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france prix 1

بدة في مشسـاورات م ـ ـع سسيـ ـدي السسعي ـد
ورؤوسسـ ـ ـاء منظمـ ـ ـ ـات أارب ـ ـ ـ ـاب العمـ ـ ـ ـ ـل
معالجـــــــــة ا’ختـــــــــ’Óت المسصجلـــــــــــة في ا’سصتثمــــــار
’عمـــــــال وتسصويــــــــة مشصكـــــــل العقــــــــــــــار
ومنــــــــــــاخ ا أ

ملـــــف احتفــــــا’ باليــــــوم العالمــــــي للطفولــــة
’نسصـــــــــان:
المجــــلسس الوطنــــي لحقـــــوق ا إ
’طفال الجزائر
تـعزيز المكــاسصب المحققة أ

صس 03

دعـــت المـــــؤوّمنين إالـــــى التقـــــرب من مصصالحها
لتسصويـــــــــــة وضصعيتهـــم قبــــــــــل  30جــــــــوان

مكـ ـ ـاتب «ك ـ ـ ـاسسنوسس» مفتوح ـة من التاسسعة
الدسست ـ ـ ـ ـ ـ ـور يكـ ـ ـ ـ ـ ـرسس حقوق ـ ـ ـ ـ ـا إالى منتصسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف الليـ ـ ـ ـ ـل فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي رمضسـ ـ ـ ـ ـان
صس 04

للبـ ـ ـراءة غي ـ ـر قابلـ ـ ـ ـة للتصس ـ ـ ـرف
صس04

رابطة أابطال افريقيا وكأاسس الكاف

أابنـ ـاء سسوسسطـ ـارة والعميد
‘ مهمـ ـ ـ ـ ـة ا◊سسـ ـ ـ ـم غ ـ ـ ـ ـ ـدا
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الشصعب pub

الدالية وولد علي وزوخ يحتفلون مع الطفولة

الخميسس  ٠١جوان  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٦رمضضان ١٤٣٨هـ

–ت ال-رع-اي-ة السس-ام-ي-ة
ل- -ل- -وزي- -ر ا’أول ،ت- -ن- -ظ -م
ف - -ع - -ال - -ي- -ات ا’ح- -ت- -ف- -ال
ب-ال-ي-وم ال-عاŸي للطفولة،
سس- -ه- -رة ال- -ي- -ومÃ ،ن- -ت- -زه
الصس-ابÓ-ت ،ح-يث يشسرف
ع -ل-ى اف-ت-ت-اح ال-ت-ظ-اه-رة
ك-ل م-ن وزي-رة ال-تضس-ام-ن
وا’أسسرة وقضسايا اŸراأة غنية الدالية ،وزير الشسباب والرياضسة
الهادي ولد علي ،ووا‹ ا÷زائر العاصسمة عبد القادر زوخ على
السساعة  2١ : ٠٠لي.Ó
وقبل ذلك يقوم الوفد الوزاري بتقاسسم وجبة اإفطار مع اŸقيمÚ
Ãوؤسسسسة الطفولة اŸسسعفة باÙمدية.
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كيف تسضعد بشضهر
رمضضان؟
–تضس -ن دار ال -ث-ق-اف-ة
ه- - - -واري ب- - - -وم- - - -دي - - -ن
بسس- - -ط - -ي - -ف ﬁاضس - -رة
دينية ينشّسطها اŸفتشس
الرئيسسي كمال دراجي بعنوان «كيف تسسعد
بشسهر رمضسان؟» ،وذلك يوم السسبت  3جوان
ا÷اري ،على السساعة  ١١ :٠٠صسباحا بقاعة
اÙاضسرات.

معـ ـرضض لل ّصضور والوثائق Ãركز
األرشضيف الوطن ـ ـ ـ ـي

تظاهرة خÒية
Ãطار هواري
بومدين

عيسضى يفتتح الدروسض اÙمدية

يشس- - - -رف م - - -دي - - -ر ›ل - - -ة
ال -ع -زÁة ل-ذوي ا’إع-اق-ة
وم -دي -ر م -ط -ار ا÷زائ -ر ال -ط -اه -ر عÓ-شس ،ع-ل-ى
توزيع  ١6كرسسيا متحركا على ذوي ا’إعاقة من
العائÓت الفقÒة واŸعوزة ،بهدف اإعطاء ا’أمل
‘ ن- -ف- -وسس- -ه- -م ومسس- -اع- -دت- -ه- -م ع- -ل -ى ا’ن -دم -اج
ا’جتماعي خاصسة واأنهم يعانون من التهميشس
وا’إقصساء.
ال -ع -م -ل -ي -ة ال -تضس -ام -ن -ي -ة ت -ن ّ-ظ -م Ãط-ار ه-واري
بومدين ،اليوم ،على السساعة  ١3 :٠٠زوا’.

ء باليوم العاŸي لÓأرشسيف ،وذلك يوم
يقيم مركز ا’أرشسيف الوطني معرضسا للصسور والوثائق احتفا ً
السسبت  ١٠جوان  ،2٠١٧على السساعة  ١١ :٠٠صسباحا Ãقّره بالعاصسمة.

القضضاء إابان
الثّورة الّتحريرية

«األدب والقتباسض
السضينمـ ـ ـ ـ ـ ـائي» Ãكتب ـ ـ ـة
شضايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب دزايـ ـ ـر

ي-ل-ق-ي وزي-ر الّشس -وؤون ال-دينية وا’أوقاف
ﬁمد عيسسى ،اليومﬁ ،اضسرة افتتاحية
ل-ل-م-لتقى الـ  ١2ل-ل-دروسس اّÙم -دية التي
تشس -رف ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا ك-ل سس-ن-ة ‘ شس-ه-ر
رمضس -ان ال -زاوي -ة ال -ب -ل -ق -اي-دي-ة ال-هÈي-ة
بو’ية وهران.

بن غÈيت تعطي إاشضارة انطÓق
امتحان «بيام» Ãعسضكر وسضعيدة
تشس-رف وزي-رة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ن-ورية
بن غÈيت على انطÓق ›ريات امتحان
شسهادة التعليم اŸتوسسط بو’يتي معسسكر
وسس - -ع - -ي - -دة ،وذلك ي - -وم ا’أح- -د  4جوان
ا÷اري.
ي - -راف - -ق - -ه - -ا ‘ ه - -ذه ال - -ع- -م- -ل- -ي- -ة اإط- -ارات ال- -وزارة والشس- -رك- -اء
ا’جتماعّيون.

دور عناصضر الدرك
الوطني ‘ ا◊فاظ
على ال ّسضكينة

ي -ن ّ-ظ -م اŸت -ح -ف ال -وط-ن-ي
ل -ل -م -ج -اه -د ب -ال -ت -نسس-ي-ق م-ع
م - - -دي - - -ري - - -ات اÛاه - - -دي- - -ن
ت- -نّ- -ظ - -م م -ك -ت -ب -ة شس -ايب دزاي -ر
واŸت -اح-ف ا÷ه-وي-ة ،ال-ل-ق-اء
ب - -ر›ت اÛم - -وع- -ة
ال- -ت- -اب- -ع- -ة ل- -ل -م -وؤسسسس -ة ال -وط -ن -ي -ة ل Ó-تصس -ال ال -نشس -ر ا÷م- -اع- -ي اŸوسس- -ع رق -م ١63
وا’إشسهار ،اليوم ،لقاء –ت عنوان «ا’أدب وا’قتباسس ÷مع شسهادات اÛاهدين واÛاهدات ،وقد خصّسصس هذا ا’إق -ل -ي -م -ي -ة ل -ل -درك
السسينمائي منشسورات اآناب» ،مع اıرج اأحمد راشسدي،
ال - -وط - -ن - -ي ب- -ا÷زائ- -ر
اللقاء Ÿوضسوع «القضساء اإبان الثورة التحريرية» ،وذلك
ابتداء من السساعة  2١ : 3٠ليÃ،Óقر اŸكتبة بشسارع
خرجة ميدانية لوسسائل ا’إعÓم ،لÓإطÓع عن دور
ال -ي -وم اÿم -يسس ،ع -ل-ى السس-اع-ة  ١3 :٠٠زوا’ Ãق -ر
باسستور بالعاصسمة.
ال-تشس-ك-ي-ل ا’أم-ن-ي ال-ذي جّ-ن -د ع-ل-ى مسستوى السسدود
متحف اÛاهد.
ونقاط اŸراقبة ،الدوريات ،وكذا التعرف عن طريقة
العمل ب Úالوحدات الفرعية ومركز العمليات ،وكذا
ا’أم- -اك- -ن ال- -ت- -ي تشس- -ه- -د ت- -واف- -د اŸواط- -ن ،Úوذلك ال -ي -وم
اÿميسس على السساعة  ١6 :٠٠مسساء.
سستعرف خدمة التزويد بالغاز بعدد من اأحياء بلدية اŸعاŸة
ا’نطÓقة تكون من مقر اÛموعة ا’إقليمية للدرك الوطني
ال-ي-وم ان-ق-ط-اع-ا م-وؤق-ت-ا بسس-بب اأشس-غ-ال رب-ط Ãرك-ز الغاز Ÿدينة
Ãناسسبة اليوم العاŸي للطفولة اŸصسادف لـ  ٠١اŸع-اŸة ،حسس-ب-م-ا ج-اء ‘ ب-ي-ان لشس-رك-ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از با÷زائر باب جديد.

فن ـ ـون وثقافة –تف ـ ـ ـي مع األطفال
‘ عيدهم العاŸـ ـي

انقطاع خدمة التزويد بالغاز بأاحياء اŸعاŸة

جوان من كل سسنة ،تن ّ
ظم موؤسسسسة فنون وثقافة
Ÿوؤسسسس- -ة ا÷زائ- -ر ،ب- -رن- -ا›ا م- -ت- -ن- -وع- -ا خ -اصس -ا
ب- -ا’أط- -ف- -ال ،وه -ذا ال -ي -وم اإ ¤غ -اي -ة  ١9جوان
 ،2٠١٧وذلك ع -ل -ى مسس -ت -وى م -ك -ت -ب -ة م -ت -ع -ددة
ا’إعÓ- -م ل Íط- -ل- -ح- -ة وك -ذا اŸك -ت -ب -ة اŸت -ع -ددة
ا’إعÓم باŸعاŸة.

ببولوغ Úبا÷زائر العاصسمة.
اأوضسح البيان اأن ا’نقطاع ‘ خدمة التزويد بالغاز سسيكون
اليوم بدءًا من السساعة  ٥ : ٠٠صسباحا ا ¤غاية  ١٧ : ٠٠مسساء،
وسس -ي -مسس ا’ن -ق -ط-اع ك Ó-م-ن وسس-ط م-دي-ن-ة اŸع-اŸة وح-ي ع-دل
والدرك الوطني للمعاŸة والزعاترية وقرية الشسايب مرزوق،
يضسيف البيان.

عرضض ترويجي ومسضابقة أاوريدو ‘ رمضضان
يحتفل اأوريدو بحلول شسهر رمضسان مع زبائنه وُيعلن عن تخفيضس  %٥٠من
سسعر ا’شسÎاك ÿدمته « »Club Jeuxطوال الشسهر الفضسيل ويومي عيد
الفطر ،وكذا عن اإطÓق مسسابقة تسسمح بالفوز بجوائز رائعة.
عÓوة على التخفيضس ‘ سسعر ا’شسÎاك ا’أسسبوعي اإ ٥٠ ¤دج فقط عوضس
 ١٠٠دج ،يسستفيد زبون اأوريدو لكل اشسÎاك جديد لـ « »Club Jeuxمن
اأسسبوع ›ا ÊوثÓث األعاب جديدة قابلة للتحميل كل اأسسبوع على هاتفته
الذكي –ت نظام  Androidاأو هاتفته متعدد الوسسائط ،من ب› Úموعة من
اآخر ا’ألعاب.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي ١26 .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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التحرير

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

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠2١)6٠.٧٠.3٥:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

«عرضض  150رمضضان» Ÿوبيليسض
Ãن- -اسس- -ب- -ة ح- -ل -ول شس -ه -ر رمضس -ان ،اأط -ل -عت
م-وب-ي-ل-يسس ع-رضس-ه-ا الÎوي-ج-ي «عرضس ١٥٠
رمضسان» واŸوجه لزبائن عرضس مبتسسم 2 G
( /م -ب -تسس -م ،ق -وسس -ط-و ،ب-اط-ل ،اأول
3G
موبيليسس ،اأول  Tousو ،)TopانطÓقا من
ال - -ي - -وم ا’أول ل - -رمضس - -ان وط- -وال  2١يوما.
وبغية السسماح لزبائنها بالبقاء على اتصسال
دائ- -م م- -ع ع- -ائÓ- -ت- -ه -م واأق -ارب -ه -م ،ق -امت
م-وب-ي-ل-يسس ب-اإث-راء ق-ائ-مة برا›ها لتمنح
ل -ه -م اإم -ك -ان -ي -ة ال-دخ-ول اإ ¤ع-رضس ١٥٠
رمضس - -ان ،وذلك ب- -اسس- -ت- -خ- -دام الصس- -ي- -غ- -ة
.*6٠٠#
وعليه ،وبـ  ١٥٠دج فقط ،سسيسستفيد مشسÎكو موبيليسس للدفع خÓل
 24سساعة من:
مكاŸات  +رسسائل قصسÒة غﬁ Òدودة نحو شسبكة موبيليسس
 Facebook et WhatsAppغﬁ Òدود.

إلع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
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
 ١شسارع 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

إلخميسس  01جؤإن  2017م
إلمؤإفق لـ  06رمضسان  1438هـ

»æWh

دعما ÷هود تنويع ألقتصساد ألوطني وألتصسدير

بدة ‘ مششاورات مع سشيدي السشعيد ورؤوسشاء منظمات أارباب العمل
لعمال وتسسوية مشسكل ألعقار
معا÷ة ألختÓلت أŸسسجلة ‘ ألسستثمار ومناخ أ أ

لم Úألعام ل–Óاد
«ألشسعب““ /باشسر ﬁجوب بدة ،وزير ألصسناعة وأŸناجم جلسسات عمل للتشساور وتبادل وجهات ألنظر مع أ أ
لعمال على غرأر منتدى رؤوسساء أŸؤوسسسسات  FCEوCIPA CGEA
ألعام للعمال أ÷زأئري UGTA Úورؤوسساء ﬂتلف منظمات أرباب أ أ
 CNPAوكل أŸنظمات ألخرى ،تباعا ،خÓل ألسسبوع أŸقبل من أجل –ديد سسبل –قيق تنمية ألقتصساد ألوطني ،وذلك إأÁانا
بأان تطوير ألقتصساد ألوطني يتطلب Œنيد أ÷ميع.

ب - -حسسب ب - -ي - -ان وزإرة إلصس - -ن - -اع- -ة
وإŸناجم ،فإان هذه إŸشساورإت تأاتي
‘ سسياق إلعمل على –بيذ إ◊ؤإر من
أإجل –ديد إŸشساكل من جهة ،وكذإ
إل -ق -ي -ام ب -ع-م-ل-ي-ات ت-ق-ي-ي-م-ي-ة Ÿع-ا÷ة
إلنقائصس وتطبيق إإلصسÓحات إلÓزمة
‘ إÛال إلسس -ت -ث -م -اري م-ع ﬂت-ل-ف
إألطرإف إلشسركاء.
لذإ فإان هذه إللقاءإت سستسسمح بالسستماع
إإ ¤أإرإئهم ومناقشسة عدة مسسائل من بينها:
إ÷هؤد إلتي ينبغي بذلها من أإجل
ت- -ن- -ؤي -ع إلق -تصس -اد و–سس Úن -ؤع -ي -ت -ه
لŒÓاه نحؤ إلتصسدير ،وسسائل تعزيز
وحماية إإلنتاج إلؤطني؛ كيفية تطؤير
إلسس- -ت- -ث- -م- -ار إŸن- -ت -ج و–سس Úم -ن -اخ

إألعمال؛ دعم جؤدة إإلنتاج إلؤطني
وإخÒإ –سس Úتنظيم إ◊صسؤل على
إألرإضس -ي إلصس -ن -اع-ي-ة ل-تسس-ؤي-ة مشس-ك-ل
إلعقار إلصسناعي.
كما تندرج هذه إللقاءإت أإيضسا ‘
إإط -ار إلل -ت -زإم -ات إل -ؤإردة ‘ إل -ع -ق-د
إلؤطني إلقتصسادي وإلجتماعي من
أإجل تعزيز إلتشساور وتنفيذ مقÎحات
مشسÎك -ة ل -ت -ح -ق-ي-ق إل-ه-دف إŸشسÎك
إŸت-م-ث-ل ‘ ت-ن-م-ي-ة إلق-تصس-اد إل-ؤطني
وجعل قطاع إلصسناعة وإŸناجم يؤؤدي
دوره إإلي -ج -اب -ي ‘ ت -رق -ي -ة إلق-تصس-اد
إلؤطني وإإخرإجه من دإئرة إلسستÒإد
وتصسدير إŸؤإد إÿام وإلÌوإت دون
معا÷تها.

لك Ìفقرأ
لك Ìغنى يسستهلكون ألوقود  6مرأت أك Ìمن  %20أ أ
بحسسب ألبنك ألعاŸي %20 :من أ أ
يسس-ت-دع-ي إإنشس-اء غ-رف-ة وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ق-اصسة )chambre
 (nationale de compensationذإت ط-اب-ع مسس-ت-ق-ل،
وتتكفل بؤضسع نظام تعؤيضسي ما ب ÚإŸهن وإ÷هات.
تؤقف مبتؤل عند Œربة إإيرإن ‘ مؤإجهة ترإجع
أإسسعار إلنفط ،حيث “ت مرإجعة إلدعم إلشسامل غÒ
إŸسس-ت-ه-دف ل-ل-ف-ئ-ات إŸسس-ت-ح-ق-ة ل-ه ،وإل-ذي أإدى إإ¤
إلتبذير وإلريع وإŸسساسس باŸال إلعام .وقد ” ‘
هذإ إلبلد إسستبدإل نظام إلدعم غ ÒإŸباشسر (كلفته
 27باŸائة من إلنتاج إلدإخلي إÿام بحؤإ‹ 77,2
م- -ل- -ي -ار دولر ب )2008/2007 ÚبÈن -ام -ج “ؤي -ل ن-ق-دي
Óسسر إإليرإنية (أإمكن شسطب  3مÓي Úأإسسرة
مباشسر ل أ
لديها دخل مرتفع من قائمة إŸسستفيدين) ،وسسجل إإثره
ترإجع لنسسبة إلفقر بـ  13,1باŸائة ب.2013/ 2009 Ú
تسساءل مبتؤل حؤل وجؤد إإرإدة حقيقية لتغيÒ
إلسسياسسة إلقتصسادية من أإجل بروز إقتصساد خارج
إÙروقات ،مؤؤكدإ إنه ““‘ ظل تركيز مبالغ للدخل
إل -ؤط-ن-ي ل-ف-ائ-دة أإق-ل-ي-ة ري-ع-ي-ة ،ي-ق-ؤي شس-ع-ؤر إن-ع-دإم
إلعدإلة إلجتماعية ومن ثمة صسعؤبة جعل إلتقشسف
قناعة مشسÎكة فيما يريد كل وإحد نصسيبه من إلريع
وهنا يكمن مصسدر إÿطر““.

ولد قدور ‘ لقائه مع عمال ““سسوناطرأك““ بإايليزي

سسعيد بن عياد

خف ـ ـضض تكالي ـ ـف اإ’نت ـ ـاج ورفـ ـع اإ’نتاجي ـ ـة Ûابه ـ ـة أازمـ ـة النف ـ ـط

لنتاجية مع ألتقليل من
دعا ألرئيسس أŸدير ألعام لسسوناطرأك ،عبد أŸومن ولد قدور ،أمسس ،بإاليزي ،إأطارأت وعمال أÛمع إأ ¤رفع أ إ
تكاليف إأنتاج ألنفط وألغاز Ÿوأجهة ترأجع أسسعار ألنفط .قال ولد قدور خÓل لقاء مع عمال أŸديرية أ÷هوية لهذه ألشسركة برود ألنوسس،
لسسعار تÎأوح
لن هذه أ أ
‘ إأطار زيارة عمل إأ ¤أÛمع ألغازي باŸنطقة““ :كنا ‘ فÎة وصسلت فيها أسسعار برميل ألنفط إأ 150 ¤دولر .ولكن أ آ
لنتاجية““.
ب 40 Úو 50دولرأ للÈميل ،ولهذأ يتوجب ألقيام بتعديÓت ‘ طريقة عملنا .يجب علينا أول خفضس تكاليف إأنتاجنا ورفع أ إ
لنبؤب لنقل إلغاز إلطبيعي -إلذي
و” إإ‚از هذإ إ أ
لول عن ““سسؤناطرإك““ ضسرورة
أإبرز إŸسسؤؤول إ أ
لغؤإط ليصسل
Áر بؤليات إإليزي ورقلة غردإية وإ أ
زيادة ربحية إŸشساريع إلتي إنطلق فيها إÛمع
إإ ¤حاسسي إلرمل -من طرف Œمع Ÿؤؤسسسسات
و–سس Úتكاليف إلنشساطات مؤإزإة مع إÿطؤإت
وطنية ‘ مدة  24شسهرإ.
إل -ت -ي ق -امت ب -ه -ا إ÷زإئ -ر ل-ل-مسس-اه-م-ة ‘ خ-فضس
” ت- -ؤف Òإلأن- -اب -يب ع -ن ط -ري -ق إŸؤؤسسسس -ة
لسسعار.
ﬂزونات إلنفط إلعاŸية لرفع إ أ
إلعمؤمية لإنتاج إلأنابيب ““إألفابيب““ ‘ ح Úقام
قام ولد قدور إلذي كان مرفؤقا بنائب رئيسس
›م -ع ك -ؤسس -ي -دإر ب-اإ‚از ق-ن-ؤإت إلأن-اب-يب .إأم-ا
لن-ت-اج بسس-ؤن-اط-رإك صسÓ-ح م-ك-م-ؤشس
إل -ت -ن -ق-يب وإ إ
فيما يتعلق Ãرإقبة ومتابعة إلإ‚از فقد إأوكلت
لنابيب عربي باي
ونائب رئيسس نشساط إلنقل با أ
للمؤؤسسسسة إلؤطنية لÓعتماد وإŸرإقبة إلتقنية.
سسليمان ومسساعد إŸدير إلعام للتسسؤيق عمر ماليؤ
ت -ع -ادل ق -درة ن -ق -ل ه -ذإ إلأن -ب -ؤب ح-ؤإ‹ إأرب-ع-ة
بتفقد عدة وحدإت Ÿعا÷ة وضسغط إلغاز إلطبيعي
مليارإت م ‘ 3إلسسنة بدون ﬁطات ضسغط إلغاز
ب -رورد إل -ن -ؤسس ق -ب -ل أإن ي -ل-ت-ح-ق ب-ح-اسس-ي مسس-ع-ؤد
(خ -ط -ؤط ع -اري-ة) وبـ  8 , 7م-ل-يار م ‘ 3إلسس-ن-ة
لنتاج إلنفط.
Ÿعاينة وحدإت أإخرى إ
باحتسساب ﬁطة إلضسغط ◊اسسي إلرمل وبـ 12
مليار م ‘ 3إلسسنة باحتسساب إÙطات إلثÓث
تدشش Úأانبوب نقل الغاز رود النوسض-
إŸتؤإجدة على طؤل إÿط رود إلنؤسس-ورقلة-
حاسشي الرمل
حاسسي إلرمل .تطلب إإ‚از هذإ إلأنبؤب لنقل
خÓل زيارته إإ ¤إإليزي ،دشسن إلرئيسس إŸدير ب Úرود إلنؤسس وحاسسي إلرمل وإلذي يبلغ طؤله إلغاز Œنيد  2 . 414عامل 42 ،باŸائة منهم من
إلعام لسسؤناطرإك أإنبؤب إلغاز ““جي.أإر  ““6إلرإبط  536كم ،أإ‚زت بتكلفة وصسلت إإ 64 ¤مليار دج .إليد إلعاملة إÙلية.

رششيد نديل مديرا عاما موسشم ا’صشطياف :ا◊ماية اŸدنية تتخذ اإ’جراءات Ÿراقبة الششواطئ
أعلنت أŸديرية ألعامة للحماية أŸدنية ،أمسس ،إألخÒة تشس Òإإ ¤أإن إلسسبب إلرئيسسي ◊ؤإدث إلغرق
بالنيابة لنفطال
أن -ه -ا أت -خ -ذت سس -لسس -ل -ة م -ن أ إ
لج -رأءأت أل -ع -م-ل-ي-ة إŸسسجلة يظل إلسسباحة ‘ إلشسؤإطئ إŸمنؤعة أإو خارج

ع› Úلسس إإدإرة م- - -ؤؤسسسس- - -ة ت- - -ؤزي- - -ع
وتسسؤيق إŸؤإد إلنفطية ““نفطال““ ،أإمسس،
إŸدير إŸركزي للمالية رشسيد نديل مديرإ
ع-ام-ا ب-ال-ن-ي-اب-ة خ-ل-ف-ا ل-لسس-يد حسس Úريزو،
حسسبما أإفاد به بيان Ÿؤؤسسسسة نفطال.
وأإوضسح إلبيان أإن ›لسس إإدإرة نفطال
إل- -ذي إج- -ت- -م -ع Ãق -ر إŸدي -ري -ة إل -ع -ام -ة
لسسؤناطرإك قرر أإن يؤكل نيابة إŸديرية
إلعامة للمدير إŸركزي للمالية ‘ ذإت
إŸؤؤسسسسة.
وأإضس -اف إل -ب -ي-ان أإن إلسس-ي-د ن-دي-ل ““عÚ
إبتدإء من أإمسس وأإن ›لسس إإلدإرة يخؤل
ل- -ه ‡ارسس- -ة إلصسÓ- -ح- -ي- -ات إل- -ق- -ان- -ؤن -ي -ة
إŸمنؤحة له““.

م -وج-ه-ة Ÿرأق-ب-ة ألشس-وأط-ئ أŸسس-م-وح-ة ل-لسس-ب-اح-ة
خÓل ألفÎة أŸمتدة من  1يونيو إأ 30 ¤سسبتم.È
أإوضسحت إ◊ماية إŸدنية ‘ بيان لها أإنه ““خÓل سسنة
 2017من أإصسل  608شساطئ يعدها إلسساحل إ÷زإئري
فإان  229منها تعد ‡نؤعة للسسباحة ” غلق أإغلبيتها
بسسبب إلتلؤث وأإخطار خاصسة ،مقابل  379شساطئ مسسمؤح
ل- -لسس- -ب- -اح -ة““ مشسÒة إإŒ ¤ن -ي -د  18.000ع- -ؤن Îﬁف
ومؤسسمي Ÿؤسسم إصسطياف  2017مقابل  15.000سسنة
 2016أإي زيادة تقدر بـ 3.000عؤن إإضسا‘ .وقال إŸدير
إلعام للحماية إŸدنية إإن هذه إإلجرإءإت إلعملية إلسسارية
إŸفعؤل من إلسساعة إلتاسسعة صسباحا إإ ¤إلسساعة إلسسابعة
مسساء ““زودت هذه إلسسنة بؤسسائل مادية إإضسافية لسسيما
زوإرق إل -ت -دخ -ل إŸط -اط -ي -ة وك -ذإ إألج -ه -زة إ÷م -اع -ي-ة
وإلفردية““ ،مؤؤكدإ أإن ““–ليل إإحصسائيات إلسسنؤإت إÿمسس

خلف  ٩0قتيÓو 500جريح

ا÷زائر ُتدين ““بششدة““ الهجوم اإ’رهابي ‘ كابول
أإدإنت إ÷زإئر بـ ““شسدة““ إلهجؤم إلرهابي إلذي إسستهدف ،أإمسس ،إلعاصسمة إألفغانية كابؤلﬂ ،لفا  90قتيÓو 500جريح.
‘ تصسريح لـ «وأإج» ،أإكد إلناطق باسسم وزإرة إلشسؤؤون إÿارجية عبد إلعزيز بن علي إلشسريف ،قائ:Ó
““ندين بشسدة إلهجؤم إلرهابي إلذي إسستهدف ،أإمسس ،إ◊ي إلدبلؤماسسي بكابؤل وإلذي خلف إلعديد من
إلقتلى وإ÷رحى““.
أإضساف ذإت إŸسسؤؤول قائ““ :Óنتقدم بتعازينا إإ ¤عائÓت إلضسحايا ونع Èعن تضسامننا مع إلشسعب
إألفغا Êوحكؤمته وكذلك مع إ◊كؤمات إلتي تضسررت ‡ثلياتها إلدبلؤماسسية جرإء هذإ إلهجؤم““.
إعت Èبن علي إلشسريف أإن ““هذإ إلشسكل إ÷ديد من مظاهر إلعنف إلذي يحاول إإفشسال إ÷هؤد إلتي
تهدف إإ ¤إسستتباب إلسستقرإر وتعزيز إلسسÓم ‘ إفغانسستان يسستؤقف إÛتمع إلدو‹ بخصسؤصس ضسرورة
مضساعفة إ÷هؤد Ÿؤإجهة إلتهديد إلرهابي إلذي يهدد إلسسÓم وإألمن إلعاŸي.““Ú

زعلن يقوم بزيارة فجائية Ÿششاريع ““ميÎو““ ا÷زائر

مبتول  :التوفيق ب Úالفعالية ا’قتصشادية والعدالة ا’جتماعية

للؤقؤد وإلكهرباء ،عÓوة على إنه ،أإي إلدعم ،يشسجع
إلتهريب ع Èإ◊دود.
ل- -ذلك ،ي- -ق- -ؤل إÿب““ Òأإن إŸرح- -ل -ة 2020/2017
تعت Èبحسسبه منعرج إلتؤفيق ب Úإلفعالية إلقتصسادية
وإلعدإلة إلجتماعية من خÓل إعتماد نظام للدعم
إŸسس- -ت -ه -دف ي -ك -ؤن دق -ي -ق -ا وم -رك -زإ““ ،إألم -ر إل -ذي
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لشسغال
عاين تقّدم نسسبة أ أ

‘ غياب نظام دعم مسستهدف وأرتفاع ألكلفة مقارنة باŸوأرد

أع- -ت Èأÿب Òع -ب -د أل -رح -م -ان م -ب -ت -ول أن
أل -ت -ح -دي أل -ق -ائ -م ‘ ه -ذه أŸرح -ل -ة ي -ت-م-ث-ل ‘
إأح -دأث غ -رف -ة وط -ن -ي -ة مسس -ت-ق-ل-ة ل-ل-م-ق-اصس-ة
(ت- -ع- -ويضس) ل -ل -دع -م أŸسس -ت -ه -دف ،م -وضس -ح -ا أن
ألدعم ألذي يشسمل حاليا عددأ من أŸوأد مثل:
أ◊ب -وب ،أŸي -اه ،أ◊ل -يب ،أل -ك -ه -رب -اء وأل-وق-ود
تسس -ت -ف -ي -د م -ن -ه ك-اف-ة ألشس-رأئ-ح ألج-ت-م-اع-ي-ة
بأاغنيائها وفقرأئها ،أي من صساحب أجر ألدخل
لدنى إأ ¤رئيسس مؤوسسسسة جزأئرية أو أجنبية
أ أ
وه -ذأ ‘ غ -ي -اب وج -ود ن-ظ-ام دع-م مسس-ت-ه-دف،
système ciblé de subventions.
دعا مبتؤل إإ ¤إإصسÓح نظام إلدعم ،مشسÒإ إإ ¤أإن
صسندوق إلنقد إلدو‹ يذكر ‘ تقريره أإن  20باŸائة
من إألغنياء ‘ إلعا ⁄يسستفيدون من إلدعم Ãعدل 6
مرإت أإك Ìمن  20باŸائة من إلفقرإء ،مؤصسيا ‘ ذإت
إلتقرير بضسرورة أإن يكؤن إلدعم مؤجها إإ ¤إلفئات
إلتي تسستحقه.
حسسب إلبنك إلعاŸي ،فإان  20باŸائة إألك Ìغنى
يسستهلكؤن إلؤقؤد مثÃ Óعدل  6مرإت أإك Ìمن 20
باŸائة من إألك Ìفقرإ ،كؤن إألغنياء  ،كما يؤضسح
إل -ت -ق -ري-ر ،ل-دي-ه-م أإك Èع-دد م-ن إŸرك-ب-ات ومسس-اك-ن
ف -اخ -رة م-ك-ي-ف-ة ف-يسس-ت-ف-ي-دون م-ن إل-دع-م إıصسصس

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سساعات إŸرإقبة أإي عند غياب أإعؤإن إ◊ماية إŸدنية
إŸكلفÃ Úرإقبة إلشسؤإطئ وإلسسباحة““.
وذكر أإنه ” تسسجيل ›مؤع  70.021تدخل سسنة 2016
ع -ل -ى مسس -ت -ؤى إلشس -ؤإط -ئ ‡ا م-ك-ن م-ن إإن-ق-اذ أإزي-د م-ن
 47.643شسخصس من إŸؤت إألكيد ،حيث تأاسسف ذإت
إŸصس- -در ل- -ؤف -اة  124شس -خصس م-ن-ه-م  38ع-ل-ى مسستؤى
إلشسؤإطئ إÙروسسة و  86آإخرين ‘ إلشسؤإطئ إŸمنؤعة
للسسباحة.
وأإطلقت إŸديرية إلعامة للحماية إŸدنية منذ 14
مايؤ إŸاضسي ع Èكامل إلÎإب إلؤطني،حملة للؤقاية
وإل -ت-حسس-يسس م-ن أإخ-ط-ار إل-ب-ح-ر وإلسس-ب-اح-ة قصس-د ت-ل-قÚ
إŸؤإطن Úثقافة خطر إلسسباحة على مسستؤى إلشسؤإطئ،
ل سسيما إلشسؤإطئ إŸمنؤعة للسسباحة وكذإ ‘ خزإنات
إŸياه.

لشسغال ألعمومية وألنقل عبد
قام وزير أ أ
أل-غ-ن-ي زعÓ-ن ،أمسس ،ب-زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د
مفاجئة Ÿشساريع ميÎو أ÷زأئر على غرأر
ت- -وسس- -ع- -ة خ- -ط -ي سس -اح -ة ألشس -ه -دأء وم -ط -ار
أ÷زأئر ألدو‹ هوأري بومدين ،بحسسب ما
ج -اء ‘ ب -ي -ان ل -ل -وزأرة .خÓ-ل زي-ارة ت-ف-ق-د
زعÓن سس Òأشسغال أŸيÎو بسساحة ألشسهدأء
وألÈيد أŸركزي وﬁطة حي ألبدر.
من إŸقرر أإن يدخل إÿط إلرإبط ب ÚإلÈيد
إŸركزي وسساحة إلشسهدإء على مسسافة  1,7كم
إÿدم -ة م -ع ن -ه-اي-ة  .2017يسس -م -ح إسس-ت-غÓ-ل ه-ذإ
إÿط ،إإضسافة إإ ¤خط حي إلبدر-ع Úإلنعجة
( 3,6كم) بفتح خمسس ﬁطات جديدة وهي علي
ب-ؤم-ن-ج-ل وسس-اح-ة إلشس-ه-دإء ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-خط إألول
وﬁطة إلؤرشسات وع Úإلنعجة  Iوع Úإلنعجة II
على إÿط إلثا .Êسستضساف هذه إÿطؤط إإ¤
إÿط -ؤط إل -ث Ó-ث -ة إŸؤج -ؤدة ح -ال-ي-ا وه-ي إلÈي-د
إŸركزي-إŸعدوم ÚوإŸعدوم-Úحي إلبدر وحي
إلبدر-إ◊رإشس.
قام إلؤزير بتفقد مركز إلتحكم إŸركزي ÎŸو
إلعاصسمة ،كما تؤقف على مدى تقدم أإشسغال “ديد
خط إÎŸو نحؤ مطار إ÷زإئر إلدو‹ هؤإري
بؤمدين.
تقدر نسسبة تقدم أإشسغال تؤسسعة مÎو إ÷زإئر
إلتي تربط وسسط إ◊رإشس Ãطار إ÷زإئر إلدو‹

إلذي يبلغ طؤله  9,5كم ويتضسمن ﬁ 9طات بـ 35
باŸائة منذ إنطÓقها قبل  14شسهرإ .من إŸقرر
إسستÓم إŸشسروع نهاية  2019أإو بدإية  2020على
أإقصسى تقدير .يذكر أإن مÎو إ÷زإئر إلعاصسمة
Áتد إإ 13 ¤كم ويتكؤن من ﬁ 14طة من إلÈيد
إŸركزي إإ ¤إ◊رإشس .وسسيغطي إÎŸو مسسافة 18
ك -م ب -ع -د تشس -غ -ي -ل خ-ط-ي سس-اح-ة إلشس-ه-دإء-إلÈي-د
إŸركزي وحي إلبدر-ع Úإلنعجة ،نهاية .2017

سسف Òجنوب إأفريقيا من جيجل:

الفضشاء مفتوح للمسشتثمرين لإلرتقاء بحجم
اŸبـ ـ ـ ـ ـاد’ت ب ـ ـ ـ ـ ـ Úالبلدي ـ ـ ـن
دع- -ا سس- -ف Òدول- -ة ج- -ن- -وب إأف- -ري- -ق -ي -ا
ب -ا÷زأئ-ر ،دل-وم-و دون-يسس ،ع-ل-ى ه-امشس
زي -ارت -ه إأ ¤ولي -ة ج -ي -ج-ل ،إأ ¤ت-ث-مÚ
أل- -عÓ- -ق- -ات ألق- -تصس- -ادي- -ة ب Úأ÷زأئ- -ر
وب Ó-ده ،ورف -ع-ه-ا إأ ¤مسس-ت-وى أل-عÓ-ق-ات
أل-ت-اري-خ-ي-ة أل-ك-بÒة ب Úألبلدين ،ببذل
أ÷ه- -ود م- -ن ق- -ب- -ل أŸت- -ع- -ام- -ل ‘ Úشس -ت -ى
أÛالت““.

جيجل :خالد العيفة
أإكد إلسسف““ Òعزم حكؤمة بÓده على تعزيز
إلعÓقات مع إ÷زإئر ،نتيجة إلتؤإفق بينهما
‘ إلعÓقات إلتاريخية وإلدبلؤماسسية إŸتينة““،
وأإشس- - -ار إلسس - -ف““ Òإإ ¤أإن إل - -فضس - -اء م - -ف - -ت - -ؤح
ل -ل -مسس -ت -ث -م -ري -ن ل Ó-رت -ق-اء ب-ح-ج-م إŸب-ادلت
إلق-تصس-ادي-ة ل-ت-ؤف-ر إإلم-ك-ان-يات وتنؤع قدرإت
إلبلدإن ،خصسؤصسا ‘ إÛال إلفÓحي““ ،حيث
أإكد ““على أإهمية إلتعاون ‘ إÛال إلزرإعي،
وتبادل إŸنتجات إلفÓحية ،وإÈÿة ‘ زرإعة
ﬂتلف إلشسعب إلفÓحية““.
أإشس- -ار إŸت- -ح- -دث إإ ¤وج- -ؤد إل -ع -دي -د م -ن
إإلم -ك -ان -ي -ات إŸت -اح -ة ‘ ب Ó-ده ل Ó-سس-ت-ث-م-ار
إ÷زإئ- - - -ري ع- - - -ل- - - -ى غ- - - -رإر
إلصس- - -ي - -دل - -ة ،وإلصس - -ن - -اع - -ات
إل- -غ- -ذإئ -ي -ة ،خصس -ؤصس -ا ›ال
إل -ط -اق -ات إŸت-ج-ددة““ ،مÈزإ
أإن ›ال إلسس -ت -ث-م-ار ي-ف-رضس
وج-ؤد ه-ي-اك-ل ق-اع-دي-ة متينة،
تسس- - -م- - -ح ب- - -إايصس- - -ال إلسس - -ل - -ع
وإŸن - - -ت - - -ؤج - - -ات ‘ إل- - -ؤقت
إلضس -روري ،و ⁄ي -خ -ف سس -فÒ
جنؤب إإفريقيا إإعجابه بؤلية جيجل ،نظرإ Ÿا
ÓقÓع بالقطاع
–تؤيه من مؤؤهÓت كبÒة ل إ
إلسس-ي-اح-ي ،وت-ط-ؤي-ر إل-ي-د إل-ع-ام-ل-ة إŸؤؤهلة ‘
هذإ إŸيدإن إلسسياحي.
ك -م -ا كشس -ف إلسس-ف Òدل-ؤم-ؤ دن-يسس ،خÓ-ل
لقائه Ãسستثمرين ومتعامل Úإقتصسادي ““ ،Úبأان
إ÷زإئر تزخر Ãقؤمات لÓسستثمار ،لتجسسيد
مشساريع ذإت مردودية إقتصسادية هامة““ ،مؤؤكدإ
لفريقية،
‘ هذإ إإلطار ““بأان مسستقبل إلدول إ إ
‘ ت -ط -ؤي -ر إ÷انب إل -ت -ك -ن -ؤل -ؤج -ي ،وإل -ع -م -ل
ب-الشس-رإك-ة ع-ل-ى –ق-ي-ق إلأم-ن إل-غ-ذإئ-ي إل-ذي
يعت Èإلركيزة إألسساسسية لبقاء إلدول وفرضس
منطق إلقؤة ،من شسأانه أإن يسسهم ‘ خلق إلÌوة
وإلزدهار لفائدة إ÷انب.““Ú
قال إلسسف ،Òإإنه سستÈمج بعثة من رجال

لعمال من بÓده لزيارة إ÷زإئر شسهر سسبتمÈ
إ أ
إŸق -ب -ل ،دإع -ي -ا ل -ه -ذإ إل-غ-رضس إŸسس-ت-ث-م-ري-ن
إ÷زإئ - -ري Úإإ ¤ضس - -رورة إلح- -ت- -ك- -اك ب- -ه- -م،
وإل- -ت- -ع- -رف ع- -ل- -ى ف- -رصس إل- -ت -ع -اون إŸم -ك -ن
مباشسرتها ‘ إŸسستقبل إلقريب.
أإن -ه -ى ،أإمسس ،إلسس -ف Òإ÷ن -ؤب إإف -ري -ق -ي
زيارته للؤلية بتفقد منطقة بÓرة باŸيلية،
حيث إطلع خÓلها على إŸرإفق وإŸشساريع
إ÷اري إإ‚ازه - -ا م - -ن - -ه- -ا
م - -ركب إ◊دي- -د وإلصس- -لب
وﬁط- -ة ت -ؤل -ي -د إل -ط -اق -ة
إلكهربائية ،كما قام بزيارة
ميناء جن جن ،وإŸنطقة
إلصس- -ن- -اع- -ي- -ة ب -ال -ط -اه،Ò
ودإمت زي- - - - -ارة إلسس- - - - -فÒ
ل- -ل- -ؤلي- -ة ،ي- -ؤم Úك -ام -لÚ
خ ّصس - -صست ل - -ل - -ب- -حث ع- -ن
إإم-ك-ان-ي-ة إق-ت-ح-ام ›ال إلسس-ت-ث-م-ار ب-ع-اصس-م-ة
لرضس- -ي- -ة إŸن- -اسس- -ب- -ة
إل- -ك- -ؤرن- -يشس وإإي- -ج- -اد إ أ
للمؤؤسسسسات.
م -ن ج -ان -ب -ه ،دع -ا رئ -يسس غ -رف -ة إل -ت -ج -ارة
وإلصس-ن-اع-ة ب-ج-ي-ج-ل ،إŸت-ع-امل ÚإلقتصساديÚ
إ◊اضسرين باللقاء إإ ¤ضسرورة إغتنام إلفرصسة،
وإل -ع -م -ل ع -ل -ى خ -ل -ق ت -ؤأإم-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة م-ا بÚ
إŸسس-ت-ث-م-ري-ن إÙل-ي Úون-ظ-رإئ-ه-م ‘ ج-نؤب
إإفريقيا ،كما طرح على إ◊اضسرين تشسكيل بعثة
م -ن إŸت-ع-ام-ل Úإلق-تصس-ادي Úب-ؤلي-ة ج-ي-ج-ل،
وإلتؤجه إإ ¤دولة جنؤب إإفريقيا لÓطÓع على
ف -رصس إلسس -ت -ث-م-ار وإإم-ك-ان-ي-ة Œسس-ي-د عÓ-ق-ة
إل - -ت - -ع - -اون م - -ع إإح- -دى إŸدن“ ،ت- -لك ن- -فسس
خصسؤصسيات ولية جيجل““.

