‘ زيــــارة عمـــــل وتفــــتيشش إا ¤الناحيــــة العسصكريــــة الثالثـــة ببشصــــار

الفريق ڤايد صشالح يششرف على تنفيذ “رين تكتيكي بالذخÒة ا◊ّية
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بعــــــــــــــــد تكويــــــــــــــــن
عسصكــــــــــــري نوعـــــــــــي

تخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرج دفعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
مـ ـ ـ ـن مدرسشتي البحري ـ ـة
بتمنفوسشت و اŸششاة بششرششال
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«الشصعـــــب» ترصصـــــد أاجـــــواء امتحانــــــات البكالوريـــا بالعاصصمـــــــة

إارتيـ ـ ـ ــ ـاح Ÿواضشيـ ــ ــ ـع اليـ ــ ــ ــ ـوم األول وتفـ ـ ـ ـ ـ ـاؤول
باقتطـ ـ ـ ـاع تـ ـ ـ ـ ـأاششÒة الدخ ـ ـ ـ ـ ـ ـول إا ¤ا÷امع ـ ـ ـ ـة
بلعابـ ـ ـ ـد مـ ـ ـ ـن تنـ ـ ـ ـدوف :عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم تسشجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل أاي تسشري ـ ـ ـ ـ ـ ـب للمواضشي ـ ـ ـ ـ ـ ـع
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صصـــ4ــــ0ـــ-ــــ5ـــــ0

مسصلسصــــل التوقيفــــات قــــــد Áتـــد إا ¤خريـــــف السصنــــــة ا◊اليـــــــة

الفسش ـاد يحت ـل صش ـدارة اŸششه ـد السشياسش ـي والجتماعـي ‘ ا÷زائـر

@ حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداد  ،كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـونيناف ،طحك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوت وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوŸي ...ششج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة تغط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي العصشابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
حـــرف راسصخــــة ‘ الّتاريـــخ مهـــّددة بالــــّزوال
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صصـــ

قال إان ا÷زائر تعيشش –ولت مفصصلية ‘ إاطار

صش ّناع يسشتنج ـ ـ ـدون طايب ـ ـ ـي :سشنتوجـ ـ ـ ـه نح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو إاعادة
ويدافع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون هيكلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة بنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الدول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
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عن الهوية الوطنية
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مولوديــة ا÷زائـــر

جابـو يدّعم الّتششكيلة..
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـي انتظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار
اسشتق ـ ـدام ـ ـات أاخـ ـرى
صصـــ3
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ا’ثنين  ١٧جوان  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ١٤ششوال  ١٤٤٠هـ

›لسس اأ’مة يسستأانف أاشسغاله
’م- -ة،
يسس - -ت- -أان- -ف ›لسس ا أ
ال- -ي- -وم ،أاشس- -غ- -ال- -ه ‘ ج- -لسس- -ة
ع- -ل- -ن- -ي -ة ت -خصسصس ل -ت -ق -دË
وم -ن -اقشس -ة مشس -روع ال -ق-ان-ون
اŸت -ع -ل -ق ب -ال -ق -واع -د ال -ع -ام-ة
اŸتعلقة بالوقاية من أاخطار
ا◊ريق والفزع ،ويرد وزير
الداخلية وا÷ماعات اÙلية
وال -ت -ه -ي -ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ع-ل-ى
ت - - -دخÓ- - -ت أاعضس- - -اء اÛلسس
على السساعة  09:30صسباحا.

ندوة تاريخية عن
البطل الرمز زبانة
–ت إاشس - - - - - - - -راف وزي- - - - - - - -ر
اÛاه -دي -ن ال -ط-يب زي-ت-و،Ê
ي - -ن- -ظ- -م اŸت- -ح- -ف ال- -وط- -ن- -ي
ل-ل-م-ج-اه-د ،غ-دا ،الذكرى 63
’سس- -تشس- -ه- -اد ال- -ب -ط -ل أاح -م -د
زبانة .يؤوطر الندوة اŸقررة
ب- - -دءا م- - -ن السس- - -اع - -ة 09:30
صس - - -ب - - -اح - - -ا ،ج - - -ام - - -ع- - -ي- - -ون
وﬂتصس - - - - - -ون ب - - - - - -حضس- - - - - -ور
شس-خصس-ي-ات ع-ل-مية وإاعÓمية
ت -ع -رضس شس -ه -ادات ح -ي -ة ع -ن
ه -ذا ال -ب -ط -ل ال-ذي اسس-تشس-ه-د
يوم  19جوان  1956من أاجل
ا◊رية والسسيادة.

«لننمي اŸسستقبل معا» شسعار
ا’حتفالية بيوم مكافحة التصسحر
–ت شس - - -ع- - -ار «ل- - -ن- - -ن- - -م- - -ي
اŸسس - -ت - -ق - -ب - -ل م- -ع- -ا» –ت- -ف- -ل
ا÷زائ- - -ر ب - -ال - -ي - -وم ال - -ع - -اŸي
Ÿك - -اف - -ح- -ة ال- -تصس- -ح- -ر ال- -ذي
يصس- -ادف  17ج- -وان م -ن ك -ل
سس -ن -ة .وب -ر›ت ‘ ال -ذك -رى
’·
السسنوية ’ 25تفاقية ا أ
اŸت -ح -دة Ÿك -اف-ح-ة ال-تصس-ح-ر،
أانشس-ط-ة ل-ل-ت-حسس-يسس با÷هود
ال -وط -ن -ي-ة ل-ل-ح-د م-ن ت-ده-ور
’راضسي وتقييم ما أا‚ز ‘
ا أ
مسسار –سس Úظروف معيشسة
’رياف وكسسب رهان
سسكان ا أ
’من الغذائي.
ا أ

ملتقى حول التنوع الثقا‘ با◊امة
اح- -ت- -ف -ا’ ب -ال -ي -وم ال -ع -اŸي
ل- -ل- -ت- -ن- -وع ال- -ث -ق -ا‘ م -ن أاج -ل
ا◊وار والتنمية اŸوافق لـ 16
ج -وان م -ن ك -ل سس -ن -ة ،ي -ن-ظ-م
’ع- - - -ل - - -ى ل - - -ل - - -غ - - -ة
اÛلسس ا أ
العربية ،اليوم ،ملتقى وطنيا
‘ هذا اÛال .اŸلتقى برمج
ب -اŸك -ت -ب -ة ال -وط -ن-ي-ة ا◊ام-ة
ب - -ال - -ع- -اصس- -م- -ة ،اب- -ت- -داء م- -ن
السساعة  09:00صسباحا.
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ملتقى حول الطفولة
باŸرك Òاليوم

’دارة والمالية
ا إ

ندوة صسحفية حول
برنامج دعم حماية
وتثم ÚالÎاث
الثقا‘ با÷زائر

ت -ن -ظ -م ال -ه -ي -ئ -ة ال -وط -ن-ي-ة ◊م-اي-ة
وت- -رق- -ي- -ة ال -ط -ف -ول -ة ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع
’· اŸت- -ح- -دة ل- -ل -ط -ف -ول -ة
صس- -ن- -دوق ا أ
«ال-ي-ون-يسس-ي-ف» ،ال-ي-وم ،م-لتقى «تنمية
ال -ط -ف -ول -ة اŸب -ك -رة ..اسس -ت -ث -م -ار م-دى
ا◊ياة» .ينظم اللقاء بفندق اŸرك،Ò
ابتداء من السساعة  08:30صسباحا.

جرائم ف
رنسسا ا’سستعمارية –ت اÛهر
ين

يوم دراسسي حول مطابقة
قواعد اŸنافسسة
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اŸنافسسة» ،بحضسور
اÛاه-دي-ن ب-ب-ئ-ر ت-وت-ة ب-ال-ع-اصس-م-ة وم-و حف وقسسمة إات- -ف- -اق الشس- -راك مدير برنامج تنفيذ
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التحريرية».
ف-ن-دق السس-وف-ي-تال،ة على ال
سساعة  08:30صسباحا.

تسسجيل بعضس
التذبذب ‘ التموين
بالغاز بواد تليÓت

ب- - -ر›ت م - -دي - -ري - -ة
ت-وزي-ع ال-ك-هرباء والغاز
السس-ان-ي-ة ،أاشس-غ-ال إاعادة
ت -ه -ي -ئ -ة شس -ب -ك-ة ت-وزي-ع
ال-غ-از ال-ط-ب-يعي ببلدية
وادي ت - -ل- -يÓ- -ت ،ح- -يث
’شسغال ‘ إاطار
تندرج ا أ
–ديث الشس - -ب - -ك- -ة م- -ن
أاج - -ل ت- -ق- -د Ëخ- -دم- -ة
أاحسسن للمواطن ،ولهذا
ف- -إان م- -دي- -ري -ة ت -وزي -ع
ال- - -ك- - -ه- - -رب- - -اء وال - -غ - -از
السسانية ناحية التوزيع
ل- -ل- -غ- -رب ت- -ع- -ل -م ك -اف -ة
زب - -ائ - -ن - -ه- -ا ب- -اŸن- -ط- -ق- -ة
اŸذك- - -ورة أاع Ó- -ه ،أان - -ه
سس -ي -ت -م تسس -ج -ي-ل ب-عضس
ال -ت -ذب -ذب ‘ ال -ت-م-وي-ن
بالغاز الطبيعي ،ابتداء
من اليوم إا ¤غاية 26
جوان ا÷اري ،وذلك ‘
فÎات متفرقة.

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

يÎأاسس وزي - - - -ر الصس- - - -ح- - - -ة
ﬁم - - - -د مÒاوي ،ال - - - -ي - - - -وم،
ب -اŸرك -ز ال -دو‹ ل -ل-م-ؤو“رات
ع -ب -د ال-ل-ط-ي-ف رح-ال ب-ن-ادي
الصس-ن-وب-ر ،ا’ح-ت-فال بذكرى
 50سس- -ن -ة ع -ل -ى ال -ت -ل -ق -ي -ح
’ج - -ب - -اري ي - -وم  17جوان
ا إ
.2019 - 1969يشس- - -ارك ‘
النشساط ‡ثلون عن الدوائر
ال- -وزاري- -ة وه- -ي -ئ -ات دول -ي -ة
ومديرو الصسحة الو’ئيون.

1797٤

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

التحرير

خمسسينية التلقيح
اإ’جباري باŸركز
الدو‹ للمؤو“رات

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

–سس- -ب -ا ل -ل -م -ل -ت -ق -ى اŸزم -ع
ت- -ن- -ظ- -ي- -م- -ه ح -ول «إاخ -ت -ت -ام
برنامج دعم حماية وتثمÚ
الÎاث ال- -ث- -ق- -ا‘ ‘ ا÷زائ -ر»
ب -اŸرك -ز ال -دو‹ ل -ل-م-ؤو“رات
ي- - -ن- - -ظ - -م اŸشس - -رف - -ون ع - -ل - -ى
الÈن -ام-ج م-ع وزارة ال-ث-ق-اف-ة
ن -دوة صس -ح -ف-ي-ة ح-ول ن-ت-ائ-ج
الÈن- - -ام- - -ج ،ال- - -ي - -وم ،ع - -ل - -ى
السس- - -اع- - -ة  09:30صسباحا،
بقصسر الثقافة مفدي زكريا.

سسياق تضسامني قائم على مبدا ا’نسسا‰ية

عمال موبيليسس ‘ حملة تÈع بالدم اليوم
‘ السسياق التضسامني القائم
’رادة
’نسسانية و ا إ
على مبدأا ا إ
الشسخصسية للمسساهمة ‘ إانقاد
’رواح ي- - -تّ- - -ج- - -ن- - -د ع- - -م- - -ال
ا أ
م -وب -ي -ل -يسس ال -ي -وم  17جوان
، 2019حول حملة ÷مع الدم
،ب- - -الشس - -راك - -ة م - -ع ال - -وك - -ال - -ة
الوطنية للدم.
و‘ّ للحملة السسنوية للتÈع
بالدم ،وقبل أايام من العطلة
الصسيفية التي تعرف إانخفاضًسا
ي
ﬁسسوسًسا لهذا السسائل ا◊يو ّ
،يعيد موبيليسس ،تنظيم هذه
’نسسانية الراسسخة ‘
اŸبادرة ا إ
تقاليده و عمالها.
و ع- -ل- -ي- -ه قّ- -رر م- -وب- -ي- -ل -يسس
ت -ع -م -ي -م ه -ذه ال -ع -م -ل -ي-ة عÈ
كامل الÎاب الوطني بإاشسراك
م -دي -ري -ات -ه -ا ا÷ه-وي-ة و ذلك
ّ
ل العمال للتجند الشسامل من أاجل إا‚اح هذا الواجب.
بتوجيه نداءِ ُ
÷ ّ
إان ا’ل -ت -زام ال -دائ -م Ÿؤوسسسس -ة م -وب -ي -ل -يسس و ع -م -ال -ه -ا ح -ي -ال ه -ذه ال -ع-م-ل-ي-ة ،ي-ع-كسس واجب اŸسس-ؤوول-ي-ة
ا’جتماعية للمؤوسسسسة اŸنبعثة من قيم التضسامن و اŸواطنة.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شسهار
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

»æWh

الثنين  17جوان  2019م
الموافق لـ  14شسوال  1440هـ

مسشلسشل التوقيفات قد Áتد ا ¤خريف السشنة ا◊الية

الفسساد يحتل صسدارة اŸشسهد السسياسسي وا’جتماعي ‘ ا÷زائر
^ حداد  ،كونيناف ،طحكوت و عوŸي  ...شسجرة تغطي العصسابة
^ الضسبطية القضسائية للدرك أامام رهانات تفكيك اأ’لغام قبل تفجÒها
سشجلت قضشايا الفسشاد واسشتعمال السشلطة
لك Ìج-دل
وت -ب -دي-د اŸال ال-ع-ام اŸواضش-ي-ع ا أ
وحضش- - - -ورا ‘ اŸشش- - - -ه- - - -دي- - - -ن السش- - - -ي - - -اسش - - -ي
والج-ت-م-اع-ي،ف Ó-ي-ن-تهي مسشلسشل توقيفات
الششخصشيات الوطنية سشابقا واŸتورطة ‘ بؤور
ال -فسش -اد  ،إال ويسش -ت -م -ر مسش -لسش -ل ال -ت -وق-ي-ف
ل -ي -م -ت -د ا ¤م -دي -ري اŸؤوسشسش -ات ال -ع-م-وم-ي-ة
واŸرافق ا÷امعية والبنوك لكششف اŸزيد
لل-غ-ام  ،أاب-ط-ال-ه-ا ي-ظ-ه-رون ‘ ال-واج-هة
م-ن ا أ
فجأاة دون إاثارة ،قد تسشبق هدوء عاصشفة
ا◊صش- -اد،ال- -ت- -ي لت -زال “ن -ج -ل الضش -ال -عÚ
والفاسشدين ع Èإادارات عمومية وخاصشة.

نورا لدين لعراجي
ت -ط -رح ‘ اآلون -ة األخÒة ال -ك -ث Òم-ن األسس-ئ-ل-ة
اŸت -ع -ل -ق-ة Ãث-ل ه-ذه اŸل-ف-ات اÿطÒة وي-تسس-اءل
الرأاي العام عن عمل مصسالح الضسبطية القضسائية
ال -ت-اب-ع-ة ÷ه-از ال-درك ال-وط-ن-ي،ال-ت-ي ت-ت-ع-ام-ل م-ع
قضسايا بهذا ا◊جم  ،أاطرافها متعددون انطÓقا
من مواقع وحيثيات وتفاصسيل هذه الختÓسسات
والختÓلت اŸالية التي مسست اماكن متفرقة.
ان ج -وه -ر ال -تسس -اؤول ي -ت -ع -ل -ق ب -ا◊ي -ز ال -زم-ن-ي
القصسŸ Òعا÷ة مثل هذه القضسايا  ،التي –تاج
ا ¤ميكانيزمات وآاليات تسساير التطور التكنولوجي
ال - -رق - -م - -ي  ،لن ا÷رÁة  ⁄ت - -ع - -د Ãف- -ه- -وم- -ه- -ا
الكÓسسيكي العادي  ،بل انها اخذت حيزا غ Òذلك
 ‘ ،ظل العا ⁄الرقمي  ،ما يسستوجب من القاضسي
ال-ت-ك-ي-ف م-ع م-ت-ط-ل-ب-ات ال-عصس-ر وم-واك-ب-ة م-نظومة
التشسريع القانو Êوالقضسائي وفق ذلك  ،ومع
تواجد ملفات ثقيلة أارقاما وأاوراقا  ⁄ ،تشسهدها
اŸنظومة أالقضسائية من قبل  ،و ⁄تعهدها اروقة
اÙاكم  ،إال ‘ حالت تعد على اصسابع اليد  ،مثل
قضسية اÿليفة  ،وقضسية  3200مليار اŸتورط فيها
رجل العمال عاشسور عبد الرحمان  ،ومادون ذلك
ل تبدو قضسايا الختÓسسات والفسساد تشسبه ذلك.
بتطور اÛتمعات وظهور طرق رقمية حسسابية
يصسعب اكتشسافها  ،تكيف رجال الضسبطية القضسائية
‘ اŸصس -ال -ح الم -ن -ي -ة ع -ل -ى م-ث-ل ه-ذه ال-ط-ف-رات
الرقمية  ،وجعلهم على طر‘ القضسايا مهما كانت
اطرافها ونطاقها.

وضس - -ع اŸسس - -تشس - -ار اÙق - -ق ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى
اÙكمة العليا مسساء امسص كل من كر Ëجودي
وزي -ر اŸال -ي -ة السس -اب -ق اŸت-اب-ع ب-ج-ن-ح-ت-ي اسس-اءة

قوى غ Òدسستورية “كنت من
التوغل ‘ دواليب السسلطة
انه منذ تو‹ الرئيسص اŸسستقيل بوتفليقة رئاسسة
ا÷مهورية ،ظهرت او ¤قضسايا الفسساد اŸا‹ ‘
البÓد بحماية القوى غ Òدسستورية  ،التي تدخلت
‘ كل شسؤوون الدولة وصسارت “تلك مفاتيح اÿزينة
العمومية Ãباركة السسلطة السسياسسية.
م -ن -حت ه -ذه ال -ق-وى غ Òال-دسس-ت-وري-ة ل-ن-فسس-ه-ا
صسÓحيات يفتقدها حتى مديري البنوك انفسسهم
،ويأاتي ‘ مقدمة هؤولء علي حداد مث ، Óهذا
األخ Òصسار السسلطة اآلمرة والقوة الناهية،حيث
رهن اقتصساد البلد ‘ حجم مقولة « من ◊يتو
بخرلو « وعوضص أان توجه اموال السستثمار ‘ دفع
عجلة التنمية والنهوضص بالقطاعات ا◊يوية ذات
الصسلة باŸورد اŸا‹ ،تخبطت اإلدارة العمومية
اŸتواطئة ‘ إافÓسسها بتواطوء مباشسر ،.و–ولت
ام- -وال ال -ب -ن -وك ال -وط -ن -ي -ة ا ¤وج -ه -ات ›ه -ول -ة
وأاغراضص خاصسة.
ليسص بعيدا عن رجل قاد منظمة «الفسسيو» دون
وجه ذي حق ،بل إانه صسنع لنفسسه هالة نرجسسية
مكنته من السستحواذ على ‡تلكات عمومية ‘ كل
ولية ؛وصسار مكتبه ﬁجا للوزراء والسسفراء ،اما
بعضص ولة ا÷مهورية فكان يوم اŸنى بالنسسبة لهم
لو رنت هواتفهم وكان اŸتصسل حداد  ،فبعضسهم
لوله Ÿا كان لهم ا◊ظ تقلد مهام مسسؤوولية ⁄

يحلموا بها اطÓقا.
يأاتي ملف الخوة كونيناف ‘ اŸرتبة الو،¤
من حيث القوة وا◊ضسور ونفوذا ‘ هرم السسلطة
أالسسياسسية ،ورغم أان اسسمه ل يتداول ‘ الصسالونات
واإلعÓم والسسياسسة،ذلك ألن مهامه اك Èمن ما
يصسبوا اليه غÒه ،فهو يفضسل الظل والعمل ‘
ﬁيط مغلق إال على شسلة معينة “تلك هي األخرى
الضس -وء األخضس -ر لÓ-قÎاب م-ن دائ-رت-ه م-ن ب-ي-ن-ه-م
وزراء وولة جمهورية هم اليوم ‘ قبضسة العدالة .
ويأاتي طحكوت،عوŸي ،ملزي ‘ مراتب اخرى
ثانوية ليسص Ãقدار سسابقيهم؛ لكن سسجلهم ‘
الفسساد حافل بذلك بل احيانا يفوقهم ‘ تفاصسيل
السس -ت -ف -ادة م -ن ال -ري-ع و–وي-ل ال-ع-مÓ-ت وت-ب-يضص
األموال.
مصسالح الضسبطية القضسائية ÷هاز الدرك ⁄
تتوان ‘ مواصسلة التحقيقات اثر تلقيها الشسكاوى
من النيابة العامة  ،فكان لها مواصسلة التحقيقات
‘ الشسأان ذاته ﬁ ،تفظة باŸلفات اŸرسسلة ا¤
النيابة العامة ‘ ارشسيفها  ،بعد تهاون او تخاذل
ال -ن -ي -اب -ة ال -ع -ام -ة م -ن م-ب-اشس-رة ذلك  ،ب-إاي-ع-از م-ن
ال -وصس -اي -ة ال -ت -ي ك -انت ه -ي الخ -رى ره-ي-ن-ة ه-ات-ه
العصسابة.
صسيف سساخن لسسنة  2019وقد Áتد مسسلسسل
التوقيفات والتحقيقات ا ¤خريف السسنة ا◊الية
 ،حيث يتزامن اŸوعد مع النتخابات الرئاسسية
التي من اŸفروضص Œرى ‘ شسهر اكتوبر على
اقصسى تقدير ،وبانتخاب رئيسص جمهورية جديد
سسيكون ا◊ديث Ÿرحلة اخرى بنكهة الشسرعية
الدسستورية .

اسستغÓل الوظيفة طبقا للمادة  33من القانون رقم
 01- 06اŸتعلق بالوقاية من الفسساد ومكافحته ،
وتبديد اموال عمومية طبقا للمادة  29من نفسص
القانون كما توبع عمار تو وزير النقل السسابق،
بجنحتي منح امتيازات غ ÒمÈرة للغ› ‘ Òال
الصسفقات العمومية والعقود  ،طبقا للمادة  26من
ال -ق -ان -ون اع Ó-ه اŸت -ع -ل -ق ب -ال -وق-اي-ة م-ن ال-فسس-اد
ومكافحته  ،واسستغÓل الوظيفة طبقا للمادة 33
من القانون نفسسه .
لÓإشسارة فان ﬁضسر السستماع ا ¤اŸتهمÚ
عمار تو وكر Ëجودي يدخل ‘ اطار مواصسلة

التحقيق اŸفتوح ضسد الوزير الول السسابق احمد
اويحيي اŸتواجد باŸوؤسسسسة العقابية با◊راشص ،
بعد امر ايداع صسدر ‘ حقه من طرف قاضسي
التحقيق بهيئة اÙكمة العليا  ،واŸتهم فيها بعدة
قضسايا .
ومن جهة اخرى Œرى على مسستوى ﬁكمة
سس -ي -دي اﬁم -د Ã ،ج -لسص قضس -اء ال -ع -اصس-م-ة ،
جلسسات السستماع والتحقيق ا ¤اطراف اخرى
له ضسلوع ‘ قضسايا الختÓسسات والفسساد ،
متورط فيها العديد من الشسخصسيات السسياسسية
ورجال العمال .

بعد مثول وزراء جدد أامام جهاز القضشاء

العدالة توسسع مÓحقتها لكل اŸتورط ‘ Úالفسساد
–ولت كبÒة ومتسشارعة يعرفها اŸششهد
ال -وط -ن -ي ،م -ع ال -ت -ح -ق -ي-ق-ات ال-واسش-ع-ة ال-ت-ي
تشش-ه-ده-ا أاروق-ة ال-ع-دال-ة ت-زام-ن-ا مع تواصشل
مسشÒات ا◊راك الششعبي ،الذي بات يحقق
نتائج ايجابية اك Èحسشب الششارع ا÷زائري
سشيما بعد الزج Ãسشؤوول Úكبار ‘ السشجن،
وذلك ب -ع -د ث -ب-وت ت-ه-م م-وج-ه-ة ل-ه-م ،ح-يث
يواصشل جهاز القضشاء توسشيع التحقيق نحو
كل مسشؤوول ثبت تورطه ‘ قضشايا فسشاد.

جÓل بوطي
بعد سسلسسلة التوقيفات والعتقالت التي طالت
مسسؤوول Úكبار خÓل فÎة حكم الرئيسص بوتفليقة
أاب -رزه -م ال -وزي -ران األولن اح -م -د أاوي-ح-ي-ى وع-ب-د
اŸالك سسÓل ،إاضسافة إا ¤أاباطرة الكارتل اŸا‹
على غرار ﬁي الدين طحكوت وسسعت العدالة
–قيقاتها ،بشسكل مفاجئ سساعات قليلة فقط على
ت -نصس -يب رئ-يسص اÙك-م-ة ال-ع-ل-ي-ا ا÷دي-د ،ون-ائ-ب-ه
ل -تشس -م -ل ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات إاط-ارات سس-ام-ي-ة سس-اب-ق-ة ‘
حكومات ﬂتلفة ‘ عهد حكم الرئيسص اŸسستقيل.
رغم اإلشسادة الكبÒة التي حيا بها اÙتجون ‘
مسسÒات ا◊راك الشسعبي خÓل جمعته السسابعة

ا◊كومة تقرر وضسع ÷نة يقظة و تقييم
ق- - -ررت ا◊ك- - -وم - -ة أامسس الح - -د خ Ó- -ل
اجتماع للمجلسس الوزاري اŸششÎك برئاسشة
الوزير الول ،نورالدين بدوي ،وضشع ÷نة
ي-ق-ظ-ة و ضش-ب-ط و م-راق-ب-ة و ت-ق-ي-ي-م ل-نششاط
زراع - - -ة ا◊ب - - -وب ل - - -دى وزي- - -ر اŸال- - -ي- - -ة و
Ãشش- -ارك- -ة وزراء ال- -ت- -ج- -ارة و الصش -ن -اع -ة و
الفÓحة ششخصشيا.
أاوضسح بيان Ÿصسالح الوزير الول ،ان اللجنة
تهدف ا ¤وضسع تصسور واضسح للمدى القصس Òو
اŸتوسسط بخصسوصص ملف عقلنة تسسي Òا◊بوب و
اسستÒادها مع تكليف هذه اللجنة الرقابية بإاجراء
تدقيق شسامل حول احÎام اللتزامات القانونية
ل -ك -ل اŸت -ع -ام -ل Úال -ن-اشس-ط Úبصس-ورة ق-ان-ون-ي-ة ‘
اŸيدان.
وق -د خصسصص الج -ت-م-اع ل-دراسس-ة سس-ب-ل ت-ط-وي-ر
شسعبة القمح و التداب Òالتي يتع Úاتخاذها ‘
›ال الن -ت -اج وال -ت -خ -زي -ن و السس-تÒاد و ال-ت-وزي-ع
Ãشس -ارك -ة ك -ل م -ن وزراء ال -داخ -ل -ي -ة و ال-فÓ-ح-ة و

اŸالية و الصسناعة والتجارة و مسسؤوو‹ الهيئات
العمومية ذات صسلة.
وخÓل هذا اÛلسص الوزاري اŸشسÎك الذي
عقد بناء على قرارات اجتماع ا◊كومة اŸنعقد
بتاريخ  29مايو  2019و بعد السستماع لعروضص
ﬂتلف اŸتدخل ،Úذكر بدوي بأانه يندرج ‘ إاطار
اŸق- -ارب -ة الشس -ام -ل -ة ال -ت -ي ت -ن -ت -ه -ج -ه -ا ا◊ك -وم -ة
ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى اح-ت-ي-اط-ات الصس-رف م-ن العملة
الصسعبة من خÓل تقليصص اللجوء ا ¤السستÒاد و
حصسره فقط ‘ تلبية ا◊اجيات ا◊قيقية للسسوق
الوطنية مع حصسر توجيه الدعم العمومي فقط ا¤
الكميات التي تذهب ا ¤اŸواطن و تفادي ذهابها
ا ¤غ Òمسستحقيها.
وب -ه -ذه اŸن -اسس -ب -ة ك -ل-ف ب-دوي وزي-ر ال-فÓ-ح-ة
ب -ت -ق -د Ëع -رضص ح -ول سس-ب-ل ت-ط-وي-ر شس-ع-ب-ة ان-ت-اج
ا◊بوب خاصسة على مسستوى ا÷نوب بهدف تعزيز
الم- -ن ال- -غ- -ذائ- -ي ل- -ل- -ج -زائ -ر و ت -ق -ل -يصص ف -ات -ورة
السستÒاد.

بوقدوم ‘ زيارة رسسمية إاÃ ¤اكو تدوم ثÓثة أايام

كر Ëجودي و عمار تو –ت الرقابة القضسائية وسسحب جوازيهما

نورالدين لعراجي

ترششيد اسشتÒاد ا◊بوب

يÎاسس مع نظÒه اŸا‹ اللجنة الثنائية السشÎاتيجية 14

‘ اطار التحقيق اŸفتوح ضشد احمد اويحيى

اصش - -در اŸسش- -تشش- -ار اÙق- -ق ع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى
اÙك-م-ة ال-ع-ل-ي-ا ب-وضش-ع ك-ل م-ن اŸت-ه-م Úك-رË
جودي وعمار تو –ت نظام الرقابة القضشائية
 ،اŸت- -م -ث -ل -ة ‘ سش -حب ج -وازي السش -ف -ر ال -ع -ادي
والدبلوماسشي والإمضشاء ‘ الششهر اأمامه  ،وهذا
يعني ا◊ضشور البد Êا ¤مقر اÙكمة العليا .

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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عشس- - -ر ج- - -ه - -از ال - -ع - -دال - -ة Ùارب - -ة اŸسس - -ؤوولÚ
اŸتورط ،Úإال أان دائرة التحقيق توسسعت بعد مثول
م -ن ج -دي -د وزراء سس-اب-ق Úوإاط-ارات سس-ام-ي-ة أام-ام
اÙكمة العليا وﬁكمة سسيدي أاﬁمد بالعاصسمة
،أامسص ،حيث أامر اŸسستشسار اÙقق باÙكمة
العليا بوضسع وزير اŸالية األسسبق كر Ëجودي –ت
الرقابة القضسائية بعد السستماع إاليه.
وبعد وجود ارتباط وثيق حسسب بيانات النيابة
العامة Ûلسص قضساء العاصسمة سسابقا على تورط
مسس - -ؤوول ‘ Úتسس- -ه- -ي- -ل صس- -ف- -ق- -ات ل- -رج- -ال م- -ال
م -ث -ل،أامسص ،وزي -ر ال -ن -ق -ل األسس-ب-ق ،ع-م-ار ت-و أام-ام
القاضسي اÙقق ،وذلك للتحقيق معه ‘ قضسايا
رجل األعمال علي حداد ،وإامكانية منحه صسفقات
مشسبوهة ،هي حاليا –ت التحقيق وما قد تسسفر
عنه التحقيقات قد يشسكل بداية Ÿعرفة كل الواقع.
‘ تطور ملحوظ ضسمن سسلسسلة التحقيقات قد
تسس-ت-دع-ي اÙك-م-ة ال-ع-ل-ي-ا وزي-ر ال-ن-ق-ل واألشسغال
العمومية األسسبق بوجمعة طلعي الذي أاحال مكتب
اÛلسص الشسعبي الوطني،أامسص ،ملفه على ÷نة
الشس -ؤوون ال-ق-ان-ون-ي-ة وا◊ري-ات ،وذلك ب-ع-د إاخ-ط-ار
وزير العدل حافظ األختام بان اŸعني متابع من
طرف اÙكمة العليا ،حيث أادرج اسسم بوطلعي
ضسمن قائمة التحقيقات التي تشسمل كل من الوزير

األول األسسبق ،عبد اŸالك سسÓل ،الوزير األول
السسابق ،أاحمد أاويحيى،
إاضس- -اف -ة إا ¤اŸسس -ؤوول Úاألول Úالسس -اب -ق Úع -ن
ا÷هاز التنفيذي تضسمنت القائمة أايضسا وزير النقل
السسابق عبد الغني زعÓن ،وزير النقل األسسبق عمار
تو ،وزير النقل األسسبق طلعي بوجمعة ،وزير اŸالية
األسسبق كر Ëجودي ،ووزير التجارة األسسبق عمارة
ب -ن ي -ونسص ،وزي -ر ال -ف Ó-ح -ة السس-اب-ق ،ع-ب-د ال-ق-ادر
ب -وع -زق-ي ،وزي-ر ال-ن-ق-ل السس-اب-ق ع-م-ار غ-ول ،وزي-ر
الصس -ن -اع -ة األسس -ب-ق ،ع-ب-د السسÓ-م ب-وشس-وارب ،وا‹
ال -ع -اصس -م -ة السس -اب -ق ع -ب -د ال-ق-ادر زوخ ،وا‹ ولي-ة
البيضص خنفار ﬁمد جمال.
ومع تشسديد القبضسة على رموز النظام السسابق
يبدو أان العدالة تسستجيب بشسكل مباشسر Ÿطالب
ا◊راك الشسعبي ،الذي ثمن خطوة ما تقوم به
السس -ل -ط -ات ‘ ﬁارب -ة ال -فسس-اد واج-ت-ث-اث ج-ذوره
نهائيا ‘ رسسم خارطة طريق جديدة ومسستقبل
لبناء جمهورية جديدة– ،تكم إا ¤إارادة الشسعب
وت -ف -رضص ف -ي-ه-ا دول-ة ا◊ق وال-ق-ان-ون ،خ-اصس-ة وان
ا÷م-ع-ة األخÒة ل-ل-ح-راك الشس-ع-ب-ي أاشس-ادت بشس-ك-ل
لفت بهذه اإلجراءات ،كما طالبت ‘ نفسص الوقت
بتسسريع مرحلة النتقال الدÁقراطي.

ي -ق-وم وزي-ر الشش-ؤوون اÿارج-ي-ة ،صشÈي
لحد بزيارة رسشمية ا¤
بوقدوم منذ امسس ا أ
م -ا‹ ت -دوم ث Ó-ث -ة أاي -ام ب -دع -وة م -ن وزي -ر
الشش - -ؤوون اÿارج- -ي- -ة و ال- -ت- -ع- -اون ال- -دو‹،
تيبيلي درامي ،حسشب ما جاء ‘ بيان لوزارة
الششؤوون اÿارجية.
أاوضس- -ح ذات اŸصس- -در أان ه- -ذه ال- -زي- -ارة ال- -ت -ي
«تندرج ‘ اطار تعزيز عÓقات الصسداقة و التعاون
و حسسن ا÷وار التي تربط ا÷زائر و جمهورية
م-ا‹ سس-تسس-م-ح ل-ل-وزي-ري-ن ب-ال-ق-ي-ام ب-ت-ق-ي-ي-م مفصسل
ل -وضس -ع ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي و ب-حث السس-ب-ل و ال-ط-رق
الكفيلة بتكثيفها أاك Ìفأاك.»Ì
“ن -ح ه -ذه ال -زي -ارة أايضس -ا ف -رصس-ة لـ «ت-دع-ي-م

ال -تشس -اور السس -ي-اسس-ي م-ن خÓ-ل ت-ب-ادل ال-رؤوى ح-ول
ال-وضس-ع السس-ائ-د Ãن-ط-ق-ة السس-اح-ل وح-ول ال-قضسايا
القليمية و الدولية ذات الهتمام اŸشسÎك».
وخÓل اقامته بباماكو سسÒأاسص وزير الشسؤوون
اÿارجية مناصسفة مع نظÒه اŸا‹ أاشسغال الدورة
 14للجنة الثنائية السسÎاتيجية ا÷زائرية-اŸالية
يضسيف ذات البيان.
وخلصص بيان وزارة الشسؤوون اÿارجية ا ¤القول
بأان السسيد بوقدوم سسÒأاسص أايضسا الجتماع رفيع
Óطراف الفاعلة ‘ مسسار السسلم ‘
اŸسستوى ل أ
م -ا‹ ال -ذي سس -ي -ك -ون مسس -ب -وق -ا ب -اج-ت-م-اع أاعضس-اء
الوسساطة الدولية.

–تضشنها القاهرة من  17ا 19 ¤جوان

ندوة وزارية جهوية حول ا’قتصساد اأ’خضسر

سس-تشس-ارك وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات اŸتجددة،
فاطمة الزهراء زرواطي ‘ اأشسغال الندوة الوزارية
ا÷هوية حول القتصساد األخضسر والتي سستنعقد
ب-ال-ق-اه-رة (مصس-ر) من 17ا 19 ¤ي-ون-يو ا÷اري،
حسسبما افاد به ،اليوم ،أامسص ،بيان للوزارة.

و تهدف هذه الندوة ا ¤زيادة الوعي من خÓل
إاي -ج -اد ا◊ل -ول ال -ف-ع-ال-ة ال-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى الق-تصس-اد
الخضسر والتي صسممت و اختÒت من طرف الدول
الفريقية Ÿواجهة –ديات التنمية اŸسستدامة،
يضسيف نفسص اŸصسدر.

يحمل دللة سشياسشية

ا’حتفال باليوم ا’فريقي بسسفارة ا÷زائر ‘ صسربيا
الشش-عب -بصش-ف-ت-ه ع-م-ي-د ›موعة السشفراء
لف- -ارق- -ة بصش- -رب- -ي- -ا  ،أاشش- -رف اول امسس ع -ب -د
ا أ
ا◊م -ي -د شش -بشش -وب ،سش -ف Òا÷زائ -ر ب -ب -ل-غ-راد ،
لول للوزير
Ãعية ايفيكا داتششيشس ،النائب ا أ
لول  ،ووزير الششؤوون اÿارجية لصشربيا على
ا أ
لفريقي اŸصشادف
لح-ت-ف-ال ب-اليوم ا إ
م-راسش-ي-م ا إ
لتاريخ  25ماي من كل سشنة.
‘ مسستهل كلمته ،اشسار شسبشسوب إا ¤رمزية هذا
التاريخ للشسعوب اإلفريقية بإاعتباره Áثل بذور
ال- -وح- -دة وال -ت -ع -اون ال -ت -ي ق -ام اآلب -اء اŸؤوسسسس -ون
Ÿن -ظ -م -ة ال-وح-دة األف-ري-ق-ي-ة وال–اد اإلف-ري-ق-ي
بغرسسها من أاجل غاية التكامل والتآازر اŸنشسودتÚ

داخل القارة اإلفريقية ،شساكرا صسربيا للقرار الذي
اتخذته بإاعتبار هذا التاريخ يوم وطني للصسداقة
الصسربية اإلفريقية.
العميد أاكد على أانه بالرغم من “كن القارة
اإلف -ري -ق-ي-ة ع-ل-ى م-دار الـ  56ع-اًم-ا اŸاضس-ي-ة من
مواكبة العديد من التحديات لسسيما فيما يخصص
منع النزاعات وإادارتها وحلها ع Èتعزيز ا◊وار
واŸصسا◊ة كشسرط أاسساسسي لتحقيق تنمية دائمة
ومسستدامة إا ¤أانه ليزال هناك الكث Òمن العمل
الواجب القيام مشسددا على أاهمية منح ال–اد
األف- -ري- -ق- -ي ال- -دور ال -رئ -يسس -ي واÙوري ‘ ه -ذا
الشسأان.

قال إان ا÷زائر تعيشس –ولت مفصشلية ‘ إاطار الدسشتور

طايبي :سسنتوجه ’ ﬁالة نحو إاعادة هيكلة بنية
الدولة سسياسسيا وقانونيا وإايديولوجيا

تعيشس ا÷زائر –ولت مفصشلية ‘ إاطار
الدسشتور ،وبالتا‹ سشنتوجه ل ﬁالة نحو
إاعادة هيكلة بنية الدولة سشياسشيا وقانونيا
وإاي -دي -ول -وج -ي -ا ،ه -ذا م -ا أاك -ده أاسش -ت-اذ ع-ل-م
الجتماع السشياسشي الدكتور ﬁمد طايبي،
م -ن -ب -ه -ا إا« ¤ال-ت-غ Òا◊اصش-ل ع-ل-ى اŸسش-ت-وى
الشش-ع-ب-ي ب-رف-ع شش-ع-ارات “ي-ل ب-قوة إا ¤نحو
مششروع ا÷يشس».

فريال بوششوية
جزم الدكتور طايبي ‘ تصسريح لـ «الشسعب» ،بأان
اÙاكمات التي Œري حاليا“ ،سص بشسكل كبÒ
األخطبوط اŸا‹ Ÿا وصسف بالعصسابة ،كما أانها
“سص أايضسا اÿدم اŸسساعد ‘ العمق على غرار
رؤوسساء الدوائر والولة على سسبيل اŸثال للتحكم ‘
اÛم -وع -ة ،ب-ط-ري-ق-ة ال-فسس-اد وه-ي إاسسÎات-ي-ج-ي-ة
تفكيك الدولة للتحكم».
وقبل ذلك حرصص الدكتور طايبي ‘ طرحه على
تسسليط الضسوء على بعضص النقاط ،موضسحا بأان
اŸشسهد اإلعÓمي تعج فيه اأفكار فيها لبسص ،على
غرار ا◊راك إاذ يسسوق على أانه حركة شسعبية
شساملة ،رغم أانه يتشسكل من ›موعة من التيارات
البعضص لها مطالب شسرعية ،والبعضص مبهم على
غرار السسطو وبعضسها سسياسسي.
وي- -ح -دث ه -ذا ‘ وقت غ -ي -بت ف -ي -ه ال -ن -خب
اŸصسححة للمفاهيم ـ وفق ما أاوضسح ذات اıتصص
‘ علم الجتماع السسياسسي ـ اŸهمشسة ألن كÓمها
ل يرضسي التيارات ،وخلصص إا ¤القول ‘ السسياق

أانه عبارة «عن ا‚راف غوغائي» ،مفيدا أان «هذه
األجواء اŸبهمة تؤوثر سسلبا على ما يحدث ،من باب
هناك مسستوي Úلتوصسيف حالة البÓد».
واسستنادا إا ¤توضسيحاته ،فان اŸسستوى األول
يخصص ﬁاولة احتواء من طرف قوة للمخرج بعد
اسس -ت -ق -ال -ة ال-رئ-يسص السس-اب-ق ،م-ن ح-يث م-ن-اورات-ه-ا
ومبادراتها وامتداداتها ،أارادت أان تشستغل و–تكر
ا÷مهورية ،ويتعلق باألمر بـ’القوى غ Òالدسستورية
وهي مالية وسسياسسية وإايديولوجية» ،أاما اŸسستوى
الثا Êهو القوى الشسعبية اŸتحالفة مع الوطنيÚ
ومؤوسسسسة ا÷يشص».
وق - -ال ‘ السس - -ي - -اق أان «ا◊ديث ع - -ن مشس- -روع
اح-ت-ك-ار ا÷م-ه-وري-ة ومصس-ادرت-ه-ا وال-ذه-اب ب-عيدا
ل -ف -رضص رئ -يسص ج-م-ه-وري-ة ،وه-ي ال-ت-ي ت-بث ف-ك-رة
اŸرح -ل -ة الن -ت -ق-ال-ي-ة ،ألن-ه-ا ت-ري-د إاخ-راج الشس-عب
وا÷يشص من اإلطار الدسستوري» ،غ Òأان اÓŸحظ
‘ اآلونة األخÒة أان اإلرادة الشسعبية تصسفى ـ حسسبه
ـ برفع شسعارات “يل بقوة نحو مشسروع ا÷يشص.
وعندما تكتمل هذه الكتلة جيشسا وشسعبا ،سسيفتح
اÛال واسسعا أامام النتخابات الرئاسسية ،تقوم
ع-ل-ى م-ع-اي Òال-ت-م-ث-ي-ل ال-دÁق-راط-ي ،ت-ف-رز رئيسسا
للجمهورية منتخب من طرف الشسعب ا÷زائري
ويدعمه ا÷يشص ،هو الذي يبدأا مرحلة انتقالية
حقيقية دسستورية ،تخصص إاعادة بناء الدولة وفق
ق -ي -م وق -وان Úوم -ؤوسسسس -ات ج -دي-دة ،وب-إان-ه-اء ه-ذه
اŸرحلة ندخل ‘ مرحلة طبيعية دسستوريا ،مفرقا
ب Úم-ف-ه-وم-ي «الن-ت-ق-ال-ي-ة ال-ب-ن-ائ-ي-ة» و»الن-ت-ق-الية
الفراغية».
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«الشسعب» ترصسد أاجواء امتحانات البكالوريا بالعاصسمة

اإارتياح Ÿواضضيع اليوم األول وتفاؤول باقتطاع
تأاشضÒة الدخول إا ¤ا÷امعة
«األسضئلة تعتمد على الفهم ل ا◊فظ»رأاي يتفق حوله اŸمتحنون

وسسط ترقب وخوف انطلقت امتحانات شسهادة البكالوريا للموسسم الدراسسي  2019 / 2018والتي تتقدم لها أاك Ìمن  ٥8أالف
’سسئلة ◊ظات قبل دخول مراكز ا’متحان،
’و ¤مشساعر القلق من صسعوبة ا أ
مÎشسح بو’ية ا÷زائر تقاسسموا منذ السساعات ا أ
لتمتزج الدموع بحلم اقتطاع تأاشسÒة الدخول للجامعة ،هذا ما وقفت عنده «الشسعب»خÓل زيارتها Ÿراكز إاجراء ا’متحانات.

ألعدد
17974

04

’ول من امتحان شسهادة البكالوريا ببومرداسس
اليوم ا أ

إاجماع على سضهولة مادة اللغة العربية
وتوفر الظروف اŸشضجعة

أاج-م-عت أاغ-لب ان-ط-ب-اع-ات ال-تÓ-م-ي-ذ
اŸم-ت-ح-ن ‘ Úشس-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وريا ،أامسس،
ببومرداسس ،على سسهولة مواضسيع اليوم
’ول خاصسة ‘ مادة اللغة العربية ،مع
ا أ
ال -ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ت-وف-ر ال-ظ-روف اÓŸئ-م-ة
’ط-عام،
اŸسس-خ-رة م-ن ق-ب-ل اŸن-ظ-م Úك-ا إ
ال-ن-ق-ل وب-اق-ي شس-روط ال-راح-ة ال-نفسسية
اŸط-ل-وب-ة ‘ م-ث-ل ه-ذه اŸواع-ي-د ال-ه-ام-ة
ال- -ت- -ي ت- -ت -ط -لب ت -ك -ف  Ó-ت -ام -ا م -ن أاج -ل
ان -ط Ó-ق -ة مشس -ج -ع -ة ل-ت-كسس Òا◊واج-ز
النفسسية التي يعا Êمنها التÓميذ ،فيما
” تسسجيل تذبذب واضسح وانقطاع تام
ل -وسس -ائ-ل ال-ت-واصس-ل ا’ج-ت-م-اع-ي ط-ي-ل-ة
سساعات ا’متحان..

بومردأسس :ز /كمال
كانت كل ألظروف ألبيدأغوجية وألتنظيمية
موأتية لبدأية أمتحان شصهادة ألبكالوريا ‘
يومه أأ’ول ‘ أحسصن أنطÓقة حسصب عدد من
أأ’صصدأء ألتي جمعتها ألشصعب لدى ألتÓميذ
وبعضص أأ’ولياء ألذين عاشصوأ ويعيشصون على
أأ’عصصاب هم كذلك على أمل سصماع أخبار
سصارة من أبنائهم حول طبيعة أأ’سصئلة خاصصة
م-ع م-ادة أل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة أل-ت-ي أج-م-عت ع-ليها
أآ’رأء أن- -ه- -ا ت- -ق- -ري- -ب- -ا ‘ م- -ت- -ن -اول أ÷م -ي -ع
وب- -اخ- -تÓ- -ف درج -ات أ’سص -ت -ي -ع -اب وأل -ف -ه -م
أŸتوقف على قدرة ألÎكيز.

وحسصب تصص -ري -ح -ات ع -دد م -ن أل -ت Ó-م -ي-ذ
خ -اصص -ة ‘ شص-ع-ب-ة أ’آدأب وأل-ع-ل-وم أإ’نسص-ان-ي-ة
«ف-إان أل-غ-ال-ب-ي-ة أل-ع-ظ-م-ى م-ن-هم فضصل معا÷ة
أŸوضصوع ألثا Êأÿاصص بالقصصيدة ألشصعرية
ل -لشص -اع -ر ألسص -وري سص -ل -ي -م -ان أل -ع -يسص-ى ح-ول
ألقضصية ألفلسصطينية ألتي كانت بنظرهم أسصهل
من حيث أŸضصمون وأأ’سصلوب من أŸوضصوع
أأ’ول أ’ختياري أÿاصص بالنصص ألنÌي ألذي
تناول ألفنون أأ’دبية».
أأ’مر ألذي ترك أرتياحا وأضصحا لديهم
ول- -ب- -اق- -ي أÎŸشص -ح ‘ Úألشص -عب أل -ع -ل -م -ي -ة
وألتقنية من أجل موأصصلة أطوأر أ’متحان ‘
نفسص أŸنوأل ،على ألرغم من تخوف ألبعضص
من طبيعة أأ’سصئلة ألقادمة فيما يخصص أŸوأد
أأ’سصاسصية ذأت أŸعامل ألعا‹ ألتي يتوقف
مصص Òأل- -ن- -ج- -اح ع- -ل- -ي- -ه- -ا ت- -ق- -ري- -ب -ا ب -ن -ظ -ر
أŸسصتجوب.Ú
وعلى ألعموم ومثلما وعد به مدير ألÎبية
لبومردأسص ،فإان أŸوعد ألثالث من رزنامة
أ’م -ت -ح-ان-ات ألسص-ن-وي-ة ل-ه-ذه ألسص-ن-ة أŸت-ع-ل-ق
بشصهادة ألبكالوريا قد ” ألتحضص Òله جيدأ
وتعبئة كل ألطاقات لتجاوزه بسصÓم على غرأر
أ’متحانات ألسصابقة لشصهادة ألتعليم أŸتوسصط
وقبله شصهادة نهاية مرحلة ألتعليم أ’بتدأئي
ألتي ” أإ’فرأج أمسص عن نتائجها من قبل
وزأرة ألÎب -ي -ة أل-وط-ن-ي-ة ب-ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج ج-د
م- -رضص- -ي -ة ‘ إأن -ت -ظ -ار أل -ت -ف -اصص -ي -ل وأل -نسصب
أÙققة ‘ كل و’ية.

يشسرع ‘ تطبيقه بدءا من الدخول اŸدرسسي القادم

خالدة بن تركي
تصصوير :م.أيت قاسصي
‘ زح- -م- -ة وح- -رك- -ة م- -روري -ة غ Òع -ادي -ة
أن -ط-ل-قت أم-ت-ح-ان-ات شص-ه-ادة أل-ب-ك-ال-وري-ا عÈ
ﬂتلف أŸناطق على غرأر بلدية أ◊رأشص
ووسصط أ÷زأئر ألتي أجمع أغلب مÎشصحيها
ع -ل -ى سص -ه -ول -ة م-وضص-وع أل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة أل-ذي
أسصتغرق  3سصاعات كاملة أمتحن فيها هؤو’ء
من خÓل أختيار موضصوع ضصمن مقÎح Úكانا
من أŸقرر ألدرأسصي وأعتمدأ على ألفهم أكÌ
منها على أ◊فظ ،هذأ ما أكده أÎŸشصحون.

أاسضئلة البكالوريا هذه السضنة تعتمد
على الفهم ل ا◊فظ
هي أرأء أغلب أŸمتحن Úألذين وجدناهم
أمام ثانوية جمال ألدين أأ’فغا Êبا◊رأشص
شص -ع -ب -ة ل -غ -ات أج -ن -ب-ي-ة «أح-رأر» ح-يث أك-دت
ألتلميذة رأنيا من بلدية ألكاليتوسص وأŸمتحنة
بذأت ألثانوية أن موضصوع أللغة خاصصة شصق
ألشصعر كان سصه Óوأعتمد أغلبه على ما يسصمى
أل -ف -ه -م أك Ìم -ن أ◊ف -ظ ،م -ؤوك -دة أن ج -م-ي-ع
أأ’سصئلة كانت مباشصرة ووفق أŸقرر ألدرأسصي،
نفسص أأ’مر أكدته ليلى ألتي علقت آأما’ كبÒة

على هذه أŸادة ألتي تشصكل عام Óمهما ‘
‚اح ‡تحني شصعبة أللغات أأ’جنبية.
ول-يسص ب-ع-ي-دأ ع-ن أج-وأء أل-ف-رح-ة وسص-ه-ولة
أŸوأضص - -ي - -ع أن - -ت - -ق- -ل- -ن- -ا إأ ¤م- -رأك- -ز إأج- -رأء
أ’م -ت -ح-ان-ات ب-ب-ل-دي-ة سص-ي-دي أﬁم-د ث-ان-وي-ة
أإ’دريسصي أين وجدنا ألتÓميذ رفقة أوليائهم
يحلون أŸوأضصيع وسصط دعم وتشصجيع كبÒين
Ÿوأصصلة أŸسصار مع أŸوأد أŸتبقية خاصصة
مادة ألشصريعة ألتي كانت ‘ ألفÎة أŸسصائية
وتعتمد بنسصبة كبÒة على أ◊فظ -على حد
قولهم.
قالت إأحدى أÎŸشصحات إأن أجتياز شصهادة
أل -ب-ك-ال-وري-ا وضص-م-ان أل-ن-ج-اح يسص-ت-دع-ي أت-ب-اع
ألكث Òمن أأ’مور على غرأر إأعطاء ألوقت
ألكا‘ للذهاب إأ ¤أ’متحان مبكرأ ومن غÒ
ع -ج -ل -ة وأ’سصÎخ -اء ق -ب -ل أ’م -ت -ح -ان وع -دم
أŸرأجعة ‘ أللحظات أأ’خÒة مع أسصتخدأم
ألوقت بدقة وأ’سصتعانة بدعاء ألوألدين هذأ
ما Ÿسصته «ألشصعب» ‘ حديثها مع أأ’ولياء.

