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›لسس الوزراء يصضادق على ﬂطط عمل ا◊كومة
توطيد دولة أ◊ق وألقانون وأ◊ريات وألدÁقرأطية
ترأأسس رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،أأمسس ،با÷زأئر ألعاصصمة ،أجتماعا Ûلسس ألوزرأء حسصب بيان لرئاسصة
أ÷مهورية فيما يلي نصصه ألكامل:

«ترأسس عبد ألعزيز بوتفليقة رئيسس أ÷مهورية أمسس أألربعاء 14
ج - -وأن  2017أŸوأف - -ق لـ 19رمضض - -ان 1438
أجتماعا Ûلسس ألوزرأء.
ول -دى أف -ت -ت -اح -ه ل Ó-ج -ت -م -اع ت -وج -ه رئ-يسس
أ÷م-ه-وري-ة ب-أاط-يب أل-ت-ه-ا Êل-لشضعب أ÷زأئري
Ãن -اسض -ب -ة شض -ه -ر رمضض -ان أل -ك -ر Ëم -ع-رب-ا ع-ن
Óمة
“ن-ي-ات-ه ب-السض-ع-ادة وأل-ه-ن-اء Ÿوأط-ن-ي-ن-ا ول -أ
أإلسضÓمية جمعاء.
كما هنأا رئيسس ألدولة أعضضاء أ◊كومة على
ألثقة ألتي وضضعت فيهم وحثهم على مضضاعفة
أ÷هود من أجل رفع ألتحديات ألرأهنة.
و‘ مسضتهل أجتماعه ،أسضتمع ›لسس ألوزرأء
ون -اقشس ع -رضض -ا ق -دم -ه أل -وزي -ر أألول ي -ت -ع -ل -ق
Ãشضروع برنامج عمل أ◊كومة.

ألبيئة– )ii( ،سض ÚأŸنظومة ألوطنية للتعليم وألتكوين وتثم Úألبحث
ألعلمي )iii( ،عصضرنة أŸنظومة ألوطنية للصضحة.
 ع-ل-ى ألصص-ع-ي-د أ’جتماعي )i( :أ◊ف -اظع -ل -ى أŸن -ظ -وم-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-لضض-م-ان ألج-ت-م-اع-ي
وألتقاعد )ii( ،ترقية ألشضغل )iii( ،تعزيز آأليات
أل- -تضض- -ام- -ن أل -وط -ن -ي )iii( ،وم- -وأصض -ل -ة أل -ت -ك -ف -ل
بالطبقات ألجتماعية ذأت ألحتياجات أÿاصضة.

تفادي ا’سضتدانة
اÿارجية والتحكم
أاك ‘ Ìحجم
الواردات

تعزيز أ◊كم ألرأشصد ،ترقية
أ’سصتثمار و–سص Úمعيشصة أŸوأطن

ويأاتي برنامج ألعمل هذأ أمتدأدأ لتطبيق برنامج رئيسس أ÷مهورية
ويتمحور أسضاسضا حول أألهدأف ألتالية:
 ف -ي -م -ا ي -خصس تسص-ي Òشص-ؤوون أل-دول-ة )i( :ت -وط -ي -د دول -ة أ◊قألقانون وأ◊ريات وألدÁقرأطية )ii( ،تعزيز أ◊كم ألرأشضد )iii( ،ترقية
ألهوية ألوطنية )iv( ،وأ◊فاظ على ألذأكرة.
 ف -ي-م-ا ي-خصس ألشص-ق أ’ق-تصص-ادي وأŸا‹ )i( :عصض-رن-ة أŸال-ي-ةألعمومية وأŸنظومة أŸصضرفية )ii( ،تطه Òألفضضاء ألقتصضادي وترقية
ألسضتثمار ( )iiiوتثم Úسضائر ثروأت ألبÓد.
 فيما يخصس ألتنمية ألبشصرية– )i( :سض Úأإلطار أŸعيشضي منخÓل توف Òألسضكن وضضمان ألسضتفادة من ألطاقات وأŸاء وكذأ حماية

ول- -دى ت- -دخ- -ل- -ه ب- -ع- -د
أŸصض-ادق-ة ع-ل-ى ب-رن-ام-ج
عمل أ◊كومة ‘ ›لسس ألوزرأء ،صضرح رئيسس
أ÷مهورية أن أزمة أسضعار ألنفط أمدها طائل
وأن -ه -ا ت -ف -رضس ع-ل-ي-ن-ا –دي-ات كÈى ت-ق-تضض-ي
خصض-وصض-ا ت-ف-ع-ي-ل أإلصضÓ-ح-ات أل-وأجب أل-قيام
بها.
‘ ه -ذأ ألسض -ي -اق ،أك -د رئ -يسس أل -دول -ة ع -ل-ى
ضضرورة موأصضلة تنفيذ سضياسضة ترشضيد أŸيزأنية
أŸصض-ادق ع-ل-ي-ه-ا خÓ-ل ألسض-ن-ة أŸنصض-رم-ة م-ن
أجل تقو ËأŸالية ألعمومية ‘ آأفاق .2019
وع Ó-وة ع -ل -ى ذلك ،وت-ف-ادي-ا لÓ-ن-ع-ك-اسض-ات ع-ل-ى ب-رأم-ج ألسض-ت-ث-م-ارأت
أل -ع-م-وم-ي-ة ،دع-ا أل-رئ-يسس ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة أ◊ك-وم-ة إأ ¤ت-رق-ي-ة
ألتمويÓت ألدأخلية غ Òألتقليدية ألتي Áكن حشضدها خÓل سضنوأت
ألنتقال أŸا‹.

يومية وطنية إأخبارية تصصدر عن أŸؤوسصسصة ألعمومية
أ’قتصصادية(شصركة ذأت أسصهم)
رأسس مالها أ’جتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
 39شصارع ألشصهدأء ألجزأئر

ألÈيد أ إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسس(021) 60.67.93 :

’دأرة وألمالية
أ إ

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسس(021)٦0.70.٣٥:

(021) 60.70.40

أزمة ألنفط أمدها طائل
تقتضصي تفعيل
’صصÓحات
أ إ

وبعد ألتأاكيد على ضضرورة أ◊فاظ على ألسضيادة ألقتصضادية للبÓد،
أعطى رئيسس أ÷مهورية تعليمات للحكومة بتفادي أللجوء إأ ¤ألسضتدأنة
أÿارجية وألتحكم أك ‘ Ìحجم ألوأردأت من ألسضلع وأÿدمات بهدف
أ◊فاظ على أحتياطات ألصضرف للبÓد.

موأصصلة Œسصيد ‰وذج ألنمو
أ’قتصصادي أ÷ديد

ك -م -ا ك -ل -ف رئ -يسس أل-دول-ة أ◊ك-وم-ة Ãوأصض-ل-ة Œسض-ي-د ‰وذج أل-ن-م-و
ألقتصضادي أ÷ديد أŸصضادق عليه خÓل ألسضنة أŸاضضية من طرف
›لسس ألوزرأءÃ ،ا ‘ ذلك أ÷انب أŸتعلق باإلصضÓحات لتحسض Úمناخ
ألسضتثمار وعصضرنة ألنظام أ÷بائي وألبنوك ألعمومية وألسضوق أŸالية.
وباŸوأزأة ،دعا ألرئيسس عبد ألعزيز بوتفليقة أ◊كومة إأ ¤ألعمل على
تثم Úأك Èلكافة أŸوأرد وألÌوأت ألتي تزخر
ب -ه -ا أل -ب Ó-دÃ ،ا ف -ي -ه أÙروق -ات أألح -ف-وري-ة
ألتقليدية وغ Òألتقليدية وألطاقات أŸتجددة.
وبعد ألتذك Òبأان أÿيارأت ألوطنية ‘ ›ال
ألعدألة ألجتماعية وألتضضامن ألوطني ل رجعة
فيها ،كلف رئيسس أ÷مهورية أ◊كومة بالعمل
ع- -ل- -ى م- -زي- -د م- -ن ألÎشض- -ي- -د ل -ه -ذه ألسض -ي -اسض -ة
ألجتماعية ،لسضيما من خÓل أسضتهدأف أفضضل
Ÿسضتحقي أŸسضاعدأت ألعمومية.
و‘ أألخ Òدعا رئيسس ألدولة أ◊كومة إأ¤
ألتضضامن ألتام فيما يخصس عمل أ◊كومة وأإ ¤أعتماد سضياسضة أتصضال
ناجعة نحو ألرأي ألعام وألتشضاور أŸتوأصضل مع شضركائها ألقتصضاديÚ
وألجتماعي.Ú
و‘ ختام أشضغاله ،درسس ›لسس ألوزرأء وصضادق على قرأرأت فردية
تخصس تعيينات وإأنهاء مهام وظائف عليا ‘ ألدولة».

تضضامن ‘ عمل ا◊كومة
وتشضاور دائم مع الشضركاء
ا’قتصضادي Úوا’جتماعيÚ

ألرئيسصة أŸديرة ألعامة
مسصؤوولة ألنشصر

أامينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
أŸقـــا’ت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإأ ¤أصصحابها نشصرت أو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

’شصهار
أŸؤوسصسصة ألوطنية للنشصر وأ إ
 1شصارع باسصتور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسس(021)73.95.59... :

وسصسصات ألتالية:ألوسصط :مطبعة  S.I.Aألغرب :شصركة ألطباعة  S.I.Oألشصرق :شصركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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أÿميسس  15جوأن  2017م
ألموأفق لـ  20رمضسان  14٣8هـ

ما يجب معرفته من أاسسمى القوانÚ

دسستور  2016وضسح مسسار ﬂطط عمل ا◊كومة
التنفيذ بعد مصسادقة ›لسس الوزراء والŸÈان

ت-ن-اول دسس-تور ﬂ 2016طط
ع -م -ل ا◊ك -وم -ة ‘ ال -ع-دي-د م-ن
اŸواد ح- - -يث ت- - -ؤوك - -د اŸادة ““ 93
يع Úرئيسس ا÷مهورية أاعضساء
ا◊ك-وم-ة ب-ع-د اسس-تشس-ارة الوزير
’ول
’ول .ي- - -نسس - -ق ال - -وزي - -ر ا أ
ا أ
ع-م-ل ا◊ك-وم-ة .ت-ع-د ا◊ك-ومة
ﬂط- -ط ع- -م- -ل- -ه- -ا وت -ع -رضس -ه ‘
›لسس الوزراء““.

حكيم بوغرارة

بعد تعي Úألوزير أألؤل عبد أÛيد
تبون من قبل رئيسس أ÷مهورية عبد
ألعزيز بوتفليقة ؤمنح ألثقة للحكومة
أ÷دي - -دة ” أج - -ت - -م - -اع أؤل ›لسس
للوزرأء أمسس حيث قدم تبون برنامج
أل-ع-م-ل ل-ل-مصس-ادق-ة ع-ل-ي-ه قبل إأحالته
على أÛلسس ألشسعبي ألوطني.ؤفقا
للمادة  94ألتي تشس ““ Òيقّدم ألوزير
أألؤل ﬂط- -ط ع- -م -ل أ◊ك -وم -ة إأ¤
أÛلسس ألشّس-ع-بّ-ي أل-وط-نّ-ي ل-لموأفقة
ع- -ل -ي -ه ،ؤُي -ج -ري أÛلسس ألّشس -ع -ب ّ-ي
ألوطنيّ لهذأ ألغرضس مناقشسة عاّمة.

Áكن للوزير أألؤل أن يكيّف ﬂطط
أل - -ع - -م - -ل ه - -ذأ ،ع - -ل - -ى ضس- -وء ه- -ذه
أŸن- -اقشس- -ة ،ب- -ال- -تشس- -اؤر م- -ع رئ- -يسس
أ÷مهورية.
ي- -قّ- -دم أل- -وزي- -ر أألؤل ع- -رضس -ا ح -ول
ﬂط - -ط ع- -م- -ل أ◊ك- -وم- -ة Ûلسس
أألّم -ة م -ث -ل -م -ا ؤأف -ق ع-ل-ي-ه أÛلسس
ألشسعبي ألوطنيÁ .كن Ûلسس أألمّة
أن يصسدر لئحة““.
ؤيأاتي هذأ أإلجرأء ‘ سسياق ألتنسسيق
بﬂ Úتلف ألسسلطات ؤألتشساؤر حول
ﬂطط ألعمل ؤفتح ألكلمة Ÿمثلي
ألشس - - -عب ‘ سس - - -ي - - -اق أŸم - - -ارسس - - -ة
ألدÁقرأطية حتى يقدموأ ما يرؤنه
مناسسبا من مÓحظات ؤأنتقادأت من
أجل إأثرأئه.
ؤح -سس -ب أ- Ÿادة  ““ 95ي -ق ّ-دم أل-وزي-ر
أألؤل أسس- -ت- -ق -ال -ة أ◊ك -وم -ة ل -رئ -يسس
أ÷م -ه -ورّي -ة ‘ ح -ال ع -دم م -وأف-ق-ة
أÛلسس ألشّس- -ع- -بّ- -ي أل- -وط- -ن ّ-ي ع -ل -ى
ﬂطط عمل أ◊كومة .يعيّن رئيسس
أ÷م- -ه- -ورّي -ة م -ن ج -دي -د ؤزي -رأ أؤل
حسسب ألكيفّيات نفسسها ““.ؤتعت Èهذه

اÿب Òمبتول يـ ـ ـ ـÈز
التوجيهات السسبع ـة التي
قدمها الرئيسس بوتفليقة

^  1ـ ضسرؤرة موأصسلة تنفيذ سسياسسة ترشسيد
أل-ن-ت-ق-ات ؤع-قÓ-ن-ي-ة أŸي-زأنية أŸعتمدة ألسسنة
أŸاضس-ي-ة ل-تصس-ح-ي-ح أŸال-ي-ة أل-ع-م-ومية ‘ أآفاق
.2019
^  2ـ ترقية ألتمويÓت ألدأخلية غ Òألتقليدية
أل -ت -ي Áك -ن Œن -ي -ده-ا خÓ-ل سس-ن-وأت م-رح-ل-ة
ألتحول أŸا‹.
^  3ـ تفادي أللجوء إأ ¤ألسستدأنة أÿارجية
ؤأل -ت -ح -ك -م أك ‘ Ìح -ج-م أل-وأردأت م-ن ألسس-ل-ع
ؤأÿدمات من أجل حماية أحتياطات ألصسرف.
^  4ـ م-وأصس-ل-ة أإق-ام-ة أل-ن-م-وذج أ÷دي-د للنمو
أŸصسادق عليه ‘ Ã 201٦ا ‘ ذلك أ÷انب
أÿاصس بالصسÓحات لتحسس Úمناخ ألسستثمار
ؤعصسرنة ألنظام ألضسريبي ؤألبنوك ألعمومية
ؤألسسوق أŸالية.
^  5ـ تثم Úأك Ìلكافة أŸوأرد ؤألÌؤأت ألتي
تتوفر عليها ألبÓد Ãا ‘ ذلك أÙرؤقات
ألتقليدية ؤغ Òألتقليدية ؤألطاقات أŸتجددة.
^  6ـ ‘ ›ال ألعدألة ألجتماعية ؤألتضسامن
ألوطني ألعمل على أرسساء عقلنة لهذه ألسسياسسة
من خÓل أسستهدأف أفضسل للدعم ألعمومي.
^  7ـ سسياسسة أتصسال فعالة باŒاه ألرأي ألعام
ؤتشس- -اؤر أفضس -ل م -ع ألشس -رك -اء ألق -تصس -اديÚ
ؤألجتماعي.Ú

سس .ب

أŸادة م- -ن أه -م أŸوأد أل -ت -ي ت -ع -تÈ
ألسسلطة ألتشسريعية عام Óمهما ‘
منح رأيها خاصسة ؤأنها منتخبة من
قبل ألشسعب أ÷زأئري.
ؤت -ف -رضس أŸادة  ‘ 9٦ح - -ال رفضس
ﬂطط عمل أ◊كومة Ÿرت Úمن
ق-ب-ل أÛلسس ألشس-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي ح-ل
أÛلسس ،حيث تقول أŸادة ““ إأذأ ⁄
– ُصسل من جديد موأفقة أÛلسس
ي ألوطنيّ ينحلّ ؤجوبا .تسستمّر
ألشّسعب ّ
أ◊كومة ألقائمة ‘ تسسي Òألشّسؤوؤن
أل -ع-ادّي-ة إأ ¤غ-اي-ة أن-ت-خ-اب أÛلسس
ي ؤذلك ‘ أجل أقصساه
ي ألوطن ّ
ألشّسعب ّ
ثÓثة ( )٣أشسهر““.
ؤتشسدد أŸادة  97على ألوزير أألؤل
ت -ن-ف-ي-ذ ألÈن-ام-ج أل-ذي صس-ادق ع-ل-ي-ه
أÛلسس ألشس-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي م-وضس-حة
““ينّفذ ألوزير أألؤل ؤين ّسسق ﬂطط
أل -ع -م -ل أّل-ذي صس-ادق ع-ل-ي-ه أÛلسس
ي““.
ي ألوطن ّ
ألشّسعب ّ
أما أŸادة  98فتؤوكد على تقدË
أ◊كومة بيان ألسسياسسة ألعامة سسنويا
م -ن أج -ل م -رأق -ب-ة أل-ت-ن-ف-ي-ذ ؤضس-ب-ط

ألختÓلت ،ؤ‘ حال عدم منح ألثقة
من أÛلسس للحكومة يقدم ألوزير
أألؤل أسس- -ت- -ق- -ال- -ة أ◊ك- -وم -ة ؤأŸادة
كاملة «:يجب على أ◊كومة أن تقدم
ي
سسنويا إأ ¤أÛلسس ألشّسعبيّ ألوطن ّ
بيانا عن أل ّسسياسسة ألعامّة .تعُقب بيان
أل ّسس -ي -اسس -ة أل -ع -اّم -ة م -ن -اقشس -ة ع -م -ل
أ◊ك- -وم- -ةÁ .ك- -ن أن ُت -خ -ت َ-ت -م ه -ذه
أŸن -اقشس -ة ب Ó-ئ -ح -ة .ك -م -ا Áك-ن أن
يّÎت -ب ع -ل -ى ه -ذه أŸن -اقشس -ة إأي -دأع
ُم -ل -ت َ-م -سس رق -اب -ة ي -ق-وم ب-ه أÛلسس
ألشّسعبيّ ألوطنيّ طبقا ألحكام أŸوأد
 15٣ؤ 154ؤ 155أدناه.
للوزير أألؤل أن يطلب من أÛلسس
ي تصسويتا بالثّقة .ؤ‘
ألشّسعبيّ ألوطن ّ
حال عدم أŸوأفقة على لئحة ألثّقة
يقّدم ألوزير أألؤل أسستقالة أ◊كومة.
‘ ه- - -ذه أ◊ال- - -ةÁ ،ك- - -ن ل- - -رئ - -يسس
أ÷م- -ه -ورّي -ة أن ي -ل -ج -أا ،ق -ب -ل ق -ب -ول
ألسس -ت -ق -ال -ة ،إأ ¤أح -ك -ام أŸاّدة 147
أدناهÁ .كن للحكومة أن تقّدم إأ¤
›لسس أألّم -ة ب -ي -ان -ا ع -ن ألّسس -ي -اسس -ة
ألعامّة““.

الذاكرة الوطنية لرسسم معا ⁄النجاح

نور الدين لعراجي

أكد رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة خÓل
ترؤؤسسه أؤل أجتماع Ûلسس ألوزرأء بعد تشسريعيات
 2017ع- -ل- -ى مضس- -اع- -ف- -ة أ÷ه -ود م -ن أج -ل رف -ع
أل -ت -ح -دي-ات أل-رأه-ن-ة م-ع-رج-ا ع-ل-ى ت-ع-زي-ز أ◊ك-م
أل-رأشس-د ؤت-رق-ي-ة أل-ه-وي-ة أل-وط-ن-ي-ة ؤأ◊ف-اظ ع-لى
ألذأكرة.
حرصس ألرئيسس بوتفليقة على ألذأكرة ألوطنية نابع
من ألتضسحيات أ÷سسام ؤأإلسسهامات ألكÈى ألتي
قدمها أ÷يل أألؤل للحركة ألوطنية ؤثورة نوفمÈ
 ،1954أŸنطلق ألذي يحتم على أألجيال أ◊الية
ؤألقادمة أن تسساهم بقدر كب ‘ Òأسستحضسار هذه
ألوثبة ألوطنية ،ؤجعلها نÈأسسا ؤمرجعا تاريخيا
ضسد كل أنوأع ألغطرسسة ؤألسستعمار ؤألبتعاد عن
زرع أ◊قد ،دؤن نسسيان ألثمن ألذي دفعه شسعبنا ‘
سس -ب -ي -ل أن ي -ح -ي -ا ؤي -ع -يشس ح-رأ مسس-ت-ق ،Ó-م-ن ك-ل
ألتبعيات مهما كان نوعها ،ؤترسسيخ هذأ ألتضسحيات
ألكÈى كفاصسل تاريخي مهم ‘ ألذأكرة ألوطنية
ؤأ÷ماعية لكل أ÷زأئري.Ú
إأن أله -ت -م-ام ب-ال-ذأك-رة أل-وط-ن-ي-ة أل-ت-ي أك-د رئ-يسس
أ÷مهورية على إأعطائها أ◊يز أألك Èمن ألهتمام
ليسس ؤليد أليوم ،ؤهو أ◊رصس ألذي عهدناه ‘
خ -ط -اب -ات -ه ؤأج -ت-م-اع-ات-ه ،م-اي-ؤوك-د م-رة أخ-رى أن
أل -تضس -ح -ي -ات أألؤ ¤ل ت -ق -در ب-ث-م-ن ،ؤل Áك-ن أن
“ح -ى م -ن أل -ذأك -رة ،ف -ه -ي ع -ال -ق -ة ‘ م -اضس -ي -ن-ا
ؤحاضسرنا ؤبها نسستشسرف مسستقبلنا ب Úأأل· ؤ‘
عا ⁄يتطور كل يوم نحو أآلفاق.

معا ⁄دقيقة لدÁومة التنمية
والوقت للتواجد ‘ اŸيدان
سسعيد بن عياد
يسسطر ﬂطط عمل أ◊كومة ألتي يقودها ألوزير أألؤل تبون
ؤألذي نال ثقة رئيسس أ÷مهورية لدى ترؤؤسسه أؤل ›لسس للوزرأء
بعد ألتشسريعيات أألخÒة معا ⁄موأجهة أŸرحلة ألرأهنة بكل
–دياتها ‘ أŸدي Úألقريب ؤأŸتوسسط من أجل أ◊فاظ على
ؤتÒة ألتنمية ألقتصسادية ؤألجتماعية كمضسمون حيوي ÿيار
ألدÁقرأطية ؤدؤلة ألقانون ألذي قطع شسوطا معتÈأ على مسسار

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

إأن هبة أÓÿصس ألتي أثبتها ألشسعب أ÷زأئري على
طول مسساره ألنضسا‹ هي مسسارأت قوية ؤثابتة ل
تتأاثر ؤلن تؤوثر فيها ألنزأعات ؤأÓÿفات فسسرعان
ما تعود إأ ¤جادتها ؤتسستحضسر ذأكرتها لتنهضس من
ج- -دي- -د ،ل- -ت- -ق- -دم ‘ ذلك أق- -وى أل- -درؤسس ؤأن -ب -ل
ألتضسحيات حتى يك Èألوطن بأابنائه كما ك Èبدماء
شسهدأئه.
أألم- -ر يسس- -ت- -وجب أل- -ع- -م -ل ؤأ◊رصس ع -ل -ى “كÚ
أألج- -ي- -ال أل -ق -ادم -ة م -ن درأسس -ة م -اضس -ي أألج -دأد
ؤم- -ع -رف -ة ب -ط -ولت -ه -م سس -وأء ‘ –ري -ر ألشس -ع -وب
أألخرى أؤ ‘ –رير بلدهم من برأثن ألسستعمار
أل -ذي ع -م -ر ق -رن -ا ؤنصس -ف ق-رن م-ن أل-زم-ن ،ؤع-ن
طريق تسسجيل رموز أ÷زأئر ؤبطولتهم ؤألتعريف
ب -ه -ا ؤإأدرأج -ه -ا ‘ أŸن -ظ-وم-ة ألÎب-وي-ة ؤدع-م-ه-ا،
سسيجعل أ÷يل ألقادم متشسبعا بقيمه ألوطنية ؤمن
م- -آاث- -ر ؤب- -ط- -ولت أب -ائ -ه ،ن -اه -يك ع -ن تسس -ج -ي -ل
ألشسهادأت ألتاريخية حية من أفوأه صسناع ألثورة ،
ؤتقدÁها مادة خام للباحث ÚؤأŸؤورخ Úقصسد
تفعيلها ؤتوظيفها كمادة حية ؤمرجع Áكن طلبة
أ÷امعة من إأدرأجه ‘ مذكرأتهم ؤعلى مرأكز
ألبحث ألتاريخي أن تقوم بدؤرها ‘ تخزين هذه
ألصس -ور ألسس -م-ع-ي-ة ؤأل-بصس-ري-ة ؤأÙاف-ظ-ة ع-ل-ي-ه-ا،
أألمر نفسسه بالنسسبة للوثائق ؤأألرشسيف .
إأدرأج ألذأكرة ‘ كلمة رئيسس أ÷مهورية متعلق
بالهوية ؤترقيتها ؤقد مكن ألدسستور أألخ Òمن
ج-ع-ل أألم-ازي-غ-ي-ة ل-غ-ة رسس-م-ي-ة إأ ¤ج-انب أل-ع-رب-ية
ؤهذأ إأن دل على شسيء فإا‰ا يدل على ألزخم
ؤأإلرث ألتاريخي ؤألثقا‘ أŸشسكل لهويتنا ذأت
أألبعاد ألثÓثة.

أŸطابقة مع أŸعاي Òألدؤلية.
ؤيحسسم أıطط ألذي ينقل أ ¤ألŸÈان لنيل ثقة أÛلسس
ألشس -ع -ب -ي أل -وط -ت -ي ؤ›لسس أألم -ة ‘ أل -ت -وج-ه-ات ألق-تصس-ادي-ة
ب -ال-ت-اك-ي-د ع-ل-ى ﬁم-وع-ة م-ن أŸب-ادئ أ÷وه-ري-ة أل-ت-ي ت-رت-ب-ط
ب-الم-ن ألق-تصس-ادي ؤأŸا‹ ؤت-ف-ادي ت-دأع-ي-ات أل-ث-دم-ة أŸال-ي-ة
أÿارجية ألتي إأذأ ما خرجت عن ألسسيطرة قد تكلف أÛموعة
ألوطنية ألكث.Ò
ؤ‘ هذأ أإلطار حسسم رئيسس أ÷مهورية ؤرقة طريق ﬂطط
أ◊كومة بالتأاكيد على ضسرؤرة ألنطÓق ‘ ألعمل على ﬂتلف
أŸسستويات أŸيدأنية حيث يجب أن ينجز برنامج ألنمو لبناء
أقتصساد أنتاجي ؤمتنوع غ Òمرتبط عضسويا باÙرؤقات ألتي
تؤوكد ألتوقعات أن أزمة ترأجع أسسعارها تتوأصسل طيلة ألسسنة
أ÷ارية على أألقل ؤلذلك ل ›ال سسوى تعميق مسسار ألتحول
ألقتصسادي بكل فرؤعه مثل ألتحول ألطاقوي ؤترشسيد ألنفقات

الدÁقراطيـة ب ـر األمـان
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فنيدسس بن بلة

كشسف ﬂطط عمل أ◊كومة أŸصسادق عليه من قبل ›لسس ألوزرأء عن خارطة طريق غايتها تعزيز
ألصسرح ألدÁقرأطي ،أ◊ريات ؤأ◊قوق أألسساسسية ،رشسادة أ◊كم ؤألتدأؤل على ألسسلطة .ؤهي مسسائل
حظيت بالهتمام من قبل رئيسس أ÷مهورية ألذي ؤعد Ãوأصسلة مسسعى بناء أŸؤوسسسسات ‘ جزأئر
توأجه –ديات تفرضس ‚اعة ألتسسي Òؤألتنظيم ؤألرؤؤية ألسستشسرأفية ألتي تعرضس أ◊لول Ÿشساكل
ؤتعقيدأت قبل ؤقوعها ؤأسستفحالها ؤما –دثه من تدأعيات ألطوأرئ ؤألسستنفار.
رأفع ألرئيسس ‘ ﬂتلف أŸناسسبات من أجل هذأ ألتوجه ألذي يفرضس على ألهيئات تنفيذية ؤتشسريعية
ؤمؤوسسسسات ألنخرأط ‘ مسسعى تعزيز ألدÁقرأطية ؤدؤلة أ◊ق ؤألقانون أŸتضسمن ‘ ؤرشسات
أإلصسÓحات ألسسياسسية ؤألقضسائية ألتي كانت على ألدؤأم ‘ صسلب ألÈنامج ألرئاسسي أŸشسدد على هذه
أ◊ركية ؤألعصسرنة ÿدمة أŸوأطن ؤأŸتقاضسي ؤتأاط Òأ◊ياة ألعامة دأخل أÛتمع.
أنصسبت أŸشساؤرأت حول أŸرأجعة ألدسستورية  201٦مع ﬂتلف ألتشسكيÓت ألسسياسسية ؤ‡ثلي
أÛتمع أŸد Êؤألشسخصسيات ألوطنية على هذأ أ÷انب باعتباره يؤوسسسس للحكم ألرأشسد ؤيرسسخ للثقة
ؤأŸصسدأقية ‘ أŸؤوسسسسات ألعدلية ؤألقضسائية ؤغÒها من أŸؤوسسسسات أألخرى ألتي تقوى صسرح ألدؤلة
ؤتؤومنها من أي أهتزأز ؤأضسطرأب ‘ ﬁيط إأقليمي ؤدؤ‹ متغ. Ò
أنصسبت توجيهات رئيسس أ÷مهورية ؤتعليماته على دعم سسلطة ألقضساء ؤمنحه ألسستقÓلية ؤألصسÓحية
أل-ت-ي تسس-م-ح ل-ل-ق-اضس-ي أن ي-وؤدي ؤظ-ي-ف-ت-ه ب-اق-ت-دأر ؤيصس-در أح-ك-ام-ا ﬁت-ك-م-ا ل-ل-ق-ان-ون ؤن-ق-اء ألضسمÒ
ؤأخÓقيات أŸهنة دؤن خشسية أحد أؤ لومة لئم.
ؤكانت هذه ألتعليمات يصسدرها ألرئيسس ‘ أفتتاح ألسسنة ألقضسائية باÿصسوصس دأعيا منذ  1999إأ¤
ت -ف -ع -ي -ل دؤر أل -قضس -اء ؤ–سس Úأدأئ -ه م-ن خÓ-ل ت-ك-وي-ن ج-ي-د ل-ل-قضس-اة ؤ“ك-ي-ن-ه-م م-ن إأدأرة أ÷لسس-ات
ؤأŸرأفعات برؤح معرفية عالية ل تسسمح باÿلل ؤل تفتح فجوأت ؤأنحرأفات ؤظلما.
ه- -ا ه- -و دسس -ت -ور  201٦ي -أات -ي م -ع -ززأ ب -أاح -ك -ام ؤم -وأد تشس -دد ع -ل -ى ه-ذأ أŸع-ط-ى أل-ث-ابت ؤأل-ق-اع-دة
أŸقدسسة،مؤوكدأ على جدؤى موأصسلة تفعيل أألدأء ألقضسائي بالفصسل ‘ أŸنازعات ‘ آأجال معقولة
Œعل أŸوأطن يثق أك ‘ Ìعدألته ؤيحÎمها.
ما يقال عن ألعدألة يصسلح للمؤوسسسسات أألخرى ألتي طالبها ألرئيسس بفتح قنوأت أ◊وأر مع عامة ألناسس
ؤألسستماع لنشسغالتهم ؤألتكفل بهمومهم ؤإأشسرأكهم ‘ ألÈأمج ؤأŸشساريع دؤن ألنظر إأليهم ›رد ؤعاء
أنتخابي .هذه ألنظرة ألتي تضسع أŸوأطن ‘ صسلب أŸعادلة ألوطنية صسمام أمان للجبهة ألدأخلية
ؤحصسانة أ÷زأئر من أحدأث ؤتوترأت ؤمشساهد إأنسسانية ‘ أك Ìمن دؤلة ؤفضساء جغرأ‘ سسياسسي عمته
حرؤب ؤتناحر ؤدمار بتسسميات متعددة ؤفق أجندأت خارجية غايتها تقسسيم أŸقسسم ؤŒزئة أÛزأ.

أاكد على التمسسك بالطابع ا’جتماعي للدولة

السسكن ،الصسحة والتعليم ضسمن أاولويات حكومة

جدد ›لسس الوزراء اŸنعقد ،أامسس– ،ت
رئ -اسس -ة رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة على التمسسك بالطابع ا’جتماعي
ل-ل-دول-ة ا÷زائ-ري-ة م-ن خÓ-ل ال-تأاكيد على
’طار اŸعيشسي للمواطن و توفÒ
أان –سس Úا إ
السسكن و –سس Úمسستوى التعليم و الصسحة
ت- -ق- -ع ضس- -م- -ن أاول- -وي -ات ال -ط -اق -م ا◊ك -وم -ي
’ول ع-ب-د اÛي-د
ا÷دي-د ب-رئ-اسس-ة ال-وزي-ر ا أ
تبون.

أام Úبلعمري

بهذه ألقرأرأت ؤألتعليمات ألتي أسسديت إأ ¤حكومة
تبون تكون قد تبددت كل ألشسكوك ؤأıاؤف ألتي
رأفقت مسسار تدهور أسسعار ألنفط ؤألتي غذت
ف -رضس -ي -ة ت -خ -ل -ي أل -دؤل-ة أ÷زأئ-ري-ة ع-ن ط-اب-ع-ه-ا
ألجتماعي ؤما يرأفق ذلك من توقف Ÿشساريع بناء
ألسس -ك -ن -ات ألج -ت -م -اع -ي-ة أؤ ألÎأج-ع ع-ن ›ان-ي-ة

ألتعليم ؤألطب ؤغÒها من ألسسيناريوهات ألقا“ة
ألهادفة إأ ¤بث ألريبة ؤألرتباك ‘ هذه ألظرؤف
أ◊سس- -اسس- -ة أل -ت -ي “ر ب -ه -ا ب Ó-دن -ا ج -رأء ت -رأج -ع
مدأخيل ألنفط على ألصسعيد ألدأخلي يضساف إأ¤
ذلك ﬁيط هشس على أألصسعدة أألمنية ،ألسسياسسية
ؤألقتصسادية خارجيا.
تأاتي هذه ألقرأرأت كرسسالة طمأانة إأ ¤ألدأخل من
خÓل ألتأاكيد على أن ألتوجهات ألكÈى للدؤلة
أ÷زأئرية خط أحمر ل Áكن أŸسساسس بها أؤ
ألÎأج-ع ع-ن-ه-ا ؤع-ل-ى رأسس-ه-ا أل-ط-اب-ع ألج-ت-م-اع-ي
للدؤلة أ÷زأئرية ألذي يعت Èكذلك مبدأ مقدسسا
رسسمه بيان أؤل نوفم Èأÿالد ،كما –مل هذه
ألقرأرأت ألتي خرج بها ›لسس ألوزرأء رسسالة إأ¤
أÿارج م- -ف- -اده -ا أن أ÷زأئ -ر  ⁄ت -دخ -ل م -رح -ل -ة
أÿطر كما يصسوره ألبعضس ؤأنها قادرة على أجتياز
أألزم -ة ب -أاق -ل أألضس -رأر أŸم -ك -ن-ة ؤ دؤن أŸسس-اسس
باŸكاسسب ألكÈى للشسعب أ÷زأئري.

الناطق الرسسمي لوزارة اÿارجية:

إاعادة  54رعية جزائرية كانوا عالق ‘ Úليبيا
” إاع- - -ادة ( )54رع -ي-ة ج-زائ-ري-ة ك-ان-وا
’قامة
عالق ‘ Úليبيا إا ¤ا÷زائر بسسبب ““ا إ
غ Òالقانونية““ ،حسسبما أاكده أامسس الناطق
باسسم وزارة الشسؤوون اÿارجية عبد العزيز
بن علي شسريف.
‘ تصسريح لوأج أكد بن علي ألشسريف أن ألعملية
“““ت بشسكل جيد ‘ هذأ ألشسهر ألفضسيل بفضسل
ت-ع-اؤن ؤمسس-اع-دة ألسس-ل-ط-ات أل-ل-ي-ب-ي-ة أل-ت-ي ع-م-لت
ب -ال -ت -ع -اؤن أل -وث-ي-ق م-ع أŸصس-ال-ح أŸرك-زي-ة ل-وزأرة
ألشسؤوؤن أÿارجية ؤأيضسا مع مصسا◊نا ألقنصسلية ‘

تونسس ل سسيما قنصسليتنا Ãدينة قفصسة““.
ؤأؤضسح ذأت أŸتحدث أنه ““” ألتمكن من Œميع
هؤولء ألرعايا أ÷زأئري Úألذين ليسس لديهم ؤثائق
ؤل موأرد ‘ ،طرأبلسس قبل أن تتكفل بهم ألقنصسلية
ؤيتم نقلهم جوأ من طرأبلسس إأ ¤أ÷زأئر ألعاصسمة
ع Èتونسس““.
ؤأضساف بن علي ألشسريف أنه ““” نقل ›موعة
أؤ ¤م- -ت- -ك -ون -ة م -ن ( )2٣شس - -خصس - -ا ي - -وم  7يونيو
ؤ›موعة ثانية متكونة من  ٣1شسخصسا ؤصسلت إأ¤
أ÷زأئر ألعاصسمة““.

اأكد الرئيسس اŸدير العام لسسوناطراك
ع -ب -د اŸوؤم -ن ول -د ق -دور ،اأمسس ا’أرب -ع -اء،
ب - -وه - -ران ،اأن - -ه سس - -ي - -ت - -م ا’إب - -ق - -اء ع - -ل- -ى
اسس -ت -ث -م -ارات اÛم -ع م -ع اإع -ادة ال -ن -ظ -ر ‘
ت -خ -ط -ي -ط -ه -ا““.سس -ن-ب-ق-ي ع-ل-ى اسس-ت-ث-م-ارات
اÛم- - -ع ول - -ك - -ن ي - -جب اإع - -ادة ال - -ن - -ظ - -ر ‘
ت-خ-ط-ي-ط-ه-ا ’ سس-ي-م-ا م-ن ح-يث ا’أول-وية““،
حسس -ب -م-ا اأوضس-ح ن-فسس اŸسس-ئ-ول ‘ تصس-ري-ح
ل/واأج /ع - -ل - -ى ه- -امشس زي- -ارة ع- -م- -ل ا¤
وهران.
أك- -د ب- -اŸن- -اسس -ب -ة ب -رن -ام -ج  50م -ل -ي -ار دؤلر
لسستثمارأت أÛمع للسسنوأت أÿمسس ألقادمة
ق -ائ ““ Ó-سس -ن -ق-وم رÃا ب-اإع-ادة أل-ن-ظ-ر ‘ ب-عضس
أنوأع ألسستثمارأت““.
ؤفيما يخصس معامل ألتكرير أ÷ديدة يرتقب

ألسس -ي -د ؤل -د ق-دؤر ت-ن-ف-ي-ذ أıط-ط أŸع-ن-ي ‘
أإطار ألأؤلوية معتÈأ باأنه سسÒى أإمكانية Œسسيد
›موع معامل ألتكرير أÿمسسة أؤ جزء منها.
ؤق -د ” أخ-ت-ي-ار أإ‚از م-ع-م-ل أل-ت-ك-ري-ر ◊اسس-ي
مسسعود كاأؤلوية ‘ هذأ أıطط حسسبما ”
أإبرأزه ‘ عرضس حول أآفاق تطوير أسستثمارأت
نشساط أŸصسب خÓل لقاء ألرئيسس أŸدير ألعام
لسسوناطرأك مع أإطارأت هذأ ألنشساط ألكائن
م -ق -ره ب -وه -رأن .ؤي -اأت -ي ب -ع -ده م -ع -م  Ó-ت -ي-ارت
ؤبسسكرة ‘ مرحلة ثانية.
ؤمن جهة أخرى أشسار ؤلد قدؤر أإ ¤أن ›معه
ألبÎؤ‹ قد “كن ◊د ألآن من تسسوية خمسسة
نزأعات من ›موع  1٣قائ““ Óأإننا نسسهر على
تسسوية هذأ ألنوع من ألوضسعيات لأننا بحاجة
للعمل مع ألشسركاء ألأجانب““.

لبقاء على السستثمارات
سسوناطراك :ا إ

ؤحوكمة تسسي Òألشسأان ألعام ؤمكافحة ألفسساد ألذي يكلف ألكث.Ò
إأن أŸرحلة ألرأهنة تسستدعي أ◊رصس على Œسسيد أهدأف
ألنمو أÙددة بالعتماد على إأعطاء نفسس جديد لÓسستثمار
أŸنتج للÌؤة ؤأŸنخرط ‘ ديناميكية ألتصسدير ،ؤهي مهمة ‘
متناؤل أŸؤوسسسسة أ÷زأئرية ‘ جميع ألقطاعات Ÿا تسستفيد
منه من مناخ ﬁفز ؤمرأفقة من ألدؤلة ‘ ›الت ألعقار
ألصس -ن-اع-ي ؤألع-ف-اءأت أıت-ل-ف-ة أضس-اف-ة أ ¤أل-ت-م-وي-ل .ؤب-ه-ذأ
أÿصسوصس يسسجل أıطط عناية للمنظومة ألبنكية لتسستعيد
مركزها حتى تكون مطابقة Ÿعاي ÒأŸنافسسة ؤألنجاعة.
ؤل يعت Èأıطط مسسأالة تتعلق با◊كومة ؤمؤوسسسسات ألدؤلة
إأ‰ا هو من صسميم مهمة كافة ألشسركاء ألذين يجب أن يدركوأ
مدى خطورة أي تهاؤن أؤ تردد بقدر ما هو منتظر منهم
مؤوسسسسات ؤمتعامل Úؤمسستثمرين إل‚از أŸشساريع ألسستثمارية
ألتي تسستجيب لقوأعد ألسسوق أÙلية ؤأÿارجية ؤألشسرؤع برؤح

أŸوأطنة ألقتصسادية ‘ ألدفع باŸنظومة ألقتصسادية إأ ¤بر
أألمان خاصسة ؤأن كل ألشسرؤط قائمة أليوم لكسسب ألرهانات
أ◊يوية ؤمن أبرزها حماية ألبÓد من أي أحتمال لعودة شسبح
ألسستدأنة أÿارجية مثلما حرصس عليه رئيسس ألدؤلة ‘ أجتماع
›لسس ألوزرأء.
ؤÁثل أحتياطي ألصسرف حقيقة ألقلب ألنابضس لÓقتصساد ‡ا
ي -ف -رضس أل-ت-زأم ك-اف-ة ألشس-رك-اء ق-وأع-د ع-م-ل ت-رك-ز ع-ل-ى أ◊سس
ألوطني ؤرؤح ألتضسامن ضسمن أÛموعة ألوطنية ؤإأرأدة رفع
ألتحديات مهما كانت طبيعتها خاصسة ؤأن ألبÓد “لك موأرد
ﬂتلفة ل تزأل غ Òمسستغلة بشسكل تام أؤ توجد ‘ ؤضسعية تبعÌ
تتطلب ألتثم ،Úؤيكفي أن –شسد ألطاقات ؤŒند أإلمكانيات
ل-ت-ن-ط-ل-ق ق-اط-رة أل-ن-م-و أل-ت-ي ت-رأف-ق-ه-ا ‘ ن-فسس أل-وقت ﬂتلف
ألشسرؤط أألخرى مثل أخلقة أ◊ياة ألعامة ؤألدفع بالكفاءأت إأ¤
مقاليد إأدأرة ألورشسات ؤتسسي ÒألÈأمج.
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ألخميسش  1٥جوأن  ٢01٧م
ألموأفق لـ  ٢0رمضضان  1٤٣٨هـ

أاكدت تطور اسشتعمال التكنولوجيات ا◊ديثة ،فرعون:

تسضعÒة «األنÎنت « من صضÓحيات سضلطة الضضبط وليسس الوزارة
لعÓم والتصشال» هدف وششيك البلوغ
«دمقرطة تكنولوجيات ا إ
لعÓم والتصشال ،بعد النقلة التي
–تل ا÷زائر اŸرتبة الثالثة من حيث التطور الذي عرفته ‘ ›ال تكنولوجيات ا إ
لنÎنت،
عرفتها من خÓل إادخال الرقمنة ‘ ﬂتلف اÛالت والقطاعات ،وما رافقها من ارتفاع ‘ عدد مسشتعملي ا أ
حسشب ما صشرحت به وزيرة الÈيد والتصشالت السشلكية والÓسشلكية والقتصشاد الرقمي إاÁان هدى فرعون.

