت -ه اإ’ن -ت -اج -ي -ة ،وي -ن -ع-كسض ك-ل ذلك ع-ل-ى ق-درت-ه الشش-رائ-ي-ة م-ن خÓ-ل مهمة جهاز العدالة اŸدعو لÓنخراط ‘ مسشاعي ﬁاربة الفسشاد واŸششاركة
تدهورها ،بفعل التضشخم والتهاب اأ’سشعار كمرحلة أاو ،¤و‘ اŸرحلة الثانية ‘ –د التغي ،Òالذي بات ينششده كل ا÷زائري Úحتى يتسشاوى ا÷ميع أامام
تواجه البلد التي يعصشف بها الفسشاد ،انسشدادا على جميع مسشتوياتها حيث القانون وبتكريسض مبدأا تكافؤو الفرصض ،والقطيعة مع الفسشاد تكون ششاملة
ي-ن-ع-كسض ذلك ع-ل-ى م-ن-ظ-وم-ت-ه-ا ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-ث-ق-افية والسشياسشية وقبل ذلك وجذرية من خÓل التغي Òالذاتي منذ بداية ا’صشÓح ومع ضشرورة اسشتمرار
ا’قتصشادية.
ﬁاسشبة اŸتورط.Ú
و’ششك أان البداية ‡كنة ‘ ظل قناعة ا÷ميع بضشرورة التغي ،Òمن خÓل
القفز على السشلوكات اŸششينة وŒاوز ا’خت’Óت ‘ اŸنظومة التسشيÒية
ووقف هيمنة البÒوقراطية على تسشي Òا’قتصشاد ،ومن هنا فإان من يعمل ‘
اإ’دارة ويشش -ارك ‘ ا◊راك الشش -ع -ب -ي السش -ل -م -ي ي -جب أان ي -غ Òم -ن سش -ل -وك-ه،
واŸقاول الذي ينششد التغي ’ ،Òيجب أان يقبل الرششوة وعليه أان ينسشحب
مسشتنكرا Ÿثل هذه ا’بتزازات ،التي من ششأانها أان تكسشر الثقة وتطعن ‘
التنافسشية ،وحتى على مسشتوى اŸنظومة التعليمية والصشحية ،توجد
مسشؤوولية كبÒة على عاتق الطبيب واŸمرضض واأ’سشتاذ والطالب
واŸسش ،Òأ’ن ال -ت -ع -ل -ي -م ا÷ي -د ي -ن -ع-كسض ع-ل-ى ﬂت-ل-ف اÛا’ت انتعششت أاسشعار النفط نهاية اأ’سشبوع اŸنصشرم بششكل طفيف ‘ حدود 1باŸائة فقط،
اأ’خرى ويرسشخ ذهنية وتفك Òإايجابي ينبذ كل Œاوز من تلقاء لكنها سشجلت أاك Èهبوط أاسشبوعي خÓل العام ا÷اري ،بفعل تعرضشها إا ¤ضشغوط من جراء
نفسشه.
ت -زاي -د ﬂزون -ات اÿام ‘ ال -و’ي -ات اŸت -ح-دة اأ’م-ري-ك-ي-ة ويضش-اف إال-ي-ه-ا تسش-ج-ي-ل ﬂاوف
صشحيح أان البداية اليوم والÎكيز ا÷وهري يبدأا من القطاع بخصشوصض تباطؤو ‘ ‰و ا’قتصشاد العاŸي.
ا’قتصشادي ،الذي يحتاج إا ¤إاعادة ا’عتبار وتصشحيح مسشار علما أان عقود برنت ششهدت ارتفاعا ‘ حدود 93سشنتا ،أاوما يعادل  1.37باŸائة ،حيث اسشتقرت
ا’سشتثمار وإاعادة ا’عتبار للقيمة اŸضشافة ،وبدرجة أاو ¤اأ’سشعار عند  68.69دو’ر للÈميل ،لكن خام القياسض العاŸي أانهى اأ’سشبوع اŸاضشي منخفضشا
اسشتعادة اأ’موال اŸنهوبة ،من خÓل إايجاد الطرق و–ديد بنسشبة  5باŸائة ،حيث ارتفعت عقود خام القياسض اأ’مريكي غرب تكسشاسض الوسشيط بنحو72
آاليات فعالة ’سشتعادة ما نهب بطرق ملتوية أاحيانا وعلى سشنتا ،أاو ما يعادل  1.24باŸائة لتبلغ عند التسشوية  58.63دو’ر للÈميل.
اŸكششوف أاحيانا أاخرى ،ومن اŸلفات التي ينبغي فتحها ‘ وقت توجد ﬂزونات النفط اأ’مريكية عند أاعلى مسشتوى لها منذ ششهر جويلية  ،2017باتت
ملفات العقار ،التي اسشتو ¤فيها ›موعة من اأ’ششخاصض على أاسشعار النفط إا ¤جانب ذلك بالتعرضض إا ¤ضشغوط من تصشاعد الصشراع التجاري ب Úالو’يات
مسشاحات واسشعة من اأ’راضشي سشواء ذات الطابع الفÓحي أاو اŸتحدة والصش .Úوينتظر أان تكون اأ’سشواق ‘ كل من بريطانيا والو’يات اŸتحدة مغلقة يوم
تلك اŸصشنفة ضشمن العقار الصشناعي ،ويجب أان ’ يبقى قطاع
ا’ثن ‘ Úعطلة عامة ‘ البلدين .ومازال ارتفاع إانتاج النفط اأ’مريكي Áثل ضشغوطا على
ي
السشكن بعيدا عن أاع Úالرقابة والغربلة لفضشح التجاوزات الت
أاسشعار اÿام .يذكر أان طفرة النفط الصشخري ‘ جعل الو’يات اŸتحدة أاك Èمنتج
ارتكبت سشواء من طرف مسشؤووليﬁ Úلي Úأاو مقاول ،Úو–ديث
للنفط ‘ العام ،لتتقدم على السشعودية وروسشيا.
تسشي Òملف السشكن الذي مازال رغم اŸششاريع الضشخمة واأ’موال التي
ومن اŸتوقع أان يصشل إانتاج النفط ‘ الو’يات اŸتحدة إا ¤مسشتوى  13مليون
رصشدت  ⁄يتمكن من حل أازمة السشكن ،وفتح –قيق كفيل بفضشح تلك
برميل يوميا ‘ الربع اأ’خ Òمن عام .2019

فضسيلة بودريشش

تشش -ك -ل ال -ط -اق -ة ﬁور ال -ت -ع -اون ا’ق-تصش-ادي ‘
م-ن-ط-ق-ة ال-ب-ح-ر اأ’ب-يضض اŸت-وسش-ط ،وه-ي ع-امل
للتنمية اŸششÎكة والششراكة الرابحة أ’طرافها،
ب-ح-يث ت-ع-ط-ي دي-ن-ام-ك-ي-ة ıت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات.
وت -رتب ‘ صش -لب أاع -م -ال ال -ق -م -ة ال -ق -ادم-ة 5+5
اŸقررة Ãرسشيليا ‘ جوان القادم حيث تقدم
ا÷زائ -ر ال -ت -ي ت -رأاسض ÷ن -ة ال -ط -اق -ة م-ن خÓ-ل
اÿب Òع- -ب- -د ال- -رح -م -ان م -ب -ت -ول ‘
اج -ت -م -اع ي -ع -ق -د ب -ت-ونسض ،اŸشش-اري-ع
العملية اŸسشجلة بعد دراسشة مؤوقتة
وفقا ’قÎاحات البلدان اŸعنية.
تتوزع اŸششاريع اŸقÎحة كما يلي
بحسشب ما أافاد به اÿب :Òا÷زائر
 17مشش-روع-ا ،فرنسشا ، 3اŸغ -رب،4
تونسض ،2الÈت - -غ - -ال 2وم- -ال- -ط -ا 3
مشش-اري-ع،ال-ل-ج-ن-ة اأ’وروب-ية للطاقة 4
مشش- -اري- -ع ،ال- -ب- -نك اأ’وروب -ي ’ع -ادة
ا’ع-م-ار وال-ت-ن-م-ي-ة»بÒد» مشش-روع واح-د ،م-نظمة
اأ’· اŸت -ح -دة ل -ل -ت -ع-اون الصش-ن-اع-ي «أاون-ي-دي»1
والوكالة الدولية للطاقة مششروع واحد أايضشا.
ي -رت -قب أان ت -ل -عب ا÷زائ -ر دورا ن -وع -ي-ا ‘ ه-ذه
القمة ( 24/ 23جوان Ã 2019رسشيليا) من اجل
–ديد دقيق للوسشائل واآ’ليات التي يسشتوجب
وضشعها لبناء نسشيج عÓقات قوية ‘ كل اÛا’ت
حول منطقة اŸتوسشط ،من اجل تنششيط التعاون

‘ غرب اŸتوسشط ،يرتكز على قناعة راسشخة
بإاششراك اÛتمع اŸد Êكطرف فاعل ‘ رسشم
أاج -ن -دة ج -دي -دة «اي-ج-اب-ي-ة» ك-م-ا ي-وضش-ح-ه ‡ث-ل
ا÷زائر .يتم تنششيط هذا التعاون عن طريق
مشش -اري -ع م -ل -م -وسش -ة ل -ف -ائ -دة ال -ت-ن-م-ي-ة ال-بشش-ري-ة
وا’قتصشادية واŸسشتدامة ‘ اŸنطقة.
’‚از هذا الهدف ششارك حوا‹  200ششخصض من
اÛتمع اŸد Êلدول اÛموعة ‘
أاشش- -غ- -ال خ- -مسش- -ة م- -ن- -ت- -دي- -ات ح -ول
موضشوعاتية ‘ إاطار جمعية الـ ،100
وهي مائة ششخصشية مؤوهلة ششاركت ‘
كل اŸنتديات التحضشÒية للمواضشيع
ب - -ه - -دف إاع - -ادة تصش- -ويب ال- -ن- -ق- -اشض
وإاحصشاء اŸششاريع اŸطروحة.
“ت إاثارة عدة مواضشيع ‘ إاطار
اج- -ت- -م -اع -ات ق -ادة اأ’ف -واج ،م -ث -ل
الطاقة (اجتماع  8أافريل اŸاضشي)،
الششباب والÎبية والتنقل Ãالطا ،العمل الرامي
لÓقتصشاد والتنافسشية باŸغرب ،الثقافة اإ’عÓم
والسشياحة Ãونبولييه .وكانت آاخر ورششة نظمت
ي-وم-ي  16/15م-اي ا÷اري ب-ب-الÒم-و (اي-ط-ال-يا)
حول البيئة والتنمية اŸسشتدامة .ومن اŸقرر أان
يلتقي رؤوسشاء اأ’فواج هؤو’ء يومي  28/27ماي
ا÷اري بجزيرة أامبييز.

