لوŸبــي الـــذي يجعـــل من اللعبــة منافسســـة شسريفـــة
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0ـ
33ـــ0ـ
صســـ

á«cÉ°ùeGE

مسسابقة كبÒة ب ÚاŸنتسسبÚ
للمدارسس القرآانية بالعاصسمة

تك ـ ـر Ëأزيـ ـد م ـ ـن 200
تلميذ ‘ مسسابق ـة ح ـفظ
ألقرآأن ألكر Ëوأ◊ديث
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حقـــــــق موسسمــــا اسستثنائيــــا
رغــــم اŸنافسســــة الكـــبÒة

أ– ـ ـاد ألعاصسم ـ ـة يت ـ ـوج بلق ـب
ألبطولة للمرة ألثامنة ‘ تاريخه
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الثÓثاء  ٢٨ماي  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢٣رمضضان  ١٤٤٠هـ

جائزة أ÷زأئر ألدولية
للقرآأن ألكرË

تأاجيل جلسسة فتح
أظرفة عروضس
أŸناقصسات
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد

ت - -ت - -واصش - -ل ال - -ط- -ب- -ع- -ة 16
÷ائ - -زة ا÷زائ- -ر ال- -دول- -ي- -ة
◊ف - - -ظ ال - - -ق- - -رآان ال- - -ك- - -رË
وت -رت -ي -ل -ه وŒوي -ده ،خ -لل
ال- -فÎة اŸم -ت -دة ب 25 Úو30
م- -اي  ،2019وذلك ب- -ك- -ل م- -ن
قصش- - - -ر اŸع- - - -ارضس وف - - -ن - - -دق
السشوفيتال.

لقاء مشسÎك بÚ
وزأرتي أŸياه وألطاقة
تنظم وزارة اŸوارد اŸائية
ب-ال-ت-ع-اون م-ع وزارة ال-ط-اقة،
ال- -ي- -وم ،ج- -لسش- -ة ع- -م -ل –ت
ع - -ن- -وان «اŸي- -اه وال- -ط- -اق- -ة»،
وذلك ع -ل -ى السش -اع-ة ،12:00
Ãقر الوزارة ‘ القبة.

1٧959

برناوي غ Òمنحاز ألي فريق رياضسي
ن -فت مصش -ال-ح وزارة الشش-ب-اب
وال -ري -اضش -ة ،اŸع -ل -وم -ات ال -ت -ي
ت -داول -ت -ه -ا ع -ن -اوي-ن صش-ح-ف-ي-ة
حول دعم الوزير رؤووف سشليم
برناوي لنادي ا–اد العاصشمة،
ال - - - -ذي ن - - - -افسس ون- - - -ال ل- - - -قب
ال -ب -ط -ول -ة ال-وط-ن-ي-ة .وذك-رت
ذات اŸصش -ال -ح ،ب-ال-ت-زام ال-وزي-ر
ب- - -واجب ال- - -ت- - -ح- - -ف - -ظ ›ددة
دع -وت -ه -ا ج-م-ي-ع اŸع-ن-ي Úع-ل-ى
السش-اح-ة ال-ري-اضش-ي-ة ال-وطنية،
أان يكونوا هادئ Úوأان يتجنبوا
ا÷دال ال -ع -ق -ي -م ال -ذي ق -د ي -غ -ال -ط ال-رأاي ال-ع-ام وي-ع-ي-ق ت-ط-ور ال-ري-اضش-ة ا÷زائ-ري-ة ‘ ﬂت-ل-ف
تخصشصشاتها.

ن

دوة صسحفية حول حقوق ألطفل

تنظم الشش
اليوم ،ن بكة ا÷زائرية للدف
ا
ع
ع
ن
ح
ق
و
ق
ا
ل
ط
ف
ل «ندى»،
دوة صشحفي
–ت ع -ن -وان»ا÷ ة حول وضشعية حقو
ق الطفل ‘ ا÷زائر
م-
والقضشائية والق ه -وري -ة ا÷دي -دة ل -ل -
لطفال» ،عل ح -م-اي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة
انو
ن
ي
ة
ل
أ
ى ال
ب -دي -دوشس م -راد .ال -ن-دوة ت-ت-م Ãن-اسش-ب سشاعة  11.00صشباحا،
ة ااŸصشادف ل
ل-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-ط-ف-ل
ـ 1جوان من كل سشنة.

حملة –سسيسسية
Ÿكافحة ألتدخÚ
ع Èألقطارأت
ت -ن -ظ -م ج -م-ع-ي-ة مسش-اع-دة
اŸرضش -ى اŸصش-اب Úب-السش-رط-ان
«ال- - -ب- - -در» ب- - -الشش- - -راك- - -ة م - -ع
الشش -رك -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ن -ق-ل
ب -السش-كك ا◊دي-دي-ة «اسس ان
ت - -ي- -اف» ل- -ق- -اء –ت ع- -ن- -وان
«ق - - -ط - - -اع ب - - -دون ت- - -دخ،»Ú
لتحسشيسس اŸواطن Úبخطورة
لف- -ة اÿطÒة ع- -ل- -ى
ه - -ذه ا آ
الصشحة والقتصشاد.

«يوم ألطالب  19ماي »1956
‘ حصسة «موعد مع ألتاريخ»

ي -ن
ظ -م اŸت -ح -ف ال-وط-ن-ي
ل
ل
م
ج
ا
ه
د
،
Ã
ق
ر
ه
،
ا◊صشة ا أ
ال-ع-دد ( )211م- -ن
لسشبوعية «مو
ع
د
م
ع
ا
ل
ت
ا
ر
ي
خ
»
،
ب
ع
ن
ماي  ،»1956وذلك غدا ،على السشاعة  00وان «يوم الطالب 19
 10:صشباحا.

–ضس Òرزنامة أŸهرجانات

ت-ع-ك-ف وزارة ال-
ﬁاف- -ظ -ي اŸه -ر ث-ق-اف-ة ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع
ج -ا
ال-ت-حضش Òلسش Òن -ات اıت -ل -ف -ة ع -ل -ى
ور
ة
ان-ط-لق اŸه-رجانات
القادمة وذلك حسش
مسشبقا لكل مهر ب الرزنامة اŸسشطرة
جا
الدو‹ «تيمڤاد ن على غرار اŸهرجان
»
‘
ا
ل
ف
Îة من  25إا30 ¤
ج- -وي- -ل- -ي- -ة واŸه -
ر
ج
ان ال -ث -ق -ا‘ ال -دو‹
ل-ل-مسش-رح م-ن  15إا
 21 ¤أاك-ت-وبر القادم
ببجاية.

...وتنظيم أللقاء أ÷ماعي
رقم ( )366

ينظم اللقاء ا÷ما
ل-تسش-ج-ي-ل شش-ه-ادات عي اŸوسشع رقم ( )366
اÛ
خصشصس Ÿوضشوع «ك اه-دي-ن واÛاه-دات،
يف
ي
ت
م تعبئة ا÷ماهÒ
ل
تنظيم اŸظاهرات وا
ضش- -د السش- -ل- -ط- -ات ال -لحتجاجات الششعبية
ف- -ال -ت-ح-ري-ري-ة» ،وذل رنسش- -ي- -ة إاب -ان ال -ث -ورة
ك
ي
و
م
ا
ÿ
م-يسس  30ماي،
على السشاعة 10:00
ص
ش
ب
ا
ح
ا.

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

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

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

منتدى ألذأكرة حول
«خطر أ◊روب على
أألطفال»
ت- -ن- -ظ- -م ج- -م- -ع- -ي -ة مشش -ع -ل
الشش-ه-ي-د ب-ال-ت-نسشيق مع يومية
اÛاه- - - -د وسش- - - -ف- - - -ارة دول- - - -ة
ف -لسش -ط Úب -ا÷زائ -ر م -ن -ت -دى
ال - -ذاك - -رة ي - -ت - -ن - -اول خ - -ط - -ر
لط - - -ف - - -ال
ا◊روب ع- - - -ل - - -ى ا أ
تضشامنا مع الطفل الفلسشطيني
‘ ال -ي -وم ال -ع -اŸي ل -ل -ط -ف-ول-ة،
ي -نشش -ط -ه أاط-ف-ال م-ن ا÷زائ-ر
وف - - - - -لسش- - - - -ط ،Úوذلك ي- - - - -وم
لرب- -ع -اء  29م- - -اي ا÷اري،
ا أ
ع-ل-ى السش-اع-ة  10:30صشباحا،
Ãقر اÛاهد.

موسسيقى وأنشسطة ثقافية بدأر
عبد أللطيف

لششعاع الثقا‘،
تنظم الوكالة ا÷زائرية ل إ
ب-رن-ا›ا ف-ن-ي-ا م-ت-ن-وع-ا بـدار ع-ب-د اللطيف ‘
ال -ع -اصش-م-ة Ãن-اسش-ب-ة شش-ه-ر رمضش-ان ال-فضش-ي-ل.
ويشش- -م -ل الÈن -ام -ج «سش -ه -رات رمضش -ان »2019
موسشيقى وأانششطة ثقافية إا ¤غاية  01جوان
 ،2019حيث سشيتم إاحياء سشهرة فنية ‘ طابع
لن - -دلسش - -ي م - -ن أاداء ج - -م- -ع- -ي- -ة ا÷ن- -ادي- -ة
ا أ
ب -وف-اريك ي-وم  01ج -وان  2019إاح-ي-اء اليوم
العاŸي للطفولة وحفل فني من إاحياء الفنان
سشم Òتومي.

أاج- - -لت ا÷لسش- - -ة اÿاصش - -ة
لظ- -رف- -ة اÿاصش- -ة
ب - -ف - -ت- -ح ا أ
لع- - - -لن ع- - - -ن ع- - - -روضس
ل - - - -إ
اŸن- -اقصش- -ات ال- -وط- -ن- -ي- -ة ع- -ن
ل‚از ﬁطات
طريق اŸزاد إ
ت -ول-ي-د ال-ط-اق-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة
الضشوئية بقوة  150ميغاواط،
وك - - -انت ا÷لسش - - -ة م - - -ق - - -ررة
اليوم.

أنتخاب رئيسس غرفة ألتجارة
وألصسناعة يوم  15جوأن
يتم انتخاب رئيسس الغرفة
ا÷زائ - - -ري - - -ة ل - - -ل - - -ت - - -ج- - -ارة
والصش -ن -اع -ة ،ي -وم السش -بت 15
جوان الداخل ،وذلك بقاعة
اÙاضش - -رات ع - -ل- -ي م- -ع- -اشش- -ي
ب -قصش -ر اŸع -ارضس ب -الصش -ن -وب -ر
ال -ب -ح -ري «صش -اف -كسس» ،ع -ل -ى
السشاعة  09:00صشباحا.

برنامج أحتفا‹
متنوع Ãناسسبة أليوم
ألعاŸي للطفولة
ي -ن -ظ -م ال -دي -وان ال -وط -ن-ي
لع-لم ،ب-رنا›ا
ل-ل-ث-ق-اف-ة وا إ
متنوعا Ãناسشبة اليوم العاŸي
للطفولة اŸصشادف لـ 1جوان،
ي -تضش -م -ن ع -روضش -ا ت -رب -وي-ة،
ت-رف-ي-ه-ي-ة ،أان-اششيد دينية...
وم - - -ع - - -ارضس عﬂ Èت - - -ل- - -ف
م - -ن- -اط- -ق ال- -ب- -لد ‘ ق- -اع- -ات
وم - - - -رك- - - -ب- - - -ات ‘ ك- - - -ل م- - - -ن
ال -ع -اصش -م-ة ،وه-ران ،ب-ج-اي-ة،
بومرداسس وتيبازة.

ندوة إأعÓمية حول «دور
أألمن ألوطني ‘ حماية
أألطفال من ألعنف»
ت- -ن -ظ -م اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة
لمن الوطني ،اليوم ،ندوة
ل أ
لم- -ن
إاع - -لم - -ي- -ة Ãن- -ت- -دى ا أ
ال -وط -ن -ي– ،ت ع -ن-وان «دور
لم- -ن ال- -وط- -ن- -ي ‘ ح- -م -اي -ة
ا أ
لط- -ف- -ال م -ن ك -اف -ة أاشش -ك -ال
ا أ
العنف» ،وذلك على السشاعة
 09:00صش -ب -اح -ا ،ب-اŸدرسش-ة
ال - -ع - -ل - -ي- -ا ل- -لشش- -رط- -ة «ع- -ل- -ي
ت - - -ونسش- - -ي» شش- - -اط- - -ون- - -ي- - -ف ـ
ا÷زائر. -

إلع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع 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 - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh
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الموافق لـ  23رمضسان  1440هـ

أاشسرف على اŸراسسم رابحي

تنصسيب حمايدية رئيسسا مديرا عاما للمؤوسسسسة الوطنية لإÓشسهار

” ،أامسس ،ب- - -ا÷زائ- - -ر ال - -ع - -اصس - -م - -ة،
ت- -نصس- -يب ح- -م- -اي- -دي- -ة م- -ن ‘ Òم -نصسب
الرئيسس اŸدير العام للمؤوسسسسة الوطنية
’شسهار ،خلفا ÷دو
لÓتصسال والنشسر وا إ
ج -ازي -ة ال -ت -ي أان -ه -يت م -ه-ام-ه-ا بصس-ف-ت-ه-ا
مديرة عامة بالنيابة للمؤوسسسسة.
جرى حفل التنصسيب –ت إاشسراف وزير
ا’تصسال ،الناطق الرسسمي للحكومة ،حسسان
رابحي ،الذي أاكد أان «هذه اŸؤوسسسسة التي تقع
–ت وزارة ا’تصسال تعد من أاهم اŸؤوسسسسات،

وذلك بالنظر لكونها على صسلة مع ﬂتلف
وسس-ائ-ل اإ’عÓ-م ال-ع-م-وم-ي-ة واÿاصس-ة ول-ت-ن-وع
نشساطاتها».
وأاك-د راب-ح-ي «ا’سس-ت-ع-داد ال-ت-ام» ل-لقائمÚ
على هذه اŸؤوسسسسة من أاجل «التعاطي مع
الشسركاء بكل دÁقراطية وشسفافية Ãا يتوافق
وشسروط السساعة التي تعرفها البÓد وكذلك
Ãا ي -ت-واف-ق وال-ق-ي-م ال-وط-ن-ي-ة» ،مشس-ددا ع-ل-ى
ضسرورة «ا◊رصص على اŸصسلحة العليا للبÓد
إا ¤جانب العمل على توف Òخطاب إاعÓمي

مسس- -ؤوول م- -ل- -ت- -زم م -ن شس -أان -ه اŸسس -اه -م -ة ‘
ا◊فاظ على اأ’من وا’سستقرار والطمأانينة
للبÓد».
وب -اŸن -اسس-ب-ة ،ن-وه وزي-ر ا’تصس-ال ب-اŸسس-ار
العلمي واŸهني للسسيد حمايدية الذي يؤوهله
’ ﬁالة إا« ¤ا’طÓع Ãهمته ا÷دية بكل
اقتدار والتزام».
و‘ موضسوع آاخر ،دعا رابحي كل وسسائل
اإ’عÓم إا« ¤التعاون الصسادق مع اللجنة التي
أاوكلت لها مهمة وضسع اŸعاي Òالتي سسيتم على
أاسساسسها –ديد أاقسساط ومسساحات اإ’شسهار
لصسالح الصسحافة العمومية واÿاصسة ،وذلك ‘
إاط- -ار م- -ا ي- -ل- -ب- -ي ط -ل -ب -ات ه -ذه اŸؤوسسسس -ات
اإ’عÓمية من جهة وÃا يتوافق مع اŸبادئ
واأ’هداف الوطنية من جهة أاخرى».
من جهته ،أاكد حمايدية «سسعيه للدفع قدما
ب-اŸؤوسسسس-ة ل-ت-م-ك-ي-ن-ه-ا م-ن أاداء دوره-ا الرائد
ال -ذي أاوك -ل إال -ي -ه -ا ل -ب -ن -اء اŸرح -ل-ة ال-ق-ادم-ة
للجزائر ،وذلك بإاضسفاء اŸزيد من الشسفافية
‘ التسسي Òواسستخدام الرقمنة وا’عتماد على
ع -نصس -ر بشس -ري ك -فء ،سس -ي -م -ا وأان اŸؤوسسسس -ة
الوطنية لÓتصسال والنشسر واإ’شسهار تعد من
أاه -م اŸؤوسسسس -ات ب -ال -ن -ظ -ر Ûال نشس -اط -ه -ا
ا’سسÎاتيجي».

ينهي مشسكل ا’زدحام اŸروري ب ÚاÙمدية وباب الزوار بدءا من جوان

اسستÓم الطريق الرابط ب Úالسسيار الشسرقي على مسستوى العالية بالطريق الوطني رقم 5
’شس -غ -ال ال -ع -م -وم -ي -ة
أاع -ل -ن وزي -ر ا أ
وال -ن-ق-ل ،مصس-ط-ف-ى ك-وراب-ة ،أامسس ،أان
مشس -روع ال-رب-ط ب Úال-ط-ري-ق السس-ري-ع
الشس- -رق- -ي ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى ال- -ع- -ال- -ي- -ة
بالطريق الوطني رقم  5والذي يسسمح
ب -ت -خ -ف -ي -ف ا’زدح -ام ع -ل -ى مسس -ت-وى
اÙور الرئيسسي لشسمال العاصسمة بكل
م -ن ب -ل -دي -ت -ي اÙم -دي-ة وب-اب ال-زوار
سسيتم اسستÓمه نهاية يونيوالقادم.
خÓل زيارة عمل وتفقد لعدة مشساريع
جاري إا‚ازها با÷زائر العاصسمة ،أاوضسح

كورابة أان هذا اŸشسروع يهدف إا ¤ضسمان
سس -ي -ول -ة ح-رك-ة اŸرور وت-خ-ف-ي-ف ا’زدح-ام
ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸدخ-ل الشس-رق-ي ل-ل-عاصسمة،
’‚از على
مÈزا ضسرورة سسهر أاصسحاب ا إ
’شسغال.
جودة ا أ
ك -م -ا سس -يسس -م -ح ه -ذا اŸشس-روع لسس-ائ-ق-ي
السسيارات بالدخول إا ¤الطريق الوطني رقم
 24دون اللجوء إاﬁ ¤ول حي اŸوز الذي
غالبا ما يكون مزدحما بحيث يأاتي ذلك من
خÓل إاعادة تهيئة ﬁول الطريق الوطني
رقم  -24الطريق السسريع الشسرقي مع إادراج

طرق فرعية وإانشساء نقطتي دوران تضسمنان
ج -م -ي -ع اŒاه-ات ال-ت-ن-ق-ل .وت-ب-ل-غ ال-ت-ك-ل-ف-ة
’جمالية لهذا اŸشسروع  700مليون دج.
اإ
’شسغال
وخÓل هذه الزيارة صسرح مدير ا أ
ال-ع-م-وم-ي-ة ل-و’ي-ة ا÷زائ-ر ،ع-ب-د ال-رح-مان
رح- - -م - -ا ،Êأان ه - -ذا اÙور ال - -راب - -ط بÚ
الطريق الوطني الشسرقي وبلدية باب الزوار
سسيسسمح للسسائق Úبتفادي اıرج اŸؤودي
إا ¤نقطة الدوران عند مدخل باب الزوار
الذي عادة ما يكون مزدحما قرب خط
الÎامواي.

يÈز دف Îشسروط ا’سستفادة من مزايا ا’سستثمار

مرسسوم تنفيذي يحدد شسروط إاعداد معاينة الشسروع ‘ مرحلة السستغÓل

صسدر اŸرسسوم التنفيذي اÙدد لشسروط
وك-ي-ف-ي-ات إاع-داد م-ع-اي-نة الشسروع ‘ مرحلة
ا’سس-ت-غÓ-ل لÓ-سس-ت-ث-م-ار م-ن أاجل ا’سستفادة
من اŸزايا الناجمة عنه وذلك ‘ العدد 31
من ا÷ريدة الرسسمية.
يوضسح اŸرسسوم أان معاينة الشسروع ‘ مرحلة
ا’سستغÓل هو»إاجراء ملزم للمسستثمر» يتجسسد ‘
شسكل ﬁضسر يثبت أان اŸسستثمر قد أاوفى بالتزامه
‘ ›ال اق -ت -ن -اء السس -ل -ع واÿدم -ات ،ع -ل -ى اأ’ق-ل
Ãسس- -ت- -وى يسس- -م- -ح Ãم- -ارسس- -ة ال- -نشس -اط م -وضس -وع
ا’سستثمار اŸسسجل لدى الوكالة الوطنية لتطوير
ا’سستثمار طبقا لشسهادة التسسجيل.
وي- -ع- -د ﬁضس- -ر م- -ع -اي -ن -ة الشس -روع ‘ م -رح -ل -ة
ا’سستغÓل ويسسلم ‘ أاجل ’ يتجاوز ثÓث)30( Ú
يوما ،ابتداء من تاريخ إايداع الطلب من طرف
اŸسستثمر حسسب ‰وذج مرفق باŸلحق الثا Êلهذا
اŸرسسوم.
ويقدم اŸسستثمر طلب إاعداد معاينة الشسروع ‘
مرحلة ا’سستغÓل لدى مركز تسسي ÒاŸزايا التابع
له اŸقر ا’جتماعي .ويبّلغ ﬁضسر معاينة الشسروع
‘ مرحلة ا’سستغÓل إا ¤اŸسستثمر وإا ¤الشسباك
ال -وح -ي -د ال Ó-م -رك -زي ل-ل-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ت-ط-وي-ر
ا’سستثمار اıتصص إاقليميا.
و‘ حالة ما إاذا كان مكان وجود النشساط تابعا
Ÿركز تسسي Òمزايا غ Òذلك الواقع فيه اŸقر
ا’جتماعي ،يتم إاعداد ﬁضسر معاينة الشسروع ‘
مرحلة ا’سستغÓل من طرف مركز تسسي ÒاŸزايا
الذي يتبع له مكان وجود النشساط.
أاما ‘ ما يتعلق بآاثار معاينة اŸشسروع ‘ حالة
ا’سستغÓل ،يوضسح اŸرسسوم أانه “نح ا’سستفادة
من مزايا ا’سستغÓل ‘ ثÓثة حا’ت.
ا◊الة اأ’و ¤تتعلق بإانشساء نشساطات جديدة،
حيث يسستفيد اŸسستثمر من كافة اŸزايا وتخصص
ال-ث-ان-ي-ة ت-وسس-ي-ع ال-ق-درة ا’ن-ت-اج-ي-ة (التوسسع الكّمي
و/أاوال- -ت- -وسس- -ع ال -ن -وع -ي)“ ،ك -ن اŸسس -ت -ث -م -ر م -ن
ا’سستفادة من مزايا ا’سستغÓل بتطبيق نسسبة مئوية
–دد حسسب نسسبة ا’سستثمارات ا÷ديدة مقارنة
Ãجموع ا’سستثمارات اإ’جمالية.
و‘ ا◊الة الثالثة ،عندما يشسمل ا’سستثمار عدة
وح -دات أاوم -واق -ع م -ع -ن-ي-ة ب-ا’سس-ت-ث-م-ار ،ف-إان ت-لك
اŸوجودة ‘ اŸناطق اŸذكورة ‘ اŸادة  13من
القانون رقم  09-16اŸؤورخ  3أاغسسطسص ،2016
تسستفيد من مزايا ا’سستغÓل اŸطبقة على هذه
اŸناطق.
وتسس - -ت - -م - -ر ال - -وح - -دات أاواŸواق - -ع اŸع - -ن- -ي- -ة

ب- -ا’سس- -ت- -ث -م -ار ،ع -ن -د ان -قضس -اء م -دة اإ’ع -ف -اء‘ ،
ا’سستفادة Ÿا تبقى من اŸدة من اŸزايا اŸمنوحة
لها قانونا.
ويوضسح اŸرسسوم التنفيذي أان دخول اسستثمار
‘ مرحلة ا’سستغÓل ا÷زئي ’ ،يلزم اŸسستثمر،
بصس -ف -ة ف -وري -ة وق -ط-ع-ي-ة ،بضس-رورة إاع-داد ﬁضس-ر
معاينة ‘ مرحلة ا’سستغÓل.

...ومرسسوم يحدد كيفيات منح
امتياز اسستغÓل اŸياه ا◊موية
صس -در ب -ال -ع -دد اأ’خ Òم-ن ا÷ري-دة ال-رسس-م-ي-ة،
اŸرسسوم التنفيذي اÙدد لشسروط وكيفيات منح
امتياز اسستعمال واسستغÓل اŸياه ا◊موية ،ويعرف
اŸرسس-وم ال-ت-ن-ف-ي-ذي رقم  150-19ا- - Ÿؤورخ ‘ 29
أابريل  2019اŸؤوسسسسات اŸسستغلة لهذا النوع من
اŸياه على أانها «كل مؤوسسسسة ذات طابع Œاري
تسس -ت -ع -م -ل اŸي -اه ا◊م-وي-ة ومشس-ت-ق-ات-ه-ا أ’غ-راضص
عÓجية و/أاو’سستعادة اللياقة البدينة» وتسسمى ‘
هذه ا◊الة مؤوسسسسة حموية و»تسستعمل مياه البحر
واŸواد ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة اŸسس -ت-خ-رج-ة م-ن-ه ’أغ-راضص
عÓ-ج-ي-ة و/أاو’سس-ت-ع-ادة ال-ل-ي-اق-ة ال-ب-دي-ن-ة» وي-طلق
عليها هنا تسسمية مركز اŸعا÷ة Ãياه البحر.
كما يشس Òالنصص اŸذكور ‘ إاحدى مواده إا ¤أان
اŸي - -اه ا◊م- -وي- -ة «ت- -خضس- -ع ح- -ت- -م- -ا ل- -ت- -ح- -ال- -ي- -ل
فيزيوكيميائية وبكتÒيولوجية» .كما أانه يتم إانشساء
ن -ط-اق ح-ول اŸن-اب-ع ا◊م-وي-ة اŸصس-رح Ãن-ف-ع-ت-ه-ا
الوطنية◊ ،مايتها من كل أاشسكال التلوث اأوالعدوى
التي قد “سص مياهها.
ويخضسع اسستغÓل اŸؤوسسسسة ا◊موية إا ¤رخصسة
يسسلمها الوا‹ اıتصص إاقليميا ،بناء على اقÎاح
من اŸدير الو’ئي اŸكلف بالسسياحة ،علما أان
هذه اŸؤوسسسسة تخضسع قبل وضسعها حيز ا’سستغÓل
إا ¤مراقبة تتم با’شسÎاك ب ÚاŸصسالح اıتصسة
للوزارة اŸكلفة باŸياه ا◊موية ووزارة الصسحة.
ويشس -رح اŸرسس -وم ك -ذلك ك -ي -ف -ي -ة ت-ق-د Ëط-لب
رخصس- -ة ا’سس -ت -غ Ó-ل وال -وث -ائ -ق اŸرف -ق -ة ل -ه ،م -ع
ال -ت -وضس-ي-ح أان ه-ذه ال-رخصس-ة ت-ع-د «شس-خصس-ي-ة ،غÒ
قابلة للتنازل أاولنقل ملكيتها» غ Òأانه و»‘ حالة
وفاة اŸالكÁ ،كن لذوي ا◊قوق ا’سستمرار ‘
ا’سستغÓل» إا’ أان ذلك يخضسع لشسروط.
ك -م -ا يشس -دد ذات ال -نصص ع -ل -ى أان -ه ي -ت-ع Úع-ل-ى
صس -احب رخصس -ة ا’سس -ت -غ Ó-ل الشس -روع ‘ ‡ارسس-ة

نشساطه ‘ أاجل أاقصساه سستة أاشسهر ،ابتداء من تاريخ
تسس-ل-ي-م-ه-ا .و‘ ح-ال ال-ع-كسص ،ت-ق-وم السس-ل-ط-ة ال-تي
سس- -ل- -مت ال- -رخصس -ة ب -إاع -ذاره ب -ال -ب -دء ‘ ع -م -ل -ي -ة
ا’سستغÓل ‘ أاجل أاقصساه ثÓثة أاشسهر على أان يتم
سسحبها مع انقضساء هذا اأ’جل.
و‘ ذات اإ’ط- - -ار ،ي- - -فصس- - -ل ذات اŸرسس - -وم ‘
الشس -روط ال-ت-ي ي-ت-ع-ه-د مسس-ت-غ-ل اŸؤوسسسس-ة ا◊م-ي-ة
ب-ت-وفÒه-ا ع-ل-ى غ-رار «ضس-م-ان ت-ه-ي-ئات وŒهيزات
لفائدة اأ’شسخاصص ذوي ا’حتياجات اÿاصسة لكل
اÿدم -ات اŸم -ن -وح -ة» وك -ذا «احÎام م -ت -ط-ل-ب-ات
وقواعد النظافة» ،مع ضسرورة أان تكون اŸنشسآات
اıصسصس -ة ل -ل -م -م -ارسس-ة اŸشسÎك-ة ل-ل-طب ال-ب-دÊ
أاوالتأاهيل الوظيفي «مطابقة للمقاييسص والتنظيم
اŸعمول بهما».

...وآاخر لتنظيم نشساط
اإلطعام السسياحي
صسدر ‘ العدد اأ’خ Òمن ا÷ريدة الرسسمية
رق -م  31اŸرسس-وم ال-ت-ن-ف-ي-ذي ال-ذي ي-ن-ظ-م نشس-اط
اإ’طعام السسياحي باعتباره نشساطا Œاريا مقننا.
أاوضسح اŸرسسوم التنفيذي رقم  151-19اŸؤورخ
‘  29أاب-ري-ل  ،2019أان «م -ط-اع-م سس-ي-اح-ي-ة» ه-ي
اŸط -اع -م ال -ت -ي ت -ت -وف-ر ع-ل-ى م-ع-دات وŒه-ي-زات
ت -ت -واف -ق م -ع مسس -ت-وى م-ع Úم-ن ال-راح-ة واÿدم-ة
واıصسصسة لتقد Ëوجبات على اختÓف أانواعها
للزبائن ،مرفوقة بتنشسيط أاوبدونه ،ويتع Úعليها
ا’متثال للتشسريع وللتنظيم اŸعمول بهما ’ ،سسيما
‘ ميادين التعم Òواأ’من وا◊ماية ضسد ﬂاطر
ا◊ريق والنظافة وكذا تراخيصص بيع اŸشسروبات
والعروضص الÎفيهية.
وترتب اŸطاعم السسياحية ‘  4أاصسناف معÈ
عنها بعدد من النجوم يتزايد مع مسستوى رفاهية
اŸطعم ،وذلك طبقا Ÿعاي Òالتصسنيف اÙددة
باŸرسسوم الذي يوضسح أان طلب تصسنيف مطعم
ي-ودع ل-دى اŸدي-ري-ة ال-و’ئ-ي-ة اŸك-ل-ف-ة ب-السس-ياحة،
م -ق -اب -ل وصس -ل إاي -داع ي -رف -ق ب -نسس-خ-ة م-ن السس-ج-ل
ال -ت -ج -اري ،نسس -خ -ة م -ن إاث -ب -ات اŸع -اي-ن-ة ل-ق-واع-د
النظافة والنقاوة العمومية ،تسسلمها مصسالح الصسحة
اıتصس -ة إاق -ل -ي -م -ي-ا ونسس-خ-ة م-ن إاث-ب-ات اŸع-اي-ن-ة
ل -ق -واع -د اأ’م -ن ضس -د ﬂاط -ر ا◊ري -ق ،تسس -ل -م -ه-ا
مصسالح ا◊ماية اŸدنية اıتصسة إاقليميا.

info@ech-chaab..com
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بن مسسعود يبحث مع السسف Òالكرواتي آاليات الدفع
بالتعاون الثنائي

ب- -حث وزي- -ر السس -ي -اح -ة والصس -ن -اع -ة
التقليدية عبد القادر بن مسسعود ،أاول
أامسس ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م-ة ،م-ع سس-فÒ
كرواتيا با÷زائر اليجا ز’ليك آاليات
ال -دف-ع ب-عÓ-ق-ات ال-ت-ع-اون ب Úا÷زائ-ر
وكرواتيا ‘ ›ال السسياحة ،حسسب ما
أاورده ،أامسس ،بيان للوزارة اŸعنية.
” خÓ- -ل ا’سس- -ت- -ق- -ب -ال ال -ذي خصس -ه ب -ن
مسسعود للسسف Òالكرواتي التطرق إا ¤آاليات
الدفع بعÓقات التعاون بيم ا÷زائر وكرواتيا
‘ ›ال السس -ي -اح -ة والصس -ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة،
وبحث سسبل تطويرها.
ك -م -ا أاع -رب ال -ط -رف -ان ع -ن اع -ت-زازه-م-ا
ب-ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة وح-رصص ال-ب-ل-دي-ن على
تطويرها وتوسسيع ›ا’ت التعاون والشسراكة.
أاكد الوزير على أاهمية الدفع بالعÓقات
الثنائية وأاهمية التحضس Òللتوقيع على مذكرة
ت -ف -اه -م ب Úال -ب -ل -دي-ن ‘ اÛال السس-ي-اح-ي
بإادراج العديد من اÙاور الهامة ’سسيما ما

تعلق بالسسياحة اŸسستدامة والريفية ،التسسيÒ
السسياحي والفندقي والتكوين.
ك- -م- -ا ” ال- -ت- -ط- -رق إا ¤أاه -م -ي -ة ت -ط -وي -ر
العÓقات ‘ ›ال إا‚از اŸوانئ السسياحية
Ÿا تعرفه كرواتيا من خÈة ‘ هذا اÛال
بالتحديد وكذا العمل على فتح آافاق جديدة
ل -لشس -راك -ة ب Úال -ف -اع -ل Úالسس -ي -اح -ي Úل -كÓ-
ال- -ب- -ل- -دي- -ن ‘ ›ال السس -ي -اح -ة والصس -ن -اع -ة
التقليدية وتنظيم رحÓت اسستكشسافية بغرضص
اسس -ت-ق-ط-اب السس-واح ال-ك-روات-ي ،Úوال-ت-ع-ري-ف
Ãنتوج الصسناعة التقليدية ا÷زائرية.
من جهته ،ثمن السسف Òالكرواتي القدرات
السس-ي-اح-ي-ة ال-ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-ا ا÷زائ-ر ،مؤوكدا
’ه -ت -م -ام ال -ذي ت-ول-ي-ه كÈي-ات اŸؤوسسسس-ات
اإ
ال -ن -اشس -ط -ة ‘ اÛال ال -ف -ن -دق -ي واŸوان -ئ
السس -ي -اح -ي -ة ل -ول-وج السس-وق ا÷زائ-ري ،مÈزا
أاه -م -ي -ة خ -ل -ق ح -رك -ي -ة ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-اŸن-ت-وج
السس- - -ي- - -اح- - -ي ا÷زائ - -ري ل - -دى اŸواط - -نÚ
الكروات.

مسسابقة كبÒة ب ÚاŸنتسسب Úللمدراسس القرآانية بالعاصسمة

تكر Ëأازيد من  200تلميذ ‘ مسسابقة حفظ القرآان الكر Ëوا◊ديث

” ت- - -ك- - -ر Ëأازي- - -د م- - -ن  200تلميذ
وت- -ل- -م- -ي- -ذة م -ن اŸن -تسس -ب Úل -ل -م -دارسس
ال- -ق- -رآان- -ي- -ة واŸت- -ف- -وق Úم- -ن ﬂت- -ل- -ف
’ط -وار ال -ت -ع -ل -ي-م-ي-ة ،أامسس ،ب-ا÷زائ-ر
ا أ
ال- -ع- -اصس -م -ة ‘ ،ال -ط -ب -ع -ة ال -راب -ع -ة م -ن
مسسابقة حفظ أاجزاء من القرآان الكرË
وا◊ديث ال - -ن - -ب - -وي وت - -اري- -خ ال- -ث- -ورة
ا÷زائرية.
وأاك -د م -دي -ر الشس -ؤوون ال -دي -ن -ي -ة واأ’وق-اف
لو’ية ا÷زائر زه Òبوذراع ‘ تصسريح ل/واج
ع- -ل- -ى ه- -امشص ا◊ف -ل اŸن -ظ -م ب -دار اإ’م -ام
ب -اÙم -دي -ة أان ال -ت -ك -ر Ëي -أات -ي «ل -تشس-ج-ي-ع»
ال-تÓ-م-ي-ذ ال-ف-ائ-زي-ن ‘ ال-ط-ب-ع-ة ال-راب-ع-ة م-ن
مسس -اب -ق -ة ح -ف -ظ أاج -زاء م -ن ال-ق-رآان ال-ك-رË
وا◊ديث ال -ن -ب -وي وت -اري-خ ال-ث-ورة ا÷زائ-ري-ة
◊ثهم على ا◊فظ والتي انطلقت مع بداية
شسهر رمضسان الكر Ëع 57 Èبلدية بتأاط Òمن
اأ’ئمة واŸرشسدات ومنتسسبي القطاع مؤوكدا
أان مضس- -م- -ون اŸسس- -اب- -ق -ة ال -ذي ب -ادرت ب -ه -ا

اŸديرية « ⁄يغفل التاريخ الثوري للوطن» .
وأافاد أان اŸسسابقة عرفت «إاقبا’ كبÒا»
للتÓميذ الراغب ‘ ÚاŸشساركة من ﬂتلف
الشس - -رائ - -ح ال - -ع - -م - -ري - -ة ،مشسÒا إا ¤أان ه- -ذه
اŸسس -اب -ق -ة ال -ت -ي ي -ؤوط -ره -ا أايضس -ا م -ع -ل -م-ون
م -ت -ط -وع -ون ت -أات-ي عشس-ي-ة ان-طÓ-ق اŸدرسس-ة
القرآانية الصسيفية بعد شسهر رمضسان مباشسرة
ل -تسس-ت-م-ر إا ¤غ-اي-ة ن-ه-اي-ة شس-ه-ر أاوت ال-ق-ادم.
وتعرف هذه اŸدرسسة الصسيفية كل سسنة كما
ق -ال «إاق -ب -ا’ ك -بÒا» م -ن اأ’ط -ف -ال والشس -ب-اب
وحتى الكبار (إابتدائي  -متوسسط -ثانوي -
ج -ام -ع -ي) ل -ت -ع -ل -م أاصس -ول ال -ق -رآان وأاح -ك-ام-ه
وŒويده وحفظه.
وسس -ادت ب -ق-اع-ة اÙاضس-رات ب-دار اإ’م-ام
أاجواء روحانية خÓل حفل تكر ËالتÓميذ
اŸتفوق Úمن ﬂتلف اأ’عمار واŸسستويات
الدراسسية ،حيث كان غالبيتهم مرفق Úبذويهم
وÃع -ل -م -ي-ه-م وعÓ-م-ات ال-ف-رح-ة ب-ادي-ة ع-ل-ى
وجوههم وهم يقÎبون من منصسة التكر.Ë

’وŸبي الذي يجعل من اللعبة منافسسة شسريفة
متشسبعة باŸيثاق ا أ

ميÓد األكادÁية ا÷زائرية Ÿكافحة الفسساد ‘ اÛال الرياضسي

’كادÁية ا÷زائرية Ÿكافحة
تعت Èا أ
ال - -فسس - -اد ‘ اÛال ال- -ري- -اضس- -ي ا◊دي- -ث- -ة
’ليات ا÷ديدة
النشسأاة إاحدى القنوات وا آ
التي سستسسعى Ÿعا÷ة الفسساد ‘ الرياضسة
ا÷زائ- -ري- -ة ‘ ظ- -ل اÿروج ع- -ل- -ى م- -ث- -ل
ومبادئ اŸمارسسة الرياضسية اŸبنية على
اŸنافسسة الشسريفة وليسس التصسارع.
ا’ك -ادÁي -ة ال -ت -ي –صس -لت ع-ل-ى اع-ت-م-اده-ا
الرسسمي يوم  19مايوتتشسكل من  9أاعضساء كلهم
إاطارات ‘ ﬂتلف ا’سسÓك (القضساء والرياضسة
وال-تسس-ي..Òال-خ) تضس-م سس-ب-ع-ة أاعضس-اء سس-ي-ك-ون-ون
مسس -ؤوول Úع -ل -ى ﬂت -ل -ف ال -ل -ج-ان اŸدرج-ة ‘
ÓكادÁية.
القانون ا’سساسسي ل أ
«‘ ظ- - -ل اÿروج ع- - -ل- - -ى اŸث- - -ل واŸب - -ادئ
ا’نسس-ان-ي-ة ال-ع-اŸي-ة ل-ل-م-م-ارسس-ة ال-ري-اضسية وفق
م- -ف- -ه -وم اŸي -ث -اق ا’وŸب -ي ال -ذي ي -ج -ع -ل م -ن
ا’نسس- -ان- -ي- -ة ت- -ت- -ن -افسص و’ ت -تصس -ارع ” ،انشس -اء
ا’ك- -ادÁي -ة ا÷زائ -ري -ة Ÿك -اف -ح -ة ال -فسس -اد ‘
اÛال الرياضسي» ،كما صسرحه ل/واج رئيسص
ا’كادÁية ،أاحمد بن عمار على هامشص ا÷لسسة
التي خصسصسها له وزير الشسباب والرياضسة ،رؤووف
سس -ل -ي -م ب -رن -اوي ،أامسصÃ ،ق -ر وزارت -ه م-ن أاج-ل
تشسجيع اŸولود ا÷ديد.

وح -ت -ى وان ت -ع -ود ف -ك -رة انشس -ائ-ه-ا إا ¤شس-ه-ر
أاكتوبر  2016بتنظيم أاول مؤو“ر تأاسسيسسي لها،
فإان اأ’كادÁية ا÷زائرية Ÿكافحة الفسساد ‘
اÛال ال -ري -اضس -ي ان -ط-ل-قت ‘ ع-م-ل-ه-ا بشس-ك-ل
ﬁتشسم قصسد اإ’عÓن عن وجودها والتعريف
بأاهدافها واحتياجاتها والوسسائل واآ’ليات التي
تتخذ منها سسبي Óلفرضص وجودها على مسستوى
ا◊ركة الرياضسية الوطنية بصسفة عامة.
وح- - -ول اŸوضس- - -وع ،أاوضس- - -ح ب - -ن ع - -م - -ار أان
ا’كادÁية سسطرت لنفسسها عدة أاهداف تصسب
كلها ‘ معاجلة الوضسع ‘ إاطار علمي ،قانوÊ
واجتماعي خدمة للرياضسة ا÷زائرية و»سستعمل
على أان يكون لها الدور اإ’يجابي اŸنوط بها
واŸسس- -اه- -م- -ة ال- -ف- -ع -ال -ة ‘ خ -دم -ة ال -ري -اضس -ة
والرياضسي Úبأاسسلوب احÎا‘».
«ه -دف اأ’ك -ادÁي-ة السس-ام-ي سس-ي-ك-ون ت-ن-ق-ي-ة
ال- -وسس- -ط ال- -ري -اضس -ي م -ن ج -م -ي -ع اŸم -ارسس -ات
ال Ó-أاخ Ó-ق -ي -ة ال -ت -ي شس -وهت سس -م -ع-ة ال-ري-اضس-ة
الوطنية ﬁليا ودوليا و‘ جميع ا’ختصساصسات.
ولن يتأاتى ذلك إا’ بدعوة ا÷ميع وإاشسراكهم ‘
نشس -ر ق -ي -م ال-تسس-ام-ح وال-تضس-ام-ن وال-ق-ي-م ال-ع-ل-ي-ا
ÓخÓ- -ق ال -ري -اضس -ي -ة ان -ط Ó-ق -ا م -ن ح -م -اي -ة
ل - -أ
اŸكتسسبات».

»æWh

ألثلثاء  28ماي  2019م
ألموأفق لـ  23رمضضان  1440هـ

اŸؤوسسسسات السستشسفائية ‘ حاجة إا 5 ¤آالف متÈع

نزع أاعضساء من متوفى دماغيا سسيعطي دفعا جديدا للطب
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أاك- - -د وزي - -ر الصس - -ح - -ة والسس - -ك - -ان
وإاصسÓ- - -ح اŸسس- - -تشس - -ف - -ي - -اتﬁ ،م - -د
مÒاوي ،أامسس ،با÷زائر العاصسمة،
أان ‚اح ال - -ف- -رق ال- -ط- -ب- -ي- -ة ‘ ن- -زع
أاعضساء شسخصس ميت دماغيا سسيعطي
دفعا جديدا لهذا النشساط مسستقب.Ó
ق - -ال وزي - -ر ألصض - -ح - -ة ،خ - -لل ن - -دوة
نشضطتها ألفرق ألطبية لعدة مؤوسضسضات
أسضتشضفائية مدنية وعسضكرية حققت أول
ع -م-ل-ي-ة ن-زع أعضض-اء (ك-ل-ي-ت Úوك-ب-د) م-ن
م-ت-وف-ى دم-اغ-ي-ا ،أن ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة ت-ع-د
إأ‚ازأ نوعيا ‘ أ÷زأئر ،دأعيا ألسضلك
أل -ط -ب -ي وشض -ب -ه أل -ط -ب -ي أŸك -ل -ف ب-ه-ذأ
لنقاذ حياة
ألنشضاط أ ¤موأصضلة أ÷هود إ
أŸرضضى.
وأشضار باŸناسضبة إأ ¤أسضتفادة ثلثة
م- -رضض- -ى ك- -ان- -وأ ‘ ق- -ائ- -م -ة ألن -ت -ظ -ار
باŸسضتشضفى أ÷امعي لباتنة ومسضتشضفى
نفيسضة حمود (بار Êسضابقا) بالعاصضمة
وأŸسض-تشض-ف-ى أل-عسض-ك-ري ب-قسضنطينة بعد
موأفقة أهل شضاب يبلغ من ألعمر  22سضنة

تعرضس ◊ادث مرور وكان ‘ حالة موت
دماغي ،مثمنا هذأ ألعمل أÒÿي ألذي
لنقاذ
يعد «مثال ‘ ألتضضامن وألوعي إ
لشضخاصس».
حياة أ أ
كما أشضاد بجهود ألفرق ألطبية وكذأ
مسضاهمة معهد باسضتور ‘ أ‚از هذه
ألعملية خلل  48سضاعة ،دأعيا ‘ هذأ
لطار ﬂتلف أŸؤوسضسضات ألسضتشضفائية
أإ
أŸعتمدة من طرف ألوكالة ألوطنية لنقل
لنسض -ج-ة إأ ¤أل-ت-نسض-ي-ق
لعضض -اء وأ أ
وزرع أ أ
ف -ي -م-ا ب-ي-ن-ه-ا ل-ت-ح-ق-ي-ق أŸزي-د م-ن ه-ذه
ألعمليات.
م- -ن ج -ان -ب -ه ،أوضض -ح رئ -يسس أÛلسس
أل -ع -ل -م -ي ل -ل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ن-ق-ل وزرع
لنسض -ج-ة ،أل-دك-ت-ور أل-ط-اه-ر
لعضض -اء وأ أ
أأ
ريان ،أن أŸؤوسضسضات ألسضتشضفائية ألتي
تتابع أŸرضضى ألذين هم بحاجة أ ¤زرع
لعضضاء ،بحاجة أ 5000 ¤متÈع ◊ل
أأ
مشضكل زرع ألكلى نهائيا با÷زأئر.
لط - -ار أن ق - -ائ - -م - -ة
وق - -ال ‘ ه - -ذأ أ إ
لعضضاء «تتوسضع من يوم
ألنتظار لزرع أ أ

لخ- -ر ن- -ظ- -رأ ل -غ -ي -اب أŸتÈع Úخ -ارج
آ
لقارب» ،دأعيا باŸناسضبة أ¤
لهل وأ أ
أأ
لعضضاء من
ضضرورة تشضجيع عملية نزع أ أ
أ÷ثث وأŸت - -وف Úدم- -اغ- -ي- -ا ل- -ت- -ل- -ب- -ي- -ة
أحتياجات أŸرضضى.
لنعاشس
بدوره ،ثمن رئيسس مصضلحة أ إ
وألتخدير Ãسضتشضفى قسضنطينة ،ألدكتور
عمر بودهان ،دور ألوكالة ‘ ألتنسضيق
ب Úألفرق ألطبية‡ ،ا سضمح بإاجرأء هذه
ألعلميات ‘ ثلث مؤوسضسضات أسضتشضفائية
و‘ ظرف زمني قصض.Ò
لن- -ع- -اشس
ودع - -ا رئ - -يسس مصض - -ل - -ح- -ة أ إ
وأل -ت -خ -دي -ر ل -ل -م -ؤوسضسض -ة ألسض -تشض-ف-ائ-ي-ة
أŸتخصضصضة ‘ علج وجرأحة ألقلب -
ألتي قامت بزرع كلية ألشضاب أŸتوفى ‘
ح- -ادث أŸرور ب- -قسض- -ن- -ط- -ي- -ن- -ة Ÿريضس
مسض- -تشض- -ف- -ى ب- -ار -Êأل- -دك- -ت- -ور ري- -اضس
ي - -ح - -ي - -اوي ،إأ ¤ضض - -رورة ن - -زع أعضض - -اء
لشضخاصس أŸتوف ‘ Úحوأدث أŸرور
أأ
ألتي –صضد سضنويا أروأح قرأبة 5000
شضخصس.
وأكد رئيسس مصضلحة جرأحة ألشضرأيÚ
بنفسس أŸؤوسضسضة ألسضتشضفائية ،ألدكتور
لخÒة أ‚زت
حميد كانون ،أن هذه أ أ
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ومسض -ت -ع -دة ل -ت -وسض -ي-ع أل-نشض-اط إأذأ ت-وف-ر
أŸتÈعون.
و‘ ذأت ألسضياق ،أشضار مدير ألوكالة
لنسضجة،
لعضضاء وأ أ
ألوطنية لنقل وزرع أ أ
ﬁم -د ب -ورح-ل-ة ،إأ ¤سض-ع-ي أل-وك-ال-ة م-ن
أج-ل «ت-وف Òج-م-ي-ع أل-وسض-ائ-ل وألشض-روط
وألطبية لضضمان ‚اح مثل هذه ألعمليات
ب- -اŸؤوسضسض -ات ألسض -تشض -ف -ائ -ي -ة أŸدن -ي -ة
وألعسضكرية أŸعتمدة.

مÈزا دورها ‘ ا◊ركة الوطنية ،زيتو:Ê

الكشسافة سساهمت ‘ إاعداد قادة متشسبع Úبقيم نوفمÈ
^ مدرسسة حقيقية لÎبية األجيال على حب الوطن
قال وزير اÛاهدين الطيب زيتوÊ
إان الكشسافة ا÷زائرية قامت بدور هام
وأاسس-اسس-ي ‘ ا◊رك-ة ال-وط-ن-ي-ة والثورة،
م- -ع -تÈا إاي -اه -ا اŸدرسس -ة ال -ت -ي ت -رب -ى ‘
أاحضسانها على حب الوطن ا÷يل الذي
ك -ان ل -ه شس -رف ت-ف-ج Òال-ث-ورة اŸسس-ل-ح-ة
لسس - -اسس - -ي
وق- - -ي- - -ادت - -ه - -ا إا ¤ه - -دف - -ه - -ا ا أ
وه - -واسسÎج - -اع السس - -ي - -ادة ال - -وط- -ن- -ي- -ة
والسستقÓل التام .

