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رغم الصصيام والعطشس مئات الجزائريين يرددون «’ للنظام وا’نتخابات»
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وا’سستعانة بالÓعبين ذوي الخبرة
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السضبت  ٠١جوان  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢٧رمضضان  ١٤٤٠هـ

هّدأم يشسرف على لقاء
حول ألّتشسغيل با÷نوب

ألهيئة ألوطنية للّطفولة
–تفي بعيد ألÈأءة
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد
يشش- - -رف وزي- - -ر ال- - -ع- - -م - -ل،
ال ّ- - -ت - - -شش- - -غ- - -ي- - -ل والّضش- - -م- - -ان
الج -ت-م-اع-ي ت-ي-ج-ا Êحسش-ان
هّ- -دام ال- -ي- -وم ع- -ل- -ى أاشش- -غ- -ال
الّ- -ل- -ق- -اء ح- -ول «الّ- -ت- -شش- -غ -ي -ل
ب-ولي-ات ا÷ن-وب :ا◊صش-ي-لة
لفاق» .وينظم الّلقاء بدءًا
وا آ
م- -ن السش -اع -ة  10.00صشباحا
ب- -اŸدرسش -ة ال -ع -ل -ي -ا ل -لضش -م -ان
الجتماعي ب Íعكنون.

أنتخاب رئيسس غرفة ألتّجارة
وأل ّصسناعة يوم  15جوأن أ÷اري
يتم انتخاب رئيسس الغرفة
ا÷زائ - - -ري - - -ة ل - - -ل ّ- - -ت - - -ج- - -ارة
صش- -ن- -اع- -ة ي -وم السش -بت 15
وال ّ
ج -وان ا◊ا‹ ،وذلك ب -ق-اع-ة
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.

أسسعار ألنّفط تنزل إأ ¤أدنى
مسستوى لها منذ نوفم Èألفارط
ت -راج -عت أاسش-ع-ار الّ-ن-ف-ط أاكÌ
من واحد باŸئة ،أامسس ،وصشارت
تّ- -ت- -ج- -ه صش- -وب أاك Èان- -خ- -ف- -اضس
ششهري لها منذ نوفم Èمع اتسشاع
ن- -ط- -اق ال- -ن- -زاع- -ات ال- -ت -ج -اري -ة
لم -ري-ك-ي
وع -ودة إان -ت -اج اÿام ا أ
إا ¤مسشتويات قياسشية.
و‘ صشباح أامسس ،كانت العقود
لجلة لعقد أاقرب اسشتحقاق من
ا آ
خام القياسشي العاŸي برنت عند
دولر ل - - -لÈم - - -ي- - -ل،
٦٦،9٧
منخفضشة  90سشنتا Ãا يعادل 1، 4
ب - - -اŸئ- - -ة ع- - -ن إاغ- - -لق ا÷لسش- - -ة
السشابقة.
وسشّ- - - - -ج- - - - -لت ع - - - -ق - - - -ود اÿام
لم- - -ري- - -ك- - -ي غ- - -رب ت - -كسش - -اسس
ا أ
الوسشيط  55 ، 92دولر للÈميل،
بانخفاضس  ٦٧سشنتا أاو  1 ، 2باŸئة
عن أاحدث تسشوية لها .و‘ وقت
سش -اب -ق ب -ل -غ غ -رب ت-كسش-اسس أادن-ى
مسشتوياته منذ الثامن من مارسس
عند  55 ، ٦٦دولر للÈميل.
«ت -ع -ن -ي الÎاج-ع-ات أان ع-ق-ود
ال- - -ن- - -ف- - -ط بصش - -دد أاك Èخسش - -ارة
ششهرية لها منذ نوفم ÈاŸاضشي»،
حسشب اŸلح- - - - -ظ Úل- - - - -لسش- - - - -وق
النفطية.

1٧9٦2

ليلة ألشسك لّÎقب هÓل شسوأل يوم أ’ثنÚ
لهّلة
أاعلنت الّلجنة الوطنية ل أ
واŸواق- - -يت الّشش- - -رع- - -ي - -ة ل - -وزارة
لوقاف ،كافة
الشّشؤوون الّدينية وا أ
اŸواط -ن Úأان م -وع -د ل -ي -ل-ة الششك
لّÎق- -ب ه- -لل غ- -رة شش -وال ل -ه -ذا
العام  1440هـ  2019 /م ،سشيكون
يوم الثن 29 Úرمضشان اŸوافق 3
جوان ا÷اري.
إاح -ي-اًء ل-ه-ذه السش-ن-ة ا◊م-ي-دة،
سشتعقد ندوة خاصشة بليلة الششك
اب- -ت- -داًء م- -ن صش- -لة اŸغ- -رب ب -دار
المام اÙمدية ،وسشتبث مباششرة ع Èوسشائل العلم اŸرئية واŸسشموعة.
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ي- -نّ- -ظ- -م ال- -دي -وان ال -وط -ن -ي
لع -لم ب -رن-ا›ا
ل -ل ّ-ث -ق -اف -ة وا إ
م-ت-نّ-وع-ا Ãن-اسشبة اليوم العاŸي
ل-ل-ط-ف-ول-ة اŸصشادف لـ  1جوان،
ي- -تضشّ- -م- -ن ع- -روضش -ا ت -رب -وي -ة،
ت - - -رف - - -ي - - -ه - - -ي - - -ة ،أان - - -اشش - - -ي - - -د
دي- - -ن- - -ي- - -ة...وم- - -ع - -ارضس عÈ
ﬂت - -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،
ب-وم-رداسس وت-ي-ب-ازة .الÈن-ام-ج
ي- -درج ضش- -م- -ن الح- -ت- -ف- -ال- -ي -ة
باليوم العاŸي للطفولة.

أبوأب مفتوحة
على أأ’طفال أŸعاقÚ
ليصش - -ال
ت - -ن ّ- -ظ - -م م - -دي - -ري - -ة ا إ
لعلم والتوجيه ،اليوم ،أابوابا
وا إ
لط- -ف -ال ذوي
م- -ف- -ت- -وح- -ة ع- -ل- -ى ا أ
الح - -ت - -ي - -اج - -ات اÿاصش - -ة ع - -ل - -ى
مسش- - -ت- - -وى ال- - -ف- - -وج  11للخيالة
واŸواك- - - -ب- - - -ة ل- - - -ق- - - -ي - - -ادة ا◊رسس
ا÷م- -ه- -وري الصش- -ن- -وب- -ر ال- -ب -ح -ري
لو ،¤وذلك
الناحية العسشكرية ا أ
على السشاعة  1٦.00مسشاءً.

موبيليسس يرأفق حجاجنا إأ ¤ألبقاع أŸقدسسة
لداء مناسشك العمرة ،موبيليسس يعلن عن إاطلق عرضس التجوال عمرة موبايلي،
حجاجنا نحو اŸملكة العربية السشعودية أ
جه ُ
Ãناسشبة تو ُ
بالششراكة مع اŸتعامل ششركة إا–اد إاتصشالت موبايلي.
فحتى يت َسشنى ◊جاجنا الكرام من البقاء على اتصشال دائم مع ذويهم خلل أادائهم Ÿناسشك العمرة ،يطلق موبيليسس عرضشا جديدا خاصشا
لسشتعمال خلل تواجدهم
لسشتفادة من عدة امتيازات خاصشة باŸكاŸات والنÎنت ا÷والة ،ل إ
بالتجوال ،يسشمح لزبائن الدفع اŸسشبق من ا إ
‘ البقاع اŸقدسشة.
لسشتفادة من هذا العرضس ،على الزبائن تششغيل عرضس التجوال عمرة ،على مسشتوى الوكالت التجارية و نقاط البيع أاو باسشتعمال
ل إ
اللئحة  *600#أاو ع Èالتطبيق موبي سشبابيسس أاو واجهة الواب ميت موب.
^ عرضس عمرة  10 :1200دقائق (اŸكاŸات نحو موبيليسس و اŸكاŸات اŸسشتقبلة)  Mo 200 +أانÎنت.
^ عرضس عمرة  20 :1950دقيقة (اŸكاŸات نحو موبيليسس و اŸكاŸات اŸسشتقبلة)  Mo 500 +أانÎنت.
موبيليسس يذكر ،بأانه باإمكان زبائن الدفع اŸسشبق من تعبئة أارصشدتهم ‘ أاي وقت إانطلقا من ا÷زائر.
موبيليسس يتمنى عمرة مباركة لكل ا◊جاج.
للكÎو Êوع Èالفايسشبوك.
أاو الصشفحة الرسشمية Ÿوبيليسس Ÿ www.mobilis.dzزيد من اŸعلومات إالتحقوا بنا ع ÈاŸوقع ا إ

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

برنامج أحتفا‹ متنّوع Ãناسسبة
أليوم ألعاŸي للّطفولة

ت- - -ع - -ك - -ف وزارة ال ّ- -ث - -ق - -اف - -ة
ب- - -ال ّ- -ت - -نسش - -ي - -ق م - -ع ﬁاف - -ظ - -ي
اŸه- -رج- -ان- -ات اıت- -ل- -ف- -ة ع- -ل- -ى
ال ّ- -ت - -حضش ÒلسشÒورة ان - -ط- -لق
اŸه- -رج- -ان- -ات ال- -ق- -ادم -ة ،وذلك
طرة مسشبقا
حسشب الّرزنامة اŸسش ّ
ل - -ك - -ل م - -ه - -رج- -ان ع- -ل- -ى غ- -رار
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يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

التحرير

ت -ن ّ-ظ -م ال -ه -ي -ئ -ة ال -وط -ن -ي -ة
◊م -اي -ة وت -رق -ي -ة ال ّ-ط-ف-ول-ة،
اليوم ،احتفالية بعيد الÈاءة
ال-ع-اŸي ت-تضشّ-م-ن أانشش-ط-ة ف-نية
وث-ق-اف-ي-ة وري-اضش-ية ومعارضس
عنوانها« :طفل سشعيد مسشتقبل
واع -د» .ي -ن -ظّ -م الّ-ن-شش-اط ع-ل-ى
ال ّسش -اع-ة  21.30ل-ي-ل ب-ديوان
رياضس الفتح.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.٧0.35:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إ’ع 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

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السسبت  01جوان  2019م
الموافق لـ  2٧رمضسان  1440هـ

Ãشساركة بدوي ‡ث Óلرئيسس الدولة

قمتا مكة تؤوكدان أان اسشتقرار اŸنطقة مرهون بتسشوية القضشية الفلسشطينية

اتفاقية التبادل ا◊ر أاك Èمكسسب ‘ أافريقيا

 3مششاريع هيكلية أا‚زت بفضشل ا÷زائر
بوقدوم :حق الششعب الصشحراوي ‘ تقرير اŸصشÒ

 ⁄تكن ا’حتفالية بيوم أافريقيا ‘
ا÷زائر ›رد حدث عابر أامÓها إاجراء
ب-روت-وك-و‹ ،ل-ك-ن وق-ف-ة ت-أامل وﬁطة
لتقييم ما أا‚ز ‘ مسسار البناء القاري
وم-ا ي-ن-ت-ظ-ر ويسس-ت-دع-ي جهودا إاضسافية
م - - -ن ال- - -ق- - -ادة السس- - -ي- - -اسس- - -ي Úت- - -ل- - -ي- - -ق
وال-ت-ط-ل-ع-ات.ف-أاف-ري-ق-ي-ا اليوم شسريك ‘
ال- -ق -رار ال -دو‹ وت -ن -اضس -ل م -ن اج -ل ان
’من Œسسيدا
يكون لها موقعا ‘ ›لسس ا أ
’صسÓ- -ح- -ات راف- -عت م -ن اج -ل -ه -ا سس -نÚ
إ
وعقودا .و ⁄تتنازل عن هذا اŸطلب.

فنيدسس بن بلة

أاك -دت ›م-ل ال-ق-رارات ال-ت-ي إان-ت-هت
اليها القمتان الطارئتان ‘ مكة اŸكرمة،
ع- - -ل- - -ى أان- - -ه ’ Áك - -ن ال - -ت - -ح - -دث ع - -ن
اسس-ت-ق-راراŸن-ط-ق-ة ال-ع-رب-ي-ة دون ضس-مان
حل عادل ودائم للقضسية الفلسسطينية
مع التمسسك Ãخرجات قمتي الظهران
وتونسس السسابقت.Ú
وق -د إان -ت -هت أاشس -غ -ال ال -ق -م -ت Úال -ط -ارئÏ
ال-ع-رب-ي-ة واÿل-ي-ج-ي-ة ال-ت-ي دع-ا إا ¤ت-ن-ظ-ي-مها
ال -ع -اه -ل السس -ع -ودي اŸلك سس -ل-م-ان اب-ن ع-ب-د
العزيز آال سسعود ‘ ،السساعات اأ’و ¤من امسس
ا÷م- -ع -ة ب -ال -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى أاول -وي -ة ال -قضس -ي -ة
الفلسسطينية حيث أاكد العاهل السسعودي أان
ه -ذه اأ’خÒة ت -ب -ق -ى ال -قضس -ي -ة اأ’و ¤ل -ل-ع-ا⁄
العربي إا ¤أان ينال الشسعب الفلسسطيني حقوقه
اŸسسلوبة وإاقامة دولته اŸسستقلة وعاصسمتها
القدسس الشسرقية وفقا للقرارات الدولية ذات
الصسلة واŸبادرة العربية للسسÓم.
ف -ي -م -ا دع -ا رئ -يسس دول-ة ف-لسس-طﬁ Úم-ود

ع -ب -اسس ،ال -ق -م -ة ال -ع -رب -ي -ة ال-ط-ارئ-ة ‘ م-ك-ة
اŸكرمة ،إا ¤التأاكيد على “سسكها بقرارات
القمة التي عقدت ‘ الظهران (قمة القدسس)
‘  2018وقرارات القمة العربية ‘ تونسس ‘
مارسس .2019
وربط غالبية القادة العرب اسستقرار اأ’وضساع
‘ اŸنطقة بحل القضسية الفلسسطينية وقال ‘
هذا السسياق ،السسÓم مع إايران.
وك -ان ال -وزي -ر اأ’ول ن -ور ال -دي -ن ب-دوي ق-د
شسارك ‘ أاشسغال القمة العربية الطارئة ‡ثÓ
لرئيسس الدولة عبد القادر بن صسالح.
ومن اŸنتظر أان تلتئم القمة الثالثة ‘ مكة
وهي قمة منظمة التعاون اإ’سسÓمي لبحث العديد
م -ن ال -قضس -اي -ا وال -ت -ح -دي -ات ال -ت -ي ت -واج -ه ال-ع-ا⁄
اإ’سسÓمي على رأاسسه القضسية الفلسسطينية.
’ول نور الدين بدوي،
وقد تنقل الوزير ا أ
أاول أامسس ،إا ¤م- -ك- -ة اŸك- -رم -ة (اŸم -ل -ك -ة
العربية السسعودية) ،حيث مثل رئيسس الدولة
ع -ب -د ال -ق -ادر ب -ن صس -ال-ح ‘ أاشس-غ-ال ال-ق-م-ة

العربية الطارئة وكذا الدورة Ÿ 14نظمة
’سسÓمي اللت Úانعقدتا يومي 30
التعاون ا إ
و 31من الشسهر ا÷اري.
كما أاشسار ذات اŸصسدر إا ¤أان الوزير اأ’ول
ي -ك -ون م -رف -وق -ا ب -وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة،
صسÈي بوقدوم.

...ويتباحث ‘ جدة مع رئيسس
دولة فلسشطﬁ Úمود عباسس
تباحث الوزير اأ’ول نور الدين بدوي بجدة
مع رئيسس دولة فلسسطﬁ ،Úمود عباسس على
ه -امشس ال -ق -م -ة ا’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ÷ام-ع-ة ال-دول
العربية التي تنعقد Ãدينة جدة السسعودية،
حسسبما أاشسار إاليه أامسس بيان للوزارة اأ’و.¤
وب -ه -ذه اŸن -اسس -ب -ة ،ج -دد رئ -يسس السس-ل-ط-ة
الفلسسطينية «تثمينه الكبŸ Òوقف ا÷زائر
الثابت والو‘ للقضسية الفلسسطينية».
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هذا ما اتضسح من كلمة وزير اÿارجية
صسÈي بوقدوم ‘ ا’حتفالية باŸركز الدو‹
للمؤو“رات عبد اللطيف رحال سسهرة اأ’ربعاء
ب -حضس -ور رئ -يسس اÛلسس ال -دسس -ت-وري ،وزراء
و‡ثلي السسلك الدبلوماسسي وإاعÓمي.Ú
وذك -ر ب -وق -دوم ال -ذي كشس -ف ال -ن -ق -اب ع-ن
دخول اتفاق منطقة التبادل ا◊ر اإ’فريقية
ح -ي -ز ال -ت -ن-ف-ي-ذ أاول أامسس  ،ح-يث ت-ع-ط-ى ل-ه-ا
الديناميكية اŸنتظرة ‘ القمة ا’سستثنائية
لرؤوسساء الدول وا◊كومات ‘ جويلية القادم
ب -ال -ن -ي -ج -ر ،ب-دور ا÷زائ-ر ‘ ت-ع-زي-ز اŸسس-ار
التكاملي وتشسييد قارة قوية موحدة مؤوثرة ‘
ل -ع -ب -ة ال -ت -وازن -ات ال-دول-ي-ة وعÓ-ج قضس-اي-اه-ا
وت-ع-ق-ي-دات-ه-ا ب-اسس-ت-قÓ-ل-ي-ة ق-رار وسس-يادة دون
أامÓءات اÿارج وأاجنداته.
واب- -رز ال- -وزي- -ر أاه- -م- -ي -ة اŸشس -اري -ع ال -ت -ي
سساندتها ا÷زائر بقوة وعملت ما ‘ مقدرتها
من اجل ا‚ازها ‘ آاجالها Ÿا –مله من
ق- -ي- -م- -ة واع- -ت- -ب- -ار ‘ ال- -ت -ك -ام -ل السس -ي -اسس -ي
ا’ق-تصس-ادي ال-ق-اري .ت-تصس-در ه-ذه اŸشس-اري-ع
اŸدرجة ‘ اطار الشسراكة ا÷ديدة من اجل
اف -ري -ق -ي -ا «ن -ي -ب-اد» ،ال-ط-ري-ق السس-ري-ع ال-ع-اب-ر
ل -لصس -ح-راء ا÷زائ-ر – ’غ-وسس ،اŸم-ت-د ع-ل-ى
مسس-اف-ة ت-ت-ج-اوز  2000ك-ل-م وه-وي-وشسك ع-لى
Óل-ياف البصسرية
ا’ن-ت-ه-اء ،ال-ع-م-ود ال-ف-ق-ري ل -أ
ا÷زائر ـ أابوجا الذي يربط  4دول إاضسافة إا¤
ب Ó-دن -ا ،ن -ي -جÒي-ا ،م-ا‹ وتشس-اد.وأاخÒا خ-ط

أامام تطور الوضسع ا÷يوسسياسسي وتعّقد الرهانات باŸنطقة

أان -اب -يب ال-غ-از ا÷زائ-ر ’غ-وسس ال-ذي ي-ح-م-ل
قيمة كÈى ‘ التنمية الدائمة.
أاعطى بوقدوم حصسيلة Ÿسساهمة ا÷زائر ‘
ت -ط -وي -ر ال -ق -ارة السس -م -راء م-ن-ذ انشس-اء م-ن-ظ-م-ة
الوحدة ا’فريقية متوقفا عند اŸلفات الكÈى
التي أاعدت ‘ هذا الشسأان والقضسايا متعددة
ا’وجه خاصسة على مسستوى ا’ندماج اإ’قليمي
و–سس Úا◊كامة واسستكمال اأ’جندة اإ’فريقية
.20٦3وه -ي م -ل -ف -ات اسس -اسس-ي-ة ي-ع-ول ع-ل-ي-ه-ا ‘
ترسسيخ السسÓم وا’سستقرار الذي ’ زالت جهات
ع -دي -دة م -ن ال -ق -ارة ت -ت -وق ال -ي-ه وت-ب-ذل ج-ه-ودا
مضساعفة ‘ سسبيل تهدئة التوتر والنزاعات التي
ت- -ت -خ -ذ ف -ج -وات -ه -ا ل -تسس -ل -ل شس -ب -ك -ات اإ’ره -اب
Óوطان وا◊دود.
وا÷رÁة اŸنظمة العابرة ل أ
ومنطقة السساحل اŸثال ا◊ي.
ل-ه-ذا ت-واصس-ل ا÷زائ-ر ج-ه-وده-ا ‘ سس-ب-ي-ل
تنسسيق السسياسسات واآ’ليات اأ’منية ‘ سسبيل
تطه Òالقارة من أاوكار اإ’رهاب الذي ارتبط
بشسبكات تهريب اıدرات وŒارة اأ’سسلحة
والبشسر وولد نزوحا من الÓجئ Úالكث Òمنهم
وج- -دوا ‘ بÓ- -دن- -ا ك- -رم الضس- -ي- -اف- -ة وحسس- -ن
ا’سس -ت -ق -ب-ال واŸراف-ق-ة ‘ ال-ع-ودة ا ¤ا’ه-ل
والديار مثلما حصسل مع النيجر.
وبحسسب بوقدوم فان ا÷زائر التي أاسسسست
سسياسستها على مبدأا التضسامن الفعال اسستنادا
ا ¤مرجعيتها التحررية ،أاظهرت دوما انها
ع-ل-ى ق-در اŸسس-ؤوول-ي-ة ‘ ال-ت-ك-ف-ل ب-الÓ-ج-ئÚ
واŸتشسردين على أاراضسيها  ،وهي تخاطب
العا ⁄قاطبة بأاعلى صسوت بوجوب مواجهة
ه -ذه اŸأاسس -اة ال -بشس -ري -ة اأ’خ -ط-ر ‘ ال-عصس-ر
ا◊ديث.
ن - -ذك - -ر ان ا÷زائ - -ر –تضس- -ن اكﬂ Èي- -م
لÓ- -ج- -ئ Úواق- -دم- -ه .ي- -ت- -م- -ث -ل ‘ ال Ó-ج -ئÚ
الصسحراوي Úالذين طردوا تعسسفا من ارضسهم
وحرموا من ابسسط حقوق ا’نسسان اŸشسروعة
ب-ع-د اح-تÓ-ل بÓ-ده-م .وه-م ي-ت-ط-ل-ع-ون ي-وميا
للعودة ا ¤الوطن تطبيقا لتقرير اŸصس Òوفق
الشس- -رع -ي -ة ال -دول -ي -ة واŸواث -ي -ق ال -ق -ان -ون -ي -ة
تتصسدرها الÓئحة ا’‡ية  1514اŸتضسمنة
اع Ó-ن م -ن -ح ا’سس -ت-قÓ-ل ل-ل-ب-ل-دان والشس-ع-وب
اŸسستعمرة.

الفريق ڤايد صشالح يؤوكد على التطبيق الصشارم لÈنامج التحضش Òالقتا‹
“يز اليوم الرابع من زيارة الفريق أاحمد قايد
صس -ال -ح ن -ائب وزي -ر ال -دف-اع أال-وط-ن-ي رئ-يسس أارك-ان
ا÷يشس ال-وط-ن-ي أالشس-ع-ب-ي إا ¤ال-ن-اح-ي-ة العسسكرية
السس- -ادسس- -ة بÎؤوسس- -ه اج- -ت -م -اع ع -م -ل Ãق -ر ق -ي -ادة
الناحية.

إاع -ادة ت -وج -ي-ه-ه-ا وصس-ي-اغ-ت-ه-ا وف-ق-ا ل-ت-ط-ل-ع-ات-ه الشس-رع-ي-ة
وطموحاته اŸشسروعة وسسيبقى التاريخ اإ’نسسا Êيحفظ ‘
ذاكرته دون شسك ،وباعتزاز شسديد عظمة ا÷زائر وشسعبها
وثورتها التحريرية اŸظفرة ويخلد بطو’ت من صسنعوها،
ويثني على الدور الريادي الذي سساهمت من خÓله هذه
الثورة اÛيدة ‘ نشسر وتعميم ُمثل ا◊رية وال ّسسلم عÈ
العا.»⁄

‘ البداية ،وبعد مراسسم ا’سستقبال ورفقة اللواء ﬁمد
عجرود قائد الناحية العسسكرية أالسسادسسة وقف الفريق
وقفة ترحم على روح اÛاهد «هيباوي الوا‘» الذي
يحمل مقر قيادة الناحية اسسمه ،حيث وضسع إاكلي Óمن
ال -زه -ور أام -ام اŸع -ل -م ال-ت-ذك-اري اıل-د ل-ه ،وت Ó-ف-ا–ة
الكتاب على روحه وعلى أارواح الشسهداء اأ’برار.
إاثر ذلك ،ترأاسس الفريق اجتماع عمل ضسم أاركان الناحية
وق -ادة ال -ق -ط -اع -ات ال -ع -م -ل -ي-ات-ي-ة وأارك-ان-ات-ه-م ،ومسس-ؤوو‹
اŸصس- -ال- -ح اأ’م- -ن- -ي- -ة ،وك- -ذا ق -ادة ال -وح -دات واŸدي -ري -ن
ا÷هوي ،Úتابع خÓله عرضسا شسام Óحول الوضسع العام
للناحية ،قّدمه قائد الناحية ،إاضسافة إا ¤عروضس قادة
القطاعات العملياتية ورؤوسساء ﬂتلف اŸصسالح اأ’منية.

الثورة اÛيدة سشاهمت ‘ نششر وتعميم
ُمثل ا◊رية وال ّسشلم ع Èالعا⁄

ق.و

تأام ÚالبÓد من كل التهديدات
واıاطر واآلفات
ب-ع-ده-ا أال-ق-ى ال-ف-ري-ق ك-ل-م-ة ت-وج-ي-ه-ي-ة أاك-د ف-ي-ه-ا ع-ل-ى
اأ’ه-م-ي-ة ا◊ي-وي-ة ال-ت-ي ت-ك-تسس-ي-ه-ا ه-ذه ال-ناحية العسسكرية
ا◊سساسسة ،مثمنا ا÷هود اŸضسنية واŸثابرة والدور الفعال
ال -ذي ت -ق -وم ب -ه وح -دات-ه-ا اŸن-تشس-رة ع-ل-ى ط-ول الشس-ري-ط
ا◊دودي وع Èإاق -ل -ي -م ال -ن -اح -ي-ة ‘ ت-أام Úال-بÓ-د م-ن ك-ل
التهديدات واıاطر واآ’فات « :إاّن حفظ أامن ا÷زائر
وتثبيت ركائز دفاعها الوطني يسستوجب منكم اأ’خذ بعÚ
ا’عتبار طبيعة اŸهام اŸوكلة على مسستوى هذه اŸنطقة،
Óجل ذلك نعمل دوما على اÙافظة على ا÷اهزية
«ف أ
‘ أاعلى مسستواها وعلى أان يتم التحضس Òوالتدريب ا÷يد
لقواتنا اŸسسلحة بالطريقة اŸثلى واŸرسسومة ،حتى تبقى
ع -ل -ى ال -دوام م -ال -ك -ة Ÿق -ال -ي -د ال -ق -درة ع-ل-ى ا’ضس-طÓ-ع
Ãه- -ام- -ه- -ا ،وم- -ت- -ك -ي -ف -ة ب -اسس -ت -م -رار م -ع ت -ط -ور ال -وضس -ع
ا÷يوسسياسسي وتعّقد الرهانات ،التي تشسهدها اŸنطقة،
وه -وم -ا يسس -ت -وجب ب -الضس -رورة ح -رصس -ك -م ك-إاط-ارات ع-ل-ى
ال -ت -ط -ب -ي -ق الصس -ارم لÈن-ام-ج ال-ت-حضس Òال-ق-ت-ا‹ ıت-ل-ف

مكونات قوام اŸعركة بتكثيف التمارين التكتيكية البيانية
ب-ال-ذخÒة ا◊ي-ة ıت-ل-ف اأ’سس-ل-ح-ة وال-ق-وات» ، .ال-ف-ري-ق
وخ Ó-ل ل -ق -ائ -ه ي -وم أامسس م -ع أاشس -ب -ال اأ’م -ة و‘ ك -ل -م -ت -ه
ال -ت-وج-ي-ه-ي-ة ح-رصس ع-ل-ى ت-ذك Òاأ’شس-ب-ال ب-ت-اري-خ وط-ن-ه-م
اÛيد حاثا إاياهم على أان يعتزوا بهذا التاريخ وأان يقتدوا
دوما بأاسسÓفهم اŸيام Úوبتضسحياتهم ‘ سسبيل نصسرة
وطنهم:

ربط التاريخ با◊اضشر واŸسشتقبل سشلوك
طبيعي ‘ اإلنسشان
« إان ال-ع-م-ل ع-ل-ى رب-ط ال-ت-اري-خ ب-ا◊اضس-ر واŸسس-ت-ق-ب-ل
هوسسلوك طبيعي جدا ‘ اإ’نسسان ،بل هي من البديهيات
ال -ت -ي ي -ب -ق -ى ه -ذا اإ’نسس -ان دوم-ا ‘ ح-اج-ة أاك-ي-دة إال-ي-ه-ا،
باعتبارها منحى طبيعيا يتماشسى “اما مع فطرته ويتوافق
مع سسلوكه اŸنطقي.
وعليه ،يتع Úأان تعود ذاكرة ا÷زائري’ ،Úسسيما فئة
الشسباب منهم ،إا ¤ماضسي بÓدهم اÿالد ويسستمدون منه
زادا معنويا أاعرف أانه دافقا و’ يضساهىÃ ،ا يعينهم،
ي-ق-ي-ن-ا ،ع-ل-ى م-واج-ه-ة ،ب-ل ال-ت-غ-لب ع-ل-ى ك-اف-ة ال-ت-ح-ديات
والصس-ع-وب-ات وم-واصس-ل-ة درب-ه-م ب-ك-ل أام-ل وت-ف-اؤول وطموح،

نحواإ’سسهام ا÷اد واÛدي ‘ بناء مسستقبل وطنهم.

بفضشل الرجال الصشناديد واŸيام Úصشنعوا
لنا تاريخا نعتز به
فتاريخ ا÷زائر الذي نعتز به اليوم أاÁا اعتزاز ⁄ ،يأات
ك -م -ا ي -ع -ل -م ا÷م -ي-ع إا’ ب-فضس-ل ه-ؤو’ء ال-رج-ال الصس-ن-ادي-د
واŸي -ام Úال -ذي-ن ضس-ح-وا ب-ح-اضس-ره-م م-ن أاج-ل مسس-ت-ق-ب-ل
ا÷زائر،وهم يرون حينها أان هذا اŸسستقبل ،ينبغي له أان
يكون مشسرقا وواعدا ،ويتع Úعليكم أانتم اليوم أان تعتقدوا
جازم ،Úبأان مسستقبل ا÷زائر ينبغي له أان يكون متوافقا
“ام التوافق مع تاريخها الوطني القدوة بل اŸعجزة.

بفضشل التضشحيات وضشعنا بصشمة على
صشفحات التاريخ اإلنسشا ÊاŸعاصشر
أاع -ل -م -وا أان ب Ó-دك -م ا÷زائ -ر ب -فضس -ل ث -ورت-ه-ا اÿال-دة
وت -اري -خ -ه -ا ال -وط -ن -ي ا◊اف -ل ب -اأ’›اد وال-ب-ط-و’ت ،ق-د
اسس -ت -ط -اعت أان تضس -ع بصس -م -ت-ه-ا وب-وضس-وح ع-ل-ى صس-ف-ح-ات
التاريخ اإ’نسسا ÊاŸعاصسر وأان تدّون بحروف من ذهب
قدرة اإ’نسسان على تغي› Òرى اأ’حداث التاريخية وعلى

الفريق ثّمن عاليا النتائج ا÷يدة اŸتحصسل عليها من
طرف أاشسبال اأ’مة ،حاثا هؤو’ء اأ’شسبال على بذل الكثÒ
م- -ن ا÷ه -د ال -دؤووب وال -ك -ث Òم -ن ال -ع -م -ل اŸت -ف -اÃ ،Êا
يسستجيب لتحقيق النتائج اŸرغوبة « :إان طموح ا÷يشس
الوطني الشسعبي سسليل جيشس التحرير الوطني ‘ ،تدعيم
ركائز قوته اعتمادا على عقول وسسواعد أابنائه ،هوطموح
’ حدود له ،ومن وحي هذا الطموح فإاننا بقدر ما نثمن
النتائج ا÷يدة اŸتحصسل عليها من طرف أاشسبال اأ’مة
خ Ó-ل السس -ن -وات اأ’خÒة ف -إان -ن-ا ن-دع-وك-م أان-ت-م ال-ي-وم ب-أان
Œع -ل -وا م -ن ه -ذه ال -ن -ت-ائ-ج ال-ب-اه-رة اÙق-ق-ة م-ن ط-رف
نظرائكم اأ’شسبال قدوة لكم –فزكم على أان Œعلوا من
هذه اŸدرسسة أايضسا ،مثا’ طيبا يحتذى به ،حتى تكون
كافة مدارسس أاشسبال اأ’مة ،كما أاردناها ،مشستلة حقيقية
لنبتات بشسرية مسستوفاة ا÷ذور وكاملة اŸواصسفات.

ترسشيخ النهج التعليمي والتكويني
والنضشباطي داخل مدارسس أاششبال األمة
ومن أاجل بلوغ هذه اŸرامي الطموحة واŸشسروعة،
فإانني أانتهز مرة أاخرى هذه اŸناسسبة الكرÁة أ’دعوكم
وأادعوا ا÷ميع من خÓلكم إا ¤بذل الكث Òمن ا÷هد
الدؤووب والكث Òمن العمل اŸتفاÃ ،Êا يسستجيب لتحقيق
ال-ن-ت-ائ-ج اŸرغ-وب-ة وت-رسس-ي-خ ال-ن-ه-ج ال-ت-ع-ل-ي-م-ي وال-ت-كويني
وا’نضسباطي والنفسسي واŸعنوي الذي نريده ،وأاعيد ذلك
مرة أاخرى ،قلت ،نريده بأان يكون مثا’ طيبا يقتدى به
مسستقب Óباعتباركم “ثلون نواة هذا اŸسسعى التعليمي
البعيد النظر»  ،ختام اللقاء ُفسسح اÛال أامام شسبÓت
وأاشس -ب -ال اأ’م -ة ال -ذي -ن عÈوا ع -ن ف -خ -ره -م واع -ت -زازه-م
باإ’نتماء إا ¤هذه الصسروح التعليمية الرائدة.
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‘ لقاء وطني لتقييم برنامج تقليصس –ويÓت اŸرضضى إا ¤اÿارج

^ هّدام :اتفاقيات مع عيادات خاصصة للتكفل باŸرضصى داخل الوطن
^ مÒاوي :تطور اإلمكانات قلّصص عدد اÙول Úللخارج إا 233 ¤مريضص

كشض - -ف وزي- -ر ال- -ع- -م- -ل وال- -تشض- -غ- -ي- -ل
والضض -م -ان الج-ت-م-اع-ي ت-ي-ج-ا Êحسض-ان
ه- -دام ع- -ن ع- -ق- -د ع -دة ات -ف -اق -ي -ات م -ع
ع - - -ي - - -ادات خ - - -اصض - - -ة داخ- - -ل ال- - -وط- - -ن
ومسضتشضفيات أاجنبية لتقليصس –ويل
اŸرضض- -ى ل- -ل- -ع Ó-ج ‘ اÿارج وال -ت -ك -ف -ل
لم -راضس ال -ت -ي ك -انت مسض -ت -عصض-ي-ة ‘
ب -ا أ
مسضتشضفيات جزائرية.

áÑW É«fƒ°U
خÓل لقاء وطني لتقييم برنامج تقليصش
أل -ت -ح-ويÓ-ت ل-ل-عÓ-ج ‘ أÿارج ،أوضض-ح وزي-ر
أل -ع -م-ل وأل-تشض-غ-ي-ل وألضض-م-ان أ’ج-ت-م-اع-ي أن
أ’تفاقيات أÈŸمة تضضم ‡ارسض ÚصضحيÚ
وأل- -ع- -ي- -ادأت أÿاصض -ة أıتصض -ة ‘ ج -رأح -ة
أل -ق -لب وأأ’وع -ي -ة وب -رن -ام -ج أل -ت-ع-اون م-ا بÚ
ألضضمان أ’جتماعي ومسضتشضفى ماري مانون
وك -ذأ أ’ت -ف -اق -ي -ة أل -ث Ó-ث -ي -ة م -ا ب Úصض-ن-دوق

ألضض -م -ان أ’ج -ت -م -اع -ي ومسض -تشض-ف-ى أم-رأضش
ألقلب وألطب ألرياضضي CNMS.
وحسضب أŸسضؤوول أأ’ول عن قطاع ألضضمان
أ’ج -ت -م -اع-ي ف-إان أ÷ه-ود أŸب-ذول-ة ‘ إأط-ار
ألتنسضيق مع وزأرة ألصضحة أثمرت بانخفاضش
ملموسش لعدد أŸرضضى أÙول ÚللعÓج خارج
ألوطن بنسضبة أك Ìمن  ٪97خÓل  15سضنة
أأ’خÒة مشضÒأ إأ ¤أن أل- - -ه- - -دف م- - -ن إأب- - -رأم
أتفاقيات يكمن ‘ ألعمل على ألتقليصش من
–وي -ل أŸرضض -ى ل -ل -ع Ó-ج خ -ارج أل -وط -ن م-ن
خÓل تقد Ëأسضاليب ألعÓج ‘ أ÷زأئر سضوأء
م -ن ن -اح -ي -ة زي -ادة ع -دد أأ’ط -ب -اء أıتصضÚ
وت-وف-ر أ’م-ك-ان-ي-ات وأل-ت-ج-ه-يزأت ألتي تسضمح
بعÓج أŸرضضى دون ألضضرورة لتحويلهم.
وم -ن أل -ت -خصضصض -ات أ÷د أŸع -ق -دة وأل-ت-ي
–ت- -اج ب- -ذل أŸزي -د م -ن أ÷ه -ود ‘ م -ي -دأن
أل -ت -ك -وي-ن أŸت-خصضصش وأل-ع-ا‹ أ÷ودة أرب-ع-ة
أمرأضش “ثل أ÷زء أأ’هم ‘ ألتحويل للعÓج

ب- - -اÿارج وت - -ت - -م - -ث - -ل ‘ تشض - -وه - -ات أأ’وردة
وألشض -رأي Úوح -ا’ت أم-رأضش أل-ق-لب أŸع-ق-دة
Óطفال أذأ ” ألعمل على
للكبار وزرع ألكبد ل أ
مشضروع للتكفل بهذه ألفئة من قبل ألصضندوق
ألوطني للتأامينات أ’جتماعية للعمال أ’جرأء
بالتعاون مع ألوكالة ألوطنية لزرع أأ’عضضاء
ومسضتشضفيات سضان لوك بلجيكا.
وفيما بخصش تشضوهات أأ’وردة وألشضرأيÚ
أŸعقدة أكد وزير ألعمل وألتشضغيل وألضضمان
أ’جتماعي أنه ” إأبرأم أتفاقية مع ألشضركاء
من فرنسضا ويتم حاليا أعدأد مشضروع وطني
بالتعاون مع أŸسضتشضفى أ÷امعي  ÚŸدباغÚ
باب ألوأدي من أجل ألتكفل بهذه ألشضريحة
من أŸرضضى وأŸشضروع حاليا يعرف تقدما
كبÒأ.
م -ن ج -ه -ت -ه أك -د وزي -ر ألصض -ح -ة وألسض -ك -ان
وإأصضÓح أŸسضتشضفيات أن عدد أŸرضضى ألذين
ي -ت -م إأرسض -ال -ه -م إأ ¤أÿارج ل-ت-ل-ق-ي أل-عÓ-ج ‘
أÿارج أن- - -خ - -فضش إأ 2018 ‘ 233 ¤نظرأ
لتطور ألوسضائل وأإ’مكانيات ‘ ألعديد من
ألتخصضصضات ألطبية وأرتفاع مسضتوى ألتحكم
أل- -ع -ا‹ ‘ ل -ل -ت -ك -ف -ل ب -اأ’م -رأضش م -ن خ Ó-ل
أ’سضÎأتيجية أŸعتمدة من طرف ألقطاع ‘
›ال ألتكوين وتدعيم أŸؤوسضسضات ألصضحية
بأاحدث ألتجهيزأت ألطبية.
وأضض -اف وزي -ر ألصض -ح-ة وألسض-ك-ان وإأصضÓ-ح
أŸسضتشضفيات أنه بالرغم من ألتقدم أ◊اصضل
م -ازألت ب -عضش أأ’م -رأضش أŸت -ع -ل -ق -ة ب -ب-عضش
أ’ختصضاصضات ’سضيما ‘ ›ا’ت أ÷رأحة
أŸعقدة للقلب وألشضرأي Úوجرأحة ألتشضوهات
أÿل -ق -ي -ة أل -ق -ل -ب -ي -ة ع -ن-د أأ’ط-ف-ال وج-رأح-ة
أل -تشض -وه -ات وأ’وردة وألشض -رأي Úوزرع أل-ك-ب-د
ع -ن-د أأ’ط-ف-ال ت-ت-ط-لب ت-خصض-يصش م-ي-زأن-ي-ات
م -رت -ف -ع -ة م -ن ط-رف أل-دول-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ه-ا ‘
أÿارج.

لمة
عرضضه وزير الداخلية على اللجنة Ãجلسس ا أ

مشصروع قانون للوقاية من أاخطار ا◊رائق

اسض- -ت -م -عت ÷ن -ة الشض -ؤوون ال -ق -ان -ون -ي -ة
لنسض -ان وال -ت -ن-ظ-ي-م
لداري -ة وح -ق -وق ا إ
وا إ
لق- -ل- -ي- -م وال- -ت -قسض -ي -م
اÙل- -ي وت- -ه- -ي- -ئ- -ة ا إ
لم- -ة،أاول أامسس ،إا¤
لق- -ل- -ي- -م- -ي Ûلسس ا أ
ا إ
عرضس قدمه وزير الداخلية وا÷ماعات
اÙلية والتهيئة العمرانية ،صضÓح الدين
دح -م -ون ،ح -ول مشض-روع ال-ق-ان-ون اŸت-ع-ل-ق
ب -ال -ق -واع -د ال -ع -ام -ة ل -ل -وق-اي-ة م-ن أاخ-ط-ار
ا◊ري- -ق وال- -ف- -زع ،حسضب م- -ا أاورده ب- -ي -ان
اÛلسس.
أوضضح رحمون خÓل هذأ أ’جتماع  ،ألذي
’طرشش ،رئيسش أللجنة ،إأ¤
ترأسضه نور ألدين با أ
’حكام ألتي تضضمنها أŸشضروع.
ﬂتلف أ أ
’سض-ئ-ل-ة
و ق -دم أعضض -اء أل-ل-ج-ن-ة أل-ع-دي-د م-ن أ أ
’حكام ألتي تضضمنها هذأ
وأ’نشضغا’ت حول أ أ
أŸشض- -روع أل- -ذي ي- -ه- -دف إأ ¤ت- -ك- -ي -ي -ف و–يÚ
ألنصضوصش ألقانونية ألسضارية أŸفعول مع ﬂتلف
’شض-خ-اصش
أŸسض -ت -ج -دأت أŸت -ع -ل -ق -ة ب -ح-م-اي-ة أ أ
’خ-ط-ار وأل-ن-ك-ب-ات وذلك ل-تمكÚ
وأل-وق-اي-ة م-ن أ أ
سضلك أ◊ماية أŸدنية من أدأء أŸهام أŸنوطة
ب-ه ب-ف-ع-ال-ي-ة ومسض-اي-رة أل-ت-ط-ورأت أل-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا

’خطار
أŸقاييسش ألدولية ‘ ميدأن ألوقاية من أ أ
وألنكبات.
ويتضضمن هذأ أŸشضروع توحيد أŸصضطلحات
وتعريفها أسضتنادأ إأ ¤أŸعاي Òألدولية أŸعمول
ومنح بعضش ضضباط أ◊ماية أŸدنية ’أول مرة
بعضش صضÓحيات ألشضرطة ألقضضائية ،لتمكينهم
من معاينة أıالفات ألتي تضضع حياة أ’أفرأد ‘
’جرأءأت ألوأجب
خطر وألسضماح لهم Ãباشضرة أ إ

أت- -خ -اذت -ه -ا ك -ارسض -ال ﬁضض -ر م -ع -اي -ن -ة ل -وك -ي -ل
أ÷مهورية Ÿباشضرة أŸتابعة ألقضضائية وتطبيق
أل-ع-ق-وب-ات أ÷زأئ-ي-ة أÙت-م-ل-ة أل-ت-ي تÎأوح من
أل - - -غ- - -رأم- - -ة أ ¤أ◊بسش أذأ أتضض- - -ح أن ح- - -ي- - -اة
’شضخاصش قد وضضعت ‘ خطر.
أأ
كما حدد أŸشضروع ألعقوبات أ÷زأئية ضضد
م- -رت- -ك- -ب- -ي أıال- -ف- -ة أ÷سض -ي -م -ة م -ع –م -ي -ل
أŸسض-ؤوول-ي-ة –ت ط-ائ-ل-ة أل-ع-ق-وب-ات ل-ل-مصض-ممÚ
وأŸشضيدين من مكاتب ألدرأسضات أو أŸرقيÚ
أل -ع -ق -اري Úأو أŸق -اول Úوم -رك-ب-ي أل-ت-ج-ه-ي-زأت
ومسضتغلي أŸؤوسضسضات أŸسضتقبلة للجمهور.
ك- -م- -ا ي- -ك- -رسش ذأت أل -نصش أل -ق -ان -و ،Êم -ب -دأ
أŸسضاوأة ‘ أ◊قوق وتكافؤو ألفرصش ‘ ألدخول
’شضخاصش ذوي
إأ ¤أŸنشضآات وألبنايات من قبل أ أ
أ’حتياجات أÿاصضة وسضيسضمح بتدعيم ألرقابة
’دأرة دون ت- -ع- -ط- -ي- -ل
أŸم - -ارسض - -ة م- -ن ط- -رف أ إ
’دأرية
أŸشضاريع أ’سضتثمارية أو أثقال أŸلفات أ إ
’دأري -ة ب-إاق-رأر أŸذك-رة
’ج -رأءأت أ إ
وتسض -ه -ي -ل أ إ
’م -ن -ي -ة أل -وأجب ت -ق -دÁه-ا ع-ن-د ط-لب رخصض-ة
أأ
ألبناء.

قصضد تخفيضس أاسضعارها وا◊د من اŸضضاربة

التكفل Ãصصاريف نقل اÿضصر والفواكه واللحوم إا ¤ا÷نوب
أاع-ل-ن وزي-ر ال-ت-ج-ارة ،سض-ع-ي-د جÓ-ب،
أاول أامسس ،ع -ن ال -ت -ك -ف -ل ب -أاع -ب -اء ن -ق -ل
اÿضض-ر وال-ف-واك-ه وال-ل-ح-وم إا ¤ولي-ات
ا÷ن- -وب ب- -غ- -رضس اŸسض -اه -م -ة ‘ خ -فضس
أاسضعارها ‘ هذه اŸنطقة ،حسضبما أافاد به
بيان للوزارة.
أوضض -ح أل -وزي -ر خ Ó-ل أج -ت -م -اع ت -ق -ي -ي-م-ي
للتدأب ÒأŸتخذة لتنظيم أأ’سضوأق ‘ شضهر
رمضضان ،أنه سضيتم إأضضافة أÿضضر وألفوأكه
وأل -ل -ح -وم ب -ن-وع-ي-ه-ا ،أل-ب-يضض-اء وأ◊م-رأء ،إأ¤
ق -ائ -م -ة أŸوأد أل -ت -ي تسض -ت -ف -ي -د م -ن صض-ن-دوق
تعويضش تكاليف ألنقل لو’يات أ÷نوب ،بعد
أن ل -وح -ظ «وج -ود أخ -ت Ó-ل ‘ أسض -ع-ار ب-عضش
Óسض -ع-ار أŸرج-ع-ي-ة ب-ه-ذه
أŸوأد أÿاضض -ع -ة ل  -أ
ألو’يات» ،حسضب نفسش أŸصضدر.
ويقتصضر حاليا ألدعم ألذي تقدمه ألدولة
‘ إأطار هذأ ألصضندوق على أŸوأد ألغذأئية
وأسضعة أ’سضتهÓك ،يذكر ألبيان.
كما سضيتم ألتنسضيق مع ألدوأوين أŸهنية
ألتابعة لوزأرة ألفÓحة ،على غرأر ألديوأن
أ÷زأئري أŸهني للحبوب وألبقول أ÷افة،

أل -دي -وأن أل -وط -ن -ي أŸه -ن -ي ل -ل-ح-وم وأÿضض-ر
وأل -ف -وأك -ه «أون-يÓ-ف» وأÛم-ع ألصض-ن-اع-ي -
أل -ف Ó-ح -ي «أغ -رودي -ف» ،ب -ه-دف أل-ت-ح-ك-م ‘
أسضعار ألسضلع وأÿدمات بو’يات أ÷نوب.
و‘ ه- -ذأ أإ’ط- -ار ” ،ت- -ك -ل -ي -ف أل -دوأوي -ن
أŸهنية بفتح نقاط بيع أو أ’تفاق مع وكÓء
معتمدين بهذه أŸناطق ،من أجل بيع ألسضلع
مباشضرة من أŸنتج إأ ¤أŸسضتهلك ألنهائي،
بغرضش ألقضضاء على ألوسضطاء ألذين يسضاهمون
‘ أرتفاع أسضعار أŸوأد أ’سضتهÓكية ،وفقا

لبيان ألوزأرة .وضضم أ’جتماع ألتقييمي ألذي
ترأسضه وزير ألتجارة ك Óمن أأ’مانة ألعامة
ل -ل -ت -ج -ار وأ◊رف -ي Úأ÷زأئ -ري Úوأ÷م -ع -ي-ة
أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ج-ار وأ◊رف-ي Úوك-ذأ أ÷معيات
ألوطنية ◊ماية أŸسضتهلك.
وي -أات -ي ه -ذأ أ’ج -ت -م -اع ت -ق -ي -ي -م -ا ل -ل-ع-م-ل
أŸشضÎك ب Úأل - -وزأرة وﬂت - -ل - -ف ألشض - -رك- -اء
أŸه -ن -ي Úخ Ó-ل رمضض -ان وأŸت-ع-ل-ق ب-ت-ن-ظ-ي-م
أأ’سضوأق أÿاصضة بالشضهر ألفضضيل وأسضتغÓل
أأ’سضوأق ألتي  ⁄تدخل حيز أÿدمة وورقة
ألطريق أÿاصضة بالتحكم ‘ أسضعار أŸوأد
وأسض- -ع- -ة أ’سض- -ت- -هÓ- -ك م- -ن خÓ- -ل أأ’سض -ع -ار
أŸرج-ع-ي-ة ب-اإ’ضض-اف-ة إأ ¤أل-ع-م-ل ع-ل-ى إأ‚اح
مدأومة ألتجار خÓل عيد ألفطر.
وخÓل هذه أ’جتماع ،ثمن ألسضيد جÓب
أل -ن -ت -ائ -ج أÙق -ق -ة م-ي-دأن-ي-ا وك-ذأ ع-م-ل-ي-ات
ألتوأصضل وألتنسضيق وألتحسضيسش من أجل خدمة
ع- -م- -وم- -ي- -ة أفضض- -ل وأ◊ف- -اظ ع -ل -ى أل -ق -درة
ألشضرأئية وأÙافظة على أ’سضعار وﬁاربة
عمليات أŸضضاربة ألتي يقوم بها ألبعضش ‘
رمضضان ،يضضيف ألبيان.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لنباء ا÷زائرية ،رابحي:
خÓل زيارته لوكالة ا أ

قناة «واب تيفي» إاضصافة نوعية للحقل السصمعي البصصري

أاكد وزير التصضال ،الناطق الرسضمي
ل- -ل- -ح- -ك -وم -ة حسض -ن راب -ح -ي ،أاول أامسس،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصض -م -ة ،أان ق -ن -اة وك -ال -ة
لن - -ب - -اء ا÷زائ- -ري- -ة ع Èال- -واب (واب
ا أ
ت -ي -ف -ي) ت -ع -د «إاضض -اف -ة ن-وع-ي-ة ل-ل-ح-ق-ل
لعÓمي ا÷زائري».
ا إ
قال رأبحي خÓل زيارته للقسضم ألسضمعي
ألبصضري لوكالة أأ’نباء أ÷زأئرية ،أن ألقناة
أإ’خبارية ألتي تسضعى ألوكالة إ’طÓقها وألتي
شض -رعت ‘ أل -بث أل -ت -ج -ري -ب -ي م-ن-ذ  13ماي
أ÷اري ،تعت« Èإأضضافة نوعية للحقل ألسضمعي
ألبصضري أإ’عÓمي أ÷زأئري وهي مشضروع
أŸسضتقبل».
وبعد أن أشضاد بـ»أÛهودأت ألكبÒة» ألتي
يقوم بها طاقم مركز ألسضمعي ألبصضري من
صضحفي Úوتقني Úمن أجل أسضتكمال مشضروع
ألقناة أإ’خبارية ،أعت Èألوزير أن Œسضيد هذأ
ألهدف «سضيمكن من توف ÒأŸادة أإ’عÓمية
وأإ’خ-ب-اري-ة ل-ل-م-وأط-ن بصض-ف-ة م-ت-وأصضلة وبكل
مصض -دأق-ي-ة» ،م-عÈأ ع-ن أسض-ت-ع-دأد ألسض-ل-ط-ات
لـ«تقد Ëكل ألدعم» لهذأ أŸشضروع.
كما أكد باŸناسضبة ،على ضضرورة تقدË
«خدمة عمومية رأقية خدمة للصضالح ألعام».
وقال أن أ÷زأئر «“لك كافة أإ’مكانيات ألتي
“ك -ن -ه -ا م -ن إأح -دأث ق-ف-زة ن-وع-ي-ة ‘ ›ال
أإ’ع Ó-م أŸط -الب Ãوأك -ب -ة أل-ت-ط-ورأت أل-ت-ي
يعرفها ألعا ،»⁄مثنيا على ألكفاءأت ألعاملة
ب -وك -ال -ة أأ’ن -ب-اء أ÷زأئ-ري-ة وأل-ت-ي ه-ي «ن-ت-اج
أŸدرسضة أ÷زأئرية».

Óشض -ارة ،ف-إان ألشض-ب-ك-ة ألÈأ›ي-ة ل-ل-ق-ن-اة
ل -إ
أ’خبارية ألتي سضيتم بثها للجمهور عن قريب
‘ أŸوقع  webtv.aps.dzتضضم برأمج سضياسضية
وأق -تصض -ادي-ة وك-ذأ نشض-رأت أخ-ب-ار إأضض-اف-ة أ¤
روبورتاجات ﬂتلفة تبث كمرحلة Œريبية
أيام أ’ثن ،Úأأ’ربعاء وأÿميسش Ãعدل سضاعة
كل يوم.
وتنقل ألوزير بعد ذلك أ ¤مقر ألوكالة
وط- -اف Ãخ -ت -ل -ف أقسض -ام أل -ت -ح -ري -ر وأشض -اد
باŸناسضبة بطريقة تنظيم عمل هذه أأ’قسضام
وك -ي -ف -ي -ة م -ت -اب -ع -ة أأ’ح-دأث وإأع-دأد «أخ-ب-ار
جزأئرية مسضتقاة من مصضادر متعددة بهدف
إأنتاج خ Èموضضوعي ورصض Úوذي مصضدأقية».
ولدى توقفه بالقسضم ألتقني ،وبعد تلقيه
شض -روح -ات ح -ول ط -ري -ق-ة ع-م-ل ه-ذأ أأ’خ،Ò
أب -دى أل -وزي -ر إأع -ج -اب -ه ب -اأ’رضض-ي-ة أل-رق-م-ي-ة
أ÷ديدة ألتي تسضتغلها ألوكالة وتسضمح بإادأرة
ك -ل مسض -ار إأن -ت -اج أŸع-ل-وم-ة (أل-نصش وأإ’عÓ-م
م -ت -ع -دد أل -وسض-ائ-ط) وذلك ب-وأسض-ط-ة أط-ارأت
وطنية شضابة كما أسضتمع ألوزير للشضروح ألتي
قدمها مسضؤوولو ألقسضم حول ألتقنيات أ◊ديثة
أل- -ت- -ي ت- -ع- -ت -م -ده -ا أل -وك -ال -ة ‘ أل -ب -حث ع -ن
أŸعلومات وحماية أŸعطيات وتخزينها.
ك -م-ا زأر أل-وزي-ر أل-قسض-م م-ت-ع-دد أل-وسض-ائ-ط
ل -ل -وك -ال-ة أل-ذي يضض-م م-وق-ع-ا ع-ام-ا ب-ال-ع-رب-ي-ة
وأل -ف -رنسض -ي -ة وأ’‚ل -ي -زي -ة فضض Ó-ع-ن م-وق-ع
ب -اأ’م -ازي -غ -ي -ة ب -اأ’ح -رف أل -ث Ó-ث -ة (أل -ع -رب-ي
وأل Ó-ت-ي-ن-ي وت-ي-ف-ي-ن-اغ) فضض Ó-ع-ن م-وق-ع وأب
تيفي.