حراسضة مشضددة بقاعات المتحان
Ÿنع الغشش
أك- -د أغ- -لب أÎŸشص- -ح Úع- -ل- -ى أل- -رق- -اب -ة
وأ◊رأسص- -ة أŸشص- -ددة Ãرأك- -ز أ’م -ت -ح -ان -ات
خ -اصص -ة م -رك-ز ب-وزي-د رأشص-د بسص-ي-دي أﬁم-د

ألذي أسصتقبل أŸمتحن Úأأ’حرأر أŸتفائلÚ
Ãوضصوع أللغة على أمل أن تكون باقي أŸوأد
ب -ن-فسص ألسص-ه-ول-ة ،ك-ون-ه-ا تضص-م-نت أسص-ئ-ل-ة م-ن
ألÈن- -ام -ج أل -درأسص -ي ب -ال -رغ -م م -ن أخ -ت Ó-ف
أل-ت-وق-ع-ات أل-ت-ي دأرت ح-ول ت-ق-د Ëم-وأضص-ي-ع
«ألثورة» بالنظر إأ ¤ألوضصع ألسصياسصي ألذي
تعيشصه ألبÓد.
وب - -خصص - -وصص أ◊رأسص - -ة ع - -رفت م - -رأك- -ز
أ’متحان توأجدأ أمنيا كبÒأ للحيلولة دون
وقوع أي مشصاكل طيلة أيام أ’متحان أي Ÿدة
 5أي -ام ،ن -اه -يك ع -ن ت -وف Òج -م-ي-ع أŸرأف-ق
وألهياكل ألبيدأغوجية على غرأر عيادة طبية
وأإ’طعام للتÓميذ أŸقيم Úبعيدأ.
ب -ال -ن -ظ -ر إأ ¤أإ’ج-رأءأت أ’حÎأزي-ة أل-ت-ي
أعتمدتها مديرية ألÎبية  ⁄تسصجل أي حا’ت
تأاخ Òمن قبل ألتÓميذ أي ما بعد ألسصاعة
ألثامنة صصباحا موعد ألدخول ،على أن يتم
ت- -وزي -ع أŸوأضص -ي -ع ب -دءأ م -ن ألسص -اع -ة 08:30
صصباحا ،هي إأجرأءأت أخذت بع Úأ’عتبار
من طرف أأ’بناء.
بدورهم عدد من أأ’ولياء أكدوأ أن مرأفقة
أأ’ب -ن -اء ك -انت ط -ي -ل -ة أŸشص-وأر أل-درأسص-ي م-ن
خÓل توف Òأ÷وألعائلي وكذأ دروسص ألدعم
‘ حالة أ◊اجة ،خاصصة أمام ألوضصع ألذي
ع- - -اشص - -ت - -ه ب - -عضص أŸدأرسص بسص - -بب أ◊رأك
ألشصعبي وما خلفه من تأاخ ‘ Òألدروسص.

بلعابد يعطي إاشسارة انطÓق ا’متحانات من تندوف

عدم تسضجيل أاي تسضريب للمواضضيع ول غيابات ع Èالوطن
أاك -د وزي -ر الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ع-ب-د
ا◊ك- -ي- -م ب- -ل- -ع- -اب- -د ،ب- -ع- -د ظ- -ه- -ر أامسس،
’ول من امتحانات
بتندوف ،أان اليوم ا أ
شس- -ه- -ادة ال- -ب- -ك- -ال -وري -ا ج -رى ‘ ظ -روف
ج- -ي- -دة ،مشسÒا إا ¤ع- -دم تسس- -ج- -ي -ل أاي
’سسئلة ا’متحان على اŸسستوى
تسسريب أ
الوطني.
‘ ن-دوة صص-ح-ف-ي-ة نشص-ط-ه-ا ع-قب إأع-ط-ائ-ه
إأشصارة أنطÓق ألفÎة أŸسصائية لهذأ أ’متحان
من ثانوية «بوزيدي هوأرية» ،صصرح بلعابد أن
أمتحان شصهادة ألبكالوريا جرى ‘ يومه أأ’ول
‘ «ظروف جيدة ،ميزها ألتنظيم أÙكم
وأ’رتياح ألكب ÒللمÎشصح.»Ú
مؤوكدأ أنه « ⁄يتم تسصجيل أي غيابات على
أŸسص -ت -وى أل -وط -ن -ي و’ تسص -ري-ب-ات Ÿوأضص-ي-ع
أ’م -ت -ح -ان -ات» ،مضص -ي -ف -ا أن نشص-ر أŸوأضص-ي-ع
أŸغ -ل -وط-ة أل-ت-ي ” ت-دأول-ه-ا وأل-ب-ال-غ ع-دده-ا
ثÓثة ،كان قبل تاريخ أ’متحان ،حيث «”
–ديد هوية أأ’شصخاصص ألذين يقفون ورأء
ذلك».
وب -خصص -وصص أج -ت -ي-از أ’م-ت-ح-ان أŸصصÒي
بو’يات أ÷نوب وألتي تتميز بارتفاع درجات
أ◊رأرة ،ط- -م -أان أŸسص -ؤوول أأ’ول ع -ن ق -ط -اع

ألÎبية بأان «ألدولة أتخذت كافة أإ’جرأءأت
لضصمان سص Òهذأ أ’متحان بها ،من خÓل
ت-وف Òوسص-ائ-ل أل-ن-ق-ل ل-ل-مÎشص-ح Úوأل-ت-ك-ي-يف
وألطاقة ألكهربائية ألÓزمة».
كما أفاد أيضصا أنه ” وأ’ول مرة ،إأنشصاء
م -رك -ز ج -دي -د إ’ج -رأء أم -ت -ح -ان أل -ب-ك-ال-وري-ا
بتنزوأت Úعلى أ◊دود أŸالية‡ ،ا سصيسصهل
ع- -ل- -ى أÎŸشص- -ح Úأل- -ت- -ن -ق -ل ’ج -ت -ي -از ه -ذأ
أ’متحان بعد أن كانوأ يقطعون ‘ ألسصابق
أزيد من  600كلم لهذأ ألغرضص.
‘ ن- -فسص أإ’ط- -ار ” ،أيضص- -ا إأنشص -اء م -رك -ز
إأضص-ا‘ ل-ت-ج-م-ي-ع م-وأضص-ي-ع ألبكالوريا ◊فظها
وت-أام-ي-ن-ه-ا ل-يصص-ب-ح ع-دده-ا  17م-رك-زأ ،وه-ي
أŸرح -ل-ة أل-ت-ي تسص-ب-ق ن-ق-ل-ه-ا ج-وأ إأ ¤م-رأك-ز
أل -تصص -ح -ي -ح ب -ال -ع-اصص-م-ة ،م-ه-م-ة تسص-ه-ر ع-ل-ى
ضصمانها وزأرة ألدفاع ألوطني.
Óشص -ارة ،ب -ل-غ ع-دد أÎŸشص-ح Úب-ت-ن-دوف
ل -إ
 1104مÎشص -ح ،م -ن ب -ي -ن -ه -م  517متمدرسص
وألبقية أحرأر يتوزعون على  4مرأكز إأجرأء.
وكان أزيد من  674ألف مÎشصح قد شصرعوأ
أمسص ‘ أجتياز أمتحانات شصهادة ألبكالوريا
لدورة  ،2019موزع Úعلى  2339مركز إأجرأء،
ح -يث ك-ان وزي-ر ألÎب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ق-د أع-ط-ى

إأشصارة أنطÓق أ’متحان من ثانوية «سصعيد
شصقار» بالرويبة أ÷زأئر ألعاصصمة.

مرسضوم جديد يحدد شضروط إانشضاء مؤوسضسضات اسضتقبال الطفولة
الدالية 1625 :من ذوي الحتياجات اÿاصضة يجتازون امتحانات شضهادة البكالوريا
كشس - -فت وزي - -رة ال- -تضس- -ام- -ن ال- -وط- -ن- -ي
’سسرة وقضسايا اŸرأاة غنية الدالية ،عن
وا أ
تطبيق اŸرسسوم ا÷ديد اÿاصس بتحديد
شسروط إانشساء مؤوسسسسات اسستقبال الطفولة
الصس- -غÒة ب- -داي -ة م -ن ال -دخ -ول اŸدرسس -ي
اŸق -ب -ل ب -ع -د نشس-ره ‘ ا÷ري-دة ال-رسس-م-ي-ة
’شس-ه-ر ال-ق-ل-ي-لة القادمة ،موضسحة
خÓ-ل ا أ
أان وزارتها ’ Áكن أان تفرضس السسعر على
أاصس -ح -اب اŸؤوسسسس -ات ول -ك -ن سس -ت-ع-م-ل ع-ل-ى
’سسعار اŸقÎحة مع
مراقبة مدى تطابق ا أ
’داءات واÿدمات.
نوعية ا أ

صصونيا طبة
أوضصحت وزيرة ألتضصامن خÓل إأحياء يوم
أل -ط -ف -ل أإ’ف -ري -ق -ي ب -اŸرك-ز أل-وط-ن-ي ل-ت-ك-وي-ن
أŸوظ -ف Úأıتصص Úب -ال -ع-اصص-م-ة أن أŸرسص-وم
ي- -خصص أŸسص- -ت- -ث- -م -ري -ن أÿوأصص ،ول -ذلك ف -إان
أŸب-ال-غ أŸقÎح-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-اأ’ط-ف-ال سصتختلف
حسصب ط-ب-ي-ع-ة ون-وع-ي-ة أÿدم-ات أŸق-دم-ة م-ن
قبل كل مؤوسصسصة خاصصة وأن أأ’دأءأت تخضصع
Ÿبدأ ألعرضص وألطلب ،وهو ما يجعل ألوزأرة
غ Òقادرة على فرضص ألسصعر على مؤوسصسصات
أسص-ت-ق-ب-ال أل-ط-ف-ول-ة ألصص-غÒة ول-ك-ن-ه-ا طلبت من
أŸسص-ت-ث-م-ري-ن أن ي-خصصصص-وأ أسص-ع-ارأ ‘ م-ت-ناول
ألعائÓت أ÷زأئرية ألذين ليسص لديهم ألقدرة
على تسصديد أŸبلغ أŸقÎح من قبل أŸؤوسصسصة.
وحسصب أŸسصؤوولة أأ’و ¤عن ألقطاع ،فإان
وزأرة ألتضصامن ألوطني وأأ’سصرة وقضصايا أŸرأة
قامت بوضصع مشصروع دليل يسصاهم ‘ توحيد

تداب Òلوجيسستيكية اعتمدتها وزارة الدفاع الوطني

ضضمان الشضروط اÓŸئمة إلجراء امتحانات البكالوريا

اتخذت وزارة الدفاع الوطني ،جملة من
ال- -ت- -داب Òال- -ل- -وج -يسس -ت -ي -ك -ي -ة وال -ت -ق -ن -ي -ة -
ال-ت-ن-ظ-ي-م-ية ،بهدف ضسمان الشسروط اÓŸئمة
ل- -ت- -حضس Òوإاج- -راء وم- -ت- -اب- -ع- -ة ام- -ت- -ح- -ان- -ات
البكالوريا ع Èكامل الÎاب الوطني .حسسب
ما أافاد به ،أامسس ،بيان لذات الوزارة.
أك -د ذأت أŸصص -در أن -ه «مسص -اه -م -ة م -ن -ه-ا ‘
أل -ت -أام Úوألسص Òأ◊سص-ن ’م-ت-ح-ان-ات أل-ب-ك-ال-وري-ا
دورة  ،2019أتخذت وزأرة ألدفاع ألوطني ،جملة
م-ن أل-ت-دأب Òأل-ل-وج-يسصتيكية وألتقنية-ألتنظيمية،
بهدف ضصمان ألشصروط أÓŸئمة لتحضص Òوإأجرأء
ومتابعة أمتحانات ألبكالوريا ع Èكامل ألÎأب
ألوطني».
مكنت ›موعة أإ’جرأءأت أŸتخذة بالتنسصيق
مع ﬂتلف ألهيئات ألوطنية ،من وضصع «خطة
عمل تشصمل جميع أ÷وأنب أŸتعلقة بالتوزيع،

ع Èأل- -وسص- -ائ- -ل أ÷وي- -ة أل- -عسص- -ك -ري -ة Ÿوأضص -ي -ع
أ’متحانات إأﬂ ¤تلف أŸرأكز أŸعنية ،وكذأ
نقل أجوبة أŸمتحن Úنحو مرأكز ألتصصحيح من
خÓل مرأفقة أمنية تضصمنها أŸصصالح أıتصصة
لوزأرة ألدفاع ألوطني» -يضصيف ذأت ألبيان .-
كما ” «تسصخ Òكل ألوسصائل أÓŸئمة لضصمان
ألتأام Úألتقني لهذه أ’متحانات وتخصصيصص مورد
بشص- -ري م- -ؤوه- -ل ل- -ل- -تصص -دي ل -ك -ل ﬁاو’ت نشص -ر
وتسص- -ريب أŸوأضص- -ي- -ع» حسصب م- -ا ذك- -ر ب- -ه- -ذأت
أŸصصدر.-
وŒدر أإ’شص- - - -ارة إأ ¤أن «ه - - -ذه أإ’ج - - -رأءأت
ألصصارمة أŸتخذة ميدأنيا من قبل وزأرة ألدفاع
أل -وط -ن -ي وك -ذأ أإ’م -ك -ان -ات أل -ك -بÒة أŸسص-خ-رة،
سص- -ت- -ب -ق -ى سص -اري -ة أŸف -ع -ول ط -ي -ل -ة فÎة إأج -رأء
أ’متحانات وكذأ عملية ألتصصحيح لهذه ألدورة
.2019

ألÈأمج ألبيدأغوجية ألÎبوية على مسصتوى كل
م-ؤوسصسص-ة خ-اصص-ة أو ع-م-وم-ي-ة ،ت-ع-ت-ن-ي ب-الطفولة
ألصصغÒة وذلك بعد أÓŸحظات ألتي سصجلتها
إأط- -ارأت أل- -وزأرة م- -ن خ Ó-ل زي -ارأت أل -ت -ف -ق -د
وأŸعاينة إأ ¤هذه أŸؤوسصسصات مشصÒة ‘ ذأت
ألسصياق إأ ¤أن بعضص ألÈأمج مسصتوردة تطبق
دون تقييم ودرأسصة.
وبلغة أأ’رقام أشصارت ألدألية إأ ¤أن عدد
أأ’طفال ألذين يسصتفيدون من ألتكفل وألرعاية
Ãؤوسصسصات ألطفولة ألصصغÒة ’ يتعدى  15ألفا
على مسصتوى  2535موؤسصسصة ع Èكامل ألÎأب
أل- -وط -ن -ي زي -ادة ع -ل -ى  2555ط- -ف- -ل م- -ن ذوي
أ’ح -ت -ي -اج -ات أÿاصص -ة ي-ت-ل-ق-ون ت-ك-ف Ó-م-ب-ك-رأ
Ãؤوسصسصات ألÎبية وألتعليم أŸتخصصصص Úألتابعة
للقطاع نهاية  ،2018وهو  -أأ’مر  -ألذي تطلب
ع -ل -ى ح -د ت -ع -بÒه-ا إأع-ادة أل-ن-ظ-ر ‘ أŸرسص-وم
ألتنفيذي رقم  287-08أÙدد لشصروط إأنشصاء
مؤوسصسصات أسصتقبال ألطفولة ألصصغÒة وتنظيمها
ومرأقبتها.
ك -م-ا عÈت ع-ن رفضص-ه-ا Ÿوأصص-ل-ة أسص-ت-غÓ-ل
أأ’ول -ي -اء م -ن ق -ب -ل ب -عضص أصص -ح -اب م -وؤسصسص -ات
أسصتقبال ألطفولة ألصصغÒة ألذين جعلوأ منها
م -ه -ن -ة م -رب -ح-ة دون أن ي-أاخ-ذوأ ب-ع Úأ’ع-ت-ب-ار
ألطابع ألبيدأغوجي وألÎبوي حيث طغى ألطابع
ألتجاري على عمل ومهام هذه أŸوؤسصسصات قائلة
إأن مصصا◊ها سصتعمل على مرأقبة مدى تطبيق
مشصروع توحيد ألÈأمج ألبيدأغوجية على أرضص
أل -وأق -ع م -ن خ Ó-ل ت -ك -وي -ن م-رأق-ب Úوم-ف-تشصÚ
سصيقومون Ãرأقبة نوعية أأ’دأءأت وأÿدمات
وم -رأق-ب-ة مسص-ت-وى أأ’شص-خ-اصص أل-ذي-ن ي-ت-ك-ف-ل-ون
باأ’طفال دأخل أŸؤوسصسصة.
وفيما يخصص أ◊اضصنات ‘ أŸنازل ألذين
يعملون خارج ألقانون أوضصحت وزيرة ألتضصامن
أل -وط -ن -ي ق -ائ -ل -ة« :أن-ت-ه-ي-ن-ا م-ن إأع-دأد م-رسص-وم
ت -ن -ف -ي -ذي ي -ن -ظ -م نشص -اط أسص -ت -ق -ب-ال أŸرب-ي-ات
ومرأفقات أأ’طفال ‘ أŸنازل ويحدد شصروط
ألتكفل بهذه ألفئة Ãا يحفظ ويصصون كرأمة
ألطفل وأ◊اضصنة باŸنزل ويسصاهم ‘ مزأولة
هذأ ألنشصاط ‘ إأطار قانو.»Ê
وت -زأم -ن-ا م-ع أج-ت-ي-از أل-تÓ-م-ي-ذ ’م-ت-ح-ان-ات
شص -ه -ادة أل -ب -ك -ال -وري -ا ،ذك -رت أل -وزي -رة أن 1625
شصخصص من ذوي أ’حتياجات أÿاصصة مÎشصح
’جتياز شصهادة ألبكالوريا ،من بينهم  700ذوي
أإ’ع-اق-ة ألسص-م-ع-ية و 40شص-خصص-ا مصص-اب-ا ب-طيف
ألتوحد يجتازون أ’متحان أŸصصÒي ،مضصيفة
أن أل -ق -ط -اع ي -ت -ك -ف-ل ب-ال-ط-ف-ول-ة ألصص-غÒة ع-ل-ى
مسصتوى مؤوسصسصة ألÎبية وألتعليم ألتابعة لقطاع
ألتضصامن ،مشصÒة إأ ¤أن أأ’طفال ألذين لديهم
إأعاقة متكفل بتكوينهم قبل أŸدرسصي من طرف
بيدأغوجية ﬂتصصة تابعة لقطاع ألتضصامن.

»æWh

إلثنين  17جوإن  2019م
إلموإفق لـ  1٤ششوإل  1٤٤0هـ

بينهم ﬁ191بوسس بع Úوسشارة با÷لفة ،فليون:

 2426مسشجون يجتازون ششهادة البكالوريا ع 43 Èمركزا
لدارة السشجون «ﬂتار فيلون» ،رفقة وا‹ الولية ورئيسس ﬁكمة ›لسس القضشاء والنائب العام بولية
أاششرف اŸدير العام إ
ا÷لفة على النطÓق الرسشمي لمتحانات ششهادة البكالوريا والتي مسشت ﬁ 4226بوسس يجتازون امتحانات ششهادة البكالوريا
ل-لسش-ن-ة الدراسشية  2020 -2019ع 43 È-م-رك-زا م-وزع-ا عﬂ Èت-ل-ف ولي-ات ال-وط-ن م-ن ب-ي-ن-هم Ã 191ؤوسشسش-ة إاع-ادة الÎب-ية
والتأاهيل بع Úوسشارة.

ا÷لفة :موسسى بوغراب
ك-انت إن-طÓ-ق-ة إم-ت-ح-ان-ات إل-ب-ك-الوريا
للمسشاج Úمن ولية إ÷لفة ،وإلتي أإششرف
عليها إŸدير إلعام إلدإرة إلسشجون وإعادة
إإلدم- -اج إل- -ت- -ي ت- -وق- -عت إرت- -ف- -اع نسش- -ب -ة
إلناجح Úضشمن إŸسشاج Úهذه إلسشنة.

وأإف- -اد إŸدي- -ر إل -ع -ام إلدإرة إلسش -ج -ون
ﬂت - -ار ف - -ل - -ي - -ون لـ «إلشش- -عب» أإن نسش- -ب- -ة
إلناجح ‘ Úششهادة إلبكالوريا سشتعرف
إرت -ف -اع -ا م -ق -ارن -ة ب -السش -ن -وإت إŸاضش-ي-ة
بالنظر إ ¤إلتحسشن إلذي عرفته ظروف
إل- -ت- -حضش Òوإلسش- -ت- -ع- -دإد ل -ه -ذإ إŸوع -د
إلعلمي.

وأإشش- -ار ف- -ل -ي -ون ‘ ه -ذإ إلشش -أان إ ¤أإن
إŸسشاج ÚإÎŸششح Úلمتحانات ششهادة
إل -ب -ك -ال -وري-ا «إسش-ت-ف-ادوإ م-ن دع-م أإحسش-ن
ق -ي -اسش -ا ب -السش -ن-وإت إŸاضش-ي-ة م-ن ن-اح-ي-ة
دروسص إلدعم إلتي أإلقاها أإسشاتذة ملحقÚ
من وزإرة إلÎبية وآإخرون متطوع Úمن
بينهم أإسشاتذة متقاعدون».

أاولياء –ت الضشغط وغيابات با÷ملة

اÎŸششحون األحرار خارج اإلطار بالبليدة
لول من المتحان ‘
“يز اليوم ا أ
شش -ه -ادة ن -ه -اي -ة ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ث -ان -وي
البكالوريا ،بولية البليدة ،بالهدوء
وال- -ت- -ن -ظ -ي -م اÙك -م ،صش -اح -ب -ه ج -و
م-ع-ت-دل ،ل-ط-ف-ت-ه نسش-م-ات ه-واء بÚ
لخ - -ر ،وظ- -ه- -ر ذلك ع- -ل- -ى
ا◊ Úوا آ
اŸم-ت-ح-ن ،Úال-ذي-ن اج-ت-ازوا اŸرحلة
لو ‘ ¤سشÓ- - - -م ‘ ،وقت سش - - -ج - - -لت
ا أ
بعضس مراكز المتحان غيابا ظاهرا
لح -رار ،أاث-ار
‘ نسش -ب -ة اÎŸشش -ح Úا أ
ال - -تسش - -اؤول ع - -ن السش - -بب وراء ت - -لك
الغيابات با÷ملة.
وأإع -رب ت Ó-م -ي -ذ وأإول -ي -اء وم -ت -اب -ع-ون
للحدث إلÎبوي ،أإن أإسشئلة إللغة إلعربية،
 ⁄ت -ك -ن ب -الصش -ع-ب-ة ،ب-ل ك-انت ‘ م-ت-ن-اول
وقدرإت وبرنامج إلتÓميذ ،فيما إلبعضص
إلقليل إعتÈها باŸعقدة ششيئا ما ،ولفت
إلنتباه حضشور نسشبي ضشعيف ب Úإألحرإر

من إÎŸششح Úببعضص إŸرإكز.
قدرت نسشبة إ◊ضشور ‘ بعضص منها 5
‡تحن Úمن أإصشل  30مÎششحا ،وكادت
أإن تتوسشع إلنسشبة إ ¤بقية إألقسشام بتلك
إŸرإك -ز ،إıصشصش -ة لشش-ري-ح-ة إألح-رإر،
مع إلتذك Òأإن عدد إÎŸششح Úإلأحرإر،
جاء حسشب إإلحصشائيات إلرسشمية إلدإرة
إلÎبية ﬁسشوبا بأاك Ìمن  5800مÎششح،
من أإصشل إجما‹ إÎŸششح ‘ Úإلولية
وإÙسشوب بأاك Ìمن  19أإلف مÎششح.
ف- - -ي- - -م - -ا أإع - -اب ب - -عضص إألول - -ي - -اء
وإÎŸششح ،Úعدم توف Òإإلطعام ببعضص
من مرإكز تلك إلمتحانات ،إألمر إلذي
أإج - -ه- -ده- -م وأإج Èإل- -ك- -ثÒي- -ن وخ- -اصش- -ة
إل -وإف -دي -ن م -ن أإح-ي-اء ب-ع-ي-دة ع-ل-ى ت-دب-ر
أإم-وره-م وإق-ت-ن-اء وج-ب-ات إط-ع-ام سشريعة،
وإل -ل -ج -وء إ ¤ج -م-ع-ي-ات نشش-ط-ة Ãح-ي-ط
م -رإك -ز إم -ت -ح-ان-ات-ه-م ،ل-ل-رإح-ة م-ن ج-ه-ة

وإŸرإجعة– ،ضشÒإ لÓمتحان ‘ إلفÎة
إŸسشائية.
وعلى إلعموم جاء إلضشغط هذه إŸرة،
وحسشب م -ع -اي -ن -ة «إلشش -عب» وم -ت -اب -ع -ت -ه-ا
لÓمتحان إŸصشÒي ،مركزإ على إألولياء
بششكل ملفت ،خÓل هذه إلدورة إ÷ديدة
لمتحان ششهادة إلبكالوريا  ،2019وظهر
ذلك م - -ن خÓ- -ل إŸت- -اب- -ع- -ة إل- -لصش- -ي- -ق- -ة
ل-ل-مÎشش-ح ،Úوإلسش-ؤوإل ع-ن-ه-م ومرإفقتهم
إ ¤مرإكز إلمتحان ،وإلنتظار إ ¤حÚ
إنصشرإفهم بعد إلفرإغ من إلمتحانات.
وه -و م -ا ج -دده ‡ث -ل-ون ع-ن إ÷م-ع-ي-ة
إل -وط-ن-ي-ة ألول-ي-اء إل-تÓ-م-ي-ذ ،ب-أان ي-ت-ج-نب
إألول- -ي- -اء إلضش- -غ- -ط ع- -ل -ى أإب -ن -ائ -ه -م ،ول
يحملوهم كثÒإ ،وأإن يتعاملوإ مع إألمر
على أإنه إمتحان عادي ،إلبعاد أإي إرتباك
أإو توتر عن أإبنائهم إÎŸششح.Ú

البليدة :لينة ياسسمÚ

ششهادات اÎŸششح Úتنقلها من اŸسشيلة «الششعب»

إاجماع على سشهولة أاسشئلة األدب وتهيئة الظروف اÓŸئمة
أاج -م -ع ال -تÓ-م-ي-ذ ال-ذي-ن اج-ت-ازوا
ام -ت -ح-ان شش-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا ‘ م-ادة
لدب ششعبة تقني رياضشي ميكانيك
ا أ
صش -ب-اح أامسس ب-اŸسش-ي-ل-ة ع-ل-ى سش-ه-ول-ة
لسش -ئ -ل -ة وت-ه-ي-ئ-ة ج-م-ي-ع ال-ظ-روف
ا أ
اÓŸئ- - -م- - -ة داخ- - -ل اŸراك - -ز وح - -ج - -ر
المتحانات لÎكيز التÓميذ الذين
لسش- -ئ- -ل- -ة وأان -ه -ا ‘
أاك- -دوا بسش- -اط- -ة ا أ
م-ت-ن-اول ال-تÓ-م-ي-ذ ال-ذي-ن اج-ت-هدوا
ودرسشوا طيلة السشنة.

اŸسسيلة :عامر ناجح
أإبدى إلتÓميذ إلذي إجتازوإ إمتحان
مادة إألدب ششعبة تقني رياضشي ميكانيك
وششعب أإخرى فرحا وسشعادة بعد خروجهم
م -ن م -رإك -ز إلم -ت-ح-ان-ات ن-ظ-رإ لسش-ه-ول-ة
إألسشئلة حسشبهم وبسشاطتها ألنها كانت ‘

متناول جميع إلتÓميذ و“نوإ أإن تكون
ب- -اق -ي إألسش -ئ -ل -ة ع -ل -ى ن -فسص إل -ط -ري -ق -ة
وإŸنهاج حتى يتسشنى لهم إ◊صشول على
ششهادة إلبكالوريا وÃعدلت جيدة تؤوهلهم
لتحقيق رغباتهم إلدرإسشية با÷امعة.
وم -ن ب Úإل -ت Ó-م -ي -ذ إل -ذي-ن ح-اورت-ه-م
إلشش-عب ح-ول ط-ب-ي-ع-ة إألسش-ئ-ل-ة وإل-ظروف
إلتي أإدوإ فيها إلمتحان « سشماتي ﬁمد
إألم « Úبثانوية خليفة قطوشص وإلذي أإكد
أإن أإسشئلة إألدب كانت سشهلة جدإ خاصشة
Ãا يتعلق باŸوضشوع إألول إلذي “حور
ح-ول إل-ل-غ-ة إل-ع-رب-ي-ة ‘ إ÷زإئ-ر وك-ي-ف-ي-ة
م-وإج-ه-ت-ه-ا إلسش-ت-ع-م-ار إل-ف-رنسش-ي خاصشة
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ب-ن-اء إل-فكري وإلإعرإب.
وهو نفسص ما ذهب إليه زميله بلحوت عبد
إŸالك وإل- -ذي أإك- -د ه- -و إآلخ- -ر سش -ه -ول -ة
Óجابة وتوفÒ
إŸوضشوع ÚإŸقÎح Úل إ
ج -م -ي -ع إل -ظ -روف إÓŸئ -م -ة ع Èم -رك -ز

إإلج-رإء .ع-ل-ى غ-رإر إŸك-ي-ف-ات إل-ه-وإئية
ومياه إلششرب.
و‘ ذإت إإلطار باششر  Èﬂإلتحاليل
إل-ب-ي-كÎول-وج-ي-ة إل-ت-اب-ع ل-وحدة إ÷زإئرية
للمياه باŸسشيلة إŸكون من خلية إلتصشال
ومسشول إلتوزيع ورئيسشة إ Èıعمليات،
–ل- -ي- -ل ع -ي -ن -ات م -ن إŸي -اه إıصشصش -ة
Ÿرإكز إجرإء إمتحانات إلبكالوريا Œنبا
ألي طارئ أإو تلوث ‘ إŸياه قد يحدث،
وك - -ذإ وضش- -ع ح- -ي- -ز إÿدم- -ة شش- -اح- -ن- -ات
إŸؤوسشسشة ‘ حالة تأاهب وإطÓع لتوفÒ
مياه إلششرب ع Èكامل إŸرإكز إلتي قد
تعا Êنقصشا أإو إنقطاعا ‘ مياه إلششرب،
وهو ما إسشتحسشنه إلتÓميذ خاصشة وأإنهم
‘ فÎة إلصشيف إلتي تتطلب حسشبهم توفر
إŸاء إلصشالح للششرب ع Èكامل مرإكز
إلمتحان.

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

إلعدد
1797٤

لسشئلة
وسشط اسشتحسشان طبيعة ا أ
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قرابة  18أالف مÎششح Ãراكز المتحانات بسشكيكدة
سش-ج-ل اŸم-ت-ح-ن-ون ارت-ي-اح-ا ل-ط-ب-ي-ع-ة
لول من المتحانات،
لسشئلة ‘ اليوم ا أ
ا أ
لسش- -ئ- -ل- -ة ‘ م -ادة
لسش- -ي- -م- -ا ط- -ب- -ي- -ع- -ة ا أ
لسشئلة ‘ ›ملها⁄ ،
العربية ،كما أان ا أ
تخرج عن إاطار الÈنامج اŸقرر.
إıطط إلوقائي إلذي إنتهجته مصشالح
إلشش- -رط- -ة بسش -ك -ي -ك -دة ،يشش -م -ل إل -ع -دي -د م -ن
إإلج -رإءإت إألم -ن -ي-ة إل-ك-ف-ي-ل-ة ب-ت-أام Úم-رإك-ز
إلم -ت -ح -ان -ات وإألم -اك -ن إÙي-ط-ة ب-ه-ا ل-يÓ-
ون- -ه- -ارإ ،ح- -ت -ى Áك -ن ل -ل -مشش -ارك Úإج -ت -ي -از
إلم -ت -ح -ان -ات ‘ ظ -روف م Ó-ئ-م-ة ،ح-يث ”
تسشخ 950 Òششرطي لهذه إلعملية ،مع إتخاذ
كافة إلتدإب Òإألمنية لضشمان سشÓمة هؤولء
إل -ت Ó-م -ي -ذ Ãح-ي-ط ت-لك إŸرإك-ز ،وذلك ع-ن
ط -ري -ق وضش -ع ن -ق -اط م -رإق -ب -ة ث-اب-ت-ة وأإخ-رى
متحركة ،تسشند لها مهام إŸسشاهمة ‘ ضشمان
إلظروف إ◊سشنة لسش Òهذه إلمتحانات عÈ
كل ربوع إلولية ،وإ◊يلولة دون أإي إخÓل
Óهمية
بالسش Òإ◊سشن للعملية ،وهذإ بالنظر ل أ
إلبالغة إلتي تكتسشيها.
كما سشتسشهر مصشالح إلششرطة أإيضشا على
تأام Úمركز إلتجميع وإلتوزيع إلكائن Ãديرية
إلÎبية بالولية ،وكل مرإكز إلتجميع وإلتوزيع
إلفرعية ،وأإيضشا مرإكز إلتصشحيح ،مع ضشمان
إŸرإف-ق-ة إألم-ن-ي-ة Ÿوإضش-ي-ع إألسش-ئ-ل-ة وأإورإق
إإلجابات من وإ ¤تلك إŸرإكز ،كما سشتعمد
إ ¤تششكيل فرق ووحدإت أإسشندت لها مهمة
تكثيف إلدوريات إلرإكبة وإلرإجلة ،ع Èأإرجاء
ك- -ل م- -رإك- -ز إلم- -ت -ح -ان إل -ب -ال -غ ع -دده -ا 59
مركزإ بقطاع مصشالح إلششرطة ،منها  32على
مسشتوى مدينة سشكيكدة.

...والتحاق  17أالف مÎششح بتبسشة
إل -ت -ح-ق ،أإمسص 17 ،أإل -ف مÎشش-ح لشش-ه-ادة
إل -ب -ك -ال -وري -ا ب -ولي-ة ت-بسش-ة ،م-ن ب-ي-ن-ه-م 7661
م -ت -م -درسص ن -ظ -ام -ي و 93٤٤مÎشش- -ح ح- -ر،
يتوزعون على  59مركز إجرإء ،منها  29مركز
Óحرإر ،وبلغ
إجرإء للمتمدرسش ،Úو 30مركزإ ل أ
عدد إÎŸششح Úإألحرإر إلتابعŸ Úؤوسشسشة
إع -ادة إلÎب -ي-ة  191مÎشش-ح ،م-ت-وزع Úع-ل-ى
م-رك-زي-ن ب-ال-ولي-ة ،وي-ؤوط-ر إŸم-تحن Úحسشب
خلية إإلعÓم Ãديرية إلÎبية بالولية7685 ،
مؤوطرإ من إدإري Úوحرإسص ورؤوسشاء إŸرإكز،

وأإشش- -ارت ذإت إŸدي -ري -ة إ ¤إسش -ت -ح -دإث 12
مركز تكفل ،باÎŸششح ÚإŸتمدرسش Úإلذين
يجتازون إلمتحان خارج بلديات “درسشهم،
وسشتمسص إلعملية قرإبة  600مÎششح.
وق -د سش -ط -رت مصش -ال -ح أإم -ن ولي -ة ت -بسش -ة
ﬂططا أإمنيا ‘ إقليم إختصشاصشها تزإمنا
وإنطÓق إمتحان ششهادة إلبكالوريا بدإية من
نقل إألسشئلة وأإورإق إألجوبة حيث سشخرت
ل- -ه -ذإ إل -غ -رضص إم -ك -ان -ي -ات م -ادي -ة وبشش -ري -ة
كافية ،ووفرت ذإت إŸديرية ،جميع إلظروف
إ◊سش- -ن- -ة م- -ن أإج -ل خ -وضص ه -ذإ إلم -ت -ح -ان
إŸصشÒي ،ح- - - -يث ّ” إت - - -خ - - -اذ إإلج - - -رإءإت
إل-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة وإل-ت-أاطÒي-ة لضشمان إلسش Òإ÷ّيد
لÓمتحانات إلتي “تد من  16إ ¤عششرين
ج -وإن إ÷اري ،وب -خصش -وصص م -ن -اط -ق ج-ن-وب
ع -اصش-م-ة إل-ولي-ة ،أإّك-دت ذإت إŸدي-ري-ة ع-ل-ى
توف Òوسشائل إلرإحة لتÓميذ مناطق إ÷نوب
وإلتكفل باŸتمدرسش Úخارج مقر إقامتهم.
وكششف رئيسص جمعية جسشور أإن إ÷معية
هيأات مدرسشة إ◊ياة بوسشط مدينة إلششريعة
لسش -ت -ق -ب -ال ك -ل إÎŸشش -ح Úإألح -رإر إل -ذي-ن
سشيجتازون هذه إلمتحان ‘ بلدية إلششريعة،
حيث ” إلتفاق مع مديرية إلÎبية بالولية
لتوف Òفضشاء مريح للمعني Úبهذه إلمتحان
من إألحرإر ،ومن جانبها هيئة ›السص سشبل
إÒÿإتÃ ،خ -ت -ل -ف ف -روع -ه -ا ،ع -ل -ى سش-ب-ي-ل
إل -ذك -ر ،ب -ب -ل -دي -ة ب-ئ-ر إل-ع-ات-ر ،إل-ون-زة ،ق-امت
Ãب -ادرة تضش -ام -ن -ي -ة ل -ل -ت -ك -ف -ل ب -اÎŸشش -حÚ
للبكالوريا من حيث إلنقل وإإلطعام.
مصش -ال-ح إلشش-رط-ة ،ب-حسشب خ-ل-ي-ة إلتصش-ال
وإل -ع Ó-ق -ات إل -ع-ام-ة ب-أام-ن إل-ولي-ة ،سش-ت-ك-ث-ف
ت - -وإج - -ده - -ا ب- -ال- -ق- -رب م- -ن م- -رإك- -ز إج- -رإء
إلمتحانات بالزي إŸد Êوإلرسشمي لضشمان
ت -ن -ظ -ي -م وتسش-ه-ي-ل إلسش-ي-ول-ة إŸروري-ة وŒنب
إلتنقل وإلضشجيج بالقرب منها مع Œنب إأي
حوإدث سشﬁ Òتملة ،وكذإ بعضص إلسشلوكات
إلسش- -ل- -ب- -ي- -ة إلصش -ادرة ع -ن ب -عضص إألشش -خ -اصص
ك- -ح -الت إل -ت -وق -ف إل -عشش -وإئ -ي ل -ل -م -رك -ب -ات
وإسشتعمال إلدرإجات إلنارية ‘ ﬁيط مرإكز
إلمتحانات وإلتي كثÒإ ما تتسشبب ‘ إحدإث
إلضش- -وضش- -اء ك- -م- -ا أإن -ه -ا “ث -ل مصش -در إزع -اج
للمÎششح Úومن أإجل تأام Úإألششخاصص من
أإي إعتدإء.

سسكيكدة /تبسسة :خالد العيفة

غياب  1352مÎششح خÓل اليوم األول بالبويرة
أإجمع ،أإمسص ،إÎŸششحون بالبويرة ‘ إليوم
إألول من إمتحان ششهادة إلبكالوريا أإن أإسشئلة
إل -ل -غ-ة إل-ع-رب-ي-ة ك-انت سش-ه-ل-ة و‘ م-ت-ن-اول ك-ل
إلتÓميذ ،ما يحفزهم على إلعمل أإك‘ Ì
إŸوإد إألو ،¤ويعطي لهم إلثقة ‘ إلنفسص
أإك.Ì
من جهة أإخرى ” ،تسشجيل غياب ما ل يقل
من  1352مÎششح خÓل صشباح أإمسص ،وهو

إليوم إألول ‘ إمتحان ششهادة إلبكالوريا وهم
مÎشش- -ح- -ون أإح- -رإر ،ك- -م -ا سش -ج -ل غ -ي -اب 90
مÎشش -ح -ا م -ت-م-درسش-ا ‘ ،ح Úسش-ج-ل حضش-ور
كثيف من أإولياء إلتÓميذ خÓل إلسشاعة إألو¤
قبل بدإية إلمتحان وإلذين رإفقوإ أإولدهم
وك -ان -وإ ل -ه-م سش-ن-دإ م-ع-ن-وي-ا ،وإن أإب-دى ب-عضص
إألولياء توترإ أإك Ìبكث Òمن إلتÓميذ.

البويرة :ع نايت رمضسان

...وقرابة  ٪01من الغيابات باŸدية
وقفت أإسشماء بو◊بال مديرة إلÎبية لولية
إŸدي- -ة ،صش- -ب- -ي- -ح -ة أإمسص ،رف -ق -ة إط -ارإت -ه -ا
إÛن -دي -ن ضش-م-ن إÿل-ي-ة إŸرك-زي-ة Ÿت-اب-ع-ة
سش Òإلمتحانات إلرسشمية على وإقع إجتياز
 12566ت-ل-م-ي-ذ وت-ل-م-ي-ذة ‘ إط-ار إم-ت-حانات
إلبكالوريا بعدة مرإكز إجرإء لفائدة مÎششحي
ششهادة إلبكالوريا لسشنة  ،2019فيما ” تسشجيل
نسش -ب-ة  0.95م-ن إل-غ-ي-اب-ات ل-دوإع-ي صش-ح-ية،
جرإء دخول بعضص إ◊الت إ ¤إŸسشتششفى.
وحالت إلظروف إألمنية إلوقائية إŸششددة
دإخل مرإكز إلمتحانات من قبل إإلطارإت

إŸسش -خ -ري -ن ل -ه -ذإ إل -غ-رضص م-ن تسش-ج-ي-ل أإي
حالت للغشص ‘ ،وقت جزم عدد كب Òمن
إل -ت Ó-م -ي-ذ ‡ن –دثت إل-ي-ه-م «إلشش-عب» ب-أان
موإضشيع إلمتحان ‘ نصشف إليوم إألول كانت
من ضشمن إŸقرر و‘ متناولهم.
وأإكدت مديرة إلÎبية ‘ هذإ إلصشدد أإن
هذه إلمتحان ‘ يومها إألول ع 37 Èمركزإ
‘ ظروف عادية دون تسشجيل حالت تأاخر
كبÒة للمÎششح.Ú

اŸدية :علي ملياÊ

بهدف حماية اÎŸششح Úمن أاخطار الطرق

ششرط ـة الثنية وتيجÓب Úترافق اŸمتحن Úببومرداسس
الشش-عب /ق -ام إط -ارإت إأم -ن دإئ -رة
إل -ث -ن-ي-ة خÓ-ل إل-ي-وم إلأول م-ن شش-ه-ادة
إل -ب -ك -ال -وري -ا خ Ó-ل إل-فÎة إلصش-ب-اح-ي-ة
Ãرإف- -ق -ة إÎŸشش -ح Úع -ل -ى مسش -ت -وى
ث Ó- -ث - -ة م- -رإك- -ز إم- -ت- -ح- -ان ب- -اإق- -ل- -ي- -م
إلخ -تصش-اصص وخÓ-ل إل-فÎة إŸسش-ائ-ي-ة
قام إطارإت إلأمن إ◊ضشري تيجÓبÚ
Ãرإف- -ق -ة إÎŸشش -ح Úع -ل -ى مسش -ت -وى
مركز إمتحان وإحد وهذإ بالتنسشيق مع
إط -ارإت خ -ل -ي -ة إلإتصش -ال وإل -ع Ó-ق-ات
إلعامة لأمن ولية بومردإسص وÃششاركة
إأفوإج إلكششافة إلإسشÓمية إ÷زإئرية.

” –سش - - -يسص وت - - -وع- - -ي- - -ة إأول- - -ي- - -اء
إÎŸشش -ح Úوك -ذإ مسش -ت-م-ع-ل-ي إل-ط-رق
بضش - -رورة إحÎإم ق - -وإع - -د إلسش Ó- -م - -ة
إŸرورية خاصشة على مسشتوى إÙيط
إÿـــــــارجي Ÿرإكز إلإمتحــــــانات إأيـن
” ت -وزي-ع م-ط-وي-ات ت-وج-ي-ه-ي-ة –ت-وي
على موإضشيع إأمنية مرورية وكذإ عن
إأخ- -ط- -ار إŸوؤث- -رإت إل- -ع- -ق- -ل- -ي -ة ع -ل -ى
إلسشيــاقة إلسشليمة ،من إأجل ﬁاربة كل
إأشش -ك -ال إل -ع -ن -ف إŸروري وه -ذإ –ت
شش - -ع - -ار «ب - -ك - -ال - -وري - -ا ب- -دون ح- -وإدث
مرورية».

»æWh
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إاثر عمليات بحث وتفتيشص قرب منطقتي تافاسشور تاوريرة ببلعباشص

اكتششاف ﬂبأاين للجماعات ا’رهابية وحجز أاسشلحة حربية ثقيلة
لرهاب وإاثر عمليات بحث وتفتيشص قرب منطقتي تافاسشور تاوريرة ،ولية سشيدي بلعباسص بالناحية
‘ إاطار مكافحة ا إ
العسشكرية الثانية ،كششفت مفرزة للجيشص الوطني الششعبي ،بالتنسشيق مع عناصشر الدرك الوطني ،امسص الحد ﬂ،بأاين ()02
لرهابية يحويان أاسشلحة وذخائر
للجماعات ا إ

h.¥

تمثلت في  04بنادق رشساشسة من نوع
 FM؛ 01قاذف صساروخي من نوع
 ،7RPGمع قذيفتين (RPG- )027؛ 01ب-ن-دق-ي-ة نصس-ف آال-ي-ة م-ن نوع
سس- - -ي - -م - -ون - -وف م - -ع ( )70مسس - - - - -اك
ذخيرة؛ )01بندقية صسيد؛ )05قذائف
ه - -اون ع - -ي- -ار  120م - - -ل- - -م ،و ()49
مفجر؛ 05قنابل FLG؛120متر من
الفتيل الصساعق  13 ،مخزن ذخيرة
خ- - -اصس - -ة ب - -ال - -مسس - -دسش ال - -رشس - -اشش
ك Ó-شس -ن -ي -ك -وف ؛ب-اإ’ضس-اف-ة إال-ى ل-غ-م
تقليدي الصسنع وكمية من الذخيرة.
تأاتي هذه العملية لتؤوكد مرة أاخرى
ع -ل -ى ال -ي -ق -ظ -ة ال -ع -ال -ي -ة وال-ح-رصش
الشس -دي -د ل -ق -وات ال -ج -يشش ال -وط -ن -ي
الشس -ع-ب-ي ال-م-ن-تشس-رة ع-ب-ر ك-اف-ة رب-وع
ال -وط -ن ف -ي ال -ح -ف -اظ ع-ل-ى سسÓ-م-ة
البÓد وإاحباط أاية محاولة للمسساسش
بأامنها واسستقرارها.

...ضشبط  120كلغ
من الكيف وحجز
بندقية صشيد
ومعدات ثقيلة

( )01وحجزوا بندقية صسيد وكمية
من الذخيرة  ،من جهة أاخرى ،تم
ت-وق-ي-ف عشس-رة ( )10م-ه-اج-ري-ن غير
شسرعيين من جنسسيات مختلفة بكل
م - -ن ع- -ي- -ن صس- -ال- -ح /ن.ع 6.وتبسسة
/ن.ع.5.

في إاطار مكافحة التهريب والجريمة
ال-م-نّ-ظ-م-ة ،ضس-ب-طت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشش
ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي ،ب -ال -ت -نسس -ي-ق م-ع
ع- -ن- -اصس -ر ال -درك ال -وط -ن -ي وح -رسش
الحدود ،يوم  14جوان  ،2019بكل من
ع-ي-ن الدفلى/ن.ع ،1.وبشس - -ار/ن.ع 3
وت-ل-مسس-ان ووهران/ن.ع)120 ( ، 2.
كيلوغراما من الكيف المعالج.
ف -ي ن -فسش السس -ي -اق ،أاوق -فت م -ف -رزة
للجيشش الوطني الشسعبي بتمنراسست
/ن.ع 6 .أارب -ع-ة ( )04م-ن-ق-ب-ي-ن ع-ن
ال - -ذهب وح - -ج - -زت م- -ول- -دي- -ن ()02
ك -ه -رب -ائ -ي -ي -ن وثÓ-ث ( )03م- -ط- -ارق
ضساغطة ،فيما أاوقف عناصسر الدرك
ال -وط-ن-ي ب-خ-نشس-ل-ة /ن.ع 5 .شسخصسا

...حجز اك Ìمن
قنطار من الكيف
اŸعالج ومسشدسشÚ
في إاطار محاربة التهريب والجريمة
ال -م -ن -ظ -م -ة وف -ي سس -ي -اق ال -ع-م-ل-ي-ات
ال -م -ت -واصس -ل -ة ال-ه-ادف-ة لصس-د ان-تشس-ار
ظاهرة اإ’ّتجار بالمخدرات ببÓدنا،
ح -ج -ز ح ّ-راسش السس -واح-ل ،اول امسش
السسبت ،إاثر عمليات متفرقة بكل من
ال- - -غ- - -زوات وب- - -ن- - -ي صس - -اف/ن.ع،2.
( )62,10ك- -ي- -ل- -وغ- -رام م- -ن ال- -ك -ي -ف
المعالج ،فيما ضسبط عناصسر الدرك

ال -وط -ن -ي بسس -ي -دي ب-ل-ع-ب-اسش/ن.ع،2.
كمية أاخرى من نفسش المادة تقدر بـ
( )42,5كيلوغرام كانت بحوزة تاجر
مخدرات على متن سسيارة سسياحية.
وبالناحية العسسكرية الخامسسة ،أاوقف
ع -ن -اصس-ر ال-درك ال-وط-ن-ي بسس-ط-ي-ف،
شس -خصس -ا وح -ج -زوا مسس -دسس -ي -ن ()02
آال -ي -ي -ن و( )46ط - -ل - -ق - -ة ع - -ي- -ار 7.65
ميليمتر ،في حين تم ضسبط ()18228
وح- -دة م- -ن م -خ -ت -ل -ف ال -مشس -روب -ات
ببجاية.

. ..وتوقيف 42
مهاجرا غ Òششرعي
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،أاوق- -فت م- -ف- -ارز
مشس -ت-رك-ة ل-ل-ج-يشش ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي
( )42م- -ه- -اج- -را غ- -ي- -ر شس- -رع- -ي م -ن
جنسسيات مختلفة ،وذلك ،إاثر عمليات
م -ن -فصس -ل -ة ب-ك-ل م-ن ت-ل-مسس-ان وبشس-ار
واأ’غواط.