نيابة عن السسعيد عبادو

ﬁند واعمر يتو ¤تسسي Òشسؤوون اŸنظمة الوطنية للمجاهدين

áæ°SƒH IQÉ°S :áª°UÉ©dG
أكد وزير أÛاهدين لدى إأشضرأفه على
أفتتاح ندوة تاريخية حول ألذكرى  78إلعدأم
قائد ألكشضافة أإلسضلمية ومؤوسضسضها ألشضهيد
ﬁمد بورأسس أن ألكشضافة سضاهمت باألمسس
‘ إأعدأد روأد أ◊ركة ألوطنية وتسضاهم أليوم
‘ تنشضئة أألجيال ألصضاعدة وفقا Ÿبادئ أول
نوفم. È
وأوضضح زيتو ،Êأن «ألكشضافة لعبت دورأ
كبÒأ ‘ تاريخ أ÷زأئر حيث زودت أ◊ركة
ألوطنية باألمسس إأبان ثورة ألتحرير أÛيدة
بروأد وقادة مشضبع Úبالروح ألوطنية ولزألت
تسضاهم أليوم ‘ تنشضئة أألجيال ألصضاعدة وفقا
Ÿبادئ ثورة ألفا— من نوفم. È
وأضض- -اف وزي -ر أÛاه -دي -ن أن أŸؤوسضسض -ة
أل -كشض -ف-ي-ة ت-أاسضسضت ب-ق-وة وشض-م-وخ سض-ن-ة 1935
أسض-ت-ج-اب-ة ل-ت-ط-ل-ع-ات ألشض-عب ونشض-رت أل-وع-ي
أل-ث-ق-ا‘ وأل-ت-ن-ظ-ي-م-ي وأإلسض-لم-ي ‘ أوسض-اط
ألشض-عب ل-ب-ل-وغ ألسض-ت-ق-لل وأ◊ري-ة م-ن ق-ي-ود
أŸسض -ت -ع -م -ر ،دأع -ي -ا ألج -ي -ال ألصض -اع-دة أ¤
ألسضتلهام بتضضحيات رجال أŸدرسضة ألكشضفية
أثناء ألثورة ألتحريرية ألذين أختاروأ ألشضهادة
من أجل –رير ألوطن من قبضضة ألسضتعمار
وأسضÎجاع ألسضيادة ألوطنية .وأضضاف زيتوÊ
أن أل-ق-ي-م أل-ت-ى ت-ك-رسض-ه-ا أل-كشض-افة أإلسضلمية
أ÷زأئ- -ري- -ة ب Úأوسض- -اط ألشض- -ب- -اب Œع- -ل- -ه -ا
«م-ؤوسضسض-ة وم-درسض-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة لÎب-ي-ة أألجيال
على حب ألوطن » وأإلطار أألمثل للتدريب
على ألتكافل ألجتماعي ،مشضÒأ إأ ¤أن هذه
أŸدرسض -ة «ق-دمت ول ت-زأل ت-ق-دم ل-ل-م-ج-ت-م-ع
ول -ل -وط -ن شض -ب -اب -ا وإأط -ارأت م -تشض -ب -ع Úب-روح

اأك - -د وزي - -ر ال - -ط - -اق - -ة ﬁم- -د
ع - -رق - -اب ،اأمسس ،ب- -ت- -ن- -دوف ،اأن
اك- -تشس -اف ال -غ -از ب -ه -ذه ال -ولي -ة
يشس -ك -ل ﬁط -ة ت -اري-خ-ي-ة ه-ام-ة
بالنسسبة لÓإقتصساد الوطني.
أوضضح ألوزير لدى تفقده أ◊قل
ألإسض-ت-كشض-ا‘ Ãن-ط-ق-ة غ-ار ج-ب-يلت
( 70كلم من تندوف) ‘ أإطار زيارة
عمل يقوم بها أإ ¤هذه ألولية أن
«أسضتكشضاف طاقة ألغاز ولأول مرة
بهذه ألولية يشضكل ﬁطة تاريخية
ه -ام -ة ب-ال-نسض-ب-ة ل-لإق-تصض-اد أل-وط-ن-ي
وأÙل -ي أيضض -ا ،ح -يث أع -ط -ى ه -ذأ
أ◊قل نتائج جد أإيجابية مكنت من
–قيق حوأ‹  275م 3من ألغاز أإ¤
جانب حوأ‹  300ل ‘ Îألسضاعة من
ألغاز أŸكثف».
و أشض - - -ار ع - - -رق - - -اب أ ¤أن «ه- - -ذأ
ألإسضتكشضاف ألطاقوي أ÷ديد ألذي
–قق على مسضاحة “تد على حوأ‹
 140ك -ل -م م Îم -رب -ع سض -ي -تضض -اع -ف
مسضتقبل على أعتبار أنه سضيتم خلل
ه-ذه أŸرح-ل-ة أل-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ة تقييم
ه- - - - -ذأ أ◊ق - - - -ل م - - - -ن أج - - - -ل “كÚ
سض -ون -اط -رأك م -ن أخ-ذ ف-ك-رة ك-اف-ي-ة
بشض -اأن -ه ،ق -ب -ل أن تشض -رع ‘ أŸرح-ل-ة
أل -ث-ان-ي-ة أل-ت-ي ت-ت-م-ث-ل ‘ ت-ط-وي-ره ث-م
أسضتغلل هذأ ألغاز».
«ويسض- - -م- - -ح ه- - -ذأ ألإسض - -ت - -كشض - -اف

ألطاقوي بدفع عجلة ألتنمية ﬁلية
ووط -ن -ي -ا ،وسض -ت -ك -ون ل -ه أن -ع -ك-اسض-ات
أإي- -ج- -اب- -ي- -ة ع- -ل- -ى ع- -دي- -د أÛالت
ألأخ -رى سض -ي -م -ا و أن أŸسض -اف -ة أل-ت-ي
ت -فصض -ل ه -ذأ أ◊ق-ل ع-ن م-ن-ج-م غ-ار
أ÷ب -ي -لت ل ت -ت -ع -دى  70ك -ل-م‡ ،ا
سضيشضجع على تطوير هذأ أŸشضروع
ألهام ألذي يحتاج أإ ¤طاقة كهربائية
وغازية ومصضادر كافية من أŸياه أإ¤
جانب مسضاهمته ‘ تطوير مصضادر
ألطاقة ﬁليا» ،يضضيف وزير ألطاقة.
و أشضار ألوزير ‘ هذأ ألصضدد أ¤
أنه سضيسضاهم بشضكل كب ‘ Òتشضغيل
ﬁطات أإنتاج ألكهرباء ألتي تعتمد
على مادة أŸازوت بهذه أŸنطقة،
وهوما سضيخفف -كما أضضاف -من
ألعبئ ألكب Òعلى ميزأنية ألدولة ‘
هذأ أÿصضوصس.
و أعرب ﬁمد عرقاب باŸناسضبة
ع- -ن ت- -ف- -اوؤل- -ه ب- -ه- -ذأ ألسض- -ت- -كشض -اف
أل - -ط - -اق - -وي أ÷دي - -د أل - -ذي –ق - -ق
بسضوأعد جزأئرية.
ويوأصضل وزير ألطاقة زيارته أإ¤
ولي -ة ت -ن -دوف ب -ت -ف -ق -د ووضض-ع ح-ي-ز
أÿدمة منشضاآت طاقوية جديدة.
للإشضارة فاإن هذه ألزيارة ألوزأرية
قد أعÎضضنها حركة أحتجاجية من
ق- -ب -ل م -وأط -ن‡ ،Úا أدى أإ ¤ت -غ -يÒ
مسضار أŸوكب ألوزأري.

أŸسض-ؤوول-ي-ة وأŸوأط-ن-ة أل-ف-اع-ل-ة ‘ أÛت-م-ع
ومؤومن Úبان أ÷زأئر هي أمانة ‘ أعناقنا
جميعا».
م -ن ج -ان -ب -ه ،ق-ال أل-ق-ائ-د أل-ع-ام ل-ل-كشض-اف-ة
ﬁم -د ب -وع -لق إأن ألشض -ه -ي -د ﬁم -د ب-ورأسس
سضاهم رفقة رفقائه من ألشضهدأء وأÛاهدين
‘ كتابة تاريخ أ÷زأئر ،مشضÒأ أنه كان من
ب Úألرجال ألذين آأمنوأ أن أ◊رية توؤخذ ول
ت -ع -ط -ى ول -ه -ذأ أن -دف -ع م-ع إأخ-وأن-ه Ÿوأج-ه-ة
ألسضتعمار ألغاشضم.
وأشضار إأ ¤أن ألشضهيد ﬁمد بورأسس أسضسس
أول فوج كشضفي سضنة  1935وهو»فوج ألفلح»
وكان من خلله يعمل على تربية ألشضباب على
حب ألوطن وشضحن ألروح ألوطنية فيهم منوها
ÃسضÒته أ◊افلة بالنشضاطات حيث كان من
كبار أŸناضضل Úوألرياضضي. Ú
و–دث أل-دك-ت-ور مسض-ع-ود ع-ل-ي-وأت أل-ق-ائ-د
أألسضبق للكشضافة عن أألفكار ألتحررية ألتي
كان يحملها ألشضهيد بورأسس ،حيث قال بأان
ألشض-ه-ي-د ب-ورأسس م-ن خ-لل ت-ن-ظ-ي-م أل-كشض-اف-ة
ك -انت ل -دي -ه ف -ك-رة ي-رغب ‘ ت-ن-ف-ي-ذه-ا وه-ي
ألتصضال باألŸان وطلب ألسضلح ،ما يعني أن
أل -غ -رضس م -ن ت -أاسض -يسس أل -كشض -اف -ة أ÷زأئ-ري-ة
وتكوين أألفوأج هو–قيق أألهدأف ألعسضكرية
أل -ت -ي ت -خ -دم أل -ث -ورة ،إأل أن -ه سض -رع -ان م-ا ”
ألقبضس عليه وﬁاكمته وإأعدأمه ‘ ظرف
أسضبوع.

ول Áكن ألي كان أن ينكر دور ألكشضافة ‘
ألتحضض Òلفتيل ألثورة ،يقول مسضعود عليوأت،
إأذ يكفي ألقول إأن ألكشضافة أإلسضلمية كانت
تعمل على إأعدأد وتكوين شضباب ◊مل ألسضلح
وأل- -دف- -اع ع- -ن أل- -وط -ن ،وأل -دل -ي -ل ع -ل -ى ذلك
ه-ون-ظ-ام-ه-ا أل-ذي ك-ان ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى أل-ت-كوين
ألسضياسضي ليفهم أŸوأطن أهمية أن يعيشس ‘
وطن حر.
و” خلل هذه ألندوة ألتاريخية عرضس
فيلم وثائقي حول حياة ألشضهيد ﬁمد بورأسس
وت- -اري- -خ أل- -كشض- -اف -ة أإلسض -لم -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة
ب -اإلضض-اف-ة إأ ¤ت-ك-ر Ëب-عضس أل-وج-وه أل-ث-وري-ة
وألقائد ألعام للكشضافة أ÷زأئرية.

اأع- - -ل- - -نت الأم- - -ان- - -ة ال- - -ع - -ام - -ة
ل-ل-م-نظمة الوطنية للمجاهدين،
اأمسس ،عن تكليف ﬁند واعمر
بن ا◊اج بالإشسراف على تسسيÒ
شسوؤون اŸنظمة نيابة عن الأمÚ
ال- -ع- -ام السس- -ع- -ي- -د ع -ب -ادو ،وه -ذا
«لأسس- -ب- -اب صس- -ح- -ي- -ة ح- -الت دون
“كنه من مواصسلة مهامه».
أوضض-ح ب-ي-ان ل-ل-م-ن-ظ-م-ة أن ألسض-عيد
عبادو«يوأجه ظروفا صضحية قد حالت
دون “كنه من موأصضلة مهامه ،ألأمر
ألذي أسضتوجب تكليف ﬁند وأعمر
بن أ◊اج عضضوألأمانة ألوطنية مكلف
ب -ال -نشض -ر وأل -ت -وث -ي -ق وح -م-اي-ة أŸاآث-ر

ب- - -الإشض- - -رأف ع- - -ل - -ى تسض - -ي Òشض - -وؤون
أŸنظمة بالنيابة أإ ¤أإشضعار أآخر».
و أك-دت ألأم-ان-ة أل-ع-ام-ة ل-ل-م-ن-ظ-م-ة
أنها «حرصضت على موأكبة ألأحدأث
ألتي تعرفها ألسضاحة ألوطنية وعÈت
ب -ك -ل وضض -وح ع -ن دع -م -ه -ا وت-ف-ه-م-ه-ا
للمطالب أŸشضروعة ألتي يتمسضك بها
أ◊رأك ألشض- - -ع- - -ب- - -ي» ،مشضÒة أإ ¤أن
«أŸوؤسضسض -ات ألإع -لم -ي -ة ،ع -م -وم -ي-ة
وخ - -اصض - -ة ،د أبت ب- -ح- -ك- -م أل- -ظ- -روف
ألسض -اب -ق-ة أل-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا أل-ب-لد ع-ل-ى
نسضب ما ينشضر من بيانات أوموأقف
ح - -ول ألأح - -دأث أن - -ه- -ا صض- -ادرة ع- -ن
مسضوؤول هذه أŸوؤسضسضة أوتلك».

لفات الجتماعية
الوقاية من ا آ

أازيد من  1200نشساط توعوي ب Úالشسرطة والكشسافة
لمن الوطني ،منذ
سسجلت مصسالح ا أ
ب -داي -ة السس -ن -ة ا÷اري-ة 1258 ،عمل
ت -وع -وي وه -ذا ب -ال -ت -نسس -ي-ق م-ع أاف-واج
لسسÓ-م-ي-ة ا÷زائ-رية عÈ
ال-كشس-اف-ة ا إ
الÎاب ال-وط-ن-ي ل-ل-وق-اي-ة م-ن ﬂتلف
لفات الجتماعية.
ا آ
لمن ألوطني
أوضضحت أŸديرية ألعامة ل أ
‘ ب- -ي- -ان ل- -ه- -ا أمسس أن أل -ع -م -ل أل -ت -وع -وي
أ÷وأري شضمل عدة أنشضطة من بينها تنظيم

م - -ع - -ارضس وأب- -وأب إأع- -لم- -ي- -ة وت- -نشض- -ي- -ط
ﬁاضض - -رأت ودروسس ت- -وع- -وي- -ة ل- -ل- -وق- -اي- -ة
وألتحسضيسس من ﬂتلف ألآفات ألجتماعية
وكذأ ألتحسضيسس Ãخاطر ألطريق ‘ إأطار
ألسضلمة أŸرورية.
ك- -م- -ا ك- -انت م -وأضض -ي -ع أل -ت -حسض -يسس م -ن
لنÎنت
ﬂاط- -ر ألسض- -ت- -ع -م -ال ألسض -ل -ب -ي ل  -أ
وأل-وق-اي-ة م-ن أسض-ت-ه-لك أŸؤوث-رأت أل-ع-قلية
وأıدرأت وأ◊فاظ على ألبيئة وأÙيط

ومكافحة ظاهرة ألعنف ‘ أŸلعب من
ب Úموأضضيع هذأ ألعمل ألتوعوي.
وأضضاف ذأت أŸصضدر أن هذه أ◊ملت
وألنشضاطات أ÷وأرية أŸشضÎكة ألتي أشضرف
لمن ألوطني
على تنفيذها إأطارأت من أ أ
لسض -لم -ي -ة ،تÎج -م «ح -رصس
وأل- -كشض- -اف- -ة أ إ
لمن ألوطني على تكثيف
أŸديرية ألعامة ل أ
ألنشضاطات ألتحسضيسضية مع ‡ثلي أÛتمع
أŸد Êخدمة للوطن وأŸوأطن».
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دافع عن بن صسالح ،اعت Èرحيل بدوي وبوشسارب ضسرورة ،سساحلي:

ا◊رصش على حوار مع الطبقة السشياسشية
ثم –ديد موعد ا’نتخابات
^  ⁄ننسسحب و ⁄نقاطع ...متمسسكون با◊ل الدسستوري مع مرافقة سسياسسية

ع- -ل- -ق ال- -ت- -ح- -ال- -ف ال -وط -ن -ي ا÷م -ه -وري
مشس -ارك -ت -ه ‘ الن -ت -خ -اب -ات ال -رئ-اسس-ي-ة ،و⁄
ي -نسس -حب م -ن-ه-ا و ⁄ي-ق-اط-ع-ه-ا ،ه-ذا م-ا أاك-ده
لم Úالعام للحزب بلقاسسم سساحلي ،الذي
ا أ
Óطار الذي
أاوعز القرار إا ¤رفضس الشسعب ل إ
Œري ف -ي -ه الن -ت -خ -اب -ات ،ورفضس ال -ط -ب-ق-ة
السس-ي-اسس-ية Ÿوعد  4ج-وي-ل-ي-ة ،ل-كي ل تكون
فرصسة ضسائعة للحل ،وسسببا ‘ تأاز Ëالوضسع.

فريال بوششوية
ح -رصص ب -ل -ق -اسس -م سس -اح -ل -ي ف-ي خ-رج-ت-ه
اإلعÓ- -م- -ي -ة ،أامسص ،ع -ل -ى ال -ت -وضس -ي -ح أان
«ال -م -وع -د الن -ت -خ -اب -ي ل -م ي -ؤوج-ل ب-ع-د»،
متوقعا أان يعلن المجلسص الدسستوري الذي
تلقى ملفين فقط قد ل تسستوفي فيهما
الشس - -روط ،ب - -أان الن - -ت- -خ- -اب- -ات ف- -ق- -دت
م-وضس-وع-ه-ا ل-ت-ؤوج-ل آال-ي-ا ع-ل-ى أان «نطالب
رئ -يسص ال -دول -ة ب -ع -دم ت -ح -دي -د ال -م -وع-د
النتخابي لوحده ،وإانما بعد التشساور مع
الطبقة السسياسسية» ،لفتا إالى أان الحكومة
ع -ل -ى األرج -ح «أاع-دت ال-ق-ان-ون ال-عضس-وي
ال-خ-اصص ب-ه-ي-ئ-ة ت-ن-ظ-ي-م انتخابات» يطرح
للنقاشص.

’ Áكن تطبيق اŸادة  ...103أ’ن
العملية ا’نتخابية تسشتلزم  90يوما
واسستبعد تطبيق المادة  103من الدسستور
التي تحدد  60يوما لتنظيم اقتراع في
حال وفاة مترشسح في الدور الثاني ،ألنها
ل تتÓءم مع الحالة ،مذكرا أان العملية
الن-ت-خ-اب-ي-ة تسس-تلزم  90ي -وم-ا 45 ،يوما
ل -ج -م-ع ال-ت-وق-ي-ع-ات و 3أاسس-اب-ي-ع ل-ل-حملة
الن-ت-خ-اب-ية و 3أاي- -ام ف- -اصس -ل -ة ع -ن ي -وم
النتخاب.

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

كما أاقر بوجود تخوف من تكرار نفسص
السس-ي-ن-اري-و ب-ب-ق-اء ب-ن صس-ال-ح ف-ي م-نصسبه،
لكنه دافع عن األخير بقوة وشسدد على
ضسرورة تقديم تنازلت قصسد التمكن من
م-ب-اشس-رة ال-ح-وار ،ب-ال-م-ق-اب-ل اع-تبر رحيل
الباءين في إاطار التنازلت في إاشسارة إالى
ال -وزي -ر األول ورئ-يسص ال-م-ج-لسص الشس-ع-ب-ي
الوطني ،مع بقاء رئيسص الدولة ضسرورة.
وبالنسسبة للشسعب ،فإانه لم يكن مسستعدا
لنتخابات في  4جويلية  -حسسب سساحلي
 لكن «المرافقة بجهد سسياسسي قد تقنعالشس-عب لخ-ت-ي-ار رئ-يسص ج-م-ه-وري-ة جديد
شسرعي ،يقود إالى حوار موسسع قد نذهب
إال- -ى تشس -ري -ع -ي -ات ورئ -اسس -ي -ات مسس -ب -ق -ة،
مرجحا أان تكون المرحلة انتقالية».
وف - -ي رأاي- -ه ال- -دع- -وات ال- -م- -وج- -ه- -ة إال- -ى
المؤوسسسسة العسسكرية للمشساركة في حوار
سس -ي -اسس -ي ،ل ت -ع -دو أان ت -ك-ون «م-ح-اولت
اسستدراج الجيشص إالى مسستنقع الحوار»،
مذكرا بأان دوره تأامين البÓد والحدود
وال-ح-راك وم-راف-ق-ة ال-ح-ل-ول السس-ياسسية»،
ل -ك-ن «ن-ح-ن ضس-د ت-دخ-ل-ه ف-ي السس-ي-اسس-ة»،
مشساطرا رأاي بن بيتور في أان «الحوار
يكون مع السسلطة السسياسسية لرحيلها ،رأاي
الجيشص واقعي وجمهوري».
وأافاد سساحلي في ندوة صسحفية نشسطها
أامسص بالمقر المركزي للحزب «قبل أان
أاخوضص في أاسسباب التعليق أاذكر بأاسسباب
المشساركة في النتخابات ،في مقدمتها
إاي -م -ان -ن -ا ب -ال -ح -ل ال -دسس -ت-وري ب-م-راف-ق-ة
سسياسسية ،وبالتالي كان لبد من المبادرة
إال -ى ال -ت -رشس -ح» ،وإال -ى ذلك «أاردن -ا إاي-ج-اد
ح -ل -ول م -ل -م -وسس-ة ل-ل-ح-راك الشس-ع-ب-ي ،ول
يمكننا نكران بأان السسيادة ملك للشسعب،
وان الحزب الذي يريد تسسيير الجزائر

ي -م-ر ع-ب-ر الن-ت-خ-اب-ات ،وألن ال-ح-وار ه-و
الحل وتفادي طول األزمة الذي يؤوثر على
اسستمرارية الحراك والوضسع القتصسادي
وال- -م- -ؤوسسسس- -ات األم- -ن- -ي- -ة ال -ت -ي ت -ح -م -ي
الحراك».
وذكر بالمناسسبة «اشستراط إاجراءات ذات
ط -اب -ع سس -ي-اسس-ي» ،ف-ي م-ق-دم-ت-ه-ا «رح-ي-ل
ال -وزي -ر األول أاي ال -ب -اء األول-ى وم-ع-ال-ج-ة
إاشس -ك-ال-ي-ة ع-دم شس-رع-ي-ة رئ-يسص ال-م-ج-لسص
الشس -ع -ب -ي ال-وط-ن-ي» ،م-ج-ددا «ال-دع-وة ل-ه
لÓنصسياع إالى اإلرادة الشسعبية وتصسحيح
الخطأا القانوني المرتكب» ،في إاشسارة إالى
طريقة انتخابه وتنحية سسابقه ،باإلضسافة
إال -ى شس -رط -ي -ن أاسس-اسس-ي-ي-ن ،ل-ج-ن-ة ت-ن-ظ-ي-م
الن-ت-خ-اب-ات وك-ذا ت-ع-دي-ل ج-زئ-ي ل-ق-انون
النتخابات.
ك -م -ا ج -دد ت-أاك-ي-د ع-دم الع-ت-راضص ع-ل-ى
تأاجيل النتخابات لعدة أاسسابيع شسرط أان
يتم في إاطار دسستوري في إاطار رئيسص
ال- -دول- -ة ،وشس- -دد ع- -ل- -ى ضس- -رورة ت -ق -دي -م
ت - -ن - -ازلت م- -ن ك- -ل األط- -راف م- -ن أاج- -ل
اسس -ت-ح-داث ل-ج-ن-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م الن-ت-خ-اب-ات،
وبعدما أاشسار إالى أان النتخابات سستكون
ب -م -ث -اب -ة ب -داي -ة ال-ح-ل ول-يسص ح ،Ó-ج-دد
ال-ت-مسسك ب-ال-ح-ل ال-دسس-ت-وري ،والنخراط
في تصسور قيادة الجيشص الوطني الشسعبي،
م-ج-ددا «ال-دع-وة ل-ل-ط-ب-ق-ة السس-ي-اسسية إالى
ح-وار ج-اد وغ-ي-ر إاقصس-ائ-ي ح-ت-ى ن-ت-ج-اوز
األزمة السسياسسية الخطيرة».
وفي رده على األسسئلة دافع بشسدة عن
النتخابات ،جازما بأان الحراك ليسص ضسد
النتخابات وإانما ضسد األطر واألشسخاصص
ال -ت -ي تسس-ي-ره-ا ،وال-ح-ل ب-رأاي-ه ف-ي رح-ي-ل
ال -وزي -ر األول ،ك -م -ا اق-ت-رح ل-ج-ن-ة وط-ن-ي-ة
Óشس -راف وال-ت-ن-ظ-ي-م م-وازاة م-ع ال-ه-ي-ئ-ة
ل -إ
ال- -دسس- -ت- -وري -ة ل -م -راق -ب -ة الن -ت -خ -اب -ات ،
وب-خصس-وصص ال-م-واق-ف رفضص الن-ت-ق-ادات
الموجهة للحزب ،جازما بأانه وإان سساند
الرئيسص المسستقيل لعهدة جديدة ،إال أانه
رافع ألن تكون انتقالية ،وبالنسسبة له فإان
الحزب لم يخرق الدسستور في مواقفه،
م -ؤوك-دا ب-أان ال-ت-ع-دي-ل ال-دسس-ت-وري لسس-ن-ت-ي
 2008و 2016صس -ادق ع -ل -ي-ه ال-ب-رل-م-ان
بغرفتيه.
وقال في معرضص رده على سسؤوال يخصص
ح -ل -ف -اء سس -اب -ق -ي -ن اسس-ت-دع-ت-ه-م ال-ع-دال-ة،
«موقفنا من محاربة الفسساد موقف عام،
ن-ح-ت-رم ال-ع-دال-ة وق-ري-ن-ة ال-ب-راءة ونرفضص
حمÓت التشسهير ،ول أاحد فوق القانون».

عرف رقم أاعمال صسندوق التعاون الفÓحي تطورا بنسسبة %8

 8.5مليار دج تكفل الصشندوق بتعويضش
ا◊وادث خÓل سشنة 2018

Œاوز الصسندوق الوطني للتعاون الفÓحي أاهدافه اŸسسطرة للسسنة اŸالية
لعمال‡ ،ا سسمح له باÙافظة على مكانته اŸهمة
 2018فيما يتعلق برقم ا أ
لخطار الفÓحية ،وهذا
ضسمن سسوق التأامينات ودوره الريادي ‘ تغطية ا أ
إال -ت-زام-ا Ãخ-ط-ط ع-م-ل-ه  2020-2018وب -ال -رغ -م م -ن ﬁي-ط-ه ال-ذي ي-تسس-م
بالتنافسسية ا◊ادة  ،حسسب ما أاكده بيان الصسندوق التي تسسلمت جريدة
«الشسعب» أامسس نسسخة منه .

سشهام بوعموششة
واأضس----اف ذات ال---ب---ي---ان اأن رق---م
اأ ع م ال ا ل ص سندو ق للسس ن ة المالي ة
 2018قدر بـ  14مليار دج مقابل
 13 . 012دج للسسنة المالية ،2017
اأ ي م ا يعادل تطورا ب ن سس ب ة ، % 8
وال---ذي ي--رج--ع اإل--ى ت--ن--وع ب--اق--ة
م-ن-ت-ج-ات-ه ال-ت-اأم-ي-ن-ية ومتطلباته
ا ل تقنية ا ل م ت ص سفة بالصسر ا م ة اأكثر
ف--اأك--ث-ر  ،وذلك ب-الع-ت-م-اد ع-ل-ى
ش س ب ك ت ه دون ا لل ج وء اإل ى وسسطاء
ال--ت--اأم--ي--ن .مشس--ي-را اإل-ى اأن ه-ذه
الشسبكة تتوسسع باسستمرار ،حيث
ب--ل-غت  483م-ك-تب م-ح-ل-ي ع-ند
ن---ه--اي--ة السس--ن--ة ال--م--ال--ي--ة ،2018
ل--ت-ك-ون م-ت-واج-دة ف-ي ال-م-ن-اط-ق
ال--ن--ائ--ي--ة ب--غ--رضص اإنشس-اء ث-روات
ه---ن---اك لسس---ي---م---ا خ---ل--ق ف--رصص
العمل.
ف-ي-م-ا ي-خصص ت-ع-ويضص الحوادث،
تكفل الصسندوق الوطني للتعاون
الفÓحي بـ  8 . 5مليار دج خÓل
سسنة  2018وما يقارب  23مليار
دج خÓل  3سسنوات ،مما سسمح
بتقو ي م مص سداقيت ه و اإ ع ا دة اإ رسساء
الثقة مع زبائنه.
وبفضس ل اأصس ول ه ا ل م الي ة الر اسسخ ة
التي اسستمرت في التطور خÓل
السس--ن--وات ال-ثÓ-ث الأخ-ي-رة م-م-ا
سس---اه---م ف---ي صسÓ---ب---ة ق--اع--دت--ه
المالية ،يتمتع الصسندوق الوطني
للتعاون الفÓحي بنسسبة تغطية
للتزاماته المالية تقدر بـ،%147
مم ا س س م ح ل ه بر ف ع ر اأسص مال ه
الج--ت--م--اع-ي خÓ-ل ه-ذه السس-ن-ة
ال---ج---اري---ة ،حسسب م---ا اأف---اد ب---ه
ا ل بيان .ك م ا قام ا ل ص س ن د وق اأيضسا
ب--------اإطÓ-------ق ع-------دة مشس-------اري-------ع
اسس--ت--ث--م--اري--ة ،وع--م-ل ع-ل-ى رف-ع
عÓ----م----ت----ه ال----م---م---ي---زة ،ووضس---ع
مشس-روع-ا ط-م-وح-ا لإع-ادة ت-هيئة
بناياته.
في هذا الصسدد ،ذكر الصسندوق
اأن--ه ف--ي اإط--ار م--خ--ط--ط ع--م--ل-ه

مقري يرافع من أاجل حل توافقي من سسطيف

ا–اد الششعب وا÷يشش مك ّن من إاسشقاط العصشابة
شس - -دد رئ - -يسس ح- -رك- -ة ›ت- -م- -ع السس- -ل- -م
«حمسس» عبد الرزاق مقري ،على ضسرورة
Óزم -ة السس-ي-اسس-ي-ة
إاي -ج -اد ح -ل ت -واف -ق -ي ل  -أ
ب- -ال- -بÓ- -د السس -ائ -دة خ -اصس -ة ب -ع -د ا◊راك
الشسعبي السسلمي الذي انطلق ‘  22فيفري،
وما خلفته اسستقالة الرئيسس السسابق عبد
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة م-ن آاث-ار ع-ل-ى السساحة
السسياسسية.

سشطيف :نورالدين بوطغان
قال مقري على هامشص الإفطار السسنوي
للحركة بولية سسطيف ،والذي اأقيم بنزل
لبيناد بعاصسمة الولية ،سسهرة اأول اأمسص،
الأح--د اإل--ى الث--ن--ي--ن ،ب--حضس--ور م--ن--اضس--ل--ي
واإط--ارات ال--م-ك-تب ال-ت-ن-ف-ي-ذي ال-ولئ-ي ،اإن
ال--ح--ل ي-ك-م-ن ف-ي اإي-ج-اد شس-خصس-ي-ة وط-ن-ي-ة
ت--واف--ق--ي--ة ي--رضس--ى ع--ن--ه--ا الشس-عب ل-تسس-ي-ي-ر
ال--م--رح--ل-ة الن-ت-ق-ال-ي-ة ،ب-ع-د اأن ت-ك-ون ه-ذه
الشسخصسية قد تدبرت اأمرها مع الموؤسسسسة
العسسكرية.
واأثنى مقري على موؤسسسسة الجيشص ،وعلى

عÓقتها القوية بالشسعب في هذه الظروف
ال-حسس-اسس-ة،م-ح-ذرا ب-ق-وة م-ن خ-ط-ر الوقوع
في السستقطاب الثنائي الذي بداأ يلوح في
الأفق ،وهذا بين متاآمرين على الموؤسسسسة
العسسكرية ،وبين من وصسفهم ـ بالشسياتين -
لها اأي المتملقين لها ،معتبرا اأن اتحاد
الشسعب بجيشسه مكن من اإسسقاط عصسابة
النظام الفاسسد ،وقال مقري اإن الجيشص هو
جيشص الشسعب ،ول نقاشص بخصسوصص هويته
ووحدته ،واإن دوره ليسص صسناعة الروؤسساء
وال--ق--رار السس--ي-اسس-ي ،اإن-م-ا ي-ك-م-ن دوره ف-ي
ع--م--ل--ي--ة م--راف--ق--ة ال--مسس--ار ال--دي-م-ق-راط-ي
ومطالب الشسعب.
وانتقد مقري ،في نفسص السسياق ،تنظيم
النتخابات الرئاسسية بوجود رموز السسلطة
الحالية ،مطالبا بتلبية مطالب الشسعب في
رح--ي--ل م--ا ت--ب--ق--ى م--ن ب--اءات ال--ن--ظ--ام ف-ي
السسلطة ،موؤكدا اأن حركته تقول مبروك
للفائز بكرسسي الرئاسسة ،بشسرط اأن يتم ذلك
وف--ق ق--واع--د م--م--ارسس--ة سس--ي-اسس-ي-ة شس-ف-اف-ة
ونزيهة.
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السس--ت--رات-ي-ج-ي ون-ظ-را ل-ل-ن-ت-ائ-ج
ال-م-ح-ق-ق-ة ال-ج-د م-رضسية لمركز
التكوين المتعدد الخدمات «دار
ال----فÓ----ح» ب----خ----نشس----ل----ة ،ب---اشس---ر
الصس---ن---دوق ال---وط---ن--ي ل--ل--ت--ع--اون
ال--فÓ--ح--ي ب--ب--ن--اء م-راك-ز اأخ-رى
م-وج-ه-ة ل-ل-م-ت-دخ-ل-ي-ن ف-ي العالم
ال--فÓ--ح--ي وال-ري-ف-ي ،وال-ت-ي م-ن
شساأ ن ها السسماح بممارسسة سسياسسة
تطوير الخدمات الجوارية عبر
التراب الوطني (وهران ،ورڤلة،
سسعيدة.)...
م ن جهة اأخرى ،سسمحت سسياسسة
ال---ت--ك--وي--ن ال--م--ت--خ--ذة م--ن ق--ب--ل
الصس--ن--دوق وال--ت--ي ت--رت--ك--ز ع-ل-ى
ت--ح--دي-د ال-ك-ف-اءات وت-ط-وي-ره-ا،
بتكوين  149موظف خÓل سسنة
 2018وذلك ضس---م--ن م--خ--ت--ل--ف
التخصسصسات نذكر منها :ماسستر
ف---ي اإدارة الأع---م---ال  /تسس---ي---ي--ر
ال----ت----اأم----ي----ن----ات ،م----اسس---ت---ر ف---ي
ال-ت-اأم-ي-ن-ات ،م-اسس-ت-ر ف-ي ال-ع-لوم
ال----م----ال----ي----ة وال----م----ح----اسس----ب---ي---ة،
وبك الو ر يوسص في ا ل تاأمينات..
وف---ي اإط---ار عصس---رن---ة ط---ري---ق---ة
ال--تسس--ي-ي-ر ال-خ-اصس-ة ب-الصس-ن-دوق،
اتجه الصسندوق الوطني للتعاون
ال-فÓ-ح-ي ن-ح-وال-رق-م-ن-ة م-ا ي-عد
خ--ط--وة ك--ب-ي-رة ن-ح-وال-مسس-ت-ق-ب-ل،
وال--ت--ي اأصس-ب-حت ت-ع-د ضس-رورة ل
مفر منها بهدف تقديم خدمات
اأفضس--ل وتسس--ه--ي--ل ال--ت--ف--اع--ل م-ع
المشستركين والزبائن.
تج د ر ا لإشسا ر ة اإلى اأن كل ا لنتائ ج
ال--م--ح--ق--ق--ة خÓ--ل ه--ذه السس--ن--ة
المالي ة  ،تر ج ع اإلى ا لإسستراتيجية
ال--مسس--ط--رة م--ن ق--ب--ل الصس-ن-دوق
ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ع-اون ال-فÓ-ح-ي ع-ن
ط--ري--ق م--خ--ط-ط ال-ع-م-ل - 2018
 ،2020ال---ذي ي---ه---دف اإل--ى اأخ--د
اأك ب ر حصس ة مم ك نة من ا ل سسو ق من
خÓل النمو الديناميكي لكتتاب
ع-ق-ود ال-ت-اأم-ي-ن ب-واسس-طة توسسيع
شسبكته والعمل على تنويع باقة
م ن ت جات ه ال ت اأميني ة .

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

»æWh

اإلثن 28 Úماي  2019م
الموافق لـ  23رمضسان  1440هـ

لمطار الرمضسانية أاغرقت أاحيائهم
ا أ

وأ‹ ألبليدة يسصتقبل أŸتضصررين و يطمئنهم بإايجاد حلول ıلفاتها

لمطار الطوفانية
اسستقبل اŸسسؤوول عن ا÷هاز التنفيذي لولية البليدة ‡ ،ثل Úعن اŸتضسررين من ا أ
لسسبوع ا÷اري  ،وتسسببت ‘ خسسائر و فيضسان مياهها ا ¤داخل اŸسساكن و اŸقابر ،
التي سسقطت مطلع ا أ
لودية  ،من قبل أاصسحاب مسستثمرات دون
تباحث معهم حول مشسكل غلق و –ويل ›اري بعضس روافد ا أ
مراعاة العواقب.
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سسكان قرية القرة يشستكون التهميشس بالبويرة

تسصجيل مشصاريع تنموية ’سصيما ألغاز مطالب ملحة

يشستكي سسكان قرية القرة الواقعة على
ب-ع-د ح-وا 10 ¤ك-ل-م ج-ن-وب م-دينة البويرة
ال -ت -ه -م-يشس م-ن الÈام-ج ال-ت-ن-م-وي-ة ل سس-ي-م-ا
رب -ط -ه -م ب -ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي و م-اء الشس-روب،
خاصسة و أان القرية تتكون من حوا‹ 400
لق-ل-ي-م ب-ل-دي-ة ال-ه-اشسمية
م-ن-زل ه-ي ت-اب-ع-ة إ
إاداري-ا ل-ك-ن ت-ع-ام-ل السس-ك-ان أاك Ìم-ع ب-ل-دي-ة
لمكانيات
البويرة لقرب اŸسسافة و توفر ا إ
أاك.Ì

البويرة :ع نايت
و فيما يخصس التنمية أاكد السسكان لـ «الشسعب»أان
المنطقة تعانى من اإلقصساء فى تسسجيل البرامج
التنموية ذلك أانها تقع بين حدود بلديتى البويرة و
ال-ه-اشس-م-ي-ة ،ل-ك-ن ال-ب-ل-دي-ة ال-مسس-ؤوول-ة ع-ن تسس-ج-ي-ل
المشساريع هي الهاشسمية ،ما جعل السسكان يطالبون
بالضسرورة الملحة بربطهم بالغاز الطبيعي نظرا

للمعانات التى يتعرضسون لها على مدار السسنة ل
سسيما فى فصسل الشستاء أاين تسسجل الندوة في
المادة و يصسل سسعر القارورة إالى  400دج .
ك -م -ا ع -ب -ر السس -ك-ان ع-ن ام-ت-ع-اضس-ه-م ل-ع-دم وف-اء
المسسئولين بوعودهم الÓمتناهية خاصسة في فترة
النتخابات كما قام الوالي السسابق بزيارة المنطقة
ووقف على معاناتهم فى كل المجالت  ،و تجدر
اإلشسارة إالى أان قناة نقل الغاز مرت بوسسط القرية
و تم ربط كل القري المجاورة منها و اآلن يتطلب
تسسجيل مشسروع قناة التوزيع فقط و ل يتطلب
تكاليف كبيرة ،وإالى جانب الغاز اشستكى المواطنون
نقصس تزويد القرية بالمياه الصسالحة للشسرب ،حيث
أانه تم إانجاز قناة إليصسال الماء منذ أاكثر من 10
سسنوات لكن الماء لم يصسل بعد مما أاجبر السسكان
من اللجوء إالى حفر اآلبار أاو التزود بالصسهاريج،
باإلضسافة إالى اهتراء الطريق الرابط بين القرية و
الطريق الولئي رقم  127الذي يربط بين البويرة و
سسور الغزلن.

‘ العشسر أايام الثانية للشسهر الفضسيل

 471تدخل للحماية أŸدنية بباتنة
سس -ج -لت مصس -ال -ح ا◊م -اة اŸدن -ي-ة ل-ولي-ة
ب-ات-ن-ة ‘ ،حصس-ي-ل-ة نشس-اط-ات-ه-ا ل-ل-عشس-رة أاي-ام
الثانية من الشسهر الفضسيل  471تدخل 279
لجÓء،و”
لسسعاف وا إ
تدخل منها ›ال ا إ
تسس -ج -ي -ل ح-ال-ت-ي وف-اة إاضس-اف-ة إا ¤تسس-ج-ي-ل
ت- - -دخ - -ل ‘  59ح- -ادث- -ا م- -رورا ،خ- -ل -ف 74
جريحا.

باتنة :حمزة Ÿوشصي
البليدة:لينة ياسصمÚ
كشسف بعضس ممثلي حي مرمان بالخصسوصس في
البليدة لـ « الشسعب «  ،أان الوالي يوسسف شسرفة
اسستمع لنشسغالهم  ،و أاكد لهم بأانه سسيتم التباحث
م -ع ج -ه -ازه ال -ت -ن -ف -ي -ذي ح -ول م -ا ح-دث و دراسس-ة
األسسباب من وراء ذلك  ،متعهدا لهم بإايجاد طريقة
و صسيغة لحماية المواطنين  ،من أاي اخطار تقلبات
الطقسس.
في ذات الوقت عاود أامسس ،سسكان بالحي الشسعبي
في مرمان الحتجاج من جديد  ،للضسغط على
الوصساية الهتمام بكارثة تسسربات مياه المطار
الى داخل سسكناتهم  ،حيث أادت أامطار نهاية فصسل
ال -رب -ي -ع ف -ي ه -ذه األي -ام ال -رمضس -ان -ي-ة م-ن الشس-ه-ر

الفضسيل  ،في إالحاق أاضسرار بعدة سسكنات  ،خاصسة ،
و في ارتفاع منسسوب الوديان بالجوار  ،و التي أادت
الى وقوع فيضسان  ،انهارت بموجبه بنيات هشسة .
كما تعرضست مقبرة الحي الى التضسرر  ،حيث أادت
المياه المتدفقة الى داخل المقبرة  ،في تعرية عدد
م - -ن ال - -ق - -ب - -ور  ،و ه - -و م - -ا أاث- -ار غضسب السس- -ك- -ان
ال-م-تضس-رري-ن ب-ال-خصس-وصس  ،م-م-ا ج-ع-ل-ه-م ي-نظمون
حركة احتجاجية و يقطعون الطريق العام  ،نددوا
خÓله  ،بتحويل مجرى احد روافد الوادي نحو
السسكان  ،من قبل احد المسستثمرين الخواصس.
و بحي  5نخÓت بوادي العÓيق ،عادت المور الى
الهدوء  ،و تراجعت المياه التي تسسربت الى داخل
الحي و غمرته بشسكل شسبه كامل  ،حيث خلفت
األم -ط -ار ال -م -تسس-اق-ط-ة ف-ي ارت-ف-اع م-نسس-وب م-ي-اه
الوادي و قنوات جريان مياه الصسرف الصسحي  ،إالى

حد أان بلغ منسسوب المياه في الرتفاع الى ما يزيد
عن الـ  1متر  ،حيث تعرضست بعضس المركبات من
سسيارات و شساحنات إالى الغرق  ،بعد أان غمرتها
المياه المتدفقة بقوة.
و الحال أايضسا كان بالجهة الغربية  ،حيث تسسربت
م -ي -اه األم -ط -ار ال -ى م -داخ -ل ب-عضس ال-ع-م-ارات  ،و
عرقلة من حركة السسير أايضسا  ،و لم تسسلم ما أاصسبح
يطلق عليها بنايات الموت أاو البازارات التي تعود
للعهد العثماني و الفترة السستعمارية  ،بقلب مدينة
البليدة القديمة  ،و خاصسة بحي «الدويرات العتيق»
 ،اين تضسررت عدة مباني و انهارت أاجزاء منها ،
بفعل تشسبعها بمياه األمطار التي ظلت تتسساقط الى
سساعات طويلة  ،كما انقطعت الكهرباء عن عدة
أاحياء  ،و اضسطر بعضس الصسائمين اإلفطار على
الشسموع.

Ãبادرة من جمعية العناية باŸريضس وذوي الحتياجات

إأفطار رمضصا Êعلى شصرف ذوي ألهمم ألعالية بالبويرة
لنسسانية و ‘ مبادرة تتماشسى و الشسهر الكر ، Ëأاشسرفت ا÷معية الوطنية للعناية باŸرضسى وذوي الحتياجات
لبراز القيم ا إ
سسعيا منها إ
لفراح  ،على شسرف ذوي الهمم العالية  ،لتصسبح
اÿاصسة عن طريق اŸكتب الولئي بالوادي  ،على تنظيم إافطار رمضسا Êوذلك بقاعة حنكة ا أ
بذلك ضسمن التقاليد التضسامنية ا◊ميدة بهذه الولية.

الوادي  :قديري مصصباح
وق -د حضس -ر ه -ذا اإلف -ط-ار ال-ب-ه-ي-ج م-ج-م-وع-ة م-ن
الشسباب سسواء أاعضساء الجمعية من مختلف المكاتب
ال -ب -ل -دي -ة  ،وك -ذا ب -عضس ال-م-ح-ب-ي-ن ل-ف-ع-ل ال-خ-ي-ر و
مجموعة من الشسباب  ،وشسخصسيات أاخرى  ،الذين
ت -ن -اول -وا ف -ي ج -و ع -ائ-ل-ي وج-ب-ة اإلف-ط-ار م-ع ذوي
اإلحتياجات الخاصسة  ،وعقدوا جلسسة سسادها جو
حميمي معهم .
وفي نفسس السسياق  ،سسبقت هذا النشساط الخيري
مجموعة من األنشسطة والفقرات الترفيهية والفنية
لفائدة المعوزين الذين فرحوا كثيرا لهذه المبادرة
النبيلة التي تسستحق كل التنويه.
كما تتقدم الجمعية بالشسكر الجزيل لكل من كان له
يد العون في إانجاح هذه المناسسبة سسواءا من قريب
أاو بعيد .

 ....إأفطار صصائم طريق « ثوأب و‡ارسصة
حقيقية للتكافل أ’جتماعي
أاطلق اإلتحاد العام ألرباب العمل الجزائريين وعن
طريق مكتبها الولئي بالوادي ،العملية التضسامنية
إافطار صسائم طريق « وذلك بتقديم وجبات على
مسستعملي الطريق قبل أاذان المغرب  ،يأاتي ذلك

ضسمن إاطار تعزيز دور اإلتحاد الجتماعي في شسهر
رمضسان المبارك والتراحم والتعاون وتثمين قيم
ال-ت-ك-ف-ل الج-ت-م-اع-ي ب-ي-ن أارب-اب ال-ع-م-ل وم-خ-تلف
شسرائح المجتمع ،وأاكد منظمو هذه المبادرة  ،أان
ت-ن-ف-ي-ذ اإلت-ح-اد ل-ه-ذا ال-مشس-روع ي-أات-ي ضس-م-ن إاط-ار
برنامجها خÓل الشسهر الفضسيل للتعبير عن أاسسمى
معاني التضسامن اإلسسÓمي والنابع من مسسؤووليتها
تجاع المجتمع .

..و «فوج ألعمل ألكشصفي» يجمع مÓبسس
ألعيد إ’سصعاد أأ’يتام وأÙتاجÚ

أايام ويدق عيد الفطر أابواب الفرحة عند كل أاسسرة
Óي-ت-ام شس-يء سس-وى ف-رح-ت-ه-م
وط-ف-ل  ،ول ي-ت-ب-ق-ى ل -أ
بمÓبسس العيد التي أاهداها لهم أاهل البر والخير ،
ل -ذا ق -رر ف-وج ال-ع-م-ل ال-كشس-ف-ي ب-ال-دب-ي-ل-ة ب-ال-وادي
ب-ال-ت-ع-اون م-ع دار الشس-ب-اب ب-أاك-ف-ادو إاطÓ-ق ح-م-لته
ال -خ -ي-ري-ة األول-ى ل-ج-م-ع مÓ-بسس ال-ع-ي-د واإه-دائ-ه-ا
Óيتام والمحتاجين  ،قبل نهاية الشسهر الفضسيل.
ل أ
وعرضس شسباب الفوج على المتطوعين المشساركة
فى حملة تجميع وتوزيع مÓبسس العيد على األيتام
وال -م -ح -ت -اج -ي -ن م -ن خ Ó-ل ال-مشس-ارك-ة ال-م-ادي-ة أاو
المعنوية بتقديم مجهودهم فى جمع وتنظيف وكي
ه-ذه ال-مÓ-بسس ،ك-م-ا ي-م-ك-ن ال-مسس-اع-دة ب-المÓبسس
ال-ق-دي-م-ة ال-ت-ي ت-ت-م-ت-ع ب-ح-ال-ة ج-ي-دة أاو ب-ال-مÓبسس

الجديدة للمقتدرين .ويتم توزيع المÓبسس بالكامل
بعد كيها وتنظيفها وتغليفها على األيتام واألسسر
الفقيرة بداية من يوم  27رمضسان  ،للتأاكد من
حصسول كل يتيم في الجهة على مÓبسس جديدة قبل
عيد الفطر.

 ...وألوأ‹ يكرم ألنوأدي ألرياضصية وألشصبانية

أاشسرف والي الوادي «عبد القادر بن سسعيد «  ،رفقة
السسلطات المدنية و العسسكرية على حفل تكريم
الفرق الرياضسية و الشسبانية المتحصسلة على أاحسسن
النتائج خÓل الموسسم  ، 2018/2019وذلك بمقر
دار الضسيافة بحي  19مارسس  ،وأاوضسح الوالي في
كلمته  ،بأان هذه المبادرة التفاتة وواجب من طرف
الولية للشسباب لتقديم عطاء أاكثر وتفوق أاكبر في
السس -ن -وات ال -ق -ادم-ة  ،م-ن-وه-ا ب-ال-مشس-اري-ع ال-م-ه-م-ة
والنوعية في قطاع الشسباب والرياضسة على مسستوى
الولية  ،مؤوكدا مرافقة السسلطات المحلية للنوادي
الناجحة.
وت -م -ت -لك ولي -ة ال -وادي ق -اع -دة ه -ام-ة م-ن ال-ف-رق
الرياضسية الناشسطة بمختلف األقسسام الرياضسية ،
سسواء في كرة القدم  ،أاو كرة اليد  ،أاو الكرة الطائرة
ومختلف الرياضسيات القتالية.وتتبوأا بعضس الفرق
منها مراتب جيدة في أاقسسامها  ،وأاخرى توجت
بالمراتب األولى والصسعود إالى أاقسسام أاعلى هذا
الموسسم.

