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عيد الفطر عطلة مدفوعة األجر
يتم انتخاب رئيسس الغرفة
ا÷زائ - - -ري - - -ة ل - - -ل - - -ت - - -ج- - -ارة
والصس -ن -اع -ة ،ي -وم السس -بت 15
جوان الداخل ،وذلك بقاعة
اÙاضس- -رات ع- -ل- -ي م- -ع- -اشس -ي،
ب -قصس -ر اŸع -ارضس ب -الصس -ن -وب -ر
ال -ب -ح -ري «صس -اف -كسس» ،ع -ل -ى
السساعة  09:00صسباحا

لول والثا Êمن شسهر شسوال عام  1440هجري اŸوافقان لعيد الفطر عطلة
سسيكون اليومان ا أ
لدارات ال-ع-م-وم-ي-ة Ãن ‘ ذلك اŸسس-ت-خ-دم-ون
لج -ر ل-ك-اف-ة مسس-ت-خ-دم-ي اŸؤوسسسس-ات وا إ
م -دف -وع -ة ا أ
لصسÓح
بالسساعة أاو اليوم ،بحسسب ما أافاد به ،أامسس ،بÓغ للمديرية العامة للوظيفة العمومية وا إ
لداري.
ا إ
لول والثا Êمن شسهر شسوال عام  1440هجري اŸوافق Úليومي
أاوضسح ذات اŸصسدر أان«يومي ا أ
لج-ر ل-ك-اف-ة مسس-ت-خ-دمي
لول وال-ث-ا Êل-ع-ي-د ال-ف-ط-ر اŸب-ارك ي-ع-تÈان ي-وم-ي ع-ط-ل-ة م-دف-وع-ة ا أ
ا أ
لدارات العمومية».
اŸؤوسسسسات وا إ
لدارات ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ه-ي-ئ-ات وال-دواوي-ن
أاضس -اف ن -فسس ال -ب Ó-غ أان -ه «ي -ت-ع Úع-ل-ى اŸؤوسسسس-ات وا إ
واŸؤوسسسسات اŸذكورة أاعÓه اتخاذ التداب ÒالÓزمة لضسمان اسستمرارية اÿدمة ‘ اŸصسالح التي
لحكام القانون رقم  278-63اŸؤورخ ‘
لجراء يأاتي «طبقا أ
تعمل بنظام التناوب» ،مذكرا بأان هذا ا إ
لعياد القانونية «.
 26جويلية  1963اŸعدل واŸتمم اŸتضسمن قائمة ا أ

أاع -ل -نت ال -ل -ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة
Óه-ل-ة واŸواق-يت الشس-رع-ية
ل -أ
ل- -وزارة الشس- -ؤوون ال- -دي- -ن- -ي- -ة
لوقاف ،كافة اŸواطن Úان
وا أ
م- -وع- -د ل- -ي- -ل- -ة الشسك لÎقب
هÓ-ل غ-رة شس-وال ل-ه-ذا ال-عام
 1440ه- -ـ  2019 /م ،سس-يكون
ال - -ي- -وم الث- -ن 29 Úرمضسان
اŸوافق  3جوان ا÷اري.
اح - - -ي- - -اء ل- - -ه- - -ذه السس- - -ن- - -ة
ا◊م- -ي- -دة ،سس- -ت- -ع- -ق- -د ن -دوة
خ -اصس -ة ب-ل-ي-ل-ة الشسك اب-ت-داء
لمام
من صسÓة اŸغرب بدار ا إ
اÙم -دي -ة ،وسس-ت-بث م-ب-اشس-رة
ع Èوسس -ائ -ل العÓ-م اŸرئ-ي-ة
واŸسسموعة.

سضهرة لتكر Ëفقيد
اŸسضرح ا÷زائري
عبد القادر علولة

انطÓق ا◊ملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات
ت-ت-واصس-ل ا◊م-ل-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-وق-اي-ة م-ن ح-رائ-ق ال-غ-اب-ات وم-ك-افحتها لسسنة 2019
Ãبادرة من اŸديرية العامة للغابات واŸؤوسسسسات التابعة لها التي جندت وسسائل هامة
من اجل إا‚احها ،بحسسب ما علم من ذات اŸديرية.
من أاجل السس Òا◊سسن لهذه ا◊ملة التي سستمتد لغاية  31أاكتوبر اŸقبل ،فقد
جندت اŸديرية العامة للغابات  410حارسس مكلف باŸراقبة وا إ
لنذار على مسستوى
اŸناطق الغابية عÓوة على  475فرقة متنقلة تضسم  2.350عون مكلف ÚبالتدخÓت
ا أ
لولية اŸتعلقة بالتزويد باŸياه ،تضسيف اŸديرية .أاكدت هذه ا أ
لخÒة أانه ” توفÒ
0
0
7
.
2
نقاط للمياه على مسستوى الغابات با إ
لضسافة إا 28 ¤شساحنة.

كاريكات /ÒعنÎ

–ضض Òرزنامة
اŸهرجانات

ت- -ع- -ك- -ف وزارة ال- -ث -ق -اف -ة
ب- -ال- -ت- -نسس- -ي- -ق م- -ع ﬁاف -ظ -ي
اŸه -رج -ان -ات اıت -ل -ف-ة ع-ل-ى
ال-ت-حضس ÒلسسÒورة ان-طÓق
اŸه-رج-ان-ات ال-ق-ادم-ة ،وذلك
ب -حسسب ال -رزن -ام -ة اŸسس -ط-رة
مسس -ب -ق -ا ل-ك-ل م-ه-رج-ان ع-ل-ى
غ - - -رار اŸه - - -رج- - -ان ال- - -دو‹
«تيمقاد» ب ÚالفÎة  25و30
ج-وي-ل-ي-ة واŸه-رج-ان ال-ث-ق-ا‘
الدو‹ للمسسرح ب 15 Úإا¤
 21أاكتوبر القادم ببجاية.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

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

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ن- - -ظ - -مت ،اأمسس ،ب - -وه - -ران
سس - -ه - -رة ث- -ق- -اف- -ي- -ة أاول أامسس
السس-بت ،ت-ك-رÁا ل-ع-بد القادر
ع - - - - -ل - - - - -ول- - - - -ة ()1994-1939
Ãب- - - -ادرة ل - - -رف - - -ق - - -اء ه - - -ذا
اŸسس - -رح- -ي وال- -ذي- -ن ق- -دم- -وا
لح -ي-اء ذك-رى رح-ي-ل-ه ال-ت-ي
إ
ت -ت -زام -ن م-ع ن-فسس ال-ي-وم م-ن
شسهر رمضسان ” .اللقاء Ãقر
ا÷م - -ع- -ي- -ة الج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة
ال -ث -ق -اف -ي -ة اÙل -ي -ة «صس -ح -ة
سس- -ي -دي ال -ه -واري » اŸن -ظ -م -ة
ل- - -ل - -ح - -دث ب - -ال - -ت - -ع - -اون م - -ع
ال -ت -ع-اون-ي-ة اŸسس-رح-ي-ة « أاول
م -اي-و» ال-ت-ي ” ت-أاسس-يسس-ه-ا م-ن
طرف علولة ‘ الثمانينيات.
وب - -اŸن - -اسس - -ب - -ة ” ت- -ق- -دË
ق- -راءات ل- -نصس- -وصس ع- -ل- -ول -ة
ب- -حضس- -ور اŸسس- -رح- -ي واŸدي -ر
السس- -اب- -ق ل- -ل- -مسس- -رح ا÷ه -وي
ل - - -وه - - -ران ع- - -زري غ- - -وت- - -ي
واŸمثل Úعبد القادر بلقايد
وفضسيلة وابراهيم حشسماوي
وج - - -م - - -ي - - -ع- - -ه- - -م أاعضس- - -اء ‘
التعاونية « أاول مايو».

إلع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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رفضس ملفي الÎششح اŸودع Úلديه لÓإسشتحقاقات القادمة

اÛلسس الدسستوري يعلن إاسستحالة إاجراء اإلنتخابات الرئاسسية يوم  4جويلية
إاسستدعاء الهيئة اإلنتخابية من جديد يعود إا ¤رئيسس الدولة
أاع -ل -ن اÛلسس ال-دسش-ت-وري امسس ‘ ،ب-ي-ان
له ،عن رفضس ملفي الÎششح اŸودع Úلديه
‘ اطار انتخابات الرئاسشية لـ 4يوليو القادم،
مششÒا ا ¤أان- - -ه ي- - -ع- - -ود ل- - -رئ - -يسس ال - -دول - -ة
اسش-ت-دع-اء ال-ه-ي-ئ-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة م-ن ج-دي-د.
وفيما يلي النصس الكامل للبيان :
«اجتمع اÛلسس الدسصتوري أايام  ،24 ،21و 27
رمضصان عام  1440اŸوافق  29 ،26مايو ،و 01
يونيو  ،2019للتداول حول ملفات الÎشصح ’نتخاب
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ،اŸق -رر إاج -راؤوه ي-وم  4يوليو
 ،2019وفصصل برفضس ملفي الÎشصح اŸودع Úلديه
بقرارين فردين –ت رقم  /18ق .م .د 19/اŸؤورخ
‘  01يونيو  ،2019و رقم  /19ق .م .د 19/اŸؤورخ
‘  01يونيو.2019
وبناًء على قرار اÛلسس الدسصتوري رقم /20
ق .م .د 19/اŸؤورخ يوم  01يونيو  2019والذي صصرح
Ãوجبه اسصتحالة إاجراء انتخاب رئيسس ا÷مهورية
يوم  4يوليو  ،2019وإاعادة تنظيمه من جديد.
وب -ن -اًء ع -ل -ى دي -ب -اج -ة ال-دسص-ت-ور ال-ت-ي نصصت ‘
فقرتها الثانية عشصر «إان الدسصتور فوق ا÷ميع ،وهو
القانون اأ’سصاسصي الذي يضصمن ا◊قوق وا◊ريات
ال-ف-ردي-ة وا÷م-اع-ي-ة ،وي-ح-م-ي م-ب-دأا ح-رية اختيار
الشّص- -عب ،ويضص- -ف- -ي اŸشص- -روع- -ي- -ة ع- -ل- -ى ‡ارسص -ة
السصلطات ،ويكرسس التداول الدÁقراطي عن طريق
انتخابات حرة ونزيهة».
وبناًء على اŸواد  102 ،8 ،7فقرة  182 ،6و193
من الدسصتور.وÃا أان اŸؤوسصسس الدسصتوري خول

م -ه -م -ة السص -ه -ر ع -ل -ى احÎام ال -دسص-ت-ور ل-ل-م-ج-لسس
الدسصتوري.وÃا أان الشصعب هو مصصدر كل سصلطة
وÁارسس سصيادته بواسصطة اŸؤوسصسصات الدسصتورية
التي يختارها.
وÃا أاsن الدسصتور أاقر ان اŸهمة اأ’سصاسصية Ÿن
ي-ت-و ¤وظ-ي-ف-ة رئ-يسس ال-دول-ة ه-ي ت-ن-ظ-ي-م ان-ت-خاب
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ،ف-إان-ه ي-ت-ع Úت-ه-ي-ئ-ة ال-ظ-روف

اÓŸئمة لتنظيمها وإاحاطتها بالشصفافية وا◊ياد،
أ’جل ا◊فاظ على اŸؤوسصسصات الدسصتورية التي
ُتمكن من –قيق تطلعات الشصعب السصيد.
ك -م -ا ي -ع -ود ل -رئ -يسس ال -دول -ة اسص -ت-دع-اء ال-ه-ي-ئ-ة
ا’نتخابية من جديد واسصتكمال اŸسصار ا’نتخابي
ح -ت -ى ان -ت -خ -اب رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة وأادائ-ه ال-ي-مÚ
الدسصتورية».

اسشتند ‘ قراراته على ديباجة الدسشتور مصشدر التششريع

تهيئة الظروف اÓŸئمة لقÎاع شسفاف ﬂرج األزمة

أاك -د اÛلسس ال-دسش-ت-وري امسس ،أان-ه يعود
ل- -رئ- -يسس ال -دول -ة ع -ب -د ال -ق -ادر ب -ن صش -ال -ح،
«اسش -ت-دع-اء ال-ه-ي-ئ-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة م-ن ج-دي-د
واسش-ت-ك-م-ال اŸسش-ار ا’ن-ت-خ-اب-ي ح-ت-ى انتخاب
رئ - - -يسس ا÷م - - -ه - - -وري - - -ة وأادائ - - -ه ال - - -ي- - -مÚ
ال -دسش -ت -وري -ة» وذلك ب -ع -د ق -رار اسش -ت -ح -ال -ة
إاجراء رئاسشيات يوم  4يوليو اŸقبل وإاعادة
تنظيمها من جديد.
أاوضصح اÛلسس ‘ بيان أاعقب اجتماعه أايام 26
و 29م-اي-و و 01ي-ون-ي-و وت-ق-رر خÓ-ل-ه رفضس م-ل-في
الÎشص - -ح اŸودع Úل - -دي - -ه ’ن - -ت - -خ - -اب - -ات رئ- -يسس
ا÷مهورية التي كانت مقررة يوم  4يوليو اŸقبل،
وك -ذا اسص -ت -ح -ال -ة إاج -راء ه-ذه ا’ن-ت-خ-اب-ات وإاع-ادة
ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا من جديد ،أان -ه «ي -ع-ود ل-رئ-يسس ال-دول-ة
اسصتدعاء الهيئة ا’نتخابية من جديد واسصتكمال
اŸسصار ا’نتخابي حتى انتخاب رئيسس ا÷مهورية
وأادائه اليم Úالدسصتورية».
وق- -ال اÛلسس ال -دسص -ت -وري ،أان- -ه اسص -ت -ن -د ‘
قراراته هاته على ديباجة الدسصتور التي نصصت ‘
ف -ق -رت -ه -ا ال -ث-ان-ي-ة عشص-رة ع-ل-ى «إان ال-دسص-ت-ور ف-وق
ا÷ميع ،وه -و ال -ق -ان -ون اأ’سص -اسص -ي ال -ذي يضص-م-ن
ا◊ق-وق وا◊ري-ات ال-ف-ردي-ة وا÷م-اع-ي-ة ،ويحمي
مبدأا حرية اختيار الشصعب ،ويضصفي اŸشصروعية
ع- -ل- -ى ‡ارسص- -ة السص -ل -ط -ات ،وي -ك -رسس ال -ت-داول
الدÁقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة»،
كما اسصتند على اŸواد  102 ،8 ،7فقرة 182 ،6
و 193من الدسصتور.
تنصس اŸادة  7من الدسصتور ،على أان «الشصعب
مصصدر كل سصلطة .السصيادة الوطنية ملك للشصعب
وحده» ،وت- - -ؤوك- - -د اŸادة  8ع -ل -ى أان «السص -ل -ط -ة
التأاسصيسصية ملك للشصعبÁ .ارسس الشصعب سصيادته
ب-واسص-ط-ة اŸؤوسصسص-ات ال-دسص-ت-وري-ة ال-ت-ي ي-خ-تارها.
Áارسس الشص- -عب ه- -ذه السص -ي -ادة أايضص -ا ع -ن ط -ري -ق
ا’سص-ت-ف-ت-اء وب-واسص-ط-ة ‡ث-ل-ي-ه اŸن-ت-خ-ب .Úلرئيسس
ا÷مهورية أان يلتجئ إا ¤إارادة الشصعب مباشصرة».
وتنصس اŸادة  ‘ 102فقرتها السصادسصة على أانه
«يتو ¤رئيسس ›لسس اأ’مة مهام رئيسس الدولة Ÿدة
أاقصصاها تسصعون ( )90يوما ،تنظم خÓلها انتخابات
رئ -اسص -ي -ة و’ ي -ح -ق ل -رئ -يسس ال -دول -ة اŸع Úب -ه -ذه

ال -ط-ري-ق-ة أان يÎشص-ح ل-رئ-اسص-ة ا÷م-ه-وري-ة» ،فيما
تتطرق اŸادة  182إا ¤مهام اÛلسس الدسصتوري
‘ السصهر على صصحة ا’نتخابات الرئاسصية وتلزم
ا- - Ÿادة  193السص -ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ع-ل-ى إاح-اط-ة
ا’نتخابات بالشصفافية وا◊ياد.
و على هذا اأ’سصاسس ،أاكد اÛلسس الدسصتوري
ضص -رورة «ت -ه -ي -ئ -ة ال -ظ -روف اÓŸئ -م -ة» ل -ت -ن -ظ -ي-م
ا’ن -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسص-ي-ة و»إاح-اط-ت-ه-ا ب-الشص-ف-اف-ي-ة
وا◊ياد ،أ’ج- - -ل ا◊ف- - -اظ ع- - -ل- - -ى اŸوؤسصسص - -ات
الدسصتورية التي “كن من –قيق تطلعات الشصعب
السصيد» ،على اعتبار أان «الدسصتور أاقر أان اŸهمة
اأ’سص -اسص -ي -ة Ÿن ي -ت-و ¤وظ-ي-ف-ة رئ-يسس ال-دول-ة ه-ي
تنظيم انتخاب رئيسس ا÷مهورية».
وسصيقوم اÛلسس الدسصتوري ‘ هذه «ا◊الة
النادرة» التي  ⁄يتوقعها الدسصتور ،بإاخطار رئيسس
الدولة الذي «Áلك صصÓحية –ديد تاريخ آاخر
لتنظيم الرئاسصيات».
ويدعو خÈاء قانونيون إا ¤إايجاد حلول أاخرى
من الدسصتور واتخاذ «إاجراءات سصياسصية إاضصافية»
لتجاوز هذه اŸرحلة ،مع مباشصرة مشصاورات لتفعيل
Óرادة والسص-ي-ادة
ا-Ÿادت 7 Ú-و  8وذلك ت-ن-ف-ي-ذا ل -إ
الشصعبيت ،Úع -ل -ى اع -ت -ب -ار ان ال-دسص-ت-ور «ي-تضص-م-ن
اأ’دوات اŸبنية على فكرة السصيادة الشصعبية».
ي- -ذك- -ر أان آاج- -ال اي- -داع ال- -تصص- -ري- -ح ب- -الÎشص- -ح
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسص-ي-ة ل-دى اÛلسس ال-دسص-ت-وري
كانت قد انقضصت منتصصف ليلة السصبت  25مايو
اŸاضصي و ⁄يتم إايداع سصوى ملف Úعلى مسصتوى
اÛلسس ويتعلق اأ’مر بكل من عبد ا◊كيم حمادي
وحميد طواهري.

 77رسسالة نية ترشسح
وك- -انت وزارة ال- -داخ- -ل -ي -ة ق -د أاع -ل -نت ‘ آاخ -ر
حصصيلة لعملية تسصليم اسصتمارات اكتتاب التوقيعات
الفردية للراغب ‘ ÚالÎشصح لÓنتخاب الرئاسصية،
أان - -ه ” اي- -داع  77رسص-ال-ة ن-ي-ة ت-رشص-ح م-ن-ه-م ثÓثة
لرؤوسصاء أاحزاب سصياسصية وهي ا÷بهة ا÷زائرية
ل -ل -ت -ن -م -ي -ة وا◊ري -ة وال-ع-دال-ة،ال -ت-ح-ال-ف ال-وط-ن-ي

ا÷مهوري وجبهة اŸسصتقبل قبل أان يعلن ا◊زبان
اأ’خÒان ،ت-ع-ل-ي-ق مشص-ارك-ت-ه-م-ا بسص-بب «التطورات
اأ’خÒة التي عرفتها السصاحة السصياسصية وعدم توفر
الشص- -روط اŸن- -اسص- -ب -ة ل -ن -ج -اح ه -ذا ا’سص -ت -ح -ق -اق
ا’نتخابي».
وت - - - - -نصس اŸادة  140م -ن ال -ق -ان -ون ال-عضص-وي
اŸتضص-م-ن ال-ق-ان-ون ا’نتخابي ،ع-ل-ى أان ال-تصص-ري-ح
بالÎشصح يجب ان يودع ‘ ظرف ال 45يوما على
اأ’ك ÌاŸوالية لنشصر اŸرسصوم الرئاسصي اŸتضصمن
اسصتدعاء الهيئة ا’نتخابية ،علما أان رئيسس الدولة،
عبد القادر بن صصالح ،كان قد وقع بتاريخ  9أابريل
 2019هذا اŸرسصوم الرئاسصي.

info@ech-chaab..com
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بلعمري أأمÚ

تنفسس ا÷زائريون الصصعداء بعد إاعÓن اÛلسس الدسصتوري أامسس عن اسصتحالة إاجراء
ا’نتخابات الرئاسصية يوم  4جويلية اŸقبل ،خطوة قد تكون عربون اسصتعادة الثقة بÚ
اŸواطن ومؤوسصسصات الدولة ،على اعتبار أان شصرائح واسصعة من الشصعب ا÷زائري عÈت عن
رفضصها لتاريخ إاجراء هذا ا’قÎاع الرئاسصي وهنا ’بأاسس من التوضصيح أان الرفضس اقتصصر
على التاريخ وليسس رفضصا للعملية ا’نتخابية ‘ حد ذاتها ،وهذه نقطة –سصب للشصعب
ا÷زائري ودليل آاخر على الوعي والتحضصر الذي أابداه خÓل مظاهراته السصلمية التي ⁄
تشصبها شصائبة العنف أاو الفوضصى؟ وهذا ما يفسصر هذا اإ’جماع الوطني على أان ا’نتخابات
Óسصف ـ هناك من لديهم «رأاي» آاخر يشصذ عن
هي اıرج الوحيد من ا’نسصداد ولكن  -ل أ
هذا اإ’جماع الشصعبي ويطعن ‘ العملية ا’نتخابية نفسصها ’ ،لشصيء سصوى أ’نهم يدركون
جيدا أانهم ‡ن خّفت موازينهم دÁقراطيا ،وبهذا يتبّين أان بعضس أادعياء الدÁقراطية
يتخذونها كتقية إ’خفاء ديكتاتوريتهم؟ وإا’ كيف نفسصر طعنهم ‘ أاهم آالية لتجسصيد
الدÁقراطية  -التي ن ّصصبوا أانفسصهم أاوصصياء عليها  -ويرفضصون  ‘ -الوقت نفسصه  -إاعطاء
الكلمة للشصعب؟.
إان الذين يقولون بأان ا’قÎاع العام ’ يراعي حقوق وخصصوصصيات اأ’قليات ،يريدون
دÁقراطية على مقاسصهم وأامزجتهم؟ وإا’ كيف يدعون إا ¤إاعادة النظر ‘ أاحد أابرز
منتوجاتها وهي الدولة الوطنية التي قامت أاسصاسصا على ّﬁدد اŸواطنة Ãفهومها الشصامل
الذي يضصمن اŸسصاواة ب Úا÷ميع وفق هذا اŸعيار بغضس النظر عن اللسصان ،اللون أاو الدين
والعرق؟ ففي كنف هذه الدولة أانت مواطن كامل ا◊قوق وفيها يتم ضصبط كل ا◊ريات
Óسص-ف ح-نÚ
واÿصص -وصص -ي -ات ‘ إاط -ار ال -ق -ان -ون؟ ول -ك -ن رغ -م ذلك م-ازال ل-دى ال-ب-عضس ل -أ
لÓسصتثناءات ‘ القرن 21؟ بينما من ابرز خصصوصصيات هذا القرن هو تكتل اŸتناقضصات
وتعايشس اأ’ضصداد ،بعدما “يّز القرن  20بحرب عاŸية ثانية تسصبب فيها الفكر النازي
العنصصري وا’قصصائي؟.
Ÿاذا يعمل البعضس على تشصويه التنوع الرائع اŸوجود ‘ ا÷زائر و–ويله إا ¤ظاهرة
مرضصية ووقود احÎاب ب Úا÷زائري Úـ كما حلم ا’سصتعمار الفرنسصي -؟! بينما يتنا‘ ذلك
مع ثقافة اŸواطنة وفلسصفة الدولة ا◊ديثة التي تقوم على القانون الناظم ◊ياة الشصعوب
‘ إاطار اŸسصاواة ‘ ا◊قوق والواجبات ،بغضس النظر عن ا’عتبارات اأ’خرى؟!.

رابحي يبحث مع سسفÒة كوبا سسبل تعزيز التعاون
‘ ›ال التصسال

شسروط ل بد منها
كما تنصس اŸادة  141من قانون ا’نتخابات على
أان اÛلسس ال- - -دسص- - -ت- - -وري ي- - -فصص- - -ل ‘ صص- - -ح - -ة
الÎشص -ي -ح -ات ل -رئ-اسص-ة ا÷م-ه-وري-ة ب-ق-رار ‘ أاج-ل
أاقصصاه  10أايام كاملة من تاريخ إايداع التصصريح
بالÎشصح.
وح -ت-ى ي-واف-ق اÛلسس ال-دسص-ت-وري ع-ل-ى م-ل-ف
اÎŸشصح ،يجب على هذا ا’خ Òان يقدم قائمة
ب 600ت -وق -ي -ع ف -ردي م -ن م -ن -ت-خ-ب Úب-اÛالسس
الشصعبية اÙلية او الŸÈانية موزع Úعلى 25
و’ية على ا’قل أاي بقائمة تضصم  60000توقيع
فردي على ا’قل Ÿنتخب Úيتم ا◊صصول عليها عÈ
ما ’ يقل عن  25و’ية مع عدد ادنى للتوقيعات
اŸطلوبة لكل و’ية ،والذي ’ Áكن ان يقل عن
.1500
أام -ا ال -وث -ائ -ق ا’خ-رى اŸط-ل-وب-ة ل-ل-م-ل-ف ف-ه-ي
شص -ه -ادة ا÷نسص -ي -ة ا÷زائ -ري -ة اأ’صص -ل -ي -ة ل -ل-م-ع-ن-ي
وتصصريح شصر‘ يؤوكد ان ديانته ا’سصÓم وتصصريح
علني حول ‡تلكاته الثابتة واŸنقولة داخل وخارج
البÓد وشصهادة اŸشصاركة ‘ ثورة اول نوفم1954 È
للمرشصح ÚاŸولودين قبل يوليو  1942وشصهادة عدم
ت -ورط وال -دي اŸرشص -ح اŸول-ود ب-ع-د ال-ف-ا— ي-ول-ي-و
 ‘ 1942اعمال معادية للثورة التحريرية.

الشش -عب -ب -حث وزي -ر ا’تصص -ال ال-ن-اط-ق
الرسصمي للحكومة حسصن رابحي امسس مع
سص- -فÒة ك- -وب- -ا ب- -ا÷زائ- -ر السص- -ي- -دة كÓ- -را
مرغاريتا بيليدو اسصكوديل عديد اÙاور
اŸتعلق بالعÓقات ب Úالبلدين اŸتميزة
موؤكدين على ا’مكانيات الهامة اŸتوفرة

وضصرورة تعزيزها تنويعها.
وشص--م--لت م--ب--اح--ث--ات ال--ط-رف Úال-ت-ي
جرت Ãقر وزارة ا’تصصال،التعاون ‘
›ال ا’تصص--ال وا’عÓ--م وسص--ب-ل ت-ب-ادل
اÈÿات ب Úالفاعل Úا’عÓمي ÚبÚ
البلدين.

عوماري يبحث مع السسف Òاألمريكي
سسبل دعم التعاون الفÓحي

إاسشتحالة ثا Êمسشار إانتخابي وبن صشالح باق إا ¤ما بعد  9جويلية

الرئاسسيات لن Œرى ‘  4جويلية...وإاسستدعاء الهيئة الناخبة لثالث مرة

رسشم أامسس اÛلسس الدسشتوري اسشتحالة إاجراء
ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسش-ي-ة ال-ت-ي ك-انت م-قررة يوم 4
ج -وي-ل-ي-ة ،ت-ب-ع-ا ’سش-ت-دع-اء رئ-يسس ال-دول-ة ع-ب-د
ال -ق -ادر ب -ن صش -ال -ح ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخ-ب-ة ،ب-ع-د رفضس
اŸلف Úالوحيدين اللذين ” إايداعهما ،كما رسشم
بقاء عبد القادر بن صشالح إا ¤ما بعد  9جويلية
«ال -ذي ي -ع-ود ل-ه اسش-ت-دع-اء ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخ-ب-ة م-ن
جديد ،واسشتكمال اŸسشار ا’نتخابي حتى انتخاب
رئيسس ا÷مهورية وأادائه اليم Úالدسشتورية».

فريال بوششوية
«يعود لرئيسس الدولة اسصتدعاء الهيئة ا’نتخابية
م -ن ج -دي-د» ،ب-ع-د «اسص-ت-ح-ال-ة إاج-راء ان-ت-خ-اب رئ-يسس
ا÷مهورية يوم  4جويلية  ،2019وإاعادة تنظيمه من
جديد» ،هكذا كان القرار الفصصل للمجلسس الدسصتوري
ال- -ذي أاع- -ل -ن ع -ن -ه أامسس خ Ó-ل اŸه -ل -ة اÙددة ل -ه
لدراسصة اŸلفات ،التي  ⁄يتجاوز عددها  2فقط،

لتعود بذلك الكرة إا ¤مرمى رئيسس الدولة عبد القادر
بن صصالح ،فهل سصيسصتجيب لدعوة أاحزاب على غرار
ال -ت-ح-ال-ف ال-وط-ن-ي ا÷م-ه-وري ال-ذي ط-الب ب-ت-أاج-ي-ل
–ديد موعدها إا ¤ما بعد إاجراء مشصاورات.
القرار الصصادر عن اÛلسس الدسصتوري  ⁄يكن
مفاجئا أابدا ،قياسصا إا ¤ما ميز اŸسصار ا’نتخابي
الذي أاطلقه رئيسس الدولة رسصميا باسصتدعاء الهيئة
الناخبة يوم  9أافريل اŸاضصي ،فعÓوة على ا◊راك
الشص- -ع- -ب- -ي ال- -ذي ب -ل -غ أاسص -ب -وع -ه اÿامسس عشص -رة⁄ ،
تتحمسس الطبقة السصياسصية أاسصاسصا إا ¤تاريخ اŸوعد
ا’نتخابي ،الذي اعتÈته قصص Òجدا كما أانها رفضصت
أان تتخندق خارج مطالب ا◊راك الشصعبي ،الذي ما
زال يلح على ضصرورة رحيل «الباءات».
وا ¤ذلك ،ف -ان ال-ط-ب-ق-ة السص-ي-اسص-ي-ة ع-م-وم-ا ⁄
تسصلم من ارتدادات هزة ا◊راك الشصعبي ،فعاشصت
كÈيات اأ’حزاب على وقع خÓفات داخلية ،عابت
ع -ل -ى ال -ق -ي -ادات ان -خ -راط -ه -ا ‘ مشص -روع ال-ع-ه-دة
اÿامسصة للرئيسس اŸسصتقيل ،وكذا ابتعادها عن

آام- -ال وط- -م- -وح- -ات الشص -عب ،وط -فت إا ¤السص -ط -ح
›ددا شص- -ق- -اق- -ات ” ت- -رك- -ه- -ا ج- -ان -ب -ا ،ب -دوره -ا
اŸعارضصة التي  ⁄تتمكن من فرضس نفسصها كبديل
ورفضصت من قبل ا◊راك ،وجدت صصعوبة ‘ فرضس
ن- -فسص- -ه- -ا وأاصص- -رت ع- -ل- -ى أان ت -ك -ون م -ع اŸط -الب
اŸرفوعة ،وقبلت ا’نتخابات بشصروط.
واسصتنادا إا ¤بيان اÛلسس الدسصتوري ،فانه
ي -ح -ق ل -رئ-يسس ال-دول-ة اسص-ت-دع-اء ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخ-ب-ة،
سصتكون الثالثة من نوعها ‘ غضصون العام ا÷اري،
إاذ اسص-ت-دع-ى ال-رئ-يسس اŸسص-ت-ق-ي-ل ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخ-ب-ة
–سص -ب -ا ’ن -ت -خ-اب-ات رئ-اسص-ي-ة ت-رشص-ح ف-ي-ه-ا ل-ع-ه-دة
خامسصة يوم  18أافريل ،وÃجرد اعتÓء بن صصالح
سصدة ا◊كم ،اسصتدعى الهيئة الناخبة مرة أاو،¤
وسصيسصتدعيها ’ ﬁالة مرة ثانية ،عم Óبأاحكام
الدسصتور ،كما أان رئيسس الدولة على اأ’رجح لن
يرحل يوم  9جويلية ،أ’نه يعود له «اسصتكمال اŸسصار
ا’نتخابي حتى انتخاب رئيسس ا÷مهورية وأادائه
اليم Úالدسصتورية».

ب- -حث وزي- -ر ال- -فÓ- -ح- -ة وال- -ت -ن -م -ي -ة
ال -ري -ف -ي -ة والصش -ي-د ال-ب-ح-ري ،ششريف
ع- - -وم - -اري امسس م - -ع سش - -ف Òال - -و’ي - -ات
’م -ري -ك -ي -ة ب -ا÷زائ-ر ،ج-ون
اŸت -ح -دة ا أ
دي -روشش -ر ال -ع-دي-د م-ن اÙاور اŸت-ع-ل-ق-ة
بالتعاون الفÓحي ب Úالبلدين حسشبما
افاد به امسس بيان للوزارة .
خÓل لقاء نظم Ãقر الوزارة ،حضصره عدد
من اŸديرين اŸركزي ‘ Úالوزارة– ،ادث
الوزير مع السصف Òحول العديد من اÙاور و
التي تتطلب اŸزيد من الدراسصة و التطوير
ع -ل -ى غ -رار السص -ق -ي ال -ف Ó-ح-ي وال-ت-ح-ك-م ‘
اÙاصص-ي-ل ال-كÈى ورب-ط ال-ب-حث ب-ال-فÓ-ح-ة

وك- -ذا ال -ت -ب -اد’ت ال -ت -ج -اري -ة ‘ اŸن -ت -ج -ات
الفÓحية ‘ ›ا‹ التصصدير أاو ا’سصتÒاد،
حسصب نفسس البيان.
وقال الوزير ‘ السصياق ذاته أان ا÷زائر
مهتمة بالتجربة اأ’مريكية ،داعيا إا ¤تشصجيع
ال- - -ت- - -ق - -ارب ب ÚاŸسص - -ت - -ث - -م - -ري - -ن واÈÿاء
ا÷زائ -ري Úو ا’م -ري -ك -ان ‘ ›ال ال-ت-ن-م-ي-ة
الفÓحية.
ك -م -ا ن -اقشس ال-ط-رف-ان اŸواضص-ي-ع ال-ت-ي ”
الشص- -روع ف- -ي- -ه- -ا ‘ إاط -ار ا÷لسص -ة السص -ادسص -ة
ل -ل -م -ن -اقشص -ات ح -ول ات -ف -اق-ي-ة إاط-ار اÿاصص-ة
ب -اÛال ال-ت-ج-اري وا’سص-ت-ث-م-ار (ت-ي-ف-ا) ال-ت-ي
عقدت بواشصنطن ‘ أاكتوبر اŸاضصي.

info@ech-chaab..com
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’شسغال بطيئة ’ تتعدى ٪14
وتÒة ا أ

إأعذأرأت للمقاولت أŸنجزة للمحيط ألفÓحي أŸسسقي بهضسبة مسستغاÂ
حمام يطالب Ãخطط اسستعجا‹ لتدارك الوقت الضسائع وا’سستÓم

ألعدد
17964
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شُسرع ‘ العملية اعتبارا من نهاية ماي اŸنقضسي

تعميم إأصسدأر رخصص ألسسياقة ألبيومÎية بالتنقيط ع Èكافة بلديات ألوطن
أاع -ل -نت وزارة ال -داخ -ل -ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙلية والتهيئة العمرانية ،عن الشسروع
‘ ت- - -ع - -م - -ي - -م إاصس - -دار رخصس السس - -ي - -اق - -ة
البيومÎية بالتنقيط ع Èكافة بلديات
الوطن ،وذلك اعتبارا من نهاية شسهر ماي
اŸنصسرم.
أوضشحت ألوزأرة ‘ بيان لها ،أن تعميم عملية
إأصشدأر رخصس ألسشياقة ألبيومÎية أ’لكÎونية
ب -ال-ت-ن-ق-ي-ط «ع Èك-ام-ل ب-ل-دي-ات أل-وط-ن ()1541
أعتبارأ من تاريخ  31ماي ولصشالح أÎŸششحÚ
أ÷دد وأŸعني Úباأ’صشناف أ÷ديدة» ،يدخل ‘

إأطار «تنفيذ أسشÎأتيجية وزأرة ألدأخلية ألرأمية
إأ ¤عصش -رن -ة أإ’دأرة وت -ك -م -ل -ة Œسش -ي-د مشش-روع
أإ’دأرة أ’لكÎونية».
أضشافت ألوزأرة أنه «سشيتم ألششروع أبتدأء من
تاريخ  25جوأن  ‘ 2019إأصشدأر رخصشة ألسشياقة
أل -ب -ي -ومÎي-ة لصش-ال-ح أŸوأط-ن Úأ◊ائ-زي-ن ع-ل-ى
رخصس ألسش -ي -اق-ة أل-ق-دÁة (أل-ورق-ي-ة) وأŸع-ن-يÚ
ب -ح -ا’ت أل -ت -ج -دي -د ،وت-خصس ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة ‘
أŸرح -ل -ة أأ’و ¤ب -ل -دي -ات أ÷زأئ -ر أل -ع -اصش-م-ة،
وسشتعمم ’حقا بصشفة تدريجية ع Èكل بلديات
ألوطن».

بحسسب دراسسة وزارة الصسحة

أك Ìمن ٪١٦من أ÷زأئري Úب ١8 Úو ٦9سسنة يدخنون
أام -ر وزي -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة ،ع -ل-ي ح-م-ام،
أامسس ،اŸسس- - -ؤوول Úع- - -ن مشس- - -روع اÙي- - -ط
الفÓحي اŸسسقي لهضسبة مسستغا Âبإاعذار
’‚از ب-ع-د ال-ت-أاخ-ر
اŸق -او’ت اŸك -ل -ف -ة ب-ا إ
’شس-غ-ال ،م-ط-ال-ب-ا خÓ-ل زي-ارة
ال-ف-ادح ‘ ا أ
ع-م-ل وت-ف-ق-د Ÿشس-اري-ع ق-طاعه Ãسستغا،Â
ال -دي -وان ال -وط -ن -ي ل -لسس-ق-ي وصس-رف اŸي-اه
ب- -ت- -ط- -ب- -ي- -ق غ- -رام- -ات ال- -ت- -أاخ Òوإاع- -ذار
اŸق - - -او’ت ووضس - - -ع ﬂط - - -ط ل - - -ت - - -دارك
’شسغال التي من اŸقرر أان يتم اسستÓمها
ا أ
بعد سستة أاوثمانية أاشسهر.
أوضشح ألوزير أن «أŸقاو’ت ششرعت باإ’‚از
‘ جويلية أŸاضشي وبعد قرأبة  12ششهرأ (أي
ثلثي أآ’جال)  ⁄تتجاوز نسشبة تقدم أأ’ششغال
بششطري أŸششروع .»٪14
يهدف هذأ أŸششروع ،وفقا للششروحات ألتي
” ت -ق -دÁه -ا ب -ح -وضس أ◊ل -يب ب-ا◊سش-ي-ان ،إأ¤
سش-ق-ي  6آأ’ف ه -ك-ت-ار م-ن أأ’رأضش-ي أل-فÓ-ح-ي-ة
أنطÓقا من نظام ألتزويد باŸياه مسشتغا-Â

أرزيو -وهرأن (ماو) بغÓف ما‹ إأجما‹ 7,5
مليار دج.
قام حمام خÓل هذه ألزيارة بوضشع حجر
أأ’سشاسس إ’‚از ﬁطة ألرفع للمياه أŸسشتعملة
وم-ي-اه أأ’م-ط-ار ب-اŸن-ط-ق-ة ألصش-ن-اع-ي-ة ألÈج-ي-ة
بتكلفة مالية قدرها  309مÓي Úدج.
يدخل هذأ أŸششروع ألذي يهدف إأ ¤وضشع
ن- -ظ -ام ÷م -ع أŸي -اه وح -م -اي -ة ه -ذه أŸن -ط -ق -ة
ألصشناعية من ألفيضشانات ‘ إأطار عملية تهيئة
وأسشعة Ÿنطقة ألÈجية  200( 2هكتار) وألتي
خصشصس لها ما قيمته  2,5مليار دج.
كما عاين ألوزير مششروع تهيئة وأدي عÚ
ألصشفرأء Ãدينة مسشتغا Âوأثنى على أأ’ششغال
ألتي تهدف إأ ¤تنقية ›رى ألوأدي ألذي Áتد
ع -ل-ى مسش-اف-ة  5ك -ل-م وإأنشش-اء فضش-اءأت ل-لÎف-ي-ه
وأل -ت -ن -زه وم Ó-عب ج -وأري-ة وم-ي-ادي-ن Ÿم-ارسش-ة
ﬂت-ل-ف أل-ري-اضش-ات ب-ق-ي-م-ة م-ال-ي-ة ق-دره-ا 2,5
مليار دج.
يسشمح هذأ أŸششروع أ◊يوي بالنسشبة Ÿدينة

مدير اŸصسالح البيطرية يكشسف:

مسش-ت-غ-ا Âب-ال-ت-خ-لصس م-ن  12مصش-ب-ا عشش-وأئ-ي-ا
للمياه أŸسشتعملة وإأ‚از ششبكة للتطه Òوﬁطة
للرفع وتوجيه هذه أŸياه نحوﬁطة أŸعا÷ة
بصشÓ-م-ن-در وت-ن-ظ-ي-ف  20ه -ك -ت-ارأ م-ن ح-وأف
ألوأدي و–ويل  30ألف م Îمكعب من ألنفايات
إأ ¤م -رك -ز أل -ردم أل -ت -ق -ن -ي ،وف -ق -ا ل -لشش-روح-ات
أŸقدمة.
‘ مقابل ذلك سشيتم خلق  7مÓعب جوأرية
لكرة ألقدم وملعب لكرة ألسشلة و 14ميدأنا للكرة
Óطفال
أ◊ديدية وفضشاءين للعب ﬂصشصش Úل أ
وحدأئق ومسشاحات خضشرأء وأسشتغÓل غابة حي
ألقنادسس (كاسشتور) كفضشاء للتنزه للعائÓت به
مسشار Ÿمارسشة هوأية أŸششي وألركضس ‘ ألهوأء
ألطلق.
سشتسشمح هذه أأ’ششغال ألتي تقوم بها ثماÊ
مؤوسشسشات وطنية كذلك بتهيئة ششرفت ÚمطلتÚ
على ألبحر وإأ‚از حظÒة للتوقف للسشيارأت
ومسش -رح ب -ال -ه -وأء أل -ط -ل -ق ب -إام -ك -ان -ه أح -تضش -ان
ألتظاهرأت ألثقافية وألفنية.

إأسستÒأد  28أألف طن من أللحوم أ◊مرأء ب Úجانفي وماي 20١9
رقابة صسارمة لشسروط ألنظافة وألصسحة ول تسسامح مع أŸتهاونÚ
كشس- -ف م- -دي- -ر اŸصس -ال -ح ال -ب -ي -ط -ري -ة
ب -وزارة ال -ف Ó-ح -ة وال -ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة
والصسيد البحري ،قدور الهاشسمي كر،Ë
أامسس ،ع- -ن اسس- -تÒاد ا÷زائ- -ر لـ 28أالف
طن من اللحوم ا◊مراء خÓل الفÎة
اŸمتدة من  1جانفي إا 13 ¤ماي ،2019
أاي ما يعادل حوا‹  70أالف رأاسس بقر.
أفاد قدور ألهاششمي ‘ تصشريح لوأج أن
هذه ألكمية من أللحوم أŸتنوعة خضشعت إأ¤
جميع إأجرأءأت أŸرأقبة من طرف مصشالح
ألبيطرة للقطاع ،مÈزأ أن عمليات أ’سشتÒأد
هذه «ما هي إأ’ مكمل للمنتوج ألوطني من
رؤووسس أŸوأشش -ي وأ’ب -ق -ار أل -ت-ي ت-ذب-ح دأخ-ل
ألوطن وتباع ◊ومها على مسشتوى أ’سشوأق،
لتوف Òأحتياجات أŸوأطن Úسشيما ‘ ششهر
رمضشان».
“ن-ح مصش-ال-ح أل-ب-ي-ط-رة ت-رأخ-يصس «حرة»
للمتعامل› ‘ Úال أسشتÒأد أللحوم أ◊مرأء
بحيث ’ –دد ألكميات ألتي يتم أسشتÒأدها
من طرف كل متعامل.
جاء هذأ أ’جرأء ضشمن إأجرأءأت أخرى
تهدف أ ¤تسشهيل عمليات أ’سشتÒأد وتخفيف
إأج-رأءأت أسش-تÒأد أŸن-ت-ج-ات أل-غ-ذأئ-ية حيث
كانت منتجات أللحوم وعدة منتجات أخرى
تخضشع ‘ فÎأت سشابقة إأ ¤نظام أ◊صشصس
وتفرضس أسشتÒأد كميات ﬁددة.
عن أجرأءأت ألرقابة ،أوضشح ذأت أŸسشؤوول
أن كل منتوج حيوأ Êيدخل ع Èأ◊دود (حيا
أو مذبوحا) يخضشع للمرأقبة من خÓل سشحب
أل -ع -ي -ن-ات ،أي-ن ي-ت-م إأع-ادة أŸن-ت-وج إأ ¤أل-ب-ل-د
أŸصشّدر ‘ حالة عدم أŸطابقة.
‘ رده على سشؤوأل حول عدد حا’ت عدم
أŸطابقة أŸسشجلة ،أفاد قدور ألهاششمي أنها
«باتت نادرة جدأ» نظرأ لكون ألتكلفة أŸالية
ل -ت -ح-ل-ي-ل أل-ع-ي-ن-ات وإأع-ادة أŸن-ت-وج إأ ¤أل-ب-ل-د
أŸصشّ- -در ج- -د ع- -ال- -ي- -ة وت- -ق- -ع ع- -ل- -ى ع- -ات -ق
«أŸسشتورد».
بحسشب نفسس أŸسشؤوول ،تركز أŸديرية
على أ÷انب ألصشحي من خÓل –ري جودة
أللحوم Ãختلف أنوأعها ،وتقييد أŸتعاملÚ
بفÎة صشÓحية ﬁددة بعد أسشتÒأدها ،بحيث
تسشتهلك أللحوم ألطازجة أŸسشتوردة بصشفة

فورية ،مقابل أسشتفادة أللحوم –ت ألفرأغ من
فÎة صشÓحية بـ  3أششهر ،وأللحوم أÛمدة
من فÎة صشÓحية بـ 6أششهر.
ت-رأقب مصش-ال-ح أل-ب-ي-ط-رة م-دى م-ط-اب-قة
ألوثائق ألرسشمية ألتي يقدمها أŸتعامل ،إأ¤
ج -انب أخ -ذ ع -ي -ن -ات ع -ن أŸادة أŸسش -ت -وردة
(◊وم  -رؤووسس أبقار) وألتي تنقل من أŸيناء
م -ب -اشش -رة إأ ¤م-رك-ز ضش-م-ان أ’ع-ت-م-اد إ’‚از
ألتحاليل ألÓزمة خÓل أجل  10أيام.