لسشاتذة الباحث Úو طلبة الدكتوراه
تخصص ا أ

جامعة اŸسشيلة تسشتحدث جوائز مالية لتششجيع ا’بتكار والبحث العلمي
لسشاتذة
جائزة خاصشة للتميز البيداغوجي ل أ

الشش -عب -اسش -ت -ح-دثت ج-ام-ع-ة
ﬁم- - -د ب- - -وضش - -ي - -اف ب - -اŸسش - -ي - -ل - -ة
Ãن -اسش -ب-ة ن-ه-اي-ة اŸوسش-م ا÷ام-ع-ي
 2019/2018ع -دة ج-وائ-ز م-ال-ي-ة
لسش- -ات- -ذة ا÷ام- -ع- -يÚ
ل- -ف- -ائ- -دة ا أ
ال-ب-اح-ث Úوك-ذا ال-ط-لبة الباحثÚ
وك -ذا اسش -ت -ح -داث ج -ائ -زة خ-اصش-ة
لسشاتذة .
للتميز البيداغوجي ل أ

وحسسب ال -ب-روف-يسس-ور ك-م-ال ب-دراي
،فان اسستحداث هذه الجوائز يهدف
بالدرجة اأ’ولى من أاجل المسساهمة
ف -ي م -رئ -ي-ة وت-رت-يب ال-ج-ام-ع-ة ع-ل-ى
ال-مسس-ت-وى ال-وط-ن-ي وال-دولي ،مضسيفا
ان القرار تم اتخاذه خÓل اجتماع
ال- -م- -ج- -لسش ال -ت -نسس -ي -ق -ي ال -تشس -اوري
للجامعة الذي وافق على تخصسيصش
Óسس-ات-ذة ال-ب-اح-ث-ي-ن وط-ل-ب-ة
ج-وائ-ز ل -أ
الدكتوراه الذين قدموا أابحاث علمية
أاصس- -ي- -ل- -ة ف- -ي م -ج -ال ا’خ -ت -راع -ات
بالنسسبة لكليات العلوم والتكنولوجيا
وال-ري-اضس-ي-ات واإ’عÓ-م اآ’ل-ي وع-لوم
التقنيات الحضسرية.
كما شسملت ابحاث الطلبة مجÓت
عالمية صسنف ( .)Aبالنسسبة لكليات
ال -ع -ل -وم اإ’نسس -ان -ي -ة وا’ج -ت -م -اع -ي -ة
ال-م-ح-ررة ب-ال-ل-غ-ة ا’ن-ج-ليزية.وتتعلق
الجوائز بجائزة ا’ختراع والتي حدد
لها مبلغ بقيمة ( 20مليون سسنتيم)،
ل-ل-ح-اصس-ل-ي-ن ع-لى براءة اختراع.وكذا
جائزة النشسر العلمي الدولي بقيمة
( 05م Ó-ي -ي -ن سس -ن-ت-ي-م) ،م-خصسصس-ة
ل -ل -ن -اشس-ري-ن ب-ال-ل-غ-ة ا’ن-ج-ل-ي-زي-ة ف-ي
ال-ع-ل-وم اإ’نسس-ان-ي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة في
مجÓت صسنف ( -3 .)Aكما تم
Óسس-ات-ذة اأ’وائ-ل
ت-خصس-يصش ج-ائ-زة ل -أ
المسساهمين في ترتيب الجامعة وفق
تصس-ن-يف  google citation.كما
سس -ي -ت -م م -ن -ح إاق -ام -ة ع -ل -م-ي-ة ع-ال-ي-ة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لششخاصص واŸمتلكات
وضشعه الدرك لضشمان امن ا أ

ﬂطط امني Ÿوسشم اصشطياف ب Óحوادث

الششعب/ي س س ا ه م ا ل د ر ك الوط ن ي ف ي اإع د اد
م -خ -ط -ط -ا ت م -و س س -م -ية اإ س ستجا ب ة لمتط ل ب ا ت
اإ س س -ت -ث -ن -ا ئ -ي -ة ’ س س -ي -م -ا ف ص س -ل الص س -ي -ف  ،اإذ
ي ش سك ل م و س سم ا ’إ ص سطي ا ف موع د ا س س ياحيا ،
اإ ق -ت صس -ا دي -ا و ث -ق -ا ف -ي -ا  ،ت ش س-ه -د ف -ي -ه الو’ ي ا ت
ا ل س س -ا ح -ل -ي -ة اإ ق -ب -ا ’ ك -ب -ي -را ل -ل -مص س -ط -ا ف -ي -ن
ا ل ق ا دم ين من م خ ت ل ف اأرجاء الوط ن وحت ى
من الخارج ،مما يولد حركية كبيرة على
ا ل -م -ح -ا و ر و ط -ر ق ا ل -م -واص س  Ó-ت  ،و ن ش س -اط
م -ك -ث -ف ل -ل -م -و ا ط -ن -ي -ن ف -ي ش س -ك -ل ت -ج -م -ع -ا ت
ت -ر ف -ي -ه -ي -ة و ت -ن -ظ -ي -م س س -ه -را ت و ب -رام -ج
للتسسلية.
م - - -ن اأج - - -ل ض س - - -م - - -ا ن اأ م - - -ن ا’أش س - - -خ - -اص ش
والممتلكات ،تقوم وحدات الدرك الوطني
ب ـ ت -اأ م -ي -ن اأ م -ا ك -ن ا ل -ر ا ح -ة وا’إس س -ت -ج -م -ام ،
مراقبة الشسواطئ والغابات و المنتزهات،
م -ر ا ق -ب -ة ا ل -م -ن -ا ط -ق ا ’أ ك -ث -ر ج نوحا  ،مراق ب ة
حالة الطرقات وطرق مواصسÓت وتنظيم
حركة المرور.
و بهدف ا ’إ س ست ج ا بة اإ ل ى المت ط ل ب ا ت ا’أم ن ي ة
ا ل متع لقة بمو س سم ا ’إ ص سطيا ف  ،ال ذ ي س سوف
يمتد اإ ل ى غ ا ية ا ل د خ ول ا ’إجتما ع ي - 2 019
 2 0 2 0و بغ ية ا ل حف ا ظ ع ل ى ال ن ظ ام و ا’أم ن
العموميين ،سسيتم:
 تكثيف التواجد الميداني عبر مختلفط -ر ق م -و ا ص س  Ó-ت ل -ت -ن -ظ-ي -م س س -ي -ول -ة ح -ر ك -ة
المرور ،من خÓل وضسع تشسكيÓت وقائية
م - -ن و ح - -د ا ت اأ م - -ن ا ل - -ط- -رق - -ا ت م - -د ع - -م -ة
ب -م -ر ا ق -ب -ة ج -وي -ة ي -ت -م ت -ك -ي -ي -ف -ه -ا ف ي الزمان
و ا ل مك ا ن  ،بغر ض ش ردع ك ل م حاول ة اإجرامي ة
ضسد مسستعملي الطريق.
ن ش س - -ر ت ش س - -ك -ي  Ó-ت ث -ا ب -ت -ة وم -ت -ح -ر ك -ة م -ن

الوح د ا ت ا’إق ل يمي ة مدعم ة بفصسائل ا ’أمن
وال -ت -د خ -ل  ،ال -ف -رق السس-ي-ن و ت ق ن ية وا ’أ سسراب
الجوي ة  ،ب ه د ف تاأمين ومر ا قبة ا ل م ناطق
ال -ت -ي ت -ع -رف ت -واف -د ا ك-ث-ي-ف-ا ل-ل-مصسطافين ،
و ك -ذ ا ا’أم -ا ك -ن ال -م -ع-زول-ة ا ل-غ-ي-ر م-حروس سة
والتي م ن الممكن اأن ت جذب ا ل م ن حر فين .
ال -ع -م -ل ع -ل -ى ال -ت -ط -ب-ي-ق ا لصس-ارم ل-ل-ق-و ان-ي -ن
والتن ظ يما ت المتعلقة باإ سست ع مال مخت ل ف
اأ ن واع القوار ب ال ب حر ية شسراعية كانت اأ و
ذات محرك والممنوعة من ا’قتراب من
اأما ك ن الس س ب اح ة .
ف -ي م -ج -ال الص س -ح -ة ا ل -ع -م -وم -ي -ة ،ا ل-ق-ي-ا م
ب -ال -وق -ا ي -ة ور ف -ع ال -م -خ-ال-ف-ات ا ل-م-ت-ع-ل-ق-ة
بالصسحة والنظافة العمومية ،التي يمكن
اأن ت نعكس ش س س ل ب ا ع ل ى صسحة ا ل م و ا طن .
ف ي اإطار المحا ف ظ ة على ا ل ث روة ا ل غاب ية
من الحرائق ،تقوم وحدات الدرك الوطني
بحمÓت تحسسيسسية للتحذير من المخاطر
الناجمة عن هذه الحرائق.
ف -ي ه -ذ ا الس س -ي -اق  ،ق-ي-ادة ا ل-درك ا ل-وط-ن -ي
ت د عو المواط ن ي ن و مسست ع م ل ي ا لطر يق اإلى
اإح -ت -رام ق -ا ن -ون ال -م-رور وق-و اع-د ا لسس-ي-اق -ة
الس س -ل -ي -م -ة  ،و ع -د م ا ’إ ف-را ط ف-ي ا لسس-رع-ة
ح ف اظا ع لى س س  Óمته م وسسÓمة ا ’آخر ي ن  ،و
تضسع في خدمتهم وتحت تصسرفهم ،الرقم
ا’أخضس -ر  10 . 55ل -ل-در ك ا ل-وط-ن-ي ل-ط-ل ب
ال - -ن - -ج - -د ة اأوا’إس س -ع -اف اأو ا ل -ت -دخ -ل ع -ن -د
الضسرورة ،موقع «طريقي TARIKI »-
( عبر موقع الواب ،التطبيقية وعن طريق
صسفحة الفايسسبوك) لÓسستعÓم عن حالة
ال طرق ا ت  ،ب ا’إض س افة اإ ل ى مو ق ع ا لشسكوى
المسسبقة

‘ لقاء مع رؤوسشاء اŸصشالح الولئية للششرطة القضشائية

بوهدبة يششيد با÷هود ا’منية ◊ماية
ا’أششخاصص واŸمتلكات
^ ﬁاربة ا÷رÁة والسشهر على تطبيق قوان Úا÷مهورية

الششعب -في إاطار تعزيز اآليات ا’تصسال
ال-----داخ----ل----ي وت----رق----ي----ة روح ا’ن----ت----م----اء
Óمن
المؤوسسسساتي ،أاشسرف المدير العام ل أ
الوطني عبد القادر قارة بوهدبة ،على
سس-لسس-ل-ة م-ن ال-ل-ق-اءات ال-ت-وجيهية لرؤوسساء
وق--ادة ال-وح-دات وال-مصس-ال-ح ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة
ل---لشس---رط---ة.ج---اء ه---ذا ف---ي ب---ي--ان ت--ل--قت
«الشسعب» نسسخة منه.
خÓل هذه اللقاءات ،التي جمعته برؤوسساء
ال--مصس-ال-ح ال-و’ئ-ي-ة ل-لشس-رط-ة ال-قضس-ائ-ي-ة،
رؤوسس--اء ف--رق ال-ب-حث وال-ت-دخ-ل ال-ت-اب-ع-ي-ن
’م---ن  48و’ي--ة ،اسس--ت--م--ع ب-وه-دب-ة إال-ى
أ
ع--روضش وشس--روح ت--ن--اولت ال--م--ج--ه-ودات
المبذولة والنتائج العملياتية المحققة من
قبل قوات الشسرطة في مجال مكافحة
الجريمة بشستى أانواعها.
من جهتهم ،قدم قادة ورؤوسساء وحدات
’م--ن ال--ع--م-وم-ي ع-روضس-ا ف-ي
وفصس--ائ--ل ا أ
’داري-ة ،وك-ذا
م--ج--ال ت--ط--ب-ي-ق الشس-رط-ة ا إ
’م-ن
سس-ه-ر ق-وات الشس-رط-ة ع-ل-ى ت-وف-ي-ر ا أ
ال--ع--م-وم-ي م-ن خÓ-ل م-ح-ارب-ة ال-ج-ري-م-ة
البسسيطة والمتوسسطة ،وكذا السسهر على
تطبيق قانون المرور.
وبهذه المناسسبة ،وجه بوهدبة ،تهانيه اإلى
ك---اف--ة ق--وات الشس--رط--ة ن--ظ--ي--ر ال--ن--ت--ائ--ج

ال-م-ي-دان-ي-ة ال-م-ح-ق-ق-ة م-ؤوخ-را ف-ي مجال
محاربة الجريمة ،حيث أاسسدى تعليمات
وت---وج---ي---ه--ات اإل--ى رؤوسس--اء وق--ادة ال--ف--رق
العملياتية ،إالى ضسرورة العمل على تكثيف
ال-ج-ه-ود وضس-م-ان السس-رع-ة وال-ف-اع-لية في
التدخل ،بغرضش تقديم أارقى الخدمات
’منية للمواطن ،والحرصش على التطبيق
اأ
الصس--ارم ل--ق--وان-ي-ن ال-ج-م-ه-وري-ة ف-ي إاط-ار
’نسسان.
احترام مبادئ حقوق ا إ
Óم-ن ال-وط-ني،
ك-م-ا ق-دم ال-م-دي-ر ال-ع-ام ل -أ
تعليمات صسارمة لضسرورة تكثيف وضسمان
’م---ث---ل وا’سس---ت---ج---اب---ة إال---ى
ال----ت---ك---ف---ل ا أ
ا’نشس---غ---ا’ت ا’ج--ت--م--اع--ي--ة وال--م--ه--ن--ي--ة
ل--م--وظ--ف--ي الشس--رط--ة ،وال-ت-ي تسس-اه-م ف-ي
تأاديتهم لمهامهم في أاحسسن الظروف.
م--ع ال--ع--ل--م ،ت--م--ك--نت ال-ف-رق ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة
’خيرة من
’ونة ا أ
للشسرطة القضسائية ،في ا آ
تحقيق نتائج نوعية ،على غرار حجز أاكثر
من  01طن من المخدرات و 30763قرصش
مهلوسش خÓ---ل شس---ه--ر رمضس--ان، 2019
’ضس--اف--ة اإل--ى ت--وق--ي--ف  2251شسخصش
ب--ا إ
ب---م---وجب أاوام---ر قضس---ائ---ي---ة صس--ادرة ع--ن
ال-ج-ه-ات ال-قضس-ائ-ي-ة خÓ-ل ال-خمسسة ()05
أاشسهر الماضسية لسسنة .2019

لسشبانية
توأامة ب Úالششرطة ا÷زائرية ونظÒتها الفرنسشية وا إ

ا’–اد ا’أوروبي يششيد بتطور Èﬂ
الششرطة العلمية والتقنية ا÷زائري

المسستوى بالخارج لمدة 15يوم شساملة
التكاليف لكل أاسستاذ فائز في إاحدى
الجوائز الثÓث.
وبحسسب الدكتور الهاشسمي بن واضسح
نائب مدير الجامعة المكلف بالتعاون
والعÓقات الخارجية فان الجوائز
سس -ت -وزع خÓ-ل ح-ف-ل اخ-ت-ت-ام السس-ن-ة
ال -ج -ام -ع -ي -ة مشس -ي-را إال-ى أان ج-ام-ع-ة
ال- -مسس- -ي- -ل- -ة ت- -ع- -د م -ن ب -ي -ن أاحسس -ن
ال -ج-ام-ع-ات ال-وط-ن-ي-ة خصس-وصس-ا ب-ع-د
تصس -ن-ي-ف-ه-ا م-ؤوخ-را ب-ال-م-رت-ب-ة اأ’ول-ى
وطنيا حسسب تصسنيف مجلة التايمز
Óم -ك -ان -ي -ات
ال- -ع- -ال- -م- -ي- -ة ،ن- -ظ -را ل  -إ
البيداغوجية والبحثية التي توفرها
ال -ج -ام -ع -ة ل -ل -ب-اح-ث-ي-ن ف-ي م-خ-ت-ل-ف

المجا’ت.
وبرأاي الدكتور بن واضسح الهاشسمي
فان الجامعة شسهدت نشساطا كبيرا
منذ إاطÓق المخطط ا’سستراتيجي
ل-ل-جامعة  2022/2017ال-ذي ي-هدف
الى تجسسيد فعلي وواقعي أ’هداف
عامة في مجا’ت التكوين والبحث
ال -ع -ل -م -ي وال -ع Ó-ق -ة ب -ي -ن ال -ج-ام-ع-ة
ومحيطها ا’قتصسادي وا’جتماعي.
وأاوضسح أان جامعة المسسيلة شسهدت
ق -ف -زة ن -وع-ي-ة ف-ي ع-دد ا’ت-ف-اق-ي-ات
المبرمة على المسستوى الوطني مع
الشسركاء ا’قتصساديين ،بحيث بلغت
 15اتفاقية تعاون وشسراكة ممضساة،
نتج عنها توظيف أاكثر من  120طالب

م- -ت- -خ- -رج خÓ- -ل سس -ن -ة  ،2018وأان
ا’ت -ف -اق -ي-ات ال-م-ب-رم-ة م-ع ال-ه-ي-ئ-ات
ال -ع -ال -م -ي -ة ب-ل-غت  40ات -ف-اق-ي-ة م-ع
جامعات عالمية معروفة.
ومن جهته أاكد رئيسش فرع ا’تحادية
Óسساتذة الجامعيين الدكتور
الوطنية ل أ
م-ح-م-د دي-ل-م-ي أان ج-ام-ع-ة ال-مسس-ي-ل-ة
ومنذ تولي البروفيسسور كمال بدراي
إادارت- -ه ع- -رفت اسس- -ت- -ق- -رار ك- -ب- -ي -را
وح -ق-قت ق-ف-زة ن-وع-ي-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
ب -ال -مسس -ت -وى ال-ع-ل-م-ي ل-ل-ط-ل-ب-ة وه-ي
تطمح إالى أان تكون من بين أافضسل
الجامعات الوطنية.

الششعب -ث م ن خ ب ر ا ء ا ’ ت ح ا د ا ’أ و ر و ب ي ع ل ى
ه ا م ش ش م ل ت ق ى ا ’إ ط  Óق ا ل ر س س م ي ل ل ت و اأ م ة
م ا ب ي ن ا ل م د ي ر ي ة ا ل ع ا م ة ل Óأ م ن ا ل و ط ن ي
و ا ’ ت -ح -ا د ا ’أ و ر و ب -ي  ،ا ل -ت -ط -و ر ا ل -ذ ي ح ق ق ت ه
ا ل ش س - -ر ط - -ة ا ل - -ج - -ز ا ئ -ر ي -ة خ  Ó-ل ا ل س س -ن -و ا ت
ا ’أ خ -ي -ر ة  ،ف -ي م -ج -ا ل ا ل ش س -ر ط -ة ا ل -ع -ل -م -ي -ة
و ا ل -ت -ق -ن -ي -ة  ،م -ن خ  Ó-ل ع ص س -ر ن -ة و س س -ا ئ -ل -ه -ا
ومنهجية عملها وكذا قدرتها على تدعيم
ا ل -ح -ق -ل ا ’أ م -ن -ي ب -ا ل -خ -ب -ر ا ء ذ و ي ا ل -ت -ج -ر ب -ة
الميدانية ،ما يجعلها سسباقة في مواكبة
ا ل -ط -ر ق ا ل -م س س -ت -ح -د ث -ة ل -م -ع -ا ل -ج -ة ا ل -ق ض س -ا ي -ا
ا ’إ ج ر ا م ي ة ا ل ح د ي ث ة  ’ ،س س ي م ا م ن ه ا ا ل ع ا ب ر ة
للحدود الدولية.
ه ذ ا ا ل ت ث م ي ن د ّع م ه ا ل و ز ي ر ا ل م س س ت ش س ا ر ل د ى
م -م -ث -ل -ي -ة ا ’ ت -ح -ا د ا ’أ و ر و ب -ي ا ل س س -ف -ي -ر ي -ن
ل د و ل ت ي ف ر ن س س ا و اإ س س ب ا ن ي ا ب ا ل ج ز ا ئ ر  ،ا ل ل ذ ي ن

ع ّ-ب -ر و ا ب -د و ر ه -م ع -ن ت -ق -د ي -ر ه -م ل -ل -ج -ه -و د
ا ل -م -ب -ذ و ل -ة م -ن ا ل ش س -ر ط -ة ا ل -ج -ز ا ئ -ر ي -ة ف -ي
م -ي -د ا ن ا ل -ت -ح -ق -ي -ق ا ل -ج -ن -ا ئ -ي  ،ح -ي ث ق ّد م و ا
ش س -ه -ا د ا ت -ه -م ب -خ ص س -و ص ش ن -و ع -ي -ة ا ل -ع  Ó-ق -ا ت
و ا ل -ت -ن س س -ي -ق ا ’أ م -ن -ي ا ل -ذ ي ي -ج -م -ع ا ل ش س -ر ط -ة
ا ل - -ج - -ز ا ئ - -ر ي - -ة و ا ل ش س - -ر ط -ت -ي -ن ا ل -ف -ر ن س س -ي -ة
و ا ’إ س س ب ا ن ي ة  ،ف ي ا ل م ج ا ل ا ل ع ل م ي و ا ل ت ق ن ي .
ف ي ه ذ ا ا ’إ ط ا ر  ،ت س س م ح اإ ت ف ا ق ي ة ا ل ت و اأ م ة
ب -ت -و ح -ي -د و ت -ح -د ي ث ط -ر ق اإ د ا ر ة ا ل ش س -ر ط -ة
ا ل -ع -ل -م -ي -ة و ا ل -ت -ق -ن -ي -ة و ا ل -ر ف -ع م -ن م س س -ت -و ى
ا ’أ د ا ء  ،خ ا ص س ة م ن خ  Óل اإ ع ت م ا د ا ل ت ق ن ي ا ت
ا ل ح د ي ث ة و اإ ك ت س س ا ب م م ا ر س س ا ت ذ ا ت ف ع ا ل ي ة ،
ع -ب -ر ب -ر م -ج -ة ا ل -د و ر ا ت ت -ك -و ي -ن -ي -ة  ،ت -ن -ظ -ي -م
الزيارات بيداغوجية المتبادلة ،وتحضسير
ملتقيات تكوينية وتحسسيسسية.

»æWh
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الموافق لـ  14شضوال  1440هـ

تراجع اداء بـ  ٪ 40وتقلصس اŸداخيل

خÈإء يحذرون من إلصسعوبات إ’قتصسادية جرإء إأ’زمة
ا÷زائر أامام –ديات اقتصسادية و اجتماعية كبÒة بعد الÎاجع الذي عرفته أاسسعار اÙروقات ،
وانخفاضس النا œالداخلي اÿام بنسسبة  40باŸائة بفعل ا◊راك الذي  ⁄يحدد سسقف مطالبه و امتد ‘
الزمان  ،هذا ما توصسلت إاليه –ليÓت اÈÿاء التي تتوقع كوارث اقتصسادية تتحملها ا◊كومة القادمة.

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

دور ريادي ‘ تغطية ا’خطار الفÓحية

إلصسندوق إلوطني للتعاون إلفÓحي
يدخل عا ⁄إلرقمنة
^ خدمات اسسرع للمتعامل Úلكسسب رهان اŸنافسسة
ي--ع--ق--د الصس--ن--دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ع-اون
ال--فÓ--ح--ي  ،ال--ي--وم ،ا÷م--ع--ي--ة ال--ع--ام--ة
ال---ع---ادي---ة اÿاصس--ة م--ع ج--دول أاع--م--ال
ي---رت---ك---ز أاسس---اسس---ا ع---ل--ى اŸصس--ادق--ة ع--ل--ى
ا◊سس-اب-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-لسس-ن-ة اŸال-ية
 .2018وي--ن--ظ--م ال--ق--اء ب--ف--ن-دق ا◊ري-ة
بوهران حسسب ما أافاد به بيان الصسندوق
تسسلمت «الشسعب» نسسخة منه.

سسهام بوعموشسة

حياة  /ك
اب -رز ال -خ -ب -راء اأن ان -خ-ف-اضس
ال-ن-ت-اج ال-داخ-ل-ي ال-خام ينجر
ع- -ن- -ه ت- -راج -ع ف -ي ال -ج -ب -اي -ة
ال - - -ع - - -ادي - - -ة ،لن ال - - -نشض- - -اط
القتصضادي تراجع بنسضبة 40
بالمائة  ،و سضتواجه الحكومة
القادمة تحديات كبيرة  ،لن
ط -م -وح -ات الشض -عب ك -ب -ي -رة و
ت -ط -ل-ع-ات-ه اك-ب-ر ،و ب-ال-م-ق-اب-ل
تقلصضت المداخيل  ،هذا ما
ي -ج -ع -ل  -حسض -ب-ه-م  -ال-وضض-ع
صض- -ع- -ب- -ا  ،و ي- -ت- -ط- -لب ت -ف -ه -م
المواطنين بخطورة المرحلة
ال-ت-ي ت-ت-م-ي-ز بوضضع اقتصضادي
شضديد الهشضاشضة .
خ - - -ب- - -راء ف- - -ي ال- - -ق- - -ان- - -ون و
الق- -تصض- -اد ي- -رون اإم- -ك- -ان- -ي -ة
اإرج-اع الأم-وال لإسض-ت-خ-دامها
في القتصضاد  ،و يرى الدكتور
ف- -ري- -د ب- -ن ي- -ح -ي -ى ال -خ -ب -ي -ر
الق -تصض -ادي وال -م -خ -تصس ف-ي
ال - - -ع Ó- - -ق - - -ات ال - - -دول- - -ي- - -ة و

الديبلوماسضية اأن حل الأزمة
ال-ت-ي ت-ع-يشض-ه-ا ال-بÓ-د ت-ت-طلب
ح -ل-ول اق-تصض-ادي-ة ب-رغ-م-ات-ي-ة
من خÓل الإسضراع في وضضع
ب-رن-ام-ج اسض-ت-ع-ج-ال-ي ل-ل-مضضي
ف -ي ال-ط-ري-ق الصض-ح-ي-ح ل-ب-ن-اء
الجمهورية الثانية .

بناء اقتصساد جديد
مرهون بإاعادة
النظر ‘ اŸنظومة
القانونية

حسضب ال- -خ- -ب- -ي -ر ب -ن ي -ح -ي ف -ان
إايجاد مخرج لÓزمة التي تعرفها
ال-بÓ-د ي-ت-ط-لب ك-م-ا أاوضض-ح أامسس
ف -ي ال -ق -ن-اة اإلذاع-ي-ة األول-ى ف-ي
المزاوجة بين الحلول السضياسضية
والدسضتورية  ،داعيا إالى ضضرورة
إاع -ادة ال -ن -ظ -ر ف -ي ال -م -ن -ظ -وم -ة
ال-ق-ان-ون-ي-ة ل-ب-ن-اء اق-تصض-اد ج-دي-د
أاسض- -اسض -ه ال -م -ن -افسض -ة والب -ت -ك -ار
والمتياز العلمي.

أاكد المتحدث أان الجزائر أامام
ت-ح-دي-ات اج-ت-م-اع-ي-ة واقتصضادية
ك - -ب - -ي - -رة  ،ف- -فضض Ó- -ع- -ن ت- -آاك- -ل
احتياطي الصضرف كل عام الذي
نزل إالى أاقل من  80مليار دولر»
وخسض-ارت-ن-ا ل-ل-ك-ثير من القضضايا
ال-ت-ج-اري-ة ال-ت-ي ت-ك-ل-ف ال-مÓ-ي-ي-ر
بسض -بب سض -وء ال -تسض -ي -ي -ر وال -فسض-اد
ال- -م- -ب -رم -ج م -ن ق -ب -ل أاشض -خ -اصس
تنقصضهم الكفاءة والخبرة  ،إالى
جانب الخلل الموجود في دفتر
األعباء ».
قال بن يحي أان هناك الكثير من
أام- - -وال ال- - -ج- - -زائ- - -ر م- - -وج- - -ودة
بالخارج بإامكانها بعث القتصضاد
ال- -وط- -ن -ي ،إال -ى ج -انب الشض -راك -ة
م - -ع األج - -انب م - -ن- -ه- -ا ال- -ع- -ق- -د
السضتراتيجي مع الصضين ومع عدة
دول ع -رب -ي -ة  ،ك-م-ا ط-الب ب-خ-ل-ق
وزارة ل-ل-ع-ل-م ال-ت-ي ت-ع-ت-ب-ر ق-اط-رة
هامة لتطوير البÓد من خÓل
ت- -ن- -ظ- -ي- -م اج- -ت -م -اع ك -ب -ي -ر ل -ك -ل
ال-خ-ب-راء ف-ي ال-ج-زائ-ر وال-ج-الية
في الخارج  ،لوضضع خارطة طريق

Ãشساركة باحث Úواهل اختصساصس

للوصضول لÓمتياز العلمي.
وفي سضياق مغاير تحدث بن يحي
عن لقاء النخب للحراك الشضعبي
الذي نظم مؤوخرا وحضضره عدة
شض -خصض-ي-ات وط-ن-ي-ة  ،ح-يث أاشض-ار
إال -ى أاه-م-ي-ة األرضض-ي-ة ال-ت-واف-ق-ي-ة
التي تتضضمن آاليات الخروج من
األزم- -ة  ،و ي -ت -ط -لب ذلك  -ك -م -ا
قال -التحلي بالحكمة والجدية
،إلي -ج -اد ح -ل ف -ي أاق-رب اآلج-ال
وت -ن-ظ-ي-م الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسض-ي-ة
وب -ن -اء ال -ج -م -ه -وري-ة ال-ث-ان-ي-ة ف-ي
غضضون الـ 6أاشضهر على األكثر .
كما أاكد على أاهمية اتخاذ كل
اإلج-راءات الضض-روري-ة ل-مسض-اعدة
األطراف التي ترافق الحراك في
أان ت - -ك - -ون ف - -ي م - -ن - -أاى ع - -ن أاي
ضضغوطات أاجنبية  ،والوقوف في
وجه بعضس الجهات و منعها من
التدخل ألنها تهدف إالى ضضرب
ال -وضض -ع -ي -ة ال -ح -ال -ي -ة ل -ل-ج-زائ-ر،
وت -ف-ويت ال-ف-رصض-ة ع-ل-ى األخ-ي-رة
إلن- -ج- -اح ح- -راك- -ه- -ا السض- -ل- -م- -ي و
الحضضري.

–قيق إلتنمية إ’جتماعية ﬁور ملتقى ببومردإسس
احتضسنت أامسس كلية العلوم ا’قتصسادية ،التجارية وعلوم التسسي÷ Òامعة اﬁمد بوقرة ببومرداسس أامسس وعلى مدار يوم Úفعاليات
’ول حول «اŸسسؤوولية ا’جتماعية وفرصس –قيق التنمية اŸسستدامة» Ãشساركة أاسساتذة باحث Úوطلبة دكتوراه ‡ثلÚ
اŸلتقى الوطني ا أ
’سساسسية للملتقى ÃداخÓت م›Èة للخروج
لعدة جامعات ومراكز بحث على اŸسستوى الوطني من اجل اŸسساهمة ‘ مناقشسة وإاثراء اÙاور ا أ
بأارضسية حلول ومقÎحات سسÎفع على شسكل توصسيات نهائية للجهات اıتصسة حسسب اŸنظم..Ú

بومرداسس..ز /كمال
الملتقى العلمي الثاني الذي تحتضضنه كلية العلوم
الق -تصض -ادي -ة ل -ج -ام -ع -ة ب -وم -رداسس ف -ي ظ -رف
أاسض -ب -وع -ي -ن ب -ع -د م -ل-ت-ق-ى «اسض-ت-غÓ-ل ال-ط-اق-ات
المتجددة لخدمة السضياحة» ،يسضعى المنظمون
من خÓله حسضب رئيسس الملتقى عبد الكريم
لطيف إالى محاولة تحقيق جملة من األهداف
الرئيسضية منها إابراز مختلف المفاهيم األسضاسضية
ال-م-رت-ب-ط-ة ب-ال-مسض-ؤوول-ي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة ،ت-ح-ف-ي-ز
الباحثين وخاصضة طلبة الدكتوراه لÓطÓع على
آاخ- -ر ال- -مسض- -ت- -ج -دات وال -م -ع -ارف ال -م -رت -ب -ط -ة
بالموضضوع ،فتح المجال إلثراء وتبادل الخبرات
المعرفية والكاديمية والتطبيقية بين مختلف

المشضاركين والمتدخلين ،وأاخيرا تشضجيع تبادل
اآلراء ح -ول أاه -م -ي -ة ت -ب -ن-ي م-ف-ه-وم ال-مسض-ؤوول-ي-ة
الجتماعية في تطوير المؤوسضسضات الجزائرية
وت -حسض-ي-ن صض-ورت-ه-ا وت-ح-ق-ي-ق سض-ي-اسض-ت-ه-ا ضض-م-ن
أاهداف التنمية المسضتدامة.
أام- -ا ع- -ن ال -م -ح -اور األسض -اسض -ي -ة ال -ت -ي ع -رضضت
ل -ل -م -ن -اقشض -ة واإلث -راء م -ن ق-ب-ل ل-ج-ن-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م
فتركزت حول ثÓثة محاور رئيسضية تدور حول
ب- -داي- -ة م- -ن اإلط- -ار ال- -ن- -ظ- -ري ل- -ل- -مسض- -ؤوول- -ي- -ة
الجتماعية ،المسضؤوولية الجتماعية والقتصضاد
األخضض-ر ث-م واق-ع ال-مسض-ؤوول-ي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة ف-ي
المؤوسضسضات الجزائرية التي تعتبر من النقاط
الهامة المرتبطة بالواقع الميداني للمؤوسضسضات
القتصضادية الجزائرية الباحثة تطوير نشضاطها

قسسم ا÷راحة Ãسستشسفى القبة

ف -ي إاط -ار ال -م -ن -افسض -ة ال -ق -وي -ة وح -ت -م-ي-ة كسضب
التكنولوجيا والتموقع الجيد في السضوق الوطنية
وحتى األجنبية.
كما يسضعى المخبر المتخصضصس في الدراسضات
واألب-ح-اث»م-خ-ب-ر مسض-تقبل القتصضاد الجزائري
خ -ارج ق -ط -اع ال -م -ح -روق -ات» ال -ت -اب -ع ل -ل -ك -ل -ي -ة
المسضاهمة بشضكل فعال من خÓل هذه الندوات
والملتقيات العلمية على تقديم حلول وتصضورات
مسضتقبلية لبعضس اإلشضكالت القتصضادية ،ومنها
ضضرورة النتقال إالى الطاقات المتجددة سضريعا
لمواجهة أازمة تراجع إانتاج الطاقات التقليدية
الزائلة التي تهدد القتصضاد الجزائري وتعيق
تحقيق التنمية المسضتدامة المنشضودة.

إإنسسانيـ ـ ـة ف ـ ـي إلتكفـ ـ ـل وإحÎإفي ـ ـة ‘ إلع ـ ـÓج
يضضمن مسضتشضفى بشضير منتوري بالقبة خدمات طبية واسضتشضفائية جديرة بالتثمين،
في ظل وضضع اقتصضادي واجتماعي صضعب ،يضضاعف من إاقبال المرضضى على طلب
العÓج على مسضتوى المرافق الصضحية العمومية ،على غرار هذه المؤوسضسضة ،التي
ت-ح-اف-ظ ع-ل-ى م-ع-اي-ي-ر أاداء ت-ع-كسس درج-ة اح-ت-راف-ي-ة ف-ي ال-تسض-ي-ي-ر ال-م-ن-اج-يريالي
للمؤوسضسضة أاو الممارسضة الطبية على مسضتوى األقسضام.
وعلى غرار مختلف األقسضام الطبية ،يسضجل قسضم الجراحة العامة لمسضتشضفى القبة
ارت-ي-اح ال-م-ت-وج-ه-ي-ن إال-ي-ه ،وه-و ع-ي-ن-ة اي-ج-اب-ي-ة ب-فضض-ل التكفل الحترافي المرافق
بمعاملة إانسضانية للمرضضى وذويهم حرصضا من العاملين فيه على سضمعة الطبيب
ال-ج-زائ-ري وت-ح-ك-م-ه ف-ي ال-م-ه-ن-ة .وم-ن خÓ-ل األسض-ت-اذ سض-ع-ودي وال-دك-تور حلفاية
يسضتحق جميع أافراد الطاقم الطبي واإلداري التقدير والتشضجيع بالنظر للمجهود
الذي يبذل والمعاملة الرقيقة التي يخصضون بها مرضضاهم.

سسعيد بن عياد
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ف ي اإ ط ا ر ع ص ض ر ن ة ط ر ي ق ة ت س ض ي ي ر ه ،
ا ت --ج --ه ا ل ص ض --ن --د و ق ا ل --و ط --ن -ي ل -ل -ت -ع -ا و ن
ا ل --ف  Ó--ح --ي ن --ح --و ا ل --ر ق --م --ن -ة  ،م -ا ي -ع -د
خطوة كبيرة نحو المسضتقبل والتي
اأ ص ض ب ح ت ت ع د ض ض ر و ر ة ل م ف ر م ن ه ا
ب ----ه ----د ف ت ----ق ---د ي ---م خ ---د م ---ا ت اأ ف ض ض ---ل
و ت س ض --ه --ي -ل ا ل -ت -ف -ا ع -ل م -ع ا ل -م ش ض -ت -ر ك -ي -ن
و ا ل ز ب ا ئ ن  ،ح س ض ب م ا اأ و ض ض ح ه ا ل ب ي ا ن .
التزاما بمخطط عمله 2020-2018
و ب --ا ل --ر غ --م م -ن م -ح -ي -ط -ه ا ل -ذ ي ي -ت س ض -م
ب ----ا ل ----ت ---ن ---ا ف س ض ---ي ---ة ا ل ---ح ---ا د ة  ،ت ---ج ---ا و ز
ا ل ص ض ن د و ق اأ ه د ا ف ه ا ل م س ض ط ر ة ل ل س ض ن ة
ا ل --م -ا ل -ي -ة  2 0 1 8ف --ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ر ق -م
ا لأ ع م ا ل  ،م م ا س ض م ح ل ه ب ا ل م ح ا ف ظ ة
ع --ل --ى م --ك -ا ن -ت -ه ا ل -م -ه -م -ة ض ض -م -ن س ض -و ق
ا ل ت اأ م ي ن ا ت و د و ر ه ا ل ر ي ا د ي ف ي ت غ ط ي ة
ا لأ خ ط ا ر ا ل ف  Óح ي ة .
ل -ل -ت -ذ ك -ي -ر  ،ي -ق -د ر ر ق -م اأ ع -م -ا ل -ه ل ل س ض ن ة
المالية  2018ب  14مليار دج مقابل
 13 . 012دج للسضنة المالية  2017ما
يعادل تطورا بنسضبة  ، % 8والذي
ي ---ر ج --ع اإ ل --ى ت --ن --و ع ب --ا ق --ة م --ن --ت --ج --ا ت --ه
ا ل --ت --اأ م --ي --ن --ي --ة و م --ت --ط --ل --ب --ا ت --ه ا ل -ت -ق -ن -ي -ة
ا ل -م -ت ص ض -ف -ة ب -ا ل ص ض -ر ا م -ة اأ ك -ث -ر ف -اأ ك -ث ر ،
و ذ ل ك ب --ا ل ع --ت -م -ا د ع -ل -ى ش ض -ب -ك -ت -ه د و ن
ا ل ل ج و ء اإ ل ى و س ض ط ا ء ا ل ت اأ م ي ن .
هذه الشضبكة التي تتوسضع باسضتمرار

ح --ي ث ب --ل --غ ت م --ا ي --ق -ا ر ب  5 0 0م ك ت ب
م --ح --ل --ي ع --ن -د ن -ه -ا ي -ة ا ل س ض -ن -ة ا ل -م -ا ل -ي -ة
 ،2018لتكون متواجدة في المناطق
ا ل --ن -ا ئ -ي -ة ب -غ -ر ض س خ -ل -ق ث -ر و ا ت ه -ن -ا ك
ل س ض ي م ا اإ ي ج ا د ف ر ص س ا ل ع م ل .
فيما يخصس تعويضس الحوادث ،تكفل
الصضندوق الوطني للتعاون الفÓحي
ب  8 . 5مليار دج خÓل سضنة 2018
و م --ا ي --ق -ا ر ب  2 3م --ل --ي --ا ر د ج خ  Ó-ل 3
س ض ----ن ----و ا ت  ،م ----م ---ا س ض ---م ---ح ب ---ت ---ق ---و ي ---م
م ص ض د ا ق ي ت ه و اإ ع ا د ة اإ ر س ض ا ء ا ل ث ق ة م ع
زبائنه .
و ب --ف ض ض --ل اأ ص ض -و ل -ه ا ل -م -ا ل -ي -ة ا ل -ر ا س ض -خ -ة
ا ل --ت --ي ا س ض --ت --م --ر ت ف --ي ا ل -ت -ط -و ر خ  Ó-ل
ا ل س ض ن و ا ت ا ل ث  Óث ا لأ خ ي ر ة م م ا س ض ا ه م
ف -ي ص ض  Ó-ب -ة ق -ا ع -د ت -ه ا ل -م -ا ل -ي ة  ،ي ت م ت ع
الصضندوق الوطني للتعاون الفÓحي
ب --ن س ض -ب -ة ت -غ -ط -ي -ة ل ل -ت -ز ا م -ا ت -ه ا ل -م -ا ل -ي -ة
تقدر ب  % 147مما سضمح له برفع
ر اأ س س م --ا ل --ه ا ل ج --ت -م -ا ع -ي خ  Ó-ل ه -ذ ه
السضنة الجارية .

تكوين  149موظف ‘
ﬂتلف إلتخصسصسات
م---ن ج---ه---ة اأخ---رى سض---م--حت سض--ي--اسض--ة
ال-ت-ك-وي-ن ال-م-ت-خ-ذة م-ن ق-بل الصضندوق
وال-ت-ي ت-رت-ك-ز ع-ل-ى ت-ح-دي-د ال-كفاءات
وتطويرها ،بتكوين  149موظف خÓل
سض---ن--ة  2 0 1 8وذلك ضض--م--ن م--خ--ت--ل-ف
ال-ت-خصضصض-ات ن-ذك-ر م-ن-ه-ا  :م-اجيسضتر
ف ي اإ د ا ر ة ا لأ ع م ا ل  /ت س ض ي ي ر ا ل ت اأ م ي ن ا ت
 ،م ا س ض ت ر ف ي ا ل ت اأ م ي ن ا ت  ،م ا س ض ت ر ف ي
ال---ع---ل---وم ال---م---ال---ي---ة وال--م--ح--اسض--ب--ي--ة ،
ب ك ا ل و ر ي و س س ف ي ا ل ت اأ م ي ن ا ت .

نظمته جمعية اŸسستهلك ببجاية

يوم –سسيسسي حول إلتسسممات إلغذإئية
نظمت ،أامسس ،جمعية حماية اŸسستهلك ببجاية ،يوما دراسسيا حول الوقاية من التسسممات
الغذائية ،حيث حرصس اŸشساركون بدار الشسباب بفناية ،على تقد Ëشسروحات وافية ،كل ‘
›ال اختصساصسه بهدف توعية اŸصسطاف ،Úوتعريفهم بالطرق الصسحيحة والسسليمة Ÿراقبة
ﬂتلف اŸواد ا’سستهÓكية عند شسرائها ،والتأاكد من مطابقتها للمواصسفات اŸطلوبة وتاريخ
الصسÓحية ،خاصسة تلك اŸنتجات الغذائية السسريعة التلف بسسبب ارتفاع دراجات ا◊رارة.

بجاية :بن النوي توهامي
وف--ي ه--ذا الصض-دد ي-ق-ول م-خ-ت-اري عضض-و
ب--ال--ج--م-ع-ي-ة‘ ،ال-ه-دف م-ن ه-ذه ال-م-ب-ادرة
يتمثل ،في تحسضيسس المسضتهلكين بضضرورة
تفادي اقتناء كافة المواد السضتهÓكية،
لسض-واق ال-ف-وضض-وي-ة م-ن
ال--ت--ي ت--ب--اع ف--ي ا أ
ط--رف ال--ب--اع--ة ال--م--ت--ج--ول-ي-ن ،ح-يث ي-ت-م
تسضجيل غياب شضروط النظافة والحفظ
الصض--ح-ي والسض-ل-ي-م ل-م-خ-ت-ل-ف ال-م-ن-ت-ج-ات
ال---م---ع---روضض---ة ،وك---ذا غ---ي---اب م---خ--ت--ل--ف
المعلومات حول تركيبة ومكونات وتاريخ
صضÓحية المنتوج ،وغيرها من المعلومات
الضضرورية لÓسضتهÓك السضليم ،فضض Óعن
لكل في فترات
تقديم توصضيات لتفادي ا أ
متقاربة وممارسضة الرياضضة ،تناول غذاء
لك-ل وال-ب-ل-ع
م--ت-وازن وف-ق نسضب م-ع-ي-ن-ة ،ا أ
لكل السضريع ،والدعوة إالى
ببطء وتفادي ا أ

خلق ثقافة اسضتهÓكية لترشضيد المسضتهلك
وح-م-اي-ت-ه،وه-ي مسض-ؤوول-ية الجميع تتطلب
تكاثف جميع الفاعلين‘.
وم--ن ج--ه--ت--ه--م ع--ب--ر ب-عضس ال-م-واط-ن-ي-ن،
لـ‘الشض-عب‘ ،ع-ن اسض-ت-حسض-ان-ه-م ل-ه-ذا ال-ي-وم
ال-دراسض-ي ال-ت-وع-وي ،وم-ن ب-ي-ن-ه-م السض-يدة
م--ل--ع--ز ،ال--ت--ي ق--الت ‘ ت--ن--ظ--ي-م م-ث-ل ه-ذه
الحمÓت التحسضيسضية ،تنمي الوعي لدى
ال--مسض--ت--ه--لك وت--ب--رز أاخ-ط-ار ال-تسض-م-م-ات
ال-غ-ذائ-ي-ة ل-ت-ج-ن-ب-ه-ا ،م-ن خÓ-ل التعريف
لغ-ذي-ة،
ب--ت--ق--ن--ي-ات ال-ت-أاك-د م-ن سضÓ-م-ة ا أ
فضض Ó--ع--ن ال--ت--ع--ري--ف ب--م--ه--ام ال-ه-ي-ئ-ات
المختصضة في مراقبة المنتجات الغذائية،
ÓبÓ-غ ع-ن اأّي
وك-ي-ف-ي-ة ال-ت-واصض-ل م-ع-ه-ا ل -إ
تجاوزات قد يتعرضس لها المواطنون ،ومن
لج----راءات ال----م---ت---خ---ذة
ثّ----م م----ا ه----ي ا إ
ل-م-واج-ه-ت-ه-ا وال-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-ا وفق قانون
حماية المسضتهلك‘.

تصسويـ ـ ـب
’عصس -ار
ورد خ- -ط- -أا ف- -ي ع- -ن- -وان م- -وضس- -وع «ال- -ب -ن -وك ف -ي ع -ي -ن ا إ
واسس -ت -ه -داف ال -ع-م-وم-ي-ة م-ن-ه-ا ي-ث-ي-ر تسس-اؤو’ت» الصس-ادر بـ«الشس-عب
ا’ق -تصس -ادي» أامسس ،ح -يث ك -تب «ال -ق-روضس ال-ج-اري-ة ح-وال-ي 103
م-ل-ي-ار دي-ن-ار منها  300م-ل-ي-ار ل-ل-م-نشس-آات العمومية» ،والصسحيح هو
«القروضس الجارية  10آا’ف و 103مليار دينار».
وفي موضسوع امتحانات البكالوريا ورد في صس  04ذكر رقم أاكثر
من  67أالف مترشسح والصسحيح أاكثر من  674أالف مترشسح.
فمعذرة للقراء.
التحرير

»æWh

اإ’ثنين  1٧جوان  ٢01٩م
الموافق لـ  1٤ششوال  1٤٤0ه ـ

بلدية أ◊رأشش تطلق حملة وأسسعة ألنطاق للنظافة

–سسيسس اŸؤاطن Úوالتجار بحماية الؤسسط اŸعيشسي

 info@ech-chaab..comالعدد
1٧٩٧٤ www.ech-chaab.com
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لرصسفة بالعاصسمة
حضسور غ Òمسسبوق لبائعي أ أ

متى تعاد الطرق واŸمرات ألصسحابها؟

جمعات ألسسكنية
أطلقت بلدية أ◊رأشش حملة تنظيف وأسسعة ألنطاق شسملت ﬂتلف أ أ
لحياء وألت ّ
ب-غ-رضش إأع-ط-اء أل-وج-ه ألÓ-ئ-ق ل-ل-م-دي-ن-ة ،أسس-ت-ج-اب-ة ل-ت-ع-ل-ي-م-ات وأ‹ أ÷زأئ-ر أÿاصسة با◊فاظ على
لمكانات أŸادية وألبشسرية
أÙيط ،بعد أنتشسار وأسسع للقاذورأت ،وقد جّندت بلدية أ◊رأشش كافة أ إ
لنجاح أ◊ملة.

لرصس -ف -ة ب -ق-وة إأ¤
ع -اد ب -ائ -ع -و أ أ
أل -فضس -اءأت أل-ت-ج-اري-ة أل-ت-ي ك-ان-وأ
يحتلون فيها أŸربعات ألعمومية ‘
أل- -ط- -رق وأŸم- -رأت ب- -ك- -م- -ي -ات م -ن
أل-بضس-ائ-ع أŸنّ-وع-ة سس-وأء م-ن-ها أŸوأد
لوأÊ
أل - -غ- -ذأئ- -ي- -ة ،أل- -ع- -ج- -ائ- -ن ،أ أ
لل -بسس -ة،
أŸن- -زل- -ي -ة ول -وأح -ق -ه -ا ،أ أ
لق-مشس-ة ،ل-وأزم أل-ه-ات-ف أل-نّ-قال،
أ أ
وح- - - -ت - - -ى أل - - -ف - - -وأك - - -ه وأÿضس - - -ر
وألسسوأئل.

ا÷زائر :سصارة بوسصنة
وكان وا‹ الو’ية ا÷زائر عبد
اÿالق صشيودة ،قد عقد اجتماعا
ت - -نسش- -ي- -ق- -ي- -ا م- -ع اط- -ارت ال- -و’ي- -ة
وا÷ماعات اÙلية دعا من خÓله
إا ¤التجنيد التام والتعبئة الÓزمة
وال -ت -ع -اون اŸث -م -ر ،ك -م -ا أالّ-ح ع-ل-ى
ضشرورة إاطÓق مثل هذه ا◊مÓت
ال- -ت- -ط- -وع -ي -ة ل -ت -ن -ظ -ي -ف اÙي -ط
ال-ع-م-را Êوت-ن-ظ-ي-م-ه-ا بصش-ف-ة دورية
طيلة السشنة بغية ا’رتقاء باÙيط
و–سش Úالوجه ا◊ضشري وظروف
م- -ع -يشش -ة السش -ك -ان وا◊ف -اظ ع -ل -ى
الصشحة العمومية ،من خÓل برنامج
ي - -ج- -م- -ع ‘ أاه- -داف- -ه ع- -دة ﬁاور
ك - -ن - -ظ - -اف - -ة ﬂت - -ل - -ف ب - -ل - -دي - -ات
ال -و’ي-ة،م-ن-ه-ا رسش-م م-ع-ا ⁄ل-ع-م-ل-ي-ة
التحسشيسس والتوعية للتدخل بهدف
إازالة النقاط السشوداء بها واحÎام
اŸواطنŸ Úواقيت رمي النفايات.

حملة النظافة كانت قد باششرتها
ب - -ل- -دي- -ة ا◊راشس ب- -ك- -اف- -ة شش- -وارع
اŸدي -ن -ة ووسش-ط اأ’ح-ي-اء السش-ك-ن-ي-ة
سشّ -خ-رت إام-ك-ان-ي-ات بشش-ري-ة وم-ادي-ة
معتÈة من بينها ششاحنات ورافعات
وغÒها من اآ’ليات اأ’خرى ،وذلك
م -ن أاج-ل إازال-ة اŸف-ارغ ال-عشش-وائ-ي-ة
وتطه Òقنوات الصشرف الصشحي إا¤
جانب القضشاء على كافة «النقاط
السش - - -وداء» ال- - -ت- - -ي تششّ- - -وه اإ’ط- - -ار
اŸعيششي لسشكان هذه اأ’حياء.
رئ - -يسس ب - -ل - -دي - -ة ا◊راشس م- -راد
مزيود ،قال إان هذه ا◊ملة جاءت
ت- -ن- -ف- -ي- -دا ل -ت -ع -ل -ي -م -ات وا‹ و’ي -ة
ا÷زائرية الرامكية –سش Úمسشتوى
اŸع -يشش -ي ل -ل -م-واط-ن م ّسش-ت ج-م-ي-ع
ششوارع وإاحياء البلدية ،حيث ’قت
Œاوبا كبÒا من طرف اŸواطنÚ
على أان تتواصشل عمليات النظافة
ل-ت-م ّسس ج-م-ي-ع ال-ت-ج-م-ع-ات السش-كنية
ع Èإاق -ل -ي -م ت -راب ب -ل -دي -ة ا◊راشس

خصشوصشا تزامنها وفصشل الصشيف.
وأاضش - - - - -اف ذات اŸسش - - - - -ؤوول ،أان
مصشالح بلدية ا◊راشس تسشهر على
تفعيل ا◊مÓت التحسشيسشية لرفع
وع -ي اŸواط -ن Úم -ن أاج-ل ت-رسش-ي-خ
ث -ق -اف -ة ال -ن -ظ -اف -ة وا◊ف -اظ ع -ل-ى
اÙيط لدى السشكان.
وق -د ’قت ال -ع -م-ل-ي-ة اسش-ت-حسش-ان-ا
كبÒا من قبل اŸواطن ÚالقاطنÚ
ب-ب-ل-دي-ة ا◊راشس ،ف-ي-م-ا اسش-ت-قطبت
ب -عضس الشش -ب -اب وا÷م-ع-ي-ات ال-ذي-ن
أاب- - -دوا رغ - -ب - -ة ك - -بÒة ‘ إاضش - -اف - -ة
ج- -ه- -وده -م إا ¤ه -ذه اŸب -ادرة ،و‘
ه - -ذا الشش - -أان دع- -ا رئ- -يسس ب- -ل- -دي- -ة
ا◊راشس اÛت- - - -م - - -ع اŸد Êم - - -ن
ج-م-ع-ي-ات وال-ن-اشش-ط Úع-ل-ى توحيد
جهودها التطوعية ‘ Œسشيد مثل
هذه العمليات التي يبقى اÛتمع
بأامسس ا◊اجة إاليها ،خاصشة فيما
ي -خ ّصس ن -ظ -اف -ة اÙي-ط واŸدي-ن-ة
بصشفة عامة.