عرقاب يسصتقبل الرئيسص ÚاŸديرين العامÛ Úمعي «توتال» و« ناتوغري »
أسض -ت -ق -ب -ل وزي -ر أل -ط-اق-ة ﬁم-د ع-رق-اب أمسش
با÷زأئر ألعاصضمة ألرئيسش أŸدير ألعام للمجمع
ألفرنسضي توتال ،باتريك بويا Êبحضضور ألرئيسش
أŸدير ألعام Ûمع سضوناطرأك رشضيد حشضيشضي.
خÓل هذأ أللقاء أسضتعرضش ألطرفان ألعÓقات
ب› Úمع توتال و›مع سضوناطرأك ’ سضيما ‘
أÛا’ت ألغازية و أفاق ألتنسضيق ب ÚأÛمع‘ Ú
مشضاريع ذأت قيمة مضضافة كبÒة ‘ أ÷زأئر و‘
أÿارج حسضب بيان لوزأرة ألطاقة.
ك-م-ا ت-ن-اول أ÷ان-ب-ان أŸشض-اري-ع أŸسض-ت-ق-ب-ل-ي-ة
ألوأجب –قيقها برأ و‘ عرضش ألبحر وألطاقات
أŸتجددة وألبÎوكمياء.
من جهة أخرى ،أعرب ألطرفان عن «أ’رأدة
ألثابتة للمجمع Úأ’قتصضادي ‘ Úأ◊فاظ على
أŸصض-ال-ح أŸشضÎك-ة وأل-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ط-وي-ر شض-رأك-ة
ب -رأغ -م -ات-ي-ة ت-ق-دم ق-ي-م-ة مضض-اف-ة ل-ل-ط-رف Úع-ل-ى
أŸدي ÚأŸتوسضط وألطويل» حسضب ذأت ألبيان.
كما أسضتقبل وزير ألطاقة ألرئيسش أŸدير ألعام
Ûم -ع ن -ات -وغ -ري ،ف -رأن-ث-يسض-ك-و رأي-نسش ب-حضض-ور

ألرئيسش أŸدير ألعام لسضوناطرأك.
وق -د أسض -ت -ع -رضش أل -ط -رف -ان ألسض -ب-ل وأل-وسض-ائ-ل
ألكفيلة بتعزيز ألشضرأكة ب Úسضوناطرأك وناتوغري
بشض -ك -ل يسض -م -ح ل -ل -م-ج-م-ع Úب-ح-م-اي-ة مصض-ا◊ه-م-ا
أŸشضÎكة ’ سضيما من خÓل أنبوب ميدغاز أضضافة
إأ ¤أ’ب -ق -اء ع-ل-ى م-ك-ان-ت-ه-م-ا ب-اأ’سض-وأق أل-غ-ازي-ة و
توسضيعها ،يضضيف ألبيان.
يذكر أن أتفاق ألتموين بالغاز أ÷زأئري مع
شضركة ناتوغري أ’سضبانية Áتد إأ ¤غاية .2030

برناوي يتحادث مع نظÒه الصصحراوي
أت -ف -ق وزي -ر ألشض -ب -اب وأل -ري -اضض-ة رؤووف سض-ل-ي-م
برناوي مع نظÒه ألصضحرأوي أحمد ◊بيب عبدي
أول أمسش أÿم- -يسش ع -ل -ى ضض -رورة إأع -دأد ب -رأم -ج
ت -ك -وي -ن وأنشض -اء أŸزي-د م-ن أ’–ادي-ات أل-وط-ن-ي-ة
ب-الصض-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة ل-ل-ن-ه-وضش ب-قطاع ألرياضضة ‘
أŸنطقة .وصضرح برناوي على هامشش أسضتقباله
لوزير ألشضباب وألرياضضة ألصضحرأوي أحمد ◊بيب
عبدي Ãقر دأئرته ألوزأرية« :أÙادثات أرتكزت
ح -ول سض -ب -ل وضض -ع ب-رأم-ج ت-ك-وي-ن ل-ف-ائ-دة ألشض-ب-اب
وإأنشضاء أŸزيد من أ’–ادأت ألوطنية با÷مهورية
ألعربية ألصضحرأوية ألدÁقرأطية للنهوضش بقطاع
ألرياضضة».
وأضضاف ألوزير« :رسضمنا خريطة طريق توضضح
ل -ن -ا أŸن-ه-ج أل-ذي سض-نسض Òع-ل-ي-ه مسض-ت-ق-ب .Ó-ن-ح-ن
مسض- -ت- -ع- -دون Ÿسض- -اع- -دة ألشض- -ب- -ي -ب -ة ألصض -ح -رأوي -ة
وأ÷زأئرية ‘ أÛال ألرياضضي وترقية ألقطاع
ب Úألبلدين».
من جهته ،قال ألوزير ألصضحرأوي« :أ÷زأئر
وألصضحرأء ألغربية لهما موأقف سضياسضية موحدة
على غرأر دعم ألرياضضة ببلدنا ،أأ’مور ألتي ”

أ’تفاق عليها ينبغي ترجمتها على أرضش ألوأقع
حاليا ،موضضوع ألشضباب يحظى هو أآ’خر باهتمامنا
ويتوجب أعطاء هذأ أŸلف قسضطا من أ’هتمام».
وحسضب وزي -ر ألشض -ب-اب وأل-ري-اضض-ة ألصض-ح-رأوي،
ف -إان أ÷زأئ -ر «ب -إام -ك -ان -ه-ا مسض-اع-دت-ن-ا ‘ أÛال
أل -ري -اضض -ي م -ن خ Ó-ل أل -ت -جسض-ي-د أل-ف-ع-ل-ي لÈأم-ج
أل-ت-ك-وي-ن وسض-ب-ل أسض-ت-ح-دأث ف-درأل-يات» ،مؤوكدأ أن
«ألنشضاط ألرياضضي ببلدنا بإامكانه جلب أŸزيد من
ألتآازر ألدو‹ ونصضرة ألقضضية ألصضحرأوية».
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رغم إلصسيام وإلعطشض ،مئات إ÷زإئري Úيرددون «’ للنظام وإ’نتخابات»

مسسÒة حاشسدة ‘ سساحة ألÈيد أŸركزي ‘ أ÷معة  15من أ◊رأك

خ- -رج م- -ئ- -ات إŸوإط- -ن Úبسس -اح -ة إلÈي -د
إŸركزي ‘ إ÷معة إÿامسسة عشسرة من عمر
إ◊رإك إلشسعبي ‘ مسسÒة سسلمية للمطالبة
بتغي Òإلنظام جذريا ،وإلتعبÒعن رفضسهم
Ÿا وصس - -ف - -وه «إل - -دول - -ة إقÎحت شس- -خصس- -ي- -ة
ن- -وف- -مÈي -ة ..ون -ح -ن ن -ري -د شس -خصس -ي -ة م -ن
إ◊رإك» مرددين شسعارإت تؤوكد إصسرإرهم
ع -ل -ى م -وإصس -ل -ة إ◊رإك إ ¤غ -اي -ة –ق -ي -ق
’صسÓ-ح-ات وإل-ت-غ-يÒ
م -ط-ل-ب-ه-م إŸت-م-ث-ل ‘ إ إ
إ÷ذري بقولهم «سسلمية سسلمية سسلمية».

خالدة بن تركي
تصشوير :فوأز بوطارون
“ ⁄ن- -ع ا◊رارة الشس- -دي- -دة ومشس- -ق- -ة الصس -ي -ام
اŸواطن Úالقادم Úمن ﬂتلف الو’يات ا◊فاظ
على موعدهم اأ’سسبوعي ‘ مظاهراتهم السسلمية
التي ميزت سساحة الÈيد اŸركزي وعرفت توافد
اك -ب÷ Òم -ي -ع ال -ف -ئ -ات ال -ع -م -ري-ة ال-ت-ي أابت إا’ أان
تشسارك ‘ هذا ا◊دث اأ’سسبوعي رافع’ Úفتات

ومرددين شسعارات تطالب بالتغي Òا÷ذري ورحيل
جميع رموز النظام بقولهم « ’بدوي ’ بن صسالح «
سس-ئ-م-ن-ا ال-ن-ظ-ام ال-ف-اسس-د» ك-م-ا عÈوا ع-ن رفضس-ه-م
لتنظيم ا’نتخابات «’ نريد انتخابات  ’...نريد
انتخابات»
وأابرز ما ميز اŸسسÒة اÿامسسة عشسر حضسور
‡يز لسسكان غرداية وغÒها من الو’يات التي
طالبت Ãعاقبة الفاسسدين ‘ الو’يات كما هتفوا
ب- -ق- -ول -ه -م «ا÷زائ -ر ح -رة دÁق -راط -ي -ة» ح -ام -لÚ
شسعارات منددة باإ’صسرار على انتخابات جويلية
ومنادية Ãرحلة انتقالية»« ،عندما يغيب اŸنطق
ي -رت -ف -ع الصس -راخ ...سس -ل -م -ي -ة سس-ل-م-ي-ة « وك-ذا «أاي-ن
الضس - -م Òالشس- -عب ي- -ري- -د ال- -ت- -غ- -ي »ÒوغÒه- -ا م- -ن
الشسعارات التي عÈت عن مطالب شسعبية جعلت
اŸواطن Úيلتحقون بأاعداد كبÒة Ÿتابعة اŸسسار
اŸعتاد للمسسÒة التي انطلقت من اأ’حياء الشسعبية
الرويسسو ،بلوزاد حسسيبة ،سساحة أاول ماي ديدوشس
مراد فسساحة الÈيد اŸركزي.
اŸسسÒة ال- -ت- -ي ان- -ط- -ل- -قت ‘ ح- -دود السس- -اع -ة
الـ 10:00صسباحا عرفت الذروة ‘ حدود منتصسف

ال -ن -ه -ار أاي ع-ن-دم-ا تضس-اغ-ف ال-ع-دد بشس-ك-ل م-ل-فت
لÓنتباه جعل سساحة الÈيد اŸركزي تتزين بعا⁄
ا÷زائر على شسكل كب Òافتخر به أابناء هذا البلد
الذين أابوا إا’ أان يشساركوا ‘ ا◊راك اأ’خ Òمن
الشس -ه -ر ال -فضس-ي-ل ،م-ب-دي-ن ع-زم-ه-م ع-ل-ى م-واصس-ل-ة
اŸسسÒة حتى بعد عيد الفطر وآامل Úأان تلقى
مطالبهم حول «يتنحاوقاع» و»مكانشس انتخابات يا
العصسابات» اسستجابة من قبل السسلطات العليا ‘
البÓد.
وعرفت شسوارع العاصسمة تطويق أامني مشسدد
Ÿنع اŸتظاهرين من دخول أازقة بلدية ا÷زائر
ال -وسس -ط -ى ال -ت-ي أاغ-ل-قت اغ-لب ط-رق-ات-ه-ا ،خ-اصس-ة
اŸؤودي - -ة إا ¤وسس - -ط اŸدي - -ن - -ة وو’ي - -ة ا÷زائ - -ر،
باإ’ضسافة إا ¤تضسييق ا◊واجز اأ’منية التي عرفت
ح -ال -ة اسس-ت-ن-ف-ار قصس-وى ب-ع-د تسس-ج-ي-ل ت-واف-د ك-بÒ
ل -ل -م -ت -ظ -اه -ري -ن م -ن ﬂت -ل -ف ال -و’ي -ات ،خ -اصس-ة
اÛاورة على غرار بومرداسس ،تيزي وزووبجاية
وبعضس الو’يات اأ’خرى مثل البويرة التي سسجلت
حضسور قوي للمواطن Úطبعته السسيارات اŸركونة
بالطريق السسريع رقم  5اŸؤودي إا ¤وسسط ا÷زائر.

ناشسدوإ إ÷زإئري Úبا◊فاظ على إلوحدة إلوطنية وإلتمسسك بالثوإبت ،علماء إ÷زإئر:

ندوة حوأر وطني –صسن ألوطن ...ومرحلة أنتقالية يقودها من يحظى Ãوأفقة ألشسعب
ألشسباب مدعو إأ« ¤حماية حرأكه ألسسلمي من أŸندسس ÚوأŸتسسلل Úوألوصسولي»Ú

’ول م -رة م -ن -ذ إن -ط Ó-ق إ◊رإك إلشس -ع-ب-ي
أ
إŸليو Êيوم  ٢٢فيفري إŸاضسي ،خاطب علماء
إ÷زإئ-ر ق-اط-ب-ة إ÷زإئ-ري Úع-م-وم-ا Ãخ-تلف
أإط-ي-اف-ه-م ،وذلك «ع-م Ó-ب-وإج-ب-ه-م ن-حوإلوطن
وبعيدإ عن أإي تكتل سسياسسي أإوحزبي ضسيق»،
أإبرز ما جاء ‘ بيانهم ضسرورة «إ◊فاظ على
إل - -وح- -دة إل- -وط- -ن- -ي- -ة وإل- -ت- -مسسك ب- -ال- -ث- -وإبت
إلوطنية» ،وحماية إ◊رإك من –ويله ،كما
ث-م-نت ح-م-اي-ة إŸؤوسسسس-ة إل-عسس-ك-رية لسسلميته،
وكذإ تنظيم ندوة حوإر وطني شسامل.

فريال بوششوية
خرج علماء ا÷زائر عن صسمتهم ،و‘ بيان
صس- - -در أاول أامسس  ،ن - -اشس - -دوا ف - -ي - -ه الشس - -عب
«اÙافظة على الوحدة الوطنية والسسلوكية
السس -ل -م-ي-ة وال-ث-ب-ات ع-ل-ى ال-ث-وابت ال-وط-ن-ي-ة»،
داع Úالشسباب إا« ¤حماية حراكه السسلمي من
اŸن -دسس ÚواŸتسس -ل -ل Úوال -وصس-ول-ي ،Úال-ذي-ن
يريدون أان يحولوا نهره الوطني الفياضس عن
مصس- -ب- -ه الصس- -ح- -ي- -ح» ،ك- -م -ا ح -يت اŸؤوسسسس -ة
ال -عسس-ك-ري-ة ال-ع-ت-ي-دة سس-ل-ي-ل-ة ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر

الوطني اŸنبثقة من رحم شسعبنا ،وصسمودها
◊م-اي-ة ال-وط-ن ،وم-راف-ق-ة ا◊راك الشس-ع-بي،
واÙاف -ظ -ة ع -ل -ى أام -ن -ه وسسÓ-م-ت-ه ،وت-ف-ه-م
مطالبه وتطلعاته».
ودعا العلماء اŸوقع Úعلى البيان الذي
–صس -لت «الشس -عب» نسس -خ-ة م-ن-ه ،إا« ¤إاسس-ن-اد
اŸرح -ل -ة ا’ن -ت -ق -ال-ي-ة Ÿن ي-ح-ظ-ى Ãواف-ق-ة
أاغ -ل -ب -ي -ة الشس -عب ل -ت -و‹ مسس -ؤوول -ي -ة ال -وط -ن،
نحوانتخابات حرة ونزيهة ،وذات مصسداقية»،
مشس- -ددة ع- -ل- -ى ضس- -رورة ق -ي -ام م -ن ي -ت -ح -م -ل
اŸسس -ؤوول -ي -ة ب -ات-خ-اذ خ-ط-وات ف-وري-ة ت-خصس
«ت-ع-ي Úح-ك-وم-ة م-ن ذوي ال-ك-ف-اءات ال-ع-ل-ي-ا»،
Óشس -راف ع -ل -ى
و»ت- -ع- -ي÷ Úن- -ة مسس -ت -ق -ل -ة ل  -إ
ا’ن-ت-خ-اب-ات اŸق-ب-ل-ة وت-ن-ظ-يمها ومراقبتها»،
وكذا «تنظيم ندوة حوار وطني شسامل».
ال-ع-ل-م-اء ال-ذي-ن رف-ع-وا صس-وت-ه-م ع-ال-ي-ا بأان
«اŸرحلة قد بلغت من اÿطورة والتأازم ،ما
يتطلب التدخل العاجل والسسلمي والتوافقي»،
أاكدوا على ضسرورة تفعيل «اŸادت 7 Úو 8من
الدسستور ،اللتŒ ÚعÓن من الشسعب مصسدرا
ل-لسس-ل-ط-ة» ،م-ع-تÈي-ن «ا’سس-ت-ف-تاء الذي قدمه

الشسعب ‘ ﬂتلف جمعات حراكه ليغني عن
اسستفتاء آاخر».
وباŸوازاة مع ذلك طالبوا بإاسسناد اŸرحلة
ا’نتقالية إا ¤من يوافق عليه الشسعب ،مهيبÚ
إا« ¤ت -ن -ظ -ي -م ن -دوة ح -وار وط -ن -ي شس -ام-ل’ ،
تقصسي أاحدا تكون مهمتها وضسع أاسسسس معا⁄
اŸسستقبل ،وفتح خارطة طريق لرسسم سسياسسة
جديدة –صسن الوطن واŸواطن ،من الوقوع
من جديد ‘ التعفن السسياسسي ،أاوا’قتصسادي
أاوا’ج -ت-م-اع-ي ،وإان-ق-اذ ال-وط-ن م-ن ك-ل أان-واع
التبعية أاوالو’ء لغ Òالشسعب ،مسستلهم قيمها
م- -ن ن- -داء أاول ن- -وف- -م ،Èوم- -ب -ادئ ال -ع -ل -م -اء
الصسا◊ ÚواŸصسلح.»Ú
وا ¤ذلك ،ت- -وق- -ف- -وا ع- -ن -د «ف -ت -ح اÛال
التنافسسي أامام كل الشسرفاء ،النزهاء الذين
يتوقون إا ¤قيادة الوطن ،بعزة وإاباء ،نحوغد
أافضسل التزاما با◊فاظ على وحدة الوطن
وح-م-اي-ة م-ك-اسس-ب-ه ،وت-ن-م-ي-ة م-واهبه» ،وأابدوا
كامل اسستعدادهم لبذل ما يطلب منهم من
مسس -اع ح -م -ي -دة ل -ل -وصس -ول إا– ¤ق-ي-ق وح-دة
الصسف ونبل الهدف»،

نظ Òجهوده ‘ حماية إلبيئة وإلتقليل من غاز ثا Êأإكسسيد إلكاربون

مصسنع «’فارج» «ُعكاز» بحصسل على شسهادة «إأيزو »14001للبيئة

–صس-ل مصس-ن-ع «’ف-ارج» لÓ-سس-م-نت «ُع-ك-از» ع-لى
شسهادة إيزو ١4٠٠١للبيئة نظ Òإ÷هود إلتي يبذلها
’دإئه إلبيئي ،كما “كنت
‘ إطار إلتحسس ÚإŸسستمر أ
«’فارج هولسسيم» من تخفيضض بنسسبة  ٢5باŸائة ‘
إن -ب -ع -اث -ات ث -ا Êأإكسس -ي -د إل -ك -رب -ون ل -ك-ل ١ط -ن م -ن
’سسمنت إŸنتج عام .٢٠١٨
إ أ

حياة  /ك
Óسسمنت هذا أاول ‘ ا÷زائر حاصسل
يعد مصسنع ل أ
على شسهادة إايزو ، 14001اإ’صسدار  2015و“يز بأادائه
البيئي  ،وجاء ‘ البيان التي تسسلمت «الشسعب» نسسخة

م -ن -ه أان ه -ذه الشس -ه -ادة ت -ع -د اعÎاف ي-ك-اف-ئ اإ’دارة
البيئية Ÿصسنع ل أ
Óسسمنت  LCOليؤوكد مبدأا التحسسÚ
اŸسستمر أ’دائه البيئي من خÓل التحكم ‘ التأاثÒات
اŸتعلقة بنشساط اŸصسنع.
وحسسب البيان فان هذه الشسهادة تتماشسى “اما مع
نهج ›موعة ’فارج هولسسيم ◊ماية البيئة والتنمية
اŸسستدامة ،متضسمنا ما –قق ‘ ›ال حماية البيئة
والتنمية اŸسستدامة حيث “كنت من تخفيضس نسسبة
اإ’ن -ب-ع-اث-ات ل-غ-از ث-ا Êأاكسس-ي-د ال-ك-ارب-ون ب-نسس-ب-ة ٪25
(اŸرجع )1990
انخرط ›مع ’فارج ‘ مسسعى ا◊فاظ على
البيئة اŸشساركة ‘ حرق  52مليون طن من النفايات

كطاقة بديلة لعمليات الشسركة  ،من خÓل اسسÎجاع
النفايات من غبار وغÒه الذي يلفظه مصسنع ا’سسمنت
 ،باإ’ضسافة إا ¤انخفاضس  ‘ ٪19اسستهÓك اŸياه
العذبة لكل  1طن من اأ’سسمنت اŸنتجة (اŸرجع
’ )2015سس- -ت- -ف- -ادة أاك Ìم- -ن  3م Ó-ي Úشس -خصس م -ن
ا’سستثمارات.
ولفت البيان إا ¤أان التنمية اŸسستدامة وحماية
البيئة وصسحة وسسÓمة اŸوظف Úوأاصسحاب اŸصسلحة،
تعت Èمن أاهم اأ’شسياء التي يركز عليها ›موع ’فارج
ه -ولسس -ي-م ،وه-ي م-درج-ة ب-ال-ك-ام-ل ‘ ج-م-ي-ع خ-ط-ط
التطوير لديه ،حيث أان هذه الشسهادة ،التي تسسلط
الضسوء على طموح اÛمع وأادائه البيئي ‘ ا÷زائر.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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^ جمال أوكيلي

بتعي Úالسسيد زوينة عبد الرزاق رئيسسا لسسلطة ضسبط السسمعي ـ البصسري خلفا لزواوي بن حمادي ،تكون
ا÷هات اŸسسؤوولة قد قررت تفعيل نشساط هذا « ا÷هاز» بعد حوا‹ ثÓث سسنوات من ا÷مود اي منذ تاريخ
التأاسسيسس ‘  2016واعÓن التشسكيلة النهائية ا◊املة للوجه Úالقانو Êوا’عÓمي.
و’بد من ا’شسارة هنا ا ¤أان سسلطة الضسبط السسمعي ـ البصسري  ،كانت غائبة عن اأ’حداث الكÈى التي مرت
Óسسف  ⁄تسسجل حضسورها ‘ أاي عنوان يذكر ‡ا أاثار تسساؤو’ت ’ بداية و’ نهاية لها مشسفوعة
على البلد ول أ
با’سستغراب لهذا التعطيل غ ÒاŸفهوم ‡ا أادى با◊كومة السسابقة ‘ بيانها السسنوي أامام النواب إابداء
مÓحظات مهنية عن هذه « السسطة» على أانها ’ تقوم بواجبها أاو باأ’حرى تأادية اŸهام اıول لها ‡ا آاثار رد
فعل بن حمادي الذي فسسر هذا ا’ختفاء بنقصس ا’مكانيات اŸادية.
وأامام هذا الوضسع ’ ،نسستطيع تقييم أاداء هذه السسلطة من ناحية تعاملها اŸباشسر مع الفضساء السسمعي ـ
البصسري كون أارشسيفها ’ يتضسمن اي عمل احÎا‘ مع القنوات اÿاصسة ،أاو هناك مÓحظات وجهت لهم او سسÈ
Óراء Ÿعرفة اŒاهات اŸشساهدين واŸسستمع.Ú
لآ
كماهو معمول به ‘ التجارب العاŸية اأ’خرى ومنها اÛلسس اأ’على للسسمعي ـ البصسري الفرنسسي وليسس عيبا
أان نسستفيد من خÈة هؤو’ء ‘ كيفية ادارة العÓقة مع أارباب القنوات اÿاصسة فيما يتعلق بالزاوية اŸهنية البحتة
وعليه فان السسلطة سستتحول ا ¤ورشسات عمل حتى تسستطيع تأادية الصسÓحيات اŸطلوبة منها بعيدا عن اŸكاتب
كماأان اŸطلوب منها الشسروع ‘ اعداد برنامج سسنوي عبارة عن ملتقيات ومنتديات ،وأايام دراسسية وفÎات
تكوينية ’ثراء النقاشس حول هذا اŸوضسوع زيادة على اسستعمال ا’سستمارات لدراسسة مضسمون الÈامج ومدى قوة
Óسسف هذا  ⁄نسسجله ‘ السسابق.
اŸشساهدة والتأاث Òعلى الرأاي العام ل أ
والعمل سسيبدأا من مسسافة واحدة تدشسن بوضسع منهجية دقيقة لشسرح النصسوصس التشسريعية اŸسسÒة لسسلطة
ضسبط السسمعي ـ البصسري ،كون ﬁتواها معقدا جدا يحمل ذلك الطابع التقني اŸغلف بالقواعد اŸغلقة ’يفقه
فيها أاعضساء السسلطة كتوزيع الذبذبات وا’ندماج ‘ «أالسسكوم» وغÒها من اأ’شسياء ’بد من تبسسيط هذه
«اأ’حكام» والشسغل الشساغل اليوم ،لسسلطة ضسبط السسمعي ـ البصسري هو التفاعل مع ما يعرضس يوميا من برامج
على اŸشساهدين فيها الكث Òمن اÓŸحظات اŸهنية ا÷ديرة بأان ترفع ا ¤أاصسحاب القنوات اÿاصسة.
’بد هنا من العودة ا ¤الصسيغة اŸتبعة من طرف اŸرحوم ميلود شسر‘ ،الذي قاد لوحده سسلطة الضسبط
السسمعي ـ البصسري بدون امكانيات مادية تذكر وقرابة يوميا كان يصسدر بيانات حول لقاءاته مع القنوات
اÿاصسة ،،وما” ا’تفاق عليه بعدما وصسف ماكان يبث «باÿطر على اأ’من الوطني» خاصسة بعدما أاصسبح الكثÒ
’يسستمع اليه وحاول جاهدا للتقليل من تلك « التجاوزات» ا’ أانه  ⁄يفلح ‘ ذلك نظرا لعدم قدرته على ÷م
«سسلطة اŸال» التي أاصسرت على رفضس مسسايرة ماكان يوجه لها من مÓحظات.
والتغي Òا◊اصسل ‘ سسلطة ضسبط السسمعي ـ البصسري ليسس من أاجل التغي Òفقط ،أاي اسستبدال فÓن بعÓن
وا‰ا هذا اŸسسعى له أاهداف مسستقبلية باعادة تنظيم القطاع تنظيما ﬁكما و»جزأارة» هذه القضسائيات من
ناحية» ا’عتماد القانو »Êإارسساء قواعد مهنية ‘ متابعة الÈامج التلفزيونية من حيث اÙتوي واصسدار بيانات
دقيقة عن مضسام Úمابث هذا هو أاولوية الÎكيبة ا◊الية لسسلطة ضسبط السسمعي ـ البصسري .

‘ إطار تشساوري شسفاف وبناء

وزأرة ألفÓحة Œتمع مع أŸكتب ألوطني لنقابة ألعمل
ألعمل على إأيجاد أ◊لول و–ديد أأ’ولويات
’م Úإلعام لوزإرة إلفÓحة وإلتنمية
إجتمع إ أ
إل -ري-ف-ي-ة وإلصس-ي-د إل-ب-ح-ريﬁ ،م-د كسسÒة ،أإول
أإمسض ،با÷زإئر مع أإعضساء إŸكتب إلوطني لنقابة
ع- -م- -ال وزإرة إل- -فÓ- -ح- -ة وم- -دي- -ري- -ات إŸصس -ال -ح
إلفÓحية وإŸعاهد إلوطنية بحضسور أإمينها إلعام،
ﬁم- -د رضس- -ا ب- -ن ت- -رإع ،حسس- -ب- -م- -ا أإف -اد ب -ه ب -ي -ان
للوزإرة.
وخصسصس هذا ا’جتماع اأ’و‹ ب Úاإ’دارة والفرع
النقابي لÓسستماع «’نشسغا’ت العمال التي طرحها الفرع
والعمل على إايجاد ا◊لول اŸناسسبة لها ‘ إاطار ا◊وار
والتشساور اŸسستمر» ،حسسب نفسس اŸصسدر.
وخ Ó-ل ه -ذا ا’ج -ت -م-اع“ ،ت م-ن-اقشس-ة ال-ع-دي-د م-ن
اŸسس -ائ -ل ذات ال -ط -اب -ع ا’ج-ت-م-اع-ي واŸه-ن-ي اÿاصس-ة
ب -ع -م -ال ال -ق -ط -اع ع -ل -ى اŸسس -ت -وى ال-وط-ن-ي ح-يث ط-رح
النقابيون عدة انشسغا’ت تتعلق على وجه اÿصسوصس
ب -ال -ظ -روف اŸه -ن -ي -ة وال -ت-ك-وي-ن ون-قصس وسس-ائ-ل ال-ع-م-ل
والÎقية والقوان ÚوغÒها من اŸشساكل التي يواجهها

العمال ‘ أاداء مهامهم ‘ اŸيدان.
وب -ع -د السس -م -اع ل-ل-م-ت-دخ-ل ،Úط-لب اأ’م Úال-ع-ام م-ن
أاعضساء اŸكتب صسياغة مطالب العمال ‘ شسكل ارضسية
اسس-ت-ع-راضس-ي-ة م-ع –دي-د ا’ول-وي-ات وتصس-ن-ي-ف اŸطالب
حسسب اختصساصس كل مديرية وذلك للشسروع فورا ‘
دراسسة كل اŸلفات اŸطروحة ‘ اطار حوار شسفاف
وتنسسيقي.
وطمأان السسيد كسسÒة أانه «تطبيقا لتعليمات وزير
ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصس-ي-د ال-ب-ح-ري ،شس-ريف
عماري ” ،تنصسيب ÷نة وزارية سستتكفل بانشسغا’ت
ال -ع -م-ال اÿاصس-ة ب-طب ال-ع-م-ل وال-ت-ك-وي-ن ب-ح-يث سس-ي-ت-م
اإ’مضساء
خ Ó-ل ا’ي -ام ال -ق -ادم -ة ع -ل -ى ات-ف-اق-ي-ات اط-ار م-ع
الوزارات ذات الصسلة با’نشسغا’ت اŸطروحة».
وقرر اÛتمعون عقد لقاء شسهري لتقييم ومتابعة
العمل اŸشسÎك ‘ اطار «تشساوري شسفاف وبناء يعود
بالفائدة على هذا القطاع ا’سسÎاتيجي» ،يضسيف البيان.

عددهم سسجل إرتفاعا ملحوظا مقارنة بسسنة ٢٠١٨

تسسخ Òأأزيد من  60أألف تاجر لضسمان أŸدأومة خÓل عيد ألفطر
أإع -ل -نت وزإرة إل -ت -ج -ارة ع-ن تسس-خ6٠.36٢ Ò
تاجر للمدإومة خÓل أإيام عيد إلفطر إŸبارك
لضس- -م- -ان “وي- -ن م- -ن- -ت- -ظ- -م ل- -ل- -م -وإط -ن Úب -اŸوإد
وإÿدمات ذإت إ’سستهÓك إلوإسسع ،حسسبما أإفاد
به أإول أإمسض ،بيان للوزإرة.
وحسسب ذات اŸصسدر فان عدد التجار اŸسسخرين
للمداومة خÓل عيد الفطر لهذا العام سسجل ارتفاعا
ملحوظا قدر ب  19باŸائة مقارنة بسسنة . 2018
وحسسب فئات النشساط فان  4.992تاجر ينشسطون ‘
قطاع اıابز معنيون بÈنامج اŸداومة خÓل العيد
إا ¤ج- - -انب  33.475ت -اج-ر ‘ اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة ال-ع-ام-ة
واÿضس- -ر وال- -ف- -واك- -ه إاضس- -اف -ة إا 11.526 ¤آاخ -ري -ن ‘
نشساطات ﬂتلفة.
ك -م -ا أاك -د ذات اŸصس -در ع -ل -ى أان وح -دات إان -ت-اج-ي-ة
سسيشسملها برنامج اŸداومات خÓل نفسس الفÎة ويبلغ
عددها  445وحدة إانتاجية منها  141ملبنة 270 ،مطحنة
و 34وحدة مياه معدنية.

وŸتابعة مدى تنفيذ برنامج اŸداومة ،أاكدت الوزارة
أان -ه-ا سس-خ-رت  2.233ع -ون م -راق -ب -ة ع Èك -ام-ل الÎاب
ال -وط -ن -ي ،م -ذك -رة اع -ت -م -اده -ا ع-ل-ى مسس-اه-م-ة ال-ت-ج-ار
ل -ل -مشس -ارك-ة ب-ق-وة ‘ إا‚اح ب-رن-ام-ج اŸداوم-ة،م-ن أاج-ل
“وين اŸواطن ÚباŸواد ذات ا’سستهÓك الواسسع خÓل
اŸناسسبات واأ’عياد الوطنية والدينية.
ك -م-ا ت-ع-ل-م ب-اŸن-اسس-ب-ة ج-م-ي-ع ال-ت-ج-ار ع-ل-ى إال-زام-ي-ة
اسس-ت-ئ-ن-اف نشس-اط-ات-ه-م ال-ت-ج-اري-ة ب-عد عطلة العيد طبقا
Óحكام ا÷ديدة للقانون  04 / 08اŸتعلق بشسروط
لأ
‡ارسسات النشساطات التجارية ،اŸنظم للعطل خÓل
اأ’عياد الوطنية والدينية وتدعوهم ‘ هذا الشسأان ا¤
إاعادة فتح Óﬁتهم التجارية.
وبدأا تطبيق مداومة التجار خÓل اأ’عياد الرسسمية
ال-وط-ن-ي-ة وال-دي-ن-ي-ة م-ن-ذ سسنة  2012ب-ع-د ت-ع-دي-ل قانون
 08/04اŸؤورخ ‘ أاغسس - - - -طسس  2004اÙدد لشس -روط
‡ارسسة النشساطات التجارية ،والبدء بالعمل بإاجراءات
تفرضس على التجار ضسمان اŸداومة خÓل هذه اأ’عياد.

ووري إلÌى ÃقÈة إلعالية

أÛاهد عبد ألرحمان بروأن أŸدعوأ◊اج صسافار ‘ ذمة ألله

’رب -ع -اء إل-ف-ارط ب-ا÷زإئ-ر
ت -و‘ ،أإمسس -ي -ة إ أ
’ط-ار إلسس-اب-ق ب-وزإرة
إل -ع -اصس -م -ة ،إÛاه -د وإ إ
إل -تسس -ل -ي -ح وإ’تصس -ا’ت إل-ع-ام-ة (إŸال-غ) ،ع-ب-د
إلرحمان بروإن ،إŸدعوإ◊اج صسافار عن عمر
يناهز  9٠سسنة ،حسسبما علم من أإقربائه.
واع -ت -زل ال -ف-ق-ي-د ال-ذي ول-د سس-ن-ة  1929بغليزان
دراسسته ‘ العلوم السسياسسية Ãدينة «تولوز» الفرنسسية
سسنة  ،1956اسستجابة لنداء ا’إضسراب العام الذي دعت
إال -ي -ه ج -ب -ه -ة ال -ت -ح -ري -ر ال -وط-ن-ي ل-ي-ل-ت-ح-ق بصس-ف-وف
اÛاه -دي -ن ب -ج -يشس ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي ب -ال-و’ي-ة
اÿامسسة .وك- -ان اŸرح- -وم م- -ن ال -دف -ع -ة اأ’و¤
للمتخصسصس ‘ Úتشسغيل الراديو ،باسسم «دفعة زبانة»،
التي ” ا◊اقها Ãديرية العÓقات العامة التي كان
يسسÒها الراحل عبد ا◊فيظ بوصسوف اŸدعو»سسي

مÈوك» ،قبل أان يع( Úأاي ا◊اج صسافار) على رأاسس
مديرية اليقظة ومكافحة التجسسسس بوزارة التسسليح
وا’تصسا’ت العامة.
وغداة ا’سستقÓل ،كلف الفقيد بتنظيم وكا’ت
الشسركة ا÷زائرية للطÒان بأاوروبا ،قبل أان يسسÒ
سس-ن-ة  1971ال-وك-ال-ة ا÷زائ-ري-ة ل-لسس-ي-اح-ة ،ث-م الهيئة
الوطنية للمؤو“رات والندوات سسنة  1976ليشسغل سسنة
 1978م -نصسب مسس -تشس -ار ب -وزارة السس -ي -اح -ة إا ¤حÚ
تقاعده.
هذا ونشسر الفقيد ا◊اج صسافار مذكراته سسنة
( 2015دار النشسر الÈزخ) بعنوان «أاصسول اŸالغ -
شسهادة أاحد رفاق القائد بوصسوف».
ووري ج -ث -م -ان ال -ف -ق -ي -د الÎاب ،أاول أامسس ،ب-ع-د
صسÓة العصسر ÃقÈة العالية بالعاصسمة.

»æWh

ألسضبت  01جوأن  2019م
ألموأفق لـ  27رمضضأن  1440هـ
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ﬂ 103بزة وﬁ 39طة وقود معنية باŸدأومة Ãعسشكر
أاع-دت م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة لو’ية
م -عسش -ك -ر ب -رن -ام -ج م-داوم-ة ال-ت-ج-ار
اÿاصش- -ة ب- -ع- -ي- -د ال- -ف- -ط -ر اŸب -ارك،
ت-ن-ف-ي-ذا ل-ل-ت-ن-ظ-ي-م-ات وال-ت-ع-ل-ي-م-ات
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ت-ن-ظ-ي-م نشش-اط اÓÙت
ال - -ت - -ج - -اري - -ة Ãن - -اسش- -ب- -ة ال- -ع- -ط- -ل
’ع-ي-اد
’سش -ب -وع -ي -ة ،السش -ن -وي-ة و ا أ
ا أ
الدينية والوطنية ،ويتعلق برنامج
م- - -دي- - -ري- - -ة ال- - -ت- - -ج- - -ارة Ÿعسش- - -ك - -ر
’ن -ت -اج -ي -ة،
Ãداوم- -ة ال- -وح- -دات ا إ
Œار ال -ت-ج-زئ-ة وأاصش-ح-اب اÿدم-ات
لفتح Óﬁتهم يومي عيد الفطر.

وفرة وأسشتقرأر ‘ أألسشعار
بال ّسشوق أÙلي خÓل ألشّشهر
ألكرË

من جهة أخرى ،غ Òنظأم مدأومة
ألتجأر ليومي ألعيد ،قأل رئيسض مصضلحة

مÓ- -ح- -ة ألسض- -وق وأإلعÓ- -م ألق- -تصض -أدي
سضنوسضي شضرأك ‘ حديثه ،أنه من خÓل
Óسض-وأق وأÓÙت
أŸت -أب -ع -ة أل -ي-وم-ي-ة ل -أ
ألتجأرية خÓل ألشضهر ألكر ” ،Ëتسضجيل
أسض -ت -ق -رأر م -ل -ح -وظ ‘ أسض -ع -أر أÿضض -ر
وألفوأكه سضوأء بأ÷ملة أو ألتجزئة،
مضض-ي-ف-أ أن أل-ت-ج-أر أحÎم-وأ أألسض-ع-أر
أŸرجعية ألتي حددتهأ ألوزأرة ألوصضية
قبيل رمضضأن ،وأسضتقرت أسضعأر ألبططأ
على سضبيل ألذكر ب 40 Úو 55دج فيمأ
رأوحت أسض- - - -ع- - - -أر أŸوز  226دج ك -ل -غ،
وأسض-ت-ق-رت أسض-ع-أر أل-ل-ح-وم أل-ب-يضض-أء عند
 226دج بألنسضبة للدوأجن و 1300دج كلغ
◊م ألغنم.
وأرج -ع أŸسض -ؤوول أسض -ت -ق-رأر أسض-ع-أر
ﬂت-ل-ف أŸوأد ألسض-ت-هÓ-ك-ي-ة أألسض-أسض-ي-ة
من خضضر و◊وم إأ ¤وفرة هذه أŸنتجأت
على مسضتوى  3أسضوأق جملة تتوفر عليهأ
ولية معسضكر.
‘ سضيأق ذي صضلةŒ ،نب أŸتحدث
ألكÓم عن حصضيلة نشضأط فرق أŸرأقبة
وقمع ألغشض ‘ وقت  ⁄تقدم فيه مصضألح
قطأع ألتجأرة أي أرقأم بخصضوصض نشضأط
فرق أŸرأقبة ،ألتي على مأ يبدو أختصضر
ع -م -ل -ه-أ ع-ل-ى أŸرأف-ق-ة ألشض-ك-ل-ي-ة ل-ف-رق
مكأفحة غشض ألتجأر  -أıتلطة  -من
مصضألح أمنية وإأدأرية ذأت صضلة بحمأية
صضحة أŸسضتهلك ،وذلك بسضبب أإلضضرأب
ألذي شضنه أعوأن ومفتشضي ألتجأرة قبيل
رمضضأن إأ ¤غأية نهأية أألسضبوع أŸأضضي،

وه - -و وضض - -ع ي - -وح- -ي ك- -ثÒأ أن Œأوزأت
أل-ت-ج-أر أل-ت-ي أع-ت-أد ع-ل-ي-ه-أ أŸوأط-ن ق-د
بلغت ذروتهأ خÓل ألشضهر ألكر..Ë

وحجز ما يفوق  18قنطارأ
من أللحوم ألفاسشدة

سضجلت مصضألح أمن ولية معسضكر ‘
إأط- - -أر أ÷ه- - -ود أŸي- - -دأن- - -ي - -ة ◊م - -أي - -ة
أŸسضتهلك خÓل خرجأتهأ أŸيدأنية ‘
أل- - -نصض- - -ف أألول م- - -ن شض- - -ه- - -ر رمضض- - -أن
أŸب -أرك ،ع -دة Œأوزأت ل -ت -ج -أر أخ -ل -وأ
بألقوأن ÚأŸنظمة للنشضأط أ÷أري ذي
ألصضلة أŸبأشضرة بصضحة أŸسضتهلك ‘ ظل
إأضض- -رأب أع -وأن أŸرأق -ب -ة وق -م -ع أل -غشض
لقطأع ألتجأرة.
وأسضفرت تدخÓت ألشضرطة بألتنسضيق
م -ع مصض -أل -ح أل -ب -ل -دي -أت Ÿرأق-ب-ة نشض-أط
أÓÙت ألتجأرية ،عن حجز أك Ìمن18
ق-ن-ط-أرأ و 94ك -ل -غ م-ن أل-ل-ح-وم أ◊م-رأء
وأل -ب-يضض-أء أل-ف-أسض-دة أل-ت-ي ك-أنت م-وج-ه-ة
ل -ل -تسض -وي-ق ،إأضض-أف-ة إأ ¤م-رأق-ب-ة أك Ìم-ن
ﬁ 1600ل Œأري ع Èق- - - - - - -ط- - - - - - -أع
ألختصضأصض Ãأ فيه أمن ألدوأئر ،حيث
” على أثر عمليأت أŸرأقبة –رير 248
ﬂألفة تتعلق أهمهأ Ãخألفة ألذبح غÒ
ألشضرعي ‡أرسضة نشضأط إأضضأ‘‡ ،أرسضة
نشضأط بدون قيد ‘ ألسضجل ألتجأر وكذأ
ﬂألفة ألقرأر ألولئي أÿأصض بعرضض
ألسضلع خأرج أÙل ألتجأري.

ألنّائب ألعام يكششف عن ألتّحقيق ‘ قضشايا فسشاد بسشطيف

‘ ألشضأن ذأته “ت إأحألة  7قضضأيأ
منهأ على ألتحقيق تخصض رؤوسضأء ›ألسض
شضعبية بلدية لتمتعهم بأمتيأز ألتقأضضي،
فيمأ ” تقد 7 Ëقضضأيأ أخرى أمأم

ن- -ي -أب -أت أ÷م -ه -وري -ة أل -ت -أب -ع -ة ل -دأئ -رة
ألختصضأصض من طرف مصضألح ألشضرطة،
وأح -ي -لت ع -ل -ى ج-ه-أت أل-ت-ح-ق-ي-ق ،ح-يث
صضدرت فيهأ أوأمر يأليدأع ‘ أ◊بسض
أŸؤوقت ،وأخرى بألوضضع –ت ألرقأبة
ألقضضأئية.
ك- -م- -أ أك- -د أل -ن -أئب أل -ع -أم ،أن ه -ن -أك
–قيقأت تخصض قضضأيأ فسضأد لزألت ‘
ط -ور أل -ت -ح -ق -ي-ق ،وأن-ه أحÎأم-أ Ÿأ نصض
عليه قأنون أإلجرأءأت أ÷زأئية ‘ بأب
سض-ري-ة أل-ت-ح-ق-ي-ق-أت ،وح-ف-أظ-أ ع-ل-ى أدلة
أإلثبأت ،فإأن هذه ألتحقيقأت Œري من
ط -رف مصض -أل -ح ألضض -ب -ط -ي -ة أل -قضض -أئ -ي -ة
أıتصض- - - - - -ة –ت إأشض- - - - - -رأف وكÓ- - - - - -ء
أ÷م - -ه - -وري- -ة ،ك- -ل حسضب أخ- -تصض- -أصض- -ه
ألق-ل-ي-م-ي ،وسض-ت-ع-رف مسض-أره-أ أل-ق-أنوÊ
فور ألنتهأء منهأ.

وإأذأ كأن بيأن ألنأئب ألعأم ل يشض Òأ¤
قضض -أي -أ ب -ع -ي -ن -ه -أ إأل أن ألشض-أرع أÙل-ي
ي -ت -أب -ع ،م -ن-ذ ع-دة أي-أم ،م-أ ي-ج-ري ع-ل-ى
سض -أح -ة م -ك -أف-ح-ة أل-فسض-أد ب-أل-ولي-ة ب-ع-د
تسضرب أنبأء عن إأيدأع بعضض ألطأرأت
أ◊بسض أŸؤوقت ،م -ؤوخ -رأ ،م -ن -ه -م م -دي-ر
م -ؤوسضسض -ة صض-ح-ي-ة ع-م-وم-ي-ة ك-بÒة بسض-بب
صضفقة Œهيز Ãعدأت طبية كبÒة ،وأحد
أÙأفظ Úألعقأري ،Úوكذأ مسضؤوول‘ Ú
›أل أÿدم-أت ألج-ت-م-أع-ي-ة ب-أ÷أم-عة
وأح- -د أŸم- -ون ،Úوم -ق -أول Úك -ب -أر ،ع -ن
ت Ó- -عب ب - -ح- -ق- -وق أŸوأط- -ن› ‘ Úأل
ألسض -ك -ن ،أضض -أف -ة أ– ¤ق-ي-ق-أت م-ك-ث-ف-ة
Ãديرية ديوأن ألÎقية وألتسضي Òألعقأري
بسضطيف ،على خلفية أ‚أز عدة مشضأريع
قد تكون موضضوع شضبهة فسضأد.

الطارف:

أأعمال ششغب ببلدية أبن مهيدي بعد وفاة ششاب بطلق ناري
شش - -ه- -دت ب- -ل- -دي- -ة اب- -ن م- -ه- -ي- -دي
(ال- - -ط - -ارف) ل - -ي - -ل - -ة اÿم - -يسس إا¤
ا÷معة أاعمال ششغب بعد وفاة ششاب
ع -قب إاصش -اب -ت -ه ب -رصش -اصش -ة أاط-ل-ق-ه-ا
عليه دركي خÓل عملية مطاردة،
حسشب م- -ا ع- -ل- -م امسس ا÷م- -ع- -ة م -ن
مصشدر أامني.
أوضض- - - -ح ذأت أŸصض- - - -در ب- - - -أن ه - - -ذه
أألح -دأث وق -عت ب -ع -د إأصض-أب-ة ألشض-أب ع.
طأرق ألبألغ من ألعمر  31سضنة بطلقة
ن -أري -ة ق -أت -ل -ة خ Ó-ل ع -م -ل -ي -ة أسضÎج-أع
م-وأشض-ي مسض-روق-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى إأسض-طبل
ي -ق -ع ب -ق-ري-ة سض-ي-دي أم-ب-أرك (ت-ق-ع ع-ل-ى
ألطريق ألوطني رقم  84أ ألرأبط بÚ
عنأبة وألقألة) من طرف عنأصضر كتيبة
ألدرك ألوطني لبن مهيدي.
وأسضتنأدأ لذأت أŸصضدر فإأن ألضضحية

حجز  5قناط Òمن أŸوأد سشريعة ألتلف
خÓل  20يوما من رمضشان بتيبازة

تيبازة :علي ملزي

الشّشارع يتابع العملية عن كثب

‘ ب -ي -ان ت -ل -قت «الشش -عب» نسش -خ-ة
منه ،صشادر عن النيابة العامة لدى
›لسس قضش -اء سش -ط -ي -ف ،مسش -اء أاول
أامسس ،أاك- -د ال -ن -ائب ال -ع -ام ج -ي ‹Ó-
ب Ó-ل -ة ،أان -ه ع-م Ó-ب-أاح-ك-ام اŸادة 11
’ج -راءات
ال -ف-ق-رة  3م -ن ق -ان -ون ا إ
ا÷زائ - -ي - -ة اŸع - -دل واŸت - -م- -م ،ف- -إان
النيابة العامة تعلم الرأاي العام ،إانه
” فتح –قيقات ابتدائية ‘ قضشايا
فسشاد.
سشطيف :نور الدين بوطغان

’عوان الّرقابة دامت  8أايام
حركة احتجاجية أ

أاسش -ف -رت حصش -ي -ل-ة نشش-اط-ات أاع-وان مصش-ال-ح
ال -رق -اب -ة ال -ت -ج -اري -ة ب -و’ي -ة ت -ي -ب-ازة خÓ-ل
’ول والثا Êمن ششهر رمضشان عن
الثÓثي Úا أ
ح- -ج -ز أاك Ìم -ن  5ق-ن-اط Òم-ن م-واد غ-ذائ-ي-ة
’سشباب ﬂتلفة بالتوازي مع
سشريعة التلف أ
–رير ﬁ 31ضشرا متعلقا Ãخالفات ذات صشلة
Ãمارسشة النششاط التجاري.

معسشكر :أام ا Òÿــ سس
يشض -م-ل ألÈن-أم-ج تسض-خ 685 Òتأجر
ل -ل -ق -ي-أم ب-ن-ظ-أم أŸدأوم-ة م-وزع Úع-ل-ى
ﬂتلف أألنشضطة ألتجأرية ،أهمهأ 103
ﬂب- -زةﬁ 276 ،ل ت- -غ -ذي -ة ع -أم -ة79 ،
قصضأبة و Œأرة دوأجن 68 ،مطعم و22
موزع حليب إأ ¤جأنب ﬁ 39طة وقود،
إأضضأفة إأ ¤عمل  10مطأحن حبوب و6
ملبنأت بنظأم أŸدأومة  ،حسضب مأ أفأد
به لـ «ألشضعب « رئيسض مصضلحة مÓحظة
ألسضوق وأإلعÓم ألقتصضأدي لدى مديرة
ألتجأرة Ãعسضكر ،سضنوسضي شضرأك ،حيث
يرتقب حسضب متحدث «ألشضعب» أن ينفذ
ب -رن -أم -ج أŸدأوم-ة ك-أم Ó-غ Òم-ن-ق-وصض
بفعل Œنيد مصضألح قطأع ألتجأرة لـ 34
فرقة مرأقبة سضتسضهر على متأبعة مدى
أسضتجأبة ألتجأر لتعليمأت ألوصضأية ،ذلك
إأ ¤جأنب درأية ألتجأر أıألف Úلنظأم
أŸدأوم -ة ب -ألج -رأءأت أل -ع -ق -أب -ي-ة أل-ت-ي
ت- -ك- -ل- -ف أıل Úب -أل -ت -زأم -أت -ه -م ح -ي -أل
أŸدأومة يومي ألعيد ،غرأمة مألية وغلق
أÙل ألتجأري Ÿدة شضهر.

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

ألذي كأن يحمل سضكينأ رفضض ألنصضيأع
للطلقأت ألتحذيرية للدرك ألوطني حيث
قأم بألعتدأء على أحد عنأصضر ألدرك
أŸتوأجدين بع ÚأŸكأن قبل أن يتدخل
بدوره شضقيق هذأ ألشضخصض بسضيف كأن
يحمله ‘ يده من أجل ألعتدأء ›ددأ
على ألدركي أŸصضأب ‡أ جعله يسضتخدم
سضÓحه.
«و بعد تعرضضه إلصضأبة ‘ ألبطن ”
ح -م -ل ألضض -ح -ي -ة م -ن ط -رف شض-ق-ي-ق-ه ‘
ﬁأولة للفرأر حيث أنتهى أألمر بوفأته
ق- -ب- -ل أن ي- -ت- -م –وي- -ل- -ه ن -ح -و مصض -ل -ح -ة
ألسضتعجألت Ãسضتشضفى ألشضط» ،حسضب
مأ ” إأيضضأحه.
و” رشضق مقر كتيبة ألدرك ألوطني
ببلدية أبن مهيدي بأ◊جأرة من طرف
أÙتج Úألذين كأنوأ ثأئرين و غأضضبÚ

حسضب أردف- -ه ذأت أŸصض- -در أل -ذي ف -ن -د
«ألشضأئعأت ألتي ” تدأولهأ ع Èشضبكأت
ألتوأصضل ألجتمأعي و ألتي تتحدث عن
حرق مقر ألكتيبة أŸذكورة».
و” نشضر تعزيزأت أمنية مشضددة على
مسض-ت-وى ه-ذه أل-ب-ل-دي-ة أل-وأق-ع-ة ع-لى بعد
حوأ‹  50كلم عن عأصضمة ألولية حيث
ت- -ط- -لب ت- -ف -ري -ق أÙت -ج Úأسض -ت -ع -م -أل
قأرورأت ألغأز أŸسضيلة للدموع.
و” تسض -ج -ي -ل ت -دخ -ل ألئ -م-ة و أع-ي-أن
بأŸنطقة خÓل ألسضأعأت أألو ¤من نهأر
أمسض (ألسضأعة ألثأنية صضبأحأ) حسضب مأ
“ت أإلشضأرة إأليه.
و” فتح –قيق من طرف أŸصضألح
أıتصض - -ة م - -ن أج - -ل –دي - -د أسض- -ب- -أب
ومÓبسضأت هذه أألحدأث حسضب مأ ”
إأيضضأحه.

ألعدد
17962

06

ف -ب -أل -رغ -م م -ن ت -ن -ظ -ي -م إأع -وأن أل -ت -ج-أرة ◊رك-ة
أحتجأجية على مدأر  8إأيأم كأملة وعلى فÎت Úمنذ
حلول شضهر رمضضأن للمطألبة بتحسض Úألطأر ألعأم
Ÿمأرسضة أŸهنة ،إأل أّن حصضيلة نشضأطهم بأŸيدأن
خÓل أأليأم أŸتبقية كأنت ثرية و‡يّزة من خÓل
ألÎكيز على أŸوأد ألسضريعة ألتلف ألتي يك Ìعليهأ
أل -ط -لب بشض -ك -ل لفت خ Ó-ل شض -ه -ر رمضض-أن ،ب-ح-يث
أسضفرت تدخÓت أعوأن ألرقأبة عن تسضجيل عّدة
ﬂألفأت تتنأفى وألتشضريع أŸعمول به بألتوأزي مع
–رير ﬁأضضر رسضمية ضضّد أıألف.Ú
و‘ ذأت ألسضيأق ،فقد أحصضت مصضلحة –سضÚ
أ÷ودة وقمع ألغشض بأŸديرية ألولئية  445تدخÓ

م -ب-أشض-رأ Ÿب-أشض-رة ع-م-ل-ي-أت أŸرأق-ب-ة ،أسض-ف-رت ع-ن
–رير ﬁ 16ضضرأ ‘ ﬂ 63ألفة مع حجز 304,35
كلغ من موأد ﬂتلفة بقيمة مألية أجمألية قدرهأ
 152143دج ألسض -ب -أب م -ت -ع -ددة ت-أت-ي ‘ م-ق-دم-ت-ه-أ
ألنظأفة وعدم صضÓحية أŸوأد لÓسضتهÓك وعدم
م -ط -أب-ق-ة أل-وسض-م وأن-ت-ه-أء ألصضÓ-ح-ي-ة وأن-ع-دأم خ-ت-م
ألبيطري بأللحوم ،وهي أŸوأد ألتي شضملت قنطأرين
و 47كلغ من أŸوز ”ّ حجرهأ على مسضتوى سضوق
أÿضضر وألفوأكه بأ◊طأطبة لعدم أحÎأم ألشضفأفية
‘ أŸم -أرسض -ة أل -ت -ج -أري-ة و 72,3ك -ل-غ م-ن أل-ل-ح-وم
أ◊مرأء و 43,03كلغ من أللحوم ألبيضضأء و 96كلغ من
ألدقيق أŸسضتخلصض من ألقمح ألصضلب وألقمح أللÚ
و 15,5ك -ل -غ م -ن مشض -ت-ق-أت أ◊ل-يب و 6,5ك-ل-غ من
أألحشضأء و 12,5كلغ من أ◊لويأت و 14,4كلغ من
ألسضمن أضضأفة أ ¤كميأت أخرى من ألتوأبل وأŸرقأز
وألسضمك وألرشضتة وألقهوة وغÒهأ.
أمأ مصضلحة أŸمأرسضأت ألتجأرية فقد أحصضت
لوحدهأ  720تدخ Óخ 20 Óيومأ أألو ¤من رمضضأن
أسضفرت عن –رير ﬁ 15ضضرأ رسضميأ ضضمن 15
ﬂألفة مرفوعة ،وهي أıألفأت ألتي ترتبط ‘
م-ع-ظ-م-ه-أ ب-ع-دم أل-ف-وت-رة وأن-ع-دأم ألسض-ج-ل أل-تجأري
وعدم نشضر أألسضعأر وأعتمأد أسضعأر غ Òشضرعية.