برنامج خاصص Ÿرأقبة بقايا
أألدوية ‘ منتوج ألدوأجن
أعت Èقدور ألهاششمي ،ألكمية أŸسشتوردة
«عادية» بالنظر أ ¤ألكثافة ألسشكانية ألعالية
‘ أل -ب Ó-د ،وأل -ت -ي ت -ت-ط-لب أل-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ات
أسشتÒأد «تكمل» ألعرضس ألوطني أŸتوفر من
أللحوم أ◊مرأء و–افظ على سشقف أأ’سشعار
ليتناسشب مع ألقدرة ألششرأئية للموأطن.Ú
–دد أŸديرية ألعامة للبيطرة للمتعاملÚ
قائمة ألدول ألتي يسشمح لهم با’سشتÒأد منها،
بعد عدة أجرأءأت وتبادل للوثائق ألرسشمية مع
مصشالح ألبيطرة للبلدأن أŸعنية ،وألتي تؤوكد
عدم تسشجيل أي حا’ت أ’مرأضس أو عدوى
وسشط أأ’بقار ،مضشيفا أن من ب Úأهم ألدول
أŸع-ن-ي-ة ب-ا’سش-تÒأد إأسش-ب-ان-ي-ا وف-رنسشا وألهند
وألÈأزيل.
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اإ’ج-رأءأت أل-ك-فيلة بضشمان
ج -ودة أل -ل -ح -وم أل -ب-يضش-اء وأ◊د م-ن أل-ت-زوي-د
أŸف -رط ل -ف-ئ-ة أل-دوأج-ن ب-اأ’دوي-ة م-ن ط-رف
أŸرب ،Úسش- -ي- -م- -ا ‘ ظ -ل أرت -ف -اع أل -ك -م -ي -ات
أŸسشتهلكة خÓل ألششهر ألفضشيل ،قال قدور
ألهاششمي إأن أŸديرية وضشعت برنا›ا خاصشا
لسشحب ألعينات من ألدوأجن بصشفة فجائية
وغ Òمعلنة لدى أŸرب ،Úبهدف ألعثور على
ب -ق -اي -ا أأ’دوي -ة ‘ أŸن-ت-وج أ◊ي-وأ Êوق-ي-اسس
نسشبته.
يذكر ،أن إأنهاء أحتكار ألدولة ‘ ›ال
أأ’دوي-ة أل-ب-ي-ط-ري-ة ب-دأي-ة م-ن  1998أدى إأ¤
«أ’سشتعمال أŸفرط» للمضشادأت أ◊يوية.

وتقوم فرق متخصشصشة بالتنقل إأ ¤أŸذأبح
أل -ن -ظ -ام -ي-ة وأŸزأرع أ’خ-ذ أل-ع-ي-ن-ات وإأج-رأء
ألتحاليل ،أين أششار ذأت أŸسشؤوول إأ ¤أنه⁄« :
ي -ت -م تسش -ج -ي -ل أي ح -ال -ة Œاوز خÓ-ل ألسش-ن-ة
أ÷ارية على مسشتوى أŸزأرع وأŸذأبح».
يتعرضس أŸربون أıالفون للضشوأبط إأ¤
مصشادرة أŸنتوج وألغرأمات أŸالية إأ ¤جانب
أŸتابعة ألقضشائية ،يتابع نفسس أŸصشدر.
بخصشوصس أŸذأبح غ ÒأŸرخصشة وألذبح
ألعششوأئي غ Òألقانو ‘ Êأأ’سشوأق ألششعبية،
قال أŸدير ألعام للبيطرة إأن ألقطاع ينسشق ‘
أل -وقت أ◊ا‹ م -ع مصش -ال -ح أل -رق-اب-ة أل-ت-اب-ع-ة
لوزأرة ألتجارة Ÿرأقبة أ’سشوأق ألششعبية ومنع
أل -ذب -ح أل-عشش-وأئ-ي ل-ل-دوأج-ن ،ح-يث ي-ت-م غ-ل-ق
أأ’م -اك -ن أل -ت -ي ي -ت -م أل -ع -ث-ور ع-ل-ي-ه-ا وت-وج-ي-ه
أŸتورط Úفيها إأ ¤أŸتابعات ألقضشائية.
دع- -ا ق- -دور أل -ه -اشش -م -ي ‘ ه -ذأ أإ’ط -ار
أŸوأط- -ن Úأ ¤ت- -ف- -ادي أق- -ت -ن -اء ه -ذه أŸوأد
أ◊سشاسشة من أماكن غ Òمرأقبة.
ف -ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اإ’ن-ت-اج أÙل-ي ل-ل-ح-ل-يب
وأأ’لبان غ ÒأŸبسشÎة ،أكد نفسس أŸسشؤوول أن
هذه أŸوأد تششكل خطورة كبÒة على صشحة
أŸسشتهلك بالنظر إأ ¤عدم خضشوعها لعملية
أل -بسشÎة أل -ت -ي ت-زي-ل أŸي-ك-روب-ات وأ÷رأث-ي-م
وبعضس أأ’مرأضس أŸتنقلة ع Èأ◊ليب من
أŸنتوج ،على غرأر أ◊مى أŸالطية.
دعا ‘ هذأ أإ’طار أŸوأطن Úإأ ¤عدم
أق- -ت- -ن- -اء م -وأد أ◊ل -يب وأأ’ل -ب -ان وأ÷ ÍغÒ
أÿاضش -ع -ة ل -ع-م-ل-ي-ة أل-بسشÎة ،إأ ¤ج-انب ع-دم
أقتناء هذه أŸوأد من مصشادر غ Òمعروفة.
ب- -حسشب ق- -دور أل -ه -اشش -م -ي ،ف -إان مصش -ال -ح
ألرقابة غ Òقادرة وحدها على ضشبط هذه
أŸوأد ،وإأ‰ا –تاج إأ ¤توعية أŸوأطن ÚأكÌ
بخطورة أسشتهÓكها.
‘ هذأ أإ’طار ،دعم ألقطاع ششعبة أ◊ليب
من خÓل تششجيع ألفÓح Úعلى أخذ أŸنتوج
إأ ¤أŸلبنة مقابل قيمة مالية بلغ  12دج/ألل،Î
إأ ¤جانب منح جامعي أ◊ليب قيمة مضشافة
ت-ق-در بـ 4دج/أل -ل ،Îودع -م أل-فÓ-ح Úأل-ذي-ن
يأاخذون عينات من منتجاتهم إأ ¤أıابر
لتحليلها بقيمة  2دج /ألل.Î

أاف -ادت دراسس -ة ا‚زت -ه -ا وزارة الصس-ح-ة
والسس-ك-ان واصسÓ-ح اŸسس-تشس-ف-ي-ات ب-التعاون
م- -ع اŸن- -ظ- -م -ة ال -ع -اŸي -ة ل -لصس -ح -ة ،ق -دمت
’ول - -ي - -ة ،أامسس ،ب- -ا÷زائ- -ر
ن - -ت - -ائ - -ج - -ه - -ا ا أ
ال -ع -اصس -م -ة ،أان « ٪16.5م - -ن ا÷زائ - -ريÚ
ال- -ب -ال -غ Úم -ا ب 18 Úو 69سس-ن-ة ي-دخنون
السسجائر» بشسكل منتظم.
أوضشحت ألدكتورة سشمÒة توأمي من أŸعهد
أل-وط-ن-ي ل-لصش-ح-ة أل-ع-م-وم-ي-ة خÓ-ل ي-وم ت-ك-ويني
ل -وسش -ائ -ل أإ’ع Ó-م أن أ ¤أل -ن-ت-ائ-ج أأ’ول-ي-ة ل-ه-ذه
ألدرأسشة ألتي أ‚زت سشنة  2017أن «نسشبة ٪16.5
م -ن أ÷زأئ -ري Úأل -ب -ال -غ Úم-ا ب 18 Úو 69سشنة
ي-دخ-ن-ون ويسش-ت-ه-ل-كون ب 15 Úإأ 24 ¤سشيجارة
يوميا» ،مششÒة أ ¤ألنسشبة ألكبÒة تسشجل لدى
ألرجال.
أششارت ألدرأسشة أن «نسشبة  ٪60من ألعينة
ألتي ششملتها ألدرأسشة حاولت ألتخلي عن هذه
أآ’فة» .وعرضشت أأ’سشتاذة عزيزة فيسشاح ﬂتصشة
‘ أأ’مرأضس ألصشدرية باŸؤوسشسشة أإ’سشتششفائية
’م Úدب -اغ( Úم -اي -و سش-اب-ق-ا) ﬂاط-ر أل-ت-دخÚ
بالنسشبة Ÿسشتهلكيه وحتى
أŸع - -رضش Úأ ¤دخ - -ان- -ه،
مؤوكدة بأان هذه أıاطر
«’ يسشتثني منها أي نوع
من ألتبغ Ãا فيها مادة
ألشش -م -ة وألشش -يشش-ة وح-ت-ى
ألسش -ي -ج -ارة أإ’ل -كÎون-ي-ة»
وتزدأد هذه أıاطر أذأ
كان ألتدخ ‘ Úسشن مبكرة.
فإاذأ كان سشرطان ألرئة يأاتي ‘ مقدمة أنوأع
أأ’مرأضس ألسشرطانية ألتي يتسشبب فيها ألتدخÚ
ب-تسش-جيل  150أل -ف ح -ال -ة سش-ن-وي-ا أع-تÈت ذأت
أıتصشة أن أإ’صشابة بانسشدأد ألقصشبات ألهوأئية
أŸزمنة «تعد أيضشا من أıاطر وينتششر بنسشبة
 ٪65ل-دى أل-ف-ئ-ة أل-ع-م-ري-ة أل-ب-ال-غ سش-ن-ه-ا  65فما
فوق».
كما يتسشبب ألتدخ - Úبحسشبها  ‘ -أإ’صشابة
بنسشبة Ã ٪8رضس ألربو لدى أأ’طفال ،كما يزيد
من تعقيدأت أإ’صشابة Ãرضس ألسشل وألوفيات
وأأ’مرأضس ألتنفسشية أأ’خرى ومتÓزمة أإ’ختناق
خÓل ألنوم و–جر ألدم بالرئة.

أكدت ‘ هذأ أإ’طار ،بأانه «’ Áكن حماية
ألششخصس أŸدخن من كل هذه أأ’مرأضس إأ’ أإذأ
تخلى عن ألتدخ Úقبل سشن  »35مششددة على
ضشرورة تعزيز ألوقاية للتصشدي لهذه أآ’فة ألتي
«تششكل  -بحسشبها -عبئا على ألصشحة ألعمومية
و–صشد عدة أروأح سشنويا».
Óمرأضس غ ÒأŸتنقلة
أششار أŸدير ألعام ل أ
بوزأرة ألصشحة أأ’سشتاذ يوسشف ترفا Êبدوره أإ¤
ألÎسش -ان -ة أل -ق -ان -ون -ي -ة أل -ت -ي سش-ن-ت-ه-ا ألسش-ل-ط-ات
ألعمومية منذ مصشادقة أ÷زأئر على أإ’تفاقية
أإ’طار Ÿكافحة هذه أأ’فة أÿطÒة Ÿنظمة
ألصش -ح -ة أل -ع -اŸي -ة ‘ سش-ن-ة  2006م-ذك-رأ ع-لى
أÿصشوصس Ãا جاء ‘ قانون ألصشحة أ÷ديد
لسشنة  2018وألذي يحتوي على  14مادة وقائية
وأخ -رى ردع -ي-ة ،ك-اشش-ف-ا ب-اŸن-اسش-ب-ة ع-ن صش-دور
مرسشوم تنفيذي ‘  9أفريل  2019يتعلق بتنظيم
وتصش -ن-ي-ع وأسش-تÒأد وت-وزي-ع أل-ت-ب-غ ب-اإ’ضش-اف-ة أإ¤
إأطÓق قريبا فرق ﬂتلطة ‘ أŸيدأن للسشهر
على تطبيق هذه ألقوأن.Ú
أضش- -اف ‘ ه- -ذأ ألسش- -ي -اق ،أن وزأرة ألصش -ح -ة
ف -ت -حت  53وح -دة ل -ل-ف-ط-ام ع-ن
أل- - - -ت- - - -دخ Úوذلك Ÿسش - - -اع - - -دة
وم- -رأف- -ق -ة وتشش -ج -ي -ع أŸدم -نÚ
سشتنطلق ‘ نششاطها قريبا بعد
تكوين ألفرق ألطبية وششبه ألطبية
ألتي تسشهر على ذلك مع أصشدأر
دليل حول هذه أŸسشأالة.
كشش - -ف م - -ن ج - -ان- -ب- -ه م- -ل- -يك
سش-وي-ل-م-اسس م-ن أŸدي-ري-ة أل-ع-ام-ة ل-لضشرأئب عن
ﬂتلف ألضشرأئب وألرسشوم أŸفروضشة على ألتبغ
با÷زأئر وألتي تصشل أ ¤نسشبة تÎأوح ب 65 Úأإ¤
 ٪70جزء منها يوجه أ ¤أإ’سشتعجا’ت ألطبية
وجزء إأ ¤صشندوق ألسشرطان وجزء أ ¤ألصشندوق
ألوطني للضشمان أإ’جتماعي وأأ’خر أ ¤صشندوق
ألتضشامن.
يذكر أن هذأ أليوم ألتكويني أإ’عÓمي قد
أشش -رف ع -ل-ى ت-نشش-ي-ط-ه أعضش-اء أل-ل-ج-ن-ة أل-ط-ب-ي-ة
ألوطنية Ÿكافحة ألتدخ Úألتي يÎأسشها أأ’سشتاذ
ﬁمد ألطيب ششنت Òألذي ركز على أهمية ودور
وسشائل أإ’عÓم ‘ ألتخفيضس من هذه ألظاهرة
سشيما وقاية ألششباب.

أأضسرأر صسحية ıتلف
أأنوأع ألتبغ ،ألشسيشسة
وألسسيجارة أإللكÎونية

’سسراف والتخزين اŸبالغ فيه للمواد واسسعة ا’سستهÓك
حذر من ا إ

زبدي يدعو أŸوأطن Úإأ ¤ألتعقل لتفادي ألندرة يومي ألعيد
حذر رئيسس جمعية حماية اŸسستهلك
’سس -راف وال -ت -خ -زي -ن اŸب -ال -غ ف -ي-ه
م -ن ا إ
للمواد الغذائية واÿبز حتى ’ يتسسبب
ذلك ‘ حدوث ندرة ،قائ :Óإان اŸواطن
ا÷زائ- - -ري م- - -ط- - -الب ب- - -ال- - -ت- - -ع- - -ق - -ل ‘
ا’سستهÓك.

áÑW á«fƒ°U
‘ تصشريح خصس به «ألششعب» ،دعا زبدي
أل- -ت- -ج -ار أŸع -ن -ي Úب -ن -ظ -ام
أŸدأوم- - -ة ‘ ك- - -ل و’ي - -ات
أل - - - -وط- - - -ن إأ ¤أ’ل- - - -ت- - - -زأم
بالوأجب ،يومي عيد ألفطر،
طاŸا تدخل ‘ إأطار خدمة
ع-م-وم-ي-ة وت-ت-م ب-التناوب مع
أل - -ت - -ج- -ار ‘ ،ح Úي- -فضش- -ل
أغ -ل -ب -ي-ت-ه-م ،ع-ل-ى ح-د ق-ول-ه ،غ-ل-ق Óﬁت-ه-م
وقضشاء أيام ألعيد رفقة عائÓتهم.
‘ ظل تكرأر هذه ألظاهرة كل سشنة خÓل
ألعيد بات من ألÓزم بحسشب رئيسس جمعية
حماية أŸسشتهلك ،أخذ أ’حتياطات ألÓزمة،
خاصشة من قبل أŸسشتهلك Úألذين يلجأاون ‘
كل مرة إأ ¤أقتناء كميات كبÒة من أÿبز
وأŸوأد ألغذأئية ويقومون بتخزينها خوفا من
عدم ألعثور عليها خÓل أيام ألعيد.
 ⁄يسش- -ت- -ب -ع -د زب -دي ح -دوث م -ث -ل ه -ذه

أŸششاكل يومي ألعيد ،بالرغم من زيادة عدد
أÓÙت أŸعنية بنظام أŸناوبة هذه ألسشنة،
مرجعا ألسشبب ‘ ذلك إأ ¤تزأمن عيد ألفطر
مع ألعطلة ونهاية أأ’سشبوع ،حيث من أŸرتقب
أن تقع بعضس أŸششاكل فيما يخصس ألتموين
باÿضشر وألفوأكه.
نفى أن تكون زيادة ألطلب على أŸوأد
وأسشعة أ’سشتهÓك ،ألسشبب ألوحيد ‘ أرتفاع
أسشعار بعضس أŸنتجات ‘ أأ’يام أأ’خÒة من
رمضشان ،بل ربط ذلك بالفÓح Úألذين ’
يقومون با÷ني ‘ هذه ألفÎة
وك- -ذأ ن -قصس “وي -ن أأ’سش -وأق
ب -ا÷م -ل -ة ،خ -اصش -ة م -ا ت -ع-ل-ق
باÿضشر وألفوأكه ألتي تعرف
ندرة وأرتفاع أأ’سشعار.
عن ألعقوبات ألتي Áكن
أن يتعرضس لها ألتجار ألذين
 ⁄يحÎموأ نظام أŸناوبة ،أوضشح زبدي أن
«أŸششكل ليسس ‘ تطبيق ألعقوبات وألغرأمات
أŸالية خاصشة وأن  ٪99من ألتجار يلتزمون
ب -ه -ا ع Èأل -وط -ن وإأ‰ا أإ’شش -ك-ال-ي-ة ت-ك-م-ن ‘
أŸناوبة ‘ حد ذأتها إألتي ’ يتم تطبيقها كما
ينبغي ،فهي ›رد فتح أÓÙت دون “وين
وأدأء أŸهام ودون تقد Ëخدمة عمومية ‘
أŸسشتوى أŸطلوب.

إأرتفاع أأسسعار أÿضسر
وألفوأكه رأجع لنقصص
“وين أألسسوأق

»æWh

أإ’ثن 03 Úجوأن  2019م
ألموأفق لـ  29رمضضان  1440هـ

دعا إاŒ ¤نيد كل الفاعلÙ Úاربة التسصرب اŸدرسصي

خياط ـ ـ ـ ـي 200 :أال ـ ـ ـ ـف تلمي ـ ـ ـ ـذ يغ ـ ـ ـ ـادرون
اŸدرسس ـ ـ ـ ـة قب ـ ـ ـ ـل سس ـ ـ ـ ـن  16سسن ـ ـوي ـ ـا
’صصÓحات السصابقة سصبب الظاهرة
^ا إ

’سصراع ‘ وضصع سصياسصة
دع-ا رئ-يسض ال-ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة لÎق-ي-ة الصص-ح-ة وت-ط-وي-ر ال-ب-حث ،مصص-ط-ف-ى خ-ياطي ،إا ¤ا إ
’طراف الفاعلة ‘
Ùاربة التسصرب اŸدرسصي الذي انتشصر ع Èمؤوسصسصاتنا الÎبوية ،وŒنيد اÛتمع اŸد Êوكل ا أ
القطاع الÎبوي Ãا ‘ ذلك اıتصصون النفسصانيون واŸؤورخون لتقد ËمقÎحات حقيقية للحد من هذه الظاهرة،
مشصÒا إا 200 ¤أالف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسصة قبل سصن  16سصنة سصنويا.

سسهام بوعموشسة

دق خ -ي -اط -ي ع-ب-ر حصض-ة ضض-ي-ف
ألتحرير للقناة أ’إذأعية ألثالثة،
أأمسس ،ناقوسس ألخطر للوضضعية
ألتي أألت أإليها مدأرسضنا ،بسضبب
فشض -ل أ’إصضÓ-ح-ات أل-ت-ي أأق-ره-ا
وزرأء ق-ط-اع أل-ت-رب-ي-ة أألسض-اب-قون
للنهوضس بالقطاع وضضمان تكوين
ن -اج -ع ل Ó-أط -ف-ال أل-ذي-ن ي-ع-دون
أإط-ارأت أل-مسض-ت-ق-ب-ل ،م-برزأ دور
ألمدرسضة كحلقة مهمة وحاسضمة
في تربية ألنشسء وتطوير مسضتوأه
أل-ف-ك-ري وأل-ع-ل-م-ي ،قائ »:Óعلى
أل - -م - -درسض - -ة أأن ت - -ل - -عب دوره- -ا
أل-ح-ق-ي-ق-ي م-ث-ل-م-ا هو معمول به
ف -ي أل -دول أل -م -ت-ق-دم-ة ل-ت-ك-وي-ن
موأطن ألغد ،لكن ما نÓحظه
عكسس ذلك «.
ف -ي ه -ذأ ألصض -دد ،ح -م -ل رئ-يسس
أل-ه-ي-ئ-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ترقية ألصضحة
وت- -ط -وي -ر أل -ب -حث أل -مسض -وؤول -ي -ة
ل- -ب -عضس مسض -وؤول -ي أل -م -وؤسضسض -ات
أل-ت-رب-وي-ة أل-ذي-ن ت-ع-اق-ب-وأ خÓ-ل
أل -عشض -ري -ن سض -ن -ة أل -م-اضض-ي-ة ول-م
ي-ق-وم-وأ ب-م-ه-ام-ه-م ألمنوطة بهم
ل -ل -ت -ك -ف -ل ب-ال-ط-ف-ل ،ب-ل أأغ-رق-وأ
أل - -م - -درسض- -ة أل- -ج- -زأئ- -ري- -ة ف- -ي
أإصضÓحات غير جادة وألنتيجة
نشض -اه -ده -ا ف -ي ألشض -ارع أل -ي -وم،
مضض- -ي -ف -ا أأن ه -ذه أ’إصض Ó-ح -ات
ق- -لصضت م- -ن أل- -م- -وأد أل- -ه- -ام- -ة،

’سض -ي-م-ا ف-ي أل-ت-ك-وي-ن وأل-ت-رب-ي-ة
أل -م -دن -ي -ة وأ’أخ Ó-ق -ي -ة وك-ث-فت
أل -ب -رن -ام -ج خ -اصض -ة ف -ي أل -م-وأد
ألعلمية ،ألتي ’ يحتاجها ألطفل
ف - - -ي ه- - -ذه أل- - -م- - -رح- - -ل- - -ة ،وأأن
أ’إصضÓ- -ح- -ات ي- -جب أأن ت- -ح- -دد
أ’أهدأف.
ع Ó-وة ع -ل -ى ع -دم أ’أخ-ذ ب-ع-ي-ن
أ’عتبار ألجانب ألنفسضي للطفل
في سضن مبكرة ،مشضيرأ أإلى أأنه
في عهد بن بوزيد حينما حذر
من أإرتفاع عدد ألتÓميذ بسضبب
أل-تسض-رب أل-م-درسضي ب 500أألف
ت-ل-م-ي-ذ خÓ-ل أل-خ-مسس سض-ن-وأت،
أأت- -ه- -م ب- -اأن- -ه ي- -ح- -اول ع- -رق- -ل- -ة
أإصض Ó-ح -ات أل-رئ-يسس ،م-وؤك-دأ أأن

أأحد مشضاكل ألمدرسضة أليوم هو
أل -تسض -رب أل -م-درسض-ي ،ب-ح-يث أأن
ألتÓميذ يطردون من ألمدرسضة
ق -ب -ل سض-ن  16سض-ن-وي-ا ،ف-ي ح-ين
ألدسضتور ألجزأئري أأقر أإجبارية
أل -ت -م -درسس أإل -ى غ -اي -ة سض -ن-ة 16
سضنة.
وق-ال خ-ي-اط-ي أأن ث-ان-ي مشض-ك-ل،
ه -و ك -ث-اف-ة أل-ب-رأم-ج أل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة
وأإج -ب -ار أل -ت Ó-م -ي -ذ ف -ي أل -ط-ور
أ’إبتدأئي على حمل ألكثير من
أل -ك -تب ف -ي ح -ق -ائب م -درسض -ي -ة
ثقيلة تزن ما بين  9أإلى  13كلغ،
وغ- -ل- -ق أأب -وأب أ’إدأرة ف -ي وج -ه
م-ق-ت-رح-ات أل-م-ج-ت-م-ع أل-م-دن-ي،
مضضيفا أأنه أإذأ لم نرب في هذه

مؤوشصرات تعرفها أاسصواق بومرداسض

ألسض- -ن ف- -ن- -ح- -ن بصض- -دد ت -ك -وي -ن
أأشضخاصس عنيفين ،بحيث أأصضبح
ألتلميذ أليوم خاصضة في ألطور
ألمتوسضط عنيفا أتجاه ألمدرسس
وم -ا ي -ح -ي -ط ب -ه رأفضض-ا سض-ل-ط-ة
أ’أولياء وألمدرسضة ،وهذأ بسضبب
أ’إصضÓ- -ح- -ات ألسض- -اب- -ق- -ة أل- -ت -ي
أأوصض -ل -ت -ن -ا أإل -ى ه -ذه أل -وضض -ع-ي-ة
ألكارثية.
وأأبرز رئيسس ألفورأم ضضرورة أأن
تكون ألمدرسضة أأولوية مثل قطاع
ألصضحة ،مثلما هو معمول به في
بقية دول ألعالم وأ’سضتلهام من
تجارب ألدول ألتي نجحت في
تكوين نشسء كفء ،ووجوب أإبعاد
ألمدرسضة عن ألسضياسضة.

أاسسعار اÿضسروات ترتفع واÿوف مرتقب ‘ السساعات القادمة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اعت Èالعجز مؤوشصرا إايجابيا ،سصراي:

تراجع الواردات سساهم ‘ –سس ÚاŸيزان التجاري

اع -ت Èاÿب Òا’ق -تصص-ادي م-ب-ارك م-الك
سصراك ،أان تراجع الواردات حقق –سصن ‘
اŸي - - -زان اŸا‹ .وي- - -رى أان ت- - -راج- - -ع واردات
ال -وق-ود ب-نسص-ب-ة ت-ق-ارب  ٪61إاي-ج-اب-ي ي-ج-عل
ا÷زائ- -ر ت- -ق- -ل- -ل م- -ن اŸصص -اري -ف ب -ال -ع -م -ل -ة
الصصعبة.

حياة كبياشس
أأرجع ألخبير سضرأي في تصضريح خاصس لـ «ألشضعب»
أأ’رقام ألمتعلقة بالميزأن ألتجاري وألتي أعتبرها
أيجابية بالنسضبة للتجارة ألخارجية ،خاصضة فيما
ي - -ت- -ع- -ل- -ق ب- -ت- -رأج- -ع أل- -وأردأت ،إأل- -ى إأرأدة أإ’دأرة
ألجزأئرية في تحسضين أإ’مكانات ألمالية ،بالرغم
م- -ن أأن ه- -ذأ أإ’ج- -رأء م -ن شض -أان -ه أأن ي -تسض -بب ف -ي
أضض-ط-رأب ف-ي ألسض-وق أل-وط-ن-ي-ة ن-ت-ي-ج-ة أن-خ-ف-اضس
ألوأردأت من ألموأد ألغذأئية ...ما يجعل سضعرها
يرتفع بفعل قلة ألعرضس ،وهذأ ما سضينعكسس على
ألجانب أ’سضتهÓكي وميزأنية أأ’سضر.
فيما يتعلق بالعجز ألمسضجل في ألميزأن ألتجاري
ل -ل -ج -زأئ -ر أل-ذي ق-در بـ 1.84م -ل -ي-ار دو’ر خÓ-ل
أأ’شض -ه -ر أأ’رب -ع-ة أأ’ول-ى م-ن أل-ع-ام أل-ج-اري ،ف-ق-د
أعتبره سضرأي إأيجابيا من ألناحية ألمالية ،ويعكسس
ذلك إأرأدة م- -ن ط- -رف أل- -ح -ك -وم -ة ف -ي ت -خ -ف -يضس
أل -مصض -اري-ف ،م-وضض-ح-ا أأن أل-وأردأت ت-رأج-عت إأل-ى
 15.17م -ل -ي-ار دو’ر م-ق-اب-ل  15.37م-ل-يار دو’ر،
ب-ان-خ-ف-اضس نسض-ب-ت-ه  ٪1.30ل- -ه ف- -ائ -دة ف -ي م -ج -ال
ألتجارة ألخارجية.
أأضضاف ألخبير في هذأ ألصضدد ،أأن تحقيق ألتوأزن
في ألميزأن ألتجاري لن يكون إأ’ بالتصضدير ،هذه
أل -م -ج -ال أل-ذي م-ا ي-زأل ه-امشض-ي-ا ،ح-يث ل-م ت-ت-ع-د
 861.87مليون دو’ر خÓل  4أأشضهر أأ’ولى من
 ٪6.46( 2019من إأجمالي حجم ألصضادرأت) مقابل
 975.01مليون دو’ر بانخفاضس  ٪11.60مقارنة

بنفسس ألفترة من .2018

تراجع الصسادرات من إافرازات
ا◊راك الشسعبي
ويرى سضرأي أأن ترأجع ألوأردأت له عÓقة بعمليات
توقيف بعضس ألموردين وألتجار ألكبار ألذي وضضع
بعضضهم تحت ألرقابة ألقضضائية وهذأ نتيجة لما
أأفرزه ألحرأك ،أ’ن ذلك يؤوثر ’ محالة على برنامج
أ’سض -ت -ي -رأد ،ب -اإ’ضض -اف-ة إأل-ى ضض-ب-ط ق-ائ-م-ة ألسض-ل-ع
ألمسضتوردة.
قال سضرأي في هذأ ألسضياق ،إأن هذأ أ’ضضطرأب
ألذي يشضهده ألسضوق سضيضضع فرصضة أأمام ألخوأصس
حيث سضيقومون باسضتغÓل ألظرف وألقيام بعمليات
أسضتيرأد وعرضس سضلع بأاسضعار يتحكمون بها وفق
منطق قلة ألعرضس.

اŸسصؤوول البيطري لو’ية ا÷زائر ،يوسصفي:

اسستهÓك حصسة اللقاحات ضسد طاعون
اÎÛات الصسغÒة وا◊مى القÓعية
“كنت مصصالح اŸفتشصية البيطرية لو’ية ا÷زائر ا ¤غاية نهاية شصهر مايو
اŸنصص -رم ،م -ن اسص-ت-هÓ-ك إاج-م-ا‹ حصص-ة ال-ل-ق-اح-ات اŸوج-ه-ة ضص-د ط-اع-ون اÎÛات
الصصغÒة وا◊مى القÓعية واŸقدرة بـ 15.000جرعة ،دون تسصجيل أاي بؤور لهذه
ا’م -راضض ب-ال-ع-اصص-م-ة خÓ-ل السص-ن-ة ا÷اري-ة ،ب-حسصب م-ا ع-ل-م ،أامسض ،ع-ن اŸسص-ؤوول
البيطري للو’ية يوسصفي عبد ا◊ليم.

–ركت أاسصعار اÿضصر والفواكه سصريعا بأاسصواق و’ية بومرداسض أاياما قليلة قبل حلول مناسصبة عيد الفطر اŸبارك ‘ ،مؤوشصر يوحي أانها سصتعرف
’يام ،وهذا بعد اسصتقرار نسصبي عرفته ﬂتلف
ارتفاعا مطردا والتهابا عشصية اŸناسصبة ‘ مشصهد تخوف منه اŸواطن و–سصسض به كالعادة ‘ مثل هذه ا أ
السصلع اÿاضصعة Ÿنطق العرضض والطلب وصصعوبة التحكم ‘ اŒاهها من قبل أاعوان الرقابة بسصبب غياب منطق شصفاف للنشصاط التجاري..

بومرداسس..ز كمال

ب -ع -د ه -دن -ة قصض -ي -رة ع -اشض-ه-ا
ألموأطن مع ألباعة وألمتحكمين
في أأسضوأق ألخضضر وألفوأكه ألتي
ع- -رفت ت -رأج -ع -ا ف -ي م -ن -تصض -ف
ألشض- -ه- -ر وأسض- -ت -ق -رأر ف -ي ح -دود
أأح-ي-ان-ا م-ع-ق-ول-ة خ-اصض-ة بالنسضبة
ل-م-ادة أل-ب-ط-اط-ا أل-ت-ي ل-م تتجاوز
تقريبا  55دينار للكلغ ،وسضقوط
ح -ر ل -ب-عضس أ’أن-وأع م-ن أل-ف-وأك-ه
أل-م-وسض-م-ي-ة م-ث-ل ألمشضمشس ألذي
دخ- -ل ف -ي أأي -ام -ه أ’أول -ى بسض -ع -ر
خيالي وصضل ألى  450دينار للكلغ
في سضابقة أأولى ،ثم ترأجع أإلى
ح -دود  130دي -ن-ار ون-فسس أ’أم-ر
ب -ال -نسض -ب -ة ل -ف -اك-ه-ة أل-خ-وخ أل-ت-ي
ترأجعت من  600دينار ألى 150
دي-ن-ار ،وأل-ب-ط-ي-خ أ’أح-م-ر أسضتقر

ف- -ي سض- -ق- -ف  50دي -ن-ار ،ع-ادت
أأسض -ع-ار ب-عضس أل-م-وأد أ’أسض-اسض-ي-ة
للخضضر في أ’رتفاع مجددأ في
ت - -ح - -ول سض- -ري- -ع أأث- -ار تسض- -اوؤ’ت
ألموأطنين مثلما أسضتقته ألشضعب
في عدد من أ’أسضوأق ألجوأرية.
في هذه ألجولة ألخاطفة ،وقفت
ألشض -عب ع -ل -ى ه-ذأ أل-ق-ف-زة غ-ي-ر
ألمبررة في أ’أسضعار وتهرب باعة
أل -ج -م -ل -ة وأل-ت-ج-زئ-ة م-ن ت-ح-م-ل
أل-مسض-وؤول-ي-ة ،ف-ك-ل ط-رف ي-ح-م-ل
أ’آخ - -ر ع - -م - -ل - -ي - -ة أل - -مضض- -ارب- -ة
وألتÓعب با’أسضعار رغم ألوفرة
ب- -ال- -نسض -ب -ة ل -ب -عضس أل -م -ن -ت -ج -ات
أل -م -وسض -م -ي-ة م-ث-ل أل-ك-وسض-ة أل-ت-ي
ق -ف -زت م-ب-اشض-رة أإل-ى  100دينار
م-ث-ل-ه-ا م-ث-ل أل-ج-زر وأل-ط-م-اط-م،
بعدما كانت في حدود  60دينار،
ف -ي ح -ي -ن أسض -ت-ق-ر سض-ع-ر أل-بصض-ل

أل - - -ج- - -اف ع- - -ن- - -د  120دينار
وألفاصضولياء ألخضضرأء عند 150
دينار يوم أأمسس ،وفي ألمنتظر أأن
ت -ع -رف أل -ت -ه -اب -ا ف -ي ألسض -اع -ات
أل- -ق- -ادم- -ة م- -ث -ل ي -ت -خ -وف م -ن -ه
ألموأطنين ،وهو ما دفع بالبعضس
أإلى تفضضيل ألتسضوق مبكرأ وعدم
أنتظار ألدقائق أ’أخيرة ألتي قد
ت -ع-رف ن-درة م-ف-ت-ع-ل-ة ف-ي ب-عضس
ألموأد لتسضويقها باأسضعار خيالية
بسض- -بب درج- -ة أ’إق- -ب -ال ع -ل -ي -ه -ا
ألكبيرة من قبل ألمسضتهلكين.
وه- - -ك - -ذأ ت - -ب - -ق - -ى م - -ث - -ل ه - -ذه
ألمناسضبات ألدينية وأ’جتماعية
ع -ل -ى أأه -م -ي-ت-ه-ا تشض-ك-ل ه-اجسض-ا
فعليا للموأطنين ولم يتوصضل بعد
ألقائمون على ألقطاع أإلى ضضبط
ق-اع-دة ق-ان-ون-ي-ة وت-جارية تحمي
أل -مسض -ت -ه -لك م -ن جشض -ع أل -ت-ج-ار

وأأصضحاب وحدأت ألتخزين ألتي
تتحكم في عدد من ألمنتجات
أ’أسض-اسض-ي-ة وتسض-وي-ق-ه-ا ب-التقطير
للحفاظ على أ’أسضعار ألمرتفعة،
رغ- -م أل- -ت -ه -دي -دأت وأ’إج -رأءأت
ألردعية ألتي وعدت بها وزأرة
أل-ت-ج-ارة ب-ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا ع-ل-ى هوؤ’ء
قبل بدأية شضهر رمضضان لحماية
ألقدرة ألشضرأئية وأإرجاع قبضضتها
على ألنشضاط ألذي يشضهد شضبه
فوضضى و’ يحتكم أأبدأ أإلى قانون
ألعرضس وألطلب ألذي يتحجج به
أل-ب-اع-ة ن-ت-ي-ج-ة أسض-ت-مرأر ظاهرة
أحتكار ألسضلع وتخزينها وأأحيانا
حتى أإتÓفها عوضضا عن تسضويقها
باأسضعار معقولة في متناول جميع
ألفئات أ’جتماعية.

’يواء ا’سصتعجا‹
كانت تقيم Ãراكز ا إ

تسسليم  9سسكنات اجتماعية لعائÓت بدون مأاوى بالعاصسمة
تم ،أأمسس ،بو’ية ألجزأئر تسضليم مفاتيح 9
سضكنات أجتماعية لفائدة عائÓت بدون مأاوى
’يوأء أ’سضتعجالي
كانت تقيم ببعضس مرأكز أ إ
’شض -خ -اصس أل-مسض-ن-ي-ن
وم -ؤوسضسض -ات أسض -ت -ق -ب -ال أ أ
’طفال ألمسضعفين بالجزأئر ألعاصضمة وذلك
وأ أ
بعد درأسضة ملفاتهم في إأطار ألتكفل بانشضغا’ت
ه -ذه أل -ف -ئ -ة أل -هشض -ة  ،حسض-ب-م-ا أأك-ده مسض-ؤوول-ون
و’ئيون .على هامشس مرأسضم تسضليم ألمفاتيح
أل -م -وزع -ة ع -ل -ى مسض -ت-وى دأر أل-مسض-ن-ي-ن ب-دأل-ي
برأهيم وألتي تمت في أأجوأء بهيجة صضنعها
أل-مسض-ت-ف-ي-دون ،أأك-د أل-وأل-ي أل-م-ن-تدب للمقاطعة
’دأري-ة ل-لشض-رأق-ة سض-م-اع-ي-ل م-ح-م-د أأنه تنفيذأ
أ إ
ل -ت -ع-ل-ي-م-ات وأل-ي أل-ج-زأئ-ر أل-ع-اصض-م-ة ت-م أل-ي-وم
ألشضروع في توزيع سضكنات أجتماعية لفائدة 9
ع -ائ Ó-ت (سض -ي -دأت رف -ق -ة أأط -ف-ال-ه-ن) ضض-ح-اي-ا
’فات أ’جتماعية تقيم منذ سضنوأت
مختلف أ آ

’ي -وأء أ’سض -ت -ع -ج -ال -ي
ع- -ل -ى مسض -ت -وى م -رأك -ز أ إ
’شض -خ -اصس أل-مسض-ن-ي-ن
وم -ؤوسضسض -ات أسض -ت -ق -ب -ال أ أ
’طفال ألمسضعفين بالعاصضمة في إأطار برنامج
وأ أ
’سضكان لو’ية ألجزأئر بغية إأعادة إأدماج
إأعادة أ إ
هذه ألفئة ألهشضة من ألمجتمع.وأأوضضح أأنه تم
أعادة أسضكان ألعائÓت ألتي كانت تقطن على
Óشضخاصس
’يوأء أ’سضتعجالي ل أ
مسضتوى مركز أ إ
ب-دون م-أاوى وم-رك-ز أل-ط-ف-ول-ة أل-مسض-ع-ف-ة ب-دألي
برأهيم  ،مركز «دأر ألحسضنة» للطفولة ألمسضعفة
وألنسضاء بدون مأاوى بحي بولوغين بباب ألوأدي،
في شضقق جديدة ’ئقة على مسضتوى أأحياء تقع
ب -ك -ل م -ن ب-ل-دي-ات أأو’د ف-ايت وأل-دوي-رة وع-ي-ن
ألبنيان.
’دأري-ة ب-اب
وأأك -د أل -وأل -ي أل -م -ن-ت-دب ل-ل-دأئ-رة أ إ
أل -وأدي ع -ب -د أل -ع -زي -ز ع -ث -م-ان ،م-ن ج-ه-ت-ه ،أأن
عمليات ألتكفل بالحا’ت ألخاصضة من ألعائÓت

بدون مأاوى ألمقيمة على مسضتوى بعضس مرأكز
’ي -وأء أ’سض -ت -ع -ج -ال -ي وم -ؤوسضسض -ات أسض -ت -ق -ب-ال
أ إ
’ط -ف-ال أل-مسض-ع-ف-ي-ن
’شض -خ -اصس أل -مسض -ن -ي -ن وأ أ
أ أ
ب-ال-ج-زأئ-ر أل-ع-اصض-م-ة «مسض-ت-م-رة ل-ت-م-ك-ي-ن-هم من
حصضصس سضكنية أجتماعية ’ئقة ومجهزة لرأحة
أأطفالهم وأسضتقرأرهم».
وث -م -نت م -دي -رة أل -نشض -اط أ’ج -ت -م -اع-ي ل-و’ي-ة
ألجزأئر معيوشس صضليحة ،بدورها ونيابة عن
’سض -رة وقضض -اي -ا
وزي- -رة أل -تضض -ام -ن أل -وط -ن -ي وأ أ
أل-م-رأأة ،ه-ذه أ’ل-ت-ف-ات-ة أل-تضض-ام-ن-ي-ة ق-ب-ي-ل ع-يد
ألفطر ألمبارك ،مبرزة أأن هذه ألعائÓت «كانت
ت -ع -ان -ي م -ن وضض-ع أج-ت-م-اع-ي ج-د صض-عب أذ ت-م
إأي -وأئ -ه -ا دأخ -ل م -رأك -ز م -ت -خصضصض -ة ل-ل-ح-م-اي-ة
أ’ج -ت -م -اع -ي -ة ت -اب -ع -ة ل-وزأرة أل-تضض-ام-ن وو’ي-ة
ألجزأئر وذلك منذ فترة طويلة .