بعثـ ـ ـ ـة مـ ـ ـن رج ـ ـ ـال
اأ’عمال تزور ا÷زائر
ششـه ـ ـ ـر سشبتم ـ ـ ـÈ

»æWh

الخميسس  01جوان  ٢01٧م
الموافق لـ  0٦رمضصان  1٤3٨هـ

أحتفال باليوم ألعاŸي للطفولة

ملف

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

اÛلسس الوطنـ ـ ـي ◊ق ـ ـوق النسص ـ ـ ـ ـ ـان:
تعزيز اŸكاسصب اّÙققة ألطفال ا÷زائر
صسرف
ألدسستور يكّرسس حقوقا للÈأءة غ Òقابلة للت ّ

لطفال،
لنسسان ،على ضسرورة تعزيز أك Ìللمكتسسبات ‘ ›ال حقوق أ أ
أكد أÛلسس ألوطني ◊قوق أ إ
موصسيا Ãناسسبة ألحتفال باليوم ألعاŸي للطفولة ،بإاعتماد نظام تربوي جيد وأÙافظة على أŸصسلحة
ألعليا لهذه ألفئة ألهشسة من أÛتمع.

ندعو إا ¤تأاسصيسس مرصصد وطني للطفولة با÷زائر
لسس-ت-اذ أل-ب-احث أŸت-خّصس-صس ‘
دع -ا أ أ
أدب أل -ط -ف -ل سس -ع -ي -د ب -وه-ون ع-ل-ي ،إأ¤
«أه -م -ي -ة إأنشس -اء م -رصس -د وط -ن -ي ي -ت -اب-ع
شس- -ؤوون أل -ط -ف -ول -ة ‘ أ÷زأئ -ر م -ن أج -ل
تقييم ألوأقع أ◊قيقي وأŸسساعدة على
ب -ن -اء أسسÎأت -ي -ج-ي-ة م-ت-ك-ام-ل-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل
ألشس - -ام- -ل وع- -ل- -ى ج- -م- -ي- -ع أŸسس- -ت- -وي- -ات
أل - -ن - -فسس- -ي- -ة ،ألÎب- -وي- -ة ،أل- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة
وألجتماعية لهذه ألفئة أ◊سساسسة من
أÛت- -م -ع وŒن -ي -ب -ه -ا ح -ال -ة ألن -ح -رأف
وألسستغÓل غ Òألقانو.Ê

ثمن الباحث علي بوهون ا÷هود اŸبذولة
من طرف الدولة و اŸؤوسصسصات الرسصمية ‘
›ال ال-ت-نشص-ئ-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة اŸتزنة للطفل،
وكذا الهيئات اŸدنية من جمعيات و روضصات
ومراكز ثقافية تهتم بشصوؤون الطفولة ،لكنها
ب- -حسصب رأاي- -ه «–ت- -اج إا ¤ت- -نسص- -ي- -ق ا÷ه- -ود
وال -تصص -ورات م -ن أاج -ل ت -ق -د Ëرؤوي-ة م-وح-دة
ومتكاملة للنهوضس بهذه الفئة من اÛتمع
وال-ت-ك-ف-ل ب-ه-ا بصص-ف-ة شص-ام-ل-ة وبطريقة علمية
أاكادÁية.
باŸقابل وضصع الباحث جملة من الشصروط
ل -ت -ح -ق -ي -ق ه -ذه ا’سصÎات -ي -ج-ي-ة ‘ اŸي-دان،
أابرزها «ضصرورة توفر قاعدة إاحصصائية شصاملة
و بيانات مفصصلة عن واقع الطفولة با÷زائر
تÈز الفئة اÙظوظة و ا’أخرى اÙرومة أاو
التي تعا Êمن التهميشس و غياب اŸسصاواة ‘
ال- - -ف - -رصس م - -ن أاج - -ل مسص - -اع - -دة اıتصصÚ
النفسصاني Úوا’جتماعي ‘ Úبناء مثل هذه

حياة.ك
ي -ح -ت -ف -ل ال-ي-وم أاط-ف-ال ال-ع-ا ⁄وا÷زائ-ر
بيومهم العاŸي ‘ ،ظل اسصتمرار ا’عتداءات
على الÈاءة من شصتى اأ’نواع  ،وإاذا كان الطفل
‘ بعضس الدول التي تعيشس على وقع ا◊روب
و اأ’زمات يعا Êمن ويÓت هذه الظروف
الصصعبة ،ويتحمل نتائج صصراعات ليسس له يد
فيها ،فإان ‘ بÓدنا وبحسصب ما تضصمنه البيان
ال - -ذي ب - -عث ب- -ه اÛلسس ال- -وط- -ن- -ي ◊ق- -وق
اإ’نسص- -ان ،ي- -واج- -ه ال- -ط- -ف- -ل ا÷زائ -ري سص -وء
اŸع- -ام- -ل- -ة ،ول- -ذلك ي- -ط- -لب م- -ن ال- -ف -اع -لÚ
مضصاعفة ا÷هود من أاجل ا◊د من الظاهرة.
وضصع اÛلسس هذا اليوم –ت شصعار
اأ’· اŸتحدة :أانه « ليسس هناك ما هو أاكÌ
أاهمية من بناء عاÁ ⁄كن فيه ÷ميع اأ’طفال
ا◊صصول على الفرصصة لتحقيق إامكاناتهم وأان
ينمو ‘ صصحة جيدة وسصÓمة وكرامة».
اعت ÈاÛلسس ،من خÓل البيان ،أان أاول

جوان Áثل أاك Ìمن ›رد يوم احتفال ‘
العا ،⁄فهو مناسصبة سصنوية لتجديد ا’لتزام
ب -ح -م -اي -ة ح -ق -وق ك -ل ط -ف -ل ج -زائ -ري ،وك -ل
اأ’ط -ف -ال اŸت -واج-دي-ن ع ÈالÎاب ال-وط-ن-ي،
مذكرا بأان ا’حتفال ‘ ا÷زائر ،إا‰ا يخصس
حقوقا عاŸيةÁ ’ ،كن التصصرف فيها ،أ’ن
بÓ-دن-ا ال-ت-زمت ب-ح-م-اي-ت-ه-ا ع Èإاط-ار ق-ان-وÊ
مÓئم.
كما أاو ¤الدسصتور أاهمية بالغة لهذه الفئة
من اÛتمع ،بتوف Òكل ا◊ماية لها حيث
تنصس اŸادة  ٧٢منه على أان الدولة –مي
اأ’سصرة واÛتمع وحقوق الطفل ،وهي تكفل
اأ’طفال اŸتخلى عنهم أاو ›هو‹ النسصب،
كما يقمع القانون العنف ضصد اأ’طفال.
ا÷دير بالتذك Òأان ا÷زائر قد صصادقت
على ا’تفاقيات الدولية التي –مي الطفل،
‘ ديسص - - - -م ، 199٢ Èوه -ي ات -ف -اق -ي -ة “ل -ي
›موعة من اŸبادئ اأ’سصاسصية ونذكر من
بينها بصصفة خاصصة عدم التمييز ،واأ’ولوية

فيما ” تسسجيل  25حالة هروب من أŸنزل

 51طف Óضصحية عنف باŸدارسس بجيجل ‘  6أاشصهر
سص -ط -ر أام -ن ج -ي-ج-ل إاح-ي-اء ال-ي-وم ال-ع-اŸي
للطفولة اŸصصادف لـ  1جوان و كذا يوم الطفل
اإ’فريقي اŸصصادف لـ  1٦جوان من كل سصنة،
برنا›ا خاصصا بهات ÚاŸناسصبت Úمن  01إا¤
 1٦جوان  ،٢01٧يرتكز أاسصاسصا على التواصصل
مع اŸواطن Úمن خÓل تنظيم وتخصصيصس
فضص -اءات م -ف -ت -وح -ة ل-ف-ائ-دة اأ’ط-ف-ال ،قصص-د
ت -ل -ق -ي -ن -ه-م ق-واع-د السصÓ-م-ة اŸروري-ة ،وك-ذا
اط Ó-ع -ه -م و ت -ع -ري -ف -ه -م Ãخ-ت-ل-ف اŸع-دات
اŸسصتعملة من قبل مصصالح الشصرطة ‘ هذا
اÛال ،إا ¤جانب تنشصيط حظائر مرورية
على مسصتوى سصاحة ا÷مهورية لتتواصصل ‘ ما
ب -ع -د ع -ل -ى مسص -ت -وى سص -اح -ة ك -ت -ام-ة و م-ي-ن-اء
بوالديسس ،خÓل الفÎات الليلية.

كما يتم توزيع مطويات –سصيسصية بالتنسصيق
م- -ع ال- -كشص- -اف- -ة اإ’سصÓ- -م- -ي- -ة ع -ل -ى مسص -ت -وى
اıرج Úالشص -رق -ي وال -غ -رب -ي ل -ل -م -دي -ن-ة ،و
ﬂتلف اÙاور اأ’خرى ،و يشصمل الÈنامج
Óط-ف-ال
ك -ذلك ت -ن -ظ -ي -م زي -ارات تضص-ام-ن-ي-ة ل -أ
اŸرضصى باŸسصتشصفيات وزيارات بيداغوجية
Ÿقر أامن الو’ية لفائدة اأ’طفال لتعريفهم
Ãه -ام ونشص -اط -ات ف -رق -ة ح -م -اي -ة ال -ط -ف-ول-ة
واأ’حداث.
‘ هذا السصياق ،أاحصصت ذات الفرقة خÓل
اÿمسصة أاشصهر من السصنة ا÷ارية ٢5 ،حالة
أ’ط -ف -ال ‘ وضص -ع -ي -ة خ -ط-ر ،ت-ع-ل-قت أاسص-اسص-ا
بالهروب من اŸنزل ،حيث “كنت عناصصر
الفرقة من العثور عليهم ‘ فÎات وجيزة

وتسصليم  ٢٢منهم إا ¤ذويهم ،كما ” وضصع
اثن Úمنهم Ãراكز الطفولة ،وأاحصصت الفرقة
تورط  5٢طف ‘ Óقضصايا إاجرامية كالسصرقة،
الضص- -رب وا÷رح ال- -ع -م -دي ‘ ،ح Úسص -ج -لت
الفرقة  51حالة كضصحايا أ’عمال العنف من
طرف زمÓئهم باŸدارسس ،و‘ الشصوارع ومن
طرف ذويهم باŸنزل ،وقصصد توف Òا◊ماية
ل -ه -ذه ال -ف -ئ -ة وال -ت -ك -ف -ل ب -ه-ا ‘ ك-ل اأ’وق-ات
والظروف يبقى أامن الو’ية ‘ اتصصال مباشصر
م- -ع اŸواط- -ن Úع- -ل- -ى ال- -رق- -م اأ’خضص -ر 10٤
اÿاصس بالفئات الهشصة من أاجل التبليغ أاو
اإ’خطار عن ﬂتلف ا◊ا’ت.

جيجل :خالد -ع.

1٧35٢

لسستاذ ألباحث سسعيد بوهون علي لـ «ألشسعب»:
أ أ

بومرداسس :ز /كمال

اŸمنوحة للمصصلحة العليا للطفل ،وا◊ق ‘
ا◊ياة ،والبقاء والنمو وكذا ا◊ق ‘ أان يحÎم
رأايه.
صصادقت كذلك على إاعÓن جنيف اŸتعلق
ب-ح-ق-وق ال-ط-ف-ل ،اŸع-ت-م-د م-ن ق-ب-ل ا÷م-عية
 ·ÓاŸتحدة ‘ نوفم ، 1959 Èومن
العامة ل أ
ب Úاأ’مور التي يكرسصها هذا ا’عÓن «إان
ال-ط-ف-ل بسص-بب ع-دم نضص-ج-ه ال-ب-د Êوال-ع-قلي،
يحتاج إا ¤إاجراءات وقائية ورعاية خاصصة،
Ãا ‘ ذلك حماية قانونية مناسصبة قبل الو’دة
وب -ع -ده -ا» ،ب -اإ’ضص -اف -ة إا ¤تصص -دي -ق -ه -ا ع-ل-ى
اŸيثاق اإ’فريقي سصنة ◊ 1990قوق الطفل
ورفاهيته ،كما وضصعت القانون رقم 1٢-15
اŸؤورخ ‘  15جويلية  ، ٢015اŸتعلق بحماية
الطفل ،الذي جاء من منظور تعزيز ترقية
حقوق الطفل وحمايته ،وينصس ‘ اŸادة 11
منه على إانشصاء هيئة وطنية ◊ماية وترقية
الطفولة ،وتنصس اŸادة  1٢على مفّوضس وطني
◊ماية الطفولة.

العدد
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ا’سصÎاتيجيات لتدارك النقائصس ،و بالتا‹
ا’هتمام أاك Ìبجيل اŸسصتقبل ،وعليه نقÎح
إانشصاء مثل هذا اŸرصصد الذي سصيلم بصصفة
شص - -ام- -ل- -ة ب- -واق- -ع ال- -ط- -ف- -ول- -ة ‘ ا÷زائ- -ر و
ا’سصتشصراف ‘ اŸسصتقبل».
ع-ن دور ال-ه-ي-ئ-ات ال-رسص-م-ي-ة ك-م-دي-ري-ات
النشصاط ا’جتماعي بالو’يات وباقي الدوائر
اأ’خ -رى وال-ه-ي-ئ-ات ال-ت-ي ت-ق-دم دوري-ا أارق-ام-ا
وإاحصصاءات حول اأ’حداث و قضصايا اإ’جرام
واآ’فات السصلبية التي تعا Êمنها شصريحة من
ال -ط -ف -ول -ة ‘ اÛت -م -ع ك -مصص -ال -ح الشص -رط-ة
والدرك الوطني ،أاكد الباحث «أان هذه ا÷هود
واأ’رقام على أاهميتها تبقى جزئية ومعزولة و
غ ÒشصاملةÃ ،عنى هي تخصس هيئة رسصمية أاو
دائ -رة م -ن ال -دوائ-ر اŸه-ت-م-ة بشص-ؤوون ال-ط-ف-ل
ل -ك -ن -ه -ا ت-ب-ق-ى ب-ح-اج-ة إا ¤ت-نسص-ي-ق م-ع ب-اق-ي
الهيئات والدوائر التي تدخل وتسصاهم بنسصبة
ك -بÒة ‘ ال -ت -نشص -ئ -ة الÎب -وي -ة وا’ج -ت -م-اع-ي-ة
للطفل..
مع ذلك اعت Èاأ’سصتاذ علي بوهون «بوجود
ج-ه-ود م-ل-ح-وظ-ة ‘ ا÷زائ-ر لÓ-ه-ت-م-ام بفئة
الطفولة خاصصة ‘ ›ال إانشصاء الفضصاءات
ال -ث -ق -اف -ي -ة والÎف -ي -ه -ي -ة ومسص -اح -ات ال -ل -عب
و‡ارسصة اأ’نشصطة الرياضصية على غرار ما
ت- -ع -يشص -ه ال -ع -اصص -م -ة وب -اق -ي و’ي -ات ال -وط -ن
ل-ل-مسص-اه-م-ة ‘ ام-تصص-اصس ال-ط-اق-ات ال-زائ-دة
للطفل وŒنيبه ا’نحراف الناجم عن الفراغ،
م- -ع –ذي- -ره ‘ اأ’خ Òم- -ن اتسص -اع «ظ -اه -رة
عمالة الطفولة ،خاصصة لدى العائÓت الهشصة
واŸع - -وزة ول - -و ب - -ط - -ري - -ق - -ة غ Òم - -ب- -اشص- -رة
كا’ضصطرار إا‡ ¤ارسصة اأ’نشصطة التجارية
‘ الشصوارع إ’عالة أافراد العائلة ،وكل ذلك
على حسصاب مسصتقبلهم الدراسصي ،على حد
قوله.

أمن سسكيكدة

 48قاصصرا تعرضصوا للعنف ‘ السصداسصي الأول لـ2017
سسجلت مصسالح أمن سسكيكدة ‘ ›ال
ح -م -اي -ة أل -ط -ف -ول -ة ،خ Ó-ل ألسس -دأسس -ي
لول م- -ن ألسس -ن -ة أ÷اري -ة  48قاصسرأ،
أ أ
تعرضسوأ إأ ¤ألعنف من بينهم  20قاصسرة
 ،و  10قصس -ر ك -ان -وأ ضس -ح -اي -ا أل -ع -ن -ف
أ÷نسس- -ي ،م -ن ب -ي -ن -ه -م  05إأن-اث ،ف-ي-م-ا
يتعلق بقضسايا «ألغتصساب ،ألفعل أıل
ب - -ا◊ي - -اء ،أل - -ت - -ح - -ريضس ع - -ل - -ى فسس - -اد
لحدأث ‘ حالة خطر
لخÓق» ،أما أ أ
أ أ
معنوي فقد بلغ عددهم ‘ نفسس ألفÎة
ب -ـ  22ق -اصس-رأ ،م-ن ب-ي-ن-ه-م  08قاصسرأت
لوليائهم.
وألذين ” تسسليمهم أ
أاما فيما يخصس اأ’حداث اŸتورط‘ Ú
قضصايا إاجرامية ،فقد سصجلت اŸصصلحة 3٤
قضصية تورط فيها  51قاصصرا ،من بينهم 03
ق -اصص -رات ،أاغ -ل -ب-ه-ا ت-ت-ع-ل-ق ب-قضص-اي-ا الضص-رب
وا÷رح العمدي ،السصرقات ،والقضصايا اŸاسصة
باأ’سصرة واآ’داب ،مع تسصجيل حالت Úتتعلقان
ب -قضص -اي -ا ال -ق-ت-ل ال-ع-م-دي م-ع سص-ب-ق اإ’صص-رار
والÎصصد.
أاما خÓل السصنة اŸاضصية فقد سصجلت ذات
اŸصصالح  1٨0قاصصر ،من بينهم  51قاصصرة
ت-ع-رضص-ن ل-ل-عنف ،و 39ق-اصص-را ك-ان-وا ضص-حايا
العنف ا÷نسصي ،من بينهم  15قاصصرة ،وفيما
ي -ت -ع -ل-ق بضص-ح-اي-ا ال-ع-ن-ف ا÷سص-دي ف-ق-د ب-ل-غ
عددهم  1٤1قاصصر ،من بينهم  3٦قاصصرة كن
ضصحايا «السصرقة ،العنف العمدي ،التحويل،
الضص- -رب وا÷رح ال- -ع -م -دي ،»Úأام -ا اأ’ح -داث
ال -ذي -ن ت -ع -رضص -وا إا ¤خ -ط -ر م -ع -ن -وي ف -ق-در
ع -دده -م بـ  ٨٦ح-ال-ة ،م-ن ب-ي-ن-هم  ٢9قاصصرة
والÓئي ” تسصليمهن أ’وليائهن مع وضصع 1٤
منهن ‘ مراكز حماية الطفولة اŸتخصصصصة
ك- -م- -ا ب- -ل- -غ ع -دد اأ’ح -داث اŸت -ورط‘ Ú
قضصايا إاجرامية 11٧ ،قضصية تورط فيها ٢5٦
قاصصر من بينهم  0٦قاصصرات.

–تفل مصصالح أامن سصكيكدة ،على غرار
ك -اف -ة أاج -ه -زة ا’م-ن م-ن ك-ل و’ي-ات ال-وط-ن،
باليوم العاŸي للطفولة ويوم الطفل اإ’فريقي
اŸصصادف Úعلى التوا‹ لتاريخ  01و 1٦جوان
من كل سصنة ،من خÓل بر›ة العديد من
النشصاطات الÎفيهية ،التوعوية ،التحسصيسصية،
وا’تصص-ال-ي-ة ل-ف-ائ-دة اأ’ط-ف-ال وال-ذي سص-ي-م-تد
خÓل  1٦يوما كاملة.
سص- -ي- -ت -م إاق -ام -ة م -ع -ارضس ح -ول نشص -اط -ات
مصصالح الشصرطة ‘ ›ال حماية الطفل و كذا
ال -وق -اي -ة اŸروري -ة ع -ل-ى مسص-ت-وى السص-اح-ات
العمومية ،خÓل السصهرات الرمضصانية ،سصواء
على مسصتوى مدينة سصكيكدة أاو على مسصتوى
الدوائر ،لفائدة ﬂتلف شصرائح اÛتمع،
’سص-ي-م-ا ف-ئ-ة اأ’ط-ف-ال ل-ل-ت-حسصيسس باıاطر
ال -ت -ي ق -د ي -ت -ع -رضس ل -ه -ا اأ’ط -ف -ال وك-ذا دور
مصص -ال-ح الشص-رط-ة ‘ ح-م-اي-ت-ه-م ،م-ع تسص-ل-ي-ط
الضص- - -وء ع- - -ل - -ى أاه - -م ال - -قضص - -اي - -ا اŸع - -ا÷ة
واإ’حصصاءات اŸتعلقة با÷رائم التي تّورط أاو
راح ضصحيتها ُقصصر مع التوعية و التحسصيسس ‘
›ال ال -وق -اي -ة اŸروري -ة  ،ك -م-ا سص-ي-ت-م وضص-ع
ح -ظ -ائ -ر الÎب -ي -ة اŸروري-ة ل-ف-ائ-دة اأ’ط-ف-ال
الصص- -غ- -ار Ãشص- -ارك- -ة الشص- -رك -اء ال -ف -اع -ل‘ Ú
اŸي- -دان و ال -ت -ي سص -ت -خ -ت -ت -م Ãسص -اب -ق -ات ‘
السصياقة.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاف -ادت خ -ل-ي-ة ا’تصص-ال
وال-عÓ-ق-ات ال-ع-ام-ة ب-أام-ن ال-و’ي-ة ب-أانه «سصيتم
تكثيف العمل التوعوي و التحسصيسصي لقوات
الشص - -رط - -ة السص- -اه- -رة ع- -ل- -ى تسص- -ي Òا◊رك- -ة
اŸرورية Œاه مسصتعملي الطريق من راجلÚ
وسصائق ،Úخصصوصصا فئة اأ’طفال ،مع توزيع
مطّويات خاصصة عليهم بهدف زرع وغرسس
ثقافة مرورية لديهم».

سشكيكدة :خالد العيفة

دعت أّŸؤومن Úأإ ¤ألتقرب من مصسا◊ها لتسسوية وضسعيتهم قبل  30جوأن

مكاتب «كاسصنوسس» مفتوحة من التاسصعة إا ¤منتصصف الليل ‘ رمضصان
سس .بوعموششة
دعت اŸديرية العامة للصصندوق الوطني للضصمان
’جراء ،اŸؤومن Úاجتماعيا للتقرب
ا’جتماعي لغ Òا أ
م - -ن مصص - -ا◊ه - -ا ‘ أاق - -رب وقت ل Ó- -سص- -ت- -ف- -ادة م- -ن
التسصهيÓت التي تسصمح لهم بتسصوية وضصعيتهم Œاه
الصصندوق .حيث أان مصصا◊ه تكون مفتوحة طيلة شصهر
رمضصان من السصبت إا ¤اÿميسس ،ابتداء من التاسصعة
إا ¤منتصصف الليل.

أاك -د ب -ي -ان اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل -لصص-ن-دوق ال-وط-ن-ي
’جراء ،تسصلمت «الشصعب»
للضصمان ا’جتماعي لغ Òا أ
نسصخة منه ،أامسس ،أان ا’نتسصاب هو ضصرورة قانونية
’مراضس،
تسص-م-ح ب-ت-غ-ط-ي-ة اج-ت-م-اع-ي-ة ف-ي-م-ا ي-ت-علق با أ
’مومة ،العجز ،التقاعد ،والوفاة.
وعطل ا أ
‘ ه- -ذا الصص- -دد ،دعت ال- -ت- -ج- -ار ،الصص -ن -اع -ي،Ú
الفÓح ،Úا◊رفي ،Úأاصصحاب اŸهن ا◊رة ،الذين
لديهم نشصاطات ‘ إاطار إاجراءات الوكالة الوطنية
لدعم تشصغيل الشصباب ،الوكالة الوطنية لتسصي Òالقرضس

اŸصص-غ-ر ،الصص-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام Úع-ل-ى ال-ب-ط-الة،
وال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة وا’سص-ت-ث-مار ،للتقرب من
هياكل الضصمان ا’جتماعي ،التي فتحت أابوابها من
السصبت للخميسس وا ¤غاية الـ 30من الشصهر ا÷اري،
وهذا ابتداءً من التاسصعة إا ¤منتصصف الليل.
حسصب ذات البيان ،فإان آاخر أاجل لدفع اشصÎاكات
السصنة حدد بتاريخ الـ  30جوان ا÷اري ،بحيث وضصعت
إادارة الصص -ن -دوق ال -وط -ن -ي ل -لضص -م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي ك-ل
التسصهيÓت التي تسصمح بتسصوية الوضصعية وا’سصتفادة

من حماية اجتماعية بتوف Òلهم بطاقة الشصفاء التي
“نحهم حقوقهم كمؤومن Úاجتماعيا.
أاوضصح بيان الصصندوق أان ،إاحالة ›لسس الطعون
يسصمح من ا’سصتفادة من تخفيضس بقيمة  50باŸائة،
م -ن ال -زي -ادات وع -ق -وب -ات ال -ت -أاخ ،Òك -م -ا تسص -م -ح ‘
ا◊ا’ت القاهرة من ا’سصتفادة من إاعفاء كلي بنسصبة
 100باŸائة ،مشصÒا إا ¤أان ا’شصÎاكات ” د›ها ‘
’عفاء الضصريبي ،و’ Áكنها أان تكون مصصدرا
حسصاب ا إ
لÓنتعاشس الضصريبي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’مطار Ãعسسكر
’وحال وأاخرى عزلتها سسيول ا أ
أاحياء غرقت ‘ ا أ

عائÓت تقضسي ليلة بيضساء وسسط فيضسانات مفاجئة

’مطار الرعدية اŸصسحوبة بحبات الÈد اŸتسساقطة على إاقليم و’ية معسسكر ،أامسس ،حالة من الذعر
خلفت ا أ
’ودية التي
وسسط السسكان وخسسائر مادية معتÈة بالنسسبة لسسكان اŸناطق اŸنخفضسة وتلك اÙاذية Ûاري ا أ
غمرتها مياه السسيول ،على غرار سسكان القرية الفÓحية الواقعة ‘ منطقة منخفضسة و–يط بها سسبعة ›اري
أاودية ،منها وادي القواي Òووادي خصسيبية الذي كاد أان يتسسبب فيضسانه ‘ كارثة حقيقية بعد أان عرقل أاحد
الفÓح Úمسساره الطبيعي.

معسسكر :أم أ .Òÿسش
‘ مشسهد يتكرر للمرة الثانية ‘ ظرف
 4أاشسهر ،ح Úاشستكى سسكان القرية ‘
فيفري اŸاضسي أامر تعرضسهم للفيضسانات
بفعل تدخل أاحد الفÓح Úلتحويل مسسار
الوادي ومنع مياه الفيضسان من التدفق إا¤
أاراضسيه الفÓحية Œنبا إ’تÓف ﬁاصسيله
ال -زراع -ي -ة .ت -ك -رر ال -وضس-ع م-ع ال-ت-ق-ل-ب-ات
ا÷وية اأ’خÒة بعد أان قام نفسس الفÓح
ب -وضس -ع جسس -ر صس-غ Òيسس-ه-ل م-رور ع-ت-اده
ال- -فÓ- -ح- -ي وتسس- -بب ‘ ع -رق -ل -ة اŸسس -ار
الطبيعي للمياه ،لتباغت السسيول اÙملة
باŸياه القذرة سسكان قرية نواري حمو
سس-اع-ة ق-ب-ل اإ’ف-ط-ار ل-ي-ن-خ-فضس م-نسس-وب
سس- -ي- -ول اŸي- -اه ال- -ق -ذرة وي -فسس -ح اÛال
لسسكان اŸنطقة اŸهددة بخطر الفيضسان
م -ن أاج -ل ات -خ -اذ إاج -راءات -ه -م ال -وق -ائ -ي-ة
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ب -وضس-ع أاك-ي-اسس ال-رم-ل أام-ام
اأ’ب -واب وغ-ل-ق م-ن-اف-ذ اŸي-اه ع-ل-ى غ-رار
البالوعات الداخلية ‘ اŸنازل ،ليتجدد
اÿطر بعد اإ’فطار Ÿا تفاجأا السسكان
Ãوج -ة م -ن السس -ي -ول ال -ع -ارم-ة ،ك-ادت أان
Œرف البيوت Ãا فيها من اأ’رواح.
على إاثر ذلك تنقل اŸفتشس العام لو’ية
م-عسس-ك-ر م-رف-ق-ا ب-رئ-يسس ال-دائرة ورئيسسة
البلدية Ÿعاينة وضسع السسكان اŸنكوبÚ
وتشسخيصس مسسببات الكارثة التي صسارت
ت-ت-ك-رر ك-ل-م-ا تسس-اق-طت اأ’م-ط-ار ،ل-يسسفر
تدخلهم اأ’و‹ عن اتخاذ حلول آانية منها
إازالة ا÷سسر الذي عرقل مسسار الوادي
وفتح –قيق ‘ ذلك مع متابعة الشسخصس
اŸتسس -بب ‘ ع -رق -ل-ة اÛرى ال-ط-ب-ي-ع-ي
للوادي قضسائيا ،إا ¤جانب تقد Ëإاعانات
للسسكان اŸتضسررين من الفيضسان.

سسكان عمارات حي  217سسكن يبيتون
‘ العراء بسسبب انزلق أارضسي
عاشس سسكان عمارات  21٧سسكن بحي
مدبر Ãدينة معسسكر ،ليلة أامسس اأ’ول،
حالة من الرعب واÿوف اضسطرتهم إا¤
ت -رك م -ن -ازل -ه -م وال -ت -ج -م -ع أام -ام إاح -دى
العمارات ومراقبة انهيارها الوشسيك ‘
أاي ◊ظة.
بحسسب شسهادات السسكان ،فإان بيوتهم
مهددة بخطر ا’نهيار ‘ أاي ◊ظة نتيجة
انز’ق اأ’رضسية الذي وقع منذ نحو سسنة

ونصسف بفعل توقف اأ’شسغال على مسستوى
Óرضسية التي
مشسروع ’‚از جدار واٍق ل أ
تقع عليها السسكنات بعد انهيار جزء منه،
Óرضسية،
اأ’مر الذي خلف انز’قا عميقا ل أ
وأاوضسح السسكان ‘ رسسالة يلتمسسون فيها
ت -دخ -ل السس -ل -ط -ات إ’ن -ق-اذ أارواح-ه-م م-ن
اÿطر اÙدق بهم ،أان انز’ق اأ’رضسية
’ ي -ه -دد سس -ق-وط ع-م-ارات ب-أاك-م-ل-ه-ا إا‰ا
يهدد يوميا حياة أابنائهم الذين يتنقلون
إا ¤مقاعد الدراسسة على بعد خطوة من
اأ’رضسية اŸنهارة.

حلول ترقيعية Ÿشساكل تظل قائمة
ل -ل-ك-وارث ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ﬁاسس-ن-ه-ا م-ه-م-ا
كÈت ،فهي اŸناسسبات التي تتجدد فيها
معا ⁄التضسامن وتذوب خÓلها اÓÿفات
وا◊دود ال - - -ط - - -ب - - -ق- - -ي- - -ة ب ÚاŸواط- - -ن
واŸسسؤوول ،كما هي فرصسة لتقييم هذا
الطرف ،حيث كانت التقلبات ا÷وية ليوم
الثÓثاء وما تسسببت فيه من خسسائر وذعر
ب ÚاŸواط -ن ،Úق -ب -ي -ل اإ’ف -ط -ار ،ك -اف-ي-ة
إ’ثبات انه ’ وجود ıطط الطوارئ ،
ف-ب-ع-د ال-ف-يضس-ان-ات ال-ت-ي تسس-ب-بت ‘ ن-كبة
سسكان مطمور وسسكان القرية الفÓحية
بخصسيبية ومرضسى مسستشسفى غريسس ‘
ف -ي -ف-ري م-ن شس-ت-اء  201٧ه-اه-ي السسيول
اÙملة باŸياه القذرة تضسرب مرة أاخرى
بنفسس الديار ونفسس النقاط السسوداء التي
أاحصس-ت-ه-ا خ-ل-ي-ة اأ’زم-ة وال-ط-وارئ للشستاء
اŸاضس- -ي ،خ -ل -ي -ة م -ن اإ’ط -ارات Œت -م -ع
إ’حصس -اء اÿسس -ائ-ر وت-ق-دي-ره-ا ث-م إاي-ج-اد
حلول ‘ شسكل مشساريع ’حتواء الوضسع

و–سس-ي-ن-ه ول-و م-ؤوق-ت-ا ري-ث-م-ا ي-ح-ل موسسم
مطر آاخر.
اŸؤوسسسس-ة ا’سس-تشس-ف-ائ-ي-ة ب-غ-ريسس التي
غمرتها اŸياه ‘ فيفري اŸاضسي وأاثبت
خÓلها مغاوير ا◊ماية اŸدنية جديتهم
واحÎاف -ي -ت -ه -م ‘ ا◊ف-اظ ع-ل-ى سسÓ-م-ة
اŸرضس -ى وأاه -ال -ي -ه -م ال -ذي -ن ح-اصس-رت-ه-م
اŸياه ،سسلم هذه اŸرة من سسيول اأ’مطار
الرعدية لكن على حسساب من؟ لقد فكر
إاط- -ارات السس- -ل -ط -ات اÙل -ي -ة ‘ إان -ق -اذ
مسس -تشس -ف -ى غ -ريسس وح -م-اي-ت-ه م-ن خ-ط-ر
الفيضسانات من خÓل مشسروع اسستعجا‹
” خ Ó-ل -ه ودون قصس -د أاو دراسس -ة ت -ق-ن-ي-ة
ت-غ-ي Òمسس-ار م-ي-اه ال-ف-يضس-ان-ات و–وي-ل-ها
للتدفق نحو مقر الوحدة الثانوية للحماية
اŸدن - -ي - -ة ب- -غ- -ريسس ع- -وضس أان ت- -ت- -دف- -ق
Ãسس -تشس -ف -ى غ -ريسس ال-واق-ع ب-ال-ق-رب م-ن
وح-دة ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة Ãن-ط-ق-ة م-هددة
بخطر الفيضسانات ،فمن سسينقذ مرضسى
اŸسستشسفى من الغرق مرة أاخرى ‘ حال
وقع ما ’ يحمد عقباه لرجال ا◊ماية
اŸدنية ؟ ،لذا كان يجب على إاطارات
السس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة أان ت -ف-ك-ر ج-دي-ا ‘
الوضسع دون اسستخفاف فإان كانت مصسالح
اأ’رصساد ا÷وية تصسدر نشسريات خاصسة
فهي ’ تتوقع ما قد تتسسب فيه الكوارث
ال -ط -ب-ي-ع-ي-ة و’ ت-ق-در ع-ل-ى ت-ق-دي-ر ح-ج-م
اÿسس -ائ -ر وع -ل -ي -ه ك -ان ع -ل-ى السس-ل-ط-ات
اÙل -ي -ة Ãعسس -ك-ر ضس-ب-ط اسس-ت-ع-دادات-ه-ا
Ÿواجهة Ÿثل هذه الكوارث التي أاصسبح
يسستعد لها اŸواطن أاك Ìمن الذي تقع
ع-ل-ي-ه مسس-ؤوول-ي-ة ح-م-اي-ت-ه ب-ط-رق ت-قليدية
وغ Òمكلفة.
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^ حكيم بوغرأرة
تعرف ﬂتلف اŸدن ا÷زائرية توسسعا غ Òمدروسس وضسغطا كبÒا على قطاع
السسكن الذي يظهر أان أازمته لن –ل بالنظر للكث Òمن اŸعطيات واŸؤوشسرات
والتناقضسات.
ان اŸتجول ‘ ﬂتلف اŸدن ا÷زائرية ’ ينكر بروز الكث Òمن اأ’حياء السسكنية
التي بنيت منذ حوا‹  20سسنة ،و’ ينكر أاحد اسستفادة مئات اآ’’ف من اأ’سسر
ا÷زائرية من سسقف Îﬁم يحفظ كرامتهم ،ولكن مع مرور الوقت ظهرت الكثÒ
من اŸشساكل التي نغصست على اŸرحل Úا÷دد أاو اŸسستفيدين من ﬂتلف أانواع
السسكنات «عدل» أاو « السسكن الÎقوي العمومي» حيث وبعد انتهاء فرحة اسستÓم
السس -ك -ن ت -ب -دأا م -راح -ل اŸت -اعب م -ن خ Ó-ل اك -تشس -اف ان-ع-دام ال-ك-ث Òم-ن اŸراف-ق
ا◊ي -وي -ة،ورداءة اÿدم -ات وغÒه -ا م -ن ال -ن -ق -ائصس ال -ت -ي ت -ق -تضس -ي ضس -رورة وضس -ع
ﬂططات شساملة Ÿدن عصسرية –توي على كل متطلبات ا◊ياة.
يبقى بعد اŸدارسس واŸؤوسسسسات الÎبوية والصسحية وكÌة ا’زدحام وانعدام
اأ’سسواق ا÷وارية والهياكل الثقافية ،التي جعلت اŸسستفيدين من السسكن ‘ جحيم
يومي ،من ب ÚاŸشساكل التي خلقت لديهم صسعوبات اأخرى بعد أان كانوا يتوقعون أان
السسكن حŸ Óشساكلهم.
إان ا÷زائر التي قطعت خطوات كبÒة ‘ ›ال السسكن وباعÎاف الهيئات الدولية
تبقى بحاجة إاﬂ ¤طط عمرا Êعصسري يراعي التطورات للمدن ،خاصسة من حيث
تقريب السسكنات من مقر العمل ،وعدم تسسليم السسكنات قبل اسستكمال كل اŸرافق
ا◊يوية والÓزمة مع العمل على –ضس Òالسسكان للتعامل مع اŸدينة ،أ’ن مواصسلة
اأ’مر على ما هو عليه سسيخلق متاعب اإضسافية.
كما أان العاصسمة التي تعا Êمن ضسغط شسديد مازالت أاك Ìالو’يات طلبا على
السسكن حتى ضساقت بها اأ’رضس Ãا رحبت ‘ مشسهد يؤوكد اأن العاصسمة مازالت ‘
نظر الكثÒين هي ا÷زائر.

بولنوار حول اتفاق الشسراكة ب Úجمعية التجار ونظÒتها الفرنسسية

تسسويق اإلنتاج ا÷زائري للسسوق الفرنسسية أاولوية

وق -عت ا÷م -ع -ي -ة ال -وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ج-ار
وا◊رفي Úاتفاقية تبادل وشسراكة مع
ا÷معية ا÷زائرية الفرنسسية لتنمية
ال - -ت - -ب - -ادل ال - -ت- -ج- -اري والشس- -راك- -ة بÚ
ال - - -ط - - -رف ،Úب - - -حضس - - -ور ‡ث- - -ل Úع- - -ن
ا÷ان -ب ،Úع-ل-ى رأاسس-ه-م-ا ا◊اج ب-ول-ن-وار
وع -ل -ي ل -ع -ور ،ل -تشس -م -ل ا’ت -ف-اق-ي-ة ك-ل
اÛا’ت التجارية.

سسعاد بوعبوشش
‘ هذا اإ’طار ،أاوضسح بولنوار ‘ تصسريح
لـ«الشسعب» ،أان ا’تفاقية تندرج ‘ إاطار تبادل
ك -ل اŸع -ارف واŸع -ل -وم -ات ا◊ق -ي-ق-ي-ة ح-ول
السس - -وق Úال - -ف - -رنسس- -ي- -ة وا÷زائ- -ري- -ة ،وك- -ذا
اŸعلومات اŸتعلقة بتنظيم نشساط ا÷معيات
اŸه- -ن- -ي- -ة ل- -ل- -ب- -ل- -دي -ن اŸنضس -وي -ة –ت ل -واء
ا÷معيت.Ú
أاشسارت ا÷معية الوطنية للتجار وا◊رفيÚ
إا ¤إام -ك -ان -ي -ة تسس -ط Òب -رام -ج ت -ك -وي -ن-ي-ة بÚ
ال -ط -رفÃ Úوجب ه -ذه ا’ت -ف -اق-ي-ة “سس ك-ل
ال-نشس-اط-ات ال-ت-ج-اري-ة واÿدم-ات-ي-ة ل-لرفع من
اŸسستوى اŸهني لنشساط ا÷معيات واكتسساب
خÈات جديدة ’سسيما تلك اŸسسجلة نتيجة
تدخÓتهم اŸيدانية.
من جهة أاخرى ،قال بولنوار أان ا’تفاقية
“ثل فرصسة حقيقية لتشسجيع اإ’نتاج الوطني
م -ن خ Ó-ل اŸشس -ارك -ة ‘ ت -ن -ظ-ي-م صس-ال-ون-ات
م -ت -خصسصس -ة ب -ف-رنسس-ا ،م-ا م-ن شس-أان-ه تشس-ج-ي-ع
اŸنتوج الوطني والÎويج له ،وهذا ما يسسمح
ب -ت -غ -ي ÒاŸف -ه -وم ال -ت -ق -ل -ي -دي ح-ول ال-ت-ب-ادل

التجاري ‘ كون فرنسسا هي اŸمّول والسسوق
ا÷زائرية اسستهÓكيةوحسسب ومن ثم ’بد من
ب -ن -اء ال -ع Ó-ق -ة ‘ ه -ذا اÛال ع-ل-ى أاسس-اسس
ق -اع -دة «راب -ح -راب -ح» Ãع-ن-ى ا◊ق-ي-ق-ي م-ن
خ Ó-ل إايصس -ال م -ن -ت-وج-ن-ا اÙل-ي إا ¤السس-وق
الفرنسسية أايضسا.
إا ¤جانب ذلك –دث بولنوار عن التفكÒ
‘ تنظيم لقاءات ‘ ›ال اأ’هداف اŸرجوة
م -ن ا’ت -ف -اق -ي -ة ،ول -ق -اءات أاخ-رى تشس-م-ل ك-ل
ال-نشس-اط-ات ال-ت-ج-اري-ة اıت-ل-ف-ة ل-ل-ج-م-ع-يات
اŸهنية اŸنضسوية ‘ ا÷معيت Úما من شسأانه
ط -رح أاف -ك -ار ج -دي -دة تÌي مسس-اره-ا وت-ط-ور
أاداءها Ÿا هو أاحسسن.