’داري بجامعة مسشاعدية
اسشتقالة جماعية للجهاز ا إ

ألقبضشة أ◊ديدية ب Úأإلدأرة
وأألسشاتذة تششتد بسشوق أهرأسس

تعيشس جامعة ﬁمد الششريف مسشاعدية
’ي- -ام ان- -ح- -راف -ا خ -طÒا ب -ع -د إاق -دام
ه- -ذه ا أ
’داري ل-ل-ج-ام-ع-ة ع-ل-ى ا’سش-ت-ق-ال-ة
ا÷ه -از ا إ
ا÷م - -اع - -ي - -ة م - -ن- -ددي- -ن ب- -آاخ- -ر اح- -ت- -ج- -اج
Óسش -ات -ذة ،ل -ي -زي -د ال -تصش -ع -ي -د م -ن ج -ه -ة
ل - -أ
’سشاتذة ‡ثلة ‘ فرعها النقابي ،وهذا ما
ا أ
ورد ‘ ب - - -ي - - -ان- - -ه- - -ا أاول أامسس ،وال- - -ذي –وز
«الششعب» على نسشخة منه.
سشوق أاهراسس :سشم Òالعيفة
لدأرة على عجزهأ
ألبيأن نصض على تغطية أ إ
بألتهرب وعدم –مل أŸسضؤوولية وأ÷دية بألتكفل
Óسض-أت-ذة وأŸوظ-ف Úم-ن
ب -أŸط -ألب أŸشض-روع-ة ل -أ
خÓل ألبيأن أŸوسضوم بألـ «أسضتقألة أ÷مأعية»،
وب -دل أن ي -تضض -م -ن ه-ذأ أل-ب-ي-أن أسض-تشض-ع-أر و–م-ل
ل -ل -مسض -ؤوول -ي -ة أل-ك-أم-ل-ة أو دع-وة ◊وأر ج-دي ع-ل-ى
ألوضضعية أŸزرية ألتي بلغتهأ جأمعة سضوق أهرأسض
من طرف أŸعني Úأ◊قيقي Úبسضوء ألتسضي‚ ،Òد
ه -ذأ أل -ب -ي -أن ‘ ج -وه -ره ي -ت -ه -ج -م ع-ل-ى ألشض-رك-أء
ألجتمأع Úويحأول ألتقليل من شضأنهم ،وتقزË
أ◊رأك ألنقأبي وأتهأمه بعدم ألتمثيل بألرغم من
أن إأدأرة أ÷أمعة “لك ألوثأئق ألقأنونية وألتي
صضأدقت عليهأ من قبل.
وقد سضبق وأن تضضّمن بيأن ألسضتقألة أ÷مأعية
لسضأتذة وعلى
جملة من ألتهأمأت ألتي طألت أ أ
رأسض -ه -م م -ن ي -نضض -وون –ت ل -وأء أل -ف-رع أل-ن-ق-أب-ي
ل -ل -ج-أم-ع-ة ل–أد أل-ع-م-أل أ÷زأئ-ري ،Úك-م-أ أشض-أر
لسضأتذة
ألبيأن إأ ¤ألشضعأرأت أŸسضيئة ألتي رفعهأ أ أ
لدأري وألتي تخصض ألقذف وألتجريح
ضضد أ÷هأز أ إ
لدأري وسض-وء أل-تسض-ي ،Òوأل-ذي أت-خ-ذت-ه
ب -أل-فسض-أد أ إ

لدأرة كمÈر لتقد Ëأسضتقألة جمأعية على رأسض
أإ
لدأري للجأمعة.
أ÷هأز أ إ
لسضأتذة ألسضأبق
أشضأر ألبيأن أŸوّقع من طرف أ أ
لدأرة جأمعة
ذكره أن بيأن ألسضتقألة أ÷مأعية إ
لمأم،
ﬁمد ألشضريف مسضأعدية هو هروب إأ ¤أ أ
لسضأتذة وألضضغط عليهم للكف
وﬁأولة –ميل أ أ
عن أŸطألبة بحقوق يعتÈونهأ مشضروعة ترتبط
ب -ج -أن -ب -ه -أ ألج-ت-م-أع-ي وأŸه-ن-ي ،وﬁأول-ة وضض-ع
لمر ألوأقع ضضنأ منهأ أن ألسضتقألة
ألوزأرة أمأم أ أ
أ÷م--أع--ي--ة ه--ي م-ط-لب ت-ع-ج-ي-زي أل-ه-دف م-ن-ه
لدأري ألذي يعتÈ
ألتسض Îعن رأسض أ÷هأز أ إ
لم--ور
لول ع---ل---ى م--أ وصض--لت إأل--ي--ه أ أ
أŸسض---ؤوول أ أ
بأ÷أمعة ،وهو مأ يضضع أ÷ميع ‘ هأته أ◊ألة
أمأم طأئلة ألقأنون أ÷زأئي ‘ مأدته ألـ ،115
ع--ل--ى أع--ت--ب--أر أن ألسض--ت--ق--أل--ة ‘ ه-ذأ أل-ظ-رف
ألعصضيب ألذي “ر به أ÷أمعة أ÷زأئرية من
لقبأل على
Œند لتفأدي شضبح ألسضنة ألبيضضأء وأ إ
أمتحأنأت نهأية ألسضنة ،ليسض له هدف آأخر سضوى
تعطيل مهأم مصضلحة عمومية من طرف أ÷هأز
لدأري ،كمأ ورد ‘ ألبيأن.
أإ
وب Úهذأ وذأك تشضتد ألقبضضة أ◊ديدية بÚ
ألطرف ،Úلتضضع أ÷أمعة على صضفيح سضأخن ،أشضد
م -أ ي -خشض -ى أن ي -حÎق ب -ه أل-ط-ل-ب-ة أŸق-ب-ل Úع-ل-ى
أم -ت -ح -أن -أت ن -ه -أي -ة ألسض -ن -ة أŸزم-ع ألن-طÓ-ق ‘
إأجرأئهأ بعد عيد ألفطر مبأشضرة ،2019 / 06/ 10
وهو مأ ورد ‘ ألبيأن ألسضألف ألذكر وألذي هدد
مبأشضرة بشضن إأضضرأب عأم على مسضتوى أ÷أمعة
يوم  2019 / 06 / 09مأ  ⁄تتدخل ألوصضأية بصضورة
أسضتعجألية ،وتضضع حدأ لهذأ ألنحرأف أÿطÒ
وغ ÒأŸسض - -ب - -وق ‘ ج - -أم- -ع- -ة ﬁم- -د ألشض- -ري- -ف
مسضأعدية ،كمأ ورد حسضب نصض ألبيأن.

ركود ‘ النّششاط وتعطّل اŸصشالح العامة

مسشتخدمو قطاع ألششباب وألّرياضشة يرفعون صشيحاتهم للوصشاية

ج- -ه أامسس ،عشش- -رات اŸوظ- -ف Úال- -ع- -ام -لÚ
و ّ
Ãدي-ري-ة الشش-ب-اب وال-ري-اضش-ة لو’ية خنششلة
رف -ق -ة ‡ث-ل Úع-ن ج-م-ع-ي-ات نشش-ط-ة ب-و’ي-ة
خ-نشش-ل-ة ‘ اÛال ال-ف-ن-ي والشش-ب-اب-ي ،ن-داء إا¤
وا‹ و’ية خنششلة ووزير الششباب والرياضشة
ط -ال -ب -وه ب -ت -وق -ي -ف اŸك -ل -ف -ة ب -تسش -ي Òشش -ؤوون
اŸديرية منذ أاك Ìمن سشنت Úبسشب ما آال إالية
القطاع من حالة بالتسشيب وتدهور سشتمرين
وا÷م- - -ود وال - -رك - -ود ا◊اصش - -ل ‘ Úأاداء ه - -ذا
اŸرفق العمومي.
خنششلة :اسشكندر ◊جازي
وحسضب هؤولء« ،ب  -أ» ‡ثل عن أŸوظف Úلـ
«ألشض-عب» ،ف-مسض-ت-خ-دم-و م-دي-ري-ة ألشض-ب-أب أل-ري-أضض-ة
أضض- -ح- -وأ ضض- -ح- -ي -ة سض -وء أل -تسض -ي Òأإلدأري وأ◊ق -رة
وأل -ت -ه -م-يشض ألصض-أدري-ن م-ن أŸك-ل-ف-ة ب-تسض-ي Òشض-ؤوون
أŸدي- -ري- -ة حسض- -ب- -ه- -م ،وأل -ت -ي  ⁄ت -ق -و ع -ل -ى –م -ل
مسضؤووليأتهأ ‘ مأ كلفت به على مسضتوى أŸديرية،

متسضأئل ‘ Úذأت ألسضيأق عن سضبب “أطل ألوزأرة ‘
تعي Úمدير للشضبأب وألريأضضة بألولية أو حتى مدير
بألنيأبة.
أوضضحوأ أن ألتسضي Òعن طريق ألتكليف أإلدأري
من ألوزير ،يتّسضم إأدأريأ Ãحدودية ألصضÓحيأت ،مأ
ح -أل وي -ح -ول دون أل -ت -ك-ف-ل Ãصض-أل-ح أŸسض-ت-خ-دمÚ
وألعأمة على حد ألسضوأء ،علمأ أن ضضوأبط ألتسضيÒ
أإلدأري ‘ قأنون أإلدأرة ألعأمة تفرضض عدم طول
فÎة أل -تسض -ي Òع -ن ط -ري -ق أل-ت-ك-ل-ي-ف ح-ت-ى ل تضض-ي-ع
وتتعطّل أŸصضألح ألدأخلية وأÿأرجية لقطأع.
أمأ فئة جمعيأت أÛتمع أŸد ÊأÙتج Úفأّكد
‡ث- -ل ع- -ن- -ه- -م «ب.ف» لـ «ألشض- -عب» أن- -ه- -م ع- -رضض -ة
للتهميشض أŸمنهج وأŸسضتمر من طرف إأدأرة قطأع
ألشضبأب وألريأضضة بألولية و ⁄يسضتفيدوأ ل بألدعم
أŸأدي ،ول بأŸشضأركة ‘ إأعدأد أألنشضطة أÿأصضة
بألقطأع وفقأ Ÿأ تقتضضيه عوأمل ألنشضأط ألشضبأب
وألريأضضي وألفني حتى ‘ ألقطأع « ،ألشضعب» حأولت
ألتصضأل بأŸكلفة بتسضي Òشضؤوون أŸديرية ،لكن تعّذر
علينأ ذلك.
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اسشتفادة  20ششاب من سشيارة أاجرة وتوزيع العديد
من السشكنات والعتاد بسشعيدة
اسش -ت -ف -اد ،أاول أامسس ،ب -ولي -ة سش -ع-ي-دة 20
لجرة ‘ إاطار الصشندوق
ششابا من سشيارات ا أ
ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -ت -ام Úع -ل -ى ال -ب -ط -ال -ة وذلك
Ãن- -اسش- -ب- -ة ل- -ي -ل -ة ال -ق -در اŸب -ارك -ة ب -ق -اع -ة
اÙاضش-رات Ãق-ر ال-ولي-ة وتسش-ل-ي-م م-ف-ات-يح
لششاحنات وعتاد النظافة لفائدة البلديات
بحضشور اŸدراء التنفيذي Úورؤوسشاء الدوائر
والبلديات.

سسعيدة :علي .ج
خÓل تدخله ذكر الوا‹ سشيف اإ’سشÓم أان هذا
ال-دع-م ه-و وسش-ي-ل-ة ف-ع-ال-ة ل-ف-ئ-ة الشش-ب-اب ل-ت-ح-ق-ي-ق
مششاريعهم واسشتحداث مناصشب ششغل جديدة مÈزا
اإ’مكانيات الضشخمة التي سشخرتها الدولة ‘ هذا
اÛال ،معÈا عن ارتياحه للنجاح الذي حققته
ب -عضس اŸؤوسشسش -ات واسش -ت -ح -داث-ه-ا Ÿن-اصشب شش-غ-ل
ل -ف -ائ -دة ال -ب-ط-ال ،ÚمÈزا أان اŸشش-اري-ع اÛسش-دة
ك-انت Ãث-اب-ة ح-ل-م أ’صش-ح-اب-ه-ا ي-أات-ي ذلك وت-زام-نا
وليلة القدر العظيمة واسشتحسشان اŸسشتفيدين من

هذه اŸناصشب التي تعد مفخرة للو’ية.
ب- -ه- -ذه اŸن- -اسش- -ب -ة ” ت -وزي -ع أايضش -ا ق -رارات
ا’سشتفادة من حصشة  491سشكن صشيغة عدل وتوزيع
حصشة  44سشكنا اجتماعيا ‘ إاطار القضشاء على
السشكن الهشس  ،مششÒا أان هناك مششروع مرتقب
لÓسشتفادة من السشكنات التي مازالت قيد اإ’‚از
وال -ت -ج -ه -ي -ز وال -ت -ي ي-ت-م تسش-ل-ي-م-ه-ا خÓ-ل اأ’شش-ه-ر
القادمة.
أاششار أان ÷نة الدائرة قامت بتحقيقات معمقة
حول الوضشعية السشكنية Ÿودعي اŸلفات مؤوكدا أان
ع-م-ل-ي-ة اإ’ف-راج ع-ن ق-وائ-م اŸسش-ت-ف-ي-دي-ن سش-ت-كون
خ Ó-ل اأ’شش -ه -ر ال -ق -ادم -ة وخ Ó-ل ه -ذه اŸن-اسش-ب-ة
العظيمة ” توزيع حصشة  284من السشكن الريفي
ع Èبلديات الو’ية وتوزيع خمسس مفاتيح لفائدة
م -ع -ط -وب-ي و مشش-ط-وب-ي ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي
ببلدية أاو’د خالد وتوزيع ثÓث مقررات مششاريع
‘ إاط- - -ار وك- - -ال- - -ة تسش- - -ي Òال - -ق - -رضس اŸصش - -غ - -ر،
اŸسشتفيدون الذين أاكد العديد منهم ارتياحهم بعد
ما لزمتهم أازمة السشكن لسشنوات طويلة.

بعد جلب غÓف ما‹ للتهيئة اÿارجية

تسشليم  600سشكن عمومي إايجاري نهاية السشنة بخنششلة

ليام
تشش-ه-د أاسش-واق ال-ب-ل-ي-دة ‘ ه-ذه ا أ
لخÒة م - -ن شش- -ه- -ر الصش- -ي- -ام ،
ال - -عشش - -ر ا أ
حركية و نششاطا ملفتا  ⁄تعهده ‘ بقية
أاي - -ام الشش - -ه - -ر ال- -فضش- -ي- -ل ،و إان سش- -أالت و
ت - - -قصش - - -يت Œد ا÷واب  ،أان ا÷م - - -ي- - -ع
يحضشر لسشتقبال ليلة القدر العظيمة،
وال-ب-اق-ي م-ن ال-زب-ائ-ن يسش-تعجل لقتناء
مÓبسس العيد و مواد إاعداد ا◊لوى.

البليدة :لينة ياسسمÚ
ب ÚاŸششهدينŒ ،د ششيوخا و عجائز و
أاحيانا ششبابا ،قد نصشبوا «بسشاطات» صشغÒة ،
و نششروا فوقها قنينات من بÓسشتيك و زجاج ،
‡ل - -وءة Ãادة سش - -وداء  ،أاط- -ل- -قت ‘ ﬁي- -ط
أاولئك الباعة رائحة  ،كثÒا ما نششمها ‘ كيسس
ق - -د◊ Ëف- -ظ اŸاء و اŸع- -روف ﬁل- -ي- -ا بـ «
القربة «  ،ليتضشح بأان تلك الرائحة هي Ÿادة «
القطران «  ،و آان وقتها لبيعها ‘ هذه اأ’يام
التي تسشبق ليلة القدر ’ ،عتقاد ششعبي راسشخ ،
أان الششياط ÚاŸصشفدة مع حلول ششهر الصشيام
 ،سشيفرج عنها ‘ هذه الليلة  ،و اÿششية من أان
ي -ت -ع -رضس الصش -غ-ار ب-اÿصش-وصس ا ¤أاذي-ت-ه-م و
مسش- -ه- -م  ،و «ال- -ق- -ط- -ران» ي -دف -ع شش -رور ت -لك
اıلوقات  ،وهي ا◊قيقة التي كششف عنها
‘ اعتقاد قد ، Ëبعضس من كبار اŸدينة  ،و
اقروها ‘ اعÎاف لـ « الششعب».
تقول اÿالة فاطمة ،واحدة من سشيدات
حي الدويرات العتيق  ،أانهم يقتنون القطران
قبل حلول ليلة القدر ’ ،سشتعماله ضشد اأ’رواح
الششريرة و الششياط ÚاÙررة ‘ تلك الليلة ،
ب -ع-د أان ” تصش-ف-ي-ده-ا و ت-ك-ب-ي-ل-ه-ا ط-ي-ل-ة اي-ام
الصشيام ،و هم يعتقدون بان تلك اıلوقات
اŸؤوذية  ،تكون ‘ غاية الغضشب و الهيجان  ،و

أاذيتها ﬁتملة أاكيدة  ،و ’عتقادهم بان تلك
الششياط Úتكره رائحة « القطران «  ،فهم
يسشارعون ‘ وضشعها عند النوافذ و اأ’بواب ،
و ‘ أارجلهم و أايديهم  ،و حتى عند آاذانهم ،
حتى يضشمنوا عدم وسشوسشة تلك اıلوقات
لهم و أ’بنائهم  ،و يكفون ششر حربهم و حماية
الكل.

األطباق اللذيذة تّيمنا Ãقام
الليلة اŸباركة
تضش -ي -ف ب -أان ل -ي -ل -ة ال -ق -در ل-ه-ا خ-اصش-ي-ت-ه-ا
اŸميزة ب Úأابناء البليدة  ،خاصشة من عايششوا
أايام زمان اŸليحة ،فهم يحضشرون طبقي «
الرششتة « و الكسشكسشي «Ã ،رق ابيضس مع رششة
و عود من «القرفة «  ،مزين بقطع من الدجاج
 ،ي -حضش -ران ت -لك ال -ل -ي-ل-ة اŸب-ارك-ة  ،اح-ت-ف-ا’
Ÿقدمها و لعظمتها ،فهي الليلة التي اختارها
الله  ،أان تكون أافضشل الليا‹ ،ولو لذلك فهم
يقدمون أالذ طبق ششعبي يفتخرون به ،و يكون
‘ مقام هذه الليلة اŸباركة ،مع ا’حتفال به
با’بتهال و اŸديح على النبي الكر.Ë
بدورها تقول سشعاد اŸلقبة بابنة أاو’د
السشلطان ،أانه ‘ ليلة  27من الششهر ذاته أاي
ليلة القدر الفضشيلة  ،تعتقد ربات البيوت
جزما و قطعا  ،ان رائحة القطران تطرد تلك
اأ’رواح الششريرة وتبعدها عن الصشغار خاصشة ،
و ان هذا ا’عتقاد السشائد ب Úأاها‹ البليدة ،
سشببه ان اأ’طفال تزداد ششقاوتهم ‘ سشهرات
ليا‹ رمضشان ،مقابل هيجان تلك الششياط،Ú
لذا اأ’مهات وا÷دات يخشش Úعليهم  ،و‘
اŸقابل تضشيف و تعÎف  ،ان هذه العادة
أاصش -ب -حت ﬁل ن -ق-د ون-ف-ور م-ن ق-ب-ل ال-ب-عضس

خلق جوا من الرتياح وسشط اŸتسشّوقÚ

انخفاضض ﬁسشوسض ‘ األسشعار بأاسشواق سشطيف
ششهدت أاسشعار اÿضشر وبعضس الفواكه
وال -ل -ح-وم ال-ب-يضش-اء ان-خ-ف-اضش-ا ﬁسش-وسش-ا
ب-أاسش-واق م-دي-ن-ة سش-ط-ي-ف‡ ،ا خلق جوا
م -ن الرت -ي -اح وسش -ط اŸتسش -وق Úال -ذي-ن
ك- -ان -وا ب -كÌة ‘ سش -وق ع -ب -اشش -ة ع -م -ار،
وسشط اŸدينة ،للتسشوق –ضشÒا للعيد.

سسطيف :نورالدين بوطغان
سشجلت أاسشعار اÿضشر التي عرضشت بقوة،
وب- -ك- -م -ي -ات ه -ائ -ل -ة ،ان -خ -ف -اضش -ا ﬁسش -وسش -ا
فالبطاطا  ⁄تتجاوز  45دج ،والطماطم بـ 50
دج  ،واÿيار بـ  60دج ،والكوسشة ب 40دج ،
والفلفل ا◊لو وا◊ار بـ  40دج ،أاما اÿسس
ف -ي -ع -رضس ب -أان -واع م-ت-ع-ددة و’ ي-ت-ج-اوز سش-ع-ر
حزمة من  4قطع  50دج ،فيما يظل البصشل
م - -رت - -ف - -ع- -ا سش- -ع- -ره إا ¤ح- -د ك- -ب Òبـ  80دج
للكيلوغرام.
حتى الفواكه ،وبعد انتششارها بقوة ،خاصشة

منها الفواكه اŸوسشمية ،على غرار ا’كيدنيا
(الزعرور) واŸششمشس واÿوخ والفراولة ،فإان
أاسشعارها اŸتوسشطة على التوا‹ كانت 100
و 120و 1230و 200دج  ،م- -ا خ -ل -ف ارت -ي -اح
اŸواط-ن Úال-ذي-ن ت-ن-ت-ظ-ره-م مصشاريف كثÒة
لتحضش Òحلويات العيد ،ومÓبسس ا’طفال،
وحتى اŸوز عرضس بكÌة وبسشعر منخفضس ⁄
يتجاوز  250دج عكسس اأ’يام اŸاضشية أاين
وصشل حدود  280دج.
من جانب اللحوم البيضشاء ،انخفضس سشعر
الدجاج ا 230 ¤دج للكيلوغرام  ،و 400دج
لصشدور الدجاج ،فيما البيضس  ⁄يتجاوز سشعر
سشلة من  30بيضشة سشعر  250دج ،وحتى سشمك
السشردين ششهد سشعره انخفاضشا ﬁسشوسشا ،اذ
يعرضس بسشعر يÎاوح ب 300 Úا 350 ¤دج
بحسشب النوعية ،وتبقى هذه الظاهرة فريدة
من نوعها ،خاصشة ‘ ششهر رمضشان ،الذي
ع -ودن -ا ف -ي-ه السش-وق ع-ل-ى ا’رت-ف-اع اŸسش-ت-م-ر
Óسشعار.
ل أ

والذين يرجعون مثل هذه العادات ا ¤عمل
ينا‘ تعاليم اإ’سشÓم ا◊نيف.
‘ سشياق ا◊ديث عن ليلة القدر Ãدينة
ال- -ورود ،ق- -ال ال- -ع- -م ي- -وسش- -ف أاوراغ- -ي ،اح -د
اŸهتم Úبتاريخ البلدة ،ا’حتفال بليلة القدر
يتميز بالتحضشÿ Òتان اأ’و’د  ،حيث يقوم
البليديون منذ عهد سشابق بدهن البيوت قبل
تلك الليلة اŸباركة Ãادة « ا÷ »Òو Ÿن
اسشتطاع ُ ،تعلق سشتائر جديدة على النوافذ
واأ’بواب أاو ما يطلق عليها ﬁليا « بالششورة» ،
وت -دف-ع زك-اة ال-ف-ط-ر و ي-ل-بسس اŸق-ب-ل-ون ع-ل-ى
اÿتان لباسس تقليديا ‘ انتظار « ا◊جام»
وهو الششخصس الذي يششرف على ختان الصشغار
  ،و يلتزم بتقليد رفع «ششرششف» فوقه عندمقدمه  ،ويقوم هو Ãعزل من النظر عن بقية
اأ’هل واأ’قارب بعملية اÿتان  ،فيما ترمى
ف -وق الشش -رشش-ف ال-دراه-م و ال-ن-ق-ود ،ل-تسش-ل-ي-ة
ولفت انتباه الصشغ Òو أاترابه  ،وتعلو زغاريد
ال -نسش-وة م-ع ال-ت-ه-ل-ي-ل وت-ردي-د م-دي-ح « ﬁم-د
ﬁم-د صش-ل-وا ي-ا ا’م-ة ع-ل-ي-ه سش-ي-دن-ا وح-ب-يبنا
ويربح من صشلى عليه» .

ا◊فاظ على اŸوروث الششعبي والبوقالة
Œمع النسشوة على أاكواب الششاي
تصشنع حلوى ‘ البيوت ،و‘ السشهرة بعد
ان يقصشد الرجال اŸسشاجد للذكر والعبادة ،
Œتمع النسشوة من جارات وأاقارب حول مائدة
م -زي -ن -ة ب-ا◊ل-وى والشش-اي وأان-واع م-ن ال-ورود،
ويرددن مقطوعات أ’◊ان طيبة روحية ‘ ،
مديح الرسشول الكر Ëوقول البوقا’ت ،وذلك
عهدهم أايام زمان  ،و  ⁄يبق ا’ عائÓت من
ظلت و حافظت على موروث جميل  ’ ،تزال
تلك العائÓت –ييها كل رمضشان.

كششف مصشدر رسشمي لـ «الششعب» ،عن
بر›ة السشلطات اÙلية بصشفة أاولية،
تسش -ل -ي-م  600سش -ك -ن ع -م -وم-ي إاي-ج-اري
«اجتماعي»Ã ،وقع  2000مسشكن التابع
لششركة «كوسشيدار» العمومية بالواجهة
ال -ع -م -ران -ي -ة ا÷دي -دة ،ن -ه -اي -ة السش-ن-ة
ا÷اري- - -ة ع- - -قب رب - -ط اŸوق - -ع اÈŸم - -ج
بششبكات اŸياه الكهرباء والغاز والنتهاء
من أاششغال التهيئة اÿارجية ككل.
أاوضشح ذات اŸصشدر ،أان اأ’ششغال Œري
على قدم وسشاق باŸششروع اŸذكور اŸتضشمن
ا‚ -از  2000سش-ك-ن اج-ت-م-اع-ي اŸوزع-ة سشنة

 2014بصش-ي-غ-ة ا’سش-ت-ف-ادة اŸسش-ب-ق-ة ل-ط-البي
السشكن حينها ،حيث ” تخصشيصس أاغلفة مالية
إاضش-اف-ي-ة Ÿواق-ع السش-ك-ن-ات ل-ل-تهيئة اÿارجية
من طرقات إانارة عمومية أارصشفة وكذا الربط
بششبكات الكهرباء الغاز واŸياه  ،من اŸرتقب
حسشب ح - -ال - -ة ورشش - -ات اأ’شش - -غ - -ال ،أان ي - -ت- -م
اسشتكمال  600وحدة سشكنية بجميع مرافقها
قبل نهاية السشنة ا÷ارية ما يسشمح بتسشليمها
أ’صش -ح -اب -ه -ا ال -ذي -ن ط -الت م -دة ان -ت -ظ-اره-م
لسشكناتهم بهذا اŸوقع.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي

بعد احتجاجات مسشتمرة Ÿكتتبي عدل

وا‹ سشكيكدة يششرف على تسشليم 1600وحدة سشكنية Ãختلف الصشيغ
ق - - -امت السش - - -ل - - -ط- - -ات ال- - -ولئ- - -ي- - -ة
بسش-ك-ي-ك-دة ،ب-ع-م-ل-ي-ة تسش-ل-ي-م م-ف-ات-يح
 1599وحدة سشكنية Ãختلف الصشيغ،
ع-ل-ى مسش-ت-ح-ق-ي-ها ،ع Èعديد بلديات
الولية  ،من خÓل ا◊فل الذي اقيم
ب -قصش -ر ال -ث -ق -اف -ة و ال -ف -ن -ون ب -حضش-ور
السشلطات اŸدنية والمنية ،حيث ”
تسش-ل-ي-م م-ف-ات-ي-ح  1150سش-ك-ن بصش-يغة
ليجار «عدل  »1و اŸتواجدة
البيع با إ
بالقطب العمرا Êا÷ديد بوزعرورة
ب - -ب - -ل - -دي - -ة ف- -ل- -ف- -ل- -ة شش- -رق م- -دي- -ن- -ة
سش-ك-ي-كدة ،و  353وح-دة سش-ك-نية فيما
لي-ج-اري
ي -خصس السش -ك -ن ال -ع -م -وم -ي ا إ
ل -ل -مسش -ت -ف -ي -دي -ن م -ن ب -ل -دي-ات ال-ق-ل ،
الششرايع و ع Úقششرة .

سسكيكدة :خالد العيفة
” خÓل ذات ا◊فل تسشليم مفاتيح 96
سشكنا بصشيغة الÎقوي اŸدعم ،منها وحدة
سشكنية  46ببلدية سشكيكدة و 50وحدة سشكنية
ب-ب-ل-دي-ة ف-ل-ف-ل-ة  ،ع-م-ل-ي-ة تسش-ل-ي-م اŸفاتيح ،
جاءت بعد احتجاجات كبÒة ومسشتمرة من
مكتتبي عدل ،وطالبي السشكن ا’جتماعي،
’مر الذي
عﬂ Èتلف بلديات الو’ية ،ا أ

اضش -ط -ر السش -ل -ط -ات ال-و’ئ-ي-ة السش-ع-ي ع-ل-ى
’ششغال و التي ترجمت
تسشريع من وتÒة ا أ
من خÓل اÿرجات اŸيدانية و الوقوف
’‚از -مسشت
عن كثب على مدى تقدم ا إ
’يجار
 1150وحدة سشكنية من صشيغة البيع با إ
و اŸتواجدة على مسشتوى القطب العمراÊ
بوزعرورة ،و  96وحدة سشكنية من صشيغة
الÎقوي اŸدعم .
أاك- -د ال- -وا‹ درف -وف ح -ج -ري  ،ع -ل -ى
هامشس حفل تسشليم مفاتيح السشكنات« ،على
عزم مصشا◊ه توزيع السشكنات ا÷اهزة قبل
نهاية السشنة» ،كما كششف عن موعد توزيع
السشكنات ا’جتماعية للمدينة القدÁة قبل
اÿامسس من ششهر جويلة القادم  ،وفيما
ي -ت -ع -ل -ق ب -ال -ق -طب ال -ع -م -را »Êب-وزع-رورة»
ف -أاوضش-ح «ع-ل-ى أان-ه ي-ح-وي ج-م-ي-ع اŸراف-ق
الضش -روري -ة م -ن  03م -دارسس ،م-ت-وسش-ط-ة و
’ضش- -اف -ة إا ¤غ -از اŸدي -ن -ة و
ث- -ان- -وي- -ة ،ب- -ا إ
ال-ك-ه-رب-اء ف-ي-م-ا سش-ت-ت-واصش-ل ع-م-ل-ية التوزيع
مسش -ت -ق -ب  Ó-ل-ت-مسس ع-دة ب-ل-دي-ات ك-ح-م-ادي
كرومة ،رمضشان جمال ،عزابة ،وغÒها من
بلديات الو’ية ،وذلك Ãجرد ا’نتهاء من
Óحياء السشكنية
أاششغال التهيئة اÿارجية ل أ
ا÷ديدة».

ختان  98طف Óورصشد  212كسشوة عيد باŸدية

اإلرششاد واإلصشÓح تّوزع قرابة  19000وجبة سشاخنة
لصشÓح
لرششاد وا إ
منحت جمعية ا إ
بولية اŸدية ،عششية أاول أامسس25 ،
ليتام
Óط-فال ا أ
ه-دي-ة ع-ي-د ال-ف-ط-ر ل -أ
والفقراء ،وهذا بعد تناول العائÓت
اŸدع- -وة م -ن ت -راب ال -ولي -ة ب -ف -ن -دق
اŸصش - - - -ل - - - -ى ل - - - -وج - - - -ب - - - -ات اف - - - -ط - - - -ار
ج- -م- -اع- -ي- -ة والسش- -ت -م -ت -اع ب -وصش Ó-ت
إانشش -ادي -ة ه -ادئ-ة م-ن ط-رف ج-م-ع-ي-ة
الششهاب ببلدية قصشر البخاري.

اŸدية :علي ملياÊ
كششف ﬁمد بن عامر رئيسس اŸكتب
الو’ئي بهذه ا÷معية ‘ كلمة باŸناسشبة
أامام ضشيوفه تقدمهم الششيخ خالد ملوكة

عضش -و اŸك -تب ال -وط -ن -ي ل -ه -ي -أاة ال -ق -رآان
الكر ،Ëبأان هيأاته ﬂتصشة ‘ العديد من
الÈامج منها ا’جتماعية ككفالة اليتيم و
أاخرى تتعلق باŸششاريع الدائمة كالتعليم
ال- - -ق- - -رآا Êع 10 Èم -دارسس م-ن-تشش-رة
بالو’ية.
ق -امت ال -ل -ج -ن -ة ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ب -ه -ذه
ا÷معية خÓل الششهر الفضشيل تزامنا مع
ليلة السشادسس والعششرين بتوزيع  1194قفة
رمضشان ع 10 Èبلديات ،كما وزعت ‘
هذه الفÎة  17739وجبة سشاخنة و 770
وجبة سشريعة لعابري السشبيل والفقراء  ،و
اسشتفاد من برنامج سشنة اÿتان  98طفÓ
 ،كما ” رصشد  212كسشوة العيد.
حسشب حصشيلة النششاطات الرمضشانية

اÒÿية اŸعلن عنها ‘ هذه اÙطة
التي دعيت لها يومية « الششعب» بحضشور
نواب الششعب  ،فإان عدد اŸسشتفيدين من
ه- -ذه الÈام -ج ق -ارب  20055مسش-ت-فيد و
مسشتفيدة ،من بينهم  11848على مسشتوى
ب -ل -دي -ة ب -ن -ي سش -ل-ي-م-ان ب-ا÷ه-ة الشش-رق-ي-ة
ب- -ال- -و’ي- -ة ،و ي- -ع- -ت -زم اŸك -تب ال -ب -ل -دي
ال-ت-أاسش-يسش-ي ÷م-ع-ي-ة ا’رشش-اد وا’صشÓ-ح
وال -دروسس اÙم -دي -ة ب -ب -ل -دي -ة ب-وع-زول
اŸؤوسشسس حديثا  ،تكر60 Ëطالبا من بÚ
حفظة كتاب الله ليلة الثامن والعششرين
من هذا الششهر الفضشيل  ،كما سشيتم تكرË
’وقاف
كل من معتمد الششؤوون الدينية وا أ
بدائرة الششهبونية ،ورئيسس بلدية بوغزول
نظ Òمسشاعدتهم لهذا الفرع .

»æWh

السشبت  01جوان  2019م
الموافق لـ  27رمضشان  1440هـ

انتقادات لطريقة التوظيف بالوكالة الولئية ببومرداسس

ا÷امعيون ينتظرون الرد على بطاقة التسسجيل

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

أاخبار بجاية
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سسكان درقينة يشستكون تدهور الوضسع البيئي

تقدم مديرية التشسغيل لولية بومرداسس ومعها الوكالة الولئية «انام» تقارير دورية عن واقع القطاع وعدد
التنصسيبات اّÙققة ‘ ﬂتلف القطاعات القتصسادية وأا‰اط التشسغيل الكÓسسيكي وعقود العمل اŸدعمة التي
لضسفاء نوع من
اسستفاد منها شسباب الولية ،خاصسة منهم خريجو ا÷امعات ومراكز التكوين اŸهني ‘ ﬁاولة إ
الشسفافية ،مقابل تزايد التهامات والشسكاو اŸرفوعة من قبل اŸسسجل ‘ Úالوكالت اÙلية بالدوائر بسسبب عدم
تكافؤو الفرصس ‘ التوظيف خاصسة ‘ اŸؤوسسسسات القتصسادية..

بومرداسس..ز /كمال
اŒهت سشياسشة التششغيل ‘ السشنوات
اأ’خÒة ن - -ح - -و ال - -ق- -ط- -اع ا’ق- -تصش- -ادي
ال -ع -م -وم-ي واÿاصس ب-غ-رضس ام-تصش-اصس
م-زي-د م-ن ال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة وسش-ط الشش-ب-اب
وح-ام-ل-ي الشش-ه-ادات وال-تخلي التدريجي
أاو التقليل من فرصس التوظيف اإ’داري
بسشبب الضشائقة اŸالية وهي اإ’جراءات
ال -ت -ي ح -اولت وك -ال-ة ال-تشش-غ-ي-ل اÙل-ي-ة
بو’ية بومرداسس اللعب عليها بغلق كل
اأ’ب -واب ‘ وج-ه ط-ال-ب-ي ال-ع-م-ل ب-ح-ج-ة
غياب اŸناصشب الششاغرة.
نفسس اأ’مر بالنسشبة للفرصس العديدة
ال -ت -ي ت-و ّف-ره-ا اŸؤوسشسش-ات ا’ق-تصش-ادي-ة
ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ع- -ل- -ى غ- -رار سش- -ون -ل -غ -از،
سش - -ون - -ط- -راك وغÒه- -ا م- -ن الشش- -رك- -ات
اأ’خرى التي  ⁄تعد ‘ متناول جميع
اŸسشجل ‘ Úوكا’ت التششغيل اÙلية
حسشب تصشريحات بعضس الششباب مقارنة
م -ع ال -وك-ال-ة اÙل-ي-ة ل-ع-اصش-م-ة ال-و’ي-ة،
وا’كتفاء Ãا تقّدمه بعضس اŸؤوسشسشات
اÿاصش -ة ‘ ›ال اأ’شش -غ -ال ال -ع-م-وم-ي-ة
وال -ب -ن -اء وب -عضس اأ’نشش -ط -ة الصش -ن -اع -ي -ة
والفÓحية من عروضس ‘ إاطار عقود
العمل اŸدعمة «سشتيا» والكÓسشيكي ⁄
ت -ع -د ت-ل-ق-ى ا’ه-ت-م-ام م-ن ق-ب-ل الشش-ب-اب
البطال مثلما توقفت عنده «الششعب» ‘
حديثها لعدد منهم من الذين خاضشوا
Œارب توقفت ‘ نصشف الطريق نتيجة
ا’سشتغÓل ورفضس اŸسشتخدم Úد›هم

ال -ن -ه -ائ-ي وت-رسش-ي-م-ه-م ‘ اŸنصشب ب-ع-د
انتهاء العقد رغم ا’متيازات ا÷بائية
وأاخ-رى ع-ل-ى مسش-ت-وى صش-ن-دوق الضش-م-ان
ا’جتماعي لتحفيزهم على التوظيف.
’رقام
فإاذا ما حاولنا تقد Ëقراءة ‘ ا أ
اŸق -دم -ة م -ن ط -رف ال -وك -ال -ة ال-و’ئ-ي-ة
للتششغيل بو’ية بومرداسس اÿاصشة بعدد
التنصشيبات‚ ،د أانها وصشلت إا13092 ¤
تنصشيب من ›موع  46064طلب عمل
اسش-ت-ح-وذ ف-ي-ه ال-ق-ط-اع الصش-ن-اع-ي حصشة
اأ’سشد Ãجموع  7116عرضس عمل بنسشبة
’ششغال
 48باŸائة ،يليه قطاع البناء وا أ
العمومية Ãجموع  4088عرضس بنسشبة
 27باŸائة ،وبالتا‹ فإان القطاع اÿاصس
من الناحية القانونية اسشتحوذ على نسشبة
 88باŸائة من نسشبة التنصشيبات Ãجموع
 9102تنصشيب مقابل  ‘ 1955القطاع
ا’ق -تصش -ادي ال -ع -م -وم -ي ،يضش -اف إال -ي-ه-ا
 12641تنصشيب خÓل سشنة .2017
ل- -ك- -ن وب -ن -ظ -ر اŸت -ت -ب -ع Úوأاصش -ح -اب
التجارب القاسشية من الششباب اŸسشتفيد
«ت -ع-ت Èم-ن-اصشب غ Òمسش-ت-ق-رة وأاغ-ل-ب-ه-ا
ظرفية ومؤوقتة أ’ن النسشبة الكبÒة من
هذه ا◊صشة أاحيلت ›ددا على البطالة
Ãجرد انتهاء عقد العمل أاو حتى قبل
هذا التاريخ ،وهو ما يطرح الكث Òمن
التسشاؤو’ت حول ‚اعة سشياسشة التششغيل
ب -و’ي -ة ب -وم -رداسس ‘ غ -ي -اب اŸت -اب-ع-ة
وال -رق -اب -ة م -ن ط -رف م -ف -تشش -ي-ة ال-ع-م-ل
واŸعطيات الدقيقة حول مصش Òهؤو’ء
وظ- -روف -ه -م اŸه -ن -ي -ة اŸت -دن -ي -ة داخ -ل
ورششات البناء ووحدات اإ’نتاج وحديث

ع - -ن ت - -ه - -رب اŸسش - -ت - -خ - -دم م - -ن دف - -ع
اŸسشتحقات اŸالية ،وهل هناك إاثبات
أان أارقام التنصشيبات اŸقدمة على الورق
Áكن تتبع أاثرها ‘ ميدان الششغل؟
إاشش -ك -ال -ي -ة أاخ -رى ك-ان ط-رح-ه-ا م-دي-ر
التششغيل بالو’ية وتتعلّق بارتفاع نسشبة
العزوف ورفضس الششباب اŸسشجّل على
مسشتوى وكا’ت التششغيل اÙلية قبول
ع- -روضس ال- -ع -م -ل ‘ ب -عضس اŸؤوسشسش -ات
واŸق -او’ت ‘ ﬁاول-ة ل-ت-ح-م-ي-ل ه-ؤو’ء
مسشؤوولية عدم الرغبة ‘ العمل ‘ ،حÚ
أاع- -ت Èب- -عضس الشش- -ب -اب ال -ذي -ن ع -رضشت
ع -ل -ي -ه -م ف -رصس ع -م-ل ل-دى اÿواصس ‘
ح -دي -ث -ه -م لـ»الشش -عب» ب -أان-ه-ا ع-روضش-ا ’
ت -رق -ى إا ¤مسش -ت -وى ت -ط -ل -ع -ات الشش-ب-اب
خاصشة ا÷امعي من حاملي الششهادات
العليا إاما بسشبب التخ ّصشصس أاو بسشبب أانها
م -ن -اصشب غ Òدائ -م -ة و’ ت -ت -وف -ر ف -ي -ه-ا
الششروط اŸهنية اŸطلوبة ،إا‰ا تؤودي
ف -ق -ط إا ¤شش-ط-ب-ه-م م-ن ق-ائ-م-ة ط-ل-ب-ات
العمل بحجة ا’سشتفادة من فرصشة عمل
واحدة غ Òمتجّددة على غرار عقود ما
ق-ب-ل ال-تشش-غ-ي-ل ع-ل-ى مسش-ت-وى وك-ال-ة أان-ام
ومديرية النششاط ا’جتماعي.
كما أاكد بعضس ا÷امعي Úمن حاملي
الششهادات العليا ‘ التخ ّصشصشات التقنية
وال -ع -ل -م -ي -ة وح -ت-ى م-ن خ-ري-ج-ي م-ع-ه-د
اÙروق- -ات وال- -ك- -ي- -م- -ي- -اء م- -ت- -ح -دثÚ
لـ»الششعب» ،أانهم مسشجل Úمنذ سشنوات
بفروع وكالة التششغيل اÙلية اŸتواجدة
‘ كل من دائرة دلسس ،الثنية ،برج منايل
وخميسس اÿششنة لكنهم  ⁄ينظر إاليهم
رغم التجديد اŸتكّرر لبطاقة التسشجيل،
” ت- -وظ -ي -ف عشش -رات الشش -ب -اب
‘ حّ Ú
اŸسشجل Úبوكالة عاصشمة الو’ية وحتى
م - -ن خ - -ارج ب- -وم- -رداسس ‘ م- -ؤوسشسش- -ات
اقتصشادية وطنية كسشونطراك ،سشونلغاز
وع - -دد م - -ن اŸؤوسشسش- -ات ا’ق- -تصش- -ادي- -ة
’قامة» ،وهي الوضشعية
’خرى بحجة ا إ
ا أ
ال -ت -ي أاث -اره -ا م-ؤوخ-را ب-عضس اŸسش-ج-لÚ
بسشبب مناصشب التوظيف بششركة سشونلغاز
م -ن -ه -ا ورشش -ة مشش -روع ﬁط-ة ال-ك-ه-رب-اء
’م -ر ب -ال -نسش -ب-ة
ب -رأاسس ج -ن -ات ،ون -فسس ا أ
ل -ع -ق -ود ال -ت -ح -وي -ل م -ن وك -ال -ة ال -نشش-اط
ا’ج-ت-م-اع-ي إا ¤وك-ال-ة أان-ام ب-ع-د ان-ت-ه-اء
عقد التوظيف الذي Áتد لـ 30ششهرا غÒ
اŸت- - -اح ÷م- - -ي- - -ع اŸسش- - -ج- - -ل ،Úحسشب
تعبÒهم.

إاطÓلة إانسسانية على مسسني دار بن شسكاو باŸدية

التكفل بـ  34نزي Óومتابعتهم نفسسيا

ب- - -ادرت اŸؤوسسسس- - -ة ال- - -ع - -م - -وم - -ي - -ة
لسس- -تشس- -ف- -ائ- -ي- -ة ﬁم -د ب -وضس -ي -اف
ا إ
باŸدية بتفعيل التفاقيات الصسحية
ا÷وارية من خÓل فحصس  34نزيÓ
ون -زي -ل -ة ب -دار اŸسس -ن Úب -ب -ل-دي-ة ب-ن
شس -ك-او ‘ ﬂت-ل-ف ال-ت-خّصس-صس-ات ،ول
سس -ي -م -ا ‘ أام -راضس ال -ق -لب ،ال -ع -ي-ون،
الغدد والسسكري ،اŸفاصسل والعظام،
ع-ل-ى ه-امشس ت-ن-ظ-ي-م إافطار جماعي
” –ضسÒه م- -ن ق- -ب- -ل ع -م -ال ه -ذه
ّ
اŸؤوسسسس- -ة الصس -ح -ي -ة وه -ذا ‘ وق -ف -ة
تضسامنية أاقدم عليها أاطباء وإاداري
هذه اŸسستشسفى لقيت اسستحسسان كل
من شسارك فيها.

اŸدية :علي ملياÊ
أاظهرت هذه الفحوصشات الطبية التي
أاششرف عليها طاقم طبي متكون من 09
‡ارسش« Úأاط- -ب- -اء ﬂتصش Úوع -م -وم -يÚ
ون- -فسش- -ان- -ي »Úوال -ت -ي حضش -رت «الشش -عب»
ج -ان -ب -ا ك -بÒا م -ن -ه-ا ع-ن وج-ود ع-دد م-ن
اŸرضش- -ى اŸصش- -اب Úب- -أام -راضس ال -ع -ي -ون
العقلية ،واأ’مراضس الباطنية.
وكششف بن علي بن عاششور مدير هذه
اŸؤوسشسش-ة الصش-ح-ي-ة ال-ت-ي ت-ك-تسش-ي الطابع
ا÷ه- -وي ،ب -أان ه -ذه اŸب -ادرة ج -اءت م -ن
ط -رف اأ’ط -ب -اء واإ’داري Úب -ه-دف إاع-ادة
ب -عث ﬁت -وى ات -ف -اق -ي -ات ال -ت -وأام -ة ال-ت-ي

أامضشتها مؤوسشسشته مع اŸؤوسشسشات الصشحية
‘ ا÷وار للتكّفل باŸرضشى ،معتÈا أان
هذه اللفتة اإ’نسشانية أاششرف عليها اŸدير
الو’ئي للصشحة وÃسشاعدة مدير النششاط
” أاخذ
اإ’جتماعي والتضشامن ،كما أانه ّ
ع -ي -ن -ات ◊ا’ت م -ريضش -ة ع -ل -ى مسش -ت-وى
اŸصشالح الداخلية التابعة له فيما يتعلق
بجراحة العيون وا÷راحة العامة ،فضشÓ
أانه سشيتم بر›ة زيارات أاخرى للمقيمÚ
بهذه الدار.
أاقر بن عاششور ‘ قوله بوجود Ÿسشة
جمعية ناسس ا Òÿبهذه الدار ‘ دعوة
أاط -ب -اء ل -ل -ت -ك -ف -ل ب -ه -ؤو’ء ،شش -اك -را ب -ه -ذه
اŸناسشبة لكل من قّدم يد العون لهؤو’ء
العجزة واŸرضشى وكذا مديريتي الصشحة
وال-تضش-ام-ن ال-ل-ت Úراف-ق-ت-ا ه-ذه اŸب-ادرة،
متعهدا ‘ هذا الصشدد بأان تعمل مؤوسشسشته
بالتكفل بهؤو’ء بصشفة دائمة مسشتقب.Ó
أاك-دت ال-ط-ب-ي-ب-ة ف-اط-م-ة ال-زهراء بن
سشاعد رئيسشة مصشلحه قسشم الو’دة بقاعة
ال-ع-م-ل-ي-ات ،ب-ه-ذه اŸؤوسشسش-ة اإ’سشتششفائية
بأانها  ⁄تتمكن من تناول وجبتها الغذائية
ع-ن-د اطÓ-ع-ه-ا ع-ل-ى ال-وضش-ع-ي-ة ال-ن-فسش-ي-ة
ل -ه -ؤو’ء اŸق -ي -م ÚواŸق -ي -م-ات ،أام-ل-ة أان
ت-ت-واصش-ل م-ث-ل ه-ذه اŸب-ادرات اإ’نسش-ان-ية
نحو هذه الفئة الهشّشة ،باعتبار أان هؤو’ء
هم بحاحة أاك Ìللحنان واإ’هتمام ،كاششفة
بدورها بأانه سشتعمل على تأاسشيسس جمعية
ﬁلية تعنى بهذه الششريحة من اÛتمع
للرعاية أاك Ìبهم.

ن -اشس -د سس -ك -ان ب-ل-دي-ة درق-ي-ن-ة،
السس - -ل - -ط - -ات اÙل - -ي - -ة بضس - -رورة
لنقاذهم من
ال-ت-دخ-ل ال-ع-اج-ل ،إ
الكارثة البيئية التي يتخّبطون
فيها منذ سسنوات عديدة ،تدهور
ال- -ب- -ي -ئ -ة واÙي -ط ال -ن -اج -م ع -ن
اŸفرغة العشسوائية باŸنطقة ،ما
سساهم ‘ انتشسار رهيب للنفايات
اŸن -زل -ي-ة وم-ا ت-خ-ل-ف-ه م-ن أاضس-رار
على صسحة اŸواطن Úوالبيئة.

بجاية :بن النوي توهامي
عّبر العديد من سشكان درقينة،
لـ «الششعب» ،عن اسشتيائهم وتذمرهم
الششديدين بسشبب ا◊الة الكارثية التي
آالت إال -ي-ه-ا اŸدي-ن-ة ،ب-ع-دم-ا ت-ف-اق-مت
مششكلة انتششار النفايات على مسشتوى
اŸدخل اŸؤودي من وإا ¤اŸنطقة،
‘ ظّل عجز ا÷هات اŸسشؤوولة رغم
ال -ع -دي -د م -ن الشش -ك -اوى ال -ت-ي رف-ع-ه-ا
السشكان لدى مصشالح البلدية ولكن دون
جدوى.
السش-ي-دة نصشÒة م-ن ج-م-ع-ي-ة ح-م-اي-ة
ال-ب-ي-ئ-ة ت-ق-ول« ،ن-ت-أاسش-ف على التدهور
ال-ذي آالت إال-ي-ه م-ن-ط-ق-ت-ن-ا ،ون-ت-ائ-جها
ال- -وخ- -ي- -م- -ة ع- -ل- -ى صش- -ح- -ة وسش Ó-م -ة
اŸواطن ،Úحيث كما تÓحظون هذا
ال-زح-ف ل-ل-ن-ف-اي-ات ششّ -ك-ل بقعة سشوداء
Œتمع فيها الكÓب الضشالة والقطط،
إاضشافة إا ¤تسشرب مياه قذرة تنبعث
منها روائح كريهة ،والكل يعا Êمن
مششكلة هذه اŸفرغة منذ سشنوات».