شسرطة بومرداسس تتخــذ تدابيـر أامنية باŸناسسبة

تسصخ 1485 Òشصرط ـي لتأاميـ ـن أمتحانات نهاية ألسصنة ألدرأسصية
اأعدت مصسالح اأمن ولية بومرداسس جملة
م -ن ا ل -ت -د ا ب -ي -ر ا ل أ م -ن -ي -ة ا ل -م -ح -ك -م -ة ب -ه -د ف
ت -ا أ م -ي -ن ا م -ت -ح -ا ن -ا ت ن -ه -ا ي -ة ا ل س س ن ة ا ل د ر ا س س ي ة
 ، 2 0 1 9 / 2 0 1 8ل ض س - -م - -ا ن ا ل س س -ي -ر ا ل -ح س س -ن
ل م -ت -ح -ا ن -ا ت ش س -ه -ا د ة ا ل -ت -ع -ل -ي -م ا ل ب -ت -د ا ئ -ي ،
ا ل -م -ت -و س س -ط و ا ل -ب -ك -ا ل -و ر ي -ا و ه -ذ ا م -ن خ  Ó-ل
تجنيد  1485شسرطي يتم توزيعهم حسسب
ا ل -ت -خ ص س ص س ا ل -ع -م -ل -ي ا ل -م -ي -د ا ن -ي م -ن ف-ر ق
ا ل أ م -ن ا ل -ع -م -و م -ي  ،ا ل ش س -ر ط -ة ا ل -ق ض س -ا ئ -ي -ة و

فرقة البحث و التدخل.
تم تسسخير كافة الوسسائل المادية مرفقة
ب -ا ل -د ع -م ا ل -ل -و ج -ي س س -ت -ي -ك -ي  ،ل -ت -ا أ م -ي ن م ق ر ا ت
المتحان باإقليم اختصساصس الأمن الوطني
ا ل -ب -ا ل -غ ع -د د ه -ا  1 8 3م -ر ك -ز  ،ق ص س -د ض س -م -ا ن
الأمن و السسكينة للتÓميذ الممتحنين و
تهيئة اأحسسن الظروف.
ا إ ل -ى ج -ا ن ب ت -د ع -ي -م ا ل -ف -ر ق ا ل -ع -ا م -ل -ة ف-ي
الميدان للسسهر على تنظيم حركة المرور

ب -ت س س -خ -ي -ر ك -ا ف -ة ا آ ل -ي -ا ت ا ل -و ق -ا ي -ة ل -ت س س -ه -ي -ل
س س -ي -و ل -ة ا ل -ح -ر ك -ة ا ل -م -ر و ر ي -ة ع -ب -ر م -خ -ت -ل -ف
المسسالك و بالقرب من المحيط الخارجي
ل -م -ر ا ك -ز ا ل م -ت -ح -ا ن -ا ت ا ل -ت -ي ت ش س -ه -د ت -و ا ف -د
التÓميذ و الأولياء و للحفاظ على سسÓمة
الممتحنين عن طريق وضسع نقاط مراقبة
ثابتة و اأخرى متحركة لضسمان اإنجاح كل
الظروف المهياأة لسسير هذه المتحانات.

ق.و

وأاشسارت ذات المصسالح في عرضسها لحصسيلتها
لعشسرة أايام الثانية لشسهر رمضسان الكريم ،لـ17
ح--ري--ق ف--ي م--خ--ت--ل--ف م-ن-اط-ق ال-ولي-ة ب-ات-ن-ة،
راف-ق-ت-ه-ا  35ح---راسس---ات أام---ن--ي--ة و 130عملية
مختلفة.
وف--ي سس--ي--اق م--تصس--ل ت--ت--واصس--ل ح--م--ل-ة م-وسس-م

الصس--ط--ي-اف والسس-ت-ج-م-ام وم-ك-اف-ح-ة ح-رائ-ق
الغابات والمحاصسيل الزراعية والنخيل للسسنة
ال-ج-اري-ة،وال-ت-ي ان-ط-ل-قت م-ؤوخ-را،حيث نظمت
الوحدة الثانوية حملة ،حملة تحسسيسسية لفائدة
لخ-ط-ار
ال--م--واط--ن-ي-ن ،ل-ل-وق-اي-ة م-ن م-خ-ت-ل-ف ا أ
كالغرق في المجمعات المائية ،حرائق الغابات
وال--م--ح--اصس--ي--ل ال-زراع-ي-ة ،ال-تسس-م-م ال-ع-ق-رب-ي،
حوادث المرور ،التسسممات الغذائية وغيرها
بمناطق متعددة من إاقليم تدخلها على غرار
قرية بوعروسس بلدية وادي الشسعبة دائرة باتنة.
كما صسادفت الخرجة الميدانية تنظيم إافطار
جماعي على مسستوى هذه القرية بجوار مسسجد
ال-ه-دى ،م-م-ا سس-م-ح ب-ت-ق-دي-م نصس-ائح وتوصسيات
للوقاية من التسسممات الغذائية الجماعية ،على
أان تسستمر الحملة طيلة موسسم الصسيف لهذه
السسنة.

لسساسسية ‘ حماية اŸسستهلك
تركزت مهمتها ا أ

مديرية ألتجارة ببجاية تسصجل حصصيلة إأيجابية
سسجلت فرق اŸراقبة التابعة Ÿديرية
ال - -ت - -ج - -ارة ل - -ولي- -ة ب- -ج- -اي- -ة ‘ ،إاط- -ار
نشس -اط -ات -ه -ا ال -رق-اب-ي-ة ل-لشس-ه-ر ال-فضس-ي-ل
حوا‹ 1281تدخı Óتلف النشساطات
ال -ت -ج -اري -ة ،ح-يث أاسس-ف-ر ع-ن 5متابعات
قضس- - -ائ- - -ي- - -ة ضس- - -د ال - -ت - -ج - -ار اıال - -فÚ
ل-ل-م-راسسÓ-ت ال-ت-ج-اري-ة ،ب-ق-ي-م-ة م-ال-ي-ة
فاقت 20مليون دينار.

بجاية :بن النوي توهامي
وبحسسب عبد الغاني اأعراب ،رئيسس مصسحلة
ب--م--دي--ري--ة ال--ت--ج--ارة ل-ل-ولي-ة ،ف-ق-د ج-ن-دت
مصس--ال--ح--ه ف--رق--ا ل--م-راق-ب-ة الأسس-واق ط-ي-ل-ة
الشس--ه--ر ال--ك--ري--م ،ح--يث ت--رك--زت م--ه--م--ت-ه-ا
الأسس-اسس-ي-ة ف-ي ح-م-اي-ة ال-مسس-ت-ه-لك وت-نظيم
السس--وق وم--راق--ب--ة ك-ل اأشس-ك-ال ال-م-م-ارسس-ات
ال--ت--ج--اري--ة ،فضس Ó--ع--ن ضس--م--ان ال--م--ت-اب-ع-ة
ال--ي-وم-ي-ة ل-ح-ال-ة السس-وق م-ن ح-يث ال-ت-م-وي-ن
والتخزين للمواد الأسساسسية.
وفيما يخصس مراقبة النوعية ،فقد اأحصست
ذات المصسالح ،بحسسب محدثنا382 ،تدخÓ
اأسسفرت عن 9متابعات قضسائية وحجز اأزيد

من طن من المواد الغذائية غير صسالحة
لÓ---سس---ت--هÓ--ك ،وق--د اأخ--ذت ال--م--خ--ال--ف--ات
ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ع-دم الإعÓ-م ب-الأسس-ع-ار النسسبة
الأكبر ،تلتها ممارسسة نشساط تجاري دون
القيد في السسجل التجاري وعدم الفوترة.
كما شسملت حوالي 281تدخ Óللنشساطات
ال--ت--ج--اري--ة ال-م-ت-ن-وع-ة ،وال-ت-ي اأسس-ف-رت ع-ن
5متابعات قضسائية ضسد التجار المخالفين
ل-ل-م-راسسÓ-ت ال-ت-ج-اري-ة ،وق-د ف-اقت ال-قيمة
المالية 20مليون دينار.
وف-ي سس-ي-اق م-تصس-ل ،ف-ق-د سس-ط-رت م-دي-رية
ال--ت--ج--ارة ل--ولي--ة ب-ج-اي-ة ،ب-رن-ام-ج-ا خ-اصس-ا
لضسمان المناوبة اليومية خÓل عيد الفطر،
وت-غ-ط-ي-ة ح-اج-ي-ات ال-م-واط-ن-ي-ن م-ن ال-م-واد
الضس--روري--ة ،وذلك ب--ات--خ--اذ ع--دة اإج--راءات
ميدانية ومراقبة الأسسعار وجودة المواد.
وت-م تسس-خ-ي-ر اأع-وان ل-م-راق-ب-ة م-دى ت-ط-بيق
برنامج هذه المداومة ،وتشسمل النشساطات
ال---ت--ي سُس ّ --خ --رت لصس--ال--ح ال--م--داوم--ة ،ت--ج--ار
التجزئة وتجار الجملة والمخابز ومحطات
الوقود والخدمات ومصسانع المياه المعدنية
والملبنات ،اأمام ارتفاع الطلب على بعضس
السس---ل---ع خÓ---ل ي---وم---ي ال---ع---ي---د م---ن ط--رف
المواطنين.

لسسد
–سسيسس سسّواق اŸركبات أاخذ حصسة ا أ

أأمن ألعاصصمة ينظّم  42لقاء –سصيسصي منذ
بدأية من شصهر رمضصان
ن ّ
ظمت مصسالح أامن ولية ا÷زائر منذ بداية شسهر رمضسان اŸبارك )42( ،لقاءا –سسيسسيا
“ح -ور ح -ول أاب -ج -دي -ات السس Ó-م -ة اŸروري-ة اŸوّج-ه-ة لسس-ائ-ق-ي اŸرك-ب-ات Ãخ-ت-ل-ف أان-واع-ه-ا،
لدمان على اıدرات وكذا السستعمال السسيئ
لضسافة ا– ¤سسيسس الطلبة حول ﬂاطر ا إ
با إ
للشسبكة العنكبوتية ومرافقتهم نفسسانيا خÓل المتحانات.

ق.و
ك--ان ل--ل--ق--اءات ت--حسس--يسس سس-ائ-ق-ي ال-م-رك-ب-ات
لسس-د ،ح-يث ب-ل-غ
ب--م--خ--ت--ل-ف أان-واع-ه-ا ح ّصس-ة ا أ
ع--دده-ا ( )22ل--ق--اء ،ت--م--ح--ورت ح-ول ضس-رورة
توّخي الحيطة والحذر أاثناء القيادة ،مع تجّنب
السس--رع--ة ال--م--ف--رط--ة خصس--وصس-ا ف-ي ال-دق-ائ-ق
لمان
لفطار ،احترام مسسافة ا أ
لخيرة قبيل ا إ
ا أ
بين المركبات تجّنب اسستعمال الهاتف النّقال
اث---ن--اء ال--ق--ي--ادة ،ت--ف--ادي ال--وق--وف وال--ت--و ّق--ف
ال-عشس-وائ-ي ،اح-ت-رام ال-ق-واع-د السس-ليمة لتامين
الحمولة ،مع تبني سسلوك مسسؤوول اثناء القيادة،
كما تمّ في مجال السسÓمة المرورية ،تنظيم
( )07ل---ق--اءات ت--حسس--يسس--ي--ة ل--ف--ائ--دة تÓ--م--ي--ذ
لبتدائيات ،دعت لضسرورة احترام إاشسارات
ا إ
المرور.
ف--ي ج--انب آاخ--ر ،قّ--دمت مصس--ال--ح أام--ن ولي-ة

الجزائر )04( ،لقاءات تتعلّق بأاخطار الدمان
ع--ل--ى ال--م--خ--درات ،ل--ف--ائ-دة م-ت-ربصس-ي م-رك-ز
ال--ت--ك--وي--ن ال--م--ه--ن--ي وط--ل--ب--ة ال--ث--ان--وي-ات ،ت-م
ت-حسس-يسس-ه-م بضس-رورة ت-جّ -ن-ب ع-الم المخدرات
لدم-ان ع-ل-ي-ه-ا ،ب-الإضس-اف-ة ال-ى ت-ن-ظيم ()09
وا إ
لمثل للشسبكة
لقاءات في مجال السستغÓل ا أ
العنكبوتية.
ف--ي سس--ي--اق آاخ--ر ،ع--م--لت مصس--ال--ح أام-ن ولي-ة
الجزائر ،على تنظيم لقاءات تحسسيسسية تمثّلت
في المرافقة النفسسية للتÓميذ المقبلين على
لط-وار ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة،
لم--ت--ح-ان-ات ب-م-خ-ت-ل-ف ا أ
ا إ
ب---ال---ت---نسس---ي--ق م--ع م--ك--تب الصس--ح--ة وال--نشس--اط
الجتماعي والرياضسات ،من خÓل تحضسيرهم
نفسسانيا لÓمتحانات ،عن طريق السستغÓل
المثل للوقت ،تجّنب تأاخير المراجعة ،العمل
بجّدية ،مع نصسحهم بضسرورة تجّنب الرتباك
والخوف.
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الثÓثاء  28ماي  2019م
المؤافق لـ  23رمضسان  1440هـ

خدمات جوارية لفك اÿناق على اŸراكز الرئيسسية

بريد ا÷زائر لبومرداسس يطلق حافلة متنقلة كاملة التجهيز
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’ يسستوفون على شسروط ا’سستفادة

البطاقية الوطنية تلغي  690طلب
قائمة  2500سضكن اجتماعي

تبعا لعملية دراسسة الطعون اÿاصسة بالسسكنات والتي باشسرتها مصسالح دائرة و’ية قسسنطينة،
” إاسسقاط ما يعادل  690شسخصسا من طالبي السسكن ا’جتماعي اŸسسجل Úضسمن القائمة الثالثة
’عÓن عنها شسهر جانفي الفارط.
واŸتمثلة ‘ برنامج  2500وحدة سسكنية اجتماعية ” ا إ

قسسنطينة :مفيدة طريفي

أاطلقت أامسس ،مؤوسسسسة بريد ا÷زائر من بومرداسس خدمة جوارية جديدة لفائدة زبائنها خاصسة باŸناطق النائية واŸعزولة “ثلت ‘
مكتب بريد كامل التجهيز ‘ حافلة متنقلة ينتظر أان –ط رحالها Ãختلف أارجاء الو’ية وباÿصسوصس اŸناطق التي تغيب عنها التغطية
’سساسسية التي تزداد طلبا ‘ اŸناسسبات الهامة كعيد الفطر اŸبارك ومواعيد صسب اŸعاشسات للمتقاعدين ،وﬁاولة فك
Ãثل هذه اÿدمات ا أ
’يام..
اÿناق على مكاتبها الرئيسسية باŸدن التي تواجها سسيو’ بشسرية هذه ا أ

بومرداسس..ز /كمال
اأشسرف والي بؤمرداسس يحي يحياتن على عملية
اإطÓق الحافلة المتنقلة لبريد الجزائر من مقر
المديرية ،في مبادرة اأولى من نؤعها اعتبرها
المؤاطنؤن «خطؤة اإيجابية لدعم الهياكل الثابتة
لبريد الجزائر وتقريب مختلف الخدمات المالية
وال -ب -ري -دي -ة م-ن ال-زب-ائ-ن ب-ا’أخصس ال-م-ت-ؤاج-دي-ن
بالبلديات النائية التي ’ تزال تعاني من نقصس
ال-ت-غ-ط-ي-ة ،وال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-خ-ف-ي-ف ع-م-ل-ي-ة التنقل
خاصسة بالنسسبة لكبار السسن والمتقاعدين الذين
يضسطرون اإلى التؤجه اإلى مراكز المدن لسسحب
معاشساتهم في ظروف صسعبة وطؤابير طؤيلة منذ
السساعات ا’أولى للصسباح ،وهذا يتؤقف على مدى
ت -جسس-ي-د ال-مشس-روع وت-ع-م-ي-م-ه و’ ي-ب-ق-ى ح-ك-را ’
عاصسمة الؤ’ية على حد تعبيرهم.
ك-م-ا ي-ن-ت-ظ-ر اأن يشس-م-ل ات-ج-اه ال-ح-اف-ل-ة ال-م-ت-نقلة
ال -م -ج -ه-زة بشس-ب-اب-يك ووسس-ائ-ل ال-ع-م-ل الضس-روري-ة
وا’أعؤان كاأي مكتب بريدي عادي مختلف اأرجاء
الؤ’ية حسسب تصسريحات مسسؤؤولؤ المؤؤسسسسة «في
مسس -ار سس-ت-ك-ؤن ب-داي-ت-ه م-ن اأم-ام م-ح-ط-ة السس-كك
الحديدية بعاصسمة الؤ’ية لتنتقل بعد ذلك في
برنامج ينتظر اأن يمسس الشسؤاطئ خÓل مؤسسم

ا’صسطياف الذي يزداد فيه الضسغط على مكاتب
ال -ب -ري-د م-ن ق-ب-ل ال-مصس-ط-اف-ي-ن ال-ذي-ن ي-قصس-دون
الؤ’ية بغرضس ا’صسطياف وا’سستجمام».
ل Ó-إشس -ارة ف -ان م-ك-اتب ال-ب-ري-د ب-ؤ’ي-ة ب-ؤم-رداسس
وخاصسة الرئيسسية منها بمراكز المدن تشسهد هذه
ا’أيام مع اقتراب عيد الفطر ضسغطا كبيرا من
طرف الزبائن للقيام بمختلف الخدمات البريدية
وال -م -ال -ي -ة ،م -ق-اب-ل خ-دم-ات ’ ت-زال ت-ح-ت-اج اإل-ى
ت-حسس-ي-ن وت-رق-ي-ة وت-دع-ي-م لÓ-أع-ؤان ،ب-ال-نظر اإلى
نقصس التاأطير الذي تعاني منه المؤؤسسسسة ،حيث ’
ت -زال ب -عضس ال -م -راك -ز ال -رئ -يسس -ي -ة ت-ع-م-ل ب-ن-ظ-ام
ال -دوام -ي -ن وبشس -ب-اب-يك م-ح-دودة وت-ع-ط-ل م-ت-ك-رر
للمؤزعات المالية ،ا’أمر الذي نتج عنه ظاهرة
الطؤابير اليؤمية التي سسئم منها الزبائن ومنهم
ف -ئ -ة ال -م -ؤظ -ف -ي -ن م -ن اأسس -ات-ذة واإداري-ي-ن ال-ذي-ن
يشس -ك -ل -ؤن اأه -م زب-ائ-ن ب-ري-د ال-ج-زائ-ر ال-ى ج-انب
المتقاعدين.
اأمام هذا النقصس الذي تعاني منه مؤؤسسسسة بريد
ال-ج-زائ-ر ب-ب-ؤم-رداسس ،اأط-ل-قت ال-م-ؤؤسسسسة مؤؤخرا
مشسروعا كبيرا لدعم الحظيرة الؤ’ئية بمكاتب
جديدة وتهيئة اأخرى سستشسمل  16مكتب عبر كافة
ا’أحياء والتجمعات السسكنية الجديدة تمثلت في
انجاز  10مكاتب في كل من حي  800مسسكن ببرج
منايل 700 ،مسسكن بالثنية ،ومكاتب في كل من

ح -ي ب -ن م -رزوق -ة ب -ب-ؤدواو ،ح-ي  3ا’ف مسس-ك-ن
ب-خ-م-يسس ال-خشس-ن-ة ،م-ؤقع  400مسس-ك-ن بحمادي،
مؤقع عدل باأو’د مؤسسى ،حي المدينة الجديدة
بدلسس وغيرها ،اإضسافة اإلى اأشسغال تهيئة وتجديد
 6مكاتب تشسمل مكتب قرية «الروافع» بتيمزريت،
اأو’د عيسسى ،زمؤري وبؤمرداسس مركز واإعادة
واجهة عدد من المكاتب ا’أخرى في كل من برج
م -ن -اي -ل ،ق -ري -ة «اع-ب-ادة» ب-ب-ل-دي-ة اع-ف-ي-ر ،م-ك-تب
ا’ربعطاشس ،مكتب «او’د حميدة» ببغلية ،مكتب
«كدية العرايسس» بلقاطة ،وتدعيم خدماتها بـ15
مؤزع اإلي جديد.
ي - -ذك - -ر ف - -ي ا’أخ- -ي- -ر اأن زي- -ارة وزي- -رة ال- -ب- -ري- -د
وت- -ك- -ن- -ؤل -ؤج -ي -ا ا’تصس -ال وال -رق -م -ن -ة اإل -ى و’ي -ة
بؤمرداسس حملت عدة انتقادات لنؤعية الخدمات
وقلة عدد الهياكل التي ’ تتجاوز  64مكتبا عبر
 32بلدية بمتؤسسط تغطية ضسعيفة تتجاوز معدل
مكتب بريد لكل  15األف نسسمة مقابل  11األف
نسسمة المعدل الؤطني ،وبالتالي قدمت تعليمات
’إطÓق برنامج اسستعجالي لدعم الهياكل بمكاتب
جديدة بما فيه ابرام اتفاقية مع ديؤان الترقية
والتسسيير العقاري ’سستغÓل عدد من المحÓت
السسكنية كمكاتب بريد في بعضس ا’حياء الجديدة
ربحا للؤقت وتقريب الخدمات من المؤاطن.

حسسب ال----م----ع----ل----ؤم---ات
ت-----حصس-----لت ع-----ل-----ي----ه----ا
«الشسعب» أان المقصسيين
من قائمة المسستفيدين
وال---ذي---ن ’ يسس---ت---ؤف--ؤن
الشس---روط ال---م---ت---ع---ارف
ع--ل--ي-ه-ا لÓ-سس-ت-ف-ادة م-ن
سس-ك-ن اج-ت-م-اعي ،والتي
’عÓن عنها شسهر
تم ا إ
ج--ان--ف-ي ال-ف-ارط وال-ت-ي
شس--م--لت ط-ال-ب-ي السس-ك-ن
المسسجلين والمتحصسلين
على مقررات ا’سستفادة
م--ن--ذ سس-ن-ة 2004/1990
والتي أاعلنت عن 2500
وح--دة سس--ك--ن--ي-ة ل-ف-ائ-دة
’م.
بلدية قسسنطينة ا أ
’قصس-اء ج-اءت
ع-م-ل-ي-ة ا إ

حسسب ال---ت---ح---ق---ي---ق---ات
ال--م-ي-دان-ي-ة ال-ت-ي ق-امت
ب----ه----ا ل----ج---ان ال---دائ---رة
والبطاقية الؤطنية ،التي
كشس-فت م-ن اسس-ت-ف-ادت-هم
’مر
لسسكنات وعقارات ا أ
ال--------ذي ي--------ح-------ؤل دون
اسس---ت---ك---م---ال م---ق--ررات
ا’سس-----ت----ف----ادة وإاقصس----اء
ال-م-ع-ن-ي-ين ،ليأامر الؤالي
ب-اج-راء ع-م-ل-ي-ة ال-قرعة
ال---خ---اصس---ة ب---ال--ق--ائ--م--ة
السسكنية يؤم الخميسس
المقبل بقاعة العروضس
ال-------ك-------ب------رى اح------م------د
ب----اي ،ف----ي----م----ا ي---خصس
’عÓ--ن ع--ن ال--ق--ائ--م-ة
اإ
السس----ك----ن----ي----ة ال---راب---ع---ة
’خ---ي---رة وال---خ---اصس---ة
وا أ

ب-----ط-----ال-----ب-----ي السس----ك----ن
ا’ج--ت--م--اع-ي ب-ال-ب-ل-دي-ة
’م والتي سستضسم أازيد
اأ
من  2500مسستفيد من
القرارت المسسبقة.
وف----ي ذات السس----ي----اق
ي-ن-ت-ظ-ر أان ي-ت-م ت-ع-ليقها
ن----ه----اي----ة شس---ه---ر ج---ؤان
ال--م--ق--ب--ل ،ب--ع--د ان--ت-ه-اء
ل-----ج----ان ال----دائ----رة م----ن
ال--ت--ح--ق-ي-ق-ات ال-خ-اصس-ة
ب--ال--ب--ط--اق--ي--ة ال--ؤط-ن-ي-ة
ل----لسس----ك----ن وال----خ---اصس---ة
ب--السس--ك--ان ال-م-ت-ق-دم-ي-ن
ل--ل--حصس--ؤل ع--ل--ى سس--ك-ن
اج-ت-م-اع-ي ،ل-ي-ت-م ب-ذلك
ط-----ي م-----ل----ف السس----ك----ن
ا’ج---ت--م--اع--ي ب--ب--ل--دي--ة
قسسنطينة.

اك ÈغÓف ما‹ لقطاع الشسباب منذ ا’سستقÓل
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اختÒت كمدرسسة صسديقة للبيئة

ابتدائية الشضهيد غربي صضالح بجيجل تتأالق للموسضم ا÷اري
اشسرف الوا‹ بشس Òفار  ،بقاعة الشسهيد
ح -م -ل -ي-ل « الصس-وم-ام» ع-ل-ى ف-ع-ال-ي-ات ا◊ف-ل
اÿت-ام-ي ل-ل-مسس-اب-ق-ة الÎب-وي-ة ح-ول البيئة
والسسÓمة اŸرورية للمدارسس ا’بتدائية ‘
ط -ب -ع -ت -ه -ا ال-ث-ال-ث-ة Ãشس-ارك-ة  56مدرسسية
ابتدائية واŸنظم من طرف جمعية الرؤوية
ورع-اي-ة الشس-ب-اب وال-ط-ف-ول-ة ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
مديرية الÎبية للو’ية.

جيجل :خالد العيفة
قدمت خÓل هذا الحفل أاحسسن العروضس الفنية
وال -مسس -رح -ي -ة ح -ؤل ال -ب -ي -ئ -ة والسسÓ-م-ة ال-م-روري-ة
لترسسيخ الثقافة المرورية في المجتمع باإ’ضسافة
إالى إابراز نشساطات الجمعية سسيما التربية البيئية
وال-م-روري-ة ب-اإ’ضس-اف-ة إال-ى ال-رسس-م وال-ق-راءة ،وك-ذا

حمÓت التحسسيسس والتؤعية ،وقد تم اإ’عÓن عن
ال -م -درسس-ة الصس-دي-ق-ة ل-ل-ب-ي-ئ-ة ل-م-ؤسس-م 2019-2018
والتي كانت من نصسيب المدرسسة ا’بتدائية الشسهيد
غربي صسالح  ،كما تم تكريم عدد من التÓميذ
الفائزين في مختلف النشساطات التربؤية ،الثقافية
والسسياحية والرياضسية .
المبادرة التي حملت شسعار « نحؤ بيئة مدرسسية
ن-ظ-ي-ف-ة ..ج-م-ي-ل-ة وآام-ن-ة « أاط-ل-ق-تها جمعية الرؤوية
ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ورع-اي-ة الشس-ب-اب وال-ط-فؤلة بجيجل نهاية
السس-ن-ة ال-ف-ارط-ة  2018ت -حت رع -اي-ة وال-ي ال-ؤ’ي-ة
وبإاشسراف مديرية الشسباب والرياضسة  ،وبالتنسسيق
مع مديرية التربية  ،وعديد القطاعات على غرار
ق -ي -ادة ال -درك ال -ؤط -ن -ي  ،أام -ن ال -ؤ’ي-ة  ،م-دي-ري-ة
ال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة ،م-ح-اف-ظ-ة ال-غابات  ،الحظيرة
ال-ؤط-ن-ي-ة ل-ت-ازة  ،ال-م-ح-اف-ظ-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ل-لسس-اح-ل و

الهدف من الفعالية ،بعث وترسسيخ للثقافة البيئية
والمرورية في الؤسسط المدرسسي  ،كما أانها جسسدت
معاني التكامل  ،التعاون وا’نسسجام بين فعاليات
ال -م -ج -ت -م -ع ال -م-دن-ي وم-ؤؤسسسس-ات ال-دول-ة م-ن أاج-ل
Óج-ي-ال القادمة مسستقبل هذا
ال-ت-نشس-ئ-ة السس-ل-ي-م-ة ل -أ
الؤطن.
كما ان هذا النشساط يدخل في إاطار اأ’هداف
اأ’سس -اسس -ي -ة ل -ل -ج-م-ع-ي-ة خ-اصس-ة م-ن-ه-ا ال-رام-ي-ة إال-ى
اإ’سس -ه -ام ف -ي صس -ن -اع -ة ج -ي -ل ي -ح -ت -رم ال -ق -ؤان -ي-ن
والمؤؤسسسسات ،متشسبع بقيم ا’حترام والتفاني في
حب وخدمة هذا الؤطن  ،تؤفير بيئة مدرسسية
نظيفة وآامنة أ’طفالنا وكذا لبعث وترسسيخ التربية
البيئية والمرورية في الؤسسط المدرسسي  ،خلق جؤ
ال -م -ن -افسس-ة ب-ي-ن ال-م-ؤؤسسسس-ات ال-ت-رب-ؤي-ة  ،إاك-تشس-اف
وتشسجيع المؤاهب...

ا◊ماية اŸدنية تسسخر جهاز إاسسعاف للحدث بتبسسة

مديرية الÎبية تضضع اخر الرتوشضات إل‚اح امتحانات نهاية السضنة

نظمت مديرية الÎبية بتبسسة،بدار الثقافة ﬁمد الشسبوكي ،اجتماعا مع رؤوسساء مراكز إاجراء امتحان نهاية مرحلة التعليم ا’بتدائي،
الذي سسيجرى ‘ الـ  29من الشسهر ا÷اري ،وخصسصس موضسوع اللقاء الذي أاشسرف عليه مدير القطاع ،وبحضسور رؤوسساء اŸصسالح وعدد من
’جراءات اÙددة لهذه العملية.
اŸفتشس ،Úلوضسع آاخر الرتوشسات قبل إاجراء هذا ا’متحان وعرضس الÎتيبات وا إ

تبسسة :خالد .ع
وق -دم ب -ال -م -ن -اسس -ب -ة رئ -يسس مصس-ل-ح-ة
ال- -ت- -م- -درسس وا’م- -ت -ح -ان -ات ع -رضس -ا
مفصس ،Óعن تعداد التÓميذ المعنيين
ب-ا’م-ت-ح-ان ،وك-ذا ال-م-راك-ز ،وال-م-هام
التي على المؤؤطرين ا’ضسطÓع بها
ب -م -راك-زه-م ،ك-م-ا ع-رج ع-ل-ى ال-ن-ظ-ام
ال-ج-دي-د ال-خ-اصس ب-رق-م-ن-ة ت-عؤيضسات
م -ؤؤط -ري ا’م -ت -ح -ان -ات ال -م -درسس -ي -ة
الرسسمية ،من جهته مدير التربية قدم

جملة من التؤجيهات والتعليمات التي
على رؤوسساء المراكز ا’سستئناسس بها
يؤم إاجراء ا’متحان.
وم-ن ب-ي-ن ت-لك ال-ت-ؤج-ي-ه-ات ،ت-ؤف-ي-ر
اأ’جؤاء المناسسبة للمترشسحين إ’جراء
ه- -ذا ا’م- -ت- -ح -ان ف -ي ك -ن -ف ال -ه -دوء
والسس- -ك- -ي- -ن- -ة وال- -ط- -م- -أان- -ي- -ن- -ة ،ون- -ؤه
ب-ال-م-ج-ه-ؤدات ال-م-ب-ذول-ة طيلة السسنة
ال -دراسس-ي-ة ل-ل-ؤصس-ؤل ل-ت-حسس-ي-ن ن-ت-ائ-ج
ال -ت Ó-م -ي -ذ ،ك -م -ا ك -ان ال-ل-ق-اء ف-رصس-ة
ل -رؤوسس -اء ال -م -راك -ز ل -ط-رح ج-م-ل-ة م-ن
اأ’سسئلة حؤل المهمة التي تنتظرهم

ي -ؤم ا’م -ت -ح -ان ،وق -د ت -ك -ف -ل م -دي -ر
ال - -ت - -رب - -ي- -ة وك- -ذا رئ- -يسس مصس- -ل- -ح- -ة
ا’م -ت -ح-ان-ات ب-ال-رد ع-ل-ي-ه-ا وت-ؤضس-ي-ح
النقاط العالقة.
م-ن ج-ه-ت-ه-ا مصس-ال-ح ال-ح-ماية المدني
بالؤ’ية تضسع جهاز إاسسعاف خاصس
ب -ام -ت -ح -ان -ات ن-ه-اي-ة السس-ن-ة ا’ط-ؤار
الثÓثة ،بغرضس انجاحها وتتمثل في
تسسخير  337عؤن بمختلف الرتب و
10سس -ي-ارات إاسس-ع-اف وشس-اح-ن-ة اط-ف-اء
مؤزعين على  268مركز امتحان زائد
م-رك-ز تصس-ح-ي-ح،ب-ال-نسس-ب-ة ’م-ت-حانات

ن- - -ه- - -ائ- - -ي - -ة ال - -ط - -ؤر ا’ب - -ت - -دائ - -ي ،
وتسس-خ-ير  182ف-رد ب-م-خ-ت-لف الرتب
و10سسيارات إاسسعاف وشساحنة اطفاء
مؤزعين على  52مركز امتحان زائد
م-رك-ز تصس-ح-ي-ح ،ب-ال-نسس-ب-ة ’متحانات
نهاية التعليم المتؤسسط .
ام -ا ب -ال -نسس-ب-ة ’م-ت-ح-ان-ات شس-ه-ادة
البكالؤريا فقد سسخرت ذات المصسالح،
 212فرد بمختلف الرتب و10سسيارات
إاسسعاف وشساحنة اطفاء مؤزعين على
 59مركز امتحان زائد مركز تصسحيح.

أاط- - -ل- - -قت› ،م- - -وع- - -ة م- - -ن اŸدي - -ري - -ات
ال -ت -ن -ف-ي-ذي-ة ب-و’ي-ة أام ال-ب-واق-ي ،إاج-راءات
م -رح -ل -ة إاط Ó-ق Œسس -ي -د ب -رن-ام-ج ا‚از 95
ملعب جواري جديد وترميم أاربعة موزعة
على كامل ببلديات الو’ية ‘ إاطار اŸشساريع
اŸمنوحة للو’ية من قبل صسندوق الضسمان
وال - -تضس - -ام - -ن ال- -ت- -اب- -ع ل- -وزارة ال- -داخ- -ل- -ي- -ة
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية.

أام البواقي :اسسكندر ◊جازي
اأورد مصس- -در رسس- -م -ي لـ»الشس -عب» ،ع -ن
ال-ب-دء ف-ي اإج-راءات ت-ن-ف-ي-ذ الصس-ف-قات
ال -خ -اصس-ة ب-ان-ج-از ه-ذه ال-مÓ-عب ب-ع-د
ت -قسس -ي -م ال-ب-رن-ام-ج اإل-ى ع-دة ع-م-ل-ي-ات
مسس -ت -ق -ل -ة وزعت ع -ل -ى م -ج-م-ؤع-ة م-ن
المديريات التنفيذية المحلية القادرة
ع- -ل -ى ت -ن -ف -ي -ذ ال -ب -رن -ام -ج ف -ي اآج -ال -ه
ال -م -ح -ددة ب -م -ا ي -خ -دم ال-ع-ام-ة ويضس-ع
ال -فضس -اءات ال -م -ب-رم-ج-ة ت-حت تصس-رف
شس -ب -اب واأط -ف -ال ا’أح -ي -اء ع -ب -ر ك-ام-ل
مناطق و’ية اأم البؤاقي.
واأوضس- -ح ذات ال- -مصس- -در ،اأن م- -دي- -ري -ة
ا’أشس -غ -ال ال -ع -م -ؤم-ي-ة ل-ل-ؤ’ي-ة ضس-ف-رت
بحصسة انجاز  20ملعب جؤاري دخلت

مرحلة تنفيذ ا’نجاز ،فيما تم تقسسيم
عملية انجاز  75ملعب جؤاري بين عدة
م- -دي- -ري- -ات اأخ- -رى م- -ن- -ه- -ا م- -دي- -ري- -ة
التجهيزات العمؤمية ،مديرية التعمير
وال -ب -ن -اء ،م-دي-ري-ة الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة
وبعضس البلديات.
وت -تضس -م -ن ال -ع-م-ل-ي-ة ان-ج-از  95ملعب
ج- - - -ؤاري ج- - - -دي- - - -د م- - - -ؤزع - - -ة حسسب
ا’ح -ت -ي -اج -ات ال -ؤاق -ع -ي -ة لشس -ب -اب ك -ل
بلديات الؤ’ية خاصسة منها المناطق
ال -ن -ائ -ي -ة ،ف -ي -م -ا سس -ي-ت-م ت-رم-ي-م اأرب-ع-ة
مÓعب رياضسية قديمة منها الملعب
المتعدد الرياضسيات لبلدية عين مليلة
وال -ت -ي شس -ه -دت صس -ع-ؤد ف-ري-ق-ه-ا ل-ك-رة
ال -ق -دم اإل -ى ال -قسس -م ا’أول ال -م -ح-ت-رف
السسنة الماضسية.
سس-خ-رت ال-دول-ة ل-ل-ب-رن-ام-ج المذكؤر ما
ي-ق-ارب األ-م-ل-ي-اري دي-ن-ار ،م-ن صس-ن-دوق
الضسمان والتضسامن المذكؤر ،ما يعد
اكبر مبلغ مالي مخصسصس لتنمية قطاع
الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة ي-م-ن-ح ل-ل-ؤ’ية منذ
ا’سستقÓل حسسب ذات المصسدر.

الثÓثاء  ٢٨ماي  ٢٠1٩م
الموافق لـ  ٢٣رمضضان 1٤٤٠هـ
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ورقة ا◊لول الدسستورية البديلة لتنظيم انتخابات رئاسسية
حكم دسستوري جديد انتقا‹ خاصص بانتخاب رئيسص ا÷مهورية (أاي ﬁدود ‘ وقته و‘
موضسوعه) هو Ãثابة جرعة دواء واقية من انهيار النظام الدسستوري كله.

بقلم :بروفيسسور عبد أÛيد زعÊÓ
أسستــــاذ ألتعلــــيم ألـــــعا‹ بكلية
أ◊قوق جامعـــة أ÷ـــزأئر
خب Òدو‹ ‘ ›ال حقوق أإلنسسان

ا◊لـقـة األو¤
من الواضسح أان ك ÓاŸسسعي’ Ú
يتصسوران إا’ خارج الدسستور ومن
ثم فهما ÁثÓن خطورة ’ تقدر
عواقبها على الدولة ا÷زائرية
بكل أاركانها .ويكفي التذك Òهنا
ببعضص ﬂاطر اÿروج من إاطار
النظام الدسستوري لÓقتناع
برفضسه مطلقا .فمث Óعلى
الصسعيد الداخلي يؤودي اÿروج
’طار الدسستوري إا ¤عدم
من ا إ
وجود قواعد مرجعية تفصسيلية
واسستعمال سسلطة تقديرية
وقواعد –كمية ‡ا يخلق جوا
من عدم اليق Úوعدم ا’سستقرار
’راء خاصسة
وا’ختÓفات ‘ ا آ
’سساسسية
عند مناقشسة اŸنطلقات ا أ
Ÿشسروع الدسستور ا÷ديد نهاية
مطافها تعطيل التقدم ‘ الطريق
الصسحيح لتنظيم انتخابات
رئاسسية وبالتا‹ بقاء الدولة
ا÷زائرية بدون رئيسص
جمهورية Ÿدة قد تفوق كل
التصسورات اŸسسبقة.

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

’ نقاشش ‘ أان صضعوبات عدة أاو أاك Ìمن ذلك ،عوائق،
ت-عÎضش بصض-ف-ة ج-دي-ة ت-ن-ظ-ي-م ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسض-ي-ة ‘
اŸوعد اÙدد لها تطبيقا للمادة  1٠٢من الدسضتور أاي
تاريخ  ٤جويلية  ٢٠1٩أاو على اأ’قل تقف حائ Óدون
‚احها .ويرجع ذلك إا ¤أان اŸرحلة التمهيدية لهذه
ا’نتخابات  ⁄تكن الظروف مواتية لتسضيÒها Ãا يضضمن
هذا النجاح .ومن معا ⁄ذلك عدم توفر أاو توف Òالشضروط
Óرادة
الضض -روري -ة اŸت -ط -ل -ب -ة ق -ان-ون-ا وأايضض-ا اسض-ت-ج-اب-ة ل -إ
الشضعبية لتحقيق اŸناخ اÓŸئم ’ختيار رئيسش جمهورية
‘ مسضتوى تطلعات الشضعب وطموحاته اŸع Èعنها ‘
مسضÒات -ه ال -ت -اري -خ -ي-ة ال-كÈى .وب-ك-ل-م-ة ﬂتصض-رة ه-ن-اك
ح -ق -ي -ق -ة أاسض -ب -اب ج -دي -ة ت -ق -وم ع-ائ-ق-ا أام-ام إاج-راء ه-ذه
ا’نتخابات وهذا ليسش فقط ’حتمال العزوف الكامل
عنها من طرف اŸرشضح ÚاÙتمل Úلها والناخب Úبل
أاك Ìمن ذلك قد تعÎضش عملية ا’نتخابات ظروف مادية
Œع -ل أاداءه -ا مسض -ت -ح -ي  ‘ Ó-ال -واق -ع .وع -ل -ى ضض-وء ه-ذه
اŸعاينات يغدو ‡ا ’ شضك فيه أان ا’سضتمرار ‘ تطبيق
ا- - Ÿادة  1٠٢م- -ن ال -دسض -ت -ور م -ع ب -ق -اء ف -رضض -ي -ة إاج -راء
ا’نتخابات الرئاسضية بتاريخ  ٤جويلية  ٢٠1٩من شضأانه أان
ي- -ف- -ت- -ح ال- -ب- -اب ع- -ل- -ى ف- -رضض- -ي- -ة اح- -ت- -م- -ال اÿروج م -ن
اإ’طارالدسضتوري ،وهذا بعد اسضتنفاد مدة  ٩٠يوما دون
التمكن من إاجراء ا’نتخابات الرئاسضية اŸعلن عنها .وقد
اعت Èالبعضش هذه الفرضضية مكتسضبة حتى قبل موعد هذه
ا’نتخابات وسضارعوا ‘ اقÎاح حل بديل عن ذلك متمثل
‘ اع-ت-م-اد م-رح-ل-ة ان-ت-ق-ال-ي-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م ان-ت-خ-ابات رئاسضية
باÿروج الكلي عن الدسضتور .وذهب البعضش اآ’خر أابعد
من ذلك ليقÎحوا مرحلة انتقالية طويلة اŸدى يشضرع
فيها بانتخاب جمعية تأاسضيسضية إ’عداد دسضتور جديد دون
–ديد اŸدى الزما’ Êنتهائها.
م- -ن ال- -واضض -ح أان ك  Ó-اŸسض -ع -ي ’ Úي -تصض -ور إا’ خ -ارج
الدسضتور ومن ثم فهما ÁثÓن خطورة ’ تقدر عواقبها
على الدولة ا÷زائرية بكل أاركانها .ويكفي التذك Òهنا
ب -ب -عضش ﬂاط -ر اÿروج م -ن إاط -ار ال -ن -ظ -ام ال -دسض -ت-وري
لÓقتناع برفضضه مطلقا .فمث Óعلى الصضعيد الداخلي
يؤودي اÿروج من اإ’طار الدسضتوري إا ¤عدم وجود قواعد
م-رج-ع-ي-ة ت-فصض-ي-ل-ي-ة واسض-ت-ع-م-ال سض-ل-ط-ة ت-قديرية وقواعد
–كمية ‡ا يخلق جوا من عدم اليق Úوعدم ا’سضتقرار
وا’ختÓفات ‘ اآ’راء خاصضة عند مناقشضة اŸنطلقات
اأ’سضاسضية Ÿشضروع الدسضتور ا÷ديد نهاية مطافها تعطيل
ال-ت-ق-دم ‘ ال-ط-ري-ق الصض-ح-ي-ح ل-ت-ن-ظ-ي-م ان-تخابات رئاسضية
وبالتا‹ بقاء الدولة ا÷زائرية بدون رئيسش جمهورية Ÿدة
قد تفوق كل التصضورات اŸسضبقة.
ع- -ل- -ى الصض- -ع -ي -د اÿارج -ي ي -ؤودي اÿروج م -ن اإ’ط -ار
ÓعÓ-م
ال -دسض-ت-وري إا ¤اضض-ط-رار السض-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ل -إ
ب -ال -وضض -ع ا÷دي -د وشض -رح-ه وتÈي-ره ‘ إاط-ار ا’ل-ت-زام-ات
اÎŸت-ب-ة ع-ل-ى ا’ت-ف-اق-ي-ات ال-دول-ي-ة ال-ت-ي صض-ادقت ع-ل-يها
ا÷زائر ،كما هو الشضأان مث Óبالنسضبة لÓلتزام اŸنصضوصش
ع -ل -ي -ه ‘ اŸادة  ٤م-ن ال-ع-ه-د ال-دو‹ اŸت-ع-ل-ق ب-ا◊قوق
اŸدن -ي -ة والسض -ي-اسض-ي-ة لسض-ن-ة  1٩66ال -ذي صض -ادقت ع-ل-ي-ه
ا÷زائ -ر ب-ت-اري-خ  ( 1٩٨٩/٠٥/16ج ر رق- - - - - -م  ٢٠بتاريخ
 .)1٩٨٩/٠٥/1٠ك -م -ا ي -وؤدي أايضض -ا إ’ع -ط-اء ف-رصض-ة ل-ق-وى
خ -ارج -ي -ة ل -ل-ت-دخ-ل ‘ شض-ؤوون ال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة ب-ذري-ع-ة
الدفاع عن مصضا◊ها وﬁاولة ا◊د من سضيادتها Ãختلف
ال-وسض-ائ-ل ك-تسض-ل-ي-ط ال-ع-ق-وب-ات ا’ق-تصض-ادي-ة عليها ورفضش
اŸوافقة على طلبها قروضضا خارجية ‘ حالة حاجتها
لطلب هذه القروضش...إالخ
على خÓف ما سضبق من اŸؤوكد أان للبقاء ‘ إاطار
ال -دسض -ت -ور وح -ل اأ’زم -ة السض -ي -اسض -ي -ة اŸرت-ب-ط-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م
ا’ن -ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسض-ي-ة ب-احÎام ق-واع-ده ،م-زاي-ا ك-ثÒة ’
تقارن Ãسضاوئ اÿروج من هذا اإ’طار .وتظهر مزايا

عدم اÿروج من إاطار الدسضتور أايضضا على الصضعيدين
الداخلي واÿارجي.
فعلى الصضعيد الداخليŒ ،د كل اŸشضاكل اŸوضضوعية
واإ’جرائية اŸرتبطة باŸرحلة ا’نتقالية حلها ‘ قواعد
مرجعية تفصضيلية كما Áكن اسضتعمال السضلطة التقديرية
من أاجل ذلك ‘ إاطار قواعد موجودة سضلفا ‡ا يخلق جوا
من اليق Úوا’سضتقرار والتوافق ‘ اآ’راء والذي من شضأانه
السضماح بالتقدم بخطى ثابتة ‘ –قيق عملية انتخاب
رئيسش جمهورية جديد ‘ آاجال معقولة ومقبولة .أاما على
الصضعيد اÿارجي فإان البقاء ضضمن اإ’طار الدسضتوري من
شض- -أان- -ه وح- -ده ت- -ف -ادي مسض -اوئ اÿروج م -ن ه -ذا اإ’ط -ار
وخاصضة عدم تقد Ëذريعة للقوى اÿارجية لتÈر تدخلها
‘ شضؤوون الدولة ا÷زائرية.
لكن إاذا كان ‡ا ’ شضك فيه بل وبدون نقاشش ،أان
ا’ختيار اأ’مثل ◊ل اأ’زمة القائمة فيما يتعلق بتنظيم
انتخاب رئيسش ا÷مهورية هو أان يتم هذا ا◊ل ‘ إاطار
ال -دسض -ت -ور وه -و م -ا أاك-دت-ه ‘ أاك Ìم-ن م-ن-اسض-ب-ة م-ؤوسضسض-ة
ا÷يشش الوطني الشضعبي التي تعت Èأان اÿروج من إاطار
الدسضتور غ Òوارد بل مرفوضش مطلقا فإان اأ’مر يسضتدعي
ويسضتوجب إاذن إاعادة النظر ‘ عدد من اŸعطيات ‘
الواقع و‘ القانون من أاجل إايجاد حلول دسضتورية بديلة
لتنظيم هذه ا’نتخابات.
‘ هذا اإ’طار ،نÓحظ أاو’ أان اŸرحلة اأ’و ¤التي
يسضتند فيها كليا وحصضريا للمادة  1٠٢من الدسضتور وإان
كانت قد أاصضبحت آافاقها أ’سضباب ﬂتلفة ضضيقة بل تضضيق
يوما بعد يوم إا’ أانها ما زالت تتيح فرصضا لÓعتماد عليها
لتنظيم انتخابات رئاسضية ’ .بد إاذن من الوقوف على كل
ما –مله اŸادة  1٠٢من الدسضتور من تصضورات Áكن أان
توصضلنا ’نتخاب رئيسش ا÷مهورية قبل بحث حلول أاخرى
مبتكرة والتي يكون منطلقها تعديل دسضتوري ﬁدود Ãا
يتطلبه تنظيم هذه ا’نتخابات .هكذا Áكن إاذن اقÎاح
كيفيت Úأاو تصضورين للوصضول لتنظيم ا’نتخابات الرئاسضية
ال -ق -ادم -ة ب -احÎام اإ’رادة الشض -ع -ب -ي-ة وال-دسض-ت-ور ‘ ن-فسش
الوقت .الكيفية اأ’و ¤وهي أاقرب ’حÎام شضكلية القواعد
Óرادة الشض-ع-ب-ي-ة وت-تمثل ‘
ال-دسض-ت-وري-ة وأاق-ل اسض-ت-ج-اب-ة ل -إ
ا’سضتمرار ‘ تطبيق اŸادة  1٠٢من الدسضتور بتصضورات
مبتكرة(  )Iأاما الكيفية الثانية فهي أاقرب ’حÎام روح
Óرادة الشض-ع-ب-ي-ة وتسض-ت-وجب
ال -دسض -ت -ور وأاك Ìاسض -ت -ج-اب-ة ل -إ
›هودا أاك Ìوتتمثل ‘ إادخال أاحكام جديدة انتقالية ‘
ال- -دسض- -ت -ور خ -اصض -ة ب -ان -ت -خ -اب رئ -يسش ا÷م -ه -وري -ة (.)II
نسضتعرضش الكيفيت Úتباعا.