حياة .ك
أك - -دت ف - -رع - -ون تسض- -ري- -ع وتÒة رق- -م- -ن- -ة
أ’ق-تصض-اد ،وأ’Œاه ن-ح-و أل-رق-م-ن-ة ألشض-ام-ل-ة،
للنظام أŸا‹ وأإ’دأري وﬂتلف أÿدمات
ألعامة وأŸؤوسضسضات أ’قتصضادية ،وألتي تعد
من أأ’هدأف ألتي تصضبو وزأرتها إأ ¤بلوغها.
وأعتÈت ‘ تصضريح لها ،أمسش ،من خÓل
أل-ق-ن-اة أإ’ذأع-ي-ة أل-ث-ال-ث-ة ،أن ق-ط-اع-ه-ا سض-ج-ل
حصض -ي -ل -ة إأي -ج -اب -ي -ة ‘ ›ال ت -ك -ن -ول-وج-ي-ات
أإ’عÓم وأ’تصضال سضنة  ٢01٦حسضب ما أفادت
ب -ه ،وي -ت -وق -ع أن ت-ع-رف ألشض-ب-ك-ة أل-ع-ن-ك-ب-وت-ي-ة
أن- -تشض- -ارأ أك ‘ Ìأوسض -اط أŸوأط -ن ،Úخ Ó-ل
ألسض- -ن -ة أ÷اري -ة ،يسض -اع -ده -ا ‘ ذلك إأط Ó-ق
خدمات أ÷يل ألثالث وألرأبع ،كما سضتعرف
ت -وسض -ع -ا و–سض -ن -ا أك ‘ Ìأÿدم-ات ب-إاطÓ-ق
«أل -ق -م -ر ألصض -ن -اع -ي» ه -ذه ألسض -ن -ة ،وب -ال-ت-ا‹
أل-وصض-ول إأ ¤ه-دف «دم-ق-رط-ة ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
أإ’عÓم وأ’تصضال».
‘ ه- -ذأ ألسض -ي -اق ،أشض -ارت ف -رع -ون إأ ¤أن
ألتجارة أإ’لكÎونية ،وألدفع أإ’لكÎو ،Êألدفع
بوأسضطة ألهاتف ألنقال وتبادل ألبيانات ،هي
من ب Úأأ’نشضطة ألتي ينتظر أن تصضدر فيها
تشض - -ري- -ع- -ات ،تضض- -اف إأ ¤ق- -ان- -ون أل- -ت- -ج- -ارة
أإ’لكÎونية وغÒها من أأ’نظمة.
غ Òأن أل - -وزي - -رة سض - -ج- -لت إأح- -ج- -ام Œار
ألتجزئة عن أ’شضÎأك ‘ ألدفع أإ’لكÎو،Ê
بالرغم من إأطÓق أرضضية إألكÎونية متعلقة

ب -الصض -ف -ق -ات أل -ت -ج -اري-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى ب-ري-د
أ÷زأئ- -ر ،وأل- -ت- -ي ك- -انت ‘ أŸرح- -ل- -ة أأ’و¤
قصضÒة أŸدة حيث خصضصضت للدفع أإ’لكÎوÊ
للفوأت ،Òمضضيفة أن أŸرحلة ألثانية سضتمسش
بعضش ألصضفقات ألتجارية أأ’خرى مثل ألبيع
ع Èأأ’نÎنت ،مفيدة أن جميع ألتجار Áكنهم
فتح صضفحات ﬂصضصضة للصضفقات ألتجارية
على مسضتوى أرضضية بريد أ÷زأئر.
وت -ع -ت-ق-د ف-رع-ون أن ه-ذه أل-ت-ج-رب-ة أأ’و¤
سضوف تتطور تدريجيا وتدفع با÷زأئري Úإأ¤
إأجرأء تعامÓت Œارية عن طريق «ألنات» من
خ Ó-ل ب -ط-اق-ة أ’ئ-ت-م-ان ،وأل-ت-ي سض-ي-ك-ون ل-ه-ا
«تأاث Òكرة ألثلج» ،لتجلب ألتجار تدريجيا إأ¤
أعتماد هذه ألوسضيلة ألتكنولوجية ،وألتخلصش
من ألتعامل بالسضيولة.

وبالنسضبة ÿدمات أ÷يل ألرأبع ’تصضا’ت
أ÷زأئ - - -ر ،وردأ ع - - -ن سض- - -ؤوأل ‘ أŸوضض- - -وع،
أوضض -حت ف -رع -ون أن أل -دول -ة صض -رفت أم-وأ’
ط -ائ-ل-ة ل-ت-زوي-د أŸن-اط-ق أل-ب-ع-ي-دة ب-ه-وأئ-ي-ات
لربطها بخدمات أأ’نÎنت ،غ Òأن ما حدث
أن هذه أÿدمات يسضتفيد منها سضكان أŸدن،
أل-ذي-ن أسض-ت-ف-ادوأ ب-ال-رب-ط ب-اأ’لياف ألبصضرية،
وبالتا‹ أصضبح للزبائن أ’ختيار بينها وخدمة
ألتدفق ألعا‹.
وفيما يتعلق بسضعر خدمات أأ’نÎنت قالت
فرعون إأن رفع ألسضعر أو خفضضه ليسش من
مهام وزأرتها ،وإأ‰ا هناك سضلطة ضضبط تعنى
ب -ه -ذه أŸسض -أال -ة ،ف -ه -ي أıول-ة ب-ه-ذأ أأ’م-ر،
وألقرأر ألذي تتخذه «سضيد» ،بدون أن تتحدث
عن أي زيادة ‘ تسضعÒة أأ’نÎنت.

بعد إالغاء التدفق اŸنخفضس ‘ التعبئة بـ  1000و 2500دج

زبائن اتصضالت ا÷زائر غاضضبون من القرار ومشضادات يومية مع األعوان
تفاجأا زبائن اتصشالت ا÷زائر الذين
اخ -ت-اروا ت-ق-ن-ي-ة ا÷ي-ل ال-راب-ع ل-ل-ت-م-ت-ع
ÓنÎنت وا÷د عا‹
بالتدفق العا‹ ل أ
ع- -ن ط -ري -ق ج -ه -از «م -ودام  »4Gب-إال-غ-اء
ال -ت -دف -ق اŸن -خ -فضس ،ال -ذي ك -ان ي -ت -ي -ح
للزبون التوصشل بحجم أانÎنت أادنى ل
ي -زي-د ع-ن  512ك-ي-ل-وب-ايت بعد اسشتنفاذ
ال-رصش-ي-د Ÿدة  30ي-وم-ا إا ¤غ-اي-ة إاع-ادة
الششحن من جديد.

سصعاد بوعبوشش
ت -ع -ل -ق أل -ق -رأر أل -ق -اضض -ي ب -إال -غ -اء أل-ت-دف-ق
أŸن-خ-فضش ب-ن-وع Úم-ن أل-ت-ع-ب-ئ-ة ،وأŸت-علقÚ
بـتعبئة أ◊سضاب بـ  1000دج ألذي يتيح حجم
أنÎنت بـ  ٢جيغا أوكتيه دج و ٢٥00دج  ٦جيغا
أوكتيه صضا◊ة لـ  ٣0يوما وبقاء ألعمل به ‘
تعبئة بـ  ٣٥00دج ألتي تتيح  10جيغا أوكتيه
و ٦٥00دج ألتي تتيح حجم أنÎنت بـ  ٢0جيغا
أوكتيه.
وب -دأ أل -ع -م -ل ب -ه -ذأ أل -ق-رأر م-ن-ذ أأ’رب-ع-اء
ألفارط ،حسضب ما وقفت عليه «ألشضعب» بعدة
وكا’ت بشضرق ألعاصضمة أي منذ ما يقارب
أأ’سضبوع ،وهو ألقرأر ألذي  ⁄يتقبله زبائن
أتصضا’ت أ÷زأئر وأثار حفيظتهم وغضضبهم

وجعل أأ’عوأن ألتجاري ‘ Úمشضادأت كÓمية
يومية معهم ،بل وهناك من طالب باسضتعادة
أموأله ،وأعت Èأأ’مر –اي Óمن أŸؤوسضسضة
ألتي ألزمتهم بالتحول إأ ¤صضيغة أخرى مقابل
سضعر مرتفع ‘ ،وقت كان عليها إأشضعارهم
لÓختيار ب Úألعروضش أŸقدمة من طرفها.
‘ هذأ ألسضياق أوضضح أحد أأ’عوأن أنهم ‘
ألعديد من أأ’حيان يلجأاون ’سضتخدأم بنود
ألعقد أÈŸم ب Úألوكا’ت ألتجارية وألزبائن
إ’ن- -ه -اء أÓÿف بصض -ف -ة ن -ه -ائ -ي -ة وق -ان -ون -ي -ة
وأحتوأئه وإأجبار ألزبون على ألهدوء ،حيث
يتضضمن ألعقد بندأ يفيد أن أتصضا’ت أ÷زأئر
لديها ألسضلطة ‘ تغي Òألعروضش وألتخفيضضات
وأأ’سض -ع -ار وح -ت -ى أŸن -ت -وج وف -ق -ا Ÿا “ل -ي -ه
متطلبات ألسضوق.
وأعت Èألزبائن أن مثل هذأ ألقرأر كان
يجب إأعÓم ألزبائن به قبل بيعهم أŸنتوج

خاصضة وأن هذه ألتقنية تتيح لهم ألكث Òمن
أÿدمات سضوأء ما تعلق بإاجرأء مكاŸات غÒ
ÓنÎنت من
ﬁدودة أو تدفق عال مضضاعف ل أ
خÓل عدة أنوأع للشضحن حسضب قدرة ورغبة
كل زبون ‘ ظل ألتشضبع ألذي تعرفه بعضش
أŸناطق ماحال دون أسضتفادتهم بالربط عن
طريق ألهاتف ألثابت.
وأنتشضرت شضائعات حول إألغاء ألقرأر وعودة
ألعرضش ألسضابق ومنهم من ذهب بالقول إأ ¤أن
إألغاء ألتدفق أŸنخفضش هو من أجل تسضويق
تقنية أ÷يل ألرأبع Ÿتعامل ألهاتف ألنقال
«م-وب-ي-ل-يسش» أل-ذي ي-ت-ي-ح سض-رع-ة ه-ذأ أل-ت-دفق
بـ ٥1٢ك -ي -ل -وب -ايت ،ب-ل وه-ن-اك م-ن –دث أن
خدمة أ÷يل ألرأبع أŸتاحة بـ تعبئة 1000دج
و ٢٥00دج ع -ل -ى مسض -ت -وى أتصض-ا’ت أ÷زأئ-ر
سضتتوقف وهو ما جعل ألزبون ‘ حÒة من
أمره.
Óشضارة ،تعتمد تقنية أ÷يل ألرأبع على
ل إ
ج -ه -از صض -غ Òي -ح-ت-وي ب-دأخ-ل-ه ع-ل-ى ب-ط-اق-ة
«سضيم» وألتي ترسضل إأشضارة ألبيانات «دأتا» عÈ
ألشضبكة ألÓسضلكية «ويفي» إأ ¤أجهزة أخرى
ك- -ال- -ك -م -ب -ي -وت -ر أÙم -ول ،أل -ه -ات -ف أل -ذك -ي
وغÒها ، ...وهو جهاز بسضيط جدأ وسضهل
ألÎكيب ودون أي إأعدأد ،يكفي فقط توصضيله
بكابل «.»RJ45

لعÓمية
لسشرة ا إ
سشهرة رمضشانية لفائدة ا أ

جزايري :زبائن «أاوريدو» للجيل Úالثالث والرابع فاق  10مÓيÚ
كشش -ف رئ-يسس دائ-رة ال-عÓ-ق-ات ال-ع-ام-ة
لعÓم Ÿتعامل الهاتف النقال رمضشان
وا إ
ج- -زاي- -ري ب- -أان أاوري- -دو ‘‘ سش- -ت -ع -م -ل ع -ل -ى
ت -غ -ط -ي -ة ج-م-ي-ع ولي-ات ال-وط-ن ب-ت-ق-ن-ي-ة
ا÷ي -ل ال -راب -ع م -ط-ل-ع السش-ن-ة اŸق-ب-ل-ة ب-ع-د
“كنها من ضشمان تغطية  31ولية ،حيث
وصش -ل ع -دد زب -ائ -ن -ه-ا اŸششÎك ‘ Úا÷ي-ل
الثالث والرابع إا ¤أاك Ìمن  10مÓي.Ú

صصونيا طبة
أوضض - -ح ج - -زأي - -ري ع - -ل- -ى ه- -امشش ألسض- -ه- -رة
أل -رمضض -ان -ي -ة أŸن -ظ -م -ة ب -ال -ت -نسض -ي -ق م-ع وك-ال-ة
’فابريك برود بقصضر رياسش ألبحر ألتاريخي أن
‘‘ أوريدو ‘‘ Œاوز ألشضروط أŸنصضوصش عليها ‘
دف Îألشض- - -روط لسض- - -ل- - -ط - -ة ألضض - -ب - -ط ل - -لÈي - -د
وأŸوأصضÓت ألسضلكية وألÓسضلكية ألتي تتضضمن
ضضرورة بلوغ نسضبة تغطية ‘ كل و’ية با÷يل
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ألرأبع
باŸائة.
و‘ ذأت ألسضياق أشضار أنه قد
” Œاوز نسض- -ب- -ة  10ب-اŸائ-ة ‘
عدد معت Èمن ألو’يات أسضتجابة
ل-رغ-ب-ة أل-زب-ائ-ن وك-ذأ أ’سض-تمرأر
‘ نشض- -ر ت- -ق -ن -ي -ة أ÷ي -ل أل -رأب -ع
و–سض Úأل -ت -غ -ط -ي -ة ت -دري -ج -ي -ا،
مضضيفا أن عدد زبائن «أوريدو» للجيل Úألثالث
وألرأبع أصضبح يفوق 10مÓي Úزبون.
أكد رئيسش دأئرة ألعÓقات ألعامة وأإ’عÓم
Ÿتعامل ألهاتف ألنقال باŸناسضبة عن حرصش ‘‘
أوري -دو‘‘ ه -ذه ألسض -ن -ة ع -ل -ى رع -اي-ة ه-ذأ أ◊ف-ل
ألثقا‘ أŸنظم من طرف شضركة ‘‘ ’ فابريك ‘‘
باعتبار أن أŸؤوسضسضة تهتم بÎقية ألفعل ألثقا‘
وك -ل أل -نشض -اط -ات أل -ت -ي ت -ه-ت-م ب-الÎأث أل-ث-ق-ا‘
أ÷زأئري من خÓل مشضاركته ‘ رعاية هذه
Ãا ’ يقل عن 10

ألسضهرة ألرمضضانية حرصضا منه على
رب -ط ع Ó-م -ت-ه أل-ت-ج-اري-ة ب-ا◊دث
أل-ث-ق-ا‘ أل-ذي يشض-ه-ده ه-ذأ أŸع-ل-م
ألثقا‘ طيلة شضهر رمضضان‘‘.
جاء هذأ على هامشش ألسضهرة
ألرمضضانية ألتي نظمتها أŸؤوسضسضة
ل -ف -ائ -دة أأ’سض -رة أإ’ع Ó-م -ي-ة ح-يث
سض- -م- -ح أل- -ل- -ق- -اء Ÿه -ن -ي -ي أإ’ع Ó-م
Ãق -اسض -م -ة أوق -ات ‡ت -ع -ة ‘ ل -ي -ا‹ أل-ع-اصض-م-ة
وأ’سضتفادة من زيارة ألقصضر ألتي كانت فرصضة
ه -ام -ة أم -ام أإ’ع Ó-م-ي’ Úك-تشض-اف ت-اري-خ أح-د
أجمل أŸعا ⁄ألثقافية Ÿدينة أ÷زأئر.
وخ Ó- -ل ه - -ذأ ألشض - -ه - -ر ،أت - -خ - -ذت م- -ب- -ادرة
مسض -ت -حسض -ن -ة وأŸت -م -ث -ل-ة ‘ إأدم-اج أأ’شض-خ-اصش
أŸصض-اب Úب-الÎي-زوم-ي-ا ضض-م-ن أل-ط-اقم أŸؤوطر،
وألتي تهدف إأ ¤تشضجيع إأدماجهم أ’جتماعي
وأŸهني.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بن حبيلسس تتقاسشم إافطار رمضشان مع الÓجئ ÚالسشوريÚ

اسضتعداد ا÷زائر Ÿواصضلة عملها اإلنسضا Êوالتضضامني

لح - -م - -ر
أاك- - -دت رئ - -يسش - -ة ال - -ه Ó- -ل ا أ
ا÷زائ -ري سش -ع-ي-دة ب-ن ح-ب-ي-لسس ،أامسس،
ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة ،اسش-ت-ع-داد ا÷زائر
لنسش-ا Êوال-تضش-ام-ن-ي
Ÿواصش -ل -ة ع -م -ل-ه-ا ا إ
Œاه ال Ó-ج -ئ Úالسش -وري -ن ب-ت-وف Òل-ه-م
ظ -روف اج -ت -م -اع -ي -ة وصش -ح -ي -ة لئ -ق-ة
والتكفل بتمدرسس أاطفالهم.
ذكرت رئيسضة ألهÓل أأ’حمر أ÷زأئر ‘
تصض -ري -ح صض -ح-ف-ي ع-قب مشض-ارك-ت-ه-ا ع-ائÓ-ت
سض -وري -ة Ãخ-ي-م سض-ي-دي ف-رج م-ائ-دة أإ’ف-ط-ار
Ãن -اسض -ب -ة شض -ه -ر رمضض -ان أن -ه «” ت -وف Òك -ل
«ألوسضائل ألضضرورية لتسضهيل عملية “درسش
أبناء هذه ألعائÓت ‘ أŸؤوسضسضات ألÎبوية
أ÷زأئرية بصضفة عادية وباÛان شضريطة أن
يتم تقد Ëتصضريح شضر‘ من طرف ألو‹ ‘
ملف ألتسضجيل يثبت فيه مسضتوى تعليم أبنائه
‘ ملف ألتسضجيل «.
وأع -تÈت م -ائ -دة أإ’ف -ط -ار أل -ت -ي ن-ظ-م-ه-ا
ألهÓل على شضرف ألعائÓت ألسضورية Ãخيم
سضيدي فرج وأŸقدر عددها حوأ‹  ٧0عائلة
أي حوأ‹  ٣00شضخصش من بينها عدد من
ألعائÓت ألفلسضطينية Ãثابة «ألتفاتة إأنسضانية
تضضامنية مع ألشضعب ألسضوري وألوقوف معه ‘
ه-ذه أل-ظ-روف ألصض-ع-ب-ة أل-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا سض-وريا
حاليا».
وق- -الت ب- -ن ح- -ب- -ي- -لسش ‘ ه- -ذأ أإ’ط -ار إأن
«أل -ه Ó-ل أع -ت -اد ت -ن-ظ-ي-م م-ث-ل ه-ذه أل-وق-ف-ات
ألتضضامنية ‘ كل أŸناسضبات ألدينية ÿلق جو
ع -ائ -ل -ي ومشض-اط-رة ه-ذه أل-ع-ائÓ-ت ف-رح-ت-ه-م
وأل -ت -خ -ف -ي -ف م -ن م -ع -ان -ات -ه -م بسض-بب ه-ج-رة
وطنهم‘‘.

ب-خصض-وصش أل-ع-ائÓ-ت ألسض-وري-ة أل-ت-ي توجد
حاليا ‘ أ◊دود أŸغربية أكدت بن حبليسش
أن هذه أŸسضالة «ليسضت مطروحة ب Úأ÷زأئر
وأŸغ -رب ول -ك -ن ت-خصش أŸف-وضض-ي-ة ألسض-ام-ي-ة
ل Ó-ج -ئ Úأل -ت -اب -ع -ة Ÿن -ظ-م-ة أ’· أŸت-ح-دة
وأŸغرب» ،مشضÒة إأ ¤أن أ÷زأئر» أسضتجابت
Ÿوق -ف إأنسض -ا Êن -اب -ع م -ن م -ب-ادئ-ه-ا أل-دي-ن-ي-ة
أإ’سضÓمية ومبادئ ألقانون ألدو‹ أإ’نسضاÊ
وذلك ب- -ف- -ت- -ح ح- -دوده- -ا ’سض- -ت- -ق -ب -ال ه -ؤو’ء
ألÓ- -ج -ئ.« Úم -ق -درة ع -دد ألسض -وري Úأل -ذي -ن
قصضدوأ أ÷زأئر ◊د أآ’ن بحوأ‹  ٤0ألف
شضخصش.
من ناحيته أعرب ‡ثل أ÷الية ألسضورية
ب -ا÷زأئ-ر صض-ال-ح ي-زب-يك ع-ن «ك-ام-ل ع-رف-ان-ه
وشض-ك-ره ل-لسض-ل-ط-ات أ÷زأئ-ري-ة أل-ت-ي م-ا فتئت
ت -ب -ذل مسض -اع -ي-ه-ا أ’إنسض-ان-ي-ة ل-ت-وف Òأل-ت-ك-ف-ل
أ’ج -ت -م -اع -ي وألÎب -وي وأإ’نسض-ا Êوألصض-ح-ي
للعائÓت ألسضورية أŸتوأجدة با÷زأئر».

اليوم العاŸي للتوعية ضشد سشوء معاملة كبار السشن

اÛلسس الوطني ◊قوق اإلنسضان يوصضي بحماية اŸسضنÚ
لنسشان،
أاوصشى اÛلسس الوطني ◊قوق ا إ
أامسس ،باعتبار كبار السشن فاع Óرئيسشيا ‘
لسش-باب
اÛت-م-ع وإاب-ع-اد الصش-ور ال-ن-م-ط-ي-ة وا أ
التي تؤودي إا ¤سشوء معاملة هذه الفئة.
‘ ب -ي -ان أصض -دره Ãن -اسض -ب -ة أل -ي -وم أل -ع -اŸي
للتوعية ضضد سضوء معاملة أأ’شضخاصش كبار ألسضن،
أŸصضادف لـ  1٥يونيو من كل سضنة  -كما هو
 ·ÓأŸتحدة
مرسضم من قبل أ÷معية ألعامة ل أ
‘ ق -رأره -ا  ٦٦/1٢٧أŸع -ت-م-د ‘  19ديسضمÈ
 -٢011حث أÛلسش ألوطني ◊قوق أإ’نسضان
أل- -ف- -اع -ل ÚأŸؤوسضسض -ات -ي Úوغ ÒأŸؤوسضسض -ات -يÚ
وكذلك أأ’سضر على “ك Úكبار ألسضن من أŸكانة
ألتي تليق بهم ‘ أÛتمع كفاعل Úأسضاسضي،Ú
م -ت -وق -ف -ا ع -ن-د «ح-رصش أÛت-م-ع أل-دو‹ ع-ل-ى
ألتذك Òبحقوق كبار ألسضن وألتحسضيسش بها قصضد
ألوقاية من كافة أشضكال ألعنف ضضد أأ’شضخاصش
كبار ألسضن وسضوء معاملتهم».
فعلى أŸسضتوى ألوطني ،أشضارت ذأت ألهيئة
إأ ¤أنه يبقى من ألضضروري أإ’جابة على ألعديد
من أ’نشضغا’ت أŸطروحة ‘ هذأ أ÷انب على
غ- -رأر م- -دى ت- -ط- -ب- -ي- -ق ألÎسض- -ان -ة أل -ق -ان -ون -ي -ة
وأل-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة أÙددة ◊ق-وق أأ’شض-خ-اصش كبار
ألسض -ن ‘ أ÷زأئ -ر وألضض -ام -ن -ة ◊م-اي-ت-ه-م وك-ذأ
وضضع تصضنيفات أأ’شضخاصش كبار ألسضن وألتفصضيل
‘ أحتياجاتهم ألفعلية.
وذكر أÛلسش ‘ هذأ أإ’طار بأان ألدسضتور
نصش بالفعل ‘ مادته  ٧٢ألفقرة  ٦على أنه:
«–مي أأ’سضرة وألدولة أأ’شضخاصش أŸسضن،»Ú
فضض  Ó-ع -ن ك -ون ق -ان -ون أل -ع -ق -وب-ات أ÷زأئ-ري
ي-ع-اقب ع-ل-ى ق-ت-ل أأ’صض-ول وإأه-م-ال أأ’شض-خ-اصش
ألعاجزين وتعريضضهم للخطر.
Œدر أإ’شضارة ‘ هذأ ألصضدد إأ ¤أن ألقانون
رق -م  1٢-10أŸت-ع-ل-ق ب-ح-م-اية أأ’شضخاصش كبار
ألسضن قد عرف أŸسضن بالشضخصش ألبالغ  ٦٥سضنة
فما فوق ،كما أنه يشضدد على رعاية أأ’شضخاصش
أŸسض-ن Úوح-م-اي-ت-ه-م ع-ل-ى مسض-ت-وى أأ’سض-رة و‘
جميع ›ا’ت أ◊ياة أ’جتماعية ،فعلى سضبيل
أŸث- -ال ووف- -ق- -ا أ’ح- -ك- -ام ه- -ذأ أل- -ق- -ان- -ون ف -إان
أأ’شضخاصش كبار ألسضن يسضتفيدون من ›انية
أل -ع Ó-ج وأأ’ول -وي -ة ‘ أ◊صض-ول ع-ل-ى أÿدم-ات
ألعمومية ’ سضيما ألنقل.
وت-ف-ي-د ت-ق-اري-ر أأ’· أŸت-ح-دة ،سض-ي-م-ا م-ن-ها
تقرير أ÷معية ألعاŸية ألثانية للشضيخوخة بأان
«أك Ìمن  ٢0باŸائة من سضكان ألعا ⁄سضيبلغون
‘ عام  ، ٢0٥0سضت )٦0( Úسضنة من ألعمر وأك.»Ì
كما أن آأثار أأ’زمة أŸالية وأ’قتصضادية ألعاŸية
«سضتمسش سضلبا وضضعية أأ’شضخاصش كبار ألسضن ‘
ألعديد من مناطق ألعا.»⁄
وتوضضح نفسش أŸصضادر أن «ألنسضاء هن أأ’كÌ
عددأ من ب Úأأ’شضخاصش كبار ألسضن وأن ألنسضاء
كبÒأت ألسضن يتعرضضن ‘ ألغالب للعديد من
أشض-ك-ال أل-ت-م-ي-ي-ز» .وي-ت-ع-ل-ق أأ’م-ر ه-ن-ا بـ «“ييز
مضضاعف على أسضاسش أ÷نسش وألسضن قد تضضاف

إأليه أسضباب أخرى للتمييز كاإ’عاقة على سضبيل
أŸثال».
كما يشض Òألتقرير إأ ¤أنه «حتى وإأن كان من
أل -ب -دي -ه -ي وأل -ث -ابت أن أأ’شض -خ -اصش ك-ب-ار ألسض-ن
ق -ادرون ع -ل -ى ت -ق-د Ëمسض-اه-م-ت-ه-م ‘ ﬂت-ل-ف
›ا’ت أ◊ي -اة أ’ج -ت -م-اع-ي-ة وألسض-ي-اسض-ي-ة ف-إان
Óسضف أ’شضكال من سضوء
ألكث Òمنهم يتعرضضون ل أ
أŸعاملة وألتمييز على أسضاسش ألسضن».
ف -ع -ل -ى أŸسض -ت -وى أل -دو‹ أث-ب-تت أل-درأسض-ات
«أن-تشض-ارأ نسض-ب-ي-ا حسضب أŸن-اط-ق لسض-وء م-ع-ام-لة
أأ’شضخاصش كبار ألسضن ‘ ح Úأنه على ألصضعيد
أل -وط -ن-ي و‘ غ-ي-اب درأسض-ة ح-دي-ث-ة مسض-ت-ك-م-ل-ة
يتعذر ألنطق بخصضوصش أنتشضار هذه ألظاهرة».

...ويضضم صضوته للهيئات الوطنية والدولية
لÎقية حقوق الطفل اإلفريقي
أك -د أÛلسش أل -وط -ن -ي ◊ق -وق أإ’نسض-ان أن-ه
يضضم صضوته إأ ¤أصضوأت أ÷هات ألفاعلة أأ’خرى
ألوطنية وألدولية أŸؤوسضسضاتية وغ ÒأŸوؤسضسضاتية
بغية –قيق أŸزيد من ألÎقية ◊قوق ألطفل
أإ’فريقي حسضب ما جاء ‘ بيان للمجلسش.
ودعا أÛلسش عشضية أإ’حتفاء بيوم ألطفل
أإ’فريقي ألذي يصضادف  1٦جوأن ألذي جاء هذه
ألسض - -ن - -ة –ت شض - -ع- -ار «أج- -ن- -دة  ٢0٣0للتنمية
أŸسضتدأمة لصضالح أأ’طفال ‘ إأفريقيا :فلنعجل
ب -ا◊م -اي -ة وأل -ت -م -ك Úوت -ك -اف -ؤو أل -ف -رصش « ،إأ¤
ضضرورة توحيد أ÷هود من أجل ›تمع أفضضل
–ظر فيه أŸمارسضات ألسضيئة و“نح فيه فرصش
ألتكافؤو لتأالق كل أأ’طفال».
وأوضض- -ح ب- -اŸن- -اسض- -ب -ة أن أ÷زأئ -ر ك -انت ‘
م -ق -دم -ة أل-ب-ل-دأن أل-ت-ي دعت إأ ¤أ◊ف-اظ ع-ل-ى
ح -ق -وق أل -ط -ف -ل أإ’ف -ري -ق-ي م-وأصض-ل-ة ج-ه-وده-ا
لتحقيق هذأ أŸسضعى وقد كرسضت ذلك من خÓل
ألتصضديق على أŸيثاق أ’فريقي ◊قوق ورفاه
ألطفل ‘ سضنة  ٢00٣فضض Óعن توطيد أإ’طار
ألتشضريعي ألوطني باعتماد قانون جديد متعلق
بحماية ألطفل ألذي ركز على ضضرورة ألدعم
للطفل ألÓجئ مثله مثل ألطفل أ÷زأئري.
ويرى أÛلسش أن هذه أŸكاسضب «تظل غÒ
كافية» وتسضتدعي بذل أŸزيد من أÛهودأت
باعتبار هذه ألفئة مسضتقبل أÛتمع ومن بÚ
أÙركات ألرئيسضية لÓإقتصضاديات ألوطنية.
وأعرب من جهة أخرى عن قلقه إأزأء أسضتمرأر
ب -عضش أŸم -ارسض -ات ع -ل -ى غ -رأر ع -م -ال-ة أأ’ط-ف-ال
وتعاطي هذه ألفئة للمخدرأت فضض Óعن تعرضضها
إأ ¤أ÷رأئم أإ’لكÎونية وكذأ أ’Œار بالبشضر.
ذكر أÛلسش من جانب آأخر بانتفاضضات سضنة
 ‘ 19٧٦سضويتو تلك أŸظاهرة ألتي قام بها
طÓب أŸدأرسش ‘ جنوب إأفريقيا ضضد نظام
أ’ب -ارت -ي -د آأن-ذأك رأح ضض-ح-ي-ت-ه-ا ›م-وع-ة م-ن
ألشضباب.
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الخميسس  1٥جوان  ٢01٧م
الموافق لـ  ٢0رمضسان  1٤٣٨هـ

لعÓمي بهيئة اŸراقبة غرزو‹ لـ«الشسعب»:
اŸسستشسار ا إ

دربال يجتمع بأاعضساء اللجنة الدائمة واألعضساء  ٤١٠مباشسرة بعد رمضسان
إاعادة فتح اŸداومات تزامنا مع اسستدعاء الهيئة اŸرتقب بعد شسهرين
لعÓمي بالهيئة العليا اŸسستقلة Ÿراقبة النتخابات علي غرزو‹ لـ «الشسعب» ،عن بر›ة اجتماع يÎأاسسه
كشسف اŸسستشسار ا إ
رئيسس الهيئة عبد الوهاب دربال ،مباشسرة بعد شسهر رمضسان يجمعه بأاعضساء اللجنة الدائمة ،على أان يتبع بلقاء ثان يلتئم فيه
أاعضساء الهيئة الــ  410من قضساة و‡ثلي اÛتمع اŸد ،Êوذلك للتحضس ÒلÓنتخابات اÙلية ،وأافاد ‘ السسياق بإاعادة فتح
مقرات اŸداومات ،تزامنا مع اسستدعاء رئيسس ا÷مهورية للهيئة الناخبة ،اŸرتقب بعد حوا‹ شسهرين.

فريال بوشسوية
تسس-ت-ع-د ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا اŸسس-ت-ق-ل-ة Ÿراقبة
ا’نتخابات التي أاقرها دسستور  ٢01٧للمرة
اأ’و ،¤بعدما كان اأ’مر يتعلق بلجان تنصسب
عشسية كل اسستحقاق انتخابي ’ –مل طابعا
دسس- -ت -وري -اÿ ،وضس ث -ا Êام -ت -ح -ان ل -ه -ا ب -ع -د
ت -نصس -ي -ب -ه -ا ‡ث  ‘ Ó-ا’ن -ت -خ -اب -ات اÙل-ي-ة
اŸقررة قبل انقضساء السسنة ا÷ارية ،وذلك
بعد ا’متحان اأ’ول ويتعلق اأ’مر با’نتخابات
التشسريعية التي جرت ‘ الرابع ماي اŸاضسي.
وإاذا كان ا’سستحقاق التشسريعي Ãثابة أاول
Œربة للهيئة ،التي أاسسندت رئاسستها للوزير
اأ’سسبق ورجل القانون عبد الوهاب دربال،
ف -إان اأ’م -ر ﬂت -ل -ف ب -ال -نسس -ب -ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
اÙلية ،بعد تراكم خÈة التجربة اأ’و ¤ما
يجعلها ‘ أاريحية ،و–سسبا لثا Êاسستحقاق
انتخابي مقرر ‘ غضسون العام ا÷اري ‡ثÓ
‘ ا’ن -ت -خ -اب -ات اÙل -ي -ة ،تشس -رع ال-ه-ي-ئ-ة ‘

ال -ت -حضس Òل -ه رسس -م -ي -ا ب -ع -د ان -قضس -اء الشس-ه-ر
الفضسيل.
ومن اŸقرر ،أان يÎأاسس رئيسس الهيئة العليا
اŸسس -ت -ق -ل-ة Ÿراق-ب-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات اج-ت-م-اعÚ
مهم ،Úيجمعه اأ’ول بأاعضساء اللجنة الدائمة،
على أان يوسسع اللقاء الثا Êإا ¤كافة أاعضسائها،
من قضساة و‡ثلي اÛتمع اŸد ÊاŸعينÚ

أاسس-ف-رت ع-م-ل-ي-ة ان-ت-خ-اب ه-ي-اك-ل اÛموعة
الŸÈان -ي -ة ل -ل -ت -ج -م -ع ال -وط -ن -ي ال -دÁق -راط -ي
باÛلسس الشسعبي الوطني ،عن انتخاب ثÓثة
ن- -واب ل- -رئ- -يسس اÛلسس وأارب- -ع- -ة رؤوسس- -اء ÷ان
وأاربعة نواب لرؤوسساء اللجان ،حسسب ما أاورده
أامسس بيان لهذه اÛموعة الŸÈانية.
وأاوضسح البيان أانه ” انتخاب كل من النواب
ط -ورشس -ي ب-وج-م-ع-ة وسس-ن-وسس-ي أام Úوف-وزي-ة ب-ن
سسحنون ،نوابا لرئيسس اÛلسس الشسعبي الوطني.
ك -م -ا ” ان -ت -خ -اب ب -ودراج-ي مسس-ع-ود رئ-يسس-ا

للجنة الدفاع الوطني و بن مرابط فؤواد رئيسسا
للجنة الشسؤوون ا’قتصسادية والتنمية والصسناعة
وال- -ت- -ج -ارة وال -ت -خ -ط -ي -ط وا’تصس -ال ،والصس -ا‘
ال-ع-راب-ي رئ-يسس-ا ل-ل-ج-ن-ة الÎب-ي-ة وال-ت-ع-ليم العا‹
والبحث العلمي والشسؤوون الدينية ورتيبة عياد
رئ -يسس -ة ل -ل -ج -ن -ة الشس -ب -اب وال -ري-اضس-ة وال-نشس-اط
ا÷معوي.
و” انتخاب نواب رؤوسساء أاربع ÷ان برŸانية
وي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-ل-ج-ن-ة اŸال-ي-ة واŸيزانية و÷نة
اإ’سس-ك-ان وال-ت-ج-ه-ي-ز وال-ري وال-ت-ه-ي-ئ-ة العمرانية

من قبل رئيسس ا÷مهورية ،يتم خÓلهما وضسع
اÿط -وط ال -ع -ريضس-ة ل-ل-ت-حضس ÒلÓ-ن-ت-خ-اب-ات
اŸق- - -ب- - -ل- - -ةÃ ،ا يضس - -م - -ن ‚اح - -ه - -ا “ام - -ا
كا’نتخابات التشسريعية.
وقد ‚حت اللجنة ‘ مهامها ،من خÓل
ا◊رصس ‘ كل التحضسÒات على اعتماد مبدأا
القرعة ،الذي كان ﬁل إاجماع من قبل كل
التشسكيÓت السسياسسية التي خاضست اŸعÎك
ا’نتخابي ،وعÈت عن رضساها على عمليات
توزيع اأ’رقام وا◊جم السساعي واŸسساحات
اإ’شسهارية وكذا القاعات ،مÓحظات ضسمنتها
تقريرها الذي رفعته إا ¤رئيسس ا÷مهورية
شسهر ماي اŸاضسي.
و–سس- -ب- -ا ل- -ل- -ح- -دث سس- -ي- -ت- -م إاع- -ادة ف -ت -ح
اŸداوم- - -اتÃ ،ج- - -رد اسس- - -ت- - -دع- - -اء رئ - -يسس
ا÷م -ه -وري -ة ل -ل -ه -ي -ئ-ة ال-ن-اخ-ب-ة ،وف-ق م-ا أاك-د
اŸسس- - -تشس- - -ار اإ’ع Ó- -م - -ي ع - -ل - -ي غ - -رزو‹ لـ
«الشس -عب» ،ل-تشس-رع ‘ ال-ت-حضس ÒلÓ-ن-ت-خ-اب-ات
اÙلية.

انتخاب هياكل اÛموعة الŸÈانية لألرندي باÛلسس الشسعبي الوطني

و÷ن -ة الصس -ح-ة والشس-ؤوون ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-ع-م-ل
وال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن -ي و÷ن -ة الشس -ؤوون ال-ق-ان-ون-ي-ة
واإ’دارية وا◊ريات ،وكذا انتخاب مقرري أاربع
÷ان وه -ي ÷ن -ة الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة وال-ت-ع-اون
وا÷الية و÷نة النقل واŸواصسÓت واإ’تصسا’ت
السس-ل-ك-ي-ة والÓ-سس-ل-ك-ي-ة و÷ن-ة ال-فÓ-ح-ة والصسيد
البحري والبيئة و÷نة الثقافة وا’تصسال.
وذكر البيان أانه ” تعي Úبلعباسس بلعباسس
رئ-يسس-ا ل-ل-م-ج-م-وع-ة الŸÈان-ي-ة ل-ه-ذه ال-تشس-ك-ي-ل-ة
السسياسسية.

حصسيلة مرعبة خÓل  4أاشسهر
العقيد عاشسور 554 :ضسحية حوادث مرور

العزو :Êأاك Ìمن  ٣٣باŸائة من ا◊وادث اŸميتة سسببها النعاسس أاثناء القيادة
سسجلت مصسالح ا◊ماية اŸدنية ‘ الفÎة اŸمتدة من  1جانفي إا ¤غاية  30أافريل
 353.630 ،2017تدخل منها  16582حادث مرور خلف  19.221جريح و 554قتيل،
وشس-ك-لت ا◊وادث اŸن-زل-ي-ة ا◊صس-ة ال-ك-بÒة م-ن ال-ت-دخÓ-ت ب-نسسبة  58.09باŸائة،
لحصس-ائ-ي-ات ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة
لعÓ-م وا إ
حسسب م -ا أاف-اد ب-ه اŸك-ل-ف ب-ا إ
للحماية اŸدنية العقيد فاروق عاشسور ،مؤوكدا أان نسسبة الوفيات انخفضست بـ 19
باŸائة مقارنة بالسسنوات اŸاضسية.