العاصصمة :جمال أاوكيلي
وتسش -ج-ل ه-ذه ال-ع-ودة غ ÒاŸسش-ب-وق-ة
م -ن ح -يث ال -ع -دد ب -ع -د غ -ي -اب أ’شش -ه-ر
م -ع -دودة ”ّ ،خ Ó-ل -ه -ا ط -رد ك-ل أاول-ئك
الذين Áارسشون التجارة الفوضشوية ‘
م -واق-ع م-ع-روف-ة سش-اح-ة الشش-ه-داء ،ب-اب
ع -زون ،ال -ع-رب-ي ب-ن م-ه-ي-دي ،م-يسش-و،Ê
بلوزداد ،أاول ماي ،حسشيبة بن بوعلي،
وغÒها ..ففي ظرف قياسشي أاعيدت
ه- -ذه الشش -وارع إا ¤أاه -ل -ه -ا أاي رواده -ا،
ول -ت -أام Úه -ذه اأ’م -اك -ن بشش -ك -ل ﬁك-م
أاتخذت إاجراءات صشارمة ضشد كل من
..Ó
يتجرأا على وضشع «طاولة» اأمام ا Ÿأ

و’بد من اإ’ششارة هنا إا ¤أان النتيجة
كانت مرضشية جدا عقب إازالة كل تلك
اŸظ - -اه - -ر غ Òا◊ضش - -اري - -ة وت - -غ - -يÒ
الديكور راأسشا على عقب سشمح للعائÓت
اŸارة ،والسش -ك -ان م -ن ت-ن-فسس الصش-ع-داء
كون جل من يتواجد هناك قدم من
ضشواحي العاصشمة ،حام Óمعه أاغراضشه
اÿف-ي-ف-ة ..أام-ا ال-ث-ق-ي-ل-ة ف-ي-ودع-ها عند
أاح- -د اÓÙت ال- -ق -ري -ب -ة وك -ل صش -ب -اح
يسشحبها دون عناء يذكر ،ليعرضشها على
الناسس.
”
اليوم ،عدنا إا ¤نقطة الصشفر وما ّ
إا‚ازه انهار فجاأة ودون سشابق إانذار،
اŸطرودون ،واÓŸحقون خÓل اآ’ونة
اأ’خÒة ظهروا من جديد ‘ النقاط
السشالفة الذكرﬁ ،دث Úفوضشى عارمة
ب-أاصش-وات-ه-م ،م-ن-اوشش-ات-ه-م ومÓ-سش-ن-اتهم
أامام عمارات السشكان هكذا هي اليوم
ع-اصش-م-ة ال-بÓ-د «ال-ب-ه-ج-ة» أاو «ا÷زائر
ال -ب -يضش -اء» ‘ ..ك-ل زاوي-ة ط-او’ت ب-ي-ع
م- - -وازي - -ة اأغ - -ل - -قت م - -داخ - -ل وﬂارج
اأ’حياء ..فإا ¤متى هذه اŸمارسشات
غ Òالششرعية ،اŸنتششرة بششكل مذهل
‘ الوقت الذي يتحّدث فيه البعضس عن
اإعادة تنظيم قطاع التجارة!؟

بعد أنسسدأد ‘ تسسي Òبلدية سسيدي بختي بتيارت

ملفات ثقيلة تنتظر اŸسسؤؤول ا÷ديد

دوأر أŸـــعــــايـــزيــــة Ãـــعـــــسســــكـــــر

السسـ ـ ـكـ ـ ـان يـ ـ ـطالـ ـبـ ـ ـؤن ب ـ ـ ـرف ـ ـ ـع الـ ـغـ ـ ـ Íع ـ ـن ـ ـهـ ـ ـم

يطالب سسكان دوأر أŸعايزية ‘
ب- -ل- -دي -ة رأسش أل -ع Úع -مÒوشش
ب -دأئ -رة ع -ق -از ،ب -نصس -ي -ب-ه-م م-ن
أل -ت -ن -م -ي-ة ف-ي-م-ا ت-عّ-ل-ق ب›Èة
مشساريع ترفع عنهم ألقليل من
أل -غ Íأل-ذي ي-وأج-ه-ون-ه ي-وم-ي-ا،
ح - -يث ذك - -ر سس- -ك- -ان أل- -ت- -جّ- -م- -ع
ألسسكني ألريفي أŸعايزية ،أنهم
م- -ازأل- -وأ يسس- -ت- -ع- -م- -ل- -ون أ◊ف -ر
ألصس - -ح - -ي - -ة ل - -تصس - -ري- -ف أŸي- -اه
أŸسس -ت -ع -م -ل -ة‡ ،ا شس ّ-ك-ل خ-ط-رأ

ع -ل -ى صس -ح -ت -ه-م لسس-ي-م-ا ‘ ظ-ل
Óم - -رأضش
أن- - -تشس- - -ار ﬂي- - -ف ل  - -أ
وألل- - -ت- - -ه- - -اب- - -ات ب Úأل- - -نسس - -اء
لطفال خاصسة.
وأ أ

معسصكر :أام ا.Òÿسس
ودع-ا سش-ك-ان اŸع-اي-زي-ة السش-ل-طات
اÙل -ي -ة Ãعسش -ك -ر إا ¤اأ’خ-ذ ب-عÚ
ا’عتبار مطلبهم اŸلح اŸتمثل ‘

إا‚از شش - -ب - -ك - -ة الصش - -رف الصش- -ح- -ي
ب-ق-ري-ت-ه-م ورب-ط-ه-ا ب-ال-غاز الطبيعي،
وال - -ع - -م - -ل ع - -ل - -ى ت - -وف ÒاŸراف- -ق
ال- -ع- -م- -وم- -ي -ة الضش -روري -ة ل -تسش -ه -ي -ل
ظ -روف -ه-م اŸع-يشش-ي-ة ،م-وضش-ح‘ Ú
ن- -فسس ال- -رسش- -ال- -ة أان- -ه- -م ي -ق -ط -ع -ون
مسشافات طويلة مششيا على اأ’قدام
ل-ت-ل-ق-ي ال-عÓ-ج ‘ اŸراك-ز الصش-ح-ية
البعيدة عنهم بنحو  6كلم ،فضش Óعن
اهÎاء الطريق وغياب وسشائل النقل
التي تنقلهم من قرية اŸعايزية إا¤
بلدية رأاسس الع ÚعمÒوشس ،وأاوضشح
ه - - -ؤو’ء السش- - -ك- - -ان ‘ ع- - -رضش- - -ه- - -م
’نشش-غ-ا’ت-ه-م اŸرت-ب-ط-ة بالتنمية أان
ال -ق -ري -ة ت -ت-وف-ر ع-ل-ى م-رف-ق شش-ب-اÊ
وحيد أاغلق ‘ وجه ششباب القرية
ب -ع -د –وي -ل Œه -ي -زات -ه إا ¤وج -ه-ة
أاخ - - -رى ،زي - - -ادة ع - - -ل - - -ى مشش- - -ك- - -ل
ا’ن -ق -ط-اع-ات اŸت-كّ-ررة ل-ل-ك-ه-رب-اء،
’سش - - -ي - - -م - - -ا ‘ فصش - - -ل الصش - - -ي - - -ف
لعدم وجود مولد كهرباء خاصس بهذا
ال - -دوار ،ودع - -ا السش- -ك- -ان أايضش- -ا إا¤
ت - -خصش - -يصس مشش - -روع ا‚از م- -ل- -عب
معششوششب
لفريق أاصشاغر ششبيبة اŸعايزة‡ ،ا
يضش -ط -رون إا ¤ال -ت -ن -ق -ل إا ¤دواوي -ر
أاخرى للعب.

شش-ه-دت ب-ل-دي-ة سش-ي-دي ب-خ-تي بو’ية
تيارت انسشدادا ‘ تسشي Òالبلدية دام
ع -دة اسش -اب-ي-ع ،ب-ع-د ان أاق-دم م-واط-ن-ون
على غلق مقر البلدية مطالب Úبرحيل
رئيسس اÛلسس الششعبي اŸنتخب خÓل
العهدة ا◊الية بسشبب عدم ا’سشتجابة
Ÿط-ال-ب-ه-م اŸت-عّ-ل-ق-ة Ãشش-اري-ع ت-ن-موية
كتهيئة الطريق الرابط ب Úمقر البلدية
ومقر الدائرة مدروسشة ومششكل تلبيسس
اŸلعب البلدي وسشيارة اسشعاف وغÒها
من ا’نششغا’ت ،كما صشرحوا لنا .ورغم
مسشاعي حثيثة من طرف اأ’عيان لفتح
مقر البلدية ،ا’ أان ا’مور بقيت على
حالتها ا ¤أان تدخل وا‹ الو’ية الذي
أام -ه -ل اŸن -ت -خ -ب Úم -ه -ل -ة إ’ي -ج-اد ح-ل
م- -ن- -اسشب او ات- -خ- -اذ ا’ج- -راءات ال- -ت -ي
يخولها له القانون بصشفته رئيسس ا÷هاز
التنفيذي واŸسشؤوول اأ’ول عن الو’ية
ل-ي-ق-وم ب-ع-ده-ا رئ-يسس ال-ب-لدية اŸنتخب
بتقد Ëاسشتقالته من عضشوية اÛلسس
الشش -ع -ب -ي ال -ب-ل-دي ك-امÃ Ó-ا ف-ي-ه-ا م-ن
رئ- -اسش- -ة اÛلسس ،وب- -رره- -ا ب- -أاسش- -ب -اب
ششخصشية –ول دون قدرته على مواصشلة
ت -أادي -ة م -ه -ام -ه Ãداول -ة واف -ق ع -ل -ي -ه-ا

اÛلسس البلدي باأ’جماع والتي اطلعنا
عليها من خÓل نششرها Ãقر البلدية.
و”ّ تنصشيب رئيسس جديد للمجلسس من
ب Úأاعضش - -ائ - -ه ،ح- -يث شش- -رع ‘ تسش- -يÒ
البلدية وترتيب ا’أمور بعد أان تعطلّت
مصشالح اŸواطن .Úومن ب ÚاŸصشالح
ال-ت-ي ت-عّ-ط-لت ت-أاخ Òتسش-ل-م م-ن-ح-ة ق-فة
رمضشان اŸقدرة بـ 6ا’ف دج ’ك Ìمن
 1000م -واط -ن ،وق-د صش-ادف ت-واج-دن-ا
Ãق- -ر ال- -ب- -ل- -دي- -ة ‡ول Úل- -ل- -م- -ط -اع -م
اŸدرسشية الذين جاءوا لÓسشتفسشار عن
مسش-ت-ح-ق-ات-ه-م للفÎت Úالسشابقت ،Úوقد
وع -د ال -رئ -يسس ا÷دي-د ب-تسش-وي-ة ج-م-ي-ع
القضشايا العالقة وخاصشة ذات اأ’ولوية
حيث أاششرف على الوقوف على مششروع
البئر ا÷ديدة التي سشوف “ّون سشاكني
البلدي باŸياه الصشا◊ة للششرب .وأارجع
رئ- -يسس ال -ب -ل -دي -ة ت -ع ّ-ط -ل ا’سش -ت -ج -اب -ة
ا’نششغا’ت اŸطروحة كمنحة رمضشان
وتسش -دي -د مسش -ت-ح-ق-ات اŸم-ون Úوام-ور
” فيها
اخرى ا ¤اŸدة الطويلة التي ّ
غلق مقر البلدية من طرف اŸواطن.Ú

تيارت:ع.عمارة

09

اإلثنين  17جوان  2019م الموافق لـ  14شصوال 1440
العدد

17974

’‚اح حملة إ◊صساد وإلدرسص بسسكيكدة
تدإب Òإسستباقية إ

ت ـ ـوّقـع إانـ ـتاج أازيد من  755أال ـ ـ ـ ـ ـ ـف ق ـ ـنـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـار مـ ـ ـن ا◊ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوب

تتوّقع مصسالح مديرية إلفÓحة لو’ية سسكيكدة– ،قيق إنتاج من إ◊بوب يصسل إ 755292 ¤قنطار عند إختتام
’يام إلقليلة إلقادمة من إلشسهر إ÷اري ،وذلك بتوقع إنتاج
حملة إ◊صساد وإلدرسص ،إلتي من إŸنتظر إنطÓقها خÓل إ أ
 59٠أإلف قنطار من إلقمح إلصسلب Ãردود  22قنطارإ ‘ إلهكتار ،وإنتاج إك Ìمن  58إلف قنطار من إلقمح إلل،Ú
Ãردود وصسل إ 2٠ ¤قنطارإ ‘ إلهكتار .إما إلشسع Òفيصسل إ’نتاج إ ١٠٠ ¤إلف قنطار Ãردود  ١9قنطارإ ‘ إلهكتار،
وإÿرطال بأاك Ìمن  7قناط ،Òمع تسسجيل مردود ‘ إلهكتار بـ ١2قنطارإ.

سشكيكدة :حالد العيفة
أاوضصح ميلود بن معمر مدير اŸصصالح
ال -ف Ó-ح -ي -ة بسص -ك -ي-ك-دة« ،أان-ه ّ” ات-خ-اذ
جميع التداب Òالضصرورية مع توف Òكل
الوسصائل اŸادية البشصرية من أاجل إا‚اح
ح- -م- -ل- -ة ا◊صص- -اد وال- -درسص ل- -ل -م -وسص -م
ال -ف Ó-ح -ي ا÷اري ب -ال -ولي -ة ،وم-ت-اب-ع-ة
ومرافقة الفÓح ÚخÓل حملة ا◊صصاد
وال- - - -درسص ع- - - -ن ط - - -ري - - -ق ا◊م Ó- - -ت
ال -ت -حسص -يسص -ي-ة ل-ت-ف-ادي ح-دوث خسص-ائ-ر
جراء ا◊رائق» .من جانب آاخر يقول
مدير اŸصصالح الفÓحية
«يعّد اإلنتاج للموسصم ا÷اري مرتفعا
ا ¤حد ما ،نظرا للمسصاحة اّ ıصصصصة
لزراعة ا◊بوب Ãختلف أانواعها هذه
السصنة ،والتي تقّدر بـ 35600هكتار ،مع
تخصصيصص مسصاحة  26822هكتار للقمح
الصصلب 2913 ،هكتار للقمح الل5224 ،Ú
للشصع ،Òو 641للخرطال» ،ويضصيف ذات
اŸسص- -ؤوول ات- -خ- -ذت مصص- -ال -ح م -دي -ري -ة
ال -ف Ó-ح -ة ب -ال -ولي -ة ت -داب Òوإاج -راءات
عملية واسصعة ،وإامكانات تقنية ومادية
ك- -بÒة ،إا ¤ج- -انب ال- -ت- -أاط Òال- -ت- -ق- -ن -ي
وال -بشص-ري اŸت-اب-ع ل-ل-ح-م-ل-ة ،وخّصص-صصت
Ãناسصبة مباشصرة انطÓق حملة ا◊صصاد
والدرسص ،التي سصتدوم قرابة شصهر كامل،
 09نقاط على اŸسصتوى الولئي ،وذلك
من أاجل Œميع وتخزين منتوج ا◊بوب
‘ أاحسصن الظروف .وبالتزامن مع ذلك
قامت بتوف 133 Òآالة حاصصدة ودارسصة،

م-ن ب-ي-ن-ه-ا  28ت-اب-ع-ة ل-ت-عاونية ا◊بوب
والبقول ا÷افة ‘ ،الوقت الذي يتوّقع
ف -ي -ه ت -خ -زي -ن  500أال -ف ق -ن -ط -ار م -ن
ا◊ب- -وب ،وّ” ‘ إاط- -ار ه- -ذه ا◊م- -ل -ة،
ت- -نصص- -يب ÷ن- -ة ولئ -ي -ة تضص -م ﬂت -ل -ف
الفاعل ÚاŸعني Úبشصعبة ا◊بوب تسصهر
على متابعة العملية.
تعرف شصعبة ا◊بوب بسصكيكدة رغم
أان -ه -ا ت -خ -تصص ‘ ان -ت -اج ب -ذور ا◊ب -وب
–سصنا مسصتمرا ،وحسصب بن معمر مدير
اŸصص -ال -ح ال -ف Ó-ح -ي -ة ،ف -إان -ه م-ن أاصص-ل
اŸسصاحة اإلجمالية اıصصصصة إلنتاج
ا◊ب-وب ب-ولي-ة سص-ك-ي-ك-دة ّ” ت-خصصيصص
أاك Ìمن  35الف هكتار إلنتاج البذور،
يعمل على إانتاجها  70فÓحا وهي ميزة

تختصص بها ولية سصكيكدة على مسصتوى
شصرق البÓد ،حيث تقوم بتموين اك Ìمن
 15ولي -ة ع Èال -وط -ن ب -ه -ذه ا◊ب -وب.
وت- - -طّ- - -رق ب- - -ن م- - -ي- - -ل- - -ود ا« ¤وج- - -ود
اسصÎاتيجية على اŸسصتوي ÚاŸتوسصط
والبعيد ÷عل سصكيكدة ولية متخصصصصة
‘ زراع - - -ة ب - - -ذور ا◊ب- - -وب» ،وأارج- - -ع
اŸت -ح -دث سص -بب –ق -ي -ق ه -ذا اإلن-ت-اج
القياسصي إا ¤جملة من العوامل ،منها
ال -ت -ح -ف -ي -زات ال -ت -ي ت -ق ّ-دم -ه -ا ال -دول -ة
للمزارع ،Úومرافقتها إاياهم بداية من
ع -م -ل -ي -ة ا◊رث إا ¤ال-ب-ذر إا ¤ا◊صص-اد
بدون إاغفال الدعم الكب Òالذي يتلقاه
الفÓح ،سصواء ‘ ›ال األسصمدة أاو ‘
›ال ال - - - -ب - - - -ذور وح - - - -ت - - - -ى ‘ ›ال

وضضع حاويات القمامة الكÈى ومتابعتها يوميا

جيجل :خالد العيفة

حيث ”ّ الشصروع ‘ –ديد أاماكن وضصع
حاويات القمامات الكÈى والتي سصيتم
تسص- -يÒه -ا ب -ط -رق ح -دي -ث -ة‡ ،ا سص -ي -م -ح
ب- -ال- -قضص- -اء ع- -ل- -ى اŸف- -ارغ ال- -عشص- -وائ -ي -ة
واÙاف - -ظ - -ة ع - -ل - -ى ا÷انب ال - -ب - -ي- -ئ- -ي
وا÷ما‹ للمدينة على أان تعّمم التجربة
ع -ل -ى ب -اق -ي اŸواق -ع ال-ت-ي ّ” إاحصص-اؤوه-ا
ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة ال-ب-ي-ئ-ة ،وق-د أاك-د
بشص Òفار وا‹ الولية «على أان يكون دور

التكفل بانشضغا’ت اŸسضتفيدين أاولوية الصضندوق
ق -ط -ع إل-ف-رع إ÷ه-وي ل-لصس-ن-دوق
إل - - -وط - - -ن- - -ي Ÿع- - -ادل- - -ة إÿدم- - -ات
إ’ج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة ب- -و’ي -ة ب -ات -ن -ة،
أإشسوإطا هامة ‘ إلتكّفل بانشسغا’ت
إŸسس- -ت- -ف- -ي -دي -ن م -ن خ -دم -ات ه -ذإ
إلصس-ن-دوق ،خ-اصس-ة م-ا ت-عّلق Ãلف
إل-ب-ن-اء إل-ري-ف-ي ،ح-يث يشس-ه-د م-ق-ر
إŸدي-ري-ة إ÷ه-وي-ة Ãدي-ن-ة ب-اتنة
إق - - -ب - - -ا’ ك - - -بÒإ ل - - -ل - - -م- - -وإط- - -نÚ
لÓ-سس-ت-فسس-ار ع-ن م-ل-ف-اتهم ،خاصسة
تلك إلتي مرت عليها عدة سسنوإت
و ⁄يسستفيدوإ بعد من منحة 5٠
م -ل -ي -ون سس -ن -ت -ي -م ،إل -ت -ي يصس -رف -ه-ا
إلصس - -ن - -دوق ك - -إاع - -ان - -ة إضس- -اف- -ي- -ة
ل- -ل- -مسس- -ت- -ف- -ي- -دي- -ن م -ن إلسس -ك -ن -ات
إلريفية.

باتنة :حمزة Ÿوششي

بلدية جيجل ‰وذج ‘ تسسي Òإلنفايات

وق-عت إت-ف-اق-ي-ة ب Úب-ل-دية جيجل
وإŸؤوسسسسة إلعمومية لتسسي Òمرإكز
إل -ردم إل -ت-ق-ن-ي ل-ل-ن-ف-اي-ات وإل-وك-ال-ة
إلوطنية للنفايات ‘ إطار وضسع حيز
إل -ت -ن -ف -ي -ذ Ÿشس -روع –سس Úإÿدم-ة
إل-ع-م-وم-ي-ة إÿاصس-ة ب-ع-م-لية تسسيÒ
إلنفايات بالشسرإكة مع إŸكتب إلعاŸي
إ أ
’-Ÿـ-ــــا ،.)GIZ( Êوك -ت-ج-رب-ة أإو¤
” إ’ن - -طÓ- -ق ‘ ب- -ل- -دي- -ة ج- -ي- -ج- -ل
ّ
كبلدية ‰وذجية إلتي تسستـفيد من
هذه إÿدمة.

«أإفنبوسص» يقّيم إعاناته للصسيغ إلسسكنية بباتنة

اŸواط -ن ‘ اŸسص -ت -وى وي -ك -ون م -ل -ت -زم-ا
ب - - -احÎام اŸواق - - -يت اّÙددة إلخ - - -راج
النـفايات ووضصعها ‘ األماكن اıصصصصة
لها ‡ا يسصمح با◊فاظ على البيئة».
بالشصروع ‘ العملية ،سصيتم –ويل نشصاط
عملية جمع ونقل النفايات من مصصالح
ال-ب-ل-دي-ة إا ¤اŸؤوسصسص-ة ال-ع-م-وم-ي-ة لتسصيÒ
مراكز الردم التقني ،وتنصصيب ÷نة تقنية
للدراسصة ومتابعة عملية تسصي Òجمع ونقل
ال -ن -ف -اي -ات خ Ó-ل اŸرح -ل -ة الن -ت -ق -ال -ي-ة
اŸمتدة إا ¤غاية نهاية  ،2019وتقسصيم
إاقليم بلدية جيجل ،إا ¤قسصم ،Úالقسصم
األول ب -ه سصت م -ن -اط -ق ت-ت-ك-ف-ل ب-ه ب-ل-دي-ة
ج-ي-ج-ل ،وال-قسص-م ال-ث-ا Êب-ه سص-ب-ع م-ناطق،
ت -ت -ك-ف-ل ب-ه م-ؤوسصسص-ة تسص-ي Òم-راك-ز ال-ردم
التقني للنفايات.
وتلتزم جميع األطراف بعدة بنود ،حيث
سص -ت -ق -وم ب -ل -دي -ة ج -ي -ج -ل ب -ت -ق -د Ëك-اف-ة
التسصهيÓت Ÿؤوسصسصة مراكز الردم التقني
للنفايات ،و–ويل  04سصائق Úو 16عون
ن -ظ -اف -ة م -ن مصص -ال -ح ب -ل-دي-ة ج-ي-ج-ل إا¤
اŸؤوسصسص- -ةŸ ،دة شص- -ه- -ري- -ن ،ك- -م- -ا ت -ق -وم
مصص-ال-ح ال-ب-ل-دي-ة Ãراف-ق-ة م-ؤوسصسصة الردم

ال-ت-ق-ن-ي ل-ل-ن-ف-اي-ات ع Èال-ق-ط-اع-ات ال-ت-ي
تشصرف عليها Ÿدة تصصل إا 30 ¤يوما،
ح -ت -ى ي -تسص -ن -ى ل -ل -ع -م -ال ال -ت -أاق -ل -م ع -ل -ى
اŸسصارات ونقاط ا÷مع ،مع تسصخ Òكافة
اإلمكانيات الÓزمة لعملية جمع النفايات،
ف -ي -م -ا ت -ل -ت -زم م -ؤوسصسص -ة ال -ردم ال -ت -ق -ن-ي،
ب -ت -جسص -ي -د ب -ن -ود الت-ف-اق-ي-ة اŸوق-ع-ة بÚ
األط- -راف ،وتشص- -رف ال- -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة
ل-ل-ن-ف-اي-ات ع-ل-ى خ-ل-ي-ة ت-ق-نية تشصرف على
مسص-اع-دة وم-راف-ق-ة ال-ط-رفŒ ‘ Úسص-ي-د
ب -ن -ود الت -ف -اق -ي -ة ،م -ع ت -ط -وي -ر وت -رق -ي-ة
اŸشص -اري -ع ال -ت -ج -ري -ب -ي-ة ‘ ›ال تسص-يÒ
اŸدمج للنفايات.
ت -زام -ن -ا م -ع الح-ت-ف-ال ب-ال-ي-وم ال-ع-اŸي
ل -ل -ب -ي -ئ -ة ق -ام وا‹ ولي-ة ،ب-إاع-ط-اء إاشص-ارة
انطÓق عدة مشصاريع تتعّلق بقطاع البيئة
ب- -غ Ó-ف م -ا‹ إاج -م -ا‹ ي -ق -در  68مليار
سص -ن -ت -ي -م ،م -ن ب-ي-ن-ه-ا ،إا‚از م-رك-ز ل-ل-ردم
ال-ت-ق-ن-ي (م-ف-رغ-ة م-راق-ب-ة) ببلدية العوانة
Ãبلغ  15مليار سصنتيم ،توسصعة مركزين
للردم التقني ‘ كل من اŸيلية والطاه،Ò
وسصيتم توسصيع خندق آاخر Ãركز الردم
التقني ب ـ  17مليار سصنتيم « 02مليار سصنتيم
Ãركز الردم التقني بجيجل ،و 15مليار
سصنتيم لكل من اŸيلية
والطاه ،»ÒالنطÓق ‘ األيام القليلة
القادمة ‘ مشصروع إا‚از وحدة Ÿعا÷ة
عصص -ارة ال -ن -ف-اي-ات Ãرك-ز ال-ردم ال-ت-ق-ن-ي
بالطاهÃ Òبلغ  18مليار سصنتيم ،وتدّعم
أايضص- -ا حضصÒة ال- -ب- -ل -دي -ات ب ـ  15شصاحنة
ضصاغطة ÷مع النفايات ‘ إاطار برنامج
إاع -ادة ال -ت -أاه -ي -ل اıصصصص ل -ل -ولي-ة م-ن
ط - -رف وزارة ال - -داخ - -ل- -ي- -ة وا÷م- -اع- -ات
اÙل -ي -ة ،ح -يث ّ” ت -خصص -يصص  18مليار
سص -ن -ت -ي -م ل -ه -ذا ا÷انب ،إاضص-اف-ة إا ¤ه-ذه
اŸشص -اري -ع و‘ إاط -ار السص-ت-ث-م-ار اÿاصص
ي-وج-د  10مشص- -اري- -ع ‘ ط- -ور اإل‚از ‘
›ال رسص- -ك- -ل- -ة ،واسصÎج- -اع ال- -ن- -ف -اي -ات
Ãخ-ت-ل-ف أان-واع-ه-ا ع-ل-ى مسص-ت-وى ﬂتلف
مناطق النشصاط.

ع -ق -د م -دي -ر ال-ف-رع ا÷ه-وي ب-ب-ات-ن-ة،
السص -ي -د ف -وزي ب -ن ع -ائشص -ة ،اج -ت -م -اع-ا
ت -نسص -ي -ق -ي -ا ب -حضص -ور رؤوسص -اء اŸصص -ال -ح
وم-نسص-ق-ي اŸم-ث-ل-ي-ات ورؤوسص-اء اÓÿيا،
Ÿن-اقشص-ة ع-دي-د ال-ن-ق-اط وك-ذا ل-ت-ق-ي-ي-م
حصص- -ي- -ل- -ة ال- -ع- -م- -ل اÿاصص- -ة ب- -الشص -ه -ر
” ،التطّرق خÓلها إا¤
اŸنصصرم ،حيث ّ
وضصعية صصرف اإلعانات اŸالية اÿاصصة
ببعضص الصصيغ السصكنية كـ  ،lpaوكذا
ال-وضص-ع-ي-ة ال-ق-ان-ون-ية للسصكنات اŸوزعة
وم -دى –صص -ي-ل أاقسص-اط ال-ب-ن-وك وcnl
واŸسصاهمات الشصخصصية.
إاضصافة إا ¤وضصعية اŸشصاريع ‘ طور
اإل‚از اŸوزعة ع Èكل إاقليم الوليات
التي تسصÒها اŸديرية ا÷هوية كباتنة،
بسص-ك-رة ،خ-نشص-ل-ة ،ح-يث اأع-ط-ى اŸدي-ر
ت -ع -ل -ي -م -ات صص -ارم-ة بضص-رورة اŸت-اب-ع-ة
اŸي -دان-ي-ة م-ن ط-رف ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة
بالصصندوق لوتÒة تقدم األشصغال بهذه
اŸشصاريع وضصرورة اسصتÓمها ‘ اآلجال
اÙددة م- - -ع احÎام م - -ع - -اي Òاإل‚از
اŸتفق عليها ‘ دف Îالشصروط.
ك -م -ا ّ” ال -ت -طّ-رق ل-وضص-ع-ي-ة الÈن-ام-ج
السص- -ك -ن -ي ا÷دي -د ،ووضص -ع -ي -ة ال -ع -ق -ار

ل -ل -مشص -اري -ع ﬁل اإل‚از أاو اŸن -ج -زة،
وأاخÒا وضص -ع -ي -ة ال -ت -ك -ف -ل ب -ال -ع -رائضص
واŸواطن Úوالزوار وظروف السصتقبال
على مسصتوى الفرع واŸمثليات ،وشصّدد
ب- -ن ع- -ائشص -ة ‘ ه -ذا اÿصص -وصص ع -ل -ى
ضص -رورة اإلسص -ت -ق -ب -ال ا÷ي -د Ÿواط -نÚ
والتكفل بانشصغالتهم ،من خÓل تقدË
ك-ل ال-ت-وضص-ي-ح-ات ح-ول اسص-ت-فسص-ارات-هم،
خ -اصص-ة م-ا ت-عّ-ل-ق ب-وضص-ع-ي-ات اإلع-ان-ات
اÿاصصة بالسصكنات الريفية.
ويشصÎط كما هو معلوم لÓسصتفادة
من إاعانة األفنبوسص أان يكون اŸكتتب
 ⁄يحصصل على سصكن تابع للممتلكات
العقارية العمومية أاو أاي مسصاعدة من
قبل الدولة من أاجل شصراء سصكن أاو لبناء
مسصكن ذاتي وأان ل يكون قد اسصتفاد من
أاي عقار ذي اسصتعمال سصكني أاو قطعة
أارضص صص -ا◊ة ل -ل -ب -ن -اء ،ك-م-ا يشصÎط أان
يكون دخل طالب السصتفادة ل يتجاوز
السص -ق -ف اّÙدد اŸق ّ-در بـ 6أاضصعاف،
األجر الوطني الأدنى اŸضصمون ،وأان
يكون السصكن اŸكتسصب ضصمن الÈامج
السص -ك -ن -ي -ة الج -ت -م -اع -ي-ة ال-تسص-اه-م-ي-ة،
الÎق- -وي- -ة اأو الÎق -وي -ة اŸدع -م -ة ،وأان
يكون عام ÓأاجÒا ‘ وضصعية نشصاط أاو
تقاعد ومسصاهما ‘ الصصندوق الوطني
ل- -ل -ت -أام -ي -ن -ات الج -ت -م -اع -ي -ة م -ع ع -دم
السص- - -ت- - -ف- - -ادة م- - -ن أاي خ- - -دم- - -ة م- - -ن
خدمات «األفنبوسص» من قبل.

بر›ة إ‚از  ١٠مسسابح بخنشسلة

اŸناطق النائية مدرجة ‘ ﬂطط الو’ية

كشسف ،وإ‹ خنشسلة كمال نويصسر
عن إسستفادة و’ية خنشسلة من مبلغ
م -ا‹ م -ع -ت Èي -ت -ج -اوز  ١٠٠مليون
دي -ن -ار ‘ إلشس ّ-ق إل-ت-ن-م-وي إıصسصص
ل- -لÎف- -ي- -ة وإ’سس- -ت -ج -م -ام ب -ق -ط -اع
إلشس - -ب - -اب وإل - -ري - -اضس - -ة ول- -ف- -ائ- -دة
إل - -ع - -ائÓ- -ت ،ع Èإ‚از  ١٠مسسابح
ج -وإري -ة ب-ب-ل-دي-ات إل-و’ي-ة وإل-ت-ي
تفتقر جلها Ÿثل هذه إŸرإفق.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي
اŸب- - - -ل- - - -غ اŸا‹ اıصصصص ل- - - -ه - - -ذه
اŸشص -اري -ع ال -ه -ام -ة ،ي -ن -درج حسصب ذات
اŸصص- -در ‘ إاط- -ار م- -ي- -زان- -ي -ة صص -ن -دوق
الضصمان والتضصامن التابع لوزارة الداخلية
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية،
” تقسصيمه بعد عدة اجتماعات إادارية
ّ
م -ع ﬂت -ل -ف اإلدارات اŸع -ن -ي-ة ورؤوسص-اء
ال - -ب - -ل- -دي- -ات وال- -دوائ- -ر وب- -ع- -د –دي- -د
لح -ت -ي -اج -ات واألخ -ذ ب -ك -ل اŸع -ط-ي-ات
التنموية لكل بلدية.
البلديات اŸعنية هي ،عاصصمة الولية

خنشصلة ،حيث ”ّ بر›ة ا‚از اŸسصبح
ا÷دي -د ب -ال-واج-ه-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ا÷دي-دة
م -وازاة وزي -ادة ال -ك -ث -اف -ة السص-ك-ان-ي-ة ب-ه-ا
وبر›ة عديد اŸشصاريع السصكنية هناك،
ع Úالطويلة ،شصشصار ،بوحمامة ،بغاي،
اÙم - -ل ،ط - -ام - -زة ،ج Ó- -ل ،م - -ت- -وسص- -ة
والرميلة.
وأاكد الوا‹ ‘ هذا الصصدد ،أان اإلعÓن
ع- -ن الصص- -ف- -ق- -ات اÿاصص -ة ب -إا‚از ه -ذه
اŸشصاريع ،سصيكون مباشصرة عقب إاجراء
كل اŸراحل اإلدارية اŸطلوبة و–ديد
األوع- -ي- -ة ال -ع -ق -اري -ة ال -ت -ي سص -ت -ح -تضص -ن
اŸسص -اب -ح ،م-ق-درا ب-أان لن-ت-ه-اء م-ن ه-ذه
اŸشصاريع سصيكون سصنة Ã 2020ا يضصمن
دخولها حيز التشصغيل لفائدة السصاكنة ‘
صصائفة نفسص السصنة.
يذكر ان ولية خنشصلة التي يتجاوز عدد
سصكانها الـ 500أالف نسصمة ،تفتقر Ÿثل هذه
اŸرافق التي يزداد الطلب عليها وسصط
فئتي الشصباب واألطفال ،خاصصة عند كل
فصصل حر ويعرضص العشصرات منهم ويدفعهم
ÿطر السصباحة ‘ السصدود والÈك ،ما أادى
إا ¤غ- -رق ع- -دي- -د األط- -ف- -ال ‘ السص -ن -وات
اŸاضصية.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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‘ عملية عسصكرية شصاركت فيها القوات الفرنسصية

لزم ـ ـ ـ ـة أللّيبيـ ـ ـ ـة –يي ـد  20إأرهابي ـا بشسمـال شسـرق مـ ـا‹
ألسس ـ ـ ـ ـرأج يطـ ـ ـرح مب ـ ـ ـ ـادرة ◊ ـ ـ ـ ـل أ أ

اأعلن رئيسس اÛلسس الرئاسصي
◊كومة الوفاق الوطني فائز
السصراج ،اأمسس ،مبادرة من سصبع
نقاط ◊ل الأزمة الليبية،
موؤّكدا «ثقته الكاملة ‘ قدرة
قوات ا÷يشس الليبي والقوة
اŸسصاندة على دحر العدوان
(على العاصصمة) ،واإرجاعه من
حيث اأتى».
إأشص -ار إ ¤إأن «إل -ع -دوإن يسص-ت-ه-دف
ت - -ق - -ويضس إŸسص - -ار إل - -دÁق- -رإط- -ي
وإلن- -ق Ó-ب ع -ل -ي -ه ،وف -رضس إ◊ك -م
إلشصمو‹ ،حكم إلفرد وإلعائلة».
وإأشص- -اد إلسص- -رإج ،خÓ- -ل ك- -ل -م -ة ل -ه،
بشص -ج-اع-ة إل-ق-وإت إل-ت-اب-ع-ة ◊ك-وم-ة
إلوفاق إلتي ‚حت ‘ صصد هجوم
مليشصيات خليفة حف ،Îوقال «إأنها
كسصرت إأكذوبة ما كان يدعيه باأنه
جيشس Îﬁف ،وما كان يسصوقه باأن
دخ -ول -ه ل -ط -رإب-لسس ن-زه-ة سص-ت-ن-ت-ه-ي
خÓل يوم.»Ú
جه رسصالة إ ¤إŸوإطن ÚإلليبيÚ
وو ّ
‘ شصرق إلبÓد قائً« :Óإأذكركم باأن
إل -ت -اري -خ يشص -ه -د ب -رفضص -ك -م ل -ل-ظ-ل-م
وإل -ط-غ-ي-ان ،وح-ان إل-وقت لأن ت-ق-ول

إلأغ -ل -ب -ي -ة إلصص-ام-ت-ة ك-ل-م-ت-ه-ا..ك-ف-ى
تقتيً Óلشصبابنا ،وكفانا ماآ” للعزإء».
إŸب- -ادرة إل- -ت- -ي إأع- -ل- -ن- -ه- -ا إلسص- -رإج
ت -ت -ل -خصس ‘ «ع -ق -د م -ل -ت -ق -ى ل-ي-ب-ي
ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع إل-ب-ع-ثة إلأ‡يةÁ ،ثل
ج -م -ي -ع إل -ق -وى إل -وط-ن-ي-ة وم-ك-ون-ات
إلشصعب إلليبي من جميع إŸناطق،
إل - -ذي- -ن ي- -دع- -ون إ ¤ح- -ل سص- -ل- -م- -ي
ودÁقرإطي».
ث على إأن يتم خÓل إŸلتقى
وح ّ
إلتفاق على خارطة طريق للمرحلة
إŸق- -ب- -ل- -ة وإل- -ق -اع -دة إل -دسص -ت -وري -ة
إŸناسصبة لإجرإء إنتخابات رئاسصية
وبرŸانية متزإمنة قبل نهاية .»2019
وإأوضص- -ح ب- -اأن ي -ت -م ت -نصص -يب ÷ن -ة
ق-ان-ون-ي-ة ﬂتصص-ة لصص-ي-اغ-ة إل-قوإنÚ
إÿاصص-ة ب-السص-ت-ح-ق-اق-ات إل-ت-ي ي-ت-م
إلت- -ف- -اق ع- -ل- -ي- -ه -ا ،وتشص -ك -ي -ل ÷ان
مشصÎك -ة ب -اإشص -رإف إلأ· إŸت -ح-دة،
م-ن إŸوؤسصسص-ات إل-ت-ن-ف-ي-ذية وإلأمنية
‘ ك -اف -ة إŸن -اط -ق ،لضص -م -ان ت -وفÒ
إلإم - - -ك- - -ان- - -ات وإŸوإرد إلÓ- - -زم- - -ة
لÓ-سص-ت-ح-ق-اق-ات إلن-ت-خ-ابيةÃ ،ا ‘
ذلك إلÎت -ي -ب -ات إلأم-ن-ي-ة إلضص-روري-ة
لإ‚احها.

وت- -ط- -رقت إŸب- -ادرة إ« ¤ت- -ف- -ع- -ي -ل
إلإدإرة إل Ó-م -رك -زي -ة ،وإلسص -ت-خ-دإم
إلأم -ث -ل ل -ل -م-وإرد إŸال-ي-ة ،وإل-ع-دإل-ة
إلتنموية إلشصاملة لكل مناطق ليبيا،
م- -ع ضص -م -ان إلشص -ف -اف -ي -ة وإ◊وك -م -ة
إلرشصيدة».
كما –ّدث عن هيئة عليا للمصصا◊ة
ت -ن -ب -ث -ق ع -ن إŸن-ت-دى ،وإي-ج-اد إآل-ي-ة
ل -ت-ف-ع-ي-ل ق-ان-ون إل-ع-دإل-ة إلن-ت-ق-ال-ي-ة
وإلعفو إلعام وج Èإلضصرر ،وﬁاسصبة
م -رت -ك -ب -ي ج-رإئ-م إ◊رب وإ÷رإئ-م
ضصد إلإنسصانية.
وإأوضصح إأنه سصيتم ‘ هذه إŸرحلة
رفع كفاءة إ◊كومة ،لتوإكب طبيعة
إلسص -ت -ح -ق-اق-ات إل-وط-ن-ي-ة إŸق-ب-ل-ة،
وب - - - - -الأخصس ‘ إÛال إÿدم- - - - -ي
وإلق -تصص -ادي وإلأم -ن-ي ،وإسص-ت-ك-م-ال
م - -رإج - -ع - -ة إي- -رإدإت ومصص- -روف- -ات
إŸصص - -رف إŸرك - -زي ‘ ط - -رإب- -لسس
وإل- -ب- -يضص -اء ،وم -وإصص -ل -ة إلÎت -ي -ب -ات
إلأم -ن -ي -ة وب -ن -اء م -وؤسصسص -ة عسص-ك-ري-ة
وإأمنية على إأسصسس ومعاي Òمهنية،
يندمج فيها إ÷نود وإلثوإر من كل
إأنحاء ليبيا.
وقّدم ‘ ختام كلمته –ية ›دًدإ

ل-ل-ق-وإت إŸسص-ل-ح-ة وإŸسص-اندين لها،
موؤكًدإ إأن «دماء إلشصهدإء لن تذهب
سصدى ،وإأن إŸعركة مسصتمرة».
اسصتمرار اŸعارك
‘ سص - -ي - -اق إآخ - -ر ،لزإلت إŸع- -ارك
مسص- -ت -م -رة ع -ل -ى ت -خ -وم إل -ع -اصص -م -ة
ط-رإب-لسس ،وإأع-ل-نت إل-ق-وإت إل-ت-اب-ع-ة
◊ك -وم -ة إل -وف -اق ،إع -ت -م-اد م-رح-ل-ة
ج-دي-دة م-ن خ-ط-ة م-وإج-ه-ة إل-ق-وإت
إŸعتدية ‘ حرب إلعاصصمة ،حسصب
م -ا ذك -رت ح -ك-وم-ة إل-وف-اق ‘ ب-ي-ان
نشص-رت-ه ع Èصص-ف-ح-ت-ه-ا بـ»ف-يسص-بوك»
إأمسس.
وذك -ر إل -ب -ي -ان إأن «إل -ق -ائ -د إلأع -ل -ى
ل- -ل- -ج- -يشس إل -ل -ي -ب -ي رئ -يسس إÛلسس
إلرئاسصي فائز إلسصرإج إلتقى إأمسس
إلسص - -بت ،رئ - -يسس إلأرك - -ان إل - -ع- -ام- -ة
ل -ل -ج -يشس إل -ل -ي -ب -ي ووزي -ر إل-دإخ-ل-ي-ة
وإآم -ري إŸن -اط -ق إل-عسص-ك-ري-ة وق-ادة
إÙاور ،ل- -ب- -حث إل- -وضص -ع إŸي -دإÊ
وسص Òإل -ع -م -ل -ي-ات ‘ ﬁاور إل-ق-ت-ال
Ãنطقة طرإبلسس إلكÈى وﬁيطها
وإŸدن إÛاورة».

اÛلسس العسصكري منفتح على اسصتئناف الّتفاوضس

ألشّس ـ ـ ـ ـ ـ ـروع ‘ ﬁاكمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ألبشس ـ ـ ـ ـ ـ ـ Òأألسسبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع أŸقب ـ ـ ـ ـ ـل
اأعلن النائب العام بالسصودان،
الوليد سصيد اأحمد ﬁمود ،اأن
الرئيسس السصابق ،عمر البشص،Ò
سصيحال اإ ¤اÙاكمة بعد انتهاء
مدة السصتئناف اÙددة
باأسصبوع.
وأإوضص -ح إل -ن-ائب إل-ع-ام إلسص-ودإ‘ ،Ê
بيان له أإمسس ،أإنه ” فتح  41قضصية
ج -ن -ائ -ي -ة ضص -د مسص -ؤوول ‘ Úإل-ن-ظ-ام
إلسصابق ،ملوحا بتقد Ëإسصتقالته ‘
حال إلتدخل ‘ عمل إلنيابة إلعامة.
وأإشصار إŸسصؤوول إلقضصائي إلسصودإ،Ê
إ ¤أإن- - -ه « ⁄ت - -ت - -م م - -ن - -اقشص - -ة فضس
إلع -تصص -ام م -ع-ن-ا ،ب-ل “ت م-ن-اقشص-ة
ت -ن -ظ -ي-م م-ن-ط-ق-ة ك-ول-وم-ب-ي-ا ف-ق-ط»،
مؤوكدإ أإنه « ⁄يتم إطÓق رصصاصس ‘
حضصور إلنيابة إلعامة» .
ج -هت إل -ن-ي-اب-ة إل-ع-ام-ة إلسص-ودإن-ي-ة
وو ّ
ل-ل-بشص Òت-ه-م-ا ت-ت-ع-ل-ق بالفسصاد إŸا‹
ب-ح-ي-ازة م-ب-ال-غ م-ال-ي-ة ك-بÒة ب-ال-ع-ملة
إلصص -ع -ب -ة دون سص -ن -د ق -ان -و Êوغسص -ل

إألم -وإل– ،ت م -وإد «ح -ي -ازة إل-ن-ق-د
إألج- -ن -ب -ي وإلÌإء إ◊رإم وإŸشص -ب -وه
وأإوإمر إلطوإرئ».
وأإع- -ل -ن إل -ف -ري -ق أإول ع -ب -د إل -ف -ت -اح
إلÈه -ان رئ -يسس إÛلسس إل -عسص-ك-ري
إ◊اكم ‘ أإفريل إŸاضصي إلعثور على
م -ا ق -ي -م-ت-ه  113م -ل -ي -ون دولر م -ن
إألورإق إل- -ن- -ق- -دي -ة ب -ث Ó-ث ع -م Ó-ت
ﬂتلفة ‘ مقر إقامة إلبشص.Ò
وأإضصاف أإن فريقا من إلسصتخبارإت
إلعسصكرية وجهاز إألمن وإıابرإت
وإلشصرطة وإلنيابة إلعامة وجد سصبعة
مÓي Úيورو ( 7,8مليون دولر) و350
أإل -ف دولر وخ -مسص-ة م-ل-ي-ارإت ج-ن-ي-ه
سص- -ودإ 105( Êم -ل -ي-ون دولر) أإث-ن-اء
تفتيشس منزل إلبشص.Ò
وإلشص- - -ه- - -ر إŸاضص - -ي ،أإم - -ر أإح - -م - -د
«ب -اسص -ت -ج -وإب إل -بشص Òبشص -أان غسص-ي-ل
إألموإل و“ويل إإلرهاب».
و‘ ﬁاول -ة إلخ -م-اد إلح-ت-ج-اج-ات
إلتي إندلعت ضصد حكمه ‘ ديسصم،È

ف- -رضس إل- -بشص Òح- -ال- -ة إل -ط -وإرئ ‘
إلبÓد ‘  22فيفري.
و‘ ماي ،أإفاد إلنائب إلعام أإنه ”
توجيه إتهامات للبشص Òتتعلق بقتل
إŸت -ظ -اه -ري-ن خÓ-ل إلح-ت-ج-اج-ات
Óطاحة
إŸناهضصة للنظام إلتي أإدت ل إ
به.
ويشص -ه -د إلسص -ودإن م -ن-ذ  19ديسصمÈ
إŸاضصي ،إحتجاجات منددة بالغÓء
وإل - - -وضص - - -ع إلق- - -تصص- - -ادي إÎŸدي،
م-ط-ال-ب-ة ب-ت-غ-ي Òإل-ن-ظ-ام ،صص-اح-ب-ت-ها
أإع -م -ال ع -ن -ف ح -م -لت إ÷يشس ع-ل-ى
عزل إلبشص 11 ‘ Òأإبريل بعد ثÓثة
عقود من إ◊كم.
اسصتئناف الّتفاوضس
م -ن ج -ه -ة أإخ -رى ،أإك -د ن -ائب رئ-يسس
إÛلسس إلعسصكري إلسصودإ ,Êقائد
ق -وإت إل -دع -م إلسص -ري-ع ،إل-ف-ري-ق أإول
ﬁم-د ح-م-دإن دق-ل-و (ح-م-ي-دت-ي) أإن

إÛلسس  ⁄يرفضس إلتفاوضس على
عكسس بعضس إلتهامات.
وق -ال ح -م-ي-دت-ي ‘ م-ؤو“ر صص-ح-ف-ي
باÿرطوم إن إÛلسس إلعسصكري ل
ي- -ت- -مسصك ب- -السص- -ل- -ط- -ة وغ Òط- -ام- -ع
با◊كم.
وإت- -ه -م ح -م -ي -دت -ي ب -عضس إألط -رإف
Ãحاولة إحدإث فتنة ‘ إلسصودإن،
قائ Óإن إلبÓد مسصتقرة ‘ إلوقت
إ◊ا‹ ،وأإب- -دى إسص- -ت- -ع -دإد إÛلسس
للتفاوضس.
و‘ إشصارة إ ¤تدخل خارجي ،قال
ح- - -م- - -ي- - -دت - -ي إن ب - -عضس إلسص - -ف - -رإء
(إألجانب) دمروإ إلبÓد ،وهم عادوإ
إ ¤إلسصودإن ‘ ،إلوقت إ◊ا‹.
وت -اب -ع ح-م-ي-دت-ي ق-ائ Ó-إن إÛلسس
ل -دي -ه ت -ف-ويضس م-ن إلشص-عب ل-تشص-ك-ي-ل
ح -ك -وم -ة ت -ك-ن-وق-رإط م-ن إل-ك-ف-اءإت
إلسصودإنية ،وإختتم حميدتي قائ Óإن
إلشصعب هو من سصاهم ‘ تغي Òنظام
إلرئيسس إıلوع عمر إلبشص.Ò

لرهـــابي
للقضصــــاء علــــى جيــــوب داعـــشس ا إ

ألعـ ـ ـرأق يطلـ ـ ـق عمليـ ـ ـة عسسكريـ ـ ـة وأسسع ـ ـة شسم ـ ـال بغ ـ ـ ـ ـ ـدأد
اأطلقت القوات الأمنية
العراقية ،اأمسس الأحد ،عملية
عسصكرية واسصعة ‘ ،قضصاء
الطارمية ،شصما‹ العاصصمة
بغداد ،فيما كشصف مصصدر
عسصكري عراقي اأهداف
العملية.
ذك - -رت خ - -ل - -ي - -ة إإلع Ó- -م إألم - -ن - -ي
إ◊ك - -وم- -ي ‘ ب- -ي- -ان صص- -ح- -ف- -ي ،أإن
«إلقوإت إألمنية ضصمن قيادة عمليات
ب -غ -دإد وإل -ق -ط -ع -ات إŸل -ح -ق-ة ب-ه-ا،
سصتباشصر وبإاسصناد من طÒإن إ÷يشس
إل- -ع- -رإق- -ي وإل- -ق- -وة إ÷وي- -ة ب -وإجب
تفتيشس ‘ قضصاء إلطارمية؛ لتعزيز
إألم -ن ه -ن -اك ومÓ-ح-ق-ة إŸط-ل-وبÚ
ل-ل-قضص-اء ،إذ شص-م-لت ع-م-ل-ي-ة إلتفتيشس
ع-دًدإ م-ن إل-ق-رى وإل-بسص-ات Úإل-ت-اب-عة
للقضصاء».
وكشص- -ف مصص- -در عسص- -ك- -ري ع -رإق -ي ،أإن
«أإهدإف إلعملية هي إلقضصاء على خÓيا
تنظيم دإعشس إلرهابي ‘ إلطارمية،
وتدم Òأإنفاق تابعة لÓرهابي– ، Úوي
أإسص-ل-ح-ة وأإح-زم-ة ن-اسص-ف-ة وعبوإت ،وهذه

إŸع -ل -وم -ات وصص -لت ب -حسصب م -ع -ل-وم-ات
إسصتخبارية دقيقة».
وبّين إŸصصدر إلذي طلب عدم ذكر
إسصمه ،أإن «هذه إألنفاق تشصكل خطًرإ
حقيقيًا على أإمن وإسصتقرإر إلعاصصمة
بغدإد ومركزها ،ولهذإ ” شصن عملية
عسص- -ك- -ري- -ة ك- -بÒة ،ول- -غ- -اي- -ة إآلن ⁄
نتعرضس إ ¤أإي هجوم أإو إعتدإء ،لكن

من إÙتمل إأن بعضس جيوب دإعشس
إلره -اب -ي سص -وف ت -ق -اوم إل -ق-ط-ع-ات
إل-عسص-ك-ري-ة ،ف-ه-ن-اك خ-ط-ط ﬁك-مة
بهذإ إلصصددŸ ،نع وقوع أإي إصصابات
بصصفوف عناصصر إألمن».
وأإع -ل -ن ت-ن-ظ-ي-م دإعشس إلره-اب-ي ‘
وقت سص -اب -ق ،مسص-ؤوول-ي-ت-ه ع-ن ه-ج-وم
باألسصلحة ‘ قضصاء إلطارمية ،رإح

ضصحيته  22شصخ ًصصا.
وأإعلن إلعرإق ‘ ديسصم ÈإŸاضصي
إلنصصر على تنظيم دإعشس إلرهابي،
إلذي سصيطر على ما يقرب من ثلث
مسص- -اح -ة إل -ب Ó-د إل -ع -ام  ،2014ل -ك -ن
إل -ت -ن -ظ -ي -م م -ا زإل ي -ن -ف -ذ ه -ج -م-ات
وتفجÒإت ‘ بغدإد وأإرجاء ﬂتلفة
من إلعرإق.