جعل منطقة
اŸتوسسط بحÒة
سسÓم ورفاهية
متقاسسمة

سسعيد  .ب

بعد أان شسهدت تراجعا بفعل
لمريكي
اıزون ا أ

أاسسعار النفط تنتعشش ›ددا فوق  68دولرا للÈميل

…OÉ°üàb’G
أŸوأطن
وألسسوق
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الشصعب ترصصد أاسصواق اÓŸبسس ‘ ضصواحي العاصصمة

أأصسحاب ألدخل أÙدود يفضسلون أأ’سسوأق ألشسعبية
وأŸيسسورون أŸرأكز ألتجارية
^ كسس ـ ـ ـوة  4أطفـ ـ ـال تكلـ ـ ـف  50أألـ ـ ـف دينـ ـ ـ ـار وفسست ـ ـ ـان فت ـ ـ ـ ـاة ب ـ ـ ـ  8000دينار

فضسيلة بودريشش

صشحيح أان العديد من العائÓت –رصس على
اقتناء مÓبسس العيد قبل ششهر رمضشان الفضشيل
وتعودت منذ سشنوات على ذلك ،بهدف ضشبط
م -ي -زان -ي -ت-ه-ا م-ن ج-ه-ة وم-ن ج-ه-ة أاخ-رى ح-ت-ى
تتفادى لهيب اŸضشاربة وجششع بعضس التجار،
ال- -ذي- -ن ي -رف -ع -ون م -ن األسش -ع -ار إا ¤ح -دود 30
باŸائة ،بحسشب ما أاكده مولود موظف وأاب
لثÓثة أاطفال ،حيث متعود على ششراء مÓبسس
العيد كل عام قبل حلول ششهر رمضشان ،و⁄
يخف أانه أاحيانا بسشبب ظروف مالية ينتظر
ح -ت -ى ي -ق-بضس رات-ب-ه عشش-ي-ة ال-ع-ي-د ل-يششÎي م-ا
يحتاجه أاطفاله ،لذا يرى فرق كب Òب Úاألسشعار
ق -ب -ل رمضش -ان وخ Ó-ل ه -ذا الشش -ه -ر ال -فضش -ي-ل،
وي-نصش-ح ب-ت-ف-ادي ال-ت-وج-ه إا ¤اÓÙت ال-ت-ج-ارية
Óلبسشة ،خÓل األسشبوع األخ ،Òقبل
اıصشصشة ل أ
عيد الفطر كون األسشعار على حد تقديره تلتهب.

أإ’قبال بدأ قبل رمضسان
أاب-دت سش-ي-دة خ-مسش-ي-ن-ي-ة ،أام ل-ط-ف-ل ،Úإاعجابها
ب -ال -ك -ث Òم -ن السش -ل -ع ال -ت -ي ت -ع -رضش -ه-ا Óﬁت
اŸراك -ز ال -ت-ج-اري-ة وال-ت-ي ت-ت-ن-اسشب م-ع ذوق-ه-ا
وتفتك إاعجاب صشغÒها ،حيث قالت ..« :ل
يهمني السشعر ،أابحث دوما عن ا÷ودة والصشنف
ا÷م -ي -ل ..وأاج -د ذوق -ي وخ -ي-ارات أاط-ف-ا‹ ‘
Óﬁت اŸراكز التجارية ،حيث أادخر راتبا
خÓل األششهر اŸاضشية حتى أا“كن من ششراء
ما يعجبنا»..
ب- -اŸوازاة م- -ع ذلك ت- -فضش- -ل ب -عضس ال -ع -ائ Ó-ت
اŸتوسشطة الدخل التوجه إا ¤أاسشواق أاقل كلفة
حتى ل تضشطر إا ¤التدين ،كون كلفتها تكون
أاقل بكث ،ÒواعÎفت سشامية أام ألربعة أاطفال
وتقطن ببلدية القصشبة أانها Œد ما –تاجه
وبأاسشعار مقبولة ‘ سشوق سشاحة الششهداء ،حيث
Áكنها اقتناء قميصس وسشروال من صشنع صشيني

’هقار
’سصواق «نار» ‘ عاصصمة ا أ
ا أ

ألسسمك غ Òموجود وألديك
ألرومي فاق ألتوقعات

’جود
’قبال على أاسصواق وÓﬁت بيع اÓŸبسس ‘ العاصصمة ،وبرغم الوفرة والتنوع بفضصل ا’سصتÒاد ،لكن مازال ا أ
بدأات ا◊ركية وا إ
’ول أاوالثا Êمن
باهظ الثمن و’ Áكن للعائÓت اŸتوسصطة الدخل أان تقتني من اŸراكز التجارية التي كثÒا ما تعرضس الصصنف ا أ
’سصر اÿروج لي’ Óقتناء مÓبسس العيد
’ضصحى الذي ’ تفصصلنا عنه سصوى أايام معدودة ،تفضصل العديد من ا أ
’لبسصة ،و–سصبا لعيد ا أ
ا أ
’سصواق الشصعبية بكل من سصاحة
وقضصاء وقت ‡تع بالتنزه ‘ اŸراكز التجارية ،لكن وجهة ﬁدودي الدخل تكون دون شصك نهارا ع Èا أ
’سصعار يحددها التاجر وحده و’ تخضصع إا ¤أاي معيار
الشصهداء و»باشس جراح» و»براقي» و»ا◊راشس» وما إا ¤غ Òذلك ،علما أان ا أ
’رباح ‘ هذه اŸناسصبة الدينية.
آاخر..لذا ’ يÎدد العديد من التجار ‘ إالهاب أاسصعار السصلع ،من أاجل الرفع من ا أ
Ãب - -ل - -غ يÎاوح م- -ا ب 2000 Úو 2500وفسشتان
لبنتها التي تبلغ من العمر  7سشنوات Ãبلغ
 3000دي-ن-ار ،ول ت-ت-ع-دى ن-ف-ق-ات ل-ب-اسس ال-ع-يد
ح -دود  1.5ب-ال-نسش-ب-ة ألط-ف-ال-ه-ا ،ألنها ميزانية
ت -وف -ره-ا ق-ب-ل ح-ل-ول شش-ه-ر رمضش-ان .ب-ي-ن-م-ا ‘
Óﬁت ب -ي -ع أال -بسش -ة األط -ف -ال ب -ب-ل-دي-ة ب-راق-ي
ب -ال -ع -اصش -م -ة ،ت -ب-دواألسش-ع-ار ن-وع-ا م-ا م-ق-ب-ول-ة
وم -ن -خ -فضش -ة م -ق -ارن -ة ب -ت -لك ال-ت-ي ت-ع-رضس ‘
Óﬁت أاخ -رى ب -ال -ع-اصش-م-ة ،ب-حسشب م-ا أاك-دت
عليه ششافية أام ÿمسشة أاطفال ،فمث Óالفرق بÚ
السشعر ‘ القميصس قد يصشل إا 800 ¤دينار و‘
الفسشتان إا 1000 ¤دينار ،وأاششارت هذه السشيدة
أانها قبل ان تششÎي تقوم بعدة جولت لتفحصس
األسشعار و»اŸوديÓت».

أأ’لبسسة ألÎكية أغلى وأجود
انتقلت «الششعب» إا « ¤ياتو» ﬁل كب Òيتكون

من ثÓثة طوابق لبيع مÓبسس األطفال يتوسشط
ششارع «باب عزون» ،فبدت األسشعار أاحيانا ‘
اŸتناول واألحسشن جودة سشعره مرتفعا نوعا
م -ا ،ل -ك -ن ال Ó-فت أان -ه ت -وج -د وف-رة ‘ ن-وع-ي-ة
Óناث والذكور وÃختلف األصشناف
اÓŸبسس ل إ
«اŸوديÓت» ،فنجد قميصس بسشعر  1500دينار
وقميصس ل يقل ثمنه عن  4000دينار ألعمار
تصشل إا 14 ¤سشنة ،وتبدأا أاسشعار السشروال من
 2500دينار لكنها نوعية جيدة ،أاما طقم مكون
من سشروال وقميصس و»جيليه» يبلغ ثمنه 6000
دينار بالنسشبة ألعمار تÎاوح ما ب 10 Úو12
عاما ،بينما الفسشات Úحسشب األعمار قد تبدأا
من سشعر  3000وتصشل إا ¤حدود  8000دينار،
وأاوضش -ح أاح -د ال -ت -ج-ار ‘ ال-ط-اب-ق ال-ث-ا Êأان-ه-م
ي -ج -ل -ب -ون السش -ل -ع ا÷دي-دة ق-ب-ل شش-ه-ر رمضش-ان
بحوا‹ ششهر كامل ،والعديد من زبائنهم يقتنون
أالبسشة ألطفالهم قبل حلول ششهر رمضشان ،لذا
م- -ن ال- -ط- -ب- -ي- -ع- -ي أان ح- -ج -م ك -ب Òم -ن السش -ل -ع

و»اŸودي Ó-ت» اŸسش -ت -وردة ت -ك -ون ق -د ن-ف-ذت.
وكانت إاحدى السشيدات تتأاهب لختيار فسشتان
لب -ن-ت-ه-ا ب-ع-د أان ا‚ذبت ن-ح-وه ،سش-أال-ن-اه-ا ع-ن
ميزانية لباسس العيد  ⁄تخف بأانها أام ألربعة
أاطفال وتصشل اŸيزانية إا ¤حدود  50أالف دينار
كون األحذية وحدها –تاج كذلك Ÿبلغ مهم
من اŸال.
عÓﬁ Èت «باشس جراح» سشجلنا نفسس اإلقبال
اŸكثف لقتناء األلبسشة وإاكسشسشوارات األطفال
ال -ت -ي ت -ب-دأا م-ن ال-ن-ه-ار ل-تسش-ت-أان-ف ل-ي ،Ó-وح-ول
طبيعة اŸنتوج وكلفته –دث التاجر سشليم عن
غÓء السشلع اŸسشتوردة من تركيا بالنظر إا¤
جودتها العالية ،حيث يعتقد أانها ل تتناسشب مع
القدرة الششرائية للعديد من األسشر اŸتوسشطة
الدخل ‘ ،ح Úتوجد األلبسشة اŸسشتوردة من
الصش Úم-ن ب-ي-ن-ه-ا م-ا ه-وم-رت-ف-ع وي-وج-د األق-ل
ثمنا.