معاناة اŸواطن مسستمرة بحثا عن كيسس ا◊ليب

لسسباب ›هولة واّŸوزعون ينفون عÓقتهم باŸشسكل
ا أ
تسستمر معاناة اŸواطن اليومية ‘ البحث
ع- -ن ك- -يسس ح- -ل- -يب ،ب -ع -د اسس -ت -م -رار أازم -ة
الندرة ،التي  ⁄تعرف أاسسبابها بعد ،رغم
ت -أاك -ي-د وزارة ال-فÓ-ح-ة أان اŸضس-ارب Úوراء
الظاهرة ‘ ،ح Úنفت فدرالية اŸوزعÚ
أان يكون التوزيع وراء هذا السسبب ،مؤوكدة
أان أالف موزع يعملون بشسكل مسستمر عÈ
كافة الÎاب الوطني.

جÓل بوطي
اختلفت تÈيرات ا÷هات اŸعنية ‘ اسستمرار
ن- -درة أاك- -ي -اسس ا◊ل -يب ال -ت -ي ام -ت -دت إا ¤ب -عضس
و’ي- -ات ال- -وط- -ن ‘ ال- -ي- -وم اÿامسس م- -ن شس- -ه- -ر
رمضسان ،رغم أان بعضس اŸواطن Úيؤوكدون أان
’زم-ة سس-ج-لت ق-ب-ل أاي-ام الشس-ه-ر ال-فضس-ي-ل ب-أاي-ام،
اأ

ويبقى اŸسستهلك ‘ حÒة من أامره.
نفت فدرالية موزعي ا◊ليب أان يكون التوزيع
’زمة ،حيث ذكرت مصسادر مسسؤوولة من
وراء ا أ
الفدرالية لـ «الشسعب» ،أامسس ،أان أالف موزع على
مسس -ت -وى الÎاب ال -وط -ن -ي ي -ع-م-ل-ون بشس-ك-ل دوري
وي-ق-وم-ون ب-ت-غ-ط-ي-ة ال-ن-ق-اط اıصسصس-ة ل-لتوزيع،
’مكان تسسجيل خلل ‘ التوزيع،
موضسحة انه با إ
لكنه  ⁄يتسسبب ‘ أازمة الندرة.
‘ هذا الصسدد ،أاوضسح نفسس اŸصسدر أان
الفدرالية تتابع نشساط اŸوزع Úع Èكل نقاط
ال -ت -وزي -ع ‘ و’ي -ات ال -وط -ن ،وتسس-ت-ج-يب أاح-ي-ان-ا
للطلب اŸتزايد ‘ منطقة عن أاخرى ،خاصسة
على مسستوى البلديات بالو’يات الداخلية التي
تعرف طلبا أاك.Ì
تباينت بالعاصسمة آاراء اŸواطن Úحول أازمة
’كياسس
ا◊ليب ،حيث أاكد بعضس اŸواطن Úوفرة ا أ
‘ اÓÙت بشسكل يومي ‘ ،ح Úقال آاخرون إان

ت -وف-ر أان-واع أاخ-رى م-ن ا◊ل-يب ب-أاسس-ع-ار م-ع-ق-ول-ة
تصسل إا 40 ¤دج يعوضس الطلب على أاكياسس 25دج.
ووسسط تأاكيد وزارة الفÓحة والتنمية الريفية
أان الندرة سسببها الوحيد هو اŸضساربة التي أادت
’زمة إا ¤عدة و’يات ،سسجلت
إا ¤اتسساع رقعة ا أ
ن -قصس-ا ح-ادا ‘ ال-ك-م-ي-ات اّıصس-صس-ة ل-ه-ا ،ع-ل-ى
غرار و’ية البويرة وو’يات بغرب البÓد ،وتبقى
’سسباب ›هولة ومعاناة اŸواطن مسستمرة.
اأ
بحسسب فدرالية موزعي ا◊ليب ،فإان مشسكل
الندرة سسجل مع نهاية سسنة  2016بشسكل نسسبي،
لكنه اتسسع مع حلول السسنة ا÷ارية بعد قرار
ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-ح-ل-يب ومشس-ت-ق-ات-ه ب-تقليصس
كمية واردات مسسحوق ا◊ليب بنسسبة  25باŸائة،
’م- -ر ال- -ذي أادى إا ¤ن- -قصس ال- -ع- -رضس وارت- -ف- -اع
اأ
الطلب.
بحسسب نفسس اŸصسادر ،فإان الديوان اŸهني
للحليب بّرر تخفيضس كمية ا’سستÒاد باسستغÓل

كميات معتÈة من الغÈة ‘ إانتاج مواد غذائية
ﬂتلفة ،على غرار اسستغÓله من طرف اŸلبنة ‘
إانتاج الياغورت وا’جبان ،لكن السسبب ا◊قيقي
يكمن ‘ مسسأالة ترشسيد النفقات التي تنتهجها
ا◊كومة ‘ إاطار النموذج ا’قتصسادي ا÷ديد.
أام -ا ف -درال -ي -ة اŸوزع Úف -ه -ي ت -ع-ت Èأان أازم-ة
’ي-ام ال-ق-ل-ي-ل-ة
ال -ن -درة م -رشس -ح-ة لÓ-سس-ت-م-رار ‘ ا أ
القادمة ‘ ،حال  ⁄يتم التوصسل إا ¤حل نهائي،
يقضسي بإاعادة اسستÒاد الكمية السسابقة ،موضسحة
أان تقليصس نسسبة  25باŸائة من مسسحوق ا◊ليب
بدت أاثارها منذ  5أاشسهر تقريبا.
ح -اول -ن -ا ا’تصس -ال ب -ال-دي-وان اŸه-ن-ي ل-ل-ح-ل-يب
ومشستقاته فقيل لنا أان اŸدير العام ﬁمد مصسار
’عضساء ،و’ Áكنه
‘ اجتماع مغلق وموسسع مع ا أ
’ثناء ،ورغم ذلك ⁄
تقد Ëأاي تصسريح ‘ هذه ا أ
ي -ق -دم ال -دي -وان ت -وضس -ي-ح-ات بشس-أان ن-درة أاك-ي-اسس
ا◊ليب.
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لسصÓمية بوعÓق لـ «الشصعب»:
القائد العام للكشصافة ا إ

 3آأ’ف قفة رمضصان وزعناها منذ بدأية شصهر ألرحمة

 1200قفة للعائÓت اŸعوزة بالعاصصمة والعملية التضصامنية مسصتمرة
لسصÓمية ا÷زائرية عملها التضصامني لفائدة الفئات اŸعوزة خÓل شصهر رمضصان الفضصيل ،ع Èتوزيع اŸواد
تواصصل الكشصافة ا إ
لن حوا‹ 3
الغذائية وتقد Ëوجبات إافطار لعابري السصبيل والسصائق Úلتفادي وقوع حوادث اŸرور ،بحيث ”ّ توزيع ◊د ا آ
ليام القادمة.
آالف قفة رمضصان ،منها  1200قفة بالعاصصمة وسصتسصتمر العملية خÓل ا أ

سسهام بوعموشسة
ق -أل ال -ق -أئ -د ال -ع -أم ل-ل-كشس-أف-ة اإلسسÓ-م-ي-ة
ا÷زائ - -ري - -ة ﬁم - -د ب - -وع Ó- -ق ‘ تصس - -ري- -ح
لـ»الشس -عب» ،أان -ه ك -ك -ل سس -ن -ة ت -ق -وم ال -كشس -أف-ة
ا÷زائ-ري-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م ع-م-ل-ي-أت تضس-أمن لفأئدة
الفئأت الهشّسة واÙتأج ،Úتشسمل كل وليأت
الوطن ،بحيث يوجد حوا‹  220مطعم على
اŸسستوى الوطني ،مضسيفأ أان هذه العمليأت
التضسأمنية انطلقت قبيل شسهر رمضسأن بأسسبوع
تقريبأ بتوزيع اŸواد الغذائية بألتنسسيق مع
الوليأت وبعضس اÙسسن.Ú
وكشسف بوعÓق ‘ هذا السسيأق ،عن توزيع
ح -وا‹  3آالف ق -ف -ة رمضس -أن .وحسس-ب-ه ،ف-إأن
هنأك عملية تضسأمنية ثأنية سستسستمر خÓل
األيأم القأدمة.
وأاكد القأئد العأم للكشسأفة اإلسسÓمية ،أانه
” ت- - -وزي- - -ع  1200ق -ف -ة رمضس -أن ب -أ÷زائ -ر
ّ
ال-ع-أصس-م-ة ،وال-ه-ي-ئ-ة ال-كشس-ف-ي-ة تشس-ت-غ-ل وتقدم
وجبأت على اŸأئدة ووجبأت سسأخنة ،مشسÒا

إا ¤أان هنأك عمليأت أاخرى مرافقة لهذه
ال -ع-م-ل-ي-أت األسس-أسس-ي-ة م-ن-ه-أ ت-وزي-ع ال-وج-ب-أت
ا÷أه -زة ع-ل-ى مسس-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-رق ‘ ،ن-ق-أط
عديدة خأصسة قبل آاذان اŸغرب ،حتى يتمّ
إاف -ط -أر السس -أئ -ق ،Úل -ل -ت -ق -ل -ي -ل م -ن السس -رع -ة
ويتفأدون وقوع حوادث اŸرور اŸروعة التي
نشسأهدهأ على مسستوى الطرق خأصسة خÓل

رمضسأن.
وفيمأ يتعلق بألعمليأت التحسسيسسية حول
خطر اإلفراط ‘ السسرعة ،قأل بوعÓق ،إان
ا◊ركة الكشسفية لديهأ عمل –سسيسسي كبÒ
بألنسسبة للوقأية من حوادث اŸرور والسسÓمة
اŸرورية للسسأئق Úوهذا على مدار السسنة،
وتضسأعف نشسأطهأ خÓل شسهر رمضسأن.

ختان وكسصوة  30طف Óمن أليتامى وأŸعوزين ‘ رمضصان
اÿأصسة بأألطفأل اŸراد ختأنهم ‘ مبأدرة
تهدف إا ¤إارسسأء قواعد التكأفل الجتمأعي
والتضسأمن مع العأئÓت اŸعوزة ،مع اإلشسأرة
إا ¤أان األط- -ف- -أل اŸع- -ن- -ي Úي- -ن- -ح -درون م -ن
ﬂتلف منأطق ولية تيبأزة ،ومن اŸرتقب
بأن يسستفيد هؤولء من كسسوة العيد التي سستوزع
عليهم عشسية حلول هذه اŸنأسسبة الدينية.
كمأ شسرعت ا÷معية منذ بداية األسسبوع
ا÷أري ‘ عملية توزيع قفة رمضسأن لفأئدة
العأئÓت اŸعوزة وأاحصست رئيسسة ا÷معية 4٥
” إاعدادهأ لفأئدة اŸعوزين
قفة Îﬁمة ّ
وسسأهم فيهأ أاحد اÙسسن Úبحيث تعت Èهذه
العملية روتينية بألنسسبة للجمعية التي تعّودت

على توزيع القفة مع حلول شسهر رمضسأن من
كّل سسنة ،إاضسأفة إا ¤عّدة أاعمأل خÒية أاخرى
يتم تنظيمهأ دوريأ وعلى مدار السسنة بحيث
ي -ن -درج ضس -م -ن-ه-أ ال-ل-ق-أء ال-ت-حسس-يسس-ي ل-ف-أئ-دة
اŸرضسى اŸزمن Úعشسية شسهر رمضسأن ،حيث
” ا◊ديث فيه عن كيفية التعأمل مع اŸوعد
ّ
ب -أل -نسس-ب-ة ıت-ل-ف ف-ئ-أت اŸرضس-ى ولسس-ي-م-أ
بألنسسبة Ÿرضسى السسكري بتأط Òمبأشسر من
أائمة وأاطبأء ﬂتصس ،Úمع تنظيم حملة للتÈع
ب -أل -دم ل -ف -أئ -دة اŸرك -ز ال -ولئ-ي ل-ل-دم خÓ-ل
األسسبوع اŸنصسرم.

تيبازة :عÓء.ملزي

جمعية الوفاء ببشصار

نشصاطات تضصامنية إ’دخال ألفرحة على قلوب أŸرضصى وأŸعوزين
ت- -ع- -م -ل ج -م -ع -ي -ة ال -وف -اء
ل -ل -تضص -ام-ن ال-وط-ن-ي ب-اŸك-تب
الولئي ببشصار ،على ترسصيخ
م -ب -ادئ ال -تضص-ام-ن والÎاح-م
وال -ت-آاخ-ي ب Úا÷زائ-ري‘ Ú
ك- -ل أاي- -ام السص- -ن -ة م -ن خ Ó-ل
خ- - -رج- - -ات- - -ه- - -ا اŸي- - -دان- - -ي- - -ة
ونشص-اط-ات-ه-ا ال-تضص-ام-ن-ي-ة بÚ
أاف-راد اÛت-م-ع ،وه-و ال-نشصاط
ال- - -ذي ل ت - -زال ا÷م - -ع - -ي - -ة
ب- -ق- -ي- -ادة شص -ه -ي -دة /غ وف -ي -ة
لÎسصيخ أاهداف ا÷معية.
أاصس- -ب- -ح وج- -ود ا÷م- -ع- -ي- -ة ‘
اŸي -دان أام -را ضس -روري -أ ،خ-أصس-ة
وأانهأ عودت الفقراء واŸسسأكÚ
‘ شسهر رمضسأن بوفأئهأ Ÿبأدئهأ
اإلنسسأنية ،حيث فرضست نفسسهأ
كرقم صسعب ‘ قأئمة ا÷معيأت
اÒÿية ببشسأر رغم اإلمكأنيأت
اÙدودة ،إال أانهأ اسستطأعت أان
ترسسم الفرحة والبسسمة ‘ وجوه
اŸرضسى بأŸسستشسفيأت والعأئلة
ال- - - -ف- - - -قÒة واŸيسس- - - -ورة ا◊أل،

Óت عينأهم دموعأ ‘ وقت
فم أ
عأشس األصسحأء أاجواء رمضسأن مع
األهأ‹.
كمأ سس ّ
طرت رئيسسة ا÷معية
اŸسس- -تشس -ف -ي -أت ودور ال -ط -ف -ول -ة
اŸسس -ع -ف -ة ه -دف-أ ل-ه-أ ي-ت-م-ث-ل ‘

توزيع هدايأ على اŸرضسى وقفة
رمضس -أن ع -ل -ى ال -ع-أئ-ل-ة ال-ف-قÒة،
ح- -يث ق- -أمت أامسس ب -زي -أرة ب -يت
أاح -د اŸع -وزي -ن ل -ت -ق -د Ëإاع -أن-ة
Ãن-أسس-ب-ة الشس-ه-ر ال-ك-ر ËوتقدË
كرسسي متحرك إا ¤الطفلة من

ذوي اإلع- -أق -أت ‘ ه -ذا الشس -ه -ر
الكر.Ë
وصسّ- - - -رحت شس- - - -ه- - - -ي- - - -دة.غ لـ
«الشسعب» ،نحن نقوم بألنشسأطأت
ال-ت-ط-وع-ية وا◊مÓت التضسأمنية
اÒÿي- - -ة وخ - -أصس - -ة ‘ الشس - -ه - -ر
ال- -ك- -ر Ëو‘ األع -ي -أد وال -دخ -ول
الجتمأعي لندخل الفرحة على
ال - -ع - -أئ - -ل - -ة ال - -ف - -قÒة واŸع- -وزة
وم - -يسس - -ورة ا◊أل ع 21 Èبلدية
بإأقليم الولية.
جهت رئيسسة ا÷معية نداء
وو ّ
ل-لسس-ل-ط-أت ل-دع-م-ه-أ ومسسأعدتهأ
ل-ت-ت-مّ-ك-ن م-ن م-واصسلة نشسأطأتهأ،
داع -ي -أ سس -ك -أن بشس -أر ل -يسس-أه-م-وا
أايضس- -أ ول- -و ب- -أل- -ق -ل -ي -ل Ÿسس -أن -دة
ا÷م -ع-ي-ة وال-ت-ح-ل-ي ب-أŸسس-ئ-ول-ي-ة
Œأه اŸعوزين .كمأ أاعربت عن
أاملهأ ‘ أان تسسأهم جميع أاطيأف
اÛت- -م- -ع ‘ ت- -رسس- -ي- -خ ال- -ع -م -ل
ال- -ت -ط -وع -ي وأاواصس -ر ال -تضس -أم -ن
بأÛتمع.

منظمة ألشصباب توزع  1300قفة رمضصانية بسصطيف
ت- -ت- -واصس- -ل ،ب- -ولي- -ة سس -ط -ي -ف ،ال -ع -م -ل -ي -ة
ال-تضس-أم-ن-ي-ة م-ع ال-ف-قراء واŸعوزينÃ ،نأسسبة
شس- -ه- -ر رمضس- -أن اŸب -أرك ،وه -ذا Ãسس -أه -م -ة
العديد من ا÷معيأت النأشسطة ‘ اŸيدان.
سسّ- -ط- -رت اŸن- -ظ -م -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -لشس -ب -أب
ا÷زائ- -ري ب -رن -أ›أ تضس -أم -ن -ي -أ ك -بÒا ع -ل -ى
مسستوى  23بلدية من الولية ،يتمثل ‘ توزيع
 1300قفة رمضسأنية غنية ومكونة من  34مأدة،
حسسب مسسؤووليهأ وشسرع ‘ توزيعهأ على فقراء
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عددهم ‘ تزايد Ãصصلحة أامراضس الصصدر Ãسصتشصفى سصيدي بلعباسس

 ٢6٧مريضض بدأء أ’نسصدأد ألرئوي أŸزمن ضصحايا ألتدخÚ

كشص- -ف الÈوف- -يسص- -ور ع- -ب- -د الصص -م -د
ط -الب ،ع-ن تسص-ج-ي-ل  135ح-ال-ة إاصصابة
لنسص - - -داد ال - - -رئ - - -وي ا◊اد اŸزم - - -ن
ب- - - -ا إ
Ãصص - -ل - -ح - -ة أام - -راضس الصص - -در وال - -رئ- -ة
باŸسصتشصفى ا÷امعي عبد القادر حسصاÊ
بسص -ي -دي ب -ل-ع-ب-اسس ،وه-ي ا◊الت ال-ت-ي
لول ‘ إاصصابتها
كان التدخ Úالعامل ا أ
باŸرضس اŸزمن.
أافأد الÈوفيسسور طألب أان الدراسسة التي
قأمت بهأ مصسلحة أامراضس الصسدر اسستنأدا
إا ¤إاحصسأئيأت السسنوات الـ 3األخÒة ،توصسلت
إا ¤أان داء اإلنسسداد الرئوي
اŸزمن تسسبب ‘ وفأة ٥0
ب -أŸأئ -ة م -ن ا◊ألت ال -ت -ي
ك - -أنت ت - -ت - -أب - -ع ع Ó- -ج- -ه- -أ
بأŸصسلحة أاي مأ يعأدل 267
ح -أل -ة وف -أة م -ن ج-م-ل-ة ٥3٥
حألة مرضسية.
كشسف الÈوفيسسور أايضسأ
عن إارتفأع ‘ عدد اŸرضسى الذين تسستقبلهم
اŸصسلحة والذين يعأنون من أاعراضس مرضس
اإلنسس - -داد ال - -رئ - -وي اŸزم- -ن ق- -ب- -ل أان ي- -ت- -م
إاخضس -أع -ه -م ل -ع -م -ل -ي -ة ال -تشس -خ -يصس وم -ن ث -م
توجيههم Ÿتأبعة العÓج ،و‘ هذا الصسدد أاكد
الÈوفيسسور أان السسبب الرئيسسي للداء يكمن ‘
التدخ Úواألضسرار النأجمة عنه.

ع - - -ن أاع - - -راضس اŸرضس وت - - -ط - - -وره أاك- - -د
الÈوفيسسور أان مراحله تبدأا بشسعور اŸريضس
بصس-ع-وب-ة ‘ ال-ت-ن-فسس ع-ن-د ال-ق-ي-أم ب-أي ج-ه-د
بسس- -ي- -ط ح- -ت- -ى وإان ك- -أن اŸشس -ي ‘ ال -ط -رق
اŸسس-ت-وي-ة ،ل-ي-ن-ت-ق-ل اŸرضس ب-ع-ده-أ إلح-داث
ت -غ -يÒات أاخ -رى ك -أضس -ط -راب ع-م-ل-ي-ة ت-ب-أدل
ال -غ -أزات ب -أل -رئ-ت ،Úع-دم ق-درة ا◊ويصسÓ-ت
الرئوية على إاشسبأع الدم بأألوكسسج ،ÚتدمÒ
األوعية الدموية وانقبأضسهأ كردة فعل على
ان -خ -ف -أضس مسس -ت -وى ت -أكسس-د ال-دم ،م-أ يسس-بب
إارتفأع ضسغط الدم الرئوي ،ومن ثم توسسيع
الفراغ القلبي حتى يصسل
اŸريضس إا ¤م- - - -رح - - -ل - - -ة
القصسور الكلوي ‘ ا÷أنب
الأÁن من القلب وتراجع
أاداء ال- -رئ- -ت Úاك Ìف -أك،Ì
وم- -ن ث- -م ت- -ده -ور شس -أم -ل
لصسحة اŸريضس.
وبهدف التكفل األمثل
Ãرضس - - -ى داء اإلنسس - - -داد اŸزم- - -ن وب- - -أق- - -ي
األم- -راضس الصس- -دري- -ة إاسس- -ت- -ف -أدت مصس -ل -ح -ة
أام -راضس الصس -در وال -رئ -ة م -ؤوخ-را م-ن ع-م-ل-ي-ة
ترميم واسسعة مسست كل أاجنحتهأ كمأ تدعمت
بوسسأئل وŒهيزات جديدة حديثة من شسأنهأ
مسسأعدة اŸريضس والتخفيف من إاصسأبأته.

ألÈوفيسصور طالب:
ألتكفل بحا’ت أŸصصابÚ
أأولوية صصحية

لحسصان بخميسصتي
لمل وا إ
جمعية ا أ

لحسص -ان
لم -ل وا إ
أاعّ- -دت ج- -م- -ع- -ي- -ة ا أ
بخميسصتي بولية تيبازة برنا›ا ثريا
Ãناسصبة شصهر رمضصان ،يتضصّمن تنظيم
عمليات ختان جماعية لفائدة  50طفÓ
م -ن أاب -ن -اء ال-ع-ائÓ-ت اŸع-وزة وال-ي-ت-ام-ى،
ناهيك عن توف Òكسصوة العيد لهم مع
نهاية الشصهر الفضصيل.
أاشس -أرت رئ -يسس -ة ا÷م -ع -ي -ة ن -ب -ي -ل -ة سس -ع-ي-د
الرحمأ ،Êإا ¤تقسسيم األطفأل إا 4 ¤أافواج
Ãعدل ختأن فوج واحد أاسسبوعيأ مع توفÒ
ل -ب -أسس اÿت -أن Ãسس -أه -م -ة م-دي-ري-ة ال-نشس-أط
الجتمأعي بألولية ،كمأ تكّفل صسأحب أاحد
ﬂأبر التحأليل الطبية بكل مراحل التحأليل

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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البلديأت اŸعنية بألعملية ،منذ اليوم األول
ل -لشس -ه -ر ال -فضس -ي -لÃ ،ع -دل ح-وا‹  120قفة
رمضسأنية.
كمأ سس ّ
طر القأئمون على اŸنظمة عملية
ذبح  3أابقأر لتوزيع ◊ومهأ على اÙتأج،Ú
‘ الشس -ه -ر ال -فضس -ي -ل ل -ل -مسس -أه -م-ة ‘ إادخ-أل
البهجة عليهم لعدم “كنهم من اقتنأء اللحوم
لغÓء سسعرهأ ،وقد يصسل العدد إا 4 ¤أابقأر
هذا اŸوسسم.

بشسار :دحمان جمال

ك -م -أ نشس Òإا ¤أان ال -ع -م -ل -ي -ة ال -تضس -أم -ن -ي-ة
م-ت-واصس-ل-ة ‘ ال-ع-دي-د م-ن اŸواق-ع Ãسس-أه-مة
السس -ل-ط-أت اŸع-ن-ي-ة وا÷م-ع-ي-أت واŸسس-أج-د،
ل -ل -ت -ك -ف -ل ب -أك Èع -دد م -ن ال -ف-ق-راء وع-أب-ري
السسبيل ،من خÓل  200أالف وجبة م›Èة
للعأئÓت والتقد Ëعلى الطأولة ،إاضسأفة إا¤
أاك Ìمن  72أالف قفة ‘ برنأمج السسلطأت
اÙلية للولية.

سسطيف :نورالدين بوطغان

سسيدي بلعباسس :غ.شسعدو

مديرية الصصحّة ّŒدد –ذيرها من التبغ اŸهّرب

 360إأصصابة جديدة بالسصرطان ألناجم
عن ألتدخ Úسصنويا بوهرأن

–صص- -ي وه- -ران سص- -ن- -وي- -ا  360حالة
إاصص-اب-ة ج-دي-دة ب-السص-رط-ان الناجم عن
التدخÃ ،Úعدل إاصصابة واحدة يوميا،
حسصب م -ا ع -ل -م ل -دى ال -دك -ت -ور ي-وسص-ف
ب- -وخ- -اري ،رئ- -يسس مصص- -ل- -ح- -ة ال -وق -اي -ة
لعÓ- - -م ل- - -دى اŸدري- - -ة
واŸك ّ- - -ل- - -ف ب- - -ا إ
حة.
الولئية للصص ّ
يأتي ذلك تزامنأ مع فعأليأت اليوم العأŸي
Ùأربة التدخ Úالذي يقأم سسنويأ ‘ 31
مأي بهدف توعية اÛتمع Ãخأطره ،وطرق
اإلقÓع عنه بإأتبأع ‰ط حيأة صسحي.
وأاوضسح الدكتور بوخأري ،أان اإلحصسأئيأت
حة والسسكأن ‘
التي قأمت بهأ مديرية الصس ّ
ال - -وسس - -ط اŸدرسس - -ي ،أاّدت إا ¤دّق ن - -أق - -وسس
اÿط- -ر ل- -ت- -ن- -أم- -ي ظ- -أه -رة
ال - - - - -ت- - - - -دخ Úب ÚطÓ- - - - -ب
اŸدارسس البتدائية.
وكشس -ف اسس -ت-ب-ي-أن ق-أم ب-ه
أاسسأتذة الطور البتدائي مع
ت Ó-م-ي-ذه-م خÓ-ل السس-ن-وات
األخÒة ،أاّن  %9من أاطفأل البتدائي يدّخنون،
أاغلبهم بألصسف الرابع واÿأمسس ،فيمأ تبلغ
نسسبة اŸدخّن ‘ ÚاŸرحلة اŸتوسّسطة %13
و ‘ %21اŸسستوى الثأنوي %6 ،منهم بنأت.
“ت اإلجأبة على بنود
مع العلم أاّنه قد ّ
السس -ت -ب -ي -أن م -ن ط-رف ال-تÓ-م-ي-ذ ب-دون ذك-ر
أاسسمأئهم ،فيمأ أاظهرت اإلجأبأت أانّ شسريحة
اإلنأث تدّخن على األقل سسجأرة أاو سسجأرتÚ
‘ اليوم.
كمأ أاوضسح نفسس اŸسسوؤول ،أان القدرة ‘
السس -ي -ط -رة ع -ل -ى نسس-ب-ة ال-وف-ي-أت ب-ألسس-رط-أن
سستكون ‡كنة من خÓل ا◊د من اسستخدام
التبغ ومنتجأته ،لفتأ ‘ الوقت ذاته إا ¤آاثأر
اسستنشسأق الدخأن اŸنبعث من منتجأت التبغ
ال- -ت -ي يسس -ت -خ -دم -ه -أ اآلخ -رون أاو م -أ يسس -م -ى

بـ»التدخ Úالسسلبي» أاو «التدخ ÚالÓإارادي»
الذي يعت Èمن أاهم أاسسبأب اإلصسأبة بأمراضس
خطÒة مثل السسرطأن والقلب والرئة وكذلك
ا÷ل -ط -أت وغÒه -أ م -ن األضس-رار ال-ت-ي ت-هّ-دد
حيأة غ ÒاŸدخن ‘ Úأامأكن العمل واألمأكن
العأمة ،ولسسيمأ ب Úاألطفأل (من  0يوم إا¤
 18سسنة) ،ذلك ألنّ منأعتهم أاقل من الكبأر
لدرجة أاّن حّتى رائحة مÓبسس اŸدّخن Úتؤوثّر
عليهم.
األمر الذي جعل الدكتور يدعو اŸواطنÚ
إا ¤إادراك ﬂأطر التبغ Ãختلف أانواعه من
خÓل التسسأؤول عن سسبب اختÓف األسسعأر ‘
السس -وق اÿأرج -ي -ة ،أاي -ن ت-ع-رف أاسس-ع-أر ن-فسس
اŸن -ت -ج ارت-ف-أع-أ ﬁسس-وسس-أ م-ق-أرن-ة ب-ألسس-وق
ال -داخ -ل -ي -ة .م -ؤوّك -دا أاّن ذلك
ي -رج -ع إا ¤م -ك -ون -أت دخ -أن
السس- -ج- -أئ- -ر وارت -ف -أع نسس -ب -ة
اŸواد الكيمأوية التي Œعل
م- -ن الصس- -عب ال- -ت -وق -ف ع -ن
ال- -ت- -دخ ،Úولسس -ي -م -أ أان -واع
السس -ج -أئ -ر اŸسس -ت -وردة ع -ن ط -ري-ق ال-ت-ه-ريب
لح -ت-وائ-ه-أ ع-ل-ى نسسب ع-أل-ي-ة م-ن ال-ن-ي-ك-وتÚ
Óدم- -أن ،ك -م -أ أاّن -ه -أ غ Òخ -أضس -ع
اŸسس- -بب ل - -إ
للرقأبة.
ك -م -أ حّ-ذر ن-فسس اŸت-حّ-دث م-ن السس-ج-أئ-ر
اإللكÎونية ،لفتأ إا ¤دراسسة حديثة أاقيمت ‘
 2016تكشسف أان مسستخدمي هذا النوع من
السس -ج -أئ -ر ع -رضس -ة ل-ن-فسس أاخ-ط-أر السس-ج-أئ-ر
العأدية .
وأاشسأر إا ¤أانّ األبحأث العأŸية متواصسلة
على اŸكونأت السسأمة ‘ منتجأت السسجأئر
اإللكÎونية أاو «اŸبخر الشسخصسي اإللكÎو»Ê
وا◊ألة الصسحية Ÿن يسستخدمونهأ.

 % 9من أأطفال
أ’بتدأئي يدّخنون

وهران :براهمية مسسعودة

لفطار ا÷ماعي بدورة الشصيخ بن عيسصى باŸدية
خيمة ا إ

مسصتعملو ألطريق ألوطني رقم  01يسصتحسصنون مبادرة ألشصرطة

صص- -ت مصص- -ال- -ح الشص- -رط- -ة ب- -ولي- -ة
خّ
اŸدي- -ة عشص- -ي -ة أاول أامسس ،مسص -ت -ع -م -ل -ي
ال- -ط- -ري- -ق ال -وط -ن -ي رق -م  01بوجبات
غذائية سصاخنة على الطاولة ÃفÎق
الطرق بدورة الشصيخ بن عيسصى ،شصارك
ف -ي -ه -ا شص -ب -اب اŸك -تب ال -ب -ل-دي ÷م-ع-ي-ة
لح -م -ر
لصصÓ- -ح وال -ه Ó-ل ا أ
لرشص- -اد وا إ
ا إ
ا÷زائ - -ري وف- -وج ال- -ف- -داء ل- -ل- -كشص- -اف- -ة
لسصÓمية ،قصصد اŸسصاهمة ‘ الÈنامج
ا إ
التضصامني والوقاية وا◊ّد من ا◊وادث
اŸرورية.
وفيمأ وزع اŸكتب البلدي بهذه ا÷معية
نحو  100وجبة ﬁمولة حسسب مأ وقفت عليه
«الشسعب» ،ع Èعشسرات اŸواطن Úالذين
أافطروا –ت اÿيمة وسسط قطرات الغيث،
خ -أصس -ة ال -ق -أدم Úم -ن ولي -أت ا÷ن-وب ،ع-ن

فرحتهم الكبÒة حيأل هذا العمل ا÷واري
اإلنسسأ Êالذي بأدرت به مصسألح األمن بهذه
ال- -ولي -ة ،وال -ذي سس -ي -ت -ب -ع حسسب رئ -يسس أام -ن
ال -ولي-ة ط-أل-ب-ي ﬁم-د ب-نشس-أط ‡أث-ل خÓ-ل
األسسبوع القأدم على مسستوى الطريق الوطني
رقم  ،18عند مدخل مدينة بني سسليمأن ،حيث
سستكون الفرصسة مواتية لتذكر زميل اŸهنة
ربيع برجم مراسسل يومية السسÓم الذي وافته
اŸنية سسأعأت قبل حلول الشسهر الفضسيل من
م- -ن- -ط -ل -ق أان ه -ذا الشس -خصس ال -ذي ع -م -ل ‘
العشسرية السسوداء ضسمن سسلك الدفأع الذاتي
إا ¤جنب اŸصسألح األمنية اŸشسÎكة ،وكأن
ع -ل -ى رأاسس ف -رع ال -ه Ó-ل األح -م -ر ا÷زائ-ري
وم -ب -أدرا ك -ل سس -ن-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م م-ط-ع-م ال-رح-م-ة
Ãسسأعدة اÙسسن.Ú

اŸدية :ع.علياÊ
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لمـــان““ ◊مايـــة اŸسشتهلـــك حسشـــان منـــور لـــــ ““الششعــــب““:
رئيـــسص جمعيـــة ““ا أ

اŸسشته ـ ـلك والتاج ـ ـ ـر وراء ارتفـ ـ ـ ـاع اأ’سشع ـ ـ ـ ـار
ووررممضشـضـشـ ـ ـاـاننليلـ ـي ـ ـسسسسششششهـ ـهـ ـ ـرارلتلبتبذيذـيـ ـ ـ ـ ـ ـرر
لمان““ من جهودها مع حلول ششهر رمضشان الكر ،Ëحيث كثفت عمليات التحسشيسص
ضشاعفت ا÷معية الوطنية ◊ماية اŸسشتهلك ““ا أ
والتوجيه إازاء اŸسشتهلك والتاجر وكذا مصشالح الرقابة التابعة لقطاع التجارة ،بهدف ترسشيخ ثقافة السشتهÓك التي تقوم على ا◊ّد
لسشعار وا◊رصص على سشÓمة وصشحة اŸواطن ،كما يقول رئيسشها حسشان منور ‘ هذا ا◊وار مع ““الششعب““.
من التبذير واŸزايدة ‘ ا أ

حاورته :حبيبة غريب
تصسوير :عباسس تيليوة
الششعب :ما هو الÈنامج الذي سش ّ
لمان
طرته جمعية ا أ
خÓل الششهر الفضشيل؟
حسشان منور :ككل سسنة مع حلول شسهر رمضسان ،تكّثف
ا÷م -ع -ي-ة م-ن ال-نشس-اط ال-ت-حسس-يسس-ي Œاه اŸسس-ت-ه-ل-ك Úأاو’،
وال -ت-ج-ار واŸت-ع-ام-ل Úا’ق-تصس-ادي Úث-ان-ي-ا ،والسس-ل-ط-ة ث-ال-ث-ا،
خاصسة مصسالح الرقابة ،إاذ ‘ هذا الشسهر تك ÌاŸعامÓت
التجارية التي تقتضسي تعزيز الرقابة.
ما هي الرسشالة التي توجّهها ا÷معية إا ¤اŸسشتهلك؟
الكل يعلم أانه ‘ اأ’سسبوع اأ’ول من الشسهر الفضسيل وحتى
أاياما قليلة قبل الشسروع ‘ الصسيام ،يتجّدد التهويل حول
اق -ت -ن -اء وادخ -ار اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة وت-ك-ديسس-ه-ا ،ن-ت-ي-ج-ة ب-عضش
ال -ذه -ن -ي -ات ال -ق -دÁة ،ح Úك -ان ال -ب -عضش ي -خ -اف م-ن زي-ادة
اأ’سسعار ،التي عرفتها السسنوات اŸاضسية.
Óسسف اŸسستهلكون بتصسرفهم هذا ،يخلقون الضسغط على
ل أ
السسوق ،فهم يفرغونها من اŸنتوجات فتنقصش الوفرة ويزيد
ال -ط -لب وب-ال-ت-ا‹ ت-رت-ف-ع اأ’سس-ع-ار ،م-ع ال-ع-ل-م أان ه-ذه السس-ن-ة
يتزامن الشسهر الكر Ëمع موسسم تك Ìفيه خÒات الله من
فواكه وخضسر ،وتكون اأ’سسعار معقولة و‘ متناول ا÷ميع.
يكون إاذا التحسسيسش Œاه اŸسستهلك ،بحّثه على تصسويب
بعضش التصسرفات والعادات السسيئة والسسلبية ‘ ا’سستهÓك
اŸفرط والتبذير ،والتي تضسّر بصسحته وسسÓمته ،وبا’قتصساد
العائلي والوطني.
م -ا ه -ي أاه -م ال -نصش -ائ-ح ال-ت-ي –رصش-ون ع-ل-ى إاسش-دائ-ه-ا
Ùاربة التبذير؟
من اŸعلوم أان ا’سستهÓك يتضساعف إا ¤أاك Ìمن  3مرات ‘
شسهر رمضسان ،بالرغم من أان الصسيام يجعل ا÷سسم يسستهلك
Óسسف اإ’فراط ‘ الشسراء ،فعلى سسبيل
أاقل ،لكننا نشسهد ل أ
جلت اإ’حصسائيات السسنة اŸاضسية إانتاج  48مليون
اŸثال سس ّ
خبزة خÓل شسهر رمضسان ،كانت ترمى يوميا  8مليون خبزة،
وهذا شسيء ’ بد من ا◊ّد منه.
هذه تصسرفات غ Òصسحية ،وليسش لها عÓقة مع الدين ومع
العادات الصسحية ،ففي شسهر رمضسان ينصسح العلماء واأ’طباء
‘ الÎوي ون -قصش اأ’ك -ل ل -ف -ائ -دة صس ّ-ح -ة ال -ب -دن وسسÓ-م-ت-ه،

وتنظيفه من السسموم والدسسم والسسكر ،لكن ›تمعنا يفعل
العكسش ،واأ’طباء يؤوكدون اليوم على ارتفاع عدد اŸصسابÚ
بضس -غ -ط ال -دم والسس -ك-ري وال-ك-ولسسÎول ،م-ب-اشس-رة ب-ع-د شس-ه-ر
رمضسان.
Óسسف طقوسسنا الدينية أاصسبحت تدور أاك Ìحول اأ’كل ،من
ل أ
اŸؤوكد أان يعتنى Ãائدة رمضسان ،لكن ’ تكون هي اŸبتغى،
ف -ق -د أاصس -ب -ح إاع -داده -ا ت -ب -ذي -را ل -وقت وصس -ح -ة رّب -ة ال -ب-يت
وتبذيرا لوقت ومال رب العائلة ‘ اأ’سسواق ،وهذا كله ينقصش
من وقت العبادة ،بحكم أان رمضسان اجتهاد للنفسش والبدن ‘
الدين وليسش ‘ الطبخ وإاعداد اأ’طعمة واŸشسروبات.
على ما ترتكز عملية –سشيسص التجار؟
وجهت ا÷معية نداء الرحمة للتجار ا÷زائري ÚواŸتعاملÚ
ا’قتصسادي ÚواŸنتج ،Úنناشسدهم من خÓله ،بالعمل على

ششب ـ ـ ـ ـاك ’سشتقبـ ـ ـ ـال
الششكاوى والتبليغ عن
التجاوزات التجارية

زيادة التجار ‘ هامشش الربح مع حلول الشسهر الفضسيل ،إا¤
ج- -انب ‡ارسس- -ة اŸزاي- -دة ،واسس- -ت -غ Ó-ل الضس -ع -ف اŸع -ن -وي
للمسستهلك الصسائم لكسسب الكث.Ò

سستزاول عملياتنا التحسسيسسية باأ’سسواق ومع اإ’عÓم اŸكتوب
والسسمعي البصسري ،وكذا التواصسل الدائم مع مصسالح التجارة،
على كافة الÎاب الوطني.

نداؤوكم Ÿصشالح اŸراقبة؟
’ب-د ل-ه-م م-ن ت-ك-ث-ي-ف وت-ع-زي-ز ال-رق-اب-ة ،م-ع
اسستعمال الردع فمحاضسر التبليغ  ⁄تعد
كافية و’ Œدي نفعا ،ف Óبد من إاعطاء
ال -عÈة ل -ل -ج -م -ي -ع ،ك -م -ا ي-جب أان تشس-م-ل
ال-رق-اب-ة اأ’سس-واق اŸوازي-ة وال-ف-وضس-وية،
ح -يث ي-ك Ìب-ي-ع اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة ع-ل-ى
ق- -ارع- -ة ال- -ط- -ري- -ق ،وم- -واد حسس- -اسس- -ة
وسس -ري -ع -ة ال-ت-ل-ف ،م-ا ق-د يضسّ-ر بصس-ح-ة
وسسÓمة اŸسستهلك.
ك-ي-ف سش-ي-ك-ون نشش-اط ا÷م-عية
ميدانيا؟

ل -ل -ج -م -ع -ي -ة شش -ب -اك ل -ل -مسش-ت-ه-لك ك-ي-ف ي-تّ-م
التعامل به؟
وضس -ع شس -ب -اك اŸسس-ت-ه-لك م-ن-ذ شس-ه-ر م-ارسش
 ،2016خصس - -يصس - -ا ’سس - -ت - -ق - -ب - -ال شس - -ك- -اوى
اŸواط -ن ،Úوم-ت-اب-ع-ة اŸشس-اك-ل اŸط-روح-ة
Óسسف و‘ غياب
لوضسع حلول لها ،لكن ل أ
ث -ق -اف -ة الشس-ك-وى ل-دى ا÷زائ-ري وج-ه-ل-ه اأو
Œاهله ◊قوقه ،وبالرغم من الدعاية التي
أاحاطت باŸشسروع  ⁄نسستقبل السسنة اŸاضسية
سسوى  16شسكوى فقط.
ل -ذا ن -دع -و ال -ي -وم م -ن م -ن Èج -ري-دة ““الشس-عب““
اŸواط -ن Úإا ¤اسس -ت -ع -م -ال ح ّ-ق-ه-م ‘ الشس-ك-وى
وال -ت -ب -ل -ي -غ ع -ن ال -ت -ج -اوزات ‘ اŸع -ام Ó-ت
ال - -ت - -ج- -اري- -ة ،اÿدم- -ات أاو ع- -ن اŸواد
ال -ف-اسس-دة أاو اŸن-ت-ه-ي-ة الصسÓ-ح-ي-ة
اŸوجودة ‘ السسوق ،حتى
Áك- -ن- -ن- -ا مسس- -اع- -دت- -ه- -م
وال - - - -ت- - - -دخ- - - -ل أام- - - -ام
السسلطات اŸعنية.