اأعلن ا÷يشس اŸا‹ اأمسس
ن حوا‹  20اإرهابيا
الأول اأ ّ
” –ييدهم ‘ شصمال شصرق
ّ
البÓد ‘ عملية عسصكرية
مشصÎكة ب Úوحداته
واأخرى من قوة برخان
الفرنسصية Ÿكافحة
الإرهاب ‘ السصاحل.
قال إ÷يشس ‘ ،تغريدة على ،
إّن «ح- - - - - -وإ‹  20إره -اب -يً-ا ّ”
–ي -ي -ده -م ‘ م-ي-ن-اك-ا .إل-ق-وإت
إŸسص -ل-ح-ة إŸال-ي-ة وق-وة ب-رخ-ان
نفذت عملية مشصÎكة ‘ منطقة
أإك -اب -ار Ãق -اط-ع-ة م-ي-ن-اك-ا ،ل-ق-د
أإت -احت ه -ذه إل -ع -م -ل -ي -ة –ي -ي -د
حوإ‹  20إرهابيًا».
و ⁄ي -ع -ط إ÷يشس أإي ت-ف-اصص-ي-ل
أإخرى عن إلعملية أإو إلرهابيÚ
إل-ذي-ن إسص-ت-ه-دف-وإ خÓ-ل-ها ،لكّن
ج -م -اع -ة إره -اب -ي-ة ت-ط-ل-ق ع-ل-ى
نفسصها إسصم «إلدولة إإلسصÓمية
‘ إلصصحرإء إلكÈى» تنشصط ‘
م -ن -ط-ق-ة م-ي-ن-اك-ا وع-ل-ى إ÷انب
إآلخر من إ◊دود مع إلنيجر.
وك -انت ه-ذه إ÷م-اع-ة إل-دم-وي-ة
تبنّت خصصوصًصا هجوًما إسصتهدف

قوة أإمÒكية-نيجرية ‘ مدينة
تونغو تونغو ‘ إلنيجر ‘ أإكتوبر
 ،2017وحصص- - -د ذإك إل- - -ك - -مÚ
ي-وم-ه-ا أإروإح ث-م-ان-ي-ة عسص-كريÚ
أإربعة أإمريكي Úوأإربعة نيجري.Ú
وسصيطرت على شصمال ما‹ ‘
مارسس  2012جماعات إرهابية
م -رت -ب -ط -ة ب -ت -ن -ظ -ي -م إل -ق -اع-دة
إل -دم -وي ،وق -د ط-رد قسص-م ك-بÒ
م -ن -ه -ا ب -فضص -ل ت-دخ-ل عسص-ك-ري
دو‹ أإطلق ‘ Ã 2013بادرة من

رفضصا واسصتنكارا لورشصة البحرين

حركـ ـ ـ ـ ـة فت ـ ـ ـح تدعـ ـ ـ ـو إأ ¤إأضس ـ ـ ـ ـرأب شسامـ ـ ـ ـ ـ ـل
دعت حركة فتح التي
يقودها الرئيسس
الفلسصطيني ﬁمود عباسس
‘ بيان اأمسس ،اإ ¤اإضصراب
عام الثÓثاء اŸقبل «رفضصا
واسصتنكارا» لورشصة العمل
القتصصادية التي سصتعقد ‘
البحرين ودعت اإليها
الوليات اŸتحدة.
وك -ان إل -ب-يت إألب-يضس أإع-ل-ن إأن-ه
سصين ّ
ظم ‘ إŸنامة ‘  25و26
ج -وإن ورشص -ة ع -م -ل إق -تصص -ادي-ة
ب - - -ع - - -ن - - -وإن «م- - -ن إلسصÓ- - -م إ¤
إلزده -ار» ت -رّك -ز ع-ل-ى إ÷وإنب
إلقتصصادية ÿطة سصÓم تعّدها
إإلدإرة إألمÒك- -ي- -ة ◊ّل إل- -ن -زإع
إإلسصرإئيلي إلفلسصطيني.
وأإكدت حركة إلتحرير إلوطني
إل -ف -لسص-ط-ي-ن-ي (ف-ت-ح) ‘ ب-ي-ان-ه-ا
وق- -وف- -ه- -ا إ ¤ج- -انب إل- -رئ- -يسس
إل -ف -لسص -ط -ي -ن -ي «إل -ذي ي -ت-ح-دى
وي- - -تصص- - -دى Ÿؤوإم - -رة إل - -عصص - -ر
وإŸت -مسصك ب -ال -ث-وإبت إل-وط-ن-ي-ة
وإŸصص- -ال- -ح إل- -ع- -ل- -ي- -ا لشص- -ع -ب -ن -ا
إلفلسصطيني».
وكانت إلسصلطة إلفلسصطينية إلتي
ق - -ط- -عت إتصص- -الت- -ه- -ا ب- -اإلدإرة
إألمÒكية منذ إعÎإف إلرئيسس
إألمÒك- - - -ي دون - - -ال - - -د ت - - -رإمب
ب -ال -ق -دسس ع -اصص -م -ة لÓ-ح-تÓ-ل
إلسص- -رإئ -ي -ل -ي ‘ ن -ه -اي -ة ،2017
أإعلنت مقاطعتها للورشصة.
ونصس ب -ي -ان ف -ت-ح ع-ل-ى ب-رن-ام-ج
نشصاطات تنوي إ◊ركة تنظيمها
بالتزإمن مع بدء ورشصة إلعمل ‘
إل -ب -ح -ري -ن ،يشص -م -ل ت -ظ -اه-رإت

وإع- - -تصص- - -ام- - -ات ‘ ﬂت- - -ل- - -ف
إألرإضصي إلفلسصطينية.
م -ن ج -ه -ة أإخ -رى ،ن -ق-لت وك-ال-ة
إألنباء إلرسصمية (وفا) عن عباسس
تأاكيده رفضس إŸشصاركة ‘ ورشصة
إŸنامة إلقتصصادية.
وقال عباسس خÓل لقاء مع وفد
من شصبيبة فتح ‘ مقره ‘ رإم
إل- -ل- -ه ،إن «إل- -ق -دسس وف -لسص -طÚ
ليسصتا للبيع» ،كما نقلت إلوكالة.
وت -ظ -اه-ر ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ون إلسص-بت
وسصط مدينة رإم إلله ‘ إلضصفة
إل -غ -رب -ي -ة إÙت -ل -ة ضص -د ورشص -ة
إلعمل إلقتصصادية ‘ إŸنامة.
وح -م -ل ن -ح -و م -ئ -ة ف -لسص-ط-ي-ن-ي
شص -ارك -وإ ‘ إل -ت-ظ-اه-رة إألعÓ-م
إلفلسصطينية ولفتات كتب عليها
عبارإت تنديد Ãؤو“ر إلبحرين
وتصص - - - -ف إŸشص- - - -ارك Úف- - - -ي- - - -ه
بـ»إÿون -ة» .وك-تب ع-ل-ى لف-ت-ات
«ورشصة إلبحرين خيانة ،وخائن
م -ن يشص -ارك ف -ي -ه -ا» و»ل-تسص-ق-ط
ورشصة إلبحرين».
ودعت وإشصنطن إ ¤ورشصة عمل
إŸنامة لبحث إلشصق إلقتصصادي
م-ن خ-ط-ة سصÓ-م صص-اغ-ه-ا صص-ه-ر
إلرئيسس إألمÒكي دونالد ترإمب
ومسصتشصاره جاريد كوشص.Ô
وك - -ان إل - -ب - -يت إلب- -يضس أإع- -ل- -ن
إألرب- - - -ع- - - -اء أإن مصص- - - -ر وإألردن
وإŸغرب إلدول إلعربية إ◊ليفة
للوليات إŸتحدة ،سصتشصارك ‘
ورشصة إŸنامة.
ل- -ك- -ن وزي- -ر إÿارج -ي -ة إألردÊ
أإÁن إلصصفدي صصرح أإن إألردن
 ⁄يحسصم قرإره بعد باŸشصاركة،

معاناة الأسصرى
‘ إŸق - -اب- -ل ،وث- -ق ت- -ق- -ري- -ر
صص - -ادر ع - -ن ه - -ي - -ئ - -ة شص- -وؤون
إلأسص- -رى وإÙرري- -ن ،إأمسس،
ج -ان -ب -ا م -ن م -ع-ان-اة إلأسص-رى
إŸرضصى إلقابع ‘ Úسصجون
إلح - -ت Ó- -ل ،ح - -يث إأن - -ه - -كت
إلأم -رإضس إأجسص -اده -م وب-اتت
ل ع Ó- -ج ل - -ه - -ا ،ن - -ت- -اجً- -ا Ÿا
ي -ت-ع-رضص-وإ ل-ه م-ن إسص-ت-ه-دإف
م- -قصص -ود ومÈم -ح ،ب -اإه -م -ال
إأوضص - - -اع - - -ه - - -م إلصص - - -ح- - -ي- - -ة
وإلسصتهتار بحياتهم.
ورصص -د ت-ق-ري-ر إل-ه-ي-ئ-ة ‘ ه-ذإ
إلسصياق أإبرز إ◊الت إŸرضصية
إلصص -ع -ب -ة إل -ق -اب -ع -ة Ãا يسص-م-ى
«عيادة معتقل إلرملة» ،إحدإها
لسص Òسصامي أإبو دياك
حالة إ أ
( 37عاماً) من بلدة سصيلة إلظهر
قضص -اء ﬁاف-ظ-ة ج-ن ،Úوإل-ذي
ي -وإج -ه وضص -ع -ا صص -ح-ي-ا ح-رج-ا
ل -ل -غ -اي -ة ،ف -ه -و مصص -اب Ãرضس
إلسصرطان منذ أإك Ìمن ثÓثة
أإعوإم.

تـ ـرأمب يهـ ـاجم رئيـ ـسس بلديـ ـة لن ـدن ويطالب ـ ـه بالّرحيل

شص ّ
لمÒكي دونالد ترامب هجوما
ن الرئيسس ا أ
جديدا على رئيسس بلدية لندن صصادق خان،
معتÈا أاّنه يتعيّن على أاول رئيسس بلدية
مسصلم للعاصصمة الÈيطانية أان يغادر هذا
اŸنصصب «‘ أاسصرع وقت ‡كن».
قال ترإمب ‘ تغريدة على توي« Îلندن بحاجة
ل -رئ -يسس ب -ل -دي -ة ج -دي -د ‘ أإسص-رع وقت ‡ك-ن»،
ووصصف رئيسس إلبلدية بالكارثة وقال إنه سصيزدإد
سصوءإ.
وأإعاد ترإمب نشصر تغريدة للمعلقة إليمينية كاتي
هوبكنز ،إنتقدت فيها بشصّدة مسصتوى إ÷رÁة ‘
إلعاصصمة إلÈيطانية ‘ عهد خان ،معتÈة أإّن
ل -ن -دن أإصص -ب -حت م -ن -ذ تسص -ل -م رئ -اسص -ة ب -ل -دي-ت-ه-ا

تركيـ ـ ـ ـ ـ ـا سستتسسـ ـ ـ ـ ـّلم أأنظمـ ـ ـ ـ ـ ـة «إأسس »400-ألشّسهـ ـ ـ ـ ـ ـر ألق ـ ـ ـ ـ ـ ـادم
يتوّقع الرئيسس الÎكي ،رجب
طيب اأردوغان ،اأن يبداأ توريد
اأنظمة «اإسس »400-الصصاروخية
الروسصية اإ ¤تركيا ‘ النصصف
الأول من شصهر جويلية القادم.
ون -ق -لت ق -ن -اة « إن ت -ي ‘» إلÎك -ي -ة،
إمسس إلأح- -د ،تصص- -ري- -ح -ا لأردوغ -ان
إأد ¤به إأمام إلصصحفي Úعلى مÏ

ب -ي-ن-م-ا  ⁄يصص-در أإي ت-ع-ل-ي-ق ع-ن
مصصر وإŸغرب.
وتعت Èإلسصلطة إلفلسصطينية أإن
ورشص -ة إل -ع -م -ل ه -ذه ت-ه-دف إ¤
ب -ل -ورة ح -ل إق -تصص -ادي ل -لصص -رإع
إل-ف-لسص-ط-ي-ن-ي إلسص-رإئ-ي-ل-ي ع-ل-ى
حسص- -اب إ◊ل إلسص- -ي- -اسس ،وأإك- -د
إŸسص-ؤوول-ون إل-ف-لسص-ط-ي-نيون أإنهم
« ⁄ي -ف -وضص -وإ أإح -دإ» إل -ت -ح -دث
باسصمهم خÓل إلورشصة.

وصصفه بالكارثة

لمريكيــــــــة
رغـــــــم اŸعارضصــــــــة ا أ

ط -ائ -رت -ه ‘ ط -ري -ق-ه إ ¤ت-رك-ي-ا م-ن
ط -اج -ي -كسص -ت -ان ،ق -ول -ه« :إأع -ت-ق-د إأن
إلتوريد سصيبدإأ ‘ إلنصصف إلأول من
جويلية إلقادم».
وإأضص - -اف« :ك - -ن - -ا ن - -ن- -اقشس مسص- -األ- -ة
« إسس »400-م - -ع روسص - -ي- -ا .ومسص- -األ- -ة
« إسس ” »400-حلها».
وشصّدد إأردوغان من جديد على إأن

فرنسصا ،ول يزإل مسصتمًرإ.
ل -ك ّ-ن م -ن-اط-ق ب-أاك-م-ل-ه-ا ل ت-زإل
خارج سصيطرة إلقوإت إلفرنسصية
وإŸال -ي -ة وإأل‡ي -ة رغ -م ت -أاخ -ر
تطبيق إتفاق سصÓم عام 2015
ك- - -ان ي- - -فÎضس ب- - -ه أإن ي - -دح - -ر
إلرهابي Úنهائيًا .ومنذ ،2015
إمتّدت هجمات إلدموي Úإ¤
وسصط ما‹ وجنوبها وحتى إ¤
دول إ÷وإر وخصص-وًصص-ا ب-ورك-ي-ن-ا
فاسصو وإلنيجر.

إأنقرة ل تنوي إلتخلي عن صصفقتها
مع روسصيا حول إأنظمة « إسس.»400-
وإأوضص- -ح« :ل- -ق- -د وق- -ع -ن -ا إل -وث -ي -ق -ة،
وسص -ن -ن -ه -ي ه -ذه إل -ع -م -ل -ي-ة ،وق-دمت
روسصيا لنا ‘ إطار إلقرضس تسصهيÓت
ﬂتلفة ،وقدمت لنا قرضصا بفوإئد
غ Òموجودة ‘ إلسصوق إلدولية».
هذإ وإأفاد باأن وزإرة إلدفاع إلÎكية

–ضص -ر ل -ت -وج -ي-ه رسص-ال-ة إ ¤إل-ق-ائ-م
ب -اأع -م -ال وزي -ر إل -دف -اع إلأم -ري -ك-ي،
ب - -ات - -ريك شص- -ان- -اه- -ان ،بشص- -اأن ق- -رإر
وإشص-ن-ط-ن ت-ع-ل-ي-ق مشص-ارك-ة ت-رك-ي-ا ‘
ب -رن-ام-ج ت-دريب إل-ط-ي-اري-ن إلأت-رإك
ل -ق -ي -ادة إŸق -ات Ó-ت إلأم-ري-ك-ي-ة م-ن
طرإز «إأف »35-بسصبب شصرإء تركيا
لÓأنظمة إلصصاروخية إلروسصية.

«لندنسصتان» ‘ ،عبارة إسصتخدمت لوصصف فشصل
إŸدينة ‘ إلتصصدي Ÿتطرف Úوإرهابي.Ú
وكانت هوبكنز صصدمت إلرأإي إلعام ‘ عام 2015
ح Úوصص- -فت إŸه- -اج- -ري- -ن بـ «إلصص -رإصص‘ ،»Ò
مقال نشصرته ‘ صصحيفة «ذي صصن» إلÈيطانية
إلشصعبية.
لمÒكي على رئيسس
وتكاد هجمات إلرئيسس إ أ
بلدية لندن ل –صصى ،وكان آإخرها ‘ مطلع
ج - -وإن إ÷اري ح Úوصص- -ف خ- -ان بـ «إل- -ف- -اشص- -ل
“اما» ،وذلك قبيل دقائق من هبوط طائرته ‘
إŸملكة إŸتحدة ‘ زيارة دولة إسصتغرقت ثÓثة
أإيام.
وكان ترإمب وصصف خان بأانه فاشصل ‘ وقت
سص -اب -ق م-ن إلشص-ه-ر إ÷اري ،ب-ع-دم-ا إن-ت-ق-د خ-ان
ح-ك-وم-ة بÓ-ده ل-ت-وج-ي-ه-ه-ا دع-وة لÎإمب ل-ل-ق-يام
ب-زي-ارة دول-ة لÈي-ط-ان-ي-ا ،وشصّ-ب-ه-ه ب-ال-ف-اشص-ي‘ Ú
إلقرن إلعشصرين.
وج-اء ه-ج-وم ت-رإمب ي-وم-ه-ا ع-ل-ى رئ-يسس ب-ل-دي-ة
إل-ع-اصص-م-ة إلÈي-ط-ان-ي-ة ،وه-و مسص-ل-م ي-ن-ح-در م-ن
لخ Òإنّ إŸملكة
أإصصول باكسصتانية ،غدإة قول إ أ
إŸت- -ح- -دة أإخ- -ط- -أات «ّÃد إلسص- -ج -ادة إ◊م -رإء»
لÎإمب.
وتعود إÿصصومة ب Úترإمب وخان لفÎة طويلة
ماضصية ،وكان خان إنتقد مسصاعي ترإمب ◊ظر
دخول إŸسصلم Úإلوليات إŸتحدة بينما وبخ
ترإمب رئيسس إلبلدية على تعامله مع إلهجوم
لرهابي ،إلذي أإودى بحياة  11شصخصصا على
إإ
جسصر ‘ لندن عام .2017
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قرإءإت أإدبية

’دب إلتونسسي
من إ أ

حلق ـ ـات م ـ ـن الذهب ‘ عقـ ـد األدب

ه- - -ل يسس- - -وغ إ◊ديث ع- - -ن إأدب
تونسسي له من إŸميزإت ما يفرده
ع - - - - - - - -ن غÒه ،وÁن - - - - - - - -ح - - - - - - - -ه
خصس - -وصس - -ي - -ت- -ه؟ إن- -ه لسس- -وؤإل ع- -ويصص
وشسائك يسستدعي إلنظر ‘ ما ظهر من
إأع -م -ال إأدب-ي-ة ت-ونسس-ي-ة .ول-ك-ن ون-ح-ن
نتوّقل ‘ مضسايق هذإ إŸنجز إ’إبدإعي
ي -ق -ف -ز إ ¤إأذه -ان -ن -ا سس -وؤإل م -ف -اده ه -ل
Ãسس -ت -ط -اع -ن -ا إأن ن -اأت -ي ع -ل -ى ك-ل ه-ذإ
إ’أدب؟ ل-ع-ل-ن-ا نسسّ-ل -م م-ن-ذ إل-ب-دإي-ة إأن-ه
يسس - -ت - -عصس - -ي ع - -ل- -ي- -ن- -ا
ﬁاصس- - - - - - - - - - - - -رة إ’أدب
إل- -ت -ونسس -ي ،ف  Ó-إŸق -ام
هنا يسسمح ،و’ إلكÓم
على إ’أدب ـ إأيا كانت
م - -ن - -اب - -ت - -ه ـ ُي- -ه- -دي- -ن- -ا
إلسس- - - -ب- - - -ي- - - -ل إ ¤ك - - -ل
م -دإرسس -ه وت -وج -ه -ات -ه
وم -ك -ون-ات-ه وع-ن-اصس-ره
وت -فصس-يÓ-ت-ه .ول-ك-ن-ن-ا
سسÔوم ـ ه- -ن- -ا ـ ت -ع ّ-ق -ب
إÙط- -ات إل- -ت -ي ن -ق ّ-در
إأن- -ه- -ا إ’أب -رز وإ’أنصس -ع
م- -ن غÒه- -ا .ف -م -ا ه -ي
إأه- -م ه- -ذه إل- -عÓ- -م -ات
إل- -ت- -ي إأضس- -اءت سس- -م -اء
إ’أدب إلتونسسي؟ وهل
إأفلح إأصسحابها ‘ نحت
مÓمح إأدب تونسسي له
فرإدته و“يزه؟

روايته «الدقلة ‘ عراجينها» لتمثيل الواقع
“ث -ي“ Ó-ت-زج ف-ي-ه ال-ع-ن-اصص-ر اÛل-وب-ة م-ن
الواقع عصصرئذ بصصنعة الفنّ وعمق اÿيال.
على اأنّ رياح التجديد التي حّركها الشصابي
‘ شصعره اŸنظوم واŸنثور قد اأخذت ‘
السص -ك -ون م -ط -ل-ع ال-نصص-ف ال-ث-ا Êم-ن ال-ق-رن
العشصرين .فقد مثلت قصصائد منور صصمادح
والشص- - -اذ‹ زوك- - -ار واŸي- - -دا Êب - -ن صص - -ال - -ح
ونورالدين صصمود وغÒهم من شصعراء جيل
ما بعد الشصابي حلقة وسصطى ب Úاأفول ‚م

تطور اأدواتها الفنية جنبا
اإ ¤ج - - -نب م- - -ع قصص- - -ي- - -دة
ال -ت -ف -ع -ي -ل -ة ،لسص -ي -م-ا ب-ع-د
–ّر ره -م -ا م -ن السص -ي -اسص -ي
اŸب- -اشص- -ر ل- -ت -ن -ف -ت -ح ع -ل -ى
الإنسصا Êوالكو .Êو‘ هذا السصياق تتنزل
Œربة فضصيلة الشصابي وغÒها من الشصعراء
الذين اسصÎفدوا النصش الصصو‘ واسصتلهموا
صص- -وره وم- -ع -اج -م -ه ومضص -ام -ي -ن -ه ال -روح -ي -ة
الكونية.

ننطلق ‘ التنقيب عن هذه الكنوز الأدبية
بالنظر ‘ الأدب بصصناعتيه ،ونعني بذلك
الشصعر والن .Ìونرى ـ ‘ تقديرناـ اأّن النصصف
الأول من القرن العشصرين ﬁطة اأسصاسصية ل
Áك -ن ال -ت-غ-اف-ل ع-ن-ه-ا ،ف-ف-ي-ه-ا ب-رز الشص-اع-ر
ال -ق -دي -ر اأب -و ال -ق -اسص-م الشص-اب-ي ،ع Ó-صص-وت-ه
الشصعري مدوّيا ،رافضصا اŸوت والعيشش بÚ
ا◊فر ،متغنيا با◊ياة ،سصاخطا على الدهر
الذي ضصّيع ›د شصعبه ،متفائ Óبا◊ياة التي
سصّÎد ي - -وم - -ا وشص - -اح - -ه .ع - -ل- -ى اأّن اإج- -م- -اع
ال -دارسص Úي -ك -اد ي -ك-ون ح-اصص Ó-ح-ول ري-ادة
صص - -احب اأغ- -ا Êا◊ي- -اة ‘ Œدي- -د الشص- -ع- -ر
ال -ت -ونسص -ي و–ري -ره م-ن ضص-واب-ط ال-قصص-ي-دة
الكÓسصيكية شصك Óومضصمونا متاأثرا بشصعراء
اŸهجر الرومنطيقي .Úفتشصابكت ‘ شصعره
هموم الذات وقضصايا الوطن.
وظهرت ‘ هذه الفÎة ›موع من الأدباء
تعشصقوا الأدب وكلفوا به ،لذوا Ãقهى –ت
السصور للخوضش ‘ ما اأبدعوا ،حتى عرفوا
بـ»جماعة –ت السصور» وهم علي الدوعاجي
وع- -ب- -دال- -ع- -زي- -ز ك- -رب- -اك- -ة وع- -ب- -د ال- -ع -زي -ز
ال - - -ع- - -روي...وم- - -ا ل- - -بث اأن اك- - -تسصب الأدب
ال -ت -ونسص-ي األ-ق-ه ونضص-ج-ه ال-ف-ن-ي م-ع ع-ل-مْ-ي-ن
ب- -ارزْي - -ن ه -م -ا ﬁم -ود اŸسص -ع -دي وال -بشصÒ
خريف ،ولئن “ّيز الأول عن الثا Êبنزوعه
اإ ¤نحت مÓمح سصرد له طابع رمزي ذهني
كو ،Êوح ْسصُبنا كتابه «حدث اأبو هريرة قال»
دلي Óعلى هذا السصمت اŸتبع ‘ الكتابة،
فاإّن الثا( Êالبشص Òخريف) ،نذر نشصاطه
ال -روائ -ي ،ولسص-ي-م-ا ‘

الرومنطيقية وبداية اللتزام الشصعري .ولعّل
م -زّي -ة م -ن -ج -ز ه-وؤلء الشص-ع-راء اأن ت-ك-م-ن ‘
التمهيد Ÿرحلة التجريب التي هّبت رياحها
ع-ات-ي-ة ‘ سص-ت-ي-ن-ات ال-ق-رن اŸاضص-ي ،م-ع-ل-نة
ضص- -رورة Œاوز السص -ائ -د ‘ ال -قصش والشص -ع -ر
وسصلك مسصارب ‘ الكتابة غ Òماألوفة .وكان
◊رك -ة ال -ط -ل-ي-ع-ة ب-ال-غ الأث-ر ‘ ظ-ه-ور ه-ذه
«ا◊سصاسصية ا÷ديدة» وهذا اŸيل اإ ¤بناء
عوا ⁄السصرد واأكوان الشصعر بطريقة تقطع
م -ع السص -ائ -د واŸع -ت-اد وت-وؤسصسش ‘ اŸق-اب-ل
Ÿسصار ‘ الكتابة جديد .ومن رّواد حركة
التجريب ‘ السصرد نذكر عز الدين اŸدÊ
الذي –دث عن مÓمح مشصروعه ‘ كتابه
«الأدب التجريبي» .والتجريب عنده مطابق
للطليعة ُيكّملها ويتوافق مع اأهدافها ،ومن
اآيات ذلك قوله :اأقول اأّن الأدب التجريبي
خاصصة ،والطليعة عامة ل هّم لها اإل تاأسصيسش
تفك Òعصصري» .وَتجسصدت هذه الأفكار ‘
اأثره الفني» الإنسصان الصصفر» الذي اعتÈه
قصص- -ة Œري -ب -ي -ة .وم -ن رّو اد ه -ذا اŸشص -روع
اأيضصا القاصش مصصطفى الفارسصي صصاحب «
حركات» التي عّدت منطلقا لنوع جديد من
ال-ك-ت-اب-ة ي-ت-ج-اوز اŸع-ه-ود شص-ك Óومضصمونا.
اأما ‘ الشصعر فقد شصهدت سصبعينات القرن
اŸاضص -ي ،ظ-ه-ور م-رح-ل-ة م-ا اصص-ط-ل-ح ع-ل-ي-ه
ب- -الشص- -ع- -ر «غ Òال- -ع- -م- -ودي وا◊ر» .اإذ ث- -ار
ال- -ط- -اه- -ر ال- -ه- -م -ام -ي وصص -ال -ح ال -ق -رم -ادي
وغÒهما على اأوزان اÿليل وعلى القاموسش
الشصعري اŸتداول ÓŸمسصة الواقع اليومي
و»◊م- -ه ا◊ّي » ول- -ل- -ت- -ع- -ب Òال- -بسص- -ي- -ط ع- -ن
ت-ن-اقضص-ات اÛت-م-ع وع-ن ه-م-وم اŸه-مشصÚ
فيه .ورغم اŸاآزق ا÷مالية التي واجهتها
هذه التجربة ،فاإن قصصيدة الن ‘ Ìتونسش قد
اسص -ت -ط -اعت اأن –ف-ر ›راه-ا ال-ع-م-ي-ق واأن

وسصواء “سصك بعضش الشصعراء
ال-ت-ونسص-ي Úبضص-رورة صص-ي-ان-ة الصص-ف-اء اللغوي
والنهل من الÎاث كمنصصف الوهايبي وﬁمد
ال- -غ -زي اأو دع -ا ب -عضص -ه -م الآخ -ر اإ ¤ح -ري -ة
اŸبدع ‘ تعامله مع اللغة والشصكل كمنصصف
اŸزغني وﬁمد العو Êوﬁمد بن صصالح،
فاإن اŸشصهد الشصعري التونسصي ا◊ديث يبدو
م-ت-ط-ل-ع-ا اإ ¤ال-ت-ج-ريب وال-ت-ج-دي-د ،م-نفتحا
على التجارب الشصعرية الإنسصانية.
ومع اقÎاب نهايات الألفية الثانية برزت
›م - -وع - -ة م - -ن الأك - -ادÁي Úال - -ت - -ونسص - -يÚ
ŸطّلعÚ
اŸتشصبع Úبالنظريات السصردية وا ُ
على Œارب قصصصصية غربية ،فطفت على
ي اأعمال
سصطح اŸشصهد الإبداعي القصصصص ّ
روائية اسصتفادت ‡ا سصبقها واتسصمت بنضصج
فني واضصح وخيال خÓق خصصيب ،ونذكر هنا
على سصبيل اŸثال ل ا◊صصر بعضش اإبداعات
ﬁمد رجب الباردي وفرج ◊وار وصصÓح
ال -دي -ن ب -وج -اه وﬁم -ود ط-رشص-ون-ة وشص-ك-ري
اŸبخوت واآمنة الرميلي وﬁمد اآيت ميهوب
وبوراوي عجينة ومصصطفى الكي ...ÊÓدون
اأن نغضش الطرف عن اأعمال قصصصصية  ⁄يكن
اأصص-ح-اب-ه-ا اأك-ادÁي ،Úول-ك-ن ح-ازت اإع-جاب
القراء ومن هوؤلء نذكر حسصونة اŸصصباحي
وعبد ا÷بار العشش وفوزي الديناري ...ومع
م -رور ع -ق -دْي -ن م-ن الأل-ف-ي-ة ال-ث-ال-ث-ة ظ-ه-رت
كتابات قصصصصية سصعى من خÓلها اأصصحابها
اإ ¤رصصد ما طراأ على اÛتمع التونسصي من
مسصتجدات وتغيÒات .ونلفي بعضصا من هذه
الكتابات ‡جدة للحرية واأخرى مسصتهجنة
Ÿا اآل اإليه الوضصع من انفÓت وفوضصى من
اآكد سصماتها العنف وشصبكات التسصف Òوجهاد
النكاح ،وتتنزل ‘ هذا الإطار اأعمال ﬁمود
طرشصونة وحسصن بن عثمان وﬁمد عيسصى

مسســا
ه
م
ا
ت
:
’ تلزم إ’ إ مقا’ت
أ
صسحـابها
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بقلم د .مصسطفى بوقطف

اŸوؤدب واإبراهيم درغوثي
وﬁمد بوحوشش ..ول نعدم
‘ ه - - -ذا الإط- - -ار ظ- - -ه- - -ور
اأع-م-ال اأقصص-وصص-ي-ة سص-لطت
الضصوء على الواقع التونسصي
م -ثÒة ج-م-ل-ة م-ن ال-قضص-اي-ا ف-ي-ه ب-ط-ري-ق-ة ل
ت-خ-ل-و م-ن سص-خ-ري-ة وت-ه-ك-م ب-اأسص-ل-وب طريف
ظريف ،ونذكر هنا بسصمة البوعبيدي وتوفيق
العلوي و‚يبة الهمامي وبلقيسش خليفة..
اإّن هذه ا◊لقات اÎŸاكبة الآخذ بعضصها
ب -رق-اب ب-عضش تشص-ك-ل
َع -ق -د ت -ونسص -ي -ا اأدب-ي-ا
فريدا زادته اÙافل
الثقافية والأدبية األقا
وت-وه-ج-ا ،ون-ذك-ر هنا
دور اأي - - -ام ق - - -رط - - -اج
الشص - - -ع- - -ري- - -ة ال- - -ت- - -ي
ان -ع-ق-دت ه-ذه السص-ن-ة
( ،)2018ب- - - - - - - - - - -اإدارة
الشص - -اع- -رة ج- -م- -ي- -ل- -ة
اŸاج - - - - -ري وب - - - - -يت
ال- - -رواي - -ة ال - -ذي راأى
ال - -ن- -ور ه- -ذه السص- -ن- -ة
باإدارة الروائي كمال
ال -ري -اح -ي .ول ن -ع-دم
دور اŸل - - -ت - - -ق - - -ي- - -ات
ال -ث -ق-اف-ي-ة ‘ ت-ط-وي-ر
اŸشص- - - -ه- - - -د الأدب - - -ي
التونسصي ،ومنها نذكر
م -ل -ت -ق -ى الأقصص-وصص-ة
باأريانة وملتقى مركز
الرواية العربية بقابسش وملتقى اأقÓم واعدة
بصص -ف -اقسش وم -ل -ت -ق -ى اب -ن م -ن -ظ -ور ل-ل-قصص-ة
ال-قصصÒة ب-ق-فصص-ة وم-ل-ت-ق-ى الشص-ع-ر باŸكنÚ
وم -ل -ت -ق -ى ع -ل -ي ب -ن خ -ل -ي -ف-ة ل-ل-قصص-ة .وه-ي
م-ل-ت-ق-ي-ات سص-ن-وي-ة ب-داأت ج-ه-وي-ة واأصص-بحت
وطنية ثم اكتسصبت اإشصعاعا عربيا ،يتعايشش
فيها الإبداعي والنقدي والثقا‘ والعلمي،
وع -ادة م -ا ُت -ف -ت -ح ف -ي -ه -ا مسص -اب -ق-ات ل-ل-ه-واة
واÎÙف.Ú
ن -خ -لصش ‡ا ب -ي -ن -ا اإ ¤ال -ق -ول ب -وج -ود اأدب
تونسصي له سصماته التي تفرده عن غÒه من
الآداب الأخرى ،وهو اأدب نابع من بيئة لها
ع-وائ-ده-ا وت-ق-ال-ي-دها واأحÓمها وتطلعاتها.
ولهذا الأدب اأطوار ُتحّقبه ،ووقائع توؤثر فيه
ويوؤثر فيها ،اسصتوعبها وهضصمها وحّولها اإ¤
عناصصر فنية وجمالية .فليسش ﬁمول على
عاتق الأدب اأن يسصجل ويوثق ،واإ‰ا من اآكد
م -ه -ام -ه اأن Áت -ع -ن -ا وي -ث Òف-ي-ن-ا م-ا يسص-م-ي-ه
«ياوسش» بالوْقع ا÷ما‹.
ونحن ننقب عن سصمات هذا الأدب التونسصي
نسصتخلصش اأنه من العسص Òوضصع اليد على
ه -ذا الأدب ب -ج -م -ي -ع ع -ن -اصص -ره واŒاه -ات-ه
اŸتنوعة واŸتداخلة .فاأّنى لنا اأن نقول كل
ه -ذا الأدب ب -ت -ف-اصص-ي-ل-ه وج-زئ-ي-ات-ه ‘ ح-ي-ز
نصصي ضصئيل؟ وعليه اآثرنا اأن نسصلط الضصوء
على الكنوز اŸضصيئة ‘ هذا الأدب وتبئÒ
مفاصصل التحولت التي
الهتمام على
ط -راأت ع -ل -ى ه -ذا الأدب ال -ت -ونسص -ي شص -ع-را
وق ّصص -ا .وب -ان ل -ن -ا م -ا ل -ل -واق -ع الج -ت -م-اع-ي
والسصياسصي من دور مك ‘ Úبلورة هذا الأدب
ومنحه خصصوصصيته .وا‚لى لنا هذا الأدب
َع -ق -دا ف -ري-دا ت-راك-بت ح-ل-ق-ات-ه ،وت-ع-ال-قت.
ويظل هذا العقد منفتحا ل منتهيا ‘ حاجة
اإ ¤ما يÌي حبّاته ويكمل حلقاته.
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حسشب إاحصشائيات الغرفة

ا◊رف الّراسشخة ‘ عمق الّتاريخ مهّددة بالّزوال وال ّ
Óمبا’ة

صسنّاع يسستنجدون ويدافعون عن الهوية الوطنية

تعد
ا◊رف والصش- - -ن- - -اع- - -ات
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ج-زءًا ’ ي-ت-ج-زأا من
الهوية ا÷زائرية ،تداولتها الذاكرة
’زمان وتوارثتها عائÓت
الششعبية ع Èا أ
م -ن ا◊رف -ي Úأاب-ا ع-ن ج-د .ح-رف ت-ط-ب-عت
وت -ط -ورت ع -ل -ى م -ر ال -زم -ن ،ان -ف -ت -حت ع-ل-ى
’صش-ال-ة.
ال -عصش -رن-ة ل-ك-ن-ه-ا “سش-كت أاك Ìب-ا أ
›ال م-ن الصش-عب ا’Ÿام ب-ك-ل فسش-ي-فسش-ائ-ه
ل -كÌة ا◊رف والصش -ن -اع-ات« ،الشش-عب
ال -ث -ق -ا‘» وق-فت ع-ن-ده م-ن خÓ-ل
Œارب ال - - - - -ب- - - - -عضس م- - - - -ن
صشناعه.

السشÓلة :حرفة قدÁة أانقذها ششغف حرفية من الزوال

عائشسة العايب :صسامدة رغم العراقيل

هي ششابة ‘ مقتبل العمر
عصشامية التكوين ،اأحبت منذ
نعومة أاظافرها حرفة السشÓلة
وظفر ا◊لفاء والدوم ،التي
كانت “تهنها ‘ بيت جدتها
بتيسشمسشيلت وتتوارث من جيل
إا ¤جيل ،فتمسشكت بها منتهلة
من خÈة جدتها وعماتها كل
التقنيات وا◊يل ،فتفنّنت
بدورها وجعلت لنفسشها اليوم
اسشما ‘ ›ال الصشناعات
التقليدية ،مدافعة بكل ما
أاوتيت بقوة عن حرفتها وتسشعى
بدورها لنقلها إا ¤الششباب
الراغب ‘ تعلمها وامتهانها .إانها
ا◊رفية عايششة العايب ،التقت
’سشبوع اŸاضشي
بها «الششعب» ا أ
وهي تششارك ‘ الورششات ا◊ية
التي ن ّ
ظمتها ا÷معية الوطنية
«تراث جزايرنا» على هامشس
’ول»
فعاليات اŸلتقى الدو‹ ا أ
حرف وصشناعات ع Èالعصشور
’ثار بجامعة
الذي نظّمه معهد ا آ
ا÷زائر  2أابو القاسشم سشعد الله
بالتعاون مع اŸركز الوطني
’ثار.
للبحث العلمي ‘ ا آ

نتطّرق ‘ هذه السشانحة ،إا ¤النصشوصس اŸنظمة للنششاط ا◊ر‘ ،وبطاقة ا◊ر‘
وششروطها وامتيازاتها ،وﬂتلف النششاطات ذات العÓقة مع ا◊رف والصشناعات
التقليدية ،والتي بلغت ،حسشب مدونة نششاطات الصشناعة التقليدية وا◊رف،
 339نشش-اط-ا ،م-وزع-ة ع-ل-ى ثÓ-ث-ة ف-روع رئ-يسش-ي-ة .ول-ك-ن ال-نصش-وصس ال-ق-ان-ونية،
والبطاقية الوطنية ،وﬂتلف اŸبادرات على غرار ا’متحان الوطني لنيل رتبة
’خ Òم-ن
«ح-ر‘ م-ع-ل-م» ،أاع-ل-ى رت-ب-ة يسش-ت-ط-ي-ع ا◊ر‘ أان ي-ن-ال-ه-ا“ ⁄ ،ن-ع ه-ذا ا أ
مواجهة العديد من العقبات ،قد يكون التعّرف على ا◊قوق وا’متيازات سشبيÓ
لتذليلها.
والتاجر ،وهو ما بتّت فيه ﬂتلف النصسوصس
أاسشامة إافراح
ال -ق -ان -ون -ي -ة اŸت -ع-ل-ق-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م ال-نشس-اط-ات
يعّرف اŸشسّرع ا÷زائري ا◊ر‘ على أانه ا◊رفية.
«ك- -ل شس- -خصس ط- -ب- -ي -ع -ي مسس -ج -ل ‘ سس -ج -ل م- -دون -ة نشس -اط -ات الصس -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة
الصس -ن -اع -ات ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة وا◊رف-ي-ةÁ ،ارسس وا◊رفتتضسمن اŸدونة ا÷زائرية لنشساطات
نشساطا تقليديا كما هو ‘ اŸادة  5من هذا الصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وا◊رف ‘ ،نسس-خ-ت-ها
األمر (األمر  )01/ 96ويثبت تأاهيله ويتو ¤ا◊الية ٣٣9 ،نشساط حر‘ موزع على ثÓثة
بنفسسه مباشسرة تنفيذ العمل وإادارة نشساطه ميادين للنشساط:
أاول ،الصسناعة التقليدية والصسناعة التقليدية
وتسس -يÒه و–م-ل مسس-ؤوول-ي-ت-ه وي-ت-و ¤ب-ن-فسس-ه
مباشسرة تنفيذ العمل وإادارة نشساطه وتسسيÒه الفنية ،و–ت هذا التصسنيف ‚د :اŸواد
ال -غ -ذائ -ي -ة (ت -ك -ري -ر زيت ال -زي -ت -ون وتصس -بÒ
و–مل مسسؤووليته».
كما تظهر العديد من الفروق ب Úا◊ر‘ الفواكه ومنتجات التمور مث ،)Óالعمل على
الط Úوا÷بسس ا◊جر والزجاج ما Áاثل
هذه اŸواد ،العمل على اŸعادن Ãا ‘ ذلك
اŸع- -ادن ال- -ث- -م -ي -ن -ة ،ال -ع -م -ل ع -ل -ى اÿشسب
ومشستقاته وما Áاثله ،العمل على الصسوف
وما Áاثله ،العمل على القماشس أاو النسسيج،
ال -ع -م -ل ع -ل -ى ا÷ل -ود ،ال -ع -م -ل ع -ل-ى اŸواد
اıتلفة.
ث -ان -ي-ا ،الصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة إلن-ت-اج اŸواد،
و‚د –ت هذا التصسنيف نشساطات الصسناعة
Óن-ت-اج والصس-ن-اع-ة أاو
ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة ا◊رف-ي-ة ل -إ
ال -ت -ح -وي -ل اŸرت-ب-ط-ة ب-ق-ط-اع-ات :اŸن-اج-م
واŸقالع (مثل صسناعة الكواشسط) ،اŸيكانيك
وال- -ك -ه -رب -اء ،ا◊دي -د ،ال -ت -غ -ذي -ة ،ال -نسس -ي -ج
ماركة «اليد الذهبية» التي تخطى صسيتها
ح - -دود اŸدي - -ة ،أاي- -ن نشس- -أات ع- -ل- -ى أاي- -دي
ا◊رفية كرÁة بصسري ،من حرفة تلقفتها
ع -ن أاه -ل -ه -ا وه -ي ب -نت  9سس-ن ،Úف-أاح-بتها
وأاتقنتها و ⁄تبخل بأاي ›هود من اجل
ت-ط-وي-ر إام-ك-ان-ي-ات-ه-ا والتميز بأاسسلوبها الذي
يلقى رواجا اليوم على الصسعيدين الوطني
والدو‹.
«ت -ع -ل -مت ا◊رف -ة ت -ق -ول ال-بشس-وشس-ة ك-رÁة
صس -خ -ري ع-ل-ى ي-دي ال-وال-دة ،ن-ق-لت ع-ل-ي-ه-ا
ت-ق-ن-ي-ات-ه-ا وع-م-لت ع-ل-ى ت-ط-وي-ره-ا وإاي-ج-اد
بصس -م -ة خ -اصس-ة ب-ي ،ل سس-ي-م-ا وأان-ه-ا صس-ن-ع-ة
ظهرت أاول مرة ‘ اŸدية عند جدي ا◊اج
ﬁمد بصسري ،اشستهر بها ‘ مدينة الورود
البليدة.»..
اليوم وبعد اك Ìمن  ٣عشسريات ،ك Èحلم
ال- -ط- -ف- -ل- -ة الصس- -غÒة ،ف- -أاث -م -ر اآللف م -ن
اŸوديÓت من شسالت وبرانسس ،وشسراشسف

ونكهته اÿاصسة ،كون ا◊لفاء والدوم
يعرف عنها أانها دواء للمعدة وللجسسم،
مضس- -ي- -ف- -ة أان- -ه -ا اسس -ت -ط -اعت أان ت -غÒ
اŸوازين وإاعادة العتبار Ÿهنتها من
إادخال عليها Ÿسسة عصسرية ‘ الشسكل
واأللوان والزخرفة لكن دون ان تبتعد
كثÒا عن األصسالة.
ك-ان ل-ع-ائشس-ة م-ن-ذ الصس-غ-ر ح-ل-م ك-بÒ
لطاŸا راودها وهو أان تصسبح مكونة ‘
حرفتها ،فكان لها ذلك ،حيث كشسفت
ق -ائ -ل -ة« :سس -اه -مت ك -م -ع -ل -م ح-ر‘ ‘
تكوينات بتسسيمسسيلت وسسعيدة وبسسكرة
وع- -ن- -اب- -ة ،ه -ذا م -ع ا÷م -ع -ي -ات ودور
الصس -ن -اع -ات ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة ج-م-ع-ي-ة ب-ون-ا
لÎقية الصسناعات التقليدية لها اليوم
مشس- - - -روع ‡ول م- - - -ن ق - - -ب - - -ل ال–اد
األوروبي حول حرفة السسÓلة.

نحتاج إا ¤اهتمام
ومسساعدة اŸسسؤوولÚ

ح-رف-ة السسÓ-ل-ة ت-ق-ول ع-ائشس-ة ال-ع-ايب
هي «سسهلة جدا ،تتطلب الصس Èوالوقت
والÎكيز ،و‘ نفسس الوقت –تاج إا¤
ال -تسس -وي -ق واŸادة األول -ي-ة ،مشسÒة إا¤
أانها كحرفية تواجه اليوم العديد من

العراقيل حصسرتها ‘ «اليد العاملة
ون -قصس ال -تسس -وي -ق وع -زوف اله -ت-م-ام
جه
باألدوات اŸصسنوعة من ا◊لفاء ،أاو ّ
ن -دائ -ي ل -ل -ج-م-ع-ي-ات ودور الصس-ن-اع-ات
التقليدية Ÿسساعدة ا◊رف التي تبقى
تقليدية و ⁄تطأاها العصسرنة مثل نسسيج
الزرابي والفخار والسسÓلة وغÒها ‘
ال -ت -ع -ري -ف ب -ه -ا وت -رق -ي -ت-ه-ا وا◊ف-اظ
عليها».
و‘ ذات السس- -ي- -اق ،وج- -هت ن -داء إا¤
السسلطات اÙلية والهيئات والباحثÚ
اŸه- - -ت- - -م Úب- - -الÎاث والصس - -ن - -اع - -ات
ال -ت -ق -ل -ي-دي-ة وا◊رف والسس-ي-اح-ة وك-ذا
ال-ب-ي-ئ-ة ،وح-م-اي-ة اŸسس-تهلك واÙيط
إا ¤ت -ك -ت -ي -ف ا÷ه -ود م -ن اج -ل إاع-ادة
الع- -ت- -ب- -ار ل -لصس -ن -اع -ات ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة
وا◊رفي.Ú
وال -ي-وم ه-ي بصس-دد ،ت-ق-ول« :ال-ت-حضسÒ
لنشسر كتاب حول السسÓلة ،كيف كانت
‘ القدم ،متى وكيف فقدت أاو توارت
عن األنظار وكيف Áكن لنا ا◊فاظ
ع -ل -ي -ه -ا ،وج -اء ه -ذا اŸشس -روع ألن -ن -ي
اكتشسفت من خÓل األبحاث التي أاقوم
بها كل سسنة ‘ منطقة ما من مناطق
ا÷زائ - -ر ،ان- -ه ل ي- -وج- -د ك- -تب ح- -ول
ا◊لفاء والسسÓلة.
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صشناعة الّتقليدية وا◊رف
الوطنية لل ّ

قرابة  600أالف حر‘ ‘ البطاقية الوطنية

حبيبة غريب
تصشوير :فواز بوطارن
شسهد جناح عايشسة العايب خÓل يومي
اŸع - -رضس إاق - -ب - -ال ك - -بÒا م - -ن ق - -ب - -ل
اŸشس- - -ارك ‘ ÚاŸع- - -رضس وط- - -ل- - -ب- - -ة
ا÷ام-ع-ة ،اسس-ت-ه-وت-ه-م القفة وا◊قائب
وأاط -ب -اق اÿب -ز وال-كسس-ك-اسس وم-ك-نسس-ة
الدوم والقبعات وأاشسياء جميلة أاخرى
صس -ن -ع -ت -ه -ا وزي-ن-ت-ه-ا ب-حب أان-ام-ل اب-ن-ة
ت- -يسس- -مسس- -لت ،ال -ت -ي صس -رحت ق -ائ -ل -ة:
«حرفتي هذه موروثة عن األجداد أانا
البنة البكر ‘ العائلة وبحكم التقاليد
ترعرعت ‘ بيت ا÷دة ومنذ صسغري
ك- - -نت أام- - -ي- - -ل إا ¤ال - -ت - -اري - -خ والÎاث
والتقاليد .عندي عدة هوايات ،جمع
الطوابع الÈيديةﬁ ‹ ،اولت شسعرية
وخ- -واط- -ر وأاك- -تب ال- -قصس- -ة ال- -قصسÒة،
أابحث واجمع األمثال والحجيات التي
علينا أان ندونها بلهجتها األصسلية كي
نحفظها من الزوال».
حالت العشسرية السسوداء دون أان تزاول
عائشسة دراسستها وبعد انتقال عائلتها
للعيشس إا ¤مدينة الشسلف التجأات إا¤
ال-ت-ع-ل-ي-م ع-ن ط-ري-ق اŸراسس-ل-ة ل-ت-ك-م-ل
اŸشس- - -وار ،إا ¤أان ب- - -ل- - -غت اŸرح - -ل - -ة
ال -ن-ه-ائ-ي-ة ‘ ،ح“ Úسس-كت ب-ح-رف-ت-ه-ا
وقامت باŸوازاة بدورات تكوينية ‘
اإلعÓ- - -م اآل‹ ،اÿي - -اط - -ة ،ا◊Óق - -ة
وتربية األطفال.
ع ّ-ب -رت ع -ن أاسس -ف -ه-ا الشس-دي-د ل-ع-زوف
ال -ك -ث Òم -ن ال -نسس -اء ا÷زائ -ري -ات ع-ن
اسس-ت-ع-م-ال «ال-كسس-ك-اسس» ب-الرغم ،تقول
من فوائده ‘ –ضس Òالطعام الصسحي
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تطريز فني متقن
وأانامل تلف ‘ حرير

«اليد الذهبية»
بصسمة كرÁة بصسري
عن جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدارة
 ٣5سسنة من التطريز على ا◊رير واألقمشسة
ال -رف -ي -ع -ة اŸنسس -وج -ة ب-ال-ي-د ،وال-ت-ي –م-ل

وط - -اق - -م ا◊م - -ام ،وأاج - -ه - -زة اŸئ- -ات م- -ن
ال -ع -رايسس ،وأان -ت-ج أايضس-ا م-ع-ارضس م-ت-ع-ددة.
‚اح –اول كرÁة بصسري ان تنقل صسداه
Óج- -ي- -ال الصس- -اع- -دة و–اول م- -ن خÓ- -ل
ل - -أ
ح- -رف- -ت -ه -ا ان –اف -ظ ع -ل -ى ح -رف -ة غ -رزة
ا◊سساب بأاشسكالها «النجمة والهÓل» ودربوز
ال -ع -روسس -ة اŸط -روزة ع -ل-ى ال-ق-م-اشس ال-ذي
يوزن».
وتسسعى من خÓل دار اليد الذهبية ان تكّون
اك Èع -دد ‡ك -ن م -ن ال -ف -ت -ي -ات ل -ي -ح -م-ل-ن
اŸشس-ع-ل ،وي-ح-اف-ظ-ن ع-ل-ى ت-قاليد اŸنطقة
بكل أامانة.
حبيبة غريب

وا÷ل- - -ود ،اÿشسب وال- - -ت - -أاث - -يث واÿردوات
واألدوات اŸنزلية ،األشسغال العمومية للبناء
ومواد البناء ،ا◊لي ،وإانتاج اŸواد اıتلفة.
ثالثا ،الصسناعة التقليدية للخدمات ،و–ت
ه-ذا ال-تصس-ن-ي-ف ن-ذك-ر :اÿدم-ات اŸرت-ب-طة
بÎك -يب وصس -ي -ان -ة واÿدم -ة م -ا ب -ع -د ال-ب-ي-ع
للتجهيزات واŸعدات الصسناعية اıصسصسة
ıت - -ل - -ف ف - -روع ال - -نشس - -اط الق - -تصس- -ادي،
واıصسصس -ة ل -ل -ع -ائ Ó-ت ،وت -لك اŸرت -ب -ط-ة
ب-األشس-غ-ال اŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة ،وبالتهيئة والصسيانة
وال- -تصس- -ل- -ي- -ح وزخ -رف -ة اŸب -ا Êاıصسصس -ة
لÓ-سس-ت-ع-م-ال ال-ت-ج-اري والصسناعي والسسكني،
واÿدم -ات اŸرت -ب -ط -ة ب -ال -ن -ظ -اف-ة وصس-ح-ة
العائÓت (مثل أاخصسائي التجميل وا◊Óقة
وﬁضس- -ر األعشس- -اب ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة وتصس -ل -ي -ح
النظارات) ،وتلك اŸرتبطة باأللبسسة.
نشس Òه- - -ن- - -ا إا ¤أاه - -م - -ي - -ة –ي ÚاŸدون - -ة

ا÷زائ -ري-ة ل-نشس-اط-ات الصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
وا◊رف ،وم -ط-اب-ق-ت-ه-ا ل-ل-م-ق-اي-يسس ال-دول-ي-ة
ومدونة النشساطات القتصسادية اŸمسسكة من
Óحصس-اء ،ب-ه-دف
ط -رف ال -دي -وان ال-وط-ن-ي ل -إ
توسسعتها ألحداث نشساطات حرفية ا÷ديدة.