ضصعـــــــــف ثقافـــــــــة اقتصصـــــــــاد النفقـــــــــات

ميزأنيـ ـ ـ ـ ـة ألغـ ـ ـ ـ ـذأء ‘ رمضسـ ـ ـ ـ ـان ’ تقـ ـ ـ ـ ـل عـ ـ ـ ـ ـن  50ألـ ـ ـ ـ ـف دينـ ـ ـ ـ ـار

سصلوكات

في قفصس ا’تهام

« ألطورطة « بـ «ألغبار»..؟
حامد حمور
يختلف مفهوم النظافة واسشتهÓك أاغذية ‘ حالة مواتية
بششكل كب Òب ÚاŸسشتهلك .. Úانها خÓصشة اÓŸحظات
التي نقف عليها ونحن نتجول ‘ األسشواق العاصشمية ‘
ششهر رمضشان ،حيث تعرضس وتقتنى مواد سشريعة التلف ‘
ظروف غ Òمواتية ،وهي «ظاهرة منتششرة بششكل معت.È
غ -زا ب -اع -ة «ال -ط -ورط-ة» وﬂت-ل-ف أان-واع ا◊ل-وي-ات ج-وانب
األسشواق حيث يعرضشون سشلعهم ‘ ششاحنة دون أادنى ششروط
النظافة أامام انتششار الغبار وروائح القمامة ‘ عدة حالت
 ..إانها مناظر مششمئزة ومؤوسشفة ‘ آان واحد.
لكن األدهى من ذلك ،أانه مباششرة بعد ›يء هذه الششاحنات
إا ¤السشوق ‚د الزبون «يهرول» نحوها لقتناء « طورطة
بالفواكه « ،حيث نسشمع تعاليق تؤوكد أان اŸهم بالنسشبة للزبون
هو اسشتهÓك هذه ا◊لوى ‘ الششهر الفضشيل ،والباقي ل يهم
 ..فقد صشادفنا أاحد اŸتعودين على هذا اÙل  ..عفوا
الششاحنة يقول للبائع « :يعطيك الصشحة البارح عجبوهم
الطارطات  ..أاعطيني  6تاع الفاكية « ...؟
‘ حديث مع هذا الزبون قلت له  « :أال تخاف من نوعية
هذه ا◊لوى والطريقة التي حضشرت بها و كذا عرضشها ‘
ششاحنة ‘ ظروف غ Òمواتية “اما ؟»  ..فكان الرد مفاجئا
للغاية قائ « :Óيا أاخي أانا أاسشتهلك هذه ا◊لوى منذ سشنوات
وأاع -رف -ه-ا أان-ه-ا ‘ ح-ال-ة ج-ي-دة وت-عّ-ود األط-ف-ال ع-ل-ي-ه-ا ..و
عرضشها ‘ الششاحنة ل يعني ‹ أاي ششيء ،كو Êأاعرف أانها
جديدة من جهة ومن جهة أاخرى فإان السشعر اŸناسشب هو
اÙفز األسشاسشي ألن ا◊لوى ‘ اÓÙت أاصشبحت بأاسشعار
خيالية «.
م -ن -ط -ق غ -ريب ومشش -ج -ع ع -ل-ى ان-تشش-ار ب-اع-ة ا◊ل-وي-ات ‘
الششوارع الذين رغم عرضشهم لهذه اŸادة ‘ ظروف سشيئة
و‘ عز حرارة اŸناخ ،فإانهم «يلعبون على «وتر األسشعار»
ال -ذي ي -ج -ذب اŸسش -ت -ه -لك ال-ذي « يشش-ت-ه-ي» ال-ط-ورط-ة ‘
رمضشان دون ان يع Òأاي اعتبار للنظافة فيعرضس نفسشه
وأاطفاله لتسشّممات ﬁتملة  ‘..غياب «ثقافة اسشتهÓك «
على نطاق واسشع  ..لتكون هذه السشلوكات ‘ قفصس التهام
من ا÷انب Úأاي التاجر واŸسشتهلك ‘ آان واحد.

بسصبب غÓء الّلحوم الطازجة

أŸسستهل ـ ـك يـ ـو‹ وجهـ ـه نحـ ـو
أّÛمدة منه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ببجاي ـ ـ ـ ـ ـ ـة

مع تغ Òعادات األكل
خÓ-ل شش-ه-ر رمضش-ان،
ي- -ح- -اول الصش -ائ -م -ون
«دقلـــــــــة نـــــــــور» بـــــــــ 800/ 600 Úدينـــــــــار ‘ عقـــــــــر دارهـــــــــا ..هـــــــــل يعقـــــــــل؟
ال -ت -ك-ي-ف م-ع ال-وضش-ع
يرى ا أ
’سصتاذ ‘ ا’قتصصاد بجامعة أال - -ف دج ‘ شش - -ه - -ر رمضش - -ان ،وه - -ي ضش- -ع- -ف ت -ف -ادي اإلسش -راف وال -ت -ب -ذي -ر ال -ذي ي -وؤدي ‘ ا÷دي -د ،ك-ون ب-عضس
ورقلة ﬁمد قوجيل أانه «’ شصك أان اŸي-زان-ي-ة اŸسش-ت-ه-ل-ك-ة ‘ األي-ام ال-ع-ادية على أاحيان كثÒة إا ¤السشتغناء عن اÿبز اŸتبقي اŸن -ت -ج-ات ت-ت-ج-اوز
ا’قتصصاد اŸنز‹ له عÓقة كبÒة اŸواد السش- -ت- -هÓ- -ك- -ي -ة بسش -بب ت -أاث -ر األف -راد رغم تنوع طرق اسشتهÓك بقايا اÿبز منزليا مسشتوى الدخل.
’سصرة باإلعÓنات وتقليد ‰ط اسشتهÓك الغ ،Òحتى من أاجل تفادي رميه ‘ حاويات النفايات.
با’قتصصاد الوطني فكلما كانت ا أ
‘الشش - -عب‘ ،ت - -ن - -ق - -ل
Óنفاق على حسشاب اإلمكانيات ولتسشي Òميزانية ششهر
قادرة على التخطيط السصليم ل إ
‘ ت -ط -رق -ه ألسش -ب-اب الرت-ف-اع ال-ك-ب Òال-ذي انطباعات بعضس اŸواطن ،Úفتقول السشيدة
يؤوثر ذلك بدوره على ا’قتصصاد رمضش- -ان ي- -ن- -ب- -غ -ي ع -ل -ى
تسش-ج-ل-ه ال-ت-م-ور ب-أاسش-واق ورق-ل-ة خديجة ‘« ،هذا الششهر يرتفع القبال على اللحوم اÛمدة،
الوطني» .األسشر عدم ششراء أاكÌ
أاوضش-ح األسش-ت-اذ ﬁم-د ق-وج-ي-ل كونها أاقل ثمنا بكث Òمن الطازجة ،وهوما جعل Œارة اللحوم
م- -ن ا◊اج- -ة ل- -ت -ج -نب
أان ه- -ذا الرت- -ف- -اع ال- -ذي ب- -ل -غ اÛمدة تعرف انتعاششا ،حيث يتم تقد Ëالعديد من اŸنتجات
ت-ل-ف اŸواد وال-ت-ب-ذي-ر
مسشتويات قياسشية وقدر ما ب Úبدًءا من اللحم الذي بلغ ثمنه 800دينار للكيلوغرام الواحد،
األسش-رة ال-ت-ي ت-ه-ت-م ب-ت-خ-ط-ي-ط ح-ي-ات-ه-ا سشوف وت- - - -وف Òال- - - -ن - - -ق - - -ود
 600دج حتى  800دج بالنسشبة وهوبعيد عن األسشعار التي يفرضشها ا÷زارون الذين يبيعون
–قق أاهدافها ،خاصشة إاذا قلنا أان القتصشاد للمسشتلزمات
لـ»دقلة نور» يعود إا ¤سشبب ،Úاللحوم الطازجة ،وأانا وجدت ‘ اللجوء إا ¤هذا النوع من اللحوم
Óسشرة».
اŸنز‹ يقوم أاسشاسشا على مراعاة إامكانيات الضشرورية ل أ
األول م -ن-ه-م-ا ي-رت-ب-ط ب-جشش-ع فرصشة Ûابهة مصشاريف الششهر الفضشيل ،خاصشة أان الزوج عامل
األسشرة وإاتباع نظام إانفاق سشليم ،بحيث يقوم ب -خصش -وصس ظ -اه-ر اق-ت-ن-اء
التجار الذين يسشتغلون الششهر بالبلدية ول يتعدى راتبه 18أالف دينار».
على –قيق التوازن ب Úا◊اجات واإلمكانيات م-ادة اÿب-ز ال-ت-ي تسش-ج-ل ازدي-ادا م-ب-ال-غ-ا ف-ي-ه
ال- -فضش -ي -ل Ÿضش -اع -ف -ة أارب -اح -ه -م فريد بدوره يقول« ،على الرغم من أان بعضس الناسس ينتقدون
وتوزيع الدخل على جوانب اإلنفاق مع ادخار بشش -ك -ل ك -ب ،Òيسش -ج -ل اق -ت -ن -اء السش -ك -ان م-ث Ó-وال -ث -ا Êه-واŸواط-ن ال-ذي يسش-اه-م ‘ ارت-ف-اع جودة هذه اللحوم اÛمدة ،إال أان ربات البيوت ل يششتك‘ Ú
جزء من الدخل.
ﬂتلف أانواع اÿبز ،كما تصشل ميزانية هذه أاسشعار ﬂتلف اŸواد الغذائية بسشبب زيادة هذا الوقت بل بإامكانهن –ضش Òطبق ‘الششربة بثمن مقبول،
اÓŸحظ يقول ذات اŸتحدث «هناك زيادة اŸادة بالنسشبة لعديد األسشر إا ¤ضشعف القيمة الطلب على هذه اŸواد بششكل مبالغ فيه نظرا وبصشرف النظر عن اŸنتج اÛمد يجد اŸسشتهلكون أان الدجاج
‘ حجم اإلنفاق على اŸواد السشتهÓكية ‘ اıصشصشة لششراء اÿبز خÓل األيام العادية ل -غ -ي -اب ث-ق-اف-ة ت-رشش-ي-د السش-ت-هÓ-ك ،ح-يث ل أاقل ثمنا بكث Òألن أاسشعاره انخفضشت ،ويرجع السشبب لكÌة
شش -ه -ر رمضش -ان ‘ ولي -ة ورق -ل-ة ،ح-يث تشش-ه-د دون رمضش -ان ،وه -وم -ا ي -ع -د م -ن السش -ل -وك -ي-ات Áتنع الكث Òمنهم عن ششراء هذا اŸنتج على اإلنتاج وتوفره ما سشمح بكسشر األسشعار ،ووصشل سشعر الكيلوغرام
األسشواق إاقبال كبÒا على هذه اŸواد ،كما أان السشلبية التي قد يقدم عليها بعضس األفراد الرغم من غÓء أاسشعاره ،وهوما يؤوثر ‘ الغالب الواحد 223دينار ،و‘ ا◊قيقة فإان ذلك سشاعد العائÓت على
اŸواطن أاصشبح يششÎي أاك Ìمن حاجته فقد بسشبب سشوء التقدير ا◊قيقي للحاجة اليومية على أاسشعار السشوق بششكل كب.Ò
اقتناء ما يلزم مطبخ رمضشان ،ونأامل اأن تكون األيام القادمة على
تصشل ميزانية األسشرة الواحدة إا ¤حوا‹  50من هذه اŸادة خÓل ششهر رمضشان من أاجل
نحوتتوفر فيه جميع اŸواد مع مراعاة القدرة الششرائية ÷ل
اŸواطن.»Ú
رغــــــــم رصصــــــــد طوابــــــــﬁ Òــــــــدودة ’قتنائــــــــه
بدوره ،كمال ،ومهنته جزار ،يقول ‘ اŸوضشوع« ،من
جانب ا÷زارين فإان اللحوم الطازجة حافظت
على ارتفاع أاسشعارها ،حيث يباع ◊م البقر
1300دينار/كلغ ‘ ،ح Úششرائح اللحم
 ⁄يسص -ج -ل ضص -غ -ط ك -ب Òع-ل-ى م-ادة ا◊ل-يب ‘ ه-ذا
وصش- -لت إا ¤مسش- -ت -وى 1800دي-ن-ار ،و‘
الشص- -ه- -ر .وخÓ- -ف- -ا لسص- -ن- -وات مضصت ،وم- -اع- -دا ح- -ا’ت
ال-ع-ادة ي-ب-اع ◊م ال-ب-ق-ر بشش-ك-ل ق-ل-يل
ﬁدودة ل - -ط - -واب Òأام - -ام Óﬁت اŸواد ال - -غ - -ذائ - -ي - -ة،
تواصصل أاسصعار اÿضصر والفواكه ÃحÓت وأاسصواق و’ية خ Ó-ل رمضش -ان ،ول -ك -ن ه -ذا ال -ع -ام
با◊مامات وشصراقة مث ،Óفإان أاكياسس ا◊ليب اŸدعم
’ك ÌاسصتهÓكا ،إاذ نعمل بششكل أافضشل من السشنوات
سصعيدة ‘ ا’رتفاع خاصصة البطاطا ا أ
متوفرة بشصكل مقبول تقريبا ،حتى وان كان النقاشس
’مر سصجله السشابقة».
بلغ سصعر الكيلوغرام الواحد  60دينارا ،ونفسس ا أ
يثار حول اŸكونات الغذائية السصليمة ،علما أان الطلب
البصصل بـ  80د.ج جزائري والطماطم بـ  160د.ج وا÷زر فاق لكن يبقى حرصس اŸسشتهلك على
يÎكز على حليب القطاع العام.
 100د.ج .كما ارتفعت أاسصعار الفاكهة أايضصا .مديرية التجارة ت -رشش -ي -د ن -ف -ق -ات -ه واق -ت -ن -اء ق-در
ششاحنات التوزيع تصشل أاما ‘ الصشباح أاومسشاء أايام األسشبوع،
أارجعت السصبب ا ¤اŸسصتهلك نتيجة اقتنائه اŸفرط للمواد ا◊اج- - -ة واŸت- - -وف- - -ر م - -ن اŸال
وهناك Óﬁت تسشتلم البضشاعة مرة ‘ اليوم Úوأاخرى كل
ي -ب -دو أان اŸواط -ن أايضش-ا اسش-ت-ع-اد ق-درت-ه الغذائية زيادة لعامل التجار ودور أاعوان الرقابة .ا’–اد أافضش -ل ط -ري -ق -ة Ÿواج -ه -ة جشش -ع
مسشاء ‡ا يحولها إا ¤عنوان بارز ‘ يوميات الصشائم .اŸهم،
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’جراءات القانونية التي ال -ت -ج -ار وكسش -ر ه -ي -م -ن -ت -ه -م ع-ل-ى
اÙلي للتجار طالب باتخاذ ا إ
بالنسشبة إاليه أان اŸادة موجودة ،حتى وان تطلب اقتناؤوها،
’سصعار بحيث تكون لكل األسشواق ‘ كل اŸواد ،مسشتفيدين
م-ع أاك-ي-اسس ا◊ل-يب ب-ح-يث ي-ك-ت-ف-ي اق-ت-ن-اء سصتسصاهم ‘ اسصتقرار معادلة ا أ
التنقل Ÿسشافة معينة أاوالوقوف ◊ظات ‘ طواب.Ò
عدد يغطي أاربعة أايام من األسشبوع ويجدد
من ضشعف آاليات اŸراقبة وفوضشى
ط -رف ح -ق -وق -ه م -ن رب -ح م -ع-ق-ول ل-ل-ت-اج-ر وق-درة
ا◊ليب مادة أاسشاسشية ‘ الغذاء اليومي للعائلة ،ولذلك هي
العملية لحقا .لكن هناك من –ول إا ¤رهينة
التجارة مع تراجع معاي ÒالحÎافية
شصرائية متواضصعة للمسصتهلك.
Óسش-ف ه-ن-اك م-ن ي-ت-ح-اي-ل م-ث-ل
م -دع -م -ة م -ن ال-دول-ة ،ل-ك-ن ل -أ
سشلوك آا‹ بحيث يقتني ا◊ليب حيثما ع Ìعليه،
ال- -ت- -ي تضش- -ع ال- -ت- -اج -ر ع -ل -ى درج -ة م -ن
اششÎاط على من يبتاع أاك Ìمن أاربعة أاكياسس أان يقتني لÎ
بينما هناك من يتصشدق بأاكياسس على من يصشادفهم
اŸسش -ؤوول -ي-ة األخÓ-ق-ي-ة ‘ ح-م-اي-ة ال-ق-درة
حليب البقرة بثمن ل يقل عن  80دينارا ،وآاخر يبيع كيسس
يبحثون عن حليب يتقاسشمه أاغلب ا÷زائري.Ú
الششرائية لزبائنه.
بÓسشتيكي بـ  5دنان Òمقابل ›موعة أاكياسس (حالة موجودة
بششاعر الششهداء).
بجاية :بن النوي توهامي