تخفيضش
اأ’سس-ع-ار ول-و
ق -ل -ي  Ó-وبشس-ك-ل
رم-زي ،وه-ذه م-ب-ادرة
إاذا Œسس -دت سس -ي -ك-ون ل-ه-ا
اث -ر اي -ج -اب -ي م -ع-ن-وي ع-ل-ى
ن -فسس -ي -ة اŸسس-ت-ه-لك ،وي-حسس-ن
ك- -ثÒا ال- -عÓ- -ق- -ة ال -ت -ي Œم -ع -ه
بالتاجر ،كما ندعو أان يكون اإ’شسهار عاما حول هذه اŸبادرة،
ال -ت -ي ت-ت-داول م-ن-د سس-ن Úب-ال-دول اŸسس-ل-م-ة وغ ÒاŸسس-ل-م-ة،
فلماذا ’ نراها عندنا.
و نذكر التجار باŸناسسبة ،أان شسهر رمضسان ليسش فرصسة لبيع
Óسسف،
كل السسلع اŸكدسسة والتخلصش منها ،ونحن نسسجّل ل أ

لنـــــــــارة الليليـــــــــة والتمويـــــــــن Ãيـــــــــاه الششـــــــــرب
نقائـــــــــصص فـــــــــي ا إ

سش ـ ـ ـ ـ ـوق تضشامن ـ ـ ـ ـ ـي Ãرف ـ ـ ـ ـ ـق إاداري ب ـ ـ ـ ـ ـدل اأ’سش ـ ـ ـ ـ ـواق ا÷واري ـ ـ ـ ـ ـة اŸغلق ـ ـ ـ ـ ـة Ãعسشك ـ ـ ـ ـ ـر
لسشواق التضشامنية““ Ãعسشكر
Œ ⁄د ““ا أ
مكانا لها ،بعد أان حّددت مديرية التجارة
عددها بخمسشة مطاعم منتششرة عÈ
الدوائر الكÈى للولية ،بهدف توفÒ
السشلع الغذائية الواسشعة السشتهÓك بأاسشعار
تراعي القدرة الششرائية للمواطن ،حيث
لسشواق منتجو اŸواد
يششارك ‘ هذه ا أ
الغذائية والصشناعات التحويلية اÙليون
وŒار ا÷ملة .هذا ما تّوقفت عنده
““الششعب““ بع ÚاŸكان.

ق-ب-ل-ة Œاري-ة ب-ام-ت-ي-از ت-وف-ر خ-دم-ات ج-ليلة لكافة
شسرائح اÛتمع.
و ‘ اج -ت -م -اع ت -ن -ف -ي -ذي ل -وا‹ ال -و’ي-ة أاول أامسش،
خ ّصس-صش Ÿت-اب-ع-ة ال-ع-م-ل-ي-ة ال-تضس-ام-ن-ية خÓل شسهر
رمضسان ،باإ’ضسافة إا ¤متابعة الوضسعية البيئية عÈ
بلديات الو’ية ورفع النقائصش اŸسسجلة ‘ عمليات
التزويد باŸياه وغÒها من اÿدمات العمومية،
أام -ر ال -ع -ف -ا Êصس -ال -ح ب -ف-ت-ح أاسس-واق ال-رح-م-ة أام-ام
اŸواطن ‘ Úأاجل أاقصساه يوم أامسش ،دون أان يلقى
القرار تنفيذا على مسستوى أاربع مدن كÈى عدا
السسوق اŸفتتح Ãدينة معسسكر يوم أامسش.

غ Òأان هذه اأ’سسواق  ⁄تفتح ‘ وجه اŸواطن بعد
مضسي أايام من الشسهر الكر ،Ëأ’سسباب تتعّلق بعجز
مديرية التجارة عن إايجاد موقع مÓئم إ’قامة هذه
الفضساءات التجارية ،مع اسستبعاد إاقامة اأ’سسواق
ال-تضس-ام-ن-ي-ة ب-اأ’سس-واق ا÷واري-ة ال-ت-ي ت-توّفر عليها
ال- -و’ي- -ة واŸوج- -ودة خ -ارج ا’سس -ت -غ Ó-ل أ’سس -ب -اب
متداخلة ،منها وقوع هذه اأ’خÒه خارج النسسيج
العمرا Êوبعيدة عن مراكز اŸدن إاضسافة إا ¤غياب
اإ’ط - -ار ال - -ق - -ان- -و Êواإ’داري Ÿن- -ح Óﬁت ه- -ذه
اأ’سسواق لتجار أاسسواق الرحمة ولو مؤوقتا بسسبب
اسس- -ت- -ف -ادة أاشس -خ -اصش آاخ -ري -ن م -ن ه -ذه اÓÙت
اŸهملة واŸغلقة .و ⁄يلق سسوق الرحمة الذي ”ّ
افتتاحه أامسش من طرف السسلطات اÙلية لدائرة
م -عسس -ك-ر إاق-ب-ا’ ك-بÒا م-ن ط-رف سس-ك-ان اŸن-ط-ق-ة
الذين اختلط عليهم أامر –ويل مرفق إاداري إا¤
سس -وق ول -و م -ؤوق -ت-ا ،خ-اصس-ة ب-ع-د أان ف-ق-دت م-دي-ن-ة
معسسكر أاهم أاسسواقها – سسوق الركابة – الذي كان

اسشتقرار ‘ أاسشعار اÿضشر والفواكه

معسسكر :أام ا.Òÿسس

عن اأ’سسواق اسستقرت أاسسعار اÿضسر والفواكه عÈ
اÓÙت الفضساءات التجارية بÎاب الو’ية‘ ،
مسستويات مÓئمة للقدرة الشسرائية للمواطن الذي

ك -ان م -ت -خ -وف -ا م-ن ارت-ف-اع اأ’سس-ع-ار خÓ-ل الشس-ه-ر
الكر Ëمثلما اعتاد عليه ‘ اŸواسسم السسابقة من
الشسهر الكر ،Ëحيث بقي سسعر البطاطا مسستقرا
عند  40دج و 60دج بالنسسبة للطماطم و 35دج للكلغ
بصسل ،فيما اسستقرت أاسسعار الفواكه ‘ مسستويات
مÓئمة خاصسة على مسستوى اأ’سسواق الفوضسوية.

أاحياء تغرق ‘ الظÓم وأاخرى يÓحقها العطشس
شسهدت بعضش اأ’حياء والتجمعات السسكانية وبعضش
البلديات والقرى النائية بو’ية معسسكر خÓل اأ’يام
اأ’و ¤من الشسهر الكر Ëنقائصش جّمة ‘ ›ال
التموين Ãياه الشسرب  ⁄تسسلم منه حتى اŸناطق
اŸار ب- - -ه- - -ا رواق اŸاو ع - -ل - -ى غ - -رار دوار اŸل - -ح
بالعÁÓية وأاخرى ’ تصسلها مياه الشسرب مثل قرية
زغ-ل-ول ب-زه-ان-ة وب-عضش ال-ق-رى وال-داووي-ر ا÷ب-ل-ي-ة
اŸعزولة بالناحية ا÷نوبية للو’ية ،تابعة لدائرة

لقمع الغشص ومنع اŸضشاربة

 219عون Ÿراقبة الفضشاءات التجارية بسشطيف
خرت مديرية التجارة لو’ية سسطيف ،خÓل شسهر رمضسان اŸبارك ،عددا كبÒا من اŸراقب Úللنشساط
سس ّ
ا÷اري ،وŸعاينة اıالفات اÙتملة التي قد ترتكب ‘ ›ا’ت اŸمارسسات التجارية ،وقمع الغشش،
والزيادة ‘ اأ’سسعار.
و‘ هذا الصسدد ّ” ،تكليف  219عون للرقابة Áارسسون مهامهم ،لي Óونهاراﬂ ‘ ،تلف الفضساءات
التجارية ‘ دائرة اختصساصسها ،وقد ’حظنا بعضش ا’نضسباط لدى التجار ،خاصسة منهم جزار والسسوق

ع- -وف ال -ت -ي م -ا ت -زال ت -ق -ت -ن -ي م -ي -اه الشس -رب م -ن
الصس-ه-اري-ج اŸت-ن-ق-ل-ة ب-أاث-م-ان ب-اه-ظ-ة ،ك-ما  ⁄يكن
انقطاع اŸياه عن سسكان قرية الرواجع ودوار أاو’د
امراح خÓل اأ’يام اأ’و ¤للشسهر الكر ‘ Ëصسالح
م -ؤوسسسس -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ل -م-ي-اه و’ م-دي-ري-ة اŸوارد
اŸائية التي نالت انتقادات ’ذعة من طرف وا‹
م -عسس -ك -ر ال -ذي أام -ر Ãع -ا÷ة مشس -ك -ل ا’ن -ق -ط -اع
اŸت -ك-ررة ل-ل-م-ي-اه بصس-ف-ة ن-ه-ائ-ي-ة خÓ-ل اج-ت-م-اع-ه
Ãدراء ا÷هاز التنفيذي.

خدمات إادارية وصشحية رديئة وغيابات ŸوظفÚ
‘ ن -فسش السس -ي -اق اŸت -ع -ل -ق ب-ال-ن-ق-ائصش ال-ت-ن-م-وي-ة
اŸسسجلة خÓل اأ’سسبوع اأ’ول من رمضسان بو’ية
معسسكر ،والتي أاّثرت بحّدة على يوميات اŸواطن
وزادت م- -ن مشس- -ق- -ة صس- -ي- -ام -ه ،ح -يث شس ّ-ك -ل ت -دÊ
اÿدمات العمومية على مسستوى اŸصسالح والهيئات

اإ’داري -ة واŸؤوسسسس -ات الصس -ح -ي -ة ج-زًءا م-ن ال-عبء
الذي يثقل كاهل اŸواطن من حيث عدم قدرته
على قضساء شسؤوونه اإ’دارية بسسÓسسة وآانية ،بل غالبا
ما يتحّول موقف ما إا ¤شسجار عنيف يلقى فيه
السسبب على تبعات الصسيام ،على غرار ما تعرفه
يوميا مقرات الÈيد من شسجارات ب ÚاŸوظفÚ
والزبائن أاو ما يحدث من مناوشسات على مسستوى
مصس -ال -ح ا◊ال -ة اŸدن -ي-ة ومصس-ال-ح ا’سس-ت-ع-ج-ا’ت
وغÒه- -ا ،يضس- -اف إا ¤ذلك ت -د Êخ -دم -ات ال -ن -ق -ل
واسستفحال ظاهرة الناقل Úغ Òالشسرعي ÚخÓل
الفÎة النهارية وبعد اإ’فطار ،وزيادة على ذلك
ت -ظ ّ-ل ب -عضش اأ’ح -ي -اء ‘ م-دي-ن-ة م-عسس-ك-ر ،غ-ريسش
وت -ي -غ -ن -ي -ف والÈج واÙم-دي-ة غ-ارق-ة ‘ ال-ظÓ-م
الدامسش بعد اإ’فطار ،اأ’مر الذي يج Èأاها‹ هذه
اŸن -اط-ق ع-ل-ى اŸك-وث ‘ ب-ي-وت-ه-م وا’م-ت-ن-اع ع-ن
الذهاب للمسساجد من اجل تأادية الÎاويح خاصسة
بالنسسبة للعنصسر النسسوي.

اŸغطى بوسسط اŸدينة ،والذين تقّيدوا من اليوم اأ’ول لشسهر رمضسان بعدم الفرم اŸسسبق للحوم ،وإا‰ا
تفرم أامام اŸشسÎي لتفادي بيع ◊وم غ Òصسا◊ة لÓسستهÓك.
جاءت العملية بعد تلقي تعليمات من الوزارة الوصسية للعمل على مراقبة النشساط التجاري بقوة خÓل
الشسهر الفضسيل ،وا◊رصش على تقيد التجار للمواد الغذائية باأ’سسعار اŸدعمة واŸقننة على غرار
ا◊ليب والزيت والسسكر.
ومن جهة أاخرى ،وضسعت ذات اŸديرية اإ’مكانيات الÓزمة ،من اجل فتح سسوق ıتلف اŸواد
الغذائية ،خÓل الشسهر اŸبارك ،بجانب السسوق ا÷واري بحي ع Úالطريق ‘ ،الضساحية ا÷نوبية
لعاصسمة الو’ية ،وهو مكون من حوا‹  25تاجرا ‘ اŸواد الغذائية وا◊ليب ومشستقاته والبيضش
وغÒها ،ليقدم خدمات للمتسسوق Úبأاسسعار جد تنافسسية.

سسطيف :نورالدين بوطغان
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مسسؤوول أامانة التنظيم السسياسسي للبوليسساريو:

تقرير ألمصصير غير قابل للمسصاسش

المركزية في المغرب بالضشطراب على مدى
سشنوات ،فقد سشعت في العام  1921إالى أان
تكون جمهورية مسشتقلة ،ثم ششهدت انتفاضشات
عدة ضشد الحكم المركزي المغربي ،إابان نهاية
ال -خ -مسش -ي -ن -ات وب -داي-ة السش-ت-ي-ن-ات م-ن ال-ق-رن
الماضشي ،لكنها تعرضشت للقمع الششديد ،ومنذ
ذلك ال-وقت وه-ي ت-ع-ان-ي ال-ت-ه-م-يشس السش-ي-اسشي
والقتصشادي.

تفريق مظاهرة بالقوة في ألرباط

م -ا ي -زال ا’ح -ت -ق -ان سس -ي-د ال-م-وق-ف ف-ي
المغرب ومنطقة الريف تحديدا ،حيث
ت -ت -واصس -ل ا’ح -ت-ج-اج-ات وال-م-ظ-اه-رات
رغ -م م -ا ي -واج -ه -ه ال-م-ح-ت-ج-ون م-ن ق-م-ع
’من التي تسسعى
وعنف على يد قوات ا أ
دون ج -دوى إال -ى سس ّ-د م -ن -اف -ذ ال -م-دي-ن-ة
ال-م-ن-ت-فضس-ة ح-ت-ى ’ ي-نتقل الحراك إالى
باقي المملكة.
ويبدو جليا بأان سشلطات المغرب التي كانت
تعتقد بأان اعتقال ناصشر الزفزافي القيادي في
«حراك الريف» الثنين ومجموعة كبيرة من
الناششطين سشيمكنها من إاجهاضس الحتجاجات
وت-خ-وي-ف ال-م-ن-ت-فضش-ي-ن ف-ي-عودوا أادراجهم إالى
بيوتهم ،قد خاب ظنها إاذ كان قرار اعتقال
ب للزيت
الزفزافي بمثابة هّز لعشّس الدبور وصش ّ
على النار ،حيث توسّشعت رقعة الحتجاجات
وامتدت إالى العديد من المدن المغربية بينها
ال -ع-اصش-م-ة ال-رب-اط وال-دار ال-ب-يضش-اء وم-راكشس،
وصشوت المحتجين لم تسشكته القوة البوليسشية
التي كّلفت بكتمه ،بل إارتفع أاكثر حتى بات
يزلزل أاركان العرشس.
وي-م-ث-ل اع-ت-ق-ال ال-زف-زاف-ي ذروة الحتجاجات
في منطقة الريف المغربي التي تعد مدينة
ال -حسش -ي -م-ة م-رك-زا رئ-يسش-ي-ا ل-ه-ا ،غ-ي-ر أان ه-ذه
الحتجاجات تتواصشل منذ أاكتوبر الماضشي،
وكانت قد تفجرت بششكل عفوي وقتها ،بعد
مقتل بائع السشمك محسشن فكري طحنا في
ششاحنة نفايات ،عندما كان يحاول اسشتعادة

أاسش -م -اك -ه ،ال -ت -ي صش -ادرت -ه -ا الشش -رط-ة وق-ررت
إاتلفها ،وقالت السشلطات في ذلك الوقت إان
فكري ،كان قد اصشطاد أانواعا من األسشماك
يحظر القانون اصشطيادها.
ويقول نششطاء الريف المغربي ،الذين يقودون
ال- -ح- -راك م- -ن- -ذ ع- -دة أاشش- -ه- -ر ،إان ح -رك -ت -ه -م
الحتجاجية هي ذات مطالب مششروعة ،تتعلق
جميعها بمششاكل التهميشس الذي تتعرضس له
المنطقة منذ سشنوات ،وهي تطالب بالتخلي
عن سشياسشة التهميشس ،والحصشار القتصشادي
التي تتعامل بها الدولة المغربية مع المنطقة،
وربطها بخطوط السشكك الحديدية المغربية،
والشش -ب-ك-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ط-رق ،إاضش-اف-ة إال-ى ع-دة
مطالب أاخرى منها بناء جامعات ومعاهد.
على الجانب اآلخر تتهم السشلطات المغربية،
ال -ح -رك -ة الح -ت -ج -اج -ي-ة ف-ي م-ن-ط-ق-ة ال-ري-ف
ال- -م- -غ- -رب- -ي ،ب- -أان -ه -ا خ -رجت ع -ن ال -م -ط -الب
الجتماعية ،وأانها أاصشبحت حركة ذات مطالب
ان -فصش -ال -ي -ة ،وك -ان ال -ع -دي -د م -ن ال -مسش -ؤوول-ي-ن
المغاربة قد اتهموا قادة الحراك في منطقة
ال -ري -ف ،ب -أان -ه -م ي -ت -ل-ق-ون ت-م-وي-ل م-ن ج-ه-ات
خ -ارج -ي -ة ،وأان -ه -م يسش -ع-ون إال-ى ت-ف-ت-يت وح-دة
المغرب ،وينفذون احتجاجاتهم خارج نطاق
القانون.
وت-ج-در اإلشش-ارة إال-ى م-ن-ط-ق-ة ال-ري-ف ال-واق-ع-ة
ششمال المغرب ،تعد مسشتعمرة إاسشبانية سشابقة،
وه -ي تضش -م م-ح-اف-ظ-ات ال-حسش-ي-م-ة وال-ن-اظ-ور
وب-رك-ان ،وق-د اتسش-مت ع-لق-ات-ه-ا م-ع السش-ل-طة

رغم النتششار المكثف لقوات مكافحة الششغب،
فإان الحتجاجات الششعبية مازالت متواصشلة
ب-ال-م-غ-رب ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-اإلف-راج ع-ن المعتقلين
وت -ن -ف -ي -ذ م -ط -الب السش -ك-ان ال-مشش-روع-ة ،وف-ي
السش-ي-اق ف-رقت ق-وات األم-ن ب-ال-ق-وة م-ظ-اه-رة
نظمت بوسشط العاصشمة الرباط ليلة الثلثاء
إالى الربعاء.
وت -ج -م -ع عشش -رات ال -م -ت-ظ-اه-ري-ن أام-ام م-ب-ن-ى
ال -ب -رل -م -ان ب -وسش-ط ال-رب-اط ل-ك-ن ق-وات األم-ن
ت -دخ -لت ب -ع -د دق -ائ -ق ف -ي م -واج -ه -ة اتسش-مت
ب -ال -ع -ن -ف ك-م-ا ح-ط-مت ب-عضس ال-ه-وات-ف ل-م-ن-ع
أاصشحابها من تصشوير األحداث ،وقال ششهود إان
مصشابين سشقطوا في تلك المواجهة.
وخرج المتظاهرون تعبيرا عن تضشامنهم مع
أاح- -داث م- -ن- -ط -ق -ة ال -ري -ف وخ -اصش -ة م -دي -ن -ة
الحسشيمة وللمطالبة بإاطلق سشراح من اعتقلوا
خ -لل -ه -ا .ورف-ع-وا شش-ع-ارات م-ن-ه-ا «ه-ي ك-ل-م-ة
واح -دة ..ه -اد ال -دول -ة ف -اسش-دة» و»اق-ت-ل-وه-م..
اع-دم-وه-م ..أاولد الشش-عب ي-خ-ل-ف-وه-م» و»ك-ل-نا
محكورين ..اعتقلونا كاملين» (كلنا مهمششون..
اعتقلونا كلنا).
وُبثت عبر وسشائل تواصشل اجتماعي لقطات من
مظاهرات أاخرى في مدن القنيطرة ششمالي
الرباط وفي مراكشس والدار البيضشاء فرقتها
قوات األمن بالقوة أايضشا.
كما أاظهرت مقاطع مصشورة ُبثت على األنترنت
م-ظ-اه-رة ح-اشش-دة ل-ي-ل ال-ث-لث-اء ف-ي الحسشيمة
شش-ك-ر ف-ي-ه-ا وال-د ال-زف-زاف-ي ال-م-تضش-ام-ن-ين مع
المعتقلين وحثهم على التششبث بالسشلمية.
وتأاتي الضشطرابات في وقت حسشاسس تقدم
فيه المملكة نفسشها على أانها نموذج للسشتقرار
الق-تصش-ادي وال-ت-غ-ي-ي-ر ال-ت-دري-ج-ي وم-لذ آام-ن
للسشتثمار.

ا’جتماع ا’قليمي حول ليبيا

آأليات لوقف ألعنف ودفع ألتسصوية ألسصياسصية

تبحث مصسر وتونسس والجزائر ،في ا’جتماع المقبل بالجزائر العاصسمة ،تفعيل مخطط عاجل في ليبيا ،يهدف ’حتواء الوضسع
’جنبية.
’مني المتدهور في طرابلسس ،إالى جانب التأاكيد على دفع التسسوية السسياسسية والتصسدي للتدخÓت ا أ
ا أ
يهدف الجتماع المقرر الثنين المقبل ،بالجزائر ،السشياسشي ،والصشدى اإليجابي للقاءات الثنائية في مجال بناء مؤوسشسشات الدفاع واألمن.
إالى حث أاطراف الصشراع على التخلي عن لغة ال -ت-ي ج-م-عت األط-راف ال-رئ-يسش-ي-ة ف-ي األزم-ة وق -الت إادارة ال -ت -واصش -ل واإلع -لم ب -ال -م-ج-لسس
السشلح ،وبحث وضشع مخطط اسشتعجالي يضشغط الليبية .وتحرصس الجزائر على منع التدخل الرئاسشي لحكومة الوفاق في بيان له أامسس
في اتجاه اللتزام بموقف موحد ينبذ التدخل األجنبي والعسشكري في ليبيا ،لما له من أاضشرار األول ،إان «السشراج عّبر عن أامله في أان يسشاهم
العسشكري األجنبي في ليبيا .ونقلت بوابة الوسشط وخ-ي-م-ة ع-ل-ى مسش-ار ال-تسش-وي-ة ،وت-ع-ميق األزمة التعاون مع حلف الناتو في تحقيق السشتقرار
واألمن في ليبيا».
الليبية عن مصشادر دبلوماسشية بأان اللقاء اإلقليمي والخلفات بين األطراف الليبية.
حول ليبيا الذي دعت إاليه الجزائر يومي  5و 6وقبل أاقل من ششهر واحد اتفقت دول جوار وب -حث رئ -يسس ال -م -ج -لسس ال -رئ-اسش-ي ل-ح-ك-وم-ة
جوان المقبل ،يأاتي ضشمن مسشاعي دول الجوار ليبيا ممثلة في الجزائر وتونسس ومصشر وتششاد ال -وف -اق ال -وط -ن-ي ،ف-ائ-ز السش-راج ،م-ع ال-رئ-يسس
المباششر لمنع توسشع دائرة النزلقات األمنية في وال -ن -ي -ج -ر والسش -ودان ،ف -ي خ -ت -ام اج -ت-م-اع-ه-ا ال -ف -رنسش -ي إاي -م-ان-وي-ل م-اك-رون ت-ف-ع-ي-ل ب-رام-ج
ط-راب-لسس.وق-الت ال-خ-ارج-ي-ة ال-ت-ونسش-ية أانها تعتبر بالجزائر على الدفع بقوة نحو الحل السشياسشي تدريب الحرسس الرئاسشي والتنسشيق المششترك
الجتماع الثلثي فرصشة لتقييم مسشتجّدات الوضشع في ليبيا ،ورفضس أاي ششكل من أاششكال التدخل لتفعيل وبناء قوات الجيشس والششرطة ،وتأامين
الحدود البرية والبحرية.
لزمة.
األجنبي والحل العسشكري ل أ
في ليبيا والتطورات األخيرة .
وأاوضش -حت ف -ي ب -ي-ان ،ل-ه-ا نشش-ر ع-ب-ر حسش-اب-ه-ا
دعم إأضصافي لحكومة ألوفاق
ال -رسش -م -ي ب -م -وق -ع ف -يسش -ب -وك« ،أان الج-ت-م-اع
الثلثي فرصشة لتقييم مسشتجّدات الوضشع في أاكد أامين عام منظمة الحلف األطلسشي «الناتو»
ل -ي -ب -ي -ا وال -ت -ط -ورات األخ -ي -رة ف-ي ه-ذا ال-ب-ل-د ي -نسس سش -ت -ل -وت -ن -ب-ي-رغ ،أان ال-ح-ل-ف ي-دع-م ب-ق-وة
الششقيق ،من أاجل تحديد الخطوات القادمة» .حكومة الوفاق الوطني ،مششيًدا بجهودها لبناء
وي-أات-ي الج-ت-م-اع ام-ت-دادا ل-لج-ت-م-اع ال-ث-لثي مؤوسشسشة عسشكرية واحدة في البلد.
الذي احتضشنته تونسس في األسشابيع الماضشية ،وأاع-ل-ن سش-ت-ل-وت-ن-ب-ي-رغ أان م-ج-لسس ح-ل-ف شش-مال قتل  80ششخصشًا على األقل ،وأاصشيب أاكثر من
ويراهن على الحركية التي يعرفها المسشار األطلسشي وافق على تقديم المششورة إالى ليبيا  300بجروح ،في هجوم بششاحنة مفخخة هsز
ال -ح -ي ال -دب -ل -وم-اسش-ي ال-م-حصش-ن ح-يث ت-وج-د
سشفارات ومكاتب حكومية بكابول في سشاعة
ازدحام صشباح أامسس .
وقال متحدث باسشم وزارة الصشحة األفغانية
لسش -ف ارت -ف -عت
م- -ب- -اشش -رة ب -ع -د ال -ه -ج -وم «ل  -أ
الحصشيلة إالى  80قتي ً
ل وأاكثر من  300جريح،
بينهم العديد من النسشاء واألطفال» ،محذراً
من أان األعداد مرششحة للرتفاع مع تواصشل
انتششال الجثث من تحت األنقاضس.
اششتبكت وحدات من الجيشس التونسشي مع مجموعة عناصشر وصشفت بـ «اإلرهابية» في محافظة ونفى متحدث باسشم طالبان مسشؤوولية الحركة
عن العتداء ،وقال إان هذه األخيرة لم يكن لها
القصشرين غربي البلد بحسشب المتحدث باسشم الوزارة العقيد بلحسشن الوسشلتي.
وقال المتحدث في تصشريح أامسس األربعاء إان اإلششتباكات اندلعت في حدود السشاعة الخامسشة من دور ف- -ي ال -ت -ف -ج -ي -ر وإان -ه -ا ت -دي -ن م -ث -ل ه -ذه
ال-ه-ج-م-ات غ-ي-ر ال-م-وج-ه-ة ال-ت-ي يسش-ق-ط ف-ي-ها
صشباح أامسس بالتوقيت المحلي في محيط جبل سشمامة بمحافظة القصشرين.
وأاوضشح أان هذه اإلششتباكات تأاتي في إاطار تعقب المجموعات «اإلرهابية» المتحصشنة بجبل ضشحايا مدنيون ،ما يحّمل إارهابيي «داعشس»
السشمامة لفتا إالى أانه تم خلل هذه العملية ضشبط سشلح من نوع كلششنكوف و 60رصشاصشة من ال -مسش -ؤوول -ي -ة ع -ن ه -ذا ال-ه-ج-وم ال-م-رّوع ال-ذي
عيار  7.62مم .وتأاتي الششتباكات بعد ثلثة أايام من إاعلن السشلطات األمنية عن مقتل «إارهابي» أاصشاب عّدة منازل وسشفارات ،ومعلوم أان تنظيم
واعتقال آاخر خلل تبادل إلطلق النار بين وحدات خاصشة من الحرسس الوطني التونسشي الدولة اإلسشلمية الدموي كان قد تبنى مؤوخرا
عدة اعتداءات وقعت في العاصشمة األفغانية
ومسشلحين في منطقة حاسشي فريد بمحافظة القصشرين.
بينها عملية تفجير قوية اسشتهدفت قافلة من

أاك -د مسس-ؤوول أام-ان-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م السس-ي-اسس-ي
ل -ج -ب -ه -ة ال -ب-ول-يسس-اري-و ،ب-م-خ-ي-م أاوسس-رد
لÓجئين الصسحراويين أان إاحياء ذكرى
اسس -تشس-ه-اد رئ-يسس ال-ج-م-ه-وري-ة ال-ع-رب-ي-ة
’م-ي-ن
الصس -ح -راوي -ة ال -دي -م -ق-راط-ي-ة وا أ
العام السسابق لجبهة البوليسساريو محمد
’ج -ي -ال
ع -ب -د ال -ع -زي -ز «رسس -ال -ة ل -ك -ل ا أ
الصسحراوية لتجديد العهد».
وأاوضشح حما سشلمة لدى إاششرافه ،أامسس ،على
افتتاح الملتقى الفكري الششهيد محمد عبد
العزيز بحضشور الوزير األول الصشحراوي عبد
القادر طالب عمر وأاعضشاء األمانة الصشحراوية
بأان «الذكرى مناسشبة لتجديد العهد والتششبث
به والوقوف وقفة إاكبار وإاجلل لكل أاولئك
ال -ذي -ن ل -م ي -ح -ي -دوا ق -ي -د أان -م -ل -ة ع -ن ه -دف
السشتقلل الوطني و بناء الدولة الصشحراوية
المسشتقلة» مؤوكدا حتمية تقريرالمصشير بآاخر
مسشتعمرة افريقية.
واسشتطرد بقوله « كيف لنا أان نلخصس مسشيرة
 40سش -ن -ة م -ن رج -ل ارت -وى ب -م-ب-ادئ ال-ج-ب-ه-ة
الشش -ع -ب -ي -ة ل-ت-ح-ري-ر السش-اق-ي-ة ال-ح-م-راء ووادي
الذهب وجعل أاهدافها الكبرى قبلة ل نحيد
عنها «.

أ’تحاد أأ’وروبي مطالب بعدم أ’متثال للضصغوط ألمغربية

أاكدت جمعية أاصشدقاء الجمهورية الصشحراوية
بفرنسشا ،أانه على التحاد األوروبي أان يعلن عن
سش- -ي- -ادة الشش- -عب الصش- -ح- -راوي ع- -ل- -ى م- -وارده
ال -ط -ب -ي-ع-ي-ة ،م-وضش-ح-ة أان-ه م-ن غ-ي-ر ال-م-ق-ب-ول
الخضشوع للضشغوط المغربية.
وأاوضشح بيان للجمعية ،أامسس األول ،في رد فعل
على قرار التحاد األوروبي إاعادة التفاوضس
حول اتفاق الششراكة مع المغرب أانه إاذا كانت
م -واق -ف الت-ح-اد األوروب-ي دوم-ا م-ع ال-ق-ان-ون
الدولي فيجب على هذا األخير أان يعلن عن
سش- -ي- -ادة الشش- -عب الصش- -ح- -راوي ع- -ل- -ى م- -وارده
ال -ط -ب -ي-ع-ي-ة ألن-ه م-ن غ-ي-ر ال-م-ق-ب-ول ال-خضش-وع
لضشغوط المملكة المغربية التي ل يهمها إال
السشتحواذ على تلك الموارد».
كما أاششارت ذات الجمعية المسشاندة للقضشية
الصشحراوية الى أان نية اتخاذ هذا القرار الذي
تعتبره غير ششرعي يتمثل في الحصشول على
إامكانية جعل المنتجات القادمة من الصشحراء
الغربية مواد صشادرة من المغرب.
وتابع البيان أان هذا القرار سشيكون غير قانوني

ت -م -ام -ا ب -ال -ن -ظ -ر ال -ى ق -رار م -ح -ك-م-ة ال-ع-دل
األوروبية الصشادر في  21ديسشمبر  2016الذي
ينصس على أان الصشحراء الغربية إاقليم منفصشل
وم-خ-ت-ل-ف ع-ن ال-م-غ-رب وال-ذي ل-يسس ل-ل-مملكة
المغربية أاي سشيادة عليه وأان جميع التفاقات
التجارية التي تخصس المنتجات القادمة من
هذا اإلقليم (فوسشفات وصشيد بحري وزيوت
السشمك والطماطم والبطيخ ورمال وملح) ل
يمكن أان تتم دون موافقة الششعب الصشحراوي.
ك -م -ا أاك -دت ج -م -ع -ي -ة أاصش -دق -اء ال -ج -م-ه-وري-ة
الصشحراوية أان األمر يتعلق باسشتبدال موافقة
الشش-عب الصش-ح-راوي ب-ت-لك ال-خ-اصش-ة ب-السش-ك-ان
ال-م-ق-ي-م-ي-ن ب-الصش-ح-راء ال-غ-رب-ية والذين يتكون
غالبيتهم من مسشتعمرين مغربيين ،مضشيفة أان
ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسش-اري-و ال-ت-ي اع-ت-رفت ب-ه-ا األم-م
المتحدة ممثل ششرعيا ووحيدا هي وحدها
التي يمكنها فعل ذلك.
وأاضش - -افت أان ال- -دول األعضش- -اء ف- -ي الت- -ح- -اد
األوروبي مطالبة بمعرفة األخطار التي قد
تنجم عن هذه الدعوة لتغيير روح ومضشمون
قرار محكمة العدل األوروبية ،مؤوكدة أان جبهة
ال -ب -ول -يسش -اري -و ع -ازم -ة ع -ل -ى ت -م-ك-ي-ن الشش-عب
الصش -ح -راوي م -ن ح -ق -وق -ه وي -م -ك -ن ل -ل -ع -دال-ة
األوروبية أان تمد يد العون اآلن.

معتقلو أكد Ëإأزيك يدعون إأ ¤هبة جماهÒية
دع -ا ال -م -ع -ت -ق-ل-ون السش-ي-اسش-ي-ون الصش-ح-راوي-ون
م- -ج- -م- -وع- -ة أاك- -دي- -م إازيك ،أامسس ،إال- -ى ه- -ب -ة
ج -م -اه -ري -ة واسش -ع -ة داخ-ل م-ح-ك-م-ة ال-م-ح-ت-ل
ال -م -غ -رب -ي وإاط -لق صش -رخ -ة غضشب ف -ي وج-ه
م-ه-زل-ة م-ح-اك-م-ة ال-م-عتقلين السشياسشيين لجعل
من جلسشة اسشتئناف محاكمتهم المقبلة جلسشة
يعتلي فيها الحق منصشة القانون الدولي ويدان
فيها المحتل المغربي أامام العالم.
ونقلت وكالة األنباء الصشحراوية نداء وجهته
م -ج -م -وع -ة أاك -دي -م اي -زيك ل -ك -ل ال -ج -م -اه-ي-ر
الصشحراوية في المناطق المحتلة في مخيمات
العزة والكرامة والجاليات في جنوب المغرب
وف-ي ال-م-ن-اط-ق ال-م-ح-ت-ل-ة ل-م-زي-د م-ن ال-نضش-ال
وال -وح -دة «ل -م -واج -ه -ة ال -ع -دو ف -ي ال-م-ن-اط-ق
المحتلة وأامام محكمة الحتلل»
ودع -ا ال -م -ع-ت-ق-ل-ون ال-ج-م-اه-ي-ر الصش-ح-راوي-ة لـ
«تصشعيد النضشال ضشد العدو المغربي وإاطلق
صشرخة غضشب في وجه مهزلة الحتلل».

صسن وأالحق أاضسرارا بعّدة سسفارات
هsز الحي الدبلوماسسي المح ّ

 80قتي Óوأزيد من  300مصصاب بتفجير إأرهابي في كابول

في إاطار تعقب المجموعات
الدموية المتحصسنة بجبل السسمامة

ألجيشش ألتونسصي يشصتبك
مع عناصصر «إأرهابية» في ألقصصرين

المدرعات التابعة للحلف األطلسشي وأاوقعت ما
ل يقل عن ثمانية قتلى و 28جريحا في  3ماي
الماضشي.

طالبان تنفي مسصؤووليتها

هذا وقد أاصشاب النفجار اإلرهابي الذي وقع
ف-ي ال-ح-ي ال-دب-ل-وم-اسش-ي ب-ال-ع-اصش-مة األفغانية
كابول ،مباني عّدة سشفارات ،حيث تسشبب في
ب -عضس األضش -رار ال -م -ادي -ة ف -ي م -ب -ن -ى سش -ف-ارة
اإلمارات العربية المتحدة ،ومن جهته ،كتب
وزي-ر ال-خ-ارج-ي-ة األل-م-ان-ي ،زي-جمار جابرييل،
على تويتر ،أان موظفين بالسشفارة األلمانية في
ك -اب-ول أاصش-ي-ب-وا ف-ي الن-ف-ج-ار ،ك-م-ا ُق-ت-ل أاح-د
حراسس األمن األفغان.
من جانبها ،أاعلنت الوزيرة الفرنسشية المكلفة
بالششؤوون األوروبية بوزارة الخارجية ،مارييل
دو سشارنيز ،أان السشفارة الفرنسشية في كابول
تضش- -ررت ف- -ي ال- -ه- -ج- -وم ،مشش -ي -رة إال -ى أان -ه ل
مؤوششرات حالياً على سشقوط ضشحايا فرنسشيين.
وق-ال م-وف-د ال-ه-ن-د إال-ى أاف-غ-انسش-ت-ان م-ان-ب-ريت
فوهرا إان التفجير حدث على مسشافة حوالي

مئة متر من السشفارة الهندية التي تقع بجوار
العديد من السشفارات األخرى.
كذلك أادى العتداء الى تحطم زجاج السشفارة
اليابانية وقال مسشؤوول في الخارجية اليابانية
في طوكيو «أاصشيب اثنان من العاملين في
السشفارة اليابانية بجروح طفيفة» نتيجة ششظايا
الزجاج.
وكان وزير الدفاع األميركي جيم ماتيسس حذر
من «سشنة صشعبة من جديد» للقوات األجنبية
واألفغانية في هذا البلد.
وت-ق-دم ال-ق-وات األم-ي-رك-ي-ة واألط-لسش-ي-ة الدعم
للقوات األفغانية وأافاد مسشؤوول أاميركي كبير
أان البنتاغون سشيطلب من البيت األبيضس إارسشال
آالف الجنود اإلضشافيين إالى أافغانسشتان لكسشر
الجمود في المعارك مع طالبان.
وي-ن-تشش-ر ح-ال-ي-ا  8400عسش-ك-ري أام-ي-رك-ي ف-ي
أافغانسشتان إالى جانب خمسشة آالف جندي من
ال-ح-ل-ف-اء األط-لسش-ي-ي-ن ،وه-م ي-ق-دمون المششورة
والتدريب للقوات األفغانية ،بعدما وصشل حجم
النتششار األميركي في هذا البلد إالى أاكثر من
مئة أالف عسشكري قبل سشت سشنوات.
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بعد أان عّززت ال ّسسوق بالمنتوج المسستورد عشسية رمضسان

سسلوكات يومية!

وفرة في الّلحوم الحمراء والبيضسأء..و اأ’سسعأر تبقى مرتفعة

«واشش صسرا...؟»

ل- -م ت- -ع -رف ع -ل -ى غ -ي -ر ال -ع -ادة سس -وق
ال -ل -ح -وم ال -ت -ه -اب-ا ومضس-ارب-ة ،ب-خÓ-ف
السسنوات الماضسية ،لكن وبالرغم من
السستقرار النسسبي والوفرة لكن تعد
لسس -ع -ار م-رت-ف-ع-ة ن-وع-ا م-ا ب-ال-نسس-ب-ة
ا أ
ل -ل -م -ن-ت-وج ال-م-ح-ل-ي ،ال-ذي يصس-ل ف-ي-ه
سسعر لحم الغنم إالى  1500دينار لدى
تجار التجزئة ،في حين أاسسعار لحم
البقر المسستورد يبدو معقول ،حيث
ت -م ت -ح -دي -د سس -ق-ف-ه م-ن ط-رف وزارة
ال -ت -ج -ارة ،ول ي -ت -ج-اوز ث-م-ن-ه ح-دود
 760دينار ،بينما لحم الدجاج فوصسل
سسعره إالى  330دينار ،في حين سسعر
ال- -ب- -يضس اسس- -ت- -ق- -ر ع- -ن- -د مسس -ت -وى 13
دينارا.
فضسيلة بودريشس
تقاربت أاسسعار اللحوم بمختلف أانواعها في
بعضض أاسسواق العاصسمة ،خÓل اأ’يام اأ’ولى
من شسهر رمضسان الفضسيل ،سسواء تعلق اأ’مر
ب-أاسس-واق ال-ج-م-ل-ة أاو ال-ت-ج-زئ-ة ،ف-ن-ج-د لحم
ال-ب-ق-ر ال-م-ح-ل-ي ق-د وصس-ل سس-ع-ره ف-ي سس-وق
الجملة إالى  900دينار ،ويسسوق في سسوق
التجزئة بـ  1300دينار (في بعضض محÓت
ال -ج -زارة غ -رب ال -ع -اصس -م-ة ب-ي-ع بـ  1500د
/كلغ؟) ،أاما بخصسوصض لحم الغنم المحلي
فسسعره قدر في سسوق الجملة بـ  1300دينار،
وق - - -ف- - -ز ف- - -ي سس- - -وق
ال - -ت- -ج- -زئ- -ة أاي ل- -دى
ال - - -ج - - -زاري - - -ن إال - - -ى
1500دي- - -ن - -ار .وج - -اء
سس- -ع- -ر ل- -ح- -م ال- -ب -ق -ر
ال-مسس-ت-ورد ل-دى ب-اعة
الجملة بـ  600دينار
وع - -ن - -د ال - -ج- -زاري- -ن
اقتناه المواطن بـ 760
دينار.
ب- -ال- -م -وازاة م -ع ذلك،
يمكن القول أان اللحوم البيضساء التي كانت
تشسهد خÓل المواسسم ،خاصسة خÓل شسهر
رمضس-ان مضس-ارب-ة ب-ف-ع-ل ال-ت-ه-اب أاسس-ع-اره-ا
ال-م-ف-اج-ئ سس-ج-لت اسس-ت-ق-رارا نسس-بيا ،برغم
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حامد حمور

ا’رتفاع الطفيف الذي
شسهدته أايام قليلة قبل
ح- -ل- -ول شس- -ه- -ر الصس- -ي- -ام،
وب-ال-نسس-ب-ة إال-ى ل-ح-وم ال-دجاج
فأاسسعارها
في سسوق الجملة
قّدر بثمن  290دينار،
أام- -ا ب- -اع- -ة ال- -ت- -ج -زئ -ة
فسسقفها لم يتعد سسقف
ال- -ـ  330دي-ن-ار ،وأاب-قى
ل- -ح- -م ال- -ديك ال -روم -ي
ت- -ق- -ري- -ب- -ا ع- -ل -ى ن -فسض
ال- -مسس- -ت- -وى ال -ذي ك -ان
سس - -ائ - -دا ق - -ب - -ل شس- -ه- -ر
رمضسان ،على اعتبار أان
أاسسعاره في سسوق الجملة بلغت  600دينار
وفي أاسسواق التجزئة ناهزت حدود الـ 700
دي-ن-ار ،وم-ن ج-ه-ت-ه ال-ب-يضض ال-ذي يسس-ت-ه-لك
كذلك بشسكل ملحوظ خاصسة مع اقتراب

وزارة الّتجأرة منحت
 14رخصس ـ ـة ’سستيراد
 20أالف طـ ـن لح ـ ـوم
طأزجة من  5بلـ ـدان

عقÓنية اإ’نفأق

سسعيدبن عياد
أاظهرت مؤوشسرات سسوق الخضسر والفواكه توجها ايجابيا
لمنحى اأ’سسعار التي حافظت على اسستقرارها وهي في
المتناول أ’غلب المواد اأ’سساسسية ،مما يؤوكد أان الجزائر
بإامكانها تجاوز مشسكلة الوفرة والبناء على أاسسسض قوية
لمسسار التصسدير بادراك كافة المتعاملين أ’همية التحول.
تمر اأ’يام اأ’ولى لرمضسان هذا الموسسم بردا وسسÓما
على القدرة الشسرائية لو’ مشسكلة اللحوم الحمراء التي
’ تزال مرتفعة ويمكن معالجتها ،كما هو اأ’مر كذلك
لمادة الحليب ،في المديين القريب والمتوسسط بإاعادة
توجيه الخيارات والتركيز على ا’سستثمار المنتج وضسبط
السسوق.
غير أان المسسؤوولية تبقى أايضسا عل عاتق المسستهلك الذي
يبدو أان ثقل اأ’زمة يدفعه لمراجعة تصسرفاته خÓل
التعامل مع السسوق بحيث يبرز توجه نحو العقÓنية وكبح
اإ’نفاق بقدر ما هو مطلوب ،ولعل بناء ثقافة اقتصسادية
يبدأا من موقع اأ’سسرة.
حقيقة وأاثناء الصسيام يقع المواطن تحت تأاثير «سسحر»
ال-ت-اج-ر ال-ذي ي-ب-دع وأاح-ي-ان-ا ب-ح-ي-ل م-م-ق-وت-ة في جذب
الزبائن واسستمالتهم من خÓل عرضض السسلع وتصسفيفها
مع اللعب على أاوتار الشسهية التي ترتفع بنسسبة عالية في
أاوقات من النهار ،فيسستسسلم المواطن ليجد جيبه قد
فقد الكثير.
ال -م -واط -ن ال -ج -زائ -ري ق -د ي -ت -ع -ل -م ف-ي أاوق-ات ال-م-ح-ن
ا’ق-تصس-ادي-ة ،ل-ي-واج-ه مسس-ت-ق-ب Ó-ت-ح-دي-ات تضس-ع القدرة
الشسرائية على المحك و’ بديل عن ترشسيد النفقات
للخروج بأاقل ضسرر ومن ثمة امتÓك الحد اأ’دنى من
الموارد لمواجهة متطلبات الحياة التي ترهق المواطن
وتدخله في متاهات إاذا لم يلتزم بالحذر في التعامل مع
السسوق ،التي ’ تزال تحتاج إالى تصسحيح جانب الضسبط
بعد أان تحققت نتائج مقبولة في مكافحة المضساربة.
ويمكن من خÓل الواقع الذي تعكسسه يوميات رمضسان،
التي تصسل فيها وتيرة ا’سستهÓك إالى الذروة ،انجاز
عمل إاحصسائي شسامل لتحديد حجم الطلب وفقا لكل
مادة وحجم العرضض والتركيز خاصسة ما يخصض الحجم
الهائل من الماد الغذائية الفÓحية (خضسر وفواكه) وكذا
مادة الخبز التي تذهب إالى النفايات سسواء من أاسسواق
الجملة أاو من البيوت ،لرسسم خارطة اسستهÓك وطنية
ومحلية يمكن البناء عليها في تسسطير البرامج المتعلقة
باأ’من الغذائي.