وأأوضض-ح ي-وسض-ف-ي ف-ي تصض-ريح
لـ»وأج» ،أأن أل - - -م - - -ف- - -تشض- - -ي- - -ة
أل-ب-ي-ط-ري-ة أل-ت-اب-ع-ة ل-م-دي-ري-ة
أل -مصض -ال -ح أل -فÓ-ح-ي-ة ب-و’ي-ة
أل -ج-زأئ-ر ك-انت ق-د أسض-ت-ل-مت
حصض- - -ة م - -ن  10.000جرعة
م - -وج- -ه- -ة ل- -ت- -ل- -ق- -ي- -ح روؤوسس
أل -م -اشض -ي-ة ضض-د وب-اء ط-اع-ون
أل -م -ج -ت-رأت ألصض-غ-ي-رة  ،ك-م-ا
أسض- -ت- -ل -مت حصض -ة أأول -ي -ة م -ن
أل- -ل- -ق- -اح -ات أل -مضض -ادة ل -دأء
أل- -ح- -م- -ى أل -ق Ó-ع -ي -ة ق -درت
بـ 5000جرعة موجهة لمربي
أ’أب-ق-ار ب-ال-و’ي-ة خÓ-ل شض-هر
أك- -ت- -وب- -ر ،وق- -د أسض- -ت- -ه -ل -كت
أل -حصض-ت-ي-ن بصض-ف-ة ك-ام-ل-ة م-ع
نهاية شضهر مايو ألمنصضرم.
وأأضض -اف أن ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ل-ق-ي-ح
ت- -مت ف- -ي ظ- -روف ج -ي -دة ،و
باإشضرأف من بياطرة ألو’ية
وأل- -ذي -ن سض -ب -ق ل -ه -م أل -ق -ي -ام
بعديد ألحمÓت ألتحسضيسضية
ل- -ف- -ائ- -دة م- -رب- -ي أل- -م -وأشض -ي
ب- -ال- -و’ي -ة ف -ي أإط -ار ت -ع -زي -ز
أ’إرشضادأت ألوقائية ألوأجب
أت- -خ- -اذه- -ا ل -ت -ف -ادي أإصض -اب -ة
أل - -ث- -روة أل- -ح- -ي- -وأن- -ي- -ة ب- -دأء

أل - -م- -ج- -ت- -رأت ألصض- -غ- -ي- -رة أو
أل - -ح - -م- -ى أل- -قÓ- -ع- -ي- -ة  ،م- -ا
يسض- - -اع- - -ده - -م ع - -ل - -ى رصض - -د
وأك -تشض -اف أأع-رأضس أ’إصض-اب-ة
وأل- -ت- -ب- -ل- -ي- -غ ع- -ن- -ه- -ا ’ت -خ -اذ
أ’ج -رأءأت أل -م-ن-اسض-ب-ة وم-ن-ع
أنتشضار بوؤر أ’صضابة.
وب-ال-م-وأزأة م-ع أن-ت-ه-اء عملية
أل- -ت- -ل- -ق -ي -ح أل -مشض -ار أل -ي -ه -ا ،
تتوأصضل عملية تلقيح روؤوسس
أ’ب -ق -ار أل -مسض -ت -وردة  ،وه -ي
ألعملية ألتي ’ تتوقف كما
قال طيلة ألسضنة  ،مضضيفا أن
أل -م-ف-تشض-ي-ة أسض-ت-ل-مت م-وؤخ-رأ
حصضة أضضافية بحوألي 5000
جرعة لقاح ضضد وباء ألحمى
أل- -قÓ- -ع- -ي -ة  ،وأل -ت -ي سض -ي -ت -م
أسضتهÓكها لتدأرك أي حا’ت
ل -م ي -ت -م م -ن خ Ó-ل -ه-ا ت-ل-ق-ي-ح
روؤوسس أ’ب - -ق- -ار أل- -ت- -ي ي- -ت- -م
تربيتها بالعاصضمة.
وأأضض- -اف ،أن- -ه ب- -ال- -ع- -اصض- -م -ة
وخ Ó-ل ألسض -ن -ة أل -ج -اري -ة ل -م
يسضجل أي حالة أصضابة أو بوؤر
لÓ- -أم- -رأضس أل- -مشض- -ار أل- -ي -ه -ا
وسضط ألموأشضي على مسضتوى
ألمسضتثمرأت ألفÓحية أو في

ت -لك أل -م-وج-ه-ة لÓ-سض-ت-هÓ-ك
على مسضتوى مذأبح ألو’ية ،
سض- -وأء ق- -ب- -ل أو خÓ- -ل شض -ه -ر
رمضض- -ان أل- -ج- -اري  ،أي- -ن ت- -م
ت -ك -ث -ي-ف ع-م-ل-ي-ات أل-رق-اب-ة ،
بسض- - - -بب زي- - - -ادة م- - - -ع - - -د’ت
أسض- -ت- -هÓ- -ك أل- -ل- -ح -وم خ Ó-ل
ألشضهر ألفضضيل.
وك- -انت مصض- -ال- -ح أل- -ب- -ي- -ط -رة
ب -وزأرة أل -ف Ó-ح -ة وأل -ت -ن -م-ي-ة
ألريفية وألصضيد ألبحري قد
أكدت موؤخرأ أنه وأإلى غاية
شضهر مايو ألمنصضرم تم على
أل -مسض -ت-وى أل-وط-ن-ي ت-ل-ق-ي-ح 8
م Ó- -ي - -ي - -ن رأأسس غ - -ن- -م ضض- -د
طاعون ألمجترأت ألصضغيرة،
و 450أألف رأأسس بقر ضضد دأء
أل-ح-م-ى أل-قÓ-ع-ي-ة ،ف-ي أإطار
ح -م -ل -ة أل -ت -ل -ق -ي -ح أل -وق -ائ -ي-ة
ألعادية.
وك -انت أل -ج -زأئ -ر ق -د أق-ت-نت
خ Ó- -ل أل - -ث Ó- -ث- -ي أ’أول م- -ن
ألسض -ن -ة أل -ج -اري -ة  21مليون
ج -رع -ة م -ن أل -ل -ق-اح أل-مضض-اد
لطاعون ألمجترأت ألصضغيرة
و 2مليون جرعة مضضاد لدأء
ألحمى ألقÓعية.
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حريصس على إاحباط كل ﬁاولت إاغراق البÓد بالسصمؤم

لمن قسصنطينة
‘ عملية نؤعية أ

تفكيك عصصابة أإشصرإر وحجز أإك Ìمن 18
أإلف كبسصولة من «بريغابال»Ú

إ÷يشس يوقف Œ 4ار ﬂدرإت ويحجز
 104كلغ من إلكيف بع Úإلدفلى
الشصعب ‘ -إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة ‘ سصياق العمليات النؤعية الهادفة لصصد انتشصار
ظاهرة الŒار باıدرات  ،أاوقفت مفرزة للجيشس بالتنسصيق مع عناصصر الدرك ،بع Úالدفلى بالناحية
لوŒ 4 ،¤ار ﬂدرات ،وحجزت كمية كبÒة من الكيف اŸعالج قدرت بـ 201كلغ.كانت
العسصكرية ا أ
ﬂبأاة بأاحكام داخل شصاحنة صصغÒة.
وب--حسضب ب--ي--ان ت--ل--قت «ألشضعب»
نسضخة منه ،فان هذه ألعملية ألتي
ت---مت أمسص ،ت---أات---ي ل---تضض---اف إأل--ى
عديد ألعمليات ألتي سضاهمت في
إأح--ب-اط م-ح-او’ت إأدخ-ال وت-روي-ج
ألمخدرأت ألى ألترأب ألوطني.كما
ت--ؤوك--د م--رة أخ--رى ع--ل--ى أل--ي-ق-ظ-ة
أل--مسض--ت--م--رة وأ’سض--ت--ع--دأد أل--دأئ-م
أللذين تتحلى بهما قوأت ألجيشص
أل-وط-ن-ي ألشض-ع-ب-ي أل-م-رأب-ط-ة ع-ب-ر
ك---اف---ة أن---ح---اء أل--بÓ--د وح--رصض--ه--ا
ألشضديد على إأحباط كل محاو’ت
إأغرأقها بهذه ألسضموم.

حريق يلتهم إ÷انب إŸطل على إ◊مامات

شض-ه-دت غ-اب-ة ب-اي-ن-ام ع-ل-ى مسض-توى
ألجانب ألمطل على ألحمامات (غرب
ألعاصضمة) مسضاء أمسص ،حري ،حيث
شضوهدت على ألسضاعة ألخامسضة مسضاء
ألسض--ن--ة ألّ--ل--هب ت--ل-ت-ه-م م-ا ح-ول-ه-ا م-ن
أشضجار وأحرأشص ،فيما كانت شضاحنات
ألحماية ألمدنية تهرع ألى ألمنطقة
من أجل أخماد ألنيرأن قبل أن تمتد
أل---ى م---وأق---ع أخ---رى .ول--وح--ظ ع--ل--ى
أل-ط-ري-ق م-ب-ادرة م-وأط-ن-ي-ن با’تصضال

وألسضبب ورأءه ،يتعين ألرفع من وتيرة
أ’جرأءأت ألتي تندرج في ألتحسضيسص
ح--ول أه--م--ي--ة أل--ح--ف-اظ ع-ل-ى أل-غ-اب-ة
ورصضد كل ألتصضرفات ألمشضبوهة لمنع
أي تهديد محتمل ،كما يقع على عاتق
ألموأطنين وأجب ألمسضاهمة في هذأ
أل--ج--ه--د ب--م-ا ف-ي-ه-ا أل-ج-م-ع-ي-ات أل-ت-ي
تنشضط في مجال ألبيئة.

سشعيد بن عياد

عيد أافراح ب Óحؤادث

إإجرإءإت لصصالح إلعائدين إإ ¤إلوطن ع ÈإÙطة إ÷وية إ÷ديدة
اتخذت فرقة شصرطة ا◊دود
للمحطة ا÷ديدة Ÿطار هؤاري
بؤمدين الدو‹Ã ،ناسصبة عيد
ال -ف -ط -ر اŸب -ارك «خ -ط -ة أام-ن-ي-ة
شصاملة » راقية وعصصرية لصصالح
اŸسص -اف -ري -ن ال -ع-ائ-دي-ن ل-ل-ؤط-ن,
م -ن -ذ ن -زول -ه-م م-ن ال-ط-ائ-رة ا¤
غ-اي-ة م-غ-ادرت-ه-م اŸط-ار ,حسصب
ما أاكده عميد الشصرطة اŸشصرف
على تأام ÚاÙطة.

و أكد عميد ألشضرطة أŸشضرف على
ت- -أام ÚأÙط- -ة أ÷دي- -دة Ãط -ار
ه -وأري ب -وم -دي-ن ,ع-م-رأن أرزق-ي
,أن- -ه ت- -زأم- -ن- -ا م -ع ع -ي -د أل -ف -ط -ر
أŸب -ارك ” أت -خ -اذ « ج -م -ل -ة م-ن
أ’ج -رأءأت و أل -ت -دأب Òأأ’م -ن -ي -ة و
أل -تسض -ه -ي Ó-ت ل -ف-ائ-دة أŸسض-اف-ري-ن
ألعائدين أ ¤ألÎأب ألوطني لقضضاء
عيد ألفطر أŸبارك مع أهاليهم و
ذلك على طول أŸسضار ألذي يسضلكه
أŸسضافر من نزوله من ألطائرة إأ¤
غ -اي -ة م -غ -ادرت -ه أ◊ي-ز أŸط-اري»
مÈزأ أن «هذه ألتسضهيÓت تسضتمر
ط - - -وأل م- - -وسض- - -م أ’صض- - -ط- - -ي- - -اف
وألرحÓت أÿاصضة بنقل أ◊جاج
أ ¤ألبقاع أŸقدسضة».
وحسضب ن- - - - - -فسص أŸسض - - - - -ؤوول «”
تسضخ Òما ’ يقل عن  1000شضرطي
لفائدة أÙطة أ÷ديدة ,يعملون

ع - - -ل - - -ى ضض - - -م - - -ان رأح- - -ة و أم- - -ن
أŸسض -اف-ري-ن ط-ي-ل-ة أي-ام أ’سض-ب-وع ،
و›ه- -زي- -ن ب -ال -وسض -ائ -ل أل -ت -ق -ن -ي -ة
أ◊دي- -ث- -ة ك- -ك -امÒأت أŸرأق -ب -ة و
أ◊ماية و أجهزة ألكشضف أ’منية و
أل -وث -ائ -ق -ي -ة و ذلك ب -ال -ت-نسض-ي-ق م-ع
ﬂتلف ألشضركاء باŸطار».
و أضضاف عميد ألشضرطة  ,أنه ”
خÓ- -ل أ’شض -ه -ر أ’و ¤م -ن ألسض -ن -ة
أ÷ارية ,مرأقبة أك Ìمن مليوÊ
مسضافر ,فضض Óعن معا÷ة 521
قضض -ي -ة أغ -ل -ب -ه -ا ت -ت-ع-ل-ق Ãخ-ال-ف-ة
ألتشضريع وألتنظيم أÿاصض Úبحركة
ألصضرف ورؤووسص أأ’موأل من و إأ¤
أÿارج أضضافة أ ¤قضضايا
ألتزوير وأسضتعمال أŸزور وقضضايا
ﬂالفة ألتشضريع ألدو‹.
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه أك- -د ق- -ائ- -د ك- -ت -ي -ب -ة
ألÎأم - -وأي ﬁ ,اف - -ظ ألشض - -رط- -ة
ب -وم -ه-ن ج-م-ال ,أن-ه –سض-ب-ا ل-ع-ي-د
أل - -ف - -ط - -ر أŸب - -ارك  ” ,تسض- -خÒ
«تشض -ك -ي -ل -ة أم -ن -ي -ة خ -اصض -ة» ب -ه-ذه
أŸن-اسض-ب-ة أل-دي-ن-ي-ة ل-تسض-ه-ي-ل ت-ن-ق-ل
أŸوأطن ÚخÓل أيام ألعيد ع19 È
ﬁطة مÎو وﬁ 37طة للÎأموأي
› ,ه- -زي- -ن Ãخ -ت -ل -ف أل -وسض -ائ -ل
أل -ت-ق-ن-ي-ة و أŸادي-ة ,ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى
ألنظام و أ’من ألعمومي.Ú
و أف- -اد ذأت أŸسض- -ؤوول أن- -ه خÓ- -ل

ألسضدأسضي أأ’ول من ألسضنة أ÷ارية
 ” ,مرأقبة Ãحطات أÎŸو و
ألÎأموي  41.038شضخصص  ,أدى
أ ¤ت- -وق- -ي- -ف  83شض-خصص ي-ح-م-ل
ألسض Ó- - - -ح أ’ب- - - -يضص و 64أخرين
بحوزتهم أقرأصص مهلوسضة ,وهي
أ◊صضيلة ألتي وصضفها
بـ «أ’يجابية».
وباŸناسضبة دعا بومهن أŸوأطنÚ
و’سض- -ي- -م- -ا سض- -ائ- -ق -ي ألسض -ي -ارأت و
ألرأجل Úأ ¤عدم أسضتعمال ألروأق
أıصضصص ل - -لÎأم - -وأي و ألسض- -ك- -ة
أ◊ديدية حفاظا على حياتهم .

خطة امنية وضصعتها
الشصرطة للسصهر على راحة
اŸؤاطنÚ

Óمن ألوطني
وضضعت أŸديرية ألعام ل أ
خ -ط -ة أم -ن -ي -ة ي -وم -ي ع -ي -د أل -ف -ط-ر
أŸبارك ،ع Èكامل و’يات ألوطن
من خÓل ضضمان توف Òأ’سضتعدأدأت
وأل- - -ت- - -دأب Òأ’حÎأزي - -ة أأ’م - -ن - -ي - -ة
وأل- -وق- -ائ- -ي- -ة أل Ó-زم -ة ل -ت -أام Úه -ذه
أŸن -اسض -ب -ة.ج -اء ه-ذأ ‘ ب-ي-ان ت-ل-قت
«ألشضعب» نسضخة منه.
تشض - -م - -ل أÿط- -ة  ،تشض- -ك- -ي- -ل أم- -ن- -ي

‘ أŸيدأن ،يضضم ألدوريات ألرأكبة
وألرأجلة أ’فرأد ألشضرطة لضضمان أمن
أأ’ماكن وألسضاحات ألعمومية ،خاصضة
أل -ت -ي تشض-ه-د إأق-ب-ا’ ك-بÒأ ل-ل-ع-ائÓ-ت
وأل-وأف-دي-ن ي-وم-ي أل-ع-يد كاŸسضاجد،
ألسض-اح-ات أل-ع-م-وم-ية ،مرأكز ألÎفيه
وأل -تسض -ل -ي -ة وك -ذأ أأ’سض -وأق وأŸرأك-ز
ألتجارية ألكÈى.
وم- -ن أإ’ج- -رأءأت أأ’م -ن -ي -ة أل -ت -ي ”
وضض- -ع- -ه -ا  ،ت -دع -ي -م فصض -ائ -ل أأ’م -ن
أŸروري ب-تشض-ك-يÓ-ت شض-رط-ي-ة ت-عمل
على ضضمان أ’نسضيابية أŸرورية على
مسض-ت-وى أل-ط-رق أل-رئ-يسض-ي-ة وألفرعية
ألتي تعرف كثافة مرورية.
و‘ ن -فسص أإ’ط -ار ” ،ت -دع -ي -م ف -رق
جمهرة شضرطة ألنقل ،أŸوزعة على
مسض -ت-وى ﬁط-ات ن-ق-ل أŸسض-اف-ري-ن،
من أجل ضضمان تنقÓت أŸوأطن،Ú
خ - -اصض - -ة ع - -ل- -ى مسض- -ت- -وى ﬁط- -ات
ألÎأموي وميÎو ألعاصضمة.
Óم -ن
وت- -دع- -و أŸدي- -ري -ة أل -ع -ام -ة ل  -أ
ألوطني مسضتعملي ألطريق ألعام ،إأ¤
ت- - -وخ- - -ي أ◊ي- - -ط- - -ة وأ◊ذر أث - -ن - -اء
ت -ن -ق Ó-ت -ه -م ،وتضض -ع –ت تصض -رف-ه-م
ألرقم أأ’خضضر  ،15-48متمنية عيد
فطر سضعيد دون حوأدث.

تخصس مناسصبة يؤمي عيد الفطر اŸبارك

أإوقات خدمة ميÎو إ÷زإئر ،إلÎإموإي وإلنقل ع Èإلكوإبل إلثابتة
ق- - -امت م - -ؤؤسصسص - -ة «م - -يÎو ا÷زائ - -ر»
ب -ت -ح -دي -د م -ؤاق -يت خ-دم-ة ال-ن-ق-ل عÈ
ميÎو ا÷زائر والÎامؤاي والنقل عÈ
ال-ك-ؤاب-ل ال-ث-اب-ت-ة (ت-ي-ليفÒيك وعربات
م- -ع- -ل- -ق- -ة) خÓ- -ل ي -ؤم -ي ع -ي -د ال -ف -ط -ر
لحد،
اŸبارك ،بحسصب ما افاد به ،أامسس ا أ
بيان Ÿؤؤسصسصة ميÎوا÷زائر.

أوضضح ذأت ألبيان ،أن موأقيت خدمة ألنقل عبر
م -ي -ت -رو أل -ج -زأئ -ر سض -ت -ك -ون م-ن ألسض-اع-ة 05:00
صض -ب-اح-ا أل-ى ألسض-اع-ة  23:00مسض -اء .ك-م-ا أشض-ار
أل -مصض -در ذأت -ه إأل -ى أن ه-ذه أل-م-وأق-يت سض-ت-ك-ون
صضالحة إألى غاية ثاني يوم من عيد ألفطر.
أما فيما يخصص ألنقل عبر ألترأموأي -يضضيف

ألبيان -فان ترأموأي ألجزأئر ألعاصضمة سضيغطي
أل-ف-ت-رة أل-م-م-ت-دة م-ن ألسض-اع-ة  06:00أل-ى غ-اية
منتصضف ألليل ،أما ترأموأي وهرأن وقسضنطينة
فسضيعمÓن من ألسضاعة  05:00صضباحا ألى غاية
ألسضاعة  23:00لي ،Óوأوضضحت ألشضركة في بيانها
أن م -وأق -يت ع -م -ل ت -رأم -وأي سض -ي -دي ب -ل-ع-ب-اسص
سض -ت-ك-ون م-ن ألسض-اع-ة  05:30صض-ب-اح-ا أل-ى غ-اية
ألسضاعة  21:45مسضاء في حين سضيعمل ترأموأي
ورقلة من ألسضاعة  05:30صضباحا ألى منتصضف
ألليل.
وفيما يتعلق بأاوقات عمل ترأموأي سضطيف فقد
ح -ددت م -ن ألسض -اع-ة  05:30صض-ب-اح-ا أل-ى غ-اية
ألسضاعة  22:15سضاء ،أما بخصضوصص ألنقل عبر

“ك-نت ف-رق-ة ال-ب-حث وال-تدخل التابعة
للمصصلحة الؤلئية للشصرطة القضصائية بأامن
ولي- -ة قسص- -ن- -ط -ي -ن -ة اث -ر ع -م -ل -ي -ة ن -ؤع -ي -ة
م -ن ت -ف -ك-يك عصص-اب-ة م-ت-ك-ؤن-ة م-ن شص-خصصÚ
يبلغان من العمر 38و 45سصنة وحجز كمية
م - -ع - -تÈة م- -ن دواء «ب- -ري- -غ- -اب- -ال »Úق- -درت
بـ 18180كبسصؤلة.

قسشنطينة :أاحمد دبيلي
تعود وقائع ألقضضية ـ بحسضب بيان لمصضالح أأ’من ـ
إأل -ى م -ع -ل -وم -ات ت -ف -ي -د ع -ن وج-ود نشض-اط مشض-ب-وه
لصضاحب شضركة توزيع أدوية ،وقد مكنت أأ’بحاث
وألتحريات ألمكثفة من تحديد هوية ألمشضتبه فيه
ومكان توأجده تم بعدها وضضع خطة مهنية محكمة
أدت أل -ى ت -وق -ي-ف أل-م-ع-ن-ي ب-اأ’م-ر ب-م-دي-ن-ة «ع-ي-ن
أسض- -م- -ارة» ،وب -ع -د أل -حصض -ول ع -ل -ى إأذن ب -ت -ف -ت -يشص

أل- -ك- -وأب- -ل أل- -ث- -اب- -ت- -ة ف- -ق -د أوضض -حت م -ؤوسضسض -ة
م-ي-ت-روأل-ج-زأئ-ر أن أ’وق-ات أل-خ-اصض-ة ب-العربات
ألمعلقة على ألكوأبل لوأد قريشص وباب ألوأد
(أل-ج-زأئ-ر) وت-ي-ل-ف-ي-ريك أل-م-دن-ي-ة وأل-م-ي-م-وري-ال
وقصضر ألثقافة قد حددت جميعها من ألسضاعة
 06:00صضباحا ألى غاية ألسضاعة  19:00مسضاء.
وبخصضوصص ألعربات ألمعلقة لمدينة ألبليدة فان
ألخدمة مضضمونة من ألسضاعة  07و 15د صضباحا
أل -ى غ-اي-ة ألسض-اع-ة  17:00مسض-اء ،وخ-لصص ب-ي-ان
ألمؤوسضسضة في أ’خير ألى ألتأاكيد بان موأقيت
خدمة ألعربات ألمعلقة لو’ية تلمسضان قد تم
تحديدها من ألسضاعة  06:30صضباحا ألى غاية
ألسضاعة  19:00مسضاء.

ألمسضتودع ألذي كان يسضتغله ألمشضتبه فيه لنشضاطه
أل -ت -روي -ج -ي ت -م أل -ع -ث -ور ع -ل -ى  303ع -ل-ب-ة ل-دوأء
«بريغابالين» (150ملغ) ،تحتوي كل وأحدة على 60
كبسضولة.
كما قاد ألتحقيق ألمسضتمر وألمعمق في ألقضضية
فرقة ألبحث ألى توقيف شضريك ألمشضتبه وحجز في
وقت ’حق ل ـ « فوأتير» وهمية وختمين أسضتعمÓ
م-ن ق-ب-ل أل-مشض-ت-ب-ه ف-ي-ه-م-ا أضض-اف-ة أل-ى م-ب-لغ مالي
وه-ات-ف-ي-ن ن-ق-ال-ي-ن ،ب-ع-د أ’ن-ت-ه-اء م-ن أن-ج-از م-لف
إأجرأءأت ألجزأئية في حق ألمتهمين ،تم تقديمهما
أمسص أمام ألنيابة ألمحلية بتهمة تكوين جمعية
أشضرأر ،مخالفة أأ’حكام ألمتعلقة بالتوزيع بالجملة
ل -ل -م -وأد ألصض -ي -د’ن -ي -ة وأل -مسض -ت -ل -زم -ات أل -ط -ب -ي -ة
أل -مسض -ت -ع-م-ل-ة ف-ي أل-طب أل-بشض-ري ،ب-ي-ع أدوي-ة ذأت
خصض -ائصص م-خ-درة وم-وؤث-رة ع-ق-ل-ي-ة ب-ط-ري-ق-ة غ-ي-ر
شضرعية وألممارسضة غير ألشضرعية لمهنة ألصضحة
بحيازة وبيع موأد صضيد’نية دون رخصضة.

بعد الؤضصعية اŸالية الصصعبة Ûمع الصصحافة

توحيد قناتي «دزإير ودزإير نيوز» إلعامة
وإلإخبارية ‘ قناة وإحدة
أاع -ل-ن ›م-ع الصص-ح-اف-ة «ال-ؤقت ا÷دي-د»
إا ¤الرأاي العام الؤطني ،أانه تقّرر الشصروع ‘
سص -ي -اسص -ة إاع -ادة ه -ي -ك -ل -ة داخ -ل -ي -ة“ ،ل -ي -ه -ا
لسصÎاتيجية ا÷ديدة للمجمع .جاء هذا
ا إ
‘ بيان تلقت «الشصعب» نسصخة منه.

غابة باينام بالعاصصمة

برقم  14للحماية ألمدنية ’بÓغهم
با’مر .وهو سضلوك حضضاري ينبغي أن
ي-م-ت-د ف-ي أع-م-اق أل-م-ج-ت-م-ع ل-ل-توعية
باهمية ألحفاظ على ألنسضيج ألغابي
ألطبيعي ألممتد حول ألمدن مقدما
أل-رط-وب-ة ل-ل-م-ن-اخ وب-اع-ثا أ’رتياح في
ألنفوسص.
وف----ي أن----ت----ظ----ار أن ت----وضض---ح أدأرة
أل--غ-اب-ات ،أل-ت-ي ي-ب-رز دوره-ا أل-وق-ائ-ي
عشضية فصضل ألصضيف ،حقيقة ما حصضل

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

ألعدد
17964

07

ق.و
ي -تضض -م -ن أل -مسض -ار ت-وح-ي-د أل-ق-ن-اة أل-ع-ام-ة «دزأي-ر»
وأل -ق-ن-اة أإ’خ-ب-اري-ة «دزأي-ر ن-ي-وز» ف-ي ق-ن-اة وأح-دة
أع -ت-ب-ارأ م-ن أل-خ-امسص وأل-عشض-ري-ن ج-وأن أل-ج-اري،
على أن تكون أأ’خيرة عبر ألترددأت ألحالية للقناة
أإ’خبارية «دزأير نيوز» بشضعار ألقناة ألعامة «دزأير»
بتوجه وطابع إأخباري لمرأفقة ألتطورأت ألسضياسضية

أل-ت-ي تشض-ه-ده-ا أل-بÓ-د ،بشض-ب-ك-ة ب-رأم-ج-ي-ة ت-ت-خللها
حصضصص ترفيهية متنوعة تسضتهدف مختلف ألفئات
وألشضرأئح.
ألقرأر أملته ألوضضعية ألمالية ألصضعبة ألتي يشضهدها
ألمجمع ،وهي ألوضضعية ألتي توأجه قطاع أإ’عÓم
بالجزأئر ومجمع ألصضحافة «ألوقت ألجديد» على
ألخصضوصص ،بفعل ألظروف أإ’سضتثنائية.
ويعد مجمع ألصضحافة «ألوقت ألجديد» مشضاهديه
بشض -ب-ك-ة ب-رأم-ج-ي-ة ث-ري-ة وم-ت-ن-وع-ة وه-وي-ة بصض-ري-ة
جديدة مع ألدخول أ’جتماعي ألمقبل ،بتوحيد
أل -ج -ه -ود وأل -ت-رك-ي-ز ع-ل-ى م-ح-ت-وى إأخ-ب-اري ي-رق-ى
ل -ت -ط-ل-ع-ات أل-ج-زأئ-ري-ي-ن ي-ت-خ-ذ م-ن شض-ع-ار «ح-ري-ة
ومسض -ؤوول -ي -ة» أل -ه -دف أأ’سض-اسص م-ع ضض-م-ان خ-دم-ة
إأعÓمية نزيهة ومهنية.

كانت ‡ؤهة داخل قارورة سصÒغاز

شصرطة مغنية –جز  20كلغ من إلكيف إŸعالج
نجحت عناصضر أمن دأئرة مغنية من حجز كميات
معتبرة من ألمخدرأت وهذأ عقب كمين تم توقيف
من خÓله ألمدعو»ب.ر»  41سضنة ،ألذي كان على
متن سضيارة من نوع هيوندأي أكسضنت وبعضص تفتيشص
ألمركبة وسضائقها تفطن عناصضر ألشضرطة لوجود
ثقب دأخل قارورة ألسضيرغاز حيث تم ألعثور على
 20ك -ل -غ م -ن أل-ك-ي-ف أل-م-ع-ال-ج ،وت-م إأن-ج-از إأج-رأء

قضضائي في شضأان ألقضضية قدم ألمشضتبه فيه أمام
وكيل ألجمهورية لدى محكمة مغنية ألذي أحال
ألملف أمام قاضضي ألتحقيق ألغرفة أأ’ولى ألذي
أصض-در ف-ي ح-ق-ه أم-ر إأي-دأع ب-ال-م-ؤوسضسض-ة أل-ع-ق-اب-ي-ة
بالرمشضي

تلمسشان :بكاي عمر

تسصبب فيه إانحراف شصاحنة من ا◊جم الكبÒ

حادث خط Òيخلف  4جرحى بع ÚإلكبÒة ‘ سصطيف
ت -دخ -لت ف-رق ال-ن-ج-دة ل-ؤح-دة ا◊م-اي-ة
لج-ل
لح-د ،أ
اŸدن -ي -ة ع Úال -ك -بÒة ،أامسس ا أ
حادث مرور خط Òسصجل باıرج الشصرقي
Ÿدينة ع ÚالكبÒة ،على الطريق الؤلئي
رقم  139اŸؤؤدي إا ¤بلدية الدهامشصة.

سشطيف :نورالدين بوطغان
ت -م -ث -ل ف -ي أن-ح-رأف شض-اح-ن-ة م-ن أل-ح-ج-م أل-ك-ب-ي-ر
«شض -اك -م -ان» م -ح -م -ل -ة ب-خ-رسض-ان-ة ت-زف-يت أل-ط-رق،
وأصض -ط -دأم -ه -ا بشض -اح -ن -ة «ه -ون-دأي» م-ن أل-ح-ج-م
ألصض -غ-ي-ر م-ح-م-ل-ة ب-ق-ارورأت أل-مشض-روب-ات أل-غ-ازي-ة
وألعصضائر ،وأرتطامها بسضيارة تجارية «سضيتروأين

بارتنر» ،مع أنقÓب ألشضاحنة أأ’ولى في منحدر
على مسضافة حوألي  30مترأ ،وأنقÓب ألثانية على
حافة ألطريق.
أدى ألحادث إألى إأصضابة فتاة كانت تسضير على حافة
أل -ط -ري-ق ب-ال-غ-ة م-ن أل-ع-م-ر  20سض -ن-ة ب-ح-روق ف-ي
أل -ج -انب أأ’يسض -ر م -ن أل -جسض-م وأأ’ط-رأف ،ن-ت-ي-ج-ة
مÓمسضتها للخرسضانة ألسضاخنة جدأ ،وكذأ إأصضابة
سض -ائ -ق -ي ألشض -اح-ن-ت-ي-ن ( 65و 48سض -ن -ة) ،وأح -د
م-رأف-قيهما ( 45سض-ن-ة) ب-ج-روح بسض-ي-ط-ة ،وت-عرضص
سضائق ألسضيارة ( 60سضنة) لصضدمة من هول ألحادث
ألذي خلف كذلك ذعرأ كبيرأ في وسضط سضاكنة
أل -م -ن -ط -ق -ة ،ك -م -ا خ -ل -ف أل -ح-ادث أضض-رأرأ ك-ب-ي-رة
للمركبات.

مسصت حؤا‹  800طفل ﬁتاج

جمعية كافل إليتيم بسصيدي بلعباسس توزع كسصوة إلعيد
أاق-امت ج-م-ع-ي-ة ك-اف-ل ال-يتيم لؤلية
سص -ي -دي ب-ل-ع-ب-اسس أامسس إاف-ط-ارا ج-م-اع-ي-ا
لرام -ل ” خ Ó-ل -ه
لي -ت -ام وا أ
ل- -ف- -ائ -دة ا أ
لن -ط Ó-ق ال -رسص -م -ي ‘ ع -م-ل-ي-ة ت-ؤزي-ع
ا إ
كسصؤة العيد لفائدة  800طفل يتيم.

بلعباسس :غ.ششعدو
نظمت جمعية كافل أليتيم بو’ية سضيدي بلعباسص
مأادبة أفطار على شضرف  75يتيم و 33أرملة
ب-ف-ن-دق ألشض-ري-ف ب-حضض-ور ألسض-ل-ط-ات أل-م-ح-ل-ية،
رئيسص ألجمعية ألوطنية لكافل أليتيم عرباوي
رأب - -ح وع- -دة أط- -ارأت ومشض- -اي- -خ وم- -حسض- -ن- -ي- -ن
وشضخصضيات أخرى على غرأر ’عبي فريق أتحاد
بلعباسص ،وقد تم خÓل ألحفل ألذي أقيم على
شضرف أليتامى بمناسضبة عيد ألطفولة وإأحياء ليلة
’نطÓق في توزيع كسضوة ألعيد ،حيث
ألقدر أ إ
كشضف رئيسص جمعية كافل أليتيم ببلعباسص مختار
دهيني أن مبادرة كسضوة سضتمسص أكثر من 800

يتيم عبر كامل ترأب ألو’ية بعد أن تم توزيع
’عانات ألمالية على  26فرع تابع
ألمÓبسص وأ إ
ل-ل-ج-م-ع-ي-ة وه-ي أل-ف-روع أل-ت-ي سض-ت-ت-ك-ف-ل ب-كسض-وة
باليتامى ألمسضجلين في قوأئمها وألبالغ عددهم
إأجما’  1800يتيم ويتيمة ترعاهم  1086أرملة
م-وزع-ي-ن ع-ل-ى ثÓ-ث ف-ئ-ات .وم-ن ج-ه-ت-ه-م أثنى
أل-مسض-ت-ف-ي-دون ع-ل-ى أل-ج-ه-ود أل-م-ب-ذول-ة م-ن ق-بل
أعضض-اء أل-ج-م-ع-ي-ة وأل-م-حسض-ن-ي-ن م-ن أجل إأدخال
أل -ف -رح -ة ع-ل-ى ق-ل-وب أل-ي-ت-ام-ى أل-ذي-ن أرتسض-مت
ألبسضمة على محياهم وأنسضتهم ألمعاناة .وفي
’سض -ب-وع أ’خ-ي-ر م-ن شض-ه-ر
ذأت ألسض -ي -اق شض -ه -د أ أ
رمضضان حركية تضضامنية وأسضعة قامت بها عديد
ألجمعيات ألناشضطة في ألمجال ألخيري على
غرأر جمعية ألفرج ألخيرية ألتي وزعت بدورها
كسضوة ألعيد على  150طفل معوز بما فيهم أطفال
أل Ó-ج -ئ -ي -ن ألسض -وري -ي -ن وأل -ج-م-ع-ي-ة أل-ج-زأئ-ري-ة
للتبادل ،ألترفيه وتطوير سضياحة ألمعاق حركيا
وألتي أقامت هي أ’خرى حف Óلتوزيع مÓبسص
’حتياجات
’طفال من فئة ذوي أ إ
ألعيد على أ أ
ألخاصضة وألمعوزين.

اإلثنين  ٠٣جوان  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢٩رمضضان  ١٤٤٠هـ

 info@ech-chaab..comالعدد
١٧٩٦٤ www.ech-chaab.com

من مراسسلينا

من أاجل عيدفطر بدون تسصممات وحؤادث بالشصلف

اŸصشالح الطبية بالصشبحة تضشبط إاجراءات اŸناوبة والتأاطÒ
لسصتشصفائية باŸؤؤسصسصات العمؤمية بؤلية الشصلف رزنامة التغطية الصصحية اÿاصصة باŸناوبة الطبية خÓل يؤمي
ضصبطت اŸصصالح ا إ
لسصتشصفائية ،كما هؤا◊ال
لسصتعجالية واŸراقبة واŸتابعة الطبية العادية بكل اŸصصالح ا إ
عيد الفطر اŸبارك قصصد التكفل با◊الت ا إ
لحتياطات للتكفل با◊الت اÙتمل تسصجيلها خÓل هذه اŸناسصبة الدينية السصعيدة.
لجراءات وا إ
Ãسصتشصفى الصصبحة الذي اتخذ كل ا إ

الشسلف :و.ي .أاعرايبي
ب-حسضب اŸصض-ال-ح اإلسض-ت-ع-ج-ال-ي-ة اŸت-واج-دة
ب -ه -ذه اŸؤوسضسض -ات اإلسض -تشض -ف -ائ -ي-ة ف-إان ضض-م-ان
التغطية الطبية والتدخلت الفورية أاضضحى من
اŸه -ام ال -ت -ي دأابت ع -ل -ى ال -ق -ي -ام ب -ه -ا ل -ف -ائ-دة
اŸرضض - -ى اŸوزع Úع- -ل- -ى أاج- -ن- -ح- -ت- -ه- -ا وك- -ذا
اŸصض -اب Úال -ذي -ن ي -ل -ت -ح -ق -ون ب -اŸؤوسضسض-ات ‘
ا◊الت ال- -ق- -ه- -ري- -ة ال- -ت- -ي ت -ت -ط -لب ت -دخ -لت
اسض-ت-ع-ج-ال-ي-ة ،ي-ق-ول م-دي-ر اŸؤوسضسض-ة ال-ع-م-ومية
اإلسض -تشض -ف -ائ-ي-ة ب-الصض-ب-ح-ة سض-ي-د أاح-م-د دك-وك-ة.
وبنظرات اŸسضؤوول فإان كل اإلجراءات العملية
ع- -ل- -ى مسض -ت -وى اŸسض -تشض -ف -ى ق -د ” ات -خ -اذه -ا
وضضبطها Ãناسضبة أايام عيد الفطر اŸبارك ،أاين
يجد بعضص اŸرضضى أانفسضهم مضضطرين لقضضاء
ه- -ذه األي -ام ب Úأاحضض -ان األط -ب -اء واŸم -رضضÚ
وع -م -ال اŸؤوسضسض-ة Ÿواصض-ل-ة ع-لج-ه-م ب-ك-ي-ف-ي-ة
منتظمة ضضمن اŸتابعة الطبية اليومية حفاظا

ع -ل-ى صض-ح-ت-ه-م وسض-لم-ت-ه-م م-ن أاي مضض-اع-ف-ات
م-رضض-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-ك-ف مصض-ا◊ن-ا ع-ل-ى م-راقبتها
ب -دق -ة وب-إان-ت-ظ-ام ع Èأاج-ن-ح-ة اŸؤوسضسض-ة و–ت
رعاية فريق طبي يشضتغل بكل مهنية وإاحÎاف
ألداء واجبه بإاخلصص ،يقول ﬁدثنا.
اسضتعدادا لهذه اŸناسضبة ” –ديد قائمة
الفريق الطبي وشضبه الطبي اÿاصضة باŸناوبة
اÿاصضة بالنهار والليل ألداء مهامه واÿدمات
اŸقدمة التي تتطلبها ا◊الت التي تصضل على
اŸصض -ل -ح -ة اإلسض -ت -ع-ج-الت م-ن ج-ه-ة وال-نشض-اط
العادي Ÿتابعة نزلء اŸسضتشضفى ،يضضاف هذا
ال-نشض-اط ال-ط-ب-ي اÿاصص ب-اŸن-اوب-ة إا ¤ال-ف-ري-ق
ال -ط -ب -ي اÿاصص ب -ا◊راسض -ة واŸسض-ؤوول ع-ن ك-ل
اإلج-راءات واألنشض-ط-ة وال-ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ي ت-راف-ق
السض Òال -ع -ادي ل-ل-رع-اي-ة الصض-ح-ي-ة ،ي-ق-ول م-دي-ر
اŸؤوسضسضة بالصضبحة.
ع-ن م-واج-ه-ة ا◊الت ال-ط-ارئ-ة وال-ت-دخلت
اإلسض -ت -ع -ج -ال-ي-ة اÿاصض-ة ب-أاي-ام ال-ع-ي-د اŸب-ارك،

أاوضضح ذات اŸسضؤوول أان أاغلب اŸصضاب Úمن
ا÷نسض Úوبكل األعمار و‘ مثل هذه ا◊الت،
التي تكون لديهم حالت على مسضتوى ا÷هاز
ال- -هضض- -م- -ي وآالم ال- -رأاسص والشض- -ع- -ور ب -الضض -غ -ط
وا◊مى والتقيؤو والغثيان والتي تعود ‘ كث Òمن
األح - -ي - -ان إا ¤اإلف - -راط ‘ ت- -ن- -اول ا◊ل- -وي- -ات
أاواŸشضروبات الغازية أاواإلكثار من األكل غÒ
اŸنتظم دون مراعاة حالت ا÷هاز الهضضمي
واŸعدة التي دخلت مرحلة جديدة وظروف غÒ
ظ -روف الصض -وم .ه -ذا اإلخ -ت-لل وضض-ع-ن-ا ل-ه ك-ل
اإلح -ت -ي -اط -ات م -ن أادوي -ة وط -رق ال -ع -لج ال -ت-ي
يقدمها األطباء واŸمرضض Úإلنقاذ اŸصضابÚ
أاونقلهم Ÿؤوسضسضات أاخرى سضواء داخل الولية
أاوخارجها خدمة للمريضص وا◊رصص على شضفائه
وانقاذه من وضضعيته بسضلم ،يشضﬁ Òدثنا سضيد
أاح- -م- -د دك -وك -ة اŸسض -ؤوول األول ع -ن اŸؤوسضسض -ة
اإلسضتشضفائية بالصضبحة .وإا ¤جانب ذلك اإلشضارة
ب -ع -م -ل مصض -ا◊ه ب-ك-ل ج-دي-ة وسض-رع-ة ‘ ان-ق-اذ
ا◊الت التي قد تصضل اŸسضتشضفى جراء حوادث
اŸرور ،كون اŸؤوسضسضة قريبة من الطريق السضيار
شضرق غرب والذي من اŸنتظر أان يشضهد تزايدا
‘ اŸركبات بفعل تنقل العائلت من ولية إا¤
لهل واألقارب التي
أاخرى ألداء واجب الزيارة ل أ
–رصص عليها األسضر ا÷زائرية ‘ مثل هذه
اŸناسضبات الدينية السضعيدة ،يشض Òسضيد أاحمد
دك-وك-ة ال-ذي ن-اشض-د السض-ك-ان وال-ع-ائ-لت ب-توخي
ا◊ذر وع - -دم اإلف - -راط ‘ ت - -ن- -اول ا◊ل- -وي- -ات
واŸواد ال -غ -ذائ -ي -ة ال -ت -ي م -ن شض -أان -ه -ا أان ت-ك-ون
عواقبها وخيفة حفاظا على صضحتهم وسضلمة
أافراد عائلتهم وا◊ذر أاثناء السضياقة بالطرقات
وخاصضة الطريق السضيار شضرق غرب .مبديا من
ج-ه-ة اخ-رى وضض-م-ن إاج-راءات م-دي-ري-ة ال-ق-طاع
الصض -ح -ي ب -ال -ولي -ة إاسض-ت-ع-داد مصض-ا◊ه لضض-م-ان
اÿدمة الصضحية بكل مراحلها و‘ كل األوقات
لطار الطبي
من باب اŸهنية والدور اإلنسضا Êل إ
واŸسض -ؤوول اإلداري ك -ل واح -د ‘ م -رك -ز ع -م-ل-ه
ودائرة نشضاطه ،يقول سضيد أاحمد دكوكة لضضمان
عيد بدون تسضممات وحوادث تذكر.