بطاقة ا◊ر‘

دائ -م -ا حسسب ال -غ -رف -ة ال -وط -ن-ي-ة ل-لصس-ن-اع-ة
التقليدية وا◊رف ،فإان بطاقة ا◊ر‘ “ّكن
من ا◊صسول على ›موعة من المتيازات،
نذكر منها :التغطية الجتماعية ،بالشسÎاك
م- -ع صس- -ن- -دوق الضس -م -ان الج -ت -م -اع -ي ل -غÒ
األجراء ،وهو ما ّÁكنهم من ا◊صسول على
التقاعد ،بطاقة الشسفاء ،منحة الوفاة ومنحة
العجز.
إاضس- - -اف- - -ة إا ¤ت - -أامŒ Úه - -ي - -زات اإلن - -ت - -اج

ا◊رفية بريزة بن سشا⁄

والسسيارات والشساحنات بـ 50باŸائة تخفيضس
م -ع ›م -وع -ة م-ن شس-رك-ات ال-ت-أام ،Úأاول-وي-ة
ا◊صسول على اÓÙت اŸهنية ع Èبلديات
‡ارسس -ة ال -نشس -اط ،ا◊صس -ول ع -ل -ى ق -روضس
ه -ي -ئ -ات ال -دع -م ،السس -ت -ف-ادة م-ن م-ت-م-ه-نÚ
ومÎبصس Úمع مراكز التكوين اŸهني ووكالة
ال-تشس-غ-ي-ل ال-ت-اب-ع Úإلق-ليم ا◊ر‘ ،ا◊صسول
على صسفقات عمومية عن طريق اŸشساركة
‘ السس- -تشس- -ارات ال- -ت- -ي ت- -ف- -ت -ح م -ن ط -رف
اŸؤوسسسس- -ات وال- -ه- -ي -ئ -ات ال -ع -م -وم -ي -ة وك -ذا
اسستخدام الفوترة ،اŸشساركة ‘ اŸسسابقات
اÿارجية لقطاع التكوين اŸهني ما ّÁكن
ا◊ر‘ م- -ن أان يصس Òأاسس -ت -اذا م -ك ّ-ون -ا ب -ع -د
اج -ت-ي-از  5سس- -ن -وات أاق -دم -ي -ة ‘ اŸي -دان،
وا◊صس - -ول ع - -ل - -ى ح - -ق اŸشس- -ارك- -ة ‘ ك- -ل
الصس -ال -ون -ات ،اŸع -ارضس ،األي -ام ال -دراسس -ي -ة
واإلعÓميةﬁ ،ليا ،وطنيا ودوليا.

سسفÒة الطّرز والنّقشش
على األزياء التّقليدية الباتنية
تششتهر منطقة ا’وراسس بعادات وتقاليد ’ تزال راسشخة ،خاصشة ما تعلق با◊فاظ على
’زياء التقليدية على غرار الزي التقليدي
’لبسشة وا أ
بعضس اŸوروث الثقا‘ اŸتمثل ‘ ا أ
’ف-راح ب-اŸن-ط-ق-ة وك-ذا ال-زرب-ي-ة ا’وراسش-ي-ة
ال -ل -ح -اف ال -ذي ي -ك -ون سش-ي-د اŸن-اسش-ب-ات وا أ
وغÒها ،التي –رصس بعضس ا◊رفيات الناششطة ‘ اŸيدان على ا◊فاظ عليها.
باتنة :حمزة Ÿوششي
اŸسستعملة ‘ اÿياطة والطرز
وا◊فر عل القماشس الذي ل
تكاد تسستغني عنه العروسس ‘
أاكدت ا◊رفية اŸتميزة بريزة
غ - -رف- -ة ن- -وم- -ه- -ا او ‘ ق- -اع- -ة
ب- - -ن سس - -ا ⁄صس - -اح - -ب - -ة ورشس - -ة
اإلسستقبال ببيتها ا÷ديد.
ل -ل -خ -ي -اط -ة األزي-اء ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
ك -م -ا ت -ق -وم السس -ي -دة ب -ن سس-ا⁄
ب - -ولي - -ة ب- -ات- -ن- -ة ‘ ،تصس- -ري- -ح
بصس- -ن- -اع- -ة األع Ó-م ال -وط -ن -ي -ة
÷ري- -دة «الشس- -عب» ،ح- -رصس -ه -ا
وت- -وزي- -ع- -ه- -ا ،ك- -م- -ا أان غ- -رف- -ة
على تلق Úالفتيات اŸهتمات
الصس-ن-اع-ات ال-تقليدية وا◊رف
ب -اÿي -اط -ة ك -ل أاصس-ول خ-ي-اط-ة
لولية باتنة تعمل جاهدة من
ﬂت- -ل -ف األزي -اء ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة
اجل تعليم الشسباب واŸاكثات
خ -اصس -ة ا◊اف ال -ذي تصس -ن -ع-ه
أان -ام -ل -ه-ا اŸب-دع-ة ب-ع-دة ط-رق ي-خصسصس ل-ل-م-ن-اسسبات واألفراح ب- -ال- -ب- -يت وح- -ت- -ى ا÷ام- -ع- -يÚ
عصسرية مع اإلبقاء على روحه ترديه العرائسس خاصسة ،ليشستهر واŸرأاة ال - -ري - -ف - -ي - -ة ﬂت - -ل- -ف
العتيقة من خÓل ا◊فاظ على ب- - -ع- - -ده- - -ا ‘ ك - -ل ال - -ولي - -ات ا◊رف والصسناعات التقليدية،
الشس -ك -ل ال -ع -ام ل -ه ،تضس -ي-ف ب-ن ا÷زائرية ،و–رصس العرائسس وم -ن -ح -ه -ا ت -أاه -ي -ل م -عÎف ب-ه
على اقتنائه او خياطته ليكون وطنيا Ÿمارسسة بعضس األنشسطة
سسا.⁄
وي -ت-ك-ون ال-ل-ح-اف حسس-ب-ه-ا م-ن حاضسرا بقوة ‘ تصسديرتها ‘ التقليدية لولوج عا ⁄الشسغل من
ج- -ه- -ة واك- -تسس -اب ح -رف -ة ت -در
قماشس ﬁفر به نقوشس –كي حفل زفافها.
أاصس -ال -ة اŸن -ط -ق -ة وت -اري -خ -ه-ا ورغ- -م اإلق- -ب- -ال ال -ك -ب Òع -ل -ى أام- -وال ع -ل -ى صس -اح -ب -ه -ا وك -ذا
ال-ع-ري-ق ،وغ-ال-ب-ا م-ا ي-ك-ون لونه ال- -ل- -ح -اف الشس -اوي م -ن ط -رف ت -رق -ي -ة وا◊ف-اظ ع-ل-ى الÎاث
أاسسود قا“ا أاو وأاصسفر ذهبيا  ،ا÷زائريات إال ان ا◊رفيات الثقا‘ اŸادي والÓمادي.
تشس -ك -ل -ه ا◊رف-ي-ة ب-ن سس-ا ‘ ⁄اŸه -ت -م-ات ب-ع-اصس-م-ة الوراسس وŸواجهة هذه العراقيل تؤوكد
ورشس -ت -ه -ا الصس -غÒة م-ن ق-ط-ع-ة ب -ات -ن -ة ،ب-خ-ي-اط-ة وت-ع-ل-ي-م ه-ذا ب- - -ري - -زة ب - -ن سس - -ا ،⁄ان اŸرأاة
قماشس واحدة تقوم بخياطتها الزي التقليد قليلة جدا ،لعدة ا◊رف- -ي- -ة Ãن -ط -ق -ة الوراسس،
عند الصسدر لتÎك جزءا منها اع -ت -ب -ارات م -وضس -وع-ي-ة حسسب أاصس -ب -حت أاك Ìوع -ي-ا وإاطÓ-ع-ا
متدليا من أاسسفل الرقبة ليغطي ا◊رف- -ي- -ة ب- -ن سس- -ا ،⁄ت -ت -ع -ل -ق على كل اŸسستجدات ‘ ›ال
ك -ام -ل ال -ب -ط -ن ،ي -زداد ج -م -ال ب- -ان- -ع- -دام اÓÙت ا◊رف- -ي -ة اÿي- -اط -ة وال -ط -رز م -ن خ Ó-ل
عندما ترتديه اŸرأاة وترصسعه Ÿم- -ارسس- -ة ه- -ذه ال- -نشس- -اط- -ات ا◊رصس ع -ل -ى اق -ت -ن -اء أاح -دث
ب -ا◊ل -ي ال -فضس -ي -ة ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة ا◊رف-ي-ة وا◊ف-اظ ع-ل-ي-ه-ا م-ن ال -ت -ج -ه -ي -زات واŸاك -ي -ن -ات ‘
ك - -اÿل - -خ - -ال وال - -ت- -اج وب- -عضس ال-زوال ،خ-اصس-ة وأان-ه-ا ﬂتصس-ة اŸي - -دان م- -ن- -افسس- -ة ﬂت- -ل- -ف
الكسسسس- -ورات األخ- -رى ال- -ت- -ي ‘ ال -ط-رز ال-ت-ق-ل-ي-دي وال-ن-قشس اŸن -ت -ج -ات اŸسس -ت-وردة ،وذلك
توضسع على كتفي اŸرأاة وأاعلى ع- -ل- -ى ال -ق -م -اشس ،األم -ر ال -ذي م- -ن خÓ- -ل الÎوي- -ج ألزي -ائ -ه -ا
الصس- -درﬂ ،ت- -ل- -ف- -ة األشس- -ك- -ال يسس -ت -ل -زم  Óﬁك -بÒا لح -ت-واء باŸشساركة ‘ اŸعارضس رغم
ﬂتلف اآللت وكذا اسستقبال م -ت -اعب ال-ت-ن-ق-ل ب-اإلم-ك-ان-ي-ات
واأللوان.
وق- -دÁا ك -ان ال -ل -ح -اف حسسب اÎŸبصس - - -ات واŸت- - -ك- - -ون- - -ات اÿاصس -ة وق -ل -ة ال -دع-م اŸادي
ضس -ي -ف -ة ج -ري -دة «الشس -عب» ه-و ال- -راغ- -ب- -ات ‘ ‡ارسس- -ة ه -ذه والتشسجيع من ا÷هات اŸعنية،
الزي اليومي للمرأاة الوراسسية ،ا◊رفة التقليدية ،إاضسافة إا ¤ال- -ت -ي  ⁄ت -ق -م Ãن -ح -ه -ا سس -وى
ليتحول مع مرور الوقت إا ¤زي غÓ- -ء أاسس- -ع- -ار اŸواد األول- -ي- -ة بطاقة ا◊ر‘.

كما يسستفيد ا◊رفيون اŸسسجلون ‘ ›ال
الصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة والصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دية
ال-ف-ن-ي-ة م-ن اإلع-ف-اء الضس-ري-ب-ي م-دى ا◊ياة،
على أان يتم تسسديد ا◊ّد الضسريبي األدنى
اŸق -در بـ 10آالف دي -ن-ار ج-زائ-ري (م-ل-ي-ون
سسنتيم).
وللحصسول على بطاقة ا◊ر‘ ،يجب إايداع
ملف تسسجيل مكّون من :اŸؤوهÓت اŸهنية
(شسهادة الكفاءة اŸهنية أاو شسهادة التأاهيل)،
طلب خطي موجه إا ¤مدير غرفة الصسناعة
التقليدية وا◊رف ،شسهادة ميÓد ،بطاقـة
اإلق- -امـة ،نسس- -خ- -ة م- -ن ب- -ط- -اقـة ال- -ت -ع -ريـف
ال-وط-ن-ي-ة ،مسس-ت-خ-رج م-ن صس-ح-ي-فـة السس-واب-ق
العدلية ،أاربع ( )04صسور شسمسسية ،وصسل دفع
رسس -وم ال -تسس -ج -ي -ل مسس -ل -م م -ن ِق-ب-ل ق-ب-اضس-ة
الضسرائب ،حقوق التسسجيل ،نسسخة مـن عقد
ملكيـة اÙـل أاو عقـد إايجـار موثقﬁ ،ضسر

عازف تزمارت
مولودي أاحمد:

إاثبات وجود اÙل أاصسلي ﬁرر من طرف
ﬁضس -ر قضس-ائ-ي ،وشس-ه-ادة ن-ظ-اف-ة ب-ال-نسس-ب-ة
لنشساط ا◊Óقة ونشساطات التغذية.
ال -ب -ط -اق -ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
وا◊رف أانشس-ئت ال-غ-رف-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لصس-ناعة
ال- -ت- -ق- -ل- -ي- -دي -ة وا◊رف م -ن أاج -ل م -راف -ق -ة
ا◊رف- -ي Úعﬂ Èت -ل -ف رب -وع ال -وط -ن ،ع -ن
ط-ري-ق غ-رف الصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دية وا◊رف
ال-ولئ-ي-ة ،وت-ب-ق-ى م-ه-م-ت-ه-ا ال-رئ-يسس-ي-ة تسسيÒ
ال -ب -ط -اق -ي -ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
وا◊رف.
دشّسنت البطاقية الوطنية ‘  14أافريل ،2015
ب -ع -د ت -ع -دي -ل اŸرسس -وم ال-ت-ن-ف-ي-ذي 97-272
ا- - - -Ÿؤورخ ‘  21ج-وي-ل-ية  ،1997ب -اŸرسس-وم
ال-ت-ن-ف-ي-ذي رقم  ، 252 -1٣ا- - - - Ÿؤورخ ‘ 2
جويلية .201٣
والبطاقية الوطنية بنك معلوماتي يشسمل كل

ُ
غرزة ◊سشاب والششبيكة

صسنعة قدÁة شسغفت
بها بوحنك أامال فصسانتها

حارسش التّقاليد
والهوية التارقية
العريقة
هو مولع بششغفه الكب ÒبÎاث
’زرق ،تراث أاجداده
الرجل ا أ
اŸادي وال Óّ-م -ادي ،ق-ط-ع ع-ل-ى
ن -فسش -ه ع-ه-دا م-ن اأك Ìم-ن 24
سشنة أان يكون حاميا وحافظا
وج-ام-ع-ا ل-ه-ن ف-بدأا سشنة 1995
رح -ل -ة ال -ب -حث ع -ن ك-ل م-ا ل-ه
عÓ- - -ق - -ة ب - -ح - -ي - -اة ال - -ت - -وارق
ال - -ي - -وم - -ي - -ة ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة
وت-ق-ال-ي-ده ال-قدÁة قدم قمم
’’ف
ا’ه -ق -ار ،ح -يث ج-م-ع ا آ
’ششياء
’’ت وا أ
’وا Êوا آ
من ا أ
’سش- -ري- -ة
اÿاصش- -ة ب- -ا◊ي- -اة ا أ
وال-زراع-ة والصش-ناعة وتربية
’بل وغÒها...
ا إ
لكنه يتميز با◊فاظ على موروث
ث -ق -ا‘ ه-ام وه-و ال-ع-زف ع-ل-ى آال-ة
ال- -ت -زم -ارت ،ه -ذا ال -ن -اي ال -ذي ل
‚ده ال ‘ منطقته جاع Óمن
بيته متحفا خاصسا ‘ انتظار أان
تسس- -اه- -م السس- -ل -ط -ات اÙل -ي -ة ‘
–قيق حلمه الكب Òبإانشساء واحد
يفتح رسسميا للجمهور ،إانه مولودي
أاح - -م - -د اŸع- -روف ‘ م- -ن- -ط- -ق- -ة
“ن-غسست ب-ع-زف-ه ال-ف-ري-د ع-ل-ى آالة
تزمارت أاو تغنيمت أازيائه التارقية
ال-رائ-ع-ة .ب-دأات ال-رح-ل-ة ب-داف-ع
ال -ن -خ -وة ع -ل -ى ال -ه -وي -ة ال -ت -ارق-ي-ة
وال -ت -عصسب ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل-ي-ه-ا م-ن
ال- - -زوال ‘ ظ- - -ل غ- - -زو ال - -ع - -وŸة
والن -ف -ت -اح ع -ل -ى ال -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
ا◊دي- -ث- -ة ،ب- -دأات ان- -طÓ- -ق- -ا م -ن
م-وه-ب-ت-ه ال-ف-ري-دة ‘ ال-ع-زف على
اآلل -ة ال -ع -ري-ق-ة ت-غ-ن-ي-مت وح-ف-ظ-ه
أل◊ان- -ه -ا ال -ق -دÁة ال -ت -ي –اك -ي
الصسحراء وجمالها وظروف العيشس
الصسعبة بها.

اŸع -ط -ي -ات اÿاصس -ة ب -ا◊ر‘ م-ه-م-ا ك-انت
ولية تواجده ومسستجداته ،لسسيما تسسجيله،
شس-ط-ب-ه و–وي-ل-ه ،واألم-ر ي-ت-ع-ل-ق ب-ا◊رف-يÚ
كأافراد أاو تعاونيات ،أاو مقاولت ‘ ميادين
الصس -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ال -ف -ن -ي-ة ،الصس-ن-اع-ة
التقليدية إلنتاج اŸواد والصسناعة التقليدية
إلن -ت -اج اÿدم-ات ،ب-ه-دف وصس-ول اŸع-ل-وم-ة
ل-ل-غ-رف-ة ال-وط-ن-ي-ة ح-ت-ى ي-تسس-ن-ى ال-ت-حكم بها
واسستخدامها عند ا◊اجة والطلب من طرف
ع-دي-د اإلدارات ال-ع-م-وم-ي-ة ،شس-رك-اء ال-ق-طاع
وح -ت -ى ال -ب -اح -ث Úب -ل -غ ع -دد اŸسس -ج-ل‘ Ú
البطاقية الوطنية ،إا ¤غاية  ٣0أافريل ،2019
 592197حرفيا ،موزع Úكما يلي158571 :
‘ اÛالت ال- -ف- -ن -ي -ة- -› ‘ 100580 ،ال
اŸواد ،و› ‘ 270046ال اÿدمات.
وحسسب اإلحصس-ائ-ي-ات ال-ت-ي ت-قّ-دم-ه-ا الغرفة
الوطنية للصسناعة التقليدية وا◊رف ،فيما
ي -ت -ع -ل -ق ب -األنشس-ط-ة األك‡ Ìارسس-ة ،ت-ت-ق-دم
خ-ي-اط-ة األل-بسس-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة قائمة األنشسطة
األك‡ Ìارسس - - - -ة ،بـ  5807٣مسس-ج ،Ó-تليها
ح - -رف - -ة بّ- -ن- -اء بـ  496٣9مسسّ-ج ،Ó-وصس-ان-ع
ج ،ÓوحÓقة
ا◊لويات التقليدية  28609مسس ّ
ال- -نسس -اء بـ  27720مسس ّ-ج  ،Ó-ث-م ‘ اŸرت-ب-ة
اÿامسس- -ة ت- -ن- -ظ- -ي- -ف ال- -ط- -رق والشس- -ب -ك -ات
ج.Ó
اıتلفة بـ 2574٣مسس ّ
وبخصسوصس الوليات األك Ìتسسجي ،Óحلّت
ولية ا÷زائر العاصسمة ‘ اŸرتبة األو¤
وط- -ن -ي -ا م -ن ح -يث ال -تسس -ج -ي Ó-ت ،بـ ٣0772
ج ،Óثم ولية سسطيف بـ  24877مسسجّ،Ó
مسس ّ
ج،Ó
ت -ل -ي-ه-ا ولي-ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة بـ  218٣9مسس ّ
ف- -ولي -ة ت -ي -زي وزو بـ  20822مسسّ-ج ،Ó-و‘
اŸرت- -ب- -ة اÿامسس -ة ولي -ة بسس -ك -رة بـ 184٣2
ج.Ó
مسس ّ

ج -م -ع م -ول-ودي ◊د ال-ي-وم آالف
التحف األثرية القدÁة واألدوات
ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة ،وك-ل م-ا ل-ه صس-ل-ة ع-ن
ق- - -رب أاو ب- - -ع- - -د ب - -الÎاث اŸادي
Ÿنطقة أابلسسة خاصسة و“Ôاسست
عامةﬁ ،اول بذلك ا◊فاظ على
ذاكرة الرجل األزرق من الزوال
بسسبب العصسرنة .وأاخذ على عاتقه
التعريف باŸوروث الÓمادي من
خ Ó-ل ت -نشس -ي-ط-ه ب-إاذاع-ة اآله-ق-ار
اÙل -ي -ة◊ ،صس -ة ث -ق -اف -ي-ة –م-ل
ع -ن -وان «ط -ب -ل -ة ال -ت -اي» (الشس-اي)،
وال-ت-ي ت-ه-ت-م ب-ال-ت-ق-ال-ي-د والعادات
والÎاث Ãن -ط -ق-ة “Ôاسست ،ك-م-ا
يسس- - -اه- - -م ‘ ت- - -دوي- - -ن ال - -قصسصس
وا◊كايات واألمثال وا◊كم التي
جمعها من عند كبار السسن ومثقفي
اŸن- -ط- -ق- -ة ،ال- -ت- -ي أاضس- -حت ﬁل
Óك-ادÁي ÚواıتصسÚ
أاب -ح -اث ل  -أ
‘ الÎاث .من ب Úا‚ازاته التي
سسبق وأان نقلتها «الشسعب» “كنه
م -ن إاع -ادة ت -رك -يب وتشس -غ -ي-ل «آال-ة
تانوت» Ãعنى البسستان ،التي كان
يسستعملها األها‹ Ãسسقط رأاسسه
أابلسسة بدائرة سسيلت التي تبعد عن
ق- -لب ال- -ولي- -ة “Ôاسست ب- -ح -وا‹
140ك- -م ‘ ،ال -ري ال -زراع -ي م -ن -ذ
ال -ق -دم ،ال -ت-ي ادخ-ل-ه-ا حسس-ب-ه إا¤
اŸنطقة سسنة  1800أاحد أاجداده

اŸدعو أاكوار أاحمد سسنة ،والتي
اسس -ت -نسس -خ ف -ك -رت-ه-ا م-ن ال-ن-واح-ي
الشسرقية Ÿنطقة جانت وبالضسبط
من قرية «اقلن» ،ح Úكان يرافق
ال - -وا‹ الصس- -ال- -ح الشس- -ي- -خ أام- -ود».
واسستطاع أايضسا أان يعيد من كهف
ال -نسس -ي -ان آال -ة «أاغ -وديت» Ãع -ن -ى
«ال -دل -و» ،وه -ي آال-ة زراع-ي-ة أاخ-رى
ت -ق -وم ع -ل -ى أاسس -اسس دل -و وخشس -ب -ة
وح-ج-ر ،وت-ع-م-ل ب-ط-ريقة فيزيائية
‘ اسستتباب التوازن عند اسستخراج
اŸاء من البئر.
وح -ت -ى ي -خ -رج ع -م -ل -ه م -ن خ -ان-ة
ال -ه -واي -ات ،أاسسسس أاح-م-د م-ول-ودي
م-ن-ذ سس-ن-وات ،ا÷م-ع-ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة
ت- -اه- -يسست ،ال- -ت- -ي ت- -ع- -ن- -ي ي- -ق -ول
ب -ال -ت -ارق -ي -ة «ال -راح-ل-ة ال-بسس-ي-ط-ة
الصسنع» التي يسستعمل فيها اÿشسب
وا÷ل- -د ف- -ق -ط وه -ي خ -ال -ي -ة م -ن
ا◊دي-د وال-زخ-رف-ة ،وتسس-ت-ع-مل ‘
سس - -ب - -اق اŸه - -اري وال- -ت- -دري- -ب- -ات
والÎحال والرعي .هذه ا÷معية
التي يحاول اليوم من خÓلها أان
يجسسد حلمه الكب ‘ Òإايجاد مقر
ي -أاوي –ف -ه األث -ري-ة وحصس-ي-ل-ة م-ا
جمع طوال هذه السسنوات ،ويجعل
منه متحفا للÎاث التارقي.
حبيبة غريب

’عجاب خÓل معرضس الورششات
ما أاثار كثÒا الفضشول وا إ
ا◊ي-ة ب-ب-ه-و ق-اع-ة اÙاضش-رات ال-كÈى ب-ج-ام-ع-ة أاب-و القاسشم
سشعد الله ،هي جبة بربرية مزينة بأالوان الربيع متناسشقة
’ششكال التي طبعتها على قماششها الرفيع أانامل ا◊رفية
ا أ
«العاصشمية» ‘ التطريز التقليدي و«غرزة ا◊سشاب» أامال
بوحنك.
مظهرها األنيق وابتسسامتها البهية ،تكملة ◊سسها اŸرهف الذي
جسس-دت-ه أاشس-ك-ال وأال-وان-ا م-ت-ن-اسس-ق-ة ،ح-م-ل-ت-ها موديÓتها من برنوسس
وفسس -ات Úوشس -راشس-ف
وشس - - -الت راق - - -ي - - -ة،
ع- - - - - - - - - - - -رفت اŸرأاة
ال-ع-اصس-م-ية بارتدائها
وح-ي-اك-تها وتطريزها
م - -ن- -ذ ال- -ق- -دم .ه- -ي
موهبة وحب للخيط
واإلب - - - - - - -رة وف - - - - - - -ن
ال -ت -ط-ري-ز– ،ول إا¤
ح-رف-ة أات-ق-ن-ت-ها امال
ب- -وح- -نك ع- -ل- -ى ي- -د
نسس -وة م -ن ع -ائ-ل-ت-ه-ا،
وم- - -ن خ Ó- -ل دورات
ت-ك-وي-ن-ي-ة ‘ م-درسس-ة
ال- -راه- -ب- -ات وال- -ي- -وم
أاصس- -ب -حت ب -فضس -ل -ه -ا
تشس - - - -غ - - - -ل م- - - -نصسب
ﬁاف - -ظ- -ة وم- -ر‡ة
–ف م - -ن ال- -نسس- -ي- -ج
وال -ت -ط -ري -ز Ãت-ح-ف
ال -ف -ن -ون ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة
والشس-ع-ب-ي-ة بقصسر دار
«خ- -داوج ال- -ع- -م -ي -اء»
بالقصسبة ،وهي مهنة
ن -ح -اول ت -ق-ول أام-ال
م-ن خÓ-ل-ه-ا ا◊فاظ
على القطع األثرية من القماشس وا÷لد وغÒهما.
وإاضسافة إا– ¤فها التي Œيد بها أاناملها ،تسساعد أامال بوحنك ‘
توريث ا◊رفة التي تعلمتها وانتقالها لغÒها من الشسابات والنسساء،
ح-ف-اظ-ا ع-ل-ي-ه-ا م-ن ال-زوال ،ب-اع-ت-ب-اره-ا م-ع-ل-م-ا ،ح-يث تشس-رف ع-ل-ى
تربصسات تدوم من  ٣أاشسهر إا ¤سسنة حسسب الطلب ،وهذا مع مراكز
التكوين والتعليم اŸهني.Ú
حبيبة غريب
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لمسشاك
لصشابة با إ
نظرا لتفاقم مششاكل الهضشم وا إ

 ﬂـ ـت ـ ـصص ـ ـؤن يـ ـن ـ ـصص ـ ـح ـ ـؤن بـ ـع ـ ـدم اإلفـ ـ ـراط ‘ اسصـ ـت ـ ـه ـ ـ ـÓك
ا◊ـ ـ ـل ـ ـؤي ـ ـ ـات واŸـ ـ ـأاكـ ـ ـ ـؤلت الـ ـ ـدسص ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
لفطار ضشرورة صشحية
^ ششرب  2ل Îمن اŸاء يوميا بعد ا إ

لمسشاك ومششاكل الهضشم بسشبب اختÓف مواعيد تناول الطعام
يعا Êعدد كب Òمن ا÷زائري ‘ Úرمضشان من ا إ
والعادات الغذائية السشيئة اŸتبعة ‘ الششهر الكر Ëوالمتناع عن الطعام لفÎات طويلة وتناوله بكميات كبÒة
لمسشاك  ،وهو ما يجعل
لصشابة با إ
لفطار ،ما يتسشبب ‘ عسشر الهضشم واضشطراب عملية المتصشاصص وا إ
بعد ا إ
لمسشاك.
لصشابة با إ
الصشائم يعيشص حالة من القلق والتوثر ،لذلك فقد قدم ﬂتصشون نصشائح هامة لتجنب ا إ
áÑW É«fƒ°U
م -ن أل -نصش -ائ -ح أل -ت -ي ي -وصش-ي ب-ه-ا
أألط -ب -اء ل -ت -ف -ادي مشش -اك -ل أل-هضش-م
وأإلمسش - - - - -اك Œنب أإلف- - - - -رأط ‘
أسش- -ت- -هÓ- -ك أŸأاك- -ولت أل- -دسش- -م -ة
أل- -ذه- -ن- -ي- -ة ك- -ال -ب -ط -اط -ا أŸق -ل -ي -ة
وأ◊لويات كقلب أللوز ألذي يحتوي
ع - -ل - -ى نسش- -ب- -ة ك- -بÒة م- -ن ألسش- -ك- -ر
وألزلبية وألتقليل بقدر أإلمكان من
أŸششروبات ألغازية وألعصشائر غÒ
ألطبيعية ،وكذأ عدم أإلفرأط من
ششرب أŸنبهات ألتي –توي على
ألكافي.Ú
ي -ب -دأأ ع Ó-ج أإلمسش -اك أأو Œن -ب -ه ع-ن
ط -ري -ق ت -ن -اول ح -م-ي-ة ع-ال-ي-ة ب-األل-ي-اف
أل- -غ- -ذأئ- -ي- -ة ،و‘ ح- -ال ك- -انت أ◊م- -ي -ة
ألعتيادية منخفضشة باأللياف ألغذأئية
ي -جب أأن ت -ت -م زي -ادة ك -م-ي-ة أألل-ي-اف ‘
أ◊م- -ي- -ة بشش- -ك- -ل ت- -دري- -ج- -ي ل- -ت- -ج -نب
أألعرأضض أ÷انبية كالغازأت وألنفخة ،
زيادة على أسشتهÓك ألزبادي لحتوأئه
على ألبكتÒيا ألنافعة ألتي –سشن من
عملية ألهضشم.
تشش -م -ل أأك Ìأألغ -ذي -ة أل -ت -ي Áك-ن أأن
ت -رف -ع م -ن مسش -ت -وى أألل -ي-اف أل-غ-ذأئ-ي-ة
ن -خ -ال-ة أل-ق-م-ح وأل-ف-وأك-ه وأÿضش-روأت،
وÁكن إأضشافة نخالة ألقمح إأ ¤أ◊مية
عن طريق تناول خبز نخالة ألقمح أأو
ح-ب-وب أإلف-ط-ار أŸضش-اف إأل-ي-ه-ا ن-خ-الة
أل- -ق- -م -ح  ،أأم -ا ب -ال -نسش -ب -ة ل -ل -خضش -روأت
وأل -ف-وأك-ه ،ف-ي-جب أ◊رصض ع-ل-ى ت-ن-اول
ألتمر مع أإلفطار وأ◊رصض على تناول
ألسش -ل-ط-ات وألشش-ورب-ات أÙت-وي-ة ع-ل-ى

ألبقوليات وأÿضشروأت.
ب- -حسشب أألط -ب -اء ف -إان أ◊رصض ع -ل -ى
تعويضض ألسشوأئل ألتي يحتاجها أ÷سشم
وأل-ت-ي ي-ف-ق-ده-ا ألصش-ائ-م خÓ-ل سشاعات
ألّنهار بششكل كاف ضشروري من خÓل
ششرب ما ليقل عن  2ل Îمن أŸاء يوميا
ب- - -ع- - -د أإلف- - -ط- - -ار ‘ ح Úل ي- - -نصش- - -ح
باسشتهÓك أŸنبهات ألتي –توي على
ألكافي Úكالقهوة باعتبارها تتسشبب ‘
أإلصشابة باإلمسشاك بعد أإلفطار ،علما
أأنه Áكن ألسشتدلل على مدى أكتفاء
أ÷سشم من ألسشوأئل عن طريق بعضض
صش -ف -ات أل-ب-ول أل-ذي ي-ك-ون ل-ون-ه ف-ا–ا
ششبه ششفاف وب Óرأئحة عندما تكون
ك -م -ي -ة أŸاء أŸت -ن -اول -ة ك -اف-ي-ة ‘ حÚ
يصشبح لونه أأغمق وتظهر له رأئحة ‘
حال  ⁄تكن كذلك.
دعا أıتصشون إأ ¤أأهمية ألتدرج ‘
تناول وجبة أإلفطار وتناول ألتمر كونه
يسشاهم ‘ منح أأللياف ألغذأئية ألتي
تسشمح Ãحاربة أإلمسشاك وأإلكثار ‘

بحسشب دراسشة طبية

ت -ن -اول أألط -ع-م-ة أل-غ-ن-ي-ة
ب - -األل- -ي- -اف ك- -ال- -ف- -وأك- -ه
وأÿضش-روأت وأل-ب-قوليات
ل - - - - -دوره - - - - -ا ‘ –سشÚ
ح-رك-ي-ة أل-ق-ول-ون وع-م-ل-ه
ومضشغ ألطعام جيدأ ما
ي -تسش -بب ‘ سش -وء أل-هضش-م
وأإلمسشاك باإلضشافة إأ¤
ت- -ف- -ادي ع- -دم أن- -ت- -ظ- -ام
أل -وج -ب-ات م-ا ي-تسش-بب ‘
أضش - - - -ط - - - -رأب أ÷ه - - - -از
أل - - - -هضش - - - -م - - - -ي .وم - - - -ن
أŸسشتحسشن عدم Œاهل
ألشش - -ع- -ور ب- -ال- -رغ- -ب- -ة ‘
أإلخرأج ،وعدم ألسشتعجال أأثناء عملية
أإلخرأج ،معتÈين قلة أ◊ركة وألنششاط
ألبد Êأأحد مسشببات أإلمسشاك ‘ ششهر
رمضش - -ان ل - -ذلك ف- -إان ‡ارسش- -ة ب- -عضض
أل- -ري- -اضش- -ات أÿف -ي -ف -ة ب -ع -د أإلف -ط -ار
كاŸششي أأحسشن حل للقضشاء على هذه
أŸشش -ك -ل -ة أل-ت-ي ب-اتت ت-ؤورق أل-ك-ث Òم-ن
ألصشائم Úكون ألرياضشة تعمل على زيادة
نشش- -اط عضشÓ- -ت أألم -ع -اء وح -رك -ت -ه -ا،
وÁكن ألقيام بذلك ‘ سشاعات أŸسشاء
حتى ل يفقد أإلنسشان سشوأئل إأضشافّية
من جسشمه ويكون قادرأ على تعويضشها
مباششرة.
فيما يخصض أأعرأضض أإلمسشاك  ،تظهر
عÓماته ‘ أضشطرأب حركة أألمعاء
وح -رك-ة ق-ل-ي-ل-ة ‘ أألم-ع-اء وب-رأز صش-لب
وقطع صشغÒة وتورم وآألم ‘ ألبطن
و‘ بعضض أألحيان تصشل إأ ¤حد ألتقيؤو ،
ب -اإلضش -اف -ة إأ ¤ألشش-ع-ور ب-ا◊م-وضش-ة ‘
رمضشان ونفخ ‘ ألبطن وتخمة بسشبب
عدم أإلخرأج .

ا ل ن س ص ا ء اأ ك  Ìع ر ض ص ة  ıا ط ر ا  Ÿش ص ر و ب ا ت ا ل غ ا ز ي ة

 ⁄يعد هناك من ششك حول أأضشرأر
أŸشش-روب-ات أل-غ-ازي-ة وت-أاثÒه-ا ألسش-ل-ب-ي
على ألصشحة وأألسشنان وألعظام بششكل
عام ،إأل أأن ألدرأسشات أ◊ديثة حاولت
ألÎكيز على أأك Ìألفئات عرضشة لهذه
أıاط -ر ،ف -ت -ب Úأأن أل -نسش-اء ه-ن ع-ل-ى
ق- -ائ- -م- -ة ضش- -ح- -اي- -ا ه- -ذه أŸشش- -روب- -ات
أÿطÒة .ففي ششيكاغو ،قال باحثون
ط -ب -ي -ون « :إأن أل -نسش -اء أل-ل-وأت-ي يشش-رب-ن
عبوت Úأثنت Úأأو أأك Ìمن أŸششروبات
أل-غ-ازي-ة ي-وم-يً-ا Áك-ن أأن ت-ظ-ه-ر ع-ل-يهّن
ألعوأرضض أألولية ألمرأضض ألكلى ،مرتÚ
أأك Ìم- -ن أل- -ل- -وأت- -ي ل ي- -ت- -ع- -اط Úه -ذه
أŸادة».
لفتت ألدرأسشة ألتي أأعدها فريق من
أل-ب-اح-ث Úم-ن ج-ام-ع-ة «ل-وي-ول» أل-ط-ب-ية
ب -ق -ي -ادة دأف -ي -د شش -وم -ام ،إأ ¤أأن ت-ن-اول
ألرجال لهذه أŸششروبات أأقل إأيذأءً لهم
من ألنسشاء.
حلل ألباحثون قاعدة بيانات خاصشة
بـحوأ‹  9358بالغ أأمريكي من ألرجال
وأل-نسش-اء تضشّ-م-نت م-ع-ل-وم-ات ع-ن ن-ت-ائج
عيّنات أأخذت من بولهم ،وطلب منهم
تعبئة أسشتمارأت عن عادأتهم ألغذأئية.
وج -دت أل -درأسش -ة أل -ت -ي نشش-رت-ه-ا ›ل-ة
«ب -ل -وسض وأن» أأن أل -نسش-اء أل-ل-وأت-ي ذك-رن
أأنهّن ششربن علبت Úأأو أأك Ìمن مششروب
ألصشودأ خÓل ألسشاعات  24ألتي سشبقت
ألدرأسشة زأدت نسشبة «ألبومينيوريا»
« »Albuminuriaل- - -دي - -ه ّ- -ن ،وه - -و
عبارة عن وجود كمية كبÒة من بروتÚ
أسشمه «أألبوم ‘ »albumin« »Úألبول،

بذلك دون ألرجال ما زألت ›هولة.

...ودراسصةأاخرى تؤؤكد أان «الفجل
األبيضض» عÓج فّعال للبدانة

ويعّد مؤوششرأ ً على أإلصشابة بالعوأرضض
أألولية ألمرأضض ألكليت Úألقاتلة .أأوضشح
ششومام أأن بإامكان ألكليت ÚألسشليمتÚ
تصش- -ف- -ي- -ة أأو «ف- -لÎة» ق- -درأ ً ك- -بÒأ ً م- -ن
أ÷زي -ئ -ات م -ث -ل ألـ «أألل -ب-وم ،»Úول-ك-ن
وجود كمية مفرطة منها ‘ ألكليت Úيعّد
مؤوششرأ ً على تعّرضشهما للفششل ألوظيفي
ألكامل.
أأضش - -اف أأن ن - -ح- -و  11ب-اŸائ-ة م-ن
أألمريكي Úلديهم بروت« Úأألبومينيوريا»
‘ ألبول ولكن هذه ألنسشبة تزدأد عند
ألذين يششربون أأك Ìمن عبوة صشودأ ‘
أل - -ي- -وم ،وأأن  17ب-اŸائ-ة م-ن-ه-م ل-دي-هم
أŸؤوششرأت أألولية على أإلصشابة بهذه
أ◊الة .مؤوكدأ أأن أأسشباب تأاثر ألنسشاء

كششفت درأسشة طبية حديثة ،أأن ألفجل
أألب- -يضض ،أل- -ذي ي -غ -ف -ل أل -ك -ثÒون ع -ن -ه،
وي -ت -ح -اشش -ون شش -رأءه أأو أأك-ل-ه ،ي-ع-ت Èأأح-د
أÿضشروأت أŸفيدة جدأ ً ‘ حل مششاكل
ألبدأنة ،خاصشة وأأنها تسشاعد أ÷سشم على
إأذأبة ألدهون ‘ منطقة أألردأف.
جاءت هذه ألدرأسشة على يد ألدكتور
كريسض سشميث «مسشتششار ألتغذية بجامعة
هوفÓند أألمريكية» ،وألذي يعد من أأكÈ
أأنصشار ألدعوة للتغذية ألنباتية ،كأاسشلوب
غذأئي لÓسشتمتاع بالرششاقة وأ◊يوية.
وق -د ق -ام سش -م-يث ب-ع-م-ل درأسش-ات ع-ل-ى
معظم أألغذية ألنباتية Ÿعرفة تأاثÒها
وأأثرها على أأنسشجة أ÷سشم وتوصشل إأ¤
عدة حقائق مذهلة جعلت ألفجل أألبيضض
يأاتي ‘ مقدمة أألغذية ألتي يوصشى بها
‘ برأمج إأنقاصض ألوزن ألزأئد ،فقد ثبت
أأن أل -ف -ج -ل أألب -يضض يسش -اع -د ع -ل-ى إأذأب-ة
ألدهون ألزأئدة وألتخلصض منها ،وبالتا‹
أŸسشاعدة ‘ إأنقاصض ألوزن ألزأئد .أأكد
سشميث أأن سشبب فعالية ألفجل هو غناه
بفيتام« Úسشي» ،ألذي يزيد من نششاط
ألصشفرأء وألكلى ،وهذأ أألمر يؤودي إأ¤
زي - -ادة إأدرأر أل - -ب - -ول وت- -ف- -ت- -يت أ◊صش- -ى
أŸوج -ود ف -ي -ه -م-ا ،ك-ذلك ف-إان أن-خ-ف-اضض
ﬁتوأه من ألÈوتينات وألدهون ،يجعله
مذيبًا لدهون ألورك وأألردأف وألبطن.
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الدكتورة سشهام ◊رشص لـ «الششعب»:

ت ــ غ ــــ  Òا ل ن ــ ظ ــ ا م ا ل غ ـــ ذ ا ئ ـــ ي ل ل ــ م ــ ص ص ا ب Ú
ب ــ اأ م ــ ر ا ض ض م ــ ز م ــ ن ــ ة خ ــ ط ــ ر ع ل ى ص ص ـ ح ت ه م
ح-ذرت ال-ط-ب-ي-ب-ة ال-ع-ام-ة ال-دك-ت-ورة ،سشهام
لم -راضص اŸزم -ن -ة خ -اصش -ة
◊رشص ،م- -رضش- -ى ا أ
السش-ك-ري وارت-ف-اع الضش-غ-ط ال-دم-وي م-ن تغÒ
النظام الغدائي ‘ ششهر رمضشان وأاوقات أاخد
لدوية اÿاصشة بهذه الفئة ،حيث يجدون
ا أ
لكل الصشحي
أانفسشهم عاجزون عن اختيار ا أ
اŸناسشب كون الوقت الطويل للصشيام قد يؤوثر
عليهم.

áÑW É«fƒ°U
أأوضشحت ألطبيبة ألعامة لـ « ألششعب» أأن عدم أحÎأم ألنظام ألغذأئي ألصشحي
بالنسشبة Ÿرضشى ألسشكري خÓل ششهر ألصشيام قد يؤودي بهم أإ ¤أإلصشابة Ãضشاعفات
خطÒة  ،دأعية إأ ¤ألبتعاد عن أ◊لويات وتعويضشها بالفوأكه ألطبيعية مع ششرب
أŸاء بكمية كافية لتجنب أإلصشابة با÷فاف زيادة على أسشتهÓك أÿضشر وألبقوليات
ألتي تعت Èمفيدة لهم.
ب -حسشب أل -دك -ت -ورة ◊رشض ،ف -إان -ه ‘ ب -عضض أ◊الت ي -ف -رط م -رضش-ى ألسش-ك-ري ‘
أسشتهÓك ألسشكريات ‘ أأوقات أإلفطار  ،وهو ما يعرضض صشحتهم إأ ¤أÿطر ،
ﬁذرة من تعمد مرضشى ألسشكري ألصشيام ‘ ششهر رمضشان رغم نصشائح ألطبيب
أŸعالج بعدم قدرتهم على ألصشيام نظرأ ◊التهم ألصشحية  ،حيث قد يششكل ألصشيام
خطرأ كبÒأ عليهم.
قدمت نصشائح هامة للحفاظ على نظام صشحي خÓل ألششهر ألكر Ëمن خÓل
ششرب أŸياه بكمية كافية ب ÚفÎة أإلفطار وألسشحور وألتكث Òمن ألنششويات أŸعقدة
وألبتعاد عن أ◊لويات وألسشكريات أŸضشرة بصشحة ألصشائم وألتنويع ‘ أألكل من
خÓل أسشتهÓك أÿضشر وألفوأكه وألÈوتينات وألفيتاميات.

يسشاعد على خفضص ضشغط الدم وتقوية العظام

اللّؤز كنز طبيعي وصصحي

يعد أللوز حلو أŸذأق صشحي ومناسشب لعدد ل حصشر له من أألكÓت ،وفوأئده كثÒة،
فلنتعرف على فوأئد أللوز وقيمته ألغذأئية من خÓل أŸقال ألتا‹ .هناك أأيضشا أللوز
ألÈي ألذي يحتوي على مادة ألميغدأل -Úوألتي عندما تتحلل ‘ أ÷سشم ينتج حمضض
سشيانيني سشام ،طعم هذأ أللوز مر ،ول ينصشح بتناوله إأل بكميات صشغÒة .أللوز ألعادي له
طعم حلو ألن كمية ألميغدأل Úفيه صشغÒة.
^ يحتوي على أأحماضض دهنية غ Òمششبعة تسشاعد على خفضض ألكوليسشÎول.
^ غني باŸغنيسشيوم ،ألكالسشيوم ،فيتام E Úوألبوتاسشيوم ،ولذلك يسشاعد على خفضض
ضشغط ألدم وتقوية ألعظام.
^ له ميزة موأزنة ألسشكر ‘ أ÷سشم وتخفيف أ◊رقة.
^ يحسشن مرونة أ÷لد وحتى أ◊الة أŸزأجية.
^ ألنسشاء أ◊وأمل يسشتمتعن بأاكل أللوز أÙمصض لتخفيف ألغثيان ألذي يصشاحب
أ◊مل.
^ ينصشح مرضشى ألسشرطان بإادخال أللوز ‘ حميتهم لحتوأئه على كميات كبÒة من
أل-ف-ي-ت-ام-ي-ن-ات ،أŸع-ادن ،ألÈوت-ي-ن-ات ،أألح-م-اضض أل-ده-نية وأŸوأد ألكيميائية ألنباتية،
وألتي قد “نع أنتششار ألسشرطان ‘ أ÷سشم.

لفطار
بعد ا إ

العادات الغذائية اÿاطئة تؤؤدي إا ¤اÿمؤل والتعب
تعددت أألسشباب ألتي تؤودي للششعور بالتعب وأÿمول بعد تناول وجبة أإلفطار ،ومن
أأبرزها ما يلي:
ألعادأت ألغذأئية أÿاطئة ،وألتي تتمثل ‘ أإلكثار من ألسشكريات وإأهمال ألعناصشر
ألÓزمة للجسشم قد تتسشب ‘ ألششعور بالتعب بعد تناول أإلفطار ،حيث يؤودي عدم
حصشول أ÷سشم على أŸعادن وألفيتامينات ألÓزمة له إأ ¤ألششعور بالتعب وأإلرهاق،
وفًقا للدكتور سشيد حماد ،أأسشتاذ ألتغذية ألعÓجية باŸعهد ألقومي للتغذية.
أنخفاضض ضشغط ألدم ،يؤودي إأ ¤ألششعور بالتعب وأإلعياء وكذلك أÿمول بعد تناول
وجبة أإلفطار.
قلة حصشول أ÷سشم على ألسشوأئل ألكافية أأثناء فÎة ألصشيام ومع أ◊رأرة أŸرتفعة،
تنعكسض على قلة نششاط أ÷سشم بعد تناول أإلفطار.
أنخفاضض نسشبة أ÷لوكوز ‘ ألدم بعد تناول وجبة أإلفطار ،ما يؤودي إأ ¤عجز ‘
أنتاج ألطاقة ألكافية وألÓزمة للجسشم؛ للقيام باألنششطة أليومية ،أألمر ألذي ينتج عنه
ششعور باÿمول وألتعب.
أضشطرأب ألدورة ألدموية بسشبب تدفق ألدماء نحو أ÷هاز ألهضشمي ،ما يؤوثر على
باقي وظائف أ÷سشم ،ويسشبب ششعوًرأ باإلرهاق.
ألششخصض ألذي يعا Êمن ألضشعف ألعام ،يكون أأك Ìعرضشه للتعرضض للخمول وألتعب
بعد تناول وجبة أإلفطار طوأل ششهر رمضشان بسشبب سشوء ألتغذية.
نصشائح بعد الفطار
هناك بعضض ألنصشائح أŸهمة ألتي ّŒنب ألششعور بالتعب وأÿمول بعد تناول وجبة
أإلفطار ،من أأبرزها:
^ تقسشيم وجبة أإلفطار على مرت Úأألو ¤بعد أŸغرب مباششرة ،وألثانية بعد ثÓث
سشاعات
^ ششرب كميات وفÒة من أŸياه من بعد أإلفطار ،وحتى ألسشحور لتعويضض ألنقصض
ألذي يتعرضض له أ÷سشم.
^ تناول أألطعمة ألغنية بالصشوديوم ،لتجنب أنخفاضض ضشغط ألدم
^ تناول أÿضشروأت وألفوأكه ،لحتوأئهم على نسشبة كبÒة من أŸياه ألتي يحتاجها
أ÷سشم.
^ عدم أإلفرأط ‘ تناول ألكافي Úبعد وجبة ألفطور
^ Œنب تناول أألطعمة ألدسشمة ألتي –توي على نسشبة كبÒة ألدهون
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فالك
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’ثن ١٧ Úجوإن  ٢٠١٩م إŸوإفق لـ  ١٤شصوإل  ١٤٤٠هـ ـ إلعدد ١٧٩٧٤
إ إ
mimigaga783@gmail.com

ج - -م - -ي- -ل إن ت- -ك- -ون
إل -ن -فسس رإق -ي -ة وتسص-م-و
ب-اخ-لق-ه-ا ك-ن ك-النخيل
ع -ن إ’ح -ق -اد م -رت -ف -ع-ا
ي -رم -ي بصص -خ -ر ف -ي-ل-ق-ي
إطيب إلثمر.

ألثور

جسضد طفل كروأتي
يجذب أدوأت أŸطبخ
أŸعدنية إأليه

ع- -ن- -دم- -ا ت- -ن -ظ -ر إ¤
’سص-اءة  ...ع-ل-ى أإن-ه-ا
إ إ
سصلوك Áثل صصاحبه و
ل - -يسصت ت- -ق- -ل- -ي- -ل م- -ن
شص - -خصصك ف - -إان ج- -زءإ
ك -بًÒإ م -ن ردة ف-ع-لك
سصيختلف فعل.

أ÷وزأء

ُه- - - -ن- - - -اك ُح - - -دود
شَص-خصص-ي-ة غ Òق-اِب-ل-ة
ل - -ل - -نِ- -ق- -اشس و ُه- -ن- -اك
ُم- -ي- -ول ِل ُ-ك -ل َشص -خصس
َيجب َعلينا إحÎإُمه
ح- -ر ِب- -م -ا
ف- -ا÷م- -ي- -ع ُ
َي -ف -ع -ل ح -ت -ى ل-و ُك-ن-ا
َنرإُه َخطأا.

Áلك إل- -ط -ف -ل إل -ك -روإت -ي
إي -ف-ان سص-ت-وي-لشص-ك-وفك6( ،
؛
سص -ن -وإت) ق -درإت خ -ارق-ة
ألسضرطان
حيث يتميز جسصده بقدرة
إذإ إردت إن تسصعد
مغاطيسصية عاليةŒ ،ذب
^
إل- -ن- -اسس وم -ن ح -ولك
ة
أإدوإت إŸط - -ب- -خ إŸع- -دن- -ي- -
^ ل -ه -ا رق -ب-ه و
هل تعلم أإن «
ي
إل -ي -ه ،ح -ت -ى م -ق -لة ط-ه-
إب -دأإ ب -إاسص -ع -اد ن -فسصك
ل- - -يسس ل - -ه - -ا رأإسس ..
أإوغ -ن -دة « ه -ي إل-ب-ل-د
إلبيضس إلضصخمة.
إو’ ف- -ل -ن تسص -ت -ط -ي -ع
فماهي ؟.
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ً
ا
ه
ن
أ
’
إ
ء
ا
ت
ص
ش
’
و
ا
ف
ي
ص
ص
⁄
ا
ع
ل
’
و
ق
ت
ي
أ
إ
ر
ن
إ
ك
ي
ل
ع
ب
ج
و
إ
ذ
ل
و
َ
َ
ٍ
أألسضد
ألسضابق
إŸن - -زل ،ويشص - -ارك أإسص- -رت- -ه
تقع على خط إ’سصتوإء
ي -خ -ال ُ-ف م -ا أإنَت ع -ل -ي-ه أإن ت-ن-ظ-ر ل-ه ب-عÚ
إل - -وف - -اء ..ل - -يسس
ك
أإوق -ات -ه -م ،وم -ع ذلك ه-ن-ا
وب -ال -ت -ا‹ ي -تسص -اوى ط -ول إل-ن-ه-ار م-ع
إ’حÎإم وإل- -ب- -حث إsÛرد ع -ن إل -ه َ-وى ،و’
›رد صص - - - - -ف- - - - -ة أإو
،
ه
ت
ج-انب غ-ريب ‘ شص-خصص-ي-
طول إلليل على مدإر إلعام ؟.
ت -ع -جَ-ل-ن sب-الs-رuد دون إلّ-رج-وع إ ¤ه-ذإ إل-ق-ول
ك -ل -م-ة ي-ردده-ا إل-ن-اسس
^
ة
ر
د
ح-يث ي-ت-م-ي-ز جسص-ده بق
^ ه -ل ت -ع -ل -م أإن ه-ت-ل-ر زع-ي-م أإŸان-ي-ا
وف-ه-م أإسص-ب-اب-ه ودرإسص-ت-ه وم-ن-اقشص-ت-ه م-ن-اقشصًة
عنك بل هو موقف
إلباذ‚ان.
ب
ذ
Œ
م -غ-اط-يسص-ي-ة ع-ال-ي-ة،
’ماكن
إل-ن-ازي-ة ك-ان مصص-اب-ا بفوبيا إ أ
ك ،وإن
ل هناك شصيئًا يخَفى علي َ
علمsيًة؛ فلع s
ث- - - - -ابت أإصص - - - -ي - - - -ل
م- -لع- -ق وسص- -ك- -اك Úوشص- -وك
إŸغ - - -ل - - -ق- - -ة  ،وإل- - -ق- - -ائ- - -د
رددتَ ف -ل ب s-د أإن ي -ك -ون إلs-رtد م-هs-ذبً-ا
معدنية إ ¤جسصده،
ت -ت -خ-ذه م-ع ن-فسصك
ن
و
ي
ل
ب
ا
ن
ي
ر
ك
ص
س
ع
ل
إ
ع -ارف ً-ا ل -ل -م -خ-اِل-ف ق-دره ،أإsم-ا إن
كما Áكن ÷سصده إلعاري أإن
’خ-ري-ن ‘ ﬂت-ل-ف
وإ أ
ب - -ون - -اب - -رت ك - -ان
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فينيسسيا تبحث عن مدينة بديلة
Ÿؤاجهة التدفق الهائل للزوار

لماكن التي غمرتها الفيضصانات .وأاصصبح
للكÎو Êنصصائح حول اŸياه العالية Ÿسصاعدة الناسس على تفادي ا أ
يوفر موقع مدينة البندقية ا إ
لن يتنبأا بنوع آاخر ﬂتلف من الفيضصانات :التدفقات الهائلة من السصياح .ويسصتخدم اŸوقع مقياسس  1إا.20 ¤وكان يوم من أايام شصهر
اŸوقع ا آ
لن .ومع ذلك ،تشصعر اŸدينة بالزدحام ،وا÷و الÓذع اÿانق.
لسصوأا على ذلك اŸقياسس حتى ا آ
أابريل اŸاضصي هو ا أ

صس- -ارت ف- -ي- -ن- -يسس- -ي- -ا ف- -ي أآلون -ة
أألخ - -ي - -رة ع - -اصس - -م - -ة أإلف - -رأط
ألسسياحي أألوروبية بامتياز ،وهؤ
أصس- -طÓ- -ح ج- -دي- -د ل- -ت- -ؤصس- -ي- -ف
ج -ح -اف -ل ألسس -ي -اح أل -ذي -ن ي-أات-ؤن
إله- -دأر أح- -ي- -اء وشس -ؤأرع ورب -م -ا
شسخصسية وأحدة من أفضسل وأبرز
ألمدن أألوروبية قاطبة.
ول ي- - -ع - -رف أح - -د ع - -ل - -ى وج - -ه
أل -ت -ح -دي -د ع -دد ألسس -ي -اح أل -ذي-ن
ي -زورون ف -ي -ن -يسس-ي-ا ف-ي ك-ل ع-ام.
وتشسير بعضص ألتقديرأت أن ألعدد
يصسل إألى  30مليؤن سسائح ،ولكن
ألمدينة ،وألتي تقؤل إأن ألعدد ل
ي-ت-جاوز  12م-ل-ي-ؤن سس-ائ-ح سسنؤيا
(أرتفاعا من  9مÓيين قبل عشسر
سس- -ن- -ؤأت) ،ت -ق -ؤل أيضس -ا إأن ه -ذه
أألرقام ألغريبة تحسسب ألزأئرين
ألمنفردين عدة مرأت .وعلى أي
حال ،من ألؤأضسح أن هناك عددأ
كبيرأ جدأ من ألسسياح ألؤأفدين
على ألمدينة بالنسسبة إألى سسكانها
أل- -ذي- -ن ي- -ع- -ان- -ؤن م- -ن أل- -ن -زي -ف
ألسسياحي ألهائل.