 40مليون دينار لتموين سسكان
سسمعون باŸياه
خ ّصش -صشت ب -ل -دي -ة سش -م -ع -ون غ Ó-ف -ا
ماليا بقيمة  40مليون دينار للعام
اŸا‹  ،2019لتموين السشكان باŸياه
الصش -ا◊ة ل -لشش -رب ‘ ،إاط -ار ﬂط-ط

التنمية اÙلية ،حيث سشيسشاهم ‘
ا‚از مشش -اري -ع ت -خ ّ -ف -ف م -ن م -ع-ان-اة
اŸواط - - -ن Úوتسش- - -اع- - -ده- - -م ع- - -ل- - -ى
ا’سشتقرار.
وب - -حسشب مصش - -در مسش - -ؤوول ،ف - -ق- -د
ششارك اŸواطنون من ﬂتلف القرى
البلدية ‘ اقÎاح جملة من اŸششاريع
التي تعت Èمن اأ’ولويات التي يرغبون
‘ رؤويتها تتج ّسشد ميدانيا ،وقد وقع
ا’ختيار على ضشرورة “وين السشكان
باŸياه الصشا◊ة للششرب ،من خÓل
إا‚از ›م- -وع- -ة م- -ن اŸشش- -اري -ع إا¤
ج -انب ا‚از شش -ب -ك-ة ق-ن-وات الصش-رف
الصش - -ح - -ي وŒدي - -د أاج - -زاء م- -ن- -ه- -ا،
باإ’ضشافة إا ¤بناء ›معات اÛاري
” بناؤوها حديًثا.
لربط اأ’حياء التي ّ

الكÓب الضسالة تتكاثر ببوجليل
تسش-ت-م-ر ال-كÓ-ب الضش-ال-ة ‘ ال-ت-كاثر
ب -ب -ل-دي-ة ب-وج-ل-ي-ل‡ ،ا ي-هّ-دد الصش-ح-ة
ال - -ع - -م- -وم- -ي- -ة واح- -ت- -م- -ال اإ’صش- -اب- -ة
باأ’مراضس اÿطÒة ،على غرار داء
ال- -ك- -لب وداء ال- -ل -يشش -م -ان -ي -ات ،ح -يث
ي Ó-ح-ظ ان-ت-ق-ال ه-ذه ا◊ي-وان-ات م-ن
مكان إا ¤آاخر ،ما تسشبب ‘ اÿوف
والذعر ب Úسشكان اŸنطقة.
وبحسشب السشيد عبد العا‹‡ ،ثل
السشكان ،فإان هذه الوضشعية ’ Áكن
السش -ك -وت ع -ل -ي -ه -ا ،ح-يث دق ن-اق-وسس
اÿط - -ر ‘ ظ - -ل غ - -ي - -اب ال - -ت- -ك- -ف- -ل
بانششغا’تهم ،خاصشة وأان سشكان هذه
اŸن-ط-ق-ة ي-ع-يشش-ون ت-ه-دي-دا مسش-ت-م-را
لهجومات ﬁتملة من طرف الكÓب
الضش- - -ال - -ة ،ال - -ت - -ي وج - -دت ‘ أاك - -وام
ال -ن -ف -اي -ات م -ن -اخ-ا م-ن-اسش-ب-ا ل-ع-يشش-ه-ا
وتكاثرها ،وهي عوامل ناقلة للعديد
من اأ’مراضس الطفيلية ،وعليه فنحن
نناششد اŸسشؤوول ÚاÙلي Úبضشرورة
ال -ت -دخ -ل ال -ع -اج-ل إ’ن-ق-اذن-ا م-ن ه-ذا
الوضشع اÿط.Ò

عرقلة يومية ◊ركة اŸرور بسسعيدة

سسوق حي الواد نقطة سسوداء ألصسحاب اŸركبات
يشش -ه -د ح -ي ال -واد ب -ب -ل -دي-ة سش-ي-دي
ب-وب-ك-ر وضش-ع-ا ك-ارث-ي-ا ي-رسش-مه السشوق
ال-ي-وم-ي ل-ل-خضش-ر وال-ف-واكه وﬂلفاته
والصش -ح -ي -ة ع -ل -ى سش-ك-ان ا◊ي ال-ذي
أاصشبح نششاطه ’ يتÓءم مع التزايد
اليومي للنفايات ،ناهيك عن تسشببه
‘ نششر الفوضشى أ’صشحاب اŸركبات
ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة ت-ع-طيلهم حركة اŸرور
وشش -ل -ه -ا ع -ل-ى مسش-اف-ات ج-راء زح-ف
صش- -ن- -ادي- -ق اÿضش -ر وال -ف -واك -ه ع -ل -ى
ال -ط -ري-ق ال-رئ-يسش-ي اÙاذي لـجسش-ر
ال - -واد ال - -ذي “ر ع- -ل- -ي- -ه ك- -ل أان- -واع
اŸركبات ،ويعت Èالوحيد هذا وتعود
اأ’سشباب إا ¤عدم وجود طرق أاخرى
تسش- -ه- -ل وت- -خ ّ -ف -ف ع -ن ه -ذا الشش -ارع
الرئيسس والذي يعت Èأاك Èحي على
مسش -ت -وى ال -ب -ل-دي-ة ،إا ¤ج-انب غ-ي-اب
وعجز السشلطات اÙلية على تنظيم
ه-ذا ال-فضش-اء ال-ت-ج-اري وق-د إاشش-ت-ك-ى
السشكان من النفايات وإاحتÓل التجار

Óرصش-ف-ة وزح-ف-ه-م ل-ل-ط-ري-ق اŸعبد
ل -أ
وع -رق -ل -ت -ه-م ◊رك-ة اŸرور ب-الشش-ارع
اŸذك-ور ال-ذي ي-رب-ط م-رك-ز ال-ب-ل-دية
إا ¤جانب وجود اÓÙت اŸغلقة
منذ سشن Úطويلة .و ⁄يخف الششاكون
إامتعاضشهم من الدور الفّعال Ÿصشالح
البيئة والتجارة على خلفية السشلوكات
التي ’ تتماششى والششهر الفضشيل ،كما
طالب السشكان بتنظيم اŸرور وخلق
فضشاء Œاري على مسشتوى أاك Èبلدية
ب-و’ي-ة سش-ع-ي-دة ،ك-م-ا أاصش-ب-حت ب-عضس
اŸق -اه -ي تشش-ك-ل ع-ائ-ق-ا ع-ل-ى ﬁور
الطريق وغلق مسشاحة الراجل‡ ،Úا
إاضشطر اŸوطنون أان يسشلكوا وسشط
الطريق الو’ئي رقم  15الذي أاصشبح
يششكل منحدرا خطÒا على سشÓمة
ال- - - -راج- - - -لÃ Úا ‘ ذلك أاط- - - -ف - - -ال
اŸدارسس.

سسعيدة :ج.علي

السسبت  ٠1جوان  ٢٠1٩م
الموافق لـ  ٢٧رمضسان 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 الرابعة واألخÒة
 2كيفيات التعديل الدسستوري
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.
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ن- -ت -ن -اول ب -اخ -تصس -ار الإج -راءات اŸم -ك -ن تصس -ور
اإع -م -ال -ه -ا ف -ي -م-ا ي-خصص ه-ذا ال-ت-ع-دي-ل ال-دسس-ت-وري
اÙدود واÿاصص ثم نقول كلمة عن مضسمونه.

 ١اإجراءات التعديل الدسستوري

 /1اŸبادرة Ãشسروع التعديل
الدسستوري

يخضسع التعديل الدسستوري لعدد من الإجراءات
حددتها خاصسة اŸواد  ٢٠8و ٢٠٩و ٢11منه .وطبقا
لهذه النصسوصص Áكن اإجراء تعديل دسستوري وفق
كيفيت .Úتتمثل الكيفية الأو ¤وهي اŸعمول بها
اأك ‘ Ìاأن يبادر به رئيسص ا÷مهورية(م )٢٠8وتكمن
الكيفية الثانية ‘ ما تنصص عليه اŸادة  ٢11من
الدسستور من الإمكانية اŸتاحة وفقا لهذا النصص
ل- -ثÓ- -ث -ة اأرب -اع (  )٤/3اأعضس - -اء غ - -رف - -ت - -ي الŸÈان
اÛت -م -ع Úم -ع -ا م -ن اأن ي -ب -ادروا ب -اقÎاح ت -ع -دي-ل
الدسستور.
اأما فيما يتعلق بالتعديل اŸراد اإجراوؤه فنظرا
للنصص الوارد ‘ اŸادة  1٠٤اŸانع للتعديل بكل
صسوره فاإن اŸشسكلة تطرح منذ البداية فيما يخصص
اŸب -ادرة ب -ه-ذا ال-ت-ع-دي-ل .وي-جب لأسس-ب-اب ق-ان-ون-ي-ة
واأيضسا لعدم اÓŸءمة اسستبعاد اأن تكون اŸبادرة من
رئيسص الدولة ول يبقى اأمامنا غ Òمبادرة النواب
اŸنتخب Úمن الشسعب .واأفضسل طريقة يفتتح بها
مشسروع اŸبادرة Áكن اأن تكون Ãبادرة من عدد
من النواب ( )5٠اأو اأعضساء ›لسص الأمة ( )3٠طبقا
للمادة  18٧فقرة  ٢من الدسستور لإخطار اÛلسص
الدسستوري من اأجل اسستشسارته حول موضسوع اإجراء
تعديل دسستوري اأثناء ولية رئيسص الدولة .ومن اأجل
ت- -دع- -ي- -م اإخ- -ط- -ار اÛلسص ال- -دسس -ت -وري م -ن اأج -ل
اسس -تشس -ارت -ه ح-ول م-وضس-وع اإج-راء ت-ع-دي-ل دسس-ت-وري
اأث -ن -اء ولي -ة رئ -يسص ال-دول-ة Áك-ن ت-ق-د Ëالإخ-ط-ار
مدعما بعرضص اأسسباب يسستند اإ ¤الأسسباب التي من
شس -اأن -ه -ا اإضس -ف -اء ال -ط-اب-ع ال-دسس-ت-وري ع-ل-ى مشس-روع
التعديل اŸطلوب كما ” عرضسها واأسسباب اأخرى
Áكن اأن تعتمد من اأصسحاب اŸشسروع.

 /2اسستشسارة اÛلسس الدسستوري
ومثل هذا الطلب ليسص فقط ‡كنا بل يÎتب
عليه وجوبا فصسل اÛلسص الدسستوري ‘ اŸوضسوع.
واأك Ìم- - -ن ذلك ‘ ،اأق - -رب الآج - -ال .ه - -ذا ا◊ك - -م
مسس- -ت- -خ- -لصص ‘ م- -ب- -دئ- -ه م- -ن ا◊ك- -م ال -دسس -ت -وري
الأسس- - -اسس- - -ي ال- - -ذي ي - -ح - -دد اخ - -تصس - -اصص اÛلسص
ال -دسس -ت -وري بصس-ف-ة اأسس-اسس-ي-ة ب-السس-ه-ر ع-ل-ى احÎام
ال- -دسس -ت -ور اŸتضس -م -ن ‘ اŸادة  18٢ف-ق-رة  1من
ال -دسس -ت -ور وت -فصس -ي  Ó-وبشس -ك -ل صس -ري-ح م-ن ال-ن-ظ-ام
اÙدد لقواعد عمل اÛلسص الدسستوري الصسادر
بتاريخ  ٦افريل  ٢٠1٦الذي خصسصص الباب الرابع
م -ن -ه اŸت -ع -ل -ق ب -اسس-تشس-ارة اÛلسص ال-دسس-ت-وري ‘
حالت خاصسة ومنها ما جاء ‘ اŸادة  ٧3من هذا
النظام التي وفقا لها « عندما يسستشسار اÛلسص

الدسستوري ‘ اإطار اŸادة  1٠٤من الدسستور يفصسل
‘ اŸوضسوع ‘ اأقرب الآجال».
ي -فضس -ل اأن يسس-تشس-ار اÛلسص ال-دسس-ت-وري ب-ن-فسص
اŸناسسبة تطبيقا للمادة  ٢1٠من الدسستور فيما
يتعلق بكون هذا التعديل الدسستوري ا÷ديد على
الأق- -ل ب -ط -اب -ع -ه ال -ظ -ر‘ واŸوؤقت ل Áسص ال -ب -ت -ة
اŸبادئ العامة التي –كم اÛتمع ا÷زائري ول
Áسص ب-اأي ك-ي-ف-ي-ة ال-ت-وازن-ات الأسس-اسس-ي-ة ل-لسس-ل-طات
واŸوؤسسسسات الدسستورية حتى Áكن رئيسص الدولة
اإصسدار القانون الذي يتضسمنه دون اأن يعرضسه على
السستفتاء الشسعبي.
Áكن تدعيم عرضص الأسسباب اŸقدم للمجلسص
ال -دسس -ت -وري ل -ط -لب اسس -تشس -ارت -ه اأيضس -ا ب -السس -ت-ن-اد
للمادت ٧ Úو 8من الدسستور والسستفتاء الذي ” من
خ Ó-ل اŸسسÒات ال -كÈى ل -لشس -عب واŸط -ال -ب -ة ب-اأن
Œري انتخابات رئيسص ا÷مهورية –ت اإشسراف
سسلطة موؤقتة –وز ثقة الشسعب طاŸا اأن التعديل
ال- -دسس- -ت- -وري غ- -رضس- -ه الأول –ق -ي -ق ه -ذا ال -ه -دف
اŸطالب به شسعبيا.

 /3اŸصسادقة الŸÈانية واإصسدار
القانون اŸتضسمن التعديل
الدسستوري
ب -ع -د ا◊صس -ول ع -ل -ى راأي اإي -ج -اب-ي م-ن اÛلسص
الدسستوري يفتح الطريق اأمام الشسروع ‘ اإجراءات
التعديل التي تسستوجب اجتماع الŸÈان واŸوافقة
ع -ل -ي -ه ب-ال-نسس-ب-ة اŸط-ل-وب-ة ط-ب-ق-ا ل-ل-م-ادة  ٢11من
الدسستور ثم اإصسدار التعديل الدسستوري Ãقتضسى
قانون.
ت -ط -ب -ق الأح -ك-ام ا÷دي-دة وت-ن-ت-ق-ل السس-ل-ط-ة م-ن
رئيسص الدولة اإ ¤الشسخصص اŸع( Úاأو الأشسخاصص
اŸع -ي -ن ) Úل -ق -ي -ادة اŸرح -ل -ة ال -ق -ادم -ة ل -ت -ن -ظ -ي -م
انتخابات رئيسص ا÷مهورية خÓل اأجل ﬁدد ‘
ال -ت -ع -دي -ل ال -دسس -ت-وري وال-ذي ت-ك-ون ل-ه اب-ت-داء م-ن
ت-نصس-ي-ب-ه ك-ام-ل سس-ل-ط-ات رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة وال-ذي
ت -ن -ت -ق -ل م -ن -ه ب -دوره السس -ل -ط-ة ل-رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة
اŸنتخب –ت اإشسرافه.

مضسمون مشسروع التعديل
الدسستوري

يشس- -م -ل مشس -روع ال -ت -ع -دي -ل ال -دسس -ت -وري اŸقÎح
مادت ÚاŸادة الأو ¤تتضسمن حكما خاصسا بالسسلطة
اŸوؤق -ت -ة اŸع -ي -ن -ة م -ك -ان رئ -يسص ال -دول -ة ل -ت -ن-ظ-ي-م
النتخابات الرئاسسية وتاأخذ ‘ الدسستور مكانا بعد
الأح-ك-ام الن-ت-ق-ال-ي-ة رق-م  11٧م -ك -رر وت-درج –ت
عنوان حكم انتقا‹ خاصص.
اŸادة ال -ث -ان -ي -ة ت-ع-دل اŸادة  1٩٤م-ن ال-دسستور
وت -نشس -اأ Ãق -تضس -اه -ا ه -ي -ئ -ة ع -ل -ي -ا سس -ي -دة ل-ت-ن-ظ-ي-م
الن-ت-خ-اب-ات والإشس-راف ع-ل-ي-ه-ا وم-راق-ب-تها واإعÓن
نتائجها مع الإحالة الصسريحة على قانون عضسوي

يحدد تشسكيلتها وكيفيات عملها.

مÓحظات ختامية
هذه الورقة عبارة عن راأي قانو Êشسخصسي صسادر
عن اأسستاذ بروفيسسور مارسص تدريسص القانون بكلية
ا◊قوق جامعة ا÷زائر Ÿ 1دة تزيد عن  ٤٠سسنة
وي -ت -م -ت -ع اأيضس -ا بصس-ف-ة خ-ب Òدو‹ ‘ ›ال ح-ق-وق
الإنسس -ان ،ال -ه -دف م -ن -ه اŸسس -اه -م -ة ‘ اŸن -اقشس -ة
ا÷ارية حول اŸرحلة القادمة لتنظيم النتخابات
ال -رئ -اسس -ي -ة ب-اأن يسس-ت-خ-دم ال-دسس-ت-ور ◊ل اŸشس-اك-ل
السسياسسية للدولة ومكوناتها من السسلطة والشسعب
وليسص كعائق للحل.
Áكن ‘ هذا الإطار طلب فتاوى من اÛلسص
الدسستوري من كل من يحق له ذلك والذي عليه اأن
يفتح الدسستور لسستيعاب اŸشساكل واإيجاد حلول لها
ع- -ن ط -ري -ق ال -ت -فسس ÒاŸرن الإي -ج -اب -ي لأح -ك -ام -ه
وديباجته Ãا يخدم الهدف الذي وجد من اأجله
والذي تكرسسه اأسساسسا وابتداء اŸبادئ العامة التي
–كم اÛتمع ا÷زائري.
التعديل الدسستوري اŸقÎح هو فقط من اأجل
اإي-ج-اد اإط-ار ق-ان-و ÊلÓ-سس-ت-م-رار ‘ ع-م-ل-ي-ة ت-نظيم
النتخابات الرئيسسية ومن ثم فاإنه تعديل ﬁدود
ح -ك -م -ه الأسس -اسس -ي ال-ه-ادف ل-ت-ع-ي Úسس-ل-ط-ة م-وؤق-ت-ة
ت-ت-ك-ل-ف Ãه-م-ة ت-ن-ظ-ي-م ه-ذه الن-ت-خ-اب-ات ل-ه ط-اب-ع
ان -ت -ق -ا‹ ي -ن-ت-ه-ي ال-ع-م-ل ب-ه م-ب-اشس-رة ب-ع-د ان-ت-خ-اب
ال -رئ -يسص ا÷دي -د ال-ذي ع-ل-ي-ه اأن يشس-رع ‘ ت-ن-ظ-ي-م
عملية التعديل ا◊قيقي للدسستور التي يحتضسنها
الشس -عب ب -ال -ك -ي -ف -ي -ة اÓŸئ -م-ة ل-ذلك وت-دوم ال-وقت
ال Ó-زم لإ‚ازه -ا .اأم -ا ب -ال -نسس -ب -ة ل-ل-ح-ك-م اŸت-ع-ل-ق
بالهيئة العليا اŸسستقلة لÓنتخابات فيمكن الإبقاء
عليه على الأقل لغاية الدسستور ا÷ديد.
ف-ي-م-ا ي-خصص ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ت-ن-ظ-يم النتخابات
والإشسراف عليها ومراقبتها واإعÓن نتائجها اأو كما
سسميت ‘ خطاب السسيد رئيسص الدولة «هيئة وطنية
جماعية سسيدة ‘ قراراتها» يÓحظ اأنه ‘ حالة
ع- -دم اإج- -راء ال- -ت- -ع -دي -ل ال -دسس -ت -وري اŸقÎح م -ن
اŸمكن اأن ‚د لها اأسساسسا اأوح Óاأول ‘ نصص
اŸادة  1٩٤من الدسستور اÙرر ‘ عبارات واسسعة
وم -ط -اط -ة ب -ح -يث تسس -م -ح ب -اإع-ط-اء ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا
اŸسستقلة Ÿراقبة النتخابات سسلطات واسسعة من
شس- -اأن -ه -ا اأن تشس -ك -ل ضس -م -ان -ة اأسس -اسس -ي -ة لشس -ف -اف -ي -ة
النتخابات ونزاهتها .فطبقا لهذه اŸادة « تسسهر
ال-ل-ج-ن-ة ال-ع-ل-ي-ا ع-ل-ى شس-ف-افية النتخابات الرئاسسية
وال-تشس-ري-ع-ي-ة واÙل-ي-ة وك-ذا السس-ت-ف-ت-اء ونزاهتها،
منذ اسستدعاء الهيئة الناخبة حتى اإعÓن النتائج
اŸوؤقتة لÓقÎاع» .بل Áكن اأن ‚د لها ح Óقبل
ذلك ‘ نصص اŸادة  3٩1من الدسستور التي وفقا لها
«ُت -ل -زم السس -ل -ط -ات ال -ع -م -وم -ي -ة اŸك -ل -ف -ة ب -ت-ن-ظ-ي-م
النتخابات باإحاطتها بالشسفافية وا◊ياد» .كل هذا
طبعا مع اإعادة النظر ‘ القانون العضسوي رقم-1٦
 1٠ا- - - -Ÿوؤرخ ‘  ٢5اأوت  ٢٠1٦اŸت-ع-ل-ق بنظام
النتخابات والقانون العضسوي رقم  11-1٦اŸوؤرخ
‘  ٢5اأوت  ٢٠1٦اŸتعلق بالهيئة العليا اŸسستقلة
Ÿراقبة النتخابات.
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بعد أان سسّببت لهم متاعب صسحية وتصسّدعات Ãنازلهم

وا‹ تيبازة يقّرر غلق ﬁ ٣اجر بجبل شسنوة ‘ انتظار الّرابعة

’طراف بو’ية تيبازة بشسأان نشساط ﬁ 4اجر باقليم
أافرز التقرير السسلبي الذي أاعّدته ÷نة –قيق متعددة ا أ
’سسبوع
جبل شسنوة منذ عّدة سسنوات ،خلت عن اصسدار وا‹ الو’ية ﬁمد بوشسمة لقرارات غلق ﬁ 3اجر نهاية ا أ
الفارط على أان يتم غلق اÙجرة الرابعة بعد  3أاشسهر تقريبا من ا’آن ح Úيكتمل مشسروع الطريق ا’جتنابي
Ÿدينتي شسرشسال وسسيدي غيÓسض.

تيبازة :علي ملزي
يأاتي قرار غلق اÙاجر الثÓث
بشسكل انفرادي تتويجا لتحقيق ميداÊ
قامت به ÷نة تقنية ﬂتصسة مؤوخرا
كانت قد وقفت على جملة من اأ’ضسرار
ال -ن -اج -م -ة ع -ن ا’سس -ت -غ Ó-ل ال-عشس-وائ-ي
للمحاجر اأ’ربع ’سسيما ما تعلق منها
ب -ت -ع ّ-رضس سس -ك -ان ق-ري-ة سس-ي-دي م-وسس-ى
اÛاورة والتابعة إاداريا لبلدية الناظور
Ÿضساعفات صسحية خطÒة ترتبط على
وج -ه اÿصس -وصس ب -أام-راضس ا◊سس-اسس-ي-ة
وال -رب -و ،إاضس -اف -ة ا ¤ت -ع ّ-رضس م-ن-ازل-ه-م
◊ا’ت تصس -دع -ات ب -درج -ات م-ت-ف-اوت-ة
بفعل ا’سستعمال العشسوائي للمتفجرات،
ب -ح -يث اضس -ط ّ-ر ه -ؤو’ء ا ¤ا’ح -ت -ج -اج
بجدية وكثافة وغلق الطريق الرئيسسي

اŸؤودي ا ¤اÙاج - -ر ع- -ل- -ى م- -دار 26
ي -وم -ا خ -لت ل -ل -ح -ي -ل -ول -ة دون م -واصس-ل-ة
اÙاج -ر ل-نشس-اط-ه-ا ف-ي-م-ا أاقٌ -دم ع-م-ال
اÙاج -ر ع -ل -ى ت-ن-ظ-ي-م اح-ت-ج-اج م-واز
ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-رف-ع ال-ق-ي-ود ع-ن نشس-اط-ه-م
و“كينهم من مواصسلة العمل ‘ ظروف
عادية باعتبار اÙاجر توفر مناصسب
شسغل هامة ،وتسساهم بشسكل مباشسر ‘
دع-م ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة حسس-ب-ه-م ،ا’ أاّن
اصس - -رار السس - -ك- -ان اŸتضس- -رري- -ن ع- -ل- -ى
ا’ح-ت-ج-اج وا’سس-ت-ع-ان-ة ب-ج-معية حماية
اŸسستهلك وبيئته ووسسائل ا’عÓم أارغم
السس- -ل- -ط- -ات ال -و’ئ -ي -ة ع -ل -ى ال -ت -ح ّ-رك
وال- -ت -ح -ري ب -ج -دي -ة ‘ ه -ذا اŸوضس -وع
ب - -ح - -يث ّ” اسس - -ت - -ق - -ب- -ال ‡ث- -ل Úع- -ن
اÙتج ‘ Úبادئ اأ’مر قبل تشسكيل
÷ن -ة –ق-ي-ق ت-ق-ن-ي-ة أاوك-لت ل-ه-ا م-ه-م-ة

تقصسي ا◊قائق باŸيدان والتحقيق من
مشس -روع -ي-ة ا’نشس-غ-ا’ت اŸعّ-ب-ر ع-ن-ه-ا،
ومن ثّم فقد أاسسفر التحقيق اŸيداÊ
عن الوقوف على عدد من التجاوزات
من بينها نقل كميات هامة من ا◊صسى
ا ¤و’ي - -ات ›اورة و‡ارسس - -ة نشس- -اط
مصسنف باقليم ﬁمية طبيعية مصسنفة،
ف -ي -م -ا ي -ب-ق-ى اÙي-ط اÙل-ي ي-ت-جّ-رع
ال-ت-داع-ي-ات السس-ل-ب-ي-ة ال-ن-اج-مة عن هذا
النشساط بدون أايّ مقابل ما‹ يذكر.
كما رّكز سسكان قرية سسيدي موسسى
اÙتجون على نشساط اÙاجر على
تضس ّ-رر اÙي -ط ال -ب -ي -ئ -ي وه-ج-رة عّ-دة
ا‰اط من ا◊يوانات الÈية للمنطقة
ناهيك عن تضسّرر الغطاء النباتي بشسكل
ملحوظ ‘ ح Úيبقى جبل شسنوة مع
ذلك ﬁمية طبيعية ،مصسنفة “نع بها
ال- -ع -دي -د م -ن ال -نشس -اط -ات الصس -ن -اع -ي -ة
واŸصسنفة على غرار اÙاجر اأ’مر
الذي يÈز للعيان مدى Œاوز مسسÒي
اÙاج -ر اÙل -ي -ة ل -ل -ق -وان Úالسس-اري-ة
اŸفعول ،بحيث –ول ا÷زء ا÷نوبي
ال -ع -ل-وي ل-ل-ج-ب-ل ا ¤ب-ؤورة سس-وداء ب-ف-ع-ل
ال-ك-ارث-ة ال-ب-ي-ئ-ي-ة ال-ت-ي تسستوجب تدخÓ
عاج Óمن لدن جميع ا÷هات اŸعنية
بالنظر ا ¤تعsرضس الغطاء النباتي للقلع
والتخريب على مسساحات واسسعة بشسكل
رهيب بالتوازي مع تعّرضس اŸسساحات
الغابية اÛاورة لظاهرة ترسّسب الغبار
عليها بشسكل مث Òومقلق ‡ا أاثّر سسلبا
وبشس -ك -ل م -ب -اشس -ر ع -ل-ى كّ-ل م-ا ل-ه صس-ل-ة
ب -ا◊ي -اة سس -واء ت -ع -ل -ق اأ’م -ر ب -ا’نسس-ان
أاوا◊يوان أاوحتى النبات ايضسا.

من العاصسمة

 ١50دينار لركن السسيارة بالّطريق العمومي

أاصس -وات م -زع -ج -ة ل -ل-ق-ابضس ،Úوال-ت-وق-ف
اÿط Òمن أاجل ربح زبون جديد.

جل أاحياء بلديات العاصسمة –ّولت إا¤
ح -ظ-ائ-ر م-ف-ت-وح-ة م-ن-ه-ا اŸقّ-ن-ن-ة وم-ن-ه-ا
العشسوائية ،مسسيّروها يفرضسون قيمة مالية
خيالية على أاصسحاب اŸركبات ‘ طريق
عمومي ’ يحق أ’حد أان يسستغلّه ’بتزاز
اŸواطن .Úونأاسسف اليوم ما يرتكب نهارا
جهارا باŸكان اŸعروف بـ «‹ فوت»
(  ) Les voûtesاŸؤوّدي إا ¤اÙطة
ال -ق -دÁة ل -ل -ح -اف Ó-ت «ب -اسس-ت-ي-ون» ق-رب
اŸيناء ،ما إان تتوّقف سسيارة حتى يجهز
عليها شساب طالبا مبلغا ’ تصسّدقه ،يقّدر
بـ  1٥0دينار مقابل ركن اŸركبة بجانب
ال -رصس -ي-ف ل-وقت قصس ’ Òضس-م-ان ع-ل-ي-ه-ا
ع -ن -د م -غ -ادرة اŸك-ان راج ،Ó-ف-ب-أاي ح-ق
يطلب هؤو’ء بتلك الّتسسعÒة غ Òالقانونية
أامام مرأاى ا÷ميع؟!

سسوق باشس جراح للخضسر والفواكه يعد
ا’سس -ت -ث -ن -اء ‘ ال -وقت ال ّ-راه-ن ،اأ’سس-ع-ار
ا◊الية تصسّنف ‘ خانة اŸعقول إاذا ما
قارناها باŸوجودة ‘ جهات أاخرى بدءا ً
باأ’سساسسيات البطاطا بـ  ٤0و ٥0دينارا،
الكوسسية بـ  ٥0دينارا ،ا÷زر بـ  ٤0دينارا،
الطماطم ما ب ٥0 Úو 60دينارا ،البصسل
اأ’خضسر بـ  ٥0دينارا ،كل هذه اأ’سسعار
‚ده- -ا مضس- -اع- -ف- -ة ‘ Óﬁت اأ’ح -ي -اء
وح- -ت- -ى اأ’سس- -واق اŸغّ- -ط -اة ك -م -ا ت -وج -د
الفواكه بكل اأ’نواع.

ركوب بدون تذكرة

الـ «كوسش» ’ يتوّقف با◊راشش

ق -ابضس -و ح-افÓ-ت اÿواصس ’ يسسّ-ل-م-ون
ال-ت-ذاك-ر ل-ل-رك-اب م-ق-اب-ل م-ا ي-دف-عون من
مسس -ت -ح -ق -ات ،ح -ت -ى وإان ك -انت اŸسس-اف-ة
طويلة إا ¤غاية بومرداسس أاو قبل ذلك
وأانت تنتظر ‘ كل ◊ظة أان يعطيك ذلك
«الضسمان» ‘ حا’ت طارئة ’ قّدر الله،
إا’ أانه ’ يعبأا بأاحد ولسسان حاله يرّدد
«اشس -ك -ون م -ا زال» .ه-ذه الّ-ظ-اه-رة ت-زداد
انتشسارا ‘ هذا الوسسط ‘ غياب مصسالح
اŸراقبة التابعة Ÿديريات النقل ،ناهيك
عن الفوضسى اŸوجودة ‘ اّ Ù
طات من

ي -ع -ا Êال ّ-ط-ل-ب-ة ال-ق-اط-ن-ون ب-ا◊راشس -
وسسط  -من ‡ارسسات غ Òمقبولة من
ط -رف سس -ائ -ق -ي ال -ن -ق-ل ا÷ام-ع-ي ،وه-ذا
ب -رفضس -ه -م ال -ق-اط-ع ال-ت-وق-ف ع-ن-د ن-ق-اط
م-عّ-ي-ن-ة ع-ن-د دخ-ول-ه اŸدي-ن-ة ب-ال-رغم من
دع-وات ال-ط-ل-ب-ة ال-ذي-ن ي-ن-ق-ل-ون إا ¤غ-اية
بومعطي ليعودوا ثانية إا ¤ا◊راشس أاي
إا ¤منازلهم ،وقسس على ذلك خÓل الشسهر
الفضسيل.

سسوق باشش جراح»...كول يا قليل»

ا÷زائر :جمال أاوكيلي

اسستعمال ماّدة اŸازوت كّلفتهم كثÒا

فّÓحو البعالة باŸسسيلة يطالبون بالكهرباء

برامج ترفيهية وثقافية ثرّية بتيسسمسسيلت قريبا

ّﬂيمات صسيفية لأÓطفال والشسباب وفضساءات لإÓبداع الفكري

أاو ¤اÛلسض الشس- -ع- -ب- -ي ال -و’ئ -ي
لتيسسمسسيلت برئاسسة الوا‹ السسيد
صس -ال -ح ال -ع -ف -ا Êاه -ت -م -ام -ا خ -اصس -ا
ب -ق -ط -اع الشس -ب -اب وال -ري -اضس-ة ،م-ن
خÓ-ل إاحصس-ائ-ي-ات م-ت-ع-ل-ق-ة ب-واق-ع
ا◊رك -ة الشس -ب -ان -ي -ة وال -ري -اضس -ي-ة
ب-ال-و’ي-ة’ ،سس-ي-ما عدد ا÷معيات
وال- - -ن - -وادي ال - -ذي ب - -ل - -غ  395ناد
Ãج-م-وع  11 . 289ري-اضس-ي منهم
 10 . 249ذكور و 1040إاناث ،عÈ
 15منشسآاة رياضسية.

تيسسمسسيلت :ع ــ عمارة
ك -م -ا ق ّ-دم م -دي -ر ال -ق -ط-اع Ùة ع-ن
الÈن- -ام- -ج اŸع- -د م -ن ط -رف ال -ق -ط -اع
’سس -ت -ق -ب -ال ال -ع-ط-ل-ة الصس-ي-ف-ي-ة ،وال-ذي
يتضسمن تنظيم ﬂيمات صسيفية باŸدن
السساحلية لفائدة أاطفال وشسباب الو’ية،
ب -اإ’ضس -اف-ة إا ¤ف-ت-ح اŸسس-اب-ح ا÷واري-ة

والنصسف أاوŸبية لفائدة أاطفال وشسباب
الو’ية .و‘ هذه النقطة أاعطى وا‹
ال -و’ي -ة ت -ع -ل -ي -م -ات -ه Ÿسس-ؤوو‹ ال-ق-ط-اع
وبالتنسسيق مع اŸنتخب ÚاÙلي Úمن
اج-ل Œسس-ي-د ف-ك-رة اŸسس-اب-ح اŸت-ن-ق-ل-ة
حتى يتم الوصسول إا ¤اŸناطق النائية
بالو’ية ،و“ك Úشسباب هذه اŸناطق
من الÎفيه خÓل فÎة العطلة الصسيفية.
وف- -ي- -م- -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ال -ع -دد اإ’ج -م -ا‹
ل-ل-م-م-ارسس Úال-ري-اضس-ي Úب-ال-و’ي-ة ،ف-قد
أاب -دى ال -وا‹ ع -دم رضس -اه ع -ل -ى ال -ع -دد
’سسيما Ãقارنته مع اŸنشسآات الرياضسية
والشس -ب -ان -ي -ة ال -ت -ي ت -ت-وف-ر ع-ل-ي-ه-ا و’ي-ة
ت- -يسس- -مسس- -ي -لت ،ح -يث دع -ا ا ¤ضس -رورة
تشس -ج -ي-ع ﬂت-ل-ف ال-ن-وادي وا÷م-ع-ي-ات
ال-ن-اشس-ط-ة ف-ع-ل-ي-ا وم-ي-دانيا و‘ ﬂتلف
الرياضسات على غرار جمعية مولودية
ت -يسس -مسس -ي -لت ،ال -ت -ي أاصس -ب -حت Ãث -اب -ة
مدرسسة تكوين حقيقية ‘ ›ال كرة
القدم بعد أان فاق عدد اŸنتسسب Úإاليها
 300م- -ن- -خ- -رط وك- -ذا ال- -نشس- -اط- -ات

وال-ت-ظ-اه-رات ال-ن-اج-ح-ة ال-تي تقوم بها،
والتي Áكنها أان “ثل خزانا حقيقيا
ل -ل -م -واهب ي -زود ك -اف-ة ال-ف-رق اÙل-ي-ة
والوطنية بعد تأالق عدد من رياضسييها
على اŸسستوى الوطني ،باإ’ضسافة إا¤
جمعيات شسبانية ورياضسية أاخرى على
غ -رار أال -ع -اب ال -ق -وى وال-ك-ون-غ-ف-وووشس-و
وغÒها.
وفيما يتعلق بوضسعية اŸسسبح النصسف
أاوŸبي ببلدية لرجام ،فقد أاكد الوا‹
على ضسرورة التكفل بكافة التحفظات
ال- -ت- -ي ” تسس- -ج- -ي- -ل- -ه- -ا ب -ه -ذه اŸنشس -أاة
ال -ري -اضس -ي -ة ال -ه -ام -ة ب -ال -نسس -ب-ة لسس-ك-ان
البلدية ،وفتحه لشسباب وسسكان البلدية
شس - - - - - -ه - - - - - -ر ج - - - - - -وان ال - - - - - -داخ - - - - - -ل.
كما التمسس من أاعضساء ÷نة الشسباب
وال -ري -اضس-ة ب-اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي
ب- -ع- -ق- -د إاج- -ت- -م -اع م -ع م -دي -ر الشس -ب -اب
وال- - -ري- - -اضس - -ة ،واÿروج ب - -ت - -وصس - -ي - -ات
واقÎاحات يتم رفعها إاليه مباشسرة فيما
يتعلق بإاعادة تفعيل النشساط الرياضسي
وال -ث -ق -ا‘ ع -ل-ى مسس-ت-وى ال-و’ي-ة ،وك-ذا
اسس- -ت- -دراك ال- -ن -ق -ائصس ‘ ›ال إا‚از
اŸرافق الرياضسية والشسبانية وتأاطÒها.
وفيما يتعلق بالÈنامج الثقا‘ والفني
اÿاصس ب -ال -فÎة الصس-ي-ف-ي-ة  ،2019ف-ق-د
سسطر القطاع برنا›ا يتضسمن حفÓت
ف- -ن- -ي- -ة ‘ ﬂت -ل -ف ال -ط -ب -وع ،ع -روضس
مسس- -رح -ي -ة واŸون -ول -وج ،ع -رضس أاف Ó-م
سس-ي-ن-م-ائ-ي-ة ،ت-ن-ظ-ي-م مسس-اب-ق-ات ف-ك-ري-ة
Óطفال ،إاقامة معارضس خاصسة
وفنية ل أ
بالفنون التشسكيلية ،وهي النشساطات التي
سس -ت -ح -تضس -ن -ه -ا م-راف-ق ق-ط-اع ال-ث-ق-اف-ة
بالو’ية على غرار مسسرح الهواء الطلق،
دار الثقافة ،اŸكتبة الرئيسسية للمطالعة
ال-ع-م-وم-ي-ة ب-اإ’ضس-اف-ة ت-وزي-ع النشساطات
على البلديات اأ’خرى.

ط- -الب ف Ó-ح -و ق -ري -ة ال -ب -ع -ال -ة
التابعة إاداريا إا ¤بلدية اŸعاريف
ج-ن-وب ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة اŸسس-ي-ل-ة
ب -ت -زوي -د م -ن -ط -ق -ت-ه-م ب-ال-ك-ه-رب-اء
ل -ت-خ-ف-يضض ح-ج-م اسس-ت-هÓ-ك م-ادة
اŸازوت ال -ت -ي ك ّ-ل -ف-ت-ه-م ك-ثÒا م-ن
’موال ،وفرضست على أاغلبيتهم
ا أ
’رضض ال-ت-ي ت-عتÈ
ت-رك خ-دم-ة ا أ
مصسدر رزق الكثÒين منهم.

اŸسسيلة :عامر ناجح
أاشسار فÓحو منطقة البعالة إا ¤أاّنهم
يتكّبدون خسسائر مالية كبÒة ‘ عملية
سس-ق-ي م-زروع-ات-ه-م ال-ت-ي ي-ع-ت-م-دون فيها
ع -ل -ى ﬁرك -ات «ال -دي -زل» ال-ت-ي تشس-ت-غ-ل
باŸازوت ،يضساف إاليه مشسكل عدم فتح

اŸسس- -الك ال- -ف Ó-ح -ي -ة ال -ت -ي ح -الت دون
الوصسول إا ¤حقول القمح والشسع‘ Ò
أاول زخات للمطر ،كما طالبوا بضسرورة
رف -ع حصسصس السس -ك -ن ال -ري-ف-ي اŸوج-ه-ة
للقرية قصسد تثبيت أابناء سسكان القرية ‘
م-ن-ط-ق-ت-ه-م وخ-دم-ة أاراضس-ي-ه-م ،والقضساء
ع- -ل- -ى ب -عضس مسس -اك -ن ال -ط -وب اŸه -ددة
بالسسقوط ‘ أاي ◊ظة.
وأاّكد فÓح أان معاناتهم ا◊قيقية تكمن
‘ غياب الكهرباء الفÓحية التي حرمت
حسس -ب -ه ال-ك-ثÒي-ن م-ن خ-دم-ة أاراضس-ي-ه-م،
وزراعة القمح والشسع Òالتي تكون غذاء
Ÿواشسيهم ‘ ظل ارتفاع أاسسعار الت ،Íأاين
ن- -قصس ا’ه- -ت- -م- -ام م- -ن ق -ب -ل -ه -م بÎب -ي -ة
اŸواشس -ي وح -ت -ى ال -ت -خ -ل-ي ع-ل-ى ا◊رث
والبذر ‘ فصسل اÿريف ‘ ،ظل قلة
اأ’م -ط -ار وع -دم وج-ود مسس-الك فÓ-ح-ي-ة
يعتمدون عليها ‘ الوصسول إا ¤أاراضسيهم.

 ١٣حالة اختناق باŸدية

تسسبّب سسوء اسستعمال أادوات التسسخ ‘ Úارتفاع عدد اıتنق Úإا 13 ¤حالة بو’ية
اŸدية خÓل هذا الشسهر ،بالرغم من جدية عمليات التحسسيسس التي باشسرتها مصسالح
ا◊ماية اŸدنية بهذه الو’ية ع Èمسساجدها.
ومن ب Úهذه ا◊ا’ت تعّرضس  06أاشسخاصس إ’ختناقات منزلية بحي قطيطن باŸدية،
اسستدعى ذلك تدخل أاعوان الوحدة الرئيسسية للحماية اŸدنية بالو’ية واŸركز اŸتقدم
ببزيوشس ،وتراوحت أاعمارهم ب Úسسنة و 28سسنة ،وهذا على إاثر اسستنشساقهم لغاز أاحادي
ال -ك -رب -ون اŸن -ب -عث م -ن سس -خ -ان اŸاء ،ح -يث ” إاسس -ع-اف-ه-م ‘ ع ÚاŸك-ان ون-ق-ل-وا إا¤
اŸسستشسفى اŸد ÊباŸدية.

اŸدية :علي ملياÊ

‹hO
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القمة العربية الطارئة تؤوكد مركزية القضصية الفلسصطينية

إلقادة إلعرب يجمعون على ترسسيخ إلسسلم وإلسستقرإر
لو ¤من فجر أامسس ،على أان
أاجمع القادة العرب ‘ قمتهم الطارئة التي دعت اليها السصعودية والتي عقدت ‘ السصاعات ا أ
ترسصيخ السصتقرار ‘ اŸنطقة ل Áكن –قيـقه دون حل عادل ودائم للقضصية الفلسصطينية مشصددين على حق السصعودية ‘
الدفاع عن أاراضصيها.

‘ ك -ل -م -ة ل -ه ع -قب تسش -ل-م بÓ-ده
ق-ي-ادة اشش-غ-ال ال-ق-م-ة م-ن ت-ونسس،
أاك-د ال-ع-اه-ل السش-ع-ودي السشعودية
اŸلك سشلمان بن عبد العزيز ان
اج- -ت- -م -اع ،امسس ،ت -ط -رق ا ¤م -ا
ت - -واج - -ه - -ه الم- -ة م- -ن –دي- -ات
اسش-ت-ث-ن-ائ-يٍ-ة ت-ه-دد األم-ن ال-عربي،
واألم -ن والسش -ت -ق -رار اإلق -ل -ي-م-ي
وال -دو‹ ،وك-ذلك ح-ريُ-ة ال-ت-ج-ارة
ال -ع -اŸي -ة واسش -ت -ق -رار الق -تصش-اد
العاŸي .وأاششار إا ¤أانه ‘ الوقت
ال - -ذي ت - -ب - -ق- -ى ف- -ي- -ه ال- -قضش- -ي- -ة
الفلسشطينية القضشية األو ¤إا ¤أان
ينال الششعب الفلسشطيني حقوقه
اŸسشلوبة وإاقامة دولته اŸسشتقلة
وعاصشمتها القدسس الششرقية.
من جهته قال الرئيسس التونسشي
ال -ب -اج -ي ق -اي -د السش-بسش-ي ،رئ-يسس
القمة العربية ‘ دورتها العادية
ال -ث Ó-ث Úف-إان-ه م-ن غ ÒاŸق-ب-ول
اليوم أان تنجر نحو فصشول جديدة
من التوتر وعدم السشتقرار على
حسش -اب ح -ق شش-ع-وب-ن-ا ‘ ال-ع-يشس

ال - - -ك - - -ر ‘ Ëك - - -ن - - -ف السش - - -ل- - -م
والطمأانينة .وهو نفسس اŸنحى
ال -ذي ج-ن-ح إال-ي-ه ال-ع-اه-ل األردÊ
اŸلك عبد الله الثا ،Êحيث ششدد
‘ ك- -ل- -م- -ت- -ه ع- -ل- -ى ان ت- -رسش- -ي- -خ
السشتقرار ‘ اŸنطقة ل Áكن
–ق- -يـق- -ه دون ح -ل ع -ادل ودائ -م
للقضشية الفلسشطينية على أاسشاسس
ح- -ل ال -دول -ت Úوم -ب -ادرة السش Ó-م
ال -ع -رب -ي -ة .م-ن ج-ان-ب-ه ،ق-ال أامÒ
دول - -ة ال - -ك- -ويت الشش- -ي- -خ صش- -ب- -اح
األح- -م- -د ا÷اب -ر الصش -ب -اح إان أاي
خطة للسشÓم يجب أان تقوم على
أاسشاسس دولة فلسشطينية عاصشمتها
القدسس الششرقية.
ششدد الرئيسس الفلسشطيني ﬁمود
عباسس ‘ كلمته ،على أان ا÷انب
الفلسشطيني لن يششارك ‘ ورششة
السشÓ- - -م اŸق- - -رر ع - -ق - -ده - -ا ‘
البحرين التي دعت إاليها الوليات
اŸت- - -ح - -دة واŸن - -ام - -ة ،رافضش - -ا
اسش -ت -ب -دال م -ب -دأا األرضس م -ق-اب-ل
السشÓم بالزدهار مقابل السشÓم.

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

أاكد الرئيسس اŸصشري عبد الفتاح
السشيسشي ،على ان ا◊زم مطلوب
ل-تصش-ل ال-رسش-ال-ة ل-ل-قاصشي والداÊ
بان العرب ليسشوا على اسشتعداد
للتفريط ‘ أامنهم القومي ولن
ي- - -ق- - -ب- - -ل- - -وا أاي مسش - -اسس ب - -ح - -ق
م -ن ح -ق -وق -ه -م ك -م -ا ان ال -ق -م -ة
ضشرورية لحتواء أاي توتر ومنع
انفجاره فالعرب كانوا ول يزالوا
دائما دعاة سشلم واسشتقرار .أاما
ال-رئ-يسس ال-رئ-يسس ال-ع-راق-ي برهم
صشالح فقد ششدد من جهته ،على
أان اŸنطقة بحاجة إا ¤اسشتقرار
م -ب -ن -ي -ة ع -ل -ى م -ن -ظ -وم -ة األم -ن
اŸششÎك ،ق - - -ائ »Ó- - -إان األزم- - -ة
اإلقليمية والدولية مع إايران تنذر
بالتحول إا ¤حرب ششاملة إان ⁄
نحسشن إادارتها» ،داعيا ا÷Òان
وا◊لفاء إا ¤دعم اسشتقرار بÓده.
وإاع -تﬁ Èم-د ول-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة السش Ó-م -ي -ة
اŸوري -ت -ان -ي -ة ان األم -ة ال -ع -رب-ي-ة
ت- -واج- -ه –دي -ات أام -ن -ي -ة ك -بÒة،

Œسش- -ده- -ا األع -م -ال اإلره -اب -ي -ة
التخريبية والصشراعات اŸسشلحة
التي تششهدها العديد من البلدان
العربية والتدخÓت األجنبية.
ال -ب -ي-ان اÿت-ام-ي وع-ق-دت ،ل-ي-ل-ة
أامسس اÿم - - -يسس ،وف- - -ج- - -ر أامسس
ا÷معة ،قمتان طارئتان Ûلسس
التعاون اÿليجي وللدول العربية
دعت ال -ي -ه -م -ا السش -ع-ودي-ة ل-ب-حث
التهديدات األمنية التي تعيششها
م -ن -ط -ق -ة اÿل-ي-ج ال-ع-رب-ي .وتّ-وج
اÿت-ام ال-ب-ي-ا Êل-ل-ق-م-ة ،ب-ال-تنديد
ب -ك -ل ال -ع -م -ل -ي -ات ال -ت -ي أادت إا¤
تأاجيج التوتر ‘ منطقة اÿليج
ال -ع -رب -ي -ة ،وب-األخصس اسش-ت-ه-داف
منششأاة نفطية سشعودية وتخريب
سش-ف-ن Œاري-ة ب-اŸي-اه اإلق-ل-ي-م-ي-ة
Óمارات العربية اŸتحدة .كما
ل إ
اسش -ت -ن -ك -ر ال-ب-ي-ان ك-ل ال-ت-دخÓ-ت
اÿارج-ي-ة ‘ اŸن-ط-ق-ة ال-ع-ربية،
وطالب اÛتمع الدو‹ باتخاذ
ت - -دابŸ Òواج - -ه - -ة م - -ا اسش- -م- -وه
التهديد اإليرا.Ê

أامام تزايد حدة اŸشصاعر الشصعبوية والعرقية

إألم Úإلعام إأل‡ي يؤوكد على أإهمية بقاء أإوروبا قّوية ومّوحدة

 ·ÓاŸتحدة أانطونيو غوتÒيسس ،على ا◊اجة إا« ¤أاوروبا قوية ومتحدة» ‘ وجه التحديات التي تواجه
لم Úالعام ل أ
أاكد ا أ
العاﬁ ،⁄ذرا من تعرضس قيم التنوير للخطر وتراجعها ‘ وقت تطفو فيه اŸشصاعر الشصعبوية والعرقية والدينية والقومية ‘
العاÃ ،⁄ا ‘ ذلك أاوروبا.
ق- -ال الم Úال- -ع- -ام خ Ó-ل زي -ارت -ه Ÿدي -ن -ة عاÁ ⁄كن اأن تسشود فيه سشيادة القانون»  ،ا◊ف - -اظ ع- -ل- -ى ق- -ي- -م اأوروب- -ا ا◊ق- -ي- -ق- -ي- -ة
«اآخن» الأŸانية لسشتÓم جائزة ششارŸان ،م -وضش -ح -ا م-ا “ث-ل-ه اأوروب-ا لÓ-أ· اŸت-ح-دة اŸنصشوصس عليها ‘ ميثاق حقوق الإنسشان
التي “نح منذ عام  1950لششخصشيات قدمت مسشتدل بتقدÁها ‰وذجا متقدما للتعددية الأسشاسشية و‘ التفاقية الأوروبية ◊قوق
خدمات لأوروبا والوحدة الأوروبية «اإذا كنا وسش -ي -ادة ال -ق-ان-ون وت-وق-ي-ع ات-ف-اق اŸن-اخ ‘ الإنسشان .ششدد اأم Úعام الأ· اŸتحدة
ن- -رغب ‘ ب- -ن- -اء ن- -ظ- -ام ح -ق -ي -ق -ي م -ت -ع -دد باريسس .ذكر الأم Úالعام ثÓثة –ديات ع -ل -ى اأه -م -ي-ة اأن ت-ت-ح-م-ل اأوروب-ا مسش-وؤول-ي-ة
الأط -راف ف -ن -ح -ن ن-ح-ت-اج بشش-دة اإ ¤اأوروب-ا غ Òمسشبوقة تقرع الأبواب ،هي تغ ÒاŸناخ الوفاء بالتزاماتها Ãوجب اتفاقية الÓجئÚ
متحدة وقوية باعتبارها الركيزة الأسشاسشية والÎك -ي -ب -ة السش -ك -ان -ي -ة وال -ه -ج -رة وال -عصش -ر لعام  ،1951التي ” اعتمادها مبدئيا ◊ماية
ل-ن-ظ-ام م-ت-ع-دد الأط-راف ي-ق-وم ع-ل-ى سش-يادة الرقمي .ويزيد من ﬂاطر مواجهة هذه مÓي Úالأوروبي ÚاŸششردين ‘ فÎة ما بعد
ال -ت -ح -دي -ات ت -ع -رضس ت -ع-ددي-ة الأط-راف ‘ ا◊رب .ك -م -ا اأك -د ع -ل -ى اأه-م-ي-ة ال–اد ‘
القانون».
ح - -ذر غ - -وتÒيسس م- -ن اأن « فشش- -ل اأوروب- -ا الوقت الذي تششتد فيه ا◊اجة اإليها ،للخطر م- -ع -ا÷ة الأسش -ب -اب ا÷ذري -ة ل -ل -ه -ج -رة م -ع
سشيكون حتما فشش Óلتعددية الأطراف وفششل كما اأششار .كما دعا القادة الأوروبي Úاإ ¤ا◊فاظ على حقوق اŸهاجرين وكرامتهم.
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تسصبب ‘ جرح  13شصخصصا بطرد مفخّخ

منف ـ ـذ إإعت ـ ـدإء ليـ ـ ـ ـون إلفرنسسيـ ـ ـ ـ ـة
باي ـ ـ ـ ـ ـ ـع دإعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشش إإلره ـ ـ ـ ـ ـ ـابي
اأفاد مصصدر قضصائي
فرنسصي اأن اŸشصتبه به
الرئيسصي ‘ العتداء
الذي وقع ‘ مدينة
ليون ا÷معة اŸاضصية،
اعÎف اأمام اÙققÚ
باأنه بايع تنظيم داعشس
الإرهابي ،وكذلك
اعÎف باأنه قام
بتصصميم الطرد اŸفخخ
الذي اأسصفر انفجاره عن
اإصصابة  13شصخصصا
بجروح.
اعÎف اŸشش- - - -ت- - - -ب- - - -ه ب - - -ه
الرئيسشي ‘ العتداء الذي
وق -ع Ãدي -ن -ة ل-ي-ون ،ج-ن-وب
شش - -رق ف - -رنسش - -ا ،ا÷م - -ع - -ة
اŸاضش -ي -ة ،اأم -ام اÙق-قÚ
ب -اأن -ه ب -اي -ع ت -ن -ظ-ي-م داعشس
الإره- -اب- -ي ،وف- -ق م- -ا اأف- -اد
مصش- - - -در قضش - - -ائ - - -ي ،اأمسس
الأول .كما اأقر ا÷ا Êوهو
ششاب ‘ الرابعة والعششرين

من العمر ” توقيفه ،صشباح
الث -ن ÚاŸاضش -ي ،ب-اأن-ه ق-ام
ب -تصش -م -ي -م ال -ط-رد اŸف-خ-خ
الذي خلف  13جريحا.
اأوضشح مصشدر قريب من
ال -ت -ح-ق-ي-ق ،اأن اŸشش-ت-ب-ه ب-ه
اعÎف خÓل التحقيق معه
‘ م- -ق -ر الإدارة ال -ف -رع -ي -ة
Ÿك- - -اف- - -ح- - -ة الإره- - -اب ‘
ضشاحية باريسس ،و” توقيف
والده ووالدته وششقيقه منذ
الث -ن Úاأيضش-ا .وي-وم ت-ن-ف-ي-ذ
ال- -ه -ج -وم ،ق -ام شش -اب يضش -ع
ن -ظ -ارات شش-مسش-ي-ة وي-ع-ت-م-ر
قبعة ويركب دراجة هوائية،
ب -وضش -ع ك -يسس ورق-ي ي-ح-وي
ب- -راغ- -ي وك- -رات م- -ع -دن -ي -ة
وب - -ط - -اري - -ات وك- -ذلك دارة
وج -ه-از ل-ل-ت-ف-ج Òع-ن ب-ع-د،
اأم - - - -ام ﬂب - - - -ز ‘ شش - - - -ارع
للمششاة .اأسشفر انفجار هذه
القنبلة اليدوية الصشنع التي
كانت –وي كمية قليلة من

بÒوكسش -ي -د الأسش -ي -ت-ون (ت-ي
اأيه تي بي) عن اإصشابة 13
ششخصشا بجروح طفيفة.
اأوضشح مصشدر اآخر قريب
م- -ن اŸل- -ف اأن ال- -ت -ح -ق -ي -ق
سش - - - - -م- - - - -ح ب- - - - -كشش- - - - -ف اأن
«اŸع-ل-وم-ات ال-وراث-ي-ة ال-تي
وج -دت ع -ل -ى ق -ط-ع ال-ع-ب-وة
ال -ت -ي ع Ìع -ل-ي-ه-ا ‘ م-ك-ان
النفجار تعود اإ ¤اŸششتبه
به الرئيسشي».
خÓل تفتيشس منزل العائلة
‘ اأولن الضشاحية القريبة
من ليون «ع Ìعلى عناصشر
Áك- -ن اأن ت- -دخ -ل ‘ صش -ن -ع
بÒوكسشيد الأسشيتون» ،وفق
اŸصشدر نفسشه .وتابع ذات
اŸصشدر اأن اسشتخدام مواد
م-ع-ل-وم-ات-ي-ة خÓ-ل ع-مليات
ت -ف -ت -يشس «اأك-د اأن ع-م-ل-ي-ات
بحث جرت على الإنÎنت
م-رت-ب-ط-ة ب-الإره-اب واإن-ت-اج
عبوات ناسشفة».