بريــــرة بلديــــة معزولــــة تـعــــا Êوضصعــــا معيشصيـــا صصعبـــــا

تراج ـ ـ ـ ـ ـ ـع النشش ـ ـ ـ ـ ـ ـاط التنم ـ ـ ـ ـ ـ ـوي أاث ـ ـ ـ ـ ـ ـر عل ـ ـ ـ ـ ـ ـى السشك ـ ـ ـ ـ ـ ـان
اŸعوزة ،حيث  ⁄تكن حصضة ١5٠٠مسضتفيدا سضوى
عبارة عن مسضكنات ◊الة العوز التي يتخبط فيها
السضكان ،يشضﬁ Òدثونا الذين عجزوا عن إاقتناء
حاجياتهم الضضرورية ،ناهيك عن حرمانهم من
توف Òكسضوة العيد ألبنائهم كبقية السضكان ‘ اŸدن
ذات النشضاط وا◊ركة اإلقتصضادية التي تدر على
م -واط -ن -ي -ه -ا Ãن -اصضب شض -غ -ل ل -ت -حسض Úوضض -ع -ه -م
اŸع -يشض -ي ال -ذي صض -ار ي -ت -ف -اوت م -ن م-ن-ط-ق-ة إا¤
أاخ -رى ،ي -ؤوك -د اŸواط -ن -ون ب -ذات اŸن -ط-ق-ة ال-ت-ي
صض-ارت ب-ح-اج-ة م-اسض-ة ل-ت-دخ-ل السض-ل-طات الولئية
لتدارك الوضضع اŸزري.
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Œاوزات با÷ملة داخل Óﬁت
القصصابات بسصيدي بلعباسس

حجـ ـز كميـ ـات مـ ـن اللح ـ ـوم ’نع ـدام
ششروط النظافة واأ’ختام البيطرية

شص-ه-دت Œارة ال-ل-ح-ؤم ب-ؤلي-ة سص-ي-دي ب-ل-عباسس Œاوزات
با÷ملة خÓل الشصهر الفضصيل بعد “كن ا÷هات اıتصصة
من حجز كميات كبÒة جدا من اللحؤم الفاسصدة واللحؤم
غ ÒاŸط-اب-ق-ة ف-اقت ط-ن وال-ق-ن-ط-اري-ن وه-ي ال-كمية التي
ضص-ب-طت ع-ل-ى فÎات م-ت-ف-اوت-ة داخل  124قصص-ابة خالف
أاصص -ح -اب -ه -ا ال -ق -ؤان ÚاŸع -م -ؤل ب -ه-ا ‘ ›ال Œارة ال-ل-ح-ؤم
لخ-ت-ام
واŸت -ع -ل-ق-ة بشص-روط ا◊ف-ظ وال-ن-ظ-اف-ة وان-ع-دام ا أ
ال -ب -ي -ط -ري-ة وك-ذا إاق-ت-ن-اء ال-ل-ح-ؤم م-ن مصص-ادر ال-ذب-ح غÒ
لضصافة إا ¤كميات أاخرى ﬂالفة ” حجزها
الشصرعي ،با إ
على م Ïمركبات للنقل تنعدم بها شصروط ا◊فظ.
‘ إاطار تنفيذ برنامج اŸراقبة اŸيدانية للمحلت التجارية
اŸندرج ضضمن اıطط األمني اŸسضطر من طرف مصضالح
أامن ولية سضيدي بلعباسص “كنت مصضالح أامن الولية خلل
العشضرين يوما األو ¤من حجز أاك Ìمن  ١٢قنطارا من اللحوم
Ãختلف أانواعها ،هذه الكمية كانت موجهة لغرضص اŸتاجرة
فيها مع إافتقادها لشضروط ا◊فظ والنظافة ،وهي الكمية التي
” ح -ج -زه -ا ب-ع-د م-راق-ب-ة ال-ع-دي-د م-ن ال-قصض-اب-ات اŸت-واج-دة
Ãدي-ن-ة سض-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص .ع-م-ل-ي-ات ا◊ج-ز باشضرتها اŸصضلحة
ال -ولئ -ي -ة ل-لشض-رط-ة ال-ع-ام-ة وال-ت-ن-ظ-ي-م ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع الشض-رك-اء
اıتصض ،Úحيث ضضبطت كميات متفاوتة من اللحوم Ãختلف
أانواعها بعد مراقبة ﬁ ١٢٤ل Œاري ،و‘ هذا اإلطار ” حجز
 8٧٩كلغ من اللحوم ا◊مراء ٢٣٠ ،كلغ من اللحوم البيضضاء٩٦ ،
ك -ل -غ م -ن األسض -م-اك ،ح-يث ” إات-لف-ه-ا ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع ا÷ه-ات
اıتصضة .ومن جهتها كشضفت مصضالح مفتشضية البيطرة لولية
سضيدي بلعباسص و‘ حصضيلتها اŸتعلقة بالنصضف األول من شضهر
رمضض -ان ال -فضض -ي -ل ع -ن ح -ج-ز أازي-د م-ن  ١,١ط-ن م-ن ال-ل-ح-وم
الفاسضدة من ﬂتلف األنواع والتي ” إاتلفها بع ÚاŸكان
و–ري -ر ﬁاضض -ر وﬂال -ف -ات ‘ ح -ق م -ال -ك -ي-ه-ا م-ن أاصض-ح-اب
القصضابات وقد وصضفت اŸفتشضية هذه ا◊صضيلة بالثقيلة جدا
بعد أان بلغت ‘ ›ملها  ١١55كلغ من ﬂتلف أانواع اللحوم
ا◊م- -راء وال- -ب- -يضض- -اء واألسض- -م- -اك ال- -ف- -اسض- -دة وغ Òالصض- -ا◊ة
لسضتهلك البشضري والتي ” ضضبطها خلل عمليات اŸراقبة
ل إ
ل -ل -قصض -اب -ات اŸن-تشض-رة ع Èإاق-ل-ي-م ال-ولي-ة ،وأارج-عت اŸف-تشض-ة
الرئيسضية للبيطرة ضضيا‘ فايزة أاسضباب عمليات ا◊جز إا¤
ن -قصص شض -روط ال -ن -ظ -اف -ة واŸم -ارسض -ة غ Òالشض -رع -ي -ة ل -ب -عضص
ال -قصض -اب -ات ال -ت -ي خ -ال -ف أاصض -ح -اب -ه -ا ال -ق-وان ÚاŸع-م-ول ب-ه-ا
واŸتعلقة بشضروط حفظ النظافة ،غياب األختام وغÒها من
ال -ق -وان ،Úوق -د ن-ت-ج ع-ن ع-م-ل-ي-ات اŸراق-ب-ة م-ن-ذ ب-داي-ة شض-ه-ر
رمضضان حجز  55٤كلغ من اللحوم ا◊مراء الفاسضدة ،و 55٠كلغ
م -ن ال -ل -ح -وم ال-ب-يضض-اء تضض-م أان-واع ﬂت-ل-ف-ة ك-ال-دج-اج اŸف-روم
واŸعد سضابقا والدجاج اÙضضر على شضكل نقانق ،وكذا ◊وم
ال -ديك ال -روم -ي ال -ف -اسض -دة ،ب -اإلضض -اف-ة إا ¤نصض-ف ق-ن-ط-ار م-ن
األسضماك الفاسضدة ،حيث ” إاتلف الفاسضدة منها فيما ”
لسضتهلك إا ¤مركز النعمة بعد
توجيه الكميات الصضا◊ة ل إ
ال-ت-أاك-د م-ن صض-لح-ي-ت-ه-ا Ãخ Èال-ت-ح-ل-ي-ل .ون-ت-ي-ج-ة للمخالفات
اŸذك -ورة ق -امت ذات اŸصض -ال-ح ب-ت-ح-ري-ر ﬁ ٧اضض -ر غ-ل-ق و٧
لع- -ذارات .ك- -م- -ا ج- -ددت ذات اŸصض- -ال- -ح
ﬁاضض - -ر أاخ- -رى ل - -إ
دعوتها للمسضتهلك Úمن أاجل التحلي أاك Ìبالثقافة اإلسضتهلكية
باعتبار أان اŸواطن هو ا◊لقة األهم ‘ ا◊د من مثل هذه
التجاوزات.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

لمن بتيارت
برنامج ﬁكم Ÿصصالح ا أ

ع ـ ـ ـ ـ ـ Úسشاه ـ ـ ـ ـ ـرة عل ـ ـ ـ ـ ـى سشÓم ـ ـ ـ ـ ـة اŸواط ـ ـ ـ ـ ـن
خ-ل-فت ح-ال-ة ت-فشص-ي م-ظ-اه-ر ال-ب-ط-الة بÚ
أاوسص-اط السص-ك-ان وال-ع-ائÓ-ت ال-ف-قÒة ب-ب-ل-دية
بريرة أاوضصاعا مزرية ل يقدر السصكان على
حملها والذي  ⁄تعد فيه  1500عائلة قادرة
ل -رف -ع م -ظ -اه -ر ال -غ Íال -ت -ي سص -ج-ل-ن-اه-ا ب-ذات
الناحية.

الشسلف :و.ي .أاعرايبي

“ثلت متاعب هؤولء السضكان ‘ األوضضاع التي
صضارت لتطاق ‘ ظل حالة البطالة الروت Úالقاتل
ليومياتهم الصضعبة التي تزداد تدهورا ‘ ظل غياب
الورشضات واŸشضاريع التي من شضأانها توف Òمناصضب
شض- -غ- -ل لسض- -ك -ان ال -ب -ل -دي -ة‡ ،ا أاث -ر ع -ل -ى أاوضض -اع
عائلتهم اÙتاجة مع انعدام توف Òحاجياتهم،
يقول عمي ﬁمد ،الذي وجدناه رفقة زملئه
بإاحدى الشضوارع القدÁة التي أاخذت من أاوقاتهم
زمن العمر وŒاعيد الوجوه التي –كي تفاصضيل
الوضضع اŸزري ‘ منطقة تعا Êنقائصص عديدة،
يشض Òالشض -اب ع-ل-ي رف-ق-ة ف-ري-د ال-ل-ذان ي-ت-ط-ل-ع-ان
ل -ل-حصض-ول ع-ل-ى م-نصضب ع-م-ل ي-وف-ر ل-ه-م-ا ال-ع-يشص
الكر ،Ëبحسضب قولهما.
عن ظروف ا◊ركة التجارية بذات اŸنطقة،

أاكد لنا أاحدهم أان الناحية تعيشص ركودا كبÒا منذ
سضنوات ،بل تعمق خلل هذه السضنة كون أان الوضضع
صضار مأاسضويا وا◊صضول على لقمة العيشص تواجهه
مصض-اعب ك-بÒة خ-اصض-ة ب-ع-دم-ا ت-راج-عت م-ظ-اه-ر
ا◊ياة التجارية على قلة نشضاطها اŸعهود ،يقول
ﬁدثنا .األمر الذي يجعل بعضضهم يغ Òوجهته
نحومنطقة سضوق اإلثن Úببلدية تاشضتة الغابية ،أاين
صضار سضوق اÿضضر هواآلخر يعا Êركودا باŸقارنة
مع السضنوات األخÒة بفعل قلة النشضاط وضضعف
ع -دد ال-واف-دي-ن ع-ل-ى اŸن-ط-ق-ة اŸع-روف-ة ب-إان-ت-اج
اÿضض- -ر ،يشض Òالشض- -ي- -خ ق- -وي -در وج -اره ا÷ي -ل‹
اللذان أابديا تأاŸهما ‡ا وصضلت إاليه اŸنطقة التي
ت -ت -ج -رع أاوضض-اع ال-ع-زل-ة ون-قصص م-ظ-اه-ر ال-نشض-اط
اإلجتماعي للقضضاء على ظروف ا◊ياة الصضعبة
التي  ⁄يعد هؤولء قادرون على مواجهتها ‘ تدÊ
فرصص التشضغيل التي تراجعت بشضكل رهيب خلل
السضنوات اŸنصضرمة ومازالت على نفسص الوضضعية
اŸؤوŸة للغاية‡ ،ا يتطلب برامج لتحريك الوضضع
اŸعيشضي ،على حد قول ﬁدثينا الذين يأاملون ‘
م-ن-ح ب-رام-ج ت-ن-م-وي-ة م-ن شض-أان-ه-ا ام-تصض-اصص العدد
ال- -ه- -ائ- -ل م -ن ال -ب -ط -ال Úال -ذي -ن ي -ك -اب -دون ال -غÍ
اإلجتماعي ،بحسضب أاقوالهم الناقمة عن الوضضع.
من ناحية أاخرى ⁄ ،تعد ا◊صضة التي منحت
لسضكان اŸنطقة كافية لتلبية إاحتياجات العائلت

سضطرت مديرية المن لولية تيارت برنا›ا ﬁكما
لم-ن ال-وطني وتشضمل
ت-ط-ب-ي-ق-ا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات اŸدي-ر ال-ع-ام ل -أ
العملية تأام ÚاŸواطن Úو‡تلكاتهم من خلل ﬁاربة
اآلفات الجتماعية ،من خلل تعزيز ﬂتلف التشضكيلت
األمنية اŸنتشضرة ‘ اŸيدانÃ ،ختلف فروعها مع الÎكيز
ع -ل -ى ﬁارب -ة ا÷رÁة ول سض -ي -م-ا ال-ت-ي ت-ؤوث-ر سض-ل-ب-ا ع-ل-ى
يوميات اŸواطن ،Úزيادة على مواصضلة تفعيل التشضكيلت
الم -ن -ي -ة اŸن -ظ-م-ة ◊رك-ة اŸرور واŸدع-م-ة ب-ال-دوري-ات
الراجلة من أاجل ا◊د من حوادث اŸرور على مسضتوى
ﬂتلف الطرقات الرئيسضية والفرعية وباÿصضوصص قبيل
مواقيت اإلفطار..
ي -ه -دف اıط -ط الم -ن -ي ايضض-ا ا ¤ت-ط-ه Òال-ط-ري-ق
العمومي ومنع احتلل الطرق من طرف الباعة الفوضضويÚ
واŸتجول Úطبقا للقوان Úوالتنظيمات اŸعمول بها .
كذلك تسضي Òحركة األمن اŸروري Ãا ‘ ذلك مكافحة
اıال - -ف - -ات اŸتسض - -ب- -ب- -ة ‘ ا◊وادث خصض- -وصض- -ا خ- -لل
السض -اع -ات ال -ت -ي تسض -ب -ق م -وع -د الف-ط-ار ،ت-دع-ي-م ج-م-ي-ع
مفÎقات الطرق خاصضة اŸتواجدة Ãحاذاة أاسضواق قاعات
العرضص ،أاماكن العبادة.
تأام Úاألماكن التي سضتشضهد توافد للمواطن Úلسضيما
مراكز الÈيد واŸؤوسضسضات اŸصضرفية (بنوك) لتجنب أاي
إاخللت بسضبب نقصص السضيولة أاوغÒها.
من ب ÚاŸهام اŸسضطرة واŸطبقة تكثيف الدوريات
الراجلة بالزي الرسضمي والزي اŸدŸ Êصضالح الشضرطة
القضضائية من أاجل ﬁاربة ا÷رÁة على مسضتوى األحياء

ال-ت-ي ت-ع-رف إارت-ف-اع ال-نشض-اط اإلج-رام-ي ،ت-دع-ي-م وت-كثيف
الدوريات اÙمولة ع Èكامل إاقليم الختصضاصص ونصضب
نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة Ÿراقبة اŸركبات وتضضييق
اÿناق على األشضخاصص اŸشضبوه .Úكما  ⁄تغفل ا÷هات
المنية على حماية صضحة اŸواطن من ﬂتلف الخطار
والضضرار الناجمة عن عدم احÎام قواعد النظافة من
قبل القائم Úعلى اÙلت التجارية ،بتكثيف عمليات
اŸراقبة.

تيارت :ع  .عمارة
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فتح ملف الصصحة بولية تبسصة

تعزيز القطاع باŸوارد البشسرية واŸادية وتفادي النقائصص

” منح  05سصكنات وظيفية لـ 05أاطباء أاخ ّصصائي Úعّينوا بتبسصة ،بغية
أاشصار عطا الله مولتي وا‹ تبسصة ،إا ¤اّنه ّ
جل ‘ الكادر الطّبي بالولية ،موازاة مع الهتمام بالّتكوين اŸتواصصل والّرسصكلة ،ضصمانا لرعاية
تغطية العجز اŸسص ّ
صّصحية سصليمة ،وإامكانّية منح اŸمّرضص Úالذين يزاولون مهاّمهم باŸناطق الّنائية ،السصتفادة من البناء الّريفي».

تبسشة :خالد.ع
أاضشاف أاّن مسشاع حثيثة Œري لتوفÒ
أاج -ه -زة سش -ك -ان Òل -ف -ائ-دة ق-ط-اع الصش-ح-ة
ل -ب -ل-دي-ت-ي ال-ون-زة والّشش-ري-ع-ة ،ب-ت-كّ-ف-ل م-ن
مؤوسّشسشة «سشوناطراك» ،وأالّح على ضشرورة
ا◊ف- -اظ ع -ل -ى ال ّ-ت -ج -ه -ي -زات ،وع -ق -ل -ن -ة
اسش -ت -ع -م-ال-ه-ا ،و–سش Úظ-روف اسش-ت-ق-ب-ال
اŸرضش - -ى وت - -وف Òاÿدم- -ات ال- -ط- -بّ- -ي- -ة
ا÷ّي -دة ،وال -ت -ق ّ-ي-د ب-الّضش-واب-ط اŸه-نّ-ي-ة
وال ّ-رق -اب -ي -ة .وم -ن ج-ه-ة أاخ-رى أاك-د ع-ل-ى
ضش- - -رورة ﬁارب- - -ة اأ’وب - -ئ - -ة واأ’م - -راضص
اŸت -ن ّ-ق -ل -ة ع -ن ط -ري -ق اŸي -اه وا◊ي-وان،
وإاط Ó-ق ح -م Ó-ت ال ّ-ت -حسش-يسص والّ-ت-وع-ي-ة
ل -ت -ع -زي -ز اŸن -ظ -وم -ة الّصش -ح-ي-ة ،وضش-م-ان
سشÓمة اŸوطن.»Ú
كما ششّدد خÓل ا’جتماع الذي ترأاسشه
بقاعة ا’جتماعات Ãقّر الو’ية على
«وجوب ا’نتهاء من ا‚از وŒهيز عدد
م- - -ن ال- - -ه- - -ي- - -اك- - -ل الصش- - -حّ- - -ي- - -ة ،ع - -ل - -ى
غرار مسشتششفى اأ’مراضص العقلّية بتب ّسشة،
ومسش -تشش -ف -ى «ب -ن ج ّ-دة م -ه ّ-ن -ي-ة» ب-وسش-ط

اŸدي-ن-ة ،وت-وسش-ي-ع الّ-ط-اقات ا’سشتيعابّية،
ث‘
وتخفيف ال ّضشغط عن بعضشها» ،وح ّ
ن -فسص السش -ي -اق «ا÷ه -ات اŸع -ن ّ-ي -ة ب -ع-دم
ال -غّشص ‘ اق -ت -ن -اء ال ّ-ت -ج-ه-ي-زات ال-ط-بّ-ي-ة،
بالتوازي مع ا’نطÓق فورا ‘ Œسشيد
اŸشش -اري -ع اŸسش ّ-ج -ل -ة ،م -ع الّسش -ه -ر ع -ل-ى
ال -ن -وع -ي-ة ‘ اإ’‚از وم-راع-اة اسش-ت-ع-م-ال
اأ’جهزة والتّجهيزات الطبّية ا’سشتعمال
اأ’م-ث-ل ل-ه-ا ،وال-ع-م-ل ب-أاقصش-ى ج-ه-د ع-ل-ى
إاع -ادة ف -ت -ح ال-ع-ي-ادات اŸغ-ل-ق-ة لسش-بب أاو
آ’خ - -ر ،واسش - -ت - -دراك ال - -ت- -أاّخ- -ر ‘ إا‚از
ال -ع -ي-ادات اŸت-عّ-ددة اÿدم-ات ب-كّ-ل م-ن،
«اŸاء اأ’بيضص ،بئر العاتر والّدكان» ،وبذل
ج -ه -ود إاضش -اف -ي-ة ل-ت-أاطÒه-ا وت-وف Òك-اّف-ة
الوسشائل اŸادّية والبششرّية والّلوجسشتيكية
والتّجهيزات ال ّضشرورية».
اسش-ت-ف-ادت اŸؤوسشسش-ات الصش-ح-ي-ة بالو’ية،
خÓ- -ل السش- -ن- -ة اŸال- -ي- -ة ا◊ال -ي -ة ،م -ن 185
” توزيعهم مع اأ’خذ
منصشب ما‹ ششاغر و ّ
بع Úا’عتبار تعليمات الوزارة الوصشية.
وت - -ع ّ- -زز ال - -ق - -ط - -اع الصش - -ح- -ي اÿاصص
Ãؤوسشسشت Úصشحيت Úبسشعة  92سشرير ،و04
غ Òاسش -تشش -ف -ائ-ي-ة وال-دي-ن اسش-ت-ف-ادوا م-ن

مقررات وزارية إ’‚از على مسشتوى بلدية
ت -بسش -ة وب -ئ -ر ال -ع-ات-ر ،إاضش-اف-ة Ÿشش-روعÚ
إ’‚از مصش - -ح - -ت Úط - -ب- -ي- -ت ”ّ Úارسش- -ال
ملفاتهم للوزارة الوصشية ،حسشب مديرية
الصشحة وهذا من أاجل الدراسشة وإاعداد
مقررات ا’‚از.
وتسشعى مديرية القطاع لفتح صشيدليات
خ -اصش -ة ج -دي -دة ع -ل -ى مسش -ت -وى اأ’ح -ي-اء
والتجمعات السشكنية ا÷ديدة ع Èالو’ية
وذلك باقÎاح من مدير الصشحة بالتنسشيق
مع ‡ثل أاخÓقيات اŸهن الطبية ونقابة
الصشيادلة ،وتدعيم نقاط اŸناوبة ببلديات
بوخضشرة ،ع Úالزرقاء ،اŸريج ،الششريعة،
ال -ع -ق -ل -ة ،ال -ك -وي -ف ،اŸاء اأ’ب-يضص ،وب-ئ-ر
ال-ع-ات-ر ،وان-طÓ-ق أارب-ع-ة ع-ي-ادات متعّددة
اÿدم-ات ب-ث-ل-ي-ج-ان ،الشش-ري-ع-ة ،ال-ك-ويف،
بو◊اف الدير ،وفتح وحدة جراحة الفك،
والوجه ،وجراحة اأ’نف واأ’ذن وا◊نجرة
بسشعة  10أاسّشرة ،ووحدة جراحية اخرى
بـ 10أاسّشرة هي كذلك ÷راحة ا’عصشاب،
اضشافة لوحدة اخرى بـ 10أاسّشرة ÷راحة
القلب والششراي.Ú
وتعرف اŸؤوسشسشات الصشحية العمومية
ن -قصش -ا ك -بÒا ‘ اخ -تصش -اصش -ي ال -ق-ابÓ-ت
وا’عوان الطبي ‘ Úالتخدير وا’نعاشص،
ل -ه-ذا ّ” ف-ت-ح قسش-م Úل-ت-ك-وي-ن ال-ق-ابÓ-ت
بسشعة  45منصشبا بيداغوجيا على مسشتوى
اŸعهد الوطني للتكوين العا‹ ششبه الطبي
ب -ت -بسش -ة ،ك -م-ا ّ” ف-ت-ح مسش-اب-ق-ات خ-اصش-ة
بالتكوين التكميلي ‘ اختصشاصشي ا’عوان
ال -ط -ب -ي ‘ Úال -ت-خ-دي-ر وا’ن-ع-اشص ،ح-يث
اسشتفادت الو’ية من  17منصشبا تكوينيا
خÓ- -ل ال -ث Ó-ث سش -ن -وات ا’خÒة ،ت -خ -رج
م- -ن- -ه -م  09أاع- -وان وج- -ه- -وا ل -ت -دع -ي -م
اŸؤوسشسش-ات ا’سش-تشش-ف-ائ-ية ،و 05قابÓت،
 03منهن وجهت للمؤوسشسشة ا’سشتششفائية
اŸتخصشصشة خالدي عبد العزيز ،كونها
قطب ،و 02للمؤوسشسشة العمومية للصشحة
ا÷وارية باعتبارها منطقة نائية تفتقر
ا ¤هذه الفئة من القابÓت.

رد اŸسصؤوول ÚاÙلي Úعلى انشصغالت مواطني برباشصة ببجاية «اصصÈوا»

نقصص اŸياه ،تدهور الطرق وا’نقطاعات الكهرباء

ت-ق-ع ب-ل-دي-ة ب-رب-اشص-ة ،ع-لى بعد 40
ك -م م -ن م -دي -ن-ة ب-ج-اي-ة ‘ ،م-ن-ط-ق-ة
ج -ب -ل -ي -ة ذات تضص -اريسس صص -ع-ب-ة ،م-ا
جعل السصكان اŸوزع Úعلى حوا‹
عشص-ري-ن ق-ري-ة ي-ع-ان-ون ال-ع-دي-د من
ال -ن -ق -ائصس ال -ت -ي لزم -ت-ه-م سص-ن-وات،
بسص -بب غ -ي -اب اŸشص -اري -ع ال -ت -ن -م-وي-ة
لعانات.
وقلة ا إ

بجاية :بن النوي توهامي

م - - -ع ذلك ،ي - - -ق- - -ول مصش- - -در مسش- - -ؤوول،
لـ»الششعب»« ،بالرغم من ﬁدودية اŸوارد
اŸالية ” تنفيذ بعضص اŸششاريع التنموية،
‘ ح Úأان البعضص اآ’خر قيد الدراسشة،
وي -ت -ع ّ-ل -ق اأ’م -ر ب -تسش -ج -ي -ل ال -ع -دي -د م -ن
اŸششاريع اسشتجابة لششكاوى السشكان ،على
غ -رار ت -ه -ي-ئ-ة أازق-ة ق-ري-ة «ت-ا’» ،وت-ع-ب-ي-د

اŸسشار الذي يربط الطريق الو’ئي رقم
 158إا ¤قرية «ع Úعوطاشص» ،على خ ّ
ط
طوله  600م ،Îو‘ نفسص السشياق ” تهيئة
طريق قرية «ونداجن» ،على مسشافة 450
مًÎا خطًيا ،وكذا إاعادة بناء اŸسشار الذي
ي-رب-ط ال-و’ئ-ي  15ب-ق-رية «إايبوعمارين»،
على  700م Îوالذي Áتد إا ¤وÁتد قرية
«تيبة» ،على مسشافة  1200م.Î
أاما فيما يخصص مششاريع ششبكة الصشرف
الصشحي ّ” ،بر›ة العديد من العمليات،
على غرار إانششاء ششبكة للصشرف الصشحي
‘ «ت -اوري -رت خ -ل-ي-ل» ،وإاصشÓ-ح وت-وسش-ي-ع
ششبكة الصشرف الصشحي لقرية «بونسشار»،
وأاخÒاً مشش -روع الصش -رف الصش -ح-ي ل-ق-ري-ة
«تا’ امردرا» ،مع اإ’ششارة أان كل العديد
من العمليات اأ’خرى سشيتم إاطÓقها قريبا
على مسشتوى بعضص القرى».
و‘ سشياق آاخر ،يعا Êسشكان قرية آايت

سشليمان ،من مششكل نقصص التموين باŸياه
الصش- -ا◊ة ل -لشش -رب ،وه -و اŸشش -ك -ل ال -ذي
سشاهم ‘ عدم اسشتقرارهم بالرغم من
الوعود التي قدمت لهم ‘ وقت سشابق،
ح- -يث أان ه -ذه ال -ق -ري -ة م -ث -ق -ل -ة ب -ع -دي -د
النقائصص ليضشاف إاليها غياب هذا السشائل
ا◊يوي.
‡ثلو السشكان أاكدوا لـ»الششعب»« ،يعتÈ
ن -قصص ال -ت-م-وي-ن ب-ال-ي-اه الصش-ا◊ة ل-لشش-رب
مششك ÓكبÒا بالنسشبة لسشكان هذه القرية،
و‘ أافضش -ل اأ’ح -وال ،ف -إان -ه ي -تّ-م “وي-ن-ن-ا
Ãعدل مرت ‘ Úاأ’سشبوع ،وهو ما ششّكل
ل-ن-ا م-ع-ان-اة ح-ق-ي-ق-ي-ة ،ح-يث أان-نا ›Èون
ع -ل -ى اق -ت-ن-اء اŸي-اه م-ن أام-اك-ن ب-ع-ي-دة أاو
شش-راء الصش-ه-اري-ج ال-ت-ي ت-كّ-ل-ف-ن-ا ك-ثÒا م-ن
اأ’موال ،والسشبب يعزى إا ¤عدم اعتماد
ال -ب-ل-دي-ة ت-ن-ف-ي-ذ مشش-اري-ع ج-دي-دة لشش-ب-ك-ة
اŸي-اه ،وت-ت-ف-اق-م اŸشش-ك-ل-ة خ-اصش-ة خÓ-ل
أاي- -ام الصش -ي -ف ،وع -ل -ي -ه ن -ط -الب ا÷ه -ات
ال-وصش-ي-ة إادراج ب-رن-ام-ج ق-ط-اع-ي ل-ت-م-وين
السشكان باŸياه ووضشع حّد Ÿعاناتهم».
القرية تششكو من نقائصص أاخرى ،يقول
ﬁدث -ون -ا ،ح -يث ت -ده -ور ح-ال-ة ال-ط-ري-ق
اŸؤودية إا ¤القرية وغياب النقل ،سشاهما
‘ معاناة أاخرى للقاطن ،Úالذين يعتمد
م -ع -ظ -م -ه -م ع -ل -ى أاق -دام-ه-م ل-ل-ت-ن-ق-ل إا¤
اŸناطق اÛاورة.
باإ’ضشافة إا ¤هذا يعا Êالسشكان كذلك
من وقوع اضشطرابات ‘ ،ششبكة الطاقة
وا’نقطاع اŸتكّرر للتيار الكهربائي‡ ،ا
تسشبب ‘ تلف اأ’جهزة الكهربائية ،و‘
ك -ل م -رة ن -رف -ع انشش -غ -ا’ت -ن -ا ل -ل-مسش-ؤوولÚ
اÙلي‚ Úد اإ’جابة حاضشرة ومفادها،
«اصشÈوا» أ’ن اŸيزانيات اŸتاحة ضشئيلة
مقارنة مع حجم احتياجات القرى.

 7بلديات معنية بها بجيجل

–ديد أارضسيات إا‚از سسكنات عدل
“ت ع- -م -ل -ي -ة –دي -د م -واق -ع إا‚از
ّ
لضص- -اف- -ي -ة لسص -ك -ن -ات ع -دل
ا◊صص- -ة ا إ
بالولية ،التي منحت من قبل الوزارة
الوصصية ،والتي قدرت بـ 1961حصصة
سص -ك -ن -ي -ة ،ع -ل -ى مسص -ت-وى  07بلديات
ب -ال -ولي -ة ،ب -غ -رضس تسص -وي-ة وضص-ع-ي-ة
لول.
اŸكتتب Úالذين دفعوا الشصطر ا أ

جيجل :خالد العيفة

وسش -ت -ن-ج-ز حصش-ة بـ 500مسش-ك-ن ب-عاصشمة
ال- -و’ي- -ة ،ب- -ج- -انب ث- -ان -وي -ة ا◊دادة ،و161
مسشكنا ببلدية العوانة غرب الو’ية200 ،
سشكن ‘ منطقة العريششة ببلدية اأ’م Òعبد
القادر ،و‘ بلدية السشطارة ششرق الو’ية من
اŸنتظر أان –تضشن حصشة بـ  100وحدة
سشكنية ،اضشافة ا 600 ¤حصشة سشكنية ببلدية
ق -اوسص ع Èم -وق -ع Úوي -ت -ع -ل -ق اأ’م-ر بـ250
سشكنا Ãنطقة ششادية ببلدية قاوسص و350
سشكنا Ãنطقة بني أاحمد ،و 200سشكن ببلدية
الششقفة بجوار اŸؤوسشسشة العمومية للصشحة
ا÷وارية .أاما بلدية تاكسشنة فخصشصص لها
حصشة  200سشكن Ãنطقة الغريانة ،بجانب
السشكنات الÎقوية.

تثبيت السسكان باŸناطق ا÷بلية النائية
أاع- -ط- -ى بشش Òف- -ار وا‹ ج -ي -ج -ل ،إاشش -ارة
انطÓق ربط  29مسشكنا بالكهرباءÃ ،نطقة
الريششية ا÷بلية ببلدية او’د رابح حوا‹
 120كلم ششرق عاصشمة الكورنيشص ‘ ،إاطار
الÈنامج التأاهيلي من بينها  16مسشكن يتّم
ت- -زوي- -ده ب- -ال- -ط- -اق- -ة الشش- -مسش- -ي -ة ،ك -م -ا ّ”
ب -اŸن -اسش -ب-ة م-ب-اشش-رة ا‚از مشش-روع ت-ه-ي-ئ-ة
الطريق الرابط ب Úالعناب والريششية على
مسشافة  7.2كلم،إاضشافة ا ¤انطÓق تهيئة

الطريق الرابط ب Úالريششية وبلدية بوراوي
ب -ل -ه -ادف ع -ل-ى مسش-اف-ة  04ك- -ل -م ‘ إاط -ار
اıططات البلدية للتنمية ،وعلى مسشتوى
نفسص اŸنطقة ،وزعت قرارات ا’سشتفادة
من السشكن الريفي والÎقوي اŸدعم لفائدة
 08بلديات ،حيث وزع  110مسشكن ترقوي
مدعم و 860سشكن ريفي على كل من بلديات
سشيدي معروف ،وبأاو’د رابح ،اŸيلية ،أاو’د
ي- -ح -ي خ -دروشص ،ال -ع -نصش -ر ،ا÷م -ع -ة ب -ن -ي
حبيبي ،بوراوي بلهادف ،خÒي واد عجول.

اÿيمة الثانية ÷معية طريق السسÓمة

ن - -ظ - -مت ج - -م - -ع - -ي- -ة ط- -ري- -ق السشÓ- -م- -ة
÷ي-ج-ل،خ-ي-م-ت-ه-ا ال-ثانية للسشÓمة اŸرورية
Óمن
وذلك على مسشتوى ا◊اجز الثابت ل أ
الوطني بالكلم الثالث ع Èالطريق الوطني
رقم  ،43التي حملت ششعار «أان تصشل متأاخرا
خ Òمن أان ’ تصشل أابدا» ،بالتنسشيق مع
الشش - -رك - -اء ال- -ف- -اع- -ل› ‘ Úال السشÓ- -م- -ة
اŸروري -ة ع -ل -ى غ -رار أام -ن و’ي -ة ج -ي -ج-ل،
م -دي -ري -ة ال -ن -ق-ل ل-و’ي-ة ج-ي-ج-ل ،وم-دي-ري-ة
ا◊ماية اŸدنية لو’ية جيجل كما عرفت
مششاركة أاطفال نادي الÎبية اŸرورية التابع
للجمعية باإ’ضشافة أ’عضشاء ا÷معية وكذا
أاع- -وان م- -ؤوسشسش- -ة سش- -ون -ل -غ -از وق -د تضش -م -ن
ب-رن-ا›ه-ا ت-وزي-ع قصش-اصش-ات ت-وع-وي-ة ع-ل-ى
السشواق –مل نصشائح حول ضشرورة التحلي
بالعقÓنية وضشبط النفسص من أاجل قيادة
آام -ن -ة أاث -ن-اء فÎة الصش-ي-ام ،ال-ت-واصش-ل م-ع-ه-م
وح- -ث- -ه- -م ع- -ل- -ى ضش- -رورة احÎام ال -ق -وانÚ
” تعليق ’فتات
واأ’نظمة اŸرورية ،كما ّ
ع -ل-ى ج-ان-ب-ي ال-ط-ري-ق ،وك-ذا ت-نشش-ي-ط وبث
أ’غ -ا Êوومضش -ات إاشش-ه-اري-ة ح-ول السشÓ-م-ة
اŸروري -ة ونصش -ائ-ح ل-لÎشش-ي-د ‘ اسش-ت-هÓ-ك
الغاز والكهرباء.

خرجات ميدانية لرئيسس بلدية باتنة

اŸتابعة اŸسستمرة للمشساريع وإادماج اŸواطن ‘ التنمية

ت - -ت - -واصص- -ل اÿرج- -ات
اŸي-دان-ي-ة ال-ت-ي ي-قوم بها
رئ- -يسس ب- -ل- -دي -ة ب -ات -ن -ة،
اŸه - -ن - -دسس ن - -ور ال - -دي- -ن
مÓخسصو ıتلف ورشصات
ل‚از اÿاصص- - - - - - - - - - - - - - -ة
ا إ
ب -ال -ع -دي -د م -ن اŸشص -اري -ع
التنموية التي اسصتفادت
م-ن ال-ب-ل-دي-ة ،م-ن-ذ م-دة،
حيث اسصتغل ا ÒŸفرصصة
الشص-ه-ر ال-فضصيل لتكثيف
اŸراق- - -ب - -ة وع - -م - -ل - -ي - -ات
اŸت -ب -ع -ة ال -ي-وم-ي-ة ل-ه-ذه
اŸشص - -اري - -ع وك - -ذا ب - -عضس
لداري- - - - -ة
اŸصص - - - - -ال- - - - -ح ا إ
لخ-رى ،ال-ت-ي ل-ه-ا عÓ-ق-ة ب-ال-ت-ك-ف-ل
ا أ
ا÷يد بانشصغالت اŸواطن ،Úخاصصة
السص -ت -ق -ب -الت اŸسص -ت -م -رة ل-ه-م Ãق-ر
البلدية وحتى خارجها.

باتنة :حمزة Ÿوششي

يشش - -رف ا ÒŸم Ó- -خسش - -و ع- -ل- -ى ع- -ق- -د
اجتماعات دورية متعلقة Ãتابعة وضشعية
مدينة باتنة فيما يتعلق باŸششاريع ا◊يوية
التي اسشتفادت منها ’ ،سشيما ما تعّلق بششقّ
وإاع -ادة ت -أاه -ي -ل شش-ب-ك-ة ال-ط-رق-ات ،اإ’ن-ارة
ال-ع-م-وم-ي-ة ،اŸسش-اح-ات اÿضش-راء ،ن-ظ-افة
ال - -ب - -ي- -ئ- -ة واÙي- -ط ،اÓŸعب ا÷واري- -ة
وغÒها التي تندرج ‘ إاطار ترقية وتطوير
ال- -وج- -ه ا÷م -ا‹ ل -ل -ت -ج -م -ع -ات واأ’ح -ي -اء
ا◊ضشرية للمدينة.
ك -م -ا ي -ح -رصص م Ó-خسش -و ع -ل -ى ال -ت-ف-ق-د
اŸسش-ت-م-ر ل-ل-مصش-ال-ح اإ’داري-ة Ãج-م-ع ح-ي
الزمالة ،خاصشة مصشلحتي ا◊الة اŸدنية
وك -ذا رخصص السش -ي -اق -ة واŸرك -ب -ات قصش -د
الوقوف على سشÒورة العمل على مسشتواها،
ح -يث ّ” م -ؤوخ -را ،اسش -تصش -دار أاول رخصش -ة
سشياقة بيومÎية ع Èبلدية باتنة.
كما أاخذ حيز التكفل ببعضص انششغا’ت
ﬂت -ل -ف Œار اŸدي-ن-ة ح-ي-زا م-ن اه-ت-م-ام
ا ،ÒŸعقب عقده لسشلسشة اجتماعات معهم
على غرار Œار حي  84مسشكن قصشد النظر
‘ ت -ن -ظ-ي-م نشش-اط-ه-م ال-ت-ج-اري وا◊ّد م-ن
م-ظ-اه-ر ال-ت-ج-ارة ال-ف-وضش-وي-ة على مسشتوى
ا◊ي الذي يتوسّشط اŸدينة.
ونزو’ عند انششغا’ت مواطني وقاطني
التجمعات السشكنية اإ’خوة بلقاضشي بحي

الزمالة ،سشكان حي ايفوليتيف ،حي أاو’د
بششينة با÷هة العلوية ،حي طريق حملة 01
ب -ا÷ه -ة السش -ف -ل -ى واŸت -ع -ل -ق-ة ب-ال-ت-حسشÚ
ا◊ضشري وإاعادة ا’عتبار لششبكة الطرقات
واأ’رصشفة بها ،قام رئيسص البلدية بتنظيم
خرجة ميدانية Ÿعاينة وتÒة أاششغال هذه
اŸشش- -اري- -ع ع- -ل- -ى مسش -ت -وى ه -ذه اأ’ح -ي -اء
السش -ك -ن -ي -ة وك -ذا ب -عضص اŸشش-اري-ع ا÷اري
ا‚ازها على مسشتوى إاقليم تراب اŸدينة
واŸت- -م- -ث -ل -ة ‘ مشش -روع –وي -ل اÓÙت
اŸهنية اŸتواجدة بحي بارك أافوراج إا¤
Óمن ومششروع تهيئة وتعبيد الطريق
مقر ل أ
الششما‹ Ÿدخل حي بوزوران وكذا تعبيد
‡رات عمارات عدل،
إاضش- - -اف- - -ة إا ¤مشش - -روع ا‚از Óﬁ 47
Œاريا بحي  05جويلية ،ومششروع ا‚از
ملعب جواري بحي الرياضص.
وت - -ك- -ون ه- -ذه اŸت- -اب- -ع- -ة ﬁل ن- -ق- -اشص
مسشتفيضص خÓل أاششغال الدورات العادية
ل -ل -م-ج-لسص Ãل-ح-ق-ة ال-زم-ال-ة ،ب-حضش-ور ك-ل
أاعضش -اء اÛلسص ال -ب -ل -دي قصش -د م-ن-اقشش-ة
بعضص النقاط اıتلفة ،خاصشة وأان البلدية
ح -ريصش -ة ع -ل-ى ت-ث-م‡ Úت-ل-ك-ات-ه-ا ب-ع-رضص
ال -ع -دي-د م-ن ال-فضش-اءات ع-ل-ى م-زاد ع-ل-ن-ي
Ÿن-ح ح-ق اسش-ت-غÓ-ل-ه-ا ب-ت-نظيم التظاهرات
النصشف الششهرية ا’قتصشادية لدورت Úلسشنة
 ،2019على غرار حي ايفوليتيف ببلدية
باتنة Ãبلغ  2.5مليار مليون سشنتيم.
ال -ع -م -ل-ي-ة ج-اءت ب-ع-د ع-ق-د اج-ت-م-اع م-ع
اÙام ،ÚاÙضش- - -ري- - -ن ال- - -قضش- - -ائ - -ي،Ú
وﬁافظي البيع لدى بلدية باتنة بخصشوصص
دراسشة اŸتابعة القانونية Ÿمتلكاتها قصشد
ا’سشتغÓل اأ’مثل لها Ãا يحقق اأ’هداف
التي تسشاهم ‘ –صشيل مداخليها اŸالية.

‹hO

اإ’ثنين  03جوان  2019م
الموافق لـ  29رمضسان 1440هـ
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اسستهدف وحدة عسسكري للواء حفتة

جريحا ‘ تفج Òمزدوج
Ãدين ـ ـ ـ ـة درن ـة الليبيـ ـة

17964

’عدام ‘ العراق
ا◊كم على تاسسع «داعشسي» فرنسسي با إ

باريـ ـسس :على اإ’رهابيّ Úأان يتحّمل ـوا
اŸسسؤووليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ج ـ ـ ـ ـ ـ ـرائمهم

اأصسدرت ﬁكمة
عراقية ﬂتصسة ‘
قضسايا ا’إرهاب ،امسس
ا’أحد ،حكما باإعدام
مواطن ÚفرنسسيÚ
بتهمة انتمائهما لتنظيم
«داعشس» ا’إرهابي.

واأوضسح مدع عام  ⁄يكشسف عن
هويته اأن «هنالك ما يكفي من
ا’أدل -ة ’إصس -دار ح -ك -م ا’إع -دام
ب- -ح- -ق- -ه- -م -ا» ،مضس -ي -ف -ا اأن ك Ó-
ال -ف -رنسس -ي« Úك-ان-ا اره-اب-ي‘ Ú
تنظيم الدولة ا’إسسÓمية».
وي- -وج -د ‘ ال -ع -راق  12متهما

’قل
أاصسيب  18شسخصسا على ا أ
بجروح ﬂتلفة ،جراء انفجار
’حد،
سسيارت Úمفخخت ،Úامسس ا أ
‘ مدينة درنة شسرق ليبيا.

العدد
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ف -رنسس -ي -ا ك -ان ب -عضس-ه-م Áارسس
ا’رهاب ‘ صسفوف «داعشس»
ال -دم -وي بسس -وري -ا واع -ت -ق-ل-ت-ه-م
ق -وات ه-ن-اك وج-رى تسس-ل-ي-م-ه-م
’ح- -ق- -ا ل- -ل- -ع- -راق ،وŒري ا’آن
ﬁاك- -م- -ت- -ه- -م ،ح- -يث اأصس -درت
ﬁكمة عراقية ‘ حق  9منهم
اأحكاما با’إعدام.
وي -نصس ال-ق-ان-ون ال-ع-راق-ي ع-ل-ى
اإصسدار عقوبة ا’إعدام للمنتمÚ
اإ ¤ا÷ماعات ا’إرهابية ،حتى
Ÿن  ⁄يشس- - -ارك- - -وا ‘ اأع - -م - -ال
دموية.
ي- -ذك -ر اأن اÙاك -م ال -ع -راق -ي -ة
اأصسدرت اأحكاما ضسد اأك Ìمن

 500اأج- -ن- -ب- -ي م- -ن ع -ن -اصس -ر
«داعشس» ا’ره - - - - -اب - - - - -ي م- - - - -ن
ا÷نسس ،Úالنسساء والرجال ،لكن
 ⁄ي -ت -م اإع -دام اأي م -ن -ه-م ح-ت-ى
ا’آن.
واأكدت اÿارجية الفرنسسية ‘
وقت سس-اب-ق م-ع-ارضس-ت-ه-ا ع-قوبة
ا’إع-دام ،ل-ك-ن اŸت-ح-دث-ة ب-اسسم
الوزارة ،اأغنيسس فون دير مول،
اأك - - -دت اأن - - -ه ي - - -ت - - -ع Úع- - -ل- - -ى
«ال- - -دواعشس» اŸع- - -ت- - -ق- - -ل‘ Ú
ال-ع-راق اأن ي-ت-ح-م-ل-وا اŸسسوؤولية
عن جرائمهم ،واأضسافت اأنها ’
ت - -ري - -د ال - -ت - -دخ- -ل ‘ ق- -رارات
القضساء العراقي.