-Iالسستمرار ‘ تطبيق اŸادة 102
من الدسستور بتصسورات مبتكرة

نظرا ’قÎاب موعد اسضتنفاد مدة  ٩٠يوما اŸقررة ‘
الدسضتور لفÎة تو‹ رئاسضة الدولة تطبيقا للمادة  1٠٢من
ال -دسض-ت-ور دون اتضض-اح م-ع-ا ⁄ت-ن-ظ-ي-م ان-ت-خ-اب-ات رئ-اسض-ي-ة
صض-ح-ي-ح-ة ق-ان-ون-ا ون-اج-ح-ة Ãي-زان اإ’رادة الشض-ع-ب-ي-ة ف-إان
الرأاي الغالب يتجه حاليا للقول باسضتحالة تطبيق ا◊ل
الدسضتوري وفقا للمادة  1٠٢من الدسضتور الذي –دد وفقه
أاجل ا’نتخابات الرئاسضية بـ  ٤جويلية  .٢٠1٩ومع ذلك
ت -ب -ق -ى تصض -ورات أاخ-رى ق-ائ-م-ة ل-ت-ط-ب-ي-ق اŸادة  1٠٢من
الدسضتور وتنظيم ا’نتخابات الرئاسضية ‘ إاطارها .ماهي
هذه التصضورات؟
يسضتوجب ا’سضتمرار ‘ تطبيق اŸادة  1٠٢من الدسضتور
إادخال بعضش التحويرات على مسضار تطبيق هذه اŸادة
إ’مكان Œاوز هذا ا◊د اأ’قصضى للمدة اÙددة ‘ هذه
اŸادة إ’جراء ا’نتخابات الرئاسضية .ويبدو أان ذلك ‡كنا
باللجوء ’سضتعمال كل الفرصش التي يتيحها تطبيق هذا

النصش ‘ الواقع وذلك بإاعطائه تفسضÒا إايجابيا Ãا يتفق
وا◊كمة من وجوده .و‘ هذا الصضدد ومن أاجل ذلك Áكن
تصضور وضضعيت ‘ Úالواقع Áكن أان تتحققا عن طريق
انتخاب رئيسش جديد Ûلسش ا’أمة وتعي Úرئيسش جديد
للمجلسش الدسضتوري.

 -IIانتخاب رئيسس جديد Ûلسس األمة

يÓحظ أاو’ أانه ليسش هناك حاليا ‘ ’ ،القانون و’ ‘
الواقع ،حالة شضغور على مسضتوى رئاسضة ›لسش اأ’مة ‘
ا◊الة التي Áثلها انتقال رئيسش ›لسش اأ’مة لتو‹ رئاسضة
الدولة .فهذه ا◊الة غ Òمدرجة ‘ أاحكام اŸادة  6من
ال -ن -ظ -ام ال -داخ -ل-ي Ûلسش اأ’م-ة اÿاصض-ة ب-ح-ال-ة شض-غ-ور
م - - -نصضب رئ - - -يسش ›لسش اأ’م - - -ة ( ج ر ع - - -دد  ٤٩بتاريخ
 .)٢٠1٧/٠٨/٢٢ف -ق -د اك -ت-فت ه-ذه اŸادة ب-ت-ن-ظ-ي-م ح-ال-ة
شض - -غ - -ور م - -نصضب رئ- -يسش ›لسش اأ’م- -ة حصض- -ري- -ا بسض- -بب
«ا’سضتقالة أاو التنا‘ أاو اŸانع القانو Êأاو الوفاة» .ففي
ه-ذه ا◊ال-ة ت-ن-ظ-م ان-ت-خ-اب-ات ب-ت-ط-ب-يق إاجراءات انتخاب
رئيسش ›لسش اأ’مة اŸنصضوصش عليها ‘ اŸادة  ٥من
النظام الداخلي Ûلسش اأ’مة على أان يكون ذلك ‘ أاجل
 1٥يوما من تاريخ إاعÓن الشضغور .أاما ا◊الة التي يتو¤
فيها رئيسش ›لسش اأ’مة رئاسضة الدولة فقد نظمتها اŸادة
 1٢من القانون العضضوي رقم  1٢-16اŸؤورخ ‘  ٢٥أاوت
 ٢٠16اÙدد تنظيم اÛلسش الشضعبي الوطني و›لسش
اأ’مة ،و كذا العÓقات الوظيفية بينهما وب Úا◊كومة.
وطبقا لهذه اŸادة «إاذا دعي رئيسش ›لسش اأ’مة لتو‹
م -ه -م -ة رئ -يسش ال -دول -ة ،ط -ب -ق -ا أ’ح -ك -ام اŸادة  1٠٢من
الدسضتور ،يتو ¤النيابة عنه نائب الرئيسش اأ’ك Èسضنا».
ف - -نصش اŸادة  1٢سض -اب -ق ال -ذك -ر ه -و إاذن ال-نصش ال-واجب
التطبيق حصضريا ‘ حالة تو‹ رئيسش ›لسش اأ’مة مهمة
رئيسش الدولة باعتباره يشضكل اسضتثناء على ما جاء ‘
القاعدة العامة التي يتضضمنها نصش اŸادة  6من النظام
الداخلي ،كما سضبق .وأايضضا و أاك Ìمن ذلك باعتبار هذا
ال- - - - -نصش أاي اŸادة  1٢سض-اب-ق-ة ال-ذك-ر ،ي-تضض-م-ن-ه القانون
العضضوي اأ’على مرتبة من النظام الداخلي .يÎتب على
ذلك من الناحية النظرية أان يعود رئيسش الدولة ا◊ا‹ اإ¤
منصضبه كرئيسش Ûلسش اأ’مة عند انتهاء مهمته كرئيسش
للدولة بعد تنظيم ا’نتخابات الرئاسضية أاو اسضتنفاد مدة
 ٩٠ي -وم -ا اÙددة أ’داء م -ه-م-ت-ه ط-ب-ق-ا ل-ل-م-ادة  1٠٢من
الدسضتورأاو حتى قبل ذلك مث Óإاذا اسضتقال من منصضبه
كرئيسش للدولة.
لكن الوضضعية اÿاصضة لرئيسش الدولة ا◊ا‹ تسضتوجب
تبني حلول أاخرى .ففضض Óعن اŸنازعة الشضعبية ‘ كل
ق -ي -ادات ال-ه-ي-ئ-ات ال-دسض-ت-وري-ة و‘ ال-وزي-ر اأ’ول وأاعضض-اء
حكومته ،ومن ثم ‘ عودته كرئيسش Ûلسش اأ’مة ’بد من
تنظيم الوضضع Ãا يخدم اŸصضلحة العامة وما من شضأانه
تفادي أاي فراغ ‘ هرم السضلطة .وهكذا يقع عليه و‘
أاق -رب اآ’ج -ال واجب ا’سض -ت -ق -ال -ة م -ن م -نصض -ب -ه ك -رئ-يسش
Ûلسش اأ’مة ليفتح الطريق لتطبيق اŸادة  6من النظام
الداخلي Ûلسش اأ’مة ’نتخاب رئيسش جديد Ûلسش
اأ’م -ة .وي -فضض -ل أان ي -ك -ون م -ن ب Úاأ’شض-خ-اصش اŸك-م-لÚ
لقائمة الثلث الرئاسضي اŸفÎضش واŸنتظر تعيينهم ‘
›لسش اأ’مة من طرف رئيسش الدولة الذي يخوله الدسضتور
سضلطة إاجراء هذه التعيينات طاŸا أان اŸادة  11٨من
الدسضتور  ⁄ترد من ب ÚاŸواد التي ’ Áكن تطبيقها أاثناء
فÎة حكم رئيسش الدولة تطبيقا للمادة  1٠٤من الدسضتور.
ويقع على رئيسش الدولة أان يرتب هذه اإ’جراءات وينجزها
بالسضرعة اŸمكنة ترقبا ’سضتقالته (وليسش انتهاء فÎته)
من رئاسضة الدولة ،على أان يكون تعي Úأاعضضاء ›لسش
اأ’مة ا÷دد سضابقا ’سضتقالته من ›لسش اأ’مة.

 ...يتبع
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’وروبي
تقدم أليم ÚأŸتطرف ‘ أنتخابات ألŸÈان أ أ

فوز حزب بريكسشت ‘ بريطانيا يعزز
احتمال اÿروج ب Óاتفاق
’ول -ي -ة ’ن-ت-خ-اب-ات
كشش -فت أل -ن -ت -ائ -ج أ أ
’وروبي عن تناغم أŸزأج ألسشياسشي
ألŸÈان أ أ
أل -دأخ -ل -ي ب -ك-ل ب-ل-د م-ع ه-وي-ة ن-وأب-ه أل-ذي-ن
أن-ت-خ-ب-ه-م ل-ت-م-ث-يله بŸÈان ألقارة ،مع بعضض
أ’سشتثناءأت ‘ فرنسشا وأليونان.
وان-ط-ل-قت ان-ت-خ-اب-ات ال-ب-رلمان اأ’وروبي الخميسس
في كل من بريطانيا وهولندا وانتهت اأ’حد في
باقي الدول اأ’عضصاء في ا’تحاد اأ’وروبي.
وأاسصفرت هذه ا’نتخابات في بريطانيا عن تقدم
حزب «بريكسصت» الوليد على حسصاب المحافظين،
وصصعود تيار الخضصر في أالمانيا ،حيث حقق أانصصار
البيئة تقدما ملحوظا وحلوا في المرتبة الثانية
وراء معسصكر أانغي Óميركل ،الذي سصجل أاسصوأا نتيجة
له مقارنة با’نتخابات السصابقة.

حكومة مÒكل ‘ موقع هشّض
تجد حكومة أانغي Óميركل نفسصها في حالة عدم
يقين غير مسصبوقة بعد ا’نتخابات اأ’وروبية التي
شصكلت نتائجها صصفعة ليسس فقط للمحافظين بل
أايضص ً- -ا ل - -ح- -ل- -ف- -اء ال- -مسص- -تشص- -ارة ا’شص- -ت- -راك- -ي- -ي- -ن
الديمقراطيين ،ما يزيد من الشصكوك بشصأان إامكانية
بقائها حتى نهاية و’يتها.
وب- -دأات أامسس اأ’ح- -زاب ال- -ثÓ- -ث- -ة ال- -ت- -ي شص ّ -ك -لت
ا’ئتÓف الحاكم العام الماضصي باسصتخراج دروسس
ا’سصتحقاق اأ’وروبي ،في مناخ من اأ’زمة.
وتضصاعفت الخÓفات وسصط هذا ا’ئتÓف بقيادة
ميركل التي اقتربت من نهاية مسصيرتها السصياسصية
منذ تشصكيله قبل عام.
واع- -ت- -رف رئ- -يسس ال -ح -زب ال -م -ح -اف -ظ «ا’ت -ح -اد
ال -مسص -ي -ح -ي ال-ب-اف-اري» م-ارك-وسس سص-ودي-ر ،ح-ل-ي-ف
م-ي-رك-ل ،ب-أان «ا’ئ-تÓ-ف ال-ك-ب-ي-ر ل-م ي-ح-ق-ق ن-ت-ي-جة
جيدة».
ويضصّم ا’ئتÓف الكبير الحاكم في أالمانيا حزب
«ا’تحاد المسصيحي البافاري» وحزب المسصتشصارة
«ا’ت -ح -اد ال -مسص -ي -ح-ي ال-دي-م-وق-راط-ي» و»ال-ح-زب
ا’شصتراكي الديموقراطي» اأ’لماني.

فوز حزب بريكسشت يعزز
أÿروج ب Óأتفاق
وتصصدر حزب «بريكسصت» نتائج انتخابات البرلمان
اأ’وروب -ي ف -ي ب -ري-ط-ان-ي-ا ،ب-ي-ن-م-ا ح-ل ث-ان-ي-ا ح-زب
الديمقراطيين اأ’حرار ،المؤويد للبقاء في ا’تحاد
اأ’وروبي.
و ي -ع -زز تصصّ-در ح-زب ال-ب-ري-كسصت ب-زع-ام-ة ن-اي-ج-ل
فاراج لÓنتخابات اأ’وروبية في بريطانيا احتمال
خروج المملكة المتحدة من ا’تحاد اأ’وروبي بÓ
اتفاق.
وعاقب الناخبون بشصدة حزب المحافظين بزعامة
رئيسصة الوزراء تيريزا ماي الذي تراجع إالى المرتبة
الخامسصة بعد فرز أاكثر من نصصف اأ’صصوات ،كما
تكبج حزب العمال خسصارة فادحة.
وك -انت رئ -يسص -ة ال -وزراء ال -ب-ري-ط-ان-ي-ة ت-ي-ري-زا م-اي
اضصطرت لتنظيم هذا ا’قتراع على عجل قبل أان
تعلن الجمعة اسصتقالتها في السصابع من جوان .

ماكرون يÎأجع
في فرنسصا فاز اليمين المتطرف ،حيث تقدم حزب
الجبهة الوطنية اليميني بزعامة مارين لوبان على

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إأعتÈته خطوة أمريكية لتمرير «صشفقة ألقرن »

فصشائل فلسشطينية تدعو Ÿقاطعة اŸؤو“ر
القتصشادي بالبحرين

حّذرت ألفصشائل ألفلسشطينية ألرئيسشية،
أمسض أ’ثن ،Úمن ورششة ألعمل أ’قتصشادية
أل- -ت -ي ت -ن -ظ -م -ه -ا أل -ب -ح -ري -ن ب -الشش -رأك -ة م -ع
’مريكية ،أوأخر جوأن
ألو’يات أŸتحدة أ أ
أŸقبل.
وقالت الفصصائل ،في بيان صصدر عن لجنة المتابعة
(تضص-م ال-ق-وى وال-فصص-ائ-ل ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ية الرئيسصية)،
مؤوتمر المنامة ،ورشصة عمل تصصفوية تحت عنوان
مضص- -ل- -ل وه- -و (السصÓ- -م م- -ن أاج -ل اإ’زده -ار) ،ف -ي
م-ح-اول-ة م-ن ا’دارة اأ’م-ري-ك-ي-ة ل-ت-م-ري-ر ال-م-رح-لة
اأ’ولى من مؤوامرة صصفقة القرن
واعتبرت الفصصائل ،ومن ضصمنها حركات فتح،
وحماسس ،والجهاد اإ’سصÓمي ،والجبهة الشصعبية،
والجبهة الديمقراطية  ،أان مؤوتمر المنامة يهدف
إ’شصغال المنطقة بالقضصايا ا’قتصصادية واإ’نسصانية،
وال -ف -ت -ن ال -ط-ائ-ف-ي-ة ،ع-ل-ى حسص-اب ح-ق-وق وث-وابت
الشصعب الفلسصطيني .
وأاّكدت الفصصائل على رفضصها لعقد هذا المؤوتمر،
معتبرةً أان أاي مشصاركة عربية أاو فلسصطينية سصواء

كانت رسصمية أاو شصخصصية ،سصتكون بمثابة الطعنة
ل - -قضص - -ي- -ة الشص- -عب ونضص- -ال- -ه م- -ن أاج- -ل ال- -ح- -ري- -ة
وا’سصتقÓل الوطني .
وثّ- -م- -نت ال- -فصص- -ائ- -ل م- -واق- -ف ال- -دول وال- -ج -ه -ات
الشص -خصص -ي -ات ،خ -اصص -ة ال -ف -لسص -ط -ي -ن-ي-ة ،ال-رافضص-ة
للمشصاركة في المؤوتمر.
وط-ال-بت ك-ل ال-ج-ه-ات وال-دول ال-ت-ي ت-لّ -ق-ت دع-وات
ل -ل -مشص -ارك -ة ف -ي ال -ورشص -ة ا’ق-تصص-ادي-ة ب-ال-م-ن-ام-ة،
بإاعÓن رفضصها وا’متناع عن المشصاركة.
وفي  19ماي الجاري ،أاعلن بيان بحريني أامريكي
مشص-ت-رك ،أان ال-م-ن-ام-ة سص-تسص-تضص-ي-ف ب-الشص-راك-ة م-ع
واشص -ن -ط -ن ،ورشص -ة ع -م -ل اق -تصص-ادي-ة ت-حت ع-ن-وان
السصÓم من أاجل ا’زدهار يومي  25و 26من الشصهر
المقبل.
وتسصتهدف الورشصة جذب اسصتثمارات إالى المنطقة
ب- -ال -ت -زام -ن م -ع ت -ح -ق -ي -ق السص Ó-م ال -ف -لسص -ط -ي -ن -ي
اإ’سصرائيلي ،وذلك في أاول فعالية أامريكية ضصمن
خطة صصفقة القرن .
ورفضصت القيادة الفلسصطينية المشصاركة.

معركة طرأبلسض ألليبية

تحالف الوسصط بزعامة الرئيسس إايمانويل ماكرون.
و في السصياق  ،اسصتبعد الرئيسس الفرنسصي إايمانويل
ماكرون ،تغيير التوجه في سصياسصته برغم اأنّ رئيسس
الوزراء نادى بسصياسصة أاكثر إانسصانية ،في المقابل
تحّدثت مارين لوبن ،رئيسصة التجّمع الوطني ،عن
خذ’ن ديمقراطي للسصلطة.
وع -قب ظ -ه -ور ال -ت-ق-دي-رات اأ’ول-ى ل-ل-ن-ت-ائ-ج مسص-اء
اأ’حد ،تحدث محيط الرئيسس الفرنسصي عن أاّنه
يعتزم تعزيز الجزء الثاني من و’يته ولن يعمد إالى
تغيير التوجه.
وي- -واج -ه ال -رئ -يسس ال -ف -رنسص -ي وح -ك -وم -ت -ه ت -م -رًدا
اجتماعيًا ضصّد السصياسصة المالية وا’جتماعية منذ
منتصصف شصهر نوفمبر ،عبر حراك يواصصل التعبير
عن نفسصه من خÓل تظاهرات -بأاعداد اأقل -كل
يوم سصبت.

‘ أليونان أنتخابات مبكرة
بعد أ’نتكاسشة
أام -ا ف -ي ال -ي-ون-ان ،ف-م-ن-ي رئ-يسس ال-وزراء ال-ي-ون-ان-ي
أالكسصيسس تسصيبراسس بانتكاسصة كبيرة ،فيما تصصدر
حزب الرابطة وحركة خمسس نجوم النتائج بحسصب
ا’سصتطÓعات.
و قد أاعلن تسصيبراسس ،اأ’حد ،أانه سصيدعو إالى
انتخابات مبكرة الشصهر المقبل .
وم -ن ال -م -رّج -ح وف -ق ت -ق-اري-ر إاعÓ-م-ي-ة أان ت-ج-ري
ا’نتخابات المبكرة في  30جوان .
هذا وتصصدر حزب العمال ا’شصتراكي اإ’سصباني
ا’نتخابات  ،وحصصل على  20مقعدا من أاصصل 54
إ’سصبانيا في البرلمان اأ’وروبي ،بعد فرز نحو 95
في المئة من أاصصوات الناخبين.

أليم ‘ Úألصشدأرة بإايطاليا
وحقق حزب اليمين في إايطاليا ،نسصبة تتراوح بين
 27و 31في المئة من اأ’صصوات ،وفقا ’سصتطÓع
للرأاي بعد إاغÓق صصناديق ا’قتراع.
وف -ي ال -ن -مسص -ا ،ح -ل ال -ح -زب ال -م -ح-اف-ظ ب-رئ-اسص-ة
المسصتشصار سصيباسصتيان كورتز في الطليعة ،متقدما
ع-ل-ى ا’شص-ت-راك-ي-ي-ن ال-دي-م-قراطيين وحزب الحرية
اليميني حسصب اسصتطÓعات الرأاي التي نشصرت لدى
إاقفال صصناديق ا’قتراع.

أاما في المجر ،فقد حقق الحزب السصيادي برئاسصة
رئ-يسس ال-ح-ك-وم-ة ف-ي-ك-ت-ور أاورب-ان ان-تصص-ارا سصاحقا
جامعا نحو  56في المئة من اأ’صصوات ،ومتقدما
ب -أاك-ث-ر م-ن  45ن-ق-ط-ة ع-ل-ى ال-م-ع-ارضص-ة م-ن يسص-ار
الوسصط واليمين.

 ÚÁألوسشط يطالب
برئاسشة أŸفوضشية
وتشصير اسصتطÓعات الرأاي ،إالى حصصول اأ’حزاب
اليمينية على نتائج أافضصل من ا’نتخابات اأ’خيرة،
لكنها لن تكون قادرة على ضصمان اأ’غلبية في
البرلمان اأ’وروبي.
ورغم ذلك ،أاعلن زعيم حزب «الشصعب اأ’وروبي»
ج-وزي-ف دول ،أان م-ج-م-وع-ة ال-ي-م-ي-ن ف-ي ال-ب-رلمان
اأ’وروب-ي سص-تصص-ر ع-ل-ى ت-ول-ي م-رشص-ح-ه-ا اأ’سص-اسص-ي
لرئاسصة المفوضصية اأ’وروبية.
وبعد أان منحت التقديرات مجموعة اليمين حصصة
اأ’سصد في البرلمان ،قال دول« :فزنا با’نتخابات،
وم -رشص -ح ح -زب الشص -عب اأ’وروب-ي م-ان-ف-ري-د ف-ي-ب-ر
سصيكون رئيسس المفوضصية اأ’وروبية».
وبموجب ما ُيسصمى عمليّة الـ«سصبيتزنكانديدات»،
ُيفترضس بالبرلمانيّين اأ’وروبيين أان ُيصصّوتوا لدعم
ال -م -رشص -ح ال -رئ -يسص -ي ال -م -تصص ّ-در أ’ك-ب-ر م-ج-م-وع-ة
سص -ي-اسصّ-ي-ة ت-ن-ب-ث-ق ع-ن ا’ن-ت-خ-اب-ات م-ن أاج-ل ق-ي-ادة
المفوضصية التي تعّد الذارع التنفيذية لّÓتحاد.

نسشبة أŸششاركة أ’ك 20 ‘ Èعاما
وأاعلن البرلمان اأ’وروبي اأ’حد ،أان نسصبة المشصاركة
في ا’نتخابات اأ’وروبية هي اأ’كبر في عشصرين
عاما ،مشصيرا إالى أان النسصبة وصصلت إالى نحو  51في
ال -م -ئ -ة ،ب -ال -نسص -ب-ة إال-ى ال-دول الـ 27اأ’عضص -اء ف-ي
ا’تحاد من دون المملكة المتحدة.
وأاوضصح المتحدث باسصم البرلمان جوم داشس ،أانه مع
احتسصاب المملكة المتحدة ،فإان هذه النسصبة يمكن
أان تتراوح بين  49و 52بالمئة.
وأاضصاف ’« :أاحد يمكنه أان يصصبح رئيسس المفوضصية
دون أان يحصصل على دعم  376من أاصصل  751نائبا
أاوروبيا» ،مشص -ي -را إال -ى أان رؤوسص -اء دول وح -ك -وم -ات
ا’تحاد اأ’وروبي ،سصيجتمعون اليوم الثÓثاء للبحث
في التعيينات المقبلة.

ألصشحرأء ألغربية

قوات الششرطة اŸغربية تختطف وتعذب قاصشرا صشحراويا
أقدمت قوأت ألششرطة أŸغربية على أختطاف ألقاصشر ألصشحرأوي أمبارك ﬁمد با Êألبالغ من ألعمر
 14سشنة بالقرب ‡ا Áسشى مدرسشة أŸرأبط Úبششارع ألسشمارة ‘ مدينة ألعيون أÙتلة وأقتادته أﬂ ¤فر
ألششرطة أين تعرضض للتعذيب  ،حسشبما نقلته وكالة أ’نباء ألصشحرأوية عن مصشادر لعائلة ألطفل.
وذكرت المصصادر ذاتها أامسس ،أان « رجال الشصرطة ال-ل-ج-ن-ة ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي-ة ل-لتضصامن مع الشصعب الصصحراوي
المغربية اقتادوا بزيهم المدني القاصصر الصصحراوي ح-ف Ó-م-وسص-ي-ق-ي-ا سص-اه-را ،دع-م-ا وم-ؤوازرة ل-لموسصيقى
أامبارك محمد باني إالى مخفر الشصرطة أاين تعرضس الصص -ح -راوي -ة ول -نضص -ال ال -ف -ن -ان -ي -ن وال -م -وسص -ي -ق -ي -ي-ن
الصص-ح-راوي-ي-ن ال-ه-ادف ال-ى ح-ف-ظ ال-ذاك-رة ال-ث-ق-اف-ية
للتعذيب وسصوء المعاملة مع التهديد با’غتصصاب» .
وذك -رت ال -مصص -ادر ب -وج -ود ك -دم-ات وآاث-ار ضص-رب ف-ي والفنية الصصحراوية المسصتهدفة من عمليات الطمسس
أانحاء متفرقة من جسصمه ،وقد أامضصى أامبارك محمد الممنهجة التي يشصنها ا’حتÓل المغربي ،اسصتيÓبا
باني ما يقارب أاربع سصاعات داخل مقر ما يسصمى لحقوق الشصعب الصصحراوي ودفنا لذاكرته الثقافية.
و’ية اأ’من أاين حررت في حقه عدة محاضصر دون ال -ح-ف-ل ال-ذي اسص-تضص-اف-ه قصص-ر السص-ي-ن-م-ا ب-ال-ع-اصص-م-ة
ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي-ة ب-روكسص-ي-ل ،ونشص-طته ثمان فرق موسصيقية
اطÓع العائلة على مضصمونها تضصيف عائلته .
ي-ذك-ر أان ال-م-خ-ت-ط-ف وال-ق-اصص-ر الصص-ح-راوي أام-بارك محلية ،اضصافة الى فرقة «الصصحرا ماتنباع» ،حضصره
محمد باني هو ابن المعتقل السصياسصي الصصحراوي مئات الشصباب والطلبة والمتضصامنين البلجيكيين مع
ضصمن مجموعة «أاكديم إازيك» محمد أاحنيني الروه الشصعب الصصحراوي .وكذا أافراد وممثلين عن الجالية
باني المتواجد بسصجن آايت ملول 2بموجب حكم جائر الصصحراوية ببلجيكا.
وخÓل كلمته بالمناسصبة حّي السصيد بيبر غالون ،رئيسس
بالمؤوبد .
وأاشص -ارت ال -وك -ال -ة الصص -ح -راوي -ة ب -ال -م-ن-اسص-ب-ة ال-ى أان اللجنة البلجيكية للتضصامن ،ومنسصق حركة التضصامن
محاكمة أاحنيني كانت وبشصهادة منظمات دولية تعنى ا’وروب -ي -ة م -ع الشص -عب الصص -ح -راوي صص -م -ود وبسص -ال-ة
ب -ح -ق -وق اإ’نسص -ان «ه -ي -وم -ن راي -تسس ووتشس» وال -ع-ف-و الشص- -عب الصص- -ح -راوي ،ال -ذي ي -خ -وضس نضص -ا’ ن -ب -ي Ó-
ال-دول-ي-ة م-ح-اك-م-ة غ-ي-ر ع-ادل-ة ت-ف-تقد لضصمانات هذه ’سص -ت -رداد ح -ق -وق-ه ال-ت-اري-خ-ي-ة ،مضص-ي-ف-ا ف-ي «خضص-م
التحول من الفاشصية الى الديمقراطية ،تخلت اسصبانيا
ا’خيرة وجرت أاطوارها بمدينة سص Óالمغربية .
عن مسصؤوولياتها التاريخية في تصصفية ا’سصتعمار من
تكر ËألÎأث ألصشحرأوي
الصصحراء الغربية ،تاركة الشصعب الصصحراوي ضصحية
وعشصية ا’نتخابات ا’وروبية والبلجيكية ،وتزامنا مع
ل -غ -زو مشص -ت -رك ج-ع-ل الصص-ح-راوي-ي-ن يسص-ت-بسص-ل-ون ف-ي
ي -وم ال -ت -ح -ري-ر اإ’ف-ري-ق-ي ن-ظ-مت مسص-اء أامسس اأ’ول،
مقارعته ودحره لمدة  12عاما ،ابان خÓلها الشصعب

الصصحراوي عن عزيمة وبسصالة فريدة.
ولم يكن ا’حتÓل المغربي  -يضصيف بيير غالون-
ل -يصص -م -د ام -ام ضص -رب -ات ج -يشس ال -ت -ح -ري -ر الشص -ع -ب -ي
الصصحراوي ،الجناح المسصلح لجبهة البولبسصاريو لو’
دع -م سص Ó-ح ال -ج وار ال -ف-رنسص-ي وت-ك-ن-ول-وج-ي-ا السصÓ-ح
البلجيكي .

حكومة الوفاق :عملية حف Îتعزز جماعات إارهابية
أاع-ل-نت وزارة ال-داخ-ل-ي-ة ب-ح-ك-وم-ة ال-وف-اق ال-وطني
الليبية المعترف بها دوليا ،القبضس على عدد من
المنتمين لتنظيمي داعشس والقاعدة اإ’رهابيين،
ف -ي وقت ’زلت م -ع -رك -ة ط-راب-لسس مسص-ت-م-رة ،دون
وجود أادنى مؤوشصر على قرب وقف إاطÓق النار.
وذك -رت ال -داخ -ل-ي-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ف-ي ب-ي-ان نشص-رت-ه ع-ب-ر
صصفحتها بموقع «فيسصبوك» ،اأنها نفذت «عددا من
العمليات اأ’منية بالتعاون المعلوماتي مع بعضس
الدول الصصديقة التي ما زالت تدعم جهود اأ’جهزة
اأ’م -ن -ي -ة وال -عسص -ك -ري -ة ل -ح-ك-وم-ة ال-وف-اق ال-وط-ن-ي
لمكافحة اإ’رهاب».
وق -الت ال -وزارة إان -ه -ا «ت -ك -ث -ف ع -م -ل-ي-ات-ه-ا لضص-ب-ط
العناصصر المطلوبة دوليًا في قضصايا اإ’رهاب والتي
نشصطت أاعمالها أاخيرا مسصتغلة الفوضصى الناجمة
عن هجوم خليفة حفتر على العاصصمة طرابلسس «.
وأاضص- - -افت ال- - -وزارة أان- - -ه- - -ا «رصص - -دت ع - -ددا م - -ن
ال -ج -م -اع -ات اإ’ره -اب -ي-ة ال-م-ن-تسص-ب-ة إال-ى ال-ت-ي-ارات
المتطرفة التي تنطلق في حربها على العاصصمة
بقيادة خليفة حفتر من معتقدات وفتاوى دينية
تكفيرية تعتبر المدافعين عن العاصصمة طرابلسس
خارجين عن الدين ويجيزون قتلهم ويشصجعون عليه
بشصكل فاضصح من أاشصكال اإ’رهاب والتطرف».
وت -اب -عت أان -ه -ا «رصص -دت زع -م-اء عصص-اب-ات ت-ه-ريب
ال-بشص-ر وتسص-ي-ي-ر ال-ه-ج-رة غ-ي-ر الشص-رع-ي-ة م-ن ضصمن
ال-مشص-ارك-ي-ن ب-ال-ه-ج-وم ع-ل-ى ال-ع-اصص-مة ،مؤوكدة في
ال -وقت ن -فسص -ه ع -زم -ه -ا م -خ -اط -ب-ة م-ج-لسس اأ’م-ن
وا’ت -ح -اد اأ’وروب -ي بشص -أان ت -لك ال -وق-ائ-ع وت-ق-دي-م
ال- -ب- -راه- -ي- -ن واأ’دل -ة ال -ت -ي ت -ث -بت ت -ورط ال -ق -وات
ال -م -ه -اج -م -ة ف -ي ارت -ك-اب ج-رائ-م ح-رب وانضص-واء
ع-ن-اصص-ر إاره-اب-ي-ة وإاج-رام-ي-ة ب-ي-ن صص-ف-وفها ،والتي
تشصكل تهديدا حقيقيا على اأ’من والسصلم المحلي
واإ’قليمي والدولي».

وتشص -ه -د ضص -واح-ي ال-ع-اصص-م-ة ط-راب-لسس م-واج-ه-ات
مسصلحة بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأاخرى
تابعة للقيادة العامة منذ  4أابريل الماضصي ،مخلفة
 510م -ن ال -ق -ت-ل-ى و 2467مصص- -اب- -ا ،حسصب آاخ -ر
إاحصصائية لمنظمة الصصحة العالمية.

البعثة الأ‡ية قلقة
أاعلنت بعثة اأ’مم المتحدة للدعم في ليبيا ،أامسس
ا’ول ،عن «عميق قلقها» واسصتنكارها للهجمات
اأ’خيرة في طرابلسس ،وإادانتها وقلقها الشصديد إازاء
ح -ادث -ة خ -ط -ف عضص -و ال -م -ج -لسس اأ’ع -ل-ى ل-ل-دول-ة
المهندسس محمد أابوغمجة يوم الخميسس الماضصي
من حي قصصر بن غشصير في العاصصمة الليبية.
وقالت البعثة اأ’ممية في بيان إانها «تعرب عن
عميق قلقها بشصأان سصلسصلة الحوادث الخطيرة التي
وقعت في اأ’يام القليلة الماضصية في طرابلسس وما
حولها».
وعبرت «عن انشصغالها أايضصاً بشصأان الغارة الجوية
ال-ت-ي اسص-ت-ه-دفت م-ج-م-ع ري-كسص-وسس ف-ي ط-رابلسس،
وهي منشصأاة مدنية تقع في منطقة مأاهولة بالسصكان
وق - -د اسص - -ت - -خ - -دم- -ه- -ا أاعضص- -اء م- -ج- -لسس ال- -ن- -واب
لÓجتماعات».
ون -ب-هت ال-ب-ع-ث-ة اأ’م-م-ي-ة إال-ى أان «قصص-ف اأ’ه-داف
المدنية وخطف المدنيين بما في ذلك الفاعلون
السصياسصيون يبعث برسصالة مناهضصة للديمقراطية
مثيرة للقلق».
ولفتت إالى أان «الهجمات ضصد الطواقم الطبية
تبعث على القلق البالغ ،بما في ذلك وقوع هجومين
على سصيارتي إاسصعاف تقل طواقم طبية نجم عن
ال-ح-ادث-ي-ن م-ق-ت-ل اث-ن-ي-ن م-ن ال-ع-ام-ل-ي-ن الصص-ح-ي-ي-ن
وإاصصابة أاخرين».

فرنسشا

ثÓثة موقوف ‘ Úتفج Òطرد مفخخ Ãدينة ليون

أعلنت ألسشلطات ألفرنسشية أعتقال ثÓثة
أشش -خ -اصض ه -م شش -اب ي -ب -ل -غ م-ن أل-ع-م-ر  24عاما
يشش-ت-ب-ه ب-أان-ه م-ن-ف-ذ أ’ع-ت-دأء ب-ط-رد م-ف-خ-خ ‘
م -دي -ن-ة ل-ي-ون ح-يث ج-رح  13شش-خصش-ا أ÷معة
’وروبية ،وقريب
قبل يوم Úمن أ’نتخابات أ أ
له وأمرأة.

وأاوق -ف شص -خصص -ان آاخ-ران ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق حسصب ن-ي-اب-ة
باريسس المكلفة القضصية هم «طالب ثانوية راشصد»
أايضصا من أاقرباء المشصتبه به الرئيسصي وامرأاة.
وكتب وزير الداخلية الفرنسصي كريسصتوف كاسصتانير
في تغريدة على تويتر «تم للتو توقيف» مشصتبه به
في تفجير الطرد في ليون ،مشصيدا بعمل قوات
الشصرطة التي تطارد الرجل منذ ثÓثة أايام .وفتح
منذ الجمعة تحقيق في «محاولة ارتكاب جرائم
قتل على عÓقة بمنظمة إارهابية وعصصابة إارهابية
إاجرامية».
وذكر مصصدر قريب من الملف أان المشصتبه به الذي
أاوق- -ف أاو’ اع -ت -ق -ل ف -ي شص -ارع ع -ام ف -ي ال -دائ -رة
السصابعة من قبل وحدة البحث والتدخل للشصرطة
القضصائية في مدينة ليون التي كانت تراقب منزله
حيث كان المحققون يخشصون وجود متفجرات.
وأاوضصح كولومب أانه يدرسس المعلوماتية وتم توقيفه
بهدوء عند نزوله من حافلة عندما رفع ذراعيه مع
اقتراب شصرطيين منه.
وكانت السصلطات نشصرت بسصرعة صصورا للمشصتبه به
وقالت إانه عثر على حمضس نووي لشصخصس لم يتم
ال-ت-ع-ري-ف ع-ن-ه ع-ل-ى ال-ح-ق-ي-ب-ة ال-تي انفجرت أامام
مخبز في شصارع تجاري في وسصط ليون.
وذكر مصصدر قريب من التحقيق أان هناك شصبهات
بأان المتفجرات التي تم اسصتخدامها تحتوي كمية
قليلة من بيروكسصيد اأ’سصيتون (تي آا تي بي) التي
اسص-ت-خ-دمت ف-ي ال-م-ت-ف-ج-رات ال-ي-دوي-ة الصص-ن-ع في
اعتداءات باريسس في  13نوفمبر .2015

وك -ان ال -رئ -يسس ال-ف-رنسص-ي إاي-م-ان-وي-ل م-اك-رون أادان
العنف وعبر عن مواسصاته للجرحى.
من جهتها ،قالت وزيرة العدل نيكول بولوبيه مسصاء
ال -ج -م -ع -ة إان -ه «م-ن ال-م-ب-ك-ر» ال-ت-ح-دث ع-ن «ع-م-ل
إارهابي».
وجاء هذا الهجوم قبل انتخابات البرلمان اأ’وروبي
اأ’ح -د ف -ي ف -رنسص-ا ال-ت-ي شص-ه-دت م-وج-ة ه-ج-م-ات
جهادية غير مسصبوقة أاودت بحياة  251شصخصصا منذ
.2015

ﬁكمة بغداد تصشدر حكما
باإلعدام على فرنسشي

أاصصدرت محكمة في بغداد أامسس ،حكما باإ’عدام
على فرنسصي رابع أادين با’نتماء إالى تنظيم داعشس
اإ’رهابي ،بحسصب وسصائل إاعÓمية فرنسصية.
وق -ال ال -ق -اضص -ي أاح -م -د م -ح -م -د ع-ل-ي ل-ل-ف-رنسص-ي إان
«الد’ئل وا’عترافات تظهر أانك انضصممت لتنظيم
داعشس اإ’رهابي ،ونحكمك باإ’عدام شصنقا بحسصب
القانون  4إارهاب».
وينصس القانون على عقوبة اإ’عدام بتهمة ا’نتماء الى
الجماعات اإ’رهابية حتى لغير المشصاركين في أاعمال
قتالية.وكانت المحكمة نفسصها أاصصدرت أامسس اأ’ول،
أاحكاما باإ’عدام للمرة اأ’ولى على ثÓثة فرنسصيين
بعدما أادينو با’نتماء إالى تنظيم داعشس اإ’رهابي،
بحسصب مسصؤوول قضصائي.
وأاعلنت وزارة الخارجية الفرنسصية أامسس ،أان باريسس
قامت بـ»اإ’جراءات الÓزمة» لدى السصلطات العراقية
لتذكيرها بمعارضصتها عقوبة اإ’عدام.
أاعلن العراق مؤوخرا اسصتعداده لمحاكمة اإ’رهابيين
اأ’جانب الذين قبضس عليهم في العراق أاو في سصوريا.
وتشص-ك-ل ع-ودة اإ’ره-اب-ي-ي-ن اأ’ج-انب مسص-أال-ة حسص-اسص-ة
للغاية بالنسصبة للرأاي العام في الدول التي ينتمون
إاليها.
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لسشÓمية بباتنة
إلكشّشافة إ إ
تكثّف عملها إÒÿي

سسهرات لها نكهتها بقصسر الّثقافة و اŸكتبة الّرئيسسية

ششاهدت لك

فتح  4مطاعم إافطار وتوزيع
 1200قّفة على اŸعوّزين

إلعائÓت تسشتعيد ذكريات إلّزمن إ÷ميل

أإبدع قصشر إلثّقافة بسشكيكدة ‘ إحياء ليا‹ رمضشان بتسشط Òبرنامج ثري
ج ّسشدته ›موعة من أإŸع إلفنان ÚوإŸوسشيقيّ ÚإÙلي ،Úومن ﬂتلف وليات
إل -وط -ن أإم -ث -ال «ن -ذي -ر ب -ولÈإشش -ن»« ،ع -ب -د إل-رح-م-ن ق-ب-ي»« ،م-ب-ارك دخ-ل-ة»،
«إلششريف مزجري»« ،فا— روإنة»« ،إبرإهيم باي»« ،جمال طاج« ،»Úبرإهيمي
رإبح»« ،طنفور عÓء إلدين»« ،كمال زيات»›« ،كان عليلو»« ،مالك ششلوق»،
و›موعة من فنا Êإلفن إلرإبع.
سشكيكدة :خالد إلعيفة
تتوأصضل بقصضر ألثقافة للمدينة فعاليات
ألتظاهرة ألثقافية وألفنية ليا‹ رمضضان،
أرأد منها أŸنظّمون أن تعطي دفعا للفعل
أل -ث -ق -ا‘ أل -ه -ادف بسض -ك -ي -ك-دة ع-ل-ى غ-رأر
قطاعات أخرى ،وتنّوعت أ◊فلت ألفنية
ب Úألشض - - -ع- - -ب- - -ي وأŸال- - -وف وأل- - -ع- - -روضص
أŸسض -رح -ي -ة أل -ف-ك-اه-ي-ة إلرضض-اء أ÷م-ه-ور
ألسض -ك -ي -ك-دي ،ح-يث تضض-م ك-وك-ب-ة م-ن أŸع
أألسضماء من ‚وم ألطرب أألصضيل وطنيا
وﬁليا ‘ ،مقدمة أŸشضارك› Úموعة
من أŸسضرحي Úوألفكاهي Úمن سضكيكدة
وخارجها ،يقول نور ألدين بودماغ مدير
ألقصضر« ،إأّنه طيلة ليا‹ ألشضهر خ ّصضصضنا
سضهرأت فنية ثرية لتلبية رغبات أ÷مهور،
حتى ألتوقيت مناسضب وألذي حّددناه بعد
صض -لة ألÎأوي -ح» ،وسض -ه -رأت إأح -ي -اء ل-ي-ا‹
رمضض-ان أل-ك-ر Ëب-قصض-ر أل-ث-ق-اف-ة ،ب-ت-ن-ظيم
وصض -لت م -وسض -ي -ق -ي -ة وف -ن -ي -ة ،ت -ت -خ ّ-ل -ل-ه-ا
ألكوميديا ،وكانت سضهرة ألتي أبدع فيها
أل -ف -ن -ان أل -ق -دي-ر ع-ب-د

أل -رح -م -ن أل-ق-ب-ي أل-ذي أم-ت-ع أ◊ضض-ور Ãا
ج -ادت ب -ه ح -ن -ج -رت -ه ‘ ط -اب -ع أألغ -ن -ي -ة
ألشضعبية ،شضهدت حضضورأ كثيفا للجمهور
لغ -ن -ي -ة ألشض -ع-ب-ي-ة
ألسض -ك -ي -ك -دي أÙب ل  -أ
أل -رأق -ي -ة ك -م -ا أسض -ت -م-ت-ع أ◊ضض-ور ب-ع-رضص
مسضرحي كوميدي من تنشضيط ألفنان سضيف
ألدين بوهة أŸتميز بح ّسضه ألفكاهي.
وÃن -اسض -ب -ة أخ-ت-ت-ام شض-ه-ر ألÎأث ،نّ-ظ-مت
مديرية ألثقافة للولية بالتنسضيق مع قصضر
أل -ث -ق -اف-ة ،ح-ف-ل ف-ن-ي-ا ‘ ط-اب-ع أألنشض-ودة
أل -دي -ن -ي -ة نّشض -ط -ه ك -ل م-ن أŸنشض-د ﬁم-د
لنشضاد ألّلذين أطربا
بروشص وفرقة أŸنار ل إ
مسضامع أ◊ضضور بÎأنيم أألنشضودة ألدينية
‘ جو إأÁا Êورمضضا Êمتميز.
فعاليات ليا‹ رمضضان ‘ طبعتها لل ّسضنة
أ÷ارية“ ،يّزت بباقات من أغا ÊأŸالوف
وأ◊وزي أŸسض- -ت -م -د أغ -ل -ب -ه -ا م -ن ألÎأث
أألن -دلسض -ي أألصض -ي -ل ،وتسض -ت -م -ر ألّسض-ه-رأت
أل ّ-رمضض -ان -ي -ة أ ¤م -ن -تصض -ف أل -ل -ي -ل ،أل -ت-ي
صض -ن -ع -ت -ه -ا أصض -وأت وأسض-م-اء ج-د م-ت-م-ي-زة
أط -ربت م -ن خ -لل -ه -ا أ÷م -ه -ور أ◊اضض -ر
ب -قصض -ر أل -ث-ق-اف-ة ل-لسض-ت-م-ت-اع ب-ك-ل م-ا ه-و

أصضيل.
هذأ وقد شضهد قصضر ألثقافة خلل ألليا‹
أألخÒة إأقبال وأسضعا و‡يزأ من طرف
أ÷مهور ألسضكيكدي من ﬂتلف أألعمار
وأل-ف-ئ-ات ،خصض-وصض-ا أل-ع-روضص أŸوسض-ي-ق-ية
وأل-ف-ك-اه-ي-ة ،ك-م-ا أسض-ت-حسض-ن ألكث Òتوقيت
أن -ط -لق أل -ع -روضص أل-ذي ج-اء ب-ع-د صض-لة
ألÎأويح حتى يتمكن أŸصضل Úمن حضضور
هذه ألمسضيات ألفنية ،لتع ّ
طشص أ÷مهور
ألسض -ك -ي -ك -دي ل -لسض -ه -رأت أل -ف-ن-ي-ة أل-رأق-ي-ة
وألعروضص أŸسضرحية ألهادفة.

دار الّثقافة حاضسنة ـ الفعل الفني والّثقا‘

ت -ع -اونت دأر أل -ث -ق -اف -ة ﬁم -د سض -رأج م -ع
أŸسض- -رح أ÷ه -وي لسض -ك -ي -ك -دة ‘ تسض -طÒ

ب -رن -ام -ج ط -م -وح ،ن -ال إأع -ج -اب أ÷م-ه-ور
أŸت- -ع ّ-ط -شص ل -ل -ف -ن أل -رأب -ع ،لسض -ي -م -ا وأن
أŸسض- -رح أ÷ه- -وي أب- -وأب -ه م -وصض -دة م -ن -ذ
سض -ن -وأت ،ف -ال-ع-دي-د م-ن ه-ذه أل-ع-روضص ّ”
بر›تها ‘ بدأية ألشضهر ألكر ،Ëوأخرى
ت-ن-ت-ظ-ر دوره-ا ل-ل-م-رور ب-ال-ق-اع-ة أل-عروضص
أل - -كÈى ل - -ذأت أŸؤوسضسض - -ة أل - -ث - -ق- -اف- -ي- -ة،
ك -مسض -رح-ي-ة «م-انسض-ل-ك-وشص..م-انسض-ل-ك-وشص»
للمسضرح أ÷هوي لولية عنابة« ،مذكرأت
م -اع -ز» ،ل-ل-ف-ن-ان ح-م-ي-د ق-وري م-ن ع-ن-اب-ة
ك -ذلك« ،أحÎسص أل-ق-م-ر» ÷م-ع-ي-ة أل-ف-ن-ون
ألدرأمية لسضكيكدة ،وسضهرأت إأنشضادية مع
ف -رق -ة روضض-ة أ◊ب-يب ل-قسض-ن-ط-ي-ن-ة ،ف-رق-ة
أŸنار ألفنية بسضكيكدة ،فرقة آأفاق Ÿدينة

أعيدي سضكب ما تبقى من ألكرÁة ثم ضضعي فوقها
صضفا من معكرونة أللزأنيا.
أنهي بطبقة من ألباذ‚ان وصضلصضة ألبولونييز ثم
رشضي أ÷ ÍأŸبشضور.
إأدخلي صضينية أللزأنيا إأ ¤ألفرن حتى يحمر وجهها.
وأخÒأ ضضعيها ‘ صضحن ألتقد( Ëتقدم سضاخنة).

مائدة
رمضشان

بريك

إŸكّونات
ديول
بيضص
بطاطا
زيتون أخضضر
◊م مفروم
بصضل
معدنوسص
فلفل حار
ج Íطري وج Íمبشضور
ملح  +فلفل أسضود
زيت للقلي.

إÿطوإت
نقلي ◊م مفروم ‘ شضوية زيت وبعدها نطفي عليه
نضض -ي -ف م -ل-ح وف-ل-ف-ل أسض-ود ون-ه-رسص ب-ط-اط-ا م-غ-ل-ي-ة
وتخليها تÈد ،نقطع بصضل وفلفل حار رقيق ،نوجد
جميع أŸكونات ،نضضع ورقة ديول ونضضع طبقة من
بطاطا وباقي أŸكونات نضضيف أ÷ Íمبشضور وقطع
من أ÷ Íألطري نكسضر ألبيضضة ‘ ألوسضط ونضضيف
لها قليل من أŸلح ونغلق عليها ونقليها ،نقدمها مع
ألشضوربة.

لزانيا الباذ‚ان بالبولونييز
إŸقادير:
لتحضض Òألبولونييز:
 250غرأم ◊م مفروم،
 1بصضل مفروم فرمًا ناعماً،
 400جرأم طماطم مهروسضة معلبة،
 2/1كوب مرق ◊م،
كوب صضلصضة طماطم،
ملعقة كبÒة زيت زيتون،
ملح بحسضب ألرغبة ،فلفل أسضود
بحسضب ألرغبة.
لتحضض Òأللزأنيا:

 2/1علبة لزأنيا،
كوب ونصضف كرÁة،
كوب ج Íموزأريلل مبشضور،
 2باذ‚ان مقطع إأ ¤شضرأئح دأئرية،
م - -ل - -ع- -ق- -ة ك- -بÒة زيت
زيتون.

طريقة إلتحضش:Ò
لتحضض Òصضلصضة ألبولونييز حمي ألزيت ‘ مقلة
كبÒة على نار متوسضطة وأقلي ألبصضل حتى يصضبح
شضفافاً.
أضض -ي -ف -ي أل -ل-ح-م أŸف-روم ون-ك-ه-ي-ه ب-اŸل-ح وأل-ف-ل-ف-ل
أألسضود وإأطهيه لـ  5دقائق.
إأسضكبي أŸرق فوق أللحم وتابعي ألطهي ثم أضضيفي
ألطماطم أŸهروسضة.
قلبي ألصضلصضة من وقت إأ ¤آأخر ثم أضضيفي صضلصضة
ألطماطم وإأطهيها ›ددأً حتى تصضبح كثيفة.
حمي ألفرن على حرأرة  180درجة مئوية.
نكهي ألباذ‚ان باŸلح وألفلفل أألسضود ثم ضضعيه مع
ألزيت ‘ مقلة على ألنار.
إأقليه حتى يتحمر ثم ضضعيه على ألورق أŸطبخي
إلمتصضاصص ألزيت.
ضضعي نصضف كمية ألباذ‚ان ‘ قعر صضينية فرن
وغطيها بثلث كمية ألكرÁة.
غّ-ط-ي أل-ك-رÁة Ãع-ك-رون-ة أل-لزأن-ي-ا وضض-ع-ي ف-وق-ها
نصضف كمية صضلصضة ألبولونييز.