 12مرشصحا Óÿفة ماي

منظمة أإرباب إلعمل –ذر من بريكسست دون إتفاق

دع - -ا «ال–اد الÈي - -ط- -اÊ
ل -لصش -ن -اع -ة» (سش -ي ب -ي اي)
اأك Èمنظمة لأرباب العمل
‘ اŸم - -ل - -ك - -ة اŸت - -ح- -دة،
السشاع Úاإ ¤خÓفة تÒيزا
ماي ا ¤اسشتبعاد بريكسشت
دون ات- - -ف- - -اقﬁ ،ذرا م - -ن
عواقب «خطرة» لذلك على
الشش- - -رك- - -ات والق - -تصش - -اد.
ون -ب -هت اŸن -ظ -م -ة ،بشش-ك-ل
–ذيري ،من اأنه ل Áكن
◊زب اÙاف -ظ Úاع-ت-ب-ار
ن -فسش -ه ح-زب الشش-رك-ات اإل
اإذا ت- -وصش -ل رئ -يسس ال -وزراء
اŸق- -ب- -ل اإ ¤ات -ف -اق بشش -اأن
ط Ó-ق اŸم -ل -ك -ة اŸت -ح-دة
وال–اد الأوروب- - - - - - -ي‘ .
م -ب -ادرة غ Òم -األ-وف-ة ل-ه-ذه
اŸن-ظ-م-ة ،ك-ت-بت م-دي-رت-ها
ال- -ع- -ام- -ة ك- -ارول ÚفÒبÒن
رسش- - -ال- - -ة ل- - -ل- - -م- - -رشش - -حÚ
اÙافظŸ Úنصشب رئيسس
الوزراء.
ب ÚاŸرشش- -ح Úالث- -ن- -ي
عششر اŸعلنÓÿ Úفة ماي
التي سشتسشتقيل ‘ السشابع
ج -وان ،ي-ق-ول ك-ثÒون اأن-ه-م
مسش- -ت- -ع -دون ل -ل -خ -روج م -ن
ال–اد الوروبي بحلول 31
اك -ت -وب-ر  2019ب -ات -ف-اق اأو
بدونه وب Úهوؤلء بوريسس
ج-ونسش-ون ودوم-ي-ن-يك راب.
تدافع منظمة اأرباب العمل
›ددا ع- -ن ف -وائ -د ط Ó-ق
مرن مع ال–اد الوروبي
ع Èاتفاق وتعارضس طÓقا

دون اتفاق تقول اأنه سشيكون
صش -ع -ب -ا ع -ل -ى ال -ع -دي-د م-ن
الشش -رك -ات ال -ت -ع -ام-ل م-ع-ه.
قالت مديرة اŸنظمة «من
ال-واضش-ح ب-ال-نسشبة للششركات
ال- - - -كÈى والصش- - - -غ- - - -رى ان
اÿروج م - - - - - - - - - - - -ن ال–اد
الوروب- -ي ع Èات- -ف- -اق ه- -و
الدرب الأفضشل .اذا غادرنا
دون ات- - - - - - -ف- - - - - - -اق ف - - - - - -اإن
الضش - -ط - -راب- -ات ‘ الم- -د
ال - -قصش Òوالأضش- -رار ع- -ل- -ى
الأمد البعيد سشتكون خطرة
ع -ل -ى ال -ق -درة ال -ت -ن -افسش-ي-ة
الÈي -ط -ان -ي-ة» .ذك-رت ب-اأن
غ -ال -ب -ي -ة الشش -رك -ات ل-يسشت
مسش - -ت- -ع- -دة لÈي- -كسشت دون
اتفاق خصشوصشا اŸوؤسشسشات
الصش - -غ - -رى واŸت - -وسش - -ط - -ة
ب-ال-ن-ظ-ر ا ¤ك-ل-ف-ة وت-ع-ق-يد
السش -ت -ع -دادات الضش -روري -ة
ل - - - - -ذلك .دعت اŸدي - - - - -رة
ال -ع -ام -ة ل -ل-م-ن-ظ-م-ة ج-م-ي-ع
اŸرشش - - -ح Úل - - -ل- - -م- - -نصشب
Ÿق - - -اب - - -ل- - -ة اŸن- - -ظ- - -م- - -ة
واعضش-ائ-ه-ا ل-ف-ه-م بريكسشت
واıاط -ر ال -ت -ي يشش -ك -ل-ه-ا
ع - -ل- -ى الشش- -رك- -ات .ي- -دف- -ع
ال - -غ - -م - -وضس ال - -ذي ي - -ل- -ف
ب - -ري - -كسشت ال - -ع - -دي- -د م- -ن
الشش- - - - -رك - - - -ات ا ¤زي - - - -ادة
ﬂزونها للتوقي من قطع
ﬁتمل للمبادلت مع دول
ال–اد الأوروبي .كما يوؤثر
هذا الوضشع على السشتثمار
م- - -ع ت- - -ردد الشش - -رك - -ات ‘

النفاق ما سشيكون له تاأثÒ
على نسشبة النمو ‘ اŸملكة
‘  .2019اأع - -ل - -ن م- -ارك
ه- -ارب- -ر خ- -وضش- -ه السش- -ب- -اق
Óÿف -ة تÒي -زا م-اي ،وف-ق
م -ا ذك -رت صش -ح -ي-ف-ة دي-ل-ي
ت- -ل- -غ -راف ،اأمسس ،ل -يصش -ب -ح
ب - -ذلك ال- -ن- -ائب اÙاف- -ظ
الثا Êعششر الذي يتطلع ا¤
تو‹ رئاسشة ا◊كومة ،بينما
اأظ- -ه- -ر اسش -ت -ط Ó-ع ل -ل -راأي
حديث حجم اŸهمة التي
تنتظر رئيسس الوزراء.
اأق - -ر ه - -ارب - -ر ال - -ذي ك - -ان
مسش- - -وؤول ع- - -ن ام- - -ت- - -ث- - -ال
اŸنتسشب Úللحزب لقرارات
ح -زب -ه -م ب -اأن ف -رصس ف -وزه
ضشئيلة .لكنه قال للصشحيفة
اإن بعده عن الأضشواء Áكن
اأن يعمل Ÿصشلحته .اأضشاف
«شش -اه -دن -ا ال-وج-وه ن-فسش-ه-ا
تقول الأششياء نفسشها التي
ك- -ان- -وا ي- -ق- -ول- -ون- -ه- -ا م- -ن -ذ
السشنوات الثÓث اŸاضشية».
سشتهيمن مسشاألة بريكسشت
على اŸعركة Óÿفة ماي
ال - -ت - -ي اسش- -ت- -ق- -الت بسش- -بب
فششلها ‘ اإخراج بريطانيا
من ال–اد الأوروبي ‘ 29
م- -ارسس ك -م -ا ك -ان م -ق -ررا.
ي- - -ب - -دو وزي - -ر اÿارج - -ي - -ة
السش -اب -ق ب -وريسس ج-ونسش-ون
واŸوؤي -د لÈي -كسشت الأوف -ر
ح - - -ظ - - -ا ل- - -ت- - -و‹ اŸنصشب
الرفيع ،ويتمتع بششعبية لدى
اأعضشاء ا◊زب.

معركة طرابلسس تقÎب من أاسصبوعها الثامن

إإيطاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تدع ـ ـ ـ ـ ـو لتعـ ـ ـ ـ ـاون دو‹ أإوسس ـ ـ ـ ـ ـع ◊ـ ـ ـ ـ ـل إألزمـ ـ ـ ـ ـ ـة إلليبيـ ـ ـ ـ ـ ـة

وصصف وزير اÿارجية الإيطا‹ ،اإينزو موافÒو ميÓنيزي
الوضصع ‘ ليبيا بـ «الصصعب للغاية» ،مطالًبا بتعاون دو‹ اأوسصع
◊ل الأزمة ‘ ،وقت تقÎب معركة طرابلسس من دخول
اأسصبوعها الثامن ،دون اأن يتمكن حف Îمن –قيق اأهدافه .قال
ميÓنيزي خÓل جلسصة اسصتماع مشصÎكة اأمام ÷نتي
اÿارجية والدفاع ‘ ›لسصي الشصيوخ والنواب ،اأمسس «رÃا
Òا فيما يتعلق بجهود اإعادة السصتقرار
Èا كب ً
يتطلب الأمر صص ً
هناك» ،بحسصب وكالة اأنباء اإيطالية.
ششدد رئيسس الدبلوماسشية الإيطالية على اأن ذلك «يتطلب اأول وقبل كل
ششيء تعاوًنا دولًيا اأوسشع .وهناك ،على وجه اÿصشوصس ،حاجة اإ ¤التزام
اأك Ìنششا ً
طا وضشوحًا من طرف ال–اد الأوروبي» .قال وزير اÿارجية
«ل Áكن التفك ‘ Òاأن دولة واحدة ،بغضس النظر عن مدى قربها،
بوسشعها اأن –قق السشتقرار ‘ ليبيا Ãفردها».
معركة طرابلسس ،التي اندلعت اإثر هجوم مباغت لقوات حف ،Îكان
يهدف من خÓله السشيطرة على العاصشمة ‘ ظرف  48سشاعة ،من

اسش -ت-ك-م-ال شش-ه-ري-ن دون م-ن-تصش-ر ،اإذ اسش-ت-ط-اعت ق-وات ح-ك-وم-ة ال-وف-اق
ال -وط -ن -ي اŸعÎف ال -وط -ن -ي صش -د اŸه -اج -م ،Úب-اإطÓ-ق ع-م-ل-ي-ة ب-رك-ان
الغضشب .اأكد وكيل وزارة اÿارجية الإيطالية مانليو دي سشتيفانو‘ ،
تصشريحات سشابقة ،اأن بÓده لن تسشمح باأن يعيد التاريخ نفسشه ‘ ليبيا،
معًÈا عن اأمله ‘ «اأن يوؤدي الضشغط الدبلوماسشي القوي على جميع
الأطراف اŸعنية (‘ ليبيا) اإ ¤خفضس التوتر قبل فوات الأوان» .طالب
اŸششاركون ‘ موؤ“ر بالÒمو حول ليبيا الذي عقد منتصشف نوفمÈ
اŸاضشي ،الوفود الليبية بالضشطÓع Ãسشوؤولياتهم اŸوؤسشسشية ،من اأجل
اإجراء عملية انتخابية ذات مصشداقية مسشاŸة ومنظمة مع التششديد على
اأهمية اإ‚از الإطار الدسشتوري والعملية النتخابية ‘ غضشون ربيع
 ،2019مع التحقق من توفر كافة الششروط التقنية والتششريعية والسشياسشية
والأم -ن -ي -ة اŸط -ل -وب -ة ،م -ع دع -م م-ت-زاي-د م-ن اÛت-م-ع ال-دو‹ م-ن الآن
فصشاعًدا .كما تعهدت الوفود الليبية ‘ ،البيان الذي  ⁄يحمل صشفة
«البيان اÿتامي» ،بـ»احÎام نتائج النتخابات لدى اإجرائها ‘ ،حÚ
ت -خضش -ع الأط -راف ال -ت -ي –اول نسش -ف اأوع -رق -ل -ة ال -ع -م-ل-ي-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة

للمسشاءلة» .اأكد اŸششاركون ‘ البيان اأن «الأمن مطلب بالغ الأهمية نحو
–قيق السشتقرار السشياسشي والقتصشادي اŸسشتدام وهو مطلب اأولوي
للششعب الليبي ،كما اتفقوا على دعم جميع ا÷هود اŸبذولة Ÿكافحة
الإره -اب» .اأك -دت ÷ن -ة ال -ط-وارئ ب-ح-ك-وم-ة ال-وف-اق ،خÓ-ل اج-ت-م-اع-ه-ا
ال -دوري ال -ذي ع -ق -دت -ه ،اأمسس الأول ،ع-ل-ى اسش-ت-ك-م-ال ق-اع-دة ال-ب-ي-ان-ات
اÿاصشة بالنازح Úوالتي تسشاعدها ‘ تاأدية اŸهام اŸوكلة لها ،حسشب
بيان نششرته اإدارة التواصشل والإعÓم برئاسشة ›لسس الوزراء.
ذكر البيان ،اأن اللجنة اسشتعرضشت الصشعوبات التي تواجه النازح‘ Ú
مراكز الإيواء وناقششت العمل على تذليلها وتوف Òالإمكانيات الÓزمة
لهم .تششهد العاصشمة طرابلسس مواجهات مسشلحة ب Úقوات خليفة حف،Î
وال -ق -وات ال -ت -اب -ع -ة ◊ك -وم-ة ال-وف-اق ،م-ن-ذ ال-راب-ع م-ن اأف-ري-ل اŸاضش-ي،
حا حتى الآن ،بحسشب منظمة
اأسشقطت اأك Ìمن  510قتلى و 2467جري ً
الصشحة العاŸية .فيما تقول الأ· اŸتحدة اإن اأك Ìمن  75األف ششخصس
اضشطروا للفرار فيما علق نحو  100األف ششخصس وسشط اŸعارك الدائرة
على مششارف طرابلسس.
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إاعداد :فتيحة كلواز

الّروائي الّتونسسي اÙسسن بن هنية لـ «الشسعب»:

رمضشان ششهر التّأامل الّروحي

الكاتب قريب من أاحوال الّناسس ويسستلهم منهم أاعماله
من تونسس اÿضسراء  ،يطل علينا الروائي الروائي التونسسي اÙسسن بن هنية،
صساحب «تراجم روائي اŸغرب العربي» ‘ ،هذا ا◊وار اÿاصس بيومياته خÓل
’دبي.
الشسهر الفضسيل وعاداته وجديده ا أ
لقمان إان نصسغر خدنا .وأايضسا رسسول الله
أاجرت ا◊وار :حبيبة غريب
صسلى الله عليه وسسلم يب Úأانه ابن امرأاة من
@ الشس- -عب :ك -ي -ف ي -قضس -ي اÙسس -ن ب -ن قريشش كانت تأاكل القديد ،بعد ذلك كيف لنا
ه -ن -ي -ة ي -وم -ه ‘ رمضس -ان؟ وه -ل ي -ؤوّث-ر أان ن ّ-دع -ى ال -رف -ع-ة وال-كْ-ب-ر ،وذلك م-ن سس-وء
اإلخ -ت Ó-ف ،وال -ك -اتب م -ن أاه-داف رسس-ال-ت-ه
’بداع ؟
الصسيام على موهبة ا إ
❊❊ الّروائي اÙسسن بن هنية :قد يظن وغاية الكتابة اإلبداعية عنده طرح الصسور
ال -ب -عضش أان ال -ك -اتب ل -ه ط -ق -وسش خ -اصس-ة أاو واŸشساهد النافية Ÿا يخدم مصسلحة الناسش،
العيشش داخل برج عاجي ،عسسى أان يكون إاذن لو أان رمضسان يؤوثر سسلبا لنتفت فريضسة
ال -ب -عضش ه -ك -ذا  -ف -ال-روائ-ي ‘ ن-ظ-ري ه-و صسيامه.
أالصسق الناسش بالناسش على مسستوى اŸعيشسة @ كيف هي السسهرات الرمضسانية وهل
ال -ي -وم -ي-ة وح-الت ال-ت-أام-ل ف-ي-ه-ا و‘ أاح-وال ه -ي ﬂصسصس -ة ل -ل -ع -ب -ادة أام ي -ت -خ -ل -ل-ه-ا
ال-ن-اسش ع-ل-ى ﬂت-ل-ف مسس-ت-واي-اتهم ‘..هذا نشساط أادبي وثقا‘؟
اÿضسم أامضسي يومي أاثناء رمضسان أاو غ ❊❊ Òقلت من قبل «التأامل ‘ اŸعيشش» وأاقول
رمضسان  ،غ Òأان حياة الناسش نسسبيا تتغ Òعن نفسسي ما يقدم يختلف ،فرمضسان كشسهر
خÓل الشسهر اŸعظم .وقد يÓمسش اŸبدع ت -ك Ìف-ي-ه م-ن-اب-ع ال-ت-أام-ل ‘ غ-اي-ات-ه وت-زداد
من هذه التغÒات ،فإاذا كان هناك إانكار أاسسئلة العقل حول مفاعيله وارتدادها على
الخ - - -ت- - -ي- - -ال ع- - -ل- - -ى ذات الصسائم وفزيائية جسسده حيث تختل
اıت -ال ون -ه -ي-ا حاجياته اليومية وكيفية التعامل مع العادات
ع -ل -ى لسس-ان اŸت- -غÒة ،ف- -ه- -ذه ق- -د تسس -اه -م ‘ اخ -ت Ó-ل

حلويات
العيد

ع Ó-ق -ت -ه ب -نسس -ق م -ا ك-ان م-ن ث-وابت ح-الت
ال-ك-ت-اب-ة وأاوق-ات-ه-ا وح-ت-ى م-وضس-وع-ات-ها .أاما
ا÷انب ال -ن-فسس-ي وال-روح-ي ه-و أايضس-ا ي-ت-أاث-ر
باÙيط ،فيشسف اإلحسساسش Ãعا Êالذكر
وأاهازيج الدعاء وصسورة اآلخرين من أاحوال
اÎŸف ÚواŸيسسورين ،فيدرك السسامع أان
قصسد الطلب ليسش موجه إاليه كصساحب نعمة
ينعم بها ،بل ما عنده من نعمة هي من الله
والسس -ائ -ل ي -ط -لب سس -ؤوال-ه م-ن ال-ل-ه وصس-احب
النعمة ل يزيد عن مسستخلف وهكذا تنتفى
مذلة السسؤوال ،ألن سسؤوال اŸقصسود به سسؤوال
م -ن ال -ل -ه م -الك اŸلك ،ه -ك -ذا ال -نشس -اط -ات
ال -ث -ق-اف-ي-ة واألدب-ي-ة “ت-زج ب-ه-ذه اŸن-اخ-ات
الروحية ،ما دون ذلك يدور ‘ إاطار الÎويح
عن النفسش حتى ل تكل من حدة اللتزام.
@ ماهو طبقك اŸف ّ
ضسل؟
❊❊ حاجتي حددها قول األوائل ‘ هذا
اŸثل :اللباسش ما سس Îوالطعام ما حضسر،
Óكل
وا◊ضسور ‘ رمضسان للعبادات وليسش ل أ
واŸصسنفات..
’نتاج التلفزيوÊ؟
@ هل تتابع ا إ
❊❊ ‘ أاحد ا◊لقات الكوميدية :الغوارية

أاضسيفي السسمن الذائب وأاخلطي كذلك بكفي اليدين ،أافرغي
ا◊ليب تدريجيا واجمعي اÿليط حتى ا◊صسول على عجينة
سسهلة السستعمال
على طاولة عمل ،شسكلي حربوشسا رقيقا من العجينة بواسسطة
سسك ،Úقطعي قطعا متسساوية ثم شسكليها جيدا باليدين.
اطلي السسطح بالبيضسة اıفوقة بواسسطة ريشسة رمديها باللوز
اŸنسسل ثم اطهيها ‘ فرن Ÿدة 25د.
بعد الطهي ذريها بالسسكر الناعم بواسسطة مصسفاة.

قاطو الطبقات
قريوشش جزائري
مقادير العجينة
  1كلغ فرينة  250غرام مارغرين للتوريق ملعقة كبÒة خل مسسحوق حبة بيضش كيسش خمÒة كيميائية ماء وماء زهر زيت للقليالتزيÚ
 جلجÓن عسسلكيفية –ضسÒ
‘ إاناء ضسعي الفرينة ،شسكلي حفرة ‘ الوسسط
” ضسعي البيضسة اÿل السسكر اÿمÒة واŸرغرين.
حكي جيدا ب Úكفي اليدين ” اجمعي باŸاء وماء الزهر
ابسسطي العجينة ” مرريها ‘ اللة للحصسول على عجينة
رقيقة جدا.
ق -ط -ع -ي مسس -ت -ط -ي Ó-ت ” ضس -ع-ي ف-ت-ح-ات ب-واسس-ة ا÷رار دون
الوصسول ا ¤الطرف
مرري مقبضش اŸلعقة ب Úالفتحات اديري العجينة لفتحها ”
تبتي ا÷انب على ملعقة وانعيها برفق
اقليها ‘ زيت سساخن قطريها ” اغطسسيها ‘ العسسل ودري
ا÷لجÓن اÙمصش

سشيقار باللوز اŸنسشل

اŸقادير:
العجينة:
 3كيÓت
فرينة
كيلة
1
سسمن ذائب
كيلة سسكر
مسسحوق
 1بيضسة
 1ملعقة
صسغÒة
خمÒة
كيميائية
حليب
التزي:Ú

سسكر ناعم
لوز منسسل
 1بيضسة
كيفية التحضسÒ
‘ وع -اء أاخ -ل -ط -ي ال -ف -ري -ن -ة ،ال-ب-يضس-ة،
ال- -ف -ان -ي -ل -ي -ا ،اÿمÒة والسس -ك -ر اŸسس -ح -وق،

مقادير العجينة:
200غ زبدة ذائبة وباردة
 6مÓعق كبÒة عسسل ذائب
كوبان سسكر عادي
ملعقتان كبÒتان كاكاو
بيضستان
ملعقتان كبÒتان فانيليا
قرصسة ملح
700غ فرينة
1ونصسف خمÒة ا◊لويات
مقادير الكرÁة
 1ل Îحليب
 3فناجن سسكر عادي
فنجانان مايزينة
بيضستان
250غ زبدة
 5م Ó-ع -ق صس -غÒة
فانيليا
ط- -ري- -ق -ة –ضسÒ
العجينة:
قومي بخفق السسكر والبيضش ،الفانيليا حتى يتضساعف حجمه
أاضسيفي الزبدة مع مواصسلة اÿفق أاضسيفي العسسل مع مواصسلة
اÿفق بعد خلط اŸواد السسائلة جيدا أاضسيفي الكاكاو واخفقي
قلي Óحتى يتجانسش اÿليط ،أاضسيفي اآلن الفرينة واÿمÒة
واخلطي باليد حتى تتشسكل لك عجينة طرية نوعا ما مثل
عجينة السسابلي ،شسكلي حربوشسا كبÒا قسسميه إا 4 ¤أاقسسام3 :
متسساوية والرابع أاصسغر ،قومي بوضسع أاول قسسم على صسينية
مفروشسة بورق الزبدة وافرديها جيدا حتى تكون رقيقة ،وبعدها
قومي بثقبها بالشسوكة حتى ل تنتفخ ،أادخليها ‘ فرن مسسخن
 180درجة حتى تتحمر من ا÷وانب قلي Óقومي بتكرير العملية
 3مرات ،عندما تطهى سستكون يابسسة ف Óتقلقي هذه هي
ا◊الة العادية.
’ن نقوم بتحضس ÒالكرÁة:
ا آ
ضسعي السسكر  +النشسا  +البيضش اıفوق فوق ا◊ليب السساخن
واخلطيهم فوق النار ،حركي حتى يثقل قوام الكرÁة ،فور
نزعها من النار ضسعي فوقها 50غ من الزبدة واخلطي حتى
تذوب الزبدة
أافرغيها ‘ صسحن كب Òحتى تÈد ،أاتركيها تÈد سساعة كاملة
حتى تنجحي ‘ صسنع الكرË
عندما تÈد جيدا ،ضسعي  200غ الزبدة اŸتبقية مع ملعقة كبÒة
من الكرÁة وقومي بخفقها جيدا بعدها أاضسيفي كل الكرÁة +
الفانيليا واخلطي جيدا حتى يصسبح شسكلها يلمع.
طريقة التشسكيل:
ضسعي ‘ صسينية كبÒة الطبقة األو ¤واطليها بالكر ËموسسلÚ
وفوقها الطبقة الثانية وبعدها اطليها كذلك..أاضسيفي أاخÒا
الطبقة الثالثة واطليها بالكرÁة أاما الطبقة الرابعة فقومي
بطحنها وذريها فوق الطبقة األخÒة ‘ األخ Òقومي بتغطيتها
جيدا باألŸنيوم واتركيها ‘ الثÓجة مدة  24سساعة حتى تصسبح
طرية بعد  24سساعة قطعيها كما –ب..Úأانا قمت بتقطيعها إا¤
معينات.

نسس -ب-ة ل-غ-وار ال-ط-وشس-ي األسس-ت-اذ دري-د ◊ام،
جاء ‘ حوار مضسحك« :يا صسحبي رأاسسي
ح-ي-ن-ف-ج-ر من الصسداع....أاووووه...شسومالك
خي كنت تتابع شسريط األنباء؟».
‘ ه-ذه ال-ك-ل-م-ات ال-بسس-ي-ط-ة ب-ل-ي-غة اŸعنى،
ذلك هو حا‹ من اإلنتاج الدرامي التلفزي
الذي تقدمه اÙطات العربية .اآلن أاخشسى
على نفسسي من شسدة الصسداع ،أاذهب إا¤
إاسستعمال السسÓح العاجز الذي ليسش بإامكانه
أان يغ Òشسيئا ‘ ،زمن أاصسبح الرديء سسيدا
وا÷يد حضسوره منعوتا بالسسأام .وبأا Êلسست
من اŸدمن Úعلى مشساهدة هذه اŸهازل
ذات اÿلفيات اŸشسبوهة واŸوجهة ÿدمة
األمر اÿفي لغايات أاو أاجندة لها إاسسÎاŒية
تهدف لغاية ما ،قد يقال كيف لك أان –كم
على أاشسياء  ⁄تشسهدها...؟ أارد ببسساطة ألن
م -ا ي -ق -دم ل -ل -مشس -اه-د ال-ع-رب-ي ل عÓ-ق-ة ل-ه

ب -اح -ت -ي-اج-ات-ه ل-ه-ذه األع-م-ال ،ول-ع-ل ذلك ل
ينطبق على اŸسسلسسÓت فقط وإا‰ا جل ما
يقدم فهي كما قال أاحد األŸان
‘‘جÓلة اŸلك  -فخامة الرئيسش فعل كذا،
أاسس -ت -ق-ب-ل فÓ-ن ،وه-ذا ي-ن-ط-ب-ق ع-ل-ى ج-واب
الكاتب ابن خلدون عندما سسئل عن اإلعÓم
‘ ديارنا قال :هناك إاشسهار « بروبفندا»
وليسش هناك إاعÓم.
@ هل من رواية جديدة أاو عمل آاخر؟
❊❊ العمل الروائي يولد من ﬁنة أاو صسدمة
–دث موجة إالهام ،فتنطلق ملكة اإلبداع
وت -ط -ف -و رغ -ب -ة ال -ك -ت -اب -ة .وب -أان الصس-دم-ات
واÙن من كÌتها وكثافتها أاصسبحت من
العادي كما حال اŸوت ‘ مدننا اŸسستهدفة
قصس -ف -ا ع -ل -ى م-دار السس-اع-ة .ل-ذلك ال-رواي-ة
ا÷ديدة مازال الذهن  ⁄يحبل بها ،خاصسة
وإا Êغارق Ÿسستوى العنق ‘ كتابة وإاعداد
موسسوعة
«سس Òوتراجم روائي اÿليج العربي» ،وهي
إام- -ت- -داد ل- -ل- -ع- -م- -ل ال -ذي أا‚زن -اه أاي «سسÒ
وتراجم اŸغرب الكب.»Ò
@ كلمة أاخÒة؟
❊❊ ما جاء ‘ هذه الدردشسة يخ ّصسني إال أانا،
وهو يحتمل الصسواب كما يحتمل الختÓف.
وللسسادة قراء جريدة «الشسعب» التفاق معي
أاو عدمه ،فكلهم مشسكور من جانبي ألنه
ح- -اول اإلطÓ- -ع....ث- -م ت -را Êأاق -ف إاج Ó-ل
للشسعب ا÷زائري ‘ حراكه اإليجابي ،سسلما
ومطلبا.

زاد عدد ال ّضشيوف
فأالغي حفل الّزفاف
’ ي- -ك- -ت- -م- -ل أاي ح- -ف -ل زف -اف
هندي ‘ العادة إا’ إاذا تخلله
’عمال الدرامية بÚ
نوع من ا أ
أاق- -ارب ال- -ع -روسس وال -ع -ريسس.
’ك Ìشس-ع-ب-ي-ة وراء
والسس-بب ا أ
الشس - - -ج- - -ار ال- - -ذي ي- - -ح- - -دث ‘
ح -فÓ-ت ال-زف-اف ه-و ال-ط-ع-ام،
إاما بسسبب عدم جودته أاو قلة
ك -م -ي -ت -ه.وق-د ّ” إال-غ-اء ح-ف-ل
زف -اف ‘ م -ن -ط -ق -ة ل -ك -ي -م-ب-ور
خÒي فبعد أان تعرضس أاقارب
’صس -اب -ات م -ن ق -ب -ل
ال -ع -ريسس إ
أاق- - -ارب ال- - -ع - -روسس ‡ا سس - -بب
صسدمة شسديدة للجميع.
وك- -انت ك -ل -ت -ا ال -ع -ائ -ل -ت Úق -د
اتفقتا على أان ’ يتجاوز عدد
الضس -ي-وف  50ضس -ي ً-ف-ا ‘ ح-ف-ل
ال-زف-اف ل-ك-ن أاق-ارب ال-ع-روسس
ف -وج -ئ-وا ب-حضس-ور  60إا70 ¤
ضس -ي ً-ف-ا إا ¤ا◊ف-ل ،وت-ب-ع ذلك
ج- - - -دال ب Úا÷ان - - -ب .Úل - - -ذا
وبد ً
’ من ذهاب العريسس إا¤
اŸن - -زل م - -ت - -زوًج - -ا ،ع - -اد ه - -و
وضس- -ي- -وف -ه ب -دم -اء م -ن -ق -وع -ة
وكدمات .وكان على الشسرطة
ال- -ت- -دخ- -ل ل- -لسس- -ي- -ط -رة ع -ل -ى
الوضسع.

«قاهرات» ا÷وع والعطشش ‘ رمضشان
قال رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ «تسسحروا ،فإان ‘
السسحور بركة» فمع بدء شسهر رمضسان اŸبارك كل عام يبداأ
اŸسسلمون بتداول نصسائح بشسأان األطعمة واŸأاكولت التي
ي -جب ت -ن -اول -ه -ا خ Ó-ل السس -ح -ور ل-ت-خ-ف-ي-ف الشس-ع-ور ب-ا÷وع
والعطشش أاثناء الصسيام.
و‘ هذا الصسدد ،أاكدت منظمة الصسحة العاŸية أاهمية وجبة
السسحور ‘ شسهر رمضسان اŸبارك ،ونصسحت بتأاخÒها قدر
اإلمكان Ÿواجهة طول فÎة الصسيام.
و‘ حوار مسسجل ع Èموقع اŸنظمة اإللكÎو ،Êقال د.
أايوب ا÷والدة اŸسستشسار اإلقليمي للتغذية إان مكونات وجبة
السسحور يجب أان تكون «مدروسسة بعناية».

وأاوضسح أانه من الضسروري أان تضسم كميات من
الكربوهيدرات اŸعقدة التي –توي على نسسب
عالية من األلياف مثل اÿبز وا◊بوب ،باإلضسافة
إا ¤البقوليات مثل الفول والفواكه مثل اŸوز،
ناهيك عن كوب من ا◊ليب خا‹ الدسسم.
وأاشسار ا÷والدة ،إا ¤أان هذه األغذية تسساعد على –ّمل
سساعات الصسوم الطويلة لحتوائها على نسسب مرتفعة من
األلياف ،كما أانها غنية بالبوتاسسيوم الذي Áنع العطشش.
ولكونها تهضسم بسسرعة أاقل ،فإان الكربوهيدرات اŸعقدة
تسساعد ‘ اÙافظة على الشسعور بالشسبع وعلى مسستويات
م -ن ال -ط-اق-ة ل-فÎة زم-ن-ي-ة .وه-ي ت-ت-واف-ر ‘ م-أاك-ولت م-ث-ل
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رغم ا’زدحام اŸروري

إاقبال على اŸششاوي واŸثلّجات ‘ ال ّسشهرات الّرمضشانية بالبليدة

تتغ Òسسلوكيات الناسس ‘ رمضسان ،وتتبدل
ي -وم -ي -ات -ه -م ،خ -اصس -ة إاذا م -ا صس-ادف الشس-ه-ر
اŸبارك يوما طوي ،Óفتجد الناسس يسسهرون
وي- -فّضس- -ل- -ون السس -م -ر إا ¤ال -ف -ج -ر وم -ي -ق -ات
السس -ح -ور ،ث -م ي -نصس -رف -ون ل -ل-ن-وم ق-ل-ي Ó-أاو
ك-ثÒا ،و‘ ال-ب-ل-ي-دة ع-ل-ى غ-رار ب-ق-ية مدن
ال-وط-ن Œد ال-ع-ائÓ-ت والشس-ب-اب ،ي-ن-زل-ون
ع -ل -ى الّسس -اح -ات والشس -وارع ال -ع -ام -ة ،وك -ل
وجهته. ،
البليدة :لينة ياسسمÚ
لكن الÓفت ‘ رمضسان ا÷اري أان الكث Òحولوا
بوصسلتهم على مطاعم ليلية ،وقاعات الشساي التي
توفر اŸثلجات والعصسائر ‘ ،وقت  ⁄يتخلف
م -ت -ط -وع-ون ع-ن رب-ح ا÷زاء ‘ ،ت-ق-د Ëوج-ب-ات
سس-اخ-ن-ة ل-ع-اب-ري السس-ب-ي-ل ،وأايضس-ا ل-ل-م-عوزين ككل
سسنة.
تشسهد الشسوارع العامة ‘ هذه األيام زحمة سسÒ
خانقة ،خاصسة ‘ أاوقات الليلŒ ،د عائÓت بعد
ميعاد اإلفطار والفراغ من صسÓة الÎاويح ،تتجه
صس-وب السس-اح-ات ال-ع-ام-ة وال-ع-ن-اوي-ن ال-ت-ي ت-زخ-ر
باŸطاعم وبيع اŸثلجات ،وهو ما أانعشش التجارة
‘ رمضسان  2019بشسكل ملحوظ.
يقول «فؤواد» ،صساحب مطعم بقلب سساحة باب

ال-ب-ط-اط-ا األرز وال-ب-ق-ول-ي-ات واŸع-ك-رون-ة
بأانواعها ،وغÒها.
وأاشس -ار اÿب Òال -دو‹ إا ¤أاه -م -ي -ة ت-ن-اول
اŸكسس -رات م -ث -ل ال -ل -وز وال -ب -ن -دق ،ألن-ه-ا
–ت -وي ع -ل -ى نسسب م -رت -ف -ع -ة م -ن الÈوت -ي -ن -ات والسس-ع-رات
ا◊رارية التي Œنب اإلنسسان ا÷وع لفÎات طويلة.
كما نصسح بتناول اللبنة أاو الياغورت والبيضش اŸسسلوق على
وجبة السسحور أايضسا كونها غنية بالفيتامينات واŸعادن التي
يحتاجها اإلنسسان لصسيام صسحي ،فضس Óعن شسرب كميات
كافية من اŸاء حيث يحتاج ا÷سسم إا ¤نحو لÎين منه
يوميا.

السسبت وسسط اŸدينة ،أان نشساطا مكثفا ميز هذا
الشسهر الفضسيل ،اقبل فيه زبائن وعشساق تناول
اŸشس- -اوي ‘ السس- -اع- -ات اŸت- -أاخ- -رة م- -ن ال -ل -ي -ل
ل- -لسس -ح -ور ‘ اÿارج ب -دل ت -ن -اول -ه ‘ ب -ي -وت -ه -م،
ويضس-ي-ف ان ال-ك-ث Òي-فضس-ل ت-ن-اول «سس-ن-دويشس-ات»
مشسكلة من ◊م الطيور والديك الرومي لسسعرها
اŸنخفضش مقارنة بسسعر اللحم والكبد ،وأان هذا
النشساط كان منذ األيام األو ¤من شسهر رمضسان
ول يزال مسستمرا ،بل هو يرى انه تضساعف ‘
هذه األيام األخÒة بسسبب خروج العائÓت بحثا
عن اقتناء مÓبسش العيد ألطفالهم ،وهو ما يجعل
هذه العائÓت تسستغل الليل ألجل التبضسع ،خاصسة
وأان رب -ات ال -ب-ي-وت ‘ ال-ن-ه-ار م-ل-زم-ات ب-ت-حضسÒ
وج- -ب- -ة اإلف- -ط- -ار ،فضس  Ó-ع -ن Œن -ب -ه -ن ال -ت -عب
والتعرضش للحرارة والشسمسش ‘ النهار.
وا◊ال أايضسا شسهدته مدينة أاولد يعيشش ،أاين
تشسهد اÓÙت التجارية خصسوصسا بعد اإلفطار
إاقبال وإانزال غ Òمسسبوق ،بعد أان أاصسبحت أاحياء
هذه اŸدينة قبلة بامتياز للزبائن كل رمضسان
وع -ي -د ،ل -ل-ع-روضش اŸشس-ك-ل-ة ال-ت-ي تضس-م-ن-ه-ا ت-لك
Óسس-ع-ار ال-ت-ن-افسس-ية،
اŸت-اج-ر ال-ف-اخ-رة ،وأايضس-ا ل -أ
وال-ت-ي م-ك-نت أاصس-ح-اب ال-دخ-ل اŸت-وسس-ط وح-تى
الضسعيف من أان يقتني أالبسسة ألطفاله بأاسسعار

›لسس سسبل اÒÿات ببئر العاتر بتبسسة

من هنا
وهناك

مثال للتّآازر وفعل ا ‘ Òÿالشّشهر الفضشيل

بعد العمل اÒÿي الذي اسستمر منذ اليوم ا’ول من الشسهر الكر ،Ëيعمل
›لسس اÒÿات ل-ب-ئ-ر ال-ع-ات-ر ب-ت-بسس-ة ع-ل-ى ت-وف Òل-ب-اسس وح-ل-وي-ات العيد،
خ Ó-ل ال -عشس -ر ا’واخ -ر م -ن الشس -ه -ر ،وإادخ -ال ال -ف-رح-ة والسس-رور‘ أاوسس-اط
العائÓت اŸعوزة ‘ هذا الشسهر الكر.Ë
وف-ت-ح م-ط-ع-م ل-ع-اب-ري السس-ب-يل ،ومطعمان
تبسسة :خالد العيفة
ل -ل -ف -ق -راء ،اضس -اف -ة ا ¤ال -تسس -ج-ي-ل ÿت-ان
وصسل عدد القفف ما يزيد عن  1600قفة ،الطفال ،وتوزيع مادة اللحم واÿبز.
Óرامل طيلة
التي وزعت خÓل اليام اŸاضسية من قبل وحدد اÛلسش ثÓثة قفف ل أ
وشس -م -لت اري-اف وق-رى ب-ئ-ر ال-ع-ات-ر ،وك-ان الشسهر الكر ،Ëلكل  10ايام قفة ،وقفتÚ
التكافل الجتماعي حافزا ‡يزا ÿتان للمطلقات اي Ãعدل قفة كل  15يوما،
الطفال على مراحل طيلة الشسهر ،وما وق -ف -ة واح -دة ل -ل -ف -ق -راء واŸع -وزي-ن ،أام-ا
تزال العملية مسستمرة آلخر يوم من الشسهر ا◊الت اÿاصسة والسستثنائية ،فمجلسش
الفضسيل ،بختان  52طف ،Óحيث ” إاجراء اÒÿات ي -راف -ق -ه-م ط-ي-ل-ة الشس-ه-ر ،حسسب
–اليل طبية لـ  25طف Óبغرضش اجراء خÈة اÛلسش ‘ إادخ- -ال ال -ف -رح -ة ع -ل -ى
ع- -م- -ل- -ي- -ة اÿت- -ان ،وي- -أام -ل ›لسش سس -ب -ل الشسريحة الهشسة ‘ اÛتمع.
اÒÿات ان تكتمل الفرحة بكسسوة اليتام يقول أاحد اعضساء ›لسش سسبل اÒÿات،
وبعضش الفقراء ،والتي سستشسمل فئة عمرية إان عملية التحضس Òلقفة رمضسان جرت
اقل من  14سسنة كسسوة كاملة ،مع التطلع ع -ل -ى ق -دم وسس -اق ،وك-ن-ا ن-ط-م-ح أان ت-ك-ون
اŒ ¤اوز م - -ا ” ت - -وفÒه خ Ó- -ل السس- -ن- -ة ‡يزة ‘ هذا الشسهر اŸبارك ،و‘ هذا
اŸاضسية ،والذي بلغ  546كسسوة ب Úيتيم الط -ار شس -ك -ر ك -ل م -ن سس -اه -م ‘ ت -ع-م-ي-م
الفرحة ‘ أاوسساط الرامل واليتامى من
وفق.Ò
أام -ا ال -ف -رح -ة ال -ث-ان-ي-ة ف-ت-ت-م-ث-ل ‘ ت-وف Òق- -ريب أاو م -ن ب -ع -ي -د ،ف -خ Ó-ل الـ  15يوم
حلويات العيد ،والتي يحاول من خÓلها الو ¤من الشسهر الكر“ ،Ëكنا من توزيع
Óسس-ر ال-ف-قÒة و“ي-زه-ا  1400قفة ،سساهم بها اÙسسن ،Úوالعملية
ادخ-ال ال-ف-رح-ة ل -أ
ي -وم ال -ع-ي-د ح-ت-ى ل ت-ك-ون ح-رج-ة ح-ي-ن-م-ا تواصسلت ا ¤غاية العشسر أايام الخÒة من
يزورها الهل والقارب ،كما واضسح ‡ثلي الشسهر.
وف -ي -م -ا ي -خصش م-ط-ع-م ال-رح-م-ة وع-اب-ري
اÛلسش.
السس -ب -ي -ل ،ف -ق -د ” ت-ق-د Ëاك Ìم-ن 1100
وج -ب -ة سس -اخ-ن-ة ،وت-وزي-ع اك Ìم-ن  6الف
خبزةÃ ،عدل  700خبزة يوميا ،اضسافة ا¤
ق-ام اÛلسش ب-ال-ت-حضس Òل-لشس-ه-ر ال-ك-ر،Ë
ت -وزي -ع اŸي -اه اŸع -دن -ي -ة ع -ل -ى مصس-ل-ي-ات
وك -ان Ÿدي -ر الشس -ؤوون ال -دي -ن-ي-ة والوق-اف
اŸدينة طيلة الشسهر الكر.Ë
ب -ت -بسس -ة أان زار ه -ذا الخ ،Òواط -ل-ع ع-ل-ى
اÛهودات التي بذلها هذا الخ‘ ،Ò
الع- -داد Ÿب- -اشس- -رة ف- -ع- -ل ا ،Òÿوك- -انت
الن -ط Ó-ق -ة ب-ت-وزي-ع ق-ف-ة رمضس-ان وب-داي-ة
ب- -ح- -ي ا÷ب- -ل ب -اŸدي -ن -ة ،و›لسش سس -ب -ل
اÒÿات وضسع برنا›ا يسس Òعليه طيلة صسنع شسباب مدينة بئر العاتر من خÓل
شسهر رمضسان ،بتوزيع قفف رمضسان على ›لسش سسبل اÒÿات ،الذي رحل بجنوده
الرامل واŸطلقات والفقراء واŸعوزين ،ا ¤مدينة بكارية ،اين حط الرحال بدار

التحضش Òللششهر الكرË

مائدة إافطار على ششرف نز’ء
دار العجزة والطفولة اŸسشعفة
ببكارية

وق -ب -ل اج -راء ع -م -ل -ي -ة اÿت -ان ” اج -راء
ال-ت-ح-ال-ي-ل وال-ف-ح-وصس-ات الÓ-زمة للعملية،
والتي اشسرف عليها بوزنادة بشس ،ÒامÚ
›لسش سسبل اÒÿات ببئر العاتر ،والتي
قادها جنود وشسباب بئر العاتر ونفذها
اط- - -ب- - -اء ﬂتصس- - -ون ‘ ع - -م Èا÷راح - -ة
Ãسس- -تشس- -ف- -ى ت- -ي- -ج -ا Êه -دام ،وق -د ق -دم
اÛلسش ه -داي -ا م -ن -ه-ا ل-ب-اسش اÿت-ان م-ع
ال -ت -ك -ف -ل ب -ب -عضش اŸشسÎي -ات اŸت -ع -ل -ق -ة
باŸناسسبة ،والعملية لقيت اسستحسسانا من
ق -ب -ل ال -ع-ائÓ-ت ال-ت-ي اسس-ت-ف-ادت م-ن ه-ذه
اŸب -ادرة اÒÿة ،وادخ -لت ال -ف -رح-ة ع-ل-ى
هذه الخÒة ‘ ،هذا الشسهر اŸبارك.
وقد تÈع  Èﬂابن رشسد للتحاليل الطبية
ببئر العاتر بإاجراء –اليل طبية اسستباقية
خاصسة بعملية اÿتان ل 50طف› Óانا
من اجل “ك Úجراحي اŸسستشسفى من
القيام بعملية اÿتان ‘ ظروف حسسنة.

إاقبال كب Òعلى مطعم
سشبل اÒÿات

الشس -خ -اصش اŸسس -ن ،Úورسس -م -وا نسس -م -ات
الفرحة  ⁄تكن منتظرة ،واحضسر جنود
›لسش اÒÿات كل مسستلزمات الفطار
على شسرف نزلء هذه الدار ،وأاعّدوا مائدة
الف- -ط- -ار ال- -ت -ي حضس -ره -ا ازي -د م -ن 100
صسائم ،منهم  70من نزلء الدار وعمال،
اضس -اف -ة ا ¤م -دع -وي -ن م -ن ›لسش سس -ب -ل
اÒÿات بتبسسة ،واطباء من جمعية ‚دة
النسسانية ،والشسباب اŸتطوع من أاصسحاب
اŸب- -ادرة اÒÿة ،ال -ت -ي ادخ -لت ال -ف -رح -ة
وسسط الشسيوخ والعجائز واŸرضسى منهم.
كما قام ›لسش اÒÿات بزيارة Ÿؤوسسسسة
ال -ط -ف -ول -ة اŸسس -ع -ف-ة ب-ب-ك-اري-ة م-ن خÓ-ل
تنظيم افطار جماعي على شسرف اطفال
اŸؤوسسسسة ،وكانت جلسسة عائلية جماعية
بامتياز ،واختتمت هذه ا÷لسسة العائلية
ب- -ت- -وزي- -ع ه- -داي- -ا ع -ل -ى الط -ف -ال ،وه -ذه
الل -ت -ف -ات -ة ادخ -لت ال -ف-رح-ة وال-ب-ه-ج-ة ‘

نفوسش الÈاءة.

عملية اÿتان متواصشلة ا ¤آاخر
يوم ‘ رمضشان

وألن بقدوم شسهر الصسيام يقبل العائÓت
على ختان الطفال ،وخاصسة ليلة القدر،
قام اÛلسش بإاعÓن عن انطÓق عملية
اÿت- -ان ب- -داي- -ة م- -ن اول ي- -وم ‘ الشس- -ه- -ر
الكر ،Ëتفاديا لÓكتظاظ ،وضسيق الوقت
لحقا ،حيث طلب من العائÓت التقرب
م- -ن م- -ق -ر اÛلسش وت -ك -ف -ل ه -ذا الخÒ
بعملية اÿتان ع Èاتفاق مÈم مع اŸراكز
الصس-ح-ي-ة السس-تشس-ف-ائ-ي-ة ال-ع-م-ومية ،وعلى
ايدي اطباء ﬂتصس ‘ Úهذا اÛال ،مع
توف Òالبسسة للÈاعم ،والعملية متواصسلة
Ãسستشسفى تيجا Êهدام ‘ ظروف جيدة،
وذلك ا ¤اخر يوم من شسهر الصسيام.

معقولة جدا ‘ ،وقت تعرف مدينة بوفاريك إا¤
الشسمال األمر نفسسهŒ ،د العائÓت تقبل على
اŸط -اع -م واŸت -اج -ر ،وأايضس -ا ع -ل-ى Óﬁت ب-ي-ع
«ال -زلب -ي -ة» اŸصس -ن -وع-ة ب-ط-رق مشس-ك-ل-ة ج-دي-دة
اب -ت -دع -ه -ا ال -ب -اع -ة ،ف -أاصس -ب -حت تصس -ن -ع ب -ال-ف-ول
السسودا ،Êوحتى بـ «الشسكولطة» ،وحتى بحلوى
الشس -ام -ي -ة أاو م -ا ت -ع -رف ب -ح-ل-وى «الÎك» ،ف-ي-م-ا
اجتهدت جمعيات نشسطة ،أاحياء ليا‹ رمضسان
بسسهرات ‘ اإلنشساد واكرام اليتامى وتقد Ëلهم
ال-ه-داي-ا ،م-ث-ل م-ا أاق-دمت ع-ل-ي-ه ج-م-ع-ي-ة «ق-وافل
ا Òÿل-رع-اي-ة األرم-ل-ة وال-ي-ت-م-ي-م» ،ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م
إاطعام جماعي على شسرف أاك Ìمن  1200يتيم
وأارملة مطلع األسسبوع ،حيث قاموا بتوزيع الهدايا
وتكرÁات وأالبسسة العيد.
وع -ل -ى ال -ع-م-وم Œن-د ‘ سس-ي-اق الشس-ه-ر اŸب-ارك
م -ت -ط-وع-ون إلط-ع-ام ع-اب-ري السس-ب-ي-ل وال-ع-ائÓ-ت
اŸعوزة ،فضس Óعن قيام أامن ولية البليدة بحلمة
–سس -يسش ضس -د أاخ -ط -ار ح -وادث ال-ط-رق ،ح-م-لت
شس -ع-ار «م-ع-ا ل-رمضس-ان ب-دون ح-وادث» ل-ت-حسس-يسش
السس - -ائ - -ق Úبضس - -رورة ال - -ت - -ح - -ل - -ي ب - -ال- -ي- -ق- -ظ- -ة
والرزانة خÓل القيادة من أاجل ضسمان سسÓمة
مرورية وقضساء شسهر صسيام بعيدا عن
ا◊وادث اŸأاسساوية القاتلة.

على الطريق عمل خÒي انسسا ‘ Êشسهر
الرحمة ،حيث دأابت سسبل اÒÿات على
ت-ق-د Ëل-ع-اب-ري السس-ب-ي-ل وال-دي-ن ي-غ-ادرون
مدينة بئر العاتر ،التمر وا◊ليب وبعضش
من اŸياه اŸعدنية ،يشسقون بها صسومهم
اي -ن -م -ا وجب وقت الف -ط -ار ،اضس -اف -ة ا¤
دع- -وة ك- -ل مسس -اف -ر وارشس -اده ا ¤م -ط -ع -م
الرحمة اين تقدم له وجبة الفطار ،فيقف
شس- - -ب- - -اب سس - -ب - -ل اÒÿات ‘ ك - -ل ﬂارج
اŸدينة يسستقبلون كل عابري السسبيل من
اجل توجيههم نحومطعم الفطار.
كما عمل ابناء سسبل اÒÿات على توزيع
علب الوجبات السسريعة على اŸسسافرين
قبل الفطار ،وبلغ عدد وجبات الفطار
اك Ìمن  1400وجبة ب Úوجبات الفطار
ل -ع -اب -ري السس -ب-ي-ل ،وال-وج-ب-ات اÙم-ول-ة،
واك Ìمن  1400قفة وزعت خÓل النصسف
الول من الشسهر الكر.Ë

طبيبك ‘ رمضسان
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التÈع بالدم ...وجه مششرق للتضشامن ‘ ششهر رمضشان...
أاوردنا ‘ العمود الذي سسبق بعضش
ا÷وانب اÿاصسة بالدم و الذي Áثل
جهازا قائما بحد ذاته ،بل وتخصسصسا
ﬁوريا ‘ العلوم الطبية ككل للقول
بانه مادة حيوية سسائلة يفرزها النخاع
العظمي ،وهو عنصسر طبيعي ل يباع
ول يشسÎى ي - - -ح- - -ق- - -ق ا◊ي- - -اة آللف
اŸواطن Úيوميا.
ف -ب -ال -دم ي -ح -ق -ن م -رضس -ى السس -رط-ان
ع-م-وم-ا وم-رضس-ى سس-رط-ان ال-دم ع-ل-ى
وج- -ه اÿصس -وصش إا ¤ج -انب م -رضس -ى
السس- -ي- -دا وم- -ع- -ظ- -م اŸرضس -ى ال -ذي -ن
يسستوجبون عملية جراحية ،اŸصسابون
بحروق ،النسساء اللواتي تطرأا عليهن
تعقيدات نزيفية ح Úالولدة ،أامراضش
ف -ق -ر ال -دم ال -وراث-ي وم-رضش ال-ن-اع-ور
(الÁوف -ي -ل -ي -ا) ،ن -اه -يك ع-ن ح-وادث
اŸرور والوب-ئ-ة وال-ك-وارث ال-ط-ب-ي-عية
ك- - -ال- - -زلزل أاو ا◊وادث اŸن- - -زل- - -ي - -ة
اıتلفة ،ا ¤جانب اŸواليد ا÷دد
ال -ذي -ن ي -ع-ان-ون م-ن ع-دم ال-ت-واف-ق ‘
فصسيلة الدم او الريزوسش...
للتذك Òهنالك أانواع من التÈع بالدم
أاصسلها التÈع بالدم كام 400( Óملل)
ك -ح -د أادن -ى Áك-ن فصس-ل-ه ا ¤بÓ-زم-ا
(وه - -و السس - -ائ - -ل) إا ¤ج - -انب م - -رك- -ز
ال -ك -ري -ات ا◊م-راء وم-رك-ز الصس-ف-ائ-ح
ال-دم-وي-ة...ف-ال-بÓ-سس-م-ا اŸسس-ت-خلصسة
–توي اسساسسا على عناصسر تخ Ìالدم
وب - - -روت Úالل - - -ب - - -ي - - -م Úا ¤ج- - -انب
اŸضس- - - -ادات ا÷سس- - - -م- - - -ي- - - -ة Áك - - -ن
اسس- -ت -خ Ó-صس -ه -ا اصس -ط -ن -اع -ي -ا و Œد
ضس- -ال- -ت- -ه- -ا ل -دى اŸرضس -ى اŸصس -ابÚ
باضسطراب ‘ عملية تخ Ìالدم ا¤
جانب حالت النزيف ا◊اد ونقصسان
ع -وام -ل ال -ت-خ Ìل-دى ب-عضش الشس-ك-ال
اŸرضس - - -ي ك - - -ال - - -ن- - -اع- - -ور و م- - -رضش
maladie
ويلÈند(de
.)Willebrand

@ بقلم  :عيسساني محمد الطاهر*

أام- -ا الصس- -ف -ائ -ح ال -دم -وي -ة ال -ك -ري -ات
ا◊م -راء اŸرك-زة ف-ه-ي إال-زام-ي-ة ل-دى
اŸصس- -اب Úب- -السس- -رط- -ان و ‘ ح -الت
ال-ن-زي-ف ا◊اد ب-أاشس-ك-ال-ه اŸت-ب-اينة ثم
حالت قصسور النخاع العظمي الذي
يفرز الدم ،وهي مادة نسسيجية عظمية
ع -ل -ى مسس -ت -وى ال -ع -ظ -ام اŸسس -ط -ح -ة
خ -اصس-ة م-ن-ه-ا ال-ل-وح الصس-دري وع-ظ-م
ا◊وضش والعظام الطويلة بل وحتى
فقرات العمود الفقري...
ل - -ل - -ت - -ذك Òأان م - -دة ت - -خ- -زي- -ن ال- -دم
ومشس- -ت- -ق -ات -ه ب -ع -د ال -تÈع ب -ه ﬁددة
فكريات الدم مدة تخزينها  42يوما،
أاما الصسفائح ف Óتتعدى  05أايام كحد
اقصسى يبقى البÓزما فعال Ÿدة سسنة
كاملة...
ن- -خ- -ت- -م ه- -ذا اŸوضس -وع ل -ل -ق -ول ب -أان
ال -ت -ح -دي الصس -ح-ي ل-ك-ل اÛت-م-ع-ات
يكمن ‘ التÈع بالدم بطريقة دورية
ودائمة ،وهو واجب وطني وأاخÓقي
بامتياز يتطّلب التحسسيسش به كسسلوك
حضساري وديني وجب التنويه به ‘
هذا الشسهر الكر...Ë

* طبيب ﬂتصس
’مراضس
‘ تشسخيصس ا أ
عضسو اÛلسس الوطني
’خÓقيات الطب
أ

تقبل الله صسيام ا÷ميع

aissanimedt@yahoo.fr

«ا◊لو مر» ..مششروب سشودا Êمن قبل التاريخ

‘ ا÷ - - - -و
ا◊ار ي-ع-ت-مد
الصس-ائ-مون ‘
شسهر رمضسان على
اŸشسروبات الباردة Ÿكافحة العطشش الشسديد
أاث -ن-اء ال-ن-ه-ار ،اÿشس-اف وال-ت-م-ر ه-ن-دي وق-م-ر
الدين والعرقسسوسش والكركديه وأانواع العصسائر
ŸحلىŒ ،د لنفسسها مكانا عامرا
والشسراب ا ُ
ع -ل -ى اŸائ -دة ال -رمضس -ان -ي-ة ‘ أاغ-لب ال-ب-ي-وت
العربية ،لكن هناك من اŸشسروبات العربية ما
ل يعرفه الكثÒون من العرب ،خاصسة ‡ن ⁄
يتّوغلوا نحو ا÷نوب ،فهل سسمعتم يوما عن
اإلبريه النوبي ،أاو اŸر السسوداÊ؟
عادة رمضسانية توارثها أاهل ا÷نوب منذ أازمنة
بعيدة ،وما زالوا يحافظون على اإلرث حتى
ال- -ي- -وم ،ف- -ك- -م- -ا ي- -نشس- -غ- -ل ا÷م- -ي -ع ب -ت -خ -مÒ
ال-ع-رقسس-وسش ون-ق-ع ال-ت-م-ر وال-كركديه ،يحافظ
السسودانيون على التجهيز Ÿشسروبهم الÎاثي،
لكنه Œهيز ل يقتصسر على النقع أاو التخم،Ò
ول يكتفي بسساعة أاو نصسف نهار ،لكنه يحتاج
شسهرين كامل Úقبل رمضسان لزراعة اŸكونات
قبل اسستخدامها ‘ الشسهر اŸبارك.
وعلى اختÓف الطبقات الجتماعية والثقافية
ألهل السسودان ،وسسواء كانوا بالريف أاو اŸدن،
فا÷ميع يحافظ على مشسروب ا◊لو مر ،وهو
اŸشسروب الذي ّÁر بخطوات صسعبة ومعقدة
لتنفيذه ،تبدأا أاو ¤اÿطوات بـ»تزريع» الذرة،
ورصس - -ه - -ا ‘ الشس - -مسش ألي - -ام ح - -ت - -ى Œف - -ف
«الزريعة» ،ثم وبقدر حجم الزريعة النابتة يتّم
ط-ح-ن-ه-ا م-ع دق-ي-ق ال-ق-م-ح ،وإاضس-اف-ة ال-بهارات
ال Ó-زم -ة م -ث-ل ال-ز‚ب-ي-ل وال-ك-رك-دي-ه األح-م-ر
والكمون وا◊لبة ،مع إاضسافة الكث Òمن السسكر
للتحلية.