سسهام بوعموشسة
أاع -ل -ن ال -ع -ق -ي -د ف-اروق ع-اشس-ور ‘ ن-دوة
’عÓمي
صسحفية ،نشسطها أامسس ،باŸركز ا إ
للمديرية بع Úالنعجة ،عن تسسجيل ٤٤00
تدخل منذ بداية شسهر رمضسان منها ٢٥00
حادث مرور ،خلف  ٣100جريح ،و 91حالة
وفاة ،مشسÒا إا ¤أان أاك Èحوادث اŸرور تقع
ما ب Úمنتصسف النهار إا ¤الثامنة لي Óبـ ٢٦
حادثا ،و أاك Ìمن  ٦0باŸائة من الوفيات ما
ب Úالرابعة إا ¤الثامنة لي Óبسسبب قلة النوم.
وم- -وازاة م- -ع ذلك ،ف- -إان ح -وادث اŸرور
اŸم- -ي- -ت- -ة خÓ- -ل الشس- -ه- -ر ال- -فضس- -ي- -ل ه- -ي
الصسدامات بـ  ٣٧.9٧باŸائة ،وا’نقÓبات بـ
 ٣9.٢٤باŸائة ،وا’نحرافات بنسسبة ٣.٧9
ب -اŸائ-ة ،ب-ح-يث سس-ج-ل ان-خ-ف-اضس ‘ شس-ه-ر
رمضسان هذه السسنة مقارنة بالعام اŸاضسي
الذي شسهد  1٦حادثا.
’حصسائيات
’عÓم وا إ
ووصسف اŸكلف با إ
ع -ل -ى مسس -ت-وى اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ح-م-اي-ة
اŸدنية ،ا◊صسيلة اŸسسجلة ‘  ٤أاشسهر بـ
«اŸرعبة» بتسسجيل  ٣٥٣.٦٣0تدخل ،بحيث
أاك ÈالتدخÓت كانت ‘ شسهر مارسس ،٢01٧
بسسبب الظروف ا÷وية ا’سستثنائية وسسقوط
أام- -ط- -ار م- -ع -تÈة أاث -رت م -ب -اشس -رة ‘ ع -دد
’سس- -ب -وع أاي ي -وم
ا◊وادث ،وك- -ذا ن- -ه- -اي- -ة ا أ
’حد التي
’سسبوع يوم ا أ
اÿميسس و بداية ا أ
تشسهد كثافة مرورية.
وأاوضسح العقيد عاشسور ‘ هذا الصسدد،
أانه من  ٣٥٣.٦٣0تدخل سسجل  ٥٨.09باŸائة
ع-م-ل-ي-ة إاسس-ع-اف وإاجÓ-ء ب-ال-نسس-بة للحوادث
اŸنزلية ﬂلفة  1٤٢٤وفاة ،و ٨.٨٥باŸائة
حادث مرور ،و ٤.٧٨باŸائة حريق خلف 1٧
حالة وفاة و ٢٨.٢٦باŸائة عمليات ﬂتلفة
خلفت  1٢٧٥حالة وفاة ،كما سسجلت أامسس

سست حا’ت اختناق عائلة بأاكملها بالقبة
’ج-ه-زة
بسس -بب ا’سس -ت -ع-م-ال غ Òال-ع-ق ÊÓ-أ
ال-تÈي-د ،وثÓ-ث-ة ع-م-ال ب-ع Úال-دف-ل-ى ك-انوا
يقومون بتنظيف خزان.
وقال أايضسا إانه ” تسسجيل  1٦٥٨٢حادث
مرور من نفسس الفÎة ،خلف 19٢٢1جريح و
 ٥٥٤وف -اة ،ك -م -ا أان ال-وقت ال-زم-ن-ي ل-وق-وع
ا◊وادث من  1٦:00إا ¤الثامنة لي Óبعد
’شسخاصس من العمل أاو الدراسسة إا¤
عودة ا أ
منازلهم ،بسسبب القلق والتعب الذي يؤوثر
على سسلوك السسائق مباشسرة ،مشسÒا إا ¤أان
عدد التدخÓت انخفضس هذه السسنة بنسسبة
 ٥.٦1باŸائة ٧.٢٤ ،باŸائة جرحى و 19
باŸائة حالة وفاة ،آام Óأان يبقى اŸواطن
واعيا باحÎام قوان ÚاŸرور.
و‘ هذا السسياق ،تأاسسف العقيد عاشسور
عن أان الطريق السسيار شسرق  -غرب ما يزال
يشسهد حوادث مرور بتسسجيل  ٢٣00حادث
خلف  1٧٧٢جريح و ٥0قتي ،Óبحيث تتصسدر
و’ية البليدة القائمة بـ  ٤90تدخل خلف
 ٥٤٦ج- - -ري - -ح و  1٣ق -ت-ي ،Ó-ت-ل-ي-ه-ا و’ي-ة
ب -وم -رداسس بـ  1٨٦ت -دخ-ل ،أاسس-ف-ر ع-ن 1٣٦
جريح  10وفيات ،والبويرة بـ  ٥٤٧تدخل
خلف  ٣٦٨جريح و تسسع وفيات.

 ١8أالف عون يسسهرون
على مراقبة  ٣79شساطئ
مسسموح للسسباحة
و فيما يتعلق بحراسسة الشسواطئ ،فقد
وضسعت اŸديرية العامة للحماية اŸدنية
إاجراء أامنيا مهما منذ  1جوان على مسستوى
الشس -واط -ئ اŸسس -م -وح -ة ل -لسس-ب-اح-ة لضس-م-ان
ح -م -اي -ة اŸصس -ط-اف ،Úب-ح-يث ي-غ-ط-ي ه-ذا

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

’جراء  ٣٧9شساطئ مسسموح للسسباحة على
اإ
مسستوى  1٤و’ية ،كما سسخر  1٨أالف عون
Îﬁف يسسهرون على سسÓمة الشسواطئ‘ ،
ح Úهناك  ٢٢٢شساطئ ‡نوع من السسباحة
“سس سسÓمة اŸصسطاف.
و‘ ه- -ذا الشس -أان ،أاشس -ار ‡ث -ل ا◊م -اي -ة
اŸدنية إا ¤تسسجيل  1٣٥تدخل ،وحالة وفاة
Óط-ف-ال ‘
ب -ب -ج -اي -ة وتسس -ع ح -ا’ت غ-رق ل -أ
التجمعات اŸائية والسسدود ،بحيث أان هذه
’ولياء Ÿراقبة
الظاهرة ‘ ارتفاع ،داعيا ا أ
أابنائهم كي ’ يسسبحوا ‘ هذه التجمعات
اŸائية.
من جهته كشسف ﬁمد العزو Êرئيسس
ج-م-ع-ي-ة ط-ري-ق السسÓ-م-ة ع-ن ت-نصس-يب هذه
’يصسال رسسالة
’خÒة ÷نة ‘ كل و’ية إ
اأ
توعية السسائق Úحول حوادث اŸرور ،كون
ال -وسس -ائ -ل السس -م -ع -ي-ة ال-بصس-ري-ة ال-ت-ي ك-ان-وا
يعتمدون عليها ‘ حمÓتهم التحسسيسسية ”
إايقافها من طرف السسلطات ،مؤوكدا أان من
 ٣٣إا ٣٥ ¤ب- -اŸائ -ة م -ن ح -وادث اŸرور
اŸميتة سسببها النعاسس أاثناء القيادة ،وحسسبه
ف-إان فÎات ال-ي-ق-ظ-ة ت-ن-خ-فضس م-ن السس-اع-ة
الواحدة بعد الزوال إا ¤الرابعة مسساء ومن
الثانية إا ¤اÿامسسة فجرا.
وي-نصس-ح رئ-يسس ج-م-ع-ي-ة ط-ري-ق السسÓ-م-ة
السسائق بأان ،يكون له مرافقة أاثناء السسفر
Ÿسسافات طويلة ،وأان يتوقف كل سساعتÚ
ليسسÎجع نشساطه ،و حسسبه فإان القيادة بـ 90
كلم ‘ السساعة هي أافضسل سسÓمة مرورية
للسسائق ،وباŸقابل حمل مدارسس السسياقة
اŸسس -ؤوول -ي -ة ق -ائ « :Ó-السس -ائ -ق ه -و ضس-ح-ي-ة
إاهمال اŸكون Úالذين بدورهم ’ Áلكون
رصسيدا لتطويره ،الÎبية اŸرورية ينبغي أان
’دارة مسسؤوولة عن ذلك».
تكون معمقة وا إ
وأاضساف العزو Êأانه ‘ ،سسنة  19٨٥كان
ه -ن -اك ق -ان-ون ي-نصس ع-ل-ى إاج-ب-اري-ة إادخ-ال
الÎبية اŸرورية ‘ اŸؤوسسسسات التعليمية،
لكن  ⁄يجسسد ،مشسÒا إا ¤أان قانون اŸرور
ا÷ديد ’ Áكن تطبيقه بسسبب خلوه من
ال-نصس-وصس ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة وال-ت-ط-ب-ي-ق-ية ‘ ٢٢
مادة.
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أاكÌمن  ٣٥أالف تاجر للمداومة يومي العيد
سس -خ -رت وزارة ال -ت-ج-ارة  35876تاجر
ع Èال-وط-ن لضس-م-ان اŸداوم-ة ي-وم-ي ع-ي-د
ال- - -ف - -ط - -ر اŸب - -ارك ،و“وي - -ن م - -ن - -ت - -ظ - -م
ل -ل -م -واط -ن Úب -اŸن -ت -ج -ات واÿدم-ات ذات
السس -ت -ه Ó-ك ال -واسس -ع ،وه-ذا قصس-د “كÚ
اŸواط - -ن Úم - -ن اق - -ت - -ن - -اء ح - -اج - -ي - -ات- -ه- -م
الضسرورية ،حيث دعت التجار اŸسسخرين
ل‚اح برنامج اŸداومة.
للمشساركة بقوة إ

جÓل/ب
من ب Úالعدد اإ’جما‹ للتجار سسخرت وزارة
التجارة ﬂ ٧٤٥٤بزة لتموين اŸواطن Úباÿبز
ي -وم -ي ال -ع -ي -د ،إاضس-اف-ة إا ¤ضس-م-ان دوام ٢٢٨٣٣
ﬁل Œاري ل - -ب - -ي- -ع اŸواد
الغذائية واÿضسر والفواكه،
‘ ح Úهناك  ٨1٤٥تاجر
‘ قطاع نشساطات ﬂتلفة،
و ٤٥٣وح- -دة إان- -ت -اج -ي -ة
ıت- - - - - - - - - -ل - - - - - - - - -ف اŸواد
ا’سستهÓكية الغذائية.
و‘ هذا اإ’طار أاكدت الوزارة ‘ بيان لها،
أامسس ،تسس -ل -مت «الشس -عب» نسس -خ -ة م -ن-ه ،ضس-م-ان
مداومة  ٣11ملبنة ع Èكامل الÎاب الوطني،
و ٢٨٢مطحنة إاضسافة إا ٤0 ¤وحدة مياه معدنية،
حيث أاشسارت وزارة التجارة إا ¤أان مصسا◊ها
سس -تسس-ه-ر ع-ل-ى م-ت-اب-ع-ة ﬂط-ط ي-وم ال-ع-ي-د م-ن
خÓل تعزيز أاعوان اŸراقبة اŸكلفون.
Ÿتابعة مدى تنفيذ هذا اıطط الوطني
ق- -امت وزارة ال- -ت- -ج- -ارة ،ب -تسس -خ ٢1٤٢ Òعون
م -راق -ب -ة ع Èك -ام -ل الÎاب ال -وط -ن -ي Ÿت -اب -ع-ة
ومراقبة التجار لضسمان اŸداومة ،موضسحة أانها
تسسجل دوما مدى التجاوب القوي للتجار ‘
اŸسس- -اه -م -ة ل -ت -م -وي -ن اŸواط -ن Úب -اŸواد ذات
ا’سستهÓك الواسسع.
ك -م -ا دعت ال -وزارة ك -ل ال -ت -ج-ار اŸسس-خ-ري-ن
للمشساركة بقوة إ’‚اح برنامج اŸداومة ،حيث
ي - -ت - -م سس - -ن- -وي- -ا تسس- -ج- -ي- -ل اخ- -تÓ- -ل ‘ “وي- -ن

اŸواط- -ن،Úسس- -ي -م -ا Ãن -اسس -ب -ة ع -ي -د اأ’ضس -ح -ى
اŸبارك ،فيما يتعلق Ãادة اÿبز ،وبخصسوصس
يوم عيد الفطر ،كثÒا ما يسسجل غياب Œار
اŸواد الغذائية.
و‘ الصس- - -دد أاك- - -دت ال - -وزارة اŸع - -ن - -ي - -ة أان
اŸراقب Úسسيعملون على تطبيق القانون ‘ حق
اıالف ،Úحيث ” تسسط Òبرنامج اŸداومة
ت-ط-ب-ي-ق-ا أ’ح-ك-ام اŸادة  ٨م-ن ال-ق-ان-ون 0٦/1٣
اŸع -دل واŸت -م -م ل-ل-ق-ان-ون  0٨/0٤ا- -Ÿوؤرخ ‘
1٤اوت  ٢00٤اŸت- -ع- -ل- -ق بشس -روط ‡ارسس -ة
النشساطات التجارية.
وت -ق -وم اŸصس -ال -ح اÙل -ي -ة ع Èك -ل و’ي -ات
الوطن Ãناسسبة يوم العيد بدعوة اŸواطن Úاإ¤
ا’سستهÓك العق ‘ ÊÓتلبية رغباتهم ،وهذا
حتى يتسسنى للجميع اقتناء
ح- -اج -ي -ات -ه -م ال -ي -وم -ي -ة ‘
ظروف عادية ،لتفادي اأي
اضس - -ط- -راب ‘ ال- -ت- -م- -وي- -ن
ب- - - -اŸواد ال- - - -غ- - - -ذائ- - - -ي- - - -ة
واÿدمات.
وم - - -ن أاج- - -ل اق- - -ت- - -ن- - -اء
ا◊اجيات الضسرورية من اŸواد ذات ا’سستهÓك
الواسسع ‘ ظروف عادية ،خÓل أايام عيد الفطر
اŸبارك ،تعلم مصسالح اŸديرية للتجارة بوضسع
ﬂط -ط ل -ل -م -ن -اوب -ة ب -ال -ت -نسس-ي-ق م-ع السس-ل-ط-ات
اÙلية وا–اد التجار وا◊رفي Úا÷زائريÚ
Óنشس -ط -ة ال-ت-ج-اري-ة ع Èت-راب ك-ل ال-ب-ل-دي-ات،
ل -أ
لتمك ÚاŸسستهلك من الوصسول بأاريحية لنقاط
البيع.
و‘ هذا السسياق أاوضسح بيان وزارة التجارة أان
ب - -رن - -ام - -ج اŸداوم - -ة يشس - -م - -ل اÿدم- -ات ذات
ا’سستهÓك الواسسع يومي عبد الفطر ،على غرار
اÿضسر والفواكه التي يك Ìعليها الطلب ،إاضسافة
إا ¤اŸواد ال- -غ -ذائ -ي -ة ،وŒدر اإ’شس -ارة ‘ ه -ذا
اÿصسوصس إا ¤أان عددا كبÒا من التجار ’ يلتزم
باŸداومة سسنويا ،ما يسستدعي فرضس مزيد من
العقوبات لتفادي الندرة.

Œنيد أازيد من أالفي
عون مراقبة

لسساتذة اŸتقاعسس ‘ Úامتحانات البكالوريا
مديرية الÎبية تتوعد ا أ

 ‘ ٤١اŸائة غيابات اÎŸشسح Úاألحرار وا◊راسس ببلعباسس

لم -ت -ح -ان -ات
ع -رفت ال -دورة ا◊ال -ي -ة إ
شس -ه -ادة ال -ب -ك -ال -وري -ا بسس -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس،
ارت -ف -اع -ا غ Òمسس -ب -وق ‘ ع -دد ال-غ-ي-اب-ات
لحرار
وسسط اÎŸشسح Úخاصسة من فئة ا أ
لجمالية خÓل اليوم
أاين بلغت النسسبة ا إ
الثالث  41باŸائة.
كشسفت مديرة الÎبية نادية إاجقوان عن بلوغ
ال -غ-ي-اب-ات مسس-ت-وي-ات ق-ي-اسس-ي-ة غ Òمسس-ب-وق-ة ⁄
يشس -ه-ده-ا اإ’م-ت-ح-ان م-ن ق-ب-ل خ-اصس-ة ل-دى ف-ئ-ة
اأ’ح -رار ح -يث ت -غ-يب ع-ن إام-ت-ح-ان ال-ي-وم اأ’ول
 101٨مÎشسح من جملة  ٣٨19مسسجل بنسسبة
 ٣٦,٣٤باŸائة ،لÒتفع العدد خÓل اليوم الثاÊ
إا 10٧٥ ¤ب-نسس-ب-ة  ٣9ب -اŸائ -ة ،وتصس-ل نسس-ب-ة
الغيابات خÓل اليوم الثالث  ٤1باŸائة .
أاما عن فئة اŸتمدرسس Úفقد سسجل غياب
 10٢مÎشس -ح خ Ó-ل ال -ي -وم ا’ول ب -نسس-ب-ة 1,٥٢
باŸائة لÒتفع العدد ‘ اليوم الثا Êإا119 ¤
وإا ‘ 1٢٥ ¤اليوم الثالث وقد أارجعت سسبب
الغياب لدى فئة اŸتمدرسس Úإا ¤تأاخر البعضس
من اÎŸشسح Úعن اإ’لتحاق Ãراكز ا’متحان
خ -اصس -ة خ Ó-ل ال -فÎة اŸسس -ائ -ي -ة ن -ظ -را ل -ع -دم
ت- -ق- -ي- -ده -م Ãواق -يت اإ’م -ت -ح -ان اŸوج -ودة ‘
اإ’سستدعاءات والتي تغÒت هذه الدورة “اشسيا
وشسهر رمضسان .وعن فئة اأ’حرار التي شسهدت

غ -ي -اب -ات ب -ا÷م -ل -ة ف-ق-د أارج-عت اأ’سس-ب-اب إا¤
عزوف هؤو’ء عن إاجتياز اإ’متحان بعد تصسادفه
مع شسهر الصسيام وا’رتفاع اŸسسجل ‘ درجات
ا◊رارة باŸنطقة .
ه - -ذا وكشس - -فت ذات اŸسس - -وؤول - -ة أايضس- -ا ع- -ن
تسسجيل غيابات كبÒة وسسط اأ’سساتذة اŸكلفÚ
با◊راسسة على مسستوى مراكز اإ’جراء بعاصسمة
الو’ية ما دفع باإ’دارة إا ¤تعويضسهم بأاسساتذة
إاح -ت-ي-اط-ي Úك-انت ق-د ق-امت ب-تسس-خÒه-م ع-ل-ى
مسس -ت -وى م-دارسس ق-ري-ب-ة م-ن م-راك-ز اإ’م-ت-ح-ان
واإ’سستعانة بهم Ãجرد تلقي بÓغات الغياب من
رؤوسساء مراكز اإ’جراء ،لتؤوكد ‘ الوقت ذاته أان
اإ’دارة سستتخذ كافة اإ’جراءات ضسد اأ’سساتذة
اŸتغيب Úوفق ما ينصس عليه القانون.
Óشسارة فإان إامتحانات اليوم الثالث والرابع
ول إ
سس -ج -لت إارت -ي -اح -ا م -ع -تÈا ل -دى ع -دد ك-ب Òم-ن
اÎŸشس -ح Úم-ن ك-اف-ة الشس-عب ال-ع-ل-م-ي-ة اأ’دب-ي-ة
وال-ع-ل-م-ي-ة ب-إاسس-ت-ث-ن-اء الشس-عب ال-ت-ق-ن-ي-ة ال-ت-ي أاكد
مرشسحوها صسعوبة بعضس اŸواد كالفيزياء وطول
اأ’سسئلة ،هذا واشستكى كث Òمن اÎŸشسح Úمن
عاملي ا◊رارة واإ’رهاق اللذين كانا لهما اأثر
كب Òعلى إاجاباتهم أاثناء ا’متحان.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

مطالب Úبتسسوية مشساكلهم

موظفو مديرية التعم Òيحتجون بتمÔاسست
ط -الب م -وظ -ف -و م -دي -ري -ة ال-ت-ع-م Òوال-ه-ن-دسس-ة
اŸعمارية والبناء بو’ية “Ôاسست ،خÓل الوقفة
ا’ح-ت-ج-اج-ي-ة ال-ت-ي ن-ظ-م-وه-ا أامام مقر اŸديرية،
صسباح أامسس ،السسلطات الوصسية بضسرورة التدخل
ال- -ع- -اج- -ل ،وال -وق -وف ضس -د م -ا أاسس -م -وه Ãواصس -ل -ة
اŸمارسسات التعسسفية الصسادرة من اŸدير ،والتي
حسسبهم أاصسبحت تؤوثر على سس Òالعمل بالقطاع،
‡ا حتم ضسرورة السسعي للحد من هذه التصسرفات.
ففي حديث اأ’م Úالعام للفرع النقابي ،و‡ثل
اŸوظف ،Úبابه ﬁمد ،لوسسائل اإ’عÓم ،أاكد أان
ال-وق-ف-ة ا’ح-ت-ج-اج-ي-ة ،ج-اءت ب-ع-د ﬂال-فة القائم
اأ’ول ع -ل -ى ال-ق-ط-اع ب-ع-اصس-م-ة اأ’ه-ق-ار ل-ل-م-حضس-ر
السس -اب -ق ،وال -ذي أاع -قب وق-ف-ة إاح-ت-ج-اج-ي-ة ،ك-انت
«الشس- -عب» ق- -د ت- -ط- -رقت ل- -ه- -ا ‘ أاح- -د أاع -داده -ا
السسابقة ،وضسرب كل ﬁتواه عرضس ا◊ائط ،زيادة
على ذلك ،مواصسلته Ÿمارسسات أاضسرت باŸوظف،Ú
ك -ع -دم تسس -وي -ة رواتب اŸوظ -ف Úل-دى اŸدي-ري-ات
اŸنتدبة بع Úصسالح وع Úقزام منذ تنصسيبهم،
وكذا عدم تسسوية اıلفات اŸالية للموظف Úمن

ح -يث ال -درج -ات وت -ك-ال-ي-ف أاوام-ر اŸه-م-ة ،وع-دم
تسس- -وي -ة اŸن -ح ال -ع -ائ -ل -ي -ة ل -ب -عضس اŸوظ -ف Úدون
غÒهم‡ ،ا خلق التمييز بينهم على حد تعب Òبابه
ﬁمد.
و‘ سسياق متصسل أاضساف اŸتحدث ،أان الوضسع
ال -ذي أاصس -ب -حت ت -ع -يشس -ه اŸدي-ري-ة ج-راء سس-ي-اسس-ة
ال - -ت - -م - -ي - -ز ب Úا Ÿـوظ - -ف Úخ - -اصس - -ة ‘ ا◊ق- -وق
وال -واج -ب -ات واإ’ه -ان -ات اŸب -اشس-رة ل-ه-م ،وŒاه-ل
رؤوسساء اŸصسالح ‘ التسسي Òأادى إا ¤إاخÓل ‘
إا‚از مهامهم ،حيث شسدد اŸتحدث على ضسرورة
إاي -ف -اد ÷ن-ة –ق-ي-ق وزاري-ة ل-ل-ن-ظ-ر ‘ اÿروق-ات
والتعسسف الوارد ‘ البيان الصسادر بتاريخ  01أافريل
من السسنة ا÷ارية والذي تلقت «الشسعب» نسسخة
م -ن -ه ول -ل -وق -وف ع -ل -ى ال -قضس -ي-ة ،ق-امت «الشس-عب»
Ãح- -او’ت م- -ت- -ك- -ررة ل Ó-تصس -ال Ãدي -ر ال -ت -ع -مÒ
والهندسسة اŸعمارية والبناء ،أامقرا Êياسس ،Úلكن
 ⁄نتلق أاي رد.

“Ôاسست :بن حود ﬁمد الصسالح

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حجز قنطارين من ال ّسسلع الغذائية الّتالفة خÓل  20يوما

 73مليون دينار قيمة إل ّسشلع إلغذإئية غÒ
إŸفوترة Ãعسشكر

قّ-دمت مصس-ال-ح ال-ت-ج-ارة ل-و’ي-ة م-عسس-ك-ر حصس-ي-ل-ة نشس-اط-ه-ا اŸي-دا Êوا’سستباقي
’سس-واق Ãن-اسس-ب-ة الشس-ه-ر ال-ك-ر ،Ëوذلك
Ÿك -اف -ح -ة ال -ت -ج-ارة اŸوازي-ة وال-ت-ح-ك-م ‘ ا أ
بالنسسبة للفÎة اŸمتدة ب 16 Úماي و 4جوان ا÷اري أاين اتخذت مصسالح قطاع
التجارة إاجراءات احÎازية  ⁄يتم الكشسف عن نتائجها إا’ مؤوخرا.

شس - -رعت م- -دي- -ري- -ة الّشس- -ؤوون
’وق- -اف ب- -و’ي- -ة
ال- -دي- -ن- -ي- -ة وا أ
ت - -ن- -دوف ي- -وم أامسض ‘ ،ت- -وزي- -ع
زكاة اŸال على العائÓت اŸعوزة
وذوي ال - - -دخ- - -ل اÙدود ،وق- - -د
“ت العملية بالتنسسيق مع أائمة
ّ
اŸسس- -اج- -د ب- -ع- -د إاع- -داد ق- -ائ -م -ة
اسس - -م - -ي- -ة تضس- -م  450مسستفيد
ان - -ط - -ل - -قت ‘ ظ - -روف حسس - -ن - -ة
وحضسرت ““الشسعب““ جانبًا منها.
العملية التي جاءت عم ًÓبالتوجيهات
الوزارية وبالتزامن مع حلول الشسهر
الفضسيل ،جنّدت لها مديرية الشسؤوون
ال -دي-ن-ي-ة ب-ال-و’ي-ة ك-اف-ة اإ’م-ك-ان-ي-ات
البشسرية من أاجل إا‚احها ،وهو ما
“ت ترجمته على أارضض الواقع بجمع
أازيد من  325مليون سسنتيم.
و‘ تصسريح لـ ““الشسعب““ على هامشض

ان -ط Ó-ق ال -ع -م -ل-ي-ة ،أاّك-د م-الك ب-راح
م -دي -ر الشس -ؤوون ال -دي -ن -ي -ة واأ’وق -اف
ل -و’ي -ة ت-ن-دوف ،أاّن اŸب-ل-غ اُŸحّصس-ل
” جمعه
عليه هذه السسنة فاق ما ّ
السسنة اŸاضسية بـ  ،%100واعت Èأانّ
ه -ذه ال-ن-ت-ائ-ج اُŸحّ-ق-ق-ة ج-اءت ن-ت-اج
““اÛه -ودات ا÷ّب -ارة““ ال-ت-ي قّ-دم-ه-ا
›لسض سُس - - -ب - - -ل اÒÿات وإاط- - -ارات
اŸديرية وأائمة اŸسساجد من خÓل
الندوات الفكرية التي انطلقت منذ
فÎة Ãخ- -ت- -ل- -ف مسس- -اج- -د ال -و’ي -ة،
وأاضساف اŸتحّدث أاّن ارتفاع حصسيلة
زكاة اŸال أادت إا ¤زيادة ‘ حصسصض
اإ’ع -ان -ات ،ح -يث وصس -لت حصس -ة ك -ل
ع- -ائ -ل -ة إا ¤ح -دود  7000دج ،وه- -ي
سسابقة أاو ¤بالو’ية حسسب ما صسّرح
به مدير الشسؤوون الدينية بالو’ية.
وأاضساف اŸتحّدث أاّن ›لسض سُسبل

اÒÿات سس ّ-ط -ر خ Ó-ل ه -ذا الشس -ه -ر
برنا›اً ثريًا شسمل عملية تÈع بالدم
وتوزيع قفة رمضسان على اÙتاج،Ú
فبالتعاون مع مديرية الصسحة ومركز
” تنظيم حملة تÈع بالدم
حق الدم ّ
ب- -اŸسس- -اج- -د ع -قب صس Ó-ة الÎاوي -ح
ومسست اŸبادرة أازيد من  150مواطن
شس -ارك-وا ‘ ال-ع-م-ل-ي-ة .ع-م-ل-ي-ة أاخ-رى
ب- - -اشس - -ره - -ا ›لسض سُس - -ب - -ل اÒÿات
ب -ج-م-ع-ه أ’زي-د م-ن  300ق-ف-ة بقيمة
 4000دج ل -ك -ل ع-ائ-ل-ة ي-ت-م ت-وزي-ع-ه-ا
’ح- -ق ً-ا ع -ل -ى اÙت -اج Úب -إاشس -راف
م -ب -اشس-ر م-ن أائ-م-ة اŸسس-اج-د ب-زي-ادة
” تسسجيله
ُقدرت بحوا‹  % 50عّما ّ
السسنة اŸاضسية.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،أان- -هت م -دي -ري -ة
الشس- -ؤوون ال- -دي -ن -ي -ة واأ’وق -اف ك -اف -ة
التحضسÒات من أاجل إاجراء مسسابقة

ا◊ماية اŸدنية باŸدية

–ذيـ ـ ـ ـ ـ ـرإت مـ ـ ـ ـن ﬂاط ـ ـ ـر أإششع ـ ـة إلشّشمـ ـسس
وإل ّسشباحـ ـ ـ ـ ـ ـة ‘ إل ّسش ـ ـ ـ ـ ـ ـدود
حّ-ذرت م-دي-ري-ة ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ب-اŸدي-ة سس-ك-ان ال-و’ي-ة م-ن ال-ت-ع-رضض اŸباشسر
’جهاد ا◊راري نظرًا
’صسابة بضسربات الشسمسض وا إ
’شسعة الشسمسض تفاديًا ÿطر ا إ
أ
’يام
للظروف ا÷وية السسائدة وموجة ا◊ر التي تعرفها الو’ية خÓل هذه ا أ
وال -ت -ي ت -ت -زام -ن وشس -ه-ر رمضس-ان اŸب-ارك ،م-قÎح-ة ع-ل-ى السس-اك-ن-ة ارت-داء اÓŸبسض
اÿفيفة والفضسفاضسة ،وŒنب اÿروج للتسسوق ‘ وقت الذروة.

ح ّ-ث -ت م-دي-ري-ة ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة
ال- -ع- -ائÓ- -ت ع- -ل- -ى ع- -دم –م -ي -ل
اŸآاخ- -ذ ال- -ك- -ه- -رب -ائ -ي -ة أاك Ìم -ن
ط-اق-ت-ه-ا ،وذلك ب-تشس-غ-ي-ل مكيفات
ال- -ه- -واء واŸراوح وغÒه- -ا ع- -ل- -ى
م - - -أاخ - - -ذ واح - - -د وŒنب اÿروج
ل- - - - -ل - - - -تسس - - - -وق ‘ وقت ال - - - -ذروة
(ال -ظ -هÒة) ،فضس  Ó-ع -ل -ى ان -ت-ق-اء
اأ’وقات اŸناسسبة ومراعاة عدم
اصسطحاب اأ’طفال أاثناء التسسوق
خ Ó- - - -ل فÎات ال - - - -ذروة ،وŒنب
إاشسعال النار ‘ مناطق اأ’عشساب
واأ’دغ- - -ال ا÷اف- - -ة واأ’شس- - -ج- - -ار
اŸثمرة لتفادي نشسوب ا◊رائق،
والسس-ب-اح-ة ‘ ال-ت-ج-م-ع-ات اŸائية
اÿط- - - - -رة ك- - - - -السس - - - -دود والÈك
ال -زراع -ي -ة وق -ن -وات اŸي -اه م -ن-ع-ا
لوقوع حوادث الغرق التي كÌت
‘ اآ’ونة اأ’خÒة.
دعت ذات اŸصس - -ال- -ح إا ¤ارت- -داء
أاغطية الرأاسض الواقية والقبعات،

وأاخذ أاقسساط من الراحة خاصسة
اأ’شسخاصض العامل ‘ Úالقطاعات
اإ’نشس -ائ -ي -ة أاو ال -زراع -ي -ة وم -رب-ي
اŸواشسي ،والذين تقتضسي طبيعة
عملهم البقاء –ت أاشسعة الشسمسض
اŸب- -اشس- -رة ل- -فÎات ط -وي -ل -ة ،م -ع
اإ’ب - -ق - -اء ع - -ل - -ى ال - -غ - -رف ب- -اردة
ب- -اسس- -ت- -خ -دام السس -ت -ائ -ر أاو اŸواد
العاكسسة اÿارجية على الزجاج،
م- -ع غ- -ل -ق السس -ت -ائ -ر ذات اأ’ل -وان
ال -ف -ا–ة ،واإ’ب-ق-اء ع-ل-ى ال-ن-واف-ذ
Óسستفادة من
مغلقة وفتحها لي ًÓل إ
الهواء البارد ،واإ’نتباه إا ¤خطورة
Óشس-خ-اصض ال-ذي-ن
ذلك ب-ال-نسس-ب-ة ل -أ
ي -ع -ان -ون م -ن مشس -اك -ل ‘ ال -ق-لب،
صسعوبة ‘ التنفسض أاو اأ’مراضض
اÿطÒة ’سس - -ي - -م- -ا ‘ ال- -ط- -قسض
ا◊ار ،داعية إا ¤أان يكون هؤو’ء
ع - -ل - -ى م - -ق - -رب - -ة م - -ن م- -ؤوسسسس- -ة
اسستشسفائية إان تطلب اأ’مر ذلك،
م - -ع ت - -وخ - -ي اŸزي- -د م- -ن ا◊ذر

Óط - -ف- -ال ب- -كÌة
وشس - -رب اŸاء ل  - -أ
وب -ان -ت -ظ-ام ،م-ع أاخ-ذ ح-م-ام ع-ن-د
اإ’حسس-اسض ب-ارت-ف-اع درج-ة ح-رارة
ا÷سسم.

اŸدية :ع .علياÊ

حفظ القرآان اŸزمع انطÓقها مسساء
ال -ي -وم اÿم -يسض ،وتشس -ه-د اŸسس-اب-ق-ة
مشساركة  30مÎشسحا من كل اأ’عمار
ومن ك Óا÷نسس Úيتنافسسون للظفر
ب- -اŸراتب اأ’و ‘ ¤ح- -ف -ظ ال -ق -رآان
واأ’ح -اديث ال-ن-ب-وي-ة الشس-ري-ف-ة .وأاّك-د
مدير الشسؤوون الدينية واأ’وقاف أانّ
حفل تكر Ëأاوائل ا◊فاظ سسيكون ‘
احتفالية خاصسة Ãناسسبة ليلة القدر،
وأاضس - -اف اŸت - -ح- -دث أان ال- -ت- -حضسÒ
Ÿوسسم ا◊ج قد انطلق عﬂ Èتلف
مسس -اج -د ال -و’ي-ة م-ن خÓ-ل تسس-طÒ
ب-رن-ام-ج م-وج-ه ب-اÿصس-وصض ل-ل-ح-ج-اج،
ويتضسمن ندوات مسسجدية وﬁاضسرات
مرفوقة بشسرح تطبيقي Ÿناسسك ا◊ج،
وسس -ي -ت -م الشس -روع ‘ ت-ط-ب-ي-ق الÈن-ام-ج
نهاية الشسهر الفضسيل.

تندوف :عويشش علي

بعد أان كانت تتأاّخر لشسهور

دفع تكاليف إÙصشول
إلفÓحي ‘  48سشاعة بالبويرة

أاّكد وا‹ البويرة مولود شسر‘ خÓل زيارة
تفّقدية إا ¤تعاونية ا◊بوب ا÷افة دعمه
الكامل للفÓح ،Úوكذا اسستعداده اŸطلق
لوضسع كل التسسهيÓت الÓزمة لتمكينهم من
جمع اÙصسول حتى إان اقتضسى اأ’مر وضسع
ﬂطط سس Òخاصض لتسسهيل مرور الشساحنات
لتعاونية ا◊بوب.
‘ تصسريح لـ ““الشسعب““ ،أاّكد مراد نيلي مدير
” اتخاذ
تعاونية ا◊بوب ا÷افة بالبويرة أاّنه ّ
كل ا’حتياطات الÓزمة إ’‚اح عملية جمع
اÙصسول ،واسستقبال  5000قنطار من
ا◊بوب منها القمح الصسلب ،الل Úوالشسع،Ò
و”ّ فتح  11نقطة تخزين على مسستوى الو’ية
بسسعة تخزين تناهز مليون قنطار.
ولتمك ÚالفÓح Úمن اإ’سسراع ‘ عملية
ا◊صساد والدرسض ّ” ،وضسع –ت تصسّرفهم 28
آالة حصسد ودرسض وبثمن معقول ’ يفوق 3000
دج للسساعة ،بالنسسبة للموال Úهناك عملية
مقايضسة ،حيث Áكن للمربي أاخذ نفسض
الكمية اŸسسلمة من الشسع ‘ Òالصسيف خÓل
فÎة الشستاء كعلف للمواشسي وذلك ابتداء من
شسهر أاكتوبر.
أاما فيما يخصض دفع اŸسستحقات والتي كانت
عائقا العام اŸاضسي ،فإانّ تسسليم الصسكوك
تكون بالنسسبة للفÓح Úالذين يفوق سسنهم 70
سسنة خÓل نفسض يوم تسسليم اÙصسول
Óخرين فلن تتعدى
الفÓحي ،أاما بالنسسبة ل آ
 48سساعة ،وهو اإ’جراء الذي اسستحسسنه
الف ّ
Óحون.

البويرة :ع .نايت رمضسان

أاسسفر  1514تدخل لـ  52فرقة مراقبة لقمع الغشض
وضسبط اŸمارسسات التجارية على مسستوى Óﬁت
Œارة ا÷م -ل -ة وال -ت -ج -زئ-ة ،ع-ن ح-ج-ز أازي-د م-ن 2
قنطار من اŸواد الغذائية الفاسسدة وغ Òالصسا◊ة
’سستهÓك قدرت قيمتها اŸالية بـ  116أالف دينار،
‘ وقت قّدرت قيمة السسلع غ ÒاŸفوترة بأازيد عن
 73مليون دينار وفق ما جاء ‘ ورقة تضسّمنت
حصس -ي-ل-ة نشس-اط م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة ل-و’ي-ة م-عسس-ك-ر
الناŒة عن تدخÓت فرق اŸراقبة ،والتي شسملت
ع -م -وم -ا –ري -ر ﬂ 436ال -ف -ة وضس -ب-ط ﬁاضس-ر
قضسائية ضسد  426تاجر وإاصسدار  21قرار غلق
إاداري ÓÙت Œارية أ’سسباب ﬂتلفة منها عدم
الفوترة ورفع أاسسعار اŸواد اŸدعمة وعدم اإ’عÓم
باأ’سسعار والتعريفات و‡ارسسة نشساط Œاري دون
قيد وعدم تعديل بيانات مسستخرج السسجل التجاري
ب -ال-نسس-ب-ة ل-ل-ت-ج-ار ال-ذي-ن ي-ح-ول-ون نشس-اط-ه-م ب-دون
رخصس - -ة خ Ó- -ل شس - -ه - -ر رمضس - -ان إا ¤غÒه- -ا م- -ن
اıال -ف-ات ال-ت-ي ت-ب-ق-ى تصس-ور اŸشس-ه-د ال-ت-ج-اري
ب-و’ي-ة م-عسس-ك-ر ،و ⁄ت-ت-مّ-ك-ن اإ’ج-راءات ال-رق-اب-ية
اŸك -ث-ف-ة م-ن اح-ت-وائ-ه-ا أاو ا◊د م-ن-ه-ا ع-ل-ى غ-رار
م- - -ظ- - -اه- - -ر ع - -رضض اŸواد ال - -غ - -ذائ - -ي - -ة ،اÿب - -ز
واŸشس -روب-ات ال-غ-ازي-ة ع-ل-ى اأ’رصس-ف-ة –ت أاشس-ع-ة
الشسمسض ا◊ارقة بالنسسبة للتجار النظامي Úوغياب
شس- -روط الصس- -ح -ة وال -ن -ظ -اف -ة ‘ م -ع -ظ -م Óﬁت
ا÷زارة وب -ي -ع ال -ل-ح-وم واأ’سس-م-اك اÛم-دة ال-ت-ي
غ-ال-ب-ا م-ا يسس-ج-ل ب-ه-ا Œاوزات م-ت-ع-ل-ق-ة Ãخ-ال-فة
شس -روط ا◊ف -ظ وال -تÈي -د ،إا ¤ذلك ت -ب -ق -ى اأ’ي-ام
القادمة ومع نهاية الشسهر الكر Ëكفيلة أ’ن تكشسف
عن Œاوزات التجار ومدى ‚اح قطاع التجارة ‘
ردعهم وتقو Ëسسلوكهم.

«كناسس““ يح ّسشسس Ãخاطر إلّتدخÚ

نّ
ظمت وكالة معسسكر للصسندوق الوطني للتأامينات
ا’ج -ت -م -اع-ي-ة ل-ل-ع-م-ال اأ’ج-راء ‘ إاط-ار الÈن-ام-ج
ال- -وط- -ن- -ي اŸسس- -ط -ر Ÿك -اف -ح -ة ال -ت -دخ ،Úي -وم -ا
–سس -يسس -ي -ا ل-ف-ائ-دة اŸؤوم-ن ل-ه-م وذوي ح-ق-وق-ه-م،
حضس -ره أاعضس-اء م-ن ج-م-ع-ي-ة اŸت-ق-اع-دي-ن وع-م-ال
الوكالة إاضسافة إا ¤اأ’سسرة اإ’عÓمية اÙلية ،كما

معسسكر :أام ا Òÿــ سش

تسسبّب فيها عامل بإاحدى اŸسستشسفيات العمومية

أإمن إلعاصشمة يكششف مÓبسش ـات ثغ ـرة
مالية بـ 40مليون دين ـ ـار

 /الشسعب ّ“ /كنت مصسالح أامن و’ية
ا÷زائر ‡ثلة ‘ مصسالح أامن اŸقاطعة
’دارية للرويبة ،من توقيف مشستبه فيه
ا إ
’حدى
يعمل بالصسيدلية اŸركزية إ
اŸسستشسفيات العمومية بالعاصسمة ،تسسبب ‘
ثغرة مالية بحسسابات الصسيدلية من خÓل
سسرقته لعلب خيط ا÷راحة ،حيث بيّنت
إاجراءات التدقيق ا◊سسابي التي قامت بها
مصسلحة الصسيدلية اŸركزية ب Úسسنوات
 2016 ،2015و 2017غياب كميّة معتÈة من
خيط ا÷راحة قاربت  40مليون دينار.
القضسية ا◊الية “ّثلت ‘ اختÓسض أاموال عمومية،
ح- -يث ان -ط -ل -قت أاط -واره -ا ب -ع -د أان ت -ق ّ-دم م -دي -ر
اŸؤوسسسس- -ة ا’سس- -تشس -ف -ائ -ي -ة اŸع -ن -ي -ة إا ¤مصس -ال -ح

إإقبال على ششرإء ““ششاربات““ ›هولة إŸصشدر بÈج بوعريريج
ي-ع-رضض ب-عضض ال-ت-ج-ار ﬂت-ل-ف السس-ل-ع ا’سس-ت-هÓكية واŸواد
ال-غ-ذائ-ي-ة ال-ت-ي  ⁄ي-ت-ب-ق م-ن ت-اري-خ صسÓ-ح-ي-ت-ها سسوى أايام
قليلة ،وجد فيها أاصسحاب الدخل اÙدود ضسالتهم ‘ ظل
عجزهم عن اقتناء مواد غذائية ذات جودة عالية نتيجة
’سس -واق
’سس -ع -ار ‘ ا أ
ت- -د Êال- -ق- -درة الشس- -رائ -ي -ة وال -ت -ه -اب ا أ
الشسعبية.
تعرضض ﬂتلف اŸواد ا’سستهÓكية للبيع على قارعة الطريق وفوق
اأ’رصسفة بعيد عن أاع Úالرقابة ،فهي التي تكون سسببا مباشسرا وراء
حا’ت التسسمم خاصسة ‘ مواسسم ا◊ر ،ح Úيعتمد التجار ليسض
فقط على ﬂالفة شسروط ا◊فظ والتÈيد وطريقة عرضض اŸنتوج

اسستضسافت وكالة ““كناسض““ رئيسض ›لسض أاخÓقيات
مهنة الطب Ÿعسسكر مومن الصسديق الذي حاضسر
‘ اŸوضس -وع ،م -ؤوك -دا أان ا◊م Ó-ت ال -ت -حسس -يسس-ي-ة
Ÿكافحة التدخ ⁄ Úتعد كافية ‘ وقت  ⁄تلق فيه
حتى قوان Úمنع التدخ ‘ Úاأ’ماكن العمومية
التنفيذ اŸطلق.
وان -ت -ق-د ال-دك-ت-ور م-وم-ن الصس-دي-ق اأ’داء ال-ه-زي-ل
ل -ل -ج -م -ع -ي -ات الشس -ب -ان-ي-ة ‘ اÛال وغ-ي-اب-ه-ا ع-ن
التفاعل اŸيدا Êمع موضسوع  ⁄يعد يشسكل خطرا
على صسحة الشسخصض فحسسب إا‰ا تهديدا مباشسرا
ل Ó-ق -تصس -اد ال -وط -ن-ي ول-و أان-ه مصس-در دخ-ل Œاري
بالنظر إا ¤حجم اÿسسائر الناجمة عن تكاليف
ع Ó-ج اأ’م -راضض السس -رط -ان-ي-ة ال-ت-ي ي-تسسّ-ب-ب ف-ي-ه-ا
ال-ت-دخ ،Úوال-ت-ي صس-ارت تشس-ك-ل ع-ب-ئ-ا ث-ق-ي Ó-ع-ل-ى
القطاع الصسحي العمومي وحتى صسناديق التامÚ
ا’جتماعي بالنسسبة لعملها على دفع مسستحقات
عÓج مرضسى السسرطان الذين يزاولون العÓج على
مسستوى عيادات اÿواصض.
عموما ،ا◊ملة التحسسيسسية التي أاطلقها صسندوق
““كناسض““ ع Èالوطن ⁄ ،ترتق كثÒا إا ¤التطلعات
واأ’هداف اŸنشسودة من أاي حملة –سسيسسية ينتظر
منها أان تثمر بنتائج إايجابية ،ورغم النقاشض ا÷اد
والÌي ب Úمسستويات عمرية وعلمية متباينة Ãقر
وك -ال -ة الصس -ن -دوق Ãعسس-ك-ر ،إاّ’ أاّن-ه-ا ت-ب-ق-ى ح-م-ل-ة
ن -اقصس -ة م -ن ح-يث الشس-ك-ل واŸضس-م-ون ،ب-داي-ة م-ن
كونها كانت ﬂتصسرة ‘ لقاء واحد –سسيسسي بدل
ثÓث أايام ،واقتصسرت على توزيع مطويات على
اŸنتسسب Úللصسندوق تعرف بأاهم وأاخطر اأ’مراضض
ال -ن-اج-م-ة ع-ن ع-ادة ال-ت-دخ ،Úاأ’م-ر ال-ذي ي-ن-ب-غ-ي
Œاوزه وا’ن -ت -ق -ال ن -ح -و م -رح -ل -ة ردع اıال -فÚ
لقوان Úمنع التدخ ‘ Úاأ’ماكن العمومية وبائعي
السسجائر للقصسر ،وضسبط نشساط Óﬁت ““الشسيشسة““
التي اسستفحلت ‘ اÛتمع اÙلي كعادة أاسسوء
م -ن ال -ت-دخ Úال-ع-ادي ل-لسس-ج-ائ-ر ،واأ’ه-م م-ن ذلك
–فيز اŸدّخن Úعلى اإ’قÓع عن التدخ ÚبتغيÒ
‰ط مثل هذه ا◊مÓت التحسسيسسية بدل ا’كتفاء
بالتعريف بأاضسرار التدخ Úالتي ’ يجهلها أاحد.