طريقة عمل إلتÒإميسشو
إŸقادير:
 20قطعة بسضكويت أصضابع،
 1باكيت كر Ëشضانتيه،
 1كوب حليب،
نصضف كوب قشضطة،
نصضف كوب حليب مكثف،
نصضف كوب جبنة كرÁي،
نصضف كوب ماء،
 2معلقة كبÒة قهوة سضريعة ألذوبان،
 1معلقة كبÒة قهوة،
 1معلقة كبÒة كاكاو،
شضيكولتة مبشضورة للتزي.Ú

طريقة إلتحضش:Ò
ي -وضض -ع أل -ك-ر Ëشض-ان-ت-ي-ه ‘ إأن-اء ك-ب ،Òويضض-اف إأل-ي-ه
أ◊ليب ،ويخلط جيدأً.
يضض -اف إأل -ي -ه أ◊ل -يب أŸك -ث -ف وأل -قشض -ط-ة وأ÷ب-ن-ة
أل-ك-رÁي ،وت-خ-ل-ط ج-ي-دأً ح-ت-ى ن-حصض-ل ع-ل-ى خ-ليط
كرÁي.
يذأب أل Íوألقهوة سضريعة ألذوبان وألكاكاو ‘ أŸاء،
وتخلط جيدأً.
يوضضع مقدأر قليل من خليط ألكرÁة وأ÷بنة ‘
طبق ألتقد.Ë
تبّلل أصضابع ألبسضكويت ‘ خليط ألقهوة وألكاكاو،
وترصص فوق ألكرÁة.
ي -وضض -ع م -ق -دأر م -ت-وسض-ط م-ن خ-ل-ي-ط أل-ك-رÁة ف-وق
أل -بسض -ك-ويت ،وت-ك-رر أل-ع-م-ل-ي-ة م-رت ،Úع-ل-ى أن ت-ك-ون
ألطبقة أألخÒة من خليط ألكرÁة.
ي -رشص ف -وق -ه -ا ألشض -ي -ك -ولت -ة أŸبشض -ورة ،وت -وضض-ع ‘
ألثلجة ◊ Úألتقد.Ë
تقدم باردة.

عزأبة،
وح -ف -ل إأنشض -ادي م -ع ›م -وع -ة أل-ع-اصض-م-ة
لنشض- -اد ،وذلك ضض- -م- -ن ل- -ي- -ا‹ رمضض- -ان
ل --إ
لنشض- -اد وأŸدي- -ح ،أŸنّ- -ظ -م م -ن ط -رف
ل - -إ
جمعية أŸنار ألفنية ،ناهيك عن تنظيم
صضالون ورشضة أل ّصضورة ألفوتوغرأفية لدأر
أل -ث -ق -اف -ة ب -روأق أل -ف -ن -ون أ÷م-ي-ل-ة ب-ذأت
أŸؤوسضسضة ،ألتي أدأرها ألعلمي أوهاب
خيدر.
كما مّر على قاعة ألعروضص ألكÈى بدأر
أل-ث-ق-اف-ة ح-ف م-ن ت-نشض-ي-ط أل-ف-ن-ان بوروبة
حسض Úوألصض -غ Òك -م -ال ‘ أل-ف-ن ألشض-ع-ب-ي،
Ãرأفقة أ÷وق أŸوسضيقي ل Íسضلمة عبد
أل -ل -ه ،وأل -ع -دي -د م -ن أل -وج -وه أŸوسض-ي-ق-ي-ة

من هنا
وهناك

مدفع
رمضسان
يحيي
الّذكريات
األردنية

ألفنية،
على غرأر مصضطفى بن عطا ألله ،علء
ألدين بوعزيزÃ ،رأفق أ÷وق أŸوسضيقي
ل Íرضضوأن رمضضان ،وألفنان كمال طغان،
أحمد شضكاط ‘ ،أŸالوف ،وتخّللت هذه
أل ّسض -ه -رأت أŸت -نّ-وع-ة ق-رأءأت شض-ع-ري-ة م-ع
ألشض-اع-ر ألشض-ع-ب-ي حسض-ان شض-ل-ي-ة ،وت-نشض-ي-ط
فكاهي مع حفيظ ومولود.

اŸكتبة الّرئيسسية للمطالعة
العمومية نشساط متميّز

أحتضضنت أŸكتبة ألبلدية خليفة ألدرأجي
ب- -ح- -ي ع- -يسض -ى ب -وك -رم -ة ج -ن -وب م -دي -ن -ة
سض-ك-ي-ك-دة ،أمسض-ي-ة رمضض-ان-ي-ة ب-ت-وأبل أدبية
إأبدأعية

فوائد نفسسّية
لل uصسيام
ي
لمر إ إ
لقد جاء إ أ
لله ّ
للرسشول ـ صشلى إلله عليه
وسشلم ـ بصشيام ششهر رمضشان
إŸبارك ‘ إلسشنة إلثانية
من إلِهجرة إلنبوية ،وقد
صشام إلرسشول إلكرË
رمضشان لتسشع سشنوإت،
وإحدإها أإثناء غزوة بدٍر
إلكÈى ،ومن أإهم فوإئد
إلصشيام من إلناحية
إلنفسشية:
 - 1صشقل قدرإت إلنفسس
صشيام
وتهذيبها ،إذ يتيح إل u
فرصشة إلتدريب على
إلتوإزن إلدإخلي
ليجابي ،فينعكسس على
إ إ
إلفرد وإÛتمع.

 - 2إلتدّرب على تهذيب
إلششهوإت وكبحها ،وتقوية
لرإدة وإلعزÁة
إ إ
لصشرإر على إلوصشول
وإ إ
إ ¤إلهدف إلذي يحّدده
بعد أن كانوأ يعتمدون بشضكل أسضاسضي على صضوت أذأن أŸغرب إلششخصس لنفسشه.
يÎدد من مآاذن أŸسضاجد ،أضضحى بوسضع ألصضائم ‘ Úألعاصضمة
أألرّدنية عمان ألسضتماع لدوي إأطلق مدفع رمضضان إأيذأنًا بحلول  - 3إلتحّكم بالسشلوكيات
م -وع -د أإلّف -ط -ار .وق -د أع -ادّت م -ب -ادرة ح-ك-وم-ي-ة أ◊ي-اة Ÿدف-ع إلششخصشية ،وﬁاسشبة
إلذإت ،وتنمية إلضشم.Ò
رمضضان؛ ذلك ألتقليد ألذي يرجع لعقود مضضت.

وقال ‡ثل عن وزأرة ألسضياحة إأن هذه أŸبادرة جاءت بالتعاون
ب Úأمانة عمان ألكÈى وألقوأت أŸسضلحة أألردنية وإأدأرة أآلثار - 4 .إلتدّرب على
ويوضضح عيسّضى قموه ،أم Úعام وزأرة ألسضياحة ،أن تقليد إأطلق إلسشÎخاء ،وإلقبول
ّ
وإلتقّبل ،وإلتعايشس حسشب
مدفع رمضضان ‘ أألردن يعود ÿمسضينات ألقرن أŸاضضي.
وقال قموه« :هذه من ألعادأت وألÎأث ألقد ،Ëمنذ خمسضينات إلظروف إŸتنوعة.
ألقرن أŸاضضي ،كان دأئمًا ‘ شضهر رمضضان أŸبارك يبدأ إأفطار
ألصضائم Úبعد صضوت أŸدفع ،فانقطعت لفÎة ،وأعدناها مرة  - 5تنمية إلششعور
لخرين ،ومششاركتهم
أخرى ،وهي موجودة أآلن تÎبع ‘ منطقة جبل ألقلعة كما كانت» .با آ
ودعت وزأرة ألسضياحة نحو ألف يتيم من ملجئ ﬂتلفة ليتناولوأ وجدإنيًا ،وإ◊ديث عن
إأفطارهم قرب أŸدفع أألسضبوع أŸاضضي ‘ مسضعى لتعريفهم إلششعور إلدإخلي
وإلوجدإ Êللفرد.
بÎأث أرد Êقد.Ë
وأحتشضد أ◊ضضور حول أŸدفع قبل نحونصضف سضاعة من موعد
غ -روب ألشض -مسص لل -ت -ق -اط صض -ور وم -ت -اب-ع-ة ◊ظ-ة إأط-لق م-دف-ع  - 6إلقدرة على –ّمل
إلضشغوط إلنفسشية،
أإلفطار.
ونشضأا تقليد إأطلق مدفع أإلفطار ‘ مصضر خلل ألقرن أÿامسص وموإجهة إŸششاكل
إلنفسشية ،وحّلها فردّياً
عشضر قبل أن ينتشضر منذ ذلك أ◊ ‘ Úأنحاء أŸنطقة ألعربية.
وŸعرفة موعد أإلفطار حالياً يعتمد معظم ألصضائم Úعلى أألذأن دون إللجوء إ¤
ألذي يصضدر من أŸسضاجد ع ÈمكÈأت ألصضوت ،أو ع Èأإلذأعة أو إŸسشاعدة.
ألتلفزيون أو أإلنÎنت.

م -ت-مّ-ي-زة ،م-ن ت-ن-ظ-ي-م أŸك-ت-ب-ة أل-رئ-يسض-ي-ة
ل-ل-م-ط-ال-ع-ة أل-ع-م-وم-ي-ة وÃشض-ارك-ة ج-م-عية
م -ه -رج-ان أŸسض-رح بسض-ك-ي-ك-دةُ ،خّ-صض-صضت
لعلمي وألكاتب رأبح فيل‹ أبن بلدية
ل إ
ع Úقشض -رة أŸق -ي -م ب -ال-ولي-ات أŸت-ح-دة
أألم- -ري- -ك- -ي- -ة Ãن -اسض -ب -ة صض -دور روأي -ت -ه
أ÷ديدة «ألعلبة» ،وهي ألكتاب ألسضابع
‘ ت -ع -دأد ك -ت -ب -ه ب Úأل -روأي -ة وأل-ك-ت-اب-ة
ألصض-ح-ف-ي-ة« ،أل-ع-ل-ب-ة» ك-ان ﬂط-وط-ا ‘
أورأق ألكاتب ووجدأنه وظل يتنقل معه
م -ن ع -اصض -م-ة إأ ¤أخ-رى ،ول-ك-ون-ه م-رأسض-ل
أ‡ي متنقل  ⁄ينسص فيل‹ رفيقة دربه
ألتي تقاسضمت معه ألعناء ،لذلك يقول أنه
مدين لها وهي تربي أربعة أطفال.
أل-ن-دوة أل-ف-ك-ري-ة ق-ام ب-ت-نشض-ي-ط-ه-ا ألشض-اعر
عاشضور بوكلوة ،وحضضرها عدد من أألدباء
وألشض -ع -رأء وأألسض -ات-ذة ،أثÒت أل-ع-دي-د م-ن
أإلشضكالت أŸنهجية وألفكرية ألتي تخ ّصص
أŸم-ارسض-ة أإلع-لم-ي-ة وأل-ع-م-لية أإلبدأعية
م -ع ألÎأك -م -ات أŸه -م -ة ،وأل -ت-ي ج-رت ‘
” أل-ت-طّ-رق ل-ل-ت-ج-رب-ة
أج -وأء رمضض -ان -ي-ة ،و ّ
أإلعلمية وأإلبدأعية للضضيف ،وŸوضضوع
أإلعلم ‘ ألوطن ألعربي عموما وبالغرب
وكذأ عن ألروأية أ◊ديثة ،وأثر أ◊رأك

ألشضعبي ألسضلمي على أŸمارسضة ألثقافية
وأإلعلم ألثقا‘.
ك -م -ا ت -ط ّ-رق أل -ك -اتب ،إأ ¤أل-فضض-ل أل-ك-بÒ
ل -وأل-دي-ه وخ-اصض-ة وأل-دت-ه أŸرح-وم-ة أل-ت-ي
أسض -ت -ل -ه-م م-ن-ه-ا ك-ت-اب-ات-ه وغ-ال-ب-ي-ة أع-م-ال-ه
أألدب- -ي- -ة ،وع- -اد ب- -ال- -ذأك -رة إأ ¤ط -ف -ول -ت -ه
ودرأسض -ت -ه أ÷ام -ع -ي -ة ،وت -ن -اول ألع -لم-ي
أŸت -م-ي-ز Œرب-ت-ه ‘ أل-ت-ل-ف-زة أل-وط-ن-ي-ة ‘
ألتسضعينات من خلل برنا›يه «أÛلة
ألثقافية» و»مرأيا» ،وغÒها من أŸوأضضيع،
لتعقبها عملية بيع بالتوقيع روأيته «ألعلبة»،
وت- -ك- -رÁه وإأه- -دأئ -ه إأصض -دأرأت أŸك -ت -ب -ة
أل -رئ -يسض -ة بسض -ك -ي-ك-دة دورة أإلب-دأع .2018
وكان ختامها مسضك ،ببيع بالتوقيع لروأية
«ألعلبة» ألصضادرة مؤوخرأ وتكر Ëألكاتب
ألعلمي ،بهدأيا رمزية من طرف مدير
أŸك-ت-ب-ة أل-رئ-يسض-ي-ة ل-ل-م-ط-العة عبد ألعزيز
بوحبيلة ،ألذي أوضضح ‘ هذأ ألصضدد:
«ندوة ألقرأءة نشضاط يؤوسّضسص لفعل ثقا‘
وفكري ومعر‘ ،نثّمن من خلله إأبدأعات
كتّاب ولية سضكيكدة ،وألحتفاء Ãنجزأتهم
أإلبدأعية ،مع ألسضعي إأ ¤إأثرأء ألرصضيد
أل -وث -ائ -ق -ي وأŸع -ر‘ ıت -ل -ف فضض -اءأت
أŸط-ال-ع-ة أل-ع-م-وم-ي-ة ع Èب-لديات ألولية،
وخلق جسضر ب ÚأŸؤولف Úوألقرأء ،يسضاعد
ع -ل -ى –سض ÚأŸق -روئ -ي -ة ل -دى أŸوأط -ن،
وتفعيل ألسضاحة أألدبية وألثقافية Ãختلف
أألنشضطة وألسضهامات».

إعقد وقرإ
فالك

بسشم إلله إبديت وعلى إلنبي صشليت إوليك هاد
إلفال إنويت قطعت إللحم بيدي وعملت بذور،
وسش -م -عت إل -ك Ó-م ب -وذ Êوع -رفت م -ن ق-ال-و ،ي-ا ق-اي-لÚ
إلكÓم إلقبيح وإشس تربحوإ ،إنا طاوسس ‘ إلقصشر و إنتم
خفاشس إلنهار ما يضشوإلو.

ب-ادرت ﬁاف-ظ-ة أل-كشض-اف-ة أإلسض-لم-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة لولية
باتنة ،ككل سضنة إأ ¤أŸسضاهمة ‘ ﬂتلف ألنشضاطات
ألتضضامنية خلل ألشضهر ألفضضيل من خلل فتح  4مطاعم
إأفطار للصضائم Úوعابري ألسضبيل وكذأ ألعائلت ألفقÒة
وأŸعوزة ،حيث تقدم يوميا أزيد من  500وجبة إأفطار
سضاخنة.
خرت  250عضضوأ
أشضارت مصضادر من أÙافظة أّنها سض ّ
كشضفيا ،لتأاط Òهذه أŸطاعم Ãشضاركة متطوع Úوبعضص
أÙسض-ن ،Úي-ق-وم-ون ي-وم-ي-ا ب-ت-حضض Òأل-وج-ب-ات ألسضاخنة
وتوزيعها ،وقد ”ّ فتح هذه أŸطاعم أ÷ماعية أÿاصضة
ب -اإلف -ط-ار ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع مصض-ال-ح ولي-ة ب-ات-ن-ة وم-دي-ري-ة
أل -نشض -اط أإلج -ت -م -اع-ي ،ب-ب-عضص أŸدن وأل-دوأئ-ر أل-ك-بÒة
Ãح -اذأة أل -ط -رق أل -رئ -يسض -ي -ة ع-ل-ى غ-رأر زأن-ة أل-ب-يضض-اء،
إأشضمول ،بريكة وع Úألتوتة لتمك Úألسضائق Úوعابري
ألسضبيل وعائلتهم من تناول وجبات سضاخنة ،و‘ أجوأء
تضضامنية ‡يزة.
كما قامت ذأت أÙافظة بتوزيع  700قفة خلل أألسضبوع
أألّول من شضهر رمضضان على ألعائلت أÙتاجة من أصضل
م- -ن  1200ق -ف -ة م›Èة ل -ل -ت -وزي-ع خ-لل رمضض-ان ،ك-م-ا
سض ّ
طرت أÙافظة برنا›ا ثريا إلحياء سضهرأت رمضضان
من خلل تنظيم ألعديد من أŸسضابقات ألدينية ‘ حفظ
ألقرآأن ألكر Ëوأ◊ديث ألنبوي ألشضريف على مسضتوى
ﬂتلف أŸسضاجد لفائدة أفوأج أÙافظة من أ÷نسضÚ
بالتنسضيق مع مديرية ألشضؤوون ألدينية لولية باتنة ،على أن
توّزع أ÷وأئز يوم  27من شضهر رمضضان.
باتنة :حمزة Ÿوششي

صشيام إلأطفال

طبيبك ‘ رمضشان

السسمنة والبدانة..
‘ أ◊ل -ق -ة ألسض-اب-ق-ة ق-دم-ن-ا م-دخ-ل
ح -ول ت -ع -ري -ف ألسض -م -ن -ة وأل -زي-ادة ‘
أل- -وزن ث -م أل -ب -دأن -ة أŸرضض -ي -ة ول -ق -د
أع -ط -ي -ن-ا ب-عضص ألسض-ب-اب أŸسض-اع-دة
على أنتشضار هذه ألظاهرة ألتي “ثل
ب-ح-ق ،ك-م-ا أسض-ل-ف-ن-ا ،مشض-ك-ل ح-ق-يقيا
يطرح بإا◊اح على منظومة ألصضحة
ألعمومية ‘ وطننا...
أليوم نتطرق أ ¤تبعات ألبدأنة وألتي
عادة ماتظهر بعد عشضرية من ألسضنÚ
على شضكل أمرأضص منها ألسضكري نوع2
و غ ÒأŸرتبط بالنسضول Úثم أرتفاع
ضضغط ألدم أ ¤جانب ترسضب أ◊صضى
‘ أ◊وصض -ل -ة ألصض -ف -رأوي-ة أ ¤ج-انب
أضض -ط -رأب -ات أيضص أل -ده -ن -ي -ات‡ ،ا
ي -رف -ع م -ن نسض -ب -ة أل -ده-ون ‘ أل-دورة
ألدموية و ما ينتج عنها من أخطار و
‘ ألخ Òنسض- -ج- -ل ح -ال -ة ألج -ه -اد و
أل -ت -عب م-ع ت-زأي-د ‘ وظ-ي-ف-ة أل-ت-ع-رق
للتذك Òأن متلزمة أنقطاع ألتنفسص
أثناءه Áثل نتيجة أخرى تضضاف أ¤
هذه ألسضمنة ...صضحيح هنالك نتائج
أقل شضيوعا و منها مرضص ألنقرصص
( )Goutteو أل- -ذي ي- -ت- -م -ي -ز بÎسضب
ب - -ل - -ورأت أل - -ي- -ورأت ع- -ل- -ى مسض- -ت- -وى
أŸف - - -اصض - - -ل أ ¤ج - - -انب هشض- - -اشض- - -ة
غضضروف أŸفاصضل بفعل ألوزن ألكبÒ
و م -ع ه -ذه أل-ت-ع-ق-ي-دأت ن-ذك-ر ب-ح-ال-ة
تصضلب ألشضرأي Úو ما ينتج عنه من
تاثÒأت على وظيفة ألقلب على شضكل
ضض- -ع -ف ل -ل -عضض -ل -ة أل -ق -ل -ب -ي -ة ...ه -ذه
ألتعقيدأت ألتي أسضلفنا قد تفتح باب
ظ -ه -ور سض -رط -ان -ات م -ت -ع-ددة و م-ن-ه-ا
سضرطانات ألثدي و ألرحم و أŸبيضص
ل -دى أل -نسض -اء و سض-رط-ان ألÈوسض-ط-ات
ع -ن -د أل -رج-ال ث-م سض-رط-ان-ات أ÷ه-از
ألهضضمي و منها سضرطان ألقولون و
أ◊ويصضلة ألصضفرأوية و ألكبد دون أن
ن -نسض -ى سض -رط-ان أل-ك-ل-ي-ة ...ل-ن-ؤوك-د أن
إششهــــار

@ بقلم  :عيسشاني محمد إلطاهر*

ه -ن -الك رب-ط-ا ب Úأل-ب-دأن-ة و صض-ع-وب-ة
أل‚اب ل- - - - -دى أ÷نسض Úث - - - -م أخÒأ
حالت ألجÎأر أŸعدي و آألم ألظهر
و ألتهابات ألوردة ...كما نشض Òأن
أل -ب -دأن -ة ق -د تشض -ك-ل ‘ أل-ن-ه-اي-ة وزرأ
نفسضانيا بامتياز ما يسضبب حالت قلق
ملحة قد تصضل أ ¤ألحباط...
ت- -ن -قسض -م أل -ب -دأن -ة أ ¤ن -وع Úب -دأن -ة
ذكورية ( )obésité androïdeو
ب- - - - -دأن - - - -ة أن - - - -ث - - - -وي - - - -ة(obésité
... )génoise
‡ا يعني أن هنالك “يز ‘ أنتشضار
ألطبقات ألدهنية حسضب أ÷نسص ...
ت-ب-ق-ى أل-وق-اي-ة أل-ق-اع-دية هي تهذيب
ألسضلوك ألغذأئي منذ ألصضغر هذأ من
جهة من جهة أخرى أعتماد أكلت
مضضعفة أ ¤جانب ألنشضاط ألرياضضي و
ألنوم أŸتزن مع تسضي Òألقلق...
رؤووسص أقلم سضنفصضل فيها لحقا...
تقبل إلله صشيام إ÷ميع

* طبيب ﬂتصس
لمرإضس
‘ تششخيصس إ أ
عضشو إÛلسس إلوطني
لخÓقيات إلطب
أ

aissanimedt@yahoo.fr

حافظوا عليه ب Úالتدرج والتشسجيع
سض - - -ن- - -ة ألصض- - -ي- - -ام أألو¤
لط -ف -ال أشض -ب -ه ب-السض-ن-ة
ل -أ
أألو ‘ ¤م - - - - -ق- - - - -اع- - - - -د
أل - - -درأسض - - -ة ،إأذ ي - - -ع- - -يشص
أألطفال ألذين بدؤووأ أول
أيام صضيامهم ب Úألشضعور
ب - -ال - -ت - -عب وأل - -رغ - -ب- -ة ‘
أإلف-ط-ار ،ف-ن-ج-د ب-عضض-ه-م
يصض -وم ب -ال-ع-ل-ن وي-ت-ظ-اه-ر
بالصضيام و“تد يد ألبعضص
أآلخ -ر إأ ¤ت -ن-اول أل-ط-ع-ام
‘ أÿف - - - - -اء ،ل - - - - -ذأ حّث
أخصض- - - -ائ- - - -ي - - -و أم - - -رأضص
أألطفال على ضضرورة أن
تسض- -ه- -ل أألم- -ه- -ات أألم- -ر
عليهم ‘ ألبدأية.
فل يجب إأجبار أألطفال
ع-ل-ى ألصض-ي-ام ي-وم-يً-ا ،ك-م-ا
يجب تقليل عدد سضاعات
ألصض - -ي - -ام ل - -ه - -م ت- -ف- -اديً- -ا
إلصض-اب-ت-ه-م ب-ا÷فاف ،ألن
شض -ع -وره -م ب -ال -ع -طشص ق-د

ي- -تسض -بب ل -ه -م Ãشض -ك -لت
صض -ح -ي -ة خ-طÒة ،ل-ذأ م-ن
أألفضضل أن يصضوم ألصضغار
‘ ألبدأية Ÿدة  8إأ9 ¤
سض -اع -ات ‘ أل -ي-وم ف-ق-ط،
حتى يتعّودوأ.
كما يجب ألعتناء بتغذية
أألط-ف-ال ج-ي-دأً وت-ن-اول-ه-م
أصض- -ن- -اف أل- -ط- -ع -ام أل -ت -ي
“ده - - -م ب - - -ال - - -ط - - -اق- - -ة،
وألهتمام بوجبة ألسضحور

وعدم تفويتها ،مشضÒأً إأ¤
أن أفضضل أنوأع ألطعام ‘
ألسض-ح-ور ب-ال-نسض-ب-ة لهم هو
ألشض- -وف- -ان وأل- -ق -ل -ي -ل م -ن
أل- -زب -دة وأŸرب -ى وك -ذلك
ح -ب -ي -ب -ات أل -ذرة ،وأل-ت-م-ر
لح - - - -ت - - - -وأئ- - - -ه ع- - - -ل- - - -ى
أل -ك -رب -وه -ي -درأت وك-ذلك
أل -ب -يضص ،وأل-ل-وز وأل-ف-وأك-ه
أÛففة.
ونصض- -ح- -وأ ب- -ع- -دم ت -ن -اول

ألصض- -غ- -ار ‡ن يصض -وم -ون،
أ◊لويات مطلقًا ،ل سضيما
خلل وجبة ألسضحور ألنها
ُت -شض -ع -ره-م ب-ال-ع-طشص ،م-ع
أ◊رصص على أإلكثار من
شض- -رب أŸي- -اه ط -وأل فÎة
أإلفطار ،كما يجب عليهم
ت- -ن- -اول ط- -ع- -ام أإلف- -ط- -ار
ب- -روي -ة ،ب -ح -يث يشض -رب -ون
أل- - -عصض Òوت- - -ن - -اول بضض - -ع
حبات من ألتمر ،ومن ثم
ألسضÎأح- -ة ق- -ل- -يً- -ل ألدأء
صض -لة أŸغ -رب ،وب -ع -ده-ا
تناول وجبات خفيفة مثل
أألرز أو ألشض - - - - - -ورب - - - - - -ات
وغÒه- - -ا م- - -ن أألط - -ب - -اق
أل- -ت- -ق- -ل- -ي -دي -ة ،م -ع Œنب
ألطعام ألدسضم أو أŸقلي،
ك - -م - -ا Áك - -ن - -ه- -م ت- -ن- -اول
أ◊ل-وي-ات ب-ك-م-ي-ات ق-ل-يلة
جدأً.

صشحتك ‘ غذإئك

األمراضض اŸزمنة ..األطعمة الطبيعية –ّقق صسومًا آامناً
أوضض---حت أخصض---ائ---ي--ة أل--ت--غ--ذي--ة
ج--ول--ي-وت ف-ي-ن-ول-ي-ا ،م-دي-رة قسض-م
أل--ت--غ--ذي--ة ‘ مسض--تشض--ف--ى ب--دب-ي،
ضضرورة ‡ارسضة ألنشضاط ألبدÊ
لشض-خ-اصص أŸصض-اب Úب-أام-رأضص
ل -أ
لفطار وليسص
مزمنة ،لكن بعد أ إ
ق--ب--ل--ه ،إأذ إأن ‡ارسض--ة أل--ري--اضض-ة
خلل ألصضيام تزيد نسضبة أ÷فاف
‘ أ÷سضم‡ ،ا يضضر بالعضضلت،
ك--م--ا ي--جب ع--ل--ي-ه-م أت-ب-اع ح-م-ي-ة
غ-ذأئ-ي-ة مضض-ادة ل-لل-ت-هاب خلل
ألشض-ه-ر أل-فضض-ي-ل ،وم-ن ألضض-روري
لط-ع-م-ة
ب--ال--نسض--ب--ة ل--ه--م ت--ن--اول أ أ
أل--ط-ب-ي-ع-ي-ة غ ÒأŸع-ا÷ة ،وأل-ت-ي
–ت---وي ع---ل---ى نسضب ع--ال--ي--ة م--ن
لضض-----اف-----ة إأ¤
لوم---ي---غ--ا  ،3ب------ا إ
أأ

لف------وك------ادووأŸكسض-----رأت وزيت
أأ
لغذية عالية
ألزيتون وألسضمك وأ أ
للياف.
أأ
لم- - -رأضص
ونصض- - -حت أصض- - -ح- - -اب أ أ
أŸزمنة بضضرورة تناول ما يعادل 3
أكوأب من أÿضضار و 3أنوأع من
ألفوأكه يومياً خلل ألفÎة ما بÚ
لف -ط -ار وألسض-ح-ور ع-ل-ى
وج -ب -ت -ي أ إ
لق - -ل ،ك - -م- -ا ي- -جب Œنب شض- -رب
أأ
لقلل من
ألقهوة بكÌة ،وضضرورة أ إ
لطعمة
أŸلح وألسضكر وعدم تناول أ أ
أŸقلية وألدسضمة ،وألسضتعاضضة عن
أل -ق-ل-ي ب-اسض-ت-خ-دأم أج-ه-زة أل-ط-ه-و
لكثار
بالبخار أو ألشضوأء ،وعدم أ إ
لحمر.
من تناول أللحم أ أ
وأم -ا خ -لل وج-ب-ة ألسض-ح-ور ،ف-م-ن

أŸهم تناول أطعمة غنية بالÈوتÚ
لنها “نح جسضم ألصضائم ألطاقة
أ
ح -ت -ى فÎة أل-ظ-هÒة ،وم-ن أه-م-ه-ا
ألبيضص وألل ÍوأŸكسضرأت وأŸوز.
وقالت« :لتحقيق صضوم آأمن ،ينصضح
مرضضى ألسضكري باللتزأم ،بالنظام
أل -غ -ذأئ -ي أّÙدد ل -ه-م ،وم-ن ذلك
ت- -ن- -اول  3وج - -ب - -ات خ - -لل فÎة
لف- -ط- -ار ي- -وم -ي ً-ا وألم -ت -ن -اع ع -ن
أإ
لط -ع -م -ة أل-ت-ي –ت-وي ع-ل-ى ق-در
أأ
ك- -ب Òم -ن ألسض -ك -ري -ات أل -بسض -ي -ط -ة
وألدهون أŸشضبعة ،وينبغي تعجيل
لفطار وتأاخ Òوجبة ألسضحور إأ¤
أإ
ما قبل أذأن ألفجر مع تناول أكÈ
قدر من ألسضوأئل ألتي ل –توي
على سضكريات».
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إاعداد :عب ـد
الق ـادر سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسس
Ãسسجد البشسÒ
اإلبراهيمي
شسـارع الشسهـداء

نفحات رمضضانية
هام جدا

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

هذه ألصصفحة –توي على آأيات قرآأنية كرÁة
وأحاديث نبوية شصريفة ،ألرجاء أ◊فاظ عليها
وحمايتها من ألتدنيسض .وشصكرأ

خــــــــ Òالهـــــــدى:

ع ـ ـ ـ ـشس ـ ـ ـ ـ ـر العتق من النار وخـ ـ ـ ـ ـا“ ـ ـ ـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـسس ـ ـ ـ ـ ـك رمـ ـ ـ ـضس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان

وكان إاذا دخل العشسر شسّد مئزره،
وأاحيا ليله ،وأايقظ أاهله (متفق عليه من
ح- -ديث ع- -ائشس- -ة رضس- -ي ال -ل -ه ع -ن -ه -ا).
و‘ اŸسس -ن -د ع -ن -ه -ا ق-الت :ك-ان ال-ن-ب-ي
صسلى الله عليه وسسلم يخلط العشسرين
بصسÓة ونوم ،فإاذا كان العشسر شسمر وشسد
اŸئزر.
أاّي - - - -ه- - - -ا الّ- - - -ن- - - -اصس- - - -ح ل- - - -ن- - - -فسسك:
^ تذّكر أانها عشسرة ليال فقط“ ،ر
كطيف زائر ‘ اŸنام ،تنقضسي سسريعاً،
وت- -غ- -ادرن- -ا ك- -ل- -م- -ح ال- -بصس- -ر ،ف -ل -ي -ك -ن
اسس- -ت -قصس -ارك اŸدة م -ع -ي -ن ً-ا لك ع -ل -ى
اغتنامها.
^ تذّكر أانها لن تعود إا’ بعد عام

كامل ’ ،ندري ما الله صسانع فيه ،وعلى
من تعود ،وكلنا يعلم يقيناً أان من أاهل
هذه العشسر من ’ يكون من أاهلها ‘
العام القادم – أاطال الله ‘ أاعمارنا
على طاعته – وهذه سسنة الله ‘ خلقه
¿﴾ الزمر:
﴿n fsGEp
∂ l «uen
َ ƒào«uen ºr¡ofsGEphn â
.٣٠
وك -م أاه -ل -ك -ن -ا الشس -ي-ط-ان ب-ال-تسس-وي-ف
وتأاجيل العمل الصسالح ،فها هي العشسر
قد نزلت بنا أابعد هذا نسسوف وُنؤوجل؟
^ تذّكر أان غدا تو‘ النفوسص ما كسسبت
– ويحصسد الزارعون ما زرعوا
إان أاحسسنوا أاحسسنوا أ’نفسسهم – وإان
أاسساءوا فبئسص ما صسنعوا.

^ رجال حول ألرسصول»˜ عبد الله بن مسسعود  -رضسي الله عنه -

عبد الله بن مسسعود بن غافل بن حبيب بن شسمخ بن فار بن ﬂزوم
بن صساهلة بن كاهل بن ا◊ارث بن “يم بن سسعد بن هذيل بن
مدركة بن الياسص بن مضسر بن نزار.
اإ’م -اُم ا◊ُ Èف -ق -ي -ه اأ’م -ة ،أاب -و ع -ب -د ال -رح -م -ن ال ُ-ه -ذ‹ اŸكt-ي
اŸهاجري البَْدري ،حليف بني زهرة ،كان من السسابق Úاأ’ول،Ú
ومن النجباء العامل ،Úشسهد بدًرا ،وهاجر الهجرت ،Úوكان يوم
الÒموك على النفل ،ومناقبه غزيرة ،وروى علًما كثًÒا ،مات ابن
مسسعود باŸدينة ،ودفن بالبقيع سسنة اثنت ÚوثÓث ،Úوقيل :ثÓث
وثÓث ،Úوعاشص ثًÓثا وسست Úسسنة.
سسبب إاسسِÓمه أان رسسول الله – صسلى الله عليه وسسلم – حَلب من
غنمه شساة حائ ً
ت.
 Óفدsر ْ
موأقف من حياته  -رضصي ألله عنه -
^ قال عبد الله بن مسسعود :دخلت على رسسول الله – صسلى الله
عليه وسسلم – وهو يوَعك وعًكا شسديًدا ،فمسسسسُته بيدي ،فقلت :يا
ك وعًكا شسديًدا؟ فقال رسسول الله – صسلى الله
رسسول الله ،إانك لتوَع ُ
عليه وسسلم – «أاجل ،إاّني أاوعك كما يوعك رجÓن منكم» ،فقلت:
ذلك أان لك أاجرين؟ فقال رسسول الله – صسلى الله عليه وسسلم –
«أاجل» ،ثم قال رسسول الله – صسلى الله عليه وسسلم – «ما من مسسلم
يصسيبه أاذى؛ مرضص فما سسواه ،إا’ حط الله له سسيئاته ،كما –ط
الشسجرةُ ورَقها».
^ عن ابن مسسعود ،قال :كنت أارعى غنًما لعقبَة بن أابي معيط،
فمر بي رسسولُ الله – صسلى الله عليه وسسلم – وأابو بكر ،فقال« :يا
غÓم ،هل من لÍ؟» ،قال :قلت :نعم ،ولكني مؤوَتمن ،قال« :فهل من
شساة  ⁄ينُز عليها الفحل؟» ،فأاتيته بشساة ،فمسسح ضَسْرَعها ،فنزل ل،Í
فحلبه ‘ إاناء ،فشسرب ،وسسقى أابا بكر ،ثم قال للضسرع« :اقلصص»،
فقلصص ،قال :ثم أاتيته بعد هذا ،فقلت :يا رسسول الله ،علمني من
هذا القول ،قال :فمسسح رأاسسي ،وقال« :يرحَُمك الله ،فإانك غَُليم
معلsم».
^ عن عبد الله – رضسي الله عنه – قال :قال ‹ النبي – tصسلى الله
ت :أاقرأا عليك ،وعليك أانزل؟
ي القرآان» ،قل ُ
عليه وسسلم –« :اقَرأاْ عل s
ب أان أاسسَمَعه من غÒي».
قال« :إا Êأاح t
^ عن ابن مسسعود ،قال :إاŸ Êسست Îبأاسستار الكعبة ،إاذ جاء ثÓثة
ن-ف-ر :ث-ق-ف-ي وخ-ت-ن-اه ق-رشس-ي-ان ،ك-ثٌ Òشس-حُ-م ب-ط-ون-هم ،قليٌل فقُههم،
فتحدثوا ا◊ديث بينهم ،فقال أاحدهم :أاترى الله يسسمع ما قلنا؟
وقال اآ’خر :إاذا رفعنا سسمع ،وإاذا خفضسنا  ⁄يسسمع ،وقال اآ’خر :إان
كان يسسمع إاذا رفعنا ،فإانه يسسمع إاذا خفضسنا ،فأاتيت النبي – sصسلى
ال -ل -ه ع -ل -ي -ه وسس -ل -م – ف-ذك-رت ذلك ل-ه ،ف-أان-زل ال-ل-هºràoærco É˘enhn﴿ :
¿ ’nhn ºrco QoÉ˘°ün ˘HrGCn ’nhn ºr˘µo ˘©o˘ªr˘°nS ºr˘µo˘«r˘∏n˘Yn ón˘¡n˘°ûr ˘jn ¿rGCn
n hôo˘àp˘àn˘°ùr ˘Jn
 ﴾ºْ coOoƒo∏Loفصسلت.22 :
يوم بدر
عن أانسِص بن مالك ،قال :قال رسسولُ الله – صسلى الله عليه وسسلم –
َ« :من ينظر لنا ما صسنع أابو جهل؟» ،فانطلق ابن مسسعود ،فوجده قد
ضسربه ابنا عفراَء ،حتى بَرَد ،قال :فأاخذ بلحيِته ،فقال :آانت أابو
جهل؟ فقال :وهل فوق رجل قتلتموه؟ – أاو قال :قَتله قومه – و‘
رواية قال :فلو غ Òأاsكاٍر قتلني؟.
غزوة حنÚ
قال ابن مسسعود – رضسي الله عنه – كنت مع رسسولِ الله – صسلى
الله عليه وسسلم – يوم حن ٍÚفو ¤عنه الsناسُص ،وبقيت معه ‘ ثمانَÚ
رج ًÓمن اŸهاجرين واأ’نصسار ،فكنا على أاقدامنا نحًوا من ثمانÚ
قدًما ،و ⁄نَوuلهم الدبَر ،وهم الذين أانزل الله عليهم السسكينة ،قال:
ورسسوُل الله – صسلى الله عليه وسسلم – على بغلتِهÁ ،ضسي قدمًا،
فحادت بغلتُه ،فمال عن السسرج فسسد نحره ،فقلت :ارتفع رَفعك

الله ،قال« :ناوِْلني كvفا ِمن تراٍب» ،فناولُته فضسرب به وجوههم،
Óت أاعيُنهم تراًبا ،قال« :أاين اŸهاجرون واأ’نصسار؟» ،قلت :هم
فامت أ
ف بهم» ،فجاؤووا وسسيوفهم ‘ أاÁانهم كأانها الشسهب،
هنا ،قال« :اهتِ ْ
وو ¤اŸشسركون أادباَرهم.
صصيام عبد ألله  -رضصي ألله عنه -
عن أابي عطية ،قال :دخلت أانا ومسسروق على عائشسة ،فقلنا :يا أام
اŸؤومن ،ÚرجÓن من أاصسحاب النبي – صسلى الله عليه وسسلم –
جل الصسÓة ،واآ’خر يؤوuخر اإ’فطار،
أاحدهما يعجُuل اإ’فطار ،ويع u
جل الصسÓة؟ قلنا:
ويؤوuخر الصسÓة ،قالت :أاّيهما يعجّل اإ’فطار ويع ّ
عبد الله بن مسسعود ،قالت :هكذا صسنَع رسسول الله صسلى الله عليه
وسسلم ،واآ’خر أابو موسسى.
و’ه أام ÒاŸؤومن Úعمر بيت مال اŸسسلم Úبالكوفة ،وقال أ’هلها
ح Úأارسسله إاليهم( :إا Êوالله الذي ’ إاله إا’ هو قد آاثرتكم به على
نفسسي ،فخذوا منه وتعلموا) .ولقد أاحبه أاهل الكوفة حبا  ⁄يظفر
Ãثله أاحد قبله...حتى قالوا له ح Úأاراد اÿليفة عثمان بن عفان
عزله عن الكوفة :أاقم معنا و’ تخرج ونحن ‰نعك أان يصسل إاليك
شسيء تكرهه منه..ولكنه أاجاب :إان له علي الطاعة ،وإانها سستكون
أامور وف ،Ïو’ أاحب أان أاكون أاول من يفتح أابوابها.
أŸرضض
قال أانسص بن مالك دخلنا على عبد اللـه بن مسسعود نعوده ‘
ت أابا عبد الرحمن؟ قال :أاصسبحنا بنعمة
مرضسه ،فقلنا :كيف أاصسبَح َ
ك يا أابا عبد الرحمن؟ قال :أاجُد قلبي
اللـه إاخوانا ،قلنا :كيف ُŒد َ
مطمئناً باإ’Áان ،قلنا له :ما تشستكي أابا عبد الرحمن؟ قال :أاشستكي
ذنوبي وخطايايَ..قلنا :ما تشستهي شسيئًا؟ قال :أاشستهي مغفرة اللـه
ورضسوانه...قلنا :أا’ ندعو لك طبيبًا؟ قال :الطبيب أامرضسني – و‘
رواية أاخرى الطبيب أانزل بي ما ترون.
ت رسسول الله – صسلى الله عليه
ثم بكى عبد الله ،ثم قال :سسمع ُ
وسسلم – يقول :إانّ العبد إاذا مرضص يقول الّرب تبارك وتعا« :¤عبدي
‘ وثاقي» ،فإان كان نزل به اŸرضص ‘ فٍÎة منه قال :اكتبوا له من
اأ’مر ما كان ‘ فÎته ،فأانا أابكي أاّنه نزل بي اŸرضص ‘ فٍÎة،
ولوددتُ أاّنه كان ‘ اجتهاٍد مّني.
ألوصصيّة
Ÿا حضسر عبد الله بن مسسعود اŸوتُ َدَعا اْبَنه فقال :يا عبد
ّ
الرحمن بن عبد الله بن مسسعود ،إاّني موصسيك بخمسص خصسال،
فاحفظهّن عّني :أاظهر اليأاسَص للناسص ،فإاّن ذلك غنًى فاضسل ،ودْع
مطلبَ ا◊اجات إا ¤الناسص ،فإاّن ذلك فقٌر حاضسر ،ودْع ما يعتذر
ت أا’ يأاتي عليك يوم إا’
منه من اأ’مور ،و’ تعمْل به ،وإاِن اسستطع َ
ت خ Òمنك باإ’مسص فافعل ،وإاذا صسليتَ صسًÓة فصسل uصسَÓة موuدع
وأان َ
كأاّنك ’ تصسلي صسÓة بعدها.
أ◊لم
ل -ق -ي رج -ل اب -ن مسس -ع -ود ف-ق-ال ’ :ت-ع-دم ح-اِل-مً-ا م-ذ ّك-را ً :رأايُ-تَ -ك
البارحة ،ورأايتُ النبـي –صسلى اللـه عليه وسسلم– على من Èمرتفع،
ت بعدي»،
ت دونه وهو يقول« :يابن مسسعود هُلّم إا ّ
جفي َ
وأان َ
‹ ،فلقد ُ
ت أان تخرج
فقال عبد الله :آالله أانتَ رأايَتُه؟...قال :نعم ،قال :فعزم ُ
ي ،فما لبث إا’ أايامًا حتى مات – رضسي
من اŸدينة حتى تصسلي عل ّ
الله عنه – فشسهد الرجل الصسÓة عليه.

وفاته

و‘ أاواخر عمره – رضسي الله عنه – قدم ا ¤اŸدينة على سساكنها
أافضسل الصسÓة وأا” التسسليم ،تو‘ سسنة اثنت ÚوثÓث Úللهجرة ‘
أاواخر خÓفة عثمان – رضسي الله عنه –

رضصي ألله عن أبن أم عبد وأمه صصاحبي رسصول ألله  -صصلى ألله
عليه وسصلم  -وجعلهما رفيقيه ‘ أ÷نة مع أÿالدين.

العدد

١٧٩٥٩
الثÓثاء  2٨ماي  2٠١٩م
الموافق لـ  2٣رمضسان  ١٤٤٠هـ

لوأخــــر مـــن شصــهـــر رمــضصــــان أŸـــبــــــارك؟
كــيـــف نــسصــتــغـــل ألــعــشصر أ أ

من رحمة الله بالعباد – وهو الغني
عنهم – أان جعل أافضسل أايام رمضسان
آاخ -ره إاذ ال -ن -ف -وسص ت -نشس -ط ع -ن-د ق-رب
النهاية ،وتسستدرك ما فاتها رغبًة ‘
التعويضص  ،والعشسر اأ’واخر هي خا“ة
مسسك رمضس -ان ،وه -ي ك-واسس-ط-ة ال-ع-ق-د
للشسهر Ÿا لها من اŸزايا والفضسائل،
التي ليسست لغÒها ولذا كان رسسول الله
صسلى الله عليه وسسلم يحتفي بها احتفاءً
عظيمًا ،ويعظمها تعظيمًا جلي ،ًÓوما
ذاك إا’ لعلمه بفضسلها وعظيم منزلتها
عند الله تعا – ¤وهو أاعلم اÿلق بالله
وبشسرعه اŸطّهر –.
Ÿاذأ نسصتغل ألعشصر؟
إاّن اŸؤوم- -ن ي- -ع -ل -م أان ه -ذه اŸواسس -م
عظيمة ،والنفحات فيها كرÁة ،ولذا
فهو يغتنمها ،ويرى أان من الغ ÍالبÚ
تضس -ي -ي -ع ه -ذه اŸواسس -م ،وت -ف-ويت ه-ذه
اأ’يام ،وليت شسعري إان  ⁄نغتنم هذه
اأ’ي - - -ام ف - - -أاي م - - -وسس - - -م ن - - -غ- - -ت- - -ن- - -م؟
وإان  ⁄نفرغ الوقت اآ’ن للعبادة ،فأاي
وقت ن - - - - - - -ف - - - - - - -رغ - - - - - - -ه ل- - - - - - -ه- - - - - - -ا؟
ل -ق -د ك -ان رسس-ول ال-ه-دى ع-ل-ي-ه الصسÓ-ة
والسسÓ- -م ُي- -ع- -ط -ي ه -ذه اأ’ي -ام ع -ن -اي -ة
خاصسة،ويجتهد ‘ العمل فيها أاك Ìمن
غÒها..ففي صسحيح مسسلم عن عائشسة
رضسي الله عنها ،أان النبي صسلى الله
ع -ل -ي -ه وسس -ل -م ك -ان ي -ج -ت -ه-د ‘ ال-عشس-ر
اأ’واخر ما ’ يجتهد ‘ غÒها (رواه
مسسلم).
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^ ت -ذ ّك -ر أاّن ف -ي-ه-ا ل-ي-ل-ة ال-ق-در ال-ت-ي
ع ّ
ظمها الله ،وأانزل فيها كتابه ،وأاعلى
شسأان العبادة فيها فـ «من قام ليلة القدر
إاÁانًا واحتسسابًا ُغفر له ما تقدم من
ذنبه» (أاخرجه الشسيخان).
والعبادة فيها تعدل عبادة أاك Ìمن
ثÓث وثمان Úسسنة قال تعاáon∏«rnd﴿ :¤
p drGCn ø
∞  ﴾ô¡r°Tnال-ق-در،٣:
r ep ôl˘«r˘Nn Qp ór˘≤n˘drG
فلو ُقدِر لعابد أان يعبد ربه أاك Ìمن
ث Ó-ث وث -م -ان Úسس -ن -ة ل -يسص ف-ي-ه-ا ل-ي-ل-ة
القدر ،وقام موفق هذه الليلة وُقبلت
منه ،لكان عمل هذا اŸوفق خ Òمن
ذاك العابد ،فما أاعلى قدر هذه الليلة،
وما أاشسد تفرطنا فيها ،وكم يتأا ⁄اŸرء
◊اله وحال إاخوانه وهم يفرطون ‘
ه -ذه ال -ل -ي -ا‹ وق -د أاضس -اع -وه-ا ب-ال-ل-ه-و
وال- -ل- -عب وال -تسس -ك -ع ‘ اأ’سس -واق ،أاوُ ‘
ت - - - - - - - - - - - - -واف - - - - - - - - - - - - -ه اأ’م - - - - - - - - - - - - -ور.
^ ت -ذ ّك -ر أاّن -ك م -ت -أاسس -ي ً-ا ب -خ Òاÿل -ق
ﬁمد صسلى الله عليه وسسلم ،وقد تقدم
ب -عضص ه -دي -ه خ Ó-ل ال -عشس -ر ،ف -اج-ع-ل-ه
ح- -ام Óً- -لك ’غ- -ت- -ن- -ام ه- -ذه ال- -ل- -ي- -ا‹
الفاضسلة.
ف-ع-ل-ي-ن-ا إاذا اسس-ت-غÓ-ل وق-ت-ه-ا ول-نطلق
الكسسل والنوم ‘ هذه اأ’يام ولنقبل على
الله بقلوب عامرة باإ’Áان عسسى أان
يرحمنا الله ويغفر لنا ويعتق رقابنا من
ال -ن -ار ،ف -ال -ف -رصس -ة سس -ان -ح -ة ل -ذلك و’
Áكنها أان تتعوضص ،فإاذا مّرت اأ’يام
ومضست فعودتها لغÒنا مضسمونة.

عن أبي هريرة  -رضصي ألله عنه  -قال :قال رسصول
ألله صصلى ألله عليه وسصلم« :من  ⁄يدع قول ألزور
وأل -ع -م -ل ب -ه ،ف -ل -يسض ل -ل -ه ح-اج-ة ‘ أن ي-دع ط-ع-ام-ه
وشصرأبه» (روأه ألبخاري).