ول -يسست ف -ي -ن -يسس-ي-ا ه-ي أل-م-دي-ن-ة
أألوروبية ألؤحيدة ألتي تعاني من
زي -ادة ع -دد ألسس-ائ-ح-ي-ن .ف-ه-ن-اك
أيضس- -ا ب- -رشس- -ل -ؤن -ة ،وأمسس -ت -ردأم،
ودوبروفينك ،وغيرها من ألمدن
ألشس -ه -ي -رة أل-ت-ي ت-ع-ان-ي م-ن ذلك.
وق- - -اومت ب- - -عضص أل - -م - -دن ت - -لك
أل- -ت- -ؤج- -ه -ات ب -ف -رضص ألضس -رأئب
ألسس- -ي- -اح- -ي- -ة ،وأل- -ح- -ظ- -ر ع- -ل- -ى

أسستخدأم
خدمات إأيجاريةخاصسة ،وفرضص
أل- -غ- -رأم- -ات ع- -ل -ى ألسس -ل -ؤك -ي -ات
ألمسسيئة.
ل-ك-ن ت-ري-ف-ي-زو ،وأل-مدن ألمفضسلة
ف -ي ج -م -ي -ع أن -ح-اء أوروب-ا ت-ق-دم
ألبديل لذلك .فهي تبعد مسسافة
نصس - -ف سس- -اع- -ة ب- -ال- -ق- -ط- -ار م- -ن
ف -ي -ن -يسس -ي -ا .وه-ي ت-ع-ت-ب-ر أل-ؤأح-ة

أل- -ه- -ادئ -ة أل -م -ج -اورة ،وأل -م -ك -ان
ألمقصسؤد لتجديد ألثقافة وأألدب
ألعصسريين في ألمدينة أإليطالية
أل-ت-ي ت-ت-ح-دث ب-ل-غ-ة أه-ل أل-بÓ-د،
قبل أن تنضسم إألى قائمة ألؤجهات
ألسس -ي -اح -ي -ة أل -م-ف-رط-ة ف-ي ع-دد
ألزوأر.

قريبا ‘ مÎو موسصكو

دف ـ ـ ـع تذكـ ـ ـرة النقـ ـ ـل ع Èاليـ ـ ـة «التعرف عـ ـ ـلى الؤجـ ـ ـه»

تسستعد سسلطات ألعاصسمة ألروسسية مؤسسكؤ
لختبارأت على برنامج «تسسديد أجرة ألنقل»
آأليًا بؤأسسطة برمجيات «ألتعرف على ألؤجه»،
ألتي تتمتع بميزة تحديد هؤية ألشسخصص عبر
معالجة ألبيانات .وقال مكسسيم ليكسسؤتؤف،
ن -ائب ع -م -دة م -ؤسس -ك-ؤ :إأن ح-ك-ؤم-ة أل-م-دي-ن-ة
ت-ج-ري ح-ال-يً-ا م-ح-ادث-ات ل-ت-ح-دي-د أل-م-ع-اي-ي-ر
ألتقنية لختبارأت آألية «تسسديد أجؤر ألنقل
في ألمترو عبر ألتعرف على ألؤجه» ،وأكد أن
ألختبارأت سستبدأ في وقت قريب هذأ ألعام.
وتشسارك في هذأ ألمشسروع إأدأرة شسبكة مترو
أألن -ف -اق ف -ي م -ؤسس -ك -ؤ ،وم -دي -ري -ة ت -ق -ن-ي-ات

ماخونيك..
ت -زخ -ر أإي -رأن ب -م -ؤروث حضس -اري وث -ق -اف -ي
ضسخم وفريد ،وتعد قرية ماخؤنيك ألشسهيرة
أح -د أب -رز م -ع -ال -م ه-ذأ ألإرث ،أإذ أك-تسس-بت
شس-ه-رت-ه-ا م-ن سس-ك-ان-ه-ا قصس-ار أل-ق-ام-ة ،م-م-ا
ج -ع -ل-ه-ا ت-ع-رف ب-اسس-م «ق-ري-ة ألأق-زأم».ت-ق-ع
ماخؤنيك على بعد  130كيلؤمترأ عن مدينة
ب-ي-رج-ن-د ف-ي م-ح-اف-ظ-ة «خ-رأسس-ان ج-نؤبي»
شس - -رق أإي - -رأن و 35ك-ي-ل-ؤم-ت-رأ ع-ن أل-ح-دود
ألأفغانية.
يعؤد تاريخها أإلى أآلف ألسسنين ،لكن ألقرية
ما زألت تحافظ على ألمنحؤتات وألأشسكال
ألمتبقية على جبال ألمنطقة ،أإذ يعؤد وجؤد
ألسسكان ألحاليين في ألقرية أإلى  400سسنة
ت-ق-ري-ب-ا ب-ع-د وصس-ؤل ق-ب-ي-ل-ة أح-م-د خان أإلى
م -اخ -ؤن -يك أل -ت -ي ه-اج-رت م-ن أف-غ-انسس-ت-ان
باتجاه ماخؤنيك خؤفا من وصسؤل ألغزأة
أإل -ي -ه -ا وأق -ت -ح -ام أل -ق -ري -ة ،وأخ -ت -ارت ه-ذه
ألمنطقة ألجبلية ألؤعرة.
ورغ -م صس -ع -ؤب -ة أل -ع-يشص ف-ي-ه-ا وع-دم ت-ؤأف-ر
ألأرأضس -ي أل -زرأع -ي -ة وأل -م-ي-اه ب-ن-ى ألسس-ك-ان
ب -ي -ؤت -ه -م ألصس-غ-ي-رة ع-ل-ى أرت-ف-اع ل ي-ت-ج-اوز
م -ت -ري -ن ت -ق-ري-ب-ا ،وأسس-ت-خ-دم-ؤأ ف-ي ب-ن-ائ-ه-ا

أل -م -ع -ل-ؤم-ات ،ب-ال-ت-ع-اون م-ع مصس-ارف «سس-ب-ي-ر
بنك» ،و«في تي بي بنك» ،ومؤؤسسسسة «روسص
ت-ي-خ» ل-ل-ت-ق-ن-ي-ات .وت-ب-ق-ى مسس-أال-ة أعتماد هذه
أآللية ألجديدة رهنًا بنتائج ألختبارأت.
وتقؤم ألفكرة على نشسر كاميرأت عند مدخل
م-ح-ط-ات أل-م-ت-رو ف-ي م-ؤسس-ك-ؤ ،ت-ق-ؤم ب-م-همة
ت -ح -دي-د ه-ؤي-ة ألشس-خصص ع-ن-د دخ-ؤل-ه ،وع-ب-ر
معالجة ألصسؤرة ومقارنتها مع قاعدة بيانات
ُي -ف-ت-رضص أن ت-ق-دم-ه-ا أل-ب-ن-ؤك أل-مشس-ارك-ة ف-ي
ألمشسروع ،يقؤم ألبرنامج بسسحب أجرة ألنقل
من ألحسساب ألمصسرفي لهذأ ألشسخصص.
ويقؤل خبرأء في هذأ ألمجال ،إأن ألسستفادة

م -ن ب -رم -ج -ي-ات «ت-ح-دي-د أل-ه-ؤي-ة ع-ب-ر
ألصسؤرة» في مسسأالة كهذه يتطلب بالضسرورة
ت-ؤأف-ر ت-ق-ن-ي-ات ت-ت-م-ت-ع ب-ق-درة ق-رأءة ألبيانات
أل -ب -ي -ؤم-ت-ري-ة ل-لشس-خصص بسس-رع-ة ع-ال-ي-ة ج-دأً،
ُيفترضص أل تزيد على ثانية أو أثنتين ،وهؤ
أل -ؤقت أل -ذي ي -مضس -ي-ه أل-م-ؤأط-ن ف-ي تسس-دي-د
أجرة ألنقل في ألمترو ،عبر مÓمسسة بطاقته
ألمصسرفية أو بطاقة ألمترو جهازأً خاصسًا عند
ألمدأخل إألى ألمحطة .وإأذأ أسستغرقت عملية
تسسديد أجرة ألنقل وقتاً أكثر من ذلك ،فإان
ه -ذأ سس -ي -تسس -بب ب -ح-ال-ة ف-ؤضس-ى ف-ي سس-اع-ات
ألزدحام.
وف- -ي وقت سس- -اب- -ق ،ج- -رت أخ -ت -ب -ارأت ع -ل -ى
ألسستفادة من تقنية ألتعرف على ألشسخصص
عبر معالجة صسؤرته ،للكشسف عن مجرمين
مطلؤبين للعدألة ،في حال قرر أحدهم ألتنقل
بؤأسسطة ألمترو .وحاليًا تنتشسر كاميرأت هذه
ألبرأمج في عدد من محطات مترو أألنفاق
ف- -ي م -ؤسس -ك -ؤ ،ت -ع -م -ل بشس -ك -ل دأئ -م ،وتصس -ؤر
ألمؤأطنين أثناء دخؤلهم ألمحطة .وتم ربط
ألكاميرأت ببنك معلؤمات فيه صسؤر مطلؤبين
يبحث عنهم أألمن بتهم مختلفة.
وعند أكتشسافها أوجه شسبه بين أي مؤأطن
ووأحدة من ألصسؤر في قاعدة ألبيانات ،يقؤم
برنامج خاصص بمعالجة أدق ويحدد ما إأذأ كان
ألشسخصص هؤ «ألمطلؤب» أم ل ،ومن ثم يتم
إأرسس- -ال أل- -م- -ع- -ل- -ؤم- -ات إأل -ى رج -ال ألشس -رط -ة
ألمناوبين ،مع تفاصسيل حؤل وجهته على متن
ألمترو ،لمÓحقته وإألقاء ألقبضص عليه.

تقليد «ناف بر» حؤلها ا ¤أارضض اأ’قزام

ألحجر وألطين وألخشسب.
ويترأوح أرتفاع أبؤأب ألبيؤت بين  50و70
سس -ن-ت-ي-م-ت-رأ ف-ق-ط ،م-م-ا ل يسس-م-ح لÓ-إنسس-ان
ب -دخ -ؤل أل -م -ن -زل بسس -ه-ؤل-ة دون أن ي-ن-ح-ن-ي
كثيرأ ،كما جعلؤأ لكل مسسكن نافذة صسغيرة
بحجم كف أليد للحفاظ على حرأرة ألمنزل
من ألمناخ ألبارد في ألخارج ومعرفة ألليل
وأل-ن-ه-ار.وت-ت-األ-ف أل-مسس-اك-ن م-ن ثÓث غرف
م -ن -فصس -ل -ة ه-ي أل-م-ط-ب-خ وأل-م-خ-زن وغ-رف-ة
ألجلؤسص ،ويعيشص جميع أفرأد ألعائلة مع
بعضسهم ألبعضص في غرفة وأحدة.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-قصس-ر أل-ق-ام-ة ،ي-قؤل مزدور
رئ -يسص شس -ؤرى ق -ري -ة م-اخ-ؤن-يك أإن أل-ن-ظ-ام
أل -غ -ذأئ-ي ألسس-ي-ئ وشس-رب أل-م-ي-اه أل-م-ل-ؤث-ة -
سس -اب -ق -ا -ف -ي م-ن-ط-ق-ة ج-اف-ة أصس Ó-تسس-ب-ب-ا
بشسكل أسساسسي في ألتاأثير على نمؤ سسكان
ألقرية.
ب -دوره ،ي -ق -ؤل رأه -ن -م -ا -وه -ؤ أح -د سس-ك-ان
ألقرية -أإنه «لم تتؤأفر لسسكان ألقرية سسابقا
ألأطعمة ألمغذية كاللحم وألأرز ،فقد كانؤأ
ياأكلؤن أللحم مرتين في ألسسنة فقط أإذأ
قدمه أحد سسكان ألقرية في ألأعياد ،وكانؤأ

ينظرون أإليه كنؤع من ألأدوية ألتي تقؤي
ألمرضسى وتشسفيهم».أإضسافة أإلى سسؤء ألنظام
ألغذأئي ،سساهم تقليد «ناف بر» ألقائم على
أخ-ت-ي-ار ألأزوأج أل-مسس-ت-ق-ب-ل-يين منذ ولدتهم
أإل- -ى أل- -ح -ي -اة ،وزوأج ألأق -ارب ف -ي أن -تشس -ار
ألأقزأم.
كما دفع ألمناخ ألبارد للمنطقة ألسسكان أإلى
ب -ن -اء ب -ي-ؤت صس-غ-ي-رة تسس-ه-ل ع-ل-ي-ه-م ع-م-ل-ي-ة
أل-ت-دف-ئ-ة ضس-م-ن م-ن-ط-ق-ة خ-الية من ألخشسب
وألأشس -ج -ار ،ل -يصس -ب -ح تصس -غ -ي-ر أل-ب-ي-ؤت حÓ-
للتاأقلم مع ألطبيعة ألخشسنة هناك.
وي-ق-در ع-دد سس-ك-ان م-اخ-ؤن-يك ح-ال-ي-ا ب-نحؤ
 700شس -خصص ي -ع -م-ل ب-عضس-ه-م ف-ي أل-م-ن-ج-م
وأآخ- -رون ف- -ي أل- -م -دن أل -م -ج -اورة ب -ت -رب -ي -ة
أل-م-ؤأشس-ي ،أم-ا أل-نسس-اء ف-ي-ع-م-ل-ن ف-ي ح-ياكة
ألسسجاد.
ل ي -ت -ردد ألسس -ي -اح ف -ي زي -ارة ه -ذه أل -ق -ري -ة
وب-ي-ؤت-ه-ا أل-غ-ري-ب-ة سس-ن-ؤي-ا ،ل-ك-ن نتيجة لتغير
ط-ب-ي-ع-ة أل-ح-ي-اة ف-ي م-اخ-ؤن-يك ت-عترضص فئة
كبيرة على ظاهرة ألأبنية ألجديدة مطالبة
ب-فصس-ل-ه-ا ع-ن أل-م-ن-ط-ق-ة أل-تاريخية من أجل
ألحفاظ على ألأزقة وألبيؤت ألترأثية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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علماء أامÒكيؤن ينجحؤن ‘ تصسنيع
سسم العقرب
‚ح ب- -اح- -ث- -ون ‘ ج- -ام- -ع- -ة سص- -ت -ان -ف -ورد
لمÒكية ‘ تصصنيع سصم من العقارب قالوا
ا أ
إانه يحتوي على نوع Úمن اŸركبات اŸتغÒة
اللون التي تكافح البكتÒيا.فبعد أان عزل
ال-ب-اح-ث-ون اŸرsك-ب‚ Úح-وا ‘ ال-ت-ع-رف على
ت- -رك -ي -ب -ت -ه -م -ا وتصص -ن -ي -ع -ه -م -ا ﬂتÈي ً-ا ث -م
Œرب-ت-ه-م-ا ب-ن-ج-اح ‘ ال-قضص-اء ع-ل-ى أانواع من
ب -ك -تÒي -ا اŸك -ورات ال -ع -ن-ق-ودي-ة ،وب-ك-تÒي-ا
السص -ل اŸق -اوم -ة ل -ل-مضص-ادات ا◊ي-وي-ة ،ال-ت-ي
لنسصجة ولدى
كانت موجودة ‘ عينات من ا أ
فئران التجارب.

وتحدث ألباحثؤن في درأسستهم ألمنشسؤرة في
مجلة «أعمال أكاديمية ألعلؤم ألؤطنية للعلؤم»
ع - -ن أن ه- -ن- -اك ث- -روة ه- -ائ- -ل- -ة م- -ن أل- -م- -ؤأد
ألصسيدلنية تنتظر ألعلماء لكتشسافها بتؤظيف
سس -م -ؤم أل -ع -ق -ارب وأل -ث -ع -اب-ي-ن وأل-ح-ل-زون-ات،
وألمخلؤقات ألسسامة أألخرى .وقال ريتشسارد
زأي-ر أل-ب-روفسس-ؤر ف-ي أل-ك-ي-م-ي-اء ف-ي أل-ج-امعة
ألمشسرف على ألدرأسسة إأن «سسم ألعقرب في
حجمه يعد من إأغلى ألمؤأد في ألعالم ،إأذ إأن
إأنتاج غالؤن ( 3.785لتر) وأحد منه سسيكلف
 39مليؤن دولر ...وإأذأ أعتمدنا فقط على

أل -ع -ق -ارب ف -إان أح -دأً ل -ن
ي -ت -م -ك -ن م -ن أق -ت -ن -اء
ألسس- -م ،ل- -ذأ يصس- -ب -ح
رصس -د أل-م-رك-ب-ات
ألمؤجؤدة
فيه
وتصسنيعها،

مهمًا».
ل-ل-ت-ذك-ير فقد تعاون
ألباحث أألميركي مع
لؤريفال باسساني ألبروفسسؤر
ف -ي أل -ج -ام -ع -ة أل -ؤط -ن -ي -ة ف-ي
ألمكسسيك لدرأسسة عقارب في شسرق ألمكسسيك
وق -ام -ؤأ ب -اسس-ت-حÓ-ب ألسس-م م-ن-ه-ا ع-ن ط-ري-ق
ألتحفيز ألكهربائي لذيلها ،ووجدوأ مركبَين
تحّؤل لؤن أحدهما إألى أألحمر عند تعريضسه
للهؤأء وأآلخر إألى أألزرق.وقال ألباحثؤن إأنهم
لم يتمكنؤأ من إأجرأء ألدرأسسة سسؤى على 0.5
م -ي -ك-رول-ت-ر م-ن ألسس-م ،إأل أن ت-ح-ل-ي-ل ت-رك-ي-ب-ة
ألمركبين أدى إألى نجاحهم في تصسنيع ألسسم.

غرامة مالية للمخالف Úتصصل إا 450 ¤يورو

إاجراءات صسارمة ‘ مؤاجهة السسلؤكيات
السسيئة للسسياح ‘ روما

ات- -خ- -ذت روم- -ا إاج -راءات صص -ارم -ة ‘
مواجهة السصلوكيات السصياحية السصيئة،
ب-إاصص-دار ›م-وع-ة ك-بÒة م-ن ال-ق-واع-د
ا÷ديدة التي تغطي كل شصيء تقريبًا،
م -ن -ه -ا ت -ن -اول ال -وج -ب -ات اÿف-ي-ف-ة ،إا¤
الشصرب من نواف ÒاŸياه.
وفرضست ألعاصسمة ألإيطالية حظرأً على سسير
ألرجال عاريي ألصسدر في أألماكن ألعامة،
وتثبيت «أقفال ألحب» في ألجسسؤر ،وحذرت
من أن ألمخالفين سسيتعرضسؤن لغرأمة مالية
تصسل قيمة مخالفة ألقؤأعد نحؤ  450يؤرو.
ك -ذلك ف -إان ت-ن-اول أألط-ع-م-ة بشس-ك-ل ف-ؤضس-ؤي
حؤل مناطق ألجذب ألسسياحي ألشسهيرة ،مثل
«نافؤرة تريفي» ،هؤ أيضسًا أمر مرفؤضص وفق
أللؤأئح ألجديدة ،كما يحظر لمسص شسفتيك
ل -لصس -ن -ب -ؤر ع -ن-د ألشس-رأب م-ن ن-ؤأف-ي-ر أل-م-ي-اه
ألرومانية ألعامة.
وقام مجلسص ألمدينة بتحديث وتؤسسيع قائمة
أل -ل-ؤأئ-ح أل-ت-ي ي-رج-ع ت-اري-خ ب-عضس-ه-ا إأل-ى ع-ام
 ،1947باإلضسافة لحزمة جديدة من ألقؤأعد.

وي-ح-ظ-ر أيضسً-ا ب-ي-ع أل-ت-ذأك-ر أل-م-ع-روف-ة باسسم
«تذكرة تخطي ألخط» في بعضص أكبر مناطق
أل-ج-ذب ف-ي أل-م-دي-ن-ة أل-خ-ال-دة ،م-ثل متاحف
أل-ف-ات-ي-ك-ان و«ك-ؤل-ؤسس-ي-ؤم» ،ك-م-ا ي-ح-ظ-ر ع-مل
أولئك ألذين يرتدون مÓبسص ألرومان حؤل
أل-ن-ق-اط ألسس-ي-اح-ي-ة ألسس-اخنة ،ويطلبؤن ألمال
مقابل ألتقاط ألصسؤر .كما هددت سسلطات
روما بفرضص «غرأمات شسديدة» على أولئك
ألذين يسسبحؤن في نؤأفير ألمدينة.
وقد تؤؤدي بعضص ألمخالفات فقط إألى ضسربة
خفيفة على معصسم أليد من أفرأد ألشسرطة،
أل-ت-ي تسس-ي-ر ف-ي دوري-ات ،وي-م-ك-ن أن ي-ت-ح-م-ل
ألبعضص أآلخر غرأمة مالية ،أو يمنع من دخؤل
أل-م-ن-ط-ق-ة أل-ت-ي وق-عت ف-ي-ه-ا أل-م-خالفة .وفي
تصسريح لصسحيفة «تليغرأف» ،قالت فرجينيا
رأج -ي ،ع -م -دة روم -ا« :روم -ا سس -ت-ظ-ل دأئ-مً-ا،
ترحب ،لكن هذأ ل يعني ألتسسامح مع ألسسلؤك
ألسسيئ ،وبالتغاضسي عن أألضسرأر ألتي لحقت
بمدينتنا».

ا◊دث صصنعته كولونيا باŸانيا

أق-امؤؤسسسسة خÒية تقيم مائدة ›انية بطؤل  100مÎ
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بسصبب انقÓب حافلة

هروب نحؤ  133مليؤن نحلة بؤ’ية مؤنتانا
ذكرت وسسائل إأعÓم محلية أن سسائقا تسسبب بالخطأا في أنقÓب شساحنة؛ مما أسسفر عن هروب حمؤلتها من ألنحل
ألتي قدرت بنحؤ  133مليؤن نحلة في ولية مؤنتانا أألميركية.
وكانت ألشساحنة -ألتي تحمل أربعين ألف باوند (ألباوند يسساوي نصسف كيلؤغرأم تقريبا) من نحل ألعسسل -متجهة من
كاليفؤرنيا إألى نؤرث دأكؤتا عندما تحطمت عند تقاطع ريفي بالقرب من بؤزمان مؤنتانا ،ولم يصسب أي أحد في
ألحادث.
وقال برأيان نيكؤلي مسساعد رئيسص أإلطفاء في ألؤلية إأن طاقمه لم يسسبق له ألتعامل مع حادثة كهذه ،فكانت
أألولية لديه هؤ منع أشستعال ألنار نتيجة تسسرب ألؤقؤد من ألشساحنة ،مما أسستدعى تصسرفا سسريعا من جانب عمال
أإلنقاذ ألذين أسستخدمؤأ أقنعة تنقية ألهؤأء لتقليل خطر ألتعرضص للسسعات ألنحل.وقد وضسع ألمسسؤؤولؤن ألمحليؤن
تحذيرأت في مكان ألحادث وسسط مخاوف بشسأان أألشسخاصص ألذين يعانؤن من حسساسسية من لسسعات ألنحل.

á°VÉjQ

إإ’ثنين  17جوإن  2019م
إلموإفق لـ  14ششوإل 1440هـ

مولوديـــــــة إ÷زإئـــــر

ج ـ ـابو يدّعم التّشصكيل ـ ـة ‘..انتظ ـ ـار اسصتق ـ ـدامات أاخ ـ ـرى

توإصصل إدإرة مولودية
إ÷زإئر عملية إنتدإب
إلÓعب Úإلتي باشصرت فيها
منذ مطلع شصهر جوإن
إ÷اري ،حيث تعاقدت
عشصية إلسصبت مع ثالث
لعب خÓل مرحلة
إلنتقالت إلصصيفية ،لتكون
بذلك من ب Úإلفرق إلأو¤
‘ إلبطولة إلوطنية رفقة
شصبيبة إلقبائل إللّذين باشصرإ
إلعملية ،حيث “ّكنت
إلسصبت من ضصمان خدمات
إلدو‹ إلسصابق «عبد إŸوؤمن
” إنتدإبه نظرإ
جابو» إلذي ّ
Èÿته إلوإسصعة ﬁليا
وقاريا ،وهو ما سصيضصمن
للعميد صصانع إألعاب من
إلطرإز إلعا‹ لنقل
إÿطورة نحو إÿط
إلأمامي ،وهو ما عجز عنه
إلÓعبون إلسصابقون إلذين
تدإولوإ على منصصب صصناعة
إللعب منذ رحيل «فيصصل
باجي» مع نهاية موسصم
(.)2009 – 2008

ﬁمد فوزي بقاصص

“ّك - - -نت إإدإرة إŸول- - -ودي- - -ة م- - -ن
ضش- -م- -ان خ- -دم- -ات ث Ó-ث ’ع -بÚ
‡ي -زي -ن ‘ إل -ب -ط -ول-ة إل-وط-ن-ي-ة،
ح-يث ب-اشش-رت ع-م-ل-ية إ’نتدإبات
‘ سش -وق إل -ت -ح -وي Ó-ت إلصش -ي-ف-ي-ة
ب- -ت -ع -اق -ده -ا م -ع إل -ظ -ه Òإ’أÁن
لنصشر حسش Úدإي إ’أسشبق «وليد
ع Ó-ت -ي» ل -ي -ك -ون م -ن -افسش -ا ق -وي-ا
ل -ل -ق -ائ -د «ع-ب-د إل-رح-م-ن حشش-ود»
إل - -ذي ت - -رإج - -ع مسش - -ت - -وإه ك- -ثÒإ
إŸوسش -م إŸاضش -ي ن -ظ -رإ ل -غ -ي-اب
منافسس من طينته ،ليعّوضس رحيل
إلششاب «عروسس» إŸعار من نادي
بارإدو ،كما تعاقد إلعميد بعدها
م- -ع إل- -ظ- -ه Òإ’أيسش -ر ل -ل -نصش -ري -ة
«ب -رإه -ي-م-ي» ،إل-ذي إأّد ى م-وسش-م-ا
إسش-ت-ث-ن-ائ-ي-ا م-ع إل-ع-اصشمّي  Úولفت
إأنظار إلعديد من إ’أندية ،ليكون
ب- -ذلك م- -ن- -افسش -ا ق -وي -ا لـ «ن -ب -ي -ل
ل-ع-م-ارة» وي-خ-ل-ف م-كان «حاششي»
إل- - -ذي ك - -ان إأضش - -ع - -ف صش - -ف - -ق - -ة
ل -ل -م -ول -ودي -ة إŸوسش-م إŸن-قضش-ي،
لتتعاقد عششية إلسشبت إŸولودية
م -ع «ع -ب -د إŸوؤم -ن ج -اب -و» إل-ذي
سش-ي-ع-وضس ب-ام-ت-ي-از رح-ي-ل إلدو‹
إŸلغاششي «إإبرإهيم إأمادإ».
إ’نتدإبات إلتي قامت بها إإدإرة
م -ول -ودي -ة إ÷زإئ -ر ،ت -وؤ ّك -د ب-اأّن -ه-ا

ك -انت م -دروسش -ة وب -ال -تشش -اور م -ع
إŸسش -وؤول إ’أول ع -ل -ى إل -ع -ارضش -ة
إلفنية للفريق إلفرنسشي «برنارد
ك - - -ازو »Êإل - - -ذي شش ّ- - -د د ع - - -ل - - -ى
إزدوإجية إŸناصشب ،وكذلك على
إل -ث -ن -ائ -ي (ع Ó-ت -ي وج -اب -و) ك -م-ا
كشش -ف -ن -اه ‘ إأع -دإدن -ا إلسش -اب -ق-ة،
خصشوصشا إأّن «كازو »Êكان يريد
«‡وشس» ب- - - - - -دإي - - - - -ة إŸوسش - - - - -م
إŸنقضشي ،هو إلذي إأششرف على
ت -دري-ب-ه ح Úك-ان م-درب-ا ل-ل-ن-ادي
إ’إفريقي إلتونسشي ،لكن إŸدير
إل-ري-اضش-ي ل-ل-ف-ري-ق «ك-م-ال ق-اسشي
إلسشعيد» فششل ‘ إإقناعه بتقمصس
إألوإن إلعميد.
«غريب» :إنتدإباتنا
مدروسصة وبالتّشصاور مع
إلطّاقم إلفنّي
هذإ وإأّكد «عمر غريب» إŸناجÒ
إل -ع -ام ل -ل -م -ول-ودي-ة خÓ-ل إل-ن-دوة
إلصش -ح -ف -ي -ة إل -ت -ي ق -دم ف-ي-ه ‚م
إل - - -وف - - -اق إ’أسش - - -ب- - -ق ،ب- - -اأّن ك- - -ل
إ’نتدإبات إلتي قامت بها إ’إدإرة
مدروسشة ،وإأّنها تعمل على ضشمان
إلصش -ف-ق-ات إل-ت-ي إأرإده-ا إل-ط-اق-م
إلفني بقيادة «كازو ،»Êموضّشحا
باأن إ’إدإرة سشتتعاقد مع ’عبْين
إآخرْين ‘ بحر إ’أسشبوع إŸقبل،
حيث من إŸنتظر إأن يكون إ’أول
’ع -ب -ا ‘ ﬁور إل -دف -اع وإل -ث -اÊ
ج-ن-اح-ا إأÁن ،وق-د ي-ك-ون-ا ب-نسش-بة
ك - -بÒة إŸدإف- -ع إ’أسش- -ب- -ق ’إ–اد
إل- -ع- -اصش- -م- -ة «ف- -اروق شش- -اف- -ع- -ي»

Óÿفة «كنيشس» ،هو إلذي إأعطى
ك- -ل- -م- -ت- -ه لـ «غ -ريب» ب -ال -ل -عب إإ’
للمولودية ‘ إ÷زإئر ‘ حالة ما
إإذإ Á ⁄ضش - - -ي ع - - -ل - - -ى ع- - -ق- - -ده
إ’حÎإ‘ مع إأحد كبار إلبطولة
إلسش-ع-ودي-ة ،رغ-م إإصش-رإر «ع-ل-ي-ق»
على جلبه للفريق ،با’إضشافة إإ¤
إ÷ن - -اح إلسش - -ري- -ع ل- -ن- -ادي وف- -اق
سشطيف «بك »Òإلذي يسشيل لعاب
«كازو ‘ ،»Êإنتظار إلتاأكد من
إل -ت-ع-اق-د م-ع «ب-درإن» م-ن ع-دم-ه
لتسشريح «عزي» ،بعد دخول فريق
ششباب بلوزدإد إÿط للتعاقد مع
إلدو‹ إ÷زإئري.
‘ نفسس إلسشياق ،إأّكدت مصشادر
«إلشش- -عب» ب- -اأّن إإدإرة إŸول- -ودي- -ة
ت-ت-ف-اوضس م-ع ثÓ-ث ح-رإسس ك-ب-ار
Ÿن -افسش -ة «شش -ع -ال» ع-ل-ى م-نصشب
ح- -رإسش- -ة إŸرم- -ى ‘ م- -ول- -ودي- -ة
إ÷زإئ - - -ر ،وي - - -ت - - -ع - - -ل - - -ق إ’أم- - -ر
ب - - - - -اıضش - - - - -رم «ﬁم- - - - -د ÚŸ
زم -ام -وشس» إل -ذي ق-اد إŸول-ودي-ة
للتتويج باآخر لقب لها ‘ إلبطولة
إلوطنية موسشم (،)2010 - 2009
ب- -ا’إضش- -اف- -ة إإ ¤إ◊ارسس إل -دو‹
«مصش-ط-ف-ى زغ-ب-ة» إل-ذي ت-تصشارع
ع -ل -ي -ه ك -ل م -ن شش -ب -ي -ب-ة إل-ق-ب-ائ-ل
وششباب بلوزدإد لضشمه ،وإ◊ارسس
إلششاب «غاية مرباح» إلذي يبحث
ع  - - -ن إ ’ ح  Îإ ف ب - - -ا أ و ر و ب - -ا  ،و ذ ل ك
ب- -ع- -دم- -ا ك- -ان إ◊ارسس «شش- -ع -ال»
إŸوسش -م إŸن -قضش -ي دون م-ن-افسس
م -ب-اشش-ر ،وه-و إ’أم-ر إل-ذي حّ-ر ك
إ’أخ Òإلذي يبحث عن مÓقاة
«غ -ريب» ه -ذه إ’أي-ام ل-ل-ت-اأك-د م-ن

إ Èÿقصش - -د إل - -ت - -ف - -اوضس ع- -ل- -ى
إل -رح -ي -ل م -ن إŸول -ودي-ة لضش-م-ان
مششاركات إأسشاسشية مع إلفرق إلتي
ت - -ب - -حث ع - -ن إ’سش - -ت - -ف - -ادة م - -ن
خدماته ،خصشوصشا إأنه مرتبط مع
إŸولودية إإ ¤غاية .2023
إنطÓق إأشصغال إلّتحضصŸ Òئوية
إŸولودية إÿميسس إŸقبل
من جهة إأخرى ،إأّكدت مصشادرنا
إأّن إأششغال ترميم وتهيئة ملعب 5
ج- - -وي- - -ل- - -ي- - -ة إ’أوŸب- - -ي– ،ضشÒإ
لÓ-ح-ت-ف-ال ب-ال-ذكرى  98لتاأسشيسس
إل - -ف - -ري - -ق شش - -ه - -ر إأوت إŸق - -ب- -ل،
و–ضشÒإ Ÿئوية إلنادي سشتنطلق
ي- - -وم إÿم- - -يسس إŸق - -ب - -ل ،ح - -يث
سش-ي-ت-زّي-ن إŸل-عب إ’أوŸب-ي ب-األوإن
إل- -ف -ري -ق وب Ó-ف -ت -ات –م -ل إسش -م
إلنادي ،كما سشيتم تخصشيصس جزء
م -ن إŸدرج -ات إل -ع-ل-وي-ة لÓ-أن-دي-ة
إل -زإئ -رة ،وسش -ي-ت-م ت-دشش Úم-ت-ح-ف
خ- -اصس ب- -ال- -ف -ري -ق دإخ -ل إŸل -عب
إ’أوŸب - -ي ،وذلك ب- -ع- -دم- -ا إأمضشت
إŸولودية عقد ششرإكة مع إŸركب
إ’أوŸبي «ﬁمد بوضشياف» إلذي
Áت - - - - - -د إإ 10 ¤سش -ن-وإت ك-ام-ل-ة
’سش-ت-غÓ-ل م-لعب  5ج-وي-لية ،وكل
إÓŸعب إÙاذية له إلتي سشتكون
خاصشة بالتدريب ولتكوين إلفئات
إ ل ش ش -ا ب -ة  ،ب -ا ’ إ ض ش -ا ف -ة إ إ  ¤إ س ش -ت -غ  Ó-ل
فندق إŸلعب وكل مرإفقه ،وهو
ما يوؤّكد باأّن «سشوناطرإك» تبحث
عن إإعطاء بعد جديد للمولودية
بدإية من إŸوسشم إŸقبل.

تنـ ـ ـافسش شصدي ـ ـد م ـ ـن أاجـ ـل ال ّصصع ـ ـود إا ¤من ّصصـ ـ ـة الّتتوي ـ ـ ـج

لختصصاصصات شصيشس ،سصيف وسصيف إ◊سصام ،إناث
لوإسصط ‘ كل إ إ
ُتختتم مسصاء إليوم فعاليات منافسصات كأاسس إ÷زإئر للمبارزة بإاجرإء نهائيات صصنف إ أ
وذكور إلتي إحتضصن وقائعها إŸركز إلرياضصي إلنسصوي ب Íعكنون Ãشصاركة حوإ‹  70مبارزإ ومبارزة سصيتنافسصون لعتÓء منصصة إلتتويج.

يهدف إŸبارزون من إلصشنفÚ
إإ ¤تقد Ëكل ما لديهم فوق
إلبسشاط من إأجل –قيق إأفضشل
ن- -ت- -ي- -ج- -ة ،خ- -اصش -ة م -ن ط -رف
إل-ع-ن-اصش-ر إل-ت-ي ت-ن-ت-م-ي ل-ل-فرق
إل- -وط- -ن- -ي- -ة م- -ن إج -ل ت -ق -ي -ي -م
إŸسشتوى إلبد Êوإلفني خÓل
إلفÎة إ◊الية ،قبل إلششروع ‘
إل - - -ت- - -حضشÒإت إŸت- - -ع- - -ل- - -ق- - -ة
باŸوإعيد إلقارية إلقادمة Ãا
إأن إأغ -ل -ب -ه-م سشُ-ي -م-ث-ل-ون إل-رإي-ة

إلوطنية مسشتقب.Ó
ج- -رت إأمسس ن- -ه- -ائ -ي -ات ك -اأسس
إ÷زإئر لÓأصشاغر Ãششاركة 83
م -ب-ارزإ وم-ب-ارزة إل-ت-ي شش-ه-دت
م - - -ن - - -افسش- - -ة ق- - -وي- - -ة ب Úك- - -ل
إل -ري -اضش -ي Úب -ع -دم -ا ” ت-وفÒ
إل-ظ-روف إŸن-اسش-ب-ة م-ن ط-رف
إل - -ق- -ائ- -م Úع- -ل- -ى إ’إ–ادي- -ة،
لضشمان إلسش Òإ◊سشن للموعد
إل- -ذي ع- -رف إأج- -وإء ع- -ائ -ل -ي -ة
وح -م-اسش-ي-ة ب-ت-وإج-د إأك Èع-دد
م-ن إل-ري-اضش-ي Úت-وؤك-د إل-عÓ-قة
إلوطيدة إلتي Œمعهم.

منافسشة إلكاأسس كانت مسشبوقة
باجرإء وقائع إلبطولة إلوطنية
ي- -وم- -ي إ÷م- -ع- -ة وإلسش -بت م -ن
خ Ó-ل إإج-رإء «م-ل-ت-ق-ى إŸب-ارز
إلشش- - - - -اب» ذك - - - -ور وإإن - - - -اث ‘
مرحلته إلثانية لفئة إأقل من
 11و  13سش- -ن- -ة بـ  56و 75
رياضشي ورياضشية على إلتوإ‹،
تنافسشوإ فيما بينهم ÷مع إأكÈ
ع -دد م -ن إل-ن-ق-اط ق-ب-ل خ-وضس
غمار إŸرحلة إلثالثة وإ’أخÒة
إل -ت -ي سش -ت -ك -ون شش -ه-ر ج-وي-ل-ي-ة
إل - -ق - -ادم - -ة لضش- -م- -ان إŸرإك- -ز

نابو‹

شصـ ـ ـراء عقـ ـد ا◊ـ ـارسش أاوسصبينـ ـا نهائي ـ ـا
قال تقرير صصحفي إيطا‹،
إن نادي نابو‹ فّعل بند
أإحقية إلشصرإء ‘ عقد
إلكولومبي ديفيد أإوسصبينا،
حارسس مرمى إلفريق إُŸعار
ل‚ليزي.
من آإرسصنال إ إ
وذك- -رت شش -ب -ك -ة «سش -ك -اي
سشبورت» إإيطاليا ،أإن أإوسشبينا
أإصش-ب-ح ’عً-ب-ا دإئً-م-ا ب-نابو‹،
بعدما مارسس إلنادي حقه ‘
ششرإء إلÓعب ،حيث دفع 4
مÓي Úيورو آ’رسشنال.
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إدإرة إلّنادي سصخّرت ميزإنية ضصخمة للّتعاقدإت

ا◊ـ ـ ـارسش زغب ـ ـة أاولويـ ـ ـة فري ـ ـق شصبـ ـ ـاب بلـ ـ ـ ـ ـوزداد
وضصعت إدإرة شصباب بلوزدإد
إلتعاقد مع إ◊ارسس زغبة
كاولوية للفريق خÓل فÎة
إلنتقالت إلصصيفية ،حيث
شصرعت إدإرة إلفريق تفاوضصها
مع إ◊ارسس خاصصة أإن إŸدرب
يريد ضصم حارسس ‡يز.

عمار حميسسي

كأاسس إ÷زإئر للمبارزة (أإصصاغر وأإوإسصط)

نبيلة بوقرين

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

إلعدد
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وسشيظل أإوسشبينا ‘ إلدوري
إإ’ي - -ط - -ا‹ ،ب - -ع - -دم- -ا ت- -رك
إنطباًعا إإيجابًيا رفقة إلفريق
‘ موسشمه إأ’ول.
وك -ان أإوسش -ب -ي -ن -ا ق -د إن -ت -ق-ل
لصش -ف -وف ن -اب -و‹ ‘ صش -ي -ف
 2018إŸاضش -ي ،ق -ادًم -ا م-ن
آإرسش -ن-الŸ ،دة م-وسش-م وإح-د
على سشبيل إإ’عارة..
وع- - - -ل- - - -ى م- - - -دإر إŸوسش - - -م
إŸنصش - -رم ،شش - -ارك إ◊ارسس
إل -ك -ول -وم -ب -ي ‘  24مبارإة

Ãخ -ت -ل -ف إŸن -افسش -ات ،م-ن
ب-ي-ن-ها  17م-وإج-ه-ة بالدوري
إإ’يطا‹ 6 ،مباريات بدوري
أإب -ط-ال أإوروب-ا ،ب-ج-انب ل-ق-اء
وإحد ‘ كأاسس إإيطاليا.
يششار إإ ¤أإن أإوسشبينا ،يششارك
حالًيا رفقة منتخب كولومبيا،
‘ م -ن -افسش -ات ك-وب-ا أإم-ري-ك-ا
إŸق -ام -ة ب -الÈإزي -ل ،وإل -ذي
إسش-ت-ه-ل مشش-وإره ‘ إل-ب-ط-ولة
ب - -ال- -ف- -وز ع- -ل- -ى إأ’رج- -ن- -تÚ
(.)0-2

إ’أو.¤
لÓإششارة ،فاإن إŸرحلة إ’أو¤
م- -ن ُم - -ل- -ت -ق -ى إŸب -ارز إلشش -اب
ج- -رت ف- -ع -ال -ي -ت -ه -ا شش -ه -رم -اي
إŸاضشي Ãا إأن إŸوعد يجري
على ثÓث مرإحل يتم تسشليم
إŸيدإليات للمتوج ‘ Úإأخر
ﬁطة إأي ‘ جويلية إلقادم،
ما يعني إأن إ◊ظوظ مازإلت
ق-ائ-م-ة ب-ال-نسش-ب-ة للمبارزين من
إأجل إلعودة ‘ إلنتيجة ،وكسشب
إأك Èعدد من إلنقاط للصشعود
Ÿنصشة إلتتويج.

ب -اشش -رت إإدإرة شش -ب -اب ب -ل -وزدإد
ت -ف -اوضش -ه -ا م -ع إ◊ارسس زغ-ب-ة،
إل- -ذي ي- -ط- -م- -ح ل -ب -عث مشش -وإره
إلكروي من خÓل إ’نضشمام إ¤
فريق Áنح له فرصشة إللعب على
إ’دوإر إ’وÃ ¤ا أإن شش- - - -ب- - - -اب
بلوزدإد يريد إللعب على إ’دوإر
إ’و.¤
وتريد إ’دإرة تكوين فريق قوي
إŸوسش - -م إŸق- -ب- -ل ،وه- -و إ’م- -ر
إلذي جعلها “نح إŸدير إلعام
سش-ع-ي-د ع-ل-ي-ق إل-ب-ط-اق-ة إل-بيضشاء
فيما يخصس إلتعاقدإت ،ووضشع
ميزإنية كبÒة من أإجل إنتدإب
إفضشل إلعناصشر.
وم-ن-ح ح-ارسس إل-وف-اق م-وإف-ق-ته
ع - -ل - -ى إ’نضش - -م- -ام إ ¤شش- -ب- -اب
بلوزدإد رغم أإنه تلقى عروضشا
كثÒة خاصشة من إÿليج ،وهو
إ’مر إلذي جعله يفكر ›ددإ
‘ إتخاذ إلقرإر إŸناسشب قبل
إ’مضشاء ‘ إلششباب.
وم -ن -حت إإدإرة إلشش-ب-اب ح-ارسس
إلوفاق ضشمانات ليكون إ◊ارسس
إ’ول ‘ إل - - -ف - - -ري - - -ق إŸوسش - - -م
إŸق - -ب - -ل ،خ - -اصش - -ة أإن إŸدرب
ع -م -رإ Êأإب -دى إع -ج-اب-ه إل-ك-بÒ
بامكانيات زغبة وخÈته إلكبÒة
على إŸسشتوى إ’فريقي.
ويشش -ارك إلشش -ب -اب ‘ م -ن-افسش-ة

ك- -أاسس إل- -ك- -اف ،وه- -و م -ا ج -ع -ل
إ’دإرة ت- -درسس إلسش Òإل- -ذإت- -ي- -ة
لÓعب Úبدقة كبÒة من خÓل
إخ -ت -ي -ار إل-ع-ن-اصش-ر إل-ت-ي تسش-م-ح
ل -ل -ف -ري -ق ب-ال-ت-ال-ق ‘ إŸن-افسش-ة
إل - -ق- -اري- -ة إل- -ت- -ي ت- -ري- -د إ’دإرة
إل- -ذه -اب ب -ع -ي -دإ ف -ي -ه -ا ب -دإي -ة
بالوصشول إ ¤دور إÛموعات.
و ⁄تفوت إدإرة إلفريق إلفرصشة
ل -ل -ت -اك -ي -د ع -ل-ى ضش-رورة إن-ت-ق-اء
إفضش -ل إل -ع -ن -اصش -ر إل -ت-ي تسش-م-ح
ل-ل-ف-ري-ق ب-ال-ت-ال-ق ع-ل-ى إŸسشتوى
إÙلي ،خاصشة إŸوسشم إ◊ا‹
إلذي كان كارثي Ãا إن إلنادي
نافسس على ضشمان إلبقاء.
و’ ت -ري -د إدإرة إل -ن -ادي ت -ك -رإر
سشيناريو هذإ إŸوسشم من خÓل
إŸن -افسش -ة ع -ل-ى إ’دوإر إ’و،¤
و–ق- -ي- -ق إن- -طÓ- -ق- -ة ق- -وي -ة ‘
إل -ب -ط -ول-ة وه-ذإ م-ن خÓ-ل ضش-م
إفضش- -ل إلÓ- -ع- -ب Úوإإج -رإء فÎة

–ضش ‘ ÒإŸسشتوى.
إلعـــــــــودة إ ¤إلّتدريبات
نهاية إلشّصهــــــر
ب- -ر›ت إإدإرة إل -ف -ري -ق ن -ه -اي -ة
إلششهر إ◊ا‹ من أإجل إلعودة
إ ¤إلتدريبات ،حيث  ⁄يفصشل
إ÷ه -از إل -ف-ن-ي ب-ع-د ‘ إل-ت-اري-خ
إÙدد ل -ل -ع-ودة إ ¤إل-ت-دري-ب-ات
ع - -ل- -ى أإن ي- -ت- -م إ’ج- -ت- -م- -اع بÚ
إŸدرب وإŸدي- - -ر إل - -ري - -اضش - -ي
ل-وضش-ع إل-رت-وشش-ات إ’خÒة ع-ل-ى
برنامج إلتحضش.Ò
و ⁄تفصشل إإدإرة إلفريق بعد ‘
مكان إجرإء إلÎبصس إلتحضشÒ
إلذي يسشبق نهاية إŸوسشم رغم
أإن كل إŸؤوششرإت توحي بإاجرإئه
‘ ت - - - - - - - - - - -ونسس ،إإ’ إن إŸدرب
وإŸدي -ر إل -ري -اضش -ي سش-ي-حّ-ددإن
خÓل إجتماعهما إŸقبل مكان
إجرإء إلÎبصس.

شصبيبة بجاية

الفريـ ـ ـق يعـ ـ ـا Êنقـ ـ ـصصا ‘ التّموي ـ ـ ـ ـ ـل

مازإل فريق شصبيبة بجاية يعا Êمن نقصس
إلتمويل ،وهو ما أإثر سصلبا على إلتحضص Òللموسصم
إلكروي إ÷ديد ،على إعتبار أإن مسصتقبل
إلرئيسس حوإسصي ،إŸدرب بوعكاز ،وإلÓعب⁄ Ú
لمر إلذي أإدخل إلقلق لدى
يحّدد بعد ،وهو إ أ
ﬁبي هذإ إلنادي إلعريق.
ع ّ-ب-ر أإنصش-ار ف-ري-ق شش-ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة ع-ن إسش-ت-ي-ائ-ه-م
للوضشع إلذي Áر به فريقهم ،حيث  ⁄يتم ◊ّد إآ’ن
إلفصشل ‘ إلعديد من إلقضشايا ،ومنها من يخلف
رئيسس ششبيبة بجاية بلقاسشم حوإسشي إلذي إنتهت
مهمته ،خاصشة بعدما أإصشدر إلنادي إلهاوي للفريق
بيانا أإكد من خÓله نهاية مهمة إŸكتب إŸسش‘ ،Ò
إنتظار إإيجاد حل للششركة إلرياضشية وإلقرإر إلذي
سش -ي -ت-خ-ذه إŸسش-اه-م-ون ب-خصش-وصس رئ-اسش-ة ›لسس
إإ’دإرة.
ويضش- -اف إإ ¤ه- -ذإ ع- -دم إل- -ت- -ف -اوضس م -ع إŸدرب
ب -وع -ك -از ،إل -ذي  ⁄يسش -تشش -ر إإ ¤غ-اي-ة ك-ت-اب-ة ه-ذه
إأ’سش- -ط- -ر ‘ إŸوضش- -وع ،وه- -ن- -اك إح -ت -م -ال ك -بÒ

Ÿغادرته نحو وجهة أإخرى حسشبما يدور ‘ ﬁيط
إلفريق إلبجاوي.
ومن جهتهم فقد منح إلÓعبون إإدإرة إلفريق مهلة
أإسشبوع ،لتسشديد مسشتحقاتهم إŸالية إلعالقة وكذإ
إلتفاوضس بخصشوصس مسشتقبلهم ،وهّددوإ Ãغادرة
إلفريق ‘ حال إسشتمرإر إأ’مور على حالها’ ،
سشيما وأإن هناك عروضس قد ”ّ تلقيها من بعضس
إلفرق.
وما زإد إلط Úبّلة حسشب ÷نة إ’نصشار ،أإن إلرئيسس
حوإسشي ليسس بإامكانه عمل أإيّ ششيئ أ’ن مهمته ‘
تسشي Òششؤوون إلفريق إÎÙف قد إنقضشت بعد
آإخر مبارإة كأاسس إ÷مهورية  ،وعليه يأامل أإنصشار
إلششباب ‘ حلّ عاجل لتمك Úإلنادي من إلتحضشÒ
للموسشم إلكروي إ÷ديد ،وبالتا‹ يكون ‘ مسشتوى
إلتطلعات إلتي يطمحون لها ،خاصشة وأإن إلهدف
إŸسشطر للموسشم إلكروي إلقادم يتمثل ‘ إللعب
على ورقة إلصشعود.