عيد
الفطر
ويسستعمل
ف - - - - -ي ب- - - - -عضض
اأ’ط- - - -ب - - -اق وك - - -ذا
السس -ل -ط -ة ،ح -اف -ظ ف-ي
أاسس-واق ال-ج-م-ل-ة ع-ل-ى سس-عر
 10دينار وفي أاسسواق التجزئة وصسل إالى 13
دينار.
واعتبر بعضض الجزارين في كل من بلديتي
«ب -اشض ج -راح» و»ب -راق -ي» ب -ال -ع -اصس -م-ة ،أان
السس- -وق ه- -ذه السس- -ن- -ة شس- -ه -دت اسس -ت -ق -رارا
م -حسس -وسس -ا ،ب -خ Ó-ف السس -ن-وات ال-ف-ارط-ة،
وأارج -ع -وا ذلك إال -ى ال -وف -رة ف -ي م -خ -ت -ل-ف
المنتجات ،ولم يخفوا أان المواطن لم يعد

ي -ق -ت -ن ب -ك -م -ي -ات ك -ب-ي-رة ب-ل يشس-ت-ري م-ا
يحتاجه لفترة قصسيرة .وأاّكدوا في نفسض
المقام أاّن تعزيز الوفرة من خÓل اسستيراد
كميات معتبرة من اللحوم الحمراء ،حقق
ا’سستقرار في العرضض والوفرة في المنتوج،
وبالتالي تمكن العرضض من تغطية الطلب
في مختلف اأ’سسواق المنتشسرة عبر الوطن.
وتقاطعوا حول حقيقة أان الفئات التي ’
ي-م-ك-ن-ه-ا اق-ت-ن-اء ال-ل-ح-وم ال-م-ح-ل-ي-ة ،يمكنها
اإ’قبال على اللحوم الطازجة المسستوردة.
ك -انت وزارة ال -ت -ج -ارة ق -د م-ن-حت ن-ح-و 14
ترخيصسا من أاجل اسستيراد نحو  20أالف طن
من اللحوم الحمراء الطازجة من خمسسة
ب -ل -دان ،وي -ت -ع -ل -ق اأ’م -ر ب -ك -ل م -ن ف -رنسس-ا
وإاي -ط -ال -ي -ا وإاسس -ب -ان -ي -ا ون -ي -وزي Ó-ن-دا وك-ذا
ال -ب -رازي -ل ،وال -ج -دي -ر ب-اإ’شس-ارة ف-إاّن وزارة
التجارة عكفت على تسسقيف سسعر اللحوم
الطازجة المسستوردة من الخارج ،أاي كي ’
تتعدى أاسسعارها حدود  760دينار.

«واشض صسرا 30 ،دج واحد ما
راهو يدور هنا»..هذا تصسريح
ورد فعل بنرفزة كبيرة حدث
يوم أامسض لتاجر بأاحد اأ’سسواق
في العاصسمة ،حيث كان ينتظر
لمدة من يتقدم لشسراء الطماطم التي وضسعها بطريقة
جذابة في طاولته ،لكن دون جدوى.
حاولت ا’جابة عن تسساؤوله بعدما تجولت في أاروقة
السسوق ،بأان المنافسسة الشسديدة ربما مع باعة آاخرين
من الذين يعرضسون نفسض السسلعة بسسعر أاقل..لكنه رّد
قائ« :Óواشض حبيت نمدو الطوماطيشض باطل ،كانت
تسسوا قريب  200دج ويشسروها؟».
إاّنه تصسّرف غريب من جهة ومنطقي من جهة أاخرى،
من تاجر تعّود بدون أادنى شسك على «اللهفة» الكبيرة
في شسهر الصسيام من طرف المسستهلك الذي يقتني كل
مايراه في السسوق ،وبالتالي يحدث عدم التوازن بين
العرضض والطلب وتبقى اأ’سسعار مرتفعة تقريبا طيلة
ايام الشسهر الفضسيل.
لكن يبدو أان رمضسان هذا العام يسسير في ظروف جد
جعة بالنسسبة للمسستهلك ،الذي بإامكانه اقتناء ما
مشس ّ
يشس -ت-ه-ي-ه م-ن ال-خضس-ر وال-ف-واك-ه ال-م-وسس-م-ي-ة ب-أاسس-ع-ار
«م-ن-ط-ق-ي-ة» وم-ن-اسس-ب-ة ج-دا ،ب-فضس-ل ال-وف-رة ال-ك-ب-ي-رة
ل-ل-م-ن-ت-وج-ات ال-م-خ-ت-ل-ف-ة والتي «أاخلطت بشسكل كبير»
حسسابات المضساربين.
لذلك ،فإاّن العمل على توفير المنتوجات بكميات
ك -ب -ي -رة سس -وف ي -ؤوث -ر بشس -ك-ل إاي-ج-اب-ي ع-ل-ى اأ’سس-ع-ار،
وت- -ح -دث ت -وازن -ا ك -ب -ي -را ف -ي اأ’سس -واق خ Ó-ل شس -ه -ر
رمضس -ان ’ ،سس -ي -م -ا وأاّن ه -ذا «اأ’م -ر ال -ج -دي -د ع-ل-ى
تاجرنا» الذي ذكرناه لم يكن موجودا بصسفة خاصسة
ف- -ي اأ’سس -ب -وع اأ’ول م -ن رمضس -ان ال -ذي ك -ان ي -ع -رف
بالتهاب اأ’سسعار.
وإاذا سس- -ارت اأ’م- -ور ع- -ل- -ى ه -ذا ال -م -ن -وال ،أاي ن -ح -و
ا’ن-خ-ف-اضض ب-ال-نسس-ب-ة ل-لمواد ا’سستهÓكية اأ’سساسسية،
فإان المسستهلك الجزائري سسيجد ضسالته وأان تعرف
كل المنتوجات منافسسة شسديدة في اأ’سسعار .وتختفي
تدريجيا صسور «التهاب اأ’سسعار» ،ويعود التسسوق إالى
معناه الحقيقي باختيار السسلعة التي تناسسب الثمن
الذي يضسعه البائع دون اإ’حسساسض بضسغط زائد عند
دخول اأ’سسواق.

رئيسس جمعية مربي الدواجن بتيبازة عيد نور الدين :

«اإ’نتأج زاد بـ  ٪200و ’ خوف من ارتفأع اأ’سسعأر في رمضسأن»
أاّك -د ع -ي-د ن-ور ال-دي-ن رئ-يسس ج-م-ع-ي-ة
م- -رب- -ي ال- -دواج- -ن ب- -ت- -ي- -ب- -ازة وعضس- -و
ال -م -ك -تب ال -وط -ن -ي ل -م -ج -لسس م -ا ب -ي -ن
ال- -م -ه -ن -ي -ي -ن ف -ي ق -ط -اع ال -ف Ó-ح -ة أاّن
لن-ت-اج ب-ولي-ة ت-ي-ب-ازة ارت-ف-ع بنسسبة
ا إ
 200ب-ال-م-ائ-ة م-ق-ارن-ة مع باقي فترات
السسنة و هو جاهز لÓسستهÓك خÓل
الشس -ه -ر ال -ح -ال-ي م-ا يسس-ت-ب-ع-د ف-رضس-ي-ة
ارتفاع أاسسعار اللحوم البيضساء .
تيبازة :عÓء ملزي
أاوضس-ح أاّن ال-م-رب-ي-ن إاع-ت-ادوا ت-ك-ث-ي-ف ع-ملية
ت -رب -ي -ة ال -دج -اج ل -ت-حضس-ي-ره لشس-ه-ر رمضس-ان
تحسسبا لزيادة محتملة في كمية ا’سستهÓك
المعّبر عنها على غرار ما يحصسل خÓل
م -وسس -م ا’صس-ط-ي-اف ح-ي-ن تسس-ت-ق-ب-ل ال-و’ي-ة
أاع -دادا ك -ب -ي -رة م -ن ال-مصس-ط-اف-ي-ن ف-ي-رت-ف-ع
الطلب على اللحوم البيضساء في ظلّ ندرة و
غÓء المنتجات البحرية ،مشسيرا الى كون
سسعر الجملة يسستقّر حاليا في حدود 200دج
للكغ الواحد ليصسل الى المسستهلك عند 310
الى  320دج/كلغ .و يرجع التفاوت الكبير
بين سسعر الجملة و التجزئة الى كثرة عدد

تلمسسان:

المتدخلين و الوسسطاء الذين يتحكمون في
هذا النمط من النشساط التجاري ،ولذلك
دع -ا م -م -ث -ل ال-م-رب-ي-ن ال-ى ضس-رورة اع-ت-م-اد
ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ال-م-ذاب-ح الصس-ن-اع-ية كحّل امثل
يتيح للمربين تحويل انتاجهم بأاثمان تجنبهم
ال-خسس-ارة و ت-ت-ي-ح ل-ل-مسس-ت-ه-لك اق-ت-ن-اء ل-ح-وم
بصس - -ف - -ة ت - -ك - -اد ي - -وم - -ي - -ة حسسب ق - -درات - -ه
ا’سس -ت-هÓ-ك-ي-ة و ال-م-ال-ي-ة .ك-م-ا ي-م-ك-ن ل-ه-ذه
ال -خ -ط -وة أان ت-ف-ت-ح ال-ط-ري-ق ام-ام ال-م-رب-ي-ن

فتح سسوقين لبيع المواد الواسسعة
ا’سستهÓك بأأسسعأر «منخفضسة»
قامت مديرية التجارة لو’ية تلمسسان بفتح سسوقين لبيع المواد الواسسعة

ا’سستهÓك للمواطنين خÓل شسهر رمضسان بأاسسعار «منخفضسة» حسسبما
علم اليوم السسبت لدى مسسؤوولي ذات المديرية .وقد شسرع في النشساط
بالسسوقين منذ يومين بكل من قصسر المعارضض بحي الكدية بتلمسسان و
المركز التجاري بحي أاعمر ببلدية مغنية لتمكين المواطن من إاقتناء
المواد التي يكثر عليها الطلب خÓل الشسهر الفضسيل من مواد غذائية و
خضسر و فواكه «بأاسسعار الجملة» حسسب ما ذكره لواج مدير التجارة
بالنيابة سسعيد مجاهد  .واأضساف ذات المسسؤوول أانه تم إاشسراك في هذه
العملية المنتجين والمسستوردين و تجار الجملة لضسمان التمويل المباشسر
بهذه المواد مع «مراعاة القدرة الشسرائية للمواطن» وذلك بالتنسسيق مع
’تحاد العام للعمال الجزائريين مشسيرا إالى
إاتحاد التجار و الحرفيين و ا إ
أانه سستكون مراقبة من طرف أاعوان التجارة بصسفة يومية لضسمان السسير
الحسسن للعملية.

ل -تصس -دي -ر م -ن -ت -ج -ات-ه-م خ-ارج ال-وط-ن وف-ق-ا
للمعايير ،فيما يبقى سسعر الجملة المتداول
حاليا جد مناسسب للمربين لتغطية تكاليف
ا’نتاج المرتفعة و ضسمان هامشض ربح يليق
ب-اسس-ت-ث-م-ارات-ه-م ف-ي ه-ذا ال-م-ج-ال ،غ-ير أاّنه
Óسسعار أان ترتفع نسسبيا مع نهاية
يمكن ل أ
الشس -ه -ر ال -فضس-ي-ل ب-ف-ع-ل ان-خ-ف-اضض مسس-ت-وى
المخزون و زيادة الطلب على مادة اللحوم
البيضساء.

ومن جهة اخرى أاشسار ممثل المربين الى أانّ
ت -رشس -ي -د اسس -ت-هÓ-ك م-ادة ال-ل-ح-وم ال-ب-يضس-اء
سسيجنب ندرتها و ارتفاع أاسسعارها مشسيرا
الى كون بعضض المسستهلكين كانوا قد اقتنوا
ك-م-ي-ات م-ع-ت-ب-رة م-ن ه-ذه ال-م-ادة م-ن-ذ فترة
ل -ت -خ -زي -ن -ه -ا خصس -يصس-ا ’سس-ت-هÓ-ك-ه-ا خÓ-ل
رمضسان ،مما سسيخفضض من وتيرة الطلب
عليها خÓل هذا الشسهر ،ا’مر الذي يف ّسسر
م -دى ن -ج -اع -ة ف -ك -رة ال -م -ذاب-ح الصس-ن-اع-ي-ة
المقترحة و هي الفكرة تأاخذ في الحسسبان
مشسروع تسسويق اللحوم البيضساء وفق أاسسعار
م -ت -ف -اوت -ة ع -ل -ى حسسب ال -ق -درة الشس -رائ -ي -ة
للمسستهلك ،بحيث يتم تقطيع الدجاج الى
عّدة أاجزاء و تخزينه في ظروف مÓئمة
لعرضسه للزبون على مدار السسنة .و ضسرب
محدثنا موعدا لسسكان تيبازة و ما جاورها
يرتقب بأان يكون بداية العام القادم حين
سس- -تشس -رع ال -م -ذب -ح -ة الصس -ن -اع -ي -ة ال -ج -اري
انجازها حاليا باقليم بلدية فوكة ’عÓن
مبادرة تسسويق اللحوم البيضساء بكيفيات و
ن- -م- -اذج م- -ت- -ف- -اوت- -ة ت- -ت- -ن- -اسسب و ط- -ل- -ب -ات
المسستهلكين و ذلك تحت شسعار « من المذبح
الى المسستهلك».

نصسيحة اليوم

أافادت دراسسة أاميركية حديثة نشسرت نتائجها بدورية (بريتيشض ميديكال جورنل) بأان اإ’كثار من تناول
اللحوم الحمراء يزيد خطر الوفاة بأامراضض شسائعة على رأاسسها السسرطان والسسكري وأامراضض القلب إالى جانب
جميع المسسببات اأ’خرى للوفاة .وتابع باحثون بالمعهد الوطني اأ’مريكي للسسرطان حالة نحو  537أالف
شسخصض تراوحت أاعمارهم بين  50و 71عاما لكشسف العÓقة بين اللحوم
والوفاة باأ’مراضض الخطيرة .وأاثبتت النتائج أان الذين اسستهلكوا
لحوما حمراء بكميات أاكبر زادت احتما’ت وفاتهم نتيجة
مجموعة متنوعة من المسسببات بنسسبة  26في المئة مقارنة
بأاولئك الذين تناولوا اللحوم بكميات أاقل.
وتوصسل الباحثون أايضسا الى أان اأ’شسخاصض الذين تناولوا أاكبر
كميات من اللحوم البيضساء بما في ذلك الدواجن واأ’سسماك
ا إ
لك
ثار من تنا
كانوا أاقل عرضسة للوفاة نتيجة جميع المسسببات بنسسبة  25في
الحمراء يزي ول اللحوم
المئة خÓل فترة الدراسسة مقارنة باأ’شسخاصض الذين تناولوا
الو د من خطر
فاة
كميات أاقل منه.وكانت دراسسات سسابقة حذرت من اإ’فراط
في تناول الدهون المشسبعة ضسمن النظام الغذائي وعلى رأاسسها
اللحوم الحمراء أ’نها تزيد خطر اإ’صسابة بأامراضض القلب.

نصسيحة اليوم
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«كوششة» رمضشان التقليدية

اÿدشس ‘ الذاكرة الريفية وامتدادها
الششعبي القد Ëيسشتوقفنا عند طقوسس
ب-ن-اء «ال-ك-وشش-ة « ال-ت-ق-ل-يدية التي تبنى
ك-ه-ي-ك-ل ج-دي-د أاي-ام-ا ق-ب-ل دخ-ول شش-هر
رمضشان اŸعظم تÈكا واسشتعدادا له من
طرف العجوزة والكنة ا÷ديدة التي
لقامة هذا اŸرفق وإاعادة
تعّد العدة إ
ط Ó-ئ -ه ل-ط-ه-و م-ادة «خ Èاÿم »Òك-م-ا
يصش -ط -ل -ح ع -ل -ى تسش -م -ي -ت-ه سش-ك-ان سش-ه-ل
لوسش-ط ال-ذي-ن ي-ح-ن-ون ل-ذاك
الشش-ل-ف ا أ
ال -زم -ن ا÷م -ي -ل ال -ذي اخ -ت -ف -ى ت -ق-ول
ال-ع-ج-وزة «ع-وا‹ ق-روا »Êال-تي تبسشط
سش-ي-ط-رتها على 3ك-ن-ات ك-لهن جامعيات
لت- -ع- -رف- -ن م -ن سش ّ-ر ح -ك -اي -ة ال -ك -وشش -ة
ال -رمضش -ان -ي -ة إال ال -ن -زر ال -ق -ل-ي-ل ت-ق-ول
ﬁدثتنا.

العائÓت اŸرحلة بالعاصسمة :أاول مرة نصسوم رمضسان ‘ مسساكن جديدة

اختفاء عادة ا‚از كوشسة رمضسان بالكيفية
واŸن- -اسس- -ب- -ة واألف- -راد ال -ذي -ن يشس -ارك -ون ‘
العملية ﬁطة تسستوقف خالتي عوا‹ التي
أاعادت شسريط الذكريات للزمن ا÷ميل رغم
ال-ظ-روف اŸع-يشس-ي-ة الصس-ع-ب-ة ال-ت-ي م-ن كانت
ايامها جميلة على حّد قولها رغم الفرق
الشساسسع ب ÚاŸعيشست Úوالتطور اŸتسسارع ‘
الوسسائل واإلمكانيات و‰ط العيشس الذي لن
ينسسينا موروثنا وعاداتنا وتقاليدنا ،تضسيف
ﬁدث - - -ت - - -ن - - -ا ال- - -ت- - -ي أاوضس- - -حت أان –ضسÒ
وإاخ-ت-ي-ارم-ك-ان «ال-ك-وشس-ة» ال-ذي ي-ك-ون ب-ع-يدا
بحوا‹ ١٥مÎا من مدخل غرف النوم داخل
الفناء الواسسع مسسأالة مهمة ،تفاديا لتسسرب
الدخان إا ¤الغرف  ،حيث ترتفع قاعدتها
ا◊جرية اŸلفوفة بالوحل اŸتÍ
( ت )Íب- - - - - - - - -ح - - - - - - - -و
٥0سس- -ن- -ت- -ي- -مÎا ع -ن
سس - - -ط - - -ح األرضس أاي
ع -ل -ى أاسس -ف -ل ح-وضس
اŸرأاة حتى يسساعدها
ع -ل -ى اإلن -ح -ن -اء ل -وضس -ع

مائدة
الفطور
خضسار ‘ الفرن

.١٨0
 تدهن صسينية اÿبز بالزيت أاو ‡كن اسستخدامورق الزبدة Ÿنع اإللتصساق.
 ‘ وعاء تخلط جميع اŸكونات سسويا حتىيتجانسس اÿليط.
 يصسنع من اÿليط كرات دائرية متوسسطةا◊جم ويجب أان تكون كلها متسساوية الشسكل.
 -ترصس على صسينية اÿبز.

تخلى عن ‡ارسسة
هذا التقليد والعادات منذ أان توفيت العجوزة
أام ا Òÿرحمة الله عليها حسسب وقولها.

ﬁبة رمضسان وأاجوائه تلقي بضسÓلها
على ﬁبة العجوزة لكنّتها بالدشسرة

اسشتطÓع :و.ي .أاعرايبي

«كوشسة رمضسان» ...
التحضس Òواإل‚از

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

فرحة عارمة بتوديع القصشديري

طق ـوسس بنائ ـها ترسسي ـخ لعÓقـ ـة
اجتماعية صسلبة ب« Úالعجوزة» و«الكنة»

رحلة اŸرأاة الشسلفية ذات ا÷ذور الريفية مع
ال-ع-ادات وال-ت-ق-ال-ي-د ال-رمضس-انية متأاصسلة عÈ
عقود من الزمن يعتÈها البعضس من ب Úأاهم
اÙطات ‘ توطيد العÓقة وربط الوشسائج
ب« Úال -ع -ج -وزة» وال -ك -ن -ة ( زوج-ة الب-ن ال-ت-ي
دخلت دارا  ⁄تأالفها على حّد قول أامامة بنت
ا◊ارث وهي توصسي ابنتها Ÿا زفت للحارث
ب -ن ع -وف) و–وي -ل -ه -ا إا ¤عشس -رة وم -ع-اشس-رة
وتفاهم وانسسجام وود واحÎام كانت بدايته
مشسروع إا‚از» كوشسة خبز اÿمÒالرمضسانية»
أاو إاع -ادة ط Ó-ئ -ه -ا Ãادة ت -راب -ي-ة ذات ال-ل-ون
Óصس-ف-ر إاسس-ت-ع-دادا إلسس-ت-ق-ب-ال شس-ه-ر
اŸائ-ل ل -أ
رمضس -ان اŸع -ظ -م ت -ق -ول «ال -ع -ج -وزة» ع-وا‹
ك - -روا ÊاŸع - -روف - -ة بـ «ف - -اط- -م- -ة « و ال- -ت- -ي
تنحدرمن دشسرة أاولد علي بوادي الفضسة Ÿا
اقÎنت باŸرحوم علي دحما‹ .
ح- -ك- -اي- -ت- -ه -ا م -ع إا‚از أاو ط Ó-ء «ال -ك -وشس -ة»
ال -رمضس -ان -ي -ة و–ضس Òأاج -ود ال -دق -ي-ق رف-ق-ة
الزوجة ا÷ديدة أاو كنتها التي دار عليها حول
كامل ل تقل من طرافة وحرصس شسديد من
«ال -ع -ج -وزة» لسس -ت-ق-ب-ال ه-ذا الشس-ه-راŸع-ظ-م
واإلحتفال بأاول «رقية» (الطهو األول الذي
يزيد عدد خبزاته عن ٥وحدات) يتمّ طهيوها
ب -حضس-ور أاف-راد ال-ع-ائ-ل-ة م-ن ال-نسس-اء وال-ب-ن-ات
وهذا قبل اآلذان بحوا‹ نصسف سساعة تقول
خالتي عوا‹ بلهفة ا◊ن Úإا ¤تلك اللحظات
التي لزالت تذكرها أاثناء إا‚از أاول» كوشسة»
ب-ب-يت أاخ-ي-ه-ا ب-ودرب-ال-ة ب-أاولد ع-ل-ي اŸنطقة
التي  ⁄يبق منها إال أاحجار أاثار البيت القدË
اÙاذي Ÿنطقة الصسفاح والتي حول األن
إاﬁ ¤ج- -رة ل- -ل- -حصس- -ى وم -ادة ال -رم -ل تشسÒ
ﬁدث -ت -ن -ا ال -ت -ي أاع -ادت ت -ف -اصس-ي-ل إا‚ازه-ا
Ãراح -ل ط -ق-وسس-ي-ة ل-ي-ت-ه-ا ل-و ب-ق-يت م-ع ه-ذا
العمر الذي تغÒت أاحواله و‰ط عيشسه حتى
مع السستعدادات لهذا الشسهر تضسيف خالتي
عوا‹ .
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وحدة خبز اÿم Òبدون عناء،على أان يكون
اليوم اŸوا‹ من عملية اإل‚از مرحلة وضسع
الت Íالقصسبي غ ÒاŸدروسس بطريقة التÍ
ال -ع -ادي ال -ذي ق-دم شس-ت-اء ل-ل-ح-ي-وان-ات ت-ق-ول
خالتي العوا‹ اÙاطة بكناتها حنان وصسفية
وسسهام وكلهن جامعيات يتعلمن باب ا◊كمة
والتسسي Òورعاية األسسرة  ،على أان يتم رشس
ه -رم ال -ك -وشس-ة ال-ت-ي ت-ت-خ-ذ صس-ورة أاه-رام-ات
مصسر الدائرية اŸنخورة من الداخل،لتنتقل
ال-ع-ج-وزة رف-ق-ة ك-ن-ت-ه-ا ا÷دي-دة ال-ت-ي –اول
اظ-ه-ار شس-ط-ارت-ه-ا وم-ع-اون-ت-ه-ا ل-ها إا ¤إاعداد
الوحل اŸمزوج بالت ÍاŸدروسس بالطريقة
ال-ع-ادي-ة ل-يشس-ك-ل شس-ب-ه ع-ج-ي-ن-ة ط-ي-ع-ة وم-رن-ة
ووضسع بطريقة حلزونية دائرية من األسسفل

إا ¤األعلى ،تتسسع ‘ القاعدة وتضسيق عند
ﬂرج ال- -دخ- -ان ب- -ع- -دم -ا ّ” وضس -ع ﬂرجÚ
للتنفسس والباب الرئيسسي للكوشسة التي يطلق
عليها بـ «الكوشسة الرمضسانية» تسستطرد خالتي
عوا‹ قائلة.
ولتجميل الصسورة اÿارجية لكوشسة رمضسان ،
تلجأا العجوزة رفقة كنتها إا ¤ا–ضس Òتربة
من نوع «البياضسة» ذات اللون اŸائل للصسفرة
ل -ت -ك -ون م -ادة ل -زج -ة ب -راق -ة ت -ط -ل-ي وج-ه-ه-ا
اÿارجي بهذه اŸادة إابتهاجا بقدوم هذا
الشس -ه -ر ال -ت -ي ي -ج -دد ف -ي -ه اإلنسس -ان اŸسس-ل-م
عÓقته مع الله والناسس جميعا  ،لتنتهي عملية
اإل‚از ‘ اليوم نفسسه تقول خالتي عوا‹،
ليكون اليوم الثالث قبل حول شسهر رمضسان

بيوم واحد أاو يوم Úمرحلة أاخرى بإاشسعال
الكوشسة قصسد التخلصس من تبنها الذي شسكل
ه-ن-دسس-ت-ه-ا وصس-ورت-ه-ا ال-دائ-ري-ة ذات ال-ط-اب-ع
ال -ه -رم -ي،وع -ن -د ان -ت-ه-اء ع-م-ل-ي-ة ا◊رق ل-ك-ل
مكونات الت Íتكون العجوزة رفقة كنتها قد
أا‚زت هيك Óتراه العائلة معلما يزين البيت
العائلي على حّد قول Áينة القاطنة Ãنطقة
كوان والتي لها عÓقة حميمية مع الكوشسة
كلما انتقلت إا ¤مسسقط رأاسسها بوادي السسلي
باıرج الغربي لعاصسمة الولية  ،فعندما
تصسل ا ¤هناك إال وعادت إا‡ ¤ارسسة طهي
خ Èاÿم Òب -اسس-ت-ع-م-ال ال-ك-وشس-ة ال-ت-ي دأابت
ع -ل -ى ط Ó-ئ -ه -ا ب -ال -ب -ي -اضس -ة تÈك -ا ب-رمضس-ان
والفرحة باسستقباله كون منزلها ا◊ا‹ قد

إاذا كانت اŸدارسس السسيكولوجية والنفسسية
ترى أان تطبيع العÓقات و“تينها وخلق روح
ال -ت -ف -اه -م ل ي -ك-ون إال م-ن خÓ-ل اŸم-ارسس-ة
والتشسارك ‘ النشساط واŸعاشسرة التي هي
من ا◊لقات اŸؤودية إا ¤التفاهم و النسسجام
والوصسول إا ¤كسسب وّد اآلخر الذي يقاسسمه
اŸك -ان وال -زم -ان  ،ه -ي م -ن إاح-دى ال-ع-وام-ل
الناجحة والناجعة لزرع أانواع ا◊ب والتآاخي
وال -ت -ع -ايشس ال-ذي ي-حّ-ق-ق مصس-ل-ح-ة ال-ط-رفÚ
ال -ل-ذي-ن اج-ت-م-ع-ا ‘ أاول ا‚از ي-حّ-ق-ق ل-ق-م-ة
العيشس ألفراد العائلة  ّ” ،تسسميته بـ « كوشسة
رمضس-ان» ب-اع-ت-ب-ار م-وع-د ب-ن-ائ-ه-ا ك-ان ق-ب-ي-ل-ة
رمضسان .لكم مع األسسف الشسديد واŸرارة
تقول خالتي عوا‹ أان هذا التقليد الرمضساÊ
يسس Òنحو الزوال لدى األسسر الشسلفية  ،أامام
زحف اıبزة الصسناعية التي يتزاحم عليها
يوميا سسكان الريف واŸدينة على حّد سسواء
لق -ت -ن -اء م -ادة اÿب -ز وال -ت-ي ع-ادة م-ا ت-رم-ى
بقاياها ‘ اليوم اŸوا‹ من رمضسان .
فهل من مصسلحة الزوجة ا÷ديدة (الكنة)
ال-ع-ودة ل-ه-ذا ال-ت-ق-ل-ي-د الضس-ارب ا÷ذور ح-تى
ي- -تسس- -ن -ى ل -ه -ا ق -ذف ق -ي -م ا◊ب وال -ت -ف -اه -م
واإلنسسجام ‘ قلب العجوزة التي ترى ‘ من
يشس -ارك -ه -ا ‘ ك -وشس -ة رمضس-ان ق-د ضس-م-نت ل-ه
قصسرا من العز والود ‘ قلبها ،فمتى تعود
«ك -وشس -ة «رمضس -ان ل -ت -ع -ويضس م -ا ع -ج -ز ع-ن-ه
اıتصسون النفسسانيون ‘ –قيق التقارب
ب Úالكنة و العجوزة ،إا ¤أان يعود خبز
«ك-وشس-ة» رمضس-ان ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ح-لقة سستؤوسسسس
لعÓقة قوية ب Úأافراد العائلة ،خاصسة بÚ
طرف Úاثن Úلهما الفضسل ‘ السستقرار من
ع -دم -ه ،ي -ب -ق -ى ا◊ن Úل -ل-ع-ادة ال-ت-ي اخ-ت-فت
هاجسسا ومطلبا تتشسوق له النفوسس لسستعادة
ماضسي نسسيجنا الجتماعي ع ÈاÙطات
الروحية كرمضسان اŸعظم؟؟.

لحياء
تنتششر ‘ الششوارع وا أ

األيادي الناعمة ....خشسنة ‘ رمضسان
اŸتجول ‘ ﬂتلف األسسواق يÓحظ إانزال كبÒا للباعة الصسغار الذين يسستغلون الشسهر الفضسيل لربح القليل من اŸال من أاجل كسسوة
العيد ومصساريف إاضسافية أاخرى ،تراهم بأاجسسامهم الهزيلة واقف– Úت أاشسعة الشسمسس ينادون بأاعلى صسوتهم ÷لب الزبائن لتكزن
غنيمتهم كبÒة ‘ اŸسساء ،ومع مرور الوقت ترى وجوهم شساحبة تبحث عن طريقة للبيع دون تعب ،ولكن الواقع يؤوكد أانهم غ Òمهيأاون
لهذه اŸهام الشساقة وان ظنها البعضس أانها دروسس تطبيقية لتحمل اŸسسئولية ،ولكن نسسي هؤولء أانهم بحاجة إا ¤ملهيئ Úذاكرتهم
بصسورة جميلة عن طفولتهم الÈيئة.
سسواء كان «ديول» أاو األعشساب العطرية أاو الفÓن أاو أاي سسلع أاخرى ،أاو اسستغÓل الفÓح Úلهم ÷ني اÙاصسيل الزراعية كلها تنصسب
Óطفال الباحث Úعن دخل إاضسا‘ لعائÓتهم التي أاصسبحت هي أايضسا ترى ‘ أابنائها وسسيلة ناجعة لربح اŸال،
‘ اسستغÓل غ Òمقبول ل أ
خاصسة أاولئك الذين يرسسلونهم لبيع «اŸطلوع» ‘ الطرق السسريعة غ Òآابه Úباألخطار اÙيطة بهم وهذه لمبالة غ ÒمÈرة وسسط
النداءات التي ترفعها الكث Òمن ا÷هات الرسسمية واÛتمع اŸد ،Êحتى يبقى الطفل ‘ عاŸه اÿاصس بعيدا عن مسسئوليات تفوق
وعيه البسسيط للحياة ،هذا الواقع يفرضس علينا سسؤوال جوهريا عن الطريقة اŸثلى إلعطاء الطفل ما يحتاجه من عناية واهتمام ،ألننا
كدولة وضسعنا التشسريع اŸثا‹ لفعل ذلك ولكن جمود العقليات والذهنيات تركها حÈا على ورق.

 ⁄يخفِ اŸرحلون ا÷دد بالعاصشمة
لح-ي-اء ال-قصش-دي-ري-ة والبنايات
م-ن ا أ
ال - -هّشش - -ة سش- -ع- -ادت- -ه- -م وارت- -ي- -اح- -ه- -م
لول م -رة
الشش- -دي- -دي- -ن لصش- -ي- -ام -ه -م أ
رمضش -ان ‘ ب -ي -وت-ه-م ا÷دي-دة وال-ت-ي
وصش-ف-وه-ا ب-الÓ-ئ-قة واÎÙمة ،غÒ
أان بعضشهم أابدى تذمره نتيجة عزلة
لحياء التي رحلوا إاليها وافتقارها
ا أ
ل - -ل - -م - -راف - -ق الضش - -روري- -ة ك- -اÓÙت
لسش- - -واق ا÷واري - -ة وال - -فضش - -اءات
وا أ
الÎف- -ي- -ه- -ي- -ة ال- -ت- -ي ت- -ع- -د أاك Ìم- -ن
ضشرورية ‘ ششهر الصشيام .
سشارة بوسشنة
 ⁄أاحسس بحÓوة حلول شسهر الصسيام مثل
ما أاحسسسست بقدومه هذه السسنة ،الصسيام
‘ بيوت لئقة أافضسل بكث Òمن الصسيام ‘
بيوت الزنك والÎنيت ،هي عبارات رددتها
العائÓت اŸرحلة بالعاصسمة والتي تصسوم
أاول رمضسان لها ‘ أاماكن Îﬁمة بعد أان
ع -انت ال -وي Ó-ت ‘ ب -ي -وت ت -ف -ت -ق-ر ألدن-ى
متطلبات الكرامة .
ارت- - - -أات «الشس- - - -عب»
مشس - -ارك - -ة ه - -ذه
العائÓت

صشورة
رمضشان

ف - -رح - -ت - -ه- -ا م- -ع ح- -ل- -ول شس- -ه- -ر الصس- -ي- -ام
،وقامت بزيارة إا ¤كل من حي  300مسسكن
بالدويرة وا◊ي ا÷ديد بأاولد فايت وحي
 2000مسسكن باألربعاء ،لسستطÓع أارائهم
ح- -ول ال- -ف -رق م -اب Úرمضس -ان ه -ذا ال -ع -ام
ورمضسان السسنوات اŸاضسية ،فأاجمعت كلها
على أانها – ّسس وكأانها تصسوم رمضسان ألول
مرة ،خاصسة وأان البيوت Îﬁمة و–توى
ع- -ل -ى ك -ل الضس -روري -ات وه -و األم -ر ال -ذي
أاكدته لنا «سسعاد» التي رحلت من ا◊ي
القصسديري سستول اŸكي بع Úالنعجة إا¤
حي  300مسسكن بالدويرة ،حيث قالت بأان
حياتها قد تغيّرت جذريا منذ أان رحلت
من الغرفة الضسيفة التي كانت تعيشس بها
رفقة بناتها وزوجها ،مشسÒة بأان رمضسان
هذه السسنة له نكهة خاصسة كونها أاصسبحت
“لك مطبخا لئقا تقوم فيه بطهي أاشسهى
األط-ب-اق ل-ع-ائ-ل-ت-ه-ا وأاصس-بحت Œتمع معها
حول مائدة اإلفطار ألنها ‘ السسابق كانوا
ل يفعلون ذلك بسسبب ضسيق اŸكان .
من جانبها  ⁄تخ ِ
ف السسيدة يحياوي التي
رح- -لت م- -ن ح- -ي ال- -فÓ- -ح ال- -قصس- -دي- -ري
” ترحيلها من
باŸقرية فرحتها بعدما ّ
منزلها اÎŸهل الذي كانت تقطن به على
ضسفاف وادي شسايح ،مشسÒة بأانها قامت
باقتناء كل شسيء جديد من أاثاث وأاواÊ

م-ن-زل-ي-ة Ãن-اسس-ب-ة صس-وم-ه-ا رف-ق-ة عائلتها
ألول مرة ‘ منزل جديد مفيدة أانها ‘
السسابق كانت ل تسستطيع اقتناء أاي غرضس
بسسبب ضسيق اŸكان ،نفسس الشسيء Ÿسسناه
عند عائلة رعاشس التي رحلت من ا◊ي
القصسديري بÈج الكيفان إا ¤ا◊ي ا÷ديد
ب- -أاولد ف- -ايت ،ح- -يث أاك- -د ل- -ن- -ا أاف- -راده -ا
ارت -ي -اح-ه-م وسس-ع-ادت-ه-م الشس-دي-دة ب-الشس-ق-ة
ا÷دي-دة ال-ت-ي ب-فضس-ل-ه-ا سس-ي-ت-م  ⁄شس-م-لهم
وسسيسستطيعون اإلفطار حول مائدة واحدة
ب -ع -د إان ك -ان م -ن -زل-ه-م ال-ق-د Ëل يسس-ع-ه-م
،م- -ؤوك- -دي- -ن أان ا◊ي ي- -ح- -ت -وي ع -ل -ى ك -ل
الضسروريات من مرافق و Óﬁت وأاسسواق،
خاصسة بعد افتتاح فضساء Œاري مؤوخرا
ب -ال -ق -رب م -ن ا◊ي ي -ت -وف -ر ع -ل -ى ج -م-ي-ع
اŸنتجات .
غ Òأان الغريب ‘ األمر هو رأاي الشسباب
الذين يجدون بنّة رمضسان -حسسبهم‘ -
أاشس - -ي - -اء أاخ- -رى ،ه- -ي Óﬁت ال- -دوم Úو
ال -ك -ارط -ا ال -ت -ي ك -انت ت -ط -ب -ع سس-ه-رات-ه-م
ال -رمضس-ان-ي-ة ‘ أاح-ي-ائ-ه-م السس-اب-ق-ة ،ح-يث
أاك -دت ل -ن -ا إاح -دى السس -ي -دات ب-أان اب-ن-اه-ا
وÃجرد النتهاء من وجبة الفطور يفرون
م -ب -اشس -رة إا ¤ح -ي ال -ن -خ -ل -ة ب -ب-اشس ج-راح
لÓسستمتاع بالسسهرة مع أاصسدقاء الطفولة
نظرا لفتقار حي  2000مسسكن باألربعاء
لفضساءات الÎفيه وÓﬁت لعب الدمينو
والكارطة على حّد تعبÒها.
ن -فسس ال -رأاي رّدده ع -ل-ى مسس-ام-ع-ن-ا ح-م-زة
الذي أاكد بأان غياب الفضساءات الÎفيهية
واÓÙت ال- -ت- -ج- -اري -ة ب -ا◊ي السس -ك -ن -ي
ا÷ديد  4000مسسكن بكوريفة ا◊راشس
هو األمر الذي نغصس عليهم فرحة قضساء
شسهر الصسيام ‘ شسققهم ا÷ديدة ،حيث
أاج - -م - -ع الشس - -ب - -اب اŸرّح - -ل - -ون إا ¤ه - -ذا
ا◊ي على أان األحياء التي كانوا يقطنونها
أافضس -ل وأارح -م ب -ك -ث Òم -ن ه -ذه األح -ي -اء،
لفتقارها إاÓﬁ ¤ت الدوم Úو الكارطة
واألج- -واء ال- -رمضس- -ان- -ي- -ة ،وك -ذا اÓÙت
التجارية التي تبقى مفتوحة إا ¤غاية وقت
السسحور ‘ ،ح Úأاجمعت عائÓت أاخرى
على حÓوة العيشس بالشسقة ا÷ديدة بعد
اŸع-ان-اة ال-ت-ي ت-ك-ب-دوه-ا م-ع ب-ي-وت ال-زنك
والقصسدير.