بل حتى ‘ عدم إاسستجابة اŸواد للمقاييسض اŸعتمدة ‘ ›ال
التعليب والوسسم وتركيبة اŸادة وتاريخ الصسÓحية والصسنع والنهاية،
عند التجوال ‘ اأ’سسواق الشسعبية تلمح طواب ’ Òمتناهية على
طاولة ““الشساربات““ التي تعرف رواجا كبÒا بعد أان صسار الكل يسستثمر
فيها ،إا’ أان الطلب Œده متزايد ورÃا تكون هذه اŸواد وراء سسبب
حدوث التسسممات الغذائية ‘ ظل غياب ثقافة ا’سستهÓك وعدم
خضسوعها للمراقبة ‘ ح Úيشستكى اŸواطن البسسيط من فرضض
شسراء مادة الياغورت عند طلب شسراء كيسض حليب.

برج بوعريريج :بلقاسسم جبار

الشس- -رط -ة بشس -ك -وى ضس ّ-د أاح -د ع ّ-م -ال الصس -ي -دل -ي -ة
اŸركزية ،مفادها اختفاء  138علبة خيط جراحة
لسسنة  ،2017و 980علبة ‘ سسنة  ،2016وهذا بعد أان
” اكتشساف اأ’مر من قبل رئيسسة اŸصسلحة ،هذه
ّ
اأ’خÒة ت -ب ّ-ي -ن ل -ه -ا ب -ع -د ال -ت-دق-ي-ق ‘ ا◊سس-اب-ات
Óرشس-ي-ف ب-التي
وم-ق-ارن-ة ال-وصس-و’ت اıصسصس-ة ل -أ
ت -ب -ق -ى ع -ن -د اŸشس -ت -ب -ه ف -ي-ه ،وج-ود خ-ل-ل ك-ب‘ Ò
ا◊سسابات ،ما أاجÈها على إاخطار مدير اŸؤوسسسسة
ا’سستشسفائية و–رير تقرير مف ّصسل عن الوقائع.
Ãباشسرة التحقيقات ،اأّكد اŸشستبه فيه اأّنه ”ّ
اسستدعاءه من قبل رئيسسة الصسيدلية التي واجهته
بوصسو’ت الطلبيات ،التي تب Úله أانها –مل خلÓ
‘ أارقام وكميّات السسلع التي “نح للمصسالح مقارنة
بالوصسل اأ’صسلي ،حيث أاقّر ‘ هذا الصسدد أاّنه قام
Ãنح بعضض اŸصسالح كميّات إاضسافية مسسبقة ،كما
م -ن -ح ب -عضض ع ّ-م -ال اŸسس -تشس -ف -ى خ -ي-ط ا÷راح-ة
’سس -ت -ع -م -ال -ه ‘ ع -م -ل -ي -ات خ-ت-ان أاب-ن-ائ-ه-م ،وب-ع-د
م-واج-ه-ت-ه ب-ال-ف-ع-ل اŸنسس-وب إال-ي-ه ،أاقّ-ر ب-أاّن أاغ-لب
عمليات التزييف ‘ اأ’رقام اÿاصسة بالكميات هو
من قام بها ،وأاّنه معتاد على فعل ذلك بعلم رئيسسة
الصس -ي -دل -ي -ة ع-ل-ى اع-ت-ب-ار أان ال-غ-رضض م-ن ذلك ه-و
تغطية النقصض اŸوجود باŸسستودع ،ناهيك عن
منح اŸصسالح ‘ بعضض اأ’حيان كميّات من خيط
ا÷راحة بدون وصسو’ت تثبت ذلك.
بعد اسستكمال ا’إجراءات القانونية اŸعمول بها،
” ت -ق -د ËاŸشس-ت-ب-ه ف-ي-ه اأم-ام وك-ي-ل ا÷م-ه-وري-ة
ّ
اıتصض اإق -ل -ي -م -ي -ا ،اأي -ن اأم -ر ب -اإي -داع-ه ا◊بسض
اŸوؤقت.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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كورنيشض الليدو وبرج الكيفان قبلة العائÓت ‘ ال ّسصهرات الّرمضصانية
فضضاء للتّرفيه والسضتمتاع بالبحر ‘ أامن وسضكينة

ي-ة ب-ام-ت-ياز تسضتقطب
“اريسش» ق-ب-ل-ة ت-رف-ي-ه-
ك-ورن-يشش ال-ل-ي-دو إا« ¤
ل-لÎوي-ح ع-ن ال-ن-فسش
ح-ى
خÓ-ل سض-ه-رات رمضض-ان
أاضض -دي -ات شض -رق ال-ع-اصض-م-ة
التي يتيحها Ÿرتاديه
سض -ك -ان ب -ل -
حكم اŸسضاحة الكبÒة
من تعب اليوم ،ذلك ب
نعا لوحة فنية زادتها
والتخفيف
اŸقابلة للعاصضمة ،صضا
شضر مع البحر والوجهة
والتقائه اŸبا
مال وهدوءا وراحة.
لضضواء ج
ا أ

اسستطÓع :سسعاد بوعبوشش
’خ-راج
ي-ج-د م-رت-ادو ال-ك-ورن-يشس م-ك-ان-ا إ
ال-ط-اق-ة السض-ل-ب-ي-ة واŸشض-ي خ-اصض-ة ب-ال-نسض-بة
’ط-ف-ال ن-ظ-را
ل -ل -ع -ائ Ó-ت ،وفضض -اء ل -ل-عب ا أ
’فطار
لّÎبعه على مسضاحة واسضعة ،فبعد ا إ
م-ب-اشض-رة ت-ب-دأا ال-ع-ائÓ-ت ب-ال-ت-واف-د أاف-واج-ا
ل Ó-سض -ت -م -ت -اع Ãن -ظ -ر ال -ب -ح -ر وه -و ي -رم-ي
بأامواجه على الصضخور ويÓعب حبات رمال
الشضاطئ.
برزت جمالية اŸكان بعد إاعادة تهيئته
’خÒة ب - -داي - -ة Ãكسض - -رات
‘ السض - -ن - -وات ا أ
’مواج ،إا ¤جانب إا‚از أارصضفة وكراسس
اأ
ح-ج-ري-ة ل-ل-ج-ل-وسس ،وإا‚از رصض-ي-ف سض-ف-ل-ي
ﬂصضصس ل -ل -دراج -ات والسض-ي-ارات الصض-غÒة
الشض-اط-ئ-ي-ة ،م-ا ي-ج-ع-ل م-ن-ه م-ك-ان-ا م-ن-اسض-ب-ا
ıتلف الرياضضات اÿفيفة اليومية ،وهو
’طفال للعب ناهيك عن وجود
ما اسضتغله ا أ
مسض-اح-ة صض-غÒة م-ل-ي-ئ-ة ب-ال-رم-ال ﬂصضصض-ة
للقفز وسضط إانارة عمومية مضضمونة ووجود
’من.
اأ
وع-ن-د ن-ه-اي-ة ال-رصض-ي-ف يصضادفك شضاطئ
’خر من تهيئة
«الليدو» الذي اسضتفاد هو ا آ
’نارة ،حيث “ ⁄نع نسضمات
وجّهز بأاعمدة ا إ
’ط -ف -ال م -ن
ال- -ب- -ح- -ر ال- -ب- -اردة الشض -ب -اب وا أ
السض - -ب - -اح - -ة ‘ ،ح Úفّضض - -لت ال - -ع - -ائÓ- -ت
اŸتوافدة افÎاشس الرمال ومنها من عمد
إا ¤ت -وسّض -ده-ا لÓ-سض-ت-م-ت-اع ب-ا÷لسض-ة وك-أاسس
الشضاي التي تتخلّلها تراتيل القرآان الكرË
اŸنبعثة من مكّبرات اŸسضاجد القريبة من
اŸكان.
’طار قال الطفل «وسضيم» ،الذي
‘ هذا ا إ
حضضر رفقة والدته وأاختيه أانه يأاتي يوميا
إا ¤ه- -ذا ال- -رصض- -ي- -ف ب -دّراج -ت -ه و‡ارسض -ة
ري -اضض -ت -ه اŸفضض -ل-ة لسض-اع-ات ‘ ال-رصض-ي-ف
اّ ıصضصس لذلك ،كما يتسضابق مع نظرائه
’طفال ،فيما تف ّضضل عائلته اŸشضي أاو
من ا أ
ا÷لوسس وا’سضتمتاع بصضوت أامواج البحر،
وحتى الفتيات Áارسضن هوايتهن من خÓل
التسضابق بأاحذية العجÓت والز’جات.

Óّﬁت Œارية مفتوحة والباعة
يغزون األرصصفة
غ Òبعيد عن «الليدو» يوجد كورنيشس برج
الكيفان يبعث ا◊ياة بهذه البلدية لي ،Óحيث
نصض -بت ال -ط -او’ت ال -ت -ج -اري-ة ل-ب-ي-ع اÓŸبسس
واأ’حذية واللعب وبعضس اŸأاكو’ت اÿفيفة
على امتداد الرصضيف ،فتحول بذلك إا ¤قبلة
للكث Òمن اŸواطن ÚوالعائÓت جعل ا◊ركة
ب-ه أاشض-ب-ه ب-اŸسض-ت-ح-ي-ل ن-ظ-را ل-ع-دد ال-واف-دي-ن
ال -ذي -ن يضض -ط-رون إا ¤رك-ن سض-ي-ارات-ه-م ب-ع-ي-دا
والسض Òعلى اأ’قدام.
ف- -اÓŸح- -ظ- -ة اأ’و ¤لÈج ال- -ك -ي -ف -ان ه -ي
ا◊رك -ي -ة ال -ك -بÒة ل -ل -ن -اسس وف -ت -ح أاب -واب ك -ل
اÓÙت التي اسضتعادت حيوتها بعد انتهاء
مشضروع الÎامواي ،ويّبرر سضكان البلدية هذا
التوافد بفتح خط قهوة شضرقي هذه البلدية
ال -ت -ي ك -انت م -ع -زول -ة و’ يسض -ت -ع-م-ل ف-ي-ه-ا إا’
ا◊افÓت والتي تتوقف لي ،Óوبعد مد اÿط
انتشضرت وزادت هذه ا◊ركية.
وتزامنت هذه ا◊ركية بعد انقضضاء العشضر
اأ’وائ -ل م -ن رمضض -ان ،وب-ال-ت-ا‹ ي-زداد ح-رصس
العائÓت على اقتناء مÓبسس العيد ’أبنائهم،
وال -ب -حث ع -ن ال -ن -وع -ي -ة واأ’سض -ع-ار اŸع-ق-ول-ة
واأ’ن -واع واأ’ل -وان واأ’شض -ك-ال اıت-ل-ف-ة ال-ت-ي
ترضضي أاذواقهم وقدرتهم الشضرائية التي تعرف
ذروت -ه-ا م-ن ال-ن-ف-ق-ات خÓ-ل الشض-ه-ر ال-فضض-ي-ل
اŸت- -ب- -وع ب- -ال- -ع- -ي- -د ‘ غ- -ي- -اب ال- -ت -خ -ط -ي -ط
ا’سضتهÓكي للجزائري.Ú

توّفر األمن عّزز طمأانينة
العائÓت وراحتها
تزامن وجودنا بالشضاطئ مع إاعÓن نتائج
شضهادة التعليم ا’بتدائي ،وقد صضنع اأ’طفال
وذووهم جوا خاصضا باŸكان الذي أاصضبح هو
اآ’خر يعج بالوافدين من شضباب تنافسضوا على
إاط Ó-ق اأ’ل -ع -اب ال -ن -اري -ة ب-أال-وان-ه-ا ال-زاه-ي-ة،

وتبادل اللعب بالطائرة اŸلونة أاو اŸضضاءة،
احتفا’ بالنجاحات اÙققة.
واŸميز ‘ هذه الفضضاءات أاّنها مؤوّمنة،
حيث تنتشضر الفرق اأ’منية با◊واجز لتنظيم
ا◊رك -ة اŸروري -ة ،وب-الشض-واط-ئ ل-لسض-ه-ر ع-ل-ى
أام -ن وراح -ة اŸواط -ن ،Úم -ا شضّ-ج-ع ال-ع-ائÓ-ت
على البقاء ‘ اÿارج إا ¤سضاعات متأاخرة بل
هناك من يف ّضضل تناول وجبة السضحور على
الشضاطئ خاصضة مع نهاية اأ’سضبوع.

حظÒة األحÓم بقصصر اŸعارضض
فضصاء للتّرفيه
عكسس ما كان متوّقعا غاب قصضر اŸعارضس
عن اسضتغÓل اŸناسضبة الدينية ،وهو الذي كان
معروفا بتنظيم نشضاطات ترفيهية وثقافية ‘
السض-ه-رات ال-رمضض-ان-ي-ة واسض-ت-قطاب عدد كبÒ
م -ن ال -ع -ائ Ó-ت ب -ال -ن -ظ -ر Ÿسض -اح -ت -ه ال-ك-بÒة
وطبيعته اÓÿبة ،ما عدا «حظÒة اأ’حÓم»
التي “ثل فضضاء اأ’لعاب الوحيد اŸتاح والتي

ت -ف -ت -ح أاب-واب-ه-ا أام-ام ال-ع-ائÓ-ت م-ب-اشض-رة ب-ع-د
اإ’فطار أاي ‘ حدود التاسضعة إا ¤غاية حدود
السضاعة الواحدة صضباحا.
وت -ت -ي -ح ح -ظÒة اأ’ح Ó-م أال -ع -اب -ا ﬂت-ل-ف-ة
Óط-ف-ال وال-ب-ال-غ Úب-ع-د دف-ع ث-من
وم-ت-ن-وع-ة ل -أ
تذكرة الدخول التي ”ّ رفعها إا ٣٠٠ ¤دج
بعدما كانت  ٢٠٠دج السضنة اŸاضضية ،كما ”
تخفيضس عدد اللعب اŸتاحة إا ¤أاربع بد’
م -ن خ -مسس ،وه-و م-ا ان-ت-ق-ده اأ’ول-ي-اء خ-اصض-ة
ال -ذي -ن ل -دي -ه -م ع -دد ك -ب Òم-ن اأ’ط-ف-ال ،أام-ا
بالنسضبة للبالغ Úفيجب على كل واحد شضراء
تذكرة الدخول حتى وإان كان فقط مرافقا،
وهي نقطة كانت ﬁل انتقاد الكثÒين.
ويسضهر القائمون على حظÒة اأ’لعاب على
توف Òاأ’من من خÓل ضضمان انتشضار أاعوان
اأ’من وتواجد الشضرطة باŸكان ،خاصضة وأانها
تسضتقطب عددا من اŸراهق Úالذين Áنع
دخولهم دون مرافق راشضد أاو عائلتهم لتفادي
أاي –رشض- -ات وإاضض -ف -اء ا÷و ال -ع -ائ -ل -ي ع -ل -ى
السضهرات الرمضضانية ،إا ¤جانب بيع اŸثلجات
وبعضس ا◊لويات اÿفيفة اأ’ك Ìطلبا عند

جمعية الوفاء للّتضضامن ببشضار

جهود متواصصلة لتوزيع كسصوة العيد على أاطفال العائÓت اŸعوّزة
تعمل جمعية الوفاء للّتضضامن الوطني
اŸكتب الولئي بشضار على توزيع كسضوة
لطفال بغية إادخال الفرحة
العيد على ا أ
إا ¤ق-ل-وب-ه-م وم-ق-اسض-م-ت-هم ◊ظات –مل
ب-داخ-ل-ه-ا أاسض-م-ى م-ع-ا Êال-تضض-ام-ن .وت-عد
ه -ذه السض-ن-ة ال-راب-ع-ة ال-ت-ي ت-دخ-ل ف-ي-ه-ا
ا÷معية إا ¤سضاحة النشضاطات اÒÿية
وال -ت -ط -وع -ي -ة ب -ق -وة رغ -م أاّن-ه-ا ف-ت-ي-ة ‘
اŸيدان ا÷معوي.

بشســار :دحمان جمال
ق -امت ج -م -ع -ي -ة ال -وف -اء ‘ إاط -ار نشض-اط-ه-ا
التضضامني هذا الشضهر الفضضيل بتوزيع قفتي
رمضضان والعيد على عدد كب Òمن العائÓت
ال -ف -قÒة Œاوز  ٢٠٠ع-ائ-ل-ة ف-قÒة وﬁتاجة،
وذلك بعدما بذلت جهدا ‘ إاحصضائها بالقيام
Ãسض -ح شض -ام -ل ب -إاق -ل -ي -م ال -و’ي -ة ب -غ-ي-ة وصض-ول
اŸسضاعدات إا ¤مسضتحقيها ،واعتمدت ‘ ذلك
على مكاتبها ببلديات الو’ية واŸسضاجد من
أاج -ل ال-ت-ع-رف ع-ل-ى ه-ذه ال-ع-ائÓ-ت وال-وصض-ول
إاليها وإايصضال اŸسضاعدات لها.
وقامت جمعية «الوفاء للتضضامن الوطني»
بجمع مواد غذائية عن طريق برنامج سضطّرته
لشضهر رمضضان قصضدت من خÓله عددا من

التجار واÙسضن ÚواŸقاول ،Úوتعمل كذلك
على جمع وتوزيع قفة العيد ،حيث حوت جميع
اŸسض -ت -ل -زم -ات الضض -روري -ة ل -ل -ط -ب-خ م-ن زيت،
طماطم ،سضميد ،فرينة وغÒها.
اسض -ت -ط -اعت ا÷م -ع -ي-ة م-ن خÓ-ل نشض-اط-ه-ا
ال -دؤووب Œاوز ال -ع -راق -ي -ل وه -ي ت -ع -م-ل ع-ل-ى
–ضض Òع -م -ل-ي-ة خ-ت-ان إاذا “ّك-نت م-ن الّ-ظ-ف-ر
ب- -إاع- -ان- -ات اÙسض -ن ،Úح -يث وّج -هت رئ -يسض -ة
ا÷معية لهم نداء لدعم ا÷معية وإا‚اح هذا
اŸسض-ع-ى ال-ن-ب-ي-ل ،ورسض-م ال-بسض-م-ة ع-ل-ى أاط-فال
العائÓت اŸعوزة ،وŒسضيد صضورة التآاخي التي
طاŸا ميزت الشضعب ا÷زائري ‘ ÚاŸناسضبات
الدينية وشضهر رمضضان الكر Ëخاصضة.
وغ Òبعيد عن اأ’جر الذي يسضعى أاعضضاء
ا÷معية لكسضبه خÓل شضهر رمضضان ،تعكف
ا÷معية على عدم تفويت مناسضبة العيد إانها
ت- -ط- -لب م- -ن ذوى ال Èواإ’حسض- -ان اإ’سض -راع ‘
Œسضيد هذه العملية ،والتي ارتأات منها رئيسضة
ا÷م -ع -ي -ة وم -ك -ت -ب-ه-ا أان ت-دخ-ل ال-ب-ه-ج-ة ع-ل-ى
اليتامى والفقراء Ãشضروع توزيع ‘‘كسضوة العيد‘‘
واŸرضضى الذين لهم نصضيب اأيضضا من برنامج
ا÷معية ‘ هذا الشضهر الفضضيل ،حيث سض ّ
طرت
زيارات ıتلف اŸسضتشضفيات ودور الطفولة
اŸسض -ع -ف -ة ال -ت -ي ت-ق-وم ب-ه-ا أاف-واج م-ن أاعضض-اء
ا÷معية.

اأ’طفال.

مشصاركة ضصعيفة بال ّسصوق
التّضصامني بـ «صصافكسض»

ب- -ج -ن -اح ال -ه -ق -ار ل -قصض -ر اŸع -ارضس ح -يث
ي-ح-تضض-ن السض-وق ال-تضض-ام-ن-ي ال-رمضض-ا Êال-ذي
فتح أابوابه للمواطن Úمنذ بداية الشضهر ،غابت
ا◊رك -ي -ة اŸع -ه -ودة بسض -بب ضض -ع -ف مشض -ارك-ة
اŸؤوسضسضات ا’قتصضادية عكسس نظÒه اŸنظم
ب-اŸرك-زي-ة ال-ن-ق-اب-ي-ة ،ف-اق-تصض-ر ا◊ضضور على
م -ؤوسضسض -ة إان -ت -اج ال-ف-ري-ن-ة ذات ال-عÓ-م-ة «ب-ن-ي
ه -ارون» واŸي -اه اŸع -دن -ي -ة ،ومشض-ارك-ة ب-عضس
الشضباب اŸسضتفيدين من آاليات الدعم ‘ إاطار
«أانسض- -اج» ،أاغ- -ل- -ب -ه -م ي -نشض -ط ‘ ›ال إان -ت -اج
العسضل ،ا◊لويات ،مواد التجميل ،واŸنتجات
البÓسضتيكية واÓŸبسس ،اأ’فرشضة والطرز ،اإ¤
جانب مسضتلزمات ا◊لويات.
ويأامل اŸشضاركون ‘ اسضتقطاب أاك Èعدد
من الزبائن ،بعد فتح السضوق أابوابه ‘ الفÎة
ال-ل-ي-ل-ي-ة ،ح-يث ي-ت-وق-ع إاق-ب-ال ال-ع-ائÓت لشضراء
مسضتلزمات حلويات العيد.

اÿميسس  ١٥جوان  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٠رمضضان  ١٤٣٨هـ

من مراسسلينا

’ششغال تعبيد طرق ا◊ي
بعد التوقف اŸفاجئ أ

سسكان حي الرياح الكÈى يعانون عرقلة
حركة اŸرور وا’أتربة اŸتطايرة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إاعادة ا’عتبار للتّحصسيل ا÷بائي

ناششد سشكان حي الرياح الكÈى ببلدية دا‹ إابراهيم السشلطات اÙلية ’سشتكمال أاششغال تعبيد طرق ا◊ي التي
’سشباب يجهلها السشكان ،متسشببة ‘
كانت قد باششرتها ا÷هات اŸسشؤوولة خÓل ششهر أافريل اŸنصشرم لتتوقف العملية أ
’ششغال اŸتوقفة.
’تربة اŸتطايرة اÎŸتبة عن ا أ
عرقلة ◊ركة اŸارة و‘ إازعاج السشكان بسشبب ا أ

جل مصشطفى لعياضشي وا‹ اŸدية
سش ّ
خÓل اجتماع اÛلسص التنفيذي
مقÎحات رؤوسشاء اÛالسص الششعبية
حة
البلدية فيما يخصص قطاع الصش ّ
بالو’ية ،وملف الديون اŸسشتحقة على
’مÓك اÙلية ‘ إاطار
عاتق مسشتغلي ا أ
تنفيذ مذكرة وزارة الداخلية
وا÷ماعات اÙلية اŸتعلقة بثمÚ
اŸمتلكات اÙلية والبحث عن ا÷باية
و–صشيل اŸداخيل اÎŸتبة عنها.

اŸدية :م ــ أام Úعباسس
ا÷زائر :آاسسيا مني

أابدى سضكان حي الرياح الكÈى
‘ تصض -ري -ح لـ ““الشض -عب““ حÒت -ه-م
بسضبب توقف أاشضغال إاعادة تعبيد
طريق ا◊ي Ãجرد انتهاء زيارة
وا‹ العاصضمة الذي وقف على
مشض - - -روع ا‚از سض- - -وق ا÷واري،
ح -يث ق-امت السض-ل-ط-ات اÙل-ي-ة
أاسضابيع قليلة قبل الزيارة بتحضضÒ
ال-ط-ري-ق ل-ت-ع-ب-ي-ده م-ن خÓ-ل نزع
ط - -ب - -ق- -ة ال- -زفت اŸهÎئ- -ة وك- -ل
اŸم -ه Ó-ت ال -عشض -وائ -ي-ة وتسض-وي-ة
الطريق بالقضضاء على كل ا◊فر،
تلتها عملية تعبيد ا÷زء الرابط
ما ب Úالطريق السضريع زرالدة -

ب- -ن ع- -ك- -ن- -ون ا ¤غ -اي -ة اŸل -عب
ا÷واري ل -ت -ت-وق-ف ال-ع-م-ل-ي-ة دون
سضابق إانذار.
عملية –ضض Òالطريق وتسضويتها
من خÓل نزع الطبقة اŸهÎئة
حسضب ما أافاد به سضكان ا◊ي،
ترتب عنها أاتربة على طول ﬁور
Óح- -ي- -اء
ال - -ط - -ري - -ق اÙاذي ل  - -أ
السضكنية حيث باتت تتطاير بصضفة
يومية ،اأ’مر الذي أاثار إازعاجهم
وج - -ع - -ل - -ه - -م ي- -تسض- -اءل- -ون ◊ال- -ة
الÈي- -ك- -و’ج ال- -ت -ي ب -اتت ت -ط -ب -ع
اŸشضاريع اÿاصضة بتعبيد الطرق.
كما دعا سضكان ا◊ي بضضرورة
تزويد الشضطر الرابط حي بسضة
ب-اإ’ن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة خ-اصض-ة ع-ل-ى

مسضتوى نقطة الدوران اŸرورية
ح- -يث ت- -ع- -رف ع- -ت- -م -ة ﬂي -ف -ة،
›ّددي - -ن م - -ط - -ل - -ب- -ه- -م اÿاصس
بتحويل العمود الكهربائي الذي
ي-ت-وسض-ط ه-ذه ال-ن-ق-ط-ة ال-دائ-ري-ة
اŸرورية التي تعيق حركة سضÒ
اŸرك- -ب -ات وŒع -ل -ه -م ‘ خ -ط -ر
ا’صض - -ط - -دام ب - -ه - -ا فضض  Ó- -ع - -ن
ال-ف-وضض-ى اŸروري-ة ال-ت-ي ي-تسضّ-بب
فيها.
ك -م -ا دع -ا م-ن ج-ه-ت-ه-م سض-ك-ان
ا◊ي السض- -ل- -ط -ات اÙل -ي -ة اإ‹
ت -وف Òح -اوي -ات خ -اصض -ة ب -رم-ي
ال -ن -ف -اي-ات ال-ت-ي ازداد ح-ج-م-ه-ا
خÓل شضهر رمضضان ،اإذ يضضطر
اŸواط -ن وضض -ع ال -ق -م-ام-ة ع-ل-ى

ا’أرضس على مسضتوى مكان متفق
به يتم جمعه من طرف عمال
النظافة ،الذين يقومون بجمعها
بصض -ف -ة ي-وم-ي-ة اإل اأن-ا م-ن-ظ-ره-ا
فوق ا’أرضس بات يشضوه اŸنظر
ا÷م-ا‹ ل-ل-ح-ي ويسض-يء ل-واجهة
ال - -ع - -اصض - -م- -ة ال- -ت- -ي راف- -ع وا‹
ال -ع-اصض-م-ة م-ن-ذ ت-ول-ي-ه اŸنصضب
ب-ج-ع-ل-ه-ا ع-اصض-م-ة بدون نفايات
دون ا◊ديث ع- - - -ن اŸع- - - -ان - - -اة
ال -ي-وم-ي-ة ال-ت-ي ي-ت-ك-ب-ده-ا ع-م-ال
ال -ن -ظ -اف -ة خ Ó-ل رف-ع-ه-ا ،ح-يث
Œده -ا م -ت-ط-اي-رة ‘ ك-ل م-ك-ان
بسض -بب ال -ق -ط-ط وال-كÓ-ب ال-ت-ي
تعبث فيها بحثا عّما توؤكله.

’نهاء عملية تزفيت طرق تيارت
–ديد آاجال  ٤أاششهر إ

تأاّخر اŸشسروع يعود إا ¤صسيانة شسبكات الغاز ،اŸاء والهاتف

قّرر وا‹ و’ية تيارت السشيد بن تواتي عبد السشÓم تخصشيصص اأك Ìمن  32مليار سشنتيم لتزفيت واإعادة
تاأهيل طرق ششوارع عاصشمة الو’ية ،اإذ تعد العملية ا’أضشخم من حيث مششاريع التنمية قبيل الصشيف،
وهكذا ” منح ا’مر باÿدمة لتسشع موؤسشسشات اأششغال بتاريخ  8جوان ا◊ا‹ ،مع –ديد اآجال اأربعة اأششهر
’إنهاء العملية التي تعت Èا’أو ¤من نوعها على مسشتوى الو’ية.
ب Úمسض - - -تشض- - -ف- - -ى ي- - -وسض- - -ف
دم -رج -ي واŸدخ-ل الشض-م-ا‹
للو’ية ،حيث كان يشضهد هذا
اŸن -ف -ذ ال-رئ-يسض-ي اك-ت-ظ-اظ-ا
بسضبب الطرق اŸهÎئة ،كما
ش ض - - -ر ع ‘ م ش ض - - -ر و ع  ﬁو ر ٤ ٠
سضكنا والذي توشضك اأن تنتهي
به ا’شضغال.
وحسضب خ - - -ل - - -ي - - -ة ا’عÓ- - -م
وا’تصضال لو’ية تيارت ،فاإن
ال -ع -م -ل -ي -ة سض-ب-ق-ت-ه-ا ع-م-ل-ي-ة
تخطيط وتشضخيصس ميداÊ
ل- - -ل - -م - -ح - -اور ال - -رئ - -يسض - -ي - -ة
وا’أسض - -اسض - -ي - -ة ع Èب- -ل- -دي- -ة
تيارت ،والتي بلغ عددها ٦٢
ﬁورا.
ونشض Òاإ ¤اأن و’ية تيارت
تعت Èقطبا اقتصضاديا هاما،
ت- -دخ- -ل- -ه -ا شض -اح -ن -ات ال -وزن
ال-ث-ق-ي-ل ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-موؤسضسضات
ا’ق -تصض -ادي -ة ال -كÈى ،زي -ادة
اÿط -وط ال -ه -ات -ف-ي-ة وشض-ب-ك-ات واأّك - -د وا‹ و’ي- -ة ت- -ي -ارت اأن على ا◊ظÒة التي اصضبحت
تيارت :ع ــ عمارة
اأ’ل - -ي - -اف ال - -بصض - -ري - -ة ،وع- -دم اŸشض-روع ك-ان ق-ي-د ال-دراسض-ة تعيق السض ’ Òسضيما ‘ وقت
ء
ا
Î
ه
ج- - -اء اŸشض- - -روع ع- - -قب ا
الصض -ي -ان -ة ج -راء تسض -رب اŸي -اه م - -ن - -ذ م- -دة ،وي- -ع- -ود ت- -اأخ Òالذروة صضباحا ومسضاء ،حتى
ي
ذ
ل
ا
ال- -ط -رق وتشض -ك -ل ا◊ف -ر
التي سضاهمت ‘ تشضويه الطرق .الشض -روع ف -ي -ه ا ¤اسض -ت -ك-م-ال اصضبح سضائقو بعضس سضيارات
ا
م
ي
ض
س
عرفته بلدية تيارت و’
وم - -ن اŸن- -ت- -ظ- -ر اأن تشض- -ه- -د اشض- -غ -ال الصض -ي -ان -ة ıت -ل -ف ا’جرة يتجنبون الدخول ا¤
ة
م
ض
ص
ا
ب -الشض -وارع ال -رئ-يسض-ي-ة ل-ع-
عاصضمة الو’ية بعد  ٤اأشضهر الشض -ب -ك-ات اŸذك-ورة ،وت-ق-رر ب -عضس ا’ح -ي -اء م -ت -ح -ج -جÚ
ر
ف
◊
ا
ال- -و’ي- -ة ج- -راء أاشض -غ -ال
ح -ل-ة ج-دي-دة ج-راء ا’ع-ت-ن-اء تنفيذه مباشضرة بعد عمليات با’كتظاظ ،و’سضيما بوسضط
ت
ا
ك
ب
لصض- -ي- -ان- -ة وإادخ- -ال الشض
ب -ال-ط-رق وا’أرصض-ف-ة وا’إن-ارة ا◊ف -ر ،وق -د وشض-كت ع-م-ل-ي-ة اŸدن -ي -ة وي -ت -ح -ج -ج ال-ب-عضس
ى
ت
ح
و
ء
اıت-ل-ف-ة ك-ال-غ-از واŸا
العمومية.
ال-ط-ري-ق ال-ذي ي-ع-ت Èرئيسضيا باهÎاء الطرقات.

ذكر وا‹ الو’ية تعقبيا على ﬁتوى الزيارات
التفتيشضية التي “ت على مسضتوى البلديات من
قبل اŸفتشضية العامة للو’ية ،وملف بطاقة
التعريف الوطنية البيومÎية اإ’لكÎونية من
قبل مديرية اŸواصضÓت السضلكية والÓسضلكية
Ãضضمون مذكرة وزير الداخلية وا÷ماعات
اÙلية والتهيئة العمرانية رقم  9٦اŸؤورخة
‘  ١٠م- - -ارسس  ٢٠١٦واŸت-ع-ل-ق-ة ب-تثمÚ
‡ت -ل -ك -ات ا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة ،داع -ي-ا م-ن
خÓ- -ل- -ه- -ا إا ¤ت- -ث -م‡ Úت -ل -ك -ات ال -ب -ل -دي -ات
واسض-ت-غÓ-ل-ه-ا اسض-ت-غ ’Ó-ع-قÓ-ن-ي-ا وإا ¤أاه-مية
–صضيل اŸورد ا÷بائي‡ ،ا قد ينتج عنهما
إاعانات ومسضاهمات مالية معتÈة تكون بحق
مصض -درا م -ن مصض-ادر “وي-ل اŸي-زان-ي-ة ،ح-اث-ا
اŸع -ن -ي Úب-اأ’م-ر ع-ل-ى ضض-رورة ب-عث ورشض-ات
تكوينية لصضالح موظفي ا÷ماعات اÙلية
ح -ول أاه -م -ي -ة ت -ث -م‡ Úت -ل -ك -ات ا÷م-اع-ات

اÙل -ي -ة ،ط -رق ال -ت -حصض -ي -ل ا÷ب -ائ-ي ،إادارة
اŸنازعات وكيفية صضياغة دف Îالشضروط Ãا
يضض-م-ن ال-ت-ح-ك-م اأ’م-ث-ل ب-الصض-فقات اŸتعلقة
باŸوضضوع.
وفيما يخصس اÓŸحظات اŸسضجلة على اإثر
عمليات التفتيشس لبلديات الو’ية ،جّدد وا‹
ال-و’ي-ة ت-أاك-ي-ده ع-ل-ى ال-ع-م-ل Ãخ-ط-ط ال-عمل
اŸسض-ط-ر م-ن ط-رف اŸف-تشض-ي-ة ال-ع-ام-ة لسض-نة
 ،٢٠١٧مؤوكّدا على ضضرورة تخفيف وتبسضيط
اإ’ج- -راءات اإ’داري- -ة وال- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى إا‚اح
مشضروع ’ مركزية اÿدمات اŸقدمة من قبل
مصض -ال -ح ا◊ال -ة اŸدن -ي -ة إا ¤أاه -م -ي -ة إاع-داد
وت- -ن -ف -ي -ذ اŸي -زان -ي -ة ال -ب -ل -دي -ة ،وك -ذا م -ل -ف
اŸنازعات وتسضي ÒاÛالسس الشضعبية البلدية.
و“ّكنت  ١٦حرفية مؤوخرا من اإ’سضتفادة من
عدة خÈات ضضمن الدورة الدورة التكوينية ““
اي -اسس..حّسض -ـن م -ه -اراتـك ‘ ال -ع -رضس““ Ãق-ر
غرفة الصضناعة التقليدية وا◊رف ‘ إاطار
برنامج اأ’· اŸتحدة الرامي لتطوير اŸرأاة
‘ ›ال اŸقاولتية ودعمها من أاجل –سضÚ
مشض -ارك -ت -ه-ا ‘ ﬂت-ل-ف اŸع-ارضس ال-ت-ج-اري-ة
ﬁلية أاو وطنية وحتى دولية.
ك -م-ا سض-اه-مت ه-ذه ال-غ-رف-ة خÓ-ل اأ’سض-ب-وع
اأ’خ Òم -ن الشض -ه -ر ال -ف -ارط ب -ال -ت -نسض -ي -ق م-ع
مديرية السضياحة لو’ية اŸدية ‘ إا‚اح دورة
تكوينية ‘ –ضض Òا÷ Íوذلك بدار الصضناعة
التقليدية لقصضر البخاري ،حيث توجت هذه
الدورة التي أاشضرف عليها اıتصس اأ’سضتاذ
أارزق- -يÃ ،ن -ح اŸشض -ارك Úشض -ه -ادات ‘ ه -ذا
التخصضصس.

مششاريع رياضشية وترفيهية تدخل حّيز اÿدمة باŸسشيلة

مسسابـ ـ ـ ـ ـح عدي ـ ـ ـ ـدة لفائ ـ ـ ـ ـدة الشسب ـ ـ ـ ـاب

اسشتفادت و’ية اŸسشيلة من عدة
مششاريع هامة تصشب ‘ إاطار تدعيم
الششباب ،وتندرج ‘ إاطار سشياسشة
الدولة الرامية للتكفل بششريحة
الششباب عﬂ Èتلف بلديات الوطن من
خÓل ا‚از عدة مرافق رياضشية
وترفيهية على غرار اŸسشابح التي
سشوف تكون اŸقصشد الوحيد للششباب ‘
ظل درجة حرارة قاربت الـ  50درجة.

اŸسسيلة :عامر ناجح

بحسضب مصضالح و’ية اŸسضيلة ،فإان الو’ية
اسض - - - -ت - - - -ف- - - -ادت م- - - -ن مشض- - - -روع Úه- - - -امÚ
Ÿسضبح Úاأ’ول أاوŸبي سضوف يتم Œسضيده
ع -ل -ى مسض -ت -وى ب -ل -دي-ة سض-ي-دي ع-يسض-ى ،ال-ذي
سض -ي -ك -ون م Ó-ذا ل -ل -م -ئ -ات م -ن الشض-اب ال-ذي-ن
تفرضس عليها ا◊رارة الشضديد إا ¤التنقل إا¤

شض-واط-ئ ب-ج-اي-ة أاو ج-ي-ج-ل Ÿسض-اف-ات ط-وي-ل-ة
وخسضارة أاموال كبÒة.
” بر›ة مشضروع مسضبح
و‘ ذات السضياقّ ،
جواري على مسضتوى بلدية ع◊ Úجل ،كما
ي -ت -م ح-ال-ي-ا ع-ل-ى مسض-ت-وى ب-ل-دي-ة ع Úال-ريشس
وبلدية ع ÚاŸلح ا‚از مسضبح ÚجواريÚ
سضوف يتم اسضتÓمهما اŸسضابح خÓل صضائفة
هذا العام.
وم- -ا Œدر اإ’شض -ارة إال -ي -ه ،ي -وج -د مسض -ب -ح -ان
ببوسضعادة وبلدية مسضيلة حيز اÿدمة ويلقى
اق -ب -ا’ ك -بÒا م -ن ق -ب -ل الشض-ب-اب م-ن ﬂت-ل-ف
اأ’ع -م -ار ،وب -ا◊ديث ع -ن م -وضض-وع اŸسض-اب-ح
ي -ط -الب شض -ب-اب ا÷ه-ة الشض-رق-ة ل-ل-و’ي-ة ع-ل-ى
غرار بلديات أاو’د دراج وبلديات مقرة من
السض -ط-ات ال-و’ئ-ي-ة ل-ب-م-رج-ة ه-ك-ذا مشض-اري-ع،
خ- -اصض- -ة وأان ا÷ه- -ة الشض- -رق- -ي- -ة ت -ف -ت -ق -ر اإ¤
اŸسضابح.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الخميسس  ١5جوان  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٠رمضشان  ١٤٣٨هـ

اعتÈت ما تتعرضس له حصسارا و ليسس مقاطعة

قطر ترفضس الّزج باسشمها ‘ «مزاعم «حول “ويل اإلرهاب
أاؤ التقاعسس عن مكافحته
اÿيار العسشكري مسشتبعد لحتواء الأزمة اÿليجية

ق -ال ’-ت -ت -أاث -ر ب -ا◊صش -ار وإان ا◊صش -ار يّضش-ر
الشش -ع -وب .ق -ال ال -ع -ب -ادي ب -أان -ه سش -يسش -ع -ى ‘
ال -ري -اضس ل -ل -حصش -ول ع -ل -ى ت -وضش -ي -ح -ات م -ن
السش -ع -ودي -ة بشش -أان ا’ت -ه -ام-ات ال-ت-ي وج-ه-ت-ه-ا
لقطر.