بجاية :بن النوي توهامي

إ–اد إلعاصصمة

هل تقنع اإلدارة زماموشش بالبقاء ‘ النّادي؟
لقناع حارسس مرماه
تتّجه إدإرة إ–اد إلعاصصمة إ
لم Úزماموشس بالبقاء ‘ صصفوفه إŸوسصم
ﬁمد إ أ
إŸقبل.
تأاتي رغبة إإدإرة إ’–اد ◊اجة إلفريق Èÿة
زماموشس ‘ إلتحديات إŸقبلة ،خاصشة أإنه ’ يزإل
م -رت -ب -ط -ا ب -ع -ق -د رف -ق-ة إل-ن-ادي ح-ت-ى ج-وإن 2020
ودخل زماموشس ضشمن إهتمامات إلعديد من إأ’ندية
إ÷زإئ -ري-ة ،ع-ل-ى غ-رإر شش-ب-اب ب-ل-وزدإد ،وم-ول-ودي-ة
إ÷زإئر ،رÃا تقربه من إلرحيل عن إ’–اد بعد
سشنوإت عدة من إلعطاء قضشاها ب Úجدرإنه ،خاصشة
بعد إŸششاكل إلتي عاششها ‘ إŸوسشم إŸنقضشي مع
إŸسشÒين.
و“ّك -نت إإدإرة إل -ن -ادي م -ن إ◊صش -ول ع -ل -ى ت -وق-ي-ع
إŸدإفع إلششاب أإنيسس خمايسشية ،إلقادم من إ–اد
ع -ن -اب -ة ،إل -ذي ي -ع-د أإول صش-ف-ق-ات إ–اد إل-ع-اصش-م-ة
إسشتعدإدإ للموسشم إŸقبل ‘ ،إلوقت إلذي ” تعيÚ
إلتونسشي قيسس إليعقوبي مدربا جديدإ للفريق.

إنتقالت

بايرن ميونيخ مهتم بخدمات غاريث بيل

كشصفت تقارير صصحفية أإمسس عن إهتمام قوي
لŸا،Ê
من جانب نادي بايرن ميونيخ إ أ
بضصم أإحد ‚وم ريال مدريد ،ضصمن
إسصتعدإدإت إلبافاري Úللموسصم إŸقبل.
وف-ق-ا لصش-ح-ي-ف-ة «ذإ صش-ن» إلÈي-ط-ان-ي-ة
فإان بايرن يسشعى إ’قناع إإدإرة إلنادي
إŸل -ك -ي ب-ال-ت-خ-ل-ي ع-ن خ-دم-ات ‚م-ه
غاريث بيل Ÿدة عام وإحد ،على أإن
يتحمل إلنادي إلبافاري إلرإتب إلششهري
لÓعب.
وب -ع -د رح-ي-ل ج-ن-اح-ي ب-اي-رن ،إل-ف-رنسش-ي ف-رإنك

ريبÒي ،وإلهولندي آإري Úروبن عن
إلنادي إأ’Ÿا ،Êبنهاية إŸوسشم
إŸنقضشي ،بات بايرن يتطلع
ل -دع -م صش -ف-وف-ه خÓ-ل فÎة
إ’ن - -ت - -ق - -ا’ت إلصش - -ي- -ف- -ي- -ة
إ◊ال -ي -ة ،وي -ب -دو أإن -ه وج -د
ضشالته ‘ بيل..
وأإشش -ارت إلصش -ح -ي -ف-ة إإ ¤أإن
بايرن مسشتعد لدفع  350أإلف
جنيه إإسشÎليني كرإتب أإسشبوعي
لغاريث بيل.

إاعداد :عب ـد
الق ـادر سصنات ـي
إامام أاسصتاذ رئيسس
Ãسصجد البشصÒ
اإلبراهيمي
شصـارع الشصهـداء

يومي ـأت إأسسـÓميـ ـة
هام جدا

هذه الصشفحة –توي على آايأت قرآانية كرÁة
واحأديث نبوية ششريفة ،الرجأء ا◊فأظ عليهأ
وحمأيتهأ من التدنيسس .وششكرا

حـــــــلــــــم اŸــــسشــــلــــــــمــــــ Úالـــــضشــــــأئـــــــــــع

عندما غلبَنا إŸنطق إلديني إلذي
يرفضش إلتصضاوير إÿاطئة عن إإلسضÓم
وإŸسض- - -ل- - -م ،Úأإدى إإ ¤إضض - -م - -ح Ó- -ل
إإلسضاءة لهما ،ولعّل قيام إإلنسضان بدوره
‘ هذه إ◊ياة إلدنيا ما كان ليتم sعلى
إلوجه إلذي ألجله خلقه إلله  -تعا- ¤
جهه
إإل بدإفع إلعاطفة إلغريزية ،وتو ّ
لنصضرة هذإ إلدين؛ ليحّقق بذلك تلك
إŸتع إلتي أإوجدها إلله  -تعا - ¤معه
‘ إ◊ياة ،وهذه إŸتع ل تتحّقق إإل
ب -ال -ت -زإم إل -ع -ق-ي-دة إلصض-ح-ي-ح-ة ،وإل-ت-ي
تتفرع إإ ¤قسضم ،Úوهي:
إع-ت-ق-ادإت وع-م-ل-ي-ات :ف-العتقادإت
هي منهج إلعمل؛ مثل إعتقاد ربوبية
إلله ،ووجوب عبادته ،وتسضمى أإصضلية.
وإل-ع-م-ل-ي-ات وه-ي م-ا ت-ت-عّ-ل-ق ب-ك-ي-فية
إلعمل؛ مثل إلصضÓة ،وإلزكاة ،وإلصضوم،
وسض -ائ -ر إألح -ك -ام إل -ع -م -ل -ي -ة ،وتسض -م-ى
فرعية.
ف-ال-ع-ق-ي-دة إلصض-ح-ي-ح-ة ه-ي إألسض-اسش
إل -ذي ي -ق -وم ع -ل-ي-ه إل-دي-ن وتصض-ح م-ع-ه
ø
إألعمال ،كما قال  -تعاr ªnan{ :- ¤
ÓkªnYn πrªn©r«n∏r˘an ¬p˘HuQn AnÉ˘≤n˘dp ƒ˘Loôr˘jn ¿nÉ˘cn
∑ ،}GókMnGCn p¬HuQn IpOnÉÑn©pHp
r ôp°rûjo ’nhn ÉëkdpÉ°nU
(إلكهف إآلية  ،)110لكن بعضش إلناسش
بنوإ عقيدتهم على غ Òإلكتاب وإل tسضنة
م- -ن ع- -ل- -م إل -ك Ó-م وق -وإع -د إŸن -ط -ق
إŸوروث Úع - -ن ف Ó- -سض- -ف- -ة إل- -ي- -ون- -ان،
فحصضل إلنحرإف ثم إلتفرق ،وإلسضبب
ه -و إلخ -ت Ó-ف ‘ إل -تصض ّ-ور وإل-ك-ل-م-ة،
فحدث تفرق إ÷ماعة ،وبذلك تصضدع
إÛتمع إإلسضÓمي.
فالنحرإف عن جادة إلطريق بغÒ
منهج عقائدي صضحيح هو مهلكة ،بل
ضضياع إإ ¤غ Òإلصضوإب؛ ألن إلفرد بهذإ
إلن- -ح- -رإف ي- -ك- -ون ق- -د وق- -ع ف -ريسض َ-ة
إألوهام وإلشضكوك فتحجب عنه إلرؤوية
إلصضحيحة ،وقِ ْسش بذلك على إ÷ماعة
وعلى إلنحو من ذلك على إألمة.
ليسش هرإءً أإن إÛتمع إإلسضÓمي
ب -اب -ت -ع -اده ع-ن إل-ث-وإبت وإل-ق-ي-م ه-و ‘
إب- -ت- -ع- -اٍد ت -دري -ج -ي Ãع -ن -ى إلن -ت -م -اء
إ◊قيقي للدين إإلسضÓمي؛ ألن معا⁄
دروب إ◊ي -اة إلسض -ع -ي -دة أإصض-ب-حت غÒ

وإضض- -ح- -ة بسض- -بب إل- -رؤوي- -ا إŸشض- -وشض -ة،
ن-اه-يك ع-ن إل-بصضÒة إل-ع-م-ي-اء ،وإل-قلب
إŸغ-ل-ف ب-ال-رإن ،ه-ي مشض-اه-د ت-ن-ط-ب-ق
على إÛتمعات إلكافرة؛ ألنها فقدت
م-ق-وم-ات إل-ع-ق-ي-دة إلصض-ح-ي-ح-ة ،ب-ل ⁄
تتبsنها أإصض ً
 ،Óقال  -تعاór≤ndnhn{ :- ¤
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ف-ه-ن-اك إنسض-ج-ام وت-وtح-د ف-ي-ما بÚ
إلقوة وإŸادة وثوإبت إلعقيدة إبتدإًء
باتباع ما أإمرنا إلله به وإنتهاءً بالشضكر،
ولو أإن إلقلة إلقليلة من إلشضاكرين.
إإن جمال إلوحدة إإلسضÓمية هي ‘
إج-ت-م-اع إل-ق-وى إل-ف-ك-ري-ة وإŸن-ه-ج-ي-ة؛
ل- -تصض- -ن- -ع وح- -دة إŸسض- -ل- -م ،Úوإ÷ه -ل
ب -ال -ع -ق -ي-دة إلصض-ح-ي-ح-ة أإو ع-دم إإق-ب-ال

ششأأن ليسس لسشأئر اıلوقأت:

إخت sصش إلله عsز وجل إلsنوع إإلنسضا Êمن ب Úخلقه بأاْن
Óنسض -ان شض -أاٌن ل -يسش لسض -ائ -ر
كs- -رم- -ه وف sضض َ-ل -ه وشض s-رف -ه ،ف -ل  -إ
إıلوقات؛ فقد خلََقه إلبارئُ تعا ¤بيده ،ونفخ فيه من
روح -ه ،وأإسض-ج-د ل-ه مÓ-ئ-ك-ت-ه؛ إإك-رإًم-ا وإحÎإمً-ا ،وإإظ-ه-اًرإ
لفضضله ،وإsتخذ سضبحانه من هذإ إإلنسضانِ إÿليلَ وإلكليمَ،
ِ
ي وإÿوإصsش وإألحبار ،وجعله مَْعدَِن أإسضرإره ،ومَحsل
وإلول s
حكمته ،وموضِضَع مثوبته.
وهذه بعضشِ مكرمات إلله تعاِ ¤لهذإ إإلنسضان ،وإلتي
ُيمكن إسضتخÓصضها من إلقرآإن إلكر Ëعلى إلنsحو إلتا‹:
أاو ً
ل :تكر Ëالذات
إإsن تكر Ëإإلنسضان ‘ إلقرآإن هو تكر Ëلَِذإته إإلنسضانية:
Ë
{n °ùn MrÉCnan ºrcoQnƒs°nUhn
( ،}ºrcoQnƒn°oU øإلتغابن إآلية  ،)3وتكر ٌ
ِل َ- - -دوره ‘ إإع- - -م- - -ار إألرضش¢pVQr’Cn r G øn˘ep ºr˘co ÉCn˘°ûn ˘frGCn ƒn˘go{ :
( ،}É¡n«ap ºrcoônªn©ràn°rSGhnهود إآلية  ،)61فهذإ إلتsكر Ëهو
إسضم جامٌع لكuل إَْÿير وإلشsضَرف وإلفضضائل.
ليجأد
ثأنًيأ :ا إ
جَده بعدما  ⁄يكن شضيًئا
من إإكرإم إلله ل إ
Óنسضان أإنْ أإو َ
≈∏nYn ≈JnGCn π
مذكوًرإ ،ول ُيعرف له أإثر؛ قال عsز وجلr gn{ :s
،}GQkƒ˘co òr ˘en É˘Äk˘«r˘°Tn ør˘µo˘jn ºr˘dn ôp ˘grós˘dG øn˘ep Ú
l ˘Mp ¿pÉ˘°ùn ˘fr’Ep G
(إ rإلنسضان إآلية  ،)1وإŸعنى أإنه كان ج َسضًدإ مصضsوًرإ ،ترإًبا
وطيًنا ،ل ُيْذَكر ول ُيعَرف ،ول ُيْدَرى ما إسْضُمه؟ ول ما ُيرإد به،
ثُsم َنَفخ فيه إلtروح فصضار مذكوًرإ ،وقال يحيى بن سضÓم ⁄ :يكن
ْÿلق ،وإإن كان عند إلله شضيًئا مذكوًرإ.
شضيًئا مذكوًرإ ‘ إ َ
ثألًثأِ :خْلقُته على الفطرة
جبولً على إإلÁان؛
من كرإمة إإلنسضان أإنْ خَلَقه إلله مَ ْ
r ap ÉØk«æpnM ø
¬ps∏dG ä
قال سضبحانهn ¡nLrhn ºrbpÉCnan{ :
∂ p jóu∏dp
n ôn£
n an »àpdsG
ø
≥ n dpPn ¬p∏sdG
p ∏rîndp π
n jópÑrJn ’n É¡n«r∏nYn ¢
∂ o jóudG
n SÉæsdG ôn£
¿}( ،إلروم إآلية ،)30
p SÉæsdG ônãncrGCn ø
n ƒªo∏n©rjn ’n ¢
s µpdnhn ºo«u≤ndrG
ومعناه :أإsنه تعا ¤سضاوى ب Úخلِْقه كلuهم ‘ إلفطرة على
ت
إ÷بِلsة إŸسضتقيمة ،ل ُيوَلد أإحٌد إإل sعلى ذلك ،ول َتفاُو َ
ب Úإلناسش ‘ ذلك.
لرضس
رابًعأ :اÓÿفة وإاعمأر ا أ
تعكسش خÓفة إإلنسضان ‘ إألرضش أإسْضَمى مرإتب إلتsكرË
∫ n HtQn
p¢VQr’Cn r G »ap π
إإلَِلهي؛ {n Ébn PrGEphn
∂ l YpÉLn »fuGEp ápµnFpÓnªn∏rdp
∂
o Øp°ùr jnhn É¡n«ap óo°pùØrjo øren É¡n«ap πo˘©n˘ér˘JnGCn Gƒ˘doÉ˘bn ák˘Øn˘«˘∏p˘Nn
∑ n dn o¢Sóu≤nfohn
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∫ oº∏nYrGCn »fuGEp
¿}( ،إلبقرة إآلية .)30
َ ƒªo∏n©rJn ’n Éen
لنسشأن
خأم ًسشأ :تسشخ Òمأ ‘ الكون لِِخدمة ا إ
Óنسض-ان
ولِ َ -ت-ح-ق-ي-ق ه-ذه إÓÿف-ة سضs -خ-ر إل-ل-ه عs-ز وج-ل ل -إ

إŸسض-ل-م Úع-ل-ي-ه-ا ك-إاق-ب-ال إل-طفل على
أإم-ه ح-تً-م-ا سضُ-ي-نشض-ئ ج-ي Óً-ه vشض-ا سض-هًÓ
لÓ-سض-ت-ع-م-ار وإلن-ق-ي-اد ،ويصض-ب-ح ب-ذلك
إإمعة ‘ إلتقليد إألعمى Ÿغريات وبذخ
إ◊ي- - -اة ،وت - -رك إل - -لب وه - -و إل - -ع - -ل - -م
وإ◊ضضارة ،فيحدث ما يسضمى بالغلو ‘
إلدين وإإلسضرإف ‘ إلنحرإف ،وفتح
م -ن -اف -ذ إلشض -ي -ط -ان؛ ل-ي-نشض-ر ف-ي-م-ا بÚ
إŸسض-ل-م Úإلُ -فْ-رق-ة ل-ي-ت-غ-ل-غ-ل أإخطبوط
إل -ع -دو؛ ل -ي -ح -دث إل -فسض -اد ب -دًءإ ب -زرع
ع -وإم -ل إل-ك-رإه-ي-ة وإل-ب-غضش ف-ي-م-ا بÚ
أإبناء إ÷لدة إلوإحدة وهم إŸسضلمون
‘ إŸعمورة قاطبة.
ف- - -الن - -قسض - -ام إل - -ذي ح - -دث بÚ
إŸسض- -ل -م Úه -و بسض -بب إل ُ -ف ْ-رق -ة إل -ت -ي
أإحدثت تخلًفا كبًÒإ ‘ درجة إلوعي،
وبالتا‹ تخلًفا ‘ إإحدإث إلنهضضة إلتي
ت- -ل- -ي- -ق Ãج- -ت- -م- -ع- -ات ع- -ري- -ق -ة م -ث -ل
إÛت -م -ع -ات إإلسض Ó-م-ي-ة ،صض-ح-ي-ح أإن
إل- -ت- -اري- -خ سض- -رد م- -رإح- -ل ق- -وة إل -دول
وم-رإح-ل ضض-ع-ف-ه-ا ،ل-ك-ن ك-ان ف-ي-ه قيام
وإنتعاشش إإلسضÓم من جديد ،ولكن ‘
إ◊قبة إألخÒة يبدو إألمر على خÓف
ذلك؛ إإذ إإن إل -ع -ا ⁄إإلسض Ó-م -ي يشض -ه -د
حركية نحو إإثارة إلفوضضى وإلف‘ Ï
كل نقطة إإسضÓمية من خريطة إلعا⁄
ف- -ي- -ه- -ا إسض -ت -ف -زإز ،سض -وإء سض -ي -اسض -ي أإو

الكرامة اإلنسصانية ‘ القرآان الكرË
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(إإبرإهيم إآلية ).34 - 32
لنسشأن للعلوم الدنيوية
سشأدسًشأ :اسشتيعأب ا إ
قال عsز وجsل( ،}É¡ns∏co AnÉªn°rS’Cn r G ΩnOnGB ºns∏Ynhn{ :إلبقرة إآلية
 ،)31إلظاهر أإsن إَألسْضماء إلتي علُuمَها آإدم هي أإلفاظ تدtل
على ذوإت إألشضياء إلتي َيحتاج نوع إإلنسضان إإ ¤إلتsعبÒ
حاجته إإ ¤ندإئها أإو إسضتحضضارها ،أإو إإفادة حصضول
عنها؛ ِل َ
ي :إإلفادة  -ما ُنسضuميه إليوم
بعضضها مع بعضش ،وهي  -أإ ِ
باألخبار أإو إلتsوصضيف ،فَيظهر أإsن إŸرإد باألسضماء إبتدإًء
أإسضماُء إلsذوإت من إŸوجودإت ،مثل إألعÓم إلشضخصضيsة،
وأإسضماء إألجناسش من إ◊يوإن وإلsنبات ،وإ◊جَر وإلكوإكب،
مِsما يقع عليه نظر إإلنسضان إبتدإءً ،مثل إسضم جsنة ومَلك،
وآإدم وحوإء وإإبليسش ،وشضجرة وثََمرة ،و‚د ذلك بحسضب
إللtغة إلبشضرsية إألو.¤
لنسشأن
لدراك ‘ ا إ
سشأبًعأ :إايداع مفأتيح اŸعرفة وا إ
وِلسْضتيعاب إإلنسضان للعلوم وتعtلِمها وتعليمها ،أإوَدع فيه
إللهُ  -تعا - ¤بعضش مفاتيح إŸعرفة (إلتفtكر ،إلsنظر،
إلعقل ،إلبصضر ،إلقلب ،إللtب.)...
قال سضبحانهo ærjn ºrdnhnGCn{ :
¶äpGhnÉªn°ùs dG äpƒµo∏nen »ap Ghôo
n n∏Nn Éenhn p¢VQr’Cn r Ghn
≥ ( ،}¬ُ s∏dGإألعرإف إآلية .)185
{äpGhnÉªn°ùs dG ¬o∏sdG ≥n∏nNn Éen ºr¡p˘°pù˘Øo˘frGCn »˘ap Ghôo˘µs ˘Øn˘àn˘jn ºr˘dnhnGCn
( ،}≈ªv°ùn eo πmLnGCnhn ≥uëndrÉHp ’sGEp Éªn¡oæn«rHn Éenhn ¢n VQr’Cn r Ghnإلروم إآلية .)8
ثأمًنأ :إالغأء الوسشأطة ب Úالعبد وربه
ول -ل -ت -أاك-ي-د ع-ل-ى إحÎإم ك-رإم-ة إإلنسض-ان وُحu-ري-ت-ه؛ أإل-غ-ى
إلشsضارع إ◊كيم أإي sوسضاطة ب Úإلله عsز وجل sوعْبدِه ،هذه
إلوسضاطة إلتي ُتْفسضد إلتحtنث وإلتعtبد لله ،وإلعتقاد إ÷اِزَم
به سضبحانه ،كاuتخاذ ُكsفار مsكة إألصضنام وإسضطًة ،وقوِلهم:
{َما َنْعُبُدُهْم إإِsل لُِيَقuرُبوَنا إإَِلى إلsلهِ ُزْلَفى}( ،إلزمر إآلية ،)3
ك ِعَباِدي َعuني
حول ب Úإل sسضائل وُمناجيهَ{ :وإإَِذإ سَضَأاَل َ
وقد َت ُ
ب أإُِجيبُ َدْعَوَة إلsدإِع إإَِذإ َدَعاِن َفْلَي ْسضَتِجيُبوإ ِلي
َفإاِuني َقِري ٌ
َوْلُيؤوْمُِنوإ بِي لََعsلُهْم َيْرشُضُدوَن}( ،إلبقرة إآلية .)186
فهذه أإهم مكرمات إلله تعا ¤لِهذإ إإلنسضان إلذي ينبغي
عليه أإن يرإعي هذإ إألمر ويرد إ÷ميل Ÿن كرمه آإل وهو
إلله سضبحانه.

إق- - -تصض - -ادي ،وإل - -غ - -ريب ‘ إألم - -ر أإن
إلقضضية إلفلسضطينية  ⁄تنفضش إلغبار
عنها بعد ،فالطفل ولد مع ميÓد هذه
إل- -قضض -ي -ة وع -اشش م -رح -ل -ة إل -ط -ف -ول -ة
وإلشضباب وإلكهولة ثم مات وفلسضطÚ
 ⁄تسض -ت -ق s-ل ب -ع -د ..ل -ي -ت -ح ّ-ول إلصض -رإع
وإلنشضقاق إإ ¤ف Ïب ÚإŸسضلم Úفيما
ب-ي-ن-ه-م ،وإل-غ-رق ‘ ب-ح-ر إل-تصض-حيحات
وإلتعديÓت وتغي Òإ◊كومات ،ثم ماذإ
حدث؟
ح- -دثت ب- -ؤورة إلن -قسض -ام وإ◊روب
وت -وسض -عت ك -ثًÒإ ،أإل -يسش ه -ذإ إل -ت -وسض-ع
مقصضوًدإ إلفشضال إıطط إإلسضÓمي
‘ إلتغي Òوإإحدإث إلنهضضة بحضضارة
إلكلمة ،وإلفعل بإاÁان رإسضخ ‘ إلقلوب
وفكر ن Òيسضري ‘ إلعقول؟
نعم ،هو مقصضود ،فَمن يحب إÒÿ
Óسض Ó- -م وإŸسض- -ل- -مÚ؟ ل أإح- -د غÒ
ل --إ
إŸسض -ل -م ،Úف -م -ث -ل -م-ا أإه-ل م-ك-ة أإدرى
بشضعابها ،فأاهل إإلسضÓم أإدرى Ãصضلحة
دينهم ،ولكن تأاsخر إلsركب كثًÒإ لركوب
ق-ط-ار إل-ت-ق-دم وإل-رق-ي وإل-ع-اŸية لهذإ
إل -دي -ن؛ ألن ه -ن-اك ث-غ-رة ن-ف-ذت م-ن-ه-ا
سضموم إ◊اقدين على هذإ إلدين ،ثم
إ◊ل -ق -ة إŸف -ق -ودة ب ÚإŸسض -ل -م Úل -ن
ت-ك-ت-م-ل ح-ت-ى ي-ت-وح-د إلشض-م-ل وت-ت-آاخى
إل-ق-ل-وب وت-ت-وق-د إألن-ظ-ار ع-ل-ى ح-رم-ة
ه -ذإ إل -دي -ن ،ف-ت-ن-دف-ع إآله-ات ل-نصض-رة
إŸظلوم ،Úوإإيوإء إلفقرإء وإŸسضاكÚ
وإلضض -ع -ف -اء ،ف -ل-يسش م-ن-ا َم-ن  ⁄ي-رح-م
صضغÒنا ويوuقر كبÒنا ،ثم إألنفة على
هذإ إلدين تنبعث منكم يا مسضلمون،
وإل- -غÒة ع- -ل- -ى م- -ق- -دسض- -ات -ه –م -ي -ه -ا
سضوإعدكم ،فإان ركنتم إإ ¤إÿطابات
إلسض -اخ -رة ل -ن تسض -ت-ق-ل ل ف-لسض-ط Úول
سض - - -وري - - -ا ،ول أإي ب - - -ل - - -د إإسض Ó- - -م- - -ي
مسض -ت -ه -دف ..إل -ق -وة ف -ي -ك -م وم -ن-ك-م..
إإلÁان إإÁان -ك -م ،وإلشض -ج -اع-ة سض-اك-ن-ة
بدإخلكم ،فا◊لقة إŸفقودة حتى وإإن
كانت ‘ كوم من إلصضوف سضتجدونها ل
ﬁالة بنور إلعقيدة إلصضحيحة ومصضباح
إلحتوإء إلصضحيح.
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عّمـ ـ ـأ
يشسغل ـك
سس :م- - -أ ه - -و
ال- -ع -ذر ال -ذي
ي-ج-وز بسش-ب-به
تقدË
الصش Ó- - - - - - -ة أاو
ت-أأخÒه-أ ع-ن
وقتهأ
لصشلي؟.
ا أ

لعذار التي يجوز بسشببهأ تقد ËالصشÓة
ج :من ا أ
ع-ل-ى وق-ت-ه-أ وت-أأخÒه-أ ع-ن-ه السش-ف-ر الطويل ،فيجوز
للمسشأفر سشفرًا طوي ً
 Óأان يجمع ب Úالظهر والعصشر ‘
وقت إاح- - -داه- - -م- - -أ ،وب ÚاŸغ- - -رب وال- - -عشش - -أء ‘ وقت
إاحداهمأ.

أأقوأل مأأثورة
إاذا ششعرت أان ششيئأً ليسس لك فتخلى عنه ،وإان عأد
لك ف -إأن -ه م -ل -كك ،وإان  ⁄ي -ع-د ف-إأن-ه  ⁄ي-ك-ن لك م-ن
البداية.

سشلوك ‘ اŸيزان:

التحرشس ا÷نسشي
إإن إلتحّرشش آإفة خطÒة ودإء عضضال ولقد إنتشضر ‘ زماننا
هذإ؛ حيث ظنّ كث Òمن أإهل إلشضهوإت أإنهم أإحرإر ‘ عقولهم
وأإجسضادهم يتصضرفون فيها Ãا “ليه عليهم شضهوإتهم فانطلقت
أإعينهم إ÷ائرة وإ◊ائرة تبحث عن فرإئسضها كما لو كانت ‘
إل -غ -اب -ات ف -ان -تشض -رت إل -ف -وإحشش وإل -ت-حّ-رشش ب-ال-ف-ت-ي-ات ح-ت-ى
باألطفال وذلك لعدة أإسضباب:
لول :ضضعف إإلÁان؛ نعم إإذإ إبتعد إإلنسضان عن
السشبب ا أ
إلله وعن إلقرآإن وعن ذكر إلله آإخاه إلشضيطان وأإصضبح قرينه؛
¬ond ¢r †«u≤nfo ø
قال إلله تعاp ªnMrôsdG ôpcrPp øYn ¢oû©rjn øenhn{ :¤
( ،}løjôpbn ¬ond ƒn¡oan ÉfkÉn£«r°nTإلزخرف إآلية )36؛ ولقد نفى
إلنبي  -صضلى إلله عليه وسضلم  -إإلÁان عن إلزإ Êوقت إرتكاب
حsدثََنا َيزِيُد
هذه إ÷رÁة إلشضنعاء حيث قال ‘(حديث مرفوع) َ
حَيى ْبِن َعsباِد ْبِن َعْبدِ
حsمُد ْبُن ِإإسْض َ
ْبُن َهاُروَن ،أإنا ُم َ
حاَقَ ،عْن َي ْ
ت َرسُضولَ إللsهِ ـ
ت :سَضِمْع ُ
إللsهِ بْنِ إلtزَبْيرَِ ،عْن َأإبِيهَِ ،عْن َعاِئشَضَةَ ،قالَ ْ
َ Úيْزِني َوُهَو
صَضsلى إلsلُه َعَلْيهِ َوسَضsلَم ـ َيُقوُل« :ل َيْزِني إلsزإِني ِح َ
ِ
َ Úي ْسضرُِق َوُهَو ُمؤوْمٌِنَ ،ول َيشْضَرُب َيْعني:
ُمؤوْمٌِنَ ،ول َي ْسضرُِق ِح َ
َ Úيشْضَرُبَها َوُهَو ُمؤوْمٌِنَ ،فإاِsياُكْم ِإإsياُكْم» ،فÓبد من
إْل َ
خْمَر ِح َ
إلعودة إإ ¤إلدين وإلتم ّسضك بكتاب إلله وسضنة رسضول إلله  -صضلى
إلله عليه وسضلم .-
السشبب الثأ :Êغياب دور إلوإلدين؛ ما ضضيع إألبناء إإل
إإهمال إلوإلدين تربية إألبناء تربية سضليمة؛ وعدم مرإعاتهما
للمسضؤوولية إلتي كلفهم إلشضرع بها؛ فعن إبن عمر رضضي إلله
عنهما عن إلنبي  -صضلى إلله عليه وسضلم  -قال(( :كلكم رإع،
وكلكم مسضئول عن رعيته ،وإألم Òرإع ،وإلرجل رإع على أإهل
بيته ،وإŸرأإة رإعية على بيت زوجها وولده ،فكلكم رإع ،وكلكم
مسضئول عن رعيته)) متفق عليه.
السشبب الثألث :إلسضلبية (عدم قيام إلناسش بالوإجب عليهم
من أإمر باŸعروف ونهي عن إŸنكر)؛ يجب على إلناسش أإن
يوإجهوإ هذإ إŸتحّرشش بنهيه عما يرتكب من جرÁة بشضعة ‘
ح- -ق أإخ- -وإت- -ه إŸسض- -ل- -م- -ات ق- -ال إل- -ل -ه ت -ع -اn¿ƒæopeƒDrªodrGhn{ :¤
p hôo©rªndrÉHp ¿nhôo˘eoÉCr˘jn ¢m†˘©r˘Hn AoÉ˘«n˘dphrGCn ºr˘¡o˘°†o ˘©r˘Hn äoÉ˘næ˘epƒDr˘ªo˘drGhn
±
( ،}ôpµnærªodrG øلتوبة إآلية .)71
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السشبب الرابع :إلتÈج وإلسضفور؛ إإن خروج إلنسضاء وإلبنات
م -تÈج -ات سض -بب رئ -يسش ‘ أإشض -ع -ال ن-ار إل-ف-ت-ن-ة ع-ن-د إل-رج-ال
Óسضف إلشضديد كيف قبل إلوإلدإن خروج إلبنت بهذه
وإلشضباب؛ ل أ

خ Òألهدى

عن معأوية بن أابي سشفيأن رضشي الله عنهمأ
ق -أل :سش -م-عت ال-ن-ب-ي ـ صش-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسش-ل-م ـ
يقول« :من يرد الله به خÒا يفقهه ‘ الدين»،
رواه البخأري ومسشلم.

حكمـ ـ ـ ـة ألع ـ ـ ـدد

لششخأصس كمأ –ب أان يتعأملوا معك
تعأمل مع ا أ
به ،ول تكن بوجه.Ú

تصصرفات مشصينة يجب ﬁاربتها

إÓŸبسش إÿل-ي-ع-ة إل-وضض-ي-ع-ة إل-ت-ي أإظ-ه-رت م-ف-ات-نها؛ وفصضلت
جسضمها كأانها ل تلبسش شضيئا؟! كيف قبل إلرجل على نفسضه أإن
يكون خنزيرإ ل يغار على عرضضه؟ ول ينظر إلله إإليه يوم
إلقيامة َعْن سَضاِلم ٍَ ،عْن َأإِبيهَِ ،عن َرسُضولِ إللِsه ـ صَضsلى إلsلُه َعَليه
َوسَضsلم ـ َقالََ« :ثَÓثٌة ل َيْن ُ
ظُر إلsلُه إإَِلْيِهْم َيْوَم إْلِقَياَمةِ :إْلَعاtق
خْ-مَ-ر َوإْلَ-م-ن-sاُن َعَ -
ط-اَءُه َوَثَÓ-ثٌ-ة ل َيْ-دُخُ-ل-وَن
ِل َ-وإِلَ-دْيِ-ه َومْ-دِمُ-ن إْلَ -
جsنَة :إلعاق بوإلديه وإلديوث وإلرجلة» ولقد نهانا إلله عن
إْل َ
إل -تÈج ف-ق-ال ت-ع-ا،}≈dnh’CroG áp«s∏ppgÉéndrG ênôtÑn˘Jn nø˘Lrôs˘Ñn˘Jn ’nhn{ :¤
(إألحزإب إآلية .)33
وثبت عن إلنبي  -صضلى إلله عليه وسضلم  -أإنه قال« :خÒ
نسضائكم إلودود إلولود إŸوإتية إŸوإسضية إإذإ إتق Úإلله ،وشضر
نسض-ائ-ك-م إŸتÈج-ات إŸت-خ-يÓ-ت وه-ن إŸن-اف-ق-ات ،ل ي-دخ-ل
إ÷نة منهن إإل مثل إلغرإب إألعصضم» ،أإخرجه إلبيهقي ‘
سضننه.
السشبب اÿأمسس :إلختÓط ب Úإلرجال وإلنسضاء ‘ أإماكن
إل- -ع- -م- -ل وإŸوإصض Ó-ت؛ وب Úإلشض -ب -اب وإلشض -وإب ‘ إŸدإرسش
وإŸعاهد وإلكليات؛ سضبب آإخر ‘ إنتشضار جرÁة إلتحّرشش؛
حيث ل ضضوإبط ول حدود لهذإ إلختÓط؛ وخاصضة ح Úيخلو
إلرجل بامرأإة أإجنبية عنه وليسش معها ذو ﬁرم وهنا تكون
إلكارثة؛ لذلك نهانا إلنبي  -صضلى إلله عليه وسضلم  -عن إÿلوة
باألجنبية قال رسضول إلله  -صضلى إلله عليه وسضلم « -ما خÓ
رجل بامرأإة إإل كان إلشضيطاُن ثالَثهما».
السشبب السشأدسس :إإلعÓم إ◊ق Òإلذي أإفسضد علينا حياتنا
و›تمعاتنا ونسضاءنا وبناتنا وشضبابنا؛ إإن ما يعرضش علينا ‘
شضاشضات إلتلفاز إŸدمر من عري وتÈج وإنتهاك ◊رمات إلله
‘ مسضلسضÓت وأإفÓم ومسضرحيات ماجنة؛ وإلكل يشضاهد ذلك
إلفسضاد إلرجل وإŸرأإة وإلشضاب وإلفتاة وإألخ وإألخت وهنا تقع
إلكوإرث؛ فانتبهوإ يا أإمة إإلسضÓم فلقد قال إلله تعا¬o∏sdGhn{ :¤
¿
n ƒ©oÑpàsjn ø
¿ n jpòdsG óojôpjohn ºrµo«rn∏Yn Ünƒàojn
¿ r GCn äpGƒn¡n°sûdG
r GCn óojôpjo
( ،}Éªk«¶pYn Ók«rne Gƒ∏o«ªpJnإلنسضاء إآلية .)27
يجب على إلوإلدين إ◊فاظ على أإبنائهم وبناتهم من هذه
إلسض -م -وم إل -ت-ي ت-دّم-ر ح-ي-ات-ه-م وت-قضض-ي ع-ل-ى إل-ق-ي-م وإŸب-ادئ
وإألخÓق إلتي ما جاء إإلسضÓم إإل ليتممها؛ لذلك توعد إلله
ه -ؤولء إŸفسض -دي-ن ب-ال-وع-ي-د إلشض-دي-د ق-ال ت-ع-اønjòp˘sdG ¿sGEp{ :¤
»ap ºl«pdGCn ÜlGònYn ºr¡ond GƒæoenGB ønjpòsdG »ap áo°nûMpÉØndrG ™n«°pûJn ¿rGCn ¿nƒÑtëpjo
( ،}n¿ƒªo∏n©rJn ’ ºràofrGCnhn ºo∏n©rjn ¬o∏sdGhn IpônNp’BGhn É«nfrótdGإلنورإآلية .)19

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موأقيت
ألصشÓة

^ ١٧ج- -وأن  :١٩٦٠أعÎأف
دول- -ة أل- -ط -وغ -و ب -ا◊ك -وم -ة
أŸوؤقتة للجمهورية أ÷زأئرية.
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ألطقــسش أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
عنابة
عنابة
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لثنين  ١4ششوأل  ١44٠هـ ألموأفق لـ  ١٧جوأن  2٠١٩م
أ إ

العدد

 2٦°أ÷زأئر
 2٩°أ÷زأئر

سشتششكل ألذرع ألوأقي وأ◊امي للوطن ومكتسشباته

آسسيـا منـي
تصسوير :فوآز بوطارن
ب-داي-ة ا◊ف-ل ك-انت ب-ت-ف-ت-يشس ال-ل-واء ح-و‹
ﬁمد العربي ،للدفعات اŸتخرجة ،ليفسصح
اÛال بعدها Ÿدير اŸدرسصة العليا للبحرية
العميد عدنان الشصرف ،إللقاء كلمة إافتتاحية
ذكر فيها باألهمية اÿاصصة التي توليها القيادة
ال -ع -ل -ي-ا ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي Ÿن-ظ-وم-ة
التكوين بوضصع –ت تصصرف اŸدرسصة جميع
الوسصائل البشصرية واŸادية الضصرورية لتكوين
ذي نوعية.
كما نوه العميد عدنان الشصريف Ãسصتوى
ال -ت -ك -وي -ن اÙق-ق وك-ذا ح-ج-م ا÷ه-ود ال-ت-ي

يجب بذلها من أاجل ترقيته حتى يسصتجيب
Ÿت-ط-ل-ب-ات ال-ت-ط-ورات ال-ت-ك-ن-ول-وج-ية الراهنة
وحث ‘ ال- -وقت ن- -فسص- -ه اŸت- -خ- -رج Úع- -ل -ى
التحلي باألخÓق ا◊سصنة واŸثل األعلى أاثناء
تأادية مهامهم والتشصبث بالقيم النبيلة لشصهداء
ثورة التحرير اÛيدة وأان يكونوا خ‡ ÒثلÚ
ل- -ل- -م -ج -اه -دي -ن األشص -اوسس ÷يشس ال -ت -ح -ري -ر
الوطني.
وأاف- - -اد ق - -ائ - -د اŸدرسص - -ة أان ال - -دف - -ع - -ات
اŸتضصمنة شصباب وشصابات من خÒة أابناء هذا
ال -وط -ن واŸم-ث-ل Úل-ل-دف-ع-ة  27ل-دورة ق-ي-ادة
األركان بتعداد  87ضصابطا ،الدفعة  33لدورة
اإلتقان بتعداد  57ضصابطا ،من بينهم  3ضصباط
من جمهورية الكونغو ،الدفعة الثالثة لدورة
ماسص Îبتعداد  8والدفعة  34بتعداد  11طالبا

حملت إاسسم شسهيد الواجب
الوطني فرحات ◊ميدة
ه -ؤولء اÎŸبصص -ون ،ي-ؤوك-د ال-ع-م-ي-د ع-دن-ان
الشص- -ري- -ف ،ق- -د –صص- -ل- -وا ع- -ل- -ى الشص- -ه -ادات
ا÷ام -ع -ي -ة والشص -ه -ادة ‘ ال -ت-ع-ل-ي-م وال-ت-ك-وي-ن
العسصكري Úكل حسصب مسصتوى التكوين الذي
ت-اب-ع-ه ب-ع-د ت-ل-ق-ي-ن-ه-م م-ع-ارف ع-ل-م-ي-ة ،ت-ق-نية
وعسص -ك -ري -ة ن -وع -ي -ة ،تسص -م -ح ل -ه -م Ãواج -ه -ة
التطورات التي عرفتها القوات البحرية ‘
إاطار برنامج تطوير وتنويع القدرات الدفاعية
للجيشس الوطني الشصعبي الذي أاقره وجسصده

الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيسس أاركان
ا÷يشس الوطني الشصعبي.
مÈزا أان إاطارات اŸدرسصة يبذلون كل ما
‘ وسصعهم من أاجل –ضص Òنخبة نوعية من
ضص - -ب - -اط إاط - -ارات اŸسص - -ت- -ق- -ب- -ل ،م- -ؤوه- -ل،Ú
م-ت-ج-انسص ‘ Úاألف-ك-ار ،واع Úبشص-خصص-ي-ت-هم،
دقيق Úقي تصصرفاتهم ،جريئ ‘ Úقراراتهم،
ف -خ -وري -ن ب -إان-ت-م-ائ-ه-م إا ¤ج-يشص-ه-م ووط-ن-ه-م
وال-ذي-ن ي-ؤوك-د ق-ائ-د اŸدرسص-ة ال-ع-ل-ي-ا للبحرية
سص-يشص-ك-ل-ون ال-ط-ل-ي-ع-ة والدرع الواقي وا◊امي
للوطن ومكتسصباته.
ل-ت-ؤودي ب-ع-ده-ا ال-دف-ع-ات اŸت-خ-رج-ة ال-ت-ي
حملت إاسصم شصهيد الواجب الوطني فرحات
◊ميدة تÓها تسصليم الشصهادات وتقليد الرتب
اŸت -ف -وق Úم -ت -ب -وع-ة ب-تسص-ل-ي-م وإاسص-تÓ-م راي-ة
اŸدرسص -ة ب Úال -دف -ع -ة اŸت -خ-رج-ة وال-دف-ع-ة
الصصاعدة ،ليختتم ا◊فل باإسصتعراضس عسصكري
أادته الدفعات اŸتخرجة على وقع اŸوسصيقى
العسصكرية.
ليتم بعدها تكر Ëعائلة الشصهيد من طرف
ق -ائ -د ال -ق -وات ال -ب-ح-ري-ة ق-ب-ل اإلمضص-اء ع-ل-ى
السصجل الذهبي وزيارة معرضس خاصس تطرق
ف-ي-ه أله-م اŸراح-ل ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي ع-رفتها
ق -وات ال -ب -ح -ري -ة ا÷زائ -ري -ة .وع-رف ا◊ف-ل
إاسص-ت-ع-راضص-ا م-ي-دان-ي-ا ب-ع-رضس ال-ب-ح-ر “ثل ‘
إاغ- -اث- -ة اŸرسص- -ل م -ن ط -رف سص -ف -ي -ن -ة صص -ي -د
السصردين اŸمثل بزورق حرسس السصواحل 334
اŸتواجدة ‘ اŸوقع ،نشصوب حريق  ⁄يتم
التحكم فيه مع سصقوط أاحد أافراد الطاقم ‘
البحر ،تدخل حوامة البحث واإلنقاذ للسصرب
- 560ح.ب.إا /و.ب لن- -تشص- -ال ال- -غ- -ري -ق م -ن
البحر ،متبوعة بتدخل قاطرة أاعا‹ البحار
ا 703 Ï- Ÿوزورق اإلن - -ق- -اذ رق- -م ا221 ÏŸ
إلخماد ا◊ريق بإاسصتعمال رشس اŸاء.

أششرف عليها قائد ألقوأت ألÈية أللوأء ششنقريحة

أشش- -رف ق- -ائ- -د أل- -ق -وأت ألÈي -ة
أللوأء ألسشعيد ششنقريحة ،أمسش،
ع -ل -ى ح-ف-ل ت-خّ-رج  ٩دف-ع-ات من
ﬂت- -ل- -ف أل- -رتب وأل -ت -خصشصش -ات
ب-اŸدرسش-ة أل-ع-ل-ي-ا ل-ل-مششاة ألششهيد
جلول عبيدأت بششرششال ،تضشمّ ‘
ت -رك -ي -ب -ت -ه -ا أل -بشش-ري-ة ع-ددأ م-ن
أل -عسش -ك -ري Úأل -وأف-دي-ن م-ن دول
صشديقة وششقيقة.

شسرشسال :علي ملزي
ضصّ- -م- -ت ال- -دف- -ع- -ات اŸت -خ -رج -ة اط -ارات
عسص -ك -ري -ة م -ن م -ا‹ ،ف-لسص-ط Úوا÷م-ه-وري-ة
العربية الصصحراوية وهي تعنى بالدفعة 51
لدورة اتقان الضصباط ،الدفعة  24لدورة تطبيق
الضص -ب -اط ،ال -دف -ع -ة ال -ث -ان -ي -ة ل -دورة األه -ل-ي-ة
العسصكرية اŸهنية من الدرجة الثانية مكون،Ú
الدفعة  18لدورة األهلية العسصكرية اŸهنية
من الدرجة الثانية هياكل األركان ،الدفعة 22
لدورة األهلية العسصكرية اŸهنية من الدرجة
الثانية ،الدفعة  20لدورة األهلية العسصكرية
اŸه -ن-ي-ة م-ن ال-درج-ة األو ¤ه-ي-اك-ل األرك-ان،
الدفعة  44لدورة األهلية العسصكرية اŸهنية
من الدرجة األو.¤
كما ضصم مراسصم التخرج الدفعة  12لدورة
األهلية العسصكرية اŸهنية من الدرجة األو¤
مكون ،Úوالدفعة  23لدورة الشصهادة العسصكرية
اŸهنية من الدرجة الثانية ،بحيث تلقى هؤولء
ج -م -ي-ع-ا ت-ك-وي-ن-ا م-ت-خصصصص-ا ون-وع-ي-ا ب-ه-ي-اك-ل
اŸدرسصة من خÓل تسصخ Òوسصائل حديثة يتم
–ي -ي -ن -ه -ا ع -ل -ى ال -دوام م-ع اع-ت-م-اد أاسص-ال-يب
عصص-ري-ة ‘ ت-ط-ب-ي-ق الÈام-ج ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ،وقد
ل -وح -ظ ع -ل -ى ه -امشس ح -ف -ل ال -ت-خّ-رج ت-رك-ي-ز
واهتمام متمّيز و–كم عا‹ اŸسصتوى باللغتÚ
ال- -ع- -رب- -ي -ة وال‚ل -ي -زي -ة م -ا يÎج -م ارت -ب -اط

تخرج  9دفعات من ﬂتلف الرتب باŸدرسسة العليا للمشساة بشسرشسال

اŸدرسص -ة وم -ن ورائ -ه-ا اŸؤوسصسص-ة ال-عسص-ك-ري-ة
بثوابت األمة اŸفعمة بالتكنولوجيا.
و‘ كلمته التوجيهية للمتخرج ،Úاسصتذكر
قائد اŸدرسصة العميد ريح ا÷ي ‹Óكلمات
ن- -ائب وزي- -ر ال- -دف -اع ال -وط -ن -ي رئ -يسس أارك -ان
ا÷يشس الوطني الشصعبي الفريق أاحمد ڤايد
صصالح قائ ““ :Óنحن بعون الله ثم Ãسصاعدة
الشص - -عب ا÷زائ - -ري م - -اضص- -ون ‘ م- -واج- -ه- -ة
اıاطر والتحديات““ موجها إاشصارة خاصصة
ل- -ق- -ائ- -د األرك- -ان م- -ف- -اده -ا ك -ون اŸن -تسص -بÚ
للمدرسصة العليا للمشصاة الشصهيد جلول عبيدات
قد شصّمروا على سصواعدهم ﬂلصص Úوجادين
‘ ب -ذل-ه-م وع-ط-ائ-ه-م م-ن أاج-ل ت-خ-ري-ج ج-ي-ل
طموح ليكونوا إاطارات أاكفاء وعلى قدر عال
م-ن ال-ك-ف-اءة وال-ت-دريب وف-ن ال-ق-ي-ادة وال-قدرة
على –مل اŸسصئولية وذلك بعد نهلهم من
ﬂتلف العلوم والدراسصات العسصكرية واŸدنية
واجتازوا أاقصصى التحديات التدريبية ‘ إاحدى
أافضص - -ل اŸدارسس ل- -ل- -ق- -وات الÈي- -ة ،وق- -د ّ”
تفتيشس اŸربعات اŸتخرجة قبل تقليد الرتب
وتوزيع الشصهادات على اŸتفوق Úوكذا تسصليم
واسص- -تÓ- -م ال- -ع -ل -م ل -ي -خ -ت -ت -م ح -ف -ل ال -ت -خ ّ-رج
باسصتعراضس عسصكري ضصخم أابان العسصاكر من
خÓله مدى انسصجامهم وŒانسصهم.

تسسمية الدفعات باسسم الشسهيد
عبد القادر حشسمان
وب -ط -لب م -ن أاح-د اŸت-خ-رج ÚاŸت-ف-وقÚ
وم -واف-ق-ة ق-ائ-د ال-ق-وات الÈي-ة“ّ ،ت تسص-م-ي-ة
الدفعات باسصم الشصهيد عبد القادر حشصمان
الذي ولد ببلدية مناصصر اÛاورة سصنة 1922
وترعرع ونشصأا ‘ أاحضصان أاسصرة ريفية كانت
“ت -ه -ن ال -ف Ó-ح -ة ال -ري -ف-ي-ة ق-ب-ل أان ي-ن-خ-رط
الشصهيد ‘ صصفوف اŸنظمة اŸدنية ÷بهة
التحرير الوطني سصنة  1956وحول منزله إا¤
مركز إايواء وإاطعام للمجاهدين.

كما شصارك الشصهيد عبد القادر حشصمان ‘
ت- -خ- -ريب عّ- -دة م- -نشص -آات اق -تصص -ادي -ة ل -ل -ع -دو
ال -ف -رنسص -ي ق -ب -ل إال -ق -اء ال -ق -بضس ع -ل -ي-ه غ-داة
مشص -ارك -ت -ه ‘ ع -م -ل -ي -ة تصص -ف -ي-ة أاح-د اÿون-ة
ب -اŸن -ط -ق -ة ل-ي-ت-عّ-رضس ألبشص-ع أان-واع ال-ت-ع-ذيب
والتنكيل إا ¤غاية يوم  16أاوت  1959حّ” Ú
اقتياده إا ¤السصوق األسصبوعي للقرية ورميه
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‘ زيارة عمل وتفتيشش إأ¤
ألناحية ألعسشكرية ألثالثة ببششار

القوات البحرية ا÷زائرية تتعزز بأاربع دفعات جديدة

من بينهم  12صصنف إاناث.

 2٦°وهرأن

ألثمن  ١٠دج

17974

ت -ع -ززت ،أمسش ،ق-ي-ادة أل-ق-وأت
أل -ب -ح-ري-ة بـ 4دف -ع -ات ج-دي-دة
ضش-مت ك Ó-م-ن أل-دف-ع-ة ألسش-اب-ع-ة
وألعششرين لضشباط دورة ألقيادة
لرك - -ان ،أل- -دف- -ع- -ة أل- -ث- -ال- -ث- -ة
وأ أ
لتقان،
وألثÓث Úلضشباط دورة أ إ
أل - -دف - -ع - -ة أل - -ث - -ال - -ث- -ة م- -اسش‘ Î
إأخ -تصش -اصش ““أتصش -الت ب -ح-ري-ة““،
أل -دف -ع-ة أل-رأب-ع-ة وأل-ثÓ-ث Úم-ن
لسش- -اسش- -ي أŸوأف- -ق- -ة
أل- -ت- -ك- -وي- -ن أ أ
ل -ل -دف -ع -ة أل-ت-اسش-ع-ة ن-ظ-ام LMD
وذلك ‘ حفل تخرج أششرف عليه
أللوأء حو‹ ﬁمد ألعربي ،قائد
ألقوأت ألبحرية باŸدرسشة ألعليا
ألبحرية بتمنفوسشت.

 24°وهرأن

2٦°

بالرصصاصس وهو معلق بشصجرة هناك فالتحق
الشصهيد بالرفيق األعلى ملبيا نداء وطنه.
Œدر اإلشصارة أايضصا إا ¤أانّ اŸدرسصة العليا
للمشصاة ،فتحت أابوابها للمدعوين للتعّرف على
ﬂت -ل -ف ال -وسص -ائ -ل ال -ب-ي-داغ-وج-ي-ة وال-ت-ق-ن-ي-ة
اŸسصتعملة ‘ التكوين التي تضصمّ ﬂتلف أانواع
األسصلحة اŸسصتعملة ‘ اŸعارك الÈية Ãا ‘

كاريكات /ÒعنÎ

الفريق ڤايد صسالح
يشسرف على تنفيذ
“رين تكتيكي
بالذخÒة ا◊ّية

يقوم الفريق أاحمد ڤايد صصالح ،نائب
وزي- -ر ال- -دف -اع ال -وط -ن -ي ،رئ -يسس أارك -ان
ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشص -ع -ب-ي ،اب-ت-داء م-ن
اليوم األثن ،Úبزيارة عمل وتفتيشس إا¤
الناحية العسصكرية الثالثة ببشصار.
خÓل هذه الزيارة ،سصيشصرف الفريق
ع-ل-ى ت-ن-ف-ي-ذ “ري-ن ت-ك-ت-ي-ك-ي ب-الذخÒة
ا◊ّي -ة ،ي -ن -درج ‘ إاط -ار اخ -ت -ت -ام سص -ن-ة
ال-ت-حضص Òال-ق-تا‹  ،2019-2018وي-ع-قد
ل -ق -اءات ت -وج-ي-ه-ي-ة م-ع إاط-ارات وأاف-راد
الناحية العسصكرية الثالثة.

ذلك ع ّ-دة ‰اذج Ÿدرع -ات وع -رب -ات ق-ت-ال-ي-ة
وقاذفات للصصواريخ والقنابل وأاجهزة اÓŸحة
وال -تشص -ويشس وأاج -ه -زة ال -وق -اي -ة ال -ف -ردي -ة م-ن
اŸؤوث -رات اıت-ل-ف-ة ب-ح-يث أاب-دى ال-ق-ائ-م-ون
ع-ل-ى ع-رضص-ه-ا مسص-ت-وى ع-ال-ي-ا م-ن الحÎافية
والتحكم.