قاضس فلسسطيني Áنع
الطÓق ‘ رمضسان

مقادير
حبت Úكوسسا مقطع دوائر
حبت Úباذ‚ان صسغ Òمقطع دوائر
حبت Úجزر مقطع دوائر
حبت Úبطاطا مقطعه دوائر
ثÓث حبات صسغÒة فليفلة ملونة مقطع حلقات
حبت Úبصسل مقطع حلقات
حبت Úطماطم مقطعة دوائر
تسسع أاسسنان ثوم
نصسف ملعقة كبÒة ملح و ملعقة صسغÒة فلفل
أاسسود
ملعقة كبÒة زع Îاخضسر ناشسف
بهار مشسكل
ثوم بودرة
اربع مÓعق كبار زيت زيتون

 توضسع صسينية اÿبز ‘ الفرن وتخبز Ÿدة ١0إا ١٥ ¤دقيقة عندما تبتدأا بإاكتسساب اللون
الذهبي.
 ترفع من الفرن فورا حتى ل تذوب جبنةاŸوزاري.Ó
 -تقدم سساخنة مع الصسوصس التي تفضسلها.

عصس ÒاŸوز والليمون

طريقة التحضشÒ
ضسعي جميع انواع اÿضسار ‘ طبق،
اضسيفي للخضسار زيت الزيتون وقلبيه جيدا حتى
تتغلف جميع اÿضسراوات بالزيت،
اضسيفي اŸلح والفلفل وقلبيهم جيدا،
اضسيفي الثوم البودرة والبهار اŸشسكل والزعÎ
الناشسف وقلبيهم جيدا حتى تصسل البهارات ÷ميع
اÿضسار،
ضسعي اÿضسار ‘ صسينية ﬂصسصسة للفرن
وأاشسويهم من األسسفل بالبداية على حرارة ١٨0
درجة مدة عشسر دقائق أاو حتى تنضسج اÿضسار
وقلبيهم باسستمرار،
أاطفئي الفرن من األسسفل وحمري اÿضسار من
األعلى مدة عشسر دقائق،
أاخرجيها من الفرن وقدميها سساخنة مع اÿبز
األسسمر،
بإامكانك إاضسافة الفاصسوليا بانوعها و البازلّء وأاي
نوع من اÿضسار و لتصسبح غنية أاك Ìوبإامكانك
أايضسا إاضسافة الفلفل ا◊ار.

كرات السسبانخ با÷Í

اŸقادير
كأاسس بقسسماط
 2كأاسس موزاريÓ
بيضسة
ربع ملعقة صسغÒة زعيÎة
 2/١ملعقة صسغÒة ملح
كاسس وربع سسبانخ مسسلوقة ومصسفاة جيدا من
اŸاء

اŸكونات
حبة موز
نصسف حبة ليمون
نصسف ل Îمن ا◊ليب
سسكر حسسب الذوق.
طريقة التحضشÒ
قومي بتقشس Òوقطع نصسف حبة الليمون و حبة
اŸوز إا ¤مكعبات.
‘ خÓط كهربائي ضسعي الفواكه مع نصسف
ا◊ليب والسسكر و اخلطي جيدا حتى تتح ّصسلي
على مزيج سسائل وسسلسس ،يقدم باردا.

طريقة –ضشÒ
 -يسسخن الفرن على درجة حرارة

منع قاضس فلسسطيني الطÓق خÓل شسهر رمضسان ،حيث يتخذ
الناسس قرارات متسسرعة خÓل هذه الفÎة ألنهم « ⁄يأاكلوا و⁄
يدخنوا»،وقال ﬁمود الهباشس ،قاضسي القضساة ‘ فلسسط ،Úإان
األشسخاصس الذين يحرمون من الطعام والسسجائر خÓل سساعات
النهار قد يخلقون «مشساكل» ‘ عÓقاتهم ثم يتخذون «قرارات
متسسرعة وغ Òمدروسسة»،ولتفادي مثل هذه القرارات ،لن ينظر
القضساة أاو يصسدروا أاية أاحكام إال ‘ طلبات الطÓق التي سسيتم
تقدÁها بعد انتهاء شسهر الصسوم.
وأاكد الهباشس أان قراره مسستند إاŒ« ¤ربة السسنوات السسابقة»
،ول “لك اÙاكم الدينية ‘ كل من فلسسط Úوإاسسرائيل
ولبنان سسوى سسلطة السسماح بالزواج أاو الطÓق  ،ووفقا
” الحتفال بأاك Ìمن  ٥0أالف
للسسلطات الفلسسطينية فإانه ّ
حفل زفاف ‘ الضسفة الغربية وقطاع غزة ‘ عام
 ،20١٥إال أانه خÓل السسنة ذاتها سُسجل أاكÌ
من  ٨آالف حالة طÓق.
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com

توزعت تيمات النصسوصض ب Úا◊ب و ا◊سسرة والظلم والصسراع والوطن

ا÷سسد السسردي ‘ قصسصس قصسÒة جدا
لأÓديب ““نور الدين لعراجي““

العدد

١٧3٥2
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سسيكون مرفقا جهويا للفنان Úمن كل اŸدارسض

فتح متحف تابع للمدرسسة ا÷هوية للفنون
ا÷ميلة ‘ سسبتم ÈاŸقبل

رمز اŸرأاة يدل على اŸوطن الذي يح ّ
ن إاليه اŸرء

بقلم ا’سستاذة :
عمرا Êزينة*

أاصسدر أاخÒا اأ’ديب واإ’عÓمي
““ن-ور ال-دي-ن ل-ع-راج-ي““ ›م-وع-ة
قصسصس -ي -ة قصسÒة ج -دا ب-ع-ن-وان ““
م -اغسس -ي ““ ال -ت -ي ك -ت -ب -ه -ا ب-ال-ل-غ-ة
العربية التي يجيدها إاجادة تامة،
وب -ل -غت ل -غ -ت -ه ا÷م -ي -ل-ة واأ’ن-ي-ق-ة
معاي ‘ Òالرقيّ والنضسج  ،ومزج
من خÓل الباب اÿلفي ب Úالشسعر
والقصسة على وجه اÿصسوصض .
وÁكن القول أان القصسصض القصسÒة
جدا ““ ماغسسي ““ هي صسورة من صسور
التعب ،Òاسستوحى خيالها من عذوبة و
أالق و جاذبية لينقل لنا واقع العا⁄
وا◊ياة باسستخدام الÎكيز والصسراع
وا÷مال من عباءة ا◊كي وقدرته
على التأاث ،Òليسض ›رد تطلع ورغبة
‘ إامتاع القارئ و مؤوانسسته ،بل هي
رغبة جاﬁة تسسكن من يحمل حب
وهم الوطن والهوية والتاريخ ،وضسمن
هذه الرؤوية الثاقبة بكل ما –مله من
م- -ع- -ا Êيسس -ع -ى ب -إارادة غﬁ Òدودة
لينشسئ فنا قائما بذاته ،كما حددها
ب -وضس -وح م -ن خ Ó-ل “سس -ك-ه ب-ق-ي-م-ه
وت -ق -ال -ي -ده ال -راسس -خ-ة ل-يسس Òب-اŒاه
اسستعادة مكانة القصسة القصسÒة جدا
وي -ج -ع -ل م -ن ›م -وع-ت-ه ال-قصسصس-ي-ة
ريادة هذا الفن ،و يندرج ضسمن هذا
السسياق إابداعا ‘ تقنياته من حيث
ال-ه-ن-دسس-ة اŸع-م-اري-ة و موضسوعاتها،
أايضسا .

نقد الذات و الدعوة إا¤
التحرر و التقدم الفكري

وكما يبدو أان اأ’ديب لعراجي ““اعتمد
‘ ›م -وع -ت -ه ال -قصسصس -ي-ة ال-قصسÒة
جدا على ا÷سسد السسردي القصسصسي
ون -ع -ن-ي ب-ه تصس-ورا و–ل-ي Ó-وت-ق-وÁا

اأ’خ Òاأ’نثى و يلقي عليها التحية
وه -ي “ر أام-ام-ه ب-اع-ت-ب-اره-ا
ﬁط- -ة ت- -تصس- -ف ب- -ال -ن -ق -اء و
الطهر و اŸعا Êاإ’نسسانية و
رفع روح البشسرية و ا’تصسال
ب- -اŸودة م -ع اŸك -ان وال -زم -ان
فرمز اŸرأاة يدل على اŸوطن
الذي يحّن إاليه اŸرء

تفكك التعب Òيعكسس
ا÷سسد السسردي

وتوجيها
وه -و ال -ذي ’ ي -ت -ع -دى ب-عضض ا÷م-ل
ال - -ق - -ل - -ي - -ل - -ة ج - -دا ،و –ت- -وي ه- -ذه
اÛموعة القصسÒة جدا ““ ماغسسي ““
جسسدا اسستلزم قصسرا من حيث السسعة
وا◊ج -م ال -بصس -ري ،ك-م-ا ي-ظ-ه-ر ذلك
جليا ‘ ›موعة ““ ماغسسي ““ التي
يصسور فيها الكاتب ““ لعراجي ““ جدلية
ا◊ب وت Ó- -ق - -ي اÿي - -ال ب- -ال- -واق- -ع،
والشس -ع -ور ب-اأ’صس-ال-ة وال-ه-وي-ة ،وال-ت-ي
أاضس - - -اءت ج - - -وانب م - - -ن ال- - -ت- - -فسسÒ
وا◊ديث ،ال -ت-ي ب-رزت ف-ي-ه-ا أاه-م-ي-ة
ن- -ق -د ال -ذات وال -دع -وة إا ¤ال -ت -ح -رر
والتقدم الفكري بتطوير موضسوعات
ه - -ذا ال - -ف - -ن اأ’دب - -ي وأاه- -داف- -ه إا¤
الدرجة التي يصسبح فيها فهم اإ’نسسان
وخدمة قضساياه .
لقد توزعت تيمات أاغلب النصسوصض
ب Úا◊ب وا◊سسرة والظلم والصسراع
والوطن والهوية واأ’مل ....الخ ،وهي
أاغ -ل -ب -ه -ا صس -ف -ات إانسس -ان -ي-ة وم-ع-ظ-م
نصسوصض اÛموعة القصسصسية ضساجة
بأاسسئلة مفتوحة Òﬁة لدى الكاتب
وال -ق -ارئ‡ ،ا ي-ج-ع-ل-ن-ا ن-ف-ت-ح أاب-واب
ع-دي-دة ل-ل-ت-أاوي-ل ع Èث-ق-ب-ه-ا الضس-يقة

جدا،
و تختزل الصسور واأ’بعاد باعتبارها
وسسيلة Ÿعاجلة

إاشسكالية النصس و التعرف
على عا ⁄من صسور تلتقي
‘ خيال فعلي

وكان لتيمة ا◊ب والصسراع دور كبÒ
‘ اÿوضض واكتشساف مآاسسي الذات
ال -ت -ي ظ -لت –ك -م و ت -رت -قب شس-روق
الشسمسض و بلوغ ا◊ب و ا◊رية و
اأ’صسالة ‘ زمن مأازوم ،ومن خÓل
ت -وظ -ي-ف-ه ل-ه-ذه ال-ت-ي-م-ات أات-احت ل-ن-ا
ال- -ب- -حث ‘ ›م- -وع- -ة ““ م -اغسس -ي ““
اح-ت-م-ا’ت سس-ردي-ة م-ف-ت-وح-ة ل-تشسمل
ا÷مالية ‘ نصسوصسه اأ’دبية  ،ومن
أاك ÌاŸشساهد التي خلق فيها بوحا
غامضسا و فنيا ‘ صض  20الدال على
ا◊سس- -رة و اأ’م- -ل ،وصس -ور ل -ن -ا ع -دم
الرضسى بالوضسع اŸعاشض و سسبب نوعا
من التوتر و ا’حسساسض بالضسياع بعد
فقدان ركن هام أاسساسسي ‘ ا◊ياة
ت -ائ -ه -ا ي -ب -حث ع-ن اأ’م-ل ،ل-ي-ج-د ‘

وخلق الكاتب ““نور الدين لعراجي
““ حا’ت من اŸأالوف بالÓمأالوف
ال - -ذي ي - -جسس - -د أاح - -داث عصس - -ي- -ة
ﬁتملة على كل التأاويÓت  ،للولوج
إا ¤عوا ⁄الفن واÿيال ويرفع لها
لعلّ يشسرق يوم جديد.و أاخÒا ’بد
من اعتبار ›موعة قصسصسية قصسÒة
جدا ““ ماغسسي ““ نقطة البداية لنجاح
أاي عمل ‘ هذا النوع اأ’دبي ،من
خÓل ا’Œاه البنائي الوظيفي أاو’،
وا’Œاه الÎاث- - -ي ث - -ان - -ي - -ا ،وا’Œاه
التاريخي ثالثا.
وما نÓحظه بعد قراءة ›موعة ““
ماغسسي ““ يبادر إا ¤ذهن القارئ أان
اأ’ديب ““ نور الدين لعراجي ““ نهضض
ب -ال -قصس -ة ال-قصسÒة ج-دا ن-ح-و ت-ط-ور
اأ’دب ا÷زائ- - - - - -ري م- - - - - -ن ح - - - - -يث
ا’سس- -ت- -ع- -راضض ال- -ب- -ه- -ي- -ج Ùط -ات
انسسانية و تاريخية ‘ نصسوصسه ،والتي
تأاتي نتيجة خÈته وقراءاته اŸتنوعة
وﬁاول- -ة ال- -ت- -ج- -ريب ‘ ال- -ك- -ت- -اب- -ة
السسردية ،ومن خÓل إابداعاته نقلة
نوعية ‘ الشسكل واŸضسمون ووصسÓ
فنيا جماليا ،و–ويل عمله اŸكتوب
إا ¤ال- - -روح ال- - -درام- - -ي اŸت- - -ح - -رك
اŸرت - -ب- -ط ب- -اŸن- -اخ ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي
والثقا‘ والنقدي .

*معهد اللغة العربية
وآادابها جامعة البويرة

–دي القراءة ““الوهرا Êيبوكيني““

مطالعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة  50كتابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي السسنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

ي -ن -ط -ل -ق رسس -م-ي-ا ‘ اÿامسض ج-وان
–دي القراءة ““الوهرا Êيبوكيني““
(الوهرا Êيقرأا) الذي تشسرف عليه
›م - -وع - -ة ““ن - -اسض ا ““Òÿل - -وه- -ران
واŸتمثل ‘ قراءة  ٥0كتابا فما فوق
‘ م -دة ’ ت -ت -ع -دى السس -ن -ة ال -واح-دة
حسس- - -ب - -م - -ا ع - -ل - -م م - -ن ا÷م - -ع - -ي - -ة
اÒÿية.وتأاتي هذه اŸبادرة ““إاÁانا
من اÛموعة بقيمة القراءة ودورها
‘ ال -ن -ه-وضض ب-اÛت-م-ع-ات ورق-ي-ه-ا
وتنمية حب القراءة لدى جيل الشسباب
‘ عاصسمة الغرب وغرسسها كعادة
م -ت -أاصس -ل -ة ‘ ح -ي -ات-ه-م ت-ع-زز شس-غ-ف
اŸط- -ال- -ع- -ة وحب اŸع -رف -ة ل -دي -ه -م

وتوسسع مداركهم““ حسسبما ذكره لوأاج
عضس - -و اÛم - -وع - -ة ﬁم- -د زواوي.
وي -ه -دف ه -ذا ال -ت -ح -دي إا ¤ت -ن -م-ي-ة
مهارات الطÓب ‘ التفك Òالتحليلي
والنقد والتعب Òوتعزيز قيم التسسامح
وا’نفتاح الفكري والثقا‘ لديهم من
خÓ-ل اح-ت-ك-اك-ه-م Ãخ-ت-ل-ف ال-كتاب
واŸف-ك-ري-ن وال-فÓ-سس-ف-ة ب-خ-ل-ف-ياتهم
اŸت- -ن- -وع- -ة وŒارب- -ه- -م ال- -واسس- -ع- -ة.
وتكتسسي هذه اŸسسابقة حلة التحدي
ب Úالقراء اŸشسارك- Úحسسب ذات
اŸتحدث الذي أاشسار إا ¤أان هذه
اŸبادرة ““تعيد روح الثقافة والنهوضض
ب - -ال- -ك- -ت- -اب ب- -ع- -د اك- -تسس- -اح ط- -ف- -رة

ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ال-تي شسلت اŸطالعة““.
ويتمثل التحدي ‘ قراءة على اأ’قل
 ٥0ك -ت -اب -ا ‘ م-دة ’ ت-ت-ع-دى السس-ن-ة
Ãعدل كتاب كل أاسسبوع وللمتسسابق
حرية اختيار الكتب التي يريدها ‘
ﬂت -ل -ف اأ’ح-ج-ام وال-ل-غ-ات ع-ل-ى أان
ي-ع-م-ل ت-ل-خ-يصس-ا ل-ك-ل ك-ت-اب ق-رأاه م-ع
ن -ه -اي -ة اأ’سس -ب -وع وي -رسس -ل-ه إا÷ ¤ن-ة
م- -ت -خصسصس -ة م -ت -ك -ون -ة م -ن أاسس -ات -ذة
جامعي Úودكاترة على مسستوى مقر
ا÷معية للتأاشس Òله .وتوفر ا÷معية
Ÿسس- -اع -دة اŸشس -ارك ‘ Úال -ت -ح -دي
مكتبت Úإاحداهما ورقية على مسستوى
مقرها –توي على ما ’ يقل عن ٤00

بعد مرور سسبعة أاشسهر على وفاته

ك -ت -اب وأاخ -رى إال -كÎون -ي -ة ب -ه -ا م-ئ-ات
ال -ك -تب أايضس -ا حسس -ب -م -ا أاضس-اف ﬁم-د
زواوي .وسس- -ي- -ك- -ون ل- -ل -ف -ائ -زي -ن ب -ه -ذه
اŸسس- -اب- -ق- -ة ف -رصس -ة Œسس -ي -د مشس -روع
›ت -م -ع -ي م -ن اخ-ت-ي-اره-م تسس-اع-ده-م
وترافقهم جمعية ““ناسض ا ““Òÿلوهران
‘ ك -ل خ -ط -وات -ه .وم -ن اŸف -روضض أان
يشسرع رسسميا ‘ هذا التحدي يوم ٥
يوليو القادم بحوا‹  ٥00مشسارك على
أان تنظم تصسفيات ثانية بعد حوا‹ سستة
أاشسهر من بداية اŸسسابقة يختار منها
اŸشس -ارك -ون ال -ذي -ن “ك-ن-وا م-ن ق-راءة
نصسف عدد الكتب اŸتفق عليه أاي 2٥
كتابا فما فوق.

ميـ ـ ـ ـ ـÓد مؤوسسسسـ ـ ـ ـ ـة مالـ ـ ـ ـ ـك شسبـ ـ ـ ـ ـل بباريـ ـ ـ ـ ـسس

” م -ؤوخ -را ب -ب -اريسض ت -دشس Úم -ؤوسسسس-ة
اŸف- -ك -ر اإ’سس Ó-م -ي ا÷زائ -ري م -الك
شسبل بعد مرور سسبعة أاشسهر على وفاته
‘ نوفم Èالفارط ،حسسبما علم لدى
‚له ميخائيل شسبل .وتهدف مؤوسسسسة
مالك شسبل التي جاءت فكرة إانشسائها
م -ن أاصس -دق -ائ -ه أاي -ام -ا ب -ع-د وف-ات-ه إا¤
ت- -رق- -ي- -ة وت -وضس -ي -ح ““ أاع -م -ال اŸف -ك -ر
وال -ك -اتب اŸسس -ل -م واسس -ت -ك -م -ال ب-عضض
اأ’عمال التي  ⁄ينته منها اŸرحوم
’سس-ي-م-ا م-وسس-وع-ة ا◊ضس-ارة ال-ع-ربية-
ا’سس Ó-م -ي -ة وع -رضض رصس -ي -ده اÿاصض
ب -نسس -خ ال-ق-رآان ال-ق-دÁة““ .ك-م-ا ت-ه-دف
اŸرحلة اأ’و ¤للمؤوسسسسة التي أاطلقت
يوم  ١8مايو اŸاضسي إا ¤جعل فكر
مالك شسبل ‘ ““ اŸتناول““ خاصسة ‘
ال -وسس -ط ا÷ام -ع-ي م-ن خÓ-ل ت-رج-م-ة
أاع -م -ال -ه إا ¤ال -ل -غ -ة ال -ع -رب -ي -ة .ويضس -م
اÛلسض ال -ع-ل-م-ي ل-ل-م-ؤوسسسس-ة أاصس-دق-اء
الفقيد و‡ثل Úعن الديانات السسماوية
الثÓثة ’سسيما ا◊اخام الكب Òلفرنسسا
ه- - - -ا Ëك- - - -ورسس- - - -ي- - - -ا وا’ب أا’ن دو’
موروندي اللذين كان اŸفكر ا÷زائري

ينشسط معهما حصسة ““ أابناء ابراهيم““
على قناة  8 Directوغالب بن شسيخ
اŸف- -ك- -ر ا’سسÓ- -م- -ي ورئ- -يسض ال -ن -دوة
العاŸية للديانات من أاجل السسÓم .كما
يضسم اÛلسض أايضسا اŸفكر ا’سسÓمي
ال -ف -رنسس -ي-اŸغ -رب -ي رشس -ي -د ب -ن زي -ن
وال -ف -ي-لسس-وف ل-وك فÒي والسس-ي-ن-ات-ورة
ذات اأ’صسول ا÷زائرية بريزة خياري.
وقرر منشسطو هذه اŸؤوسسسسة إانشساء-
خ Ó-ل ث Ó-ث سس -ن -وات -ث Ó-ث -ة ه-ي-اك-ل
مسس-ت-ق-ل-ة ت-ع-م-ل ع-ل-ى نشس-ر إاشس-ع-اع ن-ور
ا◊كمة الذي كان اŸفكر جد متمسسك
ب -ه -ا واŸشس -ارك -ة ‘ ت -رق -ي-ة اŸع-رف-ة
وصسورة ا◊ضسارة العربية اإ’سسÓمية““.
وي- -ع- -ت- -زم ه- -ؤو’ء أايضس -ا إانشس -اء م -ع -ه -د
ل -ل -دراسس -ات ال -ع-ل-ي-ا م-ن أاج-ل ل-عب دور
هام““ ‘ التعليم العا‹ با÷زائر ومركز
للتفك Òوالبحث والعلوم ا’جتماعية ‘
›ال اإ’شس- -ع- -اع ال- -دو‹ .وم- -ن خ Ó-ل
هذين الهيكل Úسسيتم تنظيم ملتقيات
ح -ول مسس -ائ -ل م -ت -خصسصس -ة وم -واضس-ي-ع
ت -ف -ك Òتضس -م Îﬁف Úوب -اح -ث .Úم -ن
جهة أاخرى سستقوم اŸؤوسسسسة بإانشساء

م -ع -ه -د دو‹ ل -ل -ق -رآان يضس -م ›م-وع-ة
““ه -ام -ة““ م -ن ال-ك-ت-اب اŸق-دسض ت-رك-ه-ا
الفقيد علما أان هذه اÛموعة تضسم
أاك Ìمن  ١٥0نسسخة من جميع أاركان
العا ⁄سسيتم عرضسها للجمهور.
تو‘ مالك شسبل صساحب كتاب مفهوم ““
إاسسÓ- -م ال- -ت- -ن- -وي- -ر““ ‘ ن- -وف- -م20١6 È
بباريسض عن عمر ناهز  63سسنة إاثر
م -رضض عضس -ال .وق -د –صس -ل ال -ف -ق-ي-د
الذي ترك أاك Ìمن  3٥كتابا والذي بدأا
مشس - -وراه ال - -دراسس - -ي ‘ سس - -ن - -ة ١9٧3
بجامعة ع Úالباي بقسسنطينة على أاول
دك- -ت- -وراه ‘ ع- -ل- -م ال- -ن- -فسض ال -ع -ي -ادي
ب-ج-ام-ع-ة باريسض  ٧ودك-ت-وراه ث-ان-ية ‘
ا’نÌوب - -ول - -وج - -ي - -ا ودراسس - -ة اأ’دي - -ان
ب - -ج - -وسس - -ي- -و ب- -اريسض) ‘ سس- -ن- -ة ١982
ودك -ت -وراه ث -ال-ث-ة ‘ ال-ع-ل-وم السس-ي-اسس-ي-ة
Ãع-ه-د ال-دراسس-ات السس-ي-اسس-ي-ة ب-باريسض
سس -ن-ة  . ١98٤ك- -م- -ا ك -ان م -الك شس -ب -ل
م- -ع- -روف- -ا ع- -ل- -ى مسس -ت -وى ا÷ام -ع -ات
ال -ف-رنسس-ي-ة واأ’ورب-ي-ة وح-ت-ى ‘ ال-ع-ا⁄
ال -ع -رب-ي Ÿا ق-دم-ه م-ن ق-ي-م-ة مضس-اف-ة
حول اإ’سسÓم وا◊داثة ‡ا أاهله ليكون

ضسمن ›موعة العقÓء التي تفكر حول
العÓقة ب Úضسفتي اŸتوسسط.

سسيتم فتح متحف تابع للمدرسسة
ا÷هوية للفنون ا÷ميلة بباتنة ‘
““سسبتم ÈاŸقبل““ ،حسسبما أافاد به أامسض
الثÓثاء ل/وأاج مدير اŸدرسسة موسسى
كشسكاشض.وقد أا‚ز اŸبنى الذي يخضسع
حاليا لعملية ترميم وإاعادة تهيئة
كمتحف انتهت به ا’أشسغال سسنة ٢٠٠9
’ن ‡ا
و ⁄يتم اسستغÓله إا ¤حد ا آ
تسسبب ‘ تردي بعضض أاجزائه يضسيف
ذات اŸسسؤوول الذي أاشسار إا ¤أان هذا
اŸرفق ” –ويله إا ¤اŸدرسسة ا÷هوية
للفنون ا÷ميلة بقرار من وزير الثقافة
منذ أاواخر نوفم. ٢٠16 È
وسستمكن هذه العملية من تخصسيصض رواق دائم
لعرضض اللوحات الفنية اıتلفة من لوحات
زي -ت-ي-ة وم-ن-م-ن-م-ات وخ-ط وك-ذا م-ن-ح-وت-ات إا¤
جانب قاعة أاخرى ◊فظ اŸواد اŸتحفية التي
يسسهم بها أاسساتذة وطلبة اŸدرسسة وفقا للسسيد
كشس- -ك- -اشض .ويÎب- -ع ه- -ذا اŸت -ح -ف اŸت -واج -د

ب -ال -ق -طب ال -ث -ق -ا‘ وال -ري -اضس -ي ب -ح-ي كشس-ي-دة
ب- -ع- -اصس- -م- -ة ال -و’ي -ة Ãح -اذاة م -ق -ر اŸدرسس -ة
ا÷هوية للفنون ا÷ميلة على  ١.٥00م Îمربع
وسسيكون جاهزا Ãناسسبة ا’حتفال Ãرور 30
سسنة عن افتتاح اŸدرسسة بباتنة ( كان ذلك ‘
سسنة Ã ) ١98٧قر موؤقت قبل أان تنتقل إا¤
م- -ق- -ره -ا ا◊ا‹ ‘  .2009وب -دخ-ول اŸت-ح-ف
مرحلة اإ’سستغÓل سستنفرد اŸدرسسة ا÷هوية
للفنون ا÷ميلة بباتنة بهذا اŸرفق الذي قل ما
توفر باŸدارسض اŸماثلة على الصسعيد الوطني
يضس- -ي- -ف ذات اŸسس- -ؤوول ال- -ذي أاك- -د ب- -أان ه- -ذا
اŸت -ح -ف سس-ي-ك-ون فضس-اء م-ف-ت-وح-ا أام-ام ف-ن-اÊ
ب- -ات- -ن- -ة وال- -و’ي -ات اÛاورة لÎق -ي -ة ال -ف -ن -ون
التشسكيلية با÷هة كما أانه سسيوفر مادة متحفية
ل -ل -ع -رضض ل -ف -ائ -دة عشس -اق ال -ف -ن -ون  .اŸدرسس-ة
ا÷ه-وي-ة ل-ل-ف-ن-ون ا÷م-ي-ل-ة ب-ب-ات-ن-ة Ãل-ح-ق-ت-ي-ها
لو’يتي سسطيف وبسسكرة تضسم حاليا أازيد من
 ١.٥00طالب منهم  30سسيتخرجون هذه السسنة
‘ ﬂتلف التخصسصسات الفنية.

لجندة الثقا‘ لسسهرتي  01و 02جوان
ا أ
اŸسسرح الوطني ﬁي الدين بشسطارزي
بداية من السساعة الـ  ٢٢ : ٠٠سسا
سسهرة اليوم :عرضض مسسرحية ““ الطبيب““ ،نصض
وإاخ -راج وح -ي-د ع-اشس-ور وإان-ت-اج ج-م-ع-ي-ة ال-ب-لÒي
لو’ية قسسنطينة.
غدا ا÷معة :عرضض مسسرحية ““صسفية““ ابراهيم
شسرقي من إانتاج اŸسسرح الوطني ا÷زائري.
^ ليا‹ الÎاث واŸوشسح واŸديح الديني بقاعة
اأ’طلسض على السساعة  22سسا 30
سس-ه-رة اليوم :ف -رق -ة ال-وصس-ال م-ن ب-وم-رداسض،
اŸنشسد عبد الرحمان بن حمامة من ا÷زائر.
سسهرة ا÷معة :فرقة البيلسسان من واد سسوف،
““ف -رق -ة نسس -ائ -ي -ة““ ،ف-رق-ة السسÒاج م-ن اأ’غ-واط،
فرقة أانوار الدوسسن من بسسكرة.
سسهرات طربية ،شسعبية وأاندلسسية بقاعة
اŸوقار على السساعة ٢٢سسا 3٠
سس-هرة اليوم :م -ن إاح-ي-اء ع-ب-د ال-رزاق ق-ن-ي-ف،
ﬁمد أاقروي،عبد القادر شسرشسام
سسهرة الغد :من تنشسيط عزيوز رايسض ،سسيد
علي دريسض وديدين كروم
^ وبقاعة العروضض أاحمد باي بقسسنطينة على
السساعة  22سسا 30
سس-هرة اليوم :ح-ف-ل ف-ن-ي م-ع سس-ل-ي-م ال-فرقا،Ê
حمدي بنا،Êفرقة دار البحري الوصسفان.
سس-هرة الغد :م-ع ع-ب-د ال-ق-ادر شس-اع-و ،صس-وراي-ا
زبÒي وجميل باي.
^ اŸركب ال -ث -ق-ا‘ ال-ف-ن-ان ع-ب-د ال-وه-اب سس-ل-ي-م
بشسنوة تيبازة على السساعة  22سسا 30
سس-ه-رة اليوم :ح -ف -ل ف-ن-ي م-ن إاح-ي-اء ج-م-ع-ي-ة
الراشسدية ،جمعية السسلمانية
سسهرة الغد :من تنشسيط حمزة رشسيد شسياح،
ﬁمد خواصض وسسليم بدلة.
اŸركب الثقا‘ الفنان عبد الوهاب سسليم
بشسنوة تيبازة على السساعة  ٢٢سسا 3٠
سسهرة اليوم :حفلة فنية –ييها كل من جمعية
الراشسدية وجمعية السسلمانية.
سسهرة الغد :من تنشسيط حمزة رشسيد شسياح،
ﬁمد خواصض وسسليم بدلة
^ بقاعة العروضض يسسر  -بومرداسض على السساعة

انتخب ‘ اÛلسض ا’سستشساري الّتقني لليونسسكو

د  -توفيق حموم خب ‘ Òحماية
الÎاث اŸغمور باŸياه

الشسعب  ّ” /انتخاب أاول أامسض الدكتور توفيق حموم  ،اŸدير العام
للمركز الوطني للبحث ‘ علم اآ’ثار ( ،)CNRAبا’جماع ،عضسو ا
خ-بÒا ‡ث Ó-ل-ل-ج-زائ-ر ضس-م-ن اÛلسض ا’سس-تشس-اري ال-ع-ل-م-ي وال-تقني
’تفاقية اليونسسكو لعام  200١حول حماية الÎاث الثقا‘ اŸغمور

 22سسا 30
سسهرة اليوم :حفل فني متنّوع من إاحياء حسسان
أاحراسض ،جمال شس،Ò
سسهرة الغد :من تنشسيط زيان مايليسض.
بقاعة اŸغرب بوهران على السساعة  ٢٢سسا
3٠
سسهرة اليوم :حفل فني متنوع من إاحياء رË
حقيقي وعمر بن خوجة.
سسهرة الغد :تنشسيط حاج معطي ،حورية بابا،
بارودي بن خدة
دار الثقافة هواري بومدين بسسطيف
بداية من السساعة ٢٢:3٠
سسهرة اليوم :حفل تصسفيات مسسابقة الروضسات
من تنظيم اÛلسض الشسعبي البلدي بسسطيف.
سسهرة الغد :حفل فني شسعبي مالوف من إاحياء
الفنان مبارك دخلة عنابة.
العروضض السسينمائية ع Èالوطن من ٠1
إا 11 ¤جوان
❊ قاعة السسينما أاحمد باي قسسنطينة
* فيلم ““عمر قتÓتو““ Ÿرزاق علواشض بداية من
السساعة .١٧ : 00
* فيلم السسائح لفلورونسض هنكل بداية  22 : 30سسا
* ف -ي -ل -م ا◊ك -اي -ة اÛن -ون -ة Ÿاكسض ول-ي-ون م-ن
إاخراج جون باري بداية من السساعة 22 : 30
❊ قاعة السسينما يسسر ببومرداسض
* فيلم ’لة نسسومر السساعة عرضس ‘ Úاليوم : 00
١٤
والسساعة ١٧ : 00
* فيلم العشسيق لعمار سسي فوضسيل السساعة : 00
 22سسا
❊ قاعة اŸوقار ا÷زائر العاصسمة  ١٤ : 00سسا
* فيلم السسائح لفلورونسض هنكل.
ومن  ٠4إا ٠7 ¤جوان
قاعة السسينما السسعادة وهران
* فيلم ““عمر قتÓتو““ Ÿرزاق علواشض بداية من
السساعة ١٥ : 00

تقد :Ëحبيبة غريب

باŸياه.
” هذا ا’نتخاب حسسب بيان لوزارة الثّقافة خÓل الدورة السسادسسة
ّ
Ÿؤو“ر الدول اأ’طراف ‘ اتفاقية اليونيسسكو حول حماية الÎاث
الثقا‘ اŸغمور باŸياه اŸنعقدة Ãقر منظمة اليونيسسكو بباريسض
يومي  30و 3١ماي ا÷اري أاين ”ّ انتخاب أاعضساء السستة للملجسض
ا’سستشساري العلمي والتقني.
توفيق حموم باحث ‘ التاريخ واآ’ثار ،ترتكز أابحاثه على ا◊ضسارة
ال-روم-ان-ي-ة ‘ شس-م-ال إاف-ري-ق-ي-ا وال-ه-ي-اك-ل ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-مسس-ت-وطنات
النوميدية القدÁة ،وهو ﬁاضسر ‘ تاريخ الفن وعلم اآ’ثار الرومانية
‘ متعهد علم اآ’ثار  /جامعة ا÷زائر .وهو اليوم يشسغل منصسب مدير
عام للمركز الوطني للبحث ‘ علم اآ’ثار ()CNRA

إعدإد :أإمينة جابالله /نبيلة بو ڤرين
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Ãناسسبـــــــــــة عيــــــــــد الطفولـــــــة

فريـق إا’–ـاد إالرياضسضـي ÷سسضـر قسسضنطينـة كـرم سسضميّ ـة ق ـادري
ل–اد
ن - -ظ - -م م - -درب ف - -ري- -ق ا إ
ال-ري-اضس-ي ÷سس-ر قسس-ن-ط-ي-ن-ة ياسسÚ
زي -رو Êح -ف -ل ت -ك -رÁي ع -ل -ى شس -رف
لسس- - - -م- - - -اء م- - - -ن ف- - - -ئ - - -ة ذوي
ب- - - -عضض ا أ
الح- -ت- -ي- -اج- -ات اÿاصس- -ة ،م -ن ب -ي -ن -ه -م
ﬁب -وب -ة ا÷م -ي -ع سس-م-ي-ة ق-ادري وك-ان
ذلك Ãن - -اسس - -ب - -ة الح- -ت- -ف- -ال ب- -ع- -ي- -د
الطفولة اŸصسادف لتاريخ الـ  1جوان
م -ن ك -ل سس -ن -ة ال -ذي ت -زام-ن ه-ذه
اŸرة مع شسهر رمضسان الكر.Ë

نبيلة بوقرين

سسبق ا◊فل التكرÁي الذي حظرته جريدة
«الشسعب» إاقامة مباراة ودية جمعت ب Úفريقي
أاوŸب- -يك جسس -ر قسس -ن -ط -ي -ن -ة وال–اد ال -ري -اضس -ي
لخ ‘ Òال -ن-ه-اي-ة
÷سس -ر قسس -ن -ط -ي -ن -ة ف -از ه -ذا ا أ
بنتيجة  2دون مقابل ‘ أاجواء أاخوية تخللتها
روح رياضسية عالية ب ÚاŸشسارك Úوكل ا◊ضسور
الذين جاؤووا من اجل اŸسساهمة ‘ هذه اŸبادرة
اÒÿي-ة ال-رائ-ع-ة ال-ت-ي أاصس-ب-حت ت-ق-ل-ي-دا ‘ م-ث-ل
هذه اŸناسسبات.

كلنا معنيون بإاعادة إلبسسمة لوجه سسمية
Ÿسس -ن -ا ف -رح -ة ك -بÒة ل -دى سس -م-ي-ة ال-ت-ي ك-انت
حاضسرة ببسسمتها التي ترافقها دائما والتي “لك
من خÓلها عدة معا Êوعبارات التحدي Œاوزت
لمل
بها إاعاقتها التي تعايشسها لعدة سسنوات ،إال أان ا أ
ي-ب-ق-ى دائ-م-ا ه-و سس-ن-ده-ا ال-وح-ي-د ل-ك-ي ت-ع-الج هذه
لع-اق-ة وت-ع-يشض ح-ي-ات-ه-ا بصس-ف-ة ع-ادية وذلك لن
ا إ

يكون إال بإاجراء عملية جراحية خارج الوطن.
لهذا فإان جميع من يقرأا هذا اŸقال هو مطالب
بتقد Ëيد اŸسساعدة لسسمية حتى تعود إا ¤حياتها
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة م-ث-ل-م-ا ول-دت ق-ب-ل أان ت-بدأا صسراعها مع
لعاقة بسسبب ارتفاع ‘ درجة حرارتها أادت بها
ا إ
إا ¤ما هي عليه اليوم ،وزاد من تأازم صسحتها الوضسع
ال -ذي ع -ايشس -ت -ه رف -ق -ة ع -ائ -ل-ت-ه-ا خÓ-ل ال-عشس-ري-ة

السسوداء التي أاŸت با÷زائر لعدة سسنوات ،إاضسافة
لطباء ما أادى بها إا¤
إا ¤التهاون الكب Òمن طرف ا أ
ما هي عليه اليوم ،لكن هناك أامل من أاجل اسستعادة
عافيتها لو تنقلت إا ¤أاŸانيا حتى تعود سسومية إا¤
ا÷زائر ‘ صسحة أافضسل.
ب- -ه- -ذه اŸن- -اسس- -ب- -ة أاك -د ي -اسس Úزي -رو÷ Êري -دة
«الشس-عب» أان-ه-م ي-ع-م-ل-ون ك-ل م-ا ‘ وسس-ع-ه-م م-ن أاجل

مسساعدة سسمية ‘ قوله «قمنا بتنظيم هذا ا◊فل
ال-ت-ك-ر Ëع-ل-ى شس-رف  8أاشس-خ-اصض م-ن ب-ي-ن-هم سسمية
قادري التي تعد ﬁبوبة ا÷ميع من خÓل إاقامة
مباراة ودية وبعدها وزعنا بعضض ا÷وائز الهدايا
على ا◊اضسرين وأا“نى أان تتواصسل هذه العمليات
مادام هناك ناسض يحبون فعل ا Òÿويسساهمون ‘
دعمنا و“ويننا».

كلمات ‘ حق إلÈإءة
أإمينة جاب إلله

ودإعا مدرسستي

رسسالة إإ ¤معلمتي»‘ إللغة إلعربية»

مدرسستي حان الرحيل
و آان أان نفترقا
هيا نردد يا خليل
إالى الَلقا إالى الَلقا
يا معهد أاح ببته
إالى المدى يا معهدي

إلى إلزهرة إلتي تبذل مع
إل-زم-ن ل-ت-ج-ع-ل م-ن إل-ب-رإعم
تنمو وتتفتح وتأخذ دورهأ
في إلحيأة ،إلى من ’ ُتنسسى
أإبدإ  ،ولن أإنسسى في يوم
من إأ’يأم أإفضسألهأ فكيف
أإنسس - - -ى ل - - -ون إل - - -ح - - -ب - - -ر
وإلطبأشسير على يديهأ..؟
تشس u- -وق - -ن - -أ أ’رق وأإع- -ذب
إلهسسمأت ..و في كل يوم
ت- -ت- -وق ق- -ل- -وب -ن -أ شس -غ -ف -أ
ب - -م- -ح- -ب- -تك ..وت- -ع- -ألت
أإروإح- - -ن- - -أ إئ- - -تÓ- - -ف - -أ
ب - - -روحك وإم- - -ت- - -زجت
ذوإتنأ لنكون جميعأ كألجسسد
ت كل منأ نفسس وإحدة في أإجسسأد مفرقة..
إلوإحد ..فجعل ْ
لكي ﬁبة راقية يا معلمتي
سسأاشستاق ا ¤صسراخك وتوبيخك لنا أانتي
كأامي الثانية فراقك كان ومازال علي صسعب،
لكن هذإ هو إلوإقع يجب تقبله حتى إذإ كأن مرإ وأإشسكرك على
جهدك لنأ حقأ أإنت معلمة رإئعة أإنت قد أإكملت رسسألة إأ’نبيأء.
قل للمعلم ووفه تبجي Óكأن إلمعلم إن يكون رسسو’
من تلميذتك :روميسسة ولد موسسى.