تلويح بتصشعيد الضشغط القتصشادي

لعÓ-م-ي ب-وزارة
أاع -رب م-دي-ر اŸك-تب ا إ
اÿارج- -ي- -ة ال- -ق- -ط- -ري- -ة ع- -ن اسس- -ت -غ -راب
واسس-ت-ن-ك-ار دول-ة ق-ط-ر الشسديدين لوصسف
ع -دد م -ن مسس -ؤوو‹ دول ›لسس ال -ت -ع -اون
إاغÓ- - -ق اÛالت الÈي- - -ة وال- - -ب- - -ح- - -ري- - -ة
وا÷وي -ة م -ع ق -ط -ر ب -أان -ه م -ق -اط -ع-ة رغ-م
لوسساط الدولية على أانه حصسار
إاجماع ا أ
غ Òق- -ان- -و Êي- -ه- -دف بشس- -ك- -ل م- -ع- -ل -ن إا¤
الضس -غ -ط ع -ل -ى دول -ة ق -ط -ر وسس -ك -ان-ه-ا م-ن
مواطن Úومقيم.Ú
أاضش- -اف أان ذلك ي- -أات- -ي ل- -ت- -ح- -ق -ي -ق أاغ -راضس
سشياسشية ،ووصشفه بأانه ﬂالف لروابط اأ’خّوة
واŸب -ادئ وال -ق -ي -م اإ’سش-لم-ي-ة واإ’نسش-ان-ي-ة وك-ل
الشش -رائ -ع السش -م -اوي -ة وق -واع -د ال -ق-ان-ون ال-دو‹
واإ’نسشا.Ê
أاك- -د أان ق- -ط- -ر ،وح -ف -اظ -ا ع -ل -ى ال -ع -لق -ات
اأ’خ -وي -ة ،ت -رفضس أان ت -ت -خ -ذ إاج -راءات ‡اث -ل-ة
بتوجيه ا’تهامات ضشد الدول اÿليجية الششقيقة
‘ هذا الششأان على الرغم من ثبوت صشحة هذه
ا’ت-ه-ام-ات دول-يً-ا ع-ل-ى ال-ع-دي-د م-ن اأ’شش-خ-اصس
والكيانات التي –مل جنسشيات هذه الدول ،وفقًا
لقوائم التصشنيفات اإ’رهابية الصشادرة عن اأ’·
اŸتحدة.
ششدد اŸسشؤوول على أان دولة قطر ’ –تاج
إا ¤إاغاثة غذائية أاو دوائية فهي Áكنها الصشمود
اق -تصش -ادي -ا وت -أام Úاإ’م -دادات وم-ا زالت ت-ق-دم

اŸسشاعدات إا ¤اŸناطق اŸنكوبة ،انطلقاً من
لنسش-ان-ي-ة
م -ب -ادئ -ه -ا ال -راسش-خ-ة Ÿد ي-د ال-ع-ون ل -إ
جمعاء.
أاوضش -ح أان ع -رضس وزي -ر خ -ارج-ي-ة السش-ع-ودي-ة
عادل ا÷ب Òبتقد Ëمسشاعدات غذائية ودوائية
لدولة قطر يؤوكد بالدليل القاطع أان غلق اŸنافذ
الÈية واÛال Úا÷وي والبحري من قبل الدول
اÿليجية الششقيقة يعد حصشاراً وليسس مقاطعة.

العبادي ضشد العزلة اŸفرؤضشة على
الششعب القطري
ردا ع- -ل -ى ه -ذه ال -تصش -ري -ح -ات ،أاك -د وزي -ر
اÿارج -ي -ة ال -ب -ح -ري -ن-ي ،خ-ال-د ب-ن أاح-م-د ب-ن
ﬁم- -د ،أان -ه -ا ›ّرد إادع -اءات ب -اط -ل -ة وغÒ
صش-ح-ي-ح-ة ،م-ع-تÈا ا’ج-راءات ال-ع-ق-اب-ي-ة التي
ات-خ-دت-ه-ا الشش-ق-ي-ق-ات اÿل-ي-ج-ي-ات ضش-د قطر
«إا‰ا ه -ي خ -ط -وات سش -ي -ادي -ة ◊م -اي-ة أام-ن-ن-ا
وسش- -لم- -ة أاوط -ان -ن -ا م -ع م -راع -اة ال -ع -لق -ات
اأ’سش -ري -ة ب Úشش -ع -ب -ن -ا ال -واح-د» .ل-ك-ن رئ-يسس
الوزراء العراقي حيدر العبادي خالفه الرأاي
وأاع-ل-ن ب-أان ال-ع-زل-ة ال-ت-ي ت-ف-رضش-ه-ا السش-ع-ودية
ودول عربية أاخرى على قطر تضشر اŸواطنÚ
العادي Úلهذا فهو يعارضشها ،فاأ’نظمة  -كما

قال سشف Òاإ’مارات العربية اŸتحدة لدى
واششنطن يوسشف العتيبة ،إانه ’ يوجد جانب
عسشكري للخطوات التي اتخذتها قوى عربية
ضش -د ق -ط -ر ال -ت -ي ت-ت-ه-م-ه-ا ت-لك ال-دول ب-دع-م
اإ’رهاب ،لكن من اŸمكن تطبيق اŸزيد من
الضش -غ-ط ا’ق-تصش-ادي.أاضش-اف السش-ف Òي-وسش-ف
العتيبة للصشحفي ‘ Úواششنطن «’ يوجد على
اإ’طلق جانب عسشكري أ’ي ششيء نفعله».
لوح السشف Òا’ماراتي لدى واششنطن ا¤
تصش -ع -ي -د الضش -غ -ط ا’ق-تصش-ادي ›ددا م-ا ⁄
يحدث تغ ‘ Òالسشياسشة القطرية ،و قال إان
الدول اأ’ربع تعد قائمة مطالب لقطر تتعلق
بششكل كب ÒباÛا’ت الثلثة اŸتعلقة بدعم
اإ’رهاب والتدخل ‘ الششؤوون الداخلية لهذه
الدول والهجمات من خلل منصشات إاعلمية
‡لوكة لقطر.

جهود الوسشاطة على أاك Ìمن جبهة
ه -ذا وت -ت-واصش-ل ج-ه-ود ال-وسش-اط-ة ◊ل-ح-ل-ة
ا’زم -ة اÿل -ي -ج -ي -ة ،و ‘ السش -ي-اق ،ق-ال وزي-ر
اÿارجية الÎكي مولود تششاووشس أاوغلو إان
ب - -لده تسش- -ع- -ى ع Èاتصش- -ا’ت م- -ع ال- -ع- -اه- -ل
السشعودي اŸلك سشلمان بن عبدالعزيز ،وعدد
من القادة واŸسشؤوول ‘ Úالدول اŸقاطعة
لقطر إا ¤تقريب وجهات النظر قبل نهاية
ششهر رمضشان ،نافيًا ‘ الوقت ذاته أان تكون
تصش- -ري- -ح- -ات ال -رئ -يسس رجب ط -يب أاردوغ -ان
اأ’خÒة موجهة للسشعودية ،ومؤوكداً أان اŸلك
سشلمان وحده القادر على حل أازمة قطر.
ق- -ال زي- -ر اÿارج- -ي- -ة الÎك -ي ،إان زي -ارت -ه
للدوحة تأاتي ‘ إاطار جهود بلده ◊ل اأ’زمة
ب Úالدوحة والدول اÿليجية قبل نهاية ششهر
رمضشان .يبدو جليا أان اŸسشاعي السشياسشية
وا÷ه -ود ال -دب -ل-وم-اسش-ي-ة ’ح-ت-واء أازم-ة ق-ط-ر
تسش ‘ ÒاŒاهات ﬂتلفة ،فهناك ﬁاو’ت
عدة تبذلها أاطراف ﬂتلفة لرأاب الصشدع.

أاتى على برج سسكني مؤولف من  ٢٧طابقا

مقتل سشتة ؤإاصشابة العششرات بحريق لندن الهائل
تسشاؤؤلت حول معاي ÒالسشÓمة

أاكدت شسرطة سسكوتÓند يارد
الÈي-ط-ان-ي-ة ‘ حصس-ي-ل-ة م-ؤوق-تة
مصس -رع سس -ت -ة أاشس-خ-اصس وإاصس-اب-ة
لق-ل ‘
خ -مسس Úآاخ -ري -ن ع -ل-ى ا أ
ا◊ري -ق ال-ه-ائ-ل ال-ذي أات-ى ع-ل-ى
ب -رج سس -ك -ن -ي غ -رب -ي ال -ع -اصس-م-ة
لرب- -ع- -اء.
ل- -ن- -دن ،ف- -ج- -ر أامسس ا أ
توقعت الشسرطة أان يرتفع عدد
ال -ق -ت-ل-ى ،ف-ي-م-ا شس-وه-د ع-دد م-ن
السسكان وأاطفالهم وهم يقفزون
من الÈج تفاديا للموت حرقا.
أاع -ل -ن رئ -يسس ج -ه -از اإ’ط -ف-اء ‘
ل- -ن- -دن دا Êك- -وت- -ون أان «ع -ددا» م -ن
اأ’ششخاصس قضشوا ‘ ا◊ريق الهائل
ال -ذي ان -دل -ع ف -ج -را ‘ ب -رج سش-ك-ن-ي
غ -رب ل -ن -دن .ك -انت ف -رق اإ’سش -ع-اف
أاع- -ل- -نت ن- -ق- -ل ث- -لث Úشش- -خصش- -ا إا¤
اŸسشتششفيات ،فيما ذكر ششهود أانهم
رأاوا أاششخاصشا يسشقطون أاو يقفزون
من اŸبنى اŸنكوب.
ششارك ‘ عمليات إاخماد ا◊ريق

مئتا رجل إاطفاء ونحو أاربع Úعربة
إاط- -ف- -اء ،ف -ي -م -ا Œم -ع عشش -رات م -ن
سش- -ك- -ان اŸب- -ن- -ى ع- -ل- -ى ال- -رصش -ي -ف،
م-ع-ظ-م-ه-م Ãلبسس ال-ن-وم ،وب-عضش-ه-م
ي -ح -اول-ون ا’تصش-ال ب-أاق-رب-اء ع-ال-قÚ
داخل اŸبنى .حاصشرت أالسشنة النار
الÈج السشكني اŸؤولف من  ٢٧طابقا،
وأاضش -اءت سش -م -اء غ -رب ل -ن -دن ق -ب-ي-ل
الفجر وتصشاعد دخان كثيف أاسشود.

ع Èالعا⁄
برؤكسشل تقاضشي دؤل أاؤرؤبية
’وروبية رفع دعوى
@ بروكسسل  :قررت اŸفوضشية ا أ
قضشائية ضشد جمهوريات التششيك واÛر وبولندا ’متناعها
عن اسشتقبال ’جئ ،Úوهو ما رفضشته التششيك وبولندا .قال
بيان للمفوضشية إانها حثت الدول الثلث مرارا على إاعادة

ششوهدت قطع كبÒة من الركام
ت -تسش -اق -ط م -ن ب-رج غ-ري-ن-ف-ي-ل ت-اور،
اŸبنى الذي يعود بناؤوه لسشبعينيات
ال -ق -رن اŸاضش -ي ‘ اŸن -ط -ق -ة ال-ت-ي
تسش -ك -ن -ه-ا ط-ب-ق-ة ع-م-ال-ي-ة ،وال-واق-ع-ة
ششمال حي كنسشينغتون على مسشافة
قريبة من حي نوتينغ هيل الراقي.
ي-ق-ع ب-رج غ-ري-ن-ف-ي-ل Ãن-طقة ’تيمÒ
رود ‘ ’نكسش Îويسشت غربي لندن

التي ينحدر أاغلب سشكانها من أاصشول
ع -رب -ي -ة وأاف -ري-ق-ي-ة .ق-امت الشش-رط-ة
بإاخلء اŸبا ÊاÛاورة خششية من
الركام اŸتسشاقط ،كما أاغلقت جزءا
م- - -ن ال- - -ط - -ري - -ق السش - -ري - -ع «أاي »٤٠
اŸزدح- -م ع- -ادة وي- -ؤودي إا ¤ل- -ن- -دن،
وأاُغ - -ل- -ق خ- -ط م- -ن مÎو ل- -ن- -دن Áر
باŸنطقة قرب ﬁطة ’تيمر رود.
‘ معرضس تعليقه على ا◊ادث،
قال رئيسس بلدية لندن صشادق خان،
أامسس ،إان هناك أاسشئلة يجب الرد
عليها بششأان معاي Òالسشلمة اŸتبعة
‘ اأ’براج السشكنية Ãدينته.
كان سشكان اŸبنى حذروا قبل عام
من خطر اند’ع حريق بسشبب تراكم
النفايات أاثناء أاعمال ترميم .كتبت
ج -م-ع-ي-ة «غ-ري-ن-ف-ي-ل آاكشش-ون غ-روب»
ع -ل -ى م -دون-ة ت-ق-ول «اŸسش-أال-ة م-ثÒة
ل -ل -ق-ل-ق إاذ ل-يسس ه-ن-اك سش-وى م-دخ-ل
وﬂرج واحد لÈج غرينفيل خلل
أاعمال الÎميم».

’قل» ،مضشيفا أانها
توط Úاللجئ« Úأاو التعهد بذلك على ا أ
 ⁄تقم بأاي –رك» ‘ انتهاك ’لتزاماتها القانونية» .وزاد
البيان» لذا فقد تقرر رفع دعوى انتهاك بحقها».

الكولÒا تصشيب طفÁ Óنيا كل  6دقائق
’طفال» من أان
@ نيويورك  :حذرت منظمة «أانقذوا ا أ
الكولÒا ‘ اليمن ‘ طريقها للخروج عن السشيطرة ،حيث
يصشاب طفل جديد باŸرضس كل  ٦دقائق ‘ ﬂتلف أانحاء
البلد.
ذكرت اŸنظمة أان «ا’ف اليمني Úمهددون باŸوت خلل

العدد

١٧٣٦٤
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ق-ام ال-رئ-يسس ال-ف-رنسس-ي
إاÁان- -وي -ل م -اك -رون ،أامسس،
ب -زي-ارة إا ¤اŸغ-رب ،ال-ت-ق-ى
خÓ-ل-ه-ا م-ع ال-ع-اهل اŸغربي
اŸلك ﬁم - - - - -د السس - - - - -ادسس،
وغ - -لب ع - -ل - -ي - -ه - -ا ال- -ط- -اب- -ع
الشس-خصس-ي ال-ت-ع-ار‘ ،وخلت
م - -ن ت - -وق - -ي - -ع ات- -ف- -اق- -ي- -ات
اقتصسادية.
خ- -لف- -ا ل -زي -ارات ال -روؤسش -اء
ال -ف -رنسش -ي Úالسش-اب-ق Úإا ¤دول
اŸنطقة اŸغاربية التي حملت
دائ -م -ا صش -ف -ة «زي -ارة ال -دول -ة»،
اكتفى الرئيسس ماكرون بجلسشة
إاف - -ط - -ار ع - -ائ - -ل - -ي م - -ع اŸلك
اŸغربي ﬁمد السشادسس ،مع عقد لقاء ثنائي،
ل -ت -ب -ادل وج -ه-ات ال-ن-ظ-ر وجسس ال-ن-بضس ح-ول
عديد القضشايا.
خلت الزيارة من حضشور أاعضشاء حكومة
إادوارد ف- -ي -ل -يب ،ك -م -ا  ⁄تشش -ه -د ت -وق -ي -ع أاي -ة
اتفاقيات اقتصشادية.
ووصشل ماكرون وزوجته بريجيت إا ¤مطار
الرباط عند السشاعة  ١٧:٠٠مسشاًء وكان العاهل
اŸغ- -رب -ي ‘ اسش -ت -ق -ب -ال -ه ،وشش -ارك ال -رئ -يسس
ال- -ف- -رنسش- -ي ‘ إاف -ط -ار أاق -ام -ه اŸلك ﬁم -د
السشادسس على ششرفه ‘ قصشره ‘ دار السشلم.
يغادر ماكرون صشباح اليوم الرباط عائدا
إا ¤باريسس ،مع احتمال إاجراء ندوة صشحفية،
ونظرا للطابع الذي أاخذته الزيارة ⁄ ،يلتق
رئيسس فرنسشا جمعيات اÛتمع اŸد ،Êو⁄
يلق أاي خطاب أامام الŸÈان كما جرت عليه
العادة للتعب Òعن مواقف بلده Œاه عديد
القضشايا.
نقلت وسشائل إاعلم فرنسشية أانها الزيارة
اأ’و ¤للرئيسس الفرنسشي إا ¤منطقة اŸغرب
العربي ،والثانية إا ¤إافريقيا منذ تنصشيبه ‘
م -ه -ام -ه «ول -ه-ا إاط-ار شش-خصش-ي ل-ك-ي ي-ت-ع-ارف
ال- -رئ- -يسس واŸلك ويضش- -ع- -ان أاسشسس ال- -ع -لق -ة
الفرنسشية اŸغربية».

على جدول مباحثات ماكرون مع العاهل
اŸغربي ،اأ’زمة ‘ اÿليج التي يرغب كل
منهما ‘ توحيد جهودهما للوسشاطة .سشيبحث
الطرفان التعاون الثنائي ‘ ›ا’ت اأ’من
وا’قتصشاد.
العلقات مع دول اŸغرب العربي تششكل
أاولوية سشياسشية للرئيسس الفرنسشي الذي يريد
رسش -م شش -راك -ة ج -دي -دة ب Úاوروب -ا وإاف -ري-ق-ي-ا
واŸتوسشط حيث Áكن لدول اŸغرب ان تلعب
دورا اسشاسشيا بحسشب اإ’ليزيه.
تندرج هذه الزيارة ‘ اطار خاصس ،حيث
تششهد منطقة الريف بششمال اŸغرب حركة
احتجاج منذ اكتوبر .من اجل تلبية مطالب
اÙتج ‘ Úالششوارع و‘ موازاة ذلك ،قامت
الششرطة منذ  ٢٦ماي باعتقال أاك Ìمن مئة
ششخصس ما زاد من غضشب اÙتج Úووصشل
اأ’م-ر إا ¤ت-ن-ظ-ي-م م-ظ-اه-رة م-ل-ي-ون-ي-ة ،اأ’حد
اŸاضشي بالرباط.
ووج - -هت  ٢5ج- -م- -ع -ي -ة ‘ ف -رنسش -ا ودول
اŸغرب رسشالة مفتوحة ا ¤اÁانويل ماكرون
من اجل التنديد با◊ملة ضشد اŸتظاهرين ‘
الريف .وجاء ‘ الرسشالة «ان زيارتك اŸقبلة
ا ¤اŸغرب Áكن ان تششكل فرصشة أ’على
سشلطات هذه الدولة عن القلق حيال اŸسشاسس
با◊ريات ا’سشاسشية وخرق القوان Úالدولية.

دعما ◊كومة الوفاق الوطني

اŸسشتششار العسشكري لبعثة األ· اŸتحدة يصشل
إا ¤العاصشمة الليبية
وصس- - - - -ل ا÷Ôال ب - - - -اول - - - -و سسÒا،
ل·
اŸسس -تشس -ار ال -عسس -ك-ري ل-ب-ع-ث-ة ا أ
اŸتحدة ‘ ليبيا إا ¤مطار طرابلسس
ال- -دو‹ ،واج- -ت -م -ع م -ع آام -ر ا◊رسس
ال- - -رئ- - -اسس - -ي ل Ó- -ط Ó- -ع ع - -ل - -ى سسÒ
لمنية وعملية حماية
الÎتيبات ا أ
اŸرافق ا◊يوية بالعاصسمة.
ت- -ع- -د زي -ارة سشÒا اأ’و ¤م -ن ن -وع -ه -ا،
وت -ع -زز ال -دع -م ال -دو‹ ◊ك -وم -ة ال-وف-اق
الوطني .قال العميد ‚مي الناكوع اآمر
ا◊رسس ال - -رئ- -اسش- -ي ،إان ه- -دف ال- -زي- -ارة

أامران ،فهي من جهة زيارة أامنية لÎتيب
اأ’مور اأ’منية ،ومن جهة أاخرى ،هي دعم
اÛت -م -ع ال -دو‹ ◊ك -وم-ة ال-وف-اق ع-ل-ى
اإ’‚از ال -ك -ب Òال -ذي –ق -ق ب -السش-ي-ط-رة
على مطار طرابلسس العاŸي.
‘ ا÷انب اآ’خر ،من البلد و–ديداً
‘ مدينة بنغازي ،أاين يقع مطار بنينا
الدو‹ الذي يسشتعد هو اآ’خر ’سشتئناف
رحلته ا÷وية بعد أان ‚ح ا÷يشس ‘
ط-رد اÛم-وع-ات ا’ره-اب-ي-ة م-ن م-ع-ظم
اŸدن الششرقية.

لرهاب
رغم التقدم الذي –رز ا◊رب على ا إ

“ديد حالة الطوارئ ألربعة أاششهر إاضشافية ‘ تونسس
أاعلنت الرئاسشة التونسشية ،أامسس اأ’ربعاء،
عن “ديد حالة الطوارئ Ÿدة أاربعة أاششهر
إاضشافية ،إابتداء من اليوم اÿميسس .ذكر بلغ
ل-ل-رئ-اسش-ة أان ال-رئ-يسس ال-ب-اج-ي ق-اي-د السش-بسشي
ب -ع -د ال -تشش -اور م -ع رئ -يسس ا◊ك -وم -ة ورئ -يسس
›لسس ال -ن -واب ق -رر “دي -د ح -ال -ة ال-ط-وارئ
Ÿدة أاربعة أاششهر إاضشافية ،إابتداء من اليوم.
ك-انت ال-رئ-اسش-ة ال-ت-ونسش-ي-ة ،م-ددت ‘ السش-اب-ع
عشش -ر م -ن ج -وي -ل-ي-ة اŸاضش-ي ح-ال-ة ال-ط-وارئ

’صشابة
’ششهر اŸقبلة ،مع توقعات بارتفاع عدد حا’ت ا إ
اأ
إا ¤أاك Ìمن  ٣٠٠أالف Áني بعد أان تضشاعفت معد’ت انتششار
اŸرضس إا ¤أاك Ìمن  ٣أاضشعاف ،خلل أاسشبوع Úفقط».

 6ماي اŸقبل موعدًا للتششريعيات اللبنانية

@ بÒوت  :أاعلن وزير اإ’علم اللبنا ،Êملحم رياششي ،أانه
يتوقع إاجراء ا’نتخابات الŸÈانية ‘ السشادسس من ماي  ٢٠١٨على
أان Áدد اÛلسس النيابي ا◊ا‹ و’يته حتى  ٢٠ماي من العام
نفسشه .كما مدد الŸÈان ا◊ا‹ و’يته مرت ،Úمنذ انتخابه عام
 ،٢٠٠٩جراء خلفات عميقة ب Úاأ’حزاب اŸمثلة فيه.

لشش -ه -ري -ن .ي -ذك -ر ان-ه ” ا’ع-لن ع-ن ح-ال-ة
الطوارئ Ÿدة ششهر ‘  ٢٤نوفم ،٢٠١5 Èإاثر
ال -ت -ف -ج Òاإ’ره -اب-ي ال-ذي اسش-ت-ه-دف ح-اف-ل-ة
أ’عوان اأ’من الرئاسشي وسشط العاصشمة‡ ،ا
أاسشفر عن سشقوط ما ’ يقل عن ثلث Úعونا
ب Úقتيل وجريح ،والهجوم على حافلة اأ’من
الرئاسشي كان ثالث اعتداء دام ‘ تونسس ‘
Œ ” .٢٠١5ديد فرضس حالة الطوارئ ‘
العديد من اŸناسشبات منذ تلك ا◊ادثة.
اششهار

لسستاذ رماضسنية شسكري موثق
مكتب ا أ
طريق تونسس  HLMد  ٠٢سسوق أاهراسس

م- -ؤوسشسش- -ة أاشش -غ -ال ال -ب -ن -اء ‘ ﬂت -ل -ف
ح -ل شش -رك -ة تضش -ام -ن اŸسش-م-اة «م-ادور
لششغال اŸتعددة ـ لطيفي عصشام وأاخوه ـ مراحله
ل أ
م -ؤوسشسش -ة اأ’شش -غ -ال ال -ع-م-وم-ي-ة ال-كÈى
Ãوجب عقد توثيقي حرر Ãكتب التوثيق
بتاريخ  ٠٧جوان  ٢٠١٧سشيتم تسشجيله ‘ والري
م - -ؤوسشسش - -ة أاشش - -غ - -ال مسش - -اك- -ة ال- -ب- -ن- -اء
أاوان- -ه ق- -رر الشش -ري -ك -ان ل -ط -ي -ف -ي شش -وق -ي
ول -ط -ي -ف -ي عصش -ام ح -ل الشش -رك-ة اŸذك-ورة والÎصشيصس
م-ؤوسشسش-ة اأ’شش-غ-ال ا◊ضش-ري-ة وال-نظافة
أاع -له إاب -ت -داء م -ن ت -اري -خ ال-ي-وم ك-م-ا عÚ
السش-ي-د ل-ط-ي-ف-ي عصش-ام مصش-ف-ي-ا ل-ه-ا –مل العمومية
م -ؤوسشسش -ة اأ’شش-غ-ال ال-غ-اب-ي-ة واسش-ت-غ-لل
اŸواصشفات التالية:
التسشمية :ششركة تضشامن اŸسشماة مادور الغابات
مسشÒها :السشيد لطيفي عصشام
لششغال اŸتعددة ـ لطيفي عصشام وأاخوه ـ
ل أ
سش -ي -ت -م ا’ي -داع ال -ق -ان -و Êل -دى ال -ف-رع
م -ق -ره-ا ا’ج-ت-م-اع-يŒ :زئ-ة  ٢٨٣قطعة
ا◊صش -ة رق -م  ١١٠ب-ل-دي-ة اŸراه-نة (سشوق اÙلي للمركز الوطني للسشجل التجاري
أاه-راسس) رأاسش-م-ال-ه-ا اإ’ج-ت-م-اع-ي :ث-لث-ون بسشوق أاهراسس.
لعلن اŸوثق
ل إ
أالف دينار جزائري  ٣٠.٠٠٠.٠٠دج.
لششهار ٠٧٩٤٤٠٦١٣٢
جادت ل إ
موضشوعها:
٢٠١٧/٠٦/١٥
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ترقبوا بيانا ششديد اللهجة يحّمل األطراف مسشؤوولية ما حدث

’خÓق أŸهنـــة
ما بثته ألكامÒأ أıفيـــة إأسضاءة للثقـــافة ألوطنية و أ
’دب ،أ◊رأك أ’خ Òألذي أحدثته برأمج ألكامÒأ أıفية باŸقلق وألÓأنسضا ،Êأما بخصضوصش عدم أصضدأر بيان من طرف أÛلسش بشضأان ما حدث أرجع
وصضف عبد ألقادر بن دعماشش ،رئيسش أÛلسش ألوطني للفنون وأ أ
’دأنة قريبا ،بعد ألشضهر ألفضضيل ،يفصضل فيه Œاه
ألسضبب ‘ ذلك أ ¤عدم ألتقاء أ’عضضاء ‘ أجتماع رسضمي رغم أ’تفاق أŸبدئي حول ألشضجب وألتنديد Ãا حدث ،منوها ‘ ألصضدد ذأته بإاصضدأر بيان شضديد أللهجة وأ إ
’سضاءة ألكبÒة ألتي كان أŸثقف وألفنان أ÷زأئري عرضضة لها ‘ برأمج  ⁄يكن ألهدف منها أدخال ألبهجة بقدر ما كان هذأ أ’خ Òألضضحية أ’ول.
هذه أ’سضتفزأزأت أŸتوأصضلة ،مضضيفا أنه رغم ألهرج وأ إ

التعـ ـامل مع الضشيوف
‘ إاط ـ ـار مهني وأاعراضشنا
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط أاحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
نور ألدين لعرأجي
تصضوير  :آأيت قاسضي
‘ السس- -ي- -اق ن- -فسس- -ه ،نّ- -دد ب- -ن دع- -م- -اشض بشس- -دة ك -ل
ال -تصس -رف -ات ال-ت-ي ح-دثت ل-لضس-ي-وف م-ن اسس-ت-ف-زازات
وتهديد باŸوت واŸسساسض باŸقدسض ،مغتنما الفرصسة
خÓل نزوله ضسيفا على فوروم «الشسعب « بتنديده
اŸطلق باسسم كافة اعضساء اÛلسض الوطني للفنون
واأ’دب ،معتÈا برامج الكامÒا اıفية التلفزيونية
جاءت للتسسلية وإادخال البهجة على اŸشساهد ليسض
غ Òذلك ،وعدم جر الضسيف ا ¤عراك ومÓسسنات
ومتاهات ’“ت بأاي صسلة للمهنة.
ان ه-دف ال-ت-ل-ف-زي-ون ي-ق-ول ب-ن دع-م-اشض ه-و ل-لÎب-ي-ة
وت -ق -د Ëخ -دم -ة ل-ل-مشس-اه-د ول-يسض ل-ل-ت-ه-دي-د ب-ال-ق-ت-ل
واŸسساسض بالعرضض ،مضسيفا ان شسخصض مريضض بداء
مزمن بامكانه التعرضض أ’ية نوبة تؤودي بحياته أاو
تتسسبب له ‘ مضساعفات خطÒة وهذا أامر كان يجب
م -ن ال -ب -داي -ة ال -ن -ظ -ر ف -ي -ه ،ق -دم ب-ن دع-م-اشض ب-عضض
الفواصسل اÿطÒة للكامÒا اıفية ،معتÈا أارواح
الناسض أامانة وخطا أاحمر وا÷زائري مازال ﬁافظا
ع -ل -ى ت -ق -ال -ي -ده و’ Áك -ن -ه ‘ أاي ح -ال م-ن ا’ح-وال
السسماح أ’ي كان بتجاوز هذه اÿطوط ا◊مراء.

اıرج عبد الرحيم مرجع نادر
‘ إاعداد حصشصص الفرجة والبهجة

ي -ق -ول ب -ن دع -م-اشض ان-ه ل-دي-ن-ا م-ؤوسسسس-ة ت-راقب ه-ذه
ا◊صسصض ودوره- -ا م- -ه- -م ج- -دا ‘ السس- -م- -اح أاو ع- -دم
السسماح لبث مثل هذه اŸهازل ،موضسحا ‘ الشسق
ا’خر بأان ا÷زائر عرفت مثل هذه ا◊صسصض مع
اıرج ا◊اج عبد الرحيم مث Óوما كانت تعرضسه
شسيق و‡تع وخا‹ من مÓمح العنف والتهديد ،عكسض
ما يحدث ا’ن من إاسساءات وتشسويه وتهديد بالقتل
واŸسس- -اسض ‘ اع- -راضض ال- -ن -اسض وغ’ Òئ -ق ت -ت -ح -ول
ا’سستوديوهات ا ¤حلبة مÓكمة ونزال.
يعود بن دعماشض ليقول ان مؤوسسسض الكامÒا «كاشسي»
‘ ا÷زائر ا◊اج رحيم لذلك نحن من السسباق Úإاليها
منذ بداية القرن العشسرين ،الضسحك موجود والفرجة

أايضسا .ولكن ‘ حدود معقولة وللتسسلية فقط ،خاصسة
‘ شسهر رمضسان.

اŸهنة بأاية صسلة ،اŸثقف حسساسض جدا ،وشسديد التأاثر
خاصسة أامام حا’ت الظلم مث‚ Óده ينفعل مباشسرة
دون ايعاز عكسض غÒه وهذه سسمة الفنان طبعا.

أاب- -رز ب- -ن دع- -م -اشض ،ان اŸث -ق -ف ال -ذي ت -ع -رضض ا¤
مضساعفات بعد ا’سساءة إاليه ‘ دقائق معدودات ،هو
مواطن قبل كل شسيء ولكنه Áلك ميزة وخاصسية عن
غÒه انه صساحب احسساسض مرهف وŒاوبه مع أاية
ل -ق -ط-ة ت-ك-ون ف-ي-ه-ا ال-ع-اط-ف-ة ‘ ذروت-ه-ا ،ف-اŸث-ق-ف،
بحسسب بن دعماشض‰ ،نح له كتاب ونعطيه موسسوعة
لتأاليفها‰ ،نح له سسيناريو قصسد اخراجه ‘ أاحسسن
حلة..إالخ.
مضس -ي -ف -ا ‘ السس-ي-اق ذات-ه ،أان-ه ع-ن-دم-ا ت-ع-رضض ع-ل-ي-ه
ا’سستضسافة ‘ حصسة مث Óوبعد ◊ظات يكتشسف إانها
«ك -امÒا ﬂف -ي -ة» يسس -ت -اء ويسس -ق -ط م-ب-اشس-رة ،ل-يصسÒ
مسسخرة عوضض انه يسساهم ‘ ادخال البهجة على
القلوب واأ’نفسض ،وهذا ليسض من ا’خÓق و’ Áت ا¤

شسدد بن دعماشض على التصسرفات التي حدثت ‘
ب -رن -ام -ج ك -امÒا اıف-ي-ة م-ع-تÈا اي-اه-ا Œاوزات ’
Áكن ان تسسقط او تفلت من العقوبة ،منبها ‘ الصسدد
ذاته بأانها ورغم هذا ا◊راك الكب Òالذي عقب بثها
Ÿثل هذه ا◊صسصض مازال بعضسها مسستمر ‘ تلويث
نظرة اŸشساهد واÛتمع.
قال بن دعماشض ان هناك قرار مهم بعد شسهر رمضسان
يصسدر من الهيئة التي يÎأاسسها بخصسوصض «الكامÒا
ك -اشس -ي» ،ن -ل -ت-مسض ف-ي-ه اشس-راك ال-وصس-اي-ة وه-ي وزارة
ال -ث -ق-اف-ة وا’تصس-ال وح-ت-ى ال-ه-ي-ئ-ة اŸك-ل-ف-ة Ãراق-ب-ة
ومتابعة القنوات التلفزيونية ‡ثلة ‘ سسلطة ضسبط
السسمعي البصسري ،معتÈا ان ا’مر سسلبي للغاية و’
Áكن التسسامح معه.

الفنان ششخصص مرهف ا◊سص
حافظوا عليه قبل فوات األوان

التجاوزات ل تسشقط ول تفلت من العقاب

ÿضضر بن خلوف ذأكرتنا ألشضعبية ونحن أحّق به من غÒنا

منبع الششعر اŸلحون جزائري مائة باŸائة
’بدأعي ألذي حاولت بعضش
أوضضح عبد ألقادر بن دعماشش ،خÓل نزوله ضضيفا على «فوروم ألشضعب» ،سضهرة أول أمسش ،بأان أ’رث ألثقا‘ وأ إ
أ’طرأف أ’سضتحوأذ عليه ،ليسش وليد أليوم بل أن أ◊رأك Áتد أ ¤سضنوأت طويلة ،إأ’ أنه فشضل ‘ أمتÓك رصضيد أ÷زأئر ألثقا‘ وألشضعبي،
صضل من بيئتها مهما كانت أ’سضباب.
وأنطÓقا من أن ألنصضوصش أبنة بيئتها فÁ Óكن لها ألتن ّ
نور ألدين لعرأجي
ب- -ال- -ع- -ودة ا ¤السس- -ج- -ال ا◊اصس -ل بÚ
الطرف Úخاصسة من جÒاننا باŸغرب
الذين حاولوا “رير بعضض ا’سسقاطات
على نصسوصض وأاشسعار سسيدي ÿضسر بن
خلوف قال إانه ‘ تلك الفÎة Œاهلنا
نحن هذا اŸوسسوعة والقامة الشسعرية
ول -ك -ن جÒان-ن-ا ع-م-ل-وا ع-ل-ى اسس-ت-م-ال-ة
ابداعات ÿضسر بن خلوف وا’شستغال
عليها على اسساسض انهم أاحق بها منا.
‘  1580بدأات مرحلة التأاسسيسض من

طرف البايات عن طريق مو’ي خÒ
الدين ،حيث بدأات ا’مور تسس Òبخطى
ثابتة والرؤوية تتضسح ا ¤غاية الفصسل
ب Úجنسسية النصسوصض وانتماءاتها.
Ÿا جاء ا’حتÓل الفرنسسي عن طريق
ادارته ا’سستعمارية ترك ا’مور ،كما
هي عليه ،فحسسب بن دعماشض  ⁄تكن
هناك حدودا تفصسل ب Úالبلدين ،أ’ن
النظام القائم آانذاك كان نظام الدويلة
التي تخضسع لنظام القبيلة أاو ا’عراشض
كاŸرينية والزيانية وغÒها.

ب-ح-ك-م ان-ت-م-ائ-ه-م ا ¤ق-ب-ي-لة اŸرينيÚ
حاول اŸغربي عبد العزيز اŸغراوي
ا’شس -ت -غ -ال ع-ل-ى ب-ن-ي-ة ال-نصض الشس-ع-ري
سسواء على القافية أاو تنظيم البيت ما
منحه صسبغة اضسافية وجديدة للشسعر
اŸلحون وهناك شسعراء ك ‘ Ìالطبوع
ل-ل-م-ل-ح-ون ح-م-لت بصس-م-ة ه-ذا ا’خ،Ò
كأانها حركة Œديد.
انطÓقا من الطبوع ا ¤نوعية القصسيد
وان كان الفاصسل أاو الفارق الزمني قد
سساهم ‘ ظهور النصسوصض فإانه منح

وجها جديدا لتلك اŸرحلة ،وبحسسب
بن دعماشض ،فإاذا كنا نحن ‘ القرن الـ
 18عشسر كان عندهم القرن  16عشسر أاو
الـ  17عشسر ،وبالتا‹ كان لديهم شسعراء
كبار.
أاك -د رئ -يسض اÛلسض ال -وط-ن-ي لÓ-داب
والفنون أان ا’صسل أاو اŸنبع ‘ الشسعر
اŸلحون هو جزائري مائة باŸائة وما
ي- -ت- -داول ع -ل -ى ان اŸغ -رب ه -و ك -ذلك
صسحيح ،أ’ن بن خلوف هو اŸرجعية
ا’و ‘ ¤اŸلحون وليسض غÒه.

حماية اıزون الثقا‘
أاولوية وطنية ..
أم Úبلعمري
“تلك ا÷زائر ﬂزونا ثقافيا زاخرا و متنوعا متعدد اأ’عماق بداية
من العربي -اأ’مازيغي  -اإ’فريقي وصسو’ إا ¤العمق اإ’سسÓمي و
شسسساعة اŸسساحة ا÷غرافية لبÓدنا أانتجت شسسساعة ثقافية أاهلتها
لتكون ‰وذجا للحوار و التعايشض و ازدهار ثقافة القبول باأ’خر و
Áكنك اكتشساف حجم ذلك من خÓل الفسسيفسساء اŸوسسيقية اŸوجودة
‘ بÓدنا من حيث الطبوع اŸوسسيقية و الكلمات اŸسستعملة.
غنى ا÷زائر بÎاثها و ﬂزونها الثقا‘ جعل هذا اأ’خﬁ Òط أانظار
جÒانها و زاد من أاطماعهم الرامية إا ¤السسطو على أاجزاء أاصسيلة من
تراثنا و ثقافتنا و ﬁاولة تقدÁه على أانه غ Òجزائري كما يفعل
اأ’شسقاء ‘ اŸغرب عﬁ Èاو’ت متعددة و متكررة للسسطو على
أاجزاء من تراثنا و إا◊اقها برصسيدهم الÎاثي و تصسنيفها ‘ خانة
العÓمات اŸغربية اŸسسجلة ‘ ح Úأانها مÒاث جزائري خالصض
متوارث أابا عن جد دون أان يتنافى هذا مع أادبيات الÎاث اŸشسÎك
الذي تتقاسسمه الشسعوب اŸغاربية و لكن دون اŸسساسض بخصسوصسية كل
بلد ‘ اŸنطقة بل احÎام هذه اÿصسوصسية و ا◊فاظ عليها و ليسض
ﬁاول -ة السس -ط -و و سس -ي -اسس -ات ت -غ-ي Òاأ’نسس-اب ك-م-ا ف-ع-ل جÒان-ن-ا م-ع
القفطان ا÷زائري و ﬁاو’ت ا’سستيÓء عليه و نسسبته إاŸ ¤غرب و
كذا ﬂتلف الطبوع الغنائية مثل الشسعبي و الراي ...الخ و هي كلها
‡ارسسات تتنافى “اما مع الفعل الثقا‘ و اأ’مانة العلمية و الثقافية
التي –رم السسطو على أامÓك الغ.Ò
إان هذه اŸعطيات تؤوكد أان ﬂزوننا الثقا‘ مهدد بشسكل كب Òو هذا
ما يحتم على الدولة ا÷زائرية أان Œعل حماية الÎاث الوطني من
عمليات النصسب و ا’حتيال كحماية اŸعادن النفيسسة أ’ن الÎاث هو
الÌوة ا◊قيقية و ا◊صسن الذي Áكنه أان يصسد كل الهجمات ا÷هنمية
التي يبحث أاصسحابها عن أاي مدخل لتنفيذ أاجندات التفتيت و التجزئة
التي نراها اليوم تشستغل ‘ دول جارة و أاخرى قريبة منا من خÓل
إايقاظ اŸتناقضسات و النفخ ‘ ا’ختÓفات و –ويلها خÓفات و
عندما يتم اسستنفاد اıزون الثقا‘ أاو تضسعييه تضسيع بوصسلة الشسعوب
و تدخل ‘ نفق التيه الثقا‘ و الهّوياتي و هذه هي بداية النهاية .
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ألتكفل بالفنان Úعن طريق ألضسمان أ’جتماعي

عوينات فنان واÛلسض ل Áلك ميزانية خاصصة باŸرضصى

 7320ملف “ت تسصويته 2000 ،قيد الدراسصة 6300 ،بطاقة وّزعت
ألفن –ّول من موهبة إأ ¤مهنة كّرسسها ألقانون

’دأب ليسس له سسلطة أضسافية خارجة عن ألصسÓحيات أŸكرسسة قانونا
قال بن دعماشس أن أÛلسس ألوطني للفنون وأ آ
’ن أÛلسس
وأŸتعلقة بهيكلة أسسرة ألفن وأ’دب وأ◊فاظ على حقوقهم و’ Áلك ميزأنية ﬂصسصسة لهذه أ◊ا’ت ،أ
هيئة تابعة لوزأرة ألثقافة وليسس لنا أي سسلطة ‘ ألتصسرف بأاموأل ألوصساية .
أاما بشسأان البطاقات التي وزعت على اŸسستؤى الؤطني التي بلغ
نور ألدين لعرأجي
عددها  ” 6300اسستلمها من طرف اصسحابها ،باإلضسافة ا600 ¤
تعمل هيئة بن دعماشش ،بحسسبه ‘ ،اطر تنظيمية وقانؤنية ول ملف ” الغاؤوها وما يقارب  2000ملف ‘ قيد الدراسسة اآلن .
أاكد بن دعماشش انه بفضسل البطاقية الؤطنية التي ” اعدادها
Áكنها اÿروج عنها طبقا Ÿا تضسمنه اŸرسسؤم التنفيذي رقم
 69/14بتاريخ  ٨فيفري  2014اŸنظم للحماية الجتماعية “كنت الهيئة من معرفة كل الصسناف اŸعنية ببطاقة الفنان ،سسؤاء
للفنان Úعلى اŸسستؤى الؤطني و‘ سسنة  2011صسدر مرسسؤم اخر اŸسسرحي ،اŸمثل  ،اıرج  ،الفنان تشسكيلي ،النحات ،اŸغني
ي -نصش ع -ل -ى الضس -م -ان الج -ت -م-اع-ي ك-أاول خ-ط-ؤة ث-م ال-ب-ط-اق-ي-ة اŸؤسسيقي .... .إالخ وبذلك “كن اÛلسش من معرفة و–ديد
الؤطنية ،وثالثا كيفية تنظيم علقات العمل ،وأاول خطؤة ” هيكلته ومنتسسبيه ،ما يقارب ما نسسبته  50باŸائة .
إاضسافة ا ¤كل ما يحمله اÛلسش من مهام وصسلحيات“ ،كنه من
لن
–قيقها هي ا◊صسؤل على الضسمان الجتماعي للفنان ،Úأ
اŸرسسؤم التنفيذي مؤجؤد ،يؤاصسل بن دعماشش حديثه ليقؤل –ديد أاولؤياته وتنظيم هيئاته فإانه يسسعى دائما ا ¤تقد Ëالحسسن
بأان العملية التي نظم بشسأانها اÛلسش احتفال ‘  15فيفري للفنان وعؤضش ان يقتصسر الفن على مؤهبة فقط  ،يتحؤل ا ¤مهنة،
 2015واحتضسنها فندق الوراسسي ،كانت بداية انطلق العملية وهي كلها جاءت مع اŸرسسؤم التنفيذي الصسادر ‘  2011الذي نظم
لداب والفنؤن ا ¤غاية  2011كأاخر حلقة ”
اÛلسش الؤطني ل آ
ا ¤غاية اليؤم.
‘ السسياق ذاته ” ،تسسجيل  7320ملف ” النتهاء من دراسسته فيها حفظ كرامة الفنان  ،كما يقؤم اÛلسش بالتنسسيق مع وزارة
واŸصسادقة عليه ،من ب 10300 Úملف وصسلت الهيئة من كل وليات العمل والتشسغيل والضسمان الجتماعي ،فيما يخصش تسسجيل اŸهن
الؤطن التي شساركت إاما عن طريق مديريات الثقافة أاو عن طريق وحمايتها وضسّمها ‘ البطاقية الؤطنية ،وهؤ حرصش الدولة على
حماية هذه الشسريحة.
اŸكتب الؤطني للمجلسش .