نار«جبل ياورير» بباتنة ششعلة رمضشانية
تعلم الصشائمÃ Úوعد اإ’فطار

إاذا كان اŸسسلمون ‘ بقاع العا ⁄ينتظرون
Óفطار ‘ شسهر رمضسان ،فإان
أاذان اŸغرب ل إ
سس -ك -ان ال -ق-رى اÛاورة ÷ب-ل ي-اوري-ر ب-ولي-ة
باتنة ( 500كلم شسرق العاصسمة ا÷زائرية) ل
يفطرون إال عند رؤويتهم «نار اŸغرب».
ورغم التطور التكنولوجي اŸتسسارع وانتشسار
اŸسساجد يحرصش العم صسالح راقدي منذ 26
سس -ن -ة ع -ل -ى إاشس -ع -ال ال -ن-ار م-ع-ل-ن-ا دخ-ول وقت
اإلفطار طوال شسهر رمضسان ،وهي عادة أالفها

تقتصسر على أاذان اŸغرب من شسهر رمضسان
فقط.

السشف ÒالÈيطا Êبالسشودان
يؤوم اŸصشل Úباÿرطوم

نشسر حسساب سسفارة بريطانيا بالسسودان على
ت -وي Îال -ي -وم ت -غ -ري -دة ذك -ر ف -ي -ه -ا أان السس -فÒ
الÈيطا Êباÿرطوم عرفان صسديق أاقام مأادبة
إافطار أامام منزله دعا إاليها اŸارة ،وتبادل
أاطراف ا◊ديث معهم ،وأاضسافت السسفارة أان
السسف Òصسديق أاّم اŸصسل ‘ ÚصسÓة اŸغرب.
وق -ال السس -ف ÒالÈي -ط -ا ‘ Êت-غ-ري-دة «سس-ع-ي-د
ب -اسس-تضس-اف-ة إاف-ط-ار شس-ارع خ-ارج م-ق-ر ال-ب-ع-ث-ة
الÈيطانية ،الذي شسارك فيه عدد من اŸارة،
وكانت Œربة سسودانية أاصسيلة ،وقمت ألول مرة
ب -إام -ام -ة الصس Ó-ة م-ن-ذ ت-ول-يت م-نصسب السس-فÒ
بالسسودان».
وُع Ú-ع-رف-ان صس-دي-ق سس-فÒا لÈي-ط-ان-ي-ا ل-دى
السسودان ‘ أابريل  ،2018خلفا للسسف Òالسسابق
مايكل آارون ،وسسبق للسسف Òصسديق أان شسغل
مناصسب دبلوماسسية ‘ بغداد ودمشسق والقاهرة
وع-واصس-م أاخ-رى ،وال-ت-ح-ق ب-ال-ع-م-ل ل-دى وزارة
اÿارجية الÈيطانيا عام .1998
وحظيت تغريدة السسفارة الÈيطانية بالسسودان
بتفاعل عشسرات اŸغردين على توي ،Îوتراوح
التفاعل ب Úاإلشسادة بهذه اŸبادرة من ‡ثل
بريطانيا بالسسودان ،وب Úإاضسفاء بعضش اŸزاح
ع-ل-ي-ه-ا ،م-ن ق-ب-ي-ل ت-غ-ري-دة أاح-ده-م ق-ال ف-ي-ها
«صسÓة السسف Òدي فيها فيزا شسنغن».
وق -ال م -غ-رد آاخ-ر «ون-ع-م السس-ف Òوال-ت-واضس-ع».
وتسساءل البعضش عما إاذا كان السسف ÒالÈيطاÊ
مسسلما ،فرد عليهم آاخرون بأانه كذلك.

أاهل اŸنطقة منذ ما يزيد على قرن وـ يقولون
ـ إان عÓقتهم الروحانية بشسهر رمضسان هي
ذات-ه-ا ب-ه-ذه «الشس-ع-ل-ة» ،وإان-ه-م غ Òمسس-ت-ع-دين
لÓسستغناء عنها.
قبل ربع سساعة من موعد اإلفطار يحمل العم
صسالح وسسائل بسسيطة تتمثل ‘ قداحة وقليل
من البنزين ،باإلضسافة إا ¤الت Íوينطلق ‘
رحلة صسعود جبل ياورير الواقع على علو 600
م– Îديدا إا ¤غار ياورير الذي يعد منطقة
العمليات اÿاصش بإاشسعال نار اŸغرب (كلمة
ياورير باألمازيغية تعني التجمع السسكا.)Ê
 ⁄يدم األمر طوي Óحتى حان أاذان اŸغرب
ورفعت معه أالسسنة نار الشسعلة يرافقها دخان
ي- -تصس- -اع- -د ‘ ع- -ن- -ان السس- -م -اء إاي -ذان -ا ب -وقت
اإلفطار.
ُيرجع صسالح راقدي النطÓقة األو ¤لـ»نار
ي- -اوري- -ر» إا ¤سس -ن -ة  ،1916وق - -ال إان خ- -مسس- -ة
أاشس -خ-اصش ت-داول-وا خÓ-ل ه-ذه السس-ن-وات ع-ل-ى
إاشسعالها Ãعدل  20سسنة لكل شسخصش.
ويضسيف أان فكرة الشسعلة بدأات بعد أان
وجد أاهل القرية صسعوبة ‘ سسماع
صسوت اŸؤوذن عند التقلبات ا÷وية
‘ شس -ه -ر رمضس -ان وب -عضش اŸواع-ي-د
الدينية اŸهمة مثل عيد الفطر -
ب
س
س
م
ا
ل
ل
ه أابديت وعل
السس- -ك -ان ك -ان -وا ي -ج -ه -ل -ون م -وع -ده
وعلى الصسحابة أار ى النبي صسليت
ضس
ب -الضس -ب -ط  ‘ -ظ ّ-ل غ-ي-اب وسس-ائ-ل
الفال أانويت :حب يت أاوليك هاد
إاخ -ب -اري -ة‡ ،ا ح ّ-ت -م إاي -ج-اد ف-ك-رة
وصسبت الرمل ي طت لقاع البحر
غل
ت -واصس -ل -ي -ة أاشس -م -ل وأاسس -رع ان -ت-هت
ليمنى وحطيت ي ،رفدت باليد
‘ح
بفكرة «الشسعلة الرمضسانية».
اŸلك قا‹ يفرج جري ،نطق ليا
ربي
ي
ج
ي
ك
س
س
ر
ا
ن
«
ن
وي - -وضس- -ح ال- -ع- -م صس- -ال- -ح أا
ا
ب
⁄
ج
ا
غ
اÂ
ه النبي العرب
ن
ا
ذ
أ
ا
ء
ا
ي -اوري -ر» ك -انت ت -وق -د أاث -ن-
ي (عليه الصسÓة
و
ا
ل
س
س
Ó
م)
اŸغرب ‘ شسهر رمضسان وصسباح
ي -وم ال -ع -ي-د أايضس-ا ،أام-ا اآلن ف-ق-د أاصس-ب-حت
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إأعدأد :عب ـد
ألق ـادر سضنات ـي
إأمام أسضتاذ رئيسس
Ãسضجد ألبشضÒ
أإلبرأهيمي
شضـارع ألشضهـدأء

نفحات رمضضانية
هام جدأ

هذه ألصشفحة –توي على آأيات قرآأنية كرÁة
وأحاديث نبوية ششريفة ،ألرجاء أ◊فاظ عليها
وحمايتها من ألتدنيسس .وششكرأ

حالنا مع ألقرآأن ‘ ششهر ألقرآأن

من ألغريب أأن ُتطالُِعنا ألشضاشضاتُ يومvيا Ãا َيصضِرف ألناسَس عن قرأءة ألقرآأن

لقد أانزل الله  -تعا - ¤كتابه على نبيuه
sﬁم -د  -صس s-ل -ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسسs-ل-م  -ج-م-ل-اة
واحدة من الsلْوح اÙفوظ إا ¤بْيت الِعsزة ‘
السسماء الدنيا ،وكان ذلك ‘ ليلة القدر؛
{ }ِQór≤nrdG pán∏«rnd »ap √oÉænrdõnfrGCn ÉfsGEpالقدر،١ :
ويقول  -سسبحانه ám∏n«rnd »ap √oÉændrõnfrGCn ÉfsGEp{ :-
 }áٍ cnQnÉÑneoالدخان.3 :
يقول ابن عباسص  -رضسي الله عنهما :-
أاُنزِل القرآاُن جملاة واحدة إا ¤سسماء الدنيا،
ثم أاُنِزل بعد ذلك ‘ عشسرين سَسَنة؛ رواه
النسسائي وا◊اكم.
ويقول ابن جرير الطÈي  -رحمه الله :-
َنَزل القرآان من الsلْوح اÙفوظ إا ¤سسماء
الدنيا ‘ ليلة الَقْدر من شسهر رمضسان ،ثم
أاُنزِل إاsﬁ ¤مد  -صسلsى الله عليه وسسلsم -
على ما أاراد الله إانزاَله إاليه.
شس -ه ُ-ر رمضس-اَن ه-و شس-ه-ر ال-ق-رآان ،ذل-ك-م
الكتاب الذي ’ تكل tاأ’ْلسسنُة من تÓوته ،و’
“ل tاأ’سسماع من حÓوته ولsذته ،و’ يشسبع
ي ﬂلوق
العلماُء من تدtبره ،و’ يسستطيع أا t
أان ي- -أات َ-ي Ãث -ل -ه؛ {∂n «rndGEp √oÉænrdõnfrGCn ÜlÉ˘àn˘pc
ôn˘cs òn ˘àn˘«n˘dphn ¬p˘JpÉ˘˘jnnGB Ghôo˘˘Hsós˘˘«n˘˘dp ∑l QnÉ˘˘Ñn˘˘eo
 }ÜpÉÑndr’Cn r GƒdohGCoصص.2٩ :
لقد كان صسيامُ رسسوِل الله  -صسsلى الله
عليه وسسsلم  -مُْزداانا بقراءة القرآانِ ،ذْكارا
وت Ó-واة وت -دtب -ارا ،ف -ال-ق-رآان سس-مُÒه وأان-ي ُسس-ه،
ُيذاكره جÈيل  -عليه السسÓم  -القرآان كsل
سَسَنة ،فَيِقف عند مواعِظه ،ويتأاsمل أاسسراَره
وِحكَمه ،عن ابن عبsاسص  -رضسي الله عنهما
 قال :كان رسسول الله  -صسلsى الله عليهوسسsلم  -أاجوَد الناسص ،وكان أاجود ما يكون
‘ رمضس -اَن حَ Úي ْ-ل -ق -اه جÈي -ل ف ُ-ي -دارسس -ه
ال -ق -رآان ،وك -ان جÈي -ل َي ْ-ل -ق -اه كs-ل ل-ي-ل-ة م-ن
رمضسان ،فيُداِرسُسه القرآانَ ،فلَرسسوُل الله -
صسsلى الله عليه وسسsلم  -ح Úيلقاه جÈيل
أاجوُد با Òÿمن الuريح اŸرسَسلة»؛ أاخرجه
الشسيخان.
ق - -ال اب- -ن رجب  -رح- -م- -ه ال- -ل- -ه  :-دsل
ا◊ديث على اسستحباب ِدراسسِة القرآان ‘
رمضسان ،وا’جتماع على ذلك ،وفيه دليٌل
على اسستحباِب اإ’كثار من تÓوة القرآان ‘

شسهر
رمضسان،
وأاضساف -
رحمه الله
 :و‘حديث
ابن عباسص
دل-يٌ-ل ع-لى
أاsن
اŸدارسسَة
ب -ي-ن-ه وبÚ
جÈيل
كانت ليÓا،
‡ا ي - - -دtل
s
على
اسس -ت -ح-ب-اب اإ’ك-ث-ار م-ن ال-تÓ-وة ‘ رمضس-ان
ل -ي -ا ،Óف -إاsن ال s-ل ْ-ي -ل ت -ن -ق-ط-ع ف-ي-ه الشس-واغ-ل،
وي -ج -ت -م -ع ف-ي-ه الَ-هt-م ،وي-ت-واط-أا ف-ي-ه الَ -قْ-ل-ب
والuلسسان على التدtبر؛ كما قال  -سسبحانه :-
» r hn ót°nTGCn
ΩoƒnbrGCnhn ÉÄkW
¿ p «r∏sdG ánÄn°pTÉfn
{s GEp
n gp π
 }Ók«pbاŸزمل.6 :
ف الصساِلح ،والتابعون لهم
لقد أادر َ
ك ال sسسل ُ
ب- -إاحسس- -ان سِسs- -ر ع -ظ -م ِ-ة ال -ق -رآان ،ف -ط -اروا
بعجائبه ،وعاشسوا مواع َ
ظه وحÓوَته ،و‘
اŸواسس -م ال -ف -اضس-ل-ة َي-زداد ال-ت-عt-ل-ق ،ويشس-تt-د
التسساُبق؛ يقول عبدالله بن مسسعود  -رضسي
الله عنه َ :-ينبغي ◊امِل القرآان أان ُيعرفَ
بَليِله إاذ الناسص نائِمون ،وبنهاِره إاذ الناسص
ُم -ف ِ-ط -رون ،وب ُ-ح -زِن -ه إاذ ال -ن-اسص ي-ف-رح-ون،
وب-ب-ك-اِئ-ه إاذ ال-ن-اسص َي-ضس-ح-ك-ون ،وب َصس-مِ-ته إاذ
ال -ن -اسص ي -خ -وضس -ون ،وب -خشس -وع -ه إاذ ال-ن-اسص
يختالون ،وكان الزهري - tرحمه الله  -إاذا
دخل رمضسان يقول :إاsنما هوقراءة القرآان،
وإاط -ع -ام ال -ط -ع -ام ،وق-ال اب-ن ا◊ك-ي-م :ك-ان
مالك  -رحمه الله  -إاذا دخل رمضساُن يِفtر
م -ن ق -راءة ا◊ديث و›السس ِ-ة أاه ِ -ل ال ِ-ع-ل-م،
وق -ال ع-ب-دال-رازق :ك-ان سس-ف-ي-ان ال-ث-ورtي إاذا
دخ -ل رمضس -ان َتَ-رك ج-م-يَ-ع ال-ع-ب-ادة ،وأاق-ب-ل
على قراءة القرآان ،وقال النووي  -رحمه
الله  :-وأاsما الذي يختم القرآاَن ‘ ركعة ،فÓ
ُيح َصسْون لكÌتهم ،فِمن اŸتقuدم :Úعثمان

سشلوكات ’ بد منها

ب -ن ع-ف-ان،
و“يم
الداري،
وسس-ع-يد بن
ج- - - - - -ب- Ò
رضس -ي ال-ل-ه
ع - - - -ن- - - -ه -
َخَ - -ت َ-م -ه ‘
رك- - -ع - -ة ‘
الكعبة،
قال
ي:
الذهب t
ق- - - - -د ُروي
م- -ن وج- -وه
متعuددة أاsن
أابا بكر بن عsياشص مََكث نحاوا من أاربعÚ
سَسَنة يختم القرآان ‘ كuل يوم وليلة مsرة.
فإان قيل :أاtيهما أافضسل :أان ُيكِثر اإ’نسسانُ
التÓوة ،أام ُيقuللها مع التدtبر والتفكر؟
فيجيب عن ذلك النووي  -رحمه الله -
بقوله :وا’ختياُر أاsن ذلك يختلف باختÓف
اأ’شسخاصص ،فَمن كان ِمن أاهل الهuم وتدقيق
ب له أان يقتصسَر على القدر
الِفْكر ،اسسُتح s
ال -ذي ’ ي -خ -ت t-ل ب -ه اŸقصس -وُد م -ن ال -ت -دtب-ر
واسستخراج اŸعا ،Êوكذا َمن كان له شُسغلٌ
ب-الِ-عْ-ل-م وغÒه م-ن َم-هs-م-ات الu-دي-ن ومصس-الح
ب له أان يقتصسَر منه
اŸسسلم Úالعامةُ ،يسستح t
على الَقْدِر الذي ’ ُيخtل Ãا هوفيه ،وَمن ⁄
يكن كذلك ،فاَأ’ْو ¤له ا’سستكثاُر ما َأاْمَكنه
من غ Òخروج إا ¤اŸلل ،و’ يقرؤوه َهْذَرَمة.
وأاsما حديثَ ⁄« :يفقهْ َمن قرَأا القرآاَن ‘
أاقل sمِن ثÓث» ،فقد أاُجيب عنه Ãا يلي:
يقول ابن رجب  -رحمه الله  :-إاsنما ورَد
ي عن قراءة القرآان ‘ أاقsل من ثÓث
النه ُ
على اŸداومة على ذلك ،فأاsما ‘ اأ’وقات
اŸف sضس- -ل- -ة كشس- -ه- -ر رمضس- -ان ،خصس -و اصس -ا ‘
ال -ل -ي -ا‹ ال -ت -ي ُي -ط َ-ل -ب ف -ي -ه -ا ل-ي-لُ-ة ال-ق-در،
أاواأ’ماكن الفاضسلة كمsكة ِلَمن دخلها ِمن غÒ
أاه -ل -ه-ا ،ف-يسس-ت-حtب اإ’ك-ث-اُر ف-ي-ه-ا م-ن تÓ-وة
القرآان؛ اغتناماا للزمان واŸكان ،وهوقول
أاحمد وإاسسحاق وغÒهما من اأ’ئsمة ،وعليه

أŸسضارعُة ‘ أÒÿأِت وأŸسضابقُة إأ ¤أألعماِل أل sصضا◊ةِ

لقد َأاَمر اŸعصسوُم  -صسsلى الله عليه وسسsلم  -اأ’ُsمَة
اŸسسلمَة ‘ كuل َزماٍن ومكاٍن باŸبادرِة إا ¤كuل ما
ُي- -قu- -رُب ِم- -ن ال- -لِ- -ه  -ع s-ز وج s-ل  -ح Úق -ال« :ب -اِدروا
 Ïكِق َ
Ÿظِلم ِ،
باأ’عماِل ال sصساِلحة ،فسستكوُن ِف ٌ
طِع الsليِل ا ُ
ُيصسبح الرجلُ مؤومانا وُيمسِسي كافارا ،أاوُيمسسي مؤومانا
وُيصسِبح كافاراَ ،يبيع ِديَنه بَعَرضٍص مِن الtدنيا»؛ رواه
مسسلم.
ِ Òمن الناسِص أانف ُسسهم َخuيَرٌة،
‘ ُمجتمعنا هذا َكث ٌ
وقلوُبهم طاهرٌةُ ،يحtبون عملَ اِ ÿ
 ،Òوأافعاَل ال،Èu
ولكsنهم ُمبَتَلون بالتسسوي ِ
ف ،وتأاجيِل اأ’عماِل ِمن يوٍم
إا ¤ي -وٍمَ ’ ،ي -ن -ت-ه-زون الُ -فَ-ر َصص ،ول-يسص ع-نَ-ده-م ُخُ-لُ-ق
اŸبادرِة واŸسسارعةِ واŸسسابقةِ.
ك عن أاعمالٍ صسا◊ٍة
َتسستمُع إا ¤أاحدِهم وهوُيحuدُث َ
ُي -ري -ده -ا ،ومشس -روع -اٍت خsÒي ٍ-ة ي-رسس-م-ه-ا ،فُ-ي-ع-ج-بك
حديثُُه ،و– tسص فيه الصسدقَ والرغبَة ،ولكsن اأ’sياَم “tر،
وت- -ت- -واَل- -ى الشس- -ه -وُر ،وَت -ن َ -ق -ضِس -ي اأ’ع -واُم ،وأاع -م -الُ ُ-ه
ت أاحÓماا  ⁄تتحsقق!
ومشسروعاُتُه ما زال ْ
Ÿثل هذا يقوُل اŸعصسوُم  -صسsلى الله عليه وسسsلم -
« :باِدروا باأ’عمالِ ال sصسا◊ةِ» ،وانتِهزوا الُفرصَص قبلَ
 Ïقبَل أان تشسغَلكم وَتصسرَفكم
أان تفوَتكم ،واحذروا الِف َ
عن هذه اَأ’عمال.
وليسستِ اأ’عمالُ الصسا◊ُة هي :الصسÓةَ ،والزكاةَ،
والصس -ي -اَم ،وا◊sج ،ف -ق -ط ،وإاsن -م -ا ه-ي ك-ثÒة م-ت-عu-ددة
كزيارةُ اŸريضِص واإ’حسساَن إا ¤ا÷اِروغÒها من صسور
اŸسسارعة للخ ÒاŸتعددة.
فيا أاtيها اŸسسuوُفون ،ويا أاtيها اuÎŸددون ،اسستبقوا
اÒÿاِت؛ ف- -إاsن اإ’نسس- -اَن ’ َي -دري م -اذا َي -ع ِ -رضُص ل -ه؟
اإ’نسساُن ’ َيدري ماذا َيعِرضُص له؟
ُهناك مَن ُيصساُب بالفقرِ بعَد الِغنى ،وهناك مَن
ُيغنى غانى يصِسل به إاَ ¤درجةِ الطغيان ،وهناك َمن
َيعِرضُص له اŸرضُص ،وهناك مَن ُيصسيبه الَهَرُم ،حتى
ت
يصسَل به إا ¤درجِة ا َ
ÿرفِ ،وهناك َمن يأاتيه اŸو ُ
سسرياعا؛ ولذلك قال اŸعصسوم  -صسلsى الله عليه وسسsلم
َ« :باِدروا باأ’عمالِ سسباعا؛ هْل َتنتِظروَن إا ’sفقاراُم -نسِس-اي-ا ،أاوِغ-ن-اى ُم-طِ-غ-اي-ا ،أاومَ-ر اضس-ا ُم-فسِس-ادا ،أاوَهَ-رام-ا
ُمفuنادا ،أاومواتا ُمجِهازا ،أاوالدجاَل فشسtر غائِ ٍ
ب ُينت َ
ظر،
أاوالسساعَة فالسساعُة أاْدهى وأاَمtر»؛ رواه الÎمذي ،tوقال:
حديث حسسن.
وع -ن َ-دم -ا أاراد ال -ن -ب t-ي  -صسs-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسسs-ل-م -
اÿروَج ل- -ق- -ت- -ا ِل ال- -روِم ‘ غ- -زوِة ت- -ب -و َكَ ،ف َ -ت َ-ح ب -اَب
اŸسس -اب -ق ِ-ة واŸسس -ارعِ-ة إاŒ ¤ه-ي-ز ا÷يش ِص اŸسس-لِ -م،
ح sضص أاهَل الِغنى على النsفقِة وا÷هاِد بالنْفسِص واŸاِل
ف َ

‘ سسبيِل الله ،وكان لهذه الغزوة ظروُفها اÿاصsسُة،
ف -ق -د ك -انِت اŸسس -اف ُ-ة إا ¤ت -ب-و َك ب-ع-ي-داة ،وك-ان اَ◊ـtر
شسديادا ،وعدُد العدuو كثاÒا جvدا ،وكانتِ البُÓد ›دباة،
فسسارع سسuيُدنا عمُر  -رضسي الله عنه  -وقال ‘ نْفسسه:
اليومَ َأاسسِبُق أابا بكر ،إاْن سسبقُته يواما ،فجاء بنِصس ِ
ف
َ
مالِه ،فقال رسسوُل الله  -صسsلى الله عليه وسسsلم « :-ما
أاب -ق -يَت أ’ه ِ-ل-ك؟» ،ف-ق-الِ :م-ثَ-ل-ه ي-ا رسس-وَل ال-ل-ه ،وأاَت-ى
أابوبكٍر بكuل ما ِعنَده ِمن ماٍل! فقال رسسوُل الله  -صسsلى
الله عليه وسسsلم « :-ما أابقي َ
ت أ’هِلك؟» ،فقال :أابقيتُ
لهم اللَه ورسسوَله ،فقال عمُر حينذاك ’ :أاُسسابُِقك إا¤
شسيٍء أابادا...؛ أ’sن ِمثَْل أابي بكٍر ’ ُيمكُن أان ُيسسبَق.
وك -اَن سس u-ي -دن -ا ُع ْ-ث َ-م -اُن  -رضس -ي ال -ل -ه ع -ن-ه  -أاكَÌ
ِ
ِ
ي-
الصسحابة ماا’ ،وأايسسَرهم حا’ا ،فلsما سسمع النب s
÷يشصِ
صسsلى الله عليه وسسsلم  -يح t
ث على Œهيِز ا َ
ي مائُة بع ٍ
Ò
اŸسسلم ِ ،قـامَ فقال :يا رسسوَل الله ،عل s
بأاحÓسِسها وَأاْقتابها ‘ سسبيِل الله  -يعنيs› :هزة
Ãعsداتها  -وŸا كsرر النبي - tصسsلى الله عليه وسسلsم -
ا◊ sضص على النsفقة على ا÷يشِص ،قـام عثمانُ فقال :يا
ي مائتا بع ٍÒبأاحÓسِسها وأاقتاِبها ‘
رسسوَل الله ،عل s
سسبيِل الله ،وأاعاَد رسسوُل الله  -صسsلى الله عليه وسسsلم -
ا◊ sضص ع -ل -ى ال-ن-ف-قِ-ة ع-ل-ى ا÷يشص م-راة ث-ال-ث-ة ،ف-ق-ام
ع -ث-م-اُن ال-غ-نt-ي ال-و ‘tاtÙب ل-ل-ه ورسس-وِل-ه ،ف-ق-ال :ي-ا
ي ثÓثمائة بع ٍÒبأاحÓسِسها وأاْقتابها ‘
رسسوَل الله ،عل s
سسبيِل الله ،فما كان مِن رسسوِل الله  -صسلsى الله عليه
وسسsلم  -إا’ sأانْ دَعا له قائÓا« :اللهsم ارض َص عن عثمان،
فإاuني عنه راضٍص» ،و ⁄يكت ِ
ف بذلك شسهيُد الداِر ،بل
ِ ِ
جَعل
يف َ
ذَهب وجا َِء بأالف دينار ،وصَسsبها ‘ حجِر النب u
رسسوُل الله  -صسsلى الله عليه وسسsلم ُ -يقuلبها بيده
ويقوُل« :ما ضَسsر ُعْثماَن ما َعِمَل بعَد اليوِم َ -مsرت ِ
.»Ú
إاّن اŸؤومُ- -ن ال َ -ف ِ-ط ُ-ن ي -ع -ل ُ-م أاsن أان -ف -اسَس ُ-ه م -ع -دودة ٌ،
ك أاsن ا◊ياَة
وسساعاِت إاقامِتِه ‘ الدنيا ﬁدودٌة ،وُيدر ُ
ُفرصٌصَ ،من اغتنم هذه الفرصَص وعِمل الصسا◊اِت ،فاَز
وسسِعد ‘ الدنيا واآ’ِخرة ،وَمن ضسsيعها خاَب وخسِسر،
وقد حsدَث ابُن َعsباسٍص  -رضسي الله عنهما  -قائÓا:
قاَل َرسسوُل اللهِ  -صسsلى الله عليه وسسsلم  -لرجٍل وهو
َيِعظه« :اغتنْم خم اسسا قبَل خمسص :شسباَبك قبلَ هَرمِك،
حَتك قبل سَسقِمك ،وِغناك قبَل َفْقِرك ،وفراَغك
وصِس s
قبَل شُسغِلك ،وحياَتك قبَل موِتك»؛ أاخرجه ا◊اكم،
ك ،وبادْر إا¤
فسساِرْع ‘ اÒÿاِت كما سساَرع أاسسُÓف َ
الطاعاِت كما باَدروا ،وقuدْم لنفسِسك كما قsدموا؛ {Éenhn
ºn¶nYrGCnhn Gôk«rNn ƒngo p¬∏sdG ónærYp √ohóoépJn ôm«rNn ørpe ºrµo°pùØofr’Cpn Gƒeoóu≤nJo
 }lº«MpQn QlƒØonZ ¬n∏sdG ¿sGEp ¬n∏sdG GhôoØp¨ràn°rSGhn GôkLrGCnاŸزمل.20 :

يدtل عمُل غÒهم» ا.هـ  -رحمهم الله.
إالهنا تقsبْل مsنا صسياَمنا وقياَمنا ودعاءنا،
وسسائَر أاعمالنا يا رsب العا.ÚŸ
‘ رمضس -ان ي -ج -ت -م -ع الصس -وُم وال -ق-رآان،
فيدرك اŸؤومنَ الصسادَق شسفاعتانِ :يشسفع له
القرآاُن لقيامه ،ويشسفع له ال sصسْوم لصسيامه؛
يقول  -صسsلى الله عليه وسسsلم « :-ال uصسيامُ
والقرآان يشسفعانِ للعبد يوَم القيامة ،يقول
الصسيام :أاي رuب ،منعُته الطعاَم والشسهواِت
بالنهار ،فشسuفْعِني فيه ،ويقول القرآان :رuب
منعتُه النوم بالsلْيل فشسuفْعني فيه ،فيشسفعان»؛
رواه احمد ،وعند ابن ماجه عن ابن بُريدة
عن أابيه قال :قال رسسول الله  -صسsلى الله
عليه وسسsلم « :-يجيء القرآان يوَم القيامة
ت
كالرجل الشساحبِ ،يقول :أاَنا الذي أاسسهر ُ
ت نهاَرك» ،قال ابن رجب -
ليَلك وأاظمأا ُ
رحمه الله  :-واعلمْ أان sاŸؤومن يجتمع له ‘
شسهر رمضسان جهادانِ لنفسسه؛ جهادٌ بالنهار
على الصسيام ،وجهادٌ باللْsيل على القيام ،فَمن
جَ- - -م- - -ع ب Úه- - -ذي- - -ن ا÷ه- - -اَدي- - -ن ،وو sف - -ى
َ
ي أاجَره بغÒ
بحقوقهما ،وصَسَبر عليهماُ ،وuف َ
حسساب.
‘ الوقت الذي يجب أان ُتغتَنم أاجزاؤوه
بالطاعة وقراءة القرآانُ ،تطاِلُعنا الشساشساتُ
ي -وم v-ي -ا ،وخ Ó-ل ه -ذه ال s-ل-ي-ا‹ ال-ك-رÁة Ãا
َيصسِرف الناسصَ عن قراءة القرآان ،وطاعِة
ال -رح-م-ن ،ول-وك-ان الصس-ارُف م-ب-ااح-ا لُ-ع-وِت-ب
اŸتشس -اِغ ُ-ل لÎك -ه اغ -ت -ن-اَم ه-ذه ال-ل-ح-ظ-ات
العظيمة ،التي رsبما ’ تعود ،فكيف إاذا كان
ف مُحsراما أاو قريابا من الُكْفر والuنفاق؛
الصسارِ ُ
لسس -خ -ري -ت -ه ب -ال u-دي -ن وشس -ع -ائ -ر ع -ب -اد ال -ل -ه
اŸسسلم.Ú
أاtي- -ه -ا اŸسس -ل -م -ونَ ،ط u-ه -روا أازم -ا َن -ك -م
وأاعمالكم من كuل ما يشس Úو’ َيزين ،وليحذْر
أاولئك السساخرون واŸسستهزئون مِن عقوبة
ت لهم ‘ الدنيا ،أام
جل ْ
الله  -تعا - ¤سسواء ُع u
أاُuخ-رْت ل-ه-م؛ ل-ي-ن-ال-وا ال-ع-ذاَب ي-وم ال-ق-ي-ام-ة؛
{πo˘ªn˘©r˘jn É˘ªs˘Yn Ók˘apÉ˘Zn ¬n˘∏s˘dG øs˘Ñn˘°ùn ˘˘ër˘˘Jn ’nhn
¿ p¬«ap ¢oüîn°rûJn Ωmƒr«npd ºrgoôoNuƒDnjo ÉªnfsGEp
n ƒªodpÉs¶dG
 }Qُ É°ün Hr’Cn r Gإابراهيم.٤2 :

^ أأعظم حدث ‘ رمضضان

فتح مكة ألعظيم
” فتح مكة اŸكرمة ‘ العام الثامن من الهجرة ،حيث أامر
s
الرسسول صسلى الله عليه وسسلم اŸسسلم Úبالتجهز ،فباشسروا باتخاذ
أاسس -ب -اب ال -نصس -ر وال -ق-وة ام-ت-ث-اا’ ل-ق-ول-ه ت-ع-اÉen rº˘¡o˘dn Ghót˘YpGCnhn{ :¤
¬p∏sdG hsóoYn ¬p˘Hp ¿nƒ˘Ño˘gpôr˘Jo πp˘«r˘în ˘rdG •pÉ˘HnQp ør˘ephn Imƒs˘bo ør˘pe ºr˘ào˘©r˘£n˘àn˘°rSG
Éenhn ºr¡oªo∏n©rjn ¬o∏sdG ºo¡o˘fnƒ˘ªo˘∏n˘©r˘Jn ’n ºr˘¡p˘fphOo ør˘ep øn˘jôp˘NnGBhn ºr˘co hsóo˘Ynhn
،}َ¿ƒªo∏n¶rJo ’n ºràofrGCnhn ºrµo«rdnGEp ±
s ƒnjo p¬s∏dG πp«Ñp°nS »ap mA»r°nT ørep Gƒ≤oØpærJo
وقد حرصص عليه الصسÓة والسسÓم على إاخفاء أامر خروجهم إا¤
مكة اŸكرمة حتى يفاجئ قريشص ويباغتهم ‘ ديارهم ،فلم يشسعر
أاهل مكة بوصسول جيشص اŸسسلم Úإا’ وهم ‘ مّر الظهران قريب
من مكة ،وأ’sن الفتح كان ‘ شسهر رمضسان فقد أامر الرسسول عليه
الصسÓة والسسÓم اŸسسلم Úباإ’فطار ،ليتقووا به ‘ معركتهم.
ح ÚاقÎب جيشص اŸسسلم Úمن مكة اŸكرمة عسسكَر عليه
الصسÓة والسسÓم با÷يشص هناك ،وق ّسسم ا÷يشص ووّزع الكتائب،
حيث مثلت كل كتيبة قبيلة ،فجعل على اŸيمنة خالد بن الوليد،
وجعل على اŸيسسرة الزب Òبن العوام ،وعلى الرجالة أابا عبيدة،
وقد أادخل عليه السسÓم الرعب ‘ قلوب أاهل مكة بأان أاظهر لهم
قوة اŸسسلم ،Úفدخل مكة دون إاراقة الدماء ،حيث دخلها والزبÒ
ومن معه من أاعلى مكة ،وغرز رايته ‘ ا◊جون.
وسسبب فتح مكة يرجع سسبب فتح مكة إا ¤نقضص قريشص ما كان
بينها وب Úالنبي صسلى الله عليه وسسلم ‘ ا◊ديببة ،حيث عاونت
قبيلة بني بكر ح Úاعتدت على قبيلة خزاعة ،وقد كان من بنود
صسلح ا◊ديبية أاsنه من أاراد أان يدخل ‘ حلف ﬁمد عليه الصسÓة
والسسÓم فليدخل ،ومن أاراد أان يدخل ‘ حزب قريشص فليدخل،
فدخلت خزاعة ‘ حلف الرسسول عليه السسÓم ،ودخلت بنو بكر ‘
حلف قريشص ،وÃوجب الوثيقة فإان sا’عتداء على ا◊ليف Ãثابة
ا’عتداء على من يحالفه ،فأامر عليه السسÓم اŸسسلم Úبالتجهز
للغزو.
نتائج فتح مكة إان sنزع مكة اŸكرمة من أايدي الكفار وبراثن
الشس -رك ودخ -ول -ه -ا ‘ ح -م-ى اإ’سسÓ-م ل-ه-ي أاو ¤ن-ت-ائ-ج ف-ت-ح م-ك-ة
وفوائدها ،وثا Êهذه الفوائد تتمثل ‘ تقوية شسوكة اŸسسلمÚ
الذين كانوا مسستضسعف ‘ Úمكة ،ورفع سسيف الكفر الذي كان
مسسلطاا على رقابهم ،واهتزار صسورة قريشص ورهبتها ‘ أاعÚ
القبائل التي كانت “تنع عن دول اإ’سسÓم حتى تعلم ما تؤوول له
أامور قريشص ،وقد زاد بهذا الفتح ثقة اŸؤومن Úبوعد الله تعا¤
بدخول البيت.
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خــــــــ Òالهـــــــدى:
عن عائشسة واأم سسلمة  -رضسي الله عنهما « -أان رسسول
الله صسلى الله عليه وسسلم كان يدركه الفجر وهو جنب
من أاهله ثم يغتسسل ويصسوم.

جوابك

عّمـ ـ ـا
يشضغلــك

❊ سس :ما رأيك ‘ ألذين يفطرون على سشيجارة؟
❊❊ ج :اأقول لهم أاو’ شسهر رمضسان ،فرصسة العمر ليتخلصص
اŸسسلم من هذه العادة السسيئة وهي التدخ ،Úوهي عادة
ﬁرم -ة ،أ’ن -ه ’ Áك -ن أان ت-ك-ون الشس-ري-ع-ة ال-ك-ام-ل-ة ال-ت-ي
حّرمت كل اÿبائث ،و ⁄تبح اإ’ الطيباتÁ ’ ،كن أان تبيح
Óنسسان سسّما قات Óباتفاق اأ’طباء ،إا ¤جانب ما فيها من
ل إ
إايذاء اŸسسلم ÚواÓŸئكة ،فقد ثبت أان اÓŸئكة تتأاذى
بالريح اÿبيثة ،ولهذا اأمر ا’سسÓم اŸسسلم أان يكون نظيفا
دائما ،ويسستاك ويغسسل اأطرافه خمسص مرات ‘ اليوم،
ون -ه -ى ال -ن-ب-ي صس-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م اŸسس-ل-م أان ي-حضس-ر
ا÷ماعة ‘ بيت الله الذي –فه اÓŸئكة ،إان كان عليه
رائحة البصسل والثوم ،وقال إان ذلك يؤوذي اŸؤومن Úويؤوذي
اÓŸئكة ،وكذلك التدخ Úهو من اأعظم اأ’ذى ،ولهذا بدأا
العا ⁄بعزل اŸدخن ‘ ÚاŸطارات ،واŸرافق العامة ‘
غ - - - -رف م - - - -ع - - - -زول- - - -ة ،ح- - - -ت- - - -ى ’ ي- - - -ؤوذوا ال- - - -ن- - - -اسص.
فالواجب على اŸسسلم أان يغتنم فرصسة شسهر الصس ،Èفيقلع
عن التدخ ،Úوما مثل الذي يفطر على السسيجارة إا’ كمثل
 Óإان-اءه ،دف-ق ال-ل‘ Í
ال -ذي ح -لب ن -اق -ت -ه ح -ت -ى إاذا ام -ت  -أ
الÎاب ،فالصسائم ينال ثوابه عند فطره ،ويسستجاب دعاءه
‘ هذه اللحظة ’نه أا” عبادة جليلة مع الله تعا ،¤فهذا
اŸدخن بدل اأن يختم عمله الصسالح بالدعاء عسسى الله أان
يتقبل منه ،يختمه بهذه العادة السسيئة.

أاجمــــــل مــــــا قيــــــل
فــــــي رمضضــــــان:
قيل لبشسر :اإن قوماا يتعّبدون ويجتهدون ‘
رمضسان فقط ،فقال :بئسص القوم ’ يعرفون لله
ح -ق -ه اإ’ ‘ رمضس -ان ،إان الصس -ال -ح ال -ذي ي-ت-ع-ب-د
ويجتهد السسنة كلها.
’ رياء ‘ الصسوم ،ف Óيدخله الرياء ‘ فعله،
من صسفى..صسفى له ،ومن كّدر..كّدر عليه ،ومن
أاحسسن ‘ ليله كوفئ ‘ نهاره ،ومن أاحسسن ‘
نهاره كوفئ ‘ ليله ،واإ‰ا يكال للعبد كما كال.
قال صسلى الله عليه وسسلم« :القرآان شسافع مشسفع،
ما حل مصسدق ،من جعله أامامه قاده إا ¤ا÷نة،
ومن جعله خلفه سساقه اإ ¤النار» (رواه ابن حبان
وابن ماجه).

حكمة العدد
أك ÌأŸشش- -ك Ó-ت وأÿصش -وم -ات ب Úأل -ن -اسس،
إأّنما هي من صشنع أهوأئهم وأطماعهم.

ثقافة

ألسسبت  01جوأن  2019م
ألموأفق لـ  2٧رمضسان 1٤٤0هـ

Ãششاركة أازيد من  80مؤوسشسشة ‘ ا÷معية العامة بطوكيو

إاعادة انتخاب «أاوندا» ‘ ›لسض إادارة
كونفدرالية شسركات اŸؤولف ÚواŸلحنÚ

انتخب الديوان الوطني ◊قوق اŸؤولف وا◊قوق اÛاورة «لوندا» ‘ ›لسص إادارة الكونفدرالية الدولية لششركات
لجماع ،خÓل
” انتخاب ‡ثل ا÷زائر با إ
اŸؤولف ÚواŸلحن ،CISAC Úوذلك لعهدة جديدة مدتها ثÓث سشنوات .و ّ
ا÷معية العامة لـ»سشيزاك» التي احتضشنتها العاصشمة اليابانية طوكيو ،بحضشور ما يزيد عن  80ششركة للتسشيÒ
ا÷ماعي قادمة من القارات اÿمسص.

أسسامة إأفرأح
أأع- -ل -ن أل -دي -وأن أل -وط -ن -ي ◊ق -وق
أŸؤول - - - - - -ف وأ◊ق - - - - - -وق أÛاورة
 ONDAأأنه قد أأعيد أنتخابه أأول
أÿم- - - - - - - - - - - - - - -يسس ‘ ›لسس إأدأرة
أل -ك-ون-ف-دي-رأل-ي-ة أل-دول-ي-ة لشس-رك-ات
أŸؤول - -ف ÚوأŸل - -ح - -ن« Úسس - -ي- -زأك
 .»CISACوق- - - -د ج - - -رت ه - - -ذه
أل-ع-م-ل-ي-ة Ãن-اسس-ب-ة أنعقاد أ÷معية
أل- -ع -ام -ة لـ»سس -ي -زأك» ب -ال -ع -اصس -م -ة
أليابانية طوكيو ،وألتي حضسرها ما
يفوق  80مؤوسسسسة وشسركة للتسسيÒ
أ÷ماعي.
جاء ‘ ألبيان ألذي نشسره ألديوأن،
أأن هذأ أأ’خ“ Òت إأعادة أنتخابه
باإ’جماع لفÎة و’ية جديدة مدتها

 3سسنوأت (من  2019إأ )2022 ¤ما
م- -ن شس -أان -ه أأن Áك -ن أ÷زأئ -ر م -ن
أح- -تÓ- -ل م -ك -ان -ة ه -ام -ة «ك Ó-عب
رئيسسي على ألسساحة ألفنية ألدولية
وف -رضس ن -فسس -ه -ا ك-رأئ-د ‘ أل-ق-ارة
أأ’ف -ري -ق -ي -ة و‘ أل -ع -ا ⁄أل-ع-رب-ي»،
حسسبما جاء ‘ ألبيان.
ل- - -ل - -ت - -ذك ،Òك - -انت أ÷زأئ - -ر ق - -د
أح -تضس -نت ،م -ن -تصس -ف أأف -ري -ل م -ن
ألسس -ن -ة أل -ف -ارط-ة  ،2018أ- Ÿؤو“ -ر
ألسس -ن -وي ل -ك-ت-اب وﬂرج-ي أل-ع-ا⁄
ألذي أنعقد للمرة أأ’و ¤بأافريقيا،
وحضس -ره م -ارسس-ي-ل-و ب-ي-ن-يÒو ،ن-ائب
رئ- -يسس أل- -ك- -ون -ف -درأل -ي -ة أل -دول -ي -ة
لشسركات أŸؤولف ÚوأŸلحن ،Úإأ¤
جانب ما يزيد عن  100مبدع من
ﬂتلف أÛا’ت .وجمع أŸؤو“ر

اŸسشابقة –ـــت ششعار
«غـــــــّرد بصشوتــــــــك»

أل - -ن - -اشس - -ط› ‘ Úال أأ’ع - -م - -ال
ألسس-ي-ن-م-ائ-ي-ة وألسس-م-ع-ي-ة أل-بصس-رية،
أل -ذي -ن أج -ت -م -ع-وأ ‘ ›لسس دو‹
Ÿؤوسسسس -ات أŸؤول -ف ،Úخ -اصس -ة وأأن
أل -ك -ون-ف-درأل-ي-ة أل-دول-ي-ة «سس-ي-زأك»
ألتي تضسّم  290شسركة ‘ ألعا،⁄
وأ÷زأئ -ر عضس -و Ãج -لسس إأدأرت -ه-ا
‡ثلة ‘ ألديوأن ألوطني ◊قوق
أŸؤول - - - - - -ف وأ◊ق - - - - - -وق أÛاورة
«ل- -ون- -دأ» ،ل- -ه- -ا ›لسس- -ان ك -بÒأن:
›لسس Ÿؤولفي أŸوسسيقى «سسيام»
و›لسس ث- -ان Ÿؤول- -ف- -ي ألسس- -م- -ع -ي
ألبصسري.
تعتمد ألكونفدرألية على أ÷زأئر
م- -ن أأج -ل –ق -ي -ق مسس -اع -ي -ه -ا إأ¤
تطوير حقوق أŸؤولف ‘ Úقطاع
ألسس- -م- -ع- -ي أل- -بصس- -ري وألسس- -ي- -ن -م -ا

بأافريقيا ،خاصسة وأأن «ألتشسريعات
أ÷زأئ-ري-ة ت-ع-ت-م-د ح-ق-وق أŸؤول-ف
وت -عÎف ب -ه -ا ع -كسس أل -ع -دي -د م-ن
أل -دول أأ’ف -ري -ق -ي -ة ،م-ن أأج-ل ذلك
Áك- -ن أع- -ت- -ب- -ار أ÷زأئ- -ر ن- -ق- -ط -ة
أنطÓق لبعث هذه ألديناميكية ‘
أأف -ري-ق-ي-ا» ،ب-حسسب تصس-ري-ح رئ-يسس
أل -دي -وأن سس -ام-ي ب-ن شس-ي-خ أ◊سسÚ
على هامشس ذأت أŸؤو“ر ،حيث
أأكد أأن ألعديد من ألدول أأ’فريقية
تعتمد ألنموذج أ÷زأئري ‘ حماية
ح -ق -وق أŸؤول-ف ،وي-تّ-م ‘ أ÷زأئ-ر
تكوين إأطارأت مؤوسسسساتها أŸتعلقة
بحقوق أŸؤولف ،على غرأر بوركينا
فاسسو ،كوت ديفوأر ،ما‹ ،بين،Ú
أأفريقيا أ÷نوبية ،ناميبيا ،ألرأأسس
أأ’خضسر ،تونسس وأŸغرب ومصسر.

عادل تومي يتّوج بلقب «منشسد الوادي»

لم Úالعمودي
تّوج اŸنششد عادل تومي ،بلقب « منششد الوادي « ‘ الطبعة الثانية التي تنظمها دار الثقافة ﬁمد ا أ
لنششاد الديني الهادف– ،ت
لسشÓمي والنهوضص با إ
بالوادي ‘ إاطار الÈنامج اŸسشطر للششهر الفضشيل وإاحياء للÎاث ا إ
ششعار « غّرد بصشوتك «.

ألوأدي :قديري مصسباح

ع-ادت أŸرت-ب-ة أل-ث-ان-ي-ة ل-ل-منشسد
زوأري فرحات مصسعب وألثالثة
للمنشسد عطر أ◊فناوي ‘ هذه
أŸسسابقة ألتي شسارك فيها 15
م- -ت- -ن- -افسس- -ا .و“ي- -زت ألسس- -ه- -رة

خصشصص لها مبلغ
10مليون دج
” تخصسيصس غÓف ما‹ يقدر بـ
10مÓي Úدج ’قتناء كتب جديدة
لفائدة أŸكتبة ألرئيسسية للمطالعة
أل-ع-م-وم-ي-ة ب-و’ي-ة خنشسلة ،حسسبما
أسستفيد ،أأول أأمسس ،من مدير هذأ
أل- -فضس- -اء أل- -ث- -ق -ا‘ ‘ .تصس -ري -ح
أأوضس -ح ألسس -ي -د ن -ذي-ر ب-وت-ري-د ب-اأن
«م -ب -ل -غ 10م Ó- -ي Úدج سس- -يسس- -م- -ح
باقتناء عناوين جديدة سستضساف
أإ ¤ت - -لك أل - -ت - -ي –وي- -ه- -ا رف- -وف
أŸك-ت-ب-ة أل-ت-ي ب-اشس-رت ق-ب-ل ثÓ-ث-ة
أأشس- -ه- -ر ع -م -ل -ه -ا ب -اŸق -ر أ÷دي -د
ب-ط-ري-ق ب-ات-ن-ة ب-ع-اصس-م-ة أل-و’ية».
أأردف ذأت أŸتحدث باأنه «يتم ‘

موجهــــــــــــــــــة
للمبدع Úالششباب

أأط- -ل- -قت أŸك- -ت- -ب- -ة أل- -رئ- -يسس -ي -ة
ل -ل -م -ط -ال -ع -ة أل -ع -م-وم-ي-ة «ﬁم-د
تيجا »Êبورقلة شسهر ماي أ÷اري
أŸسس - -اب- -ق- -ة أل- -و’ئ- -ي- -ة «شس- -اع- -ر
أل -وأح -ات» ‘ ط -ب -ع -ت -ه -ا أل -ث-ال-ث-ة
لفائدة ألشسعرأء أŸبدع Úألشسباب
 ،حسسبما علم ،أأول أأمسس ،من
مسس -ؤوول -ة ه -ذأ ألصس -رح أل -ث -ق -ا‘.
تهدف هذه أŸسسابقة ألتي تنظم
ضسمن مسسابقة أإ’بدأع أأ’دبي إأ¤
تشسجيع أأ’قÓم أإ’بدأعية ألشسابة
و إأبرأزها و ألتعريف بها و ترقية

أ’أخÒة Ã ،نافسسة قوية لـ 06
م- -تسس- -اب- -ق ،Úت -األ -ق -وأ ‘ أإم -ت -اع
وأإنشس- -اد أ◊ضس- -ور ب- -وصسÓ- -ت- -ه -م
أ’إنشس-ادي-ة أل-ه-ادف-ة رف-ق-ة ف-رق-ة
أ’آفاق  ،بحضسور ألقائم Úعلى
أŸشس- -ه- -د أل- -ث -ق -ا‘ وأ’إع Ó-م -ي
بالو’ية.
ت -ت -ك-ون ÷ن-ة –ك-ي-م مسس-اب-ق-ة «

منشسد ألوأدي ألطبعة ألثانية ،
من ألشساعر ألشساب بشس Òغريب
وأ’أسستاذ  ÚŸدية وأŸنشسد علي
خلوط  .من جهته نوه جمال
ألدين عبادي مدير دأر ألثقافة
ﬁم -د أ’م Úأل-ع-م-ودي ب-ا÷ه-د
أŸب -ذول ،لصس -احب أل-ل-قب ول-ك-ل
أŸتسس -اب -ق Úول -ل -ج-ن-ة أل-ت-ح-ك-ي-م

وللفكرة ألتي Œسسدت وأأصسبحت
عÓمة ’ Áكن أ’سستغناء عنها،
‘ أŸشس -ه -د أل -ث-ق-ا‘ أل-رمضس-اÊ
على حد قوله  ،موضسحا على أأنه
سسيتم حفل ألتكر Ëيوم ألثامن
م- - -ن شس- - -ه- - -ر ج- - -وأن ت- - -زأم- - -ن- - -ا
وأ’ح -ت -ف -ا’ت ب -ال -ي -وم أل -وط -ن-ي
للفنان.

ألوقت أ◊ا‹ أإعدأد قوأئم خاصسة
ب-ال-ع-ن-اوي-ن أŸزم-ع أق-ت-ناوؤها وفقا
◊اجة ألقرأء وروأد أŸكتبة بناء
ع -ل-ى ت-وج-ي-ه-ات ÷ن-ة م-ك-ون-ة م-ن
أإط - -ارأت أŸك - -ت - -ب- -ة أل- -رئ- -يسس- -ي- -ة
ل -ل -م -ط -ال -ع -ة أل-ع-م-وم-ي-ة وﬂت-ل-ف
أŸك -اتب أل -ب -ل -دي -ة ب -ال -تشس -اور م-ع
أأسساتذة جامعي Úوكتاب ومثقفÚ
بالو’ية».
أأف - -اد ب - -اأن - -ه و ب- -ا’إضس- -اف- -ة أإ¤
أŸي- -زأن- -ي- -ة أıصسصس- -ة ’ق -ت -ن -اء
أل -ك -تب أ÷دي -دة وأل -ت -ي سس-تسس-م-ح
باقتناء حوأ‹ أألفي كتاب جديد
ف-اإن أŸك-ت-ب-ة أل-رئ-يسس-ي-ة ل-لمطالعة

ألعمومية تعتمد على أآلية أأخرى
’إث-رأء رصس-ي-ده-ا أŸع-ر‘ ووضس-ع-ه
–ت تصس- -رف ق -رأء أل -و’ي -ة وه -ي
قبول هبات كتاب ألو’ية وﬂتلف
أ’أدباء ألذين تنظم لهم جلسسات
بيع بالتوقيع بصسفة دورية.
ب -ع -د أأن ذك -ر ب -وت -ري-د ب-اأن ع-دد
أŸنخرط ÚباŸكتبة يقدر باألفي
م- -ن- -خ- -رط أأضس- -اف ب- -اأن ع- -دده -م
ي - -ت - -زأي - -د م- -ق- -ارن- -ة ب- -السس- -ن- -وأت
أŸنصسرمة مرجعا ألسسبب ‘ ذلك
أإ› ¤ان -ي -ة أ’ن -خ -رأط ل -تÓ-م-ي-ذ
أ’أط-وأر أل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة أل-ثÓ-ث-ة وف-تح
ورشسات جديدة عÓوة على توفÒ

ظ -روف م-ث-ل-ى ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ل-ف-ائ-دة
أ’أسس-ات-ذة وأل-ب-اح-ث Úدأخ-ل م-ب-ن-ى
ألهيكل ألثقا‘ ألذي يشسرف على
أإدأرته».
Œدر أ’إشس - -ارة أإ ¤أأن أل - -رصس- -ي- -د
ألوثائقي أ◊ا‹ للمكتبة ألرئيسسية
للمطالعة ألعمومية بو’ية خنشسلة
أل-ت-ي ك-انت ت-زأول م-ه-ام-ه-ا ب-بلدية
أ◊ام -ة م -وؤق -ت -ا ق -ب -ل أأن ت -ن -ت -ق-ل
Ÿق-ره-ا أ÷دي-د ب-ع-اصس-م-ة أل-و’ية
م -وؤخ-رأ ي-ب-ل-غ  35أأل -ف ع -ن -وأن ‘
ﬂت -ل -ف أل -ت -خصسصس-ات وب-ال-ل-غ-ات
أل-ع-رب-ي-ة و أ’أم-ازي-غ-ي-ة وأل-ف-رنسسية
وأ’إ‚ليزية.