ورقلة  :إاÁان كا‘

تواصشل أاسشعار اÿضشر والفواكه بالسشوق اŸغطاة
ب -ع-اصش-م-ة األه-ق-ار ،وك-ذا اÓÙت اıصشصش-ة
ل -ب -ي -ع -ه -ا غ Ó-ءه -ا وع -ل -ى غ Òال -ع -ادة ‘ شش-ه-ر
الرحمة ،بعد أان كانت ‘ غالب األحيان تقتصشر
خÓل األيام األو ¤من ششهر رمضشان الكر‘ ،Ë
خ- -ط- -وة أاث- -ارت اسش- -ت- -ي -اء اŸواط -ن ،Úح -يث ”
تسش -ج -ي -ل سش-ع-ر «ال-بصش-ل» م-ث Ó-بـ  120دج/كلغ،
الطماطم  180وفاكهة البطيخ بـ  250دج/كلغ.
ي- -ح -دث ه -ذا ‘ ظ -ل غ -ي -اب اإلن -ت -اج اÙل -ي،
والقتصشار على اإلسشتÒاد من خارج الولية‡ ،ا
يرجح هذه األسشعار لÓرتفاع أايام قليلة قبل عيد
الفطر اŸبارك ،حيث يتوقف التجار عن نقل
البضشائع لعاصشمة األهقار  .كما سشجلت Óﬁت
ال- -قصش -اب -ة اŸوزع -ة ع Èت -راب ال -ولي -ة غ -ي -اب
م -ن -ت -وج -ات السش -مكÃ ،ا ف -ي -ه-ا أاسش-م-اك اŸي-اه
العذبة ،ما عادا اÛمد الذي يعرف عزوف
اŸواطن Úعن ششرائه إاذا ما إاسشتثني البعضس،
وأارجع أاحد التجار ذلك إا ¤بعد اŸسشافة عن
السشواحل الششمالية.
لح- -ظت «الشش -عب» ‘ ج -ول -ة شش -م -لت السش -وق
اŸغ -ط-اة وال-قصش-اب-ات اسش-ت-م-رار ارت-ف-اع أاسش-ع-ار
ال -ل -ح -وم ال -ب -يضش -اء (ال -دج-اج ،ال-ديك ال-روم-ي)،
واسشتياء اŸواطن Úمتواضشعي وﬁدودي الدخل
من هذه الوضشعية .وأاكد احدهم أان سشعر الدجاج
بلغ  450دج /كلغ ،وهوارتفاع مسشتمر منذ ما
يقارب الششهر قبل رمضشان ،وهذا رغم إانتاجه
ﬁليا .للعلم تتوفر الولية على 58مدجنة منها
 14عاطلة عن العمل ،فيما بلغ اإلنتاج منذ بداية
السشنة ا÷ارية  120أالف و 800وحدة دجاج ،دون
أان يسش -اه -م ه -ذا ال -رق -م اŸع -ت ‘ Èان -خ -ف-اضس
السش -ع -ر ‘ .ح Úت -راوح سش -ع -ر ك -ل -غ م -ن ال -ديك
الرومي ب 550 Úدج و 900دج ،األمر الذي جعل
اŸواطن ‘ ÚحÒة من أامرهم  ،لكون اللحوم
البيضشاء عادة ما تعرف إانخفاضشا خÓل الصشيف.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
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أسسعار أÿضسر وألفوأكه
‘ إأرتفاع مسستمر بسسعيدة

ج .علي

سسعيد  .ب

á°VÉjQ

أأ’حد  26ماي  2019م
ألموأفق لـ  21رمضصان 1440هـ

لو¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

تنافسس كب Òب Úا–اد العاصشمة وششبيبة القبائل على لقب اŸؤسشم
تعرف سشهرة اليوم هوية بطل اŸوسشم الكروي ( )2019 – 2018وكذا أاسشماء الفرق الثÓثة التي سشتنزل إا ¤الرابطة اÎÙفة
لول ،حيث سشتكون أانظار عششاق كرة القدم ا÷زائرية
الثانية لكرة القدم بعد إاجراء ا÷ولة الثÓث Úمن اÎÙف ا أ
مششدودة إا ¤ملعبي «حمÓوي» بقسشنطينة وأاول نوفم Èبتيزي وزو التي سشتحدد اسشم البطل ا÷ديد.