إإ ¤أإحبتي تÓميذ إلسسنـة إÿامسسـة «ب»
ب -أأ’مسس إل -ق -ريب ك -ن -أ م-ع-أ ف-ي ب-دإي-ة
\إل -ع -أم إل -درإسس -ي أإت -ذك -رك -م ب -ألسس-ن،
أإع-ط-ي-ك-م دروسس-أ ف-ي إل-ع-ل-م وإأ’خÓق
وهكذإ وبأقصسى سسرعة مرت إأ’يأم
وه -أ ن -ح -ن ن -ق -ف ع -ل -ى ن -ه -أي -ة ه-ذإ
إل -ع -أم،ف -ل -م ي -ب -ق ل-ي سس-وى ل-ح-ظ-أت
معكم ..إلودإع صسعب لكنه من حققة
إلحيأة ،فودإعكم صسعب عليّ لكنه
وإقع مفروضس يحزنني.
أإشسهد إلله يأ أإبنأئي أإنني مأبخلت
ومأقصسرت معكم قصسدإ لكن رغم
ذلك أإعتذر عن أإي تقصسير بدر
مني وعن أإي شسدة صسدرت عني
مأكأن غضسبي منك وعقأبي لكم
إ’ حبأ فيكم وخوفأ عليكم.
إنتهى دوري أإعزإئي وسستتعرفون على أإسسأتذة جدد أإوصسيكم بحسسن معأملتهم
وإحترإمهم وإجعلوهم يحبونكم كمأ أإحببتكم وإسستمعوإ لنصسأئحهم فهم أإكثر
منكم خبرة في إلحيأة.
أإتمني في إأ’خير أإن إلتقي بكم يومأ وأإفتخر بكم ،فحتى إن لم توفقوإ في
مشسوإركم إلدرإسسي أإطلب منكم إلمحأفظة على أإخÓقكم وقيمكم ،فأرإك يأ
بنيتي مفتخرة بنجأحك و صسدقك وعفتك وأإرإك يأ بني شسأبأ ملتزمأ متخلقأ
بعيدإ كل إلبعد عمأنرإه في شسبأب إليوم.
إلودإع يأ من أإحببت
لسستاذة :بلغيث/أا
ا أ
المدرسسة:المجمع المدرسسي -أا -بن طلحة0

لم -ن
إا ¤ال- -ط- -ف- -ول- -ة ال- -ت -ي م -ازالت –ل -م ب -ا أ
والسس Ó- -م ،وال - -ذي سس - -ي - -ب- -ق- -ى صس- -وت- -ه- -ا الÈيء
يسس -تصس -رخ ‘ ضس-م-ائ-رن-ا ك-ل م-ع-ا Êا◊ب ..وك-ل
م- -ب- -ادرات ا◊م- -اي- -ة و ا◊ي -اة ال -ك -رÁة..و إا¤
الطفولة التي تنعم بالعيشض الهنيء و تتنفسض
السس - -ع - -ادة و اŸرح..و إا ¤ال - -ط - -ف - -ول- -ة م- -ن ذوي
لح -ت-ي-اج-ات اÿاصس-ة ال-ت-ي ُت-ع-ل-م-ن-ا ‘ ك-ل ي-وم
ا إ
لرادة القوية و إا ¤الÈاءة التي تعيشض
درسسا ‘ ا إ
التحدي و الصس Èأامام اŸرضض و خاصسة تلك التي
ت-ع-ان-ق أاجسس-ام-ه-ا اÿف-ي-ف-ة أاسسs-رة اŸسستشسفى ..و
لهل ليخلد
إا ¤الطفولة التي غادرت حضسن ا أ
اسس- -م- -ه- -ا ب Úالشس- -ه -داء..و إا ¤ال -ط -ف -ول -ة ال -ت -ي
اصسطادتها شسبكة العمالة و أاجÈتها على ترك
مقاعد الدراسسة و اللعب باكرا لتتحمل مشسقة
لعمال ‘ زمن متناقضض غريب..
ا أ
ه-اه-ي ق-ل-وب-ن-ا ت-ق-ف Ÿرات وم-رات ل-ت-ح-ي-يكم
وتقuبل جباهكم بكل احÎام و حب و خجل أامام
صسمودكم أامام قوتكم أامام براءتكم أامام فرحكم
أام -ام ‚اح -ك -م أام-ام دم-وع-ك-م ..أام-ام ال-ط-ف-ول-ة
التي سستظل سساكنة فينا رغم كل قيد رغم كل
م -رضض رغ -م ك -ل ع -ج -ز رغ -م ك -ل م -ا ل-ه عÓ-ق-ة
ب-ك-ل-م-ة ح-رب و م-اي-ن-ت-ج ع-ن-ه-ا م-ن دم-ار و خراب
وضسياع..
وه- -اه -ي أاع -ي -اد ال -ط -ف -ول -ة ت -ت -وا ¤وم -ازلت
ابتسساماتكم ترسسم على بالونات الفرح شسيء من
ل ⁄و ال- -ك -ث Òم -ن ال -دم -وع الÈي -ئ -ة
ا◊زن و ا أ
التي –لم بغد أافضسل..
وهاهي حروفنا تصسافح عيونكم وتتمنى أان
تسس -ت-وط-ن م-دن السسÓ-م ف-ي-ك-م و ب-ي-ن-ك-م دائ-م-ا و
Óبد..ونعدكم بأان يبقى صسرح الطفولة ضساربا
ل أ
ف -ي -ن -ا و ⁄و ل و ل-ن نÎك-ك-م ..وسس-ن-ك-ون م-ع-ك-م
بالكلمة و الدعاء وا◊ماية و الدعم ماحيينا -
فياأايها السسÓم صسافح آايادي الطفولة و ازرع
لمان و ارسسم على ﬁياها مسستقبÓ
فيها بذور ا أ
ل ⁄و
لحزان..و خذ ا أ
تنعدم فيه الدموع و ا أ
لمال ..
اترك لهم الفرح و ا آ
و غني لهم دوما و أابدا «هاكم الطفولة` و
هاكم السسÓم» .
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رأبطـــــــــــــة أبطـــــــــــــال إأفريقيــــــــــــــــا
غـــــدأ ( سسا  : ) 21:00ألزمـــالك أŸصســــري  -أ–ــــاد ألعاصسمــــة

«أابـ ـ ـ ـ ـناء سشوسشطـ ـ ـ ـارة»  ..ضشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرورة الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة بنتيج ـ ـ ـ ـ ـ ـة
إايجابيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة للحفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاظ عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى حظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوظ التأاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
يحل أ–اد ألعاصسمة سسهرة ألغد
ضسيفا على ألزمالك أŸصسري ‘
إأطار مباريات أ÷ولة ألثالثة
لدور أÛموعات لرأبطة أبطال
إأفريقيا حيث يتطلع أشسبال بوت
للعودة بنتيجة أيجابية تبقي
حظوظهم قائمة ‘ ألتأاهل للدور
أŸقبل .

عمار حميسسي

ي-تصش-در ال-زم-الك ت-رت-يب اÛم-وعة
الثانية برصشيد  4نقاط يليه ا–اد
العاصشمة و كابسس يونايتد الزمبابوي
بـ  3نقاط فيما يتذيل أاهلي طرابلسس
اÛم-وع-ة ب-ن-ق-ط-ة وح-ي-دة ع-لما أان
األمور – ⁄سشم بعد .
سش- -ت- -ت- -ع- -ق- -د ك- -ثÒا وضش- -ع- -ي- -ة ا–اد
ال -ع -اصش -م-ة ل-ل-م-ن-افسش-ة ع-ل-ى ب-ط-اق-ة
التأاهل للدور اŸقبل ‘ حال خسشر
الفريق ‘ اإلسشكندرية أامام الزمالك
و هو ما سشيجعل أاششبال بوت يرمون
بكل ثقلهم من أاجل العودة بنتيجة
إايجابية تبقي حظوظهم قائمة .
وتنقلت بعثة الفريق إا ¤اإلسشكندرية
على م Ïطائرة خاصشة وهذا لتفادي
إارهاق الÓعب Úمن خÓل السشفر برا
من القاهرة إا ¤اإلسشكندرية وسشتعود
إا ¤ا÷زائر مباششرة بعد اŸباراة.
وثبتت «الكاف» مكان إاجراء اŸباراة
Ãلعب برج العرب باإلسشكندرية بعد
أان رفضشت طلب الزمالك بنقلها إا¤
ملعب بÎوسشبورت بالقاهرة من أاجل
ضشمان حضشور جماه Òالفريق بسشبب
ب- - -ع- - -د اŸسش- - -اف- - -ة ب Úال- - -ق- - -اه - -رة
واإلسشكندرية .

وت -راج -ع مسش -ت -وى ا–اد ال -ع -اصش -م -ة
كثÒا خÓل الفÎة اŸاضشية ،خاصشة
ب -ع -د اÿسش -ارة أام -ام ك-ابسس ي-ون-اي-ت-د
ال- -زم- -ب- -اب- -وي ‘ ا÷ول- -ة اŸاضش- -ي- -ة
واŸسش - -ت - -وى اıيب ال- -ذي ق- -دم- -ه
زمÓء مزيان أامام نصشر حسش Úداي .
وما زاد الط Úبلة اŸششاكل الداخلية
التي يعا Êمنها الفريق بعد الششجار
الذي حصشل ب Úبن موسشى وبن يحي
‘ زÁبابوي وعدم تقبل هذا األخÒ
لن -ت -ق -ادات رئ-يسس ال-ف-ري-ق و ه-و م-ا
ك- -ل- -ف ـ ـه السش- -ت- -ب- -ع -اد م -ن م -واج -ه -ة
النصشرية .
و م- -ن اŸن -ت -ظ -ر أان ت -ك -ون صش -ف -وف
الفريق مكتملة و هو ما يعزز من

ح - -ظ - -وظ ال - -ف- -ري- -ق ب- -فضش- -ل وف- -رة
اÿيارات اŸتاحة أامام اŸدرب بول
ب -وت ال -ذي سش -ي -ك -ون م -ط-ال-ب-ا بÎك
بصشمته خÓل مواجهة الزمالك .
من جهة أاخرى ،أاجرى فريق الزمالك
تربصشا مغلقا –سشبا Ÿواجهة ا–اد
ال - -ع- -اصش- -م- -ة –ت إاشش- -راف اŸدرب
الÈتغا‹ ايناسشيو الذي يراهن كثÒا
على هذه اŸباراة إلنعاشس حظوظ
الفريق ‘ التأاهل .
و يعا Êفريق الزمالك من بعضس
ال -غ -ي -اب -ات ال -ت -ي ق -د ت -وؤث -ر ع -ل -ى
مسشتوى الفريق حيث تاأكد غياب
الÓعب الدو‹ طارق حامد بسشبب
ال -ع -ق -وب -ة ف -ي -م -ا ت -ب -ق -ى مشش-ارك-ة

ال- -رب- -اع- -ي اأÁن ح- -ف- -ن -ي،شش -وق -ي
السش -ع -ي -دﬁ ،م -ود دون-غ-ا واأسش-ام-ة
اإبراهيم متوقفة على قرار ا÷هاز
الطبي .
ب-اŸق-اب-ل ع-رفت ت-دري-ب-ات الفريق
ع -ودة ال -ث Ó-ث-ي مصش-ط-ف-ى ف-ت-ح-ي،
ع- -ل -ي ج Èو ا◊ارسس ج -نشس ب -ع -د
ششفائهم من اإلصشابة و هو ما أاراح
ا÷هاز الفني خاصشة أان الÓعبÚ
اŸذكورين من العناصشر األسشاسشية.
وي -ت -وق -ع أان ي -ق -وم ا÷ه -از ال -ف -ن-ي
بإاششراك إابراهيم صشÓح ‘ الوسشط
رف -ق -ة م -ع -روف ي -وسش -ف والÓ-عب
الشش - -اب صش Ó- -ح ري - -ك - -و م- -ن أاج- -ل
تنششيط اللعب .

دور أÛموعات لكأاسض ألكاف
غدأ (سسا  : )14:00مبابان سسوألوز  -مولودية أ÷زأئر

’ع ـبو العمـ ـيد مصشممـ ـون عـ ـلى رفـع التحدي والعودة بنقاط اŸباراة

يلعب أمسسية ألغد فريق مولودية أ÷زأئر مبارأة
أ÷ولة ألثالثة من دور أÛموعات من منافسسة
’فريقية لكرة ألقدم أمام
كأاسض ألكونفدرألية أ إ
مضسيفه فريق «مبابان سسوألوز» ألسسوأزيÓندي
على أرضسية ملعب «سسومهولو ألوطني» ‘ ،مبارأة
صسعبة للغاية على أشسبال أŸدرب «كمال موأسسة»
’رهاق ألشسديد ألذي نال من تشسكيلة
جرأء أ إ
ألعميد خÓل ألسسفرية ألشساقة إأ ¤سسوأزيÓندأ
ألتي دأمت  14سساعة كاملة ،وكذأ قوة أŸنافسض
ألذي  ⁄ينهزم ‘ كل مباريات ألبطولة
ألسسوأزيÓندية ويتجه بخطى ثابتة نحو
ألتتويج بلقبه ألسسادسض ‘ تاريخ ألنادي ،ويحتل
مركز ألوصسافة ‘ أÛموعة ألثانية من كأاسض
ألكاف طاﬁا ألفوز على ألعميد وخطف صسدأرة
ترتيب أÛموعة ألثانية.

ﬁمد فوزي بقاصص

رف -ق -اء ا◊ارسس «ف -وزي شش -اوشش -ي» وصش -ل -وا صش -ب -ي-ح-ة
ال -ث Ó-ث -اء إا ¤سش -وازي Ó-ن -دا وخ -ل -دوا ج -م -ي -ع -ا ل -ل -ن-وم
لÓسشÎجاع من السشفرية الششاقة ،وقرر الطاقم الفني
منح يوم ونصشف راحة لÓعب Úقبل إاجراء أاول حصشة
تدريبية للفريق ليلة األربعاء اعتمد فيها اŸسشؤوول األول
ع-ل-ى ال-ع-ارضش-ة ال-ف-ن-ي-ة ال-ق-ي-ام ب-بعضس التمارين التقنية
والتكتيكية وركز فيها كثÒا على ا÷انب اإلسشÎجاعي.
‘ نفسس السشياقŒ ،ري كتيبة «مواسشة» اليوم أاول وآاخر
حصشة تدريبية Ãلعب «سشومهولو الوطني» ،سشيضشبط
م -ن خ Ó-ل -ه -ا ال -ط -اق-م ال-ف-ن-ي آاخ-ر ال-روت-وشش-ات ع-ل-ى
التششكيلة التي سشتخوضس لقاء ا÷معة ،ومن اŸقرر أان
يتم الزج باŸدافع اÙوري «أايوب عزي» أاسشاسشيا ‘
ه -ذا ال -ل -ق -اء م-ك-ان «أاح-م-د رشش-ي-د ب-وه-ن-ة» اŸع-اقب،
وÃت -وسش -ط اŸي -دان «هشش -ام شش -ري -ف ال -وزا »Êم-ك-ان
«مهدي قاسشم» اŸعاقب هو اآلخر ‘ هذا اللقاء.
ك -م -ا سش -يسشÎج-ع ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي ‘ ه-ذه اŸواج-ه-ة
خدمات صشانع األلعاب «زكرياء منصشوري» الذي كان
م -ع -اق -ب-ا ‘ ل-ق-اء ال-دارب-ي أام-ام شش-ب-اب ب-ل-وزداد ،وم-ن
اŸنتظر أان يسشتعمله «مواسشة» كجوك ‘ Òهذا اللقاء،
أام -ا ع -ن ب -ق -ي-ة اŸن-اصشب ف-ل-ن ي-ط-رأا ع-ل-ى ال-تشش-ك-ي-ل-ة
األسشاسشية تغÒات أاخرى مقارنة بالتعداد الذي خاضس
لقاء الداربي أامام ششباب بلوزداد ‘ إاطار ا÷ولة الـ 27
من الرابطة اÎÙفة األو ¤لكرة القدم.

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

إا ¤ذلك ،قرر لعبو العميد رفع التحدي وخوضس هذا اسش-ت-ق-رار ال-تشش-ك-ي-ل-ة وال-ق-ي-ام ب-ت-دع-ي-م ن-وع-ي ل-ل-ف-ري-ق
اللقاء صشائم ،Úرغم أان اŸباراة تلعب على السشاعة والقضشاء على مششكل نقصس الفعالية ‘ الهجوم الذي
ال -ث-ان-ي-ة ب-ع-د ال-زوال ب-ال-ت-وق-يت اÙل-ي ،ل-ك-ن وحسشب ي -ت -خ -ب -ط ف -ي -ه ال -ف-ري-ق م-ن-ذ ب-داي-ة اŸوسش-م ا÷اري،
األصشداء التي بلغتنا من سشوازيÓندا فإان درجة ا◊رارة خصشوصشا أان العميد يسش Òبخطى ثابتة نحو التأاهل إا¤
ل تتعدى هذه األيام  18درجة مئوية هناك ،ومدة ال-دور رب-ع ال-ن-ه-ائ-ي م-ن م-ن-افسش-ة ك-أاسس ال-ك-ون-ف-درال-ية
الصشيام ل تتعدى  12سشاعة ،خصشوصشا أان اإلفطار يكون اإلفريقية لكرة القدم ويلزمه نفسس جديد ‘ اÿط
على السشاعة اÿامسشة والربع مسشاء ،وهو ما قد يكون األمامي لبلوغ األهداف اŸسشطرة.
‘ صشا◊هم من أاجل العودة على األقل بتعادل من وكششف ذات اŸصشدر بأان إادارة الفريق ضشبطت اسشمي
هناك يسشمح بالبقاء على األقل ‘ مركز الوصشافة ‘ اŸهاجم ،Úويتعلق األمر بÓعب الÎجي الرياضشي
حالة ما إاذا “كن النادي الصشفاقسشي التونسشي من الفوز ال -ت -ونسش -ي ال-ل-ي-ب-ي «ﬁم-د زع-ب-ي-ة» ال-ذي ق-ررت إادارة
على ضشيفه بÓتينيوم سشتارز ا÷نوب إافريقي.
الÎجي التخلي عن خدماته ‘ اÒŸكاتو الصشيفي
هذا ويعول الÓعبون كثÒا على التأالق ‘ هذا اللقاء اŸقبل ،ولعب مهاجم الفريق «ﬁمد هششام نقاشس»
وال -تسش -ج -ي -ل م -ن -ذ ال -ب -داي -ة م -ن أاج -ل تسش-ي ÒاŸب-اراة دور الوسشيط ‘ هذه القضشية بحكم الصشداقة الكبÒة
وطاقاتهم كما يريدونه ‘ هذا اللقاء ،وأاكدوا بينهم التي Œمع ب ÚالÓعب Úاللذان لعبا جنبا إا ¤جنب ‘
بأانهم يريدون العودة بالفوز وتأاكيد دخولهم القوي ‘ فريق مولودية وهران ،ومن اŸنتظر أان يتم التعاقد مع
دور اÛم- -وع- -ات ،ل- -ل -خ -روج م -ن دائ -رة ا◊سش -اب -ات الهداف الليبي ‘ األيام القليلة اŸقبلة ،هذا وÁلك
والÎكيز أاك Ìعلى ما تبقى من عمر البطولة الوطنية «زعبية» اتصشال جديا آاخر من فريقه السشابق ششبيبة
ونصشف نهائي كأاسس ا÷مهورية لبلوغ كل األهداف التي القبائل.
” تسشطÒها من قبل إادارة الفريق ‘ بداية اŸوسشم.
وفيما يخصس اŸهاجم الثا Êفيتعلق األمر باŸهاجم
من جهة أاخرى ،كششفت مصشادر من داخل بيت مولودية «دياوارا» لعب نادي بيششام الغا ،Êالذي أاسشال العرق
ا÷زائر بأان رئيسس الفريق «عمر غريب» قرر انتداب ال- -ب- -ارد ل- -دف- -اع اŸول -ودي -ة ذه -اب -ا وإاي -اب -ا ‘ األدوار
م-ه-اج-م Úإاف-ري-ق-ي Úف-ق-ط خÓ-ل اÒŸك-ات-و الصشيفي ال -تصش -ف -وي -ة م -ن م-ن-افسش-ة ك-أاسس ال-ك-اف ،وب-ط-لب م-ن
اŸقبل وعدم تسشريح أاي لعب
«مواسشة» –دث «غريب» مطول مع اŸهاجم ‘ لقاء
من النادي  ،وذلك من
العودة Ãلعب  5جويلية األوŸبي ،وأاخذ رقم
أاج - -ل ا◊ف- -اظ
هاتفه إلعادة التصشال به ‘ حالة ما
على خلفية أسستعمال
على
إاذا ” السشماح للفرق ا÷زائرية
’لعاب ألنارية
ورمي أ أ
ب-ان-ت-داب الÓ-ع-ب Úاألجانب،
ويبدو أان إادارة اŸولودية
سش -ت -ب -اشش-ر اŸف-اوضش-ات
مع الÓعب الغا‘ Ê
’و ،¤م-ب-ارأت-ه األيام القليلة اŸقبلة
ي -خ-وضض ف-ري-ق م-ول-ودي-ة أ÷زأئ-ر ،وصس-ي-ف أل-رأب-ط-ة أÎÙف-ة أ أ
’خÒة على ميدأنه ◊سساب أŸوسسم أ÷اري أمام أوŸبي أŸدية ،بدون حضسور أنصساره ب- - -ع - -دم - -ا ق - -ررت
أ أ
بعد ألعقوبة ألتي سسلطتها عليه ÷نة أ’نضسباط ألتابعة للرأبطة كرة ألقدم أÎÙفة «ال -ف-اف» السش-م-اح
’لعاب ألنارية ‘ أŸبارأة ألتي فاز بها على حسساب شسباب ل-ل-ف-رق ال-ن-اشش-طة
على خلفية أسستعمال ورمي أ أ
بلوزدأد بهدف نظيف ألسسبت أŸنصسرم ضسمن تسسوية رزنامة أ÷ولة  27من ألبطولة ‘ .اÎ- - - - - -Ùف
وحسسب أŸوقع ألرسسمي للرأبطة ،فإان شسباب بلوزدأد تلقى إأنذأرأ لذأت ألسسبب ،على أن يدفع األول من انتداب
ألناديان غرأمة مالية بقيمة  200ألف و 100ألف دينار على ألتوأ‹ .من جهته ،عوقب لع - -ب Úأاج - -انب
’عب شسباب بلوزدأدﬁ ،مد أم Úحامية با إ
’يقاف Ÿبارأة وأحدة ،زأئد غرأمة مالية بقيمة بششروط.

معاقب ـ ـ ـة مولودي ـ ـ ـ ـ ـة ا÷ـ ـ ـ ـزائر
Ãب ـ ـ ـ ـ ـ ـاراة دون جمه ـ ـ ـ ـور

 30ألف دينار ،بسسبب أحتجاجه على أ◊كم ،وهي نفسض ألعقوبة ألتي سسلطت على أŸدرب
أŸسساعد لوفاق سسطيف ،مليك زرقان مع تغرÁه Ãبلغ  ( 50ألف دينار).

حسسب وكيل أعماله:

رششيـ ـ ـد غـ ـ ـزال ق ـ ـد ينتقل إا ¤نـ ـ ـ ـ ـ ـادي ميÓن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو
يبدو أن ألدو‹ أ÷زأئري رشسيد غزأل ،أŸتوأجد ‘ نهاية عقده مع ناديه أوŸبيك ليون قريب من
أ’نتقال إأ ¤ألعمÓق أ’يطا‹ آأسسي ميÓن خÓل هذه ألصسائفة.
وقال ‘ هذأ ألشسأان شسقيق غزأل ووكيل أعماله أŸهاجم ألدو‹ أ÷زأئري ألسسابق عبد ألقادر غزأل لـ
«ميديا سسات برÁيوم» « :ألتقينا Ãسسؤوو‹ أŸيÓن منذ فÎة طويلة وهم مهتمون بقدوم رشسيد إأ¤
’مور».
’بوأب دأئما مفتوحة وسسÔى كيف سستسس Òأ أ
ألنادي ،أ أ

العدد

17352

19

’لعاب ألقوى لذوي أ’حتياجات أÿاصسة
أسستعــدأدأ لبطولة ألعا ⁄أ

رضشوان يوسشف« :سشطرنا برنا›ا خاصشا بششهر رمضشان»
’لعاب ألقوى لذوي أ’حتياجات أÿاصسة رضسوأن
كشسف أŸدير ألفني للفريق ألوطني أ
يوسسف ‘ تصسريح خاصض ÷ريدة «ألشسعب» أنهم يوأصسلون ألتحضسÒأت أÿاصسة ببطولة
ألعا ⁄ألتي سستجري وقائعها ‘ ألفÎة أŸمتدة من  14إأ 24 ¤جويلية ألقادم بلندن بهدف
–قيق نتائج إأيجابية.
ت -ن -اول وج -ب -ة اإلف -ط -ار وشش-رب السشÎجاع وبعضس الفنيات Ãا
اŸاء الذي يعد ضشروريا بالنسشبة أان العدائ Úجاهزين من الناحية
للجسشم خاصشة أاننا ‘ فÎة نهاية ال -ب -دن -ي -ة وب -ق -ي أام -ام-ن-ا ف-ق-ط
سشطر الناخب الوطني برنا›ا
اŸوسش- -م و ⁄ي- -ب- -ق ال- -ك- -ث Òم -ن تصشحيح بعضس األخطاء لتفاديها
خ -اصش -ا بشش -ه-ر رمضش-ان ح-ت-ى ل
أاثناء اŸنافسشة الرسشمية خاصشة
الوقت على بطولة العا.»⁄
يشش -ع -ر ال -ري -اضش -ي -ون ب -اإلره -اق
أاما ‘ ا◊الت غ Òالعادية قال أان الرياضشي Úلن يسشتفيدوا من
وال -ت -عب «ن -واصش -ل ال -ت-حضشÒات
رضش -وان ي -وسش-ف إان-ه-م ي-ت-درب-ون راح -ة ب -اسش -ت -ث -ن-اء ي-وم واح-د ‘
اÿاصش -ة ب -ب -ط -ول -ة ال-ع-ا ⁄ال-ت-ي
بعد اإلفطار «عندما نعمل كثÒا األسش -ب -وع ألن -ن -ا ل ‰لك ال -وقت
سشتجري ب 14 Úو  24جويلية
ونركز على ا÷انب البد ÊكثÒا وهم على دراية بهذا ويجب أان
ال -ق -ادم بشش -ك-ل ع-ادي ب-اŸل-ح-ق
نؤوجلها إا ¤السشاعة  22:30لي Óنواصشل العمل إلكمال ما تبقى
التابع Ÿلعب  5جويلية األوŸبي
حتى ل يتعب العداؤوون خاصشة لنا ‘ الÈنامج».
ب- -ال -ع -اصش -م -ة م -ن اج -ل ضش -م -ان
أان -ن -ا ‘ فÎة ج -د حسش -اسش -ة م-ع وكششف ﬁدثنا أانهم سشيتنقلون
أافضش -ل اسش -ت -ع-داد ل-ه-ذا اŸوع-د
اقÎاب وقت اŸن- -افسش -ة ول -ه -ذا إا ¤لندن يوم  8جويلية «هناك 4
ال - -ه - -ام ل - -ك - -ي نشش- -رف األل- -وان
نعمل على تفادي اإلصشابات ألن ع- -دائ Úف- -ق- -ط ي -ت -واج -دون ‘
الوطنية من خÓل –قيق نتائج
الوقت غ Òكاف لششفائهم وهذا م- -ل -ت -ق -ى ب -اريسس ع -دا ذلك ك -ل
إايجابية».
ما جعلنا نعمل بطريقة منتظمة الفرق األخرى بقيت ‘ ا÷زائر
وأاضشاف ﬁدثنا ‘ ذات السشياق
Ÿواصش- -ل- -ة ال- -ت- -حضشÒات ألن -ن -ا
بعيدا عن اإلرهاق».
«سشطرت برنا›ا خاصشا بششهر
سشنتنقل إا ¤لندن يوم  8جويلية
«نركز على أ’سسÎجاع
رمضش- - - -ان ح - - -ت - - -ى ل ن - - -ره - - -ق
ال- -ق- -ادم حسش- -ب -م -ا ع -ل -م -ن -ا م -ن
’صسابات»
لتفادي أ إ
ال -ري -اضش -ي Úم-ن خÓ-ل ال-ت-درب
ال–ادي -ة ل -ك -ي ن -دخ -ل ‘ ج -و
Ãع -دل حصش -ة واح -دة ‘ ال -ي-وم
ب
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ي
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ا
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اŸنافسشة يوم  14جويلية وكلنا
بداية من السشاعة  17:30اإ¤
ال- -وط -ن -ي Ãا أان -ه -م ع -م -ل -وا ‘ أام-ل ‘ ال-ع-ودة ب-ن-ت-ائ-ج إاي-ج-ابية
غ -اي-ة  19:30وه -ذا ه -و ال -وقت
‘
Ê
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ق
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ا
لتششريف األلوان الوطنية مثلما
ن
اŸن- -اسشب ألن -ه ق -ريب م -ن أاذا
ق - -ول - -ه «ح - -ال- -ي- -ا ن- -رك- -ز ع- -ل- -ى جرت عليه العادة».
اŸغرب حتى يتسشنى للمجموعة

نبيلة بوقرين

–ويÓت

سشبورتينغ لششبونة يسشعى ’سشÎجاع سشليماÊ

أبدى نادي سسبورتينغ لشسبونة (ألبطولة
ألÈتغالية لكرة ألقدم) رغبته ‘ أسسÎجاع
مهاجم ليسس Îسسيتي ألدو‹ أ÷زأئري إأسسÓم
سسلميا ÊخÓل فÎة أ’نتقا’ت ألصسيفية
ألقادمة ،حسسبما نشسرته أمسض ألصسحافة
ألÈتغالية.
كان الدو‹ ا÷زائري قد وقع لليسش Îسشيتي ‘
الصشيف اŸاضشي قادما من النادي الÈتغا‹ مقابل
 30م -ل -ي -ون أاورو ب -اإلضش -اف -ة إا 5 ¤مÓ- -ي Úأاورو
كعÓوة.
وأاضشاف نفسس اŸصشدر أان النادي الÈتغا‹ يود
اسشتعادة الدو‹ ا÷زائري ‘ ظل الششكوك التي
–وم حول اقÎاب رحيل مهاجمه الهولندي باسس
دوسشت ( 34هدفا ‘ البطولة الÈتغالية) إا ¤أاحد
األندية الصشينية.
ووضشع نادي سشبورتينغ ششرطا جزائيا قيمته 60
مليون أاورو للتخلي عن خدمات لعبه الهولندي
القادم من فولسشبورغ (البطولة األŸانية).
وتتطلع إادارة سشبورتينغ لدفع  15مليون أاورو لنادي
لسش -ي Îم -ن أاج -ل السش -ت -ف -ادة ›ددا م-ن خ-دم-ات
إاسشÓم سشليما 7( Êأاهداف ‘  23مقابلة).
وكان سشليما 29( Êعاما) قد وقع لصشالح سشبورتيغ

ع- -ام  2013ق -ادم -ا م-ن شش-ب-اب ب-ل-وزداد (ال-راب-ط-ة
اÎÙفة األو/¤ا÷زائر) مقابل  300.000أاورو.
وسشجل ا÷زائري  57هدفا ‘  111مقابلة لعبها مع
سش -ب -ورت -ي -ن -غ ‘ ثÓ-ل-ث-ة م-واسش-م ،ك-م-ا ت-وج ب-ك-أاسس
الÈتغال وكأاسس السشوبر عام .2015

بعد سسقوط لوريون أ ¤ألدرجة ألثانية:

مسشلـ ـ ـ ـوب يطلـ ـ ـب مغ ـ ـ ـادرة النـ ـ ـ ـ ـادي

طلب الÓعب الدو‹ ا÷زائري ‘ نادي لوريون
الفرنسشي لكرة القدم وليد مسشلوب الرحيل من الفريق
بعد هبوطه لبطولة الدرجة الثانية إاثر خسشارة اللقاء
الفاصشل ،حسشبما أافادته صشحيفة (ليكيب) الفرنسشية.
ويسشعى مسشلوب لÓنتقال ألحد فرق بطولة الدرجة
األو( ¤الليغ  )1والبقاء ‘ اŸسشتوى العا‹ قصشد
الحتفاظ بلياقته ومسشتقبله الكروي .وششارك مسشلوب
( 31سشنة) هذا اŸوسشم ‘  21مباراة ‘ (الليغ  )1وصشنع
هدفا لكنه عانى كثÒا من اإلصشابات .يذكر أان وليد

مسش- -ل -وب ي -رت -ب -ط
ب -ع -ق -د م-ع ل-وري-ون
ح -ت -ى صش-ي-ف ،2018
ول- -عب م- -ع ع -دة ف -رق
فرنسشية على غرار لوهافر
وايسش .Îأاما أاول اسشتدعاء لوليد
مسشلوب إا ¤اŸنتخب ا÷زائري فكان ‘ سشنة 2011
خÓل مباراة ودية للمنتخب أامام نادي لوكسشمÈوغ (-0
Ã )0لعب اللوكسشمبورغ.

حسسب تقارير إأعÓمية:

أاندي ـ ـة إاسشبانيـ ـ ـة وا‚ليزي ـ ـة ترغب ‘ اسشتقـ ـدام كاسشياسس

تتنافسس أاندية إاسشبانية ريال سشوسشييداد وملغا ولسس
باŸاسس وليفربول (ال‚ليزي) لÓسشتفادة من خدمات
إايكر كاسشياسس حارسس اŸرمى ا◊ا‹ لفريق بورتو
الÈت -غ -ا‹ ل -ك -رة ال-ق-دم ب-ع-دم-ا ب-ات ‘ ح-ك-م اŸؤوك-د
مغادرته الفريق الÈتغا‹ ألسشباب مالية حسشبما أافادته
تقارير صشحفية اسشبانية.
وأاضشاف نفسس اŸصشدر أان فريق بورتو ل يرغب ‘ دفع
راتب كاسشياسس بعد انتهاء الفÎة التي كان نادي ريال
مدريد يسشهم فيها بجزء منه.
من هنا كما أاوضشحت التقارير الصشحفية ،جاء اهتمام
الندية اإلسشبانية الثÓثة بانتداب كاسشياسس صشاحب (36
عاما).

وكان إايكر كاسشياسس قد وضشع ششرطا أاسشاسشيا لن يتنازل
Óندية التي تريد خدماته هو اللعب ‘
عنه بالنسشبة ل أ
منافسشة رابطة أابطال أاوروبا.
وأاضشافت التقارير أانه باإلضشافة إا ¤األندية السشبانية
الثÓثة يتواجد ليفربول ال‚ليزي ‘ السشباق حيث
أابدى ‘ وقت سشابق اهتمامه بششكل واضشح بخدمات
كاسشياسس خاصشة وأان الفريق سشيلعب منافسشة رابطة
أابطال أاوروبا دون الدخول ‘ ملحق التصشفيات.
وقد يغريه نادي ليفربول ÿوضس Œربة ‘ البطولة
ال‚ليزية اŸمتازة ألول مرة باإلضشافة إا ¤أانه قد
تكون له مكانة أاسشاسشية ‘ تششكيلة اŸدرب يورغن
كلوب.

تنسض:

ت ـ ـعي Úسش ـ ـادو وحكيمـ ـ ـي باŸديريـ ـ ـ ـة الفنيـ ـ ـ ـة الوطنيـ ـ ـ ـة

عﬁ Úمد سشعدو و‚يم حكيمي ‘ منصشبي مدير
ف-ن-ي وط-ن-ي وم-دي-ر اŸن-ت-خ-ب-ات ال-وط-ن-ي-ة ب-ال–ادية
ا÷زائ -ري -ة ل-ل-ت-نسس ع-ل-ى ال-ت-وا‹ ،حسشب ب-ي-ان نشش-رت-ه
الهيئة الفدرالية.
يخلف سشعدو ( 48عاما) ‘ منصشب اŸدير الفني ،عبد
ا◊فيظ غطاسس الذي قدم اسشتقالته بداية ششهر مايو
 ،2017ألسشباب ‘‘ششخصشية‘‘.
وكان سشادو قد تو ¤منصشب مسشاعد مدير اŸنتخبات

الوطنية بال–ادية سشنتي  1993و 1994ومدير التنظيم
الرياضشي واŸنافسشات ب 1998 Úو.2004
من جهته ،عاد ‚يم حكيمي ( 44عاما) إا ¤منصشب
مدير اŸنتخبات الوطنية الذي توله من قبل ‘
 2012 ،2006و.2017
وأاضشافت ال–ادية‘‘ :قرار التغي ‘ ÒاŸديرية الفنية
ال -وط -ن -ي -ة ج -اء ت -ط -ب -ي -ق -ا لÈن -ام-ج ال-رئ-يسس ا÷دي-د
ل–Óادية ا÷زائرية للتنسسﬁ ،مد بسشعد‘‘.
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ُعْمَرة رمضشان َتْعدُِل َحsجًة

الخميسص  ٠1جوان  ٢٠17م الموافق لـ  ٠6رمضسان  1٤38هـ
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اعداد  :عبد الكريم ل

الّرسش ـ ـ ـول ـ صشّل ـ ـى الّلـه علي ـ ـه وسشّلـ ـ ـم ـ والق ـ ـرآان ‘ رمضش ـ ـ ـان

رمضس- -ان ه- -و شس -ه -ر ال -ق -راآن{ :شس-ه-ر رمضسان
الذي اأنزل فيه القراآن} ،قال ابن عباسص
رضسي الله عنهما :اإنه اأنزل جملة واحدة من
اللوح المحفوظ اإلى بيت العزة في ليلة القدر،
ويشسهد لذلك قول تعالى{ :اإّنا اأنزلناه في
ل-ي-لة القدر} ،وق - -ول- -ه{ :اإن-ا اأن-زل-ن-اه ف-ي
ل-ي-ل-ة مباركة} .ول -ه -ذا ك -ان ج -ب -ري -ل ع -ل -ي-ه
ا ل س س  Óم ي د ا ر س ص ا ل ر س س و لَ ـ ـ ص س ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س س ل م ـ ـ
القراآَن في كل رمضسان مرة ،وفي السسنة التي مات
فيها عليه الصسÓة والسسÓم دارسسه القراآن مرتين.
قالت فاطمة رضسي الله عنها اإن اأباها اأخبرها اأن
جبريل عليه السسÓم كان يعارضسه القراآن في كل
عام مرة ،واأنه عارضسه في عام وفاته مرتين،
وعن ابن عباسص :اأن المدارسسة بينه وبين جبريل
كانت لي.Ó
و ك ا ن ه د ي ا ل ر س س و ل ـ ـ ص س لّ ى ا ل لّ ـ ه ع ل ي ه و س س ل ّ م ـ ـ
وصسحبه الكرام والسسلف العظام الإكثار من قراءة
القراآن وتÓوته في الصسÓة وخارج الصسÓة في
رمضسان ،وكان من اأراد الإطالة في القراءة في
الصس Ó-ة ف -ي ال -ق -ي -ام صس-ل-ى وح-ده وب-م-ن ي-ط-ي-ق.
واإليك نماذج من هديهم في ذلك:
اأو ً
’  /الّرسسول ــ صسلى الله عليه وسسلم ــ

كان يطيل القراءة في قيام رمضسان بالليل اأكثر
من غيره ،كما حكى عنه حذيفة رضسي الله عنه
وقد صسلى معه ليلة :فقراأ بالبقرة ،ثم النسساء ،ثم
اآل عمران ،ل يمر باآية تخويف اإل وقف وسساأل،
قال :فما صسلى الركعتين حتى جاء بÓل فاآذنه
بالصسÓة ،وذلك لأن ركوعه وسسجوده في كل ركعة
كان قريبًا من قيامه.
و ص س ح ع ن ا أ ب ي ذ ر ر ض س ي ا ل ل ه ع ن ه ا أ ن ا ل ن ب ي ـ ـ ص س لّ ى
الّلـه عليه وسسّلم ــ قام بهم ليلة ثÓث وعشسرين
اإلى ثلث الليل ،وليلة خمسص وعشسرين اإلى نصسف
الليل ،فقالوا :لو نفلتنا بقية ليلتنا؟ فقال« :اإن
الرجل اإذا صسلى مع الإمام حتى ينصسرف كتب له
بقية ليلته».

صسالح
ثانياً  /هدي ال ّسسلف ال ّ

^ كان بعضص السسلف يختم في قيام رمضسان في
ثÓث لياٍل.

أاقوال وحكم

^ مفتاح البحار ال ّسسفن ،ومفتاح البر الطرق،
صسÓة الوضسوء ،ومفتاح ال ّسسماء
ومفتاح ال ّ
الّدعاء ،ومفتاح الجّنة التّوحيد.
^ المؤومن في الدنيا يتزّود والمنافق يتsزين
والكافر يتمّتع.
^ أاخّوة الدين أاثبت من أاخّوة النسسب ،فأاخّوة
النسسب تنقطع بمخالفة الدين وأاخّوة الدين ’
تنقطع.

فوائـ ـ ـ ـ ـ ـد ششهـ ـ ـ ـر رمـضش ـ ـ ـان
^ يعّلم اŸسشلم ال ّصش Èعلى العطشض وا÷وع
و–مل اŸصشاعب ‘ سشبيل الله.
^ يششعر اŸسشلم بششعور الفقراء واÙتاجÚ
عندما يحرم من الطعام والششراب.
^ ينّمي عند اŸسشلم النضشباط وﬁاسشبة الذاّت
فيلتزم الصشائم األخÓق ا◊ميدة.
^ يششعر اŸسشلمون باألخوة والتعاون والتكافل
ب Úاألغنياء والفقراء ‘ رمضشان

إادراكنا لرمضشان نعمة رّبانية
^ وب- - -عضس- - -ه- - -م ف- - -ي سس - -ب - -ع ،م - -ن - -ه - -م ق - -ت - -ادة.
^ وبعضسهم في عشسر ،منهم اأبو رجاء العطاردي.
^ كان الأسسود بن يزيد رحمه الله يقراأ القراآن
ف - - - -ي ك - - - -ل ل - - - -ي - - - -ل - - - -ت - - - -ي - - - -ن ف - - - -ي رمضس - - - -ان.
^ وكان لÓإمام الشسافعي ختمتان في كل يوم
سسوى الصسÓة.
^ وكان النخعي يختم في كل ثÓث ليال في
العشسرين الأول من رمضسان ،وفي العشسر الأواخر
ي - - -خ - - -ت - - -م ف - - -ي ل- - -ي- - -ل- - -ت- - -ي- - -ن سس- - -وى الصسÓ- - -ة.
^ وك -ان لأب -ي ح -ن -ي -ف -ة ك-ذلك سس-ت-ون خ-ت-م-ة ف-ي
رمضسان.
^ وكان الزهري اإذا دخل رمضسان قال :فاإنما هو
ت Ó- - - -وة ال - - - -ق - - - -راآن واإط - - - -ع - - - -ام ال - - - -ط- - - -ع- - - -ام.
^ وكان مالك كما قال ابن عبد الحكم :اإذا دخل
رمضسان نفر من قراءة الحديث ومجالسسة اأهل
العلم ،واأقبل على تÓوة القراآن في المصسحف.
^ وكان سسفيان الثوري اإذا دخل رمضسان ترك
ج- -م- -ي- -ع ال- -ع- -ب -ادة واأق -ب -ل ع -ل -ى ت Ó-وة ال -ق -راآن.
^ وك -انت ع -ائشسـة رضس -ي ال -ل -ه ع -ن -ه -ا ت -ق -راأ ف-ي
ال -مصس -ح -ف اأول ال-ن-ه-ار ف-ي شس-ه-ر رمضس-ان ،ف-اإذا
طلعت الشسمسص  -اأي ارتفعت  -نامت.
^ وكان زبيد اليامي اإذا حضسر رمضسان اأحضسر
المصساحف ،وجمع اإليه اأصسحابه.