مع ذكرى حرب 1967

إاصسابة فلسسطيني ÚخÓل اقتحام قوات ا’حتÓل لأÓقصسى
ق- -ال مصس- -در أام- -ن- -ي ل- -ي- -ب- -ي ،إان
سسيارت Úمفخخت Úانفجرتا أامام
م -ق -ر إاح-دى سس-راي-ا ق-وات ال-ل-واء
اŸتقاعد ،خليفة حفÃ ،Îدينة
درن- -ة ،مشسÒا إا ¤أان مسس- -تشس -ف -ى
اŸدي- -ن- -ة اسس- -ت- -ق- -ب- -ل ع- -ددا م -ن
ا÷رحى.
من جانبه ،قال مصسدر طبي ‘
سس -اع -ة م -ب -ك -رة م-ن صس-ب-اح أامسس
اأ’ح - -د ،أان م - -ا ’ ي- -ق- -ل ع- -ن 18
شس- -خصس- -ا أاصس- -ي- -ب- -وا ‘ ان -ف -ج -ار
سس -ي -ارت Úم-ل-غ-وم-ت Úاسس-ت-ه-دف-ت-ا
وح -دة عسس-ك-ري-ة ‘ م-دي-ن-ة درن-ة
السساحلية بشسرق ليبيا ‡ا أادى إا¤
تصس- -اع- -د أاع- -م- -دة م- -ن ال -دخ -ان
اأ’سسود.
وأاورد سس - - -ك- - -ان إان السس- - -ي- - -ارتÚ
اسستهدفتا وحدة عسسكرية تسسمى
ب -ول -ه -اط -ي ت -اب -ع -ة ل-ق-وات شس-رق
ليبيا(ا÷يشس الوطني الليبي) ‘
وسسط اŸدينة.
وق -ال أاح -د السس-ك-ان ب-ال-ت-ل-ي-ف-ون:

«سس -م -ع -ن -ا ال -ت -ف -ج Òاأ’ول ول-ك-ن
اعتقدنا أانه أالعاب نارية ومن ثم
سسمعنا التفج Òالثا.»Ê
وأاضس- -اف سس- -اك -ن آاخ -ر« :وج -دن -ا
ال -ن-اسس ح-ول ال-وح-دة ال-عسس-ك-ري-ة
بولهاطي وكان هناك دخان أاسسود
كثيف ‘ السسماء ،اكتشسفنا وقتها
أانه تفج Òسسيارة مفخخة».
وك-انت درن-ة م-ع-ق Ó-لÓ-ره-اب-يÚ
وه -ي ت -ق -ع ع -ل -ى ب -ع-د ن-ح-و 292
ك -ي -ل -ومÎا م-ن ب-ن-غ-ازي ث-ا ÊأاكÈ
مدن ليبيا ،وأاعلن ا÷يشس الوطني
ال -ل -ي -ب -ي ب -ق -ي -ادة خ -ل -ي -ف-ة ح-فÎ
–ري -ره -ا م -ن ق -بضس -ة ال-دم-ويÚ
ق-ب-ل أان ي-ف-رضس سس-ي-ط-رت-ه ع-ليها
بالكامل ‘ جوان .2018
وك -ان رئ -يسس اÛلسس ال -رئ-اسس-ي
◊ك-وم-ة ال-وف-اق ال-وط-ني الليبية،
ف -اي -ز السس -راج ،ق -د ح -م -ل ح -فÎ
مسس - -ؤوول - -ي - -ة ع - -ودة ا÷م- -اع- -ات
اإ’ره -اب -ي -ة إا ¤ل-ي-ب-ي-ا ،ب-ع-دم-ا ”
القضساء عليها ،وذلك ‘ أاعقاب

الهجوم الذي تقوده قوات حفÎ
لÓ- -سس- -ت- -يÓ- -ء ع- -ل- -ى ال -ع -اصس -م -ة
طرابلسس ،والذي خلق حالة من
الفوضسى وعدم ا’سستقرار شسكلت
م -ن-اخ-ا م-ن-اسس-ب-ا ل-ع-ودة ال-ت-ه-دي-د
اإ’رهابي للبÓد وللمنطقة ككل.
حديث عن فرار ا’رهابي
البغدادي إا ¤ليبيا
م -ن ن-اح-ي-ة ث-ان-ي-ة ،كشس-فت ›ل-ة
«جون أافريك» الناطقة بالفرنسسية
عن معلومات تفيد بوجود زعيم
ت-ن-ظ-ي-م داعشس ا’ره-اب-ي أاب-وب-كر
البغدادي ‘ ليبيا ،وقد جاء هذا
ا Èÿل - - -ي- - -ؤوك- - -د اıاوف م- - -ن
ال-ت-ه-دي-دات ال-ت-ي أاط-ل-ق-ه-ا زع-ي-م
داعشس ‘ خ -ط -اب -ه اأ’خ Òن -ح -و
اŸنطقة ،ففي أاول ظهور له منذ
إاعÓن دحر التنظيم اإ’رهابي ‘
آاخ- -ر م- -ع- -اق- -ل -ه ،ن -ه -اي -ة أاف -ري -ل
اŸاضس- -ي ،ت- -وج- -ه ال -ب -غ -دادي ‘

تسسجيل مصسور إا ¤من يسسميهم
أانصساره ‘ غرب أافريقيا ،متوعدا
بنقل دمويته إا ¤منطقة السساحل
التي تعت Èليبيا قاعدة إامداد لها.
وأاوردت ج -ون أاف -ريك ن -ق  Ó-ع-ن
مصس - - - - -ادر وصس- - - - -ف- - - - -ت- - - - -ه- - - - -ا بـ
«ا’سس- -ت- -خ- -ب- -ارات- -ي -ة» ،أان زع -ي -م
«داعشس» ا’رهابي ÷أا إا ¤ليبيا
بعدما مني عناصسره بهزÁة ‘
ق -ري -ة ال -ب -اغ -وزÃ ،ح-اف-ظ-ة دي-ر
ال- -زور ،شس- -م -ال شس -رق -ي سس -وري -ا،
اŸعقل اأ’خ Òلهم.
و ⁄يسس - -ت - -ب - -ع - -د ﬁل- -ل- -ون ÷وء
ا’رهابي البغدادي إا ¤ليبيا ‘
ظل تواجد قادة مليشسيات تابعة
لتنظيمه الدموي ‘ اŸنطقة،
ب-إام-ك-ان-ه-م ت-وف Òشس-ت-ى السس-بل له
ÿلق بؤورة ارهابية ‘ اŸنطقة
اŸم -ت -دة م -ن ل-ي-ب-ي-ا ع-ل-ى ال-ب-ح-ر
اأ’ب- -يضس اŸت -وسس -ط ،وح -ت -ى إا¤
أاقصسى السساحل الصسحراوي حيث
ينشسط التنظيم اإ’رهابي.

أالفـــــا متظــــــاهر ‘ السسبـــــــــت 29

حرك ـ ـ ـ ـ ـ ـة «ال ّسسÎات ال ّصسفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء» تÎاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع

 ⁄يتخط عدد اŸتظاهرين ‘ السسبت الـ  29من احتجاجات حركة «السسÎات الصسفراء»  2600شسخصسا ‘ كامل ربوع فرنسسا بينهم
 ‘ 1300العاصسمة باريسس ،ما يؤوّكد أان تراجع عدد اŸشسارك ‘ Úهذا ا◊راك الشسعبي غ ÒاŸسسبوق هو إا ¤تراجع مسستمر.
تظاهر بضسعة آا’ف من ﬁتجي حركة «السسÎات
الصسفراء» ‘ أاجواء هادئة ‘ فرنسسا ،وذلك خÓل
السسبت الـ  29على التوا‹ منذ بدء ا◊راك ،الذي
بات جليا أان اŸشساركة فيه إا ¤تراجع مسستمر.
وب -حسسب أارق -ام وزارة ال-داخ-ل-ي-ة ال-ت-ي يشس-كك ب-ه-ا
اÙتجون ،تظاهر  2600شسخصس ‘ كافة أانحاء
البÓد ،بينهم  ‘ 1300باريسس ،أاي أادنى بقليل من
اأ’سسبوع اŸاضسي .ورفع اÙتجون ’فتات ورددوا
شسعارات «عدالة اجتماعية ،عدالة ضسريبية» و»ضسد

الرأاسسمالية» ،و»لعا ⁄أافضسل ،ماكرون اسستقل».
وكانت هذه ا◊ركة الشسعبية غ ÒاŸسسبوقة ظهرت
أ’ول مرة بعد حالة الغضسب من الضسرائب وضسد
السس -ي-اسس-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ح-ك-وم-ة ،ث-م –ولت إا¤
حراك متعدد اأ’وجه.
وب- -ع- -د أاشس- -ه -ر م -ن ال -ت -ح -رك -ات اŸت -ن -وع -ة ال -ت -ي
اسستقطبت عشسرات اآ’’ف من اŸتظاهرين الذين
فاق عددهم ‘ بعضس اŸرات  280أالف شسخصس،
بدأا التحرك بالÎاجع ‘ اأ’سسابيع اأ’خÒة .و‘ 18
م -اي ،ب -ل -غ ع -دد اÙت -ج ‘ Úك -ل أان -ح-اء ف-رنسس-ا

 15500شس - - - -خصس ،و‘  25م -اي ان -خ -فضس ع -دد
اŸتظاهرين إا 12500 ¤شسخصس.
وم- -ن -ذ ب -دء ا◊راك ج -رح ن -ح -و  2448متظاهرا،
ب -حسسب م -ا أاع -ل -نت وزارة ال -داخ -ل-ي-ة ‘  13ماي.
وبحسسب تعداد قام به الصسحا‘ اŸسستقل دافيد
دوفرسسنيه ،فإان  24من ا÷رحى اقتلعت أاعينهم و5
قطعت أايديهم.
‘ اŸقابل ،أاحصست وزارة الداخلية جرح 1797
ع- -نصس -را م -ن ق -وات اأ’م -ن ،خصس -وصس -ا م -ن رج -ال
الشسرطة والدرك.

بينما تهّدد اŸعارضسة ال ّسسودانية بالعصسيان

اÛلسس العسسكري يحّذر من تشسكيل حكومة مدنية ‘ ظل الفوضسى
أاّكد اÛلسس العسسكري ا’نتقا‹ عدم ‡انعته تسسليم السسلطة إا ¤اŸدني Úشسرط أان تكون ا◊كومة «شساملة لكافة أاطياف
’وضساع ا◊الية سسيكون نوعا من الفوضسى ،بينما
اÛتمع السسودا ،»Êوحّذر ‘ اŸقابل من أان تشسكيل حكومة مدنية ‘ ظل ا أ
هّددت قوى التغي Òباللجوء إا ¤خيار العصسيان اŸد Êإاذا  ⁄يسستجب اÛلسس العسسكري Ÿطالبها.

وقال نائب رئيسس اÛلسس العسسكري ا’نتقا‹ ‘
السسودان ،الفريق أاول ﬁمد حمدان دقلو ،اŸلقب
بـ «ح -م -ي -دت -ي» ،م -ن أان اÛلسس ’ Áان -ع تسس -ل -ي-م
السس -ل -ط -ة إا ¤اŸدن -ي Úشس -رط أان ت -ك-ون ا◊ك-وم-ة
«شساملة لكافة أاطياف اÛتمع السسودا ،»Êمضسيفا
أان تشسكيل حكومة مدنية ‘ ظل اأ’وضساع ا◊الية،
التي تشسهد تصساعدا ‘ اŸواجهات ب Úقوات اأ’من
واŸعتصسم ÚاŸناهضس Úللمجلسس ،سسيكون «نوعا
من الفوضسى».
وأاكد اŸسسؤوول العسسكري أانه« :ليسس لدينا مشسكلة
‘ تسسليم ا◊كومة للمدني ،Úلكن يجب أان تشسمل
ج -م -ي -ع الشس -عب السس -ودا ،»Êوت -اب-ع« :سس-ن-حسس-م أاي
فوضسى ‘ البÓد أ’جل أان تكون ا◊كومة اŸدنية
اŸقبلة وطنية و–كم بهيبة القانون ،لكن حكومة
مدنية باأ’وضساع ا◊الية سستكون فوضسى».
وشسّدد ‘ ذات السسياق على أان اÛلسس «سسيحسسم
أاي فوضسى بالقانون ،وأاي خطوة “ت لوقف حياة
الناسس سسنحسسمها بالقانون».
ومن جهة أاخرى ،أاكد اÛلسس العسسكري ا’نتقا‹

‘ السسودان ،السسبت ،أان باب التفاوضس مع قوى
ا◊رية والتغي« Òما زال مفتوحا» ،مشسددا على أان
وج -وده ‘ ال -فÎة ا’ن -ت-ق-ال-ي-ة «ل-يسس ح-ب-ا و“سس-ك-ا
بالسسلطة ،بل لتوف Òا◊ماية اأ’منية وتهيئة ا÷و
السسياسسي للشسعب».
ك -م -ا أاع -رب ع -ن إاÁان -ه ،ب-أان-ه «’ سس-ب-ي-ل ◊ل-ح-ل-ة
اأ’زمة غ Òا◊وار» ،ولهذا باشسر التفاوضس مع قوى
ا◊ري -ة وال -ت -غ -ي ،Òم -ث -ن -ي-ا ع-ل-ى ا◊راك الشس-ع-ب-ي
ووصسفه بـ «اŸفخرة».
من جانبها ،شسّددت اŸعارضسة السسودانية ‡ثلة ‘
قوى ا◊رية والتغي“ ،Òسسكها Ãطلبها اÿاصس
بضسرورة تسسليم السسلطة للمدني Úدون أاي “اطل،
وحذرت من ÷وئها إا ¤العصسيان اŸد Êكحل أاخÒ
لتحقيق ذلك.

انتخابات دÁقراطية

أاّك- -د رئ- -يسس اÛلسس ال -عسس -ك -ري ا’ن -ت -ق -ا‹ ‘
السس -ودان ،ال -ف -ري-ق أاول ع-ب-د ال-ف-ت-اح الÈه-ان ،ب-أان
ال -ق-ي-ادة السس-ودان-ي-ة تسس-ع-ى إا ¤ت-ن-ظ-ي-م ان-ت-خ-اب-ات
دÁق -راط -ي -ة ‘ ال -ب Ó-د تشس -ارك ف -ي -ه-ا ك-ل ال-ق-وى

السسياسسية ‘ السسودان.
و‘ اŸقابل ،ترى اŸعارضسة ‡ثلة ‘ قوة ا◊رية
والتغي ،Òأان إاجراء انتخابات مبكرة يعت Èإاجهاضسا
ل- -ل- -م- -ف- -اوضس- -ات م- -ع اÛلسس ال -عسس -ك -ري ،م -ادام
النازحون والÓجؤوون ‘ اŸعسسكرات».
ورد اÛلسس العسسكري بالتأاكيد على انه سسيلجأا
ÿيارات بديلة ‘ حال فشسلت اŸفاوضسات مع قوى
ا◊رية والتغي ،Òمشسددا على أانه «لن يسسلم السسلطة
إا’ ◊كومة منتخبة».
ه -ذا وصس ّ-رح اÛلسس ال -عسس -ك -ري السس-ودا Êب-أاّن
«ميدان ا’عتصسام أاصسبح خطرا على البلد
واÙت -ج *،Úوم -ه -ددا ل -ت -م-اسسك ال-دول-ة وأام-ن-ه-ا
الوطني».
م- -ن ج -ان -ب -ه ،ح ّ-ذر ّŒم -ع اŸه -ن -ي Úال -ذي ي -ق -ود
اŸظ -اه -رات ‘ السس -ودان م -ن م -غ-ب-ة ال-ع-ن-ف ضس-د
اŸتظاهرين اŸعتصسم Úخارج مقر قيادة ا÷يشس
‘ العاصسمة اÿرطومﬁ ،م ÓاÛلسس العسسكري
ا’ن-ت-ق-ا‹ مسس-ؤوول-ي-ة م-ق-ت-ل ثÓ-ث-ة أاشس-خ-اصس خÓل
اليوم Úالسسابق.Ú

’حد،
أاصسيب ،أامسس ا أ
عدد من اŸصسلÚ
اŸعتكف ‘ ÚاŸسسجد
’قصسى اŸبارك ،بجروح
ا أ
متفاوتة ،خÓل اعتداء
قوة معززة من عناصسر
الوحدات اÿاصسة
التابعة لÓحتÓل
’سسرائيلي عليهم خÓل
ا إ
اعÎاضسهم اقتحامات
اسستفزازية
للمسستوطن.Ú

قال شسهود عيان ،إان «قوة معززة
من ا’حتÓل اقتحمت اأ’قصسى،
وداهمت اŸصسلى القبلي إ’خراج
اŸعتكف Úمنه بالقوة ،إا’ أانها
ع -ادت وانسس -ح -بت م -ن -ه وأاغ -ل-ق
اŸصس- -ل -ون أاب -واب اŸصس -ل -ى‘ ،
ح Úان - -تشس - -ر اŸع- -ت- -ك- -ف- -ون ‘
ب -اح -ات -ه ،وصس-دحت ح-ن-اج-ره-م
ب-ه-ت-اف-ات ال-ت-ك-ب Òا’ح-ت-ج-اجية
ضس - -د اق - -ت - -ح - -ام - -ات ج - -دي - -دة
واسس -ت-ف-زازي-ة ل-ل-مسس-ت-وط-ن ،Úم-ا
أادى إا ¤اعتداء قوات ا’حتÓل
عليهم بالدفع والضسرب ،وأاصسيب
عدد منهم».
وتسسمح إاسسرائيل لليهود بدخول
اأ’قصسى خÓل سساعات ﬁددة،
ول-ك-ن “ن-ع ع-ل-ي-ه-م الصسÓ-ة ف-يه

لتجنب التوترات ،ويزداد اأ’مر
‘ ذك- - -رى م- - -ا يسس- - -م- - -ى «ي- - -وم
ال- -ق -دسس» ال -ذي ي -ح -ت -ف -ل ف -ي -ه
اإ’سس- -رائ- -ي -ل -ي -ون Ãا ي -ع -تÈون -ه
«توحيد القدسس» ،أاي احتÓلهم
للقدسس الشسرقية بعد حرب عام
.1967
وب-حسسب الشس-رط-ة اإ’سس-رائ-يلية،
–صس- -ن اŸصسّ- -ل -ون اÙت -ج -ون
على اقتحام اŸسستوطن Úداخل
اŸسس- -ج- -د ،وأال- -ق- -وا ال- -ك -راسس -ي
وا◊ج - - -ارة ب - - -اŒاه ال - - -ق- - -وات
اإ’سسرائيلية.
وأاف- - - - -ادت دائ- - - - -رة اأ’وق- - - - -اف
اإ’سسÓ- -م- -ي- -ة اŸشس- -رف- -ة ع- -ل- -ى
اŸسسجد ،من جانبها ،بأان اأ’من
اإ’سسرائيلي اسستخدم الرصساصس

اŸطاطي وقنابل صسوتية ورذاذ
الفلفل لتفريق اÙتج Úقبل أان
تعتقل اثن Úمنهم.
وق- - -ال اŸسس- - -ؤوول ا’عÓ- - -م- - -ي
ب - -اأ’وق - -اف ،ب - -أان «ن- -ح- -و 1200
مسس-ت-وط-ن ،م-ن ب-ي-ن-ه-م ا◊اخ-ام
اŸتطرف يهودا غليك ،اقتحموا
اŸسس - -ج- -د ب- -ح- -م- -اي- -ة مشس- -ددة
وم- -ع- -ززة م- -ن ق -وات ا’ح -ت Ó-ل
اÿاصس - -ة ‘ ان - -ت - -ه - -اك صس- -ارخ
◊رمة اŸسسجد ولشسهر رمضسان
الكر ،»Ëوفق ما أاوردت وكالة
اأ’نباء الفلسسطينية «وفا».
واح - - - -ت- - - -ف- - - -ل عشس- - - -رات آا’ف
اإ’سس -رائ-ي-ل-ي Úبـ»ي-وم ال-ق-دسس «،
ÃسسÒة ‘ شسوارع اŸدينة بلغت
ذروتها عند ا◊ائط الغربي.

غداة إاعÓن إايران أانّ اÙادثات مع الو’يات اŸتحدة ﬁتملة

بومبي ـ ـو :واشسنط ـ ـن مسستعـ ـ ـ ـ ـ ـّدة للحـ ـ ـ ـ ـوار
م ـ ـ ـ ـ ـ ـع طه ـ ـران دون شس ـ ـروط مسسبق ـ ـة

قال وزير اÿارجية
ا’مÒكي مايك بومبيو
أامسس ‘ سسويسسرا ،إان
واشسنطن مسستعدة للحوار
مع طهران «دون شسروط
مسسبقة».

صس- -رح ب- -وم- -ب -ي -و« :ن -ح -ن ع -ل -ى
اسس -ت -ع -داد ل-ب-دء م-ب-اح-ث-ات دون
شسروط مسسبقة .نحن مسستعدون
ل- -ل- -ج- -ل -وسس م -ع -ه -م ا ¤ط -اول -ة
(مفاوضسات)» ،لكنه أاضساف «إان
ا÷هود ا’مÒكية ’نهاء أانشسطة
ه -ذه ا÷م -ه -وري -ة ا’سس Ó-م -ي -ة،
سسيتواصسل».
كÓم بومبيو جاء غداة إاعÓن
الرئيسس اإ’يرا Êحسسن روحاÊ
أان إاجراء ﬁادثات مع الو’يات
اŸتحدة بشسأان القضسايا الشسائكة
ﬁت- - - -م- - - -ل إاذا أاب- - - -دت اأ’خÒة
ا’حÎام.
وقال روحا« :Êنفضسل اŸنطق
واŸف - - -اوضس - - -ات إاذا ج - - -لسس - - -وا
(اأ’م- - -ري - -ك - -ي - -ون) ا ¤ط - -اول - -ة
اŸف - -اوضس - -ات ب - -احÎام ك- -ام- -ل
واتبعوا اللوائح الدولية».
وأاضس - -اف« :ب - -خÓ- -ف ذلك ،ل- -ن
ُن- - - -ج Èع - - -ل - - -ى ال - - -دخ - - -ول ‘
م -ف -اوضس -ات» ،مشس -ددا ع -ل -ى أان
م -ق -اوم -ة اإ’ي -ران -ي Úسس -ت-ح-ب-ط
العدو.
وكانت إادارة الرئيسس اأ’مريكي
دونالد ترامب دعت إا ¤إاعادة
التفاوضس بشسأان ا’تفاق النووي
اإ’يرا ،2015 Êوكذلك برنامج
طهران لتطوير الصسواريخ ودور
طهران اإ’قليمي.

واسس- -ت- -ب- -ع- -د اŸرشس- -د اأ’ع- -ل- -ى
اإ’ي-را Êآاي-ة ال-ل-ه ع-ل-ي خ-ام-ن-ئي
اأ’ربعاء اŸاضسي إامكانية إاجراء
مفاوضسات مع الو’يات اŸتحدة
بشسأان القضسايا القائمة.
وقال« :لن نتفاوضس مع الو’يات
اŸت- -ح- -دة أ’ن اأ’م- -ر سس- -ي -م -ث -ل
خسسارة وعدم جدوى» ،مضسيفا
أان اŸفاوضسات «تكتيك الو’يات
اŸت -ح -دة ’سس -ت -ك -م -ال سس -ي-اسس-ة
الضس -غ -وط ال -ت -ي ت -ت -ب -ع-ه-ا بشس-أان
إايران».

’و¤
مع الّرصساصسة ا أ
سسيتجاوز سسعر الّنفط
 100دو’ر
ق -ال مسس -اع -د عسس -ك -ري ك-بÒ
للزعيم اإ’يرا Êاأ’على آاية الله
علي خامنئي ،أامسس اأ’حد ،إان

السسفن العسسكرية اأ’مريكية ‘
اÿليج تقع ‘ مرمى الصسواريخ
اإ’ي- - -ران - -ي - -ة ﬁذرا م - -ن أان أاي
اشس -ت -ب -اك ب Úال -ب -ل -دي-ن سسÒف-ع
أاسسعار النفط إا ¤أاك Ìمن 100
دو’ر للÈميل.
وقال يحيى رحيم صسفوي أاحد
ك - -ب - -ار مسس - -اع- -دي خ- -ام- -ن- -ئ- -ي
العسسكري« :Úيدرك اأ’مريكيون
“اما أان قواتهم العسسكرية (‘
اŸن-ط-ق-ة) ‘ م-رم-ى الصس-واريخ
اإ’يرانية».
ون -ق -لت وك-ال-ة أان-ب-اء ف-ارسس ع-ن
رح - -ي - -م صس - -ف - -وي ق - -ول- -ه« :أاول
رصس -اصس -ة سس -ت -ط -ل -ق ‘ اÿل -ي-ج
الفارسسي سسÎفع أاسسعار النفط
إا ¤أاك Ìمن  100دو’ر .وسسيكون
هذا فوق طاقة أامريكا وأاوروبا
وحلفاء أامريكا كاليابان وكوريا
ا÷نوبية».

’ثنين  03جوان  2019م
اإ
الموافق لـ  29رمضصان  1440هـ
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 : ôFGõ÷Gأأبناء «باديسس» وأأيتام «باريسس»
إلّتعتيم على “ّرد
إلسستينيات

بقلم :الدكتور ﬁيي الدين عميمور

ك -انت ُصس-ح-فّ-ي-ة «رأإي إل-ي-وم»
’سستاذة «ربيعة خريسس» بالغة
إ أ
إل-ت-وف-ي-ق وه-ي ت-عّ-ل-ق ع-ل-ى م-قال
نشس -رت -ه صس -ح -ي -ف -ة «ل -و ف -ي-غ-ارو»
إل-ي-م-ي-ن-ي-ة إلفرنسسية عن أإحدإث
إ÷زإئ-ر ،وت-ق-ول ف-ي-ه ب-أان-ه :م-نذ
ع-م-ل-ي-ة «إل-تطه Òإلوإسسعة» إلتي
إسس-ت-ه-دفت «أإذرع» ف-رنسس-ا وقّوتها
إŸالية مُمّثلة ‘ رجال إŸال علي
’خ-وة ك-ون-ي-ن-اف (ُن-طٌ-ق
ح -دإد وإ أ
فرنسسي إسستعمل ’سسم خنينيف،
’ن-اقٍ-ة أإك )Ìوإل-ب-ل-ي-ون Òيسس-ع-د
أ
رب-رإب وإل-ل-وإء ع-ث-م-ان ط-رطاق،
إÙسس- -وب ب- -دوره ع -ل -ى إل -ف -ري -ق
توفيق ،مع مÓحقة رموز إلنظام
إل ّسس-اب-ق وإل-ت-غ-يÒإت إل-ت-ي طالت
م- - - -ؤوسسسس - - -ات حّسس - - -اسس - - -ة م - - -ث - - -ل
إ÷مارك ،وشسركة «سسوناطرإك»
(شسركة إلنفط إلرئيسسية إلكÈى)
أإصس-ب-ح ق-ائ-د إŸؤوسسسس-ة إل-عسس-كرية
إلفريق أإحمد قايد صسالح «ﬁل
إه- -ت -م -ام ف -رنسس -ا» إل -ت -ي ضس ّ-ي -عت
نفوذها ‘ إلنظام إ÷زإئري.

وتورد ربيعة ما قالته الصصحيفة يوم الثÓثاء في
مقال مطول أان :حراكيي الجزائر ،الذين قّرروا
مقاطعة ا’نتخابات الرئاسصية التي كانت مقررة في
ال -م-ق-ررة ف-ي  4ي-ول-ي-و  /ت-م-وز ال-م-ق-ب-ل ،ي-طالبون
ب -م -غ -ادرة رئ -يسس اأ’رك -ان ق -اي -د صص -ال-ح ،ووصص-ف-ت-ه
ال ّصصحيفة الفرنسصية بـ «صصانع القرار الوحيد» الذي
ظل يصصر على اتباع الطريقة «اأ’كثر دسصتورية»،
منذ اسصتقالة الرئيسس عبد العزيز بو تفليقة (وأانا
أاق -رأا ت -ع-ب-ي-ر «اأ’ك-ث-ر دسص-ت-وري-ة» ل-ل-م-رة اأ’ول-ى ف-ي
حياتي).
وأاشصارت الكاتبة إالى ادعاء الصصحيفة بأان أاحمد
قايد صصالح بقي «وحيدا معزو’» ،خاصصة أانه ’
أاحد من الشصارع و’ من داخل النظام ُيصصدق أان
ا’ن -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسص -ي-ة م-ا زالت م-م-ك-ن-ة (ه-ك-ذا
ب -ال -م -ط-ل-ق) ،ع-ل-م-ا ب-أان ال-ف-ري-ق أاّك-د ع-ل-ى ضص-رورة
ال -ت -ع-ج-ي-ل ب-ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسص-ي-ة ب-دون ت-ح-دي-د
التاريخ.
ولقد توّقفت عند هذا الخبر كما سصأاتوّقف عند
تعليقات سصبق نشصرها بعد أان ’حظت أان الثروة
ال-م-ع-ل-وم-ات-ي-ة ال-ت-ي ت-ق-دم-ه-ا الصصحيفة اإ’لكترونية
العربية تكاد تتجاوز طاقة البعضس على ا’سصتيعاب،
خصصوصصا أاولئك الذين يطاردون في نفسس الوقت
م-واق-ع ال-ت-واصص-ل ا’ج-ت-م-اع-ي ال-م-خ-تلفة ،حيث أان
سصيل المعلومات والتعليقات ’ يظل مرفوعا أاكثر
من سصاعات معدودة ،يومين تقريبا ،بما يضصيع على
البعضس ،كما قيل لي ،فرصصة متابعة الكثير.
ومن هنا حاولت في الحديث اأ’سصبق القيام بجولة
ف -ي ب -عضس م-واق-ع ال-ت-واصص-ل ا’ج-ت-م-اع-ي ،وأاسص-م-ح
لنفسصي اليوم بالتوقف عند بعضس التعليقات التي
قيل لي أان كثيرين لم يتمّكنوا من ا’طÓع عليها.
وكنت تعّمدت نشصر ما رأايت أاهميته من تعليقاِت
شص-ري-حٍ-ة م-ت-ع-ددة ا’خ-تصص-اصص-ات م-ن الجزائريين،
وكّلها كانت قد نشصرت بالصصورة وبالتوقيع الكامل
في الفيسس بوك ،ويمكن أان يرجع لها من يريد،
واختتمت الحديث بتحxد مهذب قلت فيه بأان هذه
(عينة من آاراء المواطنين والمواطنات لم يكونوا
م -م -ن ي -تسص -اب-ق-ون ’ن-ت-زاع م-ي-ك-روف-ون-ات ال-ت-ل-ف-زة
ال -م -ح -ل -ي -ة وال-دول-ي-ة ،وه-ن-اك ب-ال-ط-ب-ع آاراء أاخ-رى
معاكسصة أاترك آ’خرين مهمة اسصتعراضصها بنفسس
اأ’سصلوب ،أاي بالتوقيعات الكاملة على اأ’قل ،حتى
تكون لها مصصداقيتها في حوار فكري مّتزن).

ك -انت ه -ن -اك ت-ع-ل-ي-ق-ات ت-ف-ادت أاي تصص-ح-ي-ح-ات
واضصحة لما نشصر ،عبّرت عن اتجاهات تعمل لتصصل
ال-بÓ-د إال-ى وضص-ع-ي-ة انسص-داد سص-ي-اسص-ي ي-ق-وده-ا إال-ى
مرحلة انتقالية مشصبوهة ُتجهضس فيها اأ’هداف
الحقيقية للشصعب ،ويقع الجيشس في فخ ا’ضصطرار
إال-ى ا’ن-قÓ-ب ال-عسص-ك-ري ب-ك-ل ت-داع-ي-ات-ه الداخلية
وال -ج -ه -وي -ة وال-دول-ي-ة ،وه-و م-ا ل-م-حْت ل-ه-ا م-ق-ال-ة
«الفيغارو» سصالفة الذكر ،والتي تتلقى معلوماتها
أاسص-اسص-ا م-ن م-راسص-ل-ي-ن ل-ب-عضص-ه-م رواب-ط ب-ن-اشص-ط-ي
التيار الفرانكو ’ئكي ،وأاسصماؤوهم معروفة.
وسص -ن -ج -د م -ن ه -ؤو’ء ن -فسس اأ’ق -ل -ي -ات ال -ت-ي ت-رّوج
لمغالطة تّدعي أان الجيشس هو من يحكم الجزائر
منذ  ،1962وغالبا لتحويل اأ’نظار عن تمرد 1963
ضصد الدولة وضصد جيشس التحرير الوطني ،وهو ما ’
نتحدث عنه عفة واحتراما لمن هم في رحاب الله.
والمغالطة ،والتي أاعترف بتقصصيرنا في توضصيحها،
هي أان من يحكم الجزائر منذ ا’سصتقÓل هم رجال
الثورة وأابناؤوها ،وليسس رجال القوة المسصلحة التي ’
ي-ن-ك-ر أاي وط-ن-يّ وفّ-ي أان-ه-ا ك-انت ال-ع-م-ود ال-ف-ق-ري
للدولة في السصنوات الماضصية وطليعتها في عمليات
ال-ت-ن-م-ي-ة ،وم-ن ي-ه-اج-م-ون-ه-ا ال-ي-وم ك-ان-وا ي-ريدونها
مجرد بقرة سصمينة حلوب ،كما ما حدث في مرحلة
معينة انطلقت بها العشصرية الدموية.
وك -ان م -ن ال -ح -م -اق-ة أان ت-ت-رك ال-دول-ة ف-ي ي-د م-ن
صصّوتوا ضصد ا’سصتقÓل في .1962
ومن هنا ندرك أان فشصل تلك ا’تجاهات في ركوب
ال-ح-راك واب-ت-زاز ال-م-ؤوسصسص-ة ال-عسص-ك-ري-ة ل-ت-ول-ي-ت-ه-م
مقاليد سصلطة انتقالية ’ مبرر لها خلق عندهم
وضصعية هيسصتيريا سصياسصية ،حيث تكّررت تعليقات
متشصابهة بتوقيعات رمزية مختلفة لتوحى بكثرة
المعلقين ،وتحولت القضصية إالى مندبة تثير الضصحك
والسصخرية ،أ’نها جنازة تابوت فارغ.
وكان ذلك وراء اّدعاءات ا’تجاهات الفرانكوفيلية
من أان القايد صصالح يصصول اليوم ويجول لوحده في
الميدان متم ّسصكا بدسصتوٍر الكل يرفضصه!! وبحكومٍة
ورئيسس مؤوقت كان القايد من الذين فرضصوهما على
الشص -عب ،وه -ي م-غ-ال-ط-ات ت-كشص-ف-ه-ا ق-راءة سص-ري-ع-ة
ل -مسص -ي -رة ال -ع -ق -ود ال -م -اضص-ي-ة ،ف-ي ح-ي-ن اأن رئ-يسس
اأ’رك -ان ،وب -رغ -م ك -ل م -ا ي -م -ك -ن أان ُي-نسصب ل-ه م-ن
أاخطاء ،رفضس عسصكرة الدولة ،وليسس عيبا أان ُيعتبر
اليوم أاقوى رجال قوة منظمة منضصبطة واضصحة
اأ’هداف وا’نتماءات ،ملتزمة بالمبادئ التي تؤومن
بها جماهير ثورة نوفمبر.
وال- -ذي- -ن ي- -ب- -ح- -ث -ون ال -ي -وم ع -ن ع -ذري -ة ج -دي -دة،
وأاسصماؤوهم معروفة وهم ملفوظون جماهيريا برغم
الضصجيج المفتعل ،لم ينطق منهم أاحد عندما ُعّدل
ال-دسص-ت-ور ف-ي  ،2009أ’ن-ه-م ك-ان-وا مسص-ت-ف-ي-دي-ن من
الوضصعية آانذاك ،مناصصب سصياسصية وقروضصا بنكية
وسصيطرة إاعÓمية ونفوذا اقتصصاديا أاعطاهم وزنا
خ-ارج-ي-ا ،ف-ي ح-ي-ن ح-ورب-ن-ا ن-ح-ن ع-ن-دم-ا ح-اول-ن-ا
ال -تصص-دي إ’ل-غ-اء ال-م-ادة ال-م-حّ-ددة ل-ع-دد ال-ع-ه-دات
ال-رئ-اسص-ي-ة ،وال-م-واق-ف ك-ل-ه-ا م-نشص-ورة في الصصحف
الوطنية وفي القدسس العربي آانذاك ،وأاشصرت لها
سصلفا محددا تاريخ نشصرها بالضصبط.

بيطاط...إلقامة إلتّاريخية
ترّكزتْ تعليقات كثيرة على رئيسس الدولة السصيد
عبد القادر بن صصالح ،والذي ’ يقّلل من أاهمية
دوره أان -ه ل -يسس ف -ي ق -ام -ة راب -ح ب -ي-ط-اط ،ال-زع-ي-م
ال-ت-اري-خ-ي ال-ذي ت-ول-ى ال-رئ-اسص-ة ال-م-ؤوق-ت-ة إاثر وفاة
الرئيسس بو مدين في  ،1978ولكن الذي حدث هو
أان م -وق -ع -ه ف-ي ه-ي-اك-ل ال-دول-ة ف-رضس ت-ع-ي-ي-ن-ه ف-ي
المنصصب الخطير ،وكان هناك بالطبع من يرفضصون
م -ج -رد ال -ن -ظ-ر ف-ي صص-ورت-ه ،وق-د ي-ك-ون ل-ب-عضص-ه-م
أاسص -ب -اب م -وضص -وع -ي -ة أاو ذات -ي -ة ل -ذلك ،ورب-م-ا أ’ن-ه
يذكرهم بمن يريدون محوه من ذاكرتهم ،لكن هذا
’ يمنع من أان الشصعب الجزائري في مجموعه
يتفهم ،أاو يتحّمل مرحليا ،وجود بن صصالح كرئيسس
«شصرعي» تولى مهمته بحكم «دسصتور شصرعي» كان
الجميع يسصير على نهجه منذ إاقراره في العشصرية
ال -م -اضص -ي -ة ،ف -ال-ب-دي-ل ه-و أان ي-ك-ون اأ’ع-ل-ى صص-وت-ا
واأ’ك -ث -ر ج -ل -ب -ة ه-و م-ن ي-ح-ت-ك-ر ال-ت-ع-ب-ي-ر ع-ن رأاي
الشصعب ،ولو كان جديرا بذلك لقبل باسصتفتاء عام
يمنحه الحق في ذلك ،وكنا سصنرحب بالنتيجة.
ومن المضصحك أان عناصصر كانت شصريكة في النظام
ومسصتفيدة منه بشصكل أاو بآاخر ،بل ومن المخزي أان
ت- -ط- -الب ب- -ط- -رد اآ’خ- -ري- -ن ،وزراء وو’ة وأاح -زاب -ا
وبرلمانا ،بدون أان تمارسس نقدا ذاتيا يفرضس عليها
أان تصصرخ «ميا كولبا» ،وأان تطرد نفسصها بنفسصها من
السصاحة السصياسصية قبل أان تنادي بطرد اآ’خرين،
وهي ليسصت أاقل منهم سصوءا ،ومن السصخرية أان
يتصصور البعضس أان نجومية تيليفيزيونية عابرة تؤوهل
صصاحبها لقيادة أاكبر دولة في إافريقيا ،وبشصرعية
مفتعلة وعذرية مشصبوهة.
والغريب مّمن يتحّدثون عن عوار الدسصتور الحالي،
والذي اعتبرت «الفيغارو» أان الجزائر تتم ّسصك به
بطريقة «أاكثر دسصتورية»!! أان مطالبة بعضصنا بإالغاء
«ك- -ل ال- -ت -ع -دي Ó-ت ال -ت -ي أادخ -لت ع -ل -ى ال -دسص -ت -ور
الجزائري منذ ُ »1996رفضصت بحدة وشصراسصة من
قبل نفسس الذين ينددون بالدسصتور ،وفهمنا أان سصبب
ذلك الرفضس هو أان اإ’لغاء كان سصيحذف مواّد

ُفرضصت عن غير طريق ا’سصتفتاء العام ،ونتيجة
ل -ع -م -ل-ي-ات اب-ت-زازي-ة م-ت-واصص-ل-ة ل-ج-أات أاح-ي-ان-ا إال-ى
العنف ،وأ’ن أاي طرح لحوارٍ حّر عاxم حول دسصتور
ج -دي -د ق-د ي-ع-ي-د ال-ن-ظ-ر ف-ي-م-ا ان-ت-زع م-ن ق-رارات
متسصرعة ،وهذا ما يخيفهم ،وخصصوصصا فيما يتعلق
ب-قضص-ي-ة واح-دي-ة ال-ل-غ-ة ال-وط-ن-ي-ة وا’ن-ت-ماء العربي
اإ’سصÓمي للبÓد ،وأاتحدى أان يعلن أاحدهم التزامه
مع هذا ا’نتماء وسصأاكون أاول من يهتف باسصمه.
وب -غضس ال -ن -ظ-ر ع-ن ع-م-ل-ي-ات ت-ج-م-ه-ر ف-ي م-واق-ع
محدودة وهتافات من الواضصح أانها تمثل اتجاهات
لها أاهميتها ،لكنه ’ تسصتطيع ا’دعاء بأانها تمثل
رأاي الجماهير الجزائرية عبر الوطن كله ،خصصوصصا
وال-ب-عضس ي-خ-دع-ن-ا ب-ا’دع-اء أان «ال-ط-ل-ب-ة» (ب-اأ’لف
والÓم والتي تعني اأ’غلبية السصاحقة) ينادون بكذا
أاو بكذا ،بد’ من اسصتعمال كلمة «طلبة» (بدون
التعريف ،وهو ما يمكن أان يعني مجرد عشصرا أاو
حتى مئات).

عقدة إلعسسكر ليسست
جزإئرية
سصيÓحظ من يزور كل مناطق الجزائر العريقة،
مدنا وقرى ومداشصر ،بأان الجزائريين ’ يعانون من
عقدة العسصكر التي يعيشصها المشصرق العربي ،وأان
اليقين العام هو أان الجيشس الوطني الشصعبي يجسصد
ث -ق-ة اأ’غ-ل-ب-ي-ة السص-اح-ق-ة م-ن اأ’م-ة ،ب-دل-ي-ل ت-زاي-د
ال-ه-ج-وم-ات ع-ل-ي-ه م-ن ت-وج-ه-اٍت وم-ن ج-ه-اٍت وم-ن
مناطق ومن إايديولوجيات معينة ،تتزامن مع حالة
الغضصب الفرنسصي مّما يحدث على السصاحة عبر
معظم و’يات الجمهورية ،وخصصوصصا رفع لشصعارات
ج -م -ه-وري-ة «ب-اديسص-ي-ة» ول-يسس «ب-اريسص-ي-ة» ،وه-و م-ا
أاشصارت له ضصمنيا ربيعة خريسس ،فالعقيدة القتالية
ل-ل-ج-يشس ل-م ت-ت-غ-ي-ر م-نذ  ،1954وع -ن -اصص-ره م-ن ك-ل
جهات الوطن بدون انتقاء عرقيّ.
و’ بد من ا’عتراف بأان الفشصل في الجزائر هو
ح - -ق- -ي- -ق- -ة واق- -ع- -ة ،ول- -ك- -ن- -ه فشص- -ل ا’ت- -ج- -اه- -ات
الفرانكوبربرية ،التي أادركت أانها لن تسصتطيع انتزاع
مواقع السصيادة كما فعلت في  ،1992وأاّنها سصتُ ْسصحق
ف -ي أاي ان -ت -خ -اب -ات ن -زي -ه-ة ق-ادم-ة ي-ت-ول-ى الشص-عب
مراقبتها كما حدث في  1962وفي  ،1991ولهذا
ت -ف -ت -ع -ل م -ظ -ل -وم -ي-ة أام-ازي-غ-ي-ة ’ وج-ود ل-ه-ا ع-ن-د
الوطنيين.
والواقع هو أاّن الحكمة والعقÓنية كانت تتطلب أا’ّ
ت-واصص-ل اأ’ق-ل-ي-ة ال-ف-ك-ري-ة واإ’ي-دي-ول-وج-ي-ة تحديها
إ’رادة اأ’مة وممارسصة الدجل اإ’عÓمي لتضصليل
Óقصصاء الذي
البسصطاء ،وذلك حتى ’ تتعرضس ل إ
مارسصته هيَ على اأ’غلبية الشصعبية في التسصعينيات،
وبكل المآاسصي التي انجرت عن سصياسصة اإ’قصصاء بل
وا’سصتئصصال الجسصدي التي مارسصتها السصلطة التي
احتضصنتهم آانذاك ،وأان تدرك أان من حقها أان يكون
لها مكانها في مسصيرة البÓد ما دامت أاهدافها
الحقيقية هي المسصاهمة في بناء الجزائر الحرة
ال-مسص-ت-ق-ل-ة ،ب-ع-م-قها التاريخي النوميدي وانتمائها
العربي اإ’سصÓمي وحضصارتها المتوسصطية وعمقها
اإ’فريقي ،وحيث اأ’غلبية تحترم رأاي اأ’قلية و’
تحاول اأ’قلية فرضس إارادتها على اأ’غلبية.
ومحاولة اإ’يقاع بين قيادة المؤوسصسصة العسصكرية
ومجموع القوات المسصلحة من جنود وضصباط بإالقاء
زهور على هؤو’ء وأاحجار على تلك ،كما حدث في
ت -ج -م -ه -ر ال-ج-م-ع-ة ال-م-اضص-ي-ة ف-ي «م-وريسس أاودان»
(السصاحة التي سصميت باسصم شصهيد فرنسصي أاعدمته
فرنسصا لتأاييده للحق الجزائري) ،وهو تجمهر كان
صصخبه أاكبر من حجمه العددي ،كالطبل اأ’جوف،
وبدا محاولة أاكثر من سصاذجة ’ يلجأا لها إا’ من ’
ي -ع -رف ال-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ،ال-ذي ن-ج-ا م-ن
ع -م -ل -ي -ة اخ -ت -ط -اف شص-ري-رة ق-امت ب-ه-ا ف-ي ب-داي-ة
التسصعينيات مجموعة تتحمل مسصؤوولية رئيسصية في

الدماء التي سصالت واإ’مكانيات التي ُدّمرت والشصرخ
ال -ذي ع -رف -ت -ه ال -ب Ó-د ب -ي -ن اأب -ن-ائ-ه-ا م-ن م-دن-ي-ي-ن
وعسصكريين.
ولعّلي أانتهز الفرصصة هنا أ’عيد ما سصبق أان قلته في
أاحضصان هذا المنبر الحّر ،من أان الحوار المثمر
يتطلب أان يتم التعليق على أامر معين ذكره الكاتب،
وذلك ب -ال -ت -ف -ن -ي -د أاو ال-تصص-ح-ي-ح أاو ال-ت-ك-ذيب ،وأان-ا
شصخصصيا ’ يزعجني أان يصصحح أاحد ما أاقوله ،فأانا
لم أادِع يوما أانني وسصعت كل شصيئ علما ،لكن الهروب
م -ن ه -ذا ال -م -ن -ط -ق إال -ى ال -ك Ó-م ال -م -رسص-ل وط-رح
مواضصيع لم أاتطرق لها في حديثي لتسصريب رسصائل
معينة هو أامر ’ يقنع أاحدا خصصوصصا وهو يقدم
باسصم مسصتعار ’ ،تهمني كل خلفياته.