ﬁمد فوزي بقاصص
سص -ي -ك-ون م-ل-عب «ح-مÓ-وي» ب-قسص-ن-ط-ي-ن-ة
بدأية من ألسصاعة  22:30مسصاء ،مسصرحا
إ’جرأء قمة أ÷ولة ألثÓث Úوأأ’خÒة بÚ
شصباب قسصنطينة وضصيفه إأ–اد ألعاصصمة
‘ مبارأة سصتكون نتيجتها حاسصمة Ÿعرفة
ه - -وي - -ة ب - -ط - -ل أŸوسص- -م أ◊ا‹ ،وتشص- -اء
ألصص- -دف أن أصص- -ح -اب أل -ل -ون Úأأ’خضص -ر
وأأ’سصود أحتفلوأ أŸوسصم أŸاضصي بلقبهم
ألثا ‘ Êألبطولة بذأت أŸلعب ‘ أ÷ولة
ألثÓث Úأمام أنصصارهم ألذين قاموأ بحفل
أك Ìمن رأئع من فوق أŸدرجات ،وقد
ي -ت -ك -رر أأ’م -ر ل -ك-ن ه-ذه أŸرة م-ع إأ–اد
ألعاصصمة ألذي سصيكون ›Èأ على –قيق
ألفوز إأذأ أرأد ألتتويج بلقبه ألثامن وإأسصعاد
أنصصاره ألذين تنقلوأ بأاعدأد غفÒة إأ¤
مدينة قسصنطينة Ÿسصاندة فريقهم.
أللقاء ألثا Êألذي سصيجمع ألوصصيف شصبيبة
ألقبائل بنادي أهلي برج بوعريريج ’ يقل
أه -م -ي -ة ع -ن سص -اب -ق -ه ،ح-يث أن أل-ك-ن-اري
مطالب بالفوز وأنتظار أنهزأم أو تعادل
إأ–اد أل -ع -اصص -م-ة Ãل-عب «ح-مÓ-وي» م-ن
Óفرأح بحصصد أللقب
أجل إأطÓق ألعنان ل أ
أل -ـ  ‘ 15خ-زأئ-ن أل-ف-ري-ق أل-ذي أن-ت-ظ-ره
عشصاق أللون Úأأ’خضصر وأأ’صصفر Ÿدة 11
سص-ن-ة ك-ام-ل-ة ،وسص-ي-ك-ون أول ل-قب ل-ل-م-كتب
أŸسص Òأ÷ديد بقيادة ألرئيسس «شصريف
مÓل» .ثالث ترتيب أÎÙف أأ’ول نادي
بارأدو سصيكون ‘ مهمة ألعودة إأ ¤أجوأء
أ’نتصصارأت لضصمان أول مشصاركة قارية له
‘ تاريخ ألفريق منذ تأاسصيسصه سصنة ،1994
لكن مهمته لن تكون سصهلة بتاتا أمام فريق
دف -اع ت-اج-ن-انت أل-ذي ي-ب-حث ع-ل-ى أل-ف-وز
وترقب نتائج أŸنافسص Úألتي قد تسصمح له
بضصمان ألبقاء ‘ آأخر جولة.
أللقاء ألرأبع سصيكون ألوحيد ألذي ينطلق

17957

بحسشب موقع «فوت مÒكاتو»

إانـ ـ ـ Îمي ـ ـ ـ ـ ـ ـÓنؤ يدخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل سشب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاق
اأ’نديـ ـة اŸهتمـ ـ ـة بضش ـ ـم عطّ ـ ـ ـ ـ ـال
يتواجد الدو‹ ا÷زائري يوسشف عطال أامام منعرج مهم ‘ حياته الرياضشية خاصشة أانه
أاضشحى مطلبا لدى عدة أاندية كبÒة تريد التعاقد معه خÓل فÎة النتقالت الصشيفية،
لن.
وهو ما سشيج Èإادارة نيسس على الرضشوخ للعروضس التي وصشلت الفريق ◊د ا آ

عمار حميسسي

ب -دأي -ة م -ن ألسص -اع -ة أل -رأب -ع -ة مسص -اء أي -ن
سصيجمع ب ÚأوŸبي أŸدية ألذي وضصع
قدمه أأ’و ‘ ¤أÎÙف ألثا Êبفريق
شصبيبة ألسصاورة ألباحث عن –قيق ألفوز
Ùاولة ضصمان مشصاركة قارية ثانية له
على ألتوأ‹ ،لكن ذلك لن يكون سصه Óأمام
فريق مطالب بالفوز وأنتظار نتائج ألفرق
أأ’خرى ألتي تلعب على ألبقاء.
وقد تكون نهاية أŸوسصم تاريخية بالنسصبة
للفرق ألتي تصصارع على ألبقاء ،حيث أنه
برزت إأمكانية إأنهاء  6فرق كاملة أŸوسصم
برصصيد  36نقطة ‘ ذيل ألÎتيب ،ويتعلق
أأ’مر بكل من نصصر حسص Úدأي صصاحب ألـ
 36ن -ق -ط -ة أل -ذي سص -ي -ت -ن-ق-ل إأ ¤وه-رأن
Ÿوأج- -ه -ة أŸول -ودي -ة أÙل -ي -ة ‘ ل -ق -اء
مصصÒي للحمرأوة ألتي “لك ‘ رصصيدها
 33ن -ق -ط-ة ،وك-ذلك ج-م-ع-ي-ة ع Úم-ل-ي-ل-ة
صصاحبة ألـ  36نقطة ألتي سصتوأجه مولودية

أ÷زأئ -ر ‘ ل -ق -اء صص -عب ب -ال -نسص -ب -ة ل -ه-ا،
باإ’ضصافة إأ ¤شصباب بلوزدأد ألذي Áلك
 35ن -ق -ط-ة وسص-يسص-ت-ق-ب-ل إأ–اد ب-ل-ع-ب-اسس
أŸهدد هو أآ’خر بالسصقوط وألذي Áلك
نفسس عدد ألنقاط ،كما أن مولودية بجاية
تتوأجد ‘ نفسس ألوضصعية حيث “لك ‘
خزأئنها  35نقطة وسصتتنقل إأ ¤سصطيف

Ÿوأجهة ألوفاق أÙلي ،و‘ حالة ما إأذأ
حدث هذأ أأ’مر فسصيتم أللجوء لÎتيب
ه-ذه أل-ف-رق ألسص-ت-ة ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-ا ل-ت-ح-دي-د
أل -ف -ري -ق أأ’خ ‘ ÒألÎت -يب أل -ع -ام أل-ذي
سصÒأف-ق رسص-م-ي-ا دف-اع ت-اج-ن-انت وأوŸب-ي
أŸدي- -ة ح- -ت- -ى ‘ ح -ال -ة ف -وزه -م -ا أم -ام
منافسصيهما.

الÈنامج :
أاوŸبي اŸدية – ششبيبة السشاورة16:00 ........................
ششباب قسشنطينة – إا–اد العاصشمة 22:30 ....................
ششبيبة القبائل – أاهلي برج بوعريرج 22:30 ..................
نادي بارادو – دفاع تاجنانت 22:30 .........................
مولودية وهران – نصشر حسش Úداي 22:30 ...................
وفاق سشطيف – مولودية بجاية 22:30 ......................
ششباب بلوزداد – إا–اد بلعباسس 22:30 ........................
مولودية ا÷زائر – أامل ع Úمليلة 22:30 ....................

من Òزغدود لـ «الششعب»:

« ’ خي ـار ’– ـاد العاصشم ـة سشـ ـؤى الفـ ـ ـ ـؤز»
وصشف الÓعب السشابق ل–اد العاصشمة من Òزغدود ‘ هذا ا◊وار أان لقاء ششباب
لهمية
قسشنطينة وال–اد يتطلب برودة أاعصشاب كاملة مع اللعب بحذر نظرا أ
لخÒة “يزوا وتأالقوا ‘ سشماء الكرة
اŸقابلة وأان أابناء سشوسشطارة ‘ السشنوات ا أ
ا÷زائرية.

حاوره فؤواد بن طالب
@ ما هي قراءتك Ÿباراة ا◊مراوة ؟
@@ من ألصصعب جدأ أن تتقبل تعاد’ من هذأ ألنوع خاصصة
أمام جمهورك لكن ألروح ألرياضصية هي ألغالبة وعرف
عناصصر مولودية وهرأن كيف Áتصصون غضصب أ’–اد
ويعودون بنقطة ثمينة بينما أ’–اد ضصيع فرصصة ألعمر
ووضصع نفسصه ‘ عنق ألزجاجة.

@ بصشفتك ابن الفريق ،هل من توضشيح تقني
؟
@@ يعت Èمشصوأر ألفريق إأيجابيا أين كان متصصدرأ للبطولة
إأ ¤أليوم و’حظنا بعضس أإ’خفاقات بعد رحيل أŸدرب
فروجي ما يعني أن أ’سصتقرأر يلعب دورأ مهما ‘ مسصÒة
أي فريق ،و’حظ أıتصصون منذ حوأ‹  5أسصابيع كان
أل -ف -ري -ق م -ت -ف-وق-ا بسص-ب-ع ن-ق-اط ك-ام-ل-ة م-ا ي-ع-ن-ي أن ه-ذه
أإ’خفاقات مفاجئة و’ تعكسس مسصتوى ألفريق.
@ ك - -ي- -ف ي- -رى زغ- -دود ل- -ق- -اء ال–اد ضش- -د
السشنافر ؟
@@ حقيقة ’ خيار ل–Óاد سصوى ألفوز إأذأ أرأد ألفوز
باللقب حيث نذكر ألقرأء أنه ‘ موسصم  2012 - 2011ضصيع
ألفريق أللقب ‘ أ÷ولة أأ’خÒة ضصد شصبيبة بجاية وها هو
نفسس ألسصيناريو يحدث أمام أ◊مرأوة ‡ا أجل حسصم
أللقب إأ ¤أ÷ولة أأ’خÒة.
@ ماذا عن اŸنافسس ششباب قسشنطينة ؟

@@ ألسصنافر سصيلعبون أŸقابلة بنية ألتصصالح مع أأ’نصصار
ما يعني أن أŸأامورية ل–Óاد ليسصت سصهلة خاصصة ما
تعرفه من نزأهة لفريق قسصنطينة وعليه فإان على زمÓء
مفتاح نسصيان مبارأة وهرأن وألÎكيز على ما هو باق.
@ ب -رأايك م -ا ه -ي اÿط -ة ال -ت -ي سش -ي-ن-ت-ه-ج-ه-ا
ال–اد ؟
@@ ليسس للفريق خيار سصوى أللعب بالقاطرة أأ’مامية
وتسصجيل أأ’هدأف مع ألÎكيز على خط ألوسصط وألدفاع
خاصصة ما نعرفه عن عناصصر شصباب قسصنطينة من سصرعة
ولياقة بدنية ‡ا سصيجعل أللقاء صصعبا.
@ كلمة اخÒة ؟
@@ نتمنى أن نشصاهد مبارأة ‘ ألقمة تسصودها ألروح
أل -ري -اضص -ي -ة وأل -ك -رة أ÷م -ي -ل -ة خ -اصص -ة ‘ ه -ذه ألسص-ه-رة
ألرمضصانية وأود أن أشصكر جريدة «ألشصعب» عن هذأ أللقاء
وم -ا Ÿسص -ن -اه م -ن -ه -ا م -ن أحÎأف-ي-ة ‘ ت-غ-ط-ي-ة أأ’ح-دأث
ألرياضصية ألهامة.