جوابك

ع ّمـ ـ ـا
يشضغل ـك

❊ هل بلع ألريق يفطر ألصصائم؟
❊❊ ’ يفطر الصسائم بلع الريق حتى لو وصسل طرف الفم ثم
بلعه ،و’ النخامة يبلعها ،و’ يكلف الله نفسسا إا’ وسسعها ،وهذا
ه -و الصس -ح -ي -ح ،ول -و ك -ان ذلك ي -ف -ط -ر الصس -ائ -م أ’صس -ب-ح ال-ن-اسص
كاŸوسسوسس ،Úوضساقت عليهم هذه العبادة ،وشسق عليهم امتثال
أامر الله تعا ¤فيها ،والله تعاŸ ¤ا وضسع للناسص العبادات أاراد
تيسسÒها عليهم ،لهذا قال ‘ شسأان الصسوم ’نه شساق بعضص الشسـيء
﴿ ،﴾ô°ù«dG ºµH ¬∏dG ójôjوقال ‘ التطهر إ’نه يشسق أايضسا
لتكراره وا◊اجة إا ¤اŸاء فيه ‘ شسدة الÈد وا◊ر ،قالÉe﴿ :
.﴾êôM øe ºµ«∏Y π©é«d ¬∏dG ójôj
فالواجب اتباع التيسس Òعلى الناسص ‘ أامور العبادات ،وسسد
الذرائع ‘ أامور الفواحشص واŸنكرات’ ،ن من الناسص من يعسسر
العبادة ويضسع لها شسروطا ما أانزل الله من سسلطان ،بينما يجيز
للناسص فعل اŸنكرات ويزعم أان هذا من باب التيسس Òعليهم،
وقد خالف مقصسود الشسريعة ‘ ا◊ال.Ú

صصادقون خÓل ألعشصر
أعمال يجتهد فيها أل ّ

لّذة اŸناجاة ليسست من الدنيا إا‰ا هي من ا÷نّة

من اأ’عمال التي ينبغي القيام بها ‘ هذه اأ’يام
العشسر اأ’خÒة ما يلي:
^ ال -ق -ي -ام ‘ ه-ذه ال-ل-ي-ا‹ ،وفضس-ل ق-ي-ام-ه-ا ق-د
جاءت به النصسوصص اŸعلومة ،واجتهادات السسلف
ي-ع-ل-م-ه-ا ك-ل م-ط-ل-ع ع-ل-ى أاح-وال-ه-م ،ب-ل وم-ن عباد
زماننا من سسار على هديهم.
يذكر أاحد اإ’خوة أان رج ً
 Óمعروفاً ‘ مسسجد
النبي صسلى الله عليه وسسلم يصسلي الÎاويح مع
اإ’مام ثم يتنفل بالصسÓة إا ¤صسÓة القيام ثم يصسلي
م -ع ا÷م -اع -ة صس Ó-ة ال-ق-ي-ام ث-م يصس-ل-ي إا ¤ق-ب-ي-ل
الفجر ،هذا ديدنه كل عام .أارأايت الهمة؟ هل
عرفت كم نحن كسسا¤؟
ومن مشسايخنا من يختم القرآان ‘ هذه العشسر
ك- - - -ل ل- - - -ي- - - -ل- - - -ت Úم - - -رة ‘ صس Ó- - -ة ال - - -ق - - -ي - - -ام.
ويبقى اأ’مر اŸهم ما الذي جعلهم يقومون وننام؟
وينشسطون ونكسسل؟
إانه اإ’Áان واليقÃ Úوعود الله الذي وعد به
أاهل القيام ،ولهذه الليا‹ مزايا على غÒها ،أاضسف
إا ¤اللذة التي تذوقوها حتى آاثروا القيام ،وما
أاجمل ما قاله بعضص العلماء – عن لذة اŸناجاة –
حيث قال :لذة اŸناجاة ليسست من الدنيا إا‰ا هي
من ا÷نة أاظهرها الله تعا ¤أ’وليائه ’ يجدها
سسواهم.
ول -ت -ع -ل -م ي -ا رع -اك ال -ل -ه أان ال-ب-ع-د ع-ن ال-ذن-وب
واŸع -اصس -ي أاث-ر ‘ ال-ت-وف-ي-ق ل-ل-ط-اع-ة ،ف-ال-ط-اع-ة
شس -رف ورح -م -ة م -ن ال -رح -م -ن ’ ي -ن -ال-ه-ا إا’ أاه-ل
طاعته.
ف -ل -ن -دع ع-ن-ا ال-ت-وا Êوال-كسس-ل ،ول-نسسِ -ع ل-ل-ج-د ‘
العمل ،فعما قليل نرحل ،وبعد أايام نغادر هذه
الدنيا ،ونخلفها وراءنا ظهريا ،فلماذا التسسويف؟
^ اغ -ت -ن -م -ه -ا ‘ ال -دع-اء – ف-دع-اء ل-ي-ل-ة ال-ق-در
مسس -ت-ج-اب – ت-ذك-ر ح-اج-تك ل-ربك وم-و’ك،ف-م-ن
يغفر الذنوب إا’ هو؟
وم -ن ُي -ث -يب ع -ل -ى ال -ع -م-ل الصس-ال-ح إا’ ال-ك-رË
سسبحانه؟

حكمة العدد

روي عن ا◊سسن بن أابي ا◊سسن البصسري
أانه مّر بقوم وهم يضسحكون فقال :إان الله
جعل شسهر رمضسان مضسمارا ً ÿلقه ،يسستبقون
فيه لطاعته فسسبق قوم ففازوا ،وتخّلف قوم
ف -خ -اب -وا ،ف -ال -ع -جب ك -ل ال -ع-جب ل-لضس-احك
الÓعب ‘ اليوم الذي فاز فيه السسابقون
وخاب فيه اŸبطلون ،أاما والله لو كشسف
الغطاء ’شستغل اÙسسن بإاحسسانه واŸسسيء
بإاسساءته.

ومن ييسسر العسس ،Òويحقق اŸطلوب ويجÈ
اŸكسسور إا’ صساحب الفضسل وا÷ود؟
فاغتنم هذه الفرصسة فرب دعوة صسادقة منك
يكتب الله لك رضساه عنك إا ¤أان تلقاه ،و’ تنسسى
الدعاء إ’خوانك فهو من عÓمات سسÓمة القلب،
وأايضسا ً الدعاء للمسسلم Úمن الو’ة والعامة ،و’
–تقر دعوة فرب دعوة يكون فيها ا Òÿأ’متك.
(سساعات السسحر) ‘ هذه العشسر كث Òمن الناسص
يكونون مسستيقظ Úهذه السساعة ،وهو وقت شسريف
م -ب -ارك ،وت -ع -جب ‡ن ُي -مضس-ون ه-ذه السس-اع-ة ‘
اأ’حاديث ا÷انبية أاو ’ يرتبون قضساء حاجتهم
الضس -روري -ة ق-ب-ل ه-ذا ال-وقت ف-ي-نشس-غ-ل-ون ب-ه-ا ع-ن
اغتنامه،
أام -ا ال -ذي -ن ع -رف -وا ق -ي -م -ة ه -ذه السس-اع-ة وع-ل-و
منزلتها فŒ Óدهم إا’ منكسسرين وﬂبت Úفيها،
قد خ Óكل واحد منهم بربه يطرح ببابه حاجته،
ويسسأاله مطلوبه ،ويسستغفره ذنبه ،آا’ ما أاجلها من
سساعة ،وما أاعظمه من وقت ،فأاين اŸغتنمون له؟
^ احرصص على اعتكاف العشسر كلها – دون
التفريط بواجب من حق أاهل وولد – فإان ⁄
تسستطع ف Óأاقل من الليا‹ أاو ليا‹ الوتر ،فقد كان
هذا هديه عليه الصسÓة والسسÓم ‘ هذا العشسر،
Óخت اŸسسلمة أان تعتكف كالرجال إاذا
وُيشسرع ل أ
تهيأات لها اأ’سسباب وأامنت على نفسسها ،أاو على
اأ’قل الليا‹.
ومن بشسائر ا Òÿما نراه من كÌة اŸعتكفÚ
واŸعتكفات ‘ ا◊رم Úو‘ مسساجد اأ’حياء ‘
م -دن وق -رى ال -ع -ا ⁄اإ’سس Ó-م -ي ،ول-ت-ح-رصص ع-ل-ى
اغ -ت -ن -ام ه -ذا ال -وقت ب-ال-ط-اع-ة ،وم-ل-ئ-ه Ãا ي-ن-ف-ع
و›اهدة النفسص على ذلك.
^ أاوصسيك أاخي بتطه Òقلبك فهذه أايام الطهارة
والتسسامح والتجرد لله تعا ،¤واجعل حظ النفوسص
ج -ان -بً-ا ،ف-أانت ت-رج-و اŸغ-ف-رة ،وت-أام-ل ع-ف-و ربك،
وليكن شسعارك العفو عن الناسص وعّمن ظلمك،
واجعل هذا من أارجى أاعمالك هذه الليا‹ ،ولله
در اب -ن رجب ‘ ل -ط -ي -ف-ت-ه ي-وم ق-ال ت-ع-ل-ي-ق-ا ع-ل-ى
حديث عائشسة – رضسي الله عنها – «الّلهم إاّنك عفّو
–ب العفو فاعفو عنّي» ،إاذ يقول :من طمع ‘
مغفرة الله وعفوه فليعف عن الناسص فإان ا÷زاء
من جنسص العمل.
^ اجعل بعضص مالك للصسدقة و’ –تقر القليل،
فهو عند الله عظيم مع صسدق النية ،وتذكر أان
اŸال غاٍد ورائح ،وما تنفقه باق لك ،وأانت ترجو
قبول دعائك هذه الليا‹ وللصسدقة أاثرها ‘ قبول
الدعاء واإ’ثابة على العمل ،ومن أاحسسن إا ¤عباد
الله أاحسسن الله إاليه.
أسصأال ألله ‹ ولكم ألقبول ،وأن يعاملنا
بفضصله وإأحسصانه.
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لنجاز ببؤمرداسص
صسفقات العمؤمية وسسحب المشساريع من مؤؤسّسسسات ا إ
فسسخ ال ّ

قرإرإت أإضضّرت ببرإمج إلتّنمية وإل ّسضكن إلضضحية

لدارات المحلية والهيئات العمؤمية
صسفقات العمؤمية وفسسخ العقؤد المبرمة بين ا إ
تفشّست في ال ّسسنؤات ا أ
لخيرة عملية إالغاء ال ّ
لخرى بؤلية بؤمرداسص نتيجة
لشسغال العمؤمية ،وغيرها من القطاعات ا أ
مع مؤؤسسسسات النجاز المختلفة ومقاولت البناء وا أ
لخÓل بدفتر الشسروط المؤقع بين الطرفين المتعلق عادة بمدة النجاز ونؤعية الخدمات التي يضسمنها الطرف الفائز
ا إ
بالصسفقة سسؤاء عن طريق المناقصسة وأاقل عرضص ،أاو بالتراضسي فيما يتعلق ببعضص المشساريع العمؤمية المسستعجلة ذات القيمة
المالية المنخفضسة ،وكانت الّنتيجة تعطّل عشسرات المشساريع من أابرزها مسستشسفى  240سسرير بعاصسمة الؤلية.
بؤمرداسص :ز ــ كمال
يرجع ألمتتّبعؤن لهذأ ألملف خاصسة بعضس
ألمقاولين ألذين تحّدثؤأ لـ «ألشسعب» عن بعضس
تفاصسيل ألمؤضسؤع« ،أّن ظاهرة فسسخ ألعقؤد
ول-ج-ؤء أل-ه-ي-ئ-ات أل-ع-م-ؤم-ية صساحبة ألمشساريع
ألمسسجلة لÓنجاز إألى إألغاء ألصسفقات وتغيير
مؤؤسسسسات أ’نجاز ألفائزة بالمناقصسة أنتشسرت
أك -ث -ر ف-ي ق-ط-اع أل-ب-ن-اء وأأ’شس-غ-ال أل-ع-م-ؤم-ي-ة
وأل - -ري ،ح - -يث ت - -ن - -امت ب - -ظ- -ه- -ؤر عشس- -رأت
أل-م-ق-او’ت أل-خ-اصس-ة وأل-م-رق-ي-ن م-باشسرة بعد
زل -زأل  21م -اي  2003أل-ت-ي أسس-ت-حؤذت على
مشساريع قطاع ألبناء إ’عادة إأسسكان قاطني
ألشس-ال-ي-ه-ات أغ-ل-ب-ه-ا ت-ف-ت-ق-د ل-ل-خ-ب-رة ووسس-ائل
أل -ع -م -ل ألضس-روري-ة ،إأن-م-ا ت-ع-ت-م-د ف-ق-ط ع-ل-ى
أل-ف-ؤأت-ي-ر أل-م-ؤؤشس-ر ع-ل-ي-ه-ا م-ن ق-ب-ل أل-م-رأقب
أل -م -ال-ي ل-ل-ق-ي-ام ب-اأ’شس-غ-ال ،وف-ي ح-ال-ة ت-أاخ-ر
تسسؤية هذه ألمسستحقات فإاّن ألمشسروع يعرف
تأاخرأ في أ’نجاز ثم ألتؤقف ألنهائي نظرأ
لعجز ألمؤؤسسسسة عن ألؤفاء بالتزأماتها بسسبب
ضسعف قدرأتها ألمالية ،لتأاتي مرحلة إأعادة
ت-ق-ي-ي-م ث-ان-ي-ة وث-ال-ث-ة ب-ت-خصس-يصس غÓف مالي
إأضسافي للمشسروع وتعيين مؤؤسسسسة جديدة بكل
ما تتطلبه من إأجرأءأت لعملية ألفسسخ وإأعادة
ف-ت-ح أل-م-ن-اقصس-ة ،وأل-ن-ت-ي-ج-ة ت-عطل ألكثير من
أل -مشس -اري -ع أل -ح -ي-ؤي-ة ف-ي ق-ط-اع-ات أل-ت-رب-ي-ة
أل -ؤط -ن -ي-ة ،ألصس-ح-ة ،ألسس-ك-ن ،أل-ب-ن-ى أل-ت-ح-ت-ي-ة
وغيرها.
أأ’مثلة عن هذه ألؤضسعية ألتي تظهر مدى
أ’سس-ت-خ-ف-اف ب-ال-مشس-اري-ع أل-ع-م-ؤم-ي-ة من قبل
ب-عضس أل-مسس-ؤؤول-ي-ن أل-ق-ائ-مين على ألمديريات
أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة وح-ت-ى أل-منتخبين ألمحليين كثيرة
ب - -ؤ’ي - -ة ب - -ؤم- -ردأسس ،م- -ن أب- -رزه- -ا مشس- -روع
مسستشسفى  240سسرير بعاصسمة ألؤ’ية ألمسسجل
منذ سسنة  2009ألذي أسستهلك ألمÓيير بمبلغ
تعدى  5مليار دينار حسسب تقرير لجنة ألصسحة
للمجلسس ألشسعبي ألؤ’ئي نتيجة إأعادة ألتقييم
أل -م -ت -ك -رر وت -غ -ي -ي-ر م-ؤؤسسسس-ات أ’ن-ج-از ،ك-ان
آأخ- -ره- -ا سس- -حب أل- -مشس- -روع م- -ن أل- -م -ؤؤسسسس -ة
أ’يطالية «سسي ،جي ،أسس» ألتي عجزت أو
ت -ه ّ-ربت م -ن أسس -ت -ك-م-ال أل-مشس-روع ب-ع-د فسس-خ
ألشسركة ألبرتغالية ألتي فازت بالصسفقة سسابقا
رغم عدم ألتخصسصس ،لكن ألسسؤؤأل ألمطروح،
ما هي ألشسروط ألقانؤنية وألتقنية ’ختيار
مؤؤسسسسات أنجاز ألمشساريع ألعمؤمية ،ولماذأ
نشس -ه -د ك-ل ه-ذأ أل-ت-أاخ-ر وإأع-ادة أل-ت-ق-ي-ي-م ف-ي
أغلبها ،أو أ’ضسطرأر لفسسخ ألعقد من قبل
صساحب ألمشسروع؟
بالمقابل قّدم عدد من صسغار ألمقاولين ألذين
أسس -ت -ف -ادوأ م -ن صس -ف -ق -ات ع -م -ؤم -ي-ة ’ن-ج-از

مشس -اري -ع ق-ط-اع-ي-ة خ-اصس-ة ف-ي م-ج-ال أل-ب-ن-اء
وأأ’شسغال ألعمؤمية وألري نظرة مغايرة لهذأ
ألؤأقع في حديثهم ،وهذأ «بتحميل أإ’دأرة
مسسؤؤولية ألتأاخر في تسسليم ألمشساريع حسسب
ألبنؤد ألمؤقع عليها في دفتر ألشسروط ،نتيجة
أل -ب -ي -روق -رأط -ي -ة وت-ع-م-د أل-ت-أاخ-ر ف-ي تسس-ؤي-ة
ألفؤأتير وألمسستحقات ألمالية إ’تمام ألمشسروع
في وقته ألقانؤني خاصسة في ظل أرتفاع مؤأد
أل -ب -ن-اء وأل-م-ادة أأ’ول-ي-ة بصس-ف-ة ع-ام-ة» ،ف-ي-م-ا
كشس -ف أل -ب -عضس «أن ه -ذه أل -ؤضس -ع -ي-ة أإ’دأري-ة
أل -م -ع ّ-ق -دة خ -ل -قت ج -ؤأ يشس -ؤب -ه أل -ك -ث-ي-ر م-ن
ألضس- -ب- -اب- -ي- -ة ودف- -عت ع -دد م -ن أل -م -ق -اول -ي -ن
وأل -مسس -ت -ث -م -ري -ن إأل-ى إأت-ب-اع م-خ-ت-ل-ف أل-ط-رق
ألقانؤنية وغير ألقانؤنية عن طريق ألؤسساطة
إأم- -ا ل- -ل- -ف -ؤز ب -الصس -ف -ق -ات أوأل -حصس -ؤل ع -ل -ى
أل-مسس-ت-ح-ق-ات أل-م-ال-ي-ة ب-ط-ري-ق-ة سس-ري-عة دون
تأاخر..
كما يظهر في هذأ ألملف أيضسا دور ألمرأقب
أل-م-ال-ي أل-م-ك-ل-ف ب-م-رأق-ب-ة وت-أاشس-ي-ر م-خ-ت-لف
أل -ف -ؤأت -ي -ر وأل -ع -م -ل -ي -ات أل-م-ال-ي-ة ب-ي-ن أإ’دأرة
وألمؤؤسسسسات ألمتؤأجد على مسستؤى ألدوأئر،
حيث كثير ما «أشستكى رؤوسساء ألبلديات من
ألتأاخر وألدور ألبيروقرأطي للمرأقب ألمالي
ف-ي أل-ت-أاشس-ي-ر ع-ل-ى م-خ-ت-ل-ف مشس-اري-ع أل-تنمية
أل-م-ح-ل-ي-ة أل-م-ق-ت-رح-ة م-ن ق-ب-ل ألمنتخبين في
إأطار ألميزأنية ألبلدية وألؤ’ئية» ،وهي كلها
ظ -روف أن -ع -كسست سس-ل-ب-ا ع-ل-ى م-ل-ف أل-ت-ن-م-ي-ة
أل -م -ح -ل -ي -ة وألسس -ي -ر أل -حسس -ن ل -ه -ذه أل -ب-رأم-ج
أل -ق -ط -اع -ي -ة ل -ت -حسس-ي-ن أل-ظ-روف أل-م-ع-يشس-ي-ة
للمؤأطن.
وع- -ل -ى أل -ع -م -ؤم ف -إاّن قضس -ي -ة فسس -خ أل -ع -ق -ؤد
وألصس -ف -ق -ات أل-ع-م-ؤم-ي-ة وأن ك-انت مسست ج-ل
ألقطاعات أأ’سساسسية ،فإانها كانت أكثر حدة

ف -ي مشس -اري -ع ق -ط -اع ألسس -ك -ن أل -ك -ب -ي-رة أل-ت-ي
أسس-ت-ف-ادت م-ن-ه-ا أل-ؤ’ي-ة ف-ي م-خ-تلف ألصسيغ،
وهي ألحصسة ألمالية ألتي أسسالت لعاب ألكثير
من ألمرقين ألعقاريين ومؤؤسسسسات ألبناء ألتي
تؤأفدت على ألؤ’ية من أجل ألفؤز بحصسة في
هذأ ألسسؤق ألمربح ،أأ’مر ألذي أدى إألى تمييع
ألعملية وحدوث تجاوزأت في طريقة تسسليم
ألصسفقات ،وألنتيجة كانت كارثية بتأاخر تسسليم
أغ -لب أل -مشس -اري -ع أدن -اه -ا أشس -غ -ال أل -ت -ه -ي -ئ-ة
أل-خ-ارج-ي-ة ل-ل-م-ؤأق-ع ألسس-ك-ن-ي-ة ألتي فازت بها
م -ق-او’ت صس-غ-ي-رة ف-ي إأط-ار أل-م-ن-اول-ة ل-ك-ن-ه-ا
بإامكانيات ضسعيفة.
ك -م -ا ك -انت أيضس -ا أك -ث -ر أل-ق-ط-اع-ات ت-ع-رضس-ا
لعمليات ألفسسخ وسسحب ألمشساريع من هذه
ألمقاو’ت ،ألتي ’ دأعي لذكرها بقرأر من
ق -ب -ل أل-ؤ’ة خÓ-ل زي-ارت-ه-م أل-م-ي-دأن-ي-ة وه-ذأ
ت -حت ضس-غ-ط أل-م-ؤأط-ن-ي-ن أل-ذي-ن سس-ئ-م-ؤأ م-ن
أ’ن- -ت- -ظ- -ار ،إأل- -ى ج- -انب مشس- -اري- -ع أأ’شس -غ -ال
أل -ع -م -ؤم -ي -ة أل -ت -ي شس -ه -دت سس -حب ع -دد م -ن
أل-مشس-اري-ع وت-غ-ي-ي-ر أل-م-ق-او’ت وأخرى حيؤية
ظ -لت ع -ال -ق -ة ب -ي -ن ه-ذأ وذأك م-ن-ه-ا مشس-روع
أزدوأجية ألطريق ألؤطني رقم  24ألسساحلي
ألذي كان ينتظر منه فتح آأفاقا وأعدة بين
أج -زأء أل-ؤ’ي-ة ب-ال-ن-اح-ي-ة ألشس-رق-ي-ة وأم-ت-دأده
خارج ألؤ’ية لكنه تؤقف في شسطره أأ’ول
أل-م-م-ت-د م-ن ألصس-غ-ي-رأت ن-ح-ؤم-ن-ط-ق-ة أل-ح-اج
أحمد بزمؤري ،في حين يبقى ألشسطر ألثاني
أن -ط Ó-ق -ا م -ن م -دخ -ل رأسس ج -ن -ات وأل-ث-الث
بمخرجها ألشسرقي معلقا ’ بتغيير مؤؤسسسسة
أ’نجاز و’ بتمؤيل أأ’جزأء ألمتبقية بل لم
يعد مدرجا في أجندة ألمشساريع وهؤألذي
ع-رف إأن-زأ’ ل-ك-ل وزأرأء أأ’شس-غ-ال أل-ع-م-ؤم-ي-ة
ألمتعاقبين..

لشسغال العمؤمية:
صسغيرة للبناء وا أ
مسسّيرو المؤؤسّسسسات ال ّ

إإكرإهات مالية تعترضض إإقÓعنا

أاج -م -ع مسس ّ-ي -رو ال -م -ؤؤسّس -سس -ات الصس-غ-ي-رة
لشس -غ -ال
ال- -م- -ع -ن -ي -ة ب -ق -ط -اع ال -ب -ن -اء وا أ
ال -ع -م-ؤم-ي-ة ب-ت-ي-ب-ازة ع-ل-ى أا ّن-ه-م ح-رم-ؤا
مرارا وتكرارا من مقتضسيات المادة 87
من قانؤن الصسفقات العمؤمية ،بالتؤازي
م-ع ت-غ-ري-م-ه-م ب-م-ب-ال-غ مالية ضسخمة من
ط -رف ق -ط-اع الضس-رائب م-ا فّ-ؤت ع-ل-ي-ه-م
فرصص القÓع والتطّؤر.
تيبازة :علي ملزي
كما ألّح هؤؤ’ء على أّن ألمرأفقة ألتي تتحّدث
عنها وكالة «أونسساج» بالنسسبة للمؤؤسسسسات ألتي
ول -دت م -ن رح -م -ه -ا ’ أسس -اسس ل-ه-ا ف-ي أل-ؤأق-ع،
بحيث يبقى ألمسستفيد من ألقرضس متخبّطا في
مشساكله ألتقنية وألمالية ألتي ’ تنتهي ،إألى أن
يصسل به ألمطاف إألى حافة أ’فÓسس وألتؤقف
عن ألنشساط.
وفي ذأت ألسسياق ،قالت مسسّيرة مؤؤسسسسة أشسغال
ألبناء كريمة عسسؤسس ،بأانّ ألمؤؤسسسسات ألصسغيرة
تضسطر ألى أ’قترأضس من ألخؤأصس من أجل
مباشسرة مشساريعها باعتبار ألبنؤك ترفضس جملة
وتفصسي Óتمؤيلها بحجج مختلفة ،إأ’ أنّ تأاخر
حصس -ؤل أل -م -ؤؤسسسس -ات ع -ل -ى مسس -ت -ح -ق-ات-ه-ا م-ن
أل-ج-ه-ات أل-مسس-ت-خ-دم-ة صس-احبة ألمشساريع كثيرأ
م -ن يسس -اه -م ف -ي ت -ؤق-ف-ه-ا وع-دم ق-درت-ه-ا ع-ل-ى

أل- -م- -ؤأصس -ل -ة ،مشس -ي -رة أل -ى أّن أل -ب -ن -ؤك رفضست
ت-م-ؤي-ل-ه-ا ل-م-ب-اشس-رة مشس-روع ب-ق-ي-مة  2,5مليار
سسنتيم على سسبيل ألمثال بحجة كؤنها ’ تزأل
مدينة لقرضس وكالة «أونسساج» ،وحينما يجتمع
عاملي ألؤقت وألشسّح فإانّ ألمآال ’ يمكنه أن
يصسب عادة في غير أ’فÓسس ،كما أّكدت كريمة
عسس- -ؤسس أّن أل- -م -ادة  87م-ن ق-ان-ؤن ألصس-ف-قات
أل-ع-م-ؤم-ي-ة أل-ت-ي ت-نصس ع-ل-ى م-ن-ح م-ا ي-ع-ادل 20
بالمائة من ألمشساريع للمؤؤسسسسات ألمصسغرة ’
أسساسس لها على أرضس ألؤأقع ،ولم تلتزم ألجهات
أل -مسس -ت -خ -دم -ة صس -اح -ب-ة أل-مشس-اري-ع أل-ع-م-ؤم-ي-ة
بتجسسيدها ،كما أشسارت أيضسا ألى ألبلديات ألتي
ت-ح-ت-ف-ظ ل-ن-فسس-ه-ا ب-ت-جسس-ي-د م-خ-ت-لف ألمشساريع
أل-م-ح-ل-ي-ة ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-ق-اول-ين أو ثÓثة لكل
بلدية ،بحيث يتم ترتيب عمليا أ’سستشسارة بطرق
ملتؤية وفقا لما تنصس عليه أ’جرأءأت ليبقى
ألتدأول قائما ما بين ألمقاولين ألمعنيين بشسكل
دأئم دون تمكن غيرهم من مسسيري ألمؤؤسسسسات
من ألظفر بصسفقات محلية تمكنهم من تحسسين
وضس- -ع- -ه- -م أل- -م- -ال- -ي’ ،سس- -ي- -م- -ا وأّن أل -ه -ي -ئ -ات
ألمسستخدمة صساحبة ألمشساريع ألكبرى كثيرأ ما
ت -ت -م -اط -ل ف -ي ت -ل-ب-ي-ة مسس-ت-ح-ق-ات أل-م-ؤؤسسسس-ات
ألصس-غ-ي-رة ح-ي-ن-م-ا ت-ن-ه-ي أل-ت-زأم-ات-ه-ا أل-م-رت-بطة
بانجاز ألمشساريع ،أأ’مر ألذي ينعكسس سسلبا على
نمط تسسيير ألمؤؤسسسسة من حيث دفع مسستحقات
أل-ع-م-ال وم-خ-ت-ل-ف أ’ل-ت-زأم-ات ت-ج-اه ألضس-رأئب

وصس -ن-دوق أل-ع-م-ال غ-ي-ر
أأ’جرأء.
وك - -ن- -م- -ؤذج ع- -ن فشس- -ل
أل -م -ؤؤسسسس -ات ألصس -غ-ي-رة
ف -ي م-ؤأك-ب-ة أل-ت-ط-ؤرأت
أل - -ح - -اصس - -ل - -ة ،أشس- -ارت
كريمة عسسؤسس ألى أّن
مؤؤسسسستها تؤقفت عن ألنشساط منذ فترة ،وهي
أآ’ن بصس -دد أن -ت-ظ-ار مسس-ت-ح-ق-ات-ه-ا أل-م-ال-ي-ة م-ن
ألجهات ألمسستخدمة لغرضس ألتمكن من أ’قÓع
من جديد.

غياب إلمرإفقة إلفعلية

وفي أ’طار ذأته ،كشسف رئيسس مكتب ألدرأسسات
وألهندسسة ألمعمارية وألتعمير بؤعؤألي بلقاسسم
م -ت -ح -دث -ا ع -ن م -ج-م-ؤع-ة م-ن زمÓ-ئ-ه مسس-ي-ري
م-ؤؤسسسس-ات صس-غ-ي-رة ف-ي م-ج-ال أل-ب-ن-اء وأأ’شس-غال
ألعمؤمية ،عن وجؤد حا’ت عديدة من تؤقف
ألنشساط لدى مؤؤسسسسسسات صسغيرة بفعل غياب
أل-م-رأف-ق-ة أل-ف-ع-ل-ي-ة م-ن ط-رف ألجهات ألؤصسية،
تندرح ضسمنها إأفÓسس مؤؤسسسسة أقتنى صساحبها
آألة تسسطيح بقيمة تقارب  900مليؤن سسنتيم عن
ط -ري -ق وك -ال -ة «أونسس-اج» ل-ي-ت-ف-اج-أا ب-غ-رأم-ة 360
مليؤن سسنتيم من طرف مصسالح ألضسرأئب عقب
أسستفادته من  3مشساريع فقط .وأشسار محدثنا
إألى أّنه عادة ما تلجأا وكالة»أونسساج» ألى إأعادة
جدولة ديؤن ألمسستفيد غير ألقادر على ألؤفاء

مدير الّتجهيزات العمؤمية لؤلية تيارت:

ضضعف بعضض إلمقاو’ت وإلّتدإخل
عرقل إل ّسضير إلحسضن لأÓشضغال

تيارت :ع ــ عمارة

ك- -ث- -رت أ’ن- -ج -ازأت وأل -مشس -اري -ع و’ سس -ي -م -ا
أل -ت-ن-م-ؤي-ة أل-ت-ي ت-ع-ؤد ب-ال-ن-ف-ع أل-م-ب-اشس-ر ع-ل-ى
أل -م -ؤأط -ن ،غ -ي -ر أن أل-ك-م أّث-ر ن-ؤع-ا م-ا ع-ل-ى
أل -ك -ي -ف م-ن ح-يث ط-ب-ي-ع-ة أ’ن-ج-از وج-ؤدت-ه،
وظ- -ه- -رت ب- -عضس أل- -ن- -ق- -ائصس وأل- -ت- -أاخ -ر ف -ي
أ’نجازأت مّما أّثر على سسيرورة أ’شسغال.
للحديث عن أسسباب ألتأاخر وترأجع ألجؤدة
ف-ي أ’ن-ج-از ل-ب-عضس أل-مشس-اري-ع ،ت-ؤّج-ه-ن-ا إأل-ى
مديرية ألتجهيزأت ألعمؤمية وطرح أ’شسكال
ع -ل-ى م-دي-ره-ا ألسس-ي-د ح-اف-ظ سس-ف-ي-ان ،أل-ذي
أرج -ع أ’سس-ب-اب أل-ى ن-ؤع-ي-ة أل-م-ق-او’ت أل-ت-ي
تتنافسس على ألفؤز بالصسفقات طبقا للقؤأنين
ألمعمؤل بها ،وألتي تنصس على تقديم أقل
عرضس مالي رغم أمتÓك ألمؤؤهل حتى ولؤ
كان رقم  ،06دون مرأعاة نؤعية ألمؤؤسسسسة أو
إأن -ج -ازأت -ه-ا ألسس-اب-ق-ة ،وردأءة أ’شس-غ-ال ج-رأء
تدأخل عدة مقاو’ت لمشسروع وأحد مما أثر
سس -ل -ب -ا ع -ل -ى ن -ؤع -ي-ة أ’ن-ج-از ،ويشس-رح م-دي-ر
أل -ت-ج-ه-ي-ز ت-دأخ-ل أل-م-ق-او’ت ك-ان ت-ؤك-ل أل-ى
مؤؤسسسسة ألعمل بالخرسسانة ،وأإ’خÓل بأاجل
أ’نجاز مما يؤؤّخر عمل مؤؤسسسسة ألتلبيسس أو
تؤصسيل ألكهرباء ،مّما يؤؤّدي ألى فسسخ عقد
أل -م -ؤؤسسسس -ة أ’ول -ى وي -ت-أاخ-ر أل-مشس-روع بسس-بب
أإ’جرأءأت أ’دأرية من أجل تؤكيل أو أعتماد
مقاولة أخرى وهكذأ.
كما أّن نقصس أليد ألعاملة ألمؤؤهلة أثّر سسلبا
على نؤعية أ’شسغال ،وسساهم في تأاخر أحترأم
أ’جال ألمتفق عليها في دفتر ألشسروط .وقد
أط -ل -ع-ن-ا م-دي-ر أل-ت-ج-ه-ي-زأت أل-ع-م-ؤم-ي-ة ع-ل-ى
م -رأسس -ل -ة صس -ادرة م -ن أل -ؤزأرة أ’ول-ى ،وأل-ت-ي
تنصس على تنفيذ أتفاقية بين وزأرة ألسسكن
وأل-ع-م-رأن وأل-م-دي-ن-ة وزرأة أل-ت-ك-ؤي-ن أل-م-ه-ني
وأل-ت-ع-ل-ي-م أل-م-ه-ن-ي-ي-ن م-ف-اده-ا إأج-رأء أل-تكؤين
أل-ت-ط-ب-ي-ق-ي ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ممتهنين بالمؤؤسسسسات
أل- - -ت- - -اب- - -ع- - -ة ل - -م - -دي - -ري - -ة أل - -ت - -ج - -ه - -ي - -زأت
أل -ع -م-ؤم-ي-ة ،وأ’سس-ت-ف-ادة م-ن خ-ب-رأت-ه-م أث-ن-اء
أل -ت -ك -ؤي -ن وب-ع-د أل-ت-خ-رج ،ف-ه-ن-اك م-ن أظ-ه-ر
مهارته وخبرته وتح ّصسل على منصسب عمل.
وم -ن ب -ي -ن ع-ؤأم-ل أل-ت-أاخ-ر ون-قصس ف-ي ج-ؤدة
أ’ن -ج -از ،ن -قصس ف-ي أل-ع-ت-اد ب-ال-نسس-ب-ة ل-ب-عضس
أل -م -ؤؤسسسس -ات أل -ت -ي ح -ازت ع -ل-ى ألصس-ف-ق-ات،
فهناك بعضس ألمقاولين ألذين يفضسلؤن كرأء
عتاد أو إأعارته ألى غاية أنهاء أ’شسغال.
وق-د ي-ؤؤدي ضس-ع-ف أ’غ-ل-ف-ة أل-م-ال-ي-ة ونقصسها
أح -ي -ان -ا ك-م-ا ك-ان م-ع-م-ؤل سس-اب-ق-ا أل-ى ت-ؤزي-ع
ألمشسروع ألؤأحد ألى عدة حصسصس ،مما يؤؤدي
أل- -ى ع -رق -ل -ة أل -مشس -اري -ع رغ -م أّن -ه ’ ت -ؤج -د
مشساريع مع ّ
طلة بالنسسبة للتي تشسرف عليها
م -دي-ري-ة أل-ت-ج-ه-ي-زأت أل-ع-م-ؤم-ي-ة ،ك-م-ا صسّ-رح
مديرها.
وقد أثر تجميد مشساريع عدة قطاعات أبتدأًء
من سسنة  2015على ألعديد من ألمؤؤسسسسات،
ب- -ال- -ت- -زأم- -ات -ه ،ف -ي
ب- -ادرة ت- -ه- -دف أل- -ى
أل- - -ح - -ف - -اظ ع - -ل - -ى
ألمؤؤسسسسات ألمنشسأاة
أأ’م -ر أل -ذي ي -ط-ي-ل
م- -ن ع- -م -ر م -ع -ان -اة
أل - -م - -ؤؤسسسس- -ة أل- -ت- -ي
ي- -فضس- -ل صس- -اح -ب -ه -ا
ح- - - -ج- - - -ز ع - - -ت - - -اده
وم- -ح -اسس -ب -ت -ه م -ن -ذ
ألؤهلة أأ’ولى تجنبا
لديؤن أكبر ،إأ’ أّن
ألمسستفيد يجد نفسسه في آأخر ألمطاف مدينا
بمبالغ مالية أكبر ’ يمكنه تسسديدها بأايّ حال
م -ن أأ’ح -ؤأل ،ن -اه -يك ع -ن أضس -ط -رأه ل -ت -ؤق-ي-ف
نشساطه مجبرأ بحكم عدم قدرته على ألؤفاء
ب-ال-ت-زأم-ات-ه ت-ج-اه شس-رك-ائ-ه ،وأّك-د م-حدثنا أيضسا
على أّن مرأفقة ألشسباب ألمسستفيد من وكالة
«أونسساج» ’ أسساسس لها على أرضس ألؤأقع ،ويبقى
تكؤينه لفترة  3أيام فقط حؤل مجمل شسروط
وك-ي-ف-ي-ات تسس-ي-ي-ر م-ؤؤسسسس-ت-ه وعÓ-ق-ت-ه ب-مختلف
ألهيئات ألعمؤمية غير كاف تماما لترجمة تلك
ألمرأفقة.
وم- -ا ي- -ل- -فت أ’ن -ت -ب -اه ف -ي ه -ذه أل -قضس -ي -ة ك -ؤن
ألمؤؤسسسسات ألمنشسأاة منذ سسنؤأت عديدة لم تنج
ه- -ي أأ’خ- -رى م- -ن ق- -بضس- -ة ت- -م- -اط -ل أل -ج -ه -ات
ألمسستخدمة في ألتخليصس وصسرف ألمسستحقات،
ب- -ح- -يث أشس- -ارت مسس- -ي -رة م -ؤؤسسسس -ة أل -درأسس -ات
وأ’نجاز فاطمة ألزهرة هندة حشساد إألى أّنها ’
تزأل تنتظر مسستحقات مالية لها علقت منذ سسنة
 ،2014مشس -ي -رة أل-ى ك-ؤن ألصس-ف-ق-ات وأل-مشس-اري-ع

غ- -ي- -ر أن رف- -ع
أل-ت-ج-م-ي-د أدى
أل-ى أسس-تدرأك
ألتأاخر
بدرجات
متفاوتة ،وأكد
ألسس-ي-د سس-فيان
أن م- - - - - -ن- - - - - -ح
مشسروع
ل - -م- -ق- -اول- -ة أو
مؤؤسسسسة وحيدة أتى ثماره ،وأدى ألى أحترأم
آأج-ال أ’ن-ج-از ون-ؤع-ي-ت-ه م-ث-ل م-ا ج-رى ب-ع-دة
مشس-اري-ع ك-ث-ان-ؤي-ة ت-ؤسس-ن-ي-ن-ة ،أل-ت-ي ت-ع-ت-بر من
أل -مشس -اري -ع أل -ت -رب-ؤي-ة أل-رأئ-دة ب-ال-ؤ’ي-ة وك-ذأ
ث - -ان - -ؤي - -ة م- -دريسس- -ة ومسس- -تشس- -ف- -ى ألسس- -ؤق- -ر
ومسس-تشس-ف-ى قصس-ر ألشسÓ-ل-ة وع-ي-ادة أل-ط-ف-ؤل-ة
وأ’مؤمة ،وألمسسبح أ’ولمبي وألمحطة ألبرية
وغ -ي -ره -ا م -ن أل -مشس -اري -ع أل -ت -ي أن -ت -هت ب -ه-ا
أ’شسغال.

حمي جمال :عوإمل مهنية متدإخلة

أما مدير ألبرمجة ومتابعة ألميزأنية لؤ’ية
ت- -ي- -ارت ألسس- -ي -د ح -م -ي ج -م -ال ،ف -ق -د أرج -ع
أ’شس -ك -ال-ي-ة أل-ى ن-قصس أ’م-ك-ان-ي-ات ب-ال-نسس-ب-ة
ل-ل-م-ق-او’ت ون-ؤع-ي-ة أل-م-عدأت ،وكثرة أ’عباء
على ألمقاو’ت ألضسعيفة ألتي تتكبد خسسائر
وت -خ -ل أل -ت -زأم -ات -ه -ا ،وأرج-ع م-ح-دث-ن-ا ب-عضس
أ’سسباب ألى مكاتب ألدرأسسات وعدم ألتحكم
في ضسبط ألمؤأعيد ،وعدم أسستعمال ألمهنية
وألخبرة ألمكتسسبة ،وقد يلجأا ألبعضس منهم
كما قال ألمدير إألى أسستنسساخ نماذج لمشساريع
غير ألتي أوكلت أليه ،وكذلك ألشسأان بالنسسبة
للمخابر ولجان ألمرأقبة ،مدعما رأي مدير
أل-ت-ج-ه-ي-زأت أل-ع-م-ؤم-ي-ة ف-ي-م-ا ي-خصس أخ-ت-يار
ألمقاولة ألتي ’ تتؤفر على أمكانيات مادية،
وحازت على ألصسفقة بناء على ألقانؤن ألذي
ينصس على أ’خذ بمن يقدم أقل عرضس مالي
ويحؤز على مؤؤهل يتÓءم وألصسفقة ،ويجب
كما قال ألسسيد حمي أن تؤكل أ’شسغال ألى
مؤؤسسسسات أثبتت جدأرتها ومهنيتها من خÓل
ألمشساريع ألتي أنجزتها.
ومن بين ألمشساريع ألتي تشسهد تأاخرأ بسسبب
إأح -دى أأ’سس -ب -اب أل-م-ذك-ؤرة ،مشس-روع أل-ف-ن-ؤن
ألجميلة وألمكتبة ألرئيسسية وألسسؤق ألمغطاة
ب-ت-ي-ارت ،وأل-ح-دي-ق-ة أل-ع-م-ؤم-ي-ة وق-ب-ل-ها شسهد
مشس -روع أل -مسس-ب-ح أ’ول-م-ب-ي ت-أاخ-رأ دأم عشس-ر
سسنؤأت ،وقد تّم تدعيمه وأتمامه من طرف
ألؤألي ألحالي ألسسيد بن تؤأتي عبد ألسسÓم
وأصس-ب-ح ج-اه-زأ لÓ-سس-ت-ع-م-ال .وأج-م-ع ألسس-ي-د
جمال حمي ألمشسكل في عدم نضسج ألمقاولين
أوألمؤؤسسسسات كما قال ،وألتي تسساهم في فسسخ
أل -ع -ق -ؤد وت -ع ّ-ط -ل أل -مشس -اري-ع و’ سس-ي-م-ا ذأت
أ’ه- -م- -ي- -ة أل- -ك -ب -رى ،وتشس -ت -رك م -ع م -ك -اتب
ألدرأسسات.
ترأجعت بنسسب كبيرة مقارنة مع فترأت خلت،
أأ’م -ر أل -ذي ’ ي -ؤّل -د أج -ؤأء م -ح -ف -زة ل -ل-نشس-اط
وأل- -ت -ط ّ-ؤر ،وأشس -ارت م -ح -دث -ت -ن -ا أل -ى أّن دف -ت -ر
ألشسروط ألمعمؤل به حاليا لدى مختلف ألجهات
أل -مسس -ت -خ -دم -ة ي -ب -ق -ى ت -ع -ج -ي -زي -ا ،و’ ي -ح ّ-ف -ز
أل -م -ؤؤسسسس -ات ألصس -غ -ي-رة ع-ل-ى أ’ن-خ-رأط ضس-م-ن
برنامج ألمشساريع ألكبرى ألتي بؤسسعها تحقيق
وث -ب -ة ن -ؤع -ي -ة ل-ل-م-ؤؤسسسس-ة ،ب-ح-يث أّن-ه ك-ث-ي-رأ م-ا
يصسطدم مسسير ألمؤؤسسسسة بعائق شسهادة ألتأاهيل
أل- -ت- -ي يصس- -عب أل- -حصس- -ؤل ع- -ل -ي -ه -ا ف -ي أل -ؤأق -ع
’ع -ت -ب -ارأت ع -دي -دة ،أم-ا ح-ي-ن-م-ا ي-ت-ع-ل-ق أأ’م-ر
بتسسؤية ألؤضسعية ألتي تدرج ضسمن مجمل دفاتر
ألشس -روط ف -إاّن أل -م -ؤؤسسسس -ات ألصس -غ -ي -رة تضس -ط-ر
لÓنسسحاب من ألمنافسسة أ’ّنها لم تتمكن أصسÓ
م-ن دف-ع مسس-ت-ح-ق-ات-ه-ا ت-ج-اه م-ت-ع-امليها بخلفية
عدم حصسؤلها على مسستحقاتها من مسستخدميها
ألسسابقين ،كما أّكدت هندة حشساد على أّن دفتر
ألشسروط حاليا يقتضسي أكتسساب قدر كبير من
ألعتاد للتمكن من ألظفر بمشساريع معيّنة ،أأ’مر
أل - -ذي ’ ت- -ط- -ي- -ق- -ه عّ- -دة م- -ؤؤسسسس- -ات تضس- -ط- -ر
ل Ó-نسس -ح -اب وأل -ت -ؤق-ف ع-ن أل-نشس-اط ف-ي غ-الب
ألحا’ت ،ناهيك عن وجؤد عرأقيل أخرى على
أرضس أل -ؤأق -ع ت -ح ّ-د م -ن ع-زي-م-ة مسسّ-ي-ر وع-م-ال
أل -م -ؤؤسسسس-ات ألصس-غ-ي-رة ع-ل-ى أل-ت-ح-دي وت-خ-ط-ي
ألصسعاب.
وبهذه ألمعطيات ألؤأقعية ومعطيات أخرى لم
يتم ألكشسف عنها ،فإاّنه يسستحيل في ألؤأقع على
م-ج-م-ل أل-م-ؤؤسسسس-ات ألصس-غ-ي-رة ف-ي م-ج-ال ألبناء
وأأ’شس-غ-ال أل-ع-م-ؤم-ي-ة أل-ت-ك-ي-ف م-ع أل-ؤأق-ع ورف-ع
أل- -ت- -ح- -دي ،أأ’م- -ر أل -ذي ي -ع ّ-ج -ل ح -ال -ة إأع Ó-ن
ألمؤؤسسسسة عن أ’فÓسس وألتؤقف عن ألنشساط.

اÙـ ـلي
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رئيسس المكتب الو’ئي للمنظّمة الوطنية للمرّقين لباتنة:

كلمة العدد

البيروقراطية وغياب المرافقة حال دون إانجاز المششاريع ال ّسشكنية في آاجالها

’وراسس باتنة ،على غرار العديد من و’يات الوطن برامج تنموية ضشخمة في مختلف القطاعات ،خاصشة السشكن الذي يعتبر أاهم حلقة
تششهد عاصشمة ا أ
’مر الذي دفع بالدولة إالى تسشطير برنامج ضشخم للسشكنات الجماعية للتكفل بهذا
في معادلة التنمية كون امتÓك سشكن حلم كل مواطن جزائري ،ا أ
’جتماعي والريفي.
’نششغال عبر اسشتحداث عدة صشيغ سشكنية كالتسشامي والترقوي والترقوي المدعم وغيرها ،دون الحديث عن السشكن ا إ
ا إ
باتنة :حمزة لموششي
ه -ذه أل -ب -رأم -ج ألسش -ك-ن-ي-ة أل-ك-ب-رى أل-ت-ي
أسشتفادت منها باتنة توأجه في غالبيتها
مشش-اك-ل ع-دم أح-ت-رأم م-ق-اي-يسض أإلن-جاز
وآأجال ألتسشليم ،حيث ل يكف ألمسشؤوولون
ألمتعاقبون على تسشيير ألولة على توجيه
أن -ت -ق -ادأت لذع -ة وإأع -ذأرأت ،وأح -ي -ان-ا
ت -ح -ريك ح -ت -ى م-ت-اب-ع-ات قضش-ائ-ي-ة ضش-د
ب -عضض أل -م -ق -اول -ي-ن وم-ك-اتب أل-درأسش-ات
وح -ت -ى أل -م -رق -ي -ن أل -ع-ق-اري-ي-ن ،وسش-حب
مشش -اري -ع م-ن-ه-م إلج-ب-اره-م ع-ل-ى أل-وف-اء
ب-ال-ت-زأم-ات-ه-م أل-ت-ي ت-عّ-ه-دوأ ب-ه-ا ب-تسش-ليم
سشكنات أو مرأفق عمومية في آأجال تتم
مخالفتها غالبا.
غ -ي -ر أن ح -ق -ي -ق-ة أل-مشش-ك-ل-ة ل ي-ت-ح-م-ل
تبعاتها ألمرقي ألعقاري مث Óوحده إأذأ
أخذناه كعينة في هذه ألمعادلة ،حسشبما
أفاد به رئيسض ألمكتب ألولئي للمنظمة
ألوطنية للمرقين ألعقاريين لولية باتنة،
ألسش -ي -د ب -ول -خ -رأصض ب -ن بÓ-ط ،صش-احب
ألمجمع ألرأئد في إأنجازأت ألسشكنات
ألجماعية بالجزأئر ،مؤوكدأ أن أإلدأرة
تتحّمل بدورها جزءأ كبيرأ من كل ما
يحدث في سشوق ألعقار وإأنجاز ألسشكنات
بالجزأئر وبالولية باتنة ،كونها تمارسض
ب -ي -روق -رأط -ي -ة م -ق -ي -ت -ة ضش -د أل -م-رق-ي-ن
أل-ع-ق-اري-ي-ن ،ول تسش-تشش-ي-ره-م ف-ي ك-ل م-ا
يخصض هذه ألقضشية ،حيث تتخذ قرأرأت
أن-ف-رأدي-ة وت-ن-ت-ظ-ر م-ن أل-م-رق-ي-ن أل-وفاء
ب -ال-ت-زأم-ات ه-ي أول م-ن ب-ادر ب-ال-ت-نصش-ل
منها.