إلبيّنة على من إّدعى
من الواضصح أان هدف بعضس التعليقات هو خلق نوع
من التشصويشس في فكر القارئ غير المختصس ،حيث
ن- -ج- -د م -ن ي ّ-دع -ي م -ث  Ó-ع -دم اح -ت -رام السص -ل -ط -ة
الجزائرية للدسصتور ،و’ يقّدم مثا’ واحدا لذلك،
علما بأان احتمال خرق أاي قانون هو أامر محتمل
ال -وق -وع أ’ن م -ن ي -ت -ع -ام -ل -ون ب -ه وم -ع -ه ه -م بشص -ر،
والمجتمعات الواعية تواجه على الفور كل خروقات
يمكن أان تقترفها السصلطة ،سصواء باحتجاج أاحزاب
المعارضصة أاو بتحركات أاعضصاء المجتمع المدني،
ولم نسصمع أان أاحدا من هؤو’ء سُصجن أ’نه انتقد
خروجا عن الدسصتور ،إا’ أان يكون الحكم بعدم
اح -ت -رام ال -دسص -ت -ور ن -ات-ج ع-ن ع-دم ف-ه-م ل-نصص-وصس
الدسصتور أاو عدم اسصتجابتها لرغبة معينة أاو لطموح
معين عند البعضس.
هذا كله ’ يمنع من ا’عتراف بالفشصل اإ’عÓمي
ل -لسص -ل -ط -ة ال -ت-ي ’ ت-م-لك اأ’ذرع الضص-روري-ة ل-وضص-ع
ال -م -واط-ن-ي-ن ف-ي صص-ورة اأ’ح-داث ،ول-ت-م-ك-ن-ه-م م-ن
ات -خ -اذ ال -م -واق -ف ب -ن -اء ع -ل -ى م -ع -رف-ة ال-م-ع-ل-وم-ة
واكتشصاف المكذوبة ،ومقارنة الرأاي بالرأاي اآ’خر،
وتبين كل نبأا يأاتي به كل من نبه القرءان إالى صصفته
وممارسصاته.
والمبادرون من أامثالنا ،مّمن ’ ينتمون عضصويا بأاي
شصكل من اأ’شصكال للدولة ،يصصبحون هدفا للكثير
من العداء ،أ’ننا نحاول ،في حدود ما يصصل إالينا
م -ن م -ع -ل -وم -ات ،ت -وضص -ي -ح ال -ح -ق -ائ-ق ال-م-ي-دان-ي-ة،
واسصتعراضس آاراء لعل منها ما ’ ينسصجم دائما مع
الخط الرسصمي للسصلطة ،وما يعرضصنا أاحيانا لسصماع
بعضس العتاب الذي قد يصصبح لوما يمكن تفهمه،
وهو ما حدث مع تعليق لي على رسصالة الدكتور
أاحمد طالب اإ’براهيمي ،وسصبقت اإ’شصارة لذلك.
نقطة أاخرى في التعليقات أارى لها أاهمية كبيرة،
حيث يحدث أاحيانا أان ُيعلق مواطن سصلبيا ،بدون
أاي خلفيات ،على اأ’سصبقية التي أاعطتها السصلطة
ل -م-ت-اب-ع-ة ب-عضس ع-ن-اصص-ر ال-فسص-اد ال-م-ال-ي ب-د’ م-ن
ال-ت-رك-ي-ز ع-ل-ى ال-خ-ط-اي-ا السص-ي-اسص-ي-ة ،ولقد سصبق أان
شصرحت وجهة نظري وقلت ،بناء على ما عشصته
وعايشصته ،إان البÓد كانت تحت سصيطرة مافوية
م -ال-ي-ة سص-ي-اسص-ي-ة ،سص-اه-م ف-ي-ه-ا ب-عضس م-ن ي-رف-ع-ون
شصعارات تدعو لرحيل الجميع ،وما زالت تداعياتها
وآاث -اره -ا ق -ائ -م -ة إال -ى ال -ي -وم ،وت -زداد
خطورتها مع محاولة اسصتئصصالها ،إاذ
تتصصرف كوحشس جريح.
ولقد جاء الخطر الحقيقي في
السص -ن -وات ال-م-اضص-ي-ة م-ن إاق-رار
ق-وان-ي-ن ت-ف-ت-ح ال-ب-اب ل-ل-فسصاد
المالي الذي يدعم الفسصاد
السص-ي-اسص-ي ،ويصص-ب-ح ال-فسص-اد
دائرة مغلقة ،وهو ما يركز القضصاء
ال-ج-زائ-ري ال-ي-وم ع-ل-ى م-ح-ارب-ت-ه ب-إاجراءات
مزدوجة ،أاي ليسس بمجرد القبضس على الفاسصدين
بل بمتابعة المسصؤوولين الذين سصهلوا لهم ،قانونيا،
طريق الفسصاد.

إلدولة إلعميقة ضسد إلدولة
إلعريقة
الحرب ضصد الفسصاد أاصصابت الطرفين وأانصصارهما
بالذعر ،وهو أامر طبيعي ،فالذين أاِلفوا «الكافيار»
و»السصومون فيوميه» و»الشصمبانيا» بدون جهد نزيه
وبدون الوفاء بحق الدولة والمجتمع ،سصيحاربون
باأ’سصنان واأ’ظافر للحفاظ على ما انتزعوه من
حقوق الشصعب وأارزاقه ،ولن يتورعوا عن القيام بأاي
عمل مهما كانت دناءته ،والثورة المضصادة ليسصت
مجرد تعبير بÓغي بل هي حرب حقيقية تشصنها
الدولة «العميقة» للقضصاء على الدولة «العريقة»،
دولة نوفمبر  /ابن باديسس ،وغالبا بالضصرب تحت
الحزام ،بالتعبير الرياضصي.
ل -ك -ن ’ ب -د أايضص -ا م -ن ا’ع -ت -راف ب -أان ال -م -ؤوسصسص-ة
ال-عسص-ك-ري-ة ل-م ت-ك-ن م-ؤوه-ل-ة ل-ل-ت-عامل مع الجماهير
بشص-ك-ل م-ب-اشص-ر وب-أاسص-ل-وب م-ن-اسصب ب-ع-د ا’سص-ت-قالة
المتعجلة لرئيسس الجمهورية ،خصصوصصا وأان السصاحة
اإ’ع Ó-م-ي-ة ك-ان ق-د ت-م ت-دم-ي-ره-ا خÓ-ل السص-ن-وات
الماضصية بعمل جهنمي اسصتهدف تفتيت الرأاي العام
ليسصهل التحكم فيه من قبل أاجهزة معينة وتوجهات
ل -ه -ا أاه -داف ’ ت -نسص -ج -م ع -ق -ائ -دي -ا م -ع ا’ن -ت-م-اء
ال-ج-م-اه-ي-ري ال-ع-رب-ي اإ’سصÓ-م-ي ،وم-ع دور ال-دولة
«ا’جتماعية» (حسصب بيان أاول نوفمبر  )1954في
ح-م-اي-ة ال-ط-ب-ق-ة ال-وسص-ط-ى وم-ج-موع الكادحين من
رأاسصمالية طفيلية متوحشصة ،جشصعها يتجاوز سِصَعة
ال -ب -ط -ون ،وو’ءات -ه -ا ل -يسصت دائ -م -ا ل-م-ب-ادىء ث-ورة
نوفمبر وأ’فكار بنابي وابن باديسس ولمسصيرة عبد
القادر وبن بو العيد وهواري بو مدين وآا’ف اآ’’ف
من رواد الحرية.
ومن هنا نفهم معنى هتاف الجماهير :نحن أابناء
«باديسس» ’ أايتام «باريسس».
وأان -ا شص -خصص -ي -ا م-ط-م-ئ-ن ،ف-ال-م-واط-ن-ون الشص-رف-اء،
وبحسصب تعليقاتهم الموقعة والموثقة ،يدركون بأان
القافلة تواصصل السصير بعزم وحزم ولكن أايضصا بهدوء
ورصص -ان-ة ،رغ-م ط-ب-ول اإ’ن-كشص-اري-ة ال-ج-دي-دة ال-ت-ي
ُتقرع بكل عنف وتشصنج للتغطية على الِحداء الذي
يقود المسصار ،ويزداد قرع الطبول مع كل خطوة
إايجابية بهدف تهييج سصفن الصصحراء فيتعثر سصيرها
وت- -خ- -ت- -ل مسص- -ي- -رت -ه -ا وي -خ -ت -ل -ط ك -ل شص -ي -ئ ب -ك -ل
شصيئ....وقد تسصيل الدماء.
ومعذرة على اإ’طالة ،لكنّني أاردت أان أاؤوّكد بأاّننا
نعرف تاريخ الرجال واأ’حداث والوقائع ،ونفهم ما
ي - -دور ح - -ول - -ن - -ا ف - -ي ال - -وط - -ن وف - -ي ال- -م- -ح- -ي- -ط
الجيوسصتراتيجي حول بÓدنا ،ونفهم أاّننا من بين
ال -مسص -ت -ه -دف -ي -ن بصص -اع-ق-ة «صص-ف-ق-ة ال-ق-رن» ،ال-ت-ي
نريدها ،بعون الله ووعي الجماهير« ،صصفعة قرن»
لمن يريدون بنا سصوءا.
ويمكرون........
آاخر الكÓم
^  -ال ّسصجين ،أاّيا كانت تهمته ،هو أامانة عند
الدولة ،وحياته وأامنه وحقوقه القانونية مسصؤووليتها
اأ’ولى ،ووفاة المعارضس الحقوقي السصيد فخار ’
ي -جب أان ت -مّ-ر ب-دون ت-ح-ق-ي-ق ط-ب-ي وأام-ن-ي ُم-عّ-م-ق
ي -كشص -ف ال-ح-ق-ي-ق-ة ،ف-ه-ن-اك شص-ك-وك ح-ول اغ-ت-ي-ال
ي مقصصود ’سصتثارة ا’ضصطرابات ،ويجب أان
إاجرام ّ
يعاقب المسصؤوول عن الوفاة ،وسصواء كانت
عن إاهمال أاو تراٍخ أاو تآامر.
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يزدإد دورها إلتعبّدي وإ’جتماعي ‘ ششهر إلتوبة

إعدإد :فتيحة كلوإز

تضسامن مع شساب للعÓج ‘ أÿارج
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«إلششعب» ترصشد ليا‹ سشكيكدة

طبيبك ‘ رمضشان
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تضسم مدينة عزأبة بسسكيكدة ›مؤعة من
أح- -ي- -اء وق -رى ب - -خ- -اصس- -ة ‘ شس- -ه- -ر رمضس- -ان شس- -ه- -ر أÒÿ
أŸسس- - -اج- - -د ،ي- - -زدأد دوره- - -ا أل- - -ت - -ع ّ- -ب - -دي
أل-ب-ل-دية تعتمد وألصس -دق -ات وأ÷ؤد ،وب -دأت ع -م -ل -ي -ة ج-م-ع
وألجتماعي مع شسهر رمضسان ألكر‘ ،Ë
على
ألتÈعات وعّرف بها أئمة أŸسساجد.
ظّل تقد Ëألدروسس أŸسسجدية ‘ ›الت
أÙسسنÚ
ل- -ق- -د شس- -اركت أŸسس- -اج- -د ‘ أل- -ت- -حسس- -يسس
متعّددة.
وتÈعاتهم
أإلنسس- -ا Êأله- -ل أŸدي- -ن -ة وأŸغÎب Úقصس -د
أك ÈأŸسساجد هؤ مسسجد ألفرقان ‘ مدخل
أألسسبؤعية،
أل -تضس -ام-ن ومسس-اع-دة بÓ-ل ،وق-د أت-ف-ق أه-ل
أŸدينة ،وفيه مكتبة كبÒة ‘ علؤم أللغة
ل-ل-ح-ف-اظ ع-لى عزأبة على تخصسيصس زكاة ألفطر ‘ أوأخر
وألبÓغة وألشسريعة ،أهدأها ألشسيخ مÈوك
نشساطها
شسهر رمضسان لهذأ ألعام هذأ أŸريضس‘ ،
عؤأدي ألذي كان إأماما ‘ أألزهر ألشسريف
وصسيانتها ،وكل هبة تضسامنية من روح ألؤطنية وأإلسسÓم.
Ãصسر ،فكل من يحتاج أŸرأجع وأŸصسادر بقلم د .وليد بوعديلة أŸسس-اج-د ه-ي ي -ع ّ-ب -ر ك -ل ه -ذأ ع-ن أل-ؤظ-ي-ف-ة ألج-ت-م-اع-ي-ة
ألÎأث-ي-ة ع-ل-ي-ه ب-ه-ذه أŸك-ت-ب-ة أل-ك-ن-ز ويتكفل
أإسشتاذ بجامعة سشكيكدة ب - -ي - -ؤت أل - -ل - -ه ل- -ل- -مسس- -ج- -د وأله- -ل أل Èوأ ‘ Òÿم- -دن- -ن -ا
باإلمامة وأÿطابة فيه ألشسيخ أحسسن.
ل -ل -ع -ب-ادة وه-ي أ÷زأئ -ري -ة ،وأŸسس -اج -د ‘ أإلسس Ó-م م -ك-ان
وهناك مسسجد دأر ألهجرة بحي ألف مسسكن فضساء للتكافل وألتضسامن من خÓل بعضس ل -ل -ع -ب -ادة وم -ك -ان ل -ل ّ-ت -ك -اف -ل ب ÚأŸسس-ل-مÚ
وهؤ أنشسط أŸسساجد ،و÷نة تسسيÒه مهتمة أألع - -م - -ال أÒÿي - -ة ،م - -ث - -ل أل- -تضس- -ام- -ن ‘ وأل ّ- -ت - -رأح - -م ،وك - -ذلك ع Èج - -م - -ع أل - -زك- -اة
بجماله ونظافته ،وقد أسستقبل أŸقرئ - ÚأŸن -اسس -ب -ات أل -دي-ن-ي-ة ،وت-خصس-يصس سس-ي-ارأت وأل ّصس-دق-ات وت-ن-ظ-ي-م ت-ؤزي-ع-ه-ا ع-ل-ى ألفقرأء
‘ أمسسيات قرآأنية كثÒة  -من دول ﬂتلفة ،خاصسة با÷نائز وإأكرأم أŸؤتى..
وأŸسس- -اك ،Úوه- -ي مسس- -اج- -د ع -زأب -ة ت -ق -ؤم
م- -ن- -ه- -ا مصس- -ر وت- -رك -ي -ا وأŸغ -رب م -ع ق -رأء
مدأرسس ألقرآأنية بعمل تربؤي وعلمي كب،Ò
جزأئري Úمعروف Úبجمال ألصسؤت..
ل -ت -ع -ل -ي -م أل-ق-رآأن وأل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة وأل-ث-ق-اف-ة
وي- -ن- -ظ- -م مسس- -ج- -د دأر أل- -ه- -ج- -رة ب- -ع -زأب -ة
ألسسÓمية للكبار وألصسغار.
ﬁاضس -رأت ون-دوأت ‘ ألّشس-ري-ع-ة وأل-ع-ق-ي-دة و‘ سسياق ألتكافل ألجتماعي تعد جمعية أّكد أإلسسÓم على عمارة أŸسساجد بالّذكر
وأل-ت-اري-خ أإلسسÓ-م-ي وع-ل-ؤم أل-ق-رآأنّ– ،ف-ه-ا ألحسسان لرعاية أŸرضسى وألتكفل ّبا÷نائز وإأق -ام -ة ألّصس -ل-ؤأت وتÓ-وة أل-ق-رآأن ،ك-م-ا أك-د
أÓŸئكة بأاجنحتها وتتنّزل فيها أل ّسسكينة من ب -ال -ب -ل -دي-ة م-ن أنشس-ط أ÷م-ع-ي-ات ﬁل-ي-ا ‘ على دور أŸسساجد ‘ حياة ألجتماعية
رّب ألعا.ÚŸ
مسس -ت -ؤي -ات خÒي-ة ك-ثÒة ،ب-فضس-ل تضس-ح-ي-ات وأل -ث -ق -اف -ي -ة و‘ ت -ن -م -ي-ة أ÷ؤأنب أل-روح-ي-ة
ألÁانية أŸسسلم ،Úقال تعاَ{ :¤وَمْن َأ ْ
وقد أسستمع أŸصسلؤن باŸسسجد Ùاضسرأت
ظَلُم
رج-ال-ه-ا أŸت-ط-ؤع ‘ Úسس-ب-ي-ل أل-ل-ه وخ-دم-ة
ودروسس دكاترة وشسيؤخ معروف ،Úمثل ﬁمد أÛتمع ،وبقي متؤأصسل من رئيسسها كمال ِمsمْن َمَنَع َم َسساِجَد ألsلِه َأْن ُيْذَكَر ِفيَها أسْسُمُه
ِ
ِ
أل -ه -ادي أ◊سس -ن-ي (أل-ع-اصس-م-ة) ،ع-م-ار ق-ر‘ أل -ع -ؤ‘ ،ول -ع -ل آأخ -ر م -ب -ادرأت -ه -ا ه-ي ج-م-ع َوسَس َ-ع -ى ف -ي َخ َ-رأِبَ-ه-ا أُوَل-ئَ-ك َم-ا َك-اَن َلُ-هْ-م أَْن
ّ
ي
(ع -ن -اب -ة) ،ع -ل -ي ح -ل -ي -ل -ي -ت -م (سس -ط -ي -ف) ، ..ألتÈعات لعÓج ألشساب بÓل بؤزأنة إلجرأء َيْدُخُلؤَها ِإأsل َخائِِف َ
َ Úلُهْم ِفي ألtدْنَيا ِخْز ٌ
باإلضسافة لشسيؤخ أŸدينة مثل ألشسيخ أبؤبكر
َوَل ُ-ه-مْ ِف-ي أْآلِخَ-رِة َعَ-ذأٌب َعِ-ظ-يٌ-م}( ،أل-ب-ق-رة
عملية جرأحية وألعÓج من مرضس خط.Ò
حدأدﬁ ،مد لكحل ،عدلن شسابي ،علي بن هؤ شساب مقعد منذ أك Ìمن عام ،وأجرى أآلية .)11٤
ذيب..
عمليات جرأحية Ãسستشسفيات عمؤمية ،دون إأن أŸسساجد بهذه أŸدينة تؤأصسل رسسالتها
و‘ وسسط أŸدينة هناك أŸسسجد ألعتيق جدوى ،وبعد ألتؤأصسل مع مسستشسفى خارج ألدينية أŸتجّددة ،منذ زمن ألسستعمار إأ¤
(ألشس -ي -خ ع -ب -د أل-ه م-طÓ-وي ،ألشس-ي-خ سس-ع-ي-د أل -ؤط -ن ،أك -د أألط -ب -اء أل -نسسب أل -ع -ال -ي-ة م-ن أليؤم ،لبناء ألنسسان أ÷زأئري ألبناء ألسسؤي،
م- -نصس- -ؤري )..وأŸسس- -ج- -د أ÷دي -د (ألشس -ي -خ أل -ن -ج -اح وألسس› Òددأ ،ل -ك -ن أŸب-ل-غ ي-ف-ؤق أل- -ذي ي- -ج -م -ع ب Úت -ن -م -ي -ة أ÷انب أإلÁاÊ
شس -ع -يب) .وت -ؤج -د مسس -اج -د أخ -رى ب -أاح -ي-اء أŸل-ي-ار سس-ن-ت-ي-م ،ف-ان-ط-ل-قت أل-ه-ب-ة ألشس-ع-ب-ي-ة وت -ق -ؤي -ة أ◊ب أل -ؤط -ن -ي ،أي ع -م -ار أل-دن-ي-ا
Óخرة ،وأŸسساهمة أ÷ماعية
أŸدي -ن-ة ،ق-د أن-ط-ل-قت ب-ه-ا أألشس-غ-ال ب-ؤتÒة أل-تضس-ام-ن-ي-ة Ãدي-ن-ة ع-زأب-ة ولي-ة سس-ك-ي-كدة ،وألسستعدأد ل آ
ﬂتلفة ،مثل مسساجد :بدر ،ألقدسس ،عبد وكان ألتفاعل ألشسعبي كبÒأ وهؤ متؤأصسل ‘ ،بناء ألؤطن وألتؤأصسل مع مشسروع ألشسهدأء
ألرحمان ألعايب ..وتبقى أŸسساجد Ãعظم
‘ ثؤرتهم ألنؤفمÈية أÿالدة.
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تركت مديرية إلثقافة وإلرياضشة ببلدية سشكيكدة Ÿسشة خاصشة ،وأإبدعت ‘ تنظيم ليا‹ رمضشان على مسشتوى مدينة
روسشيكادإ ،أإمتعت إلعائÓت إلتي دأإبت على هذه إلفضشاءإت وترإها متنفسشا لها ‘ إلششهر إلفضشيل إŸمهد Ÿوسشم إ’صشطياف.
«إلششعب» إلتي رصشدت هذه إ’جوإء تعرضض أإدق إلتفاصشيل عنها.
سشكيكدة :خالد إلعيفة
‘ ألشسق ألثقا‘ ،أسستمتع أ÷مهؤر بعروضس
لنشس -اد
مسس- -رح -ي -ة ط -ي -ل -ة أسس -ب -ؤع ك -ام -ل وأ إ
وأŸديح من تنظيم جمعية أŸنار Ãشساركة
÷نة أ◊فÓت ألبلدية .وأطلقت مسسابقات
خاصسة بالشسهر ألكر ،Ëمع تكر Ëألفائزين
باŸكتبة ألبلدية ألعيدي بؤألصسؤف ،تخللها
م-ن-ؤع-ات ت-رف-ي-ه-ي-ة ،وأه-م-ه-ا تنظيم مسسابقة
◊فظ ألقرآأن ألكر ‘ Ëطبعتها ألتاسسعة،
على مسستؤى أŸكتبة ألبلدية بؤألصسؤف.
كما كانت Ÿديرية ألثقافة ،أن نظمت حفÓ
ف-ن-ي-ا ‘ أŸأال-ؤف م-ن ت-نشس-ي-ط أل-ف-ن-ان ن-ذي-ر
بؤلÈأشسن ،وحفل ختان ألطفال أ÷ماعي لـ
 30ط -ف  ،Ó-ب -ال -ت -نسس-ي-ق م-ع ÷ن-ة أÿدم-ات
ألجتماعية وألثقافية لعمال ألبلدية ،و÷نة
أ◊فÓت لذأت ألبلدية ..أ◊فل كان بحضسؤر
أŸنشسد بروشس ﬁمد وديجي عدلن وفرقة
روسسيكادأ لفن ألكؤميديا ،إأضسافة أ ¤حفل
ع-ل-ى شس-رف أط-ف-ال دأر أل-ط-ف-ؤل-ة أŸسس-ع-فة،
Ãناسسبة أليؤم ألعاŸي للطفؤلة ،وتنظيم زيارة
Óط -ف -ال أŸرضس -ى ب -اŸسس -تشس -ف-ى م-ع ت-ق-دË
ل -أ
هدأيا ‘.ألشسقّ ألرياضسي ،نظمت دورة رياضسية
‘ أل -ك -رة أ◊دي -دي -ة ب -ال -ت -نسس-ي-ق م-ع أل-رأب-ط-ة
ألؤلئية ،ودورة رياضسية ‘ كرة ألقدم دأخل
ألقاعة صسنف مدأرسس كرة ألقدم بقاعة أألخؤة
ب -ؤشس -اشس ،ودورة أخ -رى ل -ك -رة أل -ق -دم ل -ق-دم-اء
سس -ب -ق وأن أع -ل-نت أل-رئ-اسس-ة ألÎك-ي-ة ،ع-ن ت-اري-خ ع-ط-ل-ة ع-ي-د أل-ف-ط-ر ل-ل-م-ؤؤسسسس-ات وأل-دوأئ-ر لع-ب-ي ك-رة أل-ق-دم ب-ب-ل-دي-ة سس-ك-ي-ك-دة ،ب-اŸلعب
لعÓم برئاسسة أ÷مهؤرية ،أن أ÷ؤأري باŸركب ألرياضسي  20أوت .55
أ◊كؤمية ،أŸقّررة للعام  .2019وأوضسح بيان صسادر عن دأئرة أ إ
أألخÒة وأفقت على منح جميع أŸؤظف ‘ ÚأŸؤؤسسسسات وألدوأئر أ◊كؤمية عطلة إأدأرية
بدوأم كامل.
أب -دعت ج -م -ع -ي-ة روسس-ي-ك-ادأ ‘ ع-روضس-ه-ا
وأضسافت أنها تبدأ عند ألسساعة ( )00 :13بالتؤقيت أÙلي من يؤم أ إ
لثن 3 Úيؤنيؤ ،وتنتهي أل -ب -ه -ل -ؤأن -ي -ة ومسس -رح-ي-ات وسس-ط حضس-ؤر ك-بÒ
يؤم أ÷معة  7من ألشسهر نفسسه.
Óط-ف-ال رف-ق-ة ع-ائÓ-ت-ه-م ،ب-ت-نشس-ي-ط ف-ك-اه-ي
ل -أ
ومع عطل نهاية أألسسبؤع ألعتيادية تصسبح ألعطلة عبارة عن  9أيام وأرسسلت دأئرة أ إ
لعÓم متميز ،حيث أسستمتع أ÷مهؤر بهذه ألنشساطات
كتابا ÷ميع أŸؤؤسسسسات وأŸنظمات أ◊كؤمية ألÎكية ،تعلمها Ãؤعد ألعطلة عيد ألفطر ألثقافية وألÎفيهية خصسؤصسا وأنها تزأمنت مع
للعام .2019
ألسسهرأت ألرمضسانية وجاءت كفسسحة ترفيهية،

يحدث بÎكيا
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جمعية روسسيكادأ لفن ألكوميديا تبدع

إششهار

توزيع كسسوة ألعيد على أألطفال أŸعوزين ميزة ألنشساط ألتضسامني
وأسستحسسن ألعديد من أألولياء ،تنظيم مثل هذه
أألنشس -ط-ة أل-ث-ق-اف-ي-ة أل-ت-ي “ّسس ف-ئ-ة أألط-ف-ال،
فقد سسطرت أ÷معية حسسب رئيسسها لبديؤي
أب -رأه -ي -م ،ب -رن -ا›ا خصسصس -ت-ه لشس-ه-ر رمضس-ان
ألكر ،Ëمن زيارة للمسستشسفى وعروضس ترفيهيه
‘ ﬂتلف ألتظاهرأت وأ◊فÓت ألفنية ،ألتي
” مشساركة بلدية سسكيكدة ‘ ختان أألطفال،
ّ
Óطفال بالعديد من بلديات
وعرضس مسسرحي ل أ
أل -ؤلي -ة ك -ب-ل-دي-ت-ي رمضس-ان ج-م-ال وب-ن-ي بشس،Ò
وب- -ر›ة زي -ارة إأ ¤دأر أل -ط -ف -ؤل -ة أŸسس -ع -ف -ة،
وأل -ع -دي -د م -ن أل-ت-ظ-اه-رأت Ãشس-ارك-ة م-دي-ري-ة
ألثقافة ألبلدية ‘ ،ليا‹ هذأ ألشسهر ألكر،Ë
وأدخال ألفرحة ‘ نفؤسس أألطفال وذويهم.
وÃناسسبة عيد ألفطر أŸبارك للسسنة أ÷ارية،
أشسرفت مديرية ألنشساط ألجتماعي وألتضسامن
لسسكيكدة على تؤزيع ما يربؤأ على  310كسسؤة
Óه ألبهجة
Óطفال ذكؤر وإأناث ‘ جؤ  Áأ
عيد ل أ
وألسسرور ألطفال ألعائÓت أŸعؤزة وأألطفال

ذوي ألحتياجات أÿاصسة وهذأ بالتنسسيق مع
أŸؤؤسسسس - -ات أŸت - -خّصس - -صس - -ة وك- -ذلك أÓÿي- -ا
أ÷ؤأري-ةÃ ،ق-ر م-دي-ري-ة أل-نشس-اط ألج-ت-م-اعي
وألتضسامن للؤلية ،وجاءت ألعملية تبعا لÈنامج
وزأرة أل- -تضس- -ام- -ن أل -ؤط -ن -ي وأألسس -رة وقضس -اي -ا
أŸرأة ،و‘ إأطار أŸسساعدأت بعنؤأن ألصسندوق
أÿاصس للتضسامن ألؤطني ،ومن جانبها مصسالح
أألم -ن أل-ؤط-ن-ي ‘ ،إأط-ار أل-ت-ك-ف-ل ألج-ت-م-اع-ي
Ãؤظ-ف-ي ألشس-رط-ة وذوي ح-ق-ؤق-ه-م ،وÃن-اسس-بة
ليلة ألسسابع وألعشسرين من شسهر رمضسان ،نظمت
هذه أألخÒة عملية ختان جماعي ألبناء ألعائلة
ألشس-رط-ي-ة ،وأل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ي ك-انت ع-ل-ى مسستؤى
أŸؤؤسسسسة ألسستشسفائية ،عبد ألرزأق بؤحارة،
Óولياء ‘
جرت ‘ أجؤأء بهيجة وفرحة كبÒة ل أ
هاته أأليام أŸباركة ،تّؤجت بحفل على شسرف
أألطفال أŸسستفيدين على مسستؤى ،دأر ألثقافة
ﬁمد سسرأج ،حيث سسلمت لهم هدأيا رمزية.

إششهار

ختان أألطفال Ãسستشسفى بوحارة منذ
أول يوم من ألشسهر ألكرË

أعلمت مديرية ألصسحة وألسسكان للؤلية أنه ‘
إأط -ار ت -ن -ظ -ي -م ع -م -ل -ي-ة أÿت-ان أÿاصس-ة ب-الشس-ه-ر
ألفضسيل ،وع -م Ó-ب-ال-ت-ع-ل-ي-م-ة أل-ؤزأري-ة رق-م 00٦
أŸؤؤرخ- - -ة ‘  ،200٦ / 0٦/ 05أن أŸؤؤسسسس- - -ات
ألسستشسفائية ألعمؤمية أŸؤزعة على ترأب ألؤلية
أب -ؤأب -ه-ا م-ف-ت-ؤح-ة ل-ك-اف-ة أŸؤأط-ن Úوأ÷م-ع-ي-ات
أÒÿي -ة ،وكشس -ف ع -زوز شس -كÒد رئ -يسس مصس -ل-ح-ة
أل -ه -ي -اك -ل وأل -نشس -اط ألصس -ح-ي ،أن-ه ّ” إأج-رأء 33٤
ع- -م -ل -ي -ة خ -ت -ان ل -ف -ائ -دة أألط -ف -ال ب -اŸؤؤسسسس -ات
ألسس-تشس-ف-ائ-ي-ة أل-ع-م-ؤم-ي-ة وأÿاصسة أŸعتمدة عÈ
ت -رأب أل -ؤلي -ة ‘ أن -ت -ظ -ار ت -ت -م -ة ع -دد أألط -ف-ال
أ Ú›ÈŸوأŸقدر عددهم بـ ،59٤وقد نّؤه رئيسس
أŸصسلحة على سسهر ألدكتؤر ﬁي ألدين ت Èمدير
ألصسحة وألسسكان على ألتتبع أليؤمي للسس Òأ◊سسن
إل‚اح ألعملية ،وأÛهؤدأت أŸقدمة من قبل
ألطاقم ألطبي ،ألشسبه ألطبي ،أإلدأري وكل أعؤأن
ألصسحة إل‚اح هذه ألعملية.

أك Ìمن  1600وجبة
Ãطاعم إأفطار ألصسائم

قدر عدد ألؤجبات ألتي أعدتها أربعة مسساجد
Ãدينة سسكيكدة ،أك Ìمن  1٦00وجبة فطؤر
يؤمية منها أÙمؤلة وألتي تقّدم على مسستؤى
أŸط -اع -م أل -ت -ي نصس -بت ل -ه -ذأ أل -غ -رضس ،ح-يث
ت -ك ّ-ل -فت أŸسس -اج -د ب -ه -ذه أŸط -اع-م ب-إاشس-رأف
مديرية ألقطاع تتمثل ‘ مسسجد أألÁان بحي
 700مسسكن ،أÿلفاء ألرأشسدون ،بحي عيسسى
ب -ؤك -رم -ة ،وع-م-ر ب-ن أÿط-اب ب-ح-ي أŸم-رأت،
ومسسجد ألشسهدأء ببني مالك ،ألذي يعد يؤميا
ب 250 Ú- -و 300وج -ب -ة ،حسس -ب-م-ا أف-اد أإلم-ام
أŸشسرف على هذأ أألخ ،Òوألعملية تعّد ألسسنة
ألثالثة على ألتؤأ‹ ،كما وزع أŸسسجد ما يقارب
 80قفة رمضسان ،عل Óألفقرأء وأŸعؤزين .أما
عن مصسادر ألتمؤين وألتمؤيل فيقؤل برأهمية
أمام أŸسسجد ،أن ذلك يتم من قبل أÙسسن،Ú
وي -ت -م أإلشس -رأف ع -ل -ى م -ط -اع -م ألف -ط -ار م -ن
أŸتطؤع Úمن روأد أŸسساجد.

تأاكيد على دور أŸسساجد ‘ رعاية
أ÷انب ألّتربوي وألّديني للجزأئرّيÚ

شس -ه-دت دأئ-رة ع Úأل-ت-ؤت-ة
ب-ب-ات-ن-ة أوأخ-ر ه-ذأ ألشس-ه-ر
أل -فضس -ي -ل ت -ك -ر Ëح -ف -ظ-ة
أل - -ق - -رآأن أل - -ك - -ر ،Ëوك - -ذأ
أŸشسارك ‘ ÚأŸسسابقات
أل- -ق -رآأن -ي -ة أŸن -ظ -م -ة عÈ
مسس- -اج- -ده- -ا ‘ ،ت- -ق- -ل -ي -د
سسنؤي دأبت على تنظيمه.
–رصس مسس- - - - -اج - - - -د عÚ
أل -ت -ؤت-ة ‘ أل-عشس-ر أألوأخ-ر
لشسهر رمضسان أŸعظم على
ت -ك -ر Ëأل -ت Ó-م-ي-ذ ح-ف-ظ-ة
ألقرأن ألكر Ëوأألحاديث
أل -ن -ب -ؤي -ة ألشس -ري -ف -ة ،وك-ذأ
أŸع -ل -م Úوأألئ -م -ة أل -ذي-ن
أشس -رف -ؤأ ع -ل-ى دروسس أ◊ف-ظ وت-ل-ق Úأصس-ؤل أل-ت-ج-ؤي-د
للمشساركﬂ ‘ Úتلف أŸسسابقات ،من أجل –فيزهم
على بذل مزيد من أ÷هد ‘ تنافسس ديني من أجل
ت -خ -ري -ج أك Èع -دد ‡ك-ن م-ن أ◊ف-ظ-ة ،حسس-ب-م-ا أك-ده
رئ- -يسس أل- -دأئ- -رة أﬁم- -د م- -زي- -ان أل -ذي أشس -رف ع -ل -ى
ألفعاليات ع Èعدة مسساجد بالدأئرة‘ تصسريح
لـ «ألشسعب».
جّدد مزيان خÓل إأشسرأفه على
حفل تؤزيع أ÷ؤأئز على ألطلبة
أŸت- -ف- -ؤق Úب- -حضس -ؤر أول -ي -ائ -ه -م
وأŸؤأطن Úوجمؤع أŸصسل Úدعم
Ÿثل هذه أŸسسابقات ،ليكؤن حفظة

كتاب ألله من صسانعي أمل أألمة
ومسس -ت -ق -ب -ل -ه -ا أل -زأه -ر ،مشس -ي-دأ
ب- -ال- -دور أل- -ك -ب Òوأل -ف -ع -ال ل -ك -ل
أŸسساهم– ‘ Úفيظ كتاب ألله
للناشسة ،وكذأ مسساهمة أألسساتذة
وأألئ -م -ة أŸت -ط -ؤع ‘ Úإأم -ام -ة
أŸصسل ÚخÓل ألشسهر ألفضسيل،
وألذين ” تكر Ëألبعضس منهم
عﬂ Èت -ل -ف مسس -اج -د أل-دأئ-رة،
وألتي يفؤق عددها  20مسسجدأ
وأل-ع-دي-د م-ن أŸدأرسس أل-ق-رآأنية
مؤزعة ع ٤ Èبلديات.
كما ألّح مزيان Ãسسجد معافة،
ح -ي أل -نصس-ر أل-ع-ت-ي-ق ع-ل-ى أل-دور
ألذي تلعبه مثل هذه أŸسسابقات
‘ رعاية أ÷انب ألÎبؤي وألديني Ÿرتاديها.
ويكؤن هؤؤلء مسستقبÃ Óنأاى عن ألؤقؤع ‘ أÙظؤر
من ﬂتلف أآلفات ألجتماعية بفضسل ما يتلقؤنه من
رع -اي -ة وم -ت-اب-ع-ة م-ن م-ع-ل-م-ي-ه-م ،م-ن-ؤه-ا ب-اÛه-ؤدأت
أŸبذولة من طرف أ÷ميع ،باإلضسافة إأ ¤ألدور ألكبÒ
ألذي تقؤم به ألسسلطات ألؤلئية ‘ تشسجيع مثل هذه
أŸبادرأت ألدينية ألهادفة.
وق -د ت -ؤأ ¤ع -ل -ى م -نصس -ة أل -ت -ت -ؤي -ج ع -دي -د أ◊اف-ظÚ
وأ◊افظات ليسستلمؤأ تكرÁاتهم ،بعد ألتأاكيد خÓل
م -دأخ Ó-ت قصسÒة ع -ل -ى أه-م-ي-ة ح-ف-ظ أل-ق-رآأن وب-رك-ة
ألشسهر ألفضسيل من طرف أألئمة وأألسساتذة.
باتنة :حمزة Ÿوششي
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ألّرياضسة وأل ّصسحة

ألّ--ري--اضس--ة ‘ شس-ه-ر رمضس-ان وع-ل-ى
مدأر ألسسنة ف Óجنسس ول مرحلة
عمرية Áكن أن نحصسرها ‘ هذأ
ألنشساط ألصسحي بامتياز...
وإأن ك----انت أل---ري---اضس---ة ‘ ألشس---ه---ر
أل----ك---ر Ëي---نصس---ح أن “ارسس ب---ع---د
ألفطار،
‘ ك---ل أ◊الت أل---ري---اضس---ة سسÓ--ح
فعال للتخلصس من ألبدأنة يتكامل
م-ع أل-ت-غ-ذي-ة ألصس-ح-ي-ة ،ح-يث ي-كؤن
دعامة ÷هاز أŸناعة من جهة كما
تقؤي عضسÓت أ÷سسم (،)Tonus
وت--ق--ي م--ن ع--دي--د أم--رأضس أل-ق-لب
وألشسرأي Úحيث تؤؤكد كل ألدرأسسات
عن تقليصسها لـ  % 50من حالت
أرتفاع ضسغط ألدم ،إأ ¤جانب أن
أل-----نشس-----اط أل-----ري-----اضس-----ي ي-----ح-----رر
أل--ك--ؤل--يسسÎول ألي--ج-اب-ي ل-لصس-ح-ة،
حيث تسساعد على “ديد ألوعية
أل--دم-ؤي-ة و–سس Úأل-دورة أل-دم-ؤي-ة
وت---نشس---ي---ط---ه---ا ،ك---م---ا أن أل---نشس--اط
أل-ري-اضس-ي يسس-اع-د ع-ل-ى أسس-ت-هÓ-ك
‡ا يقلصس
ألسسكريات ‘ أ÷سسم ّ
ظهؤر مرضس ألسسكري ،إأ ¤جانب
أن أل--ري--اضس--ة ت--ق-ؤي عضس-ل-ة أل-ق-لب
ألتي تصسبح أك ÌصسÓبة وقؤة ‘
أŸق--اوم--ة أث--ن--اء أ÷ه--د أل--عضس--ل--ي
أŸضس---ن---ي ،إأ ¤ج---انب أن أل--نشس--اط
ألرياضسي يسساعد ألتخلصس من أنؤأع
م--ن ألسس--رط--ان--ات ،وم-ن-ه-ا ت-ق-ل-يصس
خطر سسرطان ألقؤلؤن بنسسبة % 18
وت--ق--ل--يصس سس--رط--ان أل-ث-دي ب-نسس-ب-ة
 ،%21إأ ¤ج------انب ه------ذأ ألشس------ك-----ل
ألؤقائي فإان ألرياضسة مطلؤبة بل
وم----نصس----ؤح ب----ه----ا ل----دى أŸصس---ابÚ
ب--السس--رط--ان ،ك--ؤن--ه--ا تسس-اع-د ع-ل-ى
ألشس--ف--اء م--ن ه--ذأ أل--دأء م-ن خÓ-ل
ت-ق-ؤي-ة أŸن-اع-ة أÿل-ؤي-ة ع-ل-ى وجه
أÿصسؤصس.

خÓل تكر Ëحفظة كتاب إلله بع Úإلتوتة بباتنة
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@ بقلم  :عيسشاني محمد إلطاهر*

ألّرياضسة تقي من ألبدأنة وألّزيادة
‡ا يسساعد ‘ أÙافظة
‘ ألؤزن ّ
على ألؤزن أŸثا‹.
يبقى نشساط ألسسباحة وأ÷ري من
ألنشساطات ألتي تركز على ألقلب،
أما ألنشساط ألرياضسي ‘ ألقاعات
أŸه--ؤأة أو ق-ل-ي-ل-ة أل-ت-ه-ؤي-ة أو ح-ت-ى
أل---رقصس ه---ي ري---اضس--ات ل--لضس--م--ؤر
وألضس-ع-ف ،ت-ب-ق-ى أل-ري-اضس-ة عنصسرأ
أسساسسيا ‘ تقؤية ألهيكل ألعضسمي
ووسسيلة مثلى Ÿقاومة ألشسيخؤخة،
كما “تلك تاثÒأت مدهشسة على
ألصس-ح-ة أل-ذه-ن-ي-ة م-ن-ه-ا ألحسس-اسس
ب----ا◊ب----ؤر وألسس----ع----ادة ،أ ¤ج----انب
ألصس--ف--اء أل--ذه--ن--ي ب--ت--ه--ؤي--ة م-ث-ل-ى
للدماغ ،ناهيك عن ألدفاع ضسد كل
أشسكال ألقلق وحالت ألحباط.
لخ Òأّن أل----ري----اضس----ة
ن-----ق-----ؤل ‘ أ أ
أل--دؤووب--ة وأل--دوري--ة م--ن شس--أان-ه-ا أن
–سسن نؤعية ألنؤم ألبّناء وألقضساء
لرق...
على أ أ

طبيب ﬂتصض
*
’مرإضض
‘ تششخيصض إ أ
عضشو إÛلسض إلوطني
’خÓقيات إلطب
أ

تقبل إلله صشيام إ÷ميع

aissanimedt@yahoo.fr

إاعداد :عب ـد
الق ـادر سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسس
Ãسسجد البشسÒ
اإلبراهيمي
شسـارع الشسهـداء

نفحات رمضضانية

م - -ا ِم - -ن أأ ُsم - -ة ِم - -ن أأل· ،ك- -اف- -ره- -ا
ومسس -ل -م -ه -ا ،إأل ول -ه-ا ع-ي-د ت-فَ-رح ف-ي-ه،
وت -رتسس -م ف -ي-ه أل-بسس-مُ-ة ع-ل-ى أأف-وأه-ه-ا،
وأل- -ب- -ه -ج -ة ‘ ن -ف -وسس -ه -ا ،ف -ت -ت -ن -اسس -ى
أأحقادها ،وتتمتsع بذلك أليوم أŸعuبر لها
ي؛
إأمsا عن شُسكٍر أأو فخر بانتصسار ماد x
Éµk°ùn æen Éæn∏©nLn máesGCo π
قال تعاu µopd{ :¤
( ،}√oƒµo°pSÉfn ºgoأ◊ج أآلية  ،)67إأل أأsن
أأsمتنا لها عيد يختلف ‘ غايته ومَغزأه،
و‘ مظاهره ومعناه عن سسائر أألعياد؛
ف -ه -و ي-وٌم uÁث-ل ألن-تصس-ار ع-ل-ى أل-ن-فسس
أألsم- -ارة ب- -السس- -وء ،ول- -ول ذأك Ÿا ك- -ان
ألعيد بعد رمضسان أŸبارك؛ Ÿا فيه من
ظهور ألنصسر على ألشسهوأت وأŸلذأت،
وألتعtبدِ أ◊ق لرب أألرضس وألسسموأت؛
¿ * ôp °ür ænpH
{n ƒæoepƒDrªordG ìoôn˘Ør˘jn òm˘Äp˘enƒr˘jnhn
( ،}¬ِ s∏dGأل - - -روم أآلي - - -ة  ،)5 ، ٤وإأذأ
أنتصسرنا على أأنفسسنا ‘ شسهر رمضسان
أŸب- - -ارك و‘ غÒه م- - -ن أألي - -ام ،ك - -ان
أل- -نصس- -ر ح -ل -ي َ -ف -ن -ا ع -ل -ى أألع -دأء؛ ألsن
ه-زأئ-م-ن-ا أŸت-ت-ال-ي-ة ‘ ج-م-ي-ع ›الت
أ◊ياة هي نتائج عما أقÎفته أأيدينا؛
وتصس- -دي- -ق ذلك ق- -ول- -ه ت- -ع -اÉªsdnhnGCn{ :¤
É¡n«r∏nãrep ºràoÑr°nUGCn órbn álÑn«°püeo ºrµoàrHnÉ°nUGCn
óp˘ær˘Yp ør˘ep ƒn˘go πr˘˘bo Gòn ˘˘gn ≈˘˘fsGCn ºr˘˘ào˘˘∏r˘˘bo
Am»r˘°Tn π
u ˘co ≈˘∏n˘Yn ¬n˘s∏˘dG ¿sGEp ºr˘µo ˘°pù˘˘Øo˘˘frGCn
( ،}ôljpóbnآأل عمرأن أآلية .)١65
ـ يوم ألعيد عندنا معشسر أŸسسلم:Ú
يوم ألبهجة وألسسرور ،وألطuيب وألَبخور.
ـ ي -وم أل -ع -ي -د :ي -وم ألصس -ف -اء وأل-ن-ق-اء،
وألُقرب مِن أألهل وأألصسدقاء.