وفاق سشطيف ـ مولودية بجاية

«ا Ÿـ ـ ـ ـ ـ ـؤب» بششع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار «ا’نتصش ـ ـ ـ ـ ـ ـار وا’نتظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار»
سصيكون فريق مولودية بجاية ،سصهرة أليوم ،أبتدأء من
ألسصاعة ألعاشصرة وألنصصف ،على موعد هام أمام فريق
وفاق سصطيف Ãلعب  8ماي ‘ ،إأطار أ÷ولة  30وأأ’خÒة
من ألرأبطة أÎÙفة أأ’و ¤ـ موبيليسس ـ ،حيث يتع Úعلى
ألبجاوي Úمضصاعفة أÛهودأت من أجل –قيق ألفوز،
مع أنتظار ما سصتسصفر عليه نتائج بعضس أŸباريات ،على
غرأر هزÁة أحد ألفرق أŸعنية وهي ،شصباب بلوزدأد،

أ–اد بلعباسس ،ومولودية وهرأن.
أŸدرب أ’ن م- -يشص- -ال أك- -د ‘ ه- -ذأ ألصص- -دد ،لـ’ألشص -عب’،
’ ألفريق مقبل على مهمة صصعبة و‘ غاية أأ’همية ،من
أجل ألسصباق لضصمان ألبقاء ‘ ألرأبطة أÎÙفة ،وهو ما
يجعلنا مطاَلب Úبأاخذ أأ’مور بجدية وعدم ألتهاون للظفر
بنقاط أللقاء ،وأنتظار ما سصيكون من نتائج لفرق شصباب
بلوزدأد ،أ–اد بلعباسس ،ومولودية وهرأن ،وÃا أن نتيجة
أل -ل -ق -اء مصصÒي -ة وم-ف-ت-اح أل-ب-ق-اء  ..ف-ق-د ق-مت Ãع-ا÷ة

كأاسس ا÷زائر للكرة الطائرة

أل -ن -ق -ائصس أŸسص -ج -ل-ة وضص-م-ان ج-اه-زي-ة ألÓ-ع-ب ،Úك-م-ا
أعطيت تعليمات لÓعب Úبضصرورة مضصاعفة أÛهودأت
للفوز ،وألعمل على ألسصيطرة فوق أŸسصتطيل أأ’خضصر
لتفادي أيّ مفاجأاة غ Òسصارة ،ومن ثم ترقب ألنتيجة من
م-ل-عب  20أوت ب- -ب- -ل -وزدأد ،أو ه -زÁة «أ◊م -رأوة» أم -ام
ألنصصرية’ .تعدأد ألفريق ألبجاوي سصيكون مكتم Óباسصتثناء
غياب ألÓعب قادري بعد وفاة وألده.

بجاية :بن النوي توهامي

جوفنتوسس

اÛمع البÎو‹ أاول متأاهل للدور النهائي ديبا’ يؤؤكد بقاءه ‘ النادي

ك ا ن أ  Ûم ع أ ل ب  Îو ‹ أ و ل م ت اأ ه ل
ل ل د و ر أ ل ن ه ا ئ ي ل ك اأ س س أ ÷ ز أ ئ ر ‘
ألكرة ألطائرة (رجال) ،بعد فوزه
مسصاء أ÷معة على جمعية ألبليدة
ب -ن -ت -ي -ج ة ( ، 1 8 - 2 5 ، 1 7 - 2 5 : 0 - 3
 ‘ ) 14-25مبارأة ألدور نصصف
أ ل -ن -ه -ا ئ -ي ج -م -ع ت ب -ي -ن -ه -م -ا ب -ق -ا ع -ة
بوسصماعيل (تيبازة).
وسصيوأجه أÛمع ألبÎو‹ ،حامل
ك اأ س س أ ل ن س ص خ ة أ  Ÿا ض ص ي ة  ،أ  Ÿت اأ ه ل
من مبارأة ألنصصف ألنهائي ألثانية

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

ألعدد
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أŸقررة أليوم ( )22 :30بقسصنطينة
ب  Úم س ص -ت -ق -ب -ل ت -ا ج -ن -ا ن ت و أ و  Ÿب -ي
أŸيلية.

الدور نصشف النهائي:
ا÷معة  24ماي:
ا  Ûم - -ع ا ل - -ب  Îو ‹ – ج - -م -ع -ي -ة
البليدة 0 – 3
ا لأ ح د  2 6م ا ي :
قسشنطينة :مسشتقبل تاجنانت
– اأ و  Ÿب ي ا  Ÿي ل ي ة ( . )2 2 : 3 0

ليطا‹،
لرجنتيني باولو ديبال‚ ،م النادي ا إ
قطع الدو‹ ا أ
كل الششكوك حول رحيله عن «البيانكونÒي» خÓل فÎة
النتقالت الصشيفية اŸقبلة.
وأكد ديبا’ ‘ ،تصصريحات نقلتها صصحيفة «كالتشصيو مÒكاتو» أإ’يطالية ،نيته ألبقاء
مع ألفريق أŸوسصم أŸقبل.
وقال ألÓعب أأ’رجنتيني« :أنا سصعيد مع جوفنتوسس وأبلغت بارأتيشصي أŸدير
ألرياضصي للنادي برغبتي ‘ أ’سصتمرأر مع ألبيانكونÒي خÓل أŸوسصم أŸقبل».
وبالنسصبة لتجربة أللعب إأ ¤جانب رونالدو ،قال ديبا’« :أنا ﬁظوظ للغاية بقدرتي
على أللعب مع ألثنائي أأ’ك ‘ Èكرة ألقدم ،رونالدو مع جوفنتوسس وميسصي ‘
أأ’رجنت ،Úأحاول دأئما أ’سصتفادة من وجودي معهما ’كتسصاب أÈÿة ألÓزمة».

دخل نادي أن ÎميÓنو أإ’يطا‹
سص- -ب- -اق ضص -م أل -دو‹ أ÷زأئ -ري
ي -وسص -ف ع -ط -ال أل-ظ-ه Òأأ’Áن
ل -ن -ادي ن -يسس أل -ف -رنسص -ي ،وه -ذأ
حسصب ما كشصف عنه موقع «فوت
مÒكاتو» أŸتخصصصس ‘ أخبار
أ’نتقا’ت.
وأك- -د ذأت أŸصص- -در أن ن- -ادي
إأن Îم-يÓ-ن-و ي-ب-حث ع-ل-ى ت-ق-وية
صصفوفه بعدة ’عب‡ Úيزين ‘
فÎة أ’ن -ت -ق -ا’ت ألصص-ي-ف-ي-ة م-ن
ب -ي -ن -ه -م ي-وسص-ف ع-ط-ال أل-ظ-هÒ
أأ’Áن ل -ن -ادي ن -يسس أل -ف -رنسص -ي
ويسصعى ألنادي أ’يطا‹ ألشصهÒ
ل -ب -ن -اء ف -ري-ق ج-دي-د –ت إأم-رة
أنطونيو كونتي ألذي أقÎب من
تو‹ ألعارضصة ألفنية.
ومنح أŸدرب أŸنتظر للفريق
أن-ط-ون-ي-و ك-ون-ت-ي طلباته لÓدأرة
حيث طالبهم بضصم ظه ÒأÁن
ل- -ل- -ف- -ري -ق وه -و م -ا ج -ع -ل إأدأرة
أل- -ن- -ادي ت- -دون أسص- -م -ي ع -ط -ال
وألÈأزي - - -ل - - -ي دأن- - -ي- - -ل- - -و ’عب
م - -انشصسص Îسص - -ي - -ت - -ي م- -ن أج- -ل
ألتعاقد مع أحدهما خÓل فÎة
أ’نتقا’ت ألصصيفية.
ول -ن ت -ك -ون م -ه-م-ة إأن Îم-يÓ-ن-و
سص-ه-ل-ة ل-ل-ف-وز ب-خ-دم-ات ي-وسص-ف
ع- - -ط- - -ال ‘ ظ- - -ل أŸن- - -افسص- - -ة

أŸن -ت-ظ-رة م-ن ق-ب-ل ع-دة أن-دي-ة
كÈى ‘ أوروبا فضص Óعلى عدم
توأجد نية من قبل نادي أ÷نوب
أل-ف-رنسص-ي ل-ل-ت-فريط ‘ خدماته
خÓل أÒŸكاتو ألصصيفي ألقادم.
وب-ال-ن-ظ-ر إأ ¤أل-ع-روضس أل-ك-ثÒة
ألتي وصصلت ألÓعب يجب على
ه- -ذأ أأ’خ Òأن ي -ك -ون ذك -ي -ا ‘
خياره من أجل تفادي تأاث Òهذأ
أأ’م -ر سص -ل -ب -ا ع -ل -ى مسص -ت -ق -ب -ل -ه
أ’حÎأ‘ ،خ- -اصص -ة أن مسص -ت -وأه
أآ’ن يأاخذ منحى تصصاعدي وهو
أأ’مر ألذي يجب أن يضصعه ‘
أ◊سصبان خÓل ألفÎة أŸقبلة.

وت -أال -ق ع -ط-ال خÓ-ل أŸوسص-م
أ◊ا‹ م -ن أل-ب-ط-ول-ة أل-ف-رنسص-ي-ة
ح -يث سص-ج-ل  6أه - -دأف ‘ 29
م- - -ب- - -ارأة شص - -ارك ‘ ﬂت - -ل - -ف
أŸسصابقات وهو أأ’مر ألذي أكد
أن -ه م -ن أل -ع -ن -اصص -ر أل-وأع-دة ‘
ألبطولة ألفرنسصية لهذأ أŸوسصم.
ورغ- -م أن- -ه ي -ل -عب أ’ول م -رة ‘
ألبطولة ألفرنسصية إأ’ أن عطال
بصصم على موسصم أسصتثنائي لو’
أ’صص- -اب- -ة أل- -ت- -ي ت- -ع- -رضس ل- -ه- -ا
وأبعدته عن أŸيادين لفÎة وهو
أأ’م- -ر أل -ذي أث -ر ع -ل -ى ت -ط -وره
ألرياضصي.