أ’هتمـــــــام بالثقـــــافة
موجود لكن يعرف بعضس
ألتـــأاخ Òو ألنقـــــائصس

ا◊فاظ على الÎاث
اŸادي و الÓمادي
مهمـ ـ ـ ـة ا÷مي ـ ـ ـ ـ ـ ـع
’· مرهون دأئما
’مة و أن هوية ألشسعب حاضسرة و ماضسيه و مسستقبله و تأالقه ب Úأ أ
من أŸتعارف أن ألثقافة هي روح أ أ
برقي مثقفيه و مبدعيه و فنانيه ،و ثرأء أ‚ازأته ومكتسسباته ع Èألزمن ‘ ›ال ألÎأث أŸادي و ألÓمادي.
حبيبة غريب
للثقافة ا÷زائرية أاصسؤل و جذور قؤية ضساربة ‘ عمق األزمان،
تراثها تاريخ حافل بالعطاء و البداع ‘ كل اÛالت  ،و رهانها
الكب Òاليؤم هؤ إاعادة العتبار لكنؤز الذاكرة الثقافية و حفظها
لنسس-ان-ي-ة» ،و ه-ؤ
لج -ي -ال الصس -اع -دة و ا◊ف -اظ ع -ل -ي -ه-ا ك-إارث ل -إ
ل -أ
اŸشسروع الكب Òالذي يسستلزم إاضسافة إا ¤اهتمامات و›هؤدات
الدولة ،مشساركة فعالة قؤية ومسسؤؤولة من كل فرد من أافراد الشسعب
ا÷زائري».
أاكد عبد القادر بن دعماشش ،رئيسش اÛلسش الؤطني للفنؤن و
األدب ،ليلة اول أامسش ،من منتدى « الشسعب» ،على أان ا÷زائر تؤ‹
مند  1997اهتماما خاصسا و صسريح بالثقافة و اŸثقف و الفنان،
مؤظفة جهؤدا و إامكانيات و قرارات و نصسؤصش قانؤنية و تشسريعات،
كان من أاهمها ،يقؤل « :إانشساء اÛلسش الؤطني للفنؤن و األدب «
الذي يحمل اليؤم على عاتقه اصسعب اŸهام و هي التصسدي لكل
ﬁاولت السسطؤ على الثقافة و اŸؤروث ا÷زائري».
لكن أاضساف بن دعماشش ‘ مداخلته ،خلل سسهرة النقاشش التي
حملت عنؤان  « :دور اŸثقف و الفنان ‘ ا◊فاظ على اıزون
الثقا‘ الؤطني و ترقيته» ،قائل  :إان «الهتمام و تكر ËاŸبدع
والفنان  ،قد بدأا رسسميا سسنة  ،1992بتكر Ëأانذاك وزارة الثقافة و
التصسال للعديد من األسسماء و الؤجؤه الفنية البارزة كمحيي الدين
بشسطارزي ،كاتب ياسسﬁ ،Úمد الثؤري ،أاحمد وهبي ،احمد سسري و
غÒهم »...
لكن األحداث األليمة التي عرفتها ا÷زائر خلل العشسرية السسؤداء
حالت دون مؤاصسلة مبادرة التكرÁات والعرفان والتقدير ‘ حق
رجالت الثقافة و الفن واإلبداع ليعؤد العمل من جديد بعد رجؤع
األمن و السستقرار ،وهاهي يضسيف بن دعماشش  ،الثقافة تسستعيد
أانفاسسها ‘ ،اآلونة األخÒة،أاين ‚د اŸثقف ‘ صسدارة اهتمام
رئيسش ا÷مهؤرية عبد العزيز بؤتفليقة» ،الذي أاسسدى مؤؤخرا وسسام
السستحقاق الؤطني لعدد كب Òمن اŸبدع Úو الفنان Úاألحياء منهم
و كذا الذين غيبتهم اŸنية».

مهمتنا ا◊فاظ على الÎاث الÓمادي من القرصصنة

عن مهام اÛلسش الذي يÎأاسسه اليؤم– ،دث بن دعماشش عن
اشسكالية حماية الÌاث قائل« :كيف السسبيل ا ¤حماية الÎاث

رسصالة الفنان..
جمال أوكيلي

’بدي
’مة ألنابضس وروحها أ أ
قلب أ أ

النخبة قوة تغي ÒواقÎاح ‘ حاجة إا ¤عناية

أ’عÎأف بأاهل ألثقافة وألفن حماية للموروث ألوطني وألهوية
سسهرة رمضسانية ‡يزة عشسناها أول مسس بجريدة ألشسعب تخللها نقاشس عن
ألنخبة ألثقافية وأي موقع –تله ‘ أŸشسهد ألسسياسسي أŸتغ Òزأدتها حرأرة
ودي-ن-ام-ي-ك-ي-ة أŸرأج-ع-ة أل-دسس-ت-وري-ة أل-ت-ي أعادت أ’عتبار لهذه ألشسريحة
’يام وألسسن.Ú
ﬁركة ألتطور على مدأر أ أ
فنيدسس بن بلة
الؤطني الذي صسار يحمل هؤية بعدما
ألول مرة تعطى العناية للمثقف والفنان ظ -ل م -غ -ي -ب -ا ع -ل-ى م-ر السس-ن Úوا◊قب.
ويؤؤخذ ‘ العتبار ،ترسسم حقؤقه وينظر وصس -ارت ف -ئ-ة ال-ف-ن-ان– Úسش ب-ؤج-ؤده-ا
إا ¤نشس- -اط- -ه ك- -م- -ه- -ن- -ة ل- -ه- -ا م- -ي- -زت- -ه -ا وان -ت -م -ائ -ه-ا Ÿه-ن-ة م-درج-ة ‘ ق-ام-ؤسش
وخصس -ؤصس -ي -ت -ه -ا ب -دل اع -ت -ب -اره-ا ›رد الشسغل أاسسؤة Ãهن الصسحافة ،اÙاماة،
وظ-ي-ف-ة م-ل-ح-ق-ة ب-ؤزارة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ل-يم ال -طب والÎب -ي -ة وال -ت -ع -ل-ي-م وغÒه-ا م-ن
لسساتذة أاو الؤظيف العمؤمي الؤظائف.صسار للفن الذي غنى للؤطن
بالنسسبة ل أ
وقدم أاغلى اإل‚ازات واألعمال ورسسم
لباقي الفنان.Ú
ذكر بهذا اŸعطى الثابت عبد القادر بن ل -ؤح -ات خ -ال -دة ،وأاط-ل-ق ال-ع-ن-ان ل-ق-ل-م-ه
دع- -م- -اشش ‘ ن- -دوة ن- -ق- -اشش بـ»م- -ن -ت -دى ليدون واخÎع أاشسياء ثمينة ل تخطر على
الشسعب»حؤل الثقافة والفن ومؤقعها ‘ البال ،يفتخر بؤجؤده والعÎاف به كما
اŸشس -ه -د ال -ؤط -ن -ي اŸت -غ. Òأاع-ط-ى ب-ن ه -ؤ ل -ه ق -ي -م -ت -ه ووزن -ه دون ت -ذوي -ب -ه ‘
دعماشش رئيسش اÛلسش الؤطني للفنؤن الشسرائح األخرى مثلما جرى أايام زمان.
واألدب صس -ؤرة دق -ي -ق-ة ع-ن م-آالت ال-ف-ن و ⁄يلتفت إاليه رغم صسرخاته ونضسالته
ا÷زائري والثقافة وما “ثله من رمزية التي ل تنتهي.
وأاصس -ال -ة وه -ؤي -ة وان -ت -م-اء م-ا يسس-ت-دع-ي وازداد ال -ف -ن-ان ق-ؤة ،ب-ت-أاسس-يسش اÛلسش
ت- -ك- -ات- -ف ا÷ه- -ؤد ◊م- -اي- -ة ه -ذا اإلرث ال -ؤط-ن-ي ع-ام  2011وإاسس-ن-اد إال-ي-ه م-همة
الؤطني الذي يؤؤرخ ŸسسÒة أامة وحضسارة ضس -م -ان ا◊م -اي -ة الج -ت -م-اع-ي-ة وإاع-داد
ب-ط-اق-ي-ة ع-ن ال-ف-ن-ان Úوع-دده-م يضس-اف
ل تفنى.
ظ-ه-ر اله-ت-م-ام ب-ال-ف-ن-ان ج-ل-ي-ا بدءا من إاليها علقات العمل.
 1997ب-إاع-ط-اء ال-ع-ن-اي-ة والع-تبار ليؤمه جاء مرسسؤم  2014ليؤؤكد على ا◊ماية
الج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ف-ن-ان وال-ت-ك-ف-ل ب-ه-م-ؤمه

وانشسغالته دون تركه عرضسة للتهميشش
وأاسس ÒاŸع- -ان- -اة وم- -ت -اعب ا◊ي -اة وه -ؤ
الذي أاعطى ما عنده ‘ زرع البتسسامة
ورسسم األمل ‘ األنفسش والضسمائر ا◊ية
ف - -ك- -ان الشس- -م- -ع- -ة ال- -ت- -ي –Îق ل- -ت- -نÒ
لخرين.
ل آ
وقد وقف على هذا اŸعطى بن دعماشش
م -راف -ع -ا ل -رؤوي -ة أاخ -رى ع -م-ا –ق-ق م-ن
م -ك -اسسب ل -ل -ف -ن -ان وال -ط -ب -ق -ة اŸث -ق -ف-ة
عامة.وهي رؤوية تتضسمن خارطة طريق
‘ برنامج رئيسش ا÷مهؤرية الذي ما
ان-فك ي-ؤج-ه ت-ع-ل-ي-م-ات ل-ل-ع-ن-اي-ة ب-ال-فنان
وال -ن -خ -ب -ة اŸث -ق -ف -ة ال-ت-ي صس-ن-عت ›د
ا÷زائر و ⁄تسستسسلم لليأاسش والقنؤط.
فئة انخرطت ‘ مسسار البناء واإل‰اء
ت -ع -رضش م -قÎح -ات ح -ل -ؤل ل -ت -ع-ق-ي-دات
يعيشسها الفنان بأا ⁄وآاهات وما يجب أان
يكؤن عليه الفنان.
وظل الرئيسش يكرم أاهل الثقافة والفن
وآاخ- -ر م- -ب- -ادرة “ت ‘ أاوب- -را ا÷زائ- -ر
حيث منح رئيسش ا÷مهؤرية ،عبد العزيز
ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة ‘،اح-ت-ف-ائ-ي-ة ال-ي-ؤم ال-ؤط-ن-ي
للفنان 31 ،وسسام اسستحقاق وطني من
مصس - - -ف «أاث ÒوعشسÒÿ »Òة أاسس - - -م - - -اء
ال -ن -خ -ب -ة ال-ع-ل-م-ي-ة ،ال-ف-ك-ري-ة ،ال-ث-ق-اف-ي-ة
والفنية .وق -د أاسس -ديت ه -ذه األوسس -م -ة

ي بن دعماشس:
أكد أن ألثقافة نضسالٌ يوم ّ

لشس- -خصس -ي -ات ك -ان ل -ه -ا األث -ر ‘ ا◊ي -اة
الثقافية والعلمية منهم من رحل ومنهم
من يؤاصسل مهامه بتحد واقتدار.
وشسملت قائمة اŸكرم Úأاسسماء كبÒة
أاث -رت اŸك -ت -ب -ات Ãؤؤل -ف -ات ‘ ﬂت-ل-ف
الشسعب الثقافية والفنية منهم ا◊اج عبد
ال -رح -م -ان صس -ال -ح ع -ا ⁄ال -ل -يسس -ان -ي -ات
الشس- -ه ،Òاألديب واÎŸج- -م أاب- -ؤ ال -ع -ي -د
دودو ،الفيلسسؤف واŸفكر نبها Êكريبع
والدكتؤر بؤعمران الشسيخ ،األديب مؤلؤد
معمري.
وام-ت-دت ق-ائ-م-ة ال-ت-ك-ر ËاعÎاف-ا ب-دور
ال- -ف- -ن- -ان إا ¤أاسس- -م -اء ب -ارزة ‘ ال -ف -ن -ؤن
ال-تشس-ك-ي-ل-ي-ة واŸؤسس-ي-ق-ى منها باية ﬁي
ال -دي -ن اŸع -رف -ة ب -ف-اط-م-ة ح-داد ،ع-م-ر
الزاهي دون نسسيان ﬁمد سسليم رياضش
نؤبلي فاضسل ،بلوي الهؤاري ،العماري،
مغنية التيندي حسسنة البشسارية وغÒها.
تظهر هذه اللتفاتة لرئيسش ا÷مهؤرية
مدى الهتمام الذي يقدم للنخبة التي
تعتز بها ا÷زائر وتعتÈها عقلها اŸفكر
وقلبها النابضش وديناميكة تطؤرها ‘ كل
الظروف.هذه النخبة تسستدعي مرافقتها
وحمايتها ألنها روح األمة وﬂزون إارثها
ومكنؤن هؤيتها ‘ عا ⁄القرية الؤاحد
الشسفاف.

الثقا‘ الذي هؤ اليؤم ،مهدد من طرف جهات معينة معروفة  ،التي
–اول خ -ط -ف اإلب -داع وال -ه -ؤي -ة ال -ؤط -ن-ي-ة وط-مسش ذاك-رة الشس-عب
ا÷زائ -ري و ان -تسس -اب -ه -ا ب-فضس-ل ا‚ازات-ه ،ف-لب-د ع-ل-ي-ن-ا ال-ي-ؤم م-ن
ا◊فاظ على مؤروثنا ،بتسسجيله و كتابته و العÎاف به و التعامل
معه كمخزون لكنؤز قيمة –مل من التاريخ و األدب و الفن و علم
ل
الجتماع و غÒها من العلؤم و الفنؤن مكنؤن تراثنا اŸادي وال
’حدأث ونÎكه
’دأب ،بأان حماية وحفظ ألذأكرة وأجب مشسÎك وبأان كل فنان عايشس أ أ
يرى عبد ألقادر بن دعماشس ،رئيسس أÛلسس ألوطني للفنون وأ آ
مادي».
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قطاعه ،يعمل ‘ تنسسيق مسستمر مع وزأرتي ألثقافة وألعمل ،ويطمح إأ– ¤قيق مكاسسب أك Èللفنان أ÷زأئري من بينها رقمنة بطاقة ألفنان.
لنسسانية ،هؤ
اليؤنسسيكؤ اÿاصسة باعتماد الÎاث الل مادي إارثا ل إ
أسسامة إأفرأح
الفعل الثقا‘ ككل» بحسسب رابية.
يجب أان ّÁر على الؤزارة ..الرقمنة ‘ إاشسكال ألنني برفقة مثقف ،»Úيؤؤكد بن
سسبق يؤؤكد على الهتمام اŸتزايد و الؤعي بقيمة تراث و ثقافة
إال أان بن دعماشش حافظ على طرحه ب-ال-ن-ا بشس-ك-ل ي-ؤم-ي ،ول-ك-ن ي-جب ال-نضسال ،دعماشش.
الشسعب ا÷زائري و ا◊رصش على حمايته ،مشسÒا أان هذا السسبق قد
Œسسد ميدانيا من خلل تأاسسيسش  17٨مهرجانا دوليا و وطنيا و افتتح النقاشش الذي أاعقب مداخلة بن الهادئ وتفاؤوله ،ما دامت عجلة الطباعة وال-نضس-ال ن-ح-ن ن-ع-يشس-ه ي-ؤم-ي-ا» ،ي-ق-ؤل ب-ن
أاما عن النشسغال الذي طرحناه بخصسؤصش
ﬁليا ،الهدف منها التعريف و ا◊فاظ ومسسح ÿارطة الÎاث دعماشش بكلمة Ÿديرة جريدة «الشسعب» واإلنتاج  ⁄تتؤقف ،وما دام اŸثقف ما دعماشش.
األرشسفة ،والتي من شسأانها حماية اإلنتاج
السس- -ي- -دة أام- -ي- -ن- -ة دب -اشش ،أاشس -ادت ف -ي -ه -ا زال مؤجؤدا« :يجب إاعطاء ا◊ق للتاريخ ،كما حدثنا عن علقات العمل ،وتقن Úال- -ف- -ن- -ي ا◊ا‹ م- -ن الضس -ي -اع وه -ؤ ال -ذي
اللمادي».
لكن ب Úالهتمام واإلرادة و القرارات يبقى التطبيق على ارضش Ãج -ه -ؤدات ضس-ي-ف ا÷ري-دة ال-ت-ي ب-ذل-ه-ا وهذا التدهؤر ا◊ا‹ ليسش هؤ ما يصسنع اإلدارة ال-ت-ي يسس-ت-ع-م-ل-ه-ا ال-ف-ن-ان .وأاع-طى سس -ي -ت-ح-ؤل ب-دوره إا ¤ت-راث ب-ع-د سس-ن-ؤات،
الؤاقع يسستلزم بدل جهؤد إاضسافية وإاشسراك ا÷ميع و إاعادة النظر وي -ب-ذل-ه-ا بشس-ك-ل م-ت-ؤاصس-ل لإح-ي-اء الÎاث الثقافة وإا‰ا الؤقت هؤ الذي يسساهم ‘ عددا من التؤضسيحات بخصسؤصش اÛلسش اسستشسهد بن دعماشش ‘ إاجابته Ãبادرة
‘ النقائصش والتأاخ ،Òوكذا تعبئة الذهنيات و تؤعيتها حؤل أاهمية رغ -م ال -ع -ق -ب -ات اıت -ل -ف -ة ،واصس-ف-ة إاّي-اه الفعل الثقا‘».
ال -ذي يشس -رف ع -ل -ي -ه ،ق -ائ-ل إان ارت-ب-اط-ه قام بها بنفسسه حينما كان مدير اإلنتاج
ال -ث -ق -اف -ة و ضس -رورة ا◊ف -اظ ع -ل-ى اŸؤروث ال-ث-ق-ا‘ ،الم-ر ال-ذي ب -اŸؤسس -ؤع -ة ‘ م-ي-دان الÎاث وال-ث-ق-اف-ة كما –دث عن إامكانية أان “ؤل الثقافة Ãسس-أال-ة ال-ت-ؤظ-ي-ف والضس-م-ان الج-تماعي بالتلفزيؤن ا÷زائري سسنة  ‘ ،199٨عز
يسستدعي إاشسراك اŸثقف Úو الفنان Úو اÛتمع اŸد ‘ Êكل والفن .كما أاعربت عن سسعادتها البالغة ن -فسس -ه -ا ،وه-ؤ م-ا ي-ه-دف إال-ي-ه اŸه-رج-ان ي - -ج - -ع - -ل م- -ن وزارة ال- -ع- -م- -ل والضس- -م- -ان األزم -ة األم -ن-ي-ة واŸال-ي-ة ،ح-يث اسس-ت-ق-دم
باسستضسافته ‘ فضساء هذا الفؤروم الذي ال- -ؤط -ن -ي ل -لشس -ع -ر اŸل -ح -ؤن Ãسس -ت -غ -ا Âالج -ت -م-اع-ي ال-ق-اط-رة ‘ ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة› ،م- -ؤع- -ة م- -ن ال- -ق- -دام- -ى ع- -ل- -ى غ- -رار
العمليات و ا◊ركة الثقافية».
إان تقلصست اŸهرجانات بسسبب مرحلة التقشسف ،يبقى بحسسب بن أاكدت أانه مفتؤح لكّل من يعمل على ترقية ب -إاط -لق -ه م -ن -ذ  2013رسس -ال-ة اŸل-ح-ؤن ويقؤم اÛلسش باŸتابعة واŸرافقة.
مصسطفى قريبي ،حميدو جعيدير ،عليلؤ
ا÷زائري ،التي صسدر آاخر أاعدادها منذ يتكؤن هذا اÛلسش من الرئيسش الذي الدرابكي ،عبد الغني بلقايد ،رحمة الله
دعماشش العمل من أاجل الثقافة من تدوين و أارشسفة و تعريف ‘ الثقافة والÎاث ا÷زائرييْن.
متناول كل غيؤر عن الÎاث و الهؤية ،ل يسستدعي من ا÷ميع سسؤى من جهته– ،دث مدير –رير «الشسعب»  10أايام فيما سسيصسدر العدد السسابع ‘ يعينه وزير الثقافة ،ومن نائبي الرئيسش ،ع -ل -ي -ه -م ج -م -ي -ع -ا ،وك -ان ي-ع-رضش ع-ل-ي-ه-م
‡ارسسة حق اŸؤاطنة و الثقافة و الغÒة على الذاكرة و مصس Òعن الصسؤرة ودورها وتؤظيفها ‘ ›ال ال-ط-ب-ع-ة ال-ق-ادم-ة م-ن اŸه-رج-ان ،وه-كذا أاح-ده-م-ا Áث-ل وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-ل-ى أاع-لى تسسجيلت وحصسصسا قدÁة من أاجل أان
ال -ف -ن خ -اصس -ة وأان -ن -ا ‘ عصس -ر السس -م -ع -ي فإان اÛلة تؤزع و“ؤل نفسسها بنفسسها.
مسستؤى ،وثانيهما Áثل وزير العمل على يتعرفؤا على ألشسخاصش اŸشسارك Úفيها
اŸؤروث الثقا‘».
ال -بصس -ري ،والصس -ؤرة ت -ل -ق -ى ال -ق -ب-ؤل ل-دى سسأالنا عبد القادر بن دعماشش عن سسÒورة أاع -ل -ى مسس -ت -ؤى ،وه -م -ا إاط -اران سس-ام-ي-ان وأان يكتبؤا سسكريبت ،والهدف هؤ ا◊فاظ
ا÷مهؤر بشسكل أاك ،ÈمشسÒا إا ¤إامكانية رقمنة بطاقة الفنان ،ما من شسأانه تسسهيل بهات Úالؤزارت ،Úوهؤ ما يسسهل التنسسيق على الذاكرة .وقد دامت هذه العملية إا¤
ا◊صسؤل على البطاقة من جهة ،وإاحصساء بينهما وب ÚاÛلسش.
أان غادر بن دعماشش منصسبه فتّم اسستبعاد
‘ سسياق آاخر ،ذّكر بن دعماشش ببعضش ا‚ازات اÛلسش الؤطني أان يتحؤل ذلك إا ¤مؤرد ما‹.
للفنؤن و األدب ،من بينها مؤسسؤعة الÎاث ا÷زائري التي –مل  35أاما الفنان عبد ا◊ميد رابية فاعت Èأان الفنان Úمن جهة أاخرى .وأاجاب ضسيفنا
أاما ›مؤعة العمل فكل متخصسصش ‘ أاول-ئك ال-ق-دام-ى ال-ذي-ن ال-ت-ح-ق-ؤا بالرفيق
كتابا ،التي أاصسبحت مفخرة كبÒة  ،و هي كتب –كي الشسخصسيات و ال - -ث - -ق - -اف - -ة ا÷زائ - -ري- -ة م- -ه- -ددة مشسÒا بأان العمل ‘ هذا اŸيدان ما زال يتّم ميدانه ،يقؤل بن دعماشش ،وذكر أاسسماء األع -ل -ى ب -ع -د م -دة قصسÒة لÎح -ل م-ع-ه-م
الÎاث ،ا ¤جانب عمل البحث الذي يشسمل ايقؤنة الشسعر اŸلحؤن ب -اÿصس-ؤصش إا ¤اإلن-ت-اج-ات السس-ي-ن-م-ائ-ي-ة بالقلم ل أ
لسسف ،مشسÒا إا ¤أان العامل ‘ Úمن بينها هلل زب ‘ Òالفنؤن التشسكيلية ،ذاكرة مهمة .كما –دث عن عبد الرحمن
ÿضسر بن خلؤف والذي سسيتؤج باإلصسدار القريب لكتاب يحمل  167اŸشسÎك -ة ال -ت -ي رأاى ف-ي-ه-ا ت-ل-ؤي-ث-ا ل-ل-ق-ي-م حد ذاتهم متطؤعؤن« :ل اقؤل إان الرقمنة كمال رويني ‘ اŸسسرح ،مليكة هيشسؤر ‘ ت- -ي- -ب- -اري ال- -ذي وصس- -ف -ه ب -ح -ام -ي ذاك -رة
قصسيدة ،إا ¤جانب التحضس Òللطبعة اÿاصسة للمهرجان الؤطني واŸب- -ادئ ال -ؤط -ن -ي -ة .ك -م -ا أاك -د ع -ل -ى أان ليسست مدرجة ضسمن اŸشسروع ،إاذ نرمي السسينما ،الدكتؤر والناقد األدبي سسعيد بن التلفزيؤن Ÿا لديه من معلؤمات إا ¤غاية
للشسعر اŸلحؤن Ãسستغا Âشسهر سسبتم Èالقادم و العدد السسابع من ال -ث -ق-اف-ة ل Áك-ن أان ي-ك-ؤن ل-ه-ا م-ردودي-ة إا ¤أان تكؤن بطاقة الفنان مرقمنة مثلها زرقة ،جميلة طلباوي ،براهيم بهلؤل ‘ التسسعينيات ،وهؤ ما يزال حيا ولكنه يقبع
›لة رسسالة « اŸلحؤن « التي سستؤزع باŸناسسبة على الصسعيد مالية ألن ذلك سسيفتح الباب للتحايل من م -ث -ل ب -ط -اق -ة الشس -ف -اء ،وت-تضس-م-ن ج-م-ي-ع ال-ف-ن-ؤن اإلي-ق-اع-ي-ة ،ح-م-ي-دو وم-اسس-ينيسسا ‘ ،منزله ول أاحد يسستفيد من هذه الذاكرة
الؤطني «.
أاجل الربح اŸادي« :على الدولة أان تدعم اŸعلؤمات اللزمة ،ولكن هذا اŸشسروع وغÒه -مŸ« ..ا أاع -ق -د اج -ت-م-اع-ا ل أاج-د ا◊ية.

طموحنا –قيق مكاسصب أاك Èللفنان

كتاب جديد يحمل قصصائد الشصاعر»ÿضصر بن خلوف»
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إأدرأج كبار ألفنانÚ
‘ أŸنظومة ألÎبوية
يعّزز ألهوية ألوطنية

العوŸة تفرضض
صصياغة مقاربة
جديدة إلرسصاء
ثقافة جوارية
ل ينقطع مفعولها

أبرز عبد ألقادر بن دعماشس ،رئيسس أÛلسس ألوطني
’دأب ،مدى أهمية إأدرأج ألÎأث ألÓمادي
للفنون وأ آ
وخاصسة كل ما يتعلق ÃسسÒة كبار ألفنان ‘ Úكافة
أÛا’ت ضسمن ألÈأمج أŸدرسسية Ãا يعزز عناصسر
ألهوية أ÷زأئرية أŸتميزة بالتنوع وألÌأء ‘ ظل
أ’نسسجام أ’جتماعي.
سسعيد بن عياد
اسستعرضش ‘ سسهرة رمضسانيةÃ ،نتدى «الشسعب» ،سسلسسلة
ل-ق-ائ-م-ة ف-ن-ان Úب-ارزي-ن ت-رك-ؤا بصس-م-ت-ه-م ‘ مسس-ار ال-ث-ق-اف-ة
ا÷زائ-ري-ة ب-ج-ان-ب-ي-ه-ا اÙل-ي وال-ؤط-ن-ي ،داع-ي-ا إا ¤ال-ع-م-ل
بفعالية أاك Ìلرد العتبار لهم ‘ ظل تعرضش اÛتمعات
ال-ن-اشس-ئ-ة ل-ه-ج-م-ة ع-ؤŸة شس-رسس-ة تسس-ت-ه-دف ث-ق-افة الشسعؤب
وهؤياتهم األصسلية باعتبارها القلب النابضش الذي تسستمد
منه إارادة الؤجؤد ضسمن النسسيج العاŸي اÿاضسع لصسراعات
الهيمنة والتؤسسع التي –كمهما اŸصسالح.
سساهمت تلك األسسماء ع Èالتاريخ وباألخصش ،خلل ثؤرة
ال -ت -ح -ري-ر ‘ ،ت-ن-م-ي-ة روح اŸق-اوم-ة ضس-د الح-ت-لل وصس-ؤن
ال -ه -ؤي -ة ،م -ن خ -لل ﬂت-ل-ف أان-ؤاع ال-ف-ن م-ن ت-أال-ي-ف وغ-ن-اء
ومسسرح وقصسة ،حيث كانؤا يتؤاجدون ‘ األسسؤاق والسساحات
العامة يخاطبؤن اÛتمع ويبثؤن فيه شسعلة اŸقاومة ورفضش
الحتلل ،بل ويحرضسؤن بأاسساليب ذكية على دحره.

«إأدخال أŸوروث ألÓمادي ‘ أŸدرسسة
ي-ك-ون Ãن-ه-ج-ي-ة ع-ل-م-ي-ة ضسمن رؤوية
ب -ي -دأغ -وج-ي-ة م-ت-بّصس-رة وه-ادف-ة م-ن
’ه- -دأف ألÎب- -وي- -ة
أج - -ل –ق - -ي- -ق أ أ
وألثقافية»
أاشس -ار ب -ن دع -م -اشش ال -ذي ي -ع -ت Èم -ن ط-لئ-ع ح-راسش ال-ف-ن
الشسعبي ،خاصسة ،والثقافة ا÷زائرية عامة ،إا ¤أان هناك
عمل يجري ب Úقطاعي الÎبية والثقافة إلدخال الÌات
اللمادي ‘ اŸنظؤمة الÎبؤية ما يعت Èمكسسبا يتطلب
تؤسسيع نطاقه على مسستؤى كافة األطؤار التعليمية لغرسش

الثقة ‘ نفؤسش األجيال ،التي يحق لها أان تفتخر بسسلفها
ال -ذي اسس -ت -ط -اع ب-إام-ك-ان-ي-ات بسس-ي-ط-ة ،وم-ن خ-لل ال-ث-ق-اف-ة
باŸفهؤم الؤاسسع أان يدّون دوره ‘ مسسÒة البلد.
Ÿؤاجهة التحؤلت التي تفرضسها العؤŸة ،ينبغي أان يعاد
صس-ي-اغ-ة م-ق-ارب-ة ج-دي-دة إلرسس-اء ث-ق-اف-ة ج-ؤاري-ة ل ي-ن-ق-طع
مفعؤلها .لعل نقل مآاثر وإابداعات أاولئك الفنان ‘ Úا÷نؤب
والشسمال ،مرورا بالهضساب العليا ،من اŸهرجانات الدورية
إا ¤اŸشسهد الÎبؤي والتعليمي من أافضسل ال‚ازات التي
تؤؤسسسش لتجديد النفسش ‘ الهؤية الثقافية التي يسستند إاليها
‘ ظروف صسعبة وبالتا‹ امتلك القؤة الذاتية واŸعنؤية
لتجاوزها.

’سس -وأق
«ك- -ان أل- -ف- -ن- -ان ي -ت -وأج -د ‘ أ أ
وألسس -اح -ات أل-ع-ام-ة ي-خ-اطب أÛت-م-ع
وي -بث ف -ي -ه شس -ع -ل -ة أŸق -اوم -ة ورفضس
أ’ح- -ت Ó-ل ،ب -ل وي -ح ّ-رضس ب -أاسس -ال -يب
ذكية على دحره»
من بقار حدة وعيسسى ا÷رمؤ ‘ Êاألوراسش إاÿ ¤ضسر بن
خ-ل-ؤف ،ع-ل-ي م-ع-اشس-ي واح-م-د وه-ب-ي ب-غ-رب ال-ب-لد ،م-رورا
بالشساعر سسي ﬁند أاوﬁند والفنان ايت منقلت بالقبائل
وا◊اج مريزق والعنقاء بالعاصسمة وبا‹ ومناعي با÷نؤب
وغÒه -م م -ن ال -ق -ام -ات ال -ك -بÒة ال -ت -ي –ف -ظ -ه -ا ال -ذاك -رة
ا÷ماعية ويصسعب سسردها ‘ هذا اŸقامÁ ،كن للمؤاطن
من كل األجيال أان يطلع على تاريخه ويتعرف على ماضسيه
من خلل الشسعر والطرب واŸسسرح.
غ Òأان إادخال هذا اŸؤروث ‘ اŸدرسسة ينبغي أان يكؤن
Ãنهجية علمية ضسمن رؤوية بيداغؤجية متبصسرة وهادفة
لهداف الÎبؤية والثقافية اŸطلؤبة
من اجل –قيق ا أ
لجابات عن جدل قائم ل ينبغي أان يÎك عرضسة
لتقدم ا إ
لق -ل -ي -م -ي وال -ع -اŸي ،خ -اصس -ة وان
ل- -ت- -أاثÒات اÙي -ط ا إ
اÛتمعات “ر بتؤترات تسساهم التكنؤلؤجيات ا÷ديدة
للتصسال ‘ الدفع بها إا ¤اللهث وراء سسراب عؤŸة
مغشسؤشسة يجب أان يتم التعامل معها بثقة بالنفسش وعدم
النسسياق وراءها.

‘ اليؤم الؤطني للفنان اŸصسادف لـ  ٨جؤان،
تبحر بنا الذاكرة ا ¤زمن نادر ‘ العطاء والبداع
لنسستحضسر همم كل من واكب بناء هذا الؤطن
بالكلمة اŸسسؤؤولة التي ماتزال ا ¤غاية يؤمنا ،ترن
‘ آاذان ا÷زائريŸ Úاتضسمنته من قيم حب
الؤطن والتعلق بالثؤرة وبداية مشسؤار طؤيل ‘
سسياسسة البناء والتشسييد.
إانها كؤكبة ،عفؤا ،عمالقة ‘ األغنية اŸلتزمة
التي خاطبت ا÷زائر وهي بصسدد ارسساء قؤاعد
التنمية الؤطنية الشساملة لبلد خرج منتصسرا على
اسستعمار غاشسم وما كان على ورثة علي معاشسي إال
السس ‘ ÒالŒاه الذي Áجد البلد ،ويدعم
السستقلل.
هكذا غنّت صسليحة الصسغÒة يا ثؤرة األحرار،
ورابح درياسسة» يا شسعب األحرار ،هيا شساركنا
األفراح» وبلوي الهؤاري «أانت من جهة وأانا من
جهة نبني ونعلي بلدنا» والهاشسمي قروابي « يا
بلدي» وكان على هذا اŸنؤال الؤطني ،خليفي
أاحمد ،أاحمد وهبيﬁ ،مد راشسدي ،سسلؤى نؤرا،
العماري ،سسعيد السسايح ،علي الزبيدي ،مهدية ،كل
هؤؤلء وغÒهم تفاعلؤا مع ا◊دث السسياسسي
والقتصسادي آانذاك –ت قيادة ا÷ؤق الؤطني
لبؤجمية مرزاق ،عبد الؤهاب سسليم ،تيسس Òعقلة،
معطي بشس ،Òهارون الرشسيد ،عبد الله كريؤ،
وشسريف قرطبي الذين أابدعؤا أاÁا ابداع ‘
األغنية الؤطنية ا◊املة آلمال الشسعب ا÷زائري
‘ صسناعة مصسÒه بنفسسه.
لغنية أاو ملحنؤن بنؤا
هؤؤلء اŸبدعؤن ،مؤؤدون ل أ
›دا بارزا للجزائر آانذاك سساروا على درب كل
من كان يؤؤمن إاÁانا قؤيا بـ» جزائر مهابة ا÷انب»
« جزائر العدالة الجتماعية ،التضسامن ،الثؤرات الـ
 3طريق الؤحدة الفريقية السسد األخضسر ،وأالف
قرية فلحية كل العمل البداعي كان يدور حؤل
لبعاد
هذه اÙاور ا÷ؤهرية ا◊املة ل أ
القتصسادية والجتماعية والثقافية دون أاي
خلفيات أاخرى ماعدا خدمة هذا الؤطن.
اليؤم نحتاج ا ¤ذلك الزخم البداعي ألن الفراغ
سسيد اŸؤقف ‘ األغنية الؤطنية ورائعة عمر
الÈناوي «من أاجلك يا وطني»  ⁄تصسدر نظÒاتها
األخرى ‘ هذا الشسأان وغابت اŸنافسسة الشسريفة
التي كان يراد بها تعزيز اŸشسهد الفني عندنا وقد
حاول كل من عز الدين ميهؤبي وﬁمد بؤليفة
وقؤيدر بؤزيان فرضش منطق آاخر وهذا بالذهاب
ا ¤خيار « األوبÒات» التي حلت ﬁل األغنية
الؤطنية القصسÒة بالعتماد على النصش التسسلسسلي
التاريخي من اŸقاومة الشسعبية ا ¤ثؤرة التحرير
وما على ذلك من سسياسسة البناء الؤطني قؤتها ‘
الصسؤرة والصسؤت وتؤظيف مهارات فائقة ‘ األداء
والتقنيات والسسينؤغرافيا.
هذا العمل الفني البداعي ،يركز على الفعل
ا÷ماعي بدل من الفردي لتنصسهر كل الكفاءات ‘
هذه ا◊ركية الرامية لإبراز قيم الصسمؤد والتصسدي
والعمل لدى الشسعب ا÷زائري ،منذ العهؤد الغابرة
ضسد جحافل الغزو.
هذا التغ Òا÷ذري ‘ السساحة الفنية مرتبط
ارتباطا وثيقا بالتحؤلت الكبÒة التي شسهدتها
ا÷زائر على أاك Ìمن صسعيد وتدحرج دور الفنان
ورسسالته ب Úاليؤم واألمسش نظرا لعدة اعتبارات
منها غياب التعامل مع الكلمة الهادفة واحلل
ﬁلها الهابطة والسساقطة ورفضش دور التسسجيل
التكفل بهؤؤلء اسستنادا ا ¤مقؤلة «أاكل عليها الدهر
وشسرب « ما“شسيشش» أاي لتباع‡ ،ا دفع بالكثÒ
ا ¤النسسحاب بشسرف من السساحة وترك األمر
لسسف ولبد من القؤل هنا ان ا÷هة
لخرين ل أ
ل آ
الؤحيدة التي ماتزال تهتم بهؤؤلء أاي اصسحاب
الكلمات الؤطنية هي الذاعة والتلفزيؤن ،كل مرة
تطالعنا بانتاج خاصش باŸناسسبات لشسباب لهم
مسستقبل واعد ‘ األغا Êالؤطنية لذلك فإان لهذا
الفنان رسسالة ترافقه ،ل يجب أان يفكر ‘ ا÷انب
اŸادي فقط ،ألن هذا ما سسيبعده عن الهدف
الذي سسطره لنفسسه ،وعليه بالعؤدة ا ¤كل ما
أانتجه هؤؤلء حتى يتعلم منهم ويكؤن عند حسسن
ظن ا÷ميع لربح معركة اثبات الذات.
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طقوسض رمضشانية ترصشدها «الششعب»

رمزية اŸكان ‘ ذاكرة اإلنسصان ع Èالّزمن
’زالت معظم العائÓت ببلديات الششلف وع Úالدفلى تتح ّسشر على أامكنة كانت
’صش-دق-اء شش-ي-وخ-ا
’ح-ب-ة وا أ
فضش -اء ل-ل-راح-ة وال-ل-ق-اءات ال-رمضش-ان-ي-ة ال-ت-ي Œم-ع ا أ
’فطار ،والتي صشارت
ونسشاء وأاطفا’ ‘ حلقات وموائد خÓل النهار ومسشاء بعد ا إ
بالنسشبة إاليهم مرابع وأاط ’Óيعيششون على ذكرياتها بعدما انحصشرت ‘ مسشاحات
خضش-راء ق-ل-ي-ل-ة وأام-اك-ن م-ت-ف-رق-ة  ⁄ت-ع-د Œلب ن-ك-ه-ة ال-لقاء ،فيما فضشل البعضض
’خر اŸقاهي واللقاءات العائلية الضشيقة.
ا آ
الششلف /ع Úالدفلى:و.ي .أاعرايبي
ب -حسضب م -ن –دث -وا إال -ي -ن -ا م-ن ع-دة م-واق-ع
ببلدية واد الفضضة وسضنجاسس بالشضلف ومليانة
وت -اشض -ت-ة وع Úال-دف-ل-ى ،ف-إان ا÷لسض-ات ال-ت-ي
ك-انت Œم-ع-ه-م ظ-ل-وا م-واظ-ب Úع-ل-ي-ه-ا ح-ت-ى
صضارت من التقاليد التي ترسضخت ‘ اأ’جيال
اŸتعاقبة يقول رئيسس بلدية واد الفضضة زمن
التدهور اأ’مني باŸنطقة د’‹ بن شضرقي
وعبد الله الديلمي بوراسس من منطقة الزمول
بذات البلدية ،حيث أالفت العائÓت من حي
’سضيتي وسضدي عمر ا÷لوسس على حافلة ما
يسضمى بـ «سضاقية ا÷دارمية» والتي تتدفق
مياها وسضط اŸدينة بعدما قطعت مسضافة
أاك Ìم - -ن  60ك -ي -ل-وم– Îت اأ’رضس ،ل-تصض-ل
باردة مثلجةŒ ،د العائÓت نكهة وانتعاشضا
‘ وضضع أارجلهم –ت ظÓل أايكة اأ’شضجار
ل -ل -ه -روب م -ن لسض -ع -ة الشض-مسس ،ف-ي-م-ا ي-فضض-ل
اأ’ط- -ف- -ال الÎاشض- -ق ب- -ه -ذه اŸي -اه اŸوج -ه -ة
ل- -لسض- -ق- -ي ع- -ل- -ى ط- -ول اÛرى .ك -م -ا ي -ج -د
ا÷م- -ه- -ور اŸت- -واف- -د ل- -ي  Ó-ون -ه -ارا ف -رصض -ة
ل -ل -م -ؤوانسض -ة وŒاذب أاط -راف ا◊ديث ي-ق-ول
د’‹ بن شضرقي الذي مازال يعيشس على وقع
ال -ذك -ري -ات ،ف -ي -م -ا اع-تÈه-ا آاخ-رون ف-رصض-ة
لكسضب اŸودة وتبادل اأ’فكار و“ت Úالروابط
Óسضف فقد صضارت
اإ’جتماعية والعائلية .ول أ
ت -لك ال-ل-ق-اءات م-ن زم-ن ال-ذك-ري-ات وشض-ري-ط
–ن إاليه العائÓت واأ’صضدقاء وهذا بعد ما
ضض -رب ال -زل -زال اأ’رضس وال -ن -ف-وسس وال-ع-ق-ول
واأ’فئدة وحتى اÛاري اŸائية التي تعطلت
قنواتها اأ’رضضية ،لتتغ Òأاحوال هؤو’ء وتذهب
حÓوة رمضضان وجلسضاته بذات السضاقية على
تسضمية سضكان وادي الفضضة مركز لها .كما

اخ -ت -ف-ى م-ن ج-ه-ة أاخ-رى م-ع-ل-م م-ا يسض-م-ى بـ
ا÷ي- -دو وال- -ذي حّ- -ول إا ¤مسض -اح -ة خضض -راء
مقابلة للمسضجد ا÷ديد بوسضط اŸدينة حيث
ت -أاخ -ذ ق -ه -وة زم -ري ح -ي-زا م-ن Œم-ع ه-ؤو’ء
إ’رتشضاف قهوة وشضايا ولعب «’قوانشس» وهذا
بعدما فقدت قهوة ا◊اج سضوسضي رحمة الله
عليه بريقها من لقاءات أابناء اŸنطقة .أاما
بالنسضبة لسضكان الزمول والكون فكان ذا قيمة
‘ ال -ق -ام-وسس ال-ي-وم-ي ل-ه-ؤو’ء ف-ال-ذه-اب إا¤
م -ل -ق -ى ال -ودي -ان ب -ال-ق-رب م-ن ال-و‹ الصض-ال-ح
سضيدي عبد الرحمان قبل اأ’ذان بسضاعة أاو
سضاعت Úفرصضة لسضياحة الع Úعلى ضضفاف
ال -وادي ،ف -ي -م -ا ي -فّضض -ل ال-ب-عضس اآ’خ-ر ج-م-ع
أاوراق الزع Îواأ’عشضاب التي تزين اأ’طباق
ال-رمضض-ان-ي-ة ي-ق-ول ع-ب-د ال-ل-ه دي-ل-م-ي ب-وراسس
إ’ط- -ار م- -ت- -ق- -اع -د ب -الضض -م -ان اإ’ج -ت -م -اع -ي
بالشضلف،،،
◊ظ- -ات م- -ن
أاعمارنا
ال- -ه- -ارب- -ة⁄ ،
تسض -ت -م -ر ب-ع-د
سضنوات من اإ’نقطاع ،كنا نود أان تتكّرر هذه
الصض -ور واŸشض -اه -د ال -رمضض -ان -ي-ة أ’ن-ه-ا وث-اق
العÓقة ،التضضامن واإ’حسضاسس بالغ Òومعرفة
أاحواله ‘ هذه اŸناطق الريفية التي أاصضبح
بعضضها خاليا من حركة اإ’نسضان.
ومن جانب آاخر توطّدت العÓقة ب Úسضكان
سضنجاسس واŸناطق اÙيطة بالو‹ الصضالح
سضيدي صضالح والنواحي اÙيط به باŒاه
برج بونعامة أاو ما اصضطلح عيله بـ «ورسضنيسس»
أاي ما يعرف بالونشضريسس أاي بلدية بونعامة
ب -تسض -مسض -ي -لت ح -ال -ي -ا ،ح -يث ت-تّ-ج-ه عشض-رات
العائÓت نحو العيون اŸائية اŸنتشضرة عÈ

ا◊ميمية بالششلف
وع Úالدفلى

حتك ‘ غذائك
صش ّ

تناول الزيوت بطريقة صصحية

قال أاخصضائيو التغذية ،إان الزيوت مكون هام ‘ ا◊مية ،ولكن اŸهم هو معرفة
كيفية اسضتخدامها والكمية ،موصضية بتناولها نيئة من دون طبخها ،أاما أافضضل
طريقة ’سضتخدام الزيوت لتبقى صضحية هي تناولها طازجة ،قبل أان يتم تسضخينها
على النار.
وشضرحوا أان تعرضس الزيوت للتسضخ Úيجعلها أاسضوأا ،حيث تتحول لزيوت مهدرجة
سضيئة ،وهذا ينطبق على جميع أانواع الزيوت ،واقÎحوا أان يتم تناولها نيئة ،كأان
توضضع ‘ السضلطة أاو تضضاف للطعام ‘ نهاية الطبخ.
وشضّددت ا’ختصضاصضية على أاهمية ا’عتدال ‘ تناول اŸقليات ،أ’نه قد يكون
من الصضعب ا’متناع عن اأ’غذية اŸقلية “اما.