ـ يوم ألعيد :يوم ألتهنئة بنِعمة ألصسيام،
وِنعمة ألقيام ،وشُسكر ألكر ËأŸنان.
ـ ألعيد ليسس عيد ألعابث ،Úألعيد ليسس
Ÿرت ِ-ك -ب Úل -ل ُ-م-حs-رم-ات وŒاوز
ع -ي -د أ ُ
أ◊دود وترك ألطاعات.
ـ ألعيد ليسس عيد ألقاطع Úألرحامهم،
وأŸتعال ‘ Úتصسرفاتهم.
ـ ألعيد ليسس لهؤولء ،وإأن كان ألفرح
شسعاَرهم ،وأ÷ديد لباسسهم!
ـ أل-ع-ي-د ه-و ف-رح-ة أل-ط-ائ-ع ب-ط-اع-ته،
وأŸصس-ل-ي بصس-لت-ه ،وألصس-ائ-م بصس-يامه،
وألقائم بقيامه ،وأŸتصسدق بصسدقته.
ـ ألعيد هو عيد ألباuر بوألَديه ،ألوأصسل
لرحمه ،ألباحث عن رضسا ربه.
ـ ألعيد هو عيد مَن صسام رمضسان،

يرجو ألرضسوأن ،وألِعتق مِن ألuنÒأن.
وليلة ألعيد ،كبuروأ فيها ربكم؛ شسكًرأ
له على توفيقه وفضسله بإا“ام رمضسان؛
ق - - -ال ت - - -ع - - -اInós©pdrG Gƒ∏o˘ªp˘µr˘ào˘dphn{ :¤
ºr˘co Gón˘gn É˘en ≈˘∏n˘Yn ¬n˘∏s˘dG Ghôo˘Ñu˘˘µn˘˘oà˘˘pdhn
( ،}¿َ hôoµo °ûr Jn ºrµo ∏s©n˘dnhnأل -ب -ق -رة أآلي-ة
.)١85
وألعيد أ◊قيقي هو ألعودة إأ ¤ألله
تعا ¤وإأ ¤سسsنة نبيه ـ صسلى ألله عليه
وسسلم ـ ،ألعيد Ÿن أأقام ‘ بيته منهج
أل - -ق- -رآأن ،وŸن أأن- -ار ب- -ي- -ت- -ه ب- -األذك- -ار
أ ِ
◊سس -ان ،أل -ع -ي -د ي -ع -ن -ي أأن َت -صِس -ل مَ-ن
ق -طَ-ع-ك ،أل-ع-ي-د أأن ُت-ع-ط-ي َم-ن م-نَ-ع-ك،
ألعيد أأن تعفو عمن ظلمكَ ،ألعيد أأن
ُت -خ -رج أل -ب -غضس -اء م-ن ق-ل-بك ،أل-ع-ي-د أأن

تدخل ألطمأانينة ‘ قلوب أŸسسلم،Ú
ألعيد أأن تÎك أÿلفات وتعمل على
توحيد ألكلمة.
يقول صساحب كتاب «هكذأ علمتني
أ◊ي - -اة»« :وأل - -ل - -ه ل - -و ك s- -بَ- -رت ق- -ل- -وُب
أŸسسلم Úكما كsبرت أألسسنتهم ،لغsيروأ
وجه ألتاريخ ،ولو أجتمعوأ دأئًما كما
يجتمعون لصسلة ألعيد ،لهَزموأ جحافل
أألع -دأء ،ول -و تصس -افَ-ح-ت ق-ل-وب-ه-م ك-م-ا
ت-تصس-اف-ح أأي-دي-ه-م ،ل-قضس-وأ ع-لى عوأمل
أل ُ -ف -رق -ة ،ول -و ت -ب sسس -مت أأروأح -ه -م ك-م-ا
ت -ب sسس -مت شس -ف -اه -ه -م ،ل -ك -ان -وأ م-ع أأه-ل
ألسسماء ،ولو لبسسوأ أأكمل أألخلق كما
يلبسسون أأفخر ألثياب ،لكانوأ أأجمل أأمة
ع - -ل - -ى أألرضس» ،ف - -ه - -ذه دع - -وة ل - -ك - -ل
أŸت -خ -اصس -م ‘ Úصس-ب-اح أل-ع-ي-د إأ ¤أأن
تتصسافح قلوبهم كما تتصسافح أأيديهم؛
روى أب- -ن أل tسسu - -ن -ي وأل -طÈأ Êtع -ن أأنسس
رضسي ألله عنه أأن ألنبي ـ صسلى ألله عليه
وسسلم ـ قال« :أأَيعجز أأحُدكم أأن يكون
كأابي ضَسم َضسم ٍ؟» ،قالوأ :مَن أأبو ضسمضسم
يا رسسول ألله؟ قال« :كان إأذأ أأصسبح قال:
ألّلهم sإأ Êقد وهبتُ نفسسي وِعرضسي لك،
ف -ل يشس -ت -م م -ن شس َ-تَ-م-ه ،ول َي-ظِ-ل-م َم-ن
ظَلمه ،ول َيضسرب َمن ضسربَه».
نحن ‘ هذأ أليوم جدير بنا أأن s‰د أأيدينا
ب -اŸصس -اف -ح -ة ،وأألسس -نَ- -ت ن-ا ب-ال-ك-لم ألطيب،
وق-ل-وب-ن-ا بَ -غ-سسِ-ل-ه-ا ِم-ن أألضسغان وأألحقاد
وألشsس -ح -ن -اء وأل -ب -غضس -اء؛ ف-ي-جب أل-ي-وم أأن
تتوأصَسَل أأرحاُمنا ،وتتقاَرب قلوُبنا؛ هذأ
هو جوهر ألعيد ‘ أإلسسلم.

أج- -ع -ل أله -لك م -ف -اج -أاًة سس -اsرًة ،ول -و
بشسيء يسس ،Òلكن أحرصس على ُعنصسِر
Ÿفاجأاة؛ فإاsن لها على ألنفسس مفعوًل
أ ُ
سساحًرأ.
نu- -ظ- -م  -ب- -الشسÎأك م- -ع أأب- -ن -ائك -
جدوًل ÷ميع أأيام ألعيد ،وحuدد معهم
أألم-اك-ن أل-ت-ي ُي-ف uضس-ل-ون زي-ارت-ها ،وليكن
هذأ ألتنظيم قبيل يوم ألعيد.
ل Œع -ل أل -ف -رح -ة ُت-نسس-يك ذك-ر أل-ل-ه
وت -ذك Òأل-ن-اسس ،ف-اح-رصس ع-ل-ى أألذك-ار
وت- -لوة ورد ِم- -ن أل- -ق -رآأن ،وق -رأءة ك -تب

أ Òÿألنافعة.
أح -رصس ع -ل -ى أأل ت -ك -ون مسس -ر ًف -ا ‘
أل -ع -ي -د؛ ي -ق -ول أل -ل -ه ت -ع -اGPn äpGBhn{ :¤
øn˘HrGhn Ún˘µp˘°ùr ˘ªp˘˘drGhn ¬o˘˘≤s˘˘Mn ≈˘˘Hnôr˘˘≤o˘˘drG
¿
Gôk˘jòp˘rÑ˘Jn Qròu ˘Ñn˘Jo ’nhn πp˘˘«˘˘Ñp ˘˘°ùs dG
s GEp
¿ ÚpWpÉ«n°ûs dG
n GƒnNr GEp Gƒ˘foÉ˘cn øn˘jQpòu ˘Ñn˘ªo˘rdG
n ˘˘«r˘˘°sûdG ¿nÉ˘˘cnhn
،}GQkƒ˘Øo˘cn ¬p˘Huôn˘dp ¿oÉ˘˘£
(أإلسسرأء أآلية  ،)27 ،26وأألموأل ألتي
ينفقها بعضس أŸسسلم ‘ ÚأŸتنsزهات
وأأماكن أللهو ‘ ألعيد صسارت ﬂيفة،
وsŒن -ب ألشس -ح أأي ًضس -ا؛ ف -ل َت -ق ُ-ت -ر ع -ل -ى

ن -فسسك وأأه -لك ‘ ي -وم ف -رح -ه -م ،وخُÒ
أألمور ألوسسط.
ت - -ذ sك - -ر وذ uك- -ر َم- -ن ح- -ولك ب- -أاع- -ي- -اد
أŸسس -ل -م ،Úوأأن -ه -ا ع -ي -د أل -ف-ط-ر وع-ي-د
أألضسحى فقط ،وأأن ما سسوى ذلك ل يعtد
ألح -ت -ف-ال ب-ه إأل تشس-بً-ه-ا ب-ال-ك-ف-ار ،وق-د
جعلوأ غالب أأيام ألسسنة أأعياًدأ!
َأأكِثر من ألدعاء إلخوأنك أŸنكوبÚ
‘ ألعيد ،وتذsكْر حالهم ،وأحمد ألله على
م -ا م s-ن ب -ه ع -ل -يك ،وأدع أل -ل -ه أأن ي -فu-رج
كروبهم ،وأأن ُيغيuر حالهم.

كيف َتسسعد وُتسسعد من حولك ‘ العيد ‘ ظل uطاعة الله؟

حاول ألسستيقاظ مبكًرأ وألسستعدأد
ب -الغ -تسس -ال ،وألÎت -يب ،وت -ن -اول ب -عضس
ألتمرأت ،وألتوجtه Ÿصسلى ألعيد ،وإأظهار
ألسسعادة ،وأ÷هر بالتكب.Ò
أألِ - -ق ألسس- -لم ع- -ل -ى َم -ن ُت -ق -اب -ل ِم -ن
إأخ -وأنك وإأن  ⁄ت -ك -ن َت -ع-رف-ه-م ،وت-ب sسس-م
لهم؛ فتبسسمك ‘ وجه أأخيك صسدقة.
أجعل معك بع َضس أŸال مِن فئات
ن -ق -دي -ة ُم -خ -ت -ل-ف-ة ،وأج-ع-ل ب-عضس-ه-ا م-ع
أأب -ن -ائك ،وَأأسسِ-ع-د ق-ل-وَب ألُ -ف-ق-رأء ،وعu-ود
أألطفال على ألقتدأء بك ،وإأن كنتَ ترى
أأنهم ل يسستحtقون ألصسدقة ،فل ترsدهم
‘ ه -ذأ أل -ي -وم ،وأأع ِ-ط َم -ن ت -ظ t-ن ع-دم
حاجته مِن أŸال ذي ألفئة ألقليلة ،وَمن
تظن فيه ألفاقة أأعطه مِن أŸال ذي
ألفئات أألك.Ì
ب - -ع- -د ع- -ودتك م- -ن ألصس- -لة أج- -ع- -ل
ألوألدين أأولَ من تهنئهم بالعيد ،فطيب
ل -ه -م أل -ك -لم ،وأأ َسس -م -ع -ه -م م-ن دع-وأتك
ألصس -ادق -ات م -ا ُي -سس -ع -د ق-ل-وب-ه-م ،وب-ادر
بتهنئة أألهل وأألصسدقاء.
أÿادمات وَمن ‘ حالهsن :كث Òمِن
بيوت أŸسسلم Úبه خادمة أأو أأك ،Ìفما
أأجملَ أأن Œعل لهsن ربُة ألبيت هديًة
رم -زي -ة ‘ ي-وم ت-رى ف-ي-ه ألسس-ع-ادة َت-ع-ل-و
ألوجوه ،ويحtن قلُبها إأ ¤وطنها ،فما أأكÌ
ما يجلب ألعيد من ذكريات!
زيارأت أألهل وصِسَلة أألرحام :لنجعل
حب
منها هذأ ألعام شسيًئا جديًدأ ،فلنصس َ
‘ زيارأتنا بعضس أŸطويات ،أأو ُنن u
ظم
ب -عضس أŸسس -اب -ق -ات أÿف -ي-ف-ة ﬂل-وط-ة
ب -ال -دع -اب-ات أل-ل-ط-ي-ف-ة ،أل-ت-ي Œم-ع بÚ
ألتذك Òبالله وتنشسيط أألذهان ،وُتضسفي
على أ÷و من ألسسعادة ما يبعث على
ألرأحة أŸنشسودة.
ألتصسدي للُمنuغصسات :قد يأاتيك مَن
ُي- -ح- -اول أأن ي- -نu - -غ -صس ع -ل -يك ‘ أل -ع -ي -د
وَيحرمك سسعادتك ‘ هذأ أليوم ،وَيبدو
أأن ألبعضس قsرر أأن يتخ sصسصس ‘ هذأ
أ÷انب ،لكن عليك أأن تسستعد Ÿثل هذه
ألزيارأت أŸفاجئة ،وأأن تتصسدى لها بكل
هدوء ،وُتدuرب نفسسك على مقابلة هذأ
أألسسلوب Ãا يليق بك وبخلقك ألكر.Ë
لعلك تعلم من أألصسدقاء  -أأو حتى
ألعمال  -مَن هو بعيد عن وطنه وأأهله،
ف-أادخ-ل أل-ف-رح-ة ع-ل-ى ق-ل-ب-ه ب-دع-وته ‘
هذأ أليوم وإأشسرأكه معك ‘ أأجوأء أŸرح
وألÎويح عنه بكل ما يتيسسر لك.

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

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

العيد ا◊قيقي هو العودة إا ¤الله تعا ¤وإا ¤سسنsة نبيه ـ صسلى الله عليه ـ

^ رجال حول الرسسول»˜

أاسسامة بن زيد  -رضسي الله عنه
»ِحب رسسول الله»أأسسامة بن زيد بن حارثة ألكلبي ،أأبو ﬁمد ،وأأبو
ب رسسول ألله  -صسلى ألله عليه
زيد ،أألمِ ،Òح t
وسسلم  -وأبن ِحuبه ،وأبن حاضسنته أأم أأÁن .له مائة
وثمانية وعشسرون حديًثا ،أsتفق ألبخاري ومسسلم
م -ن -ه -ا ع -ل -ى خ -مسس َ -ة عشس َ-ر ،وأن -ف -رد ك -ل م-ن-ه-م-ا
بحديث ،Úوروى عنه :أبن عباسس ،وإأبرأهيم بن
سس - -ع - -د ب - -ن أأب - -ي وق - -اصس ،وع - -روة ،وأأب - -و وأئ- -ل،
وكثÒون .أأsمره ألنبي  -صسلى ألله عليه وسسلم -
على جيشٍس فيهم أأبو بكر وعمر ،وشسِهد مؤوتة.
توّفي بوأدي ألقرى ،وقيل باŸدينة سسنة أأربع
وخمسس Úعن خمسس وسسبع Úسسنةأأsمر رسسول ألله -
صسلى ألله عليه وسسلم  -أأسسامة على قومٍ فطعنوأ ‘
إأمارته ،فقال« :إأن تطعنوأ ‘ إأمارته فقد طعنتم
‘ إأمارة أأبيه من قبِله ،وأ ُËألله لقد كان خليًقا
‹ ،وإأن هذأ
ل إ
ب ألناسس إأ s
لمارة ،وإأن كان من أأح u
Ÿن أأحب ألناسس إأ‹ sبعده».
^ مواقف من حياته  -رضسي الله عنه :-
عن أأسسامة بن زيد  -رضسي ألله عنهما  -عن ألنبي
 صسلى ألله عليه وسسلم  -أأنه كان يأاخذه وأ◊سسنويقول« :ألّلهم إأ Êأأحبtهما فأاحsبهما».
عن ﬁمد بن أأسسامة بن زيد ،عن أأبيه ،قالŸ :ا
ثقل رسسول ألله  -صسلى ألله عليه وسسلم  -هبطت
وهبط ألناسس أŸدينة ،فدخلت على رسسول ألله -
صسلى ألله عليه وسسلم  -وقد أأصسمتَ فلم يتكلsم،
فجعل رسسول ألله  -صسلى ألله عليه وسسلم  -يضسع
ي ويرفعهما فأاعرف أأنه يدعو ‹.
يديه عل s
عن عائشسة  -رضسي ألله عنها  -أأن قريشًسا أأهsمهم
شس -أان أıزوم -ي -ة ،ف -ق-ال-وأَ :م-ن ي-جÎئ ع-ل-ي-ه إأل
أأسسامة بن زيد ِحب رسسول ألله  -صسلى ألله عليه

وسسلم ـ.
^ غزوة أاسسامة بن زيد إا ¤مؤوتة:
قال ألوأقدي« :قالوأ ⁄ :يزل رسسولُ ألله  -صسلى
أل -ل -ه ع -ل -ي-ه وسس-ل-م  -ي-ذك-ر م-ق-ت-ل زي-د ب-ن ح-ارث-ة
وج-ع-ف-ر وأأصس-ح-اب-ه ،ووج-د ع-ل-ي-ه-م وجًدأ شسديًدأ،
لربع ليالٍ بق Úمن صسفر سسنة
فلما كان يوم ألثن Úأ
إأحدى عشسرة ،أأمر رسسول ألله  -صسلى ألله عليه
وسس -ل -م  -أل -ن -اسس ب -ال -ت -ه-ي-ؤو ل-غ-زو أل-روم ،وأأم-ره-م
بالنكماشس ‘ غزوهم ،فتفsرق أŸسسلمون من عند
رسسول ألله  -صسلى ألله عليه وسسلم  -وهم ›tدون
‘ أ÷هاد ،فلما أأصسبح رسسول ألله  -صسلى ألله
عليه وسسلم  -من ألغد ،يوم ألثلثاء لثلث بق Úمن
صسفر ،دعا أأسسامة بن زيد ،فقال« :يا أأسسامة ،سِسْر
على أسسم ألله وبركته حتى تنتهي إأ ¤مقتل أأبيك،
فأاوطئهم أÿيل ،فقد ولsيُتك على هذأ أ÷يشس،
ف-أاِغْ-ر صس-ب-اًح-ا ع-ل-ى أأه-ل (أأب-ن-ى) ،وحu-رق ع-ل-ي-هم،
وأأسسرع ألسس Òتسسبق أ ،Èÿفإان أأظفرك ألله فأاقِلل
لدلء ،وقu-دم أل-ع-ي-ون
أل -ل -بث ف -ي -ه -م ،وخ -ذ م-عك أ أ
لربعاء لليلتÚ
أأمامك وألطلئع» ،فلما كان يوم أ أ
بقيتا من صسفرُ ،بدي برسسول ألله  -صسلى ألله عليه
وسسلم  -فصسدع وحُsم ،فلما أأصسبح يوم أÿميسس
لليلة بقيت من صسفر عقد له رسسول ألله  -صسلى
ألله عليه وسسلم  -بيده لوأًء ،ثم قال« :يا أأسسامة،
أغُز بسسم ألله ‘ سسبيل ألله ،فقاتلوأ َمن كفر بالله،
أغزوأ ول تغِدروأ ،ول تقتلوأ وليًدأ ول أمرأأة ،ول
“sنوأ لقاَء ألعدو ،فإانكم ل تدرون لعلكم ُتبَتَلون
بهم ،ولكن قولوأ« :ألّلهم ،أكِفناهم ،وأكفف بأاسَسهم
ع-ن-ا ،ف-إان ل-ق-وك-م ق-د أأج-ل-ب-وأ وصس-ي-ح-وأ ،ف-ع-ل-ي-ك-م
ب -السس -ك -ي -ن -ة وألصس -مت ،ول ت -ن -ازع -وأ ول ت -فشس-ل-وأ
فتذهب ريحكم ،وقولوأ :ألّلهم ،نحن عبادك وهم
عبادك ،نوأصسينا ونوأصسيهم بيدِك ،وإأ‰ا تغلبهم
أأنت ،وأعلموأ أأن أ÷نة –ت ألبارقة».
ف -خ -رج ب -ل -وأئ -ه م-ع-ق-وًدأ ف-دف-ع-ه إأُ ¤ب-ري-دة ب-ن
لسس -ل -م-ي ،ف-خ-رج ب-ه إأ ¤ب-يت أأسس-ام-ة،
أ◊صس -يب أ أ
وأأمر رسسول ألله  -صسلى ألله عليه وسسلم  -أأسسامة
ف -عسس -ك -ر ب -ا÷رف ،وضس -رب عسس -ك -ره ‘ سس -ق -اي-ة
سسليمان أليوم ،وجعل ألناسس يجtدون باÿروج إأ¤
ألعسسكر ،فيخرج َمن فرغ من حاجته إأ ¤معسسكره،

ألعدد

١7٩6٤
أإلثنين  ٠٣جوأن  2٠١٩م
ألموأفق لـ  2٩رمضسان  ١٤٤٠هـ

هام جدا

اŸعا Êا÷ميلة للعيد
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خــــــــ Òالهـــــــدى:
عن أبن عمر رضسي ألله عنهما قال« :كان لرسسول ألله صسلى ألله
عليه وسسلم مؤوذنان بلل وأبن أأم مكتوم أألعمى ،فقال رسسول
ألله ـ صسلى ألله عليه وسسلم ـ« :إأن بلًل يؤوuذن بليل ،فكلوأ
وأشسربوأ حتى يؤوuذن أبن أأم مكتوم» ،قال :و ⁄يكن بينهما إأل أأن
ينزل هذأ ويرقى هذأ»( .روأه ألبخاري ومسسلم).

جوابك

ع ّمـ ـ ـا
يشضغل ـك

ما هي أاحكام عيد الفطر؟
حكم صسÓة العيَدين:
صسلُة ألعيَدين :ألفطر وأألضسحى ،كل منهما فرضس كفاية ،وقال
بعضس أأهل ألعلم :إأنهما فرضس ع Úكا÷ُمعة؛ فل َينبغي للمؤومن
ترُكها.
صسفة صسÓة العيد :صسفة صسلة ألعيد أأن َيحضسر أإلمام ويؤوsم
ألناسس بركعتَ ،Úقال عمر رضسي ألله عنه« :صسلة ألفطر ركعتان،
وصسلة أألضسحى ركعتان“ ،ام غ Òق ْصسر على لسسان نبيكم ،وقد
خاَب مَن أفÎى»؛ روأه ألنسسائي.

زكاة الفطر
واِ◊كمة ‘ اإخراجها:
لبدأن ،وإأنها طهرة للصسائم ،وطُعمة للمسساكÚ؛ فعن
إأنها زكاة ل أ
أبن عباسس قال« :فَرضس رسسول ألله ـ صسلى ألله عليه وسسلم ـ زكاة
ألفطر ُ
طهرةً للصسائم منَ أللغو  -وهو :ما ل خ Òفيه مِن ألكلم
 وألرف ِث  -وهو :ما فحشس مِن ألكلم  -وطعمًة للمسساك،Ú
َمن أأدأها قبل ألصسلة ،فهي زكاة مقبولة ،ومَن أأدأها بعد
ألصسلة ،فهي صسدقة من ألصسدقات»؛ (روأه أأبو دأود ،وأبن
ماجه) ،وإأسسناده حسسن  -إأن شساء ألله.
وزكاة ألِفطر َتِجب بُغُروب شسمسس آأخر يوم من رمضسان ،وتخرج
من غالب طعام أأهل ألبلد ،وأألفضسل إأخرأجها قبل صسلة
ألعيد؛ فعن أبن عمر :أأن رسسول ألله ـ صسلى ألله عليه وسسلم ـ أأمر
بزكاة ألفطر أأن تؤوsدى قبل خروج ألناسس إأ ¤ألصسلة؛ روأه
Òها ِمن غ Òعذر عن صسلة ألعيد.
ألبخاري ،وَيحُرم تأاخ ُ
وŒب على كل مسسلم؛ ذكًرأ أأو أأنثى ،صسغًÒأ أأو كبًÒأ؛ فعن أبن
عمر قال« :فَرضس رسسوُل ألله ـ صسلى ألله عليه وسسلم ـ زكاة
◊uر،
ألفطر صساًعا ِمن “ر ،أأو صساًعا مِن شَسع ،Òعلى ألعبدِ وأ ُ
وألذَكر وأألنثى ،وألصسغ Òوألكب Òمن أŸسسلم ،Úوأأمر بها أأن
تؤوsدى قبل خروج ألناسس إأ ¤ألصسلة»؛ (روأه ألبخاري ،ومسسلم،
فل َتجب على ألكافر .ومصسرفها مصسرف ألزكاة ،وأَألو ¤أأن
تقصسر على ألفقرأء وأŸسساك.Ú

ومَن  ⁄يقضِس حاجته فهو على فرأٍغ ،و ⁄يبَق أأحد
لول Úإأل أنتدب ‘ تلك ألغزوة:
من أŸهاجرين أ أ
عمر بن أÿطاب ،وأأبو عبيدة بن أ÷رأح ،وسسعد
لعور سسعيد بن زيد بن
بن أأبي وقاصس ،وأأبو أ أ
لنصسار
عمرو بن نفيل ‘ ،رجال من أŸهاجرين وأ أ
ع -دة :ق -ت -ادة ب -ن أل -ن-ع-م-ان ،وسس-ل-م-ة ب-ن أأسس-ل-م ب-ن
ح- -ريشس ،ف -ق -ال رج -ال م -ن أŸه -اج -ري -ن  -وك -ان
أأشسدهم ‘ ذلك قولً عsياشس بن أأبي ربيعة :-
لsول،Ú
يسس -ت -ع -م-ل ه-ذأ أل-غ-لم ع-ل-ى أŸه-اج-ري-ن أ أ
فكÌت ألقالة ‘ ذلك ،فسسمع عمر بن أÿطاب -
رضسي ألله عنه  -بعضس ذلك ألقول ،فرsده على َمن
تكلم به ،وجاء إأ ¤رسسول ألله  -صسلى ألله عليه
وسسلم  -فأاخÈه بقول مَن قال ،فغضسب رسسول ألله
 صسلى ألله عليه وسسلم  -غضسًبا شسديًدأ ،فخرجوقد عصسب على رأأسسه عصسابة وعليه قطيفة ،ثم
صسِعد أŸن Èفحِمد ألله وأأثنى عليه ،ثم قال« :أأما
بعد ،يا أأيها ألناسس ،فما مقالة بلغتني عن بعضسكم
‘ تأامÒي أأسسامة بن زيد؟ وألله ،لئن طعنتم ‘
إأمارتي أأسسامَة لقد طعنتم ‘ إأمارتي أأي تأامÒي
لمارة ÿليًقا،
أأباه من قبله ،وأ Ëألله ،إأن كان ل إ
لمارة ،وإأن كان Ÿن
وإأن أبنه من بعده ÿليق ل إ
‹،
‹ ،وإأن هذأ Ÿن أأحب ألناسس إأ s
أأحب ألناسس إأ s
وإأنهما ıيلن لكل خ ،ٍÒفاسستوصسوأ به خًÒأ،
فإانه من خياركم» ،ثم نزل  -صسلى ألله عليه وسسلم
 فدخل بيته ،وذلك يوم ألسسبت لعشسر ليال خلونلول ،وجاء أŸسسلمون ألذين يخرجون
من ربيع أ أ
مع أأسسامة يوuدعون رسسول ألله  -صسلى ألله عليه
وسسلم  -فيهم عمر بن أÿطاب  -رضسي ألله عنه -
ورسس -ول أل -ل -ه  -صس -ل-ى أل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م  -ي-ق-ول:
«أأنِفذوأ بعث أأسسامة» ،ودخلت أأم أأÁن ،فقالت :أأي
رسسول ألله ،لو تركت أأسسامة يقيم ‘ معسسكره حتى
تتماثل ،فإان أأسسامة إأن خرج على حالته هذه ⁄
ينتفع بنفسسه ،فقال رسسول ألله  -صسلى ألله عليه
وسسلم « :-أأنِفذوأ بعث أأسسامة» ،فمضسى ألناسس إأ¤
لح-د ،ون-زل أأسس-ام-ة ي-وم
أŸعسس -ك -ر ف -ب-ات-وأ ل-ي-ل-ة أ أ
لحد ورسسول ألله  -صسلى ألله عليه وسسلم  -ثقيل
أ أ
مغمور ،وهو أليوم ألذي لtدوه فيه ،فدخل على
رسس -ول أل -ل -ه  -صس -ل -ى أل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م  -وع-ي-ن-اه

ت -ه -م -لن ،وع -ن -ده أل -ع-ب-اسس وأل-نسس-اء ح-ول-ه،
فطأاطأا عليه أأسسامة فقsبله ،ورسسول ألله  -صسلى
ألله عليه وسسلم  -ل يتكلsم ،فجعل يرفع يده إأ¤
ألسسماء ثم يصسبها على أأسسامة ،قال :فأاعرف أأنه
كان يدعو ‹ ،قال أأسسامة :فرجعت إأ ¤معسسكري،
فلما أأصسبح يوم ألثن Úغدأ من معسسكره وأأصسبح
رسسول ألله  -صسلى ألله عليه وسسلم مفيًقا  -فجاءه
أأسسامة فقال« :أغُد على بركة ألله».
فوsدعه أأسسامة ،ورسسول ألله  -صسلى ألله عليه
وسس -ل-م ُ -م-ف-يٌ-ق م-ري-ح ،وج-ع-ل نسس-اؤوه ي-ت-م-ا َشس-ط-ن
سسروًرأ برأحته ،فدخل أأبو بكر  -رضسي ألله عنه -
فقال :يا رسسول ألله ،أأصسبحتَ ُمفيًقا بحمد ألله،
وأليوم يوم أبنة خارجة فائذْن ‹ ،فأاِذن له فذهب
إأ ¤ألسسنح ،وركِب أأسسامة إأ ¤معسسكره ،وصساح ‘
أل-ن-اسس أأصس-ح-اب-ه ب-ال-ل-ح-وق ب-ال-عسس-كر ،فانتهى إأ¤
معسسكره ونزل ،وأأمر ألناسس بالرحيل وقد متع
ألنهار ،فبينا أأسسامة يريد أأن يركب من أ÷رف أأتاه
رسسول أأم أأÁن  -وهي أأمه  -تخÈه أأن رسسول ألله
 صسلى ألله عليه وسسلم Á -وت ،فأاقبل أأسسامة إأ¤أŸدينة معه عمر وأأبو عبيدة بن أ÷رأح ،فانتهوأ
إأ ¤رسسول ألله  -صسلى ألله عليه وسسلم Á -وت،
فتوuفي رسسول ألله  -صسلى ألله عليه وسسلم  -حÚ
زأغت ألشسمسس يوم ألثن Úلثنتي عشسرة خلت من
لول.
ربيع أ أ
ودخ- -ل أŸسس -ل -م -ون أل -ذي -ن عسس -ك -روأ ب -ا÷رف
أŸدينة ،ودخل بريدة بن أ◊صسيب بلوأء أأسسامة
معقوًدأ حتى أأتى به باب رسسول ألله  -صسلى ألله
عليه وسسلم  -فغَرزه عنده ،فلما بويع ألبي بكر -
رضسي ألله عنه  -أأمر بريدة أأن يذهب باللوأء إأ¤
بيت أأسسامة ،فلما بلغ ألعرب وفاة رسسول ألله -
صس -ل -ى أل -ل -ه ع -ل -ي -ه وسس -ل -م  -وأرتs-د َم-ن أرتs-د ع-ن
لسسلم ،قال أأبو بكر  -رضسي ألله عنه  -ألسسامة
أ إ
جهك
 رحمة ألله عليه  :-أنُفْذ ‘ وجِهك ألذي و sفيه رسسولُ ألله  -صسلى ألله عليه وسسلم ـ.
وأعتزل أأسسامة  -رضسي ألله عنه  -ألفتنة ألتي
حدثت ‘ عهد علي  -رضسي ألله عنه  -ومعاوية -
رضسي ألله عنه  -هذأ هو ألصسحابي ألذي جاهد
‘ ألله حق جهاده حتى أأتاه أليق.Ú
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النوادي العلمية الثقافية بالجامعات

الثق ـ ـ ـا‘

مشسروع لبناء رجال الغد
النوادي العلمية و الثقافية الجامعية فضساءات للبحث و المعرفة و التسسلية و التعلم و التثقيف فكرة
تبناها الطلبة الجزائريون منذ سسنوات و تلقى اليوم رواجا كبيرا خاصسة في الكليات و المعاهد التقنية.
فضساءات و قف عندها «الشسعب الثقافي» من خÓل تجربة كل من نادي «فضساء المعرفة « ( espace du
 ) savoirو نادي «أاوريكا « ( )eurékaو كذا نادي «إالكترو» (  )électroمن جامعة بومرداسس و عالم التآاخي
والتآازر و تقاسسم المعرفة والمشساركة في بناء شسخصسية الطالب الجزائري على أاحسسن وجه وتأاهيله
للحياة العملية.

للتكوين التطبيقي والثقافي أاولوية

«أاوريكا»« ،فضصاء المعرفة» و «إالكترو» ...نواد علمية من جامعة بومرداسس
العتروسسي محمد أامين ،صسفاء بو جلطي ،دحو محمد أامين ،زعموم راضسية ،عبد العزيز سسفيان  ،صسياد لطيفة ،فارسس صسالحي ،و رضسا
عمراوي ،طلبة تخصسصس علمي الكترونيك و الكتروتكنيك و صسيدلة و عتاد طبي و لغات و تاريخ ،اختÓف تخصسصساتهم و ميو’تهم لم
يمنعهم من التشسارك في فكرة ا’نخراط في النوادي العلمية الثقافية ،فأاحدثوا تغييرا كبيرا في حياتهم انعكسس إايجابا على مسسارهم
الدراسسي .هم طلبة شسغوفون بالمعرفة خارج جدران المدرجات و قاعات ا’عمال التطبيقية نزلوا ضسيوفا على جريدة «الشسعب» للتعريف
بجانب من جوانب الحياة الجامعية.
حبيبة غريب
تصسوير :عباسس تيليوة
العتروسسي محمد أامين ،رئيسص نادي «اوريكا» هو
نادي علمي و ثقافي ،انشسأا سسنة  2002ويعتبر عميد
النوادي في جامعة بومرداسص ،حيث تعاقبت عليه
أاجيال و أاجيال من الطلبة بقوا موالين له متواصسلين
مع من عقبوهم لحد السساعة يسسلمون المشسعل في
كل سسنة تخرج لمن يخلفهم في مقاعد الدراسسة.
النادي ينظم محاضسرات بمواضسيع اجتماعية و
ثقافية و في علم النفسص و إالى جانب المقهى األدبي
أاي -ن ت -ك -ون ،ب -حسسب م -ح-م-د أام-ي-ن ،ال-ف-رصس-ة ول-و
مقاهي أادبية و يتعرضص فيها إالى مواضسيع متعددة
يحاولون من خÓلها رفع مسستوى طلبة بومرداسص
ال -ن -خ -ب -وي  .ك -م -ا ي -ح-اول-ون م-ن خÓ-ل-ه-ا كسس-ر ك-ل
الطابوهات.
م -ن ج -ان-ب-ه-ا ،أاك-دت ب-وج-ل-ط-ي صس-ف-اء ال-م-ك-ل-ف-ة
باإلعÓم في نادي «فضساء المعرفة» أان هذا األخير
أاسسسص سسنة  2003و حظي باعتماد من جامعة
بومرداسص بعد  3سسنوات ،ليصسبح اليوم و مع تعاقب
الكثير من الطلبة الفاعلين عليه ،فضساء يشسجع كل
ما له عÓقة بالعلوم و المعرفة و الثقافة و الفن و
فن الخطابة و تعزيز قدرات الطالب وإامكانياته و
مواهبه.
في ذات السسياق ،قال عبد العزيز سسفيان ،رئيسص
النادي العالمي « إالكترو» ،إان هذا األخير الذي رأاى
النور سسنة  2010أاسسسص من قبل مجموعة من طلبة
اإلل -ك-ت-رون-يك والل-ك-ت-روت-ك-ن-يك وه-و فضس-اء م-وج-ه
Óبحاث العلمية و الختراعات و تبادل المعلومات
ل أ
في كل ما يخصص التكنولوجيات الحديثة و علوم
اللكترونيات ،و يقوم بتنظيم مسسابقات و دورات
تعليمية ويرافق األعضساء المنخرطين في عملية
تجسسيد مشساريعهم خاصسة العلمية وتلك المتعلقة

بسسنة التخرج ،فهو فضساء للعلوم التطبيقية بامتياز
أاراده مؤوسسسسوه فسسحة يسستطيع من خÓلها الطالب
أان يختبر من المعارف و المعلومات ما يسساعده
على تكملة ما يتلقاه من دروسص نظرية.

فضصاءات يسصتغل فيها وقت الفراغ بذكاء
من السسئلة التي تطرح نفسسها حين نتحدث عن
النوادي العلمية في الجامعة :كيف يمكن للطالب ان
يوفق بين الدراسسة و نشساطاته بها ،و هل يكفيه
الوقت لذلك؟
في إاجابته عن السستفسسار ،قال دحو محمد أامين
رئيسص نادي «فضساء المعرفة « أان النوادي العلمية و
الثقافية فضساءات لسستغÓل أاوقات الفراغ من
خÓل ممارسسة أانشسطة علمية و ثقافية تسساعد
كثيرا الطالب ول يأاخذ النادي من وقتنا كثيرا سسوى
خÓل تنظيم المناسسبات الكبيرة ،مثل الملتقيات
ال -وط-ن-ي-ة أاو األنشس-ط-ة ال-ت-ي تسس-ت-دع-ي ت-ج-ن-ي-د ك-ل
الطاقات «.
فهذه النوادي ،أايضسا «تقدم دورات تكوينية في
اللغات الحيّة مث ،Óشسأان الدروسص التعليمية التي
تقدمها ،بحسسب ما كشسفت لنا زعموم راضسية ،طالبة
في اللغة النجليزية ،لنظرائها بنسسبة يومين في
األسسبوع و التي تقول أانها طريقة وهي الطريقة
تضس -ي -ف ال -ت -ي تسس -اع -د ال -ط -الب ع -ل-ى ال-ت-واصس-ل و
اكتسساب لغة إاضسافية يسستغلها مسستقب Óفي حياته
العملية.
بدوره قال عبد العزيز سسفيان ،رئيسص نادي» إالكترو
 ،انه ل يعتبر النادي بمكان لتمضسية الوقت أاو
تضسييعه ،بل بالعكسص  ،هو مكان يسساعد على تكملة
ال-م-ع-ل-وم-ات ال-ت-ي ي-ت-ل-ق-اه-ا ال-ط-الب ف-ي المدرج أاو
األعمال الموجهة ،فهو فضساء يسساعد على تحصسيل

Óعمال النظرية ،فأانا اقضسي  ٪10من
التطبيق ل أ
وقتي في قاعات الدرسص و الباقي في النادي
العلمي و ل ينفي هذا أانني من  3األوائل في دفعتي.
يشس -ارك -ه ال -ع -ت -روسس-ي م-ح-م-د أام-ي-ن ،رئ-يسص ن-ادي
«اوريكا « قائ :Óأان الطالب اليوم يملك الكثير من
الوقت فعليه أان يسستغله في ما يعود عليه بالفائدة،
مشسيرا أان اللقاءات األدبية التي يسسطرها النادي
ه- -ي ف- -رصص م- -ن ذهب ل- -ت- -وسس -ي -ع األف -اق و ت -ب -ادل
المعلومات من خÓل النقاشسات حول اإلصسدارات و
فلسسفة مؤولفيها في الحياة ،و هذه إاضسافة قيمة
ل- -طÓ- -ب ال- -ت- -خصسصس- -ات ال -ع -ل -م -ي -ة ح -ت -ى ت -ت -ع -زز
شسخصسياتهم وتتقوى معرفتهم و يكبر إالمامهم بكل
أامور الحياة.
في ذات الشسأان ،أاشسارت صسياد لطيفة المختصسة في
الصسيدلة قائلة « :أاننا لسسنا مجبرين كمنخرطين في
النوادي للحضسور يوميا فنشساطنا يأاتي وفقا لجدول
زمني محوره األول سساعات الدراسسة ،لكن ل بد أان
يفهم الطلبة أاننا نتكون و نواصسل تعلمنا في هذه
ال -فضس -اءات ب -ال -م-وازاة م-ع ب-رام-ج ال-دراسس-ة ،وه-ذه
بمثابة ورقة رابحة لنا ،حينما نتخرج من الجامعة
حاملين باإلضسافة إالى الشسهادات مخزون كبير من
الثقة في النفسص و المعارف و الثقافة العامة و
تكوين للشسخصسية.
بشسهادة فارسص صسالحي احد المنخرطين في نادي
«إالكترو» ،فإان كل وقت فراغ بين حصسة و أاخرى
يقضسيه في النادي العلمي و األدبي ،األمر الذي
سساعده كثيرا في التخلي عن المخاوف التي تنتابه
بخصسوصص نقصص المواد التطبيقية.
كما أاكد من جهته رضسا عمراوي ،طالب تخصسصص
إالكترو-ميكانيك أان انخراطه منذ سسنة في نادي «
فضساء المعرفة» فتح أامامه آافاقا كثيرة و غّير من
Óشسياء و قوى ثقته بنفسسه.
نظرته ل أ

تواصصل بين األجيال
وتقاسصم التجارب الناجحة
من بين التقاليد الجميلة ،التي يتقاسسمها أاعضساء النوادي العلمية «أاوريكا»
و»فضساء المعرفة» ،و «إالكترو» تقليدا جمي Óو هو تسسليم المشسعل من حين
آلخر بين الطلبة المتخرجين و الطلبة الجدد ،إالى جانب تنظيم كل بداية
سسنة دراسسية يوما ترحيبي بالناجحين الجدد في شسهادة البكالوريا ،يقدمون
من خÓله مزايا و أانشسطة النادي و يفتحون بذلك باب النخراط على شساكلة
األخوية في الجامعات األمريكية.
غير إان الصسداقة و المودة و روح التعاون و المشساركة التي تجمع بين النوادي
الثÓثة تسستحق التشسجيع  ،حيث عمد كل نادي إالى دعوة النوادي األخرى و
المشساركة في أانشسطتها ،حيث وجد الطالب المختصص في العلمي مكانا له
في المقاهي األدبية و الندوات الفكرية ،و سساعد بدوره طالب التاريخ أاو اللغة
أاو األدب في فهم المواد العلمية  ،ناهيك على إابقاء سسبل التواصسل قائمة بين
الجميع من خÓل شسبكات التواصسل الجتماعي العديدة.
من بين المبادرات التي تصسنعها هذه النوادي ،تنظيم حمÓت التطوع
لحماية البيئة و المحيط  ،والمبادرات الخيرية لفائدة المحتاجين ،هذا إالى
جانب تنظيم ملتقيات تحت شسعار «قصسصص نجاح» و هي دورات ينشسطها
قدماء النادي الذين تخرجوا و أاسسسسوا حياتهم المهنية و نجحوا ،حيث
يقدمون للطلبة خÓل هذه المناسسبات بعضص التفاصسيل عن تجاربهم مع
نصسائح قيمة قد تفيدهم مسستقب.Ó
من بين الفاعلين في هذه الملتقيات الذين تم ذكرهم « وائل بالة ،الذي أاسسسص
شسركة إلنتاج العسسل ،وجابر جاري ،صساحب وكالة اتصسال تتعامل مع اكبر
الشسركات العالميةـ جمال مراح ،صساحب مبادرة التطوع للنظافة و الحفاظ
على معالم تاريخية و أاثرية بتلمسسان ،حليم لفكير مؤوسسسص الموقع اللكتروني
دنيا ،أانيسص سسعيدون و الناشسطة جنيا زاد صساحبة الأعمال التطوعية لفائدة
أاطفال الدول الفقيرة.
تبقى األنشسطة في فن البÓغة و المناظرة و الخطاب أانشسطة تسسهر النوادي
على تنظيمها باسستمرار في محاولة منها لتكوين الطلبة على تعزيز قدراتهم
في إادارة النقاشص و اكتسساب الثقة و تهيئهم إالى سسوق العمل حيث يتعلمون
خÓل هذه الدورات أاو اللقاءات التي غالبا ما ينشسطها أاسساتذة و مختصسين
في مجالت عدة.
ما يتعلمه الطالب من خÓل مشساركته في هذه النوادي يضساف إالى سسيرته
الذاتية و يكون بمثابة أاول تكوين لبداية حياته العملية بعد التخرج و كذا بناء
مسستقبله.
لكن تبقى كل هذه المبادرات في حاجة إالى تشسجيع من المسسؤوولين و
المختصسين و رجال األعمال و كذا المؤوسسسسات الصسناعية و غيرها التي قد
تجد فيها مناجم لطاقات خام و موارد بشسرية متعلمة و متحضسرة و متكونة
في شستى المجالت من السسهل العتماد عليها مع قليل من اإلدماج و التكوين
في الرفع من مسستوى البحث العلمي و كذا تطوير القتصساد الوطني.
حبيبة غريب
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النوادي العلمّية ..حينما يكون للنجاح عنوان

عديدة هي النقاط التي أاثرناها رفقة
ضس-ي-وف-ن-ا م-ن طÓ-ب ج-ام-عة بومرداسس،
ال -م -م -ث -ل -ي -ن ل -ثÓ-ث-ة ن-واٍد ع-ل-م-ي-ة ه-ي
«فضس - - -اء ال - - -م- - -ع- - -رف- - -ة»« ،إال- - -ك- - -ت- - -رو»
و«أاوريكا» ..حّدثنا هؤو’ء بصسراحتهم
وعفويتهم عن فحوى النوادي العلمية
ال -ج -ام -ع -ي -ة ،ال -ت -ي ت -رم -ي إال -ى إاخ -راج
ال- -ط- -الب م- -ن ال- -ن- -م- -ط -ي -ة وال -ت -ف -ك -ي -ر
«المعّلب» ،وحّثه على التفكير «خارج
الصسندوق» ،واكتسساب مهارات اتصسالية
وم - - -ع - - -رف - - -ي - - -ة ت - - -ك- - -ون زادا ل- - -ه ف- - -ي
ال-مسس-ت-ق-ب-ل ..ك-م-ا حّ-دث-ون-ا ع-ن مصس-ير
اب -ت -ك -ارات ال -ط-ل-ب-ة وأاف-ك-اره-م ،وم-دى
اسس-ت-غÓ-ل-ه-ا ف-ي سس-وق ال-ع-م-ل وال-ت-ن-مية
ا’ق - -تصس- -ادي- -ة ل- -ل- -بÓ- -د ،وع- -ن أاحÓ- -م
’دب وال- -ث- -ق- -اف- -ة
ه - -ؤو’ء ،وم - -ك- -ان- -ة ا أ
’بداع في حياتهم ..ولمسسنا لديهم
وا إ
’م - -ل
ف- - -ك- - -رة مشس- - -ت - -رك - -ة ،وه - -ي أان ا أ
م-حّ-رك-ه-م ال-رئ-يسسي ،وأانهم يدركون أان
قّوتهم في اتحادهم ،وأانه ’ بديل لهم
عن وطنهم.
أاسسامة إافراح
لطالما كانت الجامعة األرضضية الخصضبة للنخبة ،والخّزان
لمّة ..ولكن جامعة
الذي ل ينضضب للطاقات البشضرية ل أ
بل نشضاطات خارج اإلطار األكاديمي البحت هي كمجتمع
بل ثقافة أاو إابداع ،أاو كلوحة بل أالوان :تؤوّدي الغرضض
ي ،وتقوم بالمهّمة في حينها ،ولكنها ل تعبّد طرقات
اآلن ّ
المسضتقبل.
اغتنمنا فرصضة وجود طلبة نشضطين على مسضتوى الجامعة
ف-ي إاط-ار ال-ن-وادي ال-ع-ل-م-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة ،م-حّ-ب-ي-ن ل-ل-ع-مل
ال-ت-طّ-وع-ي ال-ج-م-اع-ي ،ل-نسض-أال-ه-م ع-ن ط-رائق التعبير عن
مكنوناتهم وقدراتهم ،سضواًء فيما بينهم أاو مع اآلخر.