النهي عن الختم في اأقل من ثÓثة اأيام هذا في
غ ي ر ر م ض س ا ن  ،ا أ م ا ف ي ر م ض س ا ن خ ص س و ص س اً ا ل ع ش س ر
الأواخر منه وفي الأماكن المقدسسة نحو مكة
وال-م-دي-ن-ة ف-يسس-ت-حب الإك-ث-ار م-ن تÓ-وة ال-ق-راآن،
وذلك لشس - - - - -رف ال - - - - -زم - - - - -ان وال - - - - -م - - - - -ك - - - - -ان.
ومن اأهل العلم من قال اإن النهي عام ،منهم
الشسيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ،حيث قال:
بعضص السسلف قال :اإنه يسستثنى من ذلك اأوقات
الفضسائل ،واأنه ل باأسص اأن يختم في كل ليلة ،كما
ذك -روا ه -ذا ع-ن الشس-اف-ع-ي وغ-ي-ره ،ول-ك-ن ظ-اه-ر
السسنة اأنه ل فرق بين رمضسان وغيره ،واأنه ينبغي
له اأن ل يعجل ،واأن يطمئن في قراءته ،واأن يرتل
كما اأمر النبي ــ صسلّى الّلـه عليه وسسلّم ــ عبد الله
بن عمرو فقال« :اقراأه في سسبع» ،هذا اآخر ما
اأمر به ،وقال« :ل يفقه من قراأه في اأقل من
ثÓث» ،ولم يقل اإل في رمضسان ،فجعل بعضص
السسلف هذا على غير رمضسان محل نظر.
ق -لت :ي -وؤي -د اسس -ت -ث -ن -اء رمضس -ان خ -اصس -ة ال -عشس-ر
الأواخر منه والأماكن المقدسسة من هذا النهي
فعله صسلى الله عليه وسسلم ،حيث كان اإذا دخل
العشسر الأول :شسد مئزره ،واأيقظ اأهله ،واأحيى
ليله ،كما صسح بذلك الخبر ،وما كان يصسنع هذا
في غير هذه الليالي من العام ،والله اأعلم.

األمـ ـ ـ ـراضض الّنفسشـ ـ ـية كيـ ـ ـف عا÷تـ ـ ـها السشّن ـ ـة النّبوي ـ ـة؟

’Áان
أاّك -دت دراسس -ة ع-ل-م-ي-ة أان ا إ
ب- -ال- -ل- -ه ع- -ز وج -ل واÙاف -ظ -ة ع -ل -ى
الصس Ó- -ة وأاداء ال- -زك- -اة والصس- -دق- -ات
وصس- - -وم رمضس - -ان وال - -ع - -م - -رة وا◊ج
وق-راءة ال-ق-رآان ال-ك-ر ËعÓ-ج ف-ع-ال
’م -راضض ال -ن -فسس -ي-ة ال-ت-ي ق-د
ل -ك -ل ا أ
’نسسان.
تصسيب ا إ
أاوضسحت دراسسة أاجرتها الطالبة شساهيناز
حسسن مليباري بعنوان( :الوقاية والعÓج
م -ن األم -راضص ال -ن-فسس-ي-ة ف-ي ضس-وء السس-ن-ة
ال- -ن- -ب- -وي- -ة) ،وحصس- -لت ب- -ه- -ا ع- -ل -ى درج -ة
الماجسستير من جامعة أام القرى أان أابرز
األمراضص النفسسية هي القلق ،الكتئاب،
ال -وسس-واسص ال-ق-ه-ري ،الصس-رع ،ال-خ-وف م-ن
المرضص ،األرق ،األمراضص النفسسجسسمية.
وأاّكدت الدراسسة أاّن اإليمان بالله عز وجل
هو أاول وسسيلة لتحقيق الوقاية والعÓج من المرضص
Óنسسان أاعلى مسستوى
النفسسي :فأاول وسسيلة تؤومن ل إ
من الصسحة النفسسية هي تحقيقه الكامل للتوحيد
ومعنى الشسهادتين وابتعاده عن كل أابواب الشسرك
واجتنابه البدع والخرافات ،فاإليمان بالله إاذا ما
بث في نفسص اإلنسسان منذ الصسغر فإانه يعزز ثقته
بنفسسه ويمنحه الثبات ويحميه من الحيرة والتخبط
وي -كسس -ب -ه م -ن-اع-ة ووق-اي-ة م-ن اإلصس-اب-ة ب-األم-راضص
م َيْ-لِ-بُسسوا
ال -ن-فسس-ي-ة ق-ال ت-ع-ال-ى{ :اَلِ-ذيَ-ن آاَمُ-ن-وا وَلْ -
إايَماَنُهم ِب ُ
’َْم ُ
ما أ
ن وُهم tمْهَتُدونَ}.
ظْلمٍ أاُْوَلِئ َ
ك َلُه ُ
وأاّكدت الدراسسة أانّ المحافظة على أاداء الصسÓة
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خمسص مرات  -مع التسسبيح والدعاء وذكر الله بعد
الفراغ منها  -تمدنا بأاحسسن نظام للتدريب على
السس -ت -رخ -اء وال -ه -دوء ال -ن -فسس -ي م -م -ا يسس -اه-م ف-ي
ال-ت-خ-لصص م-ن ال-ق-ل-ق وال-ت-وت-ر ال-عصس-ب-ي وال-ت-ي تمتد
وتسستمر مع المسسلم إالى ما بعد الصسÓة فترة من
الوقت ،وقد يواجه  -وهو في حالة السسترخاء -
بعضص األمور أاو المواقف المثيرة للمرضص أاو العرضص

النفسسي أاو قد يتذكرها وتكرار تعرضص الفرد لهذه
المواقف وهو في حالة اسسترخاء والهدوء النفسسي
عقب الصسلوات يؤودي إالى النطفاء التدريجي للقلق
والتوتر ،وبذلك يتخلصص من القلق الذي كانت تثيره
هذه األمور أاو المواقف وكان عليه الصسÓة والسسÓم
يقول لبÓل بن رباح رضسي الله عنه« :يا بÓل أاقم
الصسÓة أارحنا بها»

ن رمضسان هو شسهر القراآن فينبغي اأن
اإ ّ
ي ---ك ---ث ---ر ا ل ---ع --ب --د ا ل --م س س --ل --م م --ن ت  Ó--و ت --ه
وحفظه ،وتدبره ،وعرضسه على من هو
اأقراأ منه .كان جبريل يدارسص النبي ــ
ص س لّ ى ا ل ّل ـ ه ع ل ي ه و س س لّ م ـ ـ ا ل ق ر ا آ ن ف ي
رمضسان ،وكان عثمان بن عفان رضسي
الله عنه يختم القراآن الكريم كل يوم
م --ر ة  ،و ك --ا ن ب --ع ض ص ا ل س س --ل --ف ي -خ -ت -م ف -ي
ق ---ي ---ا م ر م ض س ---ا ن ف ---ي ك ---ل ث  Ó--ث ل --ي --ا ل ،
وبعضسهم في كل سسبع ،وبعضسهم في كل
ع ش س --ر  ،ف --ك --ا ن --و ا ي --ق --ر ا أ و ن ا ل --ق --ر ا آ ن ف --ي

الصسÓة وفي غيرها ،فكان للشسافعي
في رمضسان سستون ختمة يقراأها في
غير الصسÓة ،وكان قتادة يختم في كل
س س ---ب ---ع د ا ئ ---م ً---ا  ،و ف --ي ر م ض س --ا ن ف --ي ك --ل
ث  Ó--ث  ،و ف --ي ا ل --ع ش س --ر ا ل أ و ا خ --ر ف --ي ك -ل
ليلة ،وكان الزهري اإذا دخل رمضسان
يفر من قراءة الحديث ومجالسسة اأهل
ا ل -ع -ل -م  ،و ُي -ق -ب -ل ع -ل -ى ت  Ó-و ة ا ل -م ص س ح ف .
وكان سسفيان الثوري اإذا دخل رمضسان
ترك جميع العبادة ،واأقبل على قراءة
القراآن.

تـ ـ ـÓوة القـ ـ ـرآان الكر Ëأافضش ـ ـل العب ـ ـادات ‘ ششهـ ـ ـر الل ـ ـه

ما أاشسبه الليلة بالبارحة ،هذه األيام تمر سسريعة وكأانها لحظات .لقد اسستقبلنا
رمضسان الماضسي ،ثم ودعناه ،وما هي إال أاشسهر مرت كسساعات،فإاذا بنا
نسستقبل رمضسان آاخر ،وكم عرفنا أاقواما أادركوا معنا رمضسان أاعواماً وهم
اليوم من سسكان القبور ،ينتظرون البعث والنشسور ،وربما يكون رمضسان هذا
لبعضسنا آاخر رمضسان يصسومه .إان إادراكنا لرمضسان نعمة ربانية ومنحة إالهية،
فهو بشسرى تسساقطت لها الدمعات ،وانسسكبت العبرات{ :شسهر رمضسان الذي
أانزل فيه القرآان هدى للّناسض وبّينات من الهدى والفرقان} .وروى
أاحمد بسسند حسسن أانه صسلى الله عليه وسسلم قال« :قد جاءكم شسهر رمضسان
شسهر مبارك افترضص الله عليكم صسيامه يفتح فيه أابواب الجنة ويغلق فيه
أابواب الجحيم وتغل فيه الشسياطين فيه ليلة خير من أالف شسهر من حرم
خيرها فقد حرم» .وفي الصسحيحين قال رسسول الله ـ صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ـ
«إاذا دخل رمضسان فتحت أابواب الّرحمة وغلقت أابواب جهّنم ،وسسلسسلت
الشسياطين وفتحت أابواب الجّنة».
نعم :كم من قلوب تمنت ،ونفوسص حنت أان تبلغ هذا الشسهر وفيه تضساعف
الحسسنات وتكفر السسيئات ،وتقال فيه العثرات ،وترفع الدرجات ،تفتح فيه
الجنان وتغلق النيران وتصسفد فيه الشسياطين .شسهر جعل فيه من األعمال
جليلها ومن األجور عظيمها ،قال المعلي بن الفضسل :كان السسلف الصسالح
يدعون الله سستة أاشسهر أان يبلغهم رمضسان! وقال يحيي بن أابي كثير .كان من
دعائهم في نهاية شسعبان :اللهم سسلمني إالى رمضسان وسسلم لي رمضسان وتسسلمه
مني متقب.ًÓ
ن-ع-م :ك-ان-وا ي-ن-ت-ط-رون-ه وي-ت-رق-ب-ون-ه وي-ت-ه-ي-أاون ل-ه بالصسÓة والصسيام والصسدقة
والقيام ،أاسسهروا له ليلهم وأاظمأاوا نهارهم .لو تأاملت حالهم لوجدتهم بين
باك غلب بعبرته وقائم غصص بزفرته ،وسساجد يتباكي بدعوته.
وباع رجل من الصسالحين جارية ألحد الناسص ،فلما أاقبل رمضسان أاخذ سسيدها
الجديد يتهيأا بأالوان الطعام ،فقالت الجارية :لماذا تصسنعون ذلك؟ قالوا:
لسستقبال الصسيام في شسهر رمضسان ،فقالت :وأانتم ل تصسومون إال في رمضسان؟
والله لقد جئتكم من عند قوم السسنة عندهم كلها رمضسان ،ل حاجة لي فيكم،
ردوني إاليهم.
فإاذا أاردت أان تسسير على الدرب فكن ربانيا ،وليكن شسهر رمضسان وسسيلة
لرضسوان الله تعالى ل غاية في حد ذاته ثم تتقاعسص بعد انقضسائه ،فرب
رمضسان هو رب جميع الشسهور.

ششهر رمضشانﬁ..طّة روحية
جعل الله لعباده نفحات ومحطات تزويد بوقود اإليمان والمعرفة ،حيث تقوم
هذه المحطات والنفحات الروحية بدور رفع الحجب والسسحب الكثيفة التي
تحول بين العبد وبين ربه جل وع.Ó
وشسهر رمضسان هو عبارة عن تلك المحطة الربانية الكبرى التي دعا الله
سسبحانه عباده لÓسستفادة منها ،قبل ذهاب الفرصسة وحلول الغصسة .وهذا دليل
آاخ -ر ع -ل-ى رح-م-ة ال-ل-ه ب-ع-ب-اده ول-ط-ف-ه ب-ه-م ،رغ-م قسس-اوة ق-ل-وب-ه-م وشس-ق-ائ-ه-م
وابتعادهم عن معدن الخير والفضسيلة.
ول شسك إاذا ك -انت ال -م -ح-ط-ات ال-م-ك-ان-ي-ة ك-ال-مسس-ج-د ال-ح-رام وج-ب-ل ع-رف-ات
والمشسعر الحرام ومراقد األئمة المعصسومين الطاهرين عليهم السسÓم لها
الدور الموؤثر في اسستشسعار الرتباط الوثيق بين العبد والمولى ،فإان المحطات
الزمانية ،ومن أاهمها أايام وليالي شسهر رمضسان هي األخرى تكمل الدور
ال -م -ط -ل -وب ف -ي ه-ذا الصس-دد ،ح-يث ت-ف-ت-ح أاب-واب السس-م-اء ب-ب-ون-ه-ا الشس-اسس-ع و
الÓمتناهي ،وُتغلق أابواب النيران الكبيرة المهلكة ،لتنزل الرحمة على العباد
وتتنزل المÓئكة في ليلة القدر التي هي خير من أالف شسهر لتقدر للعباد ما
يرجون ويتوخون من خيري الدنيا واآلخرة.
إان أاهم عطاء يمكن أان يسستفيد منه العبد المؤومن في هذا الشسهر هو ولوج باب
المغفرة والتوبة إالى الله سسبحانه وتعالى :بابك مفتوح للراغبين( ..من أادعية
شسهر رجب ،مفاتيح الجنان ،صص  ،)133إاّنك ل تحتجب عن خلقك إالّ أان
تحجبهم األعمال دونك» (بحار األنوار ج  ،86صص  ،316رواية  .)67فإان كل ليلة
أاو يوم أاو سساعة من سساعات هذا الشسهر الفضسيل تدعونا لسستثمارها عبر
الرجوع والعودة إالى الله سسبحانه وطلب التوبة.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موأقيت
ألصصÓة

^  ٠1ج -وأن “ :1٩٥٨ث-ي Ó-ل-ل-م-رأة أ÷زأئ-ري-ة أŸك-افحة
سصجّل وفد من ألنسصاء أ÷زأئريات حضصوره ‘ أŸؤو“ر
ألدو‹ ألرأبع ل–Óاد ألنسصائي ألدÁقرأطي ألذي
عقد ‘ مدينة «فيينا» إأ ¤غاية  ٥جوأن من نفسس
ألسصنة.
^  ٠1ج-وأن  :1٩٥٨أ÷Ôأل شص-ارل دي-غ-ول ،ي-عّ-ي-ن رئيسصا
Ûلسس ألوزرأء ألفرنسصي على أمل إأنقاذ شصرف فرنسصا وألقضصاء
على ألثورة أ÷زأئرية.

ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد

17352 Oó©dG

أجوأء حميمية عاشصتها عائلة ألصصحافة ألوطنية ،أمسس ،بفندق سصوفيتال ،خÓل مأادبة فطور أقامتها شصركة جازي للهاتف
’عÓمية ألتي يقول
’سصرة أ إ
ألنقال ‘ أول أسصبوع من ألشصهر ألفضصيل .وهي مأادبة دأب عليها متعامل ألنقال ‘ عÓقته مع أ أ
عنها دوما إأنها أسصÎأتيجية Ÿا يقوم به ألطرفان من جهود ودور ‘ ترقية مشصهد أ’تصصا’ت وأ’قتصصاد ألرقمي ‘ عا⁄
ألقرية ألوأحدة ألشصفافة.

فنيدسش بن بلة

28°

france prix 1

حراسش الشصواطئ ببني صصاف ينقذون  11مهاجرا غ Òشصرعي
«ألشص-عب» ‘ اإط- -ار ﬁارب -ة
الهجرة غ Òالششرعية“ ،كنت
وح -دة م -ن ح-راسش الشش-واط-ئ
ت -اب -ع -ة ل -ل -واج -ه -ة ال -ب -ح -ري -ة
ال-غ-رب-ي-ة ب-ال-ن-اح-ي-ة العسشكرية
ال -ث -ان -ي -ة ،ي-وم اأمسش  30ماي
 ،2017من تنفيذ عملية اإنقاذ
‘ عرضش البحر ،لأحد عششر
( )11مهاجرا غ Òششرعي من
بينهم عائلة مكونة من الأم
واب - -ن- -ي- -ه- -ا ،وذلك ع- -ل- -ى اإث- -ر
ان -ق Ó-ب م-رك-ب-ه-م ال-ت-ق-ل-ي-دي
الصشنع ،على بعد ( )04اأميال
ب -ح -ري -ة شش -م -ا‹-غ -رب ب -ن-ي
صشاف ،ولية ع“ Úوششنت.

..توقيف  36مهربا

ت - - -اج- - -ري (- - - - - -ﬂ )02درات
بغيليزان/ن.ع ،2.وب-ح-وزت-هما
( )29ك -ي-ل-وغ-رام-ا م-ن ال-ك-ي-ف
اŸعالج.
وبÈج ب- -اج -ي ﬂت -ار/ن.ع،6.
اأوقفت مفارز للجيشش الوطني

الشش -ع -ب-ي )36( ،م- -ه- -رب- -ا م -ن
ج-نسش-ي-ات ﬂت-ل-ف-ة ،وح-جزت
( )15م -ول -دا ك-ه-رب-ائ-ي-ا و()13
مطرقة ضشغط و( )650ل Îمن
ال -وق -ود ،اإضش -اف-ة اإ ¤م-ع-دات
اأخرى للتنقيب عن الذهب.

يتزأمن مع موسصم أ’صصطياف

الشصـ ـ ـروع ‘ اıـ ـ ـطط األمن ـ ـي اÿـ ـاصش بشصهر رمضصان

التوزيع ،وا◊اجة لإنششاء ﬁتوى
ﬁل -ي ب -السش -ت-ث-م-ار ‘ الشش-رك-ات
الناششئة .وسشلط الضشوء اأيضشا على
نشش -اط -ات ال-تضش-ام-ن الج-ت-م-اع-ي
ا›ÈŸة خÓ- -ل شش -ه -ر ال -رح -م -ة
ال- -ت- -ي Œع- -ل م- -ن ج- -ازي شش- -رك -ة
م -واط -ن -ة تضش-ع ‘ ا◊سش-ب-ان ه-ذه
اŸسش - -األ - -ة وت - -عÒه - -ا الأه - -م - -ي- -ة
القصشوى.
من جانبه– ،دث ماثيو جالفاÊ
ع -ن ب-رن-ام-ج ال-ت-ح-ول ،وال-ت-غÒات
اŸط -ل -وب -ة ل -ل -ت -ك -ي -ف م -ع ال-ب-ي-ئ-ة
ا÷ديدة للسشوق ،والنهج التجاري
ل -ل -م -ت -ع -ام-ل واŸن-ت-ج-ات ال-ت-ي ”
تصش -م -ي -م -ه -ا ل -ل -زب -ائ -ن ،واف -ت -ت -اح
Óﬁت جديدة وحملة التوظيف
التي تسشتهدف اŸهارات ا◊ديثة
للششباب .كما اأوضشح اŸدير العام
ج- -ه -ود اإن -ع -اشش الشش -رك -ة وت -ط -ور

ال -ن -ت -ائ -ج اŸسش -ج -ل-ة خÓ-ل ال-رب-ع
الأول م- - -ن ه - -ذا ال - -ع - -ام ،و ع - -زم
اŸوؤسشسش -ة ع -ل -ى ب -ن-اء اأك Èشش-ب-ك-ة
للجيل الرابع ‘ ا÷زائر.
بعدها سشلم ماثيو جالفا Êالكلمة
للسشيدة دليلة بابا علي ،مسشوؤولة
عن عروضش الدفع البعدي بجازي،
ل-ت-ق-دم ب-ال-ت-فصش-ي-ل ال-ع-روضش التي
اأطلقت منذ بداية ششهر رمضشان.
ب- -داي- -ة م- -ن ع- -رضش سش -م -ارت اإ¤
جهاز اŸودم ثم ميلينيوم ،مرورا
ب- -ع- -روضش ال- -ع -م -رة وا◊ج .ح -يث
اأوضشحت بالتفصشيل جميع اŸزايا
م - - - -ن ح - - - -يث ح- - - -ج- - - -م الأنÎنت
واŸكاŸات اÛانية لكل عرضش.
اختتم الإفطار ا÷ماعي ‘ جو
من البهجة التي زادها نششوة واألقا
ع- -رضش ›م- -وع- -ة م -ن ال -ف -ن -انÚ
ال-ذي-ن اأدوا اأغ-ن-ي-ة «خ-ل-ي ال-ف-رحة

تدوم».
م- -ع ال -ع -ل -م ي -واصش -ل ج -ازي اإ‚از
مشش - -اري - -ع ‘ ت - -ع - -زي - -ز شش - -ب - -ك - -ة
التصشالت والرقمية اعتمادا على
م -ل -ي -ار دولر اسش -ت-ث-م-ار ل-لسش-ن-وات
اÿمسش ال -ق -ادم -ة م -راه -ن -ا ع -ل-ى
ع - -ق- -ود شش- -راك- -ة م- -ع م- -وؤسشسش- -ات
وط-ن-ي-ة ،ج-ام-ع-ات وم-دارسش ع-ل-يا
منها مدرسشة البوليتاك با◊راشش.
وقدر عدد زبائنه  16مليون منهم
 7مÓي Úمنخرطون ‘ سشمارت
فون.
وي -رف -ع ج -ازي شش -ع -ار ال -ت -ج -دي -د
ال -دائ-م اع-ت-ق-ادا م-ن-ه اأن-ه ال-ره-ان
الأك ‘ Èكسشب الثقة واŸصشداقية
التي Œعل الكث Òمن اŸواطنÚ
يتهافتون على خدماته وعروضشه
اŸغرية التي ل تنتهي.

÷نة اŸشصاركة و نقابة اتصصالت ا÷زائر تطالب سصيدي السصعيد بالتتدخل

بينهــــــــــــــم قاصصــــــر
’ يتـــعدى 16عاما

 24°وهرأن

ألثمن  1٠دج

و‘ اإط -ار ﬁارب -ة ال -ت -ه -ريب
وا÷رÁة اŸن- -ظ- -م -ة ،اأوق -ف
ع- -ن- -اصش- -ر ال- -درك ال- -وط- -ن- -ي

بهدف معا÷ة ملف أÿدمات أ’جتماعية و شصفافية –ويÓت أموألها

سسعاد بوعبوشش

 33°وهرأن

17°

منهم عائلة مكونة من أم وأبنيها

جازي Œتمع بأاسصرة الصصحافة حول مائدة اإلفطار

تطرق بوعزيز خÓل ندوة صشحفية،
بفندق السشلطان بحسش Úداي ،التي
كان يفÎضش اأن يتم خÓلها تقدË
حصش- -ي- -ل- -ة نشش- -اط ÷ن -ة اŸشش -ارك -ة
لتصشالت ا÷زائر اإل اأن اŸنششقÚ

 20°أ÷زأئر

عنابة

على أنغام «خلي ألفرحة تدوم»

دعا ‡ثلو ألعمال وألنقابيون
وأعضصاء ÷نة أŸشصاركة
Ÿؤوسصسصة أتصصا’ت أ÷زأئر على
رأسصهم رئيسس أللجنة كرË
’م Úألعام
بوعزيز،أمسس،أ أ
’–اد ألعمال أ÷زأئريÚ
وألسصلطات ألعمومية إأ¤
ألتدخل لضصمان تسصوية دأخلية
دأخل أŸركزية ألنقابية Ÿلف
أÿدمات أ’جتماعية للحفاظ
على ألتماسصك أ’جتماعي
وأسصتقرأر أÛمع وكذأ أŸصصالح
أŸادية وأŸعنوية للعمال.

 23°أ÷زأئر

عنابة

أÿميسس  ٠6رمضصان  143٨هـ أŸوأفق لـ  ٠1جوأن  2٠1٧م

‘ ج- -و رمضش- -ا Êودي اسش -تضش -اف
ال - -رئ - -يسش ال - -ت - -ن - -ف - -ي - -ذي ÷ازي
ف -ي-ن-تشش-ن-زو ن-يشش-ي واŸدي-ر ال-ع-ام
ماتيو جالفا ‘ Êفندق سشوفيتال
بالعاصشمة عائلة الصشحافة اأمسشية
ي -وم ال -ث Ó-ث -اء  30م -اي ب-حضش-ور
اŸدي -ر ال-ع-ام ل-لصش-ن-دوق ال-وط-ن-ي
لÓسشتثمار اأحسشن حداد ،اأعضشاء
›لسش الإدارة و اإطارات الششركة.
–ت ششعار «خلي الفرحة تدوم»
ك - -انت ه - -ذه الأمسش - -ي - -ة ف - -رصش - -ة
للحديث حول عودة جازي للسشوق
وط- -م- -وح- -ه -ا ‘ ت -ع -زي -ز ال -ري -ادة
ال -رق -م -ي -ة.واŸراف-ق-ة ‘ Œسش-ي-د
الق-تصش-اد ال-رق-م-ي ال-ذي ت-خوضش
ره-ان-ه ا÷زائ-ر وت-ع-تÈه-ا م-ع-ركة
مصشÒية للمسشتقبل.وكان اأيضشا عن
ا◊م Ó- -ت الÎوي - -ج - -ي - -ة وك - -ذلك
العروضش اÿاصشة بششهر رمضشان
اŸبارك وموسشم الصشيف.
م- -ن ه- -ذه ال- -زاوي -ة ج -اءت ك -ل -م -ة
ف-ي-ن-تشش-ن-زو ن-يشش-ي معيدا ا◊ضشور
اإ ¤اأهمية اجتماع اإطارات ›مع
ف- - -ي - -ون ‘ ا÷زائ - -ر وال - -ت - -زام - -ه
ب -السش -ت -ث -م -ار ف -ي -ه -ا ع-ل-ى اŸدى
الطويل قائ Óاإن هذا اللقاء قرره
مديرو  13بلدا Áثلون  750مليون
نسش-م-ة ب-ت-ب-ي-ل-يسشي مكتششف Úسشحر
ع-اصش-م-ت-ن-ا ا÷زائ-ر وج-م-ال-ه-ا من
خ Ó-ل ج -ول -ة اسش -ت -ج-م-ام وت-رف-ي-ه
وسشياحة.
كما –دث فينتششنزو نيششي عن
تعا‘ نتائج اŸتعامل من خÓل
زي- - -ادة الإي - -رادات م - -ن الأنÎنت،
وهو ما يتماششى مع اآفاق وتغÒات
السش- - -وق .ك- - -م - -ا ت - -ن - -اول ا÷ه - -ود
اŸبذولة لتنششيط و–ديث عملية

ألفجر٠3.42...............:
ألظهر12.46...............:
ألعصصر16.3٧...............:
ألمغرب2٠.٠٥..............:
ألعشصـاء21.43................:

واŸناوئ Úللجنة والتنظيم النقابي
ا◊ا‹ حالت دون عقدها ‘ الوقت
اŸناسشب وكادت اأن تلغى ،لتتحول
اإ ¤ششرح اŸلف موضشوع النزاع.
واأوضشح بوعزيز اأنه اسشتنادا لنتائج
التقارير التي تلقتها ÷نة اŸششاركة
بخصشوصش موضشوع ملف اÿدمات
الج-ت-م-اع-ي-ة وع-م-ل-ية التدقيق التي
مسشت اأموال اŸوؤسشسشة اأوضشحت من
حيث الششق القانو Êاأنها كانت تسشÒ
م -ن ال -ت -ع -اضش -دي -ة ال -ع -ام -ة دون اأي
اأسشاسش ششرعي قانو Êبالرغم من
وج - -ود اآن - -ذاك ÷ن - -ة م - -وؤق - -ت - -ة ”
اإنششاوؤها لهذا الغرضش.
و بخصشوصش ا÷انب اŸا‹ قال اإن
التدقيق الذي قام به اŸفتشش العام
ل -ل -م-ال-ي-ة ل-ل-كشش-ف ع-ن اأي Œاوز ⁄
ي -خ -رج ب -اأي م-ع-ل-وم-ة ح-ول الأم-وال
اŸوروث- - - - -ة ع - - - -ن وزارة الÈي - - - -د و
ŸواصشÓت ‘  ،2003علما اأن اأموال

ك -ل م -ن اتصش -الت ا÷زائ -ر و ب -ري-د
ا÷زائر جمعت ‘ حسشابات واحدة
م - - - - -ا اأدى اإ ¤ع - - - - -دم وضش - - - - -وح ‘
تسشيÒها.
واأم- -ام ه- -ذه ال- -وضش- -ع- -ي -ة ” اإج -راء
ع- -م- -ل- -ي- -ات ت- -دق- -ي- -ق ع- -م- -ي- -ق -ة ‘
ا◊سش -اب -ات م-ن اأج-ل اأك Ìشش-ف-اف-ي-ة
حول الأموال و‡تلكات اÿدمات
الج - -ت - -م - -اع- -ي- -ة ال- -ت- -ي ح- -ولت اإ¤
تعاضشدية الÈيد واŸواصشÓت .
واأششار رئيسش ÷نة اŸششاركة اإ ¤اأن
ن- -فسش ال- -ت -دق -ي -ق كشش -ف اأن ه -ن -اك
اأموال Ãليارات السشنتيمات حولت
دون اأي اإطار قانو Êاإ ¤حسشابات
اÿدم-ات الج-ت-م-اع-ي-ة و ت-عاضشدية
الÈيد واŸواصشÓت ،كما ل يوجد
اأي معلومة حول تعويضشات القروضش
اŸم- -ن- -وح- -ة سش- -اب- -ق- -ا خÓ- -ل سش -ن -ة
.2003اإ ¤ج - -انب تسش - -ج - -ي- -ل ع- -دة
–رك - -ات ‘ حسش - -اب- -ات اÿدم- -ات

الج -ت-م-اع-ي-ة ،ب-ال-رغ-م م-ن ت-نصش-يب
÷نة اŸششاركة لتصشالت ا÷زائر.
واأع -رب ب -وع -زي-ز ع-ن ث-ق-ت-ه ال-ت-ام-ة
ب -الأم Úال-ع-ام ل-ل-م-رك-زي-ة ال-ن-ق-اب-ي-ة
والسشلطات العمومية ◊ل اŸششكل
اŸطروح ،مششÒا اإ ¤اأنه ليسش لديه
اأدنى ششك ‘ Œاوز هذه الوضشعية.
وينتظر اأن يعقد اجتماع باŸركزية
ال -ن-ق-اب-ي-ة ال-ي-وم ‘ ،ح-دود السش-اع-ة
العاششرة صشباحا ،حسشب ما اأفاد به
ب-عضش اŸن-اوئ Úل-ل-ت-ن-ظ-ي-م ال-ن-ق-ابي
ا◊ا‹ من اأجل اإعادة انتخاب اأمÚ
عام جديد بدل من ا◊ا‹ واŸتمثل
‘ ششخصش عمر اأوكال ،مششÒين اإ¤
اأنه من غ ÒاŸعقول اأن يتحدث بعد
ثÓث سشنوات من تنصشيب اللجنة عن
ع -دم تسش -ل -ي -م اŸه -ام م -ن ال -ل -ج -ن -ة
السش- -اب- -ق- -ة م- -ا ي- -ط- -رح ال -ك -ث Òم -ن
التسشاوؤلت.

اإلطاحـ ـة بعصصاب ـ ـة زرع ـ ـت الرع ـ ـ ـب بالكورنيشش الوهراÊ

“ّكنت أمسس ،مصصالح فرقة ألبحث
’من دأئرة عÚ
وألتحري ألتابعة أ
ألÎك غرب وهرأن ،من ألقبضس على
أربعة من أفرأد عصصابة خطÒة زرعت
ألرعب وسصط ألسصكان وألسصياح.

براهمية .م

“ت بناء على ششكوى أاودعها عديد الضشحايا
العملية ّ
لدى مصشالح األمن على مسشتوى بلدية ع ÚالÎك،
يششتكون اإلعتداءات واألذى الذي تعرضشوا إاليه من
ق -ب -ل أاف-راد ال-عصش-اب-ة ال-ت-ي تÎصش-ده-م ب-ال-ق-رب م-ن

ششواطئ الكورنيشش الوهرا ،Êلتقوم بالهجوم عليهم
وت-ه-دي-ده-م ب-واسش-ط-ة األسش-ل-حة البيضشاء والقارورات
اŸسشيلة للدموع ،ثم يلوذون بالفرار.
و‘ ضشوء ذلك ،باششرت فرقة البحث والّتحري التابعة
ألمن دائرة ع ÚالÎك –قيقات معّمقة لغاية إالقاء
القبضش على أاربعة من أافراد العصشابة ،بعدما “ّكنوا
م -ن –دي -د مشش -ت -ب -ه ف -ي-ه ،ت-بّ-ي-ن أاّن-ه م-ب-ح-وث ع-ن-ه
قضشائيا.
ويتعّلق األمر بقاصشر ل يتعدى سشنه  16سشنة ،الذي دّل
مصش -ال -ح األم -ن ع -ل -ى ب -ق-ي-ة شش-رك-ائ-ه ال-ذي-ن تÎاوح
معدلت أاعمارهم ما ب 24 Úو  27سشنة.

وحسشب مصش -ادر «الشش -عب» األم -ن -ي -ة ،ف -ق-د ” إال-ق-اء
القبضش عليهم على م Ïسشيارة سشياحية «سشانبول»
ملك لوكالة ﬂتصشة ‘ كراء السشيارات ،متلبسش‘ Ú
ﬁاولة السشرقة بششاطئ «رأاسش فلكون» الواقع على
بعد  3كلم عن البلدية األم.
حيث ضشبطوا وبحوزتهم سشيف «سشاموري» وخناجر
من ا◊جم الكب ،Òباإلضشافة إا ¤قارورة غاز مسشيلة
للدموع ،لتقيد ضشدهم ﬁاضشر سشماع ،قبل إاحالتهم
على ا◊بسش اŸؤوقت بأامر من النيابة العامة لدى
ﬁكمة ع ÚالÎك غرب وهران ،وفق ما أاششارت
إاليه نفسش ا÷هة.

«ألشصعب» ب -اشش -رت اŸدي-ري-ة
Óمن الوطني ‘ تفعيل
العامة ل أ
ﬂطط أامني خاصش منذ بداية
أايام ششهر رمضشان الفضشيل والذي
ي -ت -زام -ن وم -وسش -م الصش -ط-ي-اف،
ح -يث ” تسش -خ Òك -اف -ة ال -ق-وات
األم- -ن- -ي- -ة ال- -ع -ام -ل -ة ع ÈالÎاب
ال -وط -ن -ي ب -ه -دف ضش -م -ان األم-ن
والسش - -ك - -ي- -ن- -ة ال- -ع- -ام- -ة لصش- -ال- -ح
اŸواط- -ن ÚخÓ- -ل ه- -ذا الشش -ه -ر
الفضشيل ،كما يقع على عاتقهم
ت -وف ÒاŸرون -ة واإلنسش -ي -اب -ي-ة ‘
السش Òلي Óونهارا.
خÓل ندوة صشحفية ” عقدها
Ãن -ت-دى األم-ن ال-وط-ن-ي ،كشش-فت
خ- - -ل- - -ي- - -ة التصش- - -ال أان ال - -ف - -رق
اŸسشخرة سشتقوم بالعمل بنظام
ال-ت-ناوب  24سش -ا ع-ل-ى  24وعلى

م-دار األسش-ب-وع ،سش-ت-ك-ون م-دعمة
بششبكة كامÒات اŸراقبة التابعة
Ÿراك -ز ال-ع-م-ل-ي-ات و–ت إاسش-ن-اد
جوي من طرف مروحيات األمن
الوطني خاصشة ‘ اŸدن الكÈى،
حيث سشيسشاهم هذا اإلجراء ‘

ضشمان سشرعة التدخل ‘ حالة
أاي إاع- -اق- -ة أاو اخ- -ت- -ن -اق م -روري
خÓ- -ل الشش- -ه -ر ل سش -ي -م -ا خ Ó-ل
سش -اع-ات الصش-ب-اح وق-ب-ل اإلف-ط-ار
وأاسشاسشا بعد الفÎات التي تعقب
اإلفطار.

‘ عمليات متفرقة خÓل  24سصاعة

حج ـ ـ ـ ـز ﬂـ ـ ـدرات ومؤوث ـ ـرات عقلي ـ ـة وتوقيـ ـ ـ ـف مروجيـ ـ ـن

«ألشصعب» ‘ اإط - -ار ﬁارب - -ة
ا÷رÁة ‘ الوسشط ا◊ضشري
وب -ه -دف تضش -ي-ي-ق اÿن-اق ع-ل-ى
الششبكات الإجرامية التي تهدد
سش Ó-م -ة اŸواط -ن و‡ت-ل-ك-ات-ه،
نفذت قوات الأمن الوطني بكل
م- - - - - - -ن ولي - - - - - -ات ا÷زائ - - - - - -ر
وم -عسش -ك -رع -م -ل -ي -ات م -داه-م-ة
فجائية مسشت ﬂتلف الأحياء
الششعبية خاصشة النقاط السشوداء
والأماكن اŸششبوهة.
اأسش-ف-رت ال-ع-م-ل-ي-ات عن توقيف

( )38ششخصشا لرتكابهم جرائم
ي -ع -اقب ع -ل-ي-ه-ا ال-ق-ان-ون ،ع-ل-ى
غ- -رار ا◊ي- -ازة واŸت- -اج- -رة ‘
اıدرات واŸوؤثرات العقلية،
ح-م-ل اأسش-ل-ح-ة ب-يضش-اء ﬁظورة
دون سش- - -بب شش- - -رع - -ي ” ،م - -ن
خÓلها حجز  78قرصشا مهلوسشا
و 148غرام من الكيف اŸعالج،
ب -الإضش -اف-ة اإ ¤اأسش-ل-ح-ة ب-يضش-اء
من ﬂتلف الأحجام.
‘ سشياق اآخر“ ،كنت ششرطة
ا◊دود ا÷وي -ة Ÿط -ار ب -ج-اي-ة

ي -وم اأمسش ،وع -ل -ى اإث -ر ع -م-ل-ي-ة
م -ع -ا÷ة ل -رح -ل-ة ج-وي-ة ب-اŒاه
مدينة بروكسشل ،وبعد الششتباه
‘ تصشرفات اأحد اŸسشافرين،
ق -ام اأع -وان الشش -رط -ة ب -ت-دق-ي-ق
اŸراق - -ب - -ة ‘ وث - -ائ- -ق سش- -ف- -ره
واأم -ت-ع-ت-ه ،ل-ي-ع Ìب-ح-وزت-ه ع-ل-ى
ك -م -ي -ة م -ن اŸوؤث-رات ال-ع-ق-ل-ي-ة
ت- -ق -در بـ  300ق-رصش م-هلوسش،
ل- -ي- -ت- -م ت- -وق -ي -ف -ه و–وي -ل -ه اإ¤
مصش -ال -ح الشش -رط -ة ال -قضش -ائ -ي -ة
اıتصشة لسشتكمال التحقيق.

’دأرة وأŸنتخبÚ
تبادل ألتهم ب Úأ إ

تأاخر توزيع قفة رمضصان سصيناريو يتكّرر بالكرمة ‘ وهران
دعا سصكان بلدية ألكرمة
بوهرأن ،إأ ¤تسصريع
وتÒة توزيع قفة
رمضصان ،ألتي تعرف
تأاخرأ كبÒأ كل سصنة
مثÒة تسصاؤو’ت Òﬁة.

وهران :براهمية مسسعودة

طالب بعضش سشكان حي اآلمال
‘ تصش - -ري - -ح - -ه- -م لـ «الشش- -عب»
بضش- -رورة اŸت- -اب -ع -ة الصش -ارم -ة
وال -ت-ح-ق-ي-ق اŸت-واصش-ل ‘ سشÒ
ال - -ع - -م - -ل ّ- -ي- -ة ،مششÒي- -ن إا ¤أان
اإلج- -راءات ال- -ت- -ي ي- -ت- -خ- -ذه -ا
مسشؤوولو البلدّية حاليا تنطوي
ع - -ل - -ى ك - -ث Òم - -ن األم- -ور غÒ
ال- -واضش- -ح- -ة ،لسش- -ي -م -ا ‘ ظ -ل
ال- -غ- -ي- -اب غ ÒاÈŸر ل- -رئ- -يسش
اÛلسش الشش- -ع- -ب- -ي ال- -ب- -ل- -دي،
وفقما أاششار إاليه ّﬁدثونا.
تسشاءل هؤولء عن اŸغزى من
ت -وزي -ع اإلع -ان-ات ال-غ-ذائ-ي-ة ‘
نهاية رمضشان الفضشيل ،وهم ‘

أام ّسش ا◊اجة إاليها خÓل األيام
األو ،¤خ - -اصش - -ة وأان ه - -ن - -اك
عائÓت تعجز عن توف Òأادنى
الضش - -روري - -ات خ Ó- -ل الشش- -ه- -ر
ال-ك-ر ،Ëم-ا يسش-ت-دع-ي تسش-ب-ي-ق
العملية التضشامنية.
كششفت مصشادر ﬁلّية مسشؤوولة،
أاّن البلدية اسشتفادت ‘ رمضشان
 2016من  5500قّفة ،فيما ”
إاحصش- - -اء  2500ع-ائ-ل-ة م-ع-وّزة
ف- -ق- -ط عﬂ Èت -ل -ف م -ن -اط -ق
ال-ك-رم-ة ال-ت-ي ت-ع-ت Èم-ن أاغ-ن-ى
بلدّيات وهران.
دع -ا مصش-در ح-الت ال-ت-ق-اعسش
والتأاخر والفوضشى واصشفا اياها
ب- -ظ- -اه- -رة «تسش- -ي -يسش ال -ق ّ-ف -ة»
وتسشيÒها من اŸنتخب ،Úا¤
ال - -ت - -ف - -ك Òا÷ّدي ‘ إاشش- -راك
اÛت -م -ع اŸد ،Êب -الع -ت -م-اد
ع- -ل- -ى ÷ان أاح- -ي- -اء رسش- -م -ي -ة
تششرف على عمليّات التوزيع.
وباŸقابل نقلت «الششعب» عن
رئ- - - - -يسش - - - -ة ÷ن - - - -ة الشش - - - -ؤوون

اإلج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة وال- -ث- -ق- -اف- -ي -ة
وال- -ري- -اضش -ة ،السش ّ-ي -دة ع -ب -ودي
ال- -زه- -رة ق- -ول- -ه -ا إاّن اŸشش -ك -ل
اŸط- -روح ،ي -رج -ع أاسش -اسش -ا إا¤
اإلدارة قائلة إان اللجنة ليسشت
مسش -ؤوول -ة ع -ن ت -أاخ Òال -ت-وزي-ع،
لف -ت -ة إا ¤أاّن السش -ن -ة اŸاضش-ي-ة
– ّصش- -لت ع -ل -ى أاك Ìم -ن 5000
ق-ف-ة ل-ت-ن-خ-فضش إا 3500 ¤قّفة
هذا الششهر الفضشيل ،موضّشحة
أانّ السشتفادات خÓل رمضشان
اŸنصش - -رم شش - -م - -لت ق - -اط- -ن- -ي
السش- -ك- -ن- -ات ال- -ف- -وضش- -وي- -ة غÒ
التابع Úلبلدية الكرمة ،وعليه
” الÎكيز على ششهادة اإلقامة.
كما أاششارت ذات اŸسشؤوول إا¤
أاّن -ه-م ي-ح-رصش-ون أاشش-د ا◊رصش
ع- -ل- -ى ت -وزي -ع اإلع -ان -ات ع -ل -ى
مسشتحّقيها قبل نهاية األسشبوع
ال- -ث- -ا Êم- -ن الشش- -ه -ر ال -ك -رË
إلع- -ف -اء اŸواط -ن Úم -ن ع -ن -اء
اإلن- -ت -ظ -ار وسش -ط ح -رارة ا÷و
وتعب الصشوم.