وقد كششف ألمصشدر أن
مهنة ألمرقي ألعقاري
أصشبحت على قدر كبير
م- -ن أل -خ -ط -ورة بسش -بب
ألصش- -ع- -وب -ات أل -ك -ث -ي -رة
وأل-م-ف-ت-ع-ل-ة ،أل-تي باتت
ت-وأج-ه أل-م-ن-ت-م-ين لهذه
أل-م-ه-ن-ة ،وأل-ذي-ن ي-ق-در
عددهم بالولية بـ 232
م-رق-ي ي-م-ت-لك مؤوسشسشة
عقارية معتمدة توأجه أإلفÓسض بسشبب
جمود ألمششاريع ألسشكنية ،وفي حال لم
تتدخل ألدولة وتقوم بمرأفقتها في كل
عمليات إأنجاز ألمششاريع ألتي يسشتفيدون
م-ن-ه-ا ل-ف-ائ-دة ألصش-ال-ح أل-ع-ام ،خ-اصش-ة ما
ت-ع-ل-ق ب-إان-ج-از ألسش-ك-ن-ات أل-جماعية ألتي
أشش- -ار ب -ول -خ -رأصض ب -ن ب Ó-ط إأل -ى أّن -ه -ا
ترأجعت بششكل كبير في ألولية لصشالح
ألسشكنات ألفردية حتى ببعضض أألقطاب
ألسشكنية ألجديدة ،على غرأر حملة أن
م -ن -حت ف-ي-ه-ا أإلدأرة ت-رأخ-يصض إلن-ج-از
سشكنات فردية في أحياء وتجّمعات بها
ألمئات من ألعمارأت ألسشكنية ألجماعية.
كما يوأجه ألمرقين ألعقاريين إألى جانب
ع-دم أل-م-رأف-ق-ة م-ن ألسش-ل-ط-ات أل-م-ع-نية
مشش-ك-ل-ة أل-ط-ب-ي-ع-ة أل-ق-ان-ون-ي-ة ل-ل-ع-ق-ارأت
أل -م-وج-ه-ة إلن-ج-از ألسش-ك-ن أل-ف-ردي ب-دل
أل-ج-م-اع-ي رغ-م أل-ط-لب أل-م-ت-زأيد عليه،
وبالتالي أسشتنزأف أألوعية ألعقارية على
ق -ل -ت -ه-ا لصش-ال-ح م-ن-ح أل-ت-رخ-يصض إلن-ج-از
مشش- -اري- -ع سش- -ك -ن -ي -ة ف -ردي -ة ب -ب -ي -ع ه -ذه
أل -ع -ق -ارأت ك -ت -ع -اون -ي -ات وت -حصش-يصش-ات

موجهة للسشكن ألفردي.
ه- -ذه أألزم -ة ت -ف -اق -مت ف -ي
أآلون -ة أألخ -ي -رة بسش-بب ع-دم
أسش-ت-ج-اب-ة أل-مصش-الح أإلدأرية
حسشب بن بÓط لمقترحات
ألمرقين ،ألتي أطلقوها منذ
سشنوأت وفي كل ألمناسشبات،
وخÓل لقاءأتهم مع ألجهات
ألوصشية كضشرورة إألزأم مÓك
أل-ت-حصش-يصش-ات وأل-ت-ع-اون-ي-ات
أل -ع -ق -اري-ة أل-ذي-ن ت-حصش-ل-وأ ع-ل-ى رخصض
ألبيع ،بتوجيه عقارأتهم إلنجاز ألسشكنات
أل -ج-م-اع-ي-ة ،أألم-ر أل-ذي م-ن شش-أان-ه ح-ل
مششكلة ألسشكن وتحقيق منفعة مباششرة
للجميع سشوأء كانوأ أصشحاب تعاونيات أو
م -رق -ي -ن أو م-وأط-ن-ي-ن ،وذلك م-ن خÓ-ل
إأنجاز أكبر عدد من ألسشكنات ألتي تتوفر
على جميع ألمرأفق ،في ظل توفر موأد
أل-ب-ن-اء أل-م-ن-ت-ج-ة م-ح-ل-يا ،وألتي أصشبحت
باتنة قطبا وطنيا رأئدأ فيها من خÓل
ع -دد أل -مصش -ان -ع أل -ت -ي تشش-ت-غ-ل ف-ي ه-ذأ
ألمجال ،يضشيف بن بÓط

عدم اأ’خذ بمقترحات المنظّمة
وراء المششاكل مع المكتتبين

ومن بين تلك ألمقترحات حسشب رئيسض
أل- -م- -ن- -ظ- -م -ة أل -ت -وج -ه ن -ح -و أسش -ت -غ Ó-ل
مخططات ششغل أألرأضشي ألمسشتقبلية،
ب-م-ن-ح أل-ت-رأخ-يصض ل-ل-م-رق-ي-ن ،م-ن خÓل
ت -ف -ع -ي -ل م -دأولت أل -م -ج -السض أل -ب-ل-دي-ة
ألمنتخبة ألمجّمدة على مسشتوى ألدوأئر،
وإأع-ادة أل-ن-ظ-ر ف-ي أل-ق-وأن-ي-ن أل-م-ن-ظ-م-ة

لسشتغÓل ألعقار بإاششرأك ألمرقين في
سشنها لضشمان مرأفقة حقيقة وجادة.
وأوضش -ح رئ -يسض أل -م -ك-تب أل-ولئ-ي ل-ذأت
ألمنظمة بباتنة ،أّن ألعرأقيل ألتي توأجه
أل-م-رق-ي-ن أل-ع-ق-اري-ي-ن ح-الت دون أن-ج-از
ألمششاريع في أجالها في حال أسشتفادوأ
م - -ن - -ه - -ا ،بسش - -بب ع - -دم تسش - -وي- -ة ب- -عضض
ألل -ت -زأم -ات أل -م -ال -ي -ة ل -ه -م ،وأل-ت-ي ل-ه-ا
أن-ع-ك-اسش-ات وخ-ي-م-ة ع-ل-ى نشش-اطهم على
غرأر تسشريح أآللف من ألعمال ألذين
يششتغلون عبر مختلف ألورششات ألسشكنية،
وخلق مششاكل بينهم وبين ألمكتتبين.
وبخصشوصض أألسشباب ألحقيقية لرتفاع
أسشعار أل ّسشكنات رغم وفرة موأد ألبناء،
فأارجعها ألمصشدر إألى أرتفاع ثمن ألعقار
بالدرجة أألولى ،حيث بلغ سشعر ألمتر
أل -م -رب -ع أل -وأح -د ف -ي ب -عضض أل -م -ن-اط-ق
بـعشش -رأت أآللف م -ن أل -دي -ن-ارأت ،وه-ي
أسشعار خيالية.
كما تحّدث بن بÓط عن عرأقيل أخرى
حالت دون تطوير قطاع ألسشكن بصشفة
ع -ام -ة وت -حسش -ي -ن أدأء أل -م-رّق-ي-ن ،م-ن-ه-ا
مششاكل صشندوق ضشمان ألمششاريع ،ألذي
يسشاهم فيه ألمرقي ألعقاري ول يسشتفيد
م -ن -ه ،ح -يث أشش -ار إأل -ى ت -ج -م -ي -د أم-وأل
أل -م -رق -ي -ن دون ب -عث مشش -اري-ع م-ت-وق-ف-ة
ألسشباب قانونية ونزأعات مؤوكدأ وجود
ق-وأن-ي-ن ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة تحكمه وتسشييره غير
أنها ل تتطابق وألوأقع خاصشة في حالة
ألوفاة أوأإلفÓسض ،مطالبا بإاعادة ألنظر
فيها من خÓل إأششرأكهم لتفعيل ونجاح
مختلف ألبرأمج ألسشكنية.

قبضشة حديدية بين المسشتفيدين والمقاول بمسشيون بسشكيكدة

مششروع  200سشكن ترقوي ضشاع منذ  5سشنوات

تعتبر الوكالة الو’ئية للتششغيل
بو’ية باتنة من بين أاهم
الوكا’ت وطنيا في تحقيق نسشب
تششغيل مرتفعة ،حيث قطعت
أاششواطا كبيرة في التكفل بطالبي
الششغل من مختلف الفئات وفي
جميع التخصشصشات خاصشة خÓل
’مر الذي
العام الجاري  ،2019ا أ
سشمح بتسشجيل تحسشن كبير في
الخدمات المقدمة من طرف
الوكالة بفروعها الثمانية
الموزعة عبر كل إاقليم الو’ية
حسشبما أافاد به مدير الوكالة
السشيد عصشام بن عدودة.
تزدأد معاناة أصشحاب مششروع إأنجاز  200سشكن ترقوي مدعم
على مسشتوى منطقة مسشيون بسشكيكدة ،بسشبب ألتأاخر ألكبير
بالرغم من مطلبهم ألمتجّدد من ألسشلطات ألولئية للتدخل،
ووضشع حد لتصشرفات ألمرقي ألعقاري رغم مرور  04ولة في
ظرف  05سشنوأت ،إأّل أّن ألوضشعية تأاّزمت أكثر ،حيث منذ
سشنوأت أصشبح ألمرّقي يتهّرب من ألمششروع ألذي لم تتجاوز
نسشبة أألششغال على مسشتوى ألورششة ألمتوقفة ،مرحلة ألحفر
ووضشع أألسشاسشات.وأثارت قلق هذه ألوضشعية ألمكتتبين ألذين
ينتظرون منذ سشنة  ،2013خصشوصشا وأن ألمششروع سشجّل في
برنامج ألسشكن ألترقوي ألمدّعم ،موضّشحين بأاّنهم قاموأ بدفع
مبالغ مالية معتبرة للمقاول ،ألذي أنطلق  -حسشبهم  -في
ألنجاز بوتيرة جد بطيئة ،سشرعان ما توقفت تماما ،وبقي
ألمششروع مهمل منذ  05سشنوأت كاملة.وأوضشح ألمكتتبون في
ألعديد من ألمناسشبات ،بأان أألششغال لم تتجاوز مرحلة وضشع
أألسشاسشات ،ألتي لم تكتمل بعد ،حيث أن ألورششة عبارة عن حفر
زّودت بحديد ألخرسشانة ،وأألششغال متوقفة في ألوقت ألحالي،
كما أّكدوأ بأانّ ألمرقي ألعقاري لم يهتم بمطالبهم ،ألمتمثلة في
ألحصشول على تفسشيرأت حول أسشباب تأاخر أإلنجاز ،كما قالوأ
بأاّنهم لم يتمكنوأ من ألتقائه لطرح أنششغالتهم ،وبأاّنهم رأسشلوأ
ألسشلطات ألمعنية ألتي أكدت لهم ،علمها باألمر وبأانها تقوم
بمتابعة ألتطورأت ،غير أن ل ششيء تغيّر على أرضض ألوأقع،
حسشب ألمكتتبين ،ألذين طالبوأ بتدخل ألوألي إليجاد حل عاجل
لهم ،خاصشة أن معظمهم في حاجة ماسشة إألى ألسشكن ،بسشبب
ظروف أإلقامة ألحالية.
وحسشب أل -ك -ث -ي -ر م-ن م-ك-ت-ت-ب-ي أل-ت-رق-وي أل-م-دع-م ،ف-إان ج-م-ي-ع
ب -رأم-ج-ه-م ألسش-ك-ن-ي-ة ت-ع-ان-ي م-ن ت-أاخ-ر ف-ادح ف-ي ألن-ج-از وم-ن
ألضشغوط ألممارسشة من طرف ألمرقين ألمكلفين بإانجاز هذه
ألسشكنات ،ألذين يطالبون بزيادأت ألسشاسض قانوني لها ،فرغم
ألشش-ك-اوي أل-م-ت-كّ-ررة م-ن ط-رف أل-م-ك-ت-ت-ب-ي-ن ألسش-ل-طات ألمكلفة
بالملف بقيت مكتوفة أليدي.
ونفسض ألوضشعية يعرفها مششروع  100مسشكن  LPAعين ششرششار

من سشنة  ،2013فمششكل أألرضشية لم يرى ألنور ألى يومنا هذأ
بسش -بب ت -م -اط -ل أل -م -رق -ي أل -ع -ق-اري وضش-رب أل-ق-رأرأت ع-رضض
ألحائط ،نفسض أألمر يتعلّق بمششروع  2٨0مسشكن ترقوي مدعم
بذأت ألمنطقة «مسشيون» ،حيث طالب أصشحابها ألتدخل ألعاجل
وألسشريع من ألسشلطات ألولئية من أجل إأيجاد حل للوضشعية
ألعالقة منذ  ،2017وأصشبح ألمرقي حسشب ألمحتجّين يضشغط
عليهم بطريقة غير قانونية ،وذلك بزيادة فرضشها عليهم تقدر بـ
 25مليون .وكان أن صشّرح وألي ألولية فيما يتعلق بقضشية تأاخر
أل -مشش-اري-ع ألسش-ك-ن-ي-ة م-ن أل-ن-م-ط أل-ت-رق-وي بصش-ي-غ-ت-ه أل-ق-دي-م-ة،
وأمكانية سشحبها من ألمرقين ألعقاريين وإأسشنادها إألى آأخرين،
كما يطالب بذلك ألمسشتفيدون بالتأاكيد على ضشرورة تفعيل هذه
ألمششاريع ،وأسشتدعاء ألمرقين ألعقاريين إليجاد صشيغة تفاهم
مع ألمسشتفيدين ،وألجهات ألمعنية من أجل أسشتدرأك ألتأاخر،
وأّك - -د أل - -وأل - -ي خ Ó- -ل إأح - -دى دورأت أل - -م - -ج - -لسض ألشش - -ع- -ب- -ي
أل -ولئ -ي أل-م-اضش-ي-ة ،ع-ل-ى أّن-ه «ل ف-ائ-دة م-ن م-ت-اب-ع-ة أل-م-رّق-ي-ن
أل-ع-ق-ارّي-ي-ن أل-ذي-ن أخ-ذوأ أألم-وأل م-ن أل-مسش-ت-ف-ي-دي-ن وصش-ندوق
ألسشكن ،وتأاّخروأ في ألنطÓق في إأنجاز ألسشكنات متسشائ:Ó
م-اذأ ي-ج-ن-ي أل-وأل-ي أو أل-م-ك-ت-ت-ب-ي-ن م-ن إأدخ-ال ه-ؤولء أل-م-رّق-ي-ن
ألسشجن ،وأكيد لن نجني ششيئا ألّن ذلك سشيعيدنا إألى نقطة
ألصشفر لكون إأجرأءأت فسشخ ألعقود ،وإأسشناد تلك ألمششاريع إألى
م -رّق -ي -ن آأخ -ري -ن تسش -ت -غ -رق وقت إلت -م -ام -ه -ا ،وه -ذأ ل ي -خ -دم
ألمسشتفيدين».وجاءت توضشيحات ألوألي تبعا لÓنششغالت ألتي
طرحها عدد من أعضشاء ألمجلسض حول ظاهرة تزأيد ششكاوى
أل-م-ك-ت-ت-ب-ي-ن م-ن م-خ-ت-ل-ف ب-ل-دي-ات ألولية حول ألتأاخر ألفاضشح
للمرقين ألعقاريين في إأتمام ألمششاريع ألسشكنية ألمسشندة إأليهم،
م-ا دف-ع أل-ع-دي-د م-ن أل-م-ك-ت-ت-ب-ي-ن لÓ-ح-ت-ج-اج أم-ام مقر ألولية،
وتحويل ألقضشية إألى أروقة ألعدألة مثلما هو ألحال لمششروع 200
مسشكن بحي مسشيون ،أين أخذ ألمرّقي أألموأل من ألمكتتبين،
لكن ألمششروع ل يزأل معطّ Óمنذ  ،2013وكذأ ألحال بالنسشبة
لمششاريع أخرى في ألحروشض وعزأبة.
سشكيكدة :خالد العيفة
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ششركاء..لكن
ي- -وم- -ي- -ا ت -وّج -ه ألّسش -ل -ط -ات
أل-ع-م-وم-ي-ة إأعذأرأت ششديدة
أللّهجة ألصشحاب ألمقاولت
أل -م -ك ّ-ل -ف -ي -ن ب -إان-ج-از شش-ت-ى
ألمششاريع سشوأء أل ّسشكنات ،أو
أألشش - -غ - -ال أل - -ع - -م - -وم - -ي - -ة،
أل ّ- - -ط - - -رق- - -ات ،أألن- - -ف- - -اق،
ألجسشور ،ألقنوأت ،ألمرأفق
أل- -ج- -وأري -ة وأل -خ -دم -ات -ي -ة،
وأل- -ب- -ن- -اي- -ات أل- -م- -خ- -ت -ل -ف -ة
أإلسشتعمال وألمنفعة ألعامة.
ووصش -ل أألم-ر ب-ال-مسش-ؤوول-ي-ن
جمال أاوكيلي
أل- -م- -ح- -لّ- -ي- -ي- -ن إأل- -ى أّت -خ -اذ
إأج -رأءأت صش -ارم -ة وق-اسش-ي-ة
ضشّد هؤولء بال ّسشحب ألفوري لما أسشند لهم من عمل في آأجال
محددة لم يلتزموأ بها في ألوقت ألمطلوب ،مّما أسشتدعى
تدّخ Óعاج Óمن قبل ألجهات ألمسشؤوولة قصشد إأيجاد ألحلول
ألمطلوبة ،وفي وقتها ألمناسشب بدون أي تضشييع للوقت.
ففي كل خرجة ميدأنية للوّلة أو رؤوسشاء ألدوأئر أو رؤوسشاء
أل -م -ج -السض ألّشش -ع-ب-ي-ة أل-ب-ل-دي-ة ،ي-ت-لّ-ق-ى أل-م-ق-اول-ون ج-م-ل-ة م-ن
أل -م Ó-ح -ظ -ات ع -ب -ارة ع -ن «ت -ح -ذي -رأت ق-وي-ة» تصش-ل إأل-ى ح-د
تهديدهم بتوقيف أألششغال ،وإأحÓل محلهم بدأئل أخرى وفي
موأقف أقل حّدة يطلبون منهم تسشوية ألوضشعية بناًء على آأجال
محّددة.
لماذأ وصشل أألمر إألى هذه ألّدرجة من ألّتأاخر وألّتعطيل في
أإلنجاز؟
من خÓل ملّفنا هذأ لمحليات «ألششعب» ،نحاول تقديم أإلجابة
ألوأفية أسشتنادأ إألى تفسشيرأت مرأسشلينا رفقة ألمعنّيين مباششرة
بهذأ ألملف ،أي تناول أألسشباب ألكامنة ورأء هذأ ألّترأجع علما
أنّ أألوسشاط ألعاملة في ألقطاع أششارت إألى أرقام مخيفة في
ه-ذأ ألّشش-أان ق-د ت-ره-ن ه-ذأ ألّ-ن-شش-اط أل-ح-ي-وي أل-م-م-تصض ل-ل-ي-د
ألعاملة ألمؤوّهلة في هذأ ألختصشاصض بششهادة ألوكالت ألمحلية
للّتششغيل ،ألتي تششير في كل مرة إألى أنّ ألبناء يحتل مكانة
ج -دي -رة ب -ال -م Ó-ح -ظ -ة وأل -ت -ذك-ي-ر ب-ه ك-ون-ه خّ-زأن-ا لسش-ت-ق-ب-ال
ألمهارأت ،إألى جانب ألخدمات وألفÓحة.
وألول وه -ل -ة ي -ب -دو أإلع Ó-ن ع -ن ت -وّق -ف  1300م-ؤوسّش-سشة بناء
وتعّرضض  3000أخرى لنفسض ألخطر ،وفقدأن  125ألف وظيفة
م -ب -ال -غ ف -ي -ه ح -ت -ى وإأن ك -انت ه -ن -اك ت -ب-ري-رأت ،م-ن-ه-ا غ-ي-اب
مخ ّ
جة ألمقنعة ألّن معاناة
ططات ألعمل فإاّن هذأ ليسض بالح ّ
ألمقاولين يكمن في عدم تسشديد لهم ألديون.
وأإلششكال هذأ مازأل قائما بذأته ،ولم تجد له ألجهات ألمعنية
ألحل ألنّهائي في كل مّرة يتعّرضض ألمقاولون لششتى أإلهانات
من قبل ألمسشؤوولين ألمحلّيين ،بسشبب ترك ألمششاريع مهملة في
ألطّبيعة ألششهر ولسشنوأت ،ول يكششف عنها أإل غدأة زيارة
مبرمجة ،وهنا تقام ألدنيا ول تقعد.
ويدرك ألعاملون في هذأ ألمجال أّن ألخطأا يعود إألى منح
أل ّصشفقة ألتي ل تخضشع للتزأمات صشارمة ،تخصض ألمقاول في
جانبي ألتّنقيط ألمالي وألتقني ،وألقصشد هناك قدرة صشاحب
ألمششروع على أحترأم آأجال ألنجاز ماليا ،ومنظومة عتاده
أل -ذي ي -ع -م -ل ب -ه وت -ج -اه -ل ه -ذي-ن أل-ع-نصش-ري-ن أّدى إأل-ى وق-وع
أختÓلت في ألتعهدأت ألثنائية يصشل أألمر إألى ألتوقف ،زيادة
على رفضض أإلدأرة أإلفرأج عن مسشتحّقات ألمقاول في ألوقت
ألمناسشب ليبقى في أنتظار ما يصشب له في رصشيده.

انششغا’ت المقاولين بالمدية

التيار ’ يمر مع اإ’دارة

يرى أحد ألمقاولين ألششباب بعاصشمة ألتيطري أّنه من
حق أإلدأرة أن تنتقد تأاخر إأنجاز مختلف ألمششاريع،
كما كان يجب عليها تسشديد حقوق ألمقاولت في مجال
منح أألششغال أإلضشافية ،متسشائ Óفي هذأ ألصشدد هل
يعقل أن أتعاب أششغال إأضشافية ترجع لسشنة  2015لم
يسشتلمها إألى حد ألسشاعة ،دأعيا إألى إأششهار ألصشفقات
ألممنوحة في إأطار ألترأضشي ،قائ« :Óمن حق صشاحب
ألمششروع أن يحاسشب ألمقاولين ألمتقاعسشين على ردأءة
ألنوعية لكون أن بنود دفتر ألششروط تقر بذلك» ،مششيرأ
إألى أن هناك مقاولين يحصشلون على أتعاب أألششغال
أإلضش-اف-ي-ة،غ-ي-ر أّن-ه-م ي-ت-عّ-م-دون أل-ت-م-اطل على حسشاب
سشمعة ألمهنة وأإلدأرة على حد سشوأء.
أوضشح مقاول من إأقليم بني سشليمان أّنه في حالة
ت- -حّ- -ج- -ج أإلدأرة ب- -ع- -دم أح- -ت- -رأم أآلج- -ال م- -ن ط -رف
ألمقاولي،ن يجب على هؤولء أن يبرروأ وضشعياتهم أتجاه
أصشحاب أألششغال ،من حيث ذكر جملة ألعترأضشات
كسشوء أألحوأل ألجوية ،ظهور مششكل تقني ،ألمنع من
أإلنجاز من طرف أصشحاب ألعقار ،كما أنه يجب أن
ترأفق عملية منح أألششغال أإلضشافية باألمر ألمصشلحي
«أمر بانطÓق أألششغال» حتى ل يقع ألمقاول ألمعني
تحت طائلة ألمسشاومة.
وأعتبر بأان مسشأالة تكسشير أألسشعار ألتي يمارسشها بعضض
ألمقاولين بهدف أإلسشتحوأذ على ألسشوق قد تؤوثر سشلبا
على ألمقاول ،ألذي يتعّمد ذلك دون تجاهل تاأثير ذلك
على جودة أإلنجاز ،فضش Óعلى أن ألنوعية ألمطلوبة
وفق ألمعايير من طرف ألسشلطات ألمحلية ،يجب أن

يقابلها توأجد ميدأني لمصشالح ألمرأقبة وألمتابعة للحد
من أألخطاء وألسشهر على أحترأم أآلجال ،طارحا في
هذأ ألصشدد مششكلته مع تأاخر أإلنجاز وألعقوبة ألتي
تعرضض لها من طرف ألمكلفة ببناء وتوزيع ألسشكن بهذه
ألولية ،على أنه كيف يعقل إأخضشاعه لعقوبة ألتأاخير
في حين أنه قّدم وثيقة تسشليم ألمششروع منذ سشنة،
كاششفا بأانه في ألوقت ألذي يكفل فيه قانون ألصشفقات
ألعمومية حقوق كل طرف ،سشيتقّدم بششكوى رسشمية
للعدألة ضشد هذه ألهيئة ألعمومية لكونها تماطلت في
منحه حقه ألمالي بأاكثر من  149مليون سشنتيم نظير
قيامه بأاششغال إأضشافية.
أششار عيسشى لوصشيف رئيسض بلدية أولد أمعرف سشابقا،
بأان مجلسشه تعامل مع بعضض ألمقاولين في ألفترة
ألممتدة من  2012إألى  2017بعدما أسشتفادت بلديته،
وأنجزت قرأبة  20مششروعا في إأطار مخططات ألتنمية
ألبلدية ،حيث تم منح هذه ألمششاريع وقتها إألى 15
م-ق-اول-ة ،ف-ي م-ي-دأن-ي أل-ري وأألشش-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة ،ول-م
ت -ع -ت -رضش -ه -ا أي مشش -اك -ل ت -ق-ن-ي-ة ف-ي أإلن-ج-از ل-ك-ون أن
أل-م-ج-لسض ألشش-ع-ب-ي أل-ب-ل-دي ك-ان ي-ح-رصض وي-ت-ابع بصشفة
دأئمة أألششغال ألممنوحة في إأطار ألقانون عن كثب،إأل
أن هذه ألبلدية صشادفتها مششكلتين إأحدأهما مع مقاول
في ألري ،وأخرى في أألششغال ألعمومية بسشبب عدم
أح -ت-رأم أآلج-ال أل-ق-ان-ون-ي-ة ،ح-يث ت-م أع-ذأره-م-ا ل-ع-دة
م -رأت ،ث -م ت ّ-م أل -فسش -خ ون -زع أل-م-ب-ل-غ أل-م-ال-ي مضش-م-ون
ألصشفقة.
المدية :علي ملياني

الثÓثاء  ٢٨ماي  ٢٠١٩م الموافق لـ  ٢٣رمضضان  ١٤٤٠هـ
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مــــبـــادرة تــــضضـــامــــــنــيــة أاطــلـــقـــها شضـــبــــاب عـــلـــى «الفــــايـــسضـــبــــوك»

مـ ـسسـ ـاعدة الـ ـعائـ ـ ـÓت ا Ùـ ـتـ ـاجـ ـة ع ـ ـلـ ـى تـ ـسسـ ـدي ـ ـد ديـ ـون ـ ـه ـ ـا ل ـ ـدى اÙـ ـ ـ ـÓت
^ شضـــهــــادات عــــن ‚ــــاح الهـــبـــة اÿــــــÒيــــة

برزت قيم التكافل والتضضامن خÓل الشضهر الفضضيل ب Úا÷زائري ،Úحيث يحرصص العديد على التسضابق على فعل ا Òÿبشضتى الطرق من أاجل ا◊صضول على ا’جر والثواب ،ولعب دور إايجابي داخل اÛتمع
الذي أاصضبح يعج با’فات ا’جتماعية ،إا’ أان الشضهر الفضضيل قد يكون فرصضة من أاجل التكافل والتضضامن بﬂ Úتلف اطياف اÛتمع ا÷زائري .التفاصضيل ترصضدها «شضباب بÓدي» ‘ الشضهر الفضضيل.

»°ù«ªM QÉªY
تباينت طرق ووسضائل فعل ا ‘ ÒÿالفÎة
اŸاضضية ،إال انه مع حلول كل مرة شضهر
رمضضان تÈز طرق ووسضائل جديدة ،حيث
ي -ح -رصس الشض -ب -اب ع -ل -ى اخ -ت Ó-ق ﬂت -ل -ف
ال -وسض -ائ -ل ال -ت -ي تسض -م-ح ب-زي-ادة ف-ع-ل اÒÿ
وت - -ك- -ريسس ق- -ي- -م ال- -تضض- -ام- -ن ب Úاط- -ي- -اف
اÛتمع.
ي -ف ّضض -ل ال -ك -ث Òم -ن ا÷زائ-ري Úال-تصض-دق
باŸال لفائدة اÙتاج Úلكن بطريقة غÒ
مباشضرة ومن دون أان يتعرف ذلك اÙتاج
ع-ل-ى ه-وي-ت-ه-م،ف-ت-ج-ده-م ي-بحثون عن طرق
ل -ل -تصض -دق ‘ ك -ل سض -ري-ة م-ع ضض-م-ان وصض-ول
الصضدقات إا ¤أاهلها كأان يتّجه إاﬁ ¤ل لبيع
اŸواد ال -غ -ذائ -ي-ة وي-ط-لب م-ن ال-ت-اج-ر ف-ت-ح
سضجل من يأاخذ اŸواد الغذائية بالديون كي
يسضّدد جزءا من ديون أاحد الزبائن الفقراء.
اŸبادرة أاطلقها بعضس رواد مواقع التواصضل
الج-ت-م-اع-ي ع-ل-ى صض-ف-ح-ات «ال-فايسضبوك»،
ولقت ت -ف -اع  Ó-ك -بÒا م-ن ب-اق-ي اŸت-اب-عÚ
ال - -ذي - -ن اسض - -ت - -حسض - -ن - -وا اŸب- -ادرة وراح- -وا
ي -ج ّسض-دون-ه-ا ع-ل-ى أارضس ال-واق-ع ‘ ﬂت-ل-ف
اÓÙت ال -ت-ج-اري-ة ون-ق-اط ال-ب-ي-ع ال-واق-ع-ة
داخ -ل األح -ي -اء الشض -ع -ب -ي -ة ال-ت-ي ت-ك Ìف-ي-ه-ا
العائÓت الفقÒة واŸعوزة.
«نبيل» شضاب ‘ الثÓثينات من العمر÷ ،أا
ه- -و اآلخ- -ر إا ¤أاح- -د اÓÙت ال- -ت -ج -اري -ة
ب -الشض -راق -ة ،وط -لب م -ن ال -ت -اج -ر أان Áسض -ح

البعضس من ديون أاحد الزبائن اÙتاج،Ú
وال -ت -قت «الشض -عب» ه -ذا الشض -اب ال -ذي ق -ال
بخصضوصس هذا المر« :الفكرة اكتشضفتها من
م-نشض-ور ألح-د األصض-دق-اء ع-ل-ى صض-ف-ح-ت-ه ‘
الفايسضبوك ،وأاعجبتني كون النقود سضتذهب
Óشضخاصس الذين هم بأامسس ا◊اجة
حقا ل أ
إا ¤الصضدقات ثم لسضريتها وعدم الكشضف عن
ه -وي -ت-ي ح-ت-ى ل أاج-رح اÙت-اج ول-ل-ح-ف-اظ
ع- - - - - - - - - -ل - - - - - - - - -ى ك - - - - - - - - -رام - - - - - - - - -ت - - - - - - - - -ه».
وكشض- -ف أاح- -د ال -ت -ج -ار Ãح -ل ل -ب -ي -ع اŸواد
ال -غ -ذائ -ي -ة ب -ح -ي ب -وشض -اوي ‘ ال-ع-اصض-م-ة لـ

«الشضعب» ،أان بعضس اŸواطن Úتقدموا له
قبيل حلول شضهر رمضضان وطلبوا منه إاخراج
دف Îالديون من أاجل تسضديد ديون العائÓت
اÙتاجة التي كانت تأاخذ اŸواد الغذائية،
ول تدفع اŸقابل ا ¤غاية نهاية الشضهر.
وتابع قائ ‘ Óهذا اÿصضوصس« :عندما
ي -ع -ود ال -زب -ون إا‹ م -ن أاج -ل تسض-دي-د دي-ون-ه
أاخÈه ب -أان أاح -ده-م ق-د سضّ-دده-ا ،ف-ي-ت-ف-اج-أا
ويطلب مني الكشضف عن هويته فأارد عليه
بأانني ل أاعرفه ول يقطن با◊ي بل أاراد
فعل ا Òÿفقط ،وهو المر الذي يفرحهم

كثÒا».
«رضض- - - -ا» ،صض- - - -احب الـ  ٣٥سض-ن-ة وال-ق-اطن
ب- -اÿرايسض- -ي -ة ،صض -احب ﬁل Œاري ل -ب -ي -ع
اŸواد الغذائية ببئر خادم ‘ العاصضمة ،يرى
أان اÿطوة التي يقوم بها بعضس اŸواطنÚ
أاحسضن بكث Òمن أان يسضمح لبعضس الشضباب
وضضع حصضالة نقود داخل ﬁله لغرضس جمع
اŸال ل- -ف -ائ -دة اŸرضض -ى أاو م -ن أاج -ل ق -ف -ة
رمضضان.
ويقول «رضضا» لـ «الشضعب»« :عندما تسضّدد
ديون أاحد الزبائن على الأقل تكون مرتاحا،
وعلى دراية أان األموال  ⁄تذهب لغرضس
آاخر لكن عندما تضضع النقود ‘ ا◊صضالت
وت- -تصض- -دق ع- -ل- -ى أاشض- -خ- -اصس ‘ الشض- -ارع ل
ت -ع -رف -ه -م ،ف -ق -د ت -ق -ع ‘ مصض -ي -دة ال-نصضب
والحتيال ،أاظن أانها فكرة جيدة وأا‚ع من
ب - - - - - - -اق - - - - - - -ي ط - - - - - - -رق ال- - - - - - -تصض- - - - - - -دق».
ويضض - -ي - -ف «رضض - -ا»« :ب- -عضس اŸتصض- -دقÚ
Áنحونني النقود ويطلبون مني مسضح ديون
ال -زب -ائ -ن ال-ذي-ن ه-م ب-أامسس ا◊اج-ة ،ول-يسس
أاول -ئك ال -ذي -ن ي -ق -ت -ن -ون ب -ال -دي -ن ال -ع -ط -ور
وال -ف-واك-ه ،وغÒه-ا م-ن ال-ك-م-ال-ي-ات ال-ت-ي ل
تسض - - - -م - - - -ن ول ت - - - -غ - - - -ن- - - -ي م- - - -ن ج- - - -وع».
يحرصس ا÷زائريون على تعزيز قيم التكافل
والتعاون ‘ شضهر رمضضان ،ويظهر ذلك جليا
‘ ال- -ع- -دد ال -ك -ب Òم -ن م -ط -اع -م ال -رح -م -ة
اŸنتشضرة ‘ ﬂتلف شضوارع العاصضمة ،وهي
اŸطاعم التي يقصضدها اÙسضنون من أاجل
التصضدق Ãختلف اŸواد الغذائية اÙتاجة

‘ عملية اإلفطار.
ويصضف أاحد الباعة من زرالدة ‘ حديث
م -ع -ه ال -ف -رح -ة ال -ك-بÒة ح Úي-خ Èصض-احب
الدين بتلك اللفتة الطيبة ،فينشضرح قلبه قبل
أان يدخل ‘ سضلسضلة من األدعية لصضاحب
اإلحسضان ،بل ومنهم من يذرف الدموع غÒ
أان ال -ب -عضس ي -ح-اول أان يسض-ت-فسض-ر ع-ن ه-وي-ة
اÙسضن وشضكله عله يعرفه ،لكن صضاحب
اÙل أاكد بأانه يرفضس “اما أان يدل على
اÙسضن الذي يصضر على عدم الكشضف عنه
رج - - -اء اŸغ - - -ف - - -رة واألج - - -ر م - - -ن ال- - -ل- - -ه.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ي -ق -وم ب -عضس اÙسض -نÚ
ب-األم-ر ن-فسض-ه ل-ك-ن ب-ط-ري-ق-ة ع-كسضية ،حيث
يتقدمون إا ¤أاصضحاب اÓÙت ويختارون
عائÓت معينة أاو أاشضخاصضا فقراء يعرفهم
أاصض -ح -اب اÓÙت ف-ي-ط-ل-ب-ون م-ن صض-احب
اÙل أان ل يحرمهم من اŸواد الغذائية
لسضاسضية ثم يقومون بدفع اŸبالغ اŸالية
ا أ
لرامل
مسضبقا ،غ Òأانهم يختارون غالبا ا أ
لي شض - -ب - -ه - -ة.
وال- - -ي- - -ت- - -ام- - -ى ت - -ف - -ادي - -ا أ
ف-ي-م-ا ي-قّ-دم ب-عضس اÙسض-ن Úم-ث Ó-ع-ل-ى
شضراء كميات من اللحم وتقسضيمها بشضكل
م -تسض -ا ٍو ،ث -م ي -ط -ل -ب -ون م -ن صض-احب ﬁل
ا÷زارة أان يختار الفقراء حسضب ما Áليه
ع -ل -ي-ه ضض-مÒه ،ف-ي-ق-دم ال-ك-م-ي-ة م-ث Ó-إا¤
ام -رأاة ت -ت -ف-ادى شض-راء ال-ل-ح-م ‘ رمضض-ان،
وتشضÎي م -ق -اب -ل ذلك ك-م-ي-ات ق-ل-ي-ل-ة م-ن
أاج -ن -ح -ة ال -دج -اج ،م -ا ي-دل ع-ل-ى ع-وزه-ا
واحتياجها وعدم قدرتها اŸادية.

–ـــسضــــّـسص ا÷ـــمـــعـــيـــات الشضـــبــــابــــيـــــة التــــي –ــــ ّ
ضضـــر وجـــبــــات الفـــطـــــور

اسسـ ـتـ ـحـ ـداث مسسـ ـابـ ـق ـ ـة عـ ـل ـ ـى «الي ـ ـوت ـ ـ ـوب» ضس ـ ـد الـ ـت ـ ـب ـ ـذي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر

جهة للجمعيات اÒÿية التي – ّضضر وجبات «إافطار» خÓل شضهر رمضضان ،حسضبما أاعلنه اŸدير العام للوكالة كر Ëوامان.
أاطلقت الوكالة الوطنية للنفايات مسضابقة على «اليوتيوب» ضضد تبذير اŸواد الغذائية ،مو ّ

أاوضضح وامان Ãناسضبة حفل تكر Ëالفائزين ‘ مسضابقة
ف -ي -دي -و ح -ول ال -ب -ي -ئ -ة ال -ت -ي أاط -ل -ق-ت-ه-ا ال-وك-ال-ة لصض-ال-ح
مسض-ت-خ-دم-ي ال-ي-وت-ي-وب ‘  ٥ج -وان – ٢٠١٨ت شض-ع-ار
«م-ك-اف-ح-ة ال-ت-ل-وث ال-بÓ-سض-ت-ي-ك-ي» ،أان م-ك-اف-ح-ة التبذير
والسض-ت-خ-دام ال-ع-ق ÊÓ-ل-ل-م-واد ال-غ-ذائ-ية ورسضكلتها هما
موضضوع هذه اŸسضابقة».
وأاشضار ذات اŸسضؤوول أان الهدف اŸتوخى من هذه
اŸسضابقة هو تشضجيع مسضتخدمي اليوتيوب على معا÷ة
م -واضض -ي -ع ح -ول ال -ب -ي -ئ -ة ،وتسض -ي Òال-ن-ف-اي-ات ع-ل-ى وج-ه
اÿصضوصس.
وه -ذا م -ا يسض-م-ح ب-ت-حسض-يسس ا÷م-ه-ور ح-ول اŸشض-اك-ل
ال -ب -ي -ئ -ي-ة ل سض-ي-م-ا الشض-ب-اب ال-ذي-ن ه-م الشض-ري-ح-ة األكÌ
اسضتخداما للتكنولوجيات ا÷ديدة.
وأاوضضحت مديرة التصضال والتسضويق بالوكالة كهينة بن
حدادي ،أانه ” انتقاء الفائزين اŸكرم Úاليوم شضهر
ج- -ان- -ف -ي اŸاضض -ي م -ن ب ٢6 ÚمÎشض-ح-ا م-ت-ن-افسض-ا من
ﬂتلف مناطق البلد.
وقد منحت ÷نة التحكيم اŸتكونة من خÈاء ‘ البيئة
والسضمعي البصضري ا÷ائزة األو ¤لنور الدين عون من
ت- -بسض- -ة ،ع- -ل- -ى ومضض- -ة ت- -ل- -خصس اسض- -ت- -خ- -دام األك- -ي -اسس
البÓسضتيكية يوميا ‘ اŸنازل ا÷زائرية ،مذكرا باألرقام

اŸذهلة اŸقدرة بـ  ٥ ، ٥مليار كيسس بÓسضتيكي يسضتخدم
سضنويا على اŸسضتوى الوطني.
و–ث الومضضة ‘ األخ Òعلى العودة ا ¤القفة كبديل،
وأاكدت خÓل ا◊فل« :كان أاجدادنا يسضتخدمون القفة
التقليدية البيئية دون أان يعلموا أانه منتوج يتحلّل حيويا
ول يضضر بالبيئة».
وأا‚ز ال -ف -ائ -زان م -ر Ëب -ودة م -ن ا÷زائ -ر ال-ع-اصض-م-ة
ورضضوان بوزيد من بجاية فيديو حول األثر الكارثي
لسضتعمال البÓسضتيك على البحار واÙيطات واŸياه،
م- -قÎح- -ان ال- -ت- -ق -ل -ي -ل ا ¤أاقصض -ى ح -د م -ن اسض -ت -ع -م -ال
البÓسضتيك ،واسضتعمال اŸواد اليكولوجية التي Áكن
اعادة اسضتعمالها.
كما تركز مقاطع الفيديو على ضضرورة الفرز النتقائي
للنفايات ،التي يجب أان تتم مسضبقا على مسضتوى اŸنازل.
” انتقاء الفيديوهات
وأاّكدت السضيدة بن حدادي أاّنه ّ
على أاسضاسس احÎام نظام اŸسضابقة ومÓئمتها ،وجودة
الرسضالة واŸعلومات اŸقدمة.
” إاهداء كامÒات Îﬁفة
وأاّكدت ذات اŸسضؤوولة أاّنه ّ
للفائزين «تسضمح لهم بتحسض Úعملهم أاك ،»ÌمعÈة عن
أاملها ‘ رؤوية هذه الومضضات على القنوات السضمعية
البصضرية».

يعد اÿبز أاحد أابرز اŸواد الغذائية التي Áكن التحكم
‘ عملية التقليل من تبذيرها ،بحسضب ما أافادت به
Óغذية
اÿبÒة الدولية لدى منظمة األ· اŸتحدة ل أ
والزارعة (فاو) اإليطالية كاميليا بيكاتاريو.
وأاوضض- -حت ذات اÿبÒة خÓ- -ل ت -ق -دÁه -ا ل -ع -رضس ‘
مسض -ت-ه-ل ورشض-ة ت-ك-وي-ن-ي-ة ح-ول تسض-ي Òط-رق ال-ت-ح-ك-م ‘
ال- -ت- -ق- -ل- -ي- -ل م- -ن ت- -ب- -ذي- -ر اÿب -ز اŸن -ظ -م -ة م -ن ط -رف
اŸديرية ا÷هوية للتجارة بسضطيف ‘ ،إاطار برنامج
Óغذية
الشضراكة ب Úا÷زائر ومنظمة األ· اŸتحدة ل أ
والزراعة تضضمن التجربت ÚالÎكية والكندية ‘ ﬁاربة
ت- -ب- -ذي- -ر اÿب- -ز ،أان ه- -ذه اŸادة ال- -غ- -ذائ -ي -ة ال -واسض -ع -ة
السضتهÓك من السضهل تسضي Òعملية التقليل من تبذيرها،
خاصضة ‘ الوسضط العائلي حيث تطرقت لطرق عديدة
جد بسضيطة من شضأانها أان تسضاهم -حسضبها  ‘ -كبح هذه
الظاهرة اŸنتشضرة ع Èجميع دول العا.⁄
وأاضضافت أان برنامج العمل مع وزارة التجارة للحد
والتقليل من التبذير الغذائي ‘ الوسضط اŸنز‹ خÓل
شضهر رمضضان قد انطلق منذ ثÓث سضنوات ،حيث ”
القيام ‘ اŸرحلة األو ¤بعملية تشضخيصس للظاهرة،
فيما ” الÎكيز ‘ اŸرحلة الثانية على تكوين ﬂتلف
األشضخاصس الناشضط› ‘ Úال حماية اŸسضتهلك ،وذلك

Ãـــبـــــــادرة مـــــن اŸــــؤوّلــــــف الشضـــــاب يــــوسضـــــف غـــــطــــــــــاسص

ب- -ع- -دي- -د ولي- -ات ا÷زائ- -ر م- -ن خÓ- -ل ال- -وق- -وف ع -ل -ى
النشض- -غ- -الت وت -ق -د Ëع -دي -د ا◊ل -ول ب -ه -دف ﬁارب -ة
التبذير.
‘ نفسس السضياق ،أاكدت خبÒة منظمة األ· اŸتحدة
Óغذية و الزراعة أان اŸواد اŸشضتقة من القمح –تل
ل أ
صضدارة اŸواد الغذائية اŸبذرة ع Èالعا ،⁄مشضÒة إا¤
أان التقليل أاو ا◊د النهائي من تبذير اÿبز عملية «جد
مهمة» ألنها سضهلة التجسضيد  -حسضبها  -باعتبار اÿبز
مادة واسضعة السضتهÓك.
وأاضضافت ‘ هذا الصضدد أانه بإامكان أاي عائلة أان تقف
ع -ل -ى م -ا ت -ن-ف-ق-ه م-ن م-ال ب-دون ف-ائ-دة ،وذلك ب-ع-م-ل-ي-ة
حسضابية بسضيطة من خÓل ثمن اÿبزة التي سضÎمى
يوميا ثم أاسضبوعيا ثم شضهريا.
م -ن ج -ه -ت -ه صض ّ-رح اŸدي -ر ا÷ه -وي ل -ل -ت-ج-ارة بسض-ط-ي-ف،
مصضطفى لعرابة ،أان هذه الورشضة التكوينية التي يحتضضنها
مقر ذات اŸديرية تدور حول ﬁور الوقاية والتقليل من
التبذير الغذائي ‘ اŸنازل ،وذلك Ãشضاركة إاطارات القطاع
وجمعيات حماية اŸسضتهلك الناشضطة ع Èوليات سضطيف
وب-ج-اي-ة وج-ي-ج-ل واŸسض-ي-ل-ة ،وك-ذا ج-ام-ع-ة ف-رح-ات عباسس
بسضطيف واÛلسس الشضعبي لبلدية سضطيف ،والعديد من
الشضركاء ‘ اÛال على غرار مؤوسضسضات جمع النفايات.

إاصس ـ ـ ـدار أاّول قـ ـ ـام ـ ـ ـوسس بـ ـاŸـ ـتـ ـغـ ـّي ـ ـر ا Ùـ ـ ـ ـلي «تـ ـاشسـ ـلـ ـحـ ـي ـ ـ ـث» بـ ـ ـوادي ري ـ ـ ـ ـ ـغ (ورقلة)

صض -در ق -ام -وسس ل -غ -وي ل -ت -ع-ل-م ال-ل-غ-ة األم-ازي-غ-ي-ة
ب -اŸت-غ ÒاÙل-ي «ت-اشض-ل-ح-يت» ال-ت-ي ي-ت-ح-دث ب-ه-ا
سضكان منطقة وادي ريغ بتقرت بولية ورقلة ،والذي
م -ن شض -أان -ه أان يسض -اه -م ‘ إاث -راء رصض -ي -د ال -ث -ق -اف -ة
األمازيغيةÃ ،بادرة من اŸؤولف يوسضف غطاسس.
ويعد هذا اإلصضدار الذي نشضر ‘ اآلونة األخÒة
ويحمل عنوان «إايلسضنا «(لسضاننا) األول من نوعه
ب -اŸت -غ ÒاÙل -ي «ت -اشض -ل-ح-يت» ،وه-و م-ن ال-ق-ط-ع
الصضغ ٥٨( Òصضفحة) ،ويعتمد لغة مبسضطة ،وهو
م-وج-ه ل-ك-اف-ة اŸه-ت-م Úب-ت-ع-ل-م ال-ل-غ-ة األم-ازي-غية «
ت-اشض-ل-ح-يت» ب-عدد  ٧٠٠ك-ل-م-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-قواعد تعلم
وقراءة هذه اللغة األمازيغية باللغة العربية وبالنطق
الÓتيني ،وحروف التيفناغ.
كما يحتوي على ضضمائر لغوية وصضفات وأاسضماء
اإلشضارة واإلسضتفهام وغÒها من األدوات اللغوية و
اŸع -رف -ي -ة ‘ ع -ل-م ال-لسض-ان-ي-ات ،إا ¤ج-انب ت-ق-دË
سض- -لسض- -ل- -ة ألسض- -م- -اء ب- -عضس ا◊ي -وان -ات و األل -وان و
تسضميات قدÁة ألوا Êمنزلية باŸتغ ÒاÙلي»
تاشضلحيت».

وحول فكرة تأاليف هذا اإلصضدار اللغوي أاوضضح
ي -وسض -ف غ -ط -اسس ‘ تصض -ري -ح لـ»وأاج» أان -ه ن-اب-ع م-ن
اÓŸح-ظ-ات ال-ت-ي ج-م-ع-ه-ا م-ن ب-ي-ئ-ته اإلجتماعية،
خصض - -وصض- -ا ب- -ع- -د أان لح- -ظ ت- -راج- -ع اسض- -ت- -ع- -م- -ال
«تاشضلحيت» ‘ أاوسضاط السضكان سضيما ب Úأافراد
األسضرة الواحدة ،وعدم التواصضل ب Úاألجيال.
«و” ضضمن صضفحات هذا اŸؤولف جمع عديد

كلمات « تاشضلحيت» التي اندثرت مع مرور الوقت،
وأاخ- -رى م- -ه- -ددة ب- -ال- -زوال ب- -غ -رضس اسضÎج -اع -ه -ا
وتكريسس تداولها ‘ ا◊ياة اليومية لسضكان وادي
ريغ» ،يضضيف ذات اŸتحدث.
وشضرع ‘ –ضض Òهذا العمل اللغوي منذ ٢٠١٥
بالتعاون مع بعضس كبار السضن باŸنطقة وﬂتصضÚ
‘ تاريخ وتراث وادي ريغ (منطقة قوق وبلدة عمر
وقارين) على غرار الكاتب عبد القادر توجة ،وهذا
بالÎكيز على جمع كلمات مهددة باإلندثار Ãنطقة
ت -ق -رت ،وذلك –ت إاشض -راف اÙاف -ظ -ة السض-ام-ي-ة
Óمازيغية من خÓل متابعة التدقيق اللغوي ،كما
ل أ
ذكر اŸؤولف.
وأاشضار السضيد غطاسس ( ٣٨سضنة جامعي تخصضصس
إاعÓم آا‹ من بلدية بلدة أاعمر) أان هذا اإلصضدار
اللغوي يشضكل إاضضافة ومسضاهمة ‘ اÙافظة على
ال -ل -غ -ة األم -ازي -غ -ي -ة بشض -ت-ي م-ت-غÒات-ه-ا ع-ل-ى غ-رار
اŸيزابية (غرداية) وتقرقرنت (ورقلة) وأانقوسضية
(منطقة أانقوسضة) وتاشضلحيت (وادي ريغ) وتاشضنويت
(غ -رب ا÷زائ -ر ال -ع -اصض -م -ة) وتشض -اويت (م -ن -ط -ق -ة

األوراسس وما جاورها) وثاقبايليث (منطقة القبائل)
والتارقية (منطقتي األهقار والطاسضيلي).
وت -أات -ي ه -ذه اŸب -ادرة ال -ث -ق -اف-ي-ة أايضض-ا م-ن أاج-ل
اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى الÎاث ال-ث-ق-ا‘ ال-وط-ن-ي ‘ ظ-ل
ا◊رك -ي -ة ال -ت -ي تشض-ه-ده-ا األم-ازي-غ-ي-ة ،سض-ي-م-ا ب-ع-د
دسضÎتها لغة وطنية رسضمية وترسضيم  ١٢يناير (رأاسس
السضنة األمازيغية) عيدا وطنيا ،كما أاكد اŸؤولف.
واأثريت اللغة األمازيغية بهذه اŸنطقة Ãؤولفات
أاخرى نشضرت ‘ وقت سضابق من بينها قاموسس ‘‘أاوال
 اأنا‘‘ (لغتنا) للكاتب خالد بن أاحمد فرتو‘ Ê ،٢٠١6وهو كتاب شضبه مدرسضي لتعلم أابجديات اللغة
األمازيغية باŸتغ Òالورقلي الزناتي (تقرقرنت)،
وقاموسس «الفعل األمازيغي» (أامياغ أامازيغ) للكاتب
بردودي عمر.
ويحتوي هذا اŸؤولف على ›موعة من األفعال ‘
اللغة األمازيغية ‘ تنوع لسضا ،Êيعكسس مدى ثراء الثقافة
األمازيغية من شضمال الوطن إا ¤جنوبه ومن شضرقه إا¤
غربه.
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حقق موسسما اسستثنائيا رغم اŸنافسسة الكبÒة

إا–اد العاصشمة يتوج بلقب البطولة للمرة الثامنة ‘ تاريخه
’و ¤موبيليسس لصسا◊ه بعد ان عاد بانتصسار من قسسنطينة على حسساب
حسسم ا–اد العاصسمة سسباق الفوز بلقب الرابطة ا أ
الشسباب اÙلي ‘ وقت  ⁄يكن الفوز الذي حققه «الكناري» على حسساب أاهلي الÈج كافيا من اجل التتويج .