النوادي العلمية ..عÓقة تكامل ’ تنافر

سضأالنا ممثلي النوادي العلمية ،التي نزلت ضضيفة على
«الشضعب» ،عن العلقة التي تربط النوادي العلمية فيما
بينها ،وإان كانت علقة تكامل أام تنافسض أاو ربما تنافر.
وأاّكد سضفيان عبد العزيز (رئيسض نادي إالكترو) أان هذه
النوادي الثلثة تنشضط تقريبا في نفسض الفضضاء« ،لذا
فيمكن اعتبارنا جيرانا ،ونتعامل بهذه الروح» ..كما أاشضار
إالى أانه ،مطلع كل سضنة ،تن ّ
ظم النوادي العلمية أابوابا
مفتوحة في شضكل أايام ترحيبية ،Welcome days
وبخصضوصض هذه األيام ،يقول محمد العتروسضي (رئيسض
نادي أاوريكا) إان الهدف منها هو التنسضيق بين النوادي من
ج -ه -ة ،وال -ت -ع -ري -ف ب -ه -ا وت -ح -ف-ي-ز ال-ط-ل-ب-ة ال-ج-دد ع-ل-ى
النخراط فيها.
في هذا الصضدد ،يقول سضفيان (إالكترو)« :حينما رأايت
مشضاريع أانجزتها النوادي العلمية ،على غرار طائرة بدون
طيار مثل ،أاحسضسضت فعل بأاننا في بلد محترم ويملك
ط- -اق- -ات» ..ف- -ي إاشض- -ارة إال- -ى ق -درة ال -ن -وادي ال -ع -ل -م -ي -ة
بنشضاطاتها على تحفيز الطالب.
من جهتها ،ترى لطيفة صضياد (طالبة صضيدلة بجامعة
ت- -ي- -زي وزو وعضض- -و ن- -ادي فضض- -اء ال- -م- -ع -رف -ة) أان أاغ -لب
المشضاركين في التظاهرات العالمية الشضبابية والعلمية هم
من رّواد النوادي ،فهذه األخيرة تفتح لهم العديد من

األبواب والفرصض حتى خارج الوطن.

الجامعة الصصيفية ..تظاهرة أاوسصع أ’ثر أاكبر

سضبق وأان حدثنا أاعضضاء «فضضاء المعرفة» عن مشضروعهم
الرامي إالى تنظيم جامعة صضيفية .سضأالنا رئيسض النادي،
م -ح -م -د األم -ي-ن دح-و ،ع-ن ال-ه-دف م-ن ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة
وحجمها ،وقال إانها تجمع النوادي العلمية من داخل
الوطن ولم ل من خارجه أايضضا« :مثل «بتروليوم ورقلة»
هو تجمع دولي شضاركنا فيه على مدى  15يوما ،وشضهد
ت -ن -ظ -ي -م ت-ك-وي-ن-ات وورشض-ات وم-ح-اضض-رات ف-ي م-خ-ت-ل-ف
ال -م -ج -الت ،ت -دور ح-ول م-وضض-وع رئ-يسض-ي ل-ل-ت-ظ-اه-رة»..
وأاضضاف محمد األمين أان هذا األمر يتطلب الكثير من
التمويل والتحضضير والفضضاء والوقت والعناصضر التي تسضهر
على التنظيم ..كما حدثنا ضضيوفنا عن لقاء حول كيمياء
العناصضر شضهر نوفمبر المقبل ،سضيضضم ما بين  700و800
مشضارك ،وهو دليل آاخر على نشضاط النوادي العلمية في
مسضاحة أاكبر بكثير مّما يعتقده البعضض.
ولعّل من فوائد الجامعة الصضيفية أايضضا التبادلت بين
الطلبة واكتسضاب الخبرة والتنظيم ،وقد كانت أاول طبعة
للجامعة الصضيفية سضنة  ،2015تلتها طبعة أاخرى سضنة
 2016ببجاية وثالثة سضنة  2017بقسضنطينة.
ف -ي ه -ذا السض -ي -اق ،ت -ق -ول راضض -ي -ة زع -م -وم (ط-ال-ب-ة ل-غ-ة
إانجليزية وعضضو نادي فضضاء المعرفة)« :أاغلب الطلبة
الجدد لديهم صضورة نمطية عن الجامعة ،ويتعقدون أانها
مكان للدراسضة فقط وبشضكل حصضري ،لذا فإان الجامعة
الصضيفية تظاهرة أاكبر تتعدى في حجمها التظاهرات
الصض-غ-ي-رة ال-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا ال-ن-وادي ال-ع-ل-مية ،وبالتالي فإان
تأاثيرها سضيكون أاكبر ،ومن شضأانها التعريف أاكثر بالنوادي
ونزع تلك الصضورة النمطية الموجودة لدى الطالب».

واحة التكوين ..وسصراب سصوق العمل

سض -أال-ن-ا ضض-ي-وف-ن-ا ع-ن م-ك-ان-ة أاه-داف أاخ-رى ،ع-ل-ى غ-رار
التكوين والتواصضل مع الفاعلين في عالم الشضغل ،في قلب
أاهداف تظاهرة مثل الجامعة الصضيفية ،أاو غيرها من
ال -م -ع -ارضض وال -ت -ظ -اه -رات ال-م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى ال-ج-م-ه-ور.
واع -ت -ب-رت صض-ف-اء ب-وج-ل-ط-ي (ط-ال-ب-ة ال-ت-اري-خ وال-م-ك-ل-ف-ة
بالتصضال بنادي فضضاء المعرفة) ،بأان «التكوين جزء من
التنسضيق فيما بيننا كنواٍد» ،أاما راضضية (فضضاء المعرفة)
ف-ق-الت« :إان-ن-ا ن-كّ-ون ون-ت-كّ-ون ،واألم-ر ل-يسض ح-ك-را ع-ل-ي-نا
فقط» ،وراضضية نف ُسضها تقّدم دروسضا في اللغة اإلنجليزية
على مسضتوى النادي.
عن إامكانية أان توّفر التظاهرات العلمية للنوادي حلقة
وصضل بين الطالب المبدع والفاعلين في عالم الشضغل،
يقول محمد لمين ،إان الكثير من التجّمعات واللقاءات
تتضضّمن فعل منافسضات ومسضابقات تتمحور حول اإلبداع
والختراعات واختيار المشضاريع الناجحة.

ب-ال-م-ق-اب-ل ،ت-ق-ول ل-ط-يفة
صض -ي -اد« :ل أاؤوم -ن ك -ث -ي -را
بهذه الفكرة ،خاصضة وأان
الشض -رك -ات وال -م -ؤوسضسض-ات
تأاتي أاحيانا للمشضاركة من
أاج- -ل ال- -مشض- -ارك- -ة وم- -لء
فضض -اء ف -ي ال -ت -ظ -اه-رات
ف- -ق -ط ،ول -ك -ن ف -ي واق -ع
األم - -ر ل ي - -ح- -دث شض- -يء
ملموسض» .وأاعطت لطيفة
م -ث -ال ب -ت -ك-وي-ن حضض-رت-ه
سض - -اب - -ق- -ا ،ح- -ول إاط- -لق
السض -ت -ارت آاب (الشض-رك-ات
ال - -ن - -اشض- -ئ- -ة) ،وك- -ان م- -ن
ال- -م- -ف- -ت- -رضض أان ي- -ع -م -ل
المنظمون على مسضاعدة
أاصض- - -ح - -اب ال - -مشض - -اري - -ع
الخمسضة الناجحة في توفير التمويل اللزم ،ولكن هذا لم
يحدث ..وفي نفسض التجاه يذهب فارسض صضالحي (نادي
إالكترو) الذي يروي كيف يضضيّع القطاع القتصضادي فرصضا
وابتكارات أاصضحابها من شضباب الجامعات وكان يمكن
السضتفادة منها ..ولحظ ضضيوفنا أان ما نراه في اإلعلم
م -ن أان سض -وق ال -ع -م -ل ت-ع-د ب-اله-ت-م-ام ب-ال-ط-ل-ب-ة ح-ام-ل-ي
المشضاريع المبتكرة ،هو مجّرد عملية تسضويق ل غير.
من جهته ،يعتبر محمد األمين العتروسضي (أاوريكا) اأن
الهدف األهم من الجامعة الصضيفية هو الشضبكية وربط
العلقات  ،Net workingوبخروج الطالب إالى عالم
العمل سضيجد أان اتصضالته سضتسضاعده كثيرا بطريقة أاو
ب-أاخ-رى ،ع-ل-ى األق-ل م-ن ح-يث ال-م-ع-ل-وم-ة ،ك-م-ا سض-ي-ت-علم
الطالب مهارات في النوادي ومن خلل الحتكاك بطلبة
آاخرين ،من بينها القدرة على اإلقناع.

الكتاب ..عالم مترامي اأ’طراف

ت -ك -ام -ل ج -لّ-ي ،ل-يسض ف-ق-ط ف-ي ال-ت-خصضصض-ات وإان-م-ا ف-ي
م-ج-الت ال-نشض-اط ،ل-مسض-ن-اه ل-دى ضض-ي-وف-ن-ا ..ف-إالى جانب
ال-ل-ق-اءات ال-ع-ل-م-ي-ة وال-ت-ك-وي-ن-ات وال-ورشضات ،يعكف نادي
«أاوريكا» على تشضجيع المطالعة خارج مجال التخصضصض،
ويميل إالى عوالم مختلفة كاألدب وعلم الجتماع وعلم
النفسض.
يؤوكد محمد األمين العتروسضي أان الهدف من تأاسضيسض
نادي «أاوريكا» هو الخروج من النمطية التي يعاني منها
الطالب ،كما أانه «ل يتسضاوى من يقرأا الكتاب ومن ل
يقرأا».
وأاعطى العتروسضي مثال بأاشضخاصض لم يكونوا يقرؤوون
خارج مجال تخصضصضهم العلمي ،ولكن مع الوقت صضاروا
ي-ت-رددون ع-ل-ى نشض-اط-ات ال-ن-ادي ،وي-ه-ت-م-ون ب-قراءة كتب
متنوعة المشضارب« ..وفي نادينا نعمل على أان يعرضض
أاحدنا كتابا قرأاه ،وعلى تبادل الكتب فيما بيننا تشضجيعا
ل-ل-م-ط-ال-ع-ة» ،ي-ق-ول ضض-ي-ف-ن-ا ،ويضض-ي-ف« :م-ن ب-ين أاهداف
نشض-اط-ات-ن-ا أايضض-ا دع-وة ال-مشض-ارك-ي-ن إال-ى إاع-م-ال التفكير،
حيث نسضتضضيف أاشضخاصضا متمكنين في مجالهم ،يلقي
مداخلة ويعطي أافكارا ،وعلى من حضضر التظاهرة أان
يبحث في الموضضوع ويعّمق أافكاره».
أاما سضفيان (نادي إالكترو) فصضارحنا بالقول« :لم أاكن أاظن
أان -ن-ي أاح-ت-اج ال-م-ط-ال-ع-ة خ-ارج ت-خصضصض-ي ،وك-نت أاك-ت-ف-ي
ب -ال -دراسض -ة وال-ع-ودة إال-ى ال-م-ن-زل ،ول-ك-ن ب-فضض-ل ال-ن-وادي
العلمية اكتشضفت آافاقا أاخرى ..النادي العلمي يدفعك إالى
اكتشضاف أاقصضى حدودك ليسض فقط في مجال تخصضصضك
بل في مختلف المجالت» .واختتمت صضفاء بوجلطي
(فضض-اء ال-م-ع-رف-ة) ال-ن-ق-اشض ح-ول م-وضض-وع ال-م-ط-العة في
األوسض-اط ال-ط-لب-ي-ة ،وخ-ارج-ه-ا ،ب-ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى أان حّب
ب القراءة سضيقرأا
الكتاب أاقوى من كّل العقبات« :من يح ّ
مهما كانت الظروف».

«فضصاء المعرفة»...
ناٍد علمي في ثوب عائلة
أاسسامة إافراح
لم أاكن أاعلم شضيئا عن ناٍد علمي باسضم «فضضاء المعرفة»،
قبل أان تتصضل بي ،عشضية اليوم الوطني للطالب  19ماي،
حينما اتصضلت بي إاحدى المكلفات بالتصضال على مسضتوى
النادي ،تسضتدعيني لتغطية حدث «اإلنسضانية :الشضباب في
حركة» ،بالمكتبة الرئيسضية ببومرداسض.
كان هذا الحدث ،الذي اسضتضضاف متحدثين حول مفهوم
اإلنسض-ان-ي-ة وال-نشض-اط ال-ت-ط-وع-ي وأاب-ع-اده المختلفة ،فرصضة
لكتشضاف طلبة شضباب من تخصضصضات مختلفة ،ينظمون
ت-ظ-اه-رت-ه-م ب-أان-فسض-ه-م وب-إام-ك-ان-ي-ات-ه-م ال-م-ادي-ة وال-معنوية
الخاصضة ،ويتوقون إالى التعلم والسضتزادة من تجارب من
سضبقهم ،والتطلع إالى آافاق ل تتقيّد بالتخصضصض الجامعي..
ومن هنا ،بدأات رحلة التعّرف على «فضضاء المعرفة».
يرى أاعضضاء هذا النادي بأان الطالب «ركيزة الوطن ،وخطاه
الناجحة الثابتة نحو المسضتقبل تعني تقدم بلده نحو غد
أافضضل» .لذا ،ومن منظور المجتمع الذي يعلّق آاماله على
طّلبه ،أاسّضسض النادي العلمي والثقافي «فضضاء المعرفة» في
 24جانفي  2006بكلية علوم المهندسض بجامعة بومرداسض.
للنادي أاهداف عديدة يرمي إالى تحقيقها ،نذكر منها:
تحضضير الطلبة للحياة المهنية ،عن طريق زرع روح العمل
الجماعي ،وتحقيق التعاون بين الطلبة من خلل المشضاركة
ف -ي ال -نشض-اط-ات ال-ع-ل-م-ي-ة ،والسض-م-اح ل-ه-ؤولء ب-أان ي-ك-تسض-ب-وا
ت -ج -ارب ف -ي ع -دي -د ال -م -ي -ادي -ن ،وك -ذا ت -حسض-ي-ن وت-ط-وي-ر
إام -ك -ان -ات -ه-م ال-ذات-ي-ة ل-ت-م-ك-ي-ن-ه-م م-ن م-واج-ه-ة مشض-اك-ل-ه-م
ال-مسض-ت-ق-ب-ل-ي-ة ب-أان-فسض-ه-م .ون-ج-د ف-ي م-رك-ز أاهداف النادي
ت-حسض-ي-ن ال-ح-ي-اة ال-ط-لب-ي-ة م-ن خ-لل نشض-اط-ات م-ت-ع-ددة،
علمية وثقافية واجتماعية ،على غرار تنظيم الملتقيات
والندوات ،والنشضاطات واأليام العلمية ،وتكوين الطلبة في
مختلف الميادين ،وإاحياء األيام العالمية والوطنية.
كما حاز النادي على جوائز في مناسضبات عّدة ،على غرار
الجائزة األولى للتواصضل من عند مؤوسضسضة فريدريك إايبيرت
شضتيفتونغ األلمانية ،ببرلين سضنة  ،2011والجائزة األولى
لعلم البيئة سضلمتها وزارة البيئة في جوان  2012وماي
 ،2013وجوائز أافريقية تراوحت بين األولى والثانية ألفضضل
البتكارات في تظاهرات قارية.
من بين محاسضن «فضضاء المعرفة» أانه يجمع بين مختلف
األج -ي -ال ،ح -يث أاك -د ل -ن -ا أاعضض-اؤوه ال-ح-ال-ي-ون أان األعضض-اء
القدامى يتواصضلون مع النادي ،ويسضاهمون في أاحيان كثيرة
في نشضاطاته ،ويسضاعدون بقسضط من تراكم الخبرة التي
اكتسضبوها داخل الجامعة وخارجها.
كما أان النادي مفتوح لعديد التخصضصضات العلمية ،بين
العلوم التجريبية والعلوم اإلنسضانية واللغات ،وهو ما يشضّكل
فسض -ي -فسض -اء ت -ع -كسض بشض -ك -ل أاك -ب -ر ال -فسض-ي-فسض-اء ال-ط-لب-ي-ة
الجزائرية .ولكن النضضمام إالى النادي ليسض اعتباطيا ول
عشضوائيا ،إاذ يتم إاجراء مقابلة مع المترشضح للنادي قبل
قبوله ،وهذا ما قد يشضرح الترابط الذي نلحظه بين
األعضض -اء ،ال -ذي -ن ع ّ-ب-روا ل-ن-ا ف-ي أاك-ث-ر م-ن م-ن-اسض-ب-ة أان-ه-م
يشضكلون «عائلة واحدة».
يعتمد «فضضاء المعرفة» غالبا على التصضالت الشضخصضية
في التواصضل مع الضضيوف والمحاضضرين الذين ينشضطون
التظاهرات واللقاءات ،ولكن هذا لم يمنع أاعضضاءه من
تنظيم تظاهرات ذات مسضتوى ،سضواء من حيث المضضمون أاو
التنظيم أاو القيمة المضضافة.

á°VÉjQ

اإ’ثنين  03جوان  2019م
الموافق لـ  29رمضسان 1440هـ

بلماضضي سضّÒكز على العامل البدÊ

تـ ـ ـربّصس «اÿضص ـ ـر» ينطل ـ ـق الي ـ ـ ـ ـوم – ّسصب ـ ـ ـ ـا
للمشصارك ـ ـ ـة ‘ كـ ـ ـ ـ ـأاسس إافريقي ـ ـ ـ ـ ـ ـا 2019
لول Ãركز سضيدي موسضى –ت قيادة الناخب الوطني جمال بلماضضي ،الذي يراهن على هذا
ينطلق اليوم تربصس اŸنتخب الوطني ا أ
الÎبصس من أاجل Œهيز الÓعب Úمن الناحية البدنية قبل خوضس غمار الÎبصس الثا ‘ Êالدوحة.

عمار حميسسي
يسس -ع -ى ال -ن -اخب ال -وط -ن -ي ج -م -ال
بلماضسي ’سستغÓل فرصسة الÎبصس
ال -ذي سس-ي-ن-ط-ل-ق ال-ي-وم ا ¤غ-اي-ة 8
ج -وان م -ن اج -ل –ضس Òال Ó-ع -بÚ
م -ن ال -ن -اح-ي-ة ال-ب-دن-ي-ة ،خ-اصس-ة ان
م-ع-ظ-م ال-ع-ن-اصس-ر اأن-هت التزاماتها
مع اأنديتها ما عدا بÓيلي ’عب
الÎجي التونسسي.
يكتسسي هذا الÎبصس اهمية كبÒة
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ن-اخب ال-وطني ،خاصسة
ان -ه ي-ع-د ال-رك-ي-زة ا’أسس-اسس-ي-ة ال-ت-ي
سس -ي-ت-م ع-ل-ي-ه-ا ب-ن-اء ال-ع-م-ل اŸق-ب-ل

للمنتخب ‘ الفÎة اŸقبلة خÓل
تربصس قطر الذي سسيعرف مواجهة
منتخبي بورندي وما‹.
وي -ل -ت -ح -ق ال -ي -وم ’ع -ب-و اŸن-ت-خب
ال -وط -ن -ي ت-ب-اع-ا ب-اŸرك-ز ال-وط-ن-ي
بسس -ي -دي م-وسس-ى ،ح-يث ي-ن-ت-ظ-ر ان
يكتمل التعداد اليوم بالتحاق كل
العناصسر Ãا اأن بلماضسي كان قد
شسدد على ’عبيه بضسرورة احÎام
تاريخ انطÓق الÎبصس.
م- -ن ج- -ه- -ة اأخ -رى ت -واج -د Ãرك -ز
سسيدي موسسى قبل انطÓق الÎبصس
ث Ó-ث ’ع-ب ،Úوي-ت-ع-ل-ق ا’أم-ر ب-ك-ل
م -ن م -ب -و◊ي ،ق -دي-ورة وسس-ل-ي-م-اÊ

حيث كان الثÓثي يعا Êمن نقصس
‘ ا÷اهزية البدنية ،وهو ا’أمر
ال - -ذي اسس- -ت- -دع- -ى ت- -واج- -ده- -م ‘
اŸرك - - - -ز م - - - -ن اج - - - -ل اÿضس - - - -وع
’ختبارات بدنية على يد اÙضسر
البد Êللمنتخب.
” وضس -ع ب -رن -ام -ج خ -اصس سس -ي-ت-م
و ّ
تطبيقه حال وصسول الÓعب Úا¤
م -رك -ز سس -ي -دي م -وسس -ى م -ن خÓ-ل
اإخضس -اع ك -ل الÓ-ع-ب Úل-ف-ح-وصس-ات
طبية على يد ا÷هاز الطبي من
اأج - -ل ال - -ت - -اأك- -د م- -ن سسÓ- -م- -ة ك- -ل
الÓعب.Ú
ك- -م- -ا سس- -ي- -ق- -وم اÙضس- -ر ال -ب -دÊ

ب -اإج -راء اخ -ت -ب -ارات ب -دن -ي-ة اأول-ي-ة
لÓ- -ع -ب Úم -ن اج -ل م -ع -رف -ة م -دى
ج- -اه- -زي- -ة ك- -ل ’عب ق -ب -ل ب -داي -ة
تطبيق برنامج التحضس Òا÷ماعي،
وهو ا’مر الذي كان ا÷هاز الفني
متعودا على تطبيقه.
وينتظر ان يقوم بلماضسي با◊ديث
م -ع ’ع -ب -ي-ه خÓ-ل اج-ت-م-اع-ه ب-ه-م
سسهرة اليوم من اجل وضسع النقاط
ع- -ل- -ى ا◊روف ب- -خصس -وصس ال -فÎة
اŸق-ب-ل-ة ،واإطÓ-ع-ه-م على حيثيات
الÈنامج الذي سسيتم تطبيقه خÓل
الÎبصس ا’ول بسس- - -ي - -دي م - -وسس - -ى
والÎبصس الثا Êبالدوحة.

 ÚŸكب( Òمدّرب ا–اد العاصضمة) لـ «الشضعب»:

 ⁄نشص ـ ـ ـ ـ ـك يوم ـ ـ ـ ـ ـا ‘ قـ ـ ـ ـ ـدرتنا عل ـ ـ ـ ـى –قيـ ـ ـ ـ ـق الّلقـ ـ ـ ـب
–ّدث اŸدرب  ÚŸكب Òعن سضر تأالقه مع ا–اد العاصضمة و‚احه ‘ كسضب الرهان والفوز باللقب  ،8ومن ثم يدخل  ÚŸكبÒ
التاريخ من بابه الواسضع ،حيث ع Èعن سضعادته الكبÒة بهذا ال‚از ‘ هذا ا◊وار.

حوار :فؤواد بن طالب

ب -ع -د ه -ذا ال -ف-وز ال-ت-اري-خ-ي ..ك-ل-م-ة ع-ن
مسضÒة ال–اد هذا اŸوسضم؟
@@أاشسكركم على اهتمامكم بالفريق من خÓل
اŸتابعة خطوة بخطوة وتغطية مبارياته ،خاصسة
أان اŸسسÒة  ⁄تكن سسهلة ‘ اŸرحلة الثانية،
أاين «تزعزع» الفريق ‘ أاك Ìمن مرة بعدما كان
مرتاحا ‘ مرحلة الذهاب ولكن بفضسل العزÁة
واإ’رادة تغلبنا على الصسعاب وعدنا بالفريق إا¤
مسس -اره ال -ط -ب -ي -ع -ي ب -ع-د ت-ع-دي-ل أاوت-اره وشس-ح-ن
بطاريات الÓعب Úخاصسة –قيق ما هو مطلوب
أاي الفوز باللقب.
@ ما هو شضعورك وأانت من كان وراء هذا
لبناء سضوسضطارة؟
الفوز أ
@@ صسراحة اللقب والفوز به  ⁄يكن سسه Óو⁄
يكن هدية ،وقد أاثلج هذا اللقب صسدور ا÷ميع
خاصسة اأ’نصسار الذين يسستحقون وسسام التشسجيع
ويعتÈون الÓعب رقم .12
@ أال ترى بأان الفريق ‘ اŸرحلة الثانية
أاخفق ‘ أاك Ìمن مباراة؟
@@ الفوز باللقب خاصسة خارج القواعد هو –د
كب Òخاصسة بعد التعادل ‘ ديارنا أامام ا◊مراوة
وك -دن -ا ن -خ -رج م-ن ال-ب-اب الضس-ي-ق .ل-ك-ن ال-ظ-ف-ر
باللقب له نكهة خاصسة ‘ مسسار ا÷هاز الفني

واإ’داري والÓعب Úواأ’نصسار.
@ ك -ي -ف ك -ان مشض -وار ال -ب-ط-ول-ة ب-ال-نسض-ب-ة
لكم؟
@@  ⁄يكن مفروشسا بالورود خاصسة ‘ اŸرحلة
ال -ث -ان -ي -ة أاي -ن ع -ان-ي-ن-ا ‘ ب-عضس ال-ل-ق-اءات ،ل-ك-ن
ب-ال-ع-زÁة واإ’رادة اسس-ت-ط-اع ال-ف-ري-ق ال-ع-ودة إا¤
السسكة الصسحيحة.

@ أامام ا◊مراوة كد” أان تخسضروا اللقب؟
@@ ا◊م- -راوة ف -ري -ق ك -ب Òوك -ان ‘ اŸسس -ت -وى
أامامنا ،وكدنا أان نخسسر حتى اللقاء لكن تداركنا
اأ’مر أامام «السسي اسس سسي» وكنا أاك Ìجرأاة
وفزنا باللقب ‘ عقر ديارهم أاين كنا السسباقÚ
‘ التهديف ،وهذا ’ ينقصس من قيمة الفريق
ال-ع-ري-ق ،ف-ل-ق-د شس-ح-ن-ا ال-ت-ع-داد بالروح القتالية،
واسستطعنا هزمه ونلنا اللقب بكل جدارة.
@ متى شضعرت بامكانية –قيق الّلقب؟
@@ كان من اŸفروضس أان نفوز باللقب قبل
ن -ه-اي-ة ال-ب-ط-ول-ة ب-ج-و’ت ع-دي-دة ،ل-ك-ن م-رح-ل-ة
الفراغ التي مر بها الفريق أاجل ذلك و ⁄نشسك
يوما ‘ قدراتنا على –قيق اللقب ،وهذا ما

نادي بنفيكا مهتم بخدمات ا◊ارسس نافاسس
مطالب البارصسا اŸادية اŸتمثلة ‘ ا◊صسول
على  60مليون يورو ،قللت من اهتمام النادي
الÈتغا‹ به..
جه بنفيكا بوصسلته Œاه نافاسس ،الذي يتمتع
وو ّ
بالكث Òمن اÈÿة ،وُيلّبي اŸتطلبات التي يبحث
عنها الفريق الÈتغا‹.
وأافادت تقارير صسحفية إاسسبانية ،أان زين الدين
زيدان ،اŸدير الفني لريال مدريد ،أابلغ نافاسس
ب -أان -ه خ -ارج خ -ط -ط -ه ل -ل -م -وسس -م اŸق-ب-ل ،وأان-ه
سسيعتمد على البلجيكي تيبو كورتوا ،كحارسس
أاسساسسي..
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ال ّ
لفريقية الشّضاطئية بجزر الرأاسس الأخضضر
Óلعاب ا أ
لو ¤ل أ
طبعة ا أ

اŸنتخبات الوطنية تواصصل –ضصÒاتها للموعد

لفريقية
Óلعاب ا أ
لو ¤ل أ
تواصضل أاغلب اŸنتخبات الوطنية اŸعنية باŸشضاركة ‘ الطبعة ا أ
الشضاطئية –ضضÒاتها اŸكثفة ‘ ﬂتلف اŸراكز الرياضضية ،من أاجل ضضمان –قيق نتائج
لخضضر ‘ الفÎة
إايجابية ‘ اŸوعد الذي سضتجري وقائعه بجزيرة «سضال» بجزر الرأاسس ا أ
اŸمتدة من  14إا 23 ¤جوان.

نبيلة بوقرين
تشسارك ا÷زائر ‘ هذا اŸوعد القاري الكب Òبوفد
يضسم  120فرد من بينهم  74رياضسي ،والبقية Áثلون
كل من اŸدرب Úوالفني ÚواŸسسوؤولي Úعلى راأسس
ا’إ–ادي -ات ،حسس -ب -م -ا ع-ل-مت «الشس-عب» م-ن مصس-ادر
موثوقة ،سسيتنافسسون ‘  11اإختصساصس على غرار كل
من كرة اليد ،الكاراتي دو ،كرة القدم الشساطئية،
السسباحة ‘ اŸياه اŸفتوحة ،ا’ألواح الشسراعية ،كرة
السسلة  3ضسد  ،3التجذيف ،األعاب القوى ،التنسس،
الكرة الطائرة الشساطئية.
سسيتنقل الوفد ا÷زائري على م Ïرحلة مباشسرة
تابعة للخطوط ا÷وية ا÷زائرية على مرت Úالفوج
ا’أول يسسافر يوم  11جوان والثا 18 ‘ Êمن ذات
الشس- -ه- -ر ،اأي حسسب رزن- -ام- -ة اŸن- -افسس- -ات وم- -وع- -د
اإنطÓقها ،وسستتجمع الفرق الوطنية Ãركز سسويدانية
يوم Úقبل عن شسد الرحال Ÿوقع ا◊دث وحسسب
ذات اŸصس-در سس-ي-ن-ظ-م ح-ف-ل ع-ل-ى شس-رف-ه-م ب-حضسور
وزي -ر الشس -ب -اب وال-ري-اضس-ة ،رئ-يسس ال-ل-ج-ن-ة ا’أوŸب-ي-ة
وشسخصسيات رياضسية بارزة سسبق لها اأن تاألقت ‘
ﬂتلف اŸواعيد من اأجل تشسجيع الفرق الوطنية
وال -رف -ع م -ن م -ع -ن -وي -ات-ه-م ل-ت-ق-د Ëا’أفضس-ل ‘ ه-ذه
التظاهرة الكب.Ò
لÓإشسارة ،فاإن اŸنتخبات الوطنية سستشسارك ‘ هذه
التظاهرة بالعناصسر الشسابة وفقا لÓإسسÎاتيجية التي
ت-ن-ت-ه-ج-ه-ا ُم-خ-ت-ل-ف ا’إ–ادي-ات ب-ن-اءا ع-لى توصسيات

وزارة الشسباب والرياضسة ’إعطاء الفرصسة للمواهب
الصساعدة من اأجل اإظهار اإمكانياتها وكسسب اÈÿة
والتجربة ،و‘ نفسس الوقت للتاأقلم مع التنافسس ‘
اŸسستوى العا‹ اإسستعدادا للمواعيد التي سستليها و‘
ُم -ق -دم -ت -ه -ا ا’أل -ع -اب ا’أف-ري-ق-ي-ة ‘ م-دي-ن-ة ال-رب-اط
اŸغربية ،اŸنافسسات العاŸية ’أغلب ا’إختصساصسات.
تسسعى العناصسر الوطنية اإ ¤تقد Ëاأفضسل ما لديها
خÓ- -ل اŸن- -افسس- -ات م- -ن اأج -ل ال -وصس -ول ل Ó-أه -داف
اŸسس -ط -رة واŸت -م -ث -ل -ة ‘ ال -وصس -ول ’أك Èع -دد م-ن
النهائيات للتويج باأك Èعدد من اŸيداليات خاصسة
اŸع -دن ال -ن -ف -يسس ’إع Ó-ء ال -راي-ة ال-وط-ن-ي-ة واإسس-م-اع
النشسيد الوطني ‘ سسماء جزيرة «سسال» ،ياأتي ذلك
رغم صسعوبة اŸاأمورية ‘ ظل اŸسستوى العا‹ الذي
سس ُ-ي -م ّ-ي -ز ال-ت-ظ-اه-رة ب-ت-واج-د ك-ل م-ن ت-ونسس ،مصس-ر،
اŸغرب ،جنوب اأفريقيا ،ومنتخبات اأخرى لها تقليد
‘ ب- -عضس ال- -ري- -اضس- -ات  ،ل -ك -ن ك -ل شس -يء ‡ك -ن ’أن
ال -ري -اضس-ي Úا÷زائ-ري Úسس-ب-ق ل-ه-م اأن ب-ره-ن-وا ع-ل-ى
قدراتهم من قبل.
تعرف الطبعة ا’أو ¤لÓألعاب ا’أفريقية الشساطئية
مشساركة  886رياضسي من بينهم  416رياضسية Áثلون
 54دول -ة سس -ي -ت -ن -افسس -ون ع-ل-ى اŸراك-ز ا’أو11 ‘ ¤
اإخ- -تصس- -اصس- -ا مسس -ج -ل -ة ضس -م -ن الÈن -ام -ج ال -رسس -م -ي
للتظاهرة ،ما يعني اأن الفرجة مضسمونة بالنسسبة لكل
اŸتتبع Úلهذا ا◊دث الذي سسيجمع اأبناء القارة
السسمراء ،من بينهم الوفد ا÷زائري الذي سسيتحدى
ا÷ميع لتشسريف ا’ألوان الوطنية واإفتكاك اأك Èعدد
من اŸيداليات.

لو¤
احتل اŸركز الّثالث ‘ الّرابطة اÎÙفة ا أ

نادي بارادو يحتفل بضصمان خوضصه للمنافسصة القارية
اأقامت اإدارة نادي بارادو حفًÓ
على شسرف الÓعب ،Úيوم السسبت
بالعاصسمة ،احتفاً’ باإنهاء اŸوسسم
‘ اŸرت - -ب- -ة ال- -ث- -ال- -ث- -ة ب- -ج- -دول
الÎت - -يب ،وضس - -م - -ان اŸشس - -ارك- -ة
القارية باŸوسسم اŸقبل ’أول مرة
‘ تاريخ النادي.
وع ّ- -ب - -ر رئ - -يسس ال- -ن- -ادي حسس- -ان
زطشسي ،عن سسعادته الكبÒة بهذا
ا’إ‚از ،ونّوه باÛهودات التي
ب- -ذل- -ه- -ا زم Ó-ء ا◊ارسس ت -وف -ي -ق
م-وسس-اوي ،ل-ت-ح-ق-ي-ق ه-ذا ا’إ‚از
الكب Òللفريق.
واأّكد زطشسي اأن اإدارته سستعمل
على وضسع كافة ا’إمكانيات –ت
تصس- - -رف الÓ- - -ع- - -ب Úم- - -ن اأج - -ل
م-واصس-ل-ة ال-ت-األ-ق اŸوسس-م اŸق-ب-ل
ق -ارًي -ا ،وا’سس -ت -م -رار ع-ل-ى ن-فسس

ا ’ أ د ا ء ا ل ث ا ب ت  ﬁل يً ا .
وع- -رف ا◊ف- -ل حضس- -ور ال Ó-عب
السس -اب -ق ل -ل -ف-ري-ق وا◊ا‹ ل-ن-ادي
اأ‚ي ال -ف -رنسس -ي ف -ري -د ا،‹ÓŸ
ال- -ذي ق- -اسس- -م رف -اق -ه السس -اب -قÚ
فرحة هذا ا’إ‚از.

ل Ó-إشس -ارة ،ف-اإن ن-ادي ب-ارادو
ضس-م-ن مشس-ارك-ت-ه اŸوسس-م اŸق-بل
‘ كاأسس الكونفيدرالية ا’أفريقية
’أول مرة ‘ تاريخه ‘ ،اإ‚از
غ Òمسسبوق لهذا الفريق الفتي
الذي تاأسسسس سسنة .1995

أاخبار من ا’–اديات الرياضصية

لخ Òأام -ام شض -ب-اب
@ ك -ي -ف ك -ان ال ّ-ل -ق -اء ا أ
قسضنطينة؟
@@ أاعرف جيدا بيت الشسباب لكن العزÁة كما
ق -لت سس -اب -ق -ا ه -ي ال-ف-اصس-ل وأادى ف-ري-ق-ن-ا ل-ق-اًء
بطوليا كبÒا خاصسة أان اŸنافسس ’ يÎك نقاط
اللقاء ‘ منزله “ر مرور الكرام.

–ويÓت

لحد،
قال تقرير صضحفي ،أامسس ا أ
إان الكوسضتاريكي كيلور نافاسس ،حارسس
مرمى ريال مدريد ،مطلوب ‘ الÈتغال،
خÓل النتقالت الصضيفية اŸقبلة.
وب-حسسب صس-ح-ي-ف-ة «ري-ك-ورد» الÈت-غ-ال-ي-ة ،فإان
ب-ن-ف-ي-ك-ا يسس-ع-ى ل-ت-دع-ي-م مركز حراسسة اŸرمى،
ووضسع نافاسس هدفا رئيسسيا للتعاقد معه..
وأاشسارت إا ¤أان التكلفة العالية للصسفقة ،تتطلّب
تعاونا من قبل إادارة ريال مدريد إ’“امها.
وكان بنفيكا مهتما بالتعاقد مع الهولندي ياسسÈ
سسيليسس Úحارسس مرمى برشسلونة مؤوخًرا ،ولكن

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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جعل طعم اللقب له نكهة خاصسة.
@ أاعتقد أانّ التعداد أاعطاك الكث ،Òوهذا
بأاداء موسضم اسضتثنائي؟
@@ ا’–اد يضسم ’عب‡ Úيزين ،وهذا بفضسل
اÈÿة اŸك-تسس-ب-ة ل-ه-ؤو’ء ال-ن-ج-وم م-ق-اب-ل وجود
شس- -ب- -ان زاده- -م ال -وح -ي -د ه -و ال -ع -زÁة واإ’رادة
والبحث عن التأالق أامام الكبار.
@ ف -وزك ب -ال ّ-ل -قب سض -ي -ج -ع -ل ال -ع-دي-د م-ن
لن- - -دي- - -ة تسض- - -ع- - -ى لÓ- - -سض- - -ت- - -ف - -ادة م - -ن
ا أ
خدماتك..هل سضتÎك ال–اد؟
@@ ’زلت مع ا’–اد ومن ثم Áكن أان نتحدث
عن أاشسياء أاخرى ،والوقت ’زال مبكرا للكÓم
عن هذا اŸوضسوع.

@ تنسس :سسيدير ا◊كم الدو‹ ا÷زائري ‘ التنسس ،نسسيم بلزري (شسارة برونزية) ،مقابÓت دورة رو’ن
غاروسس 2019-للتنسس بباريسس (فرنسسا) .لÓإشسارة اأن بلزري سسبق له اŸشساركة ‘ عديد الدورات الدولية ،حيث
اأدار ‘ دورة اأسسÎاليا اŸفتوحة  2019كحكم خط اŸباراة النهائية التي جمعت ب Úالنجم ÚالعاŸي Úنادال و
دجوكوفيتشس.
نظّمت رابطة و’ية ا÷زائر للتنسس ‘ ،نهاية ا’أسسبوع اŸاضسي ،اأبوابا مفتوحة على رياضسة التنسس ‘ منتزه
«الصسابÓت» بالعاصسمة ،حيث جلبت هذه اŸبادرة عديد اŸهتم Úمن العائÓت وا’أطفال.
@ الّرياضضات الشّضراعية :اأعلنت ا’–ادية ا÷زائرية للرياضسات الشسراعية عن تاريخ انطÓق الÎبصس
التكويني للمرب Úالرياضسي Úبالتوقيت ا÷زئي (درجة  1و ،)2حيث سسيكون يوم  23جوان على مسستوى اŸدرسسة
الوطنية للنشساطات اŸائية و –ت اŸائية بÈج البحري (ا÷زائر).
Ÿص س ا د ف Ú
@ تنسس الطاولةÃ :ناسسبة ا’حتفال باليوم العاŸي للطفولة واليوم العاŸي لتنسس الطاولة ا ُ
للفا— جوان ،نظمت ا’–ادية ا÷زائرية لتنسس الطاولة ،سسهرة ا÷معة ،بالتنسسيق مع مصسلحة الÎفيه الÎبوي
Ÿسستشسفى «نفيسسة حمود» (بار Êسسابقا) ،سسهرة رياضسية ترفيهية لفائدة اأطفال مرضسى السسرطان ،جرت ‘
اأجواء عائلية بسساحة اŸسستشسفى .كما ” توزيع هدايا على ا’أطفال من اأجل اŸسساهمة ‘ رسسم البسسمة وا’أمل
عليهم.
@ الكرة الطّائرة :ن ّ
ظمت رابطة و’ية ا÷زائر للكرة الطائرة بالشسراكة مع مديرية الشسباب والرياضسة
لو’ية ا÷زائر ،دورة خاصسة بقدامى الÓعب Úوذلك سسهرة يوم ا÷معة بالقاعة متعددة الرياضسات «بن تيفور»
بحيدرة (ا÷زائر).
@ جيدو :اأعلمت ا’–ادية ا÷زائرية للجيدو ،الرابطات الو’ئية اأنه على كل مÎشسح ’جتياز امتحان درجة
ا◊زام ا’أسسود التقني ،اŸقرر يومي  11و 12جويلية Ãدينة وهران ،ملء ا’سستمارة اÿاصسة بذلك واحÎام
ا’إجراءات الÓزمة.

لوروبية
لبطال ا أ
بعد فوز ليفربول برابطة ا أ

ﬁمد صصÓح :هدفنا اŸوسصم القادم هو التّتويج بالّدوري ا’‚ليزي

ج- -ه الÓ- -عب اŸصس- -ري ﬁم- -د
و ّ
صسÓ- -ح‚ ،م ل- -ي -ف -رب -ول ،رسس -ال -ة
–ذي- -ري -ة اإ ¤م -انشسسس Îسس -ي -ت -ي
بطل الدوري ا’إ‚ليزي اŸمتاز،
ب -ع -د ت -ت-وي-ج ال-ري-دز ب-ل-قب دوري
اأبطال اأوروبا.
وق- -ال صسÓ- -ح ‘ ،تصس -ري -ح -ات
اأب - -رزت - -ه - -ا صس - -ح - -ي - -ف- -ة «مÒور»
الÈي - -ط- -ان- -ي- -ة« :اإن- -ه- -اء ال- -دوري
ا’إ‚ل-ي-زي ب-ن-ق-ط-ة واح-دة خ-ل-ف
السسيتي كان اأمًرا ّﬂيًبا لÓآمال،
ولذلك كان من الصسعب اأن نختم
اŸوسس- -م ب -خسس -ارة ن -ه -ائ -ي دوري
ا’أب -ط -ال ،واأرى اأن ه -ذا ال-ت-ت-وي-ج
›رد ب- - - - - - -داي- - - - - - -ة ل - - - - - -ن - - - - - -ا».
واأضساف النجم اŸصسري« :معدل
اأعمار ليفربول واإمكانيات الفريق
ال- -ت- -ي ت- -ت- -ح ّسس -نŒ ،ع -ل مشس -روع

الريدز مثًÒا للغاية».
وتابع« :سسيكون هدفنا ‘ اŸوسسم
اŸقبل هو التتويج بلقب الدوري
ا’إ‚ل- -ي- -زي اŸم- -ت- -از ‘ .ال -ع -ام
اŸاضسي كنا نقاتل من اأجل دوري
اأبطال اأوروبا ،وقبله كنا نعمل من
اأجل الدوري ا’أوروبي ،لذلك فاإن

الفريق يتقدم بشسكل مسستمر».
واأردف« :ل- - -ق - -د ف - -از م - -انشسسسÎ
سسيتي باللقب ‘ اŸوسسم ا◊ا‹
وك- -ان ا’أم -ر مسس -ت -ح ً -ق -ا ،ل -ك -ن -ن -ا
سس -ن -ك -ون ق -ادري -ن ع-ل-ى ال-ت-ح-دي
ا’آن».
واسس-ت-ط-رد« :اأع-ت-ق-د اأن-ه-ا Œرب-ة
رائعة بالنسسبة لنا اأن نفوز بلقب
دوري ا’أب - - - -ط - - - -ال ا’آن ،وه- - - -ذا
سس -يسس -اع -د ال-ف-ري-ق ع-ل-ى ال-ت-ق-دم
خطوة اأخرى لÓأمام».
واأ” ‘« :اŸباراة النهائية اأمام
توتنهام ظهر الفريق اأك Ìهدوًءا،
كما اأصسبح لدى الÓعب ÚاŸزيد
من اÈÿات ،وكنا قادرين على
ال -ت -ح -ل -ي ب -الصس ،Èك -م -ا سس ّ-ج-ل-ن-ا
الهدف الثا ‘ Êالدقيقة الـ 87
‡ا يدل على اأّننا نتعلّم ونتقّدم».
ّ