اŸاء اŸثلج على اإلفطار

الطريق الوطني رقم  19يقول عبد الكرË
صضالح عامل ليلي Ãديرية الطاقة واŸناجم.
«كنا نتحلق بأاعداد كثÒة وضضمن جماعات
للتمتع بنسضيم وعليل الهواء
هروبا من ضضغط اŸدينة،
فيما يفضضل البعضس اآ’خر
جمع كميات من اŸياه ذات
ال- -ذوق ال- -ع- -ذب ع- -ل -ى ح ّ-د
قولهم «ماء ورسضنيسس» .كما
تغتنم هذه العائÓت هذه اللقاءات للتصضالح
وربط وشضائج التآاخي والراحم ،وهو ما صضار
قلي Óمشضاهدته ‘ أايامنا ا◊الية.
ومن جانب آاخر كان أ’مكنة مرتفعات جبل
دوي ب -ب -ل -دي -ة ع Úال -دف -ل -ى وج -لسض-ات صض-ور
الرحبة بناحية سضاحة عمار Ãدينة مليانة
ال -ت -اري -خ -ي -ة وع-ي-ون غ-اب-ات ف-ري-ن-ة ب-ت-اشض-ت-ة
زوقاغة .حيث كانت العائÓت التي اسضتقرت
Ãن -ط -ق -ة ع Úالسض -ل -ط -ان Ãرت -ف-ع-ات ا◊اج
صضادوق منذ العهد الÎكي لها تقليد الذهاب
مع كل مسضاء إا ¤تلك اأ’منة ذات اأ’شضجار

حّذر اıتصضون من شضرب الصضائم اŸاء
اŸثلج على اإ’فطار مباشضرة بعد
العطشس الشضديد طوال النهار،
وقالوا إان ذلك قد يؤودي إا¤
أا ⁄حاد نا œعن تقلصس
عضضÓت اŸعدة ،وُينصضح
ببدء اإ’فطار بتمر أاو ماء،
ثم أاداء الصضÓة ،ثم تناول
غذاء صضحي يشضمل حسضاء
خفيف وسضلطة،
باإ’ضضافة إا¤
الطبق الرئيسضي،
كما ينصضح بتقليل اŸشضروبات الصضناعية واŸشضروبات
الغنية بالكافي Úوالسضكر ،والÎكيز على اÿضضار
والفواكه.

راديو طون لكسشوة العيد
اليوم بسشطيف

اŸنظمون يطمحون إا ¤جمع أاكÌ
من  3آالف كسصوة لألطفال الفقراء
تنظم ،اليوم اÿميسس ،اإ’ذاعة ا÷زائرية من سضطيف،
Óذاع-ة ال-وط-ن-ي-ة،
–ت إاشض -راف اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل  -إ
ورعاية وا‹ الو’ية ،الطبعة الرابعة لـ»راديو طون»
Óيتام والفقراء،
إاذاعة سضطيف ÷مع كسضوة العيد ل أ
وهذا قبيل  10أايام من عيد الفطر اŸبارك.
ويتم تنظيم هذه التظاهرة التضضامنية الكبÒة ،والتي
تنطلق على السضاعة الثامنة والنصضف صضباحا ،لتواصضل
إا ¤غاية الواحدة صضباحا من يوم غد ا÷معة ،بقاعة
اŸع-ارضس ب-ح-دي-ق-ة ال-تسض-ل-ي-ة ،وسض-ط م-دي-ن-ة سض-ط-ي-ف
بالقرب من مقر اإ’ذاعة اÙلية ،وÃشضاركة كبÒة
ıتلف الفاعل ‘ ÚاŸيدان ،من مديرية الشضؤوون
ال -دي -ن -ي -ة واأ’وق-اف ،وم-دي-ري-ة ال-نشض-اط ا’ج-ت-م-اع-ي
وال -تضض -ام -ن ،وا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ،وا◊رك-ة ا÷م-ع-وي-ة
الناشضطة ‘ اÛال التضضامني ،والكشضافة اإ’سضÓمية
ا÷زائ- -ري- -ة ومصض- -ال- -ح اأ’م- -ن ،وا◊رك- -ة ال -ري -اضض -ي -ة
بالو’ية.
ويأامل القائمون على هذه الطبعة الرابعة إا ¤جمع
أاك Èع -دد م -ن اŸسض -اع -دات ال -ع -ي -ن -ي -ة ل-كسض-وة ال-ع-ي-د
Óط -ف -ال ،م -ن سض -ن  ٢إا ¤غ - -اي- -ة  1٤سض-ن-ة ،وك-ذا
ل - -أ
اŸسضاعدات النقدية لنفسس الغرضس– ،ت رقابة أاحد
اÙضضرين القضضائي ،Úإاذ يؤومل جمع أاك Ìمن  ٣آا’ف
كسضوة لفقراء الو’ية ،وهو العدد اŸسضجل ‘ الطبعة
الثالثة العام اŸاضضي.
وإ’‚اح العملية ،شضرع منذ أايام ‘ حملة –سضيسس
وت -وع -ي -ة ،م -ن خ Ó-ل نشض-اط ال-كشض-اف-ة اإ’سضÓ-م-ي-ة ‘
العديد من مناطق الو’ية ،وكذا حملة إاعÓمية قادتها
اإ’ذاع -ة اÙل -ي -ة ال -ت -ي تشض -رف ع -ل -ى ه -ذه ال-ع-م-ل-ي-ة
التضضامنية النبيلة الرابعة من نوعها.
نشض Òأان ال -ع -م -ل -ي -ة ،ع -ادة ،ت -ل -ق -ى Œاوب -ا ك -بÒا م -ن
اŸؤوسضسض - -ات واÙسض - -ن ،Úوح - -ت - -ى ال - -بسض - -ط- -اء م- -ن
اŸواطن Úالذين يسضارعون ‘ اÒÿات ‘ هذا الشضهر
الفضضيل ،إ’دخال البسضمة والبهجة على نفوسس اأ’طفال
‘ العيد ،خاصضة وأان اسضتعار مÓبسس اأ’طفال مرتفعة
جدا ،هذا العام ،حسضب اأ’صضداء اأ’ولية من اÓÙت
واأ’سض -واق‡ ،ا ي -ره -ق ك -اه -ل ال-ع-ائÓ-ت ذات ال-دخ-ل
اÙدود.
سشطيف :نورالدين بوطغان

ال-ب-اسض-ق-ة وال-ه-واء ال-ذي ي-ح-ت-اج-ه اŸصض-اب-ون
بأامراضس التنفسس‡ ،ا جعل وزارة السضياحة
تفكر ‘ مشضروع ا‚از مركز لهذا النوع من
اأ’م- -راضس ،ل- -ك- -ن اŸشض- -روع ت -ب ّ-خ -ر ،وح -ت -ى
ا÷لسض -ات ق -لت بشض -ك -ل ك -ب Òك -م-ا ه-و ا◊ال
Ãن-ط-ق-ة الشضÓل
يقول عبد القادر
بن احمد رئيسس
ال -ب -ات -رون -ا ب -عÚ
ال- -دف- -ل- -ى ال- -ذي
أابدى حنينه لتلك ا÷لسضات الرمضضانية التي
 ⁄يبق منها سضوى شضريط الذكريات .و‘ ذات
السضياق كشضف لنا ÿضضر مكاوي مسضؤوول بلدية
تاشضتة أانه يخطف من راحته رفقة أاصضدقائه
لتفقد منطقة زوقاغة باأعا‹ غابات فرينة
أاين تتدفق عيون اŸاء الطبيعي Ãذاقه الذي
اسض- -ت- -ه -وان -ا ذات مسض -اء رمضض -ا .Êال -ظ -روف
اأ’منية داخل الشضريط الغابي متوفرة ونحن
ه -ن -ا ـ ي -ق -ول ﬁم -د رف -ق-ة صض-دي-ق-ه ال-ع-ام-ل
بقوات ا÷يشس با÷نوب ا÷زائري ـ هذا هو

مكاننا اŸفضضل ‘ شضهر الصضيام ،حيث يرتاح
ا÷سضم وتنتعشس عملية التنفسس بذات اŸرتفع
الذي يعلو سضطح البحر بإارتفاع يزيد عن 900
م Îي -ق-ول ﬁدث-ن-ا .أام-ا ب-خصض-وصس م-ن-ط-ق-ة
مليانة ففي جلسضاتها سضر ا◊كاية وعشضق ’
ي - - - -ع - - - -رف - - - -ه إا’
اŸل-ي-ان-يون وزوار
اŸن -ط -ق-ة ال-ذي-ن
تسضتهويهم
لقاءات أاصضوارها
القدÁة بسضاحة عمار وأابوابها خاصضة باب
الغربي الذي يكشضف قلعة مليانة وتاريخها
وت- -ع- -اقب ا◊ضض- -ارات ب- -ع- -اصض -م -ة مصض -ن -ع
Óم Òع -ب-د ال-ق-ادر وا◊دي-ق-ة
’سض -ل -ح -ة ل  -أ
اأ
العمومية التي –توي على نباتات نادرة.
إال -ه -ام ه -ذه ا÷لسض-ات ال-رمضض-ان-ي-ة صض-ارت
’خ -ت -ف -اء ‘ سض -ه -ر اŸن -ت-خ-بÚ
م -ه -ددة ب -ا إ
اÙلي Úعلى ا◊فاظ على آاخر ما تبقى
’مكنة صضار بعضضها مهجورا
من نكهة تلك ا أ
سضوى بالشضلف أاو ع Úالدفلى.

فضشاءات فقدت رمزيتها
’نÎنيت
‘ زمن ا أ

من هنا
وهناك

خروج ا÷رة

كانت هذه العادة واحدة من العادات الرمضضانية ‘
الدولة العثمانية ،حيث كانت عطلة اŸدارسس ‘ العهد
العثما Êتشضبه العطل الصضيفية ‘ أايامنا هذه ومدتها ثÓثة
أاشضهر ،يتم فيها إارسضال طلبة مدارسس ﬂتارة إا ¤مناطق
وقرى ﬂتلفة من أاراضضي الدولة بهدف دعم معلوماتهم وتعليم
الناسس أامور دينهم ،فيقوم هؤو’ء الطÓب Ãهمة اإ’مام واŸؤوذن ويحصضلون على النقود واأ’رزاق ‘
مقابل ذلك ،وكان يقال لعملية إارسضال الطÓب هذه وخروجهم إا ¤اŸناطق والقرى اıتلفة
«خروج ا÷رة» وÁكن تشضبيهها بالتكوين التطبيقي ‘ عصضرنا هذا.

الرقصص الصصو‘

هذه العادة أاصض ً
 Óكانت ،وما تزال ‘ عدد من اŸدن وا◊واضضر العربية ترتبط بحضضور الشضهر
الفضضيل الذي Áتاز Ãسضحة روحية ،وينقلب اŸزاج العام من ا’هتمام الدنيوي وا’نصضراف عن
شضؤوون اŸعيشس إا ¤ما يشضبع الروح.
هذا الطقسس الصضو‘ ‘ أاصضله يعود تاريخياً إا ¤صضÓح الدين اأ’يوبي ،أاو ا◊قبة اأ’يوبية ‘
مواجهة الفر‚ة وارتبط فيها الفن با◊ماسضة ،وكان يعÈعن ذلك باجتماع القبائل وفرسضانها ‘
اŸواسضم لتقد Ëموروثها واسضتعراضس قوتها ،وراياتها ،و‘ ما بعد اتسضعت ا◊ركة الصضوفية،
و–ديداً ‘ الدولة العثمانية التي اختارت راياتها وشضعراءها وأا◊انها وشضكل رقصضاتها ،فكانت
للطرق الصضوفية رقصضاتها ،وأاشضهرها اŸولوية التي عرفت الرقصضة باسضمها.
والرقصضة اŸولوية هي ﬁاولة من الصضو‘ لÓنفÓت من السضائد والقاّر ‘ ا◊ركة ،وهي تقوم
على أاسضاسس فلسضفي يخالف حركة اأ’رضس لÓنطÓق ‘ الكون وا’ندماج معه ،وهو رقصس يرتبط
بالفرسضان واسضتعراضس قوتهم ومقدرتهم على ا’تزان ،والسضيطرة على الثقل الذي يحمله من
«جناد» وتنورة ثقيلة.
والرقصس الصضو‘ هو حالة من الدوران وا’نتشضاء وا’نقÓب إا ¤الذات بالصض Èوالصضمود والعزلة
التي تخرج الكائن من اÙسضوسس إا ¤اŸتخيل  ،والتي يشضعر معها الفرد بتماهيه مع الكون ‘
كلياته.

á°VÉjQ

ألخميسس  15جوأن  2017م
ألموأفق لـ  20رمضضان 1438هـ

رشصيـــــــد لعــــراسس لـ «الشصعــــب»

األم ـور تسس ‘ Òالطريق الصسحيح با–اديـ ـة ا÷ي ـ ـدو
نبيلة بوقرين

نركز كثÒا على تربصس برشصلونة

وسضنعمل من أجل رفع مسضتوى ألفرق ألوطنية أسضتعدأدأ
للمنافسضات ألرسضمية ألقادمة على غرأر أأللعاب أألفريقية
للشضباب با÷زأئر  2018وأأللعاب أألوŸبية بطوكيو سضنة
 2020إأضضافة إأ ¤أŸوعد أŸتوسضطي بوهرأن .»2021

غّيرنا اŸدرب Úعلى رأاسس الفرق الوطنية

وكشضف ﬁدثنا أنه قام بتغ ÒأŸدرب Úعلى رأسس
ألفرق ألوطنية «قمنا بتغي Òألطوأقم ألفنية للفرق
ألوطنية و” تعي Úكل من كمال يعيشس على رأسس
منتخب ألذكور وألثنائي رباحي وألسضيدة لتروسس لدى
أإلناث وجاء ذلك بعدما قمنا بتقييم أŸسضتوى لدى
ألفرق حتى نحسضن ألوضضع Ãا يتماشضى مع أألهدأف
أŸسض -ط -رة مسض -ت-ق-ب Ó-ألن-ن-ا ن-رغب أن ت-ك-ون أل-ن-ت-ائ-ج

مشض-رف-ة خÓ-ل ب-ط-ول-ة أل-ع-ا ،⁄ك-م-ا سض-نÈم-ج م-ن-ازل-ة
فاصضلة ب Úبطلة أ÷زأئر للموسضم أŸاضضي ونائبتها
حتى نحدد من سضتشضارك ‘ بطولة ألعا ⁄حسضب
ألفرق ألقل من  70كلغ Ãا أن ك ÓأŸصضارعت Úأحتلت
أŸركز ألثالث قاريا حتى ل نظلم أي وأحدة منهما».
أم - -ا ع- -ن أ÷انب أإلدأري أك- -د رئ- -يسس أل–ادي- -ة أن
أألمور تسض Òبشضكل جيد مع أŸكتب ألفدرأ‹ ◊د
أآلن «أألمور ‘ أل–ادية تسض Òبشضكل عادي ألننا
نعمل بصضفة جماعية حتى نرفع مسضتوى أ÷يدو ‘
أ÷زأئ -ر ،ذلك ك -ل -ه ‘ إأط -ار ألشض -ف -اف-ي-ة وأل-ث-ق-ة ه-ي
أسضاسس كل شضيء وألعمل أŸشضÎك مع أعضضاء أŸكتب
ألفيدرأ‹ ألننا نعقد أجتماعات دورية تكون كل شضهر
حيث عقدنا أجتماع◊ Úد أآلن.

اسستقالـ ـ ـ ـة جماعيـ ـ ـ ـة Ÿسس ـ ـ ـ ـÒي الـ ـ ـ ـ ـنادي الهـ ـ ـ ـ ـ ـاوي

قدم ،مسصاء الثÓثاء ،مسصÒو النادي الهاوي
لفريق مولودية سصعيدة لكرة القدم اŸنتمي
للرابطة اÎÙفة الثانية اسصتقالتهم
ا÷ماعية من تسصي Òأامور الفريق «بسصبب
’زمة اŸالية التي يعيشصها».
ا أ

وأوضضح رئيسس ألنادي ﬁمد مسضعادي خÓل ندوة صضحفية
«أن ألصضعوبة أŸالية ألتي يعا Êمنها ألفريق وتأازم ألوضضع
دأخ- -ل ب- -يت أŸول- -ودي -ة دف -ع ÃسضÒي أل -ن -ادي إأ ¤رم -ي
أŸنشضفة وتقد Ëأسضتقالتهم بشضكل جماعي».
وأشضار إأ ¤أن حجم ألديون ألعالقة ألتي يعا Êمنها ألفريق

تصصفيات مونديال ٢٠١٨

لقـ ـ ـاء ا÷زائ ـ ـ ـر  -زامبيـ ـ ـ ـا
ي ـ ـوم  ٥سسبتم ـ ـ Èبتشساك ـ ـر
سص - -ت - -ج- -ري اŸب- -اراة اŸق- -ررة ب ÚاŸن- -ت- -خب
ا÷زائ- -ري ل- -ك- -رة ال- -ق- -دم ون -ظÒه ال -زام -ب -ي
◊سص- -اب ا÷ول- -ة ال -راب -ع -ة ل -تصص -ف -ي -ات ك -أاسس
العا ٢٠١٨-⁄ي-وم ال-ثÓ-ث-اء  5سص-ب-تم٢٠١7 È
Ãل-عب مصص-ط-ف-ى تشص-اك-ر ب-ال-بليدة ،ابتداء من
السص-اع-ة  ٢١:3٠ل -ي  ،Ó-حسصب الÈن -ام-ج ال-ذي
نشصره ا’–اد الدو‹ لكرة القدم (فيفا).
وسص-ت-ج-ري م-ب-اراة ال-ذه-اب (ا÷ول-ة ال-ث-الثة)
ب ÚاŸن- -ت -خ -ب Úي -وم  ٢٨أاوت Ãدي -ن -ة ن -دو’
الزامبية.
أاما اŸباراة اŸزدوجة الثانية لنفسس اÛموعة
ب Úن -ي -جÒي-ا وال-ك-امÒون فسص-ت-ج-ري ي-وم ٢٨
أاوت بأاويو و ٢سصبتمÃ Èلعب  ⁄يحدد بعد.

–ضصÒات كأاسس القارات ٢٠١7

انه ـ ـ ـ ـ ـزام الك ـ ـ ـ ـ ـ ـامÒون
برباعية أامـ ـام كـ ـولومبي ـ ـا
خسص-ر م-ن-ت-خب ال-ك-امÒون ب-رب-اع-ي-ة ن-ظ-يفة
أام- -ام ن- -ظÒه ال- -ك- -ول- -وم- -ب- -ي ‘ م- -ب -اراة ودي -ة
ج-م-ع-ت-ه-م-ا ،مسص-اء ال-ثÓ-ث-اءÃ ،دي-ن-ة خ-ي-ت-ا‘
’سصبانية ،قبل مشصاركته ‘ كأاسس القارات التي
ا إ
تنطلق السصبت اŸقبل بروسصيا.
وسص-ج-ل أاه-داف اŸن-ت-خب ال-ك-ول-وم-بي جيمسس
رودري- -غ- -ي- -ز ‘ ال -دق -ي -ق -ة  ،١6وي- -اري م- -ي- -ن -ا
(ه -دف -ان) ‘ ال -دق -ي-ق-ت 3١ Úو ،5٢وخ-وسص-ي-ه
إاسصكيÒو ‘ الدقيقة .٨5
وأان -ه -ى اŸن -ت -خب ال-ك-امÒو ÊاŸب-اراة ب-عشص-رة
’ع-ب ،Úب-ع-د ط-رد ن-ديب ت-ام-ب-ي ‘ ال-دق-ي-قة
.47
ويخوضس أابطال إافريقيا كأاسس القارات ،التي
تلعب مباراتها النهائية يوم  ٢جويلية ،ضصمن
اÛم-وع-ة ال-ث-ان-ي-ة ب-ج-وار م-ن-ت-خ-ب-ات تشص-ي-ل-ي
وأاسصÎاليا وأاŸانيا.
وم-ع-ل-وم أان ال-ك-امÒون ت-ت-واج-د ‘ ›م-وعة
اŸنتخب ا÷زائري ضصمن تصصفيات كأاسس العا⁄
 ٢٠١٨بروسصيا والتي انقضصت منها جولت.Ú

عسصلة ،رضصوا ،Êفرحا ،Êبرشصيشس ومباركي أابرز اŸغادرين

إادارة «الكنـ ـ ـ ـاري» تكشسـ ـ ـ ـف ع ـ ـ ـ ـ ـن قائم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
أاولـ ـ ـ ـ ـية للمسسّرحـ ـ ـ Úضس ـم ـ ـ ـت  7لع ـ ـ ـ ـ ـ ـبÚ

عمار حميسسي

ويأاتي ذلك ‘ إأطار جدول أŸبادلت أÈŸمة
معها حيث سضيأاتي ألفريق أŸصضري لحقا إأ ¤أ÷زأئر
للÎبصس هنا أيضضا».

مولودية سصعيــدة
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تنوي إادارة شصبيبة القبائل
القيام بعملية غربلة
للتشصكيلة بعد نهاية اŸوسصم
من خÓل تسصريح عدد كبÒ
من الÓعب Úوالتعاقد مع
عناصصر جديدة حيث كشصفت
إادارة «الكناري» عن قائمة
أاولية ضصمت ’ 7عب‘ Ú
انتظار البقية.

أاك -د رئ-يسس ا’–ادي-ة
كشضف لعرأسس أنهم سضطروأ برنا›ا
ا÷زائ- -ري- -ة ل- -ل- -ج- -ي -دو رشص -ي -د
–ضضÒي - -ا م - -ك - -ث - -ف - -ا ل - -ف- -ائ- -دة
’مور تسص‘ Ò
لعراسس لـ «الشصعب» أان ا أ
أŸصض -ارع Úأ÷زأئ -ري Úح -ت-ى
ي -ك -ون -وأ ج -اه -زي-ن ك-م-ا ي-جب ال-ط-ري-ق الصص-ح-ي-ح ع-ل-ى مسص-ت-وى الهيئة
ل -ل -م -وع -د أل -ع -اŸي ‘ ق -ول -ه رف- -ق- -ة اŸك -تب ال -ف -ي -درا‹ ا÷دي -د ،ك -م -ا
«ألفريق ألوطني ذكور يوأصضل ت- -ط- -رق إا ¤ال- -ت -حضصÒات ال -ت -ي ي -ق -وم ب -ه -ا
–ضضÒأت -ه Ãصض -ر Ãشض -ارك -ة
 12ع- -نصض -رأ م -ن -ذ  5جوأن ال -ف -ري -ق ال -وط -ن -ي إان -اث وذك -ور م -ن أاج -ل
وسض -يسض -ت -م -ر إأ ¤غ-اي-ة  19من ا’سصتعداد لبطولة العا ⁄التي سصتجري
نفسس ألشضهر وبعدها سضيعود إأ¤
ب -ال -ع -اصص -م -ة اÛري-ة «ب-وداب-اسصت ‘
أ÷ز
–أائ -د-يرة وأيŸ- -جصضبريأةن ن-ه-ويضأضل- -تحي ب-ت-أاكفنلت الفÎة اŸمتدة من  ٢٨أاوت إا¤
أل
 3سصبتم.È
بكل أŸصضاريف أŸتعلقة بهذأ أŸعسضكر

وتطرق ألرجل أألول على رأسس أل–ادية إأ ¤ألÈنامج
ألذي سضيلي تربصس مصضر ‘ قوله « ⁄نحدد إأ ¤حد أآلن
متى سضيأاتي ألفريق أŸصضري إأ ¤أ÷زأئر ورÃا سضيكون
ذلك بعد أŸعسضكر ألعاŸي ألذي سضيجري ‘ برشضلونة من
ألفÎة أŸمتدة ب 30 Úجوأن و 7جويلية وألذي يعرف
توأجد  400مصضارع ألننا سضنشضارك فيه من أجل ألسضماح
لعناصضر ألفريق ألوطني بالحتكاك مع أبطال عاŸيÚ
سض -ي -حضض -رون ه -ذأ أŸوع -د أل -ك-ب Òل-ك-ي ي-ك-تسض-ب-وأ خÈة
وŒربة أك Èو‘ نفسس ألوقت تعد فرصضة سضانحة لتقييم
مسضتوى ألفريق خاصضة ‘ مثل هذه ألفÎة أŸهمة جدأ
ألتي تسضبق أŸنافسضة ألرسضمية».
وبعدها سضيكون تربصس أخ Òبا÷زأئر حسضب لعرأسس «بعد
تربصس برشضلونة سضيعود ألفريق ألوطني إأ ¤أ÷زأئر من
أجل موأصضلة ألعمل ألتحضضÒي حتى يكون جاهز لبطولة
ألعا ⁄بحول ألله ألنه يتنقل إأ ¤أÛر يوم  25أوت ،أما
ب-ال-نسض-ب-ة ل-ف-ري-ق أإلن-اث ه-و ح-ال-ي-ا ‘ م-عسض-ك-ر ب-ا÷زأئر
بتعدأد يتكون من  12مصضارعة بعد نتائج جيدة عاد بها من
م -دغشض -ق-ر ون-ه-دف إأ– ¤ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج مشض-رف-ة ل-ل-ج-ي-دو
أ÷زأئري ولكن ل نعد بأامور أخرى ألننا مكتب جديد

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

ألعدد

«أرهقت كاهل أإلدأرة ‘ ظل غياب أŸسضاعدأت أŸالية
إأضضافة إأ ¤عدم دفع مسضتحقات ألÓعب Úألتي يدينون بها
Ÿدة ثÓثة أشضهر».
وأشضار ذأت أŸتحدث إأ« ¤أŸعاناة» ألتي –ملها أعضضاء
ألنادي ألهاوي خÓل أŸوسضم أŸنتهي ألذين أشضرفوأ على
تسضي Òشضؤوون ألنادي عقب أنتهاء عهدة أعضضاء ألشضركة
ألرياضضية أÎÙفة ‘ إأدأرة أمور ألفريق.
و»‡ا زأد ‘ تأازم ألوضضعية أ◊الية للفريق هو أنعدأم
موأرد مالية أخرى ‡ثلة ‘ ألسضبونسضورينغ ألتي من شضأانها
أŸسضاعدة على تغطية تكاليف ألتنقل وأŸبيت وأألكل

وألشضرب» كما أضضاف نفسس أŸسضئول.
وقال ذأت أŸتحدث إأن هذه «أ◊الة ألكارثية « ألتي Áر
بها ألنادي باتت تهدد مشضوأره ألكروي خÓل أŸنافسضة
ألقادمة للرأبطة أÎÙفة ألثانية ،حيث يحتاج ألفريق إأ¤
تدعيم خطوطه بÓعب Úوكذأ ألقيام بÎبصضات –ضضÒأ
لنطÓق أŸنافسضة ألقادمة.
ودعا ألسضلطات أÙلية من أجل ألتدخل ألعاجل إلنقاذ
ألفريق من أألزمة ألتي Áر بها.
Óشضارة أحتل ألنادي ألهاوي لفريق مولودية سضعيدة لكرة
لإ
ألقدم أŸرتبة ألسضابعة خÓل أŸوسضم ألكروي أŸنتهي.

اŸنتخب القطري

اسستقالـ ـ ـة ا Ÿـ ـدرب خورخـ ـ ـي فوسسات ـ ـ ـ ـ ـي
أاكد حمد بن خليفة بن أاحمد
’–اد
آال ثا Êرئيسس ا إ
القطري لكرة القدم ،أانه قد
’وروغوياÊ
فوجئ بقرار ا أ
خورخي فوسصاتي مدرب
’ول لكرة
اŸنتخب القطري ا أ
القدم الذي قدم اسصتقالته
عقب اŸواجهة التي جمعت
فريقه بنظÒه الكوري
ا÷نوبي ( )٢-3يوم الثÓثاء
بالدوحة ‘ ا÷ولة الثامنة
’سصيوية
من التصصفيات ا آ
اŸؤوهلة إا ¤نهائيات كأاسس
العا ‘ ⁄روسصيا .٢٠١٨

ب -ال -دور أŸن-وط ب-ه وف-ق إأم-ك-ان-ي-ات-ه
وقدر رئيسس أإل–اد عاليا أ÷هود وق -درأت-ه أل-ت-ي ل ت-خ-ف-ى ع-ل-ى أح-د
ألتي بذلها فوسضاتي خÓل أŸرحلة لفتا إأ ¤ألعÓقة ألوطيدة ألتي تربط
ألسضابقة ،مشضÒأ إأ ¤أن أŸدرب تو ¤أŸدرب ب -اإل–اد أل -ق -ط -ري خ Ó-ل
أإلدأرة ألفنية للمنتخب وفق مهمة ألسضنوأت ألسضابقة ألتي عمل خÓلها
ﬁددة وق- - - - - - - -ام
مع أŸنتخب وأألندية.
وأوضض- - - -ح رئ - - -يسس أإل–اد أن
أŸك -تب أل-ت-ن-ف-ي-ذي ‘
ريال مدريد:
أإل–اد سضيبت ‘
أم-ر ألسض-ت-قالة
بعد
ألتحدث
’سص -ب -ا ،Êم -ن Œدي-د ع-ق-د
اقÎب ن -ادي ري -ال م -دري -د ا إ
البطولـــــــــــــــة الوطنيـــــــــــــــة
’عبه الشصاب ماركو أاسصينسصيو والذي أاصصبح ’عبا دوليا ‘
لكــــــــرة السصلـــــــــة (سصيـــــــدات):
’سصبا ،Êبعدما صصار الÓعب هدفا لبعضس
تشصكيلة اŸنتخب ا إ
’وروبية.
’ندية الكÈى ‘ القارة ا أ
ا أ
كان الÓعب صصاحب  ٢١عاما قد جذب اهتمام عدة أاندية،
’‚ل -ي -زي ،ال -ذي أاع -ل -ن اه -ت -م -ام -ه
أاب -رزه -ا ن -ادي ل -ي -ف -رب -ول ا إ
با◊صصول على خدماته ‘ سصوق ا’نتقا’ت الصصيفية ا◊الية ،ت -وج أÛم -ع أل -ري -اضض-ي أل-بÎو‹ ب-ب-ط-ول-ة
ب -ع -دم-ا ‚ح ‘ اŸسص-اه-م-ة ب-ال-ف-وز ب-ل-قب ال-ب-ط-ول-ة ا إ
’سص-ب-ان-ي-ة ،أ÷زأئر ألنسضوية لكرة ألسضلة بعد فوزه سضهرة
ب-ا إ
’ضص-اف-ة إا ¤ل-قب راب-ط-ة أاب-ط-ال أاوروب-ا ع-ل-ى حسص-اب ف-ري-ق أول أمسس ألثÓثاء بقاعة حيدرة (أ÷زأئر)
’عÓم ا إ
’يطا‹ .وذكرت وسصائل ا إ
جوفنتوسس ا إ
’سصبانية ،على بحرية حسض Úدأي بنتيجة ( 66–69ألشضوط
’عÓن عن Œديد
أان النادي اŸلكي قد اقÎب كثÒا من ا إ
أألول◊ ،) 32–31 :سضاب أليوم ألسضادسس وأألخÒ
تعاقده مع أاسصينسصيو حتى عام  ،٢٠٢3حيث سصتقوم إادارة
لدورة أللقب.
الريال بوضصع شصرط جزائي تصصل قيمته لـ  35٠مليون
ه -ذأ أل -ل -قب ه -و أل -ع -اشض -ر ‘ أÛم -وع ل -ل -ف -ري -ق
يورو ،كبند ‘ تعاقد الÓعب لقطع الطريق على
وأÿامسس على ألتوأ‹ بعد سضنوأت  1998و(1999مع
’ن -دي -ة ال -راغ-ب-ة ف-ى ا◊صص-ول ع-ل-ى
ا أ
مولودية أ÷زأئر سضابقا) و2014 ،2013 ،2011 ،2010 ،2009
خدماته.
 2015و.2016

Œديد عقد أاسسينسسيو

مع فوسضاتي مبينا أنه ‘ حالة عدم
رج- -وع -ه ع -ن ق -رأره سض -ي -ت -م ت -ع -يÚ
أإلسض-ب-ا Êف-ي-ل-ك-يسس سض-انشض-ي-ز مدرب
أŸنتخب أألوŸبي على رأسس أإلدأرة
أل -ف -ن-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق أألول وف-ق م-رح-ل-ة
إأنتقالية تتوأفق مع ألتوجهات أ◊الية
لهيكلة أŸنتخب ألذي سضيكون مزيجا
م-ن أل-ع-ن-اصض-ر أل-ت-ي م-ث-لت أŸن-تخب
ألوŸب -ي ألسض -اب -ق خ Ó-ل ن -ه -ائ-ي-ات
كأاسس آأسضيا للمنتخبات أألوŸبية ألتي
جرت ‘ ألدوحة وب Úألعناصضر ألتي
تنشضط حاليا ‘ أŸنتخب أألوŸبي.

تتويج اÛمع البÎو‹ باللقب

أب- -ل- -غت إأدأرة أل- -رئ- -يسس ح -ن -اشض -ي 7
لعب Úبإامكانية مغادرتهم ‘ نهاية
أŸوسض - -م بسض - -بب ع- -دم ظ- -ه- -وره- -م
Ãسضتوى جيد خÓل أŸوسضم أ◊ا‹
ألذي كان كارثيا بكل أŸقاييسس Ãا
أن ألفريق كان مهددأ أك Ìمن أي
وقت مضض -ى ب -ال -ن -زول إأ ¤أل -رأب -ط-ة
أÎÙفة ألثانية.
وسض-ت-ك-ون أل-ع-ن-اصض-ر أŸع-ن-ية مطالبة
بالبحث عن فرق جديدة من أجل
ألتعاقد معها ويتعلق أألمر Ãيباركي،
بايتاشس ،سضبيعي ،أ◊ارسس بولطيف
وألثنائي فرحا Êورضضوأ.Ê
وت -ن -وي إأدأرة ألشض -ب-ي-ب-ة ب-ي-ع أل-ث-ن-ائ-ي
فرحا Êورضضوأ ‘ Êنهاية أŸوسضم
لÓسضتفادة من عائد مادي يسضمح لها
ب-ت-غ-ط-ي-ة أل-ن-ف-ق-ات أŸت-ع-ل-ق-ة بسضوق
ألن -ت-ق-الت ح-يث ي-ت-وأج-د ف-رح-اÊ
–ت ›هر بعضس أألندية ألتونسضية
فيما أقÎب رضضوأ Êمن ألنتقال إأ¤
وفاق سضطيف.
من أŸنتظر أن تكشضف أليوم إأدأرة
«أل -ك -ن -اري» ع -ن أل -ق -ائ -م -ة أل -ث-ان-ي-ة
لÓ- -ع -ب ÚأŸسض -رح Úم -ن أل -ف -ري -ق
وألتي من أŸنتظر أن يتوأجد فيها
أ◊ارسس عسض -ل -ة وأŸدأف -ع ب-رشض-يشس

وج- -رأر وأŸه- -اج -م زرق Úأل -ذي ⁄
يقنع بعد ألتحاقه بالشضبيبة قادما من
أ–اد أل -ب -ل -ي -دة ‘ فÎة ألن-ت-ق-الت
ألشضتوية.
باŸقابل قامت إأدأرة ألشضبيبة بإانهاء
إأجرأءأت ألتعاقد مع لعب مولودية
سض -ع -ي -دة زأوري أل -ذي سض -ي -ك -ون أول
أŸل -ت -ح -ق Úب -ع -د أن أق -ن-ع أل-رئ-يسس
ح-ن-اشض-ي ب-إام-ك-ان-ي-ات-ه ف-ي-م-ا سض-ي-كون
ح- -ارسس أ–اد أ◊رأشس زغ -ب -ة ث -اÊ
أŸسضتقدمÃ Úا أن موأجهة أوŸبي
أŸدية ألتي جرت أمسس كانت آأخر
مبارأة له بأالوأن أ–اد أ◊رأشس.
ول-ت-ع-زي-ز أÿط أل-ه-ج-وم-ي ي-ت-وأج-د
ع - -دة لع- -ب ‘ ÚأŸف- -ك- -رة ول- -و أن
أألولوية بالنسضبة للرئيسس حناشضي هي
“دي -د ع -ق-د أŸه-اج-م ب-ول-ع-وي-دأت
ألذي تأالق هذأ أŸوسضم وسضجل عدة
أه- -دأف ح- -اسض -م -ة وه -و م -ا ج -ع -ل -ه
ي- -ت -وأج -د –ت ›ه -ر ع -دة أن -دي -ة
أب- -رزه -ا م -ول -ودي -ة أ÷زأئ -ر ووف -اق
سضطيف إأل أن ألرئيسس حناشضي عازم
على عدم ألتفريط فيه وذلك من

خÓل إأقناعه بتجديد عقده.
كما قام رئيسس ألفريق بالتفاوضس مع
م -ه -اج -م نصض -ر حسض Úدأي ق-اسض-م-ي
أل- -ذي  ⁄يÎدد ‘ ق- -ب- -ول أل- -ع -رضس
خاصضة أنه كان مغريا من ألناحية
أŸادية ويفكر حناشضي بالتعاقد مع
قاسضمي من أجل تعزيز خط ألهجوم
ألذي عانى كثÒأ هذأ أŸوسضم من
ن-قصس أل-ف-ع-ال-ي-ة وه-و م-ا ف-وت ع-ل-ى
ألفريق إأمكانية ألنتصضار ‘ بعضس
أŸوأجهات أŸهمة.
ول- -ت- -ع- -ويضس أل -رح -ي -ل أÙت -م -ل
للمدأفع برشضيشس وزميله فرحاÊ
ت-ن-وي إأدأرة ألشض-ب-ي-ب-ة أل-ت-ع-اقد مع
م- -دأف- -ع أوŸب- -ي أŸدي- -ة سض -ع -دو
ألذي يلعب كمدأفع ﬁوري وتأالق
هذأ أŸوسضم إأضضافة إأ ¤أŸدأفع
أأليسضر لÓوŸبي ألÓعب لعمارة.
و ⁄يعارضس ألثنائي أŸذكور فكرة
ألنتقال إأ ¤شضبيبة ألقبائل خاصضة أن
هذأ أألمر Áنحهما فرصضة ألÈوز
و ⁄ل طرق أبوأب أŸنتخب ألوطني.

مولوديـــــة ا÷زائـــــر

اإلدارة تضسع الÎتيبات –سسبا للموسسم القادم
كشصفت مصصادر «الشصعب» من داخل بيت مولودية ا÷زائر أان رئيسس الفريق «عمر غريب»
’ول على العارضصة الفنية للعميد «كمال مواسصة» قررا منح أاسصبوعي راحة لÓعبÚ
واŸسصؤوول ا أ
’خÒة من دور اÛموعات من
متمثلة ‘ عطلة نهاية السصنة بعد نهاية ا÷ولة السصادسصة وا أ
’فريقية لكرة القدم أامام النادي الصصفاقسصي التونسصي اŸقررة ‘
منافسصة كأاسس الكونفدرالية ا إ
السصابع من شصهر جويلية اŸقبل بتونسس ،على أان يتم اسصتئناف التدريبات ‘ العاصصمة وبعدها
’جراء الÎبصس الصصيفي الذي تعود على إاجرائه زمÓء القائد «عبد
التنقل إا ¤بولونيا إ
الرحمن حشصود» Ãدينة «فيسصوا» البولونية.