عمار حميسسي
وضسع ا–اد العاصسمة حدا للتشسويق الذي
ط -ب -ع ا÷و’ت اأ’خÒة ل -ل -راب -ط -ة اأ’و¤
موبيليسس خاصسة بعد خسسارته ‘ ا÷ولة
ما قبل اأ’خÒة أامام مولودية وهران و فوز
شسبيبة القبائل على نصسر حسس Úداي .
و ك-ان ا–اد ال-ع-اصس-م-ة م-ط-ال-ب-ا ب-ت-حقيق
ا’نتصسار ‘ قسسنطينة دون انتظار نتيجة
مواجهة شسبيبة القبائل و اهلي الÈج و هو
م- -ا ح- -دث ح -يث حسس -م ا’–اد اŸب -اراة
لصس- -ا◊ه بسس- -ه- -ول- -ة ك- -بÒة ب -ع -د ان -ه -ي -ار
اŸنافسس ‘ الشسوط الثا. Ê
و Áكن القول ان ا’–اد اسستحق التتويج
باللقب بعد اŸشسوار اŸميز الذي قطعه
هذا اŸوسسم و بقاؤوه ‘ الصسدارة منذ
ا÷ول- -ة ال- -ث- -ان- -ي -ة و ل -فÎة ط -وي -ل -ة رغ -م
اŸنافسسة الكبÒة ا’ انه كان ‘ اŸوعد
خ Ó-ل م -رح -ل -ة ال -ذه -اب و ادى ت-راج-ع-ه
خÓل مرحلة العودة ا ¤عودة الصسراع من
جديد على صسدارة الÎتيب .
و عرف بيت ا’–اد عديد الهزات هذا
اŸوسس -م ب-داي-ة ب-رح-ي-ل اŸدرب ف-روج-ي
اضسافة ا ¤اŸشساكل ا’دارية التي عانى
منها الفريق و هو ا’مر الذي اثر على
معنويات الÓعب ÚخÓل مرحلة العودة
من البطولة .
و يبقى اأ’مر ا’هم اآ’ن بالنسسبة ’نصسار
ا’–اد هو التفك ‘ ÒاŸوسسم اŸقبل
ح -يث ي -ب -دو اŸسس -ت -ق-ب-ل غ-امضس-ا ‘ ظ-ل
اŸشساكل اŸالية و اإ’دارية التي يعا Êمنها
الفريق و هو ا’مر الذي جعل اأ’نصسار
يدقون ناقوسس اÿطر .

’بطال
«الكناري» ‘ رابطة ا أ
ونادي بارادو ‘ كاسس «الكاف»
أان-ه-ى ف-ري-ق شس-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل اŸوسس-م ‘
اŸركز الثا Êبعد ان حقق ا’نتصسار على
أاهلي الÈج ‘ اخر جولة من البطولة و هو
اأ’مر الذي  ⁄يكن كافيا من اجل إاحراز
اللقب بعد فوز ا’–اد .
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اسستقبل مصسارعي ورئيسس فريق اÙمدية  ،برناوي:

رياضشة اŸصشارعة لها ششعبية كبÒة با÷زائر..
وسشندرسص مششكلة نادي اÙمدية بدقة
’حد وزير الشسباب والرياضسة «عبد الرؤووف برناوي» مصسارعي نادي
اسستقبل عشسية ا أ
اÙمدية لرياضسة اŸصسارعة ورئيسسهم ،بعدما قاموا بوقفة احتجاجية أامام مقر الوزارة
’قصساء ‘ حقهم لتمثيل األوان اŸنتخب الوطني
بأاول ماي بالعاصسمة ،منددين Ãا أاسسموه ا إ
ا÷زائري ،حيث اسستمع الوزير إا ¤انشسغا’ت الرياضسي Úومسسؤوو‹ الفريق ،حيث عمل
على ﬁاولة فهم لب اŸشسكل وعمل على تهدئة ا÷ميع.

ﬁمد فوزي بقاصص

و يعود شسبيبة القبائل ا ¤اŸنافسسة القارية
بعد غياب طويل حيث سسيشسارك اŸوسسم
اŸقبل ‘ منافسسة رابطة أابطال إافريقيا و
Áتلك الفريق سسج Óثريا ‘ اŸنافسسة
القارية يسسعى ’سستثماره خÓل مشساركته
‘ البطولة .
من جهته كان اŸوسسم ا◊ا‹ اسستثنائيا
بالنسسبة لنادي بارادو الذي سسيشسارك ‘
البطولة القارية خÓل اŸوسسم اŸقبل و
ه -و م -ا ج -ع -ل-ه ي-دخ-ل ال-ت-اري-خ م-ن اوسس-ع
ا’بواب بالنظر ا ¤انه من ا’ندية الفتية .

أاوŸبي اŸدية ،تاجنانت
و«اŸوب» إا ¤الرابطة الثانية
ب -اŸق -اب -ل ع -رفت ب -ط -ول-ة ه-ذا اŸوسس-م
سسقوط اوŸبي اŸدية و دفاع تاجنانت
اضسافة ا ¤مولودية بجاية و هو ا’مر
ال -ذي وضس -ع ايضس -ا ح -دا ل -ل -تشس -وي-ق ال-ذي

مباشسرة بعد –قيق « أابناء سسوسسطارة اللقب

عرفته البطولة فيما يخصس الصسراع على
ضسمان البقاء .
و رسس - -م اوŸب - -ي اŸدي- -ة سس- -ق- -وط- -ه ا¤
الرابطة الثانية بعد خسسارته امام شسبيبة
السساورة على ملعبه و امام جمهوره و هو
م -ا ح -رم انصس -ار ال -ف -ري -ق م -ن ا’ح-ت-ف-ال
بضسمان البقاء رغم ان هذا ا’مر  ⁄يكن
ليتحقق حتى لو فاز ا’وŸبي بالنظر ا¤
النتائج ا’خرى التي  ⁄تخدمه .
و سسيلوم دفاع تاجنانت نفسسه كثÒا خاصسة
ان -ه ضس -ي -ع ف-رصس-ة ال-ب-ق-اء ع-ن-دم-ا اك-ت-ف-ى
بالتعادل امام شسباب قسسنطينة على ارضسه
و امام جمهوره و هو ا’مر الذي جعله
يفقد حظوظه ‘ ضسمان البقاء .
مولودية بجاية هو ا’مر فقد حظوظه
بعد اÿسسارة ‘ ا÷ولة ا’خÒة و هو ما
ك-ان م-ت-وق-ع-ا خ-اصس-ة ان ال-ف-ري-ق  ⁄ي-ق-ن-ع
ك- -ثÒا ه- -ذا اŸوسس- -م رغ- -م ت -وف -ره ع -ل -ى
›موعة ‡يزة من الÓعب Úلكن الفريق
فشسل ‘ –قيق الهدف اŸنشسود .

نعيجي هداف البطولة
برصسيد  20هدفا
توج زكريا نعيجي مشسواره اŸميز هذا
اŸوسس -م ‘ ال -ب -ط -ول-ة ب-إان-ه-اء اŸوسس-م ‘
صسدارة الهداف Úبرصسيد  20هدفا حيث
خالف التوقعات حيث حقق مشسوارا ‡يزا
بغزارة تهديفية غ Òمتوقعة .
و  ⁄يفوت نعيجي فرصسة تواجده ‘ نادي
بارادو لوضسع بصسمته على مشسوار الفريق
من خÓل تسسجيل عدد كب Òمن ا’هداف
حيث سسيكون من العناصسر التي سستغادر
ال -ف-ري-ق ب-نسس-ب-ة ك-بÒة لÓ-حÎاف ب-ع-د ان
لفت انظار عدة اندية اوروبية .
و يسسعى نعيجي ’نهاء اŸشسوار بقوة من
خÓ- -ل اŸشس- -ارك- -ة ‘ ك -اسس اف -ري -ق -ي -ا و
التواجد ‘ قائمة «اÿضسر» رغم صسعوبة
اŸامورية ‘ ظل اŸنافسسة الكبÒة التي
يعرفها خط الهجوم.

سش ـ ـ ـ ـ ـ ـرار يسشتقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل

الكث Òمن اأ’هداف و لكن اعتقد أاننا
اسس-ت-ط-ع-ن-ا ا◊د م-ن اÿسس-ائ-ر ب-إاحرازنا
للقب البطولة الذي يسسمح لنا ‘ اŸوسسم
اŸقبل باŸشساركة ‘ رابطة اأ’بطال».
و ‘ سسؤوال حول اأ’سسباب التي دفعته
لÓسستقالة ،ذكر سسرار أانه تعرضس للضسغط
و ا’هانة من طرف بعضس اأ’شسخاصس
إاضس- -اف- -ة إا« ¤اŸشس- -اك- -ل اŸال- -ي -ة ال -ت -ي
سستعصسف بالفريق خÓل بداية اŸوسسم
القادم».
و أاضس- -اف سس- -رار أان- -ه «‘ ال- -وقت ال- -ذي
نتحدث فيه ,خزينة النادي فارغة ’ن
مصس -ل -ح -ة الضس-رائب ح-ج-زت  18مليون
دينار التي كانت بحوزتنا و جمدت كذلك

يلتقي سسهرة اليوم كل من نادي ‚مة
الشسلف مع فريق اÛمع البÎو‹ من أاجل
رسسم وقائع مواجهة نهائي كأاسس ا÷زائر
للكرة الطائرة سسيدات ،التي سستكون بقاعة
ع Úطاية بالعاصسمة بداية من السساعة
 ‘ 22:30سسهرة رمضسانية واعدة بÚ
الطرف.Ú

نبيلة بوقرين
ا◊سسابات اŸالية للنادي» ,موجها نداءه
ل -لسس -ل-ط-ات اÙل-ي-ة م-ن اج-ل مسس-اع-دة
النادي و إا’ فإانه سسيعا ÊكثÒا.

و ختم عبد ا◊كيم سسرار «أاشسعر بحزن
Ÿغادرتي و بفخر كب Òأ’نني أاشسرفت
على ناد كب Òمثل ا–اد العاصسمة».

قرار تغي ÒاŸقر أاثر علينا قبيل انطÓق موسشم الصشطياف
مليون سسنتيم ,وجدنا أانفسسنا مطرودين ا ¤مكان آاخر
يسستوجب أاشسغال تهيئة –تاج ا ¤قيمة مالية كبÒة».
وأاكدت رئيسسة الرابطة أان هيئتها تفتقد للموارد اŸالية
إ’ع -ادة ت -ه -ي -ئ-ة اŸق-ر ا÷دي-د ,م-ط-ال-ب-ة م-ن السس-ل-ط-ات
اÙلية بتقد ËاŸسساعدة.
وحسسب اŸتحدثة ،فإان السسبب يعود إا« ¤تواجد مقر
الرابطة الو’ئية أامام ﬁطة ضسخ اŸياه والتي تسستعمل
للصسالح العام حسسب ما ” إابÓغنا به».
ونوهت بدعم كل من الوا‹ اŸنتدب لدائرة الشسراقة
والرئيسس اŸدير العام Ÿؤوسسسسة تسسي ÒاŸوانئ «اللذين
سساعدانا ‘ إايجاد مكان جديد ,وإا’ لبقينا دون مقر,
لكن اإ’شسكال ‘ ندرة الدعم اŸا‹ لتهيئته».
وأافادت ايضسا« :تنتظرنا مواعيد لتنظيمها ,على غرار
ال -ي -وم اıصسصس ل-ل-ط-ف-ول-ة ,إاضس-اف-ة ا ¤ع-دة نشس-اط-ات

أاخرى خÓل موسسم ا’صسطياف ،وهو ما يشسكل عائقا
كبÒا على نشساطاتنا».
وحسسب اŸتحدثة ،فإان أاغلبية اأ’ندية العاصسمية تعا Êمن
نفسس اأ’مر ،وهي أايضسا مهددة بإاخÓء مقراتها‡ ,ا قد
يؤوثر ,حسسبها ,على ﬂتلف أاصسناف اŸنتخبات الوطنية,
كونها «خزان» للفرق ا÷زائرية.
وتقول« :تعا Êا’ندية من غÓء كراء اŸقرات ‡ا أاثقل
كاهلها ،حيث باتت بحاجة ا ¤مكان قار كونها مهددة.
وعلى البلديات أان تدعم هذه الفرق التابعة اليها إ’يجاد
مقر» ،مشسÒة ‘ نفسس الوقت أان «هناك أاماكن Áكن
اسستغÓلها».
وتتقاسسم الرابطة العاصسمية هذا اŸقر مع نادي الوفاق
ال-ري-اضس-ي Ÿع-ه-د ال-ت-ك-وي-ن ال-ري-اضس-ي ب-ع Úال-ب-ن-ي-ان وه-و
الفريق الذي بات ,هو اآ’خر ،مهددا بالتواجد دون مقر.

كأاسس ا÷زائر لكرة السسلة ( رجال وسسيدات )

الـ ـدور النهـ ـائي يـ ـ ـوم األح ـ ـ ـد بالقاع ـ ـ ـة البيضشوي ـ ـ ـة
ي -ج -رى ن -ه -ائ-ي-ا ك-اأسس ا÷زائ-ر ل-ك-رة السس-ل-ة,
رجال وسسيدات ،يوم ا’حد بالقاعة البيضسوية
للمركب ا’أوŸبي ﬁمد بوضسياف (ا÷زائر),
حسسب م -ا كشس -فت ع -ن -ه ا’–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة
للرياضسة.

اŸكتب الفيدرا‹ ا◊ا‹ والكفاءات
اŸمثلة ‘ أاعضساء ا÷معية العامة،
وذلك قصس- -د إاك- -م- -ال اŸشس -وار ك -م -ا
ي -ن -ب -غ -ي اأ’م -ر ،ل-ت-ح-ق-ي-ق اأ’ه-داف
اŸسس -ط-رة م-ن ق-ب-ل ا’–ادي-ة ع-ل-ى
اŸدى اŸتوسسط والطويل.
وب -خصس -وصس اŸشس -ك-ل ا◊اصس-ل بÚ
ن- - -ادي اÙم- - -دي- - -ة ال - -ذي ات - -ه - -م
ا’–ادي -ة ب -ت -ه -م -يشس ع -ن -اصس-ر م-ن
ال -ف-ري-ق ال-ع-اصس-م-ي وح-رم-ان-ه-م م-ن
ت- -ق -مصس اأ’ل -وان ال -وط -ن -ي -ة– ،دث
قائ« Óليسست هذه اŸرة اأ’و ¤التي
نواجه فيها مشساكل من هذا النوع مع
هذا النادي بالذات ،وما يحدث هو
ﬁاول- -ة زع- -زع -ة اسس -ت -ق -رار ع -م -ل
ا’–ادية ،نحن ا◊مد لله كما يعلمه
ا÷ميع نعمل بكل شسفافية» ،وتابع
«مسس -ؤوول-و ه-ذا ال-ف-ري-ق ي-ق-ول-ون ب-أان
ه -ن -اك ح -ق-وق ان-ت-ه-كت Ÿصس-ارع-ي
فريقهم الذين حسسبهم ” إاقصسائهم
م -ن اŸن -ت -خ -ب -ات ال -وط -ن -ي-ة ،وب-ك-ل
صس- -راح- -ة ’ أارى أاي ري- -اضس -ي Áلك
اŸسس-ت-وى لÓ-ل-ت-ح-اق ب-اŸنتخب و”
تهميشسه من هذا النادي ،و’ حبذ لو

ق -دم -وا ل -ن -ا اأ’سس-م-اء ،أ’ن-ن-ا م-ن-ح-ن-ا
الفرصسة للجميع وهم يرون أامورا ’
نراها نحن».
«شس- -ب- -اح» أاك -د ب -أان مسس -ؤوو‹ ف -ري -ق
اÙم-دي-ة ه-اج-م-وا ا’–ادي-ة عÈ
م-واق-ع ال-ت-واصس-ل ا’ج-ت-م-اعي ،وقال
بهذا اÿصسوصس «“ت مهاجمتنا عن
ط-ري-ق ال-ف-ايسس-ب-وك ،وك-ان ب-إامكانهم
رفع اŸسستوى قلي Óوالقيام باحتجاج
ك- -ت- -اب -ي أاو ال -ت -ق -دم ع -ل -ى مسس -ت -وى
ا’–ادي -ة ل -ط -رح مشس -اك -ل-ه-م قصس-د
البحث عن ا◊لول» ،وأاضساف «اآ’ن
م- -ن ح- -ق -ن -ا Œم -ي -د نشس -اط ه -ؤو’ء
اŸسسؤوول Úدون اŸسساسس بالرياضسيÚ
ال-ذي-ن سس-ي-ك-ون ب-إام-ك-انهم اŸمارسسة
واŸن -افسس -ة ‘ ﬂت -ل -ف ال-ب-ط-و’ت
الوطنية».
رئ- - - -يسس ا’–ادي - - -ة ا÷زائ - - -ري - - -ة
ل -ل -مصس -ارع -ة أاك -د ب -أان -ه خ Ó-ل ه-ذا
اأ’سسبوع سسيتم اسستدعاء رئيسس نادي
اÙم -دي -ة ل -ل -م -ث-ول أام-ام اÛلسس
ال-ت-أادي-ب-ي لÓ-سس-ت-ماع أ’قواله وإاعطاء
ت -فسسÒات ح -ول ال -تصس -ري -ح-ات غÒ
اŸسسؤوولة من قبله.

نهائـ ـ ـ ـي واع ـ ـ ـد ب ـ ـ ـ ـ ÚاÛمـ ـ ـ ـ ـع ال ـ ـبÎو‹
و ‚م ـ ـ ـ ـة الششلـ ـ ـ ـف بقاع ـ ـ ـ ـ ـة ع ـ ـ ـ ـ Úطاي ـ ـة

ليلى عÓلو ( رئيسسة رابطة و’ية ا÷زائر للرياضسات الشسراعية):

اع -تÈت رئ -يسس -ة راب -ط -ة و’ي -ة ا÷زائ -ر ل-ل-ري-اضس-ات
الشسراعية  ،ليلى عÓلو ,أان قرار إاخÓء مقر الرابطة،
الذي تشسغله منذ قرابة عامÃ Úيناء «ا÷ميلة» بعÚ
البنيان (غرب العاصسمة) «مؤوثر» ,سسيما وأانه يأاتي أاياما قبل
انطÓق موسسم ا’صسطياف.
وصس -رحت ع Ó-ل-و « :صس-دم-ن-ا ب-ه-ذا ال-ق-رار ال-ذي ي-قضس-ي
بإاخÓء اŸقر ‘ ظرف ’ يتعدى أاسسبوع ,Úوهو مؤوثر
جدا خصسوصسا وأاننا على أابواب موسسم ا’صسطياف الذي
يشسهد نشساطات عديدة ‘ الشسراع».
وتضسيف ”« :تعويضسنا Ãكان آاخر لكنه يتطلب إاعادة
التهيئة وهي العملية التي تكلف أاموا’ نحن غ Òقادرين
حاليا على تخصسيصسها».
وتأاسسفت اŸسسؤوولة على ما يحصسل للرابطة قائلة« :بعدما
قمنا بتهيئة اŸقر ا◊ا‹ على أاكمل وجه وÃبلغ 200

وزير الشسباب والرياضسة ‘ تصسريح لـ
«الشس- -عب» ع- -قب ا’ج- -ت- -م -اع ال -ذي
جمعه Ãصسارعي نادي اÙمدية،
أاكد بأانه اسستقبلهم ‘ مكتبه واسستمع
إا ¤انشسغا’تهم ،وتابع حديثه «هؤو’ء
اŸصس- -ارع Úوضس- -ح- -ن- -ا ل -ه -م ط -رق
ا’حتجاج الرسسمية Ãا أانهم نادي،
وكل نادي لديه طرق ‘ ا’حتجاج
والطعن».
الوزير أاوضسح بأان الفرصسة كانت من
أاج- -ل ا’قÎاب م- -ن مسس- -ؤوو‹ ن -ادي
اÙم -دي -ة ال -ذي أاك -د أان -ه ت -رب -ط-ه
صسداقة كبÒة معهم ،وقال «–دثنا
م -ع مسس -ؤوو‹ ن-ادي اÙم-دي-ة ب-ك-ل
صس -دق ،م -ه -م-ت-ن-ا ع-ل-ى رأاسس ال-وزارة
ليسست معا÷ة اŸشساكل فقط ،بل
حتى العمل على إاصسÓح ذات الب،Ú
خ- -اصس- -ة ‘ ه -ذا الشس -ه -ر ال -ك -ر،»Ë
وأاردف ق -ائ « Ó-ري -اضس -ة اŸصس -ارع-ة
مهمة ‘ ا÷زائر لديها شسعبية كبÒة
ورياضسيونا Áلكون مسستوى عال و’
بأاسس به ،ونحن أايضسا ‰لك طموحات
ك -بÒة ب -ال -نسس -ب -ة ل -ه-ذه ال-ري-اضس-ة ‘
ﬂت -ل -ف ا’سس -ت -ح -ق-اق-ات اÙل-ي-ة
والدولية ،اŸصسارعة بحاجة إا ¤أان
تنعم دائما با’سستقرار ،وإان شساء الله
سسنتطرق لهذا اŸوضسوع بدقة وعن
قرب».
م- - -ن ج- - -ان - -ب - -ه رئ - -يسس ا’–ادي - -ة
ا÷زائ-ري-ة ل-ل-مصس-ارع-ة و‘ ح-دي-ث-نا
معه أاكد لـ «الشسعب» بأانه بعدما ”
ت- -ع- -ي -ي -ن -ه م -ن ق -ب -ل وزي -ر الشس -ب -اب
والرياضسة على رأاسس مديرية الشسباب
وال -ري -اضس -ة ل -و’ي -ة ت -ي -زي وزو ق-ب-ل
اŸه- -م- -ة وخÓ- -ل اأ’ي- -ام ال- -ق- -ادم -ة
سس -ي-ت-ل-ق-ى الضس-وء اأ’خضس-ر Ÿب-اشس-رة
م -ه -م-ت-ه ا÷دي-دة ،م-وضس-ح-ا ب-أان-ه ’
خوف على ا’–ادية أ’نه سستكون
هناك اسستمرارية ‘ العمل من قبل

كأاسس ا÷زائر للكرة الطائرة (سسيدات )

أاعلن اŸدير العام لفريق ا–اد ا÷زائر ,عبد ا◊كيم سسرار
اسستقالته مباشسرة عقب فوز فريقه على شسباب قسسنطينة ()1-3
ليصسبح ا’–اد بذلك بطل ا÷زائر للمرة الثامنة ‘ تاريخه.
و صسرح سسرار ‘ هذا الشسأان «لقد كان
م-وسس-م-ا صس-ع-ب-ا ع-ل-ى ج-م-ي-ع اŸسس-تويات
–ملت فيه مسسؤوولياتي إا ¤اأ’خ .Òحان
الوقت أ’غادر و أاعلن رسسميا أانني لن
أاكون اŸدير العام ’–اد العاصسمة ‘
اŸوسسم اŸقبل».
و كان ا–اد العاصسمة قد رسسم العديد
من اأ’هداف هذا اŸوسسم على رأاسسها
كأاسس افريقيا التي تبقى اللقب الوحيد
الذي  ⁄يتحصسل عليه النادي لكنه ضسيع
ك -ل اأ’ه -داف و –صس -ل ع -ل -ى ال -ب-ط-ول-ة
بصس -ع -وب -ة ك -بÒة ع -ل -ى حسس -اب شس -ب -ي -ب-ة
القبائل.
و ت -اب -ع سس -رار ي -ق-ول»فشس-ل-ن-ا ‘ –ق-ي-ق

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ويجرى نهائي السسيدات ابتداء من السساعة
30ر 22والذي يجمع اÛمع البÎو‹ (حامل
ال -ل -قب) ,ب-ع-د انسس-ح-اب مسس-ت-ق-ب-ل سس-ط-ي-ف,
وبحرية حسس Úداي الفائز على نادي ا÷زائر
رياضسة (.)22-75

وبعدها مباشسرة ,يقام نهائي الرجال ,والذي
يÓقي خÓله اÛمع البÎو‹ (حامل اللقب)،
اŸت- -غ- -لب ع- -ل- -ى نصس -ر حسس Úداي ( ,)88-98
ف -ري -ق ا–اد ال -ب -ل -ي-دة اŸت-ف-وق ع-ل-ى ط-ل-ي-ع-ة
درارية (.)63-67

تهدف سسيدات اÛمع البÎو‹ للحفاظ على اللقب
الذي تسسيطر عليه منذ سسنة  2008من خÓل الدخول بقوة
‘ أاجواء اللقاء من خÓل إاسستغÓل اإ’مكانيات البشسرية
التي تتكون منها اÛموعة ،بهدف إاضسافة التاج الـ ‘ 29
تاريخهن والـ  12على التوا‹ بعدما فشسلت كل الفرق
اŸنافسسة ‘ الفوز عليهن خÓل هذه الفÎة الطويلة.
أاما ’عبات فريق ‚مة الشسلف أاكيد أانهن سسيدخل اللقاء
بنية –قيق أافضسل نتيجة من خÓل تقد Ëكل ما لديهن
على البسساط سسعيا منهن إ’حداث اŸفاجأاة واإ’طاحة
بسسيدات اÛمع البÎو‹ ،والصسعود Ÿنصسة التتويج Ãا
أانهن سسيلع Íمن دون ضسغط أ’نه ’ يوجد ما يخسسرونه

بعدما حققن اأ’هم بالوصسول لهذه اŸرحلة.
Óشسارة فإان فريق ‚مة الشسلف “كن من الوصسول
ول إ
للنهائي بعدما فاز ‘ اŸربع الذهبي على نظÒه راسسينغ
بجاية بنتيجة  3أاشسواط مقابل شسوط واحد بقاعة الدويرة،
‘ ح Úأاقصسى نادي اÛمع البÎو‹ منافسسه وداد بجاية
‘ اللقاء الذي جمعهما بقاعة تيزي وزو بثÓث أاشسواط
نظيفة.
نهائي الرجال يوم  30ماي بقاعة البليدة
فيما ضسبطت اإ’–ادية ا÷زائرية للكرة الطائرة تاريخ الـ
 30ماي ا÷اري من أاجل لعب لقاء نهائي كأاسس ا÷مهورية
رجال ،الذي سسيجمع ب ÚاÛمع البÎو‹ ونادي أاوŸبي
اŸي-ل-ي-ة ب-ال-ق-اع-ة اŸت-ع-ددة ال-ري-اضس-ات ال-ت-اب-ع-ة ل-لمركب
ا’وŸبي مصسطفى تشساكر بداية من السساعة الـ .23:00
“كن اÛمع البÎو‹ حامل لقب النسسخة اŸاضسية من
بلوغ الدور النهائي بعدما أاقصسى فريق جمية البليدة ‘
مواجهة مثÒة جمعتهما بقاعة بوسسماعيل ‘ ،ح Úأاطاح
نادي أاوŸبي اŸيلية بنظÒه مسستقبل تاجنانت ‘ اللقاء
الذي إاحتضسنت وقائعه مدينة ا÷سسور اŸعلقة وتعتÈ
اŸرة الثانية التي يصسل فيها هذا النادي للنهائي بعد سسنة
.2017

–سسبا لنهائي كأاسس ا÷مهورية

ششبيب ـ ـ ـ ـة بجاي ـ ـة ‘ تربصص بالعاصشم ـ ـ ـة
بداي ـ ـ ـة م ـ ـن األربعـ ـ ـاء القـ ـ ـادم

حسسمت إادارة فريق شسبيبة بجاية ،مكان إاقامة الÎبصس
التحضسÒي –سسبا للقاء نهائي الكأاسس ا÷مهورية ،حيث
يدوم هذا الÎبصس خمسسة أايام قبل العودة إا ¤بجاية
Ÿواصس- -ل- -ة ال- -ت- -حضسÒات ،وب- -حسسب اŸدرب ب- -وع- -ك -از،
لـ’الشسعب’ ” ’،تسسط Òبرنامج –ضسÒي لضسمان جاهزية
الÓعب– Úسسبا للقاء الشسباب ،وسسنعمل على معا÷ة
النقائصس اŸسسجلة وإايجاد ا◊لول التي تسسمح للفريق
بالظهور بوجه أاحسسن ،وبالطبع لن تكون سسهلة ،وعليه
فنحن سسنعمل من أاجل ضسبط أامور التشسكيلة حتى تكون
ج -اه -زة ي -وم 8ج- -وان ،وق -د ” اخ -ت -ي -ار إاق -ام -ة الÎبصس
بالعاصسمة من أاجل إابعاد الÓعب Úعن الضسغط ،وإايجاد
الوصسفة اŸثلى للفوز ،وسسيتم الÎكيز على ا÷انب النفسسي
ث الÓعب Úعلى الفعالية وبذل ›هودات
من خÓل ح ّ
إاضسافية وتقد Ëمردود ‘ اŸسستوى’.

ومن جهتهم ،أاكد الÓعبون أان الÎبصس اÈŸمج سسيكون
مفيدا جدا من كل النواحّي ’ ،سسيما وأان كل اأ’مور تسسÒ
وفق الÈنامج اŸسسطر ،حيث أان إاجراء الÎبصس سسيسساهم
‘ التحضس Òا÷يد بعيدا عن أاي ضسغوطات ،وهم واعون
بضسرورة التحلي بالروح ا÷ماعية واإ’رادة ،من خÓل
الÎكيز اŸطلق والفعالية من أاجل صسنع الفارق و–قيق
الفوز مع العمل على تفادي اأ’خطاء.
Óشسارة ،فقد قامت إادارة فريق شسبيبة بجاية بتسسوية
ول إ
مسس -ت -ح -ق -ات ال Ó-ع -ب ،Úح-يث ” ضسّ-خ راتب شس-ه-ري ‘
أارصسدتهم ،وصسرف منحة التأاهل اÙقق ‘ الدور ربع
النهائي من كأاسس ا÷مهورية أامام نادي بارادو ،كما تعهد
رئيسس الفريق بتسسوية منحة التأاهل إا ¤النهائي مباشسرة
بعد دخول اأ’موال اŸرتقب.

بجاية :بن النوي توهامي

مواقيت
الصسÓة

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  28ماي  :١٩57اسستشسهاد الرائد «علي مÓح»
مسسوؤول الولية السسادسسة بضسواحي قصسر
البخاري.

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

^  28م -اي  :١٩5٩ك -ت-ل-ة الآف-رو ـ اآسس-ي-وي-ة ‘
الأ· اŸت- -ح- -دة ت- -ق -رر –ريك ال -ن -زاع ا÷زائ -ري
الفرنسسي اأمام ا÷معية العامة.
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الثÓثاء  2٣رمضسان  ١٤٤٠هـ الموافق لـ  28ماي  2٠١٩م
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france prix 1

خÓل حفل توقيع عقود السستÓم لعÓمة مرسسيدسش_بنز الرويبة

تسصليم  252شصاحنة تكتيكية للمديرية اŸركزية
للعتاد بوزارة الدفاع الوطني

أاشس - - - -رفت م - - - -دي - - - -ري- - - -ة
الصس - -ن - -اع- -ات ال- -عسس- -ك- -ري- -ة
ل- -وزارة ال- -دف- -اع ال- -وط -ن -ي،
أامسش ،اŸمثلة ‘ شسركة ““ا .ام
.اسش““_““ام ب - -ي““ ال - -روي - -ب - -ة
ع -ل -ى تسس -ل -ي-م  278شساحنة
م -ت -ع -ددة اŸه -ام م -ن عÓ-م-ة
م- -رسس -ي -دسش ب -ن -ز م -ن -ه -ا252
شس- -اح- -ن- -ة ت- -اك -ت -ي -ك -ي -ة م -ن
لن- -واع ل- -ف- -ائ -دة
ﬂت- -ل- -ف ا أ
اŸدي -ري -ة اŸرك -زي-ة ل-ل-ع-ت-اد
ب - -وزارة ال- -دف- -اع ال- -وط- -ن- -ي
ومؤوسسسسات وطنية عمومية
وخاصسة.

خالدة بن تركي
تصشوير :فواز بوطارن

اŸرح-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن ب-رن-ام-ج سش-ن-ة التحضشÒ
القتا‹  ،2019 /2018وكذا اŸتابعة اŸيدانية
ل-ل-مسش-ت-وى ال-ذي ب-ل-غ-ه ق-وام اŸع-رك-ة ل-لجيشس

Ãوقف ا◊افÓت بإاحدادن ،على م Ïدراجة نارية
” اتخاذ
يسشتغلها من أاجل تسشهيل عملية الÎويجّ ،
ك -اف -ة اإلج -راءات ال Ó-زم -ة وت -وق -ي-ف اŸت-ورط،Ú
وحجز كمية من اıدرات (كيف معالج) يقدر
وزنها بـ  472.6غرام و  15قرصشا مهلوسشا (باركديل
 2مغ).

بجاية :بن النوي توهامي

قامت بها فرقة البحث التحري بأامن بشسار

مرuوج اuıدرات واŸؤوثرات العقلية ‘ قبضصة الشصرطة

اuıدرات (كيف معالج) على ششكل قطع مهsيأاة
ل -لÎوي -ج ق -در وزن -ه -ا اإلج-م-ا‹ بـ  70غ-رام-ا12 ،
ق -رصش -ا م -ن اŸؤوث -رات ال -ع -ق -ل-ي-ة أات-ري-ل 25 Úملغ
وكيتيل 09 ،آالت حادة ””كيتار”” ﬂصشصشة لتهيئة
قطع اuıدرات ،ومبلغ ما‹ بالعملة الوطنية ُقuدر
ب -أاك Ìم -ن م -ل -ي -ون سش -ن-ت-ي-م ك-ع-ائ-دات ت-روي-ج ه-ذه
السشموم ‘ أاوسشاط الششباب.
ب -ع-د اسش-ت-ي-ف-اء إاج-راءات ال-ت-ح-ري ‘ ال-قضش-ي-ة،
وÃوجب ملف إاجراء قضشائيُ ،قuدم اŸششتبه فيه
أامام وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة بششار ،ليصشدر
‘ حقه أامر إايداع باŸؤوسشسشة العقابية.

بششار  :دحمان جمال

رفيق سسÓح الشسهيد مصسطفى بن بوالعيد

وفاة اÛاهد الكب Òمصصطفى طورشش بباتنة

شش- -ي- -عت األسش- -رة ال- -ث- -وري -ة
ب- -ع- -اصش- -م- -ة األوراسس ب- -ات- -ن -ة،
ب -حضش -ور السش -ل -ط -ات اŸدن -ي-ة
وال- -عسش- -ك- -ري -ة ،وال -ع -دي -د م -ن
الشش -خصش -ي-ات ال-وط-ن-ي-ة وج-م-ع
غ -ف Òم -ن اŸواط -ن Úج-ث-م-ان
اÛاه -د ال -راح -ل مصش -ط -ف-ى
ط- -ورشس ال -ذي وري ج -ث -م -ان -ه
الÌىÃ ،قÈة ب- - -ل- - -دي- - -ة ف - -م
ال -ط -وب ب -ولي-ة ب-ات-ن-ة ب-ع-د أان
وفاته اŸنية عن عمر ناهز 95
سشنة إاثر مرضس عضشال أالزمه
ال -ف -راشس م -ن -ذ م -دة حسش -ب -م -ا
أافادت مصشادر من عائلته.
وي -ع -ت ÈاÛاه -د ال -راح-ل
مصشطفى طورشس من الرعيل
األول ل- -ل- -ث- -ورة ال- -ت- -ح- -ري- -ري- -ة
Ãنطقة األوراسس وبالضشبط من منطقة إاششمول،
ال-ت-ي ك-انت حضش-ن-ا م-ن-ي-ع-ا ل-ل-ث-ورة ال-تحريرية غداة
انطÓقتها سشنة  ،1954وهو من مواليد أاول نوفمÈ
 ،1925تلق تعليمه األول بالكتاتيب وحفظ القرآان
الكر Ëكام Óوهو صشغ ،Òمن عائلة ثورية ›اهدة
ك -ون -ه أاخ-ا ألرب-ع-ة شش-ه-داء وي-ع-ت Èرف-ي-ق-ا ل-لشش-ه-ي-د
البطل مصشطفى بن بولعيد أاين لزمه منذ ا◊ركة
ال-وط-ن-ية  ،1944ح- - - -يث شش - - -ارك ‘ أام اŸع - - -ارك
اŸعروفة تاريخيا بخنقة معاشس ،ويعت ÈاÛاهد

 25°وهران
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^ تخصش شصاحنات نقل الأفراد صصهريج اŸاء والوقود

مروجو اıدرات ببجاية ‘ قبضصة األمن

اسشتمرارا Ÿهامها اŸيدانية ‘ ›ال مكافحة
ا÷رÁة “ّك -نت ق -وات الشش -رط -ة ل -ف -رق -ة ال -ب-حث
والتدخل بأامن ولية بششار ،خÓل األسشبوع الثاÊ
من الششهر الفضشيل ،من وضشع حد لنششاط مرuوج
للحبوب اŸهلوسشة وحجز كمية منها.
القضشية األو ¤تعود لسشتغÓل معلومات تفيد
بوجود مششتبه ‘ أامره ‘ العقد الثالث من العمر،
ي-ق-وم ب-اسش-ت-غÓ-ل م-ن-زل-ه اÿاصس ل-ت-خ-زي-ن وت-رويج
اuıدرات (الكيف اŸعالج) واŸؤوثرات العقلية،
ليتم ترصشد اŸششتبه فيه وتوقيفه بالقرب من منزله
اÿاصس ،وم- -ب- -اشش- -رة إاج- -راءات ت- -ف- -ت- -يشس اŸن -زل
Ãوجب إاذن ع -ن وك -ي -ل ا÷م -ه -وري-ة ل-دى ﬁك-م-ة
بشش -ار ،أاي -ن م -ك -نت ال -ع-م-ل-ي-ة م-ن ح-ج-ز ك-م-ي-ة م-ن

 2١°ا÷زائر

عنابة

الفريق ڤايد صصالح يؤوكد حرصصه على حضصور التمارين البيانية

“ك -نت ف -رق -ة م -ك -اف -ح -ة اıدرات ،ال-ت-اب-ع-ة
للمصشلحة الولئية للششرطة القضشائية ،بأامن ولية
بجاية ،أامسس األول ،من وضشع حد لششبكة “تهن
ت -روي -ج اıدرات ،ح -يث “ت ال -ع -م -ل -ي -ة ب-حسشب
مصشدر مسشؤوول ،إاثر ورود معلومات حول تواجد
شش -ب -ك -ة إاج -رام -ي -ةﬂ ،تصش-ة ‘ ت-روي-ج اıدرات
وا◊بوب اŸهلوسشة بضشواحي إاحدادن.
وبعد –ديد مكان تواجد أاحد اŸششتبه فيهم

 25°ا÷زائر

عنابة

تقييم اŸرحلة الثانية من برنامج سسنة التحضس Òالقتا‹ للنواحي

‘ إاطار الزيارات التواصشلية مع األفراد
خÓ- -ل شش- -ه- -ر رمضش -ان ال -فضش -ي -ل ،ع Èك -اف -ة
النواحي العسشكرية ششرع الفريق أاحمد ڤايد
صشالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيسس أاركان
ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب-ي ،اب-ت-داء م-ن أامسس
الث -ن ،Úب -زي -ارة ع -م -ل وت-ف-ت-يشس إا ¤وح-دات
الناحية العسشكرية السشادسشة بتمÔاسشت.
الفريق سشيششرف خÓل هذه الزيارة على
ت -ن -ف -ي -ذ “ري -ن ب -ي -ا Êب-ال-ذخÒة ا◊ي-ة ،ك-م-ا
سشيÎأاسس لقاءات توجيهية مع إاطارات وأافراد
ال-ن-اح-ي-ة ،وي-ت-ف-ق-د ب-عضس ال-وحدات اŸرابطة
على ا◊دود ا÷نوبية للبÓد.
‘ البداية ،وبعد مراسشم السشتقبال ورفقة
اللّواء ﬁمد عجرود قائد الناحية العسشكرية
السش- -ادسش -ة ،و‘ ل -ق -ائ -ه م -ع ق -ي -ادة وإاط -ارات
ال-ن-اح-ي-ة ذ ّك-رال-ف-ري-ق ب-ا÷ه-ود اŸث-ابرة التي
تبذل من قبل الوحدات اŸرابطة بإاقليم هذه
ال -ن -اح -ي -ة ال -عسش -ك-ري-ة ا◊سش-اسش-ة ،ع-ل-ى ط-ول
ا◊دود ا÷نوبية لبÓدنا ،كما أاكد على أان
حرصشه على حضشور هذا التمرين يندرج ‘
إاط -ار م -ت -اب -ع-ت-ه لسش-لسش-ل-ة ال-ت-م-اري-ن ال-ب-ي-ان-ي-ة
بالذخÒة ا◊ية اŸنفذة مؤوخرا على مسشتوى
كافة النواحي العسشكرية ،وذلك بهدف تقييم
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ط - -ورشس م- -ن ب ÚاÛاه- -دي- -ن
الذين أالقي عليهم القبضس من
ط - - - -رف ق - - - -وات الح- - - -تÓ- - - -ل
الفرنسشي ،حيث ” سشجنه ‘ 10
نوفم Èسشنة  1955رفقة الششهيد
ب -ن ب -ول -ع -ي -د ف -ت -ق -اسش -م-ا ن-فسس
ال - -غ - -رف - -ة بسش - -ج - -ن ال - -ك - -دي - -ة
بقسشنطينة.
ل -ي -ت -ع -رضس ل -ت -ع-ذيب شش-دي-د
وأادخ- -ل السش- -ج -ن وك -ان م -ن بÚ
اÛاهدين اŸرششح Úللهروب
مع الششهيد مصشطفى بن بولعيد
لكنه أاخفق هو و › 18اهدا
آاخ -ري -ن ب -ع -د أان ت -ف -ط-ن ال-ع-دو
ل-ل-ع-م-ل-ي-ة وصش-در ‘ ح-ق-ه ح-ك-م
ب -اإلع -دام م-ن ط-رف اÙك-م-ة
العسشكرية السشتعمارية.
وظ- -ل اŸرح- -وم حسشب شش -ه -ادات ل -ع -ائ -ل -ت -ه ‘
السشجن ليطلق سشراحه قبيل السشتقÓل من السشجن
اŸركزي آانذاك بتازولت بباتنة بتاريخ  9أابريل
 1962ليعود مباششرة إا ¤مسشقط رأاسشه ببلدية فم
الطوب التي مارسس بها مهنة التعليم بعد ان أالتحق
بقطاع الÎبية ،أاين تفرغ للتعليم و–فيظ القرآان
الكر Ëوأاحكام التجويد إا ¤أان وافته اŸنية عن
عمر ناهز  95سشنة بعد مرضس أالزمه الفراشس.

باتنة :حمزة Ÿوششي

الوطني الششعبي ،ومعاينة مسشتوى ا÷اهزية
العملياتية التي بلغتها الوحدات القتالية.

ق.و

بفضسل اسستغÓل اŸعلومات
Ÿفارز ا÷يشش والدرك

توقيف Œ 6ار
ﬂدرات وحجز 200
كلغ من الكيف

‘ إاط- -ار ﬁارب- -ة ال- -ت- -ه- -ريب وا÷رÁة
اŸن ّ-ظ -م -ة وب -فضش-ل اسش-ت-غÓ-ل اŸع-ل-وم-ات،
أاوق -فت م -ف -رزة ل -ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي
ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع ع -ن -اصش -ر ال-درك ال-وط-ن-ي
وحرسس ا◊دود بتلمسشان/ن.ع ،2.يوم 26
م - -اي  ،2019سش - -ت - -ة (- - Œ )06ار - - ﬂدرات
وحجزوا كمية معتÈة من الكيف اŸعالج
تقدر بـ ( )200كيلوغرام.
من جهة أاخرى ،أاحبطت مفرزة للجيشس
ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي ،ب-أادرار/ن.عﬁ ،3.اول- -ة
تهريب ( )4980ل Îمن الوقود ،فيما ضشبط
عناصشر الدرك الوطني ( )1100علبة سشجائر
ببششار/ن.ع.3.

ت-أات-ي ال-ع-م-ل-ي-ة حسشب ال-رائد
بوزرمة مصشطفى ‘ حفل توقيع
ع - -ق - -ود اسش- -تÓ- -م الشش- -اح- -ن- -ات
التكتيكية وحافÓت من ﬂتلف
األن- - -واع Ÿؤوسشسش- - -ات وط - -ن - -ي - -ة
عمومية وخاصشة Ãقر الششركة
ا÷زائرية للوزن الثقيل عÓمة””
م- -رسش- -ي- -دسس ب- -ن- -ز”/ال- -روي -ب -ة/
وب- -حضش- -ور أاعضش- -اء م -ن ا÷يشس
الوطني الششعبي و‡ثلي ﬂتلف
اŸؤوسشسش - -ات ‘ إاط- -ار اسش- -تÓ- -م
حصشة أاخرى من العربات لفائدة
ا÷يشس الوطني على غرار تلك
اŸسش -ت -ل-م-ة سش-اب-ق-ا م-ن-ه-ا حصش-ة
مكونة من ششاحنات نقل أافراد
6 6و  4 4وششاحنات صشهريج ماء
وإاخ Ó-ء ،وصش -ه -ري -ج وق -ود ال-ت-ي
أاث -ب -تت ف -ع -ال -ي -ات-ه-ا ‘ اŸي-دان
ومسش-اه-م-ت-ه-ا ال-ف-عالة ‘ تطوير
ق - -وة ﬂت - -ل - -ف وح - -دات ق - -وام
اŸع - -رك - -ة اŸن- -تشش- -رة ‘ رب- -وع
الوطن بالنظر إا ¤تكنولوجيتها
العالية اŸسشتعملة ‘ تصشنيعها
وك-ذا ت-زوده-ا ب-ك-ل م-ا ي-ح-ت-اج-ه
ال -ف-رد ال-عسش-ك-ري إل“ام اŸه-ام
اŸسش-ن-دة ال-ي-ه ب-احÎاف-ي-ة ودق-ة
عاليت.Ú
تعت Èالعملية حسشب الرائد
ت -ت-م-ة ل-ع-م-ل-ي-ات تسش-ل-ي-م سش-اب-ق-ة
لعربات ذات الوزن الثقيل والتي

تصشب ‘ إاط - -ار السش - -ت - -ج - -اب - -ة
لطلبات الزبائن من حيث الكم
وال - -ك- -ي- -ف ‘ اآلج- -ال اÙددة
لسش -ي -م -ا ‘ ظ-ل السشÎات-ي-ج-ي-ة
ال -ت -ي سش-ط-رت-ه-ا ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا
للجيشس الوطني الششعبي الهادفة
إا ¤تشش -ج -ي -ع اŸن -ت -وج ال -وط-ن-ي
واŸسشاهمة الفعالة ‘ القتصشاد
الوطني.
Œسش -ي -دا Ÿسش -اع -ي ال-ق-ي-ادة
ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشس الوطني الششعبي
‘ ت - -ط- -وي- -ر ف- -روع الصش- -ن- -اع- -ة
ال- - -عسش- - -ك- - -ري- - -ة وب - -اÿصش - -وصس
اŸي -ك -ان -ي -ك -ي -ة م -ن-ه-ا Ãا Áل-ي
اح- -ت- -ي -اج -ات ﬂت -ل -ف ه -ي -اك -ل
ا÷يشس ارت -أات ال -ق -ي-ادة ب-حسشب
ذات اŸت -ح -دث اخ-ت-ي-ار عÓ-م-ة
””م-رسش-ي-ديسس ب-ن-ز”” ال-روي-بة ذات
ا÷ودة العالية واŸعروفة على
السشاحة العاŸية.
اŸدي - - -ر ال - - -ع - - -ام لشش- - -رك- - -ة
مرسشيدسس بنز/الرويبة /جمال
ﬁيوت قال خÓل مراسشم توقيع
العقود إان الششركة جاءت هذه
اŸرة Ãنتوج  9طن ا÷ديد ‘
›م-وع-ة ال-وزن ال-ث-ق-ي-ل ،مؤوكدا
ح- -رصس الشش- -رك -ة ع -ل -ى الشش -ك -ل
ا÷ذاب وال- -ن- -وع -ي -ة ا÷ي -دة ‘
اŸنتوج ،مششÒا بششأان الششراكة
ا÷زائ -ري -ة _اإلم -ارات -ي -ة أان -ه -ا
تسش Òبششكل جيد ووفقا للمادة
 54_49من القانون ا÷زائري
الذي يحدد طبيعة العÓقات مع
الشش- -ريك وال- -ت -ي تسش Òب -أاحسش -ن
حال بدليل صشدور أانواع جديدة

كاريكات /ÒعنÎ

من الششاحنات اıتلفة كل سشنة
م- -ع الل- -ت- -زام ب- -ا÷ودة وحسش- -ن
ال-تسش-وي-ق ل-ت-ق-د Ëأافضش-ل م-نتوج
للزبون.
وعرف حفل التسشليم حضشور
 7م-ؤوسشسش-ات وط-ن-ي-ة ع-م-وم-ي-ة
وخ - - - -اصش - - - -ة م- - - -ن ﬂت- - - -ل- - - -ف
الخ - -تصش- -اصش- -ات شش- -رك- -ة راي- -ل
الكÎيك””اسس بي يا””،ششركة ””سس
ان اى والتي أاقتنت  3حافÓت
ب -اسش -م اŸؤوسشسش -ة وك -ذا شش -رك-ة””
اسس ب -ي صش -ارل””اÁودال -ت -ا ال-ت-ي
لقت اسشتحسشانا كبÒا من طرف
زبائنها على غرار السشيدة تواتي
مديرة العتاد رايل الكÎيك التي
ث -م-نت ن-وع-ي-ة اŸن-ت-وج وج-ودت-ه
وك-ذا أاسش-ع-اره ال-ت-ن-افسش-ي-ة ،نفسس
ال- -رأاي أادلت ب- -ه خ- -ل- -و‘ ح- -ي -اة
اŸكلفة بتسشي ÒاŸصشلحة العامة
Ãركز البحث الوطني ‘ علم
اآلث -ار ال -ت -ي اخ -ت -ارت ال -عÓ-م-ة
السش -ن -ة اŸاضش -ي -ة بشش -راء ح -اف-ة
ذات  9أام- -اك- -ن ‘ ،ح Úه- -ذه
اŸرة حافلة ذات 12مكانا ‡ثل
اŸؤوسشسشة الوطنية األو◊ ¤فر
اآلبار بسشي عمر قال إانه العقد
الثا Êمع الششركة ألجل اسشتÓم
 10شش-اح-ن-ات ق-ري-ب-ا ،م-ؤوكدا أان
ت -ط -ل -ع -ات -ه -م وآام -ال-ه-م م-ع ه-ذه
ال -ع Ó-م -ة ل -ت -ج-م-ع آاراء ال-زب-ائ-ن
ا◊ضشور على ا÷ودة والنوعية
اŸتوفران ‘ عÓمة مرسشيدسس
بنز دونا عن العÓمات األخرى
اŸوجودة ‘ السشوق الوطنية .