أ◊ركة أأ’دبية أÙلية ،وفقا Ÿا
أأوضسحت به شسافية صسياغ.
شس -رع ‘ أسس -ت -ق -ب -ال أأع -م -ال
ألشس -ع -رأء ألشس -ب -اب م-ن أ÷نسس،Ú
حيث حدد آأخر أأجل لذلك شسهر
أأك- -ت- -وب- -ر أŸق- -ب- -ل  ،ع- -ل- -م- -ا ب -أان
أŸن-افسس-ة ت-ق-تصس-ر ع-ل-ى أأ’ع-مال
ألشسعرية باللغة ألعربية ألفصسحى.
من ضسمن شسروط هذه أŸسسابقة
ألتي –دد فيها أŸشساركة بنصسوأح- -د ف -ق -ط -أأن ي -ك -ون أل -نصس
أŸشسارك به أأصسليا لصساحبه  ،كما

 ⁄يسس -ب -ق ل -ه أل -نشس -ر م-ن ق-ب-ل ‘
ألصسحف أأو ألدوأوين و ’ Ãوأقع
ألتوأصسل أ’جتماعي أأو كان قد
ف-از ‘ مسس-اب-ق-ة مشس-اب-ه-ة ﬁل-ي-ة
كانت أأو وطنية  ،أسستنادأ لذأت
أŸتحدثة .رصس -دت ج -وأئ -ز و
شسهادأت شسرفية للقصسائد ألثÓث
أأ’و ¤ألفائزة ألتي سستعلن عنها
÷ن -ة أل -ت-ح-ك-ي-م  ،وأل-ت-ي سس-تسس-ل-م
ضسمن أحتفالية تنظم على شسرف
أل-ف-ائ-زي-ن ب-حضس-ور وج-وه ث-ق-افية
من أŸنطقة  .وتعرف مثل هذه

أل -ت -ظ -اه -رأت أل -ث -ق -اف -ي -ة إأق -ب-ا’
«كبÒأ» من طرف شسعرأء و أأدباء
أŸن-ط-ق-ة ب-ال-ن-ظ-ر Ÿا ت-ت-يحه من
فرصس لعرضس أأ’عمال أأ’دبية و
أل -ف -ن -ي -ة ل -ل -م -ب -دع Úألشس -ب -اب و
إأب-رأزه-ا و ت-ع-ري-ف-ه-ا ل-ل-جمهور .و
تسس- -اه- -م أŸك- -ت- -ب- -ة أل- -رئ- -يسس- -ي- -ة
ل-ل-م-ط-ال-ع-ة أل-ع-مومية بورقلة منذ
أفتتاحها شسهر ديسسم‘ 2016 È
تفعيل أŸشسهد ألثقا‘ باŸنطقة
م- -ن خÓ- -ل أح -تضس -ان -ه -ا ل -ع -دي -د
ألفعاليات ألثقافية و ألعلمية.

اقتناء مؤولفات جديدة للمكتبة الرئيسسية بخنشسلة

انطÓق مسسابقة ‘‘شساعر الواحات‘‘ ‘ طبعتها  3بورقلة

ات م

ضساني

رم

ثقف
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الفنان واŸعلق الرياضشي فؤواد بن طالب لـ «الششعب»:

سسهراتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي عائلي ـ ـ ـ ـ ـة وأاتابـ ـ ـ ـ ـع
بشسغـ ـ ـ ـ ـف مسسلسس ـ ـ ـ ـل «رجـ ـ ـال الفرقـ ـان»

للفنان واŸعلق الرياضشي فؤواد بن
طالب برنامج ‡يز خÓل الششهر
الفضشيل ،حيث يسشهر على تلبية
حاجيات أاسشرته و اسشتقبال و إاكرام
ضشيوفه و أاصشدقائه خÓل السشهرات
العائلية ببيته.

حبيبة غريب
@ «الشش -عب» :ك -ي -ف-ي ي-قضش-ي ف-ؤواد ب-ن
طالب أايامه ‘ رمضشان؟
فؤواد بن طالب  :رمضسان هو شسهر ألعبادة
و أ◊يوية و ألنشساط ،و فعل أ ،ÒÿخÓله أأعد
ب- -رن- -ام- -ج ي- -وم- -ي سس- -وأء ‘ ك -ت -اب -ات -ي ،أأو ‘
أŸطالعة أليوميةـ أأو قرأءة ألقرآأن و ألعبادة و
ك-ذأ أل-ق-ي-ام ب-ال-وأج-ب-ات أŸن-زل-ي-ة وأق-ت-ن-اء ما
تسستلزمه مائدة رمضسان ومتطلبات أأ’سسرة و
هو ألوأجب ألذي يعود على عاتق كل رب
عائلة من أجل إأرأحة و مسساعدة ألزوجة
ألكرÁة ألتي تتعب كثÒأ ‘ أأشسغال ألبيت.
@ كيف تقضشي السشهرات الرمضشانية ؟
@@ ه -ي سس -ه-رأت ع-ائ-ل-ي-ة أأك Ìم-ن-ه-ا خ-ارج
ألبيت ،أجتمع مع ألعائلة و ألضسيوف نتبادل
أآ’رأء حول ألعمل أليومي وأأ’طباق أŸقدمة
هل هي صسحية ،و كيف نوظب أŸصساريف
أليومية ،حتى يكون هناك توأزن ‘ هذأ
ألشسهر ألذي هو شسهر تك Ìفيه ألطلبات و
أ◊اجيات إأذ نقتني كل شسيء جميل لنضسفي
به ألفرح و أŸرح و نكرم به ضسيوفنا على
أأحسسن وجه.
@ ه- - -ل أانت م- - -ن م- - -ت- - -ت- - -ب - -ع الÈام - -ج
التلفزيونية ؟
@@ أأت -ت -ب-ع مسس-لسس-ل وأح-د وه-و أŸسس-لسس-ل
ألتاريخي ألديني «رجال ألفرقان» للمخرج
ألسس -وري خ -ال -د أÿال -د و أŸن -ت -ج أ÷زأئ -ري
ع -ك -اشس -ة و أأدأء ع -ب -د أل -ن -ور شس-ل-وشس ،سس-مÒ
عبدون ،زينب عرأسس وعلي أأعرأب و نخبة
أأخرى من ألفنان Úأ÷زأئري.Ú

@ ك -انت لك مشش -ارك -ة ‘ ه-ذا ال-ع-م-ل
التاريخي ،حدثنا عن التجربة؟
@@ أŸسس- -لسس- -ل ق- -د سس- -ب -ق و ع -رضس ألسس -ن -ة
أŸاضسية لكن ‘ وقت متأاخر وهذه ألسسنة
تدأركت إأدأرة أل›Èة بالتلفزيون ألوطني و
قامت بعرضسه عند ألزوأل‡ ،ا ’ق أسستحسسنه
أ÷مهور .و قد مثلت فيه  3أأدوأر ،ألقاصس
وأ◊اكم ودور أجتماعي أأخر .نتمنى أأن تنجز
مسس- -لسسÓ- -ت دي -ن -ي -ة ق -ي -م -ة أأخ -رى وت -ع -رضس
مسستقب Óأ’نه وسسيلة فعالة Áكن من خÓلها
ط - -رح و م - -ع - -ا÷ة أل - -ك - -ث Òم - -ن أل - -قضس- -اي- -ا
أ’ج -ت -م -اع -ي -ة و ألسس -ي -اسس -ي -ة و أأ’خ Ó-ق-ي-ة و
ألثقافية.
@ ط- - -ب- - -قك اŸفضش- - -ل خÓ- - -ل الشش - -ه - -ر
الفضشيل؟
@@ ككل أ÷زأئري Úأأحب ألشسوربة و ألبورأك
و أÿضسروأت .
@ كلمة أاخÒة؟
@@ أشسكر أ÷ريدة على أسستضسافتي وأأقول
لكل طاقمها رمضسان كر Ëو عيد سسعيد و
نتمنى ألتوفيق لهذأ ألعنوأن ألكب Òألذي يعالج
أŸوأضس- -ي- -ع أ’ج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة و ألسس -ي -اسس -ي -ة و
أ’قتصسادية و ألرياضسية ألهادفة.

بعد Œربت ‘ Úصشنف «الششذرات»

اŸب ـ ـ ـ ـ ـ ـدع الشس ـ ـ ـ ـاب فري ـ ـ ـ ـ ـد شسط ـ ـ ـاح
يخ ـ ـ ـ ـ ـوضض مغام ـ ـ ـ ـ ـ ـرة القصسـ ـ ـ ـ ـة

فريد ششطاح ششاب جزائري من سشكيكدة ،يبلغ من العمر  21سشنة كاتب ومؤولف
كان من ب ÚاŸبدع Úالذين خاضشوا Œربة الكتابة ‘ صشنف «الششذرات» عÈ
إاصشدارين وهما «منابر نقيع مششفرة» و»منابع من وحي الششارع» وهو بصشدد
لصشدار اأول عمل له ‘ ›ال القصشة فكان لنا معه حديث حول
التحضش Òإ
لدبي وأاهم مششاريعه.
Œربته ‘ اÛال ا أ

ورقلة  :إأÁان كا‘
«الششعب» :كيف تصشف بداياتك مع
ال - -ك - -ت - -اب - -ة وŸاذا اخÎت ه- -ذا اÛال
–ديدا؟
أل- -ك -اتب ف -ري -د شس -ط -اح ‘ :أل -وأق -ع ك -انت
أل -ب -دأي -ات صس -ع -ب -ة ج -دأ ،أ’ن -ن -ي ك -نت أأم -لك
أŸوهبة فقط و ⁄أأكن أأعلم تقريبا ألهدف من
ألكتابة ،وعندما قررت دخول ›ال ألكتابة
كانت أأسستاذتي ‘ أأ’دب ألعربي أأسسماء إأينال
أأحد أأهم من سساعدو Êحتى أسستقام ألعود
ع-ل-ى ن-غ-م-ت-ه ،ح-يث ب-فضس-ل ت-وج-يهاتها أأصسبح
لكتاباتي ‘ ألشسذرأت شسرأب ينعشس أأ’ذهان
ويربي ألنفسس.
أخÎت عا ⁄ألكتابة أ’نها هي أأ’قرب ‹ من
أأي شسيء آأخر ،ويكفينا شسرف بأان إأرأدتنا من
ألكتابة ليسست بوحا لفيضس مشساعر أأو تعبÒأ
كتابي عن Œاربنا ‘ مذكرة ،بل هي رسسالة
نريد إأيصسالها للقارئ.
لديك مؤولف Úششاركت بهما ‘ اŸعرضص
ال-دو‹  2018ب-ا÷زائ-ر ال-عاصشمة ،ما
هي مؤولفاتك؟ وكيف كانت Œربتك
لو ¤؟
ا أ
نعم ‹ جزء أأول «منابر نقيع مشسفرة» وأ÷زء
ألثا« Êمنابع من وحي ألشسارع» من صسنف
شس -ذرأت ع -ن دأر أŸث -ق -ف ل-ل-نشس-ر وأل-ت-وزي-ع.
وللحديث عن Œربة أ÷مهور ،فإان ألتجربة
كانت بالنسسبة ‹ جد رأئعة ولكن أأنا وأقع ‘
مشسكلة وجود أ÷مهور ،بل كيف أأعيد لهذأ
أللون أأ’دبي أŸعنون بالشسذرأت ›ده ،أ’نه
غريب عن سساحتنا أأ’دبية وألثقافية ،أليوم،
إأ’ أأن جذوره من ألفلسسفة أليونانية.
هل سشÔى للكاتب فريد أاعمال أاخرى
مسشتقبÓ؟

نعم سستكون ‹ أأعمال جديدة مسستقب Óبإاذن
ألله ،حيث أأن ‹ قصسة قصسÒة بعنوأن «ألتي
يسس-ت-ب-دل-ه-ا أل-ق-در» أل-ت-ي سس-ت-ط-ب-ع ع-ل-ى ن-ف-قة
أأكادÁية ألباز ألعاŸية للتدريب وأ’سستشسارأت
عن دأر أŸثقف قريبا ،حيث أأنها قصسة وأقعية
–مل ‘ طياتها رسسائل أجتماعية كو Êفرد
من أÛتمع إأ ¤أÛتمع ’ ،نسستبق أأ’حدأث
ونضسع أ◊دث يصسنع نفسسه بعد أأن يتسسلمها
للقارئ ،وأأيضسا ‹ ﬂطوط معنون بدهاليز
من صسنف شسذرأت.
كلمة أاخÒة؟
أأري- -د أأن أأشس- -ك- -ر ج- -ري- -دة «ألشس -عب» ع -ل -ى
أÛهودأت ألتي تبذلها من أأجل إأيصسال
ألكلمة ،وأأشسكر رفيقي عبد ألنور بن فوغال
وألدكتور نبيل بوغازي رئيسس أأكادÁية ألباز
أل- -ع -اŸي -ة ل -ل -ت -دريب وأ’سس -تشس -ارأت ع -ل -ى
دعمهم ‹.
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بعد كشضف بلماضضي لقائمة «الخضضر» المعنية بكأاسس إافريقيا 2019

»°VÉ` jôdG

مفاجآات  ..وا’سستعانة بÓعبين ذوي الخبرة إ’حداث التوازن في التشسكيلة
تعّرف الجمهور الرياضضي الجزائري على قائمة  23لـ«الخضضر» التي ضضبطها بلماضضي تحسضبا لنهائيات كأاسس
لمم المقرّرة في مصضر في الفترة ما بين  21جوان و 19جويلية ،وذلك بعد انتظار طويل حيث
إافريقيا ل أ
درسس الناخب الوطني كل ا’حتما’ت التي تسضمح له با’عتماد على اللعبين الذين بإامكانهم الدخول
’سضتراتيجية التي سضيعتمدها خلل العرسس القاري الكبير بطموحات كبيرة.
في ا إ
التكتيكية التي يريدها.
حامد حمور
وظهرت بعضص المفاجآات في اختيارات بلماضضي الذي
ي-ب-دو أان-ه ارت-ك-ز ع-ل-ى ال-خ-ب-رة ل-م-ن-ح ق-وة أاك-ث-ر ل-ل-تشض-كيلة،
بالنظر ’سضتدعاء بعضص الÓعبين الذين لم يؤودوا موسضما
م-مّ-ي-زا ،ح-يث أاراد ا’سض-ت-ف-ادة م-ن ت-ج-رب-ت-ه-م أاك-ث-ر ل-ح-مل
«المجموعة» نحو اأ’مام من الناحية المعنوية  ..وهذا
بوجود ’عب واحد سضبق له أان شضارك عدة مرات في كأاسص
افريقيا في كل خط من خطوط التشضكيلة ..على غرار
ح-ل-يشص ف-ي ال-دف-اع وق-دي-ورة ف-ي ال-وسض-ط وسض-ل-ي-م-ان-ي في
الهجوم.
ول-ل-ت-طّ-رق وال-ت-مّ-ع-ن بشض-ك-ل م-رك-ز ف-ي ال-ق-ائ-م-ة ب-داية من
حراسضة المرمى ،نرى أان هذا الخط اختار فيه بلماضضي
الحراسص الذين يسضتحقون التواجد في التشضكيلة ،حيث أان
ك
مبولحي الذي يملك الخبرة الÓزمة سضيكون بدون شض ّ
العنصضر اأ’سضاسضي في المرمى ..بالرغم من أانه غاب عن
المنافسضة لعدة أاسضابيع إا’ أانه يبقى الرقم واحد بدون
منازع ويقدم اإ’ضضافة في كل مرة ..والمنافسضة سضتكون
شضديدة بوجود دوخة وأاوكيجة.

غياب غو’م
وفي الدفاع كانت ا’ختيارات منطقية بنسضبة كبيرة ،إا’ في
نقطة غياب فوزي غو’م الذي تضضاربت اأ’راء حول عدم
اسض-ت-دع-ائ-ه وال-ت-ي سض-يسض-ج-يب ع-ن-ه-ا ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي في
ال -ن -دوة الصض -ح-ف-ي-ة ال-ت-ي سض-ي-نشض-ط-ه-ا ال-ي-وم ..ول-و أان ع-دة
مصضادر تؤوكد أانه يعاني من إاصضابة وأاخبر الطاقم الفني
بذلك..
واسضتفاد بلماضضي من عودة تاهرات الذي قد يشضّكل ثنائيا
مع بلعمري في وسضط الدفاع الذي يملك فيه الطاقم الفني
عدة خيارات بوجود عدد من الÓعبين الممّيزين والذين
أادوا موسضما في القمة على غرار عطال ،بن سضبعيني،
فارسص  ..إالى جانب ا’عتماد على خبرة رفيق حليشص الذي
عاد هذه السضنة الـ مسضتوى كبيرا.
وك-ان أاغ-لب ال-م-ت-ت-ب-ع-ي-ن ي-ن-ت-ظ-رون ت-واج-د م-داف-ع ب-ارادو
لوصضيف في تشضكيلة «كان  ،»2019إا’ أان الناخب الوطني
اسضتدعى ’عب نادي ران ،زفان الذي قد يدخل في الخطة

بوداوي ..الÓعب المحلي الوحيد
بينما يتمّيز خط الوسضط الدفاعي في القائمة بمنح الثقة
لÓعب الوحيد الذي يشضارك في البطولة الوطنية هشضام
بوداوي الذي قد يكون من ضضمن الÓعبين الذين سضيبرزون
بشضكل كبير في هذه المنافسضة القارية في حالة مشضاركته
ب -اسض -ت -م -رار ..وك -انت ال -م -ف -اج-أاة ب-اسض-ت-دع-اء ’عب ن-ادي
براسضت ،بلقبلة الذي لم يسضبق له المشضاركة في أاي تربصص
مع الفريق الوطني ..ويكون بلماضضي قد تابع مشضواره هذا
الموسضم ،اأ’مر الذي دفعه لوضضعه في القامة ،خاصضة وأان
الناخب الوطني كان قد أاسضتدعى وسضط ميدان لوهافر
لكحل الذي تعرضص إ’صضابة في المباراة الودية للفريق
الوطني أامام تونسص في مارسص الماضضي.
لكن اسضتدعاء قديورة حملت العديد من التعاليق بكونها
مفاجأاة كبيرة ،لكن يبدو أان منطق بلماضضي هو إادخال
عامل الخبرة في كل خط من خطوط التشضكيلة واأ’مر قد
يفرضص ضضرورة ا’عتماد على ’عب نوتينغهام فورسضت في
ب -عضص ال -وضض -ع -ي -ات ح -يث سض-ب-ق ل-ه وأان خ-اضص ال-م-ن-افسض-ة
القارية.
في نفسص الوقت ،قّدم الناخب الوطني التشضكيلة المنطقية
فيما يخ ّصص ’عبي وسضط الهجوم بوجود العناصضر التي
ب-إام-ك-ان-ه-ا ت-نشض-ي-ط ال-ه-ج-وم-ات وت-ق-دي-م ال-ك-رات الÓ-زم-ة
ل-ل-م-ه-اج-م ،ب-اع-ت-ب-ار أان وج-ود ك-ل م-ن م-ح-رز ،ب-راه-ي-م-ي،
بÓيلي ،وناسص يعد بمثابة القوة الضضاربة للمنتخب الوطني
في كأاسص افريقيا بمصضر.

ا’سستنجاد بسسليماني..
كÓعب محوري في الهجوم
وفي منصضب المهاجم الرئيسضي كل اأ’راء تتفق على اسضم
بغداد بونجاح الذي فرضص نفسضه بشضكل ’فت ويعّد العنصضر
اأ’سضاسضي في التشضكيلة في الخط اأ’مامي ..في حين كان
وضضع سضلماني في القائمة بمثابة مفاجأاة كبرى ،بالنظر
ل -م -وسض -م ال Ó-عب السض -اب-ق لشض-ب-اب ب-ل-وزداد ضض-م-ن ف-ري-ق-ه

عرفات مزوار لـ«الشضعب»:

«غياب هّداف البطولة في القائمة
سسيؤوثر على معنويات الÓعب المحلي»

أاك -د ال-دول-ي ال-ج-زائ-ري السض-اب-ق
م -زوار ع -رف-ات ف-ي ح-وار خ-اصس
ل -ج -ري -دة «الشض -عب» ان ال-ق-ائ-م-ة
ال -ت -ي ان-ت-ق-اه-ا ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي
تحمل عدة نقائصس ،ارجع ذلك
ل - - -وج - - -ود اسض- - -م- - -اء تسض- - -ت- - -ح- - -ق
ا’سض -ت-دع-اء ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-مسض-ت-وى
ال-ذي ظ-ه-رت ب-ه ط-ي-ل-ة ال-م-وسض-م
الكروي من بينها هداف البطولة
ال -وط -ن -ي -ة ن -ع -ي-ج-ي ،وف-ي ن-فسس
ال-وقت اع-ت-ب-ر ال-ح-ك-م ع-لى قرار
’وان -ه وي -جب
ب -ل -م -اضض -ي سض -اب -ق أ
انتظار نتائج الخضضر في الموعد
القاري.
حاورته :نبيلة بوقرين
«الشض -عب» :م -اه-و ت-ع-ل-ي-قك ع-ل-ى
القائمة التي اسضتدعاها بلماضضي
للكان؟
«م -زور ع-رف-ات» :ال -ق -ائ -م -ة ال -ت -ي

اختارها الناخب الوطني للعب غمار
المنافسضة القارية تحمل العديد من
ال -ن -ق -ائصص ب -ال -ن -ظ -ر ل -وج -ود اسض-م-اء
مسضتواها غير مقنع في صضورة عد’ن
قديورة والحارسص مبولحي العائد من
اإ’صض -اب -ة م -ؤوخ -را ،وسض -ج -ل -ن -ا غ -ي-اب
هداف البطولة الوطنية ،هذا سضيؤوثر
بشضكل سضلبي على معنويات الÓعبين
المحليين أ’نهم سضيفقدون اأ’مل في
حمل اأ’لوان الوطنية.
هل هناك عناصضر من البطولة
ال-وط-ن-ي-ة تسض-ت-ح-ق ال-ت-واجد في
القائمة؟
@@ أاكيد هناك اسضماء قدمت اداء
رائ-ع-ا ط-ي-ل-ة ال-م-وسض-م ال-م-اضض-ي ع-ل-ى
غ -رار ك -ل م -ن سض -ع -ي-ود ،وك-ذا ’ع-ب-ي
ح -ام -ل ال -ل -قب ات-ح-اد ال-ع-اصض-م-ة ف-ي
صض -ورة ك -ل م -ن ب-ن خ-م-اسض-ة ،ب-ل-غ-يت،
م- -زي -ان واسض -م -اء اخ -رى ع -ل -ى غ -رار
حارسص الشضبيبة صضالحي ،ولكن تبقى
خيارات المدرب الوطني ،أ’نه اأ’درى

بما يوجد أ’نه قريب من الÓعبين
وب- -م -ا ي -ت -م -اشض -ى م -ع ال -خ -ط -ة ال -ت -ي
سض-ي-ن-ت-ه-ج-ه-ا وال-ح-ديث سض-ي-ك-ون ب-ع-د
ال -ن -ت -ائ -ج ال -ت -ي سض -ي -ح-ق-ق-ه-ا ال-ف-ري-ق
الوطني اذا كانت ايجابية اكيد انه
كسضب الرهان ،اذا كان العكسص سضيكون
كÓم آاخر من خÓل العودة للنقائصص
التي تحملها القائمة.
ن -ف -ه -م م -ن ك -لمك ،أانك غ -ي -ر
راضس على القائمة التي حّددها
الناخب الوطني؟
@@ حاليا ’ نسضتطيع الحديث ا’ عن
ب- -عضص ال- -ن- -ق- -اط ،أ’ن ال -خ -ي -ار اأ’ول
واأ’خير يعود للمدرب فقط وهو من
ي- -ت- -حّ- -م- -ل مسض- -ؤوول -ي -ة ذلك ،وه -ن -اك
احتمال كبير بأان ينجح بهذه القائمة
وي -ح-ق-ق ن-ت-ائ-ج إاي-ج-اب-ي-ة ،خ-اصض-ة اذا
تمكن من اإ’طاحة بالسضنغال والمرور
للدور الثاني ،انا جد واثق من قدرة
ال-ف-ري-ق ع-ل-ى ب-ل-وغ ال-ن-ه-ائ-ي وان-ا جد
م-ت-ف-ائ-ل ب-ذلك ،ل-ك-ن م-ث-ل-م-ا سض-بق لي
ال -ق -ول ال-ح-ديث سض-ي-ك-ون ب-ع-د ال-ك-ان
وليسص اآ’ن.
كيف تقّيم مسضتوى الفريق منذ
مجيئ بلماضضي؟
@@ بلماضضي مدرب له كفاءة وحقق
ن -ت -ائ -ج ج -د م -ق -ب -ول -ة ل -ح -د اآ’ن م-ع
المنتخب الوطني رغم توليه المهام
ف -ي ف -ت-رة صض-ع-ب-ة ج-دا بسض-بب ت-ه-اون
ال -مسض -ؤوول-ي-ن وتضض-ي-ي-ع ال-وقت ،ول-ه-ذا
سض-نسض-اع-ده ب-الصض-مت وع-دم ا’ن-ت-ق-اد
حتى يواصضل عمله وفق ا’سضتراتيجية
التي يراها مناسضبة ،وفي كل اأ’حوال
ل-ن ي-ت-ح-م-ل مسض-ؤوول-ي-ة ل-وح-ده أ’ن-ه ’
ي -م-لك خ-ي-ارات ك-ث-ي-رة ول-ه-ذا ال-كÓ-م
سضيؤوجل لما بعد البطولة اإ’فريقية.

فينرباخشضه التركي ..والكل يتسضاءل عن «الفورمة» التي
سضيكون عليها سضليماني في موعد مصضر من جهة ومن جهة
أاخرى كانت اأ’نظار موجهة نحو’عب بارادو نعيجي الذي
نال لقب أاحسضن هداف للبطولة الوطنية بـ 20هدفا.
واعتمد بلماضضي على خبرة سضليماني وقدرته على التمركز
في وسضط دفاع المنافسص بشضكل أافضضل كÓعب محوري،
حيث تختلف «صضيغة لعب» الÓعب المذكور مع نعيجي،
مما دفع بلماضضي إالى ا’سضتنجاد بسضليماني ..إالى جانب
غ -ي -اب ب -ل -ف -وضض-ي-ل بسض-بب اإ’صض-اب-ة ف-ي ال-وقت ال-ذي ك-ان
اأ’قرب إالى التواجد في القائمة بالنظر للموسضم المميّز
الذي لعبه مع ناديه هوفنهايم اأ’لماني.
Óشضارة ،فإان بلماضضي سضوف يرد على جل تسضاؤو’ت
ول إ

اإ’عÓميين خÓل الندوة التي ينشضطها اليوم بمركز سضيدي
موسضى بداية من السضاعة الـ 11صضباحا.

قائمة الÓعبين :
مبولحي ،أاوكيجة ،دوخة.
ب-ن ال-ع-م-ري ،ب-ن سض-ب-ع-ي-ن-ي ،م-ان-دي ،عطال ،محمد
فارسس ،تاهرت ،حليشس ،زفان.
ف-غ-ول-ي ،ب-ن ن-اصض-ر ،ب-راه-ي-م-ي ،ب-ل-ق-ب-ل-ة ،ق-دي-ورة،
بوداوي ،عبيد.
محرز ،بونجاح ،بليلي ،وناسس ،سضليمان.

حسضين ياحي لـ«الشضعب»:

«بلماضسي ف ّضسل ا’سستقرار ..واختيار قطر إ’جراء التربصص قرار صسائب»

أاك -د ال -لعب ال -دول -ي السض -اب-ق
والمدرب حسضين ياحي في حوار
لـ»الشض- -عب « أان ب- -ل- -م -اضض -ي فّضض -ل
ا’ع -ت -م-اد ع-ل-ى ’ع-ب-ي ال-خ-ب-رة
خ -لل مشض -ارك -ة ال -م -ن -ت -خب ف-ي
كأاسس افريقيا وتفادي المجازفة
ب -لع -ب -ي -ن ل -م يسض -ب -ق ل -ه-م ل-عب
منافسضة بهذا الحجم.
عمار حميسضي
من جهة اخرى اثنى ياحي على قرار
بلماضضي باختيار قطر من اجل اجراء
التربصص التحضضيري الذي يسضبق كأاسص
افريقيا ،خاصضة أان قطر تتوّفر على
ج-م-ي-ع ال-وسض-ائ-ل وال-ه-ي-اك-ل ال-رياضضية
التي تسضمح للمنتخب بالتحضضير في
افضضل الظروف.
ول -م ي -ف -وت ي-اح-ي ل-ي-ؤوك-د ان اخ-ت-ي-ار
’عب م -ح -ل-ي وح-ي-د ي-ع-كسص مسض-ت-وى
البطولة ،اضضافة الى تراجع مسضتواها
الفني تهاوت سضمعتها بسضبب الشضبهات
التي اصضبحت تحوم حولها وهو ما
يتطلّب حلو’ عاجلة.
«الشض - - -عب» :م - - -ا ه - - -ي ق - - -راءتك
ل-ق-ائ-م-ة ال-لع-بين التي اختارها
بلماضضي؟
ياحي :أاو’ ،انا لسضت من المدربين
ال-ذي-ن ي-ق-ي-م-ون مسض-ت-وى تشض-ك-يلة قبل
خوضص المنافسضة القارية ،وبالتالي قد
ي -ك -ون رأاي-ي غ-ي-ر صض-ح-ي-ح ب-ح-ك-م ان-ه
سض -ط-ح-ي وم-ب-دئ-ي ف-ق-ط ،ول-ه-ذا م-ن
خÓل قراءتي المبدئية للقائمة اعتقد
ان ب -ل -م -اضض -ي فضض -ل ا’سض -ت -ق-رار م-ن
خÓ-ل ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى ن-فسص ال-ت-وليفة
م - -ن ال Ó- -ع - -ب - -ي - -ن وه- -ذا رب- -م- -ا أ’ن
التغييرات الكثيرة والسضفر بمجموعة
تتواجد أ’ول مرة مع بعضص لخوضص
غمار «الكان» قد يكون له اثر سضلبي

داخ- -ل ال- -م- -ج- -م- -وع- -ة .والÓ- -ع- -ب -ون
ال-ح-ال-ي-ون م-ت-ع-ودون ع-ل-ى السض-ف-ر مع
ب -عضص ول -عب م-ب-اري-ات ف-ي اف-ري-ق-ي-ا،
وبالتالي عامل ا’نضضباط لن يكون من
المشضاكل التي سضيعاني منها بلماضضي
اما قراءتي الفنية فهي ان الناخب
الوطني ف ّضضل ا’عتماد على ’عبي
الخبرة وهو حر في ذلك مادام ان
المنافسضة لم تنطلق بعد ،خاصضة انه
قرر اعادة مبولحي المصضاب وقديورة
وسض-ل-ي-م-ان-ي ال-ب-ع-ي-دان ع-ن ال-م-ن-افسضة
ع -ل -ى حسض -اب ’ع -ب -ي-ن شض-ب-اب ول-حّ-د
السضاعة ’ احد يسضتطيع اثبات صضحة
او عدم صضحة هذه الخيارات ،وهذا
لن يكون ا’ بعد المواجهات الثÓث
اأ’ولى في الدور اأ’ول حينها اعتقد
ان -ن -ا ي -م -ك-ن ت-ق-ي-ي-م خ-ي-ارات-ه ال-ف-ن-ي-ة
واأ’هم من ذلك الحكم عليها ان كانت
خاطئة ام صضحيحة.
ال -ق -ائ -م -ة ع -رفت ت-واج-د ’عب
’مر؟
محلي وحيد ،كيف ترى ا أ
@@ ه -و ام -ر م -ن -ط -ق -ي لسض -ب -ب -ي -ن ان

الÓعب المحلي الوحيد المتواجد في
ال- -ق- -ائ- -م- -ة وه- -و ب- -وداوي يسض- -ت- -ح- -ق
ال -مشض-ارك-ة ف-ي ك-أاسص اف-ري-ق-ي-ا ع-كسص
’عبين آاخرين بحكم انه من العناصضر
ال-م-م-ي-زة م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ف-ن-ي-ة وح-تى
ال -ت -ق -ن -ي-ة ،ه-و ي-م-ن-ح ح-ل-و’ اضض-اف-ي-ة
للناخب الوطني دون نسضيان ان اختيار
’عب واح -د ي -ع-كسص ت-واضض-ع مسض-ت-وى
البطولة ،اضضافة الى تراجع سضمعتها
في ظلّ الحديث عن الشضبهات الذي
ط-ف-ى ع-ل-ى السض-اح-ة وه-و م-ا ي-ج-ع-ل-نا
نتأاسضف لما يحدث لكرتنا ،خاصضة اننا
امام مسضتقبل غامضص للكرة المحلية
في ظّل التسضيير الكارثي على مسضتوى
اأ’ندية وحتى على مسضتوى الهيئات
الرياضضية المحلية.
ه-ل ت-ؤوّي-د اخ-ت-ي-ار بلماضضي قطر
’جراء التربصس الثاني؟
إ
@@ ه- -و اخ- -ت -ي -ار اك -ث -ر م -ن صض -ائب،
خ- -اصض- -ة ان- -ن- -ي اع -رف ج -ي -دا ق -ط -ر
والدوحة على التحديد بحكم عملي
ك -م -ح -ل -ل ف -ن -ي ف -ي اح -دى ال-ق-ن-وات
ال -م -ح-ل-ي-ة ه-ن-اك ،وان-ا م-واظب ع-ل-ى
السض -ف -ر ال -ى ق -ط -ر وأاؤوك-د ان اخ-ت-ي-ار
ب -ل -م -اضض-ي صض-ائب ال-ى أاب-ع-د ال-ح-دود
ل- -ع- -دة اسض- -ب- -اب اه- -م- -ه- -ا ال- -م- -راف -ق
ال -ري -اضض -ي -ة ،ح -يث زرت ال -ع-دي-د م-ن
المرافق والهياكل الرياضضية وأاؤوكد ان
قطر من الدول الرائدة على مسضتوى
ال-ع-ال-م ف-ي ال-ه-ي-اك-ل ال-ري-اضضية بدليل
م-ج-يء ال-ع-دي-د م-ن ال-ف-رق اأ’وروب-ي-ة
الكبيرة ،إ’جراء تربصضات هناك على
غ -رار ب -اريسص سض-ان ج-ي-رم-ان وب-اي-رن
م -ي -ون -ي-خ ،وه-ذا ي-ؤوك-د ان ه-ذا ال-ب-ل-د
سض -ائ -ر ن -ح -و ت -ط-ور ك-ب-ي-ر ف-ي م-ج-ال
المرافق والهياكل الرياضضية ،اضضافة
ال-ى ال-م-راف-ق ال-ط-ب-ي-ة ال-رياضضية التي
تعد ذات صضدى عالمي لهذا انا أاسضاند
بلماضضي في هذا ا’ختيار.
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علي فرقاني لـ «الششعب»:

تواجد بوداوي وبلقبلة سصيكون له أاثر إايجابي على الفريق

لفصشاح عن القائمة المعنية بنهائيات كأاسص أامم إافريقيا  ،2019اتصشلنا
بعد ا إ
لسشبق «علي فرقاني» الذي أابدى رأايه في
بالÓعب الدولي وقائد الخضشر ا أ
القائمة التي اسشتدعاها «بلماضشي» تحسشبا لتربصص المنتخب الذي سشينطلق
يوم  03جوان المقبل بمركز تحضشير المنتخبات الوطنية بسشيدي موسشى ،في
هذا الحوار:
حاوره :محمد فوزي بقاصص
الوطني الجزائري ويجب أان نعيد له الثقة
ال-ت-ي ف-ق-ده-ا ب-ت-واج-ده ف-ي ق-ائ-م-ة ال-خضص-ر،
«الشش- -عب» :أاول ،م- -ا رأايك ف- -ي ق- -ائ -م -ة المهاجم اأ’سصاسصي في هذه «الكان» سصيكون
«ج -م -ال ب -ل -م -اضش -ي» ال-م-ع-ن-ي-ة ب-ت-ربصص ب -دون م -ن -ازع «ب -ون -ج-اح» ال-ذي أادى م-وسص-م-ا
ك -ب -ي -را ،و»ب -ل -ف-وضص-ي-ل» ال-ذي ك-ان سص-ي-خ-ل-ف-ه
الخضشر التحضشيري لـ»كان» مصشر ؟
علي فرقاني :أاعتقد بأان المجموعة التي مصصابا ،وأاعتقد بأان اسصتدعاء «سصليماني» جاء
اخ -ت -اره -ا «ج-م-ال ب-ل-م-اضص-ي» ج-د م-ت-وازن-ة ،خدمة للمجموعة ولكي يعطيه الثقة ويكافئه
وال -ن-اخب ال-وط-ن-ي اخ-ت-ار غ-ال-ب-ي-ة ال-لع-ب-ي-ن على مسصيرته المميزة في المنتخب الوطني،
الذين كانوا في مفكرة كل متتبعي كرة القدم وأاعتقد بأانه سصيكون مفيدا للفريق الوطني
ال -وط -ن -ي-ة ،أاع-ت-ق-د ب-أان ال-م-ف-اج-أاة ك-انت ف-ي في كأاسس أامم إافريقيا رغم ابتعاده عن أاجواء
اسص -ت -دع -اء ال -م -ه -اج -م «إاسص -لم سص -ل -ي -م -ان-ي» ال -م -ن -افسص -ة ال-رسص-م-ي-ة م-ن-ذ م-دة م-ع ف-ري-ق-ه
وم -ت -وسص-ط ال-م-ي-دان «ع-د’ن ق-دي-ورة» ،ل-ك-ن فينرباتشصي التركي.
أال ت- -ع- -ت -ق -د ب -أان «ن -ع -ي -ج -ي» ه -داف
ال- -م- -درب ي- -م- -لك ح- -ج- -ج- -ه وف- -ك- -رت- -ه وراء
اسصتدعائهما ،أاعتقد بأان اأ’مر اإ’يجابي في البطولة تمّ تهميششه في هذه القائمة؟
هذه القائمة هو اسصتدعاء الحارسس «رايسس @@ «نعيجي» ’عب شصاب ومازال أامامه وقت
الوهاب مبولحي» الذي كان مصصابا وعاد إالى ط-وي-ل ل-ل-ع-م-ل وال-ب-روز أاك-ث-ر وت-أاك-ي-د مسصتواه
أاج -واء ال -م -ن -افسص-ة ف-ي اأ’سص-ب-وع اأ’خ-ي-ر م-ن مثلما قام به في السصابق «بونجاح»’ ،عبو
ال-ب-ط-ول-ة السص-ع-ودي-ة وال-ت-ح-ق ب-م-رك-ز سص-ي-دي البطولة الوطنية شصاهدناهم هذا الموسصم و’
م-وسص-ى م-ن-ذ أاسص-ب-وع ل-ل-ت-حضص-ي-ر ق-ب-يل تربصس يمكن أان نعتمد عليهم في منافسصة كبيرة من
الخضصر« ،مبولحي» قيمة ثابتة في تشصكيلة ح -ج -م ك -أاسس أام -م إاف -ري -ق -ي -ا ،اإ’ت -ح-اد ب-ط-ل
المنتخب الوطني ،وأامر مهم للغاية أان يكون ال-م-وسص-م ووصص-ي-ف-ه شص-ب-ي-ب-ة ال-ق-بائل والبطولة
في تعداد المنتخب حارسس مخضصرم ،رغم ع -رفت ن -دي-ة إال-ى آاخ-ر ج-ول-ة وال-ت-ت-وي-ج ج-اء
تواجد «دوخة» و»أاوكجدة» اللذان يتواجدان بفارق نقطة وحيدة ،لكن طوال الموسصم لم
نشصاهد مسصتوى كبير وليسصت هناك مباريات
في أافضصل مسصتوياتهما.
القائمة عرفت عودة الثÓثي (زفان ،كبيرة شصاهدناها خلل هذا الموسصم الكروي،
وف- -ي ن- -ظ -ري ح -ت -ى ي -ك -ون ه -ن -اك ’ع -ب -ون
قديورة وسشليماني)؟
@@ أاعتقد بأان «زفان» أادى موسصما كبيرا هذا جزائريون في المنتخب الوطني ’ يجب أان
الموسصم بجانب «بن سصبعيني» و»قديورة» على تكون الرابطة المحترفة اأ’ولى لكرة القدم بـ
عكسس المواسصم السصابقة كسصب وقت لعب ،لكن  16فريقا ،يجب إاضصافة عدد الفرق ،وبالتالي
بكل صصراحة الموسصم الذي قام به «سصليماني» مضصاعفة عدد المباريات حتى يكسصب ’عبونا
’ يسصتحق فيه أان يكون متواجدا مع المنتخب عددا أاكبر من المباريات في اأ’رجل ،ليسس
ال-وط-ن-ي خ-لل ن-ه-ائ-ي-ات ك-أاسس أام-م إاف-ري-قيا ه -ن -اك ’ع-ب-ي-ن ب-ارزي-ن ف-ي ال-ب-ط-ول-ة ون-ح-ن
« ،2019سص -ل -ي -م -ان -ي» ه -و ه -داف ال -م-ن-ت-خب بعيدين عن ا’حتراف ولو أاني خرجت نوعا

م - - - -ا ع - - - -ن سص - - - -ؤوالك،
«ب - -ل - -م - -اضص - -ي» فضص - -ل
«سص-ل-ي-م-ان-ي» ال-ذي ق-ام
ب -م -وسص -م ك -ارث -ي ع -ل-ى
«ن -ع -ي-ج-ي» ال-ذي أان-ه-ى
الموسصم هدافا للبطولة
ال-وط-ن-ي-ة ،وأاع-ت-ق-د بأان
اأ’ول لن يخيب وعلى
الثاني أان ’ ييأاسس ويواصصل العمل.
»ب -ل -م-اضش-ي» وضش-ع ال-ث-ق-ة ف-ي «ب-وداوي»
و»بلقبلة» في هذه القائمة؟
@@ «بوداوي» يسصتدعى للمرة الثانية على
ال-ت-وال-ي ل-ل-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي وه-ذا أام-ر ج-يد
للعب شصاب مثله ،في التربصس اأ’ول لعب
ل -ق-اء رسص-م-ي-ا ضص-د غ-ام-ب-ي-ا ل-حسص-اب ال-ج-ول-ة
السصادسصة من التصصفيات المؤوهلة لكأاسس أامم
إاف-ري-ق-يا  ،2019ب -م-ل-عب «مصص-ط-ف-ى تشص-اك-ر»
وأادى مباراة مقبولة ،و»بلماضصي» في هذه
ال-ق-ائ-م-ة راه-ن ع-ل-ى ال-لع-ب-ي-ن ال-منسصجمين
فيما بينهم والمتعودين على أاجواء المنتخب
وال-ت-ن-ق-لت إال-ى إاف-ري-ق-ي-ا ،وإاضص-افة عنصصرين
جديدين لن يؤوثر على المجموعة بل بالعكسس
سص -ي -ك-ون ل-ه اأ’ث-ر اإ’ي-ج-اب-ي أ’ن «ب-ل-م-اضص-ي»
يواصصل عملية التشصبيب وضصخ دماء جديدة
ل- -ل- -م- -ن- -ت- -خب دون إاح -داث صص -دم -ة ك -ب -ي -رة،
خصصوصصا أانه بعد نهائيات كأاسس أامم إافريقيا
رب -م -ا سص -ي -ع -ت -زل ع -دد ك -ب -ي-ر م-ن ال-لع-ب-ي-ن
الدوليين الذين بلغوا عتبة الثلثين سصنة ،أاما
«ب -ل -ق -ب -ل -ة» ’عب شص -اب وي -م -لك ال-ك-ث-ي-ر م-ن
المؤوهلت وهو اللعب الوحيد الذي يفتقد
ل-لنسص-ج-ام م-ع م-ج-م-وع-ة ال-منتخب الوطني،
ل -ك-ن سص-ي-ك-ون ل-ه ال-وقت ال-ك-اف-ي ل-لح-ت-ك-اك
ب- -ال- -لع- -ب -ي -ن خ -لل ت -ربصس ال -خضص -ر ال -ذي
سص -ي -ن -ط-ل-ق ي-وم  0٣ج -وان ب -م-رك-ز ت-حضص-ي-ر
المنتخبات الوطنية بسصيدي موسصى قبل أان
ي -ط -ي -ر ال -م -ن-ت-خب إال-ى ق-ط-ر ي-وم  08جوان
ويخوضس لقاءين ودين ومنه إالى مصصر للعب
نهائيات كأاسس أامم إافريقيا ،وسصيكون له على

كلمة العدد

اأ’قل مدة شصهر كامل
م-ع ال-م-ن-ت-خب وه-و ما
سصيجعله يكسصب خبرة
ك -ب -ي -رة م -ع ال-م-ن-ت-خب
للمسصتقبل ،وفي نظري
اأ’مر غير العادي في
هذه القائمة هو غياب
’عب م- -ث- -ل «ت- -اي- -در»
الذي يلعب بانتظام مع فريقه في البطولة
الكندية ،لكن ما يجعلنا نقف عن التعليق هو
أاننا ’ نعرف كيف يعيشس «تايدر» مع زملئه
في المعسصكرات وهو ربما اأ’مر الذي أابعده
عن هذه القائمة.
ال -ب -عضص ي -ن -ت -ق -د خ-ط ال-وسش-ط ال-ذي
ي- -ف- -ت- -ق- -د ل- -ل- -خ- -ب- -رة ف- -ي ال- -م- -ن- -افسش -ة
لفريقية؟
ا إ
@@ هناك «فغولي» و»قديورة» ،يملكان خبرة
واسصعة مع المنتخب ،كما أان «بلماضصي» يمكنه
تدعيم خط الوسصط وفقا لخطته بلعبين
م -ث -ل «ب -راه -ي -م -ي» و»ون -اسس» ال -ذي ف -ي ك-ل
م-ن-اسص-ب-ة ي-ج-لب اإ’ضص-اف-ة ح-ي-ن ي-ع-ت-مد عليه
المدرب في تعداده ،عند اإ’فصصاح عن أاي
قائمة نتحدث ونبدي رأاينا فيها ،لكن النتائج
ال-ت-ي سص-ي-ح-ق-ق-ه-ا ال-م-ن-ت-خب في «الكان» هي
ال -ت-ي سص-ت-ح-ك-م ع-ل-ى ق-ائ-م-ة «ب-ل-م-اضص-ي» ف-ي
ال- -ن- -ه- -اي- -ة ،ك -أاسس إاف -ري -ق -ي -ا ل -يسصت سص -ه -ل -ة
والمنتخبات اإ’فريقية يتطّور مسصتواها من
م -وسص -م آ’خ -ر ،ل -ك -ن -ي أاضص -ع ث -ق-ة ك-ب-ي-رة ف-ي
«بلماضصي» وفي مجموعته من أاجل القيام
بشصيء في هذه المنافسصة ،وعندما أاقول لك
هذا ’ يعني بأانني أانتظر منهم اللقب بل
أانتظر منهم اللعب بطريقة جيدة وإاقناعنا
فوق أارضصية الميدان ،الهدف المطلوب هو
بلوغ الدور نصصف النهائي وعلى أاقل تقدير
المغادرة من الدور الربع نهائي ،في حالة
اإ’قصص- -اء ي- -جب أان ن- -خ- -رج م -ن ال -م -ن -افسص -ة
بشصرف.

اليامين بوغرارة:

الناخب الوطني تعامل مع نفسس التعداد تقريبا منذ قدومه
أابدى التقني لمين بوغرارة تفاؤول كبيرا
ب- -خصش- -وصص اخ- -ت- -ي -ارات ال -ن -اخب ال -وط -ن -ي
بلماضشي للنخبة الوطنية التي سشيدخل بها
«كان  »2019بالقاهرة ،والتي قال عنها في
ه- -ذا ال- -ح- -وار ب- -أان- -ه- -ا ق- -ادرة ع- -ل -ى إاح -داث
ال -م -ف -اج-أاة ن-ظ-را ل-ت-ج-رب-ة أاغ-لب ال-ع-ن-اصش-ر
ال -وط -ن -ي -ة وق -درت -ه -ا ال -ت-ق-ن-ي-ة ع-ل-ى غ-رار
ح- -ل- -يشص ،سش- -ل- -ي- -م- -ان- -ي ،م- -ح- -رز ،ق -دي -ورة،
لخ -ري -ن ،وأاشش -اد م -ح -دث -ن -ا
ب- -راه- -ي -م -ي ،وا آ
ب -ال -ظ -روف ال -ج -ي -دة ال -م -ح -اط -ة ب-ال-ف-ري-ق
ال-وط-ن-ي م-ن-ذ أان اع-ت-ل-ى ب-ل-م-اضشي العارضشة
لمور المادية والمعنوية في
الفنية فكل ا أ
صشالح «الخضشر».

حاوره :فؤواد بن طالب

«الششعب» :ما رأايك في قائمة بلماضشي
التي سشتدخل «كان  »2019بعد أاسشابيع
لن ؟
من ا آ
@@ بكل روح رياضصية فالتشصكيلة المختارة
متوازنة وتضصمّ عناصصر ذات مسصتوى عال على
غ-رار م-ح-رز ،سص-ل-ي-م-ان-ي ،ق-دي-ورة واآ’خ-رين
ولذلك فإان تعداد الخضصر حاليا هو تعداد
جيد وله بعد مسصتقبلي.
م - -ع - -ن - -ى ه - -ذا أان ب - -ل - -م - -اضش - -ي أاحسش - -ن
الختيار؟

@@ أاظن هذا ،أ’ن الناخب الوطني تعامل مع
نفسس التعداد تقريبا خلل الشصهور الماضصية
ووضصع لكل ’عب بطاقة تقنية في ذهنه،
ول -ذلك ف -ال -ت -ع -داد ال -ح -ال -ي ك -ان م -حسص-وم-ا
للناخب الوطني منذ توليه المهمة التقنية.
ك -ي -ف ت -رى ع -ودة ق -دي -ورة وال-واف-د
لسشماء
الجديد بوداوي وغيرهم من ا أ
التي لمعت مع أانديتها أاوروبيا؟
@@ أاغلب اللعبين في المنتخب الوطني لهم
تجربة كبيرة وقد سصبق للبعضس أان لعب مع
ال-خضص-ر ف-ي م-ن-اسص-ب-ات سص-اب-ق-ة ،ول-ذلك فأانا
متفائل بهذا التعداد الذي يضصمّ خيرة ’عبينا
ال -دول -ي -ي -ن ع -ل-ى غ-رار إاب-راه-ي-م-ي ،ب-لي-ل-ي،
م -ح -رز ،ف -غ -ول -ي ،ب -ن ن -اصص -ر ،وغ-ي-ره-م م-ن
اأ’سصماء التي بيّنت بصصماتها مع أانديتها.
ما رأايك في إازاحة بن طالب وتايدر؟
@@ رب -م -ا ف -ي ال -ل -ق -اءات ال -م -اضص -ي-ة ه-ذي-ن
ال -لع -ب -ي-ن ل-م ي-ق-دم-ا م-ا ه-و م-ط-ل-وب ،ل-ك-ن
إازاحتهما من تعداد الخضصر ’ يعني أانهما
ضصعيفين ،ربما لفترة ما وسصيعودان وهذا وارد
أ’نهما ’عبين من الطراز العالي.
م -ا م Ó-ح-ظ-تك ك-ت-ق-ن-ي ع-ن ال-ت-ع-داد
ال- -وط- -ن- -ي م- -ق- -ارن- -ة ب- -ال- -م- -ن- -ت- -خ- -ب -ات
لفريقية المششاركة؟
ا إ

ششبيبة بجاية

الفريق يح ّضصر لنهائي كأاسس الجمهورية في ظروف جيدة
خ ّّصصصصت اللجنة المنظمة لنهائي كأاسس الجمهورية لكرة القدم 22 ،أالف تذكرة بمناسصبة هذا
النهائي بين شصبيبة بجاية وشصباب بلوزداد ،المزمع إاجراؤوه يوم  8جوان بملعب مصصطفى شصاكر
بالبليدة ،على السصاعة الخامسصة مسصاء ،حيث أان حصصة كل فريق  11أالف تذكرة ،سصتباع بملعب
ا’تحاد المغاربي بالنسصبة لمناصصري شصبيبة بجاية ،وملعب  20أاوت  1955بالنسصبة لمناصصري
شصباب بلوزداد.
لشصارة ،تواصصل التشصكيلة البجاوية تحضصيراتها لهذا الموعد الهام ،حيث أاجرت لقاء وديا
ول إ
أامام المنتخب الوطني العسصكري بمركز تحضصير المنتخبات الوطنية العسصكرية ببن عكنون،
وأاسصفر على فوز المنتخب العسصكري بهدف دون رد ،وسصينتهي هذا التربصس القصصير غدا
اأ’حد وبعد العودة الى بجاية سصيتنقل الفريق إالى العاصصمة يوم السصادسس جوان.
وبحسصب رئيسس الفريق حواسصي ،فإان التحضصيرات الحالية تجري في ظروف جد ملئمة،
وهو ما سصيحفز اللعبين على التركيز لبلوغ اأ’هداف المسصطرة ،والعمل من أاجل تجسصيدها
ميدانيا خلل اللقاء أامام الشصباب ،حيث تمّ برمجة لقاءات تطبيقية بين اللعبين بهدف
الوقوف على آاخر الرتوشصات ،وتجريب بعضس الخيارات لضصمان الجاهزية ،كما رّكز الطاقم
الفني أاكثر على الجانب البدني والتكتيكي.
بجاية :بن النوي توهامي

@@ «التوليفة» الوطنية مقبولة
إالى أابعد الحدود ،خاصصة وأانها
تدعمت بعناصصر جديدة على
غرار بوداوي ،وبلقبلة ،إاضصافة
إالى أاصصحاب الخبرة والتجربة
ول- - -ذلك حسصب رأاي ’ خ- - -وف
ع- -ل- -ى ال- -خضص- -ر ف -ي «ال -ك -ان»
القاهرة ،بشصرط أان ’ تدخل في متاهات
الغرور أ’ن بطولة هذا الموسصم تختلف عن
البطو’ت السصابقة ،نظرا لتواجد منتخبات
ق -وي -ة وال -ت-ن-افسس ف-ي-ه-ا سص-ي-ك-ون شص-دي-دا م-ن
البداية ،خاصصة وأان هناك منتخبات لها باع
كبير في هذه المنافسصة على غرار تونسس،
مصصر ،السصينغال ،الكاميرون…
ماذ تقول عن منتخب مصشر؟
@@ كأاسس إافريقيا في مصصر لها طابع خاصس
لدى الجمهور المصصري ،وسصتدخل هنا عدة
اع -ت -ب -ارات ،م -ن -ه -ا اإ’م -ك -ان -ي -ات ال -م -ت -اح-ة
أ’صصحاب اأ’رضس ضصغط الجماهير ،وغيرها
من اأ’مور التقنية ذات البعد ا’سصتراتيجي
ل -ك -ل م -ن -ت-خب ،ل-ذلك ي-جب ع-ل-ى ال-م-ن-ت-خب
الجزائري أان يدخل البطولة بهدوء للفوز بها،
مع العلم أان كل المنتخبات تنتظر فريقنا
الوطني.
من خÓل تجربتك كمدرب كبير ولك
باع في التسشيير التقني ،ما هو تحليلك
ع-ل-ى ال-ن-خ-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة ،ق-ب-ل ان-طÓ-ق
«الكان» بأاسشابيع؟
@@ أاع -ت -ق -د أان ت -ول-ي-ف-ة «ال-خضص-ر» أاصص-ب-حت
معروفة وهي مزيج ما بين أاصصحاب الخبرة
والتجربة وأاصصحاب الطموح ،ولذلك فالوقت
ك -اف ل -ل -ن -اخب ال -وط -ن-ي ب-أان ي-ج-د ال-وصص-ف-ة
اللزمة لدمج الخبرة والطموح قبل انطلق
المنافسصة ،وأاعتقد أان هناك تربصس خارج
ال-دي-ار وإاج-راء م-ق-اب-ل-ت-ي-ن وه-ذا قصص-د وضصع
اللمسصات اأ’خيرة على التعداد الرسصمي الذي
سصيدخل به «كان» القاهرة.
ما هي مفاتيح بلماضشي في «الكان»؟
@@ م -ف -ات -ي -ح «ال -خضص -ر» ه -و ال-ت-رك-ي-ز ع-ل-ى
ال -ج -ان-ب-ي-ن ال-ن-فسص-ي وال-ت-ك-ت-ي-ك-ي ع-ل-ى م-دار
المباريات ،وهذا كله يطبق خلل حصصصس
التدريبات الجانبية مع إاعداد الخطط وفق
نقاط قوة وضصعف المنافسس بعد معاينة بعضس
أاشص -رط -ة ال-ف-ي-دي-و ل-ل-ق-اءات ال-م-ن-افسص-ي-ن ف-ي
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المجموعة،
ومن هنا يمكن
إاع- -داد ال- -ع- -دة
م- - -ن ج - -م - -ي - -ع
ال- -ج -وانب وم -ا
ع-ل-ى ال-لع-بين
إا’ ال- -ت- -ط -ب -ي -ق
على أارضصية الميدان واللعب دون غرور.
هل من إاضشافة تقنية في هذا الجانب؟
@@ حسصب تجربتنا ،دائما اللقاء اأ’ول هو
م -ف -ت -اح ا’ن -ط -لق -ة أ’ي ف -ري -ق ،ف -م -ا ع-ل-ى
منتخبنا إا’ أان يضصع في الحسصابان المبارة
اأ’ولى التي هي محطة العبور إالى ما هو
أافضصل في المجموعة من مباريات وبدون
حسصابات مسصبقة.