حبيب لبان ( رئيسس ال–ادية ا÷زائرية لكرة اليد) لـ «الششعب»:

ا÷معي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة العام ـ ـ ـ ـ ـ ـة ا’سشتثنائيـ ـ ـ ـ ـ ـة
ك ـ ـانت فرصش ـ ـة لتعدي ـ ـل ع ـ ـدة نق ـ ـ ـاط
ثمن رئيسس ال–ادية ا÷زائرية لكرة اليد حبيب لبان ‘ تصشريح خاصس ÷ريدة
لسشتثنائية التي جرت ‘ أاجواء
«الششعب» القرارت التي خلصشت إاليها ا÷معية العامة ا إ
لنها فرصشة للحديث عن كل
لعضشاءُ ،مؤوكدا أانها خطوة جد مهمة أ
عائلية حضشرها كل ا أ
لعادة اŸسشتوى ا◊قيقي للكرة
لنششغالت وإاجاد ا◊لول الÓزمة من أاجل مواصشلة العمل إ
ا إ
الصشغÒة ‘ قادم اŸواعيد القارية والعاŸية.

نبيلة بوقرين

كشصف ألرجل أأ’ول على رأسس أإ’–ادية عن أهم ألنقاط
أل -ت -ي ت -ط-رق-وأ ل-ه-ا خÓ-ل أ÷م-ع-ي-ة أ’سص-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ق-ائÓ-
«أ÷معية ألعامة أإ’سصتثنائية جرت ‘ أجوأء عائلية أخوية
باكتمال ألنصصاب من خÓل حضصور  64عضصوأ مع ألعلم أن
أل -ع-دد أŸع-ن-ي ب-ال-تصص-ويت  ،61ح -يث ك -انت ف -رصص -ة ل -ن-ا
Ÿناقشصة عدة إأنشصغا’ت ونقاط مهمة تتعلق بكرة أليد
سصوأء بالنسصبة للرأبطات ،ألبطولة وكذأ ألفرق ألوطنية،
و“يز أإ’جتماع بالشصفافية ما سصمحت لكل أ◊اضصرين
بطرح كل ألنقاط وأŸشصاكل ألتي تتعلق بهم من أجل
تفادي أŸشصاكل ألتي وأجهتهم ‘ ألسصابق».
أضصاف لبان قائ« Óبعدما –دثنا عن كل ألنقاط Ãا فيها
مرأجعة أ÷انب ألقانو Êمن أجل ألتماشصي مع ما هو
معمول به دوليا ،أ’جتماع عرف أŸصصادقة على عدة
نقاط أهمها إأعادة إأدماج ألرأبطات أ÷هوية ‘ أ÷معية
ألعامة ،إألغاء تسصقيف أأ’عمار بالنسصبة لÓعب ÚأŸسصموح
لهم باإ’نتقال لنادي آأخر وألذي كان مُحددأ بـ  34سصنة ،بعد
تعديÓت قمنا بها فيما يتعلق ببعضس ألنصصوصس ألقانونية
كل ذلك يدخل ‘ إأطار ألعمل على تطوير وإأعادة كرة أليد
أ÷زأئرية للوأجهة على ألصصعيد ألقاري وألعاŸي».
وأصص -ل ﬁدث-ن-ا ق-ائ« Ó-ح-ددن-ا أŸن-ح ألسص-ن-وي-ة لÓ-ع-بÚ

ألذين ينشصطون ‘ ألفرق ألوطنية بـ  20مليون سصنتيم
وألذين ينشصطون ‘ نوأديهم فقط  10مÓي Úسصنتيم ،أما
أ÷معية ألعامة ألعادية لعرضس ألتقريرين أŸا‹ وأأ’دبي
لسصنة  2018سصتكون يوم  31ماي مثلما حددناها من قبل
وألتي سصتكون فرصصة لنا للمصصادقة أيضصا على ألÈنامج
ألقادم وعلى عدة نقاط تتعلق بكرة أليد أ÷زأئرية مثلما
سصبق ‹ ألقول إأنطÓقا من أأ’مور ألتي توصصلنا إأليها خÓل
أ÷معية أإ’سصتثنائية».

–ويÓت

ري ـ ـال مـ ـدريد مهـ ـتم بخدمات كؤليبا‹
أاكد تقرير صشحفي
إايطا‹ ،اليوم السشبت،
إان نادي نابو‹ ،رفضس
العرضس الذي تقدم به
ريال مدريد ،للتعاقد مع
‚مه ‘ اÒŸكاتو
الصشيفي اŸقبل.

ووف ً-ق -ا لصص -ح -ي -ف -ة ك -وري -ري دي-ل-ل-و
سصبورت أإ’يطالية ،فإان ريال مدريد
ت-ق-دم ب-ع-رضس ي-ب-ل-غ  90م-ل-يون يورو
لضصم أŸدأفع خاليدو كوليبا‹ ،ولكن
إأدأرة ن -اب -و‹ رفضصت أل -ت -خ -ل -ي ع -ن
خدمات ألÓعب ألسصينغا‹..
وأشصارت ألصصحيفة إأ ¤أن كوليبا‹
Áلك ‘ عقده شصرطًا جزأئًيا يسصمح
له بالرحيل إأ ¤أي ناٍد غ Òإأيطا‹
مقابل  150مليون يورو.
ويسصعى ريال مدريد إأ ¤دعم دفاعه
ب Ó-عب ‡ي -ز ‘ أŸوسص -م أŸق -ب-ل،
خ -اصص -ة م-ع أن-تشص-ار أن-ب-اء ع-ن رغ-ب-ة
سصÒج -ي -و رأم -وسس ‘ ،أل-رح-ي-ل ع-ن

«سصانتياغو برنابيو».
ي -ذك -ر أن ك -ول -ي -ب -ا‹ ي -ح-ظ-ى أيًضص-ا
ب -اه -ت -م -ام ك -ب Òم-ن ق-ب-ل م-انشصسصÎ

يونايتد منذ ألصصيف أŸاضصي ،ولكن
م- -غ- -ا’ة إأدأرة ن- -اب -و‹ ‘ أŸط -الب
أŸادية ورأء عدم إأ“ام ألصصفقة.

مواقيت
الصشÓة

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  ٢6م -اي  :1881ال-ك-ول-ون-يل الفرنسشي «سشانت
أارن -و» ي-ح-رق وي-دم-ر ع-دة ق-رى وم-داشش-ر،
وي -ق -ت -ل ال-ك-ث Òم-ن اŸدن-ي Úال-ع-زل ق-رب
جيجل.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
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‘ عمليات متفرقة بكل من “Ôاسشت وع Úڤزام

توقيف إاثن Úمهرب Úوحجز  66كلغ من الكيف اŸعالج بتلمسشان
‘ إاط - -ار م - -ك- -اف- -ح- -ة ال- -ت- -ه- -ريب
وا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ،أاوق-فت م-ف-ارز
مشضÎكة للجيشس الوطني الشضعبي ،يوم
 24م- - -اي  ،2019خÓ- -ل ع -م -ل -ي -ات
م- -ت -ف -رق -ة ب -ك -ل م -ن “Ôاسضت وعÚ
ڤزام ،مهرب )02( Úوضضبطت ()1,2
طن من العجائن وسضيارة  1رباعية
الدفع و( )09مطارق ضضاغطة و()08
مولدات كهربائية.
و‘ سض -ي -اق م -تصض-ل ،ضض-ب-ط ح-رسس
السض -واح-ل وع-ن-اصض-ر ال-درك ال-وط-ن-ي
ب -ت -ل -مسض -ان وع Úت-ي-م-وشض-نت/ن.ع،2.
( )66.5كيلوغراما من الكيف اŸعالج،
م - -ن ج - -ه- -ة أاخ- -رى ،أاح- -ب- -ط ح- -رسس
السض -واح -ل ب -ع-ن-اب-ةﬁ ،اولت ه-ج-رة
غ Òشضرعية لـ( )39شضخصضا كانوا على
م Ïقوارب تقليدية الصضنع.

حراك الششعب وجيششه
نورالدين لعراجي

ق.و

أامن سشطيف يكثف نششاطه Ùاربة اıدرات

حبسس  11متورطا وحجز كميات من الكيف
واألقراصس اŸهلوسشة
كثفت مصشالح أامن ولية سشطيف،
مؤوخرا ،من نششاطها Ùاربة جرائم
اıدرات ،و“كنت ،أاول أامسس ،من
وضشع حد لنششاط عصشابة تتكون من
شش -خصشÎ– Úف ت -روي -ج اıدرات
واŸؤوث -رات ال -ع -ق -ل -ي -ة ت -نشش-ط وسش-ط
م -دي-ن-ة سش-ط-ي-ف ،ال-ع-م-ل-ي-ة سش-م-حت
ب-ح-ج-ز ( )434ق - -رصس م - -ن اŸؤوث- -رات
ال- -ع- -ق- -ل -ي -ة ا ¤ج -انب ( )05أاسش -ل -ح-ة
بيضشاء ﬁظورة (عبوتي غاز مسشيل
ل -ل -دم -وع ،ث Ó-ث -ة خ -ن-اج-ر) ،وم-ب-ل-غ
م- - -ا‹ ق - -دره ( )384000دج Áث- - - - -ل
عائدات الÎويج لهذه السشموم.

سسطيف :نورالدين بوطغان

العملية التي أاطرت من قبل عناصضر
ف- -رق- -ة م- -ك- -اف- -ح -ة اıدرات ال -ت -اب -ع -ة
ل-ل-مصض-ل-ح-ة ال-ولئ-ي-ة ل-لشض-رط-ة ال-قضض-ائ-ي-ة
ب- -أام- -ن ال- -ولي- -ة ،وج -اءت اث -ر اسض -ت -غ Ó-ل
م-ع-ل-وم-ات ت-ف-ي-د ب-ق-ي-ام شض-خصض ÚبÎويج
اıدرات ‘ أاحد أاحياء وسضط اŸدينة،،
حيث ” الÎصضد لهما وتوقيفهما ‘ حالة
تلبسس ،بحيازة () 34قرصضا مهلوسضا و()05
أاسض -ل-ح-ة ب-يضض-اء ﬁظ-ورة (ق-ارورت-ي غ-از
مسضيل للدموع ،ثÓثة خناجر) ،وكذا مبلغ
ما‹ يناهز ( )334000دج ،ومكن التفتيشس
اŸن -ز‹ م -ن ح -ج -ز ك -م -ي -ة إاضض -اف-ي-ة م-ن

اŸؤوثرات العقلية قدرت بـ( )400قرصس،
إا ¤جانب مبلغ ما‹ قدره خمسضة آالف،
وقد “ت إاحالة اŸتورط Úعلى القضضاء
ل -ل -م -ت -اب -ع -ة ال -قضض -ائ -ي -ة ،وأاودع-ا ا◊بسس
اŸؤوقت.
ك -م -ا أاط -رت شض -رط -ة سض -ط -ي-ف ،خÓ-ل
األسض- - - -ب- - - -وع ÚاŸنصض- - - -رم ،Úدوري- - - -ات
وم- -داه -م -ات أاسض -ف -رت ع -ن ضض -ب -ط ()13
شض -خصض -ا ‘ ح -الت ت -ل-بسس ،سض-واء بصض-دد
ت-ع-اط-ي اıدرات ،أاواŸؤوث-رات ال-ع-ق-لية
‘ الفضضاءات العمومية.
وحجزت ،إاثـ ـر تلك العمليات ،كمية من
اıدرات ع -ل -ى شض -ك -ل ق -ط -ع م -ت -ف-اوت-ة
األح -ج -ام وزن -ه -ا اإلج-م-ا‹ ( )23غ -رام-ا
(كيف معالج) ،إا ¤جانب ( )99قرصضا من
اŸؤوث-رات ال-ع-ق-ل-ي-ة ،ن-اه-يك ع-ن مصضادرة
( )05أاسضلحة بيضضاء ﬁظورة.
اŸصضالح اŸعنية التي عا÷ت ﬂتلف
تلك القضضايا ،أا‚زت ملفات جزائية ضضد
اŸت -ورط Úالـ( )13ب-ت-ه-م ح-ي-ازة وت-ع-اطي
اıدرات ،حيازة أاقراصس من اŸؤوثرات
ال -ع -ق -ل -ي -ة وك -ذا ح -ي -ازة أاسض -ل -ح -ة ب-يضض-اء
ﬁظ -ورة ،ل -ي -ت -م إاح -ال-ت-ه-م أام-ام ا÷ه-ات
القضضائية اıتصضة ،حيث وضضع ( )9منهم
رهن ا◊بسس ،فيما اسضتفاد ( )04أاشضخاصس
من اسضتدعاءات مباشضرة.