ﬁمد فوزي بقاصص

مصضادرنا أكدت أنه حسضب ألÈنامج
أل -ذي أع -ده رئ -يسس أل -ف -ري -ق رف -ق -ة
أŸدرب ،فإان ألÓعب Úورغم ضضيق
أل -وقت ب Úم -وع -د أن -ت -ه -اء أŸوسض-م
أل- -ك- -روي ل- -ل- -ع- -م- -ي- -د وأسض- -ت -ئ -ن -اف
ألتحضضÒأت للموسضم أ÷ديد سضيكون
قصضÒأ ،وه -و م -ا سضÒغ -م أل Ó-ع-بÚ
على ألسضتفادة من أسضبوع Úعطلة
فقط مباشضرة بعد ألعودة من مدينة
صضفاقسس يوم ألثامن جويلية أŸقبل،
ما دأم أن أŸوأجهة مقررة مبدئيا
يوم ألسضابع جويلية أŸقبل ،رغم أن
زمÓء «بوهنة» كانوأ يتمنون أن تكون
ألعطلة أطول بكث Òحتى يبقوأ مع
أق - -ارب - -ه - -م ألط - -ول م - -دة ‡ك - -ن- -ة
ول -يسضÎج -ع-وأ أن-ف-اسض-ه-م ج-ي-دأ ب-ع-د
موسضم شضاق ومتعب سضينهونه بخوضس
ع -ل -ى أألق-ل  48م-ب-ارأة م-ن-ذ ب-دأية
أŸوسض -م أل -ك -روي ()2017 – 2016
ب -اح-تسض-اب  30م -ب -ارأة ‘ ب -ط -ول-ة
أل-رأب-ط-ة أÎÙف-ة أألو ،¤ول-ع-ب-ه-م
◊ - - - -د أآلن  5م -ب -اري -ات ‘ ك -أاسس
أ÷م -ه -وري-ة ون-ه-ائ-ي ك-أاسس ألسض-وب-ر،
ب -اإلضض-اف-ة إأ 12 ¤م -ب-ارأة ‘ ك-أاسس
ألكاف منها  6خÓل ألتصضفيات و6
‘ دور أÛموعات.
و‘ ح - -ال - -ة ب - -ل - -وغ ن - -ه- -ائ- -ي ك- -أاسس
أ÷م-ه-وري-ة سض-ي-ب-ل-غ ع-دد أŸب-اريات
أل -ت -ي خ -اضض -ه-ا أل-ع-م-ي-د  49مبارأة
رسضمية ‘ نهاية أŸوسضم ،ناهيك عن
أŸب -اري-ات أل-ودي-ة أل-ت-ي خ-اضض-ه-ا ‘
ألÎبصض- -ات أألرب- -ع -ة أل -ت -ي أق -ام -ه -ا
ألفريق منذ أنطÓق أŸوسضم بكل من
ت -ونسس وب-ول-ون-ي-ا وإأسض-ب-ان-ي-ا ،إأل أن-ه-م
سض -ي -ح -اول -ون أسض -ت-غÓ-ل أألسض-ب-وعÚ
جيدأ لÓبتعاد عن ضضغط أŸباريات
وروت Úألتدريبات.
م- -ن ج- -ه -ة أخ -رى ،ق -د ت -ك -ون م -دة
أل-رأح-ة أل-ت-ي سض-تسض-ت-ف-ي-د م-نها كتيبة
«موأسضة» أقل من أسضبوع ‘ Úحالة
ما إأذأ “كنت أŸولودية من ضضمان
ألتأاهل إأ ¤ألدور ألنهائي من منافسضة
كأاسس أ÷مهورية وتأاكد تأاهل ألعميد
وأل -ن -ادي ألصض -ف-اقسض-ي أل-ت-ونسض-ي إأ¤
ألدور ألربع ألنهائي من منافسضة كأاسس
ألكونفدرألية أإلفريقية لكرة ألقدم،
وبالتا‹ إأقصضاء أŸنافسض Úأآلخرين

ف -إان أل -ك -اف Áك -ن-ه-ا ت-أاخ Òم-ب-ارأة
أ÷ولة أألخÒة من دور أÛموعات
بيوم أو يوم Úبطلب من إأدأرة ألعميد
كون لقاء أ÷ولة ألسضادسضة سضيصضبح
شض -ك -ل -ي -ا ،ل -لسض -م -اح ألصض-ح-اب أل-زي
أألح- -م- -ر وأألخضض- -ر م -ن أل -ت -حضضÒ
لنهائي كأاسس أ÷مهورية بكل رأحة.
أسضتئناف ألتدريبات ‘  22جويلية
وألتنقل إأ ¤بولونيا يوم Úبعد ذلك
مصض -درن -ا أك -دت أن «ك-م-ال م-وأسض-ة»
برمج أسضتئناف ألتدريبات بتاريخ 22
ج- -وي- -ل- -ي -ة أŸق -ب -ل ،وأشضÎط ع -ل -ى
أل -رئ -يسس أن ي -ك-ون ج-م-ي-ع ألÓ-ع-بÚ
حاضضرين ‘ ألسضتئناف بالعاصضمة،
خصض- -وصض- -ا أن أل- -وقت ل -ن ي -ك -ون ‘
صض -ال -ح أل -ع -م -ي -د ك-ون أل-ب-ط-ول-ة م-ن
أŸن-ت-ظ-ر أن ت-ن-ط-ل-ق م-ن-تصض-ف شضهر
أوت أŸق- -ب- -ل أو م- -ع أألي- -ام أألخÒة
لشض -ه -ر أوت ك -م -ا ت -ع -ودن -ا ع -ل -ي-ه ‘
ألسضنوأت أألخÒة ‘ ،ح Úأن ألعميد
سضيكون معنيا باŸشضاركة ‘ مبارأة
ذهاب ألدور ألربع نهائي من منافسضة
كأاسس ألكاف ‘ حالة تأاهله للدور
أŸقبل مطلع شضهر سضبتم.È
وعن ألÎبصس ورغم أن إأدأرة «عمر
غريب» ضضبطت موعد ألرحلة إأ¤
بولونيا للدخول ‘ ألÎبصس ألصضيفي
من  24جويلية إأ ¤غاية ألعاشضر من
شضهر أوت ،إأل أنها تنتظر من ألرأبطة
–ديد تاريخ موعد أ÷ولة أألو¤
من أŸوسضم ألكروي ()2018 – 2017

للرأبطة أÎÙفة أألو ¤لكرة ألقدم
م -ن أج -ل ت -رسض -ي -م ه -ذأ أل -ت -اري-خ أو
ت-ع-دي-ل-ه ،ل-لشض-روع ‘ ح-ج-ز م-وأع-يد
ج -لب أل -ت -أاشضÒأت ل Ó-ع -ب Úوح-ج-ز
ت - -ذأك - -ر ألسض - -ف - -ر وأ◊ج- -ز Ãرك- -ز
ألتحضض ،Òوحتى ل يتكرر سضيناريو
أŸوسضم ألفارط فإان «عمر غريب»
ألح على مÈمج تربصس بولونيا على
ت -رسض -ي -م ت -وأري -خ وع -دد أŸب -اري-ات
أل- -ودي -ة أل -ت -ي سض -ي -خ -وضض -ه -ا زم Ó-ء
«ن- -ق -اشس» ه -ن -اك وأل -ت -ي أشضÎط أن
ت -ك -ون أم -ام م -ن -افسض Úم -ن أل -ع -ي -ار
أل-ث-ق-ي-ل ،ل-ك-ي ي-ق-يسس أل-ط-اق-م ألفني
أŸسضتوى ألذي بلغه ألÓعبون قبل
أنطÓق أŸوسضم خصضوصضا أن رئيسس
ألفريق يعول كثÒأ على هذأ ألÎبصس
ل- - - - -دخ- - - - -ول أ÷ولت أألو ¤م - - - -ن
أÎÙف أألول ب- -ق- -وة وم- -وأصض- -ل- -ة
أل -ت -أال -ق ‘ أŸن -افسض-ة أل-ق-اري-ة أل-ت-ي
يطمح من خÓل بلوغ ألدور ألنهائي
وجلب أللقب ألقاري ألثاÿ Êزأئن
ألفريق.
م- -ن ج- -ه- -ة أخ -رى ،كشض -فت مصض -ادر
«ألشض- -عب» م -ن أل -رأب -ط -ة أل -وط -ن -ي -ة
أÎÙف -ة ل -ك -رة أل -ق-دم ب-أان م-وع-د
أن -ط Ó-ق ب -ط -ول -ة أŸوسض -م أŸق -ب -ل
سضيكون ‘ نهاية شضهر أوت ‘ ،حÚ
سض-ي-ك-ون وف-اق سض-ط-ي-ف ح-ام-ل ل-قب
أل-ب-ط-ول-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-وسض-م أŸق-بل
معنيا Ãوأجهة نهائي كأاسس ألسضوبر
ضضد ألفريق ألفائز بكأاسس أ÷مهورية
بتاريخ  22أوت أŸقبل.

الخميسس  ١٥جوان  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٠رمضضان ١٤٣٨هـ

تخرج الدفعة «أا» للمÓزمÚ
األوائل للششرطـ ـ ـ ـ ـة

23

يشص- - - -رف وزي- - - -ر ال- - - -داخ- - - -ل - - -ي - - -ة
وا÷م - -اع - -ات اÙل- -ي- -ة وت- -ه- -ي- -ئ- -ة
الإقليم نور الدين بدوي ،واŸدير
ال-ع-ام لÓ-أم-ن ال-وط-ن-ي ال-ل-واء ع-بد
ال -غ -ن -ي ه -ام -ل ،ع-ل-ى ح-ف-ل ت-خ-رج
ال- -دف- -ع -ة «اأ» ل -ل -م Ó-زم Úالأوائ -ل
ل -لشص -رط -ة ،ال -ي -وم ،ع -ل -ى السص -اع-ة  19 : 30مسص -اءÃ ،درسص -ة
الشصرطة ع Úالبنيان.

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

17364

انطÓق فعاليات جائ ـ ـزة
ا÷زائر ◊فظ القرآان الكرË

الدالي ـ ـ ـ ـة تق ـ ـاسشم اŸسشنـ ـ Úإافطـ ـ ـار رمضشـ ـ ـان

تزور وزيرة التضصامن الوطني والأسصرة وقضصايا اŸراأة غنية الدالية،
دار اŸسصن Úبدا‹ ابراهيم ،اليوم ،على السصاعة  19 : 00مسصاء ،حيث
تتقاسصم وجبة الإفطار مع اŸقيم ÚباŸركز ،وتشصرف باŸناسصبة على
اإح-ي-اء ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-ت-وع-ي-ة بشص-اأن اإسص-اءة م-ع-املة اŸسصن Úواإعطاء
اإشص -ارة نشص -ر دل -ي -ل ح -م -اي -ة الأشص -خ -اصس اŸسص -ن Úم -ن الإه -م -ال وسص -وء
اŸعاملة على اŸوقع الإلكÎو Êللوزارة.

بوعزقي يفتتح أاششغال جمعية
عامة لصشندوق التعاضشد الفÓحي

يفتتح وزير الفÓحة والتنمية الريفية
والصص-ي-د ال-ب-ح-ري ع-ب-د ال-ق-ادر ب-وع-زق-ي،
اأشص- -غ- -ال ا÷م- -ع- -ي- -ة ال- -ع- -ام -ة ل -لصص -ن -دوق
ال -وط -ن-ي ل-ل-ت-ع-اضص-د ال-فÓ-ح-ي ،ب-اŸدرسص-ة
ال-ع-ل-ي-ا ل-لضص-م-ان الإج-ت-ماعي ،بالعاصصمة،
اليوم ،ابتداء من السصاعة  10 : 00صصباحا.

نسشيب ‘ زيارة عمل إا ¤البليدة

السشاسشي يتابع
نششاطات قطـ ـ ـ ـاع
التجارة بع Úالدفلى

يشص -رف وزي -ر الشص -وؤون ال -دي -ن-ي-ة
والأوق- -اف ﬁم- -د ع- -يسص- -ى ،ع- -ل -ى
الن- -طÓ- -ق ال- -رسص -م -ي ل -ف -ع -ال -ي -ات
ج -ائ -زة ا÷زائ -ر ال -دول -ي-ة ◊ف-ظ
القراآن الكر Ëوترتيله وتفسصÒه
‘ دورت - -ه - -ا ،14
وذلك ي - - -وم السص- - -بت  17ج- -وان ا÷اري،
ب -قصص -ر اŸع -ارضس «صص -اف-كسس» ،اب-ت-داء م-ن
السصاعة  21 : 30لي.Ó

زرواط ـ ـ ـ ـي ‘ زيـ ـ ـ ـ ـارة عم ـ ـ ـل
إا ¤تيبازة

‘ اإط- -ار Œسص- -ي- -د مشص -روع
ب-رن-ام-ج ا◊ك-ومة ومتابعة
نشص -اط -ات ق -ط -اع ال -ت -ج-ارة
ال-رام-ي-ة اإ ¤ضص-م-ان “وين
تقوم
السصوق ،يقوم وزير التجارة اأحمد عبد وزيرة
ا◊ف-ي-ظ السص-اسص-ي ،ب-زي-ارة ع-مل البيئة
وت - - -ف- - -ق- - -د اإ ¤ولي- - -ة ع Úوالطاقات
ال- - -دف - -ل - -ى ،وذلك ي - -وم اŸتجددة
السص - - -بت  17جوان فاطمة
.2017
الزهراء
زرواطي ،اليوم،
ب - - -زي - - -ارة ع- - -م- - -ل
ينظم اÛلسس الإسصÓمي الأعلى ،ندوة حول «مدخل اإ¤
وت -ف -ق -د اإ ¤ولي -ة ت -ي -ب -ازة ،ت-ع-اي-ن خÓ-ل-ه-ا
اليقظة الروحية لنهضصة اŸسصلم »Úاآفاق القرن  ،22يشصارك
هياكل ومشصاريع تابعة للقطاع.
فيها ﬁمد العربي الشصايشصي اأسصتاذ العلوم الشصرعية بجامعة
غ -رداي -ة ،بشص Òمصص -ي -ط -ف -ى ك -اتب ال-دول-ة سص-اب-ق-ا ،وذلك ي-وم
الثن 19 Úجوان ،على السصاعة منتصصف النهارÃ ،قر اÛلسس.

ندوة حول اليقظة الروحية
لنهضشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة اŸسشلمـ ـ ـ ـ ـ ـÚ

ي- - - -ق- - - -وم وزي - - -ر
اŸوارد اŸائ- - - -ي - - -ة
حسص Úنسص- - - - -يب،
ب - -زي - -ارة ع - -م - -ل
وت - - - -ف - - - -ق- - - -د اإ¤
ولي -ة ال-ب-ل-ي-دة،
ي - -وم السص - -بت 17
ج - - - -وان ا÷اري،
ي -ع -اي -ن خ Ó-ل -ه -ا
ي-ن-ظ-م اŸرك-ز السص-تشص-ف-ائ-ي ا÷ام-ع-ي مصصطفى باشصا ،يوما
ج- - - -م- - - -ل- - - -ة م- - - -ن
ت -ك -وي -ن -ي-ا م-ت-واصص Ó-ح-ول ا÷ل-ط-ة ال-دم-اغ-ي-ة ون-قصس
الهياكل
الÎوي - -ة وع- -وام- -ل اÿط- -ر ،ال- -ي- -وم ،اب- -ت- -داء م- -ن
واŸشصاريع التابعة للقطاع ،منها ﬁطة الضصخ
السصاعة  08 : 00صصباحا ،على مسصتوى مدرج
ب -ب -ل -دي -ة ب-ن-ي ت-ام-و ،وﬁط-ة الضص-خ ال-رئ-يسص-ي-ة
مصص-ل-ح-ة السص-ت-ع-ج-الت ال-ط-ب-ية
ل -وادي ا◊راشس -سص -د ال -دوي -رة ،ومشص -روع ﬁط -ة
ا÷راحية.
تصصفية بوفاريك ببلدية الشصبلي.

اتفاقية “ويل ب Úعدل وصشندوق السشكن
والقرضض الششعبي

يوم تكويني حول ا÷لطة الدماغية

دورة عادية للمكتب السشياسشي
◊زب العمـ ـال

مردسشي يحاضشر حول
التاريخ الششعبي

ي- - - - -ع- - - - -ق - - - -د اŸك - - - -تب
السص - - - -ي- - - -اسص- - - -ي ◊زب
ال - - - -ع- - - -م- - - -ال دورت- - - -ه
العادية ،يوم ا÷معة
 1 6ج - - - -و ا ن ا ÷ ا ر ي ،
حيث تشصرف الأمينة
ال -ع -ام-ة ل-ل-ح-زب ع-ل-ى
ت- - -ق - -د Ëال - -ت - -ق - -ري - -ر
الف - -ت- -ت- -اح- -ي ،ع- -ل- -ى
السصاعة  10 : 00صصباحاÃ ،قر ا◊زب با◊راشس.

يشص- - - -رف وزي- - - -ر السص- - - -ك - - -ن
وال - -ع - -م - -ران واŸدي- -ن- -ة
ي-وسص-ف شص-رف-ة ،على
م - -راسص - -م ت - -وق- -ي- -ع
ات -ف-اق-ي-ة “وي-ل
ب Úال- - -وك - -ال - -ة
الوطنية
لتحسصÚ
ت و ز ع ا ل ك ش ص ا ف ة ا لإ س ص  Óم ي ة ا ÷ ز ا ئ ر ي ة  ،السصكن
 1 0 0 0ق - -ف - -ة ع - -ل - -ى ا ل - -ع -ا ئ  Ó-ت ا  Ÿع -و ز ة وت- - -ط- - -وي- - -ره «ع- - -دل» والصص- - -ن - -دوق
ب ا  Ÿن ا ط ق ا ÷ ب ل ي ة و ا ل ن ا ئ ي ة ب ب ل د ي ا ت ب ن ي ال -وط-ن-ي ل-لسص-ك-ن وال-ق-رضس الشص-ع-ب-ي
م - -ل - -ي ك  ،ل ر ه - -ا ط  ،و م س ص - -ل - -م -و ن ب -و ل ي -ة ا÷زائ- -ري ،ال- -ي- -وم ،ع- -ل- -ى السص- -اع- -ة
ت -ي -ب -ا ز ة  ،ا ل -ي -و م  ،ا ب -ت -د ا ء م -ن ا ل س ص -ا ع -ة  10 : 30صصباحاÃ ،قر وزارة السصكن.

الكششافة
اإلسشÓميـ ـ ـ ـ ـة توزع
 1000قفة على اŸعوزين بتيب ـ ـ ـازة

ت -ن -ظ -م م -ك -ت -ب -ة شص -اب دزاي-ر ال-ت-اب-ع-ة
ل-ل-م-وؤسصسص-ة ال-وط-ن-ي-ة لÓ-تصص-ال والنشصر
والإشص - - -ه - - -ارﬁ ،اضص - - -رة –ت ع- - -ن- - -وان
«مسص - -اه - -م - -ة ‘ ال - -ت- -اري- -خ الشص- -ع- -ب- -ي»،
ي-نشص-ط-ه-ا اŸوؤرخ ع-ب-د اÛي-د م-ردسصي،
م-ت-ب-وع-ة ب-بيع بالإهداء ،اليوم،
اب -ت -داء م -ن السص -اع-ة 22 : 00
ل- - - - -يÃ ،Ó- - - - -ق - - - -ره - - - -ا
بالعاصصمة.

 09 : 00صصباحا.

قاعدة بيانـ ـ ـ ـات لقرابـ ـ ـة 11
أالف حام ـ ـ ـ ـل ششهـ ـادة

تخ ـ ـ ـ ـرج  120إامام مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرسض
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤوذن بغلي ـ ـ ـزان

م-ك-ن م-رصص-د ال-عÓ-ق-ات وم-ت-اب-ع-ة إادم-اج خ-ري-جي ا÷امعة بقاŸة منذ
لرب-ع-اء ،ب-غ-ل-ي-زان دف-عتان من
ت-خ-رجت ،أامسس ا أ
لط -ارات ال -دي -ن -ي -ة ت -تشص-كÓ-ن م-ن  120إامام
إانشصائه سصنة  2016من إانشصاء قاعدة بيانات خاصصة بـ  10764حامل شصهادة ا إ
‘ الليسصانسس واŸاسصﬂ ‘ Îتلف الشصعب ،حسصب ما علم أامسس ا أ
لربعاء خÓل مدرسس ومؤوذن وذلك بكل من اŸعهد الوطني
حفل تنصصيب اŸدير ا÷ديد لهذه ا÷امعة.
Óسص Ó-ك اÿاصص -ة
ل- -ل- -ت- -ك- -وي- -ن اŸت- -خصصصس ل  -أ
وأاوضصح مدير ا÷امعة السصابق ﬁمد ‰امشصة الذي أاصصبح نائبا باÛلسس الشصعبي لبلدية بن داود ومعهد بلدية سصيدي أاﬁمد
ال-وط-ن-ي ‘ ك-ل-م-ة أال-ق-اه-ا ب-اŸن-اسص-ب-ة ب-أان اŸرصص-د ح-ق-ق ن-ت-ائج هامة ‘ ›ال ربط ب -ن ع -ودة ،حسص -ب -م-ا ع-ل-م م-ن م-دي-ر الشص-ؤوون
ا÷ام -ع -ة Ãح -ي -ط -ه-ا الق-تصص-ادي ،مÈزا ب-أان ه-ذه ال-ه-ي-ئ-ة ق-امت ب-ت-ج-م-ي-ع ح-ت-ى الدينية والوقاف بالولية.
ي -نشص -ط ﬁم -د ب -ق -اط ب -رك -ا Êرئ-يسس
اŸعلومات اÿاصصة بحاملي الشصهادات الذين قاموا بإانشصاء مؤوسصسصات مصصغرة ‘ وأاوضص -ح ÿضص -ر ق -داري ل -وأاج أان-ه ت-خ-رج م-ن
لط-ب-اء ا÷زائ-ري Úوال-عمري
ع-م-ادة ا أ
ال-ع-رب-ي أاسص-ت-اذ م-ت-خصصصس ‘ الق-تصصاد سص -ج -لت ،أامسس ‘ ،ح-دود السص-اع-ة إاطار أاجهزة التشصغيل اıتلفة.
م -ع -ه -د ب-ن داود  70إام-ام-ا م-درسص-ا وم-ن م-ع-هد
الصص- -ح- -ي ب- -ج -ام -ع -ة ا÷زائ -ر ،واŸدي -ر العاشصرة و 29دقيقة ،هزة أارضصية وأاضصاف خÓل هذا ا◊فل الذي أاشصرف عليه ا أ
لم Úالعام لوزارة التعليم سصيدي أاﬁمد بن عودة  30إاماما مدرسصا و20
اŸركزي السصابق بوزارة الصصحة قاسصي بلغت شصدتها  3,7درجات على سصلم العا‹ والبحث العلمي ﬁمد الصصالح صصديقي بقاعة اÙاضصرات للمجمع مؤوذنا.
ريشص ،Îب- -ولي- -ة وه- -ران ،حسصب م -ا
ا÷امعي ا÷ديد بأان هذا اŸرصصد الذي يضصم ﬂتلف مديري الكليات
وي-ن-ت-م-ي اŸت-خ-رج-ون ال-ذي-ن أاشص-رفت ع-ل-ى حفل
يوسصفﬁ ،اضصرة حول «“ويل القطاع
ك
أاف-اد ب-ه م-رك-ز ال-ب-حث ‘ ع-ل-م ال-ف-ل
ة
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Ó
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ل
ا
و
ت -خ -رج -ه -م السص -ل -ط -ات اÙل -ي -ة ب -اŸع -ه -د ال -وط-ن-ي
الصص- -ح- -ي ب- -ا÷زائ- -ر» ‘ ،إاط -ار ال -ن -دوات
وال-ف-ي-زي-اء ال-ف-ل-ك-ية وا÷يوفيزياء.
بقطاع العمل يتابع حاليا وضصعية كل اŸتخرج ÚانطÓقا
ÓسصÓ-ك اÿاصص-ة ل-ب-لدية بن
ل-ل-ت-ك-وي-ن اŸت-خصصصس ل -أ
ال-ع-ل-م-ي-ة ال-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا ج-ب-هة اŸسصتقبل،
وأاضصاف ذات اŸصصدر أان مركز الهزة
م - -ن أارق - -ام ه - -وات- -ف- -ه- -م الشص- -خصص- -ي- -ة وب- -ري- -ده- -م
داود إا ¤وليات الغواط وسصعيدة والبيضس ومعسصكر
لطلسس
لعÓ-م-ي ل-ق-اع-ة ا أ
ال-ي-وم ،ب-ال-ن-ادي ا إ
حدد على بعد  26كلم بشصمال وهران
للكÎو.Ê
ا إ
وسصيدي بلعباسس وتيارت ومسصتغا Âوغليزان.
بباب الوادي ،ابتداء من السصاعة  22:30لي.Ó
بالبحر.

ﬁـ ـ ـاضشرة حـ ـ ـ ـول «“ويل القطـ ـ ـاع
الصشحـ ـ ـ ـي با÷ ـ ـزائر»

هزة أارضشية
بقوة  3,7درجات
بوهران

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

^ 15جوان  :18٣٧اŸلك «لويسس فيليب» يصشادق على معاهدة
التافنة ب Úفرنسشا و«الأم Òعبد القادر ا÷زائري».
^  15ج - -وان  :186٩ا◊اك -م ال -ع-ام ال-ف-رنسش-ي
با÷زائر «مكماهون» يصشرح ‘ تقرير ◊كومته:
«إان ا÷زائ -ر خ -اضش -ع -ة ب-ال-ق-وة ،ول-ك-ن سش-ك-ان-ه-ا ⁄
يسشتسشلموا ،وأاي إاجراء تتخذه فرنسشا ضشدهم ،سشيدفع
ب -ه -م إا ¤ال -ث-ورة ال-ع-ارم-ة ال-ت-ي ت-دم-ر سش-ل-ط-ات الح-تÓ-ل
الفرنسشي ‘ هذا البلد».

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

اÿميسس  ٢0رمضشان  1٤٣8هـ اŸوافق لـ  15جوان  ٢01٧م

1٧36٤ Oó©dG

الفريـق قايـد صسالح ‘ زيارة عمل وتفتيشس إا ¤الناحيـة العسسكريـة السسادسس ـة

الششعب /يقوم الفريق أاحمد قايد
صسالح ،نائب وزير الدفاع الوطني،
رئ- - -يسس أارك- - -ان ا÷يشس ال - -وط - -ن - -ي
الشسعبي ،ابتداًء من اليوم اÿميسس
 15ج- - -وان  ،201٧ب- -زي- -ارة ع- -م -ل
وت -ف -ت -يشس إا ¤ال -ن -اح-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة
السس- -ادسس- -ة ،أاي- -ن سس -ي -ت -ف -ق -د ب -عضس
ال -وح-دات ال-عسس-ك-ري-ة اŸراب-ط-ة ‘
هذه الناحية.
ج- -اء ه- -ذا ‘ ب- -ي- -ان وزارة ال- -دف -اع
الوطني تلقت «الشسعب» نسسخة منه.
وب -حسسب ذات ال -ب -ي -ان ف-ان ال-ف-ري-ق
قايد صسالح يقوم خÓل الزيارة بعقد
لقاءات توجيهية مع إاطارات وأافراد
الناحية.

ﬂدرات ب - - - -بسس - - - -ك - - - -رة/ن.ع،٤.
وحجزت ( )5٧,5كلغ من الكيف
اŸع-ال-ج وسس-ي-ارة سس-ي-اح-ي-ة وم-بلغا
من اŸال ُيقدر بـ()2.802.500دج.
ف- -ي- -م- -ا أاوق- -ف ع- -ن- -اصس- -ر ال -درك
ال - - - -وط - - - -ن - - - -ي م - - - -ه - - - -رب)02( Ú
بالطارف/ن.ع 5.بحوزتهما ()5,5
كيلوغرام من اŸرجان.

توقيف مهرب Úوإافشسال
ﬁاو’ت هجرة غ Òشسرعية

وفاة اثن Úمن طاقم ا◊وامة
وإاصشابة الثالث بجروح بليغة

الششعب /أاث -ن -اء ال -ق -ي -ام ب -دوري-ة
اسس -ت -ط Ó-ع ل -ي-ل-ي-ة ‘ إاط-ار ط-ل-ع-ات
ت-دري-ب-ي-ة م›Èة سس-ق-طت مروحية
على متنها طاقم متكون من ()03
إاط- -ارات ت- -اب -ع -ة ل -ل -درك ال -وط -ن -ي
بضسواحي مشسرية لولية النعامة /ن

ع ،2ما تسسبب ‘ وفاة اثن )02( Úمن
ط -اق -م اŸروح -ي -ة وإاصس -اب -ة ال-ث-الث
بجروح بليغة وذلك ليلة  13جوان
 ،201٧على السساعة .23:00
وب -ه -ذه اŸن -اسس -ب -ة األل -ي -م-ة ي-ت-ق-دم
ال -ف -ري -ق أاح-م-د ق-اي-د صس-ال-ح ،ن-ائب
وزير الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان
ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشس-ع-ب-ي ب-خ-الصس
ال- - -ت- - -ع - -ازي واŸواسس - -اة ألسس - -رت - -ي
الضس-ح-ي-ت Úوي-ق-دم “ن-ي-اته بالشسفاء
Óط-ار ا÷ري-ح .ك-م-ا أام-ر
ال -ع-اج-ل ل -إ

ب - -ف - -ت - -ح –ق - -ي- -ق ف- -وري Ÿع- -رف- -ة
مÓبسسات وأاسسباب ا◊ادث األليم.

بفضشل العمليات النوعية
للجيشس

اإ’رهابي «ر.نسسيم» يسسلم
نفسسه بتيبازة
الششعب ‘ /إاط- -ار م- -ك- -اف- -ح -ة
اإلره - -اب ،سّس - -ل - -م اإلره- -اب- -ي «ر.

نسسيم» ،أاول أامسس  13جوان ،201٧
نفسسه للسسلطات العسسكرية بتيبازة
ب-ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-كرية األو ،¤فيما
أاوق -فت م -ف -رزة ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي
الشس- -ع- -ب- -ي ع- -نصس -ري ( )02دع- - - -م
ل - - -ل- - -ج- - -م- - -اع- - -ات اإلره- - -اب- - -ي- - -ة
بقسسنطينة/ن.ع.5.
و‘ إاط- - -ار ﬁارب- - -ة ال- - -ت - -ه - -ريب
وا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفرزة
ل -ل -ج -يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ت-اج-ر

تقــــام لفائــــدة اليتـــــامى و اŸعــــوقÚ

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 29°وهران
 26°وهران

الثمن  10دج

يعقـــــد لقــــاءات توجيهيـــة مـــع اإطــــارات واأفــــراد ا÷يـــشس

نائب وزير الدفاع يأامر
بالتحقيق ‘ مÓبسسات
سسقوط مروحية الدرك

الفجر0٣.٣٧...............:
الظهر1٢.٤٩...............:
العصشر16.٤0...............:
المغرب٢0.1٢..............:
العششـاء٢1.5٣................:

وب -ك -ل م -ن غ-رداي-ة/ن.ع ٤.وبرج
ب- -اج- -ي ﬂت -ار/ن.ع ،6.أاوق - - - -فت
م-ف-ارز ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشسعبي،
خ -مسس -ة ( )05م- -ه -رب Úوح -ج -زت
شس- -اح- -ن- -ة وثÓ- -ث ( )03سس- -ي- -ارات
رباعية الدفع ﬁملة بـ ( )3830لÎ
من الوقود.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاح-ب-ط ح-راسس
الشس-واط-ئ بعنابة/ن.عﬁ ،5.اول -ة
هجرة غ Òشسرعية لـ ( )13شسخصسا
ك-ان-وا ع-ل-ى م Ïق-ارب Úت-ق-ل-ي-دي-ي
الصس- -ن- -ع ،ف- -ي- -م -ا أاوق -فت م -ف -ارز
للجيشس الوطني الشسعبي وعناصسر
ال -درك ال-وط-ن-ي وح-راسس ا◊دود
بكل من تلمسسان ووهران وأادرار
واŸنيعة واألغواط )22( ،مهاجرا
غ Òشسرعي من جنسسيات ﬂتلفة.

إاششهــــــــــــــــــــــــــــار

تنظم يوم غد ا÷معة مباراة اسستعراضسية
Ãلعب  20أاوت بسسكيكدة لفائدة اليتامى
واŸع- -وق ،Úإا ¤ج -انب أان -ه -ا ت -ك -رÁي -ة
لÓعب Úالقدامى لفريق جيل عزابة كل
من ميلود بن جدو وطاهر منصسوري .
وسستكون هذه اÙطة جد ثرية بحضسور

بعد غيابه لـ  8سشنوات عن جمهور باتنة

دي ـ ـ ـب الع ـ ـ ـ ـياشسي يسسافـ ـ ـ ـر بالعائ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓت
اأ’وراسسي ـ ـة إا ¤زم ـ ـن اŸالـ ـ ـ ـوف اأ’صسي ـ ـل

أاعاد‚ ،م أاغنية اŸالوف
الفنان القدير «ديب
العياششي» عششاق الفن
لصشيل بباتنة إا ¤الزمن
ا أ
ا÷ميل ،حيث صشدح
بصشوته الششجي أاول أامسس،
فوق ركح مسشرح باتنة
ا÷هوي والذي عاد إاليه
بعد غياب دام  8سشنوات،
حيث أامتع ﬁبي اŸالوف بباقة من أاروع أاغانيه على غرار «عششق
قليبي» و»قالوا العرب قالوا» ،و»زهو اÿاطر» وختم وصشلته
الغنائية بالصشÓة على النبي الكرﬁ Ëمد صشلى الله عليه وسشلم من
خÓل أاغنية «اللهم صشلي على النبي اŸصشطفى» ،والتي تفاعل معها
Óت سشماء
ا÷مهور بقوة من خÓل التصشفيقات والزغاريد التي م أ
مسشرح باتنة ا÷هوي والذي يحتضشن منذ دخول الششهر الفضشيل
سشلسشلة من النششاطات الÎفيهية والفنية على غرار ليا‹ رمضشان
لناششيد الدينية هذا ما تابعته «الششعب» بعÚ
للمسشرح وحفÓت ا أ
اŸكان.
وأاشسار الفنان ذيب العياشسي عقب أاداء وصسلته الغنائية إا ¤تفاجئه الكبÒ
بتجاوب ا÷مهور األوراسسي معه والذي بدا واضسحا ولعه بفن اŸالوف األصسيل
حسسب اŸتحدث ،مؤوكدا أان غيابه عن باتنة كان مؤوŸا له وما شسجعه رغم
مرضسه وتعبه هو نداءات ا÷مهور له ‘ كل الوليات ا÷زائرية التي يقوم بجولة
فيها منذ دخول الشسهر الفضسيل نزول عند رغبة العائÓت ا÷زائرية والتي
توافدت بقوة على مسسرح باتنة ا÷هوي ◊ضسور حفلة الفنان القدير ديب
العياشسي.
بدورها العائÓت الباتنية اسستحسسنت حفلة الفنان مؤوكدة ولعها بهذا الفن األصسيل
والذي يحاكي واقع اÛتمع ا÷زائري ويغوصس ‘ أاعماقه ويسسرد حالت الفرح
والعشسق والهوى والتضسحية التي يعيشسها ا÷زائري ‘ حياته اليومية.
وا÷دير بالذكر أان سسلطات ولية باتنة قامت بتكر Ëالفنان العياشسي بعد
الباقة الغنائية الرائعة التي أاداها وأامتع بها ا◊ضسور ،واŸتكون ‘ غالبيته من
العائÓت التي وجدت ‘ مثل هاته السسهرات الرمضسانية متنفسسا حقيقيا لها ‘
ليا‹ الصسيف ورمضسان السساخنة.
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وبدون شسك ،سسيسستمتع ا÷مهور الذي يحضسر
بقوة ‘ السسهرة الرمضسانية بفنيات الÓعبÚ
ال-ذي-ن سس-ي-ع-ي-دون ال-ذك-ري-ات ال-ف-نية ا÷ميلة
ال -ت-ي Áت-ازون ب-ه-ا ل-ل-ح-اضس-ري-ن م-ن ج-ه-ة ..
ويسساهمون من جهة أاخرى على طريقتهم ‘
هذا اŸوعد اÒÿي بالدرجة األو. ¤

ا÷ائـــــزة الكـــÈى الهاششمــــي قروابــــي بعنابــــة

سسهـ ـ ـ ـرات ‡تع ـ ـ ـة للمواه ـ ـ ـب الشساب ـ ـ ـة و رواد الشسعب ـ ـ ـ ـ ـي

انطلقت فعاليات ا÷ائزة الكÈى
الهاششمي قروابي ،ليلة الثÓثاء إا¤
لربعاء ،بعنابة ،لتكون جسشرا
ا أ
للتواصشل ما ب ÚاŸواهب الششابة
لصشيلة
لغنية ا÷زائرية ا أ
ورواد ا أ
و‘ مقدمتها أاغنية الششعبي.
وبحضسور جمهور ذواق تداولت على ركح
قاعة اŸسسرح ا÷هوي عز الدين ›وبي
بوسسط اŸدينة ›موعة أاو ¤من مطربÚ
ه -واة م -ه -ت -م Úب -أاغ -ن-ي-ة الشس-ع-ب-ي Áث-ل-ون
ولي -ات ع -ن -اب -ة وت -ي-ارت وت-ي-زي وزو ،أادوا
أاغنية الشسعبي أامام ÷نة –كيم ‡ثلة من
ف- -ن -ان Úوم -وسس -ي -ق -ي Úوﬂتصس ‘ Úه -ذا
ال -ط -اب-ع ال-غ-ن-ائ-ي ل-ت-ق-ي-ي-م الصس-وت واألداء

واك - -تشس- -اف اŸواهب اŸرشس- -ح- -ة ÷ائ- -زة
الطبعة الثالثة لهذه التظاهرة .
وإا ¤ج- -انب قصس -ائ -د وأاغ -ا Êم -ن رصس -ي -د
أاغ -ن -ي -ة الشس -ع -ب -ي أادى اŸت-ن-افسس-ون أاغ-اÊ
مشسهورة للفنان الراحل الهاشسمي قروابي
منها « البارح كان ‘ عمرى عشسرين» و«
السساقي باقي»و «حكمت وما عرفت كيفاه
حكمت» .
وقد اسستضسافت السسهرة األو ¤من هذه
ال- -ت- -ظ- -اه- -رة ال -ت -ي ت -ه -دف إا ¤اك -تشس -اف
ومرافقة وترقية اŸواهب الشسابة وأاغنية
الشسعبي الفنان القدير عبد الرحمان القبي
ال- -ذي أاط -رب ا÷م -ه -ور ب -الصس -وت واألداء
للمديح وقصسيدة الشسعبي العريقة .

وت - -ت - -واصس - -ل سس - -ه - -رات ا÷ائ- -زة ال- -كÈى
ال-ه-اشس-م-ي ق-رواب-ي ال-ت-ي ت-ن-ظ-م من طرف
ا÷م-ع-ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة « ال-ه-اشس-م-ي قروابي «
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ك-ل م-ن ال-وك-ال-ة ا÷زائ-ري-ة
Óشسعاع الثقا‘ والديوان الوطني ◊قوق
لإ
اŸؤول- -ف وا◊ق- -وق اÛاورة ع- -ل- -ى م -دار
أارب -ع -ة أاي -ام وذلك Ãشس -ارك -ة  18متنافسسا
م -رشس -ح -ا ل -ن -ي -ل ج -وائ -ز ه -ذه ال -ط -ب -ع-ة .
وسستشسهد سسهرات هذه التظاهرة مشساركة
عدد من الفنان Úمن بينهم إابراهيم باي
وع- -ب- -د ال- -ق- -ادر شس- -اع -و وح -م -دي ب -ن -ا،Ê
ب -اإلضس -اف -ة إا ¤اŸط-رب-ة ن-ع-ي-م-ة ع-ب-ابسس-ة
وفرقة البا‹ « جوهرة « وا÷وق اÙلي
الشسعبي لعنابة.

الرابطة اÎÙفة األو ¤انتق ـ ـ ـ ـ ـ ـا’ت  :ال ـ ـدو‹ ا÷زائ ـ ـري ون ـ ـاسس
سسريع غليزان ثالث النازل Úيق ـ ـÎب م ـن نابـ ـو‹
إا ¤الرابطة الثانية
اقÎب اŸهاجم الدو‹

سس -ي -ل -عب ف -ري -ق سس -ري -ع غ-ل-ي-زان اŸوسس-م ال-ق-ادم ‘
الرابطة اÎÙفة الثانية ‘ أاعقاب نتائج ا÷ولة 30
واألخÒة التي جرت أامسس حيث كان ‘ منافسسة عن
بعد مع ا–اد ا◊راشس ،هذا األخ Òالذي كان يحتاج
لنقطة وحيدة للنجاة من السسقوط و“كن من العودة
بالتعادل من اŸدية أامام األوŸبي اÙلي.
وبالرغم من فوزه ‘ عقر داره بنتيجة ثقيلة 0 – 5
أام-ام شس-ب-اب ب-ات-ن-ة  ⁄ي-ت-م-ك-ن سس-ري-ع غ-ل-ي-زان م-ن
ضسمان البقاء ‘ حظÒة الكبار ‘ موسسم صسعب
بالنسسبة إاليه ،ويلتحق بالثنائي الذي كان قد ترسّسم
سسقوطه قبل هذه ا÷ولة واŸكّون من مولودية
بجاية وشسباب باتنة.
مع العلم أان بطل اŸوسسم وفاق سسطيف انهزم ‘
تاجنانت أامام الدفاع اÙلي بنتيجة . 0 – 1
‘ ح Úع -اد ف -ري -ق شس -ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ب-ت-ع-ادل م-ن
العاصسمة أامام شسباب بلوزداد بنتيجة .. 1 – 1
و ف -از ف -ري -ق شس -ب -اب قسس-ن-ط-ي-ن-ة ع-ن-د اسس-ت-ق-ب-ال-ه
Ÿولودية وهران بنتجة . 0 – 1

ا÷زائري آادم وناسس من
الرحيل عن ناديه بوردو
الفرنسشي واللتحاق بنادي
نابو‹ اليطا‹ ،حسشب عديد
لعÓم اليطالية من
وسشائل ا إ
بينها ميديا سشبور.
وت -ق-دمت اŸف-اوضس-ات ب Úال-ن-اديÚ
بصسفة إايجابية من أاجل اتفاق نهائي
مرتقب ‘ صسفقة انتقال الÓعب ذي
ال - -ـ  20سس -ن -ة ال -ذي ي -دخ -ل ضس -م-ن
أاول- -وي -ات م -وري -زي -و سس -اري ،م -درب
نادي ا÷نوب اليطا‹ ،الذي يلعب
‘ صسفوفه الدو‹ ا÷زائري فوزي
غولم ،حسسب نفسس اŸصسدر.
وسسيسستفيد نادي بوردو الذي ترعرع
فيه وناسس ،ع Èكامل أاصسنافه من
القيمة اŸالية لصسفقة النتقال إا¤
ن -اب -و‹ ل -ت -حسس Úوضس-ع-ي-ت-ه اŸال-ي-ة.

ويرتبط ا÷زائري بالنادي الفرنسسي
بعقد Áتد إا ¤غاية .2021
اسستدعي وناسس ألول مرة لصسفوف
اŸن -ت -خب ال -وط-ن-ي ا÷زائ-ري ل-ك-رة
القدم ‘  19نوفم– 2016 Èسسبا
Ÿقابلة اÿضسر أامام نيجÒيا (انهزام
ا÷زائر  12 ‘ )1–3نوفمÃ Èدينة
أاوي - -و◊ ،سس - -اب ا÷ول - -ة ال - -ث - -ان - -ي- -ة
لتصسفيات كأاسس العا ،2018 ⁄لكن ⁄
يشسارك بسسبب اإلصسابة.
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مبـ ـ ـ ـ ـ ـاراة اسستعراضسي ـ ـ ـ ـ ـة بسسكيك ـ ـ ـ ـدة غـ ـ ـ ـ ـدا ا÷معـ ـ ـ ـ ـ ـة
عدد من ‚وم كرة القدم ا÷زائرية على
غ -رار ي -ب -دة ،م -غ -ن -ي ،ق -ريشس-ي ،صس-ايب،
بوقرة ،تاسسفاوت ،دزيري ،بوقادوم.
ك-م-ا سس-ت-ع-رف ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة اإلنسس-انية
اÒÿي -ة حضس -ور لع -ب -ي ف -ري -ق ج -ب -ه -ة
التحرير الوطني سسوكان ،معوشس وزوبة .
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