تحضصير الموسصم
القادم..؟
تتسصابق اأ’ندية مباشصرة
بعد نهاية البطولة على
«اأ’سصماء » التي برزت
م- - - -ن أاج- - - -ل» ال- - - -ف- - - -وز
ب- -خ- -دم- -ات- -ه- -ا ت- -حسص -ب -ا
للموسصم القادم ،حيث أان
العديد من رؤوسصاء الفرق
يتحّدثون عن تدعيمات
إ’عطاء قوة أاكثر للفريق
وال -ل -عب ضص -م -ن أاه-داف
^ حامد حمور
«كبيرة».
وسصيتابع الجمهور الرياضصي في اأ’يام القادمة باهتمام
اأ’خبار التي سصوف تتحّدث عن ا’نتقا’ت في الميكاتو
الصصيفي ،والتي سصتكون بحجم كبير بالنظر لرؤوية أاغلب
ال -مسص -ؤوول -ي -ن ع -ل -ى اأ’ن-دي-ة أان ن-ج-اح أاي ف-ري-ق م-رت-ب-ط
بالدرجة اأ’ولى باسصتقدام عدد من اللعبين ..في الوقت
الذي يكون المنطق مخالفا تماما لهذه اإ’سصتراتيجية.
فقد أاكد مختلف التقنيين والمختصصين أان العمل على
ال-م-دى ال-ب-ع-ي-د ه-و ال-ح-ل اأ’م-ث-ل ل-ت-ك-وي-ن فريق تنافسصي
بإامكانه لعب اأ’دوار اأ’ولى بعد سصنوات ..في الوقت الذي
تبقى هذه النقطة غير واردة في «أاجندة اأ’ندية» التي
تنشصط كثيرا في سصوق ا’نتقا’ت ،قبل أان تكون «الحسصرة»
في مقدمة اأ’حداث خلل الموسصم داخل النادي الذي
ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى ه-ذه ال-خ-ط-ة ..واأ’م-ث-ل-ة ك-ث-ي-رة ع-ن رؤوسصاء
اأ’ندية الذين وعدوا جمهورهم بلعب اأ’دوار اأ’ولى،
ليحدث العكسس ويصصارع الفريق على تحقيق البقاء.
وب -ال -رغ-م م-ن أان ا’ح-ت-راف ق-د ي-ف-رضس ال-حصص-ول ع-ل-ى
أاحسص -ن ال -لع-ب-ي-ن إان ت-وف-رت اإ’م-ك-ان-ي-ات ل-ل-عب اأ’دوار
اأ’ولى ..إا’ أان منطق كرة القدم يبقى فيه «الميدان»
والعمل الفني هو الفاصصل ،حيث أان المدرب ’ يمكنه
تقديم فريق تنافسصي من «الوهلة اأ’ولى»..
وبالتالي ،فإان تطوير كرة القدم الجزائرية يمّر حتما على
ضصرورة وضصع خطط واضصحة من طرف مسصؤوولي اأ’ندية،
بالتركيز في المقام اأ’ول على الفئات الشصبانية وإاعطائها
كل اإ’مكانيات ،ثم تدعيم الفريق اأ’ول حسصب احتياجات
الطاقم الفني ..والسصير بالمشصروع بطريقة متوازية بين
النقطتين على مدى سصنوات لتأاتي «الثمار» واضصحة على
الميدان بلعبين تكّونوا في النادي وبطريقة لعب تتوافق
مع طموحاته ،دون «الجري وراء النجوم» التي تكون في
غالب اأ’حيان غير فّعالة وتدخل الفريق في دوامة من
المشصاكل.
كما يمكن القول في هذا المجال ،إان التغييرات العديدة
في أانديتنا لم تعط الوقت الكافي للعبين لتطوير أادائهم
بشصكل كبير ،وخير دليل على ذلك أان الناخب الوطني وضصع
في قائمة الـ 2٣لكأاسس افريقيا ’ ،2019عب واحد من
البطولة الوطنية وهو بوداوي ..كما كان الثنائي لوصصيف
ون -ع -ي -ج-ي ق-ري-ب-ا م-ن ال-ق-ائ-م-ة أايضص-ا ،وك-ل-ه-م م-ن ب-ارادو
المعروف بمنهجيته التي تعتمد على التكوين وا’سصتقرار
والعمل على المدى البعيد..

لولى
بعد تتويجه بلقب الرابطة المحترفة ا أ

والي العاصصمة يكّرم اتحاد العاصصمة في حفل مميّز

ثّ-م-ن وال-ي ال-ج-زائ-ر ال-ع-اصشمة عبد الخالق
صش- -ي -ودة ال -ل -قب  ٨لت -ح -اد ال-ع-اصش-م-ة ف-ي
تصش -ري -ح خّصص ب-ه ج-ري-دة «الشش-عب» وه-ذا
بمناسشبة التكريم المتميز الذي أاقيم ليلة
أاول أامسص بمقر الولية على ششرف النادي
العاصشمي المتّوج بالبطولة.
ج -رى ه -ذا ال -ح -ف -ل ال-ت-ك-ري-م-ي ف-ي أاج-واء
رمضش- -ان- -ي- -ة م -م ّ-ي -زة حضش -ره -ا ك -ل أاعضش -اء
التحاد والÓعبون وكل الطواقم يتقّدمهم
لدارة ب -وع Ó-م شش -ن -دري
رئ- -يسص م- -ج- -لسص ا إ
وال- -ع -دي -د م -ن ال -م -دع -وي -ن ل -ه -ذا ال -ح -ف -ل
الرياضشي.
فؤواد بن طالب

وقد اسصتهل الرجل اأ’ول على رأاسس و’ية الجزائر
عبد الخالق صصيودة بكلمة ترحيبية أاثلجت صصدور
الحاضصرين منّوها بهذا اإ’نجاز الذي حّققه فريق
ا’تحاد ،رغم الصصعوبات التي مّر بها إا’ أانه أاثبت
في نهاية المشصوار ،أان له كل اأ’حقية ليكون بطل
بامتياز ،ليضصيف والي العاصصمة أان الو’ية على
اسصتعداد تام لمواكبة كل اأ’نشصطة الرياضصية التي
تقام هنا وهناك مع تشصجيع كل المتّوجين والذين
يعملون بجد من أاجل تطوير الرياضصة .و»أاعتقد
أان ال-ج-زائ-ر ب-فضص-ل م-ؤوط-ري-ه-ا ف-ي ه-ذا ال-م-ج-ال
قادرة على إاعادة الهيبة والنجاح لكل الرياضصات».

وف-ي ن-ه-اي-ة ك-ل-م-ت-ه ق-دم وال-ي ال-ع-اصص-م-ة بحضصور
أاسصرة ا’تحاد الدرع الشصرفي للبطولة ،ومبلغ مالي
محترم قدره ( )٣مليار سصنتيم تشصجيعا وتقديرا
لهذا الفريق الذي يعتبر ـ حسصبه ـ نموذجا في
سصماء الكرة الجزائرية ،وختم كلمته مهنئا الشصعب
الجزائري بمناسصبة عيد الفطر المبارك.

ششندري بوعÓم :

التكريم عربون محبة وتقدير
أاما رئيسس مجلسس اإ’دارة شصنداري بوعلم فعّبر
ف -ي ك -ل -م -ت-ه ق-ائ-ل« ،إان-ن-ا سص-ع-داء ب-ه-ذا ال-ت-ك-ري-م
المتميز والذي قام به والي العاصصمة ،والذي يعتبر
ع -رب -ون م -ح -ب-ة وت-ق-دي-ر ،ك-م-ا أان-ن-ي سص-ع-ي-د ج-دا
ب-ت-واج-دي ب-ي-ن أاصص-دق-ائ-ي وم-ح-ب-ي ه-ذا ال-ف-ري-ق
العريق المتّوج باللقب الوطني والذي ’ يفوز به
إا’ ال -ك -ب-ار» ،وق-ال إان ه-ذا ال-ت-ت-وي-ج صص-ن-ع-ه أاب-ن-اء
«سصوسصطارة» والمدرب لمين كبير دون أان ننسصى
اأ’نصصار الذين كانوا بحق أاوفياء أ’لوان ا’تحاد
وهم مشصكورون على ما قدموه من مناصصرة مليئة
بالروح الرياضصي ،طالبا من أاسصرة ا’تحاد أان تبقى
متماسصكة ومتضصامنة من أاجل بقاء الفريق على
نفسس الروح والديناميكية متمنيا له المزيد من
ال-ن-ج-اح-ات ف-ي ال-م-ح-ط-ات ال-ق-ادم-ة سص-واء كانت
وطنية أاو قارية .

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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انخفاضس درجات ا◊رارة ينعشس حركية الشسارع الورڤلي
سس- -اه- -م ان -خ -ف -اضس درج -ات ا◊رارة،
’خÒة ‘ ،إانعاشس حركية
’يام ا أ
خÓل ا أ
’جواء
الشسارع بورقلة وتزامنت هذه ا أ
’واخ -ر م -ن شس -ه -ر
م -ع ان -ط Ó-ق ال -عشس -ر ا أ
رمضس -ان ال -ك -ر Ëوال -ت -ي ت -ب-دأا ‘ ال-ع-ادة
خÓ-ل-ه-ا م-ظ-اه-ر ال-ت-حضسÒات اسس-تعدادا
’سس-ت-ق-ب-ال ال-ع-ي-د ،ح-يث ي-توافد بشسكل
’سسواق
كب Òالعديد من اŸواطن Úعلى ا أ
واÓÙت.
ورڤلة :إاÁان كا‘
دفعت هذه األجواء الكث Òمن اŸواطنÚ
إا ¤اسشتغÓل الفرصشة من أاجل قضشاء حاجاتهم
خÓل الصشباح بدل ما بعد اإلفطار ككل يوم،
ل -ه -ذا تشش -ه-د الشش-وارع ب-ورق-ل-ة ‘ ه-ذه الي-ام
حيوية غ Òمعهودة ،حيث يÓحظ أان الششوارع
وال-ط-رق-ات ال-رئ-يسش-ي-ة واألسش-واق م-ك-ت-ظة عن
آاخرها.
تنوعت اÓÙت التي اسشتقطبت عددا
كبÒا من اŸواطن Úب Úبيع مÓبسس األطفال
والكبار وÓﬁت لوازم ا◊لويات.
لراء عدد من
‘ اسشتطÓع «الششعب» آ
اŸواطن Úأاكد بعضشهم أان الششهر الفضشيل
هذه السشنة كان ‡يزا بسشبب تزامنه مع
فÎة ششهدت انخفاضشا واضشحا ‘ درجات
ا◊رارة ،موضشح Úأانهم اسشتغلوا ذلك من
لغ -راضس
أاج -ل قضش -اء ح -اج -ات -ه -م وشش -راء ا أ

ال Ó-زم -ة ع -ل -ى غ -رار شش-راء مÓ-بسس ال-ع-ي-د
و–ضش Òا◊ل -وي -ات اسش -ت -ع -دادا لÓ-ح-ت-ف-ال
بعيد الفطر اŸبارك.
ذك--ر ب--عضش--ه--م أان-ه-م ي-ج-دون ‘ ه-ذه
لجواء فرصشة للتسشوق خÓل الصشباح بعد
اأ
لف--ط--ار ال-وقت
أان ك--انت سش--اع--ات ب--ع--د ا إ
اŸناسشب بالنسشبة لهم خÓل أايام رمضشان
لو ،¤مششÒي----ن أان الك----ت----ظ----اظ ال---ذي
اأ
لسش--واق واÓÙت ال--ت--ج--اري--ة
تشش---ه---ده ا أ
ليام أامر طبيعي بالنظر إا¤
خÓل هذه ا أ
أان البعضس  ⁄يسشتلم أاجرته الششهرية إال ‘
ليام تعد
لضشافة إا ¤أان هذه ا أ
لونة ،با إ
اآ
لع-داد ح-ل-وي-ات ال-ع-ي-د
لي--ام اŸن--اسش-ب-ة إ
اأ
والتي تتطلب ششراء مسشتلزماتها أايضشا.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،اشش -ت -ك -ى ال -ك -ث Òم -ن
اŸواطن Úاألسشعار اŸرتفعة ‘ مÓبسس العيد
وﬁدودية الختيارات من جهة أاخرى واألمر
نفسشه بالنسشبة Ÿسشتلزمات ا◊لويات خاصشة
اŸكسشرات «الكاوكاو واللوز والفسشتق وا÷وز»
التي تسشجل ارتفاعا ‘ أاسشعارها على طوال
العام يتوضشح أاثرها خÓل أايام العيد .
اعت Èهؤولء أان اŸيزانية تششهد انهيارا
ك- -بÒا خÓ- -ل ه -ذه ال -فÎة ال -ت -ي ت -ك Ìف -ي -ه -ا
اŸصش-اري-ف ف-م-ن ج-ه-ة ه-م م-ط-ال-ب-ون بشش-راء
اŸواد السشتهÓكية اŸطلوبة خÓل رمضشان
ال -ت -ي م -ازالت تسش -ج -ل ه -ي األخ-رى ارت-ف-اع-ا
طفيفا فيها ومن جهة أاخرى فهم مضشطرون
إا ¤شش-راء مسش-ت-ل-زم-ات ال-ع-ي-د اŸط-ل-وب-ة ع-لى
الرغم من الرتفاع الكب ‘ Òاألسشعار.

تكفلت بها مصسالح ا◊ماية ا’جتماعية لتيبازة

 1.65مليون دج ’قتناء  859كسسوة
عيد أ’بناء العائÓت اŸعوزة

رصس -دت مصس-ال-ح ال-نشس-اط ا’ج-ت-م-اع-ي ،ب-و’ي-ة
تيبازة ،غÓفا ماليا قدره  1.65مليون دج ’قتناء
كسس -وة ال -ع-ي-د لـ  859ط-ف-ل م-ع-وز ،م-ن ب-ي-ن-هم 635
ل اعمارهم عن  12سسنة و 224طفل ‡ن
طفل تق ّ
تÎاوح اعمارهم ب 12 Úو 18سسنة.
تيبازة :علي ملزي
بحسشب رئيسشة مصشلحة ،نبيلة بن دايخة ،فإانّ  430حالة
ت-ت-ع-ل-ق ب-األط-ف-ال ال-ذك-ور ف-ي-م-ا ت-ع-ن-ى ا◊الت اŸت-ب-ق-ية
بالناث بحيث ” التفاق مع اŸمون مسشبقا على اقتناء
Óع -م -ار اŸع ّ-ب -ر ع -ن -ه -ا ضش -م -ن ق-وائ-م
ال -ب -دلت وف -ق -ا ل  -أ
اŸسشتفيدين على أان يتم اسشتبدال تلك التي ل تتناسشب
وح -اج -ي -ات اŸسش -ت -ف -ي-دي-ن ب-الÎاضش-ي ،ب-ح-يث ّ” تسش-ل-ي-م

البدلت على مرحلت ÚللخÓيا ا÷وارية خÓل األسشبوع
الفارط على أان تتكفل هذه األخÒة بتوزيعها على ›مل
اŸسشتفيدين باعتبار اÓÿيا ا÷وارية هي التي أاّدت قوائم
اŸسشتفيدين ،وفقا Ÿعاي Òمضشبوطة سشلفا.
Œدر الششارة ا ¤أاّن جمعية «الرحمة» النششطة باقليم
عاصشمة الولية كانت قد اقتنت هي األخرى  80كسشوة عيد
ل -ي -ت -ام-ى ب-ل-دي-ة ت-ي-ب-ازة ال-ذي-ن تششّ-رف-وا ب-ان-ت-ق-اء ال-ب-دلت
بأانفسشهم على مسشتوى اÓÙت التجارية كما اجتهد فرع
جمعية الرششاد والصشÓح بالقليعة لقتناء  80كسشوة عيد
أاخرى لفائدة يتامى بلدية القليعة الذين اسشتفادوا منها
على هامشس حفل افطار جماعي ضشمّ اليتامى وأاولياءهم،
خÓل األسشبوع الفارط ،ويبقى ا÷هد مع ذلك متواصشÓ
لنششر ثقافة التضشامن والتكفل باŸعوزين ،وفقا Ÿقتضشيات
ديننا ا◊نيف.

جمعية «قوافل ا »Òÿتزرع الفرحة وسسط اŸعوزين ببشسار

توزيع ما يزيد عن 50قفة و 65كسسوة من مÓبسس العيد
وزعت جمعية «قوافل ا Òÿلرعاية األرملة واليتيم»
ببششار ما يزيد عن 50قفة من اŸواد الغذائية ومسشتلزمات
حلويات العيد و 65كسشوة من مÓبسس العيد .ل يزال عملها
التضشامني مسشتمرا حتى يوم العيد وسشط أاجواء طبعتها
األخ- -وة وال- -تضش- -ام- -ن ،ح- -يث مسشت ال- -ع- -م- -ل -ي -ة ع -دد م -ن
اÙتاج ‘ Úبلدية بششار.
سش-ط-رت ا÷م-ع-ي-ة ب-رن-ا›ا ث-ري-ا خÓ-ل شش-ه-ر رمضش-ان
الكر Ëميزه تنظيم مائدة اليتيم وإافطار جماعي على

ششرف األيتام طيلة الششهر ،تأاط Òمسشابقة «تاج» القرآان ‘
طبعتها األو ¤ختاما بكسشوة العيد.
جدير بالذكر إان «قوافل ا Òÿلرعية األرملة واليتيم»
ببششار الفاعلة ‘ اÛتمع اŸد Êعلى مسشتوى الدائرة
والتي Á ⁄ر على تأاسشيسس الفرع الولئي ششهرين ،بحسشب
تصشريح نائب رئيسس ا÷معية بن طالب خالد لـ «الششعب «.
بشسار :دحمان جمال

إاقبال كب Òعلى اقتناء مÓبسس العيد ببجاية

ي -واج-ه سس-ك-ان ب-ج-اي-ة اŸزي-د م-ن ال-ن-ف-ق-ات ‘ ه-ذا
الشسهر الفضسيل ،حيث أاقبلت عديد العائÓت على
اقتناء اÓŸبسس مع اقÎاب عيد الفطر ،وا’حتفال
به من أاجل إادخال الفرحة ‘ نفوسس أاطفالهم ،لكن
’سسعار ليسست ‘ متناول ا÷ميع.
ا أ
«الشسعب» ،نقلت انطباعات بعضس اŸواطن ،Úحول
ظاهرة الغÓء غ ÒاŸسسبوقة رغم وفرة اÓŸبسس
وتنوعها وجودتها.
بجاية :بن النوي توهامي
@ السشيدة جميلة تقول ‘ اŸوضشوع»:يÓحظ اقبال كبÒ
لي Óونهارا على Óﬁت اÓŸبسس واألسشواق ،التي تقدم
›م -وع -ة م -ت -ن -وع -ة م -ن اÓŸبسس م -ن ج -م -ي -ع األع-م-ار
واŸودي Ó-ت ب -أاسش-ع-ار غ-ال-ي-ة ،خ-اصش-ة ب-ع-د ن-ف-ق-ات شش-ه-ر
رمضش - -ان والرت - -ف - -اع الشش - -دي - -د ‘ أاسش - -ع - -ار ال - -ف - -واك - -ه
واÿضش -روات ،وك -ذلك م -ع ال -زي -ادة ‘ شش -راء اŸن -ت-ج-ات
السشتهÓكية ،وهوما تطلب من اŸواطن Úإانفاق أاموال
إاضش -اف -ي -ة ،إلرضش -اء أاط -ف-ال-ه-م الصش-غ-ار ‘ ا◊صش-ول ع-ل-ى
مÓبسس جديدة.».
اضش-افت ج-م-ي-ل-ة« :اÓŸبسس اŸع-روضش-ة م-ت-ن-وع-ة وذات
جودة ،لكنها ليسشت ‘ متناول جميع اŸيزانيات ،على
اعتبار اختÓف األسشعار اŸعروضشة وفًقا للجودة و‰وذج
ال -ل -ب-اسس اŸط-ل-وب ،وع-ل-ى سش-ب-ي-ل اŸث-ال ،سش-روال ج-ي-ن-ز
وق -م -اشس ،ب -رم -ودا ،ت -ن -ان Òوفسش-ات Úل-ل-ب-ن-ات م-ن ج-م-ي-ع
األذواق واأللوان معروضشة ،وليسس ألرباب العائÓت سشوى
السشتجابة ألبنائهم مهما كانت أاسشعار اÓŸبسس».
* خالد يقول من جهته–« :ولت بعضس اÓÙت ‘
األيام األخÒة إاŒ ¤ارة ‘ مÓبسس األطفال ،حيث يجد
Óط-ف-ال الصش-غ-ار ،و‘ كّ-ل
أارب -اب األسش -ر ك -ل اÿي -ارات ل  -أ

مسشاء تّعج جميع الششوارع بالناسس ،ومن الصشعب السشÒ
ع -ل-ى األرصش-ف-ة أاواألروق-ة ع-ل-ى ط-ول الشش-وارع ال-ت-ج-اري-ة
للمدينة نظرا لÓزدحام ،ومن الضشروري أان تكون مسشلحًا
بالصش Èألنك مطالب بالسشتجابة لرغبات أابنائك على
الرغم من ارتفاع أاسشعار اŸواد اŸعروضشة».
أاضشاف خالد« :لششراء مÓبسس جيدة النوعية يجب أان
تدفع الثمن الذي ل يكون ‘ متناول ا÷ميع دائًما،
لط-ف-ال،
ح -يث ت -ق-دم اŸت-اج-ر اŸت-خصشصش-ة مÓ-بسس ا أ
ع -ل-ى غ-رار ال-ب-ل-وزات وال-ق-مصش-ان والسش-راوي-ل ب-أاسش-ع-ار
تÎاوح ب 2000 Úإا 3500 ¤دج ،وتصشل إا 4000 ¤دج،
وي -ت -م ع -رضس فسش -ات Úال -ف-ت-ي-ات ‘ 250دج ،ب -ي-ن-م-ا ‘
اŸسشاحات الكÈى الرئيسشية واŸتاجر الفاخرة ،يتم
للبسشة من  6إا 10 ¤سشنوات بسشعر
عرضس ﬂتلف ا أ
 4200و10000دج».
من جهتهم العديد من الولياء الذين التقينا بهم ،يؤوكدون
أان ميزانيتهم اسشتنزفت ‘ ششهر رمضشان وزادتهم معاناة
السشعار اÿيالية ÓŸبسس العيد والتي تتجاوز رواتبهم
الشش -ه -ري -ة ،م -ن أاج -ل اق-ت-ن-اء مÓ-بسس ثÓ-ث-ة أاط-ف-ال ،م-ن
الضشروري صشرف مبلغ يÎاوح ب 10 Úو20أالف دينار.
هنا قالت إاحدى السشيدات« :بالتأاكيد مع وجود راتب
واحد ‘ األسشرة ،من الصشعب إارضشاء جميع األطفال،
بالنسشبة ‹ لدي أاربعة أاطفال صشغار ومع توف Òبعضس
اŸال لعدة أاششهر أاششÎي مÓبسشهم ،وراتبي يبقى لتغطية
مصشاريف ششهر رمضشان ،وفع Óا◊ياة باهظة الثمن وكل
شش -يء صش -ار خ -ارج م -ت -ن -اول ال -ع-ائÓ-ت ،وع-ل-يك أان ت-دي-ر
اŸصشاريف جيًدا لتوف Òبضشع اŸال ‘ ،ح Úأان أاطفالنا
يطالبون بجودة اÓŸبسس فإانهم جميعا يريدون ارتداء
األزياء ،لكن يتع Úعلينا إارضشاءهم ‘ هذه اŸناسشبة،
والذي ل يسشتطيع يتدبر األمر بششراء مÓبسس مسشتخدمة
وبأاسشعار معقولة».

إأعدأد:

السضبت  ٠١جوان  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢٧رمضضان  ١٤٤٠هـ
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الطفولة  ..مرحلة وسسطى ب ÚاÓŸئكة و البشسر
بقلم أمينة جابالله

لصضفر أنا ألطفل ألبدين و ألهزيل أنا ألطفل ألعابر للقارأت أنا ذلك ألكيان ألصضغ ÒأŸليئ باÙبة أنا أŸعاق و
لحمر و أ أ
لسضمر و أ أ
لبيضض و أ أ
لسضود و أ أ
أنا ألطفل أ أ
لدمان ،أنا ألسضليم و ألعليل و
أليتيم و ›هول ألنسضب و أŸعنف و أıطوف و أŸغتصضب أنا ذلك ألقتيل بأاياٍد جبانة..أنا ألهارب من ألوأقع إأ ¤عا ⁄ألتدخ Úو أ إ
ألغني و أŸتشضرد و أŸتسضول و ألفق Òأنا أŸسضتغل إأقتصضاديا أنا أŸتمدرسض أنا أÙروم من ألتعليم ..أنا أŸتفوق و ألذكي أنا ألذي يعا Êمن ألتأاتأاة و شضرود ألفكر ،،أنا
لمان ..أنا ألذي نخرت أ◊روب برأءتي وهشضمت أحÓمي و أغتالت مسضتقبلي و كفنت صضوتي و دفنت ألعابي ‘ ق Èأمي و أبي ...أنا
لمن و أ أ
ألذي يعيشض ‘ ظل أ أ
لسض Òو ألشضهيد و ألقتيل  .أنا ألذي ينعم بدفء ألعائلة وكلي صضحة و عافية أنا ألقابع ‘ أıيمات أŸنهك من أÛاعة و أŸرضض وألعرأء ،أنا ألطفل ألعربي
ذلك أ أ
ألذي يعيشض –ت وطأاة أ◊روب أŸسضلوب من نعمة ألرحمة ألذي يÎصضده أŸوت من كل جهة .
أنا معنى أ◊ب إأن غاب من ألقلوب يوما ،أنا معنى ألطهرإأن ُد ِْنسض بانعدأم ألضضمائر أحيانا ،أنا معنى أ◊ياة إأن رحلت من أروأح ألبشضر ‘ هذأ ألعا..⁄
لنسضانية ،و  ⁄تؤوثر فيه آألمنا
أنا ألصضغ ‘ Òعيون ألكبار ،و ألكب ‘ Òعيون ألعظماء ،أنا أŸندد بالتهميشض و ألدمار ألصضارخ ‘ وجه من إأنعدمت من قلبه أ إ
و دموعنا و جرأحنا و أصضوأتنا أŸبحوحة ألتي تعبت من عبارأت ألتوسضل و لكنها “ ⁄ل من رفع مظلمتها لرب ألسضماء،،
لنسضانية و عنوأن أ ‘ Òÿقلوب ألبشضر جمعاء،،و لو أن أعمارنا باŸقلوب لكانت طفولتنا أجمل خا“ة.
سضتبق Úأيتها ألطفولة رغم ألسضعادة و ألشضقاء بذور أ إ

دموع ألطفولة صضوت يأابى ألصضمت
لصضوأت و ألعبارأت وحتى
قد –جب أ أ
لنفاسض ‘ أ◊روب وحدها دموع
أ أ
ألطفولة توجز مايجري .

طفل فق Òيبيع أŸناديل  ..فتوقف
Ÿشضاهدة أفÓم ألكرتون بشضاشضات
ألعرضض لأحدى أÓÙت ..
ألطفولة وأحدة رغم ألظروف.

إأذأ بكت ألطفولة بحرقة
فاعلم أنها أدركت
ل ⁄مبكرًأ..ومبكرًأ جدًأ.
معنى أ أ

أسضتشضِهد وألده و ُهuدم بيته ،لكنه
ماضضعف أمام ألعدو..أنا ل أرى فيه
ألطفولة بل أرى فيه درسض قيم
فلنتعلم منه معنى ألرجولة.

أصضمت أيها ألعا ⁄فإان ألطفولة
رأفعة أيديها ألصضغÒة لرب كبÒ
لن يخذلها أبدأ .

ألطفولة هي أسضعد فÎة Áر بها
لنسضان على أمتدأد ألعمر.
أ إ
أسضعد ألله أولدكم وقلل آألمهم.

ل تنسضى جانب ألطفولة ‘ حياتك
مهما كÈت .

لنسضان ألÈيئة بقيت
لو أن فطرة أ إ
دون تشضويه ..لكان فعل أÒÿ
هو رد ألفعل ألطبيعي.

مهما فعلتم ...
فلسضط Úسضتبقى عربية
و‘ قلب أ÷ميع .

أجÈت برأءة ضضحكة هذه ألطفلة
أ÷مل أن يشضاركها هذه ألفرحة
فكانت هذه ألصضورة أ÷ميلة

جفت ضضمائركم و ما جفت دموع
لبرياء ،،هذه أللقمة هل سضتشضÎي
أ أ
ليام؟
‹ ضضمÒأ ‘ يوم من أ أ

من ذكريات لطفولة جميلة
ألله يرحم جدأتنا ألطيبات.

نظرأت تسضاوي كلمات ألدنيا كلها
وكأان لسضان حالهما يقول:ل أريد أن
أك Èفالكبار قلوبهم قاسضية  ⁄يرحموأ
ضضعف ألÈأءة فلو وزsنا أموألكم أيها
ألكبار لنخفضض مقدأرها
أمام لعبة وأحدة منا .
‘ ألقلب أنتم يا أطفال
فلسضط Úوسضوريا وأليمن وبورما ،
وكل أطفال أ◊روب ‘ ألعا.⁄

info@ech-aab.com
السسبت  01جوان  ٢019م الموافق لـ  ٢7رمضسان  1440هـ www.ech-chaab.com
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انسش -رسش ج -ار  Êف -اسش -ن ان -ك-م ك-ل اسش ن-السش-بث اغ-م-يسش ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسش ووال-ن يÓ-ن نسش-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سش-ك-ل ،اشش-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشش-اويث،
اتراقيث..الششياي يÓن هيقيث"الششعب" مانك اتيلي سشما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالششي يÓن يÎاق اق جرنان "الششعب"  ،واانتششني نÎحب سشاÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسشن.

اقشضيشش بسش ذرقز أازك
ثÈتسش  :ع نايت رمضشان

اثنسسولن اول ذثرقث ،ذين اليجن سسثمز انسسن
كتشسمن ذلهيف يك اذير أابرذ.
ان -ف اك -ن أام -ر أام -ق -رن سس -قسس -ن ارتسس-رح-ن
سس- -غ- -رب- -ز .ام -ذى ال -نت اث -م -ر يسس -خ -ذم -ن ارشس
إامشسطح ذطرضس غر وغذذ أاقون انتمرث،امكن
انف أاكن اطسس نثمر اند اسسخذمن ارشس إامشسطح
ذقخدم يرن ارثنسسخلصسن آار ،اتفضس سسثمز انسسن
أارشس أاذرحن اسسنذن ذشس اÿذمن غوكن ادبن
القث أام إاÁنسسن نغ إاثمشسلت أانسسن،ايق انف أاكن
ارشس إامشسطح اسسخذمنت إاثوثر.
يل اند افنت اثذكلون يسسنغن غف إازرفن بقرر
أاكن النت اثوشسلن إاقزنزن ثروا نسسن إاويضس أاكن اذ
ثمÌن يسسن وذغضسن إامذن أاكن اسسنفكن افسس
اŸعون ،سسثم نضسن انف يوث انتخزبث إاديضسرن
ذثمرث نثمزغ اند اطسس بقرر إاقتسسونغن ذثلث
إاعدن أاكن أادرن أاتسسر أانسسن سسقمولن أابقرر ،غسس
انول أاكن أاطسس نثخزب Úإاديضسرن Ÿعن اسسربسس
اŸن اصسوضسن اثنطفن ،إاه أاك ادنن إالق يل ثمرث
اتسس -ح -ب Èغ -ف ورشس إامشس -ط -ح أاك -ن أاذي-ل ذرق-ز
إاصسلحن أازك

أاسس ثمر ندنث أادسسمكثنت آاسس أاغرفلن بقرذ
أامشسطح نغ بقشسشس أامكن الت إاقذ أاسسيقرن أاقرر،
أاكن يبغ يسسع إاسسم أاقشسشس بسس ذرقز أازكŸ ،عن
يل يوم أامك يسسعدي ثمزسس.اذغ أانف أاكن أازك
بقذذ السسسس ذتسسربق أامشسطح اليغلن آازك ذرقز،
م -ي -ل نصس -وضس أاك -ن ان -فك اتسس-رب-ق إال-ق-ن ث-م-رث
أاŒج- -غ ،اذغ ان- -ف أاك- -ن ذق- -طسس ن- -ت- -م -ر ثÈنÚ
اسس -رسس -ي-ن-ت-د سسسس-ق-رذشس ق-ر إامسس-ن-وذشس إاق-ل-ق-ن
اث - -ن - -فك أامشس - -ط- -ح بسس أاك- -ن أاذي- -غ- -ل أازك أاذون
اليخذمن ام اتسسمرثسس نغ أاغذذ أاغرغلن.
Ÿعن أانف سسثمرث غر ثيضس إازرفن بقرر نغ
بقشسشس Áخلف لقدر أانسسن ،م نرد ثمغل غر أاكر
ان -ت -م رام ث -م -ر إادي -زق -ن ذث -م ن أاسس -ي -ا أان -ف أاك-ن
أاسسمدن يوث القيمة مقرن أامشسطح اسسمدنسس يك
اتولث إالقن أاكن أازك اذيشسشسعشسع ،اذغ انف ثمر
نتم يق اتسسقذ يلحن اسسوطسس ذيل ثمسسلت،م يل
ذث -م انضس -ن ان -ف أاك -ن إازرف -ن ب -ق -رذ ن -غ ب -قشسشس

تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدار نتغـ ـ ـ ـ ـ ـرم اغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزر انوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓن
تغردايت :الششيخ باعلي واعمر
اسسن  18ديور ‰ايو ناشس اسسقاسس
اسس-------و‚م-------نت “ورا ن-------ال------دنت اسس
ناŸتاحف انغ تدارنتغرم دالÎاث ا’ن
“ورا ن-----ال-----دنت اسسسس-----نت دزي-----ر ا’ن
تسس-و‚م اسس ن-اŸت-اح-ف سس-ت-فسس-ك-وي-ن
دوسسشس---ن---ي ن---بسس---ون ن---الÎاث ا’ن “و

ندزير.
ت-----غ-----رم دالÎاث ا’ن اغÓ-----ن ات----وغ
اتوجراون اماسس نقن اŸتحف يوسسد
ام---اسس ن---وغ---رم ن---ت---غ---ردايت ات--وزورى
سس-ل-ل-وف نÈن-ي-ان ات-وغ-ان ات-وط-ان غال
وغÓن اتافان دسس قاع امزروي نغزر
انلمزاب  .اŸتحف اتورجل اسسقسسان
نالتسسعينات اي Óغرسس اماروا اجار 30

نسسقسسان الو’ية نتغردايت ’شس دسس
اق--ن اŸت--ح--ف ان--غ اق-ن ونشس-ان اج-روا
تغرم نات اغرسسان.
ت-وات ادم-ن-اوت ت-دشس-ل-وي-ن اول-ق-ي-م-نت
ات -ف -ورج -انت اب -ي -نت م -ن -اوت اŸب-ادرات
رزم- -ان م- -ن -اوت ت -دار دم -وشس -ان ج -روان
دسسنت قاع ابسسون دالتاو’ت دتغرم ا’ن
اغÓن اماشسي ي Óا◊ال اغرم نات ازجن

ارزمان دسس اقن اŸتحف اتاف نوغرم
م- -ان اشس ح- -د ي -غسس ادف -وره -ات ام -اسس
نوغرم ادبدى ازار سساŸتحف ادسس قاع
امزروي انغ التاريخ اتا’سس سستمدورت
ا‰دان سسبكري داماشسي اتوغان تدران
ابسسون اوتوغان خدمان اسسيسسان انبسسون
نتكرزت دزطوان .
ام -اشس -ي ا’نت دخ م -ن -اوت ت -دشس-ل-وي-ن

رزمنت مناوت تدار دتزقوين جرون دسس
ي-غ-لب ن-بسس-ون اك-ب-ار ات-وغ-ان ت-وضساباعان
ات -وت-ان الشس-وك-ات ان-ت-دار اسس-ونسس-ان دي-ن
اح -اف -ظ غ-فسس-ان دسس-رسس-نسس-ان ام-وشس-ان
باشس اولقضسعان دقن ونشسان نوسسحفاظ
نتغرم نات اغرسسان امزنان ادوسس يوسسد
غال الدنت.

تدارت تكبورت انتوات اماسش ندزير

تغردايت :الششيخ باعلي واعمر
ت- -دارت “زوارت ان -ت -وات “ن -غ -غت ات -وب -ن -ى اسس -قسس 1810
“جيدايو توسسد اماسس ندزير اغÓد اسسقارن طنجة توسسد
÷وايه اخدمان دسس توات Œارة ،امقرانان انتوات امزوار
اعمران اغرم ندزير فكران اوبنى نقت تدارت اماشسي يÓ
ا◊ال دقاع اغرمان ندزير باشس اتلي دنشسان ندومÓقة دجراون
نات اغرسسان اعمران خدمان ادزير دتوات اتاسسند اسسوغÓن
دموشسان اضسضسن Úادافان مان ادريحان .اماشسي اتوغ دسس
ت-دارت ن-ال-ق-اضس-ي ان-ت-وات اي-ت-وغ ات-ف-تشس-ى “شس-راسس ف-لحسساب
نالفقه نا’باضسية ،تدارتو اناف دسس اقن اŸصسلى دقن اوغرباز
ادمناوت تزقوين اÁسسافران اتاسسان اسسوغÓن اوخدام ادوفرى
نتمشسراسسنسسان اناف دسس دخ ” اوسسحفط نالقران دوسسلمد
ن -وم -زروي ن -ات اغ-رسس-ان ات-روى ان-ت-وات ب-اشس اط-ف-ان دال-دي-ن
داŸذهب اولتت Úا’صسلنسسان.اناف دسس اقت اŸكتبة ايتزعلك
دسس ي -غ -لب ان -ل -ك-ت-وب داıط-وط-ات ات-وج-روان سس-ك-ل انشس-ان
اي-ال-ف-اي-دة ن-ن-ل-مادان دنعزمان،اسسقسس  1974ات-وسس-لفى تدشسÓ
انتوات اسسويسس اقابل نتواشسول Úا’نت دزير دبدي ادسسنت
دوعاوننسسنت ادون اسسحقان دعاون “دورتنسسان .
سس-ودم-وان اخ-دم-ان ت-دارت-و ا◊اج اب-راه-ي-م ب-اب-اوسس-م-اع-ي-ل
ا◊اج عمر موسسلمال ادمناو اضسضسن Úاغرسسان فوسس اكوتر
دوع -اون ان -ت -وات دن -ل -م -ادن ات -وغ -ان ع -زم -ان Ÿدان ات -وغ دخ
اتيفاوت ترزم يغلب نتورى امدان “دورتنسسان

اعÓن عن ضضياع شضهادة تأاهيل
يعلن السشيد  :صشخراوي عبد اÛيد
عن ضشياع ششهادة التأاهيل و التصشنيف
اŸهنيÚ
–مل اŸعلومات التالية:
R/2015 /05/241/305

م شش و ذ م م صشخراوي عبد اÛيد
ا‚ينÒينق
لول شش -ارع مصش -ط -ف -ى ب-ن
ال -ط -اب -ق ا أ
بولعيد رقم  ٠3برج بوعريريج
رقم السشجل التجاري:
34/00-0985173/B/12

وذلك منذ تاريخ .٢٠١٩/٠5/٢٠ :
وعليه فهو يتحرر من أاي اسشتعمالت
لها.
الششعب ٢٠١٩/٠٦/٠١

الششعب ٢٠١٩/٠٦/٠١

ANEP 1916012432

موأقيت
ألصشÓة

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  ٠1ج-وأن “ :1٩٥٨ث-ي Ó-ل-ل-م-رأة أ÷زأئرية أŸكأفحة
جل وفد من ألنسشأء أ÷زأئريأت حضشوره ‘ أŸؤو“ر
سش ّ
ألدو‹ ألرأبع ل–Óأد ألنسشأئي ألدÁقرأطي ألذي
عقد ‘ مدينة «فيينأ» إأ ¤غأية  ٥جوأن من نفسس
ألسشنة.
^ ٠1ج -وأن  :1٩٥٨أ÷Ôأل شش-أرل دي-غ-ول ،ي-عّ-ي-ن رئ-يسش-أ
Ûلسس ألوزرأء ألفرنسشي على أمل إأنقأذ ششرف فرنسشأ وألقضشأء
على ألثورة أ÷زأئرية.
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ألسشبت  27رمضشأن  1٤٤٠هـ ألموأفق لـ  ٠1جوأن  2٠1٩م

ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
عنأبة

العدد

^ أحمد حركأت من أ÷زأئر ينتزع أ÷أئزة ألأو¤

جرت اإلحتفالية التي أاعطى من خÓلها اŸتدخلون من
رجال الدين وفقهائه دللة للمناسصبة الدينية التي تعÒها
ا÷زائر الهمية القصصوى ،بحضصور طاقم وزاري  ،رئيسض
اÛلسض الشصعبي الوطني وأاعضصاء السصلك الدبلوماسصي.
نال ا÷ائزة األو ‘ ¤مسصابقة ا÷زائر الدولية ◊فظ
ال -ق -رآان ال -ك -ر Ëوت -فسصÒه وŒوي -ده أاح -م -د ح -رك -ات م -ن
ا÷زائ -ر م -ت -ب -وع-ا ب-اŸتسص-اب-ق Úوسص-ي-م ج-اد ال-ل-ه م-ن دول-ة
فلسصط Úوالصصادق مفتاح من ليبيا.
ون-ال ا÷وائ-ز ال-ثÓ-ث-ة األو ‘ ¤اŸسص-اب-ق-ة ال-تشص-ج-ي-ع-ي-ة
لصصغار حفظة القرآان يونسض نذير من ميلة ،عبد الودود
سص- -ح- -ن- -ون ب- -وزي- -د م- -ن وه- -ران وأاخÒا م- -ن -ذر ي -ونسض م -ن
قسصنطينة.
ك-م-ا ” ت-ك-ر Ëب-اŸن-اسص-ب-ة أاعضص-اء ÷ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م ال-ت-ي
أاشصرفت على مسصابقة ا÷زائر الدولية ◊فظ القرآان الكرË
وتفسصÒه وŒويده وكذا أاعضصاء ÷نة التحكيم التي أاشصرفت
على اŸسصابقة التشصجيعية الوطنية لصصغار حفظة القرآان
الكر.Ë
ومن جهتهم كرم صصغار حفظة القرآان الكر Ëرئيسض
الدولة عبد القادر بن صصالح بدرع ا÷ائزة التي كسصبت
الرواج وصصارت ﬁل اهتمام رجال الدين والفقهاء ويشصارك
فيها فرسصان القرآان الكر Ëمن ﬂتلف جهات اŸعمورة.
م -ع ال -ع -ل -م أان ج-ائ-زة ا÷زائ-ر ال-دول-ي-ة ل-ل-ق-رآان ال-ك-ر،Ë
عرفت منافسصة حادة من  47منافسصا من ا÷زائر وعدة دول
ع -رب -ي -ة إاسص Ó-م -ي-ة  ،ت-و ¤ع-م-ل-ي-ة إاخ-ت-ي-ار ال-ف-ائ-زي-ن ب-أاو¤
اŸراتب الثÓثة ÷نة –كيمية لها وزنها ومقامها ‘ هذه
اŸسصابقة التي تÎجم جهود ا÷زائر اŸضصنية ‘ سصبيل
اإله-ت-م-ام ب-ك-ت-اب ال-ل-ه وتشص-ج-ي-ع ح-ف-ظ-ه وت-رت-ي-ل-ه وتفسصÒه
إلع -ط -ائ -ه ق -ي-م-ت-ه ا◊ق-ي-ق-ي-ة ك-دي-ن ال-وسص-ط-ي-ة والع-ت-دال
والتسصامح وليسض التطرف والغلو.وهي وقيم “ثل اŸرجعية
ال -دي -ن -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ج -زائ -ر اŸؤوك -دة دوم-ا ‘ ﬂت-ل-ف
اŸناسصبات ل سصيما السصبوع الوطني للقرآان الكر Ëعلى
التعايشض وا÷دل بالتي هي أاحسصن ،مصصرة على مبدأا ثابت
ل إاكراه ‘ الدين.

 6فأئزين Ãسشأبقة ““تأج ألقرآأن ألكر““Ë

أاسشماء بارون من باتنة وعبد الرحمان طايبي من اŸدية ‘ أاو ¤اŸراتب
أخ- -ت- -ت- -مت ل- -ي -ل -ة أÿم -يسس أ¤
أ÷م-ع-ة ب-قصش-ر أŸع-أرضس ألصش-نوبر
أل- -ب- -ح- -ري (أ÷زأئ- -ر أل- -ع- -أصش- -م -ة)
فعأليأت ألطبعة ألتأسشعة Ÿسشأبقة
تأج ألقرأن ألكر ،Ëألتي تنظمهأ
م-ؤوسشسش-ة أل-ت-ل-ف-زي-ون (ق-نأة ألقرأن
أل - -ك - -ر ) Ëب - -أل- -ت- -ع- -أون م- -ع وزأرة
ألشش- - -ؤوون أل - -دي - -ن - -ي - -ة وألوق - -أف
لعÓ-ن ع-ن أسش-م-أء أل-ف-أئ-زي-ن ‘
ب-أ إ
ج - -وط - -ب - -ع - -ه ألÁأن وأŸن - -أفسش- -ة
ألششريفة .
وشصارك ‘ هذه الحتفالية الÁانية
لضص -اف -ة ا ¤وزي -ر الشص -ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
ب -ا إ
والوقاف يوسصف باŸهدي عدة وزارات
‘ ا◊ك -وم -ة وب -عضض ‡ث -ل Úل-لسص-ف-راء
اŸع -ت -م -دي -ن ب -ا÷زائ-ر واŸدي-ر ال-ع-ام
Ÿؤوسصسص -ة ل -ل -ت -ل -ف -زي -ون سص -ل -ي -م رب-اح-ي
واط- -ارات واعضص- -اء ÷ن- -ة ال- -ت- -ح- -ك -ي -م
للجائزة.
لخÒة من هذه
وتنافسض ‘ الليلة ا أ
اŸسصابقة القرآانية سصتة طلبة من حفاظ
كتاب الله الطلب الكر 3( Ëذكور3 ،
لو ‘ ¤فئة
اناث) ،وعادت اŸرتبة ا أ
الن -اث إا ¤ال -ط-ال-ب-ة اسص-م-اء ب-ارون م-ن

ولية باتنة و‘ فئة الذكور الطالب عبد
الرحمان طايبي من ولية اŸدية.
وح- -ل ‘ اŸرت- -ب -ة ال -ث -ان -ي -ة ك -ل م -ن
الطالبة ريان بن علي من ولية والطالب
عبد اÛيد بن علي من واد سصوف ،أاما
اŸرتبة الثالثة فعادت لكل من شصريفة
ﬁاوشص - -ي م - -ن ا÷زائ - -ر ال- -ع- -اصص- -م- -ة
وال -ط -الب ﬁم -د ال -ه-اشص-م-ي م-ن ولي-ة
وهران.
وسصلم ا÷وائز للطلبة الفائزين بهذه
الطبعة وزير الشصؤوون الدينية والوقاف
يوسصف بلمهدي واŸدير العام Ÿؤوسصسصة
التلفزيون سصليم رباح.
وتتمثل ا÷وائز ‘ مبلغ ما‹ بقيمة
 2.50مليون دج وعمرة لشصخصص Úوجهاز
ح -اسص -وب ﬁم -ول ب -ال-نسص-ب-ة ل-ل-ف-ائ-زي-ن
لو ¤وبقيمة  1.50مليون دج
باŸرتبة ا أ
وع -م -رة لشص -خصص Úوح -اسص -وب ﬁم -ول
لصص-ح-اب اŸرت-ب-ة ال-ث-ال-ث-ة ،وك-ذا م-ب-لغ
أ
م -ا‹ ب-ق-ي-م  500أال- - -ف دج ( 50مليون
سص -ن -ت -ي -م) وع-م-رة لشص-خصص Úوح-اسص-وب
لصص- -ح- -اب اŸرت -ب -ة ال -ث -ال -ث -ة
ﬁم- -ول أ
لضصافة إا ¤جوائز تشصجيعية أاخرى
با إ
للمشصارك.Ú

 27°أ÷زأئر

 2٤°وهرأن

 26°وهرأن

ألثمن  1٠دج

17962

تكر Ëالفائزين ‘ مسشابقة جائزة ا÷زائر الدولية للقرآان الكرË

فنيدسس بن بلة

 2٤°أ÷زأئر

عنأبة

–ت رعأية رئيسس ألدولة و‘ أحتفألية ليلة ألقدر أŸبأركة

‘ أج- -وأء م- -ن أÿشش- -وع وأل- -ت- -أأم- -ل ،ن -ظ -مت أمسس
إأح -ت -ف -أل -ي-ة دي-ن-ي-ة ب-ل-ي-ل-ة أل-ق-در أŸب-أرك-ة ب-أ÷أم-ع
ألكب– Òت رعأية وزير ألدولة عبد ألقأدر
لوأئل
بن صشألح .و” بأŸنأسشبة تكر Ëألفأئزين أ أ
‘ جأئزة أ÷زأئر ألدولية ◊فظة ألقرآأن Œ ،ويده
وتفسشÒه ‘ طبعتهأ .17
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ألعصشر16.٣7................:
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27°

27°

france prix 1

‘ إأطأر مكأفحة ألتهريب وأ÷رÁة أŸن ّ
ظمة

توقيف  9منقب Úعن الذهب وحجز عتاد ﬂتلف
‘ إاطار مكافحة التهريب وا÷رÁة اŸن ّ
ظمة،
أاوقفت مفارز للجيشض الوطني الشصعبي ،يوم  29ماي
 ،2019إاثر عمليات متفرقة بكل من “Ôاسصت وبرج
ب-اج-ي ﬂت-ار/ن.ع ،6.تسص - -ع- -ة ( )09م -ن -ق -ب Úع-ن
الذهب وضصبطت مسصدسصا ( )01من نوع  TROVمع
ﬂزن ذخÒة ومنظار ميدان ،باإلضصافة إا)19( ¤
مولدا كهربائيا و( )15مطرقة ضصغط وجهاز ()01
كشصف عن اŸعادن وعشصرة ( )10أاكياسض من خليط
ا◊ج -ارة وخ -ام ال -ذهب وم -رك-ب-ت )02( Úرب-اع-يتي
الدفع.

 ..توقيف تاجر ﬂدرات وحجز 44كلغ
من الكيف
‘ سصياق متصصل وبالناحية العسصكرية الرابعة،
أاوق-فت م-ف-رزة مشصÎك-ة ل-ل-ج-يشض ال-وط-ن-ي الشص-عبي

ب -ال -وادي ،ت -اج -ر ﬂدرات ك -ان ع -ل -ى م Ïم-رك-ب-ة
سصياحية ﬁملة بـ ( )44,5كيلوغرام من الكيف
اŸع -ال -ج ،ف -ي -م -ا ح -ج -ز ع -ن-اصص-ر ال-درك ال-وط-ن-ي
( )930000وح- -دة م- -ن اŸواد شص- -ب- -ه الصص -ي -دلن -ي -ة
بورقلة.

...إاحباط هجرة غ Òششرعية لـ 17
ششخصشا وتوقيف  52اخرين
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،أاح -ب -ط ح -راسض السص -واح -ل
وع- -ن- -اصص- -ر ال- -درك ال- -وط- -ن- -ي ب- -ك- -ل م- -ن وه- -ران
والغزوات/ن.عﬁ ،2.اولتي هجرة غ Òشصرعية
لـ ( )17شصخصصا كانوا على م Ïقوارب مطاطية،
ف -ي -م-ا ” ت-وق-ي-ف ( )52م -ه -اج -ر غ Òشص -رع-ي م-ن
جنسصيات ﬂتلفة بكل من تلمسصان و“Ôاسصت.

إأثر دورية بحث وتفتيشس قرب ألششريط أ◊دودي

كششف ﬂبإا لألسشلحة والذخÒة ششرق إان أامناسس

‘ إاطار مكافحة اإلرهاب وإاثر دورية بحث
وت- -ف- -ت- -يشض ق- -رب الشص- -ري- -ط ا◊دودي ب- -ال -ق -ط -اع
ال -ع -م -ل -ي -ات -ي شص -م -ال شص -رق إان أام -ن -اسض ب-ال-ن-اح-ي-ة
العسصكرية الرابعة ،كشصفت مفرزة للجيشض الوطني
Óسص -ل -ح-ة
الشص-ع-ب-ي ،ي-وم 30م - -اي ﬂ ،2019ب -أا ل  -أ
وال- -ذخÒة ي- -ح- -ت -وي ع -ل -ى  01ق -اذف صص -اروخ-ي
RPG-7؛  03ق -ذائ -ف ل -ل -ق -اذف صص-اروخ-ي

RPG-7؛ 03مسص - -دسص - -ات رشص - -اشص- -ة م- -ن ن- -وع
ك Ó-شص -ن-ي-ك-وف؛ب-اإلضص-اف-ة إا ¤ثÓ-ث-ة (- - ﬂ )03ازن
وكمية من الذخÒة  ،تأاتي هذه العملية لتؤوكد مرة
أاخرى على اليقظة العالية وا◊رصض الشصديد لقوات
ا÷يشض الوطني الشصعبي اŸرابطة على ا◊دود ‘
ا◊فاظ على سصÓمة ترابنا الوطني وإاحباط أاية
ﬁاولة للمسصاسض بأامن واسصتقرار البÓد.

لرهأبية
بعد –ديد أهدأف أ÷مأعأت أ إ

طائرات دون طيار تنفذ غارات جوية بدقة عالية و‚اح

ن- -ف -ذت ط -ائ -رات ب -دون ط -ي -ار””ا÷زائ -ر ( 54
الصص- -وم -ام)  -ا÷زائ -ر  05( 54ج-وي-لية - )1962
ا÷زائر  ( 55زكار)”” ،يومي  29و 30ماي ،2019
طلعات جوية نهارية وليلية ،بغرضض تدم Òأاهداف
ل-ل-ج-م-اع-ات اإلره-اب-ي-ة ” –دي-ده-ا خÓ-ل ت-نفيذ
مهمة اسصتطÓع جوي عن طريق طائرات من نفسض
الطراز.
تأاتي العملية وفقا لتعليمات الفريق نائب وزير
ال -دف -اع ال -وط -ن -ي ،رئ -يسض أارك -ان ا÷يشض ال -وط-ن-ي
الشص-ع-ب-ي بضص-رورة السص-ت-خ-دام ال-ق-ت-ا‹ ل-ل-ط-ائرات
بدون طيار جزائرية الصصنع وخاصصة خÓل مهام
م -ك -اف -ح -ة اإلره -اب وح -م -اي -ة ا◊دود وم -واصص -ل-ة
للعمليات اŸنفذة الشصهر اŸاضصي ‘ نفسض اإلطار،
اسصتهلت اŸهمة بتنفيذ اسصتطÓع جوي “كن من
خÓلها أاطقم الطائرات من ا◊صصول على بيانات
آان- -ي- -ة ” ع -ل -ى ضص -وئ -ه -ا –دي -د األه -داف اŸراد
ت -دمÒه -ا ،ل -ت -ب -اشص-ر ط-ائ-رت-ان ب-دون ط-ي-ار م-ه-م-ة
طلعات جوية وتدم Òاألهداف وهي اŸهمة التي
ن -ف-ذت ب-ن-ج-اح ع Èم-ه-م-ت Úج-وي-ت Úاألو ¤ل-ي-ل-ي-ة

كاريكات /ÒعنÎ

ب-اسص-ت-ع-م-ال ت-ق-ن-ي-ات وم-ن-ظ-وم-ات الطائرات بدون
طيار التي تتÓئم مع العمل ‘ الظروف الليلية
والثانية نهارية ‘ اŒاه األهداف اÙددة وقد
ن -ف -ذت اŸه -م -ت -ان ‘ ظ -روف ج -ي -دة وأاظ -ه-ر م-ن
خÓ-ل-ه-ا األط-ق-م األرضص-ي-ة ل-ه-ذه ال-ط-ائرات –كما
ع -ال -ي -ا ‘ ت -ن -ف-ي-ذ م-ث-ل ه-ذه اŸه-ام ،ف-ي-م-ا أاث-ب-تت
الطائرات كفاءتها القتالية والعملياتية و‚اعتها ‘
تنفيذ مثل هذه اŸهام وتدم Òاألهداف.

ق.و