‘ حادث Úمتفرق Úششهدتهما سشكيكدة

انتحار كهل ششنقا ببلدية ا◊دائق جنوب اŸدينة
اه- -ت- -ز سش- -ك- -ان ب- -ل- -دي- -ة ا◊دائ -ق
ج-ن-وب م-دي-ن-ة سش-ك-ي-ك-دة ،على وقع
لفطار من
فاجعة أاليمة ،قبل أاذان ا إ
يوم أاول أامسس ،بعد إاقدام أاب لثÓثة
أاطفال يبلغ من العمر  53سشنة على
الن -ت -ح -ار شش-ن-ق-ا ي-ق-ط-ن ب-السش-ك-ن-ات
الجتماعية ببلدية ا◊دائق.

سسكيكدة :خالد العيفة
وك- -ان الضض- -ح- -ي- -ة اŸت- -وف -ى ق -د وج -د
مشضنوقا بواسضطة وشضاح خمار فيما تنقلت
الشضرطة العلمية رفقة وكيل ا÷مهورية
لدى ﬁكمة سضكيكدة إا ¤مسضرح ا÷رÁة
Ÿعاينة ا÷ثة وفتح –قيق ‘ مÓبسضات
وظروف ا◊ادثة.

...وصشاعقة رعدية تتسشبب ‘
حريق مهول قرب ملعب  20أاوت
تسضببت صضاعقة رعدية ،ليلة أاول أامسس،
إاثر التقلبات ا÷وية األخÒة ‘ نشضوب
حريق مهول بالقرب من ملعب  20أاوت 55
وسضط مدينة سضكيكدة ،وا◊ريق تسضبب ‘
خسضائر مادية منها تضضرر منزل بالقرب
من مكان ا◊دث ،باإلضضافة إا› ¤موعة
من أاشضجار النخيل ،فيما  ⁄تسضجل أاي
خسضائر ‘ األرواح حسضب مصضادر ا◊ماية
اŸدنية ،التي تدخلت تدخلها فور وقوع
أا◊ادث والسض- -ي- -ط- -رة ع- -ل- -ي- -ه دون وق- -وع
خسضائر كبÒة.

سشجلت بكل من مغنية ،مرسشى بن مهيدي وبني مسشتار

ثÓث جرائم قتل خÓل ششهر رمضشان بتلمسشان

اهتزت بلدية بني مسشتار
ع -ل -ى وق-ع ج-رÁة ق-ت-ل راح
ضش -ح -ي -ت -ه -ا اŸدع -وإاب -راه -ي-م
صشاحب 16سشنة والذي تلقى
ضشربات قوية بواسشطة جسشم
صش -لب ع -ل -ى مسش -ت-وى ال-رأاسس
م -ن ط-رف ا÷ا Êال-ب-ال-غ م-ن
العمر  50سشنة.

تلمسسان :بكاي عمر

وحسضب مصض - -ادر””الشض- -عب”” ف- -إان
حيثيات هذه ا÷رÁة وقعت عقب
خÓف حول مزرعة والضضحية قام
ب -كسضب ال -قضض -ي -ة ‘ ال -ع -دال-ة وŸا
توجه رفقة اÙضضر القضضائي أاين
ا÷ا ⁄ Êيتمالك نفسضه ووجه له
ضض -رب -ات ق-ات-ل-ة ،وب-ع-دم-ا سض-م-ع أان
الضض - - -ح- - -ي- - -ة ت- - -و‘ Ãصض- - -ل- - -ح- - -ة
السضتعجالت الطبية باŸسضتشضفى
ا÷ام -ع -ي ت -ي -ج -ا Êدم -رج -ي ،ق-ام
اŸع -ت -دي ب -ط -ع -ن ن -فسض-ه ب-خ-ن-ج-ر
وي -ق -ب -ع ه -و اآلخ -ر ب -اŸسض -تشض-ف-ى،

عناصضر الدرك ببلدية بني مسضتار
ال-ت-اب-ع-ة إاق-ل-ي-م-ي-ا ل-دائ-رة م-نصض-ورة
فتحت –قيقا معمقا .و‘ سضياق
ذي صض -ل -ة اسض -ت -ف -اق سض -ك -ان ب-ل-دي-ة
مرسضى بن مهيدي السضاحلية ،على
وق -ع ج -رÁة ق -ت -ل بشض -ع-ة اقÎف-ه-ا
›ه -ول -ون ‘ ح -ق ع -ج -وز ب -ت-ع-ل-ق
األم- -ر ب- -اŸدع -وة ب ز ،ت -ب -ل -غ م -ن
ال-ع-مر  80سض -ن -ة وحسضب اŸصض-ادر
اÿاصض- -ة ،ف- -إان الضض- -ح- -ي -ة ت -ع -يشس
وحيدة باŸنزل وع Ìعليها وآاثار
ط- -ع -ن -ات خ -ن -ج -ر ع -ل -ى جسض -م -ه -ا
وت -ف -ط -نت ل -ه -ا إام -رأاة ك -انت Œود
ع -ل -ي-ه-ا ب-األك-ل ي-وم-ي-ا وع-ل-ي-ه ف-ت-ح
ع-ن-اصض-ر الشض-رط-ة ال-قضض-ائ-ي-ة بأامن
م-رسض-ى ب-ن م-ه-ي-دي –ق-ي-ق-ا وهذا
بالتنسضيق مع وكيل ا÷مهورية لدى
Óشضارة هذه
ﬁكمة باب العسضة .ل إ
ا÷رÁة تعد الثالثة من نوعها ‘
شضهر رمضضان بعدما ” قتل شضاب
Ãغ -ن -ي-ة بسض-بب خÓ-ف ح-ول م-ب-ل-غ
ما‹.

–م- -ل ب- -عضس الصض- -ن -اف ال -بشض -ري -ة ح -ق -دا ك -بÒا
Ÿؤوسضسضة ا÷يشس ،ف Óتدع أاي ◊ظة “ر حتى تطعن
‘ هذه اŸؤوسضسضة وهيئاتها المنية ،التي ل تغفل
لم-ن ل-ل-م-واط-ن،Ú
ع -ي -ن-ه-ا ،ع-ن ت-وف Òال-ط-م-أان-ي-ن-ة وا أ
وهاهي الصضوات النشضاز تغرد خارج أاسضرابها ،توزع
صضكوك الغفران اŸعادية لكل الشضرفاء والوطني،Ú
‡ن اصضطفوا ا ¤جانب قوات بلدهم وسضاندوها ‘
السضراء والضضراءﬁ ،اول Úتشضويههم بشضعارات يعرف
ا÷م-ي-ع ﬂاب-ره-ا ال-دن-ي-ئ-ة وت-وج-ه-ات-ه-ا ال-رادي-ك-ال-ية
دف-اع-ا ع-ن اصض-ح-اب الول-ي-ق-ارشض-ي-ة اŸال-ي-ة وأاذرعها
السضياسضية.
اŸشضهد السضياسضي أاصضبح أاك Ìوضضوحا ،وشضتان بÚ
فريق ،Úفريق يدعو إا ¤بناء وطن يحلم به ا÷ميع،
وفريق يدعو إا ¤تخريب وطن لتعشس فيه فئة من
الناسس دون غÒها ،شضعاراتهم نحن وبعدنا الطوفان،
‘ اŸق -اب -ل ي -ت -خ-ن-دق الشض-رف-اء ‘ م-رك-ز ا◊راسض-ة،
لخرى تلوح”” ،ان  ⁄تكن أاسضدا
يدهم على الزناد وا أ
–مي عرين بلدك ،ف Óتكن كلبا يعوي على حماة
بلدك””.
م -ن -ذ ان ت -ظ -اه -ر أاصض -ح-اب السضÎات الصض-ف-راء ‘
الشض -وارع ال -ب -اريسض -ي -ة ⁄ ،نشض-اه-د ول م-رة رف-ع ف-ي-ه-ا
اŸت -ظ -اه -رون لف-ت-ات تسض-يء ل-ل-ج-يشس ،ول شض-ع-ارات
تقزم اŸؤوسضسضة العسضكرية ،حتى وان وصضل التظاهر
حد العصضيان وا◊رق والنهب ،لكن بقيت اŸؤوسضسضة
بعيدة كل البعد عن أاي مسضاسس بهيبتها وقداسضتها
ومهامها النبيلة ،عكسس ما يحدث عندنا ‘ حراك
الشضوارع– ،ضضر الشضعارات والÓفتات الكبÒة وتشضتم
قيادة ا÷يشس ،بل يصضل ا◊قد ببعضضهم ا ¤نعتها
بأاوصضاف ل يليق اŸقام لذكرها ،والنتيجة ان هؤولء
العمÓء مأاجورون –ت وصضاية افر‚ية جلية للعيان.
ا◊راك ه- -وح -رك -ة الشض -عب وج -يشض -ه وأاي ﬁاول -ة
لوضضع معا ⁄فاصضلة ب Úطر‘ اŸعادلة هي مغامرة،
ف Ó- -ي- -ح- -اول اوصض -ي -اء اŸوج -ة الخÒة رك -وب ذلك،
العواصضف اŸوسضمية مهما ك Èحجمها ،سضيأاتي الفرج
من ضضلعها عاج Óام آاج Óوالزمن كفيل ‘ كشضف
نفيسس اŸعادن من بخسضها.

كاريكات /ÒعنÎ